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ఉద్యమం-వివిధ వరాా ల పాతర 

(ఎ) ఉద్య య గ్ుల పాతర  

విద్యయత్ ఉద్య యగ్ులు:  

•  కొత్తగూడ ెం థర్మల్ విద్యుత్ క ెంద్రెంలోని నాన్ ముల్కీ ఉద్య ుగులనయ జనవర ి10 లోగా తొలగిెంచాలని 
ఉద్ుమెంచార్ు. 

• ఉద్ుమెం ఉద్ృత్ర్ూపెం ద్ాలచడెంతో 1969 జనవరి 18, 19 రోజులలో కాసయ బ్రహ్మమనెంద్రడె ిపరభుత్వెం అనిి 
రాజకీయ పక్షాల నాయకుల సమావేశానిి ఏరాాటు చసే ెంద్ి. 

అఖిలపక్ష ఒపాంద్ం:  

ఈ ఒపాంద్ం పరకారం తీసయకోవలసిన చరయలు:  

• ముల్కీ నిబ్ెంధనలకు విర్ుద్ధెంగా త లెంగాణ పరా ెంత్ెంలో నియమెంచిన ఉద్యుగులెంద్రినీ వ ెంటన ేతొలగిెంచి వార ి
స్ాా నాలలో స్ాా నికులనయ నియమెంచాలి. ఈ విధెంగా ఉద్య ుగాలు కోలోాయిన ఆెంధరపరా ెంత్ెం వారకిి వారి పరా ెంత్ెంలో 
ఉద్యుగవకాశాలు కలిాెంచాలి. 

• ఆెంధర పరా ెంతానికి త్ర్లిెంచిన త లెంగాణ మగులు నిధయల లెకీలు తీస  ఆ నిధయలనయ త లెంగాణ పరా ెంత్పు అభివృద్ిధ  
కొర్కు ఉపయోగిెంచాలి. 

• రాజధానియి నై హ దై్రాబ్ాద్య నగర్ెంలో విద్ాువసత్ులనయ విసతరిెంపజ యాలి. 

జి.వో.36 : 

• ఈ అఖిలపక్ష నిర్ణయానిి అమలుపర్చయటకు, రాష్్టర పరభుత్వెం 1969 జనవరి 21 రోజున 36 నెంబ్ర్ు గల ఒక 
జీ.వో.నయ జార ీచసే ెంద్ి. 

ఉద్య యగ్ులు, ఉపాధ్యయయులు కారాయచరణ సమితి 

•  1969 మారిచ 11న TNGO ల నాయకుడు కె.ఆర్. అమోస్ ఉపాధాుయుల నాయకుడు బ్ాలకృష్ాణ రడెిి  
ఆధవర్ుెంలో - 'ఉద్యుగులు, ఉపాధాుయుల కారాుచర్ణ సమతి' ఏర్ాడిెంద్ి. 

కె.ఆర్.ఆమోస్ డిసిిస్ అంశం:  
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• 1969 మేలో పరతేుక త లెంగాణ జూన్ 1 లోగా ఏర్ాడకపో త ేర్కతపాత్ెం త్పాద్య అని పరభుతావనిి హ చచరిెంచిన 
ఉద్యుగసెంఘెం నాయకుడు - క.ెఆర్. ఆమోస్. 

• ద్ ెంతో పరభుత్వెం ఉద్య ుగ సెంఘాల గురితెంపునయ ర్ద్యు  చసే ెంద్ి. 
• అెంతే కాకుెండా శాెంతి భద్రత్లకు విఘాత్ెం కలిగిెంచ ేవిధెంగా ఉద్యుగులనయ రచెచగొడుత్ునాిడన ేకార్ణెంతో గవర్ిర్ 

'అమోస్'నయ ఉద్య ుగెం నయెండి 1969 మే 25న డిస మస్ చశేార్ు. 

నిరవధ్ిక సమ్మి: 

• 1969 జూన్ 10 నయెండి ఉద్య ుగులు నిర్వధకి సమమమనయ పరా ర్ెంభిెంచి, 1969 జూలెై 16 (37 రోజులు)న 
విర్మెంచార్ు. 

