రభుత్వ రంగ సంసథ లనఽ, బిఎస్ఎన్ఎల్ న఼ కహపహడెకుధేంద఼కు

జనఴభి 8,9 ణేథీలలో జయుగు థేవ యహాత సహయవత్రిక షఫమెలో పహలగొనేండి
కేంది భహశ్ ర ిబుణవవల ిబయటీకయణ లృదవధవలకు , కహభిెక ఴాత్రభక లృదవధవలకు , ిజా ఴాత్రభక లృదవధవలకు
నియషనగహ 2019 జనఴభి 8 ,9 ణేథీలలో థేవ యహానతభుగహ అనిన యేంగహలలో భేండె భోజుల సహయవత్రిక షఫమెకు
ఐఎన్ టి ము ల , ఏ ఐ టి ము ల , ళెచ్ ఎేం ఎస్ , ల ఐ టి ము తథితయ కేంది టరడ్
ి మూనిమన఼
ు , కేంది భహశ్ ర
ిబుణవవథయ ాగుల షేంఘాలు , ఫ్ాేంకు , ఇనఽసభన఼స , బిఎస్ ఎన్ఎల్ తథితయ ఉథయ ాగుల షేంఘాలు , అషేంఘటిత
యేంగహనికి ఙేంథిన కహభిెకుల షేంఘాలు నలుునిఙవాబ. బిఎస్ ఎన్ఎల్ లో బిఎస్ ఎన్ఎల్ ఈ ము , ఎన్ ఎఫ్ టి
ఈ, బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎేంఎస్, టిఈ నము లు షఫమైకాభుగహ షఫమె ధోటీష఼నిఙవాబ. 12 డిభాేండ్స కోషేం ఈ షఫమె
జయుగుతేననథి.
డిమ ండ్స్:
1.

రభుత్వ రంగ సంసథ ల డిజినవవస్ట్మంటు, మరియు రయివేటీకరణ ఆపలి.

1991 న఼ేండి ఇటి ఴయకు జభిగిన డిజిధవవలట్మేంట్ , ిబయటీకయణలలో కేంది ిబుణవవనికి ఴచ్చాన సొ భుె యు.
3,62,687 కోటల
ు కహగహ ఇేంద఼లో 58 రహతేం అభెకేం (యు. యు. 2,09,896 కోటల
ు ) మోడి గహభి సమాభులో ఈ
ధవలుగు షేంఴతసభహలలో జభిగిేంథి.
యహజపహబ గహభి సమాభులో ఫ్లోో, ళేందఽసహతన్ జిేంక్ లిమిటెడ్ , లృఎస్ఎన్ఎల్ తథితయ అధక ిబుతవ యేంగ
షేంషథ లన఼ అత్ర తకుోఴ ధయకు ిబయటల యేం ఙేమగహ ఇుడె మోడి గహభి ిబుతవభు ఇథే ఫ్టలో

డడ
ి జ ేంి గ్

కహభపభశన్ ఆఫ్ ఇేండిమా, బిఈఎేంఎల్, బథవిఴత్ర, ద఼భహొూర్, లేలేం ఉకుో ఫ్హాక్భీలు తథితయ 24 ిబుతవ యేంగ
షేంషథ లన఼ ిబయటల యేం ఙేమాలని నియణ బేంచ్చేంథి. లాప్లు ఴఙేా ిబుతవ యేంగ షేంషథ లు ిబుణవవనికి
ఎుడఽ ఙలిు ేంఙే డిలృడేండెకధవన ఎకుోఴగహ ఙలిు ేంఙవలని ఆథేశేంచ్చేంథి. ఈ లృధభుగహ ిబుతవ యేంగ షేంషథ ల
నిధ఼లన఼ కొలు గపటర్ నిలో ఴుననథి.

ఒఎన్జజ ల కి అఴషయేం లేనటికి థవనిణవ భభో ి బుతవ యేంగ షేంషథ ళెచ్

నలఎల్ న఼ యు. 41000 కోటు ణవ కొనినేంచ్చ థవనిని అుల పహలు ఙేలేంథి. లాప్లణవ నడెష఼తనన అసెథవఫ్ద్ ,
జమూర్, లకోన, గుయహసతీ, త్రయుఴనేంతుయేం, భేంగళొయు లృభాధవవరమాలన఼ అభాెలని నియణ బేంచ్చేంథి.
లృజమయహడ, లృరహఖటనేం ణవ షహా 23 భైలేవ లే్శను నియవసణన఼ న఼ ిబయటల యేం ఙేమాలని నియణ బేంచ్చేంథి.
భైలు ఇేంజిను తమాభీకి ిబుతవ షేంషథ లబన చ్చతత యేంజన్ భభిము యహయణవల లోకోమోటిఴుస కి భభిము ఈ
యేంగేం లో సహభయథ యేం గల బి ళెచ్ ఇఎల్ కి ఆయడ యుస ఇఴవకుేండవ ిత్ర షేంఴతసయేం 150 ఇేంజిన఼
ు కొేంట్భధ గహాయేంటీ
ఇచ్చా అఫమభికహకి ఙేంథిన జనయల్ ఎలకి్ిక్ కేంనటన్జకి , ఫ్హిన్స కు ఙేంథిన ఆలోటోమ్ కు ఆయడ యుస ఇచ్చాేంథి. భైలేవ ట్ిక్

లన఼ ిబయటల కేంనటన్జలు యహడెకుధేంద఼కు లౄలుగహ “ భైలేవ డఴలనటెేంట్ అతవభిటీ ఆఫ్ ఇేండిమా” ని ఇటిక
ఏభహటల ఙేలేంథి.
ముదధ లృభాధవలు , ముదధ ధౌకలు

, షఫమెభైను తమాభీలో అన఼బఴేం ఴునన ళేంద఼సహతన్ ఏభోధవటిక్స

లిమిటెడ్(ఫమేంగళొయు), ళేంద఼సహతన్ ఱప్ మార్డ లిమిటెడ్ (లృరహఖటనేం), భజగహమ్ డవక్ లిమిటెడ్ (భుేంఫబ)
లన఼ కహదని అన఼బఴభు లేని ిబయటల కేంనటన్జలబన భిలమన్స భభిము ఎల్ & టి లకి ఆయడ యుస ఇయహవలని
నియణ బేంచ్చేంథి. ిబుతవ ఆదీనభులో ఴునన 41 ఆభిడధవన఼స ఫ్హాక్భీలు ఇటి ఴయకు తమాయు ఙేషత ఼నన ముతత ేం
273 అబటేంస్ లో 143 అబటేంష఼న఼ అఴుట్ సో భిసేంగ్ కు ఇచ్చాేంథి. ఈ ిబయటల కేంనటన్జల ఆముధ సహభగిర
ఉగరయహద షేంషథ “ఇసహుమిక్ లే్ట్” ఙేభినటల
ు లేండన్ లో ఴునన క భిరోధన షేంషథ యవలుడిేంచ్చేంథి. సహవతేంతియేం ఴచ్చాన
తయుయహత ఈ 60 షేంఴతసభహలలో భన ిబుతవ యేంగ షేంషథ లు సహదిేంచ్చన అన఼బయహనిన , సహభభహథయనిన, సహేంకత్రక
భిజా ానిన, సహవఴలేంఫనన఼ థఫఫ తీల కరభభుగహ ిబయటల కేంనటన్జలన఼ పో ి తసళేంచ్చ యహటి నటై లృథేశీ కేంనటన్జల
ఆదిణవానికి థవభి తీలే లృదవధవలు అఴలేంబిషఽ
త థేవ యక్షణ కి భుు ణష఼తననథి .
ఇేంణేగహక భిజయువ ఫ్ాేంకు నిధ఼లలో భూడఴ ఴేంతేన఼ (యు. 3.6 కోటల
ు ) ిబుతవ ఖజాధవకి భలుు ేంఙవలని త్రత డి
ఙేషత ఼ననథి. తన భిజర్వ పేండ్స ఏ సహథబలో ఴుేండవలో నియణ బేంఙే సహవతేంతియేం భిజయువ ఫ్ాేంకుకి ఴుేండవలి. గతేం లో
ముదధ కహలేం లోధ భిజయువ ఫ్ాేంకు నిధ఼లలో కొేంత యహడటేం జభిగిేంథి. ఇుడె ిజలనటై ముదధ ేం ఙేషత ఼నన మోడి
ిబుతవభు ఈ భిజర్వ ఫ్ాేంకు నిధ఼లన఼ కడవ కహభపభటు ియోజధవల కోషేం యహడే ిమతనేం లో ఴుననథి . ఇథి
భిజయువ ఫ్ాేంకు షవమేం ిత్రత్రత కి ఴాత్రభకభని ప్లృేంచ్చ భిజయువ ఫ్ాేంకు గఴయనర్ గహ ఴునన ఊభిజత్ టరల్ నటైకి
ఴాకితగత కహయణభననటికి ఈ ద఼భహగణవనిన షళేంచలేకధ భహజీధవభా ఙేరహయు.
కహభపభటలసకి షేంఴతసభహనికి యు. 5 కోటు ఫేయకు న఼న భహబతీలిషఽ
త , జాతీమ ఫ్ాేంకులకు అలృ ప్భీ సహథబలో
తీభహాలిసన అులు తీయాక పో బధవ టి్ేంచ఼కోకుేండవ, భలూీ యహటిక అులిఙేాేంద఼కు ఫ్ాేంకుల ఴదద నిధ఼లు
లేఴు కహఫటి్ భీకనటల ైజశన్ నేయుణవ ిబుతవ ఖజాధవ న఼ేండి ఫ్ాేంకులకు నిధ఼లు తయలిష఼తననథి . ఈ లృధభుగహ
ఈ 2018-19 లో యు.లక్ష కోటల
ు తయలిేంఙవలని నియణ బేంచ్చేంథి.
న఼న భహబతీలు, న఼నల ఎగయత భభిము ఫ్ాేంకుల భికనటల ైజశను ఴలన ఏయడే లోటలన఼ తగిొేంచ఼టకు
ిబుతవ షేంషథ ల యహట్ల అభెకహనిన ిబయటీకయణని ప్భీ సహథబలో అభలు ఙేషత ఼ననథి . ఈ లృదవధవలలో
ప్గభుగహధ అడడ గోలుగహ 4 జి లటక్ిమ్ సహదిేంచ్చన భిలమన్స జియో ని పో ి తసళేంచ్చ ఉతత్రత ఖభీద఼కధవన తకుోఴ
ధయలకి లేఴలేంథిేంఙేేంద఼కు థవనిని అన఼భత్రేంచ్చ ఈ పో టీలో నిలఫడేేంద఼కు ణవన఼ కడవ ఇథే దధ త్రలో ధయలన఼
తగిొేంఙవలిసన భిలథ త్ర
 ని షాఱ్ేంచ్చ నష్హ్లన఼ేండి కోలుకుేంటలనన బిఎస్ఎన్ఎల్ న఼ భలూీ నష్హ్లు నటభిగ భిలథ త్ర
 కి
థిగజాభిాేంథి. భన యతన షఴయణ థీని ఴలన కఠినతయభఴుతేననథి. బిఎస్ఎన్ఎల్ లో భనభు ఐకాభుగహ
ఴుేండి పో భహడెతేననేంద఼న నష్హ్లలో ఴుననటికి యతన షఴయణ నటై భేంత్రిగహయు ఏమూ ఏ బి ధవమకులన఼
చయాలకు నలిఙేలా ఙేమగలిగహభు. కొనిన హామీలు సహదిేంచగలిగహభు. కహన్జ భనభు సహదిేంచ్చనథి ఴభుె

