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Operation Polo- ఆపరేషన్ పో లో (1948 సెపెాంబర్ 13-17) 

• యథాతథ ఒప్పందాన్ని ఉల్ల ంఘ ంచిన న్నజ ంను ల్ ంగదీయడం ఒకటే మార్గమన్న భార్త్ భావంచింది 
• హ ైదరాబాద్ రాజయ వలీనంను ఆప్ుటకు న్నజ ం అనేక చర్యల్ు చపే్టాా డు.  

1. వివిధ దేశాల మద్దత్ు కోరుత్ూ నిజ ం లేఖలు: 

• బ్రిటీషు చకరవరతి - 6వ జ రతి గారతకి  
• బ్రిటన్ ప్ధిానమంత్రి - కలలమ ంట్ అటీల కి  
• బ్రిటన్ ప్తి్రప్క్ష నాయకుడు - వసా్న్ చరతిల్ గారతక ి
• అమ రతకా అధ్యక్షుడు - టరిమన్ గారతక ి
•  న్నజ ం వయకిిగతంగా ల్ేఖల్ు రాసిస్హాయం అభ్యరతథంచాడు. కానీ వార్ు తమఆశకితను వయకిప్రతచార్ు. 

2. ఐకయరాజయసమితికి ఫిరాయద్ు:  

• 1948 ఆగస్ుా  21న హ ైదరాబాద్ ప్ిత్రన్నధ ిమొయిన నవాజ్ జంగ్ భార్తదశేంప ై ఫిరాయదు చశేాడు.  
• హ ైదరాబాద్ ప్భి్ుతవంకు యు.ఎన్.ఓల్ో స్హకరతంచడాన్నక ిన్నయమంచుకుని స్ల్హాదార్ు - స్ర్ వాలా్ర్ మాంకాన్. 
• హ ైదరాబాద్ వషయము 1948 స ప ాంబర్ 17న భ్దితామండలిల్ో చర్ికు వస్ుి ందన్న యు.ఎస్. ప్ికట ంచింది. 

Operation Polo- ఆపరేషన్ పో లో: 

 

• ఈ ఫరిాయదుతో స ప ాంబర్ 13న భార్త యూన్నయన్ స నైాయల్ు హ ైదరాబాద్ రాజయం ప  ైనల్ు దకిుుల్ నుండి దాడి 
మొదల్ు ప ట ాంది. 

• హ ైదరాబాద్ ప  ైపో లీస్ చర్యకు నేతృతవం వహ ంచినది - ల్ెఫ్ిాన ంట్ జనర్ల్ మహారాజ్ సింగ్ 
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• షో ల్ాప్ూర్ నుండి మేజర్ జనర్ల్ జల.ఎన్.చౌదరత, వజయవాడ నుండ ిమజేర్ జనర్ల్ ర్ుది  నతేృతవంల్ో 
యూన్నయన్ స నైాయల్ు దాడిన్న ముమమర్ం చేశాయి. 

• తెల్ంగాణ పాింతంల్ోకి ప్ివశేంచిన భార్త స ైనాయల్కు స్ంతోషంతో ప్జిల్ు  ఘనస్ావగతం ప్లికార్ు. 
• దీన్నతో కవేల్ం 4 రోజుల్ వయవధలి్ోనే హ ైదరాబాద్ నగర్ంల్ోకి మేజర్ జనర్ల్ జల.ఎన్.చౌదరత నేతృతవంల్ోన్న సేనల్ు 

ప్ివశేంచాయి. 
• స ప ాంబర్ 17న ల్ాయక్ అలీ మంత్రవిర్గం రాజీనామా చేస ిప్భి్ుతవ ప్గాగ ల్ను న్నజ ంకు అప్పగతంచింది. 
•  స ప ాంబర్ 17 స్ాయంతిం న్నజ ం మీర్ ఉస్ామన్ అలీఖాన్ తన అధకిార్ రడేియో దకుల్ో ల్ ంగతపో తునిటలల  

