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Gentlemen's Agreement, 1956 - పెద్దమనుషుల ఒప్పంద్ం
నేప్థ్యం:


1948, సెట ెంె బర్ 17న ఫారత యూనియనలో లృలీనబైన తరువహత 1952, నఴెంబర్ 1
ఴరకు 8 ఏెండ్ల నుహటు షవతెంతర మహశట ెంర గహ ఉనన హైదమహబాదన఼, మద్రరస్ న఼ెంచి
లృడినుో భ 1953 అక్టటబర్ 1న ప్రణయయకమహశట ెంర గహ ఏరపడిన ఆెంధ్ర మహష్రహరానిన కలి 1956,



ఉమమడి మహష్రహరానిక్ి ముదట ఆెంధ్ర-ణెలెంగహణగహ నరమకరణెం చయసన
 ప్పటిక్ీ తమహవత ఆ

p.

ేరున఼ ఆెంధ్రప్ద్
ర యశగహ మామహారు.

1954 జూన, జూల ల
ై లో మహష్రహరాల ప్ునమవవభజన షెంఘెం హైదమహబాదన఼ షెందమవశెంచి

re



in

నఴెంబర్ 1న ఆెంధ్రప్రద్యశగహ ఏమహపటు చయశహరు.

నివేద్ికన఼ షమమవపెంచిెంద్ి.


tP

లృలృధ్ షెంషథ లు, ఴయకుుల అబునుహరయాలన఼ ణెలుష఼కుని 1955, సెట ెంె బర్ 30న తన
హైదమహబాద మహశట ెంర లోప్లా, వెలుప్లా ఉనన ప్రజాబునుహరయెం ప్రక్హరెం మహష్రహరానిన
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లృభజెంచరలని షఽచిెంచిెంద్ి.

మమహఠీ ఫాశ మాటాలడయ నుహరెంణరలన఼ మహామహశట ల
ర ో, కననడ్ మాటాలడయ నుహరెంణరలన఼
కమహాటకలో లృలీనెం చయస, ణెలుగు మాటాలడయ (బీదర్ణో షహా) నుహరెంణరలణో అెంటే 10
జలాలలణో ణెలెంగహణ మహష్రహరానిన అలాగే ఉెంచరలని, ద్రనిేరు హద
ై మహబాద మహశట ెంర గహ
ఉెండరలని షఽచిెంచిెంద్ి.



అభణయ 1961 సహధరరణ ఎనినకల అనెంతరెం అెంటే ఐద్యెండ్ల తరువహత హద
ై మహబాద మహశట ర
నఽతన అసెెంబీల లో 2/3ఴ ఴెంతు బజామవటీ షభుయలు లృలీనరనిక్ి ప్ుపకుెంటే
లృశహలాెంధ్రన఼ ఏమహపటు చయష఼క్టఴచ్ాని చరలా షపశట ెంగహ చెపెంద్ి.



లృశహలాెంధ్ర ఏమహపటు నిరాయెం క్ేఴలెం హైదమహబాద మహశట ర అసెెంబీల మాతరబే
తీష఼క్టవహలని ఫజల్ అలీ కమిశన షఽచిెంచ్డ్ెం గమనరరహెం.
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క్హనీ ణెలెంగహణ క్హెంగరెస్ శహషనషభుయలోల అధికులు, 10 జలాలల క్హెంగరెస్ కమిటీలల ో 7
కమిటీలు లృశహలాెంధ్ర ఏమహపటుకు ష఼ముఖత ఴయకు ెం చయశహభ.



కమూయనిష఼టలు తమ ఎబమలయయ ప్దఴులకు మహజీనరమా చయస లృశహలాెంధ్ర షమషయెై
ఎనినకలోల నుో టీచస
య ు హమని ప్రకటిెంచరరు. క్ ెంతమెంద్ి ణెలెంగహణ క్హెంగరెస్వహద఼లు కూడర
ఇద్యలృధ్ెంగహ ప్రకటిెంచరరు.



ద్ెంణో ముఖయమెంత్రర బూరుుల మహమకాష్రహామహఴు ఢిలీలలో ప్రధరనమెంత్రర జఴసర్లాల్

in

నెసూ రన఼ కలిశహరు. అప్పటిఴరకు లృలీనరనిక్ి ఴయత్రమేకెంగహ ఉనన నెసూ ర కూడర
అభశట ెంగహనే అెంగీకమవెంచరరు.

క్ేెందరెం ఆద్యవెం బేరకు ముఖయమెంత్రర బూరుుల మహమకాష్రహామహఴు హైదమహబాద

p.



