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1978 / WTCTR / SF04 
വേള്ഡ് വ്രേഡ് സെന്റര്അപാര്്സമെന്ററി

ല്റിന്ന് കരേലത്തീരവതക്കുള്ള കാഴ്ച. 

അബൂദാബറി വ�ാഡറി്കും ജകുമമെ�യറിസെ 

ഫാനെറി േറിെ്ലകള്ക്കുമെറിരേയറിലസപസടെന്ന് 

തടെറിക്ൂടെറിയ േ്തീരേകുകള്കാണാം. കാര്തൂ

്റിലഉണ്ാക്റിയേവയക്ാള്സമെച്ചസപെടെേ

യാണ് അേ. ദകുമബയറിസെ ഏറ്റേകും 

താസെക്റിരേയറിെകുള്ളേരാണ് പസഷെ 

അേറിസരേ താമെെറിക്കുന്ത്. മെ�ച്ചചുസകടെറിയ 

മെണല്റിരതകുകള്കകൃത്യമൊയറി െംേറിധാ

്റിച്ച വ്ാക്കുകളായറി തറിരറിച്ചറിരറിക്കുന്കു.

1977 /  WTCTR /  MH04
വേള്ഡ് വ്രേഡ് സെന്റ�റിസന്റ പകകുതറി 

ഉയരം മെകുെകുേ്ായവപൊള്, �ാഷറിദ് തകു

�മെകുഖതറിസന്റ മെകുകളറില േടെമെറിരേകുകയായറി

രകുന് േറിമൊ്തറില ്റിന്കു പകര്തറിയ 

്ചറി്തം. ഈ ൌധെമെകുച്ചയകും ആദ്യമൊയറി 

്റിര്വ്ദേശറിക്സപെടെവപൊള് അതകു േറിഭാേ് 

സ്ചയ്യസപെടെറിരകുന്ത് ഒരകു വ്ബാഷ�റില 

േറിവശഷറിപെറിച്ചതകുവപാസെ "പകുതറിയ അന്ാ

രാ്ട്ര േ്യാപാരസ്ഥെം" എന്ായറിരകുന്കു. 

�ാഷറിദ് തകു�മെകുഖസത താമെെ സ്ഥെങ്ങസള 

െജ്ജമൊക്കുകയകും മെകുവന്ാടെചു സകാണ്കു

വപാേകുകയകും സ്ചയ്യചുന് ഇരേം എന് 

്റിെയറില.

1977 / WTCTR / SF03 
വൊക േ്യാപാരവക്ദ്രതറിസന്റ പണറിയറി

വെര്സപെടെറിരറിക്കുന്േര്ക്കുവേണ്റി ദകുമബ 

കരേെറിരേകുക്റില ്റിന്ന് കറിവൊമെ്തീറ്റ�കുകവളാളം 

താലക്ാെറിക ്്ാമെം െജ്ജ്തീകരറിച്ചറിരറി

ക്കുന്കു. അധറികം സതാെറിൊളറികള്ക്കും 

കരേെറിരേകുക്റിസെ ്റിര്മെറിത ്്രം ഒരകുവ്ാ

ക്കുകാണാന അപൂര്േമൊവയ അേെരം 

കറിടെറിയറിരറിക്ാ്റിരേയകുള്ളളൂ. ഭാ്്യമെകുള്ള 

സതാെറിൊളറികള്ക്ന് ബംഗ്ാേകുകളചും 

ബാരക്കുകളചും ഉണ്ന്. ഭാ്്യം കകു�ഞ്ഞ

േര്ക്ന് കാനോസ് തമ്കുകളചും. വജാണ്. 

ആര് ഹാരറിസ് & പാര്ടെന്വണര്െറിവന്റയകും 

മെറ്റചു ഉപവദട്രാക്ളചുസരേയകും ഓഫ്തീെകുകളാ

ണ് മെകുനേശതന്. െമെകുച്ചയതറിസന്റ പണറി 

പൂര്തറിയാേകുന്വതാസരേ ബാരക്കുകളചും 

തമ്കുകളചും സപാളറിച്ചചുമൊറ്റചും.

1978 / WTCTR / SF02 
മെണല ്റി�ഞ്ഞ ഭൂ്പതെതറില ്റിന്ന് 

ഉയരതറില സകടെറി ഉയര്തറിയ െ്വന്ം 

ത�്റിെവയാരേൂകൂരേറിയ േറിധതറിൊണ് 

വേള്ഡ് വ്രേഡ് സെന്റര് രൂപകലപ് 

സ്ചയതത്. ഉയര്ന് ത� ്റിര്മെറിക്ാന 

കരാര് എരേകുതേര്ക്ന് അത് ഒരകു േ്യ

തറിരറിക്തമൊയ അ്കുഭേമൊയറിരറിക്ണം. 

ബംഗ്ാേകുകള്ക്കും തമ്കുകള്ക്കും ഇരേയറി

െൂസരേ േെറിയകുണ്ാക്റി സതാെറിൊളറികള് 

�ാമ്ന് കയ�റി പകുതറിസയാരകു ്ചാരേര്ണ 

്പതെതറിവെക്ന് കയ�ണം. വജാെറിയകും 

ജ്തീേറിതേകും േ്യത്യസ്ത ഉന്തറികളറില െം

ഭേറിച്ചചു. രണ്കും തമ്റിെകുള്ള മേരകുദ്്യം 

ദറിവ്സ് േര്ധറിക്കുന്തരതറില.
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1978 / WTCTR / SF06 
1978 സഫ്ബകുേരറിയറില ്ബറിടെ്തീഷ് രാജാവ് 

ഈ െമെകുച്ചയം ഔവദ്യാ്റികമൊയറി 

തകു�ന്കു സകാരേകുക്ാന ഒരകുേര്ഷംകൂരേറി 

ബാക്റിയകുണ്ായറിരകുന്കു. ഇരേതകുഭാ്തകു

ള്ള ഹറിലടെണ് വഹാടെല ഈ വഫാവടൊ 

എരേകുതന് ഒരകു മൊെം കെറിഞ്ഞാണ് 

ഉദ്്ാരേ്ം സ്ചയ്യചുന്ത്. രേേ�കും ്പദര്ശ് 

വക്ദ്രേകും തയാ�ായറി കെറിഞ്ഞകു. ൊധ് 

ൊമെ്്റികള് സേച്ചചുസകാണ്റിരറിക്കുകയാണ്. 

മെകുനേശതന് പ്ാസ്ററിക് സ്ചരറിപെന് ധരറിച്ച 

സതാെറിൊളറി അേൊ്സത മെറി്കുക്കു 

പണറിയായറി മെണല േറിരറിച്ച ത�യറില 

മരേലസ് പാകകുകയാണ്. െമെകുച്ചയതറി്

കവതക്ന് ോഹ്ങ്ങള് േരകുന്തറി്കുള്ള 

്പധാ് ്പവേശ് മൊര്്ങ്ങളാണ് രണ്കു 

�ാമ്കുകള്. 

1977 / WTCTR / MH02 
വേള്ഡ് വ്രേഡ് സെന്റര് രേേ�റില്റിന്ന് 

ഒരകു ്റിര്മൊണസതാെറിൊളറി ്ള്ഫ് െമെകു

്ദതറിവെക്ന് വ്ാക്റി ്റിലക്കുകയാണ്. 

രണ്റി്കുമെറിരേയറില അ്ൗപ്ചാരറിക േെ

തറികള് ്്തീണ്കുകറിരേക്കുന്കു. േ്യാപാരവക്ദ്ര 

്റിര്മൊണ സ്ഥെതന് സഹലമെറ്റന് ധരറിച്ച 

സതാെറിൊളറിസയ കാണകുക അപൂര്േമൊണ്. 

കമ്റികളചും മെരപെെകകളചും െൂ്ചറിപെറിക്കു

ന്ത് രേേ�റിസന്റ ഏറ്റേകും മെകുകളറിെസത 

്റിെ വകാണ്്ക്തീറ്റന് സ്ചയ്യാ്കുള്ള തയ്യാസ�രേകു

പെറിൊണ് സതാെറിൊളറി എന്സ്ത.

1978 / WTCTR / SF05 
വേള്ഡ് വ്രേഡ് സെന്റര് െമെകുച്ചയതറില 

സതാെറിൊളറികള്ക്കുവേണ്റി ്റിര്മെറിച്ച 

മെകു�റികളറില കറിരേക്കളചും മെറ്റചു ഫര്ണറിച്ച

�കും ഒരകുക്റിയറിടെചുണ്ന്. 'യകു.എ.ഇ. ൊബര് 

അക്സമൊവഡഷനസ്' െ്കുവെഖയറില 

്ചറി്ത്തീകരറിച്ച �ൂമെകുകസളയാണ് ഇവതാര്മെറി

പെറിക്കുന്ത്. വ്ര്ത പെകകള് സകാണ്കു

ണ്ാക്റിയ ഫര്ണറിച്ച�കും േ്തീതറി കകു�ഞ്ഞ 

കറിരേക്കളചുമൊണ് അതറിെകുള്ളത്. സതാെറി

ൊളറികള്ക്ന് അേരകുസരേ പദേറി വ്ശണറി 

അ്കുെരറിച്ചന് രണ്കുവപര്ക്ന് കറിരേക്ാേകുന് 

ഈ മെകു�റിയറില ഒരറിരേം െഭറിക്കും. തമ്റില 

കൂരേകുന്തറിവ്ക്ാള് സമെച്ചമെവെ്ല ഇത്?
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1977 / WTCTR / MH03 
രേേ�റിസന്റ അന്സത ഏറ്റേകും മെകുകളറിെ

സത ്റിെ വകാണ്്ക്തീറ്റന് സ്ചയ്യചുന്തറി്ായറി 

മെരതരേറി സകാണ്കുള്ള ്ചടെക്ൂ് തയ്യാ�ാ

ക്കുകയാണ് ്റിര്മൊണ സതാെറിൊളറികള്. 

ഒരകു രേ്തീം. വകാണ്്ക്തീറ്ററിസന്റ ഉള്ഭാ്ം 

തയ്യാ�ാക്കുന്കു. വേസ�ാരകു രേ്തീം പകു�വത

ക്കുള്ള ്ചടെക്ൂ് ഒരകുക്കുന്കു. മെൂന്ാമെ

സത രേ്തീം വകാണ്്ക്തീറ്റന് ്റിരതറി രണ്കും 

തമ്റില ്റികതറി വയാജറിപെറിക്കുന്കു. മെൂന്കു 

രേ്തീമെകുകളചും വ്ചര്ന്ന് ഓവരാ പതന് ദറിേെം 

കൂരേകുവമ്ാെകും ഓവരാ ്റിെയകുസരേ പണറി 

പൂര്തറിയാക്കുന്കു. 1977 / WTCTR / SF07 
താസെയകുള്ള വൊകേ്യാപാരവക്ദ്ര �ൗണ്ന് 

എബൗടെറിസന്റ ആ്മെ്, ്റിര്്മെ് മൊര്്

ങ്ങള് രേേ�റിസന്റ മെകുകളറില ്റിന്കു വ്ാക്കു

വമ്ാള് േളേകുകളചുസരേയകും വ്ര്പാതകളചു

സരേയകും േറിത്യാെം സേളറിസപെരേകുതകുന്കു.

