ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం బిఎస్ఎన్ఎల్ ను కాపాడుక ందాం
2002 లో త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ముబైల్ సమవీసఽలు తృారంభంచినందఽనే టెలికం సేవల మేటు ల తగ్ాభ.
ాకితి వైమవత్యాలలో కూడయ సేవలందించేది త ఎస్ ఎన్ ఎల్ మాతాబే.
ఇంటమననట్ సేవలు దేశ వాతముగ్ విసత మంచటాతుకి కరణం తఎస్ఎన్ఎల్ లాాండ్ ల ైనేు .
జాతీయ భదాత ాయోజనయల మవత్యా , సమాచయర భదాత మవత్యా మమయు అంతమాతీయ తృాధయనాత గల అంశలలో
ాభుతీము జోకాము చేసఽకునే సమమథాతున ంతృ ందించందఽకు తఎస్ఎన్ఎల్ అవసరమతు ాభుతీము జాతీయ
టెలికం తృలస఼ 2012 లో ాకటంచింది.
తఎస్ఎన్ఎల్ నఽ తృాధయనాత గల ాభుతీ రంగ సంసథ గ్ 14 వ పైనయనఽు కమిషన్ ాకటంచింది.
కతూ కంగ్నెస్ లేదయ తజన కేందా ాభుత్యీలు తఎస్ఎన్ఎల్ నఽ నష్ాల తృలు చేసత ా ాభవేటల టెలికం కంతూలకు
అనఽచిత మభతీలిచిి తృర ా తుహంచయభ.


గ్టలాబాటల కనటకి గ్ెమీణ తృాంత్యలలో ఇసఽతనన లాాండ్ ల ైన్ సేవలకు ూమత మహారం ఇసతమనన
హామీతు ఉలు ంఘంచి ఈ మహారం తగ్ా సత ా చివమకి అసలు లేకుండయ చేసంది .



ముబైల్ సేవల విసత రణకి అవసరమభన ఎకిీమంటల నఽ కొనతుయకుండయ సంవతుమల తరబడి ఆు
జేసనందఽన ముబైల్ సేవల మామనెట్ లో వనకబడింది.



వజతృభ గ్మ హయాములో ాభవేటల కంతూలు ఫామవ సథభలో చలిు ంచయలిున ల ైసనఽు ప఼జునఽ
తగ్ా ంచి మనవనాా షేమంగ్ విధయనయతుకి మామినందఽన ాభుతీ ఖజానయకి రు. 43000 కోటల
ు నషా ం వచిింది.



యు  ఏ హయాములో 2జి కుంభకోణం మనకి త్లిసందే.



మలయన్ు జియో 2 కోటు విలువగల క కంతుత్ో 12 వేల కోటు విలువగల 4జి సకారమ్ నఽ కొతుంచి
వంటనే త్యనఽ ఆ కంతూతు సీధీనం చేసఽకుతు అకెమ దధ తిలో 4 జి సకారమ్ సంతృదించింది.



మలయన్ు జియో కి బాాడ్ బాాండ్ ఇంటమననట్ ల ైసనఽుకు మాతాబే వుననది అరహత వుననది . కతూ
ాభుతీ మదద తు త్ో ఇంటమననట్ సమవీసఽలత్ో తృటల వభస్ కలుు కు కూడయ ల ైసనఽు సధించింది .



మలయన్ు జియోకి ముతత ం వితుయోగదయరులలో30 శతం మబటలాకునేంత వరకు వినయశకర ధరల
విధయనం (అతి తకుెవకి సేవలు అందించటం) అమలుచేయవచఽినతు టెలికం మనగుాలేటమవ అథయమటీ ఆఫ్
ఇండియా క రూలింగ్ ఇచిి తదయీమ ఇతర టెలికం కంతూలనఽ దబబ తీసేందఽకు సహకమంచింది .



