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రణయయఔ భష్ర ఉదయభం 
రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర సధన కోసం 1968 నఽంచి భజకీమ, యథయయభథి, ఉథయ యఖ సంగాల ధయమఔులణో 

తృటు అతుి వభా లఔు ఙెంథిన రజలు అధేఔ యౄతృలలో  ఉదయతంఙయయు. రబుణయాలఔు యయధ యౄతృలలో  

తుయసన ణెయౌతృయు. ణెలంగణ తృర ంతంలల జభథగథన అధయయమాలనఽ ఎథిభథంచి, చట్ఫదధ  హఔుులనఽ 

తృ ందడయతుకి.. యల ైన అతుి భాభా ల థయాభ రజలనఽ సంగటితం ఙయరయు. భభోయైు కొతుి ఉదయభ 

సంసిలు, భజకీమ తృభట్లు రజల ఆకంక్షలనఽ తభఔు అనఽఔలంగ భలచఽకొతు భజకీమంగ లతధ  

తృ ంథయ రమతిం ఙయరబ. కతూ, ణెలంగణ రజలు సాయి భజకీమ ధయమఔణయాల కింద ఏభాట ైన 

ఉదయభ సంసిలు, యేథిఔల థయాభ ఔడయ అనాహయంగ ఙెైతనయ సాూభథితు తృ ంథి, రజాసాభయ దధతేలలో  

ఉదయభాతుి భుందఽఔు తీసఽకెమలో యు. 
ణెలంగణ భష్ర సధన కోసం 1968లల ఔ ఔరభానఽఖత యోవ సాూభథిణో ఉదయభం తృర యంబఫ  ంథి. భష్ర 
సధధే ఏకైెఔ లక్షయంగ రజలందయౄ ఇందఽలల తృలగా ధయియు. 1969లల ణెలంగణ రజా సతతితు ఏభాటు 
ఙయరయు. కొంతభంథి రభుకఽల ధయమఔతాంలల ణెలంగణ సభాజభంణయ ఙెైతనయవంతఫ   సామం 
తృలన కోసం ఆణయమయాణలఔు ఔడయ యనఽకడఔుండయ ఉదయతంఙయయు. ఈ దశలల భజకీమంగ ఎతేి ఖడలు 
యేల ఉదయభాతుి తూయుగభాయు. ఇలాంటి అనాహయ భథణయభాల టో రజలు యసఽఖు ఙెంథయయు. 
అబనాటికీ అధేఔ భంథి ఫేదయవులు, యచబతలు, ఔవులు యయధ భాభా ల థయాభ రజాతూకతుి 

ఙెైతనయయుసాి  రణయయఔ ణెలంగణ యథయతుి సజీవంగ ఉంఙయయు. ఈ థిశగ ఆఙయయయ జమశంఔర్ యరేష ఔిఱ 
ఙయరయు. ఆమన భాయాదయశఔతాంలల ణెలంగణ సభాజాతుకి జయుఖుతేని అధయయమాలనఽ ఎథిభథంచడయతుకి 

2001లల ఔలాఔుంటో చందరరేకర్భవు (కేలఆర్) ణెలుఖు థయశం తృభట్ నఽంచి ఫమటఔు వచిా ‘ణెలంగణ 

భష్ర సతతి’ తృభట్తు సి నంఙయయు.  
కేలఆర్ ధయమఔతాంలల భయౌదశ ణెలంగణ ఉదయభం అనాహయంగ ఊందఽఔుంథి. ఆమన తన 

యకాతేయయం, భజకీమ ఎతేి  ఖడలణో భష్ర సధన థిశగ తీవర ఔిఱ ఙయరయు. అతుి వభా లఔు ఙెంథిన 

రజలు, భజకీమ తృభట్లు ఉదయభంలల తృలగా ధేలా ఙయరయు. 2009 డిల ంఫర్ 4న ణెలంగణ భష్ర సధన 

కోసం భజకీమ జేఏలతు ఏభాటు ఙయరయు. థీతుకి ఔతూానర్గ తృ ర  సర్ కోదండభంనఽ ఎనఽిఔుధయియు. 
రత్యేక త్ెలంగణ మష్ర సధన - భుఖ్ేబ ైన అంశలు 
 ళ ైదభఫాద్ సంసి నం పాయత్లల యయౌనఫ  న ణయథి 1948 ల న ్ంఫర్ 17. 

 ణెలంగణ తృర ంతంలల భుయ్ు ఉదయభం తృర యంబఫ  న ణయథి 1952 ఆఖసఽ్  5. 
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 పాయతథయశంలల భష్ట్ ర ల ునయాయవలిఔయణ ఔతషన్నఽ తుమతంచిన ణయథి 1953 డిల ంఫర్ 22. 

 1960లల తృర ంతీమ సంగం ణొయౌ ణెలంగణ అధయక్షుడిగ తు ఙయలన యయు - కె.అచఽయత భెడిి . 
 ణొయౌ దశ భజకీమ ణెలంగణ ఉదయభం తృర యంబఫ  న సంవతసయం 1968. 

 ణెలంగణ రణయయఔ భష్ర సధన కోసం యథయయయుి లందయౄ ఔయౌల ఐఔయ కభయచయణ సతతిగ ఏయాడిన ణయథి 
1969 జనవభథ 13. 

 భభథర ఙెధయిభెడిితు ‘ణెలంగణ రజా సతతి’ (టీనఎస్) అధయక్షుడిగ ఎనఽిఔుని ణయథి 1969 ఫే 22. 

 ఉభమడి ఆంధరరథయశ్ రబుతాం ఆయు సాణయర ల థకతుి యౄతృ ంథించి, అభలు యఙయలతు 

తుయణబంచిన ణయథి 1973 ల న ్ంఫర్ 21. 

 పాయతథయశంలల తోదటిసభథగ భష్ట్ ర ల ునయాయవలిఔయణ ఔతషన్నఽ ‘పజల్ అయ్’ ధేతితాంలల 
ఏభాటు ఙయరయు. 

 1974 ఫే 3న ఆయు సాణయర ల థఔంలల పాఖంగ 32వ భజాయంఖ సవయణ థయాభ 371-(డి), 371(ఈ) 

అదిఔయణలనఽ కొతిగ ఙయభాయు. 
 610 జీయోనఽ భథశీయౌంచడయతుకి ఎన్.టి. భభాభవు హమాంలల భష్ర రబుతాం ‘సఽందభేశన్’ 

అధయక్షతన ఔ ఔతటీతు ఏభాటు ఙయలంథి. 
 కంగెరస్ తృభట్ లతుమర్ ధయమఔుడె ఔుందాయు జాధయభెడిి  ఔతూానర్గ 1990లల ‘ణెలంగణ తోౄ యం’ 

ఏయాడింథి. 
 ణెలంగణ సధన సతతితు ఏభాటు ఙయలన సంవతసయం 1997. 

 ణెలంగణ భష్ర సతతితు ఏభాటు ఙయలన ణయథి 2001 ఏనరల్ 27. 

 రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర సధన కోసం కేలఆర్ థీక్ష తృర యంతేంచిన ణయథి 2009 నవంఫర్ 29. 

 భయౌదశ ణెలంగణ ఉదయభంలల కీలఔ తృతర తోృ ఱంచిన ణెలంగణ జేఏలతు ఏభాటు ఙయలన ణయథి 2009 

డిల ంఫర్ 4. 

 రణయయఔ ణెలంగణ సభసయనఽ భథషుభథంచడంలల పాఖంగ కేందర రబుతాం శీరఔిషణ  ఔతటీతు ఏభాటు 
ఙయలన ణయథి 2010 ఫరవభథ 3. 

 శీరఔిషణ  ఔతట ీతన తుయేథిఔనఽ కేందర హ ం రకఔు సభభథాంచిన ణయథి 2010 డిల ంఫర్ 30. 

 భయౌదశ ణెలంగణ ఉదయభంలల కీలఔ బూతఔ తోృ ఱంచిన ‘తయౌమన్ భార్చ’ తుయసన కయయఔరభాతుి 

ఙయటి్న ణయథి 2011 భాభథా 10. 

 భయౌదశ ణెలంగణ ఉదయభంలల సఔల జనఽల సఫ మ తృర యంబఫ  న ణయథి 2011 ల న ్ంఫర్ 13. 

 ళ ైదభఫాద్లలతు ధకోెస్ భోడ్లల జేఏల ‘ణెలంగణ భార్చ’ తుయసన కయయఔరభాతుి తుయాళ ంచిన భోజు 
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2012 ల న ్ంఫర్ 30. 

 ఉభమడి ఆంధరరథయశ్లల అల ంతోె సభాయేరల సందయభంగ రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర అంశంన ై చయా 

ఙయటా్ లతు రబుతాంన ై తిిడ ితీసఽఔుభవడయతుకి 2013 భాభథా 21న జేఏల ఙయటి్న ఉదయభ 

కయయఔరభం నేయు - సడక్ ఫంద్. 

 ళ ైదభఫాద్ భజదయతుణో ఔడిన థి జిలాో ల ణెలంగణ భష్ట్ ర తుి ఏభాటు ఙయసి భతు కంగెరస్ వభథుంగ్ 

ఔతటీ (లడఫూో యల) రఔటించిన ణయథి 2013 జూల ై 30. 

 ధయట ికేందర ఆభథిఔ భంతిర న. చిదంఫయం ణెలంగణ భష్ర ఏభాటు రకిరమ తృర యంబఫ  ందతు తృయోఫ ంట్
లల రఔటించిన భోజు 2013 ఆఖసఽ్  5. 

 రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర ఏభాటుఔు సంఫందించి 2013 ఆఖసఽ్  6న కేందర రబుతాం ఏభాటు ఙయలన 

ఔతటీ - ఆంటోతు ఔతటీ. 
 ఉథయ యఖ సంగాల ధయమఔుడె అరోక్ఫాఫు ధేతితాంలల ‘లేవ్ ఆంధరరథయశ్’ నేయుణో 2013 ల న ్ంఫర్ 

21న సఫ  కయంధర సబనఽ తుయాళ ంచిన రథయశం - ఎల్.త. లే్డిమం, ళ ైదభఫాద్. 

 కేందర హ ం-రక ణెలంగణ తలుో నఽ యౄతృ ంథించిన ణయథి - 2013 అకో్ ఫర్ 3. 

 లేవ్ ఆంధరరథయశ్ నేయుణో సఫ  ఔయసబ జయుఖుతేండగ ‘జెై ణెలంగణ’ అతు తునథించిన కతులే్ఫుల్ నేయు 
- శీరతుయస్. 

 ణెలంగణ భష్ర ునభథాబజన భుసబథయ తలుో ఔు కేందర భంతిర భండయౌ అమోదం ణెయౌనన భోజు 

2013 డిల ంఫర్ 5. 

 ణెలంగణ భుసబథయ తలుో నఽ భష్రతి ఉభమడి ఆంధరరథయశ్ఔు రణయయఔ యభానంలల ంనంచిన ణయథి 
2013 డిల ంఫర్ 12. 

 ణెలంగణ భష్ర ఏభాటుఔు ఉథయేశంచిన తలుో ఔు లలక్సబ ఆమోదం ణెయౌనన భోజు 2014 ఫరవభథ 18. 

 కె. చందరరేకర్భవు ణెలంగణ ణొయౌ భుకయభంతిరగ రభాణ లాకయం ఙయలన భోజు 2014 జూన్ 2. 

ఆమనణో తృటు రభాణ లాకయం ఙయలన భంతరే ల సంకయ 11 భంథి. 
 ఉభమడి ఆంధరరథయశ్ భష్ట్ ర తుి ఆయు జోనఽో గ యబజింఙయయు. 
 కేలఆర్ ఔ యైు ఉదయభాతుి నడినసాి ధే భభో యైు భజకీమ తృభట్లన ై తిిడి ణయవడయతుకి 

ఫేదయభథన సదసఽసనఽ తుయాళ ంచిన రథయశం - వయంఖల్. 

 భయౌదశ ణెలంగణ ఉదయభంలల భమల ణెలంగణ అధే కొతి అంరతుి ణెయన ైకి ణెచిాన ధయమఔులు - 
జ.ెల.థియఔర్భెడిి , టి.జి. యంఔటేష్. 

 ణెలంగణ భుసబథయ తలుో న ై ఉభమడి ఆంధరరథయశ్ అల ంతోెలల భాటాో డిన ఎఫ మలయయల సంకయ - 87 
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భంథి (తఖణయ యయు తభ అతేతృర మాలనఽ భత ూయాఔంగ ణెయౌమజేరయు) 

రత్యేక త్ెలంగణ ఉద్ేభం - మజకీమ తృమట్ల తృత్ర 
అయయై ఏళో్ సఽథీయఘ ణెలంగణ తోృ భట చభథతరలల టీఆర్ఎస్ తృభట్థి రణయయఔ సి నం. భయౌ దశ ఉదయభంలల 

ణెలంగణ రజాతూకతుి ఏఔణయటిన ైకి ణెచిా, మావత్ పాయతథయశం ణెలంగణన ై దిఱ్ సభథంఙయలా ఙయలన 

గనత కేలఆర్థి. తృ తేి లణో భజకీమ తృభట్గ భనఽఖడ సగథసాి ధే.. తోృ భటాల థయాభ ణెలంగణ 

సదించఽఔుధేలా టీఆర్ఎస్నఽ కేలఆర్ తీభథాథిథయే యు. ణెలంగణ భష్ట్ ర తుి సదింఙయలధే చియకల సాతృితుి 

ధయయేభాయు. 
త్ెలంగణ మషరట సమితి (టీఆర్ఎస్) 

తృమట్ ఆవిమావం 
 ణెలంగణఔు జయుఖుతేని అధయయమాలఔు వయతిభేఔంగ ణెలుఖుథయశం తృభట్కి, భంతిర దయకి 

కె.చందరరేకయ భవు 2001 ఏనరల్లల భజీధయభా ఙయరయు. 
 ణెలంగణ భషరట సతతి తృభట్తు అథయ ఏడయథి ఏనరల్ 27న కేలఆర్ సి నంఙయయు. 
 తృభట్ జెండయనఽ ఖులాతె యంఖులల భుథిరంఙయయు. తృభట్ ణయణయుయౌఔ ఎతుిఔల ఖుయుి  ‘ధయఖయౌ టి్న భైెతే’. 

ళ ైదభఫాద్లలతు టాయంక్ఫండ్ సతొంలల ఉని జలదిశయంలల తృభట్ ఆయభభవ సబ తుయాళ ంఙయయు. 
 2001 ఫే 17న ఔభటంనఖర్లల లక్షలాథి భంథిణో పాభట ఫళ యంఖ సబ తుయాళ ంఙయయు. థీతుకి 

‘లంహఖయజన’ అతు నేయు న టా్ యు. ఈ సబఔు జాయఖండ్ భుకిి మోభా(జేఎంఎం) అదిధేత శఫూసో భెన్ 

హాజభైె భదేతే రఔటింఙయయు. సబ యజమవంతం కవడంణో ణెలంగణ యదఽలలో  సంణోషం 
యయోౌయభథలంథ.ి 

 టీఆర్ఎస్ తృభట్తు సి నంచిన భూడె ధలలలో ధే సి తుఔ సంసిలఔు ఎతుిఔలు జభథగబ. ఈ ఎతుిఔలలో  
ఔభటంనఖర్, తుజాభాఫాద్ జిలాో భథషత్ ఙెైయమన్ దవులనఽ దకిుంచఽఔుతు టీఆర్ఎస్ సంచలనం 
సిఱ్ంచింథి. ఈ ఎతుిఔలలో  1000 ఎంనటీల, 87 జెడ్నటీల, 84 ఎంనన సి ధయలనఽ ఆ తృభట్ 
గెలుచఽఔుంథి. 

 ఔభటంనఖర్ జెడపా ఙెైయమన్గ కె.య.భజేశాయభవు, తుజాభాఫాద్ జెడపా ఙెైయమన్గ శతుఖయం సంణోష్ భెడిి  
ఎతుిఔమాయయు. 

 ఈ ఎతుిఔలలో  సదించిన యజమంణో 2001 ల న ్ంఫర్ 22న కేలఆర్ ఎఫ మలయయ దయకి భజీధయభా 
ఙయరయు. థీంణో లథిధనేట రసనసబ సి ధయతుకి ఉ ఎతుిఔలు తుయాళ ంఙయయు. ఈ ఎతుిఔలలో  తిభథగథ తోృ టీ 
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ఙయలన కేలఆర్ పాభట ఫ జాభట్ణో గెలుతృ ంథయయు. 
 2003 భాభథా 27న కేంథయర తుకి ణెలంగణ డిభాండ్నఽ ఖటి్గ యతునంఙయలధే సంఔలాంణో ళ ైదభఫాద్ 

నఽంచి ఢియో్ వయఔు కయో భయయ్ తుయాళ ంఙయయు. ఈ సందయభంగ ఢియో్లల పాభట ఫళ యంఖ సబ ఏభాటు 
ఙయరయు. ఈ సబఔు జాతీమ ధేత భమ్యలాస్ తృరాన్ హాజభైె ఉదయభాతుకి భదేతే ణెయౌతృయు. 

 2003 ఏనరల్ 27న టీఆర్ఎస్ భెండయ  యభథికోతసవ సబనఽ వయంఖల్లల గనంగ తుయాళ ంఙయయు. ఈ 

సబఔు థయయేగౌడ, అజిత్ లంగ్ హాజయమాయయు. ‘వయంఖల్ జెైతరమాతర’ నేయుణో తుయాళ ంచిన ఈ సబఔు 
లక్షలాథ ిభంథి హాజయమాయయు. 

 భహఫూబ్ నఖర్ జిలాో లలతు అలంూర్ నఽంచి ఖథయాల వయఔు కేలఆర్ 180 కి.తొ. తృదమాతర 
ఙయరయు. 2003 జూల ై 30న ఖథయాల్లల పాభట ఫళ యంఖ సబ తుయాళ ంఙయయు. తభాత 2003 ఆఖసఽ్  25 

నఽంచి 30 వయఔు నలోగ ండ జిలాో లలతు కోథయడ నఽంచి హాయౌమా వయఔు తృదమాతర ఙయరయు. 
 2003 ల న ్ంఫర్ 9న ఢియో్లలతు ‘భ్లంఔర్’ హ టల్లల నాతన భష్ట్ ర ల ఏభాటు కోసం తోృ భడెతేని 

ఉదయభ ధేతలణో కేలఆర్ సభాయేశం ఏభాటు ఙయరయు. థీతుకి అజిత్ లంగ్, శఫూసో భెన్ తథితయులు 
హాజయమాయయు. ఈ సభాయేశంలలధే నాతన భష్ట్ ర ల ఏభాటు జాతీమ పరంట్ ఔతూానర్గ కేలఆర్ 

ఎతుిఔమాయయు. 
 2003 ల న ్ంఫర్ 17న ఉసమతుమా ఆర్్్ ఔమలరల వదే ఫళ యంఖ సబ తుయాళ ంఙయయు. ఈ సబఔు 

యథయయయుి లు న దే ఎతేి న తయయౌ వఙయాయు. 
కంగరరస్త్ో తొృ త్ుు  

 2004లల లలక్సబ, రసనసబ ఎతుిఔల సందయభంగ కంగెరస్, టీఆర్ఎస్, యభక్ష తృభట్ల భధయ 
తృ తేి  ఔుథిభథంథి. లటో సయుే ఫాటులల పాఖంగ కంగెరస్ తృభట్ టీఆర్ఎస్ఔు 42 సి ధయలు కేటాబంచింథి. 
ఈ ఫేయఔు కంగెరస్ లతుమర్ ధేత రణబ్ భుకభటజణో జభథగథన సభాయేశంలల ాందం ఔుథిభథంథి. ఈ 

ఎతుిఔలలో  టీడపన-తెజేన ఔయౌల తోృ టీ ఙయరబ. టీఆర్ఎస్ తృభట్ ఎతుిఔల ఖుయుి గ ‘కయు’నఽ 
కేటాబంఙయయు. 

 కంగెరస్, టీఆర్ఎస్ ఔయౌల ఎతుిఔల రఙయయంలల తృలగా ధయిబ. 2004 భాభథా 7న ఔభటంనఖర్లల 
ఫళ యంఖ సబ తుయాళ ంఙయయు. ణెలంగణ రజల ఆకంక్షలనఽ ధయయేయుసి భతు సో తుమా గంద ీఈ 

సందయభంగ హాతొ ఇఙయాయు. 
 ఈ ఎతుిఔలలో  కంగెరస్ తృభట్ టీఆర్ఎస్ఔు 42 సి ధయలనఽ కేటాబంచగ ఆ తృభట్ 54 సి ధయలలో  తోృ టీ 

ఙయలంథ.ి టీఆర్ఎస్ తృభట్ 26 రసనసబ, 5 తృయోఫ ంటు సి ధయలనఽ గెలుతృ ంథింథి. ఈ ఎతుిఔలలో  టీఆర్
ఎస్ఔు 23,90,940 ఒటుో  తోృ లమాయబ. ఔభటంనఖర్ తృయోఫ ంట్ సి నం నఽంచి కేలఆర్ ఎంనగ 
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గెలుతృ ంథయయు. ఆమన ఎంనగ తోృ టీ ఙయమడం అథయ ణొయౌసభథ. లథిధనేట ఎఫ మలయయగ ఔడయ ఆమన 

ఎతుిఔమాయయు. ఫ దక్ నఽంచి ఆల  నభేందర యజమం సదింఙయయు. 
 భషరటంలల కంగెరస్-టీఆర్ఎస్ ఔటత, కేందరంలల కంగెరస్ ధేతితాంలలతు ఐఔయ రఖతిశీల 

ఔటత(మూనఏ) గన యజమం సదింఙయబ. 

 ఈ సందయభంగ మూనఏ రబుతాం అందభథకీ ఆమోదయోఖయఫ  న ఔతూస ఉభమడి రణయయఔ (కభన్ 

తతుభమ్ తోృర గర ం)నఽ రఔటించింథి. ఇందఽలల ణెలంగణ అంరతుి ఙయభాలతు టీఆర్ఎస్ కోభథంథ.ి 

 ‘అవసయఫ  న సంరథింుల థయాభ యసిిత అంగటకయం ఔుథిభథా, సభైెన సభమంలల మూనఏ 

రబుతాం ణెలంగణ భషరట ఏభాటు రకిరమనఽ ఙయడెతేంథి’ అతు ఙెనా ణెలంగణ అంరతుి కభన్ 

తతుభమ్ తోృర గర ంలల ఙయభాయు. మూనఏ పాఖసాభయ క్షాలు, రబుణయాతుకి ఫమటి నఽంచి 

భదేతిచిాన యభక్షాలు ల ైతం థీతుకి అంగటఔభథంఙయబ. 

 2004 జూన్ 7న భషరటతి రసంఖంలలనా ణెలంగణ అంరతుి ఙయభాయు. ధయటి భషరటతి అఫుే ల్ ఔలాం 
తృయోఫ ంటులల భాటాో డెత కేందరం ణెలంగణ రజల ఆకంక్షలనఽ ధయయేయుసఽి ందతు రఔటింఙయయు. 

 భధమమహన్ లంగ్ ధేతితాంలల మూనఏ-1 రబుతాం ఏయాడింథి. టీఆర్ఎస్ కేందర రబుతాంలల 
ఙయభథంథ.ి కేలఆర్ కేతధట్ భంతిర(ఱనాంగ్) అమాయయు. కతూ, తభఔు ఆ రకే కయలతు భభో 
తతరక్షం డపఎంకే టు్ ఫటి్ంథి. థీంణో కేలఆర్ సాచఛందంగ తన తోృ యు్ తోౄ యౌయోనఽ డపఎంకేఔు 
అాగథంఙయయు. 

 తనఔు ణెలంగణ భుకయం తా దవులు కదతు కేలఆర్ భభోసభథ ఙయటాయు. సఽభాయు ఏడె ధలల 

తృటు ఏ తోృ యు్ తోౄ యౌయో లయతు కేందర భంతిరగధే కొనసగయు. రతిక్షాల యభయశల ధేథయంలల 
ఆమనఔు కభథమఔ ఉతృది రకనఽ కేటాబంఙయయు. ఆల  నభేందరఔు సహామ భంతిర దయ ఇఙయాయు. 

 2004 ఫే 13న యైఎస్ భజరేకయభెడిి  ఆంధరరథయశ్ భుకయభంతిరగ రభాణ లాకయం ఙయరయు. భషరట 
భంతిరవయాంలల టీఆర్ఎస్ఔు ఆయు రకలు కేటాబంఙయయు. 

రణబ్ కమిటీ 
 భషరట రకిరమనఽ యంటధే తృర యంతేంఙయలతు కేలఆర్ కేందరంన ై తిిడి న ంఙయయు. థీంణో కేందర రబుతాం 

2005 భాభథాలల రణబ్ భుకభటజ ధేతితాంలల భంతిరవయా ఉసంగాతుి తుమతంచింథి. 8 యభలలో  
ఈ ఔతటీ తన తుయేథిఔనఽ ఇసఽి ందతు కేందరం రఔటించింథి. అతుి తృభట్ల అతేతృర మాలనఽ 
ణెలుసఽకోవడయతుకి ఈ ఔతటీతు ఏభాటు ఙయరయు. 

 ణెలంగణన ై తభ అతేతృర మం ఙెతృాలతు రణబ్ ఔతటీ అతుి తృభట్లఔు లయకలు భలంథి. 
 కేలఆర్ అతుి తృభట్ల ధేతలనఽ వయకిిఖతంగ ఔయౌల ణెలంగణఔు భదేతే ఇయాలతు కోభయు. థీంణో 36 
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తృభట్లు ణెలంగణఔు అనఽఔలంగ లయకలు భరబ. 

 భూడెనిభేళో్ తభాత 2008 అకో్ ఫర్ 18న ణెలంగణ ఏభాటు తభఔు సభమతఫేనతు టీడపన 
అదిధేత చందరఫాఫు లయక భరయు. భాజీ రదయనఽలు య.న.లంగ్, ఐ.కె.ఖుజరా ల్ ఔడయ ణెలంగణఔు 
భదేతేగ లయకలు భరయు. 

 2006 వభి కల సభాయేరలలో గ కేందరం ణెలంగణన ై తుయణమం తీసఽకోఔుంటే భంతిర దవులఔు 
భజీధయభా ఙయసి భతు రబుణయాతుి కేలఆర్ ళ చాభథంఙయయు. 

మజీనాభాలు.. 
 కేందరం ధయనఽాడె దయయణి అవలంతంచింథి. థీంణో 2006 ఆఖసఽ్  22న కేలఆర్, ఆల  నభేందర తభ 

దవులఔు భజీధయభా ఙయల, రబుతాం నఽంచి ఫమటఔు వఙయాయు. 
 2006 ల న ్ంఫర్ 12న కేలఆర్ ఎంన దయకి భజీధయభా ఙయరయు. 
 థీంణో ఔభటంనఖర్ తృయోఫ ంటు సి ధయతుకి ఉ ఎతుిఔ అతుయయయఫ  ంథి. ఈ ఎతుిఔలలో  కేలఆర్నఽ 

ఒడింఙయందఽఔు ఖటి్ రమతిం జభథగథంథ.ి డిల ంఫర్ 7న జభథగథన ఎతుిఔలలో  2 లక్షల ఒటో పాభట 
ఫ జాభట్ణో కేలఆర్ గనయజమం సదింఙయయు. 2008 భాభథా 3న కేలఆర్, త.యధమద్ ఔుభార్, 

ట.ిభధఽసాదన్ భెడిి , డి.యయందరధయమక్ ఎంన దవులఔు భజీధయభా ఙయరయు. 2008 భాభథా 4న 

16 భంథి టీఆర్ఎస్ ఎఫ మలయయలు, భుఖుా యు రసనభండయౌ సబుయలు తభ దవులఔు భజీధయభా 
ఙయరయు. థి భంథి అసభమతి ఎఫ మలయయలు భాతరం తృభట్న ై తియుఖుఫాటు ఙయల, భజీధయభాఔు 
దాయంగ ఉధయియు. 

 2008 ఫే 29న ఎతుిఔలు జభథగబ. జూన్ 1న పయౌణయలు యలువడయి బ. ఇందఽలల టీఆర్ఎస్ఔు 
తశరభ పయౌణయలు వఙయాబ. 

 ధయలుఖు ఎంన సి ధయలలో  తోృ టీ ఙయమగ ఔభటంనఖర్ నఽంచి కేలఆర్, హనమకొండ నఽంచి త.యధమద్ 

ఔుభార్ భాతరఫే యజమం సదింఙయయు. 
 16 రసనసబ సి ధయలఔు గనా ఏడింటిలలధే టీఆర్ఎస్ గెయౌచింథి. తఖణయ సి ధయలలో  కంగెరస్ 

గనయజమం సదించింథి. 
 భషరటభంతిర భోశమయ ధేతితాంలల ఔతటీతు యైఎస్ ఏభాటు ఙయరయు. ఈ ఔతటీ ణెలంగణన ై 

అతేతృర మాలనఽ లేఔభథసఽి ందతు ఆమన ణెయౌతృయు. ఔతటీ లతౄయసఽలనఽ ఫటి్ ణెలంగణ ఏభాటుఔు 
సహఔభథసి భతు యైఎస్ రఔటింఙయయు. 

 2009 ఫరవభథ 28న లకింథయర ఫాద్లల కంగెరస్ తృభట్ ఫళ యంఖ సబ జభథగథంథ.ి ణెలంగణ ఇఙయాందఽఔు 
కంగెరస్ఔు ఎలాంటి అబయంతయం లయదతు ఆ తృభట్ అధయక్షుభలు సో తుమాగందీ ునయుథయఘ టింఙయయు. 
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భహాకూటమి ఏమటు 
 2009 జనవభథ 31న టీడపన, టీఆర్ఎస్, లనఎం, లనఐ తృభట్ల భధయ తృ తేి  ఔుథిభథంథి. 

‘భహాఔటత’ నేయుణో ఎతుిఔల ఫభథలలకి థిగలతు తృభట్లు తుయణబంఙయబ. ఈ తృ తేి  ఔుదయడంలల 
తృ ర  సర్ జమశంఔర్ కీలఔంగ వయవహభథంఙయయు. 

 ఈ ఎతుిఔలలో  కంగెరస్ ంటభథగ ఫభథలలకి థిగథంథి. కంగెరస్, భహాఔటత, రజాభజయం తృభట్ల భధయ 
తిరభుక తోృ టీ ధలకొంథి. 2009 ఏనరల్ 16న ణొయౌదశ ఎతుిఔలు ూయిమాయబ. 

 ఎతుిఔలలో  కంగెరస్ తృభట్ యజమం సదించింథి. ఈ ఎతుిఔల పయౌణయలు టీఆర్ఎస్ఔు ఇఫబంథిఔయ 

భథలితేలనఽ ఔయౌాంఙయబ. ఆ తృభట్ కేవలం భెండె ఎంన సి ధయలలో  గెలుతృ ంథింథి. భహఫూబ్ నఖర్ 

నఽంచి కేలఆర్, ఫ దక్ నఽంచి యజమరంతి భాతరఫే ఆ తృభట్ తయపున గెయౌఙయయు. 45 రసనసబ 

సి ధయలలో  తోృ టీ ఙయలన టీఆర్ఎస్ కేవలం థి సి ధయలలో  భాతరఫే యజమం సదించింథి. 
మజుకునన పరజోన్ చిచఽు 

 ‘ళ ైదభఫాద్ రజోన్’ అతు 2009 అకో్ ఫర్ 9న సఽనరంకోయు్  తీయుా ఙెనాంథి. ఇథి భషరటతి ఉతియుాలఔు, 
భుయ్ు యౄల్సఔు యయుదధభతు ఈ తీయుానఽ వయతిభేకిసాి  టీఆర్ఎస్, ఉథయ యఖ సంగాలు, యథయయయుి లు 
ఆంథయళ్నఔు థిగయు. 

 భుకయభంతిర భోశమయ 2009 అకో్ ఫర్ 19న అఖిలక్ష సభాయేశం ఏభాటు ఙయరయు. టీఆర్ఎస్ ఈ 

సభాయేశం నఽంచి యకౌట్ ఙయలంథి. భజాయంఖ సవయణలఔు లతౄయసఽ ఙయమాలతు కేలఆర్, రబుణయాతుి 

డిభాండ్ ఙయరయు. 
 రజోన్ఔు వయతిభేఔంగ ణెలంగణ యయింగ ఫంద్ జభథగథంథి. లుఙోటో ళ ంసతమఔ సంగటనలు 

జభథగబ. కఔతీమ యశాయథయయలమ యథయయయుి లు థీక్షఔు థిగయు. యభథకి సంఘీపావం ణెయౌనేందఽఔు 
కేలఆర్ అఔుడికి యమలో యు. రబుతాం సభైెన చయయలు తీసఽకోఔుంటే ణయధే తుభహాయథీక్షఔు థిఖుణయనతు 

ళ చాభథంఙయయు. 
 2009 నవంఫర్ 29న థీక్షఔు థిఖనఽనిటుో  కేలఆర్ రఔటింఙయయు. ఫ దక్ జిలాో  లథిధనేటలలతు 

యంఖదయంయోౌతు థీక్షాసియౌగ తుయణబంఙయయు. 
కేసఆర్ తుమహాయ దీక్ష 

 2009 నవంఫర్ 26న కేలఆర్ ళ ైదభఫాద్ నఽంచి ఔభటంనఖర్ ఫమలుథయభయు. భాయాభధయంలల 
థీక్షాసియౌకి యళ్ణయయని రఙయయం జభథగథంథ.ి థీంణో కేలఆర్నఽ అఔుడయ అభెస్్ ఙయమాలతు రబుతాం 
పాయంచింథి. కతూ కేలఆర్ ధేయుగ ఔభటంనఖర్ యమలో యు. ఉతియ ణెలంగణ బవనంలలధే 3 భోజులతృటు 
ఖడితృయు. 
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 2009 నవంఫర్ 29న తోృ య్సఽ ఫలగలు పాభట సంకయలల ణెలంగణ బవన్నఽ చఽటు్ భుటా్ బ. 

యేలాథిభంథి రజలు, టీఆర్ఎస్ కయయఔయిలు ఔడయ అఔుడికి ఙయభయు. ఈ సందయభంగ తోృ య్సఽలు, 
ణెలంగణ యదఽల భధయ ణోులాట జభథగథంథ.ి కేలఆర్ థీక్షాసిలాతుకి ఫమలయే భయు. తోృ య్సఽలు 
వూయహాతమఔంగ రజలు, ధేతల ఔళ్ైో ఖనా కేలఆర్ కధయాయ్తు కభమం యైు భయోంఙయ రమతిం 
ఙయరయు. కేలఆర్ థీతుకి అడెి  ఙెనా ధభిఔు థిగయు. థీంణో తోృ య్సఽలు కేలఆర్నఽ తభ యహనంలల 
కభమం తీసఽకెమలో యు. 

 రజలనఽ భెచాగ డెతేధయియతు, రంతిబదరతలఔు యగాతం ఔయౌగథసఽి ధయియంటృ కభమం తోృ య్స్ లే్షన్
లల కేలఆర్న ై కేసఽలు నమోదఽ ఙయరయు. 

 కేలఆర్నఽ కభమం ఫేజిలే్ రట్ భుందఽ హాజయు భథఙయయు. ఫేజిలే్ రట్ ఆమనఔు 14 భోజుల భథభాండె 
యదింఙయయు. థీంణో కేలఆర్నఽ జెైలుఔు తయయౌంఙయయు. 

