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†ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ  
 
ȩ̂ü¿´ÖÖ ´ÖÖ¹ýŸÖß ³Ö�ÖŸÖ 

ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö�ú  ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö ,  ´ÖÖêÆüÖêôû ×•Ö. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ̧ . 
(M.A.B.Ed) History  
NET  - Qualified 
 
 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :-  

19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖ¬ÖÖÔŸÖ ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ Ã¡Öß×¾ÖÂÖµÖ�ú �Öî̧ ü ÃÖ´Ö•ÖãŸÖàÖÖ ”êû¤ü ¤êüŸÖ †Ö¯Ö»Öê �úŸÖéÔŸ¾Ö ×ÃÖ¬¤ü �ú¸ü�ÖÖ¸êü ÖÖ¾Ö ´Æü�Ö•Öê 
›üÖò. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ›üÖòŒ™ü̧ ü ´Æü�Ö•Öê †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß. •µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ 153 ¾µÖÖ •ÖµÖÓŸÖß×Ö×´Ö¢Ö �Öã�Ö»ÖÖê �ÖÖÃÖ 
›ãü›ü»Ö¾¤üÖ¸êü †×³Ö¾ÖÖ¤üÖ �êú»Öê ŸµÖÖ ´Æü�Ö•Öê ›üÖò. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß. 

†ÖÖÓ¤üß �ÖÖê̄ ÖÖôû •ÖÖê¿Öà“Öê †ÖµÖãÂµÖ ÃÖÖÆüÃÖÖÖê †Ö×�Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔÖê ³Ö¸ü»Öê»Öê †ÃÖæÖ Èü¤üµÖÖ»ÖÖ Ã¯Ö¿ÖÔ �ú¸ü�ÖÖ¸êü †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öê ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ 
´Ö×Æü»ÖÖ�ú¸üŸÖÖ ‹�ú ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖÃ¡ÖÖêŸÖ †ÖÆêü. •µÖÖÓÖÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšüß Ã¾Ö¯Ö ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ ¯Ö�Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †Ö×�Ö �ãú™æÓü²ÖÖ“µÖÖ ×³ÖŸÖßÖê ŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ 
“ÖÖ¸ü Ø³ÖŸÖß´Ö¬µÖê �îú¤ü �ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖÖŸÖ. 

†ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“Öê ¾µÖÛŒŸÖß´ÖŸ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ¤üÖµÖß  †ÖÆêü. ŸµÖÖÓÖß 1886 ´Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öê Ã¾Ö¯Ö ÃÖÖ�úÖ¸ü �êú»Öê. •Öë¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖß 
¾Öîª�úßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê�µÖÖ“ÖÖ  ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸÖë¾ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ŸµÖÓÖ“Öß �Öǣ Ö †¾ÖÆêü»ÖÖÖ —ÖÖ»Öß. ‹�ú ØÆü¤æü ×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ Ã¡Öß ×¾Ö¤êü¿Öß •ÖÖ¾ÖæÖ ›üÖòŒ™ü¸ü�úß“Ö 
×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê�ÖÖ¸ü Æüß �ÖÖ êÂ™ü ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖß . ¯Ö¸ÓüŸÖæ †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô ‹�ú ¥üœü×Ö¿“ÖµÖß, ×•Ö§üß Ã¡Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ µÖÖ †¾ÖÆêü»ÖÖÖÓ�ú›êü •Ö¸üÖÆüß 
»Ö�Ö ×¤ü»Öê ÖÖÆüß. µÖÖ“Ö  �úÖ¸ü�ÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ›üÖòŒ™ü¸ü ÆüÖê�µÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ ×´ÖôûÖ»ÖÖ. ¯Ö¤ü¾Öß ¯Öæ�ÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ 
¯Ö¸ÓüŸÖæ ŸµÖÓÖÖÖ ¯ÖÏ�éúŸÖßÖê ÃÖÖ£Ö ×¤ü»Öß ÖÖÆüß. ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ±úŒŸÖ 22 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá“Ö ŸµÖÓÖ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ —ÖÖ»ÖÖ. Æêü �Ö¸êü †ÖÆêü �úß •µÖÖ ˆ¤êü¿ÖÖÖê †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÔÖß ›üÖòŒ™ü¸ü“Öß 
¯Ö¤ü¾Öß ‘ÖêŸÖ»Öß ŸÖÖê ˆ§êü¿Ö ¯Öæ�ÖÔ —ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ŸÖ¸üÆüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †Ö•ÖÆüß †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖÖ ´ÖÖÖÖ“Öê Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü. 

ŸÖÖê †ÃÖÖ �úÖôû ÆüÖêŸÖÖ •µÖÖ �úÖôûÖŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ“µÖÖ“Ö �úÖµÖ ¯Ö�Ö ¯Öã¹ýÂÖÖ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ»ÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ ÖÃÖê. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ×¿Ö�Ö�Ö ´Æü�Ö•Öê 
ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¯Ö“Ö ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�Ö  Æêü ‹�ÖÖªÖ Ã¾Ö¯ÖÖ¯Öê�ÖÖ �ú´Öß Ö¾ÆüŸÖê. †¿ÖÖ �úÖôûÖŸÖ †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÔÖß †Ö¯Ö»µÖÖ Ã¾Ö¯ÖÖ»ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ �ú¸ü�µÖÖ�ú×¸üŸÖÖ 
×¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖ¾ÖæÖ ¾Öîª�úßµÖ ¯Ö¤ü¾Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �êú»Öß †Ö×�Ö ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 21 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá 1886 ÃÖÖ»Öß ›üÖòŒ™ü¸ü ÆüÖê¾ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö“Ö ¾ÖÖœü×¾Ö»ÖÖ ÖÖÆüß ŸÖ¸ü 
ÃÖ�ÖôûµÖÓÖ�ú×¸üŸÖÖ ‹�ú †Ö¤ü¿ÖÔ šü¸ü»µÖÖ.  †¿ÖÖ ‹�ú †Ö¤ü¿ÖÔ, ‹�ú ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÃ¡ÖÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“ÖÖ •Öß¾ÖÖ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ µÖÖ ¿ÖÖê¬Ö×Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ 
†ÖÆêü.  
 
