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“ÁÖß´ÖÓŸÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãúÖê µÖÖÓ“Öê •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¿ÖîÖ×Öú úÖµÖÔ ”
“ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö ×Ö¸üß
“ÖÓ¦üÖ²ÖÖ‡Ô - ¿ÖÖÓ¢ÖÖ¯¯ÖÖ ¿Öë›æü¸êü , úÖò»Öê•Ö Æãü¯Ö¸üß.
lk j k a' k :
´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓŸÖÖ´Ö¬µÖê ‹æúÖ »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšüß 19 ÃÖÓÃ£ÖÖÖê ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ Æêü †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß “Öê ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“ÖÖ ´Öãôû
ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Öú •ÖµÖ²ÖÖ ´ÖãúÖê †ÃÖæÖ µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ 19 ¸üÖ•Öê ÆüÖê‰úÖ Öê»Öê . µÖÖ¯Öîúß •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ 16 ¾Öê ¾ÖÓ¿Ö•Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ ¯ÖŸÖÓÖ¿ÖÆüÖ µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
úÖ¸üÙú×¤üŸÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÖÓÃÖÖšüß ¿ÖîÖ×Öú úÖµÖÖÔÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. ÁÖß´ÖÓŸÖ ¯ÖŸÖÓÖ¿ÖÆüÖ Æêü •Ö´ÖÖÖê ¸üÖ•Öê Ö¾ÆüŸÖê ŸÖ¸ü •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ‹úÖ
»ÖÆüÖÖ¿ÖÖ ÖÖÓ¤üÖÖ¾Ö µÖÖ Öê›êüÖÖ¾Öß ×¤ü. 30 ‹×¯ÖÏ»Ö 1854 ¸üÖê•Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö —ÖÖ»ÖÖ1. ŸµÖÖÓ“Öê ´Öãôû ÖÖ¾Ö ´Ö»ÆüÖ¸üÖ¾Ö †ÃÖê ÆüÖêŸÖê .¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öê ÖÖÓ¾Ö
´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö †ÃÖêü ÆüÖêŸÖê. ´Ö»ÆüÖ¸ü¸üÖ¾ÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö ÖÖ‰úÖ ×¯Ö‰úÖ ÃÖãÖß ÆüÖêŸÖê. •Ö¾ÆüüÖ¸ü ÃÖÓÃ £ÖÖÖ“Öê 15 ¾Öê †×¬Ö¯ÖŸÖß ×¾ÖÎú´Ö¿ÖÆüÖ Æêü ×Ö¯Öã¡Ößú ¾ÖÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû
¸üÖÖß »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô µÖÖÓÖß ´Ö»ÆüÖ¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖÖ ‡.ÃÖ.1865 ´Ö¬µÖê ¤ü¢Öú ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ¯ÖŸÖÓÖ¿ÖÆüÖ †ÃÖê šêü¾Ö»Öê.
