பொதுக் கூட்டம்
மாருதி சுசுகி கி மமாட்டார் ார் வாகன
பதாழிலாளர்களள விடுதளல பலை செய!
ICFI இன் இந்திய ஆதரரவதரவாளர்கள் ஸ்ரீ் ஸ்ரீபள் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ் ஸ்ரீபள் ஸ்ரீபெதரவாதுக் கூட்ட் ஸ்ரீபிதரவான்ொதுக் கூட்டமொன்றபொதுக் கூட்டமொன்றை நடத்தவுள்ளனர்
நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின் (ICFI)
இந்திய ஆதரவாளர்கள் ் மாருதி சுசுகி சுசுகி ததாழிலாளர்கன் அனள
சின் அனறைத்தண்டன் அனின் அனையிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக நான்காம்
அகிலத்தின்
அன் அனின் அனைத்துலகக்
குழு
நடத்திவரும்
பிரச்ரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக டிரச்சம்பர் 10 அன்ற,
சுசுகி தரச்சன்ன் அனின் அனையிலிருந்து சு் மார் 40 கி.ம. சுசுகி ததான் அனலவிலுள்ள ஒரு
பன்ின் அனைாட்டு டு ம் மாட்டார் வாகின் அனை ் மற்றம் எசுசுகி தலக்ரானிக்
ன் அன் மய் மாின் அனை
ஸ்ரீசுசுகி தபரும்புதூரில்
ஒரு
சுசுகி தபாதுக்
கூட்டசுசுகி த் மான்ன் அனறை நடத்தவுள்ளார்கள். ் மாருதி சுசுகியின்
டு ம ாடிப்பு வழக்கிற்கு எதிராக, நான்காம் அகிலத்தின்
அன் அனின் அனைத்துலகக்
குழுவின்
ஆதரவாளர்கள்
ஏப்ரல்
் மாதத்தில்,
ஸ்ரீசுசுகி தபரும்புதூர்
டு மபருந்து
நின் அனலயத்திற்கு
முன்ின் அனைால் ஒரு சுசுகி தபரும் ஆர்ப்பாட்டத்ன் அனத நடத்திின் அனைர்.
வட இந்திய ் மாநில் மாின் அனை ஹரியாின் அனைாவிலுள்ள குர்கானுக்கு
அருடு மக உள்ள ் மடு மின் அனைரச்சரில் இருக்கும் ் மாருதி சுசுகி கார்
தயாரிப்பு ஆன் அனலயில் பணியாற்றிய 13 சுசுகி ததாழிலாளர்கள்,
டு மபாலியாின் அனை சுசுகி தகான் அனல குற்றைச்ரச்சாட்டுகளின் டு மபரில் ஆயுள்
தண்டன் அனின் அனை விதிக்கப்பட்டுள்ளின் அனைர்.
அடு மத ஆன் அனலன் அனயச் டு மரச்சர்ந்த ் மற்றை 18 சுசுகி ததாழிலாளர்கள்
ரச்சற்றக் குன் அனறைந்த குற்றைச்ரச்சாட்டுகளுக்காக மூன்ற முதல்
ஐந்து ஆண்டுகள் வன் அனர சின் அனறையில் அன் அனடக்கப்பட்டுள்ளின் அனைர்.
இந்தியாவின் ஆளும் இந்து டு ம் மலாதிக்கவாத பாரதீய
ின் அனைதா கட்சி (BJP) ் மற்றம் எதிர்க்கட்சியாின் அனை காங்கிரஸ
கட்சி ஆகியவற்றின் முழு ஒத்துன் அனழப்புடன், நிறவின் அனைமும்
இந்திய காவல்துன் அனறை ் மற்றம் நீதித்துன் அனறை அதிகாரிகளும்
கூட்டாக
நடத்திய
ஒரு
டு ம ாடிக்கப்பட்ட
வழக்கின்
வின் அனளவாகத்தான்
31
சுசுகி ததாழிலாளர்கள்
சின் அனறையில்
அன் அனடக்கப்பட்டின் அனைர்.
ஆன் அனலயிலுள்ள
சுசுகி தகாத்தடின் அன் ம
உன் அனழப்பு நின் அனலன் அன் மகன் அனள எதிர்த்து டு மவன் அனலநிறத்தம்,
ஆன் அனலஆக்கிரமிப்புக்கள் ் மற்றம் ஆர்ப்பாட்டங்கள் உட்பட
பல சுசுகி ததாடர்ச்சியாின் அனை டு மபாராட்டங்களில் ஈடுபட்டதால் தான்
் மாடு மின் அனைரச்சர் சுசுகி ததாழிலாளர்கள் டு ம் மல் குறி ன் அனவக்கப்பட்டது.
