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Mulki Movement ,ముల్కీ ఉద్యమం 1952 

  

• అరాచకమ నై నిజ ాం యొకక పాలన న్ాండ ివిముక్తి లభిస్ి ాందని హ దైరాబాద్ రాష్ర్ట ప్్జలు పో లీస్ చర్యన్ 
స్ాాగతాంచార్ు. 

• క్ానీ పో లీస్ చర్య తర్ువాత ఏర్పడని మిలిటర ీపాలన (జనర్ల్ జె.ఎన్. చౌదరి పాలన), పౌర్ ప్్భుతా పాలన 
(ఎమ్.క్ె.వెలలో  డిపాలన) క్ాలాంలల స్ాా నిక్ేతర్ులన్(నాన్ ములీక) వివిధ ప్భ్ుతాఉద్య యగాలలలనియమిాంచబడడాం 
జరగిిాంద్ి.  ద్ ాంతో విద్ాయర్ుా లు ఆాంద్యళనకు గుర్యయయర్ు.  

• 1952 మయరిిలల ప్్జ స్ాామయ ప్దదతలల ఎనిిక్ెనై ప్జ్  ప్్భుతాాం బూర్ుు ల రామకృష్ాా రావు నేతృతాాంలల 
ఏర్పడిాంద్ి. ద్ ాంతో స్ాా నికులకు ఉద్యయగాలు లభిస్ాి యని అన్కునాిర్ు.  

• క్ానీ వాసివాంలల నాన్ ములీకలు నక్తలీ ధృవ ప్తా్లన్ సృష్టాంచి ములీకలుగా ఉద్య యగాలలల చేర్డాం వాంట ి
విష్రయయలన్ బూర్ుు ల ప్్భుతాాం అరకిటటకపో వడాంతో స్ాా నికులలల అభద్తా భావాం పరెిగిాంద్ి. 

వరంగ్ల్ లో ముల్కీ ఉద్యమం: 

• వర్ాంగల్ జిలయో లలని డవిిజనల్ ఇన్్ పకెటర్ ఆఫ్ సకకల్్ గా ప్నిచసే్ి ని పారా్స్ార్థ ిఅనే అధకి్ార ి1952లల 
ద్ాద్ాప్ు 180 మాంద్ ిటచీరో్న్ బద్ిలీ చసే్ వారి స్ాా నాంలల నాన్ ములీకలన్ నియమిాంచినటలో  వారి్లు ప్్చార్ాంలల 
వచాియి. 

• స్ాా నికాంగా ఉని విద్ాయర్ుా లు ఈ చర్యకు వయతరేకాంగా ఉదయమిాంచడానిక్త నిరా్యిాంచార్ు. 
• ద్ ాంతో పారా్స్ార్థ ియొకక అకరమయలపెై సెాంటల్్ మిడలి్ సకకలకు చ ాంద్ని 9 మాంద్ి ఉపాధాయయులు, హయగీరవాచార ి

అన ేరాజక్యీనాయకుడు పారా్స్ార్ధపిె ైఉనితాధిక్ార్ులకు ఫ్రాయద్ చేశార్ు. 
• పాఠశాలలు, కళాశాలల ప్త్నిధ్లతో కలిస్ 1952 జూల ై 26న వర్ాంగల్ లల ఒక క్ారాయచాంలల కమిటి 

ఏరాపటయిాంద్ి. 
• 1952 ఆగస్ట  నలెలల విద్ాయర్ుా లు శాాంతయుతమ నై రాయలీని నిర్ాహ ాంచార్ు. 
• 1952 ఆగస్ట  30న విద్ాయర్ుా లు తర్గతులకు వెళళకుాండా ఉదయమిాంచటాంతో పో లీస్లు లయఠీఛారిి చేశార్ు. 

హ ైద్రాబాద్ లో ఉద్యమం: 

• ఆగస్ 30న హనమక్ ాండ హ ైసకకలు విద్ాయర్ుా లపె ైజరిగని లయఠీ చారి్ కు వయతరకేాంగా ఆగస్ట  31న హ దైరాబాద్ లల 
సమ మన్ నిర్ాహ ాంచార్ు.  

