






१. ग्राशकाांव मोग्म ककभतीभध्मे औऴधी 
मभऱणेवाठी  

२. जेनेरयक  औऴधीफाफत  जनजागतृी 
कयणेवाठी  

 

 



१.डॉक्टय जेनेरयक औऴधी देणमाांव तमाय शोत नाशी  
२.रोकाांना जेनेरयक औऴधाांची वांकल्ऩना ऩूणण 
भाहशती नाशी 



१.ब्रान्डडे आणण जेनेरयक औऴधी माांच्मातीर पयक जाणून 

घेणे  

२. डॉक्टय, केमभस्ट ,  ऩेळांट माांचा  जेनेरयक औऴधी फाफतचा 
दृष्टीकोन जाणून घेणे. 

३.  जेनेरयक औऴधी वलतयणातीर वभस्मा जाणून घेणे  

४. जेनेरयक औऴधी वलतयणातीर वभस्मा दयू कयणमा वाठी 
उऩाम वुचवलणे  



•  vyaavahairk saMSaaoQana p`kar  

• 1.p`aqaimak  maaihtI : p`SnaavalaIÊ p`%yaxa maulaaKtI Gao}na QvanaI 

ica~fIt (ivhDIAao roka^DI-Mga)      

  (ऩेळांट  Ê डॉक्टय Ê केमभस्ट Ê कां ऩनी प्रतततनधी ) 

• 2.duyyama  maaihtI : AhvaalaÊ ga`MqaÊ maaisakoÊ pustkoÊ saima%yaa-AByaasa 

gaTaMcao Ahvaala. 



• जऱगाांल जजल्शा  

p`stUt saMSaaoQanaat nyaadSa- ho sahotUkpwtInao inavaDlaolao Aaho. 

 : १५ talau@yaatIla ३०० व्मक्ती  



• p`stUt saMSaaoQanaat  ऑनराइन ल ऑपराइन  p`SnaavalaIMcaa samaavaoSa kolaolaaAaho. 

 

AByaasa gaT P`aSnasaM#yaa ekUNa 

bacat gaTatIla maihlaaMcaI p`SnaavalaI 19 40 

AiQaka-yaaMcaI p`SnaavalaI 11 10 

ga`aimaNa BaagaatIla naagarIkaMcaI p`SnaavalaI 09 2 

AByaasa gaT P`aSnasaM#yaa ekUNa 

 व्मक्ती प्रश्नावरी  १६  २००  

QvanaIica~afIt (ivhDIAao roka^DI-Mga) भुराखत  ekUNa 

डॉक्टय  
भेडडकर भारक   

वभाजातीर व्मक्ती     

१०  

०६  

०५  



samasyaainavaD        saMSaaoQanaAaraKDa      p`SnaavalaIcaI inamaI-tI     

maaihtIcaosaMklana     saMkilat maaihtIcao ivaSlaoYaNa     inaYkYa- 
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पक्त ३७६ जीवनावश्मक औषधीींचे सयकायव्दाये ककीं भत  ननधाायण  

पाभाा  कीं ऩनी  : १०३३६   ड्रग इन्स्ऩेक्टय : १५००  

भेडिकर ्टोय : ८ राख  जन औषधी कें द्र : ११००  

बायतातीर औषध ववतयण क्षेत्रातीर स््थती  

औषधी  जेनेरयक (रु.) ब्रान्सििे (रु.) 
ऩेयसीटाभोर  २ ते ३  ११ ते १७  

िीक्रोपीनेक  ४ ते ५  २०  

अभोस्क्सरीन  १३ ते १४  ४० ते १२०  

पोलरक ऑलसि  २ ते ४  १० ते २०  

फी कॉम्प्रेक्स  १ ते ३  ११ ते १५  

तुरना ककभतीींची  

[tr inairxaNao 
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भेडडकर 
लय वलक्री  

औऴधी 
वांळोधन  

ळावन 
खयेदी  

ब्राांड कां ऩनी 
माांना वलक्री  

ळावनाकडून 
ककभतीांचे 
तनधाणयण  



१२.वमुळक्षषत रोकाांची प्रततष्ठा  
१३. गणुलत्तेचा प्रश्न 
१४. कामदा नाशी  
१५. पाभाां कम्ऩन्मा औऴधीांच्मा 

ककभती ठयवलतात  
१६. प्रचाय प्रवाय कभी 
१७. डॉक्टय माांना प्ररोबन 
१८. MCI तक्राय अवेर तयच 

कायलाई कयते  
१९. जेनेरयक भेडडकर वांख्मा खूऩ 

कभी आणण ऩूणण औऴधीांची 
उऩरब्धता नाशी. 

