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1969 ఉద్యమం - వివిధ రాజకీయ పార్ీల పాతర 

• 1969 జనవరిలో తలెంగాణ రక్షణల అమలుకోసం ముఖ్యమంత్రి చొరవ తీసుకోకపో తే తాము కూడా విద్ాయరథు లతో 
కలిసి ఉద్యమిస్ాా మని పరేొొనన ప్తి్రప్క్ష పారటీలు: 1) జనసంఘ్ 2) సి.పి.ఐ 3) సి.పి.ఎం 4) సంయుకా స్ో షలిసుీ  
పారటీ 5) మజి్లస్  

• ఈ ప్కిటనకు సపంద్ ంచిన ముఖ్యమంత్ర ికాసు బ్హి్మానంద్రెడడి  1969 జనవరి 18, 19న అఖిల ప్క్ష సమావశేానిన 
ఏరాపటు చేశాడు. 

జనసంఘ్ పారీ్ పాతర :  

• జనసంఘ్ పారటీ హ దై్ాిబ్ాద్ నగర కారయద్రిి అయిన ఎమ్. జగన్మాహన్ రడెడి  ప్తిేయక తెలంగాణ రాషీర ఉద్యమానిన 
సమరిుంచాడు. 

• ప్ితయేక తలెంగాణ రాషీర ఉద్యమానిన సమరిుంచినంద్ుకు జగన్మా హన్ రడెడి ని పారటీ నుండడ బ్హషిొరించారథ. 

సి.పి.ఐ పారీ్ పాతర:  

• 1969 ఏపిిల్ లో సకి ంద్ాిబ్ాద్ులోని 'బ్ురథగు మహద్వే్ హ్మలు'లో సమ కైాయంధ్ుిలు సత్యన్ారాయణరడెడి  అధ్యక్షత్న 
కముయనిసుీ ల ముసుగులో సభను నిరవహించారథ. 

• ఈ సభకు అధ్యక్షత్ వహించిన నగర కారిా క న్ాయకుడు - సత్యన్ారాయణరడెడ. 
• సభ బ్యట అప్పటకిే ఉనన తలెంగాణవాద్ులతో వీరథ కలిసి కమయయనిసుీ లకు వయత్రరకేంగా నిన్ాద్ాలు 

చేసుా ండటంతో రెండు వరాా ల మధ్య గొడవ పాిరంభం అయింద్  . 
• ఈ సభను అడుి కోవడానిక  ప్యిత్రనంచిన తెలంగాణవాద్ులప ై పో లీసులు జరపిని కాలుపలోి  ముగుా రథ 

మరణ ంచారథ. 

 CPM పారట్ పాతర: 

• CPM పారిీ 'విశాలాంధ్ిలో ప్జిారాజయం ' నిన్ాద్ంతో ప్తిేయక తలెంగాణ రాషీర ఉద్యమానిక  ద్ూరంగా ఉననద్ . నరాా 
రాఘవరడెడి  అధ్యక్షత్న నక రెకల్ లో మే 4న విశాలాంధ్ ిసమ కైయతాసభ జరగిింద్ . 

• ప్ితయేక తలెంగాణ రాషీర ఉద్యమానిక  మద్ద త్ు ఇచిిన ఇత్ర పారటీలు: సవత్ంత్ి పారటీ ,సంయుకా స్ో షలిసుీ  పారటీ 
• భారతీయ కాాంత్రద్ళ్ పారటీ అధ్యక్షుడు చౌద్రిచరణ్ సింగ్ ప్తిేయక తలెంగాణకు త్మ పారటీ మద్ద త్ు ఎప్పపడు 

ఉంటుంద్ని పేరొొన్ానడు. 
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కాంగరూస్ పార్ీ పాతర 

