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›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“ÖÖ •ÖôûÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüµÖÖ¿Öß †Ö»Öê»ÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö (1929-1941)
×¤üÖê¿Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ´ÖÆüÖ•ÖÖ , •Ö×ŸÖÖü ÁÖß¬Ö¸ü ´Öêœêü
•ú»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ³ÖÖ»ÖÖê¤ü ×•Ö.•ÖôûÖÖ¾Ö×¯ÖÖ (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü)
lkjka’k :

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖÖ“Öê ×Ö´ÖÖÔŸÖê ¾Ö •ÖÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖ¾Öß ÆüŒúÖÓ“µÖÖ »ÖœüµÖÖ“Öê ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üú šü¸ü»Öê»Öê
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ˆ¬¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ¾Ö ˆ¯Öê×ÖŸÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸ´Ö³ÖÖÖ •ÖÖÖß¾Ö •ÖÖÖéŸÖß“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßÖê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †Ö×Ö ¤êü¿Ö
ŸµÖÓÖÖß ŸÖŸúÖ»ÖßÖ úÖôûÖŸÖ Ø¯Ö•ÖãÖ úÖœü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. •ÖôûÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüÖÆüß ŸµÖÖ»ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü ÖÖÆüß. ¯Öæ¾Öá“Öê ÖÖÖ¤êü¿Ö ¾Ö †ÖŸÖÖ“Öê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ `•ÖôûÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüÖ` Æêü ÖÖ´ÖÖ×³Ö¬ÖÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»µÖÖ µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ›üÖò.†ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓÖß 1929 ŸÖê 1941 µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÆüŒúÖÓ“µÖÖ ¾Ö ¯Ö×¸ü¾ ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ
»ÖœüµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß †Öêú¤üÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖÓÖÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß ¤êü‰úÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ úÖôûÖŸÖ»µÖÖ µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú
²Öôû ¤êü‰úÖ µÖÖ ¯ÖÏÖÖ×ŸÖú “Öôû¾Öôûß»ÖÖ µÖÖêµÖ ŸÖß ×¤ü¿ÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»µÖÖ“Öê ×¤üÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸµÖÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ
•ÖôûÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö µÖÖ †ÖÓ²Öê›üú¸üß “Öôû¾ÖôûßÖê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖŸÖ †×¬Öú ÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê.ŸµÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÖÖ´Ö †Ö•Ö“µÖÖ µÖÖ
×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖŸÖÆüß †Ö¯ÖÖÖÃÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖŸÖ.×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ •µÖÖ •µÖÖ ×šüúÖÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ²ÖîšüúÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÔÎú´ÖÖÓÖÖ µÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ŸÖŸúÖ»ÖßÖ úÖôûÖŸÖß»Ö †Ã¯Öé¿µÖ ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»Öß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖß(¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤)ü ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ¾ÖÖ™üŸÖÖê.
•ú¤üÖ×“ÖŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö •ÖôûÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüµÖÖ»ÖÖ †ÖÓ²Öê›üú¸üß “Öôû¾Öôûß“µÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ †Ö•ÖÆüß ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ Ã£ÖÖÖ †ÖÆêü.
izLrkouk %

›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖôûÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ ¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ³ÖÖ»ÖÖê¤ü (ŸÖÖ.µÖÖ¾Ö»Ö ×•Ö.•ÖôûÖÖ¾Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü) µÖê£Öß»Ö ÃÖêÓú›ü¸üß
‹•µÖãêú¿ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÃÖÓ“Ö×»ÖŸÖ, µÖã.‡Û»Ö¿Ö ¿ÖÖôêû»ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ³Öê™ü ×¤ü»Öß. µÖÖ¯ÖÏÃÖÓÖß ŸµÖÖÓÖß ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¿Öê¸êü²ÖãúÖŸÖ (†×³Ö¯ÖÏÖµÖ ÖÖë¤ü ¾ÖÆüß) †Ö¯Ö»µÖÖ
Ã¾ÖÆüÃŸÖÖ¸üÖŸÖ ¿Öê¸üÖ ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖê ŸÖÖê †ÃÖÖ, ` µÖê£Öß»Ö ¯Ö×¸üÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ×ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆü ß. µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ´Öß †×¬Öú †¯Öê×ÖŸÖ
•úÖÆüßÆüß ÃÖÖÓÖæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. Æüß •ÖÖÖÖ ´Ö»ÖÖ Ã¾Ö“”û ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ¾ÖÖ™ü»Öß.`1
The examination being over the school is not holding classes in the regular way. I can
therefore say nothing in particular except to say that I found the place neat and clean.
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÆüê ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÃÖ¸üúÖ¸üÖê ×ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»µÖÖ Ã™üÖ™Ôü ú×´Ö™üß“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ÆüÖêŸÖê.´Öã²Ó Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖß»Ö †Ã¯Öé¿µÖ ¾Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß
•Ö´ÖÖŸÖà“Öß †ÖÙ£Öú, ¿ÖîÖ×Öú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ÛÃ£ÖŸÖß †³µÖÖÃÖæÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖŸ´Öú ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ÃÖã“Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ×ÖµÖãŒŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ
†Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.2 µÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 29 †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 1920 ¸üÖê•Öß ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü “ÖÖôûßÃÖÖÖ¾Ö µÖê £Öê †Ö»Öê
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖãÆüÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü †Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ. ØÆü¤ãü ™üÖÓÖê¾ÖÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÃÖ×¾ÖµÖÖÃÖ ÖúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ, úÖ¸üÖ ŸÖê †Ã¯Öé¿µÖ ÆüÖêŸÖê. ¿Öê¾Ö™üß ŸÖ›ü•ÖÖê›ü
ÆüÖê‰úÖ ‹úÖ †Ã¯Öé¿µÖ ¾µÖŒŸÖßÖê (†¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖßÖê) ™üÖÓÖÖ “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‘ÖêŸÖ»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ‘ÖÖê›üÖ ×²Ö£Ö¸ü»µÖÖÖê ™üÖÓÖÖ ˆ¬Öôû»ÖÖ.ŸµÖÖ´Öãôê
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¤ãü¸ü¾Ö¸ü ±êúú»Öê Öê»Öê †Ö×Ö •ÖÖ´Öß —ÖÖ»Öê.µÖÖ´Öãôêû •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ ‹ú ´Ö×ÆüÖÖŸÖê ›üÖòŒ™ü¸üÖÓ“µÖÖ ¤êüÖ¸êüÖßŸÖ ÆüÖêŸÖê.ŸµÖÖ´Öãôêû Start
Committee “Öê ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ¤êüµÖÖÃÖ ˆ×¿Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ.3 µÖÖ ‘Ö™üÖê¾Ö¹ýÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ˆ““Ö×¾ÖªÖ×¾Ö³ÖæÂÖßŸÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖÆüß †Ã¯Öé¿µÖŸÖê“Öê úÃÖê “Ö™üêú
²ÖÃÖ»Öê Æêü »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê
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•Öã¹ý¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ¸üßÖ 8 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1936 ¸üÖê•Öß ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü Æêü ÃÖúÖôû“µÖÖ •ÖÖ›üßÖê 6.30 »ÖÖ •ÖôûÖÖ¾Ö Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü
†Ö»Öê.ŸµÖÖ¾Öêôûß ŸµÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖÖŸÖÖ£ÖÔ ¯Öæ¾ÖÔÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ´ÖÓ›üôûàÖß Æü•Ö¸ü ¸üÖÆãüÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ êú»Öê. Ã¾ÖÖÖŸÖ¯ÖÏÃÖÓÖß ŸÖŸúÖ»ÖßÖ †Ã¯Öé¿µÖ ¯ÖãœüÖ¸üß ÃÖêÖæ
ÖÖ¸üÖµÖÖ ´Öêœêü, ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö úÖ´ÖÖ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¸üÖµÖ»ÖÖ —ÖÖÖ ×Öú´Ö, »Ö´ÖÖ ¯ÖÖÆãüÖÖ ´Öêœêü, ¬ÖÖÖ•Öß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ×²Ö·ÆÖ›êü, ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö ¸üÖ´Ö•Öß ×²Ö·ÆÖ›êü,
¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ÃÖÖêÖÖ¾ÖÖê, ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ÃÖÖêÖ¾ÖÖê ‡. ÖÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ´ÖÓ›üôûß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß.›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ² Öê›üú¸ü •ÖÖ›üßŸÖæÖ ˆŸÖ¸ü»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê
•ÖÖÖ³Öê¤üß •ÖµÖ•ÖµÖúÖ¸üÖŸÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö ÁÖß.´Öêœêü µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖãÂ¯ÖÆüÖ¸ü ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ.ÖÓŸÖ¸ü †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÓ›üôûà“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖæÃÖ ú¸üßŸÖ
•ú»ÖêŒ™ü¸üÃÖÖÆêü²Ö (¯Öæ¾ÖÔÖÖÖ¤êü¿Ö) µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖê™üÖ¸üßŸÖæÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ¾Öúß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üß Öê»Öê ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ úÖê™üÖÔ“Öê úÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖÖê ŸÖê 11
