
ಆ�� �ಾ���� �ೌಂ�ೕಶ� ನ ಸೃಜ�ಾತ�ಕ ಕ��ಾ ಪ��ೕ�ಾಲಯದ��
ಮಕ���ಂ�� �ೕರ�ಾ� �ಲಸ �ಾಡುವ ಶ��ಯುತ�ಾದ ಸುಗಮ�ಾರರನು�
�ೂಂ�ದು� ಸುಗಮ�ಾರರು ಮಕ�ಳನು� �ೂಡ���ೂಂಡು 21�ೕ ಶತ�ಾನದ
ಕ��ಾ ಮತು� �ೕವನ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಕ� ಆ�ಾ�ತ�ಾ� ಅ�ವೃ�� �ಾಡಲು
ಸಹಕ�ಸು�ಾ��. ಮ��ಯರು ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯಗ�ಂದ ಬಂ�ರುವ�ದ�ಂದ
ಮಕ�ಳನು� �ೂಡ���ೂಳ��ವ�� ���ನ ಪ��ೕಜನ�ಾ��ಾ��. ಮಕ��� �ೕ�
ಸ��ಸುವ ನಮ� ಪ��ಾಣದ��, �ಾವ� �ರಂತರ�ಾ� ಕ�ಯಲು ಮತು� ತಮ�ನು�
�ಾವ� ಅ�ವೃ��ಪ���ೂಳ�ಲು ಮತು� ಶ��ಯುತ ��ಣ ಅ�ಾ�ಸ�ಾರ�ಾಗಲು
�ಾಗೂ ಅವರ ಸ�ಂತ ಸಮು�ಾಯಗಳ�� ಬದ�ಾವ�ಗಳನು� ತರಲು ಅವರನು�
ಸಶಕ�ರ�ಾ��ಸಲು ನಮ� ಮ��ಾ ಸುಗಮ�ಾರರ ಅಗತ��ಗಳನು� ಗುರು�ಸು��ೕ�
ಮತು� ಪ��ೖಸು��ೕ�. ಕ�ಾ �ನುಗು�ನ ಈ ಆವೃ��ಯು ನಮ� ಸುಗಮ�ಾರರನು�
ಸಶಕ��ೂ�ಸಲು ಮತು� ಅವರ �ಳವ�� ಮತು� ಅ�ವೃ��ಯನು� ಸಹಕ�ಸಲು
�ಾವ� �ಾಡುವ �ಲಸವನು� ���ಂ�� ಹಂ��ೂಳ������ೕ�.
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�ಾ�ರಂಭ ವಷ�ದ ಮತು� ಮಧ� ವಷ�ದ

ವೃ��ಪರ ಅ�ವೃ�� �ಾ�ಾ��ಾರಗಳ�. 

ಕ��ಾ ವೃತ�ಗಳ�. 

ಕ�ಾ �ೕಜ�ಗಳ�� �ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದು.
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ವೃ��ಪರ ಅ�ವೃ��: �ಾ�ರಂ�ಕ ವಷ� ಮತು� ಮಧ� ವಷ�ದ ಅವ�ಗಳ�

ತಮ�ನು� ಮತು� ತ��ಂ��ರುವವರನು� ಆಳ�ಾ� ಅಥ�
�ಾ��ೂಳ��ವ�ದು �ಾಗೂ ಅವರ �ಾಮಥ��ಗಳನು�
ಗುರು���ೂಳ��ವ�ದು. 
ಮಕ�ಳ �ೕ� ಸ�ಾನುಭೂ�ಯನು� ����ೂಳ��ವ�ದನು�
ಆಳ�ಾ� ಅಥ� �ಾ��ೂಳ��ವ�ದು. 
21�ೕ ಶತ�ಾನದ ಕ��ಾ ಮತು� �ೕವನ �ೌಶಲ�ಗಳನು�
ಆಳ�ಾ� ಅಥ� �ಾ��ೂಳ��ವ�ದು.
ಅ�ಾ�ವ�ಯ ಸ�ಯಂ ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಯನು�
�ದ�ಪ�ಸುವ�ದು.

