
10–11–2021, 

అమరావతి. 
 

వ ైద్య ఆరోగ్యశాఖలో నాడు–నేడు, వ ైయస్ాార  హలె్త   క్లినిక్సా, కంటివ లుగ్ుతో పాటు పాాధాన్య క్ార్యకరమాలప ై క్ాయంప  
క్ారాయలయంలో సఎీం శ్రర వ యైస .జగ్న  సమీక్ష. 
 

అమరావతి: 
వ ైయస్ాార  హలె్త   క్లినిక్సా  పన్ులు వగే్వంతం చయేాలి: అధకి్ార్ులకు సీఎం శ్రర వ ైయస .జగ్న  ఆదశేం 
హెల్త  క్లినిక్సా  పన్ులకు సంబంధించి ఇపపటిక్ ేఇవాాలిాన్ నిధులు ఇచాామన్న అధిక్ార్ులు 
రాష్్టరవాయపత ంగా మొతతం 10,011 వ యైస్ాార  హెల్త   క్లినిక్సా  నిరాాణం 
ఇపపటిక్ే 8585 చోటి పన్ులు మొద్లయాయయన్న అధిక్ార్ులు 
పీహచె సలీోి  నాడు – నడేు క్ార్యకరమాలు వగే్ంగా ముంద్ుకు స్ాగ్ుతునానయన్న అధిక్ార్ులు 
డిస ంబర  నాటకి్ల మర్మాతు పన్ులు పూర్తవుతాయన్న అధకి్ార్ులు 
అవసర్మ ైన్ చోట 146 క్ొతత  భవనాల నిరాాణం మారచా  2022 నాటిక్ల పూరచతచేస్ాత మన్న అధిక్ార్ులు 
వీట ినిరాాణాలు కూడా మరచంత వేగ్ంగా పూరచత చయేాలన్న సీఎం 
 

సీహచె సలీోి , ఏరచయా ఆసపతుాలోి  నాడు – నేడు పన్ులు చుర్ుగాా  స్ాగ్ుతునానయన్న అధకి్ార్ులు 
అతయవసర్ పన్ులన్ు ఇపపటిక్ ేపూరచతచశేామన్న అధిక్ార్ులు 
మిగచలిన్ పన్ులుకూడా వేగ్ంగా ముంద్ుకు తీసుక్ళె్లి లన్న సఎీం 
 

16 క్ొతత  మ డికల్ క్ాలేజీలోి  పన్ుల పగా్తినీ సమీక్ించిన్ సఎీం 
ఇపపటిక్ే నాలుగ్ు చోటి పన్ులు మొద్లయాయయని, మిగచలిన్ చోటి నిరాాణాలకు సనానహలన్ు పూరచతచసేుత నానమని 
తెలిపని్ అధకి్ార్ులు 
కర్ననలు జిలాి  న్ందాయల, విశాఖజిలాి  అన్క్ాపలిి మ డకిల్  క్ాలేజీ సథలాలప ై క్ోర్ు్ లో పటిిష్టన్ుి  దాఖలు 
వీటనిి తార్గా పరచష్టకరచంచలేా చూడాలని సీఎం ఆదేశాలు 
ఇవిక్ాకుండా 9 చోటి జర్ుగ్ుతున్న సూపర  స పషాల్్ట ఆసపతుాల నిరాాణ పన్ుల పగా్తిప ైనా సీఎం సమీక్ష 

 

 

గ్ణనీయంగా ప రచగచన్ వ యైస్ాార  ఆరోగ్యశ్రర సవేలు: 
 

– 2019 జూన కు ముంద్ు ఆరోగ్య శ్రర క్లంద్ ఉన్న వ దై్య పకా్లరయలు 1059 

– 2019 జూన  తరాాత 2446 వ ైద్య పకా్లరయలకు ప ంపు 
– 2019 జూన కు ముంద్ు ఆరోగ్యశ్రర క్లంద్ ఉన్న కవరేజీ ఆసపతుాలు 919, తరాాత 1717 ఆసపతుాలకు ప ంపు. 
– క్ొతతగా 3,18,746 మందకి్ల ఆరోగ్యశ్రర క్లంద్ లబి్ధ 



