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Gentlemen's Agreement 1956 -పెద్ద  మనుష్టుల ఒపాంద్ం 1956 

• ఈ ఒప్పందం ఢలీి్లలోని హ దై్రాబాద్ హౌజ్ (ప్సా్తు త ఆంధ్భావన్)లో 1956 ఫిబవార ి20న జరగింిద్ి. 
• ఈ ఒప్పందంనే పెదదమనతషుల ఒప్పందం (లేద్ర) జ ంటలి్ మనె్ అగిిమెంట్ అందతరు.  
• ఈ ఒప్పందంపెై ఆంధ్రానతండ ి- నలుగురు నరయకులు, తలెంగాణర నతండి 4గురు నరయకులు స్ంతకం చశేారు.  

 తెలంగాణ నాయకులు : 

1. బూరుు ల రామకృష్ాా రావు (హ దై్రాబాద్ సి.ఎమ్.) 
2. క .వి. రంగార డిి  (ఎక సైజ్ శాఖ మంత్రా) 
3. మరిి చనెరార డిి  (వయవసాయ, పౌర స్రఫరాల మంత్రా) 
4. జ .వి.నరిైంగరావు (హ దైరాబాద్ పీససీీ) 

 ఆంధ్ర నాయకులు :  

1. బెజవాడ గోపాల్ ర డిి  - (ఆంధ్ ాసి.ఎమ్.) 
2. నీలం స్ంజీవర డిి  (ఉప్ముఖయమంత్రా)  
3. స్రాద ర్ గౌతు లచ్చనా (స్వతంతా పారటీ) 
4. అలలీ రి స్తయనరరాయణ రాజు (ఆంధ్ా రాషీర పసీీసీ) 

  

పెద్ద  మనుష్టుల ఒపాంద్ంలోని అంశాలు: 

1. రాషీర క ంద్రాకృత, సాధ్రరణ పాలనర ఖరుచ తలెంగాణ, ఆంధ్ ాపాాంతరలు ద్రమాష్ా ప్ాకారం భరించరలి. తెలంగాణ 
పాాంతప్ు మిగులు ఆద్రయాలు తలెంగాణ అభివృద్ిి  కోస్ం రజిర్వ చసేి ఉంచరలి. ఈ ఏరాపటునత ఐదత స్ంవతైరాల 
అనంతరం ఒకవళే తలెంగాణ పాాంత శాస్న స్భుయలు కోరిత ేస్మీక్ించరలి. 

2. తెలంగాణ పాాంత శాస్న స్భుయలు స్ూచంచన ప్దదతులన ేతలెంగాణలో మధ్య నిషదేం అమలుకావాలి.  
3. తెలంగాణలో ప్సా్తు తం ఉనా విద్రయసౌకరాయలోీ  తెలంగాణ విద్రయరుు లక  అవకాశాలు ఇవావలి. వాటిని మరింత 

అభివృద్ిిప్రచరలి. తెలంగాణలోని కాలేజీలు, సాంక త్రక విద్రయలయాలోీ  ప్వాశేాలు క వలం తలెంగాణ విద్రయరుు లకు 
మాతామ ేఉండరలి. అద్ి కాని ప్క్షంలో రాషీరం మొతుం మీద ప్ాత్ర విద్రయలయంలో మూడింట ఒకవంతు (1/3) 
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సాు నరలు తలెంగాణ విద్రయరుు లకు అంద్ించరలి. ఈ ర ండింటలీ  ఏద్ి తెలంగాణ విద్రయరుు లకు మలేు కలుగజ స్తు ంద్ో  ఆ 
నిరాయం తీస్తకోవాలి. 

4. ఇప్ుపడు రాషీరం ఏరాపటువలీ ఉద్ోయగాలు తొలగించ్వలసి వసేు , ర ండు పాాంతరలోీ  జనరభా ద్రమాష్ా ప్ాకారం 
తొలగించరలి. 

5. తదతప్రి ఉదో్యగ నియామకాలు ర ండు పాాంతరల జనరభానత పాాత్రప్ద్కిగా చేస్తకుని జరగాలి. 
6. పాలనర నరయయవయవహారాలోీ  ప్సా్తు తం తలెంగాణలో అమలులో ఉనా ఉరదద నత ఇలాగ  ఐదతస్ంవతైరాలు 

కొనసాగించరలి. రటజనల్ కౌనిైల్ ఈ అంశానిా ప్ునస్ైమీక్ించరలి. ప్ాభుతవ ఉద్ో యగ నియామకాలు 
చేస్తకునటేప్ుపడు, తలెుగు భాష్ా ప్రజిఞా నం తప్పనిస్రిగా ఉండరలన ేనియమం ఉండరాదత. అయితే ఉదో్యగంలో 
చేరని తరువాత ర ండు స్ంవతైరాలలో నిర దశిత తెలుగు పాావీణయతర ప్రటక్షలో ఉతీురుా లు కావాలి.  

