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This issue of our newsletter marks TTHHEE  FFIIRRSSTT in the series of - II  LLEEAARRNN  aarrttiicclleess about TTHHEE  
LLIIVVEESS  OOFF  GGRREEAATT  PPEEOOPPLLEE  that will  IINNSSPPIIRREE  MMIINNDDSS  to change their lives……………………....  
 
  
AA  ssmmaallll  bbooyy  --  tthhee  ffiifftthh  aammoonngg  sseevveenn  ssiibblliinnggss  ooff  aa  ppoooorr  ffaatthheerr,,  wwaass  sseelllliinngg  nneewwssppaappeerrss  iinn  aa  ssmmaallll  vviillllaaggee  ttoo  
eeaarrnn  hhiiss  lliivviinngg..  HHee  wwaass  nnoott  eexxcceeppttiioonnaallllyy  ssmmaarrtt  aatt  sscchhooooll  bbuutt  wwaass  ffaasscciinnaatteedd  bbyy  rreelliiggiioonn  aanndd  rroocckkeettss..  TThhee  
ffiirrsstt  rroocckkeett  hhee  bbuuiilltt  ccrraasshheedd..  AA  mmiissssiillee  tthhaatt  hhee  bbuuiilltt  ccrraasshheedd  mmuullttiippllee  ttiimmeess  aanndd  hhee  wwaass  mmaaddee  aa  bbuutttt  ooff  
rriiddiiccuullee..  HHee  iiss  tthhee  ppeerrssoonn  ttoo  hhaavvee  ssccrriipptteedd  tthhee  ssppaaccee  OOddyysssseeyy  ooff  IInnddiiaa  ssiinnggllee  hhaannddeeddllyy..    
  

  HHee  iiss  --    DDrr..  AAPPJJ  AAbbdduull  KKaallaamm,,  tthhee  ffoorrmmeerr  PPrreessiiddeenntt  ooff  IInnddiiaa.  
 

                                   
 
 
AAvvuull  PPaakkiirr  JJaaiinnuullaabbddeeeenn  AAbbdduull  KKaallaamm  iiss  aa  sscciieennttiisstt--ttuurrnneedd--EExxeeccuuttiivvee  HHeeaadd..  HHee  wwaass  bboorrnn  oonn  OOccttoobbeerr  1155,,  11993311  aatt  
RRaammeesshhwwaarraamm  iinn  TTaammiill  NNaadduu..  HHee  ssttuuddiieedd  aatt  SScchhwwaarrttzz  HHiigghh  SScchhooooll  iinn  RRaammaannaatthhaappuurraamm..  HHee  ggrraadduuaatteedd  iinn  SScciieennccee  
ffrroomm  SStt..  JJoosseepphh’’ss  CCoolllleeggee  aass  TTrruucchhii..  HHee  ddiidd  hhiiss  DD..MM..II..TT..  iinn  AAeerroonnaauuttiiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  aatt  MM..II..TT..,,  CChheennnnaaii..  KKaallaamm  jjooiinneedd  
HHiinndduussttaann  AAeerroonnaauuttiiccss  LLiimmiitteedd  aatt  BBaannggaalloorree  aass  aa  ttrraaiinneeee..  
  
LLaatteerr,,  hhee  jjooiinneedd  tthhee  DD..TT..DD..  &&  PP..  aass  SSeenniioorr  SScciieennttiiffiicc  AAssssiissttaanntt..  AAtt  AA..DD..EE..,,  hhee  sseerrvveedd  aass  aa  SSeenniioorr  SScciieennttiiffiicc  AAssssiissttaanntt  
hheeaaddiinngg  aa  ssmmaallll  tteeaamm  tthhaatt  ddeevveellooppeedd  aa  pprroottoottyyppee  hhoovveerrccrraafftt..  AAss  DDiirreeccttoorr  ooff  DD..RR..DD..OO..,,  hhee  wwoorrkkeedd  oonn  tthhee  IInntteeggrraatteedd  
GGuuiiddeedd  MMiissssiillee  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraammmmee..  UUnnddeerr  KKaallaamm’’ss  gguuiiddaannccee,,  IInnddiiaa  ssuucccceessssffuullllyy  llaauunncchheedd  mmaannyy  mmiissssiilleess  lliikkee  
TTrriisshhuull  iinn  11998855,,  PPrriitthhvvii  iinn  11999988  aanndd  AAggnnii  iinn  11998899,,  wwhhiicchh  eeaarrnneedd  hhiimm  tthhee  ttiittllee  ‘‘MMiissssiillee  mmaann  ooff  IInnddiiaa’’..  
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OOnn  NNoovveemmbbeerr  2255,,  11999999,,  hhee  wwaass  aappppooiinntteedd  aass  tthhee  pprriinncciippaall  SScciieennttiiffiicc  AAddvviissoorr  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  HHee  wwaass  
eelleecctteedd  tthhee  pprreessiiddeenntt  ooff  IInnddiiaa  oonn  JJuullyy  2255,,  22000022..  
  
  
  
DDrr..  AAPPJJ  AAbbdduull  KKaallaamm’’ss  AAddddrreessss  ttoo  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ooff  MMiidd--CCaarreeeerr  PPrrooggrraammmmee  PPhhaassee  ¡¡VV  aatt  LLaall  BBaahhaadduurr  SShhaassttrrii  
AAccaaddeemmyy    
  
  1155//JJuunn//22000099::  MMuussssoooorriiee    
  
CCrreeaattiivvee  lleeaaddeerrsshhiipp  mmeeaannss  eexxeerrcciissiinngg    
TThhee  vviissiioonn  ttoo  cchhaannggee  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  rroollee..  
  
DDeeaarr  ffrriieennddss,,  II  aamm  ddeelliigghhtteedd  ttoo  aaddddrreessss  aanndd  iinntteerraacctt  wwiitthh  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ooff  tthhee  mmiidd  ccaarreeeerr  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmee  
aanndd  FFaaccuullttyy  MMeemmbbeerrss  ooff  LLaall  BBaahhaadduurr  SShhaassttrrii  AAccaaddeemmyy  iinn  tthhiiss  bbeeaauuttiiffuull  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  MMuussssoooorriiee..  MMyy  ggrreeeettiinnggss  ttoo  
aallll  ooff  yyoouu..  TThhee  ccoouunnttrryy  ttooddaayy  hhaass  aann  aammbbiieennccee  wwiitthh  aaccccoommpplliisshhmmeennttss  iinn  vvaarriioouuss  sseeccttoorrss  aanndd  wwiitthh  aa  sspprriitt  tthhaatt  ""wwee  
ccaann  ddoo  iitt""..  AAllll  ooff  yyoouu  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  iinn  yyoouurr  oowwnn  wwaayy  ttoo  tthhiiss  aammbbiieennccee..  YYeess,,  wwee  hhaavvee  mmaannyy  cchhaalllleennggeess  bbeeffoorree  uuss  
ttoo  mmeeeett  oouurr  vviissiioonn  ffoorr  22002200..  BBuutt  tthheenn  wwee  hhaavvee  ttoo  sseeee  tthheemm  aass  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  uussiinngg  oouurr  eexxppeerriieennccee,,  oouurr  
iinnnnoovvaattiivvee  ccaappaabbiilliittiieess,,  oouurr  tteecchhnnoollooggiiccaall  ppootteennttiiaall,,  oouurr  nneettwwoorrkkiinngg  sskkiillllss  aanndd  oouurr  vvaalluueess  bbaasseedd  oonn  oouurr  cciivviilliizzaattiioonnaall  
hheerriittaaggee  ttoo  aacchhiieevvee  oouurr  vviissiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooffiillee..      
    
FFoorr  tthhee  ssuussttaaiinnaabbllee  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  gglloobbaall  kknnoowwlleeddggee  eeccoonnoommyy,,  tthhee  tthhrruusstt  hhaass  ttoo  bbee  oonn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  llaarrggee  
nnuummbbeerr  ooff  ccrreeaattiivvee  lleeaaddeerrss..  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ttaallkk  oonn  tthhee  ttooppiicc  ""CCrreeaattiivvee  LLeeaaddeerrsshhiipp  iinn  tthhee  GGlloobbaall  KKnnoowwlleeddggee  SSoocciieettyy""..    
    
II  ssttuuddiieedd  tthhee  pprrooffiillee  ooff  tthhee  9955  ppaarrttiicciippaannttss  ooff  tthhee  mmiidd--ccaarreeeerr  pprrooggrraammmmee..  IInn  aann  iinntteeggrraatteedd  wwaayy,,  II  ffiinndd  tthhaatt  iitt  
rreepprreesseennttss  aallll  aassppeeccttss  ooff  ssoocciioo  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  nnaattiioonn,,  bbootthh  aatt  cceennttrraall  aanndd  ssttaattee  lleevveell,,  ssuucchh  aass  
eedduuccaattiioonn,,  hheeaalltthhccaarree,,  aaggrriiccuullttuurree,,  iinndduussttrryy,,  uurrbbaann  ddeevveellooppmmeenntt,,  rruurraall  ddeevveellooppmmeenntt,,  ttrriibbaall  wweellffaarree,,  sslluumm--
cclleeaarraannccee,,  ppuubblliicc  ddiissttrriibbuuttiioonn  ssyysstteemm,,  ssppoorrttss  aanndd  ffiinnaannccee..  IItt  iiss  vviirrttuuaallllyy  aa  rreepplliiccaa  ooff  tthhee  nnaattiioonn  iinn  ffrroonntt  ooff  mmee..  
    
TTooddaayy  dduurriinngg  mmyy  ttaallkk,,  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ffiirrsstt  sshhaarree  mmyy  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  aa  ffeeww  sseenniioorr  IIAASS  OOffffiicceerrss  wwhhoo  hhaadd  ppaarrttiicciippaatteedd  
iinn  mmiissssiioonn  mmooddee  pprrooggrraammmmee..  TThheenn  II  wwiillll  ttaallkk  aabboouutt  kknnoowwlleeddggee  ssoocciieettyy  aanndd  tthhee  lliinnkkaaggee  bbeettwweeeenn  nnaattiioonnaall  eeccoonnoommiicc  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ccrreeaattiivvee  lleeaaddeerrsshhiipp..  TThhiiss  wwiillll  bbee  ffoolllloowweedd  bbyy  lleeaaddeerrsshhiipp  ssttyyllee  ooff  ffeeww  ccrreeaattiivvee  lleeaaddeerrss  wwhhoomm  II  
ppeerrssoonnaallllyy  kknnooww..  FFiinnaallllyy  II  wwiillll  ccoonncclluuddee  wwiitthh  tthhee  ssppeecciiaall  ttrraaiittss,,  II  hhaadd  oobbsseerrvveedd  iinn  tthheessee  ccrreeaattiivvee  lleeaaddeerrss..    
    
