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�ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖê¾Ö�ú �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö ²Ö¾Öì µÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ×“Ö×�úŸÃÖ�ú †³µÖÖÃÖ 

__________________________________________ 
›üÖò. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö Öȩ̂ ü�ú¸ü 
‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö , ¸üÖ�Öß »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ , ¯ÖÖ¸üÖêôûÖ ×•Ö. 
•Öôû�ÖÖÓ¾Ö. 

•Öß¾ÖÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ :- 
 '¤ü×»ÖŸÖ ÃÖê¾Ö�ú' ´Æü�ÖæÖ ÃÖÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ»ÖÖ ¯Ö×¸ü×“ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê 
�úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö ²Ö¾Öì µÖÖÓ“Öê ¯Öã�ÖÔ ÖÖ¾Ö ÁÖß. ×¾ÖÖÖµÖ�ú Ö¸üÆü ü̧ ²Ö¾Öì †ÃÖê ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê 
´Öãô •Ö´ÖÃ£Öôû ÖÖ×¿Ö�ú ×•Ö»ÊÖŸÖß»Ö ‘�úÖêšæü¸ü’ Æêü ÆüÖêµÖ. �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö ²Ö¾Öì µÖÖÓ“Öê 
´ÖÖ¬µÖ×´Ö�ú ×¿Ö�Ö�Ö ÖÖ×¿Ö�ú µÖê£Öê“Ö —ÖÖ»Öê. ×¿Ö�Ö�Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ 
Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¾Öß¸ü ÃÖÖ¾Ö¸ü�ú ü̧ÖÓ“µÖÖ �ÎúÖÓŸÖß�úÖ ü̧ß “Öôû¾Öôûß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû 
ŸµÖÖÓ“Öß ×¾Ö“ÖÖ ü̧¬ÖÖ¸üÖ �ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸üß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖÓÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ 
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü †Öêœü ¾ÖÖ™æü »ÖÖ�Ö»Öß. ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÖ¾Ö»Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ 
†ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ�ú›êü †Öêœü»Öß �Öê»Öß. ¯Öã�µÖÖŸÖß»Ö ±ú�µÖãÔÃÖÖ �úÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê ×¿Ö�Ö�Ö ‘ÖêŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓ“µÖÖ �úÖóµÖÖ µÖÖ¤üßŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Ö ‘ÖêŸÖ»Öê �Öê»Öê. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü 
ŸµÖÖÓÖß �úÖµÖªÖ“Öß ¯Ö¤ü¾Öß ÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÖ �êú»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ¾Ö¸ü�ú¸üÖÓ“µÖÖ 
�ÎúÖÓŸÖß�úÖ¸üß “Öôû¾Öôûß¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¿ÖµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ¾Ö�úß»Öà“Öß 
ÃÖÖ¤ü ×´Öôû×¾Ö�µÖÖŸÖ †Öê�ú †›ü“Ö�Öß †Ö»µÖÖ �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ 
¾Ö�úß»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÃÖÖšüß �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖÓŸÖß»Ö ¬Öãôêû ¿ÖÆü¸ü ×Ö¾Ö›ü»Öê. ‡. ÃÖ. 1917 
¯ÖÖÃÖãÖ �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ¬Öãôêû µÖê£Öê ¾Ö�úß»Öß �ú¸ü�µÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. 
 
 
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �úÖµÖÖÔŸÖ ¯Ö¤üÖ¯ÖÔ�Ö :- 
 �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ¾Ö�úß»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ 
ÖÖ¾Ö »ÖÖî�úß�ú ×´Öôû×¾Ö»ÖÖ ŸµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“ÖÓ ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú �úÖµÖÖÔ“ÖÖ 
¯ÖÏÖ¸Óü³Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�úß»Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ö �ú¸üŸÖÖ ÃÖê¾ÖÖ�úÖµÖÖÔÃÖ †Ö¸Óü³Ö �êú»ÖÖ. ¬Öãôêû 
µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖ Ó—Öü¸ü¯ÖÖêôû ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ×“Ö™ü�ÖßÃÖ ¯Ö¤üÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÖÓ³ÖÖô»Öß. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ 
�ÖÖÓ¬ÖàÖß ¯Öã�úÖ¸ü»Öê»µÖÖ †ÃÖÆü�úÖ¸ü “Öôû¾Öôûß»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß •ÖÖ×Æü¸ü¯Ö�Öê ×¾Ö¸üÖê¬Ö �êú»ÖÖ. 
ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Ö Ö ‘ÖêŸÖÖ ¯ÖÏŸµÖ�Ö ÃÖê¾ÖÖ�úÖµÖÖÔ»ÖÖ ¾ÖÖÆãüÖ ‘Ö êŸÖ»Öê. ‡. 
ÃÖ. 1925 ´Ö¬µÖê �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö¸ü¯Öã̧ ü µÖê£Öê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú 
×ÆüŸÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¯ÖÏµÖŸÖ �úºþÖ »ÖÖê�ú•ÖÖ�ÖéŸÖß �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ‹�ú ÃÖÓÃ£ÖÖ 
Ã£ÖÖ¯ÖÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ —ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö �ÖÖÖ¤êü¿Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö 
²Ö¾Öì µÖÖÓÖß ‘†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ’ ×Ö¾ÖÖ¸ü�ÖÖ“ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ. µÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ²ÖÆãü´ÖŸÖÖÖê ÆüÖ 
´ÖÓ•Öã̧ ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖ£ÖÖ�ú×£ÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ¾ÖÖªÖÓÖß µÖÖ ²ÖÆãüü´ÖŸÖÖÖê ´ÖÓ•Öã̧ ü 
—ÖÖ»Öê»µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �êú»ÖÖ. 
 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :- 
 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖ“ÖÖ ˆ¢Ö ü̧Ö¬ÖÖÔŸÖ †Ö×�Ö 20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖ“µÖÖ 
¯Öã¾ÖÖÔ¬ÖÖÔŸÖ ÃÖÓ̄ Öã�ÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú †Ö×�Ö ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú “Öôû¾ÖôûßÖê ¯ÖÖ¸ü 
œü¾ÖôæûÖ ×Ö‘ÖÖ»ÖÖ. µÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Ö�ú “Öôû¾ÖôûàÖß •ÖÖȩ̂ ü 
¬Ö¸ü»ÖÖ. ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ�ÖŸÖ ºþœüß - ¯Ö Ó̧ü¯Ö¸üÖ“µÖÖ •ÖÖ“ÖÖŸÖæÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖã™ü�úÖ 
�ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü üÃÖÖÖŸÖÖß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ ü̧Ö ´ÖÖê›æüÖ �úÖœü�µÖÖ“Öê 
�úÖ´Ö ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ¾ÖÖ¤üß “Öôû¾ÖôûßÖê �êú»Öê. ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ¾ÖÖªÖ“µÖÖ µÖÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖÓ́ Öãôêû 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö ÆüÖê‰úÖ •ÖÖŸÖß •Ö´ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»ÖÖ ŸÖ�ÖÖ¾Ö, ¤ãü¸üÖ¾ÖÖ 
�ú´Öß ÆüÖê�µÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß. ŸµÖÖŸÖæÖ“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖ»ÖÖê�ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö 
ÆüÖê�µÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ —ÖÖ»Öß. ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ¾ÖÖªÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»Öê Æêü µÖ¿Ö“Ö 
´ÖÖÖÖ¾Öê »ÖÖ�Öê»Ö. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖ�ÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê“Ö �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖÆüß ÃÖ´ÖÖ•Ö 
ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¬ÖÖÙ´Ö�ú ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖÆüß ‘Ö›æüÖ †Ö»µÖÖ. †×�Ö»Ö 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ µÖÖê�Ö¤üÖÖ ¤êü�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ´Ö¬µÖê 
�ÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ‘¤ü×»ÖŸÖ ÃÖê¾Ö�ú’ ´Æü�ÖæÖ †Öêôû�Ö»Öê •ÖÖ�ÖÖ¸êü �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö 
²Ö¾Öì µÖÖÓ“Öê �úÖµÖÔ †ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. 
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ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖ“Öê �úÖµÖÔ :- 
 �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö ²Ö¾Öì µÖÖÓÖß ¯ÖÛ¿“Ö´Ö �ÖÖÖ¤êü¿Ö ×•Ö»ÆüÖ �ÖÖ¤üß ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †¬µÖ�Ö †ÃÖŸÖÖÓÖÖ �ÖÖÖ¤ê ü¿ÖÖŸÖ ×±úºþÖ ×šü�ú×šü�úÖ�Öß ÃÖ³ÖÖÓ́ Ö¬ÖæÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Ö�ú 
×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê. ÆüÖŸÖ´ÖÖ�Ö, �ÖÖ¤üß“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖ�ÖÖŸÖ Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öê. ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¾µÖÃÖÖÖ×¬ÖÖŸÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¤ãüÂ¯Ö¸üß�ÖÖ´Ö Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öê. 
ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú †Ö×�Ö ²ÖÎÖ´Æü�ÖêŸÖ¸ü “Öôû¾Öôûß“µÖÖ �úÖµÖì�úŸµÖÖÓ“µÖÖ ³Öã×´Ö�êú“Öê ŸµÖÖÓÖß ÃÖ´Ö£ÖÔÖ � êú»Öê. ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Ö�ú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕÖÖ ŸµÖÖÓÖß ´ÖÖê»ÖÖ“Öê 
ÃÖÆü�úÖµÖÔ �êú»Öê. µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ ȩ̂ü´Öãôêû ´ÖÖ¡Ö ŸµÖÖÓÖß Ã¾Ö•ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ¸üÖêÂÖ †Ö êœü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ‡. ÃÖ. 1928 ´Ö¬µÖê ×Ö±úÖ›ü µÖê£Öê ²ÖÎÖ´Æü�ÖêŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ 
ÃÖ³ÖêŸÖÆüß �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ¯Ö¸ü�Ö›ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê. †Ö¯Ö»Öê ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ¾ÖÖ¤üßü ×¾Ö“ÖÖ ü̧ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÖêÆü“Ö×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß 1 •ÖãÖ 1941 ü̧Öê•Öß '¤ü×»ÖŸÖ ÃÖê¾Ö�ú' 
ÖÖ¾ÖÖ“Öê ×ÖµÖŸÖ �úÖ×»Ö�ú ÃÖãºþ �êú»Öê. ŸµÖÖÓÖß µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖãÖ ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ ¬Ö´ÖÖ Ô“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü �êú»ÖÖ. ´ÖÓ×¤ü¸ü †Ö×�Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ×šü�úÖ�Öß †Ã¯Öé¿µÖ, 
¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´ÖôûÖ¾ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ �êú»Öê. ŸµÖÖ“Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ×»Ö�ÖÖ�ÖÖŸÖ ãÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ�ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ´ÖŸÖê“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ÖÓ“Öê ×²Ö•ÖÖ¸üÖê̄ ÖÖ �êú»Öê. 
�úÖ�úÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖãºþ �êú»Öê»µÖÖ µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ�úÖµÖÖÔŸÖ ¯Öãœêü †Öê�ú ÃÖê¾ÖÖ³ÖÖ¾Öß »ÖÖê�ú •ÖÖê›ü»Öê �Öê»Öê. �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öß ¬Ö´ÖÔ ×¾ÖÂÖµÖ�ú ³Ö ã×´Ö�úÖ ´ÖÖÓ›ü�µÖÖÃÖÖšüß 
‘†Ö“ÖÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ’ ÖÖ¾ÖÖ“Öß ¯ÖãÛÃŸÖ�úÖ ×»Ö×Æü»Öß. ŸµÖÖÓÖß ¾Öîê×¤ü�ú ¾ÖÖÓ›Ëü´ÖµÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘Öê‰úÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ, ²ÖÖ»Ö×¾Ö¾ÖÖÆü, ¸üÖê™üß²Öê™üß ²ÖÓ¤üß µÖÖ ÃÖÖ¸ü�µÖÖ 
†×ÖÂšü ¯ÖÏ£ÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÂÖµÖß ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ �êú»Öê. ÃÖÖÖŸÖÖß »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ¾Öê›êüü¯Ö�ÖÖ, †Ó¬ÖÁÖ¬¤üÖ µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖß Æüß ŸµÖÖÓÖß ¤ü×»ÖŸÖ ÃÖê¾Ö�ú µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ×ÖµÖŸÖ 
�úÖ»Öß�êúŸÖ ¯ÖÏ�Ö¸ü ×¾Ö“ÖÖ ü̧ ´ÖÖÓ›ü»Öê. ŸµÖÖÓÖß †ÓŸÖ¸•ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ÃÖ´Ö£ÖÔÖ �êú»Öê. •ÖÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´ÖÖê›ü�µÖÖÃÖ †ÓŸÖ¸•ÖÖŸÖßµÖ ×¾Ö¾ÖÖÆ ±úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü †ÖÆêü. ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖê�ú 
×¾Ö¾ÖÖÆü �úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖàÖÖ ÃÖÖ¸ü�ÖÖ“Ö ¤ü•ÖÖÔ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê . ´Æü�Ö•Öê �Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê »ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ¯Ö¸ü�Ö›ü 
×¾Ö“ÖÖ¸ü �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ÆüÖêŸÖê.  ‡. ÃÖ. 1953 ´Ö¬µÖê ¯Öã�Öê µÖê£Öê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿ÖÖÖŸÖ �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸ü�Ö, 
³ÖÓ�Öß ×¾Ö´ÖÖê“ÖÖ, �ãú™æÓü²Ö ×ÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖ¸ü�Öê šü¸üÖ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ¯ÖãœüÖ�úÖ¸üÖÖê ´ÖÖÓ›ü»Öê �Öê»Öê.  �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü, ´Ö•Öã̧ ü ¾Ö�ÖÖÔ“µÖÖ ×ÆüŸÖÖ“µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖÓÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö 
¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖ. 