శహషనషభన఼ షమావేవప్రచి లృశహలాెంధ్ర అెంశహనిన చ్మవాెంచరరు.

హైదమహబాద శహషనషభలోని ముతు ెం 174 మెంద్ి షభుయలోల 147 మెంద్ి ఒటిెంగలో

re



నుహలగునరనరు. లౄమవలో 103 మెంద్ి లృశహలాెంధ్రన఼ క్టరుక్టగహ, 29 మెంద్ి ఴయత్రమేకెంగహ
ఆెంధ్ర మహశట ర శహషనషభ షభుయలెంణర లృశహలాెంధ్రకు మదదత తు ణెలినుహరు. కక  ఆచరరయ ఎనీజ
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ఒటువేశహరు. 15 మెంద్ి తటషథ ెంగహ ఉనరనరు.
రెంగహ మాతరెం లృశహలాెంధ్రన఼ ఴయత్రమేక్ిెంచరరు.


చిఴరకు క్హెంగరెస్ అధిష్రట హనెం లృశహలాెంధ్ర ఏమహపటుకు ప్ుపకుెంద్ి.



అభనర క్ేలౄ రెంగహమరడిి, మమవె చెనరనమరడిి మమవక్ ెందరు తమ నిరాయానిన మారుాక్టలయద఼.
వహరు క ప్రత్రనిధి ఴరు ెంగహ ఢిలీల వెలుల అప్పటి స ెంమెంత్రర గోలృెంద ఴలల భప్ెంతన఼ కలిస
మహజక్ీయ, సహెంషక ాత్రకప్రెంగహ మరెండ్ు నుహరెంణరల మధ్య ణయడరలునరనయని లృలీనెం
అణచివేతకు ద్రమవతీష఼ుెందని చెపనర ఆయన అరథెం చయష఼క్టలయద఼.



ఈ ఴయణరయసహల గుమవెంచి నెసూ ర లృశహలాెంధ్ర ఆలోచ్న వెన఼క ద఼మహకెమణోద్యదతవ ేరమవత
సహమాాజయ వహదతతవెం ద్రగవ ఉెందని వహయఖాయనిెంచరరు.



ఇలాెంటి ప్మవసథ త్రలో మరెండ్ు నుహరెంణరలమధ్యగల అబునుహరయఫేద్రలన఼ ణొలగవెంచరలని
క్హెంగరెస్ అధిష్రట హనెం ఫాలృెంచిెంద్ి.
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ఒప్పంద్ం:


1956 పబఴ
ర మవ 20న క్హెంగరస్
ె నుహమీట ముదటిసహమవగహ ఢిలీలలోని ఆెంధరరభఴనలో మరెండ్ు
నుహరెంణరల నరయకులిన షమావేవప్మవచిెంద్ి.



క్టక  నుహరెంతెం న఼ెంచి నలుగురు నరయకులు హాజరయాయరు. ఇరు నుహరెంణరల నరయకుల
మధ్య ఈ షమావే వెంలో జమవగవన ప్పెంద్రనేన ెదదత మన఼శుల ప్పెందెం అెంటారు.

హైద్రాబాద్ రాష్రం తరప్ున పాలగొననవారు:

1. బూరుుల మహమకాష్రహామహఴు (ముఖయమెంత్రర)
3. మమవె చెనరనమరడిి (ఎక్రసైజ్ శహఖ మెంత్రర)

re

2. క్ేలౄ రెంగహమరడిి (లృద్రయశహఖ మెంత్రర)

p.



in

ద్నిెై వహరెంణర షెంతక్హలు చయశహరు.

ఆంధ్ర రాష్రం తరప్ున పాలగొననవారు:
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4. జేలౄ నమవైెంగమహఴు (హద
ై మహబాద క్హెంగరెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడ్ు)

1. బెజవహడ్ గోనుహల్మరడి (ముఖయమెంత్రర)

2. నీలెం షెంజీఴమరడిి (ఉప్ముఖయమెంత్రర)
3. గౌతు లచ్ానన (మెంత్రర)

4. అలూ
ల మవ షతయనరమహయణమహజు (ఆెంధరర క్హెంగరెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడ్ు)


ఈ షమావేశహనిక్ి హాజమరన
స బూరుుల మహమకాష్రహామహఴు లృశహలాెంధ్రకు తన షమమతెం
ణెలుప్గహనే హద
ై మహబాదలో నిరషన వెలల ువెత్రుెంద్ి.



