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ఎంతో కాలంగా పండంగ్ లో ఉన్న పో లీసు అధికారుల పదో న్నతి అంశాన్నన ముఖ్యమంతిి శ్రీ కె.
చంద్ిశేఖ్ర్ రావు శన్నవారం పరిష్కరించారు. దాదాపు నాలుగు గంటల పాటు సుదీరంఘ గా చరిచంచి, నాయయశాఖ్
అధికారులు, పో లీసు అధికారులు, పిజా పితిన్నధులు తదితరులతో అనేక ద్ఫలుగా చరచలు జరిపి ఒకే సారి
ఏకంగా 275 మందికి నాన్ కాయడర్ ఎస్పీలుగా, ఎఎస్ిీలుగా, డఎస్పీలుగా పదో న్నతులు కల్ీంచాలన్న
న్నరణయంచారు. దీంతో 1994 బ్యయచ్ వరకు పితీ పో లీసు అధికారికి పదో న్నతి లభిసుతంది. దీన్నకి సంబ్ంధించిన్
ఫైలుపై ముఖ్యమంతిి శన్నవారం రాతిి సంతకం చేశారు. పో లీసు అధికారుల పదో న్నతిపై పిగతి భవనలో స్పఎం
కేస్పఆర్ శన్నవారం ఉన్నత సాాయ సమీక్ష న్నరవహంచారు. ఉపముఖ్యమంతిి శ్రీ కడయం శ్రీహరి, మంతుిలు శ్రీ
పో చారం శ్రీన్నవాసరెడి , శ్రీ తుమమల నాగేశవర్ రావు, శ్రీ ఈటెల రాజేంద్ర్, శ్రీ ఇంద్ి కరణ్ రెడి , పిభుతవ పిధాన్
సలహాదారు శ్రీ రాజీవ్ శరమ, చీఫ్ స్కీటరీ శ్రీ ఎస్ిీ.స్ింగ్, డజిపి శ్రీ అన్ురాగ్ శరమ, అడవకేట్ జన్రల్ శ్రీ పికాశ్
రెడి , నాయయ శాఖ్ కారయద్రిి శ్రీ న్నరంజన్ రావు, స్పఎంఒ అదికారులు శ్రీ న్రిసంగ్ రావు, శ్రీ భూపాల్ రెడి , హ ం
స్కీటరీ శ్రీ రాజీవ్ తిివేది, స్ిటి స్ిపి శ్రీ మహంద్ర్ రెడి , ఎమ్మమలయయలు శ్రీమతి క ండా సురేఖ్, విప్ శ్రీ పలలో
రాజేశవర్ రెడి , ఎమ్మమల్స శ్రీ క ండా మురళి, ఎమ్మమలయయ శ్రీ అజయ్ కుమలర్, పిభుతవ పితిన్నధి శ్రీ వేణుగోపాలచారి
తదితరులు పాలగొనానరు.
పో లీసు పదో న్నతుల విష్యంలో తమకు అనాయయం జరుగుతున్నద్న్న చాలల మంది పిభుతావన్నకి
ఫిరాయద్ులు చేశారు. క ంద్రు కోరుుకు పో యలరు. ముఖ్యమంతిి న్ుంచి మంతుిల దాకా పలువురికి విన్తులు
ఇచాచరు. సమ్మైకయ రాష్ు ంర లోనే పదో న్నతుల విష్యంలో వివక్ష, గంద్రగోళం జరిగింది. ఈ సమసయన్ు
పరిష్కరించి, పదో న్నతులోో పారద్రికత పాటించాన్న స్పఎం ద్ృఢ న్నరణయం తీసుకునానరు. ఈ నేపథ్యంలోనే
శన్నవారం ఉన్నతసాాయ సమీక్ష న్నరవహంచారు. అడవకేట్ జన్రల్ అభిపాియం కూడా తీసుకున్న వివాదాలకు
తావులయన్న విధంగా సమసయన్ు పరిష్కరించారు.
రాష్ు ర వాయపత ంగా 139 మంది స్ిఐలకు డఎస్పీలుగా, 103 మంది డఎస్పీలకు ఎఎస్పీలుగా, 33 మంది
ఎఎస్పీలకు నాన్ కాయడర్ ఎస్పీలుగా పదో న్నతి కల్ీసత
త ముఖ్యమంతిి న్నరణ యం తీసుకునానరు. 1994 బ్యయచ్

వరకు ఉన్న పదో న్నతి కోసం వేచి చతసుతన్న స్ిఐలంద్రికీ పదో న్నతి లభించన్ుంది. పదో న్నతులు కల్ీంచిన్
వారితో ఖ్లళీగా ఉన్న పో సుులు భరీత చేయలలన్న, అవసరమన్ుకుంటే సతపర్ న్తయమరీ పో సుులు కల్ీంచడాన్నకి
పిభుతవం స్ిద్దంగా ఉంద్న్న స్పఎం పికటించారు. అంతకుముంద్ు పో లీసు అధికారుల పదో న్నతి అంశంపై
విసత ృతంగా చరిచంచారు.
‘‘అరుుల ైన్ వారంద్రికీ ఎలలంటి వివక్ష లయకుండా సకాలంలో పదో న్నతి లభించాల్. కానీ సమ్మైకయ ఆంధిపద
ి ేశ్ లో
అలలంటి నాయయం జరగలయద్ు. వివక్ష చతపారు. దీన్నవలో క ంతమందికి అనాయయం జరిగింది. జోన్ో వారీగా
న్నయలమకాలు జరిగిన్పీటికీ రాష్ు ర సాాయ కేడర్ కు పదో న్నతి కల్ీంచే సంద్రభంలో జోన్ో న్నష్ీతిత
పాటించాల్సన్ అవసరం ఉంది. కానీ అలల జరగలయద్ు. గతంలో ఇన్సెకుర్ సాాయ న్ుండ డఎస్పీ సాాయ వరకు
పిమలష్న్ుో ఇచిచన్పుీడు జరిగిన్ తపప ీపుీలన్ు సరిదిది , ఎవరికీ అనాయయం జరుగకుండా చతడాల్.
అనాయయలన్నన సరిదిదద ాడాన్నకి అవసరమ్మైన్చోట సతపర్ న్తయమరి పో సుులన్ు ఎరాీటు చేయలల్. ఇలల
చేయటం వలో వరంగల్ జోన్ లో ఇన్ స్ీకురోకు జరిగిన్ అనాయయలన్నన సరిదిద్దవచుచ’’ అన్న ముఖ్యమంతిి
అభిపాియపడాిరు. పో లీసు అధికారుల పదో న్నతులోో అనాయయలలన్ు సరిచేస్ి, అరుుల ైన్ వారంద్రికీ
పిమోష్న్ుో ఇచిచన్ంద్ుకు ఐద్వ జోన్ కు చందిన్ పిజా పితిన్నధులు ముఖ్యమంతిి కేస్పఆర్ కృతజఞ తలు
తల్పారు. ఉప ముఖ్యమంతిి కడయం శ్రీహరి, మంతిి ఈటెల రాజెంద్ర్, పో చారం శ్రీన్నవాస రెడి , ఎంపి
పప ంగులయటి శ్రీన్నవాస రెడి , రాజేశవర్ రెడి , క ండా మురళి, క ండా సురేఖ్, వేణుగోపాల చారి, పువావడ అజయ్
కుమలర్ తదితరులు స్పఎంకు కృతజఞ తలు తల్పిన్ వారిలో ఉనానరు.
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