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Naxalite movement, నక్సల ైట్ ఉద్యమం 

• బ ంగాల్ లో ఖాళీగా ఉనన 6 లక్షల భూమిని పదే్లక్ు గరిిజనులక్ు పంచుతామని హామీ ఇచ్చి, 1967 
ఎనినక్లలో CPI(M) పారటీ గలెిచ్చ ముఖయమంత్రిగా అజయ్ ముఖరటీ, ఉపముఖయమంత్ర ిమరియు హ ంమినిషీ్ర్ గా 
జయయత్రబసు పిమాణ స్వీకారం చశేారు.  

• కాని ఎనినక్ల మాయనిఫెస్టీ లో పేరకొనన విధంగా 6 లక్షల ఖాళీ భూములను మాత్ిం పదే్లక్ు పంచడానిక ి
నిరాక్రించారు. 

చారుమంజుదార్: 

• పిభుత్ీం భూమిని పంచక్పట వడంతో డారిీలింగ్ పాింత్ పారటీ స్కె్రటరటగా ఉనన చారుమజందార్ నతే్ృత్ీంలో డారిీలింగ్ 
(బ ంగాల్) పాింత్ంలోనే 'స్లి్ గురి' పజిలు భూ ఆక్రమణక్ు పూనుకొనానరు. 

• మొద్ట స్లిిగురి పాింత్ంలోన ేనక్సలబర ిఅనే గరా మంలో 1967 మే 23 నుండి 25 మధయకాలంలో 10,000 మంది 
సంతాల్ గిరజినులు భూ ఆక్రమణ మొద్లు పటెటీ రు 

• ఇటువంట ిసమయంలో 1967 నవంబర్ లో వివిధ క్మూయనిసుీ  వరాా ల మధయ ఉనన స్దిాధ ంత్పరమ నై భదేాలను 
త్గిాంచుకోవాలన ేఉదేేశ్యంతో 'క్మూయనిసుీ  విపలవకారుల అఖిలభటరత్ సమనీయక్మిట ీఏరపడింది.  

• ఈ క్మిట ిరెండవ సమావశే్ం 1968 మే నెలలో క్లక్తాా లో జరిగింది.  
• ఈ సమావశే్ంలో CPI(M) పారటీ స్ిల్ గురి పాింత్ జనరల్ స్ెక్రటరట చారుమజందార్ స్ాయుధ పట రాటం 

నిరీహ ంచాలనీ, ఎనినక్లను బహ ష్ొరించాలని పేరకొనానడు.  
• ఈ పకి్టనను వయత్రరేకించ్చన జాతీయ క్మూయనిసుీ  నాయక్ులు : త్రిమ ల నాగిరడెిి  , దవేులపలిల వెంక్టేశ్ీరరావు. 
• కాని చారుమజందార్ యొక్ొ స్ాయుధ పట రాట తీరాానంను అంగటక్రించ్చన శ్రరకాక్ుళ గిరజిన ఉద్యమ నాయక్ులు : 

పంచాది క్ృష్ణమూరిా, చౌద్ర ితజేేశ్ీరరావు 

CPI(ML) కమరయనిస్ట్  పారీ్ ఆఫ్ ఇండియా (మార్సిస్ట్  - లెనినిస్ట్ ) 

• చారుమజందార్ యొక్ొ తీరాానంను ఆమోదించ్చన వారితో క్లిస్ ి1969 ఏపిిల్ 22 నాడు CPI(ML) ను 
స్ాా పించారు. 

• నక్సలబర ిగరా మంలో పుటిీన ఉద్యమం గనుక్ వీరిక ిపత్రకి్లు నక్సల ైటుల గా నామక్రణం చశేారు  
• CPI(ML) ను స్ాా పించ్చన అనంత్రం 1969 మే 1 న క్లక్తాా లోని 'ష్హీద్ మినార్' మ దైానంలో కానూ సనాయల్ 

CPI(ML) పారటీ అవత్రణను, పారటీ విధానాలను పకి్టించాడు. 
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ఉస్ాానియా విశ్వవిదాయలయ విదాయరుు లు: 

