బైషఽరు మహషభ షరుయులర్ (1) ణేదీ 25.12.2018

2018 డిళెంబరు 17 న఼ెండి 20 ఴరకు బైషఽరు లో జమిగిన

త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఎెంతృహాభీస్ యూతుయన్ 9ఴ మహషభ ై తురేదిక
ియబైన కహబరేడ్సు,
మహా సభ విశిషటత
త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఎెంతృహాభీస్ యూతుయన్ 9ఴ అఖిల ఫారత మహషభ బైషఽరు లో 2018 డిళెంబరు 17 న఼ెండి
20 ఴరకు బైషఽరు లో జయమభ గోవెందగౌడ కయీమణ మెంటెం లో జమిగినది. మన యూతుయన్ చమితల
ి ో ితి
మహషభ క బైలు మహభగహనే ఴ ెంట ెంది. కహతూ బైషఽరు మహషభ

, తఎస్ఎన్ఎల్ మమియు తఎస్ఎన్ఎల్

ఉదయ మగులు చాలా ఇబఫెందికరమభన మిళథ త
 ులన఼ ఎద఼మ్యెంట నన షెందరబములో జమిగినది . ఈ మిళథ త
 ులన఼
ఎద఼మ్యన఼టకు, అధిగమెంచేెంద఼కు తగిన బలాతున చేకూరుుకునే వధముగహ ఈ మహ షభ తురణ యాలు
ఴ నానభ. ఇది ఈ మహషభ వశిశట త.
నురారంభ సభ
17.12.2018 ఉదయెం యూతుయన్ అధమక్షులు కహ.బల్ తెర్ ళెంగ్ జాతీయ జెండాతు

, ిధాన కహరమదమిి కహ..

అతేమన఼మ యూతుయన్ జెండాతు ఎగురరేఱహరు. అనెంతరెం తృహిరెంభ షభ జమిగినది. కహ.బల్ తెర్ ళెంగ్ అధమక్షత
ఴఴెంచారు. ిధాన కహరమదమిి కహ.ఒ.అతేమన఼మ అెందమితూ ఆహాతుెంచారు. మహషభతు మనము ఏ మిళథ త
 ులలో
జరు కుెంట నానమో కుాత ముగహ వఴమిెంచారు. ళఐటియు ిధాన కహరమదమిి కహ.తన్ ళేన్ తృహిరెంఫోనామషెం
చేఱహరు. తఎస్ ఎన్ ఎల్ కు ఴమతిమైకముగహ ిభుతాము అన఼షమిషత ఼నన వధానాలన఼ తికొట్టెంద఼కు త ఎస్ ఎన్
ఎల్ యూతుయనా ,అసో ళభేశనా ఐకమత కోషెం తఎస్ఎన్ఎల్ ఎెంతృహాభీస్ యూతుయన్ చేషత ఼నన కాలతు
అతేనెందిెంచారు. ిభుతా రెంగహతున , ిణేమకెంచి టెలికహెం రెంగెం లో ఴ నన ిభుతా రెంగ షెంషథ లన఼ దెబఫ

తీళేెంద఼కు ిభుతాము తు చేషత ఼ననదతు అనానరు. తఎస్ఎన్ఎల్ న఼ కహతృహడుకునేెంద఼కు, రేతన షఴరణ తదితర
డిమాెండ్సు సహధిెంచ఼కునేెంద఼కు తఎస్ఎన్ఎల్ యూతుయన఼
ా ఐకమతృో మహటెం చేషత ఼ననెంద఼కు అతేనెందిెంచారు. మోడి
ిభుతాము రేగముగహ అఴలెంతష఼తనన ిభరేటీకరణ వధానాలన఼

