
 
 

2019 െല ഡയറ&ടർ േബാർ, -പവർ0ന റിേ3ാർ4് 

 

ഡയറ&ടർ േബാർ, 

എം.എ.യു. െക ഒരു രജി+േ-ട/ ചാരി2ിയും   ലിമി2/ ക5നിയും    ആ8. അതിനാൽ, 

ഡയറ>ടർ േബാർ/ അംഗBൾD് ചാരി2ി -ടFികൾ എG നിലയിലും ക5നി 
ഡയറ>ടർമാർ എG നിലയിലും ഉIരവാദിIമുL്. 

തിരെ9ടു3് 

കഴിN െപാതുേയാഗIിൽ, താെഴ െകാടുIിരിDുG അംഗBെള തുടർQയായി രLു 
വർഷം േസവിDാൻ ആയി തിരെNടുDെUVW:  

സർX-ശീ രാമൻ സാംബശിവൻ, -ശീകുമാർ കുNുരാമൻ, -ശീജിI് -ശീധരൻ, അജി 
ഗംഗാധരൻ, മുരളിധരൻ പി\, നിഹാ+ റാവുIർ, സുഭാ_ വിശ`നാഥൻ, േരാഹണീ 
ദയാനc്. 

2020 നവംബർ 08 ഞായറാeച വരാനിരിDുG വാർഷിക െപാതുേയാഗം വെര 

ഇനിUറയുG ഇേUാൾ നിലവിലു\ ഡയറ>ടർമാർ േസവനമനു_ഠിDും: സർX-ശീ 
അനിൽ േവലു, ജയൻ പി\, അനിൽ ഇടവന, അജി േവലു, േമാഹനദാ+ മാധവാനcൻ, 

രാേജശ`രി സദാശിവൻ, പു_കാ+ വാസു.  ഇടD് മൂG് അംഗBെള േബാർഡിേലD് 
േചർDെUVിരുGു -ശീമതിമാർ അഭ എം നായർ, ൈഷനി ബിനു, േഷാല ദിലീj. 

േമൽUറN നിയമിതനായ ഡയറ>ടർമാർ ഈ വരുG എജിഎം വെര അധികാരIിൽ 

തുടരും. 

പതിവുേപാെല, വാർഷിക െപാതുേയാഗം ആവശlമായ ഡയറ>ടർമാെര മാ-തേമ 

േബാർഡിേലD് തിരെNടുDൂ. േബാർഡിmെറ ആദl േയാഗം ഭാരവാഹികെള 

തിരെNടുI് വിവിധ ഡയറ>ടർമാരുെട ചുമതലകളWം ഉIരവാദിIBളWം 

തീരുമാനിDും. 

രാജിവ<=ലും പിരി?@ വിടലും 

ഇനിUറയുG ഡയറ>ടർ 2020 ൽ േബാർഡിൽ നിG് രാജിവQW. 

അഭ എം നായർ- േകാവി/ -19 -പതിസnിെയIുടർG് ആേരാഗl -പവർIനIിനു 
കൂടുതൽ ആവശlDാെര േവLിവGതിനാൽ േജാലിയിൽ കൂടുതൽ -ശo 

േക-cീകരിDുGതിനു േവLിയാണു അഭ േബാർഡിൽ നിG് സ`യേമ രാജിവQp. 

 

 



2019 ഭാരവാഹികൾ 

കാരlqമവും ഫല-പദവുമായ -പവർIന േനതൃത`ം ഉറUാDുGതിm േവLി 
ചുമതലകൾ മൂG് വിഭാഗBളായി തിരിQിരിDുGു. 

പതിt േസവനBൾ - ആർ സാംബശിവൻ േനതൃത`ം നൽകുG ഈ വിഭാഗം, 

മുതിർGവരുെട േസവനBൾ, വിദlാഭlാസം മുതലായ -പതിവാര, -പതിമാസ 

-പവർIനBളിൽ -ശo േക-cീകരിQW. 

പിuുണാ േസവനBൾ - േമാഹൻദാ+ മാധവാനcൻ നയിDുG ഈ വിഭാഗം വlതl+ത 

പoതികൾ വിജയകരമായി പൂർIിയാDുGതിm ഡയറ>ടർമാർD് സഹായം 

നൽകുGതിൽ -ശo േക-cീകരിQW. കൂടാെത എം എ യു െക യുെട ആvാന െകVിടം ആയ 

േകരള േകരളഹൗ+, ൈദനം ദിന േമൽേനാVവും അ2കു2 പണികളWെട േമൽേനാVവും, 

അംഗത` േസവനം, െപാതുജനസ5ർDം എGിവയും ഈ വിഭാഗIിൽ വരുGു.  

കല സാം+കാരിക സാമൂഹിക വിഭാഗം – അജി ഗംഗാധരൻ േനതൃത`ം നൽകുG ഈ 

സംഘം േകരളIിെല കലയും സം+കാരവും േ-പാ|ാഹിUിDുGതിലും ഓണം, 
ഓണസദl മ2് ഉ|വ സംഗമBൾ തുടBിയ വലിയ േതാതിലു\ സാം+കാരിക 

സാമൂഹിക നിലവാരമു\ പരിപാടികൾ ഏേകാപിUിDുGതിലും -ശo േക-cീകരിQW. 

ഈ മൂG് േമഘലകളWം ൈദനംദിന -പവർIനBളWെട നടIിU് ൈകകാരlം 

െച�Wേ5ാൾ സംഘടനയുെട അധlqൻ, മുഖlകാരlദർശി, മുഖl ഖജാൻജി എGിവർ 

മുG് വിഭാഗBൾDും ഫല-പദമായും കാരlqമമായും -പവർIിDാൻ ഉപേദശവും 

മാർഗനിർേദശവും പിuുണയും നൽകിെകാLിരുGു 

അംഗതGം 

2019 ൽ ഞBൾ 40 പുതിയ കുടുംബാംഗBെള ന�ുെട സംഘടനയിൽ പുതുതായി േചർIു. 
അംഗത` അഭlർ�ന -പധാനമായും ക5lൂVർ മാധlമBളിലൂെടയാ8 സ`ീകരിDുGp. 

അംഗത`Iിmെറ ചുമതലയു\ പുതിയ ഡയറ>ടർ േരാഹണി ദയാനcിൻെറ 

േനതൃത`Iിൽ ഞBളWെട െവ�ൈസ2് വഴി അംഗത`ം േനടുGp ലളിതവും ഉപേയാ� 

ഹിതകരവും ആDുവാൻ സാധിQW െച�തു. ഞBെള േ-പാ|ാഹിUിDാനും 

അംഗത`ബലം കൂVWവാനും നിBളWെട സുഹൃIുDെളയും കുടുംബെIയും 

സഹ-പവർIകെരയും എം എ യു െക യുെട ഭാഗമാകാൻ േ-പാ|ാഹിUിDാനും 

ഞBളWെട എല�ാ പിuുണDാേരാടും ഞBൾ വിനീതമായി അഭlർ�ിDുGു. 

