
      బ ఎస ఎన ఎల పరరకణ కసస 21,22  ఏపప ల 2015     న జరగ రసడరజల సమమన
 జయపప దస చయసడ

     బ ఎస ఎన ఎల నన ఎగగ కకటవ,  ఎగగ కకటవయనయనన ,   అససయషనన ఐకక
వదక,        ఆసధప పప దశ సరరల ఆధధరకస ల హహ దరబద ల 1.4.2015   న జరగన

      సరరల సస య సదసస ఏకగప వమగ ఆమదసచన తరమనస
         బ ఎస ఎన ఎల గత ఐద ససవతసరలగ నషష లత నడససననద.  ఇద వధమగ

      కనసగత ఖయల పడన సససస గ పప కటసచబడ 2017     ల వతన సవరణ జరగన
పరసస తన,       నలల తరబడ జతల రన పరసస తన,     ఉదకగ భదప తక మప వటలన

   పరసస తన ఉదకగల ఎదరరవలస వసససద.       బ ఎస ఎన ఎల మనగడ దశనకకడ
అవసరస.    గప మణ,  వనకబడన,  పరధత,    సదర పప సతలల టలకస
సవలసదసచటసల,           లకసడ లహ న నట వరర దధర బప డ బకసడ సవల వససరణల, బ

      ఎస ఎన ఎల పప ధన పతప నరధహససననద.      జతయ భదప త మరయ వకహతమక
       కరసవకలన నరవరరసదక పటషష వసతమయన పప భతధరసగ సససస గ బఎసఎనఎల

కనసగల.         పప కకత వహ పరతకల ససదరరమల టలకస సవల కనసగసచసద,
      వసటన పనరదద రసచసద బ ఎస ఎన ఎలమతప మ.      బ ఎస ఎన ఎల లకసట పప యవట
       టలకస కసపనల కమమకహ ర టలకస సరధసల రటన భరగ పసచతయ.  కబటష

            బఎస ఎన ఎల ఉదకగల అధకరల తమకససమతప మ గక దశస కససకడ బ
    ఎస ఎన ఎల నకపడకవల.   

      కరరరటస మరయ ససపననల కసస పప భతధ రసగనన,    పప జ ససకమనన
            ధధససస చస నయఉదరవద ఆరస క వధనల బ ఎస ఎన ఎల నషష లక కరణస. ఈ

       వధధససకర వధనలన మడ పప భతధమ మరసత వగమగ అమల చససననద.బ
    ఎస ఎన ఎల పనరదద రణక యనయనన ,     అససయషనన ఐకక వదక సమరరసచన

   డమసడస పహ చరరసచసదక నరకరససననద.      పరన మసట వదద పప దరరన జరప కట
     ససతకలత మమరసడస సమరరసచన కదలక లద.      గప మణ లకసడ లహ నస పహ బ

             ఎస ఎన ఎల క వససనన నషష లక పరహరస చలన ససమన బ ఎస ఎన ఎల ఏరరడన
    ససదరరమగ యచరన హమన నరవరరసదక నరకరససననద.     ట ఆర ఏ ఐ



        సఫరస పప కరస బ ఎస ఎన ఎల క చలన సచలసన ర.1250   కటన న చలన సచటస లద.
             సరసడర చసన బ డబన క ఏ సరకష కమ క బ ఎస ఎన ఎల క ర.6724  కటన రఫసడ
   చయలస వసడగ ఇసదక 2014-15   బడగ ట ల ర.100 కటన , 2015-16  బడగ ట ల

ర.830    కటన మతప మ కటయననరసద.      బఎస ఎన ఎల నట వరర వస సరణక,
       ఆధనకరణక అవసరమయన పటష బడ కసస సధలర వడడ త అప ఇపరసచసదక

  మసదక రవటస లద.         ఉదకగలన వల ససఖకల సర పన స గ పప కటసచసదక,
     సససస నమకరలగ వభజసచ డజనధసష చససదక పప యతనససననద. 

           ఈ పరసస తల బ ఎస ఎన ఎల పరరకణక పప భతధమ పహ ఒత సడ తచరసదక 2015
 ఏపప ల 21,22           తదలల రసడ రజల సమమ క బ ఎస ఎన ఎల ఉదకగల అధకరల

    ససఘల జతయ ఐకక వదక పలపనచరసద.  20    డమసడస త సమమ
నటసనచరసద.           ఈ సమమ పలపన బ ఎస ఎన ఎల పరరకణ పహ 1.4.2015 న

           హహ దరబద ల జరగన ఆసధప పప దశ సరరల బ ఎస ఎన ఎల ఉదకగల అధకరల
   ససఘల ఐకకవదక సదసస బలపరససననద. 

   సమమ జయపప దస చససదక ఉదకగల,     అధకరల ససఘల ఐకక వదక
         సమవశనన పప త జలన ల వసటన జరప జలన సస య సమహ కక సదససన,  జలన ల

      అనన బప సచలల ఉమమడగ పప చరనన నరధహసచటనక తగన కరకకప మనన
   రపసదసచలన ఈ సదసస తరమనససననద.   జలన లల పప త

యనయన/      అససయషన కడ తమ యనయన సభకలక సమమల
       పలల నలసన అవసరనన సరరకలర దధర పప త బప సచక వసటన తలయజయలన,

          ఆ సరరకలర కపన తమయనయన సరరల సకప టరక మరయఐకక వదక సరరల
  కనధనర క 5.4.2015       లగ పసపసచలన ఈ సదసస తరమనససననద.  ఈ

            పలపననసరసచ ఆసధప పప దశ సరరల ల వనన పప త ఒకర బ ఎస ఎన ఎల ఉదకగ,
        అధకరఈ సమమ లపలల నలనఈ సదసస ఏకగప వమగ తరమనససననద. 

 అభనసదనలత
    బ ఎస ఎన ఎల ఉదకగల,  అధకరల ససఘల,   అససయషనన ఐకక వదక

  ఆసధప పప దశ సరరల


