ఆల్ యూతుయన్స్ అండ్ అసో సభేశన్స్ ఆఫ్ త.ఎస్.ఎన్స. ఎల్. (ఏయుఏత)
ఆంధ్రప్రదేశ్ షమకిల్, విజయరహడ
షర్ిులర్ ణేదీ 24.12.2018
ఆల్ మూనిమన్స్ అండ్ అసో సయేషన్స్ ఆఫ్ బిఎస్ఎన్సఎల్
జిల్లా కయయదయశుల్కు విజ్ఞ ,ి

2018 డిసంఫర్ 26 నఽండి 29 వయకు జిల్లా సాయల్ో సంముకి సభలవేశల్ు నియవహంచండి
ిమమైన కమరేడ్్,
ే రివిజ్న్స , నష న్స రివిజ్న్స , నష న్స కంట్రఫ
ి ూయషన్స , 4జి సక్రమ్ , 2వ  ఆర్ స ల్ో వదిలి వేమఫడిన సభసయల్
రిష్ాయం- ఈ డిభలండ్్ కోసం 3.12.2018 నఽండి జ్యగలి్న నియవధిక సమె ఎందఽకు వయదా వేమలలి్
వచ్చంది, 2.12.2018న డి ఒట్ర సకరెట్రీతో భరిము 3.12.2018న భంత్రిగరితో జ్రిగిన చయచల్ల్ో సధించ్న
విజ్మలల్ేమిట్ర—ఈ విషమలల్ై ఉదయ యగుల్ల్ో వునన సందేహాల్నఽ నివిత్రి చేసేందఽకు , తదఽరి పో రట్ానికి సంసదధం
చేసేందఽకు 26.12.2018 నఽండి 29.12.2018 వయకు అన్నన జిల్లాల్ల్ో ఏమూఎబి మూనిమనా

, అసో సయేషనా

సమైకయ జ్నయల్ ఫాడీ సభలవేశల్ు జ్రి వివరించాల్ని ఆల్ ఇండిమల ఏమూఎబి ల్ుునిచ్చంది . ఈ
సభలవేశల్ల్ో వివరించేందఽకు క సయశాుల్ర్ నఽ జ్ారీ చేసంది. ఈ సయశాుల్ర్ తెల్ుగు అనఽవదానిన దిగువన
ఇసఽినానభు. ఈ ల్ుుననఽసరించ్ ఈ సంముకి జ్నయల్ ఫాడీ సభలవేశల్ు నియవహంచాల్ని ఏ ము ఏ బి
మూనిమనా , అసో సయేషనా జిల్లా కయయదయశుల్కు విజ్ఞ ి చేసి ఽనానభు.

అబునందనల్తో
.అశోకఫాఫు
సఎస్, బి ఎస్ ఎన్స ఎల్ ఈ ము
ఏ.కోట్ేశ్వయరవు
సఎస్, ఏఐబీడీ఼ఏ

సహెచ్.చందిశేఖయ రవు

జ్ర.ఉభలభహేశ్వయరవు

సఎస్, ఎన్స ఎఫ్ ట్ర ఈ

స ఎస్, ఎస్ ఎన్స ఈ ఏ

డి.వేణుగోపల్రవు
సఎస్, ఏఐజీఈట్రఏ

.కోట్ేశ్వయరవు
సఎస్, బిఎస్ఎన్సఎల్ ఏట్రఏం
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ఆల్ యూతుయన్స్ అండ్ అసో సభేశన్స్ ఆఫ్ త.ఎస్.ఎన్స. ఎల్. (ఏయుఏత)
షర్ిులర్ నం. యుఏ/2018/54 ణేదీ 13-12-2018
ఆల్ మూనిమన్స్ అండ్ అసో సయేషన్స్ ఆఫ్ బిఎస్ఎన్సఎల్
సరిాల్ కయయదయశుల్ు & జిల్లా కయయదయశుల్కు

2018 డిసంఫర్ 26 నఽండి 29 వయకు సంముకి సభలవేశల్ు నియవహంచండి
ఆల్ మూనిమన్స్ అండ్ అసో సయేషన్స్

