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மதர்சன ஆட்்டட்டோ்டம்டோட்டிவ டடக்ன்டோலஜிஸ அண்ட் இனஜினியரிங (MATE)
நிறுவனத்்ததச ்டசர்ந்த சும்டோர் 500  நிரந்தரத் டத்டோழில்டோளர்கள அவர்கள
புதித்டோக அ்தமத்த டத்டோழிற்சஙகம்டோன டசங்தக அண்ண்டோ ம்டோவட்ட ஜனந்டோயக
டத்டோழில்டோளர் சஙகத்்தத அஙகீகரிக்க ்டக்டோரி ஆகஸட் 26 ஆம ்டததியிலிருந்த
க்டோலவ்தரயினற ்டவ்தலநிறுத்தத்தில டத்டோடர்ந்த ஈடுபட்டுளளனர்.

கு்தறைந்த ஊதியஙகள,  கடு்தமய்டோன ்டவ்தல நி்தல்தமகள மற்றும
ஆ்தலயின உணவகத்தில தரமற்றை உணவ வழஙகப்படுவ்தத எதிர்த்தப்
்டப்டோர்டோடுவதற்க்டோக MATE டத்டோழில்டோளர்கள டத்டோழிற்சஙகத்்தத நிறுவினர்.
இந்திய்டோவின உளந்டோட்டு வ்டோகனத் டத்டோழிலுக்கு வடிவ்தமக்கப்பட்ட ப்டோகஙகள,
்டசர்க்்தககள மற்றும டத்டோகுதிகள ஆகியவற்றன மிகப்டபரிய
விநி்டய்டோகஸதர்டோக இந்நிறுவனம இருக்கிறைத.

ம்டோ்டவ்டோவ்டோத இந்திய கமயூனிஸட் கட்ச-ம்டோர்க்சச டலனினிச-விடுத்தல
அலலத சபிஐ-எம.எல-விடுத்தல ஆகியவற்றை்டோல கட்டுப்படுத்தப்படும
கூட்ட்தமப்ப்டோன அகில இந்திய மத்திய டத்டோழிற்சஙக கவண்சலுடன
(ஏ.ஐ.ச.ச.டி.ய)  இ்தணந்திருக்கும டத்டோழிற்சஙகத்்தத கமபனி நிர்வ்டோகம
சட்டபூர்வம்டோக அஙகீகரிக்க மறுக்கிறைத.

MATE,  ்டப்டோந்தூர் கிர்டோமத்தில அ்தமந்தளளத மற்றும இத தமிழக
ம்டோநிலத்தின த்தலநகர்டோன டசன்தனயிலிருந்த 40  கி.ம தூரத்தில உளள
ஒரகடம சறைப்பு டப்டோருள்டோத்டோர மண்டலத்தின ஒரு பகுதிய்டோகும. இஙகு 2,000
க்கு சற்று அதிகம்டோன டத்டோழில்டோளர்கள ்டவ்தல டசய்கினறைனர்.  ஆன்டோல
அதில 568  ்டபர் மட்டும த்டோன நிரந்தர ஊழியர்கள.  ்டமலும 1,000
டத்டோழில்டோளர்கள ஒப்பந்தத்தில பணிய்டோற்றுகினறைனர்,  ்டமலும 500
பயிற்சய்டோளர்கள அரச்டோஙகம நடத்தம வழஙகப்படும திட்டத்தின கீழ
பணிபுரிகினறைனர்.

நிரந்தர ஊழியர்களுக்கு ம்டோதத்திற்கு 11,500  ரூப்டோய் (160  அடமரிக்க ட்டோலர்)
மட்டு்டம வழஙகப்படுகிறைத,  ஒப்பந்த டத்டோழில்டோளர்கள 10,500  ரூப்டோய்
டபறுகிறை்டோர்கள.  ஆ்தலயில பணிபுரியம 450  டபண் டத்டோழில்டோளர்களில 40
்டபர் மட்டு்டம நிரந்தரம்டோக்கப்பட்டுளளனர்.