కొండా లక్షమణ్ బాపూజీ 

• తెలంగాణలో ఆంధ్ిపాింత్ం వారపి ై ద్ాడులు జరథగుత్ున్ానయన్ే అపో హలను ఆంధ్ ిమీడడయా సృషిీంచింద్ . 
• ద్ ంతో ఆంధ్ాివారథ ఈగల ప ంటలోని తెలంగాణ ఉద్య యగులు, వరొరథి  నివాసముండే కాలనీప ై ద్ాడడ చేశారథ. 
• ఈగలప ంట పాింతానిన సంద్రిించిన మంత్ర ిక ండా లక్షాణ్ బ్ాప్ూజీ నింద్ త్ులప ై ఎటువంటి చరయలు తీసుకోలేద్ని 

మరియు బ్ాధ్ త్ులకు ఎలాంట ిసహ్మయం చేయలేద్ని ప్ిభుతావనిన విమరిించారథ. 
• 1969 మారిి 28న సుప్ింకోరథీ  ములీొ నిబ్ంధ్నలు చలిెవని, జ్ల.వో.36 ను క టిీవసేింద్ . 
• ద్ాంతో క ండా లక్షాణ్ బ్ాప్ూజీ త్న మంత్రి ప్ద్విక  రాజీన్ామా చేశాడు. ద్ ంతో తలెంగాణ కోసం మంత్రి ప్ద్విక  

రాజీన్ామా చసేని మొద్ట ివయక ా చరతి్ిలో నిలిచిపో యాడు. 
• 1969 ఏపిిల్ లో సకి ంద్ాిబ్ాద్ కాలుపలకు నిరసనగా ఏపిిల్ 5 నుండడ ఏపిలి్ 8 వరకు క ండాలక్షాణ్ బ్ాప్ూజీ 

నిరాహ్మర ద్ క్ష చేప్టాీ డు. 
• మొద్టలి  తలెంగాణ పాింతానిక  అస్ాసం రాషీరంలో విధ్ంగా పాింతీయ ప్తి్రప్తా్రని కోరథకునన క ండా లక్షాణ్ బ్ాప్ూజీ 

1969 మే 14న మొద్టిస్ారి ప్ితయేక తలెంగాణ రాషీర ప్కిటన చేశారథ. 

తెలంగాణ పి.సి.సి ఏరాాటు:  

• 1969 జూన్ 1 న క ండా లక్షాణ్ బ్ాప్ూజీ అధ్యక్షత్న గాంధ్ భవన్మి ని ప్కిాశం హ్మలులో తలెంగాణ కాంగెసా్ కారయకరాల 
సద్సుస నిరవహించబ్డడంద్ . 

• ఈ సద్సుసలోన్ే తెలంగాణ ప్ిద్శే్ కాంగెసా్ సంఘానిన ఏరాపటు చయేడం జరిగింద్ . ద్ నిక  అధ్యకుడడగా క ండా లక్షాణ్ 
బ్ాప్ూజీని ఎనునకున్ానరథ. 

తెలంగాణ యున ైటెడ్ ఫ్రంట్ 

• రాషీర మంత్రి వరాం నుండడ రాజీన్ామా చసేిన వి.బి.రాజు అధ్యక్షత్న తలెంగాణ యున్ టైడె్ ఫ్ంిట్ అన్ే పారటీని 1970 
ఫిబ్విరి 26 న ఏరాపటు చేయడం జరగిింద్ . 
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పరభుతవ చరయలు  
(ఎ) అఖిలపక్ష ఒపాంద్ం: 

ఈ ఒప్పంద్ం ప్ికారం తీసుకోవలసిన చరయలు:  

1. ములీొ నిబ్ంధ్నలకు విరథద్ధ ంగా తలెంగాణ పాింత్ంలో నియమించిన ఉద్య యగులంద్రినీ వ ంటన్ే తొలగించి వారి 
స్ాు న్ాలలో స్ాు నికులను నియమించాలి. ఈ విధ్ంగా ఉద్య యగాలు కోలోపయిన ఆంధ్ిపాింత్ం వారకి  వారి పాింత్ంలో 
ఉద్య యగవకాశాలు కలిపంచాలి. 