ఆఫ్ బిఎస్ఎన్సఎల్ (ఏయుఏత), 03-12-2018 నఽండి జ్యతల్ట్ర్న

నియవధిక సమె కు సంసదదం చేసన వయందయకీ భుందఽగ ధనయవదాల్ు. భన డిభలండ్ా ై
ఎతత
ి న సమెసనానహాల్ు చేస నందఽన, విసి ిత ిచాయం దావర

ఏయుఏత ఇంత భారీ

మీడిమల నఽండి ల్బుంచ్న భదద తతవల్న, 03-12-

2018 న కభుయనికైషన్స్ సహామభంత్రిగయశ ఏయుఏత నాయకులన఼ చరచలకు లిచార్. భన డిభలండ్ా ల్ో కొనిన
భుఖయభయన వట్రని రిషారించాయశ.
11-12-2018న నాయ డిల్లాల్ో ఏ ముఏత సమరవేశ్ం జ్రిగింది. అనిన సరిా ల్ు్ల్ో జి ల్లా సాయల్ో 2018 డిసంఫర్
26నఽండి

29 ల్ోగ

జ్ాయంట్ జ్నయల్ ఫాడీ

సభలవేశల్ు జ్యపల్ని

ల్ుునిచ్చంది. 03-12-2018న

కభుయనికైషన్స్ సహామభంత్రిగయశ భరిము ఏముఏబి నామకుల్ భధయ జ్రిగిన చయచల్ వివరల్ు, భన డిభలండ్ా
రిష్ాయం ఏ మరయకు వచ్చందీ ఈ సభలవేశల్ల్ో వివరించాల్ని ల్ుునిచ్చంది. ఈ సభలవేశల్ల్ో వివరించేందఽకు
వీల్ుగ ఏమూఎబి తయపున ఈ కిెంది ికట్న జ్ారీ చేసి ఽనానభు:
15-11-2018 న ట్ెలికం కయయదరిుకి

, స.ఎం.డి BSNL గరికి నియవధిక సమె నోట్రస్ సభరించాభు.

దేశ్

వయతభుగ సమరెకి సనానహాల్ు పియంబభమలయయ. అత్ర తకుావ సభమం ల్ోనే సరిాల్ సాయ సబల్ు జ్రిగయ.
పియంబం ల్ో DoT కన్న కభూయనికైషన్స్ భంత్రి గయశ కన్న ఏయుఏత నాయకులన఼ చరచలకు లిచే ఉదేేవయం ణో లేర్.
కహతూ ఈ షమారేఱహలకు ెద్ే ఎత్త
ు న ఉదయ యగులు హాజరఴటం , దీతుకి మీడియా మద్ే త్త ఊందఽకోవడ్ంతో ిబుతావనికి
వేడి ుట్ర్ంది. ఆదివయం 02-12-2018న ట్ెలికం కయయదరిు శ్రెభత్ర అయశణ సఽందయ రజ్న్స, ఏయుఏత నాయకులన఼
చరచలకు లి చార్. డాట్ మమకయు త ఎస్ ఎన్స ఎల్

సతుయర్ అధికహర్లు షమక్షం లో నాలుగు గంటల తృహటు ఈ

చరచలు జమకగహభ. దీతుతుబటటి ప్రభుత్వం ఎంత్ సమకయస్ గహ తీష఼కుందయ ణెలుష఼ుననది. మన షబమె నోటటస్ అనంత్రం గత్
మండు రహమహలన఼ండి, మన డిమాండల ెైన సహన఼కూలంగహ షందించ఼త్ూ, ప్రతి డిమాండ్ ప్మకష్హిరం కోషం ప్రభుత్వం
తీష఼కునన చొరఴ గుమకంచి

డి ఓ టట సెకెటమీ గహర్

ఉననంద఼్న ఈమోజు( 02-12-2018)
గంటలకు ఏయూఎత ణో

విఴమకంచార్. మంతిర గహర్ మహజసహున్స ఎతునకల కహయంెభన్స లో

మహతిర 08 గంటలకు ఢిల్లల కి తిమకగకఴసహుర తు, మైప్ు ( 03-12-2018) ఉద్యం 10.00

చరచలు జర్ప్ుణారతు , షమషయలు ప్మకశిమకంచేంద఼్కు మంతిర గహర్ సద్ధం గహ ఴునానరతు

,

కహబటటి తురఴధిక షబమె రహభదా రేయమతు చెతృహర్.
2

ఈ ప్మకసి తి
 లో తురఴధిక షబమె కొనసహగకంచడం ెైన ఏయుఏత నాయకు లు కీలక తురణ యం తీష఼కోరహ లి్ ఴచిచంది.
అరధ మహతిర 03-12-2018 న఼ండి తురఴధిక షబమె తృహరరంభం కహరహలిసంది. అదే షమయంలో కమూయతుకైశన్స్ షహాయమంతిర
గహర్ అదే మోజు ఉద్యం

