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కృత్రిమ మేధస్సుదే భవిత

నూతన సాంకేతికతతోనే రాష్ట్రాభివృద్ధి
కాలానుగుణాంగా విధానాలు : ముఖ్యమాంత్రి చాంద్రబాబు
అమరావతి డిసాంబర్ 23 : కృత్రిమ మేథస్సు, రోబో టెకాాలజీ వాంటి అధునాతన సాంకేతికరాంగాలలో వేల కోట్ల
రూపాయలు పెట్టరబడులు తరలిరానునాాయని, వాటిని అాంద్ధపుచ్చుకునేలా రాష్ట్ర ప్రభుతవ విధానాలు
రూపాంద్ధాంచ్చకోవాలిు వాందని ముఖ్యమాంత్రి నారా చాంద్రబాబు నాయుడు ఐటీ శాఖ్ అధికారులకు సూచాంచారు.
మారుతునా కాలానికి అనుగుణాంగా ప్రభుతవ విధానాలలో ఎప్పటికపుపడు నూతనతవాం వాండాలని అనాారు. రాష్ట్రాం
ఐటీ, ఐవోటీకి ప్రాధానయత ఇస్సునాాందున అాంతరాాతీయ సాంసథలు మొగుు చూపే అవకాశాం వాందని చెపాపరు. శనివారాం
ఐటీ శాఖా మాంత్రి లోకేషతో కలిసి ముఖ్యమాంత్రి సచవాలయాంలో స్టరట్ ఇన్వవస్సరమాంట్ ప్రమోషన్ బోరుుపై సమీక్ష
నిరవహాంచారు.
ఉమమడి ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాషరాంలో ఐటీ రాంగ అభివృద్ధికి తాను తీస్సకునా చరయలను ముఖ్యమాంత్రి సమీక్షలో
వివరాంచారు. ఐటీ కాంపెనీలను రాష్ట్రానికి తీస్సకురావడానికి ఎన్నా ప్రయాసలు ప్డాునని, ఐటీ కాంపెనీల ప్రతినిధులకు
తన ఇాంటిలో ఆతిధయాం ఇచున విషయానిా గురుుచేశారు. ఐటీ గురాంచ అాంతగా అవగాహన లేకునాా, సమాచారాం
స్టకరాంచ అధయయనాం చేసినట్టర తెలిపారు. అాంతరాాతీయ విమాన సర్వవస్సలు లేని రోజులోల హైదరాబాదకు తొలి
ఎమిరేట్ు విమాన సర్వవస్స తీస్సకురావడానికి ఎాంతో శ్రమిాంచాలిు వచుాందని చెపాపరు.
ఇటీవలే ఫిన్టెక్, అగ్రిటెక్, ఎడుయకేషన్ ఈవాంట్టల విజయవాంతాం చేశామని, ప్రతిన్వలా ఏదో ఒక సదస్సు
నిరవహాంచడాం ద్వవరా అాంతరాాతీయ సాంసథలను ఆకట్టరకోవచుని ముఖ్యమాంత్రి చెపాపరు. అనిా డిగ్రీ కోరుులోలనూ ఐటీని
ఒక సబ్జాకురగా ప్రవేశపెట్టరలని అధికారులకు సూచాంచారు. అగ్రికలుర్, మడికల్ వాంటి వృతిు విద్వయ కోరుులోలనూ ఐటీని
తప్పనిసర చేయాలని నిరేేశాంచారు. ‘ఈజ్ ఆఫ్ డూయాంగ్ బిజిన్వస’లో మరుగైన ఫలితాలు సధిాంచేాందుకు ‘లీకావన్
యూనివరిటీ’ సహకారానిా తీస్సకోవాలని సూచాంచారు. ప్రతి నియోజకవరుాంలో ఎాంఎసఎాంఈలు న్వలకొలేపాందుకు
యువతకు శక్షణ ఇవావలని చెపాపరు.
ఎలక్ట్రానిక్ ప్రశ్రమలిా పెదేఎతుున ఆకరిస్సునాామని, సిలికాన్ కాయరడార్ పేరుతో ఎలక్ట్రానిక్ కాంపెనీలను
ప్రోతుహస్సునాామని సమీక్షా సమావేశాంలో మాంత్రి లోకేష వివరాంచారు. రానునా భాగసవమయ సదస్సులో పెదేఎతుున
ఎలక్ట్రానిక్ ప్రశ్రమలు రాష్ట్రాంతో అవగాహన ఒప్పాంద్వలు కుదురుుకోనునాాయని ముఖ్యమాంత్రి దృష్టరకి తెచాురు. తన
అమరకా ప్రయట్నలో విశాఖ్లో సాంట్ర్ ఏరాపట్ట చేస్టలా గూగుల్ ఎక్ుతో ఎాంవోయూ చేస్సకునాామని, తిరుప్తిలో
సఫ్రవేర్ కాంపెనీ జోహో(ZOHO) జనవరలో ప్రారాంభాం కానుాందని తెలిపారు. ఫ్రాంకిలన్ టెాంపులరన్తో సాంప్రద్ధాంపులు
ముగిసయని, విశాఖ్లో డెవలపమాంట్ సాంట్ర్ ప్రారాంభిాంచేాందుకు ఆ సాంసథ అాంగీకారాం తెలిపాందని వలలడిాంచారు.
