
 

 

 

 

Prot. No. 17/2020 

Circular No.23212/2020 

 

 
കർത്താവിനാൽ സ്നനഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികപ്പെ, സമർെിതപ്പെ, 
സനഹാദെങ്ങപ്പെ, വാൽസല്യമുള്ള കുട്ടികനെ, 
 

ഏതാണ്ട് െണ്ടെ മാസപ്പത്ത അടച്ചിടല്ിന്് നേഷം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഇടങ്ങൊയിെുന്ന 
വദവാല്യങ്ങൾ ജൂൺ 8 മുതൽ ആൊധനക്കായി വിണ്ടും തുറക്കുകയാണ്്. അതിനുള്ള അനുമതി 
നകന്ദ്രസർക്കാെും നകെെ സർക്കാെും തന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ നമ്മുപ്പട െൂപതയുപ്പട ഭാഗമായ 
തമിഴ്നാട്ടിപ്പല് നീല്ഗിെി ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥല്ങ്ങെിപ്പല് വദവാല്യങ്ങൾ തുറക്കുന്ന 
കാെയത്തിൽ ഇതുവപ്പെ തീെുമായിട്ടില്ല. അവിടുപ്പത്ത കാെയങ്ങൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാെിപ്പെ തീെുമാനം 
അനുസെിച്ച് മാത്രനമ ക്രമീകെിക്കാൻ സധിക്കുകയുള്ളു. താമസംവിനാ അവിപ്പടയും തുറക്കാനുള്ള 
സാഹചെയമുണ്ടാകപ്പട്ട എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്പചയ്യുന്നു. 

 
ആൊധനാല്യങ്ങൾ തുറക്കണപ്പമന്നും തുറക്കണ്ട എന്നും പറയുന്നവെുണ്ട്. 

ഇെുകൂട്ടർക്കും അവെവെുനടതായ കാെണങ്ങെും നിെത്താനുണ്ട്.  ചില്െുപ്പട ദൃഷ്ടിയിൽ 
ആൊധനാല്യങ്ങെിപ്പല് ആൊധന ഒെു അവേയവസ്തുവല്ല. അതുപ്പകാണ്ട് അവയിനൊൾ 
തുറനക്കണ്ടതില്ല.  വീട്ടില്ിെുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാല്ും മതി എന്നതാണവെുപ്പട നില്പാട്. കനത്താല്ിക്കാ 
വിേവാസികപ്പെ സംബന്ധിച്ചിടനത്താെം വദവാല്യങ്ങൾ അവേയവസ്തുവാണ്് എന്നു 
തപ്പന്നയായിെിക്കും ഭൂെിഭാഗം നപെുപ്പടയും നില്പാട്. ഏതാണ്് അവേയവസ്തു എന്നത് ഒെു 
പെിധി വപ്പെ വയക്തിപെമാണ്് എന്ന് സമ്മതിക്കാപ്പത നിർവാഹമില്ല.  വദവാല്യങ്ങൾ 
തുറക്കുന്നതിൽ ഒെു റിസ്ക്കുണ്ട് എന്നത് സതയമാണ്്. ഈ റിസ്ക് എല്ലാ നമഖല്കെില്ുമുണ്ട്. 
തുടർച്ചയായി യാത്രക്കാർ കയറിയിറങ്ങുന്ന ബസുകൾ തപ്പന്ന ഉദാഹെണമാണ്്. മനേപ്പതാെു 
പ്രവർത്തനെംഗവും നപാപ്പല് തപ്പന്ന സർക്കാെിപ്പെ നിർനേേങ്ങൾ പാല്ിച്ചുപ്പകാണ്ട് 
ആൊധനാല്യങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ തുറക്കുന്നതുപ്പകാണ്ടുള്ള അപകടം ഒെു പെിധി വപ്പെ 
ഒഴിവാക്കാം. എങ്കില്ും പൂർണ്ണമായി അപ്പതാഴിവാക്കാനും കഴിയില്ല. 