MMyy  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  CCiivviill  SSeerrvviiccee  ooffffiicceerrss      
  
FFrriieennddss,,  wwhheenn  II  aamm  iinn  tthhee  mmiiddsstt  ooff  sseenniioorr  IIAASS  OOffffiicceerrss  uunnddeerrggooiinngg  mmiidd--ccaarreeeerr  pprrooggrraammmmee,,  mmyy  tthhoouugghhttss  ggoo  bbaacckk  ttoo  
tthhrreeee  sseenniioorr  CCiivviill  SSeerrvviiccee  ooffffiicceerrss  wwhhoomm  II  ccaammee  aaccrroossss  dduurriinngg  ddiiffffeerreenntt  pphhaasseess  ooff  mmyy  lliiffee..  SShhrrii  TTNN  SSeesshhaann  wwaass  tthhee  
JJooiinntt  SSeeccrreettaarryy  aanndd  llaatteerr  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy  dduurriinngg  tthhee  sseevveenn  yyeeaarrss  ooff  SSLLVV33  pprrooggrraammmmee  ffrroomm  ccoonncceepptt  ttoo  
llaauunncchh..  OOnnee  uunniiqquuee  qquuaalliittyy  iinn  hhiimm  wwhhiicchh  II  ssaaww  aanndd  cchheerriisshheedd  iiss,,  aass  aa  bbooaarrdd  mmeemmbbeerr  ooff  SSLLVV33,,  hhee  wwoouulldd  rreeaadd  tthhee  
aaggeennddaa  ppaappeerrss  ffuullllyy  aanndd  ccoommee  rreeaaddyy  wwiitthh  ssuuggggeessttiioonnss  aanndd  qquueessttiioonnss  oonn  eeaacchh  oonnee  ooff  tthhee  aaggeennddaa  ppooiinnttss..  AAllssoo,,  hhee  wwiillll  
iinnssiisstt  oonn  rreeppoorrttiinngg  ooff  tthhee  aaccttiioonn  ttaakkeenn  oonn  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  bbooaarrdd  mmeeeettiinngg..  BBootthh  tthheessee  aaccttiioonnss  ooff  SShhrrii  
SSeesshhaann  eennhhaanncceedd  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  bbooaarrdd  ttoo  tthhee  pprroojjeecctt  aanndd  eennaabblleedd  mmee  aass  aa  PPrroojjeecctt  DDiirreeccttoorr  ttoo  kkeeeepp  uupp  tthhee  
pprroojjeecctt  ttiimmee  sscchheedduullee..  HHiiss  mmaajjoorr  ttrraaiitt  wwaass  hhiiss  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ggooaallss  ooff  tthhee  mmiissssiioonn’’ss  iinn--ttiimmee..  
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DDuurriinngg  tthhee  gguuiiddeedd  mmiissssiillee  pprrooggrraammmmee  pphhaassee  iinn  11998822--11998833,,  SShhrrii  RRaaoo  SSaahheebb  KKrriisshhnnaasswwaammyy  wwaass  tthhee  CCaabbiinneett  
SSeeccrreettaarryy  wwhheenn  II  wwaass  tthhee  DDiirreeccttoorr,,  DDRRDDLL..  BBeeffoorree  tthhee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  ccaabbiinneett  ppaappeerr  ooff  tthhee  mmiissssiillee  pprrooggrraammmmee  ttoo  
tthhee  ccaabbiinneett,,  tthheerree  wwaass  pprree--mmeeeettiinngg  wwiitthh  SShhrrii  VVeennkkaattaarraammaann,,  tthhee  tthheenn  RRaakksshhaa  MMaannttrrii,,  wwhheerree  SShhrrii  RRaaoo  SSaahheebb  
KKrriisshhnnaasswwaammyy  aanndd  tthhee  tthhrreeee  vviiccee  cchhiieeffss  ooff  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  wweerree  pprreesseenntt..  IInn  tthhee  hhiigghh  lleevveell  mmeeeettiinngg,,  II  wwaass  ccaalllleedd  
ttoo  pprreesseenntt  tthhee  mmiissssiillee  pprrooggrraammmmee  ssttuuddyy  rreeppoorrtt..  TThheerree  wwaass  ttrreemmeennddoouuss  ccrriittiicciissmm  ffrroomm  tthhee  AArrmmeedd  ffoorrcceess  tthhaatt,,  nnoott  
aa  ssiinnggllee  mmiissssiillee  hhaass  bbeeeenn  ssuucccceessssffuullllyy  ddeevveellooppeedd  ssoo  ffaarr,,  aanndd  hhooww  yyoouu  ccaann  ssaannccttiioonn  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  pprroodduuccttiioonn  ooff  
ffiivvee  mmiissssiilleess  ttooggeetthheerr..  DDrr..  AArruunnaacchhaallaamm,,  tthhee  tthheenn  SSAA  ttoo  RRMM  aanndd  mmyysseellff  eexxppllaaiinneedd  tthhee  tteecchhnniiccaall  aanndd  lleeaaddeerrsshhiipp  ppaatthh  
ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  SSttiillll  tthhee  mmeemmbbeerrss  wweerree  nnoott  ccoonnvviinncceedd..  TThhaatt  wwaass  tthhee  ttiimmee;;  SShhrrii  RRaaoo  SSaahheebb  KKrriisshhnnaasswwaammyy  mmaaddee  
aa  rreemmaarrkk  wwhhiicchh  iiss  ssttiillll  rriinnggiinngg  iinn  mmyy  mmiinndd..  HHee  ssaaiidd  ""HHoonn''bbllee  MMiinniisstteerr  ssiirr,,  II  hheeaarrdd  aallll  tthhee  ddiissccuussssiioonn..  BBuutt  II  wwoouulldd  lliikkee  
ttoo  ccoonnvveeyy  oonnee  tthhiinngg..  TThhee  ttiimmee  hhaass  ccoommee,,  wwee  hhaavvee  ttoo  ttaakkee  aa  ddeecciissiioonn,,  eexxpplloorriinngg  nneeww  ppaatthh  wwiitthh  ccoouurraaggee..  WWee  sshhoouulldd  
nnoott  bbee  mmiixxeedd--uupp  wwiitthh  tthhee  ppaasstt..  PPrreesseennttllyy,,  wwee  aarree  sseeeeiinngg  aa  ccoommmmiitttteedd  ppaassssiioonnaattee  lleeaaddeerrsshhiipp  ffoorr  tthhee  mmiissssiillee  
pprrooggrraammmmee..  II  ccoonnssiiddeerr  tthhaatt  aallll  tthhee  mmiissssiilleess  sshhoouulldd  bbee  ddeevveellooppeedd,,  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  iinn  aann  iinntteeggrraatteedd  wwaayy..  BBaasseedd  oonn  
tthhiiss  rreemmaarrkk,,  SShhrrii  VVeennkkaattaarraammaann  nnaammeedd  tthhee  pprrooggrraammmmee  aass  IInntteeggrraatteedd  GGuuiiddeedd  MMiissssiillee  PPrrooggrraammmmee..  AAfftteerr  tthhiiss  
mmeeeettiinngg,,  wwiitthhiinn  ttwwoo  mmoonntthhss,,  tthhee  pprrooggrraammmmee  wwaass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  ccaabbiinneett..  II  ggoott  tthhee  nneecceessssaarryy  ffuunnddss,,  hhuummaann  
rreessoouurrccee  aanndd  aa  nneeww  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrruuccttuurree  iinncclluuddiinngg  tthhee  ffuunnddss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  cceerrttaaiinn  kkeeyy  pprroodduuccttiioonn  
ffaacciilliittiieess..  TTwwoo  ssttrraatteeggiicc  mmiissssiilleess  aarree  iinn  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ootthheerr  pprroojjeeccttss  aarree  pprrooggrreessssiinngg..  
    
  
TThhee  tthhiirrdd  uunniiqquuee  iinnssttaannccee  hhaappppeenneedd  wwhheenn  tthhee  mmiissssiillee  pprrooggrraammmmee  wwaass  iinn  pprrooggrreessss..  TThhee  mmiissssiillee  pprrooggrraammmmee  iiss  
sstteeeerreedd  bbyy  aa  hhiigghh  lleevveell  bbooaarrdd  ccaalllleedd  tthhee  GGuuiiddeedd  MMiissssiillee  BBooaarrdd..  IItt  wwaass  cchhaaiirreedd  bbyy  SSAA  ttoo  RRMM  wwiitthh  DDeeffeennssee  SSeeccrreettaarryy,,  
SSeeccrreettaarryy  ¡¡VV  DDeeffeennssee  PPrroodduuccttiioonn,,  SSeeccrreettaarryy  ¡¡VV  EExxppeennddiittuurree,,  tthhrreeee  vviiccee  cchhiieeffss,,  DDGGOOFF,,  CCMMDD  ¡¡VV  BBDDLL,,  HHAALL  aanndd  BBEELL,,  
DDiirreeccttoorr  ¡¡VV  VVSSSSCC  aanndd  DDiirreeccttoorr  ¡¡VV  DDRRDDLL  aass  mmeemmbbeerrss..  WWhheenn  tthhee  pprrooggrraammmmee  wwaass  iinn  tthhee  iinniittiiaall  ssttaaggeess  ooff  pprrooggrreessss,,  
tthheerree  wwaass  aa  llaarrggee  ddeemmaanndd  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ssppaaccee,,  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaacciilliittiieess  aanndd  aasssseemmbbllyy  ffaacciilliittiieess  dduuee  ttoo  ssaaffeettyy  
ccoonnssiiddeerraattiioonnss  lleeaaddiinngg  ttoo  aa  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  nneeww  ccoommpplleexx..  FFoorrttuunnaatteellyy,,  wwee  hhaadd  22550000  aaccrreess  ooff  llaanndd,,  bbuutt  wwee  nneeeeddeedd  
aaddddiittiioonnaall  ffuunnddss  rruuppeeeess  6600  ccrroorree  ffoorr  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  nneeww  ffaacciilliittiieess  wwiitthh  eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt..  MMaannyy  ooff  tthhee  
mmeemmbbeerrss  tthhoouugghhtt  tthhaatt  iitt  wwaass  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  aanndd  tthheerree  wwoouulldd  bbee  aa  nneeeedd  ffoorr  aa  nneeww  ccaabbiinneett  ppaappeerr  ffoorr  ssaannccttiioonn..  WWiitthhiinn  
aa  sshhoorrtt  ssppaann  ooff  ssiixx  ttoo  eeiigghhtt  mmoonntthhss  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  ssaannccttiioonn,,  wwhheetthheerr  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ssaannccttiioonn  aaddddiittiioonnaall  
ffuunnddss,,  wwaass  iinn  ddoouubbtt..  II  ssttiillll  rreemmeemmbbeerr  SShhrrii  RR..  GGaannaappaatthhii,,  tthhee  tthheenn  SSeeccrreettaarryy  ¡¡VV  EExxppeennddiittuurree  ssaaiidd,,  ¡¡§§II  lliikkee  tthhiiss  
pprrooggrraammmmee..  WWee  mmuusstt  ssuuppppoorrtt  tthhee  pprrooggrraammmmee  iinn  ffuullll..¡¡¨̈  HHee  ssaaiidd  tthhaatt  iiff  tthhee  bbooaarrdd  aapppprroovveedd,,  hhee  wwoouulldd  vviissiitt  tthhee  ssiittee,,  
ddiissccuussss  wwiitthh  tthhee  sscciieennttiissttss  aanndd  ccoommee  uupp  wwiitthh  aa  pprrooppoossaall  ffoorr  ssaannccttiioonn..  BBooaarrdd  aauutthhoorriizzeedd  hhiimm  ttoo  ddoo  ssoo..  HHee  vviissiitteedd  
DDRRDDLL  aanndd  RRCCII  aarreeaa  aanndd  rreeccoommmmeennddeedd  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  aaddddiittiioonnaall  ffaacciilliittiieess  wwhhiicchh  aarree  vviittaall  ffoorr  tthhee  
ttiimmeellyy  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  mmiissssiillee  pprrooggrraammmmee..  WWee  ggoott  tthhee  ffuunnddss  aanndd  tthhee  pprrooggrraammmmee  pprrooggrreesssseedd  wwiitthhoouutt  aannyy  
hhoolldduupp..  TThhee  pprrooggrraammmmee  wwaass  eemmppoowweerreedd  ttoo  ggiivvee  aa  tteecchhnnoollooggyy  pprroojjeecctt  ffoorr  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ssppeecciiaall  ffaacciilliittiieess  iinn  ttwwoo  
yyeeaarrss..  
      