കൂടുതൽ വിവരBൾD് ഞBളWെട െവ�ൈസ2ിെല അംഗത`വിഭാഗം സcർശിDുക – 

www.mauk.org/category/membership 

ജനനി - എം.എ.യു. െക വാർഷിക Jമരണിക 

2019 െസj2ംബർ 15 m ഇൽേഫാർ/ ടൗൺഹാളിൽ വQ് നടG ഓണാേഘാഷ 

പരിപാടിയിൽ വQ് -പസിoീകരിDെUVW. മഹാ�ാഗാnിയുെട നൂ2ിഅmപതാം 

ജ�ദിനം ആേഘാഷിDുGതിനായി ഈ വർഷെI ജനനി സമർUിQW, അതിനാൽ 

ഗാnിജിയുെട ആദർശBെളയും ജീവിതെIയും കുറിQ് ആഴIിലു\ േലഖനം 

അവതരിUിQW. പതിവുേപാെല, +മാരകIിൽ -പധാനമായും യുെക മലയാളികളWെട 



സൃ�ിപരമായ കൃതികൾ ഉൾെUടുIിയിVWL്, കൂടാെത സംഘടനയുെട 

േസവനBെളയും -പവർIനBെളയും കുറിQ് ഹൃസ`മായ ഒരു ഉൾDാeചയും 

ഉൾെUടുIിയിരുGു 

മെ2ാരു മികQ പതിU് -പസിoീകരിQതിm -പധാന പതാധിപർ -ശീ മണ5ൂർ സുേര_, 

മ2് പ-താധിപ സമിതി അംഗBളായ -പിയൻ സതl-വതൻ, -ശീകല നായർ, മുരളി മുകുcൻ 

എGിവേരാ� േബാർ/ അഭിനcനവും നcിയും അറിയിDുGു. േകരള കൗമുദിയും 

കലാകൗമുദിയും   ഉൾെUെട േകരളIിെല നിരവധി വാർIാ മാസികകളWെട -പമുഖ 

ആേലഖകൻ ആയ അനിൽ രാ� ആ8 ജനനിയുെട േരഖാചി-തവും രൂപേരഖയും 

നൽകിയp.  ഞBളWെട രqാധികാരികൾDും പരസlദാതാDൾDും അവരുെട 

സാ5Iിക സംഭാവന�Dും നcി പറയുGു, ഇp അQടിQ പകർUWകൾ വിതരണം 

െച�ാൻ ഞBെള സാ5Iിക ബാധlതDില�ാെത -പാjതരാDിയ എല�ാവ�Dും എം 

എ യു െക നcി അറിയിDുGു 

2019 െല ജനനിയുെട പകർU് ആവശlമു\വർ ഈ ലി�് സcർശിDുക 
https://mauk.org/publications/janani-2019 

എം എ യു െക െവMൈസP് 

UK യിെല -പവർIനBെളDുറിQ് അംഗBെള അറിയിDാനും ഞBളWെട ഔേദlാഗിക 

േരഖകൾ േശഖരിDാനും ആ8 െവ� ൈസ2് -പധാനമായും ഉപേയാഗിDുGp. 

അംഗBൾD് ൈസ2ിൽ നിG് MAUK യുെട നയBൾ, വാർഷിക റിേUാർVWകൾ, 

കണDുകൾ, പൂരിUിDാനു\ ഫാറം, ജനനി േപാലു\ മ2് -പസിoീകരണBൾ എGിവ 

പകർIുGതിനും കഴിയും. പതിവായി െവ�ൈസ2് െമQെUടുIുGതിനും 

അ2കു2Uണി നടIുGതിനും 2017 മുതൽ മൂG് വർഷേID് ഞBൾD് കരാർ 

െകാടുIിരിDുGp AANU Technologies എG ക5നിDാ8. സുരq 

െമQെUടുIുGതിനായി ¨ൗ/ അധി_ഠിത െസർവറിൽ ൈസ2് േഹാFWെച�WGു, 
അതുവഴി ഡാ2 ന�െUടുGp തടയുGു. 

സാമൂഹR മാധRമം 

എം എ യു െക യുെട െഫ�+ബുD് േപ� www.fb.com/mauklondon 

 േഫ+ബു> േപ� ഇG് -പചാരണIിനു\ -പാഥമിക സാമൂഹl മാധlമ 

മാർഗമായതിനാൽ MAUK ഞBളWെട േഫ+ബു> േപജിലൂെടയു\ സാGിധlം 

വർoിUിDുGp തുടരുGു. MAUK യുെട പരിപാടികൾ, -പവർIനBൾ, റിേUാർVWകൾ, 

-പധാന പരിപാടികളWെട േഫാേVാകൾ എGിവയുെട വിശദാംശBൾ ഈ േപജിൽ 

പതിവായി േചർDുGുL്. േലാകIിmെറ വിവിധ ഭാഗBളിൽ നിGു\ ആളWകൾD് 
MAUK യുമായി ആശയവിനിമയം നടIാനു\ -പധാന മാധlമBളിെലാGായി ഈ േപ� 

മാറികഴിNു. ഞBൾ ട`ി2ർ (@mauklondon) യൂടlൂ� - (mauklondon) എGിവയിലും ഉL്. 

മാധRമ പTാളികൾ 

മലയാളി സമുഹIിെന ലqlം വQW\ വിവിധ അQടി, ഓൺൈലൻ, ദൃശl 

മാധlമBളWമായി MAUK നല� ബnം നിലനിർIുGു. മിDവാറും എല�ാ 

അവസരBളിലും, ഞBളWെട മാധlമ പ�ാളികൾ തിരുIുകൾ കൂടാെത ഞBളWെട 



പ-തDുറിUWകളWം േലഖനBളWം -പസിoീകരിDുGു അവരുെട തുടർQയായ 

പിuുണ�D് ഞBൾ നcിയു\വരാ8. ഗർേഷാം ടിവി, ആനc് മീഡിയ, മാ©വിഷൻ, 

യുെകമലയാളി, േകരള ലി�്, കൗമുദി യൂേറാU്, -ബിVീ_ മലയാളി, േകരളവിഷൻ ടിവി, 
യൂേറാU്മലയാളി, മേനാരമഓൺൈലൻ എGിവേരാ� ഞBൾ നcി േരഖെUടുIുGു. 

േകരള ഹൗJ 

േകരള ഭവനIിmെറ ഉപേയാഗIിൽ ഗണlമായ വർധനവുLായി സാമുദായികവും 

വിശ`ാസ അധി_ഠിതവും ആയ വിഭാഗDാർ   ഇേUാൾ മുൻഗണനാ നിരDിൽ േകരള 

ഹൗ+ പതിവായി ഉപേയാഗിDുGു. െകVിടം vിതി െച�WG vലം, എIിേQരാനു\ 

െപാതുഗതാഗത സൗകരlം   താBാനാവുG നിരDുകൾ എGിവയാ8 ഈ വർoനവിm 

-പധാന കാരണം. 

