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ఉ� య్ ల�మ�జల ్ాాషసల్్ ల  స్ ల�యవవస- లఆ్ం� వ్లఉఉయమ���లల్ా�ాల� �ేల్ ��డల్జ�జ ్, ్ షయ్ా�ా���ల

వఉ��� వకేల  ��డలమే����ే�ల �రి��య ేవలవ��్�సవ����లవ�� వ��య ేవల �ిమ���ఉలహమఉరగ�డలఆలమ�మ ��లమేల్ా�ల

బహఉూరల �ర' 

 
'మ�ేత� ల���   వల్ థస, వ మ� థస-్్ే�లమ్�స్ల�� � ��ే, ��ఖమర���ే ల��్సల ��సలజ్� �ల  స్ ల��్ా�స�లల

ఉస��.లవ�ిమఇ�ల ల్స� �ే�, వ��రల్�లల��సఉ్ాయ�ే�లుల� � ల�ల త��ూయ లఆ�ాయ��స  ్లం�య్ �, �ాయ్స� ���్లమ�ేత�ం� వల

 ా్ా�.లఎ�కం�ల  ే్�స�లల లఉవ గహసలే�సం��� లమ�ేత��డలుల��సఉ్ాయ�ే�లఉ్��సెతె�చ.ల్� య్ాలఆేస� ే�పభ్త�ే�ల

��సఉతె�చ. 

 
 ా�ల్��స��ల  ాస� ే�పభఇల�� వ, ����లమ�ేత��లమ యల త��ూయ ల్సఉ్���లబ��ాలమ �్ాే�పభ్త�ే�లవసె� �త�స, 

� �ాలమ ��ల � ��్స���డ.ల ��ల��  ్్ ా�స��లులతయత�థ�లలఉఉయరసె�సల్వ�ల  ్్  లమ్ా సల�గఉ�' ్స��ల్ేల��� ే�పతల

�ా్ాస�ా వలం �కరల్ాజబహఉూరల �రల్మల�స � ష�లలతయ�యసల  ్�ా �.ల1918 ����ల21ేల �ా�ఉ్ాబ�దల�ా్లే  స�ల ల

 ��వ�్ా�లల�గమఇల్మ్ాతఇ, ్ాయలమహబభ�ల్ాయల �రలఉసవ్త��్లలవ���కేల్�స�తల�స� ేసల్ా�లబహఉూద ర. 

 
ఉ య్ వ�ి �ల�ల ల�ల�జ�బ�దల ��ల ల వ నలవ�రల ాగ మ�  వల �్స��ేల �రల్సం�లి �ా�ఉ్ాబ�దలే ్ా  వలత��లత�చ, ం�థ ం �  �.ల్ా�ల

వ���కేల �� వనల  ల్్ ల్�లలమ ష సె�స��లం�లమగం�ల సలఆర�, ్ేల�ా��చల్్ం�వల లస�స��.ల ��లఉ గ �ా���లఉ �ద ల � , 

ంల�్య�రల�తేల�  ేసల్్  వల్�తం�స��. 

 
1934లే�స�ల�ా �్ా యస ల�లమ�్కతల లసె��్ేవల్ా�లబహఉూద ర, ్మల�యస్ల స���ల� లం�ల్�ం�సంల �సేూ, �యస్ల

 గస� �ర��వల ్ా��ాల  ్���్� వ �.లవ��య ా�ే�లం��్�సె�సల�ాి సరస్  �.ల � �రల�ా �్ా యస�లలవ ిఇ��ల�ా �ా� య  వల

ం తం�ల����దేలమగ�� ల �ి�లె సద, ్�ి్ ల్��,  ా��,   ాబ్ల్ఉ���ేల�ా �ా�  ్ య్�ల ెే�ే�ల షణస ాల్ యరేసల

 ్ర�ా ా �.లరర��ల � వ�్�ల్ాం�ే లల'  ర' ఆల్���లల ల �రల�్ల ్యల�ా్ారషల గసంస ాలఉసం ��. 

