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இந்தியியாவில் ் ஜலியாடிப்பு வழக்கில்
சிக்க ்க வவக்கப்பட்ட ்பட்ட மியாருதி சூசுகி

 திியாழிிலியாளர்களுக்கு ஆிரவ
 தபருகுகிறத

By Jerry White, 21 March 2017 

இந்தியியாவின் மிகப்ிகப்பமிகப்பெரிய கியார் உற்மிகப்பெத்தி ஆற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலையில் தி ஆலையில் ஜ்தி ஆலையில் ஜூற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை 2012  ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்

ம ியாொலுக்குப் பின்னர்,  ிகப்பகியாற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலைக் குற்றச்ச்சியாட்டுக்களின் சிக்கற்பத்தி ஆலளின் சிக்கவைக்கப்மிகப்பெட்ட 13
ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்களுக்கு ஒரு நீதி ன்றம் ஆயுள் ொண்டற்பத்தி ஆலன ளின் சிக்கவைழங்கியதும்,
இந்தியியாவின் ொற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலைநகைநகரியான ிகப்படல்லிற்பத்தி ஆலய அடுத்துள்ள  ியாமனச்சர்-குர்கியாவ
ிகப்பொியாழில்துற்பத்தி ஆலற மிகப்பெகுதியில் ிகப்பமிகப்பெருந்திைநகரளியான  க்களிற்பத்தி ஆலடமய மகியாமிகப்பெம் அதிகரித்து
ளின் சிக்கவைருகிறது.

குர்கியாவ  ியாளின் சிக்கவைட்ட நீதி ன்றத்தில் அந்ொ ொண்டற்பத்தி ஆலனகள் ளின் சிக்கவைியாசிக்கப்மிகப்பெட்டு ிகப்பளின் சிக்கவைறும் சிஉற்பத்தி ஆலை
 ணிமநைநகரத்தில்,   ியாருதி சுசூகி ஆற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலையிலும்  ற்றும்  ியாமனச்சற்பத்தி ஆலைநகரச் சுற்றியுள்ள
வினிமயியாக ஆற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலைகளிலும் 30,000  ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கள்,  நிர்ளின் சிக்கவைியாகத்தின் எட்டு நியாள்
ச்சம்மிகப்பெள ிகப்பளின் சிக்கவைட்டு அச்சுறுத்ொல்களுக்கு இற்பத்தி ஆலடயிலும்,  ஒரு  ணி மநைநகரம் "மளின் சிக்கவைமளின் சிக்கவைற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை
ிகப்பச்சய்ய  றுத்துள்ளனர்".  இந்ொ நடளின் சிக்கவைடிக்ற்பத்தி ஆலக தி ஆலையில் ஜ்தி ஆலையில் ஜூற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை 2012  ம ியாொலின்
கியாட்சிக்கள ியான  ியாமனச்சரில் உள்ள  ியாருதி சுசூகி உற்மிகப்பெத்தி ஆற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலையிலும்,
குர்கியாவில் உள்ள  ற்ிகப்பறியாரு உற்மிகப்பெத்தி ஆற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலையிலும்,   ியாருதி சுசூகி மிகப்பெளின் சிக்கவைர்ட்ற்பத்தி ஆலைநகரன்,
சுசூகி ம ியாட்டியார்ற்பத்தி ஆலச்சக்கிள் இந்தியியா  ற்றும் இன்னும் இைநகரண்டு ளின் சிக்கவைியாகன உற்மிகப்பெத்தி
மிகப்பெியாகங்கள் ொயியாரிப்பு நிறுளின் சிக்கவைனங்களில் உற்மிகப்பெத்திற்பத்தி ஆலய நிறுத்தியது.

ச்சனிக்கிழற்பத்தி ஆல  மளின் சிக்கவைற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலைநிறுத்ொதிற்கு அற்பத்தி ஆலழப்புவிடுத்திருந்ொ அப்மிகப்பெகுதியின் ஆறு
ிகப்பொியாழிற்ச்சங்கங்கள்,   ியார்ச் 25  ளின் சிக்கவைற்பத்தி ஆலைநகரயில் குர்கியாவில் அதிகியாரிகள் திணித்துள்ள 5
அல்உற்பத்தி ஆலைது அொற்கு ம ற்மிகப்பெட்ட நமிகப்பெர்கள் ஒன்று கூடுளின் சிக்கவைது மீொியான ஒரு ொற்பத்தி ஆலடற்பத்தி ஆலய
எதிர்த்து  ியாமனச்சரில்  ியார்ச் 23  மமிகப்பெியாைநகரியாட்ட மமிகப்பெைநகரணிக்கு அற்பத்தி ஆலழப்புவிடுத்துள்ளன.
இத்ொற்பத்தி ஆலடயியானது,  துல்லிய ியாக  ியாருதி சுசூகி ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கள் மீொியான மதி ஆலையில் ஜியாடிப்பு
ளின் சிக்கவைழக்கு மீது மிகப்பெியாரிய ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர் எதிர்ப்பு குறித்து அற்பத்தி ஆலளின் சிக்கவை அஞ்சுளின் சிக்கவைொியாஉற்பத்தி ஆலைியாகும்.

நிறுளின் சிக்கவைனத்தின் ஒரு ொற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலையியாட்டி ிகப்பொியாழிற்ச்சங்கத்திற்கு எதிைநகரியான ஒரு எதிர்ப்பினூடியாக
 ியாமனச்சர் ஆற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்களியால் உருளின் சிக்கவைியாக்கப்மிகப்பெட்ட  ியாருதி சுசூகி ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்
ிகப்பொியாழிற்ச்சங்கம் (MSWU), ஏப்ைநகரல் 4  அன்று நியாடுொழுவிய ஒரு மமிகப்பெியாைநகரியாட்டத்திற்கு
திட்டமிட்டு ளின் சிக்கவைருளின் சிக்கவைொியாகவும் ிகப்பொரிவிக்கிறது.

