
 

 

 
2017-ലെ ഡയറക്ടർ ബ ോർഡ് റിബപോർട്ട്

 

 

 --ഭരണ നിർവഹണം-  

 
ഡയറക്ടർ ബ ോർഡ് 

 

ഒരു രജിസ്ട്രേഡ് ചാരിറ്റിയുും ഒരു ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനിയുമാണ് MAUK. 

അതിനാൽ, ഡയറക്േർ ട്ൈാർഡ് അുംഗ്ങ്ങൾക്ക് ചാരിറ്റി രേസ്റ്റികളുട്േതിനുും കമ്പനി 
ഡയറക്േർമാരുട്േതിനുും സമാനമായ ഉത്തരവാദിത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുും. 
 
ലെരലെടുപുകൾ 

 

2016 AGM-ഉും 2017 AGM-ഉും ഒട്ര തീയതിയിൽ നമ്മൾ നേത്തുന്നതിനാൽ, 2017-ൽ സ്ഥാനും 
ഒഴിയുന്ന എണ്ണും ഡയറക്േർമാരര രതരരെേുക്കാൻ മാരതമാണ് ഡയറക്േർ ട്ൈാർഡ് 
ഉട്േശിക്കുന്നത്. 
 

2018 ജനുവരി 6-നു നേന്ന ട്ൈാർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ, ഡയറക്േർമാരര രതരരെേുക്കുന്നതു 
മായി ൈന്ധരെട്ട് ഇനി പറയുന്ന രപട്മയവുും പാസാക്കുകയുണ്ടായി. 2017-ൽ കാലാവധി 
കഴിയുന്ന പത്ത് ഡയറക്േർമാരര 2016 AGM-ൽ രതരരെേുട്ക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. 
എന്നാൽ, 2017 AGM-ൽ രതരരെേുെുകൾ നീട്ടിവയ്ക്ക്കുകയുണ്ടായി. 2016 നവുംൈർ 6-ന് 
നേന്ന 2015 AGM-ൽ ട്ൈാർഡിട്ലക്ക് രതരരെേുക്കരെട്ട അുംഗ്ങ്ങൾക്ക് 2 വർഷും 
പൂർണമായുും കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു ട്വണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. 2017-ൽ 
രാജി വച്ച ഒഴിവിലുണ്ടായ സ്ഥാനങ്ങൾ നികത്താൻ ഡയറക്േർമാരര ക്ഷണിക്കാൻ 
പുതിയ ഡയറക്േർ ട്ൈാർഡിന് അധികാരും ഉണ്ടായിരിക്കുും. ക്ഷണിക്കരെട്ട ഈ 
ഡയറക്േർമാർക്ക് മുൻ ഡയറക്േറുരേ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന കാലയളവു വരര 
(2018 AGM വരര,  ഇത് 2019-ൽ നേക്കുും) ഓഫീസിൽ തത്സ്ഥാനത്ത് തുേരാും. 
 

MAUK-യുരേ സുംഘേനാ നിയമങ്ങളുരേ 38-ആും വകുെ് രപകാരും ഓട്രാ വർഷവുും 
ഡയറക്േർമാരിൽ പകുതിട്െരുരേ ഊഴും മാറ്റുും എന്ന് ഉറൊക്കുന്നതാണ് ട്മൽപറെ 
രപട്മയും. 
 
ഈ വാർഷിക രപാതു ട്യാഗ്ത്തിൽ ട്ൈാർഡിന് ആവശയമായ എണ്ണും ഡയറക്േർമാരര 
മാരതട്മ രതരരെേുക്കുകയുള്ളൂ. രപസ്തുത ട്ൈാർഡിരെ ആദയ ട്യാഗ്ും 
ഭാരവാഹികരള രതരരെേുക്കുകയുും വിവിധ ഡയറക്േർമാരുരേ രദൌതയങ്ങളുും 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുും തീരുമാനിക്കുകയുും രചയ്ുും.  
 
രോജിയും പുറത്തോക്കെും 
 
2017-ൽ ഇനി പറയുന്ന ഡയറക്േർമാർ ട്ൈാർഡിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്ക്കുകയുണ്ടായി. 
രശീ. രക ജി നായർ- വയക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ രകാണ്ട് 
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രശീ. രജയ്ക്ൻലാൽ ട്സാമൻ-വയക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ രകാണ്ട് 
രശീ. രജയ്ക്സൺ ട്ജാർജ്- വയക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ രകാണ്ട് 
രശീ. ഹരിലാൽ വാസവൻ - സമയ പരിമിതി നിമിത്തും 

 

അതു ട്പാരല തരന്ന,  MAUK ഏൽപിച്ച രദൌതയങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ പരാജയരെട്ട 
തിനാൽ ട്ൈാർഡ് രശീ. ബൈജു ട്ഗ്ാപിനാഥിട്നാട് രാജിവയ്ക്ക്കാൻ ആവശയരെേുക 
യുണ്ടായി. ഒരു വിജയകരമായ ൈിസിനസ് ട്നാക്കിനേത്തുന്നതിനാലുള്ള സമയക്കുറവു 
മൂലമായിരുന്നു അട്േഹത്തിന് ഈ കാരയങ്ങളിൽ രശദ്ധിക്കാൻ കഴിയാരത ട്പായത്. രശീ. 
ട്ഗ്ാപിനാഥിരെ മറുപേിക്കായി ട്ൈാർഡ് ഇട്ൊഴുും കാക്കുകയാണ്. 
 

ഡിസുംൈറിൽ, രശീ. രവീരരൻ നായർ, കഴിെ അഞ്ചു വർഷമായി നിലവിലുള്ള MAUK 

ജീവനക്കാരുരേ ട്ൈാർഡിരല രപവർത്തനങ്ങളിൽ വിട്യാജിെ് രപകേിെിച്ച് രാജി 
സമർെിക്കുകയുണ്ടായി. 
 
2017 മോബനജ്ലമന്റ് ഘടന 

 

ഫലരപദവുും കാരയക്ഷമവുമായ രീതിയിലാണ് കാരയനിർവഹണങ്ങൾ എന്ന്  ഉറൊക്കാൻ, 

MAUK-രെ ട്സവനങ്ങളുും രപവർത്തനങ്ങളുും ഇനി പറയുും രപകാരും മൂന്ന് േീമുകളായി 
വിഭജിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 
 

സ്ട്പാർട്സ്, ആർട്സ്, കൾചർ- കായികവുും സാുംസ്കാരികവുമായ എലലാ പരിപാേികളുും 
ആസൂരതണും രചയ്ുകയുും ഏട്കാപിെിക്കുകയുും രചയ്ുക  

 

രറഗ്ുലർ സർവീസുകൾ- ആഴ്ച ട്താറുും അരലലങ്കിൽ മാസും ട്താറുും MAUK നൽകുന്ന 
ആക്േിവിറ്റികളുും സർവീസുകളുും സുഗ്മമായി നിർവഹിക്കുക 

 

പിന്തുണ ട്സവനങ്ങൾ- രരപാട്മാഷൻ, സ്ട്പാൺസർഷിെ്, മാർക്കറ്റിങ് എന്നിവട്യാരോെും 
പബ്ലിക് റിട്ലഷനുും രമുംൈർഷിെുും മാട്നജ് രചയ്ുക  

 

ട്മൽപറെ ഓട്രാ േീമിനുും ഒരു േീും ലീഡരറയുും ഒരു അസിസ്റ്റെ് േീും ലീഡരറയുും 
അനുവദിക്കുും. അട്താരോെും ഈ േീമിലുള്ള ഓട്രാ ഡയറക്േർക്കുും ട്നതൃതവും നൽകാൻ 
ഒരു നിശ്ചിത ട്രപാജക്റ്റ് ഏൽപിക്കുും. രപസ്തുത ദൌതയങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുും 
പൂർത്തിയാക്കാനുും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വളണ്ടിയർമാട്രയുും േീും അുംഗ്ങ്ങരളയുും 
രതരരെേുക്കാൻ സവാതരന്തയമുണ്ടായിരിക്കുും. തങ്ങളുരേ ദൌതയങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനുും 
അതു ട്പാരല തരന്ന അഭിരപായങ്ങളുും കാഴ്ചൊേുകളുും സവരൂപിക്കാനുും ആവശയവുും 
അനുട്യാജയവുമായ വളണ്ടിയർമാരരയുും വിദഗ്ധരരയുും രതരരെേുക്കാനുള്ള 
സവാതരന്തയും ഈ സുംവിധാനും നൽകുന്നുണ്ട്. 
 
അംഗെവം 
 

MAUK രമുംൈർഷിെിൽ ട്നരിയ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷും 12 പുതിയ 
അുംഗ്ങ്ങൾ നട്മ്മാരോെും ട്ചർന്നു. വലിരയാരു രമുംൈർഷിെ് കാുംരപയിൻ 
പദ്ധതിയിട്ടിരുരന്നങ്കിലുും മറ്റ് അരപതീക്ഷിതവുും രപാമുഖ്യവുമായ ദൌതയങ്ങൾക്കിേയിൽ 
അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിലല.  

 

ജനനി- MAUK വോർഷിക സുവനീർ 
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MAUK വാർഷിക സുവനീർ 'ജനനി' ഓണും ആട്ഘാഷട്വളയിൽ മുഖ്യാതിഥി രപകാശനും 
രചയ്ക്തു. ഉള്ളേക്കും രകാണ്ടുും രരപാഫഷണലായ ഡിബസനുും ട്ലഔട്ടുും രകാണ്ടുും ഈ 
വർഷരത്ത പതിെ് മികവു പുലർത്തിരയന്ന് വായനക്കാർ അഭിരപായരെേുകയുണ്ടായി. 
യുരക മലയാളികളുരേ രകിയാത്മക രചനകൾക്കാണ് ഈ സ്മരണിക മുൻഗ്ണന 
നൽകിയത്. അട്താരോെും MAUK-രെ ട്സവനങ്ങരളയുും രപവർത്തനങ്ങരളയുും കുറിച്ചുള്ള 
രഹസവമായ ഒരു വിവരണവുും നൽകി. ചീഫ് എഡിറ്റർ രശീ. മണമ്പൂർ സുട്രഷിനുും മറ്റ് 
എഡിട്റ്റാറിയൽ ട്ൈാർഡ് അുംഗ്ങ്ങളായ രപിയൻ സതയനാരായണൻ, ട്ജാസ് ആെണി, 

രശീകലാ നായർ, മുരളി മുകുരൻ എന്നിവർക്കുും ഒരു മികച്ച രപസിദ്ധീകരണും 
തയാറാക്കി പുറത്തിറക്കിയതിന് ഈ ട്ൈാർഡ് രപട്തയകമായ അഭിനരനവുും നരിയുും 
ട്രഖ്രെേുത്തുന്നു. ട്കരള കൌമുദിയുും കലാകൌമുദിയുും അേക്കും ട്കരളത്തിരല നിരവധി 
നയൂസ് മാഗ്സിനുകളിരല രപമുഖ് ഡിബസനർ ആയ അനിൽ രാജ് ആണ് ഈ വർഷരത്ത 
ജനനിയുരേ ഡിബസനുും ട്ലഔട്ടുും തയാറാക്കിയത്. ട്കരര-സുംസ്ഥാന സർക്കാർ 
രപസിദ്ധീകരണങ്ങളുരേ രപമുഖ് ഡിബസനർ കൂേിയാണ് അട്േഹും. ട്കരളത്തിരല രപമുഖ് 
രപിന്റിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിരലാന്നായ എറണാകുളരത്ത സ്രറ്റർളിങ് രപിെ് ഹൌസിലാണ് 
ഈ സുവനീർ അച്ചേിച്ചത്. ഈ സുവനീർ അച്ചേിച്ച് സൌജനയമായി ഞങ്ങൾക്ക് 
വിതരണും രചയ്ാൻ വഴിരയാരുക്കി ധനസഹായും നൽകിയ സ്ട്പാൺസർമാർക്കുും 
പരസയക്കാർക്കുും ഞങ്ങൾ നരി ട്രഖ്രെേുത്തുന്നു. 
 

http://mauk.org/wp-content/uploads/2015/11/Janani_final-2-proof.pdf എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് 
രചയ്ക്തു രകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2017 ജനനി ഡൌൺട്ലാഡുും രചയ്ാും. 
 

 
ദൃശ്യകെ സിൽവർ ജൂ ിെി സുവനീർ 

 

MAUK നാേക രേൂെ് ആയ ദൃശയകലയുട്േ സിൽവർ ജൂൈിലിയുരേ ഭാഗ്മായി ഒരു 
സ്രപഷയൽ എഡിഷൻ വാർഷിക സുവനീർ രപസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. മലയാള 
നാേക രുംഗ്രത്ത രപമുഖ്രായ വയക്തികളുരേ രചനകട്ളാരോെും ദൃശയകലാ 
രരപാഡക്ഷൻസിരനയുും കലാകാരട്േട്രയുും കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന ട്ലഖ്നങ്ങളുും 
രകാണ്ട് ട്വറിട്ടതായി ഈ സുവനീർ. ദൃശയകലയുരേ സ്ഥാപകാുംഗ്ങ്ങളിൽ ഒരാളുും 
അതിരെ നരട്ടലലുമായ ശശി എസ് കുളമേയാണ് രപമുഖ്മായ ട്ലഖ്നങ്ങൾ സുംഭാവന 
രചയ്ക്തതുും ഈ സുവനീറിരെ എഡിറ്ററുും. തിരുവനന്തപുരരത്ത AANU രേക്ട്നാളജീസ് 
ആണ് ഇതിരെ ഡിബസനുും ട്ലഔട്ടുും നിർവഹിച്ചത്. ഈ സിൽവർ ജൂൈിലി 
ആട്ഘാഷട്വളയിൽ ഇത് സൌജനയമായി വിതരണും രചയ്ക്തു. 
 

http://mauk.org/publications/dhrishyakala-25-th-anniversary-souvenir എന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് 
ഈ സുവനീർ നിങ്ങൾക്ക് ഡൌൺട്ലാഡ് രചയ്ാും. 
 
ലവബ്സസറ്റ് 
 

ഓണാട്ഘാഷട്വളയിൽ MAUK നവീകരിച്ച മികവുറ്റ ബസറ്റ് അവതരിെിക്കുകയുണ്ടായി. 
MAUKയുരേ വിവരങ്ങൾക്കു പുറട്മ, കമയൂണിറ്റി അുംഗ്ങ്ങൾക്കു കൂേി പങ്കാളിത്തും 
വഹിക്കാൻ പരയാപ്തമായ രീതിയിലാണ് പുതിയ ബസറ്റ് രൂപകൽപന 
രചയ്ക്തിരിക്കുന്നത്. ഈ രസറ്റിരല കമയൂണിറ്റി രസക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുരേ 
കമയൂണിറ്റിയുരേ ട്നട്ടങ്ങൾ എേുത്തുകാട്ടുന്ന വിവരങ്ങളുും അുംഗ്ങ്ങളുരേ രകിയാത്മക 
രചനകളുും വരാനിരിക്കുന്ന സുംഭവങ്ങളുും ഒരക്ക അറിയാൻ കഴിയുും. ഈ 
സൌകരയങ്ങൾ പരമാവധി ഉപട്യാഗ്രെേുത്താൻ ഞങ്ങൾ കമയൂണിറ്റി അുംഗ്ങ്ങട്ളാേുും 
സുംഘേനകട്ളാേുും വയാപാരസ്ഥാനങ്ങട്ളാേുും അഭയർത്ഥ്ിക്കുകയാണ്. അുംഗ്ങ്ങൾക്ക് 

http://mauk.org/wp-content/uploads/2015/11/Janani_final-2-proof.pdf
http://mauk.org/publications/dhrishyakala-25-th-anniversary-souvenir
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തങ്ങളുരേ രചനകൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ട്ബ്ലാഗ് രസക്ഷനുും ഇതിൽ 
ഉൾരെേുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
 

ട്കരളത്തിൽ രപവർത്തിക്കുന്ന AANU രേക്ട്നാളജീസ് ആണ് ഈ പുതിയ ബസറ്റ് 
രൂപകൽപന രചയ്ക്തിരിക്കുന്നത്. ഈ രസറ്റ് സ്ഥിരമായി പരിപാലിക്കാനുും 
കാലികമാക്കാനുും അവരുമായി നമ്മൾ ഒരു കരാറിൽ ഏർരെേുകയുും രചയ്ക്തിട്ടുണ്ട്. 
MAUKയുരേ ആർബക്കവ് ആയുും നമ്മൾ ഈ ബസറ്റ് ഉപട്യാഗ്ിക്കുും. അതുരകാണ്ടു 
തരന്ന, രസകയൂരിറ്റി വർധിെിക്കാനുും ഡാറ്റാ നഷ്ടും കുറയ്ക്ക്കാനുും ഒരു ക്ലൌഡ് 
അധിഷ്ഠിത സർവറിലാണ് ഈ ബസറ്റ് ട്ഹാസ്റ്റ് രചയ്ക്തിരിക്കുന്നത്. 
 
