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ಆರೆ ೀಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅರೆ ೀಗ್ಯಸೆೀವೆಗ್ಳನ್ತು ಮ ಲಭ ತ್

ಅಸಮಕನ್ತ್ ಗ್ಳಂದ ಕ್ೂಡಿದ .
ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ್ ಆರೆ ೀಗ್ಯ ವಯವಸೆೆ -

ಹಕ್ಾಾಗಿ ಮಾಡತವ ಸಮಯ ಈಗ್ §A¢zÉ !
ಅರ ೂೋಗ್ಯ

ಎನ್ುುವ ವಿಷಯ ಹ ೂಸತಲಲ. ಆರ ೂೋಗ್ಯ ಮೂಲಭೂತ
ಹಕ್ಕುಗ್ಬ ೋಕ್ ಂದು
ಸಂಘಟನ ಗ್ಳ,

ವಿಶ್ಕಾದಯಂತ
ಆಂದ ೂೋಲನ್ಗ್ಳ

««zsÀ

ಹ ೂೋರಕಟಗ್ಳು

ನ್ಡ ದಿವ . ಆರ ೂೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕುನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ 1978ರ
ಅಲ್ಾಾ ಆಟ ಘ ೀಷಣೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮೈಲ್ಲಗ್ಲುಲ.
2018ರ ಇಸವಿಗ ಅಲ್ಕಾ ಆಟ ಘೂೋಷಣ ಬಂದು 40
ವಷಷಗ್ಳಕಗಿದ
ಆರ ೂೋಗ್ಯದ

ಒಂದತ ಕಿರತ ಪೆರಿಚಯ

ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ುು

ಆದಕಗ್ೂಯ ಸಹ ವಿಶ್ಾ ಮಟಟದಲ್ಲಲ
ವಿಷಯದಲ್ಲಲ,

ಅದು

ಸಕಮಕಜಿಕ್

ಭಕರತೋಯ ಅರ ೂೋಗ್ಯ ವಯವಸ ೆಯ ಲಕ್ಷಣ
ಅಸಮಪಷಕ್ ಹಣ ಹೂಡಿಕ್ ,

ಕ್ಳಪ ಗ್ುಣಮಟಟದ

ದುಬಷಲ ಸಕವಷಜನಿಕ್ ಅರ ೂೋಗ್ಯ ವಯವಸ ೆ, ಹಕಗ್ೂ
ಅದ ೋ ಸಮಯ ಅನ ೈತಕ್, ಅನ್ಗ್ತಯ, ವಕಯಪಕರಿೋಕ್ೃತ
ಖಕಸಗಿ

ಕ್ ೋತರ.

