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జ ై ఆంధ్ర ఉద్యమం, ముఖ్యమంత్రరగా పి.వి.నరసింహారావు 

• బ్రహ్మానంద రడె్డి  రాజీనామా అనంతరం 1971 సపెెటంబ్ర్ 30న పి.వి.నరసింహ్మరావు తలెంగాణా న ండ్డ ఆంధ్రప్రదశే్ 
రాష్టాట ా నికి మొట్టమొదట్ి ముఖ్యమంత్రర అయ్ాయడు.  

• పి.వి.నరసింహ్మరావు విశాలాంధ్ర ఉదయమంలో కియి్ాశీలకంగా పాలగొ నడం, బ్రహ్మానందరడె్డి  మంత్రరవరొంలో మంత్రరగా 
ప్నిచేయ్డం వలన కూడ్ా ఆంధ్రపరా ంతీయ్ులు ఇతని అభ్యరథితాానిి వయత్రరేకించలేద . 

• 1972లో జరథగథన శాసనసభ్ ఎనిికలలో కాంగెిస్ పారటట మజెారథట్ీ స్ాి నాలలో గలెిచంది.  
• ఈ విజయ్ానంతరం ముఖ్యమంత్రర అభ్యరథిగా పి.వి.నరసింహ్మరావు అభ్యరథితాానిి అధిష్టాా నవరొం సపష్టం చయే్డంతో 

రాష్ట  ాకాంగెసి్ నాయ్కులు ఈయ్నన  ఏకగటవింగా ఎన ికొనాిరు.  
• 1972 ఫిబ్రవరథ 14న జసిటస్ ఓబ్ుల్ రడె్డి  అధ్యక్షతన ఐద గురు నాయయ్మూరుు లతో కూడ్డన ఆంధ్రప్రదశే్ హ ైకోరుట  

ఫుల్ బ్ ంచ్ ముల్కీ నియ్మాలు రాజాయంగబ్దదం కాదని తీరుప చెపపింది.  
• ఈ తీరుప అనంతర కాలంలో 1972 ఫిబ్రవరథ 17న వరంగల్ లోని అజంజాహీమిల్ మెైదానంలో జరథగథన 

బ్హరింగసభ్లో ఇందరిాగాంధ ీతెలంగాణకు అనాయయ్ం జరగనీయ్బో్ నని ప్రకట్ించంది. 
• దానితో ఇందిరాగాంధీ సూచనమేరకు పి.వి.నరసింహ్మరావు హ ైకోరుట  తీరుపన  స ప్రంకోరుట లో సవాలు చశేారు. 
• ఈ కసే  వాదించన నాయయ్వాద లలో ముఖ్యనాయయ్వాది - వి.నరసింగరావు (పి.వి.వియ్యంకుడు) 
• ములిీ నిబ్ంధ్నలపెై స ప్రంకోరుట లో విచారణ జరుగుతుని సమయ్ంలో పి.వి.నరసింహ్మరావు కొనిి 

సంచలనాతాక నిరణయ్ాలు తీస కోవడం జరథగథంది.  
• ఈ నిరణయ్ాలలో భాగంగా కేందరప్రభ్ుతా భ్ూసంసీరణల చట్ాట నికి అన గుణంగా రాష్టంాలో పి.వి.నరసింహ్మరావు కిింది 

నిరణయ్ాలు తీస కునాిడు. 
• ఆంధ్రప్రదశే్ ప్రభ్ుతాం 1972 మే 2న జారట చేసని ఆరథిననె ు ప్రకారం రాష్టంాలో అనిి రకాల భ్ూమి లావాదవేీలన  

నిలిపివసేింది.  
• 1972 సెపెటంబ్ర్ 15న భ్ూగరథష్ట ప్రథమిత్ర బిలుు న  రాష్ట  ాశాసనసభ్ ఆమోదించంది. ఆ భ్ూగరథష్ట ప్రథమిత్ర 

చట్టంవలన రాష్టంాలోని అనిి పరా ంతాల భ్ూస్ాాములు పి.వి.నరసింహ్మరావుకు వయత్రరకేులుగా మారారు. 
• రాష్టంాలో అనిి ప్రథసిితులు ముఖ్యమంత్రరక ివయత్రరేకంగా ఉని కాలం నిబ్ంధ్నలు చట్టబ్దధమెనైవ ేఅని స ప్రంకోరుట  

