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६ उपनिवेशवादः िगरानि च
(कस्ानचित ्राजसी-राजधान्ाः कथाः)

औपनिवेशक-शासिे िगराणां नकम ्अभवत ्?

 भवनतः दृष्टवनतः ्त ् नरिनिशसत्ा्ाः सथापिा्ाः पचिात ् ग्ाम्जीविं कथं 
पररवनततितम ्। तनसमि ्सम्े िगरेष ु नकं भवनत सम ? एतस् प्रश्नस् उत्रम ्एतनसमि ्
तथ्े आनरितम ्अनसत ्त ्व्ं कीदृशािां िगरािाम ्उपिगरािां च नवष्े चचत्ि ामः 
इनत । मदरैुसदृशािां मननदर-िगरािाम ्इनतहासः ढाका-सदृशभे्ः उतपादक-िगरेभ्ः 
सरूतसदृश-पोतसथािकेभ्ः अथवा ्गुपत ् नवनवधका्ातिनि कुवतिदभ््ः उपिगरेभ्ः 
सवतिथा पथृक् अनसत इनत व्ं प्रापस्ामः ।

 पनचिमदशेािाम ् अनधकेष ु भागेष ु आधनुिकिगरानि औद्ोगीकरििे सह एव 
दृनष्टपथम ्आगतानि आसि ्। नरििेिे लीड्स-मिैचसेिरसदृशानि िगरानि एकोिनवंशनत-
नवंशनतशताबद्ोः तीव्रत्ा नवकनसतानि, ्तो नह तत्र अिेके जिाः वनृतत् ंभविम ्
अन्सौनवध्ानि च प्रापस्ामः इनत आश्ा िगरानि प्रनत आगच्छननत सम । परनत ु

एकोिनवंशनतशताबद ेभारती्िगरािां पनचिम्रूोपी्िगरािाम ्इव तीव्रत्ा नवकासः 

ि अभवत ्। एतादृश ंकसमात ्कारिात ्अभवत ्?

नित्रम-्१ म्छलीपि्िम ् इत्स् 
सथािस् नकन्चत ्दृश्म,्१६७२ ।

म्छलीपि्िम ्इनत सप्तदशशताबद े
महत्वपिूति-पोतसथािक-रूपेि 
नवकनसतम ्। अष्टादशशताबदस् 
अनते ्दा वानिज्ं बमब्ी-मद्ास-
कलकत्ािगरािां ितूिनरिनिश-  
पोतसथािकेष ुकेननद्तम ्अभवत ्तदा 
तस् म्छलीपि्िमस् महत्वं शिैः 
शिैः न्नू्भवत ्। 
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 अष्टादश शताबदस् अनते कलकत्ा-िगरस् बमब्ी-महािगरस् मद्ासस् 
च महत्वं पे्रनजडेंसी इनत िगरािां रूपेि तीव्रत्ा वधतिते सम । एतानि िगरानि भारते 
नरिनिशसत्ा्ाः केनद्भतूानि आसि ् । तनसमि ् काले अन्ानि िगरानि दबुतिलानि 
जा्मािानि आसि।् नवनशष्टवसतिूाम ्उतपादकानि बहूनि िगरानि एतसमात ्कारिात ्
अनवकनसतानि जातानि ्तोनह तत्र ्ेषां वसतिूां निमातिि ंभवनत सम तेषाम ्अभ्थतििा 
न्िूा जाता आसीत ् । ्दा वानिज्ं ितूिक्ेत्रेष ु केननद्तम ् अभवत ् तदा परुातिानि 
वानिनज्क-केनद्ानि पोतसथािकानि च परुातिावसथा्ां ि अनतष्ठि ्। अिेि एव प्रकारेि 
आङ्गली्ैः सथािी्ाः राजािः परानजताः तथा च शासिस् ितूिकेनद्ानि सथानपतानि। 
तनसमि ् काले क्ेत्री्सत्ा्ाः परुातिकेनद्ानि अनप धवनसतानि । एषा प्रनरि्ा प्रा्ः 
नविगरीकरिम ् (नवशहरीकरि) इनत उच्ते । म्छलीपि्िम-सरुत-रिीरंगपि्सदृशािां 
िगरािाम ्एकोिनवंशनतशताबद े आनधक्ेि नविगरीकरिम ्अभवत ्। नवंशनतशताबदस् 
आरमभ ेकेवलम ्एकादशप्रनतशतं जिाः एव िगरेष ुनिवसननत सम ।

 ऐनतहानसक-राजस-िगरं दहेली एकोिनवंशनतशताबद े कनचित ् धनूलबहुलम ्
उपिगरम ्आसीत ् । परनत ुद्ादशानधकैकोि-नवंशनत-तम ेवषषे (1992) नरिनिशभारतस् 
राजधािी ्दा एतत ् दहेलीिगरं जातं, ततः परं पिुः एतत ् नवकासपथम ् आरूढवत ् । 
आगच्छनत,ु दहेलीनवष्कां कथां दृष््टवा अवगच्छनत ु्त ्औपनिवेनशक-शासिकाले 
अत्र नकं चलनत सम ?

िवदेहल्ााः प्ाक् अन्ााः नक्त्ाः देहल्ाः आसि ्?

 भवनतः दहेलीम ् आधनुिकभारतस् राजधािीरूपेि पश्ननत । नकं भवनतः 
जािाननत ्त ्एतत ्िगरं सहस्ानधकवषातिनि ्ावत ्राजधािीरूपेि आसीत ्। एतनसमि ्
अवधौ अत्र न्िूानधकानि पररवततििानि अनप जातानि सननत । ्मिुािद्ाः वामतिे प्रा्ः 
षष्ठी-वगति-मील-पररनमते लघकु्ेत्रफले न्िूानतन्िंू चतदुतिश-राजधान्ः पथृक् पथृक् 
काले सथानपतानि । आधनुिक-दहेली-राज्े भ्रमिावसरे एतासां सवातिसां राजधािीिाम ्

पे्निडेंसी- (आङ्गलशासि-
मखु्ाल्ाः) शासिस् सौनवध्स् 
दृष््ट्ा औपनिवेनशकभारतं नत्रष ु
पे्रनजडेंसी (बमबई-मद्ास-बङ्गालेष)ु 
इत्ेतेष ुनवभक्तम ्आसीत ्। एतानि  
त्रीनि पे्रनजडेंसी इत्ेतानि सरूत-
मद्ास-कलकत्ािगरेष ुनसथतेष ु
ईसि-इन्ड्ासंसथा्ाः “उद्ोगगारानि 
(वानिनज्क-चतषुपीठानि) च मिनस 
निधा् निनमतितानि आसि ्।

