3.12.2018 న ుండి నిరవధిక సమ్మెజయప్రదుం చేయుండి
నరిమఫైన కాఫరడ్స
ే ్
యేతన షఴయణ , నెనషన్ షఴయణ , ఫేసరక్ నే నెై నెనషన్ కంట్రఫ
ి యూశన్ , బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ కు 4 జి సెక్రమ్

,

భండఴ నీఆభస్ లో ఴథిలియేమఫడిన షభషూల భిష్ాాయం –ఈ ఐదు డిభండ్స్ కోషం 3.12.2018 నుండి
నియఴదిక షఫెకి ఏమయఎబి (అల్ మయనిమన్్ & అసో సరబేశన్్ ఆఫ్ బిఎస్ఎన్ఎల్) 15.11.2018న
డి ఒ ట్ర సెకట్
ె భసకి, బిఎస్ఎన్ఎల్ సరఎండి కి ధోట్ీషునిచ్చంథి. 20.11.2012న ఢిల్లీ లో జభిగిన కైంది ఏము
ఏబి షభాయేవం షఫె జమిదం అబేూందుకు చేమాలి్న కాయూకెభాలను నియణబంచ్ంథి. ఈ
కాయూకెభాలను భన షభిాల్ లో ఏ విధభుగా అభలు చేమాలో
షభిాల్ ఏముఏబి

చభిచంచేందుకు

24.11.2018న

షభాయేవభబంథి. కా. ఏ.ధాగైందిఫాఫు (ఏసీఎస్ ఎన్ఎఫ్ ట్రఈ) అధూక్షత

ఴహంచాయు. క.నర.అరోకఫాఫు (కన్వీనర్ ఏమయఎబి ఏనీ షభిాల్

& సరఎస్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఈము) , కా.

జ.ఉభాభహేవీయ భాఴు (సరఎస్ ఎస్ఎన్ఈ ఏ) , కా. ఏ.కోట్ేవీయ భాఴు(సరఎస్ ఏఐబీఎస్ఎన్ఎల్ఈఏ) , కా.
డి.యేణుగోపాలభాఴు (సరఎస్ ఏఐజిఈట్రఒఏ) , కా. నర.కోట్ేవీయ భాఴు(సరఎస్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఏట్రఎం)

, కా.

ఎల్.యఫరష్ ఫాఫు(ఏసీఎస్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఈము) , కా. ఎన్.భాభాభాఴు(డిఎస్ బిఎస్ఎన్ ఎల్ఈము

,

విజమయాడ), కా.వి.ఎస్.ఆర్.వయె( జిలాీ అధూక్షులు ఎన్ఎఫ్ ట్రఈ) ,కా. వి.యవికుభార్ భడిి(ఏసీఎస్ , ఎస్
ఎన్ఈఏ), కా. ఎస్.ఎస్.ట్ర.సాబ(షభిాల్ ట్రజ
ి యర్

, ఎస్ఎన్ఈఏ) , కా.జ.ఎస్.అనీర్ ఫాష్ా(డిఎస్

ఎస్ఎన్ఈఏ), కా. జి.పాయథసాయతి(షభిాల్ ఆీస్ సెకట్
ె భస , ఎస్ఎన్ఎల్ ఈఏ) , కా.బిహెచ్ శిఴభాం కుభార్
డిఎస్ ఏఐ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఈ ఏ , కా. క.శ్రెనియాషభాఴు (షభిాల్ అధూక్షులు , ఏఐ జిఈట్రఒఏ) పాలగొధానయు.
ఈ షభాయేవం ఈ కింె థి నియణమాలు చేసరంథి:
1) విజయవడ లో 29.11.2018 మధయాహనుం 2.30 కు బిఎస్ఎన్ఎల్ భవన్ ఆవరణలో భారీ స్ాయిలో
బహిరుంగ సభ:

ఈ షబలో బిఎస్ఎన్ఎల్ఈము ఏజిఎస్ కా.ఎస్. చెలీ

, ఎన్ఎఫ్ ట్రఈ డిజిఎస్

కా.క.ఎస్.రేష్ాథిి, ఎస్ ఎన్ ఈ ఏ షభిాల్ ట్రజ
ి యర్ కా. ఎస్.ఎస్.ట్ర. సాబ(ఎస్ఎన్ఈఏ అఖిలపాయత
భహాషబ లుదిమాధాలో 28.11.2018 నుండి 30.11.2018 ఴయకు జయుగుతుననందున ఆల్ ఇండిమా
ధామకులు, షభిాల్ సెకట్
ె భస అందయూ ఈ భహాషబకు యెళుతుననందున ఈ ఏభాట్ు జభిగింథి)
ఏఐబీఎస్ఎన్ఎల్ఈఏ ఎజిఎస్ కా.బి.శ్రెనియాషులు భడిి

, ఏఐజీఈట్రఒఏ అల్ ఇండిమా అధూక్షులు

,

కా.బి.లక్షెణ్, బిఎస్ఎన్ఎల్ ఏట్రఎమ్ ఎజిఎస్ కా. ఎస్.ఏం.ఆల్ల ిషంగిసా ాయు. షభిాల్ ఏమయఎబి ఛెైయెన్
కా. సరహెచ్.చందిరేఖయ భాఴు(సరఎస్ , ఎన్ఎఫ్ ట్రఈ) , కన్వీనర్ కా. నర.అరోకఫాఫు (సరఎస్, బిఎస్ఎన్ఎల్
ఈము),

ఏమయఎబి మయనిమనీ

ఎస్ఎన్ఈఏ షభిాల్ సెకట్
ె భస తయపున)

, అసో సరబేశనీ షభిాల్ సెకట్
ె భసలు కా.జ.ఎస్.అనీర్ ఫాష్ా
, కా. ఏ. కోట్ేవీయభాఴు

(ఏఐబీఎస్ఎన్ఎల్ఈఏ), కా. డి.

యేణుగోపాలభాఴు(ఏఐజీఈట్రఏ), కా. నర.కోట్ేవీయ భాఴు(బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎట్రఎం) ిషంగిసా ాయు. ఈ షబకు
కృష్ాణ, గుంట్ూయు , శిచభ గోథాఴభి భభిము ికావం జిలాీలనుండి నెదద ఎతు
ా న ఉథయ ూగులను
షమీకభించాలి.
2) సమ్మె పో సట రు ల అనిన జిలాీలలో జిలాీ ఏమయఎబి తయపున ిచుభించ్ విషా ృత ిచాయం చేమాలి.
నభయధా పో ష్ యు యెబ్ సెైట్ /యాట్్ప్ లో అపోీ డ్స చేమఫడుతుంథి.
3) 30.11.2018న ర ుండ్ టేబుల్ సమావేశల నిరవహణ

: ఇనూ్భను్ , ఫాూంకులు , పో ష్ ల్ , కైంది

ిబుతీ, భాశ్ ర ిబుతీ ఉథయ ూగుల షంఘాల ధామకులను భభిము సరఐట్రము

, ఏఐట్రముసర, ఐఎన్

ట్రముసర, తథితయ కైంది కాభిెక షంఘాల ధామకులను ఆహాీనించ్ భ ండ్స ట్ేఫుల్ కానపభను్
నియీహంచ్ యాభికి భన డిభాందు్ను భనభు ఎందుకు పో భాడుతుధానభు విఴభించ్ భన
పో భాట్ానికి భదద తు కోభాలి. 30.11.2018న షభిాల్ భభిము అనిన జిలాీలలో ఈ కాయూకెభం
నియీహంచాలి.
4) 1.12.2018 న ుండి వీధి సమావేశలు నియీహంచ్ బిఎస్ఎన్ఎల్ నెై ిబుతీ థాడిని విఴభించ్ బి ఎస్
ఎన్ ఎల్ ను కాపాడుకోయాలి్న అఴషభానినవిఴభించ్ , కయ ణాిలు ఇచ్చ ిజల భదద తు కోభాలి. ఈ
కయణాిలను జిలాీ ఏముఏబి లు నెదద ఎతు
ా న ిచుభించాలి. ఈ కయతిం నభయధా ను షభిాల్ ఏ ము
ఏ బి తమాయు చేసర జిలాీలకు యెబ్ సెైట్/యాట్్ప్ ల థాీభా ణెలిమజైషా ుంథి. షఫె భోజులోీ ధాన్ ఎగిికయూట్రవ్ , ఎగిికయూట్రవ్ అందయూ నెదద ఎతు
ా న ఈ కాయూకెభం లో పాలగొధాలి. అనిన సే్శను్ లో ఈ
కాయూకెభం ఆభలు చేమాలి. వీది షభాయేరాలేగాక ఆీషులు

