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உைழ��� ம�க
�, ெதாழி�ச�க இய�க�� ஒ� க�ைமயான சவாைல ச�தி�� 
வ�கி�றன.  உலக� �"ைம��� க#வ$ ப$&��'ள �தலாள)��வ ெந��க& 
ெதாழிலால+கைள ��ப�தி, ஆ.��கிற�.  �தலாள)��வ வ+�க� தன� லாப�ைத 
பா�கா�க/�, அதிக1�க/� இ�த ெந��க&ய$� வ$ைள/கைள ெதாழிலாள+கள)� தைலய$, 
2ம�த �ய�சிகி�ற�.  ெதாழிலாள+க' ம�3� ச�க�கள)� அ&4பைட உ1ைமக' 
க�ைமயான தா��த6�� உ'ளா�க4ப�கிற�.  ம�கைள ப$ள/ப��த தி��த,வாத 
ச�திகைள7�, அரசிய, க9சிகைள7� பய�ப���கி�றன.  நம� நா9&6� இேத ேபா�ற 
தா��த,க, நைடெப3கி�ற�; ேமா& அரசா�க�தி� கீ. அ� ேம6� 
க�ைமயா�க4ப�கி�ற�. 

ெபா���ைறகைள தன)யா+மயமா��வ�, வள+=சி எ�ற ெபய1, நியாயம�ற 
�ைறகள), வ$வசாய$கள), நில�க' ைகயக4ப��த4ப�வ�, ெதாழிலாள+கள)� உ1ைமக' 
பறி4?, அத�காக ெதாழிலாள+ நல=ச9ட�கள), தி��த�, ப,ேவ3 ேக�திரமான �ைறகள), 
அ�நிய ேநர& �த@9ைட ேம6� ேம6� அAமதி4ப�, EPF ம�3� ஓFGதிய பல�க' 
மHதான தா��த,க', ெப��தலாள)கள)� வ$�4ப�தி�ேக�ப ‘அம+��. �ர��’ ெகா'ைககைள 
அ�லா�க அAமதி�� பண$4பா�கா4ைப நL��வ�, ம�திய அர2 ஊழிய+க' ம�3� 
ெபா���ைற ஊழிய+க
�கான நியாயமான ஊதிய மா�ற�ைத ம34ப� ேபா�ற 
நடவ&�ைககைள ேமா& அரசா�க� ேம�ெகாN� வ�கிற�.  ேதச ப�தி எ�ற ம�திர�ைத 
ெசா,லி�ெகாNேட இ�தியாைவ அெம1�க ஏகாதிப�திய�தி� இைளய ப�காள)யாக மா�றி 
வ$9ட�.  ேமா& அரசா�க�தி, மத அ&4பைடவாதிக' ெப��பா�ைம ம�3� சி3பா�ைம 
மத�கைள ேச+�த ம�கள)ைடேய ெவ34ைப வள+�க ஊ�க4ப���கி�றன+.  உைழ��� 
வ+�க�ைத ப$ள/ப��த ப$1வ$ைன வாத ெகா'ைகக' ஊ�க4ப��த4ப�கி�றன.  இைவ 
அைன��� இ�திய ம�3� ெவள)நா9� ெப� �தலாள)க', உைழ��� வ+�க�ைத7�, 
ம�கைள7�, நா9&� இய�ைக வள�கைள7� ெப�கி வ�� லாப�தி�காக ெகா'ைளய&��� 
ேநா�க�ேதா�தா� உ'ளன.  பணமதி4ப$�ைம ம�3� பணமி,லா ெபா�ளாதார� ஆகிய 
தி9ட�கைள அர2 ேம�ெகா'வத�� காரண� எ�ப� கா+4பேர9 �தலாள)கள)� 
நல�க
�காக சாதாரண ம�கள)� மH� ��ப�கைள ெதா�4ப�தா�.   