ನಮ� ನಮ� �ಾಯ�ಕ�ಮ ತಂಡ�ಂದ ನಮ� ಸುಗಮ�ಾರರು
�ೂೕ�ದ ಬದ��ಯ ಬ�� �ಾವ� ���ಪಡು��ೕ�. ನಮ�
ಸುಗಮ�ಾರರು �ಾಂ�ಾ��ಕ �ೂೕಗದ ಅವ�ಯ��ಯೂ ಸಹ
�ಂಜ�ಯ� �ಾವ� �ೕ� ಸ��ಸು��ರುವ ಮಕ���ಂ�� ದೂರದ
ಕ���ಂ�� �ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದರ ಮೂಲಕ ಯಶ���ಾ�
ಮುನ�����ೕ�. 2021-22 ರ �ೂಸ �ಾ�ಾ ವಷ�ವ� �ಾ�ಗಳ�
ಮರು-��ಯುವ�ದ�ೂಂ�� ಭರವ�ಯ �ರಣವನು� ತಂ��.
ನಮ� ಸುಗಮ�ಾರ�� �ಾ�ಗ�� ಮತು� ಅವರ ಸೃಜ�ಾತ�ಕ ಕ��ಾ
ಪ��ೕ�ಾಲಯಗ�� �ಂ�ರುಗಲು ಇದು ಬಹಳ
ಸಂ�ೂೕಷ�ಾಯಕ�ಾದ �ಷಯ�ಾ��. ಇ��ಯವ�� ನ�ದ
ವಷ�ದ �ಾ�ರಂಭ ಮತು� ಮಧ�-ವಷ�ದ ವೃ��ಪರ ಅ�ವೃ��
�ಾ�ಾ��ಾರಗಳ� ��ಾ�ಯಕ �ಾತ�ವನು� ವ�ಸುತ��, ನಮ�
ಸುಗಮ�ಾರರು ತಮ� ಸುಗಮ�ಾ��ಯ ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� ಆಳ�ಾ�
ಮುಂದುವ�ಸಲು, ಅವರು �ಾಡುವ �ಲಸದ �ೕ�
�ಾ�ೕಕತ�ವನು� ��ದು�ೂಳ�ಲು �ಾಗೂ ಅವರು �ೕ� ಸ��ಸುವ
ಮಕ�ಳ ಬ�� ಎ�ಾ� ಅಗತ�ಗಳನು� ಉತ�ಮ�ಾ� ಪ��ೖಸಲು
ಸಮಥ��ಾ��ಾ��.

ಜೂ� 2021 ರ�� ನ�ದ ವಷ�ದ �ಾ�ರಂಭದ ವೃ��ಪರ
ಅ�ವೃ��ಯು �ೂಸ �ಷಯಗಳನು� ಕ�ಯಲು, �ಂ�ನ ವಷ�ದ
ಅನುಭವಗಳನು� ಮತು� ಅವರ ಸ�ಂತ �ಳವ��ಯನು�
ಪ���ಂ�ಸಲು ಅನುವ� �ಾ��ೂಡಲು ��ಾ�ಸ�ೂ�ಸ�ಾ��.
ಈ 6-�ನದ ವೃ��ಪರ ಅ�ವೃ��ಯ ಉ��ೕಶವ� �ಂ�ನ ವಷ�ದ
ಅನುಭವಗಳನು� ಪ���ಂ�ಸಲು ಮತು� ಪರಸ�ರ
�ೂಡ���ೂಳ�ಲು �ಾಗೂ ಕಲ��ಗಳನು� ��ಮಯ
�ಾ��ೂಳ�ಲು ಮತು� ಉತ�ಮ ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� �ಾಡುವ
ಸಲು�ಾ� ಎ�ಾ� ಸುಗಮ�ಾರರನು� ಒಟು�ಗೂ�ಸುವ�ದು,

