
 

హైదరాబాద్, 
                                                                                                                                                                          తేదీ                      . 
To, 
 
శ్రీ జి. జగదీశ్ రెడి్డ గారు, 

సూరాా పేట నియోజకవర్గం శాసనసభ సభ్యా లు, 

సూరాా పేట జిలా్ల, తెలంగాణ రాష్ట్రం     

 

From, 

సూరాా పేట నియోజకవర్గం వడి్డర్లు 

గౌర్వనీయులైన సూరాా పేట నియోజకవర్గం శాసనసభ సభ్యా లు శ్రీ జి. జగదీశ్ రెడి్డ  గారికి, 

 

వి్యం: తెలంగాణ వడి్డర్ ాన్యా యమైన ST డ్డమండు పై అధ్ా యనం చేసి, అసంబ్లా తీరాా నం చేసి పార్మాంటుకు 

పంపి, అకక డ కూడా బిలాు పాస్ అయ్యా  దిశగా ఒత్తిడ్డ తేవాలని తెలంగాణ శాసన సభ్యా లకు వినన పం 

అయా్య , 

వడి్డర్ మరియు వివిధ్ పేర్తాో, భర్త ఖండం అంతా విసరిించియునన  మేము, దేశంలోని కట్టర డాలనీన మ ర్కంి మరియు 

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

శ్రబిటిష్ పాలనలో, మమాు లను, నేర్ జాతులుగా(శ్రకిమినల్ ష్టైబ్స్ ) ముశ్రదించడం వల,ా శ్రకమంగా, సంఘిక దోపిడీకి 

గురికాబడిాము. ఇల్లంటి తెగలకు, సవ తంశ్రతానంతర్ం, 1952 లో DNT లుగా పేరు మరిి నపప టికీ, చెప్పప కోదగ గ చేయూత 

లభంచక, మేము, అనిన  ర్ంగాలాో వెనకబడ్డపోయ్యము. 

1976 SC/ST య్యకుర  ద్వవ రా, చాల్ల రాష్టరర లాో వడి్డర్లు, SC/ST లుగా గురింిప్ప పంద్వరు. ఇదే 1976 SC/ST య్యకుర , ఉమా డ్డ 

తెలుగు రాష్ట్రంలోని DNT లను ST లు గా గురింిచి, మ వడి్డర్నాు మశ్రతం విసా రించడంతో, BC లుగానే మిగిలిపోయ్యము. 

1976 నుండ్డ, మ తెలుగు వడి్డరాు, ST కోసం పోరాడుతూనే ఉన్యన రు.ఏ కులం లో లేనటువంటి, శారీర్క హంస మరియు 

శ్రపాణాపాయ  శ్రపమద్వలతో కూడ్డన వృతి్త లో ఉనన  మ వడి్డర్లకు, BC లో అందించే చేయూత చాలక, వృతి్త సంబంధిత 

సంఘిక సమసా ల ఊబిలో చికుక కు పోతున్యన ము. విదా , ఆరికి, ఉపాధి మరియు రాజకీయ ర్ంగాలాో వెనకబడి మేము, 

చెప్పప కునే దికుక లేక పోవడం వలా, సంఘంలో ద్వడులకు కూడా గురి అవుతున్యన ము. 

సటి తెలుగు రాష్ట్రం ఆంశ్రధ్శ్రపదేశ్ లో, అనిన  పారీరలు ST తెలుగు వడి్డర్ ాహకుక కు మదదతు పలకడంతో అకక డ 

సతా పాల్ కమిటీ అధ్ా యన పర్ా టనలు, అసంబ్ల ాతీరాా ణం ద్వటి తవ ర్లో పార్మాంట్ దిశగా శ్రపయ్యణిసి్తనన  తీరును, 

ఈ సందర్భ ంగా మ గౌర్వ శాసనసభ్యా నికి గురిు చేసి్తన్యన ము.  

మ శ్రబతుకులు బాగు పడాలంటే, నిరిద్ ర వనరులు సమకూరిి , మరుగైన విదా , ఉపాధి, రాజకీయ రిజర్వవ ్న్ తో పాటు, 

మకు అశ్రట్టసిటీ చటర ర్క్షణ కూడా ఇవవ గల మరియు మేము న్యా యంగా ఉండవలసిన ST జాబితాలో మముా లను 

చేర్వి  విధ్ంగా, మీరు అసంబ్లలాో మ ST హకుక పై మటా్టడ్డ, అసంబ్ల ాతీరాా ణం చేసి, పార్మాంటు లో కూడా బిలాు పెటిర 

లో చేర్వి  విధ్ంగా పోరాడాలని విజఞపి ిచేసి్తన్యన ము. 

ధ్నా వాదములతో, 

ఇటాు, 

సూరాా పేట నియోజకవర్గం వడి్డర్లు 

Note: సూరాా పేట నియోజకవర్గం వడి్డర్ల పేరు, ఫోన్ నంబర్ మరియు సంతకాలతో కూడ్డన పశ్రతాలను ఈ విజఞపికిి జత చేసి్తన్యన ము. 