த�ைன பா�கா�க/�, நL9&4பத���, ��ேன3வத��� உைழ��� வ+�க� 
ஒ�3ப9� இ�த தா��தைல த��� நி3�தி எதி+ நடவ&�ைககைள ேம�ெகா'ள ேவN��.  
நவ�ப+ 2014, நைடெப�ற ெகா,ெகா�தா அகில இ�திய மாநா9&�� ப$� BSNLஐ பா�கா�க 
BSNL ஊழிய+க
� அதிகா1க
� ஒ�3ப9� 2015 ஏ4ர, 20 ம�3� 21ஆகிய ேததிகள), 
இரN� நா9க' ேவைல நி3�த�ைத7�, �ைண டவ+ நி3வன� அைம��� ��ெமாழிைவ 
எதி+�� 2016 &ச�ப+ 15 அ�3 ஒ� நா' ேவைல நி3�த�ைத7� நட�தி7'ளைத BSNL ஊழிய+ 
ச�க�தி� 8வ� அைன�தி�திய மாநா� கண�கி, எ���� ெகா'கிற�.  ேம6� 2015 ம�3� 
2016ஆ� ஆN�கள), ெச4ட�ப+ 2ஆ� ேததி BSNL ஊழிய+க' அைனவ�� ெதாழிலாள) 
வ+�க�தி� மH� ெதா��க4ப�� தா��த,க
�� எதிராக 12 அ�ச ேகா1�ைககைள 
��ைவ�� நைடெப�ற இரN� ெபா� ேவைல நி3�த�கள)6� ப�ேக�றைத7� கண�கி, 
ெகாNட�.  இ�த ஒ�3ப9ட ேபாரா9ட�கள), BSNL ஊழிய+ ச�க� மிக ��கியமான 
பா�திர�ைத வகி�த� எ�பைத இ�த மாநா� ெப�ைமேயா� பதி/ ெசFத�. 

ம�க' வ$ேராத நவ Lன தாராளமய� ெகா'ைககைள ப$�A�� த'ள/�, உைழ��� 
வ+�க�தி� ஒ�3ைமைய சீரழி�க �ய�சி��� ப$1வ$ைன வாத ச�திகைள ேதா�க&�க/� 
BSNL ஊழிய+க' ம�3� உைழ��� வ+�க�தி� ஒ�3ைமைய பல4ப���வ��, 



ஆழ4ப���வ��, அகல4ப���வ�� கால�தி� க9டாய�.  BSNL பா�கா�க4ப9� 
��ேன�ற/�, ஒ� ந,ல ஊதிய மா�ற�ைத அைடய/�, நம� ேகா1�ைகக' தL+வைடய/� 
இ�த ஒ�3ைம அவசிய�.  ந� நா9ைட, உைழ��� வ+�க�ைத, ம�கைள ம�3� 
ெபா���ைற நி3வன�கைள பா�கா�க/�, உNைமயான வள+=சிைய அைடய/�, ம�கள)� 
��ேன�ற�தி���, BSNL ஊழிய+க' உ'ள)9ட ஒ9� ெமா�த உைழ��� வ+�க�தி� 
ஒ�3ைம மிக மிக அவசிய�.   

தாராளமய� ெகா'ைககள)� வ$ைள/க
�� எதிரான ேபாரா9ட�ைத 
ம9�ம,லா�, ?திய தாராளமய ெகா'ைகக
�� எதிராக/�, ம�க
�கான மா�3 
ெபா�ளாதார ெகா'ைகக
�காக ேபாராட/� \&ய வைகய$, உைழ��� வ+�க�தி� 
ேபாரா9ட�ைத அ�தத க9ட�தி�� உய+�த ேவN��.   

இ�த கா1ய�தி�காக தன� �"4 ப�கள)4ைப BSNL ஊழிய+ ச�க� ெகா��க 
ேவN�� என இ�த மாநா� தL+மான)�கிற�.  
 


