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அ���ள ேதாழ�கேள, 

ேதாழ� ச�ேத�வ� சி� GS NFTE & AUAB தைலவ� அவ�கள � தைலைமய#$ 
16.01.2019 அ�+ நைடெப0ற AUAB 23ட4தி$ வ�தி5�தவ�கைள AUAB அைம6பாள57 
BSNL ஊழிய� ச�க4தி� ெபா:; ெசயலாள5மான ேதாழ� P.அப#ம�> அவ�க� 
வரேவ0+ அ�ைறய 23ட4தி� ஆAபB ெபா53க� ெதாட�பாக எB4:ைர4தா�.  
BSNLEU, NFTE, SNEA, AIBSNLEA, BSNL MS ம0+7 BSNL OA ஆகிய ச�க�கள � ப#ரதிநிதிக� 
ப�ேக0றன�.  AUAB G�ைவ4தி5�த ேகாHIைககள � தJ�வ#$ ஏ0ப3B�ள 
G�ேன0ற�க� ெதாட�பாக அ�தI 23ட4தி$ வ#வாதிIக6ப3ட:.  4G அைலIக0ைற 
ஒ:IகீB ம0+7 வா�O7 ஊதிய4தி� அP6பைடய#$ ஓARதிய ப�கள 6� ஆகிய 
வ#ஷய�கள $ Oறி6ப#ட4தIக G�ேன0ற�க� ஏ0ப3B�ள:.  ஆனா$ 3வ: ஊதிய 
மா0ற7 ம0+7 ஓARதிய மா0ற7 ஆகியவ0றி$ Oறி6ப#ட4தIக G�ேன0ற7 ஏ:7 
நிகழவ#$ைல எ�+7 அ�தI 23ட7 GPUIO வ�த:.  ேகாHIைககள � தJ�வ#0கான 
அவகாச7 ப#6ரவH 2019 வைர ம3Bேம உ�ள: எ�+7, பாராWம�ற ேத�தXIகான 
அறிவ#6� மா�; மாத4தி$ எ�த ேநர4திX7 வரலா7 எ�+7 அ�தI 23ட7 
அYமான4தி0O வ�த:.  ேத�த$ அறிவ#Iக6ப3ட: எ�றா$, நட4ைத வ#திக� 
அமXIO வ�:வ#B7; அத� ப#�ன� எ�த ேகாHIைக>7 தJ�U காண GPயா:.  ேமேல 
2ற6ப3ட காரண�களா$, ேவைல நி+4த4தி0கான அைற2வ$ வ#ட ேவ\Pய 
க3டாய4தி$ AUAB உ�ள: எ�கி�ற தகவைல அர]IO ெதHவ#Iக ேவ\B7 எ�+7 
அ�தI 23ட4தி$ GPU ெசAய6ப3ட:.  ேமX7, ெதாைல ெதாட�� :ைறய#� 2Bத$ 
ெசயலாளைர ேநரPயாக ச�தி4: இதைன ெதHவ#Iக ேவ\B7 எ�+7 அ�தI 23ட7 
GPUIO வ�த:.  

இ�த GPவ#� அP6பைடய#$ 17.01.2019 அ�+ ேதாழ� AUAB அைம6பாள57 BSNL 
ஊழிய� ச�க4தி� ெபா:; ெசயலாள5மான ேதாழ� P.அப#ம�>, ேதாழ� ச�ேத�வ� 
சி� GS NFTE & AUAB தைலவ�, ேதாழ� K.ெசபா�P�  GS SNEA, ேதாழ� ப#ரகலா4 ராA GS 
AIBSNLEA ஆகிேயா� ெதாைல ெதாட�� :ைறய#� 2Bத$ ெசயலாள� தி5 அ�ஷூ 
ப#ரகாb அவ�கைள ச�திதன�.  16.01.2019 அ�+ நைடெப0ற AUAB 23ட4தி� 
GPUகைள 2Bத$ ெசயலாளHட7 ெதHவ#4தன�.  3வ: ஊதிய மா0ற4தி$ எ�த ஒ5 
G�ேன0றG7 இ$லாத: ஊழிய�க� ம4திய#$ கBைமயான அதி56தி நிலUவைத>7 
ெதHவ#4தன�.  பாராWம�ற ேத�தXIO அதிக கால7 இ$ைலெய�ற காரண4தா$, 
AUAB ேவைல நி+4த அைற2வ$ வ#ட ேவ\Pய க3டாய4தி0O த�ள6ப3B�ள: 



