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Abstract

9 †ÖòÖÃ™ü 1942 “Öôû¾Öôûß“Öß »ÖÖ™ü ¤êü¿Ö³Ö¸ü ¯ÖÃÖ¸ü»Öß ×ŸÖŸÖŒµÖÖ“Ö ¾ÖêÖÖÖê ŸÖß ¿ÖÖÓŸÖ —ÖÖ»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖÖŸÖÖ¸ü´Ö¬µÖê ³Öæ×´ÖÖŸÖ ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üúÖÓÖß †ÖŸÖÖ
šü¸ü¾ÖãÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê úß, •Öê»Ö ³Ö¸üµÖÖ¯ÖêÖÖ ³Öæ×´ÖÖŸÖ ¸üÖÆæüÖ ‡ÓÖÏ•Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ‘ÃÖôûÖê •úß ¯ÖôûÖê’ ú¹ýÖ ÃÖÖê›ü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸµÖÖÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖÓÖß
ÃÖÖŸÖÖ¸ü´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ ú¹ýÖ †Ö¯Ö»ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡µÖ¯ÖÖê ¸üÖ•µÖúÖ¸ü³ÖÖ¸ü ÃÖã¹ý êú»ÖÖ. ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖ »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üß»Ö, ¸üÖ•Ö´ÖŸÖß
¯ÖÖ™üß»Ö, »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ÖÖµÖú¾Ö›üß, ×¾Ö•ÖµÖÖ »ÖÖ›ü µÖÖ ÃÖÖ¸üµÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ŸÖæ±úÖÖß ÃÖêÖÖ¤ü»ÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ òú¯™üÖ¯Ö¤üß µÖ¿ÖÃ¾Öß¯ÖÖê úÖµÖÔ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›æüÖ
¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ“Öß “Öôû¾Öôû µÖ¿ÖÃ¾Öß êú»Öß.
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¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Öú :³ÖÖ¸üŸÖ ‥ú Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÃÖ¾ÖÔ³ÖÖî´Ö ¸üÖÂ™Òü ´ÆüÖæÖ 15 †ÖòÖÃ™ü 1947 ¯ÖÖÃÖæÖ „ÖÖÖ“µÖÖ ÖúÖ¿ÖÖŸÖ ¤üÖÖ×¾Ö»Öê „ÖÖ‣ú
»ÖÖÖ»Öê. ×›üÃÖë²Ö¸ü 1885 »ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖÂ™üÒßµÖ ÃÖ³Öê“Öß Ã£ÖÖ¯ÖÖÖ †ÖÖ»Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üßÆüß 1857 “µÖÖ •šüÖ¾ÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ
¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ´ÖÖÖÖÕÖß ×²ÖÎ™üß¿Ö ÃÖ¢Öê»ÖÖ ¿ÖÆü ¤êüµÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖÓ-Öß ¯ÖÏµÖŸÖ êú»ÖÖ. ¸üÖÂ™üÒßµÖ ÃÖ³Öê“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ´Ö¾ÖÖôû,
„ÖÆüÖ»Ö ¾Ö ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üß, †ÃÖÆüúÖ¸ü, ÃÖŸµÖÖÖÏÆü †Ö×Ö ÃÖ×¾ÖÖµÖ úÖµÖ¤êü³ÖÓÖ µÖÖ ´ÖÖÖÖÔÖê ¤üÖ¤üÖ³ÖÖ‡Ô ÖÖî¸üÖê„Öß, »ÖÖê •ú´ÖÖ-µÖ ×™üôûú
µÖÖÓÖß ÆüÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓÖÏÖ´Ö “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»ÖÖ µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÃÖÓÖÏÖ´ÖÖŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖÖê“Ö †Öêú „ÖÖŸÖß, ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ¯ÖÓ£ÖÖ“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖÖ. ›üÖò. †òÖß ²Öê†ÖÓ™ü, ÃÖ¸üÖê×„ÖÖß ÖÖµÖ›æü, úÃŸÖã¸ü²ÖÖ ÖÖÓ¬Öß, ¯ÖÓ›üßŸÖÖ ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô, ×³ÖúÖ„Öß úÖ´ÖÖ,
†¹ýÖÖ †ÃÖ±ú†»Öß, ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß²ÖÖ‡Ô „ÖÖê¿Öß ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Öêú ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¸üÖÂ™üÒßµÖ ¾Ö
¸üÖ„µÖÃŸÖ¸üßµÖ ×»ÖÖÖÖÖŸÖæÖ ÃÖÆü„Ö •¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖæÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß êú»Öê»µÖÖ ¸üÖ„ÖúßµÖ
“Öôû¾Öôûà“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †Ö„ÖÆüß †‟ÖÖŸÖ“Ö ¸üÖ×Æü»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ»ÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸ü“Öê ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü †¯Ö¾ÖÖ¤ü ÖÖÆüß. ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖÖ †¯ÖÏŸµÖÖ×¸üŸµÖÖ †Öêú ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÖÖë¤ü×¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü Æêü †Ö¯ÖÖ »ÖÖÖŸÖ ‧ÖêŸ Ö»Öê