ബസോഷയൽ മീഡിയ 

 
നമ്മുരേ പബ്ലിസിറ്റിയുരേ ഒരു രപധാന മാർഗ്രമട്ന്നാണും നമ്മുരേ രഫയ്ക്സ്ൈുക്ക് ട്പജ് 
ആയ ‘mauklondon’-ലൂരേ ട്സാഷയൽ മീഡിയയിലുും MAUK തങ്ങളുരേ സാന്നിധയും 
വർധിെിച്ചിട്ടുണ്ട്. MAUK പരിപാേികളുരേയുും രപവർത്തനങ്ങളുരേയുും വിശദാുംശങ്ങളുും 
രപധാനരെട്ട പരിപാേികളുരേ റിട്ൊർട്ടുകളുും ട്ഫാട്ട്ടാകളുും രകാണ്ട് ഈ ട്പജ് 
പതിവായി അപ്ട്ഡറ്റ് രചയ്ാറുണ്ട്. അതുട്പാരല തരന്ന ട്ലാകത്തിരെ വിവിധ 
ഭാഗ്ങ്ങളിലുള്ള വയക്തികൾക്ക് MAUK -മായി ആശയവിനിമയും നേത്താനുള്ള രപധാനരെട്ട 
മാധയമങ്ങളിരലാന്നായി മാറുകയുും രചയ്ക്തിട്ടുണ്ട് ഈ ട്പജ്. 
 

@mauklondon എന്ന ോഗ്ിൽ േവിറ്ററിലുും mauklondon എന്ന ട്പരിൽ യൂേൂൈിലുും നമ്മുരേ 
സാന്നിധയും ഉണ്ട്. ഇവ രകട്മണ രരപാട്മാട്ട് രചയ്രെേുന്നതായിരിക്കുും. 
 
ആശ്യവിനിമയം 
 
പുറത്തുും അതിലുും രപധാനമായി നമുക്കുള്ളിലുും ഉള്ള ആശയവിനിമ രീതികൾ 
നവീകരിക്കുകയുും അത് കൂേുതൽ കാരയക്ഷമമാക്കുകയുും രചയ്ക്തിട്ടുണ്ട്. 
തൽപരകക്ഷികൾ വയക്തിഗ്ത ഇരമയിലുകൾ ഉപട്യാഗ്ിച്ച് ആശയവിനിമയും നേത്തുന്ന 
രീതി അവസാനിെിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എലലാ എക്സ്ട്റ്റണൽ കമയൂണിട്ക്കഷനുും ഇട്ൊൾ 
ഔട്ദയാഗ്ിക ഇരമയിൽ വിലാസത്തിലൂരേയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. എലലാക്കാരയത്തിനുും 
MAUK -രയ ൈന്ധരെോൻ രപധാന ഇരമയിൽ ഐഡിയായി info@mauk.org ആണ് 
ഇട്ൊൾ രരപാട്മാട്ട് രചയ്രെേുന്നത്. ഈ വിലാസത്തിൽ എത്തുന്ന രമയിലുകൾ ആറ് 
സീനിയർ മാട്നജ്രമെ് േീമിന് (SMT) ട്ഫാർട്വഡ് രചയ്ുും. അതിലൂരേ സുതയാരയതയുും 
കാരയട്ശഷിയുും വർധിെിക്കാനുും എലലാവരിട്ലക്കുും വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കാനുും 
കഴിയുും. അതുട്പാരല തരന്ന തുേക്കത്തിൽ രപസ്തുത വിഷയും ബകകാരയും 
രചയ്ക്തിരുന്ന വയക്തിയുരേ അഭാവത്തിൽ ട്ഫാട്ളാ അെ് കമയൂണിട്ക്കഷന് SMT-യിരല 
മറ്റ് അുംഗ്ങ്ങരള അനുവദിക്കുും വിധമാണ് ഇത് ചിട്ടരെേുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
ഡയറക്േർമാർ മാറിയാലുും ആശയവിനിമയും തുേർച്ചയായി നിലനിർത്താൻ ഇത് 
ഉപകരിക്കുും.  

 
മീഡിയോ പർട്ണർമോർ 

 

മലയാളി സമൂഹരത്ത ലക്ഷയും വച്ചുള്ള വിവിധ രപിെ്, ഓൺബലൻ, വിഷവൽ 
മീഡിയകളുമായി തുേർന്നുും MAUK നലല ൈന്ധും നിലനിർത്തിട്ൊരുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് എലലാ 
വിട്ശഷാവസരങ്ങളിലുും നമ്മുരേ രപസ് റിലീസുകളുും റിട്ൊർട്ടുകളുും നമ്മുരേ മീഡിയാ 
പാർട്ണർമാർ അട്തപേി രപസിദ്ധീകരിക്കുകയുും രചയ്ാറുണ്ട്. തുേർന്നുും ഇവർ നൽകി 
വരുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക്ക് ഞങ്ങൾ നരി ട്രഖ്രെേുത്തുകയാണ്. ഗ്ർട്ഷാും േിവി, ആനര് 

mailto:info@mauk.org
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മീഡിയ, ട്മഘ്നാ വിഷൻ, UKmalayalee.com, Britishmalayalee.com, ട്കരള ലിങ്ക്, ട്കരള 
കൌമുദി ഓൺബലൻ, മട്നാരമാഓൺബലൻ, ലണ്ടൻ മലയാളും ട്റഡിട്യാ എന്നിവർ 
ഇക്കാലയളവു വരര നൽകിയ ട്സവനും നിസ്തുലമാണ്.  

 

MAUK ട്ലാട്ഗ്ാ 

 

രതങ്ങുകളുും രനറ്റിെട്ടും രകട്ടിയ ഗ്ജവീരനുും അേങ്ങിയ ട്ലാട്ഗ്ാ ആരുരേ 
സുംഭാവനയാരണന്നതിന് രതളിവുകൾ ഒന്നുമിലല. വർഷങ്ങളായുള്ള അതിരെ നിരന്തര 
ഉപട്യാഗ്ും രകാണ്ട് അതിന് രതളിമ നഷ്ടരെട്ടതിനാൽ, ഈ വർഷും ഈ ട്ലാട്ഗ്ാ 
ഡിജിറ്റൽ കവാളിറ്റിയിൽ പുനസൃഷ്ടിക്കാൻ രപശസ്ത കലാകാരനായ ട്ജാസ് ആെണിരയ 
ഞങ്ങൾ നിട്യാഗ്ിക്കുകയുണ്ടായി. 

 

-ബകരളോ ഹൗസ്- 
 

2017-ൽ പുതിയ ആക്റ്റിവിറ്റികളുും സവകാരയ വയക്തികൾ വാേകയ്ക്ക്ക് എേുക്കുന്നതുും 
രകാണ്ട് ട്കരള ഹൌസിരെ ഉപട്യാഗ്ും വലിയ ട്താതിൽ തരന്ന വർധിക്കുകയുണ്ടായി. 
ഇത്തരത്തിൽ ഉപട്യാഗ്ും വർധിച്ചതിനാൽ ട്കരളാ ഹൌസിരെ രപവർത്തനരച്ചലവിലുും 
വർധന ഉണ്ടായി. 
 
ബകരള ഹൗസ് വോടകയ്ക്ക്ക് എടുക്കൽ 

 
ൈുക്കിങ്ങിനുള്ള ചുരുങ്ങിയ സമയും 8 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് 4 മണിക്കൂർ ആക്കി കുറച്ചു 
രകാണ്ട് രമയിൻ ഹാൾ വാേകയ്ക്ക്ക് എേുക്കുന്നത് കൂേുതൽ ലളിതമാക്കി. നിലവിൽ 
അുംഗ്ങ്ങൾക്ക് രമയിൻ ഹാൾ മണിക്കൂറിൽ 25 പൌണ്ടുും അുംഗ്ങ്ങളലലാത്തവർക്ക് 30 
പൌണ്ടുമാണ് വാേക നിരക്ക്. തട്േശ വാസികൾക്ക് ഗ്ുണകരമായ സാുംസ്കാരികവുും 
സാമൂഹികവുമായ ട്രപാരഗ്ാമുകൾക്ക് 15 പൌണ്ട് ഇളവ് ൈാധകമാണ്. വാേകയ്ക്ക്ക് 
എേുക്കുന്നവരരലലാും 200 പൌണ്ട് ഡിട്ൊസിറ്റ് നൽകുകയുും വാേകയ്ക്ക്ക് എേുക്കുന്നതിരെ 
നിൈന്ധനകളുും വയവസ്ഥകളുും സമ്മതിച്ചു രകാണ്ട് ഒരു ൈുക്കിങ് ട്ഫാും 
പൂർത്തിയാക്കുകയുും ട്വണും. 
 
ട്വസ്റ്റ് ൈിൻ 1100 ലിറ്റർ ആയി നമ്മൾ അപ്ട്രഗ്ഡ് രചയ്ക്തിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുരേ ഫങ്ഷൻ 
കഴിെ് അവട്ശഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വാേകക്കാർക്ക് രകാണ്ടുട്പാകുകട്യാ 
അരലലങ്കിൽ 15 പൌണ്ട് നൽകിരക്കാണ്ട് ഈ ൈിൻ ഉപട്യാഗ്രെേുത്തുകട്യാ ഇട്ൊൾ 
രചയ്ാവുന്നതാണ്. 
 

 
ബസഫ്റ്റ്റി അപ്ബരഗഡുകൾ 

 

ആട്രാഗ്യവുും സുരക്ഷയുമായി ൈന്ധരെട്ട കാരയങ്ങളിൽ നിർണായകമായ 
അപ്ട്രഗ്ഡുകൾ ട്കരളാ ഹൌസിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫയർ ട്സഫ്റ്റിയുമായി 
ൈന്ധരെട്ടുള്ള നമ്മുരേ നിയമ ൈാധയതകൾ നിറട്വറ്റാൻ ഫയർ എകവിപ്രമെ് 
വിലയിരുത്താനുും അപ്ട്രഗ്ഡ് രചയ്ാനുും ഒരു സ്രപഷയലിസ്റ്റിരന നമ്മൾ 
നിട്യാഗ്ിക്കുകയുണ്ടായി. അതുട്പാരല തരന്ന വർഷും ട്താറുും ഈ ഫയർ 
എകവിപ്രമന്റുകൾ സർവീസ് രചയ്ാൻ നമ്മൾ അവരുമായി കരാറിൽ ഏർരെേുകയുും 
രചയ്ക്തു. 2008-നു ട്ശഷും ആദയമായി, ഫയർ എക്സ്റ്റിുംഗ്യുഷറുകൾ സർവീസ് 
രചയ്ുകയുും പുതിയവ വാങ്ങുകയുും രചയ്ക്തു. അതുട്പാരല തരന്ന ഫയർ 
ഇവാകയുട്വഷൻ ട്പാളിസി നേെിലാക്കുകയുും ആവശയമായ ബസട്നജുകൾ 
സ്ഥാപിക്കുകയുും രചയ്ക്തു. 
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ട്കരളാ ഹൌസിരല സിസിേിവി സിസ്റ്റും അപ്ട്ഡറ്റ് രചയ്ക്തു. ഇൽട്ഫാഡ് ആസ്ഥാനമായി 
രപവർത്തിക്കുന്ന ഇസി-രേക്ക് ആണ് ഇത് നിർവഹിച്ചത്. നിലവിരല എലലാ കയാമറകളുും 
ഡിജിറ്റൽ കയാമറകളാക്കി മാറ്റുകയുും ബബ്ലൻഡ് സ്ട്പാട്ടുകരളലലാും ഒഴിവാക്കാൻ മൂന്ന് 
പുതിയ കയാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുകയുും രചയ്ക്തു. ഒരു പുതിയ സിസിേിവി നയവുും 
അവതരിെിക്കുകയുണ്ടായി. 
 
ഇെക്ബരടോണിക് ബഡോർ എൻരടി സിസ്റ്റം 
 
ട്കരള ഹൌസിരെ ഉപട്യാഗ്ും അറിയുന്നതിനുും ട്കരളാ ഹൌസിരല ട്സഫ്റ്റിയുും 
രസകയുരിറ്റിയുും വർധിെിക്കുന്നതിനുും ഇലക്ട്രോണിക് ട്ഡാർ എൻരേി സിസ്റ്റും നമ്മൾ 
സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇളവുകട്ളാരേയുള്ള നിരക്കിൽ രസകയുരിറ്റി ആെ് 
കമയൂണിട്ക്കഷൻ സിസ്റ്റും (SCS) ആണ് ഈ ട്ജാലി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഈ പുതിയ 
സിസ്റ്റും ട്കരളാ ഹൌസിരെ ഉപട്യാഗ്ും കൃതയമായി ട്രഖ്രെേുത്തുകയുും അതിലൂരേ 
ആരാണ് ട്കരളാ ഹൌസ് ഉപട്യാഗ്ിച്ചത് എന്നത് തിരിച്ചറിയാനുും അതിരെ ട്രഖ്കൾ 
സൂക്ഷിക്കാനുും രപാപ്തമാക്കുകയുും രചയ്ുും. അതുട്പാരല തരന്ന രസലലാറിട്ലക്ക് 
നയിക്കുന്ന വാതിലിൽ ഒരു നമ്പർ ട്ലാക്കുും നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് 
രസകയുരിറ്റിയുും ട്സഫ്റ്റിയുും വർധിെിക്കുും.  

 
ഓഫീസും ബ ോർഡ് റൂമും 
 
ഒന്നാും നിലയിരല പിൻഭാഗ്ത്തുള്ള മുറി അധികാരരെട്ട വയക്തികൾക്കു മാരതും 
രപട്വശിക്കാൻ കഴിയുും വിധും ഓഫീസിനുും ട്ൈാർഡ് റൂമിനുും മാരതമായി മാറ്റി. 
വളരര രപധാനരെട്ടതുും നിയരന്തിതവുമായ ട്രഖ്കൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ 
പുതിയ ട്മശകളുും ട്ലാക്ക് രചയ്ാവുന്ന സ്ട്റ്റാട്റജുും ഫയലിങ് കയൈിനറ്റുകളുും 
വാങ്ങി. സിസിേിവി രറട്ക്കാർഡിങ് യൂണിറ്റുും ഈ മുറിക്കുള്ളിരല ചുവരിരല ഒരു 
പൂട്ടിയ കയാൈിനറ്റിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 
സെഫ്റ് ലമം ർമോർ ബകരളോ ഹൗസ്  ുക്ക് ലെയ്ക്െത് 

 

സഞ്ജീവ് ആനര്, ട്മാഹൻദാസ് മാധവനരൻ, ജയൻ പിള്ള എന്നീ ബലഫ് രമുംൈർമാർ 
2017-ൽ ട്കരളാ ഹൌസ് സൌജനയമായി ൈുക്ക് രചയ്ക്ത് ഉപട്യാഗ്ിക്കുകയുണ്ടായി. 
 

2017-ൽ ബകരളോ ഹൗസ് സന്ദർശ്ിച്ച രപശ്സ്െ വയക്തികൾ: 
 

1. രശീരാമ കൃഷ്ണൻ- ട്കരള സ്പീക്കർ 
2. ട്പാളി വർഗ്ീസ്- ആർട്ടിസ്റ്റ് 
3. ബപങ്കുളും നാരായണ ചാകയാർ- ആർട്ടിസ്റ്റ് 
4. നജീും അർഷാദ്- പിന്നണി ഗ്ായകൻ 
5. രൂപാ ട്രവതി- പിന്നണി ഗ്ായിക  
6. വിപിൻ ട്സവയർ- പിന്നണി ഗ്ായകൻ 
7. എ രക ൈാലൻ- ട്കരള മരന്തി 
8. സണ്ണി ട്ജാസഫ്- ട്കരള എും എൽ എ 
9. രക കൃഷ്ണൻ കുട്ടി- ട്കരള എും എൽ എ 
10. എ രപദീപ് കുമാർ- ട്കരള എും എൽ എ 
11. കലാമണ്ഡലും വിജയകുമാർ- ആർട്ടിസ്റ്റ് 
12. കലാമണ്ഡലും കുട്ടികൃഷ്ണൻ- ആർട്ടിസ്റ്റ് 
13. ട്കാട്ടയ്ക്ക്കൽ ട്ദവദാസ്- ആർട്ടിസ്റ്റ് 
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14. കലാമണ്ഡലും ൈാലചരരൻ- ആർട്ടിസ്റ്റ് 
15. കലാമണ്ഡലും ട്മാഹനകൃഷ്ണൻ- ആർട്ടിസ്റ്റ് 
16. സദനും രാമകൃഷ്ണൻ- ആർട്ടിസ്റ്റ് 
17. കലാമണ്ഡലും രാജട്ശഖ്രൻ- ആർട്ടിസ്റ്റ് 
18. കലാമണ്ഡലും വിജയകുമാർ- ആർട്ടിസ്റ്റ് 
19. ട്കളി രാമചരരൻ- ഫിലിും ട്മക്കർ 
20. രപഭാ വർമ്മ- കവി, പരതരപവർത്തകൻ 
21. ട്ഡാ. കവിതാ ൈാലകൃഷ്ണൻ, കവയിരതി, രരപാഫസർ 

 

- ആർട്സ് & കൾെറൽ സർവീസുകൾ - 
 
ദൃശ്യകെ സിൽവർ ജൂ ിെി ആബഘോഷങ്ങൾ 

 

MAUK യുരേ ഏരറ സവീകാരയത ട്നേിയ രഡാമാ രേൂെ് ആയ ദൃശയകല 2017 രഫരൈുവരി 
11-ന് ഈസ്റ്റ് ഹാമിരല പ്ലാരഷറ്റ് സ്കൂൾ ഓഡിട്റ്റാറിയത്തിൽ അതിരെ സിൽവർ 
ജൂൈിലി ആട്ഘാഷിച്ചു. ഈ ചരിരത നിമിഷത്തിരെ അേയാളമായി ദൃശയകല തങ്ങളുരേ 
ഏറ്റവുും പുതിയ നാേകമായ 'നിറ നിറട്യാ നിറ' അവതരിെിച്ചു. ട്കരളത്തിരല 
രനൽപാേങ്ങൾ ഫ്ളാറ്റുകൾക്കുും രകട്ടിേങ്ങൾക്കുും വഴിമാറുന്നതിരെ രനാമ്പരങ്ങൾ 
പങ്കുവച്ച ഈ നാേകും അവാർഡ് ട്ജതാവായ രശീ. രാജൻ കിഴക്കട്നല രചനയുും ശശി 
എസ് കുളമേ സുംവിധാനവുും നിർവഹിച്ചു. 
 
