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ప్రాణాప్రయ పరిస్ి త
థ ుల్లో ఉన్న వరరికి అతయవసర వైద్య స్ేవల్ు అందంచే 108 అంబుల్ెన్సుల్తో
ప్రటు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్య స్ేవల్ందససున్న 104 వయవసి ల్న్స తెల్ంగ్రణ రరష్ట్ ంర ల్ల మరింత బల్లపేతం
చేయాల్ని ముఖ్యమంత్రా శ్రా కె. చంద్ాశేఖ్ర్ రరవు తెలిప్రరు. రోడ్డు పామాదాల్ు జరిగ్ిన్పుుడ్డ గ్రయపడిన్
వరరికి తక్షణ వైద్య స్ేవల్ు అందే విధంగ్ర ప్ో లీస్, వైద్య శరఖ్ల్ు సమన్వయంతో పనిచేయాల్ని ఆదేశంచారు.
పాధాన్ రహదారుల్ వంట వైద్య స్ేవల్ు, 108, 104 నిరవహణ, గ్రామీణ వైద్య స్ేవల్న్స మెరుగుపరచడానికి
తీససకోవరలిున్ జాగాతుల్ు తదతర అంశరల్పై ముఖ్యమంత్రా మంగళవరరం కరయంపు కరరరయల్యంల్ల ఆరోగయ శరఖ్
మంత్రా స్థ.ల్క్ష్మారెడ,ిు డిజిపథ అన్సరరగ్ శరా తదతరుల్తో సమీక్ష జరిప్రరు.

108 అంబుల్ెన్సు వైద్య స్ేవల్న్స మరింత మెరుగుపరరచల్ని చెప్రురు. ఇటీవల్ తాన్స టి న్యయస్ ల్ెైవ్ షో ల్ల
ప్రల్గొన్నపుుడ్డ వరంగల్ కు చెందన్ 108 ఉదయ యగ్ి రమేష్ పాస్ు రవించిన్ అంశరల్పై స్థఎం చరిచంచారు. 108
ఉదయ యగుల్ వేతనాల్ు పంచాలిున్ అవసరం ఉంద్ని, ఉదయ యగుల్ు, అధకరరుల్తో మాటలోడి వేతనాల్ పంపుపై
స్రన్సకూల్ నిరణయం తీససకోవరల్ని ఆరోగయ శరఖ్ మంత్రా ల్క్ష్మారెడని
ిు ఆదేశంచారు. తెల్ంగ్రణ రరష్ట్ ంర వచిచన్
తరరవత 108 అంబుల్ెన్సు స్ేవల్ మెరుగుద్ల్కు, విసు రణకు ఎకుువ ప్రాధాన్యత ఇచిచన్ విష్టయానిన స్థఎం
గురుు చేశరరు. తెల్ంగ్రణ ఏరుడే నాటికి ల్క్ష జనాభలకు ఒక 108 చొపుున్ రరష్ట్ ంర ల్ల 312 వరహనాల్ు
ఉండేవనానరు. తెల్ంగ్రణ రరష్ట్ ంర ల్ల 75వేల్ జనాభలకు ఒకటి చొపుున్ ఉండాల్ని నిరణయంచసకునానమని,
ఫలితంగ్ర 169 అంబుల్ెన్సు ల్ు పరిగ్రయని స్థఎం చెప్రురు. వీటిల్ల 145 వరహనాల్ు ఇపుటికే
అంద్సబలటుల్లకి వచిచ స్ేవల్ందససునానయని, మిగతావి కొది రోజుల్లోనే అంద్సబలటుల్లకి వస్రుయనానరు.
108 వరహనాల్న్నన అద్సుత స్ేవల్ు అందంచే విధంగ్ర పాభుతవ పరంగ్ర కరవరలిున్ సహకరరం

అందస్రుమనానరు. నిరణణత తేదీల్ో ల గ్రామాల్కు వళ్లో వైద్య స్ేవల్ందంచాలిున్ 104 వయవసి మరింత మెరుగ్రొ
పనిచేయడానికి అవసరమెైన్ చరయల్ు తీససకోవరల్నానరు.

పాధాన్ రహదారుల్ వంట పామాదాల్ు జరగడ్ం వల్ో అప్రర ప్రాణన్ష్ట్ ం జరగుతుంద్ని, దీనిన నివరరించడానికి
ప్ో లీససల్ు, వైద్య శరఖ్ సంయుకు ంగ్ర కరరరయచరణ రూప్ ందంచసకోవరల్ని స్థఎం సయచించారు. పాధాన్
రహదారుల్ వంట టరామా స్ంటరుో వంటనే ఏరరుటు చేయాల్ని ఆదేశంచారు. టరామా స్ంటరో ల్ల కరవరలిున్
వైద్య పరికరరల్న్నన అంద్సబలటుల్ల ఉంచాల్ని చెప్రురు. రహదారుల్ వంట పటరాలింగ్ నిరవహంచే ప్ో లీసస
వరహనాల్లో కూడా ఫస్్ ఎయడ్ కిట్ ఉండాల్ని, టరామా స్ంటరో దావరర ఆన్స ల్ెైన్స హెల్ు కేర్ స్ేవల్న్స
ఉపయోగ్ించసకునే ఏరరుటు
ో చేయాల్ని స్థఎం చెప్రురు. రరష్ట్ ర వరయపు ంగ్ర గ్రామాల్లో, మారుమూల్ ప్రాంతాల్లో
వైద్య స్ేవల్ు మెరుగుపడాలిున్ అవసరం ఉంద్ని స్థఎం అనానరు. అల్ాంటి ప్రాంతాల్న్స గురిుంచి, అకుడ్
పనిచేసు సన్న వైద్సయల్కు న్గద్స ప్ో ా తాుహం అందంచే పాత్రప్రద్న్ల్ు తయారు చేయాల్ని చెప్రురు. గ్రామీణ
ప్రాంతాల్లో పనిచేస్ే వైద్సయల్కు సమీప పట్ ణంల్ల ఉండే వససల్ుబలటు కలిుంచాల్ని, అదే సమయంల్ల డాక్రో ు
ఖ్చిచతంగ్ర సమయ ప్రల్న్ ప్రటించి వైద్య స్ేవల్ు అందంచాల్ని స్థఎం చెప్రురు.

హెైద్రరబలద్ న్గరంల్ల నాల్ుగు పదాిససపతుాల్ు నిరిాంచాల్ని నిరణయంచిన్ంద్సన్, వంటనే సి ల్ాల్ గురిుంపు
జరగ్రల్నానరు. ఇపుటికే గురిుంచిన్ కొనిన సి ల్ాల్న్స మంత్రా ల్క్ష్మారెడిు ముఖ్యమంత్రాకి వివరించారు.
పాజాపాత్రనిధసల్ు, అధకరరుల్తో మరోస్రరి చరిచంచి, అన్సవైన్ సి ల్ాల్న్స ఎంపథక చేససకుని నిరరాణాల్ు
ప్రారంభంచాల్ని కేస్ీఆర్ ఆదేశంచారు. బడెెటో ర వైద్య, ఆరోగయ శరఖ్కు పద్ి మొతు ంల్ల నిధసల్ు కేటలయంచడ్ంతో
ప్రటు, అనేక సంసురణల్ు తెచిచన్ంద్సన్ వరటి ఫలితం పేద్ల్కు అందే విధంగ్ర పనిచేయాల్ని సయచించారు.
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