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இந்தியி: ஸ்்ரிலினிச தச தலிச தலைச தல தலைமையிிச தலைின லான ததிழிற்சங்கங்கள
 தலைமைிருதி சுசூகி லான ததிழிிச தலைிளர்கள மீதின  மீதான ஜ்ிடிப்பு வழக்கிற்க
எதி்ரிக அச தல அடையிள எதிர்ப்புக்க அச தலழப்பு விடுக்கின்றன 

By Deepal Jayasekera, 1 April 2017 

இந்திய ம மார்க்சிச கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPM) மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

(CPI) ஆகிய இந்திய மாவின் இரட்இரட்ட இரட்டை ஸ்ர மாலினிச ாலினிச ப மார மாளுமன்ற கட்சிகளு இரட்டைன்

இஇரட்டணைந்த தத மாழிற்சங்க கூட் இரட்டைஇரட்டமப்புக்கள,  “ம மாருதி சுசூகி
தத மாழிில மாளர்களு இரட்டைளுடன மாளுடன ஒற்றுஇரட்டமயுணைர்வுக்கு ஒரு அஇரட்ட இரட்டைய மாளம மாகவும்” மமலும்

அவர்களது “நிாலினிச பந்தஇரட்டளுடனயற்ற விடுதஇரட்டிலக்கு” மக மாரிக்இரட்டக விடுக்கவும், ஏப்ரல் 5
புதன்கிழஇரட்டமயன்று,  ந மாடு முழுவதிலும மாளுடன ஆர்ப்ாலினிச ப மாட் இரட்டைங்களுக்கு அஇரட்டழப்பு

விடுக்கின்றளுடன.

CPM,  CPI ஆகிய இரு கட்சிகள மற்றும் அவர்களது

தத மாழிற்சங்கங்கள,  இந்திய தத மாழிற்சங்கங்களின் இரட்டமயம்
(Centre  of  Indian  Trade  Unions  -  CITU) மற்றும் அஇரட்டளுடனத்து

இந்திய தத மாழிற்சங்க க மாங்கிரஸ் (All India Trade Union Congress
-  AITUC) இஇரட்டவயஇரட்டளுடனத்தும் ம மாருதி சுசூகி தத மாழிில மாளர்கஇரட்டள

திட் இரட்டைமிட்ம இரட்டை தனிஇரட்டமப்ாலினிச படுத்தியுளளளுடன. ஒட்டுதம மாத்த தத மாழிில மாள
வர்க்கத்இரட்டத அச்சுறுத்துவதிலும்,  மம மாசம மாளுடன ஊதியங்கள,

ஒப்ாலினிச பந்த தத மாழிில மாளர் முஇரட்டற,  மற்றும் தக மாத்தடிஇரட்டம நிஇரட்டில
மவஇரட்டில நிஇரட்டிலஇரட்டமகள குறித்த எந்ததவ மாரு எதிர்ப்இரட்டாலினிச பயும்

இல்ில மாதத மாழிக்க நிறுவளுடனமும் அரச மாங்கமும் இஇரட்டணைந்த
கூட்டின் இிலக்க மாக அவர்கள இருந்துவரும் நிஇரட்டிலஇரட்டமயில்

ம மாருதி சுசூகி தத மாழிில மாளர் நிஇரட்டிலஇரட்டய ாலினிச பகிரங்கப்ாலினிச படுத்தவும்,
மமலும் அவர்களின் ாலினிச ப மாதுக மாப்பிற்க மாக தத மாழிில மாள வர்க்கத்இரட்டத

அணிதிரட்டும் தாலினிச ப மாருட்டு எந்ததவ மாரு பிர மாச்ச மாரத்இரட்டத
மமற்தக மாளளவும் ஸ்ர மாலினிஸ்டுகள இதுவஇரட்டர எஇரட்டதயுமம

தசய்யவில்இரட்டில.