"ವೃ��ಪರ ಅ�ವೃ�� �ಷ� ಗಳ� ಮಕ�ಳನು� ಅಥ��ಾ��ೂಳ�ಲು
ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ��� �ೕಜ� ರೂ�ಸಲು �ಾಗೂ ಅವ��
�ಾಳ�ಯುಳ� ಮತು� ಸುರ�ತ �ಾ�ಾವರಣವನು� ಒದ�ಸಲು
ಸಮಥ��ಾ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��. ಇದು ಮಕ�ಳನು� ತರಗ�ಯ��
ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� �ೂಡ���ೂಳ��ವ�� ಮತು� ನನ� ��ಾ�ಸವನು�
��ಸಲು ಮತು���ಾ�� ಅವರನು� ��ೕ�ೕ�ಸಲು ನನ� ಸ�ಾಯ
�ಾ��." 

 -ಸವ�� ಸ�ಾ, ಸುಗಮ�ಾರರು, � �� � ಎ� ಕ��ೕನಹ��.

ವಷ�ದ ಆರಂಭದ ವೃ��ಪರ ಅ�ವೃ�� �ಾ�ಾ��ಾರವ� ಜೂ� ನ��
ಆ� �ೖ�  ಮೂಲಕ �ಷ� ಗಳನು� ನ�ಸ�ಾ�ತು. 1�ೕ �ನದ
ಉ��ೕಶ�ಂದ�, ಸುಗಮ�ಾರರು ತಮ� �ಾವ�ಗಳ� ಮತು� ಅವರ
�ಾಮಥ��ಗಳನು� �ಾಗೂ ಅವರ ಅ�ವೃ��ಯ �ಷಯಗಳನು�
ಗುರು�ಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ�ನು� �ಾವ� �ವ��ಸಲು ಕ�ಯುವ�ದು. 2�ೕ
�ನವ� ಮಕ�ಳನು� ಅಥ��ಾ��ೂಳ��ವ�ದು ಮತು� ಅವರ ಬ��
ಸ�ಾನುಭೂ�ಯನು� ����ೂಳ��ವ�ದು �ಾಗೂ ಕ�ದ ಒಂದೂವ�
ವಷ�ಗ�ಂದ �ಾಂ�ಾ��ಕ �ೂೕಗ�ಂದ �ಾ�ಗಳ� ಮು��ರುವ�ದ�ಂದ
�ೕ� ಪ��ಾವ �ೕ�� ಎಂಬುದನು� ಪ��ಫಲನ �ಾ��ೂಳ��ವ�ದು.
ಮ��ಯರು ತಮ� ಆ�ೂೕಚ�ಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾರಗಳನು� ��ಸಲು
ಕ�ಾತ�ಕ �ಾಧ�ಮವನು� ಬಳಸು�ಾಗ ತಮ� �ಾಮಥ��ದ��
ಮಕ���ಾ� ಏನು �ಾಡಬಹು�ಂದು ಪ�ಗ�� ಗುಂಪ�ಗಳ��
ಪ��ಾರಗಳನು� ಚ���ದರು. 3�ೕ ಮತು� 4 �ೕ �ನವ� ಸೃಜ�ಾತ�ಕ
ಸ�ಾಲು ��ದು�ೂಳ��ವ�ದು ಮತು� �ೂಂ��ೂಳ��ವ �ಂತ� ಎರಡು
ಪ�ಮುಖ �ೌಶಲ�ಗಳ �ೕ� �ೕಂ��ೕಕ�ಸ�ಾ�ತು, ಸುಗಮ�ಾರರು ಈ
�ೌಶಲ�ಗಳ ಬ�� ಆಳ�ಾ� �ೕ��ದರು ಮತು� ಅನುಭ��ದರು
�ಾಗೂ �ಾನವ �ಾಮಥ��ವನು� ���ಸುವ�� ಅವರು �ಸ��ಸುವ
�ೌಲ�ವನು� �ೂಂ��ಾ��. 