ప్ికట ంచార్ు. 
• దాన్నతో పాటల జలలై్ోల  ఉని స్ావమ రామానంద తీర్థను వడుదల్ చేయవల్సిందన్న ఆజ ా పించాడు. 
• 1948 స ప ాంబర్ 18న న్నజ ం స ైనాయధపి్త్ర జనర్ల్ ఎల్ డరిస్ మేజర్ జనర్ల్ చౌదరత ముందు ల్ ంగతపో యాడు. 
• మలిటర ీన్నయమాల్ ప్కిార్ం హ ైదరాబాదు మొదట చేర్ుకుని మేజర్ జనర్ల్ జల.ఎన్. చౌదరత పాల్నా బాధ్యతల్ు 

సవవకరతంచార్ు. 
• జనర్ల్ జల.ఎన్.చౌదరత హ దైరాబాద్ రాజయంప  ైమలిటరీ గవర్ిర్ గా న్నయమతుడెనైప్పట కీ చటారతతాయ రాజ య ధనితేగా 

న్నజ ం మీర్ ఉస్ామన్ అలీఖాన్ కొనస్ాగాడు. 
• 1948 స ప ాంబర్ 22 న భార్త్ ప ై చసేని ఫిరాయదును వ నకిు తీస్ుకునిటలల  న్నజ ం కబేుల్ దావరా భ్దతిా మండలికి 

తెలియజేశార్ు. 
• ఈ చర్యకు “పో లీస్ు యాక్షన్” అన్న పేర్ు స్రచించిన వయకిి - రాజ జీ. 
• భార్త గవర్ిర్ జనర్ల్ - సి.రాజగోపాల్ాచారత 
• భార్త స నైాయధపి్త్ర - జనర్ల్ బుచర్ 
• ఈ పో లీస్ు యాక్షన్ స్మయంల్ో భార్త ర్క్షణ మంత్ర ి- బల్ేే వ్ సింగ్. 
• స ప ాంబర్ 17న మహారాషారల్ో మర్ఠ్ావడ స్ంగరా మ్ ముకిి దవిస్ పేర్ుతో 
• కరాిటకల్ో హ దైరాబాద్ - కరాిటక వభ్జన దినం పరే్ుతో ఆయా రాషార ప్భి్ుతావల్ు అధకిారతకంగా న్నర్వహ ంచి 

జ తీయ జలండా ఎగర్వేస్ుి నాియి. 
• ఈ స్ందర్భంగా భార్తదశే కడుప్ుల్ో ఏర్పడడ ప్ుండుతొల్గతపో యిందన్న పరేకుని నాయకుడు - ప్టేల్ 
• 1948 స ప ాంబర్ 18న న్నజ ం, జనర్ల్ చౌదరతన్న కలిసి ల్ాంచనంగా అధకిార్ం అప్పగతంచార్ు. 
• 1948 స ప ాంబర్ 18న ప్ిధానమంత్రి ల్ాయక్ అలీ, స నైాయధకిారత జనర్ల్ ఇదరిస్ ల్ను యూన్నయన్ స ైనయం 

గృహన్నర్బంధ్ం చేసింది. 
• ర్జ కార్ నాయకుడు కాశం ర్జీవన్న బొ ల్ాల ర్ం ల్ోన్న స ైన్నక కారాగార్ంల్ో న్నర్బంధించింది. 
• 1948 స ప ాంబర్ 22న న్నజ ం ఉస్ామన్ అలీఖాన్ యు.ఎన్.ఓ.కు తాను చసేిన ఫరిాయదును ఉప్స్ంహరతంచు 

కునాిడు. 
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• ఈ పో లీస్ చర్య అనంతర్ం హ దైాిబాద్ స్ంస్ాథ నాన్నకి వచిిన స్రాే ర్ వల్లభాయ్ ప్టలే్ను బేగంపేట వమానాశరయం 
వదే న్నజ ం మీర్ ఉస్ామన్ అలీఖాన్ స్వయంగా స్ావగతం ప్లికాడు. 

