ఆల్ యూనియన్స్ & అసో సియేషన్స్ ఆఫ్ బి ఎస్ ఎన్స ఎల్
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సర్కిల్ , విజయవాడ
సర్క్యులర్ తేదీ 26.10.2018

వేతన సవర్కణ, తదితర్క సమసయలపై మంత్రిగార్క్ ఇచ్చిన హామీల అమలు కోసం పో రాట
కార్కయక్రమాలను జయప్ిదం చేయండి-ఏ యు ఏ బి పిలుప్ు
8.10.2018న ఢిల్లీలో జరిగిన ఏ యు ఏ బి (ఆల్ యూనియన్స్ అండ్ అసో సియేషన్స్ ఆఫ్ బిఎస్ఎన్సఎల్)
సమావేశమై వేతన సవర్కణ,తదితర్క సమసయల పై 24.2.2018న మంత్రిగార్క్ ఇచ్చిన హామీల అమలుపై
సమీక్ించ్చంది. 8 నెలలయనా ఒక్య సమసయ క్ూడా ప్రిష్ాయర్కం కాలేదు కాబటటి ఈ క్ంర ది డిమాండ్్ కోసం
ఆందో ళన కార్కయక్రమాలక్ు పిలుప్ునిచ్చింది.

డిమాండ్్
1. బి ఎస్ ఎన్స ఎల్ ఉదయ ోగులకు థర్డ్ పే ర్కవిజన్స
2. బి ఎస్ ఎన్స ఎల్ చెల్లంచే పెన్షన్స కంట్రరబ్ుోషన్స విషయం లో ప్రభుత్వ రూలు్ అమలు చేయాల్.
3. బి ఎస్ ఎన్స ఎల్ మేనేజిమంట్ు సమర్కపంచిన్ ప్రతిపాదన్లకు అన్ుగుణముగా బి ఎస్ ఎన్స ఎల్ కు 4 జి
సెపక్రమ్ కేట్ాయంచాల్.
4. బిఎస్ఎన్సఎల్ పెన్షన్రస్కు పెన్షన్స ర్కవిజన్స
5. 2వ పే ర్కవిజన్స లో వదిల్ వేయబ్డిన్ సమసోలు ప్ర్కషిర్కంచాల్

కార్కయక్రమాలు
1. 29.10.2018 న్ సర్కిల్ిజిలాల సాియలలో పెస్
ర ట్స్
2. 30.10.2018 న్ సి హెచ్ కయోిసర్కిల్ిజిలాల సాియలలో ధ్ర్ాాలు
3. 14.11.2018 న్ సర్కిల్ిజిలాల సాియలలో ర్ాోలీ లు
30.11.2018 లోగా ఈ సమసోలు ప్ర్కషిర్కంచక పో తే సమె చేయాల్. త్గు సమయం లో సమె తేదీ నిరణ యంచ
బ్డుత్ ంది.

24.2.2018న ఏ యు ఏ బి నాయక్ులతో జరిగిన సమావేశం లో క్మూయనికేషను్ శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రర
మనోజ్ సింహా గార్క్ వేతన సవర్కణ తదితర్క డిమాండ్్ పై ఇచ్చిన హామీలలో ఒక్యటట క్ూడా అమలు కాలేదు.
బిఎస్ఎన్సఎల్ ఉదో యగుల వేతన సవర్కణ విషయము లో 3వ పిఆరి్ వింించ్చన “ఆరిిక్ సోి మత” నిబంధననుండి
మంహాయంప్ును కోర్క్తూ ఒక్ కేబినెట్ నోట్ తయార్క్ చేసి కేంది మంత్రి వర్కగ ఆమోదానిక్ ప్ంపిసా ామని ఈ
సమావేశం లో మంత్రి గార్క్ హామీ యచాిర్క్.
బిఎస్ఎన్సఎల్ మేనేజిమంటు చేసన
ి ప్ిత్రపాదనక్ అనుగుణముగా 4జి