10.00 గంటలకు ఏయుఏత నాయకులన఼ చరచలకు లిచార్. చరచలు ష఼సాదాాఴ

రహణాఴరణంలో జరగహలంటే తురఴధిక షబమెన఼ ఒక రహరం మోజుల తృహటు రహభదా రేష఼కోఴడబే మంచిద్తు ఏయుఏత
నాయకులు ఫావించార్.
మంతిర గహర్ మర్షటట మోజు కలుసహునననంత్ మాణారన ఒక

రహరం తృహటు షబమె న఼ రహభదా రేష఼కోఴడం ఎంద఼్కతు

కొంత్ మంది మిత్తరలు రహదిషు ఼నానర్. మన మిత్తరలకో విశయం షశిం చేయాలి అదేమంటే

–మన డిమాండల

ప్మకష్హిరం కోషం ఆందయ ళన తృో మహటాలు ఒక ఫాగం . మమో ముఖ్యబమైన ఫాగం చరచలు. మన తృో మహటాల లక్షయం ప్రభుత్వం
లేదా బేనేజబమంట్ ెై రొతిు డి ణెచిచ షంప్రదింప్ులకు రంచడం. ఒక సహమక రొతిు డి ణెచిచన త్ర్రహత్ మన డిమాండల
ప్మకష్హిరం కోషం షంప్రదింప్ులు అతురహరయం అఴుణాభ. దేవ రహయప్ు ంగహ ఫామీ ఎత్త
ు న ప్రభుత్వం ెైన రొతిు డి ణెచిచన
త్ర్రహత్, షంప్రదింప్ులకు దిగకఴసహుర్. మనమూ షంప్రదింప్ులకు సద్ేంగహ ఉంటాము. మంతిర గహర్ ఒక సహమక చరచలకు
రమెతు లిచిన త్ర్రహత్ ముంద఼్ ఇచిచన నోటీస్ ప్రకహరం బేము తురఴధిక షబమె లోకి రెళళుణామతు చెప్డం
షమకకహద఼్.
ఒక రేళ మనం

03-12-2018 న఼ండి షబమె లోకి రెళ్లల 3/4 మోజుల తృహటు షబమె చేసన త్ర్రహణెైనా , మూడయ రేత్న

షఴరణ షమషయ ెైన కైతనేట్ అన఼మతి కోషం అ

దే కముయతుకైశనల మంతిర గహమకణో ప్మకశిమకంచ఼ కోరహలిసందే కదా .

అంద఼్కై, ఏయుఏత ఏకగీెఴంగహ ష బమెతు రహభదారేష఼కోరహలనే తురణ యాతుకి రొచిచంది. 03-12-2018న ఉద్యం 10.00
గంటలకు జరగబో భే చరచలకు సహన఼కూల రహణాఴరణం ఏరడడాతుకి మన షబమెతు రహభ

దారేష఼కునానమనే

విశయం మరచితృో ఴద఼్ే.
ెైన ణెలిన అఴగహసన ణోనే, షబమెతు ఒక రహరం తృహటు రహభదా రేష఼కునానం.మంతిర గహమకణో చరచలకు రెయళుము. ఆ
మోజు చరచలోల , కముయతుకైశనల షహాయమంతిర ణో తృహటు , డాట్ లో ఉననత్ సహిభళ అధికహర్లు, CMD & డెైరకిర్ (హెచ్
ఆర్ ) లు హాజరభనార్. మన డిమాండల ెైన సమకయస్ చరచలు జమకగకనాభ. ఆ చరచలోల,

