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இந்தியி: ஜ ிடிக்கப்பட்ட வழக்கில் சிக்க
வவக்கப்பட்ட ட மிருதி சுசூகி

 திிழிிலிளர்களுக்கு ஆயுள் ிண்டவய
வழங்கப்பட்டத

By Keith Jones, 18 March 2017

சனிக்கிழழமிழமையன்று ிழமை்று மாருதி சுசூகி  சுசூகி வ்று மாகன நிறு சுசூகி வனத்தின் 13  த ்று மாழில்று மாளர்களுக்க

ஆயுள்க்று மால சிழமால சிறை  ண்டழமன  சுசூகி வழங்கப்பட்டத.  வ சுசூகி வறு  ந்று மான்க வபருக்க
ஐந் ்று மாண்டுக்று மால சிழமால சிறை  ண்டழமனயும,  இன்னும 14  வபருக்க மூன்ால சிறை்று மாண்டு க்று மால
சிழமால சிறை  ண்டழமனயும  சுசூகி வழங்கப்பட்டன.

இந்  த ்று மாழில்று மாளர்கள்,  இந்திய்று மாவின் பிர ்று மான அரசியல் கட்சிகள்று மான க்று மாங்கிரஸ
கட்சி ிழமைற்றும இந்த விழமைல்று மாதிக்க ப்று மாரதிய ஜன ்று மா கட்சியின் (பிவஜபி)  முழ
ஒத்தழமழப்வப்று மாடு,  அந்   சுசூகி வ்று மாகன நிறு சுசூகி வனம,  தப்று மாலிஸ ிழமைற்றும நீதித்தழமால சிறை
அதிக்று மாரிகள்று மால் தசய்  ஒரு பிரிழமை்று மாண்டிழமை்று மான வஜ்று மாடிப்பு  சுசூகி வழக்கிற்க
பலிய்று மாக்கப்பட்டிருக்கிால சிறை்று மார்கள்.

ிழமை்று மாருதி சுசூகி த ்று மாழில்று மாளர் சங்கம (MSWU) இன் ஒட்டுதிழமை்று மாத்   ழமலழமிழமை உட்பட 13
த ்று மாழில்று மாளர்களுக்க ஆயுள்  ண்டழமன விதிக்கப்பட்டுள்ளத.  ஹரிய்று மான்று மாவின்
ிழமை்று மாவனசரில் உள்ள ிழமை்று மாருதி சுசூகி க்று மார் உற்பத்தி ஆழமல த ்று மாழில்று மாளர்கழமள
அந்நிறு சுசூகி வனம தக்று மாடூரிழமை்று மாக சுரண்டு சுசூகி வ ற்க உடந்ழம ய்று மாய் இருந்த  சுசூகி வந்  ஒரு
 ழமலய்று மாட்டி த ்று மாழிற்சங்கத்ழம  எதிர்த்த அந்நிறு சுசூகி வன த ்று மாழில்று மாளர்கள்று மால் இந் 
MSWU த ்று மாழிற்சங்கம நிறு சுசூகி வப்பட்டத.

2012 ஆம ஆண்டு, நிறு சுசூகி வனத்தின் ிழமைனி  சுசூகி வள விழமைல்று மாளர் ஒரு சுசூகி வர் தக்று மால்லப்படு சுசூகி வதில்
வப்று மாய் முடிந் , நிறு சுசூகி வனத் ்று மால் தூண்டிவிடப்பட்ட ஒரு கலகம ிழமைற்றும த நருப்பிடல்
சமப சுசூகி வத்தில் த ்று மாழில்று மாளர்கள் சிக்க ழம சுசூகி வக்கப்பட்டுள்ளனர்.

“அதில் பலிய்று மான அ சுசூகி வனிஷ் கிழமை்று மார் வ வ் கற்ால சிறைஞ்ச்று மாட்டப்பட்ட சுசூகி வர்கள்று மால் மூர்க்கிழமை்று மாக
அடிக்கப்பட்டு,  அ ன்று மால் உண்ட்று மான க்று மாயங்கள் க்று மாரணிழமை்று மாக அ சுசூகி வர்று மால் த நருப்பில்
இருந்த  ப்பிக்க முடிய்று மாிழமைல் வப்று மானத,” என்று த சுசூகி வள்ளிக்கிழழமிழமை  நடந்   ண்டழமன
மீ ்று மான விச்று மாரழமணயில்  சுசூகி வ்று மாதி  ரப்பு  சுசூகி வழக்கறிஞர் ல்று மால் சிங்  சுசூகி வ்று மாதிட்ட்று மார்,
அவ்விச்று மாரழமணயில்  சுசூகி வ்று மாதி  ரப்பு அந்  13  வபருக்கம ிழமைரண  ண்டழமன விதிக்க
வ சுசூகி வண்டுதிழமைன வக்று மாரியத.

