
 

ICANN గుర ించి 

ద ఇింటర నెట్ కారపొరేషన్ ఫర అస ైన్్ నేమ్స్ అిండ్ నెింబర్ 
(ICANN) డొ మ ైన్ పేర్లను కేటాయిసుత ింది మర యు ఇింటర నెట్ 
యొక్క అింతరలలన అడ్రస్ బుక్ యొక్క కొన్ని కీలక్ సాింకేతిక్ 
భావనలను న్నర్వహిసుత ింది. ( ప్రత్యేక్ న్నరేేశకాల వేవసథ) 
 

ఎన్ని టాప్- లెవల్ డొ మ ైన్ లు ఉిండాలి, ఏది ఉన్నకిలో ఉిండాలి, 
అవి ఎవర కి కేటాయిించాలి, మర యు వాటిన్న నడిపే అసథథ త్ావలక్ు 
వర తించయ న్నబింధనలక్ు సింబింధిించిన విధానాలను ICANN 
అభివృదిే  చయసుత ింద.ి బహుళ వాటాదార్ుగా ప్రకియిగా ఈ విధానాలు 
ర్ూప ిందిించబడ్త్ాయి. 
 

ICANN ప్రసుత తిం యు.ఎస్ ప్రభుతవ కాింటరా క్్ కిింద తన మిషన్ న్న 
అమలు చయస్త ింది మర యు అఫథలియేిషన్ ఆఫ్ క్మిట్ మ ింట్ కిింద 
గలల బల్ క్మయేన్నటీకి బాధేత వహిసుత ింది.  
 

ICANN ప్రసుత తిం ఏక్ప్క్ష యు.ఎస్ ప్రభుతవ ప్ర్ేవేక్షణక్ు 
ముగ ింప్ు ప్లుక్ుతూ, గలల బలెైజేషన్ ప్రకియిలో న్నమగిమ ైింది. 
ICANN క్ు ప్రప్ించింలోన్న విభిని భాగాలోల  ఆఫీసులు మర యు 
ఎింగేజ మ ింట్ స ింటర లు ఉనాియి. ICANN ప ై సమాచార్ిం సింసథ , 
ప్ర పాలన, ప్రకియిలు మర యు కార్ేక్లాపాల శ్రణిి గుర ించి 
www.icann.org వదద  సమాచార్ిం లభేిం అవుత ింద.ి 

@ ICANN 

నాన్ క్మర ియల్ యయజర్ 
కాన్న్టయేయిెన్స్ 

www.ncuc.org 
 

మాత్ో చయర్ిండి!  
ICANN ప్ర ధిలో ఇింటరనిట్ ప ై వాణిజేే తర్ క్మయేన్నకేషన్ లు, 
యాక్ివిటీు మర యు ఆసక్ుత ల కొర్క్ు మర యు సింర్కి్ించడ్ింలో 
సమర థించడ్ింలో ఆసకిత ఉని వేక్ుత లు మర యు వాణిజేేతర్ 
సింసథ లను NCUC ఆహ్వవన్నస్త ింది.  

మాత్ో చయర్డ్ిం దావరా ICANN న్న మర ింత పార్దర్శక్మ ైన 
మర యు జవాబుదారల కారపొరేషన్ గా మీర్ు ర్ూప ిందిించడ్ింలో 
మీర్ు న్నజమ ైన ప్రభావిం చూపథించగలర్ు. మనిందర్ిం క్లిసథ 
వాణిజేేతర్ విన్నయోగదార్ుల యొక్క ఆసక్ుత లక్ు మర ింత 
బలింగా పరా తిన్నధేిం వహిించగలిం. 

NCUC లో చయర్డ్ిం దావరా ఇింటరనిట్ కొర్క్ు గలల బల్ ప్బ్లల క్ 
పాలసీన్న అభివృదిే  చయయడ్ింలో మీర్ు మర యు/లేదా మీ సింసథ  
నేర్ుగా పరా తిన్నధేిం వహిించయిందుక్ు అవకాశిం లభిసుత ింది.  

సింభావే సభుేలు నాన్ క్మర ియల్ సే్ క్ హో ల్ర్ గయిప్ు 
(NCSG) కొర్క్ు దర్ఖాసుత ఫారాన్ని ప్ూర త చయయాలి్ ఉింట ింది, 
దీన్నలోన్న NCUC, ICANN సింసథ లో ఉింది, మర యు మీర్ు 
చయరాలన్న అనుక్ుింట ని కాన్న్టయేయెిన్స్గా NCUC న్న 
ఎించుక ిండి. దర్ఖాసుత  ఫార్ిం ఇక్కడ్ లభేిం అవుత ింది: 
http://ncuc.org/page/become-a-member 
లేదాదావరా మాక్ు రాయిండి ncuc@ncuc.org. 

