బిఎస్ఎన్ఎల్ ప్రయివేటీకరణకి అనుగుణముగ సమర్పించబడిన

ఐ ఐ ఎిం అహమమదాబాద్ మధ్యింతర నివేదిక
4 జి సపక్ట్రమ్ కైటాభింునఽ మిటైమ్మింటు వయసఽ 58 కి తగిగింు, లృ ఆర్ ఎస్, రభవేటీక్టరణ తదితర
కమిమక్ట వయతిమైక్ట చరయలతో ముడి పట్ ట ఈ సతౄరససలనఽ తిరసకమిించఽద ిం
తఎస్ఎన్ఎల్ ునరసదధ రణక్టు అవసరమభన సతౄరససలివాలతు ఐఐఎిం అహమాద బాద్ నఽ టలికిం డితృమ్్మింట్
కోమిింది. ఖాభలా డిన లేద ఖాభలా డటిం తృరరింభమభన రభుతా రింగ సింసథ ల ునరసదధ రణపై డి  ఈ
(డితృమ్్మింట్ ఆఫ్ తి క్ సపక్ర్ ఎింటమ్్రైజ్స్) 29.10.2015న రక్టటించిన మారగ దరశక్ట సాతర ల కి అనఽగుణముగ
ఈ సతౄరససలు ఉిండ లతు అననది(ఈ మారగ దరశక్ట సాతర లనఽ నష్్లలో వునన రభుతా రింగ సింసథ లనఽ
రభవేటు రమ్ చేసే ఉదేేశముతో మోడి రభుతాము వచిిన తరసవత డిఈ తయారస చేసింది ). తఎస్ఎన్ఎల్
ునరసదధ రణ కి సింబింధిించి వింటనే కొతున చరయలు తీసఽకోవలిసన అవసరిం వుననది కబట్ వింటనే క్ట
మధయింతర తువేదిక్ట ఇవాలతు కోరసతూ టలికిం డితృరస్బింటు ఐఐఎిం అహమద బాద్ నఽ కోమిింది .
ఇిందఽక్టనఽగుణముగ ఐఐఎిం అహమద బాద్ క్ట మధయింతర తువేదిక్టతు కొదిే మోజుల కిితబే సమమిించిింది . ఈ
మధయింతర తువేదిక్ట రకరిం:
1. జియో వచిిన తరసవత 4 జి సపక్ట్రమ్ లేతు క్టింపతూతు మూస వేయాలిసిందే. కబట్ తఎస్ఎన్ఎల్ క్టు 4 జి
సపక్ట్రమ్ కైటాభించ లి. కతూ ఈ కిిింది షరతులతో కైటాభించ లి:


త నఽ మారగలనతు తఎస్ఎన్ఎల్ హామీ ఇసేే నే 4 జి సపక్ట్రమ్ కైటాభించ లి. అది క్టూడ 5
సింవతసమలకై ఇవాలి(మామూలుగ అభతే ల ైసపనఽస కలిం 20 సిం.)



20000 టవరసస నఽ 4జి కి అేగ డ్
ే చేయటాతుకి రస.11000 కోటు
ి కవలి. ఈ తుతు తక్టుకవ
ఖరసితో చేయటాతుకి రభవేటు టలికిం క్టింపతూలలాగనే “బేనేజ్డ్ సమవాసపస్ ఆమైషన్స” అమలు
చేయాలి(నట్ వర్క ఇన్టలేషన్ , బభింటనన్స అింత వేమై క్టింపతూకి మ్వనాయ షేమిింగ్ తృరతిదిక్టన
ఇవాటిం).



4జి సపక్ట్రమ్ నఽ ముదట 5 సింవతసమలక్టు కైటాభించ లి. ఇిందఽక్టు వింటనే చెలిిించ లిసన ల ైసపనఽస
ప఼జు రస. 1875 కోటు
ి అవుతుింది (20 సింవతసమలకి రస. 15000 కోటి చొున 5 సింవతసమలకి
రస. 3750 కోటు
ి కగ అిందఽలో సగిం రస.1875 కోటు
ి వింటనే చెలిిించ లి , మిగత ది వభద లలో
చెలిిించ లి )



4 జి ఇచిిన 5 సింవతసమల తరసవత తు తీరస బరసగు డితే మిగత 15 సింవతసమలకి
తృొ డిగిించవచఽి.



4 జి ఇచిిన 3వ సింవతసరిం నఽిండి ఏ సమికల్ కి ఆ సమికల్ క్టతూసిం తనకి అభయయ ఆమైషనల్
(బభింటనన్స) ఖరసిలనఽ సింతృదిించఽకోగల సథతి లో వుిండ లి.



ఉదయ యగుల సింఖయ తు తగిగించేిందఽక్టు అవసరమభన ఆమిథక్ట సహాయాతున రతి సమికల్ క్టు డిఒట
అిందిించ లి.