 
നമ്മുപ്പട വദവാല്യങ്ങൾ ആൊധനക്കായി തുറക്കുനപാൾ എന്തുപ്പകാണ്ടാണ്് 

സർക്കാെുകൾ അതിന്് അനുമതി നല്്കിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇക്കാെയത്തിൽ പകവമായ 
തീെുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നപ്പമ്മ സഹായിക്കും. പ്പകാനറാണാ വവറസിപ്പെ ആക്രമണം 
കുറഞ്ഞതുപ്പകാണ്ടല്ല അത് എന്ന് വയക്തമാണ്്. കഴിഞ്ഞ ഒൊഴ്ചയിനല്പ്പറയായി വവറസ് ബാധിച്ച് 
ആേുപത്രിയിൽ പ്രനവേിെിക്കപ്പെടുന്ന നൊഗികെുപ്പട എണ്ണം അതിന്് പ്പതെിവാണ്്. ഓനൊ 
ദിവസവും വവറസ് ബാധിക്കുന്നവെുപ്പട എണ്ണം കൂടി വെികയാണ്്. ഇൻഡ്യയിപ്പല് മേ് 
സംസഥാനങ്ങെിൽ നിന്നും വിനദേൊജയങ്ങെിൽ നിന്നും നൊഗബാധിതൊയും അല്ലാപ്പതയും 
എത്തുന്ന നമ്മുപ്പട പ്രവാസി സനഹാദെങ്ങെുപ്പട എണ്ണം അനുദിനം  കൂടിപ്പക്കാണ്ടിെിക്കുന്ന ഈ 
നവെയിൽ വവറസ് ബാധ ഇനിയും കൂടാനാണ്് സാദ്ധ്യത. അങ്ങപ്പനപ്പയങ്കിൽ അടച്ചിടൽ 
നിയന്ത്രണങ്ങെിൽ ഇെവ് വെുത്തുന്നതിപ്പല് യുക്തി എന്താണ്്? 
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ഇനൊഴപ്പത്ത കണക്കനുസെിച്ച് ജൂവല് മദ്ധ്യനത്താപ്പട വവറസ് വയാപനം അതിപ്പെ 
മൂർധനയാവസ്ഥയിപ്പല്ത്തുകയും പ്പസപ്േംബർ മാസനത്താപ്പട നതാത് കുറയുകയും പ്പചയ്യും. ഈ 
കണക്കുകൂട്ടല്ില്ാകണം വിദയാഭയാസെംഗം പൂർണ്ണമായി തുറക്കുന്നത് പ്പസപ്േംബർ 
മാസത്തിനല്ക്ക് നീട്ടി വച്ചിെിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത്രയും കാല്ം എല്ലാ സാപത്തിക 
പ്രവർത്തനങ്ങെും നിർത്തി വയ്ക്കുന്നത് ആത്മഹതയാപെമായിെിക്കും. അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന 
വിഴ്ചയിൽ നിന്നും കെകയറുക നമ്മപ്പെ നപാപ്പല്യുള്ള ഒെു വികസവെ ൊജയത്തിന്് അതീവ 
ദുഷ്കെമായിെിക്കും എന്ന തിെിച്ചറിവാണ്് ഇത്തെം ഒെു തീെുമാനത്തിനല്ക്ക് സർക്കാെുകപ്പെ 
നപ്രെിെിക്കുന്നത്. അതായത് നൊഗം കുറഞ്ഞതുപ്പകാണ്ടല്ല, പ്രതയുത ആ നൊഗവുമായി 
സമെസപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്ന തതവമാണ്് അതിപ്പെ പിന്നില്ുള്ളത്. സാവധാനം 
പ്രതിനൊധമെുന്നുകെും ചികിൽസാസാദ്ധ്യതകെൂം സമൂഹ പ്രതിനൊധനേഷിയും 
പ്പമച്ചപ്പെടുന്നനതാപ്പട വവറസിപ്പെ ആക്രമണം കുറയും. പപ്പെ അതിന്് 
ദീർഘസമയപ്പമടുനത്തക്കാം. 
  

സാപത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജീവിക്കാൻ അതയാവേയമാപ്പണന്നതുനപാപ്പല് വിേവാസികപ്പെ 
സംബന്ധിച്ചിടനത്താെം വെപ്പെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്് ആൊധനാല്യങ്ങെിൽ നപായി വദവാനുഭവം 
നനടുക എന്നതും. അതവപ്പെ മാനസികമായി ആനൊഗയമുള്ളവൊയി നില്നിർത്തുന്നതിനും 
ആവേയമാണ്്. അല്ലാത്ത പെം കൗൺസില്ിംഗ് പ്പസെറുകെുപ്പട എണ്ണം കൂനട്ടണ്ടി വെുന്ന സ്ഥിതി 
വിനേഷത്തിനല്ക്ക് എത്തിനയക്കാം.  