• ఆగస్ట  31 1952న సెైఫాబాద్ క్ాలేజీ న్ాండ ిఆబిడ్స్ వర్కు విద్ాయర్ుా లు పదెద  ఎతుి న రాయలీ నిర్ాహ ాంచార్ు. 
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• సెపెటాంబర్ 1, 1952న బక్ీరద్ ప్ాండుగ క్ావటాంతో ఎటలవాంటి రాయలీలు నిర్ాహ ాంచలేద్. 

సీటి కాలేజి సంఘటన:  

• సెపెటాంబర్ 2, 1952న 'నాన్ ములీక గోబాయక్', 'ఇడలో  స్ాాంబార్ ఘర్ క్ో జ ప్', 'సకట డ ాంట్స్ యూనియన్ జిాంద్ాబాద్' 
వాంట ినినాద్ాలతో విద్ాయర్ుా లు భారీస్ాా యిలల రాయలీలు నిర్ాహ ాంచార్ు. 

• 3 సెపెటాంబర్ 1952న పో లీస్ కమిష్రనర్ శివకుమయర్ లయల్ ఒకప్్కటన ద్ాారా నిషేధతి ఆజఞలన్ 
జ రచీేయడాంజరగిిాంద్ి. 

• " అయినప్పటిక్త సపెెటాంబర్ 3న సట్ీ క్ాలేజ్ విద్ాయర్ుా లు ఆాంద్యళన పా్ర్ాంభిాంచార్ు.  
• స్ట ీక్ాలేజ్ విద్ాయర్ుా ల ఆాంద్యళనన్ శాాంతాంప్జయేడానిక్త క్ ాండా లక్ష్మణ్ బాప్ూజీ ప్్యతిాం చసే్ విఫలమయయయ 

ర్ు. 
• సెపెటాంబర్ 3 1952న సట్ీ క్ాలేజ్ మరియు ప్తిర్ ఘట్స పా్ాంతాలలల ములీక ఉదయమక్ార్ులపె ైపో లీస్లు క్ాలుపలు 

జరిపార్ు. 
• మొదటిస్ారి క్ాలుపలలో  మహమమద్ ఖాసీం అనే 22 యి ాండో యువకుడు మర్ణ ాంచగా, రెాండవస్ార ిక్ాలుపలలల షేక్ 

మహబరబ్ అన ేవయక్తి మర్ణ ాంచాడు 
• 1952 సెపెటాంబర్ 3న జరిగని క్ాలుపలలల గాయప్డి చిక్తత్ ప ాంద్తుని జమయలూద్ దన్ (40 సాం||లు), రాములు 

(18 సాం||లు) 1952, సెపెటాంబర్ 29న మర్ణ ాంచార్ు 
• ప్్భుతా మరయిు జస్టస్ ప్ాంగళి జగనమమహన్ రడెిి  రిపో ర్ుట  ప్్క్ార్ాం ఇదదర్ు చనిపోయయర్ు, క్ానీ అనధకి్ార్ ల కకల 

ప్్క్ార్ాం ఇదదర్ు అకకడే మర్ణ ాంచగా, మరో ఇదదర్ు ఆస్ప్త్లల మర్ణ ాంచార్ు. 
• సెపెటాంబర్ 4న చనిపోయిన విద్ాయర్ుా ల (సపెెటాంబర్ 3న) శవాలు అప్పగిాంచాలని విద్ాయర్ుా లు ఆాంద్యళన చపే్టాట ర్ు. 
• ద్ాాంతో శాాంతభదత్లన్ స్ాకుగా చకపస్కి  సపెెటాంబర్ 4, 1952న అఫ్టల్ గాంజ్ పా్ాంతాంలల ములీక ఉదయమక్ార్ులపెై 

పో లీస్లు క్ాలుపలు జరిపార్ు.  
•  1952 సెపెటాంబర్ 4 న జరపిన్ క్ాలుపలలల నలుగుర్ు మర్ణ ాంచార్ు. 
• ప్్భుతా ల కకల ప్్క్ార్ాం సపెెటాంబర్ 3, 4న జరిగని క్ాలుపలలల 6 మాంద్ి మర్ణ ాంచార్ు. అనధిక్ార్ ల కకల ప్్క్ార్ాం 

8 మాంద్ి మర్ణ ాంచార్ు . 