1989-ലാണ് ദൃശയകല സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. ഇന്തയക്കുും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനുും പുറത്ത് 
ഏറ്റവുും അധികകാലവുും ഏറ്റവുും വിജയകരമായുും രപവർത്തനും കാഴ്ചവച്ചു 
രകാണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാള രഡാമാ രേൂെ് ആകാും ഒരു പട്ക്ഷ ഇത്. ഇക്കാലയളവു വരര 
20-ലധികും ട്വറിട്ട നാേകങ്ങൾ യുരകയിരലമ്പാേുമുള്ള 30-ലധികും ട്വദികളിൽ ദൃശയകല 
അവതരിെിക്കുകയുണ്ടായി. 1990-കളിൽ ഈസ്റ്റ് ഹാും, ട്രകായിട്ഡാൺ, സൌത്ത്ഹാൾ 
എന്നിവിേങ്ങളിൽ നേന്ന നാേക മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവുും അധികും അവാർഡുകളുും ഈ 
രേൂെ് സവന്തമാക്കുകയുണ്ടായി.  
 
അട്ന്ന ദിവസും മുഖ്യാതിഥിയുും ഈസ്റ്റ് ഹാും എുംപിയുമായ ൈഹു. സ്റ്റീഫൻ േിമ്മിസ് 
ദൃശയകലയുരേ മുൻകാല രപവർത്തകർ അേക്കമുള്ള 90 കലാകാരോരര രമമന്ട്റാ 
നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. വിവിധ സമുദായ സുംഘേനകളുരേയുും ൈിസിനസ് 
സ്ഥാപനങ്ങളുട്േയുും സാരഥികളുും തട്േശീയ വാസികളിരല രപമുഖ് അുംഗ്ങ്ങളുും ഈ 
ചരിരത നിമിഷത്തിന് സാക്ഷയുംവഹിക്കാരനത്തി. ഒരു സ്രപഷയൽ എഡിഷൻ സുവനീറുും 
ഈ ചേങ്ങിൽ രപകാശനും രചയ്ുകയുണ്ടായി. ഈസ്റ്റ് ഹാമിരല പിരജ 
എെർരേയിരേന്റുും ഉദയാ രറസ്ട്റ്റാറന്റുും ആണ് ഈ ചേങ്ങ് സ്ട്പാൺസർ 
രചയ്ക്തത്.  
 
യുരകയ്ക്ക്കുും ഇന്തയക്കുും ഇേയിലുള്ള സാുംസ്കാരിക ൈന്ധത്തിരെ അേയാളമായി 
വർഷും മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ട്രപാരഗ്ാമുകൾ സഹിതും 2017 'യുരക-ഇന്തയ 
സാുംസ്കാരിക വർഷും' ആയി രപഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ തരന്ന അട്ത വർഷും 
ആട്ഘാഷിച്ച ദൃശയകലയുരേ ഈ സിൽവർ ജൂൈിലി ആട്ഘാഷങ്ങളുും ഈ 
സാുംസ്കാരിക ട്മളയുരേ ഭാഗ്മായി മാറുകയുും ഏവരുട്േയുും രശദ്ധ ട്നേുകയുും 
രചയ്ക്തു. യുരകയിൽ രപവാസ ഇന്തയക്കാർ പരിപാലിക്കുന്ന സമൃദ്ധമായ സാുംസ്കാരിക 
ൈന്ധങ്ങളുരേ മട്നാഹരമായ ദൃഷ്ടാന്തമായി ദൃശയകലയുരേ ഈ ട്നട്ടങ്ങൾ.  
 
നിരവധി വയക്തികളുരേ ആത്മാർത്ഥ്മായ സുംഭാവനകളിലൂരേയാണ് ദൃശയകല ഈ 
ഉന്നതി ട്നേിയത്. എന്നിരുന്നാലുും ശിവാനരൻ കണവാരശമത്ത്, ൈാൾഡ്വിൻ ബസമൺ, 
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നൌഷാദ് എ ആർ, രശീവൽസലൻ പിള്ള, അസ്ലും ഹൈീബ്, ശശി എസ് കുളമേ 
എന്നിവരുരേ നിർണായകമായ പങ്ക് ഇവിരേ രപട്തയകും പരാമർശിക്കരെട്േണ്ടതു 
തരന്നയാണ്. 
 

 
ഓണം 2017 
 
പാരമ്പരയവുും ഗ്ൃഹാതുരതവവുും സട്മ്മളിച്ച വശയവുും മാസ്മരികവുമായ സുംഗ്ീതവുും 
നൃത്തവുും രപയ്ക്തിറങ്ങിയട്ൊൾ ഇൽട്ഫാർഡ് േൌൺ ഹാൾ നിറരൊഴുകി. അങ്ങരന 
യുരകയിരല ഏറ്റവുും രപമുഖ്മായ ഓണാട്ഘാഷങ്ങളിരലാന്നായി മാറി MAUK സവയും 
രപാട്ന്നാണും 2017. 2017 രസപ്തുംൈർ 17 ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിെ് 2.40-ന് ആരുംഭിച്ച് 
രാരതി 8.40 വരര നീണ്ട ഈ ആട്ഘാഷങ്ങൾ പരമ്പരാഗ്തമായ രീതിയിൽ മഹാൈലിരയ 
വരട്വറ്റ് MAUK ഡയറക്േർമാർ ഭരദദീപും രകാളുത്തി തുേക്കും കുറിച്ചു. രപാരുംഭ 
ചേങ്ങുകൾക്കു ട്ശഷും തിരുവാതിര, മാർഗ്ുംകളി, ഒെന, സിനിമാറ്റിക്, ക്ലാസിക് 
ഡാൻസുകൾ, രചണ്ട ഫയൂഷൻ, നാട്ോേി നൃത്തും എന്നിങ്ങരനയുള്ള വിവിധ 
സാുംസ്കാരിക പരിപാേികൾ MAUK കലാകാരോരുും രപമുഖ്രായ തട്േശീയ 
കലാകാരോരുും ട്ചർന്ന് അവതരിെിക്കുകയുണ്ടായി.  
 
അരട്ങ്ങറിയ വിവിധ സാുംസ്കാരിക ട്രപാരഗ്ാമുകളിൽ ഏരറ രശട്ദ്ധയമായത് രപശസ്ത 
ചാകയാർ കൂത്ത് കലാകാരനായ ബപങ്കുളും നാരായണ ചാകയർ അവതരിെിച്ച ചാകയാർ 
കൂത്ത് ആണ്. അരത രപശസ്തമലലാത്ത പരമ്പരാഗ്ത ട്കരള കലാരൂപങ്ങരള 
ട്രപാത്സാഹിെിക്കുക എന്ന MAUK-യുരേ രപതിൈദ്ധതയുരേ ഭാഗ്മായാണ് ഈ വർഷരത്ത 
ഓണാട്ഘാഷങ്ങളിൽ ചാകയാർ കൂത്ത് കൂേി ഉൾരെേുത്തിയത്.  
 
ഈ ചേങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥി ആയിരുന്ന ലൌഫ്േൺ ട്മയറുും MAUK അുംഗ്വുമായ രശീ 
ഫിലിെ് എരൈഹാും മലയാളി സമൂഹത്തിന് MAUK തുേർച്ചയായി 
നൽകിരക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രശഷ്ഠമായ ട്സവനങ്ങൾ എേുത്തു പറയുകയുണ്ടായി. 
 
ഈ വർഷരത്ത ഓണാട്ഘാഷങ്ങളുരേ രപധാന ആകർഷണും MAUK നിസരി ഓർരക്കസ്രേ 
രപശസ്ത പിന്നണി ഗ്ായകർ നജീും അർഷാദിരനയുും രൂപാ ട്രവതിട്യയുും വിപിൻ 
ട്സവയട്റയുും അവതരിെിച്ചതായിരുന്നു. ഇമ്പമൂറുന്ന രമലഡികളുും ഓണൊട്ടുകളുും 
വയലിൻ ഫയൂഷനുും രകാണ്ട് നജീമുും രൂപയുും സദസ്സിരന കീഴേക്കിയട്ൊൾ വിപിൻ 
മലയാളും, തമിഴ്, ഹിരി ഫാസ്റ്റ് നമ്പരുകളുരേ മിക്സ് രകാണ്ട് ട്വദിയിൽ നിറൊേി. 
അതിരുകൾ താണ്ടിയ രപശസ്തമായ 'ജിമിക്കി കമ്മൽ' ഈ ഗ്ായകർ ആലപിച്ചട്ൊൾ 
MAUK-യിരല യുവ നർത്തകർ ട്വദി ബകയേക്കിയതുും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഊർജും 
പകർന്നു.  
 
ഇത്തരത്തിൽ വയതയസ്തവുും മട്നാഹരവുമായ ട്രപാരഗ്ാമുകളിലൂരേ ഈ വർഷരത്ത 
ഓണാട്ഘാഷും പാരമ്പരയും രകാണ്ടുും ആധുനികത രകാണ്ടുും യുവാക്കൾക്കുും 
മുതിർന്നവർക്കുും എക്കാലത്തുും ഓർമ്മയിൽ നിറെു നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ 
സമ്മാനിച്ചു. തങ്ങളുരേ വിലരെട്ട അഭിരപയങ്ങളുും സമയവുും രപയത്നവുും സുംഭാവന 
രചയ്ുകയുും ട്വദിയിൽ രപകേനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്ക്കുകയുും പരസയങ്ങളിലുും 
ധനസമാഹരണത്തിലുും സഹായിക്കുകയുും അതിട്നക്കാരളലലാും ഉപരിയായി രപസ്തുത 
ദിവസും അവിരേ സന്നിഹിതരാകുകയുും രചയ്ക്ത എലലാവർക്കുും ഞങ്ങൾ നരി 
ട്രഖ്രെേുത്തുകയാണ്. തുേർന്നുും നിങ്ങളുരേ ഉപട്ദശങ്ങളുും മാർഗ്നിർട്േശങ്ങളുും 
പിന്തുണയുും അനുരഗ്ഹവുരമലലാും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണരമന്ന് അഭയർത്ഥ്ിക്കുകയാണ്. 
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http://mauk.org/arts-culture/mauk-onam-2017 ഈ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഓണും 2017-രന 
ക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ റിട്ൊർട്ട് വായിക്കാും 
 

 
ലെണ്ട രടൂപ് 
 

2011-ൽ സ്ഥാപിച്ച MAUK രചണ്ട രേൂെ് വിട്നാദ് നവധാരയുരേ പരിശീലനത്തിലുും 
ട്നതൃതവത്തിലുും ഈ രാജയരത്ത രപമുഖ് രചണ്ട രേൂെ് ആയി വളരുകയുണ്ടായി. 
വർഷങ്ങൾ രകാണ്ട് ഈ രേൂെ് ട്കാമൺരവൽത്തിരെ 50-ആമത് വാർഷിക 
ആട്ഘാഷങ്ങൾ, ഒളിുംപിക് ട്ോർച്ച് റിട്ല, രപമുഖ് ട്ക്ഷരതങ്ങളിരലയുും ചർച്ചുകളിട്ലയുും 
ഉത്സവങ്ങൾ എന്നിവയേക്കും നിരവധി അഭിമാനാർഹമായ ട്വദികളിൽ തങ്ങളുരേ 
രപകേനും കാഴ്ചവയ്ക്ക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്തയൻ ബഹക്കമ്മീഷനിരല സവാതരന്തയദിന, 

റിെബ്ലിക് ദിന ആട്ഘാഷങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിത്തരന്ന നമ്മുരേ രേൂെിരെ രചണ്ട ട്മളും 
ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.  

 

2017-ൽ, ഇന്തയൻ ബഹക്കമ്മീഷനിരല റിെബ്ലിക് ദിനാട്ഘാഷങ്ങൾ, ഈസ്റ്റ് ലണ്ടൻ 
ട്പാർട്സ്മൌത്തിരല മുരുകൻ ട്ക്ഷരതത്തിരലയുും മഹാലക്ഷ്മി ട്ക്ഷരതത്തിരലയുും 
രട്ഥാത്സവങ്ങൾ, ഈസ്റ്റ് ട്ൈാൺ ചർച്ച് രഫസ്റ്റിരവൽ MAUK വാർഷിക ദിനും, ഓണും 2017 
എന്നിവയേക്കും യുരകയിരലമ്പാേുും രമാത്തും 11 ട്വദികളിൽ ഈ രേൂെ് രചണ്ട ട്മളും 
ഒരുക്കി. ട്േൺരൈിഡ്ജ് രവൽസ് ട്മട്യഴ്സ് ട്ഷായിലുും ൈാർക്കിങ്ങിലുും 
ട്രകായിട്ഡാണിലുും നേന്ന കഥകളി ട്ഷാകളിലുും രചണ്ട ട്മളും അവതരിെിക്കാനായി 
സുംഗ്ീത രചണ്ട രേൂെുമായി നമ്മൾ സഹകരിച്ച് രപവർത്തിക്കുകയുും രചയ്ക്തു.  

 

വിവിധ രപായ വിഭാഗ്ങ്ങളിൽ രപട്ട സ്രതീകളുും പുരുഷോരുും അേങ്ങിയ 40-ലധികും 
ട്മളക്കാർ കഴിെ ആറു വർഷമായി നമ്മുരേ രേൂെിൽ തങ്ങളുരേ രപകേങ്ങൾ 
കാഴ്ചവയ്ക്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പരമ്പരാഗ്ത വാട്ദയാപകരണത്തിരെ രപശസ്തി 
വർധിെിക്കുന്നതിൽ ഈ ട്മളക്കാർ പുലർത്തുന്ന അഭിനിട്വശവുും ആത്മാർെണവുും 
ഈ രുംഗ്രത്ത രപമുഖ് രചണ്ട രേൂെ് ആയി ഇതിരന മാറ്റാൻ കാട്ടുന്ന രപതിൈദ്ധതയുും 
ശ്ലാഘനീയമാണ്. അതിന് വിട്നാദിട്നാേുും ഈ ട്മളക്കാട്രാേുും ഞങ്ങൾ 
കേരെട്ടിരിക്കുകയുും  അവർക്ക് നരി ട്രഖ്രെേുത്തുകയുും രചയ്ുന്നു. 
 

നിസരി- MAUK ഗോനബമള രടൂപ് 
 

2017-ൽ, ട്ൈാൺമൌത്തിരല മഴവിൽ സുംഗ്ീതും, സൌത്താുംപ്േണിരല സുംഗ്ീത മൽഹാർ, 

വിൽസ്രാജ് ട്ഷാ ട്ഹാർഷാും, ട്കാരവൻരേി എന്നിവയേക്കും യുരകയിലുേനീളും നിരവധി 
ട്വദികളിൽ ഈ രേൂെ് ഗ്ാനട്മളകൾ ഒരുക്കുകയുണ്ടായി. ട്രകായിട്ഡാണിലുും 
ട്നാർട്ത്താൾട്ടിലുും പിന്നണി ഗ്ായകരായ ൈിജു നാരായണട്നാേുും ഇൽട്ഫാർഡിലുും 
ട്രകായിട്ഡാണിലുും നേന്ന ഓണാട്ഘാഷങ്ങളിൽ നജീും അർഷാദ്, രൂപാ ട്രവതി, വിപിൻ 
ട്സവയർ എന്നിവട്രാേുും ഒെും ട്ചർന്ന് സുംഗ്ീട്താപകരണങ്ങളുമായി ട്വദി പങ്കിോനുള്ള 
അവസരവുും നിസരി കലാകാരോർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. 
 
