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ಖಾಸಗಿ ಆರ  ೋಗ್ಯಸ ೋವಾ ಘಟಕಗ್ಳಿಗ  ಮಾನ್ಯತ ಯ ದೃಢೋಕರ 

    
 

ಪ್ರಗ್ತಿವಾಹಿನಿ ಸುದ್ದ,ಿ ಬ ಳಗಾವಿ – ಕನಹಾಟಕ ಷ್ಟೇಟ್ ಅಬ್ಷ್ಟಟ್ರರಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ೈನಹಕಹಲಜಿಕಲ್ 

ಅಷ್ ೇಸಿಯೇಶನ್ (ಕ್ಎಸ್ಜಿಎ) ಭತ್ತು ಭಹನಯತಹ, ತಹಮುನದ ನಿರೇಕ್ಷ್ಮಲ್ಲಿಯತರಗ  ್

ಆಯ್ ೇಗಯಷ್ೇ್ಮ ಗತಣಭಟಟ ಸ್ಚ್ಚಿಷಲತ ಗ ೂಡಿ್. 
 

ಗತರಮನತು ಷಹಧಿಷಲತ ಷಥಳದಲ್ಿೇ ತ್ಯಫ್ೇತಿ ಅಥಹ ಕ್ೇಂದ್ರೇಕೃತ್ ತ್ಯಫ್ೇತಿಗಳನತು ಖಹಷಗಿ 

ಆಯ್ ೇಗಯಷ್ೇಹ ೂಯ್ೈಕ್ದಹಯಯತ ಭತ್ತು ್ೈದಯ ಷಸಹಮಕ ಸಿಫಬಂದ್ಗ್ ಭಗತವಿನ ಜನನ ಭತ್ತು 
ನಂತ್ಯದಲ್ಲ ಿ ಗತಣಭಟಟ ಸಹಗ  ಗೌಯಮತತ್ ಆಯ್ೈಕ್ ನಿೇಡಲತ ಅಗತ್ಯವಿಯತ ಭಹನದಂಡಗಳ 

ತ್ಯಫ್ೇತಿ ನಿೇಡತತ್ುದ್. 
 

ಭಹನಯತಹದ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಷಂಯೇಜಕಯ , ಆಟ್ರಾಸ್ಟ (ಏಶಯನ್ ರೇಷರ್ಚಾ ಅಂಡ್ ಟ್್ೈನಿಂಗ್ ಇನ್್
ಟ್ರಟ ಯಟ್ ಪಹರ್ ಸಿಿಲ್ ಟ್ಹರನ್್ಪರ್) ಸಿಇ ಡಹ.ಸ್ೇಭಹ ದ್ಹಕರ್ ಫ್ಳಗಹವಿಮಲ್ಲ ಿ

ತಿರಕಹಗ್ ೇಷ್ಟ್ಿಮಲ್ಲ ಿಈ ಕತರತ್ತ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಿದಯತ. 
 

ಭಹನಯತಹ ಈಗಹಗಲ್ೇ 4 ಯಹಜಯಗಳ 25 ಜಿಲ್ಿಗಳ 1800 ಆಯ್ ೇಗಯಷ್ೇಹ ೂಯ್ೈಕ್ದಹಯರಗ  ್

ಭಹನಯತ್ ನಿೇಡಿದತು ಇದಯ ಭ ಲಕ 11,117,070 ಬಹಯತಿೇಮಯ ಜಿೇನಗಳನತು ಷಪರ್ಶಾಸಿದ್. 
ಕನಹಾಟಕದಲ್ಲ ಿಈ ಉಕರಭದ ಭ ಲಕ 5 ಲಕ್ಷ ಭಹಿಳ್ಮಯನತು ತ್ಲತು ನಿರೇಕ್ಷ್ ಇದ್ ಎಂದಯತ. 
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ಕ್ಎಸ್ಜಿಎ 8 ಷ್ ಷ್ೈಟ್ರಗಳಂದ 20 ಷ್ ಷ್ೈಟ್ರಗಳ ಷಂಘಟನ್ಮಯ್ಗ  ್ಫಸತದ ಯ ಷಹಗಿ ಫಂದ್ದ್. 
ಇದತ ೃತಿುನಿಯತ್ ಸಿರೇಯ್ ೇಗ ತ್ಜ್ಞರಗ್ ಜ್ಞಹನ ನಿೇಡತತ್ುದ್, ಷಹುತ್ಕ್ ೇತ್ುಯ ದವಿ ವಿದಹಯರ್ಥಾಗಳು ಭತ್ತು 
ಮತ ಗ್ೈನಕಹಲಜಿಸ್ಟಗಳಗ್ ಅಯ ಕೌವಲಯ ಭತ್ತು ರತಿಬ್ ಅಭಿೃದ್ಿಡಿಸಿಕ್ ಳಳಲತ ನ್ಯಹಗತತ್ುದ್. 
ಭಹನಯತಹದ್ ಂದ್ಗ್ ಕ್ಎಸ್ಜಿಎ ಷಸಯೇಗ ಷಕಹಾಯ ಭತ್ತು ಖಹಷಗಿ ಆಯ್ ೇಗಯ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲ್ಲ ಿ

