తెలంగాణ ఉద్యమం-రాష్ట్ర ఏరాాటు
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)

జై ఆంధ్ర ఉద్యమం, ముఖ్యమంత్రరగా పి.వి.నరసింహారావు
•

బ్రహ్మానంద రెడ్ి డ రాజీనామా అనంతరం 1971 సెపట ంె బ్ర్ 30న పి.వి.నరసింహ్మరావు తెలంగాణా న ండ్డ ఆంధ్రప్రదశ్
ే
రాష్టాటానికి మొట్ట మొదట్ి ముఖ్యమంత్రర అయ్ాయడు.

•

పి.వి.నరసింహ్మరావు విశాలాంధ్ర ఉదయమంలో కియ్
ి ాశీలకంగా పాలగొనడం, బ్రహ్మానందరెడ్ి డ మంత్రరవరొ ంలో మంత్రరగా
ప్నిచేయ్డం వలన కూడ్ా ఆంధ్రపారంతీయ్ులు ఇతని అభ్యరథితాానిి వయత్రరేకించలేద .

•

1972లో జరథగథన శాసనసభ్ ఎనిికలలో కాంగెిస్ పారటట మెజారథట్ీ స్ాినాలలో గెలిచంది.

•

ఈ విజయ్ానంతరం ముఖ్యమంత్రర అభ్యరథిగా పి.వి.నరసింహ్మరావు అభ్యరథితాానిి అధిష్టా ానవరొ ం సపష్ట ం చేయ్డంతో
రాష్ట ా కాంగెస్
ి నాయ్కులు ఈయ్నన ఏకగటవ
ి ంగా ఎన ికొనాిరు.

•

1972 ఫిబ్రవరథ 14న జసిటస్ ఓబ్ుల్ రెడ్ి డ అధ్యక్షతన ఐద గురు నాయయ్మూరుులతో కూడ్డన ఆంధ్రప్రదశ్ే హైకోరుట
ఫుల్ బ్ంచ్ ముల్కీ నియ్మాలు రాజాయంగబ్దద ం కాదని తీరుప చెపపి ంది.

•

ఈ తీరుప అనంతర కాలంలో 1972 ఫిబ్రవరథ 17న వరంగల్ లోని అజంజాహీమిల్ మెైదానంలో జరథగన
థ
బ్హిరంగసభ్లో ఇందిరాగాంధీ తెలంగాణకు అనాయయ్ం జరగనీయ్బ్ో నని ప్రకట్ించంది.

•

దానితో ఇందిరాగాంధీ సూచనమేరకు పి.వి.నరసింహ్మరావు హైకోరుట తీరుపన స ప్రంకోరుటలో సవాలు చేశారు.

•

ఈ కేస వాదించన నాయయ్వాద లలో ముఖ్యనాయయ్వాది - వి.నరసింగరావు (పి.వి.వియ్యంకుడు)

•

ములిీ నిబ్ంధ్నలపెై స ప్రంకోరుటలో విచారణ జరుగుతుని సమయ్ంలో పి.వి.నరసింహ్మరావు కొనిి
సంచలనాతాక నిరణయ్ాలు తీస కోవడం జరథగథంది.

•

ఈ నిరణయ్ాలలో భాగంగా కేందరప్రభ్ుతా భ్ూసంసీరణల చట్ాటనికి అన గుణంగా రాష్ట ంా లో పి.వి.నరసింహ్మరావు కిింది
నిరణయ్ాలు తీస కునాిడు.

•

ఆంధ్రప్రదశ్
ే ప్రభ్ుతాం 1972 మే 2న జారట చేసన
ి ఆరథినన
ె ు ప్రకారం రాష్ట ంా లో అనిి రకాల భ్ూమి లావాదేవీలన
నిలిపివస
ే ింది.

•

1972 సెపట ంె బ్ర్ 15న భ్ూగరథష్ట ప్రథమిత్ర బిలుున రాష్ట ా శాసనసభ్ ఆమోదించంది. ఆ భ్ూగరథష్ట ప్రథమిత్ర
చట్ట ంవలన రాష్ట ంా లోని అనిి పారంతాల భ్ూస్ాాములు పి.వి.నరసింహ్మరావుకు వయత్రరేకులుగా మారారు.