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ఇప్పటికే తమిళనాడులో తమ యూనిట్ న్వలకొలిపన ప్రముఖ్ ఎలక్ట్రానిక్ు తయార్వ కాంపెనీ ఫ్లలక్ుట్రానిక్ు ఆాంధ్రప్రదేశ్లోనూ
అడుగుపెట్రాందుకు సిదిాంగా వాందని చెపాపరు.
రాష్ట్రప్తి ప్రయట్నపై అధికారులతో సమీక్ష
ఈన్వల 27న ఉదయాం 10:30 గాంట్లకు అమరావతిలోని నాగారుాన విశవవిద్వయలయాంలో జరగే ఇాండియన్
ఎకనమిక్ సమిమట్లో రాష్ట్రప్తి రామనాథ్ కోవిాంద పాల్ుాంట్టరు. అనాంతరాం 11.45 గాం.లకు వలగపూడిలోని
సచవాలయానికి చేరుకుాంట్టరు. మధాయహాాం 12 గాంట్లకు స్టరట్ ఫైబర్ గ్రిడను ప్రారాంభిసురు.
రాష్ట్రప్తి రామనాథ్ కోవిాంద రాష్ట్రానికి వస్సునా నేప్థయాంలో ప్రయట్న ఏరాపట్లపై ముఖ్యమాంత్రి అధికారులతో
సమీక్షాంచారు. పోలవరాం ప్రాజెకుర, ఫైబర్ గ్రిడ, అమరావతి నగర నిరామణాం వాంటి అాంశాలపై రాష్ట్రప్తికి భార్వ స్క్రానలపై
వరుువల్ ప్రెజెాంట్షన్ ఇవావలని ఈ సాందరభాంగా అధికారులను ఆదేశాంచారు. అలాగే కొతుగా ప్రారాంభిాంచన స్టరట్
రయల్టైమ గవర్నాన్ు సాంట్ర్ నుాంచ ప్రభుతవాం అమలుచేస్సునా ప్రజాసధికార సరేవ, సీఎాం కోర్ డాయషబోరుు,
కాాంప్రహెనిువ్ ఫైనానిియల్ మేనేజ్మాంట్ సిసరమ, ఇ-ప్రగతి, ఐవోటీ, ఇ-ఆఫీస్స, పోలీస డిపారురమాంట్ లాక్ డోర్
మానిట్రాంగ్ సిసరమ (లాక్ు హౌస మానిట్రాంగ్ సిసరమ), సర్నవలెన్ు ప్రాజెకుర, ఫేష్టయల్ రకగ్నాజేషన్, మీడియా అనాలసిస,
ఎయర్ కావలిటీ, ఫోర్కాసర, ర్నయన్ఫాల్, టెాంప్రేచర్, రోము, అటెాండెన్ు, వరుువల్ కాలసరూము, ప్రష్కరర వేద్ధక
తద్ధతర 12 అాంశాలను వివరసురు. రాష్ట్రప్తి చేతుల మీదుగా సీయాం కోర్ డాయష బోరుు వరిన్ 2.0ను ప్రజలకు
అాందుబాట్టలోకి తీస్సకురావాలని ముఖ్యమాంత్రి నిరణయాంచారు.
డ్రోనల నిరవహణకు ప్రత్యయక వయవసథ
డ్రోనల నిరవహణకు ప్రత్యయక వయవసథను ఏరాపట్ట చేసి సీఈవోను నియమిాంచాలని ముఖ్యమాంత్రి అధికారులకు
సూచాంచారు. సగునీటి ప్రాజెకురల ప్నులలో పురోగతిని, రహద్వరుల సిథతిగతులను, గ్రీనర్వ అభివృద్ధిని వారానికి ఒక
ప్రాయయాం డ్రోనలతో ప్రయవేక్షాంచాలని చెపాపరు. న్వట్వర్ర కన్వకిరవిటీ లేని మారుమూల గ్రామాలలో వైఫై హాట్సపట్
ఏరాపట్టకు గూగుల్ టెకాాలజీని ఉప్యోగిాంచ్చకోవాలని సూచాంచారు.
ఆాంధ్రప్రదేశ్ను కాలుషయ రహత రాష్ట్రాంగా మారేుాందుకు ఎకరడికకరడ ఎయర్ కావలిటీ చెక్ సాంట్రుల ఏరాపట్ట
చేయాలని సూచాంచన ముఖ్యమాంత్రి కాలుషయ కారకాలను తెలుస్సకుని నియాంత్రిాంచాలని అనాారు. అలాగే ఇఆఫీస్సలో మిగిలిన రాష్ట్రలా కు మనమే రోల్ మోడల్ కావాలని, వచేు ఏడాద్ధ మారు నాటికి రాష్ట్రాంలో కారాయలయాలనీా
డిజిటైజ్ చేయాలని చెపాపరు.
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