BSNL కు 4G సెకిరం

కైటాభంప్ు , రహషు ఴ మూల రేత్నం ెైన ెనషన్స కహంటటరబూయశన్స, & మకటైర్్ ఉదయ యగుల ెనషన్స మకవిజన్స అంఱహలు ప్మకష్హిర
దివకు చేర్కునానభ. రహటట విఴమహలు :
1. త.ఎస్.ఎన్స.ఎల్. కు 4G సెకిరమ్ కైటాభంచాలి :
త.ఎస్.ఎన్స.ఎల్. కు 4G సెకిరమ్ కైటాభంచాలతు డాట్ అంత్కుముందే కైతనేట్ నోట్ త్యార్చేసంది , కహతూ ,
మనం తురఴధిక షబమె నోటటస్ ఇచిచన త్ర్రహత్ ఆయా మంతిరత్వఱహఖ్ల షంప్రదింప్ుల కోషం ప్ంంది.

4G

సెకిరమ్ కైటాభంప్ు రేగఴంత్ం చేయడాతుకి, ఆయా మంతిరత్వఱహఖ్ల షంప్రదింప్ుల కోషం డాట్ అద్నప్ు
కహరయద్మకితు ణాణాిలికంగహ తృో స్ి చేసు హమతు కమూయతుకైశన్స షహాయ మంతిర గహర్ హామీ ఇచాచర్ .అంణే గహక, ఈ

3

ప్రకిెయ అభన రెంటనే ఆ త్ద఼్ప్మక జర్గు కైతనెట్ షమారేఱహతుకి

4G సెకిరమ్ కైటాభంప్ు ఆమోద్ం కోషం

ప్ంసు హమతు అనానర్.
2. త ఎస్ ఎన్స ఎల్ చెలిలంచే ెనషన్స కంటటరబూయశన్స రహషు ఴ మూల రేత్నం ెై చెలిలంచాలి
ఈ డిమాండ్ కు అన఼కూలముగహ సతౄహర్్ చేస డాట్ అంత్కుముందే ఆమకధక మంతిర అన఼మతి కోషం ప్ంంద్తు
కమూయతుకైశన్స మంతిరగహర్ చెతృహర్ . ఆమకధక మంతిర త్వ ఱహఖ్ న఼ండి సహన఼కూల షమాధానం మహగహనే షమషయ
ప్మకష్హిరం అఴుత్తంది.
3. మకటైర్్ త.ఎస్.ఎన్స.ఎల్ ఉదయ యగులకు 01-01-2017 న఼ండి ెనషన్స మకవిజన్స అమలుచేయాలి:
షమీవష఼లో ఉనన

ఉదయ యగుల రేత్న షఴరణ ణో

మకటైరభన రహమక ెనషన్స షఴరణ కు ఴునన షంబంధాతున

ణొలగకంచేంద఼్కు డాట్ అంగీకమకంచింది. ఏయు ఏత తీష఼కునన షశిబమైన రెైఖ్మక ప్రకహరం త.ఎస్.ఎన్స.ఎల్ ఆమకధక
సితిణో , ే మకవిజన్స ణో

ెనషన్స మకవిజన్స కు షంబంధ్ం లేద఼్. ఎటి కైలకు ఈ

డిమాండ్ న఼ డాట్ (డి ఓ టట)

అంగీకమకంచింది. ఇది ఒక ముఖ్యమభన ముంద్డుగు. 15 ఱహత్ం పటెంట్ బెతుపట్ ణో రేత్న షఴరణ
చేయాలతు మనము చేషు ఼నన డిమాండ్ న఼ ఇది బలప్ర్ష఼ుననది. రహషు ఴంగహ ఏయుఏత 15-11-2018 న షబమె
నోటటస్ ఇచిచన త్ర్రహత్నే డాట్ మన డిమాండల

ప్మకష్హిరం కోషం చరయలు తీష఼కోటం తీఴరత్రం చేసంది. ఇది

మన ఘన విజయం. తఎస్ ఎన్సఎల్ ఆమకిక ప్ునర్ద్ధ రణకు మనము సహధించిన ఈ ఘనా విజయాలు
ఉప్యోగప్డణాభ. ఈ విజయాలన఼ మనము బలప్రచ఼కోరహలి. దీతు అరి ం ఏమిటంటే 4జి సెకిరమ్ కు
కైతనెట్ ఆమోద్ం , బేసక్ ే ెై ెనషన్స కంటటరబూయశన్స డిమాండ్ న఼ ఆమకిక మంతిరత్వ ఱహఖ్ ఆమోదించటం

