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ఆరేళ్ల టీఆర్ఎస్జమానా
అరవైతప్పులఖజానా

దేశంలోఅన్నిస్థా యిలో్ల ..పార్లమంట్,
శాసనసభ,జిల్్ల ,మండల,గ్రామ
పంచాయతీలు,నగరపాలక
మండళ్లకుజర్గుతుననిఎన్నికలు
ఐదుసంవత్సరాలకోసమన్
గుర్తు ంచుకోవాలి.రాజకీయపార్టీలు
ఎన్నికలమందుఇచ్చేప్రణాళికఐదు
సంవత్సరాలో్ల అమలుజరిగేవి
మాత్రమేఉంటాయి.టీఆర్ఎస్
ప్రభుతవుం2016జీహెచ్ఎంసీ
ఎన్నికలసందర్ంగావిడుదలచ్సిన
ఎన్నికలప్రణాళికఐదు
సంవత్సరాలలోఅమలు
చ్యాలి్సందేనన్గుర్తు ంచుకోవాలి.
ఐదుసంవత్సరాలో్ల మీర్ఇచ్చేన
హామీలునెరవేరచేలేకపోతేమీ
ప్రభుతవుంవిఫలమైనటుటీ గానేప్రజలు
భావిస్తు ర్.అందుకోసం2016
జీహెచ్ఎంసీఎన్నికలసందర్ంగా
ఇచ్చేననెరవేరచేన్వాగాదా నాలుచారిజిషీట్
రూపంలోప్రజలమందు
ఉంచుతునానిం.



హైదరాబాద్నగరంలోమౌలికసదుపాయాలకోసంఆరండ్లలో
రూ.67,000కోట్్ల ఖర్చుచేసినట్్ల మున్సిపల్మంత్రికేటీఆర్
అసంబ్్లలోప్రకటంచార్.అంతగొప్పగాఅభివృద్ధిజరిగితే
నగరంలోన్రోడ్లమీద్కివాననీళ్్ల ఎందుకువచాచుయి...?
వందలాద్కాలనీలందుకునీటమున్గాయి...?చినుకుపడితే
గంటలకొద్దీట్రాఫిక్ఎందుకుఆగిపోతంద్..?అడుగడుగు-
నాగుంతలుతేలినసిటీరోడ్లనీనీవాహనదార్లకునరకాన్నీ
ఎందుకుతలపిస్తునానీయి..?రోడ్లమీదనేడ్రైనేజీలుఎందుకు
పంగిపర్్లతునానీయి..?
ఇదేనామీర్తయార్చేసినవిశ్వనగరం...!!

రూ.67వేలకోట్్ల ఖర్చుచేసినట్్ల మాటలుచెపుతుననీవాటన్
ఎక్కడఖర్చుపెట్టా ర్...?ఏబస్తులోఎంతఖర్చుచేశార్..?మీ
ప్రోగ్రెస్రిపోర్టా తప్పులతడక.మీర్చెయ్యన్పనులనుమీ
లక్కలోవేస్కొన్హైదరాబాద్ప్రజలనుమరోసారిమోసం
చేసందుకుప్రయత్నీస్తునానీర్.

రూ.67వేల
కోట్లకు
లెక్కా
పత్రామందా
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గ్రేటర్హైదరాబాద్పరిధిలోగూడులేన్న్ర్పేదలకులక్ష
డబుల్బెడ్ంఇండు్ల కటటాసాతుమన్మీరిచిచునహామీఏమంద్..?
ఇంతవరకుఎన్నీఇండు్ల కట్టా ర్..అవిఎక్కడఉనానీయి.
ఇప్పటవరకుఎన్నీన్ర్పేదకుట్ంబాలుగృహప్రవేశాలు
జర్పుకునానీయి..?అసంబ్్లలోసవాలుప్రత్సవాలుచేసిన
మీమంత్రితలసాన్డబుల్బెడ్ంఇళ్లనుచూపించకుండా
ఎందుకుపారిపోయార్..?ఎన్నీకలొస్తునానీయన్మొననీట
దసరాపండుగనాడుహడావుడిగా1100న్ర్పేదలకుఇళ్లను
పంపిణీచేసింద్న్జంకాదా..?మీర్చెపి్పనలక్షకు..మీర్
కటటానఇండ్లసంఖ్యకుఏమనానీపంతనఉందా..!!
సిటీకియాభైకిలోమీటర్లదూరంలోఇండు్ల కటటానమంటేకటటా -
నట్్ల ముగుగు పోసివద్లేసతు..డబుల్బెడ్ంఇండ్లనీనీన్ర్పే -
దలకుఇచిచునటే్లనా...?2015లోజీతాలుపెంచాలన్,ఉద్్యగ
భద్రతకలి్పంచాలన్సమ్మెచేసినదాదాపుఇరవైవేలమంద్
జీహెచ్ఎంస్పారిశుధ్యకారిమెకులనుస్ఎంకేస్ఆర్ప్రగత్భవ -
న్కుపిలిపించి..డబుల్బెడ్ంఇళ్లనుఇసాతుమన్మాటచాచుర్
కదా.ఈహామీఎంతవరకువచిచుంద్సార్..!

లక్షడబుల్
బెడ్ంఇండ్లంటే..

1100
గృహప్రవేశాల్
ఏడుసంవత్సరాలక్రితంఇచ్చేనహామీకే
ఇప్పటివరకుదికుకాలేకపోయేకదా
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హైదరాబాద్నగరాన్నీడలా్ల స్గా,ఇసాతుంబుల్గామార్సాతుం..
అన్స్ఎంకేస్ఆర్చెపి్పనమాటలుసిటీజనంపదేపదేగుర్తుచేస్-
కుంట్నానీర్.స్్కస్క్రాపర్్ల ,సిటీచుట్టా గ్రీన్కారిడార్,వేగంగా
దూస్కుపోయేస్్కవేలు,సిటీశివార్లో్ల శాటలైట్టౌన్షిప్పులు,
ఇకవరల్డ్ కా్ల స్సిటీఅంటేనేహైదరాబాద్కేరాఫ్అవుతుందంట్
స్ఎంకేస్ఆర్ప్రకటనజోక్గామారిపోయింద్.మీబంగార్
పాలనలోహైదరాబాద్
డలా్ల స్గామారిందా...?ఆరేండ్ల లో ఒక్కరోజైనా నగరేంలో నాలుగు 
వీధులు కలియ తిరిగితే అర్థమవుతేంది. వరదలొచిచునెలరోజులైనా
బురదవీడన్కాలనీలనుచూసతుకన్పిస్తుంద్.నాలుగువందల
ఏళ్లచారిత్రకఓల్డ్ సిటీప్ంతాన్నీఇసాతుంబుల్తరహామ్ర్గులు-
ద్దుదీతామననీనేతలమాటలుఇటీవల
వరదలో్ల కొట్టా కుపోయాయి.
డలా్ల స్ఇట్లనేఉంటదా..అన్ప్రజలుటీఆర్ఎస్నేతలను
న్లద్సతు..‘అక్కడకూడావానలుపడుతై..వరదలొసతుయి..’అన్
మంత్రులుపరాచకలాడటంన్జంకాదా..!డలా్ల స్లో
వరదలొచిచునాకాలనీలుమున్గిపోకుండా..జనంకొట్టా కుపోకుం -
డామౌలికవసతులుంట్యన్టీఆర్ఎస్వారికితెలియదా..!!

