
உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                                                            www.wsws.org

இந்திய ப போரபோட்டம, சிறிறையில் அறடக்கப் ட்ட
மபோருதி சுசூகி சூகி துபோழி தொழிலபோளர்களுக்கு எதிரபோக
சட்டரீதியில்  ழி் பழிவபோங்கிய நட் பழிவடிக்றகயின

ஏழு ஆண்டுகறளக் குறிக்கிிறைது 
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இந்திய அரசு மற்றும் ஜப்் ஜப்பம் ஜப்பாஜப்பான ஜப்பானை ஜப்பானமயமம் ஜப்பாக யமாக ககம் ஜப்பாண்ட

் ஜப்பன் ஜப்பானைம் ஜப்பாட்டு நிறுவ ஜப்பானைம் சுசூகி சுசூகி மமம் ஜப்பாட்டம் ஜப்பார் கம் ஜப்பார்் ஜப்பசுசூகி மரஷன் யமாக ககம் ஜப்பாடுத்க
யமாக ககம் ஜப்பாடூர சுசூகி மஜம் ஜப்பாடிப்பு வழக்கின் விஜப்பானின் விளைவம் ஜப்பாக,  ஆயுள
கண்டஜப்பான ஜப்பானையில் சிஜப்பானல் சிறையில் அஜப்பானடக்கப்் ஜப்பட்டுளின் விளை 13
வம் ஜப்பாக ஜப்பானைத்துஜப்பானல் சிறை யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களின் விடுகஜப்பானல சுசூகி மகம் ஜப்பார,  மம் ஜப்பாருதி
சுசூகி யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கள சங்கத்தின் (MSWU) இஜப்பானடக்கம் ஜப்பால குழ
அஜப்பானழப்புவிடுத்க ஆர்ப்் ஜப்பம் ஜப்பாட்டத்தில் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமம் ஜப்பா ஜப்பானை
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கள இஜப்பான இணைந்க ஜப்பானைர்.

் ஜப்பம் ஜப்பாதிக்கப்் ஜப்பட்ட ஏஜப்பான ஜப்பானையவர்களும் மற்றும் முன் ஜப்பானைர் சிஜப்பானல் சிறையில்
அஜப்பானடக்கப்் ஜப்பட்டிருந்க மம் ஜப்பாருதி சுசூகி யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களும்,
மிகப்யமாக க் ஜப்பரய குர்கம் ஜப்பான்-மம் ஜப்பாசுசூகி ம ஜப்பானைசர் யமாக ககம் ஜப்பாழில்துஜப்பானல் சிறை வின் விளைம் ஜப்பாகத்தின்
ஏஜப்பான ஜப்பானைய யமாக ககம் ஜப்பாழிற்சம் ஜப்பாஜப்பானலகின் விளைது யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கள மற்றும் பில் சிறை
ஆகரவம் ஜப்பாின் விளைர்களும் அந்க ஆர்ப்் ஜப்பம் ஜப்பாட்டங்களில் உளின் விளைடங்கி
இருந்க ஜப்பானைர்.  அவர்கள அந்க 13  சுசூகி ம் ஜப்பரன் விடுகஜப்பானலஜப்பானயயும்
மற்றும் ் ஜப்பம் ஜப்பாதிக்கப்் ஜப்பட்ட அஜப்பான ஜப்பானைத்து மம் ஜப்பாருதி சுசூகி
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கஜப்பானின் விளையும் உட ஜப்பானைடியம் ஜப்பாக மீண்டும் ் ஜப்பணியில்
அமர்த்க சுசூகி மவண்டுயமாக கமன்றும் சுசூகி மகம் ஜப்பார ் ஜப்பம் ஜப்பாகம் ஜப்பாஜப்பானககஜப்பானின் விளை
ஏந்தியிருந்க ஜப்பானைர்.  அந்க சுசூகி ம் ஜப்பரணியின் ஒரு துண்டறிக்ஜப்பானக
ஈவிரக்கமின்றி யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களுக்குப் பிஜப்பான இணை வழங்க
மறுத்ககற்கம் ஜப்பாகவும்,  யமாக க் ஜப்பம் ஜப்பாய்யம் ஜப்பா ஜப்பானை யமாக ககம் ஜப்பாஜப்பானல குற்ல் சிறைச்சம் ஜப்பாட்டுக்களின்
சுசூகி ம் ஜப்பரல் அவர்களுக்கு விதிக்கப்் ஜப்பட்ட குற்ல் சிறைத்தீர்ப்புகள மீகம் ஜப்பா ஜப்பானை
சுசூகி மமல்முஜப்பானல் சிறையீட்டுக்கு முடிவு கூல் சிறைம் ஜப்பாமல் கிடப்பில்
சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாட்டிருப்் ஜப்பகற்கம் ஜப்பாகவும்,  குறிப்் ஜப்பம் ஜப்பாக இந்தியம் ஜப்பாவின் உச்ச
நீதிமன்ல் சிறைத்ஜப்பானகக் கண்டித்கதுடன், “ஏன் இந்க அநீதி?”  என்று
சுசூகி மகளவி எழப்பியது. 

யமாக க் ஜப்பம் ஜப்பாய்யம் ஜப்பா ஜப்பானை யமாக ககம் ஜப்பாஜப்பானல குற்ல் சிறைச்சம் ஜப்பாட்டுக்களின் சுசூகி ம் ஜப்பரல் ஆயுள கண்டஜப்பான ஜப்பானையில்
சிஜப்பானல் சிறையில் அஜப்பானடக்கப்் ஜப்பட்டுளின் விளை 13  மம் ஜப்பாருதி சுசூகி யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கஜப்பானின் விளை
உட ஜப்பானைடியம் ஜப்பாக விடுவிக்கக் சுசூகி மகம் ஜப்பார,  யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கள ் ஜப்பம் ஜப்பாகம் ஜப்பாஜப்பானககளும்
சுசூகி ம் ஜப்ப ஜப்பானைர்களும் ஏந்தியிருந்க ஜப்பானைர். 

