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1956-69 మధ్య తెలంగాణ పరిరక్షణల ఉలల ంఘనలు. 
 1. పరా ంతీయ మండలి విష్టయంలో ఉలల ంఘనలు: 

• పార్లమ ెంట్ లో 'నోట్ ఆన్ సఫే్ గార్డ్స్'ను ప్రవశేపెట్టే సమయానికి తెలెంగాణ పరా ెంతీయ మెండలికి బదులు తలెెంగాణ 
పరా ెంతీయ కమిట్నీి ప్రతిపాద ెంచార్ు. 

• ఈ కమిట్ ీకవేలెం సలహాలు మాత్రమ ేఇవవగలదు. అద  కూడా ఆర్థిక భార్ెం లేని సూచనలు మాత్రమ ేచయేాలని 
కమిట్ీ అధ కార్ాలను ప్ర్థమిత్ెం చేశార్ు. 

• కమిట్ీకి ముల్కీ నిబెంధనల అమలు, ప్ర్యవకే్షణాధ కార్ానిి కాని, ఉనిత్ విదాయ వయవసిను ప్ర్యవకే్షెంచ ేఅధ కార్ెం 
కాని లేవు. 

• ఆ విధెంగా పదెదమనుషుల ఒప్పెందెంలో ప్రతిపాద ెంచిన పరా ెంతీయ మెండలిని బలహీనప్ర్థచి, పరా ెంతీయ కమిట్నీి 
మాత్రమ ేఏర్ాపట్ు చశేార్ు. 

2. రాజకీయ రంగ్ంలో ఉలల ంఘనలు 

తెలంగాణకు ముఖ్యమంత్రర (లేదా) ఉపముఖ్యమంత్రర పద్వి  

• ఆెంధరప్రదశే్ ర్ాష్టాే ా నిక ిమొదట్ి ముఖ్యమెంతిర నీలెం సెంజీవర్డెషస . 
• నీలెం సెంజీవర్ెడషస  ముఖ్యమెంతిర కాగానే ఉప్ముఖ్యమెంతిర ప్దవి “చతేిక ిఆర్ో వేలు వెంట్దిని” పేర్కీని ఆ ప్దవిని 

ఎవర్థకీ ఇవవలేదు. 
• దామోదర్డ్ సెంజీవయయ ముఖ్యమెంతిర అయిన త్ర్ావత్ ఉప్ముఖ్యమెంతిర ప్దవి తలెెంగాణ నాయకుడెనై కె.వి. 

ర్ెంగార్ెడషసకి ఇచాాడు.  

హ ైద్రాబాద్ పరదేశ్ కాంగరూస్ కమిటీ 

•  తెలెంగాణకు కలిపెంచిన ర్క్షణల ప్రకార్ెం "హ దైర్ాబాద్ కాెంగెసె్ కమిట్ీ”ని కొనసాగథెంచాలి.  
• తెలెంగాణలో ర్ాజకయీ నాయకత్వెం ఎదగకుెండా చయేడెం కోసెం ఆెంధర నాయకులు దీనిని ర్దుద  చశేార్ు. 
• ఆెంధర నాయకులు ఉలల ెంఘ ెంచిన తెలెంగాణ ర్క్షణలలో అతి ముఖ్యమ ైన ర్క్షణ ఇద . 

కొతత  రాష్్టరం పేరు ఆంధ్ర-తెలంగాణగా పెట్డం 

•  కొత్తగా ఏర్పడ ేర్ాష్టాే ా నిక ిఆెంధర-తలెెంగాణ అని పరే్ు పటె్ుే ట్కు అెందర్ూ అెంగకీర్థెంచార్ు.  
• కానీ “ ర్ాష్టాే ా ల ప్ునర్థవభజనల బిలుల -1956”లో ఈ పరే్ు చూప్లేదు. 
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• పార్లమ ెంట్ులో ర్ాష్టాే ా ల ప్ునర్థవభజన బిలుల  ఆమోద ెంచినప్ుడు ఈ పరే్ును ఆెంధరప్రదశే్ గా మార్ాడెం జర్థగథెంద . 

3. వస్ాయ రంగ్ంలో ఉలల ంఘనలు:  

• హ ైదర్ాబాద్ కౌలుదార్ీ మర్థయు వయవసాయ భూముల చటే్ెం - 1950 ప్రకార్ెం సాి నికేత్ర్ులు తెలెంగాణ 
వయవసాయ భూములను కొనడెం చటే్విర్ుదధెం. 

