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PRESS RELEASE

వాస్తవిక స్మాచార వ్యవ్స్థతో జనరంజక పాలన
మెరుగైన పనితీరుతో ప్రజా స్ంతృప్తత శాతం పెరగాలి

ఇక నంచి రోజుకొక శాఖపై ఆర్టీజీ సాయంతో స్మీక్ష
ముఖయమంత్రి చంద్రబాబు
అమరావ్తి, నవ్ంబర్ 28: వాస్తవిక స్మాచార వ్యవ్స్థ ద్వారా జనరంజక పరిపాలన అందంచడమే
ధ్యయయమని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖయమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్ీం చేశారు. మంగళవారం
స్చివాలయంలో రియల్ టైమ్ గవ్ర్నెన్స్ కమాండ్ అండ్ కమ్యయనికేష్న్స విభాగం పనితీరున ఆయన
స్మీక్షంచారు. పదమ్యడు ప్రభుతా శాఖలు కచిితమైన స్మాచారంతో ఉండాలని, ఇకనంచి రోజూ ఒక
ప్రభుతా శాఖన రియల్ టైమ్ వ్యవ్స్థ ద్వారా స్మీక్షంచననెట్లు ముఖయమంత్రి వివ్రించారు.ప్రభుతా
స్ంక్షేమ పథకాలపై ప్రజలోు స్ంతృప్తత శాతం పెరగడానికి వాస్తవిక స్మాచారంతో ఎపపటికప్పపడు
స్మీక్షంచుకోవాలని చెపాపరు. అంతిమంగా ప్రభుతా కారయక్రమాలపై ప్రజలోు స్ంతృప్తత పెరగాలనెదే తమ
లక్షయమని సీఎం వివ్రించారు. కాకినాడ ప్రభుతా ఆస్పత్రిలో శిశువు మాయమైన 24 గంటలోు టెకాెలజీ
సాయంతో వెదకిపట్లీకునె సిబబందని ఆయన అభినందంచారు.
ఆస్పత్రులతో భద్రతా చరయలు ఇంకా పటిష్ఠంగా ఉండాలని స్ంబంధిత అధికారులన ముఖయమంత్రి
ఆదేశించారు. అధునాతన సీసీటీవీలతో భద్రత మరింత పకడబందీగా ఉండాలని చంద్రబాబు కోరారు.
ప్రభుతా విధానాలపై స్ంతృప్తత శాతానిె అంచనా వేసందుకు 13 ప్రభుతా శాఖలనంచి స్మాచారం తీసుకుని
విశ్లుషంచాలని ఆర్టీజీ సిబబందని ముఖయమంత్రి ఆదేశించారు. స్మాచారం తెప్తపంచుకోవ్టమే కాదు,
విశ్లుషంచాలి. స్కాలంలో స్మస్య పరిష్కారం జరగాలి అని ముఖయమంత్రి సూచించారు. ప్రభుతా పథకాల
ఫలితాలు చివ్రి వ్యకిత వ్రకు చేరితే స్ంతృప్తత శాతం పెరుగుతందనాెరు. అనిె సవ్లు కచిితంగా అందసత
ప్రజలోు స్ంతృప్తత పెరుగుతందని ఆయన చెపాపరు. ‘వాళు కోర్నాలు ఏమిటి? స్మస్యలు ఏమిటి? ఎలా
పరిష్ారించాలి?’ అనే దశగా ఆలోచన చేయాలనాెరు.
ప్రభుతాంపై ఉదేేశపూరాకంగా చెడడపేరు తెచేిందుకు యతిెంచే శకుతలుంటాయని, అప్రతిష్ఠ తేవాలని
ప్రయతిెసుతంటాయని అట్లవ్ంటి శకుతలపై అప్రమతతంగా ఉండాలని కోరారు.