•

రాష్ట ంా లో అనిి ప్రథసి తులు ముఖ్యమంత్రరకి వయత్రరేకంగా ఉని కాలం నిబ్ంధ్నలు చట్ట బ్దధ మన
ెై వే అని స ప్రంకోరుట
చెపపి ంది.

•

ఈ తీరుప లో తెలంగాణలో కొనస్ాగుతుని ముల్కీ నిబ్ంధ్నలు రాజాయంగంలోని చట్ట బ్దధ మెైనవే అని పేరకీనిది.

•

ఈ తీరుపన స్ాాగత్రంచన ముఖ్యమంత్రర పి.వి.నరసింహ్మరావు “స ప్రంకోరుట నిరణయ్ం ఈ సమసయ ప్ట్ు సందేహ్మనికి,
వివాదానికి తావులేని వాయఖ్ాయనానిి ఇచచంది” అని హరషం వయకు ంచేశారు.

•

ముఖ్యమంత్రర ఇచచన ఈ సేటట్ మెంట్ తో ఆంధ్రలో జెై ఆంధ్ర ఉదయమం పారరంభ్మెైంది.
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తెలంగాణ ఉద్యమం-రాష్ట్ర ఏరాాటు
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

దీంతో స ప్రంకోరుట తీరుపనకు వయత్రరేకంగా ఆంధ్రపారంతంలో విదాయరుిలు సమెాలు, సమావేశాలు నిరాహించడం
పారరంభంచారు.

•

ఇట్ువంట్ి సమయ్ంలో అకోటబ్ర్ 24న ముఖ్యమంత్రర అధికార ప్రయట్నపెై ఏలూరు సందరథశంచగా అకీడ్డ
విదాయరుిలు పి.వి.ని అవమానప్రథచారు.

•

1972 నవంబ్ర్ 27న ప్రధానమంత్రర శీిమత్ర ఇందిరాగాంధీ ప్ంచసూతర ప్థకంన పారు మెంట్ ఉభ్య్ సభ్లలో
ప్రకట్ించడం జరథగథంది.

పంచసూతర పథకం (1972)
1. ముల్కీ నియ్మాలు తెలంగాణ పారంతంలో నాన్ గెజిట్ెడ్ ఉదయ యగాలకు, తహసిలద ారు, అసిసట ంె ట్ సరజన్, జూనియ్ర్
ఇంజనీరు ప్దవులకు వరథుస్ు ాయి. సచవాలయ్ం, శాఖ్ాధిప్తుల కారాయలయ్ాలు,మిగతా ఉమాడ్డ కారాయలయ్ాలలోు
ప్రత్ర మూడు ఉదయ యగాలలోు ఒక ఉదయ యగానికి కూడ్ా వరథుస్ు ాయి.

2. ఈ రక్షణలు రాజధాని అయిన హైదరాబ్ాద నగరంలో 1977 సంవతురం చవరథ వరకు, మిగతా తెలంగాణ
జిలాులలో 1980 సంవతురం చవరథ వరకు అమలు జరుగుతాయి.

3. ఉభ్య్ పారంతాలలోు ఉదయ యగులకు తగథన ప్రమోష్న్ అవకాశాలు కలిపంచేంద కు వివిధ్ ఉదయ యగాలన మొదట్ి లేక
రెండవ గెజిట్ెడ్ స్ాియి వరకు పారంతీయిీకరణ చేయ్డం జరుగుతుంది.

4. స్ాంకేత్రక, వృత్రు ప్రమెైన విదాయలయ్ాలతో సహ్మ నగరంలోని అనిి విదాయలయ్ాలలోు ప్రసు తం తెలంగాణ పారంత
విదాయరుిలకు లభంచే స్ాినాలకంట్ే అదనంగా కొనిి స్ాినాలు సృషిటంచడం జరుగుతుంది. కొతు గా సృషిటంచన స్ాినాలు
బ్ేష్రతుగా ఏ పారంతం వారెన
ై ా ప ందవచ చ.

5. జంట్నగరాలలో ఆంధ్ర, తెలంగాణ రెండు పారంతాలకు చెందిన ఉమాడ్డపో ల్కస బ్లగాలు ఉంట్ాయి.
•

ప్ంచసూతర ప్థకంపెై గౌతులచచని సపందిసు ూ “మహ్మరాజుకి మనవి చేస కుంట్ే మరథ రెండు దెబ్బలు వేయ్మని”
స్ామెతకు సరథపో యినట్ు
ు గా ఈ ప్ంచసూతర ప్థకం ఉంది అని పేరకీనాిడు.