• త లెంగాణ ఉద్య ుగుల సమసులప ై పరభుతావనికి త్గిన సలహ్మలు ఇవవడానికి రాష్్టర పరభుత్వెం అలహ్మబ్ాద్ మాజీ 
పరధాన నాుయమూరిత నస  ఉలాా బ్ేగ్ అధుక్షత్న ఉనితాధకిార్ుల సెంఘానిి ఏరాాటు చసే ెంద్ి. 

బి) 1969 ఉద్ుమెం - మేధావుల పాత్ర 

తెలంగాణ పరిరక్షణల కమిట:ి 

• హ ైద్రాబ్ాద్ నగర్ెంలోని మేధావులు 1969 జనవరి 13 న త లెంగాణ పరిర్క్షణల కమటీని స్ాా ప ెంచార్ు.   
• త లెంగాణ పరరి్క్షణల కమటీ ఛ రై్మన్ - కాటెం లక్షమమనారాయణ.  

తెలంగాణ విమోచనోద్యమ సమితి:  

• 1969 జనవరి 28న వర్ెంగల్ లో 'త లెంగాణ విమోచనోద్ుమ సమతి' సద్సయు కాళోజీ అధుక్షత్న జరిగిెంద్ి. 
• ఈ సద్సయుకు అధుక్షత్ వహ ెంచినద్ి - 'కాళోజీ నారాయణరావు' 
• 1969 జూనోా  హ ైద్రాబ్ాద్ లో కాళోజి నారాయణరావు అధుక్షత్న 'త లెంగాణ ర్చయిత్ల సద్సయు జరిగిెంద్ి. 

త లెంగాణా పరజాసమతి:  

• 1969 మారిచ 25న హ దై్రా బ్ాద్ లో యువకులు, మేధావులు విద్ాుర్ుా లు కొనస్ాగసియత ని త లెంగాణా ఉద్ుమానికి 
మద్ుత్ుగా 'త లెంగాణ పరజాసమతి' ని స్ాా ప ెంచార్ు (ఫ బ్రవరలిో ఏరాాట ైన త లెంగాణ పరజా కన వనషన్ 1969 మారిచ 
25న త లెంగాణ పరజా సమతిగా మార్ుా చ ెంద్ిెంద్ి). 

• ద్ ని అధుక్షుడు - మద్న్ మోహన్ (స ద్ిుపటే లాయర్) 
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• మరిి చ నాిరెడిి  త లెంగాణ పరజాసమతిక ిఅధుక్షుడు అయిన త్రావతి కాలెంలో త లెంగాణ పరజాసమతి నయెండి మద్న్ 
మోహన్ స ద్ిుపటే ఉపఎనిికలలో పాలగొ ని విజయెం స్ాధిెంచాడు. 

ఉస్ాినియా యరనివరి్టీ పరర ఫెసరల  సద్సయ్: (1969 మ్ ే20)  

• 1969 మే 20 న ఉస్ామనియా యూనివరిుటీలోని పర ర ఫ సర్ుా , లెకచర్రా్ త లెంగాణా సద్సయు వ .ైయెం.స .ఎ. హ్మల్ లో 
పర ర ॥ముెంజుఠాలెం అధుక్షత్న జరగిిెంద్ి. " 

• ఈ సద్సయులో పరా ర్ెంభోపనాుసెం చసే ెంద్ ి- రావాడ సత్ునారాయణ (ఉస్ామనియా వ సై్ ఛానులర్) 
• ఫ జిక్సు పర ర ఫ సర్ గా ఉని రావాడ సత్ునారాయణనయ 1969 ఏప రల్ 25న డి.ఎస్.రడెిి  స్ాా నెంలో ఉస్ామనియా వ సై్ 

ఛానులర్ గా నియమెంచార్ు. 

ఈ సద్సయులో పరిశోధన పతరా లు సమరిాెంచిన పర ర ఫ సర్ుా  : 

• పరర ॥ జయశెంకర్ స్ార్ు 
• బ్షరీొద్ిున్ 
• ప నాి లక్షమమకాెంతారావు 
• శ్రిధర్స్ావమ 
• తోట ఆనెంద్రావు 
• ఈ సద్సయులో సమరిాెంచిన పతరా లనిిెంటిని కలప  'Telangana Movement and Investigative Focus' 

అన ేపుసతకెంనయ పరచయరిెంచార్ు. 
• ఈ సద్సయులో పర ర ॥ జయశెంకర్ స్ార్ు సమరిా ెంచిన పత్రెం పరే్ు- “డా॥ కె.ఎల్.రావు-నాగార్ుు నస్ాగర్" 
• ఈ సద్సయు ముగిెంపు ఉత్ువెంలో మరిిచ నాిరడెిి  పరసెంగిెంచార్ు. 