 జెైలలో ధ ేథీక్ష తృర యంతేసఽి నిటుో  కేలఆర్ రఔటింఙయయు. 
 కేలఆర్ అభెసఽ్  యయిణో ణెలంగణలల ఫంద్లు, తుయసనలు, భసి భోకోలు జభథగబ. ఉసమతుమా 

వభథశట ీయణయంఖఫ  ంథి. 
 కేలఆర్ అభెస్్ కవడంణో టీఆర్ఎస్ ధేత హభటష్భవు థీక్షాసిలాతుకి ఙయయుకొతు ణయనఽ థీక్ష ఙయసఽి నిటుో  

రఔటింఙయయు. 
 కేలఆర్నఽ డిల ంఫర్ 3వ ణయథి ణెలోయయుజాభున ళ ైదభఫాద్లలతు తుమ్సఔు తయయౌంఙయయు. 

శీరకంణయఙయభథ అధే యథయయభథి ఆణయమహృతి ఙయసఽఔుధయిడె. భథలితి ఉథిరఔింగ భాభథంథి. కేలఆర్నఽ 
చాలేందఽఔు తృభట్ ధేతలు, టీఆర్ఎస్ కయయఔయిలు, యథయయయుి లు పాభటగ తయయౌభవడంణో ళ ైదభఫాద్ 

అటు్ డికింథ.ి థయంణో డిల ంఫర్ 5, 6 ణయథీలలో  ణెలంగణ ఫంద్ఔు టీఆర్ఎస్ తృభట్ నలుుతుచిాంథి. 
ణెలంగణ తోతిం సింతేంచితోృబంథి. 

కేంద్రం జోకేం 
 భథలితేలు ఙయజాయుతేండటంణో కేందరం జోఔయం ఙయసఽఔుంథి. రదయతు భధమమహన్ లంగ్, కంగెరస్ 

అధయక్షుభలు సో తుమా గందీ భుకయభంతిర భోశమయణో భాటాో డి, ఇఔుడ ిభథలితేలనఽ 
ణెలుసఽఔుధయియు. సభసయల భథష్టుభతుకి యంటధే చయయలు ఙయటా్ లతు ఆథయశంఙయయు. థీంణో 2009 

డిల ంఫర్ 7న సచియలమంలల భోశమయ అఖిలక్ష సభాయేరతుి ఏభాటు ఙయరయు. ఈ సభాయేరతుకి 

9 భజకీమ తృభట్లు హాజయమాయబ. 

చిద్ంఫయం రకటన.. వెనఽకడుగు 
 2009 డిల ంఫర్ 9 భతిర 11.30 ఖంటల సభమంలల కేందర హ ంభంతిర చిదంఫయం ణెలంగణ 
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ఏభాటున ై రఔటన ఙయరయు. ణెలంగణ రణయయఔ భషరట ఏభాటు రకిరమనఽ తృర యంతేంచి, అల ంతోెలల 
తీభమనం రయేశన డణయయతు ఆమన రఔటింఙయయు. ణెలంగణ ఏభాటున ై చిదంఫయం రఔటన అనంతయం 
తృ ర  సర్ జమశంఔర్, కేలఆర్ఔు ండో యసం ఇచిా థీక్ష యయతంజేరయు. 

 చిదంఫయం రఔటనఔు తుయసనగ 2009 డిల ంఫర్ 10న లభాంధర ఎఫ మలయయలు తభ దవులఔు 
భజీధయభా ఙయరయు. లభాంధర యయింగ తుయసనలు, ఫంద్లు ఙయటా్ యు. 

 డిల ంఫర్ 23న కేందర హ ంభంతిర చిదంఫయం ‘అల ంతోె తీభమనం ఙయలన తభాత భషరట ఏభాటు 
రకిరమనఽ తృర యంతేసి ం’ అతు భభో రఔటన ఙయరయు. 

 చిదంఫయం భెండయ  రఔటనణో ణెలంగణ యదఽలు అరభతిభమాయయు. ణెలంగణ భషరట సధనలల అతుి 

వభా లు, తృభట్లు, సంగాలు, యథయయయుి లనఽ ఔలుుకొతు యమలో లతు తుయణబంఙయయు. ఐఔయ తోృ భటాల 

కోసం 2009 డిల ంఫర్ 24న భజకీమ సంముఔి కభయచయణ సతతి(తృ యౌటిఔల్ జేఏల) ఏయాడింథి. 
 2010 జనవభథ 5న కేందరభంతిర అధయక్షతన ఢియో్లల అఖిలక్ష సభాయేశం జభథగథంథి. ఈ 

సభాయేరతుకి టీఆర్ఎస్ తయపున కేలఆర్, తృ ర  సర్ జమశంఔర్ హాజయమాయయు. ఈ ఔరభంలలధ ే

థిభంథి టీఆర్ఎస్ ఎఫ మలయయలు, తెజేన రసనసబ సబుయడె బ ండల లక్షపమధయభమణ భజీధయభా 
ఙయరయు. లాఔర్ ఈ భజీధయభాలనఽ ఆమోథింఙయయు. టీడపన ఎఫ మలయయ ఙెనిభధేతు యఫేష్ ఔడయ 
రసనసబ సబయణయాతుకి భజీధయభా ఙయల టీఆర్ఎస్లల ఙయభయు. 

ఒయుగలుు  గయజన 

 2010 జూల ై 31న యలువడిన పయౌణయలలో  11 భంథి టీఆర్ఎస్ ఎఫ మలయయలు, తెజేన సబుయడె 
లక్షపమధయభమణ గెలుతృ ంథయయు. శీరఔిషణ  ఔతట ీయంటధే తన తుయేథిఔ ఇయాలంటృ 2010 డిల ంఫర్ 

16న ‘ఒయుఖలుో  ఖయజన’ నేయుణో టీఆర్ఎస్ ఫళ యంఖ సబతుయాళ ంచింథ.ి 2011 ఫరవభథ 23న కేలఆర్, 

యజమరంతి లాఔర్ తోృ డిమం వదేఔు దాసఽకెమలో యు. ణెలంగణనఽ యంటధే ఏభాటు ఙయమాలంటృ 

ోకయుి లు టు్ కొతు తుయసన ణెయౌతృయు. 
 ణెలంగణ ఉదయభంలల కీలఔ తృతర తోృ ఱంచిన, ణెలంగణ లథయధ ంత ఔయి తృ ర  సర్ జమశంఔర్ 2011 

జూన్ 21న భయణింఙయయు. 
 2012 డిల ంఫర్ 28న సఽశీల్ ఔుభార్ ఱండయ అఖిలక్ష సభాయేశం తుయాళ ంఙయయు. 
 జనవభథ 27, 28 ణయథీలలో  ఇంథిభతృయుు వదే జేఏల సభయథీక్షనఽ ఙయటి్ంథి. థీతుకి కేలఆర్ హాజభైె 

కంగెరస్ తృభట్తు తీవరంగ యభభథశంఙయయు. 2013 అల ంతోె యేసయ కల సభాయేశంలల కియణ్ఔుభార్ భెడిి  
రబుతాంన  ైటీఆర్ఎస్ అయరాస తీభమనం రయేశన టి్ంథి. చందరఫాఫు థీతుకి సహఔభథంచలయదఽ. 

త్ెలంగణకు అనఽకూలంగ రకటన 
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 ఢియో్లల కంగెరస్ కోర్ ఔతటీ సభాయేశంలల ణెలంగణన ై చయా జభథగథంథి. ళ ైదభఫాద్ణో ఔడిన థి 
జిలాో ల ణెలంగణ ఇయాలతు తుయణబంఙయయు. ఈ యషమాతుి 2013 జూల ై 30న కంగెరస్ వభథుంగ్ 

ఔతటీ(లడఫూో యల) రఔటించింథి. 
 2013 డిల ంఫర్ 5న ణెలంగణ భుసబథయ తలుో -2013నఽ కేందర కేతధట్ ఆమోథించింథి. ఈ తలుో  

డిల ంఫర్ 12న భషరట అల ంతోెకి ఙయభథంథి. లభాంధర ఎఫ మలయయలు తలుో  రతేయౌి చింనయేరయు. 2014 

జనవభథ 10న టీఆర్ఎస్ రసనసబ క్షధేత ఈటల భజేందర్ భషరట ఏభాటున ై ఉథిాఖింగ 
రసంగథంఙయయు. 

 2014 ఫరవభథ 7న ణెలంగణ తలుో ఔు కేందర కేతధట్ ఆమోదం ణెయౌనంథి. 2014 ఫరవభథ 14న 

మూనఏ రబుతాం భషరట ునర్ వయవలిఔయణ తలుో నఽ లలక్సబలల రయేశన టి్ంథి. ఈ సందయభంగ 
కంగెరస్ ఎంన లఖడతృటి భజగోతృల్ లలక్సబలల న ార్ లేరేణో థయడి ఙయరయు. ఈ గటనలల 
ణెలంగణఔు ఙెంథిన కంగెరస్ ఎంన తృ నిం రపాఔర్ గమడయి యు. 

తృయుబ ంట్ ఆమోద్ం 
 కంగెరస్, తెజేన, ఆభేజడప, ఎన్లన, సభాజ్యథి, ఆర్ఎల్డప, జేఎంఎం తథితయ తృభట్ల భుకయధేతలనఽ 

కేలఆర్ ఔయౌల, తలుో  ఆమోథయతుకి భదేతే ణెలతృలతు కోభయు. 
 2014 ఫరవభథ 18న లలక్సబ తలుో నఽ ఆమోథించింథి. ఫరవభథ 20న భజయసబలల తలుో నఽ 

రయేశన ట్గ, అథయ భోజున ఆమోదం తృ ంథింథి. 
 2014 ఫరవభథ 23న టీఆర్ఎస్ అదిధేత కేలఆర్ ఔుటుంఫ సఫేతంగ సో తుమాగందీతు ఔయౌరయు. 

ణెలంగణ భష్ట్ ర తుి ఏభాటు ఙయలనందఽఔు ఔితజఞతలు ణెయౌతృయు. భషరటతి రణబ్ భుకభటజకి ఔడయ 
ఔితజఞతలు ణెయౌతృయు. 

 భషరట ునర్ వయవలిఔయణ తలుో న  ై2014 భాభథా 1న భషరటతి సంతఔం ఙయరయు. భాభథా 2న కేందర 
రబుతాం గెజిట్ యడెదల ఙయలంథి. 

 మూనఏ రబుతాం 2014, భాభథా 4న 2014 జూన్ 2నఽ అతృబంట డ్ డయగ రఔటించింథి. 
 థయశంలల 29వ భషరటంగ 2014 జూన్ 2న ణెలంగణ ఆయయభయంచింథి. 
 2014లల జభథగథన ఎతుిఔలలో  టీఆర్ఎస్ తృభట్ రబుతా ఏభాటుఔు అవసయఫ  న ఫ జాభట్ సదించింథి. 

కేలఆర్ ధేతితాంలల రబుతాం ఏభాట ైంథి. 
కంగరరస్ తృమట్  
కంగెరస్ తృభట్ 1885 డిల ంఫర్ 28న ఆయయభయంచింథి. థయశంలలధే ుభతన తృభట్ అబన కంగెరస్ పాయత్నఽ 
ఎఔుువ కలం తృయౌంచింథి. కే ఔుటుంఫాతుకి ఙెంథిన భుఖుా యు వయఔుి లు సఽభాయు 38 ఏళో్తృటు 
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భథతృలన సగథంఙయయు. 
 జవహర్లాల్ ధహౄూ  16 సంవతసభల 286 భోజులు, ఇంథిభ గందీ 15 సంవతసభల 350 

భోజులు(భెండె భయమాలు), భజీవ్ గందీ 5 సంవతసభల 32 భోజులు రదయతుగ తుఙయరయు. 
 కేందరంలలతు కంగెరస్ రబుతాం 1953 అకో్ ఫర్ 1న ఆంధర భష్ట్ ర తుి ఏభాటు ఙయలంథి. ణెలంగణనఽ 

ఆంధర భషరటంలల యయ్నం ఙయల 1956 నవంఫర్ 1న ఆంధరరథయశ్నఽ ఏభాటు ఙయలంథి. కంగెరస్ తృభట్ 
ఆంధరరథయశ్లలనా సఽభాయు 42 ఏళో్తృటు (1956-83, 1989-94, 2004-14) అదికయంలల ఉంథి. 

 1971లల నయ నయలంహాభవు భుకయభంతిర దయతు ఙయటా్ యు. ఈమధే ణెలంగణఔు ఙెంథిన ణొయౌ 

భుకయభంతిర. నయ తభాత భభథర ఙెధయిభెడిి , టి.అంజమయ భుకయభంతరే లుగ తుఙయరయు. యభెవయౄ 

ూభథి కలం దయలల కొనసఖలయదఽ. 
ఉద్ేభంలో కంగరరస్ తృత్ర 
 1956-83 వయఔు ఏన కంగెరస్లల యైభథవభా ల ఆదితయఫే కొనసగథంథి. 1969లల జభథగథన రణయయఔ 

ణెలంగణ ఉదయభంలల ఆ తృర ంత కంగెరస్ ధేతలు కీలఔ తృతర తోృ ఱంఙయయు. 
 ఉదయభాతుి రంతింజేలేందఽఔు 1969 ఏనరల్ 11న ఢియో్లల అష్సాతర థకతుి రఔటింఙయయు. 

1971లల ఙెధయిభెడిి  అధయక్షత వళ ంచిన ణెలంగణ రజాసతతి తృభట్ తృయోఫ ంట్ ఎతుిఔలలో  అదఽభత 

పయౌణయలు సదించింథి. ణెలంగణలలతు 14 తృయోఫ ంట్ సి ధయలలో  థింటితు టీనఎస్ అబయయుి లు 
గెలుచఽఔుధయియు. కంగెరస్ థయయుణంగ ఒటత తృల ైంథి. 

 భుయ్ు తుఫంధనలు ఙెలుో ఫాటు అవుణయమతు 1972 అకో్ ఫర్ 3న సఽనరంకోయు్  తీయుా ఙెనాంథి. థీంణో 
కోసి ంధర, భమలలభ తృర ంణయలలో  ఆంథయళ్నలు జభథగబ. రణయయఔ ఆంధర ఉదయభం తృర యంబఫ  ంథి. 

కంగరరస్ (ఐ) ఏమటు 
 రణయయఔ ఆంధర ఏభాటు ఙయలే రసకిే లయదతు 1972 నవంఫర్ 27న రదయతు ఇంథిభగందీ రఔటింఙయయు. 

యంటధ ేంచసాతర థకతుి యడెదల ఙయరయు. అతయవసయ భథలితి యదించిన కలంలల కసఽ 
ఫరహామనందభెడిి కి ఇంథిభ గందీణో అతేతృర మపేథయలు వఙయాబ. తృభట్తు చీలయాందఽఔు 
రమతిింఙయయు. ఇంథిభ గందీ 1978 జనవభథ 1న కంగెరస్ (ఐ)నఽ సి నంఙయయు. 

 అథయ సభమంలల కసఽ ఫరహామనందభెడిి  ‘భెడిి  కంగెరస్’నఽ సి నంఙయయు. 
 2000లల జి.చిధయిభెడిి  ధయమఔతాంలల 41 భంథి ఎఫ మలయయలు ణెలంగణఔు అనఽఔలంగ సో తుమా 

గందీకి యనతితరం ఇఙయాయు. 
 2004 ఎతుిఔలలో  కంగెరస్, టీఆర్ఎస్, యభక్ష తృభట్లు ఔయౌల తోృ టీ ఙయల యజమం సదింఙయబ. 

కంగెరస్ తన ఎతుిఔల రణయయఔలల ణెలంగణ అంరతుి ఙయభథాంథి. కభన్ తతుభమ్ తోృర గర ంలలనా 



 
www.vyoma.net 

 

14 
 

మూనఏ రబుతాం ఈ అంరతుి తృ ందఽభథాంథి. 
 2004 జూన్ 7న భషరటతి రసంగథంఙయయు. మూనఏ రబుతాం ఆ రసంఖంలలనా ణెలంగణ అంరతుి 

ఙయభథాంథ.ి ణెలంగణన ై యసిిత అంగటకయం కోసం రణబ్ భుకభటజ అధయక్షతన 2004 నవంఫర్లల కేందరం 
ఔ ఉసంగాతుి తుమతంచింథి. 

 ఉదయభం తీవరం కవడంణో ణెలంగణ ఏభాటున ై అతేతృర మాలు లాఔభథంచడయతుకి యైఎస్ రబుతాం 
2008లల భోశమయ ఔతటీతు తుమతంచింథి. 

 2009 ఎతుిఔలలో  కంగెరస్ ంటభథగ ఫభథలల థిగథంథి. అదికయంలలకి వలేి  ణెలంగణ ఇసి భతు ఆ తృభట్ 
రఙయయం ఙయలంథి. 

 ఎతుిఔలలో  కంగెరస్ తృభట్ 156 సి ధయలలో  యజమం సదించింథి. యైఎస్ భజరేకయ భెడిి  భెండయసభథ 
భుకయభంతిర అమాయయు. 

 యచాఫండ కయయఔరభంలల తృలగా నడయతుకి యళ్ొి  2009 ల న ్ంఫర్ 2న నలోభల అటయ తృర ంతంలలతు 

తృవుభల ఖుట్ వదే ళ యౌక్ర్ రభాదంలల యైఎస్ భయణింఙయయు. 
 2009 ల న ్ంఫర్ 3న భోశమయ భుకయభంతిరగ ఫాధయతలు లాఔభథంఙయయు. 
 2009 అకో్ ఫర్ 9న ళ ైదభఫాద్ రజోన్ అతు సఽనరంకోయు్  తీయుా ఙెనాంథి. ఈ తీయుాణో 

ణెలంగణయదఽలలో  ఆఖరహం ఔట్లు ణెంచఽఔుంథి. 2009 అకో్ ఫర్ 13న భోశమయ అఖిలక్ష సభాయేశం 
ఏభాటు ఙయరయు. 

 2009 నవంఫర్ 29న కేలఆర్ ఆభయణ థీక్ష తృర యంతేంఙయయు. ణెలంగణలల ఔుసభథగ ఆంథయళ్నలు 
ఙెలభేగబ. 2009 డిల ంఫర్ 7న సచియలమంలల భోశమయ అఖిలక్ష సభాయేశం ఏభాటు ఙయరయు. 
లనఎం, ఎంఐఎం తా ఈ సభాయేశంలల తృలగా ని తగథయౌన తృభట్లతూి ణెలంగణఔు భదేతిఙయాబ. 

అఖిలక్ష సభావేశం 
 2009 డిల ంఫర్ 9న భతిర 11.30 ఖంటలఔు హ ంభంతిర చిదంఫయం ణెలంగణన ై రఔటన ఙయరయు. 

‘రణయయఔ ణెలంగణ భషరట ఏభాటు రకిరమనఽ తృర యంతేంచి, అల ంతోెలల తీభమనం రయేశన డణయయు’ అతు 

చిదంఫయం నేభ ుధయియు. అల ంతోెలల తీభమనం ఙయలన తభాణయ ణెలంగణ ఏభాటు రకిరమనఽ 
తృర యంతేసి భతు డిల ంఫర్ 23న భభో రఔటనలల నేభ ుధయియు. 

 భెండయ  రఔటనణో ణెలంగణలల ఆంథయళ్నలు తోదలమాయబ. 

 ణెలంగణఔు భదేతేగ కంగెరస్ ధేతలు భజీధయభా ఙయమఔతోృ వడం టో ఆఖరహంణో ఉని 

యథయయయుి లు, జేఏల ధేతలు 2010 ఫరవభథ 14న భంతరే లు జాధయభెడిి , కోభటిభెడిి  యంఔటభెడిి  ఇళో్న ై 
థయడ ిఙయరయు. 
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 కేందర హ ం భంతిర ఆధాయయంలల జభథగథన అఖిలక్ష సభాయేరతుకి కంగెరస్ తృభట్ నఽంచి ణెలంగణ 

తయపున ఉతిమ్ ఔుభార్ భెడిి , ఆందయర  తయపున కవూభథ సంఫశవభవు హాజయమాయయు. 
శ్రరకిషణ  కమిటీ 
 2010 ఫరవభథ 3న జల్స్ శీరఔిషణ  ఔతటీతు తుమతంఙయయు. 2010 ఫరవభథ 19న భజకీమ జేఏల 

నఽంచి కంగెరస్ ఫమటఔు వచిాంథి. భషరటంలల ఆంథయళ్నల ధేథయంలల కేందరం భోశమయనఽ 
భుకయభంతిర దయ నఽంచి తనాంచింథి. 2010 నవంఫర్లల ఆమన సి నంలల లాఔర్ నలాో భథ కియణ్
ఔుభార్ భెడిితు భుకయభంతిరగ తుమతంచింథి. 

 యథయయయుి లన ై న టి్న కేసఽలనఽ ఎతిియేమాలతు కోయుత ణెలంగణ కంగెరస్ ఎంనలు 2010 డిల ంఫర్ 

26న ఖన్తృర్ు వదే థీక్ష ఙయరయు. అథయ ధల 30న శీరఔిషణ  ఔతటీ తన తుయేథిఔనఽ కేందర హ ంరకఔు 
సభభథాంచింథి. 

 2011 జనవభథ 6న కేందర రబుతాం శీరఔిషణ  ఔతటీ తుయేథిఔనఽ ఫళ యాతం ఙయలంథి. 
 శీరఔిషణ  ఔతట ీసఫ  కయంధరఔు తోదటి తృర దయనయతనఽ ఇచిాంథి. థీంణో ణెలంగణలల ఆంథయళ్నలు 

కొనసగబ. ణెలంగణ ఏభాటున ై ఆలసయతుకి తుయసనగ జూయోౌ ఔిష్టణ భవు 2011 భాభథా 3న 

భంతిర దయకి భజీధయభా ఙయరయు. 
 2011 జూన్లల నలల అధయక్షుడిగ డి. శీరతుయస్ సి నంలల ఫొ తస సతయధయభమణనఽ తుమతంఙయయు. 

ఈ గటనణో లఎం, లాఔర్, నలల అధయక్షుడి లాంటి భూడె కీలఔ దవులు ఆందయర  తృర ంణయతుకే 

దకుబ. 

 2011 అకో్ ఫర్ 1న నలోగ ండ జిలాో ఔు ఙెంథిన కోభటిభెడిి  యంఔటభెడిి  భంతిర దయకి భజీధయభా 
ఙయరయు. 

 2012 డిల ంఫర్ 28న హ ంభంతిర సఽశీల్ ఔుభార్ ఱండయ ధేతితాంలల అఖిలక్ష సభాయేశం జభథగథంథి. 
2013 జూన్ 30న ళ ైదభఫాద్లల ణెలంగణ సధన సబ నేయుణో కంగెరస్ ఫళ యంఖ సబ 

తుయాళ ంచింథ.ి 

మషరట ఏమటు రకరరమ తృర యంబం 
 2013 జూల ై 11న ఢియో్లల కంగెరస్ కోర్ ఔతట ీసభాయేశం తుయాళ ంచింథ.ి ఈ సభాయేశంలల 

ణెలంగణన ై చయా జభథగథంథి. 2013 జూల ై 30న ళ ైదభఫాద్ణో ఔడిన థి జిలాో ల ణెలంగణ 

ఇవానఽనిటుో  కంగెరస్ వభథుంగ్ ఔతటీ (లడఫూో యల) రఔటించింథి. ణెలంగణ ఏభాటు రకిరమ 

తృర యంబఫ  ందతు 2013 ఆఖసఽ్  5న చిదంఫయం తృయోఫ ంటులల రఔటింఙయయు. ఆఖసఽ్  6న ఆంటోతు 

ధేతితాంలల అంతయాతంగ యబజన ఔతటీ ఏభాట ైంథి. థిగథాజయ్ లంగ్, యయా తోబయ్, అహమద్ 
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టేల్ ఈ ఔతటీలల సబుయలు. 2013 అకో్ ఫర్ 8న ఎ.కె.ఆంటోతూ ఙెైయమన్గ కేందర భంతరే ల ఫింథయతుి 

ఏభాటు ఙయరయు. 
 2013 డిల ంఫర్ 5న ‘ణెలంగణ భుసబథయ తలుో  2013’నఽ కేందర కేతధట్ ఆమోథించింథి. ఈ తలుో  

డిల ంఫర్ 12న భష్ట్ ర తుకి ఙయభథంథి. డిల ంఫర్ 15న తలుో  రతేలనఽ ఎఫ మలయయలఔు అందజేరయు. 
తభాతి భోజు చయా తృర యంబఫ  ంథి. 2014 జనవభథ 22న భుకయభంతిర కియణ్ఔుభార్ భెడిి  
భాటాో డెత తలుో నఽ వయతిభేకిసఽి నిటుో  ఙెతృాయు. 

 సబలల 87 భంథి ఎఫ మలయయలు భాటాో డయయు. తఖణయ సబుయలు తభ అతేతృర మాలనఽ 
భతూయాఔంగ ణెయౌతృయు. థీతున ై చయా భుగథలందంటృ 2014 జనవభథ 30న లాఔర్ రఔటింఙయయు. 

 తృయోఫ ంట్లల చయా సందయభంగ ఫరవభథ 9న ఆందయర ఔు ఙెంథిన కంగెరస్ ఎంనలు అయరాస తీభమనం 
రయేశన టా్ యు. అయరాసతుకి కయణఫ  న దకొండె భంథి ఎంనలనఽ ఫరవభథ 11న కంగెరస్ సల ాండ్ 

ఙయలంథ.ి ఫరవభథ 14న కంగెరస్ ఎంన లఖడతృటి భజగోతృలభెడిి  లలక్సబలల న ార్ లేరేణో 
థయడిఙయరయు. 

 ఈ సందయభంగ 16 భంథి ఆంధరరథయశ్ ఎంనలనఽ లాఔర్ తొభఔుభార్ లలక్సబ నఽంచి సల ాండ్ 

ఙయరయు. 2014 ఫరవభథ 13న మూనఏ రబుతాం భషరట ునర్ వయవలిఔయణ తలుో నఽ లలక్సబలల 
రయేశన టి్ంథ.ి 

 2014 ఫరవభథ 18న ణెలంగణ తలుో నఽ లలక్సబ ఆమోథించింథి. ఫరవభథ 20న మూనఏ రబుతాం 
భజయసబలల తలుో  రయేశన ట్గ, ఆ భోజే తలుో  ఆమోదం తృ ంథింథి. 2014 భాభథా 1న తలుో న  ైభషరటతి 

సంతఔం ఙయరయు. భాభథా 2న కేందర రబుతాం గెజిట్ యడెదల ఙయలంథ.ి 

 జూన్ 2నఽ అతృబంట డ్ డయగ కేందరం 2014 భాభథా 4న రఔటించింథి. 
 థయశంలల 29వ భషరటంగ ణెలంగణ ఏయాడింథి. 
ఎంఐఎం 
 ళ ైదభఫాద్ కేందరంగ ఎంఐఎం భజకీమ కయయఔలాతృలు తుయాళ సిో ంథి. 
 రసఽి త అల ంతోెలల ఈ తృభట్కి ఏడెఖుయు ఎఫ మలయయలు ఉధయియు. 
 ణెలంగణ ఉదయభాతుకి ఎంఐఎం దాయంగధే ఉంథి. 
 2010 జనవభథ 5న ఢియో్లల జభథగథన అఖిల క్ష సభాయేరతుకి ఎంఐఎం అఖరధేతలు అసదఽథీేన్ ఒయైల, 

అఔబయుథీేన్ ఒయైల హజయమాయయు. 
 ణెలంగణ ఏయాడిణయ భతతతా శఔుి లు యజింతేసి మధే బమాతుి యయు యయౌఫుఙయాయు. 
 2013 నవంఫర్ 12, 13 ణయథీలలో  భషరట యబజనన ై ఏభాటు ఙయలన భంతరే ల ఫింథయతుకి ఎంఐఎం తన 
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సాచనలు, సలహాలు అందజేలంథి. 
 2014 జనవభథ 20న ఎంఐఎం రసనసపా క్షధేత అఔబయుథీేన్ ఒయైల యబజన తలుో న ై అల ంతోెలల 

భాటాో డయయు. ళ ైదభఫాద్ అతేవిథిధలల కోసి ంధర తృతర ఏతొలయదతు, తుజాం కలం నఽంఙయ ళ ైదభఫాద్ 

అతుి యంగలలో  అతేవిథిధ  సదించిందతు ఖణయంకలణో సహా యవభథంఙయయు. భాభథన భథలితేల 

ధేథయంలల ణెలంగణఔు తోఖుా  చాతృయు. 
ఫాయతీమ జనత్ా తృమట్ 
చిని భష్ట్ ర ల ఏభాటుఔు అనఽఔలభతు పాయతీమ జనణయ తృభట్ (తెజేన) 90వ దశఔంలలధ ేరఔటించింథి. 
భథతృలధయ సౌలబయం కోసం చిని భష్ట్ ర ల ఏభాటునఽ సభభథించింథి. యజ్నేబ ధేతితాంలల తెజేన 

1996లల రబుణయాతుి ఏభాటు ఙయలంథి. కతూ ఇథి కేవలం 13 భోజులయ కొనసగథంథి. ఆ తభాత 1998లల 
తృయోఫ ంటు ఎతుిఔలు వఙయాబ. ఎతుిఔల రఙయయంలల పాఖంగ తెజేన.. ఉతియరథయశ్లల ఉతిభకండ్, 

భధయరథయశ్లల ఛతిీస్ఖఢ్, ఆంధరరథయశ్లల ణెలంగణ, భహాభష్రలల యదయభ భష్ట్ ర ల ఏభాటుఔు లదధఫేనతు 

రఔటించింథి. 
 1998లల కకిధయడలల తెజేన జాతీమ కయయవయా సభాయేరలనఽ తుయాళ ంఙయయు. ఈ సందయభంగ 

ణెలంగణఔు అనఽఔలంగ తీభమనం ఙయరయు. 1998 సయాతిరఔ ఎతుిఔల సందయభంగ తెజేన ‘ఔ 

ఒటు - భెండె భష్ట్ ర లు’ అధే అంరతుి రఙయయం ఙయలంథి. 
 1999 తృయోఫ ంటు ఎతుిఔలలో  తెజేన ధేతితాంలలతు ఎతిూఏ యజమం సదించింథి. యజ్నేబ 

రదయనభంతిరగ ఎతుిఔమాయయు. ఆంధరరథయశ్లల తెజేన తోృ టీఙయలన 8 లలక్సబ లటోలల ఏడింటితు 

గెలుచఽఔుంథి. ఎతిూఏలల పాఖసాభయ తృభట్ అబన టీడపన (ణెలుఖుథయశం తృభట్) 29 లలక్సబ సి ధయలలో  
యజమం సదించింథి. అల ంతోెకి తుయాళ ంచిన ఎతుిఔలలో  ఫ జాభట్ సి ధయలనఽ గెలుచఽకొతు టీడపన 
భష్రంలల రబుణయాతుి ఏభాటు ఙయలంథి. 

 ఎన్డపఏ రబుతాం 2000లల ఛతిీస్ఖఢ్, జాయఖండ్, ఉతిభంచల్ భష్ట్ ర లనఽ ఏభాటు ఙయలంథి. ధయటి 
ఆంధరరథయశ్ భుకయభంతిర చందరఫాఫు ధయముడె ణెలంగణ ఏభాటునఽ తీవరంగ వయతిభేకింఙయయు. 

 ణెలంగణ అంరతుి తెజేన ఔున న ట్డంణో ఆఖరళ ంచిన ఎంన ఆల  నభేందర తృభట్ నఽంచి ఫమటఔు 
వచిా ‘ణెలంగణ సధన సతతి’తు సి నంఙయయు. రణయయఔ భష్రం కోసం ఉదయతంఙయయు. తభాత ఈ 

తృభట్తు 2002 ఆఖసఽ్  11న టీఆర్ఎస్లల యయ్నం ఙయరయు. 
 2004లల కేందరంలల తెజేన, భష్రంలల చందరఫాఫు రబుతాం భుందసఽి  ఎతుిఔలఔు యమలో బ. ఈ 

భెండింటికీ ఎదఽయుథెఫబ తగథయౌంథి. 
 తెజేన ధయమఔుభలు సఽష్టమసాభజ్ 2007 ఆఖసఽ్  5న తృయోఫ ంటులల ‘కయౌంగ్ అట నిన్ మోషన్ 
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థయాభ’ ణెలంగణ అంరతుి చయాఔు తీసఽఔువఙయాయు. ణెలంగణ భష్ర ఏభాటుఔు సంఫందించిన 

తలుో  రయేశన డిణయ తభ తృభట్ తక్షణఫే సంూయణ భదేతే రఔటిసఽి ందతు ఙెనా కేందర హ ంభంతిరతు 

ఇయకటంలల డయరయు. 
 తెజేన 2008 నవంఫర్ 13న లకింథయర ఫాద్లల ‘సంఔలా మాతర’ నేయుణో ఫళ యంఖ సబ తుయాళ ంచింథ.ి 

ఇందఽలల తెజేన అఖరధేత ఎల్.కె.అథయాతూ తభ తృభట్ అదికయంలలకి వలేి  100 భోజులలో  ణెలంగణ 

ఏభాటు ఙయసి భతు హాతొ ఇఙయాయు. 
 ఆంధరరథయశ్ భుకయభంతిర భోశమయ 2009 డిల ంఫర్ 7న ఏభాటు ఙయలన అఖిలక్ష సభాయేశంలల 

తెజేన ణెలంగణ భష్ర ఏభాటుఔు ఫళ యంఖంగ భదేతే రఔటించింథి. 
 ట-ీజేఏలలలనా తెజేన కీలఔంగ వయవహభథంచింథి. జేఏల ధేతితాంలల ఙయటి్న కయయఔరభాలలో  తృభట్ 

ధేతలు చఽయుగా  తృలగా ధయియు. 
 2010 జనవభథ 5న కేందరం తుయాళ ంచిన అఖిలక్ష సభాయేరతుకి తెజేన తయపున ణెలంగణ తృర ంతం 

నఽంచి దణయి ణయరమ, ఆందయర  తృర ంతం నఽంచి హభథఫాఫు హాజయమాయయు. ఈ సభాయేశంలల తెజేన 
ణెలంగణ ఏభాటుఔు భదేతే రఔటించింథి. 

 2010 జనవభథ 23న తుజాం కలయజీలల తుయాళ ంచిన యణపేభథ సబఔు తెజేన ధయమఔుభలు 
సఽష్టమసాభజ్ భుకయ అతితిగ హాజయమాయయు. ణెలంగణ మువఔులు ఫయౌథయనం ఙయసఽకోవదేతు 

నలుుతుఙయాయు. 
 ణెలంగణ ఏభాటున ై జాతృయతుి తుయలసాి  10 భంథి టీఆర్ఎస్ ఎఫ మలయయలణో తృటు తెజేనకి ఙెంథిన 

బ ండల లక్షపమధయభమణ దవులఔు భజీధయభా ఙయరయు. 2010 జూల ై 31న రఔటించిన ఉ 

ఎతుిఔల పయౌణయలలో  యయందయౄ గన యజమం సదింఙయయు. 
 2011 ఫే 31న ఔభటంనఖర్లల తెజేన తోృ యుసబ తుయాళ ంచింథి. ఈ సబలల సఽష్టమసాభజ్ ‘ణెలంగణ 

భష్ట్ ర తుి కంగెరస్ ఇవాఔతోృ ణయ భా తృభట్ ఇసఽి ంథి’ అతు రఔటింఙయయు. 
 ధయఖం జధయయేన్ భెడిి  ‘ణెలంగణ నగభ సతతితు’ 2013 జూన్ 3న తెజేన అఖరధేత భజ్ధయథ్ లంగ్ 

సభక్షంలల తెజేనలల యయ్నం ఙయరయు. 
 2014 ఫరవభథలల తృయోఫ ంట్లల రయేశన టి్న భష్ర ునయాయవలిఔయణ తలుో ఔు సంూయణ భదేతే 

రఔటించడం థయాభ ణెలంగణ.. థయశంలల 29వ భష్రంగ అవతభథంచడంలల తెజేన కీలఔ తృతర 
తోృ ఱంచింథి. 