•

ప్ంచసూతర ప్థకానిి వయత్రరేకంి చన తెలంగాణ పారంత ఎం.పి.లు ,జి.య్స్. మేలోీట్ే

•

మలిు ఖ్ారుజన్

•

రామకృష్టాణరెడ్ి డ

•

గంగారెడ్ి డ

•

1972 డ్డశంబ్ర్ 7న ఆంధ్ర ఉదయ యగులు నిరవధిక సమెాన పారరంభంచారు. తరువాత్ర కాలంలో 1973 మారథచ 25న
108 రోజుల సమెాన విరమించారు)
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తెలంగాణ ఉద్యమం-రాష్ట్ర ఏరాాటు
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)

రాష్ట్ప
ర త్ర పాలన
•

జెై ఆంధ్ర ఉదయమం ఎకుీవ కావడంతో 1973 జనవరథ 18న పి.వి.నరసింహ్మరావు తన ముఖ్యమంత్రర ప్దవికి
రాజీనామా చేశాడు.

•

1973 జనవరథ 18న భారత రాష్ట ప్
ా త్ర ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ లో రాష్ట ప్
ా త్ర పాలన విధించాడు.

•

ఈ రాష్ట ప్
ా త్ర పాలనాసమయ్ంలో రాష్ట ా శాసనసభ్న రద చేయ్డ్ానికి బ్ద లుగా అనిశ్చచత సిిత్రలో ఉంచారు.

•

ఈ సమయ్ంలో ఆంధ్రప్రదశ్
ే రాష్ట ా గవరిర్- ఖ్ండూభాయ్ దేశాయ్.

•

గవరిరు సలహ్మదారులుగా నియ్మించబ్డ్డనవారు- హచ్.సి.శరథన్, వి.కె.రావు

తెలంగాణ సంఘరషణ సమిత్ర మహాసభ
•

తెలంగాణ సంఘరషణ సమిత్ర ఆధ్ారయంలో తెలంగాణ మహ్మసభ్న 1973 ఫిబ్రవరథ 2న హద
ై రాబ్ాదయు న
కేశవమెమోరథయ్ల్ హస
ై ూీల్ లో నిరాహించడం జరథగథంది.

•

ఈ సభ్కు అధ్యక్షత వహించనది - జగనమాహన్ రెడ్ి డ

•

ఈ సభ్లో వాజ్ పేయి మాట్ాుడుతూ ఆంధ్రప్రజలు సేిహప్ూరాకంగా విడ్డపో వాలని అన కునిప్ుపడు వారథని ఏ
శకిుకూడ్ా నిరోధించలేదని తెలంగాణ ఆంధ్ర రాజీ కాయ కరేంగథ ఇందిరాజీ) పేరకీనాిడు.

•

ఇట్ువంట్ి సమయ్ంలో కేందరహ ంశాఖ్ామంత్రర ఆరు సూతారల ప్థకానిి రూప ందించాడు.

•

1973 సెపట ంె బ్ర్ 21న ఆరుసూతారల ప్థకానిి ప్రకట్ించారు.

•

ఆరు సూతారల ప్థకంన రూప ందించడంలో కీలకపాతర పో షించనవారు : కె.సి.ప్ంత్ (కేందర నీట్ిపారుదల , విద యత్
శాఖ్ామంత్రర)

•

తెలంగాణ పారంతానికి చెందిన మలిు ఖ్ారుజన్, ఎం.ఎం.హష్ం తప్ప ఆ రోజు ఢడల్కులో ఉని పారు మెంట్ సభ్ుయలందరు
కూడ్ా ఆరు సూతారల ప్థకానిి సమరథిసు ూ ఒక సంయ్ుకు ప్రకట్న చేశారు.

ఆరు సూతరరల పథకం
1. రాష్ట ంా లో వెన కబ్డి పారంతం అభవృదిధకి మరథయ్ు రాజధాని అభవృదిధకి ప్రతేయకమెన
ై నిధ్ లు కేట్ాయించాలి. దీని
కొరకు ఒక రాష్ట ా స్ాియి ప్రణాళికా బ్ో రుిన , వెన కబ్డ్డన పారంతాలకు ఉప్సంఘాలు నియ్మించాలి

2. రాష్ట ంా లో ముఖ్యంగా రాజధాని నగరంలో, ఉనిత విదాయ వసతులన పెంచ ట్కెై ఒక కేందీయ్
ర
విశావిదాయలయ్ానిి
స్ాిపించాలి.

