
കുടുംബശ്രീയുടെയുും തലദ് സ്വയുംഭരണ 
സ്ഥാ്രനങ്ങളുടെയുും സുംലയാ ജന ്രദ്ധ
തിയാണട് ബഡസട് സ്ഥാ്രനങ്ങള്. 
ബഡൗദ്ധിക ടവല്ലുവിെി ലനരിടന്ന കുട്ടിക
ള്ക്ായി ശ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 342 ബഡസട് 
സ്ഥാ്രനങ്ങെിലായി 9545 കുട്ടികൊണട് 
്രഠനവും ്രരി്രീലനവും ലനടന്നതട്. 
ഇന്നട് ലകരെത്തിടല എലൊ സട് കൂളുകെി
ലും ശ്രലവ്ലനാത്വും ആലഘാഷമാ
ക്ി സുംഘെിപെിച്ചലപൊള് ബഡസട് 
സട് കൂളുകെിലും ബഡസട് റരീ�ാബിലിലറെ
ഷന് ടസറെറുകെിലും ഓസണലെന് 
സലങ്തും ഉ്രലയാഗിച്ചട് സ്ഥാ്രനതല
ത്തില്  ശ്രലവ്ലനാത്വും മികച്ച 
രരീതിയില് സുംഘെിപെിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 

കഴിഞ്ഞവര്ഷും മുതല് ബഡസട് സ്ഥാ

ബഡസട് സട് കൂളുകെിലും 
ആലഘാഷമായി ശ്രലവ്ലനാത്വും

്രനങ്ങെിടല വിദ്ാര്തികള്ക്ട് ഓസണലെന് ക്ാസ്സുക
ൊയിരുന്നു നല്കിവരുന്നതട്. ട്രാതുവിദ്ാലയങ്ങെില് 
്രഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്ായി വിലക്ടഴ്ട് ൊനലിലൂടെ ക്ാസ്സു
കള് നല്കിത്തുെങ്ങിയലപൊള് ബഡസട് വിദ്ാര്തിക
ള്ക്ട് ഏതട് രരീതിയില് �ലശ്രദമായി വിവിധ ക്ാസ്സുക
ളുും ്രരി്രീലനങ്ങളുും നല്കുടമന്നട് ഞങ്ങള് ആലലാെിച്ചു. 
സട് കൂളുകെില് ല്രാകാന് കഴിയാത്തതട് കുട്ടികടെ ്രല
ലപൊഴുും അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുടവന്നട് ഞങ്ങള് മനസ്സിലാക്ി. 
ഈ സാ�െര്ത്തില് ബഡസട് െരീച്ചര്മാരുും, ആയമാരു
മാരുും, വിഷയ വിദഗധരുമായി കൂെിയാലലാെിച്ചട് വ്ത്
സ് ്രരി്രാെികള് ആസൂശതണും ടെയ്തട് ഞങ്ങള് നെപെി
ലാക്ി. 

അധ്ാ്രകര് ക്ാസ്സുകളുടെ വരീഡിലയാ തയാറാക്ി യൂെ്യൂ
ബില് ല്രാസ്റട് ടെയ്കയുും വരീഡിലയാകള് വിദ്ാര്തി
കളുടെ മാതാ്രിതാക്ളുടെ ടമാസബല് ല�ാണിലലക്ട് 
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ബഡസട് സട് കൂളുകെിലും 
ആലഘാഷമായി ശ്രലവ്ലനാത്വും