• 1960 లలో స్ి.పి.ఐ (ఎం) యొక్ొ అనుబంధ విదాయరిా సంసా - సూీ డ ంట్స ఫడెరషే్న్. 
• నక్సలిజంతో పభిటవిత్ుల ైన విదాయరుా లు సూీ డ ంట్స ఫడెరషే్న్ నుండ ివిడిపట యి డెమోకూటిక్ స్ట్ డెంట్స్ పరేుతో 

విదాయరిా సంసాను ఏరపరచుక్ునానరు. 
• కొండపలిల స్వతారామయయ, ఛండి పులాల రెడిి  నాయక్తాీలలో పనిచేసుా నన విదాయరుా లు డ మోక్రటకి్ సూీ డ ంట్స నుంచ్చ 

విడిపట యి 1974లో పరో గరూసివ్ డెమోకూటిక్ స్ట్ డెంట్స యరనియన్ (పి.డి.ఎస్.యు) ను ఏరాపటు చసేుక్ునానరు. 
• 1974 అకోీ బర్ లో సరోజినిదేవీ హాలోల  పి.డి.ఎస్.యు సభలు జరగిాయి.  
• ఈ సభలలో కొండపలిల స్వతారామయయ మరయిు చండి పులాల రెడిి  వరాం విదాయరుా ల మధయ ఘరషణ జరిగింది. 
• ఈ ఘరషణలో పాలగా ని కొండపలిల స్వతారామయయ వరా ముఖయ విదాయరుా లు : 
• మలోల జల కోటశే్ీరరావు (కషి్ జ్) 
• స్ాహు (శ్నిగరం వెంక్టశే్ీరుల )  
• గణపత్ర (ముపాపళల  లక్షాణరావు) 
• అలల ం నారాయణ 

ఆర్.ఎస్.యు (రాడికల్ స్ట్ డెంట్స యరనియన్): 

•  ఈ ఘరపణతో కొండపలిల స్వతారామయయ వరాం విదాయరుా లు పి.డి.ఎస్.యు నుండి బయటకిి వచ్చి 1974 అకోీ బర్ 
లో రాడకి్ల్ సూీ డ ంట్ యూనియన్ ను ఏరాపటు చసేుక్ునానరు. 

• దీనిక ిరాడకి్ల్ సూీ డ ంట్ యూనియన్ అని నామక్రణం చేస్ంిది - శ్రరశ్రర.  
• ఆర్.ఎస్.యు. రాషీ్ర మహాసభలు - 
• మొద్ట ిరాషీ్ర మహాసభలు - హ ైద్రాబటద్ (1975) 
• రెండవ రాషీ్ర మహాసభలు - వరంగల్ (1978) 
• మూడవ రాషీ్ర మహాసభలు - అనంత్పురం  
• నాలావ రాషీ్ర మహాసభలు - గుంటూరు (1981) 
• ఐద్వ రాషీ్ర మహాసభలు - త్రరుపత్ర (1982) 

ఆర్.ఎస్.యు - గాూ మాలకు తరలండి కాయంపెయిన్: 

• వేసవి స్లెవులలో విదాయరుా లక్ు శిక్షణా త్రగత్ులను ఏరాపటు చసే్ి వారిని విపలవోద్యమంలో భటగస్ాీములు అయియయ 
విధంగా కొండపలిల స్వతారామయయ పణిాళిక్ రచ్చంచాడు.  
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• ఈ పణిాళిక్లో భటగంగా 1978 ఏపిిల్ నుండి మే వరక్ు 30 రోజల కాయంపును క్రటంనగర్ లోని మంథని ద్గార గల 
శాసుా ర లపలిలలో ఏరాపటు చేశారు. ఈ కాయంపులో సత్యమూరిా, స్ాంబశివరావు (వ ైట్స మాన్) మరియు ఇత్ర 
ముఖుయలు విదాయరుా లక్ు శిక్షణ ఇచాిరు.  

• ఈ శిక్షణ అనంత్రం 5గురు సభుయలు గల 150 విదాయరిా బృందాలను ఏరాపటుచసే్ి క్రటంనగర్ జిలాల  పరయటనక్ు 
పంపచిారు 

• ఈ 30 రోజల కారయక్రమంలో పాలగా నన నారదాసు లక్షాణరావు గుంటూరులో జరిగిన ఆర్.వెై.ఎల్ సభలలో పాలగా ని 
పిసంగించారు. 

