3.12.2018న మంత్రి గారు ఏయుఏబి తో జరిగిన చరచలలో ఇచ్చచన హామీలై
తీసుకుంటునన చరయలు
నష న్ కు సంబంధంచ్చన డిమ ండ్స్ ై డి ఓ టి 27.12.2018న ఇచ్చచన జవాబు
1. నృ ఎస్ ఎన్ ఎల్ మిటైమీస్ కు 1.1.2017 నఽుండి ెనషన్ మివిజన్
సమీీసఽలో వునన ఉద్య ోగులకు థర్డ్  ఆర్డ స అభలు చేమకుుండా డిఒటి భమిము నృఎస్ఎన్ఎల్ కుంఫైన్్ సమీీసఽ
ెై ెనషన్ ను ుందఽతునన వమి ెనషన్ మివిజన్ కు థర్డ్  ఆర్డ స అభలు చేయొచ్ఽునా అని డిఒటి

, ెనషన్

డినుమట్ముంట్ ( డినుమట్ముంట్ ఆఫ్ ెనషన్ అుండ్ ెనషనర్డ్ వెలఫపర్డ) నఽ అడిగిుంద్ి. ెనషన్ డినుమట్ముంట్ అుందఽకు జవఫుగ
ఐడిఏ ే సేేల్ రకయుం జీతుం తీసఽకుుంటునన వమి ెనషన్ నఽ ఏ విధభుగ మివెైజ్ చేసు ఽనానమో తెయౌమజేమభని
డిఒటి ని ఇుందఽకు డి ఒ టి 27.11.2018న జవఫు ఇచ్ుుంద్ి. ఈ జవఫు నఽ మిశీయౌుంచ్ ెనషన్ డినుమట్ముంటు డిఒటి
కి తన అభినురమానిన తెయౌమజేమాయౌ్ వుుంద్ి.
2. రబుతీ యూలు్ రకయుం ెనషన్ కుంటిఫ
ర యోషన్ చెయౌలుంుకు నృ ఎస్ ఎన్ ఎల్ నఽ అనఽభతుంచాయౌ:
రబుతీ యూలు్ రకయుం (అుంటే ే సేేలు భాోగిిభమ్ ెై కకుుండా ఉద్య ోగి వసు వ ఫేసక్ ే ెై లెకిేుంచ్ ెనషన్
కుంటిఫ
ర యోషన్ చెయౌలుంుకు రబుతీ శఖలనఽ అనఽభతుంచ్నటేల నృఎస్ఎన్ఎల్ నఽ అనఽభతుంచ్టుం) ెనషన్
కుంటిఫ
ర యోషన్ చెయౌలుంు కు నృఎస్ఎన్ఎల్ నఽ అనఽభతుంచే విషమబై డిఒటి 30.11.2018న డినుమట్ముంట్ ఆఫ్
ఎకట్పుండీచ్ర్డ (ఆమిిక భుంతరతీ శఖ) కి మసుంద్ి. ద్ీనికి జవఫుగ డినుమట్ముంట్ ఆఫ్ ఎకట్పుండీచ్ర్డ

, డి ఒ టి ని

19.12.2018న కొనిన వివయణలు అడిగిుంద్ి. ద్ీనిెై నృఎస్ఎన్ఎల్ తో సుంరద్ిుంచ్ జవఫు ఇచేు నిలో డి ఒ టి
వుననద్ి.
వేతన సవరణ, 4 జి స్ెక్రమ్ కేటాయంపు, స్కండ్స ి ఆర్ స్ి లో వదలి వేయబడిన సమసయలు ై 7.1.2019న డిఓటి
ఇచ్చచన జవాబు
1. వేతన సవరణ ై
ఎగిికయోటివు్ వేతన సవయణ
నృ ఎస్ ఎన్ ఎల్ కు నష్్లొసఽుననుందఽన ఎనూో య్ నృయౌటీ యూల్ నఽుండి మినహాభుంు నిచేుుందఽకు కేనృనెట్
అుంగీకమిసనే
ేు వేతన సవయణ సధోభవుతుుందని ఇుందఽ కోసుం వేతన సవయణ వలన నృ ఎస్ ఎన్ ఎల్ ెై అదనభుగ
ఎుంత ఫాయుం డుతుుంద్ి , ఆ ఫామనిన మోమగయౌగేుందఽకు తగిన వనయులు , ఆద్ాముం భమిుంత ెమిగే అవకశుం