సెక్ిరమ్ ను బిఎస్ఎన్సఎల్ క్ు తవర్కలో

కేటాయసాామని హామీ యచాిర్క్. పార్కీ మంటు లో క్ూడా ఇదే విధముగా ప్ిక్టటంచార్క్.
పనష న్స క్ంటటిబూయషన్స ను పే సేయలు మాయగిిమం పై కాక్ుండా బేసిక్ పే పై మాతిమే చెల్ీంచేందుక్ు ప్ిభుతవము
ఆర్కడర్క్్ ఇచ్చింది కాబటటి బిఎస్ఎన్సఎల్ క్ు క్ూడా ఇదే ర్కూల్ ను వరిాంప్జేయాలని మంత్రిగార్క్ ఈ సమావేశం లో
డిఓటట సకరట
ర రీని ఆదేశంచార్క్.
బిఎస్ఎన్సఎల్ లో విల్లనమయన ఉదో యగులక్ు పనష న్స రివిజన్స చేయాలనే డిమాండ్ క్ు క్ూడా మంత్రి గార్క్
సానుక్ూలముగా సెందించార్క్.
కానీ “ఆరిిక్ సోి మత” నిబంధననుండి బిఎస్ఎన్సఎల్ ను మనహాయంచ్చ వేతన సవర్కణ క్ు అనుమత్రంచాలని
కోర్క్తూ కేబినెట్ క్ు ప్ంపించాల్్న “కేబినెట్ నోట్” ను మంత్రిగార్క్ హామీ యచ్చి 8 నెలలయనప్ెటటక్ డిఓటట
ఇంతవర్కక్ూ తయార్క్ చేయలేదు. ఈ కేబినెట్ నోట్ తయార్క్ చేసిన తర్క్వాత క్ూడా దానిని ఇతర్క మంత్రితవ
శాఖల క్ు ప్ంపి వాటటతో సంప్ిదించాల్. ఇందుక్ు మరి కొనిి నెలల సమయం అవుత ంది.
కేబినెట్

నోట్

తయార్క్ చేయటం లో

డిఓటట చేసా ుని జాప్యం వలన

ఉదో యగులక్ు వేతన సవర్కణ

నిరాక్రించ్చనటీ వుత నిది. ఫిబివరి/ మారిి 2019 లో పార్కీ మంటు ఎనిిక్లు ప్ిక్టటంచే అవకాశం వుంది.అ
తర్క్వాత ఆరిిక్ సోి మత నిబంధన నుండి మనహాయంచ్చ

బిఎస్ఎన్సఎల్ లో వేతన

సవర్కణక్ు కేబినెట్

అనుమత్రంచే అవకాశం రోజు రోజుక్ తగుగత ంది.
బిఎస్ఎన్సఎల్ ఆరిిక్ ప్రిసత్రని
ిి
సాక్ుగా చూపించ్చ వేతన సవర్కణ మరియు హెచ్ఆర్ఏ సవర్కణలను నిరాక్రించటం
అసమంజసమేగాక్ తప్ుెదారి ప్టటించేదిగా వునిది. రిలయెన్స్ జియో వచ్చి వినాశక్ర్క ధర్కల వింానానిి
అమలుచేసినందున టెల్కాం మారరయట్ మొతా ముగా విచ్చినిమయంది. బడా టెల్కాం క్ంపనీలయన ఎయరరిల్,
వొడాఫో న్స, ఇడియా లు క్ూడా నష్ాిల పాలయాయయ. ఇంతేగాక్ భారీ ఋణ భార్కం తో సతమతమవుత నాియ.
కానీ బిఎస్ఎన్సఎల్ అప్ుెలు చాలా తక్ుయవగా వునాియ. 2017 లో మొబైల్ వినియోగదార్క్ల పర్క్గుదల రేటు
విషయం లో ఎయరరిల్, వోడాఫో న్స, ఐడియా ల క్నాి

బిఎస్ఎన్సఎల్ ఎక్ుయవ సాంించ్చంది. టటఆర్ఏఐ నివేదిక్

ప్ికార్కం 2017 లో ఏజిఆర్ ( అడ్ి సి డ్ గారస్ రరవెనూయ= సర్క్ుబాటు చేయబడిన సూ
ి ల ఆదాయం)