మిలటరీ మరియు వెలోో డి పాలన 

గవర్ిర్ జనర్ల్ యొకు కార్యన్నరావహక మండలి: 

 

• మల్టర ీగవర్ిర్ - జల. ఎస్. చౌదరత 
• చీఫ్ సవిల్ అడిమన్నసేా రటర్ - డి.ఎస్. బాకే (దతి ప్ిస్ని స్దాశవ బాకేల) 
• అడషినిల్ చీఫ్ సివల్ అడమిన్నసేా రటర్ - డి.ఆర్. ప్ధిాన్. 
• ఇతర్ స్భ్ుయల్ు- 1) నవాబ్ జలనై్ యార్ జంగ్ బహదరర్ 2) రాజ  ద ందరిాజ్ బహదరర్ 3) సి.వ.ఎస్.రావు 4) సి. 

హ చ్. కృషాా రావు 
• కాన్న పాల్న మొతిం హ స్ ఎకాి లా్ హ నైస్ న్నజ ం మీర్ ఉస్ామన్ అలీఖాన్ పేర్ు మీదనే జరతగదేి. 
• న్నజ ం మీర్ ఉస్ామన్ అలీఖాన్ 1950 జనవరత 26 నుండ ిమాతిమే రాజ్ ప్ిముఖ్ గా న్నయమంచబడాడ డు 
• ఇతను (చౌదరీ) చేసని మొదట  స్ంస్ుర్ణల్ల్ో ముఖయమ నైది 1949 ఫబిివరత 6 న వడుదల్ చేసని ఫరామనా. 
• ఈ ఫరాానా పరకారం  
• న్నజ ం స్ ంత ఆసిి  స్రేే ఖాస్ ను ర్దుే  చేశార్ు. 
• న్నజ ం కరలనీీ (హ లిసికాు, ర్దేయింది. 
• ప్ిభ్ుతవ కారాయల్యాల్కు స ల్వు దనింగా శుకరవార్ంను ర్దుే చేస ిఆదవిార్ంను స ల్వుదనింగా ప్ికట ంచార్ు. 
• ఈ వధ్ంగా న్నజ ం స్రేే ఖాస్ ఆసిిన్న స్ావధనీం చేస్ుకొన్న న్నజ ంకు నషాప్రతహార్ంగా 3 కోటల  ర్ూపాయల్ు చలెిలంచార్ు. 
• అందువల్న ేభార్తదశేంల్ో ఎకుువ ప్భి్ుతవ భ్ూముల్ు ఉని నగర్ం హ ైదరాబాద్ అయింది. 

ముసిో ంలపెై దాడులు: 
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• ఇతన్న పాల్నాకాల్ంల్ోన ేప దేమొతింల్ో ముసిల ంల్ప ై దాడుల్ు జరతగాయి.  
• ప్ిముఖ జర్ిలిసా్ యూనస్ స్లీమ్ ఈ దురాగతాల్ను న హరూ  దృషిాకి తీస్ుకువ ళ్ళార్ు. 
• దీంతో ఈ దాడుల్ప  ైభార్త ప్ిభ్ుతవం న్నయమంచిన కమట ీ- ప్ండటి్ స్ుందర్ ల్ాల్ కమటీ. 

