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తేది.01.05.2021

గౌయవ భుఖయభంత్రి శ్రీ కె.చంద్ిశేఖర్ రవు గరి ఆదేశల మేయకు ిబుత్వ ిధాన
కయయద్రిి శ్రీ సో మేశ్ కుభార్ , గౌయవ భుఖయభంత్రి కయయద్రిి శ్రీ రజశేఖర్ రెడ్ి డ తో కలిస స఼నిమర్
అధికయులతో బి.ఆర్.కె.ఆర్ బవన్ లో శనివయం సభావేశం నియవహంచి, రష్ ంర లోని కోవిడ్
రిసి త్ర
 ని తెలుసఽకునానయు. కోవిడ్ భహాభాారిని అదిగమంచఽటకు రష్ ర ిబుత్వం టిష్మైన
చయయలు తీసఽకుననటల
ు ిబుత్వ ిధాన కయయద్రిి తెలినుయు.

ప్రభుత్వం చేప్ట్టి న చరయల వివరాలు:
 Pl note : ప్రభుత్వ ఆసుప్త్రరలలో మరో 10 వేల ప్డకలకు ఆక్సీజన్
సదుపాయం

కల్పంచడం

జరుగుత్రంది.

వీట్టతో

కల్పి

ప్రభుత్వ

ఆసుప్త్రరలలో ఆక్సీజన్ ప్డకల సంఖ్య 20 వేలకు చేరతాయి.
 గత్ ఏడ్ాది సె్ ంె ఫర్ నాటికి ిబుత్వ, ెవ
రై ేటల యంగలలో రష్ ంర లో 18,232
కోవిడ్ డకలు ఉనానయ. దీనిన 49,133 డకలకు ెంచడం జరిగింది. ఈ
సంఖయనఽ 60 వేల డకలకు ెంచడ్ానికి త్గు చయయలు చేట్ డం జరిగింది.
 కోవిడ్ నుజిటివ్ రోగులకు అవసయమైన సేవలనఽ అందించఽటకు అనిన
జిలాులోు కల్ సెంటయుు ఏరటల చేమడం జరిగింది.
 GHMC లో, కోవిడ్ రోగుల సహామాయధం కల్ సెంటర్ (040-21111111)
ఏరటల చేశం.
 హ ం ఐసో లేషన్ లో ఉనన ేషంటల
ు , కోవిడ్ రోగలక్షణాలు ఉనన వయకుులకు
ిసు ఽత్ం అంద్ఽఫాటలలో ఉనన 7.5 లక్షల కోవిడ్ మడ్డకల్ కిట్ లకు
అద్నంగ భరో 5 లక్షల మడ్డకల్ కిట్ లనఽ ఉచిత్ంగ ంణీ చేసెంద్ఽకు
ఏరటల
ు చేసు ఽనానభు.
 కోవిడ్ నుజిటివ్ రోగులకు మడ్డకల్ కిటునఽ ఇంటి వద్ద నే అంద్చేసెంద్ఽకు
ఏరటల
ు చేసు ఽనానభు.
 గౌయవ భుఖయభంత్రి ఆదేశల ికయం ిబుత్వ ిధాన ఆసఽత్రిలలో
డకల సంఖయనఽ ెంచెంద్ఽకు ితేయక చయయలు చేట్ డం జరిగింది. ఈ
నఽలు వయంలో ూరిుఅవుతాయ. త్ద్నఽగుణంగ నిమ్స్ లో(500),

సరోజిని దేవి లో (200), ఛాతీ ఆసఽత్రి లో (50), గంధీ లో (200), టిమ్స్ లో
(200) అద్ను డకలనఽ ెంచాలని నియణయంచడం జరిగింది.


అదే విధంగ గోల్కండ లో (100), భలక్ేట లో (100), వనసిలిుయం లో
(100), అమీర్ేట (50) వంటి ఆసఽత్రిలలో అద్నంగ కోవిడ్ డకలు
ఏరటల చేమఫడతాయ.



అవసయమైన ఔషధాలు ,అవసయమైన మడ్డకల్ రికరలు కొయత్నఽ
నివరించడ్ానికి, శ్రీ సందీప్ సఽలాునిమా నేత్ృత్వంలోని ఫృంద్ం, నిచేసు ో ంది.

 గౌయవ సఎం ఆదేశల ికయం, రోగులకు నాణయమైన సేవలనఽ అందించఽటకు
ిబుత్వ

ఆసఽత్రిలు,

హెచ్సలలోని

అనిన

ఖాళీలనఽ

Walk-in

ఇంటయ్వూలు దావర జిలాు కలెక్యు ఆధవయయంలో ఎటికుడు వేగంగ బరతు
చేముటకు ితేయక నిమాభక డ్ెవ్
రై నియవహంచాలని నిరైధశంచడం జరిగింది.
ఈ బరతు ికమ
ిీ నఽ భానిటరింగ్ చేసే భాద్యత్నఽ  ఆర్ అండ్ ఆరిి కమషనర్
శ్రీ యఘునంద్న్ రవు కు అగించడం జరిగింది.
 Remdesivir వంటి ఔషధాల డ్డభాండ్ ద్ృష్ట్ూ, గౌయవనీమ సఎం కోరిన
విధంగ రష్ట్రనికి త్గిన మొతాులనఽ సేకరించడ్ానికి శ్రీ జయేష్ యంజన్
నేత్ృత్వంలో ితేయక ఫృందానిన ఏరటల చేశయు.
 సేవల నాణయత్నఽ భరింత్ మయుగురిచేంద్ఽకు హెైద్రఫాద్లోని ిధాన
ిబుత్వ

