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பொய் வழக்கில் ஆயுள் தண்ட தண்டன்
விதிக்கப்ெட்டுள்ள இந்தி்ள இந்தியாவின
மாருதி சுசுகி பதாழிதொழிலாளர்க தண்டனள

உடன் விடுத தண்டனதொழில ப செய்!
By Socialist Equality Party, 21 March 2011

மார்ச் 18  அன்ற,  இந்திதியாவில் ஒரு நீதிமன்றத்திதிமன்றத்தினால் ்றத்தினால் பனாலிக
குற்றச்ச்சாட்டுககளின் அடிப்னன் அடிப்படின் அடிப்படையில் னதின்மூன்ற மாருதி சுசுக
 திாழிழிலாளர்களுககு ஆயுள் ிண்ின் அடிப்படைன் அடிப்படதிமன்றத்தினயும் ்றத்தினால் பமலும் னதி ததிமன்றத்தினட்டு ்றத்தினால் பனருககு
மூன்ற முில் ஐந்து ஆண்டுகள் வன் அடிப்பட ஆண்டுகள் வரை சின் அடிப்படறத் ிண்ின் அடிப்படைன் அடிப்படதிமன்றத்தினயும்
விதிககப்னட்டுள்ளன் அடிப்படி ுள்ளதை நான்காம் அகழிலத்தின் அன் அடிப்படதிமன்றத்தினத்துழிலகக குழுவின்
இழிலங்ன் அடிப்படகப் னகுதிதியாதிமன்றத்தின ்றத்தினால் பச்சாச்சலிச்ச ச்சமத்துவக கட்சி (்றத்தினால் பச்சா.ச்ச.க.)  கடுன் அடிப்படமதியாக
கண்ின் அடிப்படைதிமன்றத்தினம்  தச்சய்கன்றது.  அத்துின் அடிப்படைன்,  இழிலங்ன் அடிப்படகயிலும் இந்திதியாவிலும் மற்றம்
உழிலகன் ஏன் அடிப்படதிமன்றத்தினதிய ுள்ளதை நாடுகளிலும் உள்ள  திாழிழிலாளர்களும் இந்ி வழககுத்
தீர்ப்ன் அடிப்படன ்றத்தினால் பிாற்கடிகக அணிதி ஆண்டுகள் வரைள ்றத்தினால் பவண்டும் என்றம் வலியுறத்துகன்றது.
அவர்கள் உின் அடிப்படைதிமன்றத்தினடிதியாக விடுின் அடிப்படழில  தச்சய்தியப்னின் அடிப்படை ்றத்தினால் பவண்டும் எதிமன்றத்தின அன் அடிப்படதிமன்றத்தினத்துழிலகக
குழு விடுத்துள்ள அன் அடிப்படழப்ன் அடிப்படன முழுன் அடிப்படமதியாக அங்கீகரிககும் ்றத்தினால் பச்சா.ச்ச.க.,  உழிலக
்றத்தினால் பச்சாச்சலிச்ச வன் அடிப்படழிலத் ிளத்தில் முன் ததிமன்றத்தினடுககப்னட்டுள்ள இன் அடிப்பட இணைதியவழி
மனுவில் ன் அடிப்படகச்ச்சாத்திடுமாறம்,  கூடுமாதிமன்றத்தினவன் அடிப்பட ஆண்டுகள் வரை  திாழிழிலாள ஆண்டுகள் வரைகள்,
இன் அடிப்படளஞர்களின் ஆி ஆண்டுகள் வரைன் அடிப்படவ அிற்காக  தவன் தறடுககுமாறம் ்றத்தினால் பவண்டு்றத்தினால் பகாள்
விடுககன்றது.