– 2019 జూన కు ముంద్ు ఆరోగ్య శ్రరదాారా సగ్టున్ రోజుకు లబి్ధ 1570 మందిక్ల జరచగచతే.. పసాుత తం 3300 మందకి్ల 
లబి్ధ. 
– బధిర్, మూగ్ వారచక్ల పూరచత ఖర్ుాలతో శసత రచిక్లతాలు. 
– ఆసపతిా న్ుంచి డశిాారచి అయిన్ రోజున ేఆరోగ్య ఆసరా క్లంద్ డబుు చలిెింపు. 
ఇపపటివర్కూ 7,82,652 మందిక్ల ఆరోగ్య ఆసరా క్లంద్ ర్న. 439.4 క్ోటుి  చలిెింపు 
– శసత రచిక్లతా చయేించుకున్నవారచక్ల విశార ంతి సమయంలో ఆరోగ్య ఆసరా క్లంద్ రోజుకు ర్న.225లు ఇసుత న్న 
పభాుతాం. 
 

– క్ాన్ార  రోగ్ులకూ పూరచతస్ాథ యిలో ఉచితంగా ఆరోగ్యశ్రర క్లంద్ వ ైద్యం అందించాలన్న నిర్ణయం అమలోి క్ల తెచాామని, 

దీనిన పటష్ి్టంగా అమలు చేయాలన్న సఎీం. 
 

వ ైయస్ాార  కంటి వ లుగ్ుప నైా సీఎం సమీక్ష 

ఇంతకుముంద్ు ఎవరెనైా పరీక్షలు చయేించుక్ోనివారచక్ల పరకీ్షలు చయేించాలన్న సఎీం 

కంటి సమసయలు గ్ురచతంచిన్ వారచక్ల కళి్జోడు ఇవాాలని, అవసర్మ నై్వారచక్ల శసత రచిక్లతాలు చయేించాలన్న సీఎం 
కంటి వ లుగ్ు క్ార్యకరమానిన పూరచతచయేాలని సఎీం ఆదశేాలు 
దీనిక్ోసం ఒక వార్ంరోజులపాటు డెైరవ  నిర్ాహ ంచాలన్న సీఎం 
 

ఇపపటిక్ే 66,17,613 మంది పిలిలకు పరీక్షలు చేశామని, వారచలో 1,58,227 మంది కంటి అదాా లు ఇచాామని 
తెలిపని్ అధకి్ార్ులు 
 

60 ఏళి్ ప బైడడ  వారచక్ల 13,58,173 మందిక్ల పరీక్షలు చేశామన్న అధిక్ార్ులు 
ఇంద్ులో 7,60,041 మందిక్ల కంటి అదాా లు ఇవాాలిా ఉండగా 4,69,481 మందకి్ల కంటి అదాా లు ఇచాామన్న 
అధకి్ార్ులు, మరో 1,00,223 మందిక్ల శసత రచిక్లతాలు చేయించామన్న అధిక్ార్ులు. మరో 26,437 మందిక్ల 
క్ాటరాక్్స  సరి్రలీు చయేించాలన్న అధిక్ార్ులు 
క్ోవిడ  పరచసిథతులు క్ార్ణంగా కంటివ లుగ్ు క్ార్యకరమానిక్ల అవాంతరాలు ఏర్పడాడ యన్న అధిక్ార్ులు. 
 

కంటి వ లుగ్ు క్ార్యకరమానిన విలేజ  హెల్త   క్లినిక్సా కు, 104కు అన్ుసంధాన్ంచసేి.. నిర్ంతర్ పకా్లరయగా 
క్ొన్స్ాగచంచాలన్న సీఎం. 
 

