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1969 ఉద్యమానికి కారణాలు 
 

ఎ) 1956 న ంచి 1969 మధ్య తెలంగాణ పరిరక్షణల ఉలల ంఘనలు:  

   •  ఈ ఉల్ల ంఘనల్ గురటంచి సమగర సమాచారాన్ని ముందు ఆరటికల్  1956-69 మధ్య తెల్ంగాణ పరటరక్షణల్ 
ఉల్ల ంఘనల్ు. ల్ో  ఇవ్వడం జరటగటంది. ఈ విషయాన్ని గమన్నంచగల్రు. 

  

బి) తెలంగాణపెై ఆంధ్రవారి పతెతనం: 

• • తెల్ంగాణా వారటకి భాష ముతక భాష అన్న, వీరట యాస బాగుండదన్న ఆంధ్రవారు విమరటశంచేవారు.  
• తెల్ంగాణ వారు అనాగరీకుల్ు అన్న, సో మరటపో తుల్ు అన్న హళేన చసేవేారు.  
• ఆంధ్రరాషిర మాజీ ముఖ్యమంత్రర పరకాశం పంతుల్ు చన్నపో త ేపరభుతవల్ాంఛనాల్తో అంతయకిరయల్ు న్నరవహ ంచారు. 
• కాన్న విశాల్ాంధ్ర ఏరాాటుల్ో కలీ్కపాతర పో ష ంచిన బూరుు ల్ రామకృష్ాా రావ్ు చన్నపో తే పరభుతవ ల్ాంఛనాల్తో 

అంతయకిరయల్ు న్నరవహ ంచల్ేదు. 
• ఇటువ్ంట ివివ్క్షత మాజీ ముఖ్యమంత్రర విషయంల్ో ఉనిపుడు సాధారణ పరజల్ విషయంల్ో ఎంత పదెద  మొతతంల్ో 

ఉంటుందో ఊహ ంచుకోవ్చుు. 
• కరీంనగర్ పరా ంతాన్నకి చెందని 'కనింవార్' మహారాషిరల్ో సటెలి్ అయిన తెల్ంగాణ వ్యకిత 
• ఇతను పరతేయక విదరభ రాషిరం కోరుతుని నాగ్ పూర్ పరా ంతాన్నకి చెందనివాడు.  
• అటువ్ంటి వ్యకిత మహారాషిర మొదట ిముఖ్యమంత్రర అయినపుడు తలె్ంగాణ వ్యకిత ఆంధ్రపరదేశ్ ఏరాడిన 15 సం||ల్ 

వ్రకు ముఖ్యమంత్రర కాల్ేదు. 
• అంటే ఆంధ్రవారట పతెతనం, వివ్క్ష ఏ సాా యిల్ో ఉందో  ఊహ ంచుకోవ్చుు.  
• రాషిరం ఏరాడని 15 సం||ల్ తరావత 1971ల్ో ముఖ్యమంత్రర అయిన ప .వి.నరస ంహారావ్ు కవే్ల్ం 18 నలె్ల్ 23 

రోజుల్ు మాతరమే ఆ పదవిల్ో ఉండగలిగాడు. 
• తరావత కాల్ంల్ో ఇదే ప .వి.నరస ంహారావ్ు 'మ నైారటి' పరభుతవం ఉనిపాటిక ి5సం||ల్ు పరధాన్నగా ఉండగలిగాడు.  
• అంటే ఆంధ్రవారట వివ్క్ష ఏ సాా యిల్ో ఉందో  మనం గరహ ంచవ్చుు. 
• ఆంధ్ర నుండి వ్ల్స వ్చిున జల్గం వెంగళరావ్ు మాతరం 5 సం||ల్ు పదవిల్ో కొనసాగడాన్నక ివారటక ిఅభయంతరం 

ల్ేదు.  
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(సి) విద్ాయరథు ల విజయం : 

• మొదట ినుండి కూడా తెల్ంగాణల్ో పాఠశాల్, కళాశాల్, విదాయరటా సంఘాల్ు బల్మ నై న్నరాాణం కలిగట ఉండవేి. 
• 1952 నాన్ ములిి ఉదయమంల్ో కూడా కిరయాశీల్క పాతర పో ష ంచారు. 
• 1967ల్ో పరభుతవం కాల్ేజి ఫజీుల్ను పదెద  మొతతంల్ో పెంచింది.  
• ఈ పెంపునకు వ్యత్రరకేంగా విదాయరుా ల్ు ఉదయమంచి విజయం సాధించారు. 
• 1967ల్ో ఓ.యు వెైస్ ఛాన్్ ల్ర్ డి.ఎస్. రడెిి , ముఖ్యమంత్రర కాసు బరహాానందరడెిిక ిమధ్య వెైరం ఏరాడింది.  
• దాంతో ముఖ్యమంత్రర వెసై్ చాన్్ ల్ర్ పదవి కాల్ాన్ని 5 సం||ల్ నుండ ి3 సం||ల్కు తగటుసతత  ఒక కొతత  చటిం 

