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తెలంగాణ సాయుధ పో రాటం 

సాయుధ పో రాటానికి కారణాలు 

 

1) నిజ ం పరభుతవ పరతిఘాత చరయలు: 

• నిజ ం “గస్తి  నిషాన్-53” ద్ాారా ప్రజలకు వాక్, సభా, ప్త్రరక సాాతంతరా ాలను హర ంచి వేశాడు. * తెలుగు భాషలో 
విద్ాాబో ధన చేయడం పరా రంభంచిన పాఠశాల “ఆంధర బాలికోననత పాఠశాల" (నారాయణగూడ, హ ైద్రా బాద్) 

• తెలుగులో బో ధన చేయటంతో ఉసాానియా యూనివర ిట ీద్నీి గుర ింప్ును నిరాకర ంచింద్ి. 

2) నిజ ం హ ందూ సంసకృతి వ్యతిరేక చరయలు: 

జిలాా లు కొతి పేరు  

1) ఎలుగండల  కర ంనగర్  

2) పాలమూరు మహబూబ్ నగర్ 

3) ఇందూరు నిజ మాబాద్ 

4) మెతుకు  మెదక్ లుగా మారుులు 

  ప్టటణాల పేరాలో కూడా మారుు చేశాడు. 

1) మానుకోట - మహబూబాబాద్ 

2) భువనగ ర  - భంగర్ 
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పెై విధంగా జిలాా ల పేరాను మార ి వాటి సాా నంలో ముస్తా ం పేరుా  పెటటడం జర గ ంద్ి.  

3) వ్డ్డీ  వ్ాయపారం : 

• ఆ కాలంలో వడడీ  వాాపారం “నాగువడడీ ” ప్రకారం జర గదే్ి.  
• నాగువడడీ  అంట ేతీసుకునన అప్ుు ఒక సంవతిరంలో రటెిటంప్ు అవుతుంద్ి. 2 సం.లలో 4 రెటలా అవుతుంద్ి. 

4) భరసావమ్య వ్యవ్సథ  : 

• సాలార్ జంగ్ ప్రవశే పెటిటన జిలాా  బంద్ి, సరేా స్ెటలి్ మెంట్ విధానాల వలా ద్విానీ పరా ంతంలోని భూములపెై శిసుి  
చెలాించి ద్ేశ్ ముటలట  ప్టాట ద్ారులయాారు.  

• ఉదా: జెనానరడెడీ  ప్రతాప్రడెడీ  - 1,50,000 ఎకరాలు 
• కలూా రు ద్ేశ్ ముఖ్ - 1,00,000 ఎకరాలు 
• విసునూరు ద్ేశ్ ముఖ్ - 40,000 ఎకరాలు 
• సూరాాపటే ద్ేశ్ ముఖ్ - 20,000 ఎకరాలు 
• ద్ీనితో తలెంగాణ పరా ంతంలో భూసాామా వావసా వావస్థా కృతమె ంద్ి. 
• హ ైదరాబాద్ రాజా లెకకల ప్రకారం 1901 నుండడ 1941 సం|| ల మధా వావసాయ కూలీల వృద్ిి రటేల: నల్గ ండ 

జిలాా లో - 473%, వరంగల్ జిలాా లో - 234%, తెలంగాణ మొతింలో - 72%.  
• వీర  కాలంలో కౌలు రూప్ంలో ప్ంటలో 1/2 భాగం, 2/3 వంతు కూడా వసూలు చసే్ేవారు.  
• అనకే రకాలుగా భూసాాములు ప్రజలను ద్ో చుకునవేారు.  
• పెై కారణాల వలా రెతైులు, వావసాయ కూలీలు, కౌలుద్ారులు భూసాాములకు వాత్రరేకంగాతలెంగాణ సాయుధ 

పో రాటంలో పాల్గ నానరు. 

