సబ్సిడియరి టవర్ కంపెనీ ని నడిపందుకు జరుగుతునన ఏరపాటల కు
వయతిరేకముగప ఏయుఓబ్స పిలుపుననుసరించి 27.3.2018న భోజన
విరపమ సమయం లో భారీ స్పాయిలో పరదరశనలు నిరవహంచండి
బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ సబిిడియరి టవర్ కంపెనీ వద్ద ని ఆల్ యూనియన్ి అండ్ అసో సియేషన్ి ఆఫ్ బిఎస్ఎన్ఎల్
(ఏయుఓబి)

ఆధ్వర్యములో సమైకయముగా సమెలతో సహా అనేక పో రాటాలు మనము చేసన
ి ప్పటికి

ప్టిటంచుకోకుండా,

ఈ కంపెనీకి బో ర్్ ఆఫ్ డర
ై ెకటర్లను నియమంచి 1.4.2018 నుండి

దానిని నడిపంద్ుకు

ప్రభుత్వము ఏరాపటల
ల చేసు ుననది. టవర్సి పెై ఆదాయం ఎకుువ వచేే అవకాశం వుననంద్ున బిఎస్ఎన్ఎల్ నుండి
టవర్సిను విడగొటిట ఒక సబిిడియరి టవర్ కంపెనీ ఏరాపటల చేసి ఆ త్ర్సవాత్ ఆ టవర్ కంపెనీని ప్రయవేటల ప్ర్ం
చేయటమే ప్రభుత్వ ఉదేదశం. ఇప్పటి వర్కు త్నకు స ంత్ టవర్సి వుననంద్ున టవర్ల ను అదద కు తీసుకోవాల్సిన
ఆవసర్ం బిఎస్ఎన్ఎల్ కు పెద్దగా రాలేద్ు. అది త్న సబిిడియరి కంపెనీ అయనప్పటికి దేని లెకులు దానికే
వుంటాయ

కాబటిట త్న టవర్సిను బదిలీ చేసన
ి

అనంత్ర్ం సబిిడియరీ

కంపెనీకి

టవర్సిను

వాడుకుంటలననంద్ుకు బిఎస్ఎన్ఎల్ అదద చల్సల ంచాల్సి వుంటలంది. నష్ాటలలో వునన బిఎస్ఎన్ఎల్ పెై టవర్ కంపెనీ
పర్సతో త్న టవర్సికు తానే అదద చల్సల ంచాల్సిన ప్రిసి తిని సృషిటంచి మరింత్ భారానిన మోప్టం అనాయయం.
విడగొటిటన త్ర్సవాత్ అది త్నకి సబిిడియరి గానే వుంటలంది కాబటిట టవర్సి అదద కచ
ి ేే వాయపార్ం లో అది బాగా
సంపాదించి లాభాలు తసు అవి బిఎస్ఎన్ఎల్ కె చంద్ుతాయని వాదించటం లో అర్ి ం లేద్ు. టవర్సి వాయపారానిన బి
ఎస్ఎన్ఎల్ నిర్వహంచ గలద్ు. ఆ ప్నిని మరింత్ సమర్ి వంత్ముగా

బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎలా చేయాలో

ఆలోచించాలేగాని అంద్ుకు విడిగా ఒక సబిిడీయారి కంపెనీని ఏరాపటల చేయాల్సిన అవసర్ం లేద్ు. బిఎస్ఎన్ఎల్
నుండి ప్రసు ుత్ం టవర్ కంపెనీ ని ఏరాపటల చేసన
ి త్ర్సవాత్ అంత్టితో ఆగక ఒకకుకు సరీవసుకు ఒకకుకు
సబిిడీయారి కంపెనీ ఏరాపటల చేస ప్రిసి తి ఏర్పడుత్ ంది. బిఎస్ఎన్ఎల్ ను ముకులు చేసి అమేె ప్రకియలో
ఇదొ క భాగం.
ఈ సబిిడియరి టవర్ కంపెనీకి సిఎండి గా డిఓటి లో జాయంట్ సెకిట
ె రీగా వునన ఐఏఎస్ అధికారి శ్రి అమత్
యాద్వ్ ను ప్రభుత్వము నియమంచింది. బిఎస్ఎన్ఎల్ సిఎండి కి తల్సయకుండానే ఈ నియామకం జరిగింది.
ఇంతేగాక ఈ అమత్ యాద్వ్ గార్స సిఎండి గా వునన టవర్ కంపెనీ కి బిఎస్ఎన్ఎల్ సిఎండి మరియు బిఎస్ఎన్
ఎల్