7. తెలంగాణరవారు తమ జనరభా ద్రమాష్ాకు అనతగుణంగా ఉద్ోయగాలు ప ంద్ేందతకు సాు నిక నియమాలు రదప ంద్రలి. 
ఉద్ర: 12 ఏండుీ  ఆవాస్ం లాంటివి. 

8. తెలంగాణ పాాంతంలోని వయవసాయ భూమి అమమకాలు తలెంగాణ రటజనల్ కౌనిైల్ నియంతణాలో ఉండరలి. 
9. తెలంగాణ పాాంత అవస్రాలనత, ఆవశ్యకతలనత దృషిీలో ఉంచ్తకొని ద్రని స్రవతోముఖాభివృద్ిి  కోస్ం,రటజనల్ 

కౌనిైల్ ఏరాపటు చయేాలి.  
10. రటజనల్ కౌనిైల్ లో 20 మంద్ ిస్భుయలుండరలి. ఈ శాస్న స్భుయలనత క ంద్ి విధ్ంగా కౌనిైల్ లకు తీస్తకోవాలి.   

• తొమిమద్మింద్ ిస్భుయలు తలెంగాణలోని తొమిమద్ి జిలాీ లకు పాాత్రనిధ్యం వహ ంచే శాస్నస్భుయలు ఉండరలి. వీరిని 
తెలంగాణ పాాంత జిలాీ ల శాస్నస్భుయలు జిలాీ లవారటగా ఎనతాకోవాలి.  

• ఆరుగురు తెలంగాణ పాాంత శాస్న స్భుయలు లేక పారీమెంట్ స్భుయలు ఉండరలి. వీరిని తలెంగాణ పాాంత శాస్న 
స్భుయలందరద కలిసి ఎనతాకోవాలి. 

• 5గురు స్భుయలు శాస్నస్భకు బయటవిారు ఉండరలి. ఈ 5గురు తలెంగాణ శాస్నస్భుయలతో ఎంపిక చసే్తకోవాలి. 
వీర కాక, తలెంగాణ పాాంత మంతుాలందరద ఈ కౌనిైల్ లో మంెబరుీ గా ఉంటారు.  

• ముఖయమంత్రా లేద్ర ఉప్ముఖయమంత్రా ఎవరు తలెంగాణకు చెంద్ిన వార సతే వారు ఈ కౌనిైలకు అధ్యక్షత వహ ంచరలి. 
మంత్రామండలిలోని ఇతర కాయబినెట్ మంతుాలు ఆహావనితులుగా ఉండవచ్తచ. 

 11. రిజనల్ కౌనిైల్ చ్టీబదదస్ంస్ుగా ఉండరలి. ఇంతకుముందత పేరకొనా అంశాలపెై నిరాయాధ్ికారం ఉండరలి. 

• ప్ాణరళిక అభివృద్ిి , సాగునీటి పాాజ కుీ లు, ఇతర పాాజ కుీ ల విషయమెై సాధ్రరణ ప్ాణరళికలో భాగంగా పారశిాిమిక 
అభివృద్ిద , తలెంగాణ పాాంతప్ు ఉద్ోయగనియామకాల విషయంలో నిరాయాధ్కిారం ఉండరలి.  

• ఏద్ెైనర అంశ్ంపె ైరటజనల్ కౌనిైల్ కు రాషీర ప్భాుతరవనిక  మధ్య అభిపాాయ భేద్రలుంట ేఆ అంశానిా భారత 
ప్ాభుతరవనిక  నివదే్ించరలి. భారత ప్ాభుతవ నిరాయమ ేఅంత్రమ నిరాయం. 
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  12. మంత్రామండలిలో 60:40 శాతంగా ఆంధ్ాపాాంతీయులు తెలంగాణ పాాంతీయులు ఉండరలి. తెలంగాణకు చెంద్ిన 
40 శాతంలో కచచతంగా తెలంగాణ పాాంత ముసిీ ం శాస్నస్భుయడు ఉండరలి. 