¾ÖÖ.úÖê™üÖÔŸÖ Öê»Öê.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö •ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖêÆüÖê“ÖŸÖ ÖÖÆüßŸÖ ŸÖÖê“Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê £Ö¾Öê“µÖÖ £Ö¾Öê úÖê™üÖÔú›êü ¬ÖÖ¾Ö ‘Öê ‰ú »ÖÖÖ»Öê.15-20 ×´Ö×Ö™üÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖê™ü
†»ÖÖê™ü Ö¤üáÖê ±ãú»ÖæÖ •ÖÖ‰úÖ ŸµÖÖ ×šüúÖÖß ‹ú ³Ö»Öß ´ÖÖêšüß µÖÖ¡ÖÖ“Ö †ÖÆêü úß úÖµÖ †ÃÖê ³ÖÖÃÖæ »ÖÖÖ»Öê.µÖÖ¾Öêôûß úÖê™üÖÔ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ²Ö¸üÖ“Ö
¾µÖŸµÖµÖµÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¿Öê¾Ö™üß •Ö•Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ úÖê™üÖÔ“Öê ¤ü ¸ü¾ÖÖ•Öê ²ÖÓ¤ü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖ»Öê.ŸÖ¸üßÃÖã¬¤üÖ »ÖÖêúÃÖ´Öã¤üÖµÖ úÖê™üÖÔÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ³Ö¾µÖ ¯Ö™üÖÓÖÖÖŸÖ
ÃÖÖ¸üÖÖ ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †ÖÖ´ÖÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.úÖê™üÖÔ“Öê úÖ´Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü 5.20 »ÖÖ ÃÖÓ¯ÖŸÖÖ“Ö ŸÖê ²ÖÖÆêü ¸ü †Ö»Öê ¾Ö £ÖÖê›üµÖÖ“Ö ¾ÖêôûÖŸÖ
ÆüÃŸÖ¯Ö×¡ÖêúŸÖ •ÖÖÆüß¸ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê •ÖôûÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö ´µÖã×Ö×ÃÖ¯Ö»Ö ™üÖ‰úÖ ÆüÖò»Ö´Ö¬µÖê ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü †Ö»Öß.ŸµÖÖ¾Öêôûß “ÖÖ¸ü Æü•ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü
»ÖÖêúÃÖ´Öã¤üÖµÖ •Ö´Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.¸üÖÖ•ÖÔÖêÖê ¾Ö •ÖµÖ•ÖµÖúÖ¸üÖÖê ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü² ÖÖÓ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö ÃÖ³Öê“µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß.ÃÖ¤ü¸ü
¯ÖÏÃÖÓÖß ÖÖ×¿Öú µÖê£Öß»Ö •ÖÖÖ¤ÔüÖ ¸üÖêÆü´Ö ¾Ö ²Ö»Ö¸üÖ´Ö ¤üÖ¤üÖ ™êü»Ö¸ü ‡.´ÖÓ›üôûß Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß.¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê µÖêŸµÖÖ †ÃÖë²»Öß“µÖÖ
×-Ö¾Ö›üÖãúß×¾ÖÂÖµÖß •ÖÖê¸ü¤üÖ¸ü ¾Ö †ŸµÖÓŸÖ úôûúôûß“Öê ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»Öê.4
ÖÓŸÖ¸ü ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ²ÖÖê»ÖÖµÖ»ÖÖ ˆšü»Öê ŸµÖÖ¾Öêôûß ™üÖôûµÖÖÓ“ÖÖ ‹ú“Ö ú›üú›üÖ™ü ˆšü»ÖÖ.ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ •ÖµÖ•ÖµÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ¬¾ÖÖß ˆšæü
»ÖÖÖ»ÖÖ.´ÖÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÓÖÖß ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ¿ÖÖÓŸÖ ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ‡ÂÖÖ¸üÖ ú¸üŸÖÖ“Ö ÖÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ¿ÖÖÓŸÖ —ÖÖ»Öê.†¿ÖÖ ŸÖ·ÆêÖê †Ö´Ö“µÖÖ
ÃÖêÖÖÖÖµÖúÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ Æãüæú´Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖµÖÖ“Öß ÃÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öß.¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ÆüÖêŸÖÖ“Ö ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÆüÖÖ»Öê, `†Ö•Ö“Öß Æüß ÃÖ³ÖÖ
¤üÖî»ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Öã»ÖÖ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üßÃÖ ¯ÖÖØšü²ÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß ³Ö¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.ŸÖã´Ö“µÖÖ ¯Öæ¾ÖÔÖÖÖ¤êü¿Ö ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ¯Öæ¾ÖÔ ³ÖÖÖÖ“Öê
¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖêú×¸üŸÖÖ ŸÖê ˆ³Öê †ÖÆêüŸÖ.µÖÖ •ÖÖÖêú×¸üŸÖÖ †ÖÖÖßÆüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ³Öê †ÖÆêüŸÖ, †ÃÖê ´Öß ‹êúŸÖÖê.ŸµÖÖ¯Öîúß ´Öß ´Öêœêü, ×²Ö·ÆÖ›êü µÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê
‹êúŸÖÖê.µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓÖÖ ´Öß “ÖÖÓÖ»Öê †ÖêôûÖŸÖÖê.ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖ—ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö•Ö 15-20 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæÖ †ÖÆêü.ŸµÖÖŸÖ»µÖÖ ŸµÖÖŸÖ ´Öêœëü¿Öß ´ÖÖ—ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
†ÖÆêü.´ÖêœëüÖß µÖê£Öê úÖÆüß úÖ´Ö êú»Öê †ÖÆêü.†ÃÖê †ÃÖŸÖÖ ´Öß •ÖÖ¬Ö¾ÖÖÓÖÖ“Ö úÖ ˆ³Öê êú»Öê, †ÃÖê ¯ÖãÂúôûÖÓÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö, ¯ÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ úÖ¸üÖ ‹ú“Ö
†ÖÆêü ŸÖê ´ÆüÖ•Öê úÖµÖ¤êü´ÖÓ›üôûÖŸÖ Æãü¿ÖÖ¸ü, “ÖÖÖÖÖ ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¤üÖ »ÖÖêúÖÓ“Öß •Ö¹ý¸üß †ÖÆêü. †Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ úÖ´ÖÖÃÖ µÖÖêµÖ †ÃÖÖ“Ö ‡ÃÖ´Ö Æü¾ÖÖ
†ÖÆêü.³Ö»ÖŸµÖÖ úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö»ÖŸµÖÖ“Ö ‡ÃÖ´ÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü êú»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖ ŸÖê úÖ´Ö —Öê¯ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖê úÖ´Ö µÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ •Ö¸ü ‹ÖÖ¤êü
‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÖµÖ“Öê†ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã´Æüß µÖÖêµÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖÖ“Ö •Öß ŸÖß úÖ´Öê ÃÖÖÓÖŸÖÖ.ÃÖãŸÖÖ¸üÖ»ÖÖ »ÖÖêÆüÖ¸üÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ ŸÖß úÖ´Öê ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü
ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖã´Æüß Ö¾ÖÓ›üµÖÖ»ÖÖ Ö¾ÖÓ›üµÖÖ“Öê“Ö úÖ´Ö ÃÖÖÓÖÖÖ¸ü †Ö×Ö †ÃÖê •Ö¸ü ŸÖã´Æüß êú»Öê ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ‘Ö¸üÖ‹ê¾Ö•Öß ²Öê ›üÖî»Ö ›üÖê»ÖÖ¸üÖ ´ÖÖ¡Ö ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ×¤üÃÖê»Ö.
¯ÖÖ µÖÖêµÖ ŸÖê úÖ´Ö µÖÖêµÖ ŸµÖÖ ‡ÃÖ´ÖÖ»ÖÖ ×¤ü»Öê ŸÖ¸ü ŸÖã´Ö“µÖÖ ›üÖêôûµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ¸üÖê ×±ú™üÖÖ¸üß ÃÖÓã¤ü¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖ ŸÖã´ Æüß ¯ÖÖÆæü ¿ÖúÖ»Ö. Æüß“Ö ÖÖêÂ™ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öß
†ÖÆêü ¾Ö ŸÖß ŸÖã´Æüß ¯ÖÏŸµÖêúÖÖê £ÖÖê›üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü úôæûÖ µÖêÖÖ¸ü †ÖÆêü. ´Öêœêü -×²Ö·ÆÖ›êü Æêü ´µÖã×Ö×ÃÖ¯ÖÖ×»Ö™üß, »ÖÖêú»Ö ²ÖÖê›üÔ ¾Ö Ãæú»Ö ²ÖÖê›üÔ µÖÖÓ“µÖÖ
•úÖ´ÖÖ»ÖÖ“Ö µÖÖêµÖ †ÖÆêüŸÖ.¯ÖÖ ŸµÖÖÓÖß •Öê úÖ´Ö †Ö¯ÖÖÖÃÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖêÖê †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü, †¿ÖÖ úÖ´ÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ú¹ý ÖµÖê. •Ö¸ü ŸµÖÖÓÖÖ Ö¸êü“Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
×ÆüŸÖ ¾ÆüÖ¾Öê †¿Öß úôûúôû †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß £ÖÖê›üÖ ¾Öêôû ´ÖÖÖ¿Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö †ÓŸÖ:ú¸üÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸµÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ úÖêÖ »ÖÖµÖú †ÖÆêü, Æêü
šü¸ü¾ÖÖ¾Öê ¾Ö •Ö¸ü ŸµÖÖÓÖß ¯ÖÏÖ´ÖÖ×Öú¯ÖÖê×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ŸÖ¸ü •ÖÖ¬Ö¾Ö“Ö ŸµÖÖ úÖ´ÖÖÃÖ µÖÖêµÖ †ÖÆêüŸÖ, †ÃÖê“Ö ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ˆ¢Ö¸ü ¤êü‡Ô»Ö. •Öê úÖ´Ö
•µÖÖÓ“µÖÖÖê ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß. ŸÖê ÖÖ-»ÖÖµÖú †ÖÆêüŸÖ, †ÃÖê ´Öß ´ÆüÖŸÖ ÖÖÆüß.ŸÖ¸ü •µÖÖ ŸµÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ •ÖÖê ŸÖÖê ‡ÃÖ´Ö »ÖÖµÖú †ÃÖŸÖÖê †Ö×Ö µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖ
•ÖÖ¬Ö¾Ö •ÖÖÃŸÖ »ÖÖµÖú †ÖÆêüŸÖ.úÖîÛÃÖ»Ö“Öê ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Ö ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖæÖ “ÖÖ»ÖŸÖê †Ö×Ö ´ÆüÖæÖ“Öˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ˆ¢Ö´Ö ‡ÓÖÏ•Öß“Öê –ÖÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™êü»Ö
ŸÖê ¯ÖÏ¿Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üµÖÖ“Öß ŸÖÖú¤ü ¯ÖÖ×Æü•Öê.µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖêÂ™üß ˆ¢Ö´Ö ‡ÓÖÏ•Öß •ÖÖÖÖÖ·µÖÖ»ÖÖ“Ö ¿ÖŒµÖ †ÖÆêüŸÖ.5 ‡ÓÖÏ•Öß Ö •ÖÖÖÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ µÖê£Öê ˆ¯ÖµÖÖêÖ
ÖÖÆüß.†Ö´ÆüÖ»ÖÖ †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖÖê•ÖŒµÖÖ Öã“µÖÖÔ ¿ÖÖê³Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÖÖÆüßŸÖ.†Ö´ÆüÖ»ÖÖ úÖµÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü. †Ö•Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ‡ŸÖúÖ ×¿Öú»Öê»ÖÖ ‡ÃÖ´Ö
ŸÖã´Ö“µÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ÖÖÆüß. ŸÖÖê ²Öß.‹. —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê úÖÆüß ´ÖÖ—ÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ôú ÖÖÆüß Øú¾ÖÖ ŸÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ³Ö¢ÖÖ ´Ö»ÖÖ ¤êüÖÖ¸ü ÖÖÆüß.´Öß ŸÖã´Ö“µÖÖ“Ö
±úÖµÖªÖú×¸üŸÖÖ ŸµÖÖ“Öß ×Ö¾Ö›ü êú»Öß †ÖÆêü.´Öß úÖÆüß ¯ÖÖ¯ÖÖŸÖ êú»ÖÖ ÖÖÆüß.´Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¸üÖÃÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¹ýÖ ¾Ö ¯Öæ¾ ÖÔ•ÖÖ-Ö¤êü¿Ö“ÖÖ ÖúÖ¿ÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ
Ö•Ö¸êüÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖæÖ •ÖÖ¬Ö¾ÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü êú»Öß †ÖÆêü †Ö×Ö ´Öß ¯ÖãÆüÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖê úß ŸÖÖê »ÖÖµÖú †ÖÆêü.
