ఐక్యపో రాట పతాక్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎంపాాయీస్ యూనియన్
17వ ఆవిరాావ దినోత్సవం మారచి 22, 2018
కార్మిక వర్గ సిదధ ్ాంత్నికి కట్టుబడి పని చేస్ు తన్న న్యకత్వాం ఆధ్వర్యాం లో విశాఖపట్నాం లో 2001
మార్మి 21, 22 తేదీలలో జర్మగమన్ అఖిల భార్త్ మహాస్భలో బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఎాంప్ాాయీస్ యూనియన్
ఏర్పడిాంది. ఏర్పడిన్పపట్ిన్తాండి స్వత్ాంత్రముగా, స్మైకయముగా అనేక

ప్ో ర్ాట్ాలు చేసిాంది. సి డి ఏ

సకేలుున్తాండి ఐ డి ఏ సకేలుు కు 1.10.2000 న్తాండి అమలు చేయుట్కు జర్మగమన్ చర్ిలలో కీలక ప్ాత్ర
వహాంచి మాంచి పరయోజన్నిన సాధిాంచిాంది. ఈ స్ాందర్భముగా లాభాం వసకు ఎకుేవ, న్ష్ు ాం వసకు త్కుేవ
ఇచేి విధ్ముగా వేత్న్లుాండ్లనే త్పపపడు సిదధ ్ాంత్నిన త్రరప్ిపకొట్ిు ఈ ఘన్ విజయానిన సాధిాంచిాంది. సి
డి ఏ ప్క సకేలుుప్ెై ప్ెన్షన్ తీస్తకుాంద్మనే దిగజార్ుడు విధ్న్నిన త్రప్ిప కొట్ిు ఐ డి ఏ ప్క సకేలుు ప్ెై
ప్ెన్షన్ ర్మవిజన్ జర్మగెల ఐకయ ప్ో ర్ాట్ాం చేయట్ాం లో కీలక ప్ాత్ర వహాంచిాంది. ఇత్ర్ యూనియన్త
ా కలిసి
ర్ాన్పపట్ికి 1.1.2007 న్తాండి మాంచి వేత్న్ స్వర్ణన్త ప్ో ర్ాట్ాలు, చర్ిల ద్వర్ా సాధిాంచిాంది. అనేక
డిమాాండ్సు న్త సాధిాంచి చర్మత్ర స్ృషిుాంచిాంది. మొదట్ి వెర్మఫికేష్నలా గెలవకప్ో యన్ ఆత్ర్ువాత్ జర్మగమన్ 6
వెర్మఫికేష్న్ా లోన్ూ గెలిచి చర్మత్ర స్ృషిుాంచిాంది.

బిఎస్ఎన్ఎల్ న్త కాప్ాడేాందతకు స్వత్ాంత్రముగా,

స్మైకయముగా అనేక ప్ో ర్ాట్ాలు చేసిాంది. పరయవేట్ీకర్ణ, డిజినెవసెుమాంట్ట, కేబుల్ అన్బాండిా ాంగ్, విఆర్ఎస్,
త్దిత్ర్ కార్మిక వయత్రర్ేక సిఫార్ుులన్త త్రప్ిప కొట్ు ట్ాం లో కీలక ప్ాత్ర వహాంచిాంది.
న్ష్ాుల ప్కర్ుతో 1.1.2017 న్తాండి జర్గాలిున్ వేత్న్ స్వర్ణన్త నిర్ాకర్మాంచిన్
వయత్రర్ేకముగా జర్గాలిున్ ఐకయ ప్ో ర్ాట్ానిన జర్గకుాండ
ఐకయప్ో ర్ాట్ాం ద్వర్ా వేత్న్