  
II  aamm  rreeffeerrrriinngg  ttoo  yyoouu  ffrriieennddss,,  tthheessee  iinncciiddeennttss  ttoo  iilllluussttrraattee,,  hhooww  tthhee  nnaattiioonn  ccaann  pprrooggrreessss  eexxppoonneennttiiaallllyy  tthhrroouugghh  aa  
ffaasstt  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceessss  bbyy  tthhee  ppoolliiccyy  aanndd  pprroocceedduurree  mmaakkiinngg  tteeaamm  iinn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwhhiicchh  hhaass  ttoo  bbee  
ssyynncchhrroonnoouuss  wwiitthh  tthhee  pprroojjeecctt  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  aarree  eexxeeccuuttiinngg  tthhee  pprroojjeecctt..  WWhheenn  yyoouu  ttaakkee  aa  ddeecciissiioonn  oonn  aa  
ffooccuusseedd  pprroobblleemm,,  yyoouu  hhaavvee  ttoo  aasskk  yyoouurrsseellff  ¡¡§§wwhhaatt  ccaann  II  ggiivvee¡¡¨̈  oorr  ¡¡§§hhooww  ccaann  II  hheellpp¡¡¨̈..  TThheessee  aarree  tthhee  ttwwoo  aaccttiioonn  
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oorriieenntteedd  tthhoouugghhttss  nneeeeddeedd  ffoorr  aacccceelleerraatteedd  nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ttooddaayy..  NNooww  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ddiissccuussss  aabboouutt  tthhee  
iinntteeggrraatteedd  tthhiinnkkiinngg  aanndd  aaccttiioonn  nneeeeddeedd  ffoorr  sseeccoonndd  ggrreeeenn  rreevvoolluuttiioonn..  
    
SSeeccoonndd  GGrreeeenn  RReevvoolluuttiioonn    
  
II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  vviissuuaalliizzee  aa  ssyysstteemm  hhooww  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccaann  bbeeccoommee  aa  ppaarrttnneerr  ttoo  aa  mmiissssiioonn..  LLeett  uuss  ttaakkee  
sseeccoonndd  ggrreeeenn  rreevvoolluuttiioonn  aass  aa  mmiissssiioonn  bbyy  tthhee  AAggrriiccuullttuurraall  MMiinniissttrryy  aass  aa  mmooddeell..  AAggrriiccuullttuurraall  MMiinniissttrryy  hhaass  aa  ttaarrggeett  ooff  
pprroodduucciinngg  aarroouunndd  334400  mmiilllliioonn  ttoonnnneess  ooff  ffoooodd  ggrraaiinnss  bbyy  tthhee  yyeeaarr  22002200  wwiitthh  rreedduucceedd  llaanndd,,  rreedduucceedd  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  
wwaatteerr  aanndd  rreedduucceedd  hhuummaann  rreessoouurrccee..  NNooww  lleett  uuss  iiddeennttiiffyy  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aarree  ffaarrmmeerrss,,  
aaggrriiccuullttuurraall  sscciieennttiissttss,,  mmeetteeoorroollooggiissttss,,  aaggrriiccuullttuurraall  ppllaannnneerrss,,  sseeeedd  bbaannkk,,  wwaatteerr  aanndd  iirrrriiggaattiioonn  ssyysstteemm  mmaannaaggeerrss,,  
oorrggaanniicc  aanndd  iinnoorrggaanniicc  ffeerrttiilliizzeerrss  mmaannuuffaaccttuurreerrss,,  cchheemmiiccaall  aanndd  bbiioo--ppeessttiicciiddeess  mmaannuuffaaccttuurreerrss,,  ffaarrmm  eeqquuiippmmeenntt  
lleennddiinngg  aaggeenncciieess,,  ccoo--ooppeerraattiivvee  bbaannkkiinngg  ssyysstteemm  aanndd  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss,,  wwaarreehhoouusseess  aanndd  ggooddoowwnnss,,  pprrooccuurreemmeenntt  
aaggeenncciieess,,  ddiissttrriibbuuttiioonn  ssyysstteemm  aanndd  tthhee  ccoooorrddiinnaattiinngg  mmiinniissttrriieess  ffrroomm  tthhee  CCeennttrraall  aanndd  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeennttss..  TThhee  
ssuucccceessss  ooff  tthhee  mmiissssiioonn  iiss  ttoottaallllyy  ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  ssyynncchhrroonniizzeedd  iinntteeggrraatteedd  aaccttiioonn  aammoonngg  aallll  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  
aallssoo  tthhee  iinntteeggrraatteedd  ppllaannnniinngg,,  ffuunnddiinngg,,  sscchheedduulliinngg  aanndd  pprrooppeerr  eexxeeccuuttiioonn..    
  
  
II  hhaavvee  bbeeeenn  ddiissccuussssiinngg  wwiitthh  aannootthheerr  ggrreeaatt  cciivviill  sseerrvviiccee  ooffffiicceerr,,  SShhrrii  MMRR  SSiivvaarraammaann,,  wwhhoo  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  ppoolliittiiccaall  
lleeaaddeerrss  aanndd  sscciieennttiissttss  ppllaayyeedd  aa  kkeeyy  rroollee  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ggrreeeenn  rreevvoolluuttiioonn..  AAss  yyoouu  aallll  aarree  aawwaarree,,  tthhee  ffiirrsstt  ggrreeeenn  
rreevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  eeiigghhttiieess  wwaass  tthhee  pprroodduucctt  ooff  iinntteennssiivvee  aanndd  eexxtteennssiivvee  eexxtteennssiioonn  wwoorrkk  ddoonnee  bbyy  eevveerryyoonnee  ccoonnnneecctteedd  
wwiitthh  aaggrriiccuullttuurree  uunnddeerr  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  ccoolllleeccttoorrss..  TThhaatt  wwaass  tthhee  ttiimmee  wwhheenn  tthhee  BBlloocckkss  wweerree  tthhee  uunniitt  
ooff  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  wweerree  ffuunnccttiioonnaall..  DDrr..  DD..  BBEENNOORR  wwaass  tthhee  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaadd  llaaiidd  tthhee  ggrroouunndd  ppllaann  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  
wwiitthh  IICCAARR  ffoorr  aa  nnaattiioonnaall  aaggrriiccuullttuurraall  eexxtteennssiioonn  ssyysstteemm..  HHee  ddeeffiinneedd  eexxtteennssiioonn  aass  iitt  rreellaatteess  ttoo  tthhee  pprroocceessss  ooff  
ccaarrrryyiinngg  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  ooff  sscciieennttiiffiicc  aaggrriiccuullttuurree  ttoo  tthhee  ffaarrmmeerr  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennaabbllee  hhiimm  ttoo  uuttiilliizzee  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ttoo  
bbeetttteerr  hhiiss  eeccoonnoommyy..  AAggrriiccuullttuurraall  eexxtteennssiioonn  sseerrvviiccee  sseeeekkss  ttoo  iimmppaarrtt  tthhee  nneecceessssaarryy  sskkiillllss  ttoo  tthhee  ffaarrmmeerrss  ffoorr  
uunnddeerrttaakkiinngg  iimmpprroovveedd  aaggrriiccuullttuurraall  ooppeerraattiioonnss,,  ttoo  mmaakkee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthheemm  ttiimmeellyy  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  iimmpprroovveedd  
pprraaccttiicceess  iinn  aann  eeaassiillyy  uunnddeerrssttaannddaabbllee  ffoorrmm  ssuuiitteedd  ttoo  tthheeiirr  lleevveell  ooff  lliitteerraaccyy  aanndd  aawwaarreenneessss,,  aanndd  ttoo  ccrreeaattee  iinn  tthheemm  aa  
ffaavvoouurraabbllee  aattttiittuuddee  ffoorr  iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  cchhaannggee""..    
  
TThhee  eexxtteennssiioonn  oorrggaanniizzaattiioonn  ssttrruuccttuurree  ccoommmmeenncceedd  wwiitthh  VVLLWW  --tthhee  vviillllaaggee  lleevveell  wwoorrkkeerr  wwhhoo  wwaass  tthhee  kkiinnggppiinn..  AAtt  tthhee  
bblloocckk  lleevveell  wwaass  tthhee  aaggrriiccuullttuurraall  eexxtteennssiioonn  ooffffiicceerr;;  tthhee  BBDDOO  wwaass  tthhee  tteeaamm  lleeaaddeerr  aatt  tthhaatt  lleevveell..  AAtt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell,,  
ddiissttrriicctt  aaggrriiccuullttuurraall  ooffffiicceerr  pprroovviiddeedd  tthhee  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt..  TThhee  ccoolllleeccttoorr  wwaass  tthhee  lleeaaddeerr..  TThheeyy  ccoolllleeccttiivveellyy  
pprreeppaarreedd  aann  aannnnuuaall  aaggrriiccuullttuurraall  ppllaann  iinncclluuddiinngg  ppllaannss  ffoorr  iinnccrreeaassiinngg  iirrrriiggaattiioonn  ppootteennttiiaall,,  uussee  ooff  iimmpprroovveedd  sseeeeddss  aanndd  
ffeerrttiilliizzeerrss..  PPllaannss  wweerree  aallssoo  ddrraawwnn  uupp  ffoorr  ppeessttiicciiddeess  ddiissttrriibbuuttiioonn..  TThhee  vviillllaaggee  ppllaann  wwaass  eexxeeccuutteedd  aatt  tthhee  vviillllaaggee  lleevveell  
bbyy  tthhee  VVLLWW  cclloosseellyy  ssuuppeerrvviisseedd  bbyy  tthhee  aaggrriiccuullttuurree  ssttaaffff..  IInnppuuttss  wweerree  aarrrraannggeedd  aatt  tthhee  bblloocckk  lleevveell..  PPaayymmeennttss  aanndd  
ssuupppplliieess  wweerree  mmaaddee  iinnvvaarriiaabbllyy  tthhrroouugghh  ccooooppeerraattiivveess..  TThhee  ccoolllleeccttoorr''ss  rroollee  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  wweerree  jjuuddggeedd  bbyy  hhiiss  
ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  aallll  tthheessee  aarreeaass  aass  tthheeyy  wweerree  mmeeaassuurraabbllee  iinn  aa  qquuaannttiittaattiivvee  mmaannnneerr..  TThhiiss  ssyysstteemm  hhaass  ssoommeehhooww  
ggrraadduuaallllyy  ccoollllaappsseedd  aafftteerr  tthhee  ssttooppppaaggee  ooff  WWoorrlldd  BBaannkk  ffuunnddiinngg  iinn  11998899..    
    