మ ిం మా ప్న్నలో అతేధిక్ భాగాన్ని ఇమ యిల్ లిసు్ లు 
మర యు ఇతర్ ఎలకా్ా న్నక్ ఫ్ాల ట్ ఫారాల దావరా చయసాత ిం.  

మ ిం ఏవిధింగా న్నర్వహిసాత ిం మర యు క్లిసథ ప్న్నచయసాత ిం అనేదాన్న 
గుర ించిన మర ింత సమాచార్ిం www.ncuc.org వదద  లభేిం 
అవుత ింద.ి  

ర్ిండి, మాత్ో చయర్ిండి! 
ర్ఫథక్ డాేమక్, ఛ ైర ఆఫ్ NCUC  

http://www.ncuc.org/
https://community.icann.org/display/gnsononcomstake/How+to+Join
మెయిల్%20చేయండి:ncuc@ncuc.org


ఇింటరనిట్ ప్ర పాలనలో మీ సవర్ిం వినేట ల గా చయయిండి 
మ ిం ఎవర్ు 

ICANN యొక్క జనర క్ నేమ్స్ సప్ ర ్ింగ్ ఆర్గనెైజేషన్ (GNSO) 
లో నాన్ క్మర ియల్ యయజర్ కాన్న్టయేయెిన్స్ (NCUC) 
అనేది పౌర్ సమాజ సింసథ లు మర యు వేక్ుత లక్ు కేిందరిం GNSO 
అనేది ICANN లో పరా తిన్నధేిం వహిించయ విభిని వాటాదార్ులు 
.com మర యు .org జనర క్ టాప్ లెవల్ డొ మ ైన్ (gTLD) పేర్ల 
పాలన కొర్క్ు ఏకాభిపరా య పాలసీలను అభివృదిే  చ ిందిించయ 
పరా ింతిం.  

NCUC ఇింటరనిట్ ప ై వాణిజేేతర్ క్మయేన్నకేషన్ మర యు 
యాక్ివిటీన్న సింర్కి్ించయ మర యు మదద త  ఇచయే డొ మ ైన్ పేర్ు 
సింబింధిత పాలసీప ై సాథ నాల కొర్క్ు వాదిసుత ింది. GNSO యొక్క 
నాన్ క్మర ియల్ సే్ క్ హో ల్ర్ గయిప్ు (NCSG) లో భాగింగా 
GNSO కౌన్న్ల్ యొక్క సభుేల మర యు ICANN యొక్క 
బో ర్ ఆఫ్ డ ైరనక్్ర్ల యొక్క ఒక్ సభుేడ ిఎన్నిక్త్ో సహ్వ ICANN 
యొక్క బాటమ్స అప్, బహుళ వాటాదార్ుల పాలసీ ర్ూప్క్లొన 
ప్రకియిలో మాక్ు న్నజమ ైన ఓటిింగ్ ప్వర ఉింది.  

మాక్ు 107 దయశ్ాలు మర యు ICANN- గుర తించిన మొతత ిం ఐదు 
జియోగాిఫథక్ పరా ింత్ాలోల  చ ిందిన 462మింది సభుేలునాిర్ు, 
వీర లో 111 వాణిజేేతర్  సింసథ లు మర యు 351 మింది 
వేక్ుత లునాిర్ు ( జనవర  2016 నాటికి).  

మా సభుేలోల  పౌర్ సేవచఛ మర యు మానవ హక్ుకలు, 
ఇింటరనిట్ సేవచఛ, విన్నయోగదార్ుల సింర్క్షణ, విదే, ప్ర శ్ోధన, 
అభివృదిే  మర యు ప్బ్లల క్ పాలసీ ఎడ్వక్సీ యొక్క అనేక్ ఇతర్ 
ర్ింగాలోల  ఇమిడి ఉని వేక్ుత లు మర యు లాభాపేక్ష లేన్న 
సింసథ లునాియి. 

