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సగాంకేతికతను సరిగ్ా గ ఉపయోగ్ిాంచుకోలేని గత పరభుత్వాలు ’’జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రడ్స
ర ్.. మాసట ర్ ఆఫ్
నన్ ‘’ అనే పద్ద తిలో వ్యవ్హరిాంచవయని తద్వారగ పరభుతా విభాగ్గల పనితీరులో పగరద్రశకత లోపాంచి
అసత వ్యసత పగలనను అాంద్ాంచవరని ముఖ్యమాంతిర శ్రీ కె. చాంద్రశేఖ్ర్ రగవ్ు అనవారు. సగాంకేతికతను జోడాంచి
సుపరిపగలన అాంద్ాంచవలనే చితత శుద్ద లోపాంచడమే అాంద్ుకు కగరణమనవారు. కష్ట పడ సగధాంచుకునా
త్ెలాంగ్గణను అభివ్ృద్ద చేసుకోవగలాంట్ర గుడ్స గవ్రెాన్్ ఎాంత్ో కీలకమని అాంద్ుకు లేట్ెస్టట అప్ డేట్ెడ్స
ట్ెకగాలజీ కొతత కొతత ఆప్ లను వినియోగాంలోకి త్ేవ్డాం సరెాంద్ని త్ెలిపగరు. పగలన విధవనవలకు సగాంకేతిక
అభివ్ృద్ద ని ఎపపట్ికపుపడు సమనాయాం చేసుకుాంట్రనే గుడ్స గవ్రెాన్్ సగధ్యమని అనవారు. పరజలను
పగలనలో భాగసగామయాం చేస్తత ఎట్ువ్ాంట్ి మారుపకెనవ సహకరిసత గరని త్ెలిపగరు. సమగీ పౌర సమాచవర నిధ –
కేాంద్రాం ఏరగపట్ు పై శనివగరాం అధకగరిక నివగసాంలో హైద్రగబాద్ పో లీసు కమీష్నర్ మహాంద్ర్ రెడి త్ో సమీక్షా
సమావేశాం జరిగ్ిాంద్. మీ స్తవ్ కమీష్నర్ జి.ట్ి. వాంకట్రశార్ రగవ్ు, పో లీసు ఉనాత్వధకగరి నవగ్ిరెడి , ఐట్ి
విభాగాం నిపుణులు శ్రీధ్ర్ రెడి , జీవ్న్ రెడి తద్తరులు ఈ సమావేశాంలో పగలగానవారు.

పరజా జీవ్నాంలో సాంచరిాంచే పౌరుల సమాచవరగనిా ఒకే చోట్ జమచేస్ అవ్సరమైన కిిష్ట సమయాలోి
విశేిషాంచగల వీలుాండే ఈ అపి కేష్న్ ను పరభతాాం రూప ాంద్ాంచనునాద్. పౌరులకు సాంబాంధాంచిన సమాచవరాం
మొత్వతనిా ఒకే చోట్ చేరిి అనుమానవసపద్ సాంద్రగాలోి విశేిషాంచే వీలు ఈ ఆప్ కు వ్ుాంట్ుాంద్. ఇపపట్ికే ఈ
ఆప్ ను కమరిియల్ ట్ాక్్ డపగర్ట మాంట్ పనుా ఎగవేత ద్వరులను పట్ుటకోవ్డాం కోసాం పరయోగ్గతమకాంగ్గ
అమలుపరిచి చూశగరు. పరిశ్రలిాంచగ్గ మాంచి ఫలిత్వలు వ్చవియని ఆప్ తయారీ ద్వరులు త్ెలిపగరు.

ఈ అపి కేష్న్ ను కేవ్లాం పో లీసు శగఖ్, శగాంతి భద్రతల అాంశగనికి మాతరమే పరిమితాం చేయకుాండవ
పరభుతాాంలోని అనిా విభాగ్గలకు, శగఖ్లకు విసత రిాంచవలి్న అవ్సరాం వ్ునాద్ని స్ఎాం కెస్ఆర్ అభిపగరయ
పడవిరు. తమను గమనిసుతనవారనే ధవయస ఉద్య యగ్ి సహా పరతీ పౌరునికీ ఉాండడాం ద్వారగ తమ తమ
బాధ్యతలను సకీమరీతిలో నిరారితాంచేాంద్ుకు వీలుాంట్ుాంద్ని త్ెలిపగరు. అాంద్ుకు ఈ ఆప్ ద్య హద్
పడుత ాంద్నవారు.

