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రాష్ట్ ర రెవెనయూ నష్ా్న్ని లెకకచేయకుుండా లాక్ డౌన్ ను అమలు
పరుస్ుుని నేపథ్ూుంలో.. పిజల ఆరోగ్ూ పరిరక్షణే లక్షూుంగా, రాష్ట్ మ
ర ుంతటా లాక్
డౌన్ న్నబుంధనలను కఠినుంగా అమలు చేయాలన్న ముఖ్ూముంత్రి కె.చుంద్ిశేఖ్ర్
రావు అన్ని జిలాాల కలెక్రాను, డీజీపీ, పో లీస్ు అధికారులను ఆదేశుంచారు.
మరికొదిి రోజులోా రోహిణి కారెు పివేశుంచనుని నేపథ్ూుంలో రెైతుల
వూవసాయ

పనులు

పాిరుంభుం

కానుని

పరిస్ి థతులోా..

ధానూుం

స్ేకరణ

కారూకరమాన్ని మరో వారుం పది రోజులోా వేగ్వుంతుంగా పూరిు చేయాలన్న స్ీఎుం
కేస్ీఆర్ ఆదేశుంచారు. ఎుంజీఎుం ద్వాఖ్ానా స్మీపుంలోనే ఉని స్ుంటిల్ జెైల్ ను
తరలుంచి అకకడ మాతా శశు స్ుంరక్షణ కోస్ుం అతాూధున్నక స్ద్ుపాయాలతో
స్యపర్ స్ెష్ాలటీ ద్వాఖ్ానాను పిభుతవుం ఏరాెటు చేస్ు ుుంద్న్న, విశాలమైన
స్ి లుంలో చరా పలా ెపన్ ఎర్ర్ జెైలు మాదిరిగా.. జెైలును న్నరి్స్ుుుంద్ స స్ీఎుం
తెలపారు.
రాష్ట్ ుంర లోన్న పిభుతవ ద్వాఖ్ానాలోా కరోనా చికితస అమలు తీరు, వెైద్ూ
స్ద్ుపాయాలు, మౌలక వస్తుల ఏరాెటా పరూవేక్షణలో భాగ్ుంగా స్ీఎుం కేస్ీఆర్
శుకరవారుం వరుంగ్ల్ పరూటన చేపటా్రు. మధాూహ్ిుం హెలీకాప్ ర్ లో వరుంగ్ల్
చేరుకుని స్ీఎుం, తొలుత ఎుంజీఎుం ద్వాఖ్ానాను స్ుంద్రిశుంచారు. ఐస్ీయూలో,
జనరల్ వారుులోా చికితస ప ుంద్ుతుని కోవిడ్ పేష్టుంటా పితీ బెడు డ వద్ి కు
కలయత్రరిగి పేరు పేరునా

వారి వివరాలు అడిగి తెలుస్ుకునాిరు. వారికి

అుంద్ుతుని చికితస గ్ురిుంచి తెలుస్ుకునాిరు. ముంద్ులు, భోజనుం స్రిగా ా
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అుంద్ుతునిదీ, లేన్నదీ

అడిగి

తెలుస్ుకునాిరు.

మీరుంతా

తవరలోనే

కొలుకుుంటార స కరోనాకు భయపడవద్ి ుంటూ వారికి ధెైరూుం చెపాెరు.
ఈ

స్ుంద్రభుంగా

వరుంగ్ల్

మటట్వాడకు

చెుందిన

కరోనా

పేష్టుంట్

వెుంకటాచారి తనకు వెైద్ూ చికితస బాగానే అుంద్ుతునిద్న్న స్ీఎుంకు వివరిుంచారు.
స్ీఎుం ను ఉదేిశుంచి, మీరే మా ధెైరూుం.. కేస్ీఆర్ జిుందాబాద్.. కేస్ీఆరే నా న్నుండడ
పాిణుం.. అన్న ఆయన ఉదేవగ్ుంతో న్ననదిుంచారు.