ಸಕಾತಂತರಯದ

70

ವಷಷಗ್ಳಲ್ಲಲ

ಆರ ೂೋಗ್ಯವನ್ುು ಜನ್ರಿಗ ತಲುಪಿಸಲು ಕ್ ಲವಂದು
ಪರಯತುಗ್ಳೂ
ಉತತಮ

ನ್ಡ ದಿದದರೂ

ಗ್ುಣಮಟಟದ

ಸಹ,

ಸಕವಷತರಕ್,

ಅರ ೂೋಗ್ಯ

ಸ ೋವ ಗ್ಳನ್ುು

ನಿರ್ಕಷರಕ್ಗ್ಳ ವಿಷಯದಲ್ಕಲಗ್ಲ್ಲ (ಆಹಕರ, ನಿೋರು

ಕ್ ೂಡುವಲ್ಲಲ ವಿಫಲವಕಗಿದ . 90ರ ದಶ್ಕ್ದಲ್ಲಲ ನ್ವ-

ಇತ್ಕಯದಿ),

ಲಭಯತ್ ಯ

ಉದಕರಿೋಕ್ರಣದ

ಅರ ೂೋಗ್ಯ

ವಯವಸ ೆಗ್ಳನ್ುು

ಅರ ೂೋಗ್ಯ

ವಿಷಯದಲ್ಕಲಗ್ಲ್ಲ

ಸ ೋವ ಗ್ಳ
ಅಥವಕ

ನಿೋತಗ್ಳಡಿಯಲ್ಲಲ
ವಯವಸ್ಥೆತವಕಗಿ

ಸಕವಷಜನಿಕ್

ದುಬಷಲಗ ೂಳಸ್ಥ

ಹಕಗ್ೂ ಖಕಸಗಿ ಕ್ ೋತರಕ್ ು ಹ ಚ್ುು ಪ್ರೋತ್ಕಾಹ ನಿೋಡಿದ

ನಿೋತಗ್ಳು.

ದ ೋಶ್ದಲ್ಲಲನ್

ವಿವಧ

ಸಂಘಟನ ಗ್ಳ,

ಆಂದ ೂೋಲನ್ಗ್ಳ ಹ ೂೋರಕಟಗ್ಳ ಫಲವಕಗಿ 2005ರಲ್ಲಲ
ಆಗಿನ್ ಸಕ್ಕಷರ ರಕಷ್ಟ್ರೋಯ ಗಕರಮೋಣ ಆರ ೂೋಗ್ಯ
ಅಭಿಯಕನ್ವನ್ುು ದ ೋಶ್ದಲ್ಲಲ ಪಕರರಂಭಿಸಲ್ಕಯಿತು. ಈ
ಅಭಿಯಕನ್ದ ಮೂಲಕ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಲ ಸಕವಷಜನಿಕ್
ಆರ ೂೋಗ್ಯ ಸ ೋವ ಗ್ಳಗ ಹ ಚ್ುು ಒತುತ ನಿೋಡಲ್ಕಯಿತು
ಆದರ ಕ್ರಮೋಣ ಅಸಮಪಷಕ್ ಹಣ ಹೂಡಿಕ್ ಯಿಂದ,
ತ್ಕನ ೋ ನಿಗ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಥದ ಲಕ್ಷಯಗ್ಳಂದ ಹಂದ ಸರಿದು,
ಖಕಸಗಿ

ಕ್ ೋತರಕ್ ು

ಒತುತ

ಕ್ ೂಡುವ

ಯೋಜನ ಯಕಗಿ

ಸಕವಷಜನಿಕ್-ಖಕಸಗಿ

ಒಡಂಬಡಿಕ್ ಗ್ಳ-PPPಗ್ಳ
partnership,

ಮತ್ ೂತಂದು

PPP)

(Public-private
ವಕಯಪಕ್

ವಿಸಕತರವಕಗ್ಲು

ಕ್ಕರಣವಕಯಿತು. ಆದರ ಈವರ ಗ PPPಗ್ಳು ಜನ್ರ
ಆರ ೂೋಗ್ಯವನ್ುು ಸುರ್ಕರಿಸಲು ಅಥವಕ ಆರ ೂೋಗ್ಯದ
ಹಕ್ುುಗ್ಳನ್ುು

ಕ್ಕಪಕಡುವಲ್ಲಲ

ಯಶ್ಸ್ಥಾಯಕಗಿವ ಯಂಬುದಕ್ ು

ಯಕವುದ ೋ

ಪುರಕವ ಯಿಲಲ. ಆದರ ಖಕಸಗಿ ಕ್ ೋತರವು ಯಕವುದ ೋ
ನಿಯಂತರಣಕ್ ು ಒಳಗ ೂಳಳದ , ಆರ ೂೋಗ್ಯ ಕ್ ೋತರದಲ್ಲಲ
ಲ್ಕಭಕ್ ೂೋರತನ್,

ವಕಯಪಕರಿೋಕ್ರಣದ,

ಅನ ೈತಕ್,

ಅನ್ಗ್ತಯ ಸ ೋವ ಗ್ಳ ಹ ಚ್ುಳಕ್ ು ಕ್ಕರಕಣ ಎಂಬುದಕ್ ು
ಸಕಕ್ಷುಟ ಪುರಕವ ಗ್ಳವ .

