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இந்தியியாவின் ் தன் தெலுங்லுங்கியாங்கானியா ானா மியாநில அரில அரசியாங்லுங்கம,
பணிநீக்லுங்கம ் தில அரசய்யப்பட்ட 48,000 வேலலநிறுத்ன் தெக்லுங்கியாரர்லுங்களுக்க

புதிய இறுதி எச்ில அரசரிக்லலுங்கலய விடுத்துள்ளது
By Kranti Kumara,

தென்னிந்திய ய மிய மாநிலய மிய மான தெலுங்ெலுங்கிய மானிய மாவில, 48,000 தெலுங்ெலுங்கிய மானிய மா ய மிய மாநில  சிய மாாலல
போகிய மாக்குவரத்துக் ெலுங்கழெலுங்க (Telangana State Road Transport Corporation - TSRTC)
ஊழியர்ெலுங்கள் அவர்ெலுங்களது குாலது குறைந்ெ ஊதியங்ெலுங்கள், ெலுங்கடுாலய மயிய மான போவாலல
நிாலலாலய மெலுங்கள், ய மற்றும் TSRTC இன் வரவிருக்கும் ெனியிய மார்ய மயய மிய மாக்ெலுங்கல அலலது
கணிநீக்ெலுங்கத்ாலெ எதிர்தெலுங்கிய மாள்வது ஆகியவற்ாலது குறை எதிர்த்து அவர்ெலுங்கள் போய மற்தெலுங்கிய மாண்டு
வரும் ஒரு ய மிய மாெ ெலுங்கிய மாலம் நீடித்ெ போவாலலநிறுத்ெத்ாலெ முடிவுக்குக் தெலுங்கிய மாண்டுவர
அம்ய மிய மாநிலத்தின் முெலாலய மச் சர் வழங்கிய ெலுங்கிய மாலக்தெலுங்கடுவின் இறுதி ெடுவின் இறுதி நிய மாள்
இன்போது குறையிய மாகும்.
 சனிக்கிழாலய ம ெடுவின் இறுதி நடந்ெ ஐந்து ய மணிபோெடுவின் இறுதி நர அாலய மச் சராலவ கூட்டத்தின் முடிவில TSRTC
போகருந்து ஓட்டுெடுவின் இறுதி நர்ெலுங்கள், இயந்திர வலலுெடுவின் இறுதி நர்ெலுங்கள், கரிய மாய மரிப்ப கணியிய மாளர்ெலுங்கள் ய மற்றும்
நுாலழவுச் சீட்டு போ செலுங்கரிப்கிய மாளர்ெலுங்கள் என அாலனவர் மீதும் முெலாலய மச் சர்
போெலுங்க. சந்திரபோ செலுங்கர ரிய மாவ ெனது ெிய மாக்குொலல அதிெலுங்கரித்ெிய மார். ெனது தெலுங்ெலுங்கிய மானிய மா
இரிய மாஷ்ட்ர  சமிதி (TRS) அர சிய மாங்ெலுங்கம் TSRTC இன் கிய மாதி வழித்ெடங்ெலுங்காலள
ெனியிய மார்ய மயய மிய மாக்குவெற்கு “ய மிய மாற்து குறை இயலிய மாெ” முடிாலவ எடுத்துள்ளெிய மாெலுங்க அவர்
அறிவித்து, தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்காலள போவாலலக்கு திரும்பம் கடி அச்சுறுத்தும் அவரது
இறுதி எச் சரிக்ாலெலுங்காலயயும் விடுத்ெிய மார்.

அக்போடிய மாகர் 19, 2019,  சனிக்கிழாலய ம அன்று இந்தியிய மா, ால ஹைெரிய மாகிய மாத்தில, தெலுங்ெலுங்கிய மானிய மா ய மிய மாநில  சிய மாாலல
போகிய மாக்குவரத்துக் ெலுங்கழெலுங்கமும் (TSRTC) ய மற்றும் அரசியல எதிர் ெலுங்கட்சிெலுங்களும் அாலழப்ப விடுத்திருந்ெ ஒரு
ெடுவின் இறுதி நிய மாள் போவாலலநிறுத்ெத்தின் போகிய மாது த சயற்கிய மாட்டிய மாளர்ெலுங்காலள தகிய மாலிஸ ெடுப்பக் ெலுங்கிய மாவலில ாலவத்ெது. TSRTC,
அர சிய மாங்ெலுங்கத்துடன் இால இணைக்ெலுங்கப்கட போவண்டும் என்து குறை போெலுங்கிய மாரிக்ாலெலுங்காலய முன்ாலவத்து, TSRTC ஊழியர்ெலுங்கள்
ய மற்றும் தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்களின் தெிய மாழிற் சங்ெலுங்கங்ெலுங்கள் அக்போடிய மாகர் 5 முெல தெலுங்ெலுங்கிய மானிய மா ய மிய மாநிலம்
முழுவதிலுய மிய மாெலுங்க ெலுங்கிய மாலவாலரயற்து குறை போவாலலநிறுத்ெத்ாலெ தெிய மாடங்கின. (AP Photo/ Mahesh Kumar A.)

