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మీర్ఉస్మాన్అలీఖాన్(1911-48) 

 
 
మీర్మహబూబ్అలీఖాన్, అమత్- ఉజ్-జహరున్నిస్మబేగందంపతులకు1886లోమీర్ఉస్మాన్అలీఖాన్జన్నాంచాడు. 
ఇతడుఏడోఅసఫ్మజ బిరుదుతోహ దైరమబాద్సంహాసనాన్నిఅధష్్టంచాడు. 
ఏడోన్నజ ంపరిపమలనాకమలాన్నిహ ైదరమబాదాాజయచరితలాోన్ూతన్ శకంగమపరేకొన్వచుు. రమజ యన్నిఆధున్నకత 

వ ైపుఅడుగులువయేంచిన్ గకపపదారశన్నకుడుఉస్మాన్అలీఖాన్. ఇతడిన్నహ దైరమబాదురతిాలోగకపపహరీో, విలన్ 

గమపరేకొంటారు.  
రమజయంలోవయవస్మయాభివృద్ి , తాగునీటిఅవసరమలన్ుతీరుడాన్నకి1920లోఉస్మాన్ స్మగర్(గండపిేట చెరువు), 
1927లోహిమాయతాసగర్; అలీస్మగర్(బో ధన్), రమయపలి్లచరెువు(మెదక్), పమలేరుచెరువు(ఖమాం)లన్ుతవివంచాడు. 
మోక్షగుండంవిశ్వవశవరయయసహకమరంతోన్నజ ంస్మగర్ న్ున్నరిాంచినీటిపమరుదల స్ౌకరమయలన్ుకల్లపంచాడు. 
1914లోపురమవసుు శ్మఖన్ుఏరమపటుచసేవ్ యయసుంభాల గుడి, రమమపపదవేమలయం, ఎలోి రమ, అజంతాలాంటచిారతికా 

పాదశే్మలన్ుసంరక్ించాడు. హ దైరమబాద్అభివృద్ికోసం1912లోహ దైరమబాదిగరమభివృద్ిసంసథన్ుఏరమపటుచశే్మడు. 
1919లోహ ైకోరుట భవనాన్ని, జూబి్లహాల్, అస ంబి్ల, మొజంజ హమిారకొటభవనాలన్ున్నరిాంచాడు. 
1922లోహ ైదరమబాదాాజయంలోమరణశిక్షన్ురదుు చశే్మడు. స్మంఘిక దురమచారమల ైన్ దవేదాస,్ 

వ టిటచాకిరవిిధానాలన్ుఅదేఏడాద్రదుు చేశ్మడు.  

 
  
 
 

1927లోఉచిత పమాథమిక విదయన్ుపావశేప టాట డు. 1936లోమాధయమిక విదాయమండల్లన్నస్మథ ప్ంచాడు. 
1918లోఉస్మాన్నయావిశవవిదాయలయాన్నిస్మథ ప్ంచిఉన్ిత విదయన్ుపరా తసహించాడు. (1919 ఆగసుట 28 

న్ుంచిఓయూలోవిదాయబో ధన్ పమారంభమె ంద.్) 

న్నజ ంసేటట్ైలైేవలోభాగంగమదశేంలోతొల్లరోడుు రవమణాసంసథన్ు1932లోఏరమపట్ైంద్. 
రమజ యన్నిపమరిశ్మామికంగమఅభివృద్ిచసేేందుకుదకొన్బటనాయాకటర(ీ1916), వజీరుసలాు నటట బాకో(వీఎస్ ట)ీ ఫ్మయకటర,ీ 

దకొనాలాస్మయాకటరీ(1927), న్నజ ంషుగరమపాకటర(ీ1937), సర్పపరపపపరిాలుి (1939), గోల్ొండ సగ్రకటాయాకటర(ీ1941), 

హ ైదరమబాద్ఆల్లవన ాటల్స(1942) తదత్ర పరశిామలన్ున లకొలాపడు. 
 

 
  
 
 



 
 

హ ైదరమబాదేటేటాబాంకుటటం-1941 పాకమరంసేటటాబాంక్ఆఫ హైదరమబాదారారంభమె ంద్. ఈ బాయంకొాదటిశ్మఖన్ు1942 ఏప్లా్5న్ 

గన్ ఫ్ౌండివాదుమీర్ఉస్మాన్అలీఖానారారంభించాడు. ఉస్మాన్అలీఖాన్ున్ పరేుమీద ‘ఉస్మాన్నయాస్కమొ’న్ుపావశేప టాట డు. 
పాముఖ చరతిాకమరుడురమజపందపాాస్మద్అభిపమాయంపకామరం‘పమలనాపగమా లుచపేటిటన్ 

తొల్లసంవతసరమలోి ఉస్మాన్అలీఖాన్ాంచిసంసొరు’. రకండోపాపంచ యుదికమలంన్ుంచిబిాటషిరరభుతవందేశంలో, 
ముఖయంగమసవదేశీసంస్మథ నాల విషయాలోి జోకయంచేసుకోవడంతగిాంచింద్. ఇదఅేదన్ుగమఉస్మాన్అలీఖాన్ఆంగపియ 

అధక్మరులన్ుతొలగించిముస్ి ంలతోఉదోయగమలన్ుభరీుచేశ్మడు. 
 
