
08–04–2021, 

అమరావతి. 

 

వైద్య  ఆరోగ్య  శాఖలో నాడు–నేడు కార్య క్రమంపై కాయ ంప్ కారాయ లయంలో సీఎం శ్ర ీవైయస్.జగ్న్ 

సమీక్ష. 

 

వాక్సి నేషన్: 

- రాష్టషరంలో క్రతిరోజు సగ్టున 1.4 లక్షల మందిక్స రరోనా వాకి్స నేషన్ వేస్తునాా మనా  

అధికారులు 

- కంక్ద్ం మార్గద్ర్శ కాల క్రకార్ం వాకి్స నేషన్కు మన యంక్రంగ్ం సర్వ ం సమాయాత్ుమై 

ఉంద్ని, అయినా త్గిననాి  డోస్తల వాకి్స న్ అందుబాటులో లేద్ని సీఎంకు వివరంచిన 

అధికారులు 

- ఇవాల్టరక్స ౩ లక్షల డోస్తలు మాక్త్మే అందుబాటులో ఉనాా యని సీఎంకు వివరంచిన 

అధికారులు 

-రండు రోజులకు సరరడా నిలవ లు మాక్త్మే రాష్టషరంలో అందుబాటులో ఉనాా యనా  

అధికారులు : 

- మన అవసరాలకు త్గిననిా  డోస్తల వాకి్స న్ సర్ఫరా కావడం లేద్ని సీఎంకు వివరంచిన 

అధికారులు 

_ కంక్ద్ క్రభుత్వ ంలో మాటా్లడి అవసర్మైననిా  డోస్తలు వచే్చ లా చూడాలని అధికారులకు 

సీఎం ఆదేశాలు 

- మన అవసరాలకు సరరడా వాక్సి న్ వచే్చ లా చూడాలనా  సీఎం 

-కోవిడ్ నివార్ణకు వాక్సి నేషన్ ఒరక టే మార్గం : సీఎం 

వాక్సి నేషన్పై అధికారులు మరంత్ చురుగ్గగ  ద్ృష్టర సారంచాల్ట : సీఎం 

-కంక్ద్ం నిర్దశేంచిన మార్గద్ర్శ కాల క్రకార్ం అంద్రకీ వాక్సి నేషన్ క్రక్క్సయ జర్గ్గల్ట : సీఎం   

- క్రస్తుత్ం అర్భ న్ లో వారుు సచివాలయాలాో జరుగుతునా  వాక్సి నేషన్ను రూర్ల్ లో కూడా 

జరగేలా చూడాలనా  సీఎం 

- రాష్టషరంలో 45 ఏళ్ళ కు పైబడి ఇంకా వాక్సి నేషన్ చ్చయించుకోవాల్టి న వారు స్తమారు కోటి 

మంది వర్కు వంట్లర్ని వివరంచిన అధికారులు 

- వారక్స నెల రోజులాో వాకి్స నేషన్ పూరు చ్చసందుకు చర్య లు తీస్తకోవాలనా  సీఎం 

-  క్గ్గమీణ క్రంరలాో రోజుకు 4 లక్షలు, అర్భ న్ క్రంరలాో రోజుకు 2 లక్షల మందిక్స వాక్సి నేషన్ 

అందించాలనా  లక్షయ ంతో రనిచ్చయాలనా  సీఎం 

- పిహెచ్సిలాో ఇద్రేు, 104లో ఒర వైదుయ డు అందుబాటులో వనా  నేరథ్య ంలో క్రతి వైదుయ డు 

త్న పిహెచ్సి రరధిలో నిర్దశేత్ క్గ్గమాలాో రర్య టించి వైద్య సవలు అందించాలనా  సీఎం 

- దీనిక్స సంబంధించి ఒర యాక్షన్ శ్రాన్ సిద్ంే చ్చయండి: సీఎం 

- పిహెచ్సి వైదుయ లు, 104 అంబులెని్ లో రనిచ్చస వైదుయ ల విధులను పున:సమీక్ష  చ్చయాలనా  

