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న్యూఢిల్లీలో ఎ.పి. భవన్ ఆధీన్ంలో ఉన్న స్థ లాన్నన తెలంగాణకు అప్పగంచాలన్న ముఖ్ూమంత్రి శ్రీ కె.
చంద్ిశేఖ్ర్ రావు కంద్ి ప్ిభుతాాన్నన కోరారు. ఆ స్థ లం హైద్రాబాద్ రాష్టారాన్నకి చెందింది కాబట్టర దాన్నపై ప్ూరి
హకుు తెలంగాణక ఉంట్ ంద్న్న సిఎం అభిప్ాియప్డ్ాారు. ఈ మేరకు కంద్ి హ ంశాఖ్ మంత్రి రాజనాథ్ సింగ్ కు
గురువారం లేఖ్ రాశారు. దేశ రాజధాన్నలో త్ారలోనే ఓ ప్ద్ధ త్రగా, ప్ిణాళికా బద్ధ ంగా తెలంగాణ భవన్
న్నరమంచాలన్ుకుంట్ నానమన్న, కాబట్టర స్ద్రు స్థ లాన్నన త్మకు అప్పగంచే విషయంలో స్త్ార న్నరణయం
తీస్ుకోవాలన్న సిఎం ఈ లేఖ్లో కోరారు.

‘‘హైద్రాబాద్ కు చెందిన్ న్నజ ం ప్ిభుత్ాం 1917, 1928, 1936 లో మూడు బిట్ీ గా ఢిల్లీలో ఉన్న 18.18
ఎకరాల స్థ లాన్నన విదేశ్ర, రాజకీయ వూవహారాల శాఖ్ న్ుంచి కొన్ుగోలు చేసింది. ఈ స్థ లంలోనే ప్ిస్ి ుత్ం
హైద్రాబాద్ హౌజ్, తెలంగాణ భవన్, ఎపి భవన్ ఉనానయి. వీట్టలో హైద్రాబాద్ హౌజ్ న్ు కంద్ిం తీస్ుకుంది.
ప్ట్ౌడ్ి హౌజలీన్న 7.56 ఎకరాలన్ు, న్రసంగ్ ఇన్ సిరట్యూట్ లోన్న 1.21 ఎకరాలన్ు ఆంధ్ిప్ద
ి ేశ్ ప్ిభుతాాన్నకి
కట్ాయించారు. ఆరవ న్నజ ం కాలంలోనే ఈ స్థ లమంతా హైద్రాబాద్ ప్ిభుతాాన్నకి స్మకూరంది.
భారత్దేశాన్నకి స్ాాత్ంత్ియం వచిిన్ త్రాాత్ కూడ్ా హైద్రాబాద్ న్నజ ం ప్ిభుత్ాం ఆధ్ారూంలోనే ఈ స్థ లం
ఉంది. 1948లో భారత్దేశంలో విల్లన్మైన్ త్రాాత్ కూడ్ా ఈ స్థ లం హైద్రాబాద్ సటరట్ క బదిల్ల అయింది.
అప్ుపడు ఆంధ్ి ప్ిభుత్ాం లేద్ు. ఆంధ్ి ప్ాింత్మంతా 1953 వరకు మదాిస్ రాషర ంా లోనే ఉంది. 1956లో
స్మైకూ ఆంధ్ిప్ద
ి ేశ్ రాషర ంా ఏరపడ్ే వరకు స్ద్రు స్థ లం హైద్రాబాద్ సటరట్ ప్ిభుత్ాం ఆధీన్ంలోనే కొన్స్ాగంది.
2014లో తెలంగాణ రాషర ంా ఏరపడ్ింది. గత్ంలో హైద్రాబాద్ సటరట్ లో భాగంగా ఉన్న తెలంగాణ ప్ాింత్మే
ప్ితేూక రాషర ంా గా ఏరపడ్ింది. ఇది కొత్ి గా ఏరపడ్ిన్ రాషర ంా కాద్ు. 1956లో కలిసిన్ రెండు రాష్టారాలు 2014లో

విడ్ిప్ో యి ఎవర రాష్టారాలుగా అవి చలామణి అవుత్ునానయి. ప్ిస్ి ుత్మున్న తెలంగాణ గత్ంలోన్న హైద్రాబాద్
రాషర ంా లోన్న భాగమే. అలాగ ప్ిస్ి ుత్మున్న ఆంధ్ిప్ద
ి ేశ్ రాషర ంా కూడ్ా 1953 న్ుంచి 1956 వరకు ఇప్ుపడున్న
భూభాగంతోనే ఉండ్ేది. కాబట్టర ఆ స్థ లం తెలంగాణ ప్ిభుతాాన్నక చెంద్ుత్ుంది. న్నజ ం రాజుల న్ుంచి
హైద్రాబాద్ రాష్టారాన్నకి బదిల్ల అయిన్ ఈ స్థ లం ప్ిస్ి ుత్ం తెలంగాణ రాష్టారాన్నక చెందాలి. ఈ స్థ లాన్నన తెలంగాణ,
ఆంధ్ిప్ద
ి ేశ్ రాష్టారాల మధ్ూ విభజంచడ్ాన్నకి వీలేీ ద్ు. 1956 వరకు రెండు వేరారు రాష్టారాలుగా చలామణి అయిన్
రెండు రాష్టారాలకు ఢిల్లీలో రెండు వేరారు భవన్ుీ ఉండ్ాలిస ఉండ్ేది. న్నజ ం రాజుల న్ుంచి వచిిన్ స్థ లాన్నన
హైద్రాబాద్ కు కట్ాయించిన్ట్లీ , మదాిస్ న్ుంచి వేరు ప్డ్ిన్ ఆంధ్ికు ప్ితేూకంగా ఢిల్లీలో స్థ లం కట్ాయించాలిస
ఉండ్ేది. అలా కాకుంట్ల త్మ జనాభా న్నషపత్రి ప్ికారం మదాిస్ (ప్ిస్ి ుత్ త్మిళనాడు) రాష్టారాన్నకున్న స్థ లంలో
ఆంధ్ికు వాట్ా ఇవాాలిస ఉండ్ేది. ఈ చారత్ిక ఆధారాలు, వాస్ి వాలు గమన్నంచి స్ద్రు స్థ లాన్నన తెలంగాణకు
అప్పగంచాలిసందిగా విజఞ పిి చేస్ి ునానన్ు. మేము త్ారలోనే అకుడ ప్ద్ద త్ర ప్ికారం, ప్ిణాళికా బద్ధ ంగా
తెలంగాణ భవన్ న్నరమంచాలన్ుకుంట్ నానమన్న, కాబట్టర స్త్ారం న్నరణయం తీస్ుకోవాలన్న కోరుత్ునానన్ు’’ అన్న
ముఖ్ూమంత్రి లేఖ్లో పటరకునానరు.
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