చెపపింది.  
•  ఈ తీరుప లో తలెంగాణలో కొనస్ాగుతుని ముల్కీ నిబ్ంధ్నలు రాజాయంగంలోని చట్టబ్దధమెైనవే అని పేరకీనిది. 
• ఈ తీరుపన  స్ాాగత్రంచన ముఖ్యమంత్రర పి.వి.నరసింహ్మరావు “స ప్రంకోరుట  నిరణయ్ం ఈ సమసయ ప్ట్ు  సందేహ్మనికి, 

వివాదానికి తావులేని వాయఖ్ాయనానిి ఇచచంది” అని హరషం వయకుంచశేారు.  
• ముఖ్యమంత్రర ఇచచన ఈ సేటట్ మెంట్ తో ఆంధ్రలో జె ైఆంధ్ర ఉదయమం పరా రంభ్మెైంది. 
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• దీంతో స ప్రంకోరుట  తీరుపనకు వయత్రరకేంగా ఆంధ్రపరా ంతంలో విదాయరుి లు సమెాలు, సమావేశాలు నిరాహించడం 
పరా రంభంచారు. 

• ఇట్ువంట్ ిసమయ్ంలో అకోట బ్ర్ 24న ముఖ్యమంత్రర అధికార ప్రయట్నపెై ఏలూరు సందరథశంచగా అకీడ్డ 
విదాయరుి లు పి.వి.ని అవమానప్రథచారు. 

• 1972 నవంబ్ర్ 27న ప్రధానమంత్రర శీిమత్ర ఇందరిాగాంధ ీప్ంచసూతర ప్థకంన  పారుమెంట్ ఉభ్య్ సభ్లలో 
ప్రకట్ించడం జరథగథంది. 

పంచసూతర పథకం (1972) 

1. ముల్కీ నియ్మాలు తెలంగాణ పరా ంతంలో నాన్ గజెిట్ెడ్ ఉదయ యగాలకు, తహసిలాద రు, అసిసెటంట్ సరజన్, జూనియ్ర్ 
ఇంజనీరు ప్దవులకు వరథుస్ాు యి. సచవాలయ్ం, శాఖ్ాధపి్తుల కారాయలయ్ాలు,మిగతా ఉమాడ్డ కారాయలయ్ాలలోు  
ప్రత్ర మూడు ఉదయయగాలలోు  ఒక ఉదయయగానిక ికూడ్ా వరథుస్ాు యి.  

2. ఈ రక్షణలు రాజధాని అయిన హ ైదరాబ్ాద  నగరంలో 1977 సంవతురం చవరథ వరకు, మిగతా తలెంగాణ 
జిలాు లలో 1980 సంవతురం చవరథ వరకు అమలు జరుగుతాయి.  

3. ఉభ్య్ పరా ంతాలలోు  ఉదయ యగులకు తగథన ప్రమోష్న్ అవకాశాలు కలిపంచేంద కు వివిధ్ ఉదయ యగాలన  మొదట్ ిలేక 
రెండవ గెజిట్డె్ స్ాి యి వరకు పరా ంతీయిీకరణ చేయ్డం జరుగుతుంది. 

4. స్ాంకేత్రక, వృత్రుప్రమెైన విదాయలయ్ాలతో సహ్మ నగరంలోని అనిి విదాయలయ్ాలలోు  ప్రస ు తం తెలంగాణ పరా ంత 
విదాయరుి లకు లభంచ ేస్ాి నాలకంట్ే అదనంగా కొనిి స్ాి నాలు సృషిటంచడం జరుగుతుంది. కొతుగా సృషిటంచన స్ాి నాలు 
బ్ేష్రతుగా ఏ పరా ంతం వారెనైా ప ందవచ చ.  

5. జంట్నగరాలలో ఆంధ్ర, తలెంగాణ రెండు పరా ంతాలకు చెందని ఉమాడ్డపో ల్కస బ్లగాలు ఉంట్ాయి. 

