உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

வேலைநிறுத்தம் ் சம் செய்யும் நூற்றுக்கணக்கூற்றுக்கணக்கான
இந்திய ேூற்றுக்கணக்காகன ் சதூற்றுக்கணக்காழிைூற்றுக்கணக்காளர்கலள
தமிழ் நூற்றுக்கணக்காட்டு வுூற்றுக்கணக்காலிஸ் லகத
By Arun Kumar and Moses Rajkumar,

சமீப வவாரங்களில, ஒரகடம-சசங்கலபட்டு ச்வாழிலதுில்துறழ
மண்டலத்தில யம யமஹவா ஹா மமவாட்டவார் இந்தியவா, ரவாயல என்ஃபீலட்
மற்றும மியுங் ஷின் ஆட்ஹா மடவாஹா மமவாட்டிில்துறவ (MSA) ஹா மசர்ந்்
ஹா மமவாட்டவார் வவாகன ச்வாழிலவாளர்கள் ச்வாழிற்சங்க உரிில்துறமகள்,
சிழந்் ஹா மவில்துறல நிில்துறலில்துறமகள் மற்றும ஊதிய உயர்வ
ஆகியவற்ில்துறழ
ஹா மகவாருவ்ற்கு
ஹா மவில்துறலநிறுத்்ங்கள்,
உள்ளிருப்புகள்
மற்றும
எதிர்ப்பு
ஹா மபவாரவாட்டங்களில
ஈடுபட்டிருந்்னர்.
்மிழ்நவாட்டின்
்ில்துறலநகரவான
சசன்ில்துறன,
ச்ன்ஹா மமற்கில
அில்துறமந்துள்ள இந்் மண்டலத்தில நூழவாயிரக்கணக்கவான
ச்வாழிலவாளர்கில்துறள
பணியில
அமர்த்்ப்பட்டுள்ளனர்.
"ஆசியவாவின் சடட்ஹா மரவாயிட்" என உள்ளூர் ஹா மபச்சு வழக்கில
அில்துறழக்கப்படும இப்பகுதியில இந்தியவாவின் 7.6 மிலலியன்
(76 லட்சம) வவாகன ச்வாழிலவாளர்களில சபருமபவான்ில்துறமயினர்
பணியில அமர்த்்ப்பட்டுள்ளனர் ஹா மபவார்ட், ில்துறடமசலர் ஏஜ,
சரனவாலட்-நிசவான், ஹா மகவாமவாட்சு, மிட்சுபிஷி மற்றும சடவாஹா மயவாட்டவா
ஆகியில்துறவ உள்பட ஆில்துறலகள் இங்கு உள்ளன.
கடந்் ஞவாயிற்றுக்கிழில்துறம, நூற்றுக்கணக்கவான யம யமஹவா மற்றும
MSA ச்வாழிலவாளர்கள் ்மது "மனி் சங்கிலி" ஆர்ப்பவாட்டத்ில்துற்
்ங்கள் ஹா மகவாரிக்ில்துறககளுக்கு ஆ்ரவவாகவம, நிறுவனத்திற்கு
மற்றும
சபவாலிஸ்
அடக்குமுில்துறழக்கு
எதிரவாகவம
ஆர்ப்பவாட்டத்ில்துற் நடத்தினர். யம யமஹவா மற்றும என்ஃபீலட்
ஆில்துறலகள் ஹா மமவாட்டவார் ில்துறசக்கிள்கில்துறளயும MSA வவாகன உதிரி
பவாகங்கில்துறளயும உற்பத்தி சசய்கின்ழன. ஆர்ப்பவாட்டத்ில்துற்
ச்வாடர்ந்து ச்வாடரவான ஹா மபவாரவாட்டங்கள் நில்துறடசபற்ழன.
