క ాంట్రాక్ట్, క ాజువల్, బినామీ వర్కర్ల డిమ ాండ్స్ పై
14.3.2018 న జర్ుగు “చలో సి జి ఏాం ఆఫీసు” క ర్ాక్రమ న్ని జయప్ాదాం చేయాండి
14,15 మ ర్చి 2018 న జర్ుగు ఎసి్ఆర్ క ాంట్రాక్ట్ వర్కర్ల సమ్మె జయప్ాదాం చేయాండి
…. బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఎాంప్ల యీస్ యూన్నయన్ ఏ.పి సర్చకల్ పిలుప్ు
14.3.2018న “బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ క ాంట్రాక్ట్ , క ాజువల్ ఎాంప్ా యీస్ & లేబర్ యూనియన్, ఆాంధ్ాప్ద
ా ేశ్ ” (BSNL
CCE& LU, AP)ఆధ్వర్ాములో “ఛలో సి జి ఏాం ఆఫీసు” క ర్ాక్రమాం జర్ుగుతుననది. BSNL CCE& LU, AP ని
ఏర్ ాట్ు చేసన
ి ది మనమే. క బట్ట్ ఈ క ర్ాక్రమాం లో ప్ లగొనాందుక్ు క ాజువల్ , క ాంట్రాక్ట్, బినామీ వర్కర్ా ను
విజయవ డ సి జి ఎాం ఆఫీసు ( విజయవ డ లో చుట్ు్గుాంట్ వదద గల బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ భవన్)క్ు ఆ ర్ోజు ఉదయాం
10 గాం.క్ు వచేేలా ప్ర ా తసహాంచాండి.

డిమ ాండ్స్
1. ఫాండ్సస లేవన పేర్ుతో క ాంట్రాక్ు్ వర్కర్ుా మర్ియు క ాజువల్ మజ్దదర్ా తొలగిాంప్ును ఆప్ లి. తీసివసిన
వ ర్ిని మర్లా తీసుకోవ లి.
2. ర్ిట్ాం్ా చ్మాంట్ చేయవదుద. ఉదయ ాగ భదాత క్లిాాంచాలి.
3. క ాంట్రాక్ు్ వర్కర్ుాగ నమోదు క నీ బినామీ వర్కర్ా ను క ాంట్రాక్ు్ వర్కర్ుాగ నమోదు చేయాలి. తదావర్
బినామీ వావసథ ను ర్దుద చేయాలి.
4. క్నీస వతనాం నెలకి ర్ు. 18000/- ఇవ వలి.(ఈ క్నీస వతనానిన 7వ వతన సాంఘాం సిఫ ర్సు చేసిాంది.
కాందా ప్ాభుతవ గూ
ర ప్ డి ఉదయ ాగులక్ు అమలు జర్ుగుతుననది. క బట్ట్ క ాంట్రాక్ు్, క ాజువల్ వర్కర్ా క్ు
క్ూడా ఈ క్నీస వతనానిన అమలు చేయాలి). వతనాలను క ర్ిమక్ుల బరాాంక్ు ఎక్వుాంట్ులో జమ అయయా
విధ్ముగ చ్లిాాంచాలి.
5. వతనాల చ్లిాాంప్ు చట్్ ాం ప్ాక ర్ాం ఒక్ నెల వతనానిన ఆ తర్ువ తి నెల 7వ తార్ీఖులోగ చ్లిాాంచాలి.
6. క ాంట్రాక్ు్ మర్ియు క ాజువల్ వర్ కర్ా క్ు ఐడ్ాంట్టట్ీ క ర్ుులు, ఎాంప్ా య్మాంట్ క ర్ుులు, పే సిా ప్ుస ఇవ వలి.
7. కాందా క ర్ిమక్ మాంతిాతవ శ ఖ గెజిట్ లో ప్ాక్ట్టాంచిన విధ్ముగ క ాంట్రాక్ు్ వర్కర్ా క్ు క్నీస వతనాం చ్లిాాంచాలి.
కాందా లేదా ర్ ష్ట్ ర ప్ాభుతావలు ప్ాక్ట్టాంచే క్నీస వతనాలలో ఏది ఎక్ుకవ వుాంట్ే దానిని అమలు చేయాలి.
8. సుపీాాం కోర్ు్ తీర్ుాననుసర్ిాంచి “సమాన ప్నికి సమాన వతనాం” చ్లిాాంచాలి. గూ
ర ప్ డి ప్ని చేసే క ాంట్రాక్ు్
వర్ కర్ా క్ు గూ
ర ప్ డి క్నీస వతనానిన, గూ
ర ప్ సి ప్ని చేసే క ాంట్రాక్ు్ వర్కర్ా క్ు గూ
ర ప్ సి క్నీస వతనానిన
చ్లిాాంచాలి.
9. ఈ పి ఎఫ్, ఈ ఎస్ ఐ , వర్క మెన్ క్ాంపెనసష్టన్ తదితర్ స మాజిక్ భదాతా చట్ర్లను, ప్థక లను అమలు
చేయాలి.

