"പവാസി "പഗ)േരാേടാ-ം യു.എസ്.-ഇ67 ബ9:ിൻെറ 75-ാം വാർഷികം
ആേഘാഷിE് യുൈണHഡ് േJH്സ്
െചൈ%: ഇ()യിെല യു.എസ്. മിഷൻ (ന)ൂഡൽഹിയിെല യു.എസ്. എംബസിയും
മുംൈബ, െചൈ%, െകാൽ@A, ൈഹദരാബാദ് എ%ിവിടFളിെല േകാൺസുേലJ്
ജനറൽ കാര)ാലയFളും ഇതിൽ ഉൾെPടു%ു) യു.എസ്.-ഇ() ബSAിൻെറ 75-ാം
വാർഷിക ആേഘാഷAിൻെറ ഭാഗമായി ഇ()ൻ [പവാസി സമൂഹAിെല [പമുഖ
താരFൾ അണിനിര@ു% ഒരു വീഡിേയാ പുറAിറ@ി. ഐതിഹാസിക േനcFൾ
ൈകവരിd, [പഗeരായ ചില ഇ()ൻ-അേമരി@@ാരും അേമരി@യിൽ
താമസി@ു% ഇ()@ാരും ഈ വീഡിേയായുെട ഭാഗമായി. ആേഗാളതലAിൽ
[പശസ്തരായ ഇവരുെട [ശേhയമായ സംഭാവനകൾ അേമരി@യിെല ഇ()ൻ [പവാസി
സമൂഹAിൻെറ കഴിj 75 വർഷFളിെല യാ[തയുെട നാൾവഴികൾ
[പതിഫലിPി@ു%ു. വീഡിേയാ ഇവിെട കാണാം: https://youtu.be/YUxRX0W_RSY
ഒ%ിdു പഠിd്, ഒ%ിdു േജാലി െചയ്ത്, ഒ%ിdു ജീവിd്, ഒ%ിdു അറിവ് േനടിെയടുA
അേമരി@@ാരും ഇ()@ാരും ത€ിൽ വർഷFൾ െകാ•് ഉരുAിരിjു വ%
എ‚മJ വ)ƒിഗത സൗഹൃദFളാണ് യു.എസ്.-ഇ() പ†ാളിAAിൻെറ കാതെല%്
യു.എസ്. എംബസി ഷാർെജ െഡഫയർ പ[ടീഷ) ലസീന അഭി[പായെPcു. “ഈ
വീഡിേയായിൽ പെ†ടുAിcുˆവർ അവരവരുെട േമഖലകളിൽ ഉ%തിയിൽ എAി
നിൽ@ു%വരാണ്; വ)ƒികൾ ത€ിലുˆ ബSFൾ ന€ുെട ഇരു രാജ)Fെളയും
അഭിവൃhിെPടുAാൻ ഏെത‹ാം രീതികളിൽ സഹായിdിരി@ു%ു എ%് ഇവരുെട
േനcFൾ എടുAുകാണി@ു%ു,” ലസീന കൂcിേdർAു.
ഈ വീഡിേയായിൽ പെ†ടുAിcുˆവർ ഇവരാണ്: മുൻ െട%ീസ് കളി@ാരനും
ജീവകാരുണ)[പവർAകനും ചലdി[ത നിർമാതാവുമായ അേശാക് അമൃതരാജ്,
എഴുAുകാരനും െവൽനസ് വിദഗ്hനുമായ േഡാ. ദീപക് േചാ"പ, ആ•ിŽ വി•ും
ആദ) ഇ()ൻ മിസ് അേമരി@ വിജയിയും നടിയുമായ നിന ദാവുലുരി, സി.എൻ.എൻ.
ചീഫ് െമഡി@ൽ കറസ്േപാ•ന്റ് േഡാ. സഞ്ജയ് ഗുW,X തബല മാ[(ികനും
സംഗീതസംവിധായകനുമായ സാYിർ ഹുൈസൻ, ഭ‘ണ, യാ[താ എഴുAുകാരി
മധുർ ജാ[ഫി, നടിയും നിർമാതാവും ജീവകാരുണ)[പവർAകയുമായ "പിയ[ േചാ"പ
േജാനസ്, െടലിവിഷൻ അവതാരകയും നിർമാതാവും ഭ‘ണ വിദഗ്hയും
എഴുAുകാരിയുമായ പ\ാ ല]ി^ , േകാമഡി താരവും െടലിവിഷൻ
അവതാരകനുമായ ആസിഫ് മാൺവി, സാഹിത)കാരനും മാധ)മ[പവർAകനുമായ
സുേകതു േമ:, യു.എസ്. സർജൻ ജനറൽ േഡാ. വിേവക് മൂർ:ി, ചലdി[ത
“ ും
സംവിധായകയും നിർമാതാവുമായ മീര നായർ, െപപ്സിേകാ മുൻ െചയർേപ’ണ

സി.ഇ.ഒയും എഴുAുകാരിയുമായ ഇ"b നൂയി, 2019 സ്[കി—് “ സ്െപ‹ിങ് ബീ ചാ™)ൻ
"ശുതിക പധി, 2020 ൈടം മാഗസിൻ “കിഡ് ഓഫ് ദി ഇയറും” ശാസ്[ത›യുമായ
ഗീതാഞ്ജലി റാവു.
വ)ƒികൾ ത€ിലുˆ ബSFളാണ് യു.എസ്.-ഇ() ബSAിൻെറ [പധാന
ആണി@ലുകളിൽ ഒ%്. 2019-ൽ 15 ദശല‘ം ഇ()ൻ സœർശകർ യുൈണJഡ്
േ•J്സിേല@് യാ[ത െച•žു ; ഇേPാൾ ഇ() സœർശി@ു% വിേദശികളിൽ ര•ാമെA
വലിയ [ഗൂPാണ് അേമരി@@ാർ. ഏകേദശം 200,000 ഇ()ൻ വിദ)ാർŸികൾ യു.എസ്.
സർവകലാശാലകളിൽ ഉ%ത വിദ)ാഭാസം നടAു%ു•്. നിലവിൽ അേമരി@യിെല
[പവാസി ഇ()@ാർ ഏകേദശം നാല് ദശല‘േAാളം ഉെ•%് കണ@ാ@െPടു%ു.
അേമരി@യിെല കുടിേയJ@ാർ
ാപിd •ാർcPുകളിൽ ഏകേദശം മൂ%ിെലാ%്
ഇ()@ാർ തുട@ം കുറിdവയാണ്.
ഈ വർഷം ഇ()യിെല യു.എസ്. മിഷൻ രാജ)Aുടനീളം സംഘടിPി@ു% വിവിധ
പരിപാടികളിലൂെട യു.എസ്.-ഇ() ബSAിൻെറ 75-ാം വാർഷികാേഘാഷം തുടരും.