• ప్ంచసూతర ప్థకంపెై గౌతులచచని సపందిసూు  “మహ్మరాజుకి మనవి చేస కుంట్ ేమరథ రెండు దెబ్బలు వయే్మని” 
స్ామెతకు సరథపో యినట్ుు గా ఈ ప్ంచసూతర ప్థకం ఉంద ిఅని పేరకీనాిడు.  

• ప్ంచసూతర ప్థకానిి వయత్రరేకంిచన తలెంగాణ పరా ంత ఎం.పి.లు ,జి.య్స్. మలేోీట్ ే
• మలిుఖ్ారుజ న్ 
• రామకృష్టాణ రెడ్డి 
• గంగారెడ్డి 
• 1972 డ్డశంబ్ర్ 7న ఆంధ్ర ఉదయ యగులు నిరవధిక సమెాన  పరా రంభంచారు. తరువాత్ర కాలంలో 1973 మారథచ 25న 

108 రోజుల సమెాన  విరమించారు) 
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రాష్్టరపత్ర పాలన 

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

• 1973 జనవరథ 18న భారత రాష్టపా్త్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాష్టపా్త్ర పాలన విధించాడు. 
• ఈ రాష్టపా్త్ర పాలనాసమయ్ంలో రాష్ట  ాశాసనసభ్న  రద చయే్డ్ానికి బ్ద లుగా అనిశ్చచత సిిత్రలో ఉంచారు. 
• ఈ సమయ్ంలో ఆంధ్రప్రదశే్ రాష్ట  ాగవరిర్- ఖ్ండూభాయ్ దశేాయ్. 
• గవరిరు సలహ్మదారులుగా నియ్మించబ్డ్డనవారు- హ చ్.సి.శరథన్, వి.కె.రావు 

తెలంగాణ సంఘరషణ సమిత్ర మహాసభ 

• తెలంగాణ సంఘరషణ సమిత్ర ఆధ్ారయంలో తెలంగాణ మహ్మసభ్న  1973 ఫబి్రవరథ 2న హ దైరాబ్ాదయు న  
కేశవమెమోరథయ్ల్ హ సైూీల్ లో నిరాహించడం జరథగథంది. 

• ఈ సభ్కు అధ్యక్షత వహించనది - జగనమాహన్ రడె్డి   
• ఈ సభ్లో వాజ్ పయేి మాట్ాు డుతూ ఆంధ్రప్రజలు సేిహప్ూరాకంగా విడ్డపో వాలని అన కునిప్ుపడు వారథని ఏ 

శకిుకూడ్ా నిరోధించలేదని తలెంగాణ ఆంధ్ర రాజీ కాయ కరేంగథ ఇందిరాజీ) పరేకీనాిడు. 
• ఇట్ువంట్ ిసమయ్ంలో కేందరహ ంశాఖ్ామంత్రర ఆరు సూతరా ల ప్థకానిి రూప ందించాడు. 
• 1973 సెపెటంబ్ర్ 21న ఆరుసూతరా ల ప్థకానిి ప్రకట్ించారు. 
• ఆరు సూతరా ల ప్థకంన  రూప ందించడంలో కీలకపాతర పో షించనవారు : కె.సి.ప్ంత్ (కేందర నీట్ిపారుదల, విద యత్ 

శాఖ్ామంత్రర) 
• తెలంగాణ పరా ంతానికి చెందని మలిుఖ్ారుజ న్, ఎం.ఎం.హష్ం తప్ప ఆ రోజు ఢడల్కులో ఉని పారుమెంట్ సభ్ుయలందరు 

కూడ్ా ఆరు సూతరా ల ప్థకానిి సమరథిసూు  ఒక సంయ్ుకు ప్రకట్న చేశారు. 

ఆరు సూతరర ల పథకం 

1. రాష్టంాలో వెన కబ్డి పరా ంతం అభవృదిధక ిమరథయ్ు రాజధాని అభవృదిధక ిప్రతేయకమెనై నిధ్ లు కేట్ాయించాలి. దీని 
కొరకు ఒక రాష్ట  ాస్ాి యి ప్రణాళికా బ్ో రుి న , వనె కబ్డ్డన పరా ంతాలకు ఉప్సంఘాలు నియ్మించాలి 

2. రాష్టంాలో ముఖ్యంగా రాజధాని నగరంలో, ఉనిత విదాయ వసతులన  పెంచ ట్కెై ఒక కేందీరయ్ విశావిదాయలయ్ానిి 
స్ాి పించాలి. 