2. ప్ిభుత్వ విభాగాలకే కాక సవయం ప్తి్రప్తా్రగల సంసు లకు కూడ ములీొ నిబ్ంధ్నలను వరిాంప్జయేాలి. 
3. ఆంధ్ి పాింతానిక  త్రలించిన తలెంగాణ మిగులు నిధ్ుల లెకొలు తీసి ఆ నిధ్ులను తలెంగాణ ఆ పాింత్ప్ప 

అభివృద్ ధ  క రకు ఉప్యోగించాలి. 
4. రాజధ్ానియి నై హ దై్రాబ్ాద్ు నగరంలో విద్ాయవసత్ులను విసారింప్జేయాలి.  

జి.వో.36: 

• 1969 అఖిలప్క్ష నిరణయానిన అమలుప్రచుటకు, రాషీర ప్భిుత్వం 1969 జనవర ి21 రోజు 36 నంబ్రథ గల ఒక 
జీ.వో ను జారట చేసింద్  

• జ్ల.వో.36 జారట అయిన మరథక్షణమే, ఆన్ాట ిఅగాన్ాయకుడు ఆంధ్పి్ిద్శే్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ద్ామోద్రం 
సంజీవయయ ఆ నిరణయానిన బ్హిరంగంగాన్ే వయత్రరకే ంచిన్ాడు. 

ఉద్య యగ్ుల సమసయల పరటశీలనకు ఉననతాధికార సంఘం - 1970: 

• తెలంగాణ ఉద్య యగుల సమసయలప ై ప్ిభుతావనిక  త్గిన సలహ్మలు ఇవవడానిక  రాషీర ప్ిభుత్వం అలహ్మబ్ాద్ మాజీ 
ప్ిధ్ాన న్ాయయమయరిా నసి ఉలాి  బ్ేగ్ అధ్యక్షత్న ఉననతాధ్ కారథల సంఘానిన ఏరాపటు చసేంిద్ . 

• ఈ సంఘంలో సభుయలు : 
• 1) ఎల్ చంద్ (రవె నూయ బ్ో రథి  సభుయడు) 
• 2) సి.ఆర్. కృషణ స్ావమి (రవె నూయ బ్ో రథి  ప్తిేయక కారయద్రిి) 
• 3) రావప స్ాహ బ్ మండలం 
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(బి) అష్్ట సూతర పథకం :  

• అప్పట ిప్ధి్ానమంత్రి ఇంద్ రాగాంధ్  1969 ఏపిిల్ 11న పారిమ ంటులో ఒక ప్ికటన చేసూా  తెలంగాణ పాింత్ 
సమసయల ప్రిష్ాొరానిక  ఒక ప్థకానిన ప్తి్రపాద్ ంచింద్ . ద్ానిని అషీసూత్ి ప్థకమని అంటారథ. 

అషీసూత్ి ప్థకంలోని అంశాలు: 

1. ఆంధ్ిపాింతానిక  త్రలించిన తలెంగాణ మిగులు నిధ్ుల లెకొలు తీయడానిక  ఒక ఉననతాధ్ కార సంఘానిన 
నియమిస్ాా రథ. 

2. మిగులు నిధ్ుల త్రలింప్పవలన తెలంగాణకు జరగిని నష్ాీ నిన ప్ూరించుటకు కావలసిన నిధ్ులను 
సమకూరథితారథ. 

3. తెలంగాణ పాింత్ అభివృద్ ధ క  కావలసని ప్ణిాళికలను త్యారథచేయడానిక  ముఖ్యమంత్ర ిఅద్యక్షత్న ఒక పాింతీయ 
అభివృద్ ధ  సంఘానిన ఏరాపటు చేయుట. ఈ సంఘంలో ప్ణిాళిక సంఘం ప్ిత్రనిధ్ , తెలంగాణ పాింతానిక  చెంద్ న 
మంత్రవిరా సభుయలు, తలెంగాణ పాింతీయ సంఘం అధ్యక్షులు సభుయలుగా ఉంటారథ. 

4. నిరణయించిన ప్ణిాళికలను అమలుప్రచడానిక  ప్ణిాళికా సంఘం సలహ్మద్ారథని అధ్యక్షత్న ఒక అధ్ కారథల 
కమిటీని ఏరాపటు చేయుట. 