  
NNooww  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  bbrriinngg  bbaacckk  tthhee  eexxtteennssiioonn  ssttrruuccttuurree  ffrroomm  tthhee  vviillllaaggee  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt,,  ssoo  tthhaatt  wwee  ccaann  eennssuurree  
mmiinniimmuumm  ggrroowwtthh  rraattee  ooff  44%%  ppeerr  aannnnuumm  iinn  oouurr  aaggrriiccuullttuurree..  SSiimmuullttaanneeoouussllyy,,  wwee  sshhoouulldd  aallssoo  uussee  tthhee  ggrroowwtthh  iinn  IITT  ffoorr  
iimmpprroovviinngg  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttoo  tthhee  ffaarrmmeerrss..  AAllssoo,,  wwee  ccaann  ssccrreeeenn  ffiillmmss  wwhhiicchh  ccaann  ggiivvee  ffiirrsstt  hhaanndd  ffeeeell  ttoo  tthhee  
ffaarrmmeerrss  oonn  tthhee  uussee  ooff  tteecchhnnoollooggyy..  WWee  sshhoouulldd  aaiimm  aatt  ssyynncchhrroonnoouuss  sseeaammlleessss  aaccttiioonn  ffrroomm  SSeeccrreettaarryy  ((AAggrriiccuullttuurree))  
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GGOOII  ttoo  tthhee  vviillllaaggee  lleevveell  eexxtteennssiioonn  wwoorrkkeerr..  TThhee  ccoolllleeccttoorr  sshhoouulldd  ttaakkee  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  rroollee  ffoorr  tthhee  sseeccoonndd  ggrreeeenn  
rreevvoolluuttiioonn    
  
RReehhaabbiilliittaattiioonn  aafftteerr  ttssuunnaammii      
  
II  hhaadd  vviissiitteedd  NNaaggaappaattttaannaamm  aanndd  aaddjjooiinniinngg  vviillllaaggeess  iinn  22000055  aafftteerr  tthhee  ddeevvaassttaattiioonn  ccrreeaatteedd  bbyy  ttssuunnaammii  ooff  22000044..  IInn  aa  
sshhoorrtt  ppeerriioodd  ooff  ffiivvee  mmoonntthhss,,  SShhrrii  RRaaddhhaakkrriisshhnnaann,,  tthhee  tthheenn  ccoolllleeccttoorr  ooff  NNaaggaappaattttaannaamm  hhaadd  aaddoopptteedd  aa  uunniiqquuee  mmeetthhoodd  
ooff  rreehhaabbiilliittaattiioonn  ooff  tthhee  aallll  tthhee  ppeeooppllee  aaffffeecctteedd  bbyy  ttssuunnaammii..  HHee  hhaadd  ccrreeaatteedd  aa  rraappiidd  pprroodduuccttiivvee  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  
NNGGOOss,,  rreelliieeff  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  cciittiizzeennss  aanndd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ffuunnccttiioonnaarriieess  ttoo  ppllaann  aanndd  eexxeeccuuttee  tthhee  rreelliieeff,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  
rreelliieeff  rreeaacchheedd  tthhee  ppeeooppllee  vveerryy  ffaasstt  aanndd  ppeeooppllee  wweerree  lliifftteedd  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  ttrraauummaa  ccrreeaatteedd  bbyy  ttssuunnaammii..  HHiiss  wwoorrkk  hhaass  
bbeeeenn  ffuullllyy  ddooccuummeenntteedd  aanndd  II  aamm  ssuurree  iitt  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeccoommee  aa  ccaassee  ssttuuddyy  aatt  LLBBSSAA..  
    
DDiimmeennssiioonnss  ooff  KKnnoowwlleeddggee  ssoocciieettyy  aanndd  EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt    
  
DDeeaarr  ffrriieennddss,,  tthhee  wwoorrlldd  iiss  ggrraadduuaattiinngg  ttoowwaarrddss  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ssoocciieettyy..  IInn  tthhee  kknnoowwlleeddggee  eeccoonnoommyy  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  aa  
ssoocciieettyy  cchhaannggeess  ffrroomm  ffuullffiilllliinngg  tthhee  bbaassiicc  nneeeeddss  ooff  aallll--rroouunndd  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  eemmppoowweerrmmeenntt..  TThhee  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  
wwiillll  bbee  pprroommootteedd  bbyy  ccrreeaattiivvee,,  iinntteerraaccttiivvee  sseellff  lleeaarrnniinngg  ¡¡VV  ffoorrmmaall  aanndd  iinnffoorrmmaall  eedduuccaattiioonn  wwiitthh  ffooccuuss  oonn  vvaalluueess,,  mmeerriitt  
aanndd  qquuaalliittyy..  TThhee  wwoorrkkeerrss  iinnsstteeaadd  ooff  bbeeiinngg  sskkiilllleedd  oorr  sseemmii--sskkiilllleedd  wwiillll  bbee  kknnoowwlleeddggeeaabbllee,,  sseellff--eemmppoowweerreedd  aanndd  
fflleexxiibbllyy  sskkiilllleedd..  TThhee  ttyyppee  ooff  wwoorrkk  iinnsstteeaadd  ooff  bbeeiinngg  ssttrruuccttuurreedd  aanndd  hhaarrddwwaarree  ddrriivveenn  wwiillll  bbee  lleessss  ssttrruuccttuurreedd  aanndd  
ssooffttwwaarree  ddrriivveenn..  MMaannaaggeemmeenntt  ssttyyllee  wwiillll  eemmpphhaassiizzee  mmoorree  oonn  ddeelleeggaattiioonn  rraatthheerr  tthhaann  ggiivviinngg  ccoommmmaanndd..  IImmppaacctt  oonn  
eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  eeccoollooggyy  wwiillll  bbee  ssttrriikkiinnggllyy  lleessss  ccoommppaarreedd  ttoo  iinndduussttrriiaall  eeccoonnoommyy..  FFiinnaallllyy,,  tthhee  eeccoonnoommyy  wwiillll  mmoossttllyy  
bbee  ddrriivveenn  bbyy  kknnoowwlleeddggee  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ddrriivveenn  iinndduussttrryy..  WWhhaatt  iiss  tthhee  lliinnkkaaggee  bbeettwweeeenn  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ssoocciieettyy..  
  
  LLeett  uuss  llooookk  aatt::  
    
11..  NNaattiioonnss  EEccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  ppoowweerreedd  bbyy  ccoommppeettiittiivveenneessss..  
22..  TThhee  ccoommppeettiittiivveenneessss  iiss  ppoowweerreedd  bbyy  kknnoowwlleeddggee  ppoowweerr..    
33..  TThhee  kknnoowwlleeddggee  ppoowweerr  iiss  ppoowweerreedd  bbyy  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  iinnnnoovvaattiioonn..    
44..  TThhee  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  iinnnnoovvaattiioonn  iiss  ppoowweerreedd  bbyy  rreessoouurrccee  iinnvveessttmmeenntt..    
55..  TThhee  RReessoouurrccee  iinnvveessttmmeenntt  iiss  ppoowweerreedd  bbyy  rreevveennuuee  aanndd  rreettuurrnn  oonn  IInnvveessttmmeenntt..  
66..  TThhee  RReevveennuuee  iiss  ppoowweerreedd  bbyy  VVoolluummee  aanndd  rreeppeeaatt  ssaalleess  tthhrroouugghh  ccuussttoommeerr  llooyyaallttyy..  
77..  TThhee  ccuussttoommeerr  llooyyaallttyy  iiss  ppoowweerreedd  bbyy  QQuuaalliittyy  aanndd  vvaalluuee  ooff  pprroodduuccttss..    
88..  QQuuaalliittyy  aanndd  vvaalluuee  ooff  pprroodduuccttss  iiss  ppoowweerreedd  bbyy  EEmmppllooyyeeee  PPrroodduuccttiivviittyy  aanndd  iinnnnoovvaattiioonn..  
99..  TThhee  EEmmppllooyyeeee  PPrroodduuccttiivviittyy  iiss  ppoowweerreedd  bbyy  EEmmppllooyyeeee  LLooyyaallttyy,,  eemmppllooyyeeee  ssaattiissffaaccttiioonn  aanndd  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt..  
1100..  TThhee  WWoorrkkiinngg  EEnnvviirroonnmmeenntt  iiss  ppoowweerreedd  bbyy  mmaannaaggeemmeenntt  sstteewwaarrddsshhiipp..    
1111..  MMaannaaggeemmeenntt  sstteewwaarrddsshhiipp  iiss  ppoowweerreedd  bbyy  CCrreeaattiivvee  lleeaaddeerrsshhiipp..  
    
    
FFoorr  ssuucccceessss  iinn  aallll  mmiissssiioonnss  wwee  nneeeedd  ccrreeaattiivvee  lleeaaddeerrss..  CCrreeaattiivvee  lleeaaddeerrsshhiipp  mmeeaannss  eexxeerrcciissiinngg  tthhee  vviissiioonn  ttoo  cchhaannggee  
tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  rroollee  ffrroomm  tthhee  ccoommmmaannddeerr  ttoo  tthhee  ccooaacchh,,  mmaannaaggeerr  ttoo  mmeennttoorr,,  ffrroomm  ddiirreeccttoorr  ttoo  ddeelleeggaattoorr  aanndd  ffrroomm  
oonnee  wwhhoo  ddeemmaannddss  rreessppeecctt  ttoo  oonnee  wwhhoo  ffaacciilliittaatteess  sseellff--rreessppeecctt..  CCrreeaattiivvee  LLeeaaddeerr  wwiillll  hhaavvee  aa  mmiissssiioonn  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  
iinntteeggrriittyy  aanndd  ssuucccceeeedd  wwiitthh  iinntteeggrriittyy..  AAllssoo  ccrreeaattiivvee  lleeaaddeerrss  aarree  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  tthheeiirr  ccoorrppoorraattee  ssoocciiaall  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  tthheeyy  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ggiivvee  mmoorree  ttoo  tthhee  ssoocciieettyy  tthhaann  wwhhaatt  tthheeyy  hhaavvee  ddrraawwnn..  FFoorr  aa  pprroossppeerroouuss  aanndd  
ddeevveellooppeedd  IInnddiiaa,,  tthhee  iimmppoorrttaanntt  tthhrruusstt  wwiillll  bbee  oonn  tthhee  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssuucchh  ccrreeaattiivvee  lleeaaddeerrss  wwhhoo  ccaann  ccrreeaattee  
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wweeaalltthh  ttoo  tthheeiirr  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  aallssoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  uupplliiffttmmeenntt  ooff  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ppeeooppllee  iinn  tthheeiirr  
nneeiigghhbboouurrhhoooodd..  
    