3. ఒకనిరటణతస్ాి యి వరకు ప్రభ్ుతా ఉదయ యగాల నియ్ామకం విష్య్ంలో స్ాి నికులకే పరా ధానయత ఇవాాలి.  
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4. ఉదయయగుల సమసయలన  ప్రథష్ీరథంచడ్ానికి ఒక అడ్డానిసేటటా్ివ్ ట్ిరబ్ుయనల్ న  నియ్మించాలి. ఇట్ువంట్ ిట్ిరబ్ుయనల్ 
ఇచచే నిరణయ్ాలన  రాష్ట  ాప్రభ్ుతాం విధగిా అమలుప్రచాలి 

5. పెైన వివరథంచన సూతరా లన  అమలు చేయ్ుట్లో వచచే సమసయలన  అధిగమించడ్ానికి భారత రాజాయంగానిి 
సవరథంచ ేఅధకిారానిి రాష్టపా్త్రకి కలిగథంచాలి. 

6. పెైన సూచంచన వాట్ిని అవలంబించనచ  ోముల్కీ నిబ్ంధ్నలు, తెలంగాణ పరా ంతీయ్ కమిట్ ికొనస్ాగథంప్ు రద ద  
అవుతాయి. 

ఆరుసూతరర ల పథకం - తెలంగాణకు అన్రయయం 

1. ఈ ఆరుసూతరా ల ప్థకం వలన కేందర ప్రభ్ుతాం రాష్ట  ాఅవతరణ సందరభంగా తెలంగాణ ప ందిన అనిి హ్మమీలన  
కేందర ప్రభ్ుతాం రద ద  చసేింది. 

2. ముల్కీ నిబ్ంధ్నలు రద ద  అయిపోయ్ాయి 
3. 1958లో ఏరాపట్ు అయిన తలెంగాణ పరా ంతీయ్ సంఘం రద ద  అయియంది. 
4. తెలంగాణ, ఆంధ్ర పరా ంత ఆదాయ్ వయయ్ాలు బ్డ్ెజట్లు  విడ్డవిడ్డగా చూపాలని నియ్మం కూడ్ా రదదయింది. 
5. తెలంగాణలో స్ాి నికులుగా గురథుంప్ు ప ందట్ానికి సిిర నివాసం 15సం|| కాలం న ండ్డ 4 సం॥ కాలానిక ితగథొంది. 
6. ఇప్పట్ివరకు అకమింగా చరేథన ఆంధ్ర ఉదయ యగులన  సకమిమెనైవిగానే గురథుంచాలిు వచచంది. 
7. పరా ంతీయ్ సంఘం రద ద తో తలెంగాణ భ్ూములకు రక్షణ లేకుండ్ా పో యింది. 
8. పరా ంతీయ్ సంఘం స్ాి నంలో పరా ంతీయ్ అభవృదిధ  బ్ో రుి  ఏరపడ్డంది. దీని వలన ఎట్ువంట్ ిలాభ్ం లేద .  

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

• పరా ంతీయ్ సంఘం, ముల్కీ నిబ్ంధ్నలతో సహ్మ సరాం పో గకట్ుట కునాిరు.  
• గతంలో వలనే 6 సూతరా ల ప్థకం కూడ్ా అమలుకు నమచ కోలేకపో యింది. 

రాజ్యంగ్ సవరణ- పరరసిడెన్షషయల్ ఆరడర్  

• ఆరు సూతరా ల ప్థకానికి చట్టబ్దధత కలిపంచే ఉదేదశంతో రాజాయంగానిి సవరథంచ (రాజాయంగ 32వ సవరణ) రాష్టపా్త్రకి 
ప్రతయేక అధికారాలివాడం జరథగథంది. 