పరభుత్వ విధ్న్నికి

చేసిన్ పరయత్నలన్త చిత్త
ు చేసి,

చివర్మకి

స్వర్ణ పరత్రప్ాదన్న్త కేబినెట్ ఆమోద్నికి పాంప్ిసు ామని మాంత్రర న్తాండి

హామీని సాధిాంచట్ాం లో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎాంప్ాాయీస్ యూనియన్ కీలక ప్ాత్ర వహాంచిాంది. ఇాంతేగాక కొనిన
ఇబబాందతలున్నపపట్ికి ఐకయ ప్ో ర్ాట్ాం సాధ్యమయ్యాందతకు ఏకెైక గుర్ముాంపప యూనియన్ గా త్న్కున్న
గుర్ముాంపపన్త వదతలుకుని సెకాండ్స యూనియన్ గుర్ముాంపపకు కూడ్ అవకాశమిచేిాందతకు అాంగీకర్మాంచిాంది.
పరధ్న్ గుర్ముాంపప యూనియన్ గా ఐకయత్ని మర్మాంత్

బలపర్చేాందతకు అనిన

ర్కాల పరయత్నలు

చేస్ు తన్నది. ర్హస్య ఓట్ిాంగు ద్వర్ా కాకుాండ్ చెక్ ఆఫ్ పదధ త్రలో డికార్ేష్న్ా ఆధ్ర్ముగా గుర్ముాంపపనిచేి
విధ్ముగా

ర్ూలుున్త

మార్ుద్ామని

ఇట్ీవలే

మేనేజిమాంట్ట

చేసిన్

పరత్రప్ాదన్న్త

పూర్ముగా

త్రర్స్ేర్మాంచిాంది. ర్హస్య ఓట్ిాంగు ప్ారత్రపదికగా గుర్ముాంపపనిచేి విధ్న్నిన కొన్సాగమాంచ్లని డిమాాండ్స
చేసిాంది. బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ న్తాండి ట్వర్ుున్త విడగొట్ిు స్బిుడీయర్మ ట్వర్ కాంప్ెనీ ఏర్ాపట్టకు పరభుత్వము
చేసిన్ నిర్ణయానిన పూర్ముగా వయత్రర్ేకిాంచిాంది. ఇాందతకు వయత్రర్ేకముగా ఐకయ ప్ో ర్ాట్ాలు నిర్వహాంచట్ాం లో

కీలక ప్ాత్ర వహాంచిాంది. ట్వర్ కాంప్ెనీకి బో ర్్ ఆఫ్ డెైర్ెకుర్ాన్త నియమిాంచి ముాందతకెళుత్తన్న పరభుత్వ
విధ్న్నిన ఓడిాంచేాందతకు న్యయప్ో ర్ాట్ానికి(కోర్ుులో కేస్త వేయట్ాం) గల అవకాశాలన్త పర్మశీలిస్తున్నది.
బిఎస్ఎన్ఎల్ కు 4 జి సెపకురమ్ అవశయకత్న్త ముాందతగా గుర్ముాంచి డిమాాండ్స చేసిన్ యూనియన్ బి ఎస్
ఎన్ ఎల్ ఎాంప్ాాయీస్ యూనియన్. ఇాందతకోస్ాం అనేక ఐకయప్ో ర్ాట్ాలు జర్మగేాందతకు కృషి చేసిాంది. చివర్మకి
4 జి సెపకురమ్ న్త బిఎస్ఎన్ఎల్ కు ఇచేి విష్యాం సాన్తకూలముగా పర్మశీలిస్తున్నమని ఇట్ీవలే
కమూయనికేష్న్తు మాంత్రర ప్ార్ా మాంట్టలో పరకట్ిాంచ్ర్ు. మహళీ ఉదయ యగుల సౌకర్ాయలన్త ప్ెాంచేాందతకు,
యూనియన్ లో మహళీ స్భుయల ప్ాత్ర ప్ెాంచేాందతకు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎాంప్ాాయీస్ యూనియన్
పరయత్రనస్తున్నది. చెైల్్ కేర్ లివప సాధిాంచిాంది. బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ లో ర్మకూ
ూ ట్ అయన్ వార్మ స్మస్యల
పర్మష్ాేర్ానికి బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఎాంప్ాాయీస్ యూనియన్ నిర్ాంత్ర్ాం పని

చేస్ు తన్నది.