(సి) ఉద్యమం-విద్యయరథు ల పాతర 

ఉద్యమంలోకి ఉస్ాినియా విద్యయరథు లు : 

• 1969 జనవరి 12న యూనివరిుటలిోని అనిి కాలేజీలు విద్ాురిా సెంఘాల సర్వసభు సమావేశెం వ ెంకటరా మారడెిి  
అధుక్షత్న జరిగిెంద్ి.  

సెఫ్ గార్స ్ విద్యయరథు లు: (పరతేుక ర్క్షణల అమలుకోసెం మాత్రమే) 
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• వ ెంకటరా మరడెిి  నాయకత్వెంలోని గూి పు క వలెం త లెంగాణ ర్క్షణల అమలుకు మాత్రమ ేపరమిత్ెం.  
• ఈ విద్ాుర్ుా ల లక్షుెం - రాష్్టరెంనయ సమమైకుెంగా ఉెంచయత్ూ త లెంగాణ ర్క్షణలనయ అమలు పర్చాలి. 
• అెంద్యక  ర్క్షణల కోసెం మాత్రమే పో రాడుత్ుని విద్ాుర్ుా లనయ సఫే్ గారి్్ విద్ాుర్ుా లు అనాిర్ు. 

త లెంగాణ విద్ాుర్ుా ల కారాుచర్ణ సమతి: 

• ఈ కారాుచర్ణ సమతి యొకీ పరధాన కార్ుద్రిిగా మలాికార్ుు న్ ఎనిికయాుడు. 
• 'పరతేుక త లెంగాణ స్ాధిెంచడెం మా లక్షుెం' అని విద్ాుర్ుా లు మొద్టిస్ారి ఈ సమతి ద్ావరా పరకటిెంచార్ు. * 
• ద్ ెంతో ఉస్ామనియా విశవ విద్ాులయెంలో రెెండు విద్ాురిా సెంఘాల గూి పులు సఫే్ గారి్్ మరయిు స పర టిసయ్ లుగా 

విడిపో యార్ు. 

సెపరేటిసయ్  విద్యయరథు లు: 

•  వీర్ు 'త లెంగాణ విద్ాుర్ుా ల కారాుచర్ణ సమతి' గా ఏర్ాడాి ర్ు.  
• ద్ నిక ిపరధాన కార్ుద్రిి - మలాికార్ుు న్ 
• వీర్ు పరతుేక త లెంగాణా రాష్్టర ఏరాాటు కొర్కు ఉద్ుమెంచార్ు. 
• 1969 జనవరి 18 స పర ట ిసయ్ వరొ్ెం విద్ాుర్ుా లు మలాికార్ుు న్, శ్రిధర్ రడెిి  నాయకత్వెంలో నిజాెం కాలేజి నయెండి కోఠికి 

ఊర గిెంపు నిర్వహ ెంచార్ు. 
• త లెంగాణ ర్క్షణలు కోర్ుత్ుని విద్ాుర్ుా లు వ ెంకటరా మరెడిి  అధుక్షత్న కోఠి నయెండి అబిడికు ఊర గిెంపు 

నిర్వహ ెంచార్ు. 
• ఈ రెెండు ఊర గిెంపులు అబిడ్సు చౌర్స్ాత లో ఎద్యర్ుపడాి ర్ు. 
• అపుాడు 1969 ఉద్ుమ సమయెంలో మొద్టిస్ారి హ ైద్రా బ్ాద్ నగర్ెంలో 1969 జనవరి 18న లాఠీచారిు జరగిిెంద్ి. 
• 1969 జనవరి 20న శెంష్ాబ్ాద్య రెైలేవసే్ష్టన్ (ఉమద్ానగర్)ప ై విద్ాుర్ుా లు ద్ాడి చసే న సెంద్ర్భెంలో నగర్ెంలో 

తొలిస్ారి పో ల్కసయలు కాలుాలు జరిపార్ు. 
• 1969 జనవరి 24న సద్ాశివపేటలో విద్ాుర్ుా లు ఊర గిెంపు నిర్వహ ెంచార్ు. 
• ఈ ఊర గిెంపుప ై పో ల్కసయలు కాలుాలు జర్పగా 'శెంకర్', 'కృష్టణ ' అనే యువకులకు బ్ులెా టుా  త్గలిి గాెంధ  హ్మస ాటల్ 

లో చరే్గా శెంకర్ జనవర ి25న, కృష్టణ  ఫ బ్రవరి 10న మర్ణ ెంచార్ు. 