1977 / WTCTR / SF02 
അൊധാരണമൊംേറിധ സതളറിഞ്ഞ ്്തീൊ

കാശമെകുള്ള ഒരകു ദറി്തറിസെ േ്യാപാ

രവക്ദ്രം. അഗ്റിബാധയകുണ്ാേകുവമ്ാള് 

രഷെസപെരോ്കുള്ള വൊഹവ്ാേണറികള് 

സ്ഥാപറിച്ചറിടെറിെ്ല. പതറിമെൂന്ാമെസത ്റിെയറി

ല്റിന്ന് പകു�വതക്ന് പെകകള് ്്തീടെറിയറി

ടെറിരറിക്കുന്കു. അപകരേം പറിരേറിച്ച എവന്ാ 

മെറി്കുക്കുപണറി അേറിസരേ ആെൂ്തണം 

സ്ചയതറിടെചുണ്ന്. 

1977 / WTCTR / SF05 
വേള്ഡ് വ്രേഡ് സെന്റര് വകാംപ്ക്െറി്കു

ള്ള വേദറി ്റിര്മൊണ സ്ഥെം െമെ്തീപമെകുള്ള 

പാര്പെറിരേ െമെകുച്ചയങ്ങളറില ്റിന്കുള്ള 

ദകൃശ്യം. മെകുനഭാ്തന് പാ്ചകസതാ

െറിൊളറിയകുസരേ പണറിസ്ഥെം വപാസെ 

െംേറിധാ്റിച്ച ഒരറിരേം. ഓവരാ ്റിെക്കും 

ആേശ്യമൊയ ഓവരാതരം ്റിര്മൊണ ്പ

േര്ത്തറി്കുള്ള ്റിര്മൊണ േസ്തകുക്ള് 

തയ്യാ�ാക്കുന് സ്ഥെം ആണറിത്. 

1977 / WTCTR / MH05 
്ൂ�കുകണക്റിന് കണ്െള്ടെറിംഗ് കമ്്റി

കളചുസരേ ്പതറി്റിധറികള് േ്യാപാരവക്ദ്ര

തറില കരാ�റിവെര്സപെടെചു. വക്ദ്രതറിസന്റ 

പണറി പൂര്തറിയാോത ്റിെകള് ഭാേറി 

പദ്തറികള്ക്കുള്ള ്റിര്വ്ദേശങ്ങള്ക്കുള്ള 

അേെരങ്ങള് തകു�ന്റിടെചു. ഒരകു വ്ടെം 

കൂരേകുതല വ്ടെങ്ങള്ക്കുള്ള ഷെണങ്ങളാണ്.

1977 / WTCTR / SF01 
ഓവരാ പതകു ദറിേെം കൂരേകുവമ്ാെകും 

്റിെകളചുസരേ എണ്ം േര്ധറിക്കുന്തറി്ാല 

താസെ ഒരകു െം്ം സതാെറിൊളറികള് 

പണറിക്ാര്ക്ന് ്ചേറിടെറി ്റിലക്ാ്കുള്ള 

വേദറി േെകുതാക്റിസക്ാണ്റിരറിക്കുകയാ

ണ്. ഇതേണ വകാണ്്ക്തീറ്റചുകെ്ലചുകളറില 

ഇ�ക്കുമെതറി സ്ചയത സേളചുതവതാ ഇളം 

്റി�തറിെകുള്ളവതാ ആയ മരേെകുകള് പതറി

ക്കുന് പണറിയറിൊണ്.
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1978 / WTCTR / SF01 
1970കളചുസരേ ആദ്യതറില പൂര്ത്തീകരറിച്ച 

ദകുമബ ്ാഷ്ല ബാങ്റിസന്റയകും �ാഷറിദ് 

ആശകുപ്തറിയകുസരേയകും െമെ്തീപതന് രാ്തറി 

സകടെറിരേം ്പകാശപൂരറിതമൊയറിരറിവക്ണ്തറി

സന്റ ്പാധാ്്യം ഹാരറിസ് കമ്്റി മെ്സ്റി

ൊക്റി. സ്തര്ൊന്റന് വക്ദ്രമൊയറി ്പേ

ര്തറിക്കുന് ഫറിെറിപ്സ് കമ്്റി വേള്ഡ് 

വ്രേഡ് സെന്റ�റിസന്റ പകു�സത ്പകാശം 

െേറിധാ്ം ഡറിമെന സ്ചയതകു. ബഹകു

േര്ണ ്പകാശതറില രേേര് കകുളറിച്ചചു്റി

ലക്കും േറിധം കാണാ്കുള്ള െംേറിധാ്ം 

അേര് അതറില ഉള്സപെരേകുതറിയറിരകുന്കു. 

സേളറിച്ചം സകാണ്കുള്ള അരേയാളങ്ങസളാ

ന്കുമെറിെ്ലാസത ദകുമബയകുസരേ ആ ്പകാശ 

േ്തീ്ചറി എെ്ലാ തെതറിെകും ്പകാശപൂരറി

തമൊയറി.

1976 / WTCTR / MH01
െകുങ്റിയകും േള്ളറിസച്ചരകുപെചുകളചും ധരറിച്ച 

സതാെറിൊളറികള് വൊകേ്യാപാരവക്ദ്രതറി

സന്റ ത�്റിരപെറില എതകുന്കു. മകയറിെകു

ള്ള പ്ാസ്ററിക്ന് െഞ്റികളറില കരകുതറിയറിരറി

ക്കുന്ത് ഉച്ചഭഷെണം ആോം. 

1977 / WTCTR / SF06 
അധറികം സതാെറിൊളറികളചും രേറിഫറിന 

വബാക്െകുകളറില െ്വന്മൊയറി ഭഷെണം 

സകാണ്കുേരറികയാണ് പതറിവ്. വപപെര് 

വപ്റ്റചുകളചും ഒെറിഞ്ഞ വൊഡാകകുപെറികളചും 

ഇസതാരകു ൊധാരണ ഭഷെണ ഇരേവേള 

അെ്ല എന്കു േ്യക്തമൊക്കുന്കു. സ്പാജ

ക്രേറിസന്റ ഒരകു ്ടെം പൂര്ത്തീകരറിച്ചതറിസന്റ 

ആവ്ാഷമൊസണന്ാണ് വഫാവടൊയറില 

്റിന്കു േ്യക്തമൊേകുന്ത്. തൂണകുകളചുസരേ 

ദകൃശ്യം ്ലകകുന് െൂ്ച് രേേ�റിസന്റ 

ഏറ്റേകും ഉയര്ന് ഭാ്മൊണ് െം്മെസ്ഥാ

്ം എന്ാണ്. 
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1978 / WTCTR / SF07 
അല-ഐന വ�ാഡറില േച്ചാണ് താന 

ഈ വഫാവടൊ എരേകുതസതന്ന് സ്റ്തീഫന 

ഫറിഞ്ന് ഓര്ക്കുന്കു. ഒരകു മെണലക്കുന്്തീന്ന് 

വഫാവടൊ എരേകുതതറി്ാല മെകുനേശതറി

സന്റ ദകൃശ്യം സതളറിഞ്ഞകുകറിടെറി. മപ്േകുഡ് 

സകാണ്കുണ്ാക്റിയ താലക്ാെറിക 

േെതറികള്സക്തറിര്േശതന് ൊധ്ങ്ങള് 

െൂഷെറിക്കുന്തറി്കും മെറ്റചും െമെ്തീപകാെതന് 

തയാ�ാക്റിയ സകടെറിരേം കാണാം. മെരകുഭൂമെറി

യറില മശത്യകാെ പച്ചപെന് പരേര്ന്റിടെചുണ്ന്.

1977 / WTCTR / SF04
ഒന്കുമെറിെ്ലായമെയറില ്റിന്ന് ഉയര്ന്കുേരകു

ന് ഒന്ായാണ് വൊക േ്യാപാരവക്ദ്രം 

മൊര്ക്റ്റന് സ്ചയ്യസപെടെത്. �ാഷറിദ് തകു�മെകു

ഖസതയകും പകുതറിയ േറിമൊ്താേളസത

യകും ബന്റിപെറിക്കുന് ൊമെ്്റി േറിതരണ 

ശകൃംഖെ കണറിശമൊയറി പരറി്ണറിച്ചാണ് 

ദകുമബയറിവെക്ന് ൊമെ്്റികള് എതറിച്ച

ത്. ആ്ഫറിക്യറില്റിന്കും യൂവ�ാപെറില 

്റിന്കുമൊയറിരകുന്കു ൊധ്ങ്ങളചുസരേ േരവ്. 

െമെകുച്ചയതറിസന്റ ്റിര്മൊണതറിന് ്റിര്മെറി

ക്യകും സപാളറിക്െകുസമെെ്ലാം ആേശ്യമൊ

യറിരകുന്കു. അതരം ്പേകൃതറികള്ക്കുള്ള 

സതളറിോണ് കൂമ്ാരമൊക്റി േച്ച 

സകടെറിരോേശറിട്രങ്ങള്. ഇേസയെ്ലാം എന്കു 

സ്ചയതകു എ്തവതാളം അബൂദാബറി 

വ�ാഡറി്പെചു�സത േ്തീരേകുകള് പണറിയാന 

ഉപവയാ്റിച്ചചു എസന്െ്ലാം ആര്ക്കും 

അതറിശയം വതാന്ാം. 

1978 / WTCTR / SF03 
വേള്ഡ് വ്രേഡ് സെന്റര് സ്പാജക്രേറിവ്ാ് 

പറിന്്തീ് കൂടെറിവച്ചര്തതാണ് മെൂന്ന് പാ

ര്പെറിരേ വ്ാക്കുകള്. മെറ്റചു ൌധ െമെകുച്ചയ

തറില ്റിന്ന് അലപം അകസെയായാണ് 

അത് ഒരകുക്റിയറിരറിക്കുന്ത്. ഭാേറിയറില 

ഉണ്ാകാേകുന് േറികെ്ം കണക്റിസെരേകു

താോം അത്. ആഡംബര േെതറികള് 

എന് ്റിെയറില മൊര്ക്റ്റന് സ്ചയ്യസപെടെ 

ഇേയറില െമെകുച്ചയതറിസെ ഹറിലടെണ് 

വഹാടെെറിസെ സ്റാഫ് ആണ് പൂര്ണമൊയകും 

വെേ്തറില ഏര്സപെടെറിരറിക്കുന്ത്.

1980 / WTCTR / MH01 
ദകുമബ ്റിോെറികള് ്കറിക്റ്റന് കളറി

ക്കുന്ത് തകു�ന് മെരകുഭൂമെറിയറില അെ്ല. 

മെ�റിച്ചന് വേള്ഡ് വ്രേഡ് സെന്റ�റിസന്റ ഭാേറി 

േറികെ്തറി്ായറി ്്തീക്റിസേച്ച ഒരകു കറി

വൊമെ്തീറ്റര് ്്തീണ്കുകറിരേക്കുന് സ്ഥെതാണ്. 