ˆ§êü¿Ö  :-  
1. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘Öê�Öê. 
2. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“ÖÖ •Öß¾ÖÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ¯ÖÖÆü�Öê. 
3. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß µÖÖ Ó“µÖÖ �úÖµÖÖÔŸÖß»Ö †›ü£ÖôûµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸ü�Öê. 
4. †Ö•Ö“µÖÖ ×¯Öœüß»ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ¯Ö™ü¾ÖæÖ ¤êü�Öê. 
 
›üÖò. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô �ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾Ö •ÖÖê¿Öß  :-  
•Ö´Ö & ×¾Ö¾ÖÖÆü   
 †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß  µÖÖÓ“ÖÖ •Ö´Ö 31 ´ÖÖ“ÖÔ 1865 ¸üÖê•Öß ¯Öã�µÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö•ÖÖêôûß ‹�úÖ ¹ýœüß¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ¾ÖÖ¤üß ´Ö¸üÖšüß �ãú™æÓü²ÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ . ŸµÖÖÓ“Öê 
»Ö�ÖÖ†Ö¬Öß“Öê ÖÖ¾Ö µÖ´ÖãÖÖ ÆüÖêŸÖê. ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö †´ÖéŸÖêÀ¾Ö¸ü •ÖÖê¿Öß. ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öß ¯ÖÏ£ÖÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾ÖµÖÖ“µÖÖ Ö¾Ö¾µÖÖ 
¾ÖÂÖá“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ¾ÖµÖÖÖê 20 ¾ÖÂÖÖÔÖß ´ÖÖêšêü †ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ �ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾Ö •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß —ÖÖ»ÖÖ . »Ö�ÖÖÖÓŸÖ¸ü �ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾ÖÖÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öê µÖ´ÖæÖÖ Æêü 
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ÖÖ¾Ö ²Ö¤ü»ÖæÖ †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô †ÃÖê šêü¾Ö»Öê. �ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾Ö •ÖÖê¿Öß Æüê ´Öæôû“Öê ÃÖÓ�Ö´ÖÖê¸ü ×•Ö»ÆüÖ †Æü´Ö¤üÖ�Ö¸ü µÖê£Öß»Ö ¸ü×Æü¾ÖÖ¿Öß ÆüÖêŸÖê. �ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™ü †Öò×±úÃÖÖŸÖ 
�ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖê. ŸÖê ˆ““Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“Öê ÆüÖêŸÖê. †ÖÖÓ¤üß ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê µÖÖê�Ö¤üÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ�ÖÔ ÆüÖêŸÖê.  
 
µÖÖ ‘Ö™üÖêÖê †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÔÓÖÖ ²ÖÖ¾Ö»Öê ›üÖòŒ™ü¸ü   :- 
  ×¾Ö¾ÖÖÆüÖÖÓ̧ ü ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 14 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá †Ö‡Ô ÆüÖê�µÖÖ“Öê ÃÖÖî³ÖÖ�µÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ ›üÖòŒ™ü¸ü ¯Öã¹ýÂÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ 
ÆüÖê�ÖÖ·µÖÖ ¡ÖÖÃÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ´ÖÖ´ÖÖê�úôêû¯Ö�ÖÖÖê ²ÖÖê»ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÃÖê. ŸµÖÖ Ó“Öß ‘ÖãÃÖ´Ö™ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. †¿ÖÖŸÖ“Ö †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖß ‹�úÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ •Ö´Ö ×¤ü»ÖÖ. 
¯Ö¸ÓüŸÖæ ¤ãü¤îü¾ÖÖÖê †¾Ö‘µÖÖ ¤üÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ“Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ †³ÖÖ¾Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖôûÖ“ÖÖ ´ÖéŸµÖæ —ÖÖ»ÖÖ. 
 ²ÖÖôûÖ“µÖÖ ´ÖéŸµÖæ“ÖÖ †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ¤üÖ¸ü ¬ÖŒ�úÖ ²ÖÃÖ»ÖÖ. µÖÖ ‘Ö™üÖêÖ ê ŸµÖÖÓÖÖ ÆüÖ¤ü¸ü¾ÖæÖ ÃÖÖê›ü»Öê . ´Ö×Æü»ÖÓÖ“µÖÖ †Ö×�Ö ²ÖÖ»Ö�úÖÓ“µÖÖ 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �ú¹ý »ÖÖ�Ö»µÖÖ. ¾Öîª�úßµÖ �Öê¡ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¹ý“Öß ¾ÖÖœæü »ÖÖ�Ö»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓÖß ×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê¾ÖæÖ ›üÖòŒ™ü¸ü ÆüÖê�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. 
ŸµÖÖ¾Öêôûß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †ò»ÖÖê̄ Öò£Öß�ú ›üÖòŒ™ü¸üß“µÖÖ †³µÖÖÃÖ�Îú´ÖÖ“Öß �úÖê�ÖŸÖßÆüß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ö¾ÆüŸÖß †Ö×�Ö ´Æü�ÖæÖ ¾Öîª�úßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê�µÖÖ�ú×¸üŸÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ 
×¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô“µÖÖ µÖÖ ×Ö�ÖÔµÖÖ“Öê  �ÖÖê̄ ÖÖôû̧ üÖ¾ÖÖÓÖß ¯Öæ�ÖÔ ÃÖ´Ö£ÖÔÖ �êú»Öê †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖæÖê ˆ³Öê ¸üÖ×Æü»Öê.  
 
†ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Õ“µÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ Ó̧ü³Ö  :- 

�ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾Ö Ã¾ÖŸÖ: »ÖÖê�ú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üß “Öß ¿ÖŸÖ¯Ö¡Öê ¾ÖÖ“ÖŸÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖß»ÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖŸÖ ¸üÃÖ †ÖÆêü Æêü �ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾ÖÖÓÖß •ÖÖ�Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. 
»ÖÖê�ú×ÆüŸÖ¾ÖÖ¤üß“µÖÖ ¿ÖŸÖ¯Ö¡ÖÖŸÖæÖ ŸÖê ¯ÖÏê×¸üŸÖ —ÖÖ»Öê †Ö×�Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖßÃÖ  ‡Ó�ÖÏ•Öß ×¿Ö�ú×¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ×Ö¿“ÖµÖ �êú»ÖÖ. �ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾Ö ¯ÖÖêÃ™ü †Öò±úßÃÖÖŸÖ �úÖ¸ü�æúÖ 
ÆüÖêŸÖê. �ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾ÖÖÓ“Öß ÃÖŸÖŸÖ ²Ö¤ü»Öß ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. ×•Ö£Öê ²Ö¤ü»Öß ÆüÖê‡Ô»Ö ×ŸÖ£Öê †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô Æüß �ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü •ÖÖŸÖ ü̧Ö×Æü»µÖÖ ¾Ö �ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾Ö †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖÖ 
×¿Ö�ú×¾ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Öê.  

�ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾ÖÖÓÖß †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üß ¿ÖÖôûÖÓ́ Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´ÖôûÖ¾ÖÖ ´Æü�ÖæÖ �Öǣ Ö ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»Öê. �ú»Ö�úŸµÖÖ»ÖÖ ²Ö¤ü»Öß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ×ŸÖ£Öê 
†ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖß ÃÖÓÃ�éúŸÖ †Ö×�Ö ‡Ó�ÖÏ•Öß ¾ÖÖ“ÖÖê †Ö×�Ö ²ÖÖ ê»Ö�Öê ×¿Ö�ú»Öê . �ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾Ö ‹�ú ¯Öã¸üÖê�ÖÖ´Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖÆüß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ 
×¿Ö�Ö�ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖß»Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖŸÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖŸÖßÖê Ã¾ÖµÖÓ̄ ÖÖ�ú Ö �êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¸üŸÖ µÖÖˆ»Ö™ü �ÖÖê̄ ÖÖôû̧ üÖ¾Ö Æêü †Ö¯Ö»µÖÖ 
¯ÖŸÖß»ÖÖ †³µÖÖÃÖ Ö �êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖ. �úÖ¸ü�Ö ¯ÖŸÖßÖê ¾Öîª�úßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê¾ÖæÖ ›üÖòŒ™ü¸ü ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖÖ  ŸµÖÖÓ“ÖÖ †Ö�ÖÏÆü ÆüÖêŸÖÖ.  

 
†´Öê×¸ü�êú»ÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖÖÖÖ†Ö»Öê»Öê †›ü£Öôêû  - 
 �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü´Ö¬µÖê ×´Ö¿ÖÖ·µÖÖÓ¿Öß †Öêôû�Ö ¾ÖÖœü»µÖÖ¾Ö¸ü �ÖÖê̄ ÖÖôû̧ Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †Ö»ÖÓ �úß, †ÖÖÓ¤üß»ÖÖ †´Öê×¸ü�êú»ÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖæÖ ×ŸÖ“Ö ×¿Ö�Ö�Ö �ú¸üÖ¾ÖÓ. 
†ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖÖ †´Öê×¸ü�êú»ÖÖ ×¿Ö�úÖµÖ»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖÃÖÖšüß ¯Öî¿ÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü & ÃÖÖê²ÖŸÖß»ÖÖ �úÖê�Öß ¿ÖÖê¬Ö�µÖÖŸÖ 2 - 4 ¾ÖÂÖì �Öê»Öß. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê, 
¿Öê•ÖÖ-µÖÖ - ¯ÖÖ•ÖÖ-µÖÖÓ“Öê ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ †Öã³Ö¾Ö †Ö»Öê. ŸµÖÖ �ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾ÖÖÓ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ×±ú¸üÖµÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ, ‡Ó�ÖÏ•Öß ×¿Ö�Ö�Ö ‘ÖêŸÖÖŸÖ µÖÖ²Ö§ü»Ö �ãúŸÖæÆü»Ö ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖ 
¤üÖê‘ÖÓÖÖÖ ¯ÖÆüÖµÖ»ÖÖ »ÖÖê�ú �Ö¤üá �ú¸üßŸÖ. Ö�úÖê Ö�úÖê ŸÖê ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖÖÆüß  �Öǣ Ö †¯Ö´ÖÖÖÖÃ¯Ö¤ü ¿Öȩ̂ êü ‹ê�úÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖ  ¯Ö¸ÓüŸÖæ  ×ŸÖ�ú›êü ¤ãü»ÖÔ�Ö �ú¹ýÖ 
†ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô †Ö¯Ö»ÖÖ †³µÖÖÃÖ ×ÖÂšêüÖ ê �ú¸ŸÖ.  
 ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�Öß Ö¾ÆüŸÖß ŸµÖÖ´Öãôêû †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÔÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ¸üÖêÂÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖȩ̂ êü •ÖÖ¾Öê »ÖÖ�Ö»Öê ¹ýœüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÓÖÖ 
´ÖÆüŸ¾Ö ¤êü�ÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Õ“µÖÖ ×Ö�ÖÔµÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ˆ³ÖÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ ‹�ú ×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ×¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖ¾ÖæÖ ¾Öîª�úßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê�ÖÖ¸ü Æêü 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖê. †ÖÖÓ¤üß & �ÖÖê̄ ÖÖôû̧ üÖ¾Ö ×¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖ •ÖÖ¾ÖæÖ ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸ü �ú¸üŸÖß»Ö †¿Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ ×³ÖŸÖß ÆüÖêŸÖß . †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖÖ •Öë¾ÆüÖ µÖÖ 
�ÖÖêÂ™üß ÃÖ´Ö•Ö»µÖÖ ŸÖë¾ÆüÖ ŸµÖÖÓÖß ÁÖß¸üÖ´Ö¯Öæ̧ ü µÖê£Öß»Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ‹�ú¡Ö �êú»Öê ¾Ö ‹�ú ³ÖÖÂÖ�Ö �êú»Öê ¾Ö µÖÖ ³ÖÖÂÖ�ÖÖŸÖ †Ö¯Ö�Ö †´Öê×¸ü�êú»ÖÖ �úÖ 
•ÖÖŸÖÖêµÖ Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê. 
 