ுள்ளதை நான்கன் அடிப்பட ஆண்டுகள் வரை ஆண்டுகளுககு முன்திமன்றத்தினர்,  இந்திதியாவின் ஹரிதியாதிமன்றத்தினா மாநிழிலத்தில்
அன் அடிப்படமந்துள்ள ஜப்னான் மாருதி சுசுக வாகதிமன்றத்தின உற்னத்தி  திாழிற்ச்சான் அடிப்படழிலயில்,
நிர்வாகத்ிால் ்றத்தினால் பவண்டு தமன்்றத்தினால் பற தூண்டிவிின் அடிப்படைப்னட்ின் அடிப்படை ஆத்தி ஆண்டுகள் வரைமூட்ின் அடிப்படைலின் ்றத்தினால் பனாது
ஏற்னட்ின் அடிப்படை தீயில்,  து ஆண்டுகள் வரைதிஷ்ின் அடிப்படைவச்சமாக உயிரிழந்ி மனிிவள முகான் அடிப்படமதியாள ஆண்டுகள் வரைாதிமன்றத்தின
அவனிஷ் குமார் ்றத்தினால் பிவ் இன் ம ஆண்டுகள் வரை இணைத்துககு,  இந்ி  திாழிழிலாளர்கள்
்றத்தினால் பமாச்சடிதியாதிமன்றத்தின முன் அடிப்படறயில் குற்றஞ்ச்சாட்ின் அடிப்படைப்னட்டுள்ளதிமன்றத்தினர். எந்ி தவாரு குற்றச்ச்சாட்டும்
நிரூபிககப்னின் அடிப்படைாம்றத்தினால் பழில்றத்தினால் பதிய அநிதியாதியமாக வழககுத் தீர்ப்பு வழங்கப்னட்டு, இவர்கள்
மீது மிகவும்  தகாடூ ஆண்டுகள் வரைமாதிமன்றத்தின ிண்ின் அடிப்படைன் அடிப்படதிமன்றத்தினகள் விதிககப்னட்டுள்ளதிமன்றத்தின.  சுமார்
ஒவ் தவாரு 44  நிமிின் அடிப்படைத்துககு ஒரு முன் அடிப்படற ஒரு கான் அடிப்பட ஆண்டுகள் வரை உற்னத்தி  தச்சய்யும்
ஜப்னான் கார் நிறவதிமன்றத்தினம்,  திாழிழிலாளர்கன் அடிப்படள அடின் அடிப்படம நின் அடிப்படழிலயில் ுள்ளதை நின் அடிப்படைத்துவிற்கு
எதி ஆண்டுகள் வரைாக காத்தி ஆண்டுகள் வரைமாகப் ்றத்தினால் பனா ஆண்டுகள் வரைாடுவிற்கு  தனரும்னான்ன் அடிப்படமதியாதிமன்றத்தின இளம்
 திாழிழிலாளர்கள் உறதிப்னாட்ன் அடிப்படின் அடிப்படை காட்டிதிமன்றத்தினர்.  வளரும் ்றத்தினால் பனா ஆண்டுகள் வரைாளிக கு இணைம்
ஏன் அடிப்படதிமன்றத்தினதிய  திாழிழிலாளர்கள் மத்தியில் ன ஆண்டுகள் வரைவுவன் அடிப்படி ிடுப்னற்காக,  ஹரிதியாதிமன்றத்தினா
மாநிழில அ ஆண்டுகள் வரைச்சாங்கமும்,   தனாலிசும்,  ன் அடிப்படகககூலி குண்ின் அடிப்படைர்களும் கம்னனியுின் அடிப்படைன்
்றத்தினால் பச்சர்ந்து தீட்டிதிய திட்ின் அடிப்படைத்தின் வின் அடிப்படளவாக்றத்தினால் பவ இந்ி னடு்றத்தினால் பமாச்சமாதிமன்றத்தின
ஆத்தி ஆண்டுகள் வரைமூட்ின் அடிப்படைல் தூண்டிவிின் அடிப்படைப்னட்ின் அடிப்படைது.

மாருதி சுசுக  திாழிழிலாளர்களின் ்றத்தினால் பனா ஆண்டுகள் வரைாட்ின் அடிப்படைத்தின் ச்சர்வ்றத்தினால் பிச்ச முககதியத்துவத்ன் அடிப்படி
உ இணைர்ந்து  தகாண்ின் அடிப்படை ்றத்தினால் பச்சா.ச்ச.க. மற்றம் உழிலக ்றத்தினால் பச்சாச்சலிச்ச வன் அடிப்படழிலத் ிளமும், 2012
ஜலன் அடிப்படழில-ஆகஸ்ட் காழிலத்தில் அந்ிப் ்றத்தினால் பனா ஆண்டுகள் வரைாட்ின் அடிப்படைத்தில் ின் அடிப்படழிலயீடு  தச்சய்து, உழிலகத்
 திாழிழிலாள வர்ககத்துககு மாருதி சுசுக கம்னனியின் ஆத்தி ஆண்டுகள் வரைமூட்ின் அடிப்படைல்களதும்
 தவளிுள்ளதை நாட்டு முிலீட்ன் அடிப்படின் அடிப்படை தியாசிககும் இந்திதிய ஆளும் வர்ககத்திதிமன்றத்தினதும் அின்
்றத்தினால் பனாலீசிதிமன்றத்தினதும்  திாழிழிலாள-வி்றத்தினால் ப ஆண்டுகள் வரைாி ்றத்தினால் பவன் அடிப்படழிலத் திட்ின் அடிப்படைத்ன் அடிப்படி  திாின் அடிப்படைர்ந்து
அம்னழிலப்னடுத்திதிமன்றத்தின.  உழிலக ்றத்தினால் பச்சாச்சலிச்ச வன் அடிப்படழிலத் ிளத்தில் பி ஆண்டுகள் வரைசுரிககப்னட்ின் அடிப்படை னழில
கட்டுன் அடிப்பட ஆண்டுகள் வரைகள் ஹிந்தியில்  தமாழி தனதியர்ககப்னட்டு  திாழிழிலாளர் மத்தியில்

விநி்றத்தினால் பதியாகககப்னட்ின் அடிப்படைது.   திாழிற்ச்சங்க அதிகா ஆண்டுகள் வரைத்துவத்திதிமன்றத்தினதும் ஸ் ஆண்டுகள் வரைாலினிச்ச
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளதும் புறககணிப்புகளுககு எதி ஆண்டுகள் வரைாக,   திாழிழிலாளர்களின்
உரின் அடிப்படமகன் அடிப்படள னாதுகாப்னிற்காதிமன்றத்தின அ ஆண்டுகள் வரைசிதியல் முன்்றத்தினால் பதிமன்றத்தினாககுின் அடிப்படைன்
்றத்தினால் பமற் தகாள்ளப்னட்ின் அடிப்படை இந்ி அ ஆண்டுகள் வரைசிதியல் ின் அடிப்படழிலயீின் அடிப்படைாதிமன்றத்தினது குர்கான் பி ஆண்டுகள் வரை்றத்தினால் பிச்சத்திலும்
உழிலக அளவிலும் உள்ள  திாழிழிலாளர்களின் நின் அடிப்படதிமன்றத்தினவில் இருந்து அழிதியாது.