అనుంతరుం స్ీఎుం కేస్ీఆర్

జనరల్ వారుును స్ుంద్రిశుంచి రోగ్ులను పరామరిశుంచారు.
ఎుంజీఎుం ఆస్ెత్రి అుంతా కలయత్రరిగి అకకడి పారిశుధూ పరిస్ి థతులను,
సౌకరాూలను పరిశీలుంచారు. ఎుంజీఎుం ఆస్ెత్రిలో ఉని వెైద్ూ సౌకరాూలు,
రోగ్ులకు అుంద్ుతుని వెైద్ూ స్ేవలపై డాక్రాను అడిగి తెలుస్ుకునాిరు. ఎుంత
ఖ్రచర్నా స్రే.. రోగ్ులకు కావాలసన అన్ని సౌకరాూలను స్మకూరాచలన్న
అకకడే ఉని వెైద్ూ ఆరోగ్ూశాఖ్ ఉనితాధికారులను ముఖ్ూముంత్రి ఆదేశుంచారు.
ద్వాఖ్ాన

స్థబబుందితో,

నరుసలతో

మాటాాడిన

స్ీఎుం

కేస్ీఆర్,

వారికి

ఎద్ురవుతుని ఇబబుంద్ులను అడిగి తెలుస్ుకునాిరు. వారు చేస్ు ుని
స్ేవలను అభినుందిుంచారు.
మధాూహ్ి భోజన విరాముం తరావత స్ీఎుం కేస్ీఆర్ వరుంగ్ల్ స్ుంటిల్
జెైలును స్ుంద్రిశుంచారు. జెైలా ో ఖ్ెైదీలు తయారు చేస్థన చేనేత, స్ీ్లు తదితర
ఉతెతు
ు లను పరిశీలుంచారు. బాూరకులోా కలయత్రరిగి, శక్షను అనుభవిస్ుుని
ఖ్ెైదీలతో మాటాాడారు. వారు జెైలుకు ఏ శక్ష మేరకు వచాచరు? వారి ఊరు
ఎకకడ? వారి కుటుుంబ పరిస్ి థత్ర ఏుంటిది? అన్న అడిగి తెలుస్ుకునాిరు. ఖ్ెైదీల
స్మస్ూలను ెపథకతో ఆలకిుంచారు.. జెైలా ో వారికి అుంద్ుతుని సౌకరాూలను ఆరా
తీశారు. వారి అభూరినలను స్ీవకరిుంచారు.
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అకకడి నుుంచి ముఖ్ూముంత్రి వరుంగ్ల్ జిలాా కలెక్ర్ కారాూలయాన్నకి
చేరుకున్న, అన్ని జిలాాల కలెక్రా ు, డీజీపీ, ఎస్ీె, కమిష్టనరా తో వీడియో కానఫరెన్స
న్నరవహిుంచారు. జిలాాలోా కరోనా పరిస్ి థత్ర ఏవిధుంగా ఉుంది? కరోనా కట్ డి కోస్ుం
అమలు చేస్ు ుని కారాూచరణ ఏమిటి? అన్న అడిగి తెలుస్ుకునాిరు. లాక్ డౌన్
కఠినుంగా అమలు చేయాలన్న స్ీఎుం ఆదేశుంచారు. ధానూుం స్ేకరణ వారుం
పదిరోజులోా పూరిు చేయాలనాిరు.
ఈ స్ుంద్రభుంగా స్ీఎుం కేస్ీఆర్ మాటాాడడతూ ‘‘ రాష్ట్ ర రెవెనయూ నష్ట్ ుం
గ్ురిుంచి ఆలోచిుంచకుుండా లాక్ డౌన్ అమలు చేయాలన్న పిభుతవుం న్నరణయుం
తీస్ుకునిది. ఈ నేపథ్ూుంలో డిజాస్్ ర్ మేనేజముంట్ చట్ ుం న్నయమ న్నబుంధనల
పికారుం, లాక్ డౌన్ ను కఠినుంగా అమలు చేయాలసన బాధూత డీజీపీతో స్హా
కలెక్రాకు ఉనిది. ఉద్యుం స్డలుంచిన 4 గ్ుంటలు మినహా, మిగ్తా 20
గ్ుంటలపాటు లాక్ డౌన్ ను కఠినుంగా అమలు చేయాలె. అతూవస్ర స్ేవలను,
పాస్ లు ఉనివాళ్ళన్న మినహార్ుంచి,

