
1.  తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రంతాల పెద్ద మనుషుల మధ్య జరిగిన ఒప్పంద్ంలో కల్పంచిన హామీల 
అమలు 1958 ఫిబ్రవరిలో ఏర్పడిన కమిటీ? 

తెలంగాణ ప్రంతీయ కమిటీ  

 

2. తెలంగాణ ప్రంతీయ కమిటీ తొల్ అధ్యక్షులు? 

 కె. అచ్యయతారెడిి  

 

3. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడే నాటికి హైద్రాబాద్ రాష్ట్ర ఎన్ని కోట్ల మిగులుతో ఉంది?  
రూ. 4.49 కోట్లల  

 

4.  తెలంగాణ ప్రంతీయ కమిటీ అధ్యక్షుడు అచ్యయతా రెడిి లేఖకు స్పందిస్తూ 1961లో అప్పటి 
ముఖయమంత్రి దామోద్ర్ం స్ంజీవయయ తెలంగాణ మిగులు న్నధులతో ఏ ప్రజెకుు  న్నరాాణాన్నకి 
హామీ ఇచ్చారు?  
పోచంపాడు ప్రజెకుు ,  

 

5. కొత్ూగూడంలో ఎరువుల కరాాగార్ం నాగారుు న సాగర్ ప్రజెకుు  ప్నులు ఎప్పుడు 
ప్రర్ంభమయ్యయయి?  

1955  
 
6. నాగారుు న సాగర్ జాతికి అంకిత్ం అయిన స్ంవత్సర్ం?  
1967  
 
7. 1969 జనవరిలో తెలంగాణ ప్రయోజనాల ప్రిర్క్షణ కోస్ం విదాయరుు ల ఉద్యమం ఎకకడ 
మొద్లంది?  
ఖమాం (ఇదే అనంత్ర్ం ప్రత్యయక తెలంగాణ ఉద్యమంగా రూపుదాల్ాంది)  

 

8. (తొల్సారి) మొద్టిసారిగా తెలంగాణా ఉద్యమం ఎప్పుడు జరిగింది? 



1969 

 

9. మొద్టిసారి తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పుడు అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖయమంత్రి ఎవరు? 

కాసు బ్రహాానంద్ రెడిి  
 
10. తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలన్న డిమండ్ చేసిన ఉసాాన్నయ్య యూన్నవరిసటీ విదాయరిు 
నాయకుడు ఎవరు? 

మల్లకారుు నరావు  
 
11. తెలంగాణ ఉద్యమన్ని శంతి ప్రుచ్యట్కు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1969లో తీసుకొచిాన 
జీ.వో. ఏది? 

జీ.వో.36  
 
12. జీ.వో. 36ను హైకోరుు  కొటిువేయడంతో తెలంగాణ యువత్కు ప్రతాయమియం కోస్ం 
ఏరాపట్ల చేసిన కమిటీ? 

వాంఛూకమిటీ  
 
13. తెలంగాణ మిగులు ఆదాయం కొర్కు వేసిన కమిటీ? 

భార్గవకమిటీ  
 
14. 1969 జనవరిలో మద్న్ మోహన్ కన్వవనర్ గా ఏర్పడిన స్ంస్ు? 

తెలంగాణ పీపుల్సస కన్వవనషన్  

 

15. విదాయరుు లు చేప్టిున ప్రత్యయక తెలంగాణ ఉద్యమన్నకి మద్దతు తెల్పిన ఎన్.జీ.వోల స్ంగం 
నాయకులు?  

కె.ఆర్. ఆమోస్ 

 



16. 1969లో ప్రత్యయక తెలంగాణ ఉద్యమన్నకి మద్దతుగా మంత్రి ప్ద్వికి రాజీనామ చేసినది?  

కొండా లక్ష్మణ బాపూజీ  

 

17. 1969లో తెలంగాణ పీపుల్సస కన్వవనషన్ ను ఏ స్ంస్ుగా మర్ాడం జరిగింది? 

తెలంగాణా ప్రజా స్మితి  

 

18. తెలంగాణ ప్రజా స్మితి మొద్టి అధ్యక్షుడు ఎవరు? 

మర్రి చెనాిరెడిి  

 

19. జై తెలంగాణ ఉద్యమం ర్గలడాన్నకి ప్రధాన కార్ణం? 

1956 పెద్ద మనుషుల ఒప్పంద్ం ఉలలంఘన  

 

20. తొలుత్ తెలంగాణా హకుకల ప్రిర్క్షణ దినంగా పాటించబడిన రోజు?  

1969 జుల 10  

 

21. తెలంగాణా ప్రజల కోరెకలను మన్నించినట్లయిత్య ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి తెలంగాణా 
విడిపోవాల్స వసుూంద్న్న హెచారించిన ప్రముఖ కారిాక నాయకుడు?  

