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��రత �ాజ��ంగ ప��ష� - మ�ఖ��ం�ాల�

» �ాజ��ంగ ప��ష� ఏ�ా�ట�ను �దట��ా���ా 1942ల� ప���ా��ం�ం�� ����� �ష�.

» �ాజ��ంగ ప��ష� ఆవశ�కతను గ���ం� �దట �ె�ి�న వ���� ఎం.ఎ�. �ా�.

» �ా����� �ష� సూచన ��రక� �ాజ��ంగ ప��ష� ను 1946ల� ఏ�ా�ట� �ే�ార�.

» �ాజ��ంగ ప��ష� క� ఎ��కల� 1946 �ల�ౖ నుం� �����ంబర� వరక� జ���ా�.

» 1946, ����ంబర� 9న �ాజ��ంగ ప��షత��  �దట� సమ���శం జ����ం��.

» �దట� సమ����ా��� ��క�� స����నంద �ి���  ������క అధ�����ా వ�వహ��ం��ర�.

» 1946, ����ంబర� 11న ��క�� బ�బ� �ాజ�ంద�ప��ా� �ాజ��ంగ ప��షత�� క� �ాశ�త అధ�����ా ఎ��కయ��ర�.

» 1946, ����ంబర� 13న జవహ� ల�� ��హ��  ల���ల ��ా����� ప���శ��ట�� ర�.

» ల���ల ��ా����� 1947 జనవ�� 22న ఆ���ం��ర�.

» 1947 �ల�ౖ 22న జ��య ప���ా�� �ాజ��ంగ ప��ష� ఆ���ం�ం��.

» �ాజ��ంగ మ��ా��� క�ట�� 1947 ఆగసు�  29న ఏ�ా�ట� �ే�ార�.

» 1949 నవంబర� 26న �ాజ��ం�ా�� ఆ���ం��ర�.

» 1950 జనవ�� 24న �వ���ా���ా సమ���శం జ����ం��. ఈ �వ�� సమ���శంల��� జ��య ��తం, జ��య ��య�లను

ఆ���ం��ర�.

» 1950 జనవ�� 26న ��రత �ాజ��ంగం అమల�� �� వ��ం��.

» �ాజ��ంగ ప��షత��  ఎ��కల��  జ���� ��ా �ప��కన �ా�ా� � ల�, సం�ా� ��లక� ��ా ��ధ�ం క��ం��ర�.

» �ా�ా� � ల ���న సభల సభ��ల� ఓట� బ��� అ�� పద�� ����ా తమ ప���ధులను ఎను�క����ర�.

» �త�ం సభ��ల సంఖ� 389.

» �ా�ా� � ల నుం� ఎ�����న సభ��ల సంఖ� 292.

» స��ే� సం�ా� ��ల నుం� ఎ�����న సభ��ల సంఖ� 93.

» �� క�షన� ��ా ం��ల నుం� ఎ�����న సభ��ల సంఖ� 4.

» �ేశ �భజన త�ా�త సభ��ల సంఖ� 299.

» 299 మం��ల� ఎ�����న సభ��ల� 229, �����ట�� సభ��ల� 70.

» �దట� సమ����ా��� �జ���న సభ��ల సంఖ� 211.

» �ాజ��ంగ రచనక� పట��న సమయం 2 సంవత��ాల 11 ��లల 18 ���ల�.

» సమ����ాల� �ర���ం�న �త�ం ���ల� 165.

» �త�ం �ర���ం�న సమ����ాల� 11.

» �ాజ��ంగ ప���లనక� పట��న సమయం 114 ���ల�.



- ��క�� �.ఆ�. అంబ�ద��

- ఎం.ఎ. ����ా���ాల�

- జవహ� ల�� ��హ��

- అల�� �� కృష��ా�� అయ��

 - జ�. డయ��

- ��.ఆ�. బ�ం� �ాల�

» �ాజ��ంగ రచనక� అ�న �త�ం ఖర�� 64 ల�ల�.

» సంప���ం�న �ాజ��ం�ాల� 60.