• దానిని విప్ుల్కకరథసూు  భారత రాష్టపా్త్ర అకోట బ్ర్ 18, 1975న జి.ఎస్.ఆర్ 524(ఇ) సంఖ్యగల ఒక ఉతురువున  
జారట చశేాడు. దనీిన ే'పెరసడి్ెనిషయ్ల్ ఆరిర్' అని అంట్ారు. 
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పరరసిడెన్షియల్ ఆరడర్: సిబ్బంది న్షయమకాల పద్దత్ర  

• సిబ్బంద ినియ్ామకాలకు సంబ్ంధించ పాట్ించవలసిన అంశాలన  నిరేదశ్చసూు  రాష్ట  ాప్రభ్ుతాం జి.వో 674, అకోట బ్ర్ 
20, 1975 రోజున జారట చేసింది. ముఖ్ాయంశాలు: 

1.లోకల్ కేడరుు , లోకల్ ఏరయిాల న్షరాా రణ:  

ఎ) ఒక జిలాు లోని ప్రభ్ుతా కారాయలయ్ాలు, సంసిలలో ఉండ్ే LDC స్ాి యి వరకు ఉదయ యగాలనీి జిలాు  స్ాి యి 
కేడరువుతాయి. 

ఈ స్ాి యి నియ్ామకాలకు 'ప్రత్ర జిలాు  ఒక లోకల్ ఏరథయ్ా' అవుతుంది.  

బి) ఒక జోనము  ప్రభ్ుతా కారాయలయ్ాలు, సంసిలలో ఉండ్ే LDC స్ాి యికంట్ే ఎకుీవస్ాి యిగల నాన్ గెజిట్ెడ్ 
ఉదయ యగాలు, కొనిి నిరటణత గెజిట్ెడ్ ఉదయ యగాలనీి జోన్ స్ాి యి కేడరుు  అవుతాయి. 

ఈ నియ్ామకాలకు 'ప్రత్ర జోన్ ఒక లోకల్ ఏరథయ్ా' అవుతుంది.  

సి) అవసరం అయితే ఒక జిలాు  స్ాి యి కేడరు ఒకట్ికంట్ే ఎకుీవ జిలాు లకు విసురథంప్చేయ్వచ చ. అదేవిధ్ంగా ఒక 
జోన్ స్ాయి కేడరన  ఒకట్ి కంట్ే ఎకుీవ జోను కు విసురథంప్జేయ్వచ చ.. 

* వీట్ిని 'మల్కట జోనల్ కేడరుు ' అంట్ారు 

2.  బ్దిలీలు : ఒక లోకల్ ఏరథయ్ా న ండ్డ మరకక లోకల్ ఏరథయ్ా మధ్య, అలాగే పెరసిడ్ెనిషయ్ల్ ఆరిర్ ప్రథధిలో 
ఉనిట్ువంట్ి, లేనట్ువంట్ి సంసిల మధ్య కొనిి నిరటణత ప్రథమితులలో సిబ్బంది బ్దిల్కలకు అవకాశం ఉంట్ుంది.  

3. జోను  వరీీకరణ:   రాష్ట ంాలోని 23 జిలాు లన  6 జోన ు గా వరటొకరథంచట్ం జరథగథంది.  

4. లోకల్ కేండిడేట్:  స్ాధారణంగా ఒక లోకల్ ఏరథయ్ాలో కనీసం 4 సంవతురాల నివాసం కలొిన ప్రత్ర వయకిు ఆ 
ఏరథయ్ాలో లోకల్ కేండ్డడ్ేట్ అవుతాడు.  

5. లోకల్ కేండిడేట్కు రిజర్్ చేయబ్డిన ఉదయ యగాల పరమిితులు:  

ఎ) జిలాు  స్ాి యి కేడరుు  : 80 శాతం  
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బి) జోనల్ స్ాి యి కేడరుు  :  ఇంద లో అనిి నాన్ గెజిట్ెడ్ ఉదయ యగాలు : 70 శాతం ,నిరటణత గెజిట్ెడ్ స్ాి యి ఉదయ యగాలు 
: 60 శాతం 

ముఖ్య విష్టయాలు  

1. లోకల్ అభ్యరుి ల కొరకు రథజర్ా చసేిన ఉదయయగాలు పో గా మిగథలినవి అనీి ఓపనె్ కాంపటి్ీష్న్ దాారా భ్రటు కావాలి.  
2. అవి నాన్ లోకల్ అభ్యరుి ల కొరకు రథజర్ా కావట్ానిక ివీలులేద . 
3. వీట్కిి లోకల్ మరథయ్ు నాన్ లోకల్ అభ్యరుి లందరూ అరుు లే. 