5) వ్ెటిా  చాకిరి : 

▪ వెటిట చసే్వేార లో దళితులు అధకింగా ఉండేవారు. 
▪ మాలలు గాామస్వేకులుగా (నీరటి,తలార , మసూకరు) గా ప్నిచసే్ేవారు.  
▪ ప్టలే్ వావసాలో మాలలు వారిలు మోయడానికి ఉప్యోగప్డేవారు.  
▪ మాద్ిగలు ద్ొ రలకు తోలు ప్నిముటాను సమకూరేివారు.  
▪ ప్లాకలిు, మనేాలు మోయడానికి బో య, బెసి కులసుా లు ఉండేవారు. "  
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▪ నిజ ం ప్రభుతాాధికారులు గాామాలను సందర శంచినప్ుడు చావడడని శుభరం చేయడానికి మర యు వార కి ఆహారానిన 
అంద్ించడానికి మంగలి కులసుి లు ఉండవేారు. 

▪ ఈ విధంగా నిజ ం కాలంలో అనేక రకాలెైన పటెిట  ఉండదే్ి. 
▪ సుద్ాా ల హనుమంతు పెటిట విధానంపె ై" వటెిట  చాకిర  విధానమమేీ రెతైనన” అన ేపాటను రాశాడు. 

6) ర ైతులప ై పరభుతవ లెవీ :  

• రెండవ ప్రప్ంచ యుదికాలంలో ఆహార కొరతను నివార ంచేందుకు రెతైులపెై 1943లో నిజ ం ప్రభుతాం లెవి 
విధానంను ప్రవశేపెటిటంద్ి. 

• నిజ ం ప్రభుతాం 2 రకాల లెవీ ప్దితులను అమలుప్ర చింద్ి. 
• 1) గ్లాా  లెవీ :ఈ విధానంలో ప్రత్ర రెైతు ఎకర పొ లానికి 20 షరాే ధానాానిన ప్నున రూప్ంలో చెలాించాలి. 
• 2) ఖుషిగ్లాా  : ఈ విధానంలో రెైతు తన ఇషటం ప్రకారం ఎంత ధానాానెనైనా చెలాించవచుి. 
• ఈ “లెవీ” ప్దాత్రలో ప్రత్ర రెతైు తాను ప్ండడంచిన వర  ధానాంలో కొంత భాగానిన ప్రభుతాం నిరణయంచిన రటేలకు 

ప్రభుతాానికే అమాాలి.  
• లెవీ విధానం ప్రకారం రెతైులు వాణిజా ప్ంటలు ప్ండడంచరాదు. 
• లెవీ విధానం ప్రకారం రెతైులు ధానాంను నిలువ ఉంచుకోవడానికి వీలులేదు. 
• ఈ లెవీ ధానాానిక ివాత్రరేకంగా జర గ న నిరసన ఉదామాలు-అకునూరు, మాచిరడెడీ  ప్లాి ఉదామాలు. 

7)రాజకీయ పాఠశాలలు : 

• కంకిపాడు (కృషాణ  జిలాా )లో - రావి నారాయణరడెడీ , బదాం ఎలాా రెడడీ , హనుమయాలకు ఎన్.జి.రంగా కమూానిస్టట 
స్తద్ాి ంతాలపె ైశిక్షణ ఇచాిడు. 

• జగ తాాల (కర ంనగర్)పాఠశాల: అళ్వార్ సాామి, ద్ేవులప్లాి వంెకటశేారరాలకు సుందరయా ,చండరా  
రాజశేారాావులు శిక్షణ ఇచాిరు. 

• పెై కారణాల చతే రెతైులు, హ ందూ సంప్రద్ాయవాదులు, కార ా కులు, కూలీల వంటి అనకే వరాల ప్రజలు తెలంగాణ 
సాయుధ పో రాటంలో పాలు ప్ంచుకోవడం జర గ ంద్ి. 

• సాయుధ పో రాటంలో పాల్గ నన వార లో 90% నిరక్షరాసుాలు. వీర లో అధకిశాతం రెతైులునానరు, మర యు కొద్ిా  
శాతంలో ఇతర వరాగ ల వారు కూడా ఉనానరు. 