நம் ஜப்பாட்டின் மிகப் யமாக க் ஜப்பரய வம் ஜப்பாக ஜப்பானை உற்் ஜப்பத்தித்துஜப்பானல் சிறை நிறுவ ஜப்பானைமம் ஜப்பா ஜப்பானை
மம் ஜப்பாருதி சுசூகியிலும் மற்றும் உலகின் விளைவில்-ஒருங்கிஜப்பான இணைந்க
இந்தியம் ஜப்பாவின் புதிய உற்் ஜப்பத்தி யமாக ககம் ஜப்பாழில்துஜப்பானல் சிறைகளிலும்
சுசூகி மமசுசூகி மலம் ஜப்பாங்கி உளின் விளை வறுஜப்பானம-கூலிகள,  யமாக ககம் ஜப்பாத்கடிஜப்பானம
நிஜப்பானலஜப்பானமகள மற்றும் ் ஜப்பம் ஜப்பாதுகம் ஜப்பாப்் ஜப்பற்ல் சிறை ஒப்் ஜப்பந்க சுசூகி மவஜப்பானலகஜப்பானின் விளைச்
சவம் ஜப்பால் விடுத்கது மட்டுசுசூகி மம அவர்களின் ஒசுசூகி மர "குற்ல் சிறைமம் ஜப்பாக"
இருந்துளின் விளைது.

மம் ஜப்பாருதி சுசூகியின் ஹரயம் ஜப்பா ஜப்பானைம் ஜப்பா மம் ஜப்பாசுசூகி ம ஜப்பானைசர் கம் ஜப்பார் உற்் ஜப்பத்தி
ஆஜப்பானலயில் அரசு ஒப்புகல் யமாக க் ஜப்பற்ல் சிறை,  நிறுவ ஜப்பானை ஆகரவிலம் ஜப்பா ஜப்பானை
கஜப்பானலயம் ஜப்பாட்டி யமாக ககம் ஜப்பாழிற்சங்கத்திற்கு எதிரம் ஜப்பாக சம் ஜப்பாமம் ஜப்பானிய
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களின் கிின் விளைர்ச்சியிலிருந்து ஸ்கம் ஜப்பாபிக்கப்் ஜப்பட்ட MSWU

சங்கத்தின் யமாக கசயற்குழ உறுப்பி ஜப்பானைர்கள அல்லது நிர்வம் ஜப்பாகிகள
12 சுசூகி ம் ஜப்பரும் அந்க ் ஜப்பதிமூன்று ந் ஜப்பர்களில் உளின் விளைடங்குவர்.

இந்க சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாரம் ஜப்பாட்டம் ஜ ஜூஜப்பானல 18  இல் நடத்கப்் ஜப்பட்டது.  இந்க
தி ஜப்பானைம்,  ஆஜப்பானல கின் விளைத்தில் நிர்வம் ஜப்பாகம் தூண்டிவிட்ட ஜப்பானககலப்பு
மற்றும் தீவி் ஜப்பத்திலிருந்து ஏழம் ஜப்பாண்டுகள ஆகியிருந்கஜப்பானகக்
குறித்கது. அந்க சம்் ஜப்பவங்கள கம் ஜப்பான் மம் ஜப்பாருதி சுசூகி
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களுக்கு எதிரம் ஜப்பாக சட்டரீதியில் ் ஜப்பழிவம் ஜப்பாங்கும்
நடவடிக்ஜப்பானகக்கு சம் ஜப்பாக்குசுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாக்கம் ஜப்பாக ் ஜப்பற்றிக்
யமாக ககம் ஜப்பாளின் விளைப்் ஜப்பட்டிருந்க ஜப்பானை.

ஜ ஜூஜப்பானல 18, 2012  சம்் ஜப்பவங்களுக்கு ஒருசில மணி சுசூகி மநரத்தில்,
மம் ஜப்பாருதி சுசூகி நிர்வம் ஜப்பாகம் வழங்கிய ் ஜப்பட்டியலின் அடிப்் ஜப்பஜப்பானடயில்
யமாக க் ஜப்பம் ஜப்பாலிஸ் யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கஜப்பானின் விளை ஒட்டுயமாக கமம் ஜப்பாத்கமம் ஜப்பாக ஜப்பானகது
யமாக கசய்கது.  நூற்றுக் க இணைக்கம் ஜப்பா ஜப்பானைவர்கள சிஜப்பானல் சிறையில்
அஜப்பானடக்கப்் ஜப்பட்டதுடன்,  ் ஜப்பல MSWU கஜப்பானலவர்கள விடயத்தில்,
சித்திரவஜப்பானக உளின் விளைடங்கலம் ஜப்பாக,  துஷ்பிரசுசூகி மயம் ஜப்பாகத்திற்கு
உளின் விளைம் ஜப்பாக்கப்் ஜப்பட்டம் ஜப்பார்கள.

MSWU ஐ நிறுவுவகற்கம் ஜப்பா ஜப்பானை யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களின் ஆண்டு
க இணைக்கில் நீண்ட சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாரம் ஜப்பாட்டத்தின் சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாது மீண்டும் மீண்டும்
அவர்களுக்கு எதிரம் ஜப்பாக யமாக க் ஜப்பம் ஜப்பாலிஸ் வன்முஜப்பானல் சிறைஜப்பானய
ஏவிவிட்டிருந்க, கம் ஜப்பாங்கிரஸ் கட்சி கஜப்பானலஜப்பானமயிலம் ஜப்பா ஜப்பானை ஹரயம் ஜப்பா ஜப்பானைம் ஜப்பா
மம் ஜப்பாநில அரசம் ஜப்பாங்கம், யமாக க் ஜப்பம் ஜப்பாலிஸ் சுசூகி மவட்ஜப்பானடயம் ஜப்பாடஜப்பானல ஆசுசூகி மமம் ஜப்பாதித்து
ஊக்கப்் ஜப்படுத்தியது. அது, 2012 ஆகஸ்ட் மம் ஜப்பாகயிறுதியில் அந்க
ஆஜப்பானல மீண்டும் தில் சிறைக்கப்் ஜப்படுவகற்கு முன் ஜப்பானைகம் ஜப்பாக, 2,300 நிரந்கர
மற்றும் ஒப்் ஜப்பந்க யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கஜப்பானின் விளை —நஜப்பானடமுஜப்பானல் சிறையின் விளைவில்
ஒட்டுயமாக கமம் ஜப்பாத்க யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர் சக்திஜப்பானயயும்—  சுசூகி மவஜப்பானலயிலிருந்து
நீக்குவதில் முழஜப்பானமயம் ஜப்பாக மம் ஜப்பாருதி சுசூகிக்கு ஆகரவம் ஜப்பாகவும்
இருந்கது.