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அில்துறமக்கும முயற்சியில அவர்கள் ஈடுபட்ட்ன் கவாரணமவாக
பணி நீக்கம சசய்யப்பட்டனர். ஸ்ரவாலினிச கமயூனிஸ்ட் கட்சி
(மவார்க்சிஸ்ட்) அலலது சிபிஎம கட்டுப்பவாட்டில உள்ள இந்திய
ச்வாழிற்சங்கங்களின்
ில்துறமயத்துடன்
(சிஐடியு)
இந்்
ச்வாழிற்சங்கம இில்துறணந்துள்ளது.
யம யமஹவா இந்தியவாவில ஹா மவில்துறலக்கு அமர்த்்ப்பட்ட கிட்டத்்ட்ட
2,500 ஹா மபரில 750 க்கும ஹா மமற்பட்ஹா மடவார் நிரந்்ரமவாகவம, 1,500
க்கும ஹா மமற்பட்ஹா மடவார் ஒப்பந்் முில்துறழயிலும, சுமவார் 250 ஹா மபர்
பயிற்சியவாளர்களவாகவம உள்ளனர். நிரந்்ர ச்வாழிலவாளர்களின்
மவா் சமபளங்கள் 13,000 ரூபவாயிலிருந்து (180 அசமரிக்க
டவாலர்கள்) 18,000 ரூபவாய்கள் வில்துறரக்கும உள்ளன. ஒப்பந்்த்
ச்வாழிலவாளர்களும ஹா மவில்துறலநிறுத்்த்தில ஹா மசர விருமபினர்,
ஆனவால அவர்களது ஹா மவில்துறலகள் ஆபத்தில இருப்ப்வாக கூற
அவர்கில்துறள ஹா மவில்துறல நிறுத்்த்தில இில்துறணய ஹா மவண்டவாம என்று
ச்வாழிற்சங்கம அறவறுத்தியது.
ஹா மவில்துறலநிறுத்்ம
"சட்டவிஹா மரவா்மவானது"
என்று
யம யமஹவா
இந்தியவா உடனடியவாக அறவித்்துடன், இந்் சச்சரில்துறவ
சசன்ில்துறன
உயர்நீதிமன்ழத்திற்கு
சகவாண்டு
சசன்ழது.
ச்வாழிற்சவாில்துறல வளவாகத்திலிருந்து 200 மீட்டர் ச்வாில்துறலவில
்வான்
ச்வாழிலவாளர்களின்
எந்்
எதிர்ப்பும
நடத்்ப்பட
ஹா மவண்டும என்று நீதிமன்ழம தீர்ப்பளித்் பின்னர் சசப்டமபர்
26 அன்று ்மிழ்நவாடு சபவாலிஸ் ஆில்துறல வளவாகத்தில
நுில்துறழந்்து, ஹா மவில்துறலநிறுத்்ம சசய்் ச்வாழிலவாளர்கள் மீது
்வாக்கு்ல
நடத்தி
அவர்கில்துறள
ஆில்துறலகளில
இருந்து
சவளிஹா மயற்றனர்.
அக்ஹா மடவாபர் 3 ஆம ஹா ம்தி, நவான்கு யம யமஹவா ச்வாழிலவாளர்கள்
வீடுகளில அதிகவாில்துறலயில ஹா மசவா்ில்துறன நடத்திய சபவாலிிய பொலிஸவார்
்ங்களது
ஹா மகவாரிக்ில்துறககில்துறள
முன்ில்துறவப்ப்ற்கவாக
ஒரு
வவாரத்திற்கு முன்பு சமவாில்துறபல ஹா மகவாபுரங்கள் மீது ஏறனவார்கள்
என்று குற்ழம சவாட்டி ில்துறகது சசய்்னர்.