 
ആൊധനാല്യങ്ങൾ നിർനേേങ്ങൾക്ക് വിനധയമായി തുറക്കാം എനന്ന സർക്കാർ 

പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു. അതുപ്പകാണ്ട് തുറക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓനൊ സ്ഥല്ത്തും 
സാഹചെയങ്ങൾ വയതയസ്തമായതിനാൽ പ്രാനദേികമായ തീെുമാനങ്ങൊണ്് എടുനക്കണ്ടത്. 
അതാത് ഇടവകകെിപ്പല് വികാെിമാെും ഭെണസമിതിയംഗങ്ങെും കൂട്ടായി ചിന്തിച്ച് അക്കാെയത്തിൽ 
തീെുമാനം എടുക്കണം. പ്പറഡ്് നസാണുകെില്ും കപ്പണ്ടയിപ്പെെ് നസാണുകെില്ും ഇനൊൾ 
തുറക്കാൻ കഴിയില്ല.  

 
ആൊധനക്കായി പള്ളികൾ തുറക്കാൻ തീെുമാനിക്കുന്നവർ പാല്ിനക്കണ്ട നിർനേേങ്ങൊണ്് 

ഈ സർക്കുല്റിപ്പെ ഉള്ളടക്കം. ഇവ സർക്കാെിപ്പെ നിർനേേങ്ങെുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തില്ും 
ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്പ ാനറാനാ വികാെിമാെുപ്പട നയാഗത്തിൽ തീെുമാനിച്ചതിൻ പ്രകാെവുമാണ്്. 
 

പള്ളിയിൽ വിേുദ്ധ്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുപ്പകാണ്ട് അവിപ്പട വവറസ് ബാധ 
ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നല്ല സർക്കാെും നമ്മെും പറയുന്നത്. പ്രതയുത വവറസ് ബാധ ഒെു 
യാഥാർത്ഥയമായി അംഗീകെിക്കുകയും അതിനുള്ള പ്രതിനൊധ നടപടികൾ സവീകെിക്കുകയും 
പ്പചയ്തുപ്പകാണ്ട് മുനപാട്ട് നപാകുക എന്നതാണ്്. അതിനുള്ള മാർഗ്ഗദർേനമായിട്ടാണ്് 
സർക്കാെുകൾ നിർനേേങ്ങൾ നല്്കിയിട്ടുള്ളത്. അവ അെെം പ്രതി അനുസെിച്ച് നവണം നമ്മൾ 
പള്ളികൾ തുറക്കാനും ആൊധനാസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ വകകാെയം പ്പചയ്യാനും.  

 
വദവപ്പത്ത പെീെിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അപകടം പ്പചയ്യും. വദവാല്യ 

നഗാപുെത്തിപ്പെ മുകെിൽ കയേി നിർത്തിയിട്ട് ഈനോനയാട് താനഴക്ക് ചാടാനും അങ്ങപ്പന 
ചാടിയാൽ നീ വദവപുത്രനാപ്പണങ്കിൽ നിപ്പെ പാദം കല്ലിൽ തട്ടാതിെിക്കാൻ വദവം തപ്പെ 
ദൂതൊർക്ക് കല്്പന നല്്കും എന്നും പറഞ്ഞ പിോചിന്് അവിടുന്ന് പ്പകാടുത്ത ഉത്തെം നമുക്കും 
ബാധകമാണ്് (മത്തായി 4, 5-7). 
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നമല്്െറഞ്ഞ ആമുഖനത്താപ്പട നമ്മുപ്പട പള്ളികൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രാനയാഗിക 

