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ప్రముఖ వ్యక్తు లతో అనుబంధ ంచబడని ప్రసది్ధ  ప్రదేశాలత 
 

వ్యక్తు స్ాా నం చిత్రం 

నెపో లియన్ బో నపార్టే కోర్సికా 

 

గౌతమ బుద్ధ  కపిల్వాస్తు  
 

అల్ెగాజ ాండర్,గటేట్  మవసిడోనియవ 

 

డాకేర్ ర్ాజటాంద్ర ప్రసాద్ జీరడ ే

 

జనరల్ డయయర్ జలియన్ వాల్వ బాగ్ 

 

జవహర్్ల్వల్ నెహరూ  ఆనాంద్ భవన్ 

 

మహార్ాణా ప్రతాప్ చితతు ర్ 

 

మహాతాా గాాంధీ స్బరాతి 
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జ ై ప్రకాష్ నార్ాయణ్ సితాబ్ దియవర్ా 

 

ర్ాబిన్రనాథ్ టాగోర్ శాాంతినికటతన్ 

 

ర్ామ కరేష్ణ  ప్రమహాంస్ బేల్ూర్ మఠాం 

 

స్తభాష్ చాంద్రబో స్ కటక్ 

 

టిప్పు స్తల్వు న్ సెర్సాంగప్టనాం 

 

  

మరిక్ ంత్ మంద  ప్రముఖ వ్యక్తు లత ద గువ్న పేరకొనబడడా రు  

• మహావీర్ -  పావప్పర్స 
• నెల్ిన్ -  ఇరటల్గ ర్ 

• వినోబా భావే - ప్వనార్ 

• గురునానక్  - తల్వాడీ 
• ఆర్ోబిాందో  ఘోష్ - ప్పద్తచ్ేేర్స 
• అకబర్, గటేట్ -  ఫత్ా్ప్ూర్ సికరే 
• స్ర్ాలార్ ప్టేల్ - బార్ోో లీ 

• మహాతాా గాాంధ ీ- పో ర్్బాంద్ర్ 

• నెపో లియన్ బో నా పారే్  -  వాటరలూ  

• ప్రవకు మొహమాద్  -  మకాా 

ప్రముఖ వ్యక్తు ల శ్మశానవాటిక్ 

 
వ్యక్తు  సమాధ  పేరు 
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మహాతాా గాాంధీ ర్ాజ్ ఘవట్ 
జవహర్ ల్వల్ నెహరూ  శాాంతి వాన్ 
ల్వల్ బహద్ూర్ శాసిు  ి విజయ్ ఘవట్ 
ఇాందిర్ా గాాంధీ శకరు స్థల్ 
చ్ౌద్ర్స చరణ్ సిాంగ్ కరష్న్ ఘవట్ 
మొర్ార్జజ దేశాయ్ అభయ్ ఘవట్ 
ర్ాజీవ్ గాాంధీ వీర్ భూమి 
జగజజవన్ ర్ామ్ స్మతా ఆస్థల్ 
చాంద్ర శేఖర్ ఏకాు  ఆస్థల్ 
డాకేర్ శాంకర్ దావల్ శరా కరా భూమి 
క .ఆర్. నార్ాయణన్ ఉద్య్ భూమి 
డాకేర్ ర్ాజటాంద్ర ప్రసాద్ మహాప్రయవన్ ఘవట్ 

  