3. ఒకనిరటణతస్ాియి వరకు ప్రభ్ుతా ఉదయ యగాల నియ్ామకం విష్య్ంలో స్ాినికులకే పారధానయత ఇవాాలి.
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తెలంగాణ ఉద్యమం-రాష్ట్ర ఏరాాటు
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
4. ఉదయ యగుల సమసయలన ప్రథష్ీరథంచడ్ానికి ఒక అడ్డానిసేటట్
ా ివ్ ట్ిరబ్ుయనల్ న నియ్మించాలి. ఇట్ువంట్ి ట్ిబ్
ర ుయనల్
ఇచేచ నిరణయ్ాలన రాష్ట ా ప్రభ్ుతాం విధిగా అమలుప్రచాలి

5. పెైన వివరథంచన సూతారలన అమలు చేయ్ుట్లో వచేచ సమసయలన అధిగమించడ్ానికి భారత రాజాయంగానిి
సవరథంచే అధికారానిి రాష్ట ప్
ా త్రకి కలిగథంచాలి.

6. పెైన సూచంచన వాట్ిని అవలంబించనచో ముల్కీ నిబ్ంధ్నలు, తెలంగాణ పారంతీయ్ కమిట్ి కొనస్ాగథంప్ు రదద
అవుతాయి.

ఆరుసూతరరల పథకం - తెలంగాణకు అన్రయయం
1. ఈ ఆరుసూతారల ప్థకం వలన కేందర ప్రభ్ుతాం రాష్ట ా అవతరణ సందరభంగా తెలంగాణ ప ందిన అనిి హ్మమీలన
కేందర ప్రభ్ుతాం రదద చేసింది.

2. ముల్కీ నిబ్ంధ్నలు రదద అయిపో య్ాయి
3. 1958లో ఏరాపట్ు అయిన తెలంగాణ పారంతీయ్ సంఘం రదద అయియంది.
4. తెలంగాణ, ఆంధ్ర పారంత ఆదాయ్ వయయ్ాలు బ్డ్ెజట్ు ల విడ్డవిడ్డగా చూపాలని నియ్మం కూడ్ా రదద యింది.
5. తెలంగాణలో స్ాినికులుగా గురథుంప్ు ప ందట్ానికి సిిర నివాసం 15సం|| కాలం న ండ్డ 4 సం॥ కాలానికి తగథొంది.
6. ఇప్పట్ివరకు అకిమంగా చేరన
థ ఆంధ్ర ఉదయ యగులన సకిమమెన
ై విగానే గురథుంచాలిు వచచంది.
7. పారంతీయ్ సంఘం రదద తో తెలంగాణ భ్ూములకు రక్షణ లేకుండ్ా పో యింది.
8. పారంతీయ్ సంఘం స్ాినంలో పారంతీయ్ అభవృదిధ బ్ో రుి ఏరపడ్డంది. దీని వలన ఎట్ువంట్ి లాభ్ం లేద .
•

1969 ఉదయమం వలన ఏ లాభాలు అయితే కలిగాయో వాట్నిింట్ిని 1973 జెై ఆంధ్ర ఉదయమం తరాాత తెలంగాణ
ప్రజలు కోలోపయ్ారు.

•

పారంతీయ్ సంఘం, ముల్కీ నిబ్ంధ్నలతో సహ్మ సరాం పో గకట్ుటకునాిరు.

•

గతంలో వలనే 6 సూతారల ప్థకం కూడ్ా అమలుకు నమచ కోలేకపో యింది.

రాజ్యంగ్ సవరణ- పరరసిడెన్షషయల్ ఆరడ ర్
•

ఆరు సూతారల ప్థకానికి చట్ట బ్దధ త కలిపంచే ఉదేదశంతో రాజాయంగానిి సవరథంచ (రాజాయంగ 32వ సవరణ) రాష్ట ప్
ా త్రకి
ప్రతయే క అధికారాలివాడం జరథగంథ ది.