†´Öê×¸ü�êú»ÖÖ •ÖÖ�µÖ¯Öã¾Öá“Öê ³ÖÖÂÖ�Ö :-  

  †´Öê×¸ü�êú»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖ¯Öã¾Öá ÁÖß¸üÖ´Ö¯Öæ̧ ü (²ÖÓ�ÖÖ»Ö) µÖê£Öß»Ö ²ÖòÛ¯™üÃ™ü �úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆüÖŸÖ †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß µÖÖÓÖß ´Öß †´Öê×¸ü�êú»ÖÖ �úÖ •ÖÖŸÖê ? 
µÖÖ¾Ö¸üŸÖß †Ã�Ö×»ÖŸÖ ‡Ó�ÖÏ•ÖßŸÖ ¾µÖÖ�µÖÖÖ ×¤ü»ÖÓ. ´Ö ãôûÖŸÖæÖ Æêü  ³ÖÖÂÖ�Ö ¾ÖÖ“Ö�µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÓ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ»ÖÖ ‹�ú ´Öã§üÖ †ÃÖÖ, ¯Öé£¾Öß“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ×Æü¤ãüÃ£ÖÖÖ ‡ŸÖ�úÖ 
¸üÖÖ™üß ¤êü¿Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ ÖÖÆüß. ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ �Ö¸ü•ÖÖ ¯Öæ�ÖÔ �ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.¾Öîª�úßµÖ ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ×Æü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ³ÖÖ�ÖÖŸÖ 
†×ŸÖ¿ÖµÖ �Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. ÃÖ³µÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ¯Öã¹ýÂÖ ¾ÖîªÖ�ú›æüÖ ×“Ö×�úŸÃÖÖ �ú¹ýÖ ‘Öê�µÖÖÃÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ‡£Öê Ã¡Öß ›üÖòŒ™ü¸ü“Öß ×�úŸÖß �Ö¸ü•Ö †ÖÆêü. Æêü †Öêôû�ÖæÖ 
†ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖß †´Öê×¸ü�êú»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ ³ÖÖÂÖ�ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ›üÖòŒ™ü̧ ü“Öß ×�úŸÖß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ †ÖÆêü Æêü ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê 
†Ö×�Ö Ã¯ÖÂ™ü ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»Öê  ´Ö»ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖ“Öß �úÖÆüß �Ö ü̧•Ö ÖÖÆüß ´Öß ´ÖÖ—ÖÖ ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ÃÖÓÃ�éúŸÖß �ú¬ÖßÆüß ÃÖÖê›ü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß, ŸµÖÖ�Ö�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß 
´Ö»ÖÖ ´ÖÖ—Öê ×¿Ö�Ö�Ö ¯Öã�ÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ µÖê¾ÖæÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÃÖÖšüß ‹�ú ¾Öîª�úßµÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃÖã¹ý �ú¸üÖµÖ“Öê †ÖÆêü.  
 †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Õ“Öê Æêü ³ÖÖÂÖ�Ö »ÖÖê�ÓúÖÖÖ �Öǣ Ö †Ö¾Ö›ü»Öê ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ÆüÖê�ÖÖ¸üÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ŸÖ¸ü �ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ“Ö ¯Ö�Ö ŸµÖÖÓÖÖ µÖÖ �úÖµÖÖÔŸÖ ÆüÖŸÖ³ÖÖ¸ü ´Æü�ÖæÖ 
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖæÖ †ÖÙ£Ö�ú ´Ö¤üŸÖ •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ŸÖŸ�úÖ»ÖßÖ ¾ÆüÖ‡ÃÖ¸üÖòµÖ Öß 200 ¹ý¯ÖµÖÖÓ“ÖÖ ±Óú›ü •ÖÖ×Æü¸ü �êú»ÖÖ †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô ¬Ö´ÖÔ̄ Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ 
�ú¸ü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ Ø�ú¾ÖÖ ×¾Ö¤êü¿ÖÖŸÖ ÖÖî�ú¸üß �ú¸ü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ Æêü »ÖÖê�úÖÓÖÖ �úôûÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÖÕÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×Ö�ÖÔµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ×¤ü»ÖÖ. 



†ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“Öê •Öß¾ÖÖ ¾Ö �úÖµÖÔ                                                                                                                                  Volume - 7 | Issue -  4 | Dec - 2020 