ம மாருதி சுசூகி தத மாழிில மாளர்கள மீது மள மாடிப்பு வழக்கு

தத மா இரட்டைரப்ாலினிச பட் இரட்டைது இரட்டைன்,  நிறுவளுடனம் அதன் ஹரிய மாளுடன மா ம மாமளுடனசர்
வ மாகளுடன அதசம்பிளி ஆஇரட்டிலயின் 2,300 மாலினிச ப மார்க்குணைம் தக மாண் இரட்டை

தத மாழிில மாளர்கஇரட்டள ாலினிச பணிநீக்கம் தசய்து கிட் இரட்டைத்தட் இரட்டை ஐந்து
ஆண்டுகள ஆளுடன பின்ளுடனர் தற்மாலினிச ப மாது CITU மற்றும் AITUC ஒரு

ந மாள அஇரட்ட இரட்டைய மாள ஆர்ப்ாலினிச ப மாட் இரட்டைங்களுக்க மாளுடன ஏற்ாலினிச ப மாட்இரட்ட இரட்டை தசய்யும்
நிர்ப்ாலினிச பந்தத்தில் இருப்ாலினிச பத மாக உணைர்கின்றளுடன.  ஏதளுடனனில் அஇரட்டவ

இந்திய நீதிமன்றங்களின் மூிலம மாக வழங்கப்ாலினிச பட் இரட்டை வர்க்க நீதி
குறித்து தத மாழிில மாளர் வர்க்கத்திளுடனரிஇரட்ட இரட்டைமய ஆழ்ந்த மக மாாலினிச பம்

உளளது என்ாலினிச பஇரட்டத அஇரட்டவ உணைர்ந்துதக மாளவத மாில மாகும்.

ஒரு சட் இரட்டை மம மாசடியில்,  க இரட்டைந்த ம மாதம் 13  தத மாழிில மாளர்கள

மீத மாளுடன இட்டுக்கட் இரட்டைப்ாலினிச பட் இரட்டை தக மாஇரட்டில குற்றச்ச மாட்டின் மாலினிச பரில்
நீதிமன்றங்கள அவர்கஇரட்டள கண்டித்து ஆயுள தண் இரட்டைஇரட்டளுடன

விதித்தது.  இந்த 13  மாலினிச பரில் ாலினிச பன்னிரண்டு மாலினிச பர் ம மாருதி சுசூகி
தத மாழிில மாளர்கள சங்கத்தின் (Maruti Suzuki Workers Union-MSWU)

மதர்ந்ததடுக்கப்ாலினிச பட் இரட்டை தஇரட்டிலவர்கள ஆவ மார்கள.  இந்த
தத மாழிற்சங்கம்,  ஒரு அரச மாங்க ஆதரவுளள நிறுவளுடனத்தின்

தஇரட்டிலய மாட்டி தத மாழிற்சங்கத்திற்கு எதிர மாளுடன கசப்ாலினிச ப மாளுடன

மாலினிச ப மார மாட் இரட்டைத்தின்மாலினிச ப மாது இந்த தத மாழிில மாளர்கள மால் ம மாமளுடனசர்

ஆஇரட்டிலயில் 2011-12 ல் ஸ்த மாபிக்கப்ாலினிச பட் இரட்டைது.

தில்லியின் புறநகர் ாலினிச பகுதியில் அஇரட்டமந்துளள ஒரு தாலினிச பரும்

வ மாகளுடன தய மாரிப்பு மற்றும் உற்ாலினிச பத்தி இரட்டமயம மாளுடன குர்க மான்-
ம மாமளுடனசர் தத மாழில்துஇரட்டற ாலினிச பகுதி தத மாழிில மாளர்களுள ஐந்து

அல்ிலது அதற்கு மமற்ாலினிச பட் இரட்டைவர்கள இஇரட்டணைந்து ம மாருதி சுசூகி
தத மாழிில மாளர்களுக்கு ஆதரஇரட்டவ க மாட்டும்விதம மாக ஒன்றுகூடும்

கூட் இரட்டைத்திற்கு அரச மாங்கம் விதித்திருந்த ஒரு தஇரட்ட இரட்டைஇரட்டய
எதிர்மந மாக்கியுளளளுடனர்.

ஏப்ரல் 5  அன்று ஆர்ப்ாலினிச ப மாட் இரட்டைங்களுக்கு ஸ்ர மாலினிஸ்டுகள
அஇரட்டழப்பு விட்டிருப்ாலினிச பதன் மந மாக்கம்,  உளள இரட்டைங்கியிருக்கும்

மக மாாலினிச பத்இரட்டத தணிப்ாலினிச பத மாகும்.  அவர்களது அரசியல்
கட்டுப்ாலினிச ப மாட்டின் கீழ் தத மாழிில மாள வர்க்கத்இரட்டத இரட்டவத்திருந்து

தச மாப்த க மாிலம மாக அவர்கள தசய்தது மாலினிச ப மான்று இந்திய
முதில மாளித்துவ கட்சிகளுக்கு அவர்கஇரட்டள கட்டுப்ாலினிச படுத்தி