•

దానిని విప్ుల్కకరథసు ూ భారత రాష్ట ప్
ా త్ర అకోటబ్ర్ 18, 1975న జి.ఎస్.ఆర్ 524(ఇ) సంఖ్యగల ఒక ఉతు రువున
జారట చేశాడు. దీనినే 'పెస
ర డ్
ి ెనిషయ్ల్ ఆరి ర్' అని అంట్ారు.
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తెలంగాణ ఉద్యమం-రాష్ట్ర ఏరాాటు
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
పరరసిడెన్షియల్ ఆరడ ర్: సిబ్బంది న్షయమకాల పద్ద త్ర
•

సిబ్బంది నియ్ామకాలకు సంబ్ంధించ పాట్ించవలసిన అంశాలన నిరేదశ్చసూ
ు రాష్ట ా ప్రభ్ుతాం జి.వో 674, అకోటబ్ర్

20, 1975 రోజున జారట చేసింది. ముఖ్ాయంశాలు:
1.లోకల్ కేడరుు, లోకల్ ఏరియాల న్షరాారణ:
ఎ) ఒక జిలాులోని ప్రభ్ుతా కారాయలయ్ాలు, సంసి లలో ఉండ్ే LDC స్ాియి వరకు ఉదయ యగాలనీి జిలాు స్ాియి
కేడరు వుతాయి.
ఈ స్ాియి నియ్ామకాలకు 'ప్రత్ర జిలాు ఒక లోకల్ ఏరథయ్ా' అవుతుంది.
బి) ఒక జోనము ప్రభ్ుతా కారాయలయ్ాలు, సంసి లలో ఉండ్ే LDC స్ాియికంట్ే ఎకుీవస్ాియిగల నాన్ గెజిట్ెడ్
ఉదయ యగాలు, కొనిి నిరటణత గెజిట్ెడ్ ఉదయ యగాలనీి జోన్ స్ాియి కేడరుు అవుతాయి.
ఈ నియ్ామకాలకు 'ప్రత్ర జోన్ ఒక లోకల్ ఏరథయ్ా' అవుతుంది.
సి) అవసరం అయితే ఒక జిలాు స్ాియి కేడరు ఒకట్ికంట్ే ఎకుీవ జిలాులకు విసు రథంప్చేయ్వచ చ. అదేవిధ్ంగా ఒక
జోన్ స్ాయి కేడరన ఒకట్ి కంట్ే ఎకుీవ జోను కు విసు రథంప్జేయ్వచ చ..
* వీట్ిని 'మల్కట జోనల్ కేడరుు' అంట్ారు
2. బ్దిలీలు : ఒక లోకల్ ఏరథయ్ా న ండ్డ మరకక లోకల్ ఏరథయ్ా మధ్య, అలాగే పెరసిడ్ెనిషయ్ల్ ఆరిర్ ప్రథధిలో
ఉనిట్ువంట్ి, లేనట్ువంట్ి సంసి ల మధ్య కొనిి నిరటణత ప్రథమితులలో సిబ్బంది బ్దిల్కలకు అవకాశం ఉంట్ుంది.
3. జోను వరీీకరణ: రాష్ట ంా లోని 23 జిలాులన 6 జోను గా వరటొకరథంచట్ం జరథగథంది.
4. లోకల్ కేండిడేట్: స్ాధారణంగా ఒక లోకల్ ఏరథయ్ాలో కనీసం 4 సంవతురాల నివాసం కలిొ న ప్రత్ర వయకిు ఆ
ఏరథయ్ాలో లోకల్ కేండ్డడ్ేట్ అవుతాడు.
5. లోకల్ కేండిడేట్కు రిజర్్ చేయబ్డిన ఉదయ యగాల పరిమితులు:
ఎ) జిలాు స్ాియి కేడరుు : 80 శాతం
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తెలంగాణ ఉద్యమం-రాష్ట్ర ఏరాాటు
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
బి) జోనల్ స్ాియి కేడరుు : ఇంద లో అనిి నాన్ గెజిట్ెడ్ ఉదయ యగాలు : 70 శాతం ,నిరటణత గెజిట్ెడ్ స్ాియి ఉదయ యగాలు
: 60 శాతం
ముఖ్య విష్టయాలు
1. లోకల్ అభ్యరుిల కొరకు రథజర్ా చేసిన ఉదయ యగాలు పో గా మిగథలినవి అనీి ఓపెన్ కాంపిట్ీష్న్ దాారా భ్రటు కావాలి.
2. అవి నాన్ లోకల్ అభ్యరుిల కొరకు రథజర్ా కావట్ానికి వీలులేద .
3. వీట్ికి లోకల్ మరథయ్ు నాన్ లోకల్ అభ్యరుిలందరూ అరుులే.
పరరసిడెన్షషయల్ ఆరడ ర్ వరితంచన్ష కారాయలయాలు, సంసథ లు •