"அரிதினும அரிய  சுசூகி வழக்ககளில்"  ிழமைட்டுவிழமை  சுசூகி வழங்கப்படும  ண்டழமனய்று மாக  சுசூகி வ்று மாதி
 ரப்வப கறிப்பிட்ட ிழமைரண  ண்டழமனழமய,  நீதிபதி ஆர்.  பி.  வக்று மாயல் அந்  13
த ்று மாழில்று மாளர்களுக்கம விதிக்கவில்ழமல என்ால சிறை்று மாலும,  சகிக்கவியல்று மா 
 சுசூகி வ்று மாழமிடங்கழமளயும ிழமைற்றும ழமகதிகள்  சுசூகி வழழமிழமைய்று மாக அடித்த உழம க்கப்பட்டு
இல்ழமலதயன்ால சிறை்று மால் அ சுசூகி விழமைரிய்று மாழம ய்று மாக  நடத் ப்படும ஒரு இந்திய சிழமால சிறைச்ச்று மாழமலயில்
ஓர் ஆயுள்  ண்டழமன என்பவ  கூட சிறுக சிறுக தக்று மால்லப்படு சுசூகி வ ற்க
 சுசூகி வழி சுசூகி வகக்கம.

பல சுசூகி வந் ிழமை்று மான ஒப்பு ல்கழமளப் தபறு சுசூகி வ ற்க்று மான ஒரு முயற்சியில் த ்று மாழில்று மாளர்களில்
பலர் முன்வப சித்திர சுசூகி வழம க்க உள்ள்று மாக்கப்பட்டு இருந் ்று மார்கள்,  கடுழமிழமைய்று மாக
க்று மால்கழமள இழப்பத, மின் அதிர்ச்சி ிழமைற்றும நீரில் மூழ்கடிப்பத ஆகியழம சுசூகி வ அதில்
உள்ளடங்கம.

MSWU தசய்தி அறிக்ழமக எழம  " சுசூகி வர்க்க நீதி" என்று தப்று மாருத் ிழமை்று மாக கறிப்பிட்டவ ்று மா,
அதில் அழமனத்த 31 த ்று மாழில்று மாளர்களும  சுசூகி வஞ்சிக்கப்பட்டுள்ள்று மார்கள்.

இந்திய அரசும அரசியல் ஸ ்று மாபகமும,  கர்க்று மாவ்-ிழமை்று மாவனசர் த ்று மாழில்தழமால சிறை
பகதியிலும ிழமைற்றும இந்திய்று மா எங்கிலும உள்ள த ்று மாழில்று மாளர்கழமளப் பீதியூட்டவும
ிழமைற்றும இந்திய உயரடுக்க ஈவிரக்கமின்றி ிழமைலிவுழமழப்பு நிழமலழமிழமைகழமளப் வபணும
என்பழம  மு லீட்ட்று மாளர்களுக்க உத் ர சுசூகி வ்று மா ிழமைளிப்ப ற்க்று மாகவும ிழமை்று மாருதி சுசூகி
த ்று மாழில்று மாளர்கழமளக் கடுழமிழமைய்று மான  ண்டழமனகளுக்க உள்ள்று மாக்க தீர்ிழமை்று மானகரிழமை்று மான
இருந் ன.

இந்திய்று மாவின் புதிய,  உலகள்று மாவிய இழமணப்பு தக்று மாண்ட த ்று மாழில்தழமால சிறை எங்கிலும
விழமைவல்று மாங்கி உள்ள—ிழமைலிவு கூலி,  கடுழமிழமைய்று மான வ சுசூகி வழமலயிட ஆட்சிமுழமால சிறை,  ஒப்பந் 
ிழமைற்றும  ற்க்று மாலிக த ்று மாழில்று மாளர்கழமளப் பரந் ளவில் பயன்படுத்த சுசூகி வத
ஆகிய சுசூகி வற்றிற்க எதிர்று மான ஒரு வப்று மார்கணமிக்க எதிர்ப்பு ழமிழமையிழமை்று மாக ிழமை்று மாவனசர்
உற்பத்தி ஆழமல 2011 இல் உருத சுசூகி வடுத் த.