డల్్ల స్..
ఇస్తు ంబుల్
ఇట్లనే
ఉంటయా
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జీహెచ్ఎంస్ఎన్నీకలో్ల గెలిసతువందరోజులో్ల నగర
రూపురఖలనుమార్సాతుమన్మంత్రికేటీఆర్2016
ఎన్నీకలప్పుడుగొప్పలుచెపా్పర్.ఐదేళ్లగ్రేటర్
పాలనలోమున్సిపల్మంత్రి,జీహెచ్ఎంస్
పాలకవరగుంఈహామీన్నెరవేరచుడంలోపూరితుగావిఫ -
లమంద్.వందరోజులప్రణాళికమాటదేవుడెర్గు..!
కానీగతుకులరోడ్లనుకూడాబాగుచేయలేకపోయిన
అసమర్థతఈరాష్ట్రప్రభుతా్వన్ద్.150మంద్కార్్ప -
రటర్్ల ఉననీకార్్పరష్న్లో146మంద్న్మీగుపి్ప-
ట్్ల నేపెట్టా కుననీమీకుఅభివృద్ధిచేయడాన్కిఎవర్
అడ్డ్ చాచుర్?

వందగపా్పల
పా్ల న్
ఏమైంది?
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మూస్కంపుపోవాలంటే..తమకుఓటేయాలన్2016
జీహెచ్ఎంస్ఎన్నీకలో్ల ప్రచారంచేసినటీఆర్ఎస్గెలిచిన
తరా్వతఏంచేసింద్..మూస్రివర్డెవలప్మ్ంట్కార్్ప -
రష్న్ఏరా్పట్చేసిదాన్కోచైరమెన్నున్యమంచింద్.
గుజరాత్లోన్సబరమెత్రివర్ఫ్ంట్లాగామూస్నద్న్
ప్రక్షాళనచేసాతుమన్..అందంగాబ్్యటఫికేష్న్చేసాతుమన్
ప్రకటంచింద్.2017లోమున్సిపల్మంత్రికేటీఆర్,
మేయర్బంతురామోమెహన్కలిసిసబరమెత్రివర్ట్ర్
కువెళి్లచూసొచాచుర్.
ప్రజలడబుబులతట్ర్లకువెళి్లననేతలకుమూస్పరివా-
హకప్ంతాలఅభివృద్ధి,కాలుష్్యకారకాలన్యంత్రణ,
ఇంటర్వనేష్న్అండ్డైవర్షన్న్రామెణాలు,లా్యండ్స్కప్,
పార్్కలఅభివృద్ధిన్ఎందుకుమరిచిపోయార్.2014లో
రూ.1400కోట్్ల ఖర్చుచేసాతుమన్చెపి్పనప్జెకుటాను
ఎందుకుఆపేశార్?

మూసీరివర్
ఫ్ంట్
అందాలేవీ
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వానలు...వరదలువచిచునప్పుడేసిటీలోకబాజా లకు
గురైనచెర్వులు..నాలాలు,ఆక్రమణలు,డ్రైనేజీలు
గుర్తుకువసాతుయా...?2016లోన్జంపేటఏరియాలోన్
భండారీలేఅవుట్కాలనీలనీనీవరదనీటలోమున్గిన
టైమ్లోస్ఎంకేస్ఆర్చెపి్పనమాటలుఎందుకు
అమలుకాలేదు.ఆక్రమణలుఎందుకుతొలిగించలేదు.
డ్రైనేజీలుఎందుకువిసతురించలేదు.

నాలుగేళ్లతరా్వతడిసంబర్లోకురిసినభారీవరా్ష లత
సిటీలోవందలాద్కాలనీలునీటమున్గిపోయాయి.వర-
దలో్ల జనంముప్పుత్ప్పలుపడితేస్ఎంప్రగత్భవన్గడి
దాటలేదు.ఆనాడుస్ఎంచెపి్పనమాటలేమళ్్లమంత్రి
కేటీఆర్వలి్లంచటంతప్ప..రాష్ట్రప్రభుతా్వన్కిఒక
యాక్షన్పా్ల న్లేదన్ఈప్రభుత్వంన్రూపించుకుంద్.

2016
గుర్తుకు
లేదా
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వరదలతమున్గినప్రజలకుప్రభుత్వంప్రకటంచినవరద
సాయంఎవరికిదకి్కంద్.ఇంటంటకీరూ.10వేలనగదు
ఇవా్వలనేమీఆలోచనవెనుక..ఎవరిచేత్వాటముంద్..?
సరిగాగు గ్రేటర్ఎన్నీకలకుముందుమీర్పంచినరూ.650
కోట్లప్రజధనంటీఆర్ఎస్నేతలు,కార్యకరతులు,కార్్పరటర్ల
జేబులున్ంపినఆరోపణలునానీయి.
న్జంగానేవరదబాధితులకుఈడబుబులుపంపిణీచేసతు,
మూడురోజులపాట్లక్షలాద్బాధితులుసిటీలోన్మీ
సవాకేంద్రాలవదదీఎందుకులైను్ల కట్టా ర్.పదదీంతా..
రాత్రంతాఎందుకుపడిగాపులుకాశార్.ఎన్నీకలప్పుడు
ఓట్లకోసంఇళి్లల్్ల త్రిగినటీఆర్ఎస్నాయకులుప్రజలు
నడుములో్ల తునీళ్లలో్ల నరకయాతనపడితేఎందుకుముఖం
చాటేశార్.

ఇంటింటికి
₹10వేలు
ఎవరి
జేబులకు
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గ్రేటర్ఎన్నీకలకుపద్రోజులముందుజీహెచ్ఎంస్
పరిధిలోరూ.15వేలలోపుఆసితుపనునీచెలి్లంచేవారందరికీ
50శాతంరాయితీఇసాతుమన్చెప్పటంవిడ్డ్ రంగాఉంద్.
2016ఎన్నీకలకుముందుకూడాటీఆర్ఎస్ప్రభుత్వంఆసితు
పనునీపైనజరానాఇచిచుమోసంచేసినసంగత్న్సిటీజనం
ఇంకామరిచిపోలేదు.రూ.1200ఆసితుపనునీచెలి్లస్తుననీ
వారంతారూ.101చెలి్లసతుసరిపోతుందన్అప్పుడుప్రకటం-
చింద్.దాదాపుఅయిదులక్షలమంద్కిలబ్ధిచేకూర్తుంద -
న్..ఎన్నీకలో్ల ఓట్్ల మళి్లంచుకుంద్.ఎన్నీకలైపోయాకన్జ
స్వరూపంప్రదరి్శంచింద్.ఎన్నీకలముందులబ్ధిపంద్న
వారందరిఇళ్లపైవిజిలన్సిఇన్స్పక్షన్చేయించిఆసితుపనునీ
సవరణపేర్తడబుల్,త్రిబుల్పనునీముకు్కపిండి
వసూలుచేసింద్.దాదాపురండులక్షలమంద్పైఅడడ్గోలు
భారంమోపింద్.ఇప్పుడుప్రకటంచినసగంరాయితీ..ఎన్నీ-
కలతరా్వతఆసితుపనునీమోతమోగించేందుకేనన్సిటీజనం
అనుమానాలకేంసమాధానంచెబుతార్.