இந்ெ போவாலலநிறுத்ெத்தின் ஆரம்கெலுங்கட்டத்திலிருந்போெ, போெலுங்க. சந்திரபோ செலுங்கர ரிய மாவ அலலது,
தகிய மாதுவிய மாெலுங்க அறியப்கடும் KCR, தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்களின் எதிர்ப்ாலக ெெலுங்கர்த்தெறியவும்,
போய மலும் குாலது குறைந்ெகட் சம் மிகுந்ெ போகிய மார்க்கு இணைமிக்ெலுங்க தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்காலள கணிநீக்ெலுங்கம்
த சய்யவும் தீர்ய மிய மானித்திருந்ெிய மார். இந்ெ போவாலலநிறுத்ெம்  சட்டவிபோரிய மாெய மிய மானது என்று
ககிரங்ெலுங்கய மிய மாெலுங்க அவர் அறிவித்ெதுடன், அவபோவாலலநிறுத்ெம் தெிய மாடங்ெலுங்கப்கட்டு சில
ய மணி போெடுவின் இறுதி நரங்ெலுங்களிபோலபோய அக்போடிய மாகர் 5 அன்று ய மிய மாாலல 6 ய மணிக்குள் போவாலலக்கு
திரும்பிவிட்டெிய மாெலுங்க தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்கள் அறிக்ாலெலுங்க த சய்யிய மாவிடில அவர்ெலுங்கள் கணிநீக்ெலுங்கம்
த சய்யப்கடுவிய மார்ெலுங்கள் என்று அச்சுறுத்தினிய மார்.
இந்ெ சிறிய எபோெச் சதிெலுங்கிய மார அறிவிப்பக்கு அஞ்சி ஆயிரம் தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்கள் ய மட்டுபோய ம
அவரது ெலுங்கடுாலய மயிய மான அச்சுறுத்ெலெலுங்களுக்கு அடிகணிந்ெனர்.
அொலனயடுத்து, போவாலலநிறுத்ெத்தில தெிய மாடர்ந்து ஈடுகட்டு வந்ெ 48,000
போவாலலநிறுத்ெக்ெலுங்கிய மாரர்ெலுங்கள் “சுயய மிய மாெலுங்க தவளிபோயறுகிது குறைிய மார்ெலுங்கள்,” என்று ஆத்திரமூட்டும்
வாலெலுங்கயில அறிவித்து அவர்ெலுங்களது த சப்டம்கர் ய மிய மாெ ஊதியத்ாலெ  சட்டவிபோரிய மாெய மிய மாெலுங்க
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நிறுத்திாலவத்ெிய மார் என்கதுடன், TSRTC தெிய மாழிற் சங்ெலுங்கங்ெலுங்களின் கூட்டு ெடுவின் இறுதி நடவடிக்ாலெலுங்கக்
குழு (Joint Action Committee-JAC) உடனிய மான எந்ெவிெ உறுதியிய மான
போகச்சுவிய மார்த்ாலொலயயும் ெடுவின் இறுதி நடத்ெ ய மறுத்துவிட்டிய மார். என்து குறைிய மாலும் கரந்ெ தவகுஜன
எதிர்ப்கிய மால தெளிவிய மாெலுங்க தி இணைது குறைடிக்ெலுங்கப்கட்ட KCR, உறுதியுடன் எதிர்த்து நிற்கும்
48,000 தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்களுக்கு முாலது குறையிய மான கணிநீக்ெலுங்க அறிவிப்ப வழங்குய மிய மாறு TSRTC
நிர்விய மாெலுங்கத்திற்கு அறிவுறுத்ெவிலாலல.
த சன்து குறை விய மாரம், தெலுங்ெலுங்கிய மானிய மா முெலாலய மச் சர், TSRTC தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்கள்  சர்விய மாதிெலுங்கிய மார
விதிமுாலது குறைெலுங்காலள ஏற்றுக் தெலுங்கிய மாள்விய மார்ெலுங்களிய மானிய மால ய மட்டுபோய ம, போவாலலக்கு திரும்பவெற்கு
அவர்ெலுங்கள்
அனுய மதிக்ெலுங்கப்கடுவிய மார்ெலுங்கள்
என்று
அவர்
கூறினிய மார்.