5�ೕ �ನ ಆ�� �ಾ���� ಉ��ೕ�ಸುವ ಎಂಟು 21�ೕ ಶತ�ಾನದ
ಕ�� ಮತು� �ೕವನ �ೌಶಲ�ಗಳ �ಳವ��ಯನು� �ಣ��ಸಲು
ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ� �ೌಲ��ಾಪನದ ಬ�� ಅಥ�
�ಾ��ೂಳ��ವ�ದರ �ೕ� �ೕಂ��ೕಕೃತ�ಾ�ತು�. 6�ೕ �ನದಂದು
ಸುಗಮ�ಾರರು �ೂಸ �ಾ�ಾ ವಷ��� ಸ�ಯಂ-ಅ�ವೃ��
�ೕಜ�ಯನು� ರ�ಸುವ�ದರ �ೕ� ಸಮಯವನು� ಕ�ದರು ಮತು�
�ಾ�ಾ ವಷ��� ಗು�ಗಳನು� ಇಟು��ೂಂಡು �ೕಜ�ಯನು�
ರೂ��ದರು.

ನ�ಂಬ� 2021 ರ�� ನ�ದ ಮಧ�-ವಷ�ದ ವೃ��ಪರ ಅ�ವೃ��ಯು
ನಮ� ಸುಗಮ�ಾರು ಮ�� �ೕರಲು ಅವ�ಾಶವನು� ಒದ���, ಅವರ
ಸೃಜ�ಾತ�ಕ ಕ��ಾ ಪ��ೕ�ಾಲಯದ ಅನುಭವಗಳನು� �ೂಡ�
ಗುಂ�ನ�� ಹಂ��ೂಳ�ಲು ಅವ�ಾಶವನು� ಒದ���. ಉತ�ಮ
�ಷಯಗಳನು� ಹಂ��ೂಳ�ಲು, ಯಶಸ�ನು� ಅಥ��ಾ��ೂಳ�ಲು,
ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು�ಸಲು �ಾಗೂ ಅವ�ೕ ಕಂಡು�ೂಂಡ
ಪ��ಾರಗಳನು� �ೕಳಲು ಮತು� ಪರಸ�ರ ಗುಂಪ�ಗ�ಂದ ಸದಸ��ಂದ
�ೂಸ ತಂತ�ಗಳ� ಮತು� ಉತ�ಮ ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� ಕ�ಯಲು ಸಹ
ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾ��. ಸುಗಮ�ಾರ�� ಕ�� ಮತು�
�ೌ�ಾದ��ಯ �ಾ�ಾವರಣವನು� ಸೃ��� ಪರಸ�ರ ಕ�ಯಲು
ಮುಕ��ಯನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಇದು
ನಮ� ಒಂದು �ಾಧನ�ಾ� �ಾಯ��ವ���ತು.

ಈ �ಷ� ಗಳ�� ಅ��ೕ�ಸ�ಾದ ಇತರ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ� �ೕ��:
�ೕ� ಮಕ�ಳ� ಅತು�ತ�ಮ�ಾ� �ೕ�ಾ�ವ�ಯ ನಂತರ ನಮ�
ಸೃಜನ�ೕಲ ಕ��ಾ ಪ��ೕ�ಾಲಯ�� ಮಕ�ಳ� �ೂಂ��ೂಳ��ವ�ದು
ಎಂಬುದರ ಬ�� ಅಥ� �ಾ��ೂಳ��ವ�ದು. ಮತು� ಮಕ�ಳನು�
ಮ�ೂ��� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� �ೂಡ���ೂಳ�ಲು ನಮ�
ಸುಗಮ�ಾರರ �ಾಮಥ��ಗಳನು� ���ಸುವ�ದು �ಾಗೂ ಪ��ಫ�ತ
ಅ�ಾ��ಾ�ಾರ�ಾಗುವಂ� ನಮ� ಸುಗಮ�ಾರರನು� ಅ�ವೃ��
ಪ�ಸುವ�ದು. 
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ಕ��ಾ ವೃತ�ಗಳ�
ಸೃಜ�ಾತ�ಕ ಕ��ಾ ಪ��ೕ�ಾಲಯದ ತಂಡವ� ಆ�� �ಾ����
ನ�� ಸಮು�ಾಯದ ಅ�ಾ�ಸ ಮತು� �ಾನವನು� ಗುಂಪ�ಗಳ��
ಹಂ��ೂಳ�ಲು ಕ��ಾ ವೃತ�ವನು� ಆರಂ���. ಅವರ
ಬದ�ಾವ�ಯನು� ತರಲು ಆ�� �ಾ���� ನ�� ವೃ��ಪರ
ಅ�ವೃ��ಯನು� �ಸ��ಸ�ಾ��.