–ఈ

మండు త్వరగహ జరగటం అఴషరం అతు. ఈ డిమాండు్కు మన తృో మహటం ఴలన డి ఓ టట లో సహన఼కూలత్
సహధించాము. ఇత్ర మంతిరత్వ ఱహఖ్ల ఆమోదాతుకి వీటటతు ఇప్టటకై ప్ంంచటం జమకగకనది. ఈ విశయం లో
డిఓటట సెకెటమీ మమకయు మంతిర గహమక తృహత్ర కీలకమభనది.
ఇదే విధ్ముగహ , ముటి ముద్టట సహమకగహ మంతిర గహర్ ెనషన్స మకవిజన్స న఼ ే మకవిజన్స ణో ముడి ెటికుండా
ఴుండేంద఼్కు అంగీకమకంచార్.
4. 01-01-2017 న఼ండి మూడయ రేత్న షఴరణ అమలుచేయాలి.
మూడయ రేత్న షఴరణ గుమకంచి అంతిమంగహ ఒక తురణ యాతుకి మహలేద఼్ , కహతూ ,

ఒక ముఖ్యబమైన బమర్గుద్ల

ఴుంది. తఎస్ఎన్సఎల్ ఉదయ యగులకు రేత్న షఴరణ సహధ్యం కహద్నే రెైఖ్మకణో ఇప్టటఴరకూ డిఓటట ఴుననది. కహతూ
షబమె కోషం మనము ముమెరముగహ చేసన ఏమహటు
ల చఽసన త్ర్రహత్ ఈ ఴయతిమైక రెైఖ్మకతు డి ఓ టట
విరమించాలి్ ఴచిచంది. రేత్న షఴరణ డిమాండ్ న఼ ప్మకశీలించేంద఼్కు ణాము అన఼కూలముగహ ఴునానమతు

,

కహతూ 15 ఱహత్ం పటెంట్ సహధ్యం కహద్తు 3.12.2018న జమకగకన చరచలలో డి ఓ టట సెకెటమీ మమకయు మంతిర గహర్
అనానర్. వీమక రహద్నలు ఈ కిెంది విధ్ముగహ ఴునానభ:
అ)15% పట్ బమంట్ ఒప్ుకుంటీ bsnl జీణాలు చెలిలంచలేద఼్
4

ఆ )4 జి సెకిరమ్ ఇఴవకుండానే ఇచిచనటు
ల గహ ఫావించి దాతు ఆధారముగహ ఆదాయం ెర్గుత్తంద్తు , కహబటటి
రేత్న షఴరణ చేయఴచ఼చనతు త ఎస్ ఎన్స ఎల్ షమమకంచిన లెకిలన఼ డి ఓ టట అంగీకమకంచటం లేద఼్. (కహబటటి
4జి సెకిరమ్ కైటాభంప్ుకు కైతనెట్ ఆమోదించిన త్ర్రహత్నే ఈ లెకిలన఼ డి ఓ టట ప్మకశీలించగలద఼్.)
ఇ )4G కైటాభంప్ు , మూడయ రేత్న షఴరణ మండు ప్రతితృహద్నలన఼ ఒకై సహమక ప్ంసేు కైతనెట్ ఈ మండింటటతూ
తిరషిమకంచఴచ఼చ.
ఈ )మూడయ రేత్న షఴరణ

న఼ కైతనెట్ ణో ఆమోదింప్జైసేంద఼్కు అంద఼్కు అద్నముగహ అఴషరమభేయ

ఆదాయం ఴనర్లన఼ చఽంచాలి్న అఴషరం ఴుననది.
ఉ) ఈ లోగహ నాన్స –ఎకిికూయటటవ్ రేత్న షఴరణ షంప్రదింప్ులు ప్ూమకు కహరహలి.