నోట్: 1969వ ఉద్ుమెంలో తొలి అమర్ుడు శెంకర్.  

విద్యయరిు  నయయకుల జిలాల  పరయటనలు: 
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• 1969 మారిచ మొద్టి వార్ెంలో హ దై్రా బ్ాద్ లోని రడెిి  హ్మస్ల్ లో త లెంగాణ సద్సయు ఏరాాటు చేయాలని 1969 
జనవరి 27న మలాికార్ుు న్ నతే్ృత్వెంలో 'విద్ాురిా కారాుచర్ణ సమతి' నిర్ణయిెంచిెంద్ి. 

• ఈ సద్సయు విజయవెంత్ెం చయేుటకొర్కు 35 మెంద్ి విద్ాురిా నాయకులు త లెంగాణ జిలాా లలో పర్ుటిెంచడానికి 
వ ళళార్ు. 

• అటువెంటి సమయెంలో 1969 జనవర ి28న నలాగొెండ పట్ణెంలో ఉపసర వయర్ గా పనిచసేయత ని 'ర్ెంగాచార్ుులు' 
అనే  ఆెంధర ఉద్య ుగనిి గుర్ుత  త లియనివార్ు ప టరర ల్ పో స  త్గులబ్ెటా్ ర్ు. 

• ద్ాెంతో ఆెంధరపరా ెంత్ెంలో జి.వో-36 కు వుతిర కెంగా క ెంటర్ ఉద్ుమెం పరా ర్ెంభెం అయిుెంద్ి. 

రెడిస  హాస్ల్ సద్సయ్ (1969 మారిి 8,9 లలో)  

• 35 మెంద్ి విద్ాురిా నాయకులు జిలాా  పర్ుటనలు పూరిత చేసయకొని హ దై్రా బ్ాద్ లో 1969 మారిచ _8,9వ న రెెండు 
రోజులు రడెిి  హ్మస్ల్ లో 'త లెంగాణ సద్సయు' నిర్వహ ెంచార్ు. 

• ఈ సద్సయుకు అధుక్షత్ వహ ెంచినద్ి - శ్రమితి సద్ాలక్షిమ. 
• ఈ సద్సయులో పరా ర్ెంభోపనాుసెం పర ర ॥ రావాడ సత్ునారాయణ చశేాడు. 
• ఈ సద్సయులో విద్ాురిా నాయకుడు శ్రధిర్ రడెిి  కిిట్ తెలంగాణ అన ేనూత్న నినాద్ానిి లేవద్శిార్ు. 
• త లెంగాణ మాుప్ నయ ఇ.వి. పద్మనాభెం, ఆద్ిరాజు వ ెంకటశేవర్రావు, మునిజమాలు 1969 మారిచ 7న ల్కడర్ 

పతిరకా కారాులయెంలో ర్ూపర ెంద్ిెంచార్ు. 
• త లెంగాణ మాుపు రడెిి  హ్మస్ల్ సద్సయులోనే శాసనసభుుడు అయిన టి.పుర్ుష్ో త్తమరావు ఆవిష్టీరిెంచార్ు. 
• ఉస్ామనియా యూనివరిుట ీసవరోణ త్ువాల సెంద్ర్భెంగా 'త్పాలబిళా్' ఆవిష్టీర్ణ కోసెం రాష్్టర గవర్ిర్ 

ఖండుభాయిద్శేాయి రావడెంతో విద్ాుర్ుా లు గవర్ిర్ నయ ఘెరావ్ చశేార్ు. 
• 1969 మారిచ 17న విద్ాుర్ుా లు పరభుత్వ కారాులయాల ముెంద్య 'పరజాస్ాిమయ రక్షణ ద్ినయనిి' జర్ుపుకొనాియి. 
• 1969 మారిచ 28 న ముల్కీ నిబ్ెంధనలు చ లావని సయప రెంకోర్ు్  తీర్ుా చ ప ాెంద్ి 
• సయపీరెంకోర్ు్  తీర్ుాకు వుతిర కెంగా యూనివరిుట ీవిద్ాుర్ుా లు ఉద్ుమెంచి జామమై ఉస్ామనియా రెలైు సే్ష్టన్ కు 

నిపాెంటిెంచార్ు. 

