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ஜோடடிப்பு வழக்கில் சிக்க ிக்க வவக்கப்பட்ட
மடருதி சுசூகி சூகி துடழி தொழிலடளர்கிக்க வள

விடுுிக்க வ தொழில சூகி த செய!
International Commitee of the Fourth International, 20 March 2017 

ஓர் இந்திய நீதிமன்றம் குரூரமம் குரூரமாகவும் பழியுணர்ச்சி்ச்சியயம் குரூரமாடும் ஆயுள

தண்டனடனை வழங்கியுளள 13  மம் குரூரமாருதி சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கனள பம் குரூரமாதுகம் குரூரமாக்க
இந்தியம் குரூரமா எங்கிலும்,  ஆசியம் குரூரமா பூரம் குரூரமாவும் மற்றும் உொழிலகம் முழுவதிலுமம் குரூரமாடனை
கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள முன்வர ்ச்சியவண்டும்.  இந்திய சினறச்ிறைச்சம் குரூரமானொழிலகளில
கி தகம் குரூரமாடுனமயம் குரூரமாடனை நினொழிலனமகள நிொழிலவுகின்ற நினொழிலயில,  இந்த
கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள நரக வம் குரூரமாழ்க்னகக்கு ிறைச்சமமம் குரூரமாடனை ஒன்றில சிக்க
னவக்கப்பட்டுளளடனைர்.  ஆடனைம் குரூரமால அவர்கள அனடனைவரும் ஒரு குற்றமும்
கி திறைச்சய்திரம் குரூரமாத அப்பம் குரூரமாவிகளம் குரூரமாவர். கி தடலலிக்கு அருகிலுளள அவர்களது வம் குரூரமாகடனை
ஆனொழிலயில நிொழிலவும் மூர்க்கமம் குரூரமாடனை நினொழிலனமகளுக்கு எதிரம் குரூரமாக அவர்கள
்ச்சியபம் குரூரமாரம் குரூரமாடிடனைம் குரூரமார்கள என்பது மட்டு்ச்சியம அவர்கள கி திறைச்சய்த ஒ்ச்சியர "குற்றமம் குரூரமாகும்".

இந்தியம் குரூரமாவின் பிரதம் குரூரமாடனை அரசியல கட்சிகளம் குரூரமாடனை கம் குரூரமாங்கிரஸ் கட்சி மற்றும்
இந்து ்ச்சியமொழிலம் குரூரமாதிக்க பம் குரூரமாரதிய ஜடனைதம் குரூரமா கட்சியின் (பி்ச்சியஜபி) முழு ஆதரவுடன்,
சுசூகி கி தபருநிறுவடனைம், கி தபம் குரூரமாலிஸ் மற்றும் நீதித்துனற அதிகம் குரூரமாரிகள கி ததம் குரூரமாடுத்த
ஒரு கி தகம் குரூரமாடூரமம் குரூரமாடனை ்ச்சியஜம் குரூரமாடிப்பு வழக்கின் இறுதி வினள்ச்சியவ,  அவர்களுக்கு
வழங்கப்பட்ட இந்த தீர்ப்புகளம் குரூரமாகும்.

மம் குரூரமாருதி சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள மீது திணிக்கப்பட்ட மூர்க்கமம் குரூரமாடனை இந்த
தண்டனடனைகள திரும்பப் கி தபற ்ச்சியவண்டும்!  இந்த கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள
விடுவிக்கப்பட்டு,  அவர்கள குடும்பங்களிடமும் மற்றும் அவர்களது
்ச்சியவனொழிலகளுக்கும் திரும்ப அவர்கனள அனுமதிக்க ்ச்சியவண்டும்.

மம் குரூரமாருதி சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர் ிறைச்சங்கத்தின் (MSWU) கி தமம் குரூரமாத்தம் 12  நிர்வம் குரூரமாக
அங்கத்தவர்கள உட்பட 13  கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களுக்கு ஆயுள தண்டனடனை
வழங்கப்பட்டது. ஹரியம் குரூரமாடனைம் குரூரமாவின் மம் குரூரமா்ச்சியடனைிறைச்சர் மம் குரூரமாருதி சுசூகி உற்பத்தி ஆனொழில
கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள மீதம் குரூரமாடனை சுரண்டலுக்கு நிறுவடனைத்துடன் ்ச்சியிறைச்சர்ந்து
உடந்னதயம் குரூரமாய் இருந்த ஒரு தனொழிலயம் குரூரமாட்டி கி ததம் குரூரமாழிற்ிறைச்சங்கத்திற்கு எதிரம் குரூரமாடனை ஒரு
கடுனமயம் குரூரமாடனை ்ச்சியபம் குரூரமாரம் குரூரமாட்டத்தில அவர்கள MSWU ஐ நிறுவிடனைர்.

