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 Òçl³çíkçÀ J³çkçwlççÇ®çç pççÇJçvç pçiçC³çç®çç nílçÓ JçíiçJçíiçUç Dçmçlççí. Òçl³çíkçÀç®çí çÆJç®ççj JçíiçJçíiçUí Dçmçlççlç. kçÀOççÇ mçcççíj mçbOççÇ ®ççuçÓvç ³çílçí 
HçCç DççHçCç l³çç Òçmçbiççuçç mççcççíjçÇ pçç³çuçç lç³ççj vçmçlççí. lçj kçÀOççÇ kçÀUlç vçkçÀUlç DççHçu³ççuçç mçbOççÇ®ç mççcççíjçÇ pçç³çuçç Yççiç Hçç[lçí DçççÆCç 
O³ççvççÇ cçvççÇ vçmçlççvçç DççHçu³ççuçç çÆcçUlçb SkçÀ çÆvçKçU mçcççOççvç....!  
 Pççuç Dçmçb,uçivç Pççu³ççJçj cççÇ cçábyçF&uçç Dççuçí. cçáuçb oáHççj®ççÇ MççUílç pççlç Dçmçlçb l³ççcçáUí cççÇ lçMççÇ oáHççjçÇ çÆvçJççblç Dçmçç³ç®ççÇ. 
l³ççcçáUí pçíJnç cççP³çç YççpççÇJççuççÇvçí cçuçç çÆlç®³çç jçcç-M³ççcç Ô³çç pçáÈ³çç cçáuççb®ççÇ oáHççjçÇ çÆMçkçÀJçCççÇ I³ççuç kçÀç Dçmçb çÆJç®ççjuç Dçmçlçç cççÇ uçiçí®ç 
l³ççb®ççÇ çÆMçkçÀJçCççÇ I³çç³çuçç lç³ççj Pççuçí. kçÀçjCç uçnçvçHçCççHççmçÓvç cççÇ cççP³çç DççF&-Jç[çÇuççbvçç kçáÀþu³çç vççlçíJççF&kçÀçuçç,çÆcç$ç-cçÌ$ççÇCççÇuçç Jçç 
Mçípççj-Hççpççj®³çç uççíkçÀçbvçç l³çç®³çç Dç[çÇDç[®çCççÇlç cççiç&oMç&vç,cçolç kçÀjlç Dççu³çç®çb yçIçlç cççíþçÇ Pççuçí³ç DçççÆCç cççP³çç vçkçÀUlç l³ççb®çç lççí 
içáCç cççP³ççlç Glçjuçç³ç. cççP³ççkçÀ[Óvç Mçkçw³ç nçíF&uç çÆlçlçkçÀçÇ kçáÀCççuçç cçolç kçÀjç³çuçç cççÇ vçíncççÇ®ç lç³ççj Dçmçlçí. `SkçÀcçíkçÀçb mççÔ³ç kçÀª DçJçIçí 
Oç© mçáHçbLç' ní cççP³çç DççJç[çÇ®çb mçáYçç<ççÇlç Dççní. lçmçb lçj cçuçç SKççÐçç mçbmLçílç Jçç NGO cçO³çí pççTvç kçÀçcç kçÀjC³çç®ççÇ KçÓHç F®sç nçílççÇ. 
DçççÆCç cçábyçF&lç DçvçíkçÀ mçíJççYççJççÇ mçbmLççnçÇ Dççnílç. HçCç cççP³ççkçÀ[í lçMççÇ mçcççpçmçíJçí®ççÇ kçÀçnçÇ çÆ[ûççÇ vçJnlççÇ Jçç yççníj pççTvç kçÀçcç kçÀjç³çuçç 
lçíJç{ç JçíUnçÇ vçJnlçç. l³ççcçáUí cçuçç Içjyçmçu³çç kçÀçíCçç®³çç lçjçÇ GHç³ççíiççÇ Hç[lçç ³çílç³ç Ô³çç Dççvçboçvçí DçççÆCç l³çç YççpççÇJççuççÇ®ççÇ cçáuçb lççÇ 
YççpççÇJççuççÇ oáHççj®ççÇ IçjçÇ vçmçlççbvçç FkçÀ[í çÆlçkçÀ[í YçìkçÀC³çç SíJçpççÇ cççP³ççkçÀ[í çÆMçkçÀçJççÇ nçÇ çÆlç®ççÇ kçÀUkçÀU,F®sç  yçIçÓvç çÆlç®³çç cçáuççb®ççÇ 
çÆMçkçÀJçCççÇ I³çç³çuçç cççÇ nçíkçÀçj çÆouçç.  cççPçç oáHççj®çç JçíU mçlkçÀçjCççÇ uççiçCççj Dçmçu³ççkçÀçjCçí cççÇ DçLçç&lç l³ççb®³ççkçÀ[Óvç kçÀçnçÇ SkçÀ HçÀçÇ vç 
Içílçç çÆMçkçÀJçç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ.  HçCç cççPçç lççí Dççvçbo oçívç cççÆnvçí®ç çÆìkçÀuçç. kçÀçjCç jçcç-Mççcçvçí KçíUC³çç®³çç vççoçcçáUí çÆMçkçÀJçCççÇ mççí[uççÇ 
nçílççÇ. cçç$ç Dççlçç cççP³ççkçÀ[í jçcç-M³ççcç SíJçpççÇ l³ççb®ççÇ cççíþçÇ yççÆnCç cççÆvç<çç  DçY³ççmççlççÇuç Dç[uçb vç[uçb çÆJç®ççjç³çuçç ³çíJçÓ uççiçuççÇ. çÆlçuçç 
Hçç®ç-mçnç Jç<ç& cççÇ DçY³ççmççlç cçolç kçíÀuççÇ. 
