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Telangana Movement from 1969 to 2014  

 
 

TSPSC గ్రూ ప్స్, పో లీస్ ,రెవెన్యూ , పంచాయతి సెక్ెూటరీ వంటి అన్ని పరీక్షలలో అడిగే పరశ్ిల సరళిన్న 
అన్ుసర ంచి అన్ని పో టీ పరీక్షలకు ఉపయోగ్పడే విధంగా సమగ్ూమ ైన్ సిలబస్ తో కూడిన్ సమాచారం ఈ క్్ూంద 
ఇవవడం జర గ ంది. 

(ఎ) ఉద్య ో గుల పాత్ర 
విద్యోత్ ఉద్య ోగులు: 

•  క్ొత్తగ్రడ ం థరమల్ విదుూత్ క్ేందరంలోన్న నాన్ ములీీ ఉదయ ూగ్ులన్ు జన్వర  10 లోగా 
తొలగ ంచాలన్న ఉదూమంచారు. 

• ఉదూమం ఉదృత్రూపం దాలచడంతో 1969 జన్వర  18, 19 రోజులలో క్ాసు బరహ్మమన్ందరెడి పరభుత్వం 
అన్ని రాజక్ీయ పక్షాల నాయకుల సమావేశాన్ని ఏరాాటు చేసింది. 

అఖిలపక్ష ఒపపంద్ం:  
ఈ ఒపపంద్ం పరకారం తీసయకోవలసిన చరోలు: 

• ములీీ న్నబంధన్లకు విరుదధంగా త లంగాణ పరా ంత్ంలో న్నయమంచిన్ ఉదయ ూగ్ులందర నీ వెంటనే 
తొలగ ంచి వార  స్ాా నాలలో స్ాా న్నకులన్ు న్నయమంచాలి. ఈ విధంగా ఉదయ ూగాలు క్ోలోాయిన్ 
ఆంధరపరా ంత్ం వార క్్ వార  పరా ంత్ంలో ఉదయ ూగ్వక్ాశాలు కలిాంచాలి. 

• ఆంధర పరా ంతాన్నక్్ త్రలించిన్ త లంగాణ మగ్ులు న్నధుల లెకీలు తీసి ఆ న్నధులన్ు త లంగాణ 
పరా ంత్పు అభివృదిధ  క్ొరకు ఉపయోగ ంచాలి. 

• రాజధాన్నయి ైన్ హ ైదరాబాదు న్గ్రంలో విదాూవసత్ులన్ు విసతర ంపజేయాలి. 
జి.వో.36 : 

• ఈ అఖిలపక్ష న్నరణయాన్ని అమలుపరచుటకు, రాష్్టర పరభుత్వం 1969 జన్వర  21 రోజున్ 36 న్ంబరు 
గ్ల ఒక జీ.వో.న్ు జారీ చేసింది. 

ఉద్య ోగులు, ఉపాధ్యోయులు కార్ాోచరణ సమితి 



•  1969 మార చ 11న్ TNGO ల నాయకుడు కె్.ఆర్. అమోస్ ఉపాధాూయుల నాయకుడు 
బాలకృష్ాణ రెడిి  ఆధవరూంలో – ‘ఉదయ ూగ్ులు, ఉపాధాూయుల క్ారాూచరణ సమతి’ ఏరాడింది. 

కె.ఆర్.ఆమోస్ డిసిిస్ అంశం:  
• 1969 మేలో పరతేూక త లంగాణ జూన్ 1 లోగా ఏరాడకపో తే రకతపాత్ం త్పాదు అన్న 

పరభుతావన్ని హ చచర ంచిన్ ఉదయ ూగ్సంఘం నాయకుడు – క్ె.ఆర్. ఆమోస్. 
• ద ంతో పరభుత్వం ఉదయ ూగ్ సంఘాల గ్ుర తంపున్ు రదుు  చేసింది. 
• అంతే క్ాకుండా శాంతి భదరత్లకు విఘాత్ం కలిగ ంచే విధంగా ఉదయ ూగ్ులన్ు రెచచగొడుత్ునాిడనే 

క్ారణంతో గ్వరిర్ ‘అమోస్’న్ు ఉదయ ూగ్ం న్ుండి 1969 మే 25న్ డిసిమస్ చేశారు. 
నిరవధ్ిక సమ్మి: 

• 1969 జూన్ 10 న్ుండి ఉదయ ూగ్ులు న్నరవధిక సమ మన్ు పరా రంభించి, 1969 జూలెై 16 (37 రోజులు)న్ 
విరమంచారు. 