இந்த ்ச்சியஜம் குரூரமாடிப்பு வழக்கில சிக்க னவக்கப்பட்ட கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள,
கி தவளிநடப்புகள மற்றும் உளளிருப்பு ்ச்சியவனொழிலநிறுத்தங்கள உட்பட
கி ததம் குரூரமாடர்ச்சியம் குரூரமாக ்ச்சியபம் குரூரமார்குணமிக்க கி ததம் குரூரமாழிலதுனற நடவடிக்னககள மற்றும்
்ச்சியபம் குரூரமாரம் குரூரமாட்டங்களில ஈடுபட்டிருந்தடனைர், இனவ மம் குரூரமாருதி சுசூகியும், கி தவளிநம் குரூரமாட்டு
மற்றும் உளநம் குரூரமாட்டுக்கு கி திறைச்சம் குரூரமாந்தமம் குரூரமாடனை ஏனடனைய பிரதம் குரூரமாடனை
்ச்சியவனொழிலவழங்குடனைர்களும் ்ச்சியபணி வந்த மலிவுகூலி உனழப்பு முனறக்கு
ிறைச்சவம் குரூரமாலவிடுத்தடனை.

நம் குரூரமான்கம் குரூரமாம் அகிொழிலத்தின் அனடனைத்துொழிலகக் குழுவும் மற்றும் உொழிலக ்ச்சியிறைச்சம் குரூரமாிறைச்சலிிறைச்ச
வனொழிலத் தளத்தின் ிறைச்சர்வ்ச்சியதிறைச்ச ஆசிரியர் குழுவும், இந்த கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களும்
இவர்களுடன் ்ச்சியிறைச்சர்ந்து ிறைச்சற்று குனறந்த தண்டனடனை வழங்கப்பட்ட ஏனடனைய 18
கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களும் தண்டிக்கப்பட்டனத ிறைச்சம் குரூரமாத்தியமம் குரூரமாடனை அளவிற்கு பொழிலமம் குரூரமாடனை
வம் குரூரமார்த்னதகளில மிகத்கி ததளிவம் குரூரமாக கண்டிக்கிறது.  இந்திய அரசும் மற்றும்
அரசியல ஸ்தம் குரூரமாபகமும்,  மலிவு கூலிகள,  படு்ச்சியமம் குரூரமாிறைச்சமம் குரூரமாடனை ஒப்பந்த-
கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர் ்ச்சியவனொழிலவம் குரூரமாய்ப்பு, கடுனமயம் குரூரமாடனை ்ச்சியவனொழிலயிட நினொழிலனமகளுக்கு
எதிரம் குரூரமாடனை கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர் எதிர்ப்னப நசுக்க அனவ சிறிதும் ஈவிரக்கமின்றி
கி திறைச்சயலபடும் என்பனத கி தபருவணிகங்களுக்கு எடுத்துக்கம் குரூரமாட்டவும் மற்றும்

இந்தியம் குரூரமா எங்கிலுமம் குரூரமாடனை கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கனள மிரட்டவும் மம் குரூரமா்ச்சியடனைிறைச்சர் மம் குரூரமாருதி
சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள மீது ்ச்சியஜம் குரூரமாடிப்பு வழக்கு கி ததம் குரூரமாடுக்க ிறைச்சதி
கி திறைச்சய்துளளடனை.

அரிறைச்சம் குரூரமாங்க அதிகம் குரூரமாரிகள,  வழக்கறிஞர்கள மற்றும் நீதிபதிகளும்,
முதலீட்டம் குரூரமாளர்களுக்கு "மறுஉத்தரவம் குரூரமாதம்"  வழங்க மம் குரூரமா்ச்சியடனைிறைச்சர் மம் குரூரமாருதி சுசூகி
கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கனள கடுனமயம் குரூரமாக னகயம் குரூரமாள ்ச்சியவண்டுகி தமடனை மீண்டும் மீண்டும்
்ச்சியகம் குரூரமாரியுளளடனைர்.  கடந்த கி தவளளிக்கிழனம தண்டனடனை மீதம் குரூரமாடனை
விிறைச்சம் குரூரமாரனணயில,  வம் குரூரமாதி தரப்பு இந்த 13  கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களுக்கும் தூக்கு
தண்டனடனை வழங்க ்ச்சியகம் குரூரமாருமளவிற்குச் கி திறைச்சன்றது.

