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తెలంగాణ చరిత్ర - సాలార జంగ్ సంసకరణలు - తెలంగాణ ఆధునికీకరణ 

 

అసలు పేరు : మీర్ తురబ్ అలీ ఖాన్ 

దివాన్ గా ఉన్న కాలం : 1853 -83 

సతకకరం : డాక్టర్ ఆఫ్ సివిల్ లా (ఆక్స్ ఫర్్ యూనివర్స్టీ) 

• ఇతను ప్రవేశపటెటటన సంసకరణలక్ు 'డ ైటన్' అనే బ్రరటీషు అధకిార్స మారగదరశక్ుడ నైాడు. 
• ఇతను 30 సంవత్ర్ాలు దవిాన్ గా ముగ్ుగ రు నిజ ంల వదద ప్నిచేశాడు- 
• 1) నాసిరుదేదలా- 1853-57    
• 2) అఫ్జల్  ఉదదద ల - 1857-69  
• 3)మీర్ మహబూబ్ అలీఖాన్- 1869-83  

రెవెన్యూ మరియు పాలనక సంసకరణలు  

1853క్ు ప్ూరవం ర్ెవెనయూ వూవసథలో భూమిశిసుు  వసయలుకొరక్ు ఉనన వేలంపాట లేదా క్మీషన్ ప్దధతిని రదుద  
చేశాడు.  

రెైతకారీ విధకన్ం 

• ర్ెైత్ావర్ీ విధానానిన ప్రవశేపెటటట డు. ఈ ప్దధతిలో ర్ెైతు నరేుగా ప్రభుత్ావనికి శిసుు  చ లి్లస్ాు డు. 
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• ప్రతి 30 సం||ల కొక్స్ార్స శిసుు  నిరణయ ప్దధతిని ప్రవశేపటెటట డు.  

కసామ్స్ 

 

• హ ైదర్ాబటద్ ర్ాజూంలో జర్సగే ఎగ్ుమతి, దిగ్ుమతిలపె ై5% ప్నున విధించాడు.  
• ప్నునల వసయలుక్ు 1864లో క్సటమ్స్ శాఖను ఏర్ాాటు చేశారు. 
• 1864లో దఫర్-ఎ-ముల్క అనే ర్ాజకయీ శాఖను (బ్రరటీష్ ప్రభుతవం, త్ాలూకా దారిత్ో ఉతుర ప్రతుూతుర్ాలను 

జరుప్డం కోసం) ఏర్ాాటు చేశాడు. 
• ప్రధాని ఆధనీంలో శాఖల నిరవహణకెై నలుగ్ురు సదరుల్ మహమ్స లను (శాఖామంతుర లు) 1868లో 

నియమించాడు- . 
• ర్ెవనెయూ మంతిర - నవాబ్ ముఖరం ఉద దల 
• నాూయశాఖ మంతిర - నవాబ్ బషీర్ ఉదాా ల  
• ప్బి్రక్స శాఖ మంతిర - నవాబ్ షాహ జంగ్ 
• పో లీస్ మంతిర - నవాబ్ షంషరే్ జంగ్  
• 1865లో నయతన జిలాి బంద ివూవసథను ప్రవేశపటెటట  ప్రభుతవ జీతంత్ో ప్నిచసేే అధికారిను నియమించాడు.  
• జిలాి బంద ీవిధానం ప్రవశేపెటటటనప్ుడు నాటట నిజ ం - అషటలుడాలా, ర్ెసడి ంట్ - జ ర్జ యూల్.  
• దీని ప్రకారం హ దైరా బటద్ ర్ాజ ూనిన 5 సుబటలు, 17 ర్వెెనయూ జిలాి లుగా విభజించినాడు. 

సుభాలు /విభాగాలు - సదర తకలూకాదకర (సుబేదకర) 

జిలాా లు - తకలూకాదకర 

తకలూకాలు - త్హసిలాా ర 

గాూ మాలు - పటాా ర ీ
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రెవెన్యూ బో రుు  

• ఇద ి1864లో ఏర్ాాటయంది.  
• 1867లో రద  ైదనీి స్ాథ నంలో సదర్ మహకే -ఇ-మల్-గ్ుజ ర్ీ (కేందర ర్ెవనెయూశాఖ) ఏర్ాాటయంది. 
• 1875లో ర్ెవినయూ సర్ేవ సటెటల్మంట్ డిపార్ట మ ంట్ ను ఏర్ాాటు చేశాడు. 