மதர்சன சுமி சஸடமஸ லிமிடடட் (எம.எஸ.எஸ.எல) இன ப்டோலிமர் பிரிவ்டோன
MATE,  1986  ஆம ஆண்டில சமவர்தன்டோ மதர்சன குழுமம (SMG)  மற்றும
ஜப்ப்டோ்தன தளம்டோகக் டக்டோண்ட சுமிட்்டட்டோ்டம்டோ வயரிங சஸடமஸ
ஆகியவற்றன கூட்டு நிறுவனம்டோக நிறுவப்பட்டத.  இந்திய்டோ்தவ தவிர,  இத
42  ந்டோடுகளில இயஙகுகிறைத, 135,000  க்கும ்டமற்பட்ட டத்டோழில்டோளர்க்தளப்
பயனபடுத்தகிறைத, 2018  ஆம ஆண்டில 11.7  பிலலியன அடமரிக்க ட்டோலர்
வருவ்டோய் ஈட்டியளளத.

ஜூ்தல 31  ம ்டததி,  ்டவ்தலக்கு வந்த டத்டோழில்டோளர்க்தள தற்க்டோலிகம்டோக
்டவ்தல டசய்யவிட்டோமல தடுத்த கமபனி நிர்வ்டோகம, எந்த டத்டோழிற்சஙகத்திலும
்டசரம்டோட்்டட்டோம எனறை உறுதிடம்டோழியில ்தகடயழுத்திடும்டோறு அவர்க்தள
்டக்டோரியத,  டபருமப்டோன்தமய்டோன டத்டோழில்டோளர்கள இந்த ஜனந்டோயக வி்டர்டோத
த்டோக்குத்தல நிர்டோகரித்த,  இரண்டு ந்டோள உளளிருப்பு ்டவ்தலநிறுத்தத்்தத
நடத்தினர்.

டத்டோழிற்சஙக விண்ணப்பத்்தத டத்டோடர்ந்த,  ஆர்ப்ப்டோட்டத்தில ஈடுபட்ட
ஊழியர்க்தள மண்டும பணியில டத்டோடர அனுமதிக்குமபடி நிறுவனத்திற்கு
தமிழகத்தின டத்டோழில்டோளர் ஆ்தணயர் "அறவறுத்தின்டோர்",  ்டமலும அவர்கள
எந்தவிதம்டோன தண்ட்தன நடவடிக்்தககளின்டோலும ப்டோதிக்கப்படக்கூட்டோத
எனறும கூறைப்பட்டத.

டத்டோழில்டோளர் ஆ்தணயரின ஆ்டல்டோச்தன்தய ஏற்றுக் டக்டோளவத்டோக MATE
ப்டோச்டோஙகு டசய்த அ்டத சமயம,  டத்டோழிற்சஙக பிரதிநிதிக்தள அஙகீகரிக்க
மறுத்த டத்டோழில்டோளர்க்தள அசசுறுத்த முயனறைத.  நிறுவன ்டமல்டோளர்கள,
டத்டோழில்டோளர்களின டபற்்டறை்டோருக்கு ்டப்டோன டசய்த,  தஙகள மகனகளும
மகளகளும நிறுவனத்திற்கு எதிர்டோக ்டவ்தலநிறுத்தம டசய்வத்டோல ்டவ்தல
இழக்க ்டநரிடும எனறு அவர்களிடம டதரிவித்தனர்.  இப்படிய்டோன
ஆத்திரமூட்டலகள குறத்த ்டக்டோபம த்டோன ஆகஸட் 26 அனறு க்டோலவ்தரயற்றை
்டவ்தலநிறுத்தத்திற்கு ஏற்ப்டோடு டசய்ய டத்டோழிற்சஙகத்்தத கட்ட்டோயப்படுத்தியத.

“ந்டோட்டின டத்டோழில்டோளர் சட்டஙக்தள அவமதிப்பதற்க்டோக",  MATE
நிர்வ்டோகத்திற்கு எதிர்டோக நடவடிக்்தக எடுக்கும்டோறு தமிழக அரசுக்கு AICCTU
அ்தழப்பு விடுத்த பதிலளித்தளளத.

இந்த விண்ணப்பஙகள ஒரு முட்டு சந்தில த்டோன நிற்கிறைத. டபருவணிக ச்டோர்பு
டக்டோள்தகக்தள ஈவிரக்கமினற திணிக்க வலதச்டோரி அண்ண்டோ திர்டோவிட
முன்டனற்றை கழக (அதிமுக)  நிர்வ்டோகம,  பிரதமர் ந்டரந்திர ்டம்டோடி மற்றும
அவரத இந்த ்டமல்டோதிக்க ்டதசய அரச்டோஙகத்தடன டநருக்கம்டோக
ஒத்த்தழக்கிறைத.