ூன் அனல 18, 2012 அன்ற நிர்வாகத்தின் தூண்டுதலால்
ஏற்பட்ட ன் அனககலப்ன் அனப,
தங்களது
டு மவட்ன் அனடயாடன் அனலத்
சுசுகி ததாடங்க ் மாருதி சுசுகியும் ் மற்றம் டு மபாலீரச்சாரும் டு மரச்சர்ந்து
பயன்படுத்திக் சுசுகி தகாண்டின் அனைர், அச்ரச்சம்பவம் தீன் அனவத்தல்
் மற்றம் ் மனித வள டு ம் மலாளராின் அனை அவானிஸ கு் மார்
டு மதவின் இறைப்பில் முடிவன் அனடந்தது. அதன் அனின் அனை சுசுகி ததாடர்ந்து,

148 சுசுகி ததாழிலாளர்கள் ன் அனகது சுசுகி தரச்சய்யப்பட்டு பல டு மபாலி
குற்றைச்ரச்சாட்டுக்களுக்காக
வழக்கு
விரச்சாரன் அனக
சுசுகி தரச்சய்யப்பட்டின் அனைர். இதில் சுசுகி தகான் அனல, தீன் அனவத்தல் நிறவின் அனை
அதிகாரிகளின்டு ம் மல் தாக்குதல் ் மற்றம் ஆன் அனலக்கு டு மரச்சதம்
வின் அனளவித்தல் ஆகியன் அனவ அடங்கும். கடந்த ் மார்ச்் மாதம்
31 சுசுகி ததாழிலாளர்கள் குற்றைவாளிகளாக அறிவிக்கப்பட்டு
தண்டன் அனின் அனை விதிக்கப்பட்டுள்ளின் அனைர்.
ஆளும்
உயரடுக்கு,
சுசுகி ததாழிலாளர்கன் அனள
அச்சுறத்தி,
இந்தியா முழுவதும் ் மலிவு உன் அனழப்பு நின் அனலன் அன் மகன் அனள
பரா் மரிப்பதற்காின் அனை அதன் அர்ப்பணிப்பு பற்றி உள்ளூர்
் மற்றம் சுசுகி தவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு சுசுகி ததளிவாின் அனை
ரச்சமிக்ன் அனக்ஞைகன் அனள
வழங்குவதற்காக
் மாருதி
சுசுகி
சுசுகி ததாழிலாளர்கள் மது டு ம ாடிக்கப்பட்ட வழக்ன் அனக சுசுகி ததாடுத்து
சின் அனறையிலன் அனடப்பன் அனத பயன்படுத்த முயற்சிக்கின்றைது.
் மாருதி
சுசுகி
சுசுகி ததாழிலாளர்கன் அனள
பாதுகாப்பதற்காின் அனை
நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின் பிரச்ரச்சார
இயக்கம், ரச்சர்வடு மதரச்ச சுசுகி ததாழிலாள வர்க்கத்தின் சுயாதீின் அனை் மாின் அனை
அரசியல் பலத்ன் அனத அணிதிரட்டுவன் அனதயும் அன் அனின் அனைத்து
டு ம ாடிக்கப்பட்ட சுசுகி ததாழிலாளர்களின் விடுதன் அனலன் அனய உறதி
சுசுகி தரச்சய்வன் அனதயும் இலக்காக சுசுகி தகாண்டது. இந்தியாவிலும்,
சுசுகி ததற்காசியாவிலும்,
ரச்சர்வடு மதரச்ச
அளவிலும்
உள்ள
சுசுகி ததாழிலாளர்கள்
டு ம ாடிக்கப்பட்ட
தண்டன் அனின் அனைன் அனய
டு மதாற்கடிக்கவும் ் மற்றம் சின் அனறையில் அன் அனடக்கப்பட்டுள்ள
அன் அனின் அனைத்து ் மாருதி சுசுகி சுசுகி ததாழிலாளர்கன் அனள உடின் அனைடியாக
விடுதன் அனல
சுசுகி தரச்சய்ய
டு மவண்டும்
என்றம்
டு மகாரும்
டு மபாராட்டத்தில் இன் அனகயு் மாற நான்காம் அகிலத்தின்
அன் அனின் அனைத்துலகக் குழு அன் அனறைகூவல் விடுக்கின்றைது.
ஸ்ரீசுசுகி தபரும்புதூர்
கூட்டம்
இந்த
பிரச்ரச்சாரத்தின்
முக்கியத்துவத்ன் அனதயும், அதற்கு அடிப்பன் அனடயாக இருக்கும்
அரசியல் டு மவன் அனலத்திட்டம் ் மற்றம் முன்டு மின் அனைாக்ன் அனக பற்றியும்
விவாதிக்கும். இந்தப் சுசுகி தபாதுக் கூட்டத்தில் கலந்து
சுசுகி தகாள்ளும்படி
சுசுகி ததாழிலாளர்கள்,
இன் அனளக்ஞைர்கள்,
புத்திஜீவிகள் ் மற்றம் உலக டு மரச்சாரச்சலிரச்ச வன் அனலத் தள
வாரச்சகர்கள் ஆகிடு மயான் அனர நாங்கள் அன் அனழக்கிடு மறைாம்.
கூட்ட உன் அனரகள் தமிழ் ் மற்றம் ஆங்கில சுசுகி த் மாழிகளில்
வழங்கப்படும். இந்த உன் அனரகளின் சுருக்கம் ஹிந்தி
சுசுகி த் மாழியிலும் கின் அனடக்கும்.

தததி ிற்றும் தநரம்: ஞதரவாயிற்றுக்கிழொதுக் கூட்டமொன்றி, டிசம்ள் ஸ்ரீபெர் 10, கதரவாொதுக் கூட்டமொன்றலை 10 ிண.
இடம்: கல்யதரவாண ிண்டள் ஸ்ரீபெம், ததரவான்தததரவான்றி அம்ின் தகதரவாயில், ஸ்ரீ் ஸ்ரீபள் ஸ்ரீபெரும்புதூர்.
(ஸ்ரீ் ஸ்ரீபள் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தள் ஸ்ரீபெருந்து நிொதுக் கூட்டமொன்றலையம் அருகில்)

