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సులభతర వణిజ్యం 2019 కి సంబంధ ంచి 80 సంసకరణల కి గని 60 
సంసకరణలు ూరతి చేసనందుకు వివిధ శఖల అధ కరులను రభుతవ రధాన కరయదరతి 
డా. ఎస్.కె.జ్ోష అభినంద ంచారు.  

గురువరం  సచివలయంలో EODB Reforms Action Plan 2019   ైస.యస్ 
డా. ఎస్.జ్ోష వివిధ శఖల అధ కరులతో సమీక్షా సమావేశం నిరవహ ంచారు. ఈ 
సమావేశంలో రతేయక రధాన కరయదరుిలు అజ్య్ మిశా, రజ్ైశవర్ తివరత, 
ముఖయకరయదరుిలు శంతికుమారత, జ్యేష్ రంజ్న్, సునీల్ శరమ, శశంక్ గోయల్, వికస్ 
రజ్, రతశమాల శఖ కమీషనర్ నదీమ్ అహమద్, ససఎఫ్ .కె.ఝా, సనృ స కటారీ 
సతయనారయణరెడడి , నాయయశఖ కరయదరతి నిరంజ్న్ రవు తద తరులు నులగొ నాారు. ఈ 
సందరభంగ స.యస్ మాటలా డుతూ సంసకరణలు ూరతిచేసన నొు లయయషన్ కంటరర ల్ బో రుి , 
అటవీ,నూయకటరీస్, డరగ్స్, ఇంధనం, జిఎస్ టి, ఎకెస్జ్, ప ైర్, హెచ్ఎండడఏ, టలర న్్ నోు రుట , IGRS 
తద తర శఖలను అభినంద ంచారు. మిగతలిన 20 సంసకరణల కు సంబంధ ంచి పబరవరత 15 
నాటికి ూరతి చేయాలని ఆదేశంచారు. 

రషట రంలో అమలు చేసన సంసకరణల  ై Potential Users నుండడ Feed back 
సేకరణకు సంబంధ ంచి రతేయక శదాధ వహ ంచాలని,  ఈ విషయమ  ైరతశమాల శఖ దావర 
Nodal team ఏరాటు చేస సంబంధ త శఖల సమనవయంతో నిచేయాలనాారు. 
రభుతవం దావర రతశమాలకు అనుమతులు నొు ంద న వరతతో రతేయకంగ సమావేశం 
కవలనాారు. కైందర రభుతవ అధ కరులతో నిరంతరం సంరద ంచాలనాారు. ఏవ ైనా 
సమసయలు దృషట కి వసేి  రతషకరతంచాలనాారు. గత సంవత్రం మ రుగెసన రతిభను 
రదరతించామని అదే సపారతిని కొనసగతంచాలనాారు. 

రతశమాల శఖ ముఖయకరయదరతి జ్యేష్ రంజ్న్ మాటలా డుతూ మిగతలిన 20 
సంసకరణల లో 10 సంసకరణలు ఒకటి కంటే ఎకకవ శఖలకు సంబంధ ంచినవని 
అనాారు. సంసకరణలను అమలు చేయడం, Evidence ను చపడం కైవలం అరహత అని,    
అభినుర యసేకరణ  ైన ేRanking  ఉంటుందని అధ కరులకు తెలినురు. రభుతవం దావర 
వివిధ అనుమతులు నొు ంద న వరతతో సంసకరణల  ై feedback సేకరణ   ై రతేయక 
వూయహానిా అమలు చేసి మనాారు. 



  
 
 
80 సంసకరణలకు సంబంధ ంచిన Compliance report ను పబరవరత 28 నాటికి 

కైందర రభుతవం కు సమరతాంచవలస ఉందని అనాారు. Lands Record Portal, 
Mutation of Land Records, మంచినీట,ి విదుయత్, టరరడ్ ల ైస న్్ ల జ్ారీ తద తర 
అంశలకు సంబంధ ంచి నులను వేగవంతం చేయాలనాారు. 
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