రాష్ట ా సచవాలయ్ం

•

శాఖ్ాధిప్తుల కారాయలయ్ాలు

•

రాష్ట ా స్ాియిగల ఇతర కారాయలయ్ాలు

•

భారట అభవృదిధ పారజెకటులు

•

ప్రతయే క కారాయలయ్ాలు,

•

పో ల్కస శాఖ్లోని కొనిి ఉదయ యగాలు.

•

ప్రథధల
ి ోకి రాకపో యినప్పట్ికి నియ్ామకాలు చేసేట్ప్ుపడు రాష్ట ంా లోని వివిధ్ పారంతాలకు నాయయ్బ్దధ మెైన వాట్ా
(equitable share) లభంచాలనే సపష్ట మన
ెై నిబ్ంధ్న ఉంది.

•

ఈ నియ్ామకాలు ఏ విధ్ంగా జరథగథనా అనిి పారంతాలకు సమనాయయ్ం జరథగే విధ్ంగా చూడ్ాలని రాష్ట ా ప్రభ్ుతాం
నవంబ్ర్ 1, 1975న జారటచేసన
ి 728 జీవోలో పేరకీంది.

జయభారత్ రడిడ కమిటీ (ఆఫీసర్్ కమిటీ) రిపో రు్
•

1975 అకోటబ్ర్ లో వెలువడ్డన రాష్ట ప్
ా త్ర ఉతు రుాలలో ఆంధ్రపారంత వాళ్ళకు ప్రయోజకరమెన
ై అంశాలన అమలుచేసి
తెలంగాణ పారంతానికి అన కూలమెన
ై అంశాలన అమలు చేయ్లేద .

•

ఈ ఉతు రుాలు ఏ మాతరం అమలు చేయ్కపో వడం వలన తెలంగాణ పారంతీయ్ులకు కింది స్ాియి 4 ఆదయ యగాలలో
కూడ్ా అనాయయ్ం జరథగథంది.

•

ఈ రాష్ట ప్
ా త్ర ఉతు రుాలన సకిమంగా అమలుచేయ్ాలని తెలంగాణ ఎన్.జి.ఓ ఉదయ యగుల సంఘం ముఖ్యమంత్రర
రామారావుకు వినత్ర ప్తరం సమరథపంచారు
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తెలంగాణ ఉద్యమం-రాష్ట్ర ఏరాాటు
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
•

ఈ ఎన్.జి.ఓ ఉదయ యగసంఘం చేసిన వినతులకు సపందించన ఎన్.ట్ి. రామారావు ఐ.ఎ.ఎస్ అధికారథ జయ్భారత్
రెడ్ి డ నాయ్కతాాన ముగుొరు ఐ.ఎ.ఎస్ అధికారులతో 1984లో ఒక కమిట్ీని నియ్మించారు

•

ఈ కమిట్ీకి అధ్యక్షుడు : జయ్భారత్ రెడ్ి డ (ఐ.ఎ.ఎస్)

•

సభ్ుయలు: అమర్నాథ్ (ఐ.ఎ.ఎస్), ఉమాప్త్ర (ఐ.ఎ.ఎస్)

•

రాష్ట ప్
ా త్ర ఉతు రుాలకు విరుదధ ంగా 58, 962 మంది స్ాినికేతరులు ఉదయ యగాలు ప ందారని ఈ కమిట్ీ 36 పేజీల
నివేదికన ప్రభ్ుతాానికి సమరథపంచంది.

•

సహజంగానే తెలంగాణకు నాయయ్ం జరథగే అంశాలన తొకిీ పెట్టడ్ానికి అలవాట్ు ప్డ్డన ఆంధ్రపాలకులు మరో
ఐ.ఎ.ఎస్ అధికారథ స ందరేష్న్ నాయ్కతాంలో మరో కమిట్ీని వేసింది.