அரச்று மாங்கத் ்று மால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்   ழமலய்று மாட்டி த ்று மாழிற்சங்கத்ழம யும ிழமைற்றும
ப்று மாரமபரிய த ்று மாழிற்சங்க சமவிழமைளனங்கழமளயும எதிர்த்த ிழமை்று மாவனசர் உற்பத்தி ஆழமல
த ்று மாழில்று மாளர்கள் த ்று மாடர்ச்சிய்று மான த சுசூகி வளி நடப்புகழமளயும ிழமைற்றும 2011  இன்
வக்று மாழமடயில் உள்ளிருப்பு வப்று மார்று மாட்டங்கழமளயும  நடத்தினர்.  அ சுசூகி வர்களத தீர்க்கிழமை்று மான
நிழமலப்ப்று மாட்று மானத, இந்திய்று மாவின்  ழமல நகரமும மிகப்தபரிய  நகரமுிழமை்று மான தடல்லிழமய
ஒட்டிய ஹரிய்று மான்று மா ிழமை்று மாநிலத்தில் அழமிழமைந்தள்ள மிகப்தபரும  சுசூகி வ்று மாகன உரு சுசூகி வ்று மாக்கம
ிழமைற்றும உற்பத்தி ழமிழமையிழமை்று மாக விளங்கம கர்க்று மாவ்-ிழமை்று மாவனசர் த ்று மாழில்தழமால சிறை பகதி
எங்கிலுிழமை்று மான த ்று மாழில்று மாளர்களிடம இருந்த ஆ ரழம சுசூகி வத் திரட்டியத.

MSWU க்க முன்னர் சிறித க்று மாலவிழமை இருந்  MSEU த ்று மாழிற்சங்கத் ்று மால்  நடத் ப்பட்ட
மு ல் வ சுசூகி வழமலநிறுத் த்திற்க ஓர்று மாண்டுக்கம சற்று அதிகிழமை்று மான  ந்று மாட்களுக்க பின்னர்,
ிழமை்று மாருதி சுசூகி நிறு சுசூகி வனமும அரசும,  பழமடகழமள ஒருங்கிழமணத்தடன்,  மிகவும
வப்று மார்கணமிக்க த ்று மாழில்று மாளர்களுக்க எதிர்று மாக ஒரு சதி வ சுசூகி வட்ழமடழமயத்
த ்று மாடங்க சுசூகி வ ற்க ஜு ஜூழமல 18,  2012  இல்  நடந்  கலகம ிழமைற்றும த நருப்பிடல்
சமப சுசூகி வத்ழம ப் பயன்படுத்தியத. நிறு சுசூகி வனம வினிவய்று மாகித்  "சந்வ கத்திற்கரிய சுசூகி வர்கள்"
பட்டியலின் அடிப்பழமடயில் MSWU  ழமல சுசூகி வர்கழமளயும ிழமைற்றும விட்று மாப்பிடிய்று மாக
இருந்  ஏழமனய சுசூகி வர்கழமளயும தப்று மாலிஸ ழமகத தசய்  அவ வ சுசூகி வழமளயில்,  ிழமை்று மாருதி
சுசூகி நிர் சுசூகி வ்று மாகம,  க்று மாங்கிரஸ கட்சியின் ஹரிய்று மான்று மா ிழமை்று மாநில அரச்று மாங்கத்தின்
த சுசூகி வளிப்பழமடய்று மான ஆ ரவுடன்,  அ ன் த ்று மாழில்று மாளர் சக்திழமய கழமளதயடுத் த.
பகதிய்று மாக த நருப்பில் அழிந்திருந்  அந்  ஆழமலழமய மீண்டும திால சிறைப்ப ற்க
முன்ன ்று மாக,  ஜப்ப்று மானிய நிறு சுசூகி வனத்திற்கச் தச்று மாந் ிழமை்று மான அந்   சுசூகி வ்று மாகனத்தழமால சிறை
நிறு சுசூகி வனம 2,300  க்கம அதிகிழமை்று மான நிரந் ர ிழமைற்றும ஒப்பந்  த ்று மாழில்று மாளர்கழமள
வ சுசூகி வழமலநீக்கம தசய்த பிரதியீடு தசய் த.

