
 

మానకొండూరు, 

                                                                                                                                                                          తేదీ                      . 

To, 
 

శ్రీ రసమయి బాలకిషన్  గారు, 

మానకొండూరు నియోజకవరగొం శాసనసభ సభ్యు లు, 

మానకొండూరు, తెలొంగాణ రాష్టషరొం     

 

From, 

మానకొండూరు నియోజకవరగొం వడె్డరలు 

గౌరవనీయులైన మానకొండూరు నియోజకవరగొం శాసనసభ సభ్యు లు శ్రీ రసమయి బాలకిషన్  గారికి, 

 

విషయొం: తెలొంగాణ వడె్డర ల న్యు యమైన ST డిమాొండు పై అధ్ు యనొం చేసి, అసొంబ్లల తీరాా నొం చేసి పారలమొంటుకు 

పొంపి, అకక డ కూడా బిలుల పాస్ అయ్యు  దిశగా ఒత్తిడి తేవాలని తెలొంగాణ శాసన సభ్యు లకు వినన పొం 

అయ్యు , 

వడె్డర మరియు వివిధ్ పేరలతో, భరత ఖొండొం అొంతా విసరిిొంచియునన  మేము, దేశొంలోని కట్టర డాలనీన మా రకొిం మరియు 

చెమటతో నిరాి ొంచిన, అత్త పెద్ద సొంచార, నిరాా ణ శ్రశామిక తెగలము. 

శ్రబిటిష్ పాలనలో, మమాు లను, నేర జాతులుగా(శ్రకిమినల్ ష్టైబ్స్ ) ముశ్రదిొంచడొం వలల, శ్రకమొంగా, సొంఘిక దోపిడీకి 

గురికాబడెాము. ఇలొంటి తెగలకు, సవ తొంశ్రతానొంతరొం, 1952 లో DNT లుగా పేరు మారిి నపప టికీ, చెప్పప కోద్గ గ చేయూత 

లభొంచక, మేము, అనిన  రొంగాలోల  వెనకబడిపోయ్యము. 

1976 SC/ST య్యకుర  ద్వవ రా, చాల రాష్టరర లోల  వడె్డరలు, SC/ST లుగా గురిొింప్ప పొంద్వరు. ఇదే 1976 SC/ST య్యకుర , ఉమా డి 

తెలుగు రాష్టషరొంలోని DNT లను ST లు గా గురిొించి, మా వడె్డరలను మాశ్రతొం విసా రిొంచడొంతో, BC లుగానే మిగిలిపోయ్యము. 

1976 నుొండి, మా తెలుగు వడె్డరుల, ST కోసొం పోరాడుతూనే ఉన్యన రు.ఏ కులొం లో లేనటువొంటి, శారీరక హొంస మరియు 

శ్రపాణాపాయ  శ్రపమాద్వలతో కూడిన వృతి్త లో ఉనన  మా వడె్డరలకు, BC లో అొందిొంచే చేయూత చాలక, వృతి్త సొంబొంధిత 

సొంఘిక సమసు ల ఊబిలో చికుక కు పోతున్యన ము. విద్ు , ఆరికి, ఉపాధి మరియు రాజకీయ రొంగాలోల  వెనకబడె మేము, 

చెప్పప కునే దికుక లేక పోవడొం వలల, సొంఘొంలో ద్వడులకు కూడా గురి అవుతున్యన ము. 

సటి తెలుగు రాష్టషరొం ఆొంశ్రధ్శ్రపదేశ్ లో, అనిన  పారీరలు ST తెలుగు వడె్డరల హకుక కు మద్దతు పలకడొంతో అకక డ 

సతు పాల్ కమిటీ అధ్ు యన పరు టనలు, అసొంబ్లల తీరాా ణొం ద్వటి తవ రలో పారలమొంట్ దిశగా శ్రపయ్యణిసి్తనన  తీరును, 

ఈ సొంద్రభ ొంగా మా గౌరవ శాసనసభ్యు నికి గురిు చేసి్తన్యన ము.  

మా శ్రబతుకులు బాగు పడాలొంటే, నిరిదషర వనరులు సమకూరిి , మరుగైన విద్ు , ఉపాధి, రాజకీయ రిజర్వవ షన్ తో పాటు, 

మాకు అశ్రట్టసిటీ చటర రక్షణ కూడా ఇవవ గల మరియు మేము న్యు యొంగా ఉొండవలసిన ST జాబితాలో మముా లను 

చేర్వి  విధ్ొంగా, మీరు అసొంబ్లలలో మా ST హకుక పై మాట్టల డి, అసొంబ్లల తీరాా ణొం చేసి, పారలమొంటు లో కూడా బిలుల పెటిర 

లో చేర్వి  విధ్ొంగా పోరాడాలని విజఞపి ిచేసి్తన్యన ము. 

ధ్ను వాద్ములతో, 

ఇటుల, 

మానకొండూరు నియోజకవరగొం వడె్డరలు 

Note: మానకొండూరు నియోజకవరగొం వడె్డరల పేరు, ఫోన్ నొంబర్ మరియు సొంతకాలతో కూడిన పశ్రతాలను ఈ విజఞపికిి జత చేసి్తన్యన ము. 

 