» �ాజ��ంగ ప��షత�� ల� �త�ం మ���� సభ��ల� 9 మం��.

» �ాజ��ంగ ప��ష� �హ�ం ఏనుగ�.

» మ��క �ాజ��ంగంల� 395 ప�కరణల�, 22 ���ాల�, 8 ��డూ�ళ��  ఉ����.

» ప�సు� త �ాజ��ంగంల� 462 ప�కరణల�, 25 ���ాల�, 12 ��డూ�ళ��  ఉ����.

��రత �ాజ��ంగంల� ��ధ �ే�ాల �ాజ��ం�ాల నుం� గ���ం�న అం�ాల�

�ేశ �ాజ��ంగం గ���ం�న అం�ాల�

ఆ��� ��య� ఉమ��� జ����, �ీ��కల� �ా��న ��ష

ర�ా� ��ా థ�క �ధుల�

అ�����ా
��ా థ�క హక��ల�, స�తంత� ���యవ�వస� , ఉప�ాష� �ప� ఎ��క, ���య స��,

�ాష� �ప� ��ల��ంప�

ద��ణ��ి��ా �ాజ��ంగ సవరణ, �ాజ�సభ సభ��ల ఎ��క

��ా �� గణతంత� వ�వస�

��న�� బల���న ��ంద�ప�భ�త�ం, ��ం��� ��� అవ��ా� ���ా�ాల�, సమ�ఖ� ���నం

��ట�
సమ���య �ాలన, ఏక ��రసత�ం, �ీ�క� హ� ��, �ధుల�, �ా����� తర�

�ార���ంట�� ���నం

జ�ా� ���యసూ��� ల�, చట�ం ��ా� ��ం�న ���నం

జర�� అత�వసర ప���ి���� సంబం��ం�న అ���ా�ాల�

ఐ�ా� ం� ఆ�ే�క సూ��� ల�, �ాజ�సభక� ��ష�  వ�క�� లను ������ �ేయడం, �ాష� �ప� ఎ��క

��రత ప�భ�త� చట�ం

1935

�ాష� �ప���, �ాష� �గవర�ర�క� ��ష�  అ���ా�ాల�, ��ంద�, �ాష� � ప�భ����ల మధ� అ���ార

�భజన, ���స�� ���నం

�ాజ��ంగ ప����క��ౖ ప�మ�ఖుల �ా�ఖ����ల�

» ''ప����క �ాజ��ం�ా��� ��ా ణం, ఆత� ల�ంట���''.

» ''ప����క అ���� �ాజ��ం�ా��� ఒక గ����ంప� పత�ం ల�ంట���''

» ''ఇ�ొక �శ�య�త�క ��ా�నం, ఒక ��''

» ''ప����క అ���� మన కలల�, ఆల�చనలక� �ాజ��ంగంల� వ����క��ంచుక�న� అ�మతం''

» 'ప����క అ���� �ాజ��ంగ ��ా�తల ఆశయ�ల�, ల���లను �ెల�సు��వ����� ఒక ��ళం �ె� ల�ంట���'

» ''అ�����ా స�తంత� ప�కటనక� అ�����ా �ాజ��ం�ా��� ఎల�ంట� సంబంధం ఉం�ో  అ�ే�ధ���న సంబంధం ��రత

�ాజ��ంగ ప����కక�, ��రత �ాజ��ం�ా��� మధ� ఉం��''



- జ�ి�� ��దయత�ల��

- పం��� �ాక�� ��� ��ర�వ

- ��.ఎం. మ���

- స� ఎర���  బ�ర��

» ''��రత �ాజ��ంగ ప����క అ�����ా స�తంత� ప�కటనల��� �ాజ��ంగ ఆత�, ��ా ణం, �ాజ��య వ�వస�  స�ర�పం, ప�త�

�ర�య��� �ె�యజ�సు� ం��. �ప�వం తప� మ��కట� ���� మ�ర�ల�దు''

» ''ప����క అ���� �ాజ��ంగంల� అత�ంత ప�త����న ��గం. ఇ�� �ాజ��ంగ ఆత�, �ాజ��ం�ా��� బం�ార� ఆభరణ ��ళం�ె�

ల�ంట���''

» ''ప����క అ���� ��రత ప�జ��ా�మ� గణతం��� ��� �ాజ��య జ�తకం''

» ''ప����క అ���� �ాజ��ం�ా��� ��లక సూ�క ల�ంట���. అల�ంట� సూ�కల� �ా��రణం�ా �ా�ా�త� �ాజ� వ�వస�ల�

ఉంట��. ఇ�� ��రత �ాజ��ంగంల� ఉన�ందుక� ��ను ప�ల��ం� గర�పడ�త����ను''

��రత �ాజ��ంగం��ౖ ప�మ�ఖుల �ా�ఖ�ల�

» ��.�ి.��� ��రత �ాజ��ం�ా�� అర� సమ�ఖ��ా అ�వ���ం��ర�.

» ఐవ� జ���ం� ���య�ాదుల స�ర�ం అ� ��������ర�.

» �ా���� ఆ�ి�� సహ�ార సమ�ఖ��ా వ���ం��ర�.

» ���.�. �ామ� ఐ�ావతం�� �� ల��ర�.

» ఐ.�ి. ��య� సర�� బ�ట� సమ�ఖ��ా ��������ర�.

» ''�ాజ��ంగం ��ౖఫల�ం �ెం���ే �ాజ��ం�ా�� �ం��ంచ�ాదు. అమల�ప���ే�ా��� �ం��ం���''
 

                                                                                            - ��క�� �.ఆ�. అంబ�ద��

�ాజ��ంగ రచనల� ��ధ క�ట�ల� - అధ��ల�

క�ట�ల�  అధ��ల�  

» ��ా థ�క హక��ల� - స�ా� � వల���� పట��

» �ా�ా� � లక� సంబం��ం�న క�ట� - స�ా� � వల���� పట��

» �బంధనల క�ట� - ��క�� బ�బ� �ాజ�ంద�ప��ా�

» �ీ���ం� క�ట� ��క�� - ��క�� బ�బ� �ాజ�ంద�ప��ా�  

» ��ా థ�క హక��ల ఉప క�ట� - జ�.�. కృపల��

» ��� �ి�ం� క�ట� - ��క�� �.ఆ�. అంబ�ద��

» ఈ�ాన� �ా�ా� � ల (����జన), అ�ా�ం ��ా ం��ల క�ట� - ���ీ��� బ���� �

» �������ట�ల క�ట� - ���.�ి. మ�ఖ���  

» సు�ీ�ం��ర��  అడ�� క�ట� - ఎ�. వర������  

» ��ంద� అ���ా�ాల�, ��ంద� �ాజ��ంగ క�ట� - జవహ� ల�� ��హ��  

» ఆ���క, �ా� � క�ట� - ��క�� బ�బ� �ాజ�ంద�ప��ా�  

» ����ె��య� క�ట� - అల�� �� కృష��ా�� అయ��  



» స�� క�ట� - ��గ�ా� పట�� � �ీ���ామయ�  

» అ�ా�ం ��ా ం��లను �న��ం� ఇతర ��ా ం��ల

స� క�ట�

- ఎ.�. ఠక��
 

» ఆ���క అం�ాల��ౖ క�ట� - న�� రంజ� స�ా��  

» �ాజ��ంగ ప���ల�� క�ట� - అల�� �� కృష��ా�� అయ��, జవహ� ల��

��హ��

» జ��య ప��క ��త��క క�ట� - ��క�� బ�బ� �ాజ�ంద�ప��ా�

» �� క�షన� ల ��ా ం��ల��ౖ క�ట� - ��క�� పట�� � �ీ���ామయ�

» సల� సంఘం - స�ా� � వల���� పట��  

» క�ష� ఆ� �ం����ి�� ��ా ����� - ఎ�.��. ���  

» ఆర�� ఆ� ����� క�ట� - ��.ఎం. మ���  

» �ాజ��ంగ ప��ష� �ధుల��ౖ క�ట� - గణ�� �ాసు�ేవ మ�లంక�  