5. తెలంగాణ పాింతీయ సంఘానిక , త్రథవాత్ ఆ పాింత్ప్ప అభివృద్ ధ  క రకు ఏరాపటు చేసని యంతాింగానిక , ఇంకా 
ఎకుొవ అధ్ కారాలనిచుిట. 

6. తెలంగాణ పాింత్ంలోని ఉద్య యగాలను స్ాు నికులకే ఇవవడానిక  కావలసని రాజాయంగప్రమ నై సవరణ చయేడం. 
7. తెలంగాణ ఉద్య యగసుా ల సమసయలను ప్రిశీలించడానిక  యయనియన్ ప్బిిక్ సరటవసు కమీషన్ ఆధ్వరయంలో కమిటీని 

ఏరాపటు చేస్ాా ం. 
8. తెలంగాణ అభివృద్ ధ క  సంబ్ంధ్ ంచిన సమసయలప ై కేంద్ ిప్భిుత్వం ద్ృషిీని స్ారించడానిక  ఆరథ న్ లలకు ఒకస్ారి 

తెలంగాణ అభివృద్ ధ  కమిట ీసమావేశాలను ప్ధి్ానమంత్రి సమక్షంలో జరథప్పతారథ. 

(సి) తెలంగాణ పరా ంతీయ సంఘానికి విసత ృత అధికారాలు:  

• తెలంగాణ పాింతీయ సంఘానిక  విసాృత్ అధ్ కారాలను కలిపసూా  1970 మారిి  7న రాషీరప్త్ర ఆంధ్పి్ది్ేశ్ పాింతీయ 
సంఘం ఉతా్రథవ - 1958ను సవరసిూా  ఉతా్రథవను జారట చశేాడు. 

• పాింతీయ సంఘానిక  ప ంచిన అధ్ కారాలు: 
• తెలంగాణ పాింతానిక , ఆంధ్ ిపాింతానిక  సంబ్ంధ్ ంచిన ఆద్ాయ, వయయాల వివరాలను వేరథవరేథగా చూప్డం. 
• యయనివరిసట ీవిద్య, భారట మధ్యత్రగత్ర ప్రిశమాలు కూడా తెలంగాణ పాింతీయసంఘ ప్రధి్ లోక  వస్ాా యి. 
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• తెలంగాణ పాింతీయులను ప్భిుత్వ సరటవసులలో నియమించడానిక  అనుసరించవలసని నియమ నిబ్ంధ్నలను 
కూడా పాింతీయ సంఘం క ంద్కు తవేాలని ఈ ఉతా్రథవ తలెుప్పత్ుంద్ . 

• సరటవసుల విలీనంప  ైకేంద్ిప్భిుత్వ నిరణయాల గురించి రాషీర ప్భిుత్వం పాింతీయ సంఘానిక  నివదే్ క అంద్ ంచాలి. 
• పాింతీయ సంఘం చేసని సిఫారథసలప  ైప్భిుత్వం తీసుకునన చరయలను వివరసిూా  రాషీర ప్భిుత్వ ప్ిత్ర ఆరథ 

న్ లలక కస్ార ిపాింతీయ సంఘానిక  నివేద్ క అంద్ ంచాలి. 

డి) వివిధ కమిటలీు 

1) కుమార్ లలిత్ కమిటీ 

• తెలంగాణ మిగులు నిధ్ులప  ైకాగ్ అధ్ కారి కుమార్ లలిత్ న్తే్ృత్వంలో మిగులు నిధ్ుల కమిటీ ఏరపడడంద్ . 
• 1969 జనవరి 19 న జరగిిన అఖిలప్క్ష ఒప్పంద్ంలో భాగంగా 1969 జనవరిలో కాసు బ్హి్మానంద్రడెడి  ప్భిుత్వం 

ఈ కమిటీని ఏరాపటు చశేారథ. 
• ఈ కమిట ినవంబ్ర్ 1, 1956 నుండడ మారిి  31, 1968 వరకు జరిగని కేటాయింప్పలనినంటిని ప్రిశీలించి 

నివదే్ కను సమరిపంచింద్ . 
• తెలంగాణ మీద్ ఖ్రథి ప టీవలసి ఉండడ ప టీకుండా మిగలిిపో యిన మిగులు నిధ్ులు 34.10 కోటిని పరేొొంద్ . 

