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& అసోసియేషయనన

టవర్  కకంపె్  ఏరర్టరటట్  వవ్యతకరేరము్  ఆల్  యయనయయనన్ 

పి్క్యులరపుననరసరకచి్ 8.1.2018 న్ నరసన్ ప్రరరన్క్యులర్ జయ్ ప్రక్ ంయకండ:
టవర్ కకంపె్ ్ ఏరర్టరటట్ వవ్యతకరేము్ 15.12.2016 న్ ఒక్ రజ్ సమమన్ సమమకవరేరము్ నరరరకవరేర. 12,13,
్ రము్ వవ్యతేకసరసనతుపర్్ేక్ ప్్రభభరంతోగరరేర
ండసకబరర్  2017 న్ రకె్ రజ్క్యులర్ సమమ్ ంశరేర . ఉదవ్యోగర్క్యులర్ ఇకంతోగ్ తవరే
సబనండయరీ్ ్ టవర్ కకంపె్ ఏరర్టరటట్ రేరకరరటట్ పంతోగరనతుద  . ఈ్ టవర్ కకంపెేక్ ండ్ ఓ్ ్్ ల్ జాకయ్ సె్టరీ్ ము
వునతు్ ఐ్ ఏ్ ఎస్్ అధికర్ శ్ అమిత్ యిర్్ నర్ సి్ ఎసక్ ండ్ ము్ నయమికచికద  . ఐ్ ఏ్ ఎస్్ ్ అధికరన్ నయమికిటక్ ల
అరరక్  టవర్  ్  కకంపె్  బ్  ఎస్్  ఎసయన్  ఎసల్  అధనక్  ల్  కటటకు్  ప్్రభభరంతోగర్  అధనక్  ల్  వుకటరకరన
ప్్రభభరంతోగరరేర్  బ్  ఎస్్  ఎసయన్  ఎసల్  నరకండ్  మబమల్  టవరన్  నర్  లటటరకటరనతుద 

. ఈ ్  విరేరము

. ఇకరరటట్  రేన ్  నరసననర్  వకటటన

తెలియజేసకరరటట్ 08.0.2018 న్ భజన్ వరరే్ సరేయకల్ ్ ఆల్ ఇకండయి /సరరల/జిలల్లా్  ససరా్క్యులల్ ్ నరసన
ప్రరరన్క్యులర్  నరరరకవ్క్యులన్  “అల్  యయనయయనన్  & అసోసియేషయనన” ్  పి్క్యులరపునవచా. అనతు్  యయనయనరల్లా ,
అసోసియేషనల్లానర్  క్క్యులరపుటటన్  ఈ ్  పి్క్యులరపునర్  జయప్రరేరము్  ్  అరే్క్యులర్  ంయకండ

.

ఆల్  యయనయయనన్  &

అసోసియేషయనన్ సమావేశశక్ ఢిలల్లాల్  8.1.2018 న్ ససయకంతోగతక్  3.30 టట్ జరర్యోగరంతోగరకద . ఈ్ సమావేశశక్ ల్ ంతోగరరపర
కరవకతరేక్ నరర్ణాకిబెంతోగరకద .
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వధి్  నరరవహణ ్  ల్  జరిన ్  ప్మారక్  ల్  ినపాన ్  వార్  వారసర్క్యులటట్  కకపాషటనయ
ఎసపాాకటమకయన్  ్ ఇవరటక్ ల్ జపవక - వకటటన్  ్ ఆరడరరన్ ఇంచకరరటట్ కారరర్తయ్ ఆఫీససర
అకగీకరక:

క. పి.ససరమినాథయన్  ్ .ఎసక్  కరయతు్క్యులర్  రేరయర్  క . ్.రేసససయన్  వలి్  ్ .ఎసక్  అనకంతోగపురక , వధి

నరరవహణల్ జరిన్ ప్మారక్ ల్ ినపయిరర . రయ్క్యులరన్ ప్కరక్ వర్ వారసర్క్యులటట్ కకపాషనటనయ్ అపాాకటమకయ
ఇవరటక్ ల్ పాప్రానవంతోగ్ నవారలి . కన్ వరేక్ నయిరేకక్ ఇవరటక్ ల్ ఎసండమనససస్షయన్ జపవక్  ్ ంసికద  . ఈ్ సరేసవన
పరషరరకవ్క్యులన్ రేనరేర్ సరరల్ మటనజిమకటర్ త్ ిరచకవరేర . అదే్ విరే్యోగ్  ్ రేన్ సి్ హెచ్ కవ , కారరర్తయ
ఆఫీససరల్ ిరచకచికద . 3.1.2018 న్ కారరర్తయ్ ఆఫీససర్ ండ్ జి్ ఎసక్  (ఎసససససబల్లాషమకటర) శ్ ఎస.ె.సికగ్్ మురత్ రేన్ అల
ఇకండయి్  యయనయయన్  రేరససర్  ిరచకచికద  . కొద ద్ది్  రజ్క్యులలటన్  ్్ ఎసక్  ఆోదానననతు్  ఇసససరేన్  ండ్  జి్  ఎసక

