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അേഗാള�ല�ിൽ വ�ാപി�ു കിട�ു�
മലയാളികെള ഒരു കുട�ിഴിൽ അണിനിര�ുക എ�
ല��േ�ാെട �ാപിതമായ േവൾഡ് മലയാളി
കൗൺസിലിന്െറ യുെക െ�പാവിൻസിന് ഊ��ളമായ
സാമാരംഭം കുറി�ു. കഴി� ഞായറാഴച 08112020,
യുെക സമയം ഉ��ു േശഷം മൂ�ു മണി�് േകാവിഡ്
മാനദ��ൾ പാലി�ു സൂം മീ�ിംഗിലൂെട വിവിദ
രാജ��ളിൽ നി�ു� �പധിനിധികൾ പരിപാടിയിൽ
പെ�ടു�ു. േവൾഡ് മലയാളി െകൗൺസിൽ ജർമൻ
െ�പാവിൻസ് �പസിഡന്റ് മി. േജാളി എം പടയാ�ിൽ ,
അ��ഷദയിൽ കൂടിയ േയാഗ�ിൽ യുെക
െ�പാവിൻസ് �പസിഡന്റ് �ശീ ൈസബിൻ പാലാ�ി
സ�ാഗതം ആശംസി�ുകയും, െചയർമാൻ േഡാ. ജി�ി
േലാന�ൻ െമായ് ലൻ, യുെക െ�പാവിൻെസന്െറ ഭാവി
�പവർ�നെ� അവേലാകനം െച��ു
സംസാരി�ുകയു�ായി.
 
പുതിയ ഭാരവാഹികൾ�് ഓ�് േട�ിങ് െസേരമണി
മി.�ഗിഗറി േമടയിൽ (ഡ�ു എം സി യൂേറാ�് റീജിയൻ
�പസിഡന്റ് &േ�ാബൽ ജനറൽ െസ�ക�റി
)സാ�ിധ�ം�ിൽ നിർവഹി�ു.
 
യുെക െ�പാവിൻസിന് സാമാരംഭം കുറി�ുെകാ�് േഡാ.
ഇ�ബാഹിം ഹാജി (ഡ�ിയു എം സി േ�ാബൽ
െചയർമാൻ, യുഎ ഇ )സംസാരി�ുകയു�ായി.
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, ുഎഇ ) ു ു
 
ആശംസകൾ അർ�ി�ുെകാ�് സംസാരി�വർ.മി�ർ
േജാളി തട�ിൽ (ഡ�ിയു എം സി യൂേറാ�് റീജിയൻ
െചയർമാൻ ), മിസിസ് േമഴ് സി തട�ിൽ (ഡ�ിയു എം
സി യൂേറാ�് റീജിയൻ വിമൻസ് േഫാറം �പസിഡന്റ് ),
മി�ർ േഗാപാലപി� (ഡ�ിയു എം സി േ�ാബൽ
�പസിഡന്റ് യു സ് എ ), േഡാ. �ശീമതി വിജയല��ി
(ഡ�ിയു എം സി േ�ാബൽ ൈവസ് െചയർേപഴ് സൺ,
ഇ�� ), മി�ർ േജാൺ മ�ായി (ഡ�ിയു എം സി
േ�ാബൽ ൈവസ് �പസിഡന്റ് യു എ ഇ ), മി�ർ േജാസ്
കു�ുേവലിൽ (ഡ�ിയു എം സി ജർമൻ െ�പാവിൻസ്,
െചയർമാൻ ), മി�ർ പി സി മാത�ു (ഡ�ിയു എം സി
േ�ാബൽ ൈവസ് �പസിഡന്റ്, ഓർഗൈനേസഷൻ,
ജർ�നി ), മി�ർ േതാമസ് അറബ്ൻകുടി (ഡ�ിയു എം
സി േ�ാബൽ െ�ടഷരാർ, ജർ�നി ), മി�ർ രാധാകൃ��ൻ
തിരുവാ�ു (ഡ�ിയു എം സി മിഡിൽ ഈ�്
�പസിഡന്റ് ), മി�ർ സുധീർ ന��ാർ (ഡ�ിയു എം സി
യു എസ് എ റീജിയൻ �പസിഡന്റ് ), മി�ർ േറാണ
േതാമസ് (ഡ�ിയു എം സി േ�ാബൽ േജായിന്റ്
െസ�ക�റി മിഡിൽ ഈ�് ).
 