 
†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸ü�ÖÖ“Öê �úÖµÖÔ :- 
 �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö ²Ö¾Öì µÖÖÓ“µÖÖ �úÖµÖÖÔ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �ú¸üŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖß �êú»Öê»Öê †Ã¯Öé¿µÖ¬¤üÖ¸üÖ“Öê �úÖµÖÔ Æêü †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÖê»ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö 
ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ¤üÖêÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸�ú ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ ‹�ú ²ÖÖê»Ö�êú ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ú †Ö×�Ö ¤ãüÃÖ¸êü �úŸÖì ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ú �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ �Ö™üÖŸÖß»Ö 
ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓÖß ÖãÃÖŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öê ÖÖÆüßŸÖ ŸÖ¸ü �éúŸÖßŸÖæÖ ŸµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ †Ö�úÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. Æü×¸ü•ÖÖ ÃÖê¾Ö�ú ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖÓŸÖÖ¬µÖ�Ö ¯Ö¤üß ×Ö¾Ö›ü —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü 
ŸµÖÖÓÖß ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ø¯Ö•ÖæÖ �úÖœü»ÖÖ. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ¾ÖÖ¤üß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü †Ö×�Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü �êú»ÖÖ. ŸµÖÖÓÖß ¯Öã¾ÖÔ �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ³ÖãÃÖÖ¾Öôû, µÖÖ¾Ö»Ö, ¸üÖ¾Öȩ̂ ü, 
“ÖÖê̄ Ö›êü, µÖÖ×šü�úÖ�Öß ³Öê™ü ¤êü¾ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¾µÖÖ�µÖÖÖÖŸÖæÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ �êú»Öê. 17 †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 1937 ¸üÖê•Öß ¬Öãôêû µÖê£Öê               —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÆü³ÖÖê•ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖŸÖ 
Ã¾Ö:ŸÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. •µÖÖ×šü�úÖ�Öß ´ÖÆüÖ¸ü, “ÖÖÓ³ÖÖ¸ü, ³ÖÓ�Öß ‡. “ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Ö ÆüÖêŸÖÖ. †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖ ÃÖÖÖŸÖÖß ´ÖÓ›üôûß“ÖÖ ¯ÖÏ�Ö¸üü ×¾Ö¸üÖê¬Ö 
ÆüÖêŸÖÖ. †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÃÖÖšüß —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖŸÖ �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖ�ÎúßµÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ¬Öãôêû ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ÁÖß¸üÖ´Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ �Öã»Öê 
�ú¸ü�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö †Ö×�Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü�úÖ·µÖÖÓÖÖ µÖ¿Ö †Ö»Öê. Æü×¸ü•ÖÖÖÓÖÖ ´ÖÖ�ÖãÃÖ�úßÖê ¾ÖÖ�Ö¾ÖÖ, ŸµÖÖÓÖÖ ÖÖ�Ö¸üß�úŸ¾ÖÖ“Öê ÆüŒ�ú ¯ÖÏŸµÖ�ÖÖŸÖ ³ÖÖê�Öæ ªÖ †ÃÖê 
�úÖ�úÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Ö�ÖÏÆüß ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ¯ÖÏµÖŸÖÖŸÖæÖ †Ã¯Öé¿µÖ, ³ÖÓ�Öß ‡ŸµÖÖ¤üà“µÖÖ ˆ®ÖŸÖàÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö �úÖµÖÔ�Îú´Ö ÆüÖŸÖß ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
�úÖ�úÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸ü�ÖÖ“µÖÖ µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ³ÖÖ¾Öß �úÖµÖÖÔ“Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¸ü�úÖ ü̧Öê ¤ ü�Ö»Ö ‘Öê‰úÖ ‘´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡»ÖÖ�ÖÖ ¯ÖÏÖÓ×ŸÖ�ú ²Öò�ú¾Ö›Ôü Œ»ÖÖÃÖü’ ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓ“Öß ¾Ö 
³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö •ÖÖ¾Ö›êü�ú¸ü µÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü �êú»Öß. �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö ²Ö¾Öì“µÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ‹¤ü»ÖÖ²ÖÖ¤ü ü •Ö¾Öôûß»Ö ¯ÖÖ Ó̧ü²Öß �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÁÖß¸üÖ´ÖÖ“Öê ´ÖÓ×¤ü¸,ü ³Ö›ü�ÖÖÓ¾Ö µÖê£Öß»Ö 
•Ö�úÖŸÖ¤üÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö�úß“Öê ´ÖÓ×¤ü¸ü ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÖ¤ü»Öß µÖê£Öß»Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü †Ã¯Öé¿µÖÖÃÖÖšüß �Öã»Öê �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê. 