ത്വത്തിനട് ല്ഷും ഓലരാ തലദ് 
സ്വയുംഭരണ സ്ഥാ്രന തലത്തിലും 
ബഡസട് വിദ്ാര്തികടെ സകുടുംബും 
ഭാഗമാക്ിടക്ാണ്ട് ഓസണലെനായാണട് 
ബഡസട് ശ്രലവ്ലനാത്വും സുംഘെി
പെിച്ചതട്. ജനശ്രതിനിധികളുും, തലദ് 
സ്വയുംഭരണ സ്ഥാ്രന ഉലദ്ാഗസ്ഥരുും, 
അധ്ാ്രകരുും, രാഷശെരീയ-സാമൂ
�്-സാുംസട് കാരിക ലമഖലയിലള്ളവ
രുും ഓസണലെനായി നെത്തിയ ഈ ശ്ര
ലവ്ലനാത്വത്തില് കുട്ടികള്ക്ട് 
ആ്ുംസകള് ലനരുകയുും ടെയ്തു. കഴി
ഞ്ഞവര്ഷലത്തതട് ല്രാലള്ള വിവിധ 
ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഓസണലെനായി ഈ 
വര്ഷവും തുെരുും. എലൊ ബഡസട്  
അധ്ാ്രകരുും ഒന്നിെവിട്ട ദിവസങ്ങെി
ല് കുട്ടികടെ ല�ാണില് വിെിക്കുകലയാ, 
വരീഡിലയാ ലകാെിലൂടെ സുംസാരിക്കു
കലയാ ടെയ്ന്നതിനും, ആഴ്ചയില് ഒരി
ക്ടലങ്ിലും ഓസണലെനില് കുട്ടികടെയുും 
മാതാ്രിതാക്ടെയുും ്രടങ്ടപെിച്ചട് ക്ാ
സുകള് നല്കുന്നതിനും അധ്ാ്രകര്ക്ട് 
നിര്ലദ്ും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുല്രാടല 
ലകാവിഡട് കാലത്തട് കുട്ടികള്ക്ട് ആവ
്്മായ മരുന്നട്, ഭക്ണും, മറെട് അവ്് 
ലസവനങ്ങള് എന്നിവ തലദ് സ്വയും
ഭരണ സ്ഥാ്രനവമായി ലെര്ന്നട് ഉറപ്പു 
വരുത്താനും അധ്ാ്രകലരാെട് ആവ്്
ടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെയുും മാതാ്രിതാ
ക്ളുടെയുും മാനസിക ആലരാഗ്ത്തിന
തകുന്ന ്രരി്രീലനങ്ങള് ഓസണലെനായി 
കുടുംബശ്രീ ജിലൊ മിഷനകളുടെ ലനതൃ
ത്വത്തില് നല്കുന്നതാണട്. എലൊ 
അധ്ാ്രകരുും തലദ് സ്വയും ഭരണ 
സ്ഥാ്രനവും  രക്കര്ത്താക്ളുമായി 
ലെര്ന്നട് അതാതട് സ്ഥാ്രനത്തിടല കു
ട്ടികളുടെ പുലരാഗതിക്ായി നെത്തുന്ന 
ഈ ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിജയകരമായി 
തരീരുടമന്നുും ശ്രതരീക്ിക്കുന്നു.