2) జసి్స్ భారగవ కమిటీ : 

• సమగా తెలంగాణ చరతి్ి అషీసూత్ ిప్థకంలో భాగంగా ప్ధి్ానమంత్రి ఇంద్ రాగాంధ్  ప్ికటించినటుి గా 1969 ఏపిిల్ 
22న జసిీస్ వశిషీభారావ న్ాయకతావన కమిటనీి నియమించారథ. 

• తెలంగాణలోని మిగులు నిధ్ులప  ైఈ కమిటీని నియమించారథ.  
• ఈ కమిట ీనివేద్ కను ప్ిభుత్వం అధ్ కారికంగా బ్హరింగప్రచలేద్ు. 

3) వాంఛూ కమిటీ:  

• ఈ కమిట ీఅధ్యక్షుడు : కె.ఎన్.వాంఛూ.  
• సభుయలు : నిరె డే, ఎం.పి. స త్లావడ్  
• ములీొ నిబ్ంధ్నలను క నస్ాగంిచడానిక  రాజాయంగ సవరణ విషయంలో సూచనలు చేయడానిక  ఈ కమిటీని కేంద్ిం 

1969 ఏపిిల్ లో నియమించింద్ . 

సూచనలు:  
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• రాషీర ఉద్య యగాలలో ఆ రాష్ాీ ర నిక  పాిధ్ానయత్ లభించటేటుి  చటీం చేస ేఅధ్ కారం పారిమ ంటుకు ఉంద్ . 
• కానీ రాషీరంలో ఒక పాింత్ం వారిక  పాిధ్ానయత్ లభించేటటుి  చటీంచసేే అధ్ కారం పారిమ ంట్ కు లేద్ు. 
• త్న నివేద్ కలో ములీొ నిబ్ంధ్నలను క నస్ాగించడానిక  వీలు లేద్ని మరియు రాజాయంగ సవరణకు కూడా అవకాశం 

లేద్ు అని పరేొొంద్ . 

తెలంగాణ అమరవీరుల స్ామరక సూూ పం 

• 1969 ఉద్యమంలో అమరథలెైన వారిక  అమరవీరథల స్ాారక సూు పానిన న్ లక లాపలని విద్ాయరిు సభ నిరణయించింద్ . 
• 1970 ఫిబ్విర ి23న అస ంబి్ల ఎద్ురథగా ఉనన గన్ పారథొలో ఈ స్ాారక సూు పానిన శంకుస్ాు ప్న చయేాలని 

నిరణయించారథ. 
• కాని ఈ శంకుస్ాు ప్న కారయకమాంకు పో లీసులు అనుమత్ర ఇవవలేద్ు. 
• పో లీసుల అనుమత్ర లేనప్పటకి  అన్కే నిషదే్ాజఞలను ఉలింఘంిచి గన్ పార్ొ లో శంకుస్ాు ప్న చసేినద్  

లక్ష్మా న్ారాయణ (నగర్ మేయర్). 

నిషేద్ాజఞలను ఉలింఘించినంద్ుకు పో లీసులు అరెసుీ  చేసిన న్ాయకులు- 

• మరిా చనె్ానరెడడి 
• మేయర్ లక్ష్డాన్ారాయణ 
• టి.గోవింద్ సింగ్ 
• మలిిఖ్ారథు న్. 
• సిక ంద్ాిబ్ాద్ లోని కాి క్ టవర్ పాింత్ంలో '1970 ఫిబ్విరి 25న నగర్ డడప్ూయట ిమయేర్ శీమాత్ర మాయడం 

రామచంద్యియ శంకుస్ాు ప్న చశేారథ. 
• 1970 ఫబి్విరి 28న గన్ పారథొలో శంకుస్ాు ప్న చేసని శిలాఫ్లకానిన తొలగించిన్ారథ. 
• ఆ త్రథవాత్ర కాలంలో హ దై్ాిబ్ాద్ మునిసిప్ల్ కారొపరేషన్ లోని మునిసపి్ల్ కారోపరటేరి కృషి వలన ఈ సూు ప్ం 