ிழமை்று மார்ச் 10  அன்று,  அ சுசூகி வர்கள் ழமகத தசய்யப்பட்டு  ந்று மான்கழமர ஆண்டுகளுக்கம
அதிகிழமை்று மான க்று மாலத்திற்கப் பின்னர்,  கர்க்று மாவ் ிழமை்று மா சுசூகி வட்ட நீதிிழமைன்ால சிறைம ஒன்று ஜு ஜூழமல 18
சமப சுசூகி வங்களுக்க்று மாக அந்  31  த ்று மாழில்று மாளர்கள் மீத கற்ால சிறைத்திற்க்று மான தப்று மாறுப்ழமப
சுிழமைத்தியத.  MSWU த ்று மாழிற்சங்கத்தின் அழமனத்த 12  நிர் சுசூகி வ்று மாகிகளும ிழமைற்றும அந் 
ஆழமல  ளத்தில் கலகம உரு சுசூகி வ்று மா சுசூகி வ ற்கக் க்று மாரணிழமை்று மான ிழமை்று மாருதி சுசூகி
த ்று மாழில்று மாளர்களத ஒப்பந்  ்று மாரர் ஒரு சுசூகி வர்று மால் அ சுசூகி விழமைரிய்று மாழம ய்று மாக  நடத் ப்பட்ட ஒரு
த ்று மாழில்று மாளரும,  “ிழமைரணம விழமளவிக்கம கற்ால சிறைம"  (தக்று மாழமல),  தக்று மாழமல முயற்சி



ிழமைற்றும ஏழமனய கற்ால சிறைங்களுக்க்று மான கற்ால சிறை சுசூகி வ்று மாளிகள்று மாக அழமடய்று மாளம க்று மாணப்பட்டனர்.
உள்வ ந்று மாக்கத்வ ்று மாடு க்று மாயவிழமைற்படுத்தியழமிழமை, கலகத்தில் ஈடுபட்டழமிழமை ிழமைற்றும தப்று மாருள்
வச ம உட்பட பல்வ சுசூகி வறு கற்ால சிறைச்ச்று மாட்டுக்களுடன் இன்னும 18 வபருக்கம  ண்டழமன
 சுசூகி வழங்கப்பட்டத.

நீதிிழமைன்ால சிறைம இந்  தீர்ிழமை்று மானங்கழமள எட்டு சுசூகி வதில், தப்று மாலிஸிற்கம ிழமைற்றும ிழமை்று மாருதி சுசூகி
நிர் சுசூகி வ்று மாகத்திற்கம இழமடவய  நய சுசூகி வஞ்சகக்கூட்டு இருந் த ிழமைற்றும ச்று மாட்சியங்கள்
வஜ்று மாடிக்கப்பட்டிருந் ன என்ால சிறை அ ன் தச்று மாந்  கண்டுபிடிப்புகழமளவய அத
வ சுசூகி வண்டுதிழமைன்ால சிறை புால சிறைக்கணித்திருந் த.

நீதிிழமைன்ால சிறைம அ ன் ிழமை்று மார்ச் 10  ஆம வ தி தீர்ப்பில் ஏழமனய 117  த ்று மாழில்று மாளர்கள்
அழமன சுசூகி வருக்கம எதிர்று மான எல்ல்று மா கற்ால சிறைச்ச்று மாட்டுக்களும அடித் ளமின்றி இருப்ப ்று மாக
அறிவித்த,  அ சுசூகி வர்கழமள விடுவிக்க வ சுசூகி வண்டியிருந்  அளவிற்க,  அந் ளவிற்க
வஜ்று மாடிப்பு த சுசூகி வளிப்பழமடய்று மாக இருந் த.

வ நரில் ப்று மார்த்  ்று மாக கூறும  சுசூகி வ்று மாதி  ரப்பு ச்று மாட்சிகள்,  அ சுசூகி வர்கள் ய்று மாருக்க எதிர்று மாக
ச்று மாட்சியம அளித்திருந் ்று மார்கவள்று மா அ சுசூகி வர்கழமள மீண்டும அழமடய்று மாளம க்று மாட்ட
முடிய்று மா  சுசூகி வர்கள்று மாக இருந் ்று மார்கள்.

