30 % తొలగింపుకు వ్యతిరేకముగా 27,28 మారి2018న జరుగు ఎస్ టి ఆర్
(సదరన్ టెలికాిం రీజియన్ ) కాింటరాకుు వ్రకరుు సమ్మెకి మదద తుగా
సదరన్ టెలికాిం రీజియన్ డి జి ఎిం /డి ఈ ఆఫీసుల వ్దద అన్ని జిలాాలలో 27 న ఏ
సమయము లో వీలయితే ఆ సమయిం లో పా దరశనలు న్నరవహించిండి
ఎస్ టి ఆర్ (సదరన్ టెలికాాం రీజియన్ ) లో ఏపీ మరియు తెలాంగాణా లలో పని చేసు తన్న కాాంటరాక్టు వరకరల లో
1.4.2018 న్తాండి 15 శాతానిన, ఆ తరువాత నెలక్ట 5 శాతాం చొపపున్ మే, జూన్, జుల ై లలో మరో 15
శాతానిన, ఆ విధముగా మొతు ాం 30 శాతానిన తొలగిాంచాలని పిజిఎాం ఎస్ టి ఆర్ హైదరాబరద్ నిరణ యాంచి
సరుకులర్ ఇచాారు. ఈ తొలగిాంపపని ఉపసాంహరిాంచతకోవాలని కోరుతూ 27, 28 న్ రాండు రోజుల సమమెక్ట
బిఎస్ఎన్ఎల్ కాాంటరాక్టు కాాజువల్ ఎాంప్ాలయీస్& లేబర్ యూనియన్

ఆాంధాపాదేశ్ సరికల్ యూనియన్

మరియు తెలాంగాణ సరికల్ యూనియన్త
ల పిలటపపనిచాాయ. . దాదాపప 20 సాంవతసరాలన్తాండి పని చేసు త
మరో పని అలవాటు లేని కాాంటరాక్టు వరకరల న్త ఈ విధముగా తొలగిాంచటాం అనాాయాం. కారొురేట్ ఆఫీసత
ఫాండ్సస ఇవవటాం లేదత

కాబటిు కాాంటరాక్టు వరకరల న్త తొలగిాంపప తపునిసరి అయాందని

మేనేజి మమాంటు

అాంటున్నది. క్నీస వేతనాల పెరుగుదల వలన్ క ాంత మరియు అపుటివరక్ూ వపన్న 12.36 శాతాం సరీవసత
టరాక్టస న్త మోడి పాభుతవము జి ఎస్ టి పేరుతో 18 శాతాం క్ట పెాంచిన్ాందతన్ వేతనాలపెై ఖరుా పెరిగిాంది. ఇది
అనివారాాం. కానీ వేతనాల ఖరుా పెరిగిాందనే సాక్టతో కాాంటరాక్టు వరకరల న్త న్త తొలగిాంచటాం సబబు కాదత.
అనేక్ రకాలటగా జరుగుతున్న వృథా ఖరుాలన్త తగిగాంచ వచతా. అాందతక్ట గల అవకాశాలన్త మేనజి
ే మమాంటు
పరిశీలిాంచాలి.
ఇదే మేనేజిమమాంటు తెలాంగాణా లో మహబూబ్ న్గర్, న్ల్గాండ, ఖమెాం, ఆదిలాబరద్ జిలాలలలో 1145 రూట్
కిలోమీటరుస మమయాంటెనెన్తసన్త 1.5.2017 న్తాండి 30.4.2018 వరక్ట అవపట్ సో రిసాంగ్ క్ట ఇచిాాంది.
ఇాందతక్యయా ఖరుా రు. 1,04,54,287 /-. కానీ ఇదే పనిని మమటీరీయల్ క ని కాాంటరాక్టు వరకరుస తో చేయస్ేు
అయయా ఖరుా రు. 98,97, 716/-. కాబటిు అసలట ఉదేే శాం ఖరుా తగిగాంచాలని కాదత. మొతు ాం రూట్
మమయాంటెనెన్తసన్త అవపటససస్ిాంగ్ క్ట ఇచేా ఆలోచన్లో మేనేజిమమాంటు వపన్నది. ఖరుా తగిగాంపప పేరుతో
కాాంటరాక్టు వరకరల న్త తొలగిాంచి ఆ తరువాత అాంతక్నాన మూడు రటు
ల ఖరుా ఎక్టకవ అయయా వపటససరిసాంగ్ క్ట
వెళ్ల ీలని మేనేజిమమాంటు ఆలోచిసత
ు న్నది. ఒక్ సారి పిజిఎాం ఎస్ీుఆర్ హైదారాబరద్ వదే , రాండు సారుల స్ెాంటాల్
లేబర్ క్మిషన్ర్ హైదారాబరద్ వదే చరాలట జరిగిన్పుటికి మేనేజిమమాంటు మొాండి వెైఖరితో వపన్నది.సమసా
పరిష్ాకరానికి ముాందతక్ట రావటాం లేదత. మొతు ాం 500 మాండి కాాంటరాక్టు వరాకరల లో ఎక్టకవ మాంది కేబుల్

రూట్ మమయాంటెనెన్తసక్ట పని చేసు తాండగా ఆాందరూ అపీకపిాంగ్ వరుక మాతామే చేసు తన్నటు
ల చతపిసు తనానరు.
కేబుల్ మమయాంటెనెన్తస వరుక చేసు తన్నటు
ల చతపిస్ేు సతపీాాం కోరుు తీరుు పాకారాం సమాన్ పనికి సమాన్ సమాన్
వేతన్ాం ఇవావలిస వసత
ు ాందని అాందత వలన్ వేతనాల ఖరుా మరిాంత పెరుగుతుాందని భరవిాంచి ఈ విధముగా
చేసు తనానరు. ఈ పరిస్తి
ిి లో కాాంటరాక్టు వరకరల తొలగిాంపప అక్రమాం.
ఈ మొాండి వెైఖరిని విరమిాంచాలని, అవపటససరిసాంగ్ పాతిప్ాదన్లన్త ఉపసాంహరిాంచతకోవాలని, ఎస్ిుఆర్ లో పని
చేసు తన్న కాాంటరాక్టు వరకరల న్త అాందరినీ క న్సాగిాంచాలని, ఎవరిని తొలగిాంచవదే ని బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఎాంప్ాలయీస్
యూనియన్ డిమాాండ్స చేసు తన్నది. మారిా 27,28న్ ఎస్ిుఆర్ కాాంటరాక్టు వరకరుల చేసు తన్న సమమెకి
బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎాంప్ాలయీస్ యూనియన్ పూరిు మదే తునిసతున్నది.
27న్ అనిన జిలాలలలో ఆల్ యూనియన్స/అసో స్ియయషన్స పిలటపప న్న్తసరిాంచి టవర్ క్ాంపెనీ ఏరాుటుకి
వాతిరేక్ముగా భోజన్ విరామ సమయాం లో పాదరశన్లట నిరవహచాంచాలి కాబటిు ఆ రోజు ఏ టెైములో వీలయతే
ఆ టెైమ్ లో ఎస్ిుఆర్ డి జి ఏాం/డి ఈ ఆఫీసతల వదే క్ట అనిన జిలాలలలో పెదే సాంఖాలో వెళ్ళి పాదరశన్లట చేస్ి
మదే తు పాక్టిాంచాలని విజఞ పిు చేసు తనానము.

బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎింప్ాాయిీస్ యూన్నయన్, ఆింధ్ా పాదేశ్ సరకల్

