భారత జాతీయ కహాంగ్రస్
ె

భారతీయ జనతా తృహరటీ
(BJP)

(INC)

కమయూతుష఼ీ తృహరటీ ఆఫ్ ఇాండియా- (CPI)

కమయూతుష఼ీ తృహరటీ ఆఫ్ ఇాండియా –
మార్సిష఼ీ-[CPI(M)]

భారత కమయూతుష఼ీ తృహరటీ - మార్సిష఼ీ, లెతుతుష఼ీ
CPI(M.L)

-ఇది మనదేవాంలో మొట్ీ మొదట్ి, అతి

-1951లో స్హాాంచబడిన జనషాంఘ్ తృహరటీ కొతు రూపమే

-స్హాపన - 1925

-స్హాపన - 1964

-స్హాపన - 1969.

పురహతన రహజకీయ తృహరటీ

భారతీయ జనతా తృహరట.ీ

- ఎతుికల చ్చసిాం - కాంకి కొడఴలి

-తృహరటీ ఎతుికల చ్చసిాం -

-తృహరటీ చ్చసిాం - ష఼తిు కొడఴలి.

-1885 డిసాంబర్ 28న A.O సయూమ్

-జనషాంఘ్ ఴూఴస్హాపక అధ్ూక్షులు - శహూాంపరస్హద్ ముఖరటీ.

-రషహూ విపు ఴాం (1917) షఽూర్ుగ్హ

ష఼తిు కొడఴలి, నక్షతరాం.

-CPI (M)లోతు ఒక ఴరగ ాం మావో

స్హాాంచారు.

-భారతీయ జనతా తృహరటీ 1980 ఏరల్ 6న ఏరపడిాంది.

భారతదేవాంలో M.N. రహయ్, S.A

-1964 జూలెైలో భారత

భాఴజాలాంతో CPI (M.L) తృహరటీగ్హ 1969లో

-ఈ తృహరటీ మొట్ీ మొదట్ి అధ్ూక్షుడు -

-ఎతుికల చ్చసిాం - కమలాం

డాాంగ్ే, ముజఫర్ అసాద్లతో కలిస

కమయూతుష఼ీ తృహరటీలో చీలిక

వేరు కుాంపట్ి ట్ిీాంది.

ఉమేష్చాందర బెనరటీ

-తృహరటీ జరాండా/గురుు - కహషహయాం, ఆకుపచి రాంగులతో కూడిన

1925 డిసాంబర్ 26న తాషసాంట్లో

ఏరపడాిక CPI(M) ఒక

-విధానాలు - సదధ ాాంతాలు

-ఎతుికల గురుు - సషు ాం

జరాండా మధ్ూలో కమలాం.

స్హాాంచారు.

షవతాంతర తృహరటీగ్హ

-ఈ తృహరటీ ఉదార పరజాస్హవమూ ఴూఴషా న఼

-తృహరటీ గురుు/జరాండా - మయడు రాంగుల జరాండా

-బీజే ఒకే దేవాం, ఒకే జాతి, ఒకే జాతీయ భాఴన అనే

-స్హమూవహద షమ షమాజ స్హాపన

అఴతర్ాంచ్చాంది.

ఴూతిరేకిషు ఼ాంది.

మధ్ూలో సషు ాం ఉాంట్ ాంది.

సదధ ాాంతాతుి నముాత ాంది.

-కహర్ాకుల జీవితాలోు ఆర్ాక, స్హాంఘక

-భారత రహశీ ప
ర తికి గల

-బయరుీవహ పరజాస్హవమూ ఎతుికలన఼

-కహాంగ్రస్
ె తృహరటీ మొదట్ిస్హర్గ్హ 1969లో

-బీజే జాతీయ నాయకులు - ఏబీ వహజ్ేయ, ఎల్కే అదావతూ.

మారుపలు తీష఼కొచ్చి ఉతపతిు

అతూఴషర అధికహరహలన఼

ఴూతిరేకిషు ఼ాంది.

కహాంగ్రస్
ె (R), కహాంగ్రస్
ె (O)గ్హ చీలితృో యాంది.