1. మహమద్ ఖయస ాం - వయస్్ 22 సాంవత్రాలు - ఫాకటరీ వర్కర్  
2. షేక్ మహబూబ్ - వయస్్ 30 సాంవత్రాలు - రిక్షా క్ారిమకుడు  
3. జమయలుద్ దన్ - వయస్్ 40 సాంవత్రాలు - పెైవైటేల ఉద్యయగ ి
4. మహమద్ ఖయన్ - వయస్్ 35 సాంవత్రాలు - పెైవైేటల ఉద్యయగ ి
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5. రాములు - వయస్్ 18 సాంవత్రాలు - పెైవైేటల ఉద్య యగ ి
6. షేక్ ముక్ాి ర్ - వయస్్ 40 సాంవత్రాలు - పెైవైటేల ఉద్యయగ ి

1952 సెపె్ంబర్ లో ఫతేమ ైదా లో బహిరంగ్ సభ 

• ఉద్యయగాలలల ములీకలకు పా్ధానయత ఇవాాలని ప్్తప్క్ష్ నాయకుడు వి.డి.ద్ేశ్ పాాండే (P.D.F) ములీక 
ఉదయమయనిక్త మదదతు త లిపార్ు. 

• స్ో ష్రలిస్ట  పారీట నాయకుడు 'మహద్వే్ స్ాంగ్' పో లీస్ల క్ాలుపలన్ ఖాండిాంచి ములిక ఉదయమయనిక్త సాంప్ూరా్ 
మదదతు త లిపాడు. 

  

• కృషా్రద్వేరాయల భాష్ా నిలయాం సారోా త్వములు 1952 సెపెటాంబర్ లల స్లయి న్ బజ ర్ లల జరగిినాయి. 
• ఈ సమయవశేానిక్త ముఖయ అతధిగా 'బూర్ుు ల రామకృష్ాా రావు' హాజర్యయయర్ు. 
• ములీక ఉదయమక్ార్ులపెై జరగిని క్ాలుపలకు నిర్సనగా బూర్ుు ల యొకక క్ార్ున్ సపెెటాంబర్ 5న ఆాంద్యళనక్ార్ులు 

తగులబటెాట ర్ు.  
• ఈ సాంఘటన జర్గడాంతో స్ాామి రామయనాంద తీరా్ విద్ాయర్ుా ల వనెక్ాల సాంఘ విద్య్హశకుి లునాియని 

పేరకకనాిడు. 
• ఆ తరాాత క్ాలాంలల ఉప్ఎనిికల ప్్చారానిక్త వర్ాంగల్ వెళిళన రామనాందతీరా్ క్ార్ుకు కూడా విద్ాయర్ుా లు 

నిప్పాంటిాంచార్ు.  
• జయశాంకర్ స్ార్ ఈ ములిక ఉదయమాంలల పాలగు నడానిక్త హనమక్ ాండ న్ాండ ిహ దైరాబాద్ క్త వస్ి నిబస్ న్ 

భువనగిరలిల ఆపవ్శేార్ు. 

పరభుతవచరయలు:  

• ములీక ఉదయమాం యొకక ఉధృతని గమనిాంచిన ప్్భుతాాం సపెెటాంబర్ 7న ములీక నిబాంధనల ప్రిశీలన క్ోసాం ఒక 
మాంతవ్ర్ు ఉప్సాంఘాంన్ నియమిాంచిాంద్ి.  