-പാേദശിക സമൂഹIിെല എല�ാ അംഗBൾDും, മരണാuര ചടBുകൾDും മ2് 
സേ�ളനBൾDും ആചാരാനു_ഠാനBൾDും േകരള ഹൗ+ ലഭlമാDിയിVWL്. 
മാനർപാർD് ªമശാനIിൽ നിG് കുറQ് ദൂരIിനു\ിൽ vിതിെച�WGതിനാൽ 

നിരവധി അംഗBൾ കഴിN വർഷം മരണാuര ചടBുകൾDായി ഉപേയാഗിQW. ഈ 

ആവശlIിനായി േകരള ഹൗ+ ഉപേയാഗിQ എല�ാ അംഗBളWം െകVിടIിൻ◌്െറ 

പരിപാലനIിനായി പണം സംഭാവന നൽകിയിVWL്. 

ഒGാം നിലയിെല പിൻമുറി സംഘടനയുെട കാരlാലയം ആയി ആ8 ഉപേയാഗിDുGതു. 
ഔേദlാഗിക േരഖകൾ സൂqിDുGതിനാൽ ഈ മുറി ഭാരവാഹികൾD് മാ-തം 

-പേവശനം ഉ\ രീതിയിൽ സുരqിത െപടുIിയിVWL്, ഔേദlാഗിക േയാഗBൾ 

സാധാരണ ഇവിെടയാ8 നടDാ¬. ഒGാം നിലയിെല മുൻമുറി ഒരു പഠന 

മുറിയായുംഇട�Dിെട മ2W കൂടിDികാeചകൾDും ഉപേയാഗിDുGു. 

ഇGെI േകാവി/ സാഹചരlം മൂലം നിലവിൽ ഏർെUടുIിയിരിDുG 

നിയ-uണBളWെട െവളിQIിൽ, ആജീവനാu അംഗBൾDായി േകരള ഹൗസിmെറ 

സൗജനl ഉപേയാഗ സമയപരിധി 2022 ഡിസംബർ 30 വെര നീVാൻ ഭരണസമിതി 
തീരുമാനിQW. ഇനിUറയുG ൈല അംഗBൾ 2019 ൽ േകരള ഹൗസിmെറ സൗജനl 

ബുDിം® ഉപേയാഗിQW: -ശീ എഡ`ിൻ രാജൻ േതാമ+. 

കലാ സാംJകാരിക േസവനം 

െചX സംഘം 

വിേനാ¯ നവധാരയുെട പരിശീലനIിലും മാർഗനിർേദശIിലും 2011 ൽ vാപിതമായ 

MAUK െചL സംഘം രാജlെI മുൻനിര െചL സംഘം ആയി വളർGു. കാലBളായി, 
സ`ത-uരാ-ഷBളWെട അ5താം വാർഷികാേഘാഷBൾ, ഒളി5ി> േടാർQ് റിേല, -പമുഖ 

േq-ത, ചർQ് ആേഘാഷBൾ എGിവ ഉൾെUെട നിരവധി അഭിമാനകരമായ 

പരിപാടികൾDായി സംഘം -പകടനം നടIി.  

പരZരാഗത േകരള കലകള@െട ഉ\മനം 

 



യുെകയിൽ േകരള കലയും സം+കാരവും േ-പാ|ാഹിUിDുGതിm MAUK 

ആതluികമായി -പതി°ാബoരാ8. േകരളIിmെറ ൈവവിധlമാർG ആചാരBൾ, 

നാേടാടി, പുരാതന കലാരൂപBൾ എGിവ മുേGാV് െകാLുേപാകുGതിm 2017 ൽ 

ഞBൾ ഒരു അധിക -പതി°ാബoത നടIി. ഇIരം കലകൾ േകരള ൈപതൃകIിmെറ 

അവിഭാജl ഘടകമായതിനാൽ ഈ അനlംനിGുെകാLിരിDുG കലാരൂപBെള 

സംരqിDാനും സമൂഹIിm ഈ വിലമതിDാനാവാI കലാരൂപBൾ 

ആസ`ദിDാനു\ അവസരBൾ നൽകാനും MAUK D് ധാർ�ിക ബാധlതയുL്. ഈ 

ലqlIിേലD് സംഭാവന െച�WGതിm, 2019 ൽ MAUK ഇനിUറയുG പരിപാടികൾ 

അവതരിUിDുകയുLായി: 

കഥകളി േവഷ -പദശനവും പരിശീലനകളരിയും 

 ജൂൺ 8m േകരള ഹൗസിൽ വQ് -പശ+ത കഥകളി സംഘമായ കലാേചതനയുെട 

ആഭിമുഖlIിൽ കഥകളിയുെട േവഷ -പദശനവും പരിശീലനകളരിയും 

നടIുകയുLായി  

ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ആയിVാ8 ഈ പരിപാടി നടIിയp. ഇIരം സംരംഭBളിലൂെട 

യൂേറാUിൽ കഥകളിെയ േ-പാ|ാഹിUിQതിm കലാമ±ലം ബാർബറ 

വിജയകുമാറിെനയും കലാമ±ലം വിജയകുമാറിെനയും ഞBൾ ആദരിDുകയും 

അഭിനcിDുകയും െച�തു. 

ഭരതനാടRം പരിശീലന കളരി  

ഡിസംബർ 15 m േകരള ഹൗസിൽ വQ് -ശീമതി രാജ-ശീ വാരിയർ ഭരതനാടlം 

പരിശീലനകlാ5് നടIുകയുLായി.  േഡാ. രാജ-ശീ വാരിയർ േകരളIിെല ഒരു -പമുഖ 

ഭരതനാടl നർIകി, അധlാപിക, ശാ+-തീയ സംഗീത°, മാധlമ -പവർIക തുടBിയ 

നിലകളിൽ വl�ിമു-ദ പതിUിQ വl�ിത`ം ആ8.  വlതl+ത കഴിവുകളW\ 

ഭരതനാടlം വിദlാർ�ിനികൾD് രL് വിഭാഗBളായി (തുടDDാർDും, അരേB2 

നിലവാരം എIിയവർDും) പരിശീലനം നൽകി കുVികൾD് അവരുെട അറിവും 

ൈനപുണlവും മുേGാV് െകാLുേപാകാനു\ അവസരBൾ ഇതിൽ കൂടി ലഭിQW. 

ഞBളWെട ഓണം ആേഘാഷBളWെട ഭാഗമായി കഥകളിയും വിപുലീകൃത ഭരതനാടl 

-പകടനBളWം അവതരിUിDുകയുLായി 

ക4ൻകാ3ിയും കവിതയും 

കVൻകാUിയും കവിതയും എG പരിപാടി 2019 ൽ 90 അർ�വIായ േവദികൾ 
പൂർIിയാDി. ഈ വർഷം ഞBൾ 11 പരിപാടികൾ സ`ത-uമായും മ2് 
സംഘടനകളായ കലാഅേചതന, കഥകളി ¨²് എെ³ൻ+ യുൈണ2/ കിം®ഡം, 
എെ³ൻ+ േ´ാബൽ യുെക, URUK എGിവയുമായി സഹകരിQWം സംഘടിUിQW. 