పరరసిడెన్షషయల్ ఆరడర్ వరితంచన్ష కారాయలయాలు, సంసథలు - 

• రాష్ట ాసచవాలయ్ం  
• శాఖ్ాధపి్తుల కారాయలయ్ాలు  
• రాష్ట ాస్ాి యిగల ఇతర కారాయలయ్ాలు  
• భారట అభవృదిధ  పరా జకెుట లు  
• ప్రతయేక కారాయలయ్ాలు, 
• పో ల్కస  శాఖ్లోని కొనిి ఉదయ యగాలు.  
• ప్రథధలిోకి రాకపోయినప్పట్కిి నియ్ామకాలు చసేేట్ప్ుపడు రాష్టంాలోని వివిధ్ పరా ంతాలకు నాయయ్బ్దధమెైన వాట్ా 

(equitable share) లభంచాలన ేసపష్టమెనై నిబ్ంధ్న ఉంద.ి 
• ఈ నియ్ామకాలు ఏ విధ్ంగా జరథగథనా అనిి పరా ంతాలకు సమనాయయ్ం జరథగే విధ్ంగా చూడ్ాలని రాష్ట  ాప్రభ్ుతాం 

నవంబ్ర్ 1, 1975న జారటచేసని 728 జీవోలో పరేకీంది. 

జయభారత్ ర డిడ  కమిటీ (ఆఫీసర్్ కమిటీ) రిపో రు్  

• 1975 అకోట బ్ర్ లో వెలువడ్డన రాష్టపా్త్ర ఉతురుాలలో ఆంధ్రపరా ంత వాళ్ళకు ప్రయోజకరమెనై అంశాలన  అమలుచేస ి
తెలంగాణ పరా ంతానికి అన కూలమెనై అంశాలన  అమలు చయే్లేద . 

• ఈ ఉతురుాలు ఏ మాతరం అమలు చయే్కపో వడం వలన తలెంగాణ పరా ంతీయ్ులకు కింది స్ాి యి 4 ఆదయయగాలలో 
కూడ్ా అనాయయ్ం జరథగథంది.  

• ఈ రాష్టపా్త్ర ఉతురుాలన  సకమింగా అమలుచయే్ాలని తలెంగాణ ఎన్.జి.ఓ ఉదయ యగుల సంఘం ముఖ్యమంత్రర 
రామారావుకు వినత్ర ప్తరం సమరథపంచారు 
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• ఈ ఎన్.జి.ఓ ఉదయ యగసంఘం చసేిన వినతులకు సపందించన ఎన్.ట్ి. రామారావు ఐ.ఎ.ఎస్ అధకిారథ జయ్భారత్ 
రెడ్డి  నాయ్కతాాన ముగుొ రు ఐ.ఎ.ఎస్ అధికారులతో 1984లో ఒక కమిట్ీని నియ్మించారు 

• ఈ కమిట్కీి అధ్యక్షుడు : జయ్భారత్ రడె్డి  (ఐ.ఎ.ఎస్)  
• సభ్ుయలు: అమర్ నాథ్ (ఐ.ఎ.ఎస్), ఉమాప్త్ర (ఐ.ఎ.ఎస్) 
• రాష్టపా్త్ర ఉతురుాలకు విరుదధంగా 58, 962 మంది స్ాి నికతేరులు ఉదయ యగాలు ప ందారని ఈ కమిట్ీ 36 పజేీల 

నివదేికన  ప్రభ్ుతాానిక ిసమరథపంచంది.  
• సహజంగానే తలెంగాణకు నాయయ్ం జరథగ ేఅంశాలన  తొకిీ పటె్టడ్ానిక ిఅలవాట్ు ప్డ్డన ఆంధ్రపాలకులు మరో 