1- Indian protest marks seven years of legal vendetta against jailed Maruti Suzuki workers



13  சுசூகி ம் ஜப்பர் மீகம் ஜப்பா ஜப்பானை அந்க வழக்கு,  சட்டத்ஜப்பானகக்
சுசூகி மகலிக்கூத்கம் ஜப்பாக்கியது.  உலயமாக ககங்கிலுமம் ஜப்பா ஜப்பானை
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கஜப்பானின் விளையும் மற்றும் மம் ஜப்பாருதி சுசூகி
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கஜப்பானின் விளை ் ஜப்பம் ஜப்பாதுகம் ஜப்பாப்் ஜப்பதில் ஜ ஜப்பானைநம் ஜப்பாயக உரஜப்பானமகஜப்பானின் விளை
கம் ஜப்பாங்கிபிடித்க அஜப்பான ஜப்பானைவஜப்பானரயும் அணித்திரட்டும் நம் ஜப்பான்கம் ஜப்பாம்
அகிலத்தின் அஜப்பான ஜப்பானைத்துலகக் குழவி ஜப்பானைது (ICFI)  பிரச்சம் ஜப்பாரத்தின்
் ஜப்பம் ஜப்பாகமம் ஜப்பாக,  உலக சுசூகி மசம் ஜப்பாசலிச வஜப்பானலத் கின் விளைம், அந்க 13
ந் ஜப்பர்கஜப்பானின் விளையும் ஆயுள முழவதும் சிஜப்பானல் சிறையில் களளுவகற்கம் ஜப்பாக
யமாக க் ஜப்பம் ஜப்பாலிஸ்,  அரசு கரப்பு,  நீதித்துஜப்பானல் சிறை எவ்வம் ஜப்பாறு இரகசியமம் ஜப்பாக
மம் ஜப்பாருதி சுசூகி நிர்வம் ஜப்பாகத்துடனும் அரசியல் ஸ்கம் ஜப்பா் ஜப்பகத்துடனும்
உடந்ஜப்பானகயம் ஜப்பாய் இருந்கது என்் ஜப்பஜப்பானக புல ஜப்பானைம் ஜப்பாய்வு யமாக கசய்து
விரவம் ஜப்பாக ஆவ இணைப்் ஜப்படுத்தியது. (் ஜப்பம் ஜப்பார்க்கவும்:  “The frame-up of

the Maruti Suzuki workers—Part 1: A travesty of justice”)

மம் ஜப்பாருதி சுசூகி யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களுக்கு எதிரம் ஜப்பாக அரசும்-நிர்வம் ஜப்பாகமும் சட்டரீதியம் ஜப்பா ஜப்பானை ் ஜப்பழிவம் ஜப்பாங்கும் நடவடிக்ஜப்பானக
யமாக ககம் ஜப்பாடங்கியதில் இருந்து ஏழம் ஜப்பாண்டுகள ஆ ஜப்பானைஜப்பானக இந்க ஆர்ப்் ஜப்பம் ஜப்பாட்டம் குறித்கது

யமாக க் ஜப்பம் ஜப்பாலிஸ் —நீதிமன்ல் சிறைசுசூகி மம கூட இ இணைக்கமம் ஜப்பாக இருந்க நிஜப்பானலயில்
—மீண்டும் மீண்டும் ஆகம் ஜப்பாரங்கஜப்பானின் விளை இட்டுக்கட்டி,  சுசூகி மநரல்
் ஜப்பம் ஜப்பார்த்ககம் ஜப்பாக சம் ஜப்பாட்சிகளுக்குப் ் ஜப்பயிற்சியும் அளித்கது.
யமாக க் ஜப்பம் ஜப்பாலிஸ ஜூம் வம் ஜப்பாதிகளின் கரப்பும் எவற்ஜப்பானல் சிறை இன்றியஜப்பானமயம் ஜப்பா
ஆகம் ஜப்பாரங்கின் விளைம் ஜப்பாக வம் ஜப்பாதிட்ட ஜப்பானைசுசூகி மவம் ஜப்பா அவற்றின் மீது அரசு
அத்தியம் ஜப்பாவசிய கடயவியல் சுசூகி மசம் ஜப்பாகஜப்பான ஜப்பானைகஜப்பானின் விளைக் கூட
நடத்கவில்ஜப்பானல.

அந்க ஆஜப்பானல-கின் விளைத்தில் நடந்க ஜப்பானகக்கலப்பிற்கு மத்தியில்
மர்மமம் ஜப்பா ஜப்பானை முஜப்பானல் சிறையில் எழந்க யமாக கநருப்புத்கம் ஜப்பான் வம் ஜப்பாதிகள கரப்பு
வழக்கின் முக்கிய அம்சமம் ஜப்பாக இருந்க நிஜப்பானலயில்,  அதில்,
புதிரம் ஜப்பா ஜப்பானை உடன்நிகழ்வம் ஜப்பாக யமாக ககரயும் வஜப்பானகயில்,
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களுக்கு ஆகரவம் ஜப்பா ஜப்பானை அந்நிறுவ ஜப்பானை அதிகம் ஜப்பார ஒருவர்
புஜப்பானகயில் மூச்சுத்தி இணைறி உயிரழந்கம் ஜப்பார்.

வம் ஜப்பாதி கரப்பின் வழக்கில் அப்் ஜப்பட்டமம் ஜப்பா ஜப்பானை ஓட்ஜப்பானடகஜப்பானின் விளையும்
யமாக க் ஜப்பம் ஜப்பாருத்கமின்ஜப்பானமகஜப்பானின் விளையும் அவ்வழக்கின் நீதி் ஜப்பதி உகறி
களளி ஜப்பானைம் ஜப்பார் அல்லது விவரக்கம் ஜப்பாமல் கட்டிக் கழித்து,
சுசூகி மவண்டுயமாக கமன்சுசூகி மல் சிறை சட்டத்ஜப்பானக சிஜப்பானகத்கம் ஜப்பார்.  அவர் ஜ ஜூஜப்பானல 18,
2012 சம்் ஜப்பவங்கஜப்பானின் விளைக் கண்டுற்ல் சிறை மற்றும் குற்ல் சிறைச்சம் ஜப்பாட்டுக்களுக்கு
ஆின் விளைம் ஜப்பாகம் ஜப்பாக யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களின் எந்கயமாக கவம் ஜப்பாரு சம் ஜப்பாட்சியத்ஜப்பானகயும்
மற்றும் அஜப்பான ஜப்பானைத்து சம் ஜப்பாட்சியத்ஜப்பானகயும் அஜப்பானவ MSWU க்கு
ஆகரவம் ஜப்பாக ஒருகஜப்பானல் ஜப்பட்சமம் ஜப்பாக இருக்கும் அல்லது அகற்கு
் ஜப்பயந்து கூல் சிறைப்் ஜப்படும் என்ல் சிறை மூடிமஜப்பானல் சிறைப்் ஜப்பற்ல் சிறை வலியுறுத்கலுடன்
கவிர்த்து யமாக ககம் ஜப்பாண்டம் ஜப்பார்.  சுசூகி மமலும் யமாக கவளிப்் ஜப்பஜப்பானடயம் ஜப்பாக சட்டத்ஜப்பானக
மீறும் விகத்தில்,  அவர் சுசூகி மவறு யம் ஜப்பாசுசூகி மரம் ஜப்பா கம் ஜப்பான் யமாக கநருப்பூட்டி
இருந்கம் ஜப்பார்கள என்் ஜப்பஜப்பானக யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கின் விளைம் ஜப்பால் திட்டவட்டமம் ஜப்பாக
எடுத்துக்கம் ஜப்பாட்ட முடியம் ஜப்பாவிட்டம் ஜப்பால் பின் அவர்கள கம் ஜப்பான் அஜப்பானக
யமாக கசய்கம் ஜப்பார்கள என்் ஜப்பது ஆகம் ஜப்பாரமம் ஜப்பாக அஜப்பானமகின்ல் சிறை ஜப்பானை என்று