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¤Ãw – 2017 –
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀ SÁ¸ÀV PÉëÃvÀæzÉÆqÀ£ÉAiÀÄ
¥ÀætAiÀÄ (¸ÀgÀ¸Ál)
DgÉÆÃUÀåzÀ
ªÁå¥ÁjÃPÀgÀtPÉÌ
¤ÃqÀÄವುದಕಗಿದ .

SÁ¸ÀVÃPÀgÀt
ªÀÄvÀÛµÀÄÖ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ

ºÁUÀÆ
¥ÀÄ¶×
¸ÉÃªÉUÀ¼À°è

¸ÀPÁðj ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ DzÀåvÉ ¤ÃrzÉAiÀiÁzÀgÀÆ,

¢éwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀÈwÃAiÀÄ ¸ÉÃªÉUÀ¼À°è
‘¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ’
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÉÆqÀ£É
M¥ÀàAzÀ/MqÀA§rPÉ ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ §UÉÎ
¸ÀàµÀÖªÁV ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÉ. CAzÀgÉ FUÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ
EgÀÄªÀ
¸ÀPÁðj-SÁ¸ÀV
MqÀA§rPÉ¼ÀÄ
(PPP)
ºÁUÀÆ
«ªÉÄ
DzsÁjvÀ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ
AiÀiÁªÀÅzÉÃ
PÀrªÁt
©Ã¼ÀÄªÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀrªÉÄAiÉÄ. zÉÃ±ÁzÀåAvÀ
««zsÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ F MqÀA§rPÉUÀ¼ÀÄ
d£ÀvÉUÉ UÀÄtªÀÄlÖ DzsÁjvÀ, GavÀ DgÉÆÃUÀå
¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß
MzÀV¸ÀÄªÀ°è
«¥sÀ®ªÁVªÉ
JAzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ªÉ.
»ÃVzÀÝgÀÆ
¸ÀºÀ
¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ
SÁ¸ÀVAiÉÆqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀgÀ¸ÁlªÀ£ÀÄß PÉÊ ©qÀ®Ä
vÀAiÀiÁj®è. F ¤Ãw¥ÀvÀæzÀ°è PÉ®ªÉÇAzÀÄ
«±ÉÃµÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß
§¼À¸À¯ÁVzÉ. ¤Ãw¥ÀvÀæzÀ°è ªÀÄÄRå ¥ÀzÀ
‘strategic purchasing’(PÀÄ±À® RjÃ¢).
EzÀgÀ CxÀð ¸ÀPÁðgÀªÀÅ(UÀ¼ÀÄ) E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ
¸ÉÃªÉUÀ¼À ªÀÄÄRå ¥ÀæzÁvÀ£ÁUÀzÉÃ PÉÃªÀ®
¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß
ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è
SÁ¸ÀV
ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ½AzÀ
RjÃ¢¸ÀÄªÀÅzÀÄ(ªÀªÀÅ).
SÁ¸ÀVÃPÀgÀtªÉÃ
EzÀgÀ°è
CqÀVgÀÄªÀ
PÀÄ±À®vÉ. EzÀPÉÌ ®UÀvÁÛV ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄÄRå
¥ÀzÀ ‘D±Áé¸À£É’ (Assurance) EzÀÄ ±À§ÝUÀ¼À
ªÀÄÄSÉÃ£À d£ÀvÉAiÀÄ «gÀzÀÞ £ÀqÉ¹gÀÄªÀ
¸À£ÁßºÀ.
ºÉÃ½zÀ°è

«ªÉÄ

(Insurance)
JAzÀÄ
CzÀgÀ
§AqÀªÁ¼À

§»gÀAUÀªÁUÀÄªÀÅzÉAzÀÄ
Assurance
¥ÀzÀªÀ£ÀÄß
¥ÀæAiÉÆÃV¸À¯ÁVzÉ.
KPÉAzÀgÉ
«±ÁézÀåAvÀ «ªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ SÁ¸ÀVUÉ ºÉZÀÄÑ

