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అమ�ావ�

-  స��ాలయంల� గనుల�ాఖ��ౖ మం�� �� ����������  �ామచం��� �����  స��

- ప�భ������� ఖ�జ ఆ����త ఆ��య��� ��ం�ేందుక� చర�ల�
- ����ం� ��ల �షయంల� �ారదర�క ���నం
- ��ల జ���ల� అనవసరప� జ�ప�ంక� �ె� ��ట�� �
- అట�, ప�ా�వరణ అనుమత�ల��ౖ ప��ే�క దృ�ి�
- ప�భ�త� ����ాల మధ� సమన�యంక� కృ�ి
- గనుల�ాఖక� ల�ౖజ�ం� బ�ధ�తల�
- ��ం��ం� ల� ఉన� ��ల��ౖ స��
- �ాష� �ంల� అ�� ����ం� ��లను అమల�ల��� �సుక��ా�ా�

: మం�� �� ����������  �ామచం��� �����

అమ�ావ�:

1) ప�భ������� ఖ�జ ఆ����త ఆ��య��� ��ం�ేందుక� అవసర���న అ�� చర�ల� �ేపట�� ల� �ాష� � గనుల�,
ఇంధన, అట�, ప�ా�వరణ, ��ౖ�� & ట��ా�ల� �ాఖ మం�� �� ���������� �ామచం��� ����� ఆ�ే�ం��ర�. ఇప�ట���
గనుల�ాఖల� �ీఎం �� ��ౖయ� జగ� �ా�� ఆ�ే�ాల ��రక� పల� సంస�రణలను �సుక�వ���మ� అ���ర�. ����ం�
��ల �షయంల� అత�ంత �ారదర�కతను అమల�ల��� �సుక�వసూ�  ఈ-ఆ�� ���నంను ప���శ��ట�� మ� అ���ర�.

2) స��ాలయంల�� మ��ోబ�� � ల� బ�ధ�ారం గనుల�, అట�, ప�ా�వరణ�ాఖ అ���ార�ల�� ����ం� ��ల��ౖ
స��� సమ���శం �ర���ం��ర�. ఈ సందర�ం�ా ఆయన మ�ట�� డ�త� గనుల�ాఖ ����ా ఈ-ఆ�� ల� ����ం�
అనుమత�లను జ��� �ే�� ప����యను ��ా రం�ం��మ�, ���వల� ఔ�����క�ల� పల�వ�ర� ����ం� రంగంల���
వసు� ���ర� అ���ర�. ఇ�ే క�మంల� గతంల� ����ం� ��లక� దరఖ�సు� ల� �ేసుక��, ప�ా�వరణ, అట�
అనుమత�ల� ల�క ����ం� �ేపట�క�ం�� ఉన� ��ల��ౖ క��� దృ�ి�  �ా��ం��ల� అ���ార�లక� సూ�ం��ర�.

3) ప�ా�వరణ, అట�, గనుల�ాఖల మధ� సమన�యం ఉంట��� ��ం��ం� ��ల �షయంల� ఎదురవ�త�న�
సమస�లను ప��ష���ం�ే అవ�ాశం ఉంట�ంద� అ���ర�. గనుల�ాఖ నుం� ��ల� �� ం��నప�ట��� అట� ప�ా�వరణ,
అట��ాఖల నుం� అవసర���న అనుమత�ల� �ెచు���వడంల� ��ల� మం�� �ఫలమవ�త����ర�, �ా����
ఎదురవ�త�న� ప��బంధ�ాలను ప����ం��ల� ���ార�. ��ం��ం� ల� ఉన� ��ల�� ����ం� ��ా రం�ం�నట���ే అట�
ప�భ������� ����నూ� ల�సు� ంద�, ఇట� ప�ా�వరణ�ాఖక� క��� �ిఎ�ఓ, �ిఎ�ఇల ����ా �ీ� ర�పంల� ఆ��యం
ల�సు� ంద� సూ�ం��ర�.

4) �ాష� � �ా�ప� ం�ా 5146 ���న� �నర� ����ం� ��ల� ఉ���య� �ె��ార�. �ట�ల�� 2276 ��లక� అ�� ర�ాల
అనుమత�ల� ఉ���య� అ���ర�. మ�� 277 ��లక� సంబం��ం� 133 ��లక� అనుమత�ల� �� ం�ే అవ�ాశం
ఉంద�, ����న 144 ��లక� సంబం��ం� అనుమత�ల �షయంల� సమస�ల� ఉన�ట�� గ����ం��మ� �ె��ార�.
��� వ���ం� ��ల�� అ���ార�ల ��రవ�� 83 ��ల�� ����ం� ��ా రం�ంచడం జ����ంద� �ె��ార�. ఇ�ే సూ������
����న ����ర�ల��నూ సంప���ం� అ�� ��ట� ����ం� �ార�క�మ�ల� ��ా రంభమ���ందుక� చర�ల� �సు���ాల�
���ార�. ఇందు��సం గనుల�ాఖ నుం� ల�ౖజ�ం� అ���ార�లనుక��� �య��ా� మ� �ె��ార�.



5) ప�ా�వరణ అనుమత�ల �షయంల� ����ష� �ాలవ�వ��ల��� అ�� �బంధనలను ప����ం�, అర�త ఉన� ��లక�
అనుమత�ల� ఇ�ా�ల� ���ార�. అల��� అట��ాఖక� సంబం��ం�న భ�మ�ల�� ����ం� ��సం వ��న దరఖ�సు� ల
�షయంల� ప����మ��యం�ా పచ�ద���� ��ం�ే భ�మ�లను ��ట��ంచడం��ౖ క��� ఎ��ౖ�� సమస�ల� ఉంట� తమ
దృ�ి��� �సుక��ా�ాల� ���ార�. ప�సు� తం ����ం� జర�గ�త�న� �ా���ల నుం� వ�ే� వ��ా� లను అట�భ�మ�ల��
వ��ల�సు� న� �ా����ౖ చర�ల� �సు���ాల� ఆ�ే�ం��ర�. ప�ా�వరణ���� �ఘ�తం క���ం�ే �����లను ఎట�వంట�
�ి��ల�నూ స��ంచక�డద�, �����ౖ ����ర�లక� ����ష����న సూచనల� �ేయ�ల� ���ార�.

ఈ సమ���శంల� �ర� క�మ�� ప��ా�, ���ష� �� ��క�ట�� (ఎ���ా� ��ం�, �ా���� , ��ౖ�� అం�ే ట��ా�ల�),
���ాలకృష� �������, �ి���ప� ��క�ట�� (�����), ���� ఎ���ా� ��ం� ఇం�ా�� అ��� ��ం� అ����ట� �ౖెర��
��ంకట��ా మ����� , ప���� క�మ�� (�ి�ి�ిఎ�, ��� ఓ ఎ� ఎ� అట��ాఖ), �� ��ంకట����� , �ౖె��క�� ����� &
�య�ల�,  పల�వ�ర� అ���ార�ల� �ాల�� ���ర�.