மனி்ச் சங்கிலி எதிர்ப்பு ஹா மபவாரவாட்டத்தில யம யமஹவா ச்வாழிலவாளர்கள்

*
சசப்டமபர்
21
அன்று,
750
யம யமஹவா
நிரந்்ரத்
ச்வாழிலவாளர்கள்
கவாலவில்துறரயற்ழ
ஹா மவில்துறலநிறுத்்த்தில
இழங்கினர்,
மற்றும
உள்ளிருப்பு
சசய்து
இரண்டு
ச்வாழிலவாளர்கில்துறள
மீண்டும
பணியில
அமர்த்துமபடி
ஹா மகவாரிக்ில்துறக விடுத்்னர். அந்் ஆில்துறலயில யம யமஹவா ஹா மமவாட்டவார்
ச்வாழிலவாளர்கள் சங்கம என்ழ புதிய ச்வாழிற்சங்கம ஒன்ில்துறழ

* சசப்டமபர் 24 ம ஹா ம்தி, சுமவார் 1,300 ரவாயல என்ஃபீலட்
ச்வாழிலவாளர்கள் ஊதிய உயர்வ மற்றும பிழ ஹா மகவாரிக்ில்துறககில்துறள
முன் ில்துறவத்து ஹா மவில்துறல நிறுத்்த்தில இழங்கினவார். பணிக்குத்
திருமபவிலில்துறல என்ழவால, பணிநீக்கம சசய்யப்படுவவார்கள்
என்று கமபனி பயிற்சியவாளர்கில்துறள அச்சுறுத்தியது. நீதிமன்ழ
ஆில்துறணில்துறய பலமவாக ில்துறககளில ில்துறவத்துக் சகவாண்டு, யம யமஹவா
ஹா மவில்துறலநிறுத்்க்கவாரர்கில்துறள ்வாக்கிய அஹா ம் நவாளில என்ஃபீலட்
ஆில்துறலயில
ஹா மபவாலிஸ்
அதிரடி
்வாக்கு்ல
நடத்தி
ஹா மவில்துறலநிறுத்்க்கவாரர்கில்துறள பலவந்்மவாக சவளிஹா மயற்றயது.
ச்வாழிற்சங்க அலுவலர்களின் ஹா மகவாரிக்ில்துறகக்கு இணங்கி, ரவாயல
என்ஃபீலட் ச்வாழிலவாளர்கள் சசப்டமபர் 30 அன்று ்ங்கள்

ஹா மவில்துறலநிறுத்்த்ில்துற்
முடித்துக்
சகவாண்டனர்.
ஹா மவில்துறலநிறுத்்க்கவாரர்கள்
ஹா மமல
எந்்
பழிவவாங்கல
நடவடிக்ில்துறகயும இருக்கவாது என்று நிறுவனத்துடன் ஒரு
உடன்பவாட்ில்துறட அில்துறடந்துள்ள்வாக ச்வாழிற்சங்கம கூறயது.
CITU உடன் இில்துறணக்கப்பட்ட ஒரு புதிய ச்வாழிற்சங்கம
-ரவாயல என்ஃபீலட் ஊழியர் சங்கம (REEU)- சமீபத்தில
ஆில்துறலயில நிறுவப்பட்டது, ஆனவால நிறுவனம அ்ில்துறன
அங்கீகரிக்கவிலில்துறல.
உடன்பவாடு
ஏற்பட்ட்வாக
கூறயஹா மபவாதிலும,
யூனியன்
நடவடிக்ில்துறககளில ஈடுபட்ட்வாக கூற, ஹா மவில்துறலநிறுத்்த்தில
ஈடுபட்ட நவாட்களுக்கவான ஊதியத்ில்துற் நிர்வவாகம சவட்டியது,