യുെക െ�പാവിൻസ് െ�ടഷരാർ മിസിസ് ടാൻസി പാലാ�ി
ന�ി പറ�ു.
 
േനാർ�യുെട സഹകരണേ�ാെട �പവർ�ി�ു�
ഈ �പ�ാന�ിൽ സഹകരി�ാൻ താ��ര�ം ഉ�വർ
യുെക ഭാരവാഹികളുമായി ബ�െ�ടെണ�ു
താൽ�ര�െ�ടു�ു.
 
�പസിഡന്റ് മി�ർ ൈസബിൻ പാലാ�ി,
വാൾസൽ,07411615189.
 
ൈവസ് �പസിഡന്റ്, മി�ർ അജി അ�ര�ാരൻ,
ബിർമിൻഹാം,07415653749.
 
െചയർമാൻ േഡാ. ജി�ി േലാന�ൻ െമായ് ലൻ, �ീവ് നജ്,
07470605755.
 
ൈവസ് െചയർമാൻ മി�ർ ഷാജു പ�ി�ാടൻ,
കവന്ററി,07707450831.
 
ജനറൽ െസ�ക�റി മി�ർ േ�പാബിൻ േപാൾ േകാ��ൽ,
േനാ�ിങ്ഹാം,07427265041.
 
െസ�ക�റി മി�ർ േവണു ചാല�ുടി, വു�ർ,07904221444.
 
െ�ടഷരാർ മിസിസ് ടാൻസി പാലാ�ി,
വാൾസൽ,07475204829.
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ൂ ു ു
നിേവദന

ു
ല��ിഎൺപ� ദരി�ദരാജ�െ�

െടസ് െ��്
ആേ�കാശം;
േരാഗമുെ��്
സംശയി�ു�
ആൾ കാറിൽ
കറ�ി; ഒരു
െഹൽ�്
ഇൻസ് െപ��റുെട
അനുഭവം
ഓസ് േ�ടലിയ�ാർ
വിേദശ�ളിൽ
നി�് ഉടൻ
മാതൃരാജ�േ��്
തിരിെ��ുക;
ഇെ��ിൽ
െകാേറാണ
ഭീഷണിയിൽ
വിമാന�ൾ
റ�ാ�ുകയും
അതിർ�ികൾ
െകാ�ിയട�ുകയും
െച�ുെമ�്
മു�റിയി�്;
തിരിെ��ു�വർ�
14 ദിവസെ�
ഐെസാേലഷൻ
യുഎസിെന
കടു�
�പതിസ�ിയിലാ�
െകാേറാണയുെട
താ�വം;
കാലിേഫാർണിയയി
ഏഴ് മില�ൺ േപർ
കരുതൽ തടവിൽ;
രാജ�െ� ര�്
മില�േണാളം
േജാലികൾ
െകാേറാണ
കാരണം
ഇ�ാതാകും;
േലാകേപാലീസിെന
കാ�ിരി�ു�ത്
കടു�
സാ��ിക
�പതിസ�ി

