బిఎస్ఎన్ఎల్ యూనియన్ల /అసో సియేషన్ల పిలుపు


బిఎస్ఎన్ఎల్ ఆదాయం పంపుదలకు 10.2.2017 న ండి 31.3.2017 వరకు పరతి రోజు ఒక గంట
అదనముగా పని చేయండి



ట ేట్స్/డిస్టి క్ట
బిఎస్ఎన్ఎల్ పరిరక్షణ డిమ ండ్స్ పై 9.3.2017 న రాజ్ భవన్/కలెకర
్ట ట మేజిస్ట్ట ి టు వదద కు
పర దరశనలు

ఢిల్లల లో 6.2.2017న్ బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ యూనియన్ల /అసో సియేషన్ల సమావేశం ఎన్ ఎఫ్ టి ఈ సెక్ట
రె రీ జన్రల్ క్ా.
చందేశవర్ సింగ్ అధ్యక్షతన్ జరిగింది. సమావేశం కన్వవన్రు మరియు బిఎస్ఎన్ఎల్ఈయు జన్రల్ సెక్ట
రె రీ
క్ా.పి.అభిమన్యయ

చరచన్వయాంశాలన్య

వివరించారు.

ఎస్ఎన్ఈఏ,

ఏఐబీఎస్ఎన్ఎల్ఈఏ,

సేవా,

బిటిఈయు,

బిఎస్ఎన్ఎల్ఎంఎస్, టెపు, మరియు బిటియు ల జన్రల్ సెక్ట
రె రీలు/పరతినిధ్యలు హాజరయాయరు.
ఈ సమావేశం లో ఈ క్్ంె ది నిరణయాలు తీసయకున్ాారు:
1. 10.2.2017 న ండి 31.3.2017 వరకు పర తిరోజూ ఉదయ ోగులందరు ఒక గంట అదనముగా పని చేస్ట్

మెరుగకైన స్ట్వలు మరియు మ రకెటంగ్ దాారా బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఆదాయ నిి మరింత పంచాలి:
బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ న్ష్ాాలన్య నివారించి లాభాల బాట పటిాంచేందయకు మేన్ేజిమంటుతో పాటు ఉదయ యగులుగా మన్ము గతం
కన్ాా ఎకుువగా మన్ము పరయతిాసయ
ు న్ాాము.

"సరీవస్ విత్ ఏ సెమైల్" తదితర క్ారయకెమాలన్య అమలు

చేసు యన్ాందయన్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఆదాయం కెమముగా పెరుగుతున్ాది. 2014-15 లో బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ కు వచిచన్ నికర
న్షా ం రు. 8234 క్ోటల ని 2015-16 లో రు.3880 క్ోటల కు తగిగంచగామగాము. 2015 ఏపిరల్ న్యం ి

ిసెంబరు వరకు

బిఎస్ఎన్ఎల్ కు సరీవసయలపెమ వచిచన్ ఆదాయం రు.18314.90 క్ోటు
ల క్ాగా 2016 ఏపిరల్ న్యం ి

ిసెంబరు వరకు

19379.60 క్ోటు
ల వచిచ, 5.8 శాతం పెరుగుదల సాధించగామగాము. ఇంతేగాక 2015 ఏపిరల్ న్యం ి

స
ి ెంబరు వరకు

వచిచన్ నికర న్షా ం రు. 6121 క్ోటు
ల క్ాగా 2016 ఏపిరల్ న్యం ి

ిసెంబరు వరకు ఈ న్ష్ాానిా రు.4890 క్ోటల కు

తగిగంచగామగాము. 2016-17 లో బిఎస్ఎన్ఎల్ కు న్ష్ాానిా నివారించేందయకు లేదా గత సంవతసరం కన్ాా మరింతగా
తగిగంచేందయకు పరయతాం చేయాామ. 1.1.2017 న్యం ి జరగాామసన్ వేతన్ సవరణ లో మన్కు మంచి పరయోజన్ం
లభించాలంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ కు న్ష్ాాామా మరింత తగిగంచి లాభాల బాట పటేాలా చేయాామ. జన్వరి న్యం ి మారిచ వరకు
సాధారణముగా ఏ సంసథ కయన్ా ఆదాయం మరింతగా పెరుగుతుంది. రిలయన్స జియో తో పో టీ వలన్, న్ోటల రదయు
వలన్ ఏరప న్
ి పరతేయక పరిసత
ిథ ులన్య అధిగమంచి బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ తన్ ఆదాయానిా పెంచయక్ోవాామస వుంది.