அத்தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்களுக்கு
“ய மறு-போவாலலவிய மாய்ப்ப,”
வழங்ெலுங்கப்கடுவெற்ெலுங்கிய மான
நிகந்ொலனயிய மாெலுங்க, அவர்ெலுங்கள் ெங்ெலுங்களது ஜனெடுவின் இறுதி நிய மாயெலுங்க,  சட்டபூர்வய மிய மாெலுங்க அங்கீெலுங்கரிக்ெலுங்கப்கட்ட,
தெிய மாழிற் சங்ெலுங்க பிரதிநிதித்துவ உரிாலய மாலய விட்டுக் தெலுங்கிய மாடுக்ெலுங்க போவண்டும் என்கதுடன்,
“அவர்ெலுங்கள் எந்ெதவிய மாரு தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்களின்  சங்ெலுங்கத்திலும் போ சர ய மிய மாட்டிய மார்ெலுங்கள்” என்து குறை
விய மாக்குறுதிாலயயும் வழங்ெலுங்க போவண்டும் என்கெிய மாகும்.
தெலுங்ெலுங்கிய மானிய மாவில TSRTC போவாலலநிறுத்ெக்ெலுங்கிய மாரர்ெலுங்களுக்கு கரந்ெ ஆெரவு நிலவுகின்து குறை
நிாலலயில, இந்தியிய மா முழுவதிலுய மிய மாெலுங்க அவர்ெலுங்களது போகிய மாரிய மாட்டம் கற்றி அறியப்கட்டு
வருகிது குறைது. இந்நிாலலயில, கிய மாதிக்ெலுங்கப்கட்ட TSRTC தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்களுக்கு ஆெரவிய மாெலுங்க
எதிர்ப்ப ெடுவின் இறுதி நடவடிக்ாலெலுங்கெலுங்களில கங்போெலுங்கற்து குறை நூற்றுக்ெலுங்க இணைக்ெலுங்கிய மானவர்ெலுங்காலள தகிய மாலி சிய மார்
ாலெலுங்கது த சய்துள்ளனர்.
2015 இல, தெலுங்ெலுங்கிய மானிய மா உயர் நீதிய மன்து குறைம் TSRTC போவாலலநிறுத்ெம்
 சட்டவிபோரிய மாெய மிய மானது என்று விாலரவிய மாெலுங்க அறிவித்து, TRS அர சிய மாங்ெலுங்கம் அொலன
முறியடிக்ெலுங்க
உெவியது.
அர சிய மாங்ெலுங்கத்திற்கும்
ய மற்றும்
போகிய மாக்குவரத்து
தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்களுக்கும் இாலடயிலிய மான ெற்போகிய மாாலெய இந்ெ போய மிய மாெல ஒரு கரந்ெ
தெிய மாழிலிய மாள வர்க்ெலுங்க எழுச்சி உருதவடுப்கெற்ெலுங்கிய மான விாலனயூக்கியிய மாெலுங்க ய மிய மாது குறைக்கூடும்
என்று ெலுங்கருதி உயர் நீதிய மன்து குறைம் இதுவாலர மிெலுங்கவும் ெலுங்கவனய மிய மாெலுங்க உள்ளது.
போவாலலநிறுத்ெம் தெிய மாடங்கி இரண்போட விய மாரங்ெலுங்களில, போவாலலநிறுத்ெத்தின்
 சட்டபூர்வத்ென்ாலய மயின் போகரில தீர்ப்ாலக ெற்ெலுங்கிய மாலிெலுங்கய மிய மாெலுங்க ெள்ளி ாலவப்கெிய மாெலுங்க
நீதிய மன்து குறைம்
அறிவித்து,
அர சிய மாங்ெலுங்கத்ாலெயும்,
தெிய மாழிற் சங்ெலுங்கங்ெலுங்காலளயும்
ெலுங்கண்டித்ெதுடன், போகரம் போகசுவெற்கு திரும்பய மிய மாறு அர சிய மாங்ெலுங்கத்ாலெ அறிவுறுத்தியது.
பிது குறை ய மிய மாநிலங்ெலுங்களில உள்ள போகிய மாக்குவரத்து தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்கள், ஆசிரியர்ெலுங்கள், நிலக்ெலுங்கரி
சுரங்ெலுங்கத் தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்கள் உட்கட, அாலனத்து தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்களும், ய மற்றும்
இந்தியிய மாவின் உலெலுங்களவில இால இணைக்ெலுங்கப்கட்ட விய மாெலுங்கன உற்கத்தியிய மாளர்ெலுங்களிய மால
கணியய மர்த்ெப்கட்டவர்ெலுங்களும், இபோெபோகிய மான்து குறை ெிய மாக்குெலெலுங்காலள எதிர்தெலுங்கிய மாள்கின்து குறை
நிாலலயில, கிய மாதிக்ெலுங்கப்கட்ட TSRTC தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்காலள கிய மாதுெலுங்கிய மாப்கெற்கு
விடுக்ெலுங்கப்கடும் அாலழப்ப என்கது, ெனியிய மார்ய மயய மிய மாக்ெலுங்கல ய மற்றும் போவாலலாலய
ெற்ெலுங்கிய மாலிெலுங்கய மிய மாக்குெலுக்கு எதிரிய மான தெிய மாழிலிய மாள வர்க்ெலுங்க எதிர் ெிய மாக்குெலின்
இயக்ெலுங்கய மிய மாெலுங்க அது இந்தியிய மா முழுவதிலும் எதிதரிய மாலிக்கும்.