  DDuurriinngg  tthhee  llaasstt  ffiivvee  ddeeccaaddeess  ooff  mmyy  pprrooffeessssiioonnaall  ccaarreeeerr,,  II  hhaavvee  ccoommee  aaccrroossss  ggrreeaatt  hhuummaann  bbeeiinnggss  wwhhoo  hhaavvee  
bbeeccoommee  eexxaammpplleess  ffoorr  vvaarriioouuss  ddiimmeennssiioonnss  ooff  ccrreeaattiivvee  lleeaaddeerrsshhiipp..  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  pprreesseenntt  ffeeww  eexxaammpplleess  ooff  ccrreeaattiivvee  
lleeaaddeerrss  wwhhoo  hhaavvee  mmaaddee  uunniiqquuee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  IInnddiiaa..    
NNooww  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  ccrreeaattiivvee  lleeaaddeerrss  
    
  SSppaaccee  VViissiioonnaarryy    
  
II  wwaass  ffoorrttuunnaattee  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  PPrrooff..  VViikkrraamm  SSaarraabbhhaaii  ffoorr  sseevveenn  yyeeaarrss  aanndd  wwhhiillee  cclloosseellyy  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  hhiimm,,  II  ssaaww  tthhee  
ddaawwnn  ooff  tthhee  vviissiioonn  ffoorr  tthhee  ssppaaccee  pprrooggrraammmmee  iinn  aa  oonnee  ppaaggee  ssttaatteemmeenntt..  WWiittnneessssiinngg  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhiiss  oonnee  ppaaggee  bbyy  
aa  ccoossmmiicc  rraayy  pphhyyssiicciisstt,,  aa  ggrreeaatt  sscciieennttiiffiicc  mmiinndd  aanndd  bbee  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  tteeaamm  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  cceeaasseelleessssllyy  ffoorr  
mmaannyy  yyeeaarrss  ttoo  rreeaalliizzee  tthhee  vviissiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  ooff  rreeaallllyy  ggrreeaatt  lleeaarrnniinngg  ffoorr  mmee..  AAllssoo  II  aamm  tthhrriilllleedd  ttoo  sseeee  tthhee  ffaammoouuss  
vviissiioonn  ssttaatteemmeenntt  ooff  PPrrooff  VViikkrraamm  SSaarraabbhhaaii  mmaaddee  iinn  tthhee  yyeeaarr  11997700  wwhhiicchh  ssttaatteess  ¡¡§§IInnddiiaa  wwiitthh  hheerr  mmiigghhttyy  sscciieennttiiffiicc  
kknnoowwlleeddggee  aanndd  ppoowweerr  hhoouussee  ooff  yyoouunngg,,  sshhoouulldd  bbuuiilldd  hheerr  oowwnn  hhuuggee  rroocckkeett  ssyysstteemmss  ((ssaatteelllliittee  llaauunncchh  vveehhiicclleess))  aanndd  
aallssoo  bbuuiilldd  hheerr  oowwnn  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  rreemmoottee  sseennssiinngg  aanndd  mmeetteeoorroollooggiiccaall  ssppaacceeccrraafftt  aanndd  llaauunncchh  ffrroomm  hheerr  oowwnn  ssooiill  ttoo  
eennrriicchh  tthhee  IInnddiiaann  lliiffee  iinn  ssaatteelllliittee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  rreemmoottee  sseennssiinngg  aanndd  mmeetteeoorroollooggyy..  TThhee  pprroojjeeccttss  sseelleecctteedd  iinn  ssppaaccee  
pprrooggrraammmmee,,  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  ssoocciieettaall  nneeeeddss¡¡¨̈..  TToottaall  115500  ttrraannssppoonnddeerrss  aarree  tthheerree  iinn  tthhee  ggeeoo--ssyynncchhrroonnoouuss  
oorrbbiitt  ffoorr  pprroovviiddiinngg  ccoonnnneeccttiivviittyy  ttoo  tthhee  nnaattiioonn..  IIff  II  llooookk  aatt  tthhiiss  vviissiioonn  ssttaatteemmeenntt  ttooddaayy,,  II  aamm  oovveerrwwhheellmmeedd  ttoo  sseeee  tthhee  
rreessuullttss  ooff  tthhiiss  ssttaatteemmeenntt..  TTooddaayy  IInnddiiaa  ccaann  bbuuiilldd  aannyy  ttyyppee  ooff  ssaatteelllliittee  llaauunncchh  vveehhiiccllee,,  aannyy  ttyyppee  ooff  ssppaacceeccrraafftt  aanndd  
llaauunncchh  ffrroomm  IInnddiiaann  ssooiill..  IInnddiiaa  aallssoo  hhaass  llaauunncchheedd  CChhaannddrraayyaaaann  aanndd  hhaass  ssuucccceessssffuullllyy  ppllaacceedd  tthhee  ssaatteelllliittee  iinn  LLuunnaarr  
OOrrbbiitt  aanndd  nnooww  iitt  iiss  pprreeppaarriinngg  ffoorr  mmaannnneedd  mmiissssiioonnss  ttoo  ootthheerr  ppllaanneettss..  IInnddiiaa  hhaass  pprroovveedd  tthhaatt  tthhrroouugghh  ssppaaccee  sscciieennccee  
aanndd  tteecchhnnoollooggyy,,  wwee  ccaann  pprroovviiddee  eeffffeeccttiivvee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  rreessoouurrccee  mmaappppiinngg,,  ddiissaasstteerr  pprreeddiiccaattiioonn  aanndd  ddiissaasstteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemmss..  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ggiivvee  aann  iinncciiddeenntt  wwhhiicchh  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  vviissiioonn  ooff  DDrr..  VViikkrraamm  SSaarraabbhhaaii..  HHooww  
ssppiirriittuuaall  lleeaaddeerr  aanndd  sscciieennttiiffiicc  lleeaaddeerr  ccaann  ccoommee  ttooggeetthheerr  ffoorr  aassssiissttiinngg  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  ffoouunnddaattiioonn  ooff  ssppaaccee  
pprrooggrraammmmee..  
    
    
  PPuurrppoossee  ooff  lliiffee::  IItt  wwaass  dduurriinngg  eeaarrllyy  11996600¡¡¦¦ss,,  tthhee  ffoouunnddeerr  ooff  IInnddiiaann  SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  PPrrooggrraammmmee  PPrrooff..  VViikkrraamm  
SSaarraabbhhaaii  wwiitthh  hhiiss  tteeaamm,,  hhaadd  llooccaatteedd  aa  ppllaaccee  tteecchhnniiccaallllyy  mmoosstt  ssuuiitteedd  ffoorr  ssppaaccee  rreesseeaarrcchh  aafftteerr  ccoonnssiiddeerriinngg  mmaannyy  
aalltteerrnnaattiivveess..  TThhee  ppllaaccee  ccaalllleedd  TThhuummbbaa  iinn  KKeerraallaa,,  wwaass  sseelleecctteedd  ffoorr  ssppaaccee  rreesseeaarrcchh  aass  iitt  wwaass  nneeaarr  tthhee  mmaaggnneettiicc  
eeqquuaattoorr,,  iiddeeaallllyy  ssuuiitteedd  ffoorr  iioonnoosspphheerriicc  aanndd  eelleeccttrroojjeett  rreesseeaarrcchh  iinn  uuppppeerr  aattmmoosspphheerree..    
    
  TThhee  mmaajjoorr  cchhaalllleennggee  ffoorr  PPrrooff  VViikkrraamm  SSaarraabbhhaaii  wwaass  ttoo  ggeett  tthhee  ppllaaccee  iinn  aa  ssppeecciiffiicc  aarreeaa..  AAss  wwaass  nnoorrmmaall,,  PPrrooff..  VViikkrraamm  
SSaarraabbhhaaii  aapppprrooaacchheedd  tthhee  KKeerraallaa  GGoovveerrnnmmeenntt  aaddmmiinniissttrraattoorrss  ffiirrsstt..  AAfftteerr  sseeeeiinngg  tthhee  pprrooffiillee  ooff  tthhee  llaanndd  aanndd  tthhee  sseeaa  
ccooaasstt,,  tthhee  vviieeww  eexxpprreesssseedd  wwaass  tthhaatt,,  tthhoouussaannddss  ooff  ffiisshhiinngg  ffoollkkss  lliivveedd  tthheerree,,  tthhee  ppllaaccee  hhaadd  aann  aanncciieenntt  SStt  MMaarryy  
MMaaggddaalleennee  CChhuurrcchh,,  BBiisshhoopp''ss  HHoouussee  aanndd  aa  sscchhooooll..  HHeennccee  iitt  wwoouulldd  bbee  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ggiivvee  tthhiiss  llaanndd  aanndd  tthheeyy  wweerree  
wwiilllliinngg  ttoo  pprroovviiddee  llaanndd  iinn  aann  aalltteerrnnaattiivvee  aarreeaa..  SSiimmiillaarrllyy  tthhee  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemm  aallssoo  ooppiinneedd  tthhaatt  iitt  wwoouulldd  bbee  aa  ddiiffffiiccuulltt  
ssiittuuaattiioonn  dduuee  ttoo  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  iimmppoorrttaanntt  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  tthhee  ccoonncceerrnn  ffoorr  ppeeooppllee  wwhhoo  wweerree  ttoo  bbee  rreellooccaatteedd..  
HHoowweevveerr  tthheerree  wwaass  aa  ssuuggggeessttiioonn  ttoo  aapppprrooaacchh  tthhee  oonnllyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  ccoouulldd  aaddvviissee  aanndd  hheellpp..  TThhaatt  wwaass  ¡¡§§RReevv  FFaatthheerr  
PPeetteerr  BBeerrnnaarrdd  PPeerreeiirraa¡¡¨̈  wwhhoo  wwaass  BBiisshhoopp  ooff  tthhee  rreeggiioonn..  PPrrooff  VViikkrraamm  SSaarraabbhhaaii,,  aapppprrooaacchheedd  tthhee  BBiisshhoopp  oonn  aa  
SSaattuurrddaayy  eevveenniinngg,,  II  ssttiillll  rreemmeemmbbeerr..  TThhee  mmeeeettiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ttuurrnneedd  oouutt  ttoo  bbee  hhiissttoorriiccaall..  MMaannyy  ooff  uuss  wwiittnneesssseedd  
tthhee  eevveenntt..  RReevv  FFaatthheerr  eexxccllaaiimmeedd,,  ¡¡§§OOhh  VViikkrraamm,,  yyoouu  aarree  aasskkiinngg  mmyy  cchhiillddrreenn¡¡¦¦ss  aabbooddee,,  mmyy  aabbooddee  aanndd  GGoodd¡¡¦¦ss  aabbooddee..  
HHooww  iiss  iitt  ppoossssiibbllee??¡¡¨̈  HHoowweevveerr,,  bbootthh  hhaadd  aa  uunniiqquuee  qquuaalliittyy  tthhaatt  tthheeyy  ccoouulldd  ssmmiillee  eevveenn  iinn  ddiiffffiiccuulltt  ssiittuuaattiioonnss..  RReevv  
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FFaatthheerr  PPeetteerr  BBeerrnnaarrdd  PPeerreeiirraa  aasskkeedd  PPrrooff..  VViikkrraamm  SSaarraabbhhaaii  ttoo  ccoommee  ttoo  cchhuurrcchh  oonn  SSuunnddaayy  mmoorrnniinngg  aatt  99..0000  AAMM..  
PPrrooff..  VViikkrraamm  SSaarraabbhhaaii  wweenntt  ttoo  tthhee  cchhuurrcchh  wwiitthh  hhiiss  tteeaamm  aaggaaiinn  oonn  SSuunnddaayy..  AAtt  tthhaatt  ttiimmee  tthhee  pprraayyeerr  wwaass  pprrooggrreessssiinngg  
wwiitthh  tthhee  rreecciittaattiioonn  ooff  BBiibbllee  bbyy  FFaatthheerr  PPeerreeiirraa..  AAfftteerr  tthhee  pprraayyeerr  wwaass  oovveerr,,  tthhee  BBiisshhoopp  iinnvviitteedd  PPrrooff..  VViikkrraamm  SSaarraabbhhaaii  
ttoo  ccoommee  ttoo  tthhee  ddaaiiss..  TThhee  RReevv  FFaatthheerr  iinnttrroodduucceedd  PPrrooff  VViikkrraamm  SSaarraabbhhaaii  ttoo  tthhee  ppeeooppllee,,  ¡¡§§DDeeaarr  cchhiillddrreenn,,  hheerree  iiss  aa  
sscciieennttiisstt,,  PPrrooff..  VViikkrraamm  SSaarraabbhhaaii..  WWhhaatt  ddoo  sscciieenncceess  ddoo??  AAllll  ooff  uuss  eexxppeerriieennccee,,  iinncclluuddiinngg  tthhiiss  cchhuurrcchh,,  tthhee  lliigghhtt  ffrroomm  
eelleeccttrriicciittyy..  II  aamm  aabbllee  ttoo  ttaallkk  ttoo  yyoouu  tthhrroouugghh  tthhee  mmiikkee  wwhhiicchh  iiss  mmaaddee  ppoossssiibbllee  bbyy  tteecchhnnoollooggyy..  TThhee  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  
ttrreeaattmmeenntt  ttoo  ppaattiieennttss  bbyy  ddooccttoorrss  ccoommeess  ffrroomm  mmeeddiiccaall  sscciieenncceess..  SScciieennccee  tthhrroouugghh  tteecchhnnoollooggyy  eennhhaanncceess  tthhee  
ccoommffoorrtt  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  hhuummaann  lliiffee..  WWhhaatt  ddoo  II  ddoo,,  aass  aa  pprreeaacchheerr??  II  pprraayy  ffoorr  yyoouu,,  ffoorr  yyoouurr  wweellll  bbeeiinngg,,  ffoorr  yyoouurr  ppeeaaccee..  
IInn  sshhoorrtt,,  wwhhaatt  VViikkrraamm  iiss  ddooiinngg  aanndd  wwhhaatt  II  aamm  ddooiinngg,,  aarree  tthhee  ssaammee  --  bbootthh  sscciieennccee  aanndd  ssppiirriittuuaalliittyy  sseeeekk  tthhee  
AAllmmiigghhttyy¡¡¦¦ss  bblleessssiinnggss  ffoorr  hhuummaann  pprroossppeerriittyy  iinn  bbooddyy  aanndd  mmiinndd..  DDeeaarr  CChhiillddrreenn,,  PPrrooff  VViikkrraamm  ssaayyss,,  hhee  wwoouulldd  bbuuiilldd  
wwiitthhiinn  aa  yyeeaarr,,  nneeaarr  tthhee  sseeaa--ccooaasstt,,  aalltteerrnnaattiivvee  ffaacciilliittiieess  ttoo  wwhhaatt  wwee  aarree  hhaavviinngg..  NNooww  ddeeaarr  cchhiillddrreenn,,  ccaann  wwee  ggiivvee  yyoouurr  
aabbooddee,,  ccaann  wwee  ggiivvee  mmyy  aabbooddee,,  ccaann  wwee  ggiivvee  tthhee  GGoodd¡¡¦¦ss  aabbooddee  ffoorr  aa  ggrreeaatt  sscciieennttiiffiicc  mmiissssiioonn??¡¡¨̈  TThheerree  wwaass  aa  ttoottaall  
ssiilleennccee,,  aa  ppiinn  ddrroopp  ssiilleennccee..  TThheenn  aallll  ooff  tthheemm  ggoott  uupp  aanndd  ssaaiidd  ¡¡¥¥AAmmeenn¡¡¦¦  wwhhiicchh  mmaaddee  tthhee  wwhhoollee  cchhuurrcchh  rreevveerrbbeerraattee..  
    