ŸÖã´Æüß ´ÆüÖÖ»Ö úß †›üÖÖß ´Ö¸üÖšêü ¾Ö ãúÖ²Öß úÖîÃÖß»Ö´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓÖÖ ãúšêü ‡ÓÖÏ•Öß µÖêŸÖê ? •Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ‡ÃÖ´Ö “ÖÖ»ÖŸÖÖê ´ÖÖ †Ö´Ö“ÖÖ
•úÖ ÖúÖê ?¯ÖÖ ´Öß ŸÖã´ÆüÖÃÖ †ÃÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖê úß ´Ö¸üÖšêü, ãúÖúß †Ö×Ö ŸÖã´Ö“µÖÖŸÖ •Ö´ÖßÖ †Ã´ÖÖÖ“Öê †ÓŸÖ¸ü †ÖÆêü.ŸµÖÖÓ ÖÖ ÃÖ¾ÖÔúÖÆüß †Öãæú»Ö
†ÖÆêü.ŸµÖÖÓÖÖ úÖêšü»ÖßÆüß ˆÖß¾Ö ÖÖÆüß.¯ÖÖ ŸÖã´Æüß ÓúÖÖ»Ö †ÖÆüÖŸÖ.ŸÖã´ÆüÖÃÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖÆüß úÂ™üÖÖê¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê †Ö×Ö ŸÖê ÃÖã»Ö³Ö×¸üŸÖßÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
•ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ±úŒŸÖ úÖµÖªÖÖê ×´Öôû×¾ÖŸÖÖ µÖêÖê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü. ‹¾ÖœüµÖÖú×¸üŸÖÖ ŸÖæ´Ö“Öê ´ÖæÖÔ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü “ÖÖ»ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ, ŸÖ–Ö Æü¾Öê †ÖÆêüŸÖ
•úÖ¸üÖ ŸÖã´Ö“Öß ÖÏÆü¤ü¿ÖÖ úÖœæüÖ ™üÖúÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü †Ö×Ö ´ÆüÖæÖ“Ö •ÖÖ¬Ö¾ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ »ÖÖµÖú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ŸÖã´Æüß ×Ö¾Ö›ãüÖ ¤êüÖê ŸÖã´Ö“Öê úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü.
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•Ö¸ü ŸÖã´Æüß ŸÖÃÖê ú¸üßŸÖ ÖÃÖÖ»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã´Æüß Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ÖÖ¿Ö ú¹ýÖ ‘µÖÖ»Ö., Æüß ´Öß ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ †Ö•Ö“Ö ¬ÖÖêŒµÖÖ“Öß ÃÖæ“ÖÖÖ ¤êüŸÖÖê. •Ö¸ü ‹ÖÖªÖÖê ´ÖãÖÔ¯ÖÖÖ
•êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖã´Æüß ŸÖÖê ú¹ý ÖúÖ.‹úÖÖê “ÖÖê¸üß êú»µÖÖÃÖ ¤üÖê¸üß ²ÖÖÓ¬ÖãÖ ±ãúú™ü ´Ö¹ý ÖúÖ. †Ö•Ö ¤üÖêÖ Æü•ÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÖÔ ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖã´Ö“Öê ¯Öæ¾ÖÔ•Ö µÖÖ ØÆü¤ãüÃ£ÖÖÖÖŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÖ úÖêÖúÖêÖ ²ÖÎÖ´ÆüÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÓ›üß»ÖÖ ´ÖÖÓ›üß »ÖÖ¾ÖæÖ ²ÖÃÖ»Öê ÆüÖêŸÖê? ŸÖÖê ³ÖÖµÖÖê¤üµÖ †Ö•Ö ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö †¿ÖÖ¾Öêôûß •Ö¸ü
ŸÖã´Æüß †Ó¬Ö ¾Ö Ã¾ÖÖ£Öá ¥üÂ™üß šêü¾Ö»Öß ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ²ÖÖµÖúÖ-´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ ‘ÖÖŸÖ ú¸üÖ»Ö. ´ÆüÖæÖ ´Öß µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ›üôûßŸÖ±ìú ´Öêœêü ×²Ö·ÆÖ›êü µÖÖÓÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üŸÖÖê úß ŸÖã´Æüß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ †Ö›ü µÖê¾Öæ ÖúÖ ¾Ö ×¾ÖÖÖúÖ¸üÖ ÖÖë¬Öôû ú¹ý ÖúÖ. ¯ÖÖ ‡ŸÖêú ÃÖÖÓÖãÖÆüß ŸµÖÖÓÖß ‹êú»Öê ÖÖÆüß
ŸÖ¸ü ŸÖã´Æüß úÖµÖ ú¸üÖ»Ö ? ŸÖã´Æüß ´Ö»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ú¸üÖ»Ö úÖµÖ ? ´ÖÖ úÖµÖ ú¸üÖ»Ö ? ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‘ÖÖŸÖ ú¸üÖ»Ö ? ´ÖÖ úÖµÖ ú¸üÖ»Ö ?ŸÖã´Ö“µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ
5000 ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.¯ÖÏŸµÖêúÖ»ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖÖÖ“ÖÖÆüŒú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü †Ö×Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖã´Æüß µÖÖêµÖ ŸÖÖê“Ö ˆ¯ÖµÖÖêÖ êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ´ÆüÖæÖ ¯ÖÏŸµÖêúÖÖê
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê úÖµÖÔ ˆ¢Ö´Ö ¾ÆüÖ¾Öê †ÃÖê •Ö¸ü ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖã´Ö“Öê úŸÖÔ¾µÖ ú¸üÖ †Ö×Ö ÃÖ¾ÖÖÕÖß ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖß
•Ö™ü¯Ö™ü ú¹ýÖ•ÖÖ¬Ö¾ÖÖ»ÖÖ×Ö¾Ö›æüÖ †ÖÖÖ. ±æú™ü•úß ÖÖ¾Ö ¾Ö ãú“ÖúÖ´ÖÖ“Öê ÖÖ¾ÖÖ›üß ¤êü‰úÖ ŸÖß ÖÖ¾Ö ¯Öî»ÖŸÖß¸üÖ¾Ö¸ü µÖÖ, •Ö¸ü ŸÖã´Æüß ´ÆüÖŸÖ †ÃÖÖ»Ö ŸÖ¸ü
ŸµÖÖ ÖÖ¾Öê»ÖÖ ´Öß êú¾ÆüÖÆüß ¯Öî»ÖŸÖß»ÖÖ ÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß.‡ŸÖêú“Ö Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ÖÖ¾ÖêŸÖ ¯ÖÖµÖ¤êüÖß»Ö šêü¾ÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.´Æü•Öæ-Ö ´Öß ÃÖÖÓ•ÖêÖ ŸÖê“Ö ÖÖ¾ÖÖ›üß ´Ö»ÖÖ ×¤ü»Öê
¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.ŸÖ¸ü“Ö ´Öß ŸµÖÖ •ÖÆÖ•ÖÖ»ÖÖ ÃÖÆü•Ö×¸üŸµÖÖ ¯ÖÖ¸ü Öê‡Ö. ¿Öê¾Ö™üß ŸÖã´Æüß •ÖÖ¬Ö¾ÖÖ»ÖÖ“Ö ×Ö¾Ö›æüÖ †ÖÖÖ¾Öê †¿Öß ´Öß ŸÖã´ÆüÖÃÖ ×¾ÖÖÓŸÖß ú¸üŸÖÖê.`
µÖÖÓÖŸÖ¸ü ¾ÖÖ¸ü³Öæ¾ÖÖ µÖÖÓÖß ›üÖò.ÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß •ÖÖê †´Öæ»µÖ ˆ¯Ö¤ê¿Ö êú»ÖÖ ŸÖÖê ÃÖ¾ÖÖÕÖß »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖæÖ ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›æüÖ ¤êüÖê²Ö§ü»Ö ‹ú
•Ö»ÖÃÖÖ Öê›üÖê¯ÖÖ›üß ÖêµÖÖ“Öê •ÖÖÆüß¸ü êú»Öê.6
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖÖ 31 •Öã»Öî 1937 ¸üÖê•Öß ¬Öãôêû µÖê£Öê úÖÆüß úÖê™üÖÔ“µÖÖ úÖ´ÖÖú×¸üŸÖÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖê.ŸÖê ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸üß ¸üÖ¡Öß“µÖÖ
•ÖÖ›üßÖê ×Ö‘ÖæÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÖÖ›üß 31 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß 5 ¾ÖÖ.“ÖÖôûßÃÖÖÖ¾Ö µÖê£Öê †Ö»Öß.›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö “ÖÖôûßÃÖÖÖ¾ÖÆæüÖ ¬Öãôê µÖê£Öê •ÖÖÖÖ¸ü Æüß ²ÖÖŸÖ´Öß ‹êæúÖ
Æü•ÖÖ¸üÖê †Ã¯Öé¿µÖ ²ÖÓ¬Öã³Ö×ÖÖß ŸµÖÖÓ“Öê ÆüÖÙ¤üú Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÆüÖ™üê¯ÖÖÃÖæÖ “ÖÖôûßÃÖÖÖ¾Ö Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü µÖê‰úÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖß.†Ö¤üß
†¾Ö×“ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ Ã™êü¿ÖÖ Ã¡Öß-¯Öã¹ýÂÖÖÓÖß ¾Ö ´Öã»ÖÖÓÖß ±ãú»ÖæÖ ŸÖê ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖ¸üÖÖ •ÖµÖ‘ÖÖêÂÖ ú¸üßŸÖ ŸÖê£Öê ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê.
