
ம�ோசடி முதலோளி வர்க்கத்து்ககு அடிவருடி்களோ்க சசயல்பட்டு வரும் ்போஜ்க �ற்றும் ம�ோடியின் ஆட்சியின் கீழ் ம்கோரப்படும் ச்போருளோதோர 
�ற்றும் சதோழிலதுறை சோர்நத ம்கோரி்கற்க்கள் யோவும் உறை்ககும் �்க்களு்ககு வோழ்வோ-சோவோ பிரச்சிறை்களோகியுள்ளை. குடி�்க்களின் 
மீதோை தோ்ககுதல்களு்ககு எதிரோை சவகுஜை ம்போரோட்்டத்றத ம்போன்மை ம�ோடி அரசு்ககு எதிரோை இ்நத ச்போருளோதோர ம்போரோட்்டமும் 
மி்கவும் மு்ககியத்துவம் வோய்நததோகும். இவ்விரு ம்போரோட்்டங்களும் தனித்தனியோைறவ்களோ்க இலலோ�ல, �்க்களோல சவறு்க்கப்படும் 
ஆட்சி்ககு முடிவு ்கட்்ட மவண்டிய அவசியத்தோலும், ஒடு்க்கப்பட்்ட �்க்களின் குடியுரிற� உள்ளிட்்ட ்க்ட்நத ்கோலத்தில ம்போரோடி 
சவன்றுள்ள அறைத்து உரிற�்கறளயும் த்க்கறவத்து்கச்கோள்ள மவண்டிய மதறவயோலும் ஒன்மைோச்டோன்று முழுவதும் 
சதோ்டரபுற்டயறவயோ்க உள்ளை.வீரம் சசறி்நத ம்போரோட்்டங்கறள ந்டத்தியிரு்ககும் �்கத்தோை அனு்பவங்கறள தோஙகி நிற்கும் இ்நதிய 
சதோழிற் சங்கங்களும் இ்டதுசோரி்களும் இறை்நது தங்களது ஒருஙகிறைபபு திைற�்கறளப ்பயன்்படுத்தி ஒட்டுச�ோத்த மதசத்றதயும் 
ஸதம்பி்க்க சசயயும் ம்போரோட்்டங்கறள ந்டத்த மவண்டும். அதற்்கோை முன்சைடுபபு்கறள ந்டத்த நோம் எலலோ சதோழிலோளர்கறளயும் 
அறை்ககிமைோம். முதலோளித்துவத்றத வீழ்த்தவும், ஏறை்கள் �ற்றும் சதோழிலோளர்களின் அரசோட்சிறய நிறுவி சமூ்கத்தின் ஒட்டுச�ோத்த 
நலனு்க்கோை மசோசலிச திட்்டமிட்்ட ச்போருளோதோரத்றத ்கட்டியற�்க்கவும் ம்போரோட்்ட சவகுஜை அற�பபு ஒன்றை நோம் ்கட்டி நிமிரத்த 
மவண்டும்.

இத்தற்கய ஒரு மசோசலிச �ோற்றை நிறுவ எங்களு்டன் ்கரம் ம்கோரத்திடுங்கள்!

சதோழிலோளர ஓன்று ்பட்டு ம்போரோடிைோல 
மதோற்்கடி்க்க முடியோது.
ஜைவரி 8 ச்போது மவறல நிறுத்தம் சவற்றி ச்பை மவண்டும்

இபச்போது மவறல நிறுத்தத்தில நோம் முன்றவத்துப ம்போரோடும் மு்ககிய 
ம்கோரி்கற்க்கள்!!