• త లంగాణ ఉదయ ూగ్ుల సమసూలపెై పరభుతావన్నక్్ త్గ న్ సలహ్మలు ఇవవడాన్నక్్ రాష్్టర పరభుత్వం 
అలహ్మబాద్ మాజీ పరధాన్ నాూయమరర త న్సి ఉలాా బేగ్ అధూక్షత్న్ ఉన్ితాధిక్ారుల సంఘాన్ని 
ఏరాాటు చేసింది. 

 

బి) 1969 ఉద్ోమం – మ్ేధ్యవుల పాత్ర 
తెలంగాణ పర్ిరక్షణల కమిట:ి 

• హ ైదరాబాద్ న్గ్రంలోన్న మేధావులు 1969 జన్వర  13 న్ త లంగాణ పర రక్షణల కమటీన్న 
స్ాా పించారు.  

• త లంగాణ పర రక్షణల కమటీ ఛ ైరమన్ – క్ాటం లక్షమమనారాయణ.  
తెలంగాణ విమోచనోద్ోమ సమితి: 

• 1969 జన్వర  28న్ వరంగ్ల్ లో ‘త లంగాణ విమోచనోదూమ సమతి’ సదసు్ క్ాళోజీ 
అధూక్షత్న్ జర గ ంది. 

• ఈ సదసు్కు అధూక్షత్ వహ ంచిన్ది – ‘క్ాళోజీ నారాయణరావు’ 
• 1969 జూనోా  హ ైదరాబాద్ లో క్ాళోజి నారాయణరావు అధూక్షత్న్ ‘త లంగాణ రచయిత్ల సదసు్ 

జర గ ంది. 
తెలంగాణయ పరజాసమితి:  



• 1969 మార చ 25న్ హ ైదరా బాద్ లో యువకులు, మేధావులు విదాూరుా లు క్ొన్స్ాగ సుత న్ి త లంగాణా 
ఉదూమాన్నక్్ మదుత్ుగా ‘త లంగాణ పరజాసమతి’ న్న స్ాా పించారు (ఫిబరవర లో ఏరాాట ైన్ త లంగాణ పరజా 
కనెవన్షన్ 1969 మార చ 25న్ త లంగాణ పరజా సమతిగా మారుా చ ందింది). 

• ద న్న అధూక్షుడు – మదన్ మోహన్ (సిదిుపేట లాయర్) 

• మర ూ చ నాిరెడిి  త లంగాణ పరజాసమతిక్్ అధూక్షుడు అయిన్ త్రావతి క్ాలంలో త లంగాణ పరజాసమతి 
న్ుండి మదన్ మోహన్ సిదిుపేట ఉపఎన్నికలలో పాలగొ న్న విజయం స్ాధించాడు. 

ఉస్ాినియా యూనివరి్ిటీ పరర ఫెసరల  సద్సయి: (1969 మ్ే 20)  

• 1969 మే 20 న్ ఉస్ామన్నయా యరన్నవర ్టీలోన్న పర ర ఫెసరుా , లెకచరరా త లంగాణా సదసు్ 
వెై.యం.సి.ఎ. హ్మల్ లో పర ర ॥ముంజుఠాలం అధూక్షత్న్ జర గ ంది. “ 

• ఈ సదసు్లో పరా రంభోపనాూసం చేసింది – రావాడ సత్ూనారాయణ (ఉస్ామన్నయా వెైస్ ఛాన్్లర్) 

• ఫిజిక్స్ పర ర ఫెసర్ గా ఉన్ి రావాడ సత్ూనారాయణన్ు 1969 ఏపిరల్ 25న్ డి.ఎస్.రెడిి  స్ాా న్ంలో 
ఉస్ామన్నయా వెైస్ ఛాన్్లర్ గా న్నయమంచారు. 

