డిసెంబరు 12,13 రెండు రోజుల సమ్మె జయప్రదెం చేయెండి
డిమ ెండ్స్
1. 1.1.2017 నసెండి 15 శాతెం ఫిట్ెెంటు తో వేతన సవరణ చేయ లి. అలవెనస్లు రివజ్
ెై చేయ లి. 2వ
పి ఆర్ సి లో వదిలివేయబడిన సమసయలు ప్రిష్కరిెంచాలి.
2. బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ సబి్డియరి టవర్ కెంపనీ ఏరాాటు నిరణయ నిి ఉప్సెంహరిెంచాలి.
నికర నష్టాలను తగ్గించుక ింటూ, నిరవహణ లాభాలను పించుక ింటూ, 2018-19 నాటికి నికర లాభాలోచ్చే
దశక చ్చరుక ింటూ, మాక పో టీ బిఎస్ఎన్ఎల్ మాతరమే నని ర్లయన్్ జియో అధినేత ముఖేష్ అింబానీ
చ్ెప్పక తప్పని స్థితికి ఎదుగుతూ, ప్రభుతవము సహకర్స్తే మర్ింత ఎదిగే దశక చ్చరుక నన బిఎస్ఎన్ఎల్
ను దెబబతీస్త ప్నిలో మోడి ప్రభుతవము వుననది. ఇిందులో భాగముగటనే బిఎస్ఎన్ఎల్ క గల 65 వేల స్ల్
టవరు్ను విడగొటిా ఒక సబి్డియర్ టవర్ కింపనీ ఏరటపటుక

తదావరట బిఎస్ఎన్ఎల్ విభజనక

నిరణయించింది. దీని వలన టవర్ కింపనీ మర్యు బిఎస్ఎన్ఎల్ రిండూ నష్టాల పటలవుతాయ. ప్రయవేటు
ప్రిం చ్చస్తిందుకే ఈ ఏరటపటు.
వరుసగట 3 సింవత్రటల నికర నష్టాలలో వునన ప్రభుతవ రింగ సింసి లను “ఇని్పథయింట్ స్థక్” (జబుబ
పటరరింభిం కటబో తునన కింపనీ) కింపనీగట ప్రకటిించ్ాలని మోడి ప్రభుతవము 2015 అకటాబరు 29న ఇచేింది.
ఈ ఆరడరు ప్రకటరిం బిఎస్ఎన్ఎల్ ను ఇని్పథయింట్ స్థక్ కింపనీగట డిఓటి నిరటార్ించింది. బాగు చ్చస్త పతరుతో
ఉదయ ోగుల సింఖో తగ్గించ్ాలని అిందుక

విఆర్ఎస్ లేదా ర్టైరమింటు వయసు 58 సింవత్రటలక తగ్గింప్ు

అమల చ్చయాలని బిఎస్ఎన్ఎల్ ను కటర్ింది. మేనేజిమింటు గనుక ఈ విషయిం లో ముిందుక పో తచ
అిందుక వోతిరేకముగట ఐకోముగట పో రటడాల్స్న అవసరిం వుననది. ఎింటిఎన్ఎల్ లో అనేక సటరుు విఆర్ఎస్
అమల జర్గ్నప్పటికి నష్టాల పరుగుతునానయ. కటబటిా ఉదయ ోగుల తగ్గింప్ు ప్ర్ష్టారిం కటదు.
నష్టాలలో వునన ప్రభుతవ రింగ సింసి లలో వేతన సవరణ లేదని 3.8.2017న డిపథఈ ఇచేన ఆరడరు దావరట
ప్రభుతవము ప్రకటిించింది. నష్టాలలో వునన బిఎస్ఎన్ఎల్ క కూడా ఇది వర్ేసే ుిందని డిఓటి అింటుననది.
కటనీ బిఎస్ఎన్ఎల్ బో రుడ 15 శటతిం ఫథటమింట్ బెనిఫథట్ తో వేతన సవరణ జరపటలని, అిందుక అదనముగట

అవసరమయయో వనరులను తాము సమీకర్ించుకటగలమని తీరటమనిించ ప్రభుతవ ఆమోదిం కటసిం డిఓటి కి
ప్ింపథించింది. డిఓటి ఇిందుక అనుకూలముగట ఒక ప్రతిపటదనను కేిందర మింతిరవరగ ిం క ప్ింపథించ దాని
ఆమోదిం ప ిందితచ వేతన సవరణ జరుగుతుింది.