இரட்டவத்திருப்ாலினிச பது நல்ிலததன்று கருதி,  ாலினிச ப மாதிக்கப்ாலினிச பட் இரட்டை ம மாருதி
சுசூகி தத மாழிில மாளர்கஇரட்டள ஆதரிப்ாலினிச பத மாய் ாலினிச ப மாவஇரட்டளுடன தசய்வதன்

மூிலம மாக,  தங்கள கந்தில மாகிப்மாலினிச ப மாளுடன நம்ாலினிச பகத்தன்இரட்டமஇரட்டய
வலுப்ாலினிச படுத்திக்தக மாளள முஇரட்டளுடனகின்றளுடனர்.  ஸ்ர மாலினிச

தத மாழிற்சங்க தஇரட்டிலவர்கள,  ம மாருதி சுசூகி தத மாழிில மாளர்கள
மீத மாளுடன நிறுவளுடனம் மற்றும் ம மாநிில அரச மாங்கத்தின் மள மாடிப்பு

வழக்கிற்கு எதிர மாக தத மாழிில மாள வர்க்கத்தின் மாலினிச ப மார மாட் இரட்டைம்
தத மாழில்துஇரட்டற தத மாழிில மாள வர்க்கத்தின் அணிதிரட் இரட்டைலுக்கும்

மற்றும் சுய மாதீளுடன அரசியல் வலிஇரட்டமக்கும் உந்துதில மாக
ம மாறிவிடுவஇரட்டதயும் தடுப்ாலினிச பதற்கு தீர்ம மானித்து உளளளுடனர்.

ம மாருதி சுசூகி தத மாழிில மாளர்கள மீத மாளுடன மள மாடிப்பு வழக்கிற்கு
ஸ்ர மாலினிச தத மாழிற்சங்க கூட் இரட்டைஇரட்டமப்புக்களின் எதிர்ப்பு என்ாலினிச பது

அடிப்ாலினிச பஇரட்ட இரட்டையிமிலமய மம மாசடிய மாளுடன தன்இரட்டமஇரட்டய
தக மாண்டிருப்ாலினிச பஇரட்டத இன்னும் மூன்று குறிப்புக்கள

சுட்டிக்க மாட்டுகின்றளுடன.

முதில மாவத மாக, அவர்கள ஏப்ரல் 4 ம் மததிக்கு ம மாற மாக, ஏப்ரல்

5  புதன்கிழஇரட்டமஇரட்டய அவர்களது ஆர்ப்ாலினிச ப மாட் இரட்டைத்திற்கு ஏற்ற
ந மாள மாக மதர்வு தசய்திருந்தளுடனர். ஏதளுடனன்ற மால் ஏப்ரல் 4 ம் மததி,

சிஇரட்டறயிிலஇரட்ட இரட்டைக்கப்ாலினிச பட் இரட்டை ம மாருதி சுசூகி தத மாழிில மாளர்களுக்கு
ஆதரவ மாக “அஇரட்டளுடனத்து இந்திய மற்றும் சர்வமதச எதிர்ப்பு

திளுடனம மாக” MSWU நியமித்த ந மாள மாகும்.

CITU மற்றும் AITUC  இரண்டுமம இதற்கு எந்த விளக்கமும்

தக மாடுக்கவில்இரட்டில.  ஆளுடன மால் சந்மதகத்திற்கு இ இரட்டைமில்இரட்டில அது
ஏதளுடனன்ற மால்,  அவர்கள எந்தவழியிலும் தங்களது

ந இரட்டைவடிக்இரட்டககஇரட்டள எதிர்ப்பு மவஇரட்டிலநிறுத்தங்கள உட்ாலினிச ப இரட்டை
தத மாழில் ந இரட்டைவடிக்இரட்டகக்கு ஏப்ரல் 4  ஏற்ற ந மாள மாக



இருக்கமவண்டும் என்ற ததரிவித்து பின்மாலினிச ப மா இரட்டைப்ாலினிச பட் இரட்டை பின்ளுடனர்
MSWU இன் அஇரட்டழப்பு இரட்டைன் தத மா இரட்டைர்புாலினிச படுத்த விரும்ாலினிச பவில்இரட்டில.

