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VIADUCT

అందరికీ నమస్కారం
• ప్రభుత్వ అంతిమ లక్ష్యం ప్రజలంతా హాయిగా, ఆనందంగా జీవంచే సమాజాన్ని ఏరపరచడం.
ఇందుకోసం దారశన్నక లక్ష్యాలను (Vision Goals) న్నర్దేశంచుకోవటం. అటువంటి లక్ష్యాలను
న్నరేవందంగా ఒక కాలపరిమితిలో స్కధంచటం.

• ఈ దిశగా స్కమాజిక మార్పపనకు మా ప్రభుత్వం ఉభయతారకంగా పరసపర అనుసంధాన
పదధతిలో పన్నచేయాల్సిన ఆవశాకత్ను గురితంచంది. ఈ సంవధానాలతో సూర్యాదయ
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యగ్ాంగా, సుసంపనింగా, పోటీత్త్వంతో, ఆనందదాయకంగా
రూపందుతంది.
• ఒక పదధతి ప్రకారం మెర్పగైన పాలనా సేవలతో వావసథను, ప్రజోపయోగ్కరంగా తీరిచదిదేటం,
గుణాత్మకమార్పప తేవటం ధ్యాయం.
• ఆనందమయ సమాజం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక తారకమంత్రం కన్నపెటిటంది. అదే VIADUCT.
Vision
Innovation
Accountability
Digitation
Uberisation
Convergence and Technology
Transformation
simply VIADUCT
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• ఈ కొత్త అన్ని స్కథయులలో ప్రభుత్వ కారాన్నరావహక వావసథ ఈ కొత్త వధానంతో ప్రజలకు సులభ
పదధతిలో మెర్పగైన సేవలు అందించేందుకు తోడపడుతంది.
వజన్ (దారశన్నకత్)
• 2014లో రాష్ట్ర పునరివభజన త్రావత్ సూర్యాదయ ఆంధ్రప్రదేశ్ను
పునరిిరామణాన్నకి ఒక దారశన్నక పత్రాన్ని రూపందించుకునాిం.

పునాదుల నుంచ

• అందులో సపష్టం చేసుకునిటుు 2022 కల్లు రాష్ట్టాన్ని దేశంలో మొదటి 3 అగ్రగామి రాష్ట్టాలలో
ఒకటిగా, 2029 నాటికి దేశంలో నంబర్-1గా, 2050 వరకు ప్రపంచ పెటుటబడులకు ఉత్తమ గ్మా
స్కథనంగా తీరిచదిదాేలన్న సంకలపం తీసుకునాిం.
• ఇందుకు అనుగుణంగా 2019-24లో క్షేత్రస్కథయిలో జిల్లుల అభివృదిధకి, గ్రామాలు/వార్పుల
అభివృదిధకి దిశాన్నర్దేశం చేసే వజన్ కారాచరణ ప్రణాళికలను రూపందించుకునాిం.
ఇన్నివేష్న్ (ఆవష్కారాలు)
• ఉత్తమ పరిష్కారాలకు వనూత్ి ఆవష్కారాలు. మార్కాటుకు, ప్రభుతావన్నకి, సమాజాన్నకి కొత్తగా
అవసరాలు ఏరపడ్డుయి. అల్లగే ప్రసుతత్ అవసరాలూ తీరాల్స. ఇందుకు నాణామైన ఉత్పతతలు,
ఉత్తమ సేవలు, స్కంకేతికత్ లేక వాణిజా నమూనాలు కావాల్స. ఈ దిశగా లక్ష్య స్కధనకే
ఆవష్కారాలు.
• అన్ని రంగాలలో ఆవష్కారాలను ప్రోత్ిహంచేందుదకు ‘ఇన్నివేష్న్ సొసైటీ’న్న నలకొల్సపంది.
అంకుర పరిశ్రమలు, ఉతాపదక పరిశ్రమలు, వైదా, ఆర్యగ్ా, వదాారంగాలోు నవాావష్కారాలకు
ప్రభుత్వం చేయూత్ను అందిస్తంది. వ
• భజన త్రావత్ చేతిలో పైస్క లేన్న సమయంలో రాజధాన్న అమరావతి న్నరామణాన్నకి రైతలను
ఒప్పంచ భూ సమీకరణ ఒక నవాాలోచన.
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• పెటుటబడిలేన్న ప్రకృతి వావస్కయం, పటిటసీమ, మర్యవైపు పంటపల్లల్ పైరును ఆశంచే చీడపీడల
న్నరూమలనకు డ్రోను దావరా క్రిమి సంహారక మందులను జలుడం ఇవన్ని కొత్త ఆలోచనలే. ఆచరణలో
పెటిట అదుుతాలు స్కధసుతనాిం.
అక్ాంటబిల్సటీ (జవాబుదారీత్నం)
• ప్రజా ప్రభుత్వం పరిపాలనలో ప్రతి అంశంలో పారదరశకత్, జవాబుదారీ త్నంతో కూడిన వధానలను
అవలంబిస్తంది. ప్రభుత్వం వేసే ప్రతి అడుగు, చేసే ప్రతిపన్న అంతిమంగా ప్రజలోు పరిపాలనపై
అత్ాధక సంత్ృప్త తీసుకురావడమే.