త్ెలుగుదయశం తృమట్ (టీడీ) 
1983లల నందభూభథ ణయయఔ భభాభవు (ఎత్ూఆర్) హమాంలల కోసి ంధర నఽంచి ళ ైదభఫాద్ఔు వలసల 
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యాం ఊందఽఔుంథి. 1975లల వచిాన భష్రతి ఉతియుాలనఽ సఔరభంగ అభలు ఙయమాలతు ణెలంగణ 

ఎతూజయో సంగం ఎత్ూఆర్నఽ కోభథంథి. థీంణో ఆమన ‘జమపాయత్ భెడిి ’ ధేతితాంలల ఈ అంశంన ై ఔ ఔతటీ 
యేరయు. ఈ ఔతటీ 1975-1980 వయఔు జభథగథన తుమాభకలలో  అఔరభాలు జభథగమతు తుయేథిఔ ఇచిాంథి. 
థీతుి భథశీయౌంచడయతుకి సఽందభేశన్ ఆధాయయంలల భభో ఔతట ీయేరయు. ఇథి ఔడయ జమపాయత్ భెడిి  ఔతటీ 
భాథిభథగధే లతౄయసఽ ఙయలంథి. థీంణో 1985 డిల ంఫర్ 30న 610 జీయోనఽ యడెదల ఙయరయు. 1986 

భాభథా 31 ధయటికి ఈ జీయో అభలలో కి భయలతు రబుతాం ఆథయశంచింథి. కతూ అభలలో కి భలయదఽ. 
భభాభవు హమాంలల అతుి యంగలలో  కోసి ంధఽర ల ఆదితయం తృర యంబఫ  ంథి. సచియలమం భుకయ 
రకాదితేల కభయలమాలలో  ఆందయర  తృర ంతంయభథ సంకయ ఫాగ న భథగథంథ.ి సి తుఔులఔు తీవర అధయయమం 
జభథగథంథ.ి 

 1995లల చందరఫాఫు ధయముడె భుకయభంతిర దయ ఙయటా్ యు. ఎతిూఏ హమాంలలతు కేందర రబుతాం 
2000లల భూడె భష్ట్ ర లనఽ ఏభాటు ఙయలంథి. ఇథయ సభమంలల ణెలంగణ భష్ర ఏభాటునఽ 
చందరఫాఫే అడెి ఔుధయియధే యషమం రజలలో కి ఫలంగ యయోంథి. 

 చందరఫాఫు రబుతాంలల డిూయటీ లాఔర్గ తుఙయసఽి ని కె.చందరరేకర్భవు తన దయకి భజీధయభా 
ఙయల 2001లల ణెలంగణ భష్ర సతతి (టీఆర్ఎస్) తృభట్తు సి నంఙయయు. ఇథయ సభమంలల 610 జీయో 
అభలు ఆలసయం కవడంణో ఉథయ యఖులలో  అసంతిని  యగథయౌంథ.ి 

 2008లల సదయయణ ఎతుిఔలఔు భుందఽ టీడపన లతుమర్ ధేత థయయేందర్ గౌడ్ ఆ తృభట్ నఽంచి 

ఫమటఔు వచిా ‘నవ ణెలంగణ తృభట్’ సి నంఙయయు. ణెలంగణ భష్ర రకిరమనఽ యేఖవంతం 
ఙయమాలంటృ ఆంథయళ్నఔు ఙయరయు. రబుతా కభయలమాలు, యహధయలఔు ణెలంగణ ల్ఔుయుో  
అంటించడం లాంటి కయయఔరభాలు ఙయటా్ యు. 

 ణెలుఖుథయశం తృభట్ అధయక్ష హ థయలల చందరఫాఫు ధయముడె 2008 అకో్ ఫర్ 10న ణెలంగణ భష్ర 
ఏభాటుఔు అనఽఔలంగ రణబ్ భుకభటజ ఔతటీకి లయక ఇఙయాయు. 

 ళ ైదభఫాద్లల 2009 డిల ంఫర్ 7న ణెలంగణ అంరతుకి సంఫందించి తుయాళ ంచిన అఖిలక్ష 

సభాయేశంలల ‘ణెలంగణన ై తొయు తలుో  న ట్ండి, ఫేం భదేతే ఇసి ం’ అతు టీడపన రఔటించింథి. 
 2009 డిల ంఫర్ 8న భష్ర అల ంతోెలల టీడపన అదిధేత చందరఫాఫు ధయముడె ‘ణెలంగణఔు 

అనఽఔలంగ తొయు అల ంతోెలల తీభమనం ఙయలేి  భదేతిసి ం’ అంటృ రబుణయాతుకి సయలు యలభయు. 
 2009 భాభథాలల థయయేందర్ గౌడ్ తన తృభట్తు రజాభజయం తృభట్లల యయ్నం ఙయరయు. 2009 ఆఖసఽ్  6న 

రజాభజయం నఽంచి ఫమటఔు వచిా భయో టీడపనలల ఙయభయు. 
 2009 డిల ంఫర్ 24 ఉసమతుమా వభథసటీ యథయయయుి ల థీక్షఔు భదేతే ణెలడయతుకి యయోన టీడపన ధేత 
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ధయఖం జధయయేన్ భెడిిన ై థయడి ఙయరయు. 
 2010 జనవభథ 5న ఢియో్లల కేందరం తుయాళ ంచిన అఖిలక్ష సభాయేరతుకి టీడపన తయపున ణెలంగణ 

నఽంచి భేవూభథ రకశ్ భెడిి , ఆందయర  తృర ంతం నఽంచి మనభల భభఔిషేణ డె హాజయమాయయు. 
ణెలంగణన ై కంగెరస్ తన అతేతృర మం ఙెాఔుండయ టీడపనతు ఇయకటంలల న ట్డయతుకే ఈ ఎతేి ఖడ 

యేలందతు భేవూభథ అఖిల క్షంలల ఆభోణలు ఖునాంఙయయు. 
 ధయఖం జధయయేన్ భెడిి  టీడపనకి భజీధయభా ఙయల 2011 ల న ్ంఫర్ 10న ‘ణెలంగణ నగభ సతతి’ 

ఏభాటు ఙయరయు. 
 ణెలంగణ యయింగ ఉదయభం ఊందఽకోవడంణో రణయయఔ భష్ర ఏభాటున ై చందరఫాఫు భెండె ఔళో్ 

వూయహాతుి అభలు ఙయరయు. 
 2008 అకో్ ఫర్లల భలన లయకనఽ రసి యసాి  2012 ల న ్ంఫర్ 26న రదయతు భధమమహన్ లంగ్ఔు 

చందరఫాఫు భభోసభథ ఉతియం భరయు. 
 ‘2008లల ఇచిాన లయకఔు ఔటు్ ఫడి ఉధయిం. తొయు తుయణమం తీసఽకొతు అలియతనఽ దాయం ఙయమండి’ 

అంటృ 2012 డిల ంఫర్ 27న ధయటి హ ంభంతిర సఽశీల్ ఔుభార్ ఱండయఔు చందరఫాఫు ధయముడె లయక 

భరయు. 
 2014 జనవభథ 25న చందరఫాఫు అల ంతోెలల భాటాో డెత యబజన తలుో  తుాల తడఔ అతు, థయతుి 

తినా ంతృలతు కోభయు. డయర ఫ్్ట తలుో  కఔుండయ భథజినల్ తలుో  ంతృలతు కోభయు. 
 కేందరం ణెలంగణ భష్ట్ ర తుి ఏభాటు ఙయలే యదయనం సభథగ లయదంటృ 2014లల ఢియో్లల చందరఫాఫు 

ధయముడె థీక్ష ఙయరయు.  
వభక్షాలు 
సఐ 

ణెలంగణ సముధ తోృ భటంలల కీలఔతృతర తోృ ఱంచిన ధేథయం ఉండటం వలో పాయత ఔభూయతుసఽ్  తృభట్ 
(లనఐ)కి ఇఔుడి భథలితేలన ై ూభథి అవగహన ఉంథి. రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర ఏభాటుఔు లనఐ 

ఫళ యంఖంగ భదేతే రఔటించింథి. 
 2007 ఆఖసఽ్  5న లనఐ అఖరధేత ఖుయుథయస్ ఖుతృి  లలక్సబలల భాటాో డెత ణెలంగణ భష్ర 

ఏభాటుఔు ూభథి భదేతే రఔటింఙయయు. 
 2010 జనవభథ 5న ఢియో్లల తుయాళ ంచిన అఖిలక్ష సభాయేశంలల లనఐ తయపున ణెలంగణ తృర ంతం 

నఽంచి ఖుండయ భలయో ష్, ఆందయర  తృర ంతం నఽంచి ధయభమణ హాజయమాయయు. యభథదేయౄ ణెలంగణ 

ఏభాటుఔు తభ తృభట్ అనఽఔలఫేనతు సాష్ం ఙయరయు. 
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 ట-ీజేఏల ఆధాయయంలల ఙయటి్న సఔల జనఽల సఫ మ, సడక్ ఫంద్, తయౌమన్ భార్చ తథితయ 

కయయఔరభాలలో  లనఐ చఽయుగా  తృలగా ంథి. ఈ తృభట్ యథయయభథి సంగాలు, కభథమఔ అనఽఫంధ సంగాలు 
ణెలంగణ ఉదయభంలల తృలగా ధయిబ. 

సఎం 
ఈ తృభట్ ణయభు చిని భష్ట్ ర ల ఏభాటుఔు వయతిభేఔభతు రఔటించింథి. ఆంధరరథయశ్ యబజన తభఔు 
సభమతం కదతు నేభ ుంథి. 
 ఆంధరరథయశ్లల యనఽఔఫడి ఉని, అతేవిథిధ కి ధమచఽకోతు తృర ంణయల ైన ణెలంగణ, భమలలభఔు రణయయఔ 

తృయకేజీలనఽ రఔటింఙయలతు, 610 జీయోనఽ ఔచిాతంగ అభలు ఙయమాలతు లనఎం రదయన కయయదభథశ 
రకశ్ కయత్ రణబ్ భుకభటజ ఔతటీకి లయక భరయు. 

 2010 జనవభథ 5న ఢియో్లల తుయాళ ంచిన అఖిలక్ష సభాయేరతుకి లనఎం తయపున ణెలంగణ నఽంచి 

జూలఔంటి యంగభెడిి , ఆందయర  తృర ంతం నఽంచి భగవులు యమలో యు. యయు ణెలంగణఔు ణయభు 
వయతిభేఔభతు, ఇథి తృభట్ తుయణమభతు ఙెతృాయు. 

త్ెలంగణ రజా పరంట్ 

రజాసాతఔ ణెలంగణే లక్షయంగ ‘ణెలంగణ రజా పరంట్’ (టీనఎఫ్) ఆయయభయంచింథి. ఇథి అధేఔ రజా 
సంగాల ఔటత. 

 టీనఎఫ్ ఏభాటులల ఖదేర్, ఆఔుల బూభమయ, యేదఔుభార్, యభలఔు తథితయులు కీలఔతృతర 
తోృ ఱంఙయయు. 

 రజా గమఔుడె ఖదేర్ ధేతితాంలల 2010 అకో్ ఫర్ 9న టీనఎఫ్ ఏయాడింథి. 
 తోృ లవయం తృర జెఔు్  వలో ణెలంగణఔు తీవరఫ  న నష్ం జయుఖుతేందతు, థయతుి వయతిభేకిసాి  రజా 

ఉదయభాలు ఙయటా్ యు. 
 ణెలంగణ ఏభాటు రకిరమలల జాతృయతుి తుయలసాి  ఆంథయళ్నలు తుయాళ ంఙయయు. 
 శీర ఔిషణ  ఔతటీ లతౄయసఽలన ై ఆంథయళ్న ఙయటా్ యు. 
 ఉదయభ తృభట్లు ఎతుిఔలలో  తృలగా నవదేతు ఖదేర్ నేభ ుధయియు. రజాసాభయ దధతిలలధే ణెలంగణ 

ఏభాటు సధయభతు, అందఽవలో తాఔుండయ తోృ టీ ఙయమాలతు యభలఔు యథింఙయయు. థీంణో 
యపేథయలు తల తిి యభలఔు టీనఎఫ్ నఽంచి యైథొయౌగయు. 

 2010 అకో్ ఫర్ 21న యభలఔు ‘ఐఔయ ఔతటీ’తు ఏభాటు ఙయరయు. 
 టీనఎఫ్ నఽంచి ఖదేర్ ఔుఔు తుాకోవడంణో 2012లల ఆఔుల బూభమయ థీతు అధయక్షుడిగ 

వయవహభథంఙయయు. 
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త్ెలంగణ జనసబ -1985 

 1985లల ణెలంగణ జనసబనఽ ఏభాటు ఙయరయు. 
 80వ దశఔంలల ణెలంగణ ఉదయభంలల ణెలంగణ జనసబ భుకయ బూతఔ తోృ ఱంచింథి. 
త్ెలంగణతోౄ యం-జానామరడడి   
1990లల జాధయభెడిి  ఔతూానర్గ ణెలంగణ తోౄ యం ఏభాట ైంథి. 
 1992 ల న ్ంఫర్లల ధయటి రదయతు నయ నయలంహాభవునఽ ఔయౌల యదయ ఉథయ యఖ, సఖుతూటి కేటాబంులలో  

ణెలంగణఔు జయుఖుతేని అధయయమాలన ై జాధయభెడిి  యనతితరం సభభథాంఙయయు. 
 ణెలంగణఔు జయుఖుతేని అధయయమాలన ై జాధయభెడిి  ధయటి భుకయభంతిర ధేదఽయుభయోౌ జధయయేన్ భెడిి కి 

యనతితరం ఇఙయాయు. 
రజామజేం 
రజాభజయం తృభట్తు రభుక నటుడె చియంజీయ సి నంఙయయు. తభాత థీతుి కంగెరస్లల యయ్నం ఙయరయు. 
 చియంజీయ సఫ  కయంధరయైు తోఖుా  చాతృయు. 
 2010 జనవభథ 5న ఢియో్లల తుయాళ ంచిన అఖిలక్ష సభాయేరతుకి రజాభజయం తృభట్ తయపున 

చియంజీయ, ల. భభచందరమయ హాజయమాయయు. యభథదేయౄ ణెలంగణ భష్ర ఏభాటుఔు ణయభు 
వయతిభేఔభతు ఙెతృాయు. 

జరై త్ెలంగణ తృమట్ - 1997 

1997లల ఇంథయర భెడిి  ‘జెై ణెలంగణ తృభట్’తు సి నంఙయయు. ణెలంగణ యయింగ సదసఽసలు, సభాయేరలు 
తుయాళ ంఙయయు. 
 టోళో్ ఇంథయర భెడిి  టీడపనలల కీలఔ ధేతగ ఉండయయయు. ధయటి భుకయభంతిర ఎత్ూఆర్ఔు ఈమన అతయంత 

యశాసతూముడె. 
 ఎన్.టి. భభాభవు రబుతాంలల ఈమన భంతిరగ తుఙయరయు. 
 1995లల టీడపన సంక్షోబ సభమంలల ఇంథయర భెడిి  ఎత్ూఆర్ క్షాన తుయౌఙయయు. 
 తభాత జభథగథన భథణయభాల వలో ఇంథయర భెడిి  తన తృభట్తు కంగెరస్లల యయ్నం ఙయరయు. 
 1996లల ధయటి రదయనభంతిర థయయగౌడ చిని భష్ట్ ర ల ఏభాటుఔు అనఽఔలం అతు రఔటింఙయయు. 
త్ెలంగణ కంగరరస్ లెజిసలుటివ్ తోౄ యం - చినానమరడడి  
చిధయిభెడిి  ణెలంగణ యథి. కంగెరస్లలతు ణెలంగణయదఽలందభథతూ ఔుట ిఙయల ‘ణెలంగణ కంగెరస్ 

ల జిలేో టివ్ తోౄ యం’నఽ ఏభాటు ఙయరయు. థీతుకి ఆమన ఔతూానర్గ వయవహభథంఙయయు. 
 2000 ఆఖసఽ్  11న కంగెరస్ అధయక్షుభలు సో తుమాగందీ ళ ైదభఫాద్ఔు వఙయాయు. చిధయిభెడిి  
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ధయమఔతాంలల 41 భంథి కంగెరస్ ఎఫ మలయయలు ణెలంగణఔు అనఽఔలంగ సో తుమాగందీకి 

యనతితరం సభభథాంఙయయు. 
 ణెలంగణ భటజినల్ కంగెరస్ కో ఆభథిధేషన్ ఔతటీకి చిధయిభెడిి  సయథయం వళ ంఙయయు. 
 2004 రసనసబ ఎతుిఔలలో  కంగెరస్ తృభట్ యజమం సదించింథి. యై.ఎస్. భజరేకయ భెడిి  భుకయభంతిర 

దయ ఙయటా్ యు. వనభథి తుయోజఔ వయాం నఽంచి గెయౌచిన చిధయిభెడిి కి యైఎస్ భంతిర దయ ఇఙయాయు. 
నవ త్ెలంగణ తృమట్ - 2008 

 టీడపన లతుమర్ ధేత థయయేందర్ గౌడ్ 2008లల సదయయణ ఎతుిఔల భుందఽ ఆ తృభట్ నఽంచి ఫమటఔు 
వచిా నవ ణెలంగణ తృభట్ సి నంఙయయు. 

 యహధయలఔు ణెలంగణ నేయుణో ల్ఔుయుో  అంటించడం తథితయ కయయఔరభాలు ఙయటా్ యు. ణెలంగణ భష్ర 
రకిరమనఽ యేఖవంతం ఙయమాలంటృ ఆంథయళ్నఔు థిగయు. 

 2009 భాభథాలల థయయేందర్గౌడ్ తన తృభట్తు రజాభజయం తృభట్లల యయ్నం ఙయరయు. 
 2009 ఆఖసఽ్  6న రజాభజయం నఽంచి ఫమటఔు వచిా భయో ణెలుఖుథయశం తృభట్లల ఙయభయు. 
 థయయేందర్ గౌడ్ రసఽి తం టీడపన తయపున భజయసబ సబుయడిగ కొనసఖుతేధయియు. 
లోక్సత్ాు  తృమట్ 
2006లల లలక్సణయి  భజకీమ తృభట్గ అవతభథంచింథి. తోదటోో  ఇథి ణెలంగణన ై ఎలాంట ితుయణమం 
ఙెాలయదఽ. తభాత ణెలంగణ తృర ంణయతుకి ఙెంథిన ఈ తృభట్ ధయమఔుల తిిడిణో ణెలంగణ ఏభాటునఽ 
సాఖతిసి భతు ఙెతృాయు. ఆ తభాత ఈ తృభట్ కయయఔయిలు ఉదయభంలల తృలగా ధయియు. 
వెైఎస్ఆర్స 
మువజన కంగెరస్ భైెతే రర తఔ తృభట్ (యైఎస్ఆర్లన)తు 2011లల సి నంఙయయు. యైఎస్ఆర్లన అధయక్షుడె 
యై.ఎస్.జఖధమమహన్ భెడిి  తోదటోో  ణెలంగణ ఉదయభాతుి గౌయయంఙయయు. పాయత భజాయంఖంలలతు 3వ రఔయణ 

రకయం తృయోఫ ంట్ రణయయఔ భష్ట్ ర తుి ఏభాటు ఙయసఽి ందతు, ఈ యషమంలల తృర ంతీమ తృభట్ల 

అతేతృర మాలనఽ న దేగ భథఖణనలలకి తీసఽకోయతు ఆమన నేభ ుధయియు. ఆ తభాత జభథగథన భథణయభాలణో 
సఫ  కయంధరనఽ సభభథింఙయయు. 
త్ెలంగణ మిజమేాషన్ సా్ డెంట్స ఆయగ నైెజేషన్ 

ఉసమతుమా మూతువభథసట ీయథయయయుి లు యథయయసంసిలలో  భథజభేాషనో కోసం ‘ణెలంగణ భథజభేాషన్ సా్ డెంట్స 
ఆయాధైజేషన్’ ఏభాటు ఙయరయు. 
 ణెలంగణ ఆకంక్షనఽ ఈ సంసి ఫలంగ యతునంచింథి. 
 ఆయు సాణయర ల థఔం రకయం యథయయసంసిలలో  సి తుఔులఔు 85 రతం లటుో  కేటాబంఙయయౌస ఉండయథి. 
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ఒన న్ కంనటిషన్ కోటా కోసం 15 రతం లటుో  కేటాబంఙయయౌస ఉండగ, రబుతాం ఒన న్ కోటా కోసం 
15 రతం లటోనఽ సి తుకేతయులఔు భథజయుా ఙయలంథి. 

 ణెలంగణలల భథజభేాషనో కోసం తోదల ైన ఈ ఉదయభం ణెలంగణఔు జయుఖుతేని అధయయమాలనఽ 
యలుఖులలకి తీసఽఔువచిాంథి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

నఔసయౌజం(Naxalism) 

నఔసయౌజాతుకి భూలాలు ఏంటి? శాభఫ ంగల్లలతు నఔసల్ఫభటలల వచిాన ఉదయభం ణెలుఖు తృర ంణయలఔు 

ఎలా యసిభథంచింథి? నఔసల్ఫభటలల వచిాన ఉదయభం అఔుడ ఎఔుువ భోజులు భనలయదఽ కతూ, ణెలుఖు 

భష్ట్ ర లలో  వచిాన ఉదయభం కొనసఖడయతుకి కయణయలయతటి? ణెలంగణలల నఔసల ైట్ ఉదయభం ఖుభథంచి 

సభఖర అవగహన తృ ంథయందఽఔు.. భుందఽగ నఔసల ైట్ ఉదయభాతుకి కయణయలు, ధయటి జాతీమ, 

అంతభజ తీమ భథలితేలు; ణెలంగణ తృర ంతంలల జభథగథన సముధ తోృ భటం, థయతు రపావం ఖుభథంచి 

ణెలుసఽకోయయౌ. ఖూర ప్-1 నేర్-6లల, అథయయధంగ ఖూర ప్-2 నేర్-4లల నఔసయౌజం అంరతుి ఙయభాయు. ఈ 
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ధేథయంలల ఖూర ప్స అబయయుి ల కోసం ఈ యయసం 
సాతంత్ ేఉదయభ కలంలల తరటిష్ ఆదీనంలలతు న రలడెతూస తృర ంణయలలో  జాతీమ ఉదయభం ఫలంగ ఉండయథి. 
కతూ భచభథఔ తృలన కొనసగథన తృర ంణయలలో  భాతరం సాతంతయ తోృ భటాలు న దేగ లయవధే ఙెతృ ాచఽా. తుజాం 
తృలనలల ఉని ళ ైదభఫాద్ సంసి నంలలనా సాతంత్ే ఉదయభాలు లయవు. తరటిష్ తృలనలల ఉని 

ఆంధరతృర ంతంలల సాతంత్ే తోృ భటాలు, సంసుయణ ఉదయభాలు జభథగబ. వయవసమాతేవిథిధ  ఔడయ 
జభథగథంథ.ి తుజాం తృలనలల ళ ైదభఫాద్ నఖయం కొంత అతేవిథిధ  ఙెంథింథి, కతూ ఈ సంసి నంలలతు 

గర భాలలో  రఖతి జాడలయదఽ. 
 బూసాభే వేవసథ  అమచకం 
తుజాం తృలనలల ఎలాంటి తృర భాణిఔత లయతు నఽిల యదయనంణో రజలు, భైెతేలు యేదింులఔు 
ఖుయమాయయు. తుజాం భజుల కలంలల ణెలంగణలల బూసాభయ యదయనం ఉండయథి. బూసాభులు, థయశ్
భుఖ్లు, థయశ్తృండయలణో ఔడిన అభచఔ వయవసి ఉండయథి. యళ్ైో  యేలాథి ఎఔభల బూభులు ఔయౌగథ 
ఉండయయయు. గర భాలలో  రజలు ఈ బూసాభుల దమాథయక్షిణయయలన ై ఆదయయడి జీవనం సగథంఙయయయు. 
భుకయంగ భళ ళ్లు, భైెతేలు, ఔయ్ల జీవనం దమతూమంగ ఉండయథి. యటి్ వయవసి అభలలో  ఉండయథి. 
వయవసమం ఙయమడం ఙయలా ఔష్భధ ేతుససహామ భథలితి భైెతేలలో  ఔతునంఙయథ.ి ళ ైదభఫాద్ సంసి నంలల 
సాతంత్ ేఉదయభాలు జయఖఔతోృ వడం, కంగెరస్ తృభట్తు తుఱేదించడం, సభాజిఔ ఉదయభాలఔు 
యసఽలుఫాటు లయఔతోృ వడం లాంటి కయణయలణో గర తొణ తృర ంణయలలో తు నేదలు, ఫడెఖులు, దయతేలు 
దమతూమ జీవనం ఖడితృయు. థయశయయింగ జభథగథన సాతంత్ే ఉదయభం ఔడయ గర తొణ సి బలల బూ 

సంసుయణల కోసం థయహదడలయదఽ. భైెతేలనఽ సతొఔభథంచి యభథ సభసయలనఽ భథషుభథంఙయ థిశగ తు 

ఙయమలయదఽ. భహాణయమ గందీ ధయమఔతాంలల జభథగథన సాతంత్ే ఉదయభం వలసయథయతుి వయతిభేకిసాి  

భుందఽఔుసగథధయ.. అథి బూసాభయ యదయధయతుకి వయతిభేఔంగ తోృ భడయ రమతిం ఙయమలయదఽ. థీంణో 
వలసయదఽలు థయశం యడిచియయో, అదికయ భాభథాడి జభథగథనాటికీ బూసాభయ యదయనం అలాగే 

కొనసగథంథి. బూసాభయ వయవసి భుకయ లక్షణం.. ఉణయాదఔతనఽ న యఖతూమఔతోృ వడం. అబణయ 1930వ 

దశఔం ధయటికి యయతృయ ంటల యసియణ జయఖడం వలో రజలలో  ఙెైతనయం న యుఖుతేందతు ఖరళ ంచిన 

బూసాభులు యేలాథి ఎఔభల బూభులనఽ డయవుగ ఉంఙయయు. థీంణో నేద రజలఔు తు థొయఔతు 

భథలితి ఏయాడింథి. 1940వ దశఔం ధయటికి ణెలంగణలల యధాంసం ఊళ ంచలయతు సి బకి ఙయభథంథి. 
బూసాభులు భళ ళ్ల టో అభానఽషంగ రవభథింఙయయు. భళ ళ్లు ల ైంగథఔ యేదింులఔు ఔడయ 
ఖుయమాయయు.  
 సముధ తోృ మటం 
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థయశయయింగ 1930వ దశఔంలల ఔభూయతుసఽ్  తృభట్ బూతలయతు భైెతేలనఽ సతొఔభథంచి, బూసాభులనఽ 
ఎదఽభథంచడం తృర యంతేంచింథి. ఆంధర తృర ంతంలలనా ఔభూయతుసఽ్  తృభట్ ఫలఫ  న శకిిగ అవతభథంచింథి. 
ణెలంగణలల బువనగథభథలల 1944లల జభథగథన దకొండయ  ఆంధరభహాసబలల ల ైథయధ ంతిఔ యపేథయల వలో 

తతయద సబుయలు ఆంధరభహాసబ నఽంచి తుషరకతంఙయయు. థీంణో ఆంధరభహాసబ ూభథిగ ఔభూయతుసఽ్ ల 

ఙయతేలలో కి యయోంథి. ణెలంగణలల భయ ధయభమణ భెడిి , ఫదేం ఎలాో భెడిి  తథితయులు ుచాలయోౌ 

సఽందయయ్మ సహామంణో సముధ తోృ భటాతుి ఉధితం ఙయరయు. బూసాభులఔు వయతిభేఔంగ సగథన 

ఈ తోృ భటంలల 5 లక్షల ఎఔభలఔున ైగ బూతతు నేదలఔు ంఙయయు. ఈ సభమంలల కొందయు 
బూసాభులు భయణింఙయయు. భభథకొందయు వలస యమలో యు. 1944 నఽంచి 1952 వయఔు జభథగథన సముధ 

తోృ భటాతుకి ఙయభథతరఔ ధేథయం ఉంథి. సముధ తోృ భటాతుి అయిం ఙయసఽకోఔతోృ ణయ ణెలంగణలల నఔసల ైట్ 

ఉదయభాతుి అవగహన ఙయసఽకోలయం.  
 దయశతుకర సాత్ంత్ ర్ం సద్ధంచినా.. 
1940లలల అంతభజ తీమంగ, జాతీమంగ కీలఔ భథణయభాలు సంబయంఙయబ. భెండయ  రంచ ముదధంలల 
తరటన్ గెయౌచినాటికీ.. ముదధంలల ఆభథిఔంగ తీవరంగ నష్తోృబంథి. భూడయ  రంచ థయరలన ై తరటన్ 

రపావం, టు్  ఔరఫేణయ సడలుత వచిాంథి. జాతీమంగ భన థయశంలల సాతంత్ే ఉదయభం 
ఊందఽఔుంథి. ఇలాంటి భథలితేలలో  1947 ఆఖసఽ్  15 పాయతథయరతుకి సాతంత్ేం వచిాంథి. కతూ 

ణెలంగణ రజలు భాతరం లేాఙయఛ యమువులఔు దాయంగధే ఉధయియు. ఇఔుడ సముధ తోృ భటం 
జయుఖుతధ ేఉంథి. ళ ైదభఫాద్ సంసి నంలల తుజాం తృలధే కొనసఖుణోంథి. ఆ సభమంలల ఔయేళ్ 

ళ ైదభఫాద్ సంసి నం థయశంలల యయ్నఫ  ధయ.. ఈ తృర ంతం ఔభూయతుసఽ్ ల ఆదీనంలల ఉండటం అాటి 
జాతీమ ధయమఔణయాతుకి ఏభాతరం ఇష్ం లయదఽ. సముధ తోృ భటాతుి అణిచియేమాలధే యోచన తా, 
థయతుి సాతంత్ే ఉదయభంలల పాఖంగ ఖుభథించడయతుకి కేందర రబుతాం ఇష్డలయదఽ. పాయత ల ైనయంణో 
ఇఔుడ ిఔభూయతుసఽ్ లనఽ, సముధ తోృ భటాతుి అణిచియేలే రమతిం జభథగథంథి. భభోయైు తుజాం భజు 

ళ ైదభఫాద్ సంసి ధయతుి పాయత మూతుమన్లల ఔలడయతుకి అంగటఔభథంచలయదఽ. ఇఔుడ తుజాం ‘యజాకయుో ’ 
అధే న ైయైేట్ తలటభట వయవసినఽ ఏయాయచఽఔుధయిడె. యయు రజలనఽ బమాంథయళ్నలఔు ఖుభథ ఙయరయు. 
గర తొణ తృర ంణయలలో  యభటతఫ  న యధాంసతుి సిఱ్ంఙయయు. రజలనఽ చండం, భళ ళ్లన ైఅణయయఙయభలు 
లాంట ిఅధేఔ అఔిణయయలఔు తృలాడయి యు. అలాంటి భథలితేలలో  యజాకయోనఽ ఎదఽభ ుతు రజలఔు యక్షణ 

ఔయౌాంచింథి ఔభూయతుసఽ్  తృభట్బే. కేందర రబుతాం ఈ తృర ంతంలలకి యజాకయో ఆఖడయలనఽ అభథఔట్డయతుకి 

ల ైధయయతుి ంనంచింథి. కతూ, ల ైనయం యజాకయోఔు ఙెక్ న డెతధే.. ఇఔుడి ఔభూయతుసఽ్  తృభట్తు ఔడయ 
అణిచియేలంథి. పాయత రబుతాం 1948 ల న ్ంఫర్ 13న తృర యంతేంచిన తోృ య్స్ చయయణో తుజాం భజు పాయత 



 
www.vyoma.net 

 

27 
 

ల ైధయయతుకి లగంగథతోృ మాడె. 1948 ల న ్ంఫర్ 17న ళ ైదభఫాద్, పాయత మూతుమన్లల యయ్నం అబంథి. 
ఆ తభాత ఔడయ సముధ తోృ భటం 1952 వయఔ తేని యౄతృలలో  కొనసగథంథి. పాయత థయరతుకి 

సాతంత్ేం భవడం, ళ ైదభఫాద్ పాయత మూతుమన్లల యయ్నభవడం, ఇఔుడ భచభథఔ వయవసి యదఽే  
తథితయ కయణయలణో సముధ తోృ భట యయభణ జభథగథంథి. ఔభూయతుసఽ్  తృభట్ 1952లల జభథగథన ఎతుిఔలలో  
గనయజమం సదించింథి. భుకయంగ ఔిష్టణ , ఖుంటృయు జిలాో లలో  ూభథి లటోనఽ గెలుచఽఔుంథి. ఆంధర, 
ణెలంగణ తృర ంణయలలో  ఫలఫ  న శకిిగ ఉని ఔభూయతుసఽ్  తృభట్ తభాత యరలాంధర పావననఽ ఫలంగ 
సభభథించింథి. కధొఔ సభమంలల అదికయం ఙయడెతేందతు అనఽఔుని ఔభూయతుసఽ్  తృభట్ ఆ తభాత 

భజకీమంగ ఎదఖలయఔతోృబంథి. 
 సమికొత్ు  అవత్ాయంలో బూసాభులు 
1947 నఽంచి 1967 వయఔు పాయత రజలఔు భజాయంఖం ఔయౌాంచిన హాతొలు, యరాసం ఫేయఔు తభ 

జీయణయలు ఫ యుఖుడణయమతూ కొతి ఆశలు ఔయౌగబ. అథయయధంగ ణెలంగణ రజలు ఔడయ యరాసం 
ఏయాయచఽఔుధయియు.  అబణయ సాతంత్ేం కోసం తోృ భటం ఙయలన కంగెరస్ తృభట్.. బూసాభులణోగతూ, 

బూసాభయ వయవసిణోగతూ తోృ భటం ఙయమలయదఽ. కేందర రబుతాం 1958లల జతొంథయభట వయవసినఽ యదఽే  
ఙయలంథ.ి కతూ సభైెన యదయనయఫ  న తుయణమాలు తీసఽకోఔతోృ వడం, బూసంసుయణలనఽ న దే ఎతేి న 

ఙయట్ఔతోృ వడం, వయవసబఔ సంఫందయలలో  తీసఽఔు భయయౌసన భాయుాలు ణయవడంలల కంగెరస్ తృభట్ 
యపలఫ  ంథి. సముధ తోృ భటంలల గర భాలనఽ వథియౌ నఖభలఔు వలస యయోన బూసాభులు.. కంగెరస్ 

తృభట్లల ఙయభథ కంగెరస్ ధేతలుగ భాభథ తిభథగథ గర భాలలో కి యమలో యు. యయు గర భాలలో  తభ ూయా ఆదితయ 
ునయుదధయణ కోసం రమతిింఙయయు. ఔభూయతుసఽ్  తృభట్ పావజాలాధేి (బూసంసుయణలు, బూసాభయ 
వయససి యదఽే  తోదల ైనయ) తభ పావజాలంగ నేభ ుని కంగెరస్ తృభట్ తభాతి ఎతుిఔలలో  యజమం 
సదించింథి. అంణయకఔుండయ గర తొణ తృర ంణయలలో  బూసాభులు కంగెరస్ తృభట్ హమాంలల భభథంత 

ఫలడయి యు.   

