ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
పత్రికా పికటన-01

తేది.17-05-2021

తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో కోవిడ్ రోగులకు అవసరమెైన 324 మెటక్
రి టననుల
ఆకసిజన్ ఉత్పత్రి పాలంటల నన 48 పిభుత్వ ఆసపత్రిలలో ఏరాపటు చేసి భవిష్టయత్ లో
కూడా ఎల ంటర ఆకసిజన్ కొరత్ రాకుండా చరయలు తీసనకోవాలని ముఖ్యమంత్రి
కె.చంద్ిశేఖ్ర్ రావు వైద్య ఆరోగయశాఖ్ అధికారులనన ఆదేశంచారు. అద్నంగా ఇంకా
100 మెటక్
రి టననుల లికసవడ్ ఆకసిజన్ ఉత్పత్రి చేసే పాలంటునన కూడా హైద్రాబాద్ లో
ఏరాపటు చేయ లని అధికారులనన ఆదేశంచారు.

16 మెటక్
రి టననుల పాలంటు
ల 6

యూనిటు
ల , 8 మెటక్
రి టననుల పాలంటు
ల 15 యూనిటు
ల , 4 మెటక్
రి టననుల పాలంటు
ల 27
యూనిటు
ల హైద్రాబాద్ లో, జిలల , ఏరియ

ఆసపత్రిలోల ఏరాపటు చేయ లని

ఆదేశంచారు. ఒకొొకొటర 20 టననుల కెపాసిటీ గల 11 ఆకసిజన్ టాయంకరల నన 10
రోజులోలగా అందించాలని ఉత్పత్రి దారులనన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కోరారు. ఆకసిజన్
సరఫరా విష్టయంలో రాబో యే రోజులోల ఇత్ర రాష్టా్రల మీద్ ఆధారపడే పరిసి త్ర
ఉండొ ద్దని సీఎం అన్ాురు.
సో మవారం పిగత్ర భవన్ లో కోవిడ్ పై ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్ిశేఖ్ర్ రావు
ఉనుత్సాియ సమీక్ష సమ వేశం జరిపారు. ఈ సమ వేశంలో మంత్రి హరీశ్ రావు,
రాష్ట్ ర పిణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షులు బో యనపలిల విన్ోద్ కుమ ర్, ఎమెెల్సి పలల
రాజేశవర్ రెడడి, పిభుత్వ పిధాన కారయద్రిి సో మేశ్ కుమ ర్, పంచాయతీరాజ్ పిినిిపల్
సకరటరీ సందీప్ కుమ ర్ సనలి నియ , వైద్య ఆరోగయశాఖ్ కారయద్రిి ఎస్.ఏ.ఎం రిజ్వవ,
సీఎం సకరటరీ, సీఎంవో కోవిడ్ పితేయక అధికారి రాజశేఖ్ర్ రెడడి, ఐఏఎస్ అధికారులు
సరపరాజ్ అహెద్, రోన్ాల్ి రాస్, పబ్లలక్ హల్ి డెైరెక్ర్ శ్రరనివాసరావు, డీఎంఈ కె.రమేశ్
రెడ,డి కాళోజ్వ హల్ి యూనివరిిటీ వీసీ కరుణాకర్ రెడడి, టీఎస్ఎంఎస్ఐడీసీ ఎం.డీ.
చంద్ిశేఖ్ర్ రెడ,డి సీఎం ఓఎసీి (హల్ి ) గంగాధ్ర్ త్దిత్రులు పాలగొన్ాురు.
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కరోన్ా వైద్యం విష్టయంలో తెలంగాణ పిభుత్వం పిభుత్వరంగంలో పూరిిగా
ఉచిత్ వైద్యం, భోజన వసత్ర, మంద్నలు త్దిత్ర సకల సౌకరాయలు కలిపసనినుంద్నన
పేద్ పిజలు పిభుత్వ ఆసపత్రిలోలన్ే చేరాలని సీఎం కోరారు. సో మవారం న్ాటరకస పిభుత్వ
ఆసపత్రిలోల మొత్ి ం 6,926 బెడ్ల ల ఖ్ ళీగా ఉన్ాుయని, అంద్నలో ఆకసిజన్ బెడ్ి
2,253, ఐసీయూ 533, జనరల్ బెడ్ి 4,140 ఖ్ ళీ ఉన్ాుయని సీఎం వివరించారు.
పిభుత్వ