ఆ త్ర్రహత్నే రేత్న షఴరణ

ఆమోద్ం ణేలికగహ అఴుత్తంది.
5. రరండయ వేతన సవయణ సభమంల్ో అరిషాిత సభసయల్ ైన :
త ఎస్ ఎన్స ఎల్ లో డెైమకుిగహ మకకూ
ె ట్ అభన ఉదయ యగులకు 30 ఱహత్ం షఽప్ర్ యాన఼యరేశన్స బేతెపటు్ విశయం లో
30-11-2018 న ఏయుఏత నాయకులకు, త.ఎస్.ఎన్స.ఎల్ CMD గహమక ణో జమకగకన షమారేవంలో మార్చ 2019
నాటటకి ఇంకో 3%, మిగకలిన 4% ఆెైన ఴచేచ ఆమకధక షంఴత్్రం లో అమలు చేసు హమతు హామీ ఇచాచర్ . ఇది
ఏయుఏత ఘన విజయం.

మన డిమాండల ప్మకష్హిరం విశయం లో ప్ుమోగతి ఏ బేరకు జర్గుత్తననది ప్రయరేక్ించేంద఼్కు
షంసహిగత్ యంణారంగహతున ఏమహటు చేయడం కోషం డాట్ , మంతిరగహర్ రొప్ుకునానర్. ఇది
మంతిర గహమక రెైఖ్మకతు మారచటం లో

మనం సహధించిన మమో మౌలికబమైన

డాట్ లో
డాట్ మమకయు

విజయం. దీనివల్న

ఏయుఏత

నాయకులు డాట్ అధికయశ ల్ు తయచఽగ సభలవేశ్మై డిభలండ్్ రిష్ాయం విషమం ల్ో ురోగత్రని
యయవేక్ించే అవకశ్ం వుంది.
భంత్రిగరితో ఈ చయచల్ు జ్రిగిన అనంతయం సమెనఽ కొనసగించడ్భల?, వయదావేమడ్భల ?అనన ిశ్న
వచ్చంది. కూల్ంకషంగ చరిచంచ్న తయశవత ,

కన్నసం 45

రోజుల్పట్ు సమెనఽ వయదావే మలల్ని

ఏమూఎబి నియణ యంచ్ంది. సమె వయదా వేసఽకోవల్నన నియణ మం వల్న డాట్ తో సేనహూయవకంగ
రిషారించఽకోవచఽచననే అబుపిమలనికొచ్చంది. దీనివల్న బి.ఎస్.ఎన్స.ఎల్. కు

4G సక్రమ్ కైట్ాయంు ,

భూల్వేతనం ైన నష న్స కంట్రఫ
ి ూయషన్స చెలిాంచడ్ం ల్లంట్ర హామీ ల్ు అభల్ు చేయంచఽకోవలి. ఈ రరం దఽ
ిధాన సభసయల్ు రిష్ాయం అయతేనే సవరించఫడిన సేాళ్ళ ైన జీతాల్ు చెలిాంచెందఽకు వీల్వుతతంది. ల్ేని
క్షంల్ో, భూడయ వేతన సవయణ రిషారించాల్నడ్ం అయధ ం ల్ేనిది.

ఎందఽకంట్ే అట్ువంట్ర సాత్రల్ో రిగిన

వేతనాల్ు చెలిాంచట్ానికి కంన్న వదద డ్ఫుుల్ుండ్వు గనఽక.
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ైన తెలిన రిసా త
 తల్ోా

03-12-2018 నఽండి జ్యతల్ట్ర్న నియవధిక సమెనఽ వయదావేసఽకోవడ్ం

జ్రిగింది.సమె నఽ వియమించల్ేదనే విషమలనిన ఉదయ యగుల్ందయూ గభనించాల్ని

ఏయుఏత కోయశతోంది.

భూడయ వేతన సవయణ కోసం డాట్ సాయల్ో భరి కొంత చరిచంచట్ం, ఆమోదింజ్ైమట్ం భావించాభు. క
నిరిదష్ సభమభుల్ో భన ిమతానల్ు పలించక పో తే నియవధిక సమరెకి వెళ్ళట్ానికి ఏ ము ఏ బి ఏ
భలతిభూ సంకోచ్ంచదఽ. కఫట్ర్ భన కమరేడ్్ అందయూ రిసా త
 తల్నఽ అయా ం చేసఽకోవల్ని కోయశతతనానభు.
సరిాల్ భరిము జిల్లా ఏమూఎబి ల్ు అవసయభయన సందయభభుల్ో పో రట్ానికి ఉదయ యగుల్ు సంసదధభుగ
వుండేల్ల చాడాల్ని విజ్ఞ ి చేసి ఽనానభు.
***********
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