ഈ വഫാവടൊ എരേകുക്കുന് െമെയം ആേകു

വമ്ാവെക്കും രേേ�റിസന്റ പണറി ്ശദ്ാപൂ

ര്േം പൂര്ത്തീകരറിച്ചറിരകുന്കു. വ്രസത 

്റിര്മൊണം പൂര്തറിയായ എരേകുപെചുകള് 

സേളചുത സപയന്റന് അരേറിച്ചറിരറിക്കുന്കു. 

ദൂസര ്റിന്കു കാണാന അതാണ് ്െ്ലത് 

എന്ന് ആവരാ േറിശ്വെറിച്ചറിരറിക്ണം. ഇന്ന് 

എമെറിവ�റ്റന് രേേ�കുകള് ്റിലക്കുന്റിരേതകു

്റിന്ാണ് മൊര്ക്ന് ഹാരറിസ് ഈ ്ചറി്തം 

പകര്തറിയത്. 
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1977 / DBCRK / MH01
ദകുമബ കരേെറിരേകുക്റിസന്റ ഒരകു കരയറില്റിന്ന് 

മെ�കുകരയറിവെക്ന് 'അ്ബ' േെറിയകുള്ള കരേതന് 

കൂരേകുതല വേ്തയകുള്ളതകും സ്ചെേകു 

കകു�ഞ്ഞതകുമൊണ്. തണകുത കാറ്ററി്കും അത് 

അേെരസമൊരകുക്കുന്കു. ഇന്സത േറിവ്ാദ

െഞ്ാരറികസളവപൊസെ അന്സത യാ്തക്ാ

രകും യാ്ത വേ്ം അേൊ്റിക്ാതറിരറിക്

സടെ എന്ാ്്ഹറിച്ചറിരറിക്ണം.

1977 / DBCRK / SF04
വദര ്ചന്യക്കുെമെ്തീപം ആളചുകള് 

'അ്ബ'യറില്റിന്ന് ഇ�ങ്ങകുന്കു. ബര്ദകുമബ

യറില ്റിന്കുള്ള ്രേറിപെന് ഏതാ്കും മെറി്റിറ്റചുക

ളറില അധറികം ഉണ്ാേകുകയറിെ്ല. അസതാരകു

തരതറിെകുള്ള േറി്ശാന്റിയാണ്. കേറിളറില 

കാറ്ററിസന്റ തവൊരേല. മെ�കുകരയറില എതറി

യാല 'അര്ബ'യകുസരേ അണറിയം വകാണ്്ക്തീ

റ്റന് ത�യറില സ്ചന്റിരേറിക്കും. ഇവപൊെകും 

്ചെറിച്ചചുസകാണ്റിരറിക്കുന് യാ്പാ്തസത 

അസതാന്കു പറിരേറിച്ചചുകകുെകുക്കും. ഇരറിപെറിരേ

തറില ്റിസന്െകുവന്റ്റന് കെറിയകുന്്ത വേ്ം 

പകു�തകുകരേക്ാ്കുള്ള ഉണര്തകുേറിളറി. 

പറിന്റിെകുള്ളേസ് മേകറിപെറിക്രകുത്. ്റി

ങ്ങള്ക്ന് ശ്വാെസമെരേകുക്ാന ഇട്രംവപാസെ 

െമെയമെകുസണ്ന്ന് േറി്ചാരറിക്രകുത്. 

1977_BSTKA_SF01
ബസ്താകറിയയറിസെ ഒരകു ഭേ്തറിസെ 

മെൂന്കു കകുടെറികള്. 1977 േസര ്ചരറി്ത 

സ്മൊരകങ്ങളായ കലപണറി, പേറിെപെചുറ്റന് 

്കൃഹങ്ങളറില കകുരേകുംബങ്ങള് പാര്തറി

രകുന്കു. തകുരേക്തറില ഈ േ്തീരേകുകളറില 

അധറികേകും ഇ�ാ്റില കകുരേകുംബവേരകുകള് 

ഉള്ളേയായറിരകുന്കു. ഇേറിരേസത ആദ്യ

കാെ താമെെക്ാര് ദകുമബ കരേെറിരേകുക്റി്

പെചു�മെകുള്ള ആധകു്റിക ൌകര്യങ്ങവളാ്കൂ

രേറിയ േ്തീരേകുകളറിവെക്ന് ജ്തീേറിതം പ�റിച്ചചു്ടെ 

ഒെറിേറില പറിലക്ാെതന് ഏഷ്യന 

കകുരേകുംബങ്ങള് ഇേറിസരേ േന്ന് കകുരേറിപാ

ര്തകു. ഇന്ന്, ഇ�ാന ്്രതറിസന്റയകും 

താെൂക്റിസന്റയകും വപരറിെ�റിയസപെടെറിരകുന് 

ബസ്താക്റിയ ഔവദ്യാ്റികമൊയറി അല 

ഫാഹറിദറി എന്�റിയസപെരേകുന്കു.

1976 / DBCRK / MH01
ദകുമബ കരേെറിരേകുക്റി്കു െമെ്തീപം വദരാ 

്ചന്യറില േ്തീടെചുൊമെ്്റി േറിലപ്ക്ാര് 

കാ�കുകളചും വമൊവടൊര് മബക്കുകളചും 

ഉന്കുേണ്റികളചും തറിങ്ങറി്റി�ഞ്ഞ മെണ

ല്റിരവതാരതന് സ്ഥെം പറിരേറിക്ാ്കുള്ള 

മെത്സരതറില ഏര്സപെടെറിരറിക്കുകയാണ്. 

1976 / DBCRK / MH02
വദരയറിസെ ്ചന്കള് ഒവന്ാ രവണ്ാ 

്റിെകളചുള്ള സകടെറിരേങ്ങസള െങ്്തീര്ണമൊയ 

ബഹകു്റിെ മെദ്രറിരങ്ങളായറി പരറിേര്തറി

പെറിക്കുന് �റിയല എവസ്ററ്റന് ജ്വരതറി്കു േറി

വധയമൊയറിടെചുണ്ായറിരകുന്റിെ്ല. കരേ്ാമെങ്ങള്, 

്ചറിഹ്നങ്ങള്, എെകുതകു ര്തീതറികള് എന്റിേ 

വദരസയ ്യറിക്കുന് ആളചുകളചുസരേ ഉലപ

തറിയറിവെക്ന് െൂ്ച് ്ലകകുന്കുണ്ന്. 

ഇമൊ�ാതറികള്, ഇ�ാ്റികള്, പാക്റിസ്ഥാ

നകാര്, ്ബറിടെ്തീഷകുകാര്, സപപ്െറി-വകാള 

കകുപെറി ്റി�ക്കുന്തറി്ായറി 1960-ല ഭൂമെറി 

െ്വന്മൊക്റി ദകുമബയറില തങ്ങളചുസരേ 

െര്േ േ്യാപകത്വം സ്ഥാപറിച്ചറിരകുന്കു. 
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1977 / DBCRK / SF05 
്ചന്യറിസെ സ്്ത്തീകളചുസരേ ആ കകു�ഞ്ഞ 

വഫാവടൊ്്ാഫകുകള് ്്രസത കകു�റിസച്ച

ന്തറിവ്ക്ാവളസ� വഫാവടൊ്്ാഫര്മൊസര 

കകു�റിച്ചാണകു പ�യകുന്ത്. ദകുമബ പണ്കും 

ഇവപൊെകും ്പധാ്മൊയകും പകുരകുഷന്ാരകുസരേ 

്്രമൊണ്. ്ചന് േ്യാപാരതറില സ്്ത്തീ

കള്ക്ന് യഥാര്ഥേകും ൊരേതകുമൊയ 

പങ്കുസണ്ന്ന് ഈ വഫാവടൊ്്ാഫ് േ്യക്ത

മൊക്കുന്കു.

1977 / DBCRK / SF02 
എേറിസരേ ്റിന്ാണ് ഈ ്ചറി്തം പകര്തറി

യത് എന്കു പ�യകുക ബകുദ്റിമെകുടൊണ്. 

പശ്ാതെതറിസെ 'ബര്ജ്തീല' സ്ഥെം 

ബര്ദകുമബ ആസണന്കു െൂ്ചറിപെറിക്കുന്കു. 

എന്ാല െറി്റിമൊവപാസ്റ�കുകള് ്ലകകുന് 

െൂ്ച് വദര ആസണന്ാണ്. അേറിസരേയാ

ണ് െറി്റിമൊശാെകള് അധറികം ഉണ്ായറി

രകുന്ത്. ്റിെെകുകളചുസരേ ദറിശയകും വദരയകുസരേ 

്പധാ് സതരകുേകുകസളെ്ലാം കറിെക്കു 

്റിന്കും പരേറിഞ്ഞാവ�ാടൊണ് എന്തകും പരറി

്ണറിക്കുവമ്ാള് ആളചുകള് ്രേക്കുന്ത് 

പരേറിഞ്ഞാ�കു ഭാ്വതക്ാണ്. സതരകുേറിസെ 

സപാരേറിപരേെങ്ങള് ഉയര്ന്റിടെറിെ്ല എന്താ

ണ് ഈ ്ചറി്തതറില എസന് ആകര്ഷറിച്ച 

െം്തറി. സതളറിഞ്ഞ ആകാശതറിവ്ാരേകു 

സപാരകുതസപെരേകുംേറിധം ആളചുകളചുസരേ 

േസ്്തങ്ങള് തറിളങ്ങകുന്കു. ആളചുകള് 

ഒരകുമെറിച്ചചു പകു�തറി�ങ്ങറിയതായറിടൊണകു 

വതാന്കുന്ത്. അസതാരകു സതാെറില ദറി്മൊ

സണങ്റില, കഠറി്മൊയ ദറിേെമെെ്ല.

1977 / BSTKA / MH01 
ബര് ദകുമബയറിസെ ബസ്താകറിയ ജറിെ്ലയറി

ല എതകുന് േറിവ്ാദ െഞ്ാരറികള്ക്കും 

അേറിരേസത ്റിോെറികള്ക്കും ഒരകുവപാസെ 

'ബ�ജ്തീല' അഥോ കാറ്റചുവ്ാപകുരങ്ങസള 

ക്യാമെ�യറില പകര്തകുന്തറിസ് സ്ച�കുക്ാ

്ായറിെ്ല. വപായ ്ൂറ്റാണ്റിസന്റ ആദ്യതറില 

ഇ�ാ്റിയന േര്തക കകുരേകുംബങ്ങളാണ് 

'ബര്ജ്തീല' ഇ�ക്കുമെതറി സ്ചയതത്. േെതറികളചു

സരേ വമെലക്ൂരക്കു മെകുകളറില ്റിന്ന് തണകുത 

കാറ്റന് പറിരേറിസച്ചരേകുതന് േ്തീരേകങ്ങളറിവെക്ന് സകാ

ണ്കുേരകുന് ൊവങ്തറിക േറിദ്യ ആയറിരകുന്കു 

അത്. വ്ാപകുരങ്ങളചുസരേ ഉയരം കൂരേകുവന്ാ�കും 

കാറ്ററിസന്റ തണകുപെന് േര്ധറിക്കുകയകും ്്രതറി

ല ്റിന്കുള്ള സപാരേറിയകുസരേ അളവ് കകു�യകുക

യകും സ്ചയ്യചും. ബര്ദകുമബയറിെകും വദരയറിെകും 

ഉരേ്്തീളം ഈ ോസ്തകുേറിദ്യ െ്വ്തീകരറിച്ചറിരകുന്കു. 