ఎటి్ పరిస్ి థతులోానయ అలస్తవుం

వహిుంచకూడద్ు.
అదే స్మయుంలో.. ధానూుం స్ేకరణ వేగ్వుంతుంగా పూరిు చేయాల. నేను
హెలీకాప్ ర్ లో వస్ుుని స్ుంద్రభుంలో రోడా మీద్ వడా

కుపెలు ఆరబో స్థ

కన్నపథుంచార్. నాలుగెైద్ు రోజులోా రోహిణి కారెు పివేశస్ుుని నేపథ్ూుంలో రెైతులు
వూవసాయ పనులోా న్నమగ్ిమవుతరు. అుంద్ుకే ధానూుం స్ేకరణ పికయ
ిర ను
స్తవరమే ముగిుంచాల’’ అన్న స్ీఎుం కెస్థఆర్

అన్ని జిలాాల కలెక్రాను, ఇతర

ఉనితాధికారులను ఆదేశుంచారు.
వీడియో కానఫరెనుసలో భాగ్ుంగా రాష్ట్ ుంర లోన్న అన్ని జిలాాల కలెక్రాతో పేరు
పేరునా స్ీఎుం మాటాాడారు. కరోనా, ధానూుం స్ేకరణ, లాక్ డౌన్ అమలు తదితర
అుంశాల మీద్ వారితో స్మగ్ర చరచ జరిపారు. కరోనా కట్ డికి తీస్ుకోవాలసన
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చరూలను వివరిస్ు య స్యచనలు, ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కొన్ని జిలాాలోా

లాక్

డౌన్ కఠినుంగా అమలు జరగ్క పో వడుం పటా అస్ుంతృపథు వూకు ుం చేశారు. కఠినుంగా
అమలు చేయాలసుందేనన్న స్ీఎుం స్ెష్ట్ ుం చేశారు. గారమాలోా స్రెుంచ్ లు, ఇతర
పిజా పిత్రన్నధులు లాక్ డౌన్ ను స్వచఛుంద్ుంగా అమలు చేస్ు ునాిరన్న, నగ్రాలోా,
పట్ ణాలోా మాతిుం లాక్ డౌన్ మరిుంత స్మరివుంతుంగా అమలు కావాలస
ఉుంద్నాిరు. దీన్నపై అుంద్రూ ద్ృష్థ్పటా్లన్న స్ీఎుం కేస్ీఆర్ కోరారు. లాక్ డౌన్
స్మయుం ముగిశాక ఉద్యుం 10.10 గ్ుంటల తరావత పాస్ హ్ో లు ర్స తపె
మరెవవరూ రోడడు మీద్ కన్నపథుంచకుుండా డీజీపీ కఠిన చరూలు చేపటా్లనాిరు.
అదేవిధుంగా జిలాాలోా ముంద్ుల స్రఫరా ఎలా ఉుంది?, ఆకిసజన్ స్రఫరా
ఎలా ఉుంది? అన్న స్ీఎుం ఆరా తీశారు. మొద్టి జవర స్రేవకు కొనసాగిుంపుగా..
రెుండో విడత కూడా ఇుంటిుంటి జవర స్రేవ చేపటా్లన్న స్ీఎుం స్యచిుంచారు.
హాస్థెటళ్ా పరిశుభిత మీద్ పితేూక శ్రద్ధ తీస్ుకోవాలన్న కలెక్రాకు స్యచిుంచారు.
కోవిడ్ ఆస్ెతుిలోా చెతును ఎపెటికపుెడడ తీస్ేయడాన్నకి స్ెష్టల్ డెవ్
ై చేపటా్లన్న
జీహెచ్ఎుంస్ీ కమిష్టనర్ స్హా అన్ని జిలాాల కలెక్రాకు స్ీఎుం ఆదేశాలచాచరు.
కోవిడ్ హాస్థెటళ్ా లో స్ేవలుందిస్ు ుని అన్నిరకాల ఔట్ సో రిసుంగ్ స్థబబుంది
స్మస్ూలను