కటనీ ఇటువింటి ప్రతిపటదనను కేిందర మింతిరవరటగనికి

ప్ింపథించ్చిందుక డిఓటి అనుకూలముగట లేదు. సింసి విభజన, ఉదయ ోగుల తగ్గింప్ు, వేతన సవరణ నిరటకరణ కి
అనుకూలముగట వోవహర్సే ుననది.
ఆర్ిక ప్ర్స్ి తి
థ సర్గట లేని బిఎస్ఎన్ఎల్ వదద వేతన సవరణక డబుబలెకాడినుిండి వసటేయని, ప్రభుతవము
కూడా ఈ విషయములో సహకర్ించ్చ ప్ర్స్ి తి
థ లో లేదని కమయోనికేషను్ మింతిర శ్రీ మనోజ్ స్థనా ా అనానరు.
కటనీ ప్రయవేటు టల్సకటిం కింపనీలక రటయతీల్సవవటానికి మాతరిం ప్రభుతవిం వదద డబుబల ింటాయ. నష్టాలలో
వునానయని చ్ెపథప ప్రయవేటు టల్సకటిం కింపనీలను ఉదా ర్ించ్చిందుక ఒక కమిటీని నియమిించ ఆ కమిటీ
ఇచేన స్థఫటరు్ల ప్రకటరిం వటటికి రటయతీల్సచ్చేిందుక

ప్రభుతవము

సింస్థదామవుతుననది. కటరొపరేట్

కింపనీలక లక్ష కటటు పైగట ఋణ మాఫీ చ్చస్థ, వటటి ప్రయోజనాల కటసిం ప్రభుతవ రింగ సింసి లను అమమటిం,
కటర్మక హక ాల రదుద చ్చయటిం, స్ింటిమింటు
ు రచేగొటిా ప్రజల మధ్ో ఐకోతని విచిననిం చ్చస్తిందుక
ప్ూనుక ింటునన దుషా శకే లను

పో ర త్హించటిం

తదితర వినాశకర విధానాలను మోడి ప్రభుతవము

అమల చ్చసే ుననది.
ఈ వినాశకర విధానాలను తిరపథప కొటిా

దచశ ప్రయోజనాలక

కటపటడుక నేిందుక , వేతన సవరణ సటధిించ్చిందుక

కీలకమయన బిఎస్ఎన్ఎల్ ను

సమైకోముగట పో రటడాలని బిఎస్ఎన్ఎల్ లో అనిన

యయనియను
ు , అసో స్థయయషనుు నిరణయించ్ాయ. పై డిమాిండు కటసిం 2017 డిస్ింబరు 12, 13 తచదీలలో 2
రోజుల సమమ చ్చయాలని పథల ప్ునిచ్ాేయ. ఈ రిండు రోజుల సమమ లో ఉదయ ోగుల , అధికటరుల అిందరూ
నూటికి నూరు శటతిం సమైకోముగట పటలగగనాలని విజఞ పథే చ్చసే ునానము.

బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ అనిి యూనియనసు/ అసో సియేష్నసు, -----------------జిలు
(సమ్మె నోటీససనిచ్చిన యూనియనసు/అసో సియష్
ే నసు—BSNLEU, NFTE, SNEA, AIBSNLEA, AIGETOA, FNTO,
SEWA BSNL, BTEU, BSNLMS, TEPU, BSNLOA, TOA BSNL, BSNL ATM)

