
ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రవేంత్ రెడ్డ ిబహిరేంగ లేఖ 

................................................................................. 
విషయేం : 

విభజన చట్టేం, పారలమేంట్ వేదికగా తెలేంగాణకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు 
కాకపోవడేం... ఎనిమిదేళ్లలగా తెలేంగాణకు జరుగుతోనన అన్యయయేం గురేంచ్చ... 
భారత ప్రజాస్వామయ వయవస్థలో ప్రభుతాేం నిరేంతర ప్రక్రియ. పారలమేంట్ వేదికగా చేసే 
చట్టటలు, ఇచేి హామీలు కచ్చితేంగా నెరవేరిడేం ప్రభుతా బాధ్యత. అప్పుడే చట్టస్భల పట్ల, 
ప్రజాస్వామయ వయవస్థ పట్ల ప్రజలోల విశ్ాస్ేం కొనస్వగుతేంది. ఏపీ ప్పనర్ విభజన చట్టేంలో 
పేందు పరచ్చన అేంశాలతో పాటు, పారలమేంట్ వేదికగా తెలేంగాణకు ఇచ్చిన హామీలు 
నెరవేరక పోవడేం పట్ల తెలేంగాణ స్మాజేంలో అస్ేంతృప్తి నెలకొేంది. ఎనిమిదేళ్లలగా ఈ 
హామీల అమలుకు చొరవ తీసుకోవాల్సిన టీఆర్ఎస్ ప్రభుతాేం నిరలక్ష్యేం చేస్తి వచ్చిేంది. 
రాజకీయ ప్రయోజన్యలే తపు రాష్ట్ర ప్రయోజన్యలపై కేసీఆర్ దృష్టట పెట్టలేదు. ఇప్పుడు కూడా 
వివాదాలు రాజేసి పబబేం గడుప్పకోవాలనుకుేంటున్యనరు. ఈ నేపథ్యేంలో దేశ్ ప్రధానిగా 
పారలమేంట్ వేదికగా చేసిన చట్టటలు, ఇచ్చిన హామీలను నెరవేరిడేం మీ ధ్రమేం. ఇపుటికీ 
ఆ దిశ్గా ప్రయతనేం చేయకపోవడేం దురదృషటకరేం. ఎనిమిదేళ్లలగా తెలేంగాణకు 
జరుగుతోనన అన్యయయేం గురేంచ్చ మీ దృష్టటకి తేవడానికి ఈ లేఖ రాసుిన్యనను. 



ప్పనరాభజన చట్టేంలో పేర్కొనన హామీలు: 
• లక్ష్లాది మేంది యువతకు ఉద్యయగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్సుేంచే అవకాశ్ేం ఉనన 

బయ్యయరేం ఉకుొ కరామగారేం ఏరాుటు పై నిరలక్ష్యేం వహిేంచడేం... ఏరాుటు స్వధ్యేం 
కాదని తేలేియడేం తెలేంగాణ యువతకు నిరాశ్ను మిగిల్సిేంది. 

• కాజీపేట్ ప్రేంతేంలో రైలేా కోచ్ ఫ్యయకటరీ ఏరాుటు దశాబాాల కల. ఈ మేరకు విభజన 
చట్టేం షెడ్యయల్ 13లో, 10వ అేంశ్ేంగా పేర్కొన్యనరు. ఈ హామీ అట్కెకిొేంచారు. 

• తెలేంగాణలో 12 శాతేం గిరజనులు ఉన్యనరు. వార కోస్ేం ప్రతేయకేంగా గిరజన 
యూనివరిటీ ఏరాుటుకు చట్టేం హామీ ఇచ్చిేంది. ఇపుటికీ ఏరాుటుకు చొరవ లేదు. 

• ప్పనరాభజన చట్టేంలోని 9, 10 షెడ్యయళ్లలో చేరిన స్ేంస్థలు, ఆసుిలు విభజన 
కొల్సకిొ రాలేదు. 

• రామగుేండేంలో ఎన్టటపీసీ ఆధ్ారయేంలో 4000 మగావాట్ల విదుయత్ పాలేంట్ ఏరాుటు 
హామీ ఇేంకా పరపూరణేం కాలేదు. పారశ్రామికాభివృదిి కోస్ేం ప్రతేయక ఇనెిేంటివ్ లు 
ఇస్విమనన హామీని నెరవేరిలేదు 

• తెలేంగాణకు దకాొల్సిన ఐఐటీ, ఐఐఎేం, వయవస్వయ విశ్ావిదాయలయేం, ఐఐఐటీ 
వేంటి ఒకొ ఉననత విదాయ స్ేంస్థ కూడా మేంజూరు కాలేదు. 