  

నకసల్ఫమట తుుయవా  
ఇలాంట ి భథణయభాలు రజల ఆశలనఽ వభుమ ఙయరబ. సామం తృలన వచిాధయ తభ జీయణయలు 
ఫాఖుడలయదతు గర తొణ రజలు అసంతిని కి ఖుయమాయయు. థీతుకి ణోడె వడపి  యయతృయుల థయనడప, 
బూసాభుల అణచియేత చయయలు అదిఔభమాయబ. యటికి వయతిభేఔంగ శాభఫ ంగల్లలతు ‘నఔసల్ఫభట’ 
గర భంలల గథభథజన భైెతేలు ఉయాతేి న తియుఖుఫాటు ఙయరయు. ఇఔుడ ఈ ఉదయభం ఎఔుువ కలం 
తులాలయదఽ. కొథిేకలాతుకే అణిచియేరయు. కతూ, నఔసల్ఫభటలల తృర యంబఫ  న తోృ భటం తేనియౄతృలలో  
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థయథయు 45 ఏళో్ఔు న ైగ థయశయయింగ యసిభథంచింథి. భజయం ఎతుి అణచియేత భాభా లనఽ 
అనఽసభథసఽి ధయి.. ఉదయభం ఏథయ  ఔ యౄంలల కొనసఖుతధే ఉంథి. నఔసల ైట్ ఉదయభం ణెలుఖు 
తృర ంణయలలో  తోదటగ శీరకఔుళ్ం జిలాో లల తోదల ైంథి. నఔసల్ఫభటలాధ ేఇఔుడ ిగథభథజన భైెతేలు థయనడపకి 

వయతిభేఔంగ తియుఖుఫాటు ఙయరయు. ఈ ఉదయభాతుి ఔడయ ఏడయథిలలనే అణిచియేరయు. తభాత ఇథి ఉతియ 

ణెలంగణ తృర ంణయతుకి యసిభథంచింథి. అబణయ నఔసల్ఫభట, శీరకఔుళ్ం, ఉతియ ణెలంగణ ఉదయభాలఔు భ్యౌఔ 

ణయడయ ఉంథ.ి నఔసల్ఫభట, శీరకఔుళ్ంలల గథభథజన తోృ భటం జభథగథంథి. కతూ, ఉతియ ణెలంగణఔు భాతరం ఈ 

ఉదయభం భైెతే ఔయ్ల తోృ భటంగ వచిాంథి. ఉతియ ణెలంగణలల నఔసల్ఫభటకి రతిసాందన భవడయతుకి 

రదయన కయణయలు... ఇథయ తృర ంతంలల భెండె దరఫాే ల కిరతం సముధ తోృ భటం జయఖడం, ధయటి సముధ 

తోృ భటాతుి అభధ ంతయంగ యయతంచడం, బూసాభులు తిభథగథ గర భాలఔు యళో్డం, బూసాభయ దధతేలు 
భభో యౄంలల తిభథగథ ణెలంగణలల ఙయయడం లాంటియ. అబణయ  1940వ దశఔంలల ఉని బూసాభయ 
దధతేలు సాతంత్ేం వచిాన తభాత ణెలంగణలలతు ఇతయ జిలాో లలో  కొంతఫేయ తగథాధయ.. ఔభటంనఖర్ 

జిలాో లల 1970వ దశఔంలల ఔడయ ఈ దధతేలు అంణయ అభానఽషంగ కొనసఖడం వలో జగథణయయల, లభథలలో 

తోృ భటాలు వఙయాబ. రణయయఔంగ ఈ ఉదయభాల ఖుభథంచి ఙెుాకోవడయతుకి కయణం.. ఈ భెండె ఔభటంనఖర్ 

జిలాో లలధ ేజభథగబ. సాతంత్ేం వచిాన తభాత రబుతాం బూ సంసుయణలు న దే ఎతేి న రయేశన టి్ , 
బూసాభుల అదికభతుి తుమంతిరంచి ఉంటే నఔసలఫభట ఉదయభం భవడయతుకి ఙయభథతరఔ అవసయం ఉండయథి 
కదఽ.   
 చమిత్ర కొనసగింు 
సాతంత్ేం లథిధంచిన తభాత తిభథగథ గర భాలలో కి వచిాన బూసాభుల రయోజధయలనఽ కతృడయ 
రమతిం భజయం థయాభ జభథగథంథ.ి చభథతర కొనసగథంుగ అయే ఆదితయ, అణచియేత దధతేలు 
కొనసఖడం వలో రజలు తోృ భట యౄతృలనఽ తీసఽకోయయౌస వచిాంథి. ఆ యౄతృలయ నఔసల్ఫభట ఉదయభం. 
ణెలంగణలల తుజాభాఫాద్, ఆథిలాఫాద్, ఔభటంనఖర్, నలోగ ండ జిలాో లలో  సముధ తోృ భటాతుకి 

కొనసగథంుగ, నఔసల్ఫభట ఉదయభ సాూభథిగ న దే ఎతేి న మువత ఉదయభంలలకి వఙయాయు. ఇంజతూభథంగ్, 

ఫ డిఔల్ కలయజీల నఽంచి ఫాగ చదఽవుఔుని మువత ఉదయభంలల ఙయభథ కీలఔ తృతర తోృ ఱంఙయయు. 
రసఽి తం భాయోబస్్ తృభట్కి జాతీమ సి బలల తృర తితుధయం వళ సఽి ని యయందయౄ ఉతియ ణెలంగణ 

తృర ంణయతుకి ఙెంథిన యభే. థీతుి ఫటి్  ఉదయభంలల ణెలంగణ మువత పాఖసాభాయతుి అయిం 
ఙయసఽకోవచఽా. యయసం, తృౌయ హఔుులు, ఔవులు, ఔమలకయులు తోదల ైన యయు ఈ ఉదయభ రపాయతుకి 

లలనమాయయు. ణెలంగణ సభాజంలలతు అతుి యంగల తొద థీతు రపావం ఉంథి. ఈ ఉదయభం లయవధతిిన 

రశిలఔు రజాసాభయ భథష్టుభతుకి ఫదఽలుగ, అణచియేత భాభా లధే రబుతాం అవలంతంచడం వలో 
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ఉదయభాతుకి సంఫందించి భుకాయంరలు భయుఖునడి ళ ంస.. రతిళ ంసగ భాభథంథి. థీంటోో  తృర ణనష్ం 
ఔరభఔరభంగ ఎఔుువ అవుత వచిాంథి. తృర ణ నష్ం తోృ య్సఽలఔు, నఔసల ైటోకే భథతతం కఔుండయ తృౌయ 

సంగాలలో  తుఙయలే యయు, ఔవులు, ఔమలకయులు ఔడయ అబదరతపావంణో ఉండయయౌసన భథలితి ఏయాడింథి. 
నఔసల ైట్ ఉదయభాతుకి భథష్టుభతుి రంతి బదరతల సభసయగ కఔుండయ, సభాజిఔ, ఆభథిఔ సభసయగ 
చాడయయౌ. 

 కొత్ు  ఆమిథక నభూనా - సహజ వనయుల విధాంసం 
భజాయంఖంలలతు సభపావన, చట్ఫదధ  తృలన, బూ సంసుయణలనఽ టి్ంచఽకోఔతోృ వడం వలో సభసయ 
తుయంతయం ఏథయ  ఔ యౄంలల కొనసఖుణోంథి. 1983లల రయేశన టి్న అతేవిథిధ  నభుధయ సహజ వనయుల 

యధాంసంణో ఔడెఔుంథి. 1991లల నయ నయలంహాభవు హమాంలల ఆభథికతేవిథిధ  నేయుణో వచిాన 

నభుధయ.. తృభథరర భఔ అతేవిథిధ , వయవసమఔ అతేవిథిధ  కఔుండయ నమా న టు్ ఫడపథయభథ యదయనం. 
ఇందఽలల సంద సిఱ్ ఔధయి సంద థయనడప ఎఔుువ. అంతభజ తీమ సంసిల యంఖరయేశం, యథయశీ 

న టు్ ఫడెలు, గథభథజన తృర ంణయలలో  ఉండయ అడవులు, కతుజాల థయనడపల కయణంగ నఔసల ైట్ ఉదయభం 
గథభథజన తృర ంణయలఔు యసిభథంచింథి. 1960-70 నఽంచి భుకయంగ ఆంధరరథయశ్, శాభఫ ంగల్, తహార్, 

డిర, ఛతిీస్ఖఢ్ భష్ట్ ర లలో  ఉదయభం యసిభథంచింథి. ఆమా తృర ంణయలలో తు సహజ వనయులనఽ గథభథజనఽల 

రయోజధయల కోసం ఉయోగథంఙయయౌసంథి. కతూ అతేవిథిధ  భుసఽఖులల యభథతు తుభాలతేలనఽ ఙయమడంణో 
ఉదయభం ఉధితఫ  ంథి.  
 నకసలెైట్ ఉద్ేభం- రత్యేక త్ెలంగణ 

ణెలంగణలల వచిాన నఔసల ైట్ ఉదయభ ఔరభంలల.. అతుి వభా లఔు ఙెంథిన రజలు అబదరణయపాయతుకి 

లలనమాయయు. ఈ భథలితికి భథష్టుయ భాయాం యతికే ఔరభంలల 1969లల రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర ఉదయభం 
జభథగథంథ.ి 1990వ దశఔంలల నాతన ఆభథిఔ యదయధయతుి అభలు ఙయరఔ  థయశయయింగ ఉదయభాలు 
జభథగబ.  చందరఫాఫు ధయముడె భుకయభంతిరగ ఉని కలంలల ఆంధరరథయశ్నఽ ఔ రయోఖరలగ 
భాభాయు. ధయటి యధాంసంణో నఔసల ైట్ ఉదయభం ఫలడయ సభమంలల రణయయఔ భష్ర కంక్ష భభోసభథ 
ణెలంగణ రజలనఽ ఉదయభఫాట టే్లా ఙయలంథ.ి ఈసభథ రణయయఔ భష్ర ఉదయభాతుకి ణెలంగణలల ఉని 

తేని శఔుి లు భదేతే ఇఙయాబ. రణయయఔ భష్రం ఏయాడిణయ.. నఔసల ైట్ ఉదయభం ఖుభథించిన అధేఔ 

సభసయలఔు రజాసాభయఫ  న భథష్టుయ భాభా లనఽ సాచింఙయ థిశగ ణెలంగణ భష్రం యళ్ైతేందధే 
ఆకంక్ష రణయయఔ భష్ర ఉదయభంలల ఉంథి. 
ణెలంగణ ఉదయభాతుకి భాయోబసఽ్ , నఔసల ైట్ తృభట్లు ఔడయ భదేతేతుఙయాబ. 1990వ దశఔంలల 
ఎస్.ఆర్.శంఔయన్ ధయమఔతాంలల తృ ర  సర్ జమశంఔర్, తృ ర  సర్ కోదండభం సహా ణెలంగణఔు ఙెంథిన 
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15 భంథి  రజాసాభయయదఽలు తృౌయ సాందన యేథిఔనఽ సి నంఙయయు. 1996-2004 వయఔు ణెలంగణ 

తృర ంతంలల నఔసల ైట్ ఉదయభం లయవధతిిన సభసయఔు రబుతాం రంతిముత భథష్టుయం చాతృలతు, 

భజకీమ కయణయలు ఔున న టి్ రజా సభసయలనఽ కేందరంగ ఙయసఽకొతు చభథాంఙయలతు, ళ ంస రతిళ ంస 

తగా లతు కోభయు. భష్ర రబుణయాతుకి, నఔసల ైటోఔు భధయ చయాలు జభథగబ. చయాల తోదటి భోజు తభ 

తృభట్తు నుల్సయర్ తృభట్ నఽంచి భాయోబసఽ్  తృభట్గ భాయుసఽి నిటుో  నఔసల ైటుో  రఔటింఙయయు. చయాలలో  
పాఖంగ రజల సభసయలు ఏతటి? ళ ంస లయఔుండయ యటికి భథష్టుయం ఎలా ఔనఽగ ధయయౌ అధే అంరతుి 

లయవధేణయి యు. ధయలుఖు భోజుల తృటు జభథగథన ఈ చయాలు యపలభభాయబ. భష్ర రబుతాం ూభథి 
అణిచియేత యదయధయతుి ఙయటి్ంథి. నఔసల ైటోఔు, రబుణయాతుకి భధయ ఉని గయిణలల ఉదయభాతుకి ఎవయు 
భదేతేతుసఽి ధయియు? రజలు ఎందఽఔు భదేతేతుసఽి ధయియు? యటికి కయణయలయతటి? తోదల ైన యటితు 

రబుతాఫే టి్ంచఽకొతు భథష్టుయ భాభా లు చానలేి  నఔసల ైటో తృతర తఖుా తేందతు తృౌయ సాందన యేథిఔ 

యశాలంచింథి. 
ణెలంగణ రజల ఆకంక్షల ఫేయఔు ఉదయభంలల నఽంచి వచిాన ధయమఔతాం ఈ భోజు అదికయంలలకి 

వచిాంథ.ి ఈ ఙయభథతరఔ ధేథయంలల ణెలంగణ రబుతాం చభథతర నఽంచి ఏఫ  ధయ తృఠలు 
ధేయుాఔుంటుంథయ...!! నఔసల ైట్ ఉదయభాతుి రంతి బదరతల అంశంగ భథఖణిసఽి ంథయ.. లయఔ సభాజిఔ, 

ఆభథిఔ సంక్షోబంలల నఽంచి వచిాన ఉదయభంగ చాసఽి ంథయ..! అధేథి ణెలంగణ రబుతాం భుందఽ, రజల 

భుందఽ ఉని సయల్.. ! 

 

 

 

 

 

 

 

ణెలంగణ సముధ తోృ భటం 
‘ణెలంగణ భైెతేలు’ జభథనన తోృ భటం పాయతథయశంణో తృటు రంచయయింగ రకాయతిగంచింథి. ఇథి 

ణెలంగణ సముధ తోృ భటంగ రలథిధ కెఔుడంణో తృటు థయశ ఔభూయతుస్్ ఉదయభ చభథతరలల ణొయౌ సాతంతర 
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రతితిి ఖల ఉదయభంగ తుయౌచింథి. ఇతయ భష్ట్ ర లలో  జభథగథన ఉదయభాలు సముధ తోృ భటాతుకి సాూభథిగ 

తుయౌచిధయ... ఈ ఉదయభం యటికి థిభెటో సి బలల జభథగథంథి. ఇథి శరభ థయనడప, యటి్ ఙయకిభటలు వంటి 

సభాజిఔ దఽభఙయభలఔు చయభగటతం తృడయందఽఔు రజల నఽంచి వచిాన తోృ భట సాందన. 

అంత్మజ తీమ గుమిుంు 
పాయతథయశంలలతు యయధ తృర ంణయలలో  యతేని కయణయలణో ఎధమి యకల సముధ భైెణయంఖ తోృ భటాలు 
ుటు్ కొఙయాబ. యటిలలో  ళ ైదభఫాద్ సంసి నంలలతు ణెలంగణ తృర ంతంలల 1946-51 భధయ జభథగథన 

సముధ తోృ భటం ఙయలా భుకయఫ  ంథి. కెనడయఔు ఙెంథిన యల్ రడ్ కంట్యల్ లమత్ 1962లల ‘థి తొతుంగ్ 

అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ భథయ్జిమస్’ అధే ఖరంతయతుి యచింఙయయు. ఆ ఖరంథంలల ఆమన సముధ తోృ భటం ఖుభథంచి 

రసి యసాి , ఙెైధయ తభాత ఆలమాలల భభెఔుడయ ఇంత న దే ఉదయభం జయఖలయదతు నేభ ుధయియు. యషయన్, 

తోృ యౌష్, సాతుష్ పాషలలో  సముధ తోృ భటాతుకి సంఫందించి అధేఔ గటణయలు, ఔయణయాలు వఙయాబ. థీతుి 

ఫటి్ సముధ తోృ భటాతుకి అంతభజ తీమంగ ఉని ఖుభథింు అయిభవుణోంథి. 
సముధ తోృ మటం- కయణాలు 
 తుజాం రబుతా చయయలు: అసఫ్ జాళీలు 1724లల ళ ైదభఫాద్ కేందరంగ దఔున్లల భజయసి న 

ఙయరయు. ఈ కలంలల అదిఔ సంకయలల భులో ంలు ఇతయ భష్ట్ ర ల నఽంచి దఔున్ భజాయతుకి వలస 

వఙయాయు. యయంణయ సి తుఔంగ ఉని ఫలళీన వభా లు, దయతేలనఽ భతభాభథాడెల థయాభ తభలల 
ఔలుుకొధయియు. థీంణో 1901 ధయటికి 10 రతం ఉని తేయుషేుల జధయపా 1948 ధయటికి 14 

రణయతుకి ఙయభథంథి. ళ ైదభఫాద్ భజయంలలతు ణెలుఖు రజల యక్, సపా, తిరక సాతంణయ్ాలనఽ ‘ఖలి  
తుష్టన్-53’ థయాభ హభథంఙయయు. రజలఔు భజకీమ హఔుులు లయవు. 1928లల ధయభమణఖూడలలతు 

(ళ ైదభఫాద్) ఫాయౌఔల తృఠరలఔు ణెలుఖులల యథయయఫో ధనఔు అనఽభతితు ఇవాలయదఽ. థీంణో ఆ 

తృఠరల ూధయలలతు భళ మల యశాయథయయలమం అనఽభతి ణెచఽాకొంథ.ి ఈ కలంలల ణెలంగణలలతు 

అధేఔ ట్ణయల నేయోనఽ భాభాయు. 
అసలు లయు రసఽు త్ లయు 
ఇందాయు తుజాభాఫాద్ 

భానఽకోట భహఫూఫాఫాద్ 

తృలభూయు భహఫూబ్నఖర్ 

ఎలఖందఽల ఔభటంనఖర్ 

యయట్ణం ఇఫరళీంటిం 
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సో షలిస్్ ఫావజాలం వేు  
సముధ తోృ భటం థిశగ సో షయౌస్్ పావజాల యయని  ఔడయ ఇంధనంలా తు ఙయలంథి. జమ రకశ్
ధయభమణ, మూసఫ్ ఫ హభోయౌ, అచఽయత్ టాయిన్, అరోక్ఫ హణయ, ఎన్.ఎం జోఱ, ఎన్డప గోభే 

తథితయులు కంగెరస్ సో షయౌస్్ తృభట్తు ఏభాటు ఙయమాలతు పాయంఙయయు. యభథతు ఆఙయయయ నభేందరథయవ్, 

భంభధమహర్ లలళ మా, ుయుషో్ట తిం థయస్, ఔభలాథయయ ఛటోతృదయయమ వంట ిరభుకఽలు ఫలభథఙయయు. 
యయంణయ 1934, ఫే 17న తృటాిలల ఆఙయయయ నభేందరథయవ్ అధయక్షతన సభాయేశఫ   తృభట్ సి నసఽి నిటుో  

రఔటింఙయయు. ఔయిఔ, కభథమఔ, సంక్షేభ థకలఔు తృర దయనయం ఇవాడం జతంథయయుల బూభుల సాదీనం, 
సంసి ధయలు, భజభథకల యదఽే , నేద రజలఔు యుణ యభుకిి ఔయౌాంచడం వంటియ యభథ రదయన లక్షాయలు. 
సో షయౌస్్ల రపాయతుకి ణోడె అథయ సభమంలల థయశంలల జభథగథన ఇతయ సంగటనలు కంగెరస్ తృభట్తు 

రపాయతం ఙయరబ. పయౌతంగ సఽపాష్ చందరఫో స్ 1938లల ‘హభథుయ’ కంగెరస్ సభాయేశంలల 
తోదటిసభథ భైెతే సభసయలఔు తృర దయనయం ఇఙయాయు. కిాట్ ఇండిమా ఉదయభంలల జేన హజాభథఫాగ్ జెైలు 
నఽంచి తనాంచఽకొతు లలళ మా, టాయిన్లణో ఔలల ‘అజాద్ దసి ’నఽ ఏభాటు ఙయరయు. యయు గెభథలాో  
దధతిలల తరటీష్ యభథణో తోృ భటం ఙయరయు. సో షయౌస్్ ఉదయభాలు ఎంత తీవరసి బలల జభథగథధయ న దేగ 
యఔితృణయలు సంబయంఙయయ కవు.  
సభాజిక ద్ఽమచామలు 
ణెలంగణలలతు గర తొణ వితేి లు... ఙయఔయౌ, ఔుభమభథ, చిని చిని భైెతేలు, వయిఔులు, దయతేలు 
యటి్ఙయకిభథకి ఖుయమాయయు. యటి్ ఙెమఔతోృ ణయ తిటుో , థెఫబలు తిధయయౌసన భథలితేలు ఉండయయ. ఙయలా 
భంథితు తుయబందించి ఔడయ యటి్ ఙయబంచఽకొధే యయు. రతి ఔుటుంఫం వంతేల యభటగ యటి్ ఙయలేథి. 
అాటి నలగా ండ జిలాో లల ఉని జనగం ణయలక థయశ్భుఖ్ ‘యసఽనాభథ’ భభచందరభవు దఽభమభా లఔు 
హథయే  లయఔుండయ తోృ బేథి. యసఽనాభథ అభచకల ఖుభథంచి ుచాలయోౌ సఽందయమయ తన ఖరంథంలల 
యులంగ భరయు. భైెతేలు, కౌలుథయయో ఔష్ట్ తుి ఔఫయంచిన యదయనం, యటి్ఙయకిభథ దమతూమ లితిన ై 
వటి్కోట ఆమలాయుసాత ‘రజల భతుఱ’ నవలలల యవయంగ ఉంథి. ఇథి ణెలంగణలలతు ణొయౌ నవలగ 
రలథిధ  ఙెంథింథి. 

 

నాగువడీి  విధానం 
ణెలంగణలలతు బూసాభులు, థొయలు వడపి  యయతృయం ఙయలేయయు. తుజాం భజయంలల వడపి  యయతృభతుి 

‘ధయఖు’ అతు నయౌఙయయు. ఔ ఫసి  దయనయం అుా తీసఽఔుంటే ధలఔు 11/2 ఫసి  ఙెయోౌంఙయయౌ. యౄ.100 

అుా తీసఽఔుంటే అసలుణో తృటు వడపిగ ‘ఫసి ’ దయనయం ఇయాయౌ. బూసాభులు, థయశ్భుఖ్లు, 
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టాాభటల థయనడప ఖుభథంచి ఖుజజల యభభెడిి  యచించిన ‘ణెలంగణ సముధ తోృ భట యయుడె థొడయి  నయసమయ’ 
అధే ుసిఔంలల ఉంథి. 
బూసాభే వేవసథ  
తుజాం కలంలల రదయనంగ భూడె యకల బూభులు ఉండయయ. అయ... 

1. సమేపఖ్ాస్: భజయంలలతు 10 రతం బూభులు. తుజాం స ంత కయుాల కోసం ఈ బూభులనఽ 
ఉయోగథంఙయయయు. 

2. జాగటర్దాయు బూభులు: తుజాం భజయంలలతు 30 రతం బూభులు. ఇయ ఉథయ యఖుల ఆదీనంలల 
ఉండయయ. 

3. ద్వతూ లేదా ఖ్లాస: 60 రతం బూభులు. జతంథయయుో , భుకిేథయయుో , పణయథయయో ఙయతేలలో  ఉండయయ. 

తుజాం భజయంలల నఽిలనఽ 1/2 పాఖం, 2/3 వంతేలుగ వసాలు ఙయలేయయు.  
ఫగటలా వేవసథ  
తుజాం యదయధయలణో నేద రజలు ూభథిగ యుణఖరసఽి లుగ భాభథతోృమాయు. అుా తిభథగథ ఙెయోౌంచలయతు లితికి 

యభథ జీయణయలు థిఖజాభథతోృ మాబ. థీంణో బూసాభులు నేద రజలణో జీయణయంతం యటి్ ఙయకిభథ 
ఙయబంచఽకొధేయయు. థీతుధ ేఫగటలా వయవసిగ నేభ ుంటాయు. 
లెవీ ధానేం (1943) 

భెండయ  రంచముదధ  కలంలల తుజాం భజయంలల ఆహాయ కొయత ఏయాడింథి. తుజాం భజు ఆహాయ దయధయయల 

లేఔయణ కోసం అధేఔ పభమధయలు జాభట ఙయరడె. భైెతేలు రబుతాం తుయణబంచిన ధయకే దయధయయతుి 

సతొంలలతు గథడింఖులలో  అాగథంఙయయౌస వఙయాథి. థీంణో భైెతేలు తీవరంగ నష్తోృ బేయయు. వయంఖల్ 

జిలాో లలతు ఎనభాభుల దయధయయగయం అాటి నఽంఙయ రలథిధ  ఙెంథింథ.ి దయధయయగభలలో  తకల 

యషమంలలనా భైెతేలనఽ మోసం ఙయలేయయు. జతంథయయులు థొంఖల ఔులు భల ‘ల యతు’ తగథాంచి 

చానేయయు. 1945లల ల యదయనయం లేఔభథంచడయతుకి యయోన భెయనాయ, తోృ య్సఽ లఫబంథికి జనగం 
గర భసఽి లు ఎదఽయుతిభథగయు. థీతుి భెయనాయ, తోృ య్సఽ లఫబంథ ితీవరంగ అణిచియేరయు. ఈ సభమంలల 
భళ ళ్లన ై అధేఔ అఔిణయయలు జభథగబ. ఈ సంగటననఽ రబుతా చితరళ ంసలఔు తుదయశనంగ 
ఙెుాకోవచఽా. తుజాం చయయలణోతృటు యసానాభథ జతంథయయు భభచంథయర భెడిి , థయశ్భుఖ్ల దఽశాయయలన ై 
రజలలో  తీవర ఆఖరహాయేరలు యలుో యణయి బ. 

 

ఆంధర భహాసబలు 
1921లల ఏభాట ైన ఆంధర జనసంగం తోదటి సభాయేశం 1922 ఫరవభథ 14న జభథగథంథ.ి ఈ 
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సభాయేశంలలధ ేఆంధర జనసంగం నేయునఽ తుజాం భషరట ఆంధర జనసంగంగ భాభాయు. ఇథి 1930 

ధయటికి ఆంధర భహాసబగ యౄతృంతయం ఙెంథింథి. సఽయవయం రణయభెడిి  అధయక్షతన థీతు ణొయౌ సభాయేశం 
ఫ దక్ జిలాో  జోగథనేటలల జభథగథంథి. తభాత 1944లల భయ ధయభమణభెడిి  ఆధాయయంలల బువనగథభథలల ఆంధర 
భహాసబనఽ తుయాళ ంఙయయు. ఈ ఔరభంలల జిలాో లలో  ఔభూయతుస్్లు ఫలడయి యు. వయంఖల్, నలగా ండ 

జిలాో లలో  యటి రకలు ఏయాడయి బ. ఈ రకలనఽ సంగాలుగ నయౌఙయయయు. 
మజకీమ తృఠశల ఏమటు 
ఔిష్టణ  జిలాో  ఔంకితృడెలల భయ ధయభమణభెడిి , ఫదేం ఎలాో భెడిి , హనఽభమయలఔు ఎతూజ  యంగ ఔభూయతుస్్ 

లథయధ ంణయలన ై శక్షణ ఇఙయాయు. ఈ కలంలల ణెలంగణ భైెతే, భజకీమ తృఠరలనఽ ఔభటంనఖర్ జిలాో  
జగథణయయలలల సి నంఙయయు. థీతులల ఆమలార్సాత, థయవులయోౌ యంఔటేశాయభవులఔు ుచాలయోౌ 

సఽందయమయ, చండర భజేశాయభవులు భాయాతుభేేశం ఙయరయు. 
త్ెలంగణ బూసాభుల ఆధీనంలోతు బూభులు 
 జనానమరడడి  రత్ామరడడి  (సామేలట) నల్గ ండ: 1.5 లక్షల ఎఔభలు 
 కలూు యు దయశ్భుఖ్ (భధ్య) ఖ్భమం: లక్ష ఎఔభలు 
 లకరసటి్లట దయశ్భుఖ్లు: 50 యేల ఎఔభలు 
 విసఽనార్ దయశ్భుఖ్ (జనగం) వయంగల్: 40 యేల ఎఔభలు 
హ ైద్మఫాద్ సంసథ నం 
 విసు యణం: 83,0413 చ.ఫ  ళ్ైో  

 మజే జనాఫా: 1,87,00,000 

 హ ంద్ఽవులు: 88 రతం (సఽభాయుగ) 
 భుసు ంలు: 12 రతం (సఽభాయుగ) 

1931 ధయటికి ళ ందఽవుల జధయపా 84 రణయతుకి డితోృబంథి. 
 హ ైద్మఫాద్ సంసథ నంలోతు ముత్ుం జిలాు లు: 16 

త్ెలంగణ 

1. నలగా ండ 

2. వయంఖల్ 

3. ఔభటంనఖర్ (ఎలఖందఽల) 

4. ఆథిలాఫాద్ 

5. ఫ దక్ (ఫ తేఔులభ) 
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6. భహఫూబ్నఖర్ (తృలభూయు) 
7. తుజాభాఫాద్ (ఇందార్) 

8. ఆణయర ుఫలాే  (యంగభెడిి ) 
ళ ైదభఫాద్, లకింథయర ఫాద్ జిలాో లు లయవు 
భహామష్ర (భయఠ్ాడా) 
1. ధయంథయడ్ 

2. ఓయంగఫాద్ 

3. ఉసమధయఫాద్ 

4. యబతూ 

5. తెడ్ 

కమణ టక 

1. ఖులబభా  
2. తెదర్ 

3. భమచార్ 

గుయుు ంచఽకోవలిసన అంశలు 
 ళ ైదభఫాద్ సంసి నంలల ఔభూయతుసఽ్  తృభట్ ఆయయభయంచిన సంవతసయం - 1939. 

 ణెలంగణ తృర ంతంలల భైెణయంఖ ఉదయభం ణెలంగణ సముధ తోృ భటంగ అవతభథంచిన కలం -

 1946-1951. 

 ఉయౄే  పాషలల సాచఛంద కయయఔయినఽ ‘యజాకర్’ నేయుణో నయౌఙయయయు. 
 ణెలంగణలల 1946 నవంఫర్ 2న ల ైనయంణో ణొయౌసభథగ రజా తోృ భటం జభథగథన తృర ంతం - తృత్ 

సామేలట. 

 ణెలంగణ సముధ తోృ భటంలల యజాకయో ఙయతిలల హతయఔు ఖుభైెన ణొయౌ ఆయయసభాజ కయయఔయి - డాక్ర్ 

నామమణ మరడడి . 
 గోండె యయుడె, గథభథజన జాతి భుదఽే తడి, కొభయం తైంనఽ తుజాం తోృ య్సఽలు హతయ ఙయలన ణయథి -

 1940 సెె్ంఫర్ 1. 

 ణెలంగణ తృర ంతంలల ల య యదయధయతుి రయేశన టి్న సంవతసయం - 1943. 

 యజాకయోఔు శక్షణ ఇఙయా వయకిి నేయు - మీర్కజ్. 
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 యజాకయో రణయయఔ దఽసఽి లు - కాకీ ల ైతుఔ షయు్ , కాకీ తృయంటు. 
 ‘టరా జెడప ఆఫ్ ళ ైదభఫాద్’ ఖరంథ యచబత - మీర్ లామక్ అల్క 

 ణెలంగణ భషరటంలల గోండెలు ఎఔుువగ లియడి ఉని జిలాో  - ఆద్లాఫాద్. 

 ‘భా బూత’ అధే రలదధ  ధయటకతుి భలన యయు - వసమరడడి  ఫాసీయమవు, సఽంకయ సత్ేనామమణ. 

 జాతినత భహాణయమ గందీ వయంఖల్ నఖభతుి సందభథశంచిన ణయథి - 1946 పఫరవమి 5. 

 ళ ైదభఫాద్ సంసి నంలల కంగెరస్ తృభట్ రకనఽ ఏభాటు ఙయలన ణయథి - 1938 జూలె ై29. 

 ళ ైదభఫాద్ సంసి నం యలి యణం - 83,000 చద్యు బ ైళ్లు . 

 ళ ైదభఫాద్ సంసి నంలల సి తుఔ రజలు భాటాో డయ పాషల సంకయ - భూడు. 
 ళ ైదభఫాద్ సంసి నంలల అదికయ పాష - ఉయదద . 

 ణెలంగణ సముధ తోృ భట కలంలల పాయత ఔభూయతుసఽ్  తృభట్ అఖరధయమఔతాం ఙయటి్నయయు -

 .స జోష. 
 తుజాం సంసి నంలల అదికభథఔ భేడియో నేయు - ద్కీన్ మేడడయో. 

 ‘ళ ైదభఫాద్ ఙయభథతరఔ యైబవం’ ఖరంథ యచబత - డాక్ర్ పజలాు  ఖ్ాన్. 

 ళ ైదభఫాద్ సంసి ధయతుకి చివభథ రదయతుగ తు ఙయలనయయు - మీర్ లామఖ్ అల్క. 

 ‘ణెలంగణ రజల సముధ తోృ భటం’ ఖరంథ యచబత - దయవులలిు వేంకటేశాయమవు. 
 ణెలంగణ తృర ంతంలల బూసాభులనఽ ‘థయశ్భుఖ్’ నేయుణో నయౌఙయయయు. 
 ణెలంగణ భైెణయంఖ సముధ తోృ భట చభథతరనఽ ధయలుఖు పాగలుగ యబజించవచఽా. 

ముద్ట ిద్శ: 1939 - 1946  

మరండో  ద్శ: 1946 - 1947 జూన్  

భూడో  ద్శ: 1947 జూన్ - 1948 ల న ్ంఫర్ 17  

నాలుగో ద్శ: 1948 ల న ్ంఫర్ 17 - 1951 అకో్ ఫర్ 21 

 ‘కఫేడే్స సంగం’నఽ సి నంచిన సంవతసయం - 1940. 

 ఔభూయతుసఽ్  తృభట్న ై తుఱేధం యదించిన సంవతసయం - 1946 నవంఫర్. 

 ‘భా తుజాం భజు.. జనమజనమల ఫూజు’ అతు నేభ ునియయు - దాశయథ్ యంగచాయుేలు. 
 వటి్కోట అమలాయుసాత భలన రలదధ  నవల - ‘రజల భతుష’. 
 ‘ఫండెనఔ ఫండిఖటి్ 16 ఫండెో  ఖటి్.. ధైజాం సయుభోడ’ అధే రలదధ  గేమాతుి భలన యయు- ఫండడ 

మాద్గిమ.ి 

 పాయతథయశంలల సంసి ధయలనఽ యదఽే  ఙయలన సంవతసయం - 1956. 
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 ణెలంగణలల థయశ్భుఖ్ (బూసాభులు) ఇళో్నఽ ‘ఖడపలు’గ నయౌఙయయయు. 
 తుజాం రబువు స ంత బూభులనఽ ‘సభేూకాస్’ నేయుణో నయౌఙయయయు. 
 పాఖయనఖర్ భేడియోనఽ తుయాళ ంచిన యయు - గడడమాయం మభకిష్ణ మవు. 
 ‘ట ైఫైల్ ళ ైదభఫాద్’ ఖరంథ యచబత - హ ైభన్ డార్ప. 
 ణెలంగణ యయ వతుత ఙయఔయౌ ఐలభమ స ంత గర భం - తృలకుమిు. 
 తుజాం భజయంలల వడపి  యయతృయం నేయు - నాగువడీి . 
 ‘ఔభూయతుసఽ్  స్ యౌన్ గర డ్’గ నేభ ుని నఖయం - విజమవడ. 

 పాయతథయశంలల ఔభూయతుసఽ్  తృభట్లల ణొయౌసభథగ చీయౌఔ ఏయాడిన సంవతసయం - 1964. 

 నఔసల ైట్ ఉదయభం ఆయయభయంచిన తృర ంతం - నకసల్ ఫమి, శ్చుభ ఫ ంగల్. 

