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సర్ిులర్ తేదీ 28.12.2018

2019 జనవరక 8, 9 తేదీలలో జర్గు దేశ వాప్త సరవత్రరక సమ్మెలో
బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉదయ ాగులందరూ నులగొనండి
రయమ్మైన కమ్రేడ్స్,
కైందర, రష్ ర ప్రభుతవవలు అనఽసరకసత ఽనన కరకెక వాత్రరైక

, ప్రజా వాత్రరైక విధవనవలకు మరకయు ప్రయవేటీకరణ

విధవనవలకు నిరసనగ ఈ క్రంది 12 డిమ ండ్స్ కోసం 2019 జనవరక 8

,9 తేదీలలో రండు రోజులు దేశ వాప్త

సరవత్రరక సమ్మె ఙేయ లని కైందర టరడ్స
ర యూనియనఽ
ా ఐ ఎన్ టి యు స , ఏ ఐ టి యు స , స ఐ టి యు, హెచ్ ఏం
ఎస్, టియుసస , ఏఐయుటియుస , సేవ (సెల్్ ఎంనుాయడ్స వుమ్మన్ అసో సయేషన్) , ఏఐససటియు , ఎల్పీఎఫ్ ,
యుటియుస, మరకయు కైందర రష్ ర ప్రభుత్వ ఉదయ ాగుల సంఘ లు , అనేక సవత్ంత్ర కరకెక సంఘ లూ , ఉదయ ాగుల
సంఘ లు నిరణ యంఙవయ. బిఎస్ఎన్ఎల్ లో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎంనుాయీస్ యూనియన్

, ఎన్ఎఫ్ టిఈ

బిఎస్ఎన్ఎల్ మజ్దదర్ సంఘ్ , టిఈయు —ఈ నవలుగు యూనియనఽ
ా కూడవ ఈ సమ్మెలో నులగొనవలని
నిరణ యంఙవయ. 24.12.2018న బిఎస్ఎన్ఎల్ సఎండి క్ సమ్మె నోటీసఽనిఙవాయ. మన సరకిల్ లో బిఎస్ఎన్ఎల్
ఏటిఎం కలస వసఽతననది.
డిమ ాండ్స్
1. ధ్రల ెర్గుదలనఽ ఆనులి- ఇందఽకోసం ప్రజాప్ంణీ వావసథ ని సరవత్రరకం ఙేయ లి మరకయు సర్కుల
వానురం లో ఊహాజనిత్ వానురనిన నిషేధింఙవలి.
2. ఉదయ ాగకత్ ెరకగైందఽకు నిరకదష్ చరాలు ఙేప్టట్లి. త్దవవర నిర్దయ ాగ సమసానఽ త్గకొంఙవలి.

,

3. ఎటువంటి మినహాయంప్ులు లేకుండవ కరకెక చటట్లనఽ ఖచ్చాత్ముగ అమలు ఙేయ లి. ఉలా ంఘంచ్చన
య జమ నవాలనఽ కఠకనముగ శిక్ింఙవలి.
4. కరకెక హకుిలు రదఽద ఙేసేందఽకు కరకెక చటట్లకు త్లెట్ న
ి సవరణ లనఽ విరమింఙవలి.
5. కరకెకులందరకక్ సమ జిక భదరత్, అందఽకు త్గకన నిధ్ఽల కైటటయంప్ు
6. కనీస వేత్నం ర్.18000 కు త్గొ కూడదఽ. ధ్రల ెర్గుదలక్ అనఽగుణముగ దీనిని ెంఙవలి.
7. సమసత రంగల కరకెకులు అందరకకీ కనీస ెనషన్ ర్.3000 ఇవవలి, ెనషన్ కు భదరత్ కలిీంఙవలి.
8. కైందర మరకయు రష్ట్రల ప్రభుత్వ రంగ సంసథ ల డిజినవవసె్మంటు , మరకయు వయాహాత్ెక అమెకం ేర్తో
జర్గుత్ునన ప్రయవేటీకరణ ఆనులి.
9. శశవత్ ప్నిక్ కంటటరకు్ వరిరా నఽ నియమించ రదఽ. వరకని రగుాలరైజ్ ఙేయ లి. కంటటరకు్ వరిరా కు
రగుాలర్ వరిరా తో సమ న వేత్నం ఇవవలి.
10. బో నస్, నురవిడంట్ ఫండ్స , గరటుాటీలెై వునన అనిన రకల స఼లింగులనఽ రదఽద ఙేయ లి. గరటుాటి ని
ెంఙవలి.
11. అా కైషన్ ెట్ న
ి 45 రోజులలోగ టరడ్స
ర యూనియన్ నఽ రకజిస్ ర్ ఙేయ లి. ఐ ఎల్ ఓ (అంత్రాతీయ కరకెక
సంసథ ) కనవవనష న్ 87, 98 లనఽ ప్రభుత్వము వవంటనే ఆమోదింఙవలి.
12. రైలేవ, ఇనా్రనఽ్, డిపెనఽ్, ెనషన్ వంటి కీలక రంగలలో ఎఫ్ డి ఐ లనఽ అనఽమత్రంచ వదఽద.
ఈ డిమ ండ్స్ అనిన రంగల కరకెకులు , ఉదయ ాగులకు సంబంధించ్చన డిమ ండ్స్. 1991 లో .వి.నరసంహారవు
ప్రభుత్వము సరళీకిత్ ఆరకథక విధవనవలనఽ ప్రకటించ్చన త్ర్వత్ ఈ విధవనవలకు వాత్రరైకముగ ఇప్ీటి వరకు దేశ
వాత్ సరవత్రరక సమ్మెలు 17 జరకగయ. ఇప్ుీడు 2019 జనవరక 8