13. ముఖయమంత్రా ఆంధ్ా పాాంతం నతంచ ఉంటే, ఉప్ ముఖయమంత్ర ాతెలంగాణ పాాంతం నతంచ ఉండరలి. ముఖయమంత్ర ా
ప్దవిలో తలెంగాణ పాాంతీయులు ఉంటే, ఉప్ముఖయమంత్రా ప్దవిలో ఆ పాాంతీయులుండరలి. క ంద్ ిశాఖలలో 2 
శాఖలు తప్పనిస్రిగా తలెంగాణ వారిక  క టాయించరలి. 1.హ ం శాఖ 2. ఆరిుక శాఖ, 3. ర వినూయ, 4. ప్ాణరళిక 
అభివృద్ిి , 5. వాణజియం -ప్రశి్మిలు 

14.  హ ైదరాబాద్ ప్దా్ేశ్ కాంగ సి్ అధ్యక్షులు 1962 వరకు ప్తాేయకప్ాద్శే్ కాంగ సి్ కమిటీ ఉండరలని అభిపాాయ ప్డరి రు. 
ఆంధ్ాపాాంత ప్దా్ేశ్ కాంగ ిస్ కమిటీ అధ్యక్షునిక  ఈ విషయంలో ఎటువంటి అభయంతరం ఉండకలడదత. 

ఈ చ్రచలలోీ  ర ండు అంశాలపెై ఏకాభిపాాయం కుదరలేదత. కొతుగా ఏరపడనతనా రాషీరం పేరు ఒక అంశ్ం కాగా, 
హ ైకోరుీ కు స్ంబంధ్ించన అంశ్ం మరకకటి. 

1. తెలంగాణ పాాంత ప్తా్రనిధ్తలు రాష్ాీ ర నిక  ఆంధ్ ాతలెంగాణ అని పేరు పటెాీ లి అనరారు. (ఇద్ి ముసాయిద్ర బిలుీ లో 
ఉనాద్ి). ఆంధ్ాపాాంత ప్తా్రనిధ్తలు జఞయింట్ సలెెకీ్ట కమిటీ స్ూచంచన ఆంధ్పా్దా్ేశ్ అనే పరేు ఉండరలనరారు. 

2. గుంటూరులో హ ైకోరుీ  బెంచ్, హ ైదరాబాదతలో ప్ధా్రనపీఠం ఉండరలని తెలంగాణ పాాంత ప్తా్రనిధ్తలు అనరారు. 
గుంటూరులో బెంచ్ ఉండనవస్రం లేదని, హ ైకోరుీ  హ దైరాబాదతలోనే ఉండరలని ఆంధ్ాపాాంత ప్తా్రనిధ్తలు 
అనరారు.  

• 1956 ఫిబావరి 20న చసేిన పె ై14 అంశాల ప్ాకటననత పెదదమనతషుల ఒప్పందం అని పరేకొంటారు.  
• ఆ తరువాత క ందా ప్భాుతవం పదెదమనతషుల ఒప్పందంనత 'నోట్ ఆన్ సఫే్ గార్డ్స్ పరపో జ్డస  ఫర్డ్ ది. తెలంగాణ ఏరియా' 

అన ేప్తాం తయారుచసేి 1956 ఆగస్తీ  10న పారీమెంట్ లో ప్వాేశ్పటెిీంద్ి. 
• ఈ నోట్ ఆన్ సఫే్ గారి్్ లో పాాంతీయ మండలిని పాాంతీయసాు యి స్ంఘంగా మారచి అధ్కిారాలనత కుద్ించరరు. 
• రాజ్డ బహద్ూర్డ్ గౌర్డ్ అడగిని ప్శా్ాకు జవాబుగా క ందపా్ాభుతవం ఈ ఒప్పంద్రనిా నోట్ ఆన్ సఫే్ గారి్ పరేుతో 

పారీమెంటులో ప్వాేశ్పెటిీంద్ి. 

  

తెలంగాణ పరా ంతీయ సంఘం (టి.ఆర్డ్.సి.)  

• పెదద  మనతషుల ఒప్పందంలో భాగంగా తలెంగాణ పాాంతరనిక  తెలంగాణ పాాంతీయ స్ంఘానిా ఏరాపటు చేయడరనిక  
క ందా ప్భాుతవం ఆంధ్పా్ాద్శే్ పాాంతీయ కమిటీ ఆరిర్-1958ని జఞరట చసేింద్ి. 
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• ఈ చ్టీం ఆంధ్పా్దా్ేశ్, ప్ంజఞబ్ రాష్ాీ ర లలో పాాంతీయ కమిటలీ ఏరాపటునత ప్తా్రపాద్ించంద్ి. 
• 1958లో రాషీరప్త్ర ఉతురువ ద్రవరా ఆంధ్పా్ాద్శే్ లో తెలంగాణ పాాంతీయ కమిటనీి ఏరాపటుచశేారు. 
• ఆంధ్పా్ాద్శే్ తొలి ముఖయమంత్రా నీలం స్ంజీవర డిి  తలెంగాణ పాాంతీయ కమిటకీ  కారయవరాు నిా ఏరాపటు చేయలేదత. 
• తెలంగాణ పాాంతీయ కమిటకీ  1958లో చ్టీబదిత లభించనప్పటకి  నీలం స్ంజీవర డిి  ద్రనిని ప్టిీంచ్తకోలేదత.  
• ద్రమోదరం స్ంజీవయయ ముఖయమంత్రగాా ఉనాప్ుపడు తలెంగాణ పాాంతీయ కమిటీక  కారయవరాు నిా నియమించరడు. 