_____________________________________________________________________           

________________________________________________________________________________________ 
 

Available online at www.lbp.world 
 

3 
 

†´Öê×¸ü�êúŸÖß»Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ   :-  
 †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Õ“µÖÖ ¾Öîª�úßµÖ ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß �ÖÖê̄ ÖÖôû̧ üÖ¾ÖÖÓÖß †´Öê×¸ü�êúŸÖ �úÖÆüß ¯Ö¡Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü �êú»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ Æêü ×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ×õÖÃŸÖß ¬Ö´Ö Ô 
Ã¾Öß�úÖ¸ü�µÖÖ“Öß †™ü ÆüÖêŸÖß †Ö×�Ö ¬Ö´ÖÖÕŸÖ¸ü �ú¸ü�Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÓÖÖÖ ´ÖÖµÖ Ö¾ÆüŸÖê . ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÓÖÖß ¯ÖÏµÖŸÖ ÃÖÖê›ü»Öê ÖÖÆüßŸÖ. ¯Öãœêü †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Õ“Öß ŸÖôû´Öôû †Ö×�Ö 
�ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾ÖÖÓ“Öß ×“Ö�úÖ™üß µÖÖ“Öê ±ú×»ÖŸÖ ´Æü�Ö•Öê †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖÖ ×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÔ Ö Ã¾Öß�úÖ¸üŸÖÖ 1883 ´Ö¬µÖê ¾ÖµÖÖ“µÖÖ 19 ¾µÖÖ ¾ÖÂÖá  ×¾Ö´ÖêÃÖ ´Öê×›ü�ú»Ö �úÖò»Öê•Ö 
†Öò±ú ¯ÖêÛÃÖ»¾ÆüÖ×ÖµÖÖ  ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ. †´Öê×¸ü�êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖÖÖ ‹�úÖ †´Öê×¸ü�úÖ ²ÖÖ‡Õ“µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖßÖê ‹�ú™üßÖ ê ¤üÖêÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÖê™üßÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ �êú»ÖÖ 
ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖ ¿ÖÖ�úÖÆüÖ¸üß †Ö×�Ö ÃÖÖ›üß ÆüÖ“Ö ¯ÖÖê¿ÖÖ�Ö . ²ÖÖê™üß¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ †Ö•ÖÖ¸üß ¯Ö›ü»µÖÖ, ¯Ö�Ö ¯ÖãœêüÆüß “ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖì ŸµÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü“Ö —
ÖÖ»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“Ö †®Ö ×´ÖôûÖ»ÖÓ ÖÖÆüß. ¯Ö¸ü¤êü¿Öß �ú¯Ö›êü ¾ÖÖ¯Ö¸üÖµÖ“Öê ÖÖÆüßŸÖ ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖ ÃÖÖ›üß ÖêÃÖãÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖ�úß™ü ‘ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. ×ŸÖ£Ö»Öß ²Ö±úÖÔôû 
£ÖÓ›üß ŸµÖÖÓ“Ö ¿Ö¸üß¸ü ×“Ö¸üŸÖ ¸üÖ×Æü»Öß. ŸµÖÖŸÖ †³µÖÖÃÖ, Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ̄ ÖÖ�ú, ÃÖ´ÖÖ•Ö, ÖÖŸÖ»Ö�Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»Öß ¤ãüÂÖ�Ö  ÃÖÆüÖ �ú¸üßŸÖ ‡Û“”ûŸÖ �úÖµÖÔ �ú¸üßŸÖ ŸµÖÖ 
¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖ. ×ŸÖ£Ö»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÆüß †ÖÖÓ¤üß ²ÖÖ‡Õ¿Öß �ãúÛŸÃÖŸÖ¯Ö�Öê ¾ÖÖ�ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. 
 ×ŸÖ£ÖêÆüß �úÖ¯Öë™ü¸ü²ÖÖ‡Ô †Ö×�Ö �úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ×¯ÖÏÛÃÖ¯ÖÖò»Ö ‡. “ÖÓÖ�Ö»µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ³Öê™ü»µÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖæ †µÖ ²Ö·µÖÖ“Ö •Ö�ÖÖÓÖß ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ †Ö×�Ö ×•Ö“µÖÖ 
ÃÖÖê²ÖŸÖßÖÓ †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô “ÖÖ»Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ ×ŸÖ“ÖÓÆüß ¾ÖÖ�Ö�Ö šüß�ú Ö¾ÆüŸÖê. µÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸÖÖê ¿Ö×¸ü¸üÖ¾Ö¸üÆüß —ÖÖ»ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ †¬ÖÔ̄ ÖÖê™üß 
¸üÖ×Æü»µÖÖÖê †Ö•ÖÖ¸ǖ Ö�Ö ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß »ÖÖ�Ö»Öß. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ´Æü�ÖŸÖ †ÖÖÓ¤üß †ÖŸÖÖ ×õÖÃŸÖß ÆüÖê¾ÖæÖ“Ö µÖê‡Ô»Ö ŸÖ¸ü †´Öê×¸ü�êúŸÖ»µÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÆü¾ÖÖÃÖÖŸÖ 
µÖê�ÖÖ·µÖÖ ×´Ö¿ÖÖ¸üß•Ö ×ŸÖ»ÖÖ '×õÖÃŸÖß ÆüÖê' †ÃÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ. 
 †´Öê×¸ü�êúŸÖ �Öê»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖê£Öß»Ö Ö¾ÖßÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü�Ö †Ö×�Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖß»Ö ¤ü�Ö¤ü�Ö µÖÖ´Öæôêû †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Õ“Öß ¯ÖÏ�éúŸÖß �Öǣ Ö œüÖÃÖôû»Öß ÆüÖêŸÖß. ¯ÖÓ̧ üŸÖæ 
†´Öê×¸ü�êúŸÖß»Ö �úÖ¯Öì™ü̧ ü •ÖÖê›ǖ µÖÖ“Öß �Öǣ Ö ´Ö¤üŸÖ ŸµÖÓÖÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖß †´Öê×¸ü�êúŸÖ ¯ÖÖ‰ú»Ö ™üÖ�ú»Ö . µÖÖ �úÖ¯Öì™ü¸ü²ÖÖ‡Ô 
†ÖÖÓ¤üß»ÖÖ '†ÖÖÓ¤üÖ“ÖÖ —Ö¸üÖ' ´Æü�ÖŸÖ.  
 �úÂ™üÖ“µÖÖ †Ö×�Ö ×•Ö§üß“µÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö¸ü †³µÖÖÃÖ�Îú´Ö ¯Öæ�ÖÔ �ú¹ýÖ ´ÖÖ“ÖÔ ‡. ÃÖ. 1886 ´Ö¬µÖê †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖÖ ‹´Ö. ›üß. “Öß ¯Ö¤ü¾Öß ×´ÖôûÖ»Öß. ‹´Ö. 
›üß. ÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß •ÖÖê ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö ÃÖÖ¤ü¸ü �êú»ÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÆüÖêŸÖÖ 'ØÆü¤æü †ÖµÖÔ  »ÖÖê�úÖÓ́ Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏÃÖã×ŸÖ¿ÖÖÃ¡Ö' ‹´Ö. ›üß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü Û¾ÆüŒ™üÖê×¸üµÖÖ ü̧Ö�Öß�ú›æüÖ ÃÖã¬¤üÖ 
ŸµÖÖÓ“Öê †×³ÖÖÓ¤üÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖ �Ö›üŸÖ¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ �ú¸üŸÖÖÖÖ �ÖÖê̄ ÖÖôû̧ üÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¤ü¾Öß¤üÖÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³ÖÖ»ÖÖ �ÖÖê̄ ÖÖôû̧ üÖ¾Ö †Ö×�Ö ¯ÖÓ×›üŸÖÖ ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô 
Æêüˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»Öß Ã¡Öß ›üÖòŒ™ü¸ü ´Æü�ÖæÖ ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖÖÓÖß ˆ³Öê ¸üÖÆæüÖ •ÖÖȩ̂ ü¤üÖ¸ü ™üÖôûµÖÖ ¾ÖÖ•Ö¾ÖæÖ †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Õ“Öß ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ �êú»Öß . 
 