,9 తేదీలలో జరకగై సరవత్రరక సమ్మె 18వ

సరవత్రరక సమ్మె. బిఎస్ఎన్ఎల్ నఽ ప్రయవేటు ప్రం కకుండవ ఇప్ీటి వరకు మనము కనుడుకోగలిగమంటర
అందఽకు రండు కరణవలునవనయ. మొదటిది బిఎస్ఎన్ఎల్ లో నవన్-ఎగకాకూాటివు్ మరకయు ఎగకాకూాటివు్
అందరూ కలిస ఙేసత ఽనన ఐకా నుో రటటలు. రండవ కరణం ప్రయవేటీకరణ విధవనవలకు వాత్రరైకముగ జర్గుత్ునన
సరవత్రరక సమ్మెలు. కబటి్ ఈ సరవత్రరక సమ్మెలు బలప్డటం , కరకెక వరొ ం తో నుటు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉదయ ాగులు
ఈ సమ్మెలలో నులగొనటం అవసరం. అల అయతేనే మనము బిఎస్ఎన్ఎల్ నఽ కనుడుకోగలం. ఈ
విషయ లనినంటిని దిష్లో వుంచఽకుని ఈ రండు రోజుల దేశ వాత్ సరవత్రరక సమ్మె లో నులగొనవలని విజఞ త
ఙేసత ఽనవనము. ఏయుఏబి లుప్ుననఽసరకంచ్చ అనిన జిలా లలో సమ్మైకా జనరల్ బటడీ సమ వేశలనఽ నిరవహంచ్చ
వేత్న సవరణ త్దిత్ర 5 డిమ ండ్స్ ెై 3.12.2018 నఽండి త్లెట్ న
ి నిరవధిక సమ్మె వయదవవేయటటనిక్ గల
కరణవలనఽ, డిఓటి సెకరటరీ మరకయు మంత్రర గరకతో జరకగకన సమ వేశలలో సధించ్చన ప్ురోగత్రని వివరకంఙేందఽకు
26.12.2018 నఽండి 29.18.2018 వరకు అనిన జిలా లలో సంయుకత జనరల్ బటడీ సమ వేశలనఽ

నిరవహంఙవలి. ఈ సమ వేశం జరకగకన త్ర్వత్ర రోజునఽండి అనిన జిలా లలో జనవరక 8 , 9 తేదీలలో జర్గు దేశ
వాప్త సరవత్రరక సమ్మెలో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉదయ ాగులందరూ నులగొనే విధ్ముగ ఉధ్ిత్మయన ప్రఙవరనిన
సమ్మైకాముగ నిరవహంఙవలని విజఞ త ఙేసత ఽనవనము.

కార్మిక వర్గ ఐకయత వర్మిల్ా లి!
ప్రయివేటీకర్ణ విధానాల్ు నశాంచాలి!!
కార్మిక వయతిర్ేక విధానాల్ు నశాంచాలి. !!!
అభినందనలతో