మహదేవ్ సింగ్  

 

22. 1969 జూన్ 1 న కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అధ్యక్షత్న ఏరాపటైన పార్టు?  

తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ 

 

23.ప్రత్యయక తెలంగాణ ఉద్యమంపై ప్రభుత్వ అణచివేత్ చర్యల కార్ణంగా ఎంత్మంది 
మర్ణంచ్చరు?  

దాదాపు 369 మంది  



 

24. తెలంగాణ మృత్వీరుల సాార్కార్ుం హైద్రాబాద్ ప్బ్లలక్ గారెని్స వద్ద న్నరిాంచిన సాార్క 
స్తు ప్ం పేరు? 

గన్ పార్క  

 

25. 'గన్  పార్క' శిల్పపన్ని చెకికనది? 

ప్ంచండి మండల వి. య్యద్గిరి రావు 

 

26.1969లో తెలంగాణ ఉద్యమం స్ంద్ర్భంగా 'దోపిడీ చేసే ప్రంత్యత్రులను దూర్ం దాకీత్న్ని 
త్రుమలె, ప్రంత్ం వాడే దోపిడీ చేసేూ ప్రణం తోటే పాత్ర్ పెట్టు లె, అనిది? 

ప్రజాకవి కాళోజీ నారాయణరావు  

 

27. తెలంగాణ ఉద్యమంలో 'ఘుల్పమీ కి జంద్గీసే మౌత్ అచిా' (బాన్నస్ బతుకు కంటే చ్చవడం 
మేలు) అన్న ఉ ప్నయసించింది ఎవరు?  

కె.వి. ర్ంగారెడిి 

 

28.1969 ఉద్యమ నేస్థ్యంలో తెలంగాణ ప్రజలను స్ంత్ృపిూ ప్ర్చడాన్నకి అప్పటి ప్రధాన 
ఇందిరాగాంధీ ప్రకటించిన ప్థ్కం  

అష్ట్ు స్తత్ర ప్థ్కం  

 

29.కంద్రం అష్ట్ుస్తత్రాలు ప్రకటించింది ఎప్పుడు?  

1969 ఏప్రిల్స 11  

 

30.తెలంగాణ ప్రజలు 'తెలంగాణ కోరికల దినం' ఎప్పుడు జరుపుకునాిరు?  

1969 మే 1  



 

31. 1971లో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికలోల  తెలంగాణలోన్న 14 ఎంపీ సాు నాలకు గాను 10 
సాు నాలను గెలుచ్యకునిపార్టు? 

మర్రి చెనాిరెడిి నేత్ృత్వంలోన్న తెలంగాణ ప్రజా స్మితి (టి.పి.ఎస్)  

 

32. తెలంగాణ ఉద్యమం వలల జెవి చొకాకరావును డిపూయటీ ముఖయమంత్రిగా న్నయమించిన నాటి 
ముఖయమంత్రి? 

కాసు బ్రహాానంద్రెడిి  

 

33. తెలంగాణ ప్రంతాన్నకి చెందిన మొద్టి ముఖయమంత్రి పి.వి.నర్సింహరావు పూరిూ పేరు? 

పాములప్రిూ వంకట్ నర్సింహరావు 

 

34. ముల్కక న్నంబధ్నలు ఖచిాత్ంగా అమలు చేసింది ఎవరు? 

పి.వి.నర్సింహరావు  

 

35. తెలంగాణ ప్రంత్ంలోన్న ముల్క న్నబంధ్నలు వరిూంప్జేస్తూ 1971లో ప్రకటించిన ప్థ్కం  

ఐదు స్తత్రాల ప్థ్కం  

 

36. తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకుడైన మర్రి చెనాిరెడిి తెలంగాణ ప్రజాస్మితిన్న ఏపార్టులో 
విల్కనం చేసేను? 

కాంగ్రెసు పార్టులో  

 

37. తెలంగాణ ప్రంత్ంలో ఉని ఆంధ్ర ఉదోయగులను తొలగించి, వారి సాు నంలో తెలంగాణ 
వారిన్న న్నయమించేందుకు 1985 డిసంబరు 30న జార్ట చేసిన జీ.వో.? 

జీ.వో 610 జీ.వో.  



 

38. 610 జీవో అమలును ప్రిశీల్ంచడాన్నకి 2001లో ఏరాపట్ల చేసిన కమిష్ట్న్ 

గిర్ గాల న్వ ఏకస్భయ కమిష్ట్న్  

 

39. 371 ఆరిుకల్సస (డి). (ఇ) చేర్ాట్ం దావరా అమలులోకి వచిాన విధానం? 