नित्रम ्-२- अष्टादश-शताबद ेबमबन्-
महािगरस् पोतसथािकम ्।

्दा ईसि-इन्ड्ासंसथा 
पनचिमभारतस् बमब्ीमहािगरस् 
मखु्पत्िरूपेि प्र्ोगम ्आरभत तदा 
बमब्ीिगरस् नवसतारः आरबधः।

िगरी्करणम ्(शहरीकरि) – 
एतादृशी प्रनरि्ा ्त्र आनधक्ेि जिाः 
िगरानि उपिगरानि च गतवा वसननत ।
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नित्रम-्३- एकोिनवंशनतशताबदस् मध्काले शाहजहांिाबादस् एकं नचत्रम,् नद-इलेसटे्िेड-लनदि-न्जू, १६जिवरी१८५८ ।
भवनतः वामपक्े रक्तदगुगं द्षु्ट ंशकिवुननत ।  िगरं पररवेष्ट्नतीः नभत्ीः सावधािं पश्नत ु। मध्े चादिीचौकस् मखु्मागतिः दृश्ते । पश्नत ु्मिुा िदी 
रक्तदगुतिम ्अिपु्रवहनत । अधिुा एतस्ाः ्मिुािद्ाः मागतिः नकन्चत ्पररवनततितम ्अनसत । ्त्र िौका तिं प्रनत वधतिते अधिुा एतत ्सथािं दरर्ागंज इनत 
उच्ते ।(दरर्ा इत्स् अथतिः िदी, गंज इत्स् च अथतिः नवपनिः इनत भवनत) ।

अवशषेाि ्द्षु्ट ंशकिमुः । एतास ुद्ादशत्र्ोदश-शताबद्ोः मध्काले सथानपतानि राजधािी-
िगरानि सवषेष ुमहत्वपिूातिनि आसि ्।

 एतास ुसवातिस ुराजधािीष ुसनुदरतमा राजधािी शाहजहांिपृस् आसीत ्। शाहजहांिा-
बादस् सथापिा िवनतं्रशदनधक-षोडश-शततम े वषषे (१६३९) अभवत ् । एतस्ाः 
राजधान्ाः अनतः एकः दगुतिः िानतदरेू च एकं िगरं च आसीत ् । लोनहत-पाषाि-निममीते 
रक्तदगुषे प्रासादपररसरः निनमतितः आसीत ् । एतस् प्रासादस् पनचिमभागे चतदुतिशद्ार्कु्तम ्
एकं परुातिगरम ् आसीत ् । चानदिी-चौकसथले फैजमहाहट्टस् च मखु्मागातिः एतावनतः 
प्रनथताः आसि ््त ्ततः राज्ात्राः सरलत्ा निगतिनतुं शकिवुननत सम । चानदिीचौक इनत 
मध्े कुल्ः आसीत ्।

 सघिनिवासैः द्ादशानधकमहाहटै्टः च पररवतृ्ः जामा्विमननदरं भारतस् नवशालतमषे ु
भव््विमननदरेष ुच कनचित ्आसीत ् । तनसमि ्काले समपिूषे िगरे एतस् ्विमननदरात ्
उनितसथािं िासीत ्।

 शाहजहांव त्िस् काले दहेली सफूी-संसकृतेः अनप प्रमखु-केनद्भतूा आसीत ् । अत्र 
्विसतां मननदरम ् (दरगाह) ्वि-नभक्-ुनवहारः (खािकाह)-्विमननदरम ् (इदगाह) 
इत्ादीनि आसि ् । महाननत चतषुपीठानि, नत त्िक्-नवथ्ः, शानतस् कुल-द-ेसेक इत्स् 
(एतादृशः मागतिः ्ः एकनसमि ्सथािे गतवा नपनहतः भवनत ।)  तथा च जलधारािाम ्उपरर 
दहेलीसथजिाः गवतिम ्अिभुवननत सम । प्रा्ः एतसमात ्कारिात ्एव मीर-तकी-मीरः अवदत ्
आसीत ्“दहेल्ाः राजमागातिः केवलं सामान्मागातिः एव ि सननत ते त ुकस्नचत ्नचत्रकारस् 
नचत्रावल्ाः पषृ्ठानि इव सननत ।”

्वि-सतां मननदरम ्(दरगाह इनत) -  
्वि-सनत-समानध-सथलम ्

नभक्षुनवहाराः - (खािकाहः इनत) – 
्ानत्रभ्ः नवरिामगहृ ंतथा च एतादृश ं
सथािं ्त्र जिाः आध्ानतमक-
नवष्ेष ुचचत्ि ननत, महातमािः ्त्र 
आशमीवचोनभः जिाि ्अिगुहृ्णननत 
अथवा ितृ्सङ्गीतानद-का्ति-रिमःै 
आिनदम ्अिभुवननत ।

्विमननदरम ्(ईदगाह इनत ) 
– मनुसलम-जिािां प्रकि-प्राथतििा-
सथलम,् ्त्र सवतिजनिक-रूपेि 
प्राथतििाः उतसवाः च भवननत ।

कषु ल-दे-सेक इनत - एतादृशः मागतिः 
्ः एकनसमि ्सथािे गतवा नपनहतः 
भवनत अथवा निनचितसथािं प्राप् 
नवरम्मािः मागतिः
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 परनत ुइदम ्अनप आदशतििगरं िासीत ्। अत्रत्ाः 

सखुसौनवध्ानि नवलानसता चानप केषान्चत ्

जिािां भाग्े एव आसि ्। समपनिस् नवपनिस् च 

मध्े महत ्पाथतिक्म ्आसीत ्।  प्रासादािां समीपे 

एव निधतििािाम ् असंख्कानि मृ् म्ानि गहृानि 

भवननत सम । कनवतापाठः ितृ्सङ्गीतादीनि 

च केवलं परुुषािां  मिोर्जिा् साधिभतूानि 

भवननत सम । उतसवेष ु ्ात्रानदष ु जिसममदषेष ु च 
्दा कदा नवरोध-प्रदशतििानदकम ्अनप भवनत सम ।

नित्रम-्५- दहेल्ां निजामदु्ीि-औनल्ा्ाः समानध-सथलम ्(दरगाह इनत) ।

िवदेहल्ााः निमामाणम्
१८०३ तमवषषे आङ्गली्ाः मराठाजिाि ् परानजत् दहेल्ाः उपरर नि्नत्रि ं
सथानपतवनतः । ्तो नह नरिनिशभारतस् राजधािी कलकत्ािगरम ् आसीत ् अतः  
मगुलशासकः रक्तदगुतिसथे प्रासाद े उनषतुं मकु्तः आसीत ् । अद् असमाकं परुतः ्त ्
आधनुिक-िगरम ्अनसत एतस् दहेलीिगरस्  निमातििम ्एकादशानधकैकोि-नवंशनत-
शत-तम ेवषषे(१९११) तदा आरबध ं्दा दहेली नरिनिशभारतस् राजधािी जाता ।

एकस् अतीतस् धवंसिम्

१८५७तमवषातित ्पवूगं दहेल्ाः नसथनतः अन्ेषाम ्औपनिवेनशकिगरािाम ्अपेक््ा 
अतीव पथृक् आसीत ् । मद्ास-बमब्ी-कलकत्ामहािगरेष ु भारती्ािाम ्
आङ्गली्ािां च वसत्ः पथृक् पथृक् आसि ्। भारती्ाः “कृषिक्ेत्रेष ुआङ्गली्ाः 
च शोभमािेष ुश्ेतक्ेत्रेष ुनिवसननत सम । दहेल्ाम ्उप्ुतिक्तव्वसथा िासीत ्। नवशषेत्ा

“देहली नकन्ित ्िगरम ्आसीत ्
(आलम में इतंखाब).....”