• అందుకే ప్రభుత్వం ప్రజలకు, సంసథలకు అందించే ప్రతి సేవను త్న బాధాత్గా భావస్తంది. ఈ
బాధాత్ను న్నరవరితంచడ్డన్నకే ప్రజలందరికీ సేవలు అందుబాటులో ఆన్లైన్ లో లేదా ఒక పబిుక్ డొమైన్
లో ఉంచడం జరిగంది.
• ప్రభుత్వ యంత్రాంగ్ం వధులు, చేపటిటన బాధాత్లు సజావుగా న్నరవరితసూత, సకాలంలో సేవలు
అందించడ్డన్నకే పబిుక్ డొమైన్ లో ఉంచం.
డిజిటైజేష్న్ (Dizitisation)
• ఫైళ్ును డిజిటలైజ్ చేసి, సమాచరాన్ని పూరితగా ఆన్లైన్లో ఉంచడం. అవసరాన్నకి అనుగుణంగా
సమాచరాన్ని మళ్లు తిరిగ పందేందుకు సెరిచంగకు వీలుగా ఈ వధానం. పేపర్ లెస్ పరిపాలనలో
అంత్రాుగ్ం. డిజిటల్ ట్రాన్ిఫార్దమష్న్ నుంచ డిజిజల్ ఇన్నివేష్న్కు మారగం వేశాం.
• పరిపాలనకు మా ఇది తొల్స అడుగు. ఎల్.ఇ.డి వదుాతతదీపాల ఏరాపటు, ‘భూధార్’, ‘మీ
భూమి’ల్లంటి వెబసైటులో, డ్డాష్ బోర్పులో సమగ్ర సమాచరాన్ని అందుబాటులో ఉంచం. కొత్తగా
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఫైబర్ నట్ కార్పపర్దష్న్ ఏరాపటు చేశాం.
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• పాలనకు అవసరమైన వష్య పరిజాానం, వవధ అంశాలపై ఎపపటికపపడు తాజా సమాచరం కోసం
‘ఏపీ కాంటంట్ కార్పపర్దష్న్ ఏరాపటుచేశాం. కాంటంట్ కార్పపర్దష్న్ దావరా వవధ ప్రభుత్వ
వభాగాల సమాచరాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచం.
వూబరైజేష్న్ (Uberisation)
• ఒక నట్ వర్ాగా ఏరపడి ఉని వనర్పలు, మానవ వనర్పలను సదివన్నయోగ్ం చేసుకోవటం.
సమరధంగా ఉపయోగంచుకోవటం. వారధంలోనే అరధం కన్నపెటిట ఆవుపేడను ఇంధనంగా,
ఎర్పవుగా మార్దచందుకు సేకరణలో స్కయం.