ബകരളത്തിലന്റ പരപരാരോഗെകെകൾ ബരപോസാഹോഹിപിക്കൽ 

 

ട്കരളത്തിരെ കലയുും സുംസ്കാരവുും യുരകയിൽ ട്രപാത്സാഹിെിക്കുന്നതിൽ എന്നുും 
മുൻനിരയിൽ തരന്ന ആണ് MAUK. എങ്കിലുും ട്കരളത്തിരെ വയതയസ്തങ്ങളായ 
ആചാരങ്ങളുും നാേൻ, പൌരാണിക കലാരൂപങ്ങളുും ട്രപാത്സാഹിെിക്കാനുള്ള നമ്മുരേ 
രശമങ്ങൾ ഇനിയുും രമച്ചരെേുട്ത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാരത വയ്. 
രപാതുജനങ്ങൾക്കിേയിൽ അരത രപശസ്തമലലാത്ത ട്രപാജക്റ്റുകൾ ഏരറ്റേുക്കുട്മ്പാൾ 

http://mauk.org/arts-culture/mauk-onam-2017
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ഉണ്ടാകുന്ന രചലവുകളാണ് ഇതിരനാരു രപധാന കാരണും. ഇത്തരത്തിൽ 
നാട്ശാേുഖ്മായ കലാരൂപങ്ങൾ സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുും ട്രപാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനുും ഈ 
അമൂലയമായ കലാരൂപങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമ്മുരേ സമൂഹത്തിന് അവസരും 
നൽകുന്നതിനുും MAUK അതിന്ട്റതായ പങ്ക് വഹിക്കണരമന്ന ഏറ്റവുും മികച്ചതുും 
അനുട്യാജയവുമായ ഒരു തീരുമാനും 2017-ൽ ട്ൈാർഡ് ബകരക്കാള്ളുകയുണ്ടായി. ഈ 
ലക്ഷയും ബകവരിക്കുന്നതിനായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാരൂപങ്ങരളക്കുറിച്ചുള്ള 
ചർച്ചകൾക്കുും സുംവാദങ്ങൾക്കുും 'കട്ടൻകാെി'യുരേ രപവർത്തനും MAUK 

വിപുലമാക്കിയതുും ഓണട്ഘാഷങ്ങളുരേ ഭാഗ്മായി സദസയർക്ക് പുതിയ അനുഭവമായി 
മാറാൻ ചാകയാർകൂത്ത് ഉൾരെേുത്തിയതുും കഥകളി അവതരിെിച്ചതുും 

 
കഥകളി 
 

ൈാർക്കിങ്ങിരല റിെിൾ രസെറിലാണ് 2017 നവുംൈർ 11-ന് കഥകളി അവതരണും 
നേന്നത്. യുരകയിരല ട്രകായിട്ഡാൻ ആസ്ഥാനമായി രപവർത്തിക്കുന്ന സുംഗ്ീതയുരേ 
രചണ്ടട്മളക്കാരുമായി ബകട്കാർത്തു രകാണ്ട് നമ്മുരേ രചണ്ട രഗ്ൂെിൽ നിന്നുള്ള 40 
ട്മളക്കാർ അവതരിെിച്ച രചണ്ട ട്മളട്ത്താരേയായിരുന്നു ആ സായന്തനും ആരുംഭിച്ചത്. 
ഇതുും സദസയർക്ക് അപൂർവവുും നവയവുമായ അനുഭവും പകർന്നു നൽകി.  

 

ഇരയിമ്മൻ തമ്പി രചിച്ച 'ദക്ഷയാഗ്ും' ആണ് ട്കരളത്തിരല രപമുഖ്രായ കലാകാരോർ 
നിറെ് സദസ്സിനു മുന്നിൽ അവതരിെിച്ചത്. ബലവ് മയൂസിക്കിന് സമാനമായ ഒരു 
നിർവൃതിയുരേ അന്തരീക്ഷും സദസയർക്ക് പകർന്നു നൽകി ഈ ദൃശയവിരുന്നുും.  

 

കലാ ട്ചതനാ കഥകളി രേൂെ് നാഷണൽ േൂറിരെ ഭാഗ്മായി യു രകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 
ഈ രുംഗ്രത്ത രപമുഖ്രായ കലാമണ്ഡലും കുട്ടികൃഷ്ണൻ, ട്കാട്ടക്കൽ ട്ദവദാസ്, 

കലാമണ്ഡലും ൈാലചരരൻ, കലാമണ്ഡലും ട്മാഹന കൃഷ്ണൻ, സദനും രാമകൃഷ്ണൻ, 

കലാമണ്ഡലും രാജട്ശഖ്രൻ, ൈാർൈറ വിജയകുമാർ, കലാമണ്ഡലും വിജയകുമാർ 
എന്നിവർക്ക് നിലയ്ക്ക്കാത്ത ഹർഷാരവങ്ങളാണ് സദസയർ നൽകിയത്. മലയാളി 
ഫങ്ഷനുകളിൽ ഒരു അപൂർവ കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത്.  

 

യുരകയിൽ കഥകളി രരപാട്മാട്ട് രചയ്ാൻ കലാമണ്ഡലും വിജയകുമാറുും കലാമണ്ഡലും 
ൈാർൈറാ വിജയകുമാറുും നൽകിയ സുംഭാവനകൾക്ക് നരി ട്രഖ്രെേുത്താൻ MAUK ഈ 
അവസരും വിനിട്യാഗ്ിക്കുകയാണ്. 
 
കട്ടൻകോപി 
 
ട്നരട്ത്ത സൂചിെിച്ചതു ട്പാരല കട്ടൻകാെിയുരേ രപവർത്തനും വിപുലമാക്കുകയുും 
ട്കരളത്തിരെ പരമ്പാരഗ്ത കലാരൂപങ്ങൾ ട്രപാത്സാഹിെിക്കാനുള്ള ദൌതയും 
കട്ടൻകാെിരയ ഏൽപിക്കുകയുും രചയ്ക്തു. രപവസികളായ മലയാളി എഴുത്തുകാരരയുും 
രചനകരളയുും ട്രപാത്സാഹിെിക്കുന്ന പുതിയതുും തനതുമായ നിരവധി ട്രപാജക്റ്റുകൾ 
ആരുംഭിച്ച 2017 വളരര സാർത്ഥ്കമായ ഒരു വർഷമായിരുന്നു. ഇനി പറയുന്നതേക്കും 
കട്ടൻകാെിയുരേ രമാത്തും 10 എെിട്സാഡുകൾ ആണ് ഉണ്ടായത്: 
 

വസട്ന്താത്സവും-മഹാകവി കാളിദാസരെ ുതുസമാഹാരരത്ത അേിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളത് 

 

രഗ്ീഷ്മസുംഗ്മും- മുഖ്യാതിഥിയായി കവയിരതി അനിതാ തമ്പിട്യാരോെും 

 

മയൂസിക്കൽ ഈവനിങ്- രപശസ്ത സുംഗ്ീതജ്ഞൻ ട്പാളി വർഗ്ീസിട്നാരോെും. അട്േഹും 
സദസയർക്കായി ഹിരുസ്ഥാനി, ട്ൈാൽ, കൈീർ സുംഗ്ീത ട്ലാകും തുറന്നു നൽകി.  
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മലയാളിയുും മാനവികതയുും- റിവർ ഇൻഡസ് രഗ്ൂെുമായി ട്ചർന്ന് ട്ഹയിസിൽ 
(മിഡിൽരസക്സ്) ചർച്ചാ ട്ഫാറും 

 

രപഭാ വർമ്മ- രപശസ്ത കവി രപഭാ വർമ്മട്യാരോത്ത് ഒരു സായന്തനും 

 

കഥകളി ട്ൈാധവൽക്കരണും-നവുംൈറിരല MAUK- യുരേ കഥകളി 
ട്രപാരഗ്ാമിട്നാേനുൈന്ധിച്ച് കട്ടൻകാെി ഒരു മാസും നീണ്ട ട്ൈാധവൽക്കരണ 
ട്രപാരഗ്ാമുകൾ സുംഘേിെിക്കുകയുണ്ടായി.  

 

'ആരുണും' രപദർശനും-രപശസ്ത കഥകളി കലാകാരനായ രനലലിട്ക്കാട് വാസുട്ദവൻ 
നമ്പൂതിരിരയക്കുറിച്ചുള്ള ട്ഡാകയുരമെറി ട്കരള ഹൌസിൽ രപദർശിെിക്കുകയുണ്ടായി. 
തുേർന്ന് ഈ ട്ഡാകയുരമെറി സുംവിധായകൻ ട്കളി രാമചരരൻ ഒരുക്കിയ 
ട്ചാട്ദയാത്തര രസഷൻ. 
 

യു രക മലയാളി രചയിതാക്കളുരേ സുംഗ്മും- ഇതാദയമായി യുരകയിരല മലയാളി 
എഴുത്തുകാരുരേ സുംഗ്മും 2017 നവുംൈർ 19-ന് ട്കരള ഹൌസിൽ നേന്നു. 
യുരകയിരലമ്പാേുമുള്ള ഏകട്ദശും 50 എഴുത്തുകാർ ഇതിൽ പരങ്കേുത്തു. കലാകാരിയുും 
കവയിരതിയുമായ ട്ഡാ. കവിതാ ൈാലകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു ഈ ചേങ്ങിൽ 
മുഖ്യാതിഥി. 
 

കട്ടൻകാെിക്ക് സവന്തും രവബ്ബസറ്റ്- www.kattankaappi.com.  'മാരാർ വിമർശന യരന്തും' 

എന്നു വിളിക്കുന്ന ഒരു നൂതന ആശയവുമായി 2017-ലാണ് ഈ ബസറ്റിന് തുേക്കും 
കുറിച്ചത്. വളർന്നു വരുന്ന എഴുത്തുകാർക്ക് തങ്ങളുരേ രകിയാത്മക രചനകൾ ഇതിൽ 
രപസിദ്ധീകരിക്കുകയുും സൃഷ്ടിപരമായ വിമർശനങ്ങൾ നേത്തുകയുും രചയ്ാും.  

 

MAUK വളണ്ടിയർമാരായ രപിയൻ, മുരളി മുകുരൻ, ട്ജാസ് ആെണി, മണമ്പൂർ സുട്രഷ് 
എന്നിവരാണ് കട്ടൻകാെി പരിപാേികൾ ആസൂരതണും രചയ്ുന്നതുും 
ഏട്കാപിെിക്കുന്നതുും. കട്ടൻകാെിയുരേ എഡിട്റ്റാറിയൽ വിഷയത്തിൽ MAUK ട്ൈാർഡ് 
തലയിോറിലല. 
 
മെയോളം സെര റി 
 
ട്കരളാ ഹൌസിൽ ഒരു മലയാളും ബലരൈറി എന്ന ആശയും സാക്ഷാൽക്കരിക്കരെട്ടിരിക്കു 
കയാണ്. ട്കരള ൈഹു സാുംസ്കാരിക വകുെു മരന്തി എ രക ൈാലൻ ട്കരള ഹൌസ് 
സരർശിച്ച ട്വളയിൽ 2017 രസപ്തുംൈർ 22-ന് ഈ ബലരൈറിയുരേ ഔട്ദയാഗ്ിക 
ഉൽഘാേനും നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. മലയാളത്തിരല രപശസ്തമായ കൃതികളുും 
രപശസ്തരുരേ രചനകളുും അട്താരോെും രൈിട്ടീഷ് മലയാളി എഴുത്തുകാരുരേയുും 
കവികളുരേയുും രചനകളുും രകാണ്ട് ഈ ബലരൈറി സമ്പന്നമാക്കുകയാണ് ലക്ഷയും. 

 

- ബസോഷയൽ, സ്ബപോർട്സ്, ലെഷർ സർവീസുകൾ - 
 
സരഫബഡ ക്ലബ് 

 
2014 നവുംൈർ 15-ന് ആരുംഭിച്ച ബരഫട്ഡ ക്ലബ് ഈസ്റ്റ് ലണ്ടനിലുും പരിസര 
രപട്ദശങ്ങളിലുും ഉള്ള കുേുുംൈങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിരലാരിക്കൽ ഒന്നിച്ചു ട്ചരാനുും 
പരസ്പരും ഇേപഴകാനുും കായികവിട്നാദങ്ങളിൽ ഏർരെോനുും ഉള്ള ഒരു ട്വദിയാണ് 



 12 

ഒരുക്കി നൽകുന്നത്. ട്ൈാർഡ് രഗ്യിമുകൾ, കാർഡ് രഗ്യിമുകൾ, മറ്റു രഗ്യിമുകൾ, 

കുക്കറി,  കറിട്യാക്കി എന്നിവ അേക്കമുള്ളവയാണ് ഈ ക്ലൈിരെ ആക്േിവിറ്റികൾ.  

 

എലലാ രവള്ളിയാഴ്ചയുും ബവകുട്ന്നരും 7 മുതൽ രാരതി 11 വരര കൂേിട്ച്ചരുും ഈ 
ബരഫട്ഡ ക്ലബ്. MAUK അുംഗ്ങ്ങളായ മുതിർന്നവർക്ക് 2 പൌണ്ടുും അുംഗ്ങ്ങളലലാത്ത 
മുതിർന്നവർക്ക് 3 പൌണ്ടുും രപട്വശന ഫീസ് നൽകണും. കുട്ടികൾക്ക് സൌജനയമായി 
പരങ്കേുക്കാും. പരങ്കേുക്കുന്നവർക്ക് പാചകവുും രചയ്ാവുന്നതാണ്. ഭക്ഷണ രചലവ് 
ഓട്രാ ആഴ്ചയുും പങ്കിരട്ടേുക്കുും.  

 

ഈ വർഷും ബരഫട്ഡ ക്ലൈിരെ ഭാഗ്മായി 4 മുതൽ 11 വരര വയസ്സുള്ള 
കുട്ടികൾക്കായി ഒരു ട്ഹാുംവർക്ക് ക്ലബ് ഞങ്ങൾ ആരുംഭിക്കുകയുണ്ടായി. പട്ക്ഷ 
കുട്ടികളുരേ എണ്ണും കുറവായതിനാൽ ഈ സർവീസ് ഞങ്ങൾ അവസാനിെിച്ചു. 2017 
ഡിസുംൈർ 16 ഞായറാഴ്ച ഒരു രകിസ്തുമസ് കുേുുംൈ സുംഗ്മവുും ഈ ക്ലബ് 
സുംഘേിെിക്കുകയുണ്ടായി. കുട്ടികൾ അവതരിെിച്ച ബവവിധയമാർന്ന നൃത്തവുും 
പാട്ടുകളുും ഡിന്നറുും ഡാൻസുും റാഫിൾസുും ഫാമിലി രഗ്യിമുകളുും ആ 
ബവകുട്ന്നരരത്ത മിഴിവുറ്റതാക്കി. നിർഭാഗ്യവശാൽ, MAUK ഭാരവാഹികൾക്ക് ചില 
അുംഗ്ങ്ങരള രപസ്തുത ചേങ്ങിൽ നിന്നുും ട്മാശമായ രപരുമാറ്റും മൂലും പുറത്താട്ക്കണ്ടി 
വന്നു. അത് രസരകട്ടറിയുരേ രപരുമാറ്റരത്ത പുറത്താക്കരെട്ട അുംഗ്ങ്ങളിൽ ഒരാൾ 
ട്ചാദയും രചയ്ുന്നതിട്ലക്കുും വിവിധ ട്സാഷയൽ മീഡിയാ പ്ലാറ്റ് ട്ഫാമുകളിലൂരേ 
അട്േഹത്തിരെ രാജിക്കുള്ള മുറവിളി ഉയർത്തുന്നതിട്ലക്കുും വഴിരയാരുക്കുകയുണ്ടായി. 
രപസ്തുത വിഷയും അട്നവഷിക്കാൻ ട്ൈാർഡ് രചയർമാട്നയുും ബവസ് രചയർമാട്നയുും 
നിട്യാഗ്ിക്കുകയുണ്ടായി.   

 

ആ ചേങ്ങിൽ നിന്ന് 500-ലധികും പൌണ്ട് സമാഹരിക്കുകയുും MAUK എൽട്ഡഴ്സ് 
സർവീസീസിനുും നയൂഹാും ഫുഡ് ൈാങ്കിനുും ആയി അത് വീതിച്ചു നൽകുകയുും 
രചയ്ക്തു. ഈ ചേങ്ങ് ഏട്കാപിെിച്ചതിനുും ധനസമാഹരണും നേത്തിയതിനുും ബലഫ് 
രമുംൈർ ആയ രശീ ഹരിലാൽ വാസവന് MAUK  നരി ട്രഖ്രെേുത്തുന്നു. 
 
ബകോച്ച് രടിപ് 
 
രഗ്ൂെ് രേിെുകൾക്കുും േൂറുകൾക്കുും അുംഗ്ങ്ങൾ വലിയ ട്താതിൽ തരന്ന ആവശയങ്ങൾ 
ഉന്നയിച്ചു രകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, MAUK ചില വർഷങ്ങളുരേ ഇേട്വളയ്ക്ക്കു ട്ശഷും 
ആദയമായി ട്കാച്ച് രേിെ് ഈ വർഷും സുംഘേിെിക്കുകയുണ്ടായി. 2017 ജൂബല 22 
ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു ട്രഗ്റ്റ് യാർമൌത്ത് സീബസഡിട്ലക്കുള്ള ഈ ഏകദിന ഫാമിലി 
രേിെ്. സീറ്റുകൾ പൂർണമായുും തത്സമയും തരന്ന നിറെ ഈ രേിെ് ഒരു സമ്പൂർണ 
വിജയമായി മാറുകയുും പരങ്കേുത്തവരരലലാും നന്നായിത്തരന്ന യാരത ആസവദിക്കുകയുും 
അേുത്ത വർഷട്ത്തക്ക് ദീർഘമായ യൂട്റാപയൻ രേിെുകരളക്കുറിച്ച് നിർട്േശങ്ങൾ 
നൽകുകയുും രചയ്ക്തു. 
 