పండిట్ సుంద్ర్ లాల్ కమిటీ: 

• కమటీ ఛెైర్మన్ - ప్ండిట్ స్ుందర్ ల్ాల్  
• స్భ్ుయల్ు - 1) ఖాజీ అబుే ల్ గఫర్ 2) మౌల్ానా అబుే ల్ మసిి  ి
• కార్యదర్ుుల్ు - 1) ఫర్ూఖ్ సయిార్ 2) పి.పి. అంబుల్ుర్ - 
• ఈ కమట ీ1949 నవంబర్ 29న హ దైాిబాద్ రాజయంను స్ందరతుంచింది.  
• ఈ కమట ీడసి ంబర్ 21, 1949 న ఢలిీలక ిచరే్ుకొన్న కేందపి్భి్ుతవంనకు న్నవదేకి స్మరతపంచింది. 
• ఆ నివదేికలో పేరకొనన విషయాలు  
• ఈ మర్ణాల్ల్ో అధికంగా ర్జ కార్ుల  బల్ంగా ఉని ఉస్ామనాబాద్, గుల్బరాగ , బీదర్, నాందడే్ ల్ో దాదాప్ు 18,000 

మంది వర్కు మర్ణ ంచార్ు. 
• ఈ న్నవేదకి కేంద ిప్భి్ుతవంనకు స్మరతపంచడంతో కేంది ప్భి్ుతవం జనర్ల్ జల.ఎన్.చౌదరతను తొల్గతంచి అతన్న 

స్ానంల్ో ఎమ్.కల.వ ల్ోల డ ినతేృతవంల్ో పౌర్ పాల్నను ఏరాపటలచసేింది. 
• ఈ న్నవేదకిను ఇప్పట  వర్కు బహ ర్గతం చయేల్ేదు. 
• ప్ిస్ుి తం ఈ న్నవదేికను ఢలిీలల్ోన్న న హరూ  మ మొరతయల్ మూయజియం, ల్ెైబిరలీ్ో ఉనిది. 

ఎమ్.కె.వెలోో డి పాలన  

 

• హ ైదరాబాద్ రాషారంల్ో ఆధ్ునీకర్ణ పాల్న అనే పేర్ుతో ఉర్ూే  స్ాథ నంల్ో ఇంగీలషును చరేాిర్ు. 
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• వ ల్ోల డి ప్భి్ుతవం 1949 ములిు చటాంల్ోన్న ములీు అనగా... ప్ుటలా కతో వయకిి స్ాథ న్నకుడె ైఉండాలి, ఆ వయకిి 
జన్నమంచిన నాట కి అతన్న తండిి 15 స్ం..ల్ ప్భి్ుతవ స్రీవస్ు ప్ూరతి చేస ివుండాలి అనే న్నయమాల్ు తప్పన్నస్రతగా 
పాట ంచవల్సిన అవస్ర్ం ల్ేదన్న పరేకున్న ప దే స్ంఖయల్ో నాన్ ములీుల్ను ఉదయయగాల్ల్ో న్నయమంచింది. 

• ఈ అధికార్ుల్ు హ ైదరాబాద్ రాజయంల్ో ప దేమొతింల్ో ల్ంచగకండి తనాన్నక ిఅల్వాటల ప్డాడ ర్ు. 
• ఈ ల్ంచాల్ వషయాన్ని ప్దమజ  నాయుడు పార్లమ ంట్ ల్ో ప్ిస్ాి వంచార్ు. 
• 1950, జనవరత 25న భార్త ప్ిభ్ుతావన్నకి, న్నజ ం రాజుకు మధ్య ఒక ఒప్పందం జరతగతంది. ఈ ఒప్పందం ప్కిార్ం 

హ ైదరాబాద్ రాషాా ర న్నకి న్నజ ంను రాజప్ిముఖ్ గా న్నయమంచడం జరతగతంది. 
• అంతకేాకుండా న్నజ ంకు స్ంవతీరాన్నకి 1.25 కోటల  రాజభ్ర్ణం జీవతాంతం చెలిలంచడాన్నక ిభార్త ప్భి్ుతవం 

ఒప్ుపకుంది. 
• న్నజ ం ప్ిభ్ువు 1950, జనవరత 26 నుండి 1956, నవంబర్ 1 మధ్యకాల్ంల్ో హ ైదరాబాద్ రాషాా ర న్నకి రాజప్మిుఖ్ 

