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1. � 6-7, 2015 న ప���న మం�� న��ంద� ���  ా�" బం ా$ �ే& పర(టన 
సమయమ,ల-, ./ర0 మ�"య, బం ా$ �ే& ల మధ( అం 3క�"ం5న చర(ల ప�7ారం, 
./ర0 ల- వ9న: బం ా$ �ే& భ<./ ాల= మ�"య, బం ా$ �ే& ల- వ9న: ./ర0 
భ<./ ాల= 31 �ల� ౖ 2015 అర>�ా�� నుం@A .B�కమ, ా Cా�" Cా�" �ేDాలక= 
మE�"F@A ఆవ9H�I.  బం ా$ �ే& ల- 111 ./ర0 భ<./ ాల= వ9ండ ా ./ర0 ల- 
51 బం ా$ �ే& భ<./ ాల= వ9K�:I.  1974 భ< స�"హదుO  అం 37ారం మ�"య, 
2011 PQ� టR7ాS ప�7ారం TటU మE�"F@A జరగవలXివ9ండ ా, ప���న మం�� ��� 
పర(టన ల- �Z[7\ సంబం��ం5న  ఆ�ద పH�� ల= (ఇను_̀� abంc ఆd 
�ాటUeి7�ష�) �hండi �ేDాల= మE�"F@A jేసు7kK�:I. 

2. ప���న మం�� ��Z పర(టన అనంతరం,  భ<./ ాలల- [వXిసుm న: 
[CాXితnల= జopయత ఎంrిక sషయమ,ల- Cా�" ఇtాu [: కను vన@�[7\ j�లE 
ప[ జ�" "ం��.  [CాXతిnల ఎంrికను Hెల=సు7kKxందుక= ./రత �"yzాu { | జనరS 
7ా�ా(లయం, బం ా$ �ే& బ<(�} ఆd zాu టUXిu~� మ�"య, DM క�� బ�హ| 
మ�"య, లల-�[�ా� c, పంచగ|�, క=�" ా� � DCల= ఓ పద>Hెనౖ మ�"య, 
సమన�య �ోరణ� ల- ప[jేDార�.  �ల�ౖ 6-16, 2015 ల మధ( ./ర0 మ�"య, 
బం ా$ �ే& ల నుం@A 75 ట�మ,ల= ఈ భ<./ ాలల- ��" " [CాXతిnల నుం@A Cా�" 
ఇtాu [: Hెల=సుక=K�:ర�.  ఈ పర(Cx�ణ సమయమ,ల-, �hండi ప�భ,H��ల 
నుం@A 30 మం�� ఆబ�ర�ర�$  క�@� ఆ భ<./ ాలల- వ9K�:ర�.  ఈ సంయ,కm 
అ./(సం నుం@A అం��న @�ట/ ను ప�సుm తం ./రత �"yzాu { | జనరS 7ా�ా(లయం 
మ�"య, బం ా$ �ే& బ<(�} ఆd zాu టUXిu~� త[� jసేుm న:��.   

3. భ<./గ [CాXతిnల జopయత ఎంrకి Hెల=సు7kKx 7ార(క�మమ, 
sజయవంతమ, ా ప��"m అIన rిమ�ట, బం ా$ �ే& ల-[ ./రత భ<./గమ,ల- 
[వXిసూm  ./రత జopయత 7��"న [CాXితnలను ./రత ప���న 



భ<./గమ,ల-[7\ Hవే@�[7\ అవసరab�న చర(ల= pసు7�వడం జ�" "ం��.  

[ర�Iంచబ@Aన H�ేZ నవంబ| 30, 2015 కలE$  ఈ [CాXతిnలను ఏ ఇబ�ం�� 

ల�క=ం@� pసుక=�ావట/[7\ �hండi ప�భ,H��ల= దగ��" ా క�Xి  ప[jేసుm K�:I. 

4. ./ర0 మ�"య, బం ా$ �ే& లక= �ల�ౖ 31, 2015, ఓ చ�"H�� త�క ��నమ, ా 

� "�PQ తnం��.  zా�తంత� సమయం నుం@A 7kనzాగ,తnన: ఓ 5క=� సమస( 

ప�"tా�రమ, ను ఈ �}� గ,ర�m  jేసుm ం��.  ఈ �}� నుం@A ఇర� C పౖ9ల భ<./గ 

[CాXితnల= ./ర0 ల�క బం ా$ �ే& జopయతను , Cార� 7�ర�క=న: sధమ, ా, 

అందుక=ంట/ర� మ�"య, ఆ ప�7ారం ఆయE ప�భ,H��ల= తమ తమ K�గ�"క=లక= 

అం��సుm న: P¡ర X¢వల=, s��(, ఆ�}గ( X¢వల= మ�"య, ఇతర z¡క�ా(లక= 

హక=���ర�$  అవ9H�ర�.  

5. 1974 భ< స�"హదుO  అం 37ారం మ�"య, 2011 PQ� టR7ాS ల-[ ఇతర దశల 

అమల= ./రత ప�భ,త�ం మ�"య, బం ా$ �ే& ల మధ( అం 3క�"ంచబ@Aన 

s��s��K�ల ప�7ారం జర�గ,తnం��. 
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