MSWU ொற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலைளின் சிக்கவைர் ைநகரியாம் ிகப்ப ஹர்  ற்றும் அந்ொ ிகப்பொியாழிற்ச்சங்கத்தின் ஏற்பத்தி ஆலனய மிகப்பெதிிகப்பனியாரு
நிர்ளின் சிக்கவைியாக அங்கத்ொளின் சிக்கவைர்களும் ஆயுள் ொண்டற்பத்தி ஆலன விதிக்கப்மிகப்பெட்ட 13  மமிகப்பெரில்
உள்ளடங்குளின் சிக்கவைர்.

சிக்க ற்பத்தி ஆலளின் சிக்கவைக்கப்மிகப்பெட்ட ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கள் சிஉற்பத்தி ஆலைருக்கியான ஒரு பிைநகரதிளின் சிக்கவைியாதி ளின் சிக்கவைழக்கறிஞர்
ைநகரியாமதி ஆலையில் ஜந்திைநகர மிகப்பெொக்,  உஉற்பத்தி ஆலைக மச்சியாச்சலிச்ச ளின் சிக்கவைற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலைத் ொள ிகப்பச்சய்தியியாளர் ஒருளின் சிக்கவைரிடம்
கூறுற்பத்தி ஆலகயில், “இந்ொ நீதித்துற்பத்தி ஆலற முொஉற்பத்தி ஆலைியாளித்துளின் சிக்கவை  மனியாநிற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை ிகப்பகியாண்டளின் சிக்கவைர்கற்பத்தி ஆலளக்
ிகப்பகியாண்டுள்ளது.  இந்ொ முொஉற்பத்தி ஆலைியாளித்துளின் சிக்கவை ச்சமூகத்தில் மிகப்பெணக்கியாைநகரர்கள் அளின் சிக்கவைர்களிடம்
அற்பத்தி ஆலனத்து விொ ியான ளின் சிக்கவைழிளின் சிக்கவைற்பத்தி ஆலககற்பத்தி ஆலளயும் ிகப்பகியாண்டுள்ளனர்,  நீதிமிகப்பெதிகற்பத்தி ஆலளயும் கூட,”
என்றியார்.

ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கள் அளின் சிக்கவைர்கள் மீொியான ொண்டற்பத்தி ஆலனகள்  ற்றும் குற்றத்தீர்ப்பு மீது உயர்
நீதி ன்றத்தில் முற்பத்தி ஆலறயீடு ிகப்பச்சய்யஉற்பத்தி ஆலைியாிகப்ப ன மிகப்பெொக் ிகப்பொரிவித்ொியார்.  “குற்றத் தீர்ப்பு
ளின் சிக்கவைழங்கப்மிகப்பெட்ட இந்ொ 13  ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்களுக்கு எதிைநகரியாக ிகப்பகியாற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை குற்றச்ச்சியாட்டுகற்பத்தி ஆலள
நிரூபிப்மிகப்பெொற்கியான மகியாப்பில் எந்ொ ஆொியாைநகரமும் இல்ற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை,”  என்றளின் சிக்கவைர் ிகப்பொரிவித்ொியார்.
“ஆனியால் இந்ொ மமிகப்பெியாைநகரியாட்டம் முொஉற்பத்தி ஆலைியாளித்துளின் சிக்கவை ச்சமூகத்திற்கு எதிைநகரியான மமிகப்பெியாைநகரியாட்டம்
என்மிகப்பெொியால் இதுமமிகப்பெியான்றிகப்பளின் சிக்கவைியாரு ளின் சிக்கவைழக்கில் என்ன முடிவு ளின் சிக்கவைருிகப்ப ன்று என்னியால்

உறுதியியாக கூற முடியியாது. இது ஆண்டுக்கணக்கில் நீண்டு ிகப்பகியாண்மட மமிகப்பெியாகஉற்பத்தி ஆலைியாம்
…  ம லும் இறுதி தீர்ப்பு ளின் சிக்கவைரும் ளின் சிக்கவைற்பத்தி ஆலைநகரயில் இந்ொ 13  மமிகப்பெரும் மிகப்பெஉற்பத்தி ஆலைளின் சிக்கவைந்ொ ியாக
கியாளின் சிக்கவைலிமஉற்பத்தி ஆலைமய ற்பத்தி ஆலளின் சிக்கவைக்கப்மிகப்பெட்டிருப்மிகப்பெியார்கள்.”

ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்களிற்பத்தி ஆலடமய அதிகரித்து ளின் சிக்கவைரும் எதிர்ப்ற்பத்தி ஆலமிகப்பெ ிகப்பளின் சிக்கவைளிப்மிகப்பெடுத்தும் விொ ியாக,
 ியாருதி சுசூகியின் இற்பத்தி ஆலண ஆற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலையினது ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளி ஒருளின் சிக்கவைர் ஹிந்துஸ்ொியான்
ற்பத்தி ஆலடம்ஸிற்கு கூறுற்பத்தி ஆலகயில், “இன்று  ியாருதியில் நடந்துள்ளது,  நியாற்பத்தி ஆலள நியாங்களும்
சிற்பத்தி ஆலறயில் இருக்க மளின் சிக்கவைண்டியிருக்கஉற்பத்தி ஆலைியாம்.  எங்கள் மொியாழர்கள் விடுவிக்கப்மிகப்பெட
மளின் சிக்கவைண்டுிகப்ப ன நியாங்கள் விரும்புகிமறியாம்,  ஆனியால் மளின் சிக்கவைிகப்பறந்ொ ிகப்பொியாழிற்ச்சங்கத்ற்பத்தி ஆலொக்
கியாட்டிலும் அதிக ியாகமளின் சிக்கவை  ியாருதி ஏற்கனமளின் சிக்கவை எங்கற்பத்தி ஆலள ஐக்கியப்மிகப்பெடுத்தி உள்ளது,”
என்றியார்.