కహకుేండవ ఴుేండవలేంటర ఈ లృదవధవలు ముతత భుగహ భాభహలి. అనిన యేంగహల కహభిెకులు

, ఉథయ ాగులణవ పహటల

భనభు ఈ భేండె భోజుల థేవ యహాత సహయవత్రిక షఫమె లో పహలగొని జమిదేం ఙేమాలి. ఆ లృధభుగహ ిబుణవవనికి
ఫుథిధ ఙపహలి.
2. బో నస్, ఈ఼ఎఫ్, డిస్ఆరిి లటై వునన అన్నన రకల స఼్లింగులనఽ రద్ఽు చేయ లి. గ్ాటుుటి న్న టంచాలి
బో నస్ చట్ ం ికహయేం అయహతకు లలిేంగు యు.21000 గహ ఴుననథి. ఫో నస్ ల కిోేంుకు పహిత్రథికగహ ఴుేండే యతనేం నటై
యు.7000 లలిేంగు , ఫో నస్ ఙలిు ేంు షేంఴతసయ కహలేం యతనేం లో 20 రహతేం మిేంచ కడదని భభో లలిేంగు
అభలు లో ఴుననథి. మాజభాధవాలకు లాప్లనటై లేని భిమిత్రని కహభిెకుల ఫో నస్ ఎేంద఼కు లృదిేంఙవలి? కహఫటి్
ఈ 3 లలిేంగులు ఎత్రత యమాలి . బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉథయ ాగులకు ఉణవదకత ఆదవయభుగహ న ఎల్ ఐ (పొ ి డకి్వ్ లిేంక్డ
ఇధవసేంటివ్) ఇషఽ
త ఴఙవాయు. కహన్జ బిఎస్ఎన్ఎల్ కు నష్హ్లు ఴచ్చాన అనేంతయేం థీనిని ఆు ఙేరహయు. కో 201415 లో భాతిఫే నష్హ్లు ఴచ్చాధవ అేందభికీ యు.3000/- న.ఎల్.ఐ ఇఙవాయు. లాబ నష్హ్లణవ షేంఫేంధేం లేకుేండవ
కన్జష న ఎల్ ఐ యు.7000/- ఇయహవలని , ఉతత్రత ిభాణేం క నిభిదశ్ సహథబకి ఙేభిణే న ఎల్ ఐ ని భభిేంత
నటేంఙేేంద఼కు క ఫ్హయుెలా ని యౄపొ ేంథిేంఙవలని డిభాేండ్ ఙేషత ఼ధవనభు.
ఈ  ఎఫ్ చట్ ం ికహయేం ఉథయ ాగి యతనేం (నే ు స్ డి ఏ) ఎేంత ఴుధవన ఆ యతనేం నటై 12 రహతేంన఼ ఉథయ ాగి తన
ఈనఎఫ్ ఖాణవకి ఙలిు ేంచఴచ఼ా. కహన్జ ఫేధజిఫమేంటల , ఉథయ ాగి ఈనఎఫ్ ఖాణవకి కేంలసభీగహ ఙలిు ేంఙవలిసన 13.61
రహణవనిన ల కిోేంఙేేంద఼కు యు.15000/-యతన లలిేంగు నటై ల కిోేంఙవలి. ఫేధజిఫమేంటల కహయహలన఼కుేంటర ముతత ేం
యతనేం నటై ల కిోేంచ్చ ఙలిు ేంచ ఴచ఼ా. బిఎస్ఎన్ఎల్ ఫేధజిఫమేంటల డైభక్్ భికరటెడ్ ఉథయ ాగుల ముతత ేం యతనేం నటై ఈ
13.61 రహణవనిన ఙలిు షత ఼ననథి. కహన్జ కేంనటన్జ ఆభిథక భిలత్ర
త ఫ్గహ లేద఼ , ఈ ముణవతనిన ఙలిు ేంచలేభని అన఼కుేంటర
యు.15000/- లలిేంగు ికహయేం ఙలిు ేంచ ఴచ఼ా. కహఫటి్ ఈ యు.15000/- యతన లలిేంగుని యద఼ద ఙేమాలి.
డి స్ ఆర్ జి (డత్ కమ్ భిటెైభెేంట్ గహరటలాటి) ఙలిు ేంుకి యు.20 లక్షలు

, ల కిోేంుకి 16.5 ధవలల యతనేం అధ

లలిేంగులుధవనబ. ఈ భిమితేల ఴలన ఙేలన షభీవష఼ కు తగిన లృధభుగహ గహరటలాటీ ఙలిు ేంచటేం లేద఼. కహఫటి్ ఈ
భేండె లలిేంగులన఼ యద఼ద ఙేమాలి.
3. కరిికులంద్రికి సమ జిక భద్రత్, అంద్ఽకు త్గ్ిన న్నధఽల కేటాయింు
మోడి ిబుతవభు ఇపటి వరకు ఈ  ఎఫ్ న్నద్ఽలనఽండి రు.41000 కోటల నఽ షేర్ మ రకెట్ కు త్రలించి

ఈ఼ఎఫ్

న్నధఽల భద్రత్నఽ గ్లిలో దీం ల గ్ చేసు ఽననది. ఈనఎఫ్ న఼ లౄడి నటనషన్ పేండ్ భగుాలేటభీ అతవభిటీ యాయక్షణలో
ఴునన నటనషన్ పేండ్ కేంనటన్జలకు యవమ్ీేంద఼కు ఆష న్ ఇచ్చాేంథి. ఈ నిధ఼లకు ఎషయు నటట్టేం లో ఇథొ క ప్గేం.

ఈనఎఫ్,ఈఎస్ఐ, లఎేంనఎఫ్, ఎేంపహుబీస్ కేంనటధసశన్ చట్ ేం , బిలిడ ేంగ్ భభిము కేంష్ క్ష
ర న్ ఴయోర్స యవలేపర్ చట్ ేం ,
గహరటలాటీ ఙలిు ేంు చట్ ేం, బీడీ ఴయోర్స యవలేపర్ చట్ ేం తథితయ 15 యకహల సహేంఘక బదిణవ చట్్లన఼ యద఼ద ఙేల యహటి
సహథనేం లో క క సో షల్ స్టకయురిటీ కోడ్స ఏభహటల ఙేమాలని మోడి ిబుతవభు ిత్రపహథిేంచ్చేంథి.
ఈ కోడ్ ికహయేం యు.11 లక్షల కోటు కు నటైగహ ఴునన , అతాదిక ప్గేం కహభిెకుల ఉథయ ాగుల కష్హ్భిజతేం ఴలన ఏయడిన
ఈ షేంషథ ల నిధ఼లన఼ ిదవన భేంత్రి అధాక్షతన ఏయడే “ ధశనల్ సో శల్ లటకాభిటీ కఴునిసల్” కు జభ ఙేసత హయు.
ఈ సో శల్ లటకాభిటీ కఴునిసల్ లో కహభిెక షేంఘాల తయపున ఇుడెనన 6 గుభికి ఫద఼లు ఇదద యు భాతిఫే
ిత్రనిధ఼లుగహ ఴుేండవలి. ఈ నిధ఼లన఼ ఱేర్ భాభోట్ లో నటట్ లఫడి నటట్ ధ
ి వ అేంద఼కు కఴునిసల్ న఼ేండి ఴాత్రభకత
భహకుేండవ ఈ ఏభహటల ఙేరహయు. తభ కహభపభట్ ఫ్స్ ల ియోజనేం కోషేం ఈ నిధ఼లన఼ ఱేర్ భాభోట్ లో నటట్టఫే
ఈ సో శల్ లటకాభిటీ కోడ్ ఉథేదవేం. కహన్జ ఈ కోడ్ ఴలన కహభిెకులకు ఇటికధవన సహభాజిక బదిత తగుొతేేంథి . ఈ
ిత్రపహథిత కోడ్ లో కహభిెకులు సహభాజిక బదితకి ఎేంత ఙలిు ేంఙవలో ఴుననథి కహన్జ మజభాన఼లు కేంది భహశ్ ర
ిబుణవవలు ఎేంత ఙలిు ేంఙవలో లేద఼. ఇేంణేగహక 40 లోు కహభిెకులుేండే ఫ్హాక్భీలకు కహభిెక చట్్లు ఴభితేంచఴని
ఈపహటిక మోడి ిబుతవభు ఫ్హాక్భీల చట్్నిన భాభిానేంద఼న ఫ్హాక్భీ కహభిెకులలో 72 రహణవనికి ఈ సహేంఘక
బదిత థకేం ఴభితేంచద఼!
ఈ కోడ్ గన఼క పహయు ఫమేంటల ఆమోదేం పొ ేంథి చట్ భుగహ భాభిణే కహభిెకులకు ఇుడెనన లృధభుగహ ఈనఎఫ్