ఇందయక్ోసం మరింత పటుాదలతో, చొరవతో ఉదయ యగులు పని చేయాామ. క్ాబటిా బిఎస్ఎన్ఎల్ న్ాన్ ఎగిికయయటివ్ మరియు
ఎగిికయయటివ్ ఉదయ యగులందరూ 10.2.2017 న్యం ి 31.3.2017వరకు పరతి రోజు అదన్ముగా ఒక గంట పని చేయాలని
ఈ సమావేశం పిలుపునిచిచంది.
2. బిఎస్ఎన్ఎల్ న కాపాడేంద కు ఈ క్ం
్ ట
ర ది డిమ ండ్స్ అమలు కోసం 9.3.2017న రాజ్ భవన్/కలెకటరేట్స/డిస్టట ిక్ట

మేజిస్ట్టిట్స కారాోలయ లకు పర దరశనలు నిరాహంచాలి:
ఎ) బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ న వయోహాతమక అమమకానిక్ పటటటలని నీతి ఆయోగ్ చేస్టన
్ స్ట్ఫారు్ అమలుపై పరధానమంతిర
కారాోలయం డి ఓ ట క్ రాస్ట్న లేఖన ఉపసంహరించాలి
బిఎస్ఎన్ఎల్ మరియు ఐటిఐ ల పెమ మూసివేత/ రాష్ాాాలకు బదలాయంపు/ పరిసతి
ిథ పెమ నిరణయం తదితర చరయలు
తీసయక్ోవాలని

న్వటి ఆయోగ్ చేసిన్ సిఫారుసల అమలు ఎంతవరకు వచిచందయ 1.1.2017 లోగా తెామయజేయాలని

పరధాన్ మంతిర క్ారాయలయం 30.12.2016న్ టెామక్ాం

ిపారరామంటు సెక్ట
రె రీక్్ లెటరు రాసింది. బిఎస్ఎన్ఎల్ న్య

వయయహాతైక అమైకం దావరా పరయవేటు పరం చేసే ఆలోచన్ దీని వెన్క వున్ాది. ఈ పరతిపాదన్న్య బిఎస్ఎన్ఎల్
యూనియన్య
ల , అసో సియేషన్య
ల అన్వా వయతిరేక్్సు యన్ాాయ. బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ 100 శాతం పరభుతవ రంగ సంసథ గా
క్ొన్సాగించాలని

ిమాండ్ చేసు యన్ాాయ.

బి) సబి్డియరి టవర్ కంపనీ ఏరాాటు న విరమంచాలి: బిఎస్ఎన్ఎల్ న్యం ి టవరుసన్య విడగొటిా ఒక సబిస ియరి
టవర్ కంపెన్వ ఏరాపటుకు పరభుతవము తన్ పరయతాాలన్య క్ొన్సాగిసు యన్ాది. ఇది జరిగితే తన్ టవరుస క్ే తాన్య అదెు
చెామలంచాామసన్ పరిసతి
ిథ ఏరప ి బిఎస్ఎన్ఎల్ పెమ మరింత భారం పడుతుంది. బిఎస్ఎన్ఎల్ న్య ముకులు చేసి పరయవేటు
పరం చేసే కుటరలో ఈ టవర్ కంపెన్వ ఏరాపటు ఒక భాగం. క్ాబటిా ఈ పరయతాానిా పరభుతవము విరమంచాామ.
స్ట్) బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ కు 4జి స్టాకటరమ్ న ఉచితముగా కేటటయంచాలి: రిలయన్స జియో వచిచన్ తరువాత

ట
ే ా క్్ చారిి

వసూలు చేసి వాయస్ క్ాల్స న్య ఉచితముగా ఇవావామసన్ పరిసతి
ిథ అన్వా టెామక్ాం కంపెన్వలకు ఏరప ింది. బిఎస్ఎన్ఎల్
కయ ా ఈ విధ్ముగా 4జి