സ്ബപോർട്സ് ബകോംപറ്റീഷൻ 

 
എലലാ വർഷവുും മലയാളി സമൂഹത്തിനായി ഞങ്ങൾ സുംഘേിെിക്കുന്ന വിവിധ 
സ്ട്പാർട്സ് ട്കാുംപറ്റീഷനുകളുരേ എണ്ണത്തിൽ സമയ പരിമിതി മൂലവുും പുതുതായി 
രൂപും നൽകിയ ലണ്ടർ സ്ട്പാർട്സ് ലീഗ് (LSL) നൽകുന്ന മികച്ച സർവീസുകൾ 
ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുും ട്വണ്ടി ഈ വർഷും MAUK കുറവു 
വരുത്തുകയുണ്ടായി. യുരക മലയാളി സമൂഹത്തിനായി രകിക്കറ്റ്, ഫുട്ട്ൈാൾ, 

ട്വാളിട്ൈാൾ, പൂൾ എന്നിവ അേക്കമുള്ള വിവിധ സ്ട്പാർട്സ് ട്കാുംപറ്റീഷനുകൾ 
സുംഘേിെിക്കുന്നതിൽ സ്രപഷയബലസ് രചയ്ുന്നവരാണ് ഈസ്റ്റ് ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായി 
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രപവർത്തിക്കുന്ന LSL. നമ്മുരേ അുംഗ്ങ്ങൾക്ക് മികച്ച സ്ട്പാർട്സ്, രലഷർ സർവീസ് 
നൽകുന്നതിന് LSL-മായി ബകട്കാർത്തു രപവർത്തിക്കാൻ കഴിയുട്മാ എന്നതിരെ 
സാധയതകൾ ഞങ്ങൾ ആരാെു വരികയാണ്. 
 

https://www.facebook.com/groups/1894098487532223/ ഈ ലിങ്കിൽ നിന്ന് LSL-
രനക്കുറിച്ചുള്ള കൂേുതൽ വിശദാുംശങ്ങൾ കാണാും 

 

യുലക മെയോളി രകിക്കറ്റ് (UKMCL) 

  

MAUK, ട്കരള കാത്തലിക് അട്സാസിട്യഷൻ, ട്കരള കൾചറൽ ആെ് രവൽരഫയർ 
അട്സാസിട്യഷൻ എന്നിവർ ട്ചർന്ന് 2004-ലാണ് മലയാളി രകിക്കറ്റർമാരുരേ 
വർധിക്കുന്ന ആവശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുും സ്രപഷയബലസ്ഡ് സർവീസുകൾ 
അവർക്ക് നൽകാനുമായി UKMCL രൂപീകരിച്ചത്. മുൻ വർഷങ്ങളിട്ലതു ട്പാരല, ലീഗ് 
വിജയികളായ ട്ലാൈൽ രകിക്കറ്റ് ക്ലൈിന് ഓണാട്ഘാഷ ട്വളയിൽ UKMCL 

അവാർഡുകൾ നൽകുകയുണ്ടായി. ട്രകായിട്ഡാൺ ആസ്ഥാനമായുള്ള രഗ്ിഫിൻസ് രകിക്കറ്റ് 
ക്ലബ് ആയിരുന്നു റട്ണ്ണഴ്സ് അെ്. 
 

http://ukmcl.com എന്ന ലിങ്കിൽ UKMCL-രനക്കുറിച്ചുള്ള കൂേുതൽ വിശദാുംശങ്ങൾ 
ലഭയമാണ്. 
 
കോർഡ് ബകോംപറ്റീഷൻ 

 

MAUK ആനവൽ 28 കാർഡ് ട്കാുംപറ്റീഷൻ 2017 ഓഗ്സ്റ്റ് 18-ന് ട്കരളാ ഹൌസിൽ നേന്നു. 
രജയ്ക്ൻലാൽ ട്സാമൻ, പുഷ്കാസ് വാസു, നാരായണൻ നായർ എന്നിവരായിരുന്നു ഈ 
വർഷരത്ത വിജയികൾ. ആർ സാുംൈശിവൻ, ജി സുട്രഷ് കുമാർ, ദിട്നശനൻ ട്ശാഭനൻ 
എന്നിവർ അേക്കമുള്ളവർ റട്ണ്ണഴ്സ് അെുും. ഇരു േീമുകൾക്കുും അഭിമാനാർഹർമായ 
MAUK ഓണാട്ഘാഷട്വളയിൽ ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു.  

 
കബെോസാഹവ് 2017- ഒബര ഭോഷയിൽ നോലമെലോവരും പുഞ്ചിരിക്കുബപരാോൾ 

 
950 മുതിർന്നവരുും ഏകട്ദശും 450 കുട്ടികളുും ട്കരട്ളാത്സവ് 2017-രെ മികവുറ്റ 
ആട്ഘാഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷയുംവഹിക്കാരനത്തി. സവയും ട്രപാെർട്ടി സർവീസീസ് ആണ് 
യുരകയിരല ഈ മലയാളി അട്സാസിട്യഷരെ ദിവസും മുഴുവൻ നീണ്ട ഈ ഔട്ട് ട്ഡാർ 
ഈവെ് സ്ട്പാൺസർ രചയ്ക്തത്. 2017 ജൂബല 2 ഞായറാഴ്ച ഈസ്റ്റ് ഹാമിരല 
ഫ്ളാൻട്ഡഴ്സ് ഫീൽഡിൽ, ''ബവവിധയതയുരേ ആട്ഘാഷും' എന്ന ഈ വർഷരത്ത തീമിനു 
പിന്നിരല കാഴ്ചൊട് MAUK  മട്നാഹരമായാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്. 'ട്കരട്ളാത്സവ്' 

എന്നു ട്പരിട്ട ഈ ചേങ്ങ് അക്ഷരാർത്ഥ്ത്തിൽ ട്കരളത്തിരെ തനതായ അനുഭവങ്ങൾ 
പകർന്നു നൽകി. ഈ ചേങ്ങിരെ യഥാർത്ഥ് ലക്ഷയും ഇതിട്നക്കാൾ എരതട്യാ മേങ്ങ് 
വലുതാരണന്ന ഊന്നൽ MAUK നൽകുകയുണ്ടായി. മലയാളികൾക്കുും അെുറമുള്ള 
സമൂഹങ്ങരള ഒന്നിെിക്കുകയുും അവർക്കിേയിരല സൌഹാർേും ട്രപാത്സാഹിെിക്കുകയുും 
രചയ്ുകയാണ് ആതയന്തികമായി ട്കരട്ളാത്സവിരെ ലക്ഷയും. അതിലൂരേ ഇതിൽ 
പരങ്കേുക്കുന്ന ഓട്രാരുത്തർക്കുും തനതായ അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതിട്നാരോെും 
ബവവിധയതകൾ നിറെ ഈ ആട്ഘാഷത്തിരെ ഭാഗ്മായി എന്ന ട്താന്നൽ 
ഉണ്ടാക്കുകയുും ട്വണും. വിവിധ സ്റ്റാളുകൾക്കുും രപസ്തുത ദിവസരത്ത 
ആക്റ്റിവിറ്റികൾക്കുമായി ഫ്ളാൻട്ഡഴ്സ് ഫീൽഡ്സ് ഏഴ് വയതയസ്ത ട്സാണുകളായി 
തിരിച്ചു. ൈയൂട്ടി രേീറ്റ് സ്, കിഡ്സ് ട്കാർണർ, സ്രേീറ്റ് ഫുഡ് സ്റ്റാളുകൾ, ട്ലാക്കൽ ൈിസിനസ് 
സ്റ്റാളുകൾ, രറഡി, രസറ്റ്, ട്ഗ്ാ-രോക്ക് ആെ് ഫീൽഡ് ഈവന്റുകൾ, ട്പ്ല ബലക്ക് എ 

https://www.facebook.com/groups/1894098487532223/
http://ukmcl.com/
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ചാമ്പയൻ- ഫുട്ട്ൈാൾ, രകിക്കറ്റ് മത്സരും, സ്ട്റ്റജ് എന്നിവ അേക്കും ഉള്ളവയായിരുന്നു ഈ 
ട്സാണുകൾ.  

 

ഫുട്രൈാൾ മത്സര ട്വളയിൽ എതിർ േീമുമായുള്ള വാട്ക്കറ്റരത്ത തുേർന്ന് ഒരു േീട്നജ് 
ട്പ്ലയർക്ക് പരിട്ക്കൽക്കുകയുും ആശുപരതി ചികിത്സ ആവശയമായി വരികയുും രചയ്ക്ത 
ഒരു അനിഷ്ട സുംഭവും ഉണ്ടായി. അതിനാൽ തരന്ന MAUK അതിരെ നയങ്ങൾ 
പുനെരിട്ശാധിക്കാനുും കാലികമാക്കാനുും ൈാധയതരെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിട്ക്കറ്റ 
േീട്നജറിരെ രക്ഷിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സഹകരണത്തിനുും ഭാവിയിൽ 
നേക്കാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്കായി MAUK-യ്ക്ക്ക് തങ്ങളുരേ ആട്രാഗ്യ, സുരക്ഷാ 
നയങ്ങൾ കാലികമാക്കാൻ നൽകിയ അവർ സഹായത്തിനുും ഞങ്ങൾ നരി 
ട്രഖ്രെേുത്തുന്നു.. 
 

സവയും ട്രപാെർട്ടി സർവീസീസ് ആയിരുന്നു ഈ ട്മളയുരേ രപധാന സ്ട്പാൺസർ. 
ട്കരട്ളാത്സവ് 2017-രെ മികവുറ്റ ട്ലാട്ഗ്ായുരേ ആശയും മലയാളി കലാകാരനായ രശീ 
ട്ജാസ് ആെണിയുരേ സുംഭാവനയാണ്.  

 

രപസ്തുത ദിവസും പൂർണമായുും ആസൂരതണും രചയ്ുന്നതിലുും സ്ട്റ്റജുകൾ 
ഒരുക്കുന്നതിലുും MAUK-യ്ക്ക്ക് പതിവു ട്പാരല മികച്ച വളണ്ടിയർ പിന്തുണയാണ് 
ലഭിച്ചത്. അതാണ് MAUK-യുരേ തുേർച്ചയായ വിജയത്തിന് രപധാന ഘേകമായരതന്നതുും 
സുംശയമിലലാത്ത കാരയും തരന്നയാണ്. ട്കാർ രഗ്ൂെിരെ ആട്വശവുും രപതിൈദ്ധതയുും േീും 
വർക്കുും രസൻട്സഷണൽ ആയ റിസൾട്ടുകൾക്ക് രാസതവരകമായി മാറി. ഇന്നു വരര 
MAUK സുംഘേിെിച്ചതിൽ വട്ച്ചറ്റവുും ഗ്ുംഭീരമായ ഔട്ട് ട്ഡാർ ഗ്ാതറിങ് ആയി മാറി 
ട്കരട്ളാത്സവ് 2017. അതിനാൽ തരന്ന ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന MAUK  ഔട്ട് ട്ഡാർ ഈവെ് 
ഇതിരനക്കാളുും ഒരുപേി കൂേി ഉന്നതമായിരിക്കണരമന്ന് തീരുമാനിക്കുകയുും രചയ്ക്തു. 
വിലരെട്ട സുംഭാവനകൾ നൽകിയ എലലാവർക്കുും ഞങ്ങൾ ഈ അവസരും നരി 
പറയാൻ വിനിട്യാഗ്ിക്കുകയാണ്. 
 

http://mauk.org/sports/keralolsav-2017-report എന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നുും ട്കരട്ളാത്സവ് 2017-
രെ പൂർണ റിട്ൊർട്ട് വായിക്കാും. 
 

 
ഓണസദയ 
 

2017 രസപ്തുംൈർ 09-ന് രേിനിറ്റി രസെറിലായിരുന്നു ഈ വർഷരത്ത ഓണസദയ. 
തൂശനിലയിൽ 18 തരും സവാദിഷ്ടമായ ട്കരളീയ വിഭവങ്ങൾ രകാണ്ട് 300-ൽപരും 
ട്പർക്ക് സദയ വിളമ്പി. മുൻ വർഷങ്ങളിട്ലതു ട്പാരല, സദയയുരേ േിക്കറ്റുകൾ 
മുൻകൂട്ടിത്തരന്ന വിറ്റഴിെു. ഉച്ചയ്ക്ക്ക് 12.30 ആരുംഭിച്ച സദയ നാലു പന്തികളിലായാണ് 
(ഒരു മണിക്കൂർ ഇേവിട്ട്) വിളമ്പിയത്.  

 

രണ്ട് രപധാനരെട്ട കാരണങ്ങൾ രകാണ്ട് തനതാണ് MAUK -യുരേ ഓണസദയ. ഒന്നാമതായി, 

ഞങ്ങൾ തരന്നയാണ് സദയ പാചകും രചയ്ുന്നത്. രണ്ടാമതായി, ഈ സദയയിൽ നിന്നുള്ള 
ലാഭും രകാണ്ട് തുലയ എണ്ണും സദയകൾ ട്കരളത്തിലുേനീളമുള്ള ചാരിറ്റികളിരല 
കുട്ടികൾക്കുും രപായട്മറിയവർക്കുും വിളമ്പുും. ഈ വർഷും ഞങ്ങൾ ആറ്റിങ്ങലിരല 
കരുണാലയത്തിലുും ചാത്തന്നൂരിരല ആനരതീർത്ഥ്ത്തിലുും ചാത്തന്നൂരിരല തരന്ന 
സ്ട്നഹനിലയത്തിലുും സദയകൾ നൽകി.  

 

സദയ വിളട്മ്പണ്ട നാളിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പു തരന്ന സദയക്കുള്ള തയാരറേുെുകൾ 
ആരുംഭിച്ചിരുന്നു. 60+ സിസ്ട്റ്റഴ്സ് ക്ലബ് അുംഗ്ങ്ങൾ അച്ചാറുകളുും ഇഞ്ചിക്കറിയുും 
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രുചികരമായി പാകരെോൻ പരുവത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആരുംഭിച്ചു. വയാഴാഴ്ച 
ബവകുട്ന്നരവുും രവള്ളിയാഴ്ച രാവിരലയുമായാണ് ഈ സദയക്കുള്ള ട്ഷാെിങ് 
നേത്തിയത്. രപരട്ടന്ന് ലഭയമലലാത്ത വസ്തുക്കൾ ആഴ്ചകൾക്കു മുമ്പു തരന്ന ഓർഡർ 
രചയ്ുകയുും ട്കരളത്തിൽ നിന്ന് എത്തിക്കുകയുും രചയ്ക്തു. MAUK വളണ്ടിയർമാരുരേ 
ട്സന സദയക്കു ട്വണ്ടിയുള്ള ചില വിഭവങ്ങൾ തയാറാക്കുകയുും പാചകും രചയ്ുകയുും 
രചയ്ുന്നതു കണ്ടട്ൊൾ സദയയുരേ തട്ലദിവസും, ട്കരള ഹൌസ് ഒരു മലയാളി വിവാഹ 
വീരേന്ന ട്പാരല ട്താന്നിച്ചു. മറ്റു ചില വിഭവങ്ങൾ വളണ്ടിയർമാർ വീേുകളിൽ തരന്ന 
തയാറാക്കി. സദയയുരേ ദിവസും രാവിരല 6 മണിക്ക് ഒരു രരപാഫഷണൽ രഷഫിരെ 
ട്മൽട്നാട്ടത്തിൽ രപധാന വിഭവങ്ങളായ ട്ചാറുും സാമ്പാറുും അവിയലുും രേിനിറ്റി 
രസെറിരെ അേുക്കളയിൽ പാചകും രചയ്ാൻ തുേങ്ങി. യുരകയിരല മറ്റ് 
ഓണസദയകളിൽ നിന്നുും MAUK-രെ സദയരയ ട്വറിട്ടു നിർത്തുന്ന ഘേകും 
പരമ്പരാഗ്തമായ രീതിയിൽ തയാറാക്കിയ സവാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾ തരന്നയാണതിൽ 
സുംശയട്മതുമിലല. അതിനായാണ് ഞങ്ങൾ എന്നുും രശമിക്കുന്നതുും. 
 