-బీజే 13ఴ లోక్షభలో NDAలో పరధాన భాగస్హవమిగ్హ ఉాండి

స్హధ్నాలన఼, యాజమానాూలన఼,

తొలగ్్ాంచడాం.

-గ్రర్లు ా, ఴరగ తురూాలనా పదధ త ల ఴాంట్ి

కహాంగ్రస్
ె (R)కు ఇాందిరహగ్హాంధీ నేతాతవాం

కేాందరాంలో పరభుతావతుి ఏరహపట్ చేసాంది.

పాంణీలన఼ జాతీయాం చేయడాం.

-బసుళజాతి వహూతృహర

విపు వహతాక విధానాల దావరహ తమ

ఴహాంచారు. కహాంగ్రస్
ె (O)కు తుజలిాంగపప,

-దేవాంలో షమాఖూ ఴూఴషా న఼ రద఼ుచేస ఏక కేాందర ఴూఴషా గ్హ

- స్హమూవహద ఆర్ాక విధానాతుి

షాంషా లన఼ జాతీయ

లక్ష్యూలన఼ స్హధిాంచ఼కోవహన఼కుాంట్ ాంది.

మొరహరటీ దేశహయ్లు నాయకతవాం

మారహిలతు, విదేశహాంగ విధానాం విశయాంలో జాతీయ

పరవేవట్ీ డాం.

చేయాలతు, గుతు వహణిజూ,

-హాంస్హతాక పదధ త ల దావరహనే అధికహర

ఴహాంచారు.

పరయోజనాలకు తృహరధానూతతువహవలతు, 370 అధికరణ రద఼ున఼

-భయమిశిష఼ు రద఼ు, భయ షాంషసరణల

వహూతృహర షాంషా లన఼

మార్పడి స్హధ్ూమతు నముాత ాంది.

-1978లో ఴచ్చిన రరాండో చీలికలో కహాంగ్రస్
ె

జనషాంఘ్ తన లక్ష్యూలుగ్హ పరకట్ిాంచ఼కుాంది.

అమలు

స్హవధీనాం చేష఼కోవహలతు,.

-నాయకుల మధ్ూ విభేదాలతో తృహరటీలో

(I)కు ఇాందిరహగ్హాంధీ నేతాతవాం ఴహాంచారు.

-ఇాందిరహగ్హాంధీ 1975లో అతూఴషర పర్సతి
ా పరకట్ిాండాంతో

-1952లో జర్గ్్న తొలి స్హరవతిరక

-పరజల స్హరవభౌమ

ముఠహలు, ఴరహగలు చాలా ఏరపడాియ.

రరడిి కహాంగ్రస్
ె కు కహష఼ బరహ్మానాందరరడిి

కహాంగ్ేస
ె ేతర తృహరటీలతూి 1977లో జనతా తృహరటీగ్హ ఏరపడాియ.

ఎతుికలోు 70 స్హానాలోు తృో ట్ీ చేస 20

అధికహరహతుి పరతిబాంబాంచే

వహట్ిలో పుల్్వహర్ ఴరగ ాం, నక్లెైట్ ఴరగ ాం,

నేతాతవాం ఴహాంచారు. 1980లో

ఇాంద఼లో జనషాంఘ్ విలీనమాంది. 1977 ఎతుికలలో

స్హానాలు గ్రలుతృ ాందిాంది.

కొతు రహజాూాంగ రూపకలపన

చారుమజాందార్ ఴాంట్ి దాదాపు 7 ఴరహగలు

బరహ్మానాందరరడిి రరడిి కహాంగ్రస్
ె న఼ కహాంగ్రస్
ె

జనతాతృహరటీ గ్రలిచ్చ మొరహరటీ దేశహయ్ పరధాతుగ్హ కేాందరాంలో

-1957లో కేరళలో నాంబయదిరతృహద్

జరగ్హలతు ఈ తృహరటీ డిమాాండ్

ఏరపడి వహర్ లక్షూ స్హధ్న కోషాం హాంస్హతాక

(I)లో విలీనాం చేశహరు.