స్ాు పించబ్డడంద్ . 
• ఈ సూు ప్ం నిరాాణం '1975' లో ప్ూరిా అయింద్ . 
• ఈ సూు పానిన నిరిాంచిన కళాకారథడు, శిలిప - ఎకాా యాద్గటరటరావు (జె.ఎన్.టి.యు. పర ి ఫ సర్)  
• కాని మరో విశాధ్కరమ నై విషయం ఏమిటంట ేఈ సూు ప్ం ఇప్పటవిరకు ఆవిషొరించబ్డలేద్ు.  
• అయినప్పటిక  నవంబ్ర్ 1 న (విద్యిహ ద్ నం) రోజున ప్జిలు ఆ అమరవీరథలకు నివాళులు అరిపసుా న్ానరథ. 

ఈ సూూ పం పరతయయకతలు:  
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• ఈ సూు ప్ం యొకొ అడుగుభాగం నలిరాయితో త్యారథ చయేబ్డడంద్ . ఈ సూు పానిక  న్ాలుగువ పై్పల ఉనన 
శిలాఫ్లకాలప  ైప్తి్రవ ైప్ప తొమిాద్  రంధ్ాిలు ఉన్ానయి. అప్పటి తెలంగాణలోని తొమిాద్  జ్లలాి లకు సంకతే్ం ఈ 
తొమిాద్  రంధ్ాిలు. 

• అడుగుభాగం ప నై నిరిాంచబ్డడన సూు ప్ం ఎరరాంగు రాయితో నిరిాంచబ్డడంద్ . ఎరథప్పరంగు తాయగానిక  గురథా గా 
ఎరథప్పరాయిని ఎంచుక న్ానరథ 

• ఈ సూు ప్ం ద్గార ఉనన మరొక తోరణం ను 'స్ాంచిసూు ప్ం' నుండడ స్వకరించారథ. 
• శిలాఫ్లకానిక  న్ాలుగువ ైప్పలా చకె ొన ప్పష్ాపలు అమరవీరథలకు అరపించ ేనివాళులకు సంకేత్ం. 
• సూు ప్ం మధ్యభాగంలో ఉనన సాంభంప ై ఏవ పై్ప నుండడ చూసని ద్ానిప ై తొమిాద్  గటత్లు కనబ్డుతాయి. ఈ తొమిాద్  

గటత్లు కూడా తొమిాద్  జ్లలాి లకు సంకేత్ం.  
• సూు ప్ం ప ై భాగంలో అశోకుని ధ్రాచకాంను నిరిా ంచారథ.  
• 1969 ఉద్యమంలో చనిపో యిన అమరవీరథలు ధ్రాసంస్ాు ప్న క రకు త్మ పాిణాలు బ్లి ప టాీ రని 

తెలియజేయడానిక  సూు ప్ం ప భైాగంలో ఈ అశోకుని ధ్రాచకంాను నిరిాంచారథ. 
• సూు ప్ శీరషభాగంలో 'తొమిాద్  రకేులు' కలిగని మలెి ప్పవపవను నిరిాంచారథ.ఈ మలేి ప్పవపవ సవచిత్కు సంకతే్ం.  
• అమరవీరథల తాయగానిక  స్ాహస్ానిక  సంకతే్ంగా మలేి ప్పవపవను సూు ప్శీరషభాగంలో ఏరాపటు చశేారథ. 