ய மிய மாது குறைிய மாெலுங்க, தெிய மாழிற் சங்ெலுங்கங்ெலுங்களும், இந்திய ெலுங்கம்யூனிஸட் ெலுங்கட்சி (CPI) ய மற்றும் இந்திய
ெலுங்கம்யூனிஸட் ெலுங்கட்சி (ய மிய மார்க்சிஸட்) அலலது CPM ஆகிய ஸரிய மாலினி ச கிய மாரிய மாளுய மன்து குறை
ெலுங்கட்சிெலுங்களும், TSRTC தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்களின் போகிய மார்க்கு இணைமிக்ெலுங்க போகிய மாரிய மாட்டத்ாலெ
ெனிாலய மப்கடுத்ெவும், உயர் நீதிய மன்து குறைம் ய மற்றும் தெலுங்ெலுங்கிய மானிய மாவின் எதிர்க்ெலுங்கட்சிெலுங்களின்
சூழ்ச்சிெலுங்களின் மீது ெடுவின் இறுதி நம்பிக்ாலெலுங்க ாலவக்குய மிய மாறு அவர்ெலுங்காலள ஊக்குவிக்ெலுங்கவும் ெங்ெலுங்களிய மால
முடிந்ெ அாலனத்ாலெயும் த சய்கிது குறைிய மார்ெலுங்கள். இதில, இந்தியிய மாாலவ ெடுவின் இறுதி நிய மாடுெலுங்கடந்ெ
நிறுவனங்ெலுங்களுக்ெலுங்கிய மான
ய மலிவு
உாலழப்ப
பெலுங்கலிடய மிய மாெலுங்கவும்,
அதய மரிக்ெலுங்க
ஏெலுங்கிய மாதிகத்தியத்தின் “பூபோெலுங்கிய மாள அளவிலிய மான மூபோலிய மாகிய மாய கங்ெலுங்கிய மாளியிய மாெலுங்கவும்”

உருவிய மாக்குவெற்ெலுங்கிய மான ஆளும் உயரடுக்கின் உந்துெலுக்கு நீண்டெலுங்கிய மாலய மிய மாெலுங்க
முன்னிாலல வகித்ெ ெலுங்கிய மாங்கிரஸ ெலுங்கட்சியும் ய மற்றும், இந்தியிய மாவின் ெற்போகிய மாாலெய
ஆளும் ெலுங்கட்சியிய மான இந்து போய மலிய மாதிக்ெலுங்கவிய மாெ கிய மாரதிய ஜனெிய மாக் ெலுங்கட்சியும் (BJP)
அடங்கும்.
உம் அவரது அாலய மச் சராலவயும்  சனிக்கிழாலய ம TSRTC தெிய மாழிலிய மாளர் மீது
அவர்ெலுங்களது ஒட்டுதய மிய மாத்ெ ெிய மாக்குொலல அதிெலுங்கரிப்கெற்கு  சதித்திட்டம் தீட்டிய
நிாலலயில, JAC இன் ொலலவர்ெலுங்கள், பிபோஜபி இன் ய மிய மாநில பிரிவு ய மற்றும் சிபிஐ
ொலலவர்ெலுங்கள் உட்கட, எதிர்க்ெலுங்கட்சி பிரதிநிதிெலுங்காலள  சந்தித்ெனர்.
KCR

இந்ெ  சந்திப்ாலகத் தெிய மாடர்ந்து TRS அாலய மச் சராலவக் கூட்ட அய மர்வு ெடுவின் இறுதி நடந்து
தெலுங்கிய மாண்டிருந்ெ  சய மயத்தில, JAC கூட்ட ஒருங்கிால இணைப்கிய மாளர் இ.அஸவத்ெிய மாய ம தரட்டி
ஒரு த சய்தியிய மாளர்ெலுங்கள் கூட்டத்தில, “[அாலய மச் சராலவ கூட்டத்திலிருந்து] எந்ெவிெ
அறிவிப்ப வந்ெிய மாலும், [தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்கள்] ெலுங்கவாலலப்கட போவண்டிய மாம். போவாலலநிறுத்ெம்
தெிய மாடரும்” என்று தெரிவித்ெிய மார்.
