Prof. Dr. A.Gopal
Orugallu india college with Govt india-hanamkonda,Warangal city-Telagana india
& orugallu india software industry msme enginering service industry
Dr. A.Gopal – Management Admin officer & Computer Scientist enigneirng & medical technology
with Govt india
University road,hanamkonda,Warngal city-Telagana india
Online web www.indiaifonet.net www.orugalluindiacollege.in
Cotact Phone: 8185944713
Date: 1-11-2021- time: 14:42 india standard time
Prof Dr. A.Gopal President univeristy youth emplyees industry team scholers univeristy acadamic
telangan telugu he is arya vysya hindu telagnana telugu acadamic team india
hanamkonda Warangal city history team www.yas.nic.in www.ignou.ac.in 2019-2021
Warangal hanamkonda city history

వరరంగల (ఈ ధధ్వన ఉచచచ్చారణ గగురరరంచ (సహాయరం · సమమాచచరరం)) భభారతదదేశరంలలోన తతెలరంగగాణ రగాషషషరంలలోన ఒక
నగరరం. ఇదద 2011 భభారత జనచభభా లలెకక్కల పప్రకగారరం 830,281 జనచభభాతత తతెలరంగగాణలలో రరరండవ అతిపపెదద నగరరం,[3][4]

మరరయగు 406 కకిమ2 (157 చదరపప మమమైళళళ)లలో విసస్తరరరంచ ఉరందద.[1] 1163 లలో సగాస్థాపపరంచబడడిన కగాకతీయ
రగాజవరంశగానకకి వరరంగల రగాజధచనగగా పనచదేసపరందద. కగాకతీయగులల విడడిచపపెటటషన సగాస్మారక కటషడచలలోల కకోటలల, సరససస్సులల,
దదేవగాలయమాలల మరరయగు రగాతి దచధ్వరగాలల ఉనచన్నాయ, ఇవి పప్రససస్తతరం నగరరం పప్రసపదద పరగార్యాటక ఆకరర్షణగగా మమారడచనకకి
దదో హదపడచడ్డాయ. కగాకతీయ కళళ తతరణచనన్నా రగాషషష పప్రభగుతధ్వరం తతెలరంగగాణ చహన్నారంలలో చదేరరచ్చారందద మరరయగు వరరంగల
తతెలరంగగాణ సగారంసక్కస్కృతిక రగాజధచనగగా కకూడచ పప్రచచరరం చదేయబడడిరందద.[5][6]

భభారత పప్రభగుతధ్వరంచదే హహెరరటటేజ సపటట డతెవలపపమమరంట మరరయగు ఆగరస్మారంటటేషన యోజన పథకరం కకోసరం ఎరంపపక చదేయబడడిన
దదేశరంలలోన పదకకరండడ నగరగాలలలో ఇదద ఒకటట.[7] ఇదద "ఫగాసష-టభాప్రక కగారంపపటటషన"లలో సగాస్మారష సపటటగగా కకూడచ ఎరంపపక
చదేయబడడిరందద, ఇదద సగాస్మారష సపటటస మిషన కకిరంద పటషణ మమౌలిక సదసపగాయమాలల మరరయగు పగారరశగాశ్రామిక అవకగాశగాలనస
మమరరుగగుపరచడచనకకి అదనపప పపెటటషబడడికకి అరర్హత సగాధదరంచరందద.[8]

మమూడడ పటషణ నగరగాలల కగాజీపపేట, హనస్మాకకరండ మరరయగు వరరంగలపలనస కలిపప వరరంగల టటట-సపటట అన పపలలసగాస్తరరు.
మమూడడ నగరగాలల జజాతీయ రహదచరర 163 (హహెహైదరగాబభాద-భగువనగరరర-వరరంగల-భమూపగాలపటన్నారం) దచధ్వరగా
అనససరంధచనరంచబడడి ఉనచన్నాయ. పప్రధచన సపేషషనసల కగాజీపపేట జరంక్షన రరరైలలధ్వ సపేషషన మరరయగు వరరంగల రరరైలలధ్వ సపేషషన.
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వపర్యాతత్పతిస్త శగాసస్తరంట పtelugu
కగాకతీయగుల పగాలనలలో, వరరంగలపనస ఓరరుగలలల, ఏకశిల నగరరం లలదచ ఓమటటకకరండ వరంటట వివిధ పపేరలతత పప్రసగాస్తవిరంచచరరు,
ఇవనన్నా వరరంగల కకోటలలో ఉనన్నా భభారర గగాశ్రాననటట బరండనస ససూచరంచదే 'ఒకక రగాయ' అన అరదరం.[9] 1323 లలో కగాకతీయ
రగాజవరంశరం ఢడిలల ససలమాస్తననేట చదేతిలలో ఓడడిపపో యనపపత్పడడ, పగాలకలడడ జునచ ఖమాన నగరగానన్నా జయరంచ దచనకకి