அழமனத்திற்கம விழமைல்று மாக  ந்று மான்க ிழமை்று மாருதி சுசூகியின்  ந்று மான்க ஒப்பந்  ்று மாரர்கள் ிழமைற்றும
ஜு ஜூழமல 18, 2011 சமப சுசூகி வங்கழமள வ நரில் ப்று மார்த்  ்று மாக கூறும தப்று மாய் ச்று மாட்சியங்கள்று மால்
தபயர்  சுசூகி வரிழமசகிரிழமைிழமை்று மாக ஒழங்கழமிழமைக்கப்பட்டு தப்று மாலிட்டு பொலிஸ்று மால்  சுசூகி வழங்கப்பட்ட
தபயர்களின் அடிப்பழமடயில் 89  த ்று மாழில்று மாளர்கள் ழமகத தசய்யப்பட்டிருப்ப ்று மாக
பிரதி சுசூகி வ்று மாதி  ரப்பு  சுசூகி வழக்கறிஞர்கள் எடுத்தக்க்று மாட்டினர். அ ன்படி "கலகத்தில் ஈடுபட்ட
எல்ல்று மா த ்று மாழில்று மாளர்களிலும"  A இல் இருந்த G  சுசூகி வழமரயில்று மான மு ல் எழத்தில்
த ்று மாடங்கம தபயர்கழமளக் தக்று மாண்ட சுசூகி வர்கழமள கண்ட ்று மாக வ நரில் ப்று மார்த்  ்று மாக கூறும
ஒரு ச்று மாட்சி கூறின்று மார்.  ிழமைற்தால சிறை்று மாரு சுசூகி வர் G-P  சுசூகி வழமரயில்று மான மு தலழத்தில் த ்று மாடங்கம
தபயர்கழமளக் தக்று மாண்ட சுசூகி வர்கழமள ிழமைட்டும கலகத்தில் ப்று மார்த்  ்று மாக த ரிவித் ்று மார், இத
வப்று மால் இன்னும த ்று மாடர்கிால சிறைத.

அங்வக இன்னும 11  த ்று மாழில்று மாளர்கள் இருந் னர்,  அ சுசூகி வர்களுக்க எதிர்று மாக எழம யும
வ நரில் ப்று மார்த்  ்று மாக கூறும ச்று மாட்சிகவள கிழமடய்று மாத.

 சுசூகி வழழமிழமைய்று மான இந்திய  நழமடமுழமால சிறைகளுக்க த சுசூகி வளிப்பழமடய்று மாகவ சுசூகி வ முரண்பட்ட
வி த்தில்,  சுசூகி வ்று மாதி  ரப்பு அ சுசூகி வர்களுக்க பிழமண வக்று மாரிய ிழமைனுக்கழமள விட்று மாப்பிடிய்று மாக
எதிர்த்  ன்று மாவலவய, இப்வப்று மாத விடுவிக்கப்பட்டுள்ள 117 த ்று மாழில்று மாளர்களும ஆண்டு
கணக்கில் சிழமால சிறையில் இருந்தள்ளனர்.  இமிழமை்று மா  த ்று மாடக்கத்தில் அ சுசூகி வர்கள்
விடுவிக்கப்படும  சுசூகி வழமரயில்,  அ சுசூகி வர்கள் அழமன சுசூகி வரும மூர்க்கிழமை்று மான கற்ால சிறைங்களுக்க்று மாக
கற்ால சிறை சுசூகி வ்று மாளிகள்று மா சுசூகி வர் என்று  சுசூகி வ்று மாதி  ரப்பு த ்று மாடர்ந்த  சுசூகி வலியுறுத்தி  சுசூகி வந் த.

இப்வப்று மாத ஆயுள்  ண்டழமன விதிக்கப்பட்டுள்ள 13 வபர் உட்பட இந்  31 வபருக்க
எதிர்று மான ஆ ்று மாரங்களின் தல்லியத் ன்ழமிழமை பண்புரீதியில் வ சுசூகி வறுபட்டு இல்ழமல.
அதவும முற்றிலும தப்று மாருத் மின்ழமிழமை,  ஓட்ழமடகள் ிழமைற்றும த சுசூகி வளிப்பழமடய்று மான
வஜ்று மாடிப்புகள்று மால் நிழமால சிறைந்தள்ளன.