పరభుతవాం ఏరపడిాంది. ఈ పరభుతవాంలో వహజ్ేయ, అదావతూలు

అధ్ూక్షతన తొలి కహాంగ్రస
ె ేతర

చేసాంది.

పదధ త లన఼ అఴలాంబాంచడాంతో వహట్ితు

-కహాంగ్రస్
ె తృహరటీ పరషు ఼త అధ్ూక్షులు -

మాంతర లుగ్హ పతుచేశహరు. 1979లో జనతాతృహరటీ

పరభుతావతుి ఏరపర్ిాంది.

-జాతీయ అతూఴషర

కేాందర, రహశీ ర పరభుతావలు తుషేధిాంచాయ.

స్ో తుయాగ్హాంధీ

విచ్చినిమఴడాంతో జషాంఘ్ నాయకులు బయట్కు ఴచ్చి

-1962లో చైనా భారత్ై

పర్సతితు
ా
42ఴ రహజాూాంగ

నోట్: అతూధిక కహలాం (15 ఏాండుు) కహాంగ్రస్
ె

1980 ఏరల్ 6న భారతీయ జనతా తృహరటీతు స్హాాంచారు.

ద఼రహకెమణానాంతరాం సైదధ ాాంతిక

షఴరణ చట్ాీతుి

తృహరటీకి అధ్ూక్షత ఴహాంచ్చన నేతగ్హ

-2014లో 16ఴ లోక్షభ ఎతుికలోు బీజే 282 స్హానాలు

విభేదాలు ఴచ్చి 1964లో

తృౌరసకుసల ఴూతిరేక

స్ో తుయాగ్హాంధీ ర్కహరుి షాషీాంచారు.

గ్రలుతృ ాంది పరభుతావతుి ఏరహపట్ చేసాంది.

చీలితృో యాంది. చీలితృో యన ఴరగ ాం

తుయాంతాతవ విధానాలన఼

N.SRINIVASARAO ZPHS BRAHMANAKODURCPM తృహరటీగ్హ అఴతర్ాంచ్చాంది.

CPM ఴూతిరేకిషు ఼ాంది.

భారత జాతీయ కహాంగ్రస్
ె

భారతీయ జనతా తృహరటీ
(BJP)

(INC)

కమయూతుష఼ీ తృహరటీ ఆఫ్ ఇాండియా- (CPI)

కమయూతుష఼ీ తృహరటీ ఆఫ్ ఇాండియా –
మార్సిష఼ీ-[CPI(M)]

భారత కమయూతుష఼ీ తృహరటీ - మార్సిష఼ీ, లెతుతుష఼ీ
CPI(M.L)

-ఇది మనదేవాంలో మొట్ీ మొదట్ి, అతి

-1951లో స్హాాంచబడిన జనషాంఘ్ తృహరటీ కొతు రూపమే

-స్హాపన - 1925

-స్హాపన - 1964

-స్హాపన - 1969.

పురహతన రహజకీయ తృహరటీ

భారతీయ జనతా తృహరట.ీ

- ఎతుికల చ్చసిాం - కాంకి కొడఴలి

-తృహరటీ ఎతుికల చ్చసిాం -

-తృహరటీ చ్చసిాం - ష఼తిు కొడఴలి.

-1885 డిసాంబర్ 28న A.O సయూమ్

-జనషాంఘ్ ఴూఴస్హాపక అధ్ూక్షులు - శహూాంపరస్హద్ ముఖరటీ.

-రషహూ విపు ఴాం (1917) షఽూర్ుగ్హ

ష఼తిు కొడఴలి, నక్షతరాం.

-CPI (M)లోతు ఒక ఴరగ ాం మావో

స్హాాంచారు.

-భారతీయ జనతా తృహరటీ 1980 ఏరల్ 6న ఏరపడిాంది.