çLrkouk %
ÁÖß´ÖÓŸÖ ¯ÖŸÖÓÖ¿ÖÆüÖ µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü µÖê£Öê —ÖÖ»Öê .¯Öãœêü ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÓÖÖÖ ¯ÖãÖê µÖê£Öê ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ‡.ÃÖ.1867 ŸÖê
1876 µÖÖ üúÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ¯ÖãÖê µÖê£Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ êú»Öê. ¯ÖãÖê µÖê£Öê éúÂÖ¿ÖÖÃ¡Öß ×“Ö¯ÖôãûÖú¸ü, êú¸üÖê¯ÖÓŸÖ ”û¡Öê, µÖÖ.´ÖÆüÖ¤êü¾Ö, ÖÖêØ¾Ö¤ü ¸üÖÖ›êü ‡. »ÖÖêúÖÓ“ÖÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖ »ÖÖ³Ö»ÖÖ2. 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÖÔŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÓÖŸÖÖ´Ö¬µÖê •Öê-•Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ×¾Ö«üÖÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ¯ÖÏê´Ö ¯ÖŸÖÓÖ¿ÖÆüÖ µÖÖÓÖß ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖ
êú»Öê. ‡.ÃÖ. 1876 “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãÖê ÃÖÖê›ü»Öê .¯ÖãÖê ÃÖÖê›ü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß úÖµÖªÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÃÖã¹ý êú »ÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ.¸üÖ. ¯ÖÖÓ›ãü¸ÓüÖ
¤üÖŸÖÖ¸ü µÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öê ÖÖ•ÖÖß ×¿ÖÖú ´ÆüÖæÖ Öê´Ö»Öê. ÃÖ¾ÖÔ ×¿ÖÖÖ ¯ÖæÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ×¤ü. 22 •ÖÖÖê . 1877 ¸üÖê•Öß •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“µÖÖ
úÖ¸ü³ÖÖ¸üÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖã¡Öê ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß 3. †×¬ÖúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ„ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú Öê›ü¶Ö¯ÖÖ›ü¶ÖŸÖ, ¾ÖÖ›ü¶Ö,
¾ÖÃÖŸµÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖ‰úÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÔ ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öß. ÃÖ¾ÖÔ ¤ãüÖ„“Öê ´Öãôû †×¾ÖªÖ †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖ Æêü ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖÖ“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÆêü. †ÃÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ ²ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¿ÖîÖ×Öú, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö×Ö ÃÖÓÃéú×ŸÖú Öê¡ÖÖŸÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú •ÖÖÖéŸÖß ¾Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ
ú¸üµÖÖ“µÖÖ ÆêüŸÖæÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²ÖÖÓ¬Ö×»ÖúßŸÖæÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú úÖµÖÖÔ»ÖÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ êú»Öß. †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ , ¹ýœüß
¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ , ¤îü´Ö ¤üÖ×¸ü¦üµÖ, ¾µÖÃÖÖ , ãú¯ÖÖêÂÖÖ ‡. ÖÖêÂ™üß †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖà“µÖÖ †¯ÖÏÖŸÖß»Ö úÖ¸üÖß³ÖæŸÖ †ÖÆüêŸÖ. †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖßÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú •Öß¾ÖÖÖŸÖß»Ö †–
ÖÖÖ , †Ó¬Ö„úÖ¸ü ¤æü¸ü ú¸üµÖÖ¾Ö¸ü ‹ú“Ö ˆ¯ÖÖµÖ ´ÆüÖ•Öê †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖàÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖãÃÖÓÃéúŸÖ ú¸üÖê ÆüÖ ˆ¯ÖÖµÖ †ÖÆêü. †Öêú »ÖÖêú
×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾ÖÖÓ“ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê¾ÆüÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ ¯ÖŸÖÓÖ¿ÖÆüÖ µÖÖÓÖß 1877 ŸÖê 1905 µÖÖ úÖ»ÖÖÖÓ›üÖŸÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖã¹ý êú»Öê 4.
¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÆüÖ»ÖÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ ÖÖÓ¾Öß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¹ýÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÖÓÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖêµÖ êú»Öß.
Ã¾ÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔ úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÆãü•ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêˆÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê, ”û. ¿ÖÖÆãü´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö,
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü, ú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖˆ¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ´ÖÆüÂÖá ¬ÖÖë›üÖê êú¿Ö¾Ö ú¾Öì ‡.µÖÖÓÖß ×¿ÖÖÖ»ÖÖ †×¬Öú ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß •Ö´ÖÖŸÖß †Öêú ¹ýœüß-¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ´Öãôêû ÖŸÖß¿ÖãµÖ ²ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
•Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ´ÖãÆüŸÖÔ´Öêœü ÁÖß´ÖÓŸÖ ¯ÖŸÖÓÖ¿ÖÆüÖ µÖÖÓÖß ¸üÖê¾Ö»Öß5. ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÃÖãºþ êú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¿ÖÖôûÖ ŸµÖÖ“µÖÖÓÖŸÖ¸ü
†Ö»Öê»Öê ¸üÖ•Öê éúÂÖÖ¿ÖÆüÖ ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖÎú´Ö¿ÖÆüÖ µÖÖÓÖß ¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»µÖÖ .