పరిష్టకరిుంచడాన్నకి

కాూబినెట్

స్మావేశ్ుంలో

న్నరణయుం

తీస్ుకోనునిటు
ా స్ీఎుం కేస్ీఆర్ వెలాడిుంచారు. వెైద్ూ స్థబబుంది ఇదే స్యఫరిున్న
కొనసాగిుంచాలన్న స్ీఎుం కోరారు. రాష్ట్ వ
ర ాూపు ుంగా స్యపర్ స్ిెడర్స (ఆరీ్స్ీ డెవ
ై రుా,
కుండక్రా ు, కూరగాయాల వాూపారులు, స్ేల్స మన్) తదితరులుంద్రి స గ్ురిుుంచి
జాబితాను రూప ుందిుంచాలన్న అన్ని జిలాాల కలెక్రాను స్ీఎుం ఆదేశుంచారు.
వీరుంద్రికీ వాూకిసనేష్టన్ చేస్ే విష్టయమై స్ెష్టల్ డెవ్
ై చేపటా్లన్న పిభుతవుం
న్నరణర్ుంచిుంద్న్న స్ీఎుం తెలపారు. యాదాదిి, నాగ్ర్ కరూిల్ తదితర జిలాాలోా
కోవిడ్ కేస్ుల స్ుంఖ్ూ తగ్ా డుం లేద్న్న, వెుంటనే ఈ జిలాాలకు స్వయుంగా వెళ్లా
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పరిస్ి థతులను స్మీక్ిుంచాలన్న హెల్ు స్కరటరీ రిజీవన్న స్ీఎుం కేస్ీఆర్ ఆదేశుంచారు.
ఇతర రాష్ా్రల స్రిహ్ద్ుిలోా ఉని జిలాాల కలెక్రా ు కరోనా కట్ డి విష్టయుంలో
పితేూక శ్రద్ధ వహిుంచాలన్న ముఖ్ూముంత్రి ఆదేశుంచారు. అలాగే, ధానూుం స్ేకరణ
కారూకరముం వెుంటనే ముగిుంచాలనాిరు. ఈ కిాష్ట్ స్మయుంలో ద్వాఖ్ానాలోా
పన్నచేస్ు ుని పిత్ర కకక స్థబబుందికీ స్ీఎుం కేస్ీఆర్ ధనూవాదాలు తెలయజేశారు.
స్ుంటిల్ జెైలును తరలుంచి ెపన్ జెైలుగా మారుసాుుం..

