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మునిసిపల్ గ్రీవెన్స్ డ్యాష్ బోర్డుతో

పనితీర్డపై ప్రతి నెలా గ్రేడింగ్
ముఖ్ామింత్రి చింద్రబాబు
గ్రీవెన్స్ డ్యాష్ బోర్డుకు సీఎిం అభినిందన

అమరావతి, ఏప్రిల్ 19: ‘సమసాలు ఉన్నాయని తెలిసిన వెింటనే పరిష్కారిం చూపాలి. మళ్లీ మళ్లీ అవే
ఫిరాాదులు వస్తే పరిష్కారిం కానట్లీ లెక్ా. ఇది పనితీర్డను ప్రతిబింబస్ేింది. సమసాలన్నా పరిష్ారిస్తే
సమరధింగా పనిచేశారనటానికి నిదరశనిం’ అని ముఖ్ామింత్రి చింద్రబాబు న్నయుడు అన్నార్డ. మింగళవారిం
సచివాలయింలో మునిసిపల్, పటటణాభివృదిధ మింత్రిత్వ శాఖ్ కారాక్రమాలను సమీక్షిస్తే ‘ఆింధ్రప్రదేశ్
మునిసిపల్ అడినిస్ట్టేష్న్స గ్రీవెన్స్ డ్యాష్ బోర్డు’ పనితీర్డపై సింత్ృప్తే వాక్ేిం చేశార్డ. మునిసిపల్ అడినిస్ట్టేష్న్స
డైరెక్టర్ క్నాబాబు ఇచిిన ప్రజింట్లష్న్సను ఆయన ప్రశింసిించార్డ.
బుధవారిం సమీక్ష రర్డగుతునా సమయింలో కోర్ డ్యాష్ బోర్డులో 169 ఫిరాాదులు నమోదయ్యాయి.
పురపాలక్ శాఖ్ ఏడు నెలల కాలింలో 44,000 ఫిరాాదులను పరిష్ారిించిిందని, ఇది త్మ ప్రభుత్వ
రవాబుదారీ త్న్ననికి, పారదరశక్త్కు నిదరశనమని అన్నార్డ. ప్రతి నెలా మునిసిపల్ శాఖ్ సహా అనిా శాఖ్ల
పనితీర్డపై రేటింగ్్ తీస్తేమని అన్నార్డ. గ్రీవెన్స్ డ్యాష్ బోర్డు అప్తీకేష్న్స ఎనిా ఫిరాాదులు వచాియి? ఎనిా
సమసాలు పరిష్కారమయ్యాయి? ఎనిా పిండింగ్లో ఉన్నాయి? ఏ అధికారి దగగర పిండింగ్లో ఉన్నాయి?
అనే విష్యిం ఎపపటక్పుపడు తెలుస్కోవచిని అన్నార్డ.
ఉద్యాగి లేదా అధికారి ఆ సమసాను పరిష్ారిించిన తీర్డ ఫిరాాదు చేసిన వార్డ త్మకు నచిినదీ,
నచినిదీ కూడ్య ఆపషన్స తెలియపరివచిని, అధికార్డల పనితీర్డపై ప్రరలు త్మ అభిప్రాయిం వాక్ేిం చేస్తేరని,
దీనితో రేటింగ్ తీయవచిని ముఖ్ామింత్రి చెపాపర్డ. ఒక్ పౌర్డడు తాను ఇచిిన ఫిరాాదును మళ్లీ మళ్లీ తెరిచి
చూస్తే అది పరిష్కారిం కాని విష్యిం తెలిసిపోతుిందని, ఇటువింట అింశాలపై తాము ప్రత్యాక్ దృష్టట
పడతామని ముఖ్ామింత్రి అన్నార్డ. సమసాలపై ఇపపట దాకా వచిిన ఫిరాాదులు 90%
పరిష్కారమయ్యాయని, ఒక్ ఫిరాాదుదార్డ ఫిరాాదు చేశాక్, ఆ సమసా పరిష్కారిం ముగిసిపోవాలని
అన్నార్డ. సమాచారింలో క్చిిత్త్విం ఉిండ్యలని, ఆ సమాచారానిా విశ్లీష్టించి పనితీర్డను మరిింత్
మెర్డగుపర్డికోవచిని, ప్రరల సింత్ృప్తే శాతానిా అించన్న వేయవచిని అన్నార్డ.

