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దేశంలో మరే రాష్ు ంర లో లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ు ంర లోని అనిి కులాల
వారు
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నిర్మంచుకోవడానికి స్థ లాలు, నిధులు కేటాయిస్ుునిటల
ు ముఖ్యమంత్రి కె.చందిశేఖ్ర్
రావు పికటించారు. వీటికోస్ం నగరంలోని కోకాపేట, ఘట్ కేస్ర్, మేడిపల్లు , మేడ్చల్,
అబుులాు పూర్ మెట్, ఇంజాపూర్ పాింతాలోు స్థ లాలను గుర్ుంచినటల
ు వెలుడించారు.
పిగత్ర భవన్ లో శుకరవారం వివిధ కులాలకు స్థ లాల కేటాయించే విష్యంపై
ముఖ్యమంత్రి స్మీక్ష నిరవహంచారు. మంతటిలు ఈటెల రాజెందర్, జోగు రామని,
జగదీష్ రెడ,ిి చందూలాల్, ఇందికరణ్ రెడిి, ఎంపి వినోద్, పిభుతవ పిధాన కారయదర్ి
ఎస్.కె.జోషి, సీనియర్ అధికారులు నర్సంగ్ రావు, రామకృష్ణ రావు, మహేశ్ దత్
ఎకాా, శివశంకర్, దానకిశోర్, బుదధ పికాశ్, భూపాల్ రెడిి తదితరులు పాలగొనాిరు.
వివిధ కులాల నుంచి వచిచన విజఞ పు ులను పర్శీల్లంచారు.
‘‘తెలంగాణ రాష్ు ంర లో బలహీన వరాొల వార్ స్ంఖ్య అధికంగా ఉంది.
సామాజిక, విదయ, ఆర్థక రంగాలోు వారు వెనుకబడి ఉనాిరు. వార్ అభుయనిత్రకి
పిభుతవం అనిి రకాల చరయలు తీస్ుకుంటలనిది. వీటితో పాటల వార్ సామాజిక,
సాంస్ాృత్రక, విదయ, ఆర్థక పురోగత్రకి అవస్రమెైన చరయలు తీస్ుకోవడానికి, వార్
వికాసానికి ఉపయోగపడేవిధంగా పితీ కులానికి హైదరాబాద్ లో పిభుతవమే భవను
ు
నిర్మస్ుుంది. ఇందుకోస్ం అవస్మెైన స్థ లాలు సేకర్ంచాం. నిధులు సిదధంగా ఉంచాం.
దాదాపు 36 స్ంచార కులాలకు కల్లపి హైదరాబాద్ నగరంలో 10 ఎకరాల స్థ లంలో
రూ.10 కోటు వయయంతో స్ంచార ఆతమగౌరవ భవన్ నిర్మసాుం. స్ంచార ఆతమగౌరవ
భవన్ లో అనిి స్ంచార కులాల వారు తమ అభుయనిత్ర కోస్ం చేపటటు
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కారయకరమాలకు అవస్రమెైన ఏరాాటల
ు చేసు ాం. పేదలు పండిు ళ్ల
ు చేస్ుకోవడ్ంతో
పాటల విదయ, సాంస్ాృత్రక వికాస్ కేందింగా అది భాసిలు ుతటంది’’ అని ముఖ్యమంత్రి
వెలుడించారు.
‘‘రాష్ు ంర లోని అనిి బిసి కులాలు, ఎసీసలలో ఉని బుడ్గ జంగాల, ఎసీులలో
ఉని ఎరుకల కులానికి కూడా స్థ లం కేటాయించి, భవనం నిర్మంచడానికి నిధులు
ఇవావలని నిరణ యించాం. అనిి కులాలకు ఆతమగౌరవ భవనాలు నిర్మంచడ్ం
దేశంలోనే ఇది పిథమం. తెలంగాణ రాష్ు ంర మత సామరసాయనికికే కాకుండా,
సామాజిక వికాసానికి కూడా ఆదరింగా నిలుస్ుునిది. ఇపాటికే కొనిి కులాలకు
స్థ లాలు కేటాయిస్ూ
ు , ఉతు రువలు జారీ చేశాం. మిగ్ల్లన కులాలకు కూడా స్థ లం,
నిధులు కేటాయిస్ుునాిం. మునూిరు కాపులకు 5 ఎకరాలు-5 కోటల
ు , దూదేకుల
కులానికి 3 ఎకరాలు-3 కోటల
ు , గంగ పుతటిలకు 2 ఎకరాలు-2 కోటల
ు , విశవకరమలకు
2 ఎకరాలు-2 కోటల
ు , నాయిీ బాిహ్మణులు, ఆరె క్షత్రియులు, వడెి ర, కుమమర్,
ఎరుకల, ఉపార, మేర, బుడిగ జంగాల, మేదర, పర్క, చాతాుద శీర వెైష్ణవ, కటిక
తదితర కులస్ుులకు ఒకోా ఎకరం, ఒకోా కోటి రూపాయలు, బటాిజులకు అర ఎకరం,
అర కోటి రూపాయలు కేటాయిస్ుునాిం’’ అని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పికటించారు.
అనిి కులాలకు స్థ లం, నిధులు కేటాయించినందున వెంనటట భవనాల నిరామణ
పికరయ
ి
పాిరంభంచాలని ఆయా శాఖ్ల అధికారులకు, మంతటిలకు, కుల
స్ంఘాలకు ముఖ్యమంత్రి స్ూచించారు.
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