• కానీ 1968 వ సెం||లో హ దై్రాబాద్ కౌలుదారీ మరియు వయవస్ాయ భరముల చట్ంను సవర్థెంచి దీెంతో గోదావర్థ 
నద  ప్ర్థవాహక పరా ెంత్ెంలోని పదెదమొత్తెంలో మాగాణ ిభూమిని త్కుీవ ధర్కే ఆెంధుర లు కొనుగోలు చేయడెం 
జర్థగథెంద . 

4. ఉదయ యగ్ రంగ్ంలో ఉలల ంఘనలు:  

1957 పరభుతవ ఉదయ యగాల నివాస అరహత చట్ం సెక్షన్-3 

• పార్లమ ెంట్ 1957లో ప్రభుత్వ ఉదయయగాల (నివాస అర్హత్) చట్ాే నిి ఆమోద ెంచిెంద .  
• ఈ చట్ాే నికి అనుగుణెంగా ఆెంధరప్రదశే్ ప్రభుత్వ ఉదయ యగాల (నివాస అర్హత్) నిబెంధనలను 1959లో జార్ీ చసే ెంద . 
• ఈ నిబెంధనల ప్రకార్ెం తెలెంగాణ పరా ెంత్ెంలో ప్రభుత్వ ఉదయయగెం ప ెందడానికి, తలెెంగాణ పరా ెంత్ెంలోని సాి నిక సెంసిలోల  

ఉదయయగానికె ై12సెం||ర్ాల స ిర్ నివాసానిి ఒక అర్హత్గా గుర్థతెంచాయి. 
• అదవేిధెంగా సచివాలయెం, శాఖ్ాధ ప్త్ుల కార్ాయలయాలోల ను ప్రతి మూడు ఉదయ యగాలలో ర్ెెండవ ఉదయ యగానికి విధ గా 

నివాస అర్హత్ను పాట్ిెంచాలి. 
• అయితే కొనిి ప్రతయేక సెందర్ాాలలో నివాస అర్హత్కు మినహాయిెంప్ు ఇవవవచుా. 

మినహాయంపు పేరుతో ఉలల ంఘనలు:  

• మే 1968 నాట్కిి 1,730 సెందర్ాాలలో మినహాయిెంప్ును ఇచిానట్ుల  ప్రభుత్వ ర్థకార్ుస లు చెప్ుత్ునాియి.  
• సాి నికెంగా అర్ుహ ల ైన అభయర్ుి లు లేర్ని నపె్ెంతో చాలామెంద ని సాి నికతే్ర్ులను నియమిెంచార్ు. 
• భార్యభర్తలను ఇదదర్థని ఒకదేగగర్ పో స ేెంగ్ చయేాలనే కార్ణెంతో అనకే మెంద  సాి నికతే్ర్ులను నియమిెంచార్ు.  
• ఆెంధరలో అవసర్ానిక ిమిెంచి ఉదయ యగులు ఉనాిర్నీ ముల్కీ నియమానిక ివిర్ుదధెంగా వార్థని తెలెంగాణకు 

కేట్ాయిెంచార్ు. 

కొతతగ్రడెం థరమల్ సే్ష్టన్లల  అన్ాయయాలు: 

• 1961లో పాలవెంచలో థర్మల్ ప్వర్డ్ సేేషన్ సాి ప ెంచబడషెంద .  
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• పాలవెంచలోని ప్వర్డ్ సేేషన్ తలెెంగాణ మిగులు నిధులతో నిర్థమెంచబడషనద  కనుక దనీిలోని ఉదయయగాలలో మిగతా 
పరా ెంతాల వార్థకి అవకాశెం లేదు. కానీ పదెద  సెంఖ్యలో సాి నికతే్ర్ులను నియమిెంచార్ు. 

• 1968 జూల ై 30న పాలవెంచ ఎనీీవోల సమావేశెం కటే్ీపీఎస్ కలబ్ లో ర్ామసుధాకర్ ర్ాజు అధయక్షత్న జర్థగథెంద .  
• 1968లో తెలెంగాణ హకుీల ర్క్షణ ఉదయమెం పరా ర్ెంభమ  ై1968 జూల ై 10న తలెెంగాణ ర్క్షణల ద నెంను 

