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అత్యవసర సమసయల పరిష్కారానికి ఆర్టీజీ
ఇ-ప్రగతిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష
వేసవి విపత్తులపై రియల్ టైమతో అప్రమత్ుం
త్వరలో మై యాప్, యాప్స్టీర్, ఇ-హైవే ప్రారంభం
అమరావతి, ఏప్రిల్ 2 : రాష్ట్రంలో త్క్షణ పరిష్కారం అవసరమైన అత్యవసర సమసయలను రియల్ టైమ
గవర్నెన్స్ విభాగం త్న దృష్టీకి తేవాలని, ఏఏ ప్రాంతాలలో ఏఏ సమసయలు వెనువెంటనే పరిష్కారానికి ఎదురు
చూస్తున్నెయో త్నకి తెలియజేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి న్నరా చంద్రబాబు న్నయుడు
ఆదేశంచారు. సమసయ తీవ్రత్ను అనుసరించి త్నకు తెలియపరాాలని కోరారు. స్టమవారం ముఖ్యమంత్రి
కారాయలయంలోని రియల్ టైమ గవర్నెన్స్ విభాగంలో ఇ-ప్రగతి సంసారణల పురోగతిని ఆయన
సమీక్షంచారు. ఎవరో వచిా సూచించడం కాదని, మనకు మనమే ఇందులో ముందుకెళ్లి ప్రజలలో
పరిపాలనపై సంత్ృప్తు శాతానిె పంచాలి్ ఉందన్నెరు.
ఆర్టీజీ లంటి వయవసథ పనిచేస్తున్నె ప్రకృతి వైపర్టతాయలను పసిగటీడంలో వెనుకబడి ఉండకూడదని,
ఒంటిమిటీలో ప్రమాదం మానవ వైఫలయమేనని ముఖ్యమంత్రి అన్నెరు. ప్రతి జిలి నుంచి త్క్షణ పరిష్కారం
కోసం మూడు విభాగాలుగా హాట్ కాల్్ను విశ్లిష్టంచాలన్నెరు. విపత్తుల నివారణలో గతానికి సంబంధంచి
చారిత్రక సమాచారానిె ఉపయోగంచుకుని త్గన విధంగా జాగ్రత్ులు తీస్తకోవచాన్నెరు. వేసవిలో
వడగాడుులతో వడదెబబ త్గులుత్తందని, అగె ప్రమాదాల నివారణకు ప్రాధానయత్ నివావలన్నెరు.మనిష్ట
ప్రాణం ఎంతో విలువైనదని, వచేా ర్నండు నెలలోి వేసవి తీవ్రత్ ఉంటందని, విపత్తుల నివారణ విభాగం
అప్రమత్ుంగా ఉండాలని, నిధుల గురించి ఆందోళన అవసరం లేదని ముఖ్యమంత్రి అన్నెరు.
‘ఇది సమీక్ష కాదు. అప్రమత్ుం చేయడానికి, ముందుస్తు చరయలు తీస్తకోవడానికి ఉదేేశంచిన
సమావేశం’ అని ముఖ్యమంత్రి అన్నెరు. వయవసాయ రంగంలో రైత్తలు సత్ఫలితాలు సాధంచేందుకు తాను
16,000 మంది అధకారులతో 300 సమావేశాలు నిరవహంచానని ముఖ్యమంత్రి అన్నెరు. జీవించడానికి
మనిష్టకి ఆహారం ఒకాటే సరిపోదని, ప్రభుత్వం అమలు చేస్తునె సంక్షేమ కారయక్రమాలు ఎంతో
అవశయమన్నెరు. సంక్షేమ కారయక్రమాలతో పరిపూరణత్ వస్తుందని చెపాురు.
మై యాప్ (Myapp), App Store, eHighways ఈ నెల 4 వ తేదీన ఆవిష్ారించడానికి సిదధం
చేశామని, ఈ నెల 27న లైసెన్స్ మెనేజమెంట్ సిసీం&సరిీఫికెట్ లెస్ గవరెమెంట్ సిసీంను
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ప్రారంభంచవచాని అధకారులు ముఖ్యమంత్రికి సూచించారు. మై యాప్ పోరీల్ అనే సింగల్ పాయంట్
పోరీల్. ఆరోగయం, పొలం, ఉదోయగం, నగరం, భద్రత్, ప్రయాణం, గ్రామం, ప్రభుత్వ పథకాల లబ్దే,
చెలిింపులకు సంబంధంచి సకల సమాచారం నిక్షపుమైన సింగల్ పాయంట్ పోరీల్ అని, మన పీసీలలో,
మొబైల్ ఫోనిలో కూడా ప్రవేశపటిీ వినియోగదారు వయకిుగత్ంగా ఉపయోగంచుకోవచాని అధకారులు
వివరించారు.