సీఎం 

- ఫ్యయ మిలీ డార రర్ కానిె ప్ర అమలాోక్స తీస్తకురావడానిక్స ఏ విధమైన చర్య లు తీస్తకుంటే 

బాగుంటుందో రరరల్టంచాలని అధికారులను ఆదేశంచిన సీఎం 

- క్రతి పీహెచ్సిక్స 104 అంబులెని్ లు వనాా యా లేదా అని సమీక్షంచుకోవాల్ట, లేనిరక్షంలో 

అవసర్మైన అంబులెని్ లను సమకూరుే కోవాలనా  సీఎం 

- వాక్సి నేషన్ విషయంలో క్రజలకు అవగ్గహన రల్టప ంచ్చందుకు వలంటీరాు, ఆశావర్క ర్ ా

సవలను వినియోగించుకోవాలని సూచించిన సీఎం 

- అపుప డే అనుకునా  విధంగ్గ వాక్సి నేషన్ క్రక్క్సయ సకాలంలో పూర్ువతుంద్నా  సీఎం 

- వాక్సి నేషన్ కోసం అవసర్మైన డోస్లను సిద్ంే చ్చస్తకోవడం దావ రా వాక్సి నేషన్ ష్టైవ్ను 



విజయవంత్ం చ్చయాలనా  సీఎం 

 

కోవిడ్ నివార్ణ, నియంక్త్ణ సంసిద్తే్పై సమీక్ష 

 

-కోవిడ్ చిక్సత్ి  పేరుతో ష్టపైవేటు ఆస్తరక్తులాో దోపిడీ జర్గ్డానిక్స వీలేదాు : సీఎం 

-క్రభుత్వ ం నిర్దశేంచిన ధర్లక చిక్సత్ి  జర్గ్గల్ట  : సీఎం 

-అంత్కుమించి అద్నంగ్గ ఒరక  రూరయి కూడా వసూలు చ్చయడానిక్స వీలులేదు, దీనిపై 

అధికారులు రచిే త్మైన రర్య వేక్షణ ఉండాల్ట : సీఎం 

అలా కాకుండా అధిర ధర్లపై ఫిరాయ దులు వసు సంబంధిత్ ఆస్తరక్తిపై త్క్షణమే చర్య లు : 

అధికారులకు సీఎం సప షరమైన ఆదేశాలు 

- టెసిరంగ్, క్టేసింగ్, క్టీట్మంట్పై ద్ృష్టర పెట్లర లనా  సీఎం 

- మాస్క  పెటురకోని వార విషయంలో రఠినంగ్గ వయ వహరంచాల్ట 

- రాష్టషర వాయ రుంగ్గ 66 కోవిడ్ ఆస్తరక్తులు వనాా యని వివరంచిన అధికారులు 

- జిలాాలాో హేతుబద్ంేగ్గ కోవిడ్ ఆస్తరక్తులను నిర్వ హంచాలని, కొనిా  చోట్ ాత్కుక వగ్గ 

ఆస్తక్రతులు వండట్ంపై అధికారులను ఆరా తీసిన సీఎం 

- కోవిడ్ వచిే న వారు ఆస్తరక్తులాో బెడ్ కోసం 104 క్స ఫోన్ చ్చసి అడిగితే గ్త్ంలో ఎలా 

సమకూరేా మో,  ఇపుప డు కూడా అలాగే చ్చయాలనా  సీఎం 

- వంట్నే మొత్ుం యంక్రంగ్ం ఆ ఒరక  ఫోన్కాల్ కు సప ందించాల్ట 

-  కోవిడ్ పేషంట్కాు ఒరక  రూరయి కూడా ఖరుే  కాకుండా ఉచిత్ంగ్గ అందించాల్ట 

- దీనిక్స సంబంధించి అనాి  విభాగ్గలతో సమనవ యం చ్చయాలనా  సీఎం 

- 104, పిహెచ్సి వైదుయ లు, ఏఎన్ఎంలు, ఆస్తరక్తులను అందుబాటులో వంచుకోవాల్ట. 