• నారదాసు లక్షాణరావు త్న పసింగాలను గాూ మలకు తరలండ ి- నా అనటభవాలు అనే పరేుతో పుసాక్ంగా 
కరో డీక్రించారు. 

  

భరస్ావములకు వయతిరేకంగా తిరుగ్ుబాటుు  

గొలుపల్లు స్భ (1977, ఆగ్స్ట్  27): 

• ఎమరెీనీస అనంత్రం స్ి.పి.ఐ (ఎం.ఎల్) పవపుల్స వార్ పెైన నిషేధం ఎతా్రవయేబడింది. 
• దీనితో స్ి.పి.ఐ(ఎం.ఎల్) పారటీ వారు 1977 జూల ై నుండ ిఆగసుీ  నలెల మధయ కాలంలో పజిాసంఘాల 

కారయక్రమాలు, బహ రంగ కారయక్రమాలు నిరీహ ంచారు. 
• ఆ కారయక్రమాలలో భటగంగా గకలలపలిల సభ నిరీహ ంచారు. 
• ఆగసుీ  27, 1977న జగతిాయల తాలూకాలోని గకలలపలిల గరా మంలో రెతై్ు క్ూలీ సంఘాల నతే్ృత్ీంలో జరగిని సభక్ు 

దాదాపు 3000 మంద ిరెతై్ులు హాజరయాయరు. 

ముద్టు నటరు స్ంఘటన  

• ముద్ుే నూరు భూస్ాీమి - రాజేశ్ీరరావు. 
• ఇత్నిని ఎదరిించ్చ 1978 జూన్ 30 నాడు పజిలు ఇత్ని పాింత్ంలోని క్టటీ  కొటిీ, చ టుల  నరిక ితీసుకొని వెళిలపట యారు. 

లకర్టి్పేట స్ంఘటన  

•  త్ునికాక్ు స్వజనలల  క్ూలీలంతా అధకి్రటేుల  కావాలని, తాము ఏరుకొని వచ్చిన త్ునికాక్ుక్ు నాయయమ నై ధర 
అందించాలని కాంటటికీ్రలక్ు వయత్రరకే్ంగా లకెసటిీపటేలో సమ ాచేస్ ివిజయం స్ాధించారు. 
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జగ్తాయల జరైతోయాతో (1978 సెపె్ంబర్ 7)  

• 1978 స్ెపెీంబర్ 7న జగతిాయల పటీణంలో భటరత్ క్మూయనిసుీ  పారటీ (ఎం.ఎల్) ఆధీరయంలో బిహాాండమ నై రెైత్ు 
క్ూలీ పది్రశన జరిగింది.  

• జగతిాయల తాలూకాలోని అనిన గరా మాల నుండ ిరెతై్ులు, రెతై్ు క్ూలీలు వచ్చినపపటకిీ కేవలం వలెుే రిా, స్ారంగాపూర్ 
గరా మాల నుండ ిరెతై్ులు రాలేక్పట యారు. 

• వెలుే రిా గరా మ భూస్ాీమి సత్యనారాయణరావు ఆ గరా మ రెతై్ులు జగతిాయల జెైత్ ియాత్ిలో పాలగా నక్ుండా 
అడుి పడాి డు.  

• ఈ మహాసభను చారతిాిత్ాక్మ ైన రెతై్ు పిద్రశనగా ఆంధిభూమి దనిపత్రకి్ అభివరిణంచ్చంది. 

జగ్తాయల జరైతోయాతో అనంతర స్ంఘటనలు  

చినన మెట్స పల్లు ఘటన  

• 1958లో 30 ఎక్రాల సీంత్ భూమి క్లిగని జగనలాహనరావు అనే భూస్ాీమి 1978 నాటకిి 150 ఎక్రాలక్ు 
ఆస్ామి అయాయడు. 

• జగతిాయల జెతై్ియాత్ిలో పాలగా నన రెతైాంగం త్మ దొరచసే్ే దౌరీనాయలక్ు వయత్రరకే్ంగా సంఘం 
పెటుీ కోవాలనుక్ునానరు. 