4 జి ఇచిిన 3 సింవతసమల తరసవత తు తీరస బాగుింట 5 జి కైటాభించవచఽి.

2. డిఒట నఽిండి తఎస్ ఎన్ఎల్ క్టు ఆసుుల (ల్యిండ్ & బిల్డ ింగ్స్) బదిలీ తారగ జరగలి. ఈ ఆసఽేలనఽ (ఖాలూ
సథ లాలనఽ) నఽ ద్రవ్యయకరణ చేయాలి( అమామలి). ఇిందఽక్టు రభుతా మదే తు తో తృటు ఈ తుతు క్ట
సాయింరతితిే గల సింసథ కి అగిించ లి.
3. బిటిసఎల్ (త ఎస్ ఎన్ ఎల్ టవర్ కమొమైషన్ లిమిటడ్) క్టు టవరి నఽ బదిలీ చేయాలి. ఈ తు వింటనే (6
నలలోగ) జరగలి. టవర్ క్టింపతూకి వచేి ఆద యిం పై 8 శతిం మ్వనాయ షేమిింగ్ వుిండదఽ. ఆ బేరక్టు
తఎస్ ఎన్ఎల్ క్టు ఖరసి తగుగతుింది.
4. తటసఎల్ అధీనిం లో క్ట

ఫైబర్ ఇన్ఫారాస్రకచర్ విభాగనిి

ఏమటు చేయాలి( వసే వతుకి పపైబర్

ఇన రాస్క్ట
ే ిర్ క్టింపతూతు ఏమటు చేయాలి, కతూ సాల కలిక్ట రకియగ ఈ లృఫాగిం ఏమటు అవసరిం)
పపైబర్ మమియు ఎఫ్ ట ట హెచ్ సేవల తృరధ నయత పరసగుతుననిందఽన ఈ లృఫాగిం వింటనే అవసరిం. 6
నలలలోగ దీతుతు ఏమటు చేయాలి.
5. తటసఎల్ అధీనిం లో ప్రజక్ట్్్ విభాగనిి ఏమటు చేయాలి. తుజాతుకి ఇిందఽ కోసిం క్ట తృరజక్్్ క్టింపతూ
లృడిగ ఏమటు చేయటిం అవసరమభనటకి త త కలిక్ట చరయగ దీతుతు సతౄరసస చేసే ఽన నము. 6
నలల లోగ ఈ లృఫాగతున ఏమటు చేయాలి. గిమీణ సేవల

, వనక్ట బడిన తృరింత ల సేవల , రాత

తృరింత ల సేవల లృసే రణకి మమియు సపైన యతుకి కవలిసన నట్ వర్క ఏమటు తదితర నఽలనఽ ఈ
లృఫాగిం నరవేమిలి. ఈ లృఫాగిం ఆద యిం పై 8 శతిం మ్వనాయ షేమిింగ్ వుిండదఽ.
6. మిటైమ్మింట్ వయసఽ 60 నుిండి 58 కి తగిగించ లి. దీతు వలన 33568 మింది ఉదయ యగులు వింటనే మిటైర్
అవుత రస. మనఽనన 6 సింవతసమలలో దీతు వలన జీత ల ఖరసిలో రస. 13,895 కోటు
ి ( థర్్  ఆర్ స
అమలు కక్టుిండ అభతే) తగుగతుింది. 15% పటమింట్ బెతుపట్ తో మూడవ ఆమిస అమలు
జమిగినటకి రస.7505 కోటు
ి జీత ల ఖరసి తగుగతుింది.
7. 50 నఽిండి 58 సింవతసమల వయసఽ లోు వమికి గుజమత్ నమూన లృ ఆర్ ఎస్ ఇవాలి. దీతు రకరిం
స స ఎస్ (పనషన్ రూల్స) రూల్ 37 ఏ రకరిం మామూలుగ వచేి పనషనమవ బెతుపటుస క్టు అదనముగ
ఎక్స గైిషయా వసఽేింది. ఈ ఎక్స గైిషయాతు అభన సమవాసఽ రతి సింవతసమతుకి 30 మోజులు లేద

మిగిలిన సమవాసఽ (58 సింవతసమల వరక్టు) రతి సింవతసమతుకి 25 మోజుల వేతనిం (ే ి స్ డిఏ)
చొున ఏది తక్టుకవ అభతే ద తుతు చెలిిించే లృధముగ ల కికస్ేరస. 50