    
  TThhaatt  wwaass  tthhee  cchhuurrcchh  wwhheerree  wwee  hhaadd  oouurr  ddeessiiggnn  cceennttrree,,  wwhheerree  wwee  ssttaarrtteedd  rroocckkeett  aasssseemmbbllyy  aanndd  tthhee  BBiisshhoopp¡¡¦¦ss  hhoouussee  
wwaass  oouurr  sscciieennttiissttss¡¡¦¦  wwoorrkkiinngg  ppllaaccee..  LLaatteerr  tthhee  TThhuummbbaa  EEqquuaattoorriiaall  RRoocckkeett  LLaauunncchhiinngg  SSttaattiioonn  ((TTEERRLLSS))  lleedd  ttoo  tthhee  
eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  VViikkrraamm  SSaarraabbhhaaii  SSppaaccee  CCeennttrree  ((VVSSSSCC))  aanndd  tthhee  ssppaaccee  aaccttiivviittiieess  ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  mmuullttiippllee  ssppaaccee  
cceenntteerrss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy..  NNooww  tthhiiss  cchhuurrcchh  hhaass  bbeeccoommee  aann  iimmppoorrttaanntt  cceennttrree  ooff  lleeaarrnniinngg,,  wwhheerree  tthhoouussaannddss  
ooff  ppeeooppllee  lleeaarrnn  aabboouutt  tthhee  ddyynnaammiicc  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  ssppaaccee  pprrooggrraammmmee  ooff  IInnddiiaa  aanndd  tthhee  ggrreeaatt  mmiinnddss  ooff  aa  sscciieennttiisstt  aanndd  
ssppiirriittuuaall  lleeaaddeerr..  OOff  ccoouurrssee,,  tthhee  TThhuummbbaa  cciittiizzeennss  ggoott  tthhee  wweellll  eeqquuiippppeedd  ffaacciilliittiieess,,  wwoorrsshhiippiinngg  ppllaaccee  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  
cceennttrree  iinn  aann  aalltteerrnnaattee  ppllaaccee  aatt  tthhee  rriigghhtt  ttiimmee..    
    
  WWhheenn  II  tthhiinnkk  ooff  tthhiiss  eevveenntt,,  II  ccaann  sseeee  hhooww  eennlliigghhtteenneedd  ssppiirriittuuaall  aanndd  sscciieennttiiffiicc  lleeaaddeerrss  ccaann  ccoonnvveerrggee  ttoowwaarrddss  ggiivviinngg  
rreevveerreennccee  ttoo  tthhee  hhuummaann  lliiffee..  OOff  ccoouurrssee  tthhee  bbiirrtthh  ooff  TTEERRLLSS  aanndd  tthheenn  VVSSSSCC  ggaavvee  tthhee  ccoouunnttrryy  tthhee  ccaappaabbiilliittyy  ffoorr  
llaauunncchh  vveehhiicclleess,,  ssppaacceeccrraafftt  aanndd  ssppaaccee  aapppplliiccaattiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  aacccceelleerraatteedd  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  
IInnddiiaa  ttoo  uunnpprreecceeddeenntteedd  lleevveellss..  
    
  TTooddaayy,,  aammoonngg  uuss,,  PPrrooff  VViikkrraamm  SSaarraabbhhaaii  iiss  nnoott  tthheerree,,  RReevv  PPeetteerr  BBeerrnnaarrdd  PPeerreeiirraa  iiss  nnoott  tthheerree,,  bbuutt  tthhoossee  wwhhoo  aarree  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccrreeaattiioonn  aanndd  mmaakkiinngg  fflloowweerrss  bblloossssoomm  wwiillll  tthheemmsseellvveess  bbee  aa  ddiiffffeerreenntt  kkiinndd  ooff  fflloowweerr  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  
tthhee  BBhhaaggwwaatt  GGiittaa::  ""SSeeee  tthhee  fflloowweerr,,  hhooww  ggeenneerroouussllyy  iitt  ddiissttrriibbuutteess  ppeerrffuummee  aanndd  hhoonneeyy..  IItt  ggiivveess  ttoo  aallll,,  ggiivveess  ffrreeeellyy  ooff  
iittss  lloovvee..  WWhheenn  iittss  wwoorrkk  iiss  ddoonnee,,  iitt  ffaallllss  aawwaayy  qquuiieettllyy..  TTrryy  ttoo  bbee  lliikkee  tthhee  fflloowweerr,,  uunnaassssuummiinngg  ddeessppiittee  aallll  iittss  qquuaalliittiieess""..  
WWhhaatt  aa  bbeeaauuttiiffuull  mmeessssaaggee,,  ttoo  tthhee  hhuummaanniittyy  oonn  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  lliiffee  rreefflleecctteedd  tthhee  ssppiirriittuuaall  ccoommppoonneenntt..  
    
  SSuucccceessss  aanndd  FFaaiilluurree  MMaannaaggeemmeenntt    
  
TThhrreeee  ddeeccaaddeess  aaggoo  wwhhiillee  II  wwaass  wwoorrkkiinngg  aatt  IISSRROO,,  II  hhaadd  tthhee  bbeesstt  ooff  eedduuccaattiioonn  wwhhiicchh  wwoonn''tt  ccoommee  ffrroomm  aannyy  uunniivveerrssiittyy..  
II  wwiillll  nnaarrrraattee  tthhaatt  iinncciiddeenntt..  II  wwaass  ggiivveenn  aa  ttaasskk  bbyy  PPrrooff..  SSaattiisshh  DDhhaawwaann  tthhee  tthheenn  CChhaaiirrmmaann,,  IISSRROO  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  ffiirrsstt  
ssaatteelllliittee  llaauunncchh  vveehhiiccllee  SSLLVV--33,,  ttoo  ppuutt  RROOHHIINNII  SSaatteelllliittee  iinn  oorrbbiitt..  TThhiiss  wwaass  oonnee  ooff  tthhee  llaarrggeesstt  hhiigghh  tteecchhnnoollooggyy  ssppaaccee  
pprrooggrraammmmeess  uunnddeerrttaakkeenn  iinn  11997733..  TThhee  wwhhoollee  ssppaaccee  tteecchhnnoollooggyy  ccoommmmuunniittyy,,  mmeenn  aanndd  wwoommeenn,,  wweerree  ggeeaarreedd  uupp  ffoorr  
tthhiiss  ttaasskk..  TThhoouussaannddss  ooff  sscciieennttiissttss,,  eennggiinneeeerrss  aanndd  tteecchhnniicciiaannss  wwoorrkkeedd  rreessuullttiinngg  iinn  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  ffiirrsstt  SSLLVV--33  
llaauunncchh  oonn  1100tthh  AAuugguusstt  11997799..  SSLLVV--33  ttooookk  ooffff  iinn  tthhee  eeaarrllyy  hhoouurrss  aanndd  tthhee  ffiirrsstt  ssttaaggee  wwoorrkkeedd  bbeeaauuttiiffuullllyy..  EEvveenn  tthhoouugghh  
aallll  ssttaaggee  rroocckkeettss  aanndd  ssyysstteemmss  wwoorrkkeedd,,  tthhee  mmiissssiioonn  ccoouulldd  nnoott  aacchhiieevvee  iittss  oobbjjeeccttiivveess,,  aass  tthhee  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm  iinn  22nndd  
ssttaaggee  mmaallffuunnccttiioonneedd..  IInnsstteeaadd  ooff  bbeeiinngg  ppllaacceedd  iinn  tthhee  oorrbbiitt,,  tthhee  RRoohhiinnii  ssaatteelllliittee  wweenntt  iinnttoo  BBaayy  ooff  BBeennggaall..  TThhee  mmiissssiioonn  
wwaass  aa  ffaaiilluurree..  TThheerree  wwaass  aa  pprreessss  ccoonnffeerreennccee  aatt  SSrriihhaarriikkoottaa,,  aafftteerr  tthhee  eevveenntt..  PPrrooff..  DDhhaawwaann  ttooookk  mmee  ttoo  tthhee  pprreessss  