- ఆస్తరక్తులాో శ్సార ర్ ర్దటింగ్ ఇచిే  మానిట్రంగ్ చ్చయాల్ట. 

- ఆస్తరక్తులాో ఫుడ్, ఇత్ర్ సదురయాలు అందుబాటులో వంచాల : సీఎం 

- శానిటేషన్, వైదుయ లు, రరామడిరల్ సిబబ ంది, ఆక్సి జన్తో రటు మందులు కూడా 

అందుబాటులో ఉంచాల్ట: 

- 104 నెంబర్ పై మరోసార క్రజలంద్రకీ విసుృత్మైన అవగ్గహన రల్టప ంచాల్ట : సీఎం 

- ఎంరయ నెల్ ఆస్తరక్తులన్నా  సిద్మేైన త్రువాత్ 104 నంబర్పై విసుృత్ంగ్గ క్రచార్ం చ్చయాల్ట 

: 

- కోవిడ్ క్సట్లను అందుబాటులో వంచుకోవాల్ట : 

- క్రతి ఆస్తరక్తులాో అనాి  మౌల్టర సదురయాలు వండాల్ట,  ఆరోగ్య మిక్త్ సిద్ంేగ్గ వండాల్ట : 

- పేషంట్ ానుంచి ఒరసార ఫోన్ దావ రా ఫిరాయ దు వచేి న త్రువాత్ దానిపైన ఎటువంటి చర్య లు 

తీస్తకునాా మనే దానిపైన యాక్షన్ శ్రాన్ వండాల్ట: 

- మళ్ళళ  లాక్డౌన్ రరసితిులు వసు ఆరరి వయ వస ిపూరుగ్గ దెబబ తింటుంది: 

-  కోవిడ్ వల ాగ్త్ ఏడాది రాష్టరరనిక్సరూ.21 వేల కోటాు ఆరరింగ్గ నషరం వచిే ంది 

- ఇటువంటి రరసితిి మళ్ళ ారాకుండా చూడాల్ట 

- కోవిడ్ నివార్ణ, నియంక్త్ణపై క్రజలాో అవగ్గహన, ఎడుయ కషన్ పెంచాల్ట 

- గుంటూరు, చిత్తు రు, విశాఖ, రృరాలాో కోవిడ్ కస్తలు అధిరంగ్గ నమోద్వతునాా యని 

వివరంచిన  అధికారులు 

- రాష్టషర వాయ రుంగ్గ 22 కోవిడ్ కర్ సంట్రాు వనాా యనా  అధికారులు 

- కోవిడ్ కర్ సంట్రాు కూడా గ్త్ంలో ఏ విధంగ్గ సవలు అందించాయో, ఇపుప డు కూడా అదే 

విధంగ్గ రనిచ్చసలా సిద్ంే చ్చయాలనా  సీఎం 

-  రమిడెసివీర్ కొర్త్ రాకుండా అవసర్మైన డోస్తలు అందుబాటులో ఉండేలా చర్య లు 

తీస్తకోవాలనా  సీఎం 

 - హం ఐసోలేషన్ కోవిడ్ మడిసిన్ క్సట్లు 4 లక్షల వర్కు అందుబాటులో వనాా యనా  



అధికారులు 

- కోవిడ్ సమయంలో రనిచ్చసిన వారక్స నియామకాలాో వయిటేజీ ఇవవ డం వల ావారని 

క్ోతి్ హంచినటాు అవతుంద్నా  సీఎం 

 

వైయస్ఆర్ హెల్ు శ్కీనాికి్ : 

 

- వైయస్ఆర్ హెల్ు శ్కీనాికి్ కు మంచి ర్ంగులు వేయాల్ట. 