, కహమిభక ఴమతిమైక వధానాలన఼ తి

కొట్టెంద఼కు 2019 జనఴమి 8,9 న జరుగు మెండు మోజుల దేవ రహమత సహరాతిిక షబభలో తఎస్ఎన్ఎల్ ఉదయ మగులు
అెందరూ తృహలగొనాలతు వజఞ త చేఱహరు.
ఈ తృహిరెంభ షభలో తఎస్ఎన్ఎల్ ఎెంతృహాభీస్ యూతుయన్ ూరా ిధాన కహరమదమిి కహ.వ.ఏ.ఎన్.నెంబూదిమి
ఇనఽుమన్ు ఎెంతృహాభీస్ అసో ళభేశన్ అధమక్షులు కహ.అమాన఼లాా ఖాన్ , కహనఫపడమైశన్ ఆఫ్ ళెంటిల్ గఴమనమెంట్
ఎెంతృహాభీస్ ఉతృహధమక్షులు కహ. ళణాలక్ష్ిభ , తఎస్ఎన్ఎల్ కహమజుఴల్ కహెంటాిక్టట ఴరయర్ు పడమైశన్ ళకెటమీ జనరల్
కహ.అతుబరష్ మణాి, ఆల్ ఇెండియా తఎస్ఎన్ఎల్ డిఒటి నీ నర్ు అసో ళభేశన్ (ఏఐతెడీఏ) ిధాన కహరమదమిి
కహ.క.జయమహజ్, తఎస్ఎన్ఎల్ ఈయు డిూమటీ జనరల్ ళకెటమీ కహ.షాన్ చకెఴమిత

, ఆహాన షెంఘెం ిధాన

కహరమదమిి కహ.ళ.క.గుెండనన, ఆహాన షెంఘెం అధమక్షులు కహ.ఏెం.ళ.బాలకాశణ ిషెంగిెంచారు.
బైసూరు ుర వీధులలో ఫామీ ాదరశన
17ఴ ణేదీ న ఫోజనాల అనెంతరెం మహషభ ితితుధ఼లెందరూ అదే వధముగహ కమహణటక తఎస్ఎన్ఎల్ ఎెంతృహాభీస్
యూతుయన్ షభుమలు, నాయకులు బైషఽరు  ర వీధ఼లలో ఫామీ ిదరిన లో తృహలగొనానరు.
బీఎస్ఎన్ఎల్ ునరుదధ రణ ెై సెమినార్
అనెంతరెం యూతుయన్ అధమక్షులు కహ.బల్బఫర్ ళెంగ్ అధమక్షతన “త ఎస్ ఎన్ ఎల్  నరుదధ రణ” ై జమిగిన
ళమనార్ లో తఎస్ఎన్ఎల్ ఈయు ిధాన కహరమదమిి కహ..అతేమన఼మ
కహ.చెందేవార్ ళెంగ్ , ఎస్ఎన్ఈఏ ిధాన కహరమదమిి కహ.క.ళబాళటన్

, ఎన్ ఎఫ్ టి ఈ ిధాన కహరమదమిి
, ఏఐతఎస్ఎన్ఎల్ఈఏ ిధాన కహరమదమిి

కహ.ిహాద్ మహయ్, తఎస్ఎన్ఎల్ఎెంఎస్ ిధాన కహరమదమిి కహ.ష఼మైశ్ కుమార్ , తఎస్ఎన్ఎల్ ఒఏ డిూమటీ జనరల్
ళకెటమీ కహ.ఴెచ్..ళెంగ్, కమహణటక ళజీఎెం శ్రె ఆర్.మణి , కహమ్మైట్ ఆపస్ జీఎెం (మీషటక
ర ుమిెంగ్) శ్రె మతుష్ కుమార్
ిషెంగిెంచారు. జనరల్ ళకెటమీలెందరూ తమ ఉనామసహలలో 3.12.2018 న఼ెండి జరగహలిున తురఴధిక షబభ
ఎెంద఼కు రహభదా రేయాలిు ఴచిునది , 2.12.2018న డి ఒ టి ళకెటమీ మమియు 3.12.2018న మెంతిి గహమిణో
జమిగిన చరులలో సహధిెంచనది ఏమటి , ఈ వశయాలై వఴమిెంచారు. రేతన షఴరణ వశయెం లో షతేకులలో
ఴ నన షెందేహలు ఈ వఴరణల తరురహత ణొలగితృో యాభ. మొదటి మోజు జమిగిన ఈ కహరమకెమెం లలో 3000
మెందిక ైగహ తృహలగొనానరు.

