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State Press Release – to be released across Telangana 

12 December 2017 – for immediate release 
 

Mr Rahul Pandit launches a movement to reclaim Hyderabad’s natural environment from toxins 

and plastic 

 

Mr Rahul Pandit, Working President of Swarna Bharat Party, India’s only liberal party, today staged a 

protest in Hyderabad against the government’s approach towards the city’s Municipal solid waste – a 

callous approach that is putting to risk the health of the citizens of Hyderabad. 

 

Mr Pandit said that the State Government has ignored the Solid Waste Management Rules, 2016 which 

requires the segregation of garbage at source. Today, unsegregated waste is being transported to landfills. 

Further, non-recyclable plastics and toxic items are being dumped into landfill or left behind, thus making 

their way to our waterways. This has caused serious health problems for residents across the entire city of 

Hyderabad, particularly in areas around the Jawahar Nagar landfill.  

 

Recently Mr Pandit’s team along with local residents and environmental activist Amina Shervani visited 

the colonies surrounding the Jawahar Nagar landfill to get first-hand information from residents who are 

suffering from foul smell and contaminated water. The team also captured visuals of contaminated leachate 

lakes which are poisonous to humans across the city. The State Government’s proposed power plant in 

Jawahar Nagar, intended to burn waste to produce power, will cause further problems including toxic air, 

without the root cause being addressed first. 

 

Mr.Rahul Pandit said that we need to first get effective segregation at source and adopt recycling methods.  

 

He said that each household produces about 400gms of waste every day, divided among biodegradables, 

plastics, glass and paper. The biodegradable waste should be converted into compost within the colonies 

itself. This compost can support households and parks for gardening and agriculture, and create new jobs. 

Glass, plastic and paper should be sent for grading to recycling plants. If this is done as a priority, the 

pollution risks to soil and water resources will be drastically reduced and any residual waste can then be 

sent to landfill under internationally accepted norms. 

 

With his protest, Swarna Bharat Party has now launched its movement to protect Hyderabad’s environment 

and ensure effective solid waste management.  

 

SBP has a strong commitment to add real value to peoples’ lives and will not litter street walls and roads 

with mindless posters and advertisements. SBP’s team has also been conducting skill development 

workshops in the most downtrodden places within cities and in parts of rural India. This approach has 

already added significant value and improved the career prospects of several youth India. 

 

Mr Rahul Pandit invited all citizens of Hyderabad to join this transformational journey based on world-best 

governance principles to take Hyderabad from its current form to a real smart city in every possible way. 

 

Notes for Editors 

SBP is India’s only liberal party, committed to defending liberty and promoting prosperity. 

 

Contact: 

Rahul Pandit (Hyderabad) National Working President, +91 9703425422 

Sanjay Sonawani (Pune), +91 9860991205 

Sanjeev Sabhlok (Melbourne), sabhlok@gmail.com 
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స్టేట్ - తెలంగాణ అంతటా ప్రెస్ విడుదల  
12 డిస్రంబర్ 2017 
రాహుల్ పండిట్ టాక్సిన్సి మరియు ప్ాా స్టి కా్ న ండ ిహ ైదరాబాద్ యొక్క సహజ వాతావరణాన్ని పునరుదధ రించడాన్నక్స ఒక్ 
ఉదయమాన్ని ప్ాారంభంచారు. 
 

శీ్ర రాహుల్ పండిట్ గారు భారత్ లోన్న స్వేచాాయుత సేరణ భారత ప్ారటిక్స వరికంగ్ ప్రాస్టడ ంట్ గా చేస ు న్ాిరు.ఈ రోజు 

హ ైదరాబాద లో పాభుతే విధాన్ాలప్ర,ై మున్నిపల్ క్ారపొరషేన్స ఘన-వయరాధ లప్ర ైఅన సరిస ు ని పదద తులప్ర ైన్నరసన వయక్ుం 

చేసారు. 
 
రాషిర పాభుతేం సాలిడ్ వేసి్ట మేన్ేజ్మంట్ రూల్ి 2016 న్న న్నరాక్ష్యం చేస్ు ందన్న  అన్న శీ్ర రాహుల్ అన్ాిరు. న్నయమాల పాక్ారం 

ప్టక్ప్ సమయంలో చ తు న  వేరాొటు చేయడం తపొన్నసర.ి న్ేడు, అస రక్షిత వయరాా లు వేరు చేయక్ుండా డంప్టంగ్ యారుక ు 

రవాణా చేయబడుత ంద.ి 

 
దీన్నవలా చ టుి పాక్కల ప్ాాంతాలోా , జంట నగరాలోా , ముఖ్యంగా జవహర్ నగర్ లో  ఆరోగయ సమసయలు 
తలెతుు తున్ాియి.ఇటవీలి క్ాలంలో శీ్ర రాహుల్  మరియు వార ిబ ందం, పరాయవరణ పరయవేక్ష్క్ులు శీ్రమతి అమీన్ా శరాేణి  
జవహర్ నగర్ పరసిర ప్ాాంతాలన  సందరిశంచారు.జవహర్ నగర్ న్నవాస్టతులన  డంప్టంగ్ యారుక  వలా ఎద రపకంటుని 

