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అసఫ్ జాహీ వంశం- రాజకీయ చరిత్ర 
నిజాం-ఉల్-ముల్్ (1724-48) 

 

• ఇతను అసఫ్ జాహీ వంశ స్థా పకుడు.  
• ఇతని అసలు పేరు - మీర్ ఖమ్రు ద్దీన్ ఖాన్.  
• ఇతనిి ఔరంగజబేర 4000 సనేకు మ్రనసబ్ ద్ారునిగథ నియమంచి “చిన్ కలిిచ్ ఖాన్" అన ేబిరుదునిచ్ాాడు.  
• ఫరూక్ సియార్ 7000 ల సనేకు ఇతనిి మ్రనసబ్ ద్ారునిగథ నియమంచి ఫతజేంగ్,నిజాం-ఉల్-మ్రల్్ అనే 

బిరుదులనిచ్ాాడు. 
• మొగల్ చకరవర్తి మ్హమ్మద్ షథ 8000 సనేకు ఇతనిి మ్రనసబ్ ద్ారునిగథ నియమంచి అసహో  అనే 

బిరుదునిచ్ాాడు.  
• ఇతను 1724లో శక్ర్ ఖేద్ా యరదధంలో మ్రబార్తజ్ ఖాన్ ను ఓడ ంచి అసఫ్ జాహీ ర్థజయంను స్థా పించ్ాడు. 
• ఇతను ఔరంగథబాదు ర్థజధానిగథ చ్సేుకొని పర్తపథలన చ్శేథడు. 
• 1739 "కర్థిల్” యరదధంలో పర్తియా ర్థజు “ నాద్ిర్థి  ” మొఘల్ స నైాయనిి ఓడ ంచగథ నాద్రి్ షథకు,మొఘలకు 

మ్ధ్య శథంతి ఒపపందం కుదరాడంలో నిజాం-ఉల్- మ్రల్్ కలీక పథతర పో షించ్ాడు. 
• ఈ ఒపపందం పరకథరం కోహినూర్ వజరం, నమె్లి సింహాసనంలను నాద్ిర్థా కు మొఘల్ ర్థజులు ఇవవడం జర్తగతంద్ి. 
• 1748లో ఢ లీ్ల ప  ైఅహమద్ షథ అబాీ ల్ల దండెతిగథ మ్హమద్ షథ రంగలీాకు సహాయం చ్యేడానికి వెళుతూ 

బరరనాపూర్ వదీ అనార్ోగయం పథల ై మ్రణ ంచ్ాడు. 

నాజర్ జంగ్ (1748-50) 

• నిజాం-ఉల్-మ్రల్ ర్ ండవ కుమ్ారుడు 
• మొఘల్ చకరవర్తితో నిజాం ఉద్లెా అనే బిరుదును ప ంద్ ిదక్న్ సుబేద్ార్ అయాయడు. 
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• నిజాం-ఉల్-మ్రల్ మ్రణానంతరం నాజర్ జంగ్ తన మనేలుీ డెైన మ్రజఫర్ జంగ్ తో వథరసతవ  యరదధం 
మొదల ైంద్ి.  

• మ్రజఫర్ జంగ్, ఫ రంచి గవరిర్ డూపేీలు కుట్ర చ్సేి నాజర్ జంగ్ ను చంపించ్ారు. 

ముజఫర్ జంగ్ (1750-51) 

• ఫ రంచి గవరిర్ డూపేీ  సహాయంతో మ్రజఫంగ్ నవథబరగథ నియమంచబడాా డు. 
• 1751 లో పథండ చ్ేర్త నుండ  ఔరంగబాద్ వళెుి నిపుడు కడపలోని ర్థయచ్ోట్ి దగగర “లకి్ర్ డ ాపలీి” వదీ కడప 

నవథబర (హిమ్మత్ ఖాన్) మ్రజఫర్ జంగ్ ను చంపవిేశథడు. 