 
ఆ � �ల�ా �్ా యల � షగ�ల ఉ, ్పగయఉరల�ా �్ా యలం�� � స� �ల ఉ, �ాస��, ఉ �ద ల � �లల ేూ, ఆస లల � �లల ేూల్� �ల



�మ �� ్ా�ల్ాయ�ా�్, � ��ల్ాయ�ా�ే�లం �కరల �రల �స్  �.ల�ల��ల్హాదల�ల��,   ాబ్, ��్ ాఖ, మ�ి్ల్ఉ���ే ల

 ె�్�ల��� �ే�, తయ వయ� య�ే�, �ా �ా� య�ేూలవ్�ెరసల  ్�ా �.ల ్�ల���ల ెేల'����ల��రల ్ల ల్�ల లలతరల �ా�ఉ్ాబ�ద' 

1947�లల్ెచ�యస��. 

 
1970�లలమ�ూద సల�ా �ా� య వలఆస లస�లలవ్�ె రసల  ్�ూయ లం�ల గస�  వలవిె �్�స్  �.ల1975�లల���స ాషల�ారగ ల��్ా�� వల

���ల���ూయ ల' �ల ్�రయల���స ాషలఆరాల�క  ్గ్'  గస�  వల �్�్త్�స్  �.ల1978�లల'్ఉ�మగ్్లా �' ఉ �ద ల్ాయ�ల�స���  వల

వ�ి��స్  �.ల� � వ�లతసఉ�్ల ల� ాల్ాజ �ర, ఆ్�థ�, �ా �్ా య, �ాస�కమఇ�ల�సబస ���ేల్ాయ�ా�ే�ల �స�ేలం . �రల

�గా ర �ఉయమ ా��్ల�సబస �స�ేలల���ల ష ్ా�ల్ాయ�ా�్ల్� �సల �్�్త్�స్  �. 

 
ం . �రల�ా �ా్య�మ�� ల గ్�యస�ేలఉ �ద ల�ా �ా్యల్ ా� ల1991�లలబహఉూద రల�ాలజ రల్్ా �� ��ల�్క్�స�స��.ల ��త�ల

 ా�స�లల �ా�ఉ్ాబ�దల�ల లఉ �ద ల��య�� య�రసల � తలం �క్ టల��ల�� ా స�స��.ల���స ాషల�ారగ ల��్ా�స�లలవి్ యకస ాల

�ా�� ేవలం . �రల���� రల్ాజ �ర,  హ�య,  ా్ా ా ల��� �్ల ం��ా �.ల1940�లల � ్ల�మభయ ��క ల�ా్�కల�పయ్యస, 1941�లల

 ా���డ్ల్��ం��ి నలల�పయ్యసల��స��ల వగర���ల ా య� య ాల ���స��ేల్ా�లబహఉూద రల1943లమ�్�చ�లలజ్� �ేల��ం�ం�నల

�ల�ే �రరలవ్�క�లల ల�ా� ��ల �వరల�లల�ల��ర�య �. 

 
� స��ల �్�ఉయ�ఉయ�్ల�యం�య ల �్�ా�� ల  ణ�సె��్ేవల �రలే �, ్వ���ల �్�ఉయ�్క�ా�ల � ి్�ా్లం .ఎయ.�బభల ్లహ్���రలేెచజ� ��, 

1943లంల లకసబరల�లలజ్� �ే ల� �ల��స�్�లవ్�క�్ల్ా�స్  �.ల్��ల��ం�ం�నల�ఉయే�లవ�్�య  ్ం�ే లం . �రలే �ల �్�ఉయ�ా�య �సల�� వల

ఆ్�థ�ల�ా�య �స, ్ాజ�ఇల�ా�య �సలతస��ల�ామ� �ల�ా�ాయ ్ �గలఎ�్కత ాలఆ�్��స్ �.ల��  వల���డల ్ లల�� య్�థలఉ��ల� ల్ాజ �ర, 

� ఇయ�ల బఉ�్ �ల్హ����దనలం���ద�లజ��ం�, జ� �ల��ఫ�రల్్ఖ�న, ్ామనల్ ాత�ల్ఉ���ే లఉ�ా  యరగ�లవ ి�తసలవం�స��.ల

్��  ల ్�ల�� వేవల �ా�ఉ్ాబ�దల�ా్ే  ల�స్  ల గస� �రమేఉ �ేల�గ్ ాయలమహబభ�ల� ్ారషలత�ేల�ా �ా్యల � ిషల

�రస�స��. 