மம் குரூரமாருதி சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள மீதம் குரூரமாடனை இந்த ்ச்சியஜம் குரூரமாடிப்பு வழக்கிற்கும்
மற்றும் அந்நிறுவடனைம் 2,300  கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கனள ்ச்சியவனொழிலயிலிருந்து நீக்கி
்ச்சியவறு ஆட்கனளக் கி தகம் குரூரமாண்டு பிரதியீடு கி திறைச்சய்த ஆகஸ்ட் 2012 கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்
கனளகி தயடுப்பிற்கும் ிறைச்சம் குரூரமாக்கு்ச்சியபம் குரூரமாக்கம் குரூரமாக இருந்தது என்டனைகி தவன்றம் குரூரமால,  ஜ ஜூனொழில
18, 2012 இல நடந்த, நிர்வம் குரூரமாகத்தம் குரூரமால தூண்டிவிடப்பட்ட னககொழிலப்பு மற்றும்
கி தநருப்பிடல ிறைச்சம்பவமம் குரூரமாகும்,  அது நிறுவடனைத்தின் ஒரு மனிதவள ்ச்சியமொழிலம் குரூரமாளர்
அவனிஷ் குமம் குரூரமார் ்ச்சியதவ் மூச்சுதிணறி உயிரிழப்பதில ்ச்சியபம் குரூரமாய் முடிந்தது.

்ச்சியதவ் உயிரிழப்பிற்கம் குரூரமாக "மரணம் வினளவிக்கும் குற்றம்"  புரிந்ததம் குரூரமாக
இவர்கள 13  ்ச்சியபனர குற்றவம் குரூரமாளிகளம் குரூரமாக நீதிமன்றம் கம் குரூரமாண்பதில,  கி தபம் குரூரமாலிஸ்
அந்த ஜப்பம் குரூரமானிய வம் குரூரமாகடனை உற்பத்தி நிறுவடனைத்தின் நிர்வம் குரூரமாகத்துடன்
கூட்டுச்ிறைச்சதியில ஈடுபட்டது மற்றும் இத்கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களுக்கு எதிரம் குரூரமாடனை
ஆதம் குரூரமாரங்கள ்ச்சியபம் குரூரமாலியம் குரூரமாக உருவம் குரூரமாக்கப்பட்டனவ என்ற அதன் கி திறைச்சம் குரூரமாந்த
விிறைச்சம் குரூரமாரனணகனள்ச்சியய ்ச்சியவண்டுகி தமன்்ச்சியற கவடனைத்திற்கி தகடுக்கவிலனொழில.

2012  ஆனொழில-தளத்தில நடந்த னககொழிலப்னப கி ததம் குரூரமாடர்ந்து கி தபம் குரூரமாலிஸ் நடத்திய
பம் குரூரமாரிய னகது நடவடிக்னககள,  நிறுவடனைம் வழங்கிய
"ிறைச்சந்்ச்சியதகத்திற்குரியவர்கள"  பட்டியலின் அடிப்பனடயில இருந்தடனை
என்பனதயும்,  ்ச்சியநரில பம் குரூரமார்த்ததம் குரூரமாக கூறும் ிறைச்சம் குரூரமாட்சிகள
பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருந்தம் குரூரமார்கள என்பனதயும்,  கொழிலகம் மற்றும் ஏனடனைய
குற்றங்களில ஈடுபட்டதம் குரூரமாக அவர்கள குறிப்பிட்டவர்கனள அவர்களம் குரூரமா்ச்சியொழில்ச்சியய
முனறயம் குரூரமாக கி ததம் குரூரமாடர்ந்து அனடயம் குரூரமாளம் கம் குரூரமாட்ட முடியவிலனொழில என்பனதயும்
பிரதிவம் குரூரமாதி வழக்கறிஞர்கள எடுத்துக்கம் குரூரமாட்டிடனைர்.