దీతు వలన వోడయపన్ ఐడియా నష్ాలలో వుననది.ఎభటేల్ లాఫాలు బాగ్ తగ్ాభ. త ఎస్ ఎన్ ఎల్ కు
నష్ాలు మనటా ంయాాభ. కతూ మోడి ాభుతీము ాభవేటల టెలికం కంతూలు ది సంవతుమవక
వభదయలలో చలిు ంచయలిున సకారమ్ చయమవాలనఽ 16 సంవతుమవక వభదయలకు ంచింది. ఇంక ఏబేమి
మభతీలివీలో మశీలిసఽతననది.



4 జి సకారమ్ కు చలిు ంచయలిున ముతత ం లో సగం త ఎస్ ఎన్ ఎల్ లో త్యనఽ టా న టలాబడిగ్ చాంచి
మిగత్యది వభదయలలో చలిు ంచే విధముగ్ కేటాభంచయలతు త ఎస్ ఎన్ ఎల్ బేనేజిబంటల కోమనయ ఇంత
వరకు అంగ్వకమంచ లేదఽ.



త ఎస్ ఎన్ ఎల్ కు దేశ వాతముగ్ వునన ఖాళీ సథ లాలనఽ వితుయోగ్ంచి ఆదయయం సంతృదించేందఽకు
బేనేజిబంటల ాతితృదించిన “లాాండ్ బేనేజిబంటల తృలస఼” తు ఆమోదించటం లేదఽ. ైగ్ ఇచిిన హామీ
ాకరం ఈ ఆసఽతలతునంటతు డి ఒ ట నఽండి త ఎస్ ఎన్ ఎల్ కు బదలాభంచే కరాకెమాతున అమలు
చేయటం లేదఽ.



కమపమేటలు ఎగగ్పటా న అులనఽ రదఽద చేసన ాభుతీము తన హామీత్ో తఎస్ఎన్ఎల్ కు
అవసరమభన రుణసహాయం అందించేందఽకు తుమకమసఽతననది.

ఈ విధముగ్ ాభుతీము త ఎస్ ఎన్ ఎల్ కు ఉదేదశ ూరీకముగ్ నష్ాలు కలిగ్ంచి ఆ ేరుత్ో ఉదయ ాగులకు
1.1.2017 నఽండి అమలు చేయాలిున వేతన సవరణ నఽ

, నష న్ సవరణ నఽ మమయు ఉదయ ాగుల

నయాయబదధ మభన డిమాండ్ు నఽ తిరసెమసఽతననది. సంసథ తు ముకెలు చేస ాభవేటల రం చేసే ాయతనం లో
వుననది.
త ఎస్ ఎన్ ఎల్ క బలమభన ాభుతీ రంగ్ సంసథ గ్ లేకుంటే 30 శతం మామనెట్ సధించిన తరువత
మలయన్ు జియో, వోడయతౄర న్ ఐడియా మమయు ఎభమనాల్ లు కుమమకనకె టెలికం సేవల మేటు ల ఫామవగ్ ంచఽత్యభ.
జాతీయ భదాత మమయు సమాచయర భదాత ాయోజనయలకు వనఽక బడిన తృాంత్యల అభవిదిధకి ముు
వటలుుతుంది.
ఈ మసథతిలో త ఎస్ ఎన్ ఎల్ 4 జి మరక్షణ మఱియు అభవిదిధ కోసం త్యము సమమంచిన డిమాండ్ు నఽ
ఆమోదించయలతు, వేతన సవరణ , నష న్ సవరణ తదితర డిమాండ్ు నఽ ఆమోదించయలిన కోరుతూ ఉదయ ాగుల

,

అధికరుల సంఘాలతూన సుబైకాముగ్ ఈ నల 18 నఽండి 20 వరకు 3 మోజులు సబమ చేయాలతు తురణ భంచి. ఈ
సబేమతు బలరచయలతు, త ఎస్ ఎన్ ఎల్ నఽ కతృడేందఽకు త్ోడ్డయలతు అతూన వమాల ాజలకు మమయు అతూన
మజకీయ తృమవాలకు విజఞ త చేసత ఽనయనము.

ఆల్ యూనియన్్ అండ్ అసో సియేషన్్ ఆఫ్ బి ఎస్ ఎన్ ఎల్, ________________జిలలా

