
സ്വിറ്റ്സ്ർലാൻഡിൽ കേളിയുടെ "േിന്റർ ക ാർ േിന്റർ" 
ചാരിറ്റി ക ാ അവിസ്മരണീയമായി 

 

സ്ൂറിച്ച്. സ്ാമൂഹ്യകസ്വനപാതയിൽ േൂെുതൽ പ്പോശം പരത്തിടോണ്ട് 
സ്വിറ്റ്സ്ർലാൻഡിടല  േുട്ടിേൾ നെത്തിയ  ചാരിറ്റി ക ാ ഏവരുടെയും  പ്പശംസ് 
പിെിച്ചുപറ്റി.  മാർച്ച്  19 ന് ശനിയാഴ്ച സ്ൂറിച്ച് കഹ്ാർഗൻ  ഹ്ാളിലാണ്  
വിപുലമായ  ചാരിറ്റി ഇവന്്  േുട്ടിേൾ സ്ംഘെിപ്പിച്ചത്.  മലയാളി േുട്ടിേകളാടൊപ്പം   
സ്വിറ്റ്സ്ർലാൻഡിടല  േുട്ടിേളും സ്ഹ്േരിച്ചകപ്പാൾ  ചാരിറ്റി ക ാ കവറിട്ട 
ഒരനുഭവമായി.  ോരുണയം കേമുതലായുള്ള   യുവതലമുറയിടല  േുരുന്നുേൾ  
ഇന്ത്യയിടല നിർധനരായ േുട്ടിേളുടെ വിദ്യാഭയാസ്ത്തിനുകവണ്ടി കേ കോർത്തകപ്പാൾ  
സ്ംഘാെേർ പ്പതീക്ഷിച്ചതിൽ േൂെുതൽ ആളുേൾ ഒത്തുേൂെി. ഇന്ത്യൻ േുട്ടിേളുടെ  
മാതൃോപരമായ  കസ്വന പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ  ആേൃഷ്ടരായ  സ്വിസ്  ജനതയുടെ 
നിർകലാഭമായ  സ്ഹ്േരണവും "േിന്റർ ക ാർ േിന്റർ" ന്  ലഭിച്ചു. 

സ്ുമനസ്സുേളായ രക്ഷേർത്താക്കൾ രുചിേരമായ ഇന്ത്യൻ ഡിന്നർ ഒരുക്കി േുട്ടിേൾക്ക്  
പരിപൂർണ പിന്ത്ുണ നൽേി. േുട്ടിേൾ തടന്ന  പ്പശംസ്നീയമായ വിധത്തിൽ  മിേവുറ്റ 
േലാസ്ന്ധ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ടഹ്ന്ന പവിലിയനിൽ നീണ്ട നിര തടന്ന 
പ്പതയക്ഷടപ്പട്ടകപ്പാൾ എലലാവടരയും  തൃപ്തിടപ്പെുത്താൻ  േുട്ടിേൾ നകന്ന പാെുടപട്ടു. 
ഇന്ത്യൻ കഹ്ാം ടമയിഡ്  സ്ാധനങ്ങളുടെ  പവിലിയൻ  ഏവരുടെയും പ്പശംസ് 
പിെിച്ചു പറ്റി. 

സ്മയ നിഷ്ടത പാലിച്ച്  കവേിട്ട് അഞ്ചരക്ക് തുെങ്ങിയ  ക ാ രാപ്തി 11  ന്  
പരയവസ്ാനിച്ചു. കേളിയുടെ  ശ്ലാഖനീയമായ  സ്ാമൂഹ്യകസ്വനപ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക്  
സ്വിറ്റ്സ്ർലാൻഡിൽ   വൻ പിന്ത്ുണയും അേമഴിഞ്ഞ  അംഗീോരവും ലഭിക്കുന്നതിനു 



മടറ്റാരു  ഉദ്ാഹ്രണവും  േൂെി ആയിരുന്നു ഈ ചാരിറ്റി ക ാ. കേളി പ്പസ്ിഡണ്ട്  
അപ്രാഹ്ം  കചന്നംപറമ്പിൽ അനുകമാദ്ന പ്പസ്ംഗവും   േൺവീനർ കസ്ാരി 
പറയംപിള്ളിൽ  നന്ദിയും പറഞ്ഞു. യൂത്ത് േൺവീനർ  സ്ിൽവിയ  പറങ്കിമാലിൽ   
"േിന്റർ ക ാർ േിന്റർ"  ടചയ്യുന്ന വിവിധങ്ങളായ  ോരുണയ പ്പവർത്തനങ്ങടള  
േുറിച്ചു വിശദ്ീേരിച്ചു . ഇസ്ടരൽ  ടചർപ്പണത്ത്, ആ ലി പാലാപ്ത േെവിൽ  
എന്നിവർ  കമാഡകററ്റ്  ടചയ്തു. 