மதசிய குறை்நத்பட்ச �ோத ஊதியம் ரூ்போய 21,000 ஆ்க ஆ்ககு!
ஓயவூதியம்- மதசிய ஓயவூதிய திட்்டத்றத ரத்து சசயது ்பறைய 
அறைவரு்ககு�ோை ஓயவூதிய திட்்டத்றத அமுல்படுத்து.
அத்தியோவசிய ச்போருட்்களின் விறலறய ்கட்டுப்படுத்து! அறைவரு்ககு�ோை 
ச்போது விநிமயோ்கத் திட்்டத்றத அ�ல்படுத்து!
புதிய மவறல வோயபபு்கறள உருவோ்ககு! ்கோலிப்பணியி்டங்கறள 
உ்டைடியோ்க நிரபபு!
ஒப்ப்நத சதோழிலோளர்களின் ்பணிறய முறைப்படுத்தி அவர்கறள நிர்நதர 
்பணியோளர்களோ்ககு!
ச�மவறல்ககு ச� ஊதியம்! முறைசோரோ ்பணியோளர்களு்க்கோை நல 
வோரியங்கறள ம�ம்்படுத்து!!
கிரோ�பபுை 100 நோள் மவறல திட்்டங்களு்ககும், விவசோயத்து்ககு�ோை நிதி 
ஒது்ககீட்ற்ட அதி்கப்படுத்து!
தற்்கோலி்க ்பணியோளர்கறள மவறல்ககு அ�ரத்துவறதயும், ச்போதுத்துறை 
நிறுவைங்கறள தனியோர �ய�ோ்ககுவறதயும் உ்டைடியோ்க நிறுத்து!
சதோழிலோளர நல சட்்டங்கறள திருத்துவறத உ்டைடியோ்க நிறுத்து!
சரயிலமவ, ்போது்கோபபு, நில்க்கரி �ற்றும் ஏறைய துறை்களில 100% அ்நநிய 
மநரடி முதலீட்ற்ட நிறுத்து!
அறைத்து வஙகி இறைபபு்கறளயும் உ்டைடியோ்க ரத்து சசய! 
ச்பருமுதலோளி்களின் வோரோ்க ்க்டன்்கறள தள்ளு்படி சசயயோமத!!
இ்நதப ச்போருளோதோர ம்கோரி்கற்க்கமளோடு, குடியுரிற� சட்்ட திருத்தத்திற்கு 
எதிரோை ம்போரோட்்டமும் அறைத்து ம்கோரி்கற்க்கறளயும் உள்ள்ட்ககிய 
மவறலத்திட்்டமும் மசர்நதோல முதலோளித்துவத்றதயும் நிலவு்டற� 
அற�பற்பயும் மவமரோடு அறச்க்க்க கூடிய ஆற்ைல ச்பற்ை ஒரு ச்பரும் 
ம்போரோட்்ட�ோ்க உருசவடு்க்க கூடும்.

இ்நதப ச்போருளோதோர ம்கோரி்கற்க்கமளோடு பின் வரும் 
ம்கோரி்கற்க்களும் இறைய மவண்டும்

குடியுரிற� சட்்டத்றதயும் மதசிய குடியுரிற� ்பதிறவயும் 
மதசிய �்க்கள் சதோற்க ்பதிமவட்டில ரத்து சசயய 
மவண்டும்!
அறைத்து அ்கதி்கள்/ புலம்ச்பயர்நமதோரு்ககும் �தம் 
�ற்றும் இை ம்பதமின்றி குடியுரிற�்கறள வைஙகி்ட 
மவண்டும்!
அறைத்து வடிவிலோை நோடு ்க்டத்தல்கறளயும் எதிரத்து 
நிற்ம்போம்! அரசியல சோசை உரிற�்கறளயும், இதர 
உரிற�்கறளயும் ்போது்கோ்க்க ்கரம் ம்கோரபம்போம்!
எ்நத �தத்றதயும் வழி்ப்டமவோ அலலது �தமின்றி 
வோழ்்நதி்டமவோ இரு்ககும் சுத்நதிரத்றத ்போது்கோபம்போம்!
இஸலோமியர்களு்ககு எதிரோை ஒடு்ககுமுறை்களு்ககு எதிரோ்க 
மதோள் ச்கோடுத்து நிற்ம்போம்!
ம்போரோடும் �்க்களு்ககு எதிரோை வன்முறை்கறள 
வன்ற�யோ்க ்கண்டி்ககின்மைோம்!
 மதசிய இைங்களின் சுயநிரைய உரிற�்கோ்கவும், ம்பச்சு 
உரிற�றயயும், ம்போரோடுவதற்்கோை சுத்நதிரத்றதயும் 
்போது்கோத்து்கச்கோள்ளவும் ஒன்று்பட்டு நிற்ம்போம்!
மசோசலிச இ்நதிய துறை்க்கண்்டத்து்க்கோ்க ம்போரோடுமவோம்.
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