எ�ற தகவைல>7 ெதHவ#4தன�
எBIகI 2Pய வைகய#$ அB4த வார4தி$ 
ெதாைல ெதாட�� :ைறய#� 2Bத$ ெசயலாள� ெதHவ#4தா�

ேமX7 16.01.2019 அ�+ நைடெப0ற 
அP6பைடய#$, 3வ: ஊதிய மா0ற4தி� தJ�வ#$ ஏ0ப3B�ள காலதாமத7 ெதாட�பாக 
த�கள � அதி56திைய ெதHவ#IO7 வைகய#$ ம4திய ெதாைல ெதாட�� அைம;ச�
தி5 மேனாc சி�ஹா அவ�கWIO 
சாதகமான GPU ஏ0படாவ#3டா$
AUAB உ�ளதாகU7 ெதHவ#Iக6ப3ட:
அைம;சH� தன  ெசயலாளHட7 ேநரPயாக 
வழ�கின�.   

வாe4:IகWட�,

           

 
      

  

     

எ�ற தகவைல>7 ெதHவ#4தன�.  3வ: ஊதிய மா0ற7 ெதாட�பாக GIகிய GPUக� 
எBIகI 2Pய வைகய#$ அB4த வார4தி$ AUAB>ட� ேப;] வா�4ைத நைடெப+7 என 
ெதாைல ெதாட�� :ைறய#� 2Bத$ ெசயலாள� ெதHவ#4தா�.  

அ�+ நைடெப0ற AUAB 23ட4தி� எBIக6ப3ட GPவ#� 
வ: ஊதிய மா0ற4தி� தJ�வ#$ ஏ0ப3B�ள காலதாமத7 ெதாட�பாக 

த�கள � அதி56திைய ெதHவ#IO7 வைகய#$ ம4திய ெதாைல ெதாட�� அைம;ச�
தி5 மேனாc சி�ஹா அவ�கWIO 17.01.2019 அ�+ ஒ5 கPத7 எfத6ப3ட:
சாதகமான GPU ஏ0படாவ#3டா$ ேவைல நி+4த4தி$ ெச$ல ேவ\Pய நி�ப�த4தி$ 

உ�ளதாகU7 ெதHவ#Iக6ப3ட:.  AUAB தைலவ�க�, ம4திய ெதாைல ெதாட�� 
அைம;சH� தன  ெசயலாளHட7 ேநரPயாக AUAB தைலவ�க� இ�தI கPத4ைத 

, 

              

      
       

(A.
                    

வ: ஊதிய மா0ற7 ெதாட�பாக GIகிய GPUக� 
>ட� ேப;] வா�4ைத நைடெப+7 என 

4தி� எBIக6ப3ட GPவ#� 
வ: ஊதிய மா0ற4தி� தJ�வ#$ ஏ0ப3B�ள காலதாமத7 ெதாட�பாக 

த�கள � அதி56திைய ெதHவ#IO7 வைகய#$ ம4திய ெதாைல ெதாட�� அைம;ச�, 
அ�+ ஒ5 கPத7 எfத6ப3ட:.  இதி$ 

ேவைல நி+4த4தி$ ெச$ல ேவ\Pய நி�ப�த4தி$ 
ம4திய ெதாைல ெதாட�� 

தைலவ�க� இ�தI கPத4ைத 

        ேதாழைம>�ள,  

(A.பா4 ராதாகி67ண9) 
               மாநில; ெசயலாள
.  