జోనల్స విధానం  

 

40. హైద్రాబాద్ పోల్కస్ శఖను ఫ్రీ జోన్గా  ప్రిగణస్తూ ఎతిూవేసిన ప్రెసిడన్నసయల్స ఆర్రి్లో గల 
కాల జ్ ఏది 

14(F) 

 

41. ర్ంగారెడిి జల్పల  ఏరాపట్ల అయిన స్ంవత్సర్ం? 

1978 ఆగసుు  15  
 
42. తెలంగాణ స్మస్యలపై అధ్యయనం చేసేందుకు 1985లో విదాయవంతుల స్ద్సుసను ఎకకడ 
ఏరాపట్ల చేశరు? 

కర్టంనగర్  
 
43. తెలంగాణ ఇనఫర్మాష్ట్న్ ట్రస్ు ఎప్పుడు ఏర్పడింది? 

1986  
 
44. 1996లో తెలంగాణ ప్రజాస్మితి వర్ంగలుల లో న్నర్వహంచిన స్ద్సుసలో ఆవిర్భవించిన 
పార్టు? 

తెలంగాణ ప్రజా పార్టు  
 
45. ప్రజాకవి కాళోజీ నారాయణరావు నేత్ృత్వంలో ప్రజాసావమిక తెలంగాణ స్ద్సుస 1997 



డిసంబరు లో ఎకకడ జరిగింది?  
వర్ంగలుల లో  
 
46. ప్రొఫెస్ర్ జయశంకర్ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ స్ంస్ుల విల్కనంతో 1998లో ఆవిర్భవించిన 
స్ంస్ు?  
తెలంగాణ ఐకయవేదిక  

 

47. తెలంగాణ రాష్ట్ర స్మితి (టిఆర్ఎస్) ఎప్పుడు ఏరాపట్యింది? 2001 ఏప్రిల్స 27న అంత్కు 
ముందు  
 
48. తెలంగాణ రాష్ట్ర స్మితి అధ్యక్షుడు ?  
కె.చంద్ర శేఖర్రావు –  

 

49. టి.ఆర్.ఎస్. అధ్యక్షుడు కె.చంద్రశేఖర్రావు ఆమర్ణ న్నరాహార్ దీక్ష ప్రర్ంభంచిన త్యదీ? 

2009 నవంబర్ 29  
 
50. కంద్ర హం మంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రక్రియ ప్రర్ంభమైనట్లల  ప్రకటించిన త్యదీ?  
2009 డిసంబర్ 9  
 
51. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధ్న కోస్ం అన్ని రాజకీయ పార్టులతో ఏరాపట్ల చేయబడిన జాయింట్ 
య్యక్షన్ కమిటీ (జెఎసి) కి చైర్ాన్ ఎవరు? 

తెలంగా ప్రొఫెస్ర్ ఎం. కొద్ండరాం 

 
52. తెలంగాణ జాయింట్ య్యక్షన్ కమిటీ 2010 ఫిబ్రవరి 3న న్నర్వహంచిన ఆందోళన 

500 కిలోమీట్ర్ల మేర్ మనవ హార్ం ఏరాపట్ల  
 
53. తెలంగాణ ఉద్యమ నేప్థ్యంలో కంద్ర ప్రభుత్వం 2010 ఫిబ్రవరి 3న ప్రకటించిన కమిటీ 
పేరు? 



జసిుస్ శ్రీకృష్ట్ణ కమిటీ  
 
54. టి.ఆర్.ఎస్. పార్టు తెలంగాణ మహాగర్ున స్భను 2010 డిసంబర్ 16న ఎకకడ 
న్నర్వహంచింది? 

వర్ంగలుల  

 
55. తెలంగాణలో స్హాయ న్నరాకర్ణ ఉద్యమం ఎప్పుడు ప్రర్ంభమయ్యయను?  
2011 ఫిబ్రవరి 17 నుండి  

 

56. తెలంగాణ జాయింట్ య్యక్షన్ కమిటీ నేత్ృత్వంలో 2011 మరిా 10న న్నర్వహంచిన 
ఆందోళన  

మిల్యన్ మర్ా  
 
57. 2011 సపెుంబర్ 12 నుండి అకోు ంబర్ 24 వర్కు 42 రోజుల పాట్ల తెలంగాణలో జరిగిన 
చ్చరిత్రాత్ాక ఉద్యమం ? 

స్కల జనుల స్మ్మా  
 
58. 2011 నవంబర్ 1 నుండి వార్ం రోజుల పాట్ల ఢిల్కలలోన్న జంత్ర్ మంత్ర్ వద్ద స్తాయగ్రహం 
న్నర్వహంచిన సావత్ంత్రయ స్మర్యోధుడు, తెలంగాణ సావత్ంత్రయ స్మర్యోధుల ఫోర్ం చైర్ాన్ 
కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ  
 
59. తెలంగాణ మర్ా న్నర్వహంచబడిన త్యదీ?  
2012 సపెుంబరు 30  
 
60. కాంగ్రెస్ వరికంగ్ కమిటీ (సిడబ్ల్ల ుసీ) తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏరాపట్ల తీరాానాన్ని ఏకగ్రీవంగా 
ఆమోదించిన త్యదీ? 