പകുതറിയ വകാണ്്ക്തീറ്റന് ്റിര്മെറിതറികളചുസരേയകും 

പെയ സകടെറിരേങ്ങളചുസരേയകും അേശറിട്രങ്ങളറില 

്റിന്ന് മൊര്ക് ഹാരറിസ് അേവശഷറിക്കുന്, 

ഉപവയാ്രഹറിതമൊയ 'ബ�ാജ്തീെറി'സന്റ ്ചറി

്തങ്ങള് ഒപെറിസയരേകുതറിടെചുണ്ന്. മെകുനേശതകു 

കാണകുന് കൂറ്റന 'ബര്ജ്തീല' േെതകു ഭാ്സത 

എയര് കണ്്തീഷന യൂ്റിറ്റന് േന്വതാസരേ ഉപ

വയാ്ശൂ്്യമൊയതാണ്. 

1977 / DBCRK / MH08
ദകുമബ കരേെറിരേകുക്റി്കു കകുവ�ക്ൂരേറി വമെവൊടെന് 

ആദ്യ ഭാ്തറി്പെചു�ം ജെപാത ക്ാ

ലവപാസെ ആക്കുന്തറിന് വ്രവത ബ്തീച്ചന് 

വപാസെയകുള്ള ത്തീരസത പകുതന ്റിെമൊയറി 

ഒരകുക്റിയറിരറിക്കുന്കു. ഇേറിസരേ ്റിെേറിെകുണ്ാ

യറിരകുന് രോ�റിടെ ത്തീര വ�ാഡ് പകുതറിയ ഭൂമെറി 

േസര ്്തീടെറി. ഏതാ്കും േര്ഷങ്ങള്ക്കു മെകുമ്കു

േസര ദകുമബ കരേെറിരേകുക്റില ഇരേതകു ഭാ്തന് 

കാണകുന്തകുവപാസെയകുള്ള േെറിയ കപെെകുകള് 

ഇ്തവതാളം അരേകുപെറിക്ാന കെറിയകുമൊയറിരകു

ന്റിെ്ല. ഭൂമെറി ്റികതറില തകുരേക്തറില �റിയല 

എവസ്ററ്റന് മെഹാഭാ്്യമൊയാണ് എഞ്റി്്തീയ

ര്മൊര് ്രേതറിയറിരകുന്ത്. പസഷെ ഇതകുേെറി 

കറിടെറിയ ൊഭം കാര്യമൊയകും വ�ാഡകുകളചും 

പാര്ക്റിംഗ് സ്ഥെങ്ങളചും കാല്രേപൊതകളചും 

ഉണ്ാക്കുന്തറി്ായറി േറി്റിവയാ ്റിച്ചചു.
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1977 / DBCRK / MH10 
വദരാ കരേലത്തീരസത പകുതറിയ ബാങ്ന് 

ൌധങ്ങളചും വഹാടെെകുകളചും ദകുമബയകുസരേ 

തറിരക്കുപറിരേറിച്ച, അരേകുക്കും ്ചറിടെയകുമെറിെ്ലാ

ത െമെകു്ദ്താ്തതറില േകൃതറിയകുള്ള 

ആധകു്റിക പശ്ാതെമൊയാണ് വഫാവടൊ 

എരേകുതറിരറിക്കുന്ത്. പസഷെ ഈ രണ്കു 

വൊകങ്ങളചും ത്തീര്തകും േറിഭറിന്മെെ്ല. 

േ്യാപാരറികളചുസരേ ൊമെ്്റികളചും െംേറി

ധാ്ങ്ങളചും അരേക്റിോെകുന്, കപെെറി്കു 

്ചകുറ്റചുമെകുള്ള ്ചരക്കുകളചും ്ചെ്ങ്ങളചു

സമെെ്ലാം ്ങ്ൂര വക്ദ്രങ്ങളറില ്റിന്ന് 

കരയറിസെ ്ചന്കളറിവെക്കും പകുതകുതായറി 

സ്ഥാ്ം കയ്യരേക്റിയ സകടെറിരേങ്ങളറിവെക്കും 

ഒെകുകറിസക്ാണ്റിരറിക്കുന്കു. കരേെറിരേകുക്ന് 

്പവദശസത പകുതറിയ ൌധങ്ങള്ക്കു

ള്ള ്റിര്മൊണസച്ചെവ് ഈ േ്യാപാരം 

ഉണ്ാക്കുന്കു. ആധകു്റിക ോസ്തകുേറിദ്യ 

തെയകുയര്തകുന്ത് അതറിസന്റ ഗ്ാസ് വൊ

ബറികള്ക്കതന് തറിക്കുമെകുടെചുന് േ്യാപാരം 

ഒന്കുസകാണ്കുമൊ്തമൊണ്. 

1978 / DBCRK / MH02 
ദകുമബയകുസരേ ആദ്യകാെ െമെകൃദ്റി പെ

വപൊെകും ബന്സപെടെറിരറിക്കുന്ത് യൂവ�ാ

പ്യന േറിമൊ്ങ്ങളറില ദഷെറിവണഷ്യന 

ത്തീരവദശങ്ങളറിവെക്കുള്ള െ്വര്ണക്രേതറി

വ്ാരോണ്. ൊഭം ഉ�പെചുള്ള ഈ പദ്തറി

ക്ന് അലപായകുവസ് ഉണ്ായറിരകുന്കുള്ളളൂ. 

1970-ൊയറിരകുന്കു അതറിസന്റ മെൂര്ധ്്യം. 

േരകും ദശകങ്ങളറില ്്രേറികെ്ം 

ഏസറ്റരേകുക്ാനമൊ്തം േെകുതായറിരകുന്കു ഈ 

േെറിയകുള്ള ൊഭം. 1978-ല ബര്ദകുമബ

യറില ്റിന്ന് എരേകുത ഈ കരേ ജ്െറിസന്റ 

വഫാവടൊ വദരാ െ്വര്ണച്ചന്യറില ഇന്ന് 

്റിങ്ങള് കാണകുന്തകുവപാസെ തസന്യകുള്ള

താണ്. െ്വര്ണ േ്യാപാരതറിസന്റ ്പതാപ

കാെതന് മെഞ്ഞവൊഹം മെവ്ാഹരമൊയറി 

അെങ്രറിച്ചചു ്പദര്ശറിപെറിക്ാന വ്രവമൊ 

അതറിസന്റ ആേശ്യവമൊ ഉണ്ാേകുകയറിെ്ല.

1977 / BSTKA / MH02 
ോസ്തകുശറിലപറിയകും ബസ്താകറിയാ 

്റിോെറിയകുമൊയ �ഷാദ് ബകുക്ാശ് 

ഒരറിക്ല എവന്ാ് ഒരകു ബസ്താകറിയ 

്കൃഹവമെലക്ൂരക്കു മെകുകളറില കാണറിക്കു

ന് െറി്റിമെ മെറ്റചു വമെലക്ൂരക്കു മെകുകളറില 

െവമ്ളറിച്ച കകുരേകുംബങ്ങള് കാണകുന്തറി

സ്ക്കു�റിച്ചന് പ�യകുകയകുണ്ായറി. ഉയരം 

കൂരേറിയതകും ്ചകുറ്റചുമെതറിെകുകളചുള്ളതകുമൊയ 

പകുതറിയ വമെലക്ൂരപെചു�ങ്ങള് ബര്ദകുമബ

യറിസെ െ്വകാര്യ ഇരേങ്ങളചുസരേ പകുതകുരൂപ

ങ്ങള് എങ്ങസ്യാസണന്ന് കാണറിച്ചചുതരകു

ന്കു. ഈ അരേച്ചചുസകടെറി്കു സതരസഞ്ഞരേകുത, 

്്തീന്ലക്കുളതറിവന്റതകുവപാെകുള്ള പകുത്തീ്പ

ച്ച്റി�ം എസന് ്പവത്യകം ആകര്ഷറിച്ചചു. 

ഈ സകടെറിരേതറിന് അത് പരറിരഷെയക്കു

ള്ള ഒരകു രാജ്യഭരണ്കമെം സ്ഥാപറിച്ചതകു

വപാസെ ആയറിരകുന്കു. പകു�സത ്റി�ം 

'ബര്ജ്തീല' പകുരകളചുവരേതകുവപാസെ മെണ്റിവന്റ

ത്, പസഷെ അകം ്ചകുമെരകുകള് ഇട്രതറി

സ്ാതകും.
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1977 / BSTKA / MH03 
ഇങ്ങസ്യകുള്ള 'െറിക്'കള് അഥോ 

ഇരേേെറികളറിെൂസരേയായറിരകുന്കു പെയ 

ദകുമബ ജറിെ്ലകളചുസരേ ്താ്തം. ബാക്റി

യകുള്ള സ്ഥെങ്ങളറിൊയറിരകുന്കു ്റിരതകു

കളചും സകടെറിരേങ്ങളചും. പച്ചച്ചായമെരേറിച്ച 

ോതറിെകുകളചും ഉമ്�പെരേറികളചും എസന് 

1970-കളചുസരേ മെധ്യതറില ദകുബായറില 

ആരംഭറിച്ച സപയന്റന് ഉലപാദ് പ്ാന്ററിസ് 

ഓര്മെറിപെറിച്ചചു. ്ാേറിക ്റിര്മൊണ വമെഖെ

യറിസെ ആേശ്യങ്ങള് െകൃട്രറിച്ച േറിപണറി 

ആയറിരകുന്കു പ്ാന്ററി്കു ്റിമെറിതമൊയത്. 

ഈ െമെയതന് െമെകു്ദ ോണറിജ്യ താലപ

ര്യങ്ങള് ദകുമബയകുസരേ ്്ര്രേ്സയതസന് 

പരറിേര്തറിപെറിച്ചചുസകാണ്റിരറിക്കുകയാ

യറിരകുന്കു. ഈ പച്ച തസന്യായറിരകുവന്ാ 

ബസ്താക്റിയയറിസെ വമെലക്ൂരതളങ്ങളറി

സെ പച്ച എന്ന് ഞാന അതറിശയറിക്കുന്കു. 

ദകുമബ തകു�മെകുഖതന് എതകുന് 'വദാവ്സ്' 

എന്�റിയസപെരേകുന് വബാടെചുകളറില ്റിന്കും 

കപെെകുകളറില്റിന്കും കരേം സകാണ്േ 

ആയറിരകുവന്ാ ഈ ്റി�ം?

1977 / DBCRK / SF03 
ദകുമബയകുസരേ പെയ്്രജറിെ്ലകള് ഭൂ

തകാെസത തരംതാഴതറിയത് അേ 

സപാളറിച്ചചുമൊറ്ററിസക്ാണ്ാണ്. അസെ്ലങ്റില 

േര്തമൊ്തറിെകും ഉത്സാഹവതാസരേ 

അേ ്റിെസകാണ്കു. ഇന്്യയറില്റിന്കു ഇ�

ക്കുമെതറി സ്ചയത പെഞ്ന ോതറിെറിന് 

പൗരാണറിക 'വധാേകുക'സള െംരഷെറിച്ച 

അവത ്ചായം തസന് വതച്ചചു. വകാണ്്ക്തീറ്റന് 

ോരറിസപൊതറി ഉണ്ാക്റിയതാണ് തൂണ്. 