• మ ట్ పలిల రెైత్ులు స్ెపెీంబర్ 14న త్మ గరా మంలో బహ రంగ సభను ఏరాపటు చసేుక్ునానరు. 
• ఈ సభను అడుి కోవడానిక ిభూస్ాీమి జగనలాహనరావు త్న బలగంతో ఆ సభపె ైదాడి చయేించాడు. 
• ఈ వారా వినన చుటుీ  పిక్ొ గరా మ పజిలు చ్చననమ టపలిలకి చరేుకొని భూస్ాీమి జగనలాహనరావు ఇంటకిి 

ఊరగేింపుగా బయలుదేరారు. 
• ఈ ఊరేగింపును చూస్ని భూస్ాీమి అలుల డ నై బో రనపలిల సురషే్ బంగాల  పెనైుండి ఊరగేింపుపెై కాలుపలు 

పాిరంభించాడు.  
• ఈ కాలుపల విష్యం త లుసుక్ునన సురేష్ స్ ంత్ూరు బో రనపలిల పజిలు సురషే్ ఇంటనిి త్గలబ టటీ రు. 

కలలు ల పాోంతంగా పోకటన: 

• రెైత్ుక్ూలి సంఘాలు శాంత్ర భద్ిత్లక్ు విఘాత్ం క్లిగసిుా నానరని ఆనాటి ముఖయమంత్రి చ నానరడెిి  కేంద్ి 
పిభుత్ీంనక్ు నివదేిక్ సమరపించాడు.  

• దీనితో అకోీ బర్ 20, 1978న జగతిాయల, స్రిిస్లిల  తాలూకాలను పభిుత్ీం క్లోల లిత్ పాింతాలుగా పకి్టించ్చంది. 
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• రాషీ్రంలో కాంగెరస్ పభిుత్ీము అధకిారంలో ఉననపపటిక ికేంద్ంిలోని ఆనాటి జనతా పభిుత్ీం ఈ పాింతానిన 
(జగతిాయల, స్ిరసి్లిల ) క్లోల లిత్ పాింత్ంగా పిక్టించుటక్ు రాషీ్ర పిభుతాీనికి అనుమత్ర ఇచ్చింది. 

రరైతు కూలీ స్ంఘాలు  

• పిజలు జగతిాయల, స్రిిస్లిల  తాలూకాలలో భూస్ాీములక్ు ఎద్ురుత్రరగారు. 
• రాడకి్ల్ సూీ డ ంట్ యూనియన్ “గరా మాలక్ు త్రలండి” అనే కాయంపెయినలల  భటగంగా అనకే్ గరా మాలలో రెైత్ు క్ూలీ 

సంఘాలను ఏరపరచారు. 
• 1977లో మదే్నూరు గరా మంలో జీతాలు, క్ూలీరటేుల  పెంచాలని మదే్నూరు భూస్ాీమి రాజశే్ీరరావుక్ు 

వయత్రరకే్ంగా పాలేరుల , రెతై్ు క్ూలీలు సమ ా చశేారు 
• మదే్నూరులో పాిరంభమ నై ఈ పట రాటం జగతిాయల తాలూకా అంత్టట వాయపించ్చంది. 

రరైతు కూలీ స్ంఘాల స్ారా వయతిరేక ఉద్యమం:  

• 1979లో జగతిాయల తాలూకా పాింత్ంలో స్ారాకాంటటిక్ుీ లక్ు రాక్ుండా భూస్ాీములను అడుి కొని గరా మక్మిటలీ 
నాయక్తాీన పజిల సమక్షంలో వలేంపాట నిరీహ ంచారు.  

• వలేంపాడని గుతేాదారు గరా మ అభివృదిధకి కొంత్ డబుబను ఖరుి పటెటీ లన ేనిబంధనను పెటిీ  గరా మాలను కొంత్వరక్ు 
అభివృదిధ  చసేుక్ునానరు. 

