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இந்தியி: 31 மாிருதி சுசுக
 திிழிிலிளர்கள் ள் சகிடிக்கப்பட்ட

குற்றச்கிட்டுகளின் ள் சபரில
பலிகடிக்களிக ிண்டிக்கப்பட்டனர்.

By Kranti Kumara and Keith Jones 14 March 2017

நீதித்துதுற்துறையின ககேலிக்கூத்ூத்தகூத்தாகிய ஒனறில, இந்திய நீதிமன்துறைம ஒனற
பலியகூத்தாக்கேப்பட்ட மகூத்தாருதி சுசுகி  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேளில 13  கபர்

” தகேகூத்தாதுறிலக் குற்்துறைம”  புரிந்ூத்தவர்கேளகூத்தாகேவும இனனும 18  கபர் கேிலகேம
மற்றம தீவிர கிரிமினல குற்்துறைங்கேளில ஈடுபட்டூத்தகூத்தாகேவும

உறதி துதிசெய்ூத்தது.

 தகேகூத்தாதுறிலக்குற்்துறைம புரிந்ூத்தூத்தகூத்தாகே கூ்துறைப்பட்டுள்ளவர்கேள்,  அவர்கேளுக்கு
மரண ூத்தண்டதுறன விதிக்கேப்பட கவண்டும எனற வழக்கேகூத்தாடுநர் ூத்தரப்பு
ககேகூத்தாரும நிதுறிலக்கு முகேம தகேகூத்தாடுத்து நிற்கின்துறைனர்.  ஒரு
மிருகேத்ூத்தனமகூத்தான மலிவு-உதுறழப்பு கவதுறில முதுற்துறை அதிகேகூத்தாரத்துறூத்த
ுதிசெவகூத்தால  துதிசெய்வூத்தற்கேகூத்தாகே MSI இன மகூத்தாகனுதிசெர் கேகூத்தார் அ துதிசெமபிளி
ஆதுறிலயில உருவகூத்தாக்கேப்பட்ட ஒரு சுகயச்துறுதிசெயகூத்தான  தூத்தகூத்தாழிற்ுதிசெங்கேமகூத்தான
மகூத்தாருதி சுசுகி  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேள் ுதிசெங்கேத்தின (MSWU) ஒட்டு தமகூத்தாத்ூத்த
ூத்ததுறிலதுறமயும இூத்தற்குள்  தகேகூத்தாண்டுவரப்பட்டிருக்கி்துறைது.

MSI நிர்வகூத்தாகேம,  கபகூத்தாலிஸ,  நீதிமன்துறைங்கேள்,  மற்றம இந்தியகூத்தாவின
இரண்டு பிரூத்தகூத்தான  தபருவணிகேக் கேட்சிகேளகூத்தான பகூத்தாரதிய ஜனூத்தகூத்தாக் கேட்சி
மற்றம கேகூத்தாங்கிரஸ கேட்சி ஆகிய அதுறனத்தினது ஒத்துதுறழப்புடனகூத்தான
ஒரு அடகூத்தாவடித்ூத்தனமகூத்தான கஜகூத்தாடிப்புக்கு  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேள்
பலியகூத்தாக்கேப்பட்டுள்ளனர்.

 தவளிப்பதுறடயகூத்தாகே “வர்க்கே நீதி”யின ஒரு வழக்கேகூத்தாகே இருக்கும இதில,
2012  இல ஜூதுறில மகூத்தாூத்தத்தில MSI  இன மகூத்தாகனுதிசெர் ஆதுறிலயில
நிர்வகூத்தாகேத்தின தூண்டுூத்தலில நதுறட தபற்்துறை துறகேகேிலப்பிற்கும அூத்தனகூத்தால
விதுறளந்ூத்த  தநருப்புக்கும -இதில ஆதுறிலயின ஒரு பகுதி
அழிந்ூத்தகூத்தகூத்தாடு நிறவனத்தின ஒரு கமிலகூத்தாளர்  தகேகூத்தாலிலப்பட்டகூத்தார்-
குற்்துறைவியலமுதுற்துறையில  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேள்  தபகூத்தாறப்பகூத்தாக்கேப்பட்டிருந்ூத்தனர்.