ఆసితుపన్ని
రండోడ్రామా
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నగరంలోట్రాఫిక్రద్దీన్తగిగుంచేందుకు20వేల
కోట్లరూపాయలతసాట్ర టజిక్రోడ్డెవలమెంట్పా్ల న్
(SRDP)అందుబాట్లోకితెసాతుమనానీర్.20ఫ్లై
ఓవర్్ల ,5స్్కవేలు,11మేజర్కారిడార్్ల ,60ప్రధాన
రోడు్ల 50గ్రేడ్సపరటర్్ల తమొతతుంగా2వేలకిలోమీ-
టర్లమేరకొతతురోడ్లన్రిమెసాతుమనానీర్.ప్రత్పాద్ంచిన
వాటలోకనీసం25శాతంకూడాపూరితుచేయలేదు.
హైదరాబాద్లోట్రాఫిక్రద్దాన్తగ్గంచ్ందుకు
మూసిపై42కిలోమీటర్లమేర6లేన్లరోడ్న్
న్రిమిస్తు మనానిర్.ఐదేళ్లయినాపన్లుమొదలు
క్లేదు..కనీసంప్రణాళికన్కూడాప్రకటించలేదు.

హైదరాబాద్నగరంలోసిగనిల్ఫ్రీజంక్షన్రండేళ్లలో
అమలుచ్స్తు మన్ఘనంగాచెపా్పర్.ఇప్పటికీ
సిగనిళ్్ల మొరాయిస్తునానియి.

గ్రేటర్హైదరాబాద్పరిధిలోన్అన్నిప్రధానరోడు్ల 
వైట్టాప్రోడు్లగామార్స్తు మనానిర్.పైలెట్
ప్రాజెకుటీగాఈపన్లుచ్పడతామనానిఇంతవరకూ
ఒకకావైట్టాప్రోడుడు కూడావేయలేదు.

రోడ్లంటే..
రిబ్బన్
కటిటీంగ్ల్!?
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కంపుకొటేటాహుససిన్సాగర్లోగబుబునీళ్లనుతడిమంచినీళ్లతన్ంపుతామననీ
మాటన్జంకాదా?2016జీహెచ్ఎంస్ఎన్నీకలసందర్ంగాహుససిన్సాగర్
చుట్టా ఆకాశహరామెయాలతసాగర్నీళ్లనుకొబబురినీళ్లనుచేసాతుమననీస్ఎం
కేస్ఆర్ఇప్పుడుఎందుకుమాట్్ల డటే్లదు.హుససిన్సాగర్నాలాలోకిముర్గు
నీర్చేరకుండాకోట్లరూపాయలనుఖర్చుచేసిఇంటర్సప్షన్అండ్డైవర్షన్
న్రామెణపనులుఎప్పుడోఉమమెడిరాష్ట్రంలోమొదలైతే..ఇప్పటకీఎందుకుపూరితు
కాలేద్సమాధానంచెబుతారా?ఇకకాంట్రాకటార్లకులాభంచేసలాహుససిన్
సాగర్కీ్లన్ంగ్పేరిటఏట్ఎన్నీకోట్్ల ఖర్చుచేశార్,జరిగినఅభివృద్ధిఏ
సా్థ యిలోఉంద్,పద్న్మషాలుముకు్కమూస్కోకుండాట్్యంక్బండ్మీద
న్లబడతారా?బ్్యటఫికేష్న్పేరిటచేసినపనులేచేసూతు,కాంట్రాకటార్కులాభం
చేసందుకుమంచిగుననీనాలుగుననీరకిలోమీటర్లపడువైననెక్్లస్రోడుడ్నుతవి్వ
వీడీస్స్రోడు్ల వేస్తుననీద్న్జంకాదా?

హుస్్సన్స్గర్లోకి
కొబ్బరినీళ్్లప్పుడూ?
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ఉమమెడిరాష్ట్రంలోపునాద్పడినమ్ట్రోరైల్న్రామె-
ణాన్నీ,టీఆర్ఎస్ప్రభుత్వమేదగగుర్డికటటాంచిన-
ట్్ల గాచెప్పుకుననీద్న్జంకాదా?రూ.17,290
కోట్్ల ఖర్చుచేశామననీమంత్రికేటీఆర్,ఓల్డ్ సిటీ
వరకుమ్ట్రోలైన్ఎందుకువేయలేదు.ఎంజీబ్ఎ -
స్నుంచిఫలక్నుమావరకుఏడాద్లోగాపూరితు
చేసాతుమన్జేబ్ఎస్ప్రంభోతసివంలోచెపి్పనప్ర-
భుత్వం...ఏడాదైనపనులుఎందుకుమొదలుపె -
టటాలేదు.ఇకఎయిర్పోర్టా వరకుమ్ట్రోలోజరీనీ
చేసవిధంగాలైన్వేసాతుమన్చెపి్పనమాటలు
ఏమయా్యయి?

ఎందుకు
పోలే..

మట్రోరైలు
ఓల్డు సిటీవరకు
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హుససిన్సాగర్చుట్టా 60నుంచి100
అడుగులఎతెతైనభారీలేక్వ్్యటవర్సిన్రిమెసాతుమన్
2014లోనేస్ఎంకేస్ఆర్ప్రకటంచార్.దుబాయ్
లోన్బ్ర్జాఖలీపా,కౌలాలంపూర్లోన్పెట్రో-
నాస్టవర్సి,ముంబైసముద్రతీరంలోన్టవర్సి
మాద్రిగాహుససిన్సాగర్చుట్టా భారీఆకాశ
హరామెయాలనున్రిమెంచనుననీట్టా ప్రకటంచార్.విలాస-
వంతమనఇలాంటటవర్సితనగరఖ్్యత్పెర్గు-
తుందన్గొప్పగాచెపా్పర్.బోట్సిక్లబ్,నెక్్లస్రోడ్,
జలవిహార్,అంబేద్కర్నగర్,సంజీవయ్యపార్్క,
సికింద్రాబాద్బోట్సిక్లబ్,మారియట్హోటల్,
డీబ్ఆర్మల్సి,లోయర్ట్్యంక్బండ్,సక్రటేరియ -
ట్లోన్ప్ంతాలో్ల ఇండిపెండెంట్టవర్్ల న్రిమెం -
చాలన్,ఇందుకుఅవసరమనప్రత్పాదనలుసిదధిం
చేయాలన్అధికార్లనుఆదేశించార్.ఆరళ్్ల 
గడిచినవి..టవర్సిప్రపోజల్ఏమయి్యంద్?