 
³ÖÓ�Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öêê ´ÖÖÖ¾ÖŸÖê“Öê ¯ÖÏ¿Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ´ÖÖÓ›ü»Öê :- 
 �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö ²Ö¾ÖíÖß Æü×¸ü•ÖÖ ÃÖê¾Ö�ú ÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ³ÖÓ�Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ¯ÖÏ¿Ö †Ö×�Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸ü ¤ü¸ü²ÖÖ¸üß ´ÖÖÓ›ü»µÖÖ. ŸµÖÖ »ÖÖê�úÖÓÖÖ ×Ö¤üÖÖ 
´ÖÖÖ¾ÖŸÖê“Öß ¾ÖÖ�Ö�Öã�ú ×´ÖôûÖ¾Öß µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖß †¼üÆüÖÃÖ ¬Ö¸ü»ÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¸ü�úÖ¸üÖê ³ÖÓ�Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê ÃÖê¾ÖÖ�úÖµÖÔ †Ö×�Ö •Öß¾ÖÖ´ÖÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ‡. 
ÃÖ. 1950 ´Ö¬µÖê �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö ²Ö¾Öì µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß ‹�ú ÃÖ×´ÖŸÖß Öế Ö»Öß. ŸµÖÖÓÖß ×šü�ú×šü�úÖ�Öß ³Öê™üß ¤êü‰úÖ ³ÖÓ�Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß •ÖÖ�ÖæÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ, ¯ÖÏ¿ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ �úºþÖ µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÖê ÃÖ¸ü�úÖ ü̧»ÖÖ ‹�ú †Æü¾ÖÖ»Ö �êú»ÖÖ. ‘³ÖÓ�Öß »ÖÖê�úÖÓ“Öß ›üÖêŒµÖÖ¾ÖºþÖ ´Öî»ÖÖ ¾ÖÖÆü�µÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖß 
†´ÖÖÖãÂÖ¯Ö�ÖÖ“Öß †ÖÆêü. ³ÖÓ�Öß »ÖÖê�úÖÓÖÖ µÖÖ �úÖôûß ÃÖÖêÃÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸üÖ ¡ÖÖÃÖ ¤ãü¸ü �úºþÖ ŸµÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ’ †ÃÖê �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê Ã¯ÖÂ™ü ´ÖŸÖ 
ÆüÖêŸÖê. ´Öî»ÖÖ ÆüÖŸÖÖÖê �úÖœü�µÖÖ“Öß ¾Ö ›üÖêŒµÖÖ¾ÖºþÖ Öê�µÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ ²ÖÓ¤ü �ú¸üÖ¾Öß. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖê †Ö�ÖÏÆüß ÆüÖêŸÖê. �ÖÖÓ¬Öß•Öß“µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖ�úü �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖ¾Ö¸ü ÁÖ¬¤üÖ šêü¾Ö�ÖÖ¸êü 
�úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ×Ö¾ÖÖ¸ü�ÖÖ“µÖÖ �úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ‘Ö™ü�úÖÓ“Öß, ¾Öê�Ö¾Öê�ÖóµÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖÏ�ÖÖ»Öà“µÖÖ �úÖµÖÔ�úŸµÖÖÕ“Öß †Ö×�Ö ÖêŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÆüÖÖæ³ÖæŸÖß, 
¯ÖÖØšü²ÖÖ ×´Öôû×¾Ö�µÖÖŸÖ ŸÖê µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê. ³ÖÓ�Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖḮ ÖÖ×�Ö�ú ŸÖôû´Öôû ÆüÖêŸÖß. 