ஆன்று மால் அடிப்பழமட  சுசூகி வர்க்க  நலன்கள்  ்று மான்,  ஆரமபத்திலிருந்வ  ிழமை்று மாருதி சுசூகி
த ்று மாழில்று மாளர்களுக்க எதிர்று மான நிறு சுசூகி வனம ிழமைற்றும அரசின் சதி வ சுசூகி வட்ழமடழமய
உந்தியத.   சுசூகி வ்று மாதி  ரப்பு  சுசூகி வழக்க பலவீனிழமை்று மாக இருந்  நிழமலயில்,  MSWU
 ழமல சுசூகி வர்களுக்க எதிர்று மான வஜ்று மாடிப்புகளுக்க சட்டபூர் சுசூகி வத் ன்ழமிழமைழமய தக்று மாடுத்த, முன்
தசல்ல இயலும என்ால சிறை  நமபிக்ழமகயில் நீதிிழமைன்ால சிறைம த ்று மாழில்று மாளர்களில் சிலழமர
விடுவித்திருந் த.

த நருப்பிடப்பட்டவ  அரசு  சுசூகி வழக்கின் முன்னிழமலயில் உள்ளத.  ஆன்று மால் அந் 
த நருப்ழமப பற்ால சிறை ழம சுசூகி வத் த தக்று மாழமலக் கற்ால சிறைம ச்று மாட்டப்பட்ட 13 வபரில் ஒரு சுசூகி வர்  ்று மான்
என்ப ற்க வ நரடிய்று மான ஆ ்று மாரத்ழம  அரசு  ரப்ப்று மால்  சுசூகி வழங்க முடியவில்ழமல என்பத
ஒருபுால சிறைம இருக்கட்டும,  எந்  த ்று மாழில்று மாளழமரயும கூட த ்று மாடர்புபடுத்தம எந் வி 
வ நரடி ஆ ்று மாரத்ழம யும அ ன்று மால்  சுசூகி வழங்க முடியவில்ழமல.  அ சுசூகி வர்கள் ஒருவப்று மாதம
அந்  த நருப்பு மு லில் எங்வக பற்றியத அல்லத எவ் சுசூகி வ்று மாறு பற்ால சிறை ழம சுசூகி வக்கப்பட்டத
என்பழம  தீர்ிழமை்று மானகரிழமை்று மாக நிறுவிக்க்று மாட்டவில்ழமல.  த நருப்பு பிடித்  இடத்தில்  நடந் 
ிழமைணிக்கணக்கில்று மான ஆரமப வச்று மா ழமன  நடத்திய விச்று மாரழமணய்று மாளர்கள்,
ஆச்சரியிழமை்று மான வி த்தில் த நருப்பு சுற்றி எரிந்த தக்று மாண்டிருந்  இடத்தில் அந் 
த நருப்பில் சிறிதம ப்று மாதிப்பழமடய்று மா  ஒரு தீப்தபட்டிழமய அ சுசூகி வர்கள் கண்ட ்று மாக
கூறியிருந் னர்.

இந்திய்று மாவின் மிகப்தபரிய  சுசூகி வ்று மாகன உற்பத்தி நிறு சுசூகி வனிழமை்று மான ிழமை்று மாருதி சுசூகி
நிறு சுசூகி வனத்திற்க கிழமடத்   ்று மார்று மாளிழமை்று மான அரசியல் ஸ ்று மாபக ஆ ரழம சுசூகி வ
எடுத்தக்க்று மாட்டும  சுசூகி வழமகயில்,  ிழமை்று மாவனசர் ிழமை்று மாருதி சுசூகி த ்று மாழில்று மாளர்களுக்க எதிர்று மான
இந்  வஜ்று மாடிப்பு,  க்று மாங்கிரஸ கட்சி  ழமலழமிழமையில்று மான இந்திய ிழமைற்றும ஹரிய்று மான
ிழமை்று மாநில அரச்று மாங்கங்களின் கீழ் த ்று மாடங்கி,  பின்னர் அ சுசூகி வர்கழமள பிரதியீடு தசய் 
பிவஜபி  ழமலழமிழமையில்று மான அரச்று மாங்கங்களின் கீழ் த ்று மாடர்ந்த சுமூகிழமை்று மாக
 நடத் ப்பட்டத.