 திாழிழிலாளர்களின்  திாழிற்ச்சங்க உரின் அடிப்படமகன் அடிப்படள  தவன் தறடுகக நீண்ின் அடிப்படை காழிலமாக
முன் ததிமன்றத்தினடுத்ி ்றத்தினால் பனா ஆண்டுகள் வரைாட்ின் அடிப்படைத்தின் வின் அடிப்படளவாக,  2012 ல் ஸ்ிாபிககப்னட்ின் அடிப்படை மாருதி
சுசுக  திாழிழிலாளர் ச்சங்கத்தின் (Maruti Suzuki Workers Union - MSWU), இப்்றத்தினால் பனாது
ஆயுள் ிண்ின் அடிப்படைன் அடிப்படதிமன்றத்தின விதிககப்னட்டுள்ள ஒட்டு தமாத்ி ின் அடிப்படழிலன் அடிப்படமத்துவம் உட்னின் அடிப்படை,
்றத்தினால் பனார்ககு இணைமிகக  திாழிழிலாளர்கள் 148  ்றத்தினால் பனர்,  மனிி வள முகான் அடிப்படமதியாளர்
ம ஆண்டுகள் வரை இணைத்திதிமன்றத்தினதும் ஆத்தி ஆண்டுகள் வரைமூட்ின் அடிப்படைல்களதும் ச்சந்்றத்தினால் பிக ுள்ளதை நனர்களாக  தனாலிபர்களாக பொலிஸா ஆண்டுகள் வரைால்
ன் அடிப்படகது தச்சய்தியப்னட்ின் அடிப்படைதிமன்றத்தினர்.  மாருதி சுசுக  திாழிழிலாளர்கள் ்றத்தினால் பனாழில்றத்தினால் பவ ஏன் அடிப்படதிமன்றத்தினதிய
 திாழிழிலாளர்களதும் ன் அடிப்படிரிதியத்ன் அடிப்படி ிகர்ப்னிற்காக சின் அடிப்படறயில் அன் அடிப்படின் அடிப்படைககப்னட்ின் அடிப்படை
 திாழிழிலாளர்கள்,   தகாடூ ஆண்டுகள் வரைமாக சித்தி ஆண்டுகள் வரைவன் அடிப்படி  தச்சய்தியப்னட்டுள்ளன் அடிப்படம இப்்றத்தினால் பனாது
நிரூபிககப்னட்டுள்ளது.

ஃ்றத்தினால் பனார்ப்ஸ் ச்சஞ்சின் அடிப்படகயின் 2016  அறிகன் அடிப்படகயின் னடி, 16.5  பில்லிதியன் ின் அடிப்படைாழிலர்கள்
மதிப்புள்ள  தச்சாத்துககன் அடிப்படள  தகாண்டுள்ள இந்திதியாவின் பி ஆண்டுகள் வரைாமண்ின் அடிப்படைமாதிமன்றத்தின ிகவல்
 திாழில்நுட்ன ்றத்தினால் பச்சன் அடிப்படவகன் அடிப்படள ுள்ளதை நின் அடிப்படைத்தும் வயிப்்றத்தினால் ப ஆண்டுகள் வரைா லிமிின் அடிப்படைட் நிறவதிமன்றத்தினத்தின்
ின் அடிப்படழிலவர் அஸிம் பி்றத்தினால் ப ஆண்டுகள் வரைம்ஜின் அடிப்படதிய ்றத்தினால் பமற்்றத்தினால் பகாள் காட்டி, 2012  ஜலன் அடிப்படழில 24  அன்ற
இந்து னத்திரின் அடிப்படக  தவளியிட்ின் அடிப்படை ஒரு  தச்சய்தி,   திாழிழிலாளர் மீிாதிமன்றத்தின இந்ி
்றத்தினால் பவட்ன் அடிப்படின் அடிப்படைதியாின் அடிப்படைன் அடிப்படழிலயிட்டு முிழிலாளிகள் எந்ிளவுககு அககன் அடிப்படற காட்டிதிமன்றத்தினர்
என்னிற்காதிமன்றத்தின சிறந்ி உிா ஆண்டுகள் வரை இணைமாகும்.   திாழிழிலாளர்களுககு எதி ஆண்டுகள் வரைாக
"இ ஆண்டுகள் வரைககமற்ற  தச்சதியற்னடுமாற"  அ ஆண்டுகள் வரைச்சாங்கத்திின் அடிப்படைம் ்றத்தினால் பகட்டுக தகாண்ின் அடிப்படை பி்றத்தினால் ப ஆண்டுகள் வரைம்ஜி,
ன இணைதியத்தில் ன் அடிப்படவககப்னட்டுள்ள ச்சம்னவம் "விழிப்பூட்ின் அடிப்படைககூடிதியது என்றம்
ுள்ளதை நாட்டினுள்ளும்  திாழிற்ச்சங்கங்கள் மத்தியிலும்  தனருகும் ச்சமூக
அன் அடிப்படமதியின்ன் அடிப்படமன் அடிப்படதிய பி ஆண்டுகள் வரைதினலிககும் ஒன்ற"  என்றம் கூறியுள்ளார்.  அப்்றத்தினால் பனாது
அதிகா ஆண்டுகள் வரைத்தில் இருந்ி காங்க ஆண்டுகள் வரைஸ் கட்சியும் இப்்றத்தினால் பனாது ஆட்சியில் உள்ள்
பி ஆண்டுகள் வரைிமர் ுள்ளதை ந்றத்தினால் ப ஆண்டுகள் வரைந்தி ஆண்டுகள் வரை ்றத்தினால் பமாடியின் இந்து ்றத்தினால் பமழிலாதிககவாி னா ஆண்டுகள் வரைதிதிய ஜதிமன்றத்தினிா கட்சியும்
இந்ி முிழிலாளிகளின் ுள்ளதை நழிலன்கன் அடிப்படள்றத்தினால் பதிய பி ஆண்டுகள் வரைதிநிதித்துவம்  தச்சய்கன்றதிமன்றத்தின என்னன் அடிப்படி
இந்ி வழககுத் தீர்ப்பு  திளிவாக  தவளிப்னடுத்தியுள்ளது.