ఆసపత్రిలోల

బెడ్ి, ఆకసిజన్, రెమిడెసివిర్

అంద్నబాటులోన్ే ఉనుంద్నన పవ
ై ేటు

మంద్నలు

సహా

అన్ను

హాసిపటల్ి నన ఆశరయంచి, డ్బుులు

పో గొటు్కోవద్ద ని ముఖ్యమంత్రి పిజలకు సూచించారు. వైద్యం పిభుత్వ, పవ
ై ేట్ రంగంలో
ఎకొడెైన్ా ఒకొటే అయనంద్నన కోవిడ్ చికసత్ికు పిజలు పిభుత్వ ఆసపత్రిలోలన్ే
చేరాలని సీఎం పిజలనన కోరారు.
కరోన్ా రోగులకు త్రావత్ర ద్శలో బాలక్ ఫంగస్ అన్ే వాయధి సో కుత్రనుద్ని,
దానికస సంబంధించి చికసత్ి అందించడ్ం కోసం కోఠిలోని ఈ.ఎన్.టర, సికసందాిబాద్ లోని
గాంధీ ఆసపత్రిలోల, జిలల లోని మెడడకల్ కాలేజ్వ ఆసపత్రిలోల ఎకసవప్ మెంట్, అవసరమెైన
మంద్నలు

సమకూరాాలని

సీఎం

కేసీఆర్

అధికారులనన

కోరారు.

ఇంద్నకు

అవసరమెైన 25 మెైకరో డీబడ్
ెై ర్ మిష్టనన
ల , హచ్.డడ. ఎండో సో ొపిక్ కెమెరాలనన త్క్షణమే
తెపిపంచాలని సీఎం ఆదేశంచారు. కరోన్ా వాయకసినల సరఫరా కోసం గోలబల్ టండ్రల నన
పిలవాలని ముఖ్యమంత్రి

అధికారులకు సూచించారు. కేంద్ిం ననంచి రాష్టా్రనికస

రావలసిన వాయకసిన్ేష్టన్ కోటా విష్టయంలో నిరంత్రం సంపిదింపులు జరుపుత్ూ
తెపిపంచనకోవాలని సీఎం అధికారులనన ఆదేశంచారు. ఇపపటరవరకు కేంద్ిం ననంచి
తెలంగాణకు 57,30,220 డో సనల వాయకసిన్ మ త్ిమే వచిాంద్ని, కోవాకసిన్, కోవిషీల్ి
కలిపి పిసి నత్ం 1,86,780 డో సనలు సా్కు ఉంద్ని అధికారులు సీఎం కు తెలిపారు.
అంద్నలో కోవాకసిన్ 58,230, మరియు కోవిషీల్ి 1,28,550 డో సనలు సా్కు ఉంద్ని
ముఖ్యమంత్రికస వివరించారు.
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మొత్ి ం రాష్ట్ ర వైద్య ఆరోగయశాఖ్ మౌలిక వసత్రల కలపనకు ఎంతెైన్ా ఖ్రుా
చేయడానికస పిభుత్వం సిద్ధంగా ఉనుద్ని సీఎం పికటరంచారు. ఇంద్నలో భాగంగా
రాష్ట్ ంర లో

కొత్ి గా

సంగారెడడి,

జగితాయల,

కొత్ి గూడెం,

వనపరిి,

మంచిరాయల,

మహబూబాబాద్ లలో కొత్ి గా మెడడకల్ కాలేజ్వలనన ఏరాపటు చేయ లని పిభుత్వం
నిరణ యంచినటు
ల సీఎం సపష్ట్ ం చేశారు. ఈ మెడడకల్ కాలేజ్వలకు అననబంధ్ంగా నరిింగ్
కాలేజ్వలనన కూడా ఏరాపటు చేయ లని సీఎం ఆదేశంచారు. ఇపపటరకే ఉను వైద్య
కళాశాలలోల నరిింగ్ కాలేజ్వలు లేని చోటల వాటరని మంజూరు చేయ లని ఆదేశంచారు.
ఇపపటరకే అననమత్రలు వచాన నరిింగ్ కాలేజ్వల మంజూరు పిత్రపాద్లనన కూడా
వంటన్ే పరిశ్రలించాలని సీఎం సూచించారు.
పిభుత్వ ఆసపత్రిలోల పేద్ పిజలంద్రికీ మెరుగెైన వైద్య సద్నపాయ లు
త్వరిత్గత్రన మంద్నలు అందించడ్ం కోసం కొత్ి గా 12 రీజినల్ సబ్ సంటరుల ఏరాపటు
చేయ లన్ాురు.వీటరని సిదద ప
ి ేట, వనపరిి,