அறிவித்து,  ஆகம் ஜப்பாரங்கஜப்பானின் விளைச் சுசூகி மசகரக்க சுசூகி மவண்டியச் சுஜப்பானமஜப்பானய
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களின் மீது சுமத்தி ஜப்பானைம் ஜப்பார்.

ஆரம்் ஜப்பத்தில் இருந்சுசூகி மக,  மம் ஜப்பாருதி சுசூகி யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களுக்கு
எதிரம் ஜப்பா ஜப்பானை சட்டரீதியம் ஜப்பா ஜப்பானை ் ஜப்பழிவம் ஜப்பாங்கும் நடவடிக்ஜப்பானக இந்திய
யமாக க் ஜப்பருவணிகங்களின் பிரகம் ஜப்பா ஜப்பானை கட்சிகின் விளைது முழ ஆகரஜப்பானவப்
யமாக க் ஜப்பற்றிருந்கது.  2012  இல் இந்தியம் ஜப்பாவில் சுசூகி மகசியின் விளைவிலும்
மற்றும் ஹரயம் ஜப்பா ஜப்பானைம் ஜப்பாவின் மம் ஜப்பாநில அரசம் ஜப்பாங்கத்திலும்
ஆட்சியிலிருந்க கம் ஜப்பாங்கிரஸ் கட்சியின் கீழ் யமாக ககம் ஜப்பாடங்கப்் ஜப்பட்ட
அது, 2014  இல் புது யமாக கடல்லி மற்றும் ஹரயம் ஜப்பா ஜப்பானைம் ஜப்பாவில் இந்து
சுசூகி மமலம் ஜப்பாதிக்கவம் ஜப்பாக ் ஜப்பம் ஜப்பாரதிய ஜ ஜப்பானைகம் ஜப்பா கட்சி (பிசுசூகி மஜபி)  ் ஜப்பகவிக்கு
வந்க பின் ஜப்பானைர் எவ்விக கஜப்பானடகளும் இன்றி முன்யமாக க ஜப்பானைடுத்துச்
யமாக கசல்லப்் ஜப்பட்டது.

பிரமம் ஜப்பாண்ட குர்கம் ஜப்பான்-மம் ஜப்பாசுசூகி ம ஜப்பானைசர் யமாக ககம் ஜப்பாழில்துஜப்பானல் சிறை வின் விளைம் ஜப்பாகத்தின் மிகப்யமாக க் ஜப்பரய நகரம் ஜப்பா ஜப்பானை குர்கம் ஜப்பான் வீதிகள
வழியம் ஜப்பாக அரசு மம் ஜப்பாவட்ட கஜப்பானலஜப்பானமயகம் வஜப்பானரயில் யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கள அணிவகுத்து யமாக கசன்ல் சிறை ஜப்பானைர்.

இந்தியம் ஜப்பாவின் ஆளும் உயரடுக்கு, மலிவுஜப்பானழப்பு சுரண்டலுக்கு
எதிரம் ஜப்பா ஜப்பானை எந்கயமாக கவம் ஜப்பாரு சவம் ஜப்பாலும் அரசின் முழ ் ஜப்பலத்துடன்
எதிர்யமாக ககம் ஜப்பாளின் விளைப்் ஜப்படும் என்் ஜப்பஜப்பானக முகலீட்டம் ஜப்பாின் விளைர்களுக்கு
மறுஉத்கரவம் ஜப்பாகப்் ஜப்படுத்கவும் மற்றும் யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளை வர்க்கத்ஜப்பானகப்
பீதியூட்டுவகற்கம் ஜப்பாகவும்,  மம் ஜப்பாருதி சுசூகி யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கஜப்பானின் விளை
முன்னுகம் ஜப்பார இணைமம் ஜப்பா ஜப்பானை கண்டஜப்பான ஜப்பானைக்கு உளின் விளைம் ஜப்பாக்க தீர்மம் ஜப்பா ஜப்பானைமம் ஜப்பாக
உளின் விளைது.

உண்ஜப்பானமயில்,  அரசு அதிகம் ஜப்பாரகளும் அரசியல்வம் ஜப்பாதிகளும்
அவர்கின் விளைம் ஜப்பாகசுசூகி மவ இது குறித்து உின் விளைறிக் யமாக ககம் ஜப்பாட்டி
இருக்கில் சிறைம் ஜப்பார்கள.  அந்க 13  ந் ஜப்பர்களுக்கு மர இணை கண்டஜப்பான ஜப்பானை
விதிக்க சுசூகி மவண்டுயமாக கம ஜப்பானை சில் சிறைப்பு வழக்கறிஞர் அனுரம் ஜப்பாக் ஹ ஜூடம் ஜப்பா
நீதிமன்ல் சிறைத்திடம் வலியுறுத்துஜப்பானகயில்,  “நமது யமாக ககம் ஜப்பாழில்துஜப்பானல் சிறை
வின் விளைர்ச்சி சரந்துளின் விளைது,  அன்னிய சுசூகி மநரடி முகலீடு (FDI)

வல் சிறைண்டு சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாயுளின் விளை ஜப்பானை.  பிரகம மந்திர நசுசூகி மரந்திர சுசூகி மமம் ஜப்பாடி
'இந்தியம் ஜப்பாவில் உற்் ஜப்பத்தி யமாக கசய்'  என்று அஜப்பானழப்பு விடுத்து
வருகில் சிறைம் ஜப்பார்,  ஆ ஜப்பானைம் ஜப்பால் இதுசுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பான்ல் சிறை சம்் ஜப்பவங்கள நமது
பிம்் ஜப்பத்ஜப்பானகக் கஜப்பானல் சிறை் ஜப்படுத்துகின்ல் சிறை ஜப்பானை,” என்ல் சிறைம் ஜப்பார்.