ச்சந்தீப் தில்உற்பத்தி ஆலைன்,  ைநகரியாம் பிஉற்பத்தி ஆலைியாஸ்,  ச்சைநகரப்ஜீத் சிங்,  மிகப்பெளின் சிக்கவைன் கு ியார்,  மச்சியாஹன் கு ியார்,
அஜ் ர் சிங்,  சுமைநகரஷ் கு ியார்,  அ ர்ஜீத்,  ொன்ைநகரியாஜ் மிகப்பெியாம்பி,  பிைநகரதீப் குஜ்தி ஆலையில் ஜியார்,
மயியாமகஷ்  ற்றும் ஜியியாஉற்பத்தி ஆலைியால் ஆகிமயியார்,  ைநகரியாம் ிகப்ப ஹருடன் மச்சர்ந்து,  ஆயுள்
ொண்டற்பத்தி ஆலனற்பத்தி ஆலய முகங்ிகப்பகியாடுக்கும் ஏற்பத்தி ஆலனயளின் சிக்கவைர்கள் ஆளின் சிக்கவைர்.

இந்ொ ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கள்,  இந்தியியாவின் பிைநகரொியான அைநகரசியல் கட்சிகளியான கியாங்கிைநகரஸ்
கட்சி  ற்றும் இந்து ம உற்பத்தி ஆலைியாதிக்களின் சிக்கவைியாொ மிகப்பெியாைநகரதிய தி ஆலையில் ஜனொியா கட்சி (பிமதி ஆலையில் ஜபி)
ஆகியளின் சிக்கவைற்றின் முழு ஒத்துற்பத்தி ஆலழப்புடன்,  சுசூகி ிகப்பமிகப்பெருநிறுளின் சிக்கவைனம்,  ிகப்பமிகப்பெியாலிஸ்  ற்றும்
நீதித்துற்பத்தி ஆலற அதிகியாரிகளியால் நடத்ொப்மிகப்பெட்ட ஈவிைநகரக்க ற்ற மதி ஆலையில் ஜியாடிப்பிற்கு இற்பத்தி ஆலைநகரயியாகி
உள்ளனர்.

நியான்கியாம் அகிஉற்பத்தி ஆலைத்தின் அற்பத்தி ஆலனத்துஉற்பத்தி ஆலைகக் குழு இந்ொ மகலிக்கூத்ற்பத்தி ஆலொ எதிர்க்க ஒரு
ச்சர்ளின் சிக்கவைமொச்ச மிகப்பெியாதுகியாப்பு பிைநகரச்ச்சியாைநகரத்ற்பத்தி ஆலொ ிகப்பொியாடங்கியுள்ளதுடன்,  இந்ொ  ியாருதி சுசூகி
ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கற்பத்தி ஆலள உடனடியியாக விடுவிக்கவும் மகியாருகிறது.  உஉற்பத்தி ஆலைிகப்பகங்கிலும்
இருந்து ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கள்  ற்றும் தி ஆலையில் ஜனநியாயக உரிற்பத்தி ஆல களுக்கியான மிகப்பெியாதுகியாளின் சிக்கவைஉற்பத்தி ஆலைர்களியால்
ஏற்கனமளின் சிக்கவை ஒரு இற்பத்தி ஆலணயளின் சிக்கவைழி  னு ற்பத்தி ஆலகிகப்பயழுத்திடப்மிகப்பெட்டு ளின் சிக்கவைருகிறது.

அந்ொ ஆற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை ொளத்தில் தி ஆலையில் ஜ்தி ஆலையில் ஜூற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை 18,  2012  அன்று நிர்ளின் சிக்கவைியாகம் தூண்டிவிட்ட ஒரு
ற்பத்தி ஆலககஉற்பத்தி ஆலைப்பிற்கு இற்பத்தி ஆலடமய, திடீிகப்பைநகரன புதிைநகரியான விொத்தில் ஏற்மிகப்பெட்ட ிகப்பநருப்பில் மூச்சுத்
திணறி  னிொளின் சிக்கவைள ம உற்பத்தி ஆலைியாளர் அளின் சிக்கவைனிஷ் கு ியார் மொவ இறந்ொியார் என்மிகப்பெமொ இந்ொ
மதி ஆலையில் ஜியாடிப்பு ளின் சிக்கவைழக்கிற்கியான ச்சியாக்குமமிகப்பெியாக்கியாக இருந்ொது.  ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்களுக்கு
அனுொியாமிகப்பெ ியாக இருந்ொளின் சிக்கவைரும்,   ியார்ச் 1,  2012  இல் MSWU ஐ மிகப்பெதிவு ிகப்பச்சய்ய
ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்களுக்கு உொவியளின் சிக்கவைரு ியான மொவ இன்  ைநகரணத்துடன்,  MWSU  நிர்ளின் சிக்கவைியாக
அங்கத்ொளின் சிக்கவைர்கள் ஏமொனும் விொத்தில் ச்சம்மிகப்பெந்ொப்மிகப்பெட்டிருந்ொியார்கள் என்மிகப்பெொற்கு அங்மக
முற்றிலு ியாக எந்ொ ஆொியாைநகரமும் இல்ற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை என்மிகப்பெது ஒருபுறம் இருந்ொியாலும், எந்ொிகப்பளின் சிக்கவைியாரு
ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளரும் அச்ச்சம்மிகப்பெளின் சிக்கவைத்துடன் ச்சம்மிகப்பெந்ொப்மிகப்பெட்டிருந்ொியார்கள் என்மிகப்பெொற்கும் கூட
அங்மக எந்ொ ஆொியாைநகரமும் இல்ற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை.