,

ఈఎస్ఐ, లో ఴునన ియోజధవలు లబుసహతమా , బీడీ కహభిెకుల చట్ ేం లో ఴునన లృధభుగహ గాస నిభహెణవనికి
భదద తే లబుష఼తేంథవ? యద఼ద ఙేమఫో బే ఈ 15 చట్్లలో ఴునన ియోజధవలు లబుసహతమా ? లౄటికి ఈ కోడ్ లో
జయహఫు లేద఼!. ఈ “సో శల్ లటకాభిటీ కోడ్ “ అధథి నిజానికి “సో శల్ ఇధవసకాభిటీ కోడ్” అని భనభు అయథ ేం
ఙేష఼కోయహలి. ఈనఎఫ్ చట్ ేం 10 లేథవ 20 భేంథి లోు కహభిెకులునన షేంషథ లకు ఴభితేంచద఼. కహన్జ ఈ
భిమితేలన఼ యద఼ద ఙేల కహభిెకులేందభికి ఴభితేం జలేత ఈనఎఫ్ చట్ ేం ఴభితేంఙే కహభిెకుల షేంఖా ఇుడెనన 4
కోటు న఼ేండి 8 కోటు కు నటయుగుతేేంథి. 10 లోు కహభిెకులుధవన ఴభితేంజలేత

ఈ ఎస్ ఐ ఴభితేంఙే కహభిెకుల షేంఖా

ఇుడెనన 3 కోటు న఼ేండి 9 కోటు కు నటయుగుతేేంథి. కహఫటి్ ఈ ిత్రపహథిత బిలుుని ఉషేంసభిేంఙవలని

,

కహభిెకులేందభికి యహయు షేంఘటిత యేంగేం లో ఴుధవన అషేంఘటిత యేంగేం లో ఴుధవన సహభాజిక బదిత (ఈనఎఫ్, ఈ
ఎస్ ఐ ముదలగునలృ) ఴభితేంఙవలని అేంద఼కు తగిన నిధ఼లు కట్బేంఙవలని డిభాేండ్ ఙేషత ఼ధవనభు.

4. కరిిక చటా్లలో వునన హకుెలనఽ ఖచిిత్ముగ్ అమలు చేయ లి. ఉలల ంఘంచిన య జమ నాులనఽ
కఠినముగ్ శిక్ించాలి.
షయలూకయణ లృదవధవలన఼ ియవ నటట్ న
ి తయుయహత కహభిెక సకుోల అభలున఼ యాయక్ిేంఙే ఫ్ధాత న఼ కహభిెక రహఖ
కరభేంగహ తగిొేంచ఼కుేంటృ ఴష఼తననథి. కహభిెక రహఖఆదికహయులు ఫ్హాక్భీలన఼ ఇధవసెక్్ ఙేమటేం తగిొేంఙవయు. ఇధవసెక్షన్
భటల 1991 లో 75.64రహతేం ఴుేండగహ 2008 ధవటికి17 .88 రహణవనికి డిపో బేంథి. కహభిెక రహఖకు తగినేంత
భేంథి లఫఫేంథి లేనేంద఼న కహభిెక చట్్ల అభలున఼ యాయక్ిేంచటేం తగుొతేననదని పహయు ఫమేంటభి సహ్ేండిేంగ్ కమిటి
నియథిక ణలిమజలేంథి. అబనటికీ గత మునఎ ిబుతవ భు గహని, ధటి ఎనిడ ఎ ిబుతవ భుగహని థీనిని
టి్ేంచ఼కోటేం లేద఼. థీని పలితభుగహ కహభిెక చట్్ల ఉలు ేంఘన ఎకుోయవైేంథి.
ఇటికి60 రహతేం భేంథి షేంఘటిత యేంగ కహభిెకుల కు చట్ ఫదద భబన కన్జష యతధవలు, ఇ న ఎఫ్, ఇ ఎస్ ఐ
అభలు కహఴటేం లేద఼. అధకపహభిరహరమిక, షభీవష఼ మునిటు లో ఒటి లేకుేండవ 8 గేంటలకు మిేంచ్చ భోజు 10 లేథవ 12
గేంటలు ని ఙేబేంచటేం జయుగుతేననథి. ఎకుోఴ నిగేంటలు ఙేబేంచడేం అేంతభహజతీమ లేఫర్ ఆయొ ధవైజశన్
షఽణవిలకు లృయుదద ేం . అధక పహభిరహరమిక మూనిటు న఼ మాజభాధవాలు చట్ లృయుదధ భుగహ భూల యష఼తధవనబ.
అబధవకేంది, భహశ్ ిబుణవవలు టి్ేంచ఼కోటేం లేద఼. చట్్ల ఉలు ేంఘన యౄేం లో జయుగుతేనన ఈ తీఴిభబన
థవడి కహయణేంగహ తమాభి యేంగేం లో షాఱ్ేంచ ఫడిన నికయ లృలుఴ లో కహభిెకుల యతధవల యహట్ 1981 -82 ధవటికి
30.28 రహతేం కహగహ 2010-11లో 12.16 రహతేం కు డిపో బేంథి. కహగహ మజభాన఼ల లాబేం యహట్ ఇథే కహలేం లో
20 రహతేం న఼ేండి 50 రహతేం కు నటభిగిేంథి. ఇథే కహలేం లో కహభిెకుల వరభ ఉణవదకత 5 భటల
ు నటభిగిేంథి. ఈ థయ నడి
ని నియహభిేంఙేేంద఼కు కహభిెక చట్్లన఼ ఖచ్చాతభుగహ అభలు ఙేమాలని

, ఉలు ేంఘేంచ్చన మాజభాధవాలన఼

కఠినభుగహ శక్ిేంఙవలని డిభాేండ్ ఙేషత ఼ధవనభు.
5. కరిిక హకుెలు రద్ఽు చేస్ేంద్ఽకు కరిిక చటా్లకు త్లటటి్న సవరణ లనఽ విరమంచాలి.
మోడి ిబుతవభు ఇుడెనన 44 కహభిెక చట్్లన఼ యద఼ద ఙేల యహటి సహథనేం లో ధవలుగు కొడ్స న఼
ిత్రపహథిేంచ్చేంథి.
పరిశ్ామక సంబంధాల కోడ్స: షఫమెలన఼ భభిము మూనిమను ఏభహటలన఼ అసహధాేం ఙేలేేంద఼కు , కహభిెకులన఼
తభ ఇష్హ్ భహజాభుగహ ణొలగిేంఙే సకుోని మాజభాధవాలకు దఖలు భిఙేేంద఼కు

, కహభిెకులన఼ భభిము

ఉథయ ాగులన఼ ఫ్నిషలుగహ భాభాేంద఼కు టరడ్
ి మునిమన్ చట్్నిన, పహభిరహరమిక లృయహథవల చ ట్్నిన, సహ్ేండిేంగ్
ఆయడ ర్స చట్్నిన కలిన పహభిరహరమిక షేంఫేందవల కోడ్ గహ భాభహాలని మోడి ిబుతవభు ిత్రపహథిేంచ్చేంథి.
ిషత ఼త చట్ ేం ికహయేం 14/21 భోజులు భుేంద఼గహ షఫమె కి ధోటిష఼నియహవలి. కహన్జ ఈ ిత్రపహథిత కోడ్ ికహయేం 6
యహభహలు భుేంద఼గహ ధోటిష఼నియహవలి. లేఫర్ కమిశనర్ కనిసలిబేశన్ కు నలఴక భుేంథే, షఫమె ధోటిష఼నిచ్చాన
యవేంటధ కహభిెక రహఖ తయపున భహ

జీ ిమణవనలు పహియేంబభబనటల
ు గహ భిగణేంఙవ

లి. భహజీ ిమణవనలు

భుగిసహమని కహభిెక రహఖ ికటిేం చ్చన యహయేం భోజుల తయుయహత భాతి ఫే షఫమె ముదలు నటట్ ్లి. లేఫర్ కమిశనర్

కనిసలిబేశన్ న఼ పొ డిగిషత ఽ పో ణే ఇక షఫమె ఙేలే అఴకహవఫే ఴుేండద఼. అలా ఙేలేత

చట్ ఴాత్రభక భఴుతేేంథి.

అేంద఼కు యు. 20000 న఼ేండి యు.50 000 ఴయకు జభిభాధవ లేథవ క ధవల జైలు శక్ష లృదిేంచ ఴచ఼ా. షఫమె కి
భచాగపట్్యని ఙన జైలు పహలు ఙేమ ఴచ఼ా.
ఈ ిత్రపహథిత కోడ్ ికహయేం

కొతత షేంఘేం భిజిలే్శ
ర న్ కు భిజి

సహ్రర్ ుకోఴచ఼ా లేథవ నిభహకభిేంచ ఴచ఼ా.