2

Office Of The Advisor (communications)
Govt. Of Andhra Pradesh

పురపాలనలో పనుాలు, కొళాయి క్నక్షనుీ, మించిన్నట ఎదదడ సమసా, వీధి దీపాలు, డ్రెయినేజి ఇలా
ఏ సమసా మీద అయిన్న పౌర్డలు ఫిరాాదు చేస్తేరని, త్క్షణ సపిందనతో పరిపాలనలో రవాబుదారీత్న్ననిా
పించాలని ముఖ్ామింత్రి చెపాపర్డ. సమసాలను ఫోన్స కాల్, య్యప్, మనుషుల స్తవల దావరా, లేక్ ఇత్ర
పౌర స్తవా విభాగాల దావరా ప్రభుత్విం దృష్టటకి త్యవచిన్నార్డ. నిరేదశించిన సమయ్యనికి పరిష్ారిించటిం
ముఖ్ామని, ఈ విధానిం కేవలిం ఫిరాాదుల పరిష్కారానికి మాత్రమే  కాదని, అధికార్డల పనితీర్డను గ్రేడింగ్
చేయడ్యనికి ఉపయోగపడుతుిందని ముఖ్ామింత్రి చింద్రబాబు చెపాపర్డ.
ప్రరల సమసాలను తాను ప్రత్ాక్షింగా తెలుస్కునే వీలు క్లిగిిందని, ఎక్ాడ సమసాలు లేదా
ఫిరాాదులు పరిష్కారిం కాకుిండ్య నిలిచి వున్నాయో తెలుస్కుింటానని, వేగవింత్మైన పరిష్కారింతో
మరిింత్ సమరధింగా ‘స్తిర్డట’ పరిపాలనను అిందిస్తేమని చింద్రబాబు తెలిపార్డ. ఏకీక్ృత్ విధానింతో
అదుుత్మైన ఫలితాలు స్తధిించవచిని, క్చిిత్మైన కారాాచరణ ప్రణాళి రూపిందిించాలన్నార్డ.
విశాఖ్, నెల్లీర్డ స్తిర్డట సిటీ ప్రాజకుటల పురోగతిని ముఖ్ామింత్రి ‘వాసేవిక్ సమయ’ విధానింతో
పరిశీలిించార్డ. గుింటూర్డ, తిర్డపతి, ఇత్ర నగరాలు, పటటణాలలో వారాధల నుించి ఇింధనిం త్య్యరీకి
ఉదేదశించిన యూనిటీ స్తాపన ఎింత్వరకు వచిిింద్య సమీక్షిించార్డ. అత్ాింత్ అధున్నత్న స్తింకేతిక్ పరిజ్ఞాన
సహాయింతో త్వరిత్గతిన ‘వేస్టట టు ఎనరీీ’ పథకాలను పూరిేచేయ్యలని చింద్రబాబు ఆదేశించార్డ.
ఆక్రషణీయ నగరాలపై ప్రరలోీ అవగాహన పించాలని, బృింద చరిలతో జ్ఞగృత్ిం చేయ్యలని కోరార్డ.
సమావేశింలో పురపాలక్, పటటణాభివృదిధ శాఖ్ మింత్రి ప్త. న్నరాయణ, ప్రభుత్వ ప్రధాన కారాదరిశ
దినేశ్ కుమార్, సవచాఛింధ్ర మిష్న్స చైరిన్స డ్యక్టర్ సిఎల్ వెింక్టరావు, ప్రభుత్వ ప్రత్యాక్ ప్రధాన కారాదరిశ సతీష్
చింద్ర, ఇింధన, మౌలిక్ సదుపాయ్యల శాఖ్ ముఖ్ాకారాదరిశ అరయ్ జైన్స పురపాలక్, పటటణాభివృదిధ శాఖ్
ముఖ్ాకారాదరిశ ఆర్. క్రికాల వళవన్స, ముఖ్ామింత్రి ముఖ్ాకారాదరిశ జి. స్తయిప్రస్తద్, సి.ఆర్.డ.ఎ
క్మిష్నర్ చెర్డకూరి శ్రీధర్ త్దిత్ర్డలు పాల్గగన్నార్డ.