 

१. जेनेरयक औऴधीांफाफत असान  
२. जेनेरयक औऴधीांफाफत गैयवभज  
३. ब्रान्डडे औऴधधीांलयीर अततवलश्लाव   

४.  कीभती भधीर पाय भोठी तपालत  

५. डॉक्टय ऩुढाकाय घेणमाांव तमाय नाशीत  

६.भेडडकर भारकाांचा नपा  
७. उत्ऩादक कां ऩन्माचा अततरयक्त नपा  
८. तनमांत्रण अबाल  
९. भ्रष्टाचायाचा अांतबाणल  

१०.भोजके जेनेरयक भेडडकर  
११.ग्राभीण बागात जेनेरयक भेडीकर नाशीत  
. 



१. कठोय कामदा  
२.रोकाांचे प्रफोधन 

३.एकत्रत्रत ककभतीांचे तनधाणयण  
४.तनमांत्रत्रत वलतयण प्रणारी  
५.त्रफगय वयकायी वांघटनाांनी ऩुढाकाय  
६. जनहशताथण जाहशयाती  
७.ळावन ऩुयस्कृत जेनेरयक भेडडकर लाढलालेत 
८. डॉक्टय माांना जेनेरयक मरहशणमाची वक्ती 
९. 1 MG  वायख्मा एऩ चा लाऩय   
१० ब्राांड ऩेषा वाल्टच नाांल भोठ अवाल.   

११.दोऴीांलय कठोय कायलाई 
१२.ऩेथोरोजी जोडणी कयाली 
१३. ड्रग इन्स्ऩेक्टय ची वांख्मा लाढलाली  

 



१.जेनेरयक औऴधी कभी गुणलत्तेच्मा अवतात अवा 
रोकाांचा वभज झारेरा आशे. 

२. ब्रान्डडे औऴधीांच्मा नालालय ग्राशकाांची पवलणूक शोत 
आशे. 

३. ळावन,डॉक्टय,ऩेळांट, केलभ्ट माांनी स्लत; जेनेरयक 
भेडडमवन प्रचाय –प्रवाय- लाऩय लाढवलणमावाठी प्रमत्न 
कयणमाची गयज जाणवलते. 



ग्राभीण बागात जेनेरयक औऴधीांचा प्रवाय 
कयणमावाठी प्रमत्न कयणमाांत मेतीर 
जेणेकरून गयीफ कुटुांफातीर रोकाांचा 
उऩचाया अबाली जील जाणाय नाशी 



– ³vat-maanap~ ka~Nao´ 

– १. डॉक्टयाांना आता जेनेरयक औऴधाांची नालांशी मरशून देणां फांधनकायक -रोकभत TUESDAY, DECEMBER 19, 

2016 
– २. जेनेरयक औऴधाांच्मा दजाणचां काम?- Submitted by webmaster on Thu, 05/04/2017 - 23:34 

•      ३. जेनेरयक औऴधाांचा डोव नको -Maharashtra Times | | Updated: Dec 3, 2017, 04:00AM IST 
•     ४.जेनेरयक औऴधाांची नाले मरहशणे फांधनकायक -  भयाठी १ नांफय फातम्मा  09:23:00 
•     ५. जेनेरयक औऴधाांवाठी वयकाय प्रमत्नळीर- रोकवत्ता 
•            ६. जेनेरयक औऴध े: बायताची गयज - वांकरन : प्राजक्ता कावरे | Updated: April 9, 2014 1:08 AM 
•      ७. स्लस्त ऩमाणमाच्मा जेनेरयक औऴधाांच्मा गुणलत्तेवलऴमी वाभान्म रुग्ण वाळांक - नागऩयू | Updated: 

February 13, 2013 5:12 AM 

• 9.vaobasaa[-Tsa\ : 1. https://www.mciindia.org/ 

2.https://www.maharashtra.gov.in/1145/Gover

nment-Resolutions 
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