िवनतं्रशदनधकानधक-सप्त-दशशते तम े
वषषे (१७३९) दहेली िानदरशाहद्ारा 
िानशता लनु्डता च आसीत ् । 
अष्टदशशताबदस् दहेलीिगरस् 
पतिस् नवष्े अष्टदशशताबदस् 
उदुतिकनवः मीर-तकी-मीरः सदःुख ं
वित्ि नत –

“दहेली नकन्चत ्िगरम ्आसीत ््त ्

नवश्े नवनशष्टम ् अग्ग््ं भव्ं च 
आसीत ्(आलम में इतंखाब).....”

व्ं तस् एव िष्टस् िगरस्

वासतव्ाः समः ,

(अह ंतस् एव िष्टस् दहेलीिगरस् 
निवासी अनसम ्त ्कनसमनंचित ्काले 
संसारस् भव्तमषे ुिगरेष ुआसीत)् ।

स्ोतः -१
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एकोि-नवंशनत-शताबदस् पवूातिर्दषे दहेल्ाः आङ्गली्ाः अनप परुाति-िगरस् अनतः 
धिाढ््भारती्ैः सह एव निवसननत सम । ते अनप उदूतिसंसकृतेः अथवा फारसीसंसकृतेः च 
कनवतापाठेि आिननदताः भवननत सम सथािी्ोतसवेष ुच अनप भागं गहृ्णननत सम ।

चतनुवगंशत्नधकाष्टादशशततम ेवषषे (१८२४) दहेलीमहानवद्ाल्स् सथापिा अभवत ्
्स् आरमभः अष्टादशशताबद े्विनवद्ाल्रूपेि (मदरसे) अभवत ्। अि्ा संसथ्ा 
नवज्ािस् मािवशास्त्रस् च क्ेत्रे कस्नचत ्ितूि्गुस् सतू्रपातः कृतः । अत्र मखु्त्ा 
उदूतिभाष्ा का ग्ं भवनत सम । अिेके जिाः वदननत ्त ्नत्रंशदनधकाष्टादशशततमवषातित ्
(१८३०) सप्तप्चाशदनधकाष्टा-दश-शत-तम-वषातिवनधः (१८५७) दहेल्ाः 
पिुजातिगरिकालावनधः आसीत ्इनत ।

सप्तप्चाशदनधकाष्टादशशत-तम-वषातिवधःे (१८५७) पचिात ् इद ं सवगं पररवनततितम ् । 
तनसमि ्वषषे ्ः नवद्ोहः अभवत ्तदा नवद्ोनहनभः बहादरुशाहजफरः नवद्ोहस् िेततृवा् 
साग्ह ंनिवेनदतः । मासचतष्ु्ट्ं ्ावत ्दहेली नवद्ोनहिां नि्नत्रि ेआसीत ्।

 ्दा आङ्गली्ैः पिुः िगरस् उपरर नि्नत्रि ं प्राप्तं तदा आङ्गली्ैः प्रनतकार-
भावि्ा लु् ठिका त्िम ्आरबधम ्। प्रनसर्दः कनवः(शा्र) गानलब-उदासः मिसा एताः 
घििाः पश्नत सम । १८५७ तमवषषे दहेल्ाः समलूिाशः तेि एतैः शबदःै अनभव्क्तः 
“्दा कुनपताः नसंहाः (आङ्गली्ाः) िगरं प्रनवष्टवनतः तदा ते असहा्जिाि ्
माररतवनतः... गहृानि जवनलतवनतः । ि जािे तदा नक्नतः मनहलाः नक्त्ः मनहलाः 
सामान्िागररकाः नवनशष्टाः च जिाः द्ारत्र्स् माध्मिे दहेलीतः पलान्तवनतः । 
ते लघकुुिुमबरूपेि िगरात ्बनहः ्विाल्ाि ्आनरितवनतः” । अनग्मनवद्ोहाि ् रोर्दुं 
आङ्गली्ाः बहादरुशाहजफरं दशेात ्बनहः निषकानसतवनतः। आङ्गली्ैः सः बमातिदशे ं
(वततिमािम्ांमारं) पे्रनषतः, तस् शासिं िानशतम,् अिेके प्रासादाः निपानतताः,उद्ािानि 
नपनहतानि तथा च तेषां सथािे सवसैन्सथानि (बैरक इनत) निनमतितानि ।

 आङ्गली्ाः दहेल्ाः मगुलातीतं सवतिथा नवसमारन्तमु ् इच्छननत सम । दगुगं 
पररतः समपिूतिक्ेतं्र सवच्छीकृतम ् । तत्रत्ानि उद्ािानि रिीडाक्ेत्रानि ्विाल्ाः च 

पषुषपपोतसवाः (गलुफरोशाि) – पषुपािाम ्
उतसवः ।

पषुििामागरणम ् – एतस् शबदस् 
शानबदकः अथतिः भवनत कला्ाः 
ज्ािस् च पिुजतिनम इनत । अ्ं शबदः 
एतादृशस् कालस् कृते प्र्जु्ते ्दा 
व्ापकत्ा रचिातमकाः गनतनवध्ः 
भवननत । 

नित्रम ्६  नरिनिशसैन्समहूाः 
प्रनतकारभावि्ा दहेल्ाः राजमागषेष ु
नवद्ोनहिः हननत ।

“कदानित ्एतस् िामिाः अनप 
िगरम ्अभवत”्

दहेल्ाः जा्मािैः पररवततििैः 
गानलबः गभीररूपेि दःुखी 
आसीत ्। सः दहेल्ाः अतीतस् 
नवष्े अनलखत ्– 

नकं नलखानि ? दहेल्ाः 
जीविं त ु दगुषेि चानदिी-
चौकेि ् मिुासेतौ रिीडकािां 
समहूःै(चौकनड्ां) वानषतिकेि 
पषुपोतसवेि (गलुफरोशाि) 
च शोभते । ्नद उप्कु्तानि 
एतानि सवातिनि वसतनूि अत्र 
दहेल्ां ि सननत तनहति दहेली 
कथं नसथरा भनवतुं  शकिोनत ? 
आम,् नहनदसुतािे कदानचत ्
एतत ् िामधे् ं िगरम ्
अवश्म ्एव आसीत ्।