நீதிமன்றம்,  அதன் மம் குரூரமார்ச் 10  ஆம் ்ச்சியததி தீர்ப்பில,  அதிகம் குரூரமாரிகள யம் குரூரமானர
விடம் குரூரமாப்பிடியம் குரூரமாக குற்றவம் குரூரமாளிகள என்று வலியுறுத்தி வந்தம் குரூரமார்க்ச்சியளம் குரூரமா அந்த 117
மம் குரூரமா்ச்சியடனைிறைச்சர் மம் குரூரமாருதி சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கனள அது விடுவிக்க
நிர்பந்தப்பட்டிருந்த அளவிற்கு வம் குரூரமாதி தரப்பு வழக்கு மதிப்பிழந்திருந்தது.

வம் குரூரமாதி தரப்பிலிருந்து இந்த 13 கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களுக்கு எதிரம் குரூரமாடனை ஒட்டுகி தமம் குரூரமாத்த
வழக்கும் அந்த கி தநருப்பு னவத்தனொழில சுற்றி்ச்சியய வொழிலம் வந்திருந்தது.
ஆடனைம் குரூரமால மத்திய இொழிலக்கில குறி னவக்கப்பட்டிருந்த இந்த 13  ்ச்சியபனரத்
கி ததம் குரூரமாடர்புபடுத்தி தீனய பற்ற னவத்ததற்கம் குரூரமாடனை ஒ்ச்சியரகி தயம் குரூரமாரு ஆதம் குரூரமாரத்
துணுக்னக கூட அதடனைம் குரூரமால வழங்க முடியவிலனொழில என்பது ஒருபுறம்
இருக்கட்டும்,  ்ச்சியவகி தறந்தகி தவம் குரூரமாரு கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளனர கி ததம் குரூரமாடர்புபடுத்தியும் கூட
அது ஒ்ச்சியரகி தயம் குரூரமாரு ஆதம் குரூரமாரத்னதயும் வழங்கி இருக்கவிலனொழில. அந்த கி தநருப்பு,



எங்்ச்சியக,  எப்்ச்சியபம் குரூரமாது அலொழிலது எவ்வம் குரூரமாறு பற்றியது என்பது குறித்தும் வம் குரூரமாதி
தரப்பம் குரூரமால நம்பகமம் குரூரமாடனை எனதயும் கூற முடியவிலனொழில.

அனடனைத்துொழிலகக் குழு இந்த 13  மம் குரூரமாருதி சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களின்
விடுதனொழிலக்கம் குரூரமாக உொழிலகி தகங்கிலுமம் குரூரமாடனை உனழக்கும் மக்களும், மம் குரூரமாணவர்களும்,
இனளஞர்களும் ்ச்சியபம் குரூரமாரம் குரூரமாட ்ச்சியவண்டுகி தமடனை அனழப்பு விடுக்கிறது.
அத்கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களின் கி தபயர்களம் குரூரமாவடனை: ரம் குரூரமாம் கி தமஹர், ிறைச்சந்தீப் திலொழிலன், ரம் குரூரமாம்
பிொழிலம் குரூரமாஸ்,  ிறைச்சரப்ஜீத் சிங்,  பவன் குமம் குரூரமார்,  ்ச்சியிறைச்சம் குரூரமாஹன் குமம் குரூரமார்,  அஹ்மர் சிங்,
சு்ச்சியரஷ் குமம் குரூரமார்,  அமர்ஜீத்,  தன்ரம் குரூரமாஜ் பம் குரூரமாம்பி,  பிரதீப் குஜ்ஜம் குரூரமார்,  ்ச்சியயம் குரூரமா்ச்சியகஷ்
மற்றும் ஜியம் குரூரமாொழிலம் குரூரமால ஆகும்.