గా వయవహరతంచాడు. ఈ మధ్యకాల్ంల్ో హ దైరాబాద్ ప్భి్ుతవం న్నజ ం పేర్ు మీదుగా ప్రతపాల్న కొనస్ాగతంచింది. 
• 1952 వ స్ంవతీర్ం నాట క ిఎంపాల యిమ ంట్ ఆఫవస్ ల్ెకుల్ ప్కిార్ం హ ైదరాబాద్ రాజయంల్ో దాదాప్ు 70,000 

మంది న్నర్ుదయయగుల్ు ఉనాిర్ు 

వెలోో డి పరభుత్వంలోని మంతిరవరగం: 

• యం. శేషాది ి- హ రం, స్మాచార్, నాయయ, ఎన్నికల్ు 
• సి.వ.యస్. రావు - ఆరతథక, వాణ జయ, ప్రతశరమల్ు 
• బూర్ుగ ల్ రామకృషాా రావు - వదయ, ఎకలసీజ్, రలవ నరయ శాఖల్ు 
• వ.బ్ర. రాజు - కారతమక, కసా్మ్ీ శాఖల్ు 
• నవాబ్ జలనై్ యార్ జంగ్ - ప్బ్రల క్ వర్ు్ శాఖ 
• ప్ూల్ చంద్ గాంధ ీ- వ దైయం, ఆరోగయం , స్ాథ న్నక స్ంస్థల్ు 
• వనాయక్ రావ్ వదాయల్ంకర్ - వయవస్ాయం, ప్శువ దైయం, స్హకార్ం, స్ప లల  శాఖల్ు 

మిలటరీపాలన - వెలోో డి ఉదయ యగ్ విధానాలు:  

• స్ావతంతాిానంతర్ం హ ైదరాబాద్ ప్ిభ్ుతవం ఎం.ఎ.ర్హమాన్ అన ేప్బ్రల క్ స్రీవస్ కమీషన్ అధికారతన్న న్నయమంచి, 
ఉదయయగుల్ను భ్రీి చేసింది. ఈ ప్ిభ్ుతవంల్ోన్న కొన్ని దిగువస్ాథ యి, మధ్యస్ాథ యి ఉదయ యగాల్ల్ో న్నయమాకాల్ు 
చేప్టాడాన్నకి  ఎంపాల యిమ ంట్ ఎకేీచంజి ల్ను హ దైరాబాద్, వర్ంగల్, ఔర్ంగాబాద్ ల్ో ఏరాపటల చసేింది. 

• వీట ల్ో ఒకట  హ ైదరాబాద్ ల్ోను, రలండవది వర్ంగల్ ల్ో, మూడయద ిఔర్ంగాబాదయల  ఉండవే.  
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• ఈ పాింతీయ ఎంపాల యిమ ంట్ ఎకేీచంజ్ ల్ు ప్భి్ుతవ శాఖల్ల్ో, ప ైవిేటల కంప నీల్ల్ో ఉదయయగాల్ు 
న్నయమాకాల్ుచేసవే 

• న ైప్ుణయం గల్ కారతమకుల్కు, స్ాంకేత్రక న్నప్ుణుల్కు శక్షణ ఇవవడాన్నక ి'బ్రకనరర్ు శక్షణ కేందంి'  ఏర్పర్చార్ు 

ఇత్ర విషయాలు 

• 1926ల్ో గోగతనేన్న ర్ంగనాయకుల్ు ఎకనామక్ ఆర్గన ైజషేన్ ఆఫ్ ఇండయిన్ వల్ేజలసేలనే ఒక ప్ుసి్కాన్ని రాశాడు.  
• ఈ ప్ుసి్కం యొకు దివతీయ భాగాన్ని 1929ల్ో కాల్ాన జైషేన్ పాల్సవ ఆఫ్ న్నజ ం ఆఫ్ హ దైరాబాద్ పరే్ుతో 

వడుదల్చశేార్ు.  
• ఈ ప్ుసి్కంల్ో భాగంగా హ ైదరాబాద్ రాజయంల్ో అనుకూల్ంగా ఉని కొన్ని ల్క్షల్ ఎకరాల్ భ్ూమ గురతంచి 

పేరకునడం జరతగతంది. 