సమసయలన  అడిగి త లుస క్ున్ాిరు.వాళ్ళు తీవామ నై వాయు మరియు నీట ిక్ాలుష్ాయన్ని ఎద రపకంటున్ాిరు.బ ందం గాలి 

మరియు నీట ి వనరుల క్ాలుష్ాయన్నక్స సాక్ారాలుగా  ఉని లీచ టచెరువులన  ఫ్ టోలు తీస క్ున్ాిరు.జంట నగరాలోా  ఉని 

గాలి,నీట ి వనరులన  పూరిుగా విషతులయం చేస్ట మానవాళి మన గడన్ ే పాశ్నిస్ు ంద.ిరాషిర పాభుతేం జవహర్ నగర్ లో ఘన 
వయరాధ లన  మండించి విద యతుు  తయారు చసే్వ ఒక్ పవర్ ప్ాా ంట్ న  ప్ాారంభచాలన క్ ంటునిద.ిదీన్నవలా భవిషయతుు లో 
చ టుి పాక్కల ప్ాాంతాలోా  గాలి విషతులయమవుతుంద ి మరియు పాజలక్ు హాన్నక్రమవుతుంద.ిశీ్ర రాహుల్ పండిట్ గారు ఈ 
పవర్ ప్ాా ంట్ వలా పాజలక్ు మేలు జరగక్ప్్ గా క్ీడు జరిగే అవక్ాశం ఎక్ుకవగా ఉందన్న అభప్ాాయపడాక రు. 
 
మొటి మొదటుగా సరియి నై పదద తిలో ఘన-వయరాధ లన  వేరుచసే్ట వాటని్న రటస్రైక్సాంగ్ చసే్వ విధానము అన సరించాలన్న అభప్ాాయ 
పడాక రు. 
 

పాతి ఇంటిలో న ంచి పాతి రోజు 400 గాీ  వయరాధ లు వసాు యి అన క్ుంటే వాటిన్న జీవ వయరాా లు, ప్ాా స్టి క్-ప్వపర్-గాా స్ట వ్యర్థా లుగా  
విభజంచాలి.జీవ వయరాా లన  క్ాలనీలు వాటిక్వ ేసేతంతాంగా ఎరువులుగా మారుెక్ోవచ ె.ఈ విధమ నై ఎరువులన  మన 
గ హాలోా  మరియు ప్ారుకలు,వయవసాయంలో వాడుక్ోవచ ె.మరియు క్ తు  ఉప్ాధని్న క్లిొంచ క్ోవచ ె.గాా స ,ప్ాా స్టి క్ మరియు 
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ప్వపర్ వాటిన్న గీేడా విధానంగా విభజంచి రటస్రైక్సాంగ్ చేయవచ ె.ఈ విధానమునక్ు మనం ప్ాాముఖ్యత ఇవేటం దాేరా 
క్ాలుషయం వలా భూమి,గాలి,నీరు క్స వచేె పామాదాన్ని అంతరాా తీయ పామాణాలన  అన సరించి తగిగ ంచవచ ె.. 
 
సేరణ భారత ప్ారటి ఘన వయరాధ లప్ర ైఇపుొడు జంట నగరాలోా  అన సరిస ు ని విధాన్ాలన  పూరిుగా వయతిరేక్సస ు ంద.ిమరియు 
పరాయవరణ హితమ ైన మానవాళి మన గడక్ు హితంగా న్నలిచ ేఘన వయరాధ లప్ర ై సరయిి ైన విధాన్ాలన  ప్ాారంభస ు ంద.ి 
 
SBP చాలా ధ డమ నై సంక్లొ బలంత  సరయిి ైన మానవతా విలువలక్ు ప్ాాధానయమిస ు ంద.ిరోడాన  మురిక్సగా 
చేయటం,అవగాహన రాహితయంత  రాస్వ పాక్టనలన , ధో రణులన  వయతిరేక్సస్ు ంద.ిసేరణ భారత ప్ారటి  బ ందం వారు 
ఇండియాలో పూరిుగా వెన క్బడిన గాీ మీణ,నగర ప్ాాంతాలోా  పరయటించి అక్కడ వారిలో చ తైనయం క్ోసం వర్క ష్ాపులన  
న్నరేహిస ు న్ాిరు.ఈ విధానంలో ఎంత మంద ియువత ఉప్ాధ ిఅవక్ాశాలన  గురిుంచి లబ్దద  ప్ ంద తున్ాిరు. 
 
శీ్ర రాహుల్ పండిట్ గారు జంట నగరాలోా  ఉని పాజలందరని్న పూరిు మదద తుత  ఈ పాయాణంలో ప్ాలగగ న్ాలన్న,పాపంచంలోన్ ే
అతుయనిత సమునిత సాా యిన్న న్నజమ నై సామరి్ నగరంగా హ ైదరాబాద న  న్న తీస క్ు వెళ్లా లన్న ఆక్ాంక్షసి ు న్ాిరు. 
 
ఎడిటరాక్ు గమన్నక్: 

సేరణ భరత్ ప్ారటి దేశంలోన్న పాజలు యొక్క  స్వేచాన  మరియు శరీయస ిన  ప్్ా తిహించే ఏక్్ైక్ ప్ారటి.. 
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