மம் குரூரமாருதி சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களுக்கு எதிரம் குரூரமாக நிறுவடனைம் மற்றும் அரசின் ிறைச்சதி
்ச்சியவட்னடனய ்ச்சியதம் குரூரமாற்கடிக்க,  நம் குரூரமான்கம் குரூரமாம் அகிொழிலத்தின் அனடனைத்துொழிலகக் குழு
இந்தியம் குரூரமாவிலும்,  கி ததற்கம் குரூரமாசியம் குரூரமா மற்றும் உொழிலகி தகங்கிலுமம் குரூரமாடனை கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாள
வர்க்கத்தின் கி ததம் குரூரமாழிலதுனற மற்றும் சுயம் குரூரமாதீடனைமம் குரூரமாடனை அரசியல பொழிலத்னத
அணித்திரட்டும் ்ச்சியநம் குரூரமாக்கில ஒரு ிறைச்சர்வ்ச்சியதிறைச்ச பம் குரூரமாதுகம் குரூரமாப்பு பிரச்ிறைச்சம் குரூரமாரத்னத
ஆரம்பித்துளளது.  ்ச்சியஜம் குரூரமாடிப்பு வழக்கில சிக்க னவக்கப்பட்ட இந்த ிறைச்சகொழில
கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கனளயும் உடடனைடியம் குரூரமாக விடுவிப்பதற்கும்,  அவர்கள மீதம் குரூரமாடனை
ிறைச்சகொழில குற்ற தண்டனடனைகனள நீக்குவதற்கும் மற்றும் 2012  இல
கனளகி தயடுக்கப்பட்ட அனடனைத்து கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கனளயும் மீண்டும்
நியமிப்பதற்குமம் குரூரமாடனை ்ச்சியபம் குரூரமாரம் குரூரமாட்டத்னத ிறைச்சர்வ்ச்சியதிறைச்ச கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாள வர்க்கம்
முன்கி தடனைடுக்க ்ச்சியவண்டும்.

மம் குரூரமாருதி சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள மீதம் குரூரமாடனை ்ச்சியஜம் குரூரமாடிப்பு வழக்கு மற்றும்
சினறயிொழிலனடப்பு,  ஓர் உொழிலகளம் குரூரமாவிய நிகழ்ச்சிப்்ச்சியபம் குரூரமாக்கின் மிகவும் அதீத
முன்னுதம் குரூரமாரணமம் குரூரமாகும்.  ஒவ்கி தவம் குரூரமாரு நம் குரூரமாட்டிலும்,  பிரமம் குரூரமாண்ட
கி தபருநிறுவடனைங்களும் அவர்களது அரசியல னகக்கூலிகளும் கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாள
வர்க்கத்திற்கு எதிரம் குரூரமாக ஒரு ்ச்சியபம் குரூரமானரத் கி ததம் குரூரமாடுத்துளளடனை.

அகி தமரிக்கம் குரூரமா,  ஐ்ச்சியரம் குரூரமாப்பம் குரூரமா மற்றும் ஜப்பம் குரூரமானில,  கி தடம் குரூரமாடனைம் குரூரமாலட் ட்ரம்ப் ்ச்சியபம் குரூரமான்ற
அதிவொழிலது அரசியலவம் குரூரமாதிகள கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாள வர்க்கத்தின் ஒவ்கி தவம் குரூரமாரு
பிரிவிடனைது ்ச்சியவனொழிலகள,  வம் குரூரமாழ்க்னக தரங்கள மற்றும் ிறைச்சமூக திட்டங்கள
மீதம் குரூரமாடனை தம் குரூரமாக்குதனொழில தீவிரப்படுத்தி வருகின்ற அ்ச்சியத்ச்சியவனளயில அகதிகள
மற்றும் புொழிலம்கி தபயர்ந்த கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள மீதும் தம் குரூரமாக்குதல நடத்தி
வருகின்றடனைர்.  குற்றகரமம் குரூரமாடனை ்ச்சியபம் குரூரமார்களுக்கு நிதி வழங்குவதற்கும் மற்றும்
கி தபருநிறுவடனை நிதியியல தன்டனைொழிலக் குழுக்கனளக் கூடுதொழிலம் குரூரமாக
கி திறைச்சழிப்பம் குரூரமாக்கவும் இன்னும் அதிக பணத்னத பம் குரூரமாய்ச்சுவ்ச்சியத அவர்களின்
்ச்சியநம் குரூரமாக்கமம் குரூரமாகும்.