×¾ÖÎú´Ö¿ÖÆüÖÖÓŸÖ¸ü •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ“ÖÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸ü ÁÖß´ÖÓŸÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö ´ÖãúÖê µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß †Ö»ÖÖ. ŸµÖÓÖÖß 1938ŸÖê1948 ¯ÖµÖÕŸÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü
ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖ“Öê ¸üÖ•Öê ´ÆüÖæÖ ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß 1952ŸÖê1962 ¯ÖµÖÔŸÖ ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ´ÆüÖæÖ úÖµÖÔü êú»Öê 6. ÁÖß´ÖÓŸÖ µÖÓ¿Ö¾ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãúÖê µÖÖÓÖß
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¯ÖÏ•ÖÖ•ÖÖÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖú›êü †×¬Öú »ÖÖ ×¤ü»Öê. ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖêúôûß ³ÖºþÖ úÖœüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ .
ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ Ö¾µÖÖ -Ö¾µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß ²ÖÖÓ¬ÖæÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ‡ÓÖÏ•Öß ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öß 7.
•Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ 119 ÖÖ¾Öê ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖÖêšü¶Ö ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ ÃÖãºþ êú»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ . ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ØÆü¤æü , ´ÖãÃ»Öß´Ö , ×õÖ¿“ÖÖ
, ±úÖ¸ü¿Öß ‡. •ÖÖŸÖß“Öê »ÖÖêú ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÖÔÃÖÖšüß ±úŒŸÖ 6 ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ¿ÖÖôûÖ ÆüÖêŸµÖÖ 8.ŸµÖÖŸÖ ²ÖÎÖ´ÆüÖ , ¯ÖÏ³Öã , ¾ÖÖÖß, ÃÖÖêÖÖ¸ü , ×¿Ö¯Öß , ¯Ö¸üß™ü ,
´Ö¸üÖšüÖ , úÖêôûß , ´ÖãÃ»Öß´Ö , Æêü ×¾ÖªÖ£Öá ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê
1) ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ :- †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ÁÖß´ÖÓŸÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãúÖê
µÖÓÖÖß µÖÖê•ÖÖÖ²Ö§ü †ÖÖÖß êú»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ¯ÖÏ£Ö´Ö ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ¥üœü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÌÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ ¾ÖÖ™ü“ÖÖ»Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ×ÖÖÔµÖ ÆüÖêŸÖÖ .
2) ´Öã»ÖßÓ“Öß ¿ÖÖôûÖ ¸üÖ‘ÖÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖ :- (¯ÖÏÖ£Ö×´Öú) •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖ‘ÖÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ ×¤ü.23 ÖÖê¾Æêü²Ö¸ü1866 ¸üÖê•Öß
éúÂÖÖ¿ÖÆüÖ¸üÖ•Öê µÖÖÓÖß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß 9. ´ÖÖ¡Ö ´Öã»Öß“Öß ÃÖÓµÖÖ ú´Öß ÆüÖêŸÖß.ÁÖß´ÖÓŸÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãúÖê µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ´Öãôêû ¿ÖÖôêûŸÖ
´Öã»Öß“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœæü »ÖÖÖ»Öß .¿ÖÖôêûŸÖ ´Öã»Öß“Öß ÃÖÓµÖÖ 178—ÖÖ»Öß. µÖÖ“Öê ÁÖêµÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö µÖÖÓÖÖ ªÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú
¬ÖÖê¸üÖÖ´Öãôêû †Ö×¤ü¾ÖÖ¿Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓÖß ´ÖÆüÖ»ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ´ÖãµÖ ÖÖ¾Öß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¿ÖÖôûÖ Ã£ÖÖ¯ÖÖ úºþÖ
†Ö×¤ü¾Ö¿Öß ´Öã»ÖßÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öß .
3) éúÂÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖ (êú.¾Æüß ÆüÖµÖÃãú»Ö) :- †Ö×¤ü¾ÖÖ¿Öß ´Öã»ÖÖ´Ö¬µÖê ×¿ÖÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü ×Ö´ÖÖÔÖ ¾ÆüÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖŸÖÓÖ¿ÖÆüÖ µÖÖÓÖß •Ö¾ÆüÖ¸ü
µÖê£Öê ´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôêû“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ 1894 ´Ö¬µÖê êú»Öß10. †Ö•Ö ŸÖê éúÂÖÖ ×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖ ´ÆüÖãÖ †ÖêôûÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ¯Öæ¾Öá Æêü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú Æêü ¿ÖÖôêûŸÖ
•ÖÖê›ü»Öê ÆüÖêŸÖê. ÁÖß´ÖÓŸÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãúÖê µÖÖÓÖß ‹úÖ ¯ÖÏ¿ÖÃŸÖ †¿ÖÖ ´ÖÖôû¸üÖÖÖ¾Ö¸ü ×Ö¾ÖÓ ÖŸÖ Ã£Öôûß ŸµÖÖÓÖß ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê úÖ´Ö ÃÖãºþ êú»Öê.
ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ 1948 ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ‘Ö¸üÖ•µÖÖŸÖ ×¾Ö»ÖßÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖê¾ÆüÖ ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡µÖ ™ÒüÃ™ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»ÖÖ. úÖÆüß ×Ö¬Öß
¸üÖÖæÖ šêü¾Ö»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖæÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´Ö ¯ÖæÖÔ êú»Öê. †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ´Öã»ÖÖÖÖ “ÖÖÓÖ»Öê ×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê ´ÆüÖæÖ êú. ¾Æüß. ÆüÖµÖÃæú»Ö“µÖÖ
Ö¾ÖßÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖÆü ‡.ÃÖ.1969 ´Ö¬µÖê •Ö¾ÆüÖ¸ü“µÖÖ ¸üÖ•ÖÖÖê Æêü ÆüÖµÖÃæú»Ö ÖÖ×¿Öú“µÖÖ ÖÖêÖ»Öê ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×¤ü»Öê11.
ÆüÖµÖÃæú»Ö •Ö¾Öôû ¾ÖÃŸÖß ÖéÆüÖ“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ›üÖëÖ¸ü¤ü -µÖÖŸÖß»Ö †Ö×¤ü¾ÖÖ¿Öß“µÖÖ ´Öã»ÖÖ-´Öã»Öß“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ —ÖÖ»Öß.
4) ˆ¤æÔü¿ÖÖôûÖ :- •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ 1910´Ö¬µÖê ˆ¤æÔü¿ÖÖôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡µÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ Ö¾ÆüŸÖß .ŸÖê¾ÆüÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ
µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãúÖê µÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÁÖß´ÖÓŸÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ ´ÖãúÖê µÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öß ÃÖÖêµÖ ú¹ýÖ ×¤ü»Öß.ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖãÃ»Öß´Ö ´Öã»ÖÖ-´Öã»Öà“Öß
ÃÖÖêµÖ —ÖÖ»Öß.
5) ×¾ÖÎú´Ö¿ÖÆüÖ ¾ÖÛÃŸÖÖéÆüÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ :- •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ Æêü ›üÖëÖ¸üÖôû ³ÖÖÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê£Öê ¤üôûÖ¾ÖôûÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ . ´Öã»Öêû
×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. ŸÖê¾ÆüÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ´Öã»ÖÖ-´Öã»Öà“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öß. ŸÖê¾ÆüÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ
µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãúÖê µÖÖÓÖß •Ö¾ÆüÖ¸ü µÖê£Öê ‡.ÃÖ. 1944 ´Ö¬µÖê ×¾ÖÎú´Ö¿ÖÖÆüÖ ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¾ÖÛÃŸÖÖé Æü Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê. µÖÖ ¾ÖÛÃŸÖÖÆüÖŸÖ 30
×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖß ¯ÖÏ¤êü¿Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ12.µÖÖ ¾ÖÃÖ×ŸÖÖéÆüŸÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¸üÖÆüµÖÖ“Öß , •Öê¾ÖÖÖ“Öß ,ú¯Ö›ü¶Ö“Öß ¯ÖÖšü¶¯ÖãÃŸÖúÖÓ“Öß
´ÖÖê±úŸÖ ÃÖÖêµÖ êú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ´Öã»ÖÖ-´Öã»Öà´Ö¬µÖê ¿ÖîÖ×Öú •ÖÖÖéŸÖß ‘Ö›æü »ÖÖÖ»Öß.
