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అమ�ావ�

, �ాష� �ంల� ఔషధ ��గ�జం స� �ా�ా� ఇంట����ట��  ఎం�  ట� ఎం�  �ా� ం�   తయ��� �ా� ం� 
�ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం�� స� �ా�ా� అ����త ����  �ాం��� చర�ల�త�ా�త �ా� ం�  ఏ�ా�ట���ౖ ప�కటన
�ాష� � సమ��ా �వృ��� , ప�ా�వరణ ��త �����ల��ౖ �ీఎం దృ�ి�  ఉం��
ఆయన ఆల�చనల� నను� మ�గ�� ����ే�ా�
– స� �ా�ా� అ����త ����  �ాం���
జన���  �ా�ా� రంగంల� ప�పంచంల��� ��ల��� ��ద�  కం����ా ప��ే�క గ����ంప�
����  ���  రంగంల� ����ా��ట� �����ి�  తక��వ ధరల�� తయ�ర� �ే�� కం���
100క� ��ౖ�ా �ే�ాల��  స� �ా�ా� మందుల� ���గం, 36 ��ల మం���� ��ౖ�ా ఉ�ో�గ�ల�

అమ�ావ�:

�ా�ా�సూ�ట�క��  రంగంల� ��ద�  కం���ల��  ఒకట�ౖన స�  �ా�ా� �ాష� �ంల� తయ��� �ా� ం� ను ��ల��ల�నుం��. ఇంట����ట�� 
ఎం�  ట� ఎం�  �ా� ం� �ా ���� �సు���ా� మ�, ఎగ�మత�ల ల��ం�ా ఉత�త�� ల� ఉంట�య� కం��� ఎం�� ���� 
�ాం��� ��ల���ం��ర�. మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ� .జగ� ను ఈ ఉదయం �ా�ంప� �ా�ా�లయంల� �ాం���
కల�సుక����ర�. �ాష� �ంల� �ా�ా�సూ�ట�క�  రంగం ప�గ�, స�  �ా�ా� తయ��� య��� ను ��ల��ల�డం��ౖ ఇర�వ���
మధ� చర�ల� జ���ా�. �ా����ా �క ప�గ���సం ప�భ�త�ం �సుక�ంట�న� చర�లను �ీఎం �ా���� �వ��ం��ర�.
అవ�ా�ాలను �����ంచు���ాల�, �ాష� �ంల� ��ట�� బడ�ల� ��ట�� ల� ఆ���ం��ర�. సమ��ా �వృ���  �ే�యం�ా
�సుక�ంట�న� చర�లనూ మ�ఖ�మం�� �వ��ం��ర�. ప��శ�మలక� అత�ంత �ారదర�క �����ల� అందుబ�ట�ల�
ఉ���య�, ��ౖప�ణ���వృ���� ��ంచడం����ా ��ణ����న మ�నవనర�లను అందుబ�ట�ల��� �సుక��ావ�����
�సుక�ంట�న� చర�లనూ �ీఎం �ా���� ��ల���ం��ర�. �ీఎం�� సమ���శం మ����ిన త�ా�త �వ�ాలను ����  �ాం���
��ల���ం��ర�.

����  �ాం���, స� �ా�ా� ఎం��

మ�ఖ�మం���ా��� కల�సు��వడం ��ల� సం��షం�ా ఉంద���ర�. �ాష� �ంల� ఉన� అవ�ా�ాల�, ఎదు���ంట�న�
స�ాళ��ద ఆయనక�న� అవ�ాహనక� ��ను మ�గ�� ��నయ��నుఅంట� �ా�ఖ���ం��ర�. �ాష� � సమ��ా �వృ���  అన���
ఆయన ���నం�ా స�ష�మవ���ంద���ర�.
ప�ా�వరణ��త �����ల��ౖ �ీఎం ప��ే�క దృ�ి��� ఉ���ర���ర�. �ాం���కతను బ��ా �����ంచుక�� అత�ంత
సమర�త ఉన� మ�నవనవర�లను తయ�ర� �ేయడం����ా ప�జల ఆ��య�లను గణ�యం�ా ��ం��ల�� ల��ం��
మ�ఖ�మం�� ఉ���ర���ర�.
�ా����ా ��ా�వృ���  ����ా ��త�  ఉ�ో��ాల కల�న ��శ�ా ఆయన మ�ందడ�గ� ��సు� ���ర���ర�. తమ కం��� తరఫ�న
��మ� క��� �����ౖ గట��  ప�యత�ం �ే�ా� మ���ర�. స�  �ా�ా� తరఫ�న ఒక ప��శ�మను ��ల��ల����మ���ర�.
త����ా మ� తయ��� �ామ�ా� ��� ��ంచుక�ంట�మ�, ��త�  ప��శ�మను �జయవంతం�ా ఏ�ా�ట� �ేయ�����
అ���ార�ల�� మ� సంప���ంప�ల� �రంతరం ��న�ాగ���య� ��ల���ం��ర�. ప��శ�మలక� చక�ట� సహ�ారం,
మద�త�ను �ీఎం ఇ�ా� మ���ర���ర�.  ఔషధ రంగంల� మ� ఆల�చనలను ఆయన�� పంచుక����మ�, ఇంట����ట�� 
తయ��� య��� ��ౖ మ�ట�� డ�క����మ�
ఇక�డనుం� ఔష��లను ఎగ�మ� �ేయ�లన��� ల���ల��  ��గమ� �ెప�������ర�.

ఈ సమ���శంల� �ాల�� న� కం��� ప���ధుల� �జ�  �ా���, ��ర�  బ� �ా, �����ాగ� .