ఈ సదసు్లో పర శోధన్ పతరా లు సమర ాంచిన్ పర ర ఫెసరుా  : 

• పరర ॥ జయశ్ంకర్ స్ారు 
• బషీరొదిున్ 

• పెనాి లక్షమమక్ాంతారావు 
• శ్రూధరస్ావమ 

• తోట ఆన్ందరావు 
• ఈ సదసు్లో సమర ాంచిన్ పతరా లన్నింటిన్న కలపి ‘Telangana Movement and 

Investigative Focus’ అనే పుసతకంన్ు పరచుర ంచారు. 
• ఈ సదసు్లో పర ర ॥ జయశ్ంకర్ స్ారు సమర ాంచిన్ పత్రం పేరు- “డా॥ క్ె.ఎల్.రావు-నాగారుు న్స్ాగ్ర్” 
• ఈ సదసు్ ముగ ంపు ఉత్్వంలో మర ూచ నాిరెడిి  పరసంగ ంచారు. 

 

(సి) ఉద్ోమం-విద్యోరథు ల పాత్ర 
ఉద్ోమంలోకి ఉస్ాినియా విద్యోరథు లు : 



• 1969 జన్వర  12న్ యరన్నవర ్టిలోన్న అన్ని క్ాలేజీలు విదాూర ా సంఘాల సరవసభూ సమావేశ్ం 
వెంకటరా మారెడిి  అధూక్షత్న్ జర గ ంది.  

సెఫ్ గార్స ్ విద్యోరథు లు: (పరతేూక రక్షణల అమలుక్ోసం మాత్రమే) 

• వెంకటరా మరెడిి  నాయకత్వంలోన్న గ్రూ పు కే్వలం త లంగాణ రక్షణల అమలుకు మాత్రమే పర మత్ం.  
• ఈ విదాూరుా ల లక్షూం – రాష్్టరంన్ు సమ ైకూంగా ఉంచుత్ూ త లంగాణ రక్షణలన్ు అమలు పరచాలి. 
• అందుక్ే రక్షణల క్ోసం మాత్రమే పో రాడుత్ున్ి విదాూరుా లన్ు సేఫ్ గారి్్ విదాూరుా లు అనాిరు. 

తెలంగాణ విద్యోరథు ల కార్ాోచరణ సమితి: 
• ఈ క్ారాూచరణ సమతి యొకీ పరధాన్ క్ారూదర ిగా మలాిక్ారుు న్ ఎన్నికయాూడు. 
• ‘పరతేూక త లంగాణ స్ాధించడం మా లక్షూం’ అన్న విదాూరుా లు మొదటిస్ార  ఈ సమతి దావరా 

పరకటించారు. * 

• ద ంతో ఉస్ామన్నయా విశ్వ విదాూలయంలో రెండు విదాూర ా సంఘాల గ్రూ పులు సేఫ్ గారి్్ మర యు 
సెపరేటిసు్ లుగా విడిపో యారు. 

సెపర్ేటిసయు  విద్యోరథు లు: 
•  వీరు ‘త లంగాణ విదాూరుా ల క్ారాూచరణ సమతి’ గా ఏరాడాి రు. 
• ద న్నక్్ పరధాన్ క్ారూదర ి – మలాిక్ారుు న్ 

• వీరు పరతేూక త లంగాణా రాష్్టర ఏరాాటు క్ొరకు ఉదూమంచారు. 
• 1969 జన్వర  18 సెపరేటి సు్ వరొం విదాూరుా లు మలాిక్ారుు న్, శ్రూధర్ రెడిి  నాయకత్వంలో న్నజాం క్ాలేజి 

న్ుండ ిక్ోఠ క్్ ఊరేగ ంపు న్నరవహ ంచారు. 
• త లంగాణ రక్షణలు క్ోరుత్ున్ి విదాూరుా లు వెంకటరా మరెడిి  అధూక్షత్న్ క్ోఠ  న్ుండి అబిడికు ఊరేగ ంపు 

న్నరవహ ంచారు. 
• ఈ రెండు ఊరేగ ంపులు అబిడ్స్ చౌరస్ాత లో ఎదురుపడాి రు. 
• అపుాడు 1969 ఉదూమ సమయంలో మొదటిస్ార  హ ైదరా బాద్ న్గ్రంలో 1969 జన్వర  18న్ 

లాఠీచార ు జర గ ంది. 
• 1969 జన్వర  20న్ శ్ంష్ాబాదు రెైలేవసే్ష్టన్ (ఉమదాన్గ్ర్)పెై విదాూరుా లు దాడి చేసిన్ సందరభంలో 

న్గ్రంలో తొలిస్ార  పో లీసులు క్ాలుాలు జర పారు. 
• 1969 జన్వర  24న్ సదాశివపేటలో విదాూరుా లు ఊరేగ ంపు న్నరవహ ంచారు. 