നിർനേേങ്ങൾ താപ്പഴ പ്പകാടുക്കുന്നു. അവ പൂർണ്ണമായും സാധയമാകുന്നിടത്ത് മാത്രനമ പള്ളികൾ 
തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളു. പള്ളിയിൽ വച്ച് നടത്തുന്ന വി. കുർബാന ഉൾപ്പെപ്പട  എല്ലാ 
തിെുക്കർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഈ നിർനേേങ്ങൾ ബാധകമാണ്്. പള്ളികൾ എന്ന 
നിർവചനത്തിൽ ഇടവകെള്ളികെും കുെിേുപള്ളികെും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ 
ആശ്രമങ്ങൾ, മഠങ്ങൾ എന്നിവയുപ്പട ചാെല്ുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. പുറപ്പമ നിന്ന് ആെുകൾ 
അവിടുപ്പത്ത തിെുക്കർമ്മങ്ങെിൽ പപ്പങ്കടുക്കുന്നിപ്പല്ലങ്കിൽ ഈ നിർനേേങ്ങെുപ്പട അെൂപി 
ഉൾപ്പക്കാണ്ട് ആവേയമായ മുൻകെുതല്കൾ എടുത്താൽ മതിയാകുന്നതാണ്്.  

 
നിർനേേങ്ങൾ പാല്ിക്കുന്ന കാെയത്തിൽ പള്ളികൾ തുറക്കുന്ന ഇടവകകെിപ്പല് 

ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാെിയച്ചൊെും ഭെണസമിതി അംഗങ്ങെും എല്ലാ ഇടവകക്കാെും 
താപ്പഴെറയുന്ന പ്രനതയകം ശ്രദ്ധ്ിനക്കണ്ടതാണ്്: 

 
1. പള്ളിയിൽ വെുന്നവർ പാല്ിച്ചിെിനക്കണ്ട എല്ലാ നിർനേേങ്ങെും എഴുതിയ തുണിപ്പകാണ്ടുള്ള 
ബാനർ പള്ളിയുപ്പട ഇെുവേത്തും ആെുകൾ കാണത്തക്ക വിധം പ്രദർേിെിച്ചിെിക്കണം. 
പള്ളിയിൽ വെുന്നവപ്പെ അക്കാെയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സില്ാക്കി പ്പകാടുത്ത് പള്ളിക്കകനത്തക്ക് 
പ്പകാണ്ടു നപാകാൻ പുറത്ത് പ്പവാെെിയർമാെും ഉണ്ടായിെിക്കണം.  

 
2. പള്ളികൾ തുറക്കുന്നതിനു മുപായി അടിയന്തിെ ഘട്ടങ്ങെിൽ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള 
ആേുപത്രി, നഡ്ാക്ടർ, ആംബുല്ൻസ് അപ്പല്ലങ്കിൽ മേ് വാഹനങ്ങെുപ്പട ഉടമകൾ, 
പ്രാനദേിക ആനൊഗയപ്രവർത്തകർ, നപാല്ീസ് എന്നിവപ്പെ വിവെം അറിയിച്ചിെിക്കണം. 
അവെുപ്പട ന ാൺ നപറുകെും പള്ളിയിൽ സൂെിച്ചിെിക്കണം. 
 

3. അടിയന്തിെ ഘട്ടത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏതാനും നപപ്പെ 
പ്പവാെെിയർമാെിൽ നിന്ന് നിർണ്ണയിച്ചിെിക്കണം. അവെുപ്പട ന ാൺ നപെും ബാനറിൽ 
പ്രദർേിെിച്ചിെിക്കണം.  

 
4. ആദയമായി പള്ളി തുറന്ന് തിെുക്കർമ്മങ്ങൾ ആെംഭിക്കുന്നതിന്് മുപും പിന്നീട് ഓനൊ 
തിെുക്കർമ്മത്തിന്് നേഷവും പള്ളിയകത്ത് അണുനേീകെണം നടനത്തണ്ടതാണ്്. 
അതുനപാപ്പല് തപ്പന്ന ആെുകൾ സ്പർേിക്കുന്ന വാതിൽ പിടികൾ, പ്പറയില്ുകൾ തുടങ്ങിയ 
സ്ഥല്ങ്ങൾ കൂപ്പടക്കൂപ്പട അണുവിമുക്തമാക്കണം. 