உண்ாலய மயில தரட்டியின் போகச்சுக்ெலுங்கள், JAC இன் போகரழிவு ெரும் சுய-குற்து குறைச் சிய மாட்டிய மாெலுங்க
இருந்ென என்கதுடன், TSRTC தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்கள் ெங்ெலுங்களது போகிய மாரிய மாட்டத்தின்
ொலலாலய மாலய முெலிய மாளித்துவ  சிய மார்ப தெிய மாழிற் சங்ெலுங்கங்ெலுங்களின் ாலெலுங்கெலுங்களிலிருந்து
விடுவிக்ெலுங்க போவண்டிய அவ சரத்ாலெ அடிக்போெலுங்கிய மாடிட்டுக் ெலுங்கிய மாட்டுகிது குறைது.
இந்திய பிரெய மர் ெடுவின் இறுதி நபோரந்திர போய மிய மாடியின் வலது ாலெலுங்கயிய மான அமித் ஷிய மா உடனிய மான
 சந்திப்பிற்கு தெிய மாழிற் சங்ெலுங்கங்ெலுங்கள் போவண்டுபோெலுங்கிய மாள் விடுக்கும் என JAC கூட்ட
ஒருங்கிால இணைப்கிய மாளர் அறிவித்ெிய மார். போய மலும், “ெடுவின் இறுதி நிய மாங்ெலுங்கள் உள்துாலது குறை அாலய மச் சர் அமித்
ஷிய மாாலவ  சந்தித்து, நிாலலாலய மாலய எடுத்துக்கூறி, இந்ெ விவெலுங்கிய மாரத்ாலெ ெலுங்கவனிக்கும்
கடி போெலுங்கட்போகிய மாம்” என்றும் கூறினிய மார்.
குஜரிய மாத் ய மிய மாநில முெலாலய மச் சரிய மாெலுங்க 2002 குஜரிய மாத் முஸலீம் விபோரிய மாெ கடுதெலுங்கிய மாாலலாலய
போய மிய மாடி தூண்டியது உட்கட, போய மிய மாடியின் அாலனத்துக் குற்து குறைங்ெலுங்களிலும் துால இணைநிற்கும்
ஷிய மா தெிய மாழிலிய மாள வர்க்ெலுங்கத்தின் கரய ம எதிரியிய மாெலுங்க இருந்து வருகிது குறைிய மார். ஒரு இந்து
போய மலிய மாதிக்ெலுங்கவிய மாெ கிளர்ச்சித் ொலலவரிய மான ஷிய மா, வறுாலய மயில விய மாடும் கங்ெலுங்களிய மாபோெஷ்
பலம்தகயர்ந்போெிய மாாலர “ெலுங்காலது குறையிய மான்ெலுங்கள்” என்று கலமுாலது குறை விவரித்ெிய மார், போய மலும்
அவர், போெசிய குடிய மக்ெலுங்கள் கதிபோவட்ாலட இந்தியிய மா முழுவதிலும் நீட்டிக்ெலுங்க
உறுதியளித்ெிய மார், அென் கீழ் வடகிழக்கு ய மிய மாநிலய மிய மான அ சிய மாமில இரண்டு மிலலியன்
முஸலீம்ெலுங்கள் ெடுவின் இறுதி நிய மாடுெலுங்கடத்ெப்கடுவெற்கு இலக்கு ாலவக்ெலுங்கப்கட்டுள்ளனர்.
போய மிய மாடி ய மற்றும் ஷிய மாவின் வகுப்பவிய மாெ பிற்போகிய மாக்குத்ெனத்ாலெ தூண்டும் ென்ாலய ம,
முெலீட்டிய மாளர்  சிய மார்ப தெலுங்கிய மாள்ாலெலுங்கெலுங்காலள திணித்து முன்தனடுத்து த சலவெற்கு
ஏதுவிய மாெலுங்க தெிய மாழிலிய மாள வர்க்ெலுங்கத்ாலெ அச்சுறுத்தும் ய மற்றும் பிளவுகடுத்தும் போெடுவின் இறுதி நிய மாக்ெலுங்கம்
தெலுங்கிய மாண்டுள்ளது.  சமீகத்திய விய மாரங்ெலுங்களில, பிபோஜபி அர சிய மாங்ெலுங்கம் தகருநிறுவன
வரிெலுங்காலள அதிெலுங்கய மிய மாெலுங்க குாலது குறைத்துள்ளது, அென் ெனியிய மார்ய மயய மிய மாக்ெலுங்கல உந்துொலல
முடுக்கிவிட்டுள்ளது, தவளிெடுவின் இறுதி நிய மாட்டு முெலீட்டிற்ெலுங்கிய மான உச் சவரம்பெலுங்காலள உயர்த்தியது
அலலது முற்றிலுய மிய மாெலுங்க உயர்த்தியது, போய மலும் உடனடியிய மாெலுங்க ெலுங்கவனிக்ெலுங்கப்கட
போவண்டிய  சமூெலுங்க போொலவெலுங்காலள பூர்த்தி த சய்வெற்கு கயன்கடுத்ெ போவண்டிய
ஏரிய மாளய மிய மான தெிய மாாலெலுங்கெலுங்காலள ெடுவின் இறுதி நிய மாட்டின் ெடுவின் இறுதி நலிவுற்து குறை வங்கிெலுங்களுக்கு விய மாரி வழங்கியுள்ளது.
