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 పూసల కులసతు లనత అత్యంత్ వనెతకబడిన జాబితాలో చేర్చాలి 

 వరంగల్ లో పూసలకుల కమ్యయనిటీ హాల్ నిర్చాణానికి, సథలానికి నిధతలిస్చు  

 హ ైదర్చబాద్ లో కూడా పూసల కమ్యయనిటీ హాల్ కోసం నిధతలు, సథలం ఇవచాలని 

సిఎంనత కోరుతా 

 బాయంకుతో లింక్ లేకుండా 50వేల రుణాలోో  పూసల గంపకు ప్చాధానయత్ ఇవచాలి 

 పూసల త్లోి ఆత్ాగౌరవ సభలో ఉప మ్యఖ్యమ్ంత్రా, విద్ాయశచఖ్ మ్ంత్ర ాకడియం శీ్రహరి్  

 వరంగల్, ఆగసతు  14 : పూసల కులసతు లు సంచార జాత్రగచ ఉన్ాారని, అత్యంత్ 

వెనతకబాటులో ఉన్ాారని, వీర్ిని అత్యంత్ వెనతకబడిన బీస ీజాబితాలో చేర్చాలని ఉప 

మ్యఖ్యమ్ంత్రా, విద్ాయశచఖ్ మ్ంత్ర ాకడయిం శీ్రహరి్ అన్ాారు. గత్ంలో ఉనా అన్ేక కులాలు గత్ 

ప్చలకుల నిరోక్ష్యం వలో కనతమ్రుగయ అయ్యయ పర్సిిథత్ర ఏరపడిందన్ాారు. బీసీలలో కూడా 

పెదదకులాలలోని చాలా కులాలకు ఉప కులాలున్ాాయని, వచటికి పభాయత్ా పథకచలు ఇంకచ 

సమ్రథవంత్ంగచ చేర్చలిి ఉందన్ాారు. న్ేడు వరంగల్ రూరల్ జిలాో , నరింపేటలో పూసల త్లోి 

ఆత్ాగౌరవ సభలో ఉప మ్యఖ్యమ్ంత్రా, విద్ాయశచఖ్ మ్ంత్ర ాకడయిం శీ్రహరి్ మ్యఖ్యఅత్రధిగచ 

ప్చలగొ న్ాారు. పూసల కులసతు లు కోర్నిటుో  వచరి్కి వరంగల్ నగరంలో 300 గజాల సథలానిా 

సమ్కూరి్ా, అకకడ కమ్యయనిట ీహాల్ నిరి్ాంచతకున్ేందతకు నిధతలు సమ్కూరుాతానని హామీ 

ఇచాారు. అద్ేవిధంగచ హ ైదర్చబాద్ లో కూడా పాత్ర కులాని సఎిం కేసిఆర్ గచరు కమ్యయనిట ీ



హాల్ కోసం సథలం, నిధతలు కేటాయ్సతు న్ాారని, అద్ ేవరసలో పూసల కులసతు లకు కూడా 

కమ్యయనిట ీహాల్, సథలం ఇవచాలని విజణపిు  చేస్చు నన్ాారు.  

 పంద్ాాగసతు  పండగ సందరభంగచ మ్యఖ్యమ్ంత్రా కేసిఆర్ బీసలీకు 50వేలు, లక్ష్ 

రూప్చయల రుణాలు బాయంకులతో సంబంధం లేకుండా ఇవచాలని నిరణయ్ంచారని ఉప 

మ్యఖ్యమ్ంత్ర ాకడయిం శీ్రహరి్ తెలిప్చరు. ఈ రుణాలోో  పూసల గంపకు ప్చాధానయత్ ఇవచాలని 

త్న త్రపున పభాయత్ాం దృష్ిు కి తీసతకెళ్తు నన్ాారు. ఈ రుణాలు సమ్రథవంత్ంగచ 

ఉపయోగపడాలంట ేపూసలగంపకు ఇవచాలని అభిప్చాయపడాా రు. పూసల త్లుో లు గంపనత 

న్ెత్రున పెటుు కుని ఇపపటకీి సంసకృత్ర, సంపాద్ాయాలనత కచప్చడుత్ున్ాారని, వీర్ికి బాయంకుతో 

లింక్ లేని ఈ రుణాల వలో చాలా మేలు జరుగయత్ుందన్ాారు.  

 అనిా కులాలోో ని ఉప కులాలు, సంచార కులాల కు న్ాయయం జర్ిగే విధంగచచూడాలని 

తానత బీసీ కమిషన్ నత కూడా కోరి్నటుో  ఈ సభలో ఉప మ్యఖ్యమ్ంత్రా కడియం శీ్రహరి్ 

తెలిప్చరు.  

 సిఎం కేసిఆర్ న్ాయకత్ాంలో బీసీలలో అత్యంత్ వెనతకబడిన వచరి్కి ఆరిి్క స్చయం, 

రుణం ఇవాడానికి వచరి్కి అభివృద్ిి , సంక్షేమ్ పథకచలు అంద్ించడానికి అత్యంత్ వెనతకబడిన 

బీసీల(ఎంబీసీ) కచర్పపర్ేషన్ ఏర్చపటు చేశచరని ఉప మ్యఖ్యమ్ంత్ర ాకడయిం శీ్రహరి్ అన్ాారు. 

అత్యంత్ వనెతకబడిన వచరి్కి న్ాయయం చయేాలనిా సిఎం సంకలాపనికి ఇద్ ి

నిదరశనమ్న్ాారు.  

 పూసల కులసతు లు గత్ంలో సంచార జాత్ులుగచ ఉండి ఎకకడెకకడో  ఉండవేచరి్ని, 

తెలంగచణ పభాయత్ాం వచాాక ఇపుపడు వీరంతా సంఘటతి్ం అవుత్ున్ాారని, వచరి్ శకిుని 



పాదరి్శసతు న్ాారని ఉప మ్యఖ్యమ్ంత్ర ా కడయిం శీ్రహరి్ అన్ాారు. వీర్ ి శకిుని గయరి్ుంచాలిిన 

అవసరం పాభయతాాలకు కూడా ఉందన్ాారు.  

 ఈ కచరయకీమ్ంలో ఎంపీ సతీార్చం న్ాయక్, ఎంబీస ీ కచర్పపర్ేషన్ చెైరాన్ తాడూర్ి 

శీ్రనివచస్, సివిల్ సపెలో  కచర్పపర్ేషన్ చెైరాన్ పదె్ిద  సతదరశన్ రె్డిా , పూసల సంఘం ర్చషు ర అధయక్షుడు 

వెంకట్, ఇత్ర న్ాయకులు, అధికచరులు ప్చలగొ న్ాారు.  
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