,

డెలిగేట్స్ సెషన్
మెండఴ మోజు డెలిగైట్ు ళశన్ తృహిరెంభమభెంది. అధమక్షులు కహ.బల్ తెర్ ళెంగ్ మమియు ఉతృహధమక్షులు అెందమిణో
ఏరడిన ిళడియెం డెలిగైట్ు ళశన్ న఼ తురాఴెంచిెంది. మొతత ెం 1526 మెండి డెలిగైట ు , ఆబురారుు లో 1354
మెంది హజరయామరు. ిధాన కహరమదమిి కహ..అతేమన఼మ కహరమకలాతృహల తురేదికన఼ ిరేవ టాటరు. ిభుతాము
మిలయన్ు జియో క అన఼కూలముగహ , తఎస్ఎన్ఎల్ కు ఴమతిమైకముగహ అన఼షమిషత ఼నన వధానాలన఼ వఴమిెంచారు.
ఏయూఎత ఏమహట కు జమిగిన కాలతు వఴమిెంచారు. తఎస్ఎన్ఎల్ షతుడియమి టఴర్ కెంతూ ఏమహట న఼
ఆేెంద఼కు జమిగిన తృో మహటాలన఼ , రేతన షఴరణ వశయెం లో జమిగిన తృో మహటాలన఼ , సహధిెంచిన  మోగమనాతున ,
నాన్-ఎగిికూమటిఴ ు డిమాెండ్సు ై యూతుయన్ చేళన కాలతు వఴమిెంచారు. అనెంతరెం ఆడిటెడ్స ఏకఴ ెంట ున఼
టెజ
ి రర్ కహ.గోకుల్ బో మహ షమమిెంచారు. 17 ఴ ణేదీన ఫోజన వమహమెం తరురహత జమిగిన ళశన్ న఼ెండి 20 ఴ ణేదీ
ఫోజన వమహమ షమయెం ఴరకు మొతత ెం 96 మెంది ితితుధ఼లు మహ షభలో మాటాాడారు.
మన షమియల్ న఼ెండి కహ.జి.ఎస్.ఎన్.మహజు (అధమక్షులు , త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఈ యు , వఱహఖటనెం), కహ.క.రమాదేవ,
వజయరహడ (షమియల్ యూతుయన్ ఉతృహధమక్షులు మమియు త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఴమియెంగ్ ఴ బన్ కోఆమిడనేశన్ కమటీ
షభుమమహలు), కహ..అకఫర్ బాషహ (అళళట ెంట్ షమియల్ ళకెటమీ) మమియు షమియల్ ళకెటమీ కహ..అఱోకబాబు
మాటాాడారు. ఆల్ ఇెండియా రఫైస్ ిళడెెంట్ గహ కహ..అఱోకబాబు మమోసహమి మాటాాడారు. మనము అమలు
చేయాలిున మెండు తక్షణ కరత రహమలన఼ వఴమిెంచారు. 3.12.2018 న఼ెండి తలటిటన తురఴధిక షబభతు ఏ యు ఏ త
ఎెంద఼కు రహభదారేళెంది , సహధిెంచిన వజయాలేమటి

, తదితర వశయాలన఼ వఴమిెంచేెంద఼కు

, మరలా

అఴషరమభణే ఉదయ మగులన఼ షబభక షెంళదధెం చేళేెంద఼కు ఏ యు ఎత లు నన఼షమిెంచి 26.12.2018 న఼ెండి
29.12.2018 ఴరకు అతూన జిలాాలలో ఏయూఎత నాయకతాములో జాభెంట్ జనరల్ బాడీ షమారేఱహలు
జరతృహలతు అనానరు. మోడి ిభుతాము త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ణో షహ అనేక ిభుతా రెంగ షెంషథ లన఼ ధాెంషెం చేళే
తులో, ిభరేట రమ్ చేళే తులో , కహమిభక సకుయలు రద఼ద చేళే తులో

, దేవ రక్షణ కు అఴషరమభన

ఆయుధాలు తయారు చేళే తుతు అన఼భఴెం గల ిభుతా రెంగ షెంషథ లభన ఴెంద఼సహతన్ ఏమోనాటిక్టు లిమటెడ్స ,
ఴెంద఼సహతన్ లప్ యార్డ లిమటెడ్స , మజాగహమ్ డాక్ట తదితమహలన఼ ఴదిలి టిట అన఼భఴెం లేతు మిలయన్ు తదితర
ిభరేట కెంతూ లకు కటట బెడుతుననదతు , దీతుఴలన్ దేవ రెక్షనక కూడా ఇబఫెంద఼లు ఎద఼రఴ ణాయతు , కహబటిట
ఈ ిభరేటీకరణ వధానాలన఼ , కహమిభక సకుయలన఼ రద఼ద చేళే వధానాలకు ఴమతిమైకముగహ 2019 జనఴమి 8 , 9
ణేదీలలో జరుగు దేవ రహమత మెండు మోజుల సహరాతిిక షబరభలో తృహలగొనాలతు మన యూతుయన్ ఇచిున లు న఼
అమలు చేయాలతు అనానరు.