షేంఘటిత యేంగేం లో ఆష఼ ఫేయయుసగహ ఫమటి యహయు అషలు ఴుేం డ కడద఼ . అషేంఘటిత యేంగేం లో కఴలేం
ఇదద యు భాతిఫమ ఉేండఴచ఼ా. ఈ నిఫేంధనల ఴలన కహభిెక షేంఘేం ఏభహటల ద఼సహసధాభఴుతేేంథి.
ిషత ఼తేం 100 భేంథి లోు కహభిెకులు ఴునన షేంషథ లన఼ ిబుతవ అన఼భత్ర లేకుేండవ మాజభాధవాలు భూల
యమఴచ఼ా, కహభిెకులన఼ భిటేంెి చ్ ఙేమఴచ఼ా. కహన్జ ఈ ిత్రపహథిత కోడ్ ికహయేం 300 భేంథి లోు ఴునన షేంషథ ల
మాజభాధవాలు ిబుతవ అన఼భత్ర లేకుేండవధ కేంనటన్జని భూల యమఴచ఼ా, కహభిెకులన఼ భిటేంెి చ్ ఙేమ ఴచ఼ా.
కహభిెకుల షేంఖా 300 కు

మిేంచ్చ ఴునన ఫ్హాక్భీలలోకడవ భిటేంెి ఙెేంట్ కు, భూలయతకు ిబుతవ అన఼భత్ర

అఴషయభా లేథవ అధథి షేంఫేందిత భహశ్ ర ిబుణవవలే నియణ బసహతబ.
ఇేంణేగహక ఈ కోడ్, 21 భోజుల ధోటీష఼నిచ్చా ఉథయ ాగుల షభీవష఼ నిఫేంధనలన఼ ఏక క్షభుగహ భాభా అదికహభహనిన
మాజభాధవాలకు కట్ ఫమట్ ర లృధభుగహ ఴుననథి. ఈ పహభిరహరమిక షేంఫేందవల కోడ్ న఼ భేంత్రి ఴయొ ఉషేంఘేం
ఆమోథిేంచ్చ భేంత్రి భేండలి ఆమోథవనికి 5.11.2018న ేంనేంథి. భేంత్రి భేండలి ఆమోదేం అనేంతయేం
పహయు ఫమేంటలకి షభభిసహతయు.
సంఘక భద్రత్ మరియు సంక్ేమం కోడ్స

సహేంఘక బదిత చట్్లన఼ యద఼ద ఙేల యహటి సహథనేం లో

“సహేంఘక బదిత

భభిము షేంక్భేం కోడ్” నేయుణవ ిబుతవభు ిత్రపహథిేంచ్చన కోడ్ కు షేంఫేందిేంచ్చన లృఴభహలన఼ నటైన 3ఴ
డిభాేండ్ ఴదద లృఴభిేంఙవభు. ఈ కోడ్ నటై షేంిథిేంుల నేయుణవ కహభిెక భేంత్రితవ రహఖ 27.11.2018 న షభాయవేం
ఏభహటల ఙేల టరడ్
ి మూనిమను న఼ ఆహావనిేంచ్చేంథి. కహన్జ కో బిఎేంఎస్ మినహా మిగణవ అనిన కేంది టరడ్
ి
మూనిమన఼
ు ఈ షభాయరహనిన ఫళశోభిేంఙవబ. ఈ కోడ్ నటై అేంతకు భుేంద఼ టరడ్
ి మూనిమన఼
ు ిత్రపహథిేంచ్చన
ఏ కో అేంరహనిన కడవ ిబుతవభు ఆేంగికభిేంచక పో ఴటేం

, అత్ర తకుోఴ ఴాఴదిలో ఈ షభాయరహనికి

ధోటీష఼నిఴవటేం ఇేంద఼కు కహయణవలు. లృలృధ భేంత్రితవ రహఖలన఼ షేంిథిేంచ్చన అనేంతయేం కహభిెక భేంత్రితవ రహఖ
ఈ కోడ్ న఼ భేంత్రి ఴయొ ఆమోథవనికి ేంనషత ఼ేంథి. సహేంఘక బదిణవ చట్్లన఼ యద఼ద ఙేల యహటి సహథనేం లో సహేంఘక
అబదితని షాఱ్ేంచటఫే ఈ కోడ్ లక్షాేం
వేత్నాల కోడ్స: యతధవల ఙలిు ేంుకు గహాయేంటీ లేకుేండవ ఙేమట్నికి , క నికి యకయకహల యతధవల ఙలిు ేంుకు లౄలు
కలిగిేంఙేేంద఼కు, ిమోశను లో లృఴక్షతలన఼ అన఼భత్రేంచట్నికి కన్జష

యతధవల చట్ ేం, యతన ఙలిు ేంు చట్ ేం,

ఫో నస్ చట్ ేం, షభాన యతన చట్ ేం –ఈ 4 చట్్లన఼ కలిన యతధవల కోడ్ న఼ ిత్రపహథిేంచ్చేంథి. యతధవల చట్్ల
అభలున఼ యాయక్ిేంఙే ఇధవసెక్యు ఴాఴషథ న఼ యద఼ద ఙే మాలని, యాయక్షణ తనిషభిగహ జయగహలధ నిఫేంధనన఼
ణొలగిేంఙవలని, షభాన యతన చట్ ేం

నిఫేంధనలు యద఼ద ఙేల

కఴలేం లిేంగ లృఴక్షత కహయణభుగహ షభాన

యతధవలిఴవక పో ఴటేం కో థవనిధ ధయేంగహ
ఴుేండభహదధ అేంరహలన఼ ఎత్రత య మాలని

భిగణేంఙవలని,
ిత్రపహథిేంచ్చేంథి.

నిమాభకేం భభిము థయ ననత్రలలో లృఴక్ష
ఈ కోడ్ ికహయేం

షకరభభుగహ ఙలిు షత ఼ధవనమా లేథవ టి్ేంచ఼కుధ మేంణవిేంగఫే ఴుేండద఼.

మాజభాధవాలు యతధవలు

క నికి యక యకహల యతధవలు క

షేంషథ లో ఴుేండే భి లథతేలోసహతబ. నిమాభకహలు, థయ ననతేలలో లృఴక్షతలు ిఫలుణవబ. ఈ యతధవల కోడ్
భుసహబథవని లోక్ షబ ఆమోథవనికి ిబుతవభు 10.8.2017న షభభిేంచ్చేంథి. ఇథి పహయు ఫమేంటభీ సహ్ేండిేంగ్
కమిటీ భిశీలనలో ఴుననథి.
న్న రదేశ్లలో భద్రత్ , ఆరోగుం మరియు మెరుగ్కైన న్న రిస్థ త్
 ుల కోడ్స”

ని ిథేరహలలో బదిత , ఆభోగాభు

భభిము ఫమయుగైన ని భిలథ త
 ేల కు షేంఫేందిేంచ్చ ఇుడెనన 16 చట్్లన఼ యద఼ద ఙేల లౄటనినేంటికి ఫద఼లు
“ని ిథేరహలలో బదిత, ఆభోగాేం భభిము ఫమయుగైన ని భిలథ త
 ేల కోడ్” న఼ ిత్రపహథిేంచ్చ ఇతయ భేంత్రితవ రహఖల
షేంిథిేంులకు కహభిెక రహఖ ేంనేంచ్చేంథి. ఈ కోడ్ 10 భేంథి లోు కహభిెకులునన షేంషథ లకు ఴభితేంచద఼. థీని
ఴలన ఏ యేంగేం లో ధవైధవ షభ , 95 రహతేం కహభిెకులకు ఇథి ఴభితేంచద఼. ఇుడెనన చట్్ల ికహయేం “లేఫ్్  కమిటీ”
లన఼ 250 భేంథి నటైగహ కహభిెకులునన ఫ్హాక్భీలలో ఏభహటల ఙేమాలి. కహన్జ ఈ కోడ్ ికహయేం 500 భేంథికి నటైగహ
కహభిెకులుేండే ఫ్హాక్భీలక ఈ లేఫ్్  కమిటీలు ఴుేంట్బ. ముతత ేం ఫ్హాక్భీలలో 500 కు మిేంచ్చ కహభిెకులుేండే
ఫ్హాక్భీలు కఴలేం 2.5 రహతఫే. కహఫటి్ ఈ కోడ్ న఼ అతాదిక కహభిెకులకు ని ిథేరహలలో బదిత , ఆభోగాభులన఼
నిభహకభిేంచట్నిక మోడి ిబుతవభు భుేంద఼కు ణష఼తననథి.
ఈ కొడ్స న఼ టైనల ైజ్ ఙేల పహయు ఫమేంటల ఆమోదేం పొ ేంథి చట్్లుగహ భాభా ఴయకు ఆగకుేండవ ఈ లోగహధ కహభిెక
సకుోలు సభిేంఙే యౄలుస న఼, కొనిన చట్్ల న఼ భాయు ఙేషత ఼ననథి.
అటరంటిస్ చట్ ం , కరిిక చటా్లు (రిటర్న్ మరియు రిజిస్ ర్ మెయింటెనవన్స్ చట్ ం)
ఎంపలయి్ింట్: మోడి ిబుతవభు

, మరియు పకక్డ్స టర్ి

కహభిెక షేంఘాలణవఎటలఴేంటి షేంిథిేంులు జయకుేండవధ పహయు ఫమేంటలలో

కహేంగరస్ భభిము కొనిన యహభక్తయ పహభీ్ల భదద తేణవ
షభభిేంచటేం భభిము భిజిష్ యు ు ఫమబేంటెబన్ ఙేమటేం
కహేంట్ికు్ కహభిెకులకధవన తకుోఴ యతధవలు

అనటిేంటిస్ చట్్నిన, కహభిెక చట్్లు

(భిటయును

న఼ేండి మినహాబేంు) చట్్నిన షఴభిేంచ్చేంథి .

పొ ేంథే అనటిేంటిస్ లన఼ నటదద షేంఖాలో నిమమిేంచ఼కుధ సకుో

మాజభాధవాలకు ఇచ్చా, భగుాలర్ ఉథయ ాగుల షేంఖా భభిేంత తగిొేంఙే లృధభుగహ అనటిేంటిస్ చట్్నిన షఴభిేంచ్చేంథి .
40 భేంథి లోు

కహభిెకులుేండే షేంషథ ల మాజభాధవాలన఼ 16 యకహల చట్్లకు షేంఫేందిేంచ్చన భి

షభభిేంఙవలిసన అఴషయేం, భిజిష్ యు ు ఫమబేంటెబన్ ఙమాాలిసన అఴషయేం లేకుేండవ
భభిము భిజిష్ యు ు ఫమబేంటెబన్ ఙేమటేం

టయునుు

(భిటయును షభభిేంచటేం

న఼ేండి మినహాబేంు) చట్్నిన షఴభిేంచ్చేంథి. థీ ని ఴలన థేవేం

ముతత ేం గహ ఴునన ఫ్హాక్భల
ీ లో 72 రహతేంఫ్హాక్భీల మాజభాధవాలు కహభిెక చట్్ల అభలున఼ ఉలు ేంఘేంచటేం
ష఼లుఴబేంథి
టరరడ్స యూన్నయనల నఽ కరిిక హకుెలనఽ దెబబ తీస్ేంద్ఽకు మోడి రభుత్వము పకక్డ్స టర్ి ఎంపలయి్ింట్ అమలు
కు ఆరడ రు్ ఇచిింది. మాజభాధవాలు 6 ధవలలు, షేంఴతసయేం లేథవ 2 షేంఴతసభహలు ఈ లృధభుగహ క కసడ్

టర్ె కు ఉథయ ాగేం బచ్చా ఆ

టర్ె ూ భిత అఴ గహధ ఎటలఴేంటి ధోటిష఼, భిహాయేం లేకుేండవ ణొలగిేం

ఙేంద఼కు

లౄలుగహ”కసడ్ టర్ె ఎేంపహుబ్ెేంటల న఼ అన఼భత్రషఽ
త సహ్ేండిేంగ్ ఆయడ ర్స యౄలుస న఼ షఴభిేంచ్చేంథి . ఇటలఴేంటికసడ్
టర్ె కహభిెకులు టరడ్
ి మూనిమన్ ఏయయచ఼కుేంథవభని గహని , తభకి యౄలుస ికహయేం ఇయహవలిసన యతధవలు
ఇయహవలని గహని, యహటిని నటేంఙవలని గహని కోభ భిలథ త్ర
 ఴుేండద఼.