¯ÖÖ×Æü„Öê.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö :ü³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖÓÖÏÖ´ÖÖŸÖß»Ö ¿Öê¾Ö™ü“Öê ¯Ö¾ÖÔ ´ÆüÖ„Öê 1942 “Öê ‘³ÖÖ¸üŸÖ ”ûÖê›üÖê’ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ. µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖÖê
³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ¸üÖ„ÖúßµÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ‥ú ¾ÖêÖôûÖ“Ö šüÃÖÖ •´Ö™ü¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ÃÖ¾ÖÔ
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³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö „ÖÖŸÖêÖê †Ö¯ÖÖ¯Ö»µÖÖ ¯Ö¸üßÖê †Öê¯Öê»Ö †ÃÖê †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ ú¹ýÖ ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ„Öß“µÖÖ ‘•ú¸üÖ Ø•ú¾ÖÖ ´Ö¸üÖ’ µÖÖ ‧ÖÖêÂÖÖê»ÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×¤ü»ÖÖ. †Öêú ¯Öã¹ýÂÖ ‧Ö¸ü-ÃÖÓÃÖÖ¸ü ÃÖÖê›üæÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ•Öß †ÖÖ»Öê. µÖÖ »ÖœüµÖÖŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê
†Öêú ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖàÆüß ÃÖÆü³ÖÖÖ ‧ÖêŸÖ»ÖÖ.
»Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üß»Ö, ¸üÖ„Ö´ÖŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö, »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ÖÖµÖú¾Ö›üß, ×¾Ö„ÖµÖÖ »ÖÖ›ü µÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖŸÖß»Ö †Öêú
ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ »ÖœüµÖÖŸÖ ¯ÖÏŸµÖÖ †¯ÖÏŸµÖÖ×¸üŸµÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‧ÖêŸÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¤ãü¤ðü ¾ÖÖÖê †Ö„ÖÆüß
µÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ ÖÖÆüß ŸµÖÖ´Öãôêû ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ŸÖß ÖÖ¾Öê µÖêµÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö „ÖÖÖ»ÖÖ
µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö“Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß. †¿ÖÖ úÖôûÖ“µÖÖ ¯Ö›ü¤üµÖÖ†Ö›ü »Ö¯Ö»Öê»µÖÖ ¿Öæ¸ü ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê †Ö×Ö úŸÖéÔ¾Ö
‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾ÆüÖ¾Öê µÖÖ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ Ö¸ü„Öê“Öê †ÖÆêü.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö :¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»µÖÖÃÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ »ÖœüµÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»Öê
µÖÖêÖ¤üÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ»ÖœüµÖÖŸÖ ±ú…ŸÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×Öú“Ö ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ÖÖÆüß ŸÖ¸ü
Öê›üµÖÖÓ¯ÖÖ›üµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ „ÖÖŸÖÖ Ã¡Öß, ¯Öã¹ýÂÖ ‡ŸµÖÖ¤üàÖß ×ÖÃ¾ÖÖ£ÖÔ¯ÖÖê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖ“ÖÖ †ÖßãÓú›üÖŸÖ •›üß ‧ÖêŸÖ»Öß.
‧Ö¸üÖ¤üÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü ŸÖãôû¿Öß¯Ö¡Ö šêü¾ÖæÖ Ã¾ÖÖŸÖ¡µÖ ¤êü¾ÖŸÖê“Öß †Ö¸üÖ¬ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ ´ÖÖ ÆüÖêŸÖê. „ÖÖŸÖß ¯ÖÖŸÖß, ¬Ö´ÖÔ, ¯ÖÓ£ÖÖÓ“ÖÖ ³Öê¤ü ²ÖÖ„Öæ»ÖÖ
šêü‣úÖ ±ú…ŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÓŸÖ¡Ö ú¸üÖê ÆüÖ ‥ú“Ö ¬µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÆüÖêŸÖÖ.
9 †ÖòÖÃ™ü 1942 “Öß “Öôû¾Öôû ¤êü¿Ö³Ö¸ü ¾ÖêÖÖÖê ¯ÖÃÖ¸ü»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯Öãœü“Öß ×¤ü¿ÖÖ ¾Ö úÖµÖÔ Ã¯ÖÂ™ü ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû Æüß
“Öôû¾Öôû ×ŸÖŸÖ…µÖÖ“Ö ¾ÖêÖÖÖê ¿ÖÖÓŸÖ †ÖÖ»Öß. ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖŸÖÖ ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ Æüß “Öôû¾Öôû £ÖÖÓ²Ö¾ÖÖµÖÖ“Öß ÖÖÆüß
†ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ³Öæ×´ÖÖŸÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕÖß šü¸ü×¾Ö»Öê. ŸµÖÖŸÖæÖ ÖÏÖ´Ö¸üÖ„µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ Ã¾Ö¿ÖÖÃÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ
ÆêüŸÖæÖê ÃÖÖŸÖÖ¸üú¸üÖÓÖß ÎúÖÓŸÖßØÃÖÆü ÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÖêŸÖéŸ¾ÖÖÖÖ»Öß ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê. µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖ †Ö¯Ö»Öê
µÖÖêÖ¤üÖÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ¾Ö úÖµÖÔ „Öê †Ö„Ö¯ÖµÖÕŸÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ †‟ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸÖê ‟ÖÖŸÖ ú¹ýÖ ¤êüµÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß-Öê
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
¯ÖÏÏÃŸÖãŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ´Öãôêû †Ö„Ö“µÖÖ ×¯Öœüß»ÖÖ, 21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö †Ö¬Öã×Öú ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ŸÖŸúÖ»ÖßÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ êú»Öê»Öê úÖµÖÔ ‟ÖÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏê´Ö, †Ö¤ü¸ü ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‣úÖ †Ö¯Ö»µÖÖ
úÖµÖÔ úŸÖãÔŸ¾ÖÖ“Öß ¤üÖÆüß ×¤ü¿ÖÖ •„ÖôûµÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ×´Öôêû»Ö µÖÖ ¥üÛÂ™üÖê ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ˆ§üßÂ™êü :1) ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖê-ÖÖÖà“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê..
2) ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖêÖÖÖà“µÖÖ ¸üÖ„ÖúßµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ëú¦üÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.
3) ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖêÖÖÖà“µÖÖ ¸üÖ„ÖúßµÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.
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4) ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸ü•úÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖêÖÖÖà“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×„Öú úÖµÖÖÔ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üÖê.
5) ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖêÖÖÖà“µÖÖ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ÎúÖÓŸÖß “Öôû¾ÖôûßŸÖß»Ö ÃÖÆü³ÖÖÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸ´Öú†³µÖÖÃÖ
•ú¸ü•Öê.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“Öß ¯Ö×¸üú»¯ÖÖÖ :1) ÃÖÖŸÖÖ¸ü“Öê ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬µÖê Ã¡Öß ÃÖêÖÖÖà“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ †±úÖ™ü †ÖÆêü.
2) ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖêÖÖÖàÖß ¸üÖ„ÖúßµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‧ÖêŸÖ»ÖÖ.
3) ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖê-ÖÖ-Öà-Öß ¤îü×¤ü¯µÖ´ÖÖÖ ¸üÖ„ÖúßµÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ -ÖÖë¤ü×¾Ö»ÖÖ.
4) ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖê-ÖÖ-Öà-Öß ÃÖÖ´ÖÖ×„Öú úÖµÖÔ †±úÖ™ü †ÖÆêü.
5) ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖê-ÖÖÓ-Öß“ÖÖ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ÎúÖÓŸÖß “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö †ÖÆêü.
¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏŸµÖÖ-†¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ•Öß Ã¡Öß ÃÖê-ÖÖ-Öß :ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü “Öôû¾ÖôûßŸÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ÆüÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸµÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ¾Ö ÎúÖÓŸÖßúÖµÖÖÔŸÖ †¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üúÖÓÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ †¿ÖÖ ¤üÖêÖ
¥üÛÂ™üúÖêÖÖŸÖæÖ ¯ÖÆüÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê. µÖÖŸÖ †Öêú „ÖÖŸÖß, ¬Ö´ÖÔ, ¯ÖÓ£ÖÖ“µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ »ÖÖÖßµÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÖßŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ²ÖÖ²Ö¸ü,
ÃÖŸµÖ³ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ‡Ô „ÖÖê¿Öß, ŸÖÖ¸üÖ´ÖŸÖß úÖ¯Ö¸êü, ‡Ó¤æü´ÖŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö, »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üß»Ö, ¿ÖÓãúŸÖ»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¸üÖÖÖÓ²Öê, ´Öã…ŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖÖšêü,
ÃÖã³Ö¦Öü²ÖÖ‡Ô ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ ‡ŸµÖÖ¤üß Ã¡ÖßµÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê »ÖœüµÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêŸµÖÖ ŸÖ¸ü ×¾Ö„ÖµÖÖ ²Ö›ìü, ‡Ó×¤ü¸üÖ²ÖÖ‡Ô ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, ÃÖÖêÖÖ²ÖÖ‡Ô
„ÖÖŸÖÖ¯Ö, ¯Ö©Ö¾ÖŸÖß ãú»ÖúÖá, ¿ÖÓãúŸÖ»ÖÖ ãú»ÖúÖá, ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß ãú»ÖúÖá, ×¾Ö„ÖµÖÖ »ÖÖ›ü, ÖÓÖæŸÖÖ‡Ô »ÖÖ›ü, ¿ÖÖ»ÖæŸÖÖ‡Ô ×´Ö¸üÖê,
»Ö´Öß ÖÖµÖú¾Ö›üß, ÃÖÖã²ÖÖ‡Ô ×Ö¾Ö›êü, ‡Ó¤æü´ÖŸÖß ¯ÖÖ™üÖú¸ü, ÖÓÖæŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üß»Ö, ¸üÖ¬ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÖêôû, ú´Ö»Ö ¿Öë›üÖê ‡ŸµÖÖ¤üß †Öêú
ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“ÖÖ •»»ÖêÖ µÖêŸÖÖê.
µÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖÖî. »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üß»Ö, ¸üÖ„Ö´ÖŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö, »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ÖÖµÖú¾Ö›üß, ×¾Ö„ÖµÖÖ »ÖÖ›ü, ‡ŸµÖÖ¤üß Ã¡ÖßµÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖúÖ ×Ö³ÖÖ¾ÖŸÖÖÓÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖÖ »ÖœüµÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ †Öêú
´ÖÖê×Æü´ÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖŸÖ: „ÖÖŸÖßÖê Æü„Ö¸ü ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖ ŸÖ¸ü †¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ³Öæ×´ÖÖŸÖÖÓÖÖ (Ã¡Öß-¯Öã¸üÂÖÖÓ-ÖÖ)
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“Öß ´Ö¤üŸÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖ.
¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖêÖÖÖà“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ëú¦ü :ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖÖ´ÖÖ„Ö ¯Ö¸üßÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»µÖÖÃÖ †Ö¯ÖÖÖÃÖ »ÖÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ×¾ÖÀ¾Ö ‘ “Öæ»Ö †Ö×Ö
´Öæ»Ö’ ‡ŸÖêú“Ö ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ´ÖÖ×„Öú ²ÖÓ¬ÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü µÖê‣úÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖê Æüß
•úÖîŸÖæúÖÃ¯Ö¤ü ²ÖÖ²Ö ÆüÖêŸÖß.
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µÖÖ úÖôûÖŸÖ µÖê¸ü¾Ö›üÖ „Öê»Ö Æêü Ö¸êü ¸üÖ„ÖúßµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ëú¦ü ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ´Æü™ü»µÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß. †¹ýÖÖ
†ÃÖ±ú†»Öß, ¯ÖÏê´ÖÖÓú™•úü, ¯ÖæÙÖ´ÖÖ ²ÖòÖ„Öß, •ÂÖÖ ´ÖêÆüŸÖÖ, ´Ö×Ö²ÖêÖ ¯Ö™êü»Ö ÆüµÖÖ ÃÖÖôûµÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü •úÖ´Ö •ú¸ü•ÖÖ·µÖÖ
ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ ¸üÖ„ÖúßµÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß ÆüÖêŸÖß“Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üß»Ö, ¸üÖ„Ö´ÖŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö, »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ÖÖµÖú¾Ö›üß µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ-ÖÖ
úÖêÖŸÖßÆüß ¸üÖ„ÖúßµÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß Ö¾ÆüŸÖß ŸÖ¸üß ÃÖã¬¤üÖ µÖÖ ²ÖÖµÖúÖÓÖß ‡ÓÖÏ„Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ÆüÖ¤ü¸ü¾ÖæÖ ÃÖÖê›ü»Öê.