ఓటరు సమాచారం, రేష్న్స కారుు, జనన, మరణ సరిీఫికెటి త్దిత్ర అంశాలోి ఇ-సేవ సమాచారానిె
సమీకృత్ం చేయాలని నిశాయంచినటీ ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. వచేా నెలఖ్రుకు ఈ కారయక్రమానిె పూరిు
చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశంచారు. జూన్స న్నటికి విదయకు సంబంధంచి పూరిు సాథయ
సమాచారానిెఅప్డేట్ చేయాలన్నెరు. త్వరలో ఆవిష్ారించనునె యాప్్లో, పోరీల్్ లో తెలుగు త్రావత్,
ఆంగాినికి ప్రాధానయత్ ఇవావలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. ఇ-ప్రగతిపై ఇక నుంచి నెలవార్ట కాయలెండర్ ప్రవేశ
పట్టీలని ఆదేశంచారు.
రియల్ టైమ గవర్నెన్స్ తో ప్రతి ప్రభుత్వ విభాగం అనుసంధానమై సమనవయంతో పనిచేయాలని
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశంచారు. మై ఏపీ పోరీల్ పేరును ‘ఇ-ప్రగతి’గా మారాాలని, ప్రజలకు
సంబంధంచి కొత్ు ట్టయగ్ లైన్స చేరాాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. మై ఏపీ, యాప్ స్టీర్, ఇ-హైవే లంటి ఎనిె
అనుబంధ పోరీల్్ ఉన్నె వీటనిెంటికీ ‘ఇ-ప్రగతి’ ప్రధాన పోరీల్గా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశంచారు.
సింగల్ స్టర్్ దావరా సమాచారానిె సమీకృత్ం చేయాలన్నెరు. ప్రతి ఒకా అంశానికి సంబంధంచి
సమాచారం, విశ్లిష్ణలో కచిాత్త్వం ఉండాలని ఆదేశంచారు. గేట్ వేస్ లో ఓవర్లప్తంగ్్ ఉండకూడదని,
యూజర్ ఫ్రండ్లిగా ఉండాలని సూచించారు. డేట్టను పోరీల్ లో అప్డేట్ చేసే విధానం ఆటో-అప్డేష్న్స గా
ఉండాలన్నెరు. వినియోగదారు లగన్స అయన ప్రతిసార్ట తాజా సమాచారం కోసం ఇబబందిపడకూడదని
చెపాురు. విదయకు సంబంధంచి అడిిష్నుి, సాాలర్ష్టప్ల సమాచారానిె పాఠశాలలు మే నెలలోగా
పొందుపరచాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశంచారు. జనిభూమి పోరీల్ (https://janmabhumi.ap.gov.in)
ఉపయోగంచాలన్నెరు.
ప్రతి నెల అనిె ప్రభుత్వ శాఖ్ల వృదిధ రేట సమాచారానిె ప్రజలకు అందించాలని ముఖ్యమంత్రి
కోరారు. రియల్ టైమ దావరా తాను సమాచారానిె విశ్లిష్టంచాలని భావిస్తునెటి తెలిపారు. సమాచార
వనరులను తాజాగా తీరిాదిదుేతూ, ఎపుటికపుుడు సమాచారం పొందుపరాడం అవశయమని సూచించారు.
టీవీ, మొబైల్ ఫోను, ఇ-ప్రగతి పోరీల్ నుంచి సమాచారం తీస్తకుంట్టమని, సమీకృత్ సేవల దావరా ఒకే
వయవసథ నుంచి పౌరులకు తిరుగు సమాచారం పంపాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. ప్రభుతావనికి అనేక
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వయవసథల నుంచి సమాచారం అందుత్తందని, అయతే ప్రజలు తికమక పడకుండా వారికి ఒకే వయవసథ దావరా
పరిష్కారాలతో కూడిన సమాచారం అందించాలని ఆదేశంచారు.