• 1940లో రావి నారాయణరెడడీ , బదాం ఎలాా రెడడీ  కమూానిస్టట పార టని హ దై్రా బాద్ లో సాా పతంచారు. 
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మొదటి దశ (1940-46) (కమూానిసుట లు బలప్డటం): 

• 1941లో చిలుకూరు సభకు రావినారాయణరడెడీ  అధాక్షత వహ ంచారు. 
• ఆంధర కమూానిస్టట నాయకుడెనై చండరా  రాజశేారరావ్ హాజరయాారు. ఈ సమావేశంలో ఆంధర మహాసభ ప్ూర ిగా 

కమూానిస్టట చతే్రలోకి వెళిళంద్ి. 
• ఈ సభ తరాాత వరంగల్, నల్గ ండ జిలాా లలోని గాామాలలో శాఖలు ఏరుడాీ య. 
• ఈ శాఖలనే “సంఘాలు” అంటారు. ఈ సంఘాలు రెతైులను చెైతనా వంతులిన చసే్తంద్ి.  
• కమూానిస్టట సాంసకృత్రక సంసా “ప్రజ  నాటామండలి” బురాకథల ద్ాారా తమ స్తద్ాి ంతానిన ప్రజలోా కి తీసుకళె్ళడంతో 

వీరు బలప్డాీ రు. 
• సర గాగ  ఇద్ే సమయంలో భారద్శేానికి సాాతంతరాం వచిింద్ి. 
• నిజ ం ప్రభుతాం తన దృషతటని హ ైద్రా బాద్ సంసాా నం ఒక సాతంతరా రాజాంగా సాా పతంచడంపెై పటెిటంద్ి. 
• సహజంగానే రాషట రంలోని గాామాలోా  తలెతుి తునన త్రరుగుబాటా గుర ంచి ప్టిటంచుకోలేదు. 
• ఈ ప్ర స్తా తులను చకకగా ఉప్యోగ ంచుకోవడంతో కమూానిసుట  తలెంగాణలో బలప్డాీ రు. 

రెండవ దశ (1946-1947):  

 

• ఈ దశలో జమీంద్ారాకు వాత్రరకేంగా సాయుధ పో రాటం పరా రంభం అయాంద్ి..  
• మలెా ంప్లాి మతెి ద్ారు దగగర కొంత భూమిని కౌలుకు తీసుకుని చాకలి ఐలమా సాగుచేస్దే్ి. 
• విసునూర్ రాంచంద్రా రడెడీ  గుండాలు పాలకుర ి గాామానిక ిచెంద్ని ఐలమా ప్ంటను ఆకామించుకొనుటకు 

ప్రయత్రనంచారు. 
• కడడవెండడ, ద్ేవరకుప్ుల గాామానికి చెంద్ని సంఘ సభుాలు పాలకుర ి చేరుకొని గుండాలను తర మికొటాట రు 
• ఈ త్రరుగుబాటలలో చాకలి ఐలమాకు సహకర ంచిన ఆంధరమహాసభ నాయకులు - ఆరుటా రామచంద్రా రడెడీ , భంరడెడీ  

నర ింహారెడడీ , చకలిం యాదగ ర రావు.  
• ఈ సంఘటన తలెంగాణలో హ ంసాయుత త్రరుగుబాటాకు నాంద్ి ప్లికింద్ి.  
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• అటలవంటి సమయంలో లెవీ ధానా వసూళ్ళకు వాత్రరకేంగా అకునూరు, మాచిరడెడీ ప్లాి ద్ేశ్ ముఖ్ లకు వాత్రరేకంగా 
తెలంగాణ రెైతాంగం సాగ ంచిన ఉదామం మహాతాగాంధ ిదృషతటని స్ెతైం ఆకర షంచాయ. 

ఆకునూరు సంఘటన: 

• పో లీసులు, అధికారులు కలిస్త వచిి ఆకునూరు ప్రజల నుండడ లెవిగలాా  పరేుతో బలవంతంగా ఉనన 
కొంతధానామును ద్ో చుకోసాగారు. 

• ఉనన కొద్ిా పాటి ధానామును దో్ చుకునే సర కి ప్రజలు సహనం కోలోుయ గ రాా వరను, ఎస్ట.ఐను ప్టలట కొని మిగ తా 
అధకిారులను తర మి కొటాట రు.  