ஆற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை ொளத்தில் ஒரு ம ற்மிகப்பெியார்ற்பத்தி ஆலளின் சிக்கவையியாளர் தி ஆலையில் ஜியாதி அடிப்மிகப்பெற்பத்தி ஆலடயில் அளின் சிக்கவைதூறியாக மமிகப்பெசி,
ஜியியாஉற்பத்தி ஆலைியால் எனும் ஒரு ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளிற்பத்தி ஆலய அளின் சிக்கவை ியானப்மிகப்பெடுத்திய மமிகப்பெியாதுொியான் தி ஆலையில் ஜ்தி ஆலையில் ஜூற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை 18
ற்பத்தி ஆலகக்கஉற்பத்தி ஆலைப்பு ிகப்பொியாடங்கியது.   ற்ற ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கள் அந்ொ ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளருக்கு
ஆொைநகரளின் சிக்கவைியாக ளின் சிக்கவைந்ொ மமிகப்பெியாது,  ஏற்கனமளின் சிக்கவை ஆற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலையில் மிகப்பெஉற்பத்தி ஆலை ியாக நிறுத்ொப்மிகப்பெட்டிருந்ொ
ொனியியார் மிகப்பெியாதுகியாப்பு மச்சற்பத்தி ஆலளின் சிக்கவை ஆட்கள் ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்களுடன் ளின் சிக்கவைன்முற்பத்தி ஆலறயியான
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ம ியாொலில் ஈடுமிகப்பெட்டனர்,  அப்மமிகப்பெியாது ஏற்மிகப்பெட்ட ிகப்பநருப்புத்ொியான் ஆற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலையின் ஒரு
மிகப்பெகுதிற்பத்தி ஆலய நியாச்ச ியாக்கியது.

 ியாருதி சுசூகி ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கள் மீொியான மதி ஆலையில் ஜியாடிப்பு ளின் சிக்கவைழக்கில்,  ஜியியாஉற்பத்தி ஆலைியால் "பிைநகரொியான
குற்றளின் சிக்கவைியாளியியாக"  இருந்ொியார் என்மிகப்பெமொியாடு,  ஆயுள் ொண்டற்பத்தி ஆலன ளின் சிக்கவைழங்கப்மிகப்பெட்ட
மிகப்பென்னிிகப்பைநகரண்டு MSWU நிர்ளின் சிக்கவைியாக அங்கத்ொளின் சிக்கவைர்களுடன் மச்சர்ந்து அளின் சிக்கவைருக்கும் ஆயுள்
ொண்டற்பத்தி ஆலன ளின் சிக்கவைழங்கப்மிகப்பெட்டுள்ளது.

தி ஆலையில் ஜ்தி ஆலையில் ஜூற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை 18  ற்பத்தி ஆலககஉற்பத்தி ஆலைப்ற்பத்தி ஆலமிகப்பெ அடுத்து,  அைநகரச்சியாங்கமும் அைநகரசு எந்திைநகரமும்,  அந்ொ
ளின் சிக்கவைியாகனத்துற்பத்தி ஆலற நிறுளின் சிக்கவைனத்துடன் கூட்டு மச்சர்ந்து,  MSWU ஐ  ற்றும்
ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்களின் எந்ொிகப்பளின் சிக்கவைியாரு எதிர்ப்ற்பத்தி ஆலமிகப்பெயும் நசுக்கும் மநியாக்கில் கடுற்பத்தி ஆல யியான
அைநகரசு ஒடுக்குமுற்பத்தி ஆலற நடளின் சிக்கவைடிக்ற்பத்தி ஆலகற்பத்தி ஆலய கட்டவிழ்த்துவிட்டன.  ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கள்
ளின் சிக்கவைியாழுமிடங்களுக்குள் ிகப்பமிகப்பெியாலிஸ் நுற்பத்தி ஆலழந்ொதுடன்,  சுசூகி நிர்ளின் சிக்கவைியாகம் ளின் சிக்கவைழங்கிய
"ச்சந்மொகத்திற்குரியளின் சிக்கவைர்கள்"  மிகப்பெட்டியலின் அடிப்மிகப்பெற்பத்தி ஆலடயில்,  நூற்றுக் கணக்கியான
ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கற்பத்தி ஆலள அடித்து ற்பத்தி ஆலகது ிகப்பச்சய்ொது.  பின்னர் அந்நிறுளின் சிக்கவைனம் ஆற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை
கொளின் சிக்கவைற்பத்தி ஆலடப்பு ிகப்பச்சய்ொதுடன்,  ஆகஸ்ட் 2012  இல் 2,300  ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கற்பத்தி ஆலள
மளின் சிக்கவைற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலையிலிருந்து நீக்கி மளின் சிக்கவைறு ஆட்கற்பத்தி ஆலளக் ிகப்பகியாண்டு பிைநகரதியீடு ிகப்பச்சய்து
கற்பத்தி ஆலளிகப்பயடுப்பு நடியாத்தியது.