അന്തോരോരര വനിെോ ദിനം 
 

വയതയസ്തമായ ഒന്നായിരുന്നു ഈ വർഷരത്ത MAUK അന്താരാരഷ്ട വനിതാ ദിന (IWD) 
ആട്ഘാഷങ്ങൾ. 2017 മാർച്ച് 25 ശനിയാഴ്ച, നൂറിലധികും സ്രതീകൾ ദിവസും മുഴുവനുും 
ട്കരള ഹൌസിൽ സുംഘേിെിച്ച ചേങ്ങിൽ പരങ്കേുക്കുകയുണ്ടായി. #ൈീ ട്ൈാൾഡ് ട്ഫാർ 
രചയ്ക്ഞ്ച് എന്നതായിരുന്നു ഈ വർഷരത്ത IWD തീും. മുൻവർഷങ്ങളിരല MAUK IWD 
ചേങ്ങുകൾ ബകവരിച്ച വിജയും രകാണ്ടു മാരതമലല പുതുമുഖ്ങ്ങരള, രപട്തയകിച്ച് 
യുവതലമുറട്യയുും വിശാലമായ സമൂഹരത്തയുും ആകർഷിക്കുക എന്ന 
ലക്ഷയട്ത്താരേയാണ് പുതുമയുള്ള ഇത്തരും സമീപനങ്ങൾ ബകരക്കാള്ളുന്നത്. 
അതയന്തികമായി, ഇതിൽ പരങ്കേുത്ത സ്രതീകൾരക്കലലാവർക്കുും ഒരു പുതിയ ട്ഹാൈി 
ആരുംഭിക്കാനുും ഒരു ചാലഞ്ച് ബരേ രചയ്ാനുും ജീവിത ബശലിയിൽ ആട്രാഗ്യകരമായ 
മാറ്റങ്ങൾ സവീകരിക്കാനുും പുതിയത് എരന്തങ്കിലുും പഠിക്കാനുും സവയും പരിചരണും 
നൽകാനുും സ്രേീറ്റുകളിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാനുും തങ്ങളുരേ മനസ്സുും ശരീരവുും 
ആത്മാവുും രശദ്ധിക്കാനുും ട്രപരകവുും ശക്തിയുും ആകുകയായിരുന്നു ഇതിരെ ലക്ഷയും.  

  

ട്യാഗ്, ഭരതനാേയും, ട്മാഹിനിയാട്ടും, ട്ൈാളിവുഡ് ഡാൻസ്, എക്സർബസസ് േു മയൂസിക്, 

രസൽഫ്-ഡിഫൻസ് ട്ഫാർ വിമൻ, ബമൻഡ്ഫുൾനസ്, രഹൽത്ത് രചക്ക് എന്നിവ 
അേക്കമുള്ള ആകർഷണീയമായ നിരവധി ശിൽപശാലകൾ രാവിരല 10 മണി മുതൽ 
ഉണ്ടായിരുന്നു. പിട്റ്റ ദിവസും മാതൃദിനും ആയതിനാൽ അമ്മമാരര ആദരിക്കാൻ 
ആവശയമായ വിഭവങ്ങൾക്കുള്ള അവസരങ്ങളുും ഇട്താരോെും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 
നമുക്കിേയിൽ കലാവാസനയുള്ള വനിതകളുരേ രകിയാത്മകമായ രചനകൾ രകാണ്ട് 
തയാറാക്കിയ ആർട്ട് ഗ്യാലറി ഏവർക്കുും രപട്ചാദനട്മകുന്നതായിരുന്നു. 
ഉച്ചഭക്ഷണമായി ഇേിയെും തനി ട്കരളീയ രീതിയിൽ പാചകും രചയ്ക്ത രുചികരമായ 
ചിക്കൻ സ്റ്റൂവുും രവജിറ്റൈിൾ സ്റ്റൂവുും സഹിതും വിളമ്പി.  

 

ഭരദദീപും രകാളുത്തി മുഖ്യാതിഥിയായ കൌൺസിലർ ട്റാക്ഷണ ഫിയാസ് ഉൽഘാേനും 
രചയ്ക്ത ഒരു രസൻട്സഷണൽ സ്ട്റ്റജ് ട്ഷാ ആയിരുന്നു രവകുട്ന്നരരത്ത ചേങ്ങ്. 7 
മുതൽ 70+ വയസ്സു വരരയുള്ളവർ അവതരിെിച്ച പാട്ട്, നൃത്തും, സ്ക്റ്റുകൾ, കവിത, 

കഥാരപസുംഗ്ും തുേങ്ങിയവയായിരുന്നു മറ്റ് കലാപരിപാേികൾ. 
 

http://mauk.org/iwd/mauk-international-womens-day എന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നുും IWD2017-രെ 
പൂർണ റിട്ൊർട്ട് വായിക്കാും. 
 

http://mauk.org/iwd/mauk-international-womens-day
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- എൽബഡഴ്സ് സർവീസുകൾ - 
 
60+ സിസ്ബറ്റഴ്സ് ക്ലബ് 

 

ഒരു സമർെിത MAUK വളണ്ടിയർ ആയിരുന്ന അന്തരിച്ച രശീമതി ഗ്ിരിജാ നായർ 2006-ൽ 
ആരുംഭിച്ചതാണ് സിസ്ട്റ്റഴ്സ് ക്ലബ്. 60 കഴിെ സ്രതീകൾക്ക് സൌഹൃദവുും 
സഹായവുും ഒരുക്കി നൽകുകയായിരുന്നു ഇതിരെ ലക്ഷയും. നിലവിൽ രാധാ രാജൻ, 

രാധാ അട്ശാകൻ, രപസന്നാ വിജയകരൺ എന്നിവർ അേക്കമുള്ള നിരവധി ട്പരുരേ 
ഊർജസവലമായ സഹായട്ത്താരേ MAUK സീനിയർ ഡയറക്േർ രാട്ജശവരി സദാശിവൻ 
ഈ ക്ലൈിരെ രപവർത്തനും സുഗ്മമായി മുട്ന്നാട്ടു രകാണ്ടുട്പാകുകയാണ്.  

 

25-ലധികും സജീവമായ സ്ഥിരാുംഗ്ങ്ങളാണ് ഈ ക്ലൈിൽ ഉള്ളത്. അവർ എലലാ 
രചാവ്വാഴ്ചയുും ഉച്ചയ്ക്ക്ക് 1 മണി മുതൽ ബവകുട്ന്നരും 4 മണി വരര ട്കരള ഹൌസിൽ 
ഒത്തു ട്ചരുകയുും പാട്ട്, കവിത, നൃത്തും, ലഘുവായ വയായാമ രസഷനുകൾ, ഫുഡ് ട്േസ്റ്റിങ്, 

കൾചറൽ ട്ഷാകൾക്കുള്ള പരിശീലനും, ട്ഡ-രേിെുകൾ എന്നിവ അേക്കമൂള്ള വിവിധ 
ആക്േിവിറ്റികളിൽ പങ്കാളികളാകുകയുും രചയ്ുും. ഈ ക്ലൈിരല അുംഗ്ങ്ങൾ ശക്തമായ 
ഒരു ൈന്ധും രകട്ടിെേുക്കുകയുും പരസ്പരും ഒരു സട്ൊർട്ട് രനറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയുും 
രചയ്ക്തിട്ടുണ്ട്. മലയാളും സുംസാരിക്കുന്നവരുും മലയാളും സുംസാരിക്കാത്തവരുും തമ്മിൽ 
ഭാഷയുരേ അതിർവരമ്പുകൾ എലലാും മായ്ക്ചു കളെ് പരസ്പരും ആശയവിനിമയും 
നേത്തുകയുും ഇേപഴകുകയുും ശക്തമായ ൈന്ധും രകട്ടിെേുക്കുകയുും രചയ്ുന്നതാണ് ഈ 
ക്ലൈിരെ ഏറ്റവുും വലിയ സവിട്ശഷത. ഈ അുംഗ്ങ്ങൾ ക്ലൈിരെ എലലാ 
രപവർത്തനങ്ങളിലുും തുേർച്ചയായി പരങ്കേുക്കുന്നതുും അവരുരേ രമച്ചരെട്ട മാനസിക-
ശാരീരിക സൌഖ്യവുരമലലാും 60+ സിസ്ട്റ്റഴ്സ് ക്ലൈുമായി ഇേപഴകുന്നതിരെ 
രതളിവുകളായി നമുക്ക് എേുത്തുകാട്ടാവുന്നതാണ്.  

 

ഈ വർഷും, ഈ സിസ്ട്റ്റഴ്സ് ക്ലബ് അുംഗ്ങ്ങൾക്കായി നാല് വൺ-ട്ഡ ഔട്ടിങ്ങുകൾ 
ഒരുക്കുകയുണ്ടായി. ഈ നാല് രേിെുകളുും ഓവർ-സബ്സ്ബരകബ്ഡ് ആയിരുന്നു. 
തങ്ങളുരേ സുഹൃത്തുക്കട്ളാരോെും യാരത ട്പാകാനുള്ള രപായട്മറിയവരുരേ വർധിച്ച 
താൽപരയമാണ് ഇത് എേുത്തു കാട്ടുന്നത്. ഈ രേിെുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ട്ഫാർഡ് 
കമയൂണിറ്റി രോൻസ്ട്പാർട്ട് സ്കീമിനുും ആൽഡ്ട്ഗ്റ്റിരല ഹലാൽ രറസ്ട്റ്റാറന്റിനുും 
MAUK ഈ അവസരത്തിൽ നരിയുും കൃതജ്ഞതയുും ട്രഖ്രെേുത്തുകയാണ്.  

 

http://mauk.org/club/60-sisters-club/service-becomes-worship ഈ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഈ 
രേിെിരനക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ വിവരങ്ങൾ വായിക്കാും 

 
എൽബഡഴ്സ് ക്ലബ് 

 

എൽട്ഡഴ്സ് ക്ലബ് എലലാ വയാഴാഴ്ചയുും ട്കരള ഹൌസിൽ ഒത്തു ട്ചരുും. കാർഡ്, 

ട്ൈാർഡ് രഗ്യിമുകൾ, എക്സർബസസ് ക്ലാസുകൾ, നിറ്റിങ്, ആർട്സ് ആെ് രകാഫ്റ്റ് സ് 
എന്നിവ അേക്കമുള്ള ബവവിധയമാർന്ന ആക്റ്റിവിറ്റികളിൽ ഈ അുംഗ്ങ്ങൾ 
പരങ്കേുക്കുകയുും അവരയലലാും ആസവദിക്കുകയുും രചയ്ുും. 2017 രസപ്തുംൈർ 07-ന് ഈ 
ക്ലൈിരെ വക ഓണസദയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അുംഗ്ങ്ങൾക്കായി രപട്തയക ഓണസദയയാണ് 
ഇവിരേ വിളമ്പിയത്. ഈ ക്ലൈിരെ രകിസ്തുമസ് കൂേിട്ച്ചരൽ 2017 ഡിസുംൈർ 05-ന് 
നേന്നു. 
 

മലയാളികളുരേ ആദയ തലമുറയിൽ രപട്ട ഒരു വലിയ എണ്ണും ആൾക്കാർ ട്ജാലി 
രചയ്ക്ത തട്േശീയ കമ്പനികളിൽ നിന്നുണ്ടായ പിരിച്ചുവിേലിരന തുേർന്നാണ് 1998-ൽ 
MAUK എൽട്ഡഴ്സ് ക്ലൈിന് തുേക്കും കുറിക്കുന്നത്. മാനർ പാർക്കിരല രേിനിറ്റി രസെറിൽ 

http://mauk.org/club/60-sisters-club/service-becomes-worship
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ആയിരുന്നു തുേക്കത്തിൽ ഈ സർവീസ്. നയൂഹാും കൌൺസിലിൽ നിന്നുള്ള രചറിയ 
ധനസഹായട്ത്താരേയായിരുന്നു അവിരേ അത് രപവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഈ കൌൺസിലിൽ 
നിന്നുള്ള സഹായും മരവിച്ചട്താരേ ക്ലൈിരെ രപവർത്തനും ട്കരള ഹൌസിട്ലക്ക് 
മാറ്റുകയായിരുന്നു. മലയാളി സമൂഹത്തിരല രപായട്മറിയ വയക്തികൾക്ക് കാണാനുും 
പരസ്പരും ഇേപഴകാനുും ട്വദി ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷയമാണ് എന്നുും ഈ ക്ലബ് 
നിലനിർത്തിട്ൊന്നിട്ടുള്ളത്.  

 
െെമുറ 

 

ഒരു നീണ്ട ഇേട്വളയ്ക്ക്കു ട്ശഷും, 08/12/17-നു നേന്ന രകിസ്തുമസ് സുംഗ്മത്തിൽ 
തലമുറയിരല അുംഗ്ങ്ങൾ വീണ്ടുും ഒന്നിക്കുകയുണ്ടായി. MAUK വളണ്ടിയർ സുട്രഷ് 
സുകുമാരൻ ഏട്കാപിെിക്കുന്ന തലമുറ എലലാ ഒന്നിേവിട്ട രവള്ളിയാഴ്ചകളിലുും 
ഉച്ചയ്ക്ക്ക് 1 മണി മുതൽ ബവകുട്ന്നരും 6 മണി വരര ട്കരള ഹൌസിൽ കൂേിട്ച്ചരുും. 
ഇൻട്ഫാമൽ ഗ്ാതറിങ്ങുകളിലൂരേയുും ട്സാഷയൽ ആക്റ്റിവിറ്റികളിലൂരേയുും യുരകയിരല 
ഒന്നുും രണ്ടുും മൂന്നുും തലമുറയിൽ രപട്ട മലയാളികൾക്കിേയിരല വിേവ് 
നികത്തുകയാണ് തലമുറയിലൂരേ ലക്ഷയമിേുന്നത്. 
 

 
150 ക്ലബ് 
 
രപട്മഹും ഉണ്ടാകാൻ സാധയതയുള്ള തട്േശീയരായ അുംഗ്ങ്ങൾക്കുള്ള എക്സർബസസ് 
ട്ൈസ്ഡ് രപിവൻഷൻ ട്രപാരഗ്ും ആണ് 150 ക്ലബ്. എൻ എച്ച് എസ് നയൂഹാും ക്ലിനിക്കൽ 
കമ്മീഷനിങു രഗ്ൂെിരെ (CCG) ഒരു സുംരുംഭമാണ് ഈ 150 ക്ലബ്. MAUK 
ഭാരവാഹികളുരേ പങ്കാളിത്തവുും രപവർത്തനങ്ങളുും ഈ 150 ക്ലൈിൽ 
സജീവമായിത്തരന്ന ഉണ്ട്.  
 
ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണ, രചാവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക്ക് 1.30 മുതൽ 2.30 വരര 150 ക്ലബ് 
എക്സർബസസ് ട്രപാരഗ്ാും ട്കരള ഹൌസിൽ നേക്കുും. 150 ക്ലബ് ആക്േിവിറ്റികളിൽ 
പരങ്കേുക്കാൻ ആരഗ്ഹിക്കുന്ന തട്േശീയ വാസികളായ അുംഗ്ങ്ങൾ ഈ ട്രപാരഗ്ാമിട്ലക്ക് 
തങ്ങരള എൻട്റാൾ രചയ്ാൻ തങ്ങളുരേ GPകട്ളാട് റഫർ രചയ്ാൻ അഭയർത്ഥ്ിക്കണും. 
 
 ീരഫണ്ടിങ് സർവീസുകൾ 

 
വീട്ടിൽ തരന്ന കഴിട്യണ്ടി വരുന്ന രപായട്മറിയ വയക്തികരള മറക്കുന്നിരലലന്ന് 
ഉറൊക്കാൻ എൽട്ഡഴ്സ് സർവീസിരെ ഭാഗ്മായി നേത്തുന്ന ഒരു മികച്ചതുും 
കുംപാഷട്ണറ്റുും ആയ സർവീസ് ആണ് MAUK ൈീരരഫണ്ടിങ് സർവീസ്. എൽട്ഡഴ്സ് 
സർവീസിൽ പരങ്കേുക്കുന്നവർ വീട്ടിൽ തരന്ന കഴിട്യണ്ടി വരുന്ന വയക്തികളുരേ 
അേുട്ത്തക്ക് രചന്ന് അവരുമായി സുംസാരിക്കുകയുും സൌഹൃദും പങ്കുവയ്ക്ക്കുകയുും 
രചയ്ുും. അതു ട്പാരല തരന്ന ട്ഷാെിങ്ങിൽ സഹായിക്കുക, അട്ൊയ്ക്രമന്റുകൾ 
അറ്റൻഡ് രചയ്ുക, എന്തിന് പാർക്കിട്ലക്കുള്ള രചറിയ രേിെുകളിൽ അവരര 
അനുഗ്മിക്കുക എന്നിങ്ങരനയുള്ള സർവീസുകളുും ഓഫർ രചയ്ുന്നുണ്ട്. 
 