கர்க்று மாவ்-ிழமை்று மாவனசர் த ்று மாழில்தழமால சிறை பகதியில் இந்   சுசூகி வஞ்சிக்கப்பட்ட ிழமைற்றும
 ண்டிக்கப்பட்ட ிழமை்று மாருதி சுசூகி த ்று மாழில்று மாளர்களுக்க பரந்  ஆ ரவும, அனு ்று மாபமும
உள்ளத.  சனியன்று நீதிபதி வக்று மாயல் அ சுசூகி வரத  ண்டழமனகழமள அறிவித்  த சுசூகி வறும
சில ிழமைணி வ நரங்களிவலவய,  ிழமை்று மாருதி சுசூகியின் ப சுசூகி வர்ட்ழமரன் ஆழமல ிழமைற்றும சுசூகி
விழமை்று மாட்ட்று மார்ழமசக்கிள் ஆழமல உட்பட  ந்று மான்க பிர ்று மான ிழமை்று மாவனசர் த ்று மாழிற்ச்று மாழமலயின்
த ்று மாழில்று மாளர்கள் ஒரு ிழமைணி வ நரம "கருவிகழமளக் ழமகயிதலடுக்க்று மா "
வ சுசூகி வழமலநிறுத் த்தில் ஈடுபட்டனர். 

இந்  வஜ்று மாடிப்புக்க எதிர்று மான ப்று மாரிய த ்று மாழில்று மாளர் வப்று மார்று மாட்டங்களுக்க அஞ்சி,
கர்க்று மாவ் ிழமை்று மா சுசூகி வட்ட அதிக்று மாரிகள் இந்திய  ண்டழமன த ்று மாகப்புச் சட்டத்தின் 144 ஆம
பிரிழம சுசூகி வ அமுல்படுத்தி,  ிழமை்று மார்ச் 25  அடுத்  சனிக்கிழழமிழமை  சுசூகி வழமரயில் ஐந்த வபர்
அல்லத அ ற்க அதிகிழமை்று மான சுசூகி வர்கள் ஒன்றுகூடு சுசூகி வழம  சட்டவிவர்று மா ிழமை்று மாக்கினர்.

விழ்று மானன்று, 144 ஆம பிரிவு  நழமடமுழமால சிறையில் இல்ல்று மா  ஒரு இழமடப்பட்ட வ நரத்தில்,
ிழமை்று மாவனசர்-கர்க்று மாவ் இல் 50  க்கம அதிகிழமை்று மான ஆழமலகளில் 100,000   சுசூகி வழமரயில்று மான
த ்று மாழில்று மாளர்கள் அ சுசூகி வர்களின் ஐக்கியத்ழம  எடுத்தக்க்று மாட்ட ிழமைதிய உணவு ிழமைற்றும
இரவு உணழம சுசூகி வத்  விர்த்த வப்று மார்று மாடினர்.

இந்திய அரசும ிழமைற்றும அரசியல் ஸ ்று மாபகமும ிழமை்று மாருதி சுசூகிழமயச் சுற்றி  சுசூகி வழமளத்த
நின்று,  வப்று மார்கணத்தடன் இருந்  ிழமை்று மாவனசர் த ்று மாழில்று மாளர்கள் மீத வஜ்று மாடிப்பு
 சுசூகி வழக்ககழமளத் த ்று மாடுத்  அவ வ சுசூகி வழமளயில்,  த ்று மாழிற்சங்க சமவிழமைளனங்கள்
திட்டமிட்டு ிழமை்று மாருதி சுசூகி த ்று மாழில்று மாளர்கழமளத்  னிழமிழமைப்படுத்தின.

ஸர்று மாலினிச  ழமலழமிழமையில்று மான அழமனத்திந்திய த ்று மாழிற்சங்க சமவிழமைளனமும (AITUC)
ிழமைற்றும இந்திய த ்று மாழிற்சங்கங்களின் ழமிழமையமும (CITU)  கடந்   ந்று மான்கழமர
ஆண்டுகள்று மாக அரசு ிழமைற்றும நிறு சுசூகி வனத்தின் சதி வ சுசூகி வட்ழமட கறித்த ஏால சிறைத் ்று மாழ
கற்ால சிறைகரிழமை்று மான திழமை மௌனத்ழம க் கழமடப்பிடித்திருந் ன.  த ்று மாழில்று மாளர்கள் “நீதிக்க்று மாக"
தபரு  சுசூகி வணிக அரசியல் சுசூகி வ்று மாதிகள் ிழமைற்றும நீதிிழமைன்ால சிறைங்களுக்க முழமால சிறையிடு சுசூகி வதில்
அ சுசூகி வர்களத ஆற்ால சிறைழமலச் தசலவிடுிழமை்று மாறு அழம சுசூகி வ MSWU ிழமைற்றும  சுசூகி வஞ்சிக்கப்பட்ட
த ்று மாழில்று மாளர்கழமள  சுசூகி வலியுறுத்தியதடன்,  த ்று மாழில்று மாள  சுசூகி வர்க்கத்தின் த ்று மாழில்தழமால சிறை
பலம ிழமைற்றும சுய்று மாதீனிழமை்று மான அரசியல் பலத்ழம  அணித்திரட்டு சுசூகி வ ன் அடிப்பழமடயில்
அ சுசூகி வர்கழமளப் ப்று மாதக்று மாக்கம ஒரு மூவல்று மாப்று மாயத்ழம  அ சுசூகி வர்கள் விட்று மாப்பிடிய்று மாக
எதிர்க்கின்ால சிறைனர்.

