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³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖµÖã¬¤üÖŸÖ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üß úÖµÖÖÔŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ
¯ÖÏÖ. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÖÓÖÖ¾ÖÖê
×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ , ´ÖÖ‰ú»Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ¾Ö›üÖôûÖ, ŸÖÖ. ˆ. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×•Ö. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü .
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖ“µÖÖ Öã»ÖÖ´ÖÖß¸üßŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öôû¾ÖæÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß •Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö “Öôû¾Öôû ×Ö´ÖÖÔÖ —
ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ Æü•ÖÖ¸üß ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓÖß ³ÖÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ †Ö¯Ö»Öê ¸üŒŸÖ ÃÖÖÓ›æüÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ“Öß ÆüÖêôûß ú¹ýÖ, ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖ »ÖÖœüß ÃÖÆüÖ ú¹ýÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
¯ÖÏÖÖÖÓ“Öß †ÖÆãüŸÖß ¤êü¾ÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ¾Ö›üßŸÖæÖ ´ÖãŒŸÖ êú»Öê. µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÖêŸÖÖ•Öß ÃÖã³ÖÖÂÖ “ÖÓ¦ü ²ÖÖêÃÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾Öß¸ü ÃÖÖ¾Ö¸üú¸ü, ³ÖÖŸÖØÃÖÖ,
ÃÖãÖ¤êü¾Ö, ¸üÖ•ÖÖã¹ý ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß, »ÖÖ»ÖÖ»Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ, ¯ÖÓ›üßŸÖ ÖêÆü¹ý µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ Æü•ÖÖ¸üÖê ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ
»Öœü¶ÖŸÖ •ÖÃÖê ¾Ö¸üß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿Öã¸ü×¾Ö¸ü ¯Öã¹ýÂÖÖÖê úÖµÖÔ êú»Öê ŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öê úÖµÖÔ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ µÖã¬¤üÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡ÖßµÖÖÓÖß ÃÖã¬¤üÖ êú»Öê †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ Æüß ´ÖÖÖê Ö¾ÆüŸµÖÖ. ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Ö Æüß »Öœü¶ÖŸÖ ÃÖ×ÎúµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¿Öêú›üÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß µÖÖ »Öœü¶ÖŸÖ ³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
µÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ÎúÖÓŸÖßúÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖë¤ü×¾Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ¾ÖéŸÖÖÓŸÖ ÃÖ¤ü¸ü »ÖêÖÖŸÖ ¤êü µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü.
—ÖÖ¿Öß“µÖÖ ¸üÖÖß »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ¸üÖÖß »Ö´Öß²ÖÖ‡Õ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ †µÖÖµÖÖÓÖß ¬ÖÖê¸üÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ŸµÖÖÓÖß ¿ÖÃ¡Ö
ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê. ‡ÓÖÏ•ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ µÖã¬¤üÖÓŸÖ ¸üÖÖß »Ö´Öß²ÖÖ‡ÕÖß •Öê ¸üÖÖúÖî¿Ö»µÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê. ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖ¸ü Êã¸üÖê•Ö µÖÖ ×²ÖÎ™üß¿Ö ÃÖêÖÖ¯ÖŸÖßÖê
´ÖãŒŸÖÓúšüÖÖê ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ êú»Öß. ´Öê¸üß —ÖÖ¿Öß ÖÆüß ¤ãÓüÖß †¿Öß Ö•ÖÔÖÖ ú¸üßŸÖ »Ö´Öß²ÖÖ‡ÔÖê µÖã¬¤ü êú»Öê.
²ÖêÖ´Ö Æü•Ö¸üŸÖ ´ÖÆüÖ»Ö Æü•Ö¸üŸÖ ´ÖÆüÖ»Ö µÖÖ †ÖµÖÖê¬µÖÖÓ“µÖÖ Ö¾ÖÖ²ÖÖ“Öß ¯ÖŸÖß ÆüÖêŸµÖÖ. †ÖµÖÖê¬µÖÖ Ø•ÖúµÖÖÃÖ †Ö»Öê»µÖÖ ‡ÓÖÏ•Ö ±úÖî•Öê¿Öß ²ÖêÖ´Ö ´ÖÆüÖ»Ö µÖÖÓÖß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö
»ÖœüÖ ×¤ü»ÖÖ.
µÖêÃÖã¾Ö×ÆüÖß ÃÖÖ¾Ö¸ü²Ö¸ü (²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß) Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾Öß¸ü ÃÖÖ¾Ö¸üú¸ü ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ÎúÖÓŸÖß úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖúÖ¸üÖÓ“Öê ²ÖÓ¬Öã ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖ¾Ö¸üú¸ü µÖÖÓÖÖ •Ö´Öšêü¯Öê“Öß ×¿ÖÖÖ —
ÖÖ»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ †Ó¤ü´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ÖÖ×¿Öú Ö™ü»µÖÖÓ“µÖÖ ¾Öêôûß µÖêÃÖæ ¾Ö×ÆüÖàÖÖ ±úÖ¸ü ¡ÖÖÃÖ ÃÖÆüÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü •Ö¯ŸÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸ü ²ÖÖ»µÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ úÖêÖßÆüß ´Ö¤üŸÖ êú»Öß ÖÖÆüß. ÎúÖÓŸÖßúÖµÖÖÔ´Ö¬µÖê ³ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ-µÖÖ ãú™Óüã²ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖß
Ã¾Ö¤êü¿Öß ¾Ö ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖÃÖÖšüß †ÖŸ´Ö×ÖÂšü µÖã¾ÖŸÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ êú»Öß.