ஜூன ம்டோதத்தில,  வ்டோகன உதிரிப்ப்டோக டத்டோழி்தல "டப்டோத பயனப்டோட்டு
்டச்தவ"  எனறு அறவிப்பதன மூலம அத்த்தறையில அ்தனத்த
்டவ்தலநிறுத்தஙக்தளயம,  அதிமுக திறைமபட த்தட டசய்தத.  அதற்கு,
டமட்ர்டோஸ (டசன்தன)  உயர் நீதிமனறைம ஆகஸட் 1  ம ்டததி இ்தடக்க்டோல
உத்தர்தவ பிறைப்பித்தத,  அத,  இந்த ஜனந்டோயக எதிர்ப்பு நடவடிக்்தக்தய
தற்க்டோலிகம்டோக நிறுத்தியத,  இந்த சட்டம மண்டும விதிக்கப்படும எனறு
அசசுறுத்தல உளளத.

"உற்பத்தி்தயத் தக்க்தவத்தக்டக்டோளவதற்க்டோக",  அஸஸ்டோம,  ஒடிச்டோ மற்றும
ஆந்திர்டோ ்டப்டோனறை பிறை இந்திய ம்டோநிலஙகளில இருந்த ஏ்தழ
டத்டோழில்டோளர்க்தள பணியமர்த்த,  புதிய ஆள ்டசர்ப்பில நிர்வ்டோகம
ஈடுபட்டுளளத்டோக AICCTU த்தலவர் ர்டோஜகுரு கண்டித்தளள்டோர், ்டமலும இந்த
ஆட்்டசர்ப்்தப நிறுத்தம்டோறு நிறுவனத்்தத கட்ட்டோயப்படுத்த அதிமுக
அரச்டோஙகத்திற்கு அ்தழப்பு விடுத்தளள்டோர்.

ர்டோஜகுருவின ்டவண்டு்டக்டோளகள,  MATE  ஆ்தலயில பணிய்டோற்றும ஒப்பந்த
டத்டோழில்டோளர்கள,  பயிற்சய்டோளர்கள மற்றும அ்டஸ்டோச்டயட்டுகள
அ்தனவ்தரயம ஒனறு திரட்ட மறுத்த அலலத தமிழந்டோடு மற்றும
இந்திய்டோவின ்டவறு இதர பகுதிகளுளள அவர்களத சக டத்டோழில்டோளர்க்தள
அணிதிரட்ட மறுத்த கவனத்்ததத் தி்தச திருப்புவ்ததயம, டத்டோழில்டோளர்க்தள
பிளவபடுத்தவ்ததயம ்டந்டோக்கம்டோகக் டக்டோண்டுளளன.

இந்திய கமயூனிஸட் கட்ச (ம்டோர்க்சஸட்) த்தல்தமயில்டோன ஸர்டோலினிச இடத
முனனணியின வட்டத்திற்குள இருக்கும AICCTU மற்றும CPI-ML-விடுத்தல,



வ்டோகனத் டத்டோழிலத்தறையின இல்டோபஙக்தள ப்டோதக்டோக்கிறைத ்டமலும
அவற்றுக்கு டத்டோழில்டோள வர்க்க ஆதர்தவத் திரட்டும எண்ணம எதவம
கி்தடய்டோத.  இந்த ம்டோ்டவ்டோயிச குழு பீக்டோர் ம்டோநிலத்தில டபருவணிக
க்டோஙகிரஸ கட்சயடன ஒரு ்டதர்தல கூட்டணி்தய உருவ்டோக்கி ம்டோற்று
அரச்டோஙகத்்தத அ்தமப்பதற்கு உதவவத்டோக உறுதியளித்தத.

ஹரிய்டோன்டோ ம்டோநிலத்தின ம்டோ்டனசரில,  ம்டோருதி-சுசுகி வ்டோகனம தய்டோரிக்கும
ஆ்தலத் டத்டோழில்டோளர்கள நடத்திய ்டப்டோர்டோட்டத்தின படிப்பி்தனக்தள MATE
வ்டோகன உதிரிப்ப்டோக டத்டோழில்டோளர்கள படிக்க ்டவண்டும. ம்டோருதி சுசுகி வ்டோகன
டத்டோழில்டோளர்கள 2011-12  ஆம ஆண்டில தஙகள டச்டோந்த டத்டோழிற்சஙகத்்தத
நிறுவி,  ஜப்ப்டோனுக்கு டச்டோந்தம்டோன ந்டோடுகடந்த நிறுவனத்திற்கு எதிர்டோக
டவளிநடப்பு மற்றும உளளிருப்பு ்டவ்தலநிறுத்தஙக்தள உளளடக்கிய ஒரு
உறுதிய்டோன ்டப்டோர்டோட்டத்்தத நடத்தினர்.