ிழமை்று மாருதி சுசூகி த ்று மாழில்று மாளர்கள் மீ ்று மான இந்  தப்று மாய்  சுசூகி வழக்க,  உலகள்று மாவிய
 சுசூகி வ்று மாகனத்தழமால சிறை த ்று மாழில்று மாளர்கள் ிழமைற்றும ஒட்டுதிழமை்று மாத்  த ்று மாழில்று மாள  சுசூகி வர்க்கம மீ ்று மான
 ்று மாக்க ழமல எடுத்தக்க்று மாட்டுகிால சிறைத.  தபரு  சுசூகி வணிக அரசியல் சுசூகி வ்று மாதிகள் ிழமைற்றும அரசின்
ஆ ரவுடன்,  பன்ன்று மாட்டு  சுசூகி வ்று மாகனத்தழமால சிறை நிறு சுசூகி வனங்கள் த சுசூகி வறுிழமைவன இந்திய்று மா ிழமைற்றும
திழமைக்சிவக்று மாவில் அழம சுசூகி வ புதி ்று மாக திால சிறைந்தள்ள ஆழமலகளில் ிழமைட்டுிழமைல்ல,  ிழமை்று மாால சிறை்று மாக  சுசூகி வட
அதிழமைரிக்க்று மா ிழமைற்றும ஐவர்று மாப்ப்று மாவின் ப்று மாரமபரிய  சுசூகி வ்று மானத்தழமால சிறை ழமிழமையங்களிலும
ிழமைலிவுகூலி நிழமலழமிழமைகழமள திணித்த  சுசூகி வருகின்ால சிறைன.

தப்று மாய்  சுசூகி வழக்கில் சிக்கழம சுசூகி வக்கப்பட்ட ிழமை்று மாருதி சுசூகி த ்று மாழில்று மாளர்கழமளக்
கற்ால சிறை சுசூகி வ்று மாளிகள்று மாக கூறும தீர்ப்புகழமள இரத்த தசய்த அ சுசூகி வர்கள் அழமன சுசூகி வழமரயும
உடனடிய்று மாக விடுவித்த ப்று மாதக்று மாக்கவும ிழமைற்றும 2012  இல் கழமளதயடுக்கப்பட்ட
த ்று மாழில்று மாளர்கள் அழமன சுசூகி வழமரயும மீண்டும நியமிக்கவும இந்திய்று மா ிழமைற்றும
உலதகங்கிலும உள்ள த ்று மாழில்று மாளர்கள் முன் சுசூகி வர வ சுசூகி வண்டும.

ஒரு சர் சுசூகி வவ ச ப்று மாதக்று மாப்பு பிரச்ச்று மாரத்ழம க் கட்டழமிழமைப்பத,  பன்ன்று மாட்டு
நிறு சுசூகி வனங்களுக்க எதிர்று மாக சகல த ்று மாழில்று மாளர்களின் வ சுசூகி வழமலகள் ிழமைற்றும அடிப்பழமட
உரிழமிழமைகழமளப் ப்று மாதக்று மாக்க  சுசூகி வ்று மாகனத்தழமால சிறை த ்று மாழில்று மாளர்களின் ஓர் ஐக்கியப்பட்ட
உலகள்று மாவிய வப்று மார்று மாட்டத்ழம  அபிவிருத்தி தசய் சுசூகி வதில் ஒரு பலம  சுசூகி வ்று மாய்ந்  படிய்று மாக
இருக்க முடியும.