ఈ ప్మవసథత్రని అధ్యయనెం చయయడరనిక్ి అఖిల ఫారత క్హెంగరెస్ కమిటీ తమ ప్రత్రనిధిగహ
ఎసేక  నుహటిల్న఼ హద
ై మహబాదకు ప్ెంెంద్ి.
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అనినఴమహులవహమవణో మాటాలడిన ఆయన ణెలెంగహణ నుహరెంత ప్రజలు క్టరనిద్య లృశహలాెంధ్ర
ఏమహపటు జరగద఼ అని ేమకక నరనడ్ు.



ఆ మోజులోలనే క్ేెందర స ెంమెంత్రర గోలృెంద ఴలల భప్ెంత ణెలెంగహణ నుహరెంత ప్రజలు షమమత్రసేు
లృశహలాెంధ్ర సహథప్న జరుతుెంద్ి అని నుహరల బెంటులో ప్రకటిెంచరడ్ు.



1956 మామవా 5న నిజామాబాదలో ఫారత సేఴక్ షమాజ్ ఏమహపటుచయసన

బహిరెంగషభలో అప్పటి ప్రధరని జఴసర్లాల్ నెసూ ర లృశహలాెంధ్ర సహథప్నకు



in

అన఼కూలెంగహ క్ేెందరెం నిరాభెంచినటు
ల ణెలినుహరు.
ఇద్య షెందరభెంగహ క అమాయకుమహలి (ణెలెంగహణ) ెెండిల క తుెంటమవ లలవహని

p.

(ఆెంధ్ర)ణో జరుగుతుెంద్ి. ణెలెంగహణ, ఆెంధ్ర నుహరెంణరలు కలిస ఉెండయ ను ెంతన కుదరకనుో ణయ
ఆలుమగలు లృడరకులు తీష఼కుననటేల క్ ెంతక్హలెం తరువహత మరెండ్ు నుహరెంణరలుగహ


re

లృడినుో ఴచ఼్ా అని ప్రకటిెంచరరు (ఇెండియన ఎక్ైెరస్, 1956 మామవా 6).
అలా చిఴమవక్ి 1956 జూల ై 19న ెదదత మన఼శుల ప్పెందెంెై షెంతక్హలు జమవగహభ.
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ఒప్పంద్ంలోని అంశాలు:

tP

మరెండ్ు నుహరెంణరలకు చెెంద్ిన 8 మెంద్ి నరయకులు ఆ ప్పెంద్రలెై షెంతక్హలు చయశహరు.

మహశట ర ప్రభుతవప్ు ముఖయ సహధరరణ ప్మవనుహలనర లృఫాగహలెై అభయయ ఖరుాని తగవన
నిశపత్రు లో మరెండ్ు నుహరెంణరలు భమవెంచరలి. ణెలెంగహణ నుహరెంతెం న఼ెంచి ఴచయా మిగులు
ఆద్రయానిన ఆ నుహరెంతప్ు అబుఴాద్ిిక్ే క్ేటాభెంచరలి. ఈ నిబెంధ్నన఼ ఐద్యెండ్ల తరువహత
షమీక్ిెంచి అసెెంబీల లోని ణెలెంగహణ శహషనషభుయలు క్టమవనప్క్షెంలో మలూల ఐద్యెండ్ల నుహటు
ఴమవుెంప్జేయాలి.



ణెలెంగహణలో ప్రషు ఼తెం అమలోల ఉనన లృద్రయసరకమహయలనీన ణెలెంగహణ లృద్రయరుథలెందమవక్ీ
ఴమవుెంప్జేస మమవెంతగహ అబుఴాద్ిిచయ
య ాలి. ణెలెంగహణలోని సహెంక్ేత్రక లృద్రయషెంషథ లోల
ప్రవేవెం ఆ నుహరెంత లృద్రయరుథలక్ే ప్మవమితెం చయయాలి. లయకనుో ణయ మహశట ెంర ముతు ెంమీద 1/3ఴ
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ఴెంతు సటలన఼ ణెలెంగహణ లృద్రయరుథలకు ప్రణయయకెంగహ క్ేటాభెంచరలి. అభణయ ఈ
మరెండిెంటిలో ణెలెంగహణవహమవక్ి ఏద్ి ప్రయోజనబణ
ై య ద్రనిన ఎెంచ఼్క్టఴచ఼్ా.


లృశహలాెంధ్రన఼ ఏరపటుచయసనప్ుపడ్ు ఎకుక వెైన ఉద్య యగులిన తీసవేయాలిైఴచిానప్ుపడ్ు
ఆయా నుహరెంణరలకు తగవన నిశపత్రు లోనే ణొలగవెంచరలి.