స్గర్టవర్్ల
ఎంత
ఎతుతు కో!

14ఛార్జ్షీట్



హైదరాబాద్నుగో్ల బల్సిటీగాతీరిచుద్దుదీతామన్
గొప్పలుచెప్పుకునేరాష్ట్రప్రభుత్వం400ఏళ్లనగర
చరిత్రకుసాక్షిగాఉననీన్రామెణాలుకూలేచుస్తునానీర్.
సక్రటేరియట్లోన్హెరిటేజ్బ్లిడ్ంగ్సహాఅమమెవా-
రిఆలయం,మస్జాదులనునేలమటటాంచేశార్.వాట
శిథిలాలపైకొతతుసక్రటేరియట్నున్రిమెస్తునానీర్.చా -
రిత్రకఅసంబ్్ల,ఎర్రమంజిల్పా్యలస్,ఉసామెన్యా
హాసి్పటల్నుకూలేచుందుకుసిదధిపడాడ్ ర్.ఉసామెన్యా
హెరిటేజ్బ్లిడ్ంగ్నుచారిత్రకసాక్షంగాకాపాడి
పక్కనేఉననీఖ్ళ్స్థలంలోబ్లిడ్ంగ్కటేటాఅవకాశము -
నానీపాతభవనాన్నీకూలచుడాన్కేపావులుకదుపుతు -
నానీర్.హైకోర్టా అడుడ్కోకుంటేఎర్రమంజిల్పా్యలస్
నేలమటటామయే్యద్.అసంబ్్లబ్లిడ్ంగ్నుచరిత్రలోకలి-
పేయాలన్స్ఎంఎప్పటనుంచోప్రయత్నీస్తునానీర్.
ప్రపంచశ్రేణినగరమంటేఉననీచరిత్రనునేలమటటాం
చేయడమా?

విశవునగరమంటే
విధవుంసమా?
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నగరప్రజలదాహారితుతీరచుందుకుకృషాణా ,గోదావరి
నీళ్లనున్ల్వచేస్కునేలారాచకొండ,శామీర్పేట
వదదీరండురిజరా్వయర్లనున్రిమెసాతుమన్స్ఎంకేస్ఆర్
ప్రకటంచార్.డీపీఆర్లుకూడారడీఅయా్యయి.అయి -
దేండ్లయినాఈరండురిజరా్వయర్లకోసంతట్టాడుమటటా
త్య్యలే.ఉమమెడిపాలకులహయాంలోచేపటటానకృషాణా ,
గోదావరిడ్ంకింగ్వాటర్స్్కంలతనేఇప్పటకీగ్రేటర్
ప్రజలగొంతులుతడుస్తునానీయి.కాళేశ్వరంనుంచిరూ-
.లక్షకోట్లతతనసొంతఫామ్హౌజ్దగగురికొండపోచ-
మమెసాగర్వరకునీళ్లనులిఫ్టాచేసినస్ఎం,హైదరాబాద్
సంగత్మరిచిపోయార్.
అధికారంలోకిరాగానేహైదరాబాద్లోనలా్ల కనెక్షన్లను
ఇచుచుడుమరిచిపోయార్.ఎన్నీకలముందు32వేల
కొతతునలా్ల కనెక్షను్ల ఇసాతుం..పేదలకుఒకరూపాయికే
నలా్ల కనెక్షన్అన్ప్రకటంచార్..ఇప్పటకీనలా్ల లకోసం
దరఖ్స్తుచేస్కుననీవారిలో25శాతంమంద్కేకనెక్షన్
ఇచాచుర్.మగతావాళ్లందరూఎదుర్చూస్డేనా..?

విజన్లేన్
రిజరావుయర్్ల
కనెక్షన్్ల లేన్
నల్్ల లు
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తెలంగాణవచాచేకటీఎస్పీఎస్
సీదావురాఎన్నిన్యామక్లు
చ్పటాటీ రోప్రభుతవుంవైట్పేపర్
రిలీజ్చ్యాలి?

18వేలమందిక్ంట్రాక్టీ
ఉద్్గస్తులన్క్రమబద్ధీకరణకు
ప్రభుతవుంన్ర్ణయం
తీస్కుననిదన్జీహెచ్ఎంసీ
మేన్ఫెస్టీ లోపెటిటీ ,ఆతరావుత
ఆహామీన్గాలికివదిలేశార్.

తెలంగాణఅక్డమీఆఫ్సికాల్
అండ్నాలెడ్జి(టాస్కా)దావురా4
ఏళ్ళలోస్శిక్షుతులైనలక్ష
మందియువతకుఉద్్గాలు
కలి్పస్తు మననిహామీఎకకాడికి
పోయింది?

ఉద్్గాల

టాస్కా
ఉతతుదేనా
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ఇప్పటకేఅప్పులతరాష్ట్రఖజనానుకుప్పచేసిన
ప్రభుత్వం..జీహెచ్ఎంస్న్అప్పులపాలుచేసతుంద్.
ఎస్ఆర్డీపీతపాట్సిటీడెవెలప్మ్ంట్పేరిట
భారీగాఅప్పులుతెసతుంద్.ఇవనీనీభవిష్్యతుతులో
సిటీప్రజలనెత్తునపనునీలభారంమోపనునానీయి.
కేంద్రంఇచేచున్ధులకుమా్యచింగ్గారాష్ట్రప్రభు-
త్వంఇవా్వలిసినన్ధులనుఇవ్వకుండాపెండింగ్
లోపెడితే..సిటీలోఅభివృద్ధి..మౌలికవసతులలా
సాధ్యమవుతాయి.జీహెచ్ఎంస్ఉద్్యగులకుజీతా -
లివ్వలేన్దౌరా్గ్యసి్థత్లోఉననీమాటన్జంకాదా?

గ్రేటర్పైనా
అప్పులు
తెచుచేడేనా
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నగరప్రజలకువరదలన్ంచ్విమకితుకలి్పంచ్సీవరేజీ
మాసటీర్పా్ల న్రూ.10వేలకోట్లతోపూరతుయే్
అవక్శమనానిదాన్న్ఎందుకుతీస్కురాలేదు..
రాష్ట్ంలోన్అన్నిమన్్సపాలిటీలకుకేంద్ంన్ండివస్తునని
రూ.1030కోట్లకుసమానంగారాష్ట్ ప్రభుతవుంకూడాతన
వాటాగారూ.1030కోటు్ల విడుదలచ్స్తు మన్చటటీంచ్సి
ఒకకారూపాయికూడాఎందుకువిడుదలచ్యలేదు.

