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மாருதி சுசூகி கி தூாழிொழிலாளர்காளர்களள
விடுூாளர்களொழில கி த செய்யக்க்ககாரி ி நான்காம

அகிொழிலத்தின் அாளர்களன் அனைத்துொழிலகக்
குழுவின் இந்திய ஆூரய ஆதரவாளர்கள

மறியல் க்க்ாராட்டம

மாருதி சுசூகி கி தூாழிொழிலாளர்காளர்களள விடுூாளர்களொழில கி தவிடுதலை செய்யக்ை செய்யக்ககார

நான்காம் அகிொழிலத்தின் அாளர்களதின் அனைத்துொழிலகக் குழுவின் (ICFI) இந்திய
ஆூரவாளர்கள் ஒரு மறியல் ை செய்யக்கறாராட்டம் நடத்துகின்றதின் அனைர்.

அது ஏப்ரல் 17,  மாாளர்களொழில 4  மணியளவில் ஸ்ரீகி தறரும்புதூர்
ை செய்யக்கறருந்து நிொழிலயம் அருகில் நாளர்களடகி தறறும்.  அது கி தூன்னிந்திய
மாநிொழிலமாதின் அனை ூமிழ்நாட்டின் ூாளர்களொழிலநகராதின் அனை கி தவிடுதலை சென்ாளர்களதின் அனையில் இருந்து
சுமார் 40  கி.ம.  இல் உள்ள ஒரு முக்கிய வாகதின் அனை உற்றத்தி
ாளர்களமயமாகும். இந்ூ மறியல் ை செய்யக்கறாராட்டம் நான்காம் அகிொழிலத்தின்
அாளர்களதின் அனைத்துொழிலகக் குழுவால் கி தூாடங்கப்றட்ட விடுதலை செர்வை செய்யக்கூவிடுதலை செ
பிரச்விடுதலை சொரத்தின் றகுதியாக உள்ளது.

வட இந்திய மாநிொழிலமாதின் அனை ஹரயாதின் அனைா மை செய்யக்கதின் அனைவிடுதலை செரல் உள்ள மாருதி
சுசூகி கார் ஆாளர்களொழிலாளர்களய ை செய்யக்கவிடுதலை செர்ந்ூ றதின்மூன்று
கி தூாழிொழிலாளர்களுக்கு ை செய்யக்கறாலியாதின் அனை கி தகாாளர்களொழிலக்
குற்றச்விடுதலை சொட்டுகளின் ை செய்யக்கறரல் ஆயுள் ூண்டாளர்களதின் அனை
விதிக்கப்றட்டுள்ளது,  அாளர்களூவிட குாளர்களறந்ூ
குற்றச்விடுதலை சொட்டுக்களுக்காக அை செய்யக்கூ ஆாளர்களொழிலாளர்களய ை செய்யக்கவிடுதலை செர்ந்ூ இன்னும்
18  ை செய்யக்கறருக்கு மூன்று முூல் ஐந்து ஆண்டுகள் வாளர்களர சிாளர்களற
ூண்டாளர்களதின் அனை விதிக்கப்றட்டுள்ளது. 

இப்றடியாதின் அனை ூண்டாளர்களதின் அனைகள் இந்தியாவின் முக்கிய கி தறரய
வர்த்ூக கட்சிகளாதின் அனை ஆளும் றாரதிய ஜதின் அனைூா கட்சி (BJP)

மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளின் முழு ஒத்துாளர்களன் முழு ஒத்துழைப்புடன்,  சுசூகி
நிறுவதின் அனைம் மற்றும் ை செய்யக்கறாலீஸ் மற்றும் நீதித்துாளர்களற அதிகாரகளின்
ஒரு அரக்கத்ூதின் அனைமாதின் அனை ை செய்யக்கஜாடிக்கப்றட்ட குற்றச்விடுதலை சொட்டுகளின்
விாளர்களளவாகும்.  கி தூாழிொழிலாளர்கள் ஆாளர்களொழிலயில் நிொழிலவும்
கி தகாத்ூடிாளர்களம ை செய்யக்கவாளர்களொழில நிாளர்களொழிலாளர்களமகளுக்கு எதிராக,
ை செய்யக்கவாளர்களொழிலநிறுத்ூங்கள்,  ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும்
ஆர்ப்றாட்டங்கள் உட்றட ை செய்யக்கறார்க்குணமிக்க ை செய்யக்கறாராட்டங்களில்
றங்கு எடுத்ூூற்காக குறி ாளர்களவக்கப்றட்டதின் அனைர். 

