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అమరావతి 

 

- సచివాలయంలో గనులశాఖ ఆధ్వ ర్య ంలో 'ఖనిజాదాయం- కారాయ చర్ణ'పై రాష్ట్రసా్థయి వర్్క

షాప్ 

- వర్క్ షాప్ను ప్రార్ంభంచిన PR&RD, గనులశాఖ, ప్రామసచివాలయాల శాఖ మంప్రతి శ్ర ీపెద్దరిెడ్డ ి

రామచంప్రదారెడ్డ ి

- సమావేశంకు హాజరైన PR&RD, గనులశాఖ ప్రినిి పల్ సెప్రరటరీ గోాలరృ్ణ ద్దవ వేద్ద, 

గనులశాఖ సంచాలకులు (డ్డఎంజి) విజి వంరటరెడ్డ,ి జాయింట్ డైరెర రర్లు డబ్ల్ుయ బి చంప్రరశేఖర్క, 

రాజబాబ్ల్, శ్రనీివా్, పలువుర్ల డ్డడ్డలు, ఏడ్డలు, ఇతర్ మైనింగ్ అధికార్లలు 

- రాష్ట్రంలో మైనింగ్ రెవన్యయ  పెంపురలపై సమీక్ష 

 

అమరావతి: రాష్ట్రంలో అార్ంా ఉనన  ఖనిజ వనర్లలను గుర్ తంచి, మైనింగ్ లీజులు జారీ 

చేయడం దావ రా ఖనిజ ఆధార్త రెవన్యయ ను పెంచుకోవాలని రాష్ట్ర ిఆర్క & ఆరీ,ి 

భూగర్భ గనులు, ప్రామసచివాలయాల శాఖ మంప్రతి శ్ర ీపెద్దరిెడ్డ ిరామచంప్రదారెడ్డ ిిలుపునిచాా ర్ల. 

సచివాలయంలోని 5వ శ్బాు ్లో ఖనిజాదాయం-కారాయ చర్ణ పేర్లతో గనులశాఖ ఏరాా టు చేసిన 

రాష్ట్రసా్థయి వర్క్ షాప్ను ఆయన ప్రార్ంభంచార్ల. ఈ సంరర్బ ంా వర్క్ షాప్లో ాలొ్గనన  

గనులశాఖ జాయింట్ డైరెర రర్లు, డ్డప్యయ టీ డైరెర రర్లు, ఎడ్డలు, ఇతర్ అధికార్లలను ఉది్దశంచి 

మంప్రతి శ్ర ీపెద్దరిెడ్డ ిరామచంప్రదారెడ్డ ిప్రపసంగంచార్ల. ఈ ఏడాద్ద గనులశాఖ దావ రా 3584 కోటు 

రూాయలు ఆదాయంా ఆర్ జంచాలని లక్షయ ంా పెటురకోా, ఇపా టి వర్కు దానిలో 81 శాతం 

స్థధించామని గుర్లత చేశార్ల. ఇపా టి వర్కు రూ.2917 కోటు రూాయలు ఖనిజ ఆధార్త 

ఆదాయానిన  ఆర్ జంచామని అన్నన ర్ల. వచాే  మారా్  31 న్నటికి మిగలిన లక్ష్యయ నిన  కూడా 

స్థధించేందుకు అధికార్లలు రృషి చేయాలని ిలుపునిచాా ర్ల. ఇద్ద ప్రరమంలో వచాే  ఆర్రా 

సంవతి ర్ంలో రూ.5165 కోటు రూాయల ఖనిజ ఆధార్త రెవన్యయ ా స్థధించేందుకు లక్షయ ంా 

పెటురకోవాలని కోరార్ల. గనుల లీజు అనుమతుల వి్యంలో ప్రపభుతవ ం పద్దరెటుు ప్రీమియం 

విధానంను అమలులోకి తీసుకువచాి ంరని, ఈ మేర్కు లీజుకు రర్ఖాసుత చేసుకునన  వార్కి 

అవాహన రలిా ంచి ఈ ప్రీమియంను చెలిుంచేలా అధికార్లలు రృషి చేయాలని కోరార్ల. 