இரண் இரட்டை மாவத மாக,  இன்னும் உண்இரட்டமகஇரட்டள அம்ாலினிச பிலப்ாலினிச படுத்தும்
விதம மாக,  ஸ்ர மாலினிஸ்டுகள தவளிப்ாலினிச பஇரட்ட இரட்டைய மாக தாலினிச பருவணிக

ச மார்பு கட்சிகளு இரட்டைன் ஒழுங்கஇரட்டமந்த ாலினிச பல்மவறு ஏஇரட்டளுடனய
தத மாழிில மாளர் கூட் இரட்டைஇரட்டமப்புக்களு இரட்டைன் இஇரட்டணைந்து ஏப்ரல் 5

அன்று தங்களது ஆர்ப்ாலினிச ப மாட் இரட்டைங்கஇரட்டள முன்தளுடனடுக்கின்றளுடனர்.
இவற்றில் தாலினிச பரும்ாலினிச ப மாலும் முக்கியம மாளுடனது இந்திய மதசிய

தத மாழிற்சங்க க மாங்கிரஸ் (Indian National Trade Union Congress-

INTUC), 1947 ல் அது ஸ்த மாபிக்கப்ாலினிச பட் இரட்டைதிலிருந்து க மாங்கிரஸ்

கட்சியு இரட்டைன் இஇரட்டணைப்பு தக மாண் இரட்டைத மாகும்.

மிக சமீாலினிச பக மாிலம் வஇரட்டரயிலும் இந்திய முதில மாளித்துவத்தின்

பிரத மாளுடன கட்சிய மாக க மாங்கிரஸ் கட்சி இருந்தது மட்டுமல்ில;
INTUC இ இரட்டைமிருந்து அந்த அளவுக்கு எதிர்ப்பு அஇரட்டில எழும்ாலினிச ப மாத

நிஇரட்டிலயில்,  அது ம மாருதி சுசூகி தத மாழிில மாளர்களுக்கு எதிர மாளுடன
சதி மவட்இரட்ட இரட்டையில் ஒரு முன்ளுடனணி ாலினிச ப மாத்திரம் வகித்தது.

மதசிய மற்றும் ஹரிய மாளுடன மா ம மாநிில அரச மாங்கங்களுக்கு
க மாங்கிரஸ் கட்சி தஇரட்டிலஇரட்டம வகித்த சமயத்தில் த மான் இந்த

மள மாடிப்பு வழக்கு ஆரம்பிக்கப்ாலினிச பட் இரட்டைது.  நிறுவளுடன
கட்டுப்ாலினிச ப மாட்டிலிருந்த தத மாழிற்சங்கத்திற்கு எதிர மாளுடன

கிளர்ச்சியிஇரட்டளுடன நசுக்கிவி இரட்டை முயற்சிப்ாலினிச பதில் ஹரிய மாளுடன மா
க மாங்கிரஸ் அரச மாங்கம் ம மாருதி சுசூகி நிறுவளுடனத்திற்கு

உ இரட்டைந்இரட்டதய மாக தசயில மாற்றியது.  மமலும்,  இந்த
“தத மாழிில மாளர்களுக்கு ஏற்களுடனமவ ஒரு தத மாழிற்சங்கம்

உளளது”  என்று கூறி MSWU சட் இரட்டைபூர்வமற்றது எளுடன
வலியுறுத்தி, மாலினிச ப மார மாளி தத மாழிில மாளர்களின் ஒழுங்குாலினிச படுத்தப்ாலினிச பட் இரட்டை

ாலினிச பணி நியமளுடனத்துக்கும்,  ாலினிச பணிநீக்கத்துக்கும் வசதிதசய்யும்
வஇரட்டகயில் நிறுவளுடனம் வடிவஇரட்டமத்த ஒரு “நன்ளுடன இரட்டைத்இரட்டத

ாலினிச பத்திரத்தில்” தத மாழிில மாளர்கள இரட்டகதயழுத்தி இரட்டைமவண்டும் என்று
மக மாரப்ாலினிச பட் இரட்டைது;  தத மாழிில மாளர் ந இரட்டைவடிக்இரட்டககஇரட்டள

ஒட்டுதம மாத்தம மாக உஇரட்ட இரட்டைப்ாலினிச பதற்கு தாலினிச ப மாலிஸ் மீண்டும் மீண்டும்
அணிதிரட் இரட்டைப்ாலினிச பட் இரட்டைது;  MSWU “ாலினிச பயங்கரவ மாதிகள”  மற்றும்

“தவளிய மாட்களு இரட்டைன்”  இஇரட்டணைந்திருந்து ந மாட்டின்
தாலினிச ப மாருள மாத மாரத்இரட்டத “முறியடித்துவி இரட்டை”  தீர்ம மானித்துளளது

எளுடனவும் ஆமில மாசஇரட்டளுடன வழங்கியது;  மாலினிச ப மான்றவற்இரட்டற
வலியுறுத்தியது.