ഒരകു ദശകം മെകുമ്ന് അത് സ്ചെവേ�റിയ 

്റിര്മെറിതറിയാണ്. മെകുഖപെന് ്ൂ�കുവതച്ചറിടെചുണ്ന്. 

പസഷെ അതറി്കു മെകുകളറില പച്ച്റി�ം പൂ

ശറിയറിരറിക്കുന്കു. മെകുമ്ന് ്്രതറിന് പരറി്ച

യമെറിെ്ലാതതാണറിത്. മേദ്യകുത്തീകരറിക്ാന 

ഉവ്ദേശറിക്ാസത ്റിര്മെറിച്ച േ്തീടെറിവെക്ന് 

താലക്ാെറിക േയ�റിം്റിെൂസരേ കണഷെന 

എരേകുതറിരറിക്കുന്കു. ്്്തീക്ന് ്ചറി്തങ്ങളചു

ള്ള സ്്ക്തീ്കുകള് ്ചറിെ ജ്െകുകള്ക്ന് 

െംരഷെണസമൊരകുക്കുന്കു. എെ്ലാ ജ്െകുക

ളചും കണ്ാരേറി പതറിച്ചേയെ്ല. ്ാടെറി േച്ച 

കകുെെകും അരേപെചും േെറിയാ്തക്ാര്ക്ന് 

സേള്ളസമെരേകുക്ാ്കുള്ള - െബ്തീല - െംേറി

ധാ്മൊവണാ?
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1977 / DBCRK / MH02 
വദര ്ചന്ക്കു സേളറിയറിെകുള്ള െ്വര്ണക്രേ

കള് െ്വര്ണ േ്യാപാരതറി്കു മൊ്തമെകുള്ള

േയാണ്. കരേയകുരേമെ പരമ്രാ്ത മെരതരേറി 

ഷടെ�കുകള് സകാണ്ന് കരേ മെ�ച്ചറിരറിക്കും. 

കൂരോസത അെൂമെറി്റിയതറിസന്റയകും ഗ്ാെറി

സന്റയകും െംരഷെണക്ൂരേകുകളചും ഉണ്ാേകും. 

്ചറിെവപൊള് അേ എയര്കണ്്തീഷന 

സ്ചയസതന്കുമെറിരറിക്കും. െ്വര്ണേ്യാപാരം 

പണ്ന് ്ചന്യകുസരേ പറിന്ാമ്കു�ങ്ങളറിസെ 

േറിെവപശല േറിലപ്യായറിരകുന്കു. 1970 

കളചുസരേ ഒരേകുേറില മെകുനോതറില ്പവേശ്

മെകുള്ള കച്ചേരേമൊയറി. 

1977 / DBCRK / MH12 
്ചരക്കു കപെല പരകുക്ന യാ്ത 

കെറിഞ്ഞകു േന്താണ്. അതറിസന്റ മെരതൂ

ണകുകള് ്്ഞ്ഞകു കകുതറിര്ന്കു ്ച്തീര്തറി

രറിക്കുന്കു. ്െ്ല മെകുടെചും തടെചും കറിടെറിയറി

ടെചുണ്ന്. ഒരകു പകുതറിയ വ�ാഡ് വമൊവടൊര് 

മെക്റിളചും ഒരകു �്ഫറിജവ�റ്റരകും േന്റിരറി

ക്കുന്കു. 2020-ല ദകുമബ കരേെറിരേകുക്റിെകും 

െഈദ് തകു�മെകുഖതകും ഇവതവപാസെയകുള്ള 

്റിമെറിഷങ്ങള്ക്കു ൊഷെ്യം േഹറിക്ാം. 

അതറി്കു പസഷെ ്റിങ്ങള് െൂഷെറിച്ചചു വ്ാ

വക്ണ്തായറിേരകും.

1977 / DBCRK / SF07 
ഇ�ാ്റിവെവക്ാ പാക്റിസ്താ്റിവെവക്ാ 

യാ്ത സ്ചയ്യാന പറ്ററിയതായറിരകുന്റിെ്ല ഈ 

സ്ച�റിയ യ്ന്വബാടെന്. �ാഷറിദ് തകു�മെകുഖ

തന് ്ങ്ൂരമെറിടെറിരറിക്കുന് േെറിയ കപെെറി

വെക്ന് വജാെറിക്ാര്ക്ാേശ്യമൊയ ോെ

പെെങ്ങള് ഉള്സപെസരേയകുള്ള ൊധ്ങ്ങള് 

സകാണ്കുവപാേകുകയകും അതറില കപെെറിസന്റ 

േ്തീതറികൂരേറിയ പള്ളയറില ്ചറിെ ജ്െകുകള് 

അമെര്തറിയരേച്ചറിരറിക്കുന്കു. യകുഎഇയറിസെ 

സ്ച�കുകറിരേ െമെ്തീപ തകു�മെകുഖങ്ങളറിക്ന് ്ചകു

രകുങ്ങറിയ ദൂരം താണ്റി ൊധ്ങ്ങള് സകാ

ണ്കുവപാോ്കുള്ളേയാണ് ഈ വബാടെചുകള് 

എന്ന് ഈ രൂപ്രേ് കണ്ാല വബാ

ധ്യമൊകകും. ഈ വബാടെറില ക്ംകകു�ഞ്ഞ 

്ചരക്കുകള് മെകുകളറിവെക്ന് കയറ്ററിസേക്കു

ന്കു. വബാടെറിസെ സതാെറിൊളറികള്ക്ന് കാല 

്്തീടെറിസേക്ാ്കും േ്യാപാരച്ചരക്കുകള്ക്കു 

െമെ്തീപം ്ചകുരകുണ്കുകൂരേറിക്റിരേക്ാ്കും ഇതകു 

ൌകര്യസമൊരകുക്കുന്കു.
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1977 / ONEDG / MH04 
ഇതകു േശതകു കാണകുന് ്റിര്മൊണ 

സ്ഥെം ഒരകുപസഷെ ദകുമബ രേേ�റിസന്റതകും 

അതറിസന്റ അരേകുതന് കാണകുന്ത് വദരാ 

രേേ�റിവന്റതകും ആോം. േെതകു ഭാ്തകു 

കാണകുന് സ്ഥെം ഒരറിക്ല െറി്റിമൊ 

സ്ക്വയര് ആയറിരകുന്കു. പറിന്്തീരേത് ്ാസ്ര് 

സ്ക്വയര് ആയറി. ഇവപൊള് ബ്റിയാ 

സ്ക്വയര് എന്�റിയസപെരേകുന്കു. ്റിെം 

വമൊരേറി പറിരേറിപറിപെറിച്ചചുസകാണ്റിരറിക്കുകയാ

ണ്. വകാണ്്ക്തീറ്റചു ശറിെകളചും പച്ചപെചു

ലതകറിരേറിയകും വ്രസത സേളറി്മ്വദശ

മൊയറിക്റിരേന് ഈ സ്ഥെതറിന് ്ചറി്തം 

േരച്ചതകുവപാസെയകുള്ള ആകകൃതറി ്ലകറി

യറിരറിക്കുന്കു. േെതകുഭാ്തന് സഫാണ്തീഷ്യാ 

വഹാടെെകുമെകുണ്ന്. സബയദകുതറിസെ ഒ�റിജറി്ല 

സഫാണ്തീഷ്യാ വഹാടെെകുമൊയറി അതറി്കു 

ബന്മെറിെ്ല. അതകുമൊയറി ബന്മെകുസണ്ന്കു 

വതാന്റിക്ാന ആ വപരറിടെചു എന്കുമൊ്തം. 

'അഖബാര് ദകുമബ' എന് മൊ്െറിന 

ദകുമബസയ ഒരറിക്ല േറിവശഷറിപെറിച്ചത് 

"കറിെക്റിസന്റ സഫാണ്തീഷ്യ' എന്ാണ്.

1978 / DBCRK / SF01 
വദരയറിസെ അലകബ്തീര് സതരകുേറിെൂസരേ 

ഇന്ന് ്രേന്കുവപാേകുന് ഒരാള് ്പാ്ച്തീ് 

പാതയായതകുസകാണ്ാണ് അത് ഇരേകുങ്ങറി

യറിരറിക്കുന്ത് എന്ന് സതറ്റായറി ്ചറിന്റി

ക്ാന ഇരേയകുണ്ന്. എന്ാല െം്തറി 

അങ്ങസ്യെ്ല. �റിയല എവസ്ററ്റന് പറിരേകുതത

തറിസന്റ ഫെമൊണത്. 1960കളചുസരേ ഒരേകുേറില 

ആ സതരകുേകുകള് ഇതറിെകും േറിശാെമൊ

യറിരകുന്കു. അറ്റങ്ങളറില ഇട്രംവപാസെ 

പാര്ക്റിംഗ് ൌകര്യം ഉണ്ായറിരകുന്കു. 

1978-ല സതരകുേറിസന്റ ഒരകു േശേകും രണ്കു 

തെമെകു�യറിലസപെടെ ആധകു്റിക മെദ്രറിരങ്ങളചു

ണ്ായറിരകുന്കു. ഇന്ന് അേയകുസരേ സ്ഥാ്തന് 

കൂരേകുതല ്രേേെറികള് ആേശ്യമെകുള്ള 

േെകുതകും േറിശാെേകുമൊയ സകടെറിരേങ്ങള് 

േന്കു. അങ്ങസ് േറിശാെമൊയ സപാതകു

േെറിയകുസരേ ്സെ്ലാരകു ഭാ്ം സകടെറിരേങ്ങള് 

െ്വന്മൊക്റി.
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1976 / DBCRK / MH03 
വദരയറില ്റിന്ന് എരേകുതതാോന ൊധ്യ

തയകുള്ള ഈ ്ചറി്തം ദകുമബയറിസെ പകുതകു

തായകുണ്ാക്റിയ ജറിെ്ലകളറില ്രേപൊതകള് 

്റിര്മെറിക്കുന്തറിസന്റയകും ്റിരതകുകള് രോര് 

സ്ചയ്യചുന്തറിസന്റയകുമൊണ്. ്്ര േറികെ

്തറി്കുള്ള 1960 കളറിസെ മൊസ്റര് പ്ാന 

്റിെേറിെകുള്ള ്്രതറിസന്റ പെ ഭാ്ങ്ങ

ളചും ഉവ്ദേശ്യപൂര്േം ഒെറിച്ചറിടെറിരറിക്കുകയാ

ണ്. വ�ാഡകുകള് എേറിസരേസയെ്ലാം ആണ് 

എന്ന് അതറില കാണറിച്ചറിടെറിെ്ല. പകരം 

മെകു്റിെറിപൊെറിറ്ററിയകും െ്വതകുരേമെകളചും 

തമ്റില ്ചര്ച്ച സ്ചയത് എേറിസരേസയാസക് 

വ�ാഡകുകള് ആോസമെന്കു ത്തീരകുമൊ്റിക്ാന 

്റിശ്യറിച്ചറിരറിക്കുകയാണ്.