పర్క్గుదల

సాంించ్చనవి రిలయన్స్ జియో మరియు బి ఎస్ ఎన్స ఎల్ లు మాతిమే. ఏపిిల్ 2018 నుండి జూన్స 2018
తెైమాసిక్ం లో అంతక్ ముందు గల తెైమాసిక్ం తో పో ల్సేా

ఏజిఆర్ విషయం లో 6.8 శాతం పర్క్గుదలను

బిఎస్ఎన్సఎల్ సాంించ్చంది.
బిఎస్ఎన్సఎల్ మునిగే ప్డ్వ కాదు. టెల్కాం సేవల రేటీ ు నిర్కంతర్కం తగుగతూ వుండ్టం సాధయం కాదని, 2019 ఏపిిల్
నుండి పర్క్గుతాయని మారరయట్ విశలీషక్ులు అంటునాిర్క్. కాబటటి బిఎస్ఎన్సఎల్ ఆరిిక్ సంక్ోభం తాతాయల్క్మే.
రేటీ పర్క్గుదల తో పాటు బిఎస్ఎన్సఎల ఆదాయం క్ూడా పర్క్గుత ంది. రిలయెన్స్ జియో వలన మారరయట్
విచ్చినిం ఆగిపో తే బిఎస్ఎన్సఎల్ ఆరిిక్ ప్రిసత్ర
ిి మర్క్గు ప్డ్టం మొదలవుత ంది.
బిఎస్ఎన్సఎల్ క్ు 4జి సెక్ిరమ్ కేటాయంప్ు ఆలసయం అయన కొదీు బిఎస్ఎన్సఎల్ ఆరిిక్ ఆరోగయం పై దాని ప్ిభావం
తీవిమవుత ంది. 4జి సెక్ిరమ్ కేటాయంప్ు లో జర్క్గుత ని జాప్యం, డిఓటట అందుక్ు సుముఖముగా లేదని
తెల్యజేసా ునిది.
పనష న్స క్ంటటిబూయషన్స విషయం లో ప్ిభతవ ఆర్కడ ర్క్ను అమలు చేయాలని మంత్రిగార్క్ సెషి ముగా చెపిెనా అమలు
చేయక్ుండా డి ఓ టట చేసా ుని జాప్యం ఆమోద యోగయం కాదు.
పనష న్స రివిజన్స ను వేతన సవర్కణ తో డిఓటట ముడి పటి టం సమంజసం కాదు. సిసిఎస్ పనష న్స ర్కూలు్ ప్ికార్కం
పనష న్స తీసుక్ుంటుని కేంది ప్ిభుతవ పనష నర్కీ క్ు పనష న్స రివిజన్స చేసిన ప్ిభుతవము అదే ర్కూల్ ప్ికార్కం పనష న్స
తీసుక్ుంటుని బిఎస్ఎన్సఎల్ పనష నర్కీ క్ు పనష న్స రివిజన్స నిరాక్రించటం సమంజసం కాదు. కాబటటి బిఎస్ఎన్సఎల్
ఉదో యగుల వేతన జరిగే వర్కక్ూ ఆగక్ుండా పనష నర్కీ క్ు పనష న్స రివిజన్స చేయాల్.
బి ఎస్ ఎన్స ఎల్ లో రిక్ూ
ర టయన వారిక్ 30 శాతం సూప్ర్ యనుయవేషన్స బనెఫట
ి ు్ ఇవావలని సక్ండ్ పి ఆర్ సి
ఇచ్చిన సిఫార్క్్ను ఆమోదించ్చ డి పి ఈ ఆర్కడర్క్్ను ఇచ్చింది. థర్డ పిఆరి్ క్ూడా దీనిని కొనసాగించాలని సిఫార్క్్
చేసింది. ఈ సిఫార్కసును క్ూడా డి పి ఈ ఆమోదించ్చంది. బేసక్
ి పే మరియు డి ఏ ల పై 30 శాతం వర్కక్ూ సూప్ర్
యానుయవేషన్స బనిఫిటు్ను ఇవావలని ఆర్కుర్క్్ ఇచ్చింది. కానీ బిఎస్ఎన్సఎల్ మేనేజిమంటు ఇప్ెటటక్ 21 శాతం
ఇచ్చింది. మరో 2 శాతం ఇచేిందుక్ు అంగీక్రించ్చంది. మగతా 7 శాతం క్ూడా ఇవావల్.
మంత్రిగారి హామీలను డిఓటట అమలు చేయక్పో గా డిఓటట సకరట
ర రీని క్ల్సి ఈ హామీల ఆమలు పై చరిించేందుక్ు ఏ
యుఏబి నాయక్ులను అనుమత్రంచాలని