 

2019 മാർQിൽ േകരള ഹൗസിൽ ഞBൾ സംഘടിUിQ രLാമെI യുെക മലയാളം 
എഴുIുകാരുെട സംഗമIിൽ "100 വർഷെI യുെക മലയാളIിmെറ 
സർ¹സൃ�ിയു\ എഴുIുകാർ" എG പരിപാടി ആേഘാഷിQW. വയലാർ 



ശരpച-c വർ�, കലാമ±ലം വിജയകുമാർ, െക പി രാമനുºി, സുനിൽ പി 
ഇളയിടം, േഡാ സി വിശ`നാഥൻ, േഡാ. അഗF+ േമാറി+, സജീവൻ അuികാ�, 
സുേര_ രവീ-cൻ എGിവർ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പെ�ടുIു. 

കVൻകാUിയുെടയും കവിതയുെടയും വളർGുവരുG കൂVാ�മയുെട ശൃംഖലെയ 
അതിmെറ പരിപാടികളിൽ ഫല-പദമായി ഉൾെUടുIുGതിm, ഓൺൈലൻ 
ഇവmറുകൾ സംഘടിUിDാൻ 2019 ഡിസംബറിൽ തീരുമാനിQW. 2020 ജനുവരിയിൽ 
'ൈസബർമീ2്’ എGേപരിൽ ഇp നടUാDി. 

െപാേ\ാണം 2019 (ഓണം - േകരള0ിiെറ തനj ഉkവം) 

ഓണാേഘാഷമാകെV ഓണസദlയാകെV, 1970 കളWെട പകുതി മുതൽ യുെക 
മലയാളികളWെട കലLറിൽ ഏെറ കുറിDെUV ഒരു സംഭവമാ8 MAUK ഓണം 
ആേഘാഷBൾ. യുെകയിെല മലയാളികളWെട ഏ2വും വലിയ സാമൂഹിക 
സേ�ളനമാണിp. 

ആെക ഉLായിരുG 650 സീ2WകളWം ആeചകൾDുമു5ു തെG വി2Wേപായ ഒരു 
വൻ വിജയമായിരുGു MAUK യുെട െപാേGാണം 2019 

െസj2ംബർ 15 m ഇൽേഫാ/    ടൗൺഹാളിൽ ഈ വർഷെI പരിപാടികൾ 
നിറN േവദിയിൽ അവതരിUിQW. േമാഹനദാ+ മാധവാനcൻ◌്െറ േനതൃത`Iിൽ 
െപാേGാണം 2019 ടീം അവതരിUിQp, നൃേതlാ|t ഉൾെUെടയു\ വിവിധ 
കലാസാം+കാരിക പരിപാടികളWെട ഒരു പൂDളം തെGയായിരുGു മായാേലാക 
നൃI സംഘIിmെറ ശാ+-തീയവും നവീനവും ആയ നൃIBൾ, 
േലാക-പശ+തമായ കഥകളി സംഘമായകലേചതന യുെട വർºാഭമായ കഥകളി, 
MAUKയുെട വനിതാവിഭാഗIിmെറ തിരുവാതിര, േജാനാ -പകാª, അശ`നി അജിI്, 
-ശുതി -ശീകുമാർ എGിവരുെട ഭരതനാടlം തുടBിയ പരിപാടികൾ േ-പqകർD് 
ആേവശഭരിതമായി. ഈ വർഷെI ഓണാേഘാഷBളWെട -പേതlകത അതി 
ഗംഭീരമായ ഗാനേമളയായിരുGു, -പശ+ത പിGണിഗായിക റിമി േടാമി, ഗായകൻ 
-ശീനാÂ, നിഖിൽ രാ� എGിവേരാെടാUം കീേബാർഡിൽ ഇulയിൽ നിGു\ 
അനൂj േകാവളം, MAUK നിസരി ഓർD+-ടയുെട സംഗീത°ർ, താളവാദlIിൽ 
വിേനാ¯ നവധാരെDാUം േകരളIിൽ നിGു\ െട>നീഷlൻ -പിൻ+ കൂടി 
ആയേUാൾ പരിപാടി അതി ഗംഭീരം ആയി   

ഞBളWെട +േപാൺസർമാർDും പ�ാളികൾDും നcി പറയാൻ ഞBൾ ഈ 
അവസരം ഉപേയാഗിDുGു, -പേതlകിQ് വർഷBളായി ന�ുെട ഓണാേഘാഷ 
പരിപാടികളWെട പ�ാളികളായ േ-കാ�ഡൺ ടീം (െകസിഡÄÅുഎ -ടF്, സംഗീത 
ഓ ദി യുെക & -ഫL്+ ഓ േകരള) D് MAUK യുെട -പേതlക നcി 

ഈ പരിപാടിയുെട േഫാേVാകൾ കാനു\ ലി�്  

https://mauk.org/photo-gallery/ponnonam-2019 

സാമൂഹികവും കായികവും ആയ േസവന�ൾ 

യുെക മലയാളി -കിD2് ലീ® (യുെകഎംസിഎൽ) 



മലയാളി -കിD2് താരBളWെട വർoിQWവരുG ആവശlBൾ നിറേവ2WGതിനും 
അവർD് -പേതlക േസവനBൾ നൽകുGതിനുമായി 2004 ൽ MAUK േകരള 
കാIലി> അേസാസിേയഷൻ, േകരള കൾQറൽ ആൻ/ െവൽെഫയർ 
അേസാസിേയഷൻ എGിവ േചർGാ8 യു.െക.എം.സി.എൽ. രുപീകരിQതു മുൻ 
വർഷBളിെലGേപാെല, യുെകഎംസിഎൽ അവാർഡുകളWം ഓണം ചടBിൽ 
സ�ാനിQW. ലLനിെല േ´ാബൽ -കിD2് ¨²ാ8 ഈ വർഷെI ലീ® േജതാDൾ. 
ഈF് ഹാമിെല േഹാൺബിൽ+ -കിD2് ¨� രLാം vാനIിൽ വിജയികളായി 

വിശദവിവരBൾD് ഈ ലി�് സcർശിDുക http://ukmcl.com 

ഓണസദR 

എല�ാ വർഷവും MAUK സGo-പവർIകർ ഞBളWെട മുതിർGവരുെട േമൽേനാVIിൽ 

അതിസമൃoവും സ`ാദി�വും ആയ ഓണസദl ത�ാറാDാറുL്. അp ഈ വർഷവും 

വlതl+തമായിരുGില�. ഓഗF് 31 ശനിയാeച ഈF് ലLനിെല -ടിനി2ി െസmററിൽ 320 

ഓളം േപർD് ഞBൾ ഗൃഹാതുരത ജനിUിDുG ഓണസദl വിള5ി. ഈ പാര5രlം 

സജീവമായി നിലനിർIുGതിm ഓേരാ വർഷവും അവർ നടIിയ കഠിനാധ`ാനIിm 

ഞBളWെട എല�ാ സGo -പവർIകർDും -പേതlക നcി. 