సలాబత్ జంగ్ (1751-61) 

• ఫ రంచి అధికథర్తయ నై బరసిస నాజంగ్ తమ్రమడెైన సలాబత్ జంగ్ ను హ దైర్థబాద్ నవథబరగథ పరకట్ించ్ాడు.  
• ద్ాంతో ఇతడు 1752 లో ఉతిర సర్థ్రులను ఫ రంచ్ వథర్తకి బహుమ్ానంగథ ఇచ్ాాడు. (1759లో వెనకి్ 

తీసుకునాిడు)  
• ఇతని కథలంలోన ేబొ బిిలి యరదధం (1757), చందుర్తి యరదధం (1758) లు జర్తగథయ.  
• 1761లో సలాబత్ జంగ్ ను బీదర్ కోట్లో బంధించి తాన ేపథలకుడ నని నిజాం అల్ల పరకట్ించుకునాిడు. 

నిజాం అలీఖాన్ (1761-1803) 
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• ఇతనిని ర్ ండవ అసఫ్ జా అంట్ారు. ఇతని కథలం నుండ  అసహో హిలు నిజామ్రలుగథ పలివబడాా రు.  
• నిజాం అలి ర్థజధానిని ఔరంగథబాద్ నుండ  హ దై్రా బాద్ కు మ్ార్థాడు.  
• జోగత పంతులు మ్ధ్యవర్తితవంతో ఉతిర సర్థ్రులు (శ్రరకథకుళం, ర్థజమ్ండ ర, ఏలూరు, మ్రసిఫథనగర్) 1766లో 

బిరట్ీషువథర్త పరమ ైనాయ 
• లారా్ వలీెసలీ  పరవశేప ట్ిిన స నైయసహకథర ఒపపందంలో చ్ేర్తన మొదట్ ిర్థజు - నిజాం అల్లఖాన్. 
• మ్ూడవ మ సైూరు యరదధంలో ప ంద్ిన కడప, బళ్ళార్త పథర ంతాలతో పథట్ు అనంతపూర్ పథర ంతాలను కూడా స నైయ 

సహాకథర పదధతిలో భాగంగథ బిరట్ీష్ స నైాయనిక ిఅయయయ ఖరుా కంిద ఇవవడం జర్తగతంద్ి.  
• అందువలీ ఈ పథర ంతాలను “దతి మ్ండలాలు” అంట్ారు.  
• ఫ రంచి అధికథర్త “ర్ేమ్ాండ్” సహాయంతో నిజాంఅల్ల గన్ ఫ ండ రని ఏర్థపట్ు చ్ేశథడు.  
• కీర.శ. 1798లో నిజాం అల్ల కథలంలోనే "జమే్సస పథట్ిరక్” బిరట్షీ్ ర్ సిడెంట్ గథ నియమంపబడాా డు. 
• నిజాం అల్ల 1803లో “ర్ సిడనె్సస భవనమ్ర” నిర్తమంచ్ాడు. ద్దని పరధాన ఆర్త్ట్కె్ - శథమ్ూయల్. 
• ఇతని ఇతర నిర్థమణాలు : * మోతిమ్హల్ • గరలిన్ మ్హల్ • ర్ోషన్ మ్హల్ 

సిక ందర్ జా (1803-1829) (మరడవ అసఫ్ జా) 

 

• ఇతని పేరుమీదుగథన ేసికింద్రా బాద్ ఏరపడ ంద్ి.  
• ఇతని కథలంలో బిరట్షీ్ ర్ సడిెంట్ చ్ేతిలో కీలుబొ మ్మగథ మ్ార్తన చందులాల్ 1806లో పేషథ్రుగథ 

నియమంచబడాా డు 
• 1811లో హ ైద్రా బాద్ లో బిరట్ీష్ ర్ సడిెంట్ గథ హ న్సరరస సల్ వచ్ాాడు. 
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• సంస్థా నంలో శథంతిభదరతలను కథపథడట్ానిక ిరస సల్స దళం లేద్ా హ దై్రా బాద్ కథంట్జి ంట్ స ైనాయనిి ఏరపర్తచ్ాడు. ఈ 
దళం హ దైర్థబాద్ స నైయంగథ పరేుప ంద్ింద్ి. 

• రస సల్స దళం నిరవహణ ఖరుా ప రగడంతో నిజాం, పథమ్ర్ కంప న్స నుండ  60 లక్షల అపుప తీసుకునాిడు. 
• హ న్సర రస సల్ తరువథత బిరట్షీ్ ర్ సడిెంట్ గథ వచిాన చ్ార్ ీస్ మ ట్ కథఫ్ పలు ఆర్తాక సంస్రణలు పరవశేప ట్ాి డు.  