ವಿವಹಾಷದ ಷಭಷ್ಯಗಳನತು ನಿಹರಷತ ಬಯಷ್ ಸ್ ಂದ್ದ್, ಭತ್ತು ತಹಮಂದ್ರಗ್ ಅತ್ತಯತ್ುಭ 

ಆಯ್ೈಕ್ ನಿೇಡತ ಭ ಲಕ ಕನಹಾಟಕದ ಷಣಣ ಖಹಷಗಿ ಆಯ್ ೇಗಯಷ್ೇಹ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿಮ  

ಗತಣಭಟಟದ ರಷ ತಿ ಆಯ್ೈಕ್ ಷ್ೇ್ಗಳನತು ದಗಿಷತತ್ುದ್ ಎಂದಯತ. 
 

ಬಹಯತ್ು ವಿವಾದಲ್ಲ ಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಸ್ಚ್ಚಿನ ಷಂಖ್ಯಮ ಭಹತ್ೃ ಭಯಣಗಳನತು ದಹಖಲ್ಲಷತತಿುದ್ ಭತ್ತು 
ಕನಹಾಟಕದಲ್ಲ ಿ ಈ ರಭಹಣ ಈಗ ವ್ೇ.50ಯಶತಟ ಕತಸಿದ್ದ್. ಆದಹಗ ಯ ಕಳ್ದ ಶಾ 2,500 

ಭಹಿಳ್ಮಯತ ಗಬಾಧಹಯಣ್ ಷಂಫಂಧದ ಷಭಷ್ಯಗಳಂದ ಭಯಣಟ್ರಟದಹುಯ್ ಎಂದತ ಅಯತ ಸ್ೇಳದಯತ. 
ಖಹಷಗಿ ರಷ ತಿ ಷ್ೇ್ ನಿೇಡತಯನತು ತ್ ಡಗಿಸಿಕ್ ಳುಳ ಭ ಲಕ ತಹಮಂದ್ಯ ಆಯ್ೈಕ್ಮನತು 
ಷತಧಹರಷತ ಅಗತ್ಯವಿದ್ ಭತ್ತು ಅಯತ ುಯಹ್ ಆಧರತ್ ಚ್ಚಕಿತ್್ಮ ಭಹನದಂಡಗಳಗ್ 
ಅನತಗತಣಹಗಿದಹುಯ್ಯೇ ಎಂದತ ದೃಢೇಕರಸಿಕ್ ಳಳಫ್ೇಕಹಗಿದತು ರ್ಶವತ ಜನನನತು ಷತಯಕ್ಷಿತ್ 

ಅನತಬನಹುಗಿಷಲತ ನ್ಯಹಗಫ್ೇಕಿದ್ ಎಂದಯತ. 
 

ಈ ಉಕರಭ ಕತರತ್ತ ಭತ್ುಶತಟ ಫ್ಳಕತ ಚ್ಲತಿ ನಿಟ್ರಟನಲ್ಲ ಿ ಡಹ.ಸ್ೇಭಹ, ಆಟ್ರಾಸ್ಟ ಅನತಶಹಿನದ 

ಹಲತದಹಯನಹಗಿ ನಹು ಮಹುದ್ೇ ಭಹಿಳ್ಮ  ಸ್ರಗ್ಮ ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಭಯಣ ಸ್ ಂದಫಹಯದತ 
ಎನತು ನಭಮ ಗತರಮತ ಕನಹಾಟಕದಲ್ಲ ಿಷದಯದಲ್ಿೇ ಹಷುಹಗಲ್ಲದ್ ಎಂದಯತ. 
 

ಕ್ಎಸ್ಜಿಎ ಅಧಯಕ್ಷಯಹಗಿ ಆಯಿಮಹದ ಫ್ಳಗಹವಿಮ ಡಹ.ವ್ೃೇಬನಹ ಟ್್ಟೇದ್  ಭಹತ್ನಹಡಿ, ಇದತ 
ಕ್ಎಸ್ಜಿಎ ಎಲ ಿ ಇತ್ಯ್ ಷ್ ಷ್ೈಟ್ರಗಳಗ   ಭಹನದಂಡಹಗಲತ ವರಮಿಷತತ್ುೇ್. ಷಹಾಜನಿಕ, 

ಖಹಷಗಿ ಹಲತದಹರಕ್ಗಳ ಭ ಲಕ ಭತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಹನದ ಗರಶ ಿಫಳಕ್ಮ ಭ ಲಕ ಆಯ್ ೇಗಯಷ್ೇಹ 

ೂಯ್ೈಕ್ದಹಯರಗ್ ಷತ್ತ್ಹಗಿ ರ್ಶಕ್ಷಣನತು ಷ್ಂಟಯ್ ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್್ಲ್ನ್್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿೇಡಿಮಹ 

