
17–01–2022,
అమ�ావ�.

����  ��ారణ, �యంత�ణ, �ా������ష� ��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

అమ�ావ�.

�ాష� �ంల� ����  ప���ి�త�ల��ౖ �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��

��ధ ��ా ం��ల��  ����  �స�రణ, ��ారణ� చర�ల�, �ా������ష� ��ౖ �ీఎంక� �వ�ాలం��ం�న అ���ార�ల�.

– ఎల�ంట� ప���ి����ౖ�� ఎదు�����ందుక� �ిద�ం�ా ఉ���మన� అ���ార�ల�
– ��ం�ో  ��� �� �� ��చూ��� ... ఆస�త�� ల��  ����  ���త���సం పడకల సంఖ�ను క��� ��ం� �ిద�ం �ే�ామన�
అ���ార�ల�
– అ���ల�� ల��  క��ి 53,184 పడకల� �ిద�ం�ా ఉ���యన� అ���ార�ల�
– ����ప� 27��ల య�����  ��సుల��  ��వలం 1100 మం�� మ�త��� ఆస���ల� ���త� �� ందుత����రన� అ���ార�ల�.
– ఇందుల� ఆ���జ�  అవసర���న �ా�� సంఖ� సుమ�ర� 600 మం�� మ�త���నన� అ���ార�ల�.

– ఈ ��రక� ��ౖద� పరం�ా అవస�ాలను గ����ం��లన� �ీఎం
– అందుక� అవసర���న ఆ���జ� ను, మందులను �ిద�ం �ేయ�లన� �ీఎం.
– గతంల� ఆస��� నుం� ���ా���� �ేయ�లంట� క�సం 14 ���ల� ఉం�ేద�, ఇప��డ� �ారం���లక� మ�ం�ే ���ా����
అవ�త����రన� అ���ార�ల�.

– మ�ఖ�మం�� ఆ�ే�ాల��రక� ప�� ��జకవ�ా� ��� ఒక ���� ���  ��ంట� ను గ����ం��మన� అ���ార�ల�
– సుమ�ర� 28��ల బ�డ�ను �ిద�ం�ే�ామన� అ���ార�ల�.

104 �ా� ��ంట� ��ౖ�� �ీఎం స��
– �ా� ��ంట�  పట�ష�ం�ా ప��ేయ�ల� అ�ేశం.
– ట�������ి�  ����ా �ా� �ే�ిన �ా���� ��ౖద�ం అం�ేల� త��న చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం.

�ి��ాష� �ో�  వ�వ��..
– �ి��ాష�  �ో�  ��సుక���ందుక� ఇప��డ�న� 9 ��లల వ�వ��� 6 ��లల వ�వ���� త���ం��లంట� ��ం��� ���
ల�ఖ�ాయ�ల� �ీఎం �ర�యం.
– ఈ వ�వ��� 3 నుం� 4 ��లల� త���ం�ే ��శ�ా ఆల�చన �ేయ�ల� ��ం��� ��� ల�ఖ�ాయ�ల� �ీఎం �ర�యం
– ���వల�  ఫ�ం� ల�ౖ�  వర�ర�క�, అత�వసర స���సుల� అం��సు� న� �ా���� ఉప�గమ� సమ���శంల� అ���ా యం
– అం�ే�ాక�ం�� ఆస����ాల� �ాక�ం�� ��ల�మం��� ���� నుం� ర��ం�ే అవ�ాశం ఉంట�ందన� సమ���శంల�
�ర�యం

�ా������ష� 
–��ం�ో  �ో�  �ా������ష� ల� �గ�� �ల�� ల�� �� ����  �ాస�  ��గ�వన ఉన� ఐదు �ల�� ల��ౖ ప��ే�క దృ�ి���ట�� ల� �ీఎం
ఆ�ేశం

– 15 నుం� 18 ఏళ��ా���� 100�ాతం �ా������ష� ను ప�����ే�ిన ��ల�� ర�, ప.��. �ల�� ల�.
– మ�� 5 �ల�� ల��  90 �ా�������ౖ�ా ఈ వయసుల�ా���� �ా������ష�  ప����.



– ��ల�గ� �ల�� ల��  80�ా�������ౖ�ా �ా������ష� .
– ����న �ల�� ల�� నూ ఉద� ృతం�ా �ా������ష�  �ేయ�ల� �ీఎం ఆ�ేశం.
– �ా������ష� ల� ����న �ల�� ల�� �� ����  తక��వ�ా ఉన� �ల�� ల��  ప��ే�క దృ�ి���ట�� లన� �ీఎం.

����  ప���ల��  ��ంద�ం ��త�  మ�ర�దర��ాల��ౖ�� సమ���శంల� చర�
– ����  ల�ణ�ల� ల���ా���� ఎల�ంట� ప���ల� �ే�ద�� ఐ�ీఎంఆ�  ��త�  మ�ర�దర��ాల��  �����ంద� �ె��ిన
అ���ార�ల�.
– ����  �ా�ట��  �ే�న�ా�� �ాంట���� ల� ��వలం �������  ఉన��ా���� ప���ల� �ేయ�ల� ఐ�ీఎంఆ�  స�ష�ం�ే�ింద�
�ె��ిన అ���ార�ల�.