వీటిెై నృ ఎస్ ఎన్ ఎల్ ుంన వివమలనఽ మిశీయౌుంచ్న అనుంతయుం డిఒటి తమిగి నృఎస్ ఎన్ఎల్ కు పెైలునఽ
ుంుంచ్ుంద్ి. ద్ీనిెై నృ ఎస్ ఎన్ ఎల్ తన కబుంటు్ నఽ ుంుంచ్ుంద్ి. కనీ డిఒటి పెైనానఽ్ ద్ీనిని మిశీయౌుంచ్ భమి
కొనిన వివయణలు అడిగిుంద్ి. ఈ వివయణలనఽ నృఎస్ఎన్ఎల్ ుంనటికి డిఒటి సుంతిు చెుందలఫదఽ. 4 జి
సమీీసఽలు నురయుంనృుంచ్టానికి అనఽభతసేు ఇుంత ఆద్ాముం ెయుగుతుుందని నృఎస్ఎన్ఎల్ ఇచ్ున లెకేలు
నిమిిష్భుగ లఫవని, భమిుంత నిమిిష్భభన రతనుదనలనఽ ుంుంచాలని నృఎస్ఎన్ఎల్ నఽ డిఒటి 19.12.2018న
కోమిుంద్ి.
నాన్ ఎగిికయోటివు్ వేతన సవయణ
నాన్ ఎగిికయోటివు్ వేతన సవయణ ెై డి  ఈ 24.11.2017న ఇచ్ున గటైడ్ లెైనఽ్ రకయుం రబుతీ యుంగ సుంసి లు
ఎనుో పయ్ నృయౌటీని, ఆమిిక భనఽగడని దిష్లో వుుంచ్ఽకుని వేతన సవయణ ుందుం చేస తభ అడిినిసే్ట
ే ివ్ భుంతరతీ
శఖ ఆమోద్ానికి ుంుంచ్వచ్ఽు. ఈ గటైడ్ లెైన్్ నఽ నృ ఎస్ ఎన్ ఎల్ కు 27.4.2018న డిఒటి ుంుంచ్ుంద్ి. ద్ీని
రకయుం నాన్ ఎగిికయోటివు్ వేతన సవయణ చేమటుం ఇుడు నృఎస్ఎన్ఎల్ కి సుంఫుంధిుంచ్న ని. ( ఈ జవఫు

రకయుం వేతన సవయణ చేయొచ్ఽుననే అయి ుం వసఽుననద్ి. కనీ అద్ి ఎనూో య్ నృయౌటీ (చెయౌలుంచ్గల సభయి యమ్) కి
లోఫడేనని గభనిుంచాయౌ).
2. బిఎస్ఎన్ఎల్ మేనేజిమంటు పిత్రపాదనలకి అనుగుణముగా 4 జి స్ెక్రమ్ కేటాయంపు
మొతు ుం యు. 25697 కోటల ఖయుు తో రబుతీ భది తుతో 4 జి సమీీసఽలనఽ అుంద్ిుంచేుందఽకు నృ ఎస్ ఎన్ ఎల్
బేనేజిబుంటు క డీటభల్్ నురజక్్ మినుో ర్డ్ (డి  ఆర్డ) నఽ డిఒటి కి ుంుంచ్ుంద్ి. ఇుందఽలో యు.6652.98 కోటల నఽ
అప్ పరుంట్ (మొతు ుం వభద్ాలలో మొదటి సమి చెయౌలుంచే ెది మొతు ుం ) ేబుంటుగ రబుతీభు చెయౌలుంచాలని , ఈ
మొతాునిన రబుతీభు నృ ఎస్ ఎన్ ఎల్ లో ెట్ న
ి ఈకిీటీ గ చ్ాుంచాలని