இந்தியகூத்தாவின ூத்ததுறிலநகேரும மிகேப் தபரும நகேரமுமகூத்தான  தடலலியின
பு்துறைநகேர்ப்பகுதியில உருவகூத்தாகியிருந்ூத்த ஒரு மிகேப் தபரும வகூத்தாகேன
உற்பத்தி துறமயமகூத்தான குர்கேகூத்தான-மகூத்தாகனுதிசெர்  தூத்தகூத்தாழிற்கபட்துறடப்
பகுதி தயங்கும நிிலவுகின்துறை மலிவு கூலிகேள்,  ஸதிரமற்்துறை ஒப்பந்ூத்த-
உதுறழப்பு கவதுறிலகேள் மற்றம மிகேக் கேடுதுறமயகூத்தான உற்பத்தி
இிலக்குகேள் ஆகியவற்றக்கு எழுந்ூத்த கபகூத்தார்க்குணமிக்கே ஒரு
எதிர்ப்பின துறமயமகூத்தாகே இந்ூத்த ஆதுறில திகேழ்வூத்தகூத்தால  தபருவணிகேங்கேளும
இந்திய அரசும மகூத்தாகனுதிசெர் MSI  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்பதுறடயின மீது
குறிதுறவக்கின்துறைன. நிர்வகூத்தாகேத்தின மிரட்டலகேள், அரசின ஒடுக்குமுதுற்துறை,
நிறவனத்தின ஒரு எடுபிடி  தூத்தகூத்தாழிற்ுதிசெங்கேம மற்றம பகூத்தாரமபரியமகூத்தான
 தூத்தகூத்தாழிற்ுதிசெங்கே அதுறமப்புகேள் இதுறவ அத்ூத்ததுறனதுறயயும மீறி மகூத்தாகனுதிசெர்
MSI  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேள் 2011  இல வரிதுறுதிசெயகூத்தாய் பு்துறைக்கேணிப்பு
கபகூத்தாரகூத்தாட்டங்கேதுறளயும உள்ளிருப்பு கபகூத்தாரகூத்தாட்டங்கேதுறளயும நடத்தினர்.

31  கபர் மீது குற்்துறைத்துறூத்த உறதிப்படுத்தியதில,  குர்கேகூத்தான மகூத்தாவட்ட
நீதிமன்துறைமகூத்தானது வழக்கேகூத்தாடும ூத்தரப்பின வகூத்தாூத்தத்தில இருந்ூத்த
அப்பட்டமகூத்தான ஓட்துறடகேதுறளயும  தபகூத்தாருத்ூத்தமினதுறமகேதுறளயும

கவண்டு தமனக்துறை கேண்டு தகேகூத்தாள்ளகூத்தாது விட்டிருந்ூத்தகூத்தகூத்தாடு,
 தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேளுக்கு எதிரகூத்தான ஆூத்தகூத்தாரங்கேளின  தபருமபகுதி
கபகூத்தாலியகூத்தானதுறவ என ூத்தகூத்தான முனனர் கூறியிருந்ூத்ததுறூத்தயும கூட
 தகேகூத்தாஞ்ுதிசெமும கூச்ுதிசெமினறி ஒதுக்கிதுறவத்திருந்ூத்தது.
குற்்துறைமுதிசெகூத்தாட்டப்பட்டவர்கேளில பிலருக்கேகூத்தாகே வகூத்தாூத்தகூத்தாடிய வழக்கேறிஞரகூத்தான
 தர தபக்கேகூத்தா ஜகூத்தான கூறமகபகூத்தாது,  நீதிமன்துறைமகூத்தானது ூத்தனது தீர்ப்பில
-இனனும முழுதுறமயகூத்தாகே  தவளியகூத்தாகியிருக்கேவிலதுறில-  “ஆூத்தகூத்தார
கஜகூத்தாடிப்பு”  இருந்ூத்தது மற்றம கபகூத்தாலிசுக்கும மகூத்தாருதி சுசுகி
நிர்வகூத்தாகேத்துக்கும இதுறடயில “ஒத்துதுறழப்பு”  இருந்ூத்தது என்துறை
பிரதிவகூத்தாதி ூத்தரப்பின வகூத்தாூத்தத்துடன உடனபட கவண்டியிருந்ூத்தது எனற
 தூத்தரிவித்ூத்தகூத்தார்.