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ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö :- 
 19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖŸÖ †Ö×�Ö 20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖ�úÖ“µÖÖ ¯Öã¾ÖÖÔ¬ÖÖŸÖ �ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¾Ö¸ü ¬Ö´ÖÔ�ú»¯ÖÖÖ Ó“ÖÖ †Ö×�Ö ŸµÖÖ»ÖÖ †ÖÖãÂÖÓ×�Ö�ú �ú´ÖÔ�úÖÓ›üÖ“ÖÖ ±úÖ ü̧ 
´ÖÖêšüÖ ¯Ö×¸ü�ÖÖ´Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †¬ÖÖê�ÖŸÖßÃÖ �úÖ¸üÖ�Öß³ÖæŸÖ šü¸ü�ÖÖ·µÖÖ ºþœüà“ÖÖ ¾Ö †Ó¬ÖÁÖ¬¤êüÃÖ ¯ÖÖêÂÖ�ú šü¸ü�ÖÖ·µÖÖ �ÖÖêÂ™üß“ÖÖ ŸµÖÖ�Ö �êú»µÖÖÖê ³ÖÖ¾Öß 
×¯Öœüß“Öß ¯ÖÏ�ÖŸÖß ÆüÖê‡Ô»Ö Æüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ ‘Öê‰úÖ �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö ²Ö¾Öì ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß —ÖÖ»Öê. ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ ÆüÖ ×ÖÃÖ�ÖÖÔ“ÖÖ Ã£ÖÖµÖß³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß 
¤ãü:�Ö´ÖãŒŸÖ ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖÓÖÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ¾Öôû�Ö ¤êü�Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÃÖŸÖê, Æêü ×¾Ö¬ÖÖµÖ�ú ¾Öôû�Ö �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²Ö ²Ö¾Öì µÖÖÓÖß 
†Ö¯Ö»µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü �úÖµÖÖÔŸÖæÖ �êú»Öê. ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †Ó�Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ –ÖÖÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê�Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖÓÃÖÖšüß �êú»ÖÖ. ‘†Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ’ µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß 
¿ÖÖÃ¡ÖÖêŒŸÖ ³Öã×´Ö�úÖ Ã¯ÖÂ™ü �êú»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸµÖÖ�Öß, ×Ö:Ã¾ÖÖ£Öá †Ö×�Ö ˆ¤üÖ¢Ö ÆêŸÖæÖê ¯ÖÏê×¸üŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ¾ÖÖ¤üüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¾ÖÓŸÖÖÓ́ Öãôêû“Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö •ÖÖ�ÖéŸÖß ÆüÖê¾ÖæÖ 
Ö¾µÖÖ •ÖÖ�Öß¾ÖÖ, Ö¾Öß ×¾Ö“ÖÖ ü̧¬ÖÖ¸üÖ ¯Öãœêü †Ö»Öß. ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú, ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú †Ö×�Ö ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤üüß ³Öã×´Ö�úÖ ÛÃ¾Ö�úÖºþÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ¯Ö× ü̧¾ÖŸÖÔÖ¾ÖÖ¤üüß ×¤ü¿ÖÖ ¤êü�µÖÖ“Öê 
´ÖÖê»ÖÖ“Öê �úÖµÖÔ ŸµÖÖÓÖß �êú»Öê. �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ‘¤ü×»ÖŸÖ ÃÖê¾Ö�úÖÓŸÖæÖ’ ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß ¾Öî“ÖÖ×¸ü�ú ³Öã×´Ö�úÖ ¤ü×»ÖŸÖÖÓÖÖ •ÖÖ�ÖéŸÖ �ú¸ü�ÖÖ¸üß †Ö×�Ö ÃÖ¾Ö�ÖÖÕÖÖ †ÓŸÖÔ´Öã�Ö 
�ú¸ü�ÖÖ ü̧ß ÆüÖêŸÖß. �úÖ�úÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß �êú»Öê»Öê ÃÖ¾ÖÖÕ×�Ö�Ö �Öê¡ÖÖŸÖß»Ö �úÖµÖÔ Æêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÆãü†ÖµÖÖ´Öß ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾ÖÖ“Öß“Ö ÃÖÖ�Ö ¤êüŸÖê. 
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