• ఈ ఊరేగ ంపుపెై పో లీసులు క్ాలుాలు జరపగా ‘శ్ంకర్’, ‘కృష్టణ ’ అనే యువకులకు బులెా టుా  త్గ లి గాంధ  
హ్మసిాటల్ లో చేరగా శ్ంకర్ జన్వర  25న్, కృష్టణ  ఫిబరవర  10న్ మరణ ంచారు. 

నోట్: 1969వ ఉదూమంలో తొలి అమరుడు శ్ంకర్.  
విద్యోర్ిు  నయయకుల జిలాల  పరోటనలు: 

• 1969 మార చ మొదటి వారంలో హ ైదరా బాద్ లోన్న రెడిి  హ్మస్ల్ లో త లంగాణ సదసు్ ఏరాాటు 
చేయాలన్న 1969 జన్వర  27న్ మలాిక్ారుు న్ నేత్ృత్వంలో ‘విదాూర ా క్ారాూచరణ సమతి’ న్నరణయించింది. 

• ఈ సదసు్ విజయవంత్ం చేయుటక్ొరకు 35 మంది విదాూర ా నాయకులు త లంగాణ జిలాా లలో 
పరూటించడాన్నక్్ వెళళారు. 

• అటువంటి సమయంలో 1969 జన్వర  28న్ న్లాగొండ పట్ణంలో ఉపసరేవయర్ గా పన్నచేసుత న్ి 
‘రంగాచారుూలు’ అనే  ఆంధర ఉదయ ూగ న్న గ్ురుత  త లియన్నవారు పెటరర ల్ పో సి త్గ్ులబెటా్ రు. 

• దాంతో ఆంధరపరా ంత్ంలో జి.వో-36 కు వూతిరేకంగా క్ ంటర్ ఉదూమం పరా రంభం అయిూంది. 

రె్డిస  హాసు ల్ సద్సయి (1969 మారి్ి 8,9 లలో)  
• 35 మంది విదాూర ా నాయకులు జిలాా  పరూటన్లు పూర త చేసుక్ొన్న హ ైదరా బాద్ లో 1969 మార చ 

_8,9వ న్ రెండు రోజులు రెడిి  హ్మస్ల్ లో ‘త లంగాణ సదసు్’ న్నరవహ ంచారు. 
• ఈ సదసు్కు అధూక్షత్ వహ ంచిన్ది – శ్రూమతి సదాలక్షిమ. 
• ఈ సదసు్లో పరా రంభోపనాూసం పర ర ॥ రావాడ సత్ూనారాయణ చేశాడు. 
• ఈ సదసు్లో విదాూర ా నాయకుడు శ్రూధర్ రెడిి  కిిట్ తెలంగాణ అనే న్యత్న్ న్ననాదాన్ని లేవదిశారు. 
• త లంగాణ మాూప్స న్ు ఇ.వి. పదమనాభం, ఆదిరాజు వెంకటేశ్వరరావు, మున్నజమాలు 1969 మార చ 

7న్ లీడర్ పతిరక్ా క్ారాూలయంలో రూపర ందించారు. 
• త లంగాణ మాూపు రెడిి  హ్మస్ల్ సదసు్లోనే శాసన్సభుూడు అయిన్ టి.పురుష్ో త్తమరావు 

ఆవిష్టీర ంచారు. 
• ఉస్ామన్నయా యరన్నవర ్టీ సవరోణ త్్వాల సందరభంగా ‘త్పాలబిళా్’ ఆవిష్టీరణ క్ోసం రాష్్టర 

గ్వరిర్ ఖండుభాయిద్ేశాయి రావడంతో విదాూరుా లు గ్వరిర్ న్ు ఘెరావ్ చేశారు. 
• 1969 మార చ 17న్ విదాూరుా లు పరభుత్వ క్ారాూలయాల ముందు ‘పరజాస్ాిమో రక్షణ 

ద్ినయనిి’ జరుపుక్ొనాియి. 
• 1969 మార చ 28 న్ ములీీ న్నబంధన్లు చ లావన్న సుపిరంక్ోరు్  తీరుా చ పిాంది 



• సుపీరంక్ోరు్  తీరుాకు వూతిరేకంగా యరన్నవర ్టీ విదాూరుా లు ఉదూమంచి జామ ై ఉస్ామన్నయా రైెలు 
సే్ష్టన్ కు న్నపాంటించారు. 