మాటాాడిన డెలిగైట ు లో దాదా అెందరూ 3

,12,2018 న఼ెండి జరగహలిున తురఴధిక షబభతు రహభదా

రేయాలతు ఏయూఎత తీష఼కునన తురణ యాతున షమమిథెంచారు. తఎస్ఎన్ఎల్  నరుదధ రణై చరు జమిగినది.
ాధాన కరరయదమశశ సపందన-- ాధాన కరరయదమశశ నివేదిక,ఆడిటెడ్ ఎకవుంట్స్ కు ఏకగీీవ ఆమోదం
అనెంతరెం ిధాన కహరమదమిి కహ.అతేమన఼మ ఈ చరులై షమీక్ష్ిెంచారు. డెలిగైట ు ిసత హవెంచిన షమషమలై
జరహబు ఇచాురు. ిధాన కహరమదమిి మితృో రుటన఼, ఆడిటెడ్స ఎకఴ ెంట ున఼ మహషభ ఏకగీెఴముగహ ఆమోదిెంచిెంది.
తీమరానాలు, నిరణ యాలు
ముఖమమభన షమషమలై మహషభ అనేక తీమహభనాలన఼ ఏకగీెఴముగహ ఆమోదిెంచిెంది. ిధాన కహరమదమిి
ితితృహదన బరరకు అనేక తురణ యాలన఼ మహషభ ఏకగీెఴముగహ ఆమోదిెంచిెంది. మహషభ ఆమోదిెంచిన
తీమహభనాలలో యూతుయన్ గుమితెం షమషమై ఆమోదిెంచిన తీమహభనాతుక మకయలి తృహిధానమత ఴ ననది .
యూతుయన్ గుమితెం ఎతునకలలో మొతత ెం ఒటా లో 50 ఱహతెం గహతు అెంతకనాన ఎకుయఴగహతు ఴళేత ఆ యూతుయన్
కు ఏకైక గుమితెం యూతుయన్ సో దా ఇరహాలనే రూల్ న఼ గుమితెం రూలుు న఼ెండి ణొలగిెంచాలతు ఈ తీమహభనెం
బరనేజిబెంట తు డిమాెండ్స చేళెంది. ఈ షమషమై త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఎెంతృహాభీస్ యూతుయన్ కు మమియు ఎన్ ఎఫ్
టి ఈ క వఫేదెం మిగై మిళథ తి
 ఴ ననెంద఼న ఈ మిళథ తి
 తు తురహమిెంచి యూతుయనా

, అసో ళభేశనా మధమ

నఫలకొనన ఐకమతతు మమిెంత బలరచేెంద఼కు , కొనసహగిెంచేెంద఼కు ఈ 50 ఱహతెం తుబెంధనన఼ ణొలగిెంచాలిున
అఴషరెం ఴ ననది. ఈ 50 ఱహతెం కహాజ్ ణో తుమతత ెం లేకుెండా తఎళనఫల్ ఎెంతృహాభీస్ యూతుయన్ కు మాతిబర గహక
15 ఱహతెం కతూష ఒటిెంగు ఴచిున ఏ యూతుయన్ కభనా షమై గుమితెం యూతుయన్ సో దాతు ఇరహాలతు ఈ
తీమహభనెం సహమహెంవెం.
ఏకగీీవముగర ఆపీసు బేరరు్ ఎనిిక-మహాసభ ముగశంు
అనెంతరెం ఆపష఼ బేరరుు ఎతునక ఏకగీెఴముగహ జమిగినది. ఆపష఼ బేరరుు లో ఴ నన రహమిలో మిటెైర్ అభన
అనేకులు తమ దఴ లన఼ ఴద఼లుకుతు కొతత రహమిక ఇచేుెంద఼కు అెంగీకమిెంచారు. ితితుధ఼ల సరీ ధాానాలణో
20ఴ ణేదీ సహయెంతిెం 6 గెం.కు మహషభ ముగిళనది.
ఆహాానసంఘం చేసిన ాశంసనీయబైన ఏమరపటల కు ఘనబైన అభినందనలు
కహ.ళ.క.గుెండనన, కహ.ఎెం.ళ.బాలకాశణ ,కహ.ఴెచ్.వీ.ష఼దరిన్, కహ.ష఼బిమణియ , మమియు కహ.మహణాభ సహామ ల
నాయకతాములో ఆహాన షెంఘెం చేళన ివెంషతూయబైన ఏమహటా కు మహషభ ఘనబైన అతేనెందనలు
ణెలియజైళెంది. కమహణటక షమియల్ మమియు బైషఽరు జిలాా యూతుయన఼
ా చేళన ఏమహటా అతేనెందతూయెం.