 ణెలంగణలల ఉదయభ ధేథయంణో ఉని రభుక ుసికలు:‘ 
యయ ణెలంగణ’ (ధయ అనఽబయలు, జాఞ కలు)  
- భయ ధయభమణ భెడిి ‘యయ ణెలంగణ’ (యోవ తోృ భటం- ఖుణతృఠలు) - ుచాలయోౌ సఽందయమయ 

 ఔభూయతుసఽ్ లు సముధ తోృ భటాతుి తుయౌనేల సదయయణ రజా జీయతంలల రయేశంచిన సంవతసయం - 
1951 (అకో్ ఫర్ 21). 

 తృలఔుభథి ఔుటరకేసఽలల తుంథితేల తయపున యథించిన లామర్ - కొండయ లక్షమణ్ ఫాూజీ. 

 తుజాం కలంలల ణెలంగణ తృర ంతంలల గర భాలఔు అదికయులు వచిానుాడె ఙయలే ఏభాటోనఽ 
రజలు ఏ నేయుణో నయౌఙయ యయు - సయపాయహ. 

 సాత భభానంద తృర యంతేంచిన సణయయఖరహంలల తృలగా ని ఔభూయతుసఽ్  ధయమఔుడె - భయ 

ధయభమణ భెడిి . 
 గథభథజన సముధ ఉదయభ ధయమఔుడె కొభయం తైం తోృ భటం ఙయలన తృర ంతం  

-ఆథిలాఫాద్ అడవులలో తు దయధయయ భథజర్వ తౄభెసఽ్ . 
 నఔసల ైట్ ఉదయభం ఆయయభయంచిన తృర ంతం - నఔసల్ఫభథ (శాభఫ ంగల్). 
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తె్లంగణ ఉద్ేభ కరభంలో కమిటీలే కీలకం 

రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర ఉదయభ ఔరభంలల రబుణయాలు తుమతంచిన ఔతటీలు... యటి తుయేథిఔలు ఎంణో 

కీలఔంగ తుయౌఙయబ. ణొయౌ దశ నఽంచి భయౌ దశ ఉదయభం వయఔు ఈ ఔతటీల తుయేథిఔలు, లతౄయుసలు 

ణెలంగణ భష్ర ఏభాటు తుయణమాతుకి థయహదడయి బ. ఈ ధేథయంలల ఖూర ప్స అబయయుి లు ణెలంగణ భష్ర 

ఏభాటు, ఈ తృర ంత హఔుులు, రజల ఆకంక్షలఔు సంఫందించి ఆమా ఔతటీల తుయేథిఔలనఽ క్షుణింగ 

అధయమనం ఙయమాలతు సాచిసఽి ని... టీఎస్నఎలస లలఫస్ ఔతటీ సబుయడె, ఇండిమన్ కౌతుసల్ ఆఫ్ 

సో షల్ ల ైన్స భటల ర్ా (ఐలఎస్ఎస్ఆర్) సదయన్ భటజినల్ ల ంటర్ డెభైెఔ్ర్ తృ ర  సర్ జి. ఔిష్టణ భెడిి  అంథిసఽి ని 

యయసం సక్షికి రణయయఔం. 
సభాజిఔ సభసయల భథష్టుభతుకి ఔతటీల ఏభాటు, అయ అంథింఙయ తుయేథిఔలు, యటిలల తృ ందఽభథాన 

లతౄయుసల ఆదయయంగ చయయలు తీసఽకోవడం సదయయణంగ జభథగే భథణయభం. ణెలంగణ యషమంలలనా 

యయధ ఔతటీల తుయేథిఔలు ఎంణో కీలఔ తృతర తోృ ఱంఙయబ. రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర ఏభాటు ఆవశయఔతనఽ, 
ఈ తృర ంత రజల ఆకంక్షలనఽ ఇయ ఔళో్ఔు ఔటా్ బ. కొతుి ఔతటీలు ణెలంగణ తృర ంతంలలతు లభాంధర 
తృర ంత యసఽల ఆంథయళ్నల ఖుభథంచి రసి యంచినాటికీ... అదిఔ రతం ఔతటీలు ణెలంగణ రజల రణయయఔ 

భష్ర ఏభాటు ఆకంక్షనఽ తుయేథింఙయబ.  

రణబ్ భుఖ్మటజ నేత్ిత్ాంలో కమిటీ  
రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర ఏభాటు అంశంన ై డయఔ్ర్ భధమమహన్ లంగ్ రదయనభంతిరగ ఉని మూనఏ 

రబుతాం 2004 నవంఫర్లల ఔ ఉసంగాతుి తుమతంచింథి. థీతుకి రణబ్ భుకభటజ ఙెైయమన్. 

యగువంశ రసద్ లంగ్, దమాతుద ిభాయన్లు సబుయలు. ఖుభథింు తృ ంథిన అతుి జాతీమ, తృర ంతీమ 

తృభట్ల భధయ ణెలంగణ అంశంన ై సయాసభమతి తీసఽఔుభవడయతుకి ఈ ఔతటీ రమతిించింథి. 
భష్రంలలనా ణెలంగణ అంశంన ై అాటి భుకయభంతిర డయ. యైఎస్ భజరేకయభెడిి .. లతుమర్ కేతధట్ 

భంతిర కె.భోశమయ ధయమఔతాంలల సబ్ ఔతటీతు తుమతంఙయయు. 
శ్రరకిషణ  కమిటీ రత్యేకం 
తృయోఫ ంటులల ణెలంగణ తలుో నఽ రయేశన టా్ లతు కోయుత 2009 నవంఫర్ 29న టీఆర్ఎస్ అధయక్షుడె 
కె.చందరరేకర్ భవు ఆభయణ తుభహాయ థీక్షనఽ తృర యంతేంఙయయు. తదనంతయ భథణయభాలణో కేందర హ ంరక 

భంతిర న. చిదంఫయం 2009 డిల ంఫర్ 9న ణెలంగణ భష్ర ఏభాటు రకిరమ తోదలు న డణయభతు 

రఔటింఙయయు. కతూ తభాత లభాంధర నఽంచి వచిాన తిిళో్ణో 2009 డిల ంఫర్ 23న ఆమన భెండయ  



 
www.vyoma.net 

 

39 
 

రఔటన ఙయరయు. ఉభమడి భష్రంలలతు అతుి భజకీమ తృభట్ల, సంగాల సంరథింులనఽ భథశీయౌంచిన 

తభాణయ భష్ర యబజన రకిరమ తృర యంబభవుతేందతు నేభ ుధయియు. థీంణో ణెలంగణలల ఉదయభం 
ఊందఽఔుంథి. ణెలంగణ జాబంట్ మాక్షన్ ఔతటీలు ఏభాటమాయబ. ణెలంగణ రజలు అధేఔ 

యౄతృలలో  తుయసననఽ ణెయౌతృయు. భథలితి తీవరత దిష్ట్ య ణెలంగణ ఉదయభం, రణయయఔ భష్ర ఏభాటు, 
సదయయసదయయలన ై.. మూనఏ రబుతాం 2010 ఫరవభథ 3న జల్స్ త.ఎన్.శీరఔిషణ  ధేతితాంలల ఔతటీతు 

తుమతంచింథి. థీతులల తృ ర  సర్ యణ్తెర్ లంగ్(యైస్ ఙయన్సలర్, ధేషనల్ లా మూతువభథసటీ - ఢియో్), డయఔ్ర్ 

అఫుసలయ షభటఫ్ (చీఫ్ ఎఔధయతస్్/లతుమర్ భటల ర్ా  లల, ధేషనల్ కౌతుసల్ ఆఫ్ అోబడ్ ఎఔధయతక్ 

భటల ర్ా, ఢియో్), తృ ర  సర్ యయందర్ కౌర్ (డితృర్్ఫ ంట్ ఆఫ్ హృయభాతుటీస్ అండ్ సో షల్ ల ధైసస్- ఐఐటీ, 
ఢియో్), యధమద్ ఔుభార్ దఽఖాల్ (కేందర హ ంరక భాజీ కయయదభథశ) సబుయలు. ఈ ఔతటీ 2010 డిల ంఫర్ 

30న తన తుయేథిఔనఽ కేందర హ ంరకఔు అందజేమగ.. 2011 జనవభథ 6న కేందర రబుతాం ఈ 

తుయేథిఔనఽ అందభథకీ అందఽఫాటులలకి ణెచిాంథి. ఈ ఔతటీ సభభథాంచిన తుయేథిఔ అతయంత 

రణయయఔఫ  నథిగ నేభ ుధొచఽా. 

క్షేత్రసథ భలో అధేమనం 
ణెలంగణ ఏభాటు యంగ ఇతయ ఔతటీలణో తోృ యౌాణయ శీరఔిషణ  ఔతటీ రణయయఔత క్షేతర సి బలల యసివ 

భథలితేలనఽ అధయమనం ఙయమడం! సభసయ భూలాలనఽ ణెలుసఽకోవడయతుకి ణెలంగణ తృర ంతంలలతు 

భాయుభూల గర భాలలో  ల ైతం ఔతట ీయయటించింథి. ఉభమడి ఆంధరరథయశ్ భష్రంలలతు 23 జిలాో లలో నా 

ఔతటీ సబుయలు యయటింఙయయు. ఈ సందయభంగ ఔతటీ యయధ భజకీమ తృభట్లు, రజల నఽంచి భదేతే, 
సహకయం, యలుయైన సభాఙయయం తృ ంథింథి. తన తుయేథిఔలల ళ ైదభఫాద్నఽ తనహాబలేి  ణెలంగణలలతు 

తగథయౌన తృర ంణయలతూి ఎంణో యనఽఔఫాటుతనంణో భఖుా తేధయిమతు ఔతటీ నేభ ుంథి.  
అభితృర మాల సాకయణ 

ఔిషణ  ఔతటీ తుతీయులల భభో భుకాయంశం.. కేవలం ఔతట ీసబుయలయ ఆమా తృర ంణయలలో  యయటించి యసివ 

భథలితేలనఽ ణెలుసఽకోవడయతుకే భథతతం కలయదఽ. ణెలంగణ తృర ంతంలలతు అతుి వభా ల నఽంచి 

అతేతృర మాలు లాఔభథంఙయ యధంగ వయవహభథంచింథి. ఈ ఔరభంలల అయయై యేలఔున ైగ అతేతృర మాలు 
లేఔభథంచింథి. యటతుింటితూ క్షుణింగ అధయమనం ఙయలంథి. శీరఔిషణ  ఔతటీ అధయమన ఔరభంలల.. 
సదయయణ రజాతూఔం, రజాసంగాలు, భజకీమ తృభట్లు.. ఇలా అతుి వభా లణో యేభేాయుగ సంరథింులు 
జభథనంథ.ి దయత సంగాలు, చయమకయ, ఇతయ వితేి లఔు ఙెంథిన వయఔుి లు తోదలు ధయయమయదఽలు, 
భజకీమ తృభట్లు, జయియౌస్్లు, రబుతా ఉథయ యఖులు, ధయయమరక లఫబంథ,ి ఆమా సంగాలు-యటికి 

సంఫందించి ఏభాట ైన జాబంట్ మాక్షన్ ఔతటీలణో చభథాంచి ణెలంగణ ఆకంక్ష ఖుభథంచి రణయయఔంగ 
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ణెలుసఽఔుధే మతిం ఙయలంథి. ణెలంగణ భష్ర సతతి, ణెలుఖుథయశం, రజాభజయం, కంగెరస్తృభట్, లనఐ, 

లనఎం, ఎంఐఎం.. ఇలా అతుి భజకీమ తృభట్లణో యేభేాయుగ సంరథింులు జభథన యభథ నఽంచి 

అతేతృర మాలనఽ లేఔభథంచింథి.  
జేఏసలత్ో సంరద్ంులు 
ణెలంగణ రణయయఔ ఉదయభం ధేథయంలల ఏభాట ైన ఆమా యంగలు, వితేి లఔు సంఫందించిన జాబంట్ 

మాక్షన్ ఔతటీలణోనా రణయయఔంగ యేభేాయుగ శీరఔిషణ  ఔతటీ చభథాంచింథి. సా్ డెంట్ జేఏలలు తోదలు; 
తృ యౌటిఔల్ జేఏల వయఔు ణెలంగణలల ఉని అతుి జేఏలల అతేతృర మాలు లాఔభథంఙయందఽఔు ఔిఱ ఙయలంథ.ి 

ణెలంగణ తృర ంత వభా ల నఽంఙయ కఔుండయ లభాంధర తృర ంత వభా ల నఽంచి ఔడయ అతేతృర మాలు 
లాఔభథంచింథి. ఈ ఔరభంలలధే లభాంధరఔు ఙెంథిన యభథ అతేతృర మాలఔు ఔతటీ తుయేథిఔలల న దేనట 

లతేంచిందధే ఆభోణయ ఉంథి. అలాగే ఈ ఔతటీ ఙయలన తుయేథిఔలు ణెలంగణ ఆకంక్షఔు వయతిభేఔంగ 
ఉధయిమధే యభయశలు యలుో యణయి బ. రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర ఏభాటు - ణెలుఖు తృర ంణయలఔు 
సంఫందించి ఙయలన ఆయు లతౄయుసలలో  ఔుట ిఔడయ ణెలంగణఔు ఆమోదయోఖయంగ లయదధే అతేతృర మం 
వయఔిఫ  ంథి. అబణయ ఇఔుడ ఖభతుంఙయయౌసన యషమం.. లతౄయుసలు ఎలా ఉనిాటికీ.. ణెలంగణలలతు 

యసివ భథలితేలనఽ, యనఽఔఫాటుతధయతుి తుయేథిఔలల తృ ందఽభథా శీరఔిషణ  ఔతటీ ఈ తృర ంత సభసయలనఽ 
యలుఖులలకి ణెచిాందనిథి యసివం. ఉథయహయణఔు ళ ైదభఫాద్నఽ తనహాబలేి  ణెలంగణలలతు తఖణయ 
ణొతమథి జిలాో లనఽ యనఽఔఫడిన జిలాో లుగ రణయయఔ సంగం ఖుభథించిన యైధయతుి.. అథయ యధంగ ఈ 

ణొతమథి జిలాో లలో  87 రతం రజలు యనఽఔఫాటుతనంణో ఉధయియతు తృో తుంగ్ ఔతషన్ నేభ ుని 

యషమాతుి శీరఔిషణ  ఔతటీ తన తుయేథిఔలల ఉటంకించింథి. అథయ యధంగ 610 జీయో ఉలోంగననఽ ల ైతం 
రసి యంచింథి. 1975 నఽంచి 2005 భధయ కలంలల 610 జీయో తుఫంధనల అభలు తీయు, ణెలంగణ 

తృర ంత ఉథయ యఖులు యవక్షఔు ఖుభైెనటుో  నేభ ుంథి. 
శీరఔిషణ  ఔతటీ యయధ తృర ంణయలలో  యసిితంగ యయటించి అతేతృర మాలనఽ లేఔభథంచి 2010 డిల ంఫర్ 30న 

తుయేథిఔనఽ సభభథాంచింథి. శీరఔిషణ  ఔతటీ ణెలంగణ యషమంలల ఆయు యకల రణయయభాిమాలనఽ 
భుందఽఔు ణెచిాంథి. అయ..  

1. భష్ట్ ర తుి యబజించఔుండయ ఉంచఽత, ణెలంగణ తృర ంత సభాజిఔ, ఆభథికతేవిథిధ  కోసం, భజకీమ 

సదికయత కోసం భజాయంఖఫదధఫ  న ణెలంగణ భటజనల్ కౌతుసల్నఽ ఏభాటుఙయమడం. 
2. ఆంధరరథయశ్ భష్రంలల ఉనిథి ఉనిటుో గ మదయతథ లితి కొనసగథంు. 
3. ఆంధరరథయశ్నఽ ణెలంగణ; భమలలభకోసి ందయర లుగ భెండె భష్ట్ ర లుగ యబజించడం; ళ ైదభఫాద్

నఽ రణయయఔ కేందరతృయౌత తృర ంతం ఙయమడం. థీతుకి నలోగ ండ జిలాో  ఆగేిమంగ కోసి  ఆంధరలలతు 
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ఖుంటృయుఔు, భహఫూబ్నఖర్ జిలాో  థయాభ దక్షిణంయైు భమలలభలలతు ఔయౄిలుఔు పౌగోయఔ 

అనఽసందయనం ఙయమడం. 
4. ఆంధరరథయశ్నఽ.. భమలలభ ణెలంగణ తృర ంణయలు ఔయౌన భమల ణెలంగణగ, కోసి  ఆందయర గ 

యబజించడం, ళ ైదభఫాద్నఽ భమల ణెలంగణయలల అంతభభఖం ఙయమడం. 
5. ణెలంగణ, భమలలభ-ఆందయర  తృర ంణయలనఽ భెండె భష్ట్ ర లుగ యబజించడం, యసిభథంచిన 

ళ ైదభఫాద్నఽ రణయయఔ కేందరతృయౌత తృర ంతంగ భాయాడం. 
6. ణెలంగణ, భమలలభ-కోసి ంధరలనఽ రసఽి తభుని జిలాో  సభథహదఽే లనఽ దిఱ్లల ఉంచఽకొతు 

భెండె భష్ట్ ర లుగ యడగ టి్, ళ ైదభఫాద్నఽ ణెలంగణఔు భజదయతుగ రఔటించడం; తగథయౌన 

ఆంధరరథయశ్ భష్ట్ ర తుకి కొతి భజదయతు ఏభాటు ఙయమడం. 
 ఇఔ ఔతటీ సామంగ ఙయలన యయకయ రణయయఔ ణెలంగణ ఆకంక్షనఽ ణెలుుతేంథి. అథి.. In view 

of the complex background of the situation and the rather serious and sensitive 

emotional aspects involved, the committee is of the unanimous view that it 

would not be practical to simply maintain the status quo in respect of the 

situation. 

అంటే.. సఽతుితఫ  న, పాయోథయాగలణో ఔడిన కోిష్ఫ  న అంరలు ఉని ధేథయంలల రసఽి త భథలితేలలో  
మతయతథలితితు కొనసగథంచడం ఆచయణలల సఽలబ సధయం కదతు ఔతటీ ఏఔగటరవ అతేతృర మంగ సాష్ం 
ఙయలంథ.ి ఇలా.. తేథి తుయేథిఔలల ఎలాంటి లతౄయుసలు ఙయలధయ.. ఎతుతథయ  ఙయ్ర్ యషమంలల 
యయథయసాదఫ  నాటికీ శీరఔిషణ  ఔతటీ ఇచిాన తుయేథిఔ, అందఽలలతు లతౄయుసలు ణెలంగణ భష్ర 
ఏభాటు ఆకంక్షనఽ జాతీమ సి బలల రతితంతంఙయబ. 

ఆంటోతు కమిటీ 
రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర ఆకంక్ష, ఏభాటు ఔరభంలల భభో భుకయఫ  న ఔతట.ీ. ఎ.కె. ఆంటోతు ఔతటీ. శీర 
ఔిషణ  ఔతటీ తుయేథిఔ తభాత భథణయభ ఔరభంలల అాటి కేందర రబుతాం ఎ.కె. ఆంటోతు ధేతితాంలల 
నలుఖుయు సబుయల ఔతటీతు తుమతంచింథి. ఎ.కె. ఆంటోతుణోతృటు అాటి కేందర భంతరే లు యయా 
తోబయ్, థిగథాజయ్ లంగ్, సో తుమా గందీ భజకీమ సలహాథయయు అహమద్ టేల్లు సబుయలుగ ఉని 

ఈ ఔతట ీఔడయ ణెలంగణ, లభాంధర తృర ంత ధయమఔుల అతేతృర మాలు లేఔభథంచి తుయేథిఔ అంథించింథి.  
రజాసాభే ఫావలు రసఽపటం 
రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర ఏభాటు యషమంలల ఔతటీలు, తుయేథిఔలనఽ తనహాబలేి  అతయంత రదయనంగ 
ఖభతుంఙయయౌసన అంశం రజాసాభయ పాయలు రసఽూటఫ  న యదయధయలు. పావ లేాచఛ, వయకిి లేాచఛ, 
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తృర ంతీమ లేాచఛ వంటి రజాసాభయ పాయలు ఫలంగ ఔతునంఙయబ. ఇందఽఔు జాబంట్ మాక్షన్ 

ఔతటీలయ ఉథయహయణలు. 

 

తృమట్లనఽ నడడంచిన జేఏసలు 
ఔ యధంగ ణెలంగణ ఉదయభ ఔరభంలల జాబంట్ మాక్షన్ ఔతటీలయ తృభట్లనఽ నడినంఙయమతు 

ఙెతృ ాచఽా. యసివంగ భజకీమ తృభట్లణో ణెలంగణ ఉదయభం ఆయంబఫ  నాటికీ.. తభాత ఔరభంలల 
ఏయాడిన జేఏలలు ఆ భజకీమ తృభట్ల ఉతుకికి ఎంణో ణోడాడయి బ. ఔ యధంగ భాయాతుభేేశం ఙయరబ. 

జేఏలల భదేతే లయఔుండయ తృభట్లు భుందఽఔు యళో్లయతు భథలితేలు ల ైతం ఏయాడయి బ. ణెలంగణ 

ఏభాటులల జేఏలల తృతర రశంసతూమం!!  
సలహా 

ఖూర ప్స ఓణయసళ ఔ అబయయుి లు ఆమా ఔతటీల తుయేథిఔలు తోదలు ఆమా తృభట్లు, యటి యదయధయలు, 
ఎతుిఔల సందయభంలల యటి ఫేతు స్ో లు అతుిటిన ై సంూయణ అవగహన ఏయాయచఽకోయయౌ. భుకయంగ 
ఉదయభ తృభట్గ ఎతుిఔలలో  గెయౌచి రబుణయాతుి ధలకొయౌాన టీఆర్ఎస్ తృభట్ ఎతుిఔల ఫేతు స్ో / 

అజెండయలలతు అంరలు; రసఽి తం ఆ అంరలలో  రఖతి తీయున ై అధయమనం ఙయమాయౌ. అథయ యధంగ తూళ్ైో , 
తుధఽలు, తుమాభకలు రదయన ఎజెండయగ ఉని ధేథయంలల యట ిఖుభథంచి రణయయఔ శరదధణో చదయయౌ. 
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భుయ్ు తుఫంధనలు..తనహాబంు 
ళ ైదభఫాద్ రబుతాం 1949 నవంఫర్ 1న జాభట ఙయలన లయల్ సభటాల స్ భెఖుయలయషన్స (ఏడయ  

ఎడిషన్)లలతు ఆభథ్ఔల్ 39, అనఽఫంధం ‘ఎన్’లల భుయ్ు యౄల్సనఽ తృ ందఽభాయు. థీతులల 1919లల 

తుజాం జాభట ఙయలన పభమధయలలతు భుయ్ు తుఫంధనలధే భభోసభథ రసి యంఙయయు. థీతు రకయం, 1) 

ళ ైదభఫాద్ భష్ట్ ర తుకి ఙెంథిన సి తుఔులఔు (భుయ్ు) ుటి్న నలోలనఽ, 2) 15 ఏళ్ైో  ళ ైదభఫాద్ 

భష్రంలల లియ తుయసం ఔయౌగథ ఉని వయఔుి లఔు, 3) ళ ైదభఫాద్ రబుతా సభటాసఽలలో  15 ఏళ్ైో  ూభథి 

ఙయసఽఔునియభథ నలోలనఽ (ఆ వయకిి ూయాం తువలంచిన తృర ంణయతుకి తిభథగథ యమలో  ఆలలచన 

వదఽలుఔుధయినతు ఫేజిలే్ రట్ భుందఽ ధఽర యఔభథంచిన అడయట్ ఇయాయౌ), 4) ఇఔుడ ి భుయ్ుతు న యో 

ఙయసఽఔుని భళ ళ్లనఽ భుయ్ులుగ భథఖణిసి యు. పాయత రబుతాం 1949 డిల ంఫర్ 1న 

జె.ఎన్.ఙౌధఽభటతు ుణే తయౌటభట సభటాస్ఔు ంనంచింథి. ఆమన సి నంలల అథయ భోజున లయల్ సభటాల స్ 

అదికభథ యలలో డి ధేతితాంలల రబుణయతుి ఏభాటుఙయలంథి. యలలో డి ఫాధయతలు లాఔభథంచడయతుకి భుంథయ 

తోృ య్సఽ, యదయ, వయవసమం, భెయనాయ తోదల ైన యంగలలో  థయథయు కొతుి యేల భంథి ఆంధర, ఇతయ 

భష్ట్ ర ల యయు ఉథయ యగలలో  ఙయభయు. యభథలల అతయదిఔంగ తోృ య్సఽ డితృయు్ ఫ ంట్లల 4981 భంథి ఙయభయు. 

యభథలల 3111 భంథి ఆంధరతృర ంతం యయు. థీతుణో ణెలంగణ తృర ంతం ధయమఔులలో  అసంతిని  న భథగథంథ.ి 

1950 జనవభథ 23న జభథగథన ళ ైదభఫాద్ రథయశ్ కంగెరస్ ఔతట ీసభాయేశంలల కొండయ యంఔట యంగభెడిి  

భుయ్ులఔు జయుఖుతేని అధయయమంన ై భాటాో డయయు. ధయన్భుయ్ులఔు కలభథతతి యదించి ఫథియ్ 

ఙయమడమో, ణొలగథంచడమో ఙయమాలతు యలలో డితు డిభాండ్ ఙయరయు. 
భుల్కీ తుఫంధనలకు మజాేంగ యక్షణ 

1950 జనవభథ 26న భజాయంగతుి అభలు ఙయసిో ని సభమంలల ళ ైదభఫాద్నఽ త లే్ట్స జాతణయలల 
ఙయభాయు. అథయభోజు యలలో డి భుకయభంతిరగ, తుజాం భజ్రభుఖ్గ రభాణం ఙయరయు. పాయత 

భజాయంఖంలలతు ఆభథ్ఔల్ 35 (త) థయాభ అంతఔుభుందఽ అభలలో  ఉని భుయ్ు తుఫంధనలనఽ 
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మతయతథంగ కొనసగథంఙయలతు భజాయంఖంలల నేభ ుధయియు. ఇథి ఆభథ్ఔల్ 16లల ఉని తృర థతఔ హఔుుల 

ఉలోంగన కదతు ణెయౌతృయు. ఈ యధంగ భుయ్ు తుఫంధనలఔు భజాయంఖ యక్షణ లతేంచింథి.  
1950 జూన్ 12న యలలో డి కేతధట్ ఏభాటబంథి. ఇందఽలల య.త.భజు, ఫూయుా ల భభఔిష్టణ భవు, ూల్
చంద్ గందీ, యధయమక్ యథయయలంకర్, రేష్టథిర, లయఎస్ భవు, నయబ్ జెైన్ మార్ జంగ్ ఉధయియు. 1950 

జూన్ 14న 7325 నంఫర్ణో యలలో డి ఔ సయుుయలర్ జాభటఙయరయు. అాటి వయఔు ఉని భుయ్ు 
తుఫంధనలనఽ ఔున న టి్ ‘భెలడెంట్స’ అంటే.. 15 ఏళ్ైో  తుయసం ఉంటే ఙయలు అధే ఔ తుఫంధననఽ 
భాతరఫే భథఖణనలలకి తీసఽకోయలధేథి ఈ సయుుయలర్ సభంశం. అథయయధంగ 1951 ల న ్ంఫర్ 18న 

రబుతాం భభో సయుుయలర్ జాభట ఙయలంథి. థీతు రకయం యదయ, యైదయ అవసభల కోసం యేభే తృర ంణయలఔు 
యయోధయ ఆ సభమాతుి ఔడయ భెలడెంట్స హ థయనఽ తుభధ భథంచడంలల ఔలుుణయయు.  
1952లో రజా రబుత్ాం 
 ళ ైదభఫాద్ భష్రంలల 1952లల జభథగథన సదయయణ ఎతుిఔల తభాత కంగెరస్ అదిష్ట్ నం ఫూయుా ల 

భభఔిష్టణ భవునఽ భుకయభంతిరగ ఎంనఔఙయలంథి. థయంణో 1952 భాభథా 6న  ళ ైదభఫాద్ భష్రంలల 
రజా రబుతాం ఏయాడింథి. 1955 నవంఫర్ 9న పాయత భజాయంఖంలలతు ఆభథ్ఔల్ 309లల ఉని 

తుఫంధనలనఽ అనఽసభథంచి అాటి ళ ైదభఫాద్ రబుతాం ఉథయ యగలఔు సంఫందించిన సయుుయలర్ జాభట 
ఙయలంథ.ి ఇందఽలల జనయల్ భథఔర ట్ఫ ంట్ యౄల్స ఉధయిబ. థీంణో అంతఔుభుందఽ ఉని తుఫంధనలతూి 

యదేమాయబ. భష్ర రబుతా ఉథయ యగలలో  ఙయభలంటే.. తుయస అయహతలు ఔతూసం 15 ఏళ్ైో  ఉండయలధే 
తుఫంధననఽ భాతరఫే న టా్ యు. అథయయధంగ 1949 నవంఫర్ 1న జాభట ఙయలన ళ ైదభఫాద్ లయల్ 

సభటాల స్ భెఖుయలయషన్సనఽ మతయతథంగ థీంటోో  తృ ందఽభాయు. 
 ఆంధరరదయశ్ ఉలు ంఘనలు 
1956 నవంఫర్ 1న ఆంధరరథయశ్ భష్రం ఏయాడిన తభాత భష్ట్ ర ల ునభథాబజన చట్ం-1956, ల క్షన్ 

119 రకయం.. అంతఔు భుందఽని భుయ్ు తుఫంధనలు మతయతథంగ అభలు కయయౌ. థీతు రకయం 
తృయోఫ ంట్ 1957 డిల ంఫర్ 7న తోక్ ఎంతృో బఫ ంట్ మాక్్-1957 తీసఽకొచిాంథి. 1959 భాభథా 21న 

ఆంధరరథయశ్ తోక్ ఎంతృో బఫ ంట్ యౄల్స-1959 అభలలో కి వఙయాబ. థీతు థయాభ ధయన్ గెజిట డ్ 

ఉథయ యగలలో , సి తుఔ సంసిల, రకాదితేల కభయలమాలలో తు ఉథయ యగలలో  సి తుఔులఔు భథజభేాషనఽో  

ఔయౌాంఙయయు. కతూ న దేభనఽషేల ాందంలల నేభ ుని థయతుకి తేనింగ గెజిట డ్ ఉథయ యగలలో  
సి తుఔులఔు భథజభేాషనఽో  ఔయౌాంచలయదఽ. ఈ చట్ం కలభథతతి అబథయళ్ైో గ తుయణబంఙయయు. తభాత 

1964లల తృర ంతీమ ఔతటీ, సి తుఔ ఎఫ మలయయల తిిడి వలో భభో అబథయళో్ వయఔు, 1969లల ణెలంగణ 

ఉదయభం ధేథయంలల భభో అబథయళ్ొో  తృ డిగథసాి  కేందర రబుతాం తుయణమం తీసఽఔుంథి. ఆంధరరథయశ్ 
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తోక్ ఎంతృో బఫ ంట్ యౄల్స రకయం.. సచియలమం, భష్ర రకాదితేల కభయలమాలలో  రతి భూడె 
ఉథయ యఖ కాయలలో  రతి భెండయ  ఉథయ యఖం సి తుఔుడిణో బభటి ఙయమాలధే తుఫంధన ఉంథి. తఖణయ భెండె 
ఉథయ యగలనఽ ఒన న్ కోటాలల బభటి ఙయమాయౌ. కతూ ఆ తోృ సఽ్ లలో  1956 నఽంచి 1968 వయఔు ఆంధరతృర ంతం 
యభథధ ేతుమతసాి  వఙయాయతు ణెలంగణ తృర ంతీమ ఔతటీ తుమతంచిన అడ్హక్ ఔతట ీతన 

తుయేథిఔలల నేభ ుంథి. ణెలంగణ తృర ంత ఉథయ యఖ తుమాభకలఔు సంఫందించి సాష్ఫ  న యదియదయధయలు, 
యౄల్స ఉనిాటికీ యటితు రతిసభథ ఉలోంఘ సాి  సచియలమం, యయధ రకాదితేల కభయలమాలలో , 
యయధ రబుణోాథయ యగలలో  ణెలంగణ తృర ంతం యభథకి అధయయమం జభథగథంథ.ి  

అధ్కమిక మినహాభంులు 
1968 వయఔు యౄల్సనఽ అతిఔరతంచి ఉథయ యఖ తుమాభకలలో  అదికభథఔంగ తనహాబంులు ఇఙయాయు. 
అయ ఆయు యదయలుగ ఉధయిమతు తృర ంతీమ ఔతటీ అతేతృర మడింథి. అయ.. 1) పాయయ, బయి యేభేాయు 
రథయరలలో  ఉధయియధే కయణంణో, 2) అయహత ఉని సి తుఔులు లతేంచడం లయదధే కయణంణో తోక్ సభటాస్ 

ఔతషన్  థయాభ సి తుకేతయుల తుమాభఔం (ఉథయహయణఔు ఉథయ యఖ అయహతలఔు సంఫందించి ణెలంగణ 

తృర ంతంలల లయతు కోయుసలనఽ తుఫంధనగ న టే్యయు. అయుహ డెైన సి తుఔ వయకిి లయయధే కయణంణో ఆంధరతృర ంతం 
నఽంచి ఉథయ యగలలో  తుమతంఙయయు), 3) ణయణయుయౌఔ సయుే ఫాటు కోసం జభథగథన తుమాభకలు, 4) యసాయ 

ఆమోదంణో ఫథియ్లు, 5) తృకిసి న్, ఫభమ కంథిశీఔులు, ల ైనయంలలతు అదికయుల ఔుటుంఫాలన  ై
ఆదయయడి యయు, 6)భానయమ కోణంలల జభథగథన తుమాభకలు.  
ఈ యధంగ అడెఖడెఖుధయ భుయ్ు తుఫంధనల ఉలోంగనలు జయుఖుత వఙయాబ. భష్రతి ఉతియుాల 

రకయం  ఉథయ యగలఔు సంఫందించిన యషమం తృర ంతీమ ఔతటీ  భథదిలలకి భదతు రబుతాం ఙెనాంథి. 
ఈ కయణంణో ఉథయ యగలన ై తృర ంతీమ ఔతటీ ఙయలన లతౄయసఽలనఽ రబుతాం ఎుాడా టి్ంచఽకోలయదఽ. 
కతూ ఆంధరరథయశ్ భష్ర ఏభాటుఔు తృర తిథికైెన న దేభనఽషేల ాందంలల ఉథయ యగలఔు సంఫందించిన 

యషమం తృర ంతీమ ఔతటీ భథదిలలకే వసఽి ందతు ఉంథి.  
త్ెలంగణ యక్షణల ఉద్ేభం 
భుయ్ు తుఫంధనల ఉలోంగనలన ై అాటి టీఎన్జీయో మూతుమన్ అధయక్షుడె కె.ఆర్.ఆమోస్ 1965 

నఽంచి ణెలంగణఔు జయుఖుణోని అధయయమాలన ై రబుణయాతుకి యనతి ణయర లు ఇసాి  వఙయాయు. 1968లల 
కె.ఆర్.ఆమోస్, టీఎన్జీయోలు ఔయౌల ణెలంగణ యక్షణల ఉదయభాతుి తృర యంతేంఙయయు. రబుతాం 1968 

ఏనరల్ 30న ధయన్భుయ్ులనఽ ణొలగథంచి, ఆ సి ధయలలో  భుయ్ులనఽ బభటి ఙయమాలతు ఫ మో జాభట ఙయలంథి. 
యదఽయత్, ంఙయమతీ, అగథరఔలార్ రకలలో  కొంతభంథి ధయన్భుయ్ులనఽ ణొలగథంఙయయు. ఈ ధయన్ 

భుయ్ులు ళ ైకోయు్ నఽ ఆశరబంఙయయు. ళ ైకోయు్  ధయయమభూభథి ఔుుాసాత 1969 జనవభథలల యదఽయత్ 
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ఫో రి్ ఉథయ యఖులఔు భుయ్ు తుఫంధనలు వభథించవతు తీయుాతుఙయాయు.  
1969 ఫరవభథ 3న జల్స్ చినిాభెడిి  ంఙయమతీభజ్ ఉథయ యఖుల కేసఽలల ఔడయ భుయ్ు తుఫంధనలు 
ఙెలోవతు తీయుాతుఙయాయు. 1969 తృర యంబం ధయటికే ణెలంగణ యక్షణల ఉదయభం అతుి జిలాో లఔు 
యయనంచింథి. ఉథయ యఖులణో తృటు యథయయయుి లు, భజకీమ ధయమఔులు ఈ ఉదయభంలల చఽయుగా  
తృలగా ధయియు.  