  

1969 ఉద్యమం - ముఖ్య సంసూలు: 

1. తెలంగాణ విద్ాయరథు లు కారాయచరణ సమిత్ర - 1969 జనవరి 13 కారయద్రిి మలిికారథు న్  

2. తెలంగాణ విద్ాయరథు ల ప్రిరక్షణ సమిత్ర - 1969 జనవరి 13, అధ్యక్షుడు-వ ంకటరామరెడడి  

3. తెలంగాణ విమోచన్మద్యమ సమిత్ర - 1969 జనవరి 28, అధ్యక్షుడు-కాళోజ్ల 

4. తెలంగాణ ప్ిజాసమిత్ర - 1969 మారిి 25, అధ్యక్షుడు-మద్న్ మోహన్ 

5. పో టీ తెలంగాణ పి్జాసమిత్ర - 1969 ఏపిిల్, అధ్యక్షుడు-శాీధ్ర్ రెడడి   

6. తెలంగాణ ఉద్య యగులు, ఉపాధ్ాయయుల కారాయచరణ సమిత్ర - డాకీర్. కె.ఆర్.ఆమోస్ 

1969 ఉద్యమం - ముఖ్యమ ైన సద్సస్లు, సమావేశాలు: 



తెలంగాణ ఉద్యమం-రాష్్టర ఏరాాటు 
Static GK- స్ా్ టిక్ అంశాలు (గ్రూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు) 
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1. ఓ.యు. కళాశాలల విద్ాయరిు సంఘాల సమావేశం - 1969 జనవరి 12, అధ్యక్షుడు-వ ంకటరామిరడెడి   
2. తెలంగాణ విమోచన ఉద్యమ సమిత్ర సద్సుస - 1969 జనవర ి28, అధ్యక్షుడు - కాళోజ్ల న్ారాయణరావప 
3. రెడడి  హ్మసీల్ సద్సుస - 1969 మారిి 8, 9 : అధ్యక్షురాలు - టి.ఎన్.సద్ాలక్ష్డా  
4. ఉస్ాానియా పర ి ఫ సరి తెలంగాణ సద్సుస - 1969 మే 20, అధ్యక్షుడు - మంజూర్ ఆలమ్  
5. తెలంగాణ రచయిత్ల సద్సుస - 1969 జూన్ 6, అధ్యక్షుడు - కాళోజ్ల న్ారాయణరావప 

1969 ఉద్యమం - పరధాన ఘటా్ లు  

1. తొలి పో లీసు కాలుపలు : 1969 జనవరి 20న శంష్ాబ్ాద్ లో జరిగాయి.  
2. తొలి అమరథడు : జనవరి 24న సద్ాశివపటేలో కాలుపలోి  మరణ ంచిన తొలి అమరథడు శంకర్. 
3. మే డ ే| తలెంగాణ కోరికల ద్ నం: తలెంగాణ ప్జిాసమిత్ర పలిుప్ప మరేకు 1969 మే 1న జరగిింద్ . 
4. జూన్ - 2 పో లీసు కాలుపలు: జూన్ 2-5 మధ్య న్ాలుగు రోజులపాటు జరగిని ఈ పో లీసు కాలుపలోి  30 మంద్  

మరణ ంచారథ.  
5. జూన్ 20-25 సతాయగహాం : అబిడ్స లో ప్జిలు సవచఛంద్ంగా సతాయగాహంలో పాలగా న్ానరథ.  
6. జూన్ 25 ముషర్ాబ్ాద్ జెలైు సంఘటన : ముషర్ాబ్ాద్ జెైలులోప్ల సతాయగాహీలప ై ఖ్ెదై్ లు ద్ాడడ చేశారథ.ఈ ద్ాడడలో 

సుమారథ 70 మంద్  సతాయగహీాలు గాయప్డాి రథ 

ముఖ్యమ ైన ద్ినములు:  

• మారిి 17 : పో రాటం ద్ నం (ఉపాధ్ాయయులు, ఉద్య యగులు ప్కిటించారథ.) 
• ఏపిిల్ 15 : తెలంగాణ పో రాట ద్ నం  
• మే 1: తలెంగాణ డడమాండ్స డే / కోరకిల ద్ నం 
• మే 17: తలెంగాణ మృత్వీరథల ద్ నం 
• జులెై 10: తలెంగాణ ప్రిరక్షణ ద్ నం 
• జులెై 12 : తలెంగాణ ఫ్ాి గ్ డ ే
• జులెై 12 : తలెంగాణ లిబ్రషేన్ డ ే
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