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జన��క్ ��మ్స్ స�� ��్టంగ్ ఆరగ్��ౖజ�షన్ (GNSO)

GNSO ���స్ల్, ICANN బ� ర్్డ ల��� AC 
సమసయ్ను గ���త్సుత్ ం��.
ఒక��ళ సమసయ్ ఏ�ా��్ార య �ాల�ీ 
�క్క ఫ�తమ� అ� GNSO ���స్ల్ 
ప��గణనల��� �సుక�ంట�ం��.

ఒక��ళ అవ�ను అ��ే, GNSO ���స్ల్ 
�్ార థ�క సమసయ్ ���� ర�్ట � ��ర�త�ం��.

�ిబ్బం�� ప�్ల క్ �ా��ంట్ �ీ��యడ్ ��రక� 
�్ార థ�క సమ�ాయ్ ���� ��్ట� ప�్ల ష్ �ేసుత్ ం��.

ప�్ల క్ �ా��ంట్ ��వ�య్ తర��ాత, GNSO 
���స్ల్ ప��గణన ��రక� త��� సమ�ాయ్ ���� ర్్ట 
స�్మట్ �ేయబడ�త�ం��.

GNSO ���స్ల్ త��� సమసయ్ ���� ��్ట� 
ప��గణనల��� �సుక�ంట�ం�� మ��య� PDP 
�్ార రం�ం��ల� అ� �ర్ణయం �సుక�ంట�ం��.
ఒక��ళ అవ�ను అ��ే, GNSO ���స్ల్ 
PDP WG ��రక� ��ర్ట��న్ అ�వృ��ధ్  
�ేసుత్ ం��/�ీ్వక��సుత్ ం��.
PDP WG ర��� ం��ంచడం ��రక� GNSO  
���స్ల్ �ాలంట�ర్ల ��రక� �లి�సుత్ ం��.

WG కమ�య్�ట�� సంప్ర��సుత్ ం�� మ��య� 
ప�్ల క్ �ా��ంట్ �ీ��యడ్ ��రక� �్ార థ�క ���� ర్్ట 
అ�వృ��ధ్  �ేసుత్ ం.

స�కష్ల తర��ాత, WG త��� ���� ��్ట� GNSO
క� స�్మట్ �ేసుత్ ం��. 

GNSO ���స్ల్ త��� ���� ��్ట� స���సుత్ ం�� 
మ��య� �ీ్వక��ం��ల� అ� ప��గణ�సుత్ ం��.

ఒక��ళ �ీ్వక��ం�నట్ల��,ే GNSO ���స్ల్ 
త��� ���� ��్ట� ICANN బ� ర�్డ � స�్మట్ �సేుత్ ం��

ICANN బ� ర�్డ ల� కమ�య్�ట� మ��య� 
GAC ఉంట�ం��.
ICANN బ� ర్్డ త��� ���� ర్్ట �ి�ారసుల��ౖ 
ఓట� �ేసుత్ ం��.

ICANN బ� ర�్డ  ��్వ�ా 
ఓట�

వ��్కంగ్ గ�� ప� ఏ�ాప్ట�
 �ేయడం

సమసయ్ �క్క ప����

త��� ���� ��్ట� జ�గ�తత్�ా ఆల��ంచడం

PDP �్ార రం�ంచడం

సమసయ్ను 
గ���త్ంచు

GNSO �ాల�ీ �ెవల��్మంట్ �్ార ��స్
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gnso.icann.org
GNSO గ���ం� మ��ంత ��ర�్చ��ం��

GNSO ���స్ల�్ల  21 మం�� సభ�య్ల���న్ర� — 2 హౌసు్ల �ా �భ�ంచబ��ం�� 
(�ాంట�్ర ��్టడ్ మ��య� ��న్- �ాంట�్ర ��్టడ్ �ా��్టల�) — జన��క్ ట�ప్-ల�వల్ �ొ���న్ ��మ్ 

(gTLD) �ాల�ీల��ౖ(ఉ��., .com, ��తత్  gTLD) ప��ే���ార� .

ccNSO (���స్ల్ మ��య� సభ�య్ల�) కంట�్ర ��డ్ ట�ప్-ల�వల్ �ొ���న్ ��ర� (ccTLD) 
�ాల�ీల� (ఉ��., .br, .uk)క� సంబం��ం�న ��్ల బల్ �ాల�ీల��ౖ ప��ేసుత్ ం��.