வழக்கேகூத்தாடுநர் ூத்தரப்பு மிகேவும பிலவீனமகூத்தானூத்தகூத்தாய் மற்றம
ுதிசெமருதிசெப்பட்டூத்தகூத்தாய் இருந்ூத்த நிதுறிலயில, நீதிமன்துறைம, இந்ூத்த 31 கபருடன
குதிசெர்த்து 2012  ஜூதுறில-ஆகேஸடில துறகேது  துதிசெய்யப்பட்டு குற்்துறைச்ுதிசெகூத்தாட்டு
சுமத்ூத்தப்பட்டிருந்ூத்த 117  மற்்துறை MSI  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேதுறள முற்றிலுமகூத்தாகே
விடுூத்ததுறில  துதிசெய்ூத்தது.

”148  கபரில 117  கபர் அத்ூத்ததுறன குற்்துறைச்ுதிசெகூத்தாட்டுகேளில இருந்தும
விடுவிக்கேப்பட்டிருக்கி்துறைகூத்தார்கேள்”  என்துறைகூத்தால “அது  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேளுக்கு
எதிரகூத்தான ஆூத்தகூத்தாரங்கேள் முழுதுறமயகூத்தாகே கஜகூத்தாடிக்கேப்பட்டதுறவயகூத்தாகே
இருந்ூத்ததுறூத்தகய அமபிலப்படுத்துகி்துறைது எனபதுறூத்த மட்டுகம எனனகூத்தால
 துதிசெகூத்தாலில முடியும” என்துறைகூத்தார் ஜகூத்தான.

2012  ஜூதுறில 18  துறகேகேிலப்பு குறித்ூத்த எந்ூத்த சுயகூத்தாதீனமகூத்தான
விுதிசெகூத்தாரதுறணதுறயயும கபகூத்தாலிஸ நடத்ூத்தவிலதுறில எனபதுறூத்த பிரதிவகூத்தாதிகேள்
ூத்தரப்பு கேகூத்தாட்டியது.  நிறவனம “ுதிசெந்கூத்தகேத்திற்குரியவர்கேளகூத்தாகே”
விநிகயகூத்தாகித்ூத்த ஒரு பட்டியலின அடிப்பதுறடயில அவர்கேள்
 தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேதுறள துறகேது துதிசெய்திருந்ூத்தனர்.  வழக்கேகூத்தாடுநர் ூத்தரப்பின
ுதிசெகூத்தாட்சிகேள் அவர்கேள் யகூத்தாருக்கு எதிரகூத்தாகே ுதிசெகூத்தாட்சியம கூறினகூத்தார்கேகளகூத்தா
அவர்கேதுறள அதுறடயகூத்தாளம கேகூத்தாட்டமுடியகூத்தாதிருந்ூத்த நிதுறில மீண்டும
மீண்டும வந்திருந்ூத்தது.  பிரதிவகூத்தாதிகேள் ூத்தரப்பு கவண்டியும கூட
ுதிசெமபவம குறித்ூத்த சிசிடிவி ஒளிப்பதிவுகேள் (CCTV  footage)

வழங்கேப்படவிலதுறில.

அரசின வழக்கிற்கு துறமயமகூத்தாகே இருந்ூத்த வகூத்தாூத்தகம  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேள்
ஆதுறிலக்குத் தீதுறவத்ூத்தகூத்தார்கேள் எனபது ூத்தகூத்தான, ஆனகூத்தால அந்ூத்த  தநருப்பு
எப்படி பற்றியது எனபதுறூத்தக் கேகூத்தாட்டுவூத்தற்ககே வழக்கேகூத்தாடிய ூத்தரப்பு
கூத்தகூத்தாலவியதுறடந்து விட்டது எனுமகபகூத்தாது, அதுறூத்தப் பற்்துறைதுறவத்ூத்தது யகூத்தார்
என எப்படி அது அதுறடயகூத்தாளம கேகூத்தாட்ட முடியும?

ூத்தண்டதுறனவிதிப்பு விவகூத்தாூத்தங்கேளுக்கேகூத்தாகே மகூத்தார்ச் 17
 தவள்ளிக்கிழதுறமயனற நீதிமன்துறைம கூடவிருக்கி்துறைது.