எட்டு ஊழியர்கள் மீது ஒழுக்க நடவடிக்ில்துறகக எடுத்்து,
ஒருவில்துறர ஹா மவில்துறல நீக்கம சசய்்து. ஹா மமலும ச்வாழிலவாளர்கள்
்ங்கள் சமவாில்துறபல ஃஹா மபவான்கில்துறள ஆில்துறலக்கு எடுத்துச் சசலல
அனுமதிக்க
மறுத்்து.
கிட்டத்்ட்ட
700
நிரந்்ர
ச்வாழிலவாளர்கள் உடனடியவாக ஹா மபவாரவாட்டத்தில ஈடுபட்டனர்.
நிறுவனத்துடன்
ச்வாழிற்சங்க
ஹா மபச்சுவவார்த்ில்துற்கில்துறளத்
ச்வாடர்ந்து, என்ஃபீலட் ஹா மவில்துறலநிறுத்்கவாரர்கள் அக்ஹா மடவாபர் 5
அன்று மறுபடியும ஹா மவில்துறலக்குத் திருமபினர், அங்கு அவர்கள்
மற்சழவாரு
நிர்வவாக
ஆத்திரமூட்டில்துறல
எதிர்சகவாள்ள
ஹா மவண்டியிருந்்து.
ஹா மவில்துறலநிறுத்்த்தில
ஈடுபட்ட்ற்கவாக
”மன்னிப்பு” ஹா மகட்ப்வாகவம, ஒரு "நலல நடத்ில்துற்" உடன்
சசயலபடுஹா மவவாம
என்றும
ில்துறகசயழுத்து
ஹா மபவாடுமபடியும
அவர்கள் ஹா மகட்கப்பட்டவார்கள்.
இந்் ஹா மகவாரிக்ில்துறககளவால ஹா மகவாபமில்துறடந்் ச்வாழிலவாளர்கள்
ஆில்துறல உள்ளிருப்பில ஈடுபட்டனர், சபவாலிசவார் அவர்கள் மீது
்வாக்கி சுமவார் 600 ஆர்ப்பவாட்டக்கவாரர்கில்துறள ில்துறகது சசய்்னர்.
அவர்கில்துறள அருகிலுள்ள கலயவாண மண்டபத்தில அன்று
மவாில்துறல வில்துறர ில்துறவத்திருந்்னர்.
நிர்வவாகம மற்றும சபவாலிசவார், யம யமஹவா மற்றும என்ஃபீலட்
ச்வாழிலவாளர்கள் மீ்வான ்வாக்கு்லகில்துறளத் ச்வாடுக்கின்ழ
அஹா ம்ஹா மவில்துறள, சிஐடியு ஒரு ச்வாழிற்துில்துறழ சபவாலிஸ் பில்துறடயவாக
சசயலபட்டது, நீதிமன்ழ உத்்ரவகில்துறள "மதிக்க" ஹா மவண்டும
என்று ச்வாழிலவாளர்களுக்கு "ஆஹா மலவாசில்துறன" வழங்கினர்.
* சசப்டமபர் 5 ம ஹா ம்தி, ்மிழ்நவாட்டில உள்ள  யமஹஉள்ள ஹுண்டவாய்
நிறுவனத்திற்கு ஒரு விநிஹா மயவாகஸ்்ரவாக இருக்கும MSA இன்
150 நிரந்்ர ஊழியர்கள் உட்பட, 500 க்கு ஹா மமற்பட்ட
ச்வாழிலவாளர்கள், ஒரு நீண்டகவால ஊதிய உயர்வ ச்வாில்துறகில்துறய
வழங்குமவாறு ஹா மகவாரி ஹா மவில்துறலநிறுத்்ம மற்றும உள்ளிருப்ில்துறப
ச்வாடங்கினர்.

