
1 
 

Historic verdict by the Division Bench of the Supreme Court on Singur  
August 31, 2016 

 

 

 
 

 

The Division Bench of the Supreme Court has delivered a historic verdict on 31.08.2016 on Singur 

land acquisition case by the then Left Front Government of West Bengal in 2006 and mentioned it 

was illegal. Though it is not the last word and there are further scopes of appeal as well as there are 

other litigations, but this historic verdict has again exposed the misdeeds, forceful acquisition and 

anti-people activities of renegade CPIM on behalf of big capital in the cover of people’s interest and 

necessary industrialization for West Bengal. 
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That particular industry can be easily established in Kharagpur or Durgapur but probably for 

promoting and real estate business the most fertile agrarian land near to Kolkata on the side of 

Durgapur Expressway was occupied by Tatababu with the help of Budhababu. But the spirited 

peasants of Singur fought a heroic battle and wrote the name of Singur land Movement (2006 ’08) in 

the history of people’s movement. Peasant fighter Tapasi Malik was kidnapped, raped, killed and 

eloped. Other peasants including women were severely tortured. Opposition leader Mamata Banerjee 

(including her 26 days fasting and 14 days Dharna) and other political parties, intellectuals, cultural 

personalities, professionals and others also fought a strong solidarity movement. Rests are history. In 

spite of all Tatababu and Budhababu took control of Singur through the might of state and money 

power but later backlash in Nandigram Land Movement and all pervading reaction made them bound 

to retreat. 

 

Just the verdict has come out. Let us see how and how much they will be implemented. At present this 

much can be said that Mamata Banerjee has cleverly snatched the issue and has consolidated her 

political base whereas receding CPIM has received another jolt before one of their annual Bandh 

Festivals. The statement of Syrus Mistri before the verdict, their reluctant contest, their statement on 

the verdict and more over the statements of Rabindranath Bhattacharya and Mamata Banerjee are very 

significant and hints for some pragmatic understanding benefiting both the parties. We will not be 

surprised if Sapoorjee Palanjee will directly or indirectly restarts its real estate business there. The 

destiny of the land which was changed in character is a complex chapter but the democratic voice 

should consistently concentrate on proper and timely execution of justified compensation of poor 

families who had not only lost their land but also severely suffered for last 10 years and the 

compensation of mostly deprived ‘Bhagchasi’s, Bargadars and ‘Khetmajurs’ whose names are not 

mentioned in the verdict. Let us celebrate the victory of a long legal battle of displaced and distressed 

peasants of historic Singur against forceful and illegal land acquisition by the big capital and its 

kowtow state and political mafias.                                          [31.08.2016] 

 

[Pix courtesy: Madhumoy Paul and Maroona Murmu] 
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সিঙ্গরু মামলায় ির ব্াচ্চ আদালরের রায় 

গণআরদালরের জয়, ক াে দরলর জয় েয় 

 

প্রেস বিজ্ঞবি - ৩১-০৮-২০১৬ 

 

 

সাথী, 
দীর্ঘ আন্দালন্ের পর অন্েক কৃষন্কর রন্ের বিবেমন্ে রান্যের পালা িদন্লর োে এক দশক প্রকন্ে প্রেন্ে| আয দীর্ঘ 
আইবে লড়াইন্ের পর সন্িঘাচ্চ আদালন্ের রান্ের পর প্রসই যন্ের িতৃ্ত সম্পূর্ঘ হল| বকন্তু পবিমিঙ্গ প্রেেমযরু সবমবে 

মন্ে কন্র এই যে প্রকােও দন্লর যে েে, িরং এই যে মােনু্ষর যে| বসঙ্গনু্রর যবম অবিগ্রহর্ বিন্রািী আন্দালে শুিু 
যবমর অবিকান্রর লড়াই বেল ো| প্রসই সন্ঙ্গ বেল মােিাবিকার ও ের্েন্ত্র রোর এক দষৃ্টান্তমলূক সংগ্রাম প্রেখান্ে 

কৃষক, শ্রবমক, প্রেেমযরুন্দর সান্থ সমান্যর সিঘস্তন্রর ের্েন্ত্রবেে মােষুরা অংশগ্রহর্ কন্রবেন্লে| সুেরাং সন্িঘাচ্চ 

আদালন্ের এই রান্ে প্রে শুিু অবিি যবম অবিগ্রহন্র্র বিরুন্ে লড়াইন্ের যে হন্েন্ে ো েে, প্রসই সন্ঙ্গ মােনু্ষর 

অংশগ্রহর্ ও যীিন্ের বিবেমন্ে ের্েন্ত্র রোর ঐবেহাবসক লড়াইও স্বীকৃবে প্রপন্েন্ে| বসঙ্গরু আন্দালন্ের অেেেম দাবি 

বেল স্থােীে উন্নেন্ে উপর প্রথন্ক চাবপন্ে প্রদওো েীবে েে, িরং মােনু্ষর সবিে অংশগ্রহন্র্র মািেন্ম ের্োবন্ত্রক 

পেবেন্ে েীবে বেিঘারর্ করন্ে হন্ি| বকন্তু বসঙ্গরু আন্দালন্ের এে িের পন্রও আযও রান্যের উন্নেন্ে স্থােীে 

মােনু্ষর অংশগ্রহন্র্র অবিকারন্ক সুরবেে করা োেবে| উপর প্রথন্ক সরকার ও প্রেোন্দর অঙ্গলুী প্রহলন্েই ঝুন্ল রন্েন্ে 

রাযেিাসীর ভােে| রােদান্ের পর সাংিাবদক বিঠক কন্র মখুেমন্ত্রীর ২ রা প্রসন্েম্বরন্কই বসঙ্গরু বদিস বহন্সন্ি বিযে 

উত্সি পালন্ের যেে প্রিন্ে প্রেওোর মন্িেও রাযবেবেক অবভসবি আন্ে িন্ল মন্ে কন্র পবিমিঙ্গ প্রেেমযরু সবমবে| 

িেঘ মাে শাসক দন্লর এই বসোন্ত েকারান্তন্র শ্রমযীিী মােনু্ষর মন্িে বিভাযে সৃবষ্ট করন্ি এিং এই বসোন্ত আসন্ল এক 

কৃষক আন্দালন্ের যেন্ক অেে শ্রবমক আন্দালেন্ক দিুঘল করার উন্েন্শে িেিহার করার কু-চিান্ত| আমরা এই 

রাযবেবেক েীচোর বেদা করবে| আযন্কর এই ঐবেহাবসক রােদান্ের মহূুন্েঘ  পবিমিঙ্গ প্রেেমযরু সবমবে যবম রো 
আন্দালন্ের সমস্ত শবহদন্দর সালাম যাোে|  

 

িেেিাদান্ন্ত, 

অেরুািা েলওোর ও উত্তম োন্েে 

পবিমিঙ্গ প্রেেমযরু সবমবের পন্ে 