ளுஇரட்டில 18,  2012 க்கு பின்ளுடனர் நிறுவளுடனம் இரட்டககிலப்புக்கும்,
தநருப்பி இரட்டைலுக்கும் தூண்டிவிட் இரட்டைது,  ஹரிய மாளுடன மா க மாங்கிரஸ்

அரச மாங்கம் தத மாழிில மாளர்கள மீது தாலினிச ப மாலிஇரட்டீது பொலிஸை ஏவிவிட் இரட்டைது.
இது,  மாலினிச ப மாலிய மாளுடன மள மாடிப்பு குற்றச்ச மாட்டுக்களின் மாலினிச பரில்

ாலினிச ப மாரியளவிில மாளுடன இரட்டகது ந இரட்டைவடிக்இரட்டகக்கும், ஒட்டுதம மாத்த MSWU

இன் தஇரட்டிலவர்கள உட்ாலினிச ப இரட்டை 150  தத மாழிில மாளர்கள மீத மாளுடன

குற்றச்ச மாட்டுக்கும் வழிவகுத்தது.  ம மாருதி சுசூகி தத மாழிில மாளர்
தத மாகுப்பிலிருந்து தாலினிச பரும் தத மாழிில மாளர்களின் ாலினிச பணிநீக்கத்திற்கு

க மாங்கிரஸ் கட்சியின் ம மாநிில அரச மாங்கம் முழுஇரட்டமய மாக
ஆதரவளித்தது,  மமலும் நிறுவளுடனம் தாலினிச பருமளவிில மாளுடன புதிய

தத மாழிில மாளர்கஇரட்டள தக மாண்டு மீண்டும் திறக்கப்ாலினிச பட் இரட்டைமாலினிச ப மாது,
தத மாழிற்ச மாஇரட்டிலக்குள நூற்றுக்கணைக்க மாளுடன தாலினிச ப மாலிஇரட்டீது பொலிஸை

நிஇரட்டிலநிறுத்தியது.

மூன்ற மாவத மாக,  CITU மற்றும் AITUC  இரண்டும் ம மாருதி சுசூகி
தத மாழிில மாளர்கள மீத மாளுடன மள மாடிப்பு வழக்கு குறித்த எதிர்ப்இரட்டாலினிச ப

ஒழுங்கஇரட்டமக்க உரிஇரட்டம மக மாருகின்ற மாலினிச ப மாதும், அவற்றின் மூில
அரசியல் கட்சிகள அது குறித்து மூச்சுக்கூ இரட்டை வி இரட்டைவில்இரட்டில.

13  ம மாருதி சுசூகி தத மாழிில மாளர்களுக்கு ம மார்ச் 10 ம் மததி
தண் இரட்டைஇரட்டளுடன வழங்கப்ாலினிச பட் இரட்டைது குறித்தும்,  இந்திய மாவின்

தண் இரட்டைஇரட்டளுடனக்குரிய அஇரட்டமப்பு எனும் வ மாழும் நரகம மாளுடன
சிஇரட்டறயில் தளளும் விதம மாக 18 ஏஇரட்டளுடனய தத மாழிில மாளர்களுக்கு

ஆயுள தண் இரட்டைஇரட்டளுடன விதிக்கப்ாலினிச பட்டுளளது குறித்தும்,  CPM
அல்ிலது CPI எதுவும் கண் இரட்டைளுடனம் கூ இரட்டை ததரிவிக்கவில்இரட்டில.

ம மாருதி சுசூகி தத மாழிில மாளர்கள மீத மாளுடன மள மாடிப்பு வழக்கு ாலினிச பற்றி
அவர்களது இஇரட்டணைய தளங்கள முற்றிலும் தம்றிலும் மௌளுடனம்

ச மாதிக்கின்றளுடன.  CPM இன் வ மார மாந்திர ஆங்கிில தம மாழி
ாலினிச பத்திரிஇரட்டகய மாளுடன People’s  Democracy யிலும் இதுமவ

உண்இரட்டமய மாகிறது.  ம மார்ச் 10  லிருந்து இது மூன்று தசய்தி
தவளியீடுகஇரட்டள பிரசுரித்துளளது,  அவற்றில் ம மாருதி சுசூகி

தத மாழிில மாளர்கஇரட்டள ாலினிச பற்றி ததரிவிக்கக்கூடிய தாலினிச ப மாருத்தம மாளுடன
ஒரு வ மார்த்இரட்டதஇரட்டய கூ இரட்டை க மாணைமுடியவில்இரட்டில.

