നമസ്കാരം!
പ്രിയ സുഹൃത്തേ,
മലയാള മാധ്യമ രംഗത്തേ പ്രഗത്ഭർക്ക് ആദരത്തമാത്തെ ത്തേൾഡ് മലയാളീ
കൗൺസിൽ നയൂ ത്തേഴ്സി ത്തപ്രാേിൻസിന്ത്തെ ത്തകരള രിെേി ദിനാത്ത ാഷം !!
“േനനി േന്മഭൂമിശ്ച സവർഗാദരി ഗരിയസി“
േനനിയും േന്മനാെും സവർഗത്തേക്കാൾ ത്തപ്േഷ്ഠമാത്തെന്ന സത്യം
ഉൾത്തക്കാണ്ടുത്തകാണ്ട് നേംബർ 1 േയാഴാഴ്ച വേകിട്ട് 7 മെി മുത്ൽ 9 മെി
േത്തര എഡിസൺ ത്തഹാട്ടലിൽ േച്ച് ത്തേൾഡ് മലയാളീ ത്തകൗൺസിൽ നയൂ ത്തേഴ്
സി ത്തപ്രാേിൻസിന്ത്തെ ആഭിമുഖ്യേിൽ ത്തകരളപ്പിെേി ദിനം
ആത്ത ാഷിക്കുന്നു.
അത്തമരിക്കൻ മണ്ണിൽ സാത്തേത്ികത്യുത്തെ അേസരങ്ങൾ േിനിത്തയാഗിച്ചു
മലയാള ഭാഷയുത്തെ സവാധ്ീനം നമ്മുത്തെ ത്ലമുെകളിൽ നിലനിർോൻ
സഹായിച്ച ഓൺവലൻ രപ്ത്ങ്ങളും അച്ചെിയുത്തെ സംേുദ്ധി മെുനാട്ടിലും
രകർന്നു ത്ന്നു ത്തകാണ്ട് നമ്മിത്തലക്ക് എേുന്ന മാസികകളും
രപ്ത്ങ്ങളും എല്ാം എന്നും ഭാഷയുത്തെ സംരക്ഷകരായി നത്തമ്മാത്തൊപ്പം
നിന്നേരാണ് .അേരം ഭാഷ സ്ത്തനഹികൾ മലയാള ഭാഷത്തയാട് കാെിച്ച
പ്രത്ിബദ്ധത്യും ത്യാഗേും അംഗീകരിച്ചു ത്തകാണ്ട് ഇ ചെങ്ങിൽ അേത്തര
ആദരിക്കുക്കുന്നു.
മലയാള ഭാഷയുത്തെ മത്തനാഹാരിത്യിലൂത്തെ ഒരു യാപ്ത്യുമായി സാഹിത്യ
ത്തേദി, േിദയാർഥീ മനസിത്തല ത്തകരളനുഭേങ്ങളുമായി “എന്ത്തെ ത്തകരളം”,
ത്തകരളേനിമയാർന്ന നൃേേില്രം, ത്തേൾഡ് മലയാളീ ത്തകൗൺസിൽ
നയിക്കുന്ന “ 'അമ്മ മലയാളം “ സം ഗാനം ത്ുെങ്ങി നിെമാർന്ന
കാരയരരിരാെികത്തളാത്തെ നെേത്തരെുന്ന ത്തകരള
രിെേി ദിനാത്ത ാഷത്തോത്തൊപ്പം എല്ാ വേേിധ്യത്ക്കും അത്ീത്മായി
നാം മലയാളീയാത്തെന് സവത്വേിലും സംസ്കാരേിലും അഭിമാനിക്കാൻ
“എന്ത്തെ മലയാളം ഭൂമി മലയാളം “ ഭാഷ പ്രത്ിജ്ഞയിലും രോളികളാകാൻ
ത്ാേത്തള ഞങ്ങൾ സാദരം ക്ഷെിക്കുന്നു.
Venue: Edison E-Hotel
Address: 1173 King George Post Rd Edison NJ 08837
Date: Nov 1, 2018
Time 7PM to 9PM EST
Sincerely,
Pinto Kannampally
President, WMC NJ Province
Thangamani Aravindan
Chairperson, WMC NJ Province

Entte Keralam” essay writing contest
Guidelines
1) Topic: Entte Keralam
(can include students impression about Kerala , it’s culture, lifestyle, customs,
economics, arts etc)
2) competition will be held for students from two age groups
A) 12 years or younger
B) between 12 and 18
3) First prize will be given to the best essays from each groups
4) Maximum word limit for essay is 75 words for group A and 100 words for group B
5) Essay can be written in either English or Malayalam and it need be sent to below email
Id Wmcnj1995@gmail.com with following details:
A) Contestants name
B) Date of birth
C) Address
D) Parents name
E) Contact number
6) All submissions should be made on or before Tuesday, October 30, 2018 9PM EST
Contest is open to general public as well as children of WMC members
Opportunity to present the best essay (winner) before famous Malayalam publishers and
writers.
Attractive prizes will be given to winners during Kerala piravi day celebration on
November 1st 2018.
Any questions please contact WMC NJ Province President Pinto Kannampally (973 337
7238) or Jinesh Thampi (347 543 6272)