முிழிலாளித்துவ அ ஆண்டுகள் வரைசிதியல் அன் அடிப்படமப்பு முன் அடிப்படறயின் னாதுகாவழிலதிமன்றத்தினாதிமன்றத்தின
நீதித்துன் அடிப்படறயின் அின் அடிப்படைககுமுன் அடிப்படற னாத்தி ஆண்டுகள் வரைத்ன் அடிப்படி்றத்தினால் பதிய இந்திதிய வாகதிமன்றத்தினத்
 திாழிழிலாளர்களுககு ிண்ின் அடிப்படைன் அடிப்படதிமன்றத்தின வழங்கதிய முழு நீதிமன்ற ுள்ளதை நன் அடிப்படின் அடிப்படைமுன் அடிப்படறயும்
உறதிப்னடுத்துகறது.  மார்ச் 10  அன்ற ுள்ளதை நின் அடிப்படைந்ி வழககல்,  ன் அடிப்படகது  தச்சய்தியப்னட்ின் அடிப்படை
117   திாழிழிலாளர்கள் மீிாதிமன்றத்தின குற்றச்ச்சாட்டுககளுககு ஆிா ஆண்டுகள் வரைம் இல்ன் அடிப்படழில எதிமன்றத்தின
விடுின் அடிப்படழில  தச்சய்தியப்னட்ின் அடிப்படைதில் இருந்து,  ிண்டிககப்னட்ின் அடிப்படைவர்களுககு எதி ஆண்டுகள் வரைாக
முன்ன் அடிப்படவககப்னட்ின் அடிப்படை ச்சாட்சிகள்  திாழிற்ச்சான் அடிப்படழில நிர்வாகமும்  தனாலிசும் ்றத்தினால் பனாலிதியாக
்றத்தினால் பச்சாடித்ின் அடிப்படவ என்னன் அடிப்படி  திளிவாக காட்டுகறது. விடுின் அடிப்படழில  தச்சய்தியப்னட்ின் அடிப்படைவர்கள்
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ுள்ளதை நான்கன் அடிப்பட ஆண்டுகள் வரை ஆண்டுகள்  தகாடூ ஆண்டுகள் வரைமாதிமன்றத்தின சித்தி ஆண்டுகள் வரைவன் அடிப்படிககு உள்ளாககப்னட்டுள்ளதிமன்றத்தினர்
என்னன் அடிப்படியிட்டு நீதிமன்றம் எந்ி கவன் அடிப்படழிலயும்  தவளியிின் அடிப்படைான் அடிப்படம,  ிா ஆண்டுகள் வரைாளவாி
சிந்ின் அடிப்படதிமன்றத்தினதியாளர்கள் என்ற கூறிக தகாள்னவர்களும் ்றத்தினால் பனாலி இின் அடிப்படைது குழுககளும்
வருணிககும் இந்திதிய "நீதித்துன் அடிப்படறயின் சுதியாதீதிமன்றத்தினம்"  எத்ின் அடிப்படகதியது என்னன் அடிப்படி
 திளிவாககுகறது.

்றத்தினால் பனாலி ச்சாட்சிகன் அடிப்படள அடிப்னன் அடிப்படின் அடிப்படைதியாகக  தகாண்டு இந்திதிய ஆளும் வர்ககத்ிால்
ச்சந்ிர்ப்னம் னார்த்து ுள்ளதை நின் அடிப்படைத்திதிய இந்ி  தகாடூ ஆண்டுகள் வரைத் ிாககுிலின் குறிக்றத்தினால் பகாள்,  ஒரு
புறம் ்றத்தினால் பனா ஆண்டுகள் வரைாளிக கு இணைம்  தனற்றவரும் மில்லிதியன் க இணைககாதிமன்றத்தின இந்திதிய
 திாழிழிலாளர்களுககு ுள்ளதை நச்சுத்ிதிமன்றத்தினமாக எச்ச்சரிகன் அடிப்படக விடுப்னிாகும். மறபுறம், இந்ி
ன ஆண்டுகள் வரைந்ி  திாழிழிலாள வர்ககத்ன் அடிப்படி சு ஆண்டுகள் வரைண்டுவிற்கு உள்ுள்ளதை நாட்டு மற்றம்  தவளிுள்ளதை நாட்டு
முிலீட்ின் அடிப்படைாளர்களுககு ்றத்தினால் பின் அடிப்படவதியாதிமன்றத்தின ச்சட்ின் அடிப்படை மற்றம் இ ஆண்டுகள் வரைாணுவ- தனாலிஸ்
வழிமுன் அடிப்படறகன் அடிப்படள னதியன்னடுத்துவிற்காதிமன்றத்தின ிமது ிதியார் நின் அடிப்படழிலன் அடிப்படதிய உதியந்ி
மட்ின் அடிப்படைத்தில் காட்சிப்னடுத்துவிாகும்.