ஆயினும் வழக்கறிஞர்கள,  நீதிாலினிச பதிகள மற்றும்
அரசியல்வ மாதிகள மாலினிச ப மான்ற அஇரட்டளுடனவரும் முதலீட் இரட்டை மாளர்

நம்பிக்இரட்டகஇரட்டய மீட்த இரட்டைடுப்ாலினிச பதற்க மாகவும்,  இந்திய மாஇரட்டவ உிலகின்
மலிவுகூலி உஇரட்டழப்பின் தஇரட்டிலநகர மாக உருவ மாக்குவதற்கும்

மந மாக்கம் தக மாண்டுளள இந்திய பிரதம மந்திரி மம மாடியின்
“இந்திய மாவில் உற்ாலினிச பத்திதசய்மவ மாம்”  திட் இரட்டைத்தின் தவற்றிஇரட்டய

உறுதிாலினிச படுத்துவதற்க மாகவும்,  வழக்கு விச மாரஇரட்டணையின் இறுதி
கட் இரட்டைங்கள உட்ாலினிச ப இரட்டை,  ம மாருதி சுசூகி தத மாழிில மாளர்கள

க மாட்டுமிர மாண்டித்தளுடனம மாக தண்டிக்கப்ாலினிச ப இரட்டைமவண்டும் என்று
திரும்ாலினிச ப திரும்ாலினிச ப அறிவித்து வருகின்றளுடனர்.

சந்மதகமம இல்இரட்டில, ம மாருதி சுசூகி நிறுவளுடன மள மாடிப்பு வழக்கு
மீத மாளுடன எந்ததவ மாரு விமர்சளுடனமும் இந்திய அரசியல்

ஸ்த மாாலினிச பகத்துக்குள அதன் வசதிய மாளுடன உறவுகஇரட்டள ாலினிச ப மாதிக்கும்
என்மற CPM மற்றும் CPI இன் தஇரட்டிலவர்கள

கணைக்கிடுகின்றளுடனர்.  இந்துமத மமில மாதிக்கவ மாத BJP க்கு
எதிர மாக மதச மார்பின்இரட்டமஇரட்டய ாலினிச ப மாதுக மாக்கிமற மாம் என்ற தாலினிச பயரில்,

க மாங்கிரஸ் கட்சியு இரட்டைன் அரசியல் கூட் இரட்டைணிஇரட்டய
புதுப்பிப்ாலினிச பதற்க மாளுடன அவர்களது முயற்சிகஇரட்டளயும் இஇரட்டவ

உளள இரட்டைக்கியுளளது.

ஸ்ர மாலினிச அரசியல் தஇரட்டிலவர்களின் இந்த ஆழ்ந்த தம்றிலும் மௌளுடனம்,

CITU-AITUC  தஇரட்டிலஇரட்டமயிில மாளுடன ஏப்ரல் 5 ம் மததிய
ஆர்ப்ாலினிச ப மாட் இரட்டைங்களின் முற்றிலும் இழிந்ததும்,  அரசியல்ரீதிய மாக

மம மாசடிய மாளுடன தன்இரட்டமஇரட்டயயும் எடுத்துக்க மாட்டுகின்றளுடன.
ஸ்ர மாலினிச தத மாழிற்சங்கங்கள ம மாருதி சுசூகி

தத மாழிில மாளர்களுக்கு ஆதரவ மாக எந்தவித தீவிர ந இரட்டைவடிக்இரட்டக
எடுக்கவும் முற்றிலும் மந மாக்கம் தக மாண்டிருக்கவில்இரட்டில

என்ாலினிச பது இரட்டைன் இந்திய தத மாழிில மாளர்களின் மத்தியிலுளள
மாலினிச ப மார்குணைத்இரட்டதயும் மற்றும் வர்க்க ஒருஇரட்டமப்ாலினிச ப மாட்டிஇரட்டளுடனயும்

தணித்து, ஊக்கத்இரட்டத தகடுத்துவிட்ம இரட்டை மாம் என்று அவர்களுக்கு
நம்பிக்இரட்டக வந்தவு இரட்டைன் அஇரட்டளுடனத்து ஆர்ப்ாலினிச ப மாட் இரட்டைங்கஇரட்டளயும்

முடிவுக்கு தக மாண்டுவந்துவிடுவர்.