ఈ మాంత్వర్ు ఉప్సాంఘాంలల సభుయలు : 

• క్ ాండా వెాంకటర్ాంగారడెిి  (ఎక్ెై్జ్ శాఖయమాంత్) 
• డా|| మ లలకట ే(ఆరిాకమాంత్) 
• ప్ూల్ చాంద్ గాాంధ  (విద్ాయశాఖ మాంత్) 
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• నవాజ్ జాంగ్ (ప్బోిక్ వర్క్ శాఖమాంత్) 
• పో లీస్ల క్ాలుపలపెై విచార్ణ జరపిేాంద్కు హ కై్ోర్ుట  సట్ిటాంగ్ జడిి  'ప్ాంగళి జగనమమహనరెడిి ' ఆధార్యాంలలనాయయ 

విచార్ణ సాంఘయనిి నియమిాంచిాంద్ి.  
• జస్టస్ ప్ాంగళి జగనమమహనరడెిి  యొకక ఆతమకథ - 'ది జుడిషయిరీ ఐ సర్వ డ్'.  
• 'ద్ి జుడషి్యరీ ఐ సర్ా డ్స' అనే తన ఆతమకథలల త లాంగాణ ప్్జల ప్టో ఆాంధ ్అధిక్ార్ుల ద్ష్ర ర్వరి్న వలోనే 

ములీక అలోర్ుో  త లాంగాణ పా్ాంతమాంతటా వాయప్ాంచాయని పరేకకనాిడు. 

జసి్స్ పింగ్ళి జగ్న్మమహన్ రడెిి  కమిటి: 

• సెపెటాంబర్ 3మరయిు 4 తేద్ లలల జరిగని క్ాలుపలపె ైవిచార్ణ చపే్టేటాంద్కు హ దైరాబాద్ రాష్రట ర ప్్భుతాాం సపెెటాంబర్ 
5న జస్టస్ ప్ాంగళి జగనమమహన్ రెడిి  ఆధార్యాంలల ఒక కమిటీని వేయడాం జరగిిాందని ప్తక్్ా ప్క్టన వలెువడిాంద్ి. 

• కమిటీ చేప్టాట లి్న విచార్ణన్ గురిాంచి విధి విధానాలు సవివర్ాంగా త లుప్ుతూ సెపెటాంబర్ 10 1952న 
ప్్భుతాాం జీవో విడుదల చేస్ాంద్ి.  

కమిటీ రిపో రట్ :  

• మొదటిస్ారి అఫ్టల్ గాంజ్ లల క్ాలుపలు జరిగనిప్ుడు ప్జ్ ప్్తనిధ్లు మరియు నాయకులు, పో లీస్ అధిక్ార్ులు, 
పో లీస్ బలగాల మధయ సమనాయ లలప్ాం క్ ర్వడిాంద్ి. 

• పో లీస్లు సరిగా సపాంద్ిాంచకపో వడాం మరయిు ప్జ్ నాయకులు సరిగా కలిపాంచ్క్ోకపో వడాం వరె్స ్
ఆాంద్యళనక్ార్ులు, విద్ాయర్ుా లు చ లరేగిపో యయర్ు. 

• ఆాంద్యళనక్ార్ులు ఎలయగెనై రాయలీ తీయయలన ేసాంకలపాంతో ఉాండటాం, పో లీస్లపెై రాళలో  ర్ువాడాం వలన పో లీస్లు 
క్ాలుపలు జరిపార్ు. 

ముల్కీ ఉద్యమ అనంతరం  

• నాన్ ములీకలాందరిని వనెకుకప్ాంప ్ఆ స్ాా నాలలల స్ాా నికులన్ నియమిాంచాలని విశాలయాంధ్ ద్ినప్త్కలల పేరకకని 
PDF నాయకులు :  వి.డి.ద్శే్ పాాండ్స , రాజ్ బహదకద ర్ గౌడ్స ,వి.క్ె.ధాగే  

• సెపెటాంబర్ 13న ప్్వెాంటవి్ డిటనెషన్ క్తాంద అరసె్ట క్ాబడి శాసన సభుయడు -సయయద్ అకిర్ హుసే్న్.  
• 'సయయద్ అకిర్ హుసే్న్' ఆవాద్ అన ేఉర్దద  ప్త్క సాంపాదకుడు. 
• ఇతనితో పాటల అరసె్ట  క్ాబడి మరో పాతక్్ేయురాలు - బగేాం స్ాద్ిక్ జహన్. 

 