కహభిెక సకుోలు సభిేంఙేేంద఼కు మోడి

ిబుతవభు కహభిెక చట్్లకు ఙేలన/తలనటట్ న
ి ఈ భాయులన఼ యవేంటధ ఉషేంసభిేంఙవలి.
6. రకైలవవ, ఇనా్రకనఽ్, డిపటనఽ్, టనషన్స వంటి కీలక రంగ్లలో ఎఫ్ డి ఐ లనఽ అనఽమతంచ వద్ఽు.
మోడీ ిబుతవభుపహయు ఫమేంటలు కహేంగరస్ ణవ కలిల ఇన఼సభన఼స యేంగేం లో ఎఫ్ డి ఐ భిమిత్రని 26 రహతేం న఼ేండి 49
రహతేం కు నటేంచ్చేంథి. నటనషన్ భగుాలే టభి & డఴలనటెేంట్ అతవభిటి చట్ ేం( థీనినికడవ కహేంగరస్, బి జ న లు కలిల
పహయు ఫమేంటలలో ఆమోథిేంఙవబ) ికహయేం ఇన఼సభన్స యేంగేం లో ఴుేండే ఎఫ్ డి ఐ భిమిత్ర నటనషన్ యేంగేం లో
ఆటలఫేటిక్ గహ ఴభితషత ఼ేంథి. కహఫటి్ ఇుడె ఇన఼సభన఼స, నటనషన్ యేంగహలలో ఎఫ్ డి ఐ భిమిత్ర

కడవ

49 రహతేం కు

నటేంచఫడిేంథి.థీనిఴలన లృథేశ, షవథేశ నటట్ లఫడిథవయులు ిబయటల నటనషన్ పేండ్ కేంనటన్జలకు ఉథయ ాగుల

నటనషన్

నిధ఼లన఼ భభిము ఇ న ఎఫ్ నిధ఼లన఼ తయలిేంఙవలని, ఫమడికల్ సౌకభహాలన఼ యద఼ద ఙేల యహటి సహథనేం లో ఆభోగా
బీభా కు కహభిెకులన఼ తయలిేంచ్చ ఆ లృధభుగహ ఇన఼సభన఼స కేంనటన్జలకు నిధ఼లు షభకభహాలని ిబుతవభు నటై
త్రత డిఙేమటేం నటయుగుతేేంథి. ఉథయ ాగుల ఇ న ఎఫ్, నటనషన్, ఫమడికల్ సౌకభహాలకు ిభాదేం నటయుగుతేేంథి.
థేవ బదితకు కీలకభబన యక్షణ యేంగేం లో కడవ ఎఫ్ డి ఐ భిమిత్రని మోడీ ిబుతవభు 49 రహతేం న఼ేండి 100
రహతేం కు నటేంచ్చేంథి. థిని ఴలన భన థేవేం లో ఆముదవలు తమాభి లో లృథేశ నటట్ లఫడెలు
లృధభుగహ యక్షణ యేంగేం లో భన సహవఴలేంఫన థఫఫ త్రేంటలేంథి.
నటట్ ఫ
ి డిని అన఼భత్రేంఙవయు. ఫ్హభహె యేంగేంలో

ియశసహతబ. ఆ

చ్చనన ఆముదవల తమాభీలో కడవ లృథేశీ

100 రహతేం లృథేశీనటట్ లఫద఼లని అన఼భత్రేంఙవయు . ఆనల్ ఴేంటి

లేంగల్ ఫ్ిేండ్ ఫ్ో న఼ ఴుతతే
త ల లృశమభులో కొేంత ప్గేం థేశీమేంగహ

లేకభిేంచ్చ అభాెలధ శయతేన఼

బ్నిమిథేళుపహటల అభలుఙేమనకోయ లేద఼. ఫ్ిడ్ కహల్ేంగ్ యేంగేంలో DTH(డైభక్్ టల స ేం )కఫుల్ ధవట్ ఴర్ో ఴేంటి
యేంగహలోు కడవ 100 రహతేం లృథేశీ నటట్ లఫడెలిన అన఼భత్రేంఙవలని నియణ బేంఙవయు .
ఇటి ఴయకు అన఼భత్రేంచని భైలేవ యేంగేం లో కడవ భైలేవ ట్ిక్ నిభహెణేం తథితయ భౌలిక ఴషతేల నిభహెణేం లో
లృథేశ ితాక్ష నటట్ ల ఫడిని అన఼భత్రేంఙవలని

మోడీ ిబుతవ భు నియణ బేంచ్చేంథి.

కీలకభబనభైలేవ ల

ిబయటికయణకు, లృథేశీకయణకు ఇథి థవభి తీష఼తననథి.
కహఫటి్ భైలేవ, ఇన఼సభన఼స , డిటన఼స , నట నష న్ యేం గహలలో ఎఫ్ డి ఐ ని అన఼భత్రేంచ ఴదద ని కహభిెక షేంఘాలు
డిభాేండ్ ఙేషత ఼ధవనబ. విదేశీటట్ ుబడులు అసలు వద్ు న్న
లృధేంగహ, కొతత గహ ఴుథయ ాగహలు షా

ఱ్ేంఙే లృధేంగహ

మనవద్న కద్ఽ .

ఴుతత్రత ని నటేంఙే లృధేంగహ

కొతత టెకహనలజీని తీష఼ కు ఴఙేా
ఴుేంటరధ

లృథేశీనటట్ లఫడెలిన

అన఼భత్రేంఙవలని టరడ్
ి మూనిమన఼
ు కోయుతేధవనబ .
7. సమసు రంగ్ల కరిికులు ఉదయ ుగులు అంద్రికీ కనీస టనషన్స రు.3000 ఇవవలి
కలిపంచాలి.

, టనషన్స కు భద్రత్

ిషత ఼తేం 2004 కి భుేంద఼ భికరట్ అబన కేంది, భహశ్ ర ిబుతవ ఉథయ ాగులకు , డి ఒటి న఼ేండి బిఎస్ ఎన్ఎల్ లో
లృలీనభబన

ఉథయ ాగులకు ిబుతవ నటనషన్ ఴష఼తననథి. 2004 న఼ేండి భికరట్ అబన కేంది

, భహశ్ ర ిబుతవ

ఉథయ ాగులకు ిబుతవభు నటనషన్ ఙలిు ేంచ ద఼. యహభికి నఽతన నటనషన్ లృదవనేం అభలులోకి ణఙవాయు. థీని ికహయేం
యహయు ిత్రధవలా తభ జీతేం న఼ేండి 10 రహతేం నటనషన్

కేంటిఫ
ి ుాశన్ ఙలిు ేంఙవలి . ిబుతవభు కుడవ 10 రహతేం

ఙలిు షత ఼ేంథి. ఈ ముణవతనిన ఉథయ ాగి ఎేంనక ఙేష఼కునన క నటనషన్ పేండ్ కేంనటన్జకి జభ ఙేసత హయు.

భిటెైర్ అబన

తయుయహత ఆ ఉథయ ాగికి నటనషన్ ఎేంత ఴష఼తేంథి, అషలు ఴష఼తేంథవ భహ థవ అధథి ఆ నటనషన్ పేండ్ కేంనటని లాబ నష్హ్ల
ికహయేం ఴుేంటలేంథి.
ిబుతవ నటనషన్ పొ ేంద఼తేనన యహభిని

కడవ ఈ నఽతన నటనషన్ లృదవనేం లోకి ఎుడె కహయహలని అన఼కుేంటర

అుడె తయలిేంచ్చ ిబుతవభు తన ఫ్ధాతన఼ ఴథిలిేంచ఼కుధేంద఼కు లౄలుగహ నఽతన నటనషన్ చట్ ేం (నటనషన్ పేండ్
భగుాలేతభి & డఴలనటెేంట్ అతవభిటి చట్ ేం) న఼ పహయు ఫమేంటలలో కహేంగరస్, బి జ న లు కలిల ఆమోథిేంఙవబ.
బిఎస్ఎన్ఎల్ లో భికరట్ అబన యహభికి,