நிறுவனமும உளளூர் அதிக்டோரிகளும 2012  ஜூ்தல ம்டோதம வனமு்தறை
ஆத்திரமூட்ட்தலத் டத்டோடஙகினர்,  இத நூற்றுக்கணக்க்டோனவர்க்தள ்தகத
டசய்வதற்கும,  ஆ்தலயில ஆயிரக்கணக்க்டோன டத்டோழில்டோளர்க்தள பணிநீக்கம
டசய்வதற்கும வழிவகுத்தத.

ம்டோர்ச 2017  இல,  டத்டோழிற்சஙக டசயற்குழுவின அ்தனத்த 12
உறுப்பினர்களும உட்பட 13 டத்டோழில்டோளர்கள, டக்டோ்தல குற்றைம ச்டோட்டப்பட்டு
ஆயள தண்ட்தன விதிக்கப்பட்டனர்.

இந்திய்டோவின ஸர்டோலினிச கட்சகள த்தல்தமயில்டோன அ்தனத்த இந்திய
டத்டோழிற்சஙகஙகளும ம்டோருதி-சுசுகி டத்டோழில்டோளர்க்தள தனி்தமப்படுத்தி
நிறுவனத்தின தயவில விட்டுவிட்டன.

இந்திய வ்டோகனத் த்தறையம,  அதன உலகள்டோவிய சக்டோக்க்தளப் ்டப்டோல்டவ,
டபருகிவரும டநருக்கடி்தய எதிர்டக்டோளகிறைத.  த்டோனியஙகி உபகரண
உற்பத்திய்டோளர்கள சஙகம வினனி ்டமத்த்டோ,  டத்டோழில ஒரு "மந்தநி்தல
கட்டத்தில"  இருப்பத்டோகக் கூறன்டோர்.  இந்திய வ்டோகன உற்பத்திய்டோளர்கள,
பகுதி உற்பத்திய்டோளர்கள மற்றும விநி்டய்டோகஸதர்கள ஏப்ரல முதல 350,000
டத்டோழில்டோளர்க்தள ஆட்கு்தறைப்பு டசய்தத்டோக, ஆகஸட் 7 ம ்டததி ர்டோய்ட்டர்ஸ
அறவித்தத,  இதில டபருமப்டோன்தமய்டோனவர்கள ஒப்பந்த மற்றும தற்க்டோலிக
ஊழியர்கள ஆவ்டோர் எனறும அறவித்தத.

்டவ்தலநிறுத்தம டசய்யம MATE டத்டோழில்டோளர்கள நிறுவனத்தின
த்டோக்குதலக்தள எதிர்த்தப் ்டப்டோர்டோட ்டவண்டும்டோயின ஸர்டோலினிச
கட்டுப்ப்டோட்டில உளள,  முதல்டோளித்தவ ச்டோர்பு டத்டோழிற்சஙகஙகளிலிருந்த
விலகி,  தஙகளத டச்டோந்த ச்டோம்டோனிய குழுக்க்தள நிறுவ ்டவண்டும ்டமலும
ஒரு ்டச்டோசலிச மற்றும சர்வ்டதச ்டவ்தலத்திட்டத்தில,  இந்திய்டோ மற்றும
உலடகஙகிலும உளள வ்டோகனத் டத்டோழில்டோளர்க்தள அணிதிரட்ட
்டப்டோர்டோடுவதன மூலமும த்டோன அவர்களின ்டவ்தலக்தளயம
நி்தல்தமக்தளயம ப்டோதக்டோக்க முடியம.

WSWS நிருபர்கள கடந்த ம்டோதம ்டவ்தலநிறுத்தம டசய்த MATE

டத்டோழில்டோளர்களிடம ்டபசனர்,  வ்டோகனத் டத்டோழிலத்தறை நிறுவனஙகள மத்டோன
ஆழந்த உலகள்டோவிய த்டோக்குதல மற்றும அதிக ஊதியஙகள மற்றும
்டமமபட்ட நி்தல்தமகளுக்க்டோக ்டவ்தலநிறுத்தம டசய்ய டபருமளவில
வ்டோக்களித்த அடமரிக்க வ்டோகனத் டத்டோழில்டோளர்கள மத்தியில அடமரிக்க்டோவில
்டச்டோசலிச சமத்தவக் கட்ச நடத்தி வரும சர்வ்டதச பிரசச்டோரம குறத்த
்டபசனர்.