భారతదేవాంలో M.N. రహయ్, S.A

-1964 జూలెైలో భారత

భాఴజాలాంతో CPI (M.L) తృహరటీగ్హ 1969లో

-ఈ తృహరటీ మొట్ీ మొదట్ి అధ్ూక్షుడు -

-ఎతుికల చ్చసిాం - కమలాం

డాాంగ్ే, ముజఫర్ అసాద్లతో కలిస

కమయూతుష఼ీ తృహరటీలో చీలిక

వేరు కుాంపట్ి ట్ిీాంది.

ఉమేష్చాందర బెనరటీ

-తృహరటీ జరాండా/గురుు - కహషహయాం, ఆకుపచి రాంగులతో కూడిన

1925 డిసాంబర్ 26న తాషసాంట్లో

ఏరపడాిక CPI(M) ఒక

-విధానాలు - సదధ ాాంతాలు

-ఎతుికల గురుు - సషు ాం

జరాండా మధ్ూలో కమలాం.

స్హాాంచారు.

షవతాంతర తృహరటీగ్హ

-ఈ తృహరటీ ఉదార పరజాస్హవమూ ఴూఴషా న఼

-తృహరటీ గురుు/జరాండా - మయడు రాంగుల జరాండా

-బీజే ఒకే దేవాం, ఒకే జాతి, ఒకే జాతీయ భాఴన అనే

-స్హమూవహద షమ షమాజ స్హాపన

అఴతర్ాంచ్చాంది.

ఴూతిరేకిషు ఼ాంది.

మధ్ూలో సషు ాం ఉాంట్ ాంది.

సదధ ాాంతాతుి నముాత ాంది.

-కహర్ాకుల జీవితాలోు ఆర్ాక, స్హాంఘక

-భారత రహశీ ప
ర తికి గల

-బయరుీవహ పరజాస్హవమూ ఎతుికలన఼

-కహాంగ్రస్
ె తృహరటీ మొదట్ిస్హర్గ్హ 1969లో

-బీజే జాతీయ నాయకులు - ఏబీ వహజ్ేయ, ఎల్కే అదావతూ.

మారుపలు తీష఼కొచ్చి ఉతపతిు

అతూఴషర అధికహరహలన఼

ఴూతిరేకిషు ఼ాంది.

కహాంగ్రస్
ె (R), కహాంగ్రస్
ె (O)గ్హ చీలితృో యాంది.

-బీజే 13ఴ లోక్షభలో NDAలో పరధాన భాగస్హవమిగ్హ ఉాండి

స్హధ్నాలన఼, యాజమానాూలన఼,

తొలగ్్ాంచడాం.

-గ్రర్లు ా, ఴరగ తురూాలనా పదధ త ల ఴాంట్ి

కహాంగ్రస్
ె (R)కు ఇాందిరహగ్హాంధీ నేతాతవాం

కేాందరాంలో పరభుతావతుి ఏరహపట్ చేసాంది.

పాంణీలన఼ జాతీయాం చేయడాం.

-బసుళజాతి వహూతృహర

విపు వహతాక విధానాల దావరహ తమ

ఴహాంచారు. కహాంగ్రస్
ె (O)కు తుజలిాంగపప,

-దేవాంలో షమాఖూ ఴూఴషా న఼ రద఼ుచేస ఏక కేాందర ఴూఴషా గ్హ

- స్హమూవహద ఆర్ాక విధానాతుి

షాంషా లన఼ జాతీయ

లక్ష్యూలన఼ స్హధిాంచ఼కోవహన఼కుాంట్ ాంది.

మొరహరటీ దేశహయ్లు నాయకతవాం

మారహిలతు, విదేశహాంగ విధానాం విశయాంలో జాతీయ

పరవేవట్ీ డాం.

చేయాలతు, గుతు వహణిజూ,

-హాంస్హతాక పదధ త ల దావరహనే అధికహర

ఴహాంచారు.

పరయోజనాలకు తృహరధానూతతువహవలతు, 370 అధికరణ రద఼ున఼

-భయమిశిష఼ు రద఼ు, భయ షాంషసరణల

వహూతృహర షాంషా లన఼

మార్పడి స్హధ్ూమతు నముాత ాంది.