ఏకగశీావముగర జమశగశన ఆపీసు బేరరు్ ఎనిిక- ఎనిికభన వరమశ ేరల ు:
ెాసిడెంట్స: కర. అనిబేష్ మిత్ాా, శిిమ బంగరల్
రఫైస్ ిళడెెంట్:
1. కహ. బల్ తెర్ ళెంగ్ , ెంజాబ్
2. కహ. నగైశ్ కుమార్ నలాాడే, మహమహశట ర
3. కహ.ఆర్.ఎస్.చౌహన్, ఎన్ టి ఆర్, నఽమ ఢిల్బా
4. కర.కె.రమాదేవి, విజయవరడ, ఆంధా ాదేశ్
5. కహ. ఎెం.క.దరే, గుజమహత్
6. కహ. క.ఎస్.సౌన్, ఉతత మహఖెండ్స
జనరల్ సెకెీటమీ: కర.ి.అభిమనుయ, ుదుచేిమశ
డెూమటీ జనరల్ ళకెటమీ: కహ.షాన్ చకెఴమి,త ఎన్ ఈ-1
అసిసట ంె ట్స జనరల్ సెకెీటమీ:
1. కర.జె.సంత్ మరవు, త్ెలంగరణ
2. కహ. ఎస్. చెలా, తమళనాడు
3. కహ. జాన్ ఴమీొస్, మహమహశట ర
4. కహ.ికహష్ వరభ, మధమిదేశ్
5. కహ.ఆర్.క.మఱహె, యు.(ఈస్ట )
6. కహ.వజయకుమార్, కైరళ
టెాజరర్: కర. గోకుల్ బో మర, అసర్ం
ఆరొ నఫైజిెంగ్ ళకెటమీ:
1. కహ.రబరశ్ చెంద్, సమహమనా
2. కహ. శిశిర్ కుమార్ మహయ్, కలకణాత
3. కహ. .క.జైన్, మహజసహతన్

4. కహ.అమర్ జిత్ ళెంగ్, ఴమాచల్ ిదేశ్
5. కహ. నమైశ్ తృహల్, యూ (రఫస్ట)
6. కహ.ఎెం.ళ.బాలకాశణ , కమహణటక
7. కహ. ఇమహపన్ తృహషహ, కమహణటక
8. కహ. ఎస్.డి.చౌదమి, టెలికహెం తౄహమకటమ,ీ ముెంబాభ
9. కహ..ఆర్.రబరవారన్, కైరళ
మహాసభ ఏకగీీవముగర ఆమోదించిన తీమరానాలు:
1) రేతన షఴరణ, నీ న్ షఴరణ, నీ న్ కెంటిబ
ి ూమశన్, తఎస్ఎన్ఎల్ కు 4 జి ళకటరమ్ , దిమకుట మికెూటిస్ కు
2ఴ  ఆర్ ళ లో ఴదిలి రేయబడిన షమషమల మిషహయరెం- ఈ డిమాెండ్సు ై మెంతిిగహమిణో జమిగిన
చరులలో చె కోతగిన  మోగతి సహధిెంచినెంద఼న , ఈ  మోగతితు మమిెంత ముెంద఼కు తీష఼కయ్ళెంద఼కు
కొెంత షమయెం అఴషరమభనెంద఼న, 3.12.2018 న఼ెండి జరగహలిున తురఴధిక షబభ తు ఏ యు ఎత
రహభదా రేయటెం షమైనదే. కహతూ క షమెంజషమభన గడుఴ లోగహ ఈ డిమాెండ్సు న఼ షకెమముగహ
మిశయమిెంచకుెంట్ షబభ క షెంళదధముగహ ఴ ెండాలి.
2) త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఉదయ మగులకు 3ఴ ే మివజన్ ై
3) కైెంది కహమిభక షెంఘాలు, కైెంది మహశట ర ిభుణాాల ఉదయ మగుల షెంఘాలు , బామెంకు, ఇనఽుమన఼ు, త ఎస్ ఎన్
ఎల్ తదితర ఉదయ మగుల షెంఘాలు