చూడగ్గనే ఇది ఆస్తరక్తి అనే భావానిా  రల్టగించ్చలా, ఆరటురకునేలా వండాలనా  సీఎం 

- నాడు-నేడు సూక ల్ి  త్ర్హాలో వైక్బెంట్గ్గ వండాల్ట : సీఎం 

- అనాి చోట్ ాకూడా షెడ్యయ ల్ క్రకార్ం రనులు జరుగుతునాా యా లేదా? : సీఎం 

- వైయస్ఆర్ హెల్ు శ్కీనాికి్ కు అవసర్మైన నిధులను వంట్నే విడుద్ల చ్చయండి : 

అధికారులకు సీఎం ఆదేశం 

 

కొత్ు మడిరల్ కాలేజీలు 

 

- రాష్టషరంలో కొత్ుగ్గ ఏరాప టు చ్చస్తునా  16 మడిరల్ కాలేజీలకు గ్గనూ 8 కాలేజీలకు భూసరర్ణ 

పూర్ుయియ ంద్ని వివరంచిన అధికారులు. 

- మిగిల్టన ఎనిమిదింటిక్స కూడా భూసరర్ణ  త్వ ర్తిగ్తిన చ్చరట్లర ల్ట సీఎం ఆదేశం 

- వచే్చ  కబినెట్ మీటింగ్ నాటిక్స మొత్ుం మడిరల్ కాలేజీలకు భూసరర్ణ పూరు కావాలనా  సీఎం 

- రద్హారు కొత్ు మడిరల్ కాలేజీలకు సంబంధించిన శ్సరట్స్ను వివరంచిన అధికారులు 

- జూలై 1వ తేదీ నాటిక్స కొత్ు మడిరల్ కాలేజీలకు సంబంధించిన నిరాా ణ రనులు క్రర్ంభం 

కావాలనా  సీఎం 

-  విలేజ్ శ్కీనాిక్ ల నుంచి పిహెచ్సి, సిహెచ్సి, ఏరయా, జిలాా, బోధనాస్తరక్తుల వర్కు జాతీయ 

శ్సిాయి క్రమాణాలతో వండాలనా  సీఎం 

- దీనిక్స సంబంధించి ఎస్ఓపిలు త్యారు చ్చయాలనా  సీఎం 

- కొత్ు మడిరల్ కాలేజీలాో రక్కూట్మంట్ రరడభ ందీగ్గ జర్గ్గలనా  సీఎం 

- వైదుయ లు, సిబబ ంది కొర్త్ వంద్నే విమర్శ లు రాకూడద్నా  సీఎం 

- మడిరల్ డిరర్రమంటాు అనిా  ఒక గొడుగు క్సంద్ వంటే... రక్కూట్మంట్ స్తలువగ్గ, ఒర 

రద్తేిగ్గ జరుగుతుంది. 

- నాడు-నేడు క్సంద్ చ్చరటేర రనులకు ఇచ్చే  నిధులు విషయంలో మరంత్ అక్రమత్ుంగ్గ 

వండాల్ట. ఎరక డా జారయ ం జర్గ్కూడదు. 

 

ఆస్తరక్తుల నిర్వ హణ 

 

- హాసప ట్ల్ డెవలప్మంట్ ఫండ్ విడుద్ల విషయంలో ఎరక డా కూడా జారయ ం జర్గ్కూడద్నా  

సీఎం 

- దీనిపై ఒర రలసీ రూపందించి, ఒర క్పసీజర్ క్రకార్ం ఎరప టిరపుప డు జరుగుత్త వండాల్ట. 

- ఆస్తరక్తుల నిర్వ హణ ను మడిరల్ సూరరంటెండ్ లక వదిలేయడం వల ామేనేజ్మంట్ 

విషయాలాో ఇబబ ందులు ఎదుర్వతునాా యని వివరంచిన అధికారులు. 

