
ప్రతి గ్రా మానిక ిబ్రర డ్ బ్రయాండ్ సవేలాంద ాంచేదుకు కృషి.సఎిస్ : 
 

విజయవరడ:6 సపెెటాంబ్ర్రరష్టట రాంలోని ప్ట్టణాలతోపరట్ు ప్రతి గ్రా మానికి మెరుగ్ నై బ్రర డ్ బ్రయాండ్ సేవలను  :
అాందుబ్రట్ులోక ితచెేచాందుకు ప్రభుత్వాం అవసరమెనై చరయలు తీసుకుాంట్ ాందని ప్రభుత్వ ప్రధాన కరరయదరశి 
సో మవరరాం   విజయవరడ సఎిస్ కరయాంప్ు కరరరయలయాంలో దవ.ఆద తాయ నాధ్ దాస్ పేరకొనాారుిితీయ సేటట్ బ్రర డ్ 
బ్రయాండ్ కమిట్ీ సమావేశాం ఆయన అధ్యక్షత్న జరశగ్శాంద ఈసమావేశాంలో ప్రధానాంగ్ర ఇాండయిన్ ట్లెిగ్రా ఫ్ ర టై్ అఫ్ .
 వే రూల్స్2016 ప్రకరరాం ఆర్ఓడబ్ుయ ు పరలసీ నోట్ఫిెై చేయడాం, సేటట్ ఆర్ ఓడబ్ుయ ు పో రటల్స అమలు, నషే్టనల్స బిలిడాంగ్ 
కోడ్ 2016 అమలు, ఆర్ఓడబ్ుయ ు పెాండిాంగ్ కసేులు, రరష్టట రాంలో బ్రర డ్ బ్రయాండ్ పెనిట్రరష్టన్ సవేలను పో ర త్్హ ాంచడాం 
వాంట్ ిఅాంశరలపెై సమీక్ిాంచారు. 
 

ఈసాందరభగ్ర  సఎిస్ ఆద తాయ నాధ్ దాస్ మాట్రయ డుత్ూ దేశ వరయప్త ాంగ్ర 2022 నాట్ిక ినషే్టనల్స బ్రర డ్ బ్రయాండ్ మిష్టన్ 
కిాంద ప్రతి గ్రా మానికి హ సైీీ డ్ బ్రర డ్ బ్రయాండ్ సేవలను అాందుబ్రట్ులోక ితవేరలనా కేాందర ప్రభుత్వ లక్యయనిక ి
అనుగుణాంగ్ర రరష్టట రాంలో త్వరశత్గతిన అనిా గ్రా మాలకు బ్రర డ్ బ్రయాండ్ సేవలను అాందుబ్రట్ులోకి తచెేచాందుకు 
ప్రభుత్వాం అవసరమెనై అనిా చరయలు తీసుకుాంట్ ాందని సీష్టటాం చేశరరుత్వరలో నూత్న ఐట్ ివిధానానిా కూడా .
 ప్రభుత్వాం ప్రకట్ిాంచనుాందనిదానివలయ  బ్రర డ్ బ్రయాండ్ సేవలను గ్రా మ సరా యి వరకూ విసతరశాంచేాందుకు ఎాంత్గ్రనో 
దోహదప్డుత్ ాందని చెపరీరురరష్టట రాంలో భూరీ సరేవ ప్రకిాయలో బ్రర డ్ బ్రయాండ్ సవేలు ఎాంతో ఉప్యోగప్డతాయని  .
.అనాారు 
 

రరష్టట రాంలోని ప్రతి గ్రా మానిా డిజిట్ల ైజ్ చసేేాందుకు ప్రభుత్వాం పదెద  ఎత్ త న చరయలు తీసుకుాంట్ ాందని సిఎస్ ఆద తాయ 
నాధ్ దాస్ పరేకొనాారుమారుమూల గ్శరశజన పరర ాంతాలోయ  ఇాంకర బ్రర డ్ బ్రయాండ్ సవేలు విసతరణకు అడడాంకగి్ర ఉనా .
.అట్వీ శరఖ కియయర న్్ లు త్వరశత్గతిన వచచేలా చరయలు తీసుకుాంట్రమని సిఎస్ ఆద తాయ నాధ్ దాస్ చెపరీరు 
 

సమావేశాంలో డిపరర టమాంట్ ఆఫ్ ట్ెలికాం శరఖ డడిజిిలు రరమ్ కృష్టణ , రరఘవేాందర రరవు త్ద త్రులు బ్రర డ్ బ్రయాండ్ సవేల 
విసతరణకు సాంబ్ాంధ ాంచిన వివిధ్ అజ ాండా అాంశరలపెై మాట్రయ డారు. 
 

 

ఈసమావేశాంలో ఐట్ ిశరఖ ముఖయ కరరయదరశి జయలకిి , ప్ాంచాయతీ రరజ్ శరఖ కమిష్టనర్ గ్శరశజా శాంకర్, 

డిపరర టమాంట్ ఆఫ్ ట్లెికాం సీనియర్ డిడజిి జివిరరమకృష్టణ .,డడిజిి జిరరఘవేాందర.,వ ాంకట్రశాం,ఎసి్ ఆర్ అాండ్ బి 
ట్ిమురళీ కృష్టణ ., ప్ాంచాయతీ రరజ్ శరఖ ఇఎని్ సుబ్రార డిడఇత్ర అధ కరరులు పరలగొ నాారు. 
 

(ప్రచార విభరగాం సమాచార శరఖ అమరరవతి సచివరలయాం వరరశచ ేజారీ చేయడమెనైద ) 


