1

Office Of The Advisor (communications)
Govt. Of Andhra Pradesh

అమరావతి, ఆగస్ట్ 8 : రాష్ట్రంలో కొత్తగా పబ్లిక్ స ్విస్స్ట లివరవ గ గాంటం చ ్టాన్ని త సుకురారాల్వర
వందని  ల్ంపాట ్టళీకటణ కమి చ (ఈవోడీబీ) త్న ల్ంపాట ్ం్కటణ ారటం ప్రణాళిక (బీఆర్ఏపీ)లో
ప్రతిపాదంచంద. ఏపీలో ల్ంపాట ్టళీకటణరా ఇంార 40 నూత్న సేవ ను సుకురారాల్ ని  ఈ కమి చ
సూచంచంద. మంగళల్టం సాయంత్రం ్చల్ యంలో ముఖ్ంమంత్రి ్ంద్రబాబునాయుడు
అధ్ంక్షత్న జవిసగిన ఈవోడీబీ కమి చ ్మావేశంలో ఈ మేటరా కొని త ని టణయాలు సుకురానాతరు.
క్లియరెను లు, అనుమతులు, లైసెను లు, పునరుదధటణ వంటి సేవ రా ని విసధష్్ ార పవిసమితిని 
ని టణయం్డాని క్ల ఈ పబ్లిక్ స ్ గ్స్ట లివరవ గ గాంటం చ ్ట్్ం అవ్టం అవతుంద. ఒకవేళ ని విసిష్్ ార
పవిసమితిక్ల మించ జాపంం జవిసగితే ్ంబంధిత్ అధావిస చక్ల అపీీల్ చేసే పటిష్్ వంవ్థ కొత్త ్ట్్ం ద్వ్రా
అందుబాటులోక్ల వకుతంద. అధిారరు వైపు నుంచ ార యాపన రుజువైన పక్షంలో దటఖాకుతద్వరుని క్ల
త్గిన పవిసహాటం పందే అవారశం ఈ ్ట్్ం కవరీకుతంద.
్ార ంలో పని  పూవిసత చేయగ మనే ధీమాతోనే ఈ త్టహా ని బంధ్న ఇంత్వటరా ఎకకడా
లేకపోయనా ఇకకడ అమలు చేయా ని  పెటు్రానతటు్ ముఖ్ంమంత్రి ్ంద్రబాబునాయుడు చెపాీరు.
ఇద నూరుశాత్ం ప్రభుత్్ ్మటధత్రా అదిం పడుతుందని  అనాతరు. ఈవోడీబీ ప్రతిపాదంచన బ్లజినెస్ట
విసఫామ్స యాక్షన్ పాిన్ 2017ను ముఖ్ంమంత్రి ఈ ్మావేశంలో ఆమోదంచారు. ఈ ్ం్కటణ వ ి
ప్రభుత్్ం మవిసంత్ ల్ంపాట ్టళీకటణ విధానాని త అందపుచ్చురాంటుందని , పావిసశ్రామికవేత్త రా
సేతహపూట్క ప్రభుత్్ంగా వంవహవిసంచ పెదిఎతుతన రాష్ట్్ాని క్ల పెటు్బడులు ్మకూటుడాని క్ల వీలు
కలుగుతుందని  ముఖ్ంమంత్రి అనాతరు.
ఇపీటివటరా అమలులో వనత సంగిల్ విండో ్ట్్ం, 2002ను ఇండస్ట్్ాస్ట ్విస్సెస్ట లివరవ గ రైట్
అండ్ గాంటం చ యాక్ స్, 2017గా ్వటణ చేయా ని  ఈవోడీబీ ప్రతిపాదంచంద. రాష్ట్్ాని క్ల పెదిఎతుతన
పవిసశ్రమలు వకుతనత ఈ ్మయంలో పెటు్బడిద్వరు తో మవిసంత్ కుహృద్వావ, సేతహపూవిసత్
ల్తావటణం కవరీంచావర న బాధ్ంత్ ప్రభుత్్ంపై ఉనతదని  ముఖ్ంమంత్రి అభిప్రాయపడాారు. ఈ ్విసకొత్త
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్ట్్ం అందురా దోహదపడుతుందని  ముఖ్ంమంత్రి ఆశాభావం వంకతంచేశారు. ఇక నుంచ అని త శాఖ్
అధిారరులు పుష్ీగుచాులు, మిఠాయ తో పెటు్బడిద్వరు రా సా్గత్ం ప ార ని  ముఖ్ంమంత్రి
సూచంచారు. మొత్తం 373 ్ం్కటణ రా గాను ఇపీటికే 245 ్ం్కటణలు అమ వతునాతయని ,
మరో 128 ్ం్కటణలు అమలు దశలో ఉనాతయని  అధిారరులు వివవిసంచారు. ్ం్కటణ అమలులో
వేగం పెంచ ఆగస్ట్ 25 నాటిక్ల అని త ్ం్కటణలు అమలు చేయా ని  ముఖ్ంమంత్రి ్ీష్్ం చేసారు. ఇకపై
ప్రతి 15 రోజు కోసావిస కమి చ ్మావేశం జటపా ని  ని టణయంచారు.
ఈ ్మావేశంలో ముఖ్ంారటందవిసి సాయప్రసాద్, పవిసశ్రమ శాఖ్ ారటందవిసి సా మన్ ఆరోఖ్ం
రాజ్, కమిష్నర్ సద్విటధ జైన్, జ వనరు శాఖ్ ముఖ్ం ారటందవిసి శశిభూష్ణ్ పాల్గొనాతరు.