  

జిలాి ల పేరిమారుపమీర్ఉస్మాన్అలీఖానాొలంలోహ ైదరమబాద్ న్ుముస్ి ంరమజయంగమమారపుపయాతింజరగిింద్. 
1905లోవివిధ జిలాి ల పరిేన్ుమారమురు. ఎలగండలన్ుకరీంన్గర్ గమ, పమలమూరున్ుమహబూబ్ న్గర్ గమ, 
ఇందూరున్ున్నజ మాబాద్ గమ, మెతుకున్ుమదెక్ గమమారమురు. మాన్ుకోటన్ుమహబూబాబాద్ గమ, భువన్గిరిన్నభోన్ గరి్ 

గమమారమురు. పభాుతవపరా తాసహంతో1927లోమజిిస్-ఇ-ఇతేుహాదుల్-ముస్ిమిన్అనసేంసథన్ుస్మథ ప్ంచారు. ఈ 

సంసథఅంజుమన్ుబిిగుల్లస్ము న్అనమేరోసంసథతోకల్లస్హిందువుల్లిముస్ి ంమతంలోకిమారపుతబిిక్ఉదయమాన్నిపమారంభించింద్. 
హ ైదరమబాదిగరంలోఆరయసమాజంశ్మఖన్ు1892లోఏరమపటుచశే్మరు. కపశవరమవకొరమటొర్, దామోదరసతాయలేకర్, 

డాకటర్అఘోరనాథఛటోపమధాయయ లాంటపిమాుఖులున్గరంలోఆరయసమాజ కమరయకలాపమలకుమదుతున్నచాురు. 
ఆరయసమాజంతబిిక్ఉదయమాన్నకవియతిరపకంగమ‘శుద్ి ’ కమరయకామాన్నిచపేటిటఇస్మి ంమతంలోచేరని్ 

వమరని్నతిరిగహిిందువులుగమమారిుంద్. ఉస్మాన్నయావిశవవిదాయలయంలోఉరపు మాధయమంలోనబేో ధ్ంచవేమరు. మజె రీటపాజల 

మాతృభాషల ైన్ తలెుగు, కన్ిడ, మరమఠీలోి విదాయబో ధన్ప ైన్నషధేంఉండేద్. తలెుగుమాధయమంలోవిదాయబో ధన్ 

చేయడంవలినారమయణగూడలోన్నఆంధబాాల్లకోన్ిత 

పమఠశ్మలకుఉస్మాన్నయావిశవవిదాయలయంగురిుంపుఇచుేందుకున్నరమకరించింద్. 
హ ైదరమబాద్ రమజయం లో ఖిలాఫత్ ఉదయ మాన్ని పాజలు పమారం భిం చారు. ఈ ఉదయ మాన్ని ఉస్మా న్ అలీఖాన్ తన్ 

రమజకీయ పయాోజనాల కోసం వమడుకునాి డు. 
1920లో హ ైదరమబాద్, కరీం న్గర్, మెదక్ లాం ట ిపటటణాలోి  ఖిలాఫత్ దన్ాన్ని పమటిం చారు. ఈ ఉదయ మ కమలం లో 
ముస్ి ం లు ఉస్మా న్ అలీఖాన్్కు ‘మెహవిుల్ 

మిలిత్-ఇ-ఉదదున్’ అనే బిరుదున్నచిు , ఖిలాఫత్ ఉదయ మం లో పమల్ా నాలన్న కోరమరు. జమీం దార్, స్యాసత్, 
జమానా లాం టి ఉరపు  పతికాలు ఖిలాఫత్ భావమలన్ు 
పాచారం చేశ్మయ. 