అధ్యక్షులు  ఉపాధ్యక్షులు కాలం  

క . అచ్తయత్ ర డిి మస్ూమాబగేం 1960-1962 

 టి. హయగటవిాచరర ి రంగార డిి 1962-1967 

జ . చకకాొరావు కోద్రట ిరాజమలుీ  1967-1972 

కోద్రట ిరాజమలుీ   స్యయద్ రహమత్ అల్ల  1972 

  

మిగ్ులు నిధ్ులకు సంబంధించి టి.ఆర్డ్.సి. పనితీరు:  

• 1956 నతండి 1959 వరకు ప్భాుతవం తలెంగాణలో చేయాలిైన ద్రనికనరా తకుొవ వయయం చసేిందని టి.ఆర్.సి. 
తన నివేద్కిలో పరేకొంద్ి. 

• 1961లో తలెంగాణ శాస్నస్భుయలు రటజనల్ కమిట ీమిగులు నిధ్తల గూరిచ ప్శాిాంచ్గా ప్భాుతవం తెలంగాణ 
మిగులు నిధ్తలు 10.7 కోటుీ  అని 1961 ఆగషుీ లో పేరకొంద్.ి  

• 1961 వరకు ఉనా మిగులు నిధ్తలనత ఈ ఐద్రరు స్ంవతైరాలలో తలెంగాణ పాాంతంలో ఖరుచ చేయాలని 
పాాంతీయ స్ంఘం తీరామనించంద్ి. 

టి.ఆర్డ్.సి పథకాలు : 

• 1961-63 స్ంవతైరాల మధ్య మిగులు నిధ్తలతో వివిధ్ ప్థకాలనత రదప ంద్ించ అమలు చేశారు. 
• ఈ ప్థకాలన ేటి.ఆర్.సి. ప్థకాలు అంటారు.  

ఈ పథకాలు-  
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• పో చ్ంపాడు పాాజ కుీ   
• ఉసామనియా విశ్వవిద్రయలయం 
•  పాఠశాల భవనరలు 
• గాిమీణ విదతయద్రకరణ 
• రోడీ నిరామణం 

ఉస్ాానియా విశ్వవిదాయలయం పథకం 

• టి.ఆర్.స ిప్థకాలలో భాగంగా ఉసామనియా విశ్వవిద్రయలయానిక  గాింట్ మంజూరు చసేింద్ి.  
• ఈ ప్థకం క ంద ఉసామనియాక  3 కోటీ నిధ్తలు మంజూరు చేస్ూు , ఆ నిధ్తలు తలెంగాణ పాాంతంలో విదతయద్రదకరణ 

వినియోగనిమితుం విదతయత్ బో రుి  ప్రిధ్లిో 10 స్ంవతైరాలు అభివృద్ిి  బాండీ రదప్ంలో ఉంచరలని నిరాయించరరు. 
• ఆ బాండీ మీద వచచే వడడితో ఉసామనియా విశ్వవిద్రయలయం అభివృద్ిి  ప్థకాలనత చేప్టాీ లని నిర దశించంద్ి. 
• ఈ ప్థకం వలీ ఉసామనియా విశ్వవిద్రయలయానిక  లబిద  చేకలరంిద్ి. 

ఇతర పథకాలు: 

• హ ైదరాబాద్ లోని అమీర్ పటే్ లో గల ప్కాృత్ర చక తరైలయానిక  గాింటునత మంజూరు చశేారు.  
• రాషీర రాజధ్రనిపెై అయియయ వయయానిా 2:1 నిషపత్రులో ప్ంచరలని ఆంధ్పా్దా్ేశ్ ప్భాుతవం అభిపాాయ ప్డింద్ ి
• ఆంధ్తాో తలెంగాణ విల్లనం కావడం వలీనే హ ైదరాబాద్ నగరంలో అదనప్ు మౌలిక వస్తులు 

అవస్రమవుతునరాయి కనతక ఈ మౌలిక వస్తులకు అయియయ వయయం తెలంగాణ పాాంతరనిక  స్ంబంధ్ం లేదని 
టి.ఆర్.సి. వాద్ించంద్ి. 
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