ஐ ெனியிய மார்ய மயய மிய மாக்ெலுங்க முாலனவதில, KCR உம் ய மற்றும் தெலுங்ெலுங்கிய மானிய மா ய மிய மாநில
அர சிய மாங்ெலுங்கமும் ஷிய மாவின் அாலய மச் சராலவ  செலுங்கிய மாவிய மான  சிய மாாலல போகிய மாக்குவரத்து ய மற்றும்
தெடுவின் இறுதி நடுஞ் சிய மாாலலத்துாலது குறை அாலய மச் சர் நிதின் ெலுங்கட்ெலுங்கரி கரிந்துாலரத்ெ தெலுங்கிய மாள்ாலெலுங்காலய
ய மட்டுபோய ம உண்ாலய மயில பின்கற்றுகின்து குறைனர். இந்ெ ஆண்டின் தெிய மாடக்ெலுங்கத்தில, ெலுங்கட்ெலுங்கரி,
தகிய மாது போகிய மாக்குவரத்ாலெ ெனியிய மார்ய மயய மிய மாக்கும் கடி இந்தியிய மாவின் ய மிய மாநில
அர சிய மாங்ெலுங்கங்ெலுங்காலள ககிரங்ெலுங்கய மிய மாெலுங்க அறிவுறுத்தினிய மார், ஏதனன்து குறைிய மால அவாலரப்
தகிய மாறுத்ெவாலர ெலுங்கருவூலத்தின் ஒரு  சகித்துக் தெலுங்கிய மாள்ள முடியிய மாெ விரயய மிய மாெலுங்க
அத்துாலது குறை உள்ளது. அெிய மாவது, நூற்றுக்ெலுங்க இணைக்ெலுங்கிய மான மிலலியன் இந்தியர்ெலுங்களுக்கு
ஒப்பீட்டளவில ய மலிவிய மான தகிய மாது  சிய மாாலல போகிய மாக்குவரத்து என்கது, போவாலலக்கு
அலலது கள்ளிக்கு த சலவெற்கும் நீண்ட தூர கய இணைத்திற்கும் உெவும் ஒரு
அத்தியிய மாவசிய போ சாலவ என்கது கூட முக்கியய மிய மாெலுங்க ெலுங்கருெப்கடவிலாலல.
TSRTC

அதிெலுங்கரித்து வரும்  சமூெலுங்க எதிர்ப்ாலக எதிர்தெலுங்கிய மாண்ட நிாலலயில, பிரிய மான்ஸ ய மற்றும்
ஸதகயின் முெல சிலி ய மற்றும் ஈக்வபோடிய மார் வாலரயிலிய மான முெலிய மாளித்துவ ஆளும்
உயரடுக்கினர் வன்முாலது குறையிய மான அடக்குமுாலது குறைக்கு திரும்பி வருகின்து குறைனர்.
 சந்போெெலுங்கத்திற்கு இடமின்றி, ஜம்மு-ெலுங்கிய மாஷ்மீரின் ககுதியளவிலிய மான ென்னிய மாட்சி

அந்ெஸாலெ  சட்டவிபோரிய மாெய மிய மாெலுங்க இரத்து த சய்ெதிலும், ய மற்றும் 12 மிலலியனுக்கும்
அதிெலுங்கய மிய மாபோனிய மார் வசிக்கும் அப்பிரிய மாந்தியத்தில மூன்று ய மிய மாெ ெலுங்கிய மாலம் முற்றுாலெலுங்காலய
திணித்ெதிலும், போய மிய மாடி ய மற்றும் ஷிய மாவிற்கு தகருவணிெலுங்கங்ெலுங்களும், நீதிய மன்து குறைங்ெலுங்களும்
ய மற்றும் அரசியல ஸெிய மாகெலுங்கமும் வழங்கிய வலுவிய மான ஆெராலவ அறிந்து தெலுங்கிய மாண்டு,
TSRTC தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்கள் மீெிய மான ெனது ெிய மாக்குெலில KCR ாலெரியய மிய மாெலுங்க உள்ளிய மார்.