 

రత్యేక మష్ర డడభాండ్ 

ణెలంగణ యక్షణల అభలు కోసం 1969 జనవభథ 8న కభమం జిలాో లల కొయౌరెటి్ భభథయసఽ, రసన 

సబుయడె టి.ుయుషో్ట తిభ భవు ఆధాయయంలల యయందరధయథ్ ఆభయణ తుభహాయ థీక్ష తృర యంతేంఙయయు. జనవభథ 
15న ఉసమతుమా ఔమలరల యథయయభథి సంగం అధయక్షుడె యంఔటరా తభెడిి  ణెలంగణ యక్షణల అభలు కోసం 
తుయవదిఔంగ తయఖతేల ఫళ షుయణఔు నలుుతుఙయాడె. అథయ సంగం కయయదభథశ భయోౌకయుజ న్, యథయయభథి 
ధేత శీరధర్ భెడిి  తోదల ైనయయు రణయయఔ ణెలంగణ భష్రం కోసం యథయయభథి ఉదయభాతుి తృర యంతేంఙయయు. 
ణెలంగణ యక్షణల అభలు కోసం జభథగథన ఉదయభాతుకి అాటి భుకయభంతిర కసఽ ఫరహామనంద భెడిి  
భోక్షంగ సహఔభథంఙయయు. 1969 జనవభథ 18 ధయటికి భయోౌకయుజ న్ రణయయఔ భష్ర సధన ఉదయభం 
ఉధితఫ  ంథి. థీంణో భుకయభంతిర కసఽ ఫరహామనంద భెడిి  జనవభథ 18, 19 ణయథీలలో  తన తుయసంలల 
అఖిలక్ష సభాయేరతుి తుయాళ ంఙయయు. జనవభథ 19న అఖిలక్ష ాందం ఙయసఽఔుధయియు. జనవభథ 
21న జీయో నంఫర్ 36నఽ జాభట ఙయసాి  థీతు రకయం భుయ్ు తుఫంధనలు ఉలోంఘ ంచి తుమతతేల ైన 

ధయన్భుయ్ులనఽ 1969 ఫరవభథ 28లలు ణొలగథంఙయలతు నేభ ుధయియు. ఆ కాయలలో  ణెలంగణ 

సి తుఔులనఽ తుమతసి భతూ ఇఙయాయు. 
సఽరం కోయు్  తీయు 
ధయన్ భుయ్ులనఽ ణొలగథంఙయందఽఔు జాభట అబన జీయో నంఫర్ 36న ై కొందయు సఽనరంకోయు్ నఽ 
ఆశరబంఙయయు. 1969 ఫరవభథ 17న ఈ జీయోన  ైసఽనరంకోయు్  లే్ యదించింథి. కేసఽ సఽనరంకోయు్  యఙయయణలల 
ఉండగధే ఫరవభథ 20న జల్స్ నంఖయ జఖధమమహన్ భెడిి , జల్స్ ఆవుల సంఫ శవభవులణో ఔడిన 

ఆంధరరథయశ్ ళ ైకోయు్  డియజన్ ఫ ంచ్ ఫరవభథ 3న జల్స్ చినిాభెడిి  ఇచిాన తీయుానఽ కొటి్యేలంథ.ి 

భుయ్ు యౄల్స సఔరభఫే అతు తీయుాతుచిాంథి. అాటికే సఽనరంకోయు్  లే్  ఉండటంణో జీయో 36నఽ అభలు 
ఙయమలయదఽ. ఈ కేసఽనఽ యఙయభథంచిన సఽనరం కోయు్  రదయన ధయయమభూభథి ళ దమతేలాో  ఆధాయయంలలతు 

అబదఽఖుయు ధయయమభూయుి ల ధభమసనం 1969 భాభథా 28న జీయో 36నఽ కొటి్యేసాి   భుయ్ు యౄల్స 
ఙెలోవతు తీయుాతుచిాంథి. భుయ్ులఔు భథజభేాషనఽో  ఔయౌాంచిన తోక్ ఎంతృో బఫ ంట్ మాక్్లలతు ల క్షన్ 3 



 
www.vyoma.net 

 

47 
 

ఙెలోదతు తీయుా ఙెనాంథి.  
వంఛా కమిటీ ఏమటు 
భభోయైు ణెలంగణ ఉదయభం ఉధితంగ సఖుణోంథి. ణెలంగణ యక్షణల అభలు కోసం రదయతు 

ఇంథిభగందీ 1969 ఏనరల్ 9, 10 ణయథీలలో  అఖిలక్ష సభాయేరతుి తుయాళ ంచి ఆంధర, ణెలంగణ 

ధయమఔులణో చభథాంఙయయు. లలక్సబలల 1969 ఏనరల్ 11న ఎతుతథి సాణయర ల థకతుి రఔటింఙయయు. 
థీతులల పాఖంగ భుయ్ు యౄల్స భజాయంఖ యయుదధభని తీయుానఽ దిఱ్లల న టు్ కొతు ణెలంగణ 

భుయ్ులఔు ధయయమం జభథగేలా సఽనరంకోయు్  భాజీ రదయన ధయయమభూభథి జల్స్ యంఛా ఆధాయయంలల 
ధయయమ తుుణుల ఔతటీతు ఏభాటు ఙయరయు. ఈ ఔతటీ.. కోయు్  తీయుాలనఽ, యయధ అంరలనఽ క్షుణింగ 
భథశీయౌంచి భజాయంఖంలలతు 16వ అదిఔయణం రకయం ఔ భష్రంలలతు ఔ తృర ంతంలల ఉథయ యగలలో   
భథజభేాషనఽో  ఔయౌాంచడయతుకి అవకశం లయదతు ణయయౌాంథి. ఈ యషమంలల భజాయంగతుి సవభథంచడయతుకి 

ఔడయ యలుకదతు ఖతంలల గోలక్ధయథ్ కేసఽలల సఽనరంకోయు్  ఇచిాన తీయుానఽ ఉదహభథంచింథి. ఇందఽఔు 
రణయయభాిమంగ జిలాో , డియజన్, ణయలుక సి బలలో , తృర ంతీమ కభయలమాలలో  సఫాభథిధేట్ ఉథయ యగలఔు 
సి తుఔంగ ఉథయ యఖ తుమాభకలు జయగలతు యంఛా ఔతటీ సాచించింథి. సి తుఔంగ జభథగే ఉథయ యఖ 

తుమాభకలఔు ఔడయ భష్రం తోతిం నఽంచి తోృ టీ డొచఽా కతూ సి తుఔ అబయయుి లయ ఎఔుువగ దయకాసఽి  
ఙయసఽఔుంటాయతూ యంఛా ఔతట ీనేభ ుంథి. సఽనరంకోయు్  తీయుా, యంఛా ఔతటీ తుయేథిఔ ఆదయయంగ సఫ  ఔయ 
భష్రంలల ణెలంగణ యక్షణల అభలు జయఖవతు ణెలంగణ ఉథయ యఖులు, యథయయయుి లు రణయయఔ భష్ర సధన 

కోసం ఉదయభం నడితృయు. 
భుల్కీ యదల్స సకరభబే 
1970 డిల ంఫర్ 9న ఆంధరరథయశ్ ళ ైకోయు్  రదయన ధయయమభూభథి జల్స్ కొభయమయ ఆధాయయంలలతు 

భుఖుా యు ధయయమభూయుి లణో ఔడిన పుల్ ఫ ంచ్... ‘సఽనరంకోయు్  తీయుా రకయం తోక్ ఎంతృో బఫ ంట్ 

మాక్్లలతు ల క్షన్ 3నఽ కొటి్యేలంథి కఫటి్  ఆ చట్ం అభలలో కి భఔభుందఽ ఉని భుయ్ు యౄల్స 
మతయతథంగ అభలవుణయబ. భుయ్ు యౄల్స సఔరభఫే’ అతు తీయుాతుచిాంథి. 1949 నవంఫర్ 1న 

జాభట ఙయలన భెఖుయలయషన్సలలతు తుఫంధనలతూి అభలలో  ఉధయిమధే పాయంఙయలతు నేభ ుంథ.ి థీంణో 
ఖతంలల యలలో డి రబుతాం ఇచిాన సయుుయలయుో  యదేమాయబ. 1955లల ఫూయుా ల భభఔిష్టణ భవు 
రబుతాం ఇచిాన జీయో ఙెలోదతు తీయుాలల నేభ ుధయియు. ఈ తీయుాణో గెజిట డ్ ఉథయ యఖులఔు ఔడయ 
భథజభేాషనఽో  వభథింజేమాయౌస ఉంటుంథి.  
1972 ఫరవభథ 14న ఆంధరరథయశ్ ళ ైకోయు్  అబదఽఖుయు జడపజల ధభమసనంలల (ఒఫుల్ భెడిి , కొండయ 
భాధవ భెడిి , కొండమయ, ఏడపయ భెడిి , శీరభభులు) ఫ జాభథటీ జడపజలు భుయ్ు తుఫంధనలు ఙెలోవతు 
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తీయుాతుఙయాయు. ఈ ఫ ంచ్లల ఉని జల్స్ భాధవభెడిి  భుయ్ు యౄల్స సఔరభఫే అతు యడిగ తీయుాతుసాి  

నలుఖుభథ జడపజలణో యపేథింఙయయు. ఈ తీయుా వఙయాధయటికి అాటి భుకయభంతిర నయ నయలంహాభవు సఽనరం 
కోయు్ ఔు అనాలు ఙయరయు. 
సఽనరంకోయు్  రదయన ధయయమభూభథి జల్స్ లకిర ఆధాయయంలల అబదఽఖుయు ధయయమభూయుి ల ధభమసనం ఈ 

అనాలునఽ యఙయభథంచి  

1972 అకో్ ఫర్ 3న భుయ్ు తుఫంధనలు సఔరభఫేనతు తేథి తీయుా ఙెనాంథి. ళ ైకోయు్  ధయయమభూభథి 
కొభయమయ ఇచిాన తీయుానఽ కభయు ఙయలంథి. సఽనరంకోయు్  ఇచిాన తీయుాలలో  ఇథయ చివభథథి. థీతున  ైఎలాంటి 
అనాలు ఉండదఽ.  
 సఽనరం కోయు్  తీయుా భయవసనంగ జెై ఆంధర ఉదయభం తృర యంబఫ  ంథి. ఆ తభాత భష్రంలల భష్రతి 

తృలన యదింఙయయు. రదయతు ఇంథిభగందీ ఆయు సాణయర ల థకతుి రయేశన టా్ యు. థీతు అభలు కోసం 
1975లల పాయత భజాయంఖంలలతు 371వ అదిఔయణనఽ సవభథంచి  ఉథయ యఖులఔు ఉండయయౌసన అయహతలనఽ, 
సి తుఔతనఽ తుభేేశసాి  భష్రతి ఉతియుాలు జాభట ఙయరయు. థీతు థయాభ అంతఔుభుందఽని భుయ్ు 
తుఫంధనలు, సఽనరంకోయు్  తీయుా, తృర ంతీమ ఔతటీ అతూి యద్దమాయబ!! 
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భుయ్ు తుమభాలు - ూభాభలు 
‘భన ఉథయ యగలు భనఔు కయయౌ’ ఇథి రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర డిభాండ్ తుధయథయలలో  అతి భుకయఫ  ంథి. 

ఈ తుధయదం తునితోని ుటి్ంథి కదఽ, అసఫ్ జాళీల కలంలల ళ ైదభఫాద్ సంసి నంలల అాటి 

రదయతు సలార్జంగ్ సంసుయణల నఽంచి 2014 ణెలంగణ భష్రం ఏభాటు వయఔు రతి అంశం భుయ్ు 

తుమభాలణో భుడిడి ఉంటుంథి. యటి ఉలోంగనలయ భుకయ కయణంగ రణయయఔ భష్ర ఆకంక్ష ఏయాడింథి. 

తభాత 1969లల ఉదయభం తృర యంబఫ  ంథి. సి తుఔులకే ఉథయ యగలు ఔయౌాంఙయలతు అందఽఔు రణయయఔ భష్ర 

సధన ఔుటే శయణయభతు.. ఆ థిశగ తోృ భటం ఙయల ణెలంగణ భష్ట్ ర తుి సదించఽఔుధయిం. 

భుయ్ున  ైఅవగహన ఏయాడిణయ ణెలంగణ ఉదయభాతుకి సంఫందించి రతి అంశం అయిభవుతేంథి. భజులు 
ఇతయ భజాయలనఽ జబంచినుాడె.. ఆమా తృర ంణయలలో  తభ యళో్నఽ ఉనిత ఉథయ యగలలో  తుమతసి యు. 
ఉథయహయణఔు ఓయంఖజేఫు ఔుతబ్ ష్టళీల నఽంచి గోలగుండ భజాయతుి (ళ ైదభఫాద్ సంసి ధయతుి) 

జబంచినుాడె ఇఔుడ ఉతియ పాయత థయరతుకి ఙెంథిన వయఔుి లనఽ భథతృలన ఫాధయతలలో  
తుమతంఙయడె. థయంణో సి తుఔులు.. ణయభు భబ తృలనలల ఉధయిభధే అసంతిని కి ఖుయమాయయు.  
సలార్ జంగ్.. 

1853లల సలార్జంగ్ (తొర్ తేయబ్ అయ్ కాన్) రదయన భంతిరగ తుమతతేడబేయధయటికి ళ ైదభఫాద్ 

సంసి నం యతుయ ఆభథిఔ భథలితితు ఎదఽభ ుంటోంథి. ఇలాంట ిభథలితేలలో  సలార్జంగ్ అధేఔ 

సంసుయణలు ఙయటా్ యు. భథతృలన, భెయనాయ, యదయ, తోృ య్స్,  ధయయమ తోదల ైన సంసుయణలఔు శీరకయం 
చఽటా్ డె. అయ్ఖఢ్ మూతువభథసట ీవయవసి ఔుడెైన సర్ సమయద్ అహమద్కాన్, అతొనఽథీేన్ కాన్లనఽ 
తనఔు సలహాథయయులుగ తుమతంచఽఔుధయిడె. సర్ సమయద్ అహమద్ కాన్ అయ్ఖఢ్ మూతువభథసటీలల 
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‘ల ైంటిక్ స ల ైటీ’తు ఏభాటు ఙయల.. తృరాతయ యజాఞ ధయతుి ఉయౄే  పాషలలకి తయుజ భా ఙయబంచి అఔుడి 
యథయయయుి లఔు అంథింఙయడె. అఔుడ రసి ైసంకేతిఔ భథజాఞ ధయతుి తృ ంథిన యథయయయుి లు సభయింగ 
తుఙయసి యధ ేఅహమద్ కాన్ సలహా ఫేయఔు యభథతు సలార్జంగ్ ళ ైదభఫాద్ సంసి నంలల ఉనిత 

ఉథయ యగలలో  తుమతంఙయడె. సి తుకేతయులు ఉథయ యగలు తృ ందడంన ై సి తుఔులలో  అసంతిని   భభథంత 

న భథగథంథ.ి   

విదాే సంసీయణలు.. 
సలార్జంగ్ 1855లల థయయుల్ ఉల్ ఉలమ్ ఆంఖో తృఠరలనఽ సి నంఙయడె. 1873లల భదయస ఇ 

ఆయౌమ తృఠరలనఽ నయఫుల నలోల (ధమఫుల్స) యదయ కోసం ఏభాటు ఙయరడె. భచఔుటుంఫంలలతు 

నలోల కోసం భదయస ఇ ఐజా అధే తృఠరలనఽ 1978లల సి నంఙయడె. 1870లల లటీ ళ ైసాుల్, 

1872లల ఙయదర్గట్ ళ ైసాుల్ ఏభాటమాయబ. తోక్ వర్ు్ రకఔు సంకేతిఔ తుుణులనఽ 
అంథించడం కోసం 1870లల ఇంజతూభథంగ్ ఔమలరలనఽ  సి నంఙయయు.  
భానవ వనయుల కొయత్... 

సలార్ జంగ్  భథతృలన సంసుయణలు ఙయటా్ డె. 1855లల తోదటిసభథ ట రజభట ఏభాటు ఙయల 
ఖుణయిథయయుల సి నంలల యేతనంన ై తుఙయలే ణయలుక్థయయోనఽ, ఇతయ ఉథయ యఖులనఽ తుమతంఙయడె. 1865లల 
‘జిలాఫంథ’ి యదయనం రయేశన టా్ డె. థీతు రకయం భజాయతుి 4 సఽఫాలుగ, 17 జిలాో లుగ యబజింఙయడె. 
రతి జిలాో ఔు అవాల్ ణయలక్థయర్నఽ, అతతు సహామాయిం థయముం ణయలక్థయయుో , సోముం ణయలుక్ 

థయయుో , తహశీలాే యోనఽ ఏభాటు ఙయరడె. ఇలాంటి సందయభంలల భెయనాయణోతృటు జుయడపఱమల్, హ ం, యదయ 
తోదల ైన యయధ యంగలలో  ఉథయ యగలనఽ బభటి ఙయమడయతుకి ఉతియ పాయత థయశం నఽంచి భుకయంగ అయ్ఖఢ్ 

మూతువభథసట ీనఽంచి ఎఔుువ భంథితు తీసఽఔుధయియు. ఆ యధంగ 1868 ధయటికే అతుి 

డితృయు్ ఫ ంటులలో  ధయన్భుయ్ులు యధఽలలో  ఙయభయు. అుాడె ఎలాంటి భుయ్ు తుఫంధనలు లయఔతోృ వడంణో 
డితృర్టఫ ంట్ ళ డ్లుగ ఉని ధయన్భుయ్ులు కొతి తోృ సఽ్ లు సిఱ్ంచి తభ తృర ంణయతుకి ఙెంథిన యభథతు 

ఉథయ యగలలో  తుమతంఙయయు. ఉతిభథి నఽంచి వచిాన ధయన్ భుయ్ులు సి తుఔుల తొద ఆదితయం 
ఙెలాబంచటం తోదలు న టా్ యు. ధయన్భుయ్ుల ఆదితయ దయయణిణో జతొంథయయుో , థయశ్భుఖ్లు, భజ 

ఔుటుంఫ సబుయలు ఆతమనానయతఔు లలనమాయయు. ఉతియ పాయత థయశ భులో ం, దఔున్ భులో ంల 

సంసుితేలలో  ఙయలా వయణయయసలుండయయ. 

ఉయదద నఽ వేతిమేకరంచిన సలార్జంగ్.. 

ఉతియ పాయతథయశంలల 1830 ధయటికే అదికయ పాష భథిమన్ నఽంచి ఉయౄే కి భాభథంథి. కతూ ఇఔుడ 

భథిమన్ అదికయ పాషగ ఉండయథి. తృత దధతి టో గౌయవం ఉని థియన్ తోదటి సలార్జంగ్ ధయన్
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భుయ్ులు తభ సంసుితితు ఔలుఱతం ఙయసఽి ధయియతు పాయంచి యభథ ఆదితయ దయయణితు వయతిభేకింఙయడె. 
1868 నఽంచి ధయన్భుయ్ులనఽ ఉథయ యగలలో  తుమతంచవదేతు ఆథయరలు జాభట ఙయరడె. ఔయేళ్ ధయన్
భుయ్ులనఽ తీసఽకోయయౌస వలేి  తన అనఽభతి తీసఽకొతు తుమతంఙయలతు 1882లల రఔటన ఙయరడె.  
1868 తభాత సాుళ్ైో  సి నంచి ఇంగథోష్ భాధయభంలల ఫో ధనఔు అనఽభతిఙయాడె. లకింథయర ఫాద్లల 
కిరల్మన్ సాుళో్ఔు అనఽభతితుచిా, తోృర తసళ ంఙయడె. 1883లల సలార్జంగ్ భయణింఙయడె.  సలర్ 

జంగ్ కొడెఔు భెండయ  సలార్ జంగ్ రదయతుగ ఫాధయతలు ఙయటా్ డె. 
అధ్కయ ఫాషగ ఉయదద  

సలార్జంగ్ భయణింఙయధయటికి ఆభో తుజాం భజు తొర్ భహఫూబ్ అయ్ కాన్ ఫ  నర్. కఫటి్ 18 ఏళ్ైో  

తుండిన తభాత 1884 ఫరవభథ 5న భహఫూబ్ అయ్ కాన్ అదికభతుి లాఔభథంఙయడె. అథయ భోజున భెండయ  
సలార్జంగ్ రదయనభంతిరగ తుమతతేడమాయడె. భెండయ  సలార్జంగ్, తొర్ భహఫూబ్ అయ్ కాన్ 

ఔయౌల చదఽవుఔుధయియు. యయు భంచి తతరే లు. భెండయ  సలార్జంగ్ఔు, ధయన్భుయ్ులఔు లేిహం 
ఉండటంణో 1884లల భథిమన్ సి నంలల ఉయౄే నఽ అదికయ పాషగ రయేశన టా్ డె. భెండయళో్లల అతుి 

యపాగలలో  థీతుి అభలుభథఙయడె. థీంణో ఉతియ పాయత థయశం నఽంచి భులో ంలు ఎఔుువ సంకయలల 
ళ ైదభఫాద్ సంసి ధయతుకి వఙయాయు.  
మరండో  సలార్జంగ్ మజీనాభా 
1884-1886 భధయ తుజాం భజు తొర్ భహఫూబ్ అయ్ కాన్ భుయ్ు తుఫంధనలనఽ భభథంత ఔఠథనం 
ఙయసాి  ఎాటిఔుాడా పభమధయలు జాభటఙయరడె. కతూ భెండయ  సలార్జంగ్ యటితు తుయోక్షయం ఙయసాి  

వఙయాడె. 1884లల జభథగథన తోదటి ళ ైదభఫాద్ లయల్ సభటాల స్ భటక్షలల ల ల క్్ అబన జాతణయనఽ 
భహఫూబ్ అయ్ కాన్ భథశీయౌంఙయడె. భుయ్ులు 246, ధయన్భుయ్ులు 230 భంథి అంటే 52:48 

తుషాతిిలల ఎంనఔమాయయు. కతూ యభథ యేతధయలు భాతరం 42:58  తుషాతిిలలో  ఉధయిబ. ధయన్భుయ్ులలో   
ఉతియ పాయత థయశం నఽంచి 97 భంథి, ఫొ ంఫాబ భషరటం నఽంచి 36 భంథ,ి 31 భంథి ఇతయ థయశసఽి లు 
(24 ముభోనమనఽో , 7 ఇతయ థయశసఽి లు) ఎంనఔమాయయు. అథయయధంగ కింథ ిసి బ ఉథయ యఖుల జాతణయనఽ 
ఔడయ భథశీయౌంచిన తుజాం భజు అందఽలల 274 భంథి భుయ్ులు, 147 భంథి ధయన్భుయ్ులు అంటే 
65:35 తుషాతిిలల ఉనిాటికీ..  యభథ జీతబణయయలు భాతరం 37:63 తుషాతిిలల ఉధయిమతు 

ఖభతుంఙయడె. అతుి యంగలలో  ధయన్భుయ్ుల ఆదితయం ఙెలాభణి అబంథి. అాటికే భజునఽ భెండయ  
సలార్జంగ్ గౌయయంచటం లయదతు భజ ఔుటుంతెఔులు కోంణో ఉధయియు. థయతుకి ణోడె భుయ్ు 
తుఫంధనలనఽ ఉలోఘ ంచిన కయణంణో భజు భెండయ  సలార్జంగ్నఽ 1887లల భజీధయభా ఙయబంఙయడె. 
ెమిగిన నాన్భుల్కీల సంఖ్ే.. 
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కొతుి భోజుల వయఔు రదయతు ఫాధయతలనఽ భజే తుయాభథింఙయడె. తభాత థియన్గ 1888లల అసమన్జా 
ఫాధయతలు లాఔభథంఙయడె. అతడె ఔడయ ధయన్భుయ్ులు ఉథయ యగలలో కి భఔుండయ ఉండటాతుి 

తులువభథంచడంలల యపలభమాయడె. 1886-1894 భధయకలంలల లయల్ సభటాల స్ ఉథయ యగల సంకయ 
ఔటినియ భెటుో  న భథగథంథి. థయంణో తృటు ధయన్భుయ్ుల సంకయ 48 రతం నఽంచి 66 రతం అబంథి. 12 

ఏళ్ైో  ఇఔుడ సభటాస్ ఙయలేి  యళో్ నలోలు భుయ్ులు అవుణయయధే తుఫంధనణో యభథ సంకయ న భథగథంథ.ి  సి తుఔ 

రజలు భాతరం యభథతు ధయన్భుయ్ులుగధే భథఖణింఙయయు. థీతున ై ఆధయటి సి తుఔ తిరఔలు ళ ైదభఫాద్ 

భథకరి్ లాంటియ ధయన్భుయ్ుల ఔట్డపలల రబుతాం యపలఫ  ందతు భరబ. థి భహమథీేన్ అధే ధయన్
భుయ్ులఔు ఙెంథిన తిరఔ తోదటి సలార్జంగ్ కోభథఔ ఫేయకే ఇఔుడికి వచిానటుో  సంతృదకీమాలు 
భలంథి. ఈ ధేథయంలల భుయ్ు భులో ంలఔు, ధయన్భుయ్ు భులో ంలఔు యథయాష్టలు తోదలమాయబ. 

ధయన్భుయ్ు భులో ంలు అహంపావం రదభథశంఙయయయు. ధయన్ భుయ్ులఔు ఙెంథిన ఇలాళ  ఫక్ష్ అధే తిరఔ 

1899లల ఈ యధంగ భలంథి. ‘ళ ైదభఫాద్లల భథతృలధయ ఫాధయతలు అాగథంఙయలంటే ణెయౌయఖల 

భుయ్ుతు ఎఔుడతు యతకయౌ’ అతు రశించింథి. ఇలాంటి అహంపావ చయయల  వలో యథయాష్టలు వఙయాబ. 

తొర్ భహఫూబ్ అయ్ కాన్ కలంలల 4 యకల భుయ్ులు ఉండయయయు. 
1) ఫో న ైడ్ భుయ్ులు 
2) ళ ైదభఫాద్లల జతుమంచిన బూత ుతరే ల ైన భుయ్ులు 
3) 15 ఏళ్ైో  లియ తుయసం ఉని ఇతయ తృర ంణయల నఽంచి వచిాన యభథ నలోలు 
4) 12 ఏళో్ సభటాస్ ూభథి ఙయసఽఔుని ధయన్భుయ్ుల నలోలు  
తుజాం రబుతాం 1887లల తుజాం ఔమలరల ఏభాటు ఙయలంథి. ఇథి తోదటి ఇంగథోష్ తొడిమం ఔమలరల. 

భథయర సఽ యశాయథయయలమాతుకి అనఽఫంధంగ తుఙయలంథి. 20వ శణయఫే తృర యంబంలల భహాభజ కిషన్ 

రసద్ రదయతు అమాయయు. అాటికి ళ ందఽవులలో  యథయయవంతేల సంకయ న భథగథంథి. అాటివయఔు ధయన్
భుయ్ులన  ైభుయ్ు భులో ంలఔు భాతరఫే ఉని అసంతిని  ళ ందఽవులలో నా రఫయౌంథి. థయంణో రదయతు 

భహాభజ కిషన్ రసద్ భుయ్ు తుఫంధనలనఽ భభథంత ఔఠథనతయం ఙయరడె. ళ ైదభఫాద్ సంసి నం, 
గర తొణ తృర ంణయల నఽంచి వచిాన యభథతు ఔడయ భుయ్ులుగధే భథఖణింఙయ యధంగ ఙయరడె. భుయ్ు 
ఉలోంగనలనఽ తుమంతిరంచడయతుకి ఔిఱ ఙయరడె.  
ఉసమతుమా గర డుేభేట్స అసో సభేషన్  

తొర్ భహఫూబ్ అయ్ కాన్ 1911 ఆఖసఽ్ లల భయణింఙయడె. అనంతయం అతతు ఔుభాయుడె తొర్ ఉసమన్ 

అయ్ కాన్ లంహాసనం అదిఱ్ంఙయడె. భజాయంఖ సంసుయణలలో  పాఖంగ 1919లల భుయ్ు పభమధయనఽ జాభట 
ఙయరడె. భుయ్ు తుఫంధనలు భభథంత టిష్ం ఙయరడె.  థీతు రకయం ళ ైదభఫాద్ భష్రంలల జతుమంచిన 
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తృౌయులు, భష్రంలల 15 ఏళ్ైో  తువలంచిన యయు రబుతా ఉథయ యగలు తృ ందడయతుకి అయుహ లు.  
1918 ల న ్ంఫర్ 22న ఉసమతుమా యశాయథయయలమతుి ఏభాటు ఙయసఽి నిటుో  పభమధయ జాభట ఙయరడె.  
ఇఔుడ చథియన తోదటి ఫాయచ్ యథయయయుి లయ 1920 ఉసమతుమా గర డెయబేట్స అసో లబేషన్ ఏభాటు ఙయల 
ణెలంగణలల యథయయయయని  కోసం ఔిఱ ఙయరయు.  
తదనంతయ కలంలల తుజామ్స సఫ జ క్్్ య్గ్ అధే సంసి ఏభాట ైంథి. థీధేి 1935 నఽంచి భుయ్ు య్గ్గ 
వయవహభథంఙయయు. తుజామ్స సులర్ఱప్న ై లండన్లల చదఽవుకొతు అఔుడయ 1926లల స ల ైటీ ఆఫ్ 

మూతుమన్ అండ్ తోృర గెరస్ అధే సంసినఽ సి నంఙయయు. యభే భుయ్ుయ్గ్లల భుకయ ఫాధయతలు ఙయటా్ యు. 
యయు పాయత్ఔు వచిా ఇఔుడి భథలితితు భథశీయౌంచి భుయ్ుయ్గ్లల తృలగా ధయియు. థీతులల భుకయంగ సర్ 

తుజాభత్ జంగ్, అఫుల్ హసన్ సమయద్ అయ్, సమయద్ ఆతెద్ హసన్, జాగటభే యు ఫహదార్ మార్ జంగ్, 

ఉయౄే  తిరఔ ఎడిటర్ తొర్ అఔబర్ అయ్ కాన్ ఉధయియు. యళో్ణో తృటు ఫూయుా ల భభఔిష్టణ భవు, భాడతృటి 
హనఽభంతభవు, భందఽభుల నభథసంఖభవు, జాగటభే ర్ యభన్ ధయమక్, కశీధయథ్ యైదయ, 
దమజాధయముడె భుయ్ుయ్గ్లల చఽయుకైెన తృతర తోృ ఱంఙయయు. యభథ రదయన డిభాండ్ ధయన్ భుయ్ులనఽ 
ణొలగథంచి భుయ్ులనఽ ఉథయ యగలలో  తుమతంఙయయౌ.1937లల భుయ్ుయ్గ్లల చీయౌఔ ఏయాడి  ళ ైదభఫాద్ 

నుల్స ఔధానిన్ (1937) ఏభాటుఔు థయభథ తీలంథి. ఇథయ 1938కి లే్ట్ కంగెరస్ అబంథి. భజాయంఖ 

సంసుయణలనఽ సాచించడయతుకి తొర్ ఉసమన్ అయ్ కాన్ థియన్ ఫహదార్ అయవభుదఽ అమయంగర్ 

ఙెైయమన్గ 1937లల ఔతటీ యేరడె. ఈ ఔతటీ తన తుయేథిఔనఽ 1937 జూల ై 19న సభభథాంచింథి. ఇథి 
యయధ సంసుయణలనఽ సాచిసాి , భుయ్ు తుఫంధనలు ఔఠథనంగ అభలు ఙయమాలతు తుయేథిఔలల 
నేభ ుంథి. 
తోృ ల్కస్ చయే 
1948 ల న ్ంఫర్ 17 తోృ య్స్ చయయ అనంతయం జేఎన్ ఙౌధఽభట ధేతితాంలల తయౌటభట రబతాం ఏయాడింథి. 
ఆమన ఔ న నఽి తోృ టుణో యేలాథి భంథి భులో ం ఉథయ యఖులనఽ ఫరి్ ఙయరడె. 16 జిలాో ల ఔల ఔ్యుో , 
ఎలాలు, చీఫ్ ల ఔరటభట, అతుి డితృయు్ ఫ ంట్లల ఉథయ యఖులనఽ ణొలగథంఙయడె. ఙయలాభంథితు జెైమలో  
న టి్ంఙయడె. యభథ సి ధయలలో  భథయర సఽ నఽంచి వచిాన ఆంధర తృర ంతం యభథతు తుమతంఙయడె. థీతుణో 
అాటికే తుయుథయ యఖం న భథగథతోృ వడంణో సి తుఔ ళ ందఽవులు, భులో ంలలో  అసంతిని  న భథగథంథి. 
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ణెలంగణ ఉదయభం.. జేఏలలు.. రజా సంగాల తృతర 
ణెలంగణ ఉదయభం.. రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర ఆకంక్ష.. థయతుి సకయం ఙయసఽకోవడంలలజాబంట్ మాక్షన్ 

ఔతటీ(జేఏల)లు.. రజా సంగాలు, ఉథయ యఖ సంగాలు, యథయయయుి ల తృతర అతుయాచతూమం. 1969 

తోదలు 2014లల రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర తుయణమం యలువడిన దశ వయఔు ఇయ ఎంణో కిరమా శీలఔంగ 

వయవహభథంఙయబ. భజకీమ తృభట్లనఽ ల ైతం ఈ జేఏలలు, రజా సంగాలు రపాయతం ఙయరబ. 

ణెలంగణ భష్ర ఏభాటులల రదయన బూతఔ తోృ ఱంఙయబ. 2009 డిల ంఫర్ 24న ఏయాడిన భజకీమ 

జేఏలకి ధేతితాం వళ ంచి.. సహామ తుభఔయణ, తయౌమన్ భార్ా, భానవ హాయం, సఔల జనఽల 

సఫ మ, సఖయ హాయం, జెైల్బభో, భైెల్భోకో, వంటా యయుా వంటి కయయఔరభాలనఽ యజమవంతంగ 

తుయాళ ంచిన తృ ర  సర్ ఎం.కోదండభం.. ణెలంగణ ఉదయభంలల జేఏలలు, యథయయభథి సంగాలు, ఉథయ యఖ 

సంగాలు, ఇతయ రజా సంగాల తృతరన ై అంథిసఽి ని రణయయఔ యయసం.. 
ణెలంగణ భష్ర ఉదయభంలలతు యయధ దశలలో  అధేఔ సంముఔి కభయచయణ ఔతటీలు (జేఏలలు) ఏయాడి 
ణెలంగణ రజల ఆశలు- ఆకంక్షల సాూభథిగ తోృ భడయబ. ణెలంగణఔు నథీజలాలు, ఉథయ యగలు, 
యథయయవకరల యషమంలల అధయయమం జయఖడం, భష్ర ఆథయమాతుి ంనణీ ఙయసఽకోవడంలల యవక్షలు, 
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పాభట సి బలల బూ ఆఔరభణలు, సంసుితిఔ దఽభఔరభణ, ణెలంగణ రజల టో చినిచాు, ఇతయ 

ఆదితయ దయయణుల కయణంగ రణయయఔ భష్రం సదించఽకోయలధే తుభథేష్ లక్షయంణో జేఏలలు ఏయాడయి బ. 