6) ¯ÖÏÖîœü ×¿ÖÖÖ :- ÃÖÓÃ£ÖÖŸÖÖŸÖß»Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêú ×Ö¸üÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ÁÖß´ÖÓŸÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãúÖê µÖÖÓÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ 6 ×šüúÖÖß
¯ÖÏÖêîœü ×¿ÖÖÖ ÃÖãºþ êú»Öê . †Ö×¤ü¾ÖÖ¿Öß »ÖÖêúÖÓÖÖ ¾ÖÖ“ÖÖê ¾Ö ×»ÖÆüÖÌê ‹¾Öœêü“Ö ×¿Öú¾Ö»Öê. µÖÖ ¯ÖÖîœü ×¿ÖÖÖÖŸÖ Ã¡ÖßµÖÓÖ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö úºþÖ
‘ÖêŸÖ»ÖÖ . ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏÖîœüÖ“Öß ÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ Öê»Öß ŸÖß ‡. ÃÖ.1946 ´Ö¬µÖê 100 ÆüÖêŸÖß 13. ¯ÖÏÖîœü ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû †Ö×¤¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
ÃÖÖÖ¸üŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ ÆüÖêŸÖê .
7) ¿ÖÖ×¸ü¸üßú ×¿ÖÖÖ :- ´ÖÖÖ¾Öß ¿Ö¸üß¸üµÖÂ™üß ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖ×¸ü¸üßú ×¿ÖÖÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. Æüß Ö¸ü•Ö †ÖêôûÖæÖ
†Ö×¤ü¾ÖÖ¿Öß“µÖÖ ´Öã»ÖÖ“Öß ¿ÖÖ×¸ü¸üßú Ö´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß •Ö¾ÆüÖ¸ü µÖê£Öê êú.¾Æüß ÆüÖµÖÃæú»Ö ´Ö¬µÖê ¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ
êú»Öß. ÖêôûÖ´Ö¬µÖê ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÖêôûÖÖÌÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ×¤ü»Öê. ˆ¤üÖ. ¾ÆÖò»Öß²ÖÖò»Ö ±ãú™ü²ÖÖò»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Öêôû ´Öã»ÖßÃÖÖšüß ¸üÖ‘ÖÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ
¿ÖÖ¸üß×¸üú ×¿ÖÖÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê ÆüÖêŸÖê.
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8) ²ÖÖ»Ö¾Öß¸ü ×¿ÖÖÖ :- †Ö×¤ü¾ÖÖ¿Öß“µÖÖ ´Öã»ÖÓÖÖÖ “ÖÓÖÖ»Öß ×¿ÖÃŸÖ »ÖÖÖÖ¾Öß ´ÆüÖæÖ ÁÖß´ÓÖŸÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãúÖê µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ
²ÖÖ»Ö¾Öß¸ü ×¿ÖÖÖ “ÖÖ»Öã êú»Öê Æêü ²ÖÖ»Ö¾Öß¸ü ×¿ÖÖÖ “²ÖÖ»Ö¾Öß¸ü †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ” µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖê
14
. ²ÖÖ»Ö¾Öß¸ü ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüßû •Ö¾ÆüÖ¸ü ¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß“µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ“µÖÖ Öê›ü¶ÖŸÖß»Ö »ÖÖêú ¾Ö ×¾ÖªÖ£Öá µÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ²ÖÖ»Ö¾Öß¸ü ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû
†Ö×¤¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÖÓÖÖ ¾Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÔÖÖ ×¿ÖÃŸÖ »ÖÖÖ»Öß.