తెచాురు.  
• దీన్నక ివ్యత్రరకేంగా ఉసాాన్నయా విదాయరుా ల్ు 'జెైపాల్ రెడిి ' నాయకతవంల్ో ఉదయమంచారు.  
• డి.ఎస్.రడెిి  కోరుి కు వళె్ళి సేి  తచెుుకోన్న పదవిల్ో కొనసాగాడు.  
• ఈ విధ్ంగా ముఖ్యమంత్రరకి వ్యత్రరకేంగా మొదటి దబెబతగటలి విదాయరుా ల్ు విజయం సాధించారు. 
• ఈ విజయ ఉతా్హం తలె్ంగాణ విదాయరుా ల్ు 1969 ఉదయమంల్ో పాల్గు నుటకు దారటతీస ంది.  

డి) చెన్ాారెడిి  ఎనిాక చెలలద్ని కోరథ్  తీరథా  

• 1967 శాసనసభ ఎన్నికల్ల్ో మరటర చనెాిరెడిి  వ్ందేమాతరం రామాచందరా రావ్ుపె ైగలెిచాడు. 
• మరటరచెనాిరడెిి  ఎన్నికల్ల్ో అకరమాల్కు పాల్ాడాి డన్న వ్ందేమాతరం రామచందరా రావ్ు హ ైకోరుి ల్ో కసేు వశేాడు . 
• 1968 ఏప రల్ 26న హ కైోరుి  చనెాిరెడిికి వ్యత్రరకేంగా తీరుా ఇచిుంద ి
• ఆ తీరుాల్ో చెనాిరడెిి  6 సం||ల్ వ్రకు ఎన్నికల్ల్ో పో టీ చయేరాదన్న ఆదేశంచింది.  
• చెనాిరడెిి  హ ైకోరుి ల్ో 'సేి 'కు పరయత్రించగా హ ైకోరుి  ఇతన్న ప టిషన్ ను త్రరసిరటంచింది. 
• దాంతో చెనాిరడెిి  సుప రంకోరుి  మ టుల  ఎకిగా సుపీరంకోరుి  కూడా ఇతన్నక ివ్యత్రరేకంగా తీరుా చెప ా ంది. 
• దీంతో చెనాిరడెిి  రాజకయీ న్నరుదోయగటగా మారటపో యాడు. 
• అటువ్ంటి సమయంల్ో పరా రంభ దశల్ో ఉని 1969 ఉదయమం ఇతన్నకి ఒక మంచి అవ్కాశంగా కనబడింది. 

1969 ఉద్యమ ప్రా రంభం 

(ఎ) కొతతగ్రడెం థరమల్ సట్ష్టన్లల  అన్ాయయాలు: - 

• 1961ల్ో పాల్వంచల్ో థరాల్ పవ్ర్ సేిషన్ సాా ప ంచబడింది.  
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• పాల్వంచల్ోన్న పవ్ర్ సేిషన్ తలె్ంగాణ రటజర్వ న్నధ్ుల్తో న్నరటాంచబడనిద ికనుక దీన్నల్ోన్న ఉదో యగాల్ల్ో మగతా 
పరా ంతాల్ వారటకి అవ్కాశం ల్ేదు. 

• 1968 జూల్ ై 30న పాల్వంచ ఎన్.జి.ఓ.ల్ సమావేశం కె.టి.ప .ఎస్ కలబ్ ల్ో రామసుధాకర రాజు అధ్యక్షతన 
జరటగటంది. 

• 1968ల్ో తెల్ంగాణ హకుిల్ రక్షణ ఉదయమం పరా రంభమ  ై1968 జూల్ ై 10న తలె్ంగాణ రక్షణల్ దనింను 
పాటించడం జరటగటంది.  

• ఇటువ్ంట ిసమయంల్ోన ేహ దైరాబాద్ ల్ో జరటగటన ఉదో యగుల్ సమావేశంల్ో కారటాక నాయకుడు మహదవే్ స ంగ్ 
మాటాల డుతూ తలె్ంగాణ పరజల్ కోరటకల్ను తీరుకపోయినటలయిత ేసమ ైఖ్య రాషిర నుండి తలె్ంగాణ రాషిరం 
విడిపో వ్ల్స  వ్సుత ందన్న పరకటించాడు 

తెలంగాణ ప్రా ంతీయ సమితి:  

• 1968ల్ో కొలిశటెిి  రామదాసు ఖ్మాం జిల్ాల ల్ోన్న ఇల్ ల ందుల్ో తెల్ంగాణ పరా ంతీయ సమత్రన్న ఏరాాటు చేశాడు. 

కొతతగ్రడెం నిరసన: 

• అరుు ల్ ైన తెల్ంగాణ సాా న్నకుల్ు ల్భంచన్న యిడెల్ ఆ ఖ్ాళీల్ను అల్ాగే ఉంచాల్న్న 1968 ఏప రల్ ల్ో ఆంధ్రపరదశే్ 
పరభుతవం ఆదేశాలిచిుంది. 

