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ബഹുമാന' അംഗ+െള, 
 
എം എ യു െക യുെട വാർഷിക   െപാതുേയാഗം ഈ വരുn November 22, ഉcകഴി?ു മൂnു മണിk് ഓൺൈലൻ 
ആയി നടtുവാൻ തീരുമാനിc വിവരം എlാ അംഗ+െളയും അറിയിcുെകാllുnു.  ഇേpാഴെt സാഹചര'ം 
കണkിെലടുtും ഭരണപരമായ ആവശ'ം നിറേവUVത് െകാVും ആണ് ഒരു ഓൺൈലൻ െപാതുേയാഗം 
വിളിkുnത്.  
 
എം എ യു െക യുെട 2019 Xപവർtനറിേpാർട് േബാർഡിന് േവVി സമർpിkാൻ കഴിയുnതിൽ അതിയായ 
സേnാഷമുV്. നmുെട സംഘടനയുെട Xപവർtന രീതിkു കാതലായ മാUം വരുtിയ ഒരു വർഷമാണ് 2019.  
 
മലയാളികളുെട കലാ സാംസ്കാരിക ൈപതൃകtിനു ഊnൽ കുടുtുെകാVും ജീവകാരുണ' Xപവർtന+ൾ 
നടtുവാൻ ഈ േബാർഡിന് കഴി?ത് നmുെട അംഗ+ളുെട സഹായംെകാVുമാXതമാണ്. 
 
ഈ റിേpാർb് വായിkുn സമയtു േലാകം മുഴുവൻ മഹാമാരിയുെട പിടിയിൽ നിnു കരകയUാൻ കഠിന 
Xപയtംെചyുn ഭരണാധികാരികളുെടയും, ആേരാഗ' Xപവർtകരുെടയും Xശമ+ൾk് നmളാൽ കഴിയുn 
സഹായം െചയ്തു െകാVിരിkുകയാണ്.  
 
കഴി? വർഷം കലാസാംസ്കാരിക രംഗt് Xപവർtിkുn ഒbനവധി   Xപമുഖ വ'ക്തികൾ നmുെട 
Xപവർtനtിെn ഭാഗമാവുകയും തനതു കലാരൂപ+ൾ നമുk് വരും തലമുറയ്k് പകർnു െകാടുkാനും 
സാധിcു. അേതാെടാpം നmുെട എൽേഡഴ്സ് kbിനു ഒരു വർഷേtkുll സാmtിക സഹായം 
സ്േപാൺസർഷിpിലൂെട സമാഹരിkാൻ ഈ േബാർഡിന് കഴി?ു. വ'k്തികളും ബിസിനസ് സമൂഹവും ഈ 
കാര'tിനുേവVി നmെള അകമഴി?ു സഹായിcു.  
 
Xപളയ ദുരിതtിെn ഭാഗമായി നിർമിc മൂnാമെt വാbർ pാn് ഈ വർഷം ഒരു സ്കൂളിനായി തുറnു 
െകാടുkാനും, വ'ക്തിപരമായി അതിൽ പെoടുkുവാനും കഴി?തിൽ വളെര അധികം ചാരിതാർഥ'ം ഉV്.  
 
വളെര സേnാഷേtാടുകൂടി പറയെb ഒരു നിർധന കുടുംബtിന് ഒരു വീട് നിർmിc് െകാടുkാനുll തുടkവും ഈ 
വർഷം തുട+ി. െഫsീവ് സംഗമtിലൂെട സമാഹരിc തുകയും, ചാരിUിയിൽ നിnുll സഹായം െകാVും നിർമിc 
ഈ വീടിെn പണി പൂർtിയായി.  
 
നmുെട സർവീസ് ആയ കbൻകാpി, എൽേഡഴ്സ് kബ്, മ'ൂസിക് kാസ്, തലമുറ എlാം ഭംഗിയായി നടtുവാൻ 
സാധിcു. സ്Xതീ കളുെട കൂbായ്മാ വളെര നl Xപവർtന+ളും ആയി മുേnാbു േപാകുnു. അേതാെടാpം 
ഇn'ൻൈഹ കmീഷനുമായി സഹകരിcു നmുെട സമൂഹtിനു േവV സഹായ+ൾ െചyുവാനും സാധിcു. 
 
2020 വർഷം എം എ യു െക യുെട ചരിXതം തിരുtി ജീവകാരുs' Xപവർtന+ളും ആയി മുേnാbു നീ+ുnു. 
sുXദതമായ േസവനtിലൂെട െകാേറാണ എn വിപtിെന േനരിടാൻ മUു സാമൂഹിയ സംഘടനകൾkു 
മാതൃകയായി Xപവർtിcുവരുnു.  
 
ഈവിധ എlാ Xപവർtികൾkും േബാർഡിന് സഹായിc അംഗ+ൾkും, േവാളൻടിയർമാർ, മUു വ'ക്തികൾ, 
സാmtികമായി സഹായിc ബിസിനസ് sാപന+ൾkും േബാര്ഡിെn നnി അറിയിkുnു. അേതാെടാpം 
തുടർnും ഈ സഹായ സഹകരണ+ൾ നൽകണെമn് അഭ'ർtിcുെകാVു ഓൺൈലനിൽ നടtുn ഈ 
െപാതുേയാഗtിൽ പെoടുtു വിജയിpിkണെമn് എlാ അംഗ+േളാടും താഴ്മയായി അേപഷിcുെകാllുnു.  
 
എn് 
വിനീത വിേധയൻ   
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