•ÖÖ›üß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü 5 ¾ÖÖ.Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü †Ö»Öß.›üÖòŒ™ü¸üÃÖÖÆêü²Ö ÆüÖÃµÖ¾Ö¤üÖ ú¸üßŸÖ ÖÖ›üßŸÖæÖ ˆŸÖ¸üŸÖÖ“Ö `†ÖÓ²Öê›üú¸ü Ø—Ö¤üÖ²ÖÖ¤ü` †ÃÖÖ ×¡Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏ“ÖÓ›ü
•ÖµÖ‘ÖÖêÂÖ —ÖÖ»ÖÖ. †Ö¸Óü³Öß ‹ÃÖ.‹ÃÖ.úÙÖú, “Öß±ú †Öò±úßÃÖ¸ü ¾Ö †Ã¯Öé¿µÖÖê¬¤üÖ¸üú ²ÖÖêÙ›üÖ ×²ÖÜ»›üÖ ±Óú›ü ú×´Ö™üß“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ¾Ö ´Öê.“Ö¾ÆüÖ•Ö µÖÖÓ-Öß
ŸµÖÖÓ“Öß ´Öã»ÖÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ×¤ü¾ÖÖÖ “Ö¾ÆüÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖêÙ›üÖŸÖ±ìú †ÖÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖ¸ü ›üß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓÖß ›üÖòŒ™ü¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ÖôûµÖÖŸÖ
‘ÖÖŸÖ»ÖÖ.ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖÓ•ÖÖÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö ³Ö×ÖÖß ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖÖã²ÖÖ‡Ô ú®Ö›üú¸ü, ÃÖÖêÖÖ²ÖÖ‡Ô ú®Ö›üú¸ü, ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô †×Æü¸êü ¾ÖÖî¸êü ³Ö×ÖÖàÖß ŸµÖÖÓ“Öß
¯ÖÓ“ÖÖ¸üŸÖß êú»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÓ¤üÖêú»Öê.¾Öê›üÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü, ¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô “Ö¾ÆüÖÖ, ¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓÖß ×¾ÖªÖ£Öá ¾ÖÖÖÔŸÖ±ìú ÆüÖ¸ü †¯ÖÔÖ
•êú»Öê.›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †Ã¯Öé¿µÖÖê¬¤üÖ¸üú ²ÖÖêÙ›üÖ ¯ÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ µÖêŸÖß»Ö †ÃÖê ×úŸµÖêúÖÓÖÖ ¾ÖÖ™ü»µÖÖ¾Ö¹ýÖ ²Ö¸üÖ“Ö ´ÖÖê šüÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖ ²ÖÖêÙ›üÖÖ“µÖÖ †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ
•Ö´ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.´ÆüÖæÖ ¿ÖÓÖŸÖÖ¸üÖ´Ö úÖ´ÖÖ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö ¾Ö ÁÖÖ¾ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ×¾ÖÖÓŸÖß êú»Öß, ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾Öêôêû“µÖÖ †³ÖÖ¾Öß ¸üÖ¡Öß
8.30¾ÖÖ.µÖêµÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖÖß ÖÓŸÖ¸ü ú²Öã»Ö êú»Öê.ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÖêÙ›üÖ´Ö¬µÖê •Ö´Ö»Öê»ÖÖ •ÖÖÃÖ´Öã¤üÖµÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÖÖÖ³Öê¤üß •ÖµÖ•ÖµÖúÖ¸ü ú¸üßŸÖ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü
†Ö»ÖÖ.†Ã¯Öé¿µÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ›üÖòŒ™ü¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö †»ÖÖî×úú ¯ÖÏê´Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖ´Ö×Ö¸üß×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ ˆŸÃÖÖÆü ¯ÖÖÆæüÖ “ÖÖôûßÃÖÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö Ã¯Öé¿µÖ •ÖÖŸÖêÖê
†Ö¿“ÖµÖÖÔÖê ŸÖÖë›üÖŸÖ ²ÖÖê™êü“Ö ‘ÖÖŸÖ»Öß. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔÖÃÖãÖÖÃÖÖšüß †Ã¯Öé¿µÖ ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖÓ“ÖÖ ÆüÖ †¯Öæ¾ÖÔ ˆŸÃÖÖÆü úÖîŸÖãúÖÃ¯Ö¤ü ÖÖÆüß †ÃÖê úÖêÖ ´ÆüÖê»Ö
?7•úÖ¸üÖ ›üÖòŒ™ü¸üÃÖÖÆêü²Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖÔÎú´ÖÖú×¸üŸÖÖ µÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †Ö»Öê Ö¾ÆüŸÖê.ŸÖê ±úŒŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖê™üÖÔ“µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖÃÖã¬¤üÖ
»ÖÖêúÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤üÁÖÖÃÖãÖÖ“Öß ‡ŸÖúß †ÖŸÖã¸üŸÖÖ ¾ÖÖ™üÖ¾Öß Æêü †»ÖÖî×úúŸ¾ÖÖ“Öê »ÖÖÖ ´ÆüÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ úÖêÖŸÖß“Ö Æü¸ü •úŸÖ ÖÖÆüß.
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖ“ÖÖ †ÃÖæÖÆüß »ÖÖêúÖÓÖß†Ö¯Ö»Öß •Ö¸êü¤üß×¾ÖÎúß “Ö™üúÖ †Ö™ü¯ÖæÖ ŸÖê ²ÖÖµÖúÖ-´Öã»ÖÖÓÃÖÆü “ÖÖôûßÃÖÖÖ¾Ö Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü
†Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ›üÖòŒ™ü¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †ÖÖ´ÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÆÑü›ü×²Ö»Öê ¾ÖÖîê¸êü úÖÆüß“Ö úÖœü»Öß Ö¾ÆüŸÖß.ÖãÃÖŸµÖÖ ‹êúß¾Ö ²ÖÖŸÖ´ÖßÖê ÆüÖ ÃÖÖ¸üÖ †±úÖ™ü
•ÖÖÃÖ´Öã¤üÖµÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß µÖê£Öê •Ö´Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Æêü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÆüÖêµÖ.
µÖÖÖÓŸÖ¸ü ›üÖò.†ÖÓ²Öê›üú¸ü ÃÖÖÆêü²Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ ¯ÖÏê´Ö³Ö¸üÖÖê ×Ö¸üÖê¯Ö ‘Öê‰úÖ ÃÖúÖôû“µÖÖ 6.45 “µÖÖ ÖÖ›üßÖê ¬ÖãôûµÖÖÃÖ Öê»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
›üß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö ¾Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ´ÖÖÖÖ›êü Æêü ˆŸÃÖÖÆüß ŸÖ¹ýÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖúÖµÖÔúŸÖìÆüß ÆüÖêŸÖê. ¸üÖ¡Öß ²ÖÖêÙ›üÖ»ÖÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ³Öê™ü ¤êüÖÖ¸ü Æêü ‹êãúÖ ŸÖê£Öê ×¤ü¾ÖÖ²Ö¢Öß
¸üÖêÂÖÖÖ‡Ô ¾ÖÖî¸êü“Öß ŸÖµÖÖ¸üß ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖß.›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †ÖÖ´ÖÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ¯ÖÖÆüµÖÖú×¸üŸÖÖ ²ÖÖêÙ›üÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê Ã™êü¿ÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ ¤üÖêÖ ±ú»ÖÖÕÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖêú
×šüú×šüúÖÖß ¤ãüŸÖ±úÖÔ ˆ³Öê ÆüÖêŸÖê.»ÖÖêúÖÓ“Öß ×¿ÖÃŸÖ šêü×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ¯Ö×Æü»Ö¾ÖÖÖ ¬ÖÖ¾Ö•Öß µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ †ÖÖÖ›üµÖÖÃÖÆü ‹Óú¤ü¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ šêü×¾Ö»Öß
ÆüÖêŸÖß.ŸÖÃÖê“Ö ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¹ýÖ †ÖÖµÖÖú×¸üŸÖÖ Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ¯ÖÖ™üÃÖú¸ü, ¾Öúß»Ö µÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ÃÖÖî.¾ÖÖ¹ý²ÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üÃÖú¸ü µÖÖÓ-Öß
†Ö¯Ö»µÖÖú›üß»Ö ´ÖÖê™üÖ¸üÖÖ›üß ¯ÖÖšü¾ÖãÖ ×¤ü»Öß ÆüÖêŸÖß.¯ÖÖ™üÃÖú¸ü ãúšêü ²ÖÖÆêü¸üÖÖ¾Öß Öê»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê µÖÖ¾Öêôûß ›üÖòŒ ™ü¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ³Öê™æü ¿Öú»Öê ÖÖÆüßŸÖ.