†ÖòÖÃ™ü 1942 “µÖÖ “Öôû¾ÖôûßŸÖ »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖß †Ó´ÖôûÖê¸ü´Ö¬µÖê ´ÖÖ¿ÖÔ»Ö »ÖÖò ŸÖÖê›ü»ÖÖ. ŸÖ¸ü ¸üÖ„Ö´ÖŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖß
úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü ´Ö¬µÖê ´ÖÖ¿ÖÔ»Ö »ÖÖò ŸÖÖê›ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖÖ ×¿ÖÖÖ ÆüÖê‣úÖ ŸµÖÖ µÖê¸ü¾Ö›üÖ „Öê»Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÖêÆü“Ö»µÖÖ. ŸÖê¾ÆüÖ •¯Ö¸üÖê…ŸÖ ³Ö×ÖÖß
ÃÖ¾ÖÔ µÖê¸ü¾Ö›üÖ „Öê»Ö´Ö¬µÖê ¸üÖ„Öîú¤üß ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. †£ÖÖÔŸÖ“Ö ÆüµÖÖ Ö¾Ö×¿ÖµÖÖ »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô †Ö×Ö ¸üÖ„Ö´ÖŸÖß ¯ÖÖ™ü ß»Ö µÖÖÓ-ÖÖ µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖ„Öîú¤üß ³Ö×ÖÖà“Öê ÃÖÆü“ÖÖµÖÔ »ÖÖ³Ö»Öê.
ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üúÖÓÖÖ ³Öê™üÖ¾ÖµÖÖÃÖ µÖêÖÖ¸êü »ÖÖêú ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü „Ö¾Öôûß»Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ‡Ó£Ö²ÖæŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû
¸üÖÂ™üÒßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ‧Ö›üÖ´ÖÖê›üß ÃÖ´Ö„ÖŸÖ †ÃÖŸÖ. µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ‡ŸÖ¸ü îú¤üµÖÖÓ“Öß ²ÖÖîÛ¬¤üêú ‧ÖêŸÖ †ÃÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¸üÖ Â™üÒßµÖ ¾Ö
¸üÖ„µÖÃŸÖ¸üßµÖ ¸üÖ„Öîú¤üµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ×®Ö¬µÖÖŸÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ¯ÖÏ×¿Ö×ÖŸÖ ÆüÖê‣ú »ÖÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¸üÖ„ÖúßµÖ “Öôû¾ÖôûßÃÖÖšüß ›üÖ êôûÃÖ
¾Öé¢Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÖÖ»Öß. „ÖÖæúÖÆüß µÖê¸ü¾Ö›üÖ „Öê»Ö ´ÆüÖ„Öê ¸üÖ„ÖúßµÖ úÖµÖÖÔ“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ëú¦ü ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ´ÆüÖµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ ÖÖÆüß.
¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖêÖÖÓÖß“Öê ¸üÖ•ÖúßµÖ úÖµÖÔ :¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖÖ úÖêÖŸÖßÆüß ¸üÖ„ÖúßµÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß Ö¾ÆüŸÖß. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¡ÖµÖÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. »Öß»ÖÖŸÖÖ‡ÕÖß ŸÖ¸ü ¯Ö×ŸÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÃÖ¸üß ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×±ú¸ü»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÃÖ¸ü“µÖÖ ãú™ãÓü×²ÖµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ¾ÖÖôûßŸÖ ™üÖú»Öê
ÆüÖêŸÖê. ŸÖ¸üß ÃÖã¬¤üÖ Ö¾Ö·µÖÖ“µÖÖ ÃÖÆüúÖµÖÖÔÃÖÖšüß ÖÚÃÖÖ“Öê ¯ÖÏÛ¿ÖÖÖ ‧Öê‣úÖ †Ó´ÖôûÖê¸ü´Ö¬µÖê ÃÖã³ÖÖÂÖ “ÖÖîúÖŸÖ Æêü ¤üÖ´¯ÖŸµÖ †Ö¯Ö»ÖÖ
¤ü¾ÖÖ•ÖÖ-ÖÖ £ÖÖ™üŸÖÖŸÖ. †Ö×Ö 1942 “µÖÖ ¸üÖÂ™üÒßµÖ »ÖœüµÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ: •¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ³Öæ×´ÖÖŸÖ ÆüÖê‣úÖ ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖ
¯ÖÖêÆü“ÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê †Ó´ÖôûÖê¸ü´Ö¬µÖê ´ÖÖ¿ÖÔ»Ö »ÖÖò ŸÖÖê›üŸÖÖŸÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß •úÖµÖÖÔ»ÖµÖê
„ÖÖôûŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ›êü ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ×¿ÖÖÖ ÆüÖê‣úÖ ŸµÖÖ ¬Öãôêû, šüÖÖê ú¸üßŸÖ µÖê¸ü¾Ö›üÖ „Öê»Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÖêÆü“ÖŸÖÖŸÖ. ¾Ö ŸÖê£ÖæÖ
ÃÖÖŸÖÖ¸üú¸üÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖßÖê „Öê»Ö´Ö¬ÖæÖ ±ú¸üÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ÃÖ¸üôû ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö ÆüÖê‣úÖ ŸÖæ±úÖÖ ÃÖêÖê“µÖÖ ÃÖêÖÖ¯ÖŸÖß ´ÆüÖæÖ
×¾Ö¸üÖ„Ö´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
¸üÖ„Ö´ÖŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖßÆüß úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü “ÖÖîúÖŸÖ ´ÖÖ¿ÖÔ»Ö »ÖÖò ŸÖÖê›æüÖ µÖê¸ü¾Ö›üÖ „Öê»Ö´Ö¬µÖê Æü„Ö¸ü †ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ÃÖÆüÖ
´Ö×ÆüµÖÖŸÖ“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖã™üúÖ

†ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ ¯ÖãÆüÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ úÖµÖÖÔŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖß †ÖÖ»µÖÖ †Ö×Ö ÖÖÖÖÖ£Ö

†ÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¬Öãôêû Ö×„ÖÖÖ »Öæ™üßÃÖÖšüß ÃÖÖŸÖÖ·µÖÖÆæüÖ ÖÖ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖÖêÆü“Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÖÖÖÔŸÖß»Ö †›ü“ÖÖß »ÖÖÖŸÖ ‧ÖêŸÖÖ
ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ »Öæ™üßŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‧üÖê‣ú ×¤ü»ÖÖ -ÖÖÆüß.
»Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üß»Ö †Ö×Ö ¸üÖ„Ö´ÖŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö ÆüµÖÖ ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸üÖŸÖß»Ö ŸÖæ±úÖÖß ÃÖêÖÖÖß“µÖÖ òú¯™üÖ ÆüÖê ŸµÖÖ.
Ã¡Öß ŸÖæ±úÖÖß ÃÖêÖê»ÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¤êüÖê, ŸµÖÖÓ“Öß ²ÖÖîÛ¬¤üêú ‧ÖêÖê, ¯ÖÏŸµÖÖ ´ÖÖê×Æü´Öê¾Ö¸ ŸµÖÖü ÃÖÖê²ÖŸÖ †ÃÖŸÖ.
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ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ÎúÖÓŸÖß¤ü»ÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖ: »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üß»Ö, ¸üÖ„Ö´ÖŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö, »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ÖÖµÖú¾Ö›üß, ×¾Ö„ÖµÖÖ »ÖÖ›ü úÖµÖÔ¸üŸÖ
ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖÖê×Æü´ÖÖ †ÖÖÖê †Ö×Ö ±ú¢Öê ú¸üµÖÖ“Öß „Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ŸµÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß¯ÖÖê ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖ. ¯Öã¹ýÂÖÖÓ¯ÖÏ´ÖÖ•Öê •ÖÖÓ¤üµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¤æü•ú
‧Öê‣úÖ ´ÖÖê×Æü´ÖÖ ±ú¢Öê ú¸üµÖÖŸÖ ŸµÖÖ ÖêÆü´Öß †ÖÏêÃÖ¸ü †ÃÖŸÖ.
¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖêÖÖÖà“Öê ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú úÖµÖÔ :¸üÖ„ÖúßµÖ úÖ´ÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü“Ö ÃÖÖ´ÖÖ×„Öú úÖµÖÖÔŸÖÆüß ŸµÖÖ ÖêÆü´Öß“Ö †ÖÏêÃÖ¸ü †ÃÖŸÖ. ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖ ŸµÖÖ úÖôûÖŸÖ †Öêú
¾ÖÖ‡Ô™ü ¹ýœüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÆüÖêŸµÖÖ ŸµÖÖ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖÖÓÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ ․úÖ úÖœæüÖ ÃÖÖ ÃÖÖ„Ö¸üÖ ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÖŸÖ †ÃÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê úÖµÖ´Ö“Öê ×¤ü¾ÖÖôêû ×Ö‧ÖŸÖ †ÃÖê.
ÃÖŸµÖ¿ÖÖê¬Öú ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ „ÖÖê¯ÖÖÃÖÖÖ·µÖÖ µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓÖß ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖ ÖÖÓ¬Öß»ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖ ¹ýœü êú»Öß ŸµÖÖ´Öãôêû
»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖß ²Ö›êü„ÖÖ¾Ö ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ․úÖ úÖœüµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ ²ÖÓ¤ü †ÖÖ»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ¾ÖúÖ¸ü¿ÖÖÆüß»ÖÖÆüß ¯ÖÖ²ÖÓ¤ü ²ÖÃÖ»ÖÖ.
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖ-µÖÖÓ-Öß ²Ö›êü„ÖÖ¾Ö ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ú„ÖÔ úÖœüÖê Øú¾ÖÖ ¿ÖêŸÖß ×¾ÖúÖê, ÖÆüÖÖ šêü¾ÖÖê ÆüÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ²ÖÓ¤ü †ÖÖ»ÖÖ.