, అనేక రెంగహల ఉదయ మగుల షెంఘాలు కైెంది మహశట ర ిభుణాాలు

అన఼షమిషత ఼నన ిభరేటీకరణ వధానాలకు, కహమిభక సకుయలై చేషత ఼నన దాడులకు ఴమతిమైకముగహ 2019
జనఴమి 8,9 ణేదీలలో జరుగు దేవ రహమత సహరాతిిక షబభలో త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఉదయ మగులెందరూ తృహలగొనాలి.
4) త ఎస్ ఎన్ ఎల్ కహమజుఴల్, కహెంటాికుట ఴరయరా షమషమలతు మిశయమిెంచాలి.
5) యూతుయన్ గుమితెం రూలుులో 50 ఱహతెం అెంతకనాన ఎకుయఴ ఴళేత ఏకైక గుమితెం యూతుయన్ సో దా
ఇరహాలనే రూల్ న఼ ణొలగిెంచి 15 ఱహతెం లేదా అెంతకనాన ఎకుయఴ ఴచేు యూతుయెంలతునెంటిక గుమితెం
ఇరహాలి.
6) తఎస్ఎన్ఎల్ మిటెైమీస్ కు నీ న్ మివజన్
7) సోట ర్ు & బటీమియల్ు కొరతతు తురహమిెంచాలి.
8) కహమిభక ఴమహొతుక మత సహమరషమెం ఆఴవమకత ై
(ఈ తీమహభనాలన఼ తారలో ణెలుగులోక అన఼ఴదిెంచి రహటుప్/రఫబెైుట్ లలో అతృోా డ్స చేసత హము)
మహాసభ నిరణ యాలు:

1. 2019 జనఴమి 8 ,9 ణేదీలలో జరుగు మెండు మోజుల దేవ రహమత సహరాతిిక షబభతు తఎస్ఎన్ఎల్ లో
జయిదెం చేయాలి. షబభక లు తుచిున ఇతర యూతుయనా న఼ కలు కుతు షబైకమముగహ ిచారెం
జమిగైెంద఼కు ియతినెంచాలి.
2. కహమజుఴల్, కహెంటాికుట కహమిభకుల షమషమల మిషహయరెం కోషెం మన యూతుయన్ జోకమెం చేష఼కోరహలి.
కహమ్మైట్ ఆపష఼ ఇచిున ఆరడ రుు ికహరెం కతూష రేతనాల అమలు

, ఈఎఫ్ మమియు ఈఎస్ఐ ల

అమలు, కహమ్మైట్ ఆపష఼ ఆదేఱహల ికహరెం జరుగుతునన మిటెంెి చిబెంట ఆ దల, కహమజుఴల్, కహెంటాికుట
ఴరయర్ు యూతుయన్ నాయకుల ై కక్ష సహధిెం చరమలు, 7ఴ ే కమశన్ ికహరెం టి ఎస్ ఏెం మమియు
కహమజుఴల్ మజూదర్ ల రేతన షఴరణ, ఴదిలి రేయబడిన కహమజుఴల్ మజూదరా, టిఎస్ఎెం ల మగుమలమైజైశన్
తదితర షమషమలై తఎస్ఎన్ఎల్ ళళడబు
ా ుఎఫ్ (తఎస్ఎన్ఎల్ కహమజుఴల్, కహెంటాికుట ఴరయర్ు పడమైశన్)
ణో కలిళ తఎస్ఎన్ఎల్ ఈయు ఉదమమెంచాలి.
3. తఎస్ఎన్ఎల్ ఆమిథక మిళథ తి
 బరుగుదల కోషెం కైెందీక
ి మిెంచి తు చేయాలి. “మీ ముెంగిట తఎస్ఎన్ఎల్”
ఉదమమాతుక ఏయూఎత ఇెంతకీ ముెందే లు తుచిుెంది. త ఎస్ ఎన్ ఎల్ మామయటిెంగు