स्ोतः -२
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िष्टीकृताः (तैः मननदरानि ि नभनिानि) । आङ्गली्ाः पाश्तिसथं क्ेत्रं सरुक्न्तमु ्

इच्छननत सम । नवशषेतः ्विाल्ाः (मनसजद इनत) िानशताः अथवा तेषां 

प्र्ोगः पथृकका्ाति् कतुतिम ्आरबधवनतः । उदाहरिाथगं जीित-अल-मसनजद इनत 

प्ुतिषरोनिकोद्ोगगाररूपेि (रिडै कारखािा) पररवनततितम ् । जामा-्विाल्े (जामा 

मनसजद) प्चवषातिनि ्ावत ्कोऽनप प्राथतििां(िमाज) ि कतुगं शकिोनत सम । िगरस् 

ततृी्ांशः धवंनसतः । कूल्ािां भदेिं कृतवा ताः समतलाकाराः कृताः ।

 रेलवे इत्स् सथािपिा्ै िगरस् पररवेष्टिनभत्ीिां (चारदीवारी) च नवसतारा् 

सप्तसप्तत्नधकाष्टादशशततम े (१८७७) दशके शाहजहांिाबादस् पनचिमनभत््ः 

त्रोनिताः । अधिुा आङ्गली्ाः उत्रपक्े नवकनसते नवशाले नसनवल-लाइनसक्ेत्रे 

वनसतमु ् आरबधवनतः । अधिुा ते परुातििगरेष ु भारती्ैः सह ि नतष्ठननत सम । 

दहेल्ाः महानवद्ाल्ः(कालेज इनत)  नवद्ाल्रूपेि (सकूल) पररवनततितः सप्त-

सप्तत््नधकाष्टा-दश-शत-तम ेवषषे (१८७७) च तस् नपधािं कृतम ्।

नित्रम-्८ -पाश्तिसथािां भविािां 
पातिात ् पचिात ् जामा-्विाल्स् 
(जामा मनसजद)  दृश्म ्।

 ¾ गनतनवनिाः

सप्तमनचत्रस् अष्टमनचत्रस् च 
मध्े पसपरं तलुिां कुवतिनत ु । 
एत्ोः नचत्र्ोः मध्े ् त ्पाथतिक्ं 
दृश्ते तसमात ् अत्रत्जिािाम ्
उपरर के प्रभावाः जाताः स्ःु ?

नित्रम ्-७ जामामनसजदतः दृष्ट ेसनत। 
फेनलसनबएतोद्ारा आकृष्ट ंनचत्रम,् 
१८५८-५९.

्विाल्ं (मनसजद इनत) पररतः 
निनमतितानि भविानि पश्नत ु। १८५७ 
तमवषमी्ात ्नवद्ोहात ्परम ्एतानि 
भविानि सवच्छीकृतानि 
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एकस्ााः िूतिराििान्ााः ्पोििा 

आङ्गली्ाः दहेल्ाः साङ्केनतकस् महत्वस् नवष्े समीचीित्ा जािननत 
सम । पररमाितः,सप्तप्चाशदनधकाष्टादशशततम-वषतिस् (१८५७) नवद्ोहात ् परं 

ते बहूनि नवनशष्टानि आ्ोजिानि अकुवतिि ् । 
सप्तसप्तत्नधकाष्टा-दश-शत-तम े वषषे (१८७७) 
वा्सरा्नलििः राज्ी-नवसिोरर्ां भारतस् 
सम्ाज्ीरूपेि घोषन्तुं कस्ानचित ् राजसभा्ाः 
आ्ोजिं कृतम ् ।  वसततुः तदािींकालं 
्ावत ् नरिनिशभारतस् राजधािी अधिुा अनप 
कलकत्ा्ाम ् एव आसीत ् परनत ु  एतस् 
नवशाला्ाः राज-सभा्ाः आ्ोजिं दहेल्ां 
कृतम ् । एतस् नकं कारि ं स्ात ् ? नवद्ोहकाले 
आङ्गली्ैः अवगतम ् आसीत ् ्त ् जिािां दृष्टौ 

अधिुा अनप मगुलसम्ाजः महत्वं वततिते ते च तमवे सवप्रमखु ंमन्नते । पररिामतः, 
नरिनिशजिैः मगुलसम्ाजः सप्तप्चाशदनधकाष्टादश-शत-तम-वषतिस् (१८५७) च 
नवद्ोनहिां मखु्केनद्षे ुसमपिूषेि चाकचक्ेि प्रदशतििं कृतम ्।

 एकादशानधकैकोिनवंशनत-शत-तम-वषषे (१९११) जाजतिप्चमः इङ्गलै्डस् 
िपृः घोनषतः, तनसमि ्अवसरे दहेल्ाम ्एकस्ाः राजसभा्ाः पिुः आ्ोजिं कृतम ्। 
भारतस् राजधािी कलकत्ा इनत  ि भवेत ्अनपत ुदहेली भवेत ्इनत नवष्े निित्ि ः 
घोषिा च अनप अभवत ््त ्अधिुा दहेली भारतस् राजधािी भनवष्नत इनत ।

 तातकालीि-िगरस् दनक्िभागे रा्सीिोपत्का्ां दशवगतिमील-पररनमते सथािे 
िवदहेल्ाः निमातिि ंकृतम ्। एडवडतिलि्ंसः हबतिितिबेकरः च द्ौ वासतकुारौ िवदहेल्ाः 
तस्ाः भविािां च प्रारूप-निमातिि-का ष्े नि्ोनजतौ । िवदहेली-नसथत-सवतिकारर-
पररसरे मील-द््-पररनमत-प्रनथतः मागतिः, वा्सरा्स् प्रासाद ंगनतुं (वततिमाि-राषट्पनत 

जाजतिप्चमस् राज्ानभषके-राजसभा
(कारोिेशि इनत), १२ नदसमबरमासः, 
१९११ तमवषतिम,्

एतस्ां राजसभा्ां लक्ानधकभारती्ाः 
राजािः महाराजािः आङ्गलानधकाररिः 
सैनिकाः च सङ्घीभतूाः जाताः । 