దరఫాే ల చభథతర ఉని ణెలంగణ ఉదయభంలల ణొయౌ నఽంచీ జేఏలలు, రజా సంగాలయ కీలఔ తృతర 
తోృ ఱంఙయబ. 

1969 ఉదయభంలల ల ైతం యటి తృణయర కీలఔం. అాటోో  రణయయఔంగ యథయయభథి, ఉథయ యఖ సంగాలు ఙయలన 

తోృ భటం.. ణెలంగణ తృర ంతంలలతు తఖణయ అతుి వభా లనఽ ణెలంగణ ఉదయభం థిశగ ఔథియౌంచింథి.  
ఎన్జీవోలు.. విదాేయుథ లు.. రజాసమితి..  

ణెలంగణ ఉదయభంలల ఎన్జీయోలు, యథయయయుి లథి గనఫ  న తృతర. 1968లల యథయయయుి లు, ఎన్జీయోలు 
ఔుణయటిన ై తుయౌచి ళ ైదభఫాద్లల నుల్స ఔధానిన్నఽ తుయాళ ంఙయయు. ఈ సదసఽస తభాతి ఔరభంలల 
రజా సతతిగ భాభథంథి. యథయయభథి, ఉథయ యఖ సంగాలు ఇచిాన సాూభథిణో ఏయాడిన రజా సతతి.. 1969 

ఫరవభథలల ణెలంగణ రజా సతతి(టీనఎస్)గ యౄతృ ంథింథి. థీతుకి అాటి కంగెరస్ ధేత ఙెధయిభెడిి  
ధేతితాం వళ ంఙయయు. కంగెరస్ తృభట్ నఽంఙయ ణెలంగణ యదం యతునంచిన లువుయు ధేతలు ఆ తృభట్ 
నఽంచి ఫమటికి వచిా ణెలంగణ రజా సతతిలల ఙయభయు. రజా సతతి ఆధాయయంలల రణయయఔ ణెలంగణ 

ఆకంక్ష థిశగ ఎధమి ఆంథయళ్న కయయఔరభాలు జభథగబ. ణెలంగణ ఉథయ యఖుల సంగం 1969 జూన్ 10న 

సఫ మ తుయాళ ంచింథి. ఙెధయిభెడిి  ధేతితాంలలతు ణెలంగణ రజా సతతి తభాత ఔరభంలల భజకీమ 

తృభట్గ నమోదఽ ఙయసఽఔుంథి. కెైయణయఫాద్ ఉ ఎతుిఔలలో  యజమం సదించింథి. తభాత ఔడయ అథయ 
సాూభథి కొనసగథంచింథి. భుకయంగ 1969 జూన్లల ధయటి రదయతు ఇంథిభగందీ ళ ైదభఫాద్ఔు వచిా 

రణయయఔ ణెలంగణ ఆకంక్షన ై అతేతృర మాలు ణెలుసఽఔుధయియు. అబధయ కంగెరస్ తృభట్ తుయణమంలల ఎలాంటి 
భాయుా ఔతునంచలయదఽ. థయంణో  ణెలంగణ రజా సతతి 1971 తృయోఫ ంట్ ఎతుిఔలలో  ూభథి సి బ 

భజకీమ తృభట్గ తోృ టీ ఙయలంథి. థీతుకి ణెలంగణ తృర ంతంలలతు అతుి వభా లు, యథయయభథి సంగాలు, రజా 
భదేతే లతేంచింథి. ణెలంగణ తృర ంతంలలతు 14 తృయోఫ ంట్ లటోఔు గనఽ 10 సి ధయలలో  టీనఎస్ యజమం 
సదించింథి. తభాత కలంలల ణెలంగణ రజా సతతిలలతు ధయమఔులు తిభథగథ కంగెరస్లల ఙయయడంణో ఆ 

తృభట్ భనఽఖడ సగథంచలయఔతోృబంథి. 
1996.. భుంద్ఽకొచిున ఉద్ేభం 
రణయయఔ ణెలంగణ ఆకంక్ష, ఆ థిశగ భయౌ దశ ఉదయభం 1996లల తోదల ైంథి. థీతుకి రదయన కయణం 
అాటి రబుతాం అనఽసభథంచిన రంచీఔయణ, న ైయైేటీఔయణ యదయధయలయ. ఉతృది ఔలాన, జీవధమతృది, రజల 

సంక్షేభం యంగ రబుతాం నఽంచి అంతగ ఆశంచఔడదతు నేభ ునడం, న ైయైేటు వభా లఔు 
ఙయమూతతుఙయా యధంగ వయహభథంచడం జభథగథంథి. థీంణో అాటికే ణయభు యవక్షఔు ఖుయవుతేధయిభధే 



 
www.vyoma.net 

 

56 
 

పావనలల ఉని ణెలంగణ రజలు.. రబుతాం తీసఽఔుని న ైయైేటీఔయణ యదయధయల వలో ణయభు భభథంత 

యవక్షఔు ఖుయవుణయభతు, యథయయ, ఉతృది అవకరలు సనిగథలుో ణయమతు ఆంథయళ్న ఙెంథయయు. థీతుకి 

భథష్టుయం రణయయఔ ణెలంగణ సధధే అధే అతేతృర మాతుకి వఙయాయు. థీంణో భయౌ దశ ఉదయభం 
తోదల ైంథ.ి ఈ ఔరభంలలనా యథయయయుి లు కీలఔ తృతర వళ ంఙయయు. ణెలంగణ సా్ డెంట్స పరంట్; ణెలంగణ 

యౌఫభేషన్ సా్ డెంట్స ఆయాధైజేషన్ వంటి సంగాలు ఆయయభయంఙయబ.  

భలిద్శలోనా.. రజా సంఘాలే 
భయౌ దశ ణెలంగణ ఉదయభంలలనా రజా సంగాలు, యథయయయుి లు, ఉథయ యఖులు, ఫేదయవులథయ భుకయ 
తృతర అతు ఙెతృాయౌ. ణొలుత 1989లల ణెలంగణ ఇనూభేమషన్ టరస్్ ఏభాటబంథి. థీతు ఆధాయయంలల 
ళ ైదభఫాద్లలతు ఫసంత్ టాకీస్లల పాభట సబ జభథగథంథి. 1969 ఉదయభంలల తృలగా ని ధేతలంణయ ఈ 

సబఔు హాజభైె.. న దే భనఽషేల ాందం, భుయ్ు తుఫంధనలు, యటికి ఆంధర ధేతల అడింఔుల ఖుభథంచి 

చభథాంఙయయు. ఈ చయాలు సభాజంలలతు అతుి వభా లఔు ఙయయడంణో ణెలంగణ ఆకంక్ష భభథంత 

తీవరఫ  ంథి. ఉదయభంలల ల ో  సి బ నఽంచి రతి ఔుయౄ తృలాంచఽకోవడం తృర యంబఫ  ంథి. 1970ల 

తభాత యథయయవకరలు యసిితభమాయబ. భథజభేాషనఽో , ఇతయ కయణయల వలో ఆభథిఔ కోణంలల 
భధయతయఖతి వయాం న భథగథంథి. ఈ వయాం నఽంచి యథయయవంతేల సంకయ న భథగథంథి. థయంణో ణెలంగణ రజలు 
యవక్షఔు ఖుయవుతేని యదయనంన ై భభథంత ఙెైతనయం వచిాంథి. యయంణయ ణెలంగణ ఉదయభంలల 
పాఖసాభులమాయయు. ఔరఫేణయ 1990ల ధయటికి ఈ తృౌయ సంగాలు ఫలడయి బ. భయౌ దశ ఉదయభంలల 
భభథంత కిరమాశీలఔంగ వయవహభథంఙయబ. ణెలంగణ భహా సబ, ణెలంగణ జన సబ, ణెలంగణ ఐఔయ 
యేథిఔ ఇలా ఎధమి సంగాలు ఏయాడయి బ. 

ఒమూ జేఏస ఆధాయేంలో సబ 

ఉసమతుమా మూతువభథసట ీయథయయయుి ల జేఏల ఆధాయయంలల 1993 ఆఖసఽ్ లల చిని భష్ట్ ర ల ఏభాటున ై 
జాతీమ సి బ ల తధయర్నఽ తుయాళ ంఙయయు. ఇందఽలల జాభథజ  భిండెజ్, జల్స్ భాధవ భెడిి , సఽభేందర 
మోహన్ వంటి జాతీమ సి బ భజకీమ, ఫేదయయ వభా ల యయు తృలగా ధయియు. ఆ తభాత 1996లల 
ణెలంగణ జయియౌస్్లు, యచబతల ధేతితాంలలతు తోౄ యం పర్ రడమ్ ఆఫ్ ఎక్సన రషన్ నేయుణో సబ 

జభథగథంథ.ి 1996 నవంఫర్ 1న వయంఖల్లల ణెలంగణ రజా సతతి తుయాళ ంచిన సబ రణయయఔ ణెలంగణ 

ఆకంక్షనఽ రసఽూటం ఙయలంథి. ఈ సబఔు పాభట ఎతేి న రజలు సాచఛందంగ హాజయమాయయు. యసియతుకి 

ణెలంగణ ఉదయభాతుి తృర యంతేంచి, తీవరతయం ఙయమడంలల యయధ ఔమలరలలు, యశాయథయయలమాల 

యథయయయుి ల తృతర ఎంణో ఉంథి. భుకయంగ ఉసమతుమా యశాయథయయలమ యథయయయుి ల జేఏల, కఔతీమ 

యశాయథయయలమ యథయయయుి ల జేఏల ఉదయభాతుి కిరమాశీలఔంగ నడడంలల ఔిఱ ఙయరబ. ణెలంగణ 
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భష్ర సతతి అదిధేత కె.చందరరేకయ భవు ఆభయణ తుభహాయ థీక్షఔు భదేతేగ యథయయభథి జేఏల  
2009లల చలల అల ంతోెకి నలుు ఇచిాంథి. అలాగే 2010 జనవభథలల యథయయభథి జేఏల ఉసమతుమా 
యశాయథయయలమంలల తుయసనఔు రబుతాం అనఽభతి తుభఔభథలేి , ళ ైకోయు్ నఽ ఆశరబంచి పాభట రదయశననఽ 
యజమవంతంగ తుయాళ ంచింథి. ణెలంగణ ఉదయభంలల యథయయయుి లు తోదటి నఽంచీ ఎంణో భుకయఫ  న 

తృతర తోృ ఱంఙయయు. ణెలంగణ భష్ర సధనలల ఎంణో కీరమాశీలంగ వయవహభథంఙయయు.   
టీఆర్ఎస్ ఆవిమావం 
భయౌదశ ణెలంగణ ఉదయభంలల అతయంత రణయయఔ భథణయభం.. ణెలంగణ భష్ర సతతి (టీఆర్ఎస్) 

ఏభాటు. అాటివయఔు రణయయఔ ణెలంగణ ఆకంక్ష థిశగ ఈ తృర ంత రజలు ఙయటి్న అధేఔ ఆంథయళ్న 

కయయఔరభాలనఽ, ఇతయ తుయసనలనఽ రబుణయాలు తభ అదికయంణో అణచియేరబ. ణెలంగణ ఆకంక్షనఽ 
భజయంఖఫదధంగ ణెలతృలధే ఉథయేశంణో అాటివయఔు ణెలుఖుథయశం తృభట్లల ఉని కె.చందరరేకయభవు.. 
రణయయఔ ణెలంగణ అంశఫే ఎజెండయగ 2001లల టీఆర్ఎస్ తృభట్తు ధలకొలాాయు. థీంణో ఉదయభంలల 
భజకీమ రకిరమ తృర యంబఫ  ంథి. అాటి నఽంచి ఏథయ  ఔ యధంగ ఉదయభ కయయఔరభాలు జయఖడం, 
యటిలల యథయయయుి లు, ఫేదయవులు, ధయయమయదఽలు, ఉతృదయయములు.. ఇలా అతుి వభా లు 
భఫేఔభమాయబ. భయౌ దశలల 1990ల నఽంచి 2009 వయఔు యేభేాయుగ ఉదయభ కయయఔరభాలు 
తుయాళ ంచిన వభా లు..  2009లల ఐఔయభవడం ణెలంగణ భష్ర ఆయభభవం థిశగ కీలఔ భథణయభం. 
2009 నవంఫర్ 29 నఽంచి టీఆర్ఎస్ అధయక్షుడె కె.చందరరేకయ భవు ఆభయణ తుభహాయథీక్ష ధేథయంలల 
భయో తృౌయ సంగాల తృతర ణెయన ైకి వచిాంథి. భుకయంగ ఉసమతుమా మూతువభథసట,ీ కఔతీమ 

మూతువభథసట ీయథయయయుి ల ఐఔయ యేథిఔలు కేలఆర్ థీక్షఔు సంఘీపావంగ ఆంథయళ్న కయయఔరభాలు 
తుయాళ ంఙయయు. ఈ ఆంథయళ్న కయయఔరభాలనఽ అణచియేమాలతు అాటి రబుతాం ఉసమతుమా, కఔతీమ 

మూతువభథసటీలలో తు యథయయయుి లన ై ఙయలన లాఠటఙయభటజ, కలుాల కయణంగ సదయయణ రజాతూఔం ల ైతం 
ఉదయభం టో ఆఔభథితేలమాయయు. 
2009 నాటికర తృర ధానేం గుమిుంచిన అతున తృమట్లు 
రణయయఔ ణెలంగణ భష్రం ఏభాటు థిశగ భజకీమ తృభట్లు యతేని రైెలులలో  వయవహభథంఙయబ. 1999 

ఎతుిఔల సభమంలల కకిధయడ నో నభటలల ‘ఔ ఒటు-భెండె భష్ట్ ర లు’ తుధయదం ఙయలన పాయతీమ 

జనణయతృభట్ తభాత ఏకతేతృర మం నేయుణో యనఽఔడెఖు యేలంథ.ి  

2001లల కంగెరస్ వభథుంగ్ ఔతటీ తీభమనం ఔడయ ణెలంగణఔు వయతిభేఔంగధే ఉంథి. ఈ తీభమనం 
అసాష్ంగ ఉంథి. భెండయ  ఎససభటసతు యేమాలతు తీభమనం ఙయల ఎన్డపఏ రబుణయాతుకి రతితృథించింథి. ఇథయ 
సభమంలల కంగెరస్ తృభట్ అదిధయమఔతాం రణయయఔ ణెలంగణ ఆకంక్షనఽ ఖుభథించడం ఖభధయయహం. 2004 
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ఎతుిఔలలో  టీఆర్ఎస్ తృభట్ణో తృ తేి  న టు్ ఔుతు ఎతుిఔలలో  తోృ టీ ఙయలంథి. రణయయఔ ణెలంగణ భష్రం థిశగ 
తేధయితేతృర మాలు వయఔిం ఙయలన భజకీమ తృభట్లు.. 2009 ధయటికి థీతు తృర దయనయం, ఆవశయఔతనఽ 
ఖుభథింఙయబ. 

భుకయంగ ఆ సభమంలల అదికయంలల ఉని కంగెరస్ తృభట్ 2009 ఎతుిఔలనఽ దిఱ్లల న టు్ ఔుతు 

రణయయఔ ణెలంగణ భష్రం ఏభాటుఔు తభఔు అబయంతయం లయదతు ఙెాడంణోతృటు ఈ థిశగ 
భుందఽకెళ్ణయభతు నేభ ుంథి. ణెలుఖుథయశం తృభట్ భాతరం తోదట ినఽంచి ూభథి వయతిభేఔతణో 
వయవహభథంచింథి. 2012 డిల ంఫర్ 28న ఆల్ తృభట్ తొటింగ్లల ణెలంగణఔు భదేతే ణెయౌనధయ.. 
భజకీమంగ భాతరం వయతిభేఔంగ వయవహభథంచింథి. ఎంఐఎం తృభట్ భాతరం తుయణమాతుి కంగెరస్ తృభట్కే 

వథిలయలంథ.ి  

చివభథకి 2014లల తృయోఫ ంట్లల తలుో  రయేశన ట్గ అదికయ, యక్ష సబుయలు భదేతే ణెయౌతృయు! 2014 

ఫరవభథ 18న లలక్సబ, 2014  ఫరవభథ 20న భజయసబలల ఆమోదం తృ ంథిన తలుో నఽ 2014 భాభథా1న 

భష్రతి ఆమోథింఙయయు. దరఫాే ల తోృ భటం పయౌంచి ణెలంగణ రజల ఆకంక్షలఔు అనఽఖుణంగ 2014 

జూన్ 2న ణెలంగణ రణయయఔ భష్రంగ, పాయతథయశంలల 29వ భష్రంగ అవతభథంచింథి!! 
తొృ లిటికల్ జేఏస.. ఇలా: 
ణెలంగణ తృ యౌటిఔల్ జేఏల ఏభాటు ణెలంగణ ఉదయభ ఔరభంలల అతయంత రణయయఔఫ  న భథణయభం. 
కె.చందరరేకయ భవు ఆభయణ తుభహాయ థీక్ష ధేథయంలల డిల ంఫర్ 9, 2009న అాటి కేందర హ ం రక 

భంతిర న.చిదంఫయం ‘ణెలంగణ ఏభాటు థిశగ అవసయఫ  న చయయల రకిరమనఽ తృర యంతేసఽి ధయిం’ అతు 

రఔటింఙయయు. అబణయ డిల ంఫర్ 23 ధయటికి భథలితి తలకిందఽల ైంథి. డిల ంఫర్ 9 రఔటనఔు తేనిఫ  న 

రఔటన యడెదల ైంథి. అతుి తృభట్లనఽ సంరథించిన తభాణయ రణయయఔ ణెలంగణ భష్రం ఏభాటున ై తుయణమం 
తీసఽఔుంటాభతు ఆ రఔటన సభంశం. థీంణో రజలలో  ఆఖరహం న లుో తకింథి. ఆమా తృభట్లలో తు ణెలంగణ 

తృర ంత ధేతలు రజలలో కి యళో్లయతు భథలితి. థీంణో డిల ంఫర్ 24, 2009న అతుి భజకీమ తృభట్ల 

ధేతలంణయ ఔయౌల భజకీమ ఐఔయ యేథిఔ(జేఏల)నఽ ఏభాటు ఙయరయు. ఇథయ ఔరభంలల ణెలంగణ భష్ర 
ఏభాటు - ఆవశయఔతన  ై2010 ఫరవభథ 10న కేందరం ఐదఽఖుయు  సబుయలణో శీర ఔిషణ  ఔతటీతు 

తుమతంచింథి. 
రదయనంగ జేఏల ధేతితాంలల సహామతుభఔయణ, తయౌమన్ భార్ా, సఔల జనఽల సఫ మ చభథతరలల 
తుయౌచితోృ బేలా జభథగబ. ణెలంగణ రణయయఔ ఉదయభ ఔరభంలల ణెలంగణ ఉథయ యఖులు, తృౌయ సంగాలు 
తుయాళ ంచిన ఆంథయళ్న కయయఔరభాలలో .. 2011 ఫరవభథ 17 నఽంచి 16 భోజుల తృటు ఉథయ యఖుల సహామ 

తుభఔయణ; ణెలంగణ జేఏల ఆధాయయంలల 2011 భాభథా 10న తయౌమన్ భార్ా; 2011 ల న ్ంఫర్ 13 
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నఽంచి 42 భోజులతృటు జభథగథన సఔల జనఽల సఫ మ; 2011 ల న ్ంఫర్ 24, 25 ణయథీలలో  సడక్ ఫంద్; 

2012 ల న ్ంఫర్ 30న సఖయ హాయం తుయాహణ భుకయ గటా్ లుగ నేభ ుధొచఽా. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ణెలంగణ ణొయౌదశ ఉదయభం 
తుజాం తుయంఔుశ తృలనలల ఉని ళ ైదభఫాద్ భజాయతుి పాయత మూతుమన్లల యయ్నం ఙయమాలతు కేందర 

రబుతాం సంఔయౌాంచింథి. థీతు కోసం ఆధయటి ఉరదయతు, హ ం భంతిర సభే ర్ వలోబపాయ్ టేల్ యరేష 

ఔిఱ ఙయరయు. ళ ైదభఫాద్ భజయంన ై పాయతల ైనయం ఫేజర్ జనయల్ జె.ఎన్. ఙౌదభథ ధయమఔతాంలల 1948 

ల న ్ంఫర్ 13న ల ైతుఔ చయయ ఙయటి్ంథి. థీతుి ‘ఆభేషన్ తోృ లల’గ వయవహభథసి యు. కలఔరభంలల ఇథ ి

‘తోృ య్స్ చయయ’గ రలథిధ  ఙెంథింథి. పాయత ల ైధయయతుి తులువభథంచలయఔ తుజాం భజు ఉసమన్ అయ్కాన్ 

ఒటతతు అంగటఔభథంఙయడె. 
 1948 ల న ్ంఫర్ 17న ళ ైదభఫాద్ భజయం పాయత్లల యయ్నఫ  ంథి. ల న ్ంఫర్ 18న జె.ఎన్.ఙౌదభథ 
ఆధాయయంలల ళ ైదభఫాద్లల ల ైతుఔ (తలటభట)తృలన తృర యంబఫ  ంథి.1949 డిల ంఫర్ 1 వయఔు తలటభట 
తృలన కొనసగథంథి. ఆ సభమంలలధే ణెలంగణలల ఔభూయతుసఽ్ ల సముధ తోృ భటం ఉధితఫ  ంథి. 
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భథలితేలనఽ చఔుథిదేడయతుకి ఐలఎస్ అదికభథ ఎం.కె.యలలో డి ధయమఔతాంలల ళ ైదభఫాద్లల 
తృౌయతృలననఽ తృర యంతేంఙయయు. నాతన పాయత భజాయంఖం రకయం ళ ైదభఫాద్ భషరటంగ ఏయాడింథి. 
తుజాం భజు తొర్ ఉసమన్ అయ్కాన్ 1950 జనవభథ 26 నఽంచి ళ ైదభఫాద్ భషరట భజ్ రభుఖ్గ 
ఫాధయతలు ఙయటా్ డె. 1956 నవంఫర్ 1న ఆంధరరథయశ్ ఏయాడయ వయఔు తుజాం ఆ దయలల కొనసగడె. 
1952 ఫరవభథలల ళ ైదభఫాద్ భషరటంలల రజాసాభయ రబుతా ఏభాటు కోసం రసనసబ ఎతుిఔలు 
జభథగబ. అతయదిఔ సి ధయలలో  యజమం సదించిన కంగెరస్ తృభట్ 1952 భాభథా 6న రబుణయాతుి ఏభాటు 
ఙయలంథ.ి ఫూయుా ల భభఔిష్టణ భవు భుకయభంతిరగ ఎతుిఔమాయయు. తుజాం భజయంలలతు ణెలుఖు, ఔనిడ, 

భభఠట పాషలు భాటాో డయ రజలుని తృర ంణయలు ళ ైదభఫాద్ భషరట తృలన కిందఔు వఙయాబ. అాటి 
భథయర స్ భషరటంలలతు భమలలభ, కోసి ంధర యయు రణయయఔ భషరటం కోసం  ఉదయతంఙయయు. తృ టి్  శీరభభులు  
 1952 అకో్ ఫర్ 19న భథయర స్లల ఆభయణ తుభహాయ థీక్ష ఙయటా్ యు. 58 భోజుల అనంతయం డిల ంఫర్ 15న 

ఆమన భయణింఙయడె. ఆ సంగటనణో కేందరం థిగథవచిా 1953 అకో్ ఫర్ 1న ఔయౄిలు భజదయతుగ ఆంధర 
భష్ట్ ర తుి ఏభాటు ఙయలంథి. ఆంధరభషరట తోదటి భుకయభంతిరగ టంఖుటృభథ రకశం ఎతుిఔమాయయు. 
ఖవయిర్గ లఎం తిరయేథి తుమతతేలమాయయు.  ణెలుఖు భాటాో డయ తృర ంణయలు కే భషరటంగ ఏయాడయలధే 
డిభాండ్ణో ఆంధర భషరటం నఽంచి ‘యరలాంధర’ ఉదయభం ఊనభథతోృ సఽఔుంథి. ఆంధఽర ల ఈ డిభాండ్నఽ 
యసిితం ఙయమడయతుకి ఔభూయతుసఽ్  తృభట్ యరేష ఔిఱ ఙయలంథి. 
మష్్ ర ల ునమిాబజన కమిషన్  

 ఆధయట ిపాయత రదయతు జవహర్లాల్ ధహౄూ   1953 డిల ంఫర్ 22న భష్ట్ ర ల ునభథాబజన ఔతషన్నఽ 
ఏభాటు ఙయరయు. సమయద్ పజల్ అయ్ అధయక్షులుగ హిదమధయథ్ ఔుంజూర , కె.ఎం. పణిఔుర్ సబుయలుగ 
ఈ ఔతషన్ ఏభాట ైంథి. మదయయి భథలితేలనఽ తుషాక్ష తృతంగ అధయమనం ఙయల పాయత మూతుమన్
లల నాతన భష్ట్ ర ల ఏభాటు ఆవశయఔతనఽ భథశీయౌంఙయలతు ఈ ఔతటీకి తుభేేశంఙయయు.  ఈ ఔతషన్ 1954 

జూన్-జూల ైలలో  ళ ైదభఫాద్నఽ సందభథశంచింథి. ఆంధర భషరటంలల ణెలంగణ తృర ంణయతుి యయ్నం ఙయమడంన ై 
ణెలంగణ రజలలో  ఆంథయళ్న ఉందతు, ణెలంగణ వలస తృర ంతంగ భాయుతేందధే సంకోచం యభథలల 
ఉందతు నేభ ుంథి. ళ ైదభఫాద్ భష్ట్ ర తుి యబజించి ణెలుఖు భాటాో డయ తృర ంతం (ణెలంగణ)నఽ రణయయఔ 

భషరటంగ ఏభాటు ఙయమాలతు సాచించింథి. ఔనిడ తృర ంణయతుి ఫ  సార్లల, భభఠట తృర ంణయతుి ఫొ ంఫాబ 

భషరటంలల ఔలతృలతు తుయేథించింథి. భెండె ణెలుఖు తృర ంణయలనఽ ఔలడం ఆవశయఫ  ణయ 1961లల జభథగే 

రసనసబ ఎతుిఔల తభాత ణెలంగణ రసనసబలలతు 2/3వ వంతే భంథి సబుయల ఆమోదంణో 
ఆందయర లల యయ్నం ఙయమాలతు పజల్ అయ్ ఔతషన్ నేభ ుంథి. 
 ెద్ద  భనఽషుల ంద్ం 
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 భష్ట్ ర ల ునభథాబజన ఔతషన్ తుయేథిఔ అంరలఔు తేనింగ కేందర రబుతాం భుకయంగ కంగెరస్ తృభట్ 
అదిష్ట్ నం ఆంధర, ణెలంగణలనఽ ఔలతృలతు తుయణబంచింథి. ఆంధర, ణెలంగణ కంగెరస్ ధయమఔుల భధయ 
అతేతృర మ పేథయలు, అనఽభాధయల తువితిికి కేందర రబుతాం ఢియో్లలతు ళ ైదభఫాద్ అతితి ఖిహంలల 
1956 ఫరవభథ 20న సభాయేరతుి ఏభాటు ఙయలంథి. థీతుకి ణెలంగణ  నఽంచి ళ ైదభఫాద్ 

భుకయభంతిర ఫూయుా ల భభఔిష్టణ భవు, భంతరే లు కె.య.యంగభెడిి , భభథర ఙెధయిభెడిి , ళ ైదభఫాద్  

కంగెరస్ ఔతటీ అధయక్షుడె జేయ.నయలంఖభవు హాజయమాయయు. ఆధయటి ఆంధర భషరట భుకయభంతిర ఫ జయడ 

గోతృలభెడిి , ఉభుకయభంతిర తూలం సంజీవభెడిి , భషరటభంతిర గౌతే లచాని, ఆంధర భషరట కంగెరస్ ఔతటీ 
అధయక్షుడె అలో భథ సతయధయభమణ భజు తృలగా ధయియు. 14 అంరలణో  యౄతృ ంథించిన ాందంన ై 
ధయమఔులందయౄ సంతకలు ఙయరయు. థీధేి న దే భనఽషేల ాందంగ నలుసి యు. 
 ఈ ాందంలలతు అంరలనఽ భషరట ునర్ వయవలిఔయణ చట్ంలల ఙయభాయు. యరలాంధర  నేయునఽ 
ఔభూయతుసఽ్ లు రతితృథించడం వలో కంగెరస్ యభథకి అథి నచాలయదఽ. పాయత తృయోఫ ంట్ఔు సభభథాంచిన 

భుసబథయ తలుో లల ‘ఆంధర- ణెలంగణ’ భషరటంగ నేయు న టా్ యు. ఈ తలుో నఽ తృయోఫ ంట్ ల ల క్్ ఔతటీకి 

తుయేథింఙయయు. ల ల క్్ ఔతటీ సబుయలన ై ఆంధర ధయమఔులు తృర ఫలయం చాన ‘ఆంధరరథయశ్’ భషరటంగ నేయు 
భాభాయు.  
 1956 నవంఫర్ 1న ళ ైదభఫాద్ భజదయతుగ ఆంధరరథయశ్ అవతభథంచింథి. తూలం సంజీవభెడిి  
భుకయభంతిరగ, లఎం తిరయేథి ఖవయిర్గ తుమతతేలమాయయు.  ఉ భుకయభంతిర దయతు ణెలంగణ 

యభథకి ఇయాలధే అంరతుి తూలం సంజీవభెడిి  టి్ంచఽకోలయదఽ.  న దే భనఽషేల ాంథయతుి ఆథిలలధే 
ఉలోంఘ ంఙయయు.  

 

1969 ఉద్ేభం 
 న దే భనఽషేల ాందంలల ఉలోంగనలు, భుయ్ు తుఫంధనలు అభలు ఙయమఔతోృ వడంణో యథయయ, 
ఉథయ యఖ అవకరలలో  ణెలంగణ యభథకి అధయయమం జభథగథంథి. థీంణో ఆంధర ధయమఔుల తృలనన ై 
ణెలంగణలల అసంతిని  తోదల ైంథి. ణెలంగణ సి తుఔత (భుయ్ు) తుఫంధననఽ 12 నఽంచి 4 

సంవతసభలఔు తగథాంచడంణో ణెలంగణ మువఔులు తుభశ ఙెంథయయు. ణెలంగణ యథయయసంసిలలో  ఆంథయళ్న 

ఙెలభేగథంథ.ి ఈ ధేథయంలల రణయయఔ ణెలంగణ ఉదయభం తోట్తోదట తృలాంచ (కభమం జిలాో )లల 1969 

జనవభథలల తృర యంబఫ  ంథి. జనవభథ 19 ధయటికి ఆంథయళ్న తీవరఫ  ంథి. ఆ భోజే 17 భంథ ిణెలంగణ 

యథయయయుి లు తోృ య్స్ తటాలు తగథయౌ గమాలతృలమాయయు. థీంణో ఉసమతుమా మూతువభథసట ీయథయయయుి లు 
ఉదయభాతుి ఉధితం ఙయరయు. అదికయ తృభట్ సబుయడె కొండయ లక్షమణ్ ఫాూజీ తన భంతిర దయకి 
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భజీధయభా ఙయల ఉదయభాతుకి భదేతే రఔటింఙయయు. భదధమమహన్, భయోౌకయుజ న్, ుయౌయయని వంటి 
యథయయభథి ధయమఔులు ఉదయభంలల చఽయుగా  తృలగా ధయియు. ఉదయభాతుి ఉధితం ఙయమడయతుకి 1969 

ఫరవభథ 28న ఎ.భదధమమహన్ ఔతూానర్గ ‘ణెలంగణ రజా సతతి (టీనఎస్)’ ఏయాడింథి. ఇథి 1970 

డిల ంఫర్లల భజకీమ తృభట్గ భాభథంథి. థీతుకి భభథర ఙెధయిభెడిి  అధయక్షుడిగ ఎతుిఔమాయయు. 
 1969లల ణెలంగణ ఉదయభ యౄం ళ ంసతమఔంగ భాభథంథ.ి ఈ తోృ భటంలల 370 భంథి యథయయయుి లు 
తోృ య్స్ కలుాలఔు ఫలమాయయు. సఽభాయు 70,000 భంథితు అభెస్్ ఙయరయు. ఆధయటి భుకయభంతిర కసఽ 
ఫరహామనందభెడిి  తీవర అణచియేత చయయలఔు తృలాడయి డె. రదయనభంతిర ఇంథిభగందీ జోఔయం ఙయసఽకొతు 

1969 ఏనరల్ 11న తృయోఫ ంట్లల ‘8 సాణయర ల థకతుి’ రఔటింఙయయు. ణెలంగణ రజల సభసయల 

భథష్టుభతుకి ఈ థఔంలల  ఐదఽ ఉనిత సి బ ఔతటీలనఽ ఏభాటు ఙయరయు.అయ.. 

 1. ణెలంగణ తఖులు తుధఽల తుభధ యణ ఔతటీ 
 2. ణెలంగణ అతేవిథిధ  ఔతటీ 
 3. రణయయక అభలు యయయేక్షణ ఔతట ీ

 4. ణెలంగణ రజల యక్షణన ై సఽనరంకోయు్  ధయయమభూభథిణో ఏభాట ైన ఔతట ీ

 5. రబుతా ఉథయ యఖుల సభసయలనఽ భథషుభథంఙయ ఔతటీ 
 ణెలంగణ సభాజం ఈ 8 సాణయర ల థకతుకి సంతిని  ఙెందఔ ఉదయభాతుి కొనసగథంచింథి. 
ఉదయభాతుి అదఽు ఙయమడయతుకి 1969 జూన్ 4న  ల ైధయయతుి యంఖంలలకి థింఙయయు. జూన్ 10న 

ఉథయ యఖులు రణయయఔ ణెలంగణ కోసం సఫ మ తృర యంతేంఙయయు. ణెలంగణలలతు యథయయలమాలు వయుసగ 9 

ధలలతృటు ణెయుచఽకోలయదఽ. కేందర, భషరట రబుణయాలు తీవర అణచియేత చయయలఔు తృలాడడంణో ఉదయభం 
ఆగథతోృబంథి.  అబధయ 1971లల జభథగథన తృయోఫ ంట్ ఎతుిఔలలో  ణెలంగణ రజలు తభ ఆకంక్షనఽ 
ఙయటాయు. భభథర ఙెధయిభెడిి  ధయమఔతాంలల టీనఎస్ తృభట్ (తృయ ఖుయుి ) 10 తృయోఫ ంట్ సి ధయలలో  యజమం 
సదించింథి. కతూ ఆధయడె ణెలంగణ ఔల సకయం కలయదఽ. చివయఔు 2014 జూన్ 2న  29వ భషరటంగ 
ణెలంగణ ఆయయభయంచింథి. 

 

న దే భనఽషేల ాందం 
ళ ైదభఫాద్ లే్ట్గ ఉని ణెలంగణ తృర ంణయతుి యరలాంధరలల యయ్నం ఙయలే సభమంలల ణెలంగణ 

తృర ంతజలఔు బభోస ఔయౌాసాి  అాటి కేందర రబుతాం యౄతృ ంథించినథయ న దే భనఽషేల ాందం. 