MAUK യുെട ഓണസദl െവറും ഒരു സദl മാ-തം അല�, അതിൽ ദാനകർ�Iിmെറ സ`ാ¯ 

കൂടിയുL്   എല�ാ വർഷവും ന�ൾ ഇവിെട സദl ഉºWG അെത ദിവസം തെG, ഇവിെട 

എ-ത സദl നൽകുേGാ അ-ത തെG സദl നാVിെല അനാഥാലയBളിലും 

വൃoസദനBളിലും നൽകുGു. അതിനായി ഞBൾ UK യിൽ നൽകുG സദlയുെട 

വിലയിൽ ഒരു പൗL് കൂടി കൂVി ആ8 ഉഭേഫാ�ാDളിൽ നിGും ഈടാDുGp, 

അതുമൂലം MAUK യുെട ഓണസദl�D് വരുGവരും ദാനകർ�Iിൽ പ�ാളികൾ 

ആവുകയാ8. ഈ വർഷം ഞBൾ േകാVയIു\ +േനഹDൂ�, െകാല�Iു\ 

ആനcതീരം പുനരധിവാസ േക-cം, ആ2ിBലിെല കരുണാലയം എGിവിടBളിൽ സദl 

നൽകുകയുLായി അതുേപാെല തെG തിരുവനuപുരെI ഞBളWെട പ�ാളി 
സംഘടനയായ േതാV�Dാ� പൗരസമിതി MAUK യുെട ധനസഹായേIാെട അേതദിവസം 

തെG സദl സ`uമായി പാചകം െച�തു കരുണാലയം എG അനാഥാലയIിൽ നൽകി    

ഓണസദlയുെട േഫാേVാകൾ ഇവിെട കാണാം https://mauk.org/photo-gallery/ona-sadhya-2019 

അ�ാരാ-� വനിതാദിനം 2019 

2019 മാർQ് 9 നു MAUK അuാരാ-� വനിതാദിനം ആേഘാഷിQW, നൂറിലധികം ആളWകൾ 

പെ�ടുI ഈ പരിപാടി ഒരു വിജയമായിരുGു. 

വി°ാന-പദവും ആേവശകരവും വിേനാദ-പദവുമായ ഒരു പരിപാടി 
ഏേകാപിUിQWെകാL് േഷാല ദിലീപിmെറ േനതൃത`Iിലു\ വിമൻ+ േഫാറം 

അതിശയകരമായ ഒരു േജാലി െച�തു. ആധുനികവും ശാ+-തീയവുമായ നൃIം, 

സംഗീത -പകടനBൾ, -പേചാദനാ�കമായ -പസംഗBൾ, ചരി-തപരവും രസകരവുമായ 

േചാേദlാIര പം�ികൾ, അതിശയകരമായ ഫാഷൻ േഷാ എGിBെനയു\ 

വിപുലമായ പരിപാടികൾ ആ8 വനിതാദിന ആേഘാഷേവളയിൽ 



ഉൾെUടുIിയിരുGp. വനിതാ ശാ�ീകരണെIDുറിQ് മുഖlാതിഥി -പതിഭാ 

റാംസിം® (ഒബിഇ) നടIിയ -പസംഗം വളെര -ശേoയമായിരുGു 

ബി2W േതാമ+, ആഷ�ിൻ മാതlൂ+, േഡാ. െഹന വിജയൻ, സുേര_ രവീ-cൻ എGിവർ 

ബാലDടIു, മാനസികാേരാഗlം, ലിംഗ പqപാതത`ം, സാമൂഹl മാധlമBളWെട 

േമാശമായ സ`ാധീനം എGീ വിഷയBെള കുറിQ് സംസാരിQW 

 

ചി-തBൾ കാണാം - https://mauk.org/photo-gallery/iwd-2019-photos 

ഉkവ സംഗമം 2019 

കുറQ് വർഷെI ഇടേവള�D് േശഷം, MAUK, 2019 ഡിസംബർ 14 m ഈF് ഹാമിെല 

നlൂഹാം ടൗൺ ഹാളിൽ ഒരു -കി+മ+ ഒIുകൂടൽ സംഘടിUിQW. -ശീമതി. നിർ�ല 

രാജനും കുടുംബIിനും ഒരു വീ� പണിയുGതിനായിരുGു MAUK യുെട േകരളIിെല 

സGo-പവർIനIിmെറ ഭാഗമായി ധനസമാഹരണIിനായി ആ8 ഉ|വ സംഗമം 

2019 എG േപരിൽ ഈ പരിപാടി സംഘടിUിQp. ഈ പരിപാടിDായി ഞBൾD് ലഭിQ 

മികQ -പതികരണം തികQWം അÉുതകരമായി െവറും രLാeച�Dു\ിൽ 320 

സീ2Wകൾ ബുD് െച�തു. വിഭവസമൃoമായ ഭqണം, സാം+കാരിക പരിപാടികൾ, 

ഡിെജ എGിവയായിരുGു ഈ സായാÊIിmെറ -പേതlകത 

ചി-തBൾ കാണാം – www.mauk.org/fs2019 

മുതിർ\വരുെട േസവന�ൾ 

60 സിേFe+ ¨� 

2006ൽ, MAUK സGo-പവർIകയായിരുG അuരിQ -ശീമതി ഗിരിജ നായർ, 

രLായിരIിആറിൽ ആ8 60 വയ³ിനു മുകളിലു\ +-തീകൾD് സൗഹൃദവും 

പിuുണയും നൽകാനു\ ലqlേIാെട സിേFe+ ¨� ആരംഭിQp. നിലവിൽ, MAUK 

സീനിയർ ഡയറ>ടർ രാേജശ`രി സദാശിവmെറ സഹായേIാെട രാധ രാജൻ, രാധ 

അേശാകൻ, -പസG വിജയകരൻ എGിവരടDം പലരും ¨²ിെന കാരlqമമായി 
സഹായിDുGു 

ഇG് ¨²ിൽ പെ�ടുDുGവരുെട എºം 35 ഇൽ അധികം ആയി. സംഗീതം, കവിത, 

നൃIം, ലഘു വlായാമ പരിപാടികൾ ഭqണ രുചിDൽ, സാം+കാരിക 

പരിപാടികൾDു\ പരിശീലനം, പകൽ യാ-തകൾ തുടBി വിവിധ -പവർIനBളിൽ 

പെ�ടുDാൻ എല�ാ െചാXാeചയും ഉQ�D് 1 മുതൽ ൈവകുേGരം 4 വെര േകരള ഹ 

House സിൽ ഒIുകൂടുGു.  ¨� അംഗBൾ ശ�മായ ഒരു സുഹൃp വലയം രൂപീകരിQ് 
പര+പരം പിuുണDുകയും സഹായിDുകയും ആ8. ഈ വർഷം, സിേFe+ ¨� 