రెైలేవ సే్ష్టన్ మెంటలలో పర ర్పాటున చికుీకొని మర్ణ ెంచిన ఇెంజనీరిెంగ్ విద్ాుర్ుా లు 

1. పరకాశ్ కుమార్ జెనై్ 
2. ప .సరావ రెడిి 
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(డి) ఉద్ుమెం- త లెంగాణ పరజా సమతి పాత్ర 

• 1969 ఏప రల్ 11 న పరధానమెంతిర ఇెంద్రిాగాెంధి, లోక్స సభలో అష్టఠ సూత్ర పథకెంనయ పరకటిెంచిెంద్ి. 
• ఇటువెంట ిసమయెంలో హ దై్రాబ్ాద్ జిలాా  స్ాా నిక సెంఘాల నియోజకవరాొ నికి శాసనమెండలి ఎనిికల ష డూుల్ 

వచిచెంద్ి. 
• ఈ ఎనిికలలో మేడచల్ పెంచాయితీ సమతి అధుక్షుడు గా ఉని వ ెంకటరామరడెిి  త లెంగాణ పరజాసమతి త్ర్పున 

నిలబ్డ ివిజయెం స్ాధిెంచాడు. 

మ్మడే ఊరేగింపు - 1969 మ్ే 01:  

• త లెంగాణ పరజాసమతి మే డే (మే,01) నాడు 'డిమాెండ్సు డే' (కోరికల ద్నిెం) పాటిెంచాలని ప లుపునిచిచెంద్ి. 
• మే 01 న రెెండు ఊర గిెంపులు నిర్వహ ెంచి గవర్ిర్ కు వినతిపత్రెం సమరిా ెంచాలని నిర్ణయిెంచిెంద్ి. 

1. చార్ మనార్ నయెండి రాజ్ భవనకు 
2. 2. స కిెంద్రా బ్ాద్ నయెండి రాజ్ భవనయ  

• కాని పో ల్కస్ కమీష్టనర్  ఊర గిెంపుకు అనయమతి చార్ మనార్ నయెండ ికాకుెండా పబాిక్స గారెిన్ు నయెండి ఇచాచడు. 
• కాని నాయకులు చార్ మనార్ నయెండ ిఊర గిెంపు చయేాలని నిర్ణయిెంచార్ు. 

చయరిినయర్ నయంచి ఊరేగింపు : 

చారిమనార్ నయెండి ఊర గిెంపుకు మొద్ట స్ార్ధుెం వహ ెంచిన వార్ు- 

1. మలాిఖార్ుు న్ 
2.  మద్న్ మోహన్ 
3. క శవరావ్ జాద్వ్ 

•  త్ర్ువాత్ కాలెంలో కె.వి.ర్ెంగారెడిి  నాయకత్వెంలో ఊర గిెంపు బ్యలుద్రేిెంద్ి. 
• ఆ ఊర గిెంపు స కిెంద్రా బ్ాద్ నయెండి బ్యలుద్రేని ఊర గిెంపుతో పబాిక్స గారెిన్ వద్ు కలుసయకొెంద్.ి 

సికింద్యర బాద్ నయంచి ఊరేగింపు  

• ఈ ఊర గిెంపునకు నాయకత్వెం వహ ెంచినద్ి. 
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• ఎస్.బి. గిర ి
• నాగెం కృష్టణ 
• గ త్ు లచచని 
• రాజ్ భవన్ ద్గొర్ కూడా ఉద్ుమకార్ులప ై కాలుాలు జర్గడెం వలన స కిెంద్రా బ్ాద్ 'స్ాయెం కళళశాల' విద్ాురిా 

నాయకుడు అయిన 'ఉపేెంద్రావు' మర్ణ ెంచాడు. 