¯Öæ¾Öá šü¸ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¸üÖ¡Öß 8.30 ¾ÖÖ.“ÖÖôûßÃÖÖÖ¾Ö»ÖÖ ÖŒúß µÖêÖÖ¸ü Æêü šü¸ü»µÖÖÃÖÖ¸üÖê“Ö ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ ‹ú ²ÖÖŸÖ´Öß
†Ö»Öß úß, ›üÖòŒ™ü¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ‘Öê‰úÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †Ö•ÖÖÖ›üß“Öê ‡Ó×•ÖÖ ¾ÖÖ™êüŸÖ •ÖÖ´Ö¤êü Ã™êü¿ÖÖ ÃÖÖê›üŸÖÖ“Ö ÃÖßú —ÖÖ»Öê.ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê ×Ö¸üÖ¿ÖÖ ˆŸ¯Ö®Ö
—ÖÖ»Öß.1-2 ŸÖÖÃÖÖŸÖ ‡Ó×•ÖÖ Öß™ü ÆüÖê‰úÖ ÖÖ›üß ±úÖ¸üŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ ˆ¿Öß¸üÖ µÖê‡Ô»Ö, †¿Öß »ÖÖêúÖÓ“Öß ú»¯ÖÖÖ ÆüÖêŸÖß.›üÖòŒ™üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖÖŸÖÖÃÖÖšüß ×—
Ö¯Ö¹ý ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, Ö££Öã ¤üÖêÖæ •ÖÖ¬Ö¾Ö, •ÖÖ²Ö¸üÃÖÖÆêü²Ö, ´ÖÖÓÖÖê †ÖÖÓ¤üÖ •ÖÖ¬Ö¾ÖÆêü Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü Öê»Öê ÆüÖêŸÖê. ²ÖÖêÙ›üÖ´Ö¬µÖê •Ö´Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê ´ÖÖÖê¸Óü•ÖÖ
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•ú¸üµÖÖú×¸üŸÖÖ ³ÖÖÃú¸ü ´ÖÖÃŸÖ¸ü, •ÖÖ®ÖÖ£Ö ÃÖã¤Óü¸ üÖÖ£Ö µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖê¾ÖÖ›üê ÖÖµÖÖ ¾Ö ¾Öê›üÖ²ÖÖ‡Ô “Ö¾ÆüÖÖ, ¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖê¬Ö¯Ö¸ü ¯Ö¤üÖÓ“Öê ÖÖµÖÖ
¾Ö•Öî¸êü •úÖµÖÔ•Îú´Ö —ÖÖ»Öê. ³Ö×ÖÖß ¾ÖÖÖÔ“Öß ²ÖÃÖµÖÖ“Öß ¾ÖÖî¸êü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ˆ¢Ö´Ö šêü¾Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ÁÖß´ÖŸÖß ¬ÖÐ¯ã ÖŸÖß²ÖÖ‡Ô ×¤ü¾ÖÖÖ, —Öê»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÖê´Ö ´ÖÖê¸êü, ÃÖÖã²ÖÖ‡Ô
†ÖÖÓ¤üÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö, ÃÖÖ×¾Ö×¡Ö²ÖÖ‡Ô ŸÖÖêŸÖÖ¸üÖ´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ¾ÖÖî¸êü ¯ÖÏ´ÖãÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸµÖÖ. ¿Öê¾Ö™üß ¯ÖÆüÖ™êü ŸÖßÖ-“ÖÖ¸ü ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ÖÖ›üß Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü µÖê‡Ô»Ö †¿Öß
²ÖÖŸÖ´Öß ¸üÖµÖ»ÖÖ ´ÖÖÃŸÖ¸ü µÖÖÓÖß †ÖÖ»Öß. —ÖÖ»Öê, »ÖÖêúÖÓÖß ²ÖÖêÙ›üÖ“Öê †Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÖê›üæÖ ¸üÖ¡Öß ²ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ Ã™êü¿ÖÖ ÖÖšü»Öê. µÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö †Ö•Öã²ÖÖ•Öã“µÖÖ
•Öê›üµÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü Ö¤üá —ÖÖ»Öß.ŸµÖÖŸÖ ÆüÖ •Ö´ÖÖ¾Ö µÖê‰úÖ †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ Öê›üµÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öß Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü Ö¤üá —ÖÖ»Öß.ŸµÖÖŸÖ ÆüÖ •Ö´ÖÖ¾Ö
µÖê¾ÖæÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû Ã™êü¿ÖÖ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓÖß ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ³Ö¹ýÖ Öê»ÖÖ.»ÖÖêú ¯ÖÆüÖ™êü “ÖÖ¸ü ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÔŸÖ •ÖÖÖ¸üÖ ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸÖê.‹ú¤üÖ“Öß Ã™êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê
•ÖÖ›üß †Ö»Öß.›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“µÖÖ •ÖµÖ‘ÖÖêÂÖÖÖê ÃÖÖ¸êü ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ¤ãü´Ö¤ãü´ÖæÖ Öê»Öê.›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖ›üßŸÖæÖ ˆŸÖ¸üŸÖÖ“Ö µÖê£Öß»Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ±ìú
¸üÖµÖ»ÖÖ ´ÖÖÃŸÖ¸ü µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ÆüÖ¸ü †¯ÖÔÖ êú»ÖÖ. ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß †Öšü ´Öî»ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ú¸üßŸÖ ›üß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»Ö ¾Ö ´ÖÖŸÖÖ
›üÖòŒ™ü¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ³Öê™üßÃÖ †Ö»Öê. ŸµÖÖ ˆ³ÖµÖŸÖÖÓÖß ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖÖ ¾ÖÓ¤üÖ êú»Öê. ‡Ó×•ÖÖÖ“µÖÖ ÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖß´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ˆ¿Öß¸ü —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ †Ö×Ö
»ÖÖê“Ö 5 ¾ÖÖ•ÖµÖÖ“Öê ÖÖ›üßÖê ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ •ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ²ÖÖêÙ›üÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖÓÖÖ •ÖÖŸÖÖ †Ö»Öê ÖÖÆüß. •Ö´Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öê Ã¾ÖÖÖŸÖ
Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü“Ö êú»Öê.×Ö¸ü×Ö¸üÖôûµÖÖ ÃÖÓÃ£Öêú›æüÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Öêú ÆüÖ¸ü †¯ÖÔÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê.›üÖòŒ™ü¸üÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏê´ÖÖÖê Ã¾ÖßúÖ¸ü êú»ÖÖ †Ö×Ö
ÃÖ¾ÖÖÔÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ “Öôû¾ÖôûßÃÖÖšüß £ÖÖê›üÖÃÖÖ ˆ¯Ö¤êü¿Ö ú¹ýÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.ÆüÖ †¯Öæ¾ÖÔ ÃÖŸúÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö “ÖÖôûßÃÖÖÖ¾Ö ¿ÖÆü ¸üÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖ³Ö¸ü ÖÖ•ÖæÖ ¸üÖ×Æü»ÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ.8
×¤ü.17 •ÖæÖ 1938 ¸üÖê•Öß ÃÖúÖôûß 5 ¾ÖÖ.›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü Æêü “ÖÖôûßÃÖÖÖ¾Ö Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ˆŸÖ¸ü»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖÖÖŸÖÖÃÖÖšüß
¯ÖÏ“ÖÓ›ü »ÖÖêúÃÖ´Öã¤üÖµÖ •Ö´Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. •ÖµÖ‘ÖÖêÂÖÖÓ“Öß ‹úÃÖÖ¸üÖß Ö•ÖÔÖÖ “ÖÖ»Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÖÖ›üßŸÖæÖ ˆŸÖ¸üŸÖÖ“Ö †Ã¯Öé¿µÖÖê¬¤üÖ¸üú ²ÖÖêÙ›üÖ“Öê
ÃÖêÎêú™ü¸üß ›üß.‹´Ö.´ÖÖÖÖ›êü µÖÖÓÖß ²ÖÖêÙ›üÖŸÖ±ìú ÆüÖ¸ü †¯ÖÔÖ êú»ÖÖ.ÖÓŸÖ¸ü ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¬ÖãôûµÖÖ“µÖÖ ÖÖ›üßŸÖ ²ÖÃÖ»Öê.ÛÃ¡ÖµÖÖÓŸÖ±ìú ãú.¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ×¤ü¾ÖÖÖ
“Ö¾ÆüÖÖ µÖÖÓÖß ¾Ö Ø¯Ö¯Ö¸üÖê›ü µÖê£Öß»Ö Îêú›üß™ü ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üßŸÖ±ìú ÃÖÖê´ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸êü µÖÖÓÖßÆüÖ¸ü†¯ÖÔÖ êú»Öê. Ã™êü¿ÖÖ¾Ö¸ü ›üß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö, (²Öß.‹., ‹´Ö.‹»Ö.‹.)
¿ÖÖÓ´Ö¸üÖ¾Ö úÖ´ÖÖ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö, (×›üÃ™ÒüßŒ™ü »ÖÖêú»Ö ²ÖÖê›üÔ ´Öë²Ö¸ü), •ÖôûÖÖ¾Ö, ÁÖÖ¾ÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö, (´µÖã×Ö×ÃÖ¯Ö»Ö •úÖîÛÃÖ»Ö¸ü), “ÖÖôûßÃÖÖÖ¾Ö, ×¤ü¾ÖÖÖ
ÃÖßŸÖÖ¸üÖ´Ö “Ö¾ÆüÖÖ, ¬ÖÖ¾Ö•Öß ¯Ö×Æü»Ö¾ÖÖÖ, ³ÖÖ¯Öã ´ÖãúÖ¤ü´Ö, ˆ²ÖÖôêû, †Ö›ÓüÖôêû, ŸÖÖŸµÖÖ²ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ÁÖß¯ÖŸÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ÃÖß´ÖÖ¸üÖ´Ö †Ö¾ÆüÖ›ü ¾ÖÖî¸êü ´ÖÓ›üôûß ¾Ö
•Öê›üµÖÖŸÖß»Ö •ÖÖŸÖÖ •Ö´Ö»Öß ÆüÖêŸÖß.
