
 

రామగుండుం, 

                                                                                                                                                                          తేదీ                      . 

To, 
 

శ్రీ కె.చుందర్  గారు, 

రామగుండుం నియోజకవర్గుం శాసనసభ సభ్యు లు, 

రామగుండుం, తెలుంగాణ రాష్ట్రుం     

 

From, 

రామగుండుం నియోజకవర్గుం వడె్డర్లు 

గౌర్వనీయులైన రామగుండుం నియోజకవర్గుం శాసనసభ సభ్యు లు శ్రీ కె.చుందర్  గారికి, 

 

వి్యుం: తెలుంగాణ వడె్డర్ ల న్యు యమైన ST డిముండు పై అధ్ు యనుం చేసి, అసుంబ్లల తీరాా నుం చేసి పార్లముంటుకు 

పుంపి, అకక డ కూడా బిలుల పాస్ అయ్యు  దిశగా ఒత్తిడి తేవాలని తెలుంగాణ శాసన సభ్యు లకు వినన పుం 

అయ్యు , 

వడె్డర్ మరియు వివిధ్ పేర్లతో, భర్త ఖుండుం అుంతా విసరిిుంచియునన  మేము, దేశుంలోని కట్టర డాలనీన మ ర్కుిం మరియు 

చెమటతో నిరాి ుంచిన, అత్త పెదద సుంచార్, నిరాా ణ శ్రశామిక తెగలము. 

శ్రబిటిష్ పాలనలో, మమాు లను, నేర్ జాతులుగా(శ్రకిమినల్ ష్టైబ్స్ ) ముశ్రదిుంచడుం వలల, శ్రకముంగా, సుంఘిక దోపిడీకి 

గరికాబడెాము. ఇలుంటి తెగలకు, సవ తుంశ్రతానుంతర్ుం, 1952 లో DNT లుగా పేరు మరిి నపప టికీ, చెప్పప కోదగ గ చేయూత 

లభుంచక, మేము, అనిన  ర్ుంగాలోల  వెనకబడిపోయ్యము. 

1976 SC/ST య్యకుర  ద్వవ రా, చాల రాష్టరర లోల  వడె్డర్లు, SC/ST లుగా గరిుింప్ప పుంద్వరు. ఇదే 1976 SC/ST య్యకుర , ఉమా డి 

తెలుగ రాష్ట్రుంలోని DNT లను ST లు గా గరిుించి, మ వడె్డర్లను మశ్రతుం విసా రిుంచడుంతో, BC లుగానే మిగిలిపోయ్యము. 

1976 నుుండి, మ తెలుగ వడె్డరుల, ST కోసుం పోరాడుతూనే ఉన్యన రు.ఏ కులుం లో లేనటువుంటి, శారీర్క హుంస మరియు 

శ్రపాణాపాయ  శ్రపమద్వలతో కూడిన వృతి్త లో ఉనన  మ వడె్డర్లకు, BC లో అుందిుంచే చేయూత చాలక, వృతి్త సుంబుంధిత 

సుంఘిక సమసు ల ఊబిలో చికుక కు పోతున్యన ము. విదు , ఆరికి, ఉపాధి మరియు రాజకీయ ర్ుంగాలోల  వెనకబడె మేము, 

చెప్పప కునే దికుక లేక పోవడుం వలల, సుంఘుంలో ద్వడులకు కూడా గరి అవుతున్యన ము. 

సటి తెలుగ రాష్ట్రుం ఆుంశ్రధ్శ్రపదేశ్ లో, అనిన  పారీరలు ST తెలుగ వడె్డర్ల హకుక కు మదదతు పలకడుంతో అకక డ 

సతు పాల్ కమిటీ అధ్ు యన పర్ు టనలు, అసుంబ్లల తీరాా ణుం ద్వటి తవ ర్లో పార్లముంట్ దిశగా శ్రపయ్యణిసి్తనన  తీరును, 

ఈ సుందర్భ ుంగా మ గౌర్వ శాసనసభ్యు నికి గరిు చేసి్తన్యన ము.  

మ శ్రబతుకులు బాగ పడాలుంటే, నిరిద్ ర వనరులు సమకూరిి , మరుగైన విదు , ఉపాధి, రాజకీయ రిజర్వవ ్న్ తో పాటు, 

మకు అశ్రట్టసిటీ చటర ర్క్షణ కూడా ఇవవ గల మరియు మేము న్యు యుంగా ఉుండవలసిన ST జాబితాలో మముా లను 

చేర్వి  విధ్ుంగా, మీరు అసుంబ్లలలో మ ST హకుక పై మట్టల డి, అసుంబ్లల తీరాా ణుం చేసి, పార్లముంటు లో కూడా బిలుల పెటిర 

లో చేర్వి  విధ్ుంగా పోరాడాలని విజఞపి ిచేసి్తన్యన ము. 

ధ్ను వాదములతో, 

ఇటుల, 

రామగుండుం నియోజకవర్గుం వడె్డర్లు 

Note: రామగుండుం నియోజకవర్గుం వడె్డర్ల పేరు, ఫోన్ నుంబర్ మరియు సుంతకాలతో కూడిన పశ్రతాలను ఈ విజఞపికిి జత చేసి్తన్యన ము. 

 