இந்ூத்த கிட்டத்ூத்தட்ட ஐந்ூத்தகூத்தாண்டு கேகூத்தாில ுதிசெட்ட  துதிசெயலமுதுற்துறையின கேகூத்தாிலம
முழுவதிலுகம, வழக்கேகூத்தாடுநர் ூத்தரப்பு பழிவகூத்தாங்கும விூத்தமகூத்தாகேகவ நடந்து



வந்திருக்கி்துறைது.  பில ஆண்டுகேளுக்கு  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேளின பிதுறண
விண்ணப்பங்கேதுறள அது கேடுதுறமயகூத்தாகே எதிர்த்து வந்திருந்ூத்தது
எனபகூத்தகூத்தாடு சிதுற்துறையிலிருந்ூத்த  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேள் துனபுறத்ூத்தப்பட்டு,
மினனதிர்ச்சி,  கேடுதுறமயகூத்தான கேகூத்தால-விரிப்புகேள் மற்றம நீரில
மூழ்கேடித்ூத்தல ஆகியதுறவ உள்ளிட்ட சித்ூத்தரவதுறூத்தகேளுக்கு
உட்படுத்ூத்தப்பட்டனர் எனபூத்தற்கேகூத்தான ஆூத்தகூத்தாரத்துறூத்த அிலட்சியமகூத்தாய்
நிரகூத்தாகேரித்து விட்டது.

ஜியகூத்தாிலகூத்தால -MSI கமிலகூத்தாளருடன இந்ூத்த  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளிக்கு நடந்ூத்த கமகூத்தாூத்தல
ூத்தகூத்தான  தவளிப்பதுறடயகூத்தாகே ஜூதுறில 18 ுதிசெமபவங்கேதுறள தூண்டியிருந்ூத்தது-
மற்றம MSWU  துதிசெயற்குழுவின 12  அங்கேத்ூத்தவர்கேள்  தகேகூத்தாண்ட
“ தகேகூத்தாதுறிலக் குற்்துறைத்துக்குரியவர்கேள்”  என
ஊர்ஜிூத்தப்படுத்ூத்தப்பட்டிருக்கும 13  கபரில சிிலருக்கு அலிலது
அதுறனவருக்கும எதிரகூத்தாய் மரணூத்தண்டதுறன விதிக்கேக் ககேகூத்தாரப்
கபகூத்தாவூத்தகூத்தாகே வழக்கேகூத்தாடுநர் ூத்தரப்பு ஊடகேங்கேளுடன கபசுதுறகேயில
கூறியிருக்கி்துறைது.

 துதிசென்துறை  தவள்ளிக்கிழதுறமயனற குற்்துறைம ஊர்ஜிூத்தம
 துதிசெய்யப்பட்டவர்கேளில மற்்துறை 18  MSI  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேள்  தநடிய
சிதுற்துறைத்ூத்தண்டதுறனகேதுறளக்  தகேகூத்தாண்டு அச்சுறத்ூத்தப்படுகின்துறைனர்.

நீதிமன்துறைம விடுவிக்கேத் ூத்தள்ளப்பட்டிருந்ூத்த 117   தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேளுகம
ஒரு படுபயங்கேர விதுறில தகேகூத்தாடுத்திருக்கின்துறைனர். இத்ூத்ததுறன ஆண்டுகேள்
அவர்கேள் இந்தியகூத்தாவின படுபயங்கேரமகூத்தான சிதுற்துறைச்ுதிசெகூத்தாதுறிலகேளுக்குள்
அதுறடக்கேப்பட்டிருந்ூத்தனர் எனபகூத்தகூத்தாடு,  அவர்கேள் குடுமபத்ூத்தகூத்தாதுறரயும
பிரிந்து அவர்கேளுக்கு எந்ூத்த நிதியகூத்தாூத்தகூத்தாரதுறவயும வழங்கேமுடியகூத்தாமல
ூத்தடுக்கேப்பட்டிருந்ூத்தனர்.  அவர்கேளுக்கு எதிரகூத்தாகே ஆூத்தகூத்தாரங்கேள் ஏதும
இலிலகூத்தாதிருந்ூத்த நிதுறிலயிலும கூட, 2015 மகூத்தார்ச் வதுறரயிலும அவர்கேளில
யகூத்தாருக்கும பிதுறண வழங்கேப்படவிலதுறில.

