གསོ་རིག་སྨན་པའི་གནས་རིམ་གཏན་འབེབ་ཀི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ།
་ི ལོ་
་ ཚས་
ིན་ ན་ཚོགས་ནས་གསོ་བ་རིག་པའི་གནས་རིམ་གཏན་འབེབས་ ེད་ ིན་ག ིག་གི་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་བ ོ ་ཚོགས་གན ་ ོད། ཚོགས་འདུའི་ ོག་ ་གར་སྨན་ ི་མ ས་དབ ་ག ིས་གདན་
ས་ ོག་ ་གར་ན ་ཚ་ ི་རིག་ ེད་སྨན་ གས་ཀི་ ིམས་མ ན་གནས་བབ་ད ་གདོ ་ལེན་ ེད་ ོ། དེ་བ ིན་ ལ་
ོ ས་མ ོ་ ོབ་ན ་ཚ་ ི་རིག་ ེད་ ེད་ལས་པ་ མས་ཀི་གནས་རིམ་གཏན་འབེབས་ ེད་ ོགས་བ ས་ཀི་ ོར་ག ་
བཤད་ལམ་ ོན་གན ། དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་འདིར་ ན་ཚོགས་ཀི་འ ན་ ོ ་ཚོགས་མི་ མ་པ་ད ་འ ན་ ོ ་
ཚོགས་མི་ ར་པ་ མ་པ། དེ་ བ ིན་གསོ་རིག་ ོབ་ག ེར་ ་གི་ ོབ་ ི་ ་ཚབ་ད ་བོད་མིའི་ ིག་འ གས་ཀི་ཤེས་རིག་
ལས་ ས་ཀི་ ་ཚབ་ ིག་བ ས་ཚོགས་བ ར་མ མ་བ གས་ཀིས་བ ོ་ ེ ་གན ་ ོད། དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་
འདིའི་ ོག་ ོས་བ ར་ ་བ་ མས་ ན་ཚོགས་ཚོགས་ ེ ས་
པའི་ ོག་ ར་ ོས་བ ར་ ིས་གསོ་བ་རིག་པའི་
སྨན་པའི་གནས་རིམ་གཏན་འབེབས་གན ་། གནས་རིམ་གཏན་འབེབས་འདི་བ ིན་ ན་ཚོགས་འོག་དེབ་ ེལ་ ོད་
པའི་གསོ་རིག་ ོབ་ག ེར་ ་ནས་ལག་བ ར་གན ་དགོས་པའི་བ ོད་ བ་གསལ་བ གས་བ ས་བཏ ་ ིན།།
*************************

བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ ན་ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུའི་ལས་རིམ།
་ །ོ ༩། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ག ་ོ མ ོག་ནས་དགའ་བ འི་ག ་བཤད།
༩།༤

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ག ོན་མ གོ ་ནས་ཚོགས་འདུའི་ ་ོ ོད་ག ་བཤད།

༩།༥

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

མ ོག་ནས་ ་གར་ན ་ཚ་ ི་རིག་ ེད་སྨན་ གས་ཀི་ ིམས་
མ ན་གནས་བབ་ད ་གདོ ་ལེན་ ེད་དགོས་ ོག་གཏམ་བཤད།

།༥ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ Prof.
མ ོག་ནས་ཚ་ ི་རིག་ ེད་ ེད་ལས་ཀི་གནས་རིམ་གཏན་འབེབ་
གན ་ ོགས་ ོར་གཏམ་བཤད།
།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

མ ོག་ནས་ ་གར་ད ས་སྨན་ ི་ ན་ཚོགས་ དེ ་འ གས་
གན ་ གོ ས་ད ་ལས་དོན་ དེ ་ འོ ི་ ོག་གཏམ་བཤད། ཕེབས་ བ་མེད།

། ༥ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚོགས་འདུའི་བ ོད་ག ི་ད ་འ ེལ་ ི་བ་བ ོ་ ེ །
། ༥ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ན་ཚོགས་ནས་ གས་ ེ་ ་ེ འི་མ ག་བ ོམ་ག ་བཤད།
།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཚོགས་བ ར་ ན་འ ོམས་འ ་དཔར།

Proposed Agenda for the resource person
Title: Legal Status and Regulation of Ayurveda in India by Prof. Bushang Patwardhan
*
*
*
*
*
*

How the Ayurveda System was first legalized in India?
The process and challenges faced during the registration of Practitioners, Medical
Colleges/Institution and Pharmacies.
The current status of Ayurveda in India
Legal Status of Ayurveda outside India
AYUSH and WHO Traditional Medicine
Any other additional points to cover

Proposed Title: Ayurveda Professional and Academic Grade in India by Prof. Sanjeev Rastogi
1: Degrees in Ayurveda, it's nomenclature and equivalent.
2: Qualification and Regulations.
3: Diplomas in Ayurveda and its regulation.
4: Academic Grade and its Qualifications.
* Minimum qualification of Principal, Vice Principal, Dean, head of Dept., Professor, Assistant
Professor, Associate Professor, Examination Controller, Personal Physician to the President and Prime
Minister if any and the grade of CMO and other clinical grade.
Any other points related to the Ayurveda Professional and Academic Grade.
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