పాట్ిెంచడెం జర్థగథెంద . 
• 1968లో కొలిశటె్ిే  ర్ామదాసు ఖ్మమెం జిలాల లోని ఇల ల ెందులో తెలెంగాణ పరా ెంతీయ సమితిని ఏర్ాపట్ు చేశాడు. 
• అర్ుహ ల ైన తెలెంగాణ సాి నికులు లభెంచని యిడెల ఆ ఖ్ాళీలను అలాగే ఉెంచాలని 1968 ఏప రల్ లో ఆెంధర ప్రదశే్ 

ప్రభుత్వెం ఆదేశాలిచిాెంద .  
• ఈ థర్మల్ ప్వర్డ్ సేేషన్ ఉదయ యగాలలో తలెెంగాణ పరా ెంతీయులని నియమిెంచవలస  ఉని ప్రభుత్వెం మర్థయు బో ర్ుస  

ఉత్తర్ువలను ఖ్ాత్ర్ు చయేక 1969 మే 1న కె.సుబాార్ావు (ప్శ్చామగోదావర్థ), ఆజెం అల్క (కృష్టాా ), ఎ. పెర్ుమాళ్ 
(మదరా స్) వార్థని ప్వర్డ్ సేేషనోల  నిర్థమెంచడెం జర్థగథెంద . 

• దీెంతో తెలెంగాణ నాయకులలో ప్రముఖ్ుడెైన నాయయవతే్త  గులాెం ప్ెంజాత్న్ “పరిసథిత్ర చయేదాటక ముందే 
మేలకొనండి” అన ేశీర్థికతో 1959 డషశెంబర్డ్ లో కేెందర, ర్ాషే ాప్రభుతావలకు విజాా ప్న ప్త్రెం ఇచాాడు. 

శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రర దామోద్ర సంజీవయయ పరకటన: 

• తెలెంగాణకు జర్ుగుత్ుని నష్టాే లపెై కె. అచుాత్ర్ెడషస  గార్ు దామోదర్ెం సెంజీవయయను విమర్థిసూత  ప్తిరకా ప్రకట్న 
విడుదల చేశాడు. 

అచుయత్ర్ెడషస  ఆర్ోప్ణలకు సపెంద ెంచి శాసనసభలో సెంజీవయయ ఇచిాన హామీలు : 

• తెలెంగాణ మిగులు నిధులతో పో చెంపాడు పరా జకెుే  నిర్ామణెం 
• కొత్తగూడెెంలో ఎర్ువుల కర్ామగార్ నిర్ామణెం. 
• ఆెంధరపరా ెంతానికి ఖ్ర్ుా చసే న తెలెంగాణ మిగులు నిధులను తెలెంగాణకు ఖ్ర్ుా పడెతామని పరే్కీనాిడు 
• ముఖ్యమెంతిర ప్రకట్న ప్ర్యవసనెంగా ప్రభుత్వెం 1961లో శవవత్ప్త్రెం విడుదల చసే ెంద .  

శవవతపతరం లోని ముఖ్ాయంశాలు: 

• నిజాెం సెకూయర్థట్లీకు సెంబెంధ ెంచిన ర్ూ.13 కోట్ుల  తలెెంగాణకు ఖ్ర్ుా పెటే్డెం జర్ుగుత్ుెంద   
• ఆెంధరపరా ెంత్ెంలో ఖ్ర్ుా పటె్ిేన తెలెంగాణ మిగులు నిధులను త్ృతీయ ప్రణాళికలో తలెెంగాణలో ఖ్ర్ుా పడెతార్ు. 
• దీనిక ిఅదనెంగా తలెెంగాణలో ప్రతయేక అభవృద ధ  కార్యకెమాలపె ైప్రభుత్వెం ర్ూ. 12 కోట్ుల  ఖ్ర్ుా పటేె్గలదు.  
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తెలంగాణ అన్ాయయాలపెై లోకసభ, రాజయసభలలో చరచ :  

• 1961లో నిజామాబాద్ పార్లమ ెంట్ సభుయడు హర్థశాెందర హేడా లోక్ సభలో మాట్ాల డుత్ూ ప్రభుత్వెం పదెదమనుషుల 
ఒప్పెందెంలోని మౌలిక విషయాలను ఉలల ెంఘ ెంచిెందని పరే్కీనాిడు. 

• ర్ాజయసభ సమావశేాలలో వి.కె.ధగ ేమాట్ాల డుత్ూ కేెందరప్రభుత్వెం జోకయెం చేసుకొని తలెెంగాణకు జర్ుగుత్ుని 
అనాయయాలను అర్థకటే్కపో తే తెలెంగాణలో మహో ప్దరవానిి ఎదుర్ోీవలస  వసుత ెందని పరే్కీనాిడు. 
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