క్ర్్పరేటర్డెవలప్మంట్ఫండ్కిందయేటారూ.450
కోటు్ల విడుదలచ్యకుండావారిన్ఉత్సవవిగ్రహాలుగా
మారేచేశార్.

నగరంలోమహిళాసవుయంసహాయకసంఘాలకువంద
కోట్ల రూపాయలసహాయంచ్స్తు మనానిర్..ఇప్పటి
వరకుకేవలం25కోట్ల రూపాయలమాత్రమేవిడుదల
చ్శార్.మిగతావిఎకకాడ?

జీహెచ్ఎంసీకి
డబు్బలివవులే
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గ్రేటర్పరిధిలోమొదటదశలో
రూ.130కోట్లత40మోడల్
మార్కట్్ల ,200ఆదర్శమార్కట్్ల 
న్రిమెసాతుమన్హామీలుఇచాచుర్..
స్ఎంకేస్ఆర్స్వయంగా
మోండామార్కట్నుసందరి్శంచి
రండంతస్తులమార్కట్లనుఅం -
దుబాట్లోకితెసాతుమన్గొప్పగా
చెపా్పర్.కేవలంనాలుగుమార్క-
ట్్ల మాత్రమేన్రిమెంచినావాటన్
అందుబాట్లోకితీస్కురాలేదు.

మోడల్మారకాటు్ల
కన్పంచడంలేదు
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సవుచచేహైదరాబాద్లోభాగంగానగరంలో200న్ండి300
ఎకరాలవరకు15కొతతు డంప్యార్డులన్ఏరా్పటుచ్స్తు మనానిర్.
ఇప్పటివరకుఒకకాకొతతు డంప్యార్డున్ఏరా్పటుచ్యలేదు.

నగరంలోకోటిరూపాయలఖర్చేతోఅన్నిహంగులునని36సమిశాన
వాటికలన్న్రిమిస్తు మనానిర్.ఒకికాటికూడాఅందుబాటులోకి
రాలేదు.

నగరంలోఅన్నిక్లనీలలోనూతనపార్కాలఏరా్పటుహామిగానే
ఉండిపోయింది.

జీహెచ్ఎంసీవసూలుచ్స్తుననిలైబ్రెర్సెస్్సకుఅన్గుణంగాసిటీలో
గ్రంథాలయాలన్ఏరా్పటుచ్స్తు మనానిర్..కేవలంనామమాత్రంగా
ఒకటిరండుతప్పకొతతు గ్రంధాలయాలన్ఏరా్పటుచ్యలేదు.

చెతతు డంపంగ్
ఎకకాడ?
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ఇకఏళ్్లగాపెండింగ్లోఉననీఎంఎంటీ-
ఎస్సకండ్ఫేస్ఎందుకుఆగిపోయింద్,
కేంద్రంన్ధులుకేట్యిసాతుమన్చెపి్పన,
రాష్ట్రవాట్చెలి్లంచలేదనేవిష్యాన్నీఅంగీ-
కరిసాతురా?
MMTSరండోదశపూరితుచేసాతుమనానీర్.
కేంద్రప్రభుత్వంతనవంతువాట్ను
విడుదలచేసినా,,రాష్ట్రంతనవాట్
న్ధులనువిడుదలచేయలేదు.ద్ంతఈ
ప్రత్పాదనఅమలో్ల కిరాలేదు.ఎంఎంట
ఎస్సకండ్ఫేస్,మ్ట్రోలైన్విసతురణఆగిపో -
వడాన్కిరాష్ట్రప్రభుత్వన్ధులుకేట్యించ -
కపోవడమేఅసలుకారణంకాదా?
రోజురోజుకుపెర్గుతుననీడిమాండ్కు
తగగుట్టా కొతతుబస్సిలనుకొంట్మన్గత
జీహెచ్ఎంస్ఎన్నీకలో్ల హామీఇచాచుర్ఆ
పన్ఎంతవరకువచిచుంద్?

ఎంఎంటీఎస్
సెకండ్ఫేజ్
ఎందుక్గంది?
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ప్రభుత్వ,ప్రైవేట్కార్యక్రమాలన్ర్వహణకు
గాను4పెదదీఆడిట్రియంలనున్రిమెసాతుమనానీ -
ర్..ఇప్పటవరకుఒకదాన్న్రామెణంకూడా
ప్రంభంకాలేదు.రవీంద్రభారత్ఆడిట్రియం
ఆదునీకరణచేసాతుమనానీర్.ఇప్పటవరకుపనులే
మొదలుకాలేదు.గతఎన్నీకలహమీలఅమలు
కుప్రత్ఏరియాలోటౌన్హల్సమావేశాలు
న్ర్వహిసాతుమనానీర్.ఈహామీన్నెరవేరచుడంలో
పూరితుగావిఫలమయా్యర్.

జాడలేన్
ఆడిటోరియం
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అవ్టర్రింగ్రోడుడు (ఓఆర్ఆర్)పైసైకిల్
ట్రాక్ఏరా్పటుచ్స్తు మనేహామీఇంక్
ప్రతిపాదదశలోనేఉననిది.నగరంలో25
కిలోమీటర్లమేరసైకి్లంగ్ట్రాక్న్
ఏరా్పటుచ్స్తు మనానిర్..ఇందులో
భాగంగాహైటెక్్సవదదామాత్రమేఏరా్పటు
చ్శార్,అదికూడావాడుకలోలేదు.

సిటిఅంతటాఫ్రీవైఫైఅందుబాటులోకి
తెస్తు మనానిర్.నగరంలోకేవలంనెక్్లస్
రోడుడులోఅందుబాటులోకితెచ్చేనప్పటికీ,
సరైనన్రవుహణలేకపోవటంతోఅది
కూడామూలనపడేసిందెవర్?

ట్రాక్
వెతుకుతునని
సైకిళ్్ల
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కరోనాకష్టాకాలంలోఉపాధికోలో్పయి..
చిననీచిననీవా్యపారాలునడవకకుట్ంబా-
న్నీపోషించలేన్సి్థత్లోఎల్ఆర్ఎస్కోసం
ఒకో్కపా్ల ట్యజమాన్వదదీరూ.50
వేలనుంచి2లక్షలవరకువసూలు
చేసందుకుసరా్కర్సిదధింకావడం
సిగుగు మాలినచర్య.ఎల్ఆర్ఎస్కోసం
వచిచున25లక్షలదరఖ్స్తుదార్లనుంచి
రూ.20వేలకోట్్ల రాబట్టా లనేఆలోచన-
లోప్రభుత్వంఉందంటే..రాష్టాంలోద్పిడీ
ఏసా్థ యిలోజరగబోతుంద్అర్థంంచేస్-
కోవాలి.ప్రభుత్వన్రా్వకంవల్లరండుననీర
నెలలనుంచిరిజిస్రటాష్ను్ల ఆగిపోయాయి.
సిటీలోలక్షమంద్పేదలుఎల్ఆర్ఎస్
ఉచుచులోపడివిలవిలా్ల డుతునానీర్.