��త�  ����క� �ాల��ల ��ా�ణ ప�గ���ౖ�� �ీఎం స��.
– ఆ��గ� ����ౖ ప���� �వ�ాల� �ె���ల� �ల��, �ా��  ������ ల�, ప�భ�త� ఆస�త�� ల��  ��ద�  హ� ���ం� ��ట�� ల� �ీఎం ఆ�ేశం
– ఆ��గ� �� ��ఫర�  �ా�ం� �ా ������  వ�వహ��ం��ల�, ��ౖద�ం��సం ఎక�డక� ����� లన������ౖ ప���� �వ�ాల��
సమ���రం ల�ం��ల� �ీఎం ఆ�ేశం.

ఆ��గ��� ��ఫర�  �ిస�ం– ఎ� ఓ�ీ
– ఆ��గ��� ��ంద ����ం�  ��ఫర� వ�వస���ౖ ర��� ం��ం�న �ా� ండ��  ఆప��ష�  ��� �ీజ� ను సమగ�ం�ా స���ం�న �ీఎం.
– ��� వ��  ఆస�త�� ల��  ఆ��గ� �త�లక�, ��ా మ–�ార��  స��ాలయ�ల��  ఆ��గ� �త�లక�, �ీ��� �ీ ఆ��గ� �త�లక�,
104 ����క�  ఆ�ీస� క�, 108 ����క�  ఆ�ీస� క� ర��� ం��ం�న ఎ� ఓ�ీలను ప����ం�న �ీఎం.
�ల��  ����� లల� �ాశ�తం�ా హ� ���ం�  ఏ�ా�ట��ేయ�లన� �ీఎం
అత�వసర ��ౖద� ��వల� �ా�ా��న వ��నప��డ� ఎవ���, ఎల� సంప���ం��ల���� స�ష�ం�ా �ె�య�లన� �ీఎం
�ల��  ����� �� �ాట� స��ాలయం, ���త� భ���ా ��ం��� లల� క��� హ� ���ం�  ఏ�ా�ట��ేయ�లన� �ీఎం
– ఆ��గ� �� ��ంద ��గ�లక� సమర�వంతం�ా ��వలం��ం��లన� �ీఎం.
– �ల�� ����� క� ������, �ీ��� �ీ, ��� వ��  ఆస��� ... ఇల� ����ం�  ఎక�డక� ������.. �ా�� ఆ��గ� ప���ి��� ��ంట��
�ెల�సుక��, ��ౖద�ం��సం ఎక�డక� పం�ాలన� ���నం ��ల� పట�ష�ం�ా ఉం��లన� �ీఎం.
– 104, 108, �ీ��� �ీల�, ఇతర ఆ��గ� ��ం��� ల��  ఉం�ే ��క�ర��  క��� ఈ ప����యల� ��గమ���ల�, �ా���� మం�
��వల� అం��ం�ేల� ఈ ��ఫ���  ���నం ఉం��లన� �ీఎం
– ఆ��గ� �త�ల� ��లకం�ా వ�వహ��ం��లన� �ీఎం
– ఆధు�క �ాం���క ప��జ�� ���� ఉప���ంచుక�� ఈ ��వల సమన�యం ��సం య��  ప��ేయ�లన� �ీఎం.
108 క� �ా�  �ే�ి��, ఆ��గ� �త� ��ఫ�  �ే�ి�� ఈ య��  దగ�రల� ఉన� ��� వ��  ఆస����� ��ఫ�  �ేసు� ందన�
అ���ార�ల�
����ం�  �వ�ాల�� �ాట� �� ట� క��� �ౌ��� �  �ే య�లన� �ీఎం
���వల�  ����ం�  ప���ి�� క��� �ెల�సు� ందన� �ీఎం
అ�ే సందర�ంల� ఆ����ీ�ియ�  ఇంట��జ��� (ఏఐ) ���గం��ౖ క��� దృ�ి�  ��ట�� లన� �ీఎం
ఏఐ ���గం�� వ�వస�  మ��ంత బలపడ�త�ందన� �ీఎం
��ఫర�  వ�వస�ల� ఏఐ �ాడగ����ే మ��ంత �ారదర�కం�ా ఉంట�ందన� �ీఎం
���  వ��  ఆస���ల� ���త��� �ాట� ఆ��గ� ఆస�ా అం��ం�న అనంతరం ఇంట��� ����న ����ం�  ఆ��గ� ప���ి����ౖ
ఏఎ� ఎం ఆ�ా ��ాయలన� �ీఎం
��ం�� �ాట� మరల� ఎల�ంట� సమస� వ���� అందుబ�ట�ల� ఉంట�మన� �షయ��� �ె��ాలన� �ీఎం
ఇ�� ����ం� క� ��ప� �ౖె�ా���సు� ందన� �ీఎం

ఈ స��� సమ���శంల� ఉప మ�ఖ�మం�� (��ౖద� ఆ��గ��ాఖ) ఆళ�  �ా� కృష�����ా�, �ీఎ�  స��  శర�, ��ౖద�
ఆ��గ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� అ��  క�మ��  �ింఘ��, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� (����  �������ం�  అం� 
�ా������ష� ) మ���� డ ర�చంద�, ఆ���క�ాఖ �ార�ద��� ఎ�  గ�ల�� �, 104 �ా�  ��ంట�  ఇం����� ఎ బ�బ�, ��ౖద�



ఆ��గ��ాఖ ప��ే�క �ార�ద��� � ఎ�  న��  క�మ��, ఆ��గ��� �ీఈఓ � �న�  చం�, ఏ�ీఎంఎ� ఐ���ీ ��ీ అం�  ఎం��
�� మ�ర�ధ� ����� , ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ �ౖె��క�� (డ��� ) ర�శంక�  ఇతర ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�.