இந்ொ இைநகரகசிய மளின் சிக்கவைட்ற்பத்தி ஆலடயியாடல்,  ஓைநகரியாண்டுக்கும் அதிக ியான கியாஉற்பத்தி ஆலைம் நடந்திருந்ொ
ற்பத்தி ஆலொரிய ியான மமிகப்பெியாைநகரியாட்டத்திற்குப் பின்னர் நடந்திருந்ொது,  அப்மமிகப்பெியாைநகரியாட்டங்களில்
ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கள் மீண்டும் மீண்டும் ிகப்பளின் சிக்கவைளிநடப்புகள்  ற்றும் உள்ளிருப்பு
மளின் சிக்கவைற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலைநிறுத்ொங்கள் ம ற்ிகப்பகியாண்டமொியாடு,  நிறுளின் சிக்கவைன ொற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலையியாட்டி ிகப்பொியாழிற்ச்சங்கத்ற்பத்தி ஆலொ
எதிர்ப்பு ிகப்பளின் சிக்கவைற்றிகைநகர ியாக அளின் சிக்கவைர்களின் மகியாரிக்ற்பத்தி ஆலககளுக்கியாக மமிகப்பெியாைநகரியாட MSWU ஐ
உருளின் சிக்கவைியாக்கினியார்கள்.  ிகப்பளின் சிக்கவைறுக்கப்மிகப்பெட்ட ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர் ஒப்மிகப்பெந்ொ முற்பத்தி ஆலறற்பத்தி ஆலயக் ற்பத்தி ஆலகவிட
மளின் சிக்கவைண்டும் என்மிகப்பெமொ இளின் சிக்கவைற்றின்  த்தியில் உள்ளது,  இந்ொ முற்பத்தி ஆலறயியானது ஆயிைநகரக்
கணக்கியான  லிவுகூலி ொற்கியாலிக ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கற்பத்தி ஆலள நியமிக்கவும், அளின் சிக்கவைர்கள் முழு
மநைநகர நிற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலைற்பத்தி ஆல களுக்கு ொகுதியற்பத்தி ஆலடளின் சிக்கவைொற்கு முன்னொியாக அளின் சிக்கவைர்கற்பத்தி ஆலள
மளின் சிக்கவைற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலையிலிருந்து நீக்கவும் சுசூகி நிறுளின் சிக்கவைனத்ற்பத்தி ஆலொ அனு திக்கிறது.  ஏழு  ியாொங்கள்
ஒப்மிகப்பெந்ொத்தில் ற்பத்தி ஆலளின் சிக்கவைக்கப்மிகப்பெட்டு பின்னர் ஐந்து  ியாொங்களுக்கு ிகப்பளின் சிக்கவைளியில்
அனுப்மிகப்பெப்மிகப்பெடும் இப்மமிகப்பெியாற்பத்தி ஆலொய "நிறுளின் சிக்கவைன ொற்கியாலிகர்கள்"  (company  temps)

என்மிகப்பெளின் சிக்கவைர்களுக்கு  ியாொம் 14,000  ரூமிகப்பெியாய் (214  அிகப்ப ரிக்க டியாஉற்பத்தி ஆலைர்)  ச்சம்மிகப்பெள ியாக
ளின் சிக்கவைழங்கப்மிகப்பெடுகிறது,  இது ரூ.  35,000  (536  அிகப்ப ரிக்க டியாஉற்பத்தி ஆலைர்)  அல்உற்பத்தி ஆலைது அொற்கு
அதிக ியாக ச்சம்மிகப்பெியாதிக்கும் நிைநகரந்ொைநகர ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்களின் ச்சம்மிகப்பெளத்தில் மிகப்பெியாதிற்பத்தி ஆலய விட
குற்பத்தி ஆலறளின் சிக்கவைியாகும்.

MSWU இன் இற்பத்தி ஆலடக்கியாஉற்பத்தி ஆலை ொற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலைற்பத்தி ஆல  இந்ொ மதி ஆலையில் ஜியாடிப்பு ளின் சிக்கவைழக்கின் குற்றத்தீர்ப்புகற்பத்தி ஆலள
கண்டித்தும்  ற்றும் கடுற்பத்தி ஆல யியான இந்ொ ொண்டற்பத்தி ஆலனகற்பத்தி ஆலள "ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்
விமைநகரியாொ ியானது"  என்றும்  ற்றும் "நியாட்டின் ிகப்பொியாழில்துற்பத்தி ஆலற ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்களிற்பத்தி ஆலடமய
அச்ச்சம்  ற்றும் மிகப்பெயங்கைநகரத்ற்பத்தி ஆலொ"  விற்பத்தி ஆலொக்க மநியாக்கம் ிகப்பகியாண்டுள்ளது என்றும்
குறிப்பிட்டு அறிக்ற்பத்தி ஆலக ஒன்ற்பத்தி ஆலற ிகப்பளின் சிக்கவைளியிட்டுள்ளது. ளின் சிக்கவைியாதி ொைநகரப்பின் இறுதி ளின் சிக்கவைியாொங்கள்
"மூஉற்பத்தி ஆலைொனத்திற்கு 'நம்பிக்ற்பத்தி ஆலகற்பத்தி ஆலய'  மீட்டளிக்க மளின் சிக்கவைண்டிய மொற்பத்தி ஆலளின் சிக்கவை குறித்தும்  ற்றும்
'இந்தியியாவில் உற்மிகப்பெத்திிகப்பச்சய்யுங்கள்'  திட்டத்திற்கு உஉற்பத்தி ஆலைகளியாவிய
முொலீட்டியாளர்களுக்கு அற்பத்தி ஆலழப்பு விடுக்கும் பிைநகரொ   ந்திரியின் முற்பத்தி ஆலனவு குறித்தும்
மமிகப்பெசின.  இந்ொ ிகப்பளின் சிக்கவைளிநியாட்டு  ற்றும் உள்நியாட்டு முொஉற்பத்தி ஆலைியாளித்துளின் சிக்கவைளின் சிக்கவைியாதிகளின்
நம்பிக்ற்பத்தி ஆலக,  கீழ்மிகப்பெடிந்ொ  லிவுற்பத்தி ஆலழப்பு ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாள ச்சக்தி எனும் ஒரு விடயத்ற்பத்தி ஆலொச்
ச்சியார்ந்துள்ளது,  ஆகமளின் சிக்கவை ொியான் ிகப்பொியாழிற்ச்சங்கமளியா அல்உற்பத்தி ஆலைது மளின் சிக்கவைறு எளின் சிக்கவைரும்
மகியாரிக்ற்பத்தி ஆலககற்பத்தி ஆலள எழுப்புளின் சிக்கவைதில்ற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை,” என்றது குறிப்பிட்டது.