, విథాూలమాలు, భాభినంగ్ యాకర్్

,ఈవినింగ్ యాకర్్, ఇంకా ఎకాడ ఎకుాఴ భంథి ఴుంట్ే అకాడికి యెళ్ళి భనభు ిచాయం చేమాలి. భన
పో భాట్ానికి భంచ్ పలితం భాయాలంట్ే భనభు ిజల ఴదద కు నెదద ఎతు
ా న యెళుతుధానభని ిబుతీభు
గుభిాంచేలా చేమాలి.

5) అనిన జిలాులలో ఏయూఎబి యూనియను /అస్ో సయిేషను వుంటనే సమావేశమ్మై ఈ నిరణ యాల
అమలుై చర్చుంచి సమ్మైకాముగప్ని చేయాలి : ఉథయ ూగులోీ విషా ృత ిచాయం చేమాలి. ితి కాభికీ షఫె
షంథేవం చేభాలి. ధాన్-ఎగిికయూట్రవ్ లు, ఎగిికయూట్రవ్ లు ితి కాయూ ఈ నియఴదిక షఫరెలో పాలగొధేలా
చూడాలి. థీనిణోపాట్ు నెైన ణెలిమజైసరన విధభుగా ిజల ఴదద కు యెమళిలి.
6) ఏయూఎబి ఛైరెన్/కన్వవనర్ 3.11.2018న ఢిల్లీ లో జభిగిన షభాయేవం లో ఆల్ ఇండిమా ఏమయ ఎబి
కి ఛెైయెన్ గా ఎన్ ఎఫ్ ట్ర ఈ జనయల్ సెకట్
ె భస కాం. చంథేవీర్ సరంగ్ ను కనిీనర్ గా కా. నర.అబుభనుూ
(జిఎస్ బి ఎస్ఎన్ఎల్ఈము)ను ఎనునకుననథి. పో భాట్ కాయూకెభాల ధోట్ీషులనెై ఏమయఎబి లో ఴునన
అనిన మయనిమనీ /అసో సరబేశనీ సెకట్
ె భసలు షంతకాలు చేమాలి. ఏ ము ఏ బి తయపున ిబుణాీనికి ,
ఫరధేజిఫంట్ుకు ఇచేచ లెట్యుీ , సే్ట్రెంట్ు
ీ తథితభాలనెై ఛెైయెన్ , కన్వీనయుీ షంతకాలు చేమాలి. ఏ నర
షభిాల్ ఏ ము ఏ బి చెైయెన్ గా కా. సరహెచ్. చందిరేఖయ భాఴు

(సరఎస్ ఎన్ఎఫ్ ట్రఈ) , కన్వీనర్ గా కా.

నర.అరోకఫాఫు (సరఎస్ బిఎస్ఎన్ఎల్ఈము) లను షభిాల్ ఏము ఏ బి షభాయేవం నియణబంచ్ంథి. ఇథే
దధ తిని అనిన జిలాీలలో ఎన్ఎఫ్ ట్రఈ డిఎస్ చెైయెన్ గా , బిఎస్ఎన్ఎల్ ఈము డిఎస్ కన్వీనర్ గా జిలాీ
ఏమయ ఎబి లు ఏయడాలి.

అబునందనలణో

ఆల్ యూనియన్్ అుండ్ అస్ో సయిేషన్్ ఆఫ్ బిఎస్ఎన్ఎల్
ఆుంధ్రప్రదేశ్ సర్ిల్