1978 / BSTKA / SF01
ബസ്താക്റിയയകുസരേ മെറ്റചു ഭാ്ങ്ങസള

െ്ലാം ജ്ൊ്ദ്രമൊണ്. ഈ അ്കുകൂെ 

സ്ഥെം ൊധാരണ കാറ്റചുവ്ാപകുരതറിസന്റ 

േറിശദാംശങ്ങവളക്ാള് കൂരേകുതൊസയ

വന്ാ ോഗ്ദാ്ം സ്ചയ്യചുന്കുണ്ന്. േെകു

തായറിസക്ാണ്റിരറിക്കുന് കകുരേകുംബതറി്കു 

പാര്ക്ാന മൊ്തം േ്തീരേകു േറികെറിക്കുന്

തറിസന്റ അരേയാളങ്ങള് ോയറിസച്ചരേകുക്ാം. 

ൊവങ്തറിക േറിദ്യയകുസരേ തടെചുകളാണ് 

അ്ാേകൃതമൊകകുന്ത്. ്ചകുണ്ാമ്കും കളറിമെ

ണ്ചുംവപാസെയകുള്ള പരമ്രാ്ത ്കൃഹ

്റിര്മൊണ ൊമെ്്റികളചുസരേ െമെ്തീപകാെ 

ഉപവയാ്ം അേറിസരേ ്രേന്റിടെചുണ്ന്. താര

തവമെ്യ് പകുതറിയ ്റിര്മൊണ േസ്തകുോയ 

വകാണ്്ക്തീറ്റന് ത�സയ ത� ഈര്ഷതറില 

്റിന്കു രഷെറിക്കുന്കു. പാരപെറ്ററിവെക്ന് 

ോയകു െഞ്ാരം െകു്മെമൊക്കുന് ദ്വാര

ങ്ങളചുള്ള ്ചകുറ്റചുമെ� ്േ്തീകരറിച്ചറിരറിക്കുന്കു. 

ഓേകു്ചാെകുകളചും കകുെെകുകളചും മെകുകള് 

്റിെകളറിസെ ജെെഭ്യതസയയകും അതകു 

മെൂെമെകുണ്ായ വകരേകുപാരേകുകസളയകും പരെ്യ

സപെരേകുതകുന്കു. എെ്ലായറിരേതകും മേദ്യകുത 

മെ്കുകള് തെങ്ങകും േറിെങ്ങകും കരേന്കു

വപാേകുന്കു. വമെലക്ൂരക്കു മെകുകളറിസെ 

ആന്ററി് ദകുമബ രേറിേറി ്പവഷെപണങ്ങള് 

പറിരേറിസച്ചരേകുക്കുന്കു. കകുമേതറില ്റിന്കുള്ള 

്ചറിെ ്പവഷെപണങ്ങളചും കറിടെചുന്കുണ്ാ

ോം. 
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1977 / DBCRK / SF08 
വദരയറിസെ അലെബ്ക്യറിസെ 'അ്ബ' 

വസ്റഷ്റില അരേകുത കാെതന് ഉ�ച്ചചു

വപായ കരേറിെറിരേകുക്റിസന്റ അറ്റതന് താവൊടെന് 

സേള്ളതറിവെക്ന് ഇ�ങ്ങാന പരേേകുകള് 

സേടെറിയറിരറിക്കുന്കു. വദരയകുസരേ ഏറ്റേകും 

അരേകുതകു കാണറിക്കുന് ആധകു്റിക സകടെറിരേ

്റിര പറിന്ാമ്കു�സത ഭൂമെറി തറിരറിച്ചചുപറിരേറി

ച്ചചു. ഇരേതകുഭാ്സത രണ്ാമെസത സകടെറിരേം 

ദകുമബ ്ാഷ്ല ബാങ്ന് ആണ്. അവത 

്റിരയറില ഭാേറിയറില േരാ്റിരറിക്കുന് 

സകടെറിരേങ്ങള്ക്കുള്ള മൊര്് െൂ്ച്യായറി 

അതകു ്റിെസകാള്ളചുന്കു. അതറിസന്റ േെതന് 

ബാങ്ന് മെറിെ്ലറി ഇ�ാന ആണ്. ആദ്യസത 

സകടെറിരേതറിസന്റ അവത രൂപതറിസന്റ 

പകര്പെന്. ്റിയമെങ്ങളെ്ല �റിയല എവസ്ററ്റന് 

േറിെകളാണ് ഭാേറിയറില സകടെറിരേങ്ങളചുസരേ 

രൂപേകും േെറിപെേകും ്റിര്ണയറിക്കുക 

എന്ന് തകുരേര്ന്കുേരകുന് രണ്കു സകടെറിരേങ്ങള് 

്പേ്ചറിച്ചചു.

1977 / DBCRK / MH11 
വദരയറിസെ വപരറിെ്ലാ്ചന്യറിസെ കച്ചേ

രേപെ്തീരേറികകള് ്്രതറിസന്റ, ്ചകുളചുങ്ങറിയ 

ഉരകുക്കും സേയറിെകുസകാണ്ന് സേളചുത 

പാെന്േസ്തകുക്ളചുംസകാണ്കു ്റിര്മെറിച്ച 

പെയ സകടെറിരേങ്ങളറിൊയറി ്്തീണ്കുകറിരേക്കു

ന്കു. പശ്ാതെതറില കാണകുന് പകുതറിയ 

സകടെറിരേങ്ങള് ഇവപൊെസത ആേശ്യങ്ങ

ള് ്റി�വേറ്റചുക എന് ഉവ്ദേശ്യവതാസരേ 

പണറിതേയാസണന്കു വതാന്കുന്കു. ഒരകു 

സകടെറിരേതറിസന്റ മെകുകള്്റിെ ്റി�സയ സപടെറി

കളാണ്. പകുതറിയ ഇരേങ്ങള് േ്തീരേകുകളാവയാ 

ഓഫ്തീെകുകളാവയാ ആയറി ഉപവയാ്റിക്കു

ന്തറിവ്ക്ാള് ൊഭകരമൊവണാ ്ചരക്കു 

െൂഷെറിപെചു വക്ദ്രങ്ങളായറി ഉപവയാ്റിക്കു

ന്ത്?

1977 / DBCRK / SF01 
സ്റ്തീഫന ഫറിനമെറിസന്റ കണ്ചുകള് ഒപെറിസയ

രേകുത ഏതാ്കും ്റിര്മൊണ പദ്തറികളറില 

ഒന്ാണ് വദരയറിസെ ദകുബായ മെകു്റിെറിപൊ

െറിറ്ററി സകടെറിരേം. ഫറിനമ് വജാെറി സ്ചയത 

വജാണ് ആര് ഹാരറിസ് & പാര്്വണ

ര്സ് എന് സ്ഥാപ്തറിന് പദ്തറിയകു

സരേ ഡറിമെന മെത്സരതറില പരാജയം 

വ്രറിടെചു. ജപൊ്്തീസ് സ്ഥാപ്മൊയ 

പെഫറിക് കണ്െലടെന്റന്സ് ആണ് അത് 

െ്വന്മൊക്റിയത്. പകു�തറി്കും അക

തറി്കുമെറിരേയറില താലക്ാെറിക ആസ്ഥാ

്മെകുണ്ായറിരകുന് േെറിയ പദ്തറികളറില 

ഒന്ായറിരകുന്കു അത്.
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1977 / DBCRK / MH07 
മെറിക് പരമ്രാ്ത കരേകള്ക്കും ്്തീെ ്റി

�തറിെകുള്ള ഷടെ�കുകളാണകുള്ളത്. കെറിഞ്ഞ 

ദശകങ്ങളറിസെ ക�കുപെന്, സേള്ള ്ചറി്തങ്ങ

ളറില ്റിന്ന് 1950-കളറിെകും 1960-കളറിെകും 

ഇതായറിരകുവന്ാ സ്ഥറിതറി എന്ന് ഉ�പെറി

ക്ാന പറ്ററിെ്ല. ോണറിജ്യ സ്ഥെങ്ങള് 

ഓവരാന്കും എണ്റിതറിടെസപെരേകുതറി രജറിസ്റര് 

സ്ചയ്യചുന്തറി്കുവേണ്റി ദകുമബ സതരകുേകുക

ള്ക്ന് ്കമെ്തീകരണം ഏര്സപെരേകുതകുക എന് 

ഉവ്ദേശ്യവതാസരേ മെകു്റിെറിപൊെറിറ്ററി ഉതര

വ് പകു�സപെരേകുേറിച്ചതറിസന്റ അരേറിസ്ഥാ്തറി

ൊേണം ഇങ്ങസ്യകുള്ള ്ചായം ്ലകല. 

1977 / ONEDG / MH07
മെറിച്ചം േന് ്റിര്മൊണ ൊമെ്്റികള് 

വദരയറില ഒരകു ്റിര്മൊണ സ്ഥെം ഒരകുക്കു

ന്കു.1970-കളറില വദരയറിെകുരേ്്തീളമെകുണ്ായ 

ത്വരറിത്തറിയറിെകുള്ള ്റിര്മൊണ ്പേകൃതറി

കള് കൂരേകുതല പാെന്േസ്തകുക്ള് െകൃട്രറി

ച്ചചു. അേയറില പകു്രകുപവയാ്റിക്ാന 

പറ്റാതേ ്്രതറി്കു സേളറിയറില കൂടെറി

യറിടെചു ത്തീ സകാളചുതറി. അേയറില പെതകും 

പസഷെ ആളചുകള് േ്തീരേകുകളചുസരേ തെ 

ഒരകുക്ാന ഉപവയാ്സപെരേകുതറി. ഇേറിസരേ 

കാണകുന്ത് വപാസെ അരേകുത ്റിര്മൊണ 

സ്ഥെമൊയറി അതകു മൊ�റി. കൂരേകുതല പാഴ 

േസ്തകുക്ള് കൂരേകുതല ്റിര്മൊണതറിസന്റ 

അരേയാളമൊകകുന്കു. 

1977 / ONEDG / MH01
ബര്ദകുമബ ്ചന്യറില ്റിന്ന് തവ്ദേശോ

െറികള് ഉയര്ന്കുേരകുന് ബാങ്ന് ഓഫ് 

ബവ�ാഡയറിവെക്ന് ്രേന്കു്്തീങ്ങകുന്കു. 

പെയ ്്ര്രേ്യറിവെക്ന് േെറിയ 

േ്തീരെ്യവതാസരേയകുള്ള കൂടെറിവച്ചര്ക്ൊണ് 

ബവ�ാഡ ബാങ്ന്. വേള്ഡ് വ്രേഡ് സെന്റര് 

സ്ഥാപറിക്ാന ഉവ്ദേശറിച്ച സ്ഥെതകു ്റിന്ന് 

അധറികം ദൂസര ആയറിരകുന്റിെ്ല ഈ 

സ്ഥെം. ദകുമബക്കും �ാഷറിദ് തകു�മെകുഖതറി

്കും ഇരേയറില.