• అంతకేాకుండా ముల్కిల్ సాా నంల్ో షరతుల్తో న్నయమంచబడని నాన్ ముల్కిల్ను మూడు నెల్ల్ల్ో తొల్గటంచి ఆ 
సాా నాల్ల్ో అరుు ల్ ైన ముల్కిల్ను న్నయమంచాల్న్న పరభుతవం ఆదేశంచింది.  

• ఈ పరభుతవ ఆదశేాల్ను కొతతగూడెం విదుయత్ కేందరంల్ో కూడా అమల్ు చేస  నాన్ ముల్కిల్ను ఉదో యగాల్ నుండ ి
తొల్గటంచారు. 

• ఈ విధ్ంగా తొల్గటంచబడని నాన్ ముల్కి ఉదో యగుల్ు హ ైకోరుి ల్ో కసేు వశేారు. 
• ఆంధ్రపరదశే్ సేిట్ ఎల్కిిిస టీ బో రుి  అటానమస్ బాడీ అయినందున ఈ సంసా పబ్లల క్ ఎంపాల యిమ ంట్ యాకి్ పరటధలి్ోక ి

రాదన్న 1969 జనవ్రట 3న హ కైోరుి  నాయయమూరటత జస ిస్ కుపుాసావమ తీరుా ఇచాురు.  
• పాల్వంచల్ోన్న థరాల్ పవ్ర్ సేిషనలల  1969 జనవ్రట 5న మొటిమొదటిసారట న్నరసన మొదల్ ైంది.  
• కొతతగూడెం థరాల్ విదుయత్ కేందరంల్ోన్న నాన్ ముల్కి ఉదోయగుల్ను జనవ్రట 10 ల్ోగా తొల్గటంచాల్న్న ఉదయమంచారు. 
• నానములిిల్కు వ్యత్రరేకంగా జనవ్రట 10 నుండి న్నరాహర దకీ్షల్ు చేయాల్న్న న్నరాయించారు. 
• దీన్నల్ో భాగంగా రోజువారట వతేనంకల్ కారటా కుల్ నాయకుడు 'కృషా' జనవ్రట 10న న్నరాహార దీక్ష పరా రంభంచాడు. 
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(బి) రవంద్రన్ాథ్ ఆమరణ నిరాహార ద్ీక్ష:  

• కొలిశటెిి  రామదాసు మరటయు సుధాకర్ రాజుల్ పో ర తా్హంతో బ్ల.ఎ. రెండవ్ సంవ్త్రం చదువ్ుతుని విదాయరటా 
రవీందరనాథ్ న్నరాహారదకీ్షకు స దధమయాయడు. 

• 1969 జనవ్రట 8 న ఖ్మాం  పటిణంల్ోన్న గాంధచీౌక్ వ్దద  రవీందరనాథ్ న్నరాహారదకీ్ష పరా రంభంచాడు. 
• రవీందరనాథ్ తో పాటు న్నరాహార దకీ్షల్ో మొదటి రోజు పాల్గు ని ఖ్మాం మున్నస పాలిటి ఉపాధ్యక్షుడు - కవి 

రాజమూరటత. 
• రవీందరనాథ్ దకీ్షకు మదదతు తలెిప  సతాయగరహంల్ో పాల్గు ని వ్రధనిపటే శాసనసభుయడు - పురుష్ో తతమరావ్ు.  
• రవీందరనాథ్ దకీ్షకు మదదతుగా మరటయు తెల్ంగాణ రక్షణల్ు అమల్ు జరుపాల్న్న కోరుతూ గోగటనేన్న సతయనారాయణ 

అన ేశాసనసభుయడు జనవ్రట 12 నుండి మూడు రోజుల్ న్నరసన దీక్షను ఇల్ ల ందుల్ ల్ోన్న తన న్నవాసంల్ో 
పరా రంభంచాడు.  

• 1969 జనవ్రట 22 సాయంతరం జల్గం వెంగళరావ్ు యొకి ఒత్రతడి వ్ల్న 15 రోజుల్ుగా న్నరాహారదీక 
కొనసాగటసుత ని రవీందరనాథ్ న్నరాహారదీక్ష విరమంచాడు. 

• ఉసాాన్నయా విశవవిదాయల్య విదాయరటా సంఘం వ్యవ్సాా పక సభుయడు బ్ల.కిషన్ ఇచిున పండలరసాన్ని తీసుకొన్న 
రవీందరనాధ్ దకీ్ష విరమంచాడు. 

• దీంతో తెల్ంగాణ రక్షణల్ అమల్ు కోసం ఉదయమం చేసుత ని తలె్ంగాణ విదాయరుా ల్ ఉదయమం చల్ాల రటపో యింది.  

  

 