இவர்கேள் அத்ூத்ததுறன கபருக்கும மகூத்தாருதி சுசுகி கவதுறில
கபகூத்தாயிருக்கி்துறைது.  அப்கபகூத்தாதிருந்ூத்த ஹரியகூத்தானகூத்தாவின மகூத்தாநிில கேகூத்தாங்கிரஸ
கேட்சி அருதிசெகூத்தாங்கேத்தின துதுறணயுடன,  MSI, ூத்தனது  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்
பதுறடயில கேதுறள தயடுப்பு  துதிசெய்வூத்தற்கேகூத்தான ஒரு ுதிசெகூத்தாக்கேகூத்தாகே 2012 ஜூதுறில
துறகேகேிலப்பு மற்றம  தநருப்பு ுதிசெமபவத்துறூத்த பயனபடுத்திக்  தகேகூத்தாண்டது.
ஆதுறிலதுறய மீண்டும தி்துறைப்பூத்தற்கு முனபகூத்தாகே,  கபகூத்தாதுமகூத்தான கீழ்ப்படிவு
இலிலகூத்தாூத்தவர்கேளகூத்தாகே ூத்தகூத்தான கேருதிய 2,300 க்கும அதிகேமகூத்தான நிரந்ூத்தர
மற்றம ஒப்பந்ூத்தத்  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேதுறள அது கவதுறிலநீக்கேம  துதிசெய்ூத்தது.

நீதிமன்துறைம வழங்கேவிருக்கும தீர்ப்புக்கு ககேகூத்தாபமகூத்தான பதிலிறப்பு
கிட்டக்கூடும என்துறை அச்ுதிசெத்தில,  அருதிசெகூத்தாங்கேம குர்கேகூத்தானில மகூத்தார்ச் 15
வதுறர ஐந்து கபருக்கு கமல கூடுவதுறூத்த ுதிசெட்டவிகரகூத்தாூத்தமகூத்தாக்குகின்துறை
இந்தியத் ூத்தண்டதுறனச் ுதிசெட்டம 144 பிரிதுறவ உத்ூத்தரவிட்டது, அத்துடன
“பூத்தட்டத்திற்குரிய இடங்கேளகூத்தாகே”  கூ்துறைப்படும இடங்கேளில 2,500
கபகூத்தாலிதுறுதிசெயும அணிதிரட்டியது.  மகூத்தாகனுதிசெர் ஆதுறிலதுறயச் சுற்றிலும
நூற்றக்கேணக்கில கபகூத்தாலிஸ சூழ்ந்துள்ளனர்.

பலியகூத்தாக்கேப்பட்டுள்ள மகூத்தாகனுதிசெர் MSI   தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேளின பக்கேமகூத்தான
ூத்தங்கேள் ஐக்கியத்துறூத்த  தவளிப்படுத்தும  தபகூத்தாருட்டு, அத்ூத்ததுறன நகூத்தானகு
பகுதி MSI ஆதுறிலகேளின  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேள் மற்றம  தபலகுதிசெகூத்தானிகேகூத்தா
மற்றம FMIக்கு  துதிசெகூத்தாந்ூத்தமகூத்தான வகூத்தாகேன-பகூத்தாகேங்கேள் உற்பத்தி துதுறண
ஆதுறிலகேளின  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேள் உள்ளிட குர்கேகூத்தான-மகூத்தாகனுதிசெரில
30,000 க்கும அதிகேமகூத்தான  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேள் நீதிமன்துறைத்தில தீர்ப்பு
 தவளியகூத்தாகேவிருந்ூத்ததுறூத்த ஒட்டி வியகூத்தாழக்கிழதுறமயனற மதிய உணதுறவப்
பு்துறைக்கேணித்ூத்தனர்.  பிலரும ஆதுறில வகூத்தாயில கூட்டங்கேளில இதுறணந்து
 தகேகூத்தாண்டனர்.

மகூத்தாகனுதிசெர் MSI   தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேளுக்கு எதிரகூத்தான கவட்துறடயகூத்தாடிலகூத்தானது,
கேகூத்தாங்கிரஸ கேட்சி ூத்ததுறிலதுறமயிிலகூத்தான இந்திய மற்றம ஹரியகூத்தானகூத்தா
மகூத்தாநிில அருதிசெகூத்தாங்கேங்கேளின கீழ்  தூத்தகூத்தாடங்கேப்பட்டு ஆூத்தரவளிக்கேப்பட்டது;
பினனர் பகூத்தாஜகே அருதிசெகூத்தாங்கேங்கேள் அவற்துற்துறை பிரதியிட்ட கபகூத்தாதும அது
பிசிறினறி  தூத்தகூத்தாடர்ந்ூத்தது.