நீண்டு வரும் உழிலகப்  தனாருளாிா ஆண்டுகள் வரை  துள்ளதை நருககடியின் மத்தியில், அ தமரிககாவில்
ஆட்சிககு வந்துள்ள  தின் அடிப்படைாதிமன்றத்தினால்ட் ட் ஆண்டுகள் வரைம்ப் பிற்்றத்தினால் பனாககு ்றத்தினால் பிசிதியவாி
னாதுகாப்புவாி  தகாள்ன் அடிப்படகன் அடிப்படதிய அமுல்னடுத்துகன்ற நிழிலன் அடிப்படமயின் கீழும்,
பிரித்ிானிதியா ஐ்றத்தினால் ப ஆண்டுகள் வரைாப்பிதிய ஒன்றிதியத்தில் இருந்து விழிலகுவிற்கு தீர்மானித்ி
பி த ஆண்டுகள் வரைகஸிட் வாக தகடுப்பில்  தவன்றிகண்ின் அடிப்படை பின்திமன்றத்தினர்,  சிககதிமன்றத்தின
ுள்ளதை நின் அடிப்படைவடிகன் அடிப்படககன் அடிப்படளயும் ஜதிமன்றத்தினுள்ளதை நாதியக உரின் அடிப்படமகள் மீிாதிமன்றத்தின ிாககுில்கன் அடிப்படளயும்
முன் ததிமன்றத்தினடுககன்ற நின் அடிப்படழிலன் அடிப்படமயின் கீ்றத்தினால் பழயு்றத்தினால் பம இந்ி ிாககுில் ுள்ளதை நின் அடிப்படைந்துள்ளது.
இத்ின் அடிப்படகதிய பின்திமன்றத்தினணியி்றத்தினால் பழில்றத்தினால் பதிய,   தனரும்  துள்ளதை நருககடின் அடிப்படதிய எதிர் தகாண்டுள்ள
ஆசிதியாவின் ஏன் அடிப்படதிமன்றத்தினதிய முிழிலாளித்துவ ்றத்தினால் பிசிதியவாி ஆட்சிதியாளர்கள்
அன் அடிப்படதிமன்றத்தினவன் அடிப்பட ஆண்டுகள் வரையும் ்றத்தினால் பனாழில்றத்தினால் பவ,  இந்திதிய ஆளும் வர்ககமும் அன்னிதிய முிலீட்ன் அடிப்படின் அடிப்படை
ஈர்ககும் ஏககத்துின் அடிப்படைன்  திாழிழிலாளவர்கக-வி்றத்தினால் ப ஆண்டுகள் வரைாி ிாககுில்களில் ஈடுனட்டு
வருகன்றது.

ஒட்டுண்ணி  திாழிற்ச்சங்க அதிகா ஆண்டுகள் வரைத்துவம்,  அன் அடிப்படவ பின் அடிப்பட இணைந்துள்ள
முிழிலாளித்துவ ச்சார்பு ஸ் ஆண்டுகள் வரைாலினிச்ச கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இ ஆண்டுகள் வரைண்டு உட்னின் அடிப்படை ச்சகழில
கட்சிகளதும் குழி னறிப்புககள் மற்றம் தின் அடிப்படச்ச திருப்னல்களுககு மத்தியிலும்,
 துள்ளதை நருககடியில் மூழ்கயுள்ள ்றத்தினால் பமாடி அ ஆண்டுகள் வரைச்சாங்கத்தின் ்றத்தினால் பனாலி  தனாருளாிா ஆண்டுகள் வரை
சீர்திருத்ிங்களுககு எதி ஆண்டுகள் வரைாக,  மில்லிதியன் க இணைககாதிமன்றத்தின இந்திதிய  திாழிழிலாளர்கள்
 திருககளில் இறங்குவிற்காதிமன்றத்தின ிதியார் நின் அடிப்படழிலன் அடிப்படதிய ஏற்கதிமன்றத்தின்றத்தினால் பவ காட்டியுள்ளதிமன்றத்தினர்.
 திாழிழிலாளர்கன் அடிப்படள  தவளி்றத்தினால் பதியற்றவும்  திாழிற்ச்சான் அடிப்படழிலகன் அடிப்படள நின் அடிப்படதிமன்றத்தினத்ி
மாத்தி ஆண்டுகள் வரைத்தில் மூடுவிற்கும் ஏற்றவாற,   திாழிற் ச்சட்ின் அடிப்படைங்கன் அடிப்படள மாற்றவிற்கும்
விவச்சாயிகளது நிழிலங்கன் அடிப்படள  தனரும் வர்த்ிகர்களுககு வழங்க ச்சட்ின் அடிப்படைங்கன் அடிப்படளக
 தகாண்டுவ ஆண்டுகள் வரைவும்,  ினிதியார்மதியத்ன் அடிப்படி துரிிப்னடுத்ிவும் அற்ன மானிதியங்கன் அடிப்படள
நிறத்ிவும் ச்சமூக  தச்சழிலவுகன் அடிப்படள  தவட்டித் ிள்ளவும் ்றத்தினால் பமாடி அ ஆண்டுகள் வரைச்சாங்கம் திரும்பி
உள்ளது.  இிற்கு எதி ஆண்டுகள் வரைாக,  2016   தச்சப் தின் அடிப்படைம்னரில் னத்து மில்லிதியன்
 திாழிழிலாளர்கள் ஈடுனட்ின் அடிப்படை ஒரு ுள்ளதை நாள்  திாழிழிலாளர் ்றத்தினால் பனா ஆண்டுகள் வரைாட்ின் அடிப்படைமும்,  மிக
அண்ன் அடிப்படமயில் ஒரு மில்லிதியன் வங்க ஊழிதியர்கள் அ ஆண்டுகள் வரைச்ச வங்ககன் அடிப்படள
ினிதியார்மதியப்னடுத்தும் திட்ின் அடிப்படைத்துககு எதி ஆண்டுகள் வரைாக பிப்பி ஆண்டுகள் வரைவரி 28  அன்ற
்றத்தினால் பவன் அடிப்படழிலநிறத்ிம்  தச்சய்ிதிமன்றத்தினர்.  வளர்ச்சி கண்டு வரும்  திாழிழிலாளர்
்றத்தினால் பனா ஆண்டுகள் வரைாட்ின் அடிப்படைங்கன் அடிப்படளயிட்டு ்றத்தினால் பமாடி அ ஆண்டுகள் வரைச்சாங்கம் விழிப்னன் அடிப்படின் அடிப்படைந்துள்ளது. 