 சனிக்கிழாலய ம TRS அாலய மச் சராலவக் கூட்டத்தின் முடிவில த சய்தியிய மாளர்ெலுங்களிடம்
போகசுாலெலுங்கயில போவாலலநிறுத்ெம் த சய்யும் தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்காலள KCR குற்து குறைம் சிய மாட்டினிய மார்.
இலிய மாக போெடுவின் இறுதி நிய மாக்ெலுங்கய மற்து குறை தெலுங்கிய மாள்ாலெலுங்கெலுங்களின் போகரில இயக்ெலுங்கப்கடும் ய மிய மாநில அரசுக்கு
த சிய மாந்ெய மிய மான நிறுவனய மிய மான TSRTC, அென் தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்களுக்கு அதிெலுங்களவிலிய மான
போவாலல கிய மாதுெலுங்கிய மாப்ாலகயும் ய மற்றும் சிது குறைந்ெ ெடுவின் இறுதி நலன்ெலுங்காலளயும் வழங்குவெற்ெலுங்கிய மாெலுங்க ய மிய மாநில
அர சிய மாங்ெலுங்கத்துடன் அது இால இணைக்ெலுங்கப்கட போவண்டும் என்து குறை தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்களின்
பிரெிய மான போெலுங்கிய மாரிக்ாலெலுங்க தெிய மாடர்கிய மான எந்ெதவிய மாரு போகச்சுவிய மார்த்ாலொலயயும் அவர்
மீண்டும் நிரிய மாெலுங்கரித்ெிய மார்.
“ெடுவின் இறுதி நவம்கர் 5 ெடுவின் இறுதி நள்ளிரவுக்குள் அவர்ெலுங்கள் கணிக்குத் திரும்கவிலாலல என்து குறைிய மால,
மீெமுள்ள 5,000 வழித்ெடங்ெலுங்காலளயும் ெடுவின் இறுதி நிய மாங்ெலுங்கள் ெனியிய மார்ய மயய மிய மாக்குபோவிய மாம்,” என்று
தெலுங்ெலுங்கிய மானிய மா முெலாலய மச் சர் அறிவித்ெிய மார்.
அர சிய மாங்ெலுங்கம்,
அரசுக்கு
த சிய மாந்ெய மிய மான
போகருந்து
நிறுவனத்ாலெ
ெனியிய மார்ய மயய மிய மாக்குவெற்ெலுங்கிய மான
 சிய மாக்குப்போகிய மாக்ாலெலுங்க
வழங்குவெற்ெலுங்கிய மாெலுங்க
கல
ஆண்டுெலுங்களிய மாெலுங்க அெற்கு நிதி ஒதுக்கீடு வழங்ெலுங்கிய மாய மல போவண்டுதய மன்போது குறை
அந்நிறுவனத்ாலெ ொலரய மட்டய மிய மாக்கியுள்ளது.
TRS

ஆயினும் கூட, ெனியிய மார்ய மயய மிய மாக்ெலுங்கல ெடுவின் இறுதி நடவடிக்ாலெலுங்கயுடன் இால இணைந்து வரும் ெலுங்கட்ட இணை
உயர்வு ய மற்றும் போ சாலவ தவட்டுக்ெலுங்காலள சுட்டிக்ெலுங்கிய மாட்டும் ஒரு அறிக்ாலெலுங்கயில, KCR,
ஒரு “ சரியிய மான ஆடுெலுங்களத்ாலெ” அந்நிறுவனத்திற்கு வழங்ெலுங்க கிட்டத்ெட்ட கிய மாதிக்கும்
அதிெலுங்கய மிய மான அென் வழித்ெடங்ெலுங்காலள ெனியிய மார் போகருந்து நிறுவனங்ெலுங்களிடம்
ஒப்காலடக்ெலுங்க போவண்டியது அவசியம் என்று கூறினிய மார். நிச் சயய மிய மாெலுங்க, ெனியிய மார்
போகருந்து இயக்குெடுவின் இறுதி நர்ெலுங்கள் தகிய மாது ய மக்ெலுங்களிடமிருந்து இலிய மாகம் ஈட்டும் நிாலலாலய மெலுங்காலள
உருவிய மாக்குவதுெிய மான் போெர்ந்தெடுக்ெலுங்கப்கட்ட ய மிய மாநில அரசின் ெலுங்கடாலய மயிய மா என்கது
குறித்து அவர் விளக்ெலுங்கவிலாலல.
ெற்போகிய மாது, தெலுங்ெலுங்கிய மானிய மாவிலும் ய மற்றும் அண்ாலட ய மிய மாநிலங்ெலுங்களுக்குய மிய மாெலுங்க
10,400 வழித்ெடங்ெலுங்காலள இயக்குகிது குறைது. கிய மாழாலடந்து போகிய மான TSRTC போகருந்து
காலடாலய போய மம்கடுத்துவெற்கு கதிலிய மாெலுங்க இவற்றில, 5,100 வழித்ெடங்ெலுங்கள் ெனியிய மார்
நிறுவனங்ெலுங்கள் வ சம் ஒப்காலடக்ெலுங்கப்கடவுள்ளன.