రెైలేవ సే్ష్టన్ మంటలలో పర రపాటున్ చికుీక్ొన్న మరణ ంచిన్ ఇంజనీర ంగ్ విదాూరుా లు 

1. పరక్ాశ్ కుమార్ జెైన్ 

2. పి.సరావ రెడిి  

( డి) ఉద్ోమం- తలెంగాణ పరజా సమితి పాత్ర 
• 1969 ఏపిరల్ 11 న్ పరధాన్మంతిర ఇందిరాగాంధి, లోక్స సభలో అష్టఠ సయత్ర పథకంన్ు పరకటించింది. 
• ఇటువంటి సమయంలో హ ైదరాబాద్ జిలాా  స్ాా న్నక సంఘాల న్నయోజకవరాొ న్నక్్ శాసన్మండలి 

ఎన్నికల షెడయూల్ వచిచంది. 
• ఈ ఎన్నికలలో మేడచల్ పంచాయితీ సమతి అధూక్షుడు గా ఉన్ి వెంకటరామరెడిి  త లంగాణ 

పరజాసమతి త్రపున్ న్నలబడి విజయం స్ాధించాడు. 
మ్మడే ఊర్ేగింపు – 1969 మ్ ే01:  

• త లంగాణ పరజాసమతి మే డే (మే,01) నాడు ‘డిమాండ్స్ డే’ (క్ోర కల దిన్ం) 
పాటించాలన్న పిలుపున్నచిచంది. 

• మే 01 న్ రెండు ఊరేగ ంపులు న్నరవహ ంచి గ్వరిర్ కు విన్తిపత్రం సమర ాంచాలన్న న్నరణయించింది. 
1. చార్ మనార్ న్ుండి రాజ్ భవన్కు 
2. 2. సిక్్ందరా బాద్ న్ుండి రాజ్ భవన్ు 
• క్ాన్న పో లీస్ కమీష్టన్ర్  ఊరేగ ంపుకు అన్ుమతి చార్ మనార్ న్ుండి క్ాకుండా పబాిక్స గారెిన్్ 

న్ుండ ిఇచాచడు. 
• క్ాన్న నాయకులు చార్ మనార్ న్ుండి ఊరేగ ంపు చేయాలన్న న్నరణయించారు. 

చయర్ిినయర్ నయంచి ఊర్ేగింపు : 
చార మనార్ న్ుండి ఊరేగ ంపుకు మొదట స్ారధూం వహ ంచిన్ వారు- 

1. మలాిఖారుు న్ 

2.  మదన్ మోహన్ 

3. క్ేశ్వరావ్ జాదవ్ 



•  త్రువాత్ క్ాలంలో క్ె.వి.రంగారెడిి  నాయకత్వంలో ఊరేగ ంపు బయలుదేర ంది. 
• ఆ ఊరేగ ంపు సిక్్ందరా బాద్ న్ుండి బయలుదేర న్ ఊరేగ ంపుతో పబాిక్స గారెిన్ వదు  కలుసుక్ొంది. 

సికింద్యర బాద్ నయంచి ఊర్ేగింపు 

• ఈ ఊరేగ ంపున్కు నాయకత్వం వహ ంచిన్ది. 
• ఎస్.బి. గ ర  
• నాగ్ం కృష్టణ  
• గ త్ు లచచన్ి 

• రాజ్ భవన్ దగొ్ర కూడా ఉదూమక్ారులపెై క్ాలుాలు జరగ్డం వలన్ సిక్్ందరా బాద్ ‘స్ాయం కళళశాల’ 
విదాూర ా నాయకుడు అయిన్ ‘ఉపేందరావు’ మరణ ంచాడు. 