रा्सीिा पवतितोपत्कािां नसथतः वा्स-
रीगल-पैलेस इनत (राषट्पनतभविम)् ।
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भविम ् इनत) मागतिः (वततिमाि-राजपथः), राजपथम ् उभ्तः सनचवाल्स् भविानि 
निनमतितानि सननत । एतेषां सवतिकाररभविािां संरचिा्ां भारतस् राजेनतहासस्(शाही 
इनतहास) पथृक् पथृक् कालस् नदगदशतििं भवनत सम । पिुरनप एतस् सथलूरूपेि 
प्रारूपं कलानसकी-्िूास् (नरिसताबदात ् पवूगं प्चमशताबद्ाः वासतनुशलपं तत्र 
दृश्ते । उदाहरिाथगं, वा्स-रा्-भविस् केननद््-गोलाकार्छनदः (गुंबद) साच्ां 
निनमतितस् बौर्दसतपूस् एव  आसीत ् । तत्र रक्त-बभ्र-ूपाषािस् नचनत्रत-जालािां च 
पे्ररिा मगुलवासतनुशलपात ् सवीकृता आसीत ् । परनत ु ितूिभविेष ु नरिनिशप्रभतुवस्  
नकन्चद्शतििम ्अनप आवश्कम ्आसीत ्। अतः वासकुारैः अ्ं नवष्ः अनप मिनस 
धतृः ्त ् वा्सरा्स् प्रासादः शाहजहांव त्िस् जामा-्विाल्ात ् (जामा मनसजद  
इनत ) अनप उचचतरः स्ात!्

 इद ंका ग्ं कथं कतुगं शक्ते सम ?

 िवदहेल्ाः निमातिि े प्रा्ः नवंशनतवषातिनि अलगि ् । शाहजहांिा-बाद-सदृश ं
िगरं ि स्ात ्अनपत ुतसमात ्नभनिं िगरं भवेत ्इनत संकलपिा आसीत ्। तनसमि ्िगरे 
जिसममदत्ि कु्तवसत्ः(भीड भरे मोहलले) संकीितिनवथ्ः च ि भवे्ःु इनत प्र्ासः 
आसीत ्। िवदहेल्ां प्रनथतािां सरलराजमागातििां  नवशाल-पररसरािां च मध्े उनितानि 
भविानि भवे्ःु इनत एतादृशी संकलपिा कृता आसीत ्। परुाति-दहेल्ाम ्अव्वसथा 
दृश्ते सम । ितूििगरं सवच्ंछ सवसथं च दृश्ते सम । जिसममदत्ि कु्तानि असवच्छानि 
च क्ेत्रानि सवासथ्ा् समीचीिानि ि सननत हानिकारक-रोगजिकानि च तानि भवननत 
इनत आङ्गली्ाः नचनत्ननत सम । अतः िवदहेल्ां समीचीि-जलापतू्षेः अवकरस् 
च निकासा् िानलकािां समपिूागं व्वसथां आङ्गली्ाः सजजीकृतवनतः । दहेलीं च 
ते आनधक्ेि हररनतमा-पिूातिम ् अकुवतिि ् । तत्र वकृ््कु्तानि दीघातिनि उद्ािानि चानप 
निनमतितानि तसमात ्च निरनतरं शरु्दवा्ोः ओषजिस् (आकसीजि) च प्रानप्तः भवेत ्।

िवदेहल्ााः सकंलपिा

नकमथगं वा्सरा्-हानडगंगः दहेलीं भारतस् राजधािीरूपेि अनचिोत ् ? इनत  तत्र 
कारि ंतेि उक्तम-्

इद ंपररवततििं भारती्जिािां कलपिािरुूपं भनवष्नत.....तथा च सवषे जिाः 
भारते नरिनिशशासिं भवेत ् इनत नदनश अदम्स् संकलपस् रूपेि एतस् 
का त्िस् प्रशसंां कररष्ननत ।

वासतकुारस् हबतििबेकरस् दृष्टौ ....

िवराजधािी सशुासिस् ऐक्स् च प्रतीकभतूा भवेत ्इनत नरिनिशशासिस् 
अनतगतितं भारतस् इनतहासे कानचत ्ितूिा घििा अनसत । भारते नरिनिशशासिं 
केवलं शासिस् संसकृत्ःे च कस्नचत ् तलस् इव िानसत । इ्ं कानचत ्
नवकाशशीला सभ्ता अनसत, एतस्ां पवूतिस् पनचिमस् च रिेष्ठतत्वािां 
नमरििम ्अनसत--- । दहेल्ाः वासतनुशलपे एतस् महतः तथ्स् दशतििं स्ात ्। 
(२अकिूबरमासः,१९१२तमवषतिम)्

 ¾ गनतनवनिाः

कलप्नत,ुभवनतः राषट्पनतभविं 
पश्नतः रा्सीिा-पवतितोपत्कां 
प्रनत गच्छननत । नकं बेकरमहोद्ः 
इव भवनतः अनप इतथम ्
अिभुवननत ्त ् एतनसमि ् भविे 
दृष्ट े सनत एतस् भव्ता्ाः 
नरिनिशसत्ा्ाः शके्तः च बोधः 
भवनत ।

 ¾ गनतनवनिाः
नकं भवनतः एतनसमि ्
अध्ा्े द् े उदाहरि े
अनवेषु्ट ं शकिवुननत 
्ाभ्ाम ् अवगम्ते 
्त ् राजधान्ाः 
्छनवनवष्े नकन्चत ्
पथृक् नचनतिम ् अनप 
नवद्मािम ्आसीत ्।

स्ोतः-३-
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नवभाििकानलकं िीविम्

 सप्तचतवाररंशदनधकैकोि-नवंशनत-तम ेवषषे (१९४७) भारतस् नवभाजिेि ितूिसीमां 
पररतः जिसंख्ा व्ापकसंख्ा्ां नवसथानपता । पररिामतः दहेल्ाः जिसंख्ा वनधतिता । 
आजीनवका्ाः साधिानि पररवनततितानि । िगरस् च संसकृनत्ः सवतिथा पथृक् जाता ।

 सवतनत्रता्ाः नवभाजिस् च केभ्नचित ्एव नदिेभ्ः पचिात ्उपद्वाः प्रारबधाः । दहेल्ां 
सहस्ानधकाः जिाः हताः तेषां जिािां च गहृानि नवलु् ठ्् भसमसातकृतानि । दहेलीतः  
्े मनुसलमजिाः पानकसतािम ्अगच्छि ्तेषां मनुसलमजिािां सथािं पानकसताितः आगतैः 
नसकखजिैः नहनदशुरिानथतिनभः च अनधकृतम ् । शाहजहांिाबाद ेसवानमरनहतािां भविािां 
अनधग्हिा् शरिानथतििां समहूाः पररभ्रनमतमु ्अनवेषु्ट ंच आरबधवनतः । नवनवधप्रकारेि 
मनुसलमजिाि ्तेषां समपत्ीः नवरेििा् पलान्तुं चानप ताि ्बाध्ाि ्अकुवतिि ्। दहेल्ाः 
नद्त्रांश-मनुसलमजिाः पलान्तवनतः तसमात ् तत्र चतचुितवाररंशतसहस्ं गहृानि ररक्तानि 
जातानि । अिेके मनुसलमजिाः पानकसतािं गनतुं ्ािप्रतीक्ा्ाम ् अनसथरनशनवरेष ु
निवनसतमु ्आरबधवनतः ।