ఇందుకు డ్డసెంబర్క 15ను తుద్ద గడువుా నిర్ ణయించినటుు తెలిార్ల. రాష్ట్రంలో పరాయ వర్ణ 

అనుమతులు లేరపోవడం వలు సుమార్ల 2925 మైనింగ్ లీజులు పెండ్డంగ్లో ఉన్నన యని 

అన్నన ర్ల. పరాయ వర్ణ అనుమతులను సమర్ా ంచని రర్ఖాసుతల వి్యంలో అధికార్లలు 

అవసర్మైన చర్య లు తీసుకోవాలని కోరార్ల. సరర్ల లీజులను ర్దిు చేసి, తవ ర్లో ఆక్షన్ 

నిర్వ హంచాలని ఆద్దశంచార్ల. అలాగే రాష్ట్ర వాయ పతంా 1538 మైనింగ్ లీజులకు ఎన్ఓసిలు 

పంరకుండా ఉనన  వాటిని సమీక్షంచాలని, వాటిని కూడా ఆక్షన్ జాబితాలో పందుపర్చాలని 

అన్నన ర్ల. రాష్ట్రంలో ఖనిజాల అన్వవ ్ణకు సంబంధించి జియోలాజిరల్ సర్వవ  ఆఫ్ ఇండ్డయా 

దావ రా జర్లగుతునన  సర్వవ లో తీప్రవ జాపయ ం జర్లగుతోంరని, ఇపా టికే ఖనిజ అన్వవ ్ణలో పలు 

ష్టపైవేటు సంసలాు పనిచేసుతన్నన యని, వాటి స్థంకేతిర స్థమర్ాయ ంను పర్గణలోకి తీసుకుని సరర్ల 

సంసలా సేవలను కూడా తీసుకోవాలని సూచించార్ల. జిలాు ల పర్ధిలో లభ్య మయ్యయ  ఖనిజాలకు 

సంబంధించి మైనింగ్ అంశాలపై డ్డప్యయ టీ డైరెర రర్లు, అసిసెరంట్ డైరెర రర్లు సమప్రగ పర్రలన జర్ి, 

కొతత మైనింగ్ శ్బాు ్లను గుర్ తంచాలని సూచించార్ల. ఇపా టికే విజిలెన్ి  అండ్ ఎన్ఫోర్కి మంట్ 

బృందాలు మైనింగ్ ప్రాంతాలోు  ఎపా టిరపాు డు తనిఖీలు నిర్వ హసూత  అప్రరమ మైనింగ్ను 

నియంప్రతించేందుకు ప్రపయతిన సుతన్నన ర్ని, అద్ద ప్రరమంలో ప్రపభుతవ  ఆదాయానికి గండ్డ 

పడకుండా జాప్రగశ్తతలు తీసుకుంటున్నన ర్ని అన్నన ర్ల. గనుల శాఖ దావ రా అటు ఖనిజాల 

వలికితీత, మరోవైపు ార్ప్రశామిర ప్రపగతికి సీఎం శ్ర ీవైయ్ జగన్ సూచించిన మార్రొర్శ కాలకు 

అనుగుణంా అధికార్లల పనిచేయాలని కోరార్ల. ఈ సమావేశంలో గనులశాఖ ప్రినిి పల్ 



సెప్రరటరీ గోాలరృ్ణ ద్దవ వేద్ద, డైరెర రర్క ఆఫ్ మైన్ి  అండ్ జియాలజీ విజి వంరటరెడ్డ,ి జాయింట్ 

డైరెర రర్లు డబ్ల్ుయ బి చంప్రరశేఖర్క, రాజబాబ్ల్, శ్రనీివా్, పలువుర్ల డ్డడ్డలు, ఏడ్డలు, ఇతర్ మైనింగ్ 

అధికార్లలు తద్దతర్లలు ాలొ్గన్నన ర్ల. 


