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പപവരത്നങ്ങളാണ ്ഞങ്ങള് നടത്ുന്നത.് സ്ിരമായി 
തതറാപ്ി ആവേ്യമുള്ള കുട്ടികള്ക്ും ഈ കസവനങ്ങള് 
ബഡ് സ് സ്ാപനങ്ങളിേ്കൂതട നല്കി വരുന്നു. 
സ്ാപനങ്ങള് താത്ക്ാേികമായി അടച്കതാതട 
ഈ തതറാപ്ികളും നല്കാ് കഴിയാതത വന്നിരുന്നു. 
ഇത് പപധാന പപതിസന്ികളിതോന്നായി മാറുകയും 
തചയ്തിരുന്നു. ഇൗ പപേ് നത്ിതനാരു പരിഹാരതമന്ന 
നിേയില് കകന്പദ സരക്ാരിതറെ സാമ്കൂഹ്യ നീതി 
മനപ്താേയത്ിതറെ കീഴില് കകാഴികക്ാട ്ആസ്ാനമായി 
പപവരത്ിക്ുന്ന കകാംകപാസിറ്് റീജ്യണനല് തസറെര 
കൊര കപഴ ്സണ വിത് ്ഡിതസബിേിറ്ീസ ്(സിആരസി) 
എന്ന സ്ാപനവുമായി കചരന്ന് ഓജണലൈനായി 
തതറാപ്ി നല്കുന്നതിനുള്ള പപവരത്നങ്ങള് ഞങ്ങള് 
സംസ്ാനത്ാതകയുള്ള ബഡ ്സ ്സ്ാപനങ്ങളികേക്് 
ഇകപ്ാള് വ്യാപിപ്ിച്ിരിക്ുകയാണ്. 

സിആരസി സമരപ്ിച് തപപാകപ്ാസല് അനുസരിച്് 
തൃശ്്കൂര, മേപ്ുറം ജില്കളിതേ 2 ബഡ ്സ ്സ്ാപനങ്ങളില് 
'തണല്' എന്ന കപരില് പരീക്ണാടിസ്ാനത്ില് 
ഈ പപവരത്നം ജ്കൂണ മാസത്ില് ആരംഭിച്ിരുന്നു. 
സിആരസിക് ്കീഴിേുള്ള തതറാപ്ിസ്റുകള് വാട ്സആ്പ്,് 
തടേികൊണ, മറ്് ഓജണലൈ് മാധ്യമങ്ങള് എന്നിങ്ങതന 
കുട്ടികളുതട രക്ിതാക്ള്ക്് ക്കൂടി സൗകര്യപപദമായ 

ബുദ്ിപരമായ തവല്ുവിളി കനരിടുന്നവരക്് മാനസിക 
വികാസം സാധ്യമാക്ുന്നതിനും തുടര പരിേീേനവും 
കരുതേും ഉറപ്ുവരുത്ുന്നതിനുമായി കുടുംബപേീയും 
തകദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളും സംകയാജിച്് 
നടത്ുന്ന ബഡ് സ് സ്ാപനങ്ങതളക്ുറിച്് Making 
an Impact 30േും ഈ സ്ാപനങ്ങള് കകന്പദീകരിച്് 
നടത്ുന്ന വിവിധ പപവരത്നങ്ങതളക്ുറിച്് മറ്് 
നിരവധി കേഖനങ്ങളിേും എഴുതിയിരുന്നുവകല്ാ. 
ഇകപ്ാള് ആതക 293 ബഡ് സ് സ്ാപനങ്ങളാണ് (143 
ബഡ് സ് സ് ക്കൂളുകളും 150 ബഡ് സ് റീഹാബിേികറ്്് 
തസറെറുകളും-ബിആരസികളും-) സംസ്ാനത്ുടനീളം 
പപവരത്ിക്ുന്നത്. ഈ സ്ാപനങ്ങളിേ്കൂതട 9002 
പരിേീേനാരതികള്ക്് അവരുതട ജദനംദിന 
ജീവിതം, പുനരധിവാസം, തതാഴില് പരിേീേനം 
എന്നിവയ്കാവേ്യമായ പിന്തുണയും നല്കിവരുന്നു. 