അയച്ചു നല്കുകയുും ടെയ്തു. മാതാ്രിതാക്ള് വരീഡിലയാ 
കുട്ടികടെ കാണിക്കുകയുും ഇതിടറെ അെിസ്ഥാനത്തില് 
വരീട്ടിലിരുന്നട് ടെലയ്ണ് ശ്രവര്ത്തനങ്ങളുും അസസന്ടമ
ന്കളുും മറ്റുും കുട്ടികടെ ടകാണ്ട് പൂര്ത്തിയാക്ി അധ്ാ
്രകര്ക്ട് ്രരില്ാധിക്കുന്നതിനായി നല്കുകയുും ടെയ്തു
വന്നു. കൂൊടത ഓലരാ വരീഡിലയാ ക്ാസ്സുകള്ക്കുും 
അനസൃതമായ വര്ക്ട് ഷരീറ്റുകള് അധ്ാ്രകര് കുട്ടികള്ക്ട് 
നല്കുകയുും കുട്ടികള് അതട് പൂര്ത്തരീകരിച്ചട്  അധ്ാ്രക
ര്ക്ട് അയച്ചു നല്കുകയുും ടെയ്തു. ഇത്തരത്തില് കുട്ടികടെ 
�ലശ്രദമായ രരീതിയില് ഈ ക്ാസ്സുകളുടെ ഭാഗമാക്ി 
പൂര്ണ്മായുും ഓലരാ കുട്ടിയുമായുും ലനരിട്ടട് ഇെട്രട്ടട്  ഇറെ
റാക്ടരീവായ രരീതിയിലാണട് ഈ ശ്രവര്ത്തനും നെപെിലാ
ക്ിയതട്.  ഓലരാ സ്ഥാ്രനത്തിടലയുും അധ്ാ്രകര്, 
അവിടടത്ത വിദ്ാര്തികളുടെ ശ്രലത്ക സവില്ഷത
കള് അറിഞ്ഞട് തയാറാക്ിയ വ്ക്ിഗത ലൈാനകള് 
അനസരിച്ചുള്ള വിവിധങ്ങൊയ ശ്രവര്ത്തനങ്ങളുും (െി
ശതരെന, ്രശതവായന, അക്ര്രഠനും, സുംഗരീത ്രഠനും, 
തയ്ല് ്രഠനും അടക്െ ലജാലിക്ട് ഒപെും ലെരല്, കര
കഡൗ്ല വസ്തു നിര്മ്മാണും, ്രച്ചക്റി ്രരി്രാലനും തുെ
ങ്ങിയവ) ടെയ്ിപെിച്ചു. വാടസട്ആപെട് ല്രാലള്ള സുംവി
ധാനങ്ങള് ഉ്രലയാഗിച്ചട് ഇതിനായി നിര്ലദ്ങ്ങള് 
നല്കുകയുും കുട്ടികളുടെ ശ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ നിരന്ര 
ലമല്ലനാട്ടും നെത്തുകയുും ടെയ്തു. ബഡസട് സ്ഥാ്രനും 
സ്ഥിതി ടെയ്ന്ന തലദ് സ്വയും ഭരണ സ്ഥാ്രന ്രരി
ധിയിടല ഭിന്നല്ഷിക്ാരായ എലൊവരുടെയുും ലക്മും 
ഉറപ്പു വരുലത്തണ്തട് ബഡട് സിടല അധ്ാ്രകരുടെ കെമ 
ആടണന്നട് മനസിലാക്ിയുള്ള ശ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ാണട് 
ഊന്നല് നല്കിയതട്. ഭിന്നല്ഷിക്ാരായ കുട്ടികെില് 
്രലര്ക്കുും ടതറാപെികള്  വെടര അത്ാവ്്മായിരുന്ന
തിനാല് ലകാഴിലക്ാെട് ആസ്ഥാനമായി ശ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
ലകാുംല്രാസിറെട് റരീജിയണല് ടസറെര് (സി.ആര്.സി) 
മുലഖന 6 ജിലെകെില് ടതറാപെി ഏറെവും അത്ാവ്്മാ
യിട്ടുള്ള ബഡട് സിടല കുട്ടികള്ക്ട് ഓസണലെന് ആയി 
ടതറാപെി ലസവനവും നൽകിത്തുെങ്ങിയിരുന്നു. ഇതട് 
കൂൊടത അതാതട് ജിലെകള് ഓലരാ ശ്രലദ്ടത്തയുും 
സഡൗകര്ങ്ങള് അനസരിച്ചട് നിരവധി ആ്യങ്ങളുും 
ബഡസട് സട് കൂള് വിദ്ാര്തികള്ക്ായി ആവിഷട് ക്രി
ച്ചട് നെപെിലാക്ിയിരുന്നു. 

ഇന്നട് ട്രാതുവിദ്ാലയങ്ങെിലലക്ട് നെന്ന ശ്രലവ്ലനാ
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