 
5. 100 ചതുെശ്ര മീേറിൽ (1076 സ്കവയർ അടി) 15 നപർ എന്ന കണക്കില്ാണ്് ആെുകപ്പെ 
പ്രനവേിെിക്കാവുന്നത്. ആ കണക്കനുസെിച്ച് ഒൊൾക്ക് ഏതാണ്ട് 6.5 സ്കവയർ അടി 
സ്ഥല്ം ഉണ്ടായിെിക്കണം. പള്ളിയുപ്പട വല്ുെമനുസെിച്ച് കൂടുതൽ ആെുകൾക്ക് 
പ്രനവേനം നല്്കാം. എന്നാൽ എത്ര വല്ിയ പള്ളിയായാല്ും പെമാവധി 100 ആെുകപ്പെ 
മാത്രനമ ഒനെ സമയം പ്രനവേിെിക്കാവൂ. അതിനാൽ ആദയമായി പള്ളിയുപ്പട വിസ്തീർണ്ണം 
അെന്ന് അതിൽ ഒനെ സമയം എത്ര നപപ്പെ ഉൾപ്പക്കാള്ളിക്കാം എന്ന് തീെുമാനിക്കണം. 

 
6. അത്രയും നപർക്ക് സാമൂഹയ അകല്മായി നിർനേേിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 6.5 സ്കവയർ അടി വീതം 
അെന്ന് ഓനൊെുത്തർക്കും നില്്ക്കാനുള്ള സ്ഥല്ം പ്രനതയകമായി അടയാെപ്പെടുത്തുക.  
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7. പ്രനതയകമായി ഇെിെിടം ആവേയമുള്ളവർക്കായി കനസെ, ബഞ്ച് തുടങ്ങിയ 
സംവിധാനങ്ങൾ അനത െീതിയിൽ സാമൂഹയ അകല്ം പാല്ിച്ച് ക്രമീകെിക്കുക. 

 
8. പള്ളിയിൽ വെുന്നവെുപ്പട പ്പചെുെുകൾ, വാഹനത്തിൽ വെുന്നവെുനടത് വാഹനത്തിൽ 
തപ്പന്ന സൂെിക്കണം. അല്ലാത്തവെുനടത് പെസ്പെം സ്പർേിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പുറത്ത് 
വയ്ക്കാൻ ക്രമീകെണം ഉണ്ടായിെിക്കണം. 

 
9. അകത്ത് കയറുന്നതിന്് മുപായി വകകൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള പ്പവള്ളം, ദ്രവ 
െൂപത്തില്ുള്ള നസാെ്, വക തുടക്കാനുള്ള നപെർ ടൗവ്വൽ എന്നിവയും സാനിവേസറും 
ക്രമീകെിച്ചിെിക്കണം.  

 
10. നസാെും സാനിവേസറും പല്ർ സ്പർേിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ മോപ്പെങ്കില്ും ഒഴിച്ചു 
പ്പകാടുക്കുകനയാ അപ്പല്ലങ്കിൽ ഓനട്ടാമാേിക്ക് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകനയാ പ്പചയ്യണം.  
 

11. അകനത്തക്ക് പ്രനവേിക്കുന്നതിന്് മുപായി വെുന്നവെുപ്പട ഓനൊെുത്തെുപ്പടയും ഊഷ്മാവ് 
അെന്ന്, അനുവദിക്കപ്പെട്ടതിൽ അധികമുപ്പണ്ടങ്കിൽ പ്രനവേിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയണം.  
 

12. ഊഷ്മാവ് അെക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകെണം ആവേയമുള്ളവർ മാനന്തവാടി പ്പസെ് നജാസ ് 
ആേുപത്രിയുപ്പട ഡ്യറക്ടപ്പറ സമീപിച്ചാൽ വില്ക്കുറവിൽ ഏർൊടാക്കി തെുന്നതതാണ്്. 
 

13. പള്ളിയിൽ വെുന്നവർ 10 വയസിന്് മുകെില്ുള്ളവെും 65 വയസിന്് താപ്പഴയുള്ളവെും മാത്രം 
ആപ്പണന്ന് ഉറെ് വെുത്തണം. 65 വയസ്സിന്് മുകെിൽ പ്രായമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികർ 
പ്പപാതു േുശ്രൂഷകൾക്ക് നനതൃതവം പ്പകാടുക്കാൻ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നില്ല. 
അക്കാെയത്തിന്് അവർ മോെുപ്പടപ്പയങ്കില്ും സഹായം നതനടണ്ടതാണ്്. 

