
நவ�ப� �ர	சிய� ��றா�ைட நா�     
��வ�� ெகா�டா�ேவா� 

 
ப�.எ�.எ�.எ� ஊழிய ச�க� தன� ச�க அைம�� வ�திகள�� ேசாஷலிஸ 

ச"க#ைத க$%வதி� ப�ேக&ேபா� எ�ற அறிவ��ைப தன�   (றி)ேகா*க*கள�� 
ஒ�றாக ெகா-%*ள�. 

 
இ/திய அரசியலைம�� ச$ட� இ/தியா ஒ2 ேசாஷலிஸ நா% என அைற4வ� 

ெகா%#தி2/தா5�, ெப2 7தலாள�களா� வழி நட#த�ப%கிற  ஆ9கிற 7தலாள�#�வ , 
நில�ப�ர�#�வ அர:, இைத�ப&றி அ)கைற எ%#�))ெகா*ளவ��ைல எ�ப� ம$%ம�ல, 
ெபா�#�ைறக* க$டகைம)க�ப$ட��, ேசம நல தி$ட�கைள ெகா-% வ/த�ேம 
ேசாஷலிஸ அைம�ைப ெகா-%வ/தத&( சம� என  4றி)ெகா-ட�.1991� தாராளமய, 
தன�யாமய, உலகமய ெகா*ைககைள அமலா)க# �வ�கிய��, ஆ9� வ)க�, 
ெபா�#�ைறகைள>�, ேசமநல ேகா$பா%கைள அழி)க#�வ�கிய� ம$%ம�ல 
ேபரள?)காவ� ேசாஷலிஸ� எ�@ ேப:வைதேய ைகவ�$ட�: அசம#�வ� நா9)( 
நா* வள/� ெகா-ேட வ2கி�ற� 

 
உைழ�� ச)தி எ�ப� மன�த (ல#தி� தன�#த�ைம வாB/த ஒ2 அ�ச�. 

ேவலய�� ஈ%ப%#த�ப%�ேபா� தன)கான மதி�ைப உ2வ)(வ� ம$%ம�றி உபD 
மதி�ைப>� உ2வா)(கி�ற�. உைழ��ச)தி உ2வா)(� மதி�� ஊதியமாக 
வழ�க��$டா5�, உபD உைழ�� எ�ப� ,உ&ப#தி 7ைறகள�� ( நில�, க$Fடட� 
7தலியன)  ெசா/த)காரகளாக உ*ள ஆ9� வ)க#தி� ைபகள�� ேபாB ேச2கிற�: 
அைத உ2வா)கிய உைழ�பாள�)9)( எ�?� தராமேலேய. இ�தா� :ர-ட� எ� 
அைழ)க�ப%கிற�. 

 
1917� வ2ட� நவ�ப 7� ேததி 7த�7ைறயாக ரIயாவ�� அ�பF ஒ2 

ேசாஷலிஸ �ர$சி ஏ&ப$ட�. அ��ர$சிய��  ச)கரவ#தி ஜா தைலைமய�லான  
7தலாள�க9� ,  நில�ப�ர�)கள�னா� ஆன பைழய அரசி� ச)தி ெநா@)க�ப$%  , 
பதிலாக ெதாழிலாள� வ)க# தைலைமய�� வ�வசாய�)* ம&@� :ர-ட�ப$ட ப�றD� 
4$டண�ய�� �திய அர: நிமாண�)க�ப$ட�. நவ�ப 7 எ�ப� பைழய ரIய 
கால-டD� பF அ)ேடாப 25, எனேவ இ/த �ர$சி அ)ேடாப �ர$சி என 
அைழ)க�ப%கி�ற�. உைழ�� :ர-டைல 7F?)( ெகா-% வ2வ�தா� அத� 
(றி)ேகா* ஆ(�.  

 
ரIய �ர$சிய�னா� உ2வா)க�ப$ட ெதாழிலாள� வ)க அர:, உைழ�ப�� 

"லமாகிய நில�, ெதாழி&சாைலக* 7தலியவ&ைற ேதசியமயமா)கி 4$டாக ம)க9)( 
ெசா/தமா)கிய�. ேசாவ�ய# ேசாஷலிஸ (Fயர:கள�� ஒ�றிய� (ேசாவ�ய# Oன�ய�) 
நிமாண�)க�ப$ட�.  உ&ப#தி அபDமிதமாக வள/த�. க�லாைம, ேவைலய��ைம 
ம&@� வ@ைம 7&றாக ஒழி)க�ப$ட�. இலவச க�வ�>� ம2#�வ வசதி>�, 
அைனவ2)(� கிைட)(� பF ெசBய�ப$ட�  சம உDைம, சம ஊதிய� மகள�2)( 
ேப@கால ச5ைகக9�, வ�வாகர#� உDைம>� வழ�க�ப$ட�. மகள�2)(� வா)(Dைம 
அள�#த 7த� நா% இ�தா�.   க%ைமயான��, சலி�P$%வ�மான வ Q$% ேவைலகள�� 



இ2/� ெப-கைள வ�%வ�#�  , அதி� 90 சதமான#ைத ச"கேம ஏ&@)ெகா*9� பF 
ெசBத�.  ஆ-க9� வ Q$% ேவலகைள ப�கிட �வ�கின..,   