-1978లో ఴచ్చిన రరాండో చీలికలో కహాంగ్రస్
ె

జనషాంఘ్ తన లక్ష్యూలుగ్హ పరకట్ిాంచ఼కుాంది.

అమలు

స్హవధీనాం చేష఼కోవహలతు,.

-నాయకుల మధ్ూ విభేదాలతో తృహరటీలో

(I)కు ఇాందిరహగ్హాంధీ నేతాతవాం ఴహాంచారు.

-ఇాందిరహగ్హాంధీ 1975లో అతూఴషర పర్సతి
ా పరకట్ిాండాంతో

-1952లో జర్గ్్న తొలి స్హరవతిరక

-పరజల స్హరవభౌమ

ముఠహలు, ఴరహగలు చాలా ఏరపడాియ.

రరడిి కహాంగ్రస్
ె కు కహష఼ బరహ్మానాందరరడిి

కహాంగ్ేస
ె ేతర తృహరటీలతూి 1977లో జనతా తృహరటీగ్హ ఏరపడాియ.

ఎతుికలోు 70 స్హానాలోు తృో ట్ీ చేస 20

అధికహరహతుి పరతిబాంబాంచే

వహట్ిలో పుల్్వహర్ ఴరగ ాం, నక్లెైట్ ఴరగ ాం,

నేతాతవాం ఴహాంచారు. 1980లో

ఇాంద఼లో జనషాంఘ్ విలీనమాంది. 1977 ఎతుికలలో

స్హానాలు గ్రలుతృ ాందిాంది.

కొతు రహజాూాంగ రూపకలపన

చారుమజాందార్ ఴాంట్ి దాదాపు 7 ఴరహగలు

బరహ్మానాందరరడిి రరడిి కహాంగ్రస్
ె న఼ కహాంగ్రస్
ె

జనతాతృహరటీ గ్రలిచ్చ మొరహరటీ దేశహయ్ పరధాతుగ్హ కేాందరాంలో

-1957లో కేరళలో నాంబయదిరతృహద్

జరగ్హలతు ఈ తృహరటీ డిమాాండ్

ఏరపడి వహర్ లక్షూ స్హధ్న కోషాం హాంస్హతాక

(I)లో విలీనాం చేశహరు.

పరభుతవాం ఏరపడిాంది. ఈ పరభుతవాంలో వహజ్ేయ, అదావతూలు

అధ్ూక్షతన తొలి కహాంగ్రస
ె ేతర

చేసాంది.

పదధ త లన఼ అఴలాంబాంచడాంతో వహట్ితు

-కహాంగ్రస్
ె తృహరటీ పరషు ఼త అధ్ూక్షులు -

మాంతర లుగ్హ పతుచేశహరు. 1979లో జనతాతృహరటీ

పరభుతావతుి ఏరపర్ిాంది.

-జాతీయ అతూఴషర

కేాందర, రహశీ ర పరభుతావలు తుషేధిాంచాయ.

స్ో తుయాగ్హాంధీ

విచ్చినిమఴడాంతో జషాంఘ్ నాయకులు బయట్కు ఴచ్చి

-1962లో చైనా భారత్ై

పర్సతితు
ా
42ఴ రహజాూాంగ

నోట్: అతూధిక కహలాం (15 ఏాండుు) కహాంగ్రస్
ె

1980 ఏరల్ 6న భారతీయ జనతా తృహరటీతు స్హాాంచారు.

ద఼రహకెమణానాంతరాం సైదధ ాాంతిక

షఴరణ చట్ాీతుి

తృహరటీకి అధ్ూక్షత ఴహాంచ్చన నేతగ్హ

-2014లో 16ఴ లోక్షభ ఎతుికలోు బీజే 282 స్హానాలు

విభేదాలు ఴచ్చి 1964లో

తృౌరసకుసల ఴూతిరేక

స్ో తుయాగ్హాంధీ ర్కహరుి షాషీాంచారు.

గ్రలుతృ ాంది పరభుతావతుి ఏరహపట్ చేసాంది.