• వావస్కయ యంత్ర పరికరాలను సమిష్టటగా ఉపయోగంచుకున్న ప్రతి ఒకా రైతూ లబిేపందడ్డన్నకి
వూబరైజేష్న్ అనే కొత్త కానిప్టను ప్రవేశపెట్టం. ట్రాకటర్పు, త్కుావ ధరకు లభామయ్యా యంత్రాలు,
యంత్రాల సేవలు అందరికీ అందుబాటులో ఉంచుతూ స్కయపడుతనాిం.
• 108- అంబులెనుిలు, ప్రకృతి సేదాంలో ఒక ప్రధాన అంశమైన వరిమకంపోసుట త్దిత్ర రంగాలోు
ఇపపటికే వూబరైజేష్న్ తీసుకొచచం. వూబరైజేష్న్ ప్రధాన్నదేేశం అందుబాటులో ఉని వనర్పలను
అందరూ త్కుావ వాయంతో ఉపయోగంచుకోవటం, ఎకుావ ప్రయోజనం పందటం. అత్ాధక
ప్రంతాలకు వసతరించడం.
కనవర్కెన్ి (Convergence)
• వనర్పలను, మానవ వనర్పలను పూరిత స్కథయిలో ఉపయోగంచుకోవట్న్నకి కనవర్కెన్ి వధానాన్ని
అనుసరిసుతని ఏకైక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్. ప్రభుత్వంలోన్న 24 వభాగాలు కలసి పన్నచేసూత, న్నధులను
ఎకాడ అవసరమైతే అకాడ వెచచంచేందుకు వీలుగా ఏకీకృత్ వధానం (Convergence) అమలు.
• నర్దగా సెర్ప (MGNREGS, SERP) త్మకుని సంపతితతో కనవర్కెన్ితో అనేక పథకాలను సమరధంగా
అమలు చేసుతనాియి. పేదరికంలో ఉని కుటుంబాలను సవయం సహాయక సంఘాలుగా తీరిచదిదిే
కనవర్కెన్ి దావరా వారి ఆదాయం పెంచడ్డన్నకి నాబార్పు సహకారం అందిస్తంది.
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• యూజర్ గ్రూప్ి లో పరిణామక్రమాన్నకి అనుగుణంగా మార్పపతేవడ్డన్నకి ప్రభుత్వ సవయం సహాయక
సంఘాల సేవలను ప్రోత్ిహస్తంది. డిమాండ్ అందించే సేవలలో సవయం సహాయక సంఘాలను
భాగ్స్కవములను చేసుతనాిం.
టకాిలజీ/ట్రాన్ిఫార్దమష్న్ (Technolog/Transformation)
• ఆనందదాయకమైన, ఆర్యగ్ావంత్మైన, పోటీత్త్వంతో కూడిన సమాజం ఏరపడ్డల్స. ఈ ఆశయ
స్కఫల్లాన్నకి స్పానంగా టకాిలజీన్న ఉపయోగసుతనాిం. టకాిలజీతో ట్రాన్ిఫార్దమష్న్. అంటే
స్కంకేతికత్తో స్కమాజిక మార్పప.
• ఆరిటఫీష్టయల్ ఇంటల్సజెన్ి, ఇంటర్నట్ ఆఫ్ థంగి (IOT), బాు చెయిన్, ర్పబొటిక్ి దావరా డిజిటల్
ట్రాన్ిఫార్దమష్న్. అధునాత్న టకాిలజీన్న అభివృదిధకి స్పానంగా మలచడ్డన్నకి రియల్ టైమ్ గ్వర్కిన్ి
సొసైటీ (RTGS), E-ప్రగ్తి వేదికల సేవలను, స్కయాన్ని ఉపయోగంచుకుంటునాిం.
• వయాడక్ట (VIADUCT) అభివృదిధ మంత్రం. ఈ అభివృదిధమంత్రంతో యంత్రాంగ్ం పన్నచేసేత అదుుత్
ఫల్సతాలు వస్కతయి. వదేశాలు అభివృదిధలో ముందుకు వెళుతంటే ఇనాిళ్లు మనదేశం వాటిన్న
అనుసరించలేక, ఒక వజన్ లేక, వనర్పలునాి వన్నయోగంచుకునే సమరధ నాయకతావలు లేక
వెనుకబడిపోయింది.
• దారిశన్నకత్, ఆవష్కారాలు, జవాబుదారీత్నం, డిజిటైజేష్న్, వూబరైజేష్న్, కనవర్కెన్ి, మార్పపనకు
స్పానంగా టకాిలజీ.. ఈ కానిప్టతో యంత్రాంగ్ం పన్నచేసేత చేసేత ఏదీ అస్కధాం కాదు. అస్కధాాలు
సుస్కధామవుతాయి. వెనుకబాటుత్నం, వెనుకంజ అనే మాటలే ఇక వనపడవు.
జై హంద్..జై జనమభూమి