ఉద్య యగ నియామక్హలోల మాతరెం ఆయా నుహరెంణరల జనరఫా నుహరత్రప్ద్ికగహ తీష఼క్టవహలి.



ణెలెంగహణలోని సహధరరణ ప్మవనుహలన, నరయయ లృఫాగహలోల ఉరద
దత ఫాశకు ఉనన ప్రషు ఼త

in

సహథనరనిన మమో ఐద్యెండ్ల నుహటు క్ నసహగవెంచరలి. ఐద్యెండ్ల తరువహత నుహరెంతీయమెండ్లి
ప్మవసథత్రని షమీక్ిషు ఼ెంద్ి. ఉద్య యగ నియామక్హలోల ణెలుగు ఫాష్రహప్మవజా ానెం తప్పనిషమవ

p.

అనే నిబెంధ్నన఼ ెటటకూడ్ద఼. అభణయ ఉద్య యగెంలో చయమవన మరెండయెండ్ల కు ఉద్య యగుల క్టషెం
నిరవహిెంచయ ణెలుగు ప్మీక్షలో తప్పక ఉతీు రుాడ్ు క్హవహలి.

ణెలెంగహణ నుహరెంతెంలోని ఉద్య యగహలోల చయమేెంద఼కు 12 ఏెండ్ుల సహథనికుడెై ఉెండరలనే నిబెంధ్న

re



ఴెంటి క్ నిన నియమాలిన కూడర రదను ెంద్ిెంచరలి.

ణెలెంగహణ నుహరెంతప్ు బసుముఖాబుఴాద్ిి క్టషెం క నుహరెంతీయ మెండ్లిని ఏమహపటు



Sm
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చయయాలి.

tP



ణెలెంగహణ నుహరెంతెంలోని ఴయఴసహయ భూముల అమమకెం నుహరెంతీయ మెండ్లి అధిక్హర
ప్మవధిలో ఉెండరలి.



క్ేబినెట్ మెంతురల నియామకెం 60:40 నిశపత్రు లో జరగహలి. ణెలెంగహణకు చెెంద్ిన
మెంతురలోల కరు ముసల ెం అభ ఉెండరలి.



ముఖయమెంత్రర ఆెంధ్రనుహరెంతెం ఴయక్ిు అభణయ, ఉప్ముఖయమెంత్రర ణెలెంగహణ
నుహరెంణరనిక్ిచెెంద్ిన ఴయక్ిు ఉెండరలి. కవేళ ముఖయమెంత్రర ణెలెంగహణ నుహరెంణరనిక్ిచెెంద్ిన
ఴయక్ిు అభణయ, ఉప్ముఖయమెంత్రర ఆెంధ్రనుహరెంణరనిక్ి చెెంద్ిన ఴయక్ిు ఉెండరలి. స ెంశహఖ,
ఆమవథకశహఖ, మరవెనఽయ శహఖ ప్రణరలుక, అబుఴాద్ిి శహఖ, వహణిజయెం, ప్మవవమ
ె ల శహఖ లౄటిలల ో
ఏవెన
ై ర మరెండ్ు శహఖలు ణెలెంగహణవహమవక్ి అప్పగవెంచరలి.
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ణెలెంగహణకు 1962 ఴరకు ప్రణయయ క క్హెంగరెస్ కమిటీ క్హవహలని హైదమహబాద క్హెంగరెస్ కమిటీ
అధ్యక్షుడ్ు జేలౄ నమవైెంగమహఴు క్టమహరు. ఇెంద఼కు ఆెంధ్ర మహశట ర క్హెంగరెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడ్ు
అలూ
ల మవ షతయనరమహయణమహఴు కూడర తన ఆమోద్రనిన ణెలినుహరు.



ెైన ేమకక నన అెంశహలనే ప్మవరక్షణలు (Safeguards) అెంటారు.



మహశట ర ప్ునమవవభజన చ్టట ెంలో ఈ ెదదత మన఼శుల ప్పెంద్రనిక్ి సహథనెం కలిపెంచి ఫారత
ప్రభుతవెం చ్టట బదదత బన
ై మదదత తునిచిాెంద్ి.

in

1956 ఆగష఼ట నెలలో జమవగవన నుహరల బెంట్ షమావేశహలోల ెదదత మన఼శుల ప్పెంద్రనిన

tP

re

p.

Vote on Safeguards ేమవట ప్రవేవెటట ారు.
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