�ేశ ��డ్ ��ర్ల స�� ��్టంగ్ ఆరగ్��ౖజ�షన్ (ccNSO)

ccNSO �ాల�ీ �ెవల��్మంట్ �్ార ��స్

ఇష�్ట � ���� ర్్ట ��రక� ccNSO ���స్ల్, 
ICANN బ� ర�్డ , ��జనల్ ccTLD 
ఆరగ్��ౖజ�షను్ల , SO/AC ల��� ccNSO 
�క్క క�సం 10మం�� సభ�య్ల� 
అవసరం అవ���ర�.

ccNSO ���స్ల్ ఇష�్ట � ����జ��న్ 
అ�ా�ంట్ �ే�ాత్ ర�.

సమసయ్ ccNSO �క్క ప����ల� ఉనన్�� 
ల��� అ� ఇష�య్ ����జర్ �లె�సుక�ంట�డ�.
ICANN �బంధనలను సమసయ్ �క్క 
ప����� మ��య� ప����� �ర్వ��ాత్ �.

ఒక��ళ సమసయ్ ప����ల� ఉనన్ట్ల��ే 
ccNSO ఇష�్ట � ���� ��్ట� ఆ���సుత్ ం��, 
PDP �్ార రంభం అవ�త�ం��.
ccNSO ���స్ల్ ప�్ల క్ ��ట�స్ ఇసుత్ ం�� 
మ��య� ప�్ల క్ �ా��ంట్ ��ీ�యడ్ 
�్ార రంభం అవ�త�ం��.

�ాల�ీ అ�వృ��ధ్  �ేయడం ��రక� ccNSO 
���స్ల్ Wg� అ�వృ��ధ్  �ేసుత్ ం��.
WG �్ార థ�క ���� ��్ట� జ��� �ేసుత్ ం��.

WG ప�్ల క్ �ా��ంట్ �ీ��య��న్ 
�్ార రం�సుత్ ం��.
WG త��� ���� ��్ట� ఉతప్�త్  �ేసుత్ ం��.
ccNSO ���స్ల్ GAC ఇనుప్ట్ ��రక� అభయ్��్థసుత్ ం��.

�ెవలప్ �ాల�ీ

ICANN బ� ర�్డ  
��్వ�ా ఓట�

PDP �్ార రం�ంచడం

CCNSO ��్వ�ా ఓట� 
(��ండ� దశల�)

సమసయ్ ���� ర్్ట గ���ం� అభయ్��్థసుత్ ం��
1

2

3

��్టజ్ 1. ccNSO ���స్ల్ త��� ���� ��్ట� 
జ�గ�తత్ �ా ఆల��సుత్ ం��,మ��య� ఒక��ళ 
�ీ్వక��ం�నట్ల��ే, తన సభ�య్లక� 
�ి�ారసు �ేసుత్ ం��.
��్టజ్ 2. ఒక��ళ సభ�య్ల� 
ఆ���ం�నట్ల��ే, ccNSO ���స్ల్ 
త��� ���� ర్్ట � ICANN బ� ర్్డ క� స�్మట్ 
�ేసుత్ ం��

ICANN బ � ర్్డ త��� ��� � ర్్ట �ి�ారసుల��ౖ 
ఓట� �ేసుత్ ం��, అ��ే జ��య చట�్ట లక� 
స�ా్వ���ా�ాల�ంట��.
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�ేశ ��డ్ ��ర్ల స�� ��్టంగ్ ఆరగ్��ౖజ�షన్

సమసయ్ �క్క 
ప����
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అడ్రస్ స�� ��్టంగ్ ఆరగ్��ౖజ�షన్ (ASO)

ASO అడ్రస్ ���స్ల్ (AC) 15 మం�� �ాలంట�ర్లను క��� ఉం�� —  ప్ర� ��జనల్ 
ఇంట��న్ట్ ����ీ్ట �స్ (RIR)* నుం� మ�గ�గ్ ర� — �ర� ��్ల బల్ ఇంట��న్ట్ 

�� ్ర ట��ాల్ (IP) �ర���మ� �ాల�ీ.