MvÀÄÛ PÉÆnÖgÀÄªÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÉÃ±ÀªÀÇ (GzÁ.
CªÉÄjPÀ) vÀ£Àß d£ÀvÉUÉ ¸ÀªÀÄAd¸À DgÉÆÃUÀå
¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀªÁV, ¸ÀªÀÄvÉAiÀÄ
DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ®Ä¦¸À®Ä «¥sÀ®ªÁVªÉ.
CAzÀ ºÁUÉ Assurance ¥ÀzÀPÉÌ £ÁªÀÅ
¤WÀAn£À°è C£ÀÄªÁzÀ ºÀÄqÀÄQzÀ°è CzÀÄ
‘«ªÉÄ’ JAzÉÃ vÉÆÃj¸ÀÄªÀÅzÀÄ! zÉÃ±ÀPÉÌ F
MAzÀÄ ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ ±À§ÝzÀ PÉÆqÀÄUÉ £ÀªÀÄä
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÉÝÃ! zÉÃ±ÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ
‘DgÉÆÃUÀå
²æÃ’
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è
SÁ¸ÀVAiÀÄªÀjAzÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸À®Ä
G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ
‘PÀÄ±À®’vÉ.
PÀ£ÁðlPÀ
¸ÀPÁðgÀªÀÅ
SÁ¸ÀVÃ
PÉëÃvÀæzÉÆqÀ£ÉAiÀÄ
MqÀA§PÉAiÀÄ°è zÉÃ±ÀzÀ°è CUÀæ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ
ªÀiÁzÀj. EwÛÃZÉUÉ ºÉZÀÄÑ ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁrgÀÄªÀ
UÀ¨sÀðPÉÆÃ±ÀzÀ
C£ÉÊwPÀ
±À¸ÀÛçaQvÉìUÀ¼ÀÄ
Assuranceನ್ MAzÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ
«±ÉÃµÀªÉAzÀgÉ ¤Ãw ¥ÀvÀæzÀ°è CvÀåAvÀ
«¸ÁÛgÀªÁV
G¯ÉèÃRªÁVgÀÄªÀ
«¨sÁUÀ
SÁ¸ÀV PÉëÃvÀæzÉÆqÀ£ÉAiÀÄ MqÀA§rPÉ §UÉÎ.
ಇದಕ್ ು

ಮತ್ ೂತಂದು

ಪುಷ್ಟ್ಿ

ಇತತೋಚಿಗ

PÉÃAzÀæ
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೆ ೀಗ್ಯ ಸಭೆ - 3,

ರಾಯಪುರ, ಚತ್ುೀಸಗಡ September 2018
ಮೂರನ ೋ

ರಕಷ್ಟ್ರೋಯ

ಆರ ೂೋಗ್ಯ

ಸಭ ಯನ್ುು

September 2018ರಲ್ಲಲ ರಕಯಪುರ, ಚ್ತತೋಸಗಡದಲ್ಲಲ
ನ್ಡ ಸಲು ಆಂದ ೂೋಲನ್ದ ರಕಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ಕಯಷಕ್ಕರಿಣಿ
ಸಭ ಯಲ್ಲಲ ನಿಧಷರಿಸಲ್ಕಗಿದ . ಈ ಸಭ ಯ ಘೂೋಷಣ
"ಆರೆ ೀಗ್ಯ

ಮತ್ತು

ಅರೆ ೀಗ್ಯಸೆೀವೆಗ್ಳನ್ತು

ಮ ಲಭ ತ್ ಹಕ್ಾಾಗಿ ಮಾಡತವ ಸಮಯ, ಈಗ್

§A¢zÉ.

