
పత్రికా పికటన 

తేది:04.08.2018 రోజున ఉదయం 11.00 గంటలకు తెలంగాణ రాష్్టర ఆరథిక సంఘ 
కారాాలయము, రాజ ందరనగర్ లో తెలంగాణ రాష్్టర ఆరథిక సంఘం అధ్ాక్షులు శీ్ర జి.రాజ శం గౌడ్ 
గారథ అదాక్షతన  రాష్్టరం లోని పట్ణ మరథయు గాీ మీణ పరా ంతాలలో పరభుతవ పననుల చెల్లంపు   
మరథయు స్ాి నిక సంసిలకు నిధ్నల పంపణిి గురథంచి  చరథచంచడం కొరకు సమావేశం 
నిరవహ ంచబడినది. ఇటట్  సమావేశం లో శీ్ర యం.చెనుయా, ఆరథిక కమీష్టన్ సభుాలు గారు, 
శీ్ర.సనర ష్ చందా, IAS., మ ంబర్ సెకీటరీ గారు, మరథయు ఈ దిగువ తెల్పిన విభాగముల  
అధికారులు సమావేశంనకు హాజర ైనారు. 

1. జాయంట్ డెైర క్ర్, గననలు మరథయు ఖనిజ సంపద విభాగం, హ దైరాబాద్. 
2. డిపయాట ీకమీష్టనర్, వాణిజా పననుల విభాగం, హ ైదరాబాద్. 
3. డిపయాట ీఇన్పెక్ర్ జనరల్, స్ా్ ంపులు మరథయు రథజిస్్ రష్టన్ విభాగం, హ దైరాబాద్. 
4. అడిష్టనల్  డెైర క్ర్, పురపాలక శాఖ, హ ైదరాబాద్. 
5. పంచాయతీ రాజ్ కమిష్టనర్ కారాాలయం అధికారథ. 

 

1. గనులు మరియు ఖనిజ సంపద విభాగం: 
సమావేశం నందన గననలు మరథయు ఖనిజ సంపద విభాగం  అధికారథ రాష్్టరం లోని 

పట్ణ మరథయు గాీ మీణ పరా ంతాలలో చెల్లంపబడుచనను పననులు  మరథయు స్ాి నిక 
సంసిలకు విడుదల చయేబడుచనను నిధ్నల వివరములు తెల్యచేయడం జరథగథంది.   
పట్ణ మరథయు గాీ మీణ పరా ంతాలలో చెల్లంపబడుచనను పననుల మొతతం ననండి స్ాి నిక 
సంసిలకు నిధ్నలు విడుదల కావడం లేదని ఇటట్  నిధ్నలు  గననలు మరథయు ఖనిజ 
సంపద విభాగం దావర నేరుగా స్ాి నిక సంసిలకు బదలాయంపు చయేాలని మరథయు 
పట్ణ మరథయు గాీ మీణ పరా ంతాల వారథగా  చెల్లంపబడుచనను పననుల వివరములు అన్ 
ల ైన్ లో ఎపపటటకపుపడు ప ందనపరచాలని ఇటట్  విష్టయం లో కమీష్టనర్,పంచాయత్ రాజ్ 
గారు పరతేా క శదీధ  వహ ంచాలని అభిపరా యం  వాకతం చేయడం జరథగథంది.   

 
 
 



2. వాణిజయ పనుుల విభాగం: 
 

సమావేశం నందన వాణజిా పననుల విభాగం అధికారథ రాష్్టరం లోని పట్ణ మరథయు 
గాీ మీణ పరా ంతాలలో వృత్తత  పనను మరథయు వినోదపు పననుల మరథయు స్ాి నిక సంసిలకు 
విడుదల చేయబడుచనను నిధ్నల వివరములు తెల్యచయేడం జరథగథంది. వృత్తత  పనను 
నిధ్నలనన పట్ణ మరథయు గాీ మీణ స్ాి నిక సంసిలకు కీమంగా విడుదల చయేాలని కోరడం 
జరథగథంద.ి ఇటట్  విష్టయంలో కమీష్టనర్, వాణిజా పననుల విభాగం గారు పరతేాక శదీధ  చూపాలని 
కోరడం  జరథగథంది.   
 

3. సాట ంపులు మరియు రిజిస్ట్ట ేషన్ విభాగం: 
 

పట్ణ పరా ంతాలకు 1.5 శాతం మరథయు గాీ మీణ పరా ంతాలకు 1 శాతం స్ా్ ంపులు 
మరథయు రథజిస్్ రష్టన్ చారీీలు టరరజరీలకు ఆన్ ల ైన్ దావర స్ాి నిక సంసిలకు విడుదల 
చేయబడుచనను నిధ్నల వివరములు డిపయాటీ ఇన్పెక్ర్ జనరల్, స్ా్ ంపులు మరథయు 
రథజిస్్ రష్టన్ విభాగం అధికారథ తెల్యచేయడం జరథగథంది. 

 

తెలంగాణ రాష్్టరం లోని పట్ణ మరథయు గాీ మీణ పరా ంతాల దావర చెల్లంచనచనను 
పననులకు సంబందించి రావలసిన వాటా పరకారం  స్ాి నిక సంసిలకు నిధ్నలు నిరీీత 
సమయములో విడుదల చేస ివాటటని పరథపు    చేయలని సంబందిత అధికారులనన తెలంగాణ 
రాష్్టర ఆరథిక సంఘం అధ్ాక్షులు శీ్ర జి.రాజ శం గౌడ్ కోరడం జరథగథంది. 

 
 

  

           పి.ఆరవో ,    
            తెలంగాణ రాషట ే ఆరిిక సంఘం, 

హ ైదరాబాద్  
 
 