இொற்கிற்பத்தி ஆலடமய இந்ொ மிகப்பென்னியாட்டு ளின் சிக்கவைியாகனத்துற்பத்தி ஆலற நிறுளின் சிக்கவைனம்,  உள்ளளின் சிக்கவைியாமற
ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்களின் இைநகரத்ொத்திற்கியாக ொவித்துக் ிகப்பகியாண்டிருக்கின்றது.   ியாருதி
சுசூகியின் நிறுளின் சிக்கவைன ஆமஉற்பத்தி ஆலைியாச்சகர் விகியாஸ் மிகப்பெியாஹ்ளின் சிக்கவைியா இந்தியன் எக்ஸ்பிைநகரஸிற்கு
கூறுற்பத்தி ஆலகயில்,  "உடலுற்பத்தி ஆலழப்பு ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்களும்  ற்றும் ிகப்பொியாழிற்ச்சங்க
அங்கத்ொளின் சிக்கவைர்களும் ச்சட்டத்ற்பத்தி ஆலொ அளின் சிக்கவைர்கள் ற்பத்தி ஆலககளில் எடுக்க முடியியாது என்மிகப்பெொற்கு"
நீதி ன்றம் "அளின் சிக்கவைர்களுக்கு மிகப்பெஉற்பத்தி ஆலை ியான ச்சமிக்ற்பத்தி ஆலஞ அனுப்பியுள்ளது,” என்றியார். ஆனியால்
"தீர்ப்பு ளின் சிக்கவைழங்கப்மிகப்பெட்டளின் சிக்கவைர்களுக்கு எதிைநகரியான ொண்டற்பத்தி ஆலன மமிகப்பெியாது ியானொியாக இல்ற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை"
என்மிகப்பெொியாலும்  ற்றும் நீதி ன்றம் ஏற்பத்தி ஆலனய 117  ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கற்பத்தி ஆலள
விடுவித்திருப்மிகப்பெொற்கும் இைநகரண்டு கியாைநகரணங்களுக்கியாகவும்,  நிறுளின் சிக்கவைனம் "உயர்
நீதி ன்றத்தில் இத்தீர்ப்பிற்கு ச்சளின் சிக்கவைியால் விடுக்கும்,”  என்மிகப்பெற்பத்தி ஆலொயும் அளின் சிக்கவைர் மச்சர்த்துக்
ிகப்பகியாண்டியார்.

கடந்ொ ிகப்பளின் சிக்கவைள்ளிக்கிழற்பத்தி ஆல  அன்று ொண்டற்பத்தி ஆலன மீொியான விச்சியாைநகரற்பத்தி ஆலணயில் இந்ொ 13
பிைநகரதிளின் சிக்கவைியாதிகள் அற்பத்தி ஆலனளின் சிக்கவைற்பத்தி ஆலைநகரயும் தூக்கிலிட மளின் சிக்கவைண்டுிகப்ப ன ளின் சிக்கவைியாதி ொைநகரப்பு ளின் சிக்கவைியாதிட்டது.
அொற்கு மிகப்பெதிஉற்பத்தி ஆலைியாக, இந்தியியாவின் கடுற்பத்தி ஆல யியான சிற்பத்தி ஆலற அற்பத்தி ஆல ப்புமுற்பத்தி ஆலறயில் நைநகரகத்தில்
ளின் சிக்கவைியாழ்ளின் சிக்கவைொற்கு ஒத்ொ ஆயுள் ொண்டற்பத்தி ஆலனற்பத்தி ஆலய நீதிமிகப்பெதி ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்களுக்கு ளின் சிக்கவைழங்கினியார்.

கஉற்பத்தி ஆலைகத்தில் ஈடுமிகப்பெட்டற்பத்தி ஆல   ற்றும் கியாயம் ஏற்மிகப்பெடுத்தியற்பத்தி ஆல  உட்மிகப்பெட இந்ொ ளின் சிக்கவைழக்கில்
ச்சற்று குற்பத்தி ஆலறந்ொ குற்றச்ச்சியாட்டுக்களுக்கியாக தீர்ப்பு ளின் சிக்கவைழங்கப்மிகப்பெட்ட ஏற்பத்தி ஆலனய 18
ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்களில் நியான்கு மமிகப்பெருக்கு ஐந்ொியாண்டு கியாஉற்பத்தி ஆலை சிற்பத்தி ஆலற ொண்டற்பத்தி ஆலன  ற்றும்
 ற்ற 14 மமிகப்பெருக்கு மூன்றியாண்டுகியாஉற்பத்தி ஆலை சிற்பத்தி ஆலறொண்டற்பத்தி ஆலன உடன் ொண்டிக்கப்மிகப்பெட்டியார்கள்.
பிந்ற்பத்தி ஆலொய குழுவில் இருப்மிகப்பெளின் சிக்கவைர்கள் ஏற்கனமளின் சிக்கவை சிற்பத்தி ஆலறயில் இருந்திருப்மிகப்பெொியால்,
அமிகப்பெைநகரியாொம் ிகப்பச்சலுத்திய பின்னர், ிகப்பளின் சிக்கவைளியில் விடப்மிகப்பெடுளின் சிக்கவைியார்கள்.