ஜ ஜூஜப்பானல 18  சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாரம் ஜப்பாட்டத்திற்குப் பின் ஜப்பானைர்,  ் ஜப்பம் ஜப்பாதிக்கப்் ஜப்பட்ட ஒரு
மம் ஜப்பாருதி சுசூகி யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைரும் MSWU இஜப்பானடக்கம் ஜப்பாலக் குழ
உறுப்பி ஜப்பானைருமம் ஜப்பா ஜப்பானை ஜிசுசூகி மகந்திர கன்கம் ஜப்பார் உலக சுசூகி மசம் ஜப்பாசலிச வஜப்பானலத்
கின் விளைத்திடம் கூறுஜப்பானகயில்:  “மம் ஜப்பாருதி சுசூகி யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கள,
நிரந்கர யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களும் சர ஒப்் ஜப்பந்க யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களும்
சர,  மம் ஜப்பாயமாக க் ஜப்பரும் ் ஜப்பலத்ஜப்பானகயும் சக்திஜப்பானயயும் யமாக கவளிப்் ஜப்படுத்தி
ஐக்கியப்் ஜப்பட்ட விகத்தில் சுசூகி மமயமாக கலழந்ககன் கம் ஜப்பார இணைமம் ஜப்பாக,
முகலம் ஜப்பாளித்துவவம் ஜப்பாதிகள மிரண்டு சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பா ஜப்பானைம் ஜப்பார்கள.
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கள அவர்களின் ஜ ஜப்பானைநம் ஜப்பாயக உரஜப்பானமகஜப்பானின் விளைப்
் ஜப்பயன்் ஜப்படுத்துவதிலிருந்து அவர்கஜப்பானின் விளை விலக்கி
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நிறுத்துவகற்கம் ஜப்பாக,  நீதிமன்ல் சிறைங்கள மற்றும் சிஜப்பானல் சிறைச்சம் ஜப்பாஜப்பானலஜப்பானய
் ஜப்பயன்் ஜப்படுத்துவது உட்் ஜப்பட,  முகலம் ஜப்பாளித்துவவம் ஜப்பாதிகள எந்க
மட்டத்திற்கும் யமாக கசல்வம் ஜப்பார்கள என்ல் சிறையமாக கவம் ஜப்பாரு சுசூகி மசதிஜப்பானய அவர்கள
அனுப்் ஜப்ப விரும்பி ஜப்பானைம் ஜப்பார்கள,” என்ல் சிறைம் ஜப்பார்.

மம் ஜப்பாருதி சுசூகி யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கள மீது இந்தியம் ஜப்பாவின் அரசு
அஜப்பானமப்புகள கடும் விசுசூகி மரம் ஜப்பாகத்துடன் இருப்் ஜப்பஜப்பானக
மீண்டுயமாக கமம் ஜப்பாருமுஜப்பானல் சிறை ஒரு தீர்ப்பு எடுத்துக்கம் ஜப்பாட்டுகில் சிறைது,
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கள மீகம் ஜப்பா ஜப்பானை சுசூகி மஜம் ஜப்பாடிக்கப்் ஜப்பட்ட குற்ல் சிறைத்தீர்ப்புகள
மீகம் ஜப்பா ஜப்பானை அவர்களின் சுசூகி மமல்முஜப்பானல் சிறையீட்டுக்குத் தீர்ப்பு வழங்கம் ஜப்பாமல்
கிடப்பில் சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாடப்் ஜப்பட்டுளின் விளை பிஜப்பான இணை முஜப்பானல் சிறையீட்டின்
அடிப்் ஜப்பஜப்பானடயில் கன்ஜப்பான ஜப்பானை விடுக்க சுசூகி மவண்டும் என்று சிஜப்பானல் சிறையில்
அஜப்பானடக்கப்் ஜப்பட்ட MSWU கஜப்பானலவர்களில் ஒருவரம் ஜப்பா ஜப்பானை கன்ரம் ஜப்பாஜ
் ஜப்பம் ஜப்பாம்பி எழப்பிய ஒரு விண் இணைப்் ஜப்பத்ஜப்பானக இம்மம் ஜப்பாக
யமாக ககம் ஜப்பாடக்கத்தில் உச்சநீதிமன்ல் சிறைம் சுசூகி மகளவிமுஜப்பானல் சிறையின்றி
நிரம் ஜப்பாகரத்கது. இந்தியம் ஜப்பாவின் உச்ச் ஜப்பட்ச நீதிமன்ல் சிறைத்தின் இரண்டு
உறுப்பி ஜப்பானைர் குழ,  ் ஜப்பம் ஜப்பாம்பியின் சுசூகி மகம் ஜப்பாரக்ஜப்பானக
நிரம் ஜப்பாகரக்கப்் ஜப்படுவகம் ஜப்பாக அறிவிப்் ஜப்பகற்கு முன் ஜப்பானைர்
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கள மீகம் ஜப்பா ஜப்பானை யமாக க் ஜப்பம் ஜப்பாலிஸ்-நிர்வம் ஜப்பாகத்தின்
அவதூறுகஜப்பானின் விளைக் யமாக ககம் ஜப்பாண்டு ் ஜப்பல நிமிடங்கள ் ஜப்பம் ஜப்பாம்பியின்
வழக்கறிஞர்கஜப்பானின் விளை இடித்துஜப்பானரத்து,  அவர்களின் வம் ஜப்பாகங்கஜப்பானின் விளை
முன்ஜப்பானவக்க கூட அனுமதி வழங்க மறுத்கது.