ഈ സർവീസിലൂരേ ആരുരേരയങ്കിലുും ശാരീരികവുും മാനസികവുമായ ട്ക്ഷമും 
രമച്ചരെേുത്താൻ കഴിയുരമന്ന് വിശവസിക്കുന്ന ആരരങ്കിലുും നിങ്ങളുരേ 

അറിവിലുരണ്ടങ്കിൽ അവരുരേ വിശദാുംശങ്ങൾ info@mauk.org എന്ന വിലാസത്തിൽ 
ഞങ്ങൾക്ക് ഇരമയിൽ രചയ്ുകട്യാ 07960 202 334 എന്ന നമ്പരിൽ ഞങ്ങരള 

വിളിച്ചറിയിക്കുകട്യാ രചയ്ുക. ഞങ്ങൾ സട്ന്താഷട്ത്താരേ അവരര ട്പായി കാണുും. - 
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- എജയൂബക്കഷണൽ സർവീസുകൾ - 
 

MAUK സ്കൂൾ ഓഫ്റ് മയൂസിക് ആന്റ് ഡോൻസ് 

 
ഈ സ്കൂൾ നിലവിൽ ട്കരള ഹൌസിലാണ് മയൂസിക് ആെ് ഡാൻസ് ക്ലാസുകൾ 
നേത്തുന്നത്. ബകയിരലാതുങ്ങുന്ന നിരക്കുകളിലാണ് ഈ സർവീസ് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നത്. 
രപാതുവിൽ ഞങ്ങളുരേ ഫീസ് ഈ രപട്ദശത്ത് മറ്റുള്ളവർ നൽകുന്ന സമാന 
സർവീസുകരള അട്പക്ഷിച്ച് 25% കുറവാണ്. രപായട്മാ പാേവട്മാ കണക്കിരലേുക്കാരത 
ഈ സമൂഹത്തിരല നിരവധി ട്പർക്ക് നൃത്തത്തിരെയുും സുംഗ്ീതത്തിരെയുും ട്ലാകും 
തുറന്നു രകാേുത്തു രകാണ്ട് പണത്തിന് മൂലയും നൽകുന്ന മികച്ച ക്ലാസുകൾ 
നൽകുകയാണ് ഞങ്ങളുരേ ലക്ഷയും. ഒരു ട്ഹാൈി എട്ന്നാണട്മാ തങ്ങളുരേ പാേവങ്ങൾ 
രവളിരെേുത്താനുള്ള ഒരു മാധയമും എട്ന്നാണട്മാ നൃത്തവുും സുംഗ്ീതവുും പഠിക്കാനാണ് 
ഞങ്ങൾ ഇവരര ട്രപാത്സാഹിെിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുരേ സ്കൂളിരല വിദയാർത്ഥ്ികൾ 
രേിനിറ്റി ട്കാരളജ് ഓഫ് മയൂസിക്, ഓറിയെൽ ബഫൻ ആർട്സ് അക്കാദമി ഓഫ് ലണ്ടൻ 
(OFAAL), ഓറിയെൽ എക്സാമിട്നഷൻ ട്ൈാർഡ് ലണ്ടൻ (OEBL) എന്നിങ്ങരനയുള്ള 
എക്സ്ട്റ്റണൽ എക്സാും ട്ൈാഡികളുരേ മയൂസിക്കൽ ആെ് ഡാൻസ് 
എക്സാമിട്നഷനുകളിൽ പരങ്കേുക്കുന്നുമുണ്ട്. അത് UCAS ട്പായിന്റുകൾ ട്നേുന്നതിന് 
അവർക്ക് വഴിരയാരുക്കി നൽകുും. 
 

2017-ൽ, MAUK മയൂസിക്ക് ആെ് ഡാൻസ് സ്കൂളിരെ മാട്നരമന്റുമായി ൈന്ധരെട്ട 
നയങ്ങൾ പുനെരിട്ശാധിക്കാനുും കാലികമാക്കാനുും നേെിലാക്കാനുും ഞങ്ങൾ 
ട്രപരിതരായി. ട്ലാക്കൽ അട്താറിറ്റിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു അജ്ഞാത പരാതിരയ തുേർന്ന് 
RADO-യുരേ ഉപട്ദശങ്ങൾക്കുും മാർഗ്നിർട്േശങ്ങൾക്കുും അനുസൃതമായി രപസ്തുത 
ആട്രാപണങ്ങളിട്േൽ ഞങ്ങൾ വിശദമായ അട്നവഷണും നേത്തുകയുണ്ടാരയങ്കിലുും ഈ 
ആട്രാപണങ്ങൾ അേിസ്ഥാനരഹിതവുും കഴമ്പിലലാത്തതുമായിരുന്നു എന്നാണ് 
കരണ്ടത്താൻ കഴിെത്. എന്നിരുന്നാലുും ഉർവശി ശാപും ഉപകാരരമന്ന ട്പാരല, MAUK 

സ്കൂൾ എരപകാരും ഏറ്റവുും മികച്ച രീതിയിൽ മാട്നജ് രചയ്ാും എന്ന ഒരു പഠനും 
നേത്താൻ ഇത് ട്ൈാർഡിരന രപാപ്തരാക്കി. ഈ പഠനും വിദയാർത്ഥ്ികളിൽ നിന്നുും 
രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നുും അഭിരപായങ്ങൾ സമാഹരിക്കാനുും പഴഞ്ചൻ നയങ്ങൾ 
കാലികമാക്കാനുും പുതിയവ അവതരിെിക്കാനുും ഈ സ്കൂൾ മാട്നജ് രചയ്ുന്നതിനായി 
പുതിയ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ നേെിലാക്കാനുും ഞങ്ങരള സഹായിച്ചു. ഡയറക്േർമാരരയുും 
അധയാപകരരയുും വിദയാർത്ഥ്ികരളയുും രക്ഷിതാക്കരളയുും വളണ്ടിയർമാരരയുും MAUK-

യുരേ നയങ്ങരളക്കുറിച്ച് ട്ൈാധവൽക്കരിക്കുകയുും അവ നേെിലാക്കുകയുും രചയ്ണും 
എന്നതായിരുന്നു പഠനത്തിരെ സുരപധാന നിർട്േശങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ നേെിലാക്കാൻ 
രപയത്നിച്ചു രകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സുരപധാന ദൌതയമാണ് ഇത്. ഈ സ്കൂളിരെ 
സർവീസുകൾ ഇനിയുും വിശാലമായി ലഭയമാക്കണരമന്നുും അതുട്പാരല തരന്ന സ്കൂളിന് 
തനതായ ഒരു വയക്തിതവും സൃഷ്ടിക്കുണരമന്നുും രക്ഷിതാക്കളുും അധയാപകരുും 
ഡയറക്േർമാരുും ഈ രുംഗ്ത്തു നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരുും അേങ്ങിയ ഒരു ഭരണ സമിതിക്ക് 
സ്കൂളിരെ ബദനുംദിന രപവർത്തനങ്ങൾ ബകമാറണരമന്നുും ഈ പഠനും 
നിർട്േശിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സ്കൂളിരന കൂേുതൽ വിജയകരമാക്കി മാറ്റാനുും 
നിലവാരും ഉയർത്താനുും പരയാപ്തമായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ നേെിലാക്കാൻ ആവശയമായ 
ചുവേുകൾ ബകരക്കാള്ളാൻ അേുത്ത ട്ൈാർഡിട്നാട് നിലവിരല ട്ൈാർഡ് 
അഭയർത്ഥ്ിക്കുകയാണ്. 
 

MAUK വർക്ക് രപർമിറ്റിൽ ആയിരുന്ന MAUK സ്കൂൾ രപിൻസിൊൾ രശീ വിട്നാദ് 
കുമാറിന് യുരകയിൽ രപർമനെ് രറസിഡൻസി സ്റ്റാറ്റസ് ലഭിച്ചുരവന്ന കാരയും 
അുംഗ്ങ്ങരള അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സട്ന്താഷമുണ്ട്. മലയാള സുംഗ്ീത 
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രുംഗ്ത്ത് വിശാലമായ അവസരങ്ങൾക്കായി രപയത്നിക്കാൻ MAUK-യുരേ ഒരു 
ജീവനക്കാരൻ എന്ന പദവി വിട്നാദ് ഇട്ൊൾ രാജി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. രസൽഫ്-
എുംട്പ്ലായിഡ് എന്ന നിലയിലാണ് അട്േഹും നിലവിൽ MAUK -ൽ പഠിെിക്കുന്നത്. സജീവ 
MAUK വളണ്ടിയർ കൂേിയാണ് അട്േഹും. നൽകിയ അചഞ്ചലമായ പിന്തുണയ്ക്ക്കുും MAUK 

ജീവനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ തരെ ചുമതലകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നൽകിയ 
സഹായങ്ങൾക്കുും MAUK അുംഗ്ങ്ങൾക്കുും പഴയതുും പുതിയതുമായ ട്ൈാർഡ് 
അുംഗ്ങ്ങൾക്കുും തരെ നരിയുും സ്ട്നഹവുും അറിയിക്കാൻ വിട്നാദ് 
അഭയർത്ഥ്ിക്കുകയുണ്ടായി.  

 

 
ഭരെനോടയം ക്ലോസുകൾ 

 

രശീമതി സട്ന്താഷ് ജി നായരുരേ ട്മൽട്നാട്ടത്തിൽ എലലാ ശനിയാഴ്ചയുും രാവിരല 9 
മുതൽ ഉച്ച വരരയാണ് ഭരതനാേയും ക്ലാസുകൾ. വിദയാർത്ഥ്ികൾ മികച്ച രപകേനങ്ങൾ 
കാഴ്ചവയ്ക്ക്കുകയുും OFAAL, OEBL എക്സ്മാനിട്നഷൻ ട്ൈാർഡിൽ ട്രഗ്ഡുകൾ 
സവന്തമാക്കുകയുും രചയ്ുന്നുണ്ട്. ഓണും 2017-ലുും മറ്റ് സാമൂഹിക സുംഘേനകൾ 
സുംഘേിെിച്ച നിരവധി പരിപാേികളുും ഈ വിദയാർത്ഥ്ികൾ തങ്ങളുരേ നൃത്തും 
അവതരിെിക്കുകയുണ്ടായി. 
 
ബമോഹിനിയോട്ടം ക്ലോസുകൾ 

 

മികച്ച നർത്തകിയായ രശീമതി കലാമണ്ഡലും രശുതിയുരേ ട്നതൃതവത്തിൽ 2017-ൽ MAUK 

ട്മാഹിനിയാട്ടും ക്ലാസുകൾ ആരുംഭിക്കുകയുണ്ടായി. ട്കരള ഹൌസിൽ ഒന്നിേവിട്ട 
ശനിയാഴ്ചകളിൽ രാവിരല 7 മുതൽ 9 വരരയാണ് ഈ ക്ലാസുകൾ. നിലവിൽ 
അധയാപിക ദീർഘകാല അവധിയായതിനാൽ ക്ലാസുകൾ തൽക്കാലും 
മുേങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 
 

ലെണ്ട, മൃദംഗം ക്ലോസുകൾ 

 

രകാട്ടുവാദയ ക്ലാസുകളിൽ ട്ചരുന്ന വിദയാർത്ഥ്ികളുരേ എണ്ണത്തിൽ ഇട്ൊൾ വലിയ 
വർധനയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, രപട്തയകിച്ച് മലയാളികളലലാത്തവർ. വൺ-േു-വൺ 
േയൂഷനുും, വീക്ട്ഡ ഈവനിങ് ക്ലാസുും വീരക്കൻഡ് ക്ലാസുകളുും സൌകരയരപദമായ 
സമയത്ത് വിദയാർത്ഥ്ികൾക്ക് എത്താനുും സവന്തും ഇഷ്ടാനുസരണും പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുും 
ഉള്ള അവസരമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രശീ. വിട്നാദ്കുമാർ സുകുമാരൻ ആണ് ഈ 
ക്ലാസുകൾക്ക് ട്നതൃതവും നൽകുന്നത്. 
 

കീബ ോർഡ് & ഗിത്തോർ ക്ലോസുകൾ 

 
കീട്ൈാർഡ് ആെ് ഗ്ിത്താർ ക്ലാസുകളിൽ എത്തുന്ന വിദയാർത്ഥ്ികളുരേ എണ്ണത്തിൽ 
വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ചയുും ഞായറാഴ്ചയുും ഉച്ചതിരിൊണ് ഇട്ൊൾ ഈ 
ക്ലാസുകൾ നേക്കുന്നത്. 5 മുതൽ 60 വയസ്സു വരരയുള്ള വിദയാർത്ഥ്ികൾ നമുക്ക് ഉണ്ട്. 
രപശസ്ത സുംഗ്ീതജ്ഞനുും മയൂസിക് കട്മ്പാസറുമായ രശീ. ആൽൈർട്ട് വിജയൻ ആണ് 
MAUK വിദയാർത്ഥ്ികരള സുംഗ്ീത ട്ലാകട്ത്തക്ക് ബകപിേിച്ച് ഉയർത്തുന്നത്. 
 
വോർഷിക ദിനം 
 
വാൻസ്രറ്റഡിരല ട്രൈഡിങ് രരകസെ് കമയൂണിറ്റി രസെറിൽ 2017 ജൂൺ 10 
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ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു മയൂസിക്ക് ആെ് ഡാൻസ് സ്കൂൾ ആനവൽ ട്ഡ നേന്നത്. MAUK 

സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള എലലാ രപായവിഭാഗ്ങ്ങളിലുും പാേവങ്ങളിലുും രപട്ട 100-ലധികും 
വിദയാർത്ഥ്ികൾ സ്ട്റ്റജിൽ തങ്ങളുരേ രപകേനും കാഴ്ചവയ്ക്ക്കുകയുും സദസയർ 
കരട്ഘാഷങ്ങട്ളാരേ അവരര ട്രപാത്സാഹിെിക്കുകയുും രചയ്ക്തു. പരങ്കേുത്ത 
എലലാവർക്കുും രപസ്തുത ദിവസും ഗ്ുരുക്കോർ 'സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് അചീവ്രമെ്' 
നൽകി. തങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ രകാണ്ട് പഠിച്ച കാരയും ഒരു ഇൻട്ഫാമൽ രസറ്റിങ്ങിൽ 
അവതരിെിക്കാനുും സ്ട്റ്റജിൽ രപകേനും നേത്താനുള്ള ആത്മവിശവാസും വർധിെിക്കാനുും 
ഞങ്ങളുരേ വിദയാർത്ഥ്ികൾക്ക് സഹായകമാകുും വിധമാണ് ഈ വാർഷിക ട്ഷാ 
ഞങ്ങൾ സുംഘേിെിച്ചത്. രചലവിരെ ഒരു ഭാഗ്ും വഹിക്കുന്നതിനായി മുതിർന്നവരിൽ 
നിന്ന് 5 പൌണ്ട് എന്ന ഒരു സാധാരണ നിരക്ക് ഈോക്കി. ൈാക്കി സ്കൂൾ ഫണ്ടിൽ 
നിന്ന് രചലവഴിക്കുകയുും രചയ്ക്തു. ഈ വർഷും വളരര കുറെ രചലവിൽ സ്കൂൾ 
സട്ൊർട്ട്ടഴ്സ് വീട്ടിൽ പാചകും രചയ്ക്ത് നൽകിയ അത്താഴും എലലാവർക്കുും വിളമ്പി. 
 
എജയൂബക്കഷണൽ അവോർഡുകൾ 2017 
 

ആരാധയനായ ട്ലാഫ്േൺ ട്മയറുും മുഖ്ാതിഥിയുമായ കൌൺസിലർ ഫിലിെ് എരൈഹാും 
ഓണാട്ഘാഷ ട്വളയിൽ അഭിമാനാർഹമായ MAUK എജയൂട്ക്കഷണൽ അവാർഡുകൾ 
സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി. സൌത്താുംപ്േണിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവുും മികച്ച GCSE 
രപകേനത്തിന് ആലിഷാ ജിൈി അവാർഡ് ട്നേി. കാരറ്റലിൻ ലക്ഷമി ധർമ്മജൻ 
രതാട്ടേുത്ത് രണ്ടാും സ്ഥാനത്തുും. ട്ക്ലഹാളിൽ നിന്നുള്ള രപണവ് പിള്ള ഏറ്റവുും മികച്ച 
A-Level-നുള്ള അവാർഡ് ട്നേിയട്ൊൾ ഇൽട്ഫാർഡിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ജനാ സവയും 
കുമാർ രണ്ടാും സ്ഥാനും കരസ്ഥമാക്കി. രേക്രേക്സ് ഇെർനാഷണൽ ആണ് GCSE, A-Level 
ഒന്നാും സമ്മാന ട്ജതാക്കൾക്കുള്ള കയാഷ് ബരപസ് സ്ട്പാൺസർ രചയ്ക്തത്.  