ASO ��్ల బల్ �ాల�ీ �ెవల��్మంట్ �్ార ��స్

ఏ వయ్��త్ అ��� ��్ల బల్ �ాల�ీ ప్ర�� జ�న్ 
ASO AC ల��� RIRక� స�్మట్ �ేయవచు్చ.

RIR PDP ��్ల బల్ �ాల�ీ ప్ర�� జ�న్ జన��ట్ 
�ేసుత్ ం��.

ICANN బ� ర్్డ క��� ��్ల బల్ �ాల�ీ 
ప్ర�� జ�న్ అభయ్��్థంచవచు్చ

ఐదుగ�ర� RIR ��్ల బల్ �ాల�ీ ప్ర�� జ�న్ 
స����ాత్ ర�

ఐదుగ�ర� RIR ఒ���ధం�ా ��్ల బల్ �ాల�ీ 
ప్ర�� జ�న్ ఆ����ాత్ ర�.

ఐదుగ�ర� RIR స���ంచడం ��రక� 
��్ల బల్ �ాల�ీ ప్ర�� జ�న్  ASO AC�� 
పంప���ర�.

ASO AC సవ��ంచబడ్డ ��్ల బల్ �ాల�ీ 
ప్ర�� జ�న్ ICANN బ� ర�్డ క� స�్మట్ �సేుత్ ం��.

ICANN బ� ర�్డ  ఆ���ంచవచు్చ, 
�రస్క��ంచవచు్చ, మ�ర�ప్లను ��రవచు్చ 
ల��� ఎల�ంట� చరయ్ �సు��క�� వచు్చ.

*��జనల్ ఇంట��న్ట్ ����ీ్ట �ల� (RIR)
   AFRINIC  ఆ�ి్ర�ా 
   APNIC   ఆ�ియ� మ��య� ఫ�ి�ిక్ �్ార ంతం
   ARIN    ��న��, క���యన్ �క్క ���ాల�, ఉతత్ర అట�్ల ంట�క్ ��వ�ల�, మ��య� య�.ఎస్ 
   LACNIC   ల�ట�న్ అ�����ా మ��య� క���యన్ �క్క ���ాల�
   RIPE NCC  య���ప్, మధయ్�్ార చయ్ం మ��య� ��ంట్రల్ ఆ�యి� �క్క ���ాల�

ICANN బ� ర�్డ  ��్వ�ా స�కష్

ఆవశయ్కతల� �ెల�సు��వడం

RIRల� మ��య� ASO AC ��్వ�ా 
స���ంచబడ�త�ం��.

సమసయ్ను గ���త్ంచు
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ASO గ���ం� మ��ంత ��ర�్చ��ం��

అడ్రస్ స�� ��్టంగ్ ఆరగ్��ౖజ�షన్

ASO AC �ాల�ీ ప్ర�� జల్ ���ి�ట�ర్ 
ట�మ్(PPFT)� �య�సుత్ ం��. 

��్ల బల్ �ాల�ీ ప్ర�� జల్ ల��� IANA ఫ���ల��ౖ 
���ధ్ష్ట  చరయ్ల� అవసరమ� అ� ASO AC ల��� 
PPFT �ెల�సుక�ంట�ం��.

��్ల బల్ PDP� ASO AC అవల�కనం ేసుత్ ం��.

జన��క్ ��మ్స్ స�� ��్టంగ్ ఆరగ్��ౖజ�షన్