ಕ��ಾ ವೃತ�ದ ಉ��ೕಶ�ೕ�ಂದ� ಸುಗಮ�ಾರ�� ಒಂದು
ಸುರ�ತ�ಾದ �ಾಗವನು� ಕ����ೂಡುವ�ದು ಮತು� �ಾನವನು�
ಹಂ��ೂಳ��ವ�ದು �ಾಗೂ ಅವರು ��ಧ �ೕ�ಯ
�ಳವ��ಯನು� ಗುಂ�ನ�� ಚ��ಸಲು ಮತು� ಅವರ ಉತ�ಮ
ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� ಹಂ��ೂಳ��ವ�ದು ಮತು� ಅವರು ಎದು��ದ
ಸಮ��ಗಳ ಬ�� ಅವ�ೕ ಪ��ಾರವನು� ಕಂಡು�ೂಳ��ವ�ದು.
ಕ��ಾ ವೃತ�ಗಳ� ಸಣ� ಗುಂಪ�ಗಳ�� ನ�ಯುವ�ದ�ಂದ ನಮ�
ಮ��ಯರು ತಮ� ಮನಸ�ನು� ��� �ಾತ�ಾಡಲು ಮತು� ಅವರ
ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನು� ಅ�ಕೃತ�ಾ� ಹಂ��ೂಳ�ಲು ಅನುವ�
�ಾ��ೂಡುವ �ಾನ�ಕ ಸುರ��ಯನು� ಸಹ ಸೃ��ಸುತ��. 

ಕ��ಾ ವೃತ�ಗಳ� ಪ�� �ಂಗಳ� ನ�ಯುತ�� ಪ�ಕೃ�ಯ��
�ೖ�ಧ�ಮಯ�ಾ� ಒಳ�ೂಂ�ರುವ �ಷಯಗ�ಾ�ರುತ��
ಉ�ಾಹರ��, ಕ��ಾ ವೃತ�ಗಳ�� ಸುಗಮ�ಾರರು ಬದ�ಾವ�
�ಾಡುವವರು �ಾರು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು ಚ��ಸು�ಾ��. 

"ಕ��ಾ ವೃತ�ವ� ಒಂದು ಮುಕ��ಾದ ಸ�ಳ�ಾ�ದು�, ಅ�� ನನ�
ಅ��ಾ�ಯವನು� �ಾನು ಆತ���ಾ�ಸ�ಂದ �ಾತ�ಾಡಲು ಮತು�
ಹಂ��ೂಳ����ೕ�. �ಾವ� �ಾ�ಯ �ಲಸ�� ಸಂಬಂ��ದ ��ಧ
�ಷಯಗಳನು� ಚ��ಸು��ೕ� �ಾಗೂ ನಮ� ಅ�ವೃ��ಯ
�ೕಲೂ ಗಮನಹ�ಸು��ೕ�. ಕ��ಾ ವೃತ�ಗಳ�ಇನೂ� �ಾನು
�ಚು� ಏನನು� ಕ�ಯಬಹುದು ಮತು� �ಚು� ಏನನು� �ಾಡಬ��
ಎಂಬುದರ ಕು�ತು �ೕ�ಸಲು ನನ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��.
ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ��ಾ ವೃತ�ಗಳ�� �ೂಡ���ೂಳ�ಲು �ಾನು
ಎದುರು �ೂೕಡು����ೕ�"