ఆరిిక సంసకరణలు  

• 1857లో హాల్లసికాకను ప్రవేశపెటటట డు. (బ్రరటషీ్ రూపాయ క్ంటే 15% తక్ుకవ విలువ క్లద)ి. 
• " హాల్లసికాక చలామణకిెై హ దైరా బటద్ లో కేందర దరవూ ముదరణాలయానిన ఏర్ాాటు చేశారు. 

పో లీస్ సంసకరణలు  

• 1867లో ర్ెవనెయూ బో ర్్ రద నై తరువాత ర్వెనెయూశాఖ నుండ ిపో లీస్ వూవసథను వేరు చేస ిసదర్ ఉల్ మ హతమీన్ 
కొత్ావల్ అనే అధకిార్సని నియమించాడు. 

• 1869లో పో లీస్ శాఖను ఏర్ాాటు చయేడం జర్సగసంది. 
• నిజ మత్ అన ేపో లీస్ దళానిన ఏర్ాాటు చేశాడు  
• ప్రతి జిలాి క్ు - మహాతమీన్ (పో లీస్ సయప్ర్సండ ంట్) 
• త్ాలుకాక్ు - అమీన్ (ఇనె్ెక్టర్)  
• టటణాక్ు - జమదేార్ 
• చదకీ (పో లీస్ సేటషన్) కి - దఫదేారిను నియమించాడు. 

నకూయ సంసకరణలు  

• 1862లో నాూయశాఖను ప్రత్ేూక్ శాఖగా ఏర్ాాటు చేశాడు.  
• మొదటట నాూయశాఖామంతిర నవాబ్ బషరీ్ ఉదోలా ను నియమించాడు.  
• జిలాి స్ాథ య : సవిిల్ కసేుల కొరక్ు - ముని్ఫ్, కిిమినల్ కసేులక్ు మీర్ అదాలత్ లను నియమించాడు.  
• జిలాి  అధికారులపెై ప్రూవకే్షణక్ు (హ కైోరుట ) మహాకాయ-ఇ-స్ాదర్ ఉండదేి.  
• హ ైదరా బటద్ లో ప్రత్ేూక్ సవిిల్, కిమిినల్ కోరుట లను ఏరార్సచాడు. 
• దివాని అదాలత్ - సివిల్ కోరుట   
• ఫౌజ్ దార్ ీఅదాలత్ - కిిమినల్ కోరుట గా వూవహర్సస్ాు రు. 
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విదకూ సంసకరణలు 

 

• స్ాలార్ జంగ్ 1854లో దారుల్-ఉల్మ అనే ఓర్సయంటల్ ప్రభుతవ విదాూసంసథను స్ాథ పించాడు.  
• 1873- మదర్ా్-ఇ-ఆల్లయా (ప్రభువుల పలిిల కొరక్ు)  
• 1878 - మదర్ా్ -ఇ-ఐజ  (ర్ాజ క్ుటీంబుక్ుల పలిిల కొరక్ు)  
• 1881 - గలి ర్సయా గ్రి్్ హ సైయకల్ (మొదటట బటల్లక్ల పాఠశాల). 
• 1884లో మహబూబ్రయా కాలేజి స్ాథ పించబడింది. 
• నిజ ం కాలేజ్:  చాదర్ ఘాట్ ఆంగలి  వెర్ానక్ుూలర్ సయకల్ మదరా స్ యూనివర్స్టతీ్ో సకె్ండ్ గేిడ్ కాలేజిగా గ్ుర్సుంప్ు 

ప ందింది. 
• 1884లో దీనిని హ దైరా బటద్ కాలేజిగా పేరు మార్ాారు. 
• 1887లో ఈ కాలేజీ నిజ ం కాలేజిగా మారాబడింది.  
• విదాూశాఖ ప్నితీరు ప్రూవకే్షణక్ు ప్రతి విభటగానిక ిముహత్ామిమ్స్ త్ాల్లమత్ అనే అధకిారులను నియమించాడు. 