ఇాంతేగాక

యూనియన్ కు అన్తబాంధ్ముగా ఒక మహళీ స్బ్ కమిట్ీని అఖిల భార్త్ సాాయలో ఏర్ాపట్ట చేసిాంది.
స్ర్మేల్ మర్మయు యు జిలాా సాాయలలో కూడ్ ఏర్ాపట్ట చేయాలని నిర్ణయాంచిాంది. ఎస్ సి/ఎస్ ట్ి
ఉదయ యగులకు ర్ాజాయాంగాం మర్మయు పరభుత్వ ఆర్్ర్ా పరకార్ాం అమలు చేయాలిున్ హకుేలన్త అమలు
చేయాంచేాందతకు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఈయు ప్ో ర్ాడుత్తన్నది. ప్ో ర మోష్న్ పర్ీక్షలలోఎస్ సి/ఎస్ ట్ి ఉదయ యగులకు
కావాలిఫయాంగ్ మార్ుేలు బాగా త్గమగాంచి ఎస్ సి అభయర్ుాలకు 20 శాత్ాం మర్మయు ఎస్ ట్ి అభయర్ుాలకు 15
శాత్ాం మాత్రమే వపాండే విధ్ముగా ఆర్్ర్ుు సాధిాంచిాంది.
ప్ెన్షన్ర్ుున్త వార్మ స్మస్యలప్ి ఉదయమిాంచేాందతకు ఏఐబిడిప్ిఏ (ఆల్ ఇాండియా బిఎస్ఎన్ఎల్ , డిఓట్ి
ప్ెన్షన్ర్ు అసో సియ్ష్న్) ని ఏర్ాపట్ట

చేసిాంది. కాయజువల్, కాాంట్ారకుు కార్మికుల స్మస్యల పర్మష్ాేర్ాం

కోస్ాం ఉదయమిాంచేాందతకు బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ కాాంట్ారక్ు & కాయజువల్ వర్ేర్ు ఫెడర్ేష్న్ న్త ఏర్ాపట్ట చేసిాంది.
స్ర్ళకర్ణ-పరయవేట్ీకర్ణ -పరపాంచీకర్ణ విధ్న్లకు వయత్రర్ేకముగా భార్త్ కార్మిక వర్గ ాం నిర్వహాంచిన్
అనిన

సార్వత్రరక స్మిలలోన్ూ ప్ాలగగని కార్మిక వర్గ ఐకయత్న్త పట్ిష్ుాం చేసకాందతకు కృషి చేసిన్

యూనియన్ బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఎాంప్ాాయీస్ యూనియన్.

ఈ ప్ో ర్ాట్ాల వలన్నే పరభుత్వర్ాంగానిన,

కార్మిక హకుేలన్త చ్లా వర్కు కాప్ాడుకోగలిగాము.
ఇపపపడు మన్ దేశాం చ్లా ఇబబాందికర్మైన్ పర్మసా త్ర
ి లో వపన్నది. బి జె ప్ి ప్ాలన్ లో పరభుత్వ ర్ాంగానిన
త్వర్గా అమిాందతకు, కార్మిక హకుేలు ర్దతా చేసకాందతకు, పరజా స్ాంక్షేమ కార్యకూమాలకు కేట్ాయాంపపలు
త్గమగాంచేాందతకు,

విదేశీ

ప్ెట్ు టబడులన్త

కీలక

ర్ాంగాలలో

సకవచఛగా

అన్తమత్రాంచి

మన్

ఆర్మాక

సార్వభౌమత్వనికి ముపపప తెచేిాందతకు తీవర పరయత్నలు జర్ుగుత్తన్నయ. మర్ోవాంక మత్ాం ప్కర్ుతో
ఉన్ిద్నిన ర్ెచిగొట్ిు పరజలన్త విభజిాంచేాందతకు, హాంసాకాాండన్త ప్కరర్ేప్ిాంచేాందతకు