(ఎసససససబల్లాషమకయ) అనాతురర. ఎసండమనససస్షయన్ జపవక్ వ్క్యులన ్  ్  2015-16, 2016-17 ల్ వునతు్ వేెెన్క్యులర్ ్రభభరీస్  అయివా .
కబ్సస్  రనరనతు్ వేెెనలల్లా్  వరరరవురేక్ ఎసపాాకటమకయ్  ్ ఇవార్క్యులన్ కోరరేర . ఇకరరటట్ ండ్ జి్ ఎసక్  (ఎసససససబల్లాషమకటర)
అకగీకరకవరర.
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నాయన-ఎసిగకవ్వునటట్ రర.429/- పాల్లానర్ సిిమలా: ఇపుర్ె్ ఉచింతోగరేరము్ ఇసరసనతు్ రర .200/- సిిమలా్ ేక
బరర్క్యులర్ రర. 429 పాల్లానర్ నాయన-ఎసిగకవ్వున్ ేక్ ఉచింతోగరేరము్ అరే్క్యులర్ ంయి్క్యులన్ టనషనల్ కవుననల్ ల్ రేన
యయనయయన్  జనరల్  సె్టరీ్  క . పి.అభిరేనరవ్  ండమాకా్  ంశరర . ఇకరరటట్  డమరకససరర్  (హెచ్  ఆర )
అకగీకరకవరర. కె్ ఇద ్ టనషనల్ కవుననల్ మినటరన్ ల్ రలేరర . కబ్సస్  ఈ్ హామీన్ అరే్క్యులర్ ంయి్క్యులన
రేన్ ఆలికండయి్ యయనయయన, కారరర్తయ్ ఆఫీససర్ టట్ లెటరర్ రసికద  . అనంతోగరక్ రేన్ ఆల్ ఇకండయి
యయనయయన్ ప్్యనిర్క్యులర్  ్  3.1.2018 న్ కారరర్తయ్ ఆఫీససర్ జి్ ఎసక్  (ఎస్్ ఆర) త్ ిరచకవరర. తారేర
ఇకరరటట్  నరక్క్యులరేరము్  ఆరడరర్  ఇవార్క్యులన్  కోరరంతోగయ్  ఇపర్్ిక్  కారరర్తయ్  ఆఫీససర్  ఎసండమయన్  బపకచిేక్  లెటరర
రశరేన్ జి్ ఎసక్ (హెచ్ ఆర) అనాతురర. ంతోగరరల్ ఆరడరరన్ ్ వసససయన్ ఆి ఆశసరసనాతురేర.

4.

నాయన- ఎసిగకవ్వున్ వేంతోగన్ సవరణ్ ంపమ్ ిరచకంకరరటట్ మటనజిమకటర్ రేరయర్ యయనయయన
ప్్యనిర్క్యులత్ సకయరకస్  సకప్ద కపు్క్యుల్ కమిిటీ్ న్ నయమికవ్క్యులటన్ రేన్ ండమాకా్ ంపమ్  ్ ప్సరసంతోగ
పరసిర్య: ఈ్ ండమాకా్ ంపమ్  3.1.2018 న్ రేన్ ఆల్ ఇకండయి్ యయనయయన్ ప్్యనిర్క్యులర్ కారరర్తయ్ ఆఫీససర
జి్ ఎసక్ (ఎస్్ ఆర) త్ ిరచకవరర. కమిిటీ్ ఏరర్టరటట, ంతోగదాననరర్ వేంతోగన్ సవరణ్ ిరచ్క్యులటట్ ్ అనరరే్యనవార్క్యులన
కోరరంతోగయ్ తారేర్ ండ్ ఓ్ ్్ ేక్ లెటరర్ రశరేన్ జి్ ఎసక్  (ఎస్్ ఆర) అనాతురర. డీపీఈ్ ఇచిచన్ ఆరడరరన్ ప్కరక
నషసస్క్యులర్  ్ వసరసనతు్ ప్్రభభరంతోగర్ రక్యోగ్ సకసర్క్యుల ్ ఎసిగకవ్వున్ టట్ వేంతోగన్ సవరణ్ ంయకదరర . ండ్ పి్ ఈ , నాయన్  –
ఎసిగకవ్వున్ వేంతోగన్ సవరణ్ ిరచ్క్యులటట్ సకబకధికచి్ ఇచిచన్ గమా్  ్ లెమయనన్ ల్ కు్ ఇదే్ విరేరము్ వునతుద  .
అాత్  ఈ ్  నబకిన ్  నరకండ్  బఎస్ఎసయనఎసల్  నర్  మినహాాకచి్  వేంతోగన ్  సవరణ ్  టట్  అనరరే్యససటన్  వేంతోగన
సవరణటట్  అవకశశక్  వుకటరకద  . అకరరకోసమ్  రేనక్  పరెంతోగరనాతురేర . ఈ ్  సరేసవంపమ్  ండ్  ఓ ్  ్
ఏరేకటరకద్ ియులి.

అభినకరన్క్యులత్ 
పి.అశోకబబర్ 
సరరల్ కరవరరర