10. హెచ్ ఆర్ ఎ, సీసఎ
ీ , ట్రాన్సోర్ు్ ఎలవెన్స, ర్ూర్ల్

ఎలవెన్స, హల్ ఎలవెన్స తదితర్ ఎలవెనుసలను

చ్లిాాంచాలి. క ాజువల్ లీవు, ఎర్నుు లీవు , నష్టనల్ హాలిడేస్, ఫెస్ వ
ి ల్ హాలిడేస్ తదితర్ లీవులను ఇవ వలి.
11. ర్ెగుాలర్ెైజష్ట
ె న్ క్ు మర్ియు డిప్ ర్ు్మెాంట్ు ప్ామోష్టన్ ప్ర్ీక్షలలో అనుమతిాంచేాందుక్ు ఒక్ సీకమును
తయార్ు చేయాలి.
12. వదిలి వయబడిన క ాజువల్ మజ్దదర్ మర్ియు ట్ట ఎస్ ఎాం లను, ఇడి మెసెాంజర్ా ను

ర్ెగుాలర్ెైజ్

చేయాలి.(బిఎస్ఎన్ఎల్ ఏర్ాడిన సాందర్భముగ 1.10.2000 నుాండి అర్హతగల ట్ట ఎస్ ఎాం, క ాజువల్
మజ్దదర్ా ను ర్ెగుాలర్ెజ్
ై చేశ ర్ు. ఇదే విధ్ముగ పి &ట్ట లో ఇ డి మెసెాంజర్ుాగ చేసి ఆ తర్ువ త డి ఓ ట్ట
లో ఈడి ట్్లిగర ఫ్ మెసెాంజర్ుాగ చేసిన వ ర్ిని ర్ెగుాలర్ిజ్ చేశ ర్ు. క నీ ఎడిమనిసే్ష్ట
ర న్ ప్ొ ర్ప్ ట్ా వలన
వీర్ిలో క ాందర్ిని ర్ెగుాలర్ెైజ్ చేయలేదు. ఈ విధ్ముగ వదిలి వయబడిన వ ర్ీనాందర్ిని ర్ెగుాలర్ెైజ్
చేయాలి.)
13. లిసు్లో వునన క ాజువల్ మజ్దదర్ా ాందర్ికి 7వ వతన సాంఘాం సేకలు ప్ాక ర్ాం వతనాం నిర్ణయాంచాలి.
14. BSNL CCWF (బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ క ాంట్రాక్ు్ అాండ్స క ాజువల్ వర్కర్ుస ఫెడర్ష్టన్) ను గుర్ితాంచాలి.
15. బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ నుాండి ట్వర్ుసను విడగొగి్ ఒక్ సబిసడియర్ి ట్వర్ క్ాంపెనీ కోసాం జర్ిగన
ి ఏర్ ాట్ా ను ర్దుద
చేయాలి.

2018 మ ర్చి 14,15 తేదీలలో ఏ.పి మర్చయు తెలాంగ ణ ప్ర్చధిలో
ఎస్ ట్ిఆర్ లో ప్న్న చేసు ుని క ాంట్రాక్ు్ వర్కర్ు్ సమ్మె జయప్ాదమయయాల చూడాండి
క ర్ొార్ట్ ఆఫీసు నుాండి ఫాండ్సస కట్రయాంప్ు తగినాంతగ జర్గట్ాం లేదని చ్పిా ఏ పి మర్ియు త్లాంగ ణాలో
ఎసి్ఆర్ లో ప్ని చేసత ునన క ాంట్రాక్ు్ వర్కర్ుస లో ఏపిల్
ా 2018 నుాండి జుల ై 2018 వర్క్ు దశల వ ర్ీగ 30 శ తాం
మాందిని తొలగిాంచాలని పిజిఏాం ఎసి్ఆర్ హెైదార్ బరద్ ఇచిేన ఆర్ు ర్ుస ను ఉప్సాంహర్ిాంచాలని, అప్ కీపిాంగ్
సర్ీవసెస్ ట్్ాండర్ుస లో