 ியார்ச் 10  ஆம் மொதி தீர்ப்பில் நீதி ன்றம் நிர்மிகப்பெந்ொ ியாக விடுவித்ொ 117
ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கற்பத்தி ஆலள மமிகப்பெியாஉற்பத்தி ஆலைமளின் சிக்கவை,  இப்மமிகப்பெியாது விடுவிக்கப்மிகப்பெடுமிகப்பெளின் சிக்கவைர்களும்
மூன்றியாண்டுகளுக்கும் அதிக ியான கியாஉற்பத்தி ஆலைத்திற்கு இன்னும் சிஉற்பத்தி ஆலைைநகரது விடயத்தில்
நியான்கியாண்டுகளுக்கும் அதிக ியான கியாஉற்பத்தி ஆலைத்திற்கு நீண்ட குரூைநகர ியான சிற்பத்தி ஆலற
ொண்டற்பத்தி ஆலனகற்பத்தி ஆலள ச்சகித்திருந்ொனர்.  குடியுரிற்பத்தி ஆல  குழுளின் சிக்கவைியான தி ஆலையில் ஜனநியாயக
உரிற்பத்தி ஆல களுக்கியான  க்கள் அற்பத்தி ஆல ப்பு (PUDR) நடத்திய ிகப்பச்சப்டம்மிகப்பெர் 2012
விச்சியாைநகரற்பத்தி ஆலணயியானது,  ற்பத்தி ஆலகது ிகப்பச்சய்யப்மிகப்பெட்டளின் சிக்கவைர்கள் அடிக்கப்மிகப்பெட்டு,  கியால்கற்பத்தி ஆலள
இழுத்துநீட்டுளின் சிக்கவைது  ற்றும் நீண்டகியாஉற்பத்தி ஆலைத்திற்கு அழுக்கு நீரில் மூழ்க ற்பத்தி ஆலளின் சிக்கவைப்மிகப்பெது
ஆகியளின் சிக்கவைற்றியால் கியாயங்களுக்கு உள்ளியாகி இருந்ொற்பத்தி ஆலொக் கண்டறிந்ொது.

ம ியாடி அைநகரச்சியாங்கமும் அொற்கு முன்னர் இருந்ொ கியாங்கிைநகரஸ் கட்சியும்,  ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்
எதிர்ப்ற்பத்தி ஆலமிகப்பெ அற்பத்தி ஆலளின் சிக்கவை நசுக்கி, அளின் சிக்கவைர்களியால் முடிவில்உற்பத்தி ஆலைியாொ  லிவுற்பத்தி ஆலழப்பு வினிமயியாகத்ற்பத்தி ஆலொ
ளின் சிக்கவைழங்க முடியும் என்மிகப்பெற்பத்தி ஆலொ முொலீட்டியாளர்களுக்கு எடுத்துக்கியாட்டும் அளின் சிக்கவைற்றினது
உந்துொலில் இந்தியியாவின் பிைநகரொியான ிகப்பொியாழிற்ச்சங்க ச்சம்ம ளனங்களிடம் இருந்து
முக்கிய உொவிகற்பத்தி ஆலளப் ிகப்பமிகப்பெற்றுள்ளனர். ிகப்பொியாழிற்ச்சங்கங்கள் திட்டமிட்டு  ியாருதி சுசூகி
ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கற்பத்தி ஆலள ொனிற்பத்தி ஆல ப்மிகப்பெடுத்தி உள்ள அமொமளின் சிக்கவைற்பத்தி ஆலளயில்,  ிகப்பமிகப்பெருளின் சிக்கவைணிக
அைநகரசியல்ளின் சிக்கவைியாதிகளிடம்  ன்றியாடி அளின் சிக்கவைர்களியால் முொஉற்பத்தி ஆலைியாளித்துளின் சிக்கவை நீதி ன்றங்களில்
நீதிற்பத்தி ஆலயப் ிகப்பமிகப்பெற முடியுிகப்ப ன்ற பிைநகரற்பத்தி ஆல கற்பத்தி ஆலள ஊக்குவித்து ளின் சிக்கவைருகின்றனர்.

இைநகரண்டு ஸ்ைநகரியாலினிச்ச நியாடியாளு ன்ற கட்சிகளில் எதுவும  இந்ொ குற்றத்தீர்ப்பு
குறித்தும்  ற்றும்  ியாருதி சுசூகி ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கள் மீொியான ொண்டற்பத்தி ஆலன குறித்தும் ஒரு
ளின் சிக்கவைியார்த்ற்பத்தி ஆலொ கூட மமிகப்பெச்சவில்ற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் இற்பத்தி ஆலணப்பு ிகப்பகியாண்ட
அற்பத்தி ஆலனத்திந்திய ிகப்பொியாழிற்ச்சங்க ச்சம்ம ளனமும் (AITUC) ளின் சிக்கவைியாய் திறக்கவில்ற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை.

இந்ொ மதி ஆலையில் ஜியாடிப்புக்கு எதிைநகரியாக இந்தியியா எங்கிலும் மகியாமிகப்பெம் அதிகரித்ொ நிற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலையில்,
இந்திய  ியார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (சிபிஎம்)  உடன் இற்பத்தி ஆலணப்பு ிகப்பகியாண்ட
இந்திய ிகப்பொியாழிற்ச்சங்க ற்பத்தி ஆல யம் (CITU)  மநற்று ச்சம்பிைநகரொியாய ியான அறிக்ற்பத்தி ஆலக ஒன்ற்பத்தி ஆலற
ிகப்பளின் சிக்கவைளியிட்டது, அதில் சிஐடியு ொற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலைளின் சிக்கவைர் மக. மஹ உற்பத்தி ஆலைொியா அந்ொ ொண்டற்பத்தி ஆலனகள் மீது
" னக்களின் சிக்கவைற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை  ற்றும் மளின் சிக்கவைொற்பத்தி ஆலனற்பத்தி ஆலய" ிகப்பளின் சிக்கவைளியிட்டியார்.