 Newsletter TeacherSITY 8

ccoonnffeerreennccee..  AAnndd  tthheerree  hhee  aannnnoouunncceedd  tthhaatt  hhee  ttaakkeess  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  nnoott  aacchhiieevviinngg  tthhee  mmiissssiioonn,,  eevveenn  tthhoouugghh  II  wwaass  
tthhee  pprroojjeecctt  ddiirreeccttoorr  aanndd  tthhee  mmiissssiioonn  ddiirreeccttoorr..  WWhheenn  wwee  llaauunncchheedd  SSLLVV--33  oonn  1188tthh  JJuullyy  11998800,,  ssuucccceessssffuullllyy  iinnjjeeccttiinngg  
tthhee  RRoohhiinnii  SSaatteelllliittee  iinn  ttoo  tthhee  oorrbbiitt,,  aaggaaiinn  tthheerree  wwaass  aa  pprreessss  ccoonnffeerreennccee  aanndd  PPrrooff..  DDhhaawwaann  ppuutt  mmee  iinn  tthhee  ffrroonntt  ttoo  
sshhaarree  tthhee  ssuucccceessss  ssttoorryy  wwiitthh  tthhee  pprreessss..  WWhhaatt  wwee  lleeaarrnn  ffrroomm  tthhiiss  eevveenntt  iiss  tthhaatt  tthhee  lleeaaddeerr  ggiivveess  tthhee  ccrreeddiitt  ffoorr  
ssuucccceessss  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  wwoorrkkeedd  ffoorr  iitt,,  aanndd  lleeaaddeerr  aabbssoorrbbss  aanndd  oowwnnss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  ffaaiilluurree..  TThhiiss  iiss  tthhee  
lleeaaddeerrsshhiipp..  TThhee  sscciieennttiiffiicc  ccoommmmuunniittyy  iinn  IInnddiiaa  hhaass  tthhee  ffoorrttuunnee  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  ssuucchh  lleeaaddeerrss,,  wwhhiicchh  rreessuulltteedd  iinn  mmaannyy  
aaccccoommpplliisshhmmeennttss..  TThhiiss  ssuucccceessss  ggeenneerraatteedd  ggrreeaatt  hhaappppiinneessss  aammoonngg  aallll  mmyy  tteeaamm  mmeemmbbeerrss..  TThhiiss  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  
lleessssoonn  ffoorr  aallll  yyoouutthh  wwhhoo  aarree  aassppiirriinngg  ttoo  bbee  ttoommoorrrrooww¡¡''ss  lleeaaddeerrss..  
    
  LLeeaaddeerrsshhiipp  ffoorr  sseellff--ssuuffffiicciieennccyy  iinn  ffoooodd    
  
TThhee  vviissiioonn  ffoorr  tthhee  FFiirrsstt  GGrreeeenn  RReevvoolluuttiioonn  eemmaannaatteedd  ffrroomm  tthhee  ppoolliittiiccaall  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  SShhrrii  CC..  SSuubbrraammaanniiaamm..  WWiitthh  tthhee  
VViissiioonnaarryy  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  SShhrrii  CC..  SSuubbrraammaanniiaamm,,  tthhee  tteeaamm  wwiitthh  tthhee  sscciieennttiiffiicc  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  NNoobbeell  LLaauurreeaattee  DDrr..  
NNoorrmmaann  BBoorrllaauugghh  aanndd  DDrr..  MM..SS..  SSwwaammiinnaatthhaann,,  wwiitthh  tthhee  aaccttiivvee  ssuuppppoorrtt  ooff  SShhrrii  SShhiivvaarraammaann,,  SSeeccrreettaarryy  AAggrriiccuullttuurree,,  
DDrr..  MM..SS..  SSwwaammiinnaatthhaann  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  aaggrriiccuullttuurraall  sscciieennttiissttss  aanndd  ffaarrmmeerrss  lliibbeerraatteedd  IInnddiiaa  ffrroomm  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  
wwhhaatt  wwaass  ccaalllleedd  ""sshhiipp  ttoo  mmoouutthh  eexxiisstteennccee""..  TThhrroouugghh  aann  eeffffoorrtt  ooff  hhiissttoorriiccaall  mmaaggnniittuuddee,,  IInnddiiaa  aattttaaiinneedd  nneeaarr  sseellff--
ssuuffffiicciieennccyy  iinn  ffoooodd  tthhrroouugghh  ¡¡§§SSeeeedd  ttoo  GGrraaiinn¡¡¨̈  mmiissssiioonn..  AAss  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ffiirrsstt  ggrreeeenn  rreevvoolluuttiioonn,,  tthhee  ccoouunnttrryy  hhaass  bbeeeenn  
aabbllee  ttoo  pprroodduuccee  oovveerr  223300  mmiilllliioonn  ttoonnnneess  ooff  ffoooodd  ggrraaiinnss  ppeerr  yyeeaarr  nnooww..  
    
  TThhee  ppoolliittiiccaall  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  tthhee  sscciieennttiiffiicc  lleeaaddeerrsshhiipp  hhaass  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  bbuuiilldd  tthhee  ccaappaacciittyy  aammoonngg  oouurr  sscciieennttiissttss,,  
rreesseeaarrcchheerrss  aanndd  ffaarrmmeerrss  ttoo  ttaakkee  uupp  tthhee  mmiissssiioonn  ooff  ""sseeccoonndd  ggrreeeenn  rreevvoolluuttiioonn""  wwhhiicchh  iiss  iinnddeeeedd  aa  kknnoowwlleeddggee  
ggrraadduuaattiioonn  ffrroomm  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  ssooiill  ttoo  tthhee  mmaattcchhiinngg  ooff  tthhee  sseeeedd  wwiitthh  tthhee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  ffeerrttiilliizzeerr,,  wwaatteerr  
mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  eevvoollvviinngg  pprree--hhaarrvveessttiinngg  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  ssuucchh  ccoonnddiittiioonnss..  TThhee  ddoommaaiinn  ooff  aa  ffaarrmmeerr''ss  wwoorrkk  wwoouulldd  
eennllaarrggee  ffrroomm  ggrraaiinn  pprroodduuccttiioonn  ttoo  ffoooodd  pprroocceessssiinngg  aanndd  mmaarrkkeettiinngg..  
    
  IInnddiiaa  hhaass  nnooww  eemmbbaarrkkeedd  uuppoonn  tthhee  SSeeccoonndd  GGrreeeenn  RReevvoolluuttiioonn  wwhhiicchh  wwiillll  eennaabbllee  iitt  ttoo  ffuurrtthheerr  iinnccrreeaassee  tthhee  
pprroodduuccttiivviittyy  iinn  tthhee  aaggrriiccuullttuurraall  sseeccttoorr..  BByy  22002200  IInnddiiaa  wwoouulldd  rreeqquuiirree  ttoo  pprroodduuccee  oovveerr  334400  mmiilllliioonn  ttoonnnneess  iinn  vviieeww  ooff  
ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  aanndd  iinnccrreeaasseedd  ppuurrcchhaassiinngg  ppoowweerr..  TThhee  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  pprroodduuccttiioonn  wwoouulldd  ssuurrmmoouunntt  mmaannyy  
iimmppeeddiinngg  ffaaccttoorrss  ssuucchh  aass  rreedduuccee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  llaanndd,,  sshhoorrttaaggee  ooff  wwaatteerr  aanndd  rreedduucceedd  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  
wwoorrkkffoorrccee..  OOuurr  aaggrriiccuullttuurraall  sscciieennttiissttss  aanndd  tteecchhnnoollooggiissttss  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  ffaarrmmeerrss  hhaavvee  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  iinnccrreeaassiinngg  
tthhee  aavveerraaggee  pprroodduuccttiivviittyy  ppeerr  hheeccttaarree  ffrroomm  11..22  ttoonnnneess  ttoo  bbeetttteerr  tthhaann  33  ttoonnnneess..  TThhee  ttyyppee  ooff  tteecchhnnoollooggiieess  nneeeeddeedd  
wwoouulldd  bbee  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  sseeeeddss  tthhaatt  wwoouulldd  eennssuurree  hhiigghh  yyiieelldd  vvaarriieettiieess  eevveenn  uunnddeerr  ccoonnssttrraaiinnttss  ooff  
wwaatteerr  aanndd  llaanndd..  
    
  LLeeaaddeerrsshhiipp  wwiitthh  ttrraannssppaarreennccyy    
  
TThhee  DDeellhhii  MMeettrroo  RRaaiill  PPrroojjeecctt  hhaass  ggiivveenn  ttoo  tthhee  nnaattiioonn  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  eexxeeccuuttiinngg  aa  ffaasstt  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ssyysstteemm  uussiinngg  
hhiigghh  tteecchhnnoollooggyy  wwiitthh  rreelliiaabbiilliittyy  tthhrroouugghh  aa  ttiimmee  bboouunndd  mmiissssiioonn  mmooddee  ooppeerraattiioonn..  DDeellhhii,,  tthhee  CCaappiittaall  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  
wwiitthh  oovveerr  1144  mmiilllliioonn  ppooppuullaattiioonnss,,  hhaass  tthhee  ddiissttiinnccttiioonn  ooff  hhaavviinngg  aa  wwoorrlldd  ccllaassss  mmeettrroo  rraaiill  wwiitthh  ffrroonnttlliinnee  tteecchhnnoollooggiieess..  
TThhee  wwoorrkk  oonn  tthhee  mmeettrroo  rraaiill  ccoommmmeenncceedd  oonn  11sstt  OOccttoobbeerr  11999988  aanndd  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  wwiitthh  tthhrreeee  lliinneess  ccoovveerriinngg  6666  kkmmss  
hhaass  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd  bbyy  DDeecceemmbbeerr  22000055..  TThhee  sseeccoonndd  pphhaassee  wwiitthh  112211  kkmmss  ooff  lliinnee  lleennggtthh  iiss  iinn  vvaarriioouuss  ssttaaggeess  ooff  
ccoommpplleettiioonn  aanndd  tthheeyy  aallll  wwiillll  bbee  ffuunnccttiioonnaall  bbeeffoorree  22001100  
    
  DDeellhhii  MMeettrroo  RRaaiill  CCoorrppoorraattiioonn  hhaass  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  ccoouunnttrryy,,  tthhee  mmoosstt  aaddvvaanncceedd  rraaiill  tteecchhnnoollooggiieess  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee..  
TThhee  nnoottaabbllee  ggaaiinnss  ttoo  tthhee  ccoouunnttrryy  aarree,,  lliigghhtt  wweeiigghhtt  ssttaaiinnlleessss  sstteeeell,,  sslleeeekk,,  mmooddeerrnn  ttrraaiinnss  wwiitthh  ppnneeuummaattiicc  sspprriinnggss,,  
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rreeggeenneerraattiivvee  bbrraakkiinngg,,  ppuubblliicc  iinnffoorrmmaattiioonn  ddiissppllaayy,,  wwiiddee  vveessttiibbuulleess  aanndd  aauuttoommaattiicc  ddoooorrss..  TThhee  ssoopphhiissttiiccaatteedd  ccooaacchh  
tteecchhnnoollooggyy  wwhhiicchh  wwaass  nnoott  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  ssoo  ffaarr,,  hhaass  bbeeeenn  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  MM//ss..  BBhhaarraatt  EEaarrtthh  MMoovveerrss  LLttdd..,,  
BBaannggaalloorree,,  wwhhiicchh  iiss  nnooww  aasssseemmbblliinngg  tthheessee  ttrraaiinnss  wwiitthh  pprrooggrreessssiivvee  iinnddiiggeenniizzaattiioonn..  BBEEMMLL  iiss  nnooww  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ttoo  
ssuuppppllyy  ttrraaiinn  sseettss  nneeeeddeedd  ffoorr  PPhhaassee--IIII  ooff  DDeellhhii  MMeettrroo  RRaaiill  PPrroojjeecctt  aanndd  mmeeeett  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  MMeettrrooss  ccoommiinngg  uupp  
iinn  ootthheerr  cciittiieess  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  
    