 

രാജഗിരി ഔട്ട്  റീച്ചുമായി സ്ഹ്േരിച്ച് "േിന്റർ ക ാർ േിന്റർ" പദ്ധതിയിലൂടെ  ഇത് 
വടര  മൂവ്വായിരകത്താളം േുട്ടിേൾക്ക്  പഠനത്തിൽ സ്ഹ്ായം നൽേുേ  ഉണ്ടായി. 
സ്കപാൺസ്ർ ിപ്പ് പദ്ധതി യും  സ്കോളർ ിപ്പും കമകപ്ോ ടപ്േഡിറ്റ് ടപ്പാ  നൽ 
വിദ്യാഭയാസ് സ്ഹ്ായ പദ്ധതിയും  േൂൊടത  വിഭിന്ന കശ ിയുള്ള േുട്ടിേളുടെ   
പഠനത്തിലും  േഴിഞ്ഞ പത്ത്  വർ മായി "േിന്റർ ക ാർ േിന്റർ"  സ്ഹ്ായം 
നൽേി  വരുന്നു. 

നി   ഐക്കകരട്ട് ,  കസ്ാണിയ മണിേുറ്റിയിൽ.  അങ്കിത്  പുളിക്കൽ ,    അഞ്ജു  
മാളികയക്കൽ, വീണ മാണിേുളം , ജയ്ൻ  ഓകവ ലിൽ , പ്േിസ്റ്റി പുത്തൻേളം ,  
പ്പിയൻ  ോട്ടുപാലം, വിനീത്  ടോട്ടാരത്തിൽ ,അഞ്ജു  പുളിക്കൽ, ഇസ്ടരൽ  
താമരകേരി ,ആ ലി പാലാപ്ത േെവിൽ  , ഇസ്ടരൽ ടചർപ്പനത്ത് , ട റിൻ 
പറങ്കിമാലിൽ, എഡവിൻ പറയംപിള്ളിൽ , ആതിര മ്ലാവിൽ  തുെങ്ങിയവർ ചാരിറ്റി 
ക ായുടെ വിജയത്തിനായി പ്പവർത്തിച്ചു. പതിടനകട്ടാളം  വരുന്ന ആൺ േുട്ടിേളുടെ 
െീം  രാങ്കറ്റ്  സ്ർവീസ്   നെത്തി. വിവിധ ഡാൻസ് പ്ഗൂപ്പുേൾ  കരാളി വുഡ്  പ്ഗൂപ്പ് 
ഡാൻസ്ുേൾ  അണിയിടച്ചാരുക്കി. ഇന്ടറകപ്ഗ ന്ടറ  അെയാളമായി  സ്വിസ് 
സ്മൂഹ്ത്തിൽ നിന്നും  ടപ്പാ  നൽ  ഡാൻസ് പ്ഗൂപ്പുേളായ ഹ്ിപ് കഹ്ാപ്  ഡാൻസ്ും  



ൊൻകഗാ ഡാൻസ്ും അരകങ്ങറി.   ിൽ  എഴുോട്ടിൽ  വീഡികയാ പ്ഗ ിയും , സ്ന്ദീപ് 
ടതങ്ങിൽ  ക ാകട്ടാപ്ഗാ ിയും ടചയ്തു.  "േിന്റർ ക ാർ േിന്റർ"   എന്നത് ഒരു 
പദ്ധതി എന്നതിലുപരി  ോരുണയ പ്പവർത്തനങ്ങൾ ോഴ്ച വക്കുന്ന േുട്ടിേളുടെ ഒരു 
േൂട്ടായ്മയായും   വളർന്നു  എന്നതിന് ദ്ൃഷ്ടാന്ത്മായി  ഈ ചാരിറ്റി ഇവന്്. 

 

 