చం చం దా ర ై ల్వే ల్వే ఆం ఆం దో  ళన్ 



భా రత ప్ర భు త్ేం త్ేం త్ేం , హ ై దరా బా ద్ ప్ర భు త్ేం త్ేం త్ేం మధ్య ధ్య 1870ల్ో ఒక ఒప్పం ప్పం 
ప్పం దం దం కు ది ర ం ర ం ది . ఈ ఒప్పం ప్పం ప్పం దం దం ప్ర కా రం రం మదార  స్ -బ ం బ ం బా యి మా 
రగం రగం ల్ో వా డ ి-హ ై దరా బా ద్ మధ్య ధ్య ర ై ల్వే ల్వే ల్ ై న్ ని రాా రాా ణం ణం చే పట్ాా  ట్ాా లి . ర ై ల్వే ల్వే ల 

వి స్త  స్తరణతో బ  గ్ుగ  గ్ుగ కు గ  రా కీ పె రగడం డం వల్ల  ల్ల  ఈ ర ై ల్వే ల్వే ల్ ై న్ ను బ  గ్ుగ  గ్ుగ  గను ల్ు నన నన 

పరా ం పరా ం తా ల్ ై న్ డో  రన రన కల్ , స ం స ం గరే ణ ిమీ దు గా వి జయవా డ వరకు పొ  డి గ ం గ ం చా లని ని రణ 
యిం యిం చా రు . కొ దిి  దిికా ల్ం ల్ం తరాే రాే త చం చం దా ల్ో బ  గ్ుగ  గ్ుగ  ని క్షే పా ల్ు కను గొ న్ాన న్ాన 

రు . ద ం ద ం తో ర ై ల్వే ల్వే ల్ ై న్ ను చం చం దా వరకు పొ  డి గ ం గ ం చా లని ని రణ యిం యిం చా రు . 
 
 

ఈ పతాిపమదన్లుమొదటిస్మలార్ జంగమొలంలోనేఆమోదంప ందాయ. ఈ 

రకైలేవల ైని్న్నరమాణాన్నకిబాిటషి ైలైేవకంప నీమూడులక్షల పౌండిధనాన్నిసమకూరిుంద్. రకైలేవన్నరమాణ 

వివరమలుపజాలకుపూరిుగమతలె్లయవు. ఈ పాతిపమదన్ 

వలిసంస్మథ నాన్నకిఆరిథకంగమచాలాన్షటంవమటలిుి తుందన్నఅపుపడఉేన్నకిలోకివస్రు న్ివిదాయవంతులుభావించారు. 
అందువలిచందారకలైేవపణాాళికన్ుపరశిీల్లంచేందుకుసంస్మథ న్ంలోన్నవిదాయవంతులుఅఘోరనాథఛటోపమధాయయ, 

ములాి అబుు లఖయూయంనాయకతవంలోఒక కమిటీన్నఏరమపటుచేశ్మరు. చందారకలైేవపథకమన్నకసింబంధ్ంచిన్ 

పూరిువివరమలన్ుతమకుఅందజపయాలన్నఈ కమిటపీభాుతావన్నికోరింద.్ పాజలుఈ విధంగమకోరడంహ ైదరమబాదసంస్మథ న్ 

చరతిలాోఇదేతొల్లస్మర.ి ఈ విషయమె పభాుతవంతీవంాగమసపంద్ంచింద.్పరయవస్మన్ంగమఅఘోరనాథఛటోపమధాయయ, 

ములాి అబుు లఖయూయంతదత్రులన్ుసంస్మథ న్ంన్ుంచిబహషిొరంిచింద్. 1883 

నాటచిందారకలైేవఆందోళన్హ దైరమబాదసంస్మథ న్ంలోపజా చెైతనాయన్నకినాంద్అన్డంలోసందహేంలేదు. 
 
 

తెలంగమణలోరమజకయీ చెైతన్యంఆంధాపమాంతంతోపర ల్లసేుతలెంగమణలోరమజకయీ చెతైన్యంఆలసయంగమమొదల ైంద్. 
మిగతాసంస్మథ నాల తరహాలోనహే ైదరమబాదసంస్మథ న్ంలోన్ూన్నరంకుశతవంఅమలోి ఉండదే్. రమజయంలోపమాథమిక 

హకుొలుకరవయాయయ. వయవస్మయ కౌలుదారిపరసి్థతిదురభరంగమతయారకైంద్. ముకపుదారుి , 
ఫతేుదారుి అనపే దుభూస్మవములుకౌలుదారీరకతైులన్ుబాగపలాఅనదేాస్మయన్నకి, బాన్నసతావన్నకిగురిచశే్మరు. ఇలాంటదిురభర 

పరసి్థతులోి పాజలోి రమజకీయ 

చెైతన్యంతీసుకురమవడాన్నకికొమరమాజులక్షాణరమవు1901లోహ ైదరమబాదిగరంలో‘శీాకృషణదవేరమయాంధాభాషమన్నలయం’న్ుస్మథ
ప్ంచారు. ఇదతేలెంగమణలోఏరమపట్నై్ తొల్లగాంథాలయం. మున్గమల రమజ ఎన్.వ ంకటరమవు, హ ైదరమబాదుాన్సబ్ 

దారమావిచటెుట రంగమరమవుఆరిథక పరా తాసహంతోలక్షాణరమవుఈగాంథాలయాన్నిస్మథ ప్ంచారు. 1904లోహన్ాకొండలో‘శీారమజరమజ 