పో లీస్ వాోన పెై బాంబుద్యడి:  
• మే 01 వ తేద న్ జర గ న్ హ ంస్ాక్ాండకు వూతిరేకంగా మే 2 వ తేద నాడు న్గ్రంలో బంద్ 

న్నరవహ ంచారు. 
• ద న్నక్్ న్నరసన్గా హ ంసకు హ ంసతోనే సమాధాన్ం చ పాాలనే ఉదేుశ్ూంతో సిక్్ందరా బాద్ లో పో లీస్ 

వాూన్ పైె బాంబు విసిర న్ ఉదూమక్ారులు : * న్రేందర్ • కుమార్ 

• ఈ బాంబు దాడిలో మరణ చిన్ క్ాన్నసే్బుల్ – ‘ఫారుఖ్ అలీ’. 
చెనయిరె్డిస  – తెలంగాణ పరజాసమితి: 

• 1969 ఏపిరల్ లో చ నాిరెడిి  గారు పరతేూక త లంగాణ పరకటన్న్ు పరకటిసయత  పరత్ూక్ష ఉదూమంలోక్్ 
పరవేశించాడు. 

• చ నాిరెడిి  నాయకత్వంలో ఉదూమం రెండయదశ్లోక్్ పరవేశించింది. 
• పరతేూక త లంగాణ విష్టయంపెై 15 రోజులలో పరజాభిపరా యం సేకర సేత  అందులో ఓడిపో తే ఉదూమం 

విరమస్ాత న్న్న చ నాిరెడిి  1969 మే 18న్ ఇందిరాగాంధిక్్ సవాల్ విసిరారు. 
• త లంగాణ పరజాసమతి జూన్ 2వ తేద న్ బంద్ కు పిలుపున్నచిచంది. 
• హ ైదరా బాద్ న్గ్రం మొత్తం బంద్ పాటించినా ‘దురాొ విలాస్’ అనే ఆంధరహో టల్ మాత్రం త రచి ఉంచారు. 
• దాంతో ఆగ్ూహ ంచిన్ విదాూర ా నాయకుడు ‘పేరమ్ క్్షో్ ర్’ హో టల్ లోన్నక్్ వెళ్ాగా అపాటికే్ 

అకీడిక్్ వచిచన్ ఆంధరర డమలు కత్ుత లతో పర డిచి చంపారు. 
• 1969 జూన్ 4 వ తేద న్ హ ైదరా బాద్ న్గ్రంలో పరధాన్న ఇంధిరాగాంధి పరూటించి త లంగాణ పరజాసమతి 

నాయకులతో ఇత్ర ఉదూమక్ారులతో చర చంచింది. 



అబిడ్సి చౌరస్ాా  – సతయోగరహం: 
• 1969 జూన్ 25 న్ అబిడ్స్ చౌరస్ాత లో సతాూగ్ూహం చేయాలన్న న్నరణయించారు. ద న్నక్్ 

పో లీసులు అన్ుమతించలేదు. 
• అయిన్పాటికీ్ అబిడ్స్ చౌరస్ాత లో సతాూగ్ూహం చేశారు. 
• దాంతో పరభుత్వం 16 మంది అగ్ూనాయకులన్ు అరెసు్  చేసి రాజమండిర జైెలుకు త్రలించింది 
• ఈ అగ్ూనాయకుల అరెసు్ కు న్నరసన్గా లోకసభకు రాజీనామా చేస్ాత మన్న పేరొీన్ి పారామ ంటరీయన్ుా  

•  డాక్ర్. మ లోీటే 
• సంగ్ం లక్షమమబాయమమ. 
• దేశ్ంలోనే పి.డి. చట్ం క్్ంద అరెసు్  క్ాబడిన్ మొట్మొదటి గెజిట డ్స ఆఫీసర్ – ‘డయకుర్ గోపాల్ కిషన’. 