மாருதி சுஜலக  திாழிழிலாளர்கள் மீது சுமத்ிப்னட்ின் அடிப்படை ிண்ின் அடிப்படைன் அடிப்படதிமன்றத்தினகள் ச்சம்னந்ிமாக
மகழ்ச்சிதியன் அடிப்படின் அடிப்படைந்ி அந்ி நிறவதிமன்றத்தினத்தின் ஆ்றத்தினால் பழிலாச்சக ஆண்டுகள் வரைாதிமன்றத்தின விகாஸ் னாஸ்வா,
நீதிமன்றமாதிமன்றத்தினது "கூலித்  திாழிழிலாளர்கள் மற்றம்  திாழிற்ச்சங்க
உறப்பிதிமன்றத்தினர்களால் ச்சட்ின் அடிப்படைத்ன் அடிப்படி ிங்கள் ன் அடிப்படககளில் எடுகக முடிதியாது என்ற ஒரு
ச்சகதிவாய்ந்ி ச்சமிகன் அடிப்படஞன் அடிப்படதிய அனுப்பியுள்ளது,"  என்ற இந்திதியன் எகஸ்பி ஆண்டுகள் வரைஸ்
னத்திரின் அடிப்படகககு கூறிதிமன்றத்தினார்.   திாழிழிலாளர்களின் ச்சான் அடிப்படவ ்றத்தினால் பகாரிதிய அவர், "இந்ி
முடின் அடிப்படவ எதிர்த்து உதியர் நீதிமன்றத்தில்,"  ச்சவால்  தச்சய்விாகவும்,  117
 திாழிழிலாளர்கன் அடிப்படள விடுவிகக எடுத்ி முடின் அடிப்படவயும் இவ்வாற ச்சவால்  தச்சய்திய
எதிர்னார்ப்னிாகவும் ்றத்தினால் பமலும் கூறிதிமன்றத்தினார்.  கடுன் அடிப்படமதியாதிமன்றத்தின ்றத்தினால் பவன் அடிப்படழில நின் அடிப்படழிலன் அடிப்படமகன் அடிப்படள
திணித்து  தவற்றிக ஆண்டுகள் வரைமாக இதியககப்னடும் இந்ி ஜப்னான் வாகதிமன்றத்தின நிறவதிமன்றத்தினத்தின்
பி ஆண்டுகள் வரைமாண்ின் அடிப்படைமாதிமன்றத்தின இழிலான சு ஆண்டுகள் வரைண்ின் அடிப்படைலுககு,  எதிர்காழிலத்தில் எந்ி தவாரு ச்சவாலும்
வ ஆண்டுகள் வரைமல் னார்த்துக தகாள்ளும்  தனாறப்ன் அடிப்படன முிழிலாளித்துவ ஆட்சிதியாளர்கள்,
நீதிமன்றம் மற்றம்  தனாலிஸ் உட்னின் அடிப்படை முிழிலாளித்துவ அன் அடிப்படமப்பு முன் அடிப்படறயின்

உிவியுின் அடிப்படைன் உறதி  தச்சய்து தகாள்ள அது எதிர்னார்ககன்றது என்னன் அடிப்படி்றத்தினால் பதிய இது
குறிககன்றது.