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü ÃÖúÖôûß 6.30¾ÖÖ.¬ÖãôûµÖÖÃÖ úÖê™üÖÔ“µÖÖ úÖ´ÖÖ×¸üŸÖÖ ¸ü¾ÖÖÖÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ŸÖ¹ýÖ ˆŸÃÖÖÆüß ¾Ö
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ‹ú×ÖÂ™ü ÃÖê¾Öú ›üß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö ¾Ö ²ÖÖêÙ›üÖ“Öê ÃÖêÎêú™ü¸üß ›üß.‹´Ö.´ÖÖÖÖ›êü Æêü Öê»Öê»Öê ÆüÖêŸ Öê. úÖê™üÖÔ“Öê úÖ´Ö †Ö™üÖê¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö 19 •ÖæÖ 1938 ¸üÖê•Öß ¸üÖ¡Öß 8.30 ¾ÖÖ.“ÖÖôûßÃÖÖÖ¾Ö»ÖÖ ˆŸÖ¸ü»Öê.›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö µÖêŸÖÖ“Ö †ŸÖÖêÖÖŸÖ Ö¤üá —ÖÖ»Öß.»ÖÖê•úÃÖ´Öã¤üÖµÖ 3-4
Æü•ÖÖ¸ü •Ö´Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓÖß •Öê¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖêÙ›üÖ ¯ÖÖ×Æü»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖêÙ›üÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê ¸ü ÃÖ³ÖêÃÖ ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß.•ú¾Öß ²Ö-ÖÖ
ÃÖÖÖ¸üÖ´Ö ÃÖÖôãÓûÖê µÖÖÓÖß ¯Ö¤ü ´Æü™ü»µÖÖ¾Ö¸ü æú.¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô “Ö¾ÆüÖÖ µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, `†Ö•Ö“Öß ÃÖÓÃ£Öê“Öß ÛÃ£ÖŸÖß
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸üú ÆüÖêµÖÖÃÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖ“Öê †´ÖéŸÖÖ“Öê £Öë²Ö Æêü ÆüÖêŸÖ. †Ö•Ö ÖÏÑ™ü 1110 ¹ý. ¾Ö •ÖÖÖÖÆüß ×´ÖôæûÖ 3500 ¹ý.¯ÖµÖÕŸÖ
‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öß Öê»Öß †ÖÆêü.»Ö¾Öú¸ü“Ö ¿ÖêŸÖê ²ÖÖêÙ›üÖÖÃÖ ×´ÖôûÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.†¿Öß ÃÖÓÃ£Öê“Öß ³Ö¸ü³Ö¸üÖ™ü •µÖÖÓ“µÖÖ †´ÖéŸ ÖÖ“µÖÖ £Öë²ÖÖÖê —ÖÖ»Öß †ÖÆêü
ŸµÖÖÓ“µÖÖ“Ö ÆüÃŸÖê ²ÖÖêÙ›üÖ“ÖÖ ˆ¤Ëü‘ÖÖ™üÖ ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß †Ö´Ö“µÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü šü¸ü»ÖÖ †ÖÆêü.›üÖ ò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü »Ö¾Öú¸ü“Ö
ŸÖÖ¸üßÖ ¤êüŸÖß»Ö †¿Öß ×¾ÖÖÓŸÖß †ÖÆêü.9 ‡ŸÖêú ²ÖÖê»ÖæÖ ´Öß ³ÖÖÂÖÖ ÃÖÓ¯Ö×¾ÖŸÖê.` ÖÓŸÖ¸ü ›üß.‹ÃÖ.´ÖÖÖÖ›êü µÖÖÓÖß ³ÖÖÂÖÖ êú»Öê.ŸµÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖ, ÃÖÖ
1927 ¯ÖÖÃÖæÖ“Öß ‹Óú¤ü¸ü ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ×Ö¾Öê¤üÖ êú»Öß. ÖÓŸÖ¸ü ‹ÃÖ.êú.ÃÖÖêÖ¾ÖÖê, ›üß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“Öê ³ÖÖÂÖÖ —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü
³ÖÖÂÖ•Ö •ú¸üµÖÖÃÖ ˆšü»Öê.™üÖôûµÖÖÓ“ÖÖ ‹ú“Ö ú›üú›üÖ™ü —ÖÖ»ÖÖ.
Í
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö, `†Ö•Ö ´Ö»ÖÖ ³ÖÖÂÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ¯ÖÖôûß µÖê‡Ô»Ö †¿Öß ´ÖÖ—Öß •ú»¯Ö-ÖÖ
Ö¾ÆüŸÖß.†Ö¯ÖÖ ¯ÖãÂúôû »ÖÖêú •Ö´Ö»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¤üÖêÖ ¿Ö²¤ü ²ÖÖê»ÖŸÖÖê.†Ö¯ÖÖÖ¾Ö¸ü •Öê ÃÖ¬µÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ú¸üŸÖê ŸÖê ×²ÖÎ™üß¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü
ÖÃÖæÖ úÖÑÖÏêÃÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü †ÖÆêü. ×²ÖÎ™üß¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ ´Ö»ÖÖ 11 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö †ÖÆêü ¾Ö úÖÑÖÏêÃÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ 11 ´Ö×ÆüµÖÖÓ“ÖÖ †Öã³Ö¾Ö †Ö»ÖÖ
†ÖÆêü.úÖÑÖÏêÃÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ¹ýœüü ÆüÖêµÖÖ¯Öæ¾Öá ´Ö»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ †Ö¿ÖÖ ÆüÖêŸÖß.¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖß ±úÖê»Ö šü¸ü»Öß †ÖÆêü.×²ÖÎ™üß¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÖÖŸµÖÖŸÖ
†Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ×¿Ö¸üúÖ¾Ö Ö¾ÆüŸÖÖ.´Öß †ÃÖë²»ÖßŸÖ 2 ¾ÖÂÖì ³ÖÖÓ›üÖ ú¹ýÖ ×¿Ö¸üúÖ¾Ö ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ.×²ÖÎ ™üß¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü úÖÆüß ŸÖ¸üß ¤êüŸÖ †ÃÖê.×²ÖÎ™üß¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü
¯Ö×›üŸÖ •Ö×´Ö×Ö²Ö§ü»Ö †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ †•ÖÖÕ“ÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üßŸÖ †ÃÖê ¾Ö ŸÖÃÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¯ŸÖ¸üßÆüß †ÖÆêü.ŸÖê ú“Öê ¸üßŸÖ ÃÖÖ¯Ö›æü ¿Öêú»Ö. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
•ÖÖŸµÖÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“µÖÖ †•ÖÖÔ“ÖÖ †ÖÖê¤ü¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.×²ÖÎ™üß¿Ö ÃÖ¸üúÖ¸üÖê †Ö´Ö“µÖÖú×¸üŸÖÖ úÖÆüßÆüß ¸üÖÖãÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ÖÖÆüß †ÃÖê ×¤üÃÖæÖ µÖê‡Ô»Ö.
ÃÖÖôûµÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úÖÆüß »ÖÖ³Ö —ÖÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü ŸÖã´Æüß ‘µÖÖ¾ÖÖ.‹úÖ †Ö‡Ô“µÖÖ ¯ÖÖê™üß •Ö´ÖÖÃÖ †Ö»Öê»µÖÖ “ÖÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓ¯Öîúß ´ÖÖêšüµÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖ ³ÖÖú¸üß“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ
³ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê.†Ö‡Ô »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖú¸üßŸÖÖ ³ÖÖú¸üß »Ö¯Ö¾ÖæÖ šêü¾ÖŸÖê ŸÖÃÖê †Ö¯Ö»µÖÖú×¸üŸÖÖ úÖÑÖÏêÃÖÖê úÖµÖ ¸üÖÖãÖ šêü¾Ö»Öê †ÖÆêü ?úÖÑÖÏêÃÖ †Ö´Ö“µÖÖú×¸üŸÖÖ
•úÖÆüß“Ö ¸üÖÖãÖ šêü¾ÖŸÖ ÖÖÆüß. ´ÖÖ ŸÖß ´ÖÖµÖ ú¿Öß ÆüÖê‰ú ¿Öêú»Ö ?†Ö´ÆüÖ»ÖÖ ´ÖÖµÖê“µÖÖ »ÖÖê³ÖÖ¾µÖÖ“Öß •Ö¹ý¸ü ÖÖÆüß. †Ö´Æüß ´Ö¹ý ¾Ö ´ÖÖÖ™üÖ“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü
×´Öôû¾Öæ. †Ö´Æüß ›ü¸üÖÖ¸ü ÖÖÆüß ¾Ö ™üÖê¯Ö»Öß ‘Öê‰úÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üßÆüß •ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüß.´ÖÖµÖê“µÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ“Öê úÖµÖ †ÖÆêü.´Öß ÖÖÓ¬Öà“ÖÖ ¿Ö¡Öã ÖÖÆüß.•µÖÖ»ÖÖ •Öê
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ÃÖŸµÖ ¾ÖÖ™üŸÖê ŸÖÖê ŸÖê ú¸üŸÖÖê.´Öß ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ¯Ö¾ÖÖÔ ú¸üßŸÖ ÖÖÆüß.ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ úÖÑÖÏêÃÖ †ÖÆêü.`¸üÖ•ÖÖ ²ÖÖê»Öê †Ö×Ö ¤ü»Ö ÆüÖ»Öê` ÖÖÓ¬Öß ²ÖÖê»ÖŸÖÖê ¾Ö
•úÖÑÖÏêÃÖ ú¸üŸÖê.ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ´ÖÖÖŸÖ †Ö»Öê, †Ã¯Öé¿µÖÖÓÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß ¤êüµÖÖ“Öê šü¸ü¾Ö»Öê ŸÖ¸ü ŸµÖÖÃÖ ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´Öôêû»Ö. ÖÖÓ¬Öà“µÖÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü úÖêÖßÆüß •ÖÖÖÖ¸ü
ÖÖÆüß. `úôû¾ÖôûµÖÖ“µÖÖ µÖÖŸÖß †Ö×Ö »ÖÖê³ÖÖ×¾ÖÖ ×¯ÖÏŸÖß.` †Ö‡Ô“Öê ¯ÖÏê´Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÖ¸üÖê †ÃÖŸÖê. ú¸Óü™üµÖÖ ´Öã »ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖã¬¤üÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê.úÖÑÖÏêÃÖ“Öß
¾Ö ŸÖã´Ö“Öß †Ö‡Ô ÖÖÓ¬Öß †ÖÆêü.†£ÖÖÔŸÖ ÖÖÓ¬Öß“Öê ¯ÖÏê´Ö ŸÖã´Ö“µÖÖ¾Ö¸ü •ÖÖÃŸÖ †ÃÖ»Öê ¯ÖÖÆüß•Öê, ŸÖÃÖê ´Öãôûß“Ö ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß .ú×¸üŸÖÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ»ÖÖ
ŸµÖÖ“ÖÖ úÖµÖÔ³ÖÖÖ ²Öã›üÖ»ÖÖ µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †Ö¯Ö»Öê úÖµÖÔ †Ö¯ÖÖ“Ö •ú¸üÖ¾ÖµÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê.†Ö¯Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸ü“Ö ´ÖÖêšêü ÃÖÓú™ü †ÖÆêü.ŸÖê ŸÖã´ÆüÖÃÖ ×¤üÃÖŸÖ ÖÖÆüß.2000
¾ÖÂÖÖÕ“Öß ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß ŸÖã´Ö“µÖÖ †ÓÖ¾ÖôûÖß ¯Ö›ü»Öß †ÖÆêü.¬ÖãôûµÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÓÖŸÖÖê,`¬ÖãôûµÖÖ“Öê ¯ÖÖšüú ¿ÖÖÃ¡Öß ØÆü¤ãü ¬Ö´ÖÔ-¿ÖÖÃ¡Ö–Ö †ÖÆêüŸÖ.`†Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß
¯Öæ¾ÖÖìŒŸÖß` ´ÆüÖæÖ ¯ÖãÃŸÖú ×»Ö×Æü»Öê †ÖÆêü.úÖÆüß úÖ´ÖÖ×¸üŸÖÖ ¿ÖÖÃ¡Öà“Öß ³Öê™ü ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ×Ö¿“ÖµÖ êú»ÖÖ.¯ÖÖšüú ¿ÖÖÃ¡ÖàÖÖ ´Öß 9, 10 ¾ÖÖ.†Ö¯ÖÖÖú›êü
³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ ×Ö¸üÖê¯Ö ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ.´Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ‘Öê¾ÖæÖ ¯ÖÖšüú ¿ÖÖÃ¡Öàú›êü •Öê»ÖÖê.‹úÖ ‡ÃÖ´ÖÖ•Ö¾Öôû, ´Öß †Ö»ÖÖê †ÖÆêü, µÖê‰ú úÖµÖ †ÃÖê
ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.ŸÖê£Öê •Öê¾ÖÖ “ÖÖ»Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.¿ÖÖÃ¡Öà“ÖÖ ×Ö¸Öê¯Ö †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß.ŸÖê ¬ÖÖ¾ÖŸÖ ²ÖÖÆêü¸ü †Ö»Öê.´Öß ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, †Ö¯Ö»µÖÖ¿Öß “Ö“ÖÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß
†ÖÆêü.¯ÖÖšü¿ÖÖôêûŸÖ “Ö»ÖÖ.ŸµÖÖÓÖß ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê úß, †Ö¯ÖÖ ´ÖÖê™üÖ¸üßŸÖ“Ö “Ö“ÖÖÔ ú¹ý.¬ÖãôûµÖÖ“Öê ¸üÃŸÖê †¹Óý¤ü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÃŸÖ¾Öêôû ´ÖÖê™üÖ¸üßŸÖ ²ÖÃÖæÖ “Ö“ÖÖÔ
•ú¸üÖê µÖÖêµÖ ÖÖÆüß ´ÆüÖæÖ ¯ÖãÂúôû †ÖÖÏÆü êú»ÖÖ.¯ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ —ÖÖ»ÖÖ -ÖÖÆüß.´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸üÖê Û¿ÖÖÖ ‘ÖêÖÖ¸üß ´ÖÖÖÃÖê £ÖÖê›üß †ÃÖŸÖß»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÖ—
µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃ¡Öà“µÖÖ ¯ÖÖšü¿ÖÖôêûŸÖ ×¿Ö¸üÖúÖ¾Ö ú¸üŸÖÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß.×úŸÖß †¯Ö´ÖÖÖ.´ÖÖ—µÖÖ ·Æ¤üµÖÖ»ÖÖ ‘Ö¸êü ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ •ÖÖÖß¾Ö
ÖÖÆüß.†Ö¯ÖÖÖ»ÖÖ •Öê úÖÆüß ×´Öôû¾ÖæÖ ‘µÖÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖê —ÖÖ›üÖ ú¹ýÖ ×´Öôêû»Ö. úÖÑÖÏêÃÖ ÖÖÓ¬Öà“Öê ¬ÖÖê¸üÖ 11 ´Ö×ÆüµÖÖŸÖ “ÖÖÓÖ»Öê ×¤üÃÖ»Öê †ÖÆêü.µÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏŸµÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ÖÖÖ¯Öã¸ü“Öê ÖÖ.¿Ö¸üß±ú µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏú¸üÖ“Ö ¤êü‡Ô»Ö. µÖÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖß ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ ú¹ýÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ‹ú¾Ö™æüÖ ŸÖÖë›ü ×¤ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.úÖÑÖÏêÃÖ
Æüß 50 ¾ÖÂÖÖÕ“Öß †ÖÆêü.Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öã¸ü ¯ÖÖ ¤üß›ü ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ †ÖÆêü.úÖÑÖÏêÃÖ»ÖÖ •Ö¸ü úÖêÖÖ“Öß Û³ÖŸÖß ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öã¸ü ¯ÖÖÖ“Öß ÆüÖêµÖ.
†Ö´Æüß 15 ´ÖÖÖÃÖê úÖÑÖÏêÃÖ»ÖÖ ³ÖÓ›üÖ¾ÖæÖÃÖÖê›üŸÖÖê.15 ¾µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß 30 †Ö¸ü 45 ´ÖÖÖÃÖê †ÃÖŸÖß ŸÖ¸ü †Ö¯Ö»Öê“Ö ¸üÖ•µÖ †Ö»Öê †ÃÖŸÖê.10-15 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ
‹úß êú»Öß ŸÖ¸ü ÖÖ¡ÖßÖê ÃÖÖÓÖŸÖÖê úß, †Ö¯Ö»Öê“Ö ¸üÖ•µÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸÖã´Æüß ÃÖ¾ÖÔ•ÖÖ ´Ö»ÖÖ ¤êü¾Ö ´ÆüÖŸÖÖ.´Öß ¤êü¾Ö ÖÃÖæ Ö ´ÖÆüÖ¸ü †ÖÆêü.ŸÖã´Ö“ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öã¸ü
¯ÖÖ“Ö ¤êü¾Ö †ÖÆêü.¬ÖÖê›üµÖÖ»ÖÖ ¿Öë¤ãü¸ü »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¤êü¾Ö ÆüÖêŸÖÖê ŸÖÃÖÖ ´Öß †ÖÆêü.ŸÖã´Ö“ÖÖ Ö¸üÖ ¤êü¾ÖÃ¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖ †ÖÆê ü.ÃÖ¾ÖÖÕÖß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´Ö•Öæ¸ü ¯ÖÖÖ“Öê
ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¾ÆüÖ¾Öê.¾ÖÂÖÖÔ“Öê 4 †ÖÖê ¤êüµÖÖÃÖ •Ö›ü ÖÖÆüßŸÖ.´Öß ¯ÖãÂúôû ²ÖÖê»Ö»ÖÖê †ÖÆêü.‡ŸÖ•êú ³ÖÖÂÖ•Ö —ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ›üß.‹´Ö.´ÖÖÖÖ›êü µÖÖÓÖß ²ÖÖêÚ›üÖŸÖ±ìú ÆüÖ¸ü
†¯ÖÔÖ êú»ÖÖ.¬ÖÖ¾Ö•Öß µÖÖÖê ¾µÖÖµÖÖ´Ö ¿ÖÖôêûŸÖ±ìú ÆüÖ¸ü †¯ÖÔÖ êú»ÖÖ.Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ú®Ö›üú¸ü µÖÖÓÖß ×Ö•ÖÖ´ÖÃ™êü™üŸÖ±ìú ÆüÖ ¸ü †¯ÖÔÖ êú»ÖÖ.³Ö×ÖÖßŸÖ±ìú
•ãú.¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô “Ö¾ÆüÖÖ ×ÆüÖê ÆüÖ¸ü †¯ÖÔÖ êú»ÖÖ.¿Öê¾Ö™üß ›üß.‹´Ö.´ÖÖÖÖ›êü µÖÖÓÖß ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê †Ö³ÖÖ¸ü ´ÖÖÖãÖ ÃÖ³ÖÖ ²Ö¸üÖÖÃŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.ÖÓŸÖ¸ü
ÃÖúÖôû“µÖÖ ÖÖ›üßÖê ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÖãÓ²Ö‡ÔÃÖ ¸ü¾ÖÖÖÖ —ÖÖ»Öê.10
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß 30 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1938 ¸üÖê•Öß ´Öú¸üÖ¯Öã¸ü ŸÖÖ.“ÖÖôûßÃÖÖÖ¾Ö µÖê£Öê ‹úÖ ÃÖ³Öê“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ êú»Öê ÆüÖêŸÖê.µÖÖ¯Öæ¾Öá
ŸÖß ÃÖ³ÖÖ †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.¯Ö¸ÓüŸÖã ×Ö•ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖß úÖœüÖ¾Öß »ÖÖÖÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖß
ŸÖß •ÖôûÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Öß.´ÖãÛÃ»Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê †Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ²Ö§ü»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¥üÂ™üßúÖêÖÖ“ÖÖ ÃÖã´ÖÖ¸üê 200 ´ÖãÛÃ»Ö´ÖÖÓ-Öß
´Öú¸üÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öê µÖê‰úÖ ×¬ÖŒúÖ¸ü êú»ÖÖ.µÖÖ ÃÖ³ÖêŸÖ úÖÆüß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê šü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ŸÖê †ÃÖê.