• త లంగాణ గరా మాలలో ఎన్.టి.ఆర్ పభిుత్ీం వారుణి వాహిని పేరుతో పవిేశ్పటెిీన స్ారాపంపణిీని వయత్రరేకసిూా  
రెైత్ుక్ూలీ సంఘం అనకే్ పట రాటటలు నిరీహ ంచ్చంది.  

• 1970 లలో గిరజిన భూములను కొనడంపెై పభిుత్ీం నిషధేసిూా  చటీం చసే్ింది.  
• చటీంనే 1/70 చటీం అని క్ూడా పేరకొంటటరు. 
• ఈ చటీం ముఖాయంశాలు: 
• 1. గిరిజన భూములను గరిిజనేత్రులు కొనుక్ుొనాన, లీజక్ు తీసుక్ునాన చ లలద్ు. 
• 2. ఎటువంటి పరసి్ిాత్ులలోనెనైా గిరజినులు భూములు అముాక్ునాన, అదే్క్ు ఇచుిక్ునాన వారిక ి(గరిిజనులకి) 

ఆ భూమిపెై హక్ుొ పట ద్ు. 
• పెడూయల్ త గల వారి భూములను షడెూయల్ త గలు కాని వారకిి బద్లాయించక్ూడద్ని సుపవంి కోరుీ  సమత్ వరెసస్ 

ఆంధపిిదశే్ పభిుత్ీం కసేు సంద్రభంగా తీరుప చ పపింది. 
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ఇందో్వ ల్లు స్భ: 

• 1970లలో ఆదివాస్వ హక్ుొల కోసం ఉద్యమానిన నిరిా ంచ్చన ముఖయమ ైన విపలవకారులు : స్ాహు (శ్నిగరం 
వెంక్టేశ్ీరుల ),  దాసరి లక్ష్ీాకాంత్ం (ప రొల దొర) 

• ఆదవిాస్వ రెైత్ుక్ూలీ సంఘం ఆదిలాబటద్ జిలాల లోని ఆదవిాస్వ రెైత్ు క్ూలీల ైన గోండు, కోలాంలను క్ూడగటిీ 1980 
ఏపిిల్ 21న భటరట బహ రంగ సభను ఇంద్విెలిలలో నిరీహ ంచడానికి ఏరాపటు చేశారు. 

• పిటీబ ంగరం అన ేగరా మంలో గోండురెతై్ులు సభక్ు వసుా ండగా అడుి క్ునన పట లీసులక్ు, గోండు రెతై్ులక్ు మధయ 
ఘరషణ జరగిింది. 

• దానితో శాంత్ర భద్ిత్లక్ు విఘాత్ం క్లుగుత్ుంద్ని పేరకొని పట లీసులు కాలుపలు జరిపారు. 
• పిభుత్ీ ల క్ొల పికారం ఈ కాలుపలలో 13 మంది మరణ ంచారు. కానీ పౌర హక్ుొల సంఘం వారు ఈ 

కాలుపలలో 60 మంది దాకా మరణ ంచారని పరేకొంటటరు. 
• ఈ విధంగా ఇంద్విెలిల గరిజిన సభ రకా్స్కాి్మ ైంది. 
• ఇంద్విలెిలలో పాిణాలు అరిపంచ్చన గిరజిన అమరవీరులక్ు శ్రదాధ ంజలి ఘటించడానికి త్రువాత్ సంవత్సరంలో 

అదలిాబటద్ జిలాల  గరిజిన రెతై్ు క్ూలీ సంఘం వారు ఇంద్ివలెిల సభను నిరీహ ంచారు. 
• అంజయయ ముఖయమంత్రగిా ఉనన కాలంలో ఇంద్విెలిల అమరవీరులక్ు సూా పంను నిరిాంచ్చ ఆవిష్ొరించారు.  
• ఎన్.టి.ఆర్ స్వఎం అయిన త్రువాత్ 1987లో ఈ అమరవీరుల సూా పానిన క్ూలిివయేడం జరగిింది. 
• ఈవిధంగా గరిిజన రెతై్ు క్ూలీ సంఘాల నతే్ృత్ీంలో ఆదివాస్ి భూముల ఆక్రమణక్ు వయత్రరేక్ంగా గరిజినులు 

ఉద్యమించారు. 
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