1977 / ONEDG / MH02
ഈ ഉയരം കൂരേറിയ സകടെറിരേം വദരയറില 

്ാെര് സ്ക്വയ�റി്കു െമെ്തീപം ആയറിരകുന്റി

രറിക്ണം. 

പെയ, ഉയരം കകു�ഞ്ഞ സകടെറിരേങ്ങള് 

സതരകുേറി്കു വ്സര കകു�കുസകയാണ്. കൂറ്റന 

പരെ്യപെകകള് ദകുമബ കരേെറിരേകുക്റി

വെക്ന് ആരേവതാസരേ േറിളറിക്കുവമ്ാ

ള് േെവതാടെചുള്ള േെറിയരേയാളം ആ 

്പവദശവതക്കുള്ള േെറി കാണറിക്കുന്കു. 

സപാളറിച്ചചുസകാണ്റിരറിക്കുന് സകടെറിരേങ്ങളചുസരേ 

പശ്ാതെതറിൊണ് ഹാരറിസ് ്ചറി്തം 

്ചടെക്ൂരേറിൊക്റിയറിരറിക്കുന്ത്. 1977 ല 

സപാളറിച്ച പെയ തെമെകു�യറിസെ വകാ

ണ്്ക്തീറ്റന് സകടെറിരേങ്ങളചുസരേ അേശറിട്രങ്ങളാ

ണ് കൂടെറിയറിടെറിരറിക്കുന്ത്. ്രേ്ാപരമൊയ 

പറിെവോ ദകുമബ �റിയല എവസ്ററ്ററിസന്റ 

ഉയര്ന് െദ്രറിഗ്ധാേസ്ഥവയാ ആോം 

കാരണം. 
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1977 / ONEDG / MH05
�ാഷറിദ് തകു�മെകുഖം തകു�ന്വതാസരേ ്്

രതറിെൂസരേ അവങ്ങാടെചും ഇവങ്ങാടെചും 

സകാണ്കുവപാേകുന് സകടെറിരേ ്റിര്മൊണ 

ൊമെ്്റികളറില േനേര്ധ് ഉണ്ായറി. 

്ചറി്തതറിസന്റ േെതകു ഭാ്തന് വദരയറിസെ 

ഒരകു ജ്ോെവക്ദ്രം, സമെെറിഞ്ഞ േ്തീണ്കും 

ഉപവയാ്റിക്ാേകുന് പെകതടെറി്കതന്, 

രൂപസപെടെചുേരകുന്കു. അരേറിച്ചചു കൂടെറിയറിടെ 

സകടെറിരോേശറിട്രങ്ങളചുസരേ കൂമ്ാരമൊണ് 

ഒരകു മെൂെയറില. പകു്രകുപവയാ്വയാ്്യ

മൊയ സൊടെചുസൊരേകുക്കു ൊധ്ൊമെ്്റി

കള്. മെൂെയറിസെ പ്തീരേറികമെകു�റി അധറികം 

്റിെ്റിന്റിെ്ല. രഷെറിസച്ചരേകുത ്പതെങ്ങ

ളറില ്റിന്ന് ഈ കരേ ഉയര്ന്കു േരകുന്കു. 

സതരകുേറില ്റിന്കു ്ചകുരണ്റിസയരേകുത, 

ബാക്റി േന് വകാണ്്ക്തീറ്റന് ്റി�ച്ചചുസേ

ച്ച, പെയ സപയന്റന്കാ്കുകള് സകാണ്കു

ണ്ാക്റിയ േ്യായാമെ ഉപകരണങ്ങള് 

്ശദ്റിക്കുക.

1977 / DBCRK / MH06 
്പതറിവരാധ വ്ാപകുരം ഇവപൊെകും ബര്ദകു

മബയകുസരേ പരേറിഞ്ഞാറ് അലഷറിദ്രാ്യകുസരേ 

മെകു്മ്റിൊണ്. വ്രസത ്രേന് െംരഷെണ 

്പ്ചാരണമൊോം അതറിസന്റ ആയകുസ്ന്  

്്തീടെറിയത്. ദകുമബയറിസെ ആദ്യസത ്റിര

തകുകളറില ഒന്ായ, കരേെറിരേകുക്ന് പാെം 

മെകുതല പകുതറിയ �റിംഗ് വ�ാഡ് േസരയകു

ള്ള േറിശാെമൊയ പാത ഒരകുക്റിയത് 

്പതറിവരാധ വ്ാപകുരതറിന് വകസരോന്കും 

േരാതേറിധം െംരഷെറിക്കുന് ര്തീതറിയറി

ൊണ്. രം്്റിര്തീഷെണം ്രേതകുക എന് 

പെയ ഉവ്ദേശ്യം വ്ാപകുരം ഇവപൊള് 

്റി�വേറ്റചുന്റിസെ്ലങ്റിെകും. വ്ാപകുരതറി്കു 

്ചകുറ്റചും മെകുമ്കുണ്ായറിരകുന് തറിരക്കു പറിരേറിച്ച 

മൊയ മെക്ാ്റികളചുസരേയകും കരേല േ്യേൊ

യങ്ങളചുസരേയകും സ്ഥാ്തന് ഇവപൊെകുള്ളത് 

േ്യാജ-പരമ്രാ്ത ോസ്തകുശറിലപങ്ങ

ളാണ്. 
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1976 / WTCTR / MH02 
അബൂദാബറിയറില്റിന്കു േണ്റിവയാരേറിച്ചചുേ

രകുന് ആള് ദകുമബയറില ്പേറിശറിക്കുവമ്ാ

ള് ആദ്യം കണ്റിലസപെരേകുന് കാഴ്ച വൊക 

േ്യാപാര വക്ദ്രതറിസന്റ ്റിര്മൊണമൊണ്. 

പകു�തന് മെരകുഭൂമെറിയറില ആണ് അത് 

എന്കു വതാന്ാം. പസഷെ േെതകുഭാ്തകു

ള്ള ഭൂമെറി വ്രസത അരേയാളസപെരേകുതറി 

സേച്ചറിടെചുണ്ന്. ഒന്ാം വ്ാപകുരം മെകുതല 

േറിഭാേ് സ്ചയ്യചുന് േറിശാെമൊയ േറിപകു

െ്തീകരണം അതറില േറിഭാേ് സ്ചയതറി

രറിക്കുന്കു. 



3534

1977 / KRTUN / SF07 
കാര്തൂ്റില പള്ളറികളചും മെറി്ാരങ്ങളചുമെ

െ്ലാസത മെറ്റചു സകടെറിരേങ്ങസളാന്കും അധറികം 

ഈരേകുള്ള േസ്തകുക്ള്സകാണ്ന് ്റിര്മെറിക്കു

ന് പതറിേറിെ്ല. 'കാര്ഡ്വബാര്ഡ്' എന്

ര്ത്ഥമെകുള്ള അ�ബറിോക്റില ്റിന്ാണ് ജറി

െ്ലയകുസരേ വപര് േന്റിരറിക്കുന്ത്. സപയന്റന് 

അരേറിച്ചറിരറിക്കുന്തറില ്റിന്ന് വകാണ്്ക്തീറ്റന് 

കടെകള് സകാണ്കുണ്ാക്റിയ ഈ േ്തീരേകുകളചു

സരേ അപൂര്േത മെ്സ്റിൊക്ാം. 

1977 / ONEDG / MH03 
ഉദ്യാ്പാെകന ഉദ്യാ്ം വ്ാക്കുന്കു. 

ഈ ്ചറി്തം എേറിസരേ ്റിന്ാണ് പകര്തറി

യസതന്ന് മൊര്ക്ന് ഹാരറിെറിന് ഓര്മെയറിെ്ല. 

പണറിതകുയര്തറിയ പടെണതറിന് - മെരകു

ഭൂമെറിയറിസെ ്റി�ങ്ങള്ക്റിരേയറില തറിരകുകറി 

േച്ച ്ചറി്തപെെകയാണത്. അപെചു�തന് ്റി

സന്േറിസരേവയാ ്റിന്ാോം അത്. മെകു്റിെറി

പെല ജെ്ാളറികള് ഇ്ത ദൂരം എതറിയറി

രറിക്ാന ൊധ്യതയറിെ്ല. ഏവതാ ഭൂ്ര്ഭ 

ജൊശയതറില്റിന്ന് സേളചുത വഹാസ് 

േെറി സകാണ്കുേന്താോം സേള്ളം. 

അസെ്ലങ്റില വഫാവടൊയറില പതറിയാത, 

പകു�തന് പാര്ക്ന് സ്ചയത േണ്റിയറിസെ 

രോങ്റില ്റിന്ന്.

1977 / KRTUN / SF02 
്റിര്മെറിത ്്രതറി്പെചു�ം െ്വയംഭൂോയ 

വ്ചരറികളചുസരേ ജറിെ്ലയായ കാര്തൂസന്റ 

അതറിര്തറിക്പെചു�ം അേശറിട്ര േസ്തകു

ക്ളചുസരേ കൂ് ആരേകുകള്ക്കുള്ള കകുന്ന് 

ആക്റിയറിരറിക്കുന്കു. മെ്കുഷ്യ ്റിര്മെറിതവമെ് 

്റിര്മെറിത േസ്തകുക്ളചും സകടെറിരേ ൊമെ്്റി

കളചും േറിതരണം സ്ചയ്യചുന്തറി്കുള്ള വക

്ദ്രമൊയറിരകുന്റിരറിക്ണം. ഇ�ക്കുമെതറിയകും 

ഉപവഭാ്േകും ൊധ്ങ്ങളചുസരേ മകമൊറ്റ

േകും ഇന്വതതകുവപാസെ കാര്യഷെമെവമൊ 

സ്ഥായറിയായ േ്യേസ്ഥവയാ ആയറിരകുന്കു 

അന്ന് എന്ന് േറി്ചാരറിക്രകുത്. മെ�റിച്ചന് 

എന്കും സ്ചയവതക്ാേകുന് ്തറിസകടെ 

അേസ്ഥസയയാണ് അതരേയാളസപെരേകുതകു

ന്ത്.
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1977 / KRTUN / SF04 
കാര്തൂ്റില ദകുമബ മെകു്റിെറിപെല 

അധറികകൃതര് േറിശാെമൊയ വ�ാഡകുകളചും 

സകടെറിമെ�ച്ച സകടെറിരേങ്ങളചും കണറിശതവയാസരേ 

്റിെ്റിര്തറിവപൊന്കു. കകു�ഞ്ഞ കാ�കുകള് 

മൊ്തമെകുള്ള ്്രതറിന് സപാതകു്റിരതകു

കള് ്പാഥമെറികമൊയകും സപാതകു െകുരഷൊ 

ശമെ് േണ്റിക്ന് അതറിവേ്ം കരേന്കുവപാ

ോന മൊ്തം േറിശാെമൊയറിരറിക്കും അത്. 

ത്തീ പരേരാതറിരറിക്കുന്തറി്കുള്ള തരേസ്ങ്ങളാ

യകും ്റിരതകുകള് ്റിെസകാണ്കു. കാ

ര്തൂസന്റ ്്രപദ്തറി അ്കുെരറിച്ചന് ഒരകു 

ഭാ്സത േ്തീരേകുകള് അഗ്റിക്റിരയായാെകും 

മെ�കുഭാ്വതക്ന് ത്തീ പരേരകുകയറിെ്ല. കകു�

ഞ്ഞത് അലപെമെയവതസക്ങ്റിെകും.