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü :-  
 16 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 1886 µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ»µÖÖ ŸÖë¾ÆüÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ²ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö¸ü »ÖÖê�úÖÓÖß �Ö¤üá �êú»Öß. ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖãÂ¯Ö ¾ÖéÂ™üßÖê Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ �êú»Öê. 
ŸµÖÖ †Ö•ÖÖ¸üß ÆüÖêŸµÖÖ. ¯Ö Ó̧üŸÖæ ×Æü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ ‘Ö¸üß •ÖÖµÖ»ÖÖ ×´Öôû�ÖÖ¸ü, ‘Ö¸ü“ÖÓ †®Ö ×´Öôû�ÖÖ¸ü ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÓÖ“Öß ¯ÖÏ�éúŸÖß ŸÖÖŸ¯Öã̧ üŸÖß ÛÃ£Ö¸ü ÆüÖêŸÖß. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖÖ 
†×³ÖÖÓ¤üÖÖ“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖ †Ö»µÖÖ . ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ¯ÖÖšü¾Ö»Öß �Öê»Öß. ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ ˆ““Ö×¿Ö�Ö�ÖÖ“ÖÖ �ÖÖî̧ ü¾Ö �êú»ÖÖ �Öê»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖÖ �úÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü´Ö¬Öß»Ö †»²Ö™Ôü ‹›ü¾Ö›Ôü 
ÆüÖòÛÃ¯Ö™ü»Ö ´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß  �ú�ÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ¤êü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ ¹ý��ÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ �ú¹ý »ÖÖ�Ö»µÖÖ . 
 
¯ÖÖêÂÖÖ�Ö    :- 
 Ã¾Ö¤êü¿Ö,  Ã¾Ö¯ÖÖêÂÖÖ�Ö, Ã¾Ö¤êü¿Öß �ÖÖ�Ö, ¯Öæ�ÖÔ̄ Ö�Öê ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“Ö †Ö“Ö ü̧�Ö †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô“Öê †ÃÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ ŸµÖÖÓÖß �ú¬Öß“Ö ŸµÖÖ�Ö �êú»ÖÖ ÖÖÆüß . 
†Ö•Ö •Öê †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô“Ö ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Ö ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü �êú»Öê •ÖÖŸÖê ŸÖê ´Æü�Ö•Öê �Öã•Ö¸üÖ£Öß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÖêÃÖ»Öê»Öß ÃÖÖ›üß †Ö×�Ö ¤üÖ×�ÖÖê ‘ÖÖŸÖ»Öê»Ö ×“Ö¡Ö ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö Ã¾ÖŸÖ: 
†ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÔÖê ×»Ö×Æü»Ö †ÖÆêü �úß,  ‡£Ö»µÖÖ Æü¾ÖêŸÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ±ú¸ü�ú ÆüÖêŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖ. Ö‰ú¾ÖÖ¸üß ÃÖÖ›üß ÖêÃÖ»µÖÖÖê ¯ÖÖµÖ £ÖÖê›êü ˆ‘Ö›êü ¯Ö›üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ�ú×¸üŸÖÖ �Öã•Ö¸üÖŸÖß 
¯ÖÖêÂÖÖ�Ö †ÃÖ»µÖÖÖ ê ›üÖêŒµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ¾ÖÔ ¿Ö¸üß¸ü —ÖÖ�ú»Öê •ÖÖŸÖê. 
 •Öê¾ÆüÖ †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯Ö¸üŸÖ»µÖÖ . ´ÖãÓ²Ö‡Ô ²ÖÓ¤ü¸üÖŸÖ ²ÖÖê™üßŸÖæÖ ˆŸÖ¸ü�µÖÖ¯Öã¾Öá“Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖêÂÖÖ�ÖÖ“Ö ¾Ö�ÖÔÖ �êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ÖÖ¸üÖµÖ�Ö¯Öê™üß �úÖôûß 
“ÖÓ¦ü�úôûÖ (Ö‰ú¾ÖÖ¸üß) �Ö�ÖÖ“Öß “ÖÖêôûß, �ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü �ãÓú�æú, ÖÖ�úÖŸÖ Ö£Ö, �úÖÖÖŸÖ �ãÓú›üß, ¯ÖÖµÖÖŸÖ ²Öã™ü ¾Ö Ã™òü×�ú�•Ö †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. 
 ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ× ü̧�ú ÃÖÖ›üß, ÖÖ�úÖŸÖ Ö£Ö  †Ö×�Ö ÆüÖŸÖÖŸÖ ¾Öîª�úßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¯Öæ�ÖÔ �êú»µÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖÖ�Ö¯Ö¡Ö †×³Ö´ÖÖÖÖÖê ¤üÖ�Ö¾Ö�ÖÖ·µÖÖ †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô“Öê Æêü ×“Ö¡Ö 
ŸµÖÖÓ“Ö ¾Öê�Öôêû̄ Ö�Ö ×ÃÖ¬¤ü �ú¸ü�ÖÖ¸êü †ÖÆêü.  
 
´ÖéŸµÖæ   :- 
 ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖ ¾Öî¤üËµÖ�úßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¯Öã�ÖÔ �ú¹ýÖ ŸµÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ  ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖµÖ¤êü¿Öß ¯Ö¸üŸÖ»µÖÖ �Ö·µÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖæ ²Ö¤ü»ÖŸÖê Æü¾ÖÖ´ÖÖÖ, 
²ÖÖê™üß“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ µÖÖ ÃÖ�ÖôûµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ´Æü�ÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ �ÖµÖ¸üÖê�ÖÖÖÓ �ÖÏÖÃÖ»ÖÓ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ö•ÖÖ¸üÖÖê ¯ÖãÆüÖ ›üÖê�Óú ¾Ö¸ü �úÖœü»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã 
ÃÖ´ÖÏã¦üÖê»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ †Ö»Öê»Öß, ŸµÖÖŸÖæÖ Ã¡Öß ´Æü�ÖæÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¾Öî¤üµÖ †Ö×�Ö ›üÖòŒ™ü¸üÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �êú»Öê ÖÖÆüßŸÖ. †Ö×�Ö †¿ÖÖŸÖ“Ö 26 
±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 1887 ü̧Öê•Öß †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“Öê ×Ö¬ÖÖ —ÖÖ»Öê. 
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×¾Ö¿ÖêÂÖ     :- 

 ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ›üÖòŒ™ü¸ü . 
 26 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß ÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê�µÖ ×¤üÖ ´Æü�ÖæÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. 

 ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ›üÖòŒ™ü¸ü †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß µÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ 153 ¾µÖÖ •ÖµÖÓŸÖß×Ö×´Ö¢Ö �Öã�Ö»ÖÖê �ÖÖÃÖ ›æü›ü»Ö¾¤üÖ¸êü †×³Ö¾ÖÖ¤üÖ �êú»Öê †ÖÆêü. 

 †´Öê×¸ü�êúŸÖ �úÖ¯Öì™ü̧ ü �ãú™æü×²ÖµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ �ãú™æÓü²ÖÖ“µÖÖ Ã´Ö¿ÖÖÖÖŸÖ »ÖÆüÖÖÃÖê £Ö›ü�Öê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê. ŸµÖÖ¾Ö¸ü †ÖÖÓ¤üß •ÖÖê¿Öß ‹�ú ²ÖÎÖ´Æü�Ö �úµÖÖ ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖ 
×¿Ö�Ö�Ö ‘Öê¾ÖæÖ ›üÖòŒ™ü¸ü ¯Ö¤ü¾Öß ×´Öôû¾Ö�ÖÖ¸üß ¯Ö×Æü»Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß †¿Öß †�Ö¸êü �úÖê¹ýÖ ×ŸÖ“Öê Ã´ÖÖ¸ü�ú �êú»Öê. 

 †´Öê×¸ü�êú“µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öê×›ü�ú»Ö �úÖò»Öê•ÖÖê  31 ´ÖÖ“ÖÔ 1886 ¸üÖê•Öß ×±ú»ÖÖê›üÛ»±úµÖÖ»ÖÖ †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖÖ '¾Öîª ×¾ÖªÖ¯ÖÖ¸Óü�ÖŸÖ' ÆüÖ ×�úŸÖÖ²Ö ×¤ü»ÖÖ. 

 ¸üÖ´Ö •ÖÖê�Öôêû�ú¸ü µÖÖÓÖß †ÖÖÓ¤üß �ÖÖê̄ ÖÖôû Æêü ÖÖ™ü�ú ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü. 

 †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ �ÖÖ£Öê¾Ö¸ü †Ó•Ö»Öß �úßŸÖÔÖ ê µÖÖÓÖß ‹�ú ›üÖòŒµÖã›ÒüÖ´ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü �êú»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ »Ö‘Öã̄ Ö™üÖ»ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü“ÖÖ 
ÃÖ¾ÖÖÔêŸ�éúÂ™ü »Ö‘Öǣ Ö™Ö“ÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ †ÖÆêü. 

  ‡ÓÛÃ™ü™üµÖã™ü ±úÖò̧ ü ×¸üÃÖ“ÖÔ †ò�›ü ›üÖòŒÃÖã́ Öê™êü¿ÖÖ ‡Ö ÃÖÖê¿Ö»Ö ÃÖÖµÖÃÖ †Ö×�Ö »Ö�ÖÖÖî µÖê£Öß»Ö ‹�úÖ �Ö î̧ ü ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖêÖê ¾Öîª�úßµÖ �Öê¡ÖÖŸÖ †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô 
•ÖÖê¿Öß ÃÖ´ÖÖÖ ¤êü�µÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. 

 ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öà“µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÖê  ŸÖ¹ý�Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ�ú×¸üŸÖÖ ‹�ú ±êú»ÖÖê×¿Ö¯Ö ¯ÖÏÖê�Ö ÏÖ´Ö “Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ �ú¸üŸÖ ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖ´ÖÖÖ ×¤ü»ÖÖ. 

 †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô µÖÖÓ“µÖÖ •Öß¾ÖÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê�ÖÖ¸üÖ †ÖÖÓ¤üß �ÖÖê̄ ÖÖôû ÆüÖ ´Ö¸üÖšüß ×“Ö¡Ö¯Ö™ü ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2019 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ ×“Ö¡Ö¯Ö™üÖ»ÖÖ 18 ¾µÖÖ 
¯Öã�Öê †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×“Ö¡Ö¯Ö™ü ´ÖÆüÖêŸÃÖ¾ÖÖ“µÖÖ ´Ö ü̧Öšüß ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ×´ÖôûÖ»ÖÖ †ÖÆêü. 

 
ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö»Öê�ÖÖ :- 

†ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“µÖÖ  ¬ÖÖ›üÃÖ, ×•Ö§ü †Ö×�Ö ×“Ö�úÖ™üß“Öß ×Æü �ÖÖ£ÖÖ †ÖÆêü. �êú¾Öôû 21 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ •Öß¾ÖÖµÖÖ¡ÖêŸÖ †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡ÕÖß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 
ÛÃ¡ÖµÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖ¤üÖµÖß •Öß¾ÖÖÖ¤ü¿ÖÔ ˆ³ÖÖ �êú»ÖÖ. ¤ãü¤ìü¾ÖÖÖê †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô“µÖÖ ²ÖãÛ¬¤ü´Ö¢Öê“ÖÖ †Ö×�Ö –ÖÖÖÖ“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ ÆüÖê¾Öæ ¿Ö�ú»ÖÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ¡Ö  “Öæ»Ö 
†Ö×�Ö ´Öã»Ö ´Æü�Ö•Öê“Ö †ÖµÖãÂµÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•Ö�ÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ �úÖôûÖŸÖ †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß µÖÖÓÖß †Ö¤ü¿ÖÔ ¾Ö ´ÖÖÖ¤Óü›ü ‘ÖÖ»ÖæÖ ×¤ü»ÖÖ. ‹�úß�ú›êü 
ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô  ¾Ö •ÖÖêŸÖß²ÖÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö †ÖÖÓ¤üß - �ÖÖê̄ ÖÖôû Æêü •ÖÖê›ü¯Öê †Ö¯Ö»Öê ¬µÖêµÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß —Ö™üŸÖ ÆüÖêŸÖê . ×•Ö§ü 
†Ö×�Ö ×“Ö�úÖ™üß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü �úÖê�ÖŸÖêÆüß ´ÖÖêšêü �úÖ´Ö †¿ÖŒµÖ ÖÖÆüß Æêü µÖÖ •ÖÖê›ü¯µÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ×ÃÖ¬¤ü �ú¹ýÖ ¤üÖ�Ö¾Ö»Öê †ÖÆêü †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. 