ససలమాస్తనపపపూరపగగా పపేరరు మమారగాచ్చాడడ.[10] తరరువగాత మగుససనసూరర నచయకలలల 1336 A. D. లలో వరరంగలపనస తిరరగర
సగాధ్వధధీనరం చదేససకలనచన్నారరు మరరయగు దచనకకి మళల ఓరరుగలలల అన పపేరరు పపెటభాషరరు.
వరరంగల కగాకతీయ సగామమామ్రాజర్యాపప పగాప్రచీన రగాజధచన.[11] దధీనన బబేటరగాజు I, పపో ప్రలరగాజు I, బబేటరగాజ II, పపో ప్రలరగాజు II,
రరుదప్రదదేవపడడ, మహాదదేవ, గణపతిదదేవ, పప్రతచపరరుదసప్రడడ మరరయగు తతెలలగగు పగాప్రరంతచనన్నా పగాలిరంచన ఏకరరైక మహహిళ రగాణణ
రరుదప్రమదదేవి వరంటట అననేక మరందద రగాజులల పగాలిరంచచరరు. బబేట రగాజజా I కగాకతీయ రగాజవరంశ సగాస్థాపకలడడ మరరయగు 30
సరంవతస్సురగాలల రగాజజార్యానన్నా పరరపగాలిరంచచడడ మరరయగు అతన కలమమారరుడడ పపో ప్రల రగాజజా I తన రగాజధచనన హనస్మాకకరండకల
మమారగాచ్చాడడ.[12]
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గణపతిదదేవపన పగాలనలలో రగాజధచన హనమకకరండ నసరండడి వరరంగలపకల మమారచ్చాబడడిరందద.[13] కగాకతీయగుల కగాలరం నచటట
శగాసనచలల మహాసమగుదప్రరం ఒడడడ్డా వరకల ఉనన్నా తతెలలగగు పగాప్రరంతచలనన్నారంటటలలో వరరంగలపనస ఉతస్తమ నగరరంగగా

పప్రశరంసపరంచచయ.[14] కగాకతీయగులల ఆకటటషకలననే కకోట, నచలలగగు భభారర రగాతి దచధ్వరగాలల, శివపనకకి అరంకకితరం చదేయబడడిన
సధ్వయరంభమూ ఆలయరం మరరయగు రగామపత్ప సరససస్సు సమపరంలలో ఉనన్నా రగామపత్ప ఆలయరంతత సహా అననేక సగాస్మారక
చహాన్నాలనస విడడిచపపెటభాషరరు. కగాకతీయగుల సగారంసక్కస్కృతిక మరరయగు పరరపగాలనచ విశిషషతనస మమారరక్క పపో లలో పప్రసగాస్తవిరంచచరరు.
పప్రతచపరరుదప్ర II ఓటమి తరరువగాత, మగుససనసూరర నచయకలలల 72 నచయక నచయకలలనస ఏకరం చదేసప ఢడిలల ససలమాస్తననేట

నసరండడి వరరంగలపనస సగాధ్వధధీనరం చదేససకలన యమాభభట సరంవతస్సురగాలల పగాలిరంచచరరు. నచయకలల మరణచనరంతరరం, వరరంగల
బహమన ససలమాస్తననేటపలలో భభాగరంగగా ఉరందద, ఆపపెట గరలలక్కరండ ససలమాస్తననేట.

thousand pillar temple year 2021
మొఘల చకశ్రావరరస్త ఔరరంగజకబగు 1687 లలో గరలలక్కరండనస సగాధ్వధధీనరం చదేససకలనచన్నాడడ మరరయగు 1724 లలో తతెలరంగగాణ
పగాప్రరంతరం మరరయగు మహారగాషషష మరరయగు కరగార్ణాటకలలోన కకనన్నా పగాప్రరంతచలనస కలలపపకకన 1724 లలో సగామమామ్రాజర్యారం యొకక్క
దకడిణ పగాప్రవినసస్సులల విడడిపపో య హహెహైదరగాబభాద రగాషషషరంగగా మమారక వరకల ఇదద మొఘల సగామమామ్రాజర్యారంలలో భభాగరంగగాననే ఉరందద.
హహెహైదరగాబభాద 1948 లలో భభారతదదేశరంలలో విలనమమమై, హహెహైదరగాబభాద సపేషట అన పపలలవబడదే భభారతీయ రగాషషషరంగగా మమారరరందద.