ఇతర హామీలు: 
• హైదరాబాద్ ఐటీ పరశ్రమను శిఖర స్వథయికి చేరి ఉదాేశ్ేంతో గత ప్రభుతాేం 

ప్రకటిేంచ్చన ITIR (ఇనఫరమషన్ టెకానలజీ అేండ్ ఇనెాసిటమేంట్ రీజియన్) ప్రజెకుటను 



మీ ప్రభుతాేం వచాిక రదాు చేశారు. దీని వలల లక్ష్లాది మేంది యువత ఉపాధి దొరకే 
అవకాశ్ేం కోలోుయ్యరు. 

• పాలమూరు – రేంగారెడ్డి ప్రజెకుటకు జాతీయ హోదా ఇవాాలనన డ్డమాేండ్ ఉేంది. 
దీనిని కేేంద్రేం కన్టస్ేం పరగణనలోకి తీసుకోవడేం లేదు. 

• తెలేంగాణకు మణిహారేంగా ఉనన సిేంగరణి స్ేంస్థను ప్రైవేటు పరేం చేయ్యలనన 
ఆలోచన కారమక వరాాలోల తీవ్ర ఆేంద్యళ్నను రకెత్తిస్ిేంది. సిేంగరణి తెలేంగాణ 
సేంటిమేంట్... దానిని ప్రైవేటీకరేంచాలనుకోవడేం నిప్పుతో చెలగాట్ేం ఆడట్మే. 

• సిేంగరణి అనుబేంధ్ స్ేంస్థ అయిన “The Andhra Pradesh heavy 
machinery and engineering company LTD” (అపెమల్) విషయేంలో 
స్మస్య ఇపుటికీ పరష్కొరేం చేయలేదు. 

• దక్షిణ తెలేంగాణకు వర ప్రదాయిని కృష్కణ జలాలు. ఈ ఎనిమిదేళ్లలో తెలేంగాణ, 
ఏపీ మధ్య నెలకునన న్టటి వివాదాలను పరషొరేంచే ప్రయతనేం చేయలేదు. కృష్కణ 
జలాలో మా వాట్ తేలేినే లేదు. 

• తెలేంగాణ జిలాలలకు జవహార్ నవోదయ పాఠశాలలు, సైనిక పాఠశాలల ఏరాుటు 
విషయేంలో మేండ్డ చేయి చూప్పతన్యనరు. 

• తెలేంగాణలో చేనేత కారమకుల ఆతమహతయలు కొనస్వగుతూనే ఉన్యనయి. వార జీవనేం 
అతయేంత దురభరేంగా ఉేంది. ఈ పరసిథతలోల చేనేత పై ఐదు శాతేం జీఎసీట విధిేంచడేం 
ఏ మాత్రేం స్మరథన్టయేం కాదు. తక్ష్ణేం ఆ నిరణయ్యనిన ఉప స్ేంహరేంచుకోవాల్స. 



• రక్ష్ణరేంగ పరశోధ్నలకు హైదరాబాద్ గుేండెకాయ వేంటిది. ఇకొడకు రావాల్సిన 
డ్డఫెన్ి కారడార్ ను ఉతిర ప్రదేశ్ కు తరల్సేంచుకుపోయ్యరు. కాేంగ్రెస్ హాయేంలో 
హైదరాబాద్ కు ఫ్యయబ్ సిటీని మేంజూరు చేసిేంది. సుమారు 15 లక్ష్ల మేంది 
యువతకు ఇేందులో ఉపాధి లభిేంచేది. మీ ప్రభుతాేం కన్టస్ మౌల్సక స్దుపాయ్యలు 
కల్సుేంచకుేండా ఈ ప్రజెకుటను న్టరుగారాిరు. 

వయవస్వయ రేంగేంలో అన్యయయేం: 
• నిజామాబాద్ నుేండ్డ బీజేపీ అభయరథని గెల్సప్తసేి వారేం రోజులోల పసుప్పబోరుి 

తెస్విమని రైతలకు ల్సఖితపూరాక హామీ ఇచాిరు. గెల్సచ్చన తరాాత మాట్మారి 
సపుసస్ బోరుి రీజినల్ సేంట్ర్ పేరుతో మోస్ేం చేశారు. నిజాేం షుగర్ ఫ్యయకటరీని 
వేంద రోజులోల తెరప్తస్విమని టీఆర్ఎస్ ప్రభుతాేం చెరకు రైతలను మోస్ేం చేసిేంది. 