ఆసఽత్రిలకు

స఼నిమర్

ఐఎఎస్

అధికయులనఽ

ితేయక

అధికయులుగ నిమమంచాయు.
 జిలాులోు, (జిహెచ్ఎంస మనహ), ఆమా జిలాు కలెక్యు ు జిలాులోని అత్రెద్ద
ఆసఽత్రికి ితేయక అధికరిగ వయవహరిసు యు. స఼నిమర్ జిలాు అధికయులు
ఇత్య ఆసఽత్రిలకు ితేయక అధికయులుగ ఉంటాయు.
 టీకలు ికమ
ిీ
: ిబుత్వం 18-44 సంవత్్రల వమసఽ్లో 1.72 కోటు
భంది జనాభా ఉంటే, 2021 మే నెలలో తెలంగణకు కైంద్ి ిబుత్వం కైవలం
4.4 లక్షల డ్ో సఽలనఽ భాత్ిమే కైటాయంచింది.

 రష్ట్రనికి భరినిన వయకి్నఽు కైటాయంచాలని కైందాినికి ిబుత్వ ిధాన
కయయద్రిి లేఖ రశయు.


45 సంవత్్రల కంటే ఎకుకవ వమసఽ్ ఉననవరికి రెండవ డ్ో స్
వేముటకు 30.45 లక్షల డ్ో స్ లు అవసయంకగ, మే మొద్టి క్షం రోజులకు
8.35 లక్షల డ్ో స్ లనఽ భాత్ిమే కైంద్ి ిబుత్వం కైటాయంచింది. ఈ
అంశనిన కైంద్ిం ద్ృష్కి తెచిి , కైటాయంులు ెంచాలని ిధాన కయయద్రిి
లేఖలో కోరయు.



ఆకి్జన్: డ్డశకు టాయంకయు నఽ ండ్ానికి సియమైన యయవేక్షణ, IAF
విభానం భరిము రెైలేవ రైక్ల వడకం కయణంగ, ఆకి్జన్ సయపర
సంత్ృు కయమైన
ఆకుయెనీ్తో,

సియలో
ఆకి్జన్

నియవహంచఫడుత్రంది.
అవసయం

ెయుగుత్రంది.

అయతే

ెరిగిన

సభాగిని
ీ

ెంచే

ిమతానలు జయుగుత్రనానయ. ిసు ఽత్ం రోజుకు 430 మటిక్
ి టనఽనల
కైటాయంచాయు. అవసరల ద్ృష్ట్ూ రోజుకు రష్ట్రనికి 600 మటిక్
ి టనఽనల
ఆకి్జన్ కైటాయంచాలని ిధాన కయయద్రిి కైంద్ి ిబుతావనికి విజఞ ు
చేశయు.
 ఐ.టి. శఖ భుఖయ కయయద్రిి శ్రీ జయేష్ యంజన్, పంచాయతీ రజ్
గీమీణాభివృదిధ శఖ కరయదరశి శ్రీ సందీప్ కుమార్ సుల్ాానియా, ఆరోగయ,
కుటలంఫ సంక్షైభ శఖ కయయద్రిి శ్రీ రిజ్వవ, ఎస఼్ అభివృదిధ శఖ కరయదరశి శ్రీ

రహుల్ బొ జ్జా , జి.హెచ్.మం.స కమీషనర్ శ్రీ లోకైశ్ కుభార్, ఆరిధక శఖ
సెషల్ సెకట
ీ రత శ్రీ రోనాల్ి రోస్, భుని్ల్ రినులన కమీషనర్ భరిము డ్ెరరెక్ర్
డ్ా.మన్.సత్యనారమణ, ంచామతీ రజ్ , గీమీణాభివృదిధ శఖ కమీషనర్ శ్రీ
యఘునంద్న్ రవు, డ్ిగ్ కంటరిల్ అడ్మినిష్ట్రష
ే న్ డ్ెరరెక్ర్ ఼ిత్ర మీనా, నుో ి హబిషన్
అండ్ ఎకెై్జ్ శఖ డ్ెరరెక్ర్ శ్రీ సయపరజ్ అహాద్ , మడ్డకల్ ఎడుయకైషన్ డ్ెరరెక్ర్ డ్ా.
యమేశ్ రెడ్ి డ, ఆరోగయ శఖ అడ్ెరవజర్ శ్రీ టి. గంగధర్ త్దిత్యులు నుల్ొనానయు.

---------------------------------------------------------------------------జారీచేసినవారు కమీషనర్, సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ్, తెలంగాణ ప్రభుత్వం