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ఆకసిిక స్మస్యలు ఉతపనెమైతే వెనవెంటనే స్పందంచి పరిష్ారించేందుకు ఆర్టీజీ సీఎంఓకు
తోడపడాలని ముఖయమంత్రి ఆదేశించారు. రియల్ టైమ్ ద్వారా వ్యవ్స్థలో మారుపతేవాలని, సవ్లన మరింత
మెరుగాా అందంచాలని అనాెరు.
రియల్ టైమ్ వ్యవ్స్థ ద్వారా రాష్ట్రంలో వ్రషపాతం, భూగరభజల మటాీల వివ్రాలు అందంచాలని
ముఖయమంత్రి కోరారు. రాష్ట్ీానిె కాలుష్యరహిత రాష్ట్రంగా తీరిిదద్వేలనెద తన అభిమతమని, ముఖయమంత్రి
స్పష్ీం చేశారు. వైదయ ఆరోగయ శాఖలో రియల్ టైమ్ గవ్ర్నెన్స్ స్మాచారంతో మంచి ఫలితాలు
వ్సుతనాెయనె ముఖయకారయదరిి పూనం మాలకొండయయ మాటలకు స్పందసూత..ఎన్టీఆర్ వైదయసవ్పై ప్రజలోు
స్ంతృప్తత శాతం ఎంత ఉంద? ఇంకా పనితీరు మెరుగుపరుికునేద ఉంటే మెరుగుపరుికోవాలని కోరారు.
మాతా శిశుమరణాల రేట్ల తగ్ాంచే ధ్యయయంగా వాస్తవిక స్మాచార వ్యవ్స్థన ఉపయోగ్ంచుకోవాలని
ముఖయమంత్రి చంద్రబాబు సూచించారు. ముందు వాయధి రాకుండా జాగ్రతతలు పాటించే (ప్రివెంటివ్ దశ) దశ
ఉంట్లందని, ఆతరాాతే నివారణపై ఆలోచన చేయాలని సీఎం అనాెరు.
ప్రజలోు ఆరోగయం, అనవ్ంశిక వాయధులు, మానసిక ఆరోగయం, వ్ంశాన క్రమంలో వ్చేి జబుబల
వివ్రాలతో హెల్త ప్రొఫైల్ తయారు చేయాలని, ఇందుకు 13 జిలాులలో స్ర్టాసు ప్రొవైడరుు ఉనాెరని,
వారితో స్మనాయంతో పనిచేయాలని కోరారు. డిసంబర్ మొదటి వారంలో ప్రకాశం జిలాులో వ్రాషలు పడే
అవ్కాశాలునాెయని రియల్ టైమ్ డాయష్ బోరుడలో వ్చిిన స్ంకేతాలన ముఖయమంత్రికి సిబబంద
వివ్రించారు.
డిసంబర్ 1 న ప్రకాశం జిలాు ఉలవ్పాడులో అతయధిక వ్రషపాతం నమోదయ్యయ అవ్కాశం ఉందనాెరు.
ఏఏ ప్రంతాలోు ఏఏ పంటలు ఏఏ దశలో ఉనాెయో వాస్తవిక స్మాచారం ఆధారంగా అంచనా వేసత
వ్రాషలతో నష్కీలన నివారించవ్చిని అనాెరు. ఆర్టీజీ సీఈఓ బాబు ఏ వాస్తవిక స్మాచార వ్యవ్స్థ ద్వారా
వ్సుతనె ఫలితాలపై ప్రజంటేష్న్స ఇచాిరు. కారయక్రమంలో ప్రభుతా ప్రతేయక ప్రధాన కారయదరిి స్తీశ్ చంద్ర,
ముఖయమంత్రి ముఖయకారయదరిి జి. సాయిప్రసాద్, ముఖయమంత్రి అదనప్ప కారయదరిి గ్రిజా శంకర్, స్హాయ
కారయదరిి ఎ.వి రాజమౌళి, ఇంధన శాఖ ముఖయకారయదరిి అజయ్ జైన్స, వైదయ ఆరోగయ శాఖ ముఖయకారయదరిి
పూనం మాలకొండయయ తదతరులు పాల్గానాెరు.