పో లీస్ వాయన పెై బాంబుద్యడి:  

• మే 01 వ తదే్ న జరిగని హ ెంస్ాకాెండకు వుతిర కెంగా మే 2 వ తదే్ నాడు నగర్ెంలో బ్ెంద్ నిర్వహ ెంచార్ు. 
• ద్ నిక ినిర్సనగా హ ెంసకు హ ెంసతోనే సమాధానెం చ పాాలన ేఉద్ేుశుెంతో స కిెంద్రా బ్ాద్ లో పో ల్కస్ వాున్ ప ై బ్ాెంబ్ు 

విస రని ఉద్ుమకార్ులు : * నర ెంద్ర్ • కుమార్ 
• ఈ బ్ాెంబ్ు ద్ాడలిో మర్ణ చిన కానిసే్బ్ుల్ - 'ఫార్ుఖ్ అల్క'. 

చ నాిరెడిి  - త లెంగాణ పరజాసమతి: 

• 1969 ఏప రల్ లో చ నాిరెడిి  గార్ు పరతేుక త లెంగాణ పరకటననయ పరకటసిూత  పరత్ుక్ష ఉద్ుమెంలోకి పరవశేిెంచాడు. 
• చ నాిరడెిి  నాయకత్వెంలో ఉద్ుమెం రెెండయద్శలోకి పరవేశిెంచిెంద్.ి 
• పరతుేక త లెంగాణ విష్టయెంప ై 15 రోజులలో పరజాభిపరా యెం సేకరిసేత  అెంద్యలో ఓడిపో త ేఉద్ుమెం విర్మస్ాత నని 

చ నాిరడెిి  1969 మే 18న ఇెంద్ిరాగాెంధిక ిసవాల్ విస రార్ు. 
• త లెంగాణ పరజాసమతి జూన్ 2వ తేద్ న బ్ెంద్ కు ప లుపునిచిచెంద్ి. 
• హ ైద్రా బ్ాద్ నగర్ెం మొత్తెం బ్ెంద్ పాటిెంచినా 'ద్యరాొ విలాస్' అనే ఆెంధరహో టల్ మాత్రెం త ర్చి ఉెంచార్ు. 
• ద్ాెంతో ఆగిహ ెంచిన విద్ాురిా నాయకుడు 'పేరమ్ కిష్ో ర్' హో టల్ లోనికి వ ళ్ాగా అపాటిక  అకీడికి వచిచన 

ఆెంధరర డమలు కత్ుత లతో పర డిచి చెంపార్ు. 
• 1969 జూన్ 4 వ తదే్ న హ దై్రా బ్ాద్ నగర్ెంలో పరధాని ఇెంధిరాగాెంధ ిపర్ుటిెంచి త లెంగాణ పరజాసమతి నాయకులతో 

ఇత్ర్ ఉద్ుమకార్ులతో చరిచెంచిెంద్ి. 

అబిడ్స్ చౌరస్ాా  - సతయయగ్ూహం: 

• 1969 జూన్ 25 న అబిడ్సు చౌర్స్ాత లో సతాుగిహెం చేయాలని నిర్ణయిెంచార్ు. ద్ నికి పో ల్కసయలు అనయమతిెంచలేద్య. 
• అయినపాటికీ అబిడ్సు చౌర్స్ాత లో సతాుగిహెం చశేార్ు. 
• ద్ాెంతో పరభుత్వెం 16 మెంద్ి అగినాయకులనయ అరెసయ్  చేస  రాజమెండిర జెైలుకు త్ర్లిెంచిెంద్ ి
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• ఈ అగినాయకుల అరసెయ్ కు నిర్సనగా లోకసభకు రాజీనామా చేస్ాత మని పరేొీని పారా్మమెంటరయీనయా  
•  డాక్ర్. మమలోీట ే
• సెంగెం లక్షమమబ్ాయమమ. 
• ద్ేశెంలోన ేప .డి. చట్ెం కిెంద్ అరెసయ్  కాబ్డని మొట్మొద్ట ిగజెిట డ్స ఆఫీసర్ - 'డయక్ర్ గోపాల్ కిష్టన'. 