అధక ిబుతవ యేంగ షేంషథ ల ఉథయ ాగులకు

, ిబయటల కేంనటన్జల

ఉథయ ాగులకు ఇనఎఫ్ ఎఴభికబణే ఴభితషత ఼ేంథయ యహభికి ఇనఎఫ్ లోభులో ప్గభుగహ ఇనఎస్ (ఎేంపహుబస్ నటనషన్
లోేం) ికహయేం నటనషన్ ఴభితషత ఼ేంథి. కహని అధక యేంగహలలో ఈ ఇనఎస్ కిరేంద ఴ ఙా నటనషన్ యు.1000 కధవన ఙవలా
తకుోఴగహ ఴుేంటృ ఴచ్చాేంథి. కహభిెకోదాభ పో భహట్ల ఴలన ఈ ఇనఎస్ లోేం ికహయేం ఴఙేా నటనషన్ కన్జషేం
యు.1000 కి తగొ కడదని ిబుతవభు అేంగికభిేంచ్చ ఆయద యుస ఇచ్చాేంథి. కహని అతాదిక షేంఖాలో ఴునన అషేంఘటిత
కహభిెకులకు ఈ లోభు ఴభితేంచద఼.
బిఎస్ఎన్ఎల్ భికరుటిస్ కు డినఇ గైడ్ ల ైన్స ికహయేం యహభి ఫేలక్ నట లో 30 రహతేం ఫేయకు భిటెైభెేంట్ ఫమనిటలస కు
ఫేధజిఫమేంటల ఖయుా ఙేమాలి. కహని ఫేధజిఫమేంటల ఇటిఴయకు 23 రహణవనిన అథి కడవ అధక పో భహట్లు
ఙేలన తయుయహతధ కేంటిఫ
ి ుాట్ ఙేషత ఼ననథి. ఇటీఴలధ బిఎస్ఎన్ఎల్ లఎేండి గహయు మిగణవ మిగణవ 7 రహతేం లో 3
రహణవనిన 2019 భాభిా లోగహ కేంటిఫ
ి ుాట్ ఙేసత హభని మిగణవ 4 రహణవనిన ఆ తయుయహత అభలు ఙేసత హభని హామీ
ఇఙవాయు. ఈ హామీని అభలు ఙేమాలి.
2013 లటన్ ేంట ఫయులో పహయు ఫమేంటభి కమిటి ఙేలన లఫ్హయుస ికహయేం ఇనఎస్ లోభు కిరేంద ఇఙేా కన్జష నటనషన్ న఼ యు.
3000 కు నటేంఙవలని,ఇేంద఼కు ఇనఎస్ లోభుకు ిబుతవ కేంటిఫ
ి ుాశన్ న఼ ఫేలక్ నట లో 1.16 రహతేం న఼ేండి 8.33
రహతేం కు నటేంఙవలని 2013 లటన్ ేంట ఫయులో పహయు ఫమేంటభి కమిటి లఫ్హయుస ఙేలేంథి . కహని మునఎ ిబుతవ భు ఴల ధ
మోడి ిబుతవభు కడవ

ఇేంద఼కు అేంగీకభిేంచలేద఼. కహభిెకులేందభికీ గహాయేంటి నటనషన్ లృదవనేం ఴుేండవలని,

షేంఘటిత అషేంఘటిత కహభిెకులేందభికీ అథి ఴభితేంఙవలని, ఇనఎస్ కహని భభి ఏ ఇతయ థకేం ికహయేం కహని ఇఙేా
నటనషన్ కన్జషేం యు. 3000కు తగొ కుేండవ ఴుేండవలని, 1 .1.2004 తయుయహత భికరట్

అబన కేంది , భహశ్ ర ిబుతవ

ఉథయ ాగులకు నఽతన నటనషన్ లృదవనేం యద఼ద ఙేల యహభికి కడవ ిబుతవ నటనషన్ లృదవనేం ఴభితేంజమాలని, ిబుతవ
నటనషన్ లృదవధవనికి గహాయేంటి ఇయహవలని, బిఎస్ఎన్ఎల్ లో లృలీనభబన డి ఒ టి ఉథయ ాగులకు నటైన ణలిమజలన
ఇఫఫేంద఼లు లేకుేండవ నటనషన్ న఼ భభిము నటనషన్ భిలృజన్ న఼ గహాయేంటీ ఙేమాలని , బిఎస్ఎన్ఎల్ భభిము ఇతయ
ిబుతవ యేంగ షేంషథ లు ో భికరట్ అబన యహభికి డినఇ గైడ్ ల ైన్స ికహయేం 30 రహతేం భిటెైభెేంట్ ఫమనిటలస ఴభితేంజలే
లృధభుగహ బదిత కలిగిన క నటనషన్ లృదవనేం యౄపొ ేంథిేంఙవలని కహభిెక షేంఘాలు కోయుతేధవనబ.

8. కనీస వేత్నం రు.18000 కు త్గగ కయడద్ఽ. ధరల టరుగుద్లకి అనఽగుణముగ్ దీన్నన్న టంచాలి.
కన్జష యతధవనిన ఏ పహిత్రథిక నటై నియణ బేంఙవలధ థవని నటై 1957 లో జభిగిన 15ఴ ప్యత కహభిెక షదష఼స(15th
Indian Labour Conference) లోిబుతవ, మాజభాధవాల , కహభిెక షేంఘాల ిత్రనిధ఼లేందయౄ కలిల చభిాేంచ్చ
ఏక గిరఴభుగహ

క ఫ్హయుెలాన఼ లఫ్హయష఼ ఙేరహయు. ఈ

లఫ్హయుస ధవామ షభెతభబనదని,

భాభిన

భిలథ త
 ేలలో థీనిని భభిేంత ఫమయుగు యఙవలని, ఈ లఫ్హయుస ికహయేం ఇ యహవలిసన ముణవతనికి అదనభుగహ భభో
25 రహణవనిన నలుల చద఼ఴు, యవైదాేం, ేండగలు, నటలుీళైీ, భికరబ
ి ేశన్, ఴాథవధాేం లో ఴుేండే అఴషభహలకు గహన఼
కలపహలని ష఼నిేం కోయు్ 31.10.1991 న “ఴర్ో ఫమన్ ఴయసస్ భహ్ కోస్ ఫమట్
ి & కో

ఫేధజిఫమేంటల ” కష఼లో

తీయునిచ్చాేంథి.
15ఴ కహభిెక షదష఼స లఫ్హయుస ికహయేం ల కిోలేత 1.5.201 4 ధవడె ఢిలీు , భుేంఫ్బ, కలకణవత, ఙధవైన , ళెైదభహఫ్ద఼,
ఫమేంగలయు, బుఴధవవర్, త్రియేండిేం నగభహల షగటల ధయల ికహయేం కన్జష యతనేం యు.15647లు అఴుతేేంథి . థీనికి
ష఼నిేం కోయు్ తీయు ికహయేం భభో

25 రహతేం కలినణే యు.20861లుఅఴుతేేంథి. 6ఴ నే కమిశన్ కేంది ిబుతవ

ఉథయ ాగుల కన్జష యతనేం యు. 18000 ఴుేండవలని లఫ్హయుస ఙేలేంథి. కేంది ిబుతవభు థీనిని అభలు ఙేలేంథి.
కహఫటి్ ట్ ణవలణవ పహటల గహరభాలకు థే

వభేంతటికి అనిన యేంగహలకు ఴభితేంఙే లృధభుగహ కన్జష యతనేం

రు.

18,000/- లు ఇయహవలని, ధయల నటయుగుదలకు అన఼గుణభుగహ థవనిని నటేంఙవల ని కేంది కహభిెక షేంఘాలన్జన
ఏకగీరఴభుగహ డిభాేండ్ ఙేషత ఼ధవనబ.
9. శ్శ్వత్ న్నకి కంటారకు్ వరెరల నఽ న్నయమంచ రద్ఽ. వరిన్న రకగుులరకైజ్ చేయ లి. కంటారకు్ వరెరల కు
రకగుులర్ వరెరల తో సమ న వేత్నం ఇవవలి.
కహేంట్కు్ లేఫర్

(భగుాలేశన్& అఫ్లిశన్ )చట్ ేం ికహయేం నటయెధవేంటల న఼లకు కహేంట్ికు్ ఴయోయు న఼

నిమమిేంచకడద఼. కహనిిబుతవరహఖలు, ిబుతవ యేంగ షేంషథ లణవ షహా అనిన యేంగహలలో యెధవేంటల న఼లన఼
కహేంట్ికు్ ఴయోయుసణవ ఙేబష఼తధవనయు. ిబుతవ యేంగ కహభిెకులోు 50 రహతేం,

ిబయటల యేంగేం లో 70 రహతేం

కహేంట్ికు్ కహభిెకులే. కహఫటి్ రహవవత షవప్ఴేం గల న఼లన఼ ఙేషత ఼నన కహేంట్ికు్ ఴయోయు న఼
బిఎస్ఎన్ఎల్ లో రహవవత షవప్ఴేం గల నిని అధక ఙోటు

భగుాలర్ ఙేమాలి.

కహాజుఴల్ భభిము కహేంట్ికు్ కహభిెకులణవ

ఙేబష఼తధవనయు. యహయేందభిన్జ భగుాలర్ ఙేమాలి.
కహేంట్ికు్ కహభిెకులకు అథే ని ఙేలే భగుాలర్ ఴయోయుసణవ షభేంగహ యతధవలు

, ఇతయ ియోజధవలు ఇయహవలి.

షభాన నికి షభాన యతనేం అధథి భహజాాేంగేం ఆభి్కిల్ 16 ఇచ్చాన సకుో. కహని థీనిని సహదవయణేంగహ అభలు
ఙేమటేం లేద఼. క నికి క యతనేం అభలు జభిగలా చఽడటేం ిబుతవ ఫ్ధాత. ష఼నిేం కోయు్ కడవ షభాన
నికి షభాన యతనేం ఇయహవలని తీయునిచ్చాేంథి. బిఎస్ఎన్ఎల్ లో కహాజుఴల్, కహేంట్ిక్్ కహభిెకులకు యహయు ఏ కడర్
ని ఙేషత ఼ధవనభో ఆ కడర్ కు షేంఫేందిేంచ్చన నే లేోల్ ికహయేం యతనేం, ఇతయ ియోజధవలుఇయహవలి.