నాసీరుద్ధౌ లా (1829-1857) (నాలుగ్వ ఆసఫ్ జా) 

 

  ఇతని కథలంలో పరధాన సంఘట్నలు: 1) వహాబి ఉదయమ్ం 2) బేర్థరు దతత  

వహాబి ఉదయమం:  

• హ ైద్రా బాద్ లో ద్దనిక ినాయకతవం వహించినద్ి నాసిరుద్ేీలా తమ్రమడు “మ్రబార్తజ్ ఉద్ేీలా”. 
• ఆంగేీయరలు ఇతనిని అర్ సుి  చ్ేస ిగోల్్ండ కోట్లో బంద్ించగథ 1854లో అక్డే మ్రణ ంచ్ాడు. 
• ఈ ఉదయమ్ానికి కడప-కరూిల్ నవథబరల నాయకుడు గరలాం రసూల్ ఖాన్ మ్దీతు పలికథడు. ఇతడు 

తిరుచునాపలీి జ ైలుకు పంపబడాా డు. 

బేరార్ ఒపపందం: 

• నిజాం తమ్నుండ  తీసుకుని 60లక్షలను 1850డ శంబర్ 31లోగథ చ్లీెించ్ాలని బిరట్ీష్ పరభరతవం షరతు 
విధించింద్ి.  
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• 1853లో గవరిర్ జనరల్ డలహా సి మ్ర్తయర నసలరుద్ేీలా మ్ధ్య బరే్థర్ ఒపపందం జర్తగతంద్ి. ఈ ఒపపందం తరువథత 
రస సల్ స నైాయనిి హ ైద్రా బాద్ కంట్ిజ నిస స నైయంగథ మ్ార్తా బిరట్షీు-ఇండ యా స ైనాయనిక ిఅనుబంధ్ దళంగథ 
మ్ార్థారు. 

• అంతకేథకుండా ఈ ఒపపందం పరకథరం బిరట్షీువథర్తకి బీర్థర్, ర్థయచూర్, ఉస్థమనాబాద్ పథర ంతాలను ఇచ్ాారు. 
• ఈ అవమ్ానానిి తట్ుి కోలేక పరధాని అయన సిర్థజ్ వుల్ మ్రల్్ అనార్ోగయంపథల ై మ్రణ ంచ్ాడు. 
• ఆ సమ్యంలో 24ఏళా “మీర్ తురబ్ అల్లఖాన్” (స్థలర్ జంగ్-1) హ దై్రా బాద్ పరధాని అయాయడు. 
• 1857 మే 10న మీరట్ లో స నైిక తిరుగరబాట్ు పథర రంభం అయనపుడు హ దై్రా బాద్ నవథబ్ - నాసరిుద్ధధ లా 
• తిరుగరబాట్ు పథర రంభం అయన వథరం ర్ోజులకు నసరిుద్ేీలా మ్రణ ంచ్ాడు. 
• అపుపడు అఫ్జల్  ఉద్ేీలా హ దై్రా బాద్ నవథబర అయాయడు. 

అఫ్జల్  ఉద్ధౌ ల (1857-1869)  

• అఫ్జల్  ఉద్ధీ ల మ్ర్తయర ఇతని పరధాని స్థలారజంగ్ 1857 తిరుగరబాట్ు కథలంలో బిరట్షీు వథర్తకి మ్దీతు 
పలుకుట్కు నిరణయంచ్ారు. 

• తిరుగరబాట్ు అణచివయేబడ న తరువథత 1861లో బిరట్ీషువథరు అఫ్జల్  ఉద్ధీ లకు 'స్థి ర్ ఆఫ్ ఇండ యా'. 
(విశవసన్సయ మతుర డు) అనే బిరుదునిచ్ాారు. 

• చ్ధమ్హలాీ  పథయల స్ నిర్థమణం నసలరుద్ేీలా పథర రంభంచగథ అఫి్ల్ ఉద్ేీలా పూర్తిచ్ేస్థడు. 