மாருதி சுசுக  திாழிழிலாளர்கள் மீது முன் ததிமன்றத்தினடுககப்னடும் ிாககுில்
எந்ிவிித்திலும் ஒரு ினிப்னட்ின் அடிப்படை இந்திதிய சூழலில் ுள்ளதை நின் அடிப்படைந்ி ச்சம்னவம் அல்ழில. இது
பி ஆண்டுகள் வரைாந்திதியத்திலும் உழிலகம் முழுவதும் உள்ள ுள்ளதை நாடுகளில்  திாழிழிலாளர்
்றத்தினால் பனா ஆண்டுகள் வரைாட்ின் அடிப்படைங்கன் அடிப்படள எதிர் தகாள்ளும்  தனரும் முிழிலாளிகள்,  ிங்களது
முகவர்களின் ஆி ஆண்டுகள் வரைவுின் அடிப்படைன்,  இன் அடிப்படின் அடிப்படைவிின் அடிப்படைாமல்  திாடுககும் ிாககுில்கள் மூழிலம்
நிரூபிககப்னட்டுள்ளது.  கின் அடிப்படைந்ி டிச்சம்னர் ுள்ளதை நடுப்னகுதியில் இருந்து,  னங்களா்றத்தினால் பிஷ்
ின் அடிப்படைாககா  திாழில்துன் அடிப்படற னகுதின் அடிப்படதிய ்றத்தினால் பச்சர்ந்ி ஆயி ஆண்டுகள் வரைகக இணைககாதிமன்றத்தின  திாழிழிலாளர்கள்,
ச்சம்னள உதியர்வும் ஏன் அடிப்படதிமன்றத்தினதிய  தகாடுப்னதிமன்றத்தினவும் ்றத்தினால் பகாரி ்றத்தினால் பவன் அடிப்படழில நிறத்ிம்  தச்சய்ிதிமன்றத்தினர்.
இந்ி  திாழிழிலாளர்களில் ஆயி ஆண்டுகள் வரைகக இணைககாதிமன்றத்தினவர்கன் அடிப்படள  தவளி்றத்தினால் பதியற்றவும் இன்னும்
ஆயி ஆண்டுகள் வரைகக இணைககாதிமன்றத்தினவர்களுககு எதி ஆண்டுகள் வரைாக வழககுத்  திாின் அடிப்படை ஆண்டுகள் வரைவும் னங்களா்றத்தினால் பிஷ்
அ ஆண்டுகள் வரைச்சாங்கமும் ஆன் அடிப்படின் அடிப்படைத்  திாழிற்துன் அடிப்படற உரின் அடிப்படமதியாளர்களும் கின் அடிப்படைந்ி ஜதிமன்றத்தினவரியில்
ுள்ளதை நின் அடிப்படைவடிகன் அடிப்படக எடுத்ிதிமன்றத்தினர்.  னங்காளா்றத்தினால் பிஷ் ்றத்தினால் பனாழில்றத்தினால் பவ கடுன் அடிப்படமதியாதிமன்றத்தின சு ஆண்டுகள் வரைண்ின் அடிப்படைல்
மற்றம்  தகாத்ிடின் அடிப்படம ்றத்தினால் பவன் அடிப்படழில நின் அடிப்படழிலன் அடிப்படமகன் அடிப்படளக  தகாண்ின் அடிப்படை,  இழிலங்ன் அடிப்படகயில்
கட்டுுள்ளதை நாதியகக சுிந்தி ஆண்டுகள் வரை வர்த்ிக வழிலதியத்தில்  திாழிழிலாளர்களும் 2011  ்றத்தினால் பம
மாித்தில் அ ஆண்டுகள் வரைச்சாங்கம்  தகாண்டுவ ஆண்டுகள் வரை முதியற்சித்ி ஓய்வூதிதிய ச்சட்ின் அடிப்படைத்துககு எதி ஆண்டுகள் வரைாக
்றத்தினால் பனா ஆண்டுகள் வரைாட்ின் அடிப்படைம் ுள்ளதை நின் அடிப்படைத்திதிய்றத்தினால் பனாது,   தனாலிஸ் துப்னாககச் சூட்டில் ஒரு  திாழிழிலாளி
 தகால்ழிலப்னட்ின் அடிப்படைார்.  ்றத்தினால் பமலும் 200  ்றத்தினால் பனர் அளவில் காதியமன் அடிப்படின் அடிப்படைந்ிதிமன்றத்தினர்.  சுமார் நூற
்றத்தினால் பனர் வன் அடிப்பட ஆண்டுகள் வரை ன் அடிப்படகது  தச்சய்தியப்னட்ின் அடிப்படைதிமன்றத்தினர்.  இவ்வாற கூறககூடிதிய ின் அடிப்படைசின் க இணைககாதிமன்றத்தின
உிா ஆண்டுகள் வரை இணைங்கள், ிமது இழிலான ுள்ளதை நழிலன்களுககு ச்சவால் விடுககப்னடும் ஒவ் தவாரு
ச்சமதியத்திலும்,  முிழிலாளிகளதும் அவர்களின் ்றத்தினால் பின் அடிப்படவகன் அடிப்படள பி ஆண்டுகள் வரைதிநித்துவம்
 தச்சய்யும் அ ஆண்டுகள் வரைச்சாங்கங்கள் மற்றம் நிறவதிமன்றத்தினங்களும் மி்றத்தினால் பழிலச்ச்சத்ிதிமன்றத்தினமாதிமன்றத்தின
 தச்சதியல்னடும் விித்ன் அடிப்படி்றத்தினால் பதிய இது காட்டுகன்றது.