 
14. വിനദേത്തു നിന്നും അനയസംസ്ഥാനങ്ങെിൽ നിന്നും എത്തിയവെും അവനൊപ്പടാെം ഒനെ 
വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മേുള്ളവെും അവർ തിെിപ്പച്ചത്തി ഒെു മാസനത്തക്ക് പള്ളിയിൽ 
വൊതിെിക്കാൻ ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. 

 
15. ഗർഭിണികൾ, ഏപ്പതങ്കില്ും നൊഗല്െണം ഉള്ളവർ എന്നിവപ്പെ പ്രനവേിെിക്കാൻ പാടില്ല. 

 
16. അകത്ത് പ്രനവേിക്കുന്നവർ മദ്ബഹായുപ്പട മുൻഭാഗത്ത് തുടങ്ങി പ്രനവേിക്കുന്ന 
ക്രമത്തിൽ വെിയായി നില്്ക്കണം. പ്രനതയകമായി ഇെിെിടം ആവേയമുള്ളവപ്പെ അതിനായി 
നിനയാഗിക്കപ്പെട്ട പ്പവാെെിയർമാർ ആ സ്ഥല്നത്തക്ക് നയിക്കണം. 

 
17. അകത്ത് പ്രനവേിക്കുന്നതിനും പുറനത്തക്ക് നപാകുന്നതിനും വയതയസ്ത വാതില്ുകൾ 
ഉപനയാഗിക്കണം. സ്ത്രീകെും പുെുഷൊെും ഇെുവേത്തുമുള്ള വാതില്ുകെില്ൂപ്പട 
പ്രനവേിച്ച് ആനവാതില്ൂപ്പട ഇറങ്ങി നപാകുന്നതാകും ഉത്തമം. പുറനത്തക്ക് നപാകുനപാൾ 
ആവേയമായ സാമൂഹയ അകല്ം പാല്ിച്ചിെിക്കണം. കുട്ടികൾ നവദപാഠം കഴിഞ്ഞ് വെിയായി 
മുപിൽ നിന്നു തുടങ്ങി ഇറങ്ങി നപാകുന്ന െീതി മാതൃകയാക്കാം. 
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18. അകത്ത് പ്രനവേിെിക്കുന്നതിനു മുപായി വെുന്നവെുപ്പട നപെ്്, വീട്ടുനപെ്്, വയസ്, 
പ്പമാവബൽ നപർ എന്നിവ എഴുതിപ്പയടുനക്കണ്ടതാണ്്. അതിനായി പല് െീതികൾ 
അവല്ംബിക്കാം. 1) ഓനൊ ദിവസവും ഏതാനും കുടുംബ യൂണിേുകൾക്കായി 
വീതിക്കുകയും ആ യൂണിേുകെിൽ നിന്ന് വെുന്നവെുപ്പട നപെുകൾ തനല് ദിവസം തപ്പന്ന 
എഴുതി യൂണിേ് പ്രസിഡ്െുമാർ വേം പള്ളിയിൽ എത്തിക്കുകയും അവർ മാത്രമാണ്് 
വെുന്നപ്പതന്ന് ഉറൊക്കാൻ പള്ളിയിൽ ആപ്പെ ഏർപ്പെടുത്തുകയും പ്പചയ്യുക. 2) പള്ളിയുപ്പട 
െണ്ട് വേങ്ങെില്ുമായി നിയുക്തൊയ െണ്ട് നപർ വെുന്നവെുപ്പട വിവെങ്ങൾ 
എഴുതിപ്പയടുക്കുക. പള്ളിയുപ്പട വല്ുെമനുസെിച്ച് എത്ര നപർക്കാനണാ 
പ്രനവേിക്കാവുന്നത് അത്രയും നപർ വന്നു കഴിയുനപാൾ പിന്നീട് വെുന്നവപ്പെ 
തിെിച്ചയക്കുക. 3) ഓനൊ വീട്ടിൽ നിന്നും വെുന്നവെുപ്പട ല്ിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി പപ്പങ്കടുക്കുന്ന 
ദിവസം, തിയതി, സമയം എന്നിവനയാടു കൂപ്പട ഒൊൾ പ്പകാണ്ടുവന്ന് പ്രനതയകം തയ്യാറാക്കി 
വച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ നിനെപിക്കുക. ല്ിസ്റ്റില്ുള്ളവർ തപ്പന്നയാണ്് വന്നിെിക്കുന്നത് എന്ന് 
ഉറൊക്കിയിെിക്കണം. എന്തിനാണ്് നപെു വിവെങ്ങൾ എഴുതിപ്പയടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് 
നയായമായും സംേയം നതാന്നാം. പള്ളിയിൽ വെുന്ന ആർപ്പക്കങ്കില്ും പിന്നീട് വവറസ് 
ബാധ സ്ഥിെീകെിച്ചാൽ അന്ന് ആ വയക്തിനയാപ്പടാെം പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിെുന്നവപ്പെ 
കപ്പണ്ടത്തി നവണ്ട പ്രതിനൊധ നടപടികൾ സവീകെിക്കാൻ നവണ്ടിയാണ്് അപ്രകാെം 
പ്പചയ്യുന്നത്. 