¾ÖµÖÖ“µÖÖ �êú¾Öôû †šü¸üÖ“µÖÖ ¾ÖÂÖá ²ÖÖê™üßÖÓ ¯Ö¸ü¤êü¿Öß •ÖÖ�ÖÖ¸üß ¯Ö×Æü»Öß Ã¡Öß, ÆüÖ»Ö†¯ÖêÂ™üÖ ÃÖÆüÖ �ú¸üŸÖ  ¾Öî¤üµÖ�úßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¯Öæ�ÖÔ �ú¸ü�ÖÖ¸üß ¯Ö×Æü»Öß 
Ã¡Öß. ±úŒŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ¯Ö¸ü¤êü¿ÖÖŸÖÆüß �ãú“ÖêÂ™üÖ †¾ÖÆêü»ÖÖÖ †¯Ö´ÖÖÖ ÃÖÆüÖ �ú¸üßŸÖ ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê �úÖµÖÔ ×•Ö§üßÖê ¯Öæ�ÖÔ �ú¸ü�ÖÖ¸üß Ã¡Öß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ 
×¸üŸÖß³ÖÖŸÖß, †Ö¯Ö»ÖÖ ¿ÖÖ�úÖÆüÖ¸üß †ÖÆüÖ¸ü ×ŸÖ£ÖêÆüß ÃÖÖÓ³ÖÖôû�ÖÖ¸üß ‡Ó�ÖÏ•Öß ³ÖÖÂÖÖ ˆ¢Ö´Ö †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ �ú¹ýÖ ¾Öîª�úßµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏ�éú×ŸÖ†Ã¾ÖÖÃ£Ö ÃÖÖÓ³ÖÖôûßŸÖ ¯Öæ�ÖÔ 
�ú¸ü�ÖÖ¸üß ŸÖ¹ý�Öß. µÖÖ´Öãôêû“Ö 150 ÆãüÖ †×¬Ö�ú ¾ÖÂÖì —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ›üÖò. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öà“Öß †•ÖæÖÆüß ¾ÖÖ“Ö�úÖÓÖÖ,†³µÖÖÃÖ�úÖÓÖÖ, ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ³Öæ̧ üôû ¯Ö›üŸÖê 
†ÖÆêü. 

†ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô �ÖÖê̄ ÖÖôû •ÖÖê¿Öà“Öê ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾Ö �Ö¸üÖê�Ö¸ü ÃÖ¾ÖÖÕ�ú×¸ŸÖÖ ‹�ú ¯ÖÏȩ̂ ü�ÖÖÃ¡ÖÖêŸÖ †ÖÆêü..! 
 
×ÖÂ�úÂÖÔ :- 
1.  ×•Ö§ü †Ö×�Ö ×“Ö�úÖ™üß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †Ö¯Ö�Ö �úÖê�ÖŸÖêÆüß �úÖµÖÔ ¯Öæ�ÖÔ �ú¹ý ¿Ö�úŸÖÖê Æêü †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öà“µÖÖ �úÖµÖÖÔŸÖæÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖê. 
2. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ �úÖµÖÔ �ú¸üÖµÖ“Öê ŸÖ¸ü †›ü£Öôêû µÖê�ÖÖ¸“Öü ¯Ö Ó̧üŸÖæ ŸµÖÖŸÖæÖ ´ÖÖ�ÖÔ �úÖœæüÖ ¬µÖêµÖ ÃÖÖ¬µÖ �ú¹ý ¿Ö�úŸÖÖê. 
3. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô ÃÖÖ¸ü�ÖÓ ×�úŸÖßÆüß ´ÖÖêšü —ÖÖ»Ö ŸÖ¸üßÆüß †Ö¯Ö»Öß ÃÖÓÃ�éúŸÖß †Ö¯Ö»Öê ÃÖÓÃ�úÖ¸ü ×¾ÖÃÖ¹ý ÖµÖêŸÖ. 
4. †Ö¯Ö�Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ£Ö´Ö ×¾Ö¸üÖê¬Ö �ú¸ü�ÖÖ¸êü ÃÖã¬¤üÖ ÖÓŸÖ¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤êüŸÖÖŸÖ ¾Ö �úÖîŸÖã�ú �ú¸üŸÖÖŸÖ. 
 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ�ÖÏÓ£Ö  :- 
1. �îú. ÃÖÖî. ›üÖò. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß µÖÖÓ“Öê “Ö×¸ü¡Ö - �úÖ¿Öß²ÖÖ‡Ô �úÖ×Ö™ü�ú¸ü  
2. †ÖÖÓ¤üß �ÖÖê̄ ÖÖôû - ÁÖß . •Ö. •ÖÖê¿Öß 
3. ›üÖò. †ÖÖÓ¤üß²ÖÖ‡Ô •ÖÖê¿Öß : �úÖôû & �úŸÖéÔŸ¾Ö - †Ó•Ö»Öß �úßŸÖÔÖê 
4. ‡Ó™ü¸üÖê™ü -  ´Ö¸üÖšüß ÃÖéÂ™üß : ÃÖÓ•Öß¾Ö ¾Öê»Ö�Ö�ú¸ü  
- ×¾Ö×�ú ¯Öê×›üµÖÖ 
-  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ™üÖ‡Ố ÃÖ  