குர்கேகூத்தான-மகூத்தாகனுதிசெர்  தூத்தகூத்தாழிற்கபட்துறடப் பகுதியில இருக்கும
 தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேதுறள அச்சுறத்துவூத்தற்கும  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேளது எதிர்ப்துறப
ஒடுக்குவதிலும அடிதுறம உதுறழப்பு நிதுறிலய சுரண்டதுறில
திணிப்பதிலும அரசின மீது நமபிக்துறகே துறவக்கேிலகூத்தாம என்துறை உறதிதுறய
முூத்தலீட்டகூத்தாளர்கேளுக்கு மீண்டும ஏற்படுத்துவூத்தற்கும மகூத்தாருதி-சுசுகி
 தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேதுறள உூத்தகூத்தாரணமகூத்தாக்கே கவண்டும எனபதில இந்தியகூத்தாவின
 தபருவணிகே அரசியல ஸூத்தகூத்தாபகேம தீர்மகூத்தானத்துடன உள்ளது.

2014  இல  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேளது பிதுறண விண்ணப்பங்கேதுறள நிரகூத்தாகேரித்ூத்த
ஹரியகூத்தானகூத்தா உயர்நீதி மன்துறைம முூத்தலீட்டகூத்தாளர்கேளுக்கு ஒரு  துதிசெய்தி
 துதிசெகூத்தாலிலப்படுவது அவசியமகூத்தாய் இருந்ூத்தூத்தகூத்தாகேக் கூறி அதுறூத்த
நியகூத்தாயப்படுத்தியது.  மகூத்தாகனுதிசெர்  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேளின கபகூத்தாரகூத்தாட்டங்கேளும
2012  ஜூதுறில  தகேகூத்தாந்ூத்தளிப்பும “உிலகில இந்தியகூத்தாவின மரியகூத்தாதுறூத்ததுறய
கீழி்துறைக்கியிருந்ூத்தது.  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர் கிளர்ச்சி  தபருகுவூத்தன கேகூத்தாரணத்ூத்தகூத்தால
 தவளிநகூத்தாட்டு முூத்தலீடு நடக்கேகூத்தாமல கபகூத்தாகேக் கூடும”  எனற
உயர்நீதிமன்துறைம  தூத்தரிவித்ூத்தது.

ஜப்பகூத்தாதுறன அடிப்பதுறடயகூத்தாகேக்  தகேகூத்தாண்ட சுசுகி கமகூத்தாட்டகூத்தார் கேகூத்தார்ப்.
நிறவனத்தின ஒரு துதுறணநிறவனமகூத்தான MSI, இந்தியகூத்தாவின
மிகேப் தபரும கேகூத்தார் உற்பத்தி நிறவனமகூத்தாகும.  இந்தியகூத்தாவில இருக்கும
மற்்துறை நகூத்தாடுகேடந்ூத்த நிறவனங்கேதுறளப் கபகூத்தாிலகவ,  இதுவும ஒரு
மிருகேத்ூத்தனமகூத்தான உதுறழப்பு நிதுறிலதுறமகேதுறளத் திணிப்பதில கமகூத்தாுதிசெமகூத்தான
கபர் தபற்்துறைூத்தகூத்தாகும. ுதிசெரகூத்தாுதிசெரியகூத்தான ஊதியங்கேளுக்கேகூத்தாகே ஞகூத்தாயிற்றக்கிழதுறம
ஒருநகூத்தாள் மட்டும விடுப்புடன வகூத்தாரத்தின ஆற நகூத்தாட்கேளும
 தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேள் கேடுதுறமயகூத்தாகே உதுறழக்கின்துறைனர்.  ஒவ் தவகூத்தாரு 12
விநகூத்தாடிக்கும ஒரு புதிய கேகூத்தார் அ துதிசெமபிளியில இருந்து  தவளியில
வருகின்துறை மட்டத்திற்கு அங்கு கவதுறிலயின கவகேம இருக்கி்துறைது.