இத்ின் அடிப்படகதிய அடின் அடிப்படம ்றத்தினால் பவன் அடிப்படழில நின் அடிப்படழிலன் அடிப்படமகள், அின் அடிப்படைககுமுன் அடிப்படறச் ச்சட்ின் அடிப்படைங்கள் மூழிலம்
 திாழிழிலாளர்கன் அடிப்படள ுள்ளதை நசுககுவதில்,  முிழிலாளித்துவ ச்சார்பு து்றத்தினால் ப ஆண்டுகள் வரைாகத்
 திாழிற்ச்சங்கங்களும் அ ஆண்டுகள் வரைசிதியல் கட்சிகளும் ஆற்றம் னாத்தி ஆண்டுகள் வரைம்,  மாருதி சுசுக
 திாழிழிலாளர்கள் மற்றம் ஏன் அடிப்படதிமன்றத்தினதிய உன் அடிப்படழககும் மககள் மீிாதிமன்றத்தின இத்ின் அடிப்படகதிய
அின் அடிப்படைககுமுன் அடிப்படறயில் அம்னழிலத்துககு வந்துள்ளது.  மாருதி சுசுக
 திாழிழிலாளர்களின் ்றத்தினால் பனா ஆண்டுகள் வரைாட்ின் அடிப்படைம் முழுவதும்,  அவர்கன் அடிப்படள ன் அடிப்படிரிதியமிழககச்
 தச்சய்வின் ்றத்தினால் பனரில் ின் அடிப்படழிலயிட்ின் அடிப்படை ஸ் ஆண்டுகள் வரைாலினிச்ச கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்கசிஸ்ட்),
அல்ழிலது சிபிஎம் ச்சார்பு இந்திதிய  திாழிற்ச்சங்கங்களின் ன் அடிப்படமதியத்துககு, (Centre of
Indian  Trade  Unions) இப்்றத்தினால் பனாது மாருதி சுசுக  திாழிழிலாளர்கள் மீது
சுமத்ிப்னட்டுள்ள ிாககுில் ச்சம்னவம் னற்றி  தச்சால்ழில இருப்னது,  ிாம்
"வருத்ிமும் கவன் அடிப்படழிலயும்" அன் அடிப்படின் அடிப்படைந்திருப்னிாக மட்டு்றத்தினால் பம.  இிற்கு ்றத்தினால் புள்ளதை நர் மாறாக,
இந்ி அநீதிதியாதிமன்றத்தின நீதிமன்ற முடின் அடிப்படவ எதிர்த்து,  ஆயி ஆண்டுகள் வரைகக இணைககாதிமன்றத்தின
 திாழிழிலாளர்கள் பி ஆண்டுகள் வரைச்ச்சா ஆண்டுகள் வரைம்,  மறிதியல் ்றத்தினால் பனா ஆண்டுகள் வரைாட்ின் அடிப்படைம் உட்னின் அடிப்படை னல்்றத்தினால் பவற முன் அடிப்படறகள்
ஊின் அடிப்படைாக ிங்கள் ்றத்தினால் பகானத்ன் அடிப்படியும் எதிர்ப்ன் அடிப்படனயும்  தவளிப்னடுத்தி வருகன்றதிமன்றத்தினர்.
ஆயினும்,  இந்திதிய முிழிலாளித்துவத்தின் அங்கமாக இருககும் ஸ் ஆண்டுகள் வரைாலினிச்ச
னா ஆண்டுகள் வரைாளுமன்ற கட்சிதியாதிமன்றத்தின சிபிஎம்,  அல்ழிலது இந்திதிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆகதிய
எதுவும் இந்ி முடிவுககு எதி ஆண்டுகள் வரைாக ஒரு வார்த்ன் அடிப்படி கூின் அடிப்படை ்றத்தினால் பனச்சவில்ன் அடிப்படழில.

மாருதி சுசுக  திாழிழிலாளர்கன் அடிப்படள விடுின் அடிப்படழில  தச்சய்விற்கு அல்ழிலது ்றத்தினால் பமாடி
அ ஆண்டுகள் வரைச்சாங்கம் உட்னின் அடிப்படை முிழிலாளித்துவ வர்ககம் ்றத்தினால் பமற் தகாள்ளும் ஜதிமன்றத்தினுள்ளதை நாதியக
வி்றத்தினால் ப ஆண்டுகள் வரைாி ிாககுில்கள் மற்றம் சிககதிமன்றத்தின ுள்ளதை நின் அடிப்படைவடிகன் அடிப்படககளுககு எதி ஆண்டுகள் வரைாகப்
்றத்தினால் பனா ஆண்டுகள் வரைாடுவிற்கு,  இந்திதியா  திாழிழிலாள வர்ககத்துககு ஏன் அடிப்படதிமன்றத்தினதிய ுள்ளதை நாட்டு
 திாழிழிலாளர்களுககுப் ்றத்தினால் பனாழில்றத்தினால் பவ ஒரு பு ஆண்டுகள் வரைட்சிக ஆண்டுகள் வரை ின் அடிப்படழிலன் அடிப்படம மற்றம்
முன்்றத்தினால் பதிமன்றத்தினாககு அவசிதியமாகும்.  இந்திதியா முழுவதும்  திற்காசிதியாவிலும் மற்றம்
உழிலகம் முழுவதும் ன ஆண்டுகள் வரைந்து வாழும் ிமது வர்கக ச்ச்றத்தினால் பகாி ஆண்டுகள் வரை ச்ச்றத்தினால் பகாிரிகளுின் அடிப்படைன்,
மாருதி சுசூக மற்றம் குர்கான்  திாழிழிலாளர்கள் ஐககதியப்னின் அடிப்படை ்றத்தினால் பவண்டும்.
ச்சர்வ்றத்தினால் பிச்ச ்றத்தினால் பச்சாச்சலிச்ச ்றத்தினால் பவன் அடிப்படழிலத்திட்ின் அடிப்படைத்தில் ஆயுினாணிதியாகயுள்ள ுள்ளதை நான்காம்
அகழிலத்தின் அன் அடிப்படதிமன்றத்தினத்துழிலகக குழுன் அடிப்படவயும் அின் னகுதிதியாதிமன்றத்தின ்றத்தினால் பச்சாச்சலிச்ச
ச்சமத்துவக கட்சின் அடிப்படதியயும் கட்டி ததியழுப்புவின் மூழிலம் மட்டு்றத்தினால் பம இந்ி
ஐககதியத்ன் அடிப்படி ஸ்ிாபிகக முடியும்.

மாருதி சுசுக  திாழிழிலாளர்கள் மீிாதிமன்றத்தின ்றத்தினால் பவட்ன் அடிப்படின் அடிப்படைதியாின் அடிப்படைன் அடிப்படழில ்றத்தினால் பிாற்கடி!

 திாழிழிலாள வர்கக பு ஆண்டுகள் வரைட்சிக ஆண்டுகள் வரை கட்சின் அடிப்படதிய கட்டி ததியழுப்பு!