ఐ.ఎ.ఎస్ అధకిారథ స ందరేష్న్ నాయ్కతాంలో మరో కమిట్ీని వేసింది. 
• కొదిద  కాలంలోన ేఈ కమిట్ీ కూడ్ా తన నివదేికన  ప్రభ్ుతాానికి సమరథపంచంది. 
• జయ్భారత్ రడె్డి  కమిట్ీ, స ందరషే్న్ కమిట్ీల సిఫారస ల ఆధారంగా 1985 డ్డశంబ్ర్ 30న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట  ా

ప్రభ్ుతాం 610 జీ.వో న  వలెువరథంచంది.  
• ఈ 610 జీ.వో 1986 మారథచ 31 నాట్కిి అమలు కావాలని ఆ జీ.వో లోన ేపేరకీనాిరు. 
• వాసువంలో ఈ 610 జీ.వో ఇప్పట్ ివరకు అమలు కాలేద . 

జి.వో.610-ముఖ్ాయంశాలు  

• డ్డసెంబ్ర్ 30, 1985న జారట అయిన జీవో 610, మార్చ 31, 1986 నాట్ిక ిఅమలు కావాలని తలెియ్జసే ు ంది. 

స్ారాంశం- పరధరన అంశాలు: 

1. పెరసడి్ెనిషయ్ల్ ఆరిర్ అమలులోకి వచచన రోజు న ండ్డ జి.వో. 610 జారట అయియయనాట్ికి తలెంగాణా పరా ంతంలోని 
జిలాు లోు , జోనులో నిబ్ంధ్నలకు వయత్రరేకంగా నియ్మించబ్డ్డన నాన్ లోకల్ ఉదయయగస ు లందరథని వారథ సాసిలాలకు 
మారథచ 31, 1986లోగా ప్ంపంిచాలి.వారథని బ్దిల్క చయే్ుట్కు వీలుగా ఆయ్ా పరా ంతాలలో అవసరమెతైే అదనప్ు 
(సూప్ర్ నూయమరరట) ఉదయ యగాలన  కలిపంచాలి. 

2. జూరాల, శీశి ైలం ఎడమకాలువ, శీిరాంస్ాగర్ పరా జకెుట ల కొరకు నాన్ గజెిట్ెడ్ కడేరులో నియ్మించన 
స్ాి నికతేరులదరథని వారథక ిసంబ్ంధించన జోను కు బ్దిల్క చయే్ాలి.  

3. రాష్ట ాసచవాలయ్ం, శాఖ్ాధపి్తుల కారాయలయ్ాలు ఇతర రాష్టసా్ాి యి కారాయలయ్ాలలో ఉండ్ే ఉదయ యగాల 
నియ్ామకంలో అనిి లోకల్ కడేరుకు (అంట్ ేఅనిి పరా ంతాలవారథకి) సమనాయయ్ం 

4. బ్ో గస్ సరథటఫకిటె్ు  దాారా తలెంగాణ పరా ంతప్ు ఎంపాు య్ మెంట్ ఎకేుచంజ్ లో పేరు నమోద  చసేి  అకమింగా 
ఉదయయగాలు సంపాదించన స్ాి నికేతరులకు వయత్రరేకంగా చరయలు తీస కోవాలి. 



తెలంగాణ ఉద్యమం-రాష్్టర ఏరాాటు 
Static GK- స్ా్ టిక్ అంశాలు (గ్రూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు) 
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5. అకిమ నియ్ామకాలు, ప్రమోష్నుకు వయత్రరకేంగా తలెంగాణ పరా ంతప్ు అభ్యరుి లు చసే ీని అప్పళ్ళనిింట్ిని 
మారథచ 31, 1986లోగా ప్రథష్ీరథంచాలి. 

6. వివిధ్ లోకల్ ఏరథయ్ాలు, కడేరు మధ్య సిబ్బంద ిబ్దలి్కలన  విచచలవిడ్డగా చేయ్రాద  
7. పెరసడి్ెనిషయ్ల్ ఆరిర్ అమలులోనికి వచచనప్పట్ ిన ండ్డ జరథగథన నియ్మకాలు ప్రమోష్న ు  అనిింట్ిని 

ప్ున:ప్రథశీలించాలి. ఈ ప్నిని రాష్ట  ాసచవాలయ్ంలోని విభాగాలు జూన్ 30, 1986 లోగా  ప్ూరథుచేయ్ాలి... 
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