TSRTC

தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்கள், அர சிய மாங்ெலுங்கத்தின் அச்சுறுத்ெலெலுங்காலள மீறுவெற்கும்,
அவர்ெலுங்காலள அடிகணியச் த சய்வெற்ெலுங்கிய மாெலுங்க கட்டினி போகிய மாடுவெற்கு அர சிய மாங்ெலுங்கம்
முாலனவாலெ எதிர்த்து நிற்கெற்கும் தகரும் ாலெரியத்ாலெக் ெலுங்கிய மாட்டியுள்ளனர்.
இந்தியிய மா ய மற்றும்  சர்வபோெ ச அளவில தெிய மாழிலிய மாள வர்க்ெலுங்கம் அதிெலுங்கரித்ெளவில
தீவிரய மயய மிய மாகி வருவெற்ெலுங்கிய மான கூடுெல  சிய மான்து குறைிய மாெலுங்க இந்ெ போவாலலநிறுத்ெம் உள்ளது.
சில ஆண்டுெலுங்களுக்கு முன்ப ெிய மான், கல தெிய மாழிற் சங்ெலுங்கங்ெலுங்கள் ய மற்றும் ஸரிய மாலினி சக்
ெலுங்கட்சிெலுங்களிய மால ெனி தெலுங்ெலுங்கிய மானிய மா ய மிய மாநிலம் போெலுங்கிய மாரும் போகிய மாரிய மாட்டத்ாலெ ஆெரிப்கெற்ெலுங்கிய மாெலுங்க
TSRTC தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்கள் ெவது குறைிய மாெலுங்க வழிெடுவின் இறுதி நடத்ெப்கட்டனர். KCR ய மற்றும் அவரது TRS
ொலலாலய மயில, தெலுங்ெலுங்கிய மானிய மா பிரிவிாலனவிய மாெ இயக்ெலுங்கம், அென் த சிய மாந்ெ பிரிய மாந்திய
அரசு எந்திரத்திற்ெலுங்கிய மான தெலுங்ெலுங்கிய மானிய மா உயரடுக்கின் பிற்போகிய மாக்குத்ெனய மிய மான ய மற்றும்
பிளவுகடுத்தும் போெலுங்கிய மாரிக்ாலெலுங்காலய முன்தனடுப்கெற்ெலுங்கிய மாெலுங்க, போவாலலயின்ாலய ம ய மற்றும் பிது குறை
 சமூெலுங்க பிரச்சிாலனெலுங்கள் குறித்ெ ய மக்ெலுங்கள் சீற்து குறைத்ாலெ சுரண்டிக் தெலுங்கிய மாண்டன.
TSRTC

த சய்தியிெழின் கடி, JAC, தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்களின் ெற்போகிய மாாலெய
ய மனநிாலலாலய அளவிடுவெற்ெலுங்கிய மான போெடுவின் இறுதி நிய மாக்ெலுங்கத்துடன், ஞிய மாயிற்றுக்கிழாலய ம போய மலும் ஒரு
கூட்டத்ாலெ ெடுவின் இறுதி நடத்தியது. த சிய மாற்க அளவில ஒரு சில தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்கள் ய மட்டும்
போவாலலக்கு திரும்பவெிய மாெலுங்க சில அறிக்ாலெலுங்கெலுங்கள் தெரிவித்ென. இதுவாலர, இது
உண்ாலய ம ெிய மான், ஏதனன்து குறைிய மால, வலது சிய மாரி KCR அர சிய மாங்ெலுங்கத்திற்கு எதிரிய மாெலுங்கவும்,
ய மற்றும் அெற்கு துால இணைநிற்கும் பது திலலியின் பிபோஜபி ஆட்சிக்கு எதிரிய மாெலுங்கவும்
 சய மர சய மற்து குறை தெிய மாழிலதுாலது குறை ய மற்றும் அரசியல ெிய மாக்குொலல, தெிய மாழிற் சங்ெலுங்கங்ெலுங்களும்,
ஸரிய மாலினி சக் ெலுங்கட்சிெலுங்களும் கரந்ெ தெிய மாழிலிய மாள வர்க்ெலுங்கத்ாலெ அணிதிரட்டி
போகிய மாரிய மாடுவெற்கு
ய மறுக்கின்து குறை
நிாலலயில,
தெிய மாழிலிய மாளர்ெலுங்கள்
போ சிய மார்ந்து
போகிய மாயிருக்கிது குறைிய மார்ெலுங்கள்.
Hindu Business Line