రవాణక సంసకరణలు 

రవాణక, కమరూనికేషన్ వ్ూవ్సి:  

• 1856-57లో హ ైదరా బటద్ ర్ాజూంలో మొదటగా 'ఎలకిటిక్స టెల్లగాిఫ్' స్ౌక్రూం క్ల్లాంచబడింది. 
• 1869 సెపెటంబర్ 8న హ దైరా బటద్ లో మొటటమొదటట తపాల బ్రళ్ళను ప్రవశేపటెటట రు.  
• 1866లో హ ైదర్ాబటద్-ముంబటయ-మదరా స్ లను క్లుప్ుతూ గాిండ్ పనెు్లార్ ర్ెైలేవల్ైన్ నిర్ామణ ప్నులు 

పరా రంభమయాూయ. 
• 1874లో వాడి-సికిందరా బటద్ మధ్ూ 121 మ ళై్ళ దయరం ర్ెైలు మారగం వేయబడింది.  
• 1868లో హ ైదర్ాబటద్ నుండి షో లాప్ూర్ వరక్ు గాిండ్ టంక్స ర్లడను నిర్సమంచాడు. 
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పారిశూా మిక సంసకరణలు  

• 1856లో బ్రరటీష్ ర్సెడి న్స్ అధకిార్స డా,, సిమత్ వసుు  ప్రదరశనను ఏర్ాాటు చేశాడు.  
• 1873లో హ ైదర్ాబటద్ లో మొదటట సిా నినంగ్ & వీవింగ్ బటటల మిలుి  స్ాథ పించబడనిది.  
• 1876లో ఫిర్ాని ఫాూక్టర్ీ స్ాథ పించబడనిది. 

ఇత్ర సంసకరణలు  

• స్ాలర్ జంగ్ హ దైరా బటద్ లో సతీసహగ్మనమును నిషధేించాడు.  
• స్ాలర్ జంగ్ అలీఘర్ లో విదాూసంసథలు నెలకొలేాందుక్ు - సర్ సయూద్ అహమద్ ఆర్సథక్ సహాయానిన అందించాడు.  
• బేర్ార్ విషయం కోసం ఇంగాి ండుక్ు వెళ్ళళ వికోట ర్సయా మహార్ాణిత్ో చరాలు జర్సపారు. 
• 1883 లో క్లర్ా వాూధి స్ో కి స్ాలార్ జంగ్-1 మరణించాడు. 

1857 సిపాయిల తిరుగ్ుబాటు 

సిపాయల తిరుగ్ుబటటు అధికార్సక్ంగా మీరట్ లో పరా రంభమ ైన ర్లజు - మే 10, 1857. 

తిరుగ్ుబటటుదారుల చేత తమదేశ చక్ివర్సుగా ప్రక్టటంప్బడినవారు - బహదయర్ షా. 

1857 తిరుగ్ుబాటు-హ ైదకర బాద్ సంసాి న్ం 

• 1857 తిరుగ్ుబటటు కాలంలో హ ైదర్ాబటద్ నిజ ం - అఫ్టల్ ఉద లా.  
• 1857 తిరుగ్ుబటటు కాలంలో హ ైదర్ాబటద్ దవిాన్ - స్ాలార్ జంగ్-1 (మీర్ - తురబ్-అలీఖాన్). 
• ఈ తిరుగ్ుబటటు సమయంలో హ ైదర్ాబటద్ లో బ్రరటషీ్ ర్ెసడి ంట్ - క్లనల్ డవేిడ్న్.  

ఔరంగాబాద్ అశ్వాకదళాల తిరుగ్ుబాటు:  

• ఔరంగాబటద్ లో 1వ, 2వ అశివక్ దళాలు సంస్ాథ నం వలెుప్ల్లక ివళె్ళడానిక ినిర్ాక్ర్సంచినారు.  
• ఈ అశివక్దళాల తిరుగ్ుబటటుక్ు నాయక్తవం వహ ంచినవారు-  మీర ఫదిక అలీ,  జమేదకర అమీర ఖాన్.  
• మీర్ ఫదిా అలీన్స ఉర్సతీయడం జర్సగసంది. అమీర్ ఖాన్ పార్సపో యాడు. 
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బులాా నక తిరుగ్ుబాటు: 

• బులాు నా లో జమదేార్ చిడా్ ఖాన్ నాయక్తవంలో తిరుగ్ుబటటు జర్సగసంది.  
• తిరుగ్ుబటటు అనంతరం 'చిడా్ ఖాన్' పార్సపో య హ ైదరా బటద్ నగ్రం చేరుకొనానడు. 
• హ ైదరా బటద్ దివాన్ స్ాలర్ జంగ్ 'చిటటట ఖాన్'పె ై3,000 ర్సవారు్  ప్రక్టటంచాడు.  
• తర్ావత కాలంలో స్ాలార్ జంగ్ చిటటి ఖాన్ ను, అతని అనుచరులను అర్సెుట చసేి బ్రరటీష్ ర్సెడి ంటుక్ు 

