వేతన సవరణ తదితర డిమ ాండ్స్ పై 3.12.2018 న మాంత్రి గారు ఇచ్చిన హామీల అమలు పై
సమీక్ిాంచాందుకు 10.1.2019న జరిగిన ఐ ఎాం (ఇన్స్టిట్ృూషనల్ మెకాన్స్జాం) సమ వేశాం మరియు ఆ
తరువాత డిఓట్ి ఎడిషనల్ సకరట్
ె రీతో జరిగిన ఏయూఎబి సమ వేశాం పై న్స్వేదిక
3.12.2018 న వేతన షఴయణ తదితయ డిభ ాండ్స్ ై ఏమూఎత రతితుధ఼లతో జమిగిన చయచలలో భాంతిర గహయు
ఇచ్చచన హామీల అభలు ై తుమిిశట కహల ఴయఴధిలో షమీక్షా జమిాంద఼కు క ఇతుటిట్ృయశనల్ బెకహతుజాం (ఐ ఎాం)
ఏమహూట్ుకు అాంగీకమిాంచాయు. ఈ ఐఎాం లో ఏముఏత తయపున కహ..అతేభన఼య (జిఎస్

, తఎస్ఎన్ఎల్ఈము &

కతూీనర్ ఏమూఎత) , కహ.చాందేవీర్ సాంగ్ (జిఎస్ , ఎన్ఎఫ్టఈ & ఛైయమన్ , ఏమూఎత) , కహ. కె.సఫాసటన్ జిఎస్ ,
ఎస్ఎన్ఈఏ), కహ. రహాాద్ మహయ్(జి ఎస్ , ఏఐతెఎస్ఎన్ఎల్ఈఏ) భమిము డిఒట్ి /తఎస్ఎన్ఎల్ ల తయపున శ్రీ
.కె.సనా ా (ఎడైీజర్-పైనాన్్ , డిఒట్ి) , శ్రీ ఆర్.కె.ఖాండల ీల్ (జెఎస్-ఎడిమన్ , డిఒట్ి) , శ్రీ ఎస్.కె.జెైన్(డీడీజీఎస్హటతా షమాంట్, డి ఒ ట్ి) , శ్రీ మహజీవ్ కుభ ర్ డీడీజీ-ఫడె ట్ , డిఒట్ి) , శ్రీ షాంజయ్ అగమహీల్(డైమెకటర్-ఎస్హటతా షమాంట్ ,
డిఒట్ి), శ్రీ ఴన్ గుతృహా(డైమెకటర్- ఎస్ ము, డి ఒ ట్ి), శ్రీభతి ష఼జాతా మహయ్, డైమెకటర్ (హెచ్ఆర్, తెఎస్ ఎన్ఎల్),
శ్రీ ఏ.ఎాం.గుతృహా(జీఎాం-ఎస్ ఆర్, త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ) షబుయలుగహ ఴునాుయు.
ఈ ఐ ఎాం షభ వేవాం 10.1.2019 ఉదమాం 10 గాం.కు డి ఒ ట్ి కహమహయలమాం షాంచార్ బఴన్ లో జమిగినది. ఈ ఐఎాం
కు ఛైయమన్ గహ ఎడిశనల్ సకెీట్మీ స్హాభ అధికహమి ఴుాండాలతు ఏమూఎత డిభ ాండ్స చేసనా డిఒట్ి అాంగీకమిాంచలేద఼.
దీతు ఴలన ముదట్ి స్హమి జమిగిన ఈ ఐఎాం షభ వేవాం లో భాంతిర గహమి హామీల అభలు ఏ దవలో ఴునుదో డిఒట్ి
రతితుధ఼లు షూశట భుగహ చూలేక తృో మ యు. ైగహ జాభాంట్ సకెీట్మీ భమిము డీడీజీ ఎస్హటతా షమాంట్ ఇది యౄ భన
డిభ ాండ్స్ ై ఴయతిమైక వైఖమితో ఴునాుయు.
కహఫట్ిట ఈ షభ వేవాం ఆనాంతయాం ఏమూ ఎత రతితుధ఼లు ఎడిశనల్ సకెీట్మీ డిఒట్ి శ్రీ అాంవు రకహష్ న఼ కలిశహయు.
ఐ ఎాం షభ వేవాం ఴలన ఎట్ుఴాంట్ి ఉయోగభు జయగలేదతు తభ అషాంతృా తు ఴయకా ాం చేశహయు. శ్రీ
ఆర్.కె.ఖాండల ీల్ (జెఎస్-ఎడిమన్, డిఒట్ి), శ్రీ ఴన్ గుతృహా(డైమెకటర్- ఎస్ ము, డి ఒ ట్ి), శ్రీభతి ష఼జాతా మహయ్,
డైమెకటర్ (హెచ్ఆర్ , తెఎస్ ఎన్ఎల్) , శ్రీ ఏ.ఎాం.గుతృహా(జీఎాం-ఎస్ ఆర్ , త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ) కడా ఈ షభ వేశహతుకి
హాజయమ యయు. భన డిభ ాండ్స్ ై ఎడిశనల్ సకెీట్మీ గహమి ఆధీయయాం లో ూమిా స్హాభ చయచలు జమిగహభ.
పే రివిజన్:

ఈ డిభ ాండ్ెు మిశకమిాంచేాంద఼కు

డి ఒ ట్ి సదీభుగహ ఴునుదతు , కహతూ త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఴది

అాంద఼కు తగిన ఆమిాక స్ోా భత లేనాంద఼న 15 శహతాం పట్్మాంట్ ఫెతుపట్ కి భాంతిరఴయగ ాం ఆమోదిాంచదతు

, ఎడిశనల్

సకెీట్మీ అనాుయు. కహఫట్ిట తఎస్ఎన్ఎల్ బేనేజిబెాంట్ు తో ఏమూఎత రతితుధ఼లు చమిచాంచ్చ భాంతిరఴయగ ాం కి ఆమోద
యోగయభభన రతితృహదనతో ఴచేచ వహయాం తిమిగి డిఒట్ి ఴది కు మహవహలతు అనాుయు. తక్షణబే ఏమూఎత
రతితుధ఼లతో ఈ షభషయై చయచలు తృహరయాంతేస్హాభతు డైమెకటర్- హెచ్ ఆర్ (త ఎస్ ఎన్ ఎల్) అనాుయు.

బిఎస్ఎన్ఎల్ కు 4 జి సెక్రమ్:

ఈ విశమాం లో డిఒట్ి అన఼కలభుగహ ఴునుదతు

, భాంతిరఴయగ ాం ఆమోదాం

తృ ాందేాంద఼కు చేమగలిగినదాంతా చేషా ఼ాందతు , పఫఴ
ర మి ముదట్ి వహయాం లో జయుగు ట్్లికహాం కమిశన్ షభ వేవాం ఈ
పైల్ కు కిామమెన్్ ఇష఼ాాందనే ఆశహఫాఴాం తభకి ఴునుదతు

, ఆ వాంట్నే కైతనట్ ఆమోదాతుకి ాంస్ా హభతు

ఎడిశనల్ సకెీట్మీ అనాుయు.
వాసత వ బేసిక్ పే పై పనష న్ కాంట్ిిబూూషన్ చెల్లాంపు:

ఈ విశమభులో డితృహమెటమాంట్ ఆఫ్ ఎకె్పాండిచర్ (ఇది ఆమిాక

భాంతిరతీ శహఖలో ఴుాంట్ుాంది)కొతుు విఴమహలు అడిగిాందతు , ఈ విఴమహలన఼ తలిమజైమ లతు త ఎస్ ఎన్ ఎల్ కు
మహశహభతు ఎడిశనల్ సకెీట్మీ అనాుయు. కట్ీ మెాండ్ె మోజులలో దీతుకి జవహఫున఼ డిఒట్ి కి ాంస్ా హభతు డైమెకటర్హెచ్ ఆర్ (త ఎస్ ఎన్ ఎల్) అనాుయు.
పనష న్ రివిజన్: డిఒట్ీ ఈ షభషయ విశమాం లో వాంట్నే తగు చయయ తీష఼కోవహలతు ఏమూఎత రతితుధ఼లు
అనాుయు.