పగరజెకటుల నిరగమణాం కోసాం నద్ులను వగట్ి మీద్ వ్ునా పగరజెకటులను సూక్ష్మసగాయి పరిశ్రలన చేయడాం కోసాం
త్వను రోజూ వినియోగ్ిసత ునా గూగుల్ మాయప్ స్్ీర న్ ఎాంతగ్గనో ఉపయోగ పడుత నాద్ని వివ్రిాంచవరు. అద్ే
పద్ద తిలో పరభుతా విభాగ్గల ఉనాత్వధకగరులు వినూతా యాప్ లను సగాంకేతికతను పగలనలో విరివిగ్గ
వినియోగ్ిాంచుకోవగలని సూచిాంచవరు. అభివ్ృద్ద కగరయకీమాల అమలులో మిడయా తద్తర సగాంకేతిక
మారగాలద్వారగ నితయాం ఎపపట్ికపపడు పరయవేక్షాంచడాం ద్వారగ ఉద్య యగులోి జవగబుద్వరీ తనాం పరగుత ాంద్ని
అనవారు. సమయాం వ్ృధవకగకుాండవ సాంబాంధత శగఖ్లకు చెాంద్న ఉనాత్వధకగరులు మాంతర లు నిరేదశిత
లక్షాయలను చేరుకోవ్చిని అనవారు. పలు ద్ేశగలు అభివ్ృద్ద చెాంద్డాంలో వగరు వినియోగ్ిాంచుకునే సగాంకేతిక
విధవనాం కీలకాంగ్గ మారిాంద్ని ఉద్హరిాంచవరు. అభివ్ృద్ద చెాంద్న ద్ేశగల పరభుత్వాలు సగాంకేతిక పరిజా ానాంత్ో
పనిచేయడాం వ్లి నే ఆ ద్ేశగలోి అభివ్ృద్ద సగధ్యమైాంద్ని అనవారు.

సాంక్షేమ పధ్కగల అమలులో అవ్కతవ్కలు చోట్ు చేసుకోవ్డాం, పరజా పాంపణి వ్యవ్సత ద్వారగ అాంద్ే సరుకులు
పకకద్వరి పట్ట డాం వ్ాంట్ి అవ్లక్ష్ణవలను రూపుమాపతాంద్ుకు సమగీ పౌర సమాచవర నిధ ఎాంతగ్గనో ఉపయోగ
పడుత ాంద్ని

స్ఎాం

అనవారు.
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ద్ురిానియోగమైత నా కోట్ి రూపగయల పరజా ధ్నవనిా కగపగడుకోవ్చిని త్ెలిపగరు. పరకృతి వైపరీత్వయలు
సాంభవిాంచినపుపడు, జరగరగని ద్ురఘట్నలు సాంభవిాంచిన సాంద్రగాలోి ట్ెకగాలజీ ఉపయోగాం ఎాంత్ో
వ్ుాంట్ుాంద్ని అనవారు.

త్ెలాంగ్గణ పరజలకూ అభివ్ృద్ద సకగలాంలో అాంద్వలాంట్ర లేట్ెస్టట ట్ెకగాలజీని వినియోగ్ిాంచుకోవగలి్ాంద్ేననవారు.
“పో లీసు వ్యవ్సత ను పఠిష్ట పరచడవనిా పరజలు ఆహాానిాంచవరు. వగరికి శగాంతి బద్రతలను కగపగకోవ్డాం పట్ి
ఆసకిత పరిగ్ిాంద్... మొద్ట్లి కగరిన్ స్ర్ి అాంట్ర వ్యతిరేకత వ్సత ద్ని పో లీసులు భావిాంచవరు., కగనీ ఇపుపడు
పరజలనుాంచే వినత లు వ్సుతనాయి. మా కగలనీలో కూడవ జర సర్ి చేయాండ అని. ఎవ్రనా ద్ ాంగలు,
ద్ రలుాంట్ర బయట్ పడుత్వరు జర మా కగలనీలో కూడవ కగరిన్ స్ర్ి చేయాండ అని పరజలే సాయాంగ్గ
అభయరిదసత ునారు...’’ అని స్ఎాం కెస్్ఆర్ అనవారు.

వ్యకుతలుగ్గ మనాం మొద్ట్ మారుపను వ్యతిరేకిసత ుాంట్ామని.. కగనీ భరోసగ ద్ రికిత్ే చినా చినాగ్గ మారుపకు
అడజ స్టట అవ్ుత్వమని త్ెలిపన ముఖ్యమాంతిర పరజలకోసాం పరభుత్వాలు అమలు పరిచే నూతన విధవనవలు
పరజలకు అనుకూలాంగ్గ వ్ుాండడమే కగకుాండవ వగరిని ఇనవాల్ చేస్విగ్గ వ్ుాండవలనవారు. అపుపడే పరజాద్రణ
లభిసుతాంద్ని చెపగపరు.
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