1977 / KRTUN / SF06 
മെകുതറിര്ന്േര് ക്യാമെ�സയ െംശയവതാസരേ 

കണ്വപൊള് കകുടെറികള് അതറിസ് ആഹ്ാദ

പൂര്േം െ്വ്തീകരറിച്ചതായറി സ്റ്തീഫന ഫറിഞ്ന് 

ഓര്ക്കുന്കു. ഒരകു കകുടെറി ഒരകു ദറിര്ഹം 

വ്ാടെന് മകയറില പറിരേറിച്ചറിടെചുണ്ന്. വഫാവടൊ

ക്ന് ്റിന്കുസകാരേകുതതറിന് അേ്കു കറിടെറിയ 

്പതറിഫെമൊോം. കകുടെറികള്ക്കു പറിന്റില 

വൊഹതകറിരേകുകളചും മപ്േകുഡകും മെറ്റചും 

ഉപവയാ്റിച്ചചു ്റിര്മെറിച്ച േ്തീരേകുകള്ക്റിരേ

യറില ഒരകു വകാര്ണര് വഷാപെന്. കാറ്റന് ്റി

�യക്ാേകുന് ബ്തീച്ചന് പന്ന് േറിലപ്ക്കു 

സേച്ചറിടെചുണ്ന്. 

1977 / KRTUN / SF03 
1979 ല ദകുമബ കരേെറിരേകുക്റിസെ 

ബസ്താക്റിയയറിെകുള്ള മെറിക് േ്തീരേകുകളചും 

എയര്കണ്്തീഷന യൂ്റിറ്റചുകള്സകാണ്ന് 

ശ്തീത്തീകരറിച്ചറിരകുന്കു. എന്ാല അവതെമെ

യം കാര്തൂ്റിസെ േ്തീരേകുകളറില സപാളറി

ഞ്ഞകുേ്തീൊ�ായ 'ബര്ജ്തീല' രേേ�കുകളാണ് 

കാറ്ററിസ് തണകുപെറിച്ചറിരകുന്ത്. ്ചൂരേകുള്ള 

ദറിേെങ്ങളറില തകുണറികവളാ കാര്ഡ് 

വബാര്ഡകുകവളാ മെരതരേറിസകാണ്കുള്ള ഉരകു

പെരേറിയറില േച്ചചുസകടെറി കാറ്റചുവ്ാപകുരങ്ങ

ള്ക്ന് ജ്തീേന സേപെറിച്ചചു. സ്റ്തീഫന ഫറിഞ്ന് 

കാര്തൂന െദ്രര്ശറിച്ചത് തണകുപെചുകാ

െതായറിരകുന്കു. കാറ്റചുവ്ാപകുരങ്ങള്ക്ന് 

അവപൊള് േെറിയ ആേശ്യം ഉണ്ായറിരകു

ന്റിെ്ല. അതറി്ാല അേ സപാള്ളയായറി 

്റിന്കു. ആദ്യസത 'ബര്ജ്തീല' ഇരകുപതാം 

്ൂറ്റാണ്റിസന്റ ആദ്യതറില ദകുമബയറിസെ 

സകടെറിരേങ്ങളചുസരേ ആകാശസത ്റിര്േ

്ചറിച്ചറിരകുന്ത്. അതറി്ാല പേറിെപെചുറ്റന്, 

്ചകുണ്ാമ്ന് തകുരേങ്ങറിയ േസ്തകുക്വളക്ാള് 

ആ്കറി ൊധ്ങ്ങള് സകാണ്ായറിരകുന്കു 

അേ ്റിര്മെറിച്ചറിരകുന്ത്.
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1977 / DBCRK / MH09 
'വധാേറി'ല പണറിസയരേകുതറിരകുന് 

ആളചുകള് പെവപൊെകും താമെെറിച്ചറിരകുന്ത് 

ദകുമബയറില ്ങ്ൂരമെറിരേകുന് കപെെകുകളറില 

ആയറിരകുന്കു. കപെല കമ്്റി ്റിെ്റിര്തറി

സക്ാണ്കുവപാേകുക എന്തെ്ലാത ധ്ാ്മെ 

മൊര്്സമൊന്കുമെറിെ്ലാത ്പേകൃതറിരഹറിത 

വേളകള് കരേലസതാെറിെറിസന്റ ഭാ്മൊയറി

രകുന്കു. വദരയകുസരേ മെ�കുകരയറില ്രേക്കുന് 

പകുതറിയ മെകു്റിെറിപൊെറിറ്ററി ്റിര്മൊണ ്പേ

ര്ത്ങ്ങള് ഈ ആളചുകള്ക്ന് വ്ാക്റി

ക്ാണാമൊയറിരകുന്കു.



അരറികകുകളറില വേദറിയറില
1970-കളറിസെ ദകുമബ രം്ങ്ങള്

1976 ്കും 1979 ്കും ഇരേയക്കുള്ള ദകുബായറിയകുസരേ 58 ്ചറി്തങ്ങള് ആണറിത് ഒവരാ ്്ര 

ോെറിയകും ഭാേറി ്്രം യാഥാര്ത്ഥ്യം ആക്കുന്തറിന് െ്വയംെമെറിര്പെറിച്ചതായാണ് 

വതാന്കുന്ത്. ്ചറി്തവമെലവ്ാടെക്ാരകും ോസ്തകുേറിദഗ്ധരായ സ്റ്തീഫന ഫറിഞ്കും മൊര്ക്ന് 

ഹാരറിെകും തങ്ങള്ക്കും െഹ്പേര്തകരകും ഉള്ള ദകൃശ്യ വരഖയായാണ് ഈ വഫാവടൊ

കള് എരേകുതത്. വജാണ് ആര് ഹാരറിസ് ആനറ് പാര്്വണര്െറിനസ� ആര്ക്റിസരേക്്ചര് 

സ്ഥാപ്േകുമൊയറി ബന്ം ഉള്ളേരായറിരകുന്കു ഇരകുേരകും. ദകുമബസയ വരഖസപെരേകുതാ

്െ്ല പരറിേര്തറിപെറിക്ാന ്റിവയാ്റിക്സപെടെേരായറിരകുന്കു അേര്. ജമെ്തീല ആര്്സ് 

സെന��റിനസ� വമെലവ്ാടെക്ാരകുമൊയകും ോസ്തകുശറിലപറിയകും എെകുതകുകാര്കുമൊയ 

വരോഡ് �്തീെകും വ്ചര്ന്ന് ആര്ക്റിസരേക്റ്റചുകള് എരേകുത വഫാവടൊകള് എെ്ലാം െറിറ്ററിയറില 

്പദര്ശ്തറിന് വേണ്റി ഒന്റിച്ചചു വ്ചര്തന് തയ്യാ�ാക്റി.

 ആര്ക്റിസരേക്രേകുമൊരകുസരേ സ്ഥാപ്ം 1960ല ്്രതറിന്സ� ആദ്യ രേൗണ് പ്ളാന തയ്യാ

�ാക്റി. ഈ വഫാവടൊകള് എരേകുക്കുന് െമെയതന് അേര് അന്ന് േസരയകുള്ള ദകുബായറിയകു

സരേ ഏറ്റേകും വമൊഹ്്മൊയ സ്പാജക്് ആയറിരകുന് വൊക േ്യാപാര വക്ദ്രതറിന്സ� 

്റിര്മൊണതറിന് വ്തകൃത്വം േഹറിക്കുകയായറിരകുന്കു. ഇന�ര്്ാഷണല വ്രേഡ് ആനറ് 

എക്െറിബറിഷന സെന്�ര് എന്ായറിരകുന്കു ആ െമെയതന് അ�റിയസപെടെറിരകുന്ത്. അത് 

ഒരകു ്പദര്ശ്സ്ഥെേകും െ്വയം തസന് ഒരകു ്പദര്ശ് േസ്തകുേകും ആയറിരകുന്കു. 

ദകുബായറിസെ ഭാേറി േറികെ് ്പേര്ത്ങ്ങള് എങ്ങസ് ആയറിരറിക്കും എന്തറിനസ� 

െൂ്ച്യകും അത് ്ലകറി.

ദകുമബ കരേെറിരേകുക്റിന് ്ചകുറ്റചും താമെെറിക്കുന് ദകുമബ യകുസരേ പെയ സ്ഥെങ്ങളറിസെ 

ആളചുകള്ക്ന് വൊക േ്യാപാര വക്ദ്രം വപാസെയകുള്ളേ പണറിയകുന്തറി്കും വ്ാക്റി 

്രേതകുന്തറി്കുള്ള കരാ�കുകള് െഭറിച്ചചു. ്്രതറിൊയറിരകുന്കു അേരകുസരേ ജ്തീേറിതം. 

്പദര്ശ്ം ആരംഭറിച്ചവതാസരേ മെകു്റിെറിപെല െം്ാരേ്ം, ആത്മ േറിശ്വാെവതാസരേ യകുള്ള 

എനജറി്്തീയ�റിങ് പദ്തറികള്, �റിയല എവസ്ററ്റന് േറികെ്ം എന്റിേ ദകുമബയകുസരേ പരറി

േര്ത്ം േറിളംബരം സ്ചയതകു. അംബര്ചകുമ്റികളചുസരേ സതക്ന് ഭാ്വതക്കുള്ള ്്തീക്ം 

മെകുനകൂടെറി തയാസ�രേകുപെന് ്രേതറിയ ്പേര്തറിയകുസരേ ഉജ്ജ്വെമൊയ തകുരേര്ച്ച ആയറിരകുന്കു.

ദകുമബ ്്രതറിന്സ� െമെ്തീപകാെ ്റിര്മ്ാണ പദ്തറികള് മെ്സ്റില സേച്ചന് േറിെയറി

രകുതകുന് പഷെം 1970 കളറിസെ ദകുമബ ആകര്ഷകേകും ഔ്ചറിത്യം ഉള്ളതകും ആധറികാ

രറികേകും ആയറിരകുന്കു എന്ന് കാണാം. ഈ വഫാവടൊകളറില ്പഭ ്ചൂരേറി ്റിലക്കുന്ത് 

െഹ്തറിന്സ� കമൊ്ങ്ങളചും അഭറിോഞ്ഛയകുസരേയകും മെവ്ാദാര്ഢ്യതറിനസ�യകും ഒെകു

കറിവപൊയ െദ്രര്ഭങ്ങളചും ആണ്. ഇന്ന് ്റിങ്ങള് കാണകുന് ദകുമബസയ ്പേ്ചറിക്ാന 

കെറിയകുന്േരായറിരകുന്റിെ്ല ഈ വഫാവടൊകളറില  കാണകുന് ആരകും. ്പവദശ ോെറികള് 

േെറിയ ൊദ്്യതകള് െങ്ലപെറിച്ചറിടെചുണ്ാോം. പവഷെ അത് ്പദര്ശറിപെറിക്ാന അൊ

മൊ്്യമൊയ തന്വ�രേം തസന് വേണം.


