
 

gTLD పాలసీలు ఏవిధంగా అమలు చేయబడతాయి? 
  
  
ఏకాభిపరాా య పాలస ీఅమలు ఫ్రామ్ వర్క్

జనరిక్ టాప్-లెవల్ డొమ�ైన్ నేమ్ పాలసీల యొకక్ అమలుకు ICANN యొకక్ గ్లో బల్ డొమ�ైన్స్ డివిజన్ (GDD) బాధ్యత వహిస్త ుంది.

� gTLD పాలసీలు GNSO 
ద్వారా అభివృదిధి  చెుందడుం 
మరియు సృష్టుంచబడుతుుంది, 
మరియు ICANN బో ర్డు  ద్వారా 
సీవాకరిుంచబడుతుుంది.

�  అమలుకు సుంబుంధిుంచిన 
విషయాల నిమగ్నతలో GDD ఈ 
పాలసీ అభివృదిధి  కార్యకలాపాలన్ 
పాటిస్త ుంది. 

�  ICANN బో ర్డు  యొకక్ ఆమోదుం 
అనుంతరుం, ఏకాభిపరాా య 
పాలసీ స్ఫారస్లన్ 
అమలు చేయడ్నికి GDD  
కార్యకలాపాలన్ నిరవాహిస్త ుంది.

� GDD ఒక పరాా జెక్ట పాలో న్ ని     
రూపొ ుందిస్త ుంది మరియు పాలసీ   
యొకక్ అమలులో సాయుం 
అుందిుంచడ్నికి ఒక IRTని 
ఏరాపాటు

తయారు చేయడం1 1-2 సుంవతస్రాలు పాలా న్2 2-4 నెలలు విశ్లాషణ మరియు డిజ�ైన్3 4-12 నలెలు

�  IRT ఏకాభిపరాా య పాలసీ(ఒకవేళ 
అవసరుం అయితే)కొరకు అమలు 
భాషన్ డర్ా ఫ్ట  చేయడుం కొరకు 
మరియు ఏదెైన్ కొతత  సర్వాస్(లు)
అభివృదిధి  చేయడుం కొరకు GDD 
కలిస్ పనిచేస్త ుంది. 

� ICANN స్బ్ుంది పబ్లో క్ 
    కామ�ుంట్ తో బేరసారాలు     
    జర్పుత్ర్.

�  అమలు సమయుంలో తలెతేత  కొతత  
పాలస ీసమస్యలు GNSO కు తిరిగి 
రిఫర్ చయేబడత్యి.

gTLD = జనరిక్ టాప్ -లెవల్ డొమ�ైన్ లు
GNSO =  జనరిక్ నేమ్స్ సపో రిటుంగ్ ఆర్గనెైజేషన్

IRT = అమలు సమీక్షా బృుందుం: GNSO మరియు ICANN కమ్్యనిటీ న్ుంచి GDD వాలుంటీర్ లన్  
        నియముంచ్కుుంటుుంది.

�  GDD తుద ిమదుింపు వివరాలన్ 
పరాకటసి్త ుంద ిమరియు కొతత  
పాలస ీఆవశ్యకతలప� ైఅవగాహన 
కలిపాుంచడుం కొరకు అవుట్ రచ్్ 
కార్యక్రమాలన్ నిరవాహిస్త ుంద.ి

�  GDD పరాా థమకుంగా కాుంటరాా కుట వల్ 
కాుంపలోయన్స్ కొరకు పరాా జకె్ట 
అమలున్ పరాా రుంభిస్త ుంద.ి

�  GDD ఏకాభిపరాా య పాలసీలన్ 
అమలు చేయడుంలో కాుంటరాా కుట వల్ 
కాుంపలోయన్స్ కొరకు ఒక వనర్ 
వలే పనిచేస్త ుంది. 

�  GDD ఏకాభిపరాా య పాలసీ 
అమలు కొరకు సమీక్షలకు 
మద్దతు ఇస్త ుంది.

అమలు4 6-12  నెలలు మద్దతు మరియు5 రివ్్య లక్ష్యాలు మరియు ఉదేదేశాయాలు

గ్లో బల్ డొమ�ైన్ డివిజన్ అనేది ICANN యొకక్ య్నిట్, ఇది IANA విధ్లన్ అుందిస్త ుంది 
మరియు కాుంటరాా కటర్లో మరియు స్వల ద్వారా  gTLD కొరకు ICANN పాలసీలన్ అమలు చేస్ుంద్కు  
ఇుంటరె్నట్ కమ్్యనిటీతని నిమగ్నుం చేస్త ుంది

ఏకాభిపరాా య పాలసీ అమలు పరాకి్రయలో ఊహాత్మక, జవాబుద్ర్, పారదర్శక మరియు సమర్థతకు 
మద్దతు ఇవవాడుం కొరకు GDD యొకక్ ఏకాభిపరాా య పాలసీ అమలు ఫ్రామ్ వర్క్ డిజెైన్ 
చేయబడుతుుంది.

ఈ ఫ్రామ్ వర్క్ మీద మరిుంత సమాచ్రుం కొరకు, సుందరి్శుంచుండి:  
icann.org/policy/implementation

ఒక పరాపుంచుం, ఒక ఇుంటరె్నట్
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