• ఎడాబండడ ముందు ఎస్ట.ఐ ను, గ రాా వరను ప్రుగతిె్రంచి, బరువులను ఎతి్రంచి ప్రజల కషాట లు వీర కి తెలియవచేి టటలా  
చేశారు. 

• గ రాా వరకు, ఎస్ట.ఐ కు ఈ శిక్షను విధించడంలో ముఖాపాతర పో షతంచిన వారు - స్థతల్ స్తంగ్.  
• ఇకకడ నుండడ గ రాా వర్, ఎస్ట.ఐ లను వద్లిివేస్తన తరువాత వారు పదాెమొతింలో సాయుధ పో లీసు బలగాలతో 

వచిి ఆకునూరు ప్రజలపెై అనకే ఆకృతాాలకు పాలుడాీ రు. 
• గ రాా వర్, ఎస్ట.ఐ కు శిక్ష విధించినందుకు స్థతల్ స్తంగ్ ను అరెసుట  చసే్త 2 సం.లు జెైలు శిక్ష విధించారు. 

మ్ాచిర డ్డీపలా్ల సంఘటన:  

• ఈ గాామంలో లెవీ ధానాం వసూలు చేయడానికి వచిిన తహస్థలాా ర్ జ  మొహ నుద్ీా న్ పెై ప్రజలు త్రరుగుబాటల 
చేశారు.  

• ద్ానితో తహస్థలాా ర్ పదాె మొతింలో పో లీసు బలగాలతో వచిి ప్రజలను హ ంస్తసూి , స్థి లీను మానభంగాలు చసేూి  
పెైశాచిక ఆనందం పొ ంద్ారు.  

• నిజ ం ప్రభుతాం యొకక ఈ దురాారాగ లను ప్రప్ంచానిన తలెియజయేాలని ముంబాయలో ప్త్రరకా సమావశేం 
ఏరాుటల చేస్త రావి నారాయణ రెడడీ  గారు ఈ దురాారాగ లను వలాెడడంచారు.  

• ఆకునూరు, మాచిరడెడీ ప్లాి దురాారాగ ల గుర ంచి ప్రచుర ంచిన ప్త్రరక - పరర ప రస్ జరనల్.  
• ఈ ఆకునూరు, మాచిరడెడీ ప్లాి దురాారాగ ల గుర ంచి గాంధజీికు నివదే్ిక అంద్ించినద్ ి- ప్దాజ  నాయుడు 
• ఈ సంఘటనలపె ైగాంధజీీ హ దై్రా బాద్ ప్రధాని సర్ అకబర్ హ దైర కి లేఖ రాయగా సర్ అకబర్ హ ైదర  ఈ ఘటనలపెై 

విచారణ సంఘంను నియమించాడు. 
• ఈ సంఘటనలపె ై"ఆకునూరు, మాచిరెడడీ ప్లాి దురంతాలు' అనే ప్ుసికంను రచించినవారు ద్ేవులప్లాి 

వెంకటేశారరావు 
• 1946 అకోట బర్ లో నిజ ం ప్రభుతాం కమూానిస్టట లపె ైఆకస్తాక ద్ాడులు చేస్తంద్ి. 
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• ఈ ద్ాడులలో వి. అళ్వార్ సాామి అరెస్టట చయేబడాీ డు. 
• 1946 అకోట బర్ లో కమూానిస్టట ద్ాడులను అర కటేటందుకు నిజ ం ప్రభుతాం వరంగల్, నల్గ ండలలో స్ెైనిక శిబిరాలు 

ఏరాుటల చేస్తంద్ి. 
• అప్ుుడు కమూానిసుట  తమ ప్రధాన కేంద్రా నిన "విజయవాడ” సాట లిన్ గాాడ్ కు తరలించారు. 
• అప్ుటలా  విజయవాడను "సాట లిన్ గాాడ్” గా పతలిచేవారు. 
• ఎందుకంటే విజయవాడ నుండడ ఆయుధాలిన, ఆయుధ సామాగ ాని స్ేకర ంచవేారు. కావున "సాట లిన్ ఆ గాాడ్” 

అనానరు. 
• 1946 నవంబర్ లో నిజ ం ప్రభుతాం కమూానిస్టట పార టపె ైనిషధేం విధించింద్ి. 