இந்தியகூத்தாவின பற்கேளற்்துறை மற்றம அமிலகூத்தாக்கேமற்்துறை  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்
ுதிசெட்டங்கேளினகூத்தால பகூத்தாதுகேகூத்தாக்கேப்படகூத்தாூத்த ூத்தற்கேகூத்தாலிகே அலிலது ஒப்பந்ூத்த
 தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேதுறள கநகூத்தாக்கி நிறவனம கமலும கமலும மகூத்தாறி
வந்திருக்கி்துறைது.  2013-2014  மற்றம 2015-16  கேகூத்தாிலத்திற்கு இதுறடயில,
MSI ூத்தனது ஒப்பந்ூத்தத்  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர் எண்ணிக்துறகேதுறய 6,578  இல
இருந்து 10,626 க்கு அூத்தகூத்தாவது 60  ுதிசெூத்தவீூத்தத்திற்கும அதிகேமகூத்தாய்
அதிகேரித்து விட்டிருந்ூத்தது.  அகூத்தகேகூத்தாிலகேட்டத்தில,  அூத்தன நிரந்ூத்தரத்
 தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேளது எண்ணிக்துறகேகயகூத்தா 12,547 இல இருந்து 13,529 க்கு,
அூத்தகூத்தாவது  தவறம 5.7 ுதிசெூத்தவீூத்தம மட்டுகம, அதிகேரித்திருந்ூத்தது.

அதுறனத்திந்திய  தூத்தகூத்தாழிற்ுதிசெங்கே கேகூத்தாங்கிரஸ மற்றம இந்திய
 தூத்தகூத்தாழிற்ுதிசெங்கேங்கேளது துறமயம (CITU) ஆகிய ஸரகூத்தாலினிுதிசெ
ூத்ததுறிலதுறமயிிலகூத்தான  தூத்தகூத்தாழிற்ுதிசெங்கே கூட்டதுறமப்புகேள் குர்கேகூத்தான-மகூத்தாகனுதிசெர்
 தூத்தகூத்தாழிற்கபட்துறடயில கேணிுதிசெமகூத்தான பிருதிசெனனத்துறூத்த  தகேகூத்தாண்டிருக்கின்துறைன
என்துறைநிதுறிலயிலும,  அதுறவ,  பலியகூத்தாக்கேப்பட்ட MSI  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேதுறள
திட்டமிட்டு ூத்தனிதுறமப்படுத்தி வந்திருக்கின்துறைகூத்தகூத்தாடு,  “நீதி”க்கேகூத்தாகே
 தபருநிறவன அரசியலவகூத்தாதிகேள் மற்றம முூத்திலகூத்தாளித்துவ
நீதிமன்துறைங்கேளிடம (AITUC)   குழகூத்தாவுவதில ூத்தங்கேள் முயற்சிகேதுறள
ஒருமுகேப்படுத்துமகூத்தாற அவர்கேளுக்கு ஆகிலகூத்தாுதிசெதுறனயளித்தும
வந்திருக்கின்துறைன.

 தவள்ளிக்கிழதுறம வந்ூத்த தீர்ப்பு, “இந்தியகூத்தாவில உள்ள ஒட்டு தமகூத்தாத்ூத்த
 தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாள வர்க்கேத்துக்கு,  குறிப்பகூத்தாகே குர்கேகூத்தான-மகூத்தாகனுதிசெர் முூத்தல
நீமரகூத்தானகூத்தா வதுறரயகூத்தான  தூத்தகூத்தாழிற்கபட்துறடத்  தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேளுக்கு”
எதிரகூத்தாகே இயக்கேப்பட்ட ஒரு “ தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்-விகரகூத்தாூத்த அரசியல தீர்ப்பு”
என MSWU இதுறடக்கேகூத்தாில  துதிசெயற்குழு மகூத்தார்ச் 11 அனற ஒரு அறிக்துறகே
 தவளியிட்டது.

“ தூத்தகூத்தாழிிலகூத்தாளர்கேளது உரிதுறமகேளுக்கு குரல தகேகூத்தாடுத்ூத்தன”  எனபூத்தகூத்தாலும
“ஒப்பந்ூத்த கவதுறிலமுதுற்துறை,  தகேகூத்தாடூரமகூத்தான கவதுறில நிதுறிலதுறமகேள், மலிவு
ஊதியங்கேள்”  ஆகியவற்துற்துறையும MSI இன “அருதிசெகூத்தாங்கே
உூத்தவியுடனகூத்தான”  “சுரண்டல மற்றம ஒடுக்குமுதுற்துறை”  ஆட்சிதுறயயும
ுதிசெவகூத்தால  துதிசெய்ூத்தன எனபூத்தகூத்தாலும மட்டுகம MSWUம அூத்தன ூத்ததுறிலதுறமயும
“குறிதுறவக்கேப்பட்டன” எனற அது  தூத்தரிவித்ூத்தது.