അംഗBെള ഒരു ദിവസെI ലLൻ നഗരം ചു2ിDറBി -കി+തുമ+ അIാഴIിനായി 
ആൽേഗ2ിെല ഹലാൽ െറFാറmറിൽ േചർGിരുGു. സിേFe+ ¨²ിെന പിuുണQതിm 

ഓൾ/േഗ2ിെല ഹലാൽ െറേFാറmറിm നcി പറയാൻ MAUK ആ-ഗഹിDുGു 

MAUKയുെട മുതിർGവരുെട േസവനBളWെട ഭാഗമായ ലË് ¨� 1998 മുതൽ 

-പവർIിDുGു. ന�ുെട സമൂഹIിെല മുതിർGവർD് അവരുെട സാം+കാരിക 



വl�ിത`വും അനുഭവBളWം പ�ുവ�DുGതിനും പര+പരം കLുമുVWGതിനും 

സംസാരിDാനും ഉ\ ഒരു സവിേശഷ േവദിയാ8 ഈ േസവനം. ചീVWകളി, െച³്, 
കlാരം+ മുതലായ കളികളWം, വlായാമ പരിശീലനBളWം, ത�ൽ പരിശീലനം, കലയും 

കരകൗശലBളWം കൂടാെത, കവിത, സിനിമ, പി>നിDുകൾ, യാ-തകൾ തുടBി വിവിധ 

-പവർIനBൾ ¨²ിൽ പെ�ടുDുGവർ ആസ`ദിDുGു. ഓേരാ ആeചയും േകരള 

തനിമയു\ ഉQഭqണവും നൽകുGു. അനuപുരി െറേFാറmറിേനാ� ഞBളWെട 

ആ�ാർ�മായ നcി അറിയിDുGു 

നിയമപരമായ vാപനBളിൽ നിGു\ ആനുകൂലlBൾ കുറQ് വർഷBൾD് മു5് 
അവസാനിUിQതിനാൽ, ¨� ന�Iിലാ8 -പവർIിDുGp. ഈ അവശl േസവനം 

സുഗമമായി -പവർIിDുGതിm കൂടുതൽ വരുമാനം ഉLാDുGതിനായി, 2019 ൽ, 

ഞBൾ ഒരു പoതി അവതരിUിQW, അതിലൂെട സ�ന+കരായ അംഗBൾDും 

സമൂഹIിേനാ� -പതിബoതയു\ -പാേദശിക വlവസായികൾDും ഒരു 
ദിവസേID് ലË് ¨� -പവർIിUിDുGതിനു\ െചലt +േപാൺസർ െച�ാൻ 

കഴിയും. നിBളWെട +മരണാചരണIിmെറ ഭാഗമായി ഒരു ദിവസം +േപാൺസർ 

െച�ാൻ ആളWകൾDും ബിസിനസുകൾDും അവസരം നൽകി, അതിൽ കൂടി അവർDു 
അവരുെട -പേതlക ദിവസBൾ ആേഘാഷിDാനും, ന�െUVവരുെട ഓർ�Dായും ഈ 

+േപാൺസർഷിU് ഉപേയാഗെUടുIാവുGതാ8. ഞBൾD് ലഭിQ -പതികരണം 

വളെരയധികം -പേചാദനകരമായിരുGു, 2019 െല എല�ാ ദിവസവും ഈ പoതി 
അവതരിUിQ് ആeചകൾDു\ിൽ +േപാൺസർ െച�തു കഴിNു. 2019 ൽ ¨� 

+േപാൺസർ െച�ത ന�ുെട സമൂഹIിെല 50 അംഗBേളാ� ഞBളWെട 

ആ�ാർ�മായ നcി അറിയിDുGു. 

എല�ാ വlാഴാeചയും രാവിെല 10 മുതൽ ൈവകുേGരം 5 വെര ലË് ̈ � േകരള ഹൗ³്ൽ 

ഒIുേചരുGു, കൂടാെത -പാേദശിക സമൂഹIിെല എല�ാ അംഗBൾDും ഈ േസവനം 

സൗജനlമായി ലഭlമാ8. 

ഇതിേലDായി +േപാ8സർഷിU് നൽകിയ vാപനBളWെടയും വl�ി 
https://mauk.org/category/club 

തലമുറ 

എംഎയുെക േവാളLിയർ സുേര_ സുകുമാരൻ ഏേകാപിUിDുG തലമുറ എല�ാ 

ഇതര െവ\ിയാeചകളിലും ഉQകഴിN് 1 മുതൽ ൈവകുേGരം 6 വെര േകരള 

ഭവനIിൽ സcർശിDാറുL്. 2019 ൽ, പെ�ടുDുGവരുെട എºIിൽ വർoനt 

ഉLായി, പാചകം തെGയാ8 തലമുറ യിെല ഇേUാഴെI ഏ2വും -പധാന 

-പവർIനമായി കLുവരുGp 

150 �M 

-പേമഹ േരാഗികളാകാൻ സാധlതയു\ -പാേദശിക സമൂഹIിെല അംഗBൾDായു\ 

വlായാമ അധി_ഠിത -പതിേരാധ പoതിയാ8 150 ¨�. എൻഎQ്എ+ നlൂഹാം 

¨ിനിDൽ ക�ീഷനിം® -ഗൂU് (സിസിജി), നlൂഹാം കൗൺസിൽ, 150 ¨� പ�ാളിIം 

എGിവയുെട ഒരു സംരംഭമാ8 150 ¨� പoതി - െവF് ഹാം യുൈണ2/ െഫഡേറഷൻ, 



കൗൺസിലിmെറ ഒഴിവുസമയ -ടF് ആ>2ീt നlൂഹാം, MAUK ഉൾെUടുG Fിയറിം® 
പാർ�ണർഷിj എGിവയുമായി േചർG് -പവർIിDുGു. 

 

എല�ാ െചാXാeചയും 150 ¨� വlായാമ പരിപാടി േകരള ഹൗസിൽ നടDും. 150 ¨� 

-പവർIനBളിൽ േചരാൻ ആ-ഗഹിDുG വl�ികൾ 150 ¨²ിേലD് നിർേÎശിDാൻ 

അവരുെട ജിപി േയാ� അഭlർ�ിDണം. 

സൗഹൃദേസവനം 

MAUK മുതിർG പൗര�ാരുെട മെ2ാരു േസവനമാണിp, ഒ2�D് വീടുകളിൽ കഴിയുG 

വേയാജനരായ തBളWെട സുഹൃIുDെള അവർ മറDുGിെല�G് 
ഉറUWവരുIുGതിനായി മുതിർGവരുെട േസവനIിmെറ ഭാഗമായി നടIെUടുG 

മികQതും അനുക5ാപൂർºവുമായ േസവനമാ8. മുതിർGവരുെട േസവനIിൽ 

പെ�ടുDുGവർ ഒരു സൗഹൃദ സംവാദIിനായി അവരുെട സഹപാഠികെള/ 

സഹ-പവർIകെര വീകളിൽ സcർശിDുGു. 