ಈ

ಸಭ ಯ

ಮುಖ್ಯ

ಉದ ದೋಶ್,

ಆರ ೂೋಗ್ಯಕ್ಕುಗಿ ಹ ೂೋರಕಟ ನ್ಡ ಸುತತರುವ ವಿವಿಧ
ಸಂಘಟನ ಗ್ಳನ್ುು, ಆಂದ ೂೋಲನ್ಗ್ಳನ್ುು, ಆರ ೂೋಗ್ಯ
ಕ್ಕಯಷಕ್ತಷರುಗ್ಳನ್ುು, ಸಕಮಕಜಿಕ್ ಸಂಸ ಗ್
ೆ ಳನ್ುು,
ದಕಶ್ಷನಿಕ್ರನ್ುು

ಹಕಗ್ೂ

ಆರ ೂೋಗ್ಯದ

ಬಗ ಗ

ಕ್ಳಕ್ಳಯಿರುವ ಎಲಲರನ್ೂು, ಆರ ೂೋಗ್ಯ ವಿಷಯವನ್ುು
ಮುಂಬರುವ ಸಕವಷತರಕ್ ಚ್ುನಕವಣ ಯಲ್ಲಲ ಮುಖ್ಯ
ವಿಷಯವನಕುಗಿ ಮಕಡುವುದಕಗಿದ . ಇದ ೋ ಸಮಯ,
ಬಕಂಗಕಲದ ೋಶ್ದ
ನ್ಡ ಯಲ್ಲದ

qsÁPÁದಲ್ಲಲ

ವಿಶ್ಾ ಜನಕರ ೂೋಗ್ಯ ಸಭ

ಅದಕ್ ು ಪೂವಷಭಕವಿಯಕಗಿ ರಕಷರ,

ರಕ್ಷಣಾ ಯೀಜನೆ" (National Health Protection

ರಕಜಯ ಹಕಗ್ೂ ತಳ ಮಟಟದಲ್ಲಲ ಸಹ ಆರ ೂೋಗ್ಯದ

Scheme). ಇದಕ್ ು ಆಯುಷ್ಕಾನ್ ಭಕರತ ಎಂಬ

ವಿಷಯದಲ್ಲಲ

ಇನ ೂುಂದೂ ಹ ಸರಿಡಲ್ಕಗಿದ . ಇದೂ ಸಹ ವಿಮ
ಆರ್ಕರಿತ
ದಿಾತೋಯ,

ಖಕಸಗಿ
ತೃತೋಯ

ಪಡ ದುಕ್ ೂಳುಳವ

ಕ್ ೋತರದಿಂದ
ದರ್ ಷ

ಕ್ ಲವಂದು
ಸ ೋವ ಗ್ಳನ್ುು

ಯೋಜನ ಯಕಗಿದ .

ಆರ ೂೋಗ್ಯ ಸ ೋವ ಗ್ಳಗ ಆದಯತ್ E°è ಇಲಲ.

ಪಕರಥಮಕ್

ಜನ್gÀ£ÀÄß

ಒಗ್ೂಗಡಿಸುವ

ಸಲುವಕಗಿ

ಏಪಷಡಿಸಲ್ಕಗಿದ . ದ ೋಶ್ದ ಹಲವಕರು ಕ್ಡ ಗ್ಳಂದ
ಸುಮಕರು 1500 ಕ್ಕಯಷಕ್ತಷರು ಭಕಗ್ವಹಸುವ
ನಿರಿೋಕ್ ಇದ . ಸಭ ಯ ಮುಖ್ಯ ರ್ ೂೋರಣ ಗ್ಳು ಇಂತವ :
1.

ಸಕವಷಜನಿಕ್

ಸಮರ್ಥಷಸುವzÀÄ.

ಅರ ೂೋಗ್ಯ

ವಯವಸ ೆಗ್ಳನ್ುು

2. ಆರ ೂೋಗ್ಯ ಸ ೋವ ಗ್ಳು ಮತುತ ಖಕಸಗಿೋಕ್ರಣ

ಸಕೆಪನ ಗಕಗಿ

3. ಲ್ಲಂಗ್ ತ್ಕರತಮಯ ಮತುತ ಆರ ೂೋಗ್ಯ

ಪರಿಸ್ಥೆತ ಬಂದಿದ .