 तनसमि ्काले दहेली शरिानथतििगररूपा अजा्त । दहेल्ाः जिसंख्ा्ां प्रा्ः प्च 
लकं् जिािां वधतििम ्अभवत ्। (अपर्च १९५१ तमवषषे अत्रत्ा जिसंख्ा अष्टौ लक्तः 
नकन्चदनधका आसीत ्।) प्रा्ः अनधकाः जिाः प्चिदप्रानततः आगतवनतः आसि ्। 
ते नशनवरेष ुनवद्ाल्ेष ुसैन्सथलेष ुउद्ािेष ुच आगत् वनसतमु ्आरबधवनतः । तेष ुकेचि 
जिाः ररक्तगहृानि अनधग्हीतमु ्(कबजा) अवसरं प्राप्तवनतः । अिेके जिाः शरिानथतिवनसतष ु
उनषतवनतः । लाजपतिगर-नतलकिगर-सदृशवसत्ः तनसमि ्काले एव सवरूपं प्राप्तवत्ः । 
दहेलीम ्आगनतकुािां सौनवध्ा् नित्ोप्ोनग-वसतिूाम ्आपतूति्े च अत्र हट्टाः महाहट्टाः 
च उद्ानिताः । अिेके ितूिाः नवद्ाल्ाः महानवद्ाल्ाः चानप उद्ानिताः ।

 ्े जिाः इतः अगच्छि ्तेषां सथािे आगतािां शरिानथतििां निपिुता उद्ोगाः का्ातिनि च 
सवतिथा पथृक् आसि ्इनत । ् े मनुसलमजिाः इतः पानकसतािम ्अगच्छि ्तेष ुबहवः नशनलपिः 
लघवु्ापाररिः रिनमकाः च आसि ्। दहेलीं ्े आगताः ितूिाः जिाः ग्ामीिभसूवानमिः, 
अनधवक्तारः, नशक्काः वनिजः आपनिकाः च आसि ्। नवभाजिस् कारिात ्तेषां जीविं 
उद्ोगाः चानप पररवनततिताः । जङ्गमापनिकाः काष्ठकारािां  लौहकारािां च रूपेि अत्र 
आजीनवकाम ्आरबधवनतः ।  बहवः जिाः एतेष ुउद्ोगेष ुसाफल्म ्अनप प्राप्तवनतः।

प्चिदप्रानततः आगतैः नवशाल-जि-सङ्घःै दहेल्ाः 
सामानजकपररवेशः सवतिथाः पररवनततितः । भोजिस् कला्ाः 
वेशभषूा्ाः अथवा पररधािस् च क्ेत्रे पररवततििानि जातानि, 
मखु्त्ा तत्र उदूति-आधाररता िगरी्ा संसकृनत्ः ितूिरुचीिां 
संवेदि-शीलतािां च कारिात ्अनभभवं प्राप्तवती ।

पषुरातििगराणाम ्अनताः

एतनसमि ् कालाभ्नतरे परुातिस् िगरस् अथातित ् शाहजहां-
िाबादस् नकम ्अभवत ्? अतीते मगुलकालस् प्रनसर्दकूल्ाभ्ः

नित्रम-्११ नवभाजिात ् पचिात ्
सहस्ानधकाः जिाः दहेल्ां निनमतितेष ु
शरिानथतिनशनवरेष ुअवसि ्।
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गहृषे ुपािी्ं जलम ्एव ि आगच्छनत सम अपर्च अन्ाभ्ः गहृ्ावश्कताभ्ः अनप  
जलं लभ्ते सम ।  एकोिनवंशनतशताबद्ां जलापतू्षेः निषकासस् च समीचीितमा 
व्वसथा आसीत ्परनत ुतस्ाः अवहलेिं प्रारबधम ्। कूपािां वापीिां च अव्वसथा  
जाता । गहृ्ावकरस् निषकासा् ् ाः धाराः कुल्ाः च आसि ्ताः अनप क्नतग्सताः 
अभवि ् । एषा नसथनतः तदािीनतिस् कालस् अनसत ्दा िगरस् जिसंख्ा 
निरनतरं वधतिते सम ।

जीिातिः भगिाः च कुल्ाः तीव्रत्ा वधतिमािा्ाः जिसंख्ा्ाः आवश्कताः ि   परून्तुं 
शकिवुननत सम । एकोिनवंशनतशताबद्ाः 
अनते शाहजहांद्ारा निमातिनपताः िानलकाः 
नपनहताः तथा च मकु्तिानलकािां 
ितूिव्वसथा नवकासम ् आिीता । 
शीघ्रमवे एषा प्रिाली अनप अनतभारेि 
अव्वसथां गता । अिेके धिाढ््ाः जिाः 
राजमागतिस् प्रानतभागेष ु प्रवहननतनभः 
िानलकानभः मकु्तानभः मलमतू्रपरूरत-
िानलनभः बाधां च अिभुवननत सम । 
दहेली-िगर-निगम-पररषद ् सनुिषकास-
व्वसथा्ाः उपरर  धिं व््ीकतुगं सजजा ि 
आसीत ्। तथानप, तनसमि ्काले ितूिदहेल्ाः क्ेत्रेष ुनिषकास-व्वसथा्ाः उपरर 
लक्ानधकरूप्कानि व््ीकृतानि ।

रािप्ासादािां पतिम ्

सप्तदशाष्टादशशताबद्ोः मगुल-कुलीि-वगमी्ाः जिाः रम्ेष ु राजप्रासादषे ु
निवसननत सम । एकोिनवंशनत-शताबदस् मध्कालस् नचत्रे दृष्ट ेसनत एतादृशाः 
न्िूानतन्िूाः शतं राजप्रसादाः दृश्नते । अनलनद्कु्तानि(दालाि) जल-प्रपात-
्कु्तानि च भव्भविानि आसि ्।

नित्रम-्१२ दहेल्ां निजामदु्ीि-
औनल्ाव त्िस् समारकसथलस् समीपे 
निनमतिता कानचत ्प्रनसर्दा वापी ।