 
இ/த ேசாஷலிஸ �ர$சி இ/தியா உ$பட பல நா%கள�� உைழ)(� வ)க 

ேபாரா$ட�க9)( தா)க#ைத ஏ&ப%##Fய�. இ/த தா)க#தினா�, 1920� இ/தியாவ�� 
AITUC,  எ�கிற 7த� ெதாழி&ச�க ைமய� உ2வா)க�ப$ட�.   ெதாழிலாள� வ)க, 
வ�வசாய�கள�� 4$டண� பல நா%கள�� ஆ$சி)( வ/தன.  இ/தியா உ$பட பல 
நா%கள�� வ�%தைல ேபாரா$ட�கள�� இ� தா)க#ைத ஏ&ப%#திய�.  இ/திய :த/திர 
ேபாரா$ட#ைத 7�ென%#� ெச�ற கா�கிர� க$சியான�, உXபவY)ேக நில�, 
ேசாஷலிஸ�, ேசம நல அர: ஆகியவ&ைற ேபச �வ�கிய�..7�ேனறிய 7தலாள�#�வ 
நா%கள�� ஆ9� வ)க�,  உைழ)(� வ)க#தி&( ப�ேவ@ ேசம நல தி$ட�கைள 
ப��ப&ற ேவ-Fய க$டாய� ஏ&ப$ட�. இர-டா� உலக� ேபாD� ேசாவ�ய# Oன�ய� 
தைலைமய��  .பாசிஸ#ைத ேதா&கF#த ப��� இ� வைரய�� "�றா� உலக� ேபா 
எ�ப� இ�ைல..  இ/தியா ேபா�ற "�றா� உலக நா%கள�� 7�ேன&ற#�)( அ� 
உதவ�ய�. 

 
ஆனா� சாஷலி�#ைத க$%� இ/த 7ய&சி ேதா�வ�யைட/� , ேசாவ�ய# 

Oன�யனா� தைலைம தா�க�ப$ட ேசாஷலிஸ 7கா� சீ(ைல/�, அ/த நா%கள�� 
எ�லா� 7தலாள�#�வ� ம[-%� ெகா-% வர�ப$ட�. 7த�  ேசாஷலிஸ ச"க� 
அைம�பதி� ஏ&ப$ட தவ@க* தா� இத&( காரண�. எ/த 7த� ேசாதைன>� இ@தி 
ெவ&றி)( உ#தரவாத� தர இயலா�, ஆனா� தவ@கள�� இ2/� க&@)ெகா-ட ப��� 
இ@தியாக அ� ெவ&றி ெப@�. 

 
:ர-ட�, அசம#�வ�, வ@ைம, க�லாைம, ேவைலய��ைம :யநல�, 

இன�க9)கிைடேய ேமாத�, >#த�, ெப-க* ம&@� சி@பா�ைமய�ன2)( எதிரான 
பா(பா%,  இன�, பா�, மத�, ஜாதி இவ&றி� ெபயரா� நட)(� ஒ%)(7ைறக*  ஆகிய 
இ/த அF�பைடயான ப�ர\ைனகைள 7தலாள�#�வ� தQ)க 7Fயா� எ�ப� எ/த  
ச/ேதக#�)( இடமி�றி நி]ப�)க�ப$%*ள�. த&ேபா�  ஒ$% ெமா#த உலக 
7தலாள�#�வ7�  ஒ2 நQF#த ெபா2ளாதார  ம/த#ைத எதி ேநா)கி>*ள�. , அத� 
வ�ைளவாக ெதாழிலாள� வ)க#தி� ம[� ��ப�கைள (வ�)கிற� எ�ப� ம$%ம�ல,  
:&@ ^ழைல அழி�பத� "ல� Pமிையேய  உட� நல#�ட� வாழ பா�கா�பான 
இடமாக இ�லாம� ஆ)கிவ�$ட�.  

 
.ஆனா� தவ�)க இயலாத தவ@களா� பDேசாதைனய�� ேதா&றா5� 

ேம&ெசா�ன மன�தகள��  அF�பைடயான ப�ர\ைனகைள  அ� ம$%ேம தQ)க 7F>� 
எ�பைத  ேசாஷலிஸ� நி]ப�#�*ள�.  எனேவ 2016 நவ�ப 7 7த�, அ)ேடாப  

ேசாஷலிஸ �ர$சிய�� _&றா-% �வ�(� இ\சமய#தி� ,    31-12-2016 7த� 3-01-2017 

வைர ெச�ைனய�� நைடெப&ற BSNLEU  வ�� அகில இ/திய மாநா% ,    வ�`ஞான 

ேசாஷலிஸ#தி� தா#பDய#ைத>� ,  பல நா%கள�� தவ@கள�� இ2/� தி2#தி) ெகா-% 

சிற/த வழிய�ன�� இ/தியாவ�� அைத க$%வ� ப&றி>�  BSNL  ஊழிய ம#திய�� ப�ர\சார� 

ெசBவ� என தQமான�)கிற�. இ/த ப�ர\சார� 6-11-2017 ேததி வைர நா% 7Xவ��, 

க2#தர�க�க* , 4$ட�க*, வ(��)க*, ேசாஷலிஸ� (றி#த ேநா$b�க* ம&@� 

�#தக�க* வழ�(வ� ஆகிய 7ைறகள�� நட#�வ� என தQமான�)கிற�.  