10. ధరల టరుగుద్లనఽ ఆపలి. ఇంద్ఽకోసం రజాంణీ వువసథ న్న సరవతరకం చేయ లి మరియు సరుకుల
వుపరం లో ఊహాజన్నత్ వుపరన్నన న్నషేధించాలి.
నిణవాఴషయ షయుకుల ధయలు నియేంతయేం నటయుగుతేధవనబ. ఆహాయ ఴష఼తఴుల ధయలు భభిేంతగహ నటయుగుతేధవనబ.
బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉథయ ాగులకు డి ఏ భటల 2007 జనఴభి లో 0 కహగహ

1.1.2019 ధవటికి 138.8 రహతేం అబేందేంటర

ధయల నటయుగుదల ఏ సహథబలో ఴుననథయ ణలుష఼తననథి. డి ఏ లేకుేండవ తకుోఴ యతధవలు పొ ేంథే కహభిెకుల భిలథ త్ర

ధయల నటయుగుదల ఴలన భభిేంత ఫ్దవకయేంగహ ఴుేంటలననథి. అేంతభహజతీమభుగహ నటటిలలిమమ్ ధయలు ఫ్గహ
తగహొబ. ఆ ఫేయకు నటటిలలు , డిజలు ధయలు తగహొలి. నటట లలు , డిజిల్ ధయలు తగిొణే యయహణవ చవభీజలు , ఇేంధన
చవభీజలు తగిొ షయుకుల ధయలు తగుొణవబ. ఇేంణేగహక డిజిల్ ధయలు తగిొణే బిఎస్ఎన్ఎల్ కు డిజల్ ఖయుా ఆ ఫేయకు
తగిొ నష్హ్లు తగుొణవబ. కహన్జ మోడి ిబుతవభు నటటిలలు, డిజలు నటై లృభీతభుగహ న఼నలు లృదిేంచ్చ యహటి ధయలు
తగొ కుేండవ ఙేలేంథి. ఇుడె అేంతభహజతీమభుగహ నటటిలలు ధయ కొేంత నటభిగిధవ భన థేవేం లో నటటిలలు ధయలు ఈ
సహథబలో ఴుేండవలిసన అఴషయేం లేద఼. నటటిలల్/డీజిల్ నటై లృదిేంచ్చన అదిక న఼నలన఼ యద఼ద ఙేల యహటిని ఉతత్రత
ఖయుాకు తగు లాబేం కలినన భటలకు అఫేె లృదవధవనిన అభలు ఙేమాలి. నిణవాఴషయ షయుకుల అకరభ నిలవలు,
లటకుాలేశన్ లు ధయల నటయుగుదలకు కహయణేం. కహఫటి్ నిణవాఴషయ షయుకుల లృశమేం లో ఫ్హయవర్డ /పూాచర్స
టరడ
ి ిేంగ్ నేయుణవ జయుగుతేనన లటకుాలేశన్ న఼ నిఱేదిేంఙవలి. నిణవాఴషయ

షయుకుల అకరభ నిలవలన఼

అన఼భత్రేంచకడద఼. ిజాేంనణీ ఴాఴషథ న఼ సహయవత్రికభిేంచ్చ ఆథవమభుణవ నిమితత భు లేకుేండవ అేందభికీ
ఴభితేంజమాలి.

11. ఉదయ ుగ్ిత్ టరిగ్ేంద్ఽకు న్నరిుష్ చరులు చేటా్లి. త్దావర న్నరుదయ ుగ సమసునఽ త్గ్ిగంచాలి.
భన థేవేం లో నియుథయ ాగేం ిదవన షభషా. ఈ షభషాని భిషోభిేంఙవలిసన ఫ్ధాత ిబుణవవనిథే. కహని షయలూకయణ
లృదవధవలలో ప్గభుగహ 1991 న఼ేండి కరభేంగహ ిబుతవభు ఈ ఫ్ధాత న఼ేండి యవైథొ లగుతేననథి.

ిబుతవఫే

భికరుటె్మేంట్ నటై నిఱేధేం లృదిేంచ్చేంథి. ఖాలూలన఼ బభీత ఙేమటేం లేద఼. పో స్్

న఼లన఼

అఴుటలసభిసేంగ్ కు ఇష఼త ననథి. ిబుతవ రహఖలోు

లన఼ యద఼ద ఙేషత ఼ననథి.

, ిబుతవ యేంగ షేంషథ లు ో ఉథయ ాగుల షేంఖా నటదద ఎతే
త న

తగుొతేననథి. ిబుతవ యేంగేం , ిబయటల యేంగేం అేంతట్ భగుాలర్ ఉథయ ాగుల షేంఖా తగిొ కహాజుఴల్

, కహేంట్ికు్

కహభిెకుల షేంఖా నటయుగుతేననథి. ిబుతవ యేంగ షేంషథ లలో ఉథయ ాగహల షేంఖా ప్భిగహ తగిొేంచ్చనేంద఼న సహభాజిక
ధవామేం కుేంటలడెతేననథి.
గత ము న ఏ ిబుతవభు ఴల ధ ధటి మోడి ిబుతవభు కడవ ఉథయ ాగహల కలన ిబుతవ ఫ్ధాత అని
ప్లృేంచటేం లేద఼. కహభపభటలసకు భహబతీలిలేత యహయు నియుథయ ాగ షభషాని భిశోభిసత హయధ తుడె లథధ వేంణవనిన
అథి భుేంద఼కు ణష఼తననథి. కహన్జ ఎనిన భహబతీలిచ్చాధవ యహటిణవ కహభపభటలస అన఼చ్చత లాప్లు నటేంచ఼కుేంటలధవనభ
గహని ఆభిథక భాేంథవానిన , నియుథయ ాగ షభషాని భిశోభిేంచటేం లేద఼. ఇేంణేగహక మోడి ిబుతవభు అభలు ఙేలన
ధోటు యద఼ద భభిము జి ఎస్ టి లృదవధవల ఴలన అధక చ్చనన భివరభలు భూత డి నియుథయ ాగ షభషా భభిేంత

నటభిగిేంథి. ధోటు యద఼ద ఴలన 35 లక్షల భేండి ఉథయ ాగహలు కోలోమాయు. 62907 గూ
ర ప్ డి యకన్జసలకు 2018
లటన్ ేంట ఫయు 17 న జభిగిన భైలేవ భికరటెెేంట్ భీక్షకు 1.9 కోటు భేంథి అనటు ల ఙేరహయు. ఉతత య ిథేశ్ లో 400 కహుస్ 4
యకన్జసలకు జభిగిన భీక్షకు 23 లక్షల భేండి అనటు ల ఙేరహయు. లౄభిలో 50000 భేం థి గహరడెాయట్ లు. ఏనిల్ 2018
న఼ేండి జూన్ 2018 ఴయకు 3 ధవలల కహలేం లో జీడీన (షఽ
థ ల జాతీమ ఉతత్రత ) 8.2 రహతేం నటభిగిేంథి. కహన్జ ఇథే
కహలేం లో ఉథయ ాగిత 1 రహతేం తగిొేంథి. ిజల కొన఼గోలు వకిత తగినేంతగహ నటయగనేంద఼న ఏయడిన ఆభిథక భాేందాఫే
థీనికి కహయణేం. ఉథయ ాగిత ఴుేం టరధ ిజల కొన఼గోలు వకిత నటయుగుతేేంథి. ఇేంద఼కు ిబుతవభు ఫ్ధాత తీష఼కుని
ఈ కిరేంథి చయాలు తీష఼కోయహలి.
అ)కేంది, భహశ్ ర ిబుతవ రహఖలు భభిము ిబుతవ యేంగ షేంషథ లలో భికరటెెేంట్ నటై లృదిేంచ్చన నిఱేదవనిన
ణొలగిేంఙవలి.
ఆ)ఖాలూగహ ఴునన పో స్్ లన఼ యద఼ద ఙేమకుేండవ బభీత ఙేమాలి.
ఇ) ిబుతవ రహఖలలో, ిబుతవ యేంగ షేంషథ లలో అఴుటలసభిసేంగ్ ని ఆపహలి.
ఉ) ని థొ యకని అేందభికి ని కలిేంఙేేంద఼కు గహరమీణ ఉపహది హామీ థకహనిన ఫమయుగు యఙవలి. ఈ థకేం
కిరేంద కలిేంఙే ని భోజులనటై 100 భోజుల భిమిత్రని ణొలగిేంఙవలి. ట్ ణవలకు కుడవ ఇటలఴేంటి ఉపహది హామీ
థకేం కన్జష యతనేం ణవ అభలులోకి ణేయహలి.
ఊ) షవమేం ఉపహది, షవమేం షహామక థకహలకు భభిము చ్చనన భివరభలకు తగిన ఆభిధక భదద తే ఇయహవలి.
ఏ)నియుథయ ాగులకు నియుథయ ాగ బాత్ర కలిేంఙవలి. ఎభాలాబేెేంట్ ఎకాేంజి లన఼ ఆధ఼నికభిేంఙవలి.

12. అల కేషన్స టటి్న 45 రోజులలోగ్ టరరడ్స యూన్నయన్స నఽ రిజిస్ ర్ చేయ లి. ఐ ఎల్ ఓ (అంత్రితీయ కరిిక
సంసథ ) కనవవనష న్స 87, 98 లనఽ రభుత్వము వవంటనే ఆమోదించాలి.
టరడ్
ి మూనిమన్ ఏభహటల ఙేష఼కుననేంద఼కు కహభిెకులన఼ ణొలగిేంచటేం, ధవమకులనటై థవడి ఙేమటేం అధక ఙోటు
జయుగుతేననథి. టరడ్
ి మూనిమను భిజిలే్శ
ర న్ కు నటట్ ల కునన యలాథి అను కశన఼
ు నటేండిేంగులో ఉేంటలధవనబ. ఈ
భిలథ త్ర
 కొనసహగ కడదని, అను కశన్ నటట్ న
ి 45 భోజులలోగహ

మూనిమన్ భిజిలే్శ
ర న్ కు ఆమోదేం ఇయహవలని

కహభిెక షేంఘాలు కోయుతేధవనబ.
అేంతభహజతీమ కహభిెక షేంషథ (ఐ ఎల్ ఒ) ఆమోథిేంచ్చన కధవవనష న్ 87 ికహయేం ిబుతవభు భభిము మాజభాధవాల
జోకాేం లేకుేండవ టరడ్
ి మునిమను న఼ ఏభహటల ఙేష఼కుధ సకుో ఎటలఴేంటి లృఴక్షణవ లేకుేండవ కహభిెకులేందభికీ
ఴుేండవలి. కహనిప్యతథేవేం లో ిబుణవవథయ ాగులకు టరడ్
ి మునిమన్ నటట్ లకుధ సకుో

లేద఼. అసో లబేశన఼
ు

భాతిఫే నటట్ లకోయహలి. షేంషథ లో 10 రహతేం కహన్జ లేథవ 100 భేంథి కహన్జ , ఏథి తకుోఴబణే అేంత భేంథి ఴుేంటరధ
మూనిమన్ ఏభహటల ఙేష఼కోయహలని టరడ్
ి మునిమన్ చట్ ేం ఙుతేననథి. అేంతభహజతీమ కహభిెక షేంషథ కధవవనష న్
87ికహయేం టరడ్
ి మునిమన్ నటట్ లకుధ సకుో నటై ఇటలఴేంటి ఆేంక్షలు, లృఴక్షతలు ఴుేండ కడద఼. కహఴున ప్యత
ిబుతవభు ఈ కధవవనష న్ 87 న఼ ఆమోథిేంచ్చ టరడ్
ి మునిమన్ సకుోలనటై గల ఆేంక్షలు ణొలగిేంఙవలని కహభిెక
షేంఘాలు డిభాేండ్ ఙేషత ఼ధవనబ.