ఈ తగిొాంప్ు క్ు అనుగుణముగ పిలిచిన ట్్ాండర్ లను ఉప్సాంహర్ిాంచాలని, అాందర్ినీ

క నస గిాంచాలని కోర్ుతూ ఎసి్ఆర్ లో ప్ని చేసత ునన క ాంట్రాక్ు్ వర్కర్ుస అాందర్ూ 14,15 మార్ిే 2018న ర్ెాండు
ర్ోజులు సమెమ చేసత ర్ని త్లియ జసత
త పిజిఏాం ఎస్ ట్ట ఆర్ హెైదార్ బరద్ క్ు ఏపి మర్ియు త్లాంగ ణ క ాంట్రాక్ట్
అాండ్స క ాజువల్ వర్కర్స యూనియను
ా సాంయుక్త ముగ సమెమ న్ట్స
ీ ునిచాేయ. ఎస్ ట్ట ఆర్ లో ప్ని చేసత ునన
క ాంట్రాక్ట్ వర్కర్ుస అాందర్ూ ఈ సమెమ లో ప్ లగొనాలి.
ఏపీ మర్ియు త్లాంగ ణా క ాంట్రాక్ట్ , క ాజువల్ లేబర్ యూనియను
ా సమెమ న్ట్స
ీ ునిచిేన అనాంతర్ాం అసిస్ ాంె ట్
లేబర్

క్మిష్టనర్(సెాంట్ాల్) హెైదార్ బరద్

వ ర్ు

మేనజిమెాంట్ు

మర్ియు

యూనియనా తో

క్నిసలియయష్టన్

సమావశ నిన 8.3.2018న నిర్వహాంచార్ు. డిమాాండ్స పెై మేము అాంతర్ొ తముగ చర్ిేాంచుకోట్రనికి సమయాం
క వ లని మేనజిమెాంట్ు ప్ాతినిధ్ులు అభార్ిథాంచగ ఏ ఎల్ సి (సి) అాందుక్ు అాంగీక్ర్ిాంచి 22.3.2018న మళ్ళీ
సమావశాం జర్ుగుతుాందని నిర్ణ యాంచార్ు. అనాంతర్ాం పిానిసప్ల్ జనర్ల్ మేనజర్, ఎస్ ట్ట ఆర్ , హెైదార్ బరద్ వ ర్ు
12.3.2018న చర్ేలు జర్ుప్ుదామని యూనియనా ను ఆహావనిాంచార్ు. ఈ చర్ేల ఫలితము సాంతృపిత క్ర్ముగ
లేక్ ప్ర తే సమెమ జర్ుగుతుాంది.

క బట్ట్ జిలాాలనుాండి 14.3.2018న జర్ుగు “ఛలో సిజిఏాం ఆఫీసు క ర్ాక్రమాం” లో ప్ లగొనాందుక్ు క ాంట్రాక్ు్,
క ాజువల్ మర్ియు బినామీ వర్కర్ా ను ప్ర ా తసహాంచాలని, మర్ియు 14,15 తేదల
ీ లో జర్ుగు ఎస్ ట్ట ఆర్ క ాంట్రాక్ట్
వర్కర్ా ర్ెాండు ర్ోజుల సమెమ జయప్ాదమయయాలా చతడాలని, ఇాందుకోసాం వ ర్ి వదద క్ు 12 మర్ియు 13 తేదల
ీ లో
వెళ్ళీ మదద తు ప్ాక్ట్టాంచాలని, 14,15 తేదల
ీ లో సమెమ జయప్ాదమయయాలా చతడాలని బిఎస్ఎన్ఎల్ ఈ యు
సర్ికల్/జిలాా/బరాాంచి ఆఫీసు బేర్ర్ుా అాందర్ికీ విజఞ పిత చేసత ునానము.
పి.అశోక్బరబు, సర్ికల్ క ర్ాదర్ిి

బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఎాంప్ల యీస్ యూన్నయన్, అాంధ్ాప్ాదేశ్ సర్చకల్

