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എല്ലാ മനുഷ്യരുേടയും ഉള്ളിൽ ജന്മസിദ്ധമായ
കഴിവുകൾ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടു്. ആ കഴിവുകൾ
തിരിച്ചറിഞ്ഞു് അവെയ വളർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കു�
ന്നവർക്കായി ഒരു േവദി /മാധ്യമം ആവുകയാ�
ണു് സായാഹ്ന. ആശ,യു.ജി. വരച്ച വിവിധത�
രം ചിത്രങ്ങളുെട േശഖരമാണു് ഇന്നു് സായാ�
ഹ്ന റിലീസിനു് ഉൾെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

—സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ
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ആശ,യു.ജി.
വി. േഗാപാലകൃഷ്ണൻ എൻ.ഉഷകുമാരി എന്നി�
വരുെട രണ്ടു മക്കളിൽ ഇളയവളായി തിരു�
വനന്തപുരത്തു് െനയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ജനനം.
സേഹാദരി അശ്വതി,യു.ജി. േകരള സർവ്വ�
കലാശാലയിൽ നിന്നും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ
ബിരുദാനന്തരബിരുദം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലമായി ൈട�
പ്പ് െസറ്റിംഗ് സ്ഥാപനമായ എസ്. ടി.എം. േഡാക്സിൽ േജാലി
െചയ്തു വരുന്നു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം

2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക

3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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