இந்தியம் குரூரமாவில,  பங்கள்ச்சியதஷில,  ஆசியம் குரூரமா,  ஆபிரிக்கம் குரூரமா மற்றும் இொழிலத்தீன்
அகி தமரிக்கம் குரூரமா எங்கிலும்,  ஜப்பம் குரூரமானிய சுசூகி நிறுவடனைம் ்ச்சியபம் குரூரமான்ற நம் குரூரமாடுகடந்த
நிறுவடனைங்கள அதிநவீடனை உற்பத்தி ஆனொழிலகனள அனமத்து,  அங்்ச்சியக
கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள மிகவும் கி தகம் குரூரமாடூரமம் குரூரமாடனை சுரண்டல வடிவங்களுக்கு
உளளம் குரூரமாக்கப்படுகிறம் குரூரமார்கள. மம் குரூரமாருதி சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள மீதம் குரூரமாடனை ்ச்சியஜம் குரூரமாடிப்பு
வழக்கில எடுத்துக்கம் குரூரமாட்டப்பட்டனத ்ச்சியபம் குரூரமாொழில,  அனடனைத்து கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களது
எதிர்ப்னபயும் ஈவிரக்கமின்றி ஒடுக்க ்ச்சியவண்டியுளள்ச்சியபம் குரூரமாது,  அரசியல
ஸ்தம் குரூரமாபகமும் அரசு எந்திரமும் இவ்வம் குரூரமாறு அனழப்புவிடுவதற்கு தயம் குரூரமாரம் குரூரமாக
இருக்கின்றடனை.

ிறைச்சகொழில கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களின் ிறைச்சமூக மற்றும் ஜடனைநம் குரூரமாயக உரினமகனளப்
பம் குரூரமாதுகம் குரூரமாக்கும் ஒரு கி தபம் குரூரமாதுவம் குரூரமாடனை ்ச்சியபம் குரூரமாரம் குரூரமாட்டத்தில உொழிலகி தகங்கிலுமம் குரூரமாடனை
அவர்களின் வர்க்க ிறைச்ச்ச்சியகம் குரூரமாதர மற்றும் ிறைச்ச்ச்சியகம் குரூரமாதரிகனள ஐக்கியப்படுத்துவதற்கு
கி தவளி்ச்சியய,  அவர்கள தங்கனளத்தம் குரூரமாங்க்ச்சியள கம் குரூரமாப்பம் குரூரமாற்றிக் கி தகம் குரூரமாளள
எந்தகி தவம் குரூரமாரு கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களுக்கும் ிறைச்சம் குரூரமாத்தியமிலனொழில.

இந்திய கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களினட்ச்சியய, மம் குரூரமாருதி சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களுக்கு மிகப்
கி தபரியளவில ஆதரவும் அனுதம் குரூரமாபமும் உளளது. பம் குரூரமாரிய ்ச்சியபம் குரூரமாரம் குரூரமாட்டங்களுக்கு
அஞ்சி, இந்திய தனொழிலநகரம் குரூரமாடனை கி தடலலினய ஒட்டி அனமந்துளள ஒரு மிகப்
கி தபரிய வம் குரூரமாகடனை உற்பத்தி னமயமம் குரூரமாக மம் குரூரமா்ச்சியடனைிறைச்சர்-குர்கம் குரூரமாவ் கி ததம் குரூரமாழிலதுனற
பகுதியில அரசு அதிகம் குரூரமாரிகள ஐந்து நபர்களுக்கு ்ச்சியமல கூடும் எலொழிலம் குரூரமா
கூட்டங்களுக்கும் மீண்டும் மீண்டும் முற்றுமுழுதம் குரூரமாடனை தனடகனள விதித்து
வருவதுடன், ஆயிரக் கணக்கம் குரூரமாடனை கி தபம் குரூரமாலினபொலிஸை ஒன்றுதிரட்டியுளளடனைர்.

உொழிலகி தகங்கிலும் ்ச்சியபம் குரூரமாொழில்ச்சியவ,  இந்தியம் குரூரமாவிலும் கி ததம் குரூரமாழிற்ிறைச்சங்கங்களும் மற்றும்
பம் குரூரமாரம்பரிய "இடது"  கட்சிகளும் முற்றிலுமம் குரூரமாக கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாள வர்க்கத்னதக்
னகவிட்டுளளடனை. ஸ்ரம் குரூரமாலினிிறைச்ச தனொழிலனமயிொழிலம் குரூரமாடனை அகிொழில இந்திய கி ததம் குரூரமாழிற்ிறைச்சங்க
ிறைச்சம்்ச்சியமளடனைம் (AITUC) மற்றும் இந்திய கி ததம் குரூரமாழிற்ிறைச்சங்கங்களின் னமயம் (CITU)