పేద,మధ్తరగతికి
శాపం
ఎల్ఆర్ఎస్
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ప్రజలప్ణాలతఆడుకోలేదా
కరోనాట్స్టాలుఎందుకుచేయలేదు
ప్రపంచమంతాకరోనావైరస్నుకటటాడిచేసందుకు
ట్రేజింగ్..ట్సిటాంగ్..ట్రీట్మ్ంట్పైదృషిటాపెడితే
తెలంగాణసరా్కర్కరోనాపేష్ంట్లనుగాలికొద్లేసిం -
ద్.వైరస్కేస్లుమొదలైనకొతతులోగంటలతరబడిప్రె -
స్మీట్్ల పెటటాఏదేద్చేస్తునానీమన్గొప్పలకుపోయిన
స్ఎంవైరస్బారినపడిప్రజలుకోలో్పతుననీటైంలో
ముఖంచాటేశార్.వైరస్ఉధృత్న్తకు్కవచేసి
చూపడాన్కికేస్లు..చావులుకూడాదాచిపెట్టా ర్.
హైకోర్టా జోక్యంచేస్కొన్మొటటాకాయలువేసతుతప్ప
ట్స్టాలసంఖ్యనుపెంచలేదు.జనంచన్పోతుంటే..
రాష్ట్రప్రభుత్వంఎందుకుచోద్యంచూసింద్.మరణా -
లనుఎందుకుదాచిపెటటాంద్.కనీసంట్స్టాలుచేయిం -
చుకునేందుకుద్కు్కలేకసిటీజనంముప్పుత్ప్పలు
పడింద్న్జంకాదా...?

గ్రేటర్సిటీపరిధిలోరండులక్షలకుపైగాపాజిటవ్
కేస్లునమోదయా్యయి.దాదాపురండువేలమంద్
చన్పోయార్.సరా్కర్హాసి్పటళ్లకువెళితేప్ణా -
లకుగా్యరంటీలేదన్,స్వయంగాబాధితులుసలీఫీ
వీడియోలుపెటటాంద్న్జంకాదా..గ్రేటర్లోప్రజలు
చన్పోతుంటే..స్ఎంతపాట్నేతలుప్రగత్భవన్
దాటఎందుకుబయటకిరాలేదు..కంటైన్మ్ంట్
జోన్లన్ర్వహణనుఎందుకుగాలికొద్లేశార్.కరోనా
కేస్లకుప్రతే్యకంగాఏరా్పట్చేసినట్్ల ప్రకటంచిన
టమ్సిహాసి్పటల్ఏమంద్.

కరోనాపై
చ్తులెతేతుశార్
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ఆర్దశాబాదీ లపోరాటం..వేలాద్మంద్యువతబలి-
దానాలతతెలంగాణనుసాధించుకుననీద్కల్వకుంట్ల
ఫా్యమలీబాగుకోసమేనా?పారీటాజెండామోసి,ఉద్యమంలో
కేస్లు,కొట్్ల టలతకుట్ంబాన్నీరోడుడ్నపడేస్కుననీ
నాయకులకంటేరాష్ట్రఏరా్పట్నువ్యత్రకించినవాళే్ల
ఎకు్కవయా్యరా..కొడుకు,కూతుర్,అలు్లడు,మీబం -
ధుగణాన్కేఎంపీలు,మంత్రులు..ఎమ్మెలీసిపదవులా.
తెలంగాణలోఏపన్కావాలనానీ...‘ప్రగత్భవన్’గడి
గోడలచాట్నేజర్గుతుందనేప్రచారంన్జంకాదా.పెలై
ఓవర్్ల ,రోడే్లకాదు..బస్తులోడ్రైనేజీకట్టా లనానీ...మంత్రి
చెప్పకపోతేకానేకాదు..అననీట్్ల చేసినఘనతటీఆర్ఎస్
పారీటాకాదా.?డివిజన్లోఅభివృద్ధిపనులుచేయలేక,ఎనునీ -
కుననీఓటర్లకునా్యయంచేయలేకపోటీనుంచితప్పుకుం-
ట్నానీమన్స్వయంగాకార్్పరటర్్ల చెపి్పనమాటన్జం
కాదా?పోలీస్తూట్లకు..లాఠీదెబబులకుఎదుర్న్లిచి
పోరాడింద్ఒక్కకుట్ంబాన్కిలాభంచేయడాన్కేనా?
ప్రతే్యకరాష్ట్రంవసతుఉద్్యగాలువసాతుయననీయువకులఆశ
నెరవేరలేదు.స్వయంపాలనలోనూనెర్రెలుబారినబ్డు
భూములో్ల కికృషాణా ,గోదావరినదులుపర్గులుపెటటాలే.
బతుకులుబాగుపడతాయనుకున్నీళ్లంతాఆగమయా్యర్.
ఇందరితా్యగాలతసాధించుకుననీరాష్ట్రంఒకకుట్ంబగు-
తాతుధిపత్యంలోవిలవిలా్ల డుతంద్.ఇంటలి్లపాద్పాలకపద-
వులతతులతూగుతుంటే..కళకళలాడుతుంటే..తెలంగాణ
బడుగుజీవిబక్కపేగులుఆకలితఅలమటసూతునేఉనానీయ్.
వీళ్్లననీన్నీరోజులుఅలమటసూతునేఉంట్య్!!

సింగల్
ఫ్్మిలీ
కోసమేనా
తెలంగాణ?
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హైదరాబాద్నగరాన్కినలుగుద్కు్కలాన్మ్సి
తరహాలోనాలుగుసూపర్స్పషాలిటీహాసి్పటళ్్ల న్-
రిమెసాతుమన్స్ఎంహామీఇచాచుర్.నగరంలోన్న్మ్సి,
ఉసామెన్యా,గాంధీహాసి్పటళ్లపైభారంతగిగుంచేం-
దుకుజిలా్ల లనుంచివచేచుప్రజలకుసత్వరంవైద్యం
అంద్ంచేందుకుఈహాసి్పటళ్లనువీలైనంతత్వరగా
అందుబాట్లోకితెసాతుమన్అనేకసందరా్లో్ల 
చెపా్పర్.2018అసంబ్్లఎన్నీకలప్రచారంలోనూ
ఈహాసి్పటళ్లగురించిప్రసాతువించార్.ఐదేళ్్ల 
గడిచినాఒక్కహాసి్పటల్కూడాకటటాలేదు.గచిచుబౌలి
స్పర్టాస్కాంపె్లక్స్నుటమ్స్గామారిచునాఅందులో
కొందర్కోవిడ్రోగులనుమాత్రమేచేర్చుకుంట్-
నానీర్.ఉసామెన్యాహాసి్పటల్నుకూలేచుయడాన్కి
సిదధిమవుతునానీర్.గాంధీకరోనాట్రీట్మ్ంట్కు
పరిమతంకాగా,న్మ్స్లోపేద,న్ర్పేదలకుపూరితు
సా్థ యిలోవైద్యంఅందడంలేదు.ప్రభుత్వంఇచిచున
హామీన్నెరవేరచుకపోవడంతపేదలకుసరా్కరీ
వైద్యంఅందడంలేదు.