అప్ాగసంచినారు. 
• 1857 జూల్ై 17న మకాకమసదీులో ప్రజలు సమావశేమ ై అయ 'చిటటి ఖాన్'ను విడిపించాలని తీర్ామనించారు.  
• చిటటి ఖానను విడపిించడానిక ి'బ్రరటీష్ ర్సెడి ంట్' పె ైదాడకిి సదిధమయాూరు. 
• బ్రరటీష్ ర్సెడి ంట్ పె ైదాడలిో ర్లహ లాి  సెైనిక్ులక్ు నాయక్తవం వహ ంచినది - 1. తుర్ెిఖాజ్ ఖాన్ 2.మౌల్లవఅలాి  

ఉదీదన్. 
• బ్రరటీష్ ర్సెడి న్స్ దాడకిి అబటాస్ స్ాహ బ్, జయగలపాలదాస్ అనవేడడ్  వాూపారుల ఇండిను తుర్ెిఖాజ్ ఖాన్ తమ 

స్ాథ వరంగా ఉప్యోగసంచుక్ునానడు. 

త్ురేూబాజ్ ఖాన్: 

•  తుర్ేబిటజ్ ఖాన్ నాయక్తవంలోని ర్లహ లాి ల తిరుగ్ుబటటుక్ు వూతిర్కే్ంగా మజేర్ బ్రరక్స్ నాయక్తవంలోని బ్రరటషీ్ 
సెైనూం దాడ ిపరా రంభంచింది.  

• అప్ాటట బ్రరటషీ్ ర్సెిడ ంట్ క్లనల్ డ విడ్న్ ఈ తిరుగ్ుబటటును సమరథవంతంగా తిపిాకొటటట డు. 
• 'క్ుర్ాాన్ అలీ' అనే దోరహ  సమాచారంత్ో తుర్ేబిటజ్ ఖానను 'తుఫరా న్' వదద చుటుట  ముటటట  కాల్లా చంపారు. 

మౌల్వా అలాా వ్ుదదాన్ 

• మౌల్లవ అలాి వుదీదన్ ను మంగ్ళ్ంప్లి్ల వదద  అర్సెుట  చశేారు.  
• మౌల్లవ అలాి వుదీదన్ క్ు జీవిత కార్ాగార శిక్ష విధించి, అండమాన్ జెలైుక్ు తరల్లంచారు.  
• మౌల్లవ అలాి వుదీదన్ హ దైర్ాబటద్ ర్ాషట ర త్ొల్ల ర్ాజకీయ ఖెదైీగా పేర్కకనవచుా. ఇతను అక్కడే 1884 లో 

మరణించాడు. 
• ర్ెసడి ంట్ దాడ ితర్ావత క్ూడా అక్కడక్కడ హ దైరా బటద్ సంస్ాథ నంలో ఈ తిరుగ్ుబటటు కొనస్ాగసంది. 
• షో లాప్ూర్ లో - ర్ాజ  వెంక్టప్ానాయక్స  
• నిరమల్ లో - ర్లహ లాి  పితూర్స. 
• ఆదలిాబటద్ లో - ర్ాంజీగలండ్ 
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• కౌలాస్ లో - రంగార్ావు ప్టటవర్ీ. 
• మాలేకడ్, కోపాల్ పరా ంతంలోని జమీందారులు.  
• ఈ విధ్ంగా హ దైరా బటద్ సంస్ాథ నంలో 1857 సిపాయల తిరుబటటు అంతం అయంది. 

1857 తిరుగ్ుబాటు వ్లన్ హ ైదకర బాద్ సంసాి న్ంకు కల్వగిన్ పరయోజనకలు: 

• నిజ ం నవాబు అఫ్టల్ ఉద లాక్ు 'ద ిస్ాట ర్ ఆఫ్ ఇండియా' బ్రరుదునిచాారు.  
• దివాన్ మీర్ తురబ్ అలీఖాన్ (స్ాలార్ జంగ్-1)క్ు స్ాలార్ జంగ్ బ్రరుదునిచాారు.  
• నిజ ం చ లి్లంచవలసని 50 లక్షల రూపాయల అప్ుాను రదుద  చేశారు. 
• నిజ ం నుండ ిబకాయల కిింద తీసుకొనన ర్ాయచయర్, ఉస్ామన్ బటలను తిర్సగస ఇచిావశేారు.  
• నిజ ం నవాబు ప్ూర్సుగా తన పరేుత్ో నాణెములు ముదిరంచుక్ునే అవకాశం క్ల్లాంచారు. 
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