ఆల్ యూనియన్స్ & అసో సియేషన్స్ ఆఫ్ బిఎస్ఎన్సఎల్
ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కిల్
సర్క్యులర్ తేదీ 8.11.2018

వేతన సవరణ తదితర డిమ ండ్స్ పై మంత్రర గార్కచ్చిన హామీల అమలు కోసం
14.11.2018న అనిి జిలా కందరరలలో ర్ాాలీలు నిరవహంచండి
డిమ ండ్స్:
1. 1.1.2017 న ుండి వేతన సవర్కణ
2. 1.1.2017 న ుండి పెనషన్ సవర్కణ
3. పే స్ేయలు మ్యాగ్జిమ్మ్ పెై కాకుుండా బేస్ిక్ పే పెై లెక్యుంచి పెనషన్ కుంట్రబ
ి యాషన్ చెల్లుంపుకు బిఎస్ఎన్ఎల్
న అన మ్తుంచాల్.
4. బిఎస్ఎన్ఎల్ కు 4జి స్ెెక్రమ్ కేట్ాయుంచాల్.
5. బిఎస్ఎన్ఎల్ రజకూరట్ీస్ కు 2వ పిఆరజి పికార్కుం సూపర్ యన ావేషన్ బెనిఫిట్సి అమ్లు చేయయల్.
బిఎస్ఎన్ఎల్ నాన్ -ఎగ్జికరాట్రవ్ మ్రజయు ఎగ్జికరాట్రవ్ లు అనేక పో రాట్ాలు చేస్న
ి అనుంతర్కుం 24.2.2018న
ఏయయఎబి (అల్ యయనియన్ి & సో స్ియష
ే న్ి ఆఫ్ బిఎస్ఎన్ఎల్) నాయకులతో కమ్యానికేషన్ి మ్ుంతి శ్రూ
మ్నోజ్ స్ినా ా గ్ార్క్ జరజపన
ి చర్కచలలో పెై డిమ్యుండ్సి పరజష్ాయరానిక్ హామీ ఇచాచర్క్. కానీ ఇవి అమ్లు చేయుట్కు
డిఓట్ర ఎట్సవుంట్ర చర్కాలు తీస కోలేద . కాబట్ర్ ఏయయఎబి పిలుపునన సరజుంచి

29.10.2018న పెస్
ి

కానఫరెన ిలన , 30.10.2018న ధరాాలు దేశ వాాపితమ్ుగ్ా నిర్కవహుంచామ్ు. తద పరజ 2.11.2018న డిఓట్ర
స్ెకూట్
ె రీ శ్రూమ్త అర్క్ణా స ుందర్క రాజన్ గ్ార్క్ ఏయయఎబి నాయకులతో చరజచుంచార్క్.
“ఆరజిక సోి మ్త” నిబుంధనన ుండి మినహాయుంపునిచిచ బిఎస్ఎన్ఎల్ లో వేతన సవర్కణకు అన మ్తుంచాలని
కోర్క్తూ కేబినెట్ నోట్ తయయర్క్ చేస్ి కేబినెట్ ఆమోదానిక్ పుంపిసా ామ్ని మ్ుంతిగ్ార్క్ ఇచిచన హామీ విషయుం లో
బిఎస్ఎన్ఎల్ న ుండి కొనిా పిశాలన ఒక వార్కుం లోగ్ా అడుగుతామ్ని, వీట్రక్ జవాబు వచిచన అనుంతర్కుం తగు
చర్కా తీస కుుంట్ామ్ని, వీలయనుంత తవర్కగ్ా ఈ పని చేసా ామ్ని డిఓట్ర స్ెకూట్
ె రీ అనాార్క్. బిఎస్ ఎన్ఎల్ కు 4జి

స్ెెక్రమ్ కేట్ాయుంపుకు సుంబుంధుంచిన కేబినెట్ నోట్ న ఇతర్క మ్ుంతితవ శాఖల పరజశ్రలనకు పుంపిుంచామ్ని,
తవర్కలోనే దానిని కేబినెట్ అన మ్తక్ పుంపిసా ామ్ని అనాార్క్. డిఓట్ర క్ బిఎస్ఎన్ఎల్ చెల్లుంచే పెనషన్ కుంట్రబ
ి యాషన్
పే స్ేయలు మ్యాగ్జిమ్మ్ పెై కాకుుండా బేస్ిక్ పే పెై చెల్లుంచేుంద కు డిఓట్ర స్ిఫార్క్ి చేస్ి దానిని డిఓఈ (డిపారె్ముంట్ ఆఫ్
ఎకెిపుండిచర్) ఆమోదుం కోసుం వచేచ వార్కుం లోగ్ా పుంపిసా ామ్ని అనాార్క్. ఉదయ ాగుల పే రజవిజన్ తో పెనషన్ రజవిజన్
న మ్ుడిపట్
ె ్ కరడదని ఏయయఎబి చేసా నా వాదన సమ్ుంజసమేనని డిఓట్ర స్ెకూట్
ె రీ గురజాుంచినట్స
ల గ్ా అనిపిుంచిుంద.
ఈ విషయమై వెుంట్నే తనతో చరజచుంచాలని ముంబర్(సరీవస్ెస్) న ఆదేశుంచార్క్. బిఎస్ఎన్ఎల్ రజకూరట్ీస్ కు 30
శాతుం సూపర్ యయన ావేషన్ బెనిఫిట్సి

సమ్సాని బిఎస్ఎన్ఎల్ మేనజి
ే ముంట్ే పరజషయరజుంచాలని డిఓట్ర స్ెకూట్
ె రీ

అనాార్క్. మ్రో 2 శాతుం పెుంచే విషయుం పరజశ్రల్సా నాామ్ని బిఎస్ఎన్ఎల్ స్ిఎుండి హామీ యచాచర్క్.
డిఓట్ర స్ెకూట్
ె రజ తో సమ్యవేశుం మ్ుగ్జస్న
ి అనుంతర్కుం ఏయయఎబి సమ్యవేశమై ఈ చర్కచలపెై సమీక్ిుంచిుంద. 4 జి
స్ెెక్రమ్ కేట్ాయుంపు, పెనషన్ కుంట్రబ
ి యాషన్, పెనషన్ రజవిజన్ పెై చర్కచలు సుంతృపిా కర్కమ్ుగ్ా వునాట్స
ల భావిుంచిుంద.
స్ెకూట్
ె రీ ట్ెల్కాుం వెైఖరజ

సాన కరలమ్ుగ్ా వునాపెట్రక్ పే రజవిజన్ విషయమ్ులో చెపుెకోదగ్జన పిగత లేదని

భావిుంచిుంద. కాబట్ర్ 14.11.2018న తలపెట్్ న
ర
రాాలీలు పెదద ఎతత
ా న జర్కపాలని పిలుపునిచిచుంద. ఈ
పిలుపునన సరజుంచి అనిా జిలయలలలో ఏయయఎబి లో వునా యయనియనల అసో స్ియేషనల భారీ సాియలో ఈ రాాలీ
(ఊరేగ్జుంపు) లన సమక
ై ామ్ుగ్ా నిర్కవహుంచాలని విజఞ పిా చేసా నాామ్ు.
అభినుందనలతో