అనేక్ సార్క్ీ విజఞ పిా చేసినా డిఓటట సకరట
ర రీ నుండి సెందన లేదు.

24.2.2018 సమావేశం లో ఇచ్చిన హామీల ఆమలు పై డిఓటట సకరట
ర రీతో ఏయు ఏబి నాయక్ులు చరిించ
వచిని మంత్రి గార్క్ చెపిెనా డి ఓ టట సకరట
ర రీ అందుక్ు సుముఖముగా లేర్క్.

ఈ ప్రిసిిత్రలో ఏయుఏబి నాయక్తవములో ఇప్ెటటకే 11.7.2018 న ప్ిదర్కశనలు, 24,25,26 జూల ై 2018న రిలే
నిరాహార్క దీక్షలు అమలు జరిగాయ. 1.8.2018న ఏ యు ఏ బి ప్ిత్రనిధులు పార్కీ మంటు లో మంత్రిగారిని క్ల్సి
చరిించార్క్. ఇచ్చిన వాగాునాలు ఆమలు చేయాలని విజఞ పిా చేశార్క్.
ముఖయమయన

ఈ

ప్రిషయరించుక్ునేందుక్ు

సమసయల

పై

మంత్రిగార్క్

ఇచ్చిన

హామీలన

అమలును

ఏయుఏబి నాయక్తవము ఎనిి సార్క్ీ ప్ియత్రించ్చనా

శాంత్రయుతముగా
డిఓటట సృష్ిిసా ుని

ఆటంకాలవలన ఏ సమసయ పైన క్ూడా ముందుక్ు పో వటం సాధయం కాలేదు.
ఈ ప్రిసత్రలో
ిి
ఢిల్లీ లో 8.10.2018న జరిగిన ఏయుఏబి సమావేశం పై ఆందో ళన కార్కయక్రమాలక్ు పిలుప్ునిచ్చింది.
ఇంతేగాక్ సకరట
ర రీ డిఓటట మరియు సిఏండి బిఎస్ఎన్సఎల్ లక్ు ఈ ఆందో ళనలను నిరావహిసా ామని తెల్యజేసా ూ
నోటీసుల్చ్చింది. 30.11.2018 లోగా వాగాునాలను అమలు చేయక్ పో తే

సమెక్ దిగుతామని ఈ నోటీసులో

తెల్యజేసింది.
కాబటటి 29.10.2018న పిస్ మీటు్ను, 30.10.2018న ధరాిలను, నవంబర్క్ 14న రాయల్లలను మన సరియల్ లో
అనిి జిలాీలో భారీ సాియలో అమలు చేయాలని, ఆ తర్క్వాత అవసర్కమైతే సమె క్ సంసిదధముగా వుండాలని
నిజఞ పిా చేసా ునాిము. ఇందుకోసం వెంటనే జిలాీ ఏ యు ఏ బి సమావే వశాలు జరిపి పై కార్కయక్రమాలను భారీ
సాాయలో అమలు చేసేందుక్ు తగిన ప్ిణాళిక్ను ర్కూప ందించాలని ఏ యు ఏ బి యూనియనీ /అసో సియష
ే నీ జిలాీ
కార్క్దదర్క్శలక్ు విజఞ పిా చేసా ునాిము.

అభినందనలతో