                -�ಾ�ೕಶ��, ಸುಗಮ�ಾರರು, � ಎ�  � ಎ� �ಂಡು�

�ೖಯ��ಕ�ಾ� ಮತು� �ಾಮೂ�ಕ�ಾ� ತಮ�ನು� �ಾವ�
ಬದ�ಾವ� �ಾಡುವವ�ಾ� ಅ�ವೃ��ಪ���ೂಳ�ಲು
��ದು�ೂಳ�ಬಹು�ಾದ ಕ�ಮಗಳನು� �ಧ��ಸು�ಾ��. ಕ��ಾ
ವೃತ�ದ �ಷ� ಗಳ� ಸ�ಯಂ-ನಂ�� �ಷಯದ �ೕ�ಯೂ ಸಹ
ಆ�ೕ�ಸ�ಾ�� ಇದ�ಂದ ಸುಗಮ�ಾರರು ತಮ�
�ಾ�ವಲಂಬ�ಯನು� ಅ�ವೃ��ಪ���ೂಳ���ಾ�� ಮತು� ಅದರ
�ಾ�ಮುಖ��ಯನು� ಅಥ��ಾ��ೂಳ���ಾ��. 
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ನಮ� ಮುಂ�ನ ಸಂ��ಯು ನಮ� ಮಕ���ಂ�� ಪಠ�ಕ�ಮದ �ೕ� ���ಷ��ಾ� �ಾಡು��ರುವ �ಲಸ�� ಸಮ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

ನಮ� ಮ��ಯರ�� �ರಂತರ�ಾ� ಸೃಜನ�ೕಲ�, ಆತ� ��ಾ�ಸ ಮತು� ಕತೃ�ತ�ವನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ ಗು��ಂ��, ಈ
ವಷ� �ಾವ� ನಮ� ಸುಗಮ�ಾರರನು� ಕ�-ತ�ಾ��ಯ�� �ೂಡ���ೂಳ�ಲು �ಾ�ರಂ����ೕ�. ಈ ಪ�ಯತ�ದ��, ನಮ�
ಸುಗಮ�ಾರ�� �ಾರದ ಅವ�ಯ �ಾ���� ಗಳನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��, ಅವರು ��-ಇ� ಗಳ� ಮತು� ಪ����� �ಷ� ಗಳ
ನಡು� �ಗ�ತ �ೕ�ಯ�� �ಲಸ �ಾಡಬಹು�ಾ��. ಈ �ೕಜ�ಗಳ� 21 �ೕ ಶತ�ಾನದ ಕ�� ಮತು� �ೕವನ
�ೌಶಲ�ಗಳ �ಾ���ಯನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು ನಮ� ಸುಗಮ�ಾರರನು� ಸ��ಯ�ೂ�ಸುತ��, ಇದು ಮಕ�ಳ�� ಈ
�ೌಶಲ�ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ �ಾಮಥ��ವನು� ಕೂಡ ಬಲಪ�ಸುತ��. ಸುಗಮ�ಾರರು ಈ �ೕಜ�ಗಳ��
ಉ�ಾ�ಹ�ಂದ �ೂಡ���ೂಂ��ಾ�� ಮತು� ತಮ��ೕ ಆದ ಪಠ�ಕ�ಮದ ಅ�ವೃ��ಯ�� �ೂಡಗು�ಾ�� �ಾಗೂ
ಪ����ಯ�� ತಮ��ೕ ಆದ �ಾನ, ಪ��ಾರಗಳ�, ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನು� ಪ�ೕ�ಸು�ಾ��. ಪ����� ಮತು� �ಂಬಲ,
���ೕ�ಾ�ಹದ �ೂ�� ಸುಗಮ�ಾರರನು� ತಮ� ಸ�ಂತ �ಂತನ�ೕಲ ಮತು� �ಳ�ವ��ಯುಳ� ��ಾ�ರಗಳನು� ತಮ��ೕ ಆದ
�ೕ�ಯ�� �ಾಡಲು ಸಶಕ�ರ�ಾ�� �ಾಡುವ�ದು, ಈ ಮೂಲಕ, ನಮ� ಸುಗಮ�ಾರರ�� ಸೃಜ�ಾತ�ಕ ಆತ���ಾ�ಸವನು�
��ಸುವ�ದು ನಮ� ಉ��ೕಶ�ಾ��.
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