சசப்சடமபர் 27 அன்று, அவர்கள் சசன்ில்துறனயில உள்ள ச்ன்
சகவாரிய தூ்ரகத்தில ஒரு மறயல ஹா மபவாரவாட்டத்ில்துற் நடத்்
MSA ச்வாழிலவாளர்கள் திட்டமிட்டஹா மபவாது சபவாலிசவார் அவர்கில்துறள
ில்துறகது சசய்து அருகில இருந்் மண்டபத்தில மவாில்துறலயில
விடுவிக்கும வில்துறர ில்துறவத்திருந்்னர்.
்மிழ் நவாடு வணிகர் ்ில்துறலவர்கள் அில்துறலயவாக எழுகின்ழ
ச்வாழிற்துில்துறழ நடவடிக்ில்துறககில்துறள கண்டனம சசய்்துடன்
மவாநில அரசவாங்கம ஹா மவில்துறல நிறுத்்ங்கில்துறள நசுக்குமபடி
ஹா மகவாருகின்ழனர்.
இந்தியவாவின்
ச்வாழிற்துில்துறழ
மற்றும
வர்த்்க
சில்துறப
கூட்டில்துறமப்பின் ்மிழ்நவாடு கிில்துறளயின் ்ில்துறலவரவான ஆர் ஆர்.
எம அருண், இந்து பத்திரிில்துறகக்கு அளித்் ஹா மபட்டியில
கூறய்வாவது: "MNC க்கள் [பன்னவாட்டு நிறுவனங்கள்]
அத்்ில்துறகய சிக்கலகளில, மவாட்டிச் சிக்க ஹா மவண்டும என்ழ
அவசியம எதுவஹா மம கிில்துறடயவாது. சுற்றுச்சூழல ்ங்கள்
வியவாபவாரத்திற்கு உகந்்்வாக இலில்துறல என்ழவால, அவர்களுக்கு
பல ஹா ம்ர்ந்ச்டுப்பு கிில்துறடயவாது"
”ஹா மவில்துறல நிறுத்்த்தில ஈடுபட்ட சிங்கப்பூர் ஏர்ில்துறலன்ஸ்
விமவானிகில்துறள
சிங்கப்பூர்
பிர்மர்
எப்படி
உறுதியவாக
ில்துறகயவாண்டவார் என்ழ முன்மவாதிரிில்துறய” மவாநில அரசவாங்கம
பின்பற்ழ ஹா மவண்டும என்று அருண் அில்துறழப்பு விடுத்்வார். இது
முன்ில்துறனய சிங்கப்பூர் சர்வவாதிகவாரி லீ குவவான் யூ 1980 களில
விமவானிகளின் ஹா மவில்துறலநிறுத்்த்ில்துற் நசுக்குவ்ற்கவாக விடுத்்
அச்சுறுத்்ல பற்றய குறப்பவாகும.
இந்திய சபருவணிகம, பூஹா மகவாள மு்லீட்டவாளர்கள், மத்திய
மற்றும மவாநில அரசவாங்கங்கள் மற்றும நீதித்துில்துறழ ஆகியில்துறவ
ச்வாழிற்சங்கங்களுடன் சநருக்கமவாக உில்துறழக்கின்ழன, அில்துறவ
வர்க்கப்
ஹா மபவாரவாட்டங்களின்
எந்்
ஒரு
சுயவாதீனமவான
எழுச்சிில்துறயயும ஒடுக்குவ்ற்கு உறுதி பூண்டுள்ளன. இந்்
விஷயத்தில
மவாருதி
சுி சுஜதி சுஜூகி
ச்வாழிலவாளர்கள்
மீ்வான
அடக்குமுில்துறழ என்பது ஒரு முக்கிய நிகழ்வவாகும.
2012 இல, மவாருதி சுி சுஜதி சுஜூகி ச்வாழிலவாளர்கள் ஒரு நிர்வவாக
கட்டுப்பவாட்டு சங்கத்ில்துற் நிரவாகரித்் பின்னர் ஒரு சுயவாதீனமவான
ச்வாழிற்சங்கத்ில்துற் உருவவாக்கினர். அந்் நிறுவனம ஒரு
ச்வாடர்ச்சியவான ஆத்திரமூட்டலகில்துறளத் ச்வாடங்க சபவாலிஸ்
மற்றும இந்திய அரசவாங்க அதிகவாரிகளுடன் இில்துறணந்து
பணியவாற்றயது. இில்துறவ மவாருதி சுி சுஜதி சுஜூகி ச்வாழிலவாளர்கள் ில்துறகது
சசய்யப்பட்டு, ஹா மபவாலியவான குற்ழச்சவாட்டுகளின் ஹா மபரில 13
ஹா மபருக்கு ஆயுள் ்ண்டில்துறன விதிக்கப்படுவதில முடிந்்து.
CPM
மற்றும CITU ஆகியில்துறவ ஐக்கியப்பட்ட ஹா ம்சிய
நடவடிக்ில்துறகக்கவான ஹா மகவாரிக்ில்துறககில்துறள நிரவாகரித்்ன, பின்னர்
சிில்துறழயில அில்துறடக்கப்பட்ட மவாருதி சுி சுஜதி சுஜூகி ச்வாழிலவாளர்கில்துறள
்னிில்துறமப்படுத்தினர்.
யம யமஹவா,
என்ஃபீலட்
மற்றும
MSA
ச்வாழிலவாளர்கள்
ஹா மபவாரவாடுவ்ற்கவான அவர்களின் உறுதிப்பவாட்ில்துறட நிரூபித்துள்ள
நிில்துறலயில,
சிபிஎம
மற்றும
சிஐடியு
ஒருங்கிில்துறணந்்
ச்வாழிலதுில்துறழ நடவடிக்ில்துறகில்துறயத் ்டுக்க மீண்டும மீண்டும
்ில்துறலயீடு சசய்துள்ளனர்.