ി ്
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കാനഡയിേല�്
ഒെരാ�
വിേദശി�ും
�പേവശനമി�;
െകാേറാണെയ
പിടി�് െക�ാൻ
കർ�ശനീ�വുമായ
�ട�ൂഡ�ൂ;
കേനഡിയൻ
പൗരൻമാർ,
പിആറുകൾ
എ�ിവർെ�ാ�ം
യുഎസുകാർ�ും
ഇളവ്;
കാനഡയിേല�ു�
വിമാനം
കയറു�തിന്
മു�് കർ�ശമായ
ആേരാഗ�
പരിേശാധന
ഓസ് േ�ടലിയയിലും
െകാേറാണ
ൈവറസ്
േതർവാ��
തുടരു�ു;
െമാ�ം
േകസുകൾ 368
ആയി ഉയർ�ു;
അ�് േപർ
മരി�ു; 171
േകസുകളുമായി
എൻഎ����ൂ
മു�ിൽ;
െപാതുഗതാഗത
സംവിധാന�ിൽ
കടു� ജാ�ഗത
പാലി�ാൻ
നിർേദശം;
രാജ�െമ�ും
ഭീതിയുെട
നിഴലിൽ
െകാവിഡ് 19
രൂ�മാകു�ു;
അേമരി�യിൽ
അടിയ�രാവ�
�പഖ�ാപി�്
െഡാണാൾഡ്

് ിൽ

https://4malayalees.com/index.php?page=newsDetail&id=138795
https://4malayalees.com/index.php?page=newsDetail&id=138780
https://4malayalees.com/index.php?page=newsDetail&id=138722


12/12/2020 4malayalees - േവൾഡ് മലയാളി െകൗൺസിൽ യുെക െ�പാവിൻസിന് തുട�ം

https://4malayalees.com/index.php?page=newsDetail&id=146248 7/7

�ടംപ്; യുഎസിൽ
ആേരാഗ�
അടിയ�ിരാവ�
�പഖ�ാപി�ു�ത്
െവ�് ൈനൽ
ൈവറസ്
ബാധയു�ായ
2000�ിന് േശഷം
ഇതാദ�ം;
േരാഗവ�ാപനം
േനരിടാൻ 5000
േകാടി േഡാളർ

Home |  About |  Sitemap |  Contact us | Terms | Advertise with us
Copyright © 2018 www.4malayalees.com. All Rights reserved.

Glamorous Celebs Remya Nambeesan Kajal Agarwal veenamalic Lindsay Lohan

Celebrities Gallery

  

News
Accident
Crime
Obituary

Women
Family Corner
Specials
Style
Tips & Tricks

Health
Aurveda & Ottamooli
Family Health
Kids Health
Sex
Yoga

Technology
Mobile & Camera
Others
Web & Computer

Cinema
Gossips
location
New Releases
Trailor

Automotive
Auto Tips
Bike Zone
Car Zone
Tips

https://4malayalees.com/index.php?page=newsDetail&id=138722
https://4malayalees.com/index.php
https://4malayalees.com/index.php?page=aboutus
https://4malayalees.com/index.php?page=sitemap
https://4malayalees.com/index.php?page=contactus
https://4malayalees.com/index.php?page=terms
https://4malayalees.com/index.php?page=advertise
https://4malayalees.com/index.php?page=4m_album&id=48
https://4malayalees.com/index.php?page=4m_album&id=48
https://4malayalees.com/index.php?page=4m_album&id=36
https://4malayalees.com/index.php?page=4m_album&id=36
https://4malayalees.com/index.php?page=4m_album&id=17
https://4malayalees.com/index.php?page=4m_album&id=17
https://4malayalees.com/index.php?page=4m_album&id=69
https://4malayalees.com/index.php?page=4m_album&id=69
https://4malayalees.com/index.php?page=4m_album&id=35
https://4malayalees.com/index.php?page=4m_album&id=35
http://4malayalees.com/index.php?page=4m_gallery
https://4malayalees.com/index.php?page=newsCat&cat=4
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=151
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=150
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=176
https://4malayalees.com/index.php?page=newsCat&cat=50
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=205
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=206
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=204
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=217
https://4malayalees.com/index.php?page=newsCat&cat=109
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=209
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=231
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=223
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=207
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=208
https://4malayalees.com/index.php?page=newsCat&cat=98
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=211
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=230
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=210
https://4malayalees.com/index.php?page=newsCat&cat=189
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=212
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=213
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=233
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=224
https://4malayalees.com/index.php?page=newsCat&cat=97
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=232
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=222
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=221
https://4malayalees.com/index.php?page=news&cat=214

