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అమరావతి, నవంబర్ 14 : వచ్చే ఏడాది మార్చే కల్లా రాష్ట్రం లోని అనిి జిల్లాల ను ఓడీఎఫ గా
తీర్చేదిద్దా ల ని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశంచారు. 180 రోజులోా
నూరు శాతం ఓడీఎఫ సాధించాలని లక్ష్యంలో ఇప్పటికే 40 రోజులు గడిచాయని, ఇప్పటివరకు ఏం
సాధించామనే ద్దనిపై స్పష్ట త కలిగి కారాయచరణ వండాలని సూచంచారు. కృష్ణా , నెల్లా రు ,
ప్శేమగోద్దవర్చ జిల్లా ల ను ఓడీఎఫ గా ప్రకటించామని, ఈ నెల్లఖ్రు కల్లా ప్రకాశం, గంటూరు,
తూరుపగోద్దవర్చ జిల్లా ల ను ఓడీఎఫ గా చ్చసాా మ ని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు.
మంగళవారం స్చవాలయంలోని తన కారాయలయంలో మంత్రులు, విభాగాధిప్తులు,
కారయదరుులు, జిల్లాల కలెకట రా తో ఓడీఎఫ, స్వచ్ఛ్ భారత్ మిష్న్, ఇ-ఆఫీస్, గ్రీవెన్్ అంశాలపై
ముఖ్యమంత్రి స్మీక్ష్ నిరవహంచారు. 9వ తరగతి నుంచ విద్దయరుు ల కు ఓడీఎఫ పై ప్రాజెకుట వర్్
తప్పనిస్ర్చ చ్చసి, మారు్లు కేటాయంచాలని నిర్దాశంచారు.
రాష్ట్రం లో మొతాం 16.58 లక్ష్ల గృహాలకు మరుగదొడుా లేవని లెక్తేలిేన అధికారులు గడిచన
40 రోజులోా 10 లక్ష్ల వరకు వయకిా గ త మరుగదొడుా మంజూరు చ్చసినట్టట ముఖ్యమంత్రి దృ్ట కి తెచాేరు.
65.56% వరకు వయకిా గ త మరుగదొడ్ా నిరాాణం పూరా య్యయయని తెలిపారు. అల్లగే ఇప్పటివరకు
5,983 ప్లెా ల ను ఓడీఎఫగా ప్రకటించామని, రాష్ట్రం లోని 32 శాతం ప్లెా లు బహరంగ మలవిస్రజ న కు
దూరంగా వనిట్టట చెపాపరు. మరుగదొడ్ా నిరాాణంలో రాజీప్డొదా ని , నాణయత లేకపోతే స్హంచ్చది
లేదని ముఖ్యమంత్రి అనాిరు.
15 రోజులోా ఇ-కేవైసీ, చంద్రని బీమా స్మాచారం అప్డే ట్ చ్చయడ్ం పూర్చా కా వాలని
ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చ్చశారు. ఆర్చు క ప్రమైన అంశాలకు స్ంబంధించన అర్జజ లు మినహా మిగిలిన
పండింగ్ గ్రీవెన్్ 45 రోజులోా ప్ర్చష్్ర్చంచాలని గడువ విధించారు. వివిధ శాఖ్లు, మంత్రులు,
అధికారుల దగగర ఒక్క్ ఫైల్ స్గట్టన ఎనిి రోజులు పండింగ్ వంట్టందనే వివరాలను ప్ర్చశీలించన
ముఖ్యమంత్రి, ఇ-ఆఫీసు అమలుతో ఫైళా పండింగ్ వివరాలు తనకు ఎప్పటికప్పపడు తెలుసుా నాియని,
అందరూ మర్చంత బాధయతగా, వేగంగా ప్నిచ్చయ్యలని సూచంచారు.
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వివిధ ప్థకాలు, కారయక్రమాల అమలులో ప్రజల స్ంతృప్తా సాా యలను అధికారులు
ముఖ్యమంత్రికి వివర్చంచారు. ఓడీఎఫ లో 94%, తల్లా బి డ్ే ఎక్్ ప్రెస్ లో 94.22% స్ంతృప్తా వయకాం
చ్చశారని వెలా డించారు. ప్రభుత్వవనికి వసుా ని అర్జజ లు -వాటి ప్ర్చష్ణ్రాలకు స్ంబంధించ తలెతుా తు ని
లోపాలను గర్చాం చాలని, అరుు లై న లబిా ద్ద రులకే ప్థకాలు చ్చరుతునాియో లేదో ప్ర్చశీలించాలని
ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు చెపాపరు.
కృష్ణాన దిలో ఆదివారం జర్చగిన ప్రమాదం దురదృష్ట కరమని, కందర్చ సావరుం వలేా ప్రభుత్వవనికి
చెడ్ే ప్డరు వస్ాం దని ముఖ్యమంత్రి అనాిరు. ప్రభుతవ యంత్రంగం అప్రమతాం గా వంటే ఇల్లంటి
దురఘ ట నలకు ఆసా్రం వండేది కాదని చెపాపరు.
బుధవారం నుంచ విశాఖ్లో మూడు రోజుల పాట్ట ‘ఏపీ అగ్రిటెక్ స్మిాట్-2017’
నిరవహసుా నాిమని ముఖ్యమంత్రి చెపాపరు. వయవసాయంలో అతుయతా మ సాంకేతిక వినియోగం రాష్ట్రం
నుంచ దేశమంత్వ విస్ా ర్చంచాలనేది తన స్ంకలపమని అనాిరు.