 

കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു രകാണ്ടാണ് MAUK വിജയികരള 
രതരരെേുക്കുന്നത്. വിദയാർത്ഥ്ികൾ സമർെിച്ച രതളിവുകൾ ഒരു ട്ലാക്കൽ സ്കൂളിരല 
സബ്ജക്റ്റ് ലീഡായ രശീ. നാഗ്െൻ ശിവസവാമിയുരേ ട്നതൃതവത്തിലുള്ള സുംഘും 
സൂക്ഷമമായി വിലയിരുത്തുും. ഈ നേപേിരകമത്തിൽ MAUK ഡയറക്േർമാരര 
തലയിേുകട്യാ സവാധീനിക്കുകട്യാ രചയ്ിലല. വളരര രചറിയ ട്പായിെ് 
വയതയാസങ്ങളിൽ അസാധാരണ എൻരേികളാണ് ഈ വർഷും ലഭിച്ചവയിൽ ഏരറയുും. 
നമ്മുരേ യുവ തലമുറ വിദയാഭയാസത്തിൽ ബകവരിക്കുന്ന ട്നട്ടങ്ങളിൽ MAUK-യ്ക്ക്ക് 
അട്ങ്ങയറ്റും അഭിമാനമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മികച്ച ഫലങ്ങൾ ട്നേിയതിന് 
വിദയാർത്ഥ്ികരളയുും അതുട്പാരല തരന്ന രക്ഷിതാക്കരളയുും ഞങ്ങൾ 
അഭിനരിക്കുകയാണ്. വിജയികളായ ഈ എലലാ യുവ രപതിഭകളുരേയുും 
രരപാബഫലുകൾ 2018-രല നമ്മുരേ ജനനി ലക്കത്തിൽ ഉൾരെേുത്താും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ 
രപതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പിന്തുണയ്ക്ക്കുും സഹായത്തിനുും രശീ ശിവസവാമിക്ക് ട്ൈാർഡ് 
ഈ അവസരത്തിൽ നരി ട്രഖ്രെേുത്തുകയാണ്. 
 
- കമയൂണിറ്റി - 
 
ഇൻസ്പിബരഷണൽ ഇൻഡിവിജയുവൽ അവോർഡുകൾ 

 
ഈ കമയൂണിറ്റിക്ക് രപട്ചാദനാത്മകമായ ട്നട്ടങ്ങൾ നൽകിയ ഈ കമയൂണിറ്റിക്കുള്ളിരല 
മാതൃകകളായ ട്റാൾ ട്മാഡലുകളുും അുംഗ്ീകാരും അർഹിക്കുന്നവരുമായ വയക്തികരള 
ആദരിക്കാൻ ആരുംഭിച്ചതാണ് ഇൻസ്പിട്രഷണൽ ഇൻഡിവിജയുവൽ അവാർഡ്. ഈ 
കമയൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് മികച്ച സ്രതീകൾക്കാണ് ഈ ഇൻസ്പിട്രഷണൽ 
ഇൻഡിവിജയുവൽ അവാർഡ് നൽകിയത് 
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സ്തുതയർഹമായ പരിരശമങ്ങളുും വിസ്മയകരമായ ട്നട്ടങ്ങളുും രകാണ്ട് തരെ 
വിജയകരമായ സവയും രഗ്ൂെ് ഓഫ് കമ്പനീസിലൂരേ ഈ കമയൂണിക്ക് ആത്മാർത്ഥ്മായ 
ട്സവനങ്ങൾ നൽകിയ രശീമതി ഷീൈാ അനിൽ ആണ് ഈ സ്രതീ രത്നങ്ങളിൽ ഒരാൾ. 
 
യുരകയിരല മലയാളി കമയൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആദയ വനിതാ ഫുട്ട്ൈാളർ ആയ 
മിസ് നീതു ഹരിദാസ് ആണ് മരറ്റാരാൾ. കളിയിരല മികവുും ലീഗ് രലവൽ വരരയുള്ള 
ട്നട്ടവുും രകാണ്ട് വിജയും ബകെിേിയിൽ ഒതുക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയും ആണ് നീതുവിരന 
ഈ അവാർഡിന് അർഹയാക്കിയത്. 
 

ഈ അവാർഡിന് അർഹരായ ആരരരയങ്കിലുും നിങ്ങൾക്ക് ട്നാമിട്നറ്റ് രചയ്ണും 
എന്നുരണ്ടങ്കിൽ, ഈ അവാർഡിന് അവർ എന്തു രകാണ്ട് അർഹരാകുന്നു എന്ന 
വിശദീകരണവുമായി  info@mauk.org എന്ന ഇരമയിൽ വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങരള 
അറിയിക്കുക. 
 

 

MAUK/ ഗിരിജോ നോയർ- വളണ്ടിയർ ഓഫ്റ് ദി ഇയർ അവോർഡ് 

 

MAUK വളണ്ടിയർമാരുരേ മികവുറ്റ സുംഭാവനകൾ ആട്ഘാഷിക്കാനുും അുംഗ്ീകരിക്കാനുും 
അഭിനരിക്കാനുും 2003-ൽ ആരുംഭിച്ചതാണ് ഈ വളണ്ടിയർ അവാർഡ്. MAUK-രല 
ഏറ്റവുും മികച്ച വളണ്ടിയർമാരിൽ ഒരാളായ ഗ്ിരിജാ നായരുരേ സ്മരണാർത്ഥ്ും ഈ 
അവാർഡിരന 2014-ൽ MAUK ഗ്ിരിജാ നായർ എന്ന് പുനർനാമകരണും രചയ്ുകയുണ്ടായി.  

 

MAUK എൽട്ഡഴ്സ് സർവീസിന് നൽകിയ സ്തുതയർഹമായ സുംഭാവനകരള മാനിച്ച് 
2017-രല വളണ്ടിയർ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് ഇത്തവണരത്ത ഓണാട്ഘാഷ 
ട്വളയിൽ രശീമത് രാധാ രാജന് സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി. 
 

http://mauk.org/girija-nair-volunteer-awards ലിങ്കിൽ നിന്ന് കൂേുതൽ വായിക്കുക. 
 
മെയോളം മിഷൻ 

 

2017 രസപ്തുംൈർ 22-ന് മലയാളും മിഷരെ (MM) ഉൽഘാേന ചേങ്ങിന് ട്കരളാ ഹൌസ് 
ആതിഥയും വഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ചരിരത നിമിഷത്തിന് ട്കരള സാുംസ്കാരിക മരന്തി 
ൈഹു. എ രക ൈാലൻ സാക്ഷയുംവഹിക്കുകയുും MM UK ചാപ്റ്റർ ഉൽഘാേനും 
രചയ്ുകയുും രചയ്ക്തു. അട്േഹട്ത്താരോെും എ രപദീപ്, സണ്ണി ട്ജാസഫ്, രക കൃഷ്ണൻ 
കുട്ടി എന്നീ എും എൽ എമാരുും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഇട്താരോെും ട്കരളാ ഹൌസിൽ 
നിലരകാള്ളുന്ന MAUK -രെ മലയാളും ബലരൈറിയുും അട്േഹും ഉൽഘാേനും രചയ്ക്തു. 
 
ബകരള സ്പീക്കറുലട സന്ദർശ്നം 
 
ട്കരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ രശീ. പി. രശീരാമകൃഷ്ണരന വരട്വൽക്കാനായി 2016 
നവുംൈർ 18 ശനിയാഴ്ച ട്കരള ഹൌസിൽ ഒരുക്കിയ ചേങ്ങിൽ 70-ലധികും കമയൂണിറ്റി 
അുംഗ്ങ്ങൾ പരങ്കേുക്കുകയുണ്ടായി. രവറുും മൂന്നു ദിവസരത്ത ട്നാട്ടീസിലുും വീക്ട്ഡ 
ബവകുട്ന്നരവുമാണ് ഈ സവീകരണും ഒരുക്കിയരതങ്കിലുും രപതീക്ഷിച്ചതിട്നക്കാളുും 
ധാരാളും ട്പർ വരന്നത്തുകയുണ്ടായി. MAUK രചയർ രശീ. സുധീരൻ വാസുട്ദവൻ 
സ്പീക്കരറ ൈഹുമാനപുരസ്സരും ട്കരള ഹൌസിട്ലക്ക് ആനയിക്കുകയുും 
അഭിനരിക്കുകയുും ട്കരളാ ഹൌസ് സരർശിക്കുന്ന മൂന്നാമരത്ത ട്കരള സ്പീക്കർ ആണ് 

mailto:info@mauk.org
http://mauk.org/girija-nair-volunteer-awards
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രശീ. രശീരാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് ഓർമ്മിെിക്കുകയുും രചയ്ക്തു. അട്താരോെും മൺമറെ 
മുൻ ട്കരളാ സ്പീക്കർ രശീ കാർത്തിട്കയൻ ആണ് 1996 ഒക്ട്ോൈർ 2-ന് ഈ MAUK 

രകട്ടിേത്തിന് ട്കരളാ ഹൌസ് എന്ന് നാമകരണും രചയ്ക്തരതന്നുും അട്േഹും ഓർമ്മിെിച്ചു. 
 

വിട്ദശ മലയാളികളുരേ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾരക്കാള്ളാനുള്ള കഴിവുും കഠിനാധവാനവുും 
ൈഹുമാനരെട്ട സ്പീക്കർ എേുത്തു പറയുകയുും രൈിട്ടീഷ് മലയാളികൾ അേക്കമുള്ള 
വിട്ദശ മലയാളി സമൂഹത്തിരെ നിട്ക്ഷപും രകാണ്ടാണ് ഭാഗ്ികമാരയങ്കിലുും ട്കരളും 
ഉന്നത ജീവിത നിലവാരും ആസവദിക്കുന്നരതന്നുും അട്േഹും സൂചിെിക്കുകയുമുണ്ടായി. 
 

സ്പീക്കറുരേ രപസുംഗ്രത്ത തുേർന്ന് MAUK രസരകട്ടറി രശീജിത്ത് രശീധരൻ നയിച്ച ഒരു 
ട്ചാട്ദയാത്തര രസഷനുും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ രസഷനിൽ, ട്രപാരഗ്സീവ് മലയാളി 
രസാബസറ്റി, രശീനാരായണ ഗ്ുരു മിഷൻ, ട്കരള കാത്തലിക് അട്സാസിട്യഷൻ, യു രക 
മലയാളി രകിക്കറ്റ് ലീഗ്, റിട്ടട്യർഡ് രമുംട്ൈഴ്സ് അട്സാസിട്യഷൻ എന്നിവ അേക്കമുള്ള 
മറ്റ് കമയൂണിറ്റി സുംഘേനകളിൽ നിന്നുള്ള അതിഥികരള രസരകട്ടറി 
പരിചയരെേുത്തുകയുും രചയ്ക്തു. 
MAUK ഫ്ളാഗ്ഷിെ് ട്രപാജക്േിരെ ഭാഗ്മായി രപസിദ്ധീകരിച്ച 'ഔർ സ്ട്റ്റാറി: ഓണും' 

പുസ്തകത്തിരെ പകർെുും ഡിവിഡിയുും സ്പീക്കർക്ക് MAUK ഡയറക്േർ അനിൽകുമാർ 
എേവന ഉപഹാരമായി നൽകി. ഈ പുസ്തകമാണ് യുരകയിരല ബരപമറി 
സ്കൂളുകളിൽ ഓണരത്തയുും ട്കരളസുംസ്കാരരത്തയുും കുറിച്ച് പഠിെിക്കാൻ 
ഉപട്യാഗ്ിക്കുന്നത്. 
 

MAUK േീും ലീഡർ നിഷാർ വി നാഥിരെ നരിരപട്മയട്ത്താരേ ഈ ചേങ്ങ് 
അവസാനിക്കുകയുും തുേർന്ന് ഈസ്റ്റ് ഹാമിരല തട്ടുകേ സ്ട്പാൺസർ രചയ്ക്ത 
ലഘുവായ അത്താഴും വിളമ്പുകളുും രചയ്ക്തു. എ & എസ് മീഡിയയിരല അനു ട്സാജൻ 
ആയിരുന്നു ഈ ചേങ്ങിരെ ഓട്ദയാഗ്ിക ട്ഫാട്ട്ടാരഗ്ാഫർ. 
 

 
- ഫിനോൻസ് - 

 
സ്ബപോൺസർഷിപുകളും സംഭോവനകളും 
 
എൻ ജി ഒകൾക്കുള്ള സർക്കാർ ധനസഹായങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ രകാണ്ട് 
നാമമാരതമായിരിക്കുകയാണ്. നിശ്ചിത കമയൂണിറ്റികളുരേ ട്സവനങ്ങൾക്കുും 
രപവർത്തനങ്ങൾക്കുും അനുട്യാജയമായ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾക്കു പകരും ലഭയമായ 
പരിമിതമായ സഹായങ്ങൾ രകാണ്ട് ഈ രൈഹത്തായ കമയൂണിറ്റിയുരേ ഏറ്റവുും 
സുരപധാനമായ ട്രപാജക്റ്റുകൾക്കു മാരതട്മ പരിഹാരും കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. 
ഇത്തരത്തിൽ രപാമുഖ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ രകാണ്ട് MAUK ട്പാരലയുള്ള 
സുംഘേനകൾക്ക് ൈിസിനസിൽ നിന്നുള്ള സ്ട്പാൺസർഷിെുകരളയുും ദയാലുക്കളായ 
വയക്തികളിൽ നിന്നുള്ള സുംഭാവനകരളയുും സർവീസുകൾ ഉപട്യാഗ്ിക്കുന്നവരിൽ 
നിന്നുള്ള ഫീസുകരളയുും കൂേുതലായി ആരശയിട്ക്കണ്ടി വരുന്നു. വരുമാനത്തിൽ വൻ 
കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുും, എൽട്ഡഴ്സ് സർവീസുകൾക്കു ട്വണ്ട രചലവുകളിൽ ഞങ്ങൾ 
മുേക്കരമാന്നുും വരുത്തിയിട്ടിലല. ഈ വർഷും മാരതും, MAUK ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 3000 പൌണ്ട് 
ആണ് എൽട്ഡഴ്സ് സർവീസുകൾക്കായി ഞങ്ങൾ രചലവഴിച്ചത്.  

 

സാമ്പത്തിക രവലലുവിളികൾ ട്നരിേുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലുും സ്ട്പാൺസർഷിെുകളിലൂരേ, 

രപട്തയകിച്ച് ഓണവുും ട്കരട്ളാത്സവുും ട്പാരലയുള്ള സുരപധാന പരിപാേികളിൽ നിന്ന്, 
നരലലാരു തുക സമാഹരിക്കാൻ MAUK-യ്ക്ക്ക് കഴിെിട്ടുണ്ട്. അതുട്പാരല തരന്ന 2014 
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മുതൽ നയൂഹാമിരല ലണ്ടൺ ൈട്റായിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന 500 പൌണ്ട് ധനസഹായവുും 
നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.  

 

2017-രല രപധാന സ്ട്പാൺസർ ആയ സവയും ട്രപാെർട്ടി സർവീസിന് അവർ തുേർന്നുും 
നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക്ക് നരി ട്രഖ്രെേുത്താൻ ട്ൈാർഡ് ഈ അവസരും 
വിനിട്യാഗ്ിക്കുകയാണ്. അതു ട്പാരല തരന്ന നമ്മുരേ സഹ സ്ട്പാൺസർമാരായ 
സ്ട്റ്ററ്റ് ൈാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ, രഗ്ീൻ സ്ട്റ്റാെ് ട്രഗ്ാട്സഴ്സ്, ഉദയാ രറസ്ട്റ്റാറെ്, ട്രകാസ്ട്പ 
ഡിജിറ്റൽ മണി രോൻസ്ഫർ, രേക്സ്രേക് ഇെർനാഷണൽ, ട്ജാൺ ട്പാൾ ട്സാളിസിട്റ്റഴ്സ്, 

രനയിൽ രോവൽസ്, ട്ജായി ആലുക്കാസ്, സാും രോവൽസ്, വിറ്റാ-ട്രഗ് ട്കാൺരോക്ട്േഴ്സ് 
എന്നിവർക്കുും ഞങ്ങൾ നരി ട്രഖ്രെേുത്തുന്നു. 
 

ഇട്താരോെും ൈാർട്ക്ലസ് ൈാങ്കിൽ നിന്നുും ട്റായൽ രമയിലിൽ നിന്നുും ഞങ്ങരള 
പിന്തുണയ്ക്ക്കുന്നവരുരേ വിലരെട്ട സുംഭാവനകൾക്കുും ഞങ്ങൾ എന്നുും കൃതജ്ഞത 
ഉള്ളവരായിരിക്കുും. 
 

 
വോർഷിക അക്കൗണ്ടുകൾ 

 

എക്സ്ട്റ്റണൽ ആയി ഓഡിറ്റ് രചയ്ക്ത 2017-രല കണക്കുകൾ ഈ റിട്ൊർട്ടിരെ 
അവസാന ഭാഗ്ത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
 

 
- രപബമയങ്ങൾ - 

 
ഏരതങ്കിലുും രപട്മയങ്ങൾ അവതരിെിക്കാൻ അുംഗ്ങ്ങൾ ആരഗ്ഹിക്കുകയാരണങ്കിൽ 
AGM-ന് ഏഴു ദിവസും മുമ്പ് അക്കാരയും കമ്പനി രസരകട്ടറിരയ അറിയിക്കണും. 
നിർട്േശിക്കുന്ന രപട്മയങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അുംഗ്ങ്ങളുരേ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരിക്കണും. 
രപസ്തുത വിഷയും ചർച്ചയ്ക്രക്കേുക്കുട്മ്പാൾ AGM-ൽ ഈ മൂന്ന് അുംഗ്ങ്ങളുും 
സന്നിഹിതരായിരിക്കുകയുും ട്വണും. 
 
 

- ശ്ുഭം - 
 