1956 లలో రగాషగాషషల పపనరధ్వర్వ్యవససస్థాకరణ చటషరంలలో భభాగరంగగా హహెహైదరగాబభాద రగాషషషరం విభజరంచబడడిరందద మరరయగు వరరంగలపతత
సహా హహెహైదరగాబభాద రగాషషషరంలలోన తతెలలగగు మమాటభాలడదే పగాప్రరంతమమమైన తతెలరంగగాణ, ఆరంధప్రపప్రదదేశపలలో భభాగమమమైరందద. తతెలరంగగాణ
ఉదర్యామరం తరరువగాత, తతెలరంగగాణ రగాషషషరం 2 జూన 2014 న ఏరత్పడడిరందద, వరరంగల తతెలరంగగాణ రగాషషషరంలలో భభాగమమమైరందద.
భభౌగరళికరం మరరయగు వగాతచవరణరం

English
Warangal (About this soundpronunciation (help·info)) is a city in the Indian state of Telangana. It is the
second largest city in Telangana with a population of 830,281 per 2011 Census of India,[3][4] and
spreading over an 406 km2 (157 sq mi).[1] Warangal served as the capital of the Kakatiya dynasty which
was established in 1163. The monuments left by the Kakatiyas include fortresses, lakes, temples and
stone gateways which, in the present, helped the city to become a popular tourist attraction. The Kakatiya
Kala Thoranam was included in the emblem of Telangana by the state government and Warangal is also
touted as the cultural capital of Telangana.[5][6]

It is one of the eleven cities in the country to have been chosen for the Heritage City Development and
Augmentation Yojana scheme by the Government of India.[7] It was also selected as a smart city in the
"fast-track competition", which makes it eligible for additional investment to improve urban infrastructure
and industrial opportunities under the Smart Cities Mission.[8]

The three urban cities Kazipet, Hanamkonda and Warangal are together known as Warangal Tri-City. The
three cities are connected by National Highway 163 (Hyderabad–Bhuvanagiri–Warangal–Bhopalpatnam).
The major stations are Kazipet Junction railway station and Warangal railway station.
Etymology

During the Kakatiya rule, Warangal was referred with various names like Orugallu, Ekasila Nagaram, or
Omatikonda all these means a 'single stone' referring to a huge granite boulder present in the Warangal
fort.[9] When the Kakatiya dynasty was defeated by Delhi Sultanate in 1323, ruler Juna khan conquered
the city and renamed it as Sultanpur.[10] Later Musunuri Nayaks recaptured Warangal in 1336 A. D. and
named it Orugallu again.
Warangal was the ancient capital of Kakatiya dynasty.[11] It was ruled by many kings such as Beta Raja
I, Prola Raja I, Beta Raja II, Prola Raja II, Rudradeva, Mahadeva, Ganapathideva, Prataparudra and Rani
Rudrama Devi who is the only woman to rule over Telugu region. Beta Raja I is the founder of Kakatiya
Dynasty and ruled the kingdom for 30 years and was succeeded by his son Prola Raja I who shifted his
capital to Hanamkonda.[12]

During the rule of Ganapathideva, the capital was shifted from Hanamkonda to Warangal.[13] Kakatiya
Period Inscriptions praised Warangal as best city within all of Telugu region up to shores of the Ocean.
[14] The Kakatiyas left many monuments, including an impressive fortress, four massive stone gateways,
the Swayambhu temple dedicated to Shiva, and the Ramappa temple situated near Ramappa Lake. The
cultural and administrative distinction of the Kakatiyas was mentioned by Marco Polo. After the defeat of
Prataparudra II, the Musunuri Nayaks united 72 Nayak chieftains and captured Warangal from Delhi
Sultanate and ruled for fifty years. After the demise of the Nayaks, Warangal was part of the Bahmani
Sultanate and then the Sultanate of Golconda.

The Mughal emperor Aurangzeb conquered Golconda in 1687, and it remained part of the Mughal empire
until the southern provinces of the empire split away to become the state of Hyderabad in 1724, which
included the Telangana region and some parts of Maharashtra and Karnataka. Hyderabad was annexed to
India in 1948, and became an Indian state called as Hyderabad state. In 1956 Hyderabad state was
partitioned as part of the States Reorganisation Act, and Telangana, the Telugu-speaking region of
Hyderabad state, which includes Warangal, became part of Andhra Pradesh. After the Telangana
movement, Telangana state was formed on 2 June 2014, Warangal became part of Telangana State.