- నిర్వ హణ శాష్టసీుయంగ్గ వండట్లనిక్స హాసప ట్ల్ మేనేజర్లను నియమించుకోవాలనా  

అధికారులు 

- హాసప ట్ల్ నిర్వ హణకు సంబంధించిన అనిా  అంశాలను వారు రర్య వేక్షసాురు. 

- శ్కీనాిరల్ నిర్యాాలు మినహా మిగిల్టన ఆస్తరక్తి నిర్వ హణను మేనేజరాు రర్య వేక్షసాు ర్ని 

వివరంచిన అధికారులు. 

- రలు రాష్టరరలాో ఈ విధానంను ఇరప టిక అమలు చ్చస్తుండట్ంతో మంచి ఫల్టరలు వచాే యని 



తెల్టపిన అధికారులు. 

- ష్టపైవేటు ఆస్తరక్తులాో ఉనా  సదురయాలు ఎలా వంట్లయో, క్రభుత్వ  ఆస్తరక్తులాో కూడా 

అదే విధమైన సదురయాలు రోగులకు అందాలనా  సీఎం 

- హాసప ట్ల్ మేనేజ్మంట్కు సంబంధించి మడిరల్ కాలేజీలాో క్రతేయ రంగ్గ కోరి్  ఏరాప టు 

చ్చయాలనా  సీఎం 

- హాసప ట్ల్ మేనేజ్మంట్పై క్రముఖ ష్టపైవేటు ఆస్తరక్తులను భాగ్సావ ములను చ్చసి, వార 

సూచనలు, సలహాలు తీస్తకోవాలనా  సీఎం 

- ష్టపైవేటు లో ఎలా చ్చస్తునాా రో క్రభుత్వ  ఆస్తరక్తులాోనూ అలా జర్గ్గల్ట : 

- ఆస్తరక్తుల నిరాా ణం జరగేపుప డే అవసర్మై సదురయాల కోసం క్రతేయ ర ఏరాప టాు 

చ్చస్తకోవాల్ట : 

- క్రతి ఆస్తరక్తి నిర్వ హణపైనా ఆడిట్, సూరర్ విజన్ జర్గ్గల్ట. 

- ఇవి వంటేనే మనం అనుకునా  విధంగ్గ సదురయాలు క్రజలకు అందురయనా  సీఎం 

- హాసప ట్ల్ మేనేజ్మంట్ ోస్రల రదోనా తులు రనితీరు ఆధార్ంగ్గ వండాల్ట త్రప , 

సిఫ్యరిు ల ఆధార్ంగ్గ కాదు : సీఎం 

 

ఈ సమీక్షా సమావేశంలో ఉర ముఖయ మంక్తి (వైద్య ,ఆరోగ్య శాఖ) ఆళ్ ాకాళ్ళ రృష ాశ్రనీివాస్ (నాని), 

సీఎస్ ఆదిత్య నాథ్ దాస్, వైద్య , ఆరోగ్య శాఖ ముఖయ  కార్య ద్రశ  అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, ఆరరే 

శాఖ కార్య ద్రశ  గులాార్, వైద్య  ఆరోగ్య , కుటుంబ సంక్షేమశాఖ రమిషనర్ కాట్మనేని భాసక ర్, 

ఆంక్ధక్రదేశ్ మడిరల్ సర్వవ సస్ అండ్ ఇన్క్ఫ్యష్టసరరే ర్ డవలప్మంట్ కార్పప ర్దషన్ (ఏపీఎంఎస్

ఐడీసీ) ఛైరా్ న్ డార రర్ బి.చంక్ద్శేఖర్ రడిు, ఏపీఎంఎస్ఐడీసీ వీసీ అండ్ ఎండీ విజయరామరాజు, 

ఆరోగ్య ర ీసీఈఓ డార రర్ మల్టఖాారాున, ఇత్ర్ ఉనా రధికారులు రల్గగ నాా రు. 