మ ిం ఏమి చయసాత ిం 

తన వర కింగ్ గయి ప్ులు మర యు ఇతర్ పరా స స్ లత్ో సహ్వ ICANN లో 
పాలొించుక్ునే పౌర్ సమాజాన్ని మొబలెజై చయయడ్ిం 

ప్రప్ించవాేప్త ింగా ప్రతి సింవత్ర్ిం ICANN యొక్క మయడ్ు మీటిింగ్ లక్ు 
సభుేలను ప్ింప్డ్ిం, ఇవి ఉచితిం మర యు అన్ని ఆసకితప్క్ాలక్ు ఇది 
ఓప న్ గా ఉింట ింది 

GNSO కౌన్న్ల్ క్ు (NCSG) ప్రతిన్నధులను ఎించుక్ునేిందుక్ు 
సహ్వయప్డ్టిం, ఇది gTLD కొర్క్ు పాలసీన్న అభివృదేి పాలసీకి సహక్ర సుత ింది 

ICANN యొక్క నామినేటిింగ్ క్మయేన్నటీకి ప్రతిన్నధులను అపాయిింట్ 
చయయడ్ిం, ఇది బో ర్ ఆఫ్ డ ైరనక్్ర్ుల  మర యు ఇతర్ ICANN బాడీలను 
అపాయిింట్ చయసుత ింది 

పాలసీ ప జిషన్ లు అభివృదేి చయయడ్ిం మర యు సమర థించడ్ిం  

వాేపారాలు, ప్రభుత్ావలు మర యు ఇతర్ుల యొక్క ఉమమడి ఆిందో ళనల 
యొక్క వేవహ్వరాలప ై ICANN లోన్నఇతర్ వాటిదార్ులత్ో సహకార్ిం మర యు 
ఇింటరాక్్ అవవడ్ిం. 

గలల బల్ ఇింటరనిట్ పాలన సమసేలను వెలల డిించయిందుక్ు కానఫరనన్్ లు 
మర యు ఈవెింట్ లను న్నర్వహిించడ్ిం 

 

వాణిజేేతర్ ఉప్యోగాలు మర యు విన్నయోగదార్ులు 
వాణిజేప్ర్మ ైన ఆసక్ుత లు సవచఛింద మర యు సాధార్ణ 
విన్నయోగదార్ుల యొక్క ఆసక్ుత లను అధిక్మిించక్ుిండా 
చూడాలన్న మ ిం క ర్ుక్ుింటాిం 
వెైవిధేిం మర యు విన్నయోగదార్ుల ఎింపథక్ 
మ ిం ఒక్ ప్ టీ డొ మ ైన్ నేమ్స ఇిండ్సీ్ కిీ మదద త  ఇసాత ిం, ఇది 
ఇింటరనిట్ విన్నయోగదార్ులక్ు సృజనాతమక్, నాణేత మర యు 
చౌకనైన ఆఫర లను అిందిసుత ింది 
మానన హక్ుకలు 
అింతరాా తీయింగా గుర తింప్ు ప ిందిన మానవహక్ుకలత్ో సథథ ర్ింగా 
ఉిండయ డొ మ ైన్ నేమ్స పాలసీక్ు ఒక్ అప్ ర చ న్న మ ిం ప్ ర త్హిసాత ిం 
భావ వేకీతక్ర్ణ సేవచఛ 
భావవేకీతక్ర్ణను స నా్ర ింగ్ చయయడ్ిం మర యు క్ింట ింట్ న్న 
న్నయింతిరించడ్ిం దావరా ఇింటరనిట్ యొక్క సూఫర తన్న 
దుర వన్నయోగిం చయసే చర్ేలను మ ిం సవాలు చయసాత ిం 
గలప్ేత 
విచక్షణార్హిత న్నఘా కొర్క్ు డొ మ ైన్ ర జిసే్ షీన్ ర కార్ు్ లను 
ఉప్యోగ ించయ చర్ేలను మ ిం వేతిరేకిసాత ిం 
నాలెడా్ యొక్క పరా పథత  
అధిక్ మ ధో  సింప్తిత  ప్ర మిత లక్ు విర్ుదేింగా అింతరాా తీయ 
ప్రజాబాహుళేిం యొక్క సింర్క్షణను మ ిం సమర థసాత ిం 
అభివృదిే  
ప్రప్ించింలోన్న అన్ని పరా ింత్ాలోల  సామాజిక్- ఆర థక్ ఎదుగుదల 
మర యు అభివృదిే న్న ప్ ర త్హిించయ విధానాల కొర్క్ు మ ిం 
ప్న్నచయసాత ిం 
బహుళ భాషా ఇింటరనిట్ 
డొ మ ైన్ నేమ్స సేొస్ లో అన్ని సింసకృత లు మర యు భాషా 
బృిందాలు పరా తిన్నధేిం వహిించాలన్న మ ిం క ర్ుక్ుింటాిం 
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