హెల్త   హబ్ా  ఏరాపటుప నైా సఎీం సమీక్ష 

వ ైద్యంక్ోసం ఇతర్ రాషా్ ర లకు వ ళ్లి లిాన్ అవసర్ం లేకుండా ఇకకడే అంద్ుబాటులో అతాయధునిక వ ైద్యం 
జిలాి క్ేందాాలు, క్ారపపరషే్టని్లో ఏరాపటు క్ాన్ున్న హలె్త   హబ్ా  
మొతతం 16 చోటి ఏరాపటు క్ాన్ున్న హెల్త   హబ్ా  



ఇపపటిక్ే 13 చోటి సథలాలు గ్ురచతంపు 
జిలాి లో స పషాల్్ట సవేల అవసర్ం మేర్కు ఏరాపటు క్ాన్ున్న హెల్త   హబ్ా  
 

క్ోవిడ  నియంతణా, నివార్ణ, వాయక్లానషే్టన ప ై సీఎంకు వివరాలందించిన్ అధకి్ార్ులు 
 

మొతతం పాజిటవి  క్సేులు 3366 

పాజిటివిటీ రటేు 0.7 శాతం 
పాజిటివిటీ రటేు 0 న్ుంచి 2 లోపు ఉన్న జిలాి లు 12 

పాజిటివిటీ రటేు గ్ణనీయంగా తగచాంద్న్న వ దై్య ఆరోగ్యశాఖ అధిక్ార్ులు 
2 కంటే పాజిటివిటీ రటేు ఎకుకవగా ఉన్న జిలాి  1 

అంద్ుబాటులో ఉన్న మొతతం ఆక్లాజన  క్ాన్ాంటేటారా  23,457 

అంద్ుబాటులో ఉన్న ఆక్లాజన  డీ–ట పై  సిలిండర్ుి  27,311 

 

ఆక్లాజన  జన్రషే్టన  (పీఎస ఏ) పాి ంటుి  మొతతం 140 

15 డసి ంబర్ు నాటకి్ల పీఏస ఏ పాి ంటుి  ఏరాపటు పూరచతచేస్ాత మన్న అధిక్ార్ులు 
 

వాయక్లానషే్టన  
సింగచల్  డోసు వాయక్లానషే్టన  పూర్తయిన్వార్ు 1,17,71,458 

రెండు డోసుల వాయక్లానషే్టన  పూర్తయిన్వార్ు 2,17,88,482 

మొతతం వాయక్లానేష్టన  చయేించుకున్నవార్ు 3,35,59,940 

మొతతం వాయక్లానేష్టన  క్ోసం ఉపయోగచంచిన్ డోసులు 5,53,48,422 

 

ఈ సమీక్ా సమావశేానిక్ల ఉపముఖయమంతిా (వ దై్య ఆరోగ్యశాఖ) ఆళి్ క్ాళీ కృష్టణ  శ్రరనివాస, సఎీస  డాక్ర  సమీర  శర్ా, 
వ ైద్య ఆరోగ్యశాఖ ముఖయ క్ార్యద్రచి అనిల్  కుమార  సింఘాల్, వ దై్య ఆరోగ్యశాఖ ముఖయ క్ార్యద్రచి  (క్ోవిడ  
మేనజేిమ ంట  అండ  వాయక్లానేష్టన ) ఎం ర్విచంద్,ా ఆరచికశాఖ క్ార్యద్రచి ఎన  గ్ులాి ర, 104 క్ాల్  స ంటర  ఇంఛారచి ఎ 
బాబు, ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్మేశాఖ కమిష్టన్ర  క్ాటమనేని భాసకర, వ ైద్య ఆరోగ్యశాఖ క్ార్యద్రచి జి ఎస  న్వీన  
కుమార,  ఏపీఎంస ఐడసీీ వీసీ అండ  ఎండ ీడ ిముర్ళీధర  రడెిడ , ఏపవీీవీప ీకమిష్టన్ర  డాక్ర  వి వినోద  కుమార, 

ఏపీఐఐసీ వీస ీఅండ  ఎండీ జవేియన  సుబమాణయం ఇతర్ ఉన్నతాధకి్ార్ులు హాజర్యాయర్ు. 