• 2022 న్యటికి రైతల ఆదాయేం రెటిటేంప్ప చేస్విమని హామీ ఇచాిరు. దానికి 
భిననేంగా రైతల పరసిథత్త తయ్యరైేంది. నేషనల్ క్రైమ్ రకారుి బ్యయరో లెకొల ప్రకారేం 
ఒకొ తెలేంగాణలోనే 8000 పై చ్చలుకు రైతలు ఆతమహతయలు చేసుకున్యనరు. 

• వయవస్వయ య్యేంత్రికీకరణ ను ప్రోతిహిేంచాల్సిేంది పోయి ఎరువులు, ప్పరుగు 
మేందులు, ట్టరాుల్సనుల, డ్రిప్ ఇరగేషన్ పరకరాలపై 18 శాతేం జీఎసీట... ట్రాకటరుల, 
వయవస్వయ పరకరాలపై 12 శాతేం జీఎసీట విధిేంచ్చ రైతలపై భారేం వేశారు. 

• ఎరువులపై అగ్రిసస్ పేరుతో రూ.30 వేల కోటుల స్మీకరేంచాలని లక్ష్యేంగా 
పెటుటకోవడేం రైతల నెత్తిన మోయలేని భారేం మోపడమే.  



• టీఆర్ఎస్ ప్రభుతా అవిన్టత్తపై మాట్లే తపు చరయలు శూనయేం. కాళేశ్ారేం కేసీఆర్ 
కుటుేంబానికి ఏటీఎేంగా మారేందని మీ స్హచర కేేంద్ర మేంత్రి అమిత్ ష్క, గజేేంద్ర 
సిేంగ్ షెకావత్, మీ పారీట జాతీయ అధ్యక్షుడు నడాి ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై 
చరయలు తీసుకునన దాఖలాలు మాత్రేం శూనయేం. 

• కోకాపేట్, ఖాన్యమట్ భూముల వేలేంలో రాష్ట్ర ప్రభుతా ఖజాన్యకు రూ.1000 
నుేండ్డ 1500 కోట్ల మేర నషటేం వాటిల్సలేంది. దీనిపై పత్రస్హితేంగా కాేంగ్రెస్ పారీట 
సీబీఐకి ఫిరాయదు చేసిన్య చరయలు లేవు. 

• హైదరాబాద్ డ్రగ్ి కు అడిగా మారేంది. ఈ కేసును కేేంద్ర స్ేంస్థలైన సీబీఐ, ఈడీ, 
న్యర్కొటిక్ అన్యలసిస్ బ్యయరో లాేంటి కేేంద్ర స్ేంస్థలకు అపుగిేంచాలని కోరుతన్యన 
అటు టీఆర్ఎస్ ప్రభుతాేం, ఇటు మీ ప్రభుతాేం సిదిేంగా లేవు.  

• అట్వీ హకుొల చట్టేం -2006 ను తెలేంగాణ ప్రభుతాేం యథేశ్ిగా ఉలలేంఘిస్తి... 
గిరజనులు, ఆదివాసీల హకుొలను కాలరాస్ిేంది. దీనిపై కేేంద్రేం ఎేందుకు జోకయేం 
చేసుకోవడేం లేదు. 

మతిేంగా తెలేంగాణ పట్ల అడుగడుగున్య కేేంద్రేం నిరలక్ష్యేం వహిస్ిేంది. కేసీఆర్ వైఖరకి మీ 
పారీట రాష్ట్ర శాఖలోని కొేందరు నేతలు కూడా స్హకరేంచే పరసిథత్త. మీ రెేండు పారీటలు 
రాజకీయ ప్రయోజన్యల కోస్ేం అలజడ్డ స్ృష్టటేంచడేం తపు... రాష్ట్ర ప్రయోజన్యల కోస్ేం 
చరయలు తీసుకోవడేం లేదనన భావన తెలేంగాణ స్మాజేంలో ఉేంది. ఈ నేపథ్యేంలో 
తెలేంగాణ పరయట్నకు వస్ినన మీరు తక్ష్ణేం పైన పేర్కొనన అేంశాలపై ఈ గడి మీదనే 



కారయచరణ ప్రకటిేంచేండ్డ. లేనిపక్ష్ేంలో వచేి శీతాకాల స్మావేశాలోల కాేంగ్రెస్ పారీట ఈ 
అేంశాలపై పారలమేంట్ వేదికగా పోరాట్ేం చేసుిేంది. 

ఎ. రవేంత్ రెడ్డి, 

ఎేంపీ – మలాొజ్ గిర, 

టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు. 