మతోన్ిదతలకు

సకవచఛనిస్తున్నది. పరజలలో శాస్ు య
స్ూూర్ముని ప్ెాంచ్లని భార్త్ ర్ాజాయాంగాం ఇచిిన్ ఆదేశిక స్ూత్రనిన
ీ

కావాలనే ఉలా ాంఘాంచిాంచి,

మూఢన్మికాలన్త మర్మాంత్

ప్ెాంచే విధ్ముగా ప్ాలక వర్ాగలు పరచ్ర్ాం

చేస్ు తన్నయ. ఏ ఆహార్ాం త్రన్లి, ఏ దతస్తులు ధ్ర్మాంచ్లి, ఏ పపస్ు కాం చదవాలి, ర్చన్లు మర్మయు
సిన్నిమాలు ఏ విధ్ముగా వపాండ్లి,స్భలలో ఏమి మాట్ాాడ్లి, ఎవర్మని ప్ెళ్లా చేస్తకోవాలి, ఇట్టవాంట్ి
వయకిుగత్

సకవచఛకు

స్ాంబాంధిాంచిన్

ఏర్పడుత్తన్నది. కాబట్ిు ఈ పర్మసా త్ర
ి

విష్యాలనినాంట్ిని

మతోన్ిద

శకుులు

నిర్ణయాంచే

పర్మసా త్ర
ి

లో ఆర్మాక ప్ో ర్ాట్ాలతో ప్ాట్ట భార్త్ దేశ సార్వ భౌమత్వనిన,

పరభుత్వ ర్ాంగానిన, కార్మిక హకుేలన్త కాప్ాడేాందతకు జర్మగే సార్వత్రరక ప్ో ర్ాట్లలో ప్ాలగగన్ట్ాం తో ప్ాట్ట
ర్ెైత్తలు వయవసాయ కార్మికులు త్దిత్ర్ుల హకుేలన్త కాప్ాడేాందతకు, పరజా స్ాంక్షేమానిన, సామాజిక
న్యయానిన సాధిాంచేాందతకు జర్మగే ప్ో ర్ాట్ాలన్త

బలపర్చేాందతకు బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఎాంప్ాాయీస్

యూనియన్ కృషి చేస్ు తన్నది.
స్ర్ళీకర్ణ-పరపాంచీకర్ణ-పరయవేట్ీకర్ణ విధ్న్లన్త అమలు చేస్ు ూ కార్ొపర్ేట్ా పరయోజన్లకోస్ాం పరజలప్ెై
మర్మనిన భార్ాలన్త మోప్క శకుులు మర్మయు పరజలన్త విభజిాంచే మతోన్ిద శకుులన్త ఓడిాంచి పరజలకు
అన్తకూలముగా వపాండే ఆర్మాక విధ్న్లు మర్మయు సామాజిక న్యయానిన కోర్ుకునే శకుులు ర్ాజకీయ
ర్ాంగాం లో బలపడితేనే

పరభుత్వ ర్ాంగానిన, కార్మిక హకుేలన్త, పరజా స్ాంక్షేమానిన సాధిాంచట్ాం

సాదయమవపత్తాందని బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఎాంప్ాాయీస్ యూనియన్ న్ముిత్తన్నది.
బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఎాంప్ాాయీస్ యూనియన్ ఆవిర్ాభవ దినలత్ువాం స్ాందర్భముగా ప్ెై లక్షయయలకు మన్ము
పపన్ర్ాంకిత్మవపద్ాం.
బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఎాంప్ాాయీస్ యూనియన్ న్త మర్మాంత్ బలపర్చేాందతకు ముాందతకు ర్ావాలిున్దిగా
ఉదయ యగులకు విజఞ ప్ిు చేస్ు తన్నము.

బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ ఎంపాాయీస్ యూనియన్ , ఆంధ్రపరదేశ్ సరచిల్