మూడవ దశ (1947-1948 స్ెపెట ంబర్ 7): 

• 1947 జూన్ 12న నిజ ం ఉసాాన్ అలీఖాన్ తాను సరా సాతంతుర డని ప్రకటించుకునానడు. 

సాయుధ పో రాట పరకటన:  

• సాయుధ పో రాటానికి అధికార కంగా పతలుప్ునిచిిన రోజు - స్పెెటంబర్ 11, 1947. 
• సాయుధ పో రాట ప్రకటన చసే్తన కమూానిసుట  నాయకులు - 
• 1. బదాం ఎలాా రడెడీ  (తలెంగాణ కమూానిసుట  పార ట కారాదర శ) 
• 2. రావి నారాయణ రడెడీ  (ఆంధర మహాసభ కారాదర శ) 
• 3. ముఖుా ం మొయనుద్ీా న్ (కామేేడ్ అసో షతయషేన్)  
• ద్ీని తరాాత కమూానిసుట  ఆంధరమహాసభను వద్లిి పటెిట  కమూానిస్టట  పార ట పరేుతోన ేత్రరుగుబాటల పరా రంభంచారు. 
• జెనానరడెడీ  ప్రతాప్రడెడీ  నిరంకుశతాం పె ైబండడయాదగ ర  “బండనెక బండడ కటిట” అనే పాటను రచించాడు. 

సాయుధ పో రాటం అణచివేత కామంలో జర గ న హ ంసాతాక సంఘటనలు 

బ ైరాన పలా్ల సంఘటన: 

• పెదామొతింలో రజ కారుా , స్ెనైికులు భెైరాన్ ప్లాిని చుటలట ముటాట రు.  
• ద్ోర హ  అయన సాా నిక భూసాామి ఆ గాామ ప్రజలందర ని ఒక చోటకు చరే ి రజ కారాకు అప్ుజెపాుడు. 
• ద్ాంతో రజ కారుా  88 మంద్ ిఆ గాామ ప్రజలను నిలబెటిట కాలిి చంపారు. 
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• ఈ నరమధేంలో సాయంగా నల్గ ండ జిలాా  కలెకటరు (మొహజం హుస్ేిన్), డడప్ూాటీ కలెకటర్ (ఇకాబలహషతం) 
పాల్గ నానరు. 

• భెైరాన్ ప్లాి సాా నిక దళ్ నాయకుడు - ఇమాడడ రాజిరడెడీ .  
• ఈ భెరైాన్ ప్లాి దురంతంపెై కాళ్ోజీ రాస్తన గయేం - 'కాలంబు రాగానే కాటేస్తతీరాలె'. 
• భెైరాన్ ప్లాిలో వీరమరణం పొ ంద్ినవార  పేరాను చకెికన సూా పానిన 2003లో ఏరాుటల చశేారు.  

గ్ుండ్ార ంపలా్ల సంఘటన: 

• గుండరా ంప్లాి పరా ంత రజ కార్ నాయకుడు - 'స్ెైద్ ీమయెల్'.  
• ఈయన నాయకతాాన సాయుధులెైన రజ కారుా  గుండరా ంప్లాిపెై ద్ాడడచసే్త ప్రజలను నీరు లేని బావిలో వసే్త 

సామూహ క దహనం చశేారు. 
• ఈ విషయాలు తలెిస్తన సరాా ర్ ప్టలే్ గారు హ దై్రా బాద్ సంసాా నంలో అంత అరాచకం జరుగుతుంటే భారత ప్రభుతాం 

సహ ంచజ లదని పారామెంట్ లో ప్రకటించాడు. 
• నిజ ం ఒకవెపై్ు ద్ౌరజనాం సాగ సూి  మరోవెపై్ు తన ప్రధాని “చతార  నవాబు” ద్ాారా ఇండడయన్ యూనియన్ తో సంధి 

రాయబారం సాగ ంచాడు. 
• “1947 నవంబర్ 29”న నిజ ం ఉసాాన్ అలీఖాన్ భారత ప్రభుతాంతో యధాతథ ఒప్ుందం (Stand still) 

కుదురుికునానడు. 
• 'ఆప్రషేన్ పో లో” తరాాత 1948 స్ెపెటంబర్ 17న నిజ ం సంసాా నం భారత యూనియన్ లో విలీనం అయాంద్ి. 
• కమూానిస్టట ద్ాడుల వలన ద్ాద్ాప్ు 4000 గాామాలోా  నిజ ం ప్రభుతాం నామరూపాలేా కుండా పో యంద్ి. 