नित्रम ् -१३ एकोिनवंशनतशताबदस् 
उत्रार्दषे दहेल्ाः चानदिीचौक इनत ।
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 एकनसमि ्प्रासाद े(हवेली इनत) अिेके किुमबाः निवसननत सम । सनुदरेि मखु्द्ारेि प्रनवष्ट े
सनत प्रासादाभ्नतरे (हवेली इनत) भवनतः एकनसमि ्मकेु्त प्राङ्गि े(अहाते में) प्रापिवुननत सम ।  
प्राङ्गि ंपररतः अनतथीिां वनिजां च कृते सावतिजनिकप्रकोष्ठाः भवननत सम ्ेषां प्र्ोगं केवलं 
परुुषाः एव कुवतिननत सम । आनतररकाः आनलनदाः प्रकोष्ठाः च कुिुमबस् मनहलािां प्र्ोगा् 
भवननत सम । प्रासादसथािां प्रकोष्ठािां प्र्ोगः नवनवधभे्ः का ष्ेभ्ः भवनत सम । तेष ुप्रकोषे्ठष ु
पीठोपकरिानि अथवा उपसकरानि (फिमीचर इनत )  न्िूानि भवननत सम ।

 एकोिनवंशनत-शताबदस् मध्कालं ्ावत ् अनप कमर-अल-दीि-खािस् प्रासाद े
(हवेली) अिेकानि भविानि आसि ्। तेष ुवाहिचालकािां वस्त्र-म्डप-कमतिकरािाम(्डेरवाल) 
उलकाधाररिां लेखानधकाररिां नलनपकापािां सेवकािां च कृते वासव्वसथा आसीत ्।

 अिेके मगुलजिाः समपनि-नरिनि-शासिस् काले एतानि नवशालानि भविानि संरक्न्तुं 
समथातिः ि आसि ् । पररिामतः, प्रासादािां(हवेनल्ां) व्ििम ् आरबधम ् । तेषां प्रासादािां 
पथृक् पथृक् भागाः नवरेितमु ्आरबधाः । प्रासादािां ्ानि द्ारानि राजमागतिस् समक्े आसि ्
तत्र आपिाः  भा्डागारानि (गोदाम) जातानि । अिेके प्रसादाः ितूिस् वनिगवगतिस् नि्नत्रि े
जाताः । अिेके प्रसादाः अिपू्ोगतवात ्िष्टाः जाताः ।

 औपनिवेनशकानि नरिनिशभविानि प्रासादभे्ः सवतिथा पथृक् आसि ् । एतानि 
नरिनिशभविानि एकलकुिुमबा् निनमतितानि आसि ्। अतः तादृशानि भविानि एकतल्कु्तानि 
िम्ी-भतूानि ्छनद्कु्तानि च भविानि भवननत सम । एतानि नरिनिश-भविानि सामान्त्ा एक-
एकड-पररनमते अथवा एकड-द््पररनमते मकेु्त सथािे भवननत सम । एतेष ु भविेष ु भोजिा् 
श्िा् वासा् च पथृक् पथृक् प्रकोष्ठाः आसि ् । अनग्म े भागे लमबमािाः आनलनदः 
भवननत सम । अिेकेष ुभविेष ुनत्रष ुसथािेष ुअनलनदाः निममी्नते सम । पाकशाला, अश्शाला, 
सेवकािाम ्आवासाः च मखु्भवितः पथृक् निममी्नते सम । गहृस् सरुक्ाथगं द्ादशानधकाः 
सेवकाः भवननत सम । कुिुमबस् मनहलाः प्रा्ः सौनचकािाम ्अन्ेषां च नशनलपिां निरीक्िा् 
आनलनद ेउपनवशननत सम ।

िगरपानलका ्पोििां निमामानत – 

 एकनतं्रशदनधकैकोिनवंशनत-शत-तम-वषतिस् (१९३१) जिगििाद्ारा ज्ा्ते ्त ्परुाति-
िगरी्े क्ेत्रे भ्ािकः जिसममदतिः अनसत । अत्र प्रत्ेकं पररनमतसथािं िवनतः जिाः निवसननत 
सम अपर्च िवदहेल्ां प्रत्ेकडभनूम ंकेवलं त्र्ः जिाः निवसननत सम ।

नित्रम-्१४  िवदहेल्ाः एकम ्
औपनिवेनशक-भविम ्।

 ¾ गनतनवनिाः
द््ोः बाल्ोः कलपिां 
कुवतिनत ु। त्ोः एकः प्रासाद े
(हवेली) निवसनत अपरः 
च औपनिवेनशके भविे । 
सवकुिुमबेि सह त्ोः 
समबनधषे ु का नभनिता 
भनवष्नत ?  भवनतः कस् 
बालकस् इव जीनवतमु ्
एनषष्ननत ? सवसहपानठनभः 
सह निजपरामशतिस् नवष्े 
चचत्ि नत ु अनप च ताि ्
सचू्नत ु ्त ् भवता कथं 
एतस् च्िं कृतम ्? इनत ।

समपनिाः (अमीर)  -   कुलीिवगमी्ः 
जिः
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 परुातििगरे अव्वसथा जाता पिुरनप तत्र 
तस् नवसतारः निरनतम ् अभवत ् । परुातििगरस् 
निवानसभ्ः राबितिकलाकति ः १८८८ तमवषषे 
लाहौरगेि-संशोधि-्ोजिा्ाः अनतगतितं 
कामनप नवसतार्ोजिाम ् आरबधवाि ् । तस् 
नचनतिम ् इदम ् आसीत ् ्त ् अत्रत्-वासतव्ाः 
परुातििगरतः पथृक् भतूवा ितूिप्रकारस् चौराहा-
नवप््ां प्रनत गच्ेछ्ःु ।  एतं चतषुपथं (चौराह े
इनत) पररतः आपिाः भवे्ःु इनत कलपिा तस् 
आसीत ् । एतनसमि ् पिुनवतिकासरिम े राजमागषेभ्ः 
जाल्कु्तसंरचिा सनुिनचिता । अधिुा राजमागातििां 
प्रनथमा आकारः सवरूपः च सदृशः स्ात ्इत्ेतत ्
का ग्ं करिी्म ्आसीत ्।  वसतीिां निमातििा् भनूमः 
समािख्डेष ुनवभक्ताः । एतस् ितूिसथािस् िाम 
कलाकति ग्ज इनत सथानपतम ् । इद ंका ग्ं ि कदानप 
पनूततिम ्अगात ् । तेि च परुातििगरस् जिसममदतिः 
अनप ि कथमनप न्िूीकृतम ् । १९१२ तमवषषे 
अनप एतेष ु ितूिसथािेष ु जलापतूषेः निषकासस् च 
व्वसथा अनतद्िी्ा आसीत ्। 

 दहेली-संशोधि-न्ासस् (ट्सि इनत) 
घििं १९३६ तमवषषे अभवत ् । एतस्ाः ्ोजिा्ाः अनतगतितं समपनिजिेभ्ः 
दरर्ाग्ज-दनक्ि-सदृशानि क्ेत्रानि निनमतितानि । अत्र उद्ािानि पररतः वसत्ः 
जाताः । भविािाम ्अनतः निजता्ाः ितूिनचनतिस् च दृष््ट्ा सथािं नवभक्तम ्
आसीत ्। अधिुा अिेके कुिुमबाः अथवा समहूाः सामनूहक-सथािे ि निवसननत सम 
अनपत ुभविस् अनतः एकस् एव कुिुमबस् नवनभनिेभ्ः सदस्ेभ्ः पथृक् पथृक् 
सथािानि भवननत सम ।