 
19. പള്ളിയിൽ വെുന്നവർ സവയം നപപ്പെഴുതുന്ന െീതിയും ഒനെ നപന തപ്പന്ന പല്ർ 
ഉപനയാഗിക്കുന്ന െീതിയും അനുവദനീയമല്ല. 
 

20. കൂടുതൽ നപർ വി. കുർബാനക്ക് എത്തുകയാപ്പണങ്കിൽ ഇടദിവസങ്ങെിൽ െണ്ട് 
കുർബാനയും ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങെില്ും മേ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങെില്ും മൂന്ന് 
കുർബാനയും അർെിക്കാൻ എല്ലാ വവദികർക്കും അനുവാദമൂണ്ട്. 
അതയാവേയഘട്ടങ്ങെിൽ എണ്ണത്തിൽ മാേം വെുത്താവുന്നതാണ്് 
 

21. ഇന്നപ്പത്ത പ്രനതയക സാഹചെയത്തിൽ ഞായറഴ്ചയും കടമുള്ള ദിവസങ്ങെില്ും വി. 
കുർബാനയിൽ പപ്പങ്കടുക്കുന്നതിനുള്ള കടമ ഒഴിവാക്കിയിെിക്കുന്നു. സാധിക്കുന്ന 
ദിവസങ്ങെിൽ അപ്രകാെം പ്പചയ്താൽ മതിയാകുന്നതാണ്്. 

 
22. സന്നദ്ധ്നസവകെും കാർമ്മികെും േുശ്രൂഷികെും ഉൾപ്പെപ്പട പള്ളിയിൽ വെുന്ന എല്ലാവെും 
തിെുക്കർമ്മങ്ങെുപ്പട സമയത്തും അല്ലാത്തനൊഴും മാസ്ക് ധെിച്ചിെിക്കണം.  

 
23. പള്ളിയിൽ വെുന്നവർ തുമ്മുക, ചുമക്കുക തുടങ്ങിയ കാെയങ്ങൾ പ്പചയ്യുനപാൾ വായ് 
തൂവാല് ഉപനയാഗിച്ച് മൂനടണ്ടതാണ്്. 
 

24. തിെുക്കർമ്മങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗീതങ്ങൾ ആല്പിക്കുന്നവർ ആവേയമായ സാമൂഹയ അകല്ം 
പാല്ിച്ചിെിക്കണം. ഗാനസംഘം, ഒന്നില്ധികം ഉപകെണങ്ങൾ എന്നിവ അനുവദനീയമല്ല. 
 

25. പള്ളിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിെിക്കുന്ന തിെുസവെൂപങ്ങൾ, മേ് വിേുദ്ധ് വസ്തുക്കൾ, അവിപ്പടയുള്ള 
പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സ്പർേിക്കുകനയാ ചുംബിക്കുകനയാ പ്പചയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
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26. പള്ളിയിൽ ഒെിടത്തും പ്പപാതു ഉപനയാഗത്തിനായി ഹന്നാൻ പ്പവള്ളം സൂെിനക്കണ്ടതില്ല. 
 

27. വിവാഹത്തിന്് 50 നപർ, മൃതസംസ്ക്കാെം, മാനമ്മാദീസാ തുടങ്ങിയ തിെുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് 
യഥാക്രമം 20 നപർ എന്നീ ക്രമത്തിൽ മാത്രനമ ആെുകൾ പപ്പങ്കടുക്കാൻ പാടുള്ളു. 
 