భరదానోద్యమం 

 

• 1951ల్ో గాంధజీీ సిదాధ ంతాల్ు వాయపిి  చసేే ఉదేేశయంతో అఖిల్ భార్త స్రోవదయ స్మమేళనం శివరాంపలో్లలో జరతగతంది. 
• ఈ స్మేమళన అనంతర్ం ఆచార్య వనోభాబావే శవరాంప్లిల నుండి పో చంప్లిలకి వ ళ్ళాడు. 

వినోభాభావే మొద్టి భరదాన యాత్ర:  

▪ ఆచార్య వనోభాబావే నల్ గ ండ జిల్ాల  పో చంప్లిల గరా మంల్ో 1951 ఏపిిల్ 18న భ్ూధాన ఉదయమాన్ని పాిర్ంభంచాడు. 
ఈ పాదయాతకిు కోదండరామరలడిడ  ఇన్ ఛారతిగా ఉనాిర్ు.  
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▪ పో చంప్లిల గరా మ ప దే వ దిరల రామచందాిరలడిడ  తన తండిగిారత పరే్ున ఉని 100 ఎకరాల్ భ్ూమన్న భ్ూదాన యజ ా న్నక ి
దానం చశేాడన్న కోదండరామరలడిడ  గార్ు తన ఆతమకథ అయిన నిననటి ఇతిహాసంల్ో పేరకునాిడు.  

▪ వనోభాబావ ేదాతల్ను తమ ఆసిిల్ో కనీస్ం ఆరోభాగం (1/6)వ వంతు భ్ూమన్న దరతదనిారాయణుల్కు 
అరతపంచమన్న వేడుకునవేాడు. 

▪ స్రరాయపటేల్ో కతే్రరలడిడ  కోదండరామరలడిడ  ఆయన స్ో దర్ుడు కతే్రరలడిడ  ప్ుర్ుషో తిమరలడిడ  తమ ఆసిిల్ో నాల్ుగో భాగం 
భ్ూదానం చేశాడు. 

వినోభాభావే రెండయ  భరదాన యాత్ర : 

• వనోభాబావ ేరలండవ భ్ూదాన యాతనిు 1955 డిశంబర్ ల్ో ఖమమం జిల్ాల ల్ోన్న ఎర్రపాల్ెం నుండి పాిర్ంభంచాడు. 
• తెల్ంగాణల్ో భ్ూదానోదయమం పాిర్ంభ్మ ై 25 స్ం..ల్ు ముగతసిన స్ందరాభన్ని ప్ుర్స్ురతంచుకొన్న భ్ూధాన 

యజామండలి ఉపాధ్యక్షుడు మాణ కయరావు నాయకతవంల్ో ర్జతోతీవ పాదయాతిను 1970 ఏపిిల్ 18వ తదేనీ 
హ ైదరాబాద్ ల్ో అప్పట  రాషారప్త్ర ఫకృదీేన్ అలీ అహమద్ భ్ూదాన జయయత్రన్న వ లిగతంచి పాిర్ంభంచాడు. 

జయపరకాశ్ నారాయణ భరధానోద్యమం:  

1952ల్ో జయప్ికాశ్ నారాయణ, ఆయన స్తీమణ  శరమత్ర ప్ిభావతీ దేవ మహబూబ్ నగర్ జిల్ాల ల్ో భ్ూధాన 
ప్ర్యటన చేశార్ు.  

ఈ ప్ర్యటనకు కూడా శర కేత్రరలడిడ  కోదండరామరలడిడ  ఇంచారి్ గా వయవహరతంచాడు. 

  

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app