సూపర్సె్పషాలిటీ
హాసి్పటలే్ల వి?
4
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రాషాట్ర న్నీపాలిస్తుననీముఖ్యమంత్రికుట్ంబంఆరం-
డ్లలోలక్షకోట్లప్రజలసొముమెనుకమీష్ను్లగామళి్లం-
చుకుంద్.ఇరిగేష్న్ప్జెకుటాలపేర్తఆంధ్రాకాం -
ట్రాకటార్లకుప్రజలసొముమెనుద్చిపెడుతూభారీగా
దండుకుంట్ంద్.ఇంటంటకీనలా్ల నీళ్్ల ఇచేచుందుకు
అన్మొదలుపెటటానమష్న్భగీరథస్్కంప్రత్పాదన-
లో్ల నేఅంతులేన్అవినీత్ఉంద్.పైపులకంపెనీలకు
లాభంచేకూరచుడాన్కేఈస్్కంనుడిజైన్చేసింద్.
కరంట్కొనుగోళ్లచీకటఒప్పందాలు..భూదందా-
లో్ల ప్రభుత్వపెదదీలదేకీలకపాత్ర.ఏపన్మొదలు
పెటటానాఎంతకమష్న్వస్తుందనేలక్కముందేతేలి-
పోతుంద్.ప్రజలిచిచునఅధికారంతవారిసొముమెను
ద్చుకుంట్ంద్.కొళ్లగొటటాడాన్కికొతతుదార్లేమనా
ఉనానీయాఅన్వెదుకులాడుతుంద్.సిటీలోవేల
కోట్లతచేపడుతుననీరోడ్లన్రామెణంలోఎవరవ-
రికిఎన్నీవాట్లుఉనానీయో..తెలియన్దా..?
కరోనాటైమ్లోరోడ్లకుపైపైపూతలుపూసినకోట్ల
రూపాయలబ్లు్లలుఎవరికిచెలి్లంచారోసమాధానం
చెప్పగలరా..?అవసరమనబస్తులో్ల అడుగుదూరం
రోడు్ల వేయన్ప్రభుత్వం,పాడైనరోడ్లనుఅదాదీ ల
మ్ర్సాతుమన్చెపి్ప,ఎవరిప్రయోజనాలప్రైవేట్ఏజె-
నీసిలకుఅప్పగిస్తునానీర్..?

లక్షకోట్ల

అవినీతి
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గాలిమాటలు..ఉతుతు తితుహామీలు..పైపై
మర్గులుక్దు..
విశవునగరమంటేప్రపంచస్థా యి
సదుపాయాలుండాలి.
విశాలమైనరోడు్ల ..ట్రాఫిక్రద్దాలేన్
రవాణా..అదు్తమైనడ్రెయినేజీవ్వసథా..
సిటీలైఫ్కుఅవసరమైనమౌలిక
సదుపాయాలుక్వాలి.
క్నీకోటిమందికిపైగాప్రజలున్వసించ్
హైదరాబాద్లోఈసౌకరా్లు
కలి్పంచడంలోసరాకార్ఎందుకు
విఫలమైంది?

పైనపటారం..
లోనలొటారం..
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 నగర పాలన పారదర్శకేంగా, జవాబుదారీగా సమయా-
నికి స్ేందిేంచే విధేంగా శాసనాలు, నిబేంధనలు, నిరీణీత 
విధానాలు చేయడానికి నిపుణుల కమిటీ వేస్తా మనానారు. 
కొతతా  నిపుణుల కమిటీ వేయకపోగా పాత కమిటీలను అప-
హాస్ేం చేస్తా నానారు.

 సిటిజన్ చార్టరోతా  అధికారులు సమర్థవేంతేంగా, నిజాయి-
తీగా పనిచేటట్్ట  చూస్తా మనానారు. ఆ దిశగా ఒక్క అడుగు 
కూడా పడలేదు.

 జీమెచ్ఎేంసీ పరిధిలోని ఆర్&బీ రోడ్ల ను 337 కోట్ల  రూ-
పాయలతో 1800 కి.మీలు మరమ్మతలు చేస్తా మనానారు. 
ఇప్టికీ చేసిేందేమీ లేదు.

 హైదరాబాద్్ల  విదు్త్ అేంతరాయేం కలగకేండా సబ్ స్్ట ష-
న్ల నిరా్మణానికి, ఆధునీకరణక రూ.1920 కోట్్ల  ఇస్తా మని 
వాగాదా నేం చేశారు. అమలుక నోచుకోలేదు.

 సేంప్రదాయేతర ఇేంధన ప్రోత్సాహేం కోసేం సౌర విదు్త్ క 
సబ్సాడీ ఇస్తా మనానారు. కేంద్ేం ఇచేచే సబ్సాడీని తమ ఖాత్లో 
చెప్పుకేంట్నానారు తప్ రాషట్ర  ప్రభుత్ేం ఇచచేేందేమీ లేదు.

 హైదరాబాద్్ల  వెయి్ చెతతా  ట్రాలీలు 5 సేంవతసారాలు క్రితేం 
కొనానారు. ఇవి ఫ్రీగా ఇవ్లేదు కానీ కాలేం చెలి్ల న వాటి 
స్్థ నేంలో కొతతా  వాటిని కొనలేదు.

 3500 కి.మీ పొడవైన మురుగునీటి వ్వస్థను ఆధునీకరి-
స్తా మనానారు. నాలాలను పరిరక్షిస్తా మనానారు. ఇది అమలు 
కాని కారణేంగా మొననాటి వరాషా లక హైదరాబాద్ లో రోడ్ల నీనా 
నదులుగా మారాయి.

 హైదరాబాద్ నగరేంలో పరా్వరణ అనుకూల ఎల్ 
ఈడీ లైట్ల ను తీస్కొస్తా మనానారు. దాని దా్రా 80 కోట్ల  
రూపాయలు ఆదా అవుత్యనానారు. ఈ మొతతాేం నిధులు 
కేంద్ేం ఇచచేేందననా విషయానినా మాత్ేం మరచపోయారు.

 ఒకో్కటి కోటి రూపాయల ఖరుచేతో అనినా హేంగులుననా 
శశా్మన వాటికలను నిరి్మస్తా మనానారు. ఒక్కటి కూడా అేందు-
బాట్లోకి రాలేదు.