2013 జుల 30  
 
61. 29వ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ఏరాపట్లకు కంద్ర కబ్లన్వట్ ఆమోద్ం తెల్పిన త్యదీ? 

2013 అకోు బర్ 3  
 
62. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏరాపట్లతో త్లెత్యూ స్మస్యల ప్రిష్కకర్ం కోస్ం ఏరాపట్ల చేసిన కంద్ర 
మంత్రుల బృందాన్నకి నాయకత్వం వహంచినది?  సుశీల్స కుమర్ షండే 

  
63. తెలంగాణ ముసాయిదా బ్లలుల కు కంద్ర కబ్లన్వట్ ఆమోద్ం తెల్పిన త్యదీ?  

2013 డిసంబర్ 3  
 
64. తెలంగాణ బ్లలుల  లోకస్భలో ఆమోద్ం పందిన త్యదీ? 

2014 ఫ్రిబవరి 18  

 
65. తెలంగాణ బ్లలుల  రాజయస్భలో ఆమోద్ం పందిన త్యదీ? 

2014 ఫ్రిబవరి 20 

 

66. తెలంగాణ బ్లలుల కు రాష్ట్రప్తి ఆమోద్ం తెల్పిన త్యదీ? 

2014 మరిా 1  

 

67. భార్త్ స్మఖయలో 29 వ రాష్ట్రంగా ఎప్పటి నుండి ఉన్నకిలో వచిాంది? 

2014 జూన్ 2  

 

68. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏరాపట్లలో కీలక పాత్ర పోషంచిన ప్రొఫెస్ర్, సిదాధ ంత్వేత్ూ? 

కొత్ూప్ల్ల జయశంకర్ 



 
69. 'వొడువన్న ముచాట్లల ' పేరిట్ ఆయన జీవిత్ చరిత్రను గ్రంథ్స్ూం చేసినది?  

కొంపెల్ల వంకట్గౌడ్ , 

 

70. 'తెలంగాణ జనస్భ' ను ప్రర్ంభంచింది?  

ప్రొఫెస్ర్ జయశంకర్  

 

71. ప్రొఫెస్ర్ జయశంకర్ ఏ స్ంస్ుకు చైర్ాన్ గా ఉనాిరు? 

సంట్ర్ ఫర్ తెలంగాణ స్ుడీస్ 1969  

 

72. తొల్ద్శ తెలంగాణ ఉద్యమంలో తొల్ అమరుడుగా చరిత్రకెకికన వాడు? 

ప్రకాష్ జైన్ (ఖమాం జల్పల )  

 

73. 2009 డిసంబర్ మల్ ద్శ ఉద్యమంలో ఒంటిపై న్నప్పు అంటించ్యకొన్న ఆత్ాబల్దానం 
చేసుకుని వీరుడు? 

శ్రీకాంతాచ్చరి(నలలగండ జల్పల )  

 

74. తొల్,మల్ ద్శ తెలంగాణ ఉద్యమలోల  ఒక యుద్ధ భూమిగా న్నల్చిన విశవవిదాయలయం 

ఉసాాన్నయ్య విశవవిదాయలయం  

 

75. 1952 నాటి గైర్ ముల్కక గో బాయక్ ఉద్యమన్నకి కంద్ర బ్లందువుగా ఉండినది?  

సిటి కాలేజీ 

 

76. ట్టయంక్ బండ్ స్మీప్ంలో ఉని కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఇలుల  పేరు?  జలద్ృశయం  

 



77. 1969 జనవరి 9-13 త్యదీ వర్కు ఉసాాన్నయ్య వరిసటీలో ఎవరి అధ్యక్షత్న విస్ూ ృత్ చర్ాలు 
జరిగాయి?  

వంకటేశవర్రావు (ఉసాాన్నయ్య స్తు డంట్స యూన్నయన్ నేత్)  

 

78. 1969 జూన్ న్వలను ప్ంచ్చంగం ఏమన్న పేర్కంది? " 

ర్కాూక్షిమస్ం 

 

79. ప్రత్యయక ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఉద్యమన్ని ద్ృషులో పెట్లు కున్న ప్రధాన్న ఇందిరాగాంధీ 1973 సపెుంబర్ 
21న ప్రకటించిన ప్థ్కం ? 

ఆరు స్తత్రాల ప్థ్కం  

 

80. 1972 అకోు బరు 3 ఆంధ్ర ప్రంత్ంలో త్లెతిూన ఉద్యమం 

జై ఆంధ్ర ఉద్యమం 

 