9) ÃÖÓÃúÖ¸ü êÓú¦ü:- †Ö×¤ü¾ÖÖ¿Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö Ã¯Öé¿µÖ †Ã¯Öé¿µÖ ÆüÖ ³Öê¤ü ÖÂ™ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ×³Ö¾ÓÖ›üß µÖê£Öê 1947-48 ´Ö¬µÖê ÃÖÓÃúÖ¸ü
Óêú¦ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê. †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖŸÖ ÖÖ™ü¶ ´ÖÆüÖêŸÃÖ¾Ö , ×Îú›üÖ ´ÖÆüÖêŸÃÖ¾Ö , ÁÖ´Ö¤üÖÖ , ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔÖ , ×¿ÖÖú ÃÖÓ´Öê»ÖÖê ‡. ˆ¯ÖÎú´ÖÖ“µÖÖ
ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ¿ÖîÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
10) ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿ÖÖÖ :- •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖÖŸÖ ÁÖß´ÖÓŸÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãúÖê µÖÖÓÖß ˆ““Ö ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß /´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ
×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»Öê. ¯ÖÖ ŸµÖÓÖ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖÖ µÖ¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ÖÖÆüß. úÖ¸üÖ µÖê£Öê ¤üôûÖ¾ÖôûÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ Ö¾ÆüŸÖß . ×¿Ö¾ÖÖµÖ
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖßÖ ×¿ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¯ÖÖÓœü¸üÖ ÆüÖ¢Öß ¯ÖÖêÃÖµÖÖÃÖÖ¸üÖê ÆüÖêŸÖ.ê ŸµÖÓÖÖß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖÖ¾Ö¸ü“Ö ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ. ¯ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÓÖß ÖÖ×¿Öú µÖê£Öß»Ö ÖÖêÖ»Öê ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê 1984 ´Ö¬µÖê •Ö¾ÆüÖ¸ü µÖê£Öê ˆ““Ö×¿ÖÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ êú»Öß. †Ö•Ö µÖÖ
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ †Öêú †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ´Öã»Öê - ´Öã»Öß ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
11) ¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¿ÖÖÖ :- †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¤üÖ×¸ü¦üµÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú
×¿ÖÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öê µÖÖÃÖÖšüß ÁÖß´ÖÓŸÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãúÖê µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖŸÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê •Ö¾ÆüÖ¸ü µÖê£Öê †ÖîªÖê×Öú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ
ÃÖÖ 1984 ´Ö¬µÖê Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öß . †Ö•Ö •Ö¾ÆüÖ¸ü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö †Öêú †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ´Öã»Öê ¾Ö ´Öã»Öß †ÖîªÖê×Öú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
´Öæ»µÖ´ÖÖ¯ÖÖ : - 10 •ÖæÖ 1948 ¸üÖê•Öß •Ö¾ÆüÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ‘Ö¸üÖ•µÖÖŸÖ ×¾Ö»ÖßÖ —ÖÖ»Öê. ÁÖß´ÖÓŸÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãúÖê µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ´Öãôêû
†Ö•Ö •Ö¾ÆüÖ¸ü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖîÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÁÖß´ÖÓŸÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãúÖê µÖÖÓ“Öß ¤üÖ»Ö ‘Öê‰úÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö
´ÖÖ¬µÖÖ×´Öú ¿ÖÖôûÖÓ ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ¿ÖÖÃÖ×úµÖ †ÖÁÖ´Ö ¿ÖÖôûÖ ÃÖã¹ý êú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ †Ö×Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖê¾ÖÖ ³ÖÖ¾Öß
¿ÖîÖ×Öú ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß“µÖÖ ¿ÖîÖ×Öú ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
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