అబణయ థీతు అభలలో  ఎధమి ఉలోంగనలు, భభెధమి ఆటుతోృ టుో . థయంణో ణెలంగణ తృర ంణయతుకి ధయయమం 
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జయఖలయదఽ. పయౌతంగ ణెలంగణ తృర ంత రజలలో  రణయయఔ ణెలంగణ భష్ర ఆకంక్ష ఫలలనేతఫ  ంథి. ఈ 

ధేథయంలల న దే భనఽషేల ాందం ూభాభలు, అభలలో  లలతృలన ై ణెలంగణ తోక్ సభటాస్ 

ఔతషన్ లలఫస్ ఔతటీ సబుయలు, ఖూర ప్-1 లలఫస్ ఔతటీ ఙెైయమన్ తృ ర  సర్ కోదండభం అంథిసఽి ని 

రణయయఔ యయసం.. 
భూలం.. ‘భుల్కీ’ అభలోు  లోతృలే! 
ఔ యధంగ న దే భనఽషేల ాంథయతుకి భూలం భుయ్ు తుఫంధనల అభలు సభథగా  
జయఖఔతోృ వడంలలధే ఉందతు ఙెతృ ాచఽా. యట ిఅభలలో  లలతృల కయణంగ ణెలంగణ తృర ంత రజలఔు 
అధయయమం జయుఖుణోందధే ఆంథయళ్నణోధే భుయ్ు ఉదయభాలు జభథగబ. 1948 ల న ్ంఫర్లల తోృ య్స్ చయయ 
థయాభ తుజాం భజయఫ  న ళ ైదభఫాద్, పాయతథయశంలల పాఖఫ  ంథి. 1952లల సయాతిరఔ ఎతుిఔల తభాత 

ళ ైదభఫాద్ భష్రంలల ఫూయుా ల భభఔిష్టణ భవు సయథయంలల తోదటి రజా రబుతాం ఏయాడింథి. 1948-

52 భధయ ధయలుగేళో్ కలంలల ఫమటి నఽంచి వచిానయభే భథతృలన సగథంఙయయు. ఫమటి నఽంచి వచిాన 

అదికయులు సి తుఔుల టో అనఽచితంగ రవభథించడంణో.. సి తుకేతయ ఉథయ యఖుల టో సి తుఔులలో  వయతిభేఔత 

న భథగథ, 1952 ధయటికే భుయ్ు ఉదయభం తోదల ైంథ.ి భభోయైు 1953లల కేందర రబుతాం జల్స్ ఎస్ 

పజల్ అయ్ సయథయంలల భష్ట్ ర ల ునభథాబజన ఔతషన్(ఎససభటస)నఽ తుమతంచింథి. పాష్ట తృర తిథిఔన 

భష్ట్ ర ల ునభథాబజననఽ లతౄయుస ఙయమడయతుకి ఈ ఔతషన్నఽ ఏభాటు ఙయరయు. పజల్ అయ్ ఔతటీ 
ణెలంగణలలతు లు తృర ంణయలలో  యయటించినుాడె రజలు తభ అలితాం, ణెలంగణ యనఽఔఫాటుతనంన  ై
ఆంథయళ్న యయౌఫుఙయాయు. అంణయకఔుండయ రణయయఔ భష్ర ఆకంక్షనా ఫలంగ యతునంఙయయు. యటతుింటితూ 

నమోదఽ ఙయసఽఔుని ఔతటీ 1961 వయఔ యయ్నం వదేంటృ తుయేథిఔలల కొతుి కీలఔ లతౄయుసలు 
ఙయలంథ.ి  

పజల్ అల్క కమిటీ.. హ ైద్మఫాద్ సల్ట్ రత్యేక రసు వన 

పజల్ అయ్ ఔతటీ ఙయలన లతౄయుసలలో  భుకయఫ  ంథి.. ళ ైదభఫాద్ భష్ర రణయయఔ రసి వన. తభ 

తుయేథిఔలలతు 359 నఽంచి 393వ నేభ వయఔు ళ ైదభఫాద్ భష్రం ఖుభథంచి ఈ ఔతటీ రణయయఔంగ 
రసి యంచింథి. యరలాంధరలల ళ ైదభఫాద్ భష్రం యయ్నం జభథగథణయ అథి ఇష్ూయాఔంగ, సాచఛందంగ 
జయగలతు నేభ ుంథి. యయ్నంన ై ణెలంగణలల అాటికీ సాష్ఫ  న అతేతృర మాలు లయవతు, అథయ సభమంలల 
ఆంధర తృర ంత యసఽల ఆదితయంన ై ఆంథయళ్న ఔడయ కొనసఖుణోందతు ణెయౌనంథి. ఆందయర ణో ఔయౌలేి  
సభానఫ  న రతితిి ఇవాఔుండయ చినిచాు చాసి యతు, ణెలంగణ తృర ంతం వలస తృర ంతంగ 
తగథయౌతోృ తేందధే ఆంథయళ్న ణెలంగణ రజలలో  ఉందతు నేభ ుంథి. కఫటి్  ణొందయతృటు చయయగ యయ్నం 
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ఙయమడం సభథకదతు సాష్ం ఙయలంథి. అంణయకఔుండయ 1961 వయఔు ణెలంగణ తృర ంతం రణయయఔ భష్రంగ 
ఉండయలతు, 1961 ఎతుిఔల తభాత అల ంతోెలల భూడింట భెండె వంతేల ఫ జాభథటీ సబుయలు 
ఆమోథిలేిధ ేయయ్నం ఙయమాలతు పజల్ అయ్ ఔతటీ తన తుయేథిఔలల సాష్ంగ నేభ ుంథి. శీరఫాగ్ డంఫడిఔ, 

మూకేలలతు సుటాో ండ్ల తయహాలల ఫలవంతంగ యయ్నం ఙయయొదేతు రతయక్ష తుదయశధయలణో 
యయకాయతుంచింథి. ఇథయ ఔరభంలల అతుి తృర ంణయల తుయణమాలనఽ సతొక్షింఙయందఽఔు అుాడె జాతీమ 

సి బలల జవహర్లాల్ ధహౄూ  ధేతితాంలల ఏభాట ైన ఔతట ీఔడయ యయ్ధయతుి వయతిభేకించింథి. కతూ 

1956 ఎతుిఔలనఽ దిఱ్లల న టు్ ఔుని కొందయు ఆంధర తృర ంత ధేతలు.. 1955లలధ ేణెలంగణ తృర ంణయతుి 

యయ్నం ఙయలే థిశగ జాతీమ సి బలల తిిడ ిణెఙయాయు. థీతుి సధయం ఙయసఽఔుధేందఽఔు ణయభు ణెలంగణ 

అతేవిథిధ కి, ఉథయ యగల ఔలానఔు, ణెలంగణ వనయులనఽ ఆ తృర ంణయతుకే యతుయోగథంఙయ యధంగ 
తుఫంధనలు యౄతృ ంథించి అభలు ఙయసి భతు.. భుయ్ు తుఫంధనలు కొనసగథసి భతు, ణెలంగణ యవక్షఔు 
ఖుభథ కఔుండయ చాసి భధే హాతొలణో భుందఽకొఙయాయు.  
ెద్దభనఽషుల ందాతుకర సవయణలు: 
న దే భనఽషేల ాంథయతుకి అాటి రబుతాం కొతుి సవయణలు ఙయలంథి. ఈ ాందం సి నంలల ‘ధమట్ 

ఆన్ లేఫ్ గరి్్ పర్ ణెలంగణ’ నేయుణో 1956 ఆఖసఽ్  సభాయేరలలో  తృయోఫ ంట్లల రయేశన టి్ంథి. ఈ 

సవయణలలో  భుకయఫ  నయ.. ణెలంగణ భటజనల్ కౌతుసల్ సి నంలల ణెలంగణ భటజనల్ ఔతట ీఏభాటు 
ఙయమడం, థయతులల ణెలంగణ తృర ంణయతుకి ఙెంథిన రసనసబుయలంణయ సబుయలుగ ఉండయయౌ.  

మటజనల్ కమిటీ.. కుద్ంచిన అధ్కమలు 
న దే భనఽషేల ాంథయతుకి భాయుాలు ఙయల ణెలంగణ తృర ంత భండయౌ సి నంలల ణెలంగణ తృర ంత 

ఔతటీతు ఏభాటుఙయరయు. భష్రతి ఆమోదంణో 1958 ఫరవభథలల ణెలంగణ భటజనల్ ఔతటీ ఏయాడింథి. 
1958 భాభథాలల ఔతటీ ఏభాటున ై గెజిట్ ధమటికేషన్ యడెదల ైంథి. ఇలా కొతి ఔతటీతు ఏభాటు ఙయలధయ 
ఆ ఔతటీ అదికభలనఽ ఔుథింఙయయు. ఆభథిఔ అంరలణో భుడిడతు లతౄయుసలనఽ భాతరఫే ఔతటీ 
ఙయమవచాతు నేభ ుధయియు. భష్ర రణయయఔఔు సంఫందించి రతితృదనల యషమంలలనా అదికభల 

ఔుథింు జభథగథంథి. అతుిటిఔంటే భుకయంగ భుయ్ు తుఫంధనల యయయేక్షణ ల ైతం ఈ ఔతటీ భథదిలలకి 

తీసఽఔుభలయదఽ. ఉనిత యథయయ యంగతుి ఔడయ ఈ ఔతటీ భథది నఽంచి ణొలగథంఙయయు. యటతుింట ి

కయణంగ ణెలంగణ తృర ంత అతేవిథిధ  కోసం ఏభాట ైన భటజనల్ ఔతటీ కేవలం సలహా భండయౌగధ ే

భాభథతోృబంథి. ఈ ఔతటీ వయవదిలల తోతిం నలుఖుయు అచఽయత్ భెడిి , ఙెధయిభెడిి , హమగటరయఙయభథ, 
ఙ కుభవు ఙెైయమనఽో గ వయవహభథంఙయయు. తోదటి ఙెైయమన్గ అచఽయత్ భెడిి , చివభథ ఙెైయమన్గ ఙ కుభవు 
తుఙయరయు. 
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మిమిత్ అధ్కమలత్ోనా 

ణెలంగణ తృర ంత భటజనల్ ఔతట ీతనఔుని భథతత అదికభలణోధే సధయఫ  నంత ఫేయ ఔిఱ ఙయలంథి. 
భుకయంగ ణెలంగణ రజలు, ఎన్జీయోలు తభ సభసయలు తుయేథించఽకోవడయతుకి ఇథి ఔ యేథిఔగ 
ఉయోఖడింథ.ి అంణయకఔుండయ తూళ్ైో , తృర జెక్్ల యషమంలల రబుతాంణో కొతుి సందభభలలో  
తలడింథ.ి భుయ్ు తుఫంధనల అభలున ై ఎాటిఔుాడె అనఽఖుణఫ  న సాచనలు ఙయలంథ.ి ంచవయి 

రణయయఔలలో  ణెలంగణఔు కేటాబంుల యషమంలలనా సభయింగ వయవహభథంచింథి. అబణయ ఈ 

లతౄయుసలనఽ అాటి రబుతాం టి్ంచఽకోలయదఽ. థీంణో ఔతటీ సబుయలలో ధ ేఅసంతిని  న యుఖుత 

వచిాంథ.ి కధొఔ సందయభంలల ‘అసలు ఫేభు సాతంతర పాయత థయశంలల ఉధయిభా లయథయ భబ 

తృలనలల ఉధయిభా?’ అతు ఔతటీ సబుయలయ ఫళ యంఖంగ యయకాయతుంచడఫే ఈ ఔతటీ యవక్షఔు ఖుభైెన 

తీయుఔు తుదయశనం. ఇలా కలఔరభంలల యథయయభథి ఉదయభాలు ల ైతం ఫలలనేతం అమాయబ. 1968లల ఇయ 

భభథంత ఉధితభమాయబ. ఈ సందయభంలల ల ైతం ఔతట ీసబుయలు ఆ ఉదయభ ధేతలణో ఇలా 
యయకాయతుంఙయయు ‘ఫేం ఏతొ ఙయమలయఔతోృ తేధయిం. తొభే ఉదయభాలణో సదించఽకోండి’! 
అష్ సాత్ర థకం 
1969 ణెలంగణ ఉదయభ ధేథయంలల 1969 ఏనరల్లల కేందర రబుతాం అష్ సాణయర ల థకతుి 

రయేశన టి్ంథ.ి థీతు రకయం ణెలంగణ భటజనల్ ఔతటీ అదికభలనఽ రబుతాం భయో యసిితం ఙయలంథి. 
యథయయ యంఖం, ఔుటీయ, చిని తయహా, పాభట భథశరభలు, భష్ర ఫడెజట్, సి తుఔ భథజభేాషనఽో , ఉతృది ఔలాన 

చయయల యౄఔలానలలనా లతౄయుసలు, యయయేక్షణ అదికభలు ఔట్ఫ డెత ణెలంగణ తృర ంతీమ 

ఔతటీతు టిష్భథచింథి.  
జరై ఆంధర ఉద్ేభంత్ో కనఽభయుగు 
భటజనల్ ఔతటీ అదికభలు యసిితఫ  , ణెలంగణ తృర ంణయతుకి కొంత ఫేలు జయుఖుతేందధే పావన 

తృర థతఔ దశలల ఉనిుాడయ.. 1972 జెై ఆంధర ఉదయభం తోదల ైంథి. ఈ ఔరభంలల ఆంధర ధేతల తిిళో్ 

కయణంగ లక్స తృబంట్ తౄయుమలా ణెయతొథికొచిాంథి. ఈ లక్స తృబంట్ తౄయుమలా కయణంగ 
ణెలంగణ భటజనల్ ఔతటీ సహా.. ణెలంగణఔు ఔయౌాంచిన ఇతయ యక్షణలతూి యదేబతోృమాబ. ఈ 

యధంగ నేయుకే న దే భనఽషేల ాందంగ తగథయౌతోృబంథి. ణెలంగణ తృర ంతంన ై యవక్ష కొనసగథంథి. 
అథయ చివభథకి రణయయఔ భష్ర ఆకంక్ష తీవర యౄం థయలాడయతుకి థయభథ తీలంథి!! 
అబేయుథ లకు సలహా 

న దే భనఽషేల ాందం అంరతుి చథియేటుాడె అబయయుి లు భుకయఫ  న ణయథీలు; లతౄయుసలు, 
ఔతటీలు ఫాగ ఖుయుి ంచఽకోయయౌ. శీరఔిషణ  తథితయ ఔతటీల తుయేథిఔలనఽ చదయయౌ. అథయ యధంగ 
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కె.య.ధయభమణ భలన Study on Regional committee ుసిఔంలల యసిిత సభాఙయయం లతేసఽి ంథ.ి 

హ ైద్మఫాద్ హౌస్ వేద్కగ ంద్ం 
ఆంధర ధయమఔులు ణెలంగణ తృర ంత అతేవిథిధ కి ణయభు అతుి యదయలుగ తుఫంధనల రకయం 
వయవహభథసి భతు హాతొ ఇఙయాయు. ఆ ఫేయఔు 1956 ఫరవభథ 20న ఢియో్లలతు ళ ైదభఫాద్ హౌస్లల న దే 

భనఽషేల ాందం జభథగథంథి. ఈ ాందంలల 14 భుకాయంరలనఽ తృ ందఽభథఙయయు. 
1. ఫడెజట్ఔు సంఫందించి ఉభమడి కయుాలనఽ థయభాష్ట రకయం కయుా ఙయమాయౌ. ఈ ఫేయఔు ణెలంగణ 

తృర ంణయతుకి ఙెంథిన తుధఽలలో  తఖులు ఉంటే యటితు ఆ తృర ంత అతేవిథిధ కే కేటాబంఙయయౌ. థీతుి 

అబథయళో్ తభాత సతొక్షింఙయలా యౄతృ ంథింఙయయు. 
2. ణెలంగణలల భదయతృన తుఱేధం అభలు ఙయమాయౌస వలేి .. థయతు యది యదయధయలు కభయు ఙయసఽఔుధ ే

అదికయం ణెలంగణ తృర ంత రసనసబుయలకే ఉంటుంథ.ి 

3. ణెలంగణ తృర ంతంలలతు యథయయ వయవసి, రయేరలు ణెలంగణకే కేటాబంచడం. 
4. ఔయేళ్ యయ్న ఔరభంలల ఉథయ యఖుల ణొలగథంు ఙయమాయౌస వలేి  అథి ఔడయ జధయపా థయభాష్ట దధతిలల 

ఙయమాయౌ. 

5. ఉభమడి ఉథయ యగలఔు సంఫందించి తుమాభకలు ఔడయ థయభాష్ట దధతిలలధే జయగయౌ. 

6. ఉయౄే  పాషనఽ భభథకొంత కలం (ఔతూసం అబథయళో్బధయ) అదికభథఔ వయవహభలలో  కొనసగథంఙయ యలు 
ఔయౌాంఙయయౌ. ణెలుఖు పాష యతుయోఖం తాతుసభథ ఙయమనవసయం లయదఽ. 

7. భుయ్ు తుఫంధనలు మతయయతిగ కొనసగథంఙయయౌ. 

8. ణెలంగణలల వయవసమ బూభుల అభమకలు తృర ంతీమ భండయౌ తుమంతరణలల జయగయౌ. 

9. ణెలంగణ అతేవిథిధ  థిశగ అవసభలు, భాయా తుభేేశధయలు యౄతృ ంథించడయతుకి తృర ంతీమ భండయౌతు 

ఏభాటు ఙయమాయౌ. 

10. 20 భంథి సబుయలణో ఔడిన ణెలంగణ తృర ంతీమ భండయౌతు ఏభాటు ఙయమాయౌ. యయంణయ రసన 

సబ, తృయోఫ ంటు సబుయల ై ఉండయయౌ. ణెలంగణ తృర ంణయతుకి ఙెంథిన భంతరే లు ఈ భండయౌలల 
ఉండయయౌ. 

11. ణెలంగణ తృర ంతీమ కౌతుసల్ఔు సంఫందించి ఈ అంరలణోతృటు ణెలంగణ తృర ంత అతేవిథిధ కి 

అవసయఫ  న యది యదయధయలు యౄఔలాన ఫాధయత కౌతుసల్ఔు ఇయాయౌ. ఈ ఏభాటు 10 

సంవతసభలతృటు కొనసగయౌ. 

12. కేతధట్లల ఇయు తృర ంణయలఔు థయభాష్ట దధతిన భంతిర దవులు ఇయాయౌ. 60 రతం ఆంధర, 40 

రతం ణెలంగణ. ణెలంగణ నఽంచి ఎంనఔ ఙయలన భంతరే లలో  ఔయు ఔచిాతంగ భులో ం వభటాముల ై 
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ఉండయయౌ. 

13. భుకయభంతిర ఆంధరరథయశ్ఔు ఙెంథిన వయకిి అబణయ ఉ భుకయభంతిర ణెలంగణఔు ఙెంథిన వయకిి 

ఉండయయౌ. అథయ యధంగ భుకయభంతిర ణెలంగణఔు ఙెంథిన వయకిి అబణయ ఉ భుకయభంతిర 
ఆంధరరథయశ్ ఙెంథిన యభైె ఉండయయౌ. హ ం రక, ఆభథిఔ రక, భెయనాయ రక, రణయయఔ-అతేవిథిధ , 
యణిజయం- భథశరభ రకలలో  భెండె ణెలంగణ నఽంచి వచిాన భంతరే లఔు కేటాబంఙయయౌ. 

14. ళ ైదభఫాద్ రథయశ్ కంగెరస్ ఔతటీతు న దే భనఽషేల ాందం భోజు నఽంచి థయళో్ తృటు రణయయఔంగ 
ఉంఙయయౌ. 

ఉలు ంఘనల యంయ.. 

అందయౄ అనఽభాతుంచినటుో గధే న దే భనఽషేల ాందం ఉలోంగన తోదటినఽంఙయ తృర యంబఫ  ంథి. 
ఆంధరరథయశ్ అవతయణ భోజున ఏయాడిన తూలం సంజీవ్భెడిి  భంతిరవయాంలల ణెలంగణయభథకి ఉ 

భుకయభంతిర దయ ఇవాలయదఽ. అంణయకఔుండయ ణెలంగణ తృర ంతంలల ఉని ఉథయ యఖ కాయలలో  ఆంధర 
తృర ంతంయభథతు న దేబ తేి న తుమతంఙయయు. ణెలంగణ తృర ంతంలలతు లక్షలాథి ఎఔభల బూభులనఽ 
ఆంధర తృర ంతం నఽంచి వలస వచిానయయు ణెలంగణ తృర ంతీమ ఔతటీ అనఽభతి లయఔుండయధే కొధయియు. 
ణెలంగణలలతు యథయయసంసిలలో నా ఆందయర  తృర ంత యథయయయుి లఔు న దేబ తేి న రయేరలు ఔయౌాంఙయయు. 
ణెలంగణ తృర ంత తఖులు తుధఽలనఽ ఆంధర తృర ంతం అతేవిథిధ  కోసం పాభటగ తయయౌంఙయయు. ఇలా.. న దే 

భనఽషేల ాందంలలతు ఉలోంగనల యంయ, ణెలంగణ రజల టో యవక్ష కొనసగథంథి. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ణెలంగణ - ఔతటీలు, సాచన 

ణెలంగణలల ఉథయ యఖ, సభాజిఔ, భజకీమ అసభానతలఔు వయతిభేఔంగ ఎధమి ఉదయభాలు జభథగబ. 

పయౌతంగ ధయటి రబుణయాలు కొతుి ఔతటీలనఽ తుమతంఙయబ. ఎధమి ఉదయభాలు...ఎధమి ఔతటీలు, 
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ధయటి భుయ్ు తుఫంధనలన ై ఏభాటు ఙయలన లయౌత్ ఔతటీ నఽంచి తోనిటి శీరఔిషణ  ఔతటీ వయఔు. ఏ 

ఔతటీ ఎందఽఔు ఏభాటు ఙయరయు! సంఫందిత ఔతటీ సాచనలు ఏంటి! రబుణయాలు యటితు ఎంతవయఔు 

అభలు ఙయరబ! ఖూర ప్స భటక్షలఔు లదధభబేయ అబయయుి లఔు ఈ అంరలలో  ూభథి భథజాఞ నం ఉండయయౌ. 

కమిట ీనెం.1: కుభార్ లలిత్ కమిటీ 
జెై ణెలంగణ ఉదయభం(1969) ఔంటే భుందఽ భుయ్ు ఉదయభంలల పాఖంగ కసఽ ఫరహామనందభెడిి  
ఔుభార్ లయౌత్ ఔతటీతు తుమతంఙయయు. 
కమిట ీకయువేం:  
1. ణెలంగణలల ఉని ఆందయర  ఉథయ యఖుల యవభలు లేఔభథంచటం. 
2. ణెలంగణలల తఖులు తుధఽలు ఎంతనిథి అంచధయ యేమటం. 
తువేద్కలో ఏభుంద్? 

1. ఔతటీ తన తుయేథిఔలల 4,500 భంథి ఆందయర  ఉథయ యఖులు అఔరభంగ ఉధయియతు ణయయౌాంథి. 
2. ణెలంగణయలల తఖులు తుధఽలు యౄ.30 కోటోతు నేభ ుంథ.ి 

త్ెలంగణ వద్ఽల ఆందోళ్న 

1. 1969లలధే అఔరభ ఉథయ యఖుల సంకయ 4,500 ఉంటే అథి 2014 ధయటికి లక్షలలో కి ఙయభథ ఉంటుందతు 

ణెలంగణ యదఽల రదయన ఆభోణ. 

2. అాటోో ధే తఖులు తుధఽలు యౄ.30 కోటో ఫేయ ఉధయిమతు లయౌత్ ఔతటీ ణెయౌనంథి. అాటుించి 

2014 వయఔు యేల కోటో ణెలంగణ తుధఽలనఽ ఆంధర తృర ంణయలఔు తయయౌంఙయయధే యభయశలు. తఖులు 
తుధఽలలో ంచి ఔు యౄతృబ అబధయ ణెలంగణయలల కయుా ఙయరభ! ణెలంగణ భైెతేలనఽ 
ఆదఽఔుధయిభ! ఙయధేత కభథమఔులఔు ఙయమూతతుఙయాభ! అధే ఆభోణలు ఙయరయు. 

కమిట ీనెం: 2, ఫాయగవ కమిటీ 
లయౌత్ ఔతటీ భథశీయౌంచిన అంరలన ై 1969, ఏనరల్ 22న పాయావ్ ఔతటీతు తుమతంఙయయు.  
సబుయలు: ఔతటీ ఙెైయమన్గ జల్స్ వశషఠ  పాయావ్, సబుయలుగ తౄ ర .ఎం.యహాభథ భాధార్, హభథబూషణ్ ఫార్
లు, ల ఔరటభటగ టీఎన్ ఔిషణసాత. 

ఈ ఔతట ీణెలంగణలల తుఫంధనలఔు యయుదధంగ ఉని ఉథయ యఖుల సంకయ 4,500, ణెలంగణ తఖులు 
తుధఽలు యౄ.28 కోటుో గ ల ఔుణయయౌాంథి. 
కమిట ీనెం.3: వంఛా కమిటీ  
భుయ్ు తుఫంధనలు ‘కొనసగథంచడయతుకి’ భజాయంఖ సవయణ యషమంలల తగథన సాచనలు ఙయమడం కోసం 
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కేందరం ఈ ఔతటీతు 1969లల ఏభాటు ఙయలంథి. 
కమిట-ీ ఏం చెంద్ 
1. ఔతటీ ఆంధర తృలఔులఔు అనఽఔలంగ ‘భుయ్ు తుఫంధనలు యయుదధం’ అతు ణయయౌాంథ.ి 

2. ణెలంగణలల ఉథయ యగలు తృ ంథయందఽఔు ఆంధర తృర ంతం యయు ఔడయ అయుహ లతు ఙెనాంథి. 
కమిట ీనెం.4: బయత్మరడడి -సఽంద్మేషన్ కమిటీ 
ఎత్ూఆర్ ధేతితాంలలతు ణెలుఖుథయశం రబుతాం ణెలంగణలల ఉని ఆందయర  ఉథయ యఖులనఽ అంచధయ 
యేలేందఽఔు ఈ ఔతటీతు తుమతంచింథి. 
1956 నఽంచి 1985 వయఔు భుయ్ు తుఫంధనలఔు యయుదధంగ వచిానయయు,ఉథయ యగలలో  ఙయభథనయయు 
ణెలంగణలల కొనసగలా!వథయే ! అధే అంరలనఽ ఔతటీ భథశీయౌంచింథి. 
కమిట ీఏం చెంద్ 
1. 1976 అకో్ ఫయు నఽంచి తుఫంధనలఔు వయతిభేఔంగ తుమతతేల ైన ణెలంగణేతయులు అందభటి 

1986 భాభథా 30 ధయటికి యనకిు ంతృయౌ. 

2. ఆ సి ధయలలో  ణెలంగణయ యభథతు తుమతంచి, ఉథయ యగలు కోలలాబన ణెలంగణేతయుల కోసం సార్
నాయభయభట తోృ సఽ్ లనఽ ణెలంగణయలల సిఱ్ంఙయయౌ. 

3. జూభల, శీరరైెలం ఎడభఖటు్ , శీరభంసఖర్లల ఉని గెజిట డ్ ఉథయ యఖులనఽ యభథ స ంత జోనోఔు ంతృయౌ. 

4. సచియలమంలల యయధ రకల ళ చ్ఒడపలలో  జభథగథన అవఔతవఔలనఽ సభథఙయమాయౌ. 

5. ఫో ఖస్ లలఔల్ సభథ్కేటో థయాభ తుమతతేల ైన ణెలంగణేతయులన ై చయయలు తీసఽకోయయౌ. 

6. తుఫంధనలఔు యయుదధంగ ఉథయ యగలలో  ఙయభథన యభథతు, రమోషనోలల ఙయభథన యభథతు ఖుభథించి యనకిు 
ంనంఙయయౌ. 

వసువంగ ఏం జమిగింద్: 
1. 1956 నఽంచి అఔరభంగ ఙయభథన యభథ రసి వన లయఔుండయ ఔతటీ తుయేథిఔనఽ ఇవాడంణో యంఛా 

ఔతటీ యయథయసాదం. ణెలంగణలల 1976 నఽంచి అఔరభంగ ఉథయ యగలు తృ ంథిన యభథతు ఖుభథిసి ం 
అతు రబుతాం ఙెాడంణో యభయమలు వఙయాబ. 

2. కతు 1976 నఽంచి 1985 భధయ ఉథయ యగలనఽ తృ ంథిన యభథతు యనకిు ంనే రకిరమ ఔడయ 
జయఖలయదఽ. థీంణో భయో ఉదయభాలు, యభయశలు భేకెతిి రణయఔ భష్ర ఏభాటుఔు థయభథతీరబ. 

కమిట ీనెం.5 జేఎమ్ గిర్గు తూ కమిటీ 
1. 2001 జూన్లల జీయో ‘610’ అభలునఽ భథశీయౌంఙయందఽఔు ఏఔసబయ ఔతటీ ఏభాటు. 
2. 90 భోజులలో  తుయేథిఔ ఇయాలతు ఖడెవు. 
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3. ఔతటీకి ఎవయౄ సహఔభథంచలయదఽ? 

4. ఔతటీ ఙయలా ఔష్డి తన భథతోృ యు్ నఽ సభభథాంచింథి. 
కమిట-ీ మితోృ ర్్ 

1. అతుి రకలలో నా సభఖర యఙయయణ ఙయమాయౌ. అతూి ఙోటాో  అఔరభాలు జభథగబ. 

2. ఫో ఖస్ సభథ్కేటో థయాభ ఆంధర తృర ంతం యయు ఎంత భంథి ఉథయ యగలు తృ ంథయభో ణయలాటం ఔష్ం. ఆ 

సంకయ ఎంణో ఔచిాతంగ ఙెాటం ఔష్ం. 
3. ణెలంగణలలతు ఒన న్ తోృ సఽ్ లనఽ లలఔల్, ధయన్లలఔల్గ యబజింఙయయౌ. 

4. ధయయమ రకలల ఙయలా ఉలోంగనలు, అఔరభ తుమాభకలు జభథగబ. 

5. ఫాయగ్లాగ్ తోృ సఽ్ లనఽ‘ ఒన న్ కేటగథభట’లల ఙయభథా ధయన్లలఔల్సఔు అంటే ణెలంగణేతయులఔు అంథింఙయయు. 
కమిట ీనెం.6: రణబ్ భుఖ్మటజ కమిటీ 
ణెలంగణ ఏభాటు యషమంలల యసిిత అంగటకయం కోసం 2005 సంవతసయంలల రణబ్ భుకభటజ 
ధేతితాంలల ఔతటీతు తుమతంఙయయు. ఔతట ీఖడెవు ఎతుతథి యభలు. 
సబుేలు: 
1. యగువంశ రసద్లంగ్, ఆభేజడప (తెహార్) 

2. దమాతుద ిభాయన్, డపఎంకే (తతళ్ధయడె) 
థయశ యయింగ 36 తృభట్లు ణెలంగణ రణయయఔ భష్ర ఏభాటుఔు అనఽఔలంగ లయకలు ఇఙయాబ. భాజీ 

రదయనఽలు యన లంగ్, ఐకే ఖుజరా ల్ తథితయులు రణయయఔ ణెలంగణ ఏభాటుఔు ూభథి భదేతేతుఙయాయు. 
2008లల టీడపన అధయక్షుడె చందరఫాఫు ధయముడె ఔడయ ణెలంగణయఔు అనఽఔలభతు రణబ్ భుకభటజ 
ఔతటీకి లయక ఇఙయాయు. 
కమిట ీనెం.7: శ్రరకిషణ  కమిటీ 
కేందరం 2010 ఫరవభథ 3న శీరఔిషణ  ఔతటీతు ఏభాటు ఙయలంథి.. 
శీరఔిషణ  ఔతటీతు ఈ కింథి అంరలన ై అధయమనం ఙయమాయౌసంథిగ కేందరం సాచించింథి. 
1. ణెలంగణ భష్రం ఏభాటుఔుయసివ అంరలు ఏతటి? 

2. ణెలంగణ భష్రం ఏఫేయఔు అవసయం ? 

3. ణెలంగణ భష్రం ఏభాటు ఙయలేి  థయతుకి భజదయతు‘ ళ ైదభఫాద్ ’ లయథయ రణయయభాిమం ఉంథయ! 
4. ళ ైదభఫాద్నఽ కేందర తృయౌత తృర ంతంగ భాభాయౌస ఉంథయ! 
5. ‘భమల-ణెలంగణ’ ఏభాటు! రణయయభాిమం ఉంథయ! 
సబుేలు  
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1. వి.కర.ద్ఽగగల్: కయయదభథశ(కేందర హ ంరక భాజీ కయయదభథశ) 
2. యవీంద్ర్ కౌర్: (ఢియో్ ఐఐటీ తృ ర  సర్) 

3. యణ్బీర్ సంగ్: నలాసర్ వయవసి ఔ థియో్ జాతీమ మూతువభథసటీ, యైస్ ఙయన్సలర్  

4. అఫుసలే షమటఫ్: ఆభథిఔయేతి 

 ఈ ఔతటీ 2010, డిల ంఫర్ చివభథ ధయటికి తన తుయేథిఔ సభభథాంఙయయౌసంథిగ కేందరం ఖడెవు 
యదించింథి. 

 2010, ఫరవభథ 12న ఈ ఔతట ీభష్రంలల ణొయౌ యయటన జభథనంథి. ఔతటీ తన తుయేథిఔనఽ 2010, 

డిల ంఫర్ 30న కేందర హ ంరకఔు అందజేలంథి. 
 ఈ ఔతటీ తీయు ఔ రశిఔు భెండె రశిలాో  సగథంథి. 
 తుయేథిఔలలతు కొతుి అంరలనఽ ఱలి్ ఔవర్ థయాభ కేందర హాం రకఔు సభభథాంచగ, భభథకొతుిటితు 

ఒన న్ ఔవర్లల న టి్ ఫళ యాతం ఙయలంథి.  
తుయేథిఔ సాయౄం: 9 ఙయ్ర్స - 505 నేజీలు 

కమిట ీరతితృద్నలు 
1. శీర ఔిషణ  ఔతటీ తుయేథిఔలల ఆయు రతితృదనలు ఙయలంథి 
2. ణెలంగణ సభసయనఽ రంతి బదరతల సభసయగ భథఖణించి, కేందరసమంణో భష్రరబుతాం 

యయయేక్షించటం. 
3. ణెలంగణయనఽ రణయయఔ భష్రంగ ఏభాటు ఙయమాయౌ. ళ ైదభఫాద్ కేందరతృయౌత తృర ంతంగ భాభాయౌ. 

4. ళ ైదభఫాద్ భజదయతుగ భమల ణెలంగణ ఏభాటు. 
5. రణయయఔ ణెలంగణ ఏభాటు. ఖుంటృయు, ఔయౄిల్, నలగా ండ, భహఫూబ్నఖర్ జిలాో లలో తు కొతుి 

భండలాలనఽ ఔయౌన ళ ైదభఫాద్నఽ కేందరతృయౌత తృర ంతంగ ఙయమడం. 
6. ళ ైదభఫాద్ భజదయతుగ ణెలంగణ ఏభాటు. 
7. రదయన సభసయల భథష్టుభతుకి హాతొ ఇసాి  ణెలంగణ తృర ంణయతుకి భజాయంఖ ఫదధ  యక్షణ 

ఔయౌాంచడం, భష్ట్ తుి సఫ  ఔయంగ ఉంచడం ఔతటీ చివభోో  6వ రతితృదన తన తృర దయనయతగ ఙెూి  

ణెలంగణ ఙయలా అతేవిథిధ  ఙెంథిన తృర ంతం అతు, రణయయఔ ణెలంగణ అవసయం లయదతు భోక్షంగ 
నేభ ుంథి. 6వ రతితృదన అభలు సధయం కఔతోృ ణయ 5వ రతితృదన తభ భెండయ  తృర దయనయతగ 
ఙెనాంథి. 

  

  

 

 