చీలితృో యాంది. చీలితృో యన ఴరగ ాం

తుయాంతాతవ విధానాలన఼

N.SRINIVASARAO ZPHS BRAHMANAKODURCPM తృహరటీగ్హ అఴతర్ాంచ్చాంది.

CPM ఴూతిరేకిషు ఼ాంది.

జనతా పర్టీ

బహుజన్ సమాజవది పర్టీ (BSP)

నేషనలిస్టీ కాంగ్రెస్ట పర్టీ (NCP)

ఆలిాండియా మజ్లిస్ట-ఎ-ఇతతె హాదుల్ ముస్ి మీ

దరవిడ మునేేట్ర కజగాం (DMK)

(AIMIM)
-స్హాపన - 1977

-తృహరటి చిసనం - ఏన఼గు

-తృహరటి చిసనం - గడయనరం

-1927లో ముసో ంల విదాయ, ఆరిాక అభిఴాదిి

-స్హాపన - 1949.

-చిసనం - నాగలి పట్టిన రైతు

-1978లో కహతూీ రహం ఉదయ యగ ఴరహాలోో

-1999 మే 25న మహారహశి ల
ర ో

కోషం హైద్రహబాదలోతు లోహత్ మండీలో క

-తృహరటి చిసనం - ఉద్యష఼తనన

-ఇందిరహగహంధీ జాతీయ అతయఴషర

రహజకీయ చెైతనాయతున ెంతృ ందించాలనే

వరద పవహర్ స్హాంచారు.

షమనవేవం జరిగింది. ఈ షమనవేవంలో MIM

షఽరయడు

పరిసాతి విధించడంతో కహంగస్
ె తృహరటికి

ఉదేే వంతో అభిల భారత బలహీన

-మహారహశి ల
ర ో ఈ తృహరటి

క రహజకీయేతర షంషా గహ ఏరహపట్యయంది.

-అతున తృహరంతీయ తృహరటిలో ో DMK

పరతాయమననయంగహ 1977 మనరిి 23న

ఴరహాల, అలప షంఖ్నయక ఉదయ యగుల

ఇపపట్టఴరకు అధికహరంలోకి

-దీతు స్హాపనలో కీలకతృహతర తృో షంచింది -

తృహరచీనమంది.

జనతా తృహరటి ఏరపడంది.

షమనఖ్య (BAMCEF)న఼ ఏరహపట్ు

రహలేద఼్.

అబుల్ బాయన ఖ్నవజా బసఴుదీే న, నవహబ్

-ెరియనర్ రహమస్హవమి నాయకర్

-ఈ తృహరటిలో ఴయఴస్హాపక కహంగస్
ె ,

చేశహరు.

షద్ర్ యనర్ జంగ (ముద్ట్ట అధ్యక్షుడు)లు.

ద్లుత, బలహీనఴరహాల ఆతమగౌరఴం

కహంగస్
ె ఫర్ డెముకెస (జగటీఴనరహమ్),

-1981లో కహతూీ రహం DS4 (ద్లుత్, శోషత్,

-1938లో అబుేల్ ఖ్నదిర్ సదఖీ
ిి నేతాతవంలో

కోషం (బారసమణ్, హంద్ఽ షంషకాతికి

జనషంఘ్, స్ో శలిష఼ి తృహరటి, BKD తృహరటి

షంఘర్ీ, షమనజ్, షమితి) అనే మరొక

MIM క రహజకీయ షంషా గహ మనరింది.

ఴయతిరకంగహ) 1925లో ఆతమగౌరఴ

ఴంట్ట 5 తృహరటిలు చేరహయ. మురహరటీ

షంషా న఼ స్హాంచారు.

-1946లో ఖ్నసం రజ్వవ MIMకు

ఉద్యమం తృహరరంభించారు.

దేశహయన఼ అధ్యక్షుడగహ, చరణసంగన఼

-ెై రండు షంషా లన఼ విలీనం చేస 1984

అధ్యక్షుడయనయడు.

-ఈ ఉద్యమ షఽూరితతో 1944లో ద్రవిడ

ఉతృహధ్యక్షుడగహ ఎన఼నకునానరు.