మహబూబాబాద్, కొత్ి గూడెం, న్ాగర్

కరనుల్, సూరాయపేట, భువనగిరి, జగితాయల, మంచిరాయల, భూపాలపలిల , వికారాబాద్,
గదావల కేందాిలోల మంద్నలు త్దిత్ర మౌలిక వసత్రల రీజినల్ సబ్ సంటరల నన
ఏరాపటు చేయ లని సీఎం ఆదేశంచారు. ఈ రీజినల్ సబ్ సంటరల పరిధిలో వివిధ్
పిభుత్వ ఆసపత్రిలకు యుద్ధ పాిత్రపదికన మంద్నలు అందించడానికస అదెద లేదా స ంత్
పాిత్రపదికన వాహన్ాలనన త్క్షణమే ఏరాపటు చేయ లని సూచించారు. అల గే,
మంద్నలు నిలవ చేయడానికస సబ్ సంటరల లో కోల్ి సో్ రేజ్వలు ఏరాపటు చేయ లన్ాురు.
ఆకసిజన్ సరఫరాలో పేద్లు వైద్యం ప ందే పిభుత్వ ఆసపత్రిలకే పిథమ పాిధానయం
ఇవావలని సీఎం అధికారులనన ఆదేశంచారు. ఎటర్ పరిసి త్రలోలనూ పిభుత్వ ఆసపత్రిలోల
ఆకసిజన్ కొరత్ అన్ేది ఉత్పనుం కాకుండా చూడాలని సీఎం ఆదేశంచారు.
పవ
ై ేటు ఆసనపత్రిలోల కోవిడ్ బెడ్ల ల కేటాయంచే విష్టయంతోపాటు, నిరీణత్
ధ్రలనన నిరణ యసూ
ి 11 న్లల కసరత్మే పిభుత్వం జ్వవో నంబర్ 248 విడ్లద్ల చేసింద్ని
అన్ాురు. త్మిళన్ాడ్ల, కేరళ, మహారాష్ట్ ,ర యూపీ త్దిత్ర రాష్టా్రలోల అకొడడ పిభుతావలు
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ఇదే త్రహా నిబంధ్నలనన అమలు చేసి నన్ాుయని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికస
తెలిపారు. ఆ రాష్టా్రలోలనూ పైవేట్ ఆసపత్రిలోల పేష్టంటేల త్మ బ్లలులలు చెలిలసి ననుటు
ల త్మ
పరిశ్రలనలో తెలిసింద్ని అధికారులు వివరించారు.
వికారాబాద్ జిలల లోని అనంత్గిరిలో ఉను 200 పడ్కల ఆసనపత్రిని త్క్షణమే
కోవిడ్ చికసత్ికు ఉపయోగించాలని, సింగరేణి, ఆరీ్స,ీ సీఐఎస్ఎఫ్, సీఆర్.పీఎఫ్, రెైలేవ,
ఆరీె, ఈఎస్ఐ సహా అంద్నబాటులో ఉను అనిు ఆసపత్రిలనన కోవిడ్ సేవలు
అందించడానికస వినియోగంలోకస తీసనకురావాలని సీఎం ఆదేశంచారు.
పిభుత్వ ఆసపత్రిలోల పిభుత్వం తీసనకుంటును చరయలతోపాటు ల క్ డౌన్,
జవర సరేవ, కోవిడ్ కసటల పంపిణీ త్దిత్ర కారణాల వలల కోవిడ్ అడడెష్టనన
ల త్గొ డ్ం,
డడశాారిిలు పరగడ్ం సంతోష్టకరమని సీఎం అన్ాురు. కరోన్ా రోగులోల కోలుకుంటును
వారి శాత్ం మెరుగాొ ఉండ్టం మంచి పరిణామమని ముఖ్యమంత్రి అన్ాురు. జవర
సరేవలో లక్షణాలు గురిించిన వారిని వైద్య బ ందాలు నిరంత్రం సంపిదిసి ూ,
కనిపటు్కుంటూ ఉండాలని సీఎం సూచించారు. కరోన్ా విష్టయంలో పిజలు ఎల ంటర
భయ ందో ళనకు గురికావద్ద ని సీఎం కేసీఆర్ విజఞ పిి చేశారు.
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