ÁÖß´ÖŸÖß ¤ãüÖÖÔ¤êü¾Öß ²ÖÖêÆü¸üÖ ²ÖÖêÆü¸üÖ µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÓŸÖß“Ö¸üÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸÖß ÆüÖêµÖÖ. »ÖÖ»ÖÖ»Ö•Ö¯ÖŸÖ¸üÖµÖ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖéŸµÖã“ÖÖ ÃÖæ›ü ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖŸÖØÃÖÆü, ÃÖã Ö¤êü¾Ö ‡. êú»Öê»µÖÖ
ÃÖÖò›üÃÖ ¾Ö¬ÖÖ“µÖÖ Ö™ü»µÖÖŸÖ ³ÖÖ¾ÖÓŸÖß “Ö¸üÖ µÖÖÓÖÖÆüß †Ö¸üÖê¯Öß êú»Öê ÆüÖêŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖê †Öê¸ü ¯ÖµÖÕŸÖ ‡ÓÖÏ•ÖÖÓÖÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ³ÖÖŸÖØÃÖÖ, ÃÖãÖ¤êü¾Ö
µÖÖÓÖÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üúÖÓÖß ²ÖÖò´²Ö ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÖŸµÖ×Öú ú¸üŸÖÖÖÖ Ã±úÖê™ü ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖŸÖ ³ÖÖ¾ÖÓŸÖß “Ö¸üÖ µÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ —
ÖÖ»ÖÖ. »ÖÖÆüÖê¸ü ú™üÖ“µÖÖ Ö™ü»µÖÖÓ“ÖÖ ×ÖúÖ»Ö »ÖÖÖ»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖ ³ÖÖŸÖØÃÖÆü ÃÖãÖ¤êü¾Ö ‡. ±úÖ¿Öß“Öß ×¿ÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖæ›ü ‘ÖêµÖÖÃÖÖšüß ÁÖß´ÖŸÖß
¤ãüÖÖÔ¤êü¾Öß ²ÖÖêÆü¸üÖ µÖÖÓÖß ´ÖãÓ²Ö‡Ô»ÖÖ µÖê‰úÖ ÖÖê-µÖÖ ÃÖÖ•ÖÔ™ü¾Ö¸ü ÖÖêóµÖÖÃÖ —ÖÖ›ü»µÖÖ.
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×¾ÖÖÖ ¤üÖÃÖ ×¾ÖÖÖ ¤üÖÃÖ Æüê ×“ÖŸÖÖÖ¾ÖÖß ¸üÖÆüÖÖ¸üß. ×ŸÖÖê ÎúÖÓŸÖßúÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. úÖê»ÖúŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖ úÖò»Öê •Ö“Öê ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ ÁÖß ¾ÖêÖß
´ÖÖ¬Ö¾Ö ¤üÖÃÖ µÖÖÓ“ÖßÆüß úµÖÖ ÆüÖêµÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖßÃÖÖ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá ¯Ö¤ü¾Öß ×´ÖôûÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¤ü¾Öß¤üÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß 6 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1932 ¸üÖê•Öß úã.
×¾ÖÖÖ ¤üÖÃÖ µÖÖÓÖß ²ÖÓÖÖ»Ö“Öê Ö¾ÆüÖÔ¸ü ×´Ö. Ã™òü»Öê •ÖòŒÃÖÖ ¾Ö¸ü 6 ÖÖêóµÖÖ —ÖÖ›ü»µÖÖ.
ú»¯ÖÖÖ ¤ü¢Ö ×“ÖŸÖÖÖ¾Ö“Öß ú»¯ÖÖÖ ¤ü¢Ö ×ÆüÖê †ŸµÖÓŸÖ ¬ÖÖ›üß ¾Ö ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖú úÖµÖÔ êú»Öê †ÖÆêü. ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öß ¿ÖÃ¡ÖÖÃ¡Öê, ¤üÖ¹ýÖÖêôûÖ ¾Ö Ö×•ÖÖÖ »Öã™üµÖÖ“ÖÖ
•ÖÖê ×“ÖŸÖÖÖ¾Ö ú™ü ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üÖÓÖß ¸ü“Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ú»¯ÖÖÖ ¤ü¢Ö ÃÖÆü³ÖÖÖß —ÖÖ»Öß ¾Ö ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“Öß ¿ÖÃ¡ÖÖÃ¡Öê ¾Ö ¤üÖ¹ýÖÖêôûÖ Ö×•ÖÖÖ »Öã™ü»ÖÖ. ÖÓŸÖ¸ü
ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üÖÓÖÖ ¯Öú›üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †Öêú •ÖÖÖÓÖÖ ±úÖ¿Öß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ú»¯ÖÖÖ ¤ü¢Ö»ÖÖ •Ö´Öšêü¯Ö ¾Ö úÖóµÖÖ¯ÖÖµÖÖÓ“Öß ×¿ÖÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß.