ఏరల్ 14న బసుజన షమనజ్వహది

-1948 ఴరకు ఈ తృహరటి ఆ నాట్ట రహజకీయ

కజగం అనే రహజకీయ తృహరటితు

-1977లో జరిగిన 6ఴ లోకషభ

తృహరటితు కహతూీ రహం స్హాంచారు.

కహరయకలనతృహలకు కంద్రబ్లంద఼్ఴయయంది.

స్హాంచారు. అయతే ఈ తృహరటిలో చీలిక

-1957లో ఖ్నసం రజ్వవ పుణ్ె జైలు న఼ంచి

ఴచిి 1949 సెి ంె బర్ 17న

విడుద్ల ై వెళత త MIMన఼ అబుేల్ వహహద

అనానద఼్రై నాయకతవంలో ద్రవిడ

ఒవెైసకి అపపగించాడు.

మునేనట్ర కజగం తృహరటితు స్హాంచారు.

-అబుేల్ వహహద ఒవెైస భారత రహజాయంగహతుకి

-1967 న఼ంచి 1974 ఴరకు

అన఼గుణ్ంగహ MIM తృహరటి సది ాంతాలన఼

తమిళనాడు డీఎంక అధికహరంలో

మనరిి దాతుకి ఆలిండయన మజ్వోస్-ఎ-

ఉంది.

ఇతెత హాద఼్ల్ ముసో మీన అతు ేరు ెట్ి ారు.

-1974లో సఎం అనానద఼్రై

-పరషత ఼తం AIMIM అధ్యక్షుడు అషద-ఉదీే న-

మరణ్ంచడంతో M.G.రహమచంద్రన

ఒవెైస.

నాయకతవంలో AIDMK ఏరపడంది.

-దీతు అధికహర పతిరక - ఎతెమనద

కరుణ్ాతుధి నాయకతవంలో 1977

-తృహరటి పరధాన కహరహయలయం - దార్-ఉస్-షలనం.

ఴరకు DMK అధికహరంలో కొనస్హగింది.

ఎతునకలోో జనతా తృహరటి ఆధ్వరయంలో
మురహరటీదేశహయ పరధాతుగహ కంద్రంలో
తొలి కహంగస
ె ేతర పరభుతవం ఏరపడంది.
-2013 ఴరకు డా. ష఼బరమణ్యస్హవమి
(తమిళనాడు) కకర జనతాతృహరటికి
తృహరతితుథ్యం ఴహంచారు. అయతే 2013
సెి ంె బర్ 17న మోడీ ఎతునకల
పరచారషభ షంద్రభంగహ హైద్రహబాదలో
తురవహంచిన షభలో జనతాతృహరటితు
BJPలో విలీనం చేశహరు.

ముఖ్నయంశహలు
-ఆరిాక పరగతితు తృో ట్ీ దావరహ,
షవయం షమాదిి దావరహ,
ఴయకుతల చొరఴ దావరహ
స్హధించడం.
-దేవ ఐకయతన఼, షమగెతన఼
తులుపుకుంట్ూ షమనఖ్య

స్దధ ాాంతాలు

ఴయఴషా న఼ బలోేతం చేషత ఽ

1) ఉననత కులనల ఆధిపతాయతున

అధికహర వికందీరకరణ్ దావరహ

ఴయతిరకిషత ఼ంది.

గహెమస్హాయకి అధికహరహతున

2) ద్లుతులు, వెన఼కబడన

తీష఼కుతృో ఴడం.

తరగతులన఼ అభిఴాదిి లోకి

2 ఇండయన రిపబ్లోకలో

తీష఼కురహఴడం.

జాతీయ స్హాయ వకుతలన఼

3) ద్లుతులకు విదాయ, ఉదయ యగ,

కూడగట్టి షమషమనజ స్హాపన

చట్ి షభలోో జనాభా తృహరతిపదికన

చేయడం.

రిజరవశనో కలపన.

N.SRINIVASARAO ZPHS BRAHMANAKODUR