ஸ்ைநகரியாலினிச்ச கட்சிகளும்  ற்றும் அளின் சிக்கவைற்றுடன் இற்பத்தி ஆலணப்பு ிகப்பகியாண்ட
ிகப்பொியாழிற்ச்சங்கங்களும் இந்ொ மதி ஆலையில் ஜியாடிப்ற்பத்தி ஆலமிகப்பெ குற்பத்தி ஆலறத்துக் கியாட்டியுள்ளதுடன்,
நற்பத்தி ஆலடமுற்பத்தி ஆலறயளவில்  ியாருதி சுசூகி ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கற்பத்தி ஆலள ொவிர்த்து ஒதுக்கி உள்ளது,
ஏிகப்பனன்றியால் அற்பத்தி ஆலளின் சிக்கவை சீனியாற்பத்தி ஆலளின் சிக்கவைக் கீழறுத்து, இந்தியியாற்பத்தி ஆலளின் சிக்கவை உஉற்பத்தி ஆலைகின்  லிவு கூலிக்கியான
 லிவுற்பத்தி ஆலழப்பு ற்பத்தி ஆல ய ியாக ஆக்கும் ஆளும் உயைநகரடுக்கின் முயற்சிகற்பத்தி ஆலள
ஆொரிக்கின்றன.

சு ியார் 150  மில்லியன் ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கள் ஈடுமிகப்பெட்ட ிகப்பச்சப்டம்மிகப்பெர் 2,  2016  மொசிய
மளின் சிக்கவைற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலைநிறுத்ொத்தின் மமிகப்பெியாது,  சிபிஐ  ற்றும் சிபிஐ  ற்றும் அளின் சிக்கவைற்றுடன் இற்பத்தி ஆலணப்பு
ிகப்பகியாண்ட ிகப்பொியாழிற்ச்சங்கங்கள்  ியாருதி சுசூகி ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கற்பத்தி ஆலள விடுவிக்க
மளின் சிக்கவைண்டுிகப்ப ன்ற மகியாரிக்ற்பத்தி ஆலகற்பத்தி ஆலய ஒருமமிகப்பெியாதும் எழுப்மிகப்பெவில்ற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை.  அொற்கு மிகப்பெதிஉற்பத்தி ஆலைியாக
அற்பத்தி ஆலளின் சிக்கவை ிகப்பமிகப்பெருளின் சிக்கவைணிக கட்சிகளியான கியாங்கிைநகரஸ் கட்சி  ற்றும் பிமதி ஆலையில் ஜபி உடன்
இற்பத்தி ஆலணப்பு ிகப்பகியாண்ட ிகப்பொியாழிற்ச்சங்க எந்திைநகரங்களுடன் கூட்டணிற்பத்தி ஆலயக் மகியாருளின் சிக்கவைொன்
மூஉற்பத்தி ஆலை ியாக ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர் "ஐக்கியத்ற்பத்தி ஆலொ" அபிவிருத்தி ிகப்பச்சய்ய அற்பத்தி ஆலழப்புவிடுத்ொன.

ஆசியியா எங்கிலும் உள்ள மிகப்பெத்து மில்லியன் கணக்கியான ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கற்பத்தி ஆலள
மமிகப்பெியாஉற்பத்தி ஆலைமளின் சிக்கவை,  ிகப்பமிகப்பெரிதும் ளின் சிக்கவைறிய விளின் சிக்கவைச்சியாய பிைநகரமொச்சங்களில் இருந்து ளின் சிக்கவைந்துள்ள  ியாருதி
சுசூகி ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்களும் இப்மமிகப்பெியாது மிகப்பென்னியாட்டு ிகப்பமிகப்பெருநிறுளின் சிக்கவைனங்களது மிகவும்
ிகப்பகியாடூைநகர ியான சுைநகரண்டலுக்கு உள்ளியாக்கப்மிகப்பெட்டு ளின் சிக்கவைருகின்றனர். ிகப்பமிகப்பெருநிறுளின் சிக்கவைனம்  ற்றும்
அைநகரச்சியாங்கத்தின் ஈவிைநகரக்க ற்ற ளின் சிக்கவைன்முற்பத்தி ஆலறற்பத்தி ஆலய முகங்ிகப்பகியாடுத்ொ மமிகப்பெியாதும் அற்பத்தி ஆலொ
எதிர்ப்பு மமிகப்பெியாைநகரியாட அளின் சிக்கவைர்கள் மிகவும் துணிச்ச்சலுடன் தீர் ியானகைநகர ியாக இருப்மிகப்பெற்பத்தி ஆலொ
மீண்டும் மீண்டும் எடுத்துக்கியாட்டி உள்ளனர்.  உஉற்பத்தி ஆலைிகப்பகங்கிலும் உள்ள
ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கள் அளின் சிக்கவைர்களின் உொவிக்கு ளின் சிக்கவைைநகர மளின் சிக்கவைண்டும்  ற்றும் சிற்பத்தி ஆலறயில்
அற்பத்தி ஆலடக்கப்மிகப்பெட்டுள்ள  ியாருதி சுசூகி ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கற்பத்தி ஆலள உடனடியியாக விடுவிக்கவும்
 ற்றும் தீர்ப்பு ளின் சிக்கவைழங்கப்மிகப்பெட்ட அற்பத்தி ஆலனளின் சிக்கவைைநகரது குற்றங்கற்பத்தி ஆலளயும் ற்பத்தி ஆலகவிடவும் மகியாைநகர
மளின் சிக்கவைண்டும்.

“மதி ஆலையில் ஜியாடிப்பு ளின் சிக்கவைழக்கில் சிக்க ற்பத்தி ஆலளின் சிக்கவைக்கப்மிகப்பெட்ட  ியாருதி சுசூகி ிகப்பொியாழிஉற்பத்தி ஆலைியாளர்கற்பத்தி ஆலள
விடுொற்பத்தி ஆலஉற்பத்தி ஆலை ிகப்பச்சய்!”  னுவில் ற்பத்தி ஆலகிகப்பயழுத்திட இங்மக அழுத்ொவும்.
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