் ஜப்பம் ஜப்பாம்பியின் பிஜப்பான இணை சுசூகி மகம் ஜப்பாரக்ஜப்பானகக்கு எதிரம் ஜப்பாக உச்சநீதிமன்ல் சிறைத்தின்
ஜ ஜூஜப்பானல 2  தீர்ப்ஜப்பான் ஜப்பக் குறிப்பிட்டு,  MSWU இஜப்பானடக்கம் ஜப்பால குழ
உறுப்பி ஜப்பானைர் ஜிசுசூகி மகந்திர கன்கம் ஜப்பார் கூறுஜப்பானகயில்,  “இந்நம் ஜப்பாட்டு
அரசம் ஜப்பாங்கத்துடன் சுசூகி மசர்ந்து நீதிமன்ல் சிறைமும் முழஜப்பானமயம் ஜப்பாக
முகலம் ஜப்பாளித்துவவம் ஜப்பாதிகளுக்கம் ஜப்பாக அர்் ஜப்பணித்துளின் விளைது என்் ஜப்பது
இதிலிருந்து யமாக ககளிவம் ஜப்பாகில் சிறைது,” என்ல் சிறைம் ஜப்பார்.

இகற்கிஜப்பானடசுசூகி மய,  ஹரயம் ஜப்பா ஜப்பானை பிசுசூகி மஜபி மம் ஜப்பாநில அரசம் ஜப்பாங்கம்
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கள மீது இரத்க யமாக கவறிபிடித்து அஜப்பானலகில் சிறைது.
நிறுவ ஜப்பானை வலியுறுத்கலின் சுசூகி ம் ஜப்பரல்,  அது அந்க 13  சுசூகி ம் ஜப்பர் மீது
சுமத்கப்் ஜப்பட்ட ஆயுள கண்டஜப்பான ஜப்பானைஜப்பானய தூக்கிலிட்டு யமாக ககம் ஜப்பால்லும்
மர இணை கண்டஜப்பான ஜப்பானையம் ஜப்பாக மம் ஜப்பாற்றுமம் ஜப்பாறு சுசூகி மகம் ஜப்பார, மம் ஜப்பார்ச் 2017  தீர்ப்பு
மீது சுசூகி மமல்முஜப்பானல் சிறையீடு யமாக கசய்துளின் விளைது.  யமாக க் ஜப்பம் ஜப்பாலிஸ் சுசூகி மஜம் ஜப்பாடிப்பு
ஆகம் ஜப்பாரங்கஜப்பானின் விளைக் கம் ஜப்பாட்டியிருந்க நிஜப்பானலயில் அல்லது
அவர்கஜப்பானின் விளை எந்க ஒரு வம் ஜப்பாதி கரப்பு சம் ஜப்பாட்சியமும் கூட
அஜப்பானடயம் ஜப்பாின் விளைம் கம் ஜப்பாட்டியிரம் ஜப்பாக நிஜப்பானலயில் 117  மம் ஜப்பாருதி சுசூகி
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களுக்கு எதிரம் ஜப்பாக ஜப்பானகவிடப்் ஜப்பட்ட அஜப்பான ஜப்பானைத்து
குற்ல் சிறைச்சம் ஜப்பாட்டுக்கஜப்பானின் விளையும் மீண்டும் யமாக ககம் ஜப்பாண்டு
வரசுசூகி மவண்டுயமாக கமன்றும் அது சுசூகி மகம் ஜப்பார வருகில் சிறைது.

ஜ ஜூஜப்பானல 18  சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாரம் ஜப்பாட்டத்ஜப்பானக அருகிலுளின் விளை யமாக கமம் ஜப்பாத்கம் நம் ஜப்பான்கு
சுசூகி க்கு யமாக கசம் ஜப்பாந்கமம் ஜப்பா ஜப்பானை ஆஜப்பானலகளின் யமாக ககம் ஜப்பாழிற்சங்கங்கள,
குர்கம் ஜப்பானில் உளின் விளை சுசூகி மஹம் ஜப்பாண்டம் ஜப்பா ஹீசுசூகி மரம் ஜப்பா சுசூகி மமம் ஜப்பாட்டம் ஜப்பார்ஜப்பானசக்கிள

உற்் ஜப்பத்தி ஆஜப்பானல யமாக ககம் ஜப்பாழிற்சங்கங்கள,  மற்றும் இந்தியம் ஜப்பாவின்
கஜப்பானலநகர் யமாக கடல்லியின் புல் சிறைநகர் ் ஜப்பகுதியில் கடந்க மூன்று
கசம் ஜப்பாப்கங்களில் சுசூகி மமயமாக கலழந்துளின் விளை ஒரு பிரகம் ஜப்பா ஜப்பானை உற்் ஜப்பத்தி
ஜப்பானமயமம் ஜப்பா ஜப்பானை குர்கம் ஜப்பாவ்-மம் ஜப்பாசுசூகி ம ஜப்பானைசர் யமாக ககம் ஜப்பாழில்துஜப்பானல் சிறை வின் விளைம் ஜப்பாகத்தில்
உளின் விளை குஜப்பானல் சிறைந்க் ஜப்பட்சம் அஜப்பானர டஜன் வம் ஜப்பாக ஜப்பானை உதிர் ஜப்பம் ஜப்பாக
உற்் ஜப்பத்தி ஆஜப்பானலகளின் யமாக ககம் ஜப்பாழிற்சங்கங்கள ஆகரத்திருந்க ஜப்பானை.

ஜ ஜூஜப்பானல 18 ஆர்ப்் ஜப்பம் ஜப்பாட்டத்தின் முடிவில் குர்கம் ஜப்பாவில் நடத்கப்் ஜப்பட்ட
கூட்டத்தில் சுசூகி ம் ஜப்பசுஜப்பானகயில் MSWU இஜப்பானடக்கம் ஜப்பாலக் குழ
உறுப்பி ஜப்பானைர் ரம் ஜப்பாம்நிவம் ஜப்பாஸ்,  13  யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களும்
விடுவிக்கப்் ஜப்பட்டு, ் ஜப்பம் ஜப்பாதிக்கப்் ஜப்பட்ட அஜப்பான ஜப்பானைத்து யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களும்
மீண்டும் ் ஜப்பணியில் நியமிக்கப்் ஜப்படும் வஜப்பானரயில் சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாரம் ஜப்பாட்டம்
யமாக ககம் ஜப்பாடரும் என்று சூளுஜப்பானரத்கம் ஜப்பார்.