జైలు స్థ లంలో మాతా శిశు స్ంరక్షణ కేంద్ిం నిర్మిసాతం: సీఎం కేసీఆర్
వరుంగ్ల్ పరూటనలో భాగ్ుంగా.. ఎుంజీఎుం స్ుంద్రశన, కలెక్రాతో వీడియో
కానఫరెన్స అనుంతరుం వరుంగ్ల్ జిలాాకు చెుందిన ముంతుిలు, ఎమ్లీసలు,
ఎమ్లేూలు, పిజా పిత్రన్నధులతో స్ీఎుం కేస్ీఆర్ పితేూకుంగా స్మావేశ్మయాూరు.
ఈ స్ుంద్రభుంగా ముఖ్ూముంత్రి మాటాాడడతూ వరుంగ్ల్ స్ుంటిల్ జెైలును నగ్ర
శవారా కు తరలుంచి ెపన్ ఎర్ర్ జెైలుగా మారుసాుమన్న, పిస్ు ుతుం వుని
ఎుంజీఎుం ద్వాఖ్ానను మద్ర్ చెైల్ు హాస్థెటల్ (MCH) గా మారుసాురు. పిస్ు ుతుం
వుని జెైలు ను అకకడి న్నుంచి తరలుంచి... అకకడ మలీ్ స్యపర్ స్ెష్ాలటీ
హాస్థెటల్ ను న్నరి్సాురు.. రాష్ట్ ుంర లోన్న పలు పాిుంతాల నుుంచి రోగ్ులు వెైద్ూుం
కోస్ుం

ఇకకడికి

వచేచ

విధుంగా

స్కల

సౌకరాూలతో

దీన్ని

తీరిచదిద్ి ుకుుందామనాిరు. అలాగే, జిలాాలోన్న అన్ని పాిథ్మిక ఆరోగ్ూ కేుందాిలను
వెుంటనే పటిష్ట్ పరుచుకోవాలన్న స్ీఎుం అనాిరు. ఇకకడి నుుంచి తరలుంచే స్ుంటిల్
జెైలు కోస్ుం నగ్ర శవారా లో విశాలమైన పిదేశాన్ని గ్ురిుుంచి, అకకడ ఏరాెటు
చేస్ుకుుందామనాిరు. ఈ స్ుంటిల్ జెైలును చరా పలా ెపన్ ఎర్ర్ జెైలులాగా,
ఖ్ెైదీల పరివరు న కేుంద్ిుంగా న్నరి్ుంచుకుుందామన్న స్ీఎుం కేస్ీఆర్ అనాిరు.
అదేవిధుంగా జిలాాలో పిభుతవ ద్వాఖ్ానాలో కరోనా బాధితులకు అుంద్ుతుని
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వెైద్ూ స్ద్ుపాయాలు, కరోనా కట్ డి, ధానూుం స్ేకరణ, లాక్ డౌన్ అమలు పై కూడా
స్ీఎుం కేస్ీఆర్ కూలుంకుంశ్ుంగా చరిచుంచారు.
ఈ పరూటనలో స్ీఎుం కేస్ీఆర్ వెుంట ముంతుిలు ఎరరబెలా ద్యాకర్ రావు,
స్తూవత్ర రాథో డ్, ఎుంపీలు బుండా పికాశ్, పస్ునయరి ద్యాకర్, స్ీఎస్ సో మేశ్
కుమార్, ఎమ్లీసలు కడియుం శీరహ్రి, పలాా రాజేశ్వర్ రెడిు, శీరన్నవాస్ రెడిు,
పిభుతవ చీఫ్ విప్ దాస్ూుం వినయ్ భాస్కర్, ఎమ్లేూలు ననిపునేన్న నరేుంద్ర్,
ఆరూరి రమేశ్, డాక్ర్ టి.రాజయూ, స్తీశ్, హెల్ు స్కరటరీ రిజీవ, స్ీఎుం ెఎస్ీు
గ్ుంగాధర్, హెల్ు డెైరెక్ర్ శీరన్నవాస్ రావు, డీఎుంఈ రమేశ్ రెడిు, వరుంగ్ల్ మేయర్
గ్ుుండడ స్ుధారాణి, కాళోజీ హెల్ు యూన్నవరిసటీ వీస్ీ కరుణాకర్ రెడిు, TSMSIDC
MD చుంద్ి శేఖ్ర్ రెడిు, అరబన్ రూరల్ జెడీె చెైర్ను
ా స్ుధీర్, గ్ుండి జయూత్ర, జిలాాకు
చెుందిన పలువురు నాయకులు పాలగానాిరు.
..............................................................................................................

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం
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