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Dr MCR HRD Institute launches Helpline on Right to Information
The Right to Information Act, 2005 is a significant tool to empower citizens especially the poor and
it has the potential for ushering in good governance through an informed citizenry.

Dr MCR HRD Institute has announced launching of Helpline on Right to Information with
mobile no. 917 740 1947. This is an initiative under the Annual Programme on ‘Improving
Transparency and Accountability in Government through Effective Implementation of Right
to Information Act’, sponsored by Department of Personnel & Training, Government of
India.
Despite the best efforts of the Government, lack of awareness about the law is affecting the
implementation of the RTI Act. One of the key areas of concern pertains to the process by
which citizens use the RTI Act which is complicated, especially for the poor and the illiterate.
If one does not receive information, filing an appeal is an even more complicated process. It
is recognized that people, particularly in the rural areas, require support in drafting and filing
applications with public authorities.

The Helpline provides information to the citizen about the usage of the RTI Act 2005 in the
regional language - Telugu. The Helpline will be manned by experienced faculty from the
Institute and available during office hours from 10.30 AM to 5.00 PM (lunch break 1.15 PM
to 2.15 PM) on all working days. Though the Helpline is not a toll free number, the faculty
will call back in case of any missed calls or unattended calls within a reasonable time.

Sri Benhur Mahesh Dutt Ekka, IAS, Director General appreciated Dr R. Madhavi
Ravulapati, Head, Centre for Public Administration and Smt K. Soumya Rani, Faculty,
Nodal Officer for RTI Project for their efforts in launching the Helpline and opined that the
Helpline will contribute to the empowerment of common people in seeking access to
information for strengthening democratic principles which are our core values.

డా. మర్రిచెన్నారెడ్డి తెలంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంసథ
తెలంగాణ ప్రభుత్వం
త్రికా ప్రకటన: తేద్ధ. 27 అక్టోబర్ 2022
డా. మర్రిచెన్నారెడ్డి తెలంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంసథచే సమాచార హక్కుపై హెల్పలైన్ ప్రారంభం
సమాచార హక్కు చటోం, 2005 పౌరులక్క ప్రతేేకంచి పేదలక్క సాధికారత్ కల్పంచడానిక క ముఖ్ేమైన సాధనం మరియు
సమాచార హక్కు విజ్ఞానవంతులైన పౌరుల ద్వవరా సురిపాలనక్క న్నంద్ధ ల్కే అవకాశం కల్పసుతంద్ధ.

డా. మర్రిచెన్నారెడ్డి తెలంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంసథ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమాచార హక్కుపై హెల్పలైన్ను
ప్రారంభించినట్లు ప్రకటంచింద్ధ. (చర వాణి సంఖ్ే: 917 740 1947).
"సమాచార హక్కు చటోం ద్వవరా ప్రభుత్వంలో పారదరశకత్ను, జవాబుద్వరీత్న్ననిా పంపంద్ధంచుట" అను వారిషక
థకం క్రంద భారత్ ప్రభుత్వ, సిబబంద్ధ. ప్రజ్ఞ సమసేలు మరియు పంచను మంత్రిత్వ శాఖ్ సిబబంద్ధ. మరియు శిక్షణా
విభాగం (DoPT) వారి ఆరిిక సహాయంతో హెల్పలైన్ను ప్రారంభించారు.
ప్రభుత్వం ఎన్నా ప్రయత్నాలు చేసినపటకీ సమాచార హక్కు చటోంపై అవగాహన లేకపోవడం చటోం అమలుపై
ప్రభావం చూపుతోంద్ధ. ముఖ్ేంగా పేదలు మరియు నిరక్షరాసుేలక్క ఇద్ధ మరింత్ సమసేగా ఉంటంద్ధ.
దరఖాసుత చేసినపటకీ సమాచారం అందకపోతే, అప్పపల్ ద్వఖ్లు చేయడం మరింత్ కుషోమైన ప్రక్రయ. ప్రజలక్క,
ముఖ్ేంగా గ్రామీణ ప్రాంత్నలలో, దరఖాసుతలను రాయడంలో మరియు ద్వఖ్లు చేయడంలో మారగ దరశనం అవసరమని
గురితంచబడ్డంద్ధ.
ఈ హెల్పలైన్ తెలుగు భాషలో సమాచార హక్కు చటోం గురించి పౌరులక్క సూచనలను అంద్ధసుతంద్ధ.
హెల్పలైన్ ఇన్సిోట్యేట్ నుండ్డ అనుభవజ్ఞాలైన అధ్యేక్కలచే నిరవహంచబడుతుంద్ధ. మరియు అనిా ని ద్ధన్నలలో
కారాేలయ వేళలోు ఉదయం 10.30 గం. నుండ్డ సాయంత్రం 5.00 గం. (భోజన విరామం1.15 PM to 2.15 PM)
వరక్క అందుబాట్లలో ఉంట్లంద్ధ. హెల్పలైన్ ఉచిత్ (టల్ ఫ్రీ) నంబర్ కానపటకీ, అధ్యేక్కలు ఏదైన్న మిస్డి కాల్లు
లేద్వ కాల్ వచిినపుపడు వంటనే స్వవకరించలేక పోయిన్న సహేతుకమైన సమయంలో తిరిగి కాల్ చేసాతరు.
శ్రీ బెనహర్ మహేష్ దత్ ఎకు, IAS, డైరెకోర్ జనరల్ - డాకోర్ రావులపాట మాధవి , హెడ్ ప్రభుత్వ రిపాలన్న కేంద్రం
మరియు శ్రీమతి కె.సౌమే రాణి , ఫ్యేకల్టో, ఆర్టఐ ప్రాజెక్టో న్నడల్ అధికారి హెల్పలైన్ ప్రారంభించడంలో చేసిన కృషిని
ప్రశంసిసూత - సమాచారానిా పందడం లో సహకారం అంద్ధంచడం ద్వవరా సామానే ప్రజల సాధికారత్క్క, మన ప్రధ్యన
విలువలైన ప్రజ్ఞసావమే సూత్రాలను బలోపేత్ం చేయడానిక హెల్పలైన్ దోహదం చేసుతందని అభిప్రాయడాిరు.
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