வி.ப்டோலகிருஷ்ணன,  44,  அவர் 12  ஆண்டுகள்டோக MATE நிறுவனத்தில
பணிபுரிந்த்டோர், ஆன்டோல அவரத சமபளம ம்டோதத்திற்கு 11,500 ரூப்டோய்டோக த்டோன
இனனும உளளத எனறு விளக்கின்டோர். அவர் ஒவடவ்டோரு ந்டோளும ்ட ்டோலிஙகர்
கிர்டோமத்திலிருந்த பயணம டசய்ய ்டவண்டும,  அதற்கு ஒவடவ்டோரு ம்டோதமும
3,500 ரூப்டோ்தய ்டப்டோக்குவரத்தக்க்டோக டசலவிடுகிறை்டோர். இவரத ம்டோத வ்டோட்தக
2,000  ரூப்டோய். தரம்டோன அரிச வ்டோஙக எனன்டோல முடிய்டோத,  என்டவ எஙகள
குடுமபம ஒவடவ்டோரு ந்டோளும தரமற்றை ்டர ன அரிசயில [அரச்டோஙகத்த்டோல

கு்தறைந்த வி்தலயில வழஙகப்படுகிறைத]  வ்டோழ ்டவண்டும”  எனறு அவர்
கூறன்டோர். ப்டோலகிருஷ்ணனுக்கு வீட்டில ்டகஸ பர்னர் அலலத ்டவறு சரிய்டோன
ச்தமயல உபகரணஙகள கி்தடய்டோத.

எனத குடுமபத்்தத நிதி ரீதிய்டோக பர்டோமரிப்பத மிகவம கடினம எனறு ந்டோன
உணர்ந்்டதன,  ஸ்ரீடபரமபுதூர் உளளூர்டோட்ச அலுவலகத்திற்கு முனன்டோல
தற்டக்டோ்தலக்கு முயன்டறைன” எனறு ப்டோலகிருஷ்ணன கூறன்டோர்.

“்டவ்தலநிறுத்தத்தில இ்தணயமபடி ஒப்பந்த டத்டோழில்டோளர்க்தள
டத்டோழிற்சஙகம அ்தழக்கவில்தல,  ஏடனனில அத "அவர்களின
்டவ்தலகளுக்கு ஆபத்்தத வி்தளவிக்கும" எனறு கூறயத்டோக ப்டோலகிருஷ்ணன
குறப்பிட்ட்டோர்.

உண்்தமயில,  டத்டோழிற்சஙகம ்டவ்தலநிறுத்தம டசய்யம நிரந்தர
டத்டோழில்டோளர்க்தள தனி்தமப்படுத்தவத மட்டுமலல்டோமல,  தமிழந்டோடு மற்றும
இந்திய்டோ முழுவதம டபருமளவில்டோன டத்டோழில்டோளர்க்தள ்டவ்தலக்கு
அமர்த்த இப்்டப்டோத பயனபடுத்தப்படும ஒப்பந்த ்டவ்தல மு்தறை்தய
ஏற்றுக்டக்டோளகிறைத.  இந்த பிரசச்தன குறத்த டத்டோழிற்சஙகத்தடன
்டபசப்்டப்டோவத்டோகவம,  சர்வ்டதச டத்டோழில்டோள வர்க்கத்தின ஐக்கிய
்டப்டோர்டோட்டஙக்தள அடிப்ப்தடய்டோகக் டக்டோண்ட ஒரு உண்்தமய்டோன ்டச்டோசலிச
மூ்டல்டோப்டோயம ்டத்தவ எனறும ப்டோலகிருஷ்ணன கூறன்டோர்.

39  வயத்டோன திய்டோகர்டோஜன டத்டோழிற்சஙக நடவடிக்்தககளில
ஈடுபட்டதற்க்டோகவம,  டத்டோழில்டோளர்களின ்டக்டோரிக்்தககளுக்க்டோக
்டப்டோர்டோடியதற்க்டோகவம பணி இ்தடநீக்கம டசய்யப்பட்ட்டோர்.  அவர் 2010  இல
நிறுவனத்தில ்டசர்ந்த்டோர், ஆன்டோல கிட்டத்தட்ட ஒரு தச்டோப்த க்டோலம்டோக ஊதிய
உயர்வ டபறைவில்தல.