కార్య నిరావహక డర
ై ెకటర్ల స గా వుంటార్స. ఈ విధ్ముగా త్మ ఆధీనములో వుంటలద్ని చప్పబడే టవర్

కంపెనీకి బిఎస్ఎన్ఎల్ సిఎండి మరియు డర
ై ెకటర్ల స బయటినుండి వచిేన సిఎండి ఆధీనములో డైరక
ె టర్ల సగా మాత్రమే
వుండే ద్ుసిితి ఏర్పడింది.

ఈ విధ్ముగా బిఎస్ఎన్ఎల్ ప్రతిషఠ ను ప్రభుత్వము ఉదేదశప్ూర్వకముగా

దిగజార్ససుుననది. ప్రభుత్వమే నేర్సగా తాను నియమంచిన సిఎండి దావరా ఈ టవర్ కంపెనీ పెై పెత్ునం చేసు ుంది.
బిఎస్ఎన్ఎల్ ను నామ మాత్రం చేస విధ్ముగా ప్రభుత్వము ముంద్ుకు పో త్ ననది.
దేశ భద్రత్కు, ఆరిిక సావవలంబనకు కీలకముగా వునన అనేక ర్ంగాలలో విదేశ్ర పెటట లబడులను విచేలవిడిగా
ఆహావననించటం, ప్రభుత్వ ర్ంగానిన

ప్రయవేటల ప్ర్ం చేయటం,

కారిెక హకుులను ర్ద్ుద చేయటం, రెత్
ై ల

ఇబబంద్ులు మరింత్గా పెరిగే విధానాలు అవలంబించటం, లక్షల కోటల అప్ుపలను ఎగగొటిటన కారొపరేట్ి పెై చర్యలు
తీసుకోకుండా వారికి మరింత్ సవ చేస విధానాలను అమలు చేయటం త్దిత్ర్ ప్రజా వయతిరేక విధానాలను మోడి
ప్రభుత్వము పెద్ద ఎత్ు న అమలు చేసు ుననది. ఈ విధానాలకు వయతిరేకముగా పెద్ద ఎత్ు న అనిన ర్ంగాలలో
ప్రతిఘటనా పో రాటాలు జర్గాల్స. దేశ వాయపిత్ కారిెక వర్గ సార్వతిరక సమెలతోపాటల ఇటీవల మహారాషట ర లో జరిగిన
చారితారత్ెక రెైతాంగ పో రాటం వంటి పో రాటాలను జోడించి, పెద్ద ఎత్ు న ఉద్యమాలు నిర్వహంచాల్స.

దేశ ఆరిిక

విధానాలను కారొపరేటల లాభాపక్ష కోసం కాకుండా ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఆరిిక సావవలంబన కోసం విధానాలను
ర్ూప ందించే చిత్ు శుదిి గల రాజకీయ శకుులు ఆధిప్త్యం లోకి వసు నే మనము ఎద్ురొునే సమసయలకు నిజమయన
ప్రిష్ాుర్ం వుంటలంది. మనము చేస పో రాటాలనినంటిని ఈ మహో ననత్ లక్షయములో భాగముగానే గురిుంచాల్స.
టవర్ కంపెనీ ఏరాపటలకు వయతిరేకముగా అనీన యూనియనల ను అసో సియష
ే నల ను కలుప్ుకుని 27.3.2018 న
భోజన విరామ సమయం లో అనిన జిలాల కేందారలలో భారీ ఎత్ు న ప్రద్ర్శనలు నిర్వహంచండి.

బ్సఎస్ఎన్ఎల్ ఎంప్పలయిీస్ యూనియన్, ఆంధ్ర పరదశ్
ే సరిిల్