సాయుధ పో రాటం-మ్హ ళలు: 

 

• మలాా రడెడీ  గూడెంలో దళిత మహ ళ్లెైన గురువమా, త ండమా, నాగమాలు నిజ ం స్ెనైాానిక ిఎదురుత్రర గ  
తెలంగాణ సాయుధ పో రాటంలో మరణించిన త లి దళిత మహ ళ్లయాారు. 
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• ఆరుటా కమలాద్ేవి, మలుా సారాజాం సాయుధ పో రాటంలో కియాాశీలక పాతర పో షతంచారు. 
• విసునూర్ ద్శే్ ముఖ్ కు వాత్రరేకంగా మంగ ా (ధరాాప్ురానికి చెంద్ని) అన ేలంబాడడ మహ ళ్ పో రాడడ 

జెైలుపాలయంద్ి. 

నాలుగ్వ్ దశ (1948 స ప ాంబర్ 17 నుండ్డ 1951 అకటా బర్ 21 వ్రకు) :  

• “ఆప్రషేన్ పో లో” అనంతరం సాయుధ పో రాటానిన భారత యూనియన్ కు వాత్రరకేంగా కొనసాగ ంచవలెనని 
కమూానిస్టట పార ట కారాదర శ “రణద్విే” ప్రకటన చేశాడు. 

• వలాభాయ్ ప్టేల్ హ ైద్రా బాద్ లో ప్రాటించి తెలంగాణ గడీపెై ఒకక కమూానిస్టట ని కూడా ఉండనివానని 
పేరకకనానడు. 

• మిలటర ప్రభుతాం ఈ కమూానిసుట లను అణచడానికి బిరగ్ి ప్రణాళికను అమలు చసే్తంద్ి. 

బ్రరగ్స్ పరణాళిక: 

•  ఈ బిరగ్ి ప్రణాళిక నంజప్ు అనే అధకిార  ఆధారాంలో కొనసాగ ంద్ి.  
• సాయుధ పో రాటం కొనసాగ ంచడమా, ఆప్డమా అని మాసో క వెళిళన కమూానిసుట  బృంద సభుాలు : 
• అజయ్ ఘోష్ , చండూరు రాజేశారరావు ,డాంగే, మాకనిేని బసవప్ుననయా 
• రషాా ప్రత్రనిధి బృంద నాయకుడు సాట లిన్ సలహాతో 1951 అకోట బర్ 21న కమూానిసుట  తమ సాయుధ పో రాటానిన 

విరమించాయ. ద్ీంతో కమూానిస్టట పార టపెై నిషధేానిన ఎతి్రవశేారు. 
• 1952 సాధారణ ఎనినకలోా  నల్గ ండ జిలాా లోని 14 నియోజక వరాగ లోా  కమూానిస్టట గలెిచారు. 

తెలంగాణ విమోచనోదామ నేప్థాంలో వెలువడడన గాంథాలు 

 



తెలంగాణ సాయుధ పో రాటం 
Static GK- సాా టిక్ అంశాలు (గ్రూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు) 
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1. వీర తలెంగాణ విపా్వ పో రాటం - చండర ప్ులాా రడెడీ   
2. వీర తలెంగాణ విపా్వ పో రాటం - ప్ుచిలప్లాి సుందరయా 
3. వీర తలెంగాణ - నా అనుభవాలు, జ ా ప్కాలు - రావి నారాయణ రడెడీ   
4. నా జీవన ప్థంలో - రావి నారాయణరడెడీ 
5. తెలంగాణ పో రాట సాృతులు - ఆరుటా రామచంద్రా రెడడీ   
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