– 58 వయసఽ లోు వునన

ఉదయ యగులలో 25 శతిం అనగ 20833 మిండి లృ ఆర్ ఎస్ తీసఽకోవచఽినతు అించన . ఇిందఽక్టు అభయయ
ఖరసి థర్్  ఆర్ స లేక్టుిండ అభతే సింవతసమతుకి రస. 1 ,670 కోటు
ి అతు, థర్్  ఆర్ స తో అభతే
రస.1921 కోటి తు అించన వేశరస.
8. సమికల్ వమి గ తజినస్ తృిన్స రూతృొ ిందిించి ఆ రణ లుక్ట అమలుక్టు అవసరమభన ఋణ సహాయాతున
ఆ తృిన్ అమలు జరసగుతునన బేరక్టు దశల వమవగ రభుతా హామీతో (ల టర్ ఆఫ్ కతుపడెన్స) అిందే
ఏమటు చేయాలి.
9. తఎస్ఎన్ఎల్ నఽ లిస్ింగ్ (వటాల అమమక్టిం కోసిం షేర్ మామ్కట్ లో మిజిస్ ర్ చేయటిం) చేసన రసే ఽతిం
మామ్కట్ మిసతి
ే బాగ లేదఽ. కబట్ 5 సింవతసమల తరసవత పైన చెనవతూన అమలు జమిగి మిసథ తి

బరసగభతే అుడు తఎస్ఎన్ఎల్ వటాల అమమక్టిం లేద రభవేటీక్టరణ చేయవచఽి.
ఒక ఐఆర్ఎిం ను సృష్ించాల్:

పైన చెన లృధ న లు సక్టిమముగ అమలు జమిగైిందఽక్టు తఎస్ఎన్ఎల్ బో రస్

తీసఽక్టునే తురణ యాలనఽ ఎటక్టుడు సమీక్ిించేిందఽక్టు క్ట “ఇిండిపిండెింట్ మివయయ బకతుజిం” నఽ ఏమటు
చేయాలి. ఇిందఽలో రభుతా తృరతితుధయిం చ లా తక్టుకవగ వుిండ లి. అింటట ఇవతూన సక్టిమముగ జరసగుతున నయో
లేదయ రభవేటు శక్టుేల ఆధితయిం వుిండే యింతర ింగిం రయవేక్ిించ లి!
నష్్లలో వునన తఎస్ఎన్ఎల్ నఽ ఎవరూ కొనరస కబట్ ద తుతు ముక్టకలుగ లృభజిించి ఉదయ యగుల సింఖయతు
తగిగించి (అింటట ఉదయ యగులనఽ బలి చేస )ఆక్టరష ణీయిం చేస రభవేటు రమ్ చేయటబే ఈ మధయింతర సతౄరససల
స్మింశిం.
గతిం లో శయమ్ తోరడ , తఆర్ ఎస్ఈ తదితమలు ఇటువింట సతౄరససలే చేయగ వటతునింటతు తి కొట్ న
ఘన చమితర తఎస్ఎన్ఎల్ ఉదయ యగులకి వుననది. అభతే ఇుడు ఉదయ యగుల ఫామవ తగిగింుతు 4 జి సపక్ట్రమ్
కైటాభింు లేద వేతన సవరణ తో ముడి పట్ రయత నలు జరసగుతున నభ. సమసయ ఏమిటింటట ఇలృ
చేయటాతుకి తుధఽల క్టకడిలృ? 60 సింవతసమల వయసఽ రకరిం జరసగుతునన మిటైమ్మింటి వలన ఉదయ యగుల సింఖయ
ఫామవగ తగుగతునన మిసథ త
 ులలో లృఆర్ఎస్ లేద 58 సింవతసమల మిటైమ్మింటు
ి అవసరిం లేదఽ. పైగ సడెన్ గ
33568 మిందికి లీవ్ ఎింకయషపమింట్ గతు లేద లృఆర్ఎస్ లృషయిం లో ఫామవ స్థభలో లీవ్ ఎింకయషపమింట్ మమియు
ఎకై్రషయా చెలిిించేిందఽక్టు గతు తఎస్ఎన్ఎల్ వదే తుధఽలు లేవు. రభుతాము ఇవాదఽ. మిషకమిించ స్ధయముగతు
వైరసధ యలు ఈ రతితృదనలలో వున నభ. ఇింతేగక్ట తఎస్ఎన్ఎల్ రభవేటు రమభతే ఉదయ యగ భదరత
వుిండదఽ. పనషన్ భదరత వుిండదఽ.

కబట్ మిటైమ్మింట్ వయసఽ తగిగింు లేద లృఆర్ఎస్ లనఽ వయతిమైకిించ లి. వేతన సవరణ, పనషన్ సవరణ, బేసక్ ే పై
పనషన్ క్టింటబ
ర ూయషన్ ల కికింు , 4 జి సపక్ట్రమ్ కైటాభింు , డెైమ్క్్ మిక్టిూటీస్ క్టు 30 శతిం మిటైమ్మింట్ బెతుపటుస
కోసిం మన తృో మటాతున కొనస్గిించ లి.