ஹா மவில்துறலநிறுத்்த்தில யம யமஹவா ச்வாழிலவாளர்கள்

்மிழ்நவாடு
மவாநில
அரசவாங்கத்தின்
மீது
பிரில்துறமகில்துறள
ஊக்குவிப்ப்ற்கவான
மற்சழவாரு
சந்்ர்ப்பமவாக
சிஐடியு,
அலுவலர்கள்
கடந்்
ஞவாயிற்றுக்கிழில்துறம
எதிர்ப்பு
ஹா மபவாரவாட்டத்ில்துற் பயன்படுத்தினர். சிஐடியு மவாவட்டத் ்ில்துறலவர்
முத்து குமவார், "ஒரு சுமூகமவான தீர்ில்துறவக் கவாணுமபடி" ஆளும

அில்துறனத்து இந்தியவா அண்ணவா திரவாவிட முன்ஹா மனற்ழ கழக
(AIADMK)
வலதுசவாரி வகுப்புவவா்க் கட்சிக்கு அில்துறழப்பு
விடுத்்வார்.

ச்வாழிலவாளர்கில்துறளயும அணிதிரட்ட மறுத்் ச்வாழிற்சங்கங்கள்
மீது குற்ழம சவாட்டினர். அந்் பகுதிில்துறய விட்டு உலக
ஹா மசவாசலிச வில்துறலத் ்ள நிருபர்கள் சவளிஹா மயழ ஹா மவண்டும
என்று ஹா மகவாரிக்ில்துறக விடுத்து பல ச்வாழிற்சங்க அலுவலர்கள்
மீண்டும மீண்டும ்ில்துறலயீடு சசய்்னர்.
கடந்் வவாரம ச்வாழிலவாளர்கள், WSWS சசய்தியவாளர்களிடம
ஹா மபசுவில்துற் ச்வாழிற்சங்க அலுவலர்கள் ்ில்துறட சசய்்னர்.
ஞவாயிற்றுக்கிழில்துறம சிஐடியு ்ில்துறலவர்கள் முத்து குமவார் மற்றும
எஸ். கண்ணன் சரீர ரீதியவான வன்முில்துறழக்கு அச்சுறுத்்ல
விடுத்்னர். உலக ஹா மசவாசலிச வில்துறலத் ்ள நிருபர்கள் கவார்
நிறுவனங்களுக்கவாக ஹா மவில்துறல சசய்வ்வாக கண்ணன் கூறனவார்.
அடுத்்
முில்துறழ:
"சிபிஎம
ஹா ம்வாழர்கள்
உங்கில்துறளக்
சகவான்றுவிடுவவார்கள்." என்று அவர் அறவித்்வார்.

யம யமஹவா ச்வாழிலவாளர்கள்
ஹா மபசுகின்ழனர்

உலக

ஹா மசவாசலிச

வில்துறலத்

்ள

நிருபர்களிடம

ஹா மவில்துறலநிறுத்்ம
சசய்யும
ச்வாழிலவாளர்கள்
்ங்கள்
ஹா மபவாரவாட்டத்ில்துற் முன்சனடுக்க ஐக்கியப்பட்ட ஐக்கியப்பட்ட
ஹா ம்சியளவிலவான ச்வாழிற்துில்துறழ நடவடிக்ில்துறகயின் ஹா ம்ில்துறவில்துறய
வலியுறுத்தும மற்றும சிஐடியு பவாத்திரத்ில்துற் அமபலப்படுத்தும
துண்டுப் பிரசுரங்கில்துறள உலக ஹா மசவாசலிச வில்துறலத் ்ள
நிருபர்கள் சமீபத்தில விநிஹா மயவாகித்்னர்.
பல
யம யமஹவா
ச்வாழிலவாளர்கள் ்ங்கள்
அதிருப்திில்துறய
சவளிப்படுத்தினர், இந்் ஹா மபவாரவாட்டங்களுக்கு ஆ்ரவவாக
ஒப்பந்் ச்வாழிலவாளர்கள், பயிற்சியவாளர்கள் மற்றும ஏில்துறனய

இந்் அச்சுறுத்்லகள், சிபிஎம மற்றும சிஐடியு ஆகியில்துறவ
வவாகன ச்வாழிலவாளர்களின் எழுச்சிமிக்க ஹா மபவார்க்குணம குறத்து
மிகவம
ப்ட்டம
அில்துறடந்திருப்பில்துற்
சுட்டிக்கவாட்டுகிழது.
அவர்களின் அரசியல பதிவ குறத்் மற்றும அவர்களின்
சபருவணிக சவார்பு நிில்துறல பற்றய அமபலப்பபடுத்்லகளுக்கு
அஞ்சுகின்ழன. அவ்வப்ஹா மபவாது அவர்களின் "இடது" வவாய்
முழக்கங்கள் இருந்்ஹா மபவாதிலுமகூட, இந்திய ஸ்ரவாலினிஸ்டுகள்,
அவர்கள் ஆட்சி சசய்் ஹா மமற்கு வங்கம, திரிபுரவா மற்றும
ஹா மகரளவா ஹா மபவான்ழ மவாநிலங்களில, சர்வஹா ம்ச மு்லீட்டவாளர்கள்
மற்றும இந்திய மு்லவாளித்துவ உயரடுக்குகள் விடுக்கும
எந்்சவவாரு ஹா மகவாரிக்ில்துறகயும நிில்துறழஹா மவற்றுவவார்கள் என்பில்துற்
எடுத்துக் கவாட்டியள்ளனர்.