తెలంగాణ ఫ్ాల గ్ డే – 1969 జూల ై 12 

• ‘1969 జూలెై 12’ న్ త లంగాణాలో ఫ్ాా గ్ డే న్ు న్నరవహ ంచారు. 
• ఈ సందరభంగా ఇస్ామయా బజార్ లో పరతేూక త లంగాణ పత్క్ాన్ని ఆవిష్టీర సయత  అరెస్్ క్ాబడిన్ 

పారామ ంట్ సభుూడు – డాక్ర్ మేలాీటే. 
• అటువంటి సమయంలోనే హ ైదరాబాద్ మున్న్పల్ క్ారొారేష్టన్ మేయర్ పదవిక్్ జర గ న్ ఎన్నికలలో 

త లంగాణ పరజాసమతి బలపరచిన్ లక్షమమనారాయణ మేయర్ గా ఎన్నికయాూరు. ఈ విజయం కూడా 
త లంగాణవాదులోా  ఉతా్హ్మన్ని న్నంపింది. 

కొతా్గూడెం కాలుపలు – 1969 ఆగసయు  6 

• క్ొత్తగా హోం మన్నస్ర్ పదవి చేపటి్న్ జలగ్ం వెంగ్ళ్ రావు సభలో న్నరసన్ వూకతం చేసిన్ పరజలపెై 
“ఆగ్సు్  6′ న్ క్ొత్తగ్రడ ంలో పో లీసులు క్ాలుాలు జర పారు. 

• ఈ క్ాలుాలలో మరణ ంచిన్ విదాూరుా లు : * రాంచందర్ * దసతగీర్. 
ఉద్ోమ విరమణ పరకటన 

• హ ైదరాబాద్ న్గ్రాన్నక్్ విడిదిక్్ వచిచన్ రాష్్టరపతి వి.వి.గ ర  తో మర ూచ నాిరెడిి , క్ొండా లక్షమణ్ 
బాపూజీలు త లంగాణ ఉదూమంపెై చర చంచారు. 

• ఈ చరచ అన్ంత్రం 1969 సెపె్ంబర్ 23న్ విదాూరుా లు త్రగ్త్ులకు హజరుక్ావాలన్న ‘త లంగాణ 
పరజాసమతి’ మర యు ‘విదాూరుా ల క్ారూచరణ సమతి’ పరకటించింది 

• ఈ పరకటన్పెై సంత్కం చేసిన్ నాయకులు : మర ూ చ నాిరెడిి , మలాిఖారుు న్ 

తెలంగాణ పరజాసమితి పరథమ ర్ాషు రస్ాు యి సభలు:  



• ఈ సభలు మర ూ చ నాిరెడిి  అధూక్షత్న్ 1970 జన్వర  10న్ సిక్్ందరా బాద్ లోన్న బాయ్స్ స్ాీట్ క్ేందర 
క్ారాూలయం వదు  పరా రంభించబడాి యి 

• ఈ సభకు ఆహ్మవన్ సంఘం అధూక్షుడు – న్గ్ర  కృష్టణ , 
• ఈ మహ్మసభలకు పరతేూక ఆహ్మవన్నత్ుడుగా బిరటన్ క్్ చ ందిన్ లేబర్ పార్ీ ఎం.పి. గేూ హ్మజరయాూరు. 
• పరతేూక త లంగాణ రాష్్టర పరతిపతితపెై ర ఫరెండం జరగాలన్న ఈ సమావేశాలోా నే మర ూ చ నాిరెడిిగారు 

క్ేందరా న్నక్్ విజఞపిత  చేశారు. 

ఇ) పో టీ తెలంగాణ పరజాసమితి పాత్ర 
• 1969 మేలో చ నాిరెడిి  ‘త లంగాణ పరజాసమతి’ అధూక్షుడయాూడు. 
• మర ూచ నాిరెడిి  అధూక్షత్న్ు వూతిరేక్్సయత  విదాూరుా లు శ్రూధర్ రెడిి  నాయకత్వంలో ‘పో టీ త లంగాణ 

పరజాసమతి’ ఏరార చారు. 
• పరతేూక త లంగాణ ఉదూమం పరా రంభమ ై ఒక సంవత్్రం పూరతయిన్ందుకు పో టీ త లంగాణ 

పరజాసమతి వారు 1970 జన్వర  15న్ కే్శ్వ మ మోర యల్ గ ూ ండయా  బహ రంగ్ సభన్ు న్నరవహ ంచారు. 
• ఈ సభకు పో టీ త లంగాణ పరజాసమతి అధూక్షుడు ఎం.శ్రూధర్ రెడిి  అధూక్షత్ వహ ంచాడు. 

 