, ళేల్ు లన఼

ెంచటెం దీతు లక్షమెం. తారలోనే త ఎస్ ఎన్ ఎల్ కు 4జి ళకటరమ్ ఴచేు మిళథ తి
 ఴ ననది. ఆ రఫెంటనే 4 జి
షమీాష఼లు తృహిరెంతేెంచేెంద఼కు తఎస్ఎన్ఎల్ ళదధముగహ ఴ ననది. దీతుణోతృహట గహ ఉదయ మగులెందరూ
కెయాశ్రలకముగహ “మీ ముెంగిట తఎస్ఎన్ఎల్” ఉదమమెం లో ఫాగసహాముల ైణే త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఆమిెిక
మిళథ తి
 తతుషమిగహ బరుగుడుతుెంది. ఈ ఉదమమాతున జయిదెం చేళేెంద఼కు తఎస్ఎన్ఎల్ ఈయు
చ్రఴ తీష఼కోరహలి.
4. త ఎస్ ఎన్ ఎల్ లో ఴ నన నాన్ ఎగిికూమటివ్ మమియు ఎగిికూమటివ్ ల యూతుయన఼
ా , అసో ళభేశనా లో
ిధానబైనఴతూన షబైకమ రేదిక అభన ఏయూఎత లో ఫాగసహాములుగహ ఴ నానభ. అఖిల ఫారత
సహథభలో ఏయూఎత ిజాసహామకముగహ తు చేషత ఼ననది. ఇదే దధ తిలో షమియల్, జిలాా సహథభలలో కూడా
ఏయూ ఎత తు టిశఠఴెంతెం చేయాలి.
5. ఆల్ ఇెండియా తఎస్ఎన్ఎల్ ఴమియెంగ్ ఴ బన్ కొ ఆమిడనేశన్ కమటి (త ఎస్ ఎన్ ఎల్ డబూ
ా ు డబు
ా ుళళ)
తఎస్ఎన్ఎల్ ఈయు క షబ్ కమటీ గహ ఏరడిెంది. తఎస్ఎన్ఎల్ ఈయు తుమహభణెం లో

, ఉదమమాలలో

మఴళలన఼ కెయాశ్రలురుగహ చేళేెంద఼కు, షమీకమిెంచేెంద఼కు ఈ షబ్ కమటీ ఏమహట చేయబడిెంది. ఆల్
ఇెండియా సహథభలో ఇది తు చేషత ఼ననది. ఇదే దధ తిలో కొతున షమియలుు లో కూడా ఈ షబ్ కమటీ
ఏమహట చేయబడినది. మగణా షమియలుు లో కూడా త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఴమియెంగ్ ఴ బన్ కోఆమిడనేశన్
కమటీలన఼ రఫెంటనే ఏమహట చేయాలి.
6. త ఎస్ ఎన్ ఎల్ డబూ
ా ు డబూ
ా ు ళళ ఆల్ ఇెండియా కతూానర్, త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఎెంతృహాభీస్ యూతుయన్
కైెంది కహరమ ఴరొ షమారేఱహలకు ఱహవాత ఆహాతుతులుగహ ఴ ెంటారు.

7. ఆల్ ఇెండియా యూతుయన్ ఫోతృహల్ లో ఆల్ ఇెండియా సహథభలో యుఴ ఉదయ మగుల షదష఼ు
తురాఴెంచిెంది. ఇదే వధముగహ అతూన షమియలుులో యుఴ ఉదయ మగుల షమియల్ సహథభ షదష఼ులు
వీలభనెంత ఴరకు 2019 మామిు 31 లోగహ తురాఴెంచాలి.
8. ఆల్ ఇెండియా/షమియల్/జిలాా సహథభ మహషభలు/కహరమఴరొ షమారేఱహలలో చేళన తురణ యాల అమలుకు
మధమెంతర షమీక్ష్ాన఼ అతున సహథభలలో తురాఴెంచాలి.
*******
కహబరేడ్సు,
ఈ తీమహభనాలన఼, తురణ యాలన఼ మన షమియల్ లో టిశఠ ఴెంతముగహ అమలు చేదద ాెం.
అతేనెందనలణో

(.అఱోకబాబు )
షమియల్ ళకెటమీ