4. ಔಷಧಿಗ್ಳ ಮತುತ ವಿವಿಧ ಪರಿೋಕ್ ಗ್ಳ ಲಭಯತ್

ದಿನಾಂಕ: 22 ಮತ್ತು 23, September 2018

ಈ ಸಭ ಗ ಮುಖ್ಯವಕದ ಸಂದಭಷ ಪರಸುತತ ರಕಷ್ಟ್ರೋಯ
ಪರಿಸ್ಥೆತಯಲ್ಲಲ

ವಿಷಯಗ್ಳಕದ

ಆರ ೂೋಗ್ಯ

ಕ್ಡ ಗ್ಣಿಸಲಪಟುಟ

ಸಕಮಕಜಿಕ್

ಹಕಗ್ೂ

ಹಣವನ್ುು

ಕ್ಡಿತಗ ೂಳಸಲ್ಕಗಿರುವುದು. ಇದಲಲದ ಕ್ ೂೋಮುವಕದ,
ದಲ್ಲತರ,

ಮಹಳ ಯರ

ಜನ್ಗ್ಳ

ಮೋಲ್ಲನ್

ಮೂಲಭೂತವಕದ
ಇಂತಹ

ಹಕಗ್ೂ

ಅಲಪಸಂಖಕಯತ

ಅತ್ಕಯಚಕರ
ಹ ಚಕುಗ್ುತತರುವುದು

ಸಂದಭಷದಲ್ಲಲ

ಸೆಳ: ರಬೀಂದರ ಭವನ್, ಕ್ಾಳಿಬಾಡಿ ರಸೆು,
ರಾಯಪುರ, ಚತ್ುೀಸಗಡ gÁdå

ಿಕಕ್ಷಣವನ್ುು

ಬರ್ ಟ್

ಆರ ೂೋಗ್ಯದ

ತಯಕರಿಸಬ ೋಕ್ಕಗ್ುವ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೆ ೀಗ್ಯ ಸಭೆ - 3,

5. ಆರ ೂೋಗ್ಯದ ಸಕಮಕಜಿಕ್ ನಿರ್ಕಷರಕ್ಗ್ಳು

ರಕಜಕ್ಕೋಯ

ರಣನಿೋತ

§¤ß OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀ PÉÊUÉlÄªÀ ¨É¯ÉAiÀÄ°è
®¨sÀå ªÀiÁqÀÄªÀ d£ÁAzÉÆÃ®£ÀzÀ°è
¨sÁUÀªÀ»¹j.

ಹಕಗ್ೂ
ಹಕಗ್ೂ
ಹಕ್ಕುನ್

“gÁ¶ÖçÃAiÀÄ d£ÁgÉÆÃUÀå ¸ÀªÀiÁªÉÃ±À PÀ£ÁðlPÀ-2018 (RJSK-2018)”

¸À¥ÉÖÃA§gÀ 16, ¨sÁ£ÀÄªÁgÀ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ; 10 jAzÀ 4 gÀ ªÀgÉUÉ,
¸ÀÜ¼À;- eÉÊ£À «±Àé«zÁå®AiÀÄ (««), ¥Áå¯ÉÃ¸ï gÉÆÃqÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
DgÉÆÃUÀå ªÀÄÄ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌ CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ
ºÉeÉÓAiÀiÁV F ¸ÀªÀiÁªÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è D¸ÀPÀÛgÀÄ
§AzÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£À«.
¸ÀA¥ÀPÀð £ÀA. 9448862270/9480554675/9916937280.
ಪ್ರಕಾಶಕರ

ವಿಳಾಸ:-

ಎಫ್ – 12, ಾಾವ

್ವೇೀ

ಪ್ರಧಾನ

ಮಂತ್ರರ

ಕಾಂೆಕ್ಸ್,, ್ೇೀಶ

ಭಾರತ್ರೀಯ

ಜನಔಷಧಿ

(ಪಿ.ಎಮಮ.ಬಿ.ಜೆ.ಕ),

ರ್,, ಾಾಮಮಿ,, ಧಾರಾಾ 580007. 9448862270
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