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மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமத்தின்  

நாடு தழுவிய கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் திட்டம். 

 

ககாரரானா ககாள்ளை ரநாயின் ககாடுளமயான இந்த 

சூழலில், நம் தாய் மருத்துவமான, தமிழ் மருத்துவமாம் 

சித்தமருத்துவத்தின் மூலம் தீர்வு காணும் வளகயில் 

மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமம், ஆயுஷ் 

அளமச்சகம், இந்திய அரசு  ஒரு  கசயல்த்திட்டத்ளத 

முன்கனடுத்துள்ைது.  

  

பயனாைர்கள்:  

குறிகுணங்கள் இல்லாமல், அல்லது தீவிரமில்லாத 

குளைந்த குறிகுணங்கள் உள்ை, வீட்டிரலரய 

தனிளமப்படுத்தப்பட்ட ரகாவிட்-19 ரநாயாளிகள் 

இதன்மூலம் பயன்கபைலாம்.  

 

20 நாட்களுக்கு வழங்கப்படும் கபசுரக்குடிநீளர 

மருத்துவரின் பரிந்துளரப்படி உட்ககாண்டு முடிவில் 

உடல்நிளல பற்றிய கதாளலரபசி வழி ரநர்காணலுக்கு 

பதில் அளிக்க ரவண்டும்.  

மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமம், 

ஆயுஷ் அளமச்சகம், இந்திய அரசு  

அரும்பாக்கம், கசன்ளன—600106 

கபசுரக்குடிநீர் கிளடக்குமிடங்கள்: 

1. சித்தமருத்துவ ளமய ஆராய்ச்சி நிளலயம், அரும்பாக்கம், கசன்ளன. 

2. மண்டல சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிளலயம், குயவர்பாளையம், புதுச்ரசரி. 

3. மண்டல சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிளலயம், திருவனந்தபுரம். 

4. சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி பிரிவு, அரசினர் சித்த மருத்துவக் கல்லூரி வைாகம். 

பாளையங்ரகாட்ளட, திருகநல்ரவலி. 

5. சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி பிரிவு, அரசு ஆயுர்ரவத மருத்துவக் கல்லூரி வைாகம், 

கபங்களூரு. 

6. சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி பிரிவு, சப்தர்ஜங் மருத்துவமளன வைாகம், புதுதில்லி. 

7. சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி பிரிவு, ஶ்ரீ கவங்கரடஸ்வரா மருத்துவமளன வைாகம், 

திருப்பதி. 

ரதளவயான ஆவணங்கள்:  

ககாரரானா கதாற்று 

ஏற்பட்டதற்கான  RTPCR +ve 

சான்று  

ஆதார் அளடயாை அட்ளட  

 

முக்கிய குறிப்பு : 

சளி, சுரம், தளலவலி, ரபான்ை 

குறிகுணங்கள் இருந்து RTPCR 

- ve ஆக இருந்தாலும் இந்த 

கபசுரக்குடிநீர் மருந்து 

வழங்கப்படும். 

 

ககாரரானா ரநாய் கதாற்று 

ஏற்பட்டவர்களின் குடும்ப 

உறுப்பினர்கள் பிரிதிநிதிகள் 

மூலம் ரமற்குறிப்பிட்ட 

ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து 

மருந்துகள் கபற்றுக் 

ககாள்ைலாம். 



* 

சித்தமருத்துவ ளமய ஆராய்ச்சி நிளலயம், அரும்பாக்கம், கசன்ளன  

அளலரபசி:  +91 87544 95186 
மின்னஞ்சல்: crisiddha@gmail.com 
ரநரம்: 08:00 am to 12:00 pm 
 

மண்டல சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிளலயம், குயவர்பாளையம், புதுச்ரசரி  
அளலரபசி:  +91 94879 90382 

மின்னஞ்சல்: rrisiddha@yahoo.co.in 
ரநரம்: 08:00 am to 05:00 pm 

 
 

மண்டல சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிளலயம், திருவனந்தபுரம்.  
அளலரபசி:   +91 94421 78440 
மின்னஞ்சல்:  srritvm10@gmail.com 
ரநரம்: 08:00 am to 12:30 Noon 
 

சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி பிரிவு, அரசினர் சித்த மருத்துவக் கல்லூரி வைாகம். 

பாளையங்ரகாட்ளட, 
அளலரபசி:   +91 98429 62962 

மின்னஞ்சல்: crusiddha.palay@gmail.com 

ரநரம்: 08:00 am to 12:00 Noon 
 

சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி பிரிவு,  

அரசு ஆயுர்ரவத மருத்துவக் கல்லூரி வைாகம், கபங்களூரு 
அளலரபசி:    +91 82481 71177 
மின்னஞ்சல்:  crusiddha@gmail.com 
ரநரம்: 09:00 am to 01:00 pm 
 

சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி பிரிவு,  

சப்தர்ஜங் மருத்துவமளன வைாகம், புதுதில்லி.  
அளலரபசி:   +91 72081 52857 

மின்னஞ்சல்: drakila10@gmail.com 

ரநரம்:09:00 am to 01:00 pm 
 

சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி பிரிவு, ஶ்ரீ கவங்கரடஸ்வரா மருத்துவமளன வைாகம், திருப்பதி.  
அளலரபசி: +91 77940 33341, +91 90 80 90 70 48 
மின்னஞ்சல்: scrutirupati@gmail.com 
ரநரம்:08:00 am to 05:00 pm 

ரவண்டுரகாள்:  

தங்களுக்கு கபசுரக்குடிநீர் ரதளவப்படுமாயின், தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கரைா (அ) 

நண்பர்கரைா அருகில் உள்ை மத்திய சித்தமருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமத்தின் 

நிறுவனம் அல்லது பிரிவுகளை அணுகவும். தளயகூர்ந்து இந்த தகவல் சிற்ரைளட 

தங்கைது நண்பர்களுக்கும் உைவினர்களுக்கும் பகிர்ந்துககாள்ை ரவண்டுகிரைாம். 

மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமம், 

ஆயுஷ் அளமச்சகம், இந்திய அரசு  

அரும்பாக்கம், கசன்ளன—600106 