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´ÖÆüÖ¸üÖÓÖÖ ¾ÖŸÖÖ •Ö´ÖßÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.
†Ã¯Öé¿µÖÖÓÃÖÖšüß ¸üÖÖß¾Ö •ÖÖÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖŸÖ
¤ü¸ü¾ÖÂÖá 14 ‹×¯ÖÏ»Ö ÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü×¤ü¾ÖÃÖ ´ÆüÖæÖ ÃÖÖ•Ö¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ‘ÖÖêÂÖÖê»ÖÖ ¯ÖÖšüà²ÖÖ ªÖ. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ŸÖÃÖê“Ö †Ã¯Öé¿µÖ Æêü ØÆü¤ãü ´ÖÆüÖÃÖ³ÖÖ,†ÖµÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö Øú¾ÖÖ úÖÑÖÏêÃÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾ÖßŸÖ ÖÖÆüßŸÖ.

µÖÖ¾Öêôûß ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓÖß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ •ÖÖŸÖê»ÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖ êú»Öê ×ú, ŸÖã´Ö“µÖÖ •úÂ™üÖ“Öß ¾Ö ŸÖã´ÆüÖ»ÖÖ ¡ÖÖÃÖ¤üÖµÖú šü¸üÖÖ·µÖÖ
²ÖÖ²Öà“Öß µÖÖ¤üß ´ÖÖ—µÖÖú›êü ¯ÖÖšü¾ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. 11
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü †¿ÖÖ“Ö ‹úÖ ¯Öæ¾ÖÔÖÖÖ¤êü¿Ö ¤üÖî·µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 1938 ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ‘Ö›üß ŸÖÖ.“ÖÖôûßÃÖÖÖ¾Ö µÖÖ Öê›üêÖÖ¾ÖÖŸÖ
›üß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“µÖÖú›êü †“ÖÖÖú ´ÖãŒúÖ´ÖÖ»ÖÖ †Ö»Öê. •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸ü †Ö¤üß »ÖÆüÖÖ ÆüÖêŸÖê. Æêü ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ “µÖÖ »ÖÖÖŸÖ †Ö»µÖÖÖê ŸµÖÓÖÖß
ØÖ²ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ —ÖÖ›üÖÖÖ»Öß ÖÖ™ü ™üÖúµÖÖÃÖ ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öß ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü“Ö ŸÖê ²ÖÃÖ»Öê.ŸµÖÖ¾Öêôûß •ÖÖ¬Ö¾ÖÖÓ“Öß ´ÖÖêšüß ŸÖÖ¸üÖÓ²Öôû ˆ›üÖ»Öß.›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
•ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê ÖÖ¾Öú·µÖÖÓÖÖ úôûŸÖÖ“Ö ÃÖÖ¸üß ´ÖÓ›üôûß ŸÖê£Öê •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öß. ›üß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öß µÖÖêµÖ ŸÖß ÃÖÖêµÖ ú¹ýÖ ¯ÖÖÆãüÖ“ÖÖ¸ü •êú»ÖÖ.
ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓÖß ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öß ¾Ö ÖÖÓ¾Ö“Öß “ÖÖ¾Ö›üß, ¿ÖÖôûÖ ¾ÖÖî¸êü ×šüúÖÖê ¯ÖÖ×Æü»Öß †Ö×Ö ÖÖ¾Öú·µÖÖÓ¿Öß Ö¯¯ÖÖ êú»µÖÖ. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕÖÖ ×¿ÖÖÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö
¯Ö™ü¾ÖæÖ ×¤ü»Öê.12
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ÃÖÖ.¯ÖÏÖÖ×ŸÖú“µÖÖ 18 ´ÖÖ“ÖÔ 1939 ¾Öé¢ÖÖÖãÃÖÖ¸ü, †×Ö»Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¤ü×»ÖŸÖŸ´ÖÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü Æêü µÖêŸµÖÖ 22 ´ÖÖ“ÖÔ 1941 ¸üÖê•Öß
•ÖôûÖÖ¾Ö µÖê£Öê ¯Öæ¾ÖÔÖÖÖ¤êü¿Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.23 ´ÖÖ“ÖÔ ¸üÖê•Öß ŸµÖÖÓÖÖ ¯Öæ¾ÖÔÖÖÖ¤êü¿Ö ×›üÃ™Òüß •ú »ÖÖêú»Ö ²ÖÖê›üÖÔŸÖ±ìú ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.13
šü¸ü»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¿Ö×Ö¾ÖÖ¸ü 23 ´ÖÖ“ÖÔ 1941 ¸üÖê•Öß •ÖôûÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö úÖò™üÖ ´ÖÖìú™ü ´Öî¤üÖÖÖŸÖ ¯Öæ¾ÖÔÖÖÖ¤êü¿Ö ×•Ö»ÆüÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖÖŸÖêÖÖ»Öß ³Ö¸ü»Öß ÆüÖêŸÖß.¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ ²Ö¸üÖ“Ö ÃÖ´Öã¤üÖµÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.µÖÖ¯ÖÏÃÖÓÖß ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»µÖÖ
³ÖÖÂÖÖÖŸÖ, †Ã¯Öé¿µÖÖÓ“Öß ‹ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖ¾Öß ´ÆüÖ•Öê ŸµÖÖÓ“Öß †Ã¯Öé¿µÖŸÖÖ ÖÂ™ü ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê.•ÖôûÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö ×•Ö»ÆüÖ
»ÖÖêú»Ö ²ÖÖê›üÖÔŸÖ±ìú ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“Ö×¤ü¾Ö¿Öß ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖŸÖ †Ã¯Öé¿µÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ‘ÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖ²Ö§ü»Ö
ŸµÖÖÓ“Öê †×³ÖÖÓ¤üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê ¾Ö ¤ü¸ü¾ÖÂÖá 14 ‹×¯ÖÏ»Ö»ÖÖ †ÖÓ²Öê›üú¸ü •ÖµÖÓ ŸÖß ×Ö×´Ö¢Ö ²ÖÖê›üÖÔ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖÓÖÖ ÃÖã™üß ¤êüµÖÖ“Öê ×›üÃ™Òüßú »ÖÖêú»Ö ²ÖÖê›üÖÔÖê
šü¸ü×¾Ö»µÖÖ“Öß ‘ÖÖêÂÖÖÖ µÖÖ¯ÖÏÃÖÓÖß ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß.14
×-ÖÂ•úÂÖÔ :›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸üÖÓ“ÖÖ 1929 ŸÖê 1941 µÖÖ •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ ²ÖÖ×¾ÖÃÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ •úÖ»ÖÖÓ›üÖŸÖ ãúšü»µÖÖ ÖÖ ãúšü»µÖÖ úÖ¸üÖÖÖê •ÖôûÖÖ¾Ö
×•Ö»ÆüµÖÖ¿Öß ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÓ¯ÖÔú ¸üÖ×Æü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö µÖÖ ³Öê™üàÖÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ úÖôûÖŸÖß»Ö ¤ü×»ÖŸÖ-ˆ¯Öê×ÖŸÖÖÓ“µÖÖ “Öôû¾ÖôûßÖê Öã¯Ö ´ÖÖêšüµÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖŸ´Öú †ÓÖÖÖê •ÖŸÖß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß ×¤üÃÖŸÖê. ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖŸÖŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ¾µÖÃŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖÆüß
›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üú¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖæ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓÖÖ ¾Ö •Ö´Ö»Öê»µÖÖ ¿Öêú›üÖê ¤ü×»ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖÖÖ •µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ÃÖ´Ö•ÖæÖ ‘ÖêŸÖ,
ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü ú¸üŸÖ ÆüÖêŸÖê Æêü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÆüÖêµÖ. ˆ¯Öê×ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ‘Ö™üúÖŸÖß»Ö `»ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß` ãúšü»µÖÖ †ÓÖÖÖê úÃÖÖ »ÖÖµÖú †ÃÖÖ¾ÖÖ. µÖÖ
³Öæ×´ÖêúÖê ŸµÖÖÓÖß ›üß.•Öß.•ÖÖ¬Ö¾ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öê ³ÖÖÂÖÖ `†Ö¤ü¿ÖÔ »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß` úÃÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ µÖÖ“Öê ´ÖæÙŸÖ´ÖÓŸÖ ˆ¤üÖÆü¸üÖ †ÖÆêü. úÖµÖÔÎú´Ö
•úãšü»ÖÖÆüß †ÃÖÖê †Ö¯Ö»Öß ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ³Öæ´ÖßúÖ ›üÖò.²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓÖß ÃÖÖê›ü»Öß ÖÖÆüß. ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ÃÖãÖ...¤ãü:ÖÖ¯Öê ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö×ÆüŸÖÖ»ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö ¤êüÖÖ¸üß
ŸµÖÖÓ“Öß `²ÖÖÓ×¬Ö»Öúß` µÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖúÖ»ÖßÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖß †Öã³Ö¾Ö»µÖÖ´Öãôêû †ÖÓ²Öê›üú¸üß “Öôû¾Öôûß“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ •ÖôûÖÖ¾Ö ×•Ö»ÆüµÖÖ“Öê
´ÖÆüŸ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ¸üÖ×Æü»Ö.
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