 
1945, 1948ల�సత్్్ా�లల ల �ా�ఉ్ాబ�దలే  ల�మభయ ��క ల�ా్�కల ా యఉ్�� ాలం . �రలవఉ లబ� య్�్ల  య �ాస్  �.ల1940ల

ఉ��సలే�సం ల �ా�ఉ్ాబ�దల�స�ాథ ేస�లల�� ల��డిలరభ రనల��్ల� ర�్యసలత �ాస్  �.ల1946�లల్� �ల�్ాా ా్ా�లల , 

ర�్ల �లల లమగ�ూద స, మ �ాసఉి, ్ామ� ంస ా ల��ల��ం�ల��డిలరభ రనల�ే�ల��� ���� �. 

 
 ా్�ా �్�ల� యర���ేలహ�్క�ల ��సల��్ా���్ల  య �ాస్  �.ల1946లఆ ��క ల16ేలం� వస� ిబ�దల�ల ల�్ాల�ాిస షస�లలఆ్ల

�ా�ఉ్ాబ�దల��డిలరభ రనలమ��ప�ే�లఎన.ఎస.జ���ల�ాి సరస్  �.ల ా్�ా �త్ా  వల���స ాషల�ణె��ఉయమస�లల

 � �ాయమయసలత �ాస  ్ల��� ాల�మ��ల  ్ం�ేల్ా్��లలమగ�ూద స, మ �ాసఉ�ి��లబ��ాల్ా�లబహఉూద రల �రల�ా్లి��� ���ే��.ల1946ల

్ �క బరల16ేల �ా�ఉ్ాబ�దలల�స�ాథ ే్ాయ �్స ాల ా్�ా �్�్ల'్ష�  ్్లతయఇ్ �ల��ేస' �ా��స్  �. 

 
  �ే�్, ���ా�్, ఉఉయమ����ల�గమస ాలుల�ాిస్మస� ల  ్ం��క�ా �స��.ల1946 ేతసబరల15ేల�మభయ ��క �ా్�కల



 �� �సవబం�స��.ల హ�య��్స, ్్���క , జ���్, జ���్లే�స�ల్ ��సె� �త�సల్ఉ���ేల�ాహ�� �్���ే ల ా య�గమ�����వల

జ్� ా�.ల1947 ంల లకసబరల13ేల�ాి సప���ేల�ారగ ల��్ా�లవ�్ాయవ్ా�ే�లజ��రల� ర�� య  వల�త్�స  ్లబ� య్ే�, 

ఆణ�  వల��స� ల� య్ాయ వలం .్ా�ల�మ థస ాలల  య్�యస్  �. 

 
1951ల  �ి్ల23ల� �డలే�ల  �స�ల ��ల ల� త  �స�ల� �� ా�ల ల్ాె �స�ల గ�క�లల ల్ా�లే �ల������్ల్్�యక ల  ్�ా �.లే�ల  �స�ల

జ���లల ల �స్ ా�స, �ా�ఉ్ాబ�దలంలస�ి్ లజ���లల లమ్� �స్ల ా�సల ా్ా ా ్ా�స.ల1952�లలజ���లల లఉస� ా� ల్ాజయ�ప�్లఎ వ��ేల

ం .్ా�, ్వ���ల్ాజయ�పల �్� ాన, బ� ్లఉవల్ా కవ్ఇలం .ల్ా  �మ ణనలవ�ి�రస��లజ���్లే�సం�ల��డఉ�ర�య �. 

 
్�స�డలవ్ాయర��్ల(1952, 1956) ్ాజయ�పల�పగయ�్ ాలబ� య్�్ల  య �ాస�ేలం . �ర, ఆల్ �్ాఇల ా�మస� ల వగర���ల

 ా్�ా�లఉఉయమ�  �, �మభయ ��క ల�ా్�కలబ� య్�ల  యహష�్ల్స వ్���లవ  ్�ా �.ల � ్ల�మభయ ��క ల�ా్�కలే  ల ా యఉ్��ల

్ఉ�్లజ��రల�రఇల�పగయ�్ ాేూ, ్ా క ల్ ా యఉ్��త  ల�పగయ�్ల్ఉ�్లజ��రల ా యత  స�లేూలవమిగఖ���ే ల�ా్ిే �ల

  య్�యస్  �. 

 
్�� � ్ల��డిలరభ రనల ాస �గయల(ఎఐ��రగం�)ల్ా క ల్�ాఖలవి  ేల ా యఉ్�� ా, ఉ�ా య �్ ా, ్ య �్ ాలబ� య్�్ల

  య �ాస�ేల �రలఎఐ��రగం�లజ��రల ా యఉ్��ల(1958) ాేూ, జ��ర�ాథ �లఉ�ా య �్ల(1986) ాేూలఉేవ్���ేల

వఉ బ� య్�ే�లవఇి �తస్స ాల  య �ాస�ేలం . �రల్మల72 �సత్్్ా�లతర��్ల(1990) ే�స�ల వగర���లబ� య్�ల

ే�సం�ల�గమస ాల �్��ొ� �ా ా �.ల��� స్సలల��య �ిర� య వలం . �రల��� ��గఉ�. 