ಭ ಲಕ ಭತ್ತು ಷತ್ತ್ ಮೇಲ್ಲಾಚಹಯಣ್ಗ್ ಅಕಹವ ನಿೇಡತತ್ುದ್. ಆಯ್ೈಕ್ ಭತ್ತು ಹಯಪ್ತುಮಲ್ಲ ಿ

ಷತಧಹಯಣ್ಗಳು ಭತ್ತು ಷಹಾತಿರಕತ್ಯಂದ ಷಭಹಜದ ಎಲ ಿ ಗಾಗಳ ಸ್ಚ್ತಿ ಜನಯತ ಅನತಕ ಲ 

ಡ್ಮಲ್ಲದಹುಯ್ ಎಂದಯತ. 
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ಭಹನಯತಹ ಕತರತ್ತ ಭಹಹಿತಿ: 

ಭಹನಯತಹ ಖಹಷಗಿ ಆಯ್ ೇಗಯಷ್ೇಹ ೂಯ್ೈಕ್ದಹಯಯತ ಭತ್ತು ್ೈದಯ ಷಸಹಮಕ ಸಿಫಬಂದ್ಗ್ 
ಗತಣಭಟಟ ಭತ್ತು ಭಗತವಿನ ಜನನ ಭತ್ತು ನಂತ್ಯ ಗೌಯಮತತ್ ಆಯ್ೈಕ್ ನಿೇಡಲತ ಅಗತ್ಯಹದ 

ಷಥಳದಲ್ಲಿನ ತ್ಯಫ್ೇತಿ ಅಥಹ ಕ್ೇಂದ್ರೇಕೃತ್ ತ್ಯಫ್ೇತಿ ನಿೇಡತತ್ುದ್. 
 

ಭಹನಯತಹ ಪ್ಡಯ್ೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಷ್ಟಟ್ರರಕ್ಸ ಅಂಡ್ ಗ್ೈನಕಹಲಜಿಕಲ್ ಷ್ ಷ್ೈಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಮಹ 

(ಫೊಗಿ್) ರಷೂಾ, ರಷ ತಿ ಭತ್ತು ರಷಹನಂತ್ಯದ ಅಧಿಮಲ್ಲ ಿ 16 ರಭತಖ ಚ್ಚಕಿತ್್ಮ 

ಭಹನದಂಡಗಳನತು ಅಭಿೃದ್ಿಡಿಸಿದ .್ ಭಹನಯತಹ ಗತಣಭಟಟದ ಸ್ಗತೂಯತತಹಗಿದತು ಇದತ ಅತ್ತಯತ್ುಭ 

ತ್ಯಫ್ೇತಿ ಸ್ ಂದ್ದ ಸಿಫಬಂದ್ಯಂದ ಉತ್ುಭ, ಗೌಯಮತತ್ ಭತ್ತು ಷತಯಕ್ಷಿತ್ ಅನತಬನತು ಅಯ 

ಭಗತವಿನ ಜನನ ಕಹಲಕ್ಿ ನಿೇಡತತ್ುದ್. 
ಫೊಗಿ್ ಷಂಕಾ ಡ್ದ ಕ ಯಐ ಷರಕಿರ್ಗಳು ತ್ಯಫ್ೇತಿ, ಭಹಗಾದವಾನ ಭತ್ತು ಫ್ಂಫಲನತು 
ನಿೇಡತತಿುದತು ಅು ಗತಣಭಟಟಕ್ಿ ಸ್ ಂದ್ಕ್ ಂಡಿಯತ ಭತ್ತು ನಂತ್ಯದ ಭಹನಯತ್ಮನತು 
ಡ್ದ್ಯತುದನತು ದೃಢೇಕರಷತತ್ುದ್. 
 

ಜ್ಪ್ತಗ್ ೇ  ಕ ಯಐ ಸಬ್್ ಅನತಶಹಿನದ ಭ ಲಕ ಈ ಉಕರಭಕ್ಿ ತಹಂತಿರಕ ಫ್ಂಫಲ ನಿೇಡತತ್ುದ್. ಈ 

ಕ ಯಐ ಸಬ್್ ಅನತು ಫೊಗಿ್ ನಹಯಶನಲ್ ಪ್ರೇಗಹರಮ್ ಭ ಲಕ ನಿಾಹಿಷಲಹಗತತ್ುದ .್ 

ಭಹಯನ್ೇಜ್ಮಂಟ್ ಮ ನಿಟ್ (ಎನ್ಪ್ತಎಂಮತ), ಫೊಗಿ್ಮ ಯ್ಕ ರಟ್ ಎಂಹಯನಲ್್ ಲ್ಲೇಡ್ 

ಅಷ್ಷಯ್ ಸ್ ಈ ಷೌಲಬಯಗಳ ಗತಣಭಟಟಕಹಿಗಿ ರರ್ಶೇಲ್ಲಷತತಹುಯ್ ಭತ್ತು ಭಹನಯತ್ಮನತು ರ್ಶಪಹಯಷತ 
ಭಹಡತತಹುಯ್. 
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