  MMrr..  EE..  SSrreeeeddhhaarraann,,  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  ooff  DDeellhhii  MMeettrroo  hhaass  eennssuurreedd  tthhaatt,,  aallll  tthhee  sscchheedduulleedd  sseeccttiioonnss  wweerree  
ccoommpplleetteedd  bbyy  tthheeiirr  ttaarrggeett  ddaattee  oorr  bbeeffoorree  aanndd  wwiitthhiinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  bbuuddggeettss  tthhrroouugghh  hhiiss  pprrooggrraammmmee  
mmaannaaggeemmeenntt  sskkiillllss..  TThhee  ddeeddiiccaatteedd  aanndd  ttrraannssppaarreenntt  lleeaaddeerrsshhiipp  bbaacckkeedd  uupp  wwiitthh  pprrooffeessssiioonnaall  ccoommppeetteennccee  ooff  MMrr..  
SSrreeeeddhhaarraann  hhaass  ggiivveenn  ttoo  tthhee  nnaattiioonn,,  oonnee  ooff  tthhee  bbeesstt  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ssyysstteemmss  ooff  tthhee  wwoorrlldd  aatt  tthhee  mmoosstt  eeccoonnoommiicc  
ccoosstt..  HHee  iiss  aa  rreecciippiieenntt  ooff  mmaannyy  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  aawwaarrddss..  AAllssoo,,  hhee  iiss  iinn  ddeemmaanndd  ffoorr  uunnddeerrttaakkiinngg  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  mmeettrroo  ssyysstteemm  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccoouunnttrriieess  ooff  tthhee  wwoorrlldd  wwhhiicchh  hhee  hhaass  ppoolliitteellyy  ddeecclliinneedd  dduuee  ttoo  pprree--
ooccccuuppaattiioonn  wwiitthh  ccoommmmiitttteedd  IInnddiiaann  pprrooggrraammmmeess..  
    
  LLeeaaddeerrsshhiipp  ffoorr  sscciieennccee    
  
II  wwaass  rreeaaddiinngg  tthhee  ttwwoo  vvoolluummeess  ooff  tthhee  bbooookk  ttiittlleedd  ¡¡¥¥TThhee  BBiigg  aanndd  tthhee  SSmmaallll¡¡¦¦  ffrroomm  tthhee  MMiiccrrooccoossmm  ttoo  tthhee  MMaaccrrooccoossmm  
wwrriitttteenn  bbyy  DDrr..  GG..  VVeennkkaattaarraammaann..  IInn  tthhiiss  llaatteesstt  bbooookk,,  aauutthhoorr  eessttaabblliisshheess  ffaasscciinnaattiinngg  lliinnkk  bbeettwweeeenn  ppaarrttiiccllee  pphhyyssiiccss  
aanndd  ccoossmmoollooggyy  iinn  ttwwoo  vvoolluummeess..  SSiinnccee  II  aamm  iinn  tthhee  mmiiddsstt  ooff  tthhee  yyoouutthh,,  II  tthhoouugghhtt  ooff  sshhaarriinngg  wwiitthh  yyoouu  aann  iinncciiddeenntt  
nnaarrrraatteedd  iinn  tthhee  bbooookk  aabboouutt  SSiirr  CCVV  RRaammaann..  RRaammaann  wwaass  iinn  tthhee  ffiirrsstt  bbaattcchh  ooff  BBhhaarraatt  RRaattnnaa  AAwwaarrdd  wwiinnnneerrss..  TThhee  aawwaarrdd  
cceerreemmoonnyy  wwaass  ttoo  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  tthhee  llaasstt  wweeeekk  ooff  JJaannuuaarryy,,  ssoooonn  aafftteerr  tthhee  RReeppuubblliicc  DDaayy  cceelleebbrraattiioonnss  ooff  11995544..  TThhee  
tthheenn  PPrreessiiddeenntt  DDrr..  RRaajjeennddrraa  PPrraassaadd  wwrroottee  ttoo  RRaammaann  iinnvviittiinngg  hhiimm  ttoo  bbee  tthhee  ppeerrssoonnaall  gguueesstt  iinn  tthhee  RRaasshhttrraappaattii  
BBhhaavvaann,,  wwhheenn  RRaammaann  ccaammee  ttoo  DDeellhhii  ffoorr  tthhee  aawwaarrdd  cceerreemmoonnyy..  HHee  wwrroottee  aa  ppoolliittee  lleetttteerr,,  rreeggrreettttiinngg  hhiiss  iinnaabbiilliittyy  ttoo  ggoo..  
RRaammaann  hhaadd  aa  nnoobbllee  rreeaassoonn  ffoorr  hhiiss  iinnaabbiilliittyy  ttoo  aatttteenndd  tthhee  iinnvveessttiittuurree  cceerreemmoonnyy..  HHee  eexxppllaaiinneedd  ttoo  tthhee  PPrreessiiddeenntt  tthhaatt  
hhee  wwaass  gguuiiddiinngg  aa  PPhh..DD..  ssttuuddeenntt  aanndd  tthhaatt  tthheessiiss  wwaass  ppoossiittiivveellyy  dduuee  bbyy  tthhee  llaasstt  ddaayy  ooff  JJaannuuaarryy..  TThhee  ssttuuddeenntt  wwaass  
vvaalliiaannttllyy  ttrryyiinngg  ttoo  wwrraapp  iitt  aallll  uupp  aanndd  RRaammaann  ffeelltt,,  hhee  hhaadd  ttoo  bbee  bbyy  tthhee  ssiiddee  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  ssttuuddeenntt,,  sseeee  tthhaatt  tthhee  
tthheessiiss  wwaass  ffiinniisshheedd,,  ssiiggnn  tthhee  tthheessiiss  aass  tthhee  gguuiiddee  aanndd  tthheenn  hhaavvee  iitt  ssuubbmmiitttteedd..  HHeerree  wwaass  aa  sscciieennttiisstt  wwhhoo  ggaavvee  uupp  tthhee  
ppoommpp  ooff  aa  gglliitttteerriinngg  cceerreemmoonnyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  hhiigghheesstt  hhoonnoouurr,,  bbeeccaauussee  hhee  ffeelltt  tthhaatt  hhiiss  dduuttyy  rreeqquuiirreedd  hhiimm  ttoo  
bbee  bbyy  tthhee  ssiiddee  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt..  IItt  iiss  tthhiiss  cchhaarraacctteerr  tthhaatt  ttrruullyy  bbuuiillddss  sscciieennccee..  
    
  CCoonncclluussiioonn    
  
DDeeaarr  ffrriieennddss,,  II  hhaavvee  sseeeenn  tthhrreeee  ddrreeaammss  wwhhiicchh  hhaavvee  ttaakkeenn  sshhaappee  aass  vviissiioonn,,  mmiissssiioonn  aanndd  rreeaalliizzaattiioonn..  SSppaaccee  
pprrooggrraammmmee  ooff  IISSRROO  ((IInnddiiaann  SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  OOrrggaanniizzaattiioonn)),,  AAGGNNII  pprrooggrraammmmee  ooff  DDRRDDOO  ((DDeeffeennccee  RReesseeaarrcchh  aanndd  
DDeevveellooppmmeenntt  OOrrggaanniizzaattiioonn))  aanndd  PPUURRAA  ((PPrroovviiddiinngg  UUrrbbaann  AAmmeenniittiieess  iinn  RRuurraall  AArreeaass))  bbeeccoommiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  MMiissssiioonn..  
OOff  ccoouurrssee  tthheessee  tthhrreeee  pprrooggrraammmmeess  ssuucccceeeeddeedd  iinn  tthhee  mmiiddsstt  ooff  mmaannyy  cchhaalllleennggeess  aanndd  pprroobblleemmss..  II  hhaavvee  wwoorrkkeedd  iinn  aallll  
tthheessee  tthhrreeee  aarreeaass..    
II  wwaanntt  ttoo  ccoonnvveeyy  ttoo  yyoouu  wwhhaatt  II  hhaavvee  lleeaarrnntt  oonn  lleeaaddeerrsshhiipp  ffrroomm  tthheessee  tthhrreeee  pprrooggrraammmmeess..  
    
  aa..  LLeeaaddeerr  mmuusstt  hhaavvee  aa  vviissiioonn..    
bb..  LLeeaaddeerr  mmuusstt  hhaavvee  aa  ppaassssiioonn  ttoo  ttrraannssffoorrmm  tthhee  vviissiioonn  iinnttoo  aaccttiioonn..    
cc..  LLeeaaddeerr  mmuusstt  bbee  aabbllee  ttoo  ttrraavveell  iinnttoo  aann  uunneexxpplloorreedd  ppaatthh..    
dd..  LLeeaaddeerr  mmuusstt  kknnooww  hhooww  ttoo  mmaannaaggee  aa  ssuucccceessss  aanndd  ffaaiilluurree..    
ee..  LLeeaaddeerr  mmuusstt  hhaavvee  ccoouurraaggee  ttoo  ttaakkee  ddeecciissiioonn..    
ff..  LLeeaaddeerr  sshhoouulldd  hhaavvee  NNoobbiilliittyy  iinn  mmaannaaggeemmeenntt..  
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gg..  EEvveerryy  aaccttiioonn  ooff  tthhee  lleeaaddeerr  sshhoouulldd  bbee  ttrraannssppaarreenntt..    
hh..  LLeeaaddeerr  mmuusstt  wwoorrkk  wwiitthh  iinntteeggrriittyy  aanndd  ssuucccceeeedd  wwiitthh  iinntteeggrriittyy..  
    
FFoorr  aa  ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt  iinn  nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  wwee  nneeeedd  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ccrreeaattiivvee  lleeaaddeerrss  aanndd  ssttaatteessmmeenn  iinn  tthhee  
wwoorrlldd..  II  aamm  ssuurree,,  LLaall  BBaahhaadduurr  SShhaassttrrii  AAccaaddeemmyy  iiss  iinn  tthhee  mmiissssiioonn  ooff  ddeevveellooppiinngg  ssuucchh  lleeaaddeerrss  ffoorr  tthhee  ccoouunnttrryy..    
  
MMyy  ggrreeeettiinnggss  aanndd  bbeesstt  wwiisshheess  ttoo  aallll  ooff  yyoouu  ffoorr  ssuucccceessss  iinn  yyoouurr  pprrooffeessssiioonnaall  ccaarreeeerr..    
  
MMaayy  GGoodd  BBlleessss  yyoouu..  
  
  
  
  

  
  
  
  
 