ஆகியனவ கடந்த ஐந்தம் குரூரமாண்டுகளம் குரூரமாக மம் குரூரமாருதி சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்
வஞ்சிக்கப்படுவதிலும் மற்றும் அவர்கள மீது ்ச்சியஜம் குரூரமாடிப்பு வழக்கு
கி திறைச்சலுத்தப்படுவது குறித்தும் ஒரு குற்றகரமம் குரூரமாடனை கிட்டத்தட்ட முற்றுமுழுதம் குரூரமாடனை
மவுடனைத்னத கம் குரூரமாட்டிவருகின்றடனை.  அவற்றின் வனொழிலத் தளங்களும்,  அனவ
இனணப்பு கி தகம் குரூரமாண்டுளள அரசியல கட்சிகளம் குரூரமாடனை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
(CPI) மற்றும் இந்திய மம் குரூரமார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPIM)  ஆகியனவ
மம் குரூரமார்ச் 10  ஆம் ்ச்சியததி தீர்ப்பு குறித்தும் மற்றும் கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள மீதம் குரூரமாடனை
மம் குரூரமார்ச் 18 தண்டனடனை குறித்தும் கி தம்தும் மௌடனைமம் குரூரமாக உளளடனை.

ஒப்பந்த கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்,  மலிவு கூலிகள மற்றும் மலிவுனழப்பு ்ச்சியவனொழிலயிட
நினொழிலனமகளுக்கு எதிரம் குரூரமாடனை ஒரு சுயம் குரூரமாதீடனைமம் குரூரமாடனை கி ததம் குரூரமாழிலதுனற மற்றும்
அரசியல ்ச்சியபம் குரூரமாரம் குரூரமாட்டத்தில கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாள வர்க்கத்னத அணிதிரட்டுவதுடன்,
மம் குரூரமாருதி சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களின் பம் குரூரமாதுகம் குரூரமாப்னப இனணக்கும் ஒரு
பிரச்ிறைச்சம் குரூரமாரத்னத ஸ்ரம் குரூரமாலினிஸ்டுகளும் மற்றும் ஏனடனைய கி ததம் குரூரமாழிற்ிறைச்சங்க
எந்திரங்களும் விடம் குரூரமாப்பிடியம் குரூரமாக எதிர்க்கின்றடனைர்.

அவர்கள, கி தபருவணிகங்களின் ிறைச்சர்வம் குரூரமாதிகம் குரூரமாரம்,  வறுனம அதிகரிப்பு மற்றும்
அதிகரித்து கி தகம் குரூரமாண்்ச்சியட கி திறைச்சலலும் ிறைச்சமூக ிறைச்சமத்துவமின்னமனய திணிக்கும்
அ்ச்சியத அனமப்புகளுக்கு, அதம் குரூரமாவது கி தபருவணிக அரசியலவம் குரூரமாதிகள மற்றும்
இந்திய கி தபம் குரூரமாலிஸ் மற்றும் நீதிமன்றங்களுக்கு முனறயிடுவதில மம் குரூரமா்ச்சியடனைிறைச்சர்
கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள அவர்களின் ஆற்றனொழில கி திறைச்சொழிலவிடுமம் குரூரமாறு கி திறைச்சய்வதற்கம் குரூரமாக,
அவர்களது கி திறைச்சலவம் குரூரமாக்னக அத்கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள மற்றும் MSWU மீது
்ச்சியமொழிலம் குரூரமாளுனம கி திறைச்சய்வதற்கம் குரூரமாக பயன்படுத்துகிறம் குரூரமார்கள.