అేంతభహజత్రమ కహభిెక షేంషథ కధవవనష న్ 9 8ికహయేం కహభిెకులకు షమిఱ్ ఫేయేం సకుో ఴుేండవలి. యసషా ఫ్ాలట్ లో
గుభితేంు పొ ేంథిన ఫమజాభిటి కహభిెక షేంఘేం /షేంఘాలణవధ ఫేధజిఫమేంటల చభిాేంచ్చ ేంథవలు ఙేష఼కోటేం షమిఱ్
ఫేయేం సహభహేంవేం. యసషా ఫ్ాలట్ ికహయేం మూనిమన్ గుభితేంు అధథి భిమితభుగహ ిబుతవ యేంగ షేంషథ లలో
భభిము కొనిన ిబయటల కేంనటన్జలలో భాతిఫే అభలు జయుగుతేననథి. అధక ఙోటు అభలు కహఴటేం లేద఼.
ఫేధజిఫమేంటల
ు కహభిెకులణవ లృడి లృడిగహ, లేథవ కహభిెకుల భదద తే లేని తభ జఫు షేంఘాలణవ చయాలు జభిన
ేంథవలు ఙేషత ఼ధవనబ.కహఫటి్

ప్యత ిబుతవభు అేంతభహజతీమ కహభిెక షేంషథ కధవవనష న్ 98 ని ఆమోథిేంచ్చ

థవని ికహయేం షమిఱ్ ఫేయేం సకుోన఼ కహభిెకులకు ఎటలఴేంటి లృఴక్షత లేకుేండవ అభలు ఙేమాలి.

కరిిక సంఘ ల రతాుమ నయం
కహభిెకుల, భైతేల, నేద ిజల సకుోలన఼, షేంక్భానిన ఈ లృధభుగహ యద఼ద ఙేల యహభిని ఫ్నిషలుగహ భాభిలధ
ేత
లృథేశ, షవథేశ నటట్ లఫడిథవయులు షేంణవఱేంచ్చ నటట్ లఫడెలు నటట్ ి థేరహనిన అబుఴాథిధ ఙేసత హయధథి
లథధ వేంతేం. ఇేంద఼కు లృయుదధ భుగహ కహభిెకషేంఘాలన్జన ( బి ఎేం ఎస్ మినహా)

థియహలా కోయు

కలిల థేరహబుఴాథిధకి ఈ

కిేంథి

ిత్రపహదనలు ఙేసహబ:
ఉథయ ాగహల కలనకు ిబుతవభు భౌలిక ఴషతేల నిభహెణవనికి నటదద ఎతే
త న నటట్ లఫడి నటట్ ్లి.
ిబుతవ యేంగఫే ధవమకతవ పహతి ఴళేం

ఆభిథకహబుఴాథిధలో

ఙవలి. లృదా , యవైదాేం , ణవిగు నియు, గాస నిభహెణేం, పహభిలదధ యేం ,

తథితభహలకు ిబుతవ భు క ట్బేంులన఼ నటేంఙవలి. ఇదేంణవ ఙేమట్నికి అఴషయభబన ఴనయులన఼ షభ
కయుాకోట్నికి షేంనన ఴభహొలనటై న఼నలు నటేంఙవలి. యు.5 లక్షలకోటల
ు నటైగహ ఴునన కహభోభట్ న఼న ఫకహబలు
భభిము షేంన఼నల ఆథవము న఼న ఫకహబలు ఴషఽలు ఙేమాలి. కహభోభటలసకు ిత్ర షేంఴతసయేం 5 లక్షల
కోటు యౄపహబలకు నటైగహ అన఼చ్చతభుగహ బష఼తనన భహబతీలన఼ యద఼ద ఙేమాలి. కహభపభటల
ు ఫ్ాేంకులకు ఎగగపటి్న
ఫకహబలన఼ ఴషఽలు ఙేమాలి. భన థేవేం లృథేరహలకు ఎేంత అు ఉననథయ అేం తకు భేండిేంతలుగహఅకరభభుగహ
లృథేరహలకు తయలి యవలుీన నలు ధధవనిన యవనకిో తీష఼కు భహయహలి.

ఈ లృధభుగహ షభకభ నిద఼లణవ ిజలకి

అన఼కలభబన లృదవధవలన఼ యౄపొ ేంథిేంఙవలి. ఈ ిణవాభానమానిన అభలు ఙేలేత థేవ అబుఴాథిధకి , కహభిెకుల,
ఉథయ ాగుల, ిజల కోభికలు ధవయయయాట్నికి తగిన ఴనయులు షభకయుణవబ. థీనిణవ కహభిెకులేందభికీ, ిజలేందభికి
సహభాజిక బదిణవ సౌకభహాలు కలిేంఙవలి.కహభిెకులు, ఉథయ ాగులు 12 డిభాేండ్స న఼, ిజల కోభికలన఼ ధవయయభహాలి.
ఉథయ ాగహఴకహరహలన఼, ఉతత్రత ని నటేంచ్చ ఆభిధక ఴాఴషథ న఼ అబు ఴాథిధ ఙేమాలి.
బిజన, కహేంగరస్ , టి డి న , యవైలన , టి ఆర్ ఎస్ తథితయ నటట్ లఫడిథవయుల బూసహవభుల పహభీ్లు యహటి ిబుణవవలు
అన్జన ఈ షయలూకయణ-ిబయటీకయణ-ిేంచీకయణ లృదవధవలధ అన఼షభిసత హబ. సహభహేంవేం లో ఈ పహభీ్ల ఆభిథక
లృదవధవలు ిజా ఴాత్రభక కహభిెక ఴాత్రభక ఆభిథక లృదవధవలే. థేరహనిన షవథేశీ లృథేశీ ఫడవ నటట్ లథవయులు
థయ చ఼కుధేంద఼కు అన఼భత్రేంఙే లృదవధవలే. అేంద఼ ఴలన ఇలృ కథవనికొకటి ిణవాభానమేం కహద఼. లౄయు కభినటై
కయు ఙేలే లృభయశలలో కడవ ఴాకితగత దఽశణలే గహని లృదవనయఫమైన చయా ఴుేండద఼. క ఴేంక థేరహనిన
అభుెత ణవఫే థేవబకుతలభని, తభ లృదవధవలన఼ ఴాత్రభకిేంఙే యహయేంణవ థేవ థయి సృల నని ఙుకుధ ఆర్ ఎస్

ఎస్ బిజన లు కహభిెక ఴాత్రభక

, ిజా ఴాత్రభక లృదవధవలన఼ ఉధాతభుగహ అభలు ఙేషత ఽ భభో ఴేంక ఈ

లృదవధవలకు ిజలన఼ేండి ిత్రఘటన లేకుేండవ ఴుేండేేంద఼కు భతేం నేయుణవ

, షేంషోాత్ర నేయుణవ ిజల భధా

ఉథిక
ి త తలన఼ షాఱ్షత ఼ధవనబ. లౄయు ఙనే షేంషోాత్ర ిజా ఴాత్రభక ఆదితా షేంషోాత్ర. ిజాసహవమిక సకుోలనటై ఈ
వకుతలు థవడి ఙేషత ఼ధవనబ. భణవధవెద ఉథిక
ి త తలు భచాగపటర్ేంద఼కు ఈ వకుతలు ఙేషత ఼నన లృశ ూభితభబన
ిఙవభహనిన కహభిెక ఴయొ ేం త్రయషోభిేంచ్చ ఐకాతని కహపహడెకోయహలి.
యహభక్ష ిజాసహవమిక వకుతలకు కహభిెకోదాభానికి

, ిజా షేంఘాలకు భాతిఫే ఈ లృదవన యభబన

ిణవాభానమేం ఴుననథి. నటై 12 డిభాేంద఼స ఈ లృదవన యభబన ిణవాభానమేం లో క ప్గేం.

1 రహతేం

షేంన఼నలకు థేవ షేందన఼ ిజల కష్హ్భిజణవనిన థయ చ్చ నటడెత షవథేశీ లృథేశీ ఫడవ నటట్ లఫడిథవయుల లేఴలో
తభిషత ఼నన ఈ లృదవధవలకు ిణవాభానమేంగహ 99 రహతేం గహ ఴునన ిజలకు కహభిెక ఴభహొనికి అన఼కలభుగహ
ఴుేండే లృదవధవల కోషేం కహభిెక ఴయొ ేం పో భహడవలి. ఈ పో భహటేం లో ప్గఫే 2019 జనఴభి 8,9 ణేథీలలో జయుగు భేండె
భోజుల థేవ యహాత సహయవత్రిిక షఫమె. ఈ షఫమెలో పహలగొని తభ థేవ బకితని ికటిేంఙవలని , ిబుతవ యేంగ షేంషథ లన఼
అేంద఼లో ప్గభుగహ బిఎస్ ఎన్ఎల్ న఼, కహభిెక సకుోలన఼, ిజా ియోజధవలన఼ కహపహడేేంద఼కు భభిము భన
యక్షణ యేంగహనిన భన ఆభిథక ియోజధవలన఼ సహభాాజా యహద఼లకు ణవకటల్ నటట్ ె లృదవధవలన఼ త్రయషోభిేంఙేేంద఼కు ,
ిజల భధా ఐకాతన఼ భత సహభయసహానిన నటేంపొ ేంథిేంఙేంద఼కు అనిన యేంగహల కహభిెకులు , ఉథయ ాగులణవపహటల
ఈ భేండె భోజుల సహయవత్రిిక షఫమె లో పహలగొధవలని బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఉథయ ాగులకు లృజా నత ఙేషత ఼ధవనభు.

బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎేంపహుబీస్ మూనిమన్, ఆేంధి ిథేశ్ షభిోల్