நிறுவதின் அனைம் மற்றும் ை செய்யக்கறாலீஸ் ஜோலீஸ் ஜூாளர்களொழில 18, 2012 இல் ஆாளர்களொழிலயில்
நிர்வாகத்ூால் தூண்டி விடப்றட்ட ஒரு ை செய்யக்கமாூாளர்களொழில மற்றும்
நிறுவதின் அனைத்தின் மனிூ வள ை செய்யக்கமொழிலாளராதின் அனை அவனிஷ் குமார் ை செய்யக்கூவ
மரணத்தில் முடிவாளர்களடந்ூ தீாளர்களய றயன்றடுத்திக் கி தகாண்டது.
கி தகாாளர்களொழிலக்காக றதிமூன்று கி தூாழிொழிலாளர்கள் மது குற்றம்
விடுதலை சொட்டப்றட்டது மற்றும் அவர்கள் கி தகாாளர்களொழில குற்றவாளிகள் எதின் அனைத்
தீர்ப்றளிக்கப்றட்டது, ஆதின் அனைால் எந்ூ ஆூாரமும் அவர்காளர்களள தீ
மற்றும் ை செய்யக்கூவின் மரணத்துடன் இாளர்களணக்கவில்ாளர்களொழில. 

இந்ூ தீர்ப்பு கி தூாழிொழிலாளர்காளர்களள அச்சுறுத்ூ முாளர்களதின் அனைகிறது
மற்றும் கி தூாழிொழிலாளர்கள் உள்ளாக்கப்றட்டிருக்கும் கி தகாடூரமாதின் அனை
நிாளர்களொழிலாளர்களமகளுக்கு எதிராதின் அனை அாளர்களதின் அனைத்து கி தூாழிொழிலாள வர்க்க
எதிர்ப்ாளர்களறயும் இரக்கமின்றி நசுக்கும் என்றும் சுசூகி மற்றும்
பிற முூலீட்டாளர்களுக்கும் மற்றும் இந்திய
அதிகாரத்ூட்டுக்களுக்கம் உத்ூரவாூம் வன் முழு ஒத்துழைங்கவும்
முற்றடுகிறது.

இந்ூ ஏப்ரல் 17,  மறியல் ை செய்யக்கறாராட்டத்தில் கொழிலந்து
கி தகாள்ளுமாறு ஸ்ரீகி தறரும்புதூர்,  ஓரகடம் மற்றும் ஏாளர்களதின் அனைய
சிறப்பு கி தறாருளாூார மண்டொழில கி தூாழிொழிலாளர்களுக்கு நாம்
ை செய்யக்கவண்டுை செய்யக்ககாள் விடுக்கின்ை செய்யக்கறாம்.  சிாளர்களறயில்
அாளர்களடக்கப்றட்டிருக்கும் மாருதி சுசூகி கி தூாழிொழிலாளர்களுடன்
உங்கள் வர்க்க ஐக்கியத்ாளர்களூ கி தவளிப்றடுத்துங்கள். 

இந்ூ எதிர்ப்றாதின் அனைது ை செய்யக்கஜாடிக்கப்றட்ட குற்றச்விடுதலை சொட்டுகளிலுள்ள
கி தூாழிொழிலாளர்காளர்களள உடதின் அனைடியாக விடுூாளர்களொழில கி தவிடுதலை செய்யவும் மற்றும்
ை செய்யக்கறாலியாதின் அனை குற்றத் தீர்ப்ாளர்களற ை செய்யக்கூாற்கடிக்கவும் நான்காம்
அகிொழிலத்தின் அாளர்களதின் அனைத்துொழிலகக் குழுவால் கி தூாடங்கப்றட்ட
பிரச்விடுதலை சொரத்ாளர்களூ றொழிலப்றடுத்தும்.

தேத: ஏப்ரல் 17, 2017, தங்கள

தேரம:  4 மண

இடம: ஸ்ரீரீப்ரீபெருமபுதூர் த்ரீபெருந்து நிலயம அருகில்