మీర్ మహబరబ్ అలీఖాన్ (1869-1911) 

 



తెలంగాణ చరిత్ర - అసఫ్ జాహీ వంశం 

Static GK- స్ాా టిక్ అంశాలు (గ్రూ ప్స్, SI, Constable, ఇత్ర పరీక్షల కొరకు) 

  
                       Static-GK Telangana history |    Adda247 Telugu    | www.careerpower.in |  Adda247 App  

• అఫ్జల్  ఉద్ధీ ల మ్రణానంతరం అతని2 సంవతసర్థల కుమ్ారుడు “మీర్ మ్హబూబ్ అల్లఖాన్” హ దై్రా బాద్ 
నవథబరగథ పరకట్ించబడాా డు. ఇతనిక ి(స్థలార్ జంగ్ నతేృతవం వహించి కమట్ ీసంరక్షకుర్థలిగథ ఉనిద్ి) 

• మ్హబూబ్ అల్లఖాన్ కు 18 సంవతసర్థలు పూరియనందున 1884లో లారా్ ర్తపపన్ సవయంగథ హ దైర్థబాద్ వచిా 
మ్హబూబ్ అల్లఖాన్ కు అధకిథర్థలు అపపగతంచ్ాడు. 

• హ ైద్రా బాద్ సంస్థా నంను సందర్తశంచిన మొటి్మొదట్ి వెైస్థర య్ - లారా్ ర్తపపన్. 
• ఇత్ని పరముఖ పాలనా సంస్రణలు: -మీర్ మ్హబూబ్ అల్లఖాన్ 1893లో ఖావనుంచ్ా-ఇ-మ్రబారక్ అన ే

ర్థజపతరం ద్ావర్థ ర్థజాయంగ పరమ ైన సంస్రణలను పరవశేప ట్ాి డు. 
• ఇతని కథలంలోన ేచంద్ార్ ైలేవ సంఘట్న జర్తగతంద్ి. 
• ఈయన కథలంలోన ేచ్ాదర్ ఘాట్ లో థియోసో్ ఫకిల్ స్ స టై్ీ (ద్ివయజాా న సంఘం) స్థా పించబడ నద్ి. 
• విద్ాయరంగ్ంలో మీర్ మహబరబ్ అలీఖాన్ చొరవ: మ్రసిీ ం బాలికల పరతేయక పథఠశథల - 1885 (సయయద్ బిల్ గథర మ 

చ్ొరవతో) 
• నాంపలీి బాలికల పథఠశథల - మ డ కల్ కళ్ళశథల - హ దై్రా బాద్ 
• సరూర్ నగర్ అనాథాశరయంలో బాలికల పథఠశథల - 1905. 
• పరభరతవ ఇంజన్సర్తంగ్ కళ్ళశథలలు - వరంగల్, ఔరంగథబాద్  
• ఇతని కథలంలో ర్ ండవ స్థలర్ జంగ్ ర్థజభాషగథ పర్తియన్ భాష స్థా నంలో  ఉరధౌ  భాషను పరవేశప ట్ాి డు. 
• ఇతని కథలంలోన ేఅసఫియా ల ైబరర్ ీఏర్థపట్ు చ్యేడం జర్తగతంద్ి. ద్దనిలో పర్తియన్, అరబిక్ సంస్ృత భాషల 

పుసికథలు అందుబాట్ులో ఉండేవి. 
• ఇతని కథలంలో వరుసగథ స్థలార్ జంగ్-1, స్థలార్ జంగ్-2, అస్థమన్ జా, వికథర్-ఉల్-ఉమ్ా (వికథరుద్దీన్), కషిన్ 

పరస్థదుీ  పరధానులుగథ పనిచ్ేస్థరు. 
• ఇతని పరధాని వికథరుద్దీన్ - ఫలక్ నుమ్ా పథయల స్ నిర్తమంచ్ాడు. 
• మరసనీద్ి వరద (1908): 1908 స ప ింబర్ 29న ప ను తుఫథన్ వచిా మ్ూసలనద్ికి వరదలు వచ్ాాయ. 
• మ్ళ్ళా భవిషయత్ లో మ్ూసలనద్కిి వరదలు ర్థకుండా 1909 లో పరమ్రఖ ఇంజన్సర్ మోక్షగరండం విశవవశవరయయతో 

ఆనకటి్ల నిర్థమణానిక ిపథీ న్ గయీంచ్ాడు. 

