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అచ్చమైన ప్రజాస్వామ్యం

రాష్ట్రంలో ప్రజాభిప్రాయం మేరకే పరిపాలన
అందుబాటులోకి ‘కాల్ సంటర్’
సమ్సయల పరిష్కారానికి, సమాచార వ్యయప్తికి దోహదం
ఈనెల 20న ప్రారంభించ్నునన ముఖ్యమ్ంత్రి చ్ంద్రబాబు
అమ్రావతి, ఏప్రిల్ 7 : ప్రజాస్వామ్యంలో అచ్చమైన ప్రజాపాలన అందంచందుకు ముఖ్యమ్ంత్రి
నారా చ్ంద్రబాబు నాయుడు నవయ వయవసథకు నాంద పలుకుతునానరు. ప్రజా సమ్సయల పరిష్కారానికి,
ఉత్ిమ్ పౌర సేవలకు, సమ్రధమైన పాలనకు ‘కాల్ సంటర్’ వయవసథను ఏప్రిల్ 20న ప్రారంభించాలని
నిరణయంచారు. ఇందుకు సంబంధంచి ఏరాాటు చస్తినన ‘సిటిజన్ ఎక్సపీరియన్స మేనేజమంట్
సంటర్’ సివిల్ పనులను ఈనెల 19 కల్లా పూరిి చయాలని అధకారులను ఆదేశంచారు. మే1 నుంచి
పూరిి స్వథయంలో కాల్ సంటర్ను అందుబాటులోకి తీస్తకురావ్యలని సాష్టం చశారు.
శుక్రవ్యరం సచివ్యలయంలోని త్న కారాయలయంలో కాల్ సంటర్ ఏరాాటుపై ముఖ్యమ్ంత్రి సమీక్ష
నిరాహంచారు. ప్రజాపంప్తణీ వయవసథ, చ్ంద్రనన బీమా, ప్తంఛనుా, ఉపకార వేత్నాలు, ప్రభుత్ా
రుణాలు, గృహ నిరాాణం త్దత్ర 25 ప్రధాన ప్రభుత్ా కారయక్రమాలు-పథకాలకు సంబంధంచి కాల్
సంటర్ ద్వారా సేవలు అందంచాలని ముఖ్యమ్ంత్రి సాష్టం చశారు. ప్రభుత్ా కారయక్రమాలు, సేవలపై
ప్రజల నుంచి ఫీడబాయక్ తీస్తకుని మ్రింత్ నాణయమైన సేవలు అందంచ్వచ్చని చెపాారు. ప్రభుత్ా
పథకాలోా అవినీతికి ఆస్వారం లేకుండా లబ్దిద్వరులకు సంపూరణ ఫల్లలు చరాలనేద కాల్ సంటర్
ఏరాాటు ప్రధాన లక్షయమ్ని అనానరు.
కాల్ సంటర్ ఏరాాటులో భాగంగా పీడీఎస్, జనాభూమికి సంబంధంచి పైలెట్ సర్వా
నిరాహంచారు. ఈ సర్వాలో లబ్దిద్వరులు, అర్జీద్వరులను వివిధ ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా ఎవరికి
ఎల్లంటి సమ్సయలు ఉత్ాననమ్యాయయ, ఎటువంటి అనుభవ్యలు చ్విచూశారు, సంత్ృప్తి స్వథయ
ఏమేరకు కలిగంద వంటి విష్యాలను అధకారులు తెలుస్తకోగలిగారు. అటు ప్రజా సమ్సయలుసలహాలు స్వాకరించందుకు, ఇటు ప్రభుత్ా పథకాలు-కారయక్రమాలను ప్రజలోాకి తీస్తకువెళ్ాందుకు
రండు విధాల్ల కాల్ సంటర్ ప్రయోజనకరంగా వంద.
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పాలనా వయవసథను పటిష్ట పరిచ్డం కోసం కాల్ సంటర్ నుంచి సేకరించిన సర్వా ఫలితాలు
ఎపాటికప్పాడు ఆయా శాఖాధపతులకు అందస్విమ్ని ముఖ్యమ్ంత్రి చెపాారు. సమ్సయలు
పరిష్ారించాలని - లోపాలు సరిదదుికోవ్యలని ఆదేశంచందుకు దీనిద్వారా వీలు కలుగుతుందని
అనానరు. ప్రజల అవసరాలను - ఆకాంక్షలను ప్రతిరోజు తెలుస్తకుంటామ్ని, త్దనుగుణంగా
విధానపరమైన నిరణయాలు తీస్తకుంటామ్ని వెలాడంచారు. అవినీతి - వేధంప్పలు లేని,
సమ్యపాలన కలిగన వయవసథ నెలకొలేాందుకు కాల్ సంటర్ ఉపకరిస్తిందని చెపాారు. ఏ అధకారైనా
ప్రజా సమ్సయల పరిష్కారంలో నిరాక్షయం వహంచ్డం, లోపాలు సరిదదుికోక పోవడం, అవినీతికి
పాలాడటం వంటివి చసేి కాల్ సంటర్ బటటబయలు చస్తిందని అనానరు.
ఇటీవల జరిప్తన పైలెట్ సర్వా ఆధారం చస్తకుని ఈనెల నుంచ పీడీఎస్లో నూరు శాత్ం సంత్ృప్తి
లబ్దిద్వరులోా కలిగేల్ల చూడాలని అధకారులకు ముఖ్యమ్ంత్రి సూచించారు. నేపాల్లో ‘హలో
సరాార్’ పేరుతో అకాడ కాల్ సంటర్ వయవసథ ప్రాచురయం పందనట్టట, రాష్ట్రంలో ఏరాాటు చస్తినన కాల్
సంటర్కు మ్ంచి పేరు సూచించాలని ముఖ్యమ్ంత్రి ఈ సందరభంగా ప్రజలకు విజఞప్తి చశారు.
మ్రోవైప్ప మొత్ిం 750 మ్ంద స్వటింగ్ స్వమ్రధయంతో ‘సిటిజన్ ఎక్సపీరియన్స మేనేజమంట్
సంటర్’ సననదధమ్వతోంద. సకల సౌకరాయలు, అతాయధునిక స్వంకేతికత్ ఈ సంటర్ సంత్ం. కాల్
టాకింగ్ అసోసియేటుా, మేనేజరుా, ఎగీక్యయటివలు, ఐటీ టీమ్ లీడరుా ఇల్ల అని విభాగాలకు కలిప్త
మొత్ిం 1,345 మ్ంద సిబబంద ఈ సంటరోా విధులు నిరాహస్విరు. వీరి నియామ్క ప్రక్రియ ద్వద్వప్ప
పూరిికావసోింద.
సమావేశ్ంలో ప్రత్యయక ప్రధాన కారయదరిి సతీష్ చ్ంద్ర, ప్రణాళికా మ్ండలి ఉపాధయక్షుడు
కుటుంబరావ, ముఖ్యమ్ంత్రి అదనప్ప కారయదరుిలు ఏవీ రాజమౌళి, ప్రదుయమ్న పాల్గొనానరు.