नित्रम ् -१५ परुाति-दहेल्ाः कनचित ्
राजमागतिः ।
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दनक्ण-अफ्रीका्ां हबमारमाबेकराः

िवत्नधकैकोि-नवंशत्नधकाष्टा-दश-शत-तमस् (१८९०) दशकस् आरमभ ेएव 
हबतिितिबेकरिामिः कनचित ््वुाङ्गली्-वासतकुारः का त्िम ्अनवेष्ि ्दनक्िाफ्ीकां प्राप्तवाि ्। अत्र बेकरस् मलेिं केपिाउिस् 
राज्पालेि (गवितिरेि इनत) सेनसलरोड्स-व ष्ेि सह अभवत ् तसमात ् तेि बेकरस् आभ्नतरे नरिनिशसाम्ाज्ं प्रनत सिेहः 
प्राचीिरोमिवासतनुशलपं च प्रनत प्रशसंा्ाः भावः उतपानदतः ।

१७ नचत्रे दनक्िाफ्ीकानसथतस् नप्रिोरर्ािगरस् अथातित ्संघी्भविं (्नूि्िनबनलडंग इनत ) दृश्ते । ् स् प्रारूपं  बेकरः एव 
सजजीकृतवाि ्आसीत ्। एतनसमि ्प्राचीिस् प्रनतनष्ठतस् च वासतनुशलपस् तत्वािां प्र्ोगः कृतः आसीत,् ् ेषां प्र्ोगः बेकरेि 
अनप िवदहेलीनसथतस् सनचवाल्भविस् ्ोजिा्ाम ्अनप कृतः अनसत । ्नूि्िनबनलडंगः इनत अनप िवदहेलीनसथतस् 
सनचवाल्भविस् इव पवतिते नसथतम ्आसीत ्। नकं भवन्भः ध्ातं ्त ्सत्ासीिाः जिाः अधसतात ्दशतििस् सथािे उपररष्ठात ्
अधोभागं प्रनत द्षु्टम ्इच्छननत सम ? ्नूि्िभविं सनचवाल्भविं च द् ेअनप राजका्ातिल्ािां कृते निनमतिते आसताम ्।

अन्त्र – 

्नद भवनतः षोड्श ंसप्तदश ं
च नचत्रं पश्ननत तनहति तेि 
अवगनमष्ननत ्त ्एत्ोः 
द््ोः भवि्ोः महती 
समािता अनसत । परनत ुएते 
द् ेभविे सवतिथा पथृक् पथृक् 
महाद्ीपािां सतः । असमात ्
तथ्ात ्भवनतः नकम ्
अवगच्छननत ?

नचत्रम-्१६

नचत्रम-्१७

पषुिाः समरनतषु –

१. उनचतम ्अिनुचतं च ज्ाप्नत ु– 

(क) पनचिमनवश्े आधनुिकिगरानि औद्ोनगकीकरििे सह नवकनसतानि ।

(ख) सरूतस् म्छलीपि्िमस् एकोिनवंशनततम ेशताबद ेनवकासः अभवत ्।

(ग) नवंशनतशताबद ेभारतस् अनधकांशजिसंख्ा िगरेष ुनिवसनत सम ।

(घ) १८५७ तमवषातित ् पचिात ् जामा्विाल्े (जामा-मनसजद)े इनत प्च  

 वषातिनि ्ावत ््विप्राथतििा (िमाज इनत ) ि अभवत ्।

(ङ) िवदहेल्ाः अपेक््ा  परुातिदहेल्ाः सवच्छतानवष्े अनधकधिस्  
 व््ः कृतः ।

आगच्छनतषु कलप्नतषु

मन्नतां, भवनतः १७००तमवषगं 
सम्ा शाहजहांिाबाद े निवसननत । 
एतनसमि ् अध्ा्े प्रदत्ािां 
सचूिािाम ्आधारेि तातकानलकस् 
जीविस् कस्नचत ्एकस् नदिस् 
सवािभुवं नलखनत ु।
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२. ररक्तसथािानि  परू्नत ु– 

क) सफलतापवूतिकस् गमुबदस् प्र्ोगः ्त्र अभवत ्तत ्प्रथमभविं------आसीत ्।

ख) िवदहेल्ाः शाहजहांिाबादस् च रूपरेखां सनुिचिेतुं द्ौ वासतकुारौ---- च –---  
 आसताम ्।

ग) आङ्गली्ाः जिसममदत्ि कु्तानि सथािानि पररत्ज्---मन्नते सम ।

घ) ......इत्स् िामिः १८८८ तमवषषे  कानचत ्नवसतार्ोजिा सजजीकृता ।

३.  िवदहेल्ाः शाहजहांिाबादस् च िगर्ोजिा्ां नतस्ः नभनिताः अनवेष्नत ु।

४. मद्ाससदृशिगरािां “गोरे” अथातित ्श्ेत-क्ेत्रेष ुके जिाः निवसननत सम ?

आगच्छनतषु नविार्ामाः- 

५. नविगरीकरिस् (नवशहरीकरिस्) कः अनभप्रा्ः अनसत ?

६. आङ्गली्ैः दहेल्ाम ्एव नवशालराजसभा नकमथतिम ्आ्ोनजता ्द्नप दहेली  
 राजधािी िासीत ्।

७. परुाति-दहेली-िगरं नरिनिशशासिस् अनतगतितं कथं रिमशः पररवनततितम ्?

८. नवभाजिेि दहेल्ाः जिजीविे कः प्रभावः निपनततः ?

आगच्छनतषु कृतवा पश्ामाः

९. सविगरस् अथवा सवपाश्तिसथ- िगरस् इनतहास-नवष्े अवजािनत ु । 
 पश्नत ुतत ्कदा कथं  च नवसतारं प्राप्तवत ्अनप च कालरिमिे तत्र कानि कानि  
 पररवततििानि अभवि ् । भवनतः नवपिीिां भविािां सांसकृनतक-संसथािािां  
 वसतीिां च इनतहासनवष्कीं सचूिां दातुं शकिवुननत ।

१०. सविगरस् उपिगरस् ग्ामस् न्िूानतन्िंू दशोद्ागािां (व्वसा्) सचूीं  
 निमातिनत ु । अवजािनत ु ्त ् एते उद्ोगाः कदारभ् तत्र नरि्नते । अि्ा  
 सचू्ा एतनसमि ्क्ेत्रे जातपररवततििािां नवष्े नकम ्अवगम्ते ?

इनत षष्ठोऽध्ा्ः