×¯ÖÏŸÖß »ÖŸÖÖ ²Öøêü¤üÖ¸ü ×¯ÖÏŸÖßÆüß ²ÖÓÖÖ»Ö´Ö¬Öß»Ö ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üú ÆüÖêµÖ. ×“ÖŸÖÖÖ¾Ö ú™üÖ»Ö Æüß ×ŸÖ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ‡ÓÖÏ•ÖÖ“µÖÖ Œ»Ö²Ö´Ö¬µÖê ¾Öê¿ÖÖÓŸÖ¸ü ú¹ýÖ •ÖÖ‰úÖ ×ŸÖÖ
†Ó¬ÖÖ¬ÖãÓ¤ü ÖÖêôûß²ÖÖ¸ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖ 13 ‡ÓÖÏ•Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖÓÖÖ ÖÓ³Öß¸ü •ÖÖ´Öß êú»Öê. ‡ÓÖÏ•ÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß Ö »ÖÖÖŸÖÖ ×¯ÖÏŸÖß»ÖŸÖêÖê ×¾ÖÂÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ
ú¹ýÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ´ÖÖŸÖêÃÖÖšüß †¯ÖÔÖ êú»ÖÖ.
×»Ö»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üß»Ö ¯ÖŸÖß ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖêÖÖÖß ¯Öîúß ÖÖÖ¤êü¿ÖÖ“Öê ›üÖò. ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ×Ö¸ü¬Ö¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ×»Ö»ÖÖŸÖÖ‡Ô µÖÖ ¯ÖŸÖß. ŸµÖÖÓ“Öê ÎúÖÓŸÖßúÖµÖÔ ´ÖÖê»ÖÖ“Öê
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß 1942 “µÖÖ úÖÓŸÖßŸÖ ´ÖÖ¿ÖÔ»Ö »ÖÖò ŸÖÖê›üµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸üÖÎú´Ö êú»ÖÖ. ÃÖÖ›êüÃÖÆüÖ¾ÖÂÖÖÔ“Öß •ÖÖ“Öú ŸÖã¹ÓýÖ¾ÖÖÃÖÖ“Öß ×¿ÖÖÖ, †ÃÖÖÊ ¤ãüÖÖê
†ÃÖŸÖÖÖÖÆüß ŸµÖÖÓÖß µÖê¸ü¾Ö›üÖ ŸÖã¹ÓýÖÖŸÖæÖ ¯Ö»ÖÖµÖÖ êú»Öê ¾Ö ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üúÖÃÖ ¾ÖÖÆæüÖ ‘ÖêŸ Ö»Öê.
†Ö—ÖÖ¤ü ØÆü¤ü ±úÖî•ÖêŸÖß»Ö ¿Öæ¸ü ´Ö×Æü»ÖÖ ÖêŸÖÖ•Öß ÃÖã³ÖÖÂÖ“ÖÓ¦ü ²ÖÖêÃÖ µÖÖÓ“µÖÖ †Ö—ÖÖ¤ü ØÆü¤ü ÃÖêÖêŸÖÆüß †Öêú ¿Öæ¸ü ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß úÖµÖÔ ú¹ýÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ “Öôû¾Öôû Ö×ŸÖ´ÖÖÖ êú»Öß.
ãú. îú. »Ö´Öß Ã¾ÖÖ´ÖßÖÖ£ÖÖ, ´ÖÖÖ¾ÖŸÖß¯ÖÖ›êü, •ÖÖÖúß ¤üÖ¾Ö¸ü, ÁÖß´ÖŸÖß ¿ÖãÓúŸÖ»ÖÖ ÖÖÓ¬Öß, ãú. ²Öê»ÖÖ ´ÖãÖ•Öá , »Öê. ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ÃÖêÖ, ›üß ú»µÖÖÖß †´´ÖÖ,
¸ü´ÖÖ ´ÖêÆüŸÖÖ †¿ÖÖ †Öêú ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß úÖµÖÔ êú»Öê †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »Öœü¶ÖŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ØÃÖÆüÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ÆüÖêŸÖÖ.
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 1) 1858 “Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖ´Ö¸ü
2) Ã¾ÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓÖÏÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ - Ö.¯ÖÏ. ¯ÖÏ¬ÖÖÖ
3) ú£ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“Öß - ãú´ÖÖ¸ü êúŸÖú¸ü
4) †Ö¬Öã×Öú ³ÖÖ¸üŸÖ - ¿ÖÓ.¤ü. •ÖÖ¾Ö›êüú¸ü
5) ÎúÖÓŸÖß¯Ö¾ÖÔ - ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö
6) îú. »Ö´Öß ¾Ö ¸üÖÖß —ÖÖ¿Öß ¸êü×•Ö´Öë™ü - ¸üÖê×ÆüÖß Ö¾ÖÖÖú¸ü
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