 HççÆjçqmLçlççÇ®ççÇ pçççÆCçJç DçmçuçíuççÇ cççÆvç<çç pççÇÎçÇvçí B.P.ed  PççuççÇ. lççÇ SkçÀç MççUílç çÆMçkçÀJçlç nçílççÇ çÆMçJçç³ç Gjuçíu³çç JçíUílç SkçÀí 
çÆþkçÀçCççÇ çÆMçkçÀJçCççÇ®çí Jçiç&nçÇ Içílç nçílççÇ. çÆlç®³çç cçínvçlççÇ®çb,çÆpçÎçÇ®çb kçÀçÌlçákçÀ kçÀjçJçb lçíJç{b Lççí[b®ç Dççní. cçç$ç çÆlç®çb uçivç þjuçb çÆlçuçç uçivççcçáUí 
cçábyçF& mççí[Óvç HçáC³ççuçç pççJçb uççiçCççj nçílçb l³ççcçáUí çÆlçuçç çÆlç®³çç pççiçíJçj çÆMçkçÀJçC³ççmççþçÇ kçÀçíCççÇ oámçjçÇ çÆì®çj vç çÆcçUçu³ççvçí çÆlçvçí cçuçç 
çÆlç®³çç çÆMçkçÀJçCççÇ®³çç Jçiçç&Jçj çÆMçkçÀJçç³çuçç pççC³çç®çç Dççûçn kçíÀuçç.  
 çÆlç®ççÇ JçíU çÆvçYççJçÓvç vçíC³ççmççþçÇ cççÇ çÆJç®ççj kçíÀuçç çÆlçuçç oámçjçÇ çÆì®çj çÆcçUçí Hç³ç&blç DççHçCç çÆlçkçÀ[í çÆMçkçÀJçÓ ³çç. Giçç®ç cçáuççb®ç 
vçákçÀmççvç vçkçÀçí.çÆMçJçç³ç çÆMçkçÀJçCççÇ DççþJç[îççlçÓvç lççÇvç çÆoJçmç SkçÀ-SkçÀ lççmç Dççní.IçjçHççmçÓvç pçJçU Dççní,çÆMçkçÀJçC³çç®çç Lççí[çHçÀçj DçvçáYçJçnçÇ 
DççHçu³çç iççþçÇ Dççní. SkçÀoç pççTvç yçIçç³çuçç njkçÀlç vççnçÇ. cçiç Hçá{®çb Hçá{í yçIçÓ. l³çç ÒçcççCçí çÆlçvçí mççbçÆiçlçuçíu³çç HçÊ³ççJçj cççÇ içíuçí DçççÆCç cçiç 
cçuçç mçcçpçuçí kçÀçÇ Ô³çç kçÀçnçÇ Òçç³çJníì ìîçáMçvmç vççnçÇ lçj (vçJçpççÇlç kçÀc³çáçÆvçìçÇ níuLç mçíbìj yççbêç Jçímì Ô³çç)SkçÀç   NGO MççÇ mçbuçivç 
Dçmçuçíu³çç SkçÀç (Dç@v[çÆj³çvç) mççíMçuç mçJnçÇ&mç mçíbìjvçí yççbêç lçí mççblçç¬çáÀPç HççÆjmçjçlççÇuç BMC ®³çç cçáuççbmççþçÇ mçá© kçíÀuçíuçb ní SkçÀ 
%ççvçoçvçç®çb HççÆJç$ç kçÀç³ç& nçí³ç.. cçiç kçÀç³ç DççHçuççÇ SKççÐçç NGO yçjçíyçj kçÀçcç kçÀjC³çç®ççÇ F®sç mçnpç HçÓCç& nçílçí³ç DçççÆCç KçjçíKçj®ç kçáÀCçç 
içjpçÓ cçáuççbvçç DççHçuççÇ cçolç nçílçí³ç Ô³çç YççJçvçívçí cççÇ çÆMçkçÀJçCççÇ IçíC³ççmç nçíkçÀçj çÆouçç DçççÆCç çÆlçLçu³çç kçÀçí-Dçç@çÆ[&vçj FJnç@vç çÆì®çjçbvççÇnçÇ cçuçç 
çÆMçkçÀJçC³ççmç ûççÇvç çÆmçivçuç çÆouçç. DçççÆCç cççÇ l³çç mççíMçuç mçJnçÇ&mç mçíbìj yçjçíyçj kçÀçcç kçÀª uççiçuçí. l³çç mçbmLçílç cçáuççb®³çç çÆMç#çCççyçjçíyçj®ç 