ేటా సరీవసయలు అందించి వాయస్ క్ాలుస ఉచితముగా ఇసేు న్ే చేసన్ే
ేు పో టీలో నిలబడటం

సాధ్యమవుతుంది. క్ాన్వ 4జి

ట
ే ా సరీవసయలు అందించేందయకు బిఎస్ఎన్ఎల్ కు పరధాన్మయన్ 6 సరిులుస లో (

ఆంధ్రపరదేశ్, క్ేరళ, తమళన్ాడు, మహారాషా ,ా కరాణటక, గుజరాత్) అందయకు అవసరమయన్ 4జి సెపకారమ్ లేదయ. మగతా
సరిులుసలో 4జి సెపకారమ్ వున్ాపపటిక్్ అది న్ాణయత లేని బాయండ్ పెమ ఇవవటం జరిగింది . ఈ బాయండ్ పెమ 4 జి సరీవసయలు
లాభసాటిగా అందించటం సాధ్యం క్ాదయ. క్ాబటిా పరభుతవము తన్ సత ంత సంసథ అయన్ బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ కు 4 జి సెపకారమ్
న్య న్ాణయమయన్ బాయండ్ లో ఉచితముగా క్ేటాయంచి పో టీలో నిలబ ేందయకు బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ కు సహకరించాామ.
డి) రిలయన్్ జియోక్ అన చిత రాయతీలివాటం విరమంచాలి: రూలుస పరక్ారం 3 న్ెలల వరక్ే ఉచిత పాలన్ లన్య
వినియోగదారులకు టెామక్ాం కంపెన్వ ఇయయవచయచ. క్ాన్వ రిలయన్స జియో ఈ రూల్ న్య అతికెమంచి మొదట 2016

సెపా ంె బరు న్యం ి

ిసెంబరు వరకు "వెలుం ఆఫర్" పేరుతో ఉచితముగా

ేటా మరియు వాయస్ క్ాలుస న్య ఇచిచంది .

ఆ తరువాత 2017 జన్వరి న్యం ి మారిచ వరకు మరో మూడు న్ెలలు పాలన్య పేరున్య "హాయపీ న్ూయ ఇయర్" అని పెటా ి ,
ేటా మరియు వాయస్ క్ాల్స న్య ఉచితముగా అమలు చేసు యన్ాది . ఇది అకెమమయన్పపటిక్్ టిఆర్ఏఐ ఈ
విధాన్ానిా సమరిథంచింది. ఇంతేగాక రిలయన్స జియో తన్ వాయపార పరకటన్లకు పరధాన్మంతిర మో ి బొ మైన్య
వాడుకున్ాది. ఇది అకెమమని తేామన్ తరువాత ఇందయకు గాన్య క్ేవలం రు.500 పెన్ాల్లా విధించి అంతటితో వదిామ
పెటాటం జరిగింది. రిలయన్స జియో 4జి సెపకారమ్ న్య సంపాదించిన్ది కయ ా అకెమ పదధ తిలోన్ే. 2010 లో జరిగిన్ వేలం
లో రిలయన్స జియో 4జి సెపకారమ్ న్య తాన్యగా క్ొన్కుం ా ఆ సెపకారమ్ న్య క్ొన్ా "ఇన్ోోటెల్ బారడ్ బాయండ్ సరీవసెస్
పెమైవేట్ ామమటెడ్" అన్ే సంసథ న్య సృషిాంచి దాని దావరా సంపాదించింది. ఈ ఇన్ోోటెల్ సంసథ నికర విలువ క్ేవలం
రరండున్ార క్ోటల రూపాయలే. క్ాన్వ అది తన్ నికర విలువ కన్ాా 5000 రరటల ు ఎకుువగా రు.12847.77 క్ోటు
ల పెటా ి
అనిా సరిులుసకు కామపి 4 జి సెపకారమ్ న్య క్ొన్ాది! అయన్ా పరభుతవము గాని,

ి ఓ టి గాని పటిాంచయక్ోలేదయ. ఆ

తరువాత ఈ వేలం జరిగిన్ క్ొదిు గంటలలోన్ే ఈ ఇన్ోోటెల్ కంపెన్వని రిలయన్స క్ొని దానిక్్ రిలయన్స జియో అని పేరు
పెటా ంి ది. ఈ విధ్ముగా ఇన్ోోటెల్ న్య క్ొన్ేందయకు జరుగుతున్ా పరయతాాలన్య కపిప పుచిచ, రిలయన్స సంసథ పో టీలో
లేదన్ే భరమ ఇతర పో టీదారులలో కామపంచి ఈ విధ్ముగా 4జి సెపకారమ్ న్య సంపాదించటం అకెమం. ఈ విధ్మయన్
అన్యచిత పరయోజన్ాలు రిలయన్స జియో క్్ ఇవవటం ఆపాలని ిమాండ్ చేసు యన్ాాం.
విజ్ఞ ప్ి
బిఎస్ఎన్ఎల్ఈయు జిలాల సెక్ట
రె రీలు వెంటన్ే అనిా యూనియన్ల న్య /అసో సియేషన్ల న్య కలుపుకుని 10.2.2017
న్యం ి 31.3.2017 వరకు పరతి రోజు ఉదయ యగులందరు ఒక గంట అదన్ముగా పని చేయాలన్ే పిలుపున్య, 9.3.2017 న్
కలెకారేటల వదు కు/రాజ్ భవన్ వదు కు పరదరశన్లన్య జయపరదముగా అమలు జరపాలని సరిుల్ యూనియన్ విజఞ పిు
చేసు యన్ాది.

అభినందనలతో,

బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎంపాాయీస్ యూనియన్, ఆంధ్ర పరదేశ్ సరిెల్