 సిటి అేంతటా ఫ్రీ వైఫై అేందుబాట్లోకి తెస్తా మనానారు. 
నగరేంలో కవలేం నెక్్లస్ రోడుడు లో అేందుబాట్లోకి 
తెచచేనప్టికీ, సరైన నిర్హణ లేకపోవటేంతో అది కూడా 
మూలాన పడేంది.

 హైదరాబాద్ లో ఆరీ్టసీ నిర్హణ బాధ్తను జీహెచ్ఎేంసీ-
కి అప్గిస్తా మనానారు. కానీ ఇప్టివరక అప్గిేంచలేదు.

 ఒలిేంపిక్సా వేంటి ప్రపేంచ శ్రేణి క్రీడాపోటీలు హైదరాబాద్ 
లో నిర్హేంచేలా నగరేంలో ఆధునిక స్్ట డయాలు, క్రీడావ-
సతలు ఏరా్ట్ చేస్తా మనానారు. ఉననా క్రీడా మైదానాలను 
వివిధ కార్క్రమాలక మారచేశారు.

 హరితహారేం కార్క్రమేంలో శివారు ప్ేంతేంలో 10 కోట్ల  
మొక్కలు నాట్త్మనానారు. వెయి్ కి.మీ పొడవునా 
కాేంపేండ్ గోను అనుసరిేంచ మొక్కలు నాటే గ్రీన్ కర్్టన్ 
కార్క్రమానినా చేపడుత్మనానారు. ఎనినా మొక్కలు నాటారో 
లెక్క మాత్ేం లేదు.

 హైదరాబాద్్ల  వాయు, నీటి, శబదా  కాలుష్్నినా తగి్గేంచేేం-
దుక చర్లు చేపడుత్మనానారు. ఈ దిశగా ఒక్క చర్ 
కూడా ముేందుక పడలేదు.

 హైదరాబాద్ లో మహళల చేత మహళల కొరక నడపే 
టాకీసా సరీ్స్లను ఏరా్ట్ చేస్తా మనానారు. కానీ అమలు 
మాత్ేం జరగలేదు.



 ప్రభుత్ భూములో్ల  ఇళ్్ల  కట్్ట కననా లక్షా 8వేల పేదలక 
ఇళ్ల  పటా్ట లు ఇస్తా మని వాగాదా నేం చేశారు. ఇప్టివరక 
పటా్ట ల పేంపిణీ జరగలేదు.

 నగరేంలో 9.5 లక్షల మేంది ఆటోలు, ప్రైవేట్ వాహన 
డ్రైవర్లక రూ.5 లక్షల ఉచత బీమా సౌకర్ేం కలి్స్తా మ-
నానారు. ఇప్టివరక కలి్ేంచన దాఖలాలు లేవు.

 తెలేంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ సి్కల్ అేండ్ నాలెడ్జ్  తో లక్ష 
మేంది యువతక శిక్షణనిచచే ఉద్్గావకాశాలు కలి్స్తా -
మని లక్షేం నిరణీయిేంచారు. 
కానీ లక్షా్నికి ఆమడ దూరేంలో ఉనానారు.

 మునిసాపాలిటీలో్ల  18వేల కాేంట్రాక్ట  ఉద్్గులను క్రమబ-
ద్దా కరిస్తా మనానారు. ఔట్ సోరిసాేంగ్ ఉద్్గులక వేతనాలు 
పేంచుత్మనానారు. నిననా మొననా ఎనినాకల ముేందు పేం-
చనట్్ట గా ప్రకటనలు చేస్తా నానారు.

 హైదరాబాద్్ల  1958 తరా్త ఒక్క హాసి్టల్ కూడా 
నిరా్మణేం కాలేదు. అేందుకోసేం ప్రజలక నాణ్మైన 
వైద్ సౌకరా్లు కలి్ేంచేేందుక ఆధునిక పరికరాలతో, 
సౌకరా్లతో 32 వైద్ కేంద్రాలు అభివృదిధి  చేస్తా మనానారు.

 కానీ కేంద్ేం ఇచచేన వెల్నెస్ సేంటర్ నిధులతో బసీతా  దవా-
ఖానాల పేరిట హైదరాబాద్ ప్రజలను మోసేం చేస్తా నానారు.

 హైదరాబాదు దశాబాదా లుగా దాహారితాని తీరిచేన హమాయత్ 
స్గర్, ఉస్్మన్ స్గర్ జలాశయాలక పూర్వైభవేం తెస్తా మ-
నానారు.కానీ ఆ వాగాదా నానినా మాత్ేం అమలు చేయలేదు.

 జీహెచ్ఎేంసీ పరిధిలో వెయి్ పరా్వరణ అనుకూల టాయి-
లెట్్ల  ఏరా్ట్ చేస్తా మని ప్రణాళికలో ప్రకటిేంచారు. 200 
టాయిలెట్్ల  కూడా నిరి్మేంచలేదు.

 కరోనా కట్ట డలో కసీఆర్ సరా్కర్ ఘోరేంగా విఫలమైేంది. 
టెస్్ట ల సేంఖ్ తగి్గేంచ బాధితల సేంఖ్ను తక్కవగా 
చూపారు. కరోనా బారిన పడడు  వారికి సకాలేంలో ఉచత వైద్ేం 
అేందిేంచడేంలో రాషట్ర  ప్రభుత్ేం విఫలమైేంది. ప్రైవేట్ వైద్-
శాలల ద్పిడీకి హైదరాబాద్ నగర ప్రజలు గురయా్రు.

 కరోనా సమయేంలో హైదరాబాద్్ల  ఉననా లక్షలాది వలస కారి్మ-
కలక కేంద్ ప్రభుత్ేం నిధులు కటాయిేంచనా వారి ఆకలి 
బాధలు తీరచేలేదు. పర్వస్నేంగా వలస కారి్మకలు స్స్థ -
లాలక చేర ప్రయతనాేంలో అష్ట కష్్ట లు అనుభవిేంచారు. ఇది 
హైదరాబాద్్ల  టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్ వైఫల్ేంగానే భావిేంచాలి.

 జేఎఎన్యూఆర్ఎేం కిేంద గత ప్రభుత్ేం నిరి్మేంచ ప్రవేశాని-
కి సిదధి ేంగా ఉననా 20వేల ఇేండ్ల ను కూడా ఎవరికీ కటాయిేం-
చక పేద మధ్తరగతి ప్రజలక ఇచచేన సేంతిేంటి హామీ 
నెరవేరలేదు.

  రాషట్ర  ప్రభుత్ ఉద్్గులక రాజీవ్ గృహకల్ ఇేండ్ల ను 
తక్కవ ధరక ఇస్తా మని వాగాదా నేం చేసి మాట తపా్రు.
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పాతబసీతుభాగ్నగరంక్వాల్?
భాగ్నగరంపాతబసీతుగాక్వాల్!
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భారతీయజనతాపార్టీ
తెలంగాణ

కమలంపువ్వుగుర్తుకుమనఓటు

మార్పు కోసం జనం..
జనం కోసం బీజేపీ