ഈ േസവനIിലൂെട അവരുെട േqമം െമQെUടുIാൻ കഴിയുG ആെരെയ�ിലും 

നിBൾD് അറിയാെമ�ിൽ, ദയവായി അവരുെട വിശദാംശBൾ info@mauk.org േലD് 
ഇെമയിൽ െച�Wക അെല��ിൽ 07961454644 എG ന5റിൽ ഞBെള വിളിDുക, അവെര 

സcർശിDുGതിൽ ഞBൾD് സേuാഷമുL് 

വിദRാഭRാസ േസവന�ൾ 

താളവാദR പരിശീലനം 

മലയാളികളല�ാI നിരവധി വിദlാർ�ികൾ ഇേUാൾ പെ�ടുDുGേതാെട താളവാദl 

ഉപകരണBളWെട >ളാ³Wകളിൽ പെ�ടുDുG വിദlാർ�ികൾ വർoിQWവരികയാ8. 

വl�ിഗത പരിശീലനം, -പവൃIിദിന സായാÊം, വാരാul ¨ാസുകൾ എGിവ 

വിദlാർ�ികൾD് അവരുെട സൗകരl-പദം കാരl-പദമായ സമയI് പെ�ടുDാനും 

അവരുെട േവഗതയിൽ പഠിDാനും കൂടുതൽ അവസരം നൽകി. വിേനാ¯കുമാർ 

സുകുമാരൻ ആ8 >ള³WകൾD് േമൽേനാVം വഹിDുGp 

കീേബാർ, ഗി0ാർ �ാസുകൾ 

ഈ ¨ാസുകൾ ഞായറാeച ഉQകഴിN് ആ8 നടDാ¬. ഞBൾD് 5 വയ+ മുതൽ 60 

വയ³് വെര -പായമു\ വിദlാർ�ികളWL്. -പശ+ത സംഗീത°നും 

സംഗീതസംവിധായകനുമായ -ശീ ആൽബർV് വിജയൻ ആ8 MAUK വിദlാർ�ികെള 

പരിശീലിUിDുGp 

മലയാള �ാസുകൾ 

ക�lൂണി2ി അംഗBളWെട ആവശlം വർoിQതിനാൽ MAUK 2018 ഏ-പിലിൽ മലയാള 

¨ാസുകൾ പുനരാരംഭിQW. ഞായറാeച രാവിെല 10 മുതൽ േകരള ഭവനIിൽ ¨ാസുകൾ 

നടDും. 



വിദRാഭRാസ അവാർഡുകൾ 2019 

ഓണം ആേഘാഷIിൽ MAUK വിദlാഭlാസ അവാർഡുകൾ സ�ാനിQW. മികQ 

ജിസിഎ+ഇ ഫലBൾDു\ അവാർ/ എെസ>സിെല ബാസിൽഡണിൽ നിGു\ 

അഭിജിp സജിലാൽ േനടി. മിഡിൽെസ>സിെല -ഗീൻേഫാർഡിൽ നിGു\ ഇവാൻ േജാ+ 

രLാം vാനെIIി. 

മികQ എ-െലവൽ ഫലBൾDു\ അവാർ/ െചം+േഫാർഡിൽ നിGു\ േമഘ 

മേനാ�, -ബിേFാളിെല െഡൻ േജാസ രLാം vാനെIIി. 

തണൽ MAUK ജീവകാരുണR -ശമ�ൾ 

േകരള0ിെല ജീവകാരുണR -പവർ0ന�ൾ  

ശുoജല പoതികൾ 

MAUK േകരളIിെല -ശേoയമായ ജീവകാരുണl -പവർIനBൾ തുടരുGു. 2019 ൽ 

േകരളIിെല വിദൂര -ഗാമBളിൽ ഞBൾ മൂG് ജല ശുoീകരണ യ-uBൾ നിർ�ിQW, 

അവിെട ശുoജലം കുറവാ8, അതിനാൽ ഇulയിൽ ഏ2വും കൂടുതൽ കാൻസർ 

േരാഗികളWL്. േകരളവിഷൻ ടിവിയുമായി സഹകരിQ് അNൂറിലധികം 

താമസDാർD് ശുoജലം ലഭlമാെണG് ഉറUWവരുIുGതിനായി ഞBൾ മാെ�ാ5്, 
േവണാVW കടt, േതാVWDടt വൺെമm¬ യുപി +കൂൾ എGിവിടBളിൽ വാVർ 

Ïാmറുകൾ നിർ�ിQW ഉ¯ഘാടനം െച�തു 

ശുoജല പoതിയുെട വീഡിേയാ കാണാൻ ഈ ലി�് സcർശിDുക – https://mauk.org/kerala-

floods 

ഭവന നിർ�ാണ പ�തി  

2019 ൽ എംഎയുെക, തിരുവനuപുരം കഴDൂVെI 64 കാരിയും െതാഴിലാളിയും ആയ 

-ശീമതി നിർ�ല രാജm ഒരു വീ� പണിയാൻ തുടBി. ആേരാഗlvിതി േമാശമായ 67 

വയ³W\ ഭർIാവിേനാടും ശാരീരിക ൈവകലlമു\ മകേനാടും അവരുെട 

കുടുംബIിെല മ2് പI് അംഗBേളാടും (കൗമാരDാരികളായ െപൺകുVികൾ 

ഉൾെUെട) ഒരു താൽDാലിക േമൽDൂരയു\ തകർGുകിടDുG വീVിൽ താമസിDുGു. 
പതിനായിരം പൗLിmെറ ഈ പoതി ഡിസംബറിmെറ അവസാനIിൽ ആരംഭിQW, 2020 

മാർേQാെട ഇp പൂർIിയാകുെമG് -പതീqിQിരുGു. എGിരുGാലും, COVID-19 

െകാLുവG നിയ-uണBൾ കാരണം ഇp 2020 ഒ>േടാബർ മാസേID് 
മാ2WകയുLായി 

ഈ പoതിയുെട വീഡിേയാ കാണാം - https://mauk.org/nirmala-rajan 

നിരാ-ശിതരും നിരാലംബരും ആയവർ=് ഓണസദR 

MAUK  2019 ൽ േകാVയIിെല +േനഹDൂ� െകാല�Iിെല ആനc തീരം പുനരധിവാസ 

േക-cം, ആ2ിംഗലിെല കരുണാലയം എGിവിടBളിൽ ഓണസദl നൽകി. 
തിരുവനuപുരെI ഞBളWെട പ�ാളി സംഘടന ആയ േതാV�Dാ� പൗരസമിതി 



കരുണാലയIിൽ സാധനBൾ ത�ാറാDി സദl പാചകം െച�തു െകാടുIു. കൂടാെത, 

േതാV�Dാ� പൗരസമിതിയുെട ഓണം കി2് വിതരണIിലും MAUK സംഭാവന നൽകി. 