കകാവിഡ് -19 പപതികരാധത്ിതറെ ഭാഗമായി കകന്പദ-
സംസ്ാന സരക്ാരുകള് ജകതക്ാണ് കോകഡ്ൗണ 
ഉള്തപ്തടയുള്ള നടപടികതളത്ുടരന്ന് ബഡ് സ് 
സ്ാപനങ്ങള് പതിവുകപാതേ പപവരത്ിക്ാതത 
വന്നകതാതട വിദ്യാരതികളും മാതാപിതാക്ളും ഏതറ 
ബുദ്ിമുട്ടുകള് കനരിട്ടിരുന്നു. ബഡ ്സ ്സ്ാപനങ്ങളിതേ 
ഓകരാ കുട്ടിയിേും പപകത്യക പേദ്യ്കൂന്നി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ 

ബഡ് േ് സ്യാപന വിദ്യാര്തികള്ക് 
ആശ്യാേകമകയാന് 'തണല്'

ഓണണലൈന് മ്തറയാപ്ിക് തുെകും



-ta¡n-§v B-³- Cw]mÎv | MAKING AN IMPACT

S.HARIKISHORE IAS

ഈ പദ്തി സംസ്ാനതമാട്ടാതക വ്യാപ്ിക്ുന്നതിതറെ 
ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം പഴയകുന്നുകമ്മല് 
ബിആരസിയില് ബഹുമാനതപ്ട്ട തകദേേ സ്വയംഭരണ 
വകുപ്് മന്പതി പേീ. എ.സി. തമായ്തീ് ഓജണലൈനായി 
നിര്വ്വഹിച്ു. ആറ്ിങ്ങല് എംഎല്എ പേീ.ബി. 
സത്യ് അധ്യക്നായ ചടങ്ങില് ബഹുമാനതപ്ട്ട 
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്് മന്പതി തപപാെ. സി. രവീന്പദനാഥ് 
മുഖ്യപപഭാ്ണവും നടത്ി. 

ബഡ് സ് സ്ാപനങ്ങളിതേ വിദ്യാരതികള്ക്ും 
മാതാപിതാക്ള്ക്ും ആേ്വാസകമകുന്ന തരത്ില് 
ഇത്രതമാരു പരിപാടി ആസ്കൂപതണം തചയ്ത് 
നടപ്ിോക്ുന്നതിന് മു്ജകതയടുത് ഏവരക്ും 
എതറെ അഭിനന്ദനങ്ങള് കനരതട്ട.

മാധ്യമങ്ങളിേ്കൂതട ക്ാസ്ുകള് നല്കുന്നു. ഓകരാ 
കുട്ടിയുതടയും നിേവിേുള്ള ആകരാഗ്യസ്ിതി പഠിച് 
കേ്ം നല്കുന്ന ഈ ക്ാസ്ുകള് അനുസരിച്് 
കുട്ടികള്ക്് രക്ിതാക്ള് തതറാപ്ികള് നല്കുന്ന 
രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. െിസികയാ തതറാപ്ി, 
തവാകക്്ണല് തതറാപ്ി, സ്പീച്് ആ്ഡ് ഹിയറിങ് 
തതറാപ്ി, ക്ിനിക്ല് ജസകക്ാളജി എന്നീ 
കസവനങ്ങളാണ് ഇങ്ങതന നല്കുന്നത്. ഈ രണ്് 
ജില്കളിോയി 111 കപരക്ാണ ്തതറാപ്ി നല്കുന്നത.് 20 
മുതല് 40 മിനിറ്് വതര ജദരഘ്യമുള്ള 1191 ക്ാസ്ുകള് 
ഇതുവതര പ്കൂരത്ിയാക്ി. 345 വിദ്യാരതികളുതട 
പപാഥമിക അസസ് തമറെ് പ്കൂരത്ിയാക്ുകയും 
തചയ്തിട്ടുണ്്. 