„ÖãµÖÖ “ÖÖ»Öß×¸üŸÖà´Öãôêû †Öêú »ÖÖ †ÖÖ»Öê»µÖÖ ´Öã»Öà“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß „Ö´Ö»Öê ÖÖÆüß úß, ŸµÖÖ ´ÖÖÆêü¸üß ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖÓ“Öê Ö¾Ö¸êü ¾µÖÃÖÖß ²ÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ú¬Öß ú¬Öß Ã¡ÖßµÖÖÃÖã¬¤üÖ ¾ÖÖÆü¾ÖŸÖ „ÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ¤üÖêÆüß ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ ÖÖ¿Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖê. †¿ÖÖ
¯ÖÏÃÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ: ¯ÖãœüÖúÖ¸ü ‧Öê‣úÖ Ö¾Ö¸üÖ ²ÖÖµÖúÖê“Öß ÃÖ´Ö„ÖæŸÖ úÖœæüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÓÃÖÖ¸ü ÃÖãÖÖ“Öê êú»Öê. †Öêú ãú™ã Óü²ÖÖ“Öê ¯Öã-Ö¾ÖÔÃÖ-Ö
µÖÖÓÖß êú»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü»ÖÖ ¤ãü¾ÖÖ ×´ÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖÖ.
³Öæ×´ÖÖŸÖ ÃÖÖŸÖÖ¸üú¸üÖÓ“Öß ãú™ãÓü²Öê ¾ÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖê›ü»Öß „ÖÖÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ“ÖßÆüß Ö²Ö¤üÖ¸üß µÖÖ ÃÖêÖÖÓÖßÖß ‧ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
úŸÖÖÔ ¯Öã¹ýÂÖ ‧Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“ÖÖ •¤ü¸ü×Ö¾ÖÖÔÆü, †›üß†›ü“ÖÖß „ÖÖŸÖßÖê ÃÖÖê›ü×¾ÖµÖÖ“Öê úÖµÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ
Ã¡Öß ÃÖêÖÖÖß †Ö¤üß ×²ÖÖ×¤ü…úŸÖ¯ÖÖê ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖêÖÖÖà“Öß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ÎúÖÓŸÖß “Öôû¾Öôû :¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖêÖÖÖß ¸üÖ„Ö´ÖŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö, ÃÖÖî. »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üß»Ö, »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ÖÖµÖú¾Ö›üß µÖÖ ãÓú›ü»Ö
ÖÏã¯ÖÃÖÖê²ÖŸÖ úÖ´Ö ú¸üßŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß„Öß“Öê ÖêŸÖéŸ¾Ö ´ÖÖµÖ ú¸üÖÖ¸êü Æêü ÃÖêÖÖÖß †Ö†ÖÖ¤ü ØÆü¤ü ÃÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖÆüß ŸÖ¸üß
¾Öê•Öôêû ú¹ýÖ ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖ“Öß ×„Ö§ü ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö •ŸÃÖÖÆü †Ö×Ö ÃÖÓ‧Ö™üÖ ›üÖêôêû ×¤ü¯Ö¾ÖæÖ ™üÖúÖÖ¸êü †Ö×•Ö ´Ö-Ö
³ÖÖ¸üÖ¾ÖæÖ ÃÖÖê›üÖÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖÖ.
úÖÆüß ŸÖ¸üß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ú¹ýÖ ¤üÖÖ¾ÖµÖÖú›êü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ú»Ö ÆüÖêŸÖÖ. ¸üÖ„Ö´ÖŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê ‥êŸÖ¾Ö›êü µÖê£Öß»Ö ‧Ö¸ü
ÎúÖÓŸÖßúÖ¸üúÖÓ“Öê ëú¦ü ²ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ‥êŸÖ¾Ö›êü µÖê£Öê“Ö úÖµÖÔÎú´ÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê„ÖÖ †Ö×Ö ×ÖµÖÖê„ÖÖ ÆüÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. 24 „Öã»Öî 1945 »ÖÖ
×±úŸÖæ¸üß´Öãôêû ÖÖÖÖÖ£Ö ÖÖµÖú¾Ö›üß µÖê£Öê“Ö ¯ÖÖê×»ÖÃÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖß »ÖÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã »Ö¾Öú¸ü“Ö ´ÆüÖ„Öê 10 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 1945 »ÖÖ
ŸµÖÖÖß Ø³ÖŸÖß„Ö¾Öôû ×¯Ö¸ò×´Ö›ü ú¹ýÖ ŸµÖÖÓÖß ¯Ö»ÖÖµÖÖ êú»Öê.