ఇత్ని ముఖయ నిరాాణాలు : 

టౌన్ హాల్ : 1905 ఆగసుి  25 న తన 40వ జనమద్ిన సందరభంగథ నిజాం మ్హబూబ్ అల్లఖాన్ పబీిక్ గథర్ ాన్ లో 
ట్ౌన్ హాల్ నిర్థమణానిి పథర రంభంచ్ాడు. ద్దనిని 7వ నిజాం పూర్తి చ్ేశథడు. 
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వికటా రియా మెమోరియల్ అనాథ శరణాలయం : వికోి ర్తయా మ్హార్థణ  మీర్ మ్హబూబ్ అల్లఖానకు గథర ండ్ 
కమ్ాండర్ స్థి ర్ ఆఫ్ ఇండ యా అనే బిరుదును ఇచిాంద్ి. అందుకని 1905 ఫిబరవర్త 14న వికోి ర్తయా మ మోర్తయల్ 
అనాథ శరణాలయానిి సరూర్ నగర్ లో నిర్తమంచ్ాడు.  

వికటా రియా జనానా హాసిపటల్: వేల్స ర్థకుమ్ారుడు హ ైదర్థబాద్ ర్థజాయనిి సందర్తశంచిన సమ్యంలో మీర్ 
మ్హబూబ్ అల్లఖాన్ వికోి ర్తయా జనానా హాసిపట్ల్ ను కట్ిించ్ాడు. 

మీర్ ఉస్ాాన్ అలీ ఖాన్ (1911-1948) 

 

1. పూర్తి పేరు - నవథబ్ మీర్ ఉస్థమన్ అల్లఖాన్ బహదుీ ర్. 

2. జననం - 1886 ఏపిరల్ 6, మ్రణం - 1967 ఫిబరవర్త 24 

3. ఇతను 7వ అసహ్ బిరుదుతో నిజాం పదవిని అలంకర్తంచ్ాడు.  

పాలన సంస్రణలు: 

• హ ైదర్థబాద్ సంస్థా నంలో శథసనవయవసా నుంచి నాయయ వయవసాను వేరుచ్సేని ఘనత మీర్ ఉస్థమన్ అల్లఖానకు 
దకు్తుంద్ ి

• భారతద్ేశం మొతింలో శథసన వయవసా నుంచి నాయయవయవసాను వరేుచ్సేిన మొదట్ి సంస్థా నం - హ దైర్థబాద్ 
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• హ ైదర్థబాద్ సంస్థా నంలో పర్తపథలనా సవరూపం : సంస్థా నం (ర్థజయం) - నిజాం,  సుభా - సుభేద్ార్త , జిలాీ  - 
కల కిర్ , తాలూకథ - తహశ్రలాీ ర్ , గథర మ్ం- పట్లే్, పట్ావ ర్త, గథర మ్ సవేకులు. 

ఏడవ నిజాం పరమత్ సహనం: 

• ఇతని కథలంలో భద్రా చల ద్వేథలయానికి, తిరుపతి ద్వేథలయానికి వథర్తిక నిధ్ులు కటే్ాయంచ్ాడు.  
• సలతార్థంబాగ్ ద్వేథలయం (హ దైర్థబాద్) పర్తరక్షణకు ఒక పరతేయక కమట్నీి ఏర్థపట్ు చ్ేశథడు.  
• అజంతా ఎలోీ ర్థ, ర్థమ్పప ద్వేథలయం, వయేసింభాల గరడ  పర్తరక్షణకు చరయలు తీసుకునాిడు.  
• నిజాం పరభరతవ నిధ్ులు ప ంద్ని హ దైర్థబాద్ నగర ద్వేథలయాలు - * మ్ాదనిపటే్,శంకర్థభాగ్,గోల్ నాక, 

గౌలిపుర  
• నిజాం పరభరతవ నిధ్ులు ప ంద్ని ఇతర ద్వేథలయాలు: * ర్ణేరకథ ద్వేథలయం (ఆద్లిాబాద్), ఏక్ నాథ్ ద్ేవథలయం 

(నాంద్డే్), ద్ేవల్ మ్ాయా ద్వేథలయం (నాంద్డే్) 
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