 
 ్ �� ల�ల���య�్య �్, తయస యలబ�ష �్ల�� ���ల ాఉ�, ్ే ల�ల� ే�ల��ం లె�ల�్య �్ల��� ��్� ల్ా �.ల్�ాల�ారగ ల

��్ా�లమ�  స�లేూ,  �ాల�ా ల��స�్�లవజి��ాయమయలతయత�థ�లేూలమెచ�గ ల� ర�్ం� ాల �ే�ా ా �.ల్పగయఉరల

�ా �ా��యఉయమల ్ాాషస�లలె� � ��ే ల�ా్లి  య �ాస్  �.లజ��ర�ాథ ��లలఉ �ద , �ాస��ల � ��్లమ యల�్ాఉసలత�చేవప���ల ల

�ామ �యలవ� య�స ాలవ్� క్�సెం   వలల�మ��  ్�ా �.లఉ �ద ల ��ారతమ��� �, �� య్ాయ �య  �ల�మ��ల  ్��య ేవల�స�థ�్ల ��త�లమభ�డల

�క�ల ��ార�ల�్ా్క వల్సఉజ �ా �. 

 
�ాస��, ఉ �ద , ���్ గల�ా �ా�ల  ్ య్�ల�మ�� ల���ల���ూయ ల్ాయ�ా�్ల్ా�ా �.ల �్ా త్ా�� ా,  �ఇ�్ా�� ాల���  వల ం� �ే లం . �రల

్ేలమ ష ేస్ స, ్ేల �ఇ�ల ార� వల� ే�ల �్�ఉయ�ఉయే�ల��స��ే లఉ�ాా ర�ల��ం��్ల ా�గ� వల �్�ఉయల�� య �థ �లవ్��� ేల

 ��సల తయత�ం�స�� ాల �్� మ�ల్ా�ా �. 

 
� ే�లం��్�స�ేల గస� �ే�ల్పగయఉరల ె�్�ల�సం�  వలబహహ�్�సెమ� వ �.ల్ేల్ �సటల�లల ���� ల�బగబ�్స��ల

 � ్ల�మభయ ��క ల�ా్�కలఖ��  వలబ���ల  ్రమ ల �్� మ��లల �్ �క� వ �.ల94ల�సత్్్ా�లవ్�వ� ణ���ేల���  వల

�� ాలేత�య్త, ే�్ గ్��లే�య�ూయ ల ం� �ేల ేయ��లం .ల్ా�లబహఉూద రల �రలర�గ్ా సలఉఉరసల8.15ల స���్ల

్త���ాయ�ల�ం�్  �.లఆలమ�మ ��లమ షసల్ామవకలలఉఉయమ�  �, �గా ర �ఉయమ�  �, వ ిఇల��ల�ా �ా��యఉయమ�  �ల�  ల



ే కస.ల్్ లఆఉ్ా��ల ��సల�మ��ల  ్ర���ల్్ లమేసల్్��సె �ల జ���ే ల ్ాా. 

 
వమిగఖల��డిలరభ రనల� ర�్ం� ాల� �స�ల ల� � వ�ల్ వల్ా�ాక ్ �ే�లవ య��స�ేలం .్ా�లబహఉూద రల �రల���రటల

రభ రన, జ� ���ల  ్ వర�, జ ానలం�ణ ాగ ��టల్�వ�ల ట, ఉ య్ ల �్�ర�, మస ��ర�, బ�గ ్�ర�ల్ఉ���ేల� �ా�ే�ల

�సఉ్��స్  �.లమగ�ూద సలవఖి�య్ల �్సల'ెసబ�� ాలమసం య' (మ��ల లవస��్ �)ల��ల వగసఉల��గా స్ల��్సల ం� �ేల�గా ర�లవజి�ల

 �రి్మల� ర�్�డలం . �రలలతయ వయ్యస, ��్సల� ��ల్్ా  వల�ూఫ్�య� ర����ేలఉజజ్�ల ఇ��స. 

- ం .లఎంీయల�్య� ్ారష 


