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త్రికా ప్రకటన 

గనుల శాఖలో మరింత పారదరశకత, వేగిం కోసిం  టెకాాలజీ వినియోగిం- మింత్రి కెటి రామారావు 

 గనుల శాఖలో అన్ లైన్లో అనుమతుల ప్రక్రియ పొరటల్ ను ప్రారింభించిన మింత్రి కెటి రామారావు 
 దింతో అనుమతుల ప్రక్రియను మరింత పారదరశకింగా, వేగింగా మిందుకు 
 దరఖాస్తుల సమరపణతోపాటు తుది అనుమతుల వరకు అనిా అన్ లైన్లోనే 
 తవరలో మరనిా టెకాాలజీ అప్లోకేషనుో వాడుకోనునా గనుల శాఖ 
 ఇింటిగ్రెటెడ్ మైనిింగ్ సర్వవలియన్్ సిసటమ్ ఏరాపటు  ద్వవరా  ద్వనితో  మైనిింగ్ కారయకలాలపాలను రయవేక్షణ 
 లీజుకు ఇచిిన  విస్తురాానిా డిజిటలైజ్ చేసి ద్వని ాజియో మాయప్లింగ్ చేయడిం, డ్రోనో టెకాాలజీ వినియోగిం 
 ఖనిజాలను రవాణా చేసే వాహానాలను రజిసటర్ చేస్తకుని రయవేక్షించడిం, జిప్లయస్, అర్ యప్ ఐడి ట్యయగింగ్ 

చేస్తుమనా మింత్రి 

 

గనుల శాఖలో అనుమతుల ప్రక్రియను మరింత పారదరశకింగా, వేగింగా మిందుకు తీస్తకుపోయిందుకు 
లు చరయలు తీస్తకుింటునాటుో గనుల శాఖా మింత్రి కెటి రామారావు తెలిపారు. ఈరోజు సచివాలయింలో గనుల శాఖ 
ఇపటికే అనుసరస్తునా అన్ లైన్ సేవలకు అనుబిందింగా మరనిా సౌకరాయలు, సేవలను మింత్రి అవిషకరించారు. గనుల 
శాఖలో ఇపటికే టెకాాలజీ వినియోగానిా పెదద ఎతుున వాడుకుింటునాటుో మింత్రి తెలిపారు. ప్రస్తుతిం ఉనా గనుల శాఖ 
వెబ్ సైటో్ల రాష్ర్టింలోని గనులు, వివిధ ఖనిజాలు లభించే ప్రాింతాలు, గనులు, ఖనిజాల నిలవలు, ఖనిజాల అధారత 
రశ్రమలు, వాటి వృదిదకి ఉనా అవకాశాల వింటి వివరాలను అిందుబాటులో ఉనాాయని మింత్రి తెలిపారు. తాజాగా 
రాష్ర్టింలో నూతనింగా గనుల లీజుకు సింబింధించిన అనుమతుల ప్రక్రియను పూరుగా అన్ లైన్ చేస్తునాటుో మింత్రి 
తెలిపారు. ఇిందులో భాగింగా తాజాగా ఏవరైన గనుల లీజులు, అనుమతుల దరఖాస్తులను పూరుగా అన్ లైనో్లనే 
దరఖాస్తు చేస్తకోవచాినాారు. దింతోపాటు రెనెవల్ దరఖాస్తులను సైతిం గనుల శాఖ అన్ లైనో్లనే స్తవకరస్తుిందనాారు. 
దింతోపాటు మినరల్ డీలరోు కూడా తమ లెసెను్ల దరఖాస్తులు సమరపించడింతోపాటు,  అమమకాలు, నిలవ వింటి 
కారయకలాపాలు కొనస్తగించేిందుకు అవసరిం అయిన డిజిటల్  సింతకాలతో కూడిన లైసెను్లను అిందిచనునాటుో 



డైరెకటర్ మైన్్ అిండ్ జియాలజీ స్తశీల్ కూమార్ మింత్రికి తెలియజేశారు. దరఖాస్తుద్వరులు కారాయలయాల చుట్టట 
తిరగకుిండా అన్ లైనో్లనే తమ దరఖాస్తుల సేటటస్ తెలుస్తకోవచాినాారు.   

ఈ అన్ లైన్ విధానాల ద్వవరా లైసెను్ల పునరుదదరణ ద్వవరా ప్రభుతావనికి రావాలి్న రాయాలీటలు సకాలింలో  
అింది ఖజానాకు అద్వయిం పెరుగుతుిందనాారు. దింతోపాటు ఏ అధకారకి నేరుగా కలవాలి్న అవసరిం లేకుిండా 
అనుమతుల ప్రక్రిరయ పూరుకావడింతోపాటు పారదరశకత, వేగిం పెరుగుతుిందని మింత్రి అనాారు. తవరలోనే గనుల 
శాఖలలో మరింతగా టెకాాలజీ వినియోగానిా పెించనునాటుో తెలిపారు.  ఇిందులో భాగింగా లీజుకు ఇచిిన  విస్తురాానిా  
డిజిటలైజ్ చేసి ద్వనిా  జియో మాయప్లింగ్ చేయడిం, మైనిింగ్ సర్వవలియన్్ సిసటమో ఏరాపటు చేయడిం, ద్వనితో  మైనిింగ్ 
కారయకలాలపాలను రయవేక్షించడిం,  డ్రోనో టెకాాలజీ వినియోగిం లాింటి కారయక్రమాలను వేింటనే చేట్యటలని గనుల 
శాఖాధకారులను మింత్రి అదేశించారు. ఖనిజాలను రవాణా చేసే వాహానాలను రజిసటర్ చేస్తకుని రయవేక్షించడిం, 
జిప్లయస్, అర్ యప్ ఐడి ట్యయగింగ్ చేయడిం వింటి నులను వేగింగా పూరు చేయాలనాారు. ఇపటికే గనుల శాఖలో 
వాడుతునా టెకాాలజీ అధారత అపో్లకేషనో వినియోగిం ద్వవరా ఈజ్ అఫ్ డూయిింగ్ బిజినెస్లో మించి రాయింకు వచిిిందని, 
రానునా కాలింలో ఉయోగించనునా టెకాాలజీ ద్వవరా రాష్ర్టింలో గనుల శాఖలో ఈజ్ అప్ డూయిింగ్  మరింతగా 
పెరుగుతుిందనా అశాభావానిా వయకుిం చేశారు.  

 