•

కొదిద కాలంలోనే ఈ కమిట్ీ కూడ్ా తన నివేదికన ప్రభ్ుతాానికి సమరథపంచంది.

•

జయ్భారత్ రెడ్ి డ కమిట్ీ, స ందరేష్న్ కమిట్ీల సిఫారస ల ఆధారంగా 1985 డ్డశంబ్ర్ 30న ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ రాష్ట ా
ప్రభ్ుతాం 610 జీ.వో న వెలువరథంచంది.

•

ఈ 610 జీ.వో 1986 మారథచ 31 నాట్ికి అమలు కావాలని ఆ జీ.వో లోనే పేరకీనాిరు.

•

వాసు వంలో ఈ 610 జీ.వో ఇప్పట్ి వరకు అమలు కాలేద .

జి.వో.610-ముఖ్ాయంశాలు
•

డ్డసెంబ్ర్ 30, 1985న జారట అయిన జీవో 610, మార్చ 31, 1986 నాట్ికి అమలు కావాలని తెలియ్జేసు ంది.

స్ారాంశం- పరధరన అంశాలు:
1. పెరసడ్
ి ెనిషయ్ల్ ఆరి ర్ అమలులోకి వచచన రోజు న ండ్డ జి.వో. 610 జారట అయియయనాట్ికి తెలంగాణా పారంతంలోని
జిలాులోు, జోను లో నిబ్ంధ్నలకు వయత్రరేకంగా నియ్మించబ్డ్డన నాన్ లోకల్ ఉదయ యగసు లందరథని వారథ సాసి లాలకు
మారథచ 31, 1986లోగా ప్ంపించాలి.వారథని బ్దిల్క చేయ్ుట్కు వీలుగా ఆయ్ా పారంతాలలో అవసరమెత
ై ే అదనప్ు
(సూప్ర్ నూయమరరట) ఉదయ యగాలన కలిపంచాలి.

2. జూరాల, శీిశైలం ఎడమకాలువ, శీిరాంస్ాగర్ పారజెకటుల కొరకు నాన్ గెజిట్ెడ్ కేడరు లో నియ్మించన
స్ాినికేతరులదరథని వారథకి సంబ్ంధించన జోను కు బ్దిల్క చేయ్ాలి.

3. రాష్ట ా సచవాలయ్ం, శాఖ్ాధిప్తుల కారాయలయ్ాలు ఇతర రాష్ట స్
ా ి ాయి కారాయలయ్ాలలో ఉండ్ే ఉదయ యగాల
నియ్ామకంలో అనిి లోకల్ కేడరు కు (అంట్ే అనిి పారంతాలవారథకి) సమనాయయ్ం

4. బ్ో గస్ సరథటఫకి ట్
ె ు దాారా తెలంగాణ పారంతప్ు ఎంపాుయ్ మెంట్ ఎకేుచంజ్ లో పేరు నమోద చేసి అకిమంగా
ఉదయ యగాలు సంపాదించన స్ాినికేతరులకు వయత్రరేకంగా చరయలు తీస కోవాలి.

Telangana Movement & State Formation | Adda247 Telugu | www.careerpower.in | Adda247 App

తెలంగాణ ఉద్యమం-రాష్ట్ర ఏరాాటు
Static GK- స్ా్టిక్ అంశాలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)
5. అకిమ నియ్ామకాలు, ప్రమోష్ను కు వయత్రరేకంగా తెలంగాణ పారంతప్ు అభ్యరుిలు చేస ీని అప్పళ్ళనిింట్ిని
మారథచ 31, 1986లోగా ప్రథష్ీరథంచాలి.

6. వివిధ్ లోకల్ ఏరథయ్ాలు, కేడరు మధ్య సిబ్బంది బ్దిల్కలన విచచలవిడ్డగా చేయ్రాద
7. పెరసడ్
ి ెనిషయ్ల్ ఆరి ర్ అమలులోనికి వచచనప్పట్ి న ండ్డ జరథగన
థ నియ్మకాలు ప్రమోష్ను అనిింట్ిని
ప్ున:ప్రథశీలించాలి. ఈ ప్నిని రాష్ట ా సచవాలయ్ంలోని విభాగాలు జూన్ 30, 1986 లోగా ప్ూరథుచేయ్ాలి...
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