ఆంధభాాషమన్నలయం’, 1905లోసక్ిందాాబాద్ లో‘ఆంధసాంవరిథన్న’ లాంటితలెుగుగాంథాలయాలన్ుఏరమపటుచశే్మరు. 
1906లోలక్షాణరమవు‘విజ ా న్ చంద్ాకమగాంథ మండల్ల’ అనేస్మహతిీసంసథన్ుఏరమపటుచశే్మరు. ఈ 



సంసథపభాుతవవయతిరపకచరయలుచపేడుతోందన్నపభాుతావన్నకసిందహేంవచిుంద్. దదంతో‘విజ ా న్ చంద్ాకమగాంథ మండల్ల’ పధాాన్ 

కపందాాన్నిమదాాసుకుతరల్లంచారు. ఈ విధంగమతలెంగమణలోస్మంసొృతిక 

పున్రీజవనాన్నకపిునాదులువయేడంలోకొమరమాజులక్షాణరమవుసఫలీకృతుడయాయడు. 
 

ఆంధజాన్సంఘంఏరమపటు1921 న్వంబర్11, 12 తదేదలోి హ ైదరమబాదసంస్మథ న్ స్మంఘిక సమావేశంహ దైరమబాద్ 

లోజరిగింద్. ఈ సమావశే్మన్నకిసంఘ సంసొరు, ఎస్.ఎన్.డి.టి.మహళిావిశవవిదాయలయ వయవస్మథ పకుడెైన్ 

మహరిికమరపవఅధయక్షత వహంిచారు. ఈ సమావశే కమరయకమాాలన్ుఆంగి, ఉరపు భాషలోి న్నరవహించారు. 
ఈసమావేశంలోఆలంపలి్లవ ంకట రమమారమవుఒక తీరమాన్ంప తైలెుగులోమాటాి డేందుకుపయాతిించారు. 
దదంతోసమావశేంలోపమల్ా న్ిఒక వరాంఆయన్పసాంగమన్నిఅడుు కొంద్. ఈ 

సమావేశంలోతలెుగుభాషకుఅవమాన్ంజరిగిందన్నభావించి, తెలుగువమరకిోసంఓ 

సంసథన్ుపమారంభించాలన్నతీరమాన్నంచారు.మాడపమటిహన్ుమంతరమవు, బి.రమమకృషమణ రమవు, ఎం.న్రస్ంగరమవు, 
ఆదర్మజువీరభదారమవుసహా11 మందస్భుయలతో‘ఆంధాజన్సంఘం’ పరేుతోఒకసంఘాన్నిఏరమపటుచేశ్మరు. 
ఆంధజాన్సంఘంమొదటసిమావేశం1922 ఫబ్వారి14న్ కొండావ ంకట రంగమరకడిుఅధయక్షతన్ హ ైదరమబాద్ లోజరగిింద.్ 

ఈసమావేశంలోనఆేంధజాన్సంఘంపేరున్ు‘న జై ంఆంధారమషాజేన్సంఘం’గమమారమురు. తలెంగమణ పాజల్లిస్మంఘిక, ఆరిథక, 

స్మంసొృతికమభివృద్ిద్శగమన్డపడమేఈ సంఘంముఖోయదేుశం. 
 
 

తెలంగమణలోన్న వివిధ ఆంధసాంఘాల కమరయకలాపమలన్ుసమన్వయపరచిేందుకు‘ఆంధజాన్ కపందసాంఘం’ 
అనకేపందసాంఘాన్నిఏరమపటుచశే్మరు. ఈ సంసథకుమాడపమటహిన్ుమంతరమవుకమరయదరిశగమపన్నచేశ్మరు. వ టిటచాకిర,ి వరుక 

సంఘంఅనకేరపతాాలన్ుఈ సంసథవిడుదల చసే్ంద్. ఆంధజాన్ 

సంఘంన్నరవహించిన్తొల్లనాలుగుసమావశే్మలుహ ైదరమబాద్(1923), న్ల్ా ండ(1924),మధ్ర(1925), 

సూరమయపటే(1928)లోజరగిమయ. ‘న్నజ ంఆంధరామషాేపశాంస’, ‘న్నజ ంఆంధారమషాఆేంధుాలు’ అనేపుసుకమలన్ుపచాురించారు. 
కొమరమాజులక్షాణరమవుజ ా పకమరథం‘లక్షాణరమయ పరిశ్ోధక మండల్ల’ పేరుతోఒక చారతికా పరశి్ోధన్సంఘాన్నిజన్ 

సంఘంఏరమపటుచసే్ంద.్ 1930లోఈ సంసథ ‘కమకతీయ సంచిక’ అనపేేరుతోఒక సంపుటని్నవిడుదల చసే్ంద.్ 