அக்கூட்டத்தில்,  ஸ்ரம் ஜப்பாலினிச கட்சியம் ஜப்பா ஜப்பானை மம் ஜப்பார்க்சிஸ்ட்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (சிபிஎம்)  உடன் இஜப்பான இணைந்க
யமாக ககம் ஜப்பாழிற்சங்கமம் ஜப்பா ஜப்பானை இந்திய யமாக ககம் ஜப்பாழிற்சங்கங்களின் ஜப்பானமயத்தின்
(சிஐடியு)  கஜப்பானலவர் சத்பீர் சிங்கும் உஜப்பானரயம் ஜப்பாற்றி ஜப்பானைம் ஜப்பார்.  மம் ஜப்பாருதி
சுசூகி யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கள மீகம் ஜப்பா ஜப்பானை சுசூகி மஜம் ஜப்பாடிக்கப்் ஜப்பட்ட வழக்கு ஓர்
"அட்டூழியம்"  என்று கண்டித்க அவர் பின் ஜப்பானைர் எரச்சலூட்டும்
விகமம் ஜப்பாக,  “யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளை வர்க்க சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாரம் ஜப்பாட்டங்கஜப்பானின் விளையும்,
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளை வர்க்க உ இணைர்வுகஜப்பானின் விளையும் மற்றும் யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளை
வர்க்க ஒற்றுஜப்பானமஜப்பானயயும் நசுக்கவும் மவு ஜப்பானைமம் ஜப்பாக்கவும்
பிரமம் ஜப்பாண்டமம் ஜப்பா ஜப்பானை சூழ்ச்சி நடக்கில் சிறைது,” என்று அறிவித்கம் ஜப்பார்.

சிஐடியு, இகர பிரகம் ஜப்பா ஜப்பானை யமாக ககம் ஜப்பாழிற்சங்க கூட்டஜப்பானமப்புகள, மற்றும்
சிபிஎம் மற்றும் அகன் யமாக கநருக்கமம் ஜப்பா ஜப்பானை கூட்டம் ஜப்பாளியும் சக
ஸ்ரம் ஜப்பாலினிச நம் ஜப்பாடம் ஜப்பாளுமன்ல் சிறை கட்சியம் ஜப்பா ஜப்பானை இந்திய கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி (சிபிஐ)  ஆகியஜப்பானவ திட்டமிட்டு மம் ஜப்பாருதி சுசூகி
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கஜப்பானின் விளை கனிஜப்பானமப்் ஜப்படுத்தி ஜப்பானவத்துளின் விளை ஜப்பானை என்் ஜப்பசுசூகி மக
யகம் ஜப்பார்த்கமம் ஜப்பாகும்.  சுசூகி மஜம் ஜப்பாடிக்கப்் ஜப்பட்ட வழக்கில் சிக்க
ஜப்பானவக்கப்் ஜப்பட்ட மற்றும் ் ஜப்பம் ஜப்பாதிக்கப்் ஜப்பட்ட அந்க யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களின்
கதிஜப்பானயக் குறித்து அவர்களின் ் ஜப்பத்திரஜப்பானககளில்,  சுசூகி ம் ஜப்பரணிகள
மற்றும் பில் சிறை யமாக க் ஜப்பம் ஜப்பாது நிகழ்வுகளில் எதுவும் குறிப்பிடுவசுசூகி மக
இல்ஜப்பானல என்் ஜப்பதும் இதில் உளின் விளைடங்கும்.

நீதிமன்ல் சிறைங்கள மற்றும் யமாக க் ஜப்பம் ஜப்பாலிஜப்பானஸ எதிர்த்து அஜப்பானல் சிறைகூவல்
விடுத்து மீண்டும் மீண்டும் உளளிருப்பு சுசூகி மவஜப்பானலநிறுத்கங்கள
மற்றும் யமாக கவளிநடப்புகஜப்பானின் விளை நடத்துவகன் மூலமம் ஜப்பாக MSWU ஐ
உருவம் ஜப்பாக்கிய மம் ஜப்பாருதி சுசூகி யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களின்
சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பார்கு இணைமிக்க முன்னுகம் ஜப்பார இணைத்ஜப்பானகக் குறித்து
ஸ்ரம் ஜப்பாலினிசவம் ஜப்பாதிகள அஞ்சுகில் சிறைம் ஜப்பார்கள. அஜப்பான ஜப்பானைத்திற்கும் சுசூகி மமலம் ஜப்பாக,
மம் ஜப்பாருதி சுசூகி யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களுக்கு ஆகரஜப்பானவ
அணிதிரட்டுவகற்கம் ஜப்பா ஜப்பானை எந்கயமாக கவம் ஜப்பாரு தீவிர பிரச்சம் ஜப்பாரத்திற்கும், 13
சுசூகி ம் ஜப்பஜப்பானர விடுவிப்் ஜப்பகற்கம் ஜப்பா ஜப்பானை சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாரம் ஜப்பாட்டத்ஜப்பானகயும் அவர்கள எகற்கு
சவம் ஜப்பால் விடுத்கம் ஜப்பார்கசுசூகி மின் விளைம் ஜப்பா அந்க மலிவுஜப்பானழப்பு மற்றும்
் ஜப்பம் ஜப்பாதுகம் ஜப்பாப்் ஜப்பற்ல் சிறை சுசூகி மவஜப்பானலகளுக்கு எதிரம் ஜப்பாக யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளை
வர்க்கத்ஜப்பானக அணிதிரட்டுவகற்கம் ஜப்பா ஜப்பானை சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாரம் ஜப்பாட்டத்ஜப்பானகயும்
இஜப்பான இணைக்க சுசூகி மவண்டியிருக்கும் என்் ஜப்பகம் ஜப்பால்,  அதுசுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பான்ல் சிறையமாக கவம் ஜப்பாரு
தீவிர பிரச்சம் ஜப்பாரமம் ஜப்பா ஜப்பானைது முகலம் ஜப்பாளிமம் ஜப்பார்கள,  கம் ஜப்பாங்கிரஸ் கட்சி
மற்றும் அரசியல் ஸ்கம் ஜப்பா் ஜப்பகத்தின் ஏஜப்பான ஜப்பானையவர்களுட ஜப்பானைம் ஜப்பா ஜப்பானை
அவர்களின் யமாக கச் சௌகரயமம் ஜப்பா ஜப்பானை உல் சிறைவுகஜப்பானின் விளைத் யமாக ககம் ஜப்பாந்கரவு் ஜப்படுத்தும்
என்று அவர்கள உ இணைர்கின்ல் சிறை ஜப்பானைர்.