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ÖÖÖÖÖ£Ö †ÖÖÖ „Öê»Ö´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¬Öãôêû Ö×„ÖÖÖ »Öã™üßŸÖß»Ö ¯ÖîÃÖÖ †“µÖãŸÖ¸üÖ¾Ö ¯Ö™ü¾Ö¬ÖÔÖ µÖÖÓÖß ÎúÖÓŸÖßúÖµÖÖÔÃÖÖšüß
´ÖÖ×ÖŸÖ»ÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ„Ö´ÖŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓÖß ŸÖÖê ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß. Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÖ´ÖÖ×„Öú †Ö×Ö ¸üÖ„ÖúßµÖ ×¾Ö¬ÖÖµÖú úÖµÖÖÔÃÖÖšüß ŸµÖÖ“ÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ. †Ö×Ö ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ÎúÖŸÖß “Öôû¾Öôû Æüß µÖ¿ÖÃ¾Öß êú»Öß.
×-ÖÂ•úÂÖÔ :1) ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬µÖê ¸üÖ„Ö´ÖŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö, »Öß»ÖÖŸÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üß»Ö, »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ÖÖµÖú¾Ö›üß, ×¾Ö„ÖµÖÖ »ÖÖ›ü µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ
†Öêú Ã¡Öß ÃÖêÖÖÖà“Öß ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ³Öæ×´ÖúÖ ²Ö„ÖÖ¾ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ šüÃÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖ •´Ö™ü¾Ö»ÖÖ.
2) ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ÆüÖêÖÖ·µÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö †ÃÖæÖ ŸµÖÖÓÖÖ úÖêÖŸÖßÆüß ¸üÖ„ÖúßµÖ
¯ÖÖÀ¾Ö³Öã´Öß Ö¾ÆüŸÖß. ŸÖ¸üß ÃÖã¬¤üÖ ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ„ÖúßµÖ ¬Ö›êü †ÖŸ´ÖÃÖÖŸÖ êú»Öê. µÖê¸ü¾Ö›üÖ „Öê»Ö´Ö¬µÖê ¸üÖÂ™üÒßµÖ †Ö×Ö
¸üÖ„µÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ¸üÖ„Öîú¤üß¿Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †Ö»ÖÖ. ÃÖÖÆü“ÖµÖÔ »ÖÖ³Ö»Öê. ŸÖê£Öê“Ö ŸµÖÖÓÖß ¸üÖ„ÖúßµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ
‧ÖêŸÖ»Öê. µÖê¸ü¾Ö›üÖ „Öê»Ö Æêü“Ö ¸üÖ„ÖúßµÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖÖ“Öê ëú¦ü ²ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
3) ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖêÖÖÓÖßÖß ´ÖÖ¿ÖÔ»Ö »ÖÖò ŸÖÖê›üÖê, ¬Öãôêû Ö×„ÖÖÖ »Öæ™üßŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ×¤ü»ÖÖ. †Ö×Ö
ÖÏÖ´Ö¸üÖ„µÖÖŸÖ µÖÖµÖ¤üÖÖ ú¸üŸÖÖÓÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ²ÖÓ¤ãüúÖ ÖÖÓ¤üµÖÖ¾Ö¸ü ‧Öê‣úÖ •¯ÖÛÃ£ÖŸÖß ÖÖë¤ü×¾Ö»Öß. ¯ÖÏŸµÖÖ ´ÖÖê×Æü´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
‧ÖêŸÖ»ÖÖ.
4) µÖÖ Ã¡Öß ÃÖêÖÖÖàÖß ÃÖÖ´ÖÖ×„Öú ¹ýœüß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÖÖ ±úÖ™üÖ ¤êü‣úÖ ÖÖÓ¬Öß»ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß ÃÖã¹ý êú»Öß, ´ÖãÓ»Öà“Öê ÃÖÓÃÖÖ¸ü ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê
†Öêú ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê ¯ÖãÖ¾ÖÔÃÖÖ êú»Öê ³Öæ×´ÖÖŸÖ úÖµÖÔúŸµÖÖÕ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖ“Öß „Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ‧ÖêŸÖ»Öß.
5) ÃÖÖŸÖÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö Ã¡Öß ÃÖêÖÖÖß ¯Öã¹ýÂÖÖÓ¯ÖêÖÖ ŸÖÃÖæ³Ö¸üÆüß ´ÖÖÖê Ö¾ÆüŸµÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ´ÖÖê×Æü´ÖÖ ŸµÖÖÓÖß ±ú¢Öê êú»µÖÖ.
ÃÖ¿ÖÃ¡Ö “Öôû¾Öôû •³ÖÖ¹ýÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖ¸üúÖ¸ü“ÖÖ úÖ¸ü³ÖÖ¸ü ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öôêû¯ÖµÖÕŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †Ö×Ö ÃÖã¸üôûßŸÖ¯ÖÖê ÃÖã¹ý
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