கம் குரூரமாங்கிரஸ் கட்சி தனொழிலனமயிொழிலம் குரூரமாடனை இந்திய மற்றும் ஹரியம் குரூரமாடனைம் குரூரமா மம் குரூரமாநிொழில
அரிறைச்சம் குரூரமாங்கங்களதம் குரூரமான் மம் குரூரமாருதி சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள மீதம் குரூரமாடனை ஆரம்ப அரசு
தம் குரூரமாக்குதலுக்கு தனொழிலனம தம் குரூரமாங்கிடனை.  பம் குரூரமாரிய னகது நடவடிக்னககள மற்றும்
மம் குரூரமா்ச்சியடனைிறைச்சர் கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர் ிறைச்சக்தினய கனளகி தயடுத்ததற்கு முந்னதய 14
மம் குரூரமாதங்களில,  ஹரியம் குரூரமாடனைம் குரூரமா மம் குரூரமாநிொழில அரிறைச்சம் குரூரமாங்கம் மீண்டும் மீண்டும்
கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களின் நடவடிக்னககனள உனடக்க கி தபம் குரூரமாலிஸ் கூட்டத்னத
அணிதிரட்டியதுடன்,  மம் குரூரமாநிொழிலத்தின் கி தபம் குரூரமாருளம் குரூரமாதம் குரூரமாரத்னத "நம் குரூரமாிறைச்சமம் குரூரமாக்க"
தீர்மம் குரூரமாடனைகரமம் குரூரமாக இருந்த ஏனடனைய "கி தவளியம் குரூரமாட்கள"  மற்றும்
“பயங்கரவம் குரூரமாதிகளுடன்"  MSWU  கி ததம் குரூரமாழிற்ிறைச்சங்கம் இரகசிய ிறைச்சதியில
ஈடுபட்டிருந்ததம் குரூரமாக குறிப்பிட்டது.  அதற்கடுத்து திலலியிலும் மற்றும்
ஹரியம் குரூரமாடனைம் குரூரமாவில அதிகம் குரூரமாரத்திற்கு வந்த பி்ச்சியஜபி தனொழிலனமயிொழிலம் குரூரமாடனை
அரிறைச்சம் குரூரமாங்கங்கள, நிறுவடனைம் மற்றும் அரசின் ிறைச்சதி ்ச்சியவட்னடனய இனடவிடம் குரூரமாது
கி ததம் குரூரமாடர்ந்தடனை.

இந்த ்ச்சியகலிக்கூத்னத எதிர்க்குமம் குரூரமாறும் மற்றும் சினறயிொழிலனடக்கப்பட்ட மம் குரூரமாருதி
சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கனள உடடனைடியம் குரூரமாக விடுவிக்க ்ச்சியகம் குரூரமாருமம் குரூரமாறும்,  நம் குரூரமான்கம் குரூரமாம்
அகிொழிலத்தின் அனடனைத்துொழிலகக் குழு வம் குரூரமாகடனைத்துனற கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கள மற்றும்
அனடனைத்து உொழிலக ்ச்சியிறைச்சம் குரூரமாிறைச்சலிிறைச்ச வனொழிலத் தள வம் குரூரமாிறைச்சகர்கள மற்றும்
ஆதரவம் குரூரமாளர்கனளயும் வலியுறுத்துகிறது.  இந்த கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களின்
அவொழிலநினொழிலனய,  கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்களின் கவடனைத்திற்கும் மற்றும்
உொழிலகி தகங்கிலும் ஜடனைநம் குரூரமாயக உரினமகனளப் பம் குரூரமாதுகம் குரூரமாப்பவர்களின்
கவடனைத்திற்கும் கி தகம் குரூரமாண்டு கி திறைச்சலொழிலப்பட ்ச்சியவண்டும். கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாள வர்க்கத்தின்
வர்க்க பொழிலத்னத அணிதிரட்டுவதன் அடிப்பனடயில ஒரு ிறைச்சர்வ்ச்சியதிறைச்ச
பம் குரூரமாதுகம் குரூரமாப்பு பிரச்ிறைச்சம் குரூரமாரத்னத அபிவிருத்தி கி திறைச்சய்யும் ்ச்சியபம் குரூரமாரம் குரூரமாட்டத்தில
எங்களுடன் இனணயுங்கள.

மம் குரூரமாருதி சுசூகி கி ததம் குரூரமாழிொழிலம் குரூரமாளர்கனள விடுதனொழில கி திறைச்சய்யக் ்ச்சியகம் குரூரமாரி,  நம் குரூரமான்கம் குரூரமாம்
அகிொழிலத்தின் அனடனைத்துொழிலக குழு இனணவழி மனு ஒன்னற உருவம் குரூரமாக்கி
உளளது.  இந்த மனுவில னககி தயழுத்திடுமம் குரூரமாறும் மற்றும் ஆதரனவ
ஒன்றுதிரட்டி ஒழுங்கனமக்க அனமக்கப்பட்ட ்ச்சியபஸ்புக் பக்கத்தில
இனணயுமம் குரூரமாறும் நம் குரூரமாம் நமது வம் குரூரமாிறைச்சகர்கள அனடனைவனரயும் அனழக்கி்ச்சியறம் குரூரமாம்.

https://www.ipetitions.com/petition/free-the-framed-up-maruti-suzuki-workers
https://www.facebook.com/freemarutiworkers

