
 

 

ठाणे (कोपरी) येथील WTR च्या कायाालयात NFTE BSNL UNION, च्या प्रचाराची मीट िंग 

कॉ दीपक जाधव साहेब आणण आपले ससनियर ितेे कॉ कुलकणी यािंिी उपस्थथत कमाचारी 
वगााला बीएसएिएल बद्दल मीडियात येणाऱ्या बातम्या आणण त्यामुळे कमाचारी वगाात 

असलेली चचिंता यावर सखोल मागादर्ाि केलिं, बीएसएिएल मधील कमाचारी ची समथया यावर 

सुद्धा सववथतर मागादर्ाि िते्यािंिी केलिं. बीएसएिएल मध्ये 2004 ते 2013 या काळात ज्या 
चुकीच्या ऑिार 60 40 निघाली होती ती ऑिार NFTE युनियि ि े2013 मध्ये मान्यता 
समळाल्यावर 60 40 ची ऑिार रद्द करूि घेतली आणण 100% पेन्र्ि सरुक्षित करूि घेतलिं, 
सवाात मोठी समथया थ ेग्िेर्ि या ववषयावर सववथतर मागादर्ाि केलिं की हे िुकसाि कसिं 
आणण  कुणामुळे झाले, हे कमाचारी वगााला सागीतले , काही प्रश्ि ची उत्तर दोघ िते्यािंिी टदली, 
या वेळी एस एि पा ील, (WTP) यािंिी मीट िंग च्या समारोप करतािा उपस्थथत सवा कमाचारी 
वगााला आव्हाि केलिं की टदिािंक 16 सप् ेंबर 2019 रोजी NFTE युनियि ला मत देऊि एक ििंबर 

वर निविूि आणाव ेअर्ी ववििंती केली उपस्थथत कमाचारी वगााला केलिं.यावेळी WTR ठाणे 

ववभागातील ,कॉ वाझ,े कॉ िामदेव, कॉ बी जी कािंबळे , कॉ अरवविंद यादव, कॉ कािंबळे, कॉ 
ताराचिंद कदम, कॉ राजू टहवाळे आणण इतर कॉम्रिेस उपस्थथत होत.े 

 



 

आजची दसुरी मीट िंग 

टदिािंक 31.8.2019 रोजी ठाणे  ेकिी बिंगलो ( तीि पेट्रोल पिंप) येथील WTR च्या कायाालयात 

NFTE BSNL UNION च्या प्रचाराची मीट िंग घेण्यात आली, यावेळी उपस्थथत कॉ दीपक जाधव 

आणण ससनियर िेत ेकॉ कुलकणी उपस्थथत होत,े  

  

या वेळी कमाचारी वगााला कॉ दीपक जाधव साहेब आणण कॉ कुलकणी यािंिी मागादर्ाि केलिं की 
NFTE युनियि ला मत का आवश्यक आहे, बीएसएिएल मध्ये 2004 ते 2013 या काळात ज्या 
चुकीच्या ऑिार 60 40 निघाली होती ती ऑिार NFTE युनियि ि े2013 मध्ये मान्यता 
समळाल्यावर 60 40 ची ऑिार रद्द करूि घेतली आणण 100% पेन्र्ि सरुक्षित करूि घेतलिं, 
सवाात मोठी समथया थ ेग्िेर्ि या ववषयावर सववथतर मागादर्ाि केलिं की हे िुकसाि कसिं 
आणण  कुणामुळे झाले, हे कमाचारी वगााला सागीतले , काही प्रश्ि ची उत्तर दोघ िते्यािंिी 
टदली,खूपच मोलाचा मागादर्ाि केलिं.  



 
 

WTR कायाालयातील कॉ प्रर्ािंत िाईक ,आणण कॉ बाबासाहेब कािंबळे, कॉ बावकर, कॉ परब 

मॅिम, आणण इतर कॉम्रिेस उपस्थथत होत,े 

कायाालयात सवा  ेबल  ू  ेबल फिरूि अचधकारी आणण कमाचारी वगाार्ी सुद्धा चचाा केली ,  
कॉ एस एि पा ील,( WTP) यािंिीसवा थ ाि ला ववििंती केली की NFTE युनियि ला मत देऊि 

ववजयी करा आणण आपले भववष्य सुरक्षित करा असे आव्हाि केलिं. 