ഗാ�ിഭവൻ 

േകരളIിെല പIനാപുരI് ആvാനമായി -പവർIിDുG ഒരു -പധാന േദശീയ 

ജീവകാരുണl സംഘടനയായ ഗാnിഭവmെറ vിരം െ-പാേമാVറും അഭlുതയകാംഷിയും 
ആ8 മലയാളി അേസാസിേയഷൻ. അവർ നൽകുG മാതൃകാപരമായ േസവനIിm 

സാqlം വഹിDാനും അവരിൽ നിG് -പവർIനBൾ പഠിDാനും MAUK 

ഭാരവാഹികൾ ഗാnിഭവൻ സcർശിQW 

കൂടുതൽ വിവരBൾ https://www.gandhibhavan.org 

സമൂഹം 

-പേചാദനാ�ക വR�ിഗത പുരJകാര�ൾ 

-പേചാദനാ�ക േനVവും സമൂഹIിm സംഭാവനകളWം നൽകിയ സമൂഹIിെല 

മാതൃകാപരമായ വl�ികൾD് േ-പാ|ാഹനവും അർഹമായ അംഗീകാരവും 

നൽകുGതിനാ8 -പേചാദനാ�ക വl�ിഗത അവാർ/ അവതരിUിQp. മൂG് 
പതി2ാLിേലെറDാലം യൂേറാUിെല കഥകളിെയ സംരqിDുGതിലും 

േ-പാ|ാഹിUിDുGതിലും അവർ േനടിയ മഹIായ േനVBൾD് 2019 ൽ ബാർബറ 

വിജയകുമാറിനും കലാമ±ലം വിജയകുമാറിനും MAUK പുര+കാരം സ�ാനിQW. 

ഈ അവാർഡിm അർഹതയു\ ഒരാെള നാമനിർേÎശം െച�ാൻ നിBൾ 

ആ-ഗഹിDുGുെവ�ിൽ, അവരുെട വിശദാംശBൾ info@mauk.org ൽ േബാർഡിm 

ഇെമയിൽ െച�Wക, എuുെകാLാ8 അവർ ഈ അവാർഡിm അർഹരാെണG് നിBൾ 

കരുതുGp എG് കൂടി വിശദീകരിേDLതാ8. 

ഗിരിജ നായർ - സ\� േസവക പുരJകാരം  

MAUK സGoേസവകരുെട സംഭാവനകെള അംഗീകരിDുGതിനും 

അഭിനcിDുGതിനുമായി 2003 ലാ8 േവാളLിയർ അവാർ/ ആരംഭിQp. 

എംയുെകയുെട അചËലവും -പേചാദനാ�കവുമായ സGo-പവർIകരിൽ ഒരാെള 

ബഹുമാനിDുGതിനായി 2014 ൽ എംയുെക ഗിരിജ നായർ അവാർ/ എG് നാമകരണം 

െച�തു. 

സംഘടനയുെട കണDുകൾ തിVെUടുIുGതിൽ ഉയർG നിലവാരം 

പുലർIുGതിനു\ ഉപേദശവും മാർഗനിർേദശവും പിuുണയും നൽകിയതിm -ശീമതി 
അശ`തി നായർD് 2019 െല െവാളLിയർ ഓ ദി ഇയർ അവാർ/ സ�ാനമായി നൽകി.   

കൂടുതൽ വിവരBൾ http://mauk.org/girija-nair-volunteer-awards 

ൈഹകംമീഷൻ ഓ� ഇ�Rയുെട ആദR െസ-ക4റി=് സGീകരണം 

ലLനിെല ഇulൻ ൈഹD�ീഷനിൽ പാ+ േപാർV്, ഒസിഐ, പÄി> െറ+േപാൺ+ 

യൂണി2് എGിവ�Dായി പുതുതായി നിയമിതനായ കൗൺസിലർ അനിൽ േനാVിയാൽ 



നു 2019 ജൂൺ 15 m MAUK ഒരു സ`ീകരണം നൽകി. ഖIറിെലയും സൗദി അേറബlയിെലയും 

ഇulൻ എംബസികളിൽ േജാലി െച�WGതിനിെടയാ8 േനാVിയാൽ m ‘േകരള 

അംബാസഡർ’ എG േപ� ലഭിQp. മിഡിൽ ഈFിെല തmെറ കാലഘVIിൽ, 

ദുരിതIിലായ ഇulDാർDും മലയാളികൾDും അടിയuര േസവനം ലഭlമാDുെമG് 
ഉറUാDിയ ഉേദlാഗvരിൽ ഒരാളായിരുGു അേÎഹം. 

ഈF് ഹാമിmെറ എംപി Fീഫൻ ടിം+, ലLൻ അസംÄിയിെല സി2ി ആm¬ ഈF് 
-പതിനിധി ഉൻേമ_ േദശായി, -പാേദശിക ക�lൂണി2ികളിെല -പമുഖരും വlവസായ 

-പമുഖരും പരിപാടിയിൽ പെ�ടുIു. 

Jേപാൺസർഷി3@ം സംഭാവനകള@ം 

നിരuരമായ െവല�Wവിളി നിറN സാ5Iിക കാലാവv ഉLായിരുGിVWം, 

+േപാൺസർഷിUWം സംഭാവനകളWം വർoിUിDുGതിൽ MAUK വിജയിQW. 

ക�lൂണി2ി അംഗBളWമായും -പാേദശിക വlവസായികളWം ആയും അടിIVിലു\ 

ബnം vാപിQാ8 ഈ വിജയം േനടിയp. സമൂഹെI േസവിDുGതിനു\ നൂതന 

മാർഗBൾ കെLIാനു\ -ശമBൾD് MAUK തുടർGും പിuുണ 

നൽകുGുെവGതിmെറ െതളിവാ8 ഇp. 

2019 ഞBളWെട -പധാന +േപാൺസർമാരായ - സ`യം േ-പാUർVി സർവീസിനും, േലാ 

ആൻ/ േലാേയe+ േസാളിസി2ർ+ നും ഞBളWെട ആ�ാർ�മായ നcി 
അറിയിDുGു 

കൂടാെത േ´ാബൽ Fഡി ലി�്, തVWDട, AMCO വിൻേഡാർ+ ആൻ/ േഡാർ+, അൈല/ 

ഫിനാൻഷlൽ സർവീസ+, സാം -ടാവൽ+, ബിൽ/ െട> േ-പാUർVി െഡവലേUe+ 

എGീ vാപനBൾDും ഞBൾ നcി പറയുGു. 

വാർഷിക കണ=ുകൾ 

2019 െല ഓഡി2് െച�ത കണDുകൾ ഈ റിേUാർVിmെറ അവസാനം കാണിQിരിDുGു 

-പേമയ�ൾ 

ഈ വർഷം, MAUK അതിmെറ ആദlെI ക5lൂVർ വÑകൃത വാർഷിക െപാതുേയാഗം 

നടIുGു. മീ2ിം® -ഹസ`വും സംqിjതവുമായി നിലനിർIാൻ ഞBൾ 

ആ-ഗഹിDുGു. അതിനാൽ, ഈ വർഷെI േയാഗIിൽ -പേമയBെളാGും 

സ`ീകരിേDLതിെല�G് ഡയറ>ടർ േബാർ/ തീരുമാനിQW. 

ശുഭം 

 