, మిగతాద్ి ఇనాటాలెిుంట్్ లో

చెయౌలసు భని, ఈ ఇుంస్లెిుంట్్ చెయౌలుంు నఽ అనఽభతుంచేుందఽకు అవసయభభన ఎఫ్ నృ జి (పెైనాని్మల్ ఫాోుంక్
గోయుంటీ) ని యదఽి చేమాలని నృఎస్ ఎన్ఎల్ కోమిుంద్ి. టయౌకుం యుంగుం లో భనఽగడ కొనసగిుంచ్టానికి
కిిమాశీలభుగ వుుండటానికి నృఎస్ఎన్ఎల్ కు 4 జి సెక్రమ్ అవసయభని డిఒటి అభినురమడుతుననద్ి. కనీ
ఇుంత ెది మొమా
ు నిన 2009-10 నఽుండి నష్్లలో వునన నృఎస్ఎన్ఎల్ తానఽగ బమిుంచ్లఫదఽ. ఈ ఐటుం (నృఎస్
ఎన్ఎల్ కు 4 జి సెక్రమ్ కేటాభుంు) నృ ఎస్ ఎన్ ఎల్ ునయుదధ యణ ెై ఐఐఏుం అహిద్ాఫాద్ జనవమి
ఆఖయులోగ ఇచేు మినుో యు్లో కయడా వుుంటుుంద్ి. డినుమట్ముంట్ ఆఫ్ ఎకట్పుండీచ్ర్డ ఈ విషముం లో ఇచ్ున సాచ్న
రకయుం ఈ విషముం లో క నోట్ తమాయు చేస డిజిటల్ కభయోనికేషన్్ కమిషన్ (డి స స-- టయౌకుం కమిషన్
కు మోడి గమి రబుతీభు ెట్ న
ి కొతు ేయు) మిశీలనకు ుంుంచ్టుం జమిగిుంద్ి. నీత ఆయోగ్ లఫవనెతున

రశనలకు డఫయ
ల య  స (ఇద్ి డిఒటి లో క విఫాగుం) ఇచ్ున జవఫు లతో పెైలునఽ డి స స నోట్ అర
ూ వల్ కోసుం
ుంుంచ్టుం జమిగిుంద్ి.
3. స్కండ్స ి ఆర్ స్ి లో వదలి వేయబడిన సమసయలు
నృఎస్ఎన్ఎల్ బేనేజిబుంటు 14.7.2016న నృ ఎస్ ఎన్ ఎల్ డెైమటక్్ మికియటడ్ ఉద్య ోగులకు క సార్డ
మానఽోవేషన్ ెనషన్ స఼ేభు నఽ తమాయు చేస డిఒటి ఆ మోద్ానికి ుంుంచ్ుంద్ి. ఉద్య ోగి ే ల స్ డి ఏ లో 3
శతానిన నృ ఎస్ ఎన్ ఎల్ బేనేజిబుంటు చెయౌలుంచేుందఽకు అుంగీకమిుంచ్ుంద్ి. ఈ ెనషన్ నిధిని బేనేజి చేసేుందఽకు క
టరస్్ నఽ బేనేజిబుంటు రతనుద్ిుంచ్ుంద్ి. ఈ స఼ేభు నురయుంఫానికి భుుంద్ే అవసయభభన వివధ చ్ట్ ఫదధ భభన
సుంసిలనఽుండి అనఽభతులనఽ , భమిము ఆద్ాము నఽన శఖ అనఽభతని నృ ఎస్ ఎన్ ఎల్ ను ుంద్ాయౌ. ఈ
స఼ేభు నఽ నృ ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఫో యు్ ఆమోద్ిుంచ్న తేద్ీ నఽుండి ద్ీని అభలు నురయుంబభవుతుుంద్ి . డి ఒ టి ఈ
స఼ేభునఽ 29.9.2016న ఆమోద్ిుంచ్ుంద్ి. కఫటి్ ఈ స఼ేభు విషముం లో ఇక డి ఒ టి రబేముం వుుండదఽ.
(గభనిక: ఈ 3 శతుం కక భమో భయడు శతానిన భామిు 2019 ఆఖయులోగ

, ఆ తయువత భమో 4 శతానిన

నృఎస్ఎన్ఎల్ బేనేజిబుంటు ఈ ెనషన్ పుండ్ కు కుంతీరఫుోట్ చేసు ఽుందని 2.12.2018 న జమిగిన సభావేశుం లో
నృఎస్ఎన్ఎల్ సఎుండి గయు అనానయు. అభతే ద్ీని మినిటు్నఽ ఇుంక ఇవీలఫదఽ. కఫటి్ ఈ మినిటు్నఽ
ఇవీలని ఏముఏనృ సఎుండి గమికి లెటయు మసుంద్ి.)