ప్రసిద్ధ  వ్యక్తు లతో అనుబంధ ంచబడని క్ న్ని గకప్ప ప్నులత 
 
ఫ ండేషన్ వ్యవ్స్ాా ప్క్తడు 
ర్ డ్ కాే స్ ఫ ాండేష్న్ హెనెర్జ డునాాంట్ 
స ాట్  ఫ ాండేష్న్ బాడెన్ పావెల్ 
సో ష్లిజాం ఫ ాండేష్న్ ఆచ్ారయ నర్టాంద్ర దేవ్ 
స్ాంస్ాృత వాయకరణ పితామహుడు పాణిని 
ఆనాంద్ వాన్ వయవసాథ ప్కుడు బాబా ఆమ్టే  
'ఆర్ోవిల్లూ  ఆశేమాం' (ప్పద్తచ్ేేర్స) వయవసాథ ప్కుడు అరబిాందో  ఘోష్ 
శాాంతినికటతన్ వయవసాథ ప్కుడు రవీాంద్రనాథ్ ఠాగూర్ 
విశాభారతి వయవసాథ ప్కుడు ర వీాంద్రనాథ్ ఠాగూర్ 
ప్వనార్ ఆశేమ వయవసాథ ప్కుడు వినోబా భావే 
భూదాన్ ఉద్యమ సాథ ప్కుడు వినోబా భావే 
లీగ్ ఆఫ్ నేష్న్ి వయవసాథ ప్కుడు వపడోర విల్ిన్ 
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గోల్ెో న్ ట ాంప్పల్ వయవసాథ ప్కుడు గురు అరుజ న్ దేవ్ 
ఖల్వి ప్ాంత్ వయవసాథ ప్కుడు గురు గోవిాంద్ సిాంగ్ 

  

ప్రసిద్ధ  వ్యక్తు ల మారుపేరుు  
 

మారుపేరుు  ప్రసిద్ధ  వ్యక్తు లత 

జాతిపిత (బాప్ప) మహాతాా గాాంధీ 

ఉకుా మనిషి స్ర్ా్ ర్ వల్ూభాయ్ ప్టేల్ 

భారతదేశ నెపో లియన్ స్ముద్రన్ గుప్ు  

షేకరిియర్ ఆఫ్ ఇాండియవ మహాకవి కాళిదాస్ 

చ్ాచ్ా జవహర్ ల్వల్ నెహరూ  

ఆాంధరా  క సిసార్స టాంగుటూర్స ప్రకాశాం 

విశాకవి రవీాంద్రనాథ్ 

దేశ రతన డాకేర్ ర్ాజటాంద్ర ప్రసాద్ 

నెైటిాంగ్ ఆఫ్ ఇాండియవ స్ర్ోజినీ నాయుడు 

ల్వల్, బాల్, పాల్ 
ల్వల్వ ల్జప్త్ ర్ాయ్, బాల్ గాంగాధర్ తిల్క్ & 
బిపిన్ చాంద్ర పాల్ 

ల్ోకమవనయ బాల్గాంగాధర తిల్క్ 
మవర్సనాంగ్ సాే ర్ ఆఫ్ ఇాండియవ హిసే్ర్జ ర్ాజా ర్ామ్ మోహన్ ర్ాయ్ 
స్ార్ కోకరల్ ల్తా మాంగటష్ార్ 

మహామన ప్ాండిత్ మద్న్ మోహన్ మవల్వయ 

మరిక్ ంత్ మంద  ప్రముఖ వ్యక్తు ల మారుపేరుు  

• షేర్-ఎ-కశ్మార్ - షేక్ అబు్ ల్వూ  
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• అకబర్ ఆఫ్ కాశ్మార్ - జ ైనతల్ అబ్ిన్ 

• భారతీయ చితరా ల్ తాత - ధతాండిర్ాజ్ గోవిాంద్ ఫాల్లా 

• గాే ాండ్ ఓలో్ మవన్ ఆఫ్ ఇాండియవ - దాదాభాయ్ నౌర్ోజీ 

• సాహిద్-ఎ-అస్ాం - భగత్ సిాంగ్ 

• దేశబాంధత - చితు  రాంజన్ దాస్ 

• కవిగురు, - గురుదేవ్ ఠాగూర్ 

• బీహార్ కటస్ర్స -  డాకేర్ శే్మకృష్ణ  సిాంగ్ 

• బాంగల్ కటస్ర్స -  అశుతతష్ ముఖర్జజ 
• ప్ాంజాబ్ కటస్ర్స - ల్వల్వ ల్జ్్ప్ర్ ర్ాయ్ 

• గుజర్ాత్ పితామహుడు - రవిశాంకర్ మహర్ాజ్ 

• హాకర మవాంతిరకుడు - ధాయన్్చాంద్ 
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