తెలంగాణ ఫ్ాల గ్ డే - 1969 జూల ై 12 

• '1969 జూలెై 12' న త లెంగాణాలో ఫ్ాా గ్ డే నయ నిర్వహ ెంచార్ు. 
• ఈ సెంద్ర్భెంగా ఇస్ామయా బ్జార్ లో పరతేుక త లెంగాణ పత్కానిి ఆవిష్టీరసిూత  అరస్ె్ కాబ్డిన పారా్మమెంట్ 

సభుుడు - డాక్ర్ మలేాీటే. 
• అటువెంటి సమయెంలోనే హ ైద్రాబ్ాద్ మునిుపల్ కారొార ష్టన్ మేయర్ పద్వికి జరగిిన ఎనిికలలో త లెంగాణ 

పరజాసమతి బ్లపర్చిన లక్షమమనారాయణ మయేర్ గా ఎనిికయాుర్ు. ఈ విజయెం కూడా త లెంగాణవాద్యలోా  
ఉతాుహ్మనిి నిెంప ెంద్ి. 

కొతాగ్రడెం కాలుాలు - 1969 ఆగ్సయ్  6 

• కొత్తగా హోెం మనిస్ర్ పద్వి చపేటి్న జలగెం వ ెంగళ్ రావు సభలో నిర్సన వుకతెం చసే న పరజలప  ై“ఆగసయ్  6' న 
కొత్తగూడ ెంలో పో ల్కసయలు కాలుాలు జరిపార్ు. 

• ఈ కాలుాలలో మర్ణ ెంచిన విద్ాుర్ుా లు : * రాెంచెంద్ర్ * ద్సతగరీ్. 

ఉద్యమ విరమణ పరకటన 

• హ ైద్రాబ్ాద్ నగరానిక ివిడది్ిక ివచిచన రాష్్టరపతి వి.వి.గరిి తో మరిచి నాిరడెిి , కొెండా లక్షమణ్ బ్ాపూజీలు త లెంగాణ 
ఉద్ుమెంప ై చరచిెంచార్ు. 

• ఈ చర్చ అనెంత్ర్ెం 1969 స ప ్ెంబ్ర్ 23న విద్ాుర్ుా లు త్ర్గత్ులకు హజర్ుకావాలని 'త లెంగాణ పరజాసమతి' 
మరియు 'విద్ాుర్ుా ల కార్ుచర్ణ సమతి' పరకటిెంచిెంద్ ి

• ఈ పరకటనప ై సెంత్కెం చసే న నాయకులు : మరిి చ నాిరడెిి , మలాిఖార్ుు న్ 

త లెంగాణ పరజాసమతి పరథమ రాష్్టరస్ాా యి సభలు:  

• ఈ సభలు మరిి చ నాిరడెిి  అధుక్షత్న 1970 జనవరి 10న స కిెంద్రా బ్ాద్ లోని బ్ాయ్సు స్ాీట్ క ెంద్ర కారాులయెం 
వద్ు పరా ర్ెంభిెంచబ్డాి యి 
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• ఈ సభకు ఆహ్మవన సెంఘెం అధుక్షుడు - నగరి కృష్టణ , 
• ఈ మహ్మసభలకు పరతుేక ఆహ్మవనిత్ుడుగా బిరటన్ కి చ ెంద్ని లేబ్ర్ పారీ్ ఎెం.ప . గ ి హ్మజర్యాుర్ు. 
• పరతుేక త లెంగాణ రాష్్టర పరతిపతితప ై రిఫరెెండెం జర్గాలని ఈ సమావేశాలోా నే మరిి చ నాిరెడిిగార్ు క ెంద్రా నిక ివిజఞప త  

చేశార్ు. 

ఇ) పో టీ త లెంగాణ పరజాసమతి పాత్ర 

• 1969 మేలో చ నాిరడెిి  'త లెంగాణ పరజాసమతి' అధుక్షుడయాుడు. 
• మరిచి నాిరడెిి  అధుక్షత్నయ వుతిర కిసూత  విద్ాుర్ుా లు శ్రధిర్ రడెిి  నాయకత్వెంలో 'పో ట ీత లెంగాణ పరజాసమతి' 

ఏర్ారచిార్ు. 
• పరతుేక త లెంగాణ ఉద్ుమెం పరా ర్ెంభమమ ైఒక సెంవత్ుర్ెం పూర్తయినెంద్యకు పో టీ త లెంగాణ పరజాసమతి వార్ు 1970 

జనవరి 15న క శవ మమమోరయిల్ గ ిెండయా  బ్హ ర్ెంగ సభనయ నిర్వహ ెంచార్ు. 
• ఈ సభకు పో టీ త లెంగాణ పరజాసమతి అధుక్షుడు ఎెం.శ్రధిర్ రడెిి  అధుక్షత్ వహ ెంచాడు. 
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