l³ççb®³çç Òçkç=ÀlççÇ®ççÇnçÇ kçÀçUpççÇ Içílççlç. cçáuçb MççUç mçáìu³ççJçj uçiçí®ç®ç çÆMçkçÀJçCççÇuçç ³çílççlç cnCçÓvç l³ççbvçç KççT oílççlç,çqJnìçcççÇvmç®³çç iççíÈ³çç 
oílççlç. l³ççb®ç çÆvç³ççÆcçlç cçíçÆ[kçÀuç ®çíkçÀDçHç nçílçb. ní mçiçU yçIçÓvç cçuçç KçÓHç®ç mçcççOççvç çÆcçUlçb. cççÇnçÇ cççP³çç HçjçÇvçí cçáuççbvçç çÆMçkçÀJçlçç 
çÆMçkçÀJçlçç l³ççbvçç l³çç l³çç çÆJç<ç³ççbJçj®ççÇ DçJççblçj cççÆnlççÇ oíC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjlçí. l³ççbvçç Jçç®çC³çç®ççÇ DççJç[ çÆvçcçç&Cç JnçJççÇ cnCçÓvç l³ççbvçç cççP³çç 
cçáuççb®ççÇ uçnçvçHçCççÇ®ççÇ iççíäçÇ®ççÇ HçámlçkçÀ oílçí. lççÇ cçáuçbnçÇ cççPçç ³ççíi³ç lççí Dççoj kçÀjlççlç. DçççÆCç cççÇ mççbçÆiçlçuçíuçí Dççlcçmççlç kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç 
kçÀjlççlç. çÆlçkçÀ[®³çç kçÀçnçÇ çÆì®çj ní l³çç®ç mçbmLçílç çÆMçkçÀuçíuçí DçmçÓvç çÆMçkçÀlçç çÆMçkçÀlçç Jçç vççíkçÀjçÇ kçÀjlççbvççnçÇ DççJç&pçÓvç JçíU kçÀç{Óvç çÆlçkçÀ[í 
çÆMçkçÀJçC³ççmççþçÇ ³çílççlç l³çç®çb cçuçç KçÓHç kçÀçÌlçákçÀ Jççìlçb. Ô³çç NGO ®ççÇ kçÀçcçb kçÀçí-Dçç@çÆ[&vçj DççMçç®³çç cçínvçlççÇcçáUí  DçççÆCç çÆmçmìj kçáÀmçÓcç 
®³çç oíKçjíKççÇ cçáUí çÆMçmlççÇlç ®ççuçuçíuççÇ Dççnílç.  
 ní mçiçUb DçvçáYçJçlççbvçç uç#ççlç ³çílçb kçÀçÇ DççHçu³çç vççJçç®çç DçLç& `pççÇJçvççlççÇuç DçbOç:kçÀçj oáj kçÀjCççjçÇ' Dçmçç Dççní. l³ççcçáUí DççHçu³çç 
vççJççuçç pççiçç³ç®çç nç cççPçç SkçÀ sçíìçmçç Òç³çlvç Dççní. KçjçíKçj, mçcççíj®³çç J³çkçwlççÇ®³çç ®çínN³ççJçjçÇuç HçáÀuçuçíuçb nçm³ç cççP³çç pçiçC³çç®çb 
ìç@çÆvçkçÀ Dççní,nílçÓ Dççní,DçççÆCç cççP³çç pççÇJçvçç®ççÇ mççLç&kçÀlçç nçÇ!  lçácnçÇ kçÀOççÇ çÆJç®ççj kçíÀuçç³ç lçácç®³çç pççÇJçvçç®ççÇ mççLç&kçÀlçç kçÀMççlç Dççní lçí? 
kçÀOççÇ kçíÀuçç³ç Òç³çlvç kçáÀCçç®³çç pççÇJçvççlç Dççvçbo HçmçjJçC³çç®çç? kçÀOççÇ pççiçlççí kçÀç DççHçCç DççHçu³çç vççJççuçç? yçIçç çÆJç®ççj kçÀjç....... 
 

 