இந்க சுசூகி மஜம் ஜப்பாடிப்பு வழக்ஜப்பானக அம்் ஜப்பலப்் ஜப்படுத்துவகம் ஜப்பா ஜப்பானைது,  ் ஜப்பரம
வகுப்புவம் ஜப்பாதியம் ஜப்பா ஜப்பானை நசுசூகி மரந்திர சுசூகி மமம் ஜப்பாடி மற்றும் அவரன் பிசுசூகி மஜபி
இக்கு எதிரம் ஜப்பாக நீதிமன்ல் சிறைங்களும் இந்திய குடியரசின் மற்ல் சிறை
அஜப்பானமப்புகளும் ஒரு "ஜ ஜப்பானைநம் ஜப்பாயக"  ் ஜப்பம் ஜப்பாதுகம் ஜப்பாப்பு அர இணைம் ஜப்பாக

3- Indian protest marks seven years of legal vendetta against jailed Maruti Suzuki workers



விின் விளைங்குகின்ல் சிறை ஜப்பானை என்ல் சிறை ஸ்ரம் ஜப்பாலினிசவம் ஜப்பாதிகளின் கூற்று யமாக க் ஜப்பம் ஜப்பாய்
என்் ஜப்பஜப்பானகயும் எடுத்துக்கம் ஜப்பாட்டிவிடும்.

கடந்க டிசம்் ஜப்பரல் யமாக ககம் ஜப்பாழிற்சங்கங்கஜப்பானின் விளை மீறி சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாரம் ஜப்பாட்டத்தில்
இல் சிறைங்கிய இலங்ஜப்பானக சுசூகி மகம் ஜப்பாட்ட யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களில் இருந்து
யமாக கமக்சிக்கன் மத்கம் ஜப்பாசுசூகி மமம் ஜப்பாயமாக கரம் ஜப்பாஸ் யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களின்
கன்னிச்ஜப்பானசயம் ஜப்பா ஜப்பானை சுசூகி மவஜப்பானலநிறுத்கம்,  பிரம் ஜப்பான்சின் "மஞ்சள
சீருஜப்பானட" சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாரம் ஜப்பாட்டங்கள, மற்றும் அல்ஜீரயம் ஜப்பாவில் மிகப்யமாக க் ஜப்பரய
அரசம் ஜப்பாங்க-எதிர்ப்பு சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாரம் ஜப்பாட்டங்கள வஜப்பானரயில் சர்வசுசூகி மகச
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளை வர்க்கத்தின் அதிகரத்து வரும்
சுசூகி மமயமாக கலழச்சியம் ஜப்பா ஜப்பானைது,  இந்க சக்திகஜப்பானின் விளை சுசூகி மஜம் ஜப்பாடிக்கப்் ஜப்பட்ட
வழக்கில் சிக்க ஜப்பானவக்கப்் ஜப்பட்டுளின் விளை மம் ஜப்பாருதி சுசூகி
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்கஜப்பானின் விளைப் ் ஜப்பம் ஜப்பாதுகம் ஜப்பாப்் ஜப்பதில் அணிதிரட்ட முடியும்,
அணித்திரட்டப்் ஜப்பட சுசூகி மவண்டும் என்் ஜப்பஜப்பானகச் சுட்டிக்
கம் ஜப்பாட்டுகின்ல் சிறை ஜப்பானை.

அசுசூகி மகசுசூகி மநரத்தில்,  முகலம் ஜப்பாளித்துவ நீதிமன்ல் சிறைங்கள மற்றும் அரசு
வகிக்கும் ் ஜப்பம் ஜப்பாத்திரத்ஜப்பானக அம்் ஜப்பலப்் ஜப்படுத்துவது ஒரு

இன்றியஜப்பானமயம் ஜப்பா அம்சம் என்் ஜப்பது உளின் விளைடங்கலம் ஜப்பாக வர்க்கப்-
சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பார் ஜப்பானகதிகஜப்பானின் விளை விடுவிப்் ஜப்பகற்கம் ஜப்பா ஜப்பானை சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாரம் ஜப்பாட்டம் என்் ஜப்பது
யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளை வர்க்கத்ஜப்பானகக் கல்வியூட்டுவகற்கும்
அணிதிரட்டுவகற்குமம் ஜப்பா ஜப்பானை ஒரு யமாக கநம்புசுசூகி மகம் ஜப்பாலம் ஜப்பாக சுசூகி மசஜப்பானவயம் ஜப்பாற்ல் சிறை
முடியும்.  ஜிஎம் மற்றும் ஃசுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பார்ட் நிறுவ ஜப்பானைத்தில் இருந்து
நிசம் ஜப்பான் மற்றும் மம் ஜப்பாருதி சுசூகி வஜப்பானரயில் உலகின்
வம் ஜப்பாக ஜப்பானைத்துஜப்பானல் சிறை உற்் ஜப்பத்தியம் ஜப்பாின் விளைர்கள, முகலீட்டம் ஜப்பாின் விளைர் இலம் ஜப்பா் ஜப்பத்ஜப்பானக
அதிகரக்கும் சுசூகி மநம் ஜப்பாக்கில் சுரண்டஜப்பானலத் தீவிரப்் ஜப்படுத்துவகற்கம் ஜப்பாக
உலகின் விளைவில் அந்க யமாக ககம் ஜப்பாழில்துஜப்பானல் சிறையின் மிகப்யமாக க் ஜப்பரும்
மறுசீரஜப்பானமப்பில் இல் சிறைங்கியுளின் விளை நிஜப்பானலஜப்பானமகளின் கீழ்,  மம் ஜப்பாருதி
சுசூகி யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களுக்கம் ஜப்பா ஜப்பானை ஆகரஜப்பானவ
அணிதிரட்டுவகற்கம் ஜப்பா ஜப்பானை சுசூகி ம் ஜப்பம் ஜப்பாரம் ஜப்பாட்டம் என்் ஜப்பது உலயமாக ககங்கிலுமம் ஜப்பா ஜப்பானை
வம் ஜப்பாக ஜப்பானைத்துஜப்பானல் சிறை யமாக ககம் ஜப்பாழிலம் ஜப்பாின் விளைர்களின் ஐக்கியத்ஜப்பானக
ஏற்் ஜப்படுத்துவதிலும் மற்றும் ஒரு சர்வசுசூகி மகச எதிர்கம் ஜப்பாக்குகஜப்பானல
அபிவிருத்தி யமாக கசய்வதிலும் முக்கிய ் ஜப்பம் ஜப்பாத்திரம் வகிக்க முடியும்.

4- Indian protest marks seven years of legal vendetta against jailed Maruti Suzuki workers