“டத்டோழில்டோளர்கள பல அடிப்ப்தட சலு்தகக்தளயம இழக்கினறைனர்”  எனறை்டோர்
அவர்.  "எஙகள ்டம்டோசம்டோன நி்தல்தமகளின க்டோரணம்டோக்டவ ந்டோஙகள ஒரு
டத்டோழிற்சஙகத்்தத உருவ்டோக்கி எஙகள ்டக்டோரிக்்தககளுக்க்டோக ்டப்டோர்டோட முடிவ
டசய்்டத்டோம.  ஆகஸட் 24  அனறு நிறுவனம எனக்கு ஒரு இ்தடநீக்கக்
கடிதத்்தத டவளியிட்டத, அதில ‘ஒழுக்கமற்றை நபர் எனறு என மத குற்றைம
ச்டோட்டியத, ஆன்டோல ந்டோன அ்தத ஏற்க மறுத்தவிட்்டடன”.

“ந்டோனக்டோம அகிலத்தின அ்தனத்தலகக் குழு ்டப்டோனறை டத்டோழில்டோளர்களுக்க்டோக
பூ்டக்டோள ரீதிய்டோக டசயலபடும உலகக் கட்ச்தய முழு்தமய்டோக ஆதரிப்பத்டோக
திய்டோகர்டோஜன கூறன்டோர்.  "உலகளவில எஙகள ்டப்டோர்டோட்டத்்தத நீஙகள
எடுப்பீர்கள்டோயின அதற்கு ந்டோன ஒத்த்தழக்க விருமபுகி்டறைன."

மற்டறை்டோரு மதர்சன டத்டோழில்டோளிய்டோன பழனி, நிறுவனத்தில டத்டோழில்டோளர்களின
வ்டோழக்்தகத் தரம ்டவகம்டோக கு்தறைந்த வருவத குறத்த ்டபசன்டோர்.
"சுற்றயளள பகுதிகளில உளள டபருமப்டோல்டோன வ்டோகன உதிரிப்ப்டோக
நிறுவனஙகளில ஒரு நிரந்தர டத்டோழில்டோளிக்கு கு்தறைந்தபட்சம 25,000  ரூப்டோய்
சமபளம கி்தடக்கிறைத.  ந்டோன இந்த நிறுவனத்தில 14  ஆண்டுகள்டோக ்டவ்தல
டசய்கி்டறைன, ஆன்டோல எனத சமபளம இனனும 11,000 ரூப்டோய் த்டோன.”

“இந்தத் டத்டோழில்டோளர்களில டபருமப்டோ்டல்டோர் 12 மணி்டநரம உ்தழக்கிறை்டோர்கள,
கூடுதல ந்டோனகு மணி்டநர கட்ட்டோய கூடுதல ்டநர ்டவ்தல.  ஒப்பந்தத்
டத்டோழில்டோளர்களில டபருமப்டோன்தமய்டோனவர்கள வட இந்திய்டோவில இருந்த
வந்தவர்கள.  [PF மற்றும ESI]  ஓய்வூதிய நிதி்தயப் டபறை அவர்களுக்கு
உரி்தம இல்தல.  இந்த ்டப்டோர்டோட்டத்தில நிரந்தர மற்றும ஒப்பந்தத்
டத்டோழில்டோளர்கள இருவரும ்டசர்ந்த அ்தத விரிவபடுத்தவத முக்கியம எனறு
ந்டோன நி்தனக்கி்டறைன.

“ஒரு டத்டோழில்டோளி எனறை மு்தறையில ந்டோன அடமரிக்க வ்டோகனத்
டத்டோழில்டோளர்களின ்டப்டோர்டோட்டத்திற்கு எனத ஆதர்தவத் தரு்டவன.
உலடகஙகிலும உளள டத்டோழில்டோளர்களின ஐக்கியப்பட்ட
்டப்டோர்டோட்டஙகளுக்க்டோக ்டப்டோர்டோடுவ்டத ஒ்டர ச்டோத்தியம்டோன திட்டம எனப்தத
ந்டோன ஒப்புக்டக்டோளகி்டறைன.”