ఆతయువహత పట్్మాంట్ తదితమహలై షవిఴయభుగహ చయచ జమిగిాంది . త ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఏమహూట్ు

షాందయభభుగహ నష న్ చలిా ాంు విశమాం లో విడ్ెదల చేసన ఆయడ యు్ కహలన఼ షాంఫాంధిత ఇతయ డాకుయబెాంట్ు్న఼
వాంట్నే తభకి అాందిాంచాలతు ఎడిశనల్ సకెీట్మీ గహయు డైమెకటర్-హెచ్ ఆర్ (త ఎస్ ఎన్ ఎల్) కు విజఞ ా చేశహయు.
రరాండవ పిఆరి్ లో వదిల్ వేయబడిన అాంశాలు : డైమెక్టట మికీట్ిస్ నష న్ పాండ్స కు త ఎస్ ఎన్ ఎల్ చలిా ాంచే నష న్
కాంట్ిఫ
ర ూయశన్ ాంచేాంద఼కు తఎస్ఎన్ఎల్ సఎాండి , ఏముఏత తో క అాంగీకహమహతుకి ఴచాచయతు డ్డైమెకటర్-హెచ్ ఆర్
(తఎస్ ఎన్ఎల్) అనాుయు.
ఎడిషనల్ సకరెట్రీ (డిఓట్ీ) తో ఏయూఎబి సమ వేశాం మరల వచి వారాం జరుగుత ాంది.
మిట్్ైమెమాంట్ు ఴమష఼ 58 కి తగిగాంు భమిము విఆర్ఎస్ రతితృహదనలు ఏవీ కడా త ఎస్ ఎన్ ఎల్ బేనేజిబెాంట్ు
గహతు, డిఒట్ీ గహతు ఏముఏత తో చమిచాంచలేద఼. కహఫట్ిట వీట్ితు ఈతృహట్ికై తఎస్ఎన్ఎల్, డిఒట్ి భమిము రబుతీభు
ఆమోదిాంచామతు జమిగై రచాయాం తుూడ్ె రచాయభతు గభతుాంచాలి. తఎస్ఎన్ఎల్ ునయుదీ యణ విశమబెై
షలహాలు ఇచేచాంద఼కు తుమమిాంచఫడిన ఐఐఎాం అసభమదాఫాద్ తాన఼ డిఒట్ి కి షభమిూాంచ్చన భధయాంతయ
తువేదికలో తఎస్ఎన్ఎల్ కి 4 జి సూకటరమ్ కైట్ాభాంచాలాంట్ే అాంద఼కు తఎస్ఎన్ఎల్ బేనేజిబెాంట్ు తన ఉదో యగుల
షాంఖయన఼ తగిగాంచేాంద఼కు మిట్్ైమెమాంట్ు ఴమష఼ 58 కి తగిగాంు లేదా గుజమహత్ మోడ్ల్ విఆర్ఎస్ , ట్ఴర్ కాంతూకి ,
తృహరజక్టట్ విఫాగహతుకి , డిజిట్ల్ ఇాండిమ , స్ో ల ర్ మిశన్ తదితయ రబుతీ కహయయకీభ లకి ఉదో యగులన఼ ట్ారన్ఫర్
చేస విశమాం వివిధ స్హాభలలో చమిచాంచాలతు సతౄహయు్ చేసాంది. ఈ సతౄహయు్ల ై తెఎస్ఎన్ఎల్ బేనేజిబెాంట్ు
ఏమూఎత తో ఎట్ుఴాంట్ి చయచలు తుయీహాంచలేద఼. క వేళ త ఎస్ ఎన్ ఎల్ బేనేజిబెాంట్ు గన఼క ఈ
సతౄహయు్లై ఏమూఎత తో చమిచసా ఈ సతౄహయు్లన఼ ఏ ము ఏ త తూక ఴయతిమైకిషా ఼ాంది . వీట్ితు అభలు
కహతూమకుాండా తృో మహడ్ెతేాంది. కహఫట్ిట 58 అభతృో భాందనో వి ఆర్ ఎస్ ఇవహీలతు తుయణ భాంచాయనో కొాందయు
చేషా ఼ను తుూడ్ె రచామహతుు నభమ ఴద఼ి.