28. കുടുംബക്കൂട്ടായ്മാ സനമ്മെനങ്ങൾ, സംഘടനകെുപ്പട സനമ്മെനങ്ങൾ, പ്പപാതുനയാഗം, 
പ്രതിനിധി നയാഗം തുടങ്ങിയവ ഇനൊൾ നടനത്തണ്ടതില്ല. 
 

29. വയക്തിഗത കുപസാെം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാമൂഹയ അകല്ം പാല്ിച്ചും മേ് സുെൊ 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാല്ിച്ചും നവണ്ടവർക്ക് നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ്്. ഇക്കാെയത്തിൽ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികർ ആവേയമായ ജാഗ്രത പുല്ർത്തണം. 
 

30. വിേുദ്ധ് കുർബാനസവീകെണ സംബന്ധമായ കാെയങ്ങൾക്കുള്ള നിർനേേങ്ങൾ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്പ ാനറാനാ വികാെിയച്ചൊെിൽ നിന്ന് ല്ഭിക്കുന്നതാണ്്. ബഹുമാനപ്പെട്ട 
വികാെിയച്ചൊർ അനേഹപ്പത്ത സമീപിച്ച് ഇക്കാെയത്തിൽ ആവേയമായ വയക്തത 
വെുനത്തണ്ടതാണ്്. 
 

31. വി. മൂനറാൻ പ്പകാണ്ടുള്ള നല്പനം ആവേയമായ മാനമ്മാദീസാ നപാല്ുള്ള കൂദാേകെിൽ 
ജ്ഞാനസ്നാനാർത്ഥിപ്പയ വകപ്പകാണ്ട് നല്പനം പ്പചയ്യാൻ പാടില്ല. പകെം ഈയർ ബഡ്് 
(Ear Bud) നപാപ്പല്യുള്ള ഒെു പ്പചറിയ ഉപകെണം തയ്യാറാക്കി അത് വി. മൂനറാനിൽ മുക്കി 
അർത്ഥിപ്പയ നല്പനം പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്്. 
 

32. പ്പപാതുസ്ഥല്മായ പള്ളിെെിസെത്ത് ആെുകൾ തുെുന്നത് കർേനമായി 
നിനൊധിനക്കണ്ടാണ്്. 

 
33. പള്ളിയില്ും പള്ളിെെിസെത്തും യാപ്പതാെു കാെണവോല്ും ആെുകൾ കൂട്ടം കൂടി 
നില്്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. പള്ളിമുറിയില്ും ഇത് ബാധകമാണ്്. 

 
34. സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പാല്ിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറെ് വെുത്താൻ പ്രനതയക 
പ്പവാെെിയർമാപ്പെ  നിനയാഗിനക്കണ്ടതാണ്് 

 
35. ഇനിപ്പയാെറിയിെ് ഉണ്ടാകുന്നത് വപ്പെ ഈ നിർനേേങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിെിക്കും. 

 
 
 
ഏതാനും ചില് പ്പപാതു നിർനേേങ്ങെും ഏവെുപ്പടയും അറിവിനല്ക്ക് താപ്പഴപ്പക്കാടുക്കുന്നു:- 
 

1. ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികെുപ്പട സ്ഥല്ം മാേം ഈ മാസം 28 നാണ്് നിശ്ചയിച്ചിെിക്കുന്നത്. 
ഏങ്കില്ും ഇനൊഴപ്പത്ത പ്രനതയക സാഹചെയത്തിൽ അന്ന് ഉത്തെവാദിതവം ഏപ്പേടുക്കാൻ 
പോപ്പത വന്നാൽ അക്കാെയം യഥാസമയം െൂപതാ നകന്ദ്രത്തിൽ അറിയിച്ച് പനത്തന്തിയിൽ 
ആവേയമായ മാേങ്ങൾ വെുത്തിനക്കണ്ടതാണ്്. അതുനപാപ്പല് തപ്പന്ന പ്പചനല്ലണ്ട സ്ഥല്പ്പത്ത 
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ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാെി അഥവാ ഡ്യറക്ടറുമായി ആനല്ാചിച്ച് നവണ്ട ക്രമീകെണങ്ങൾ 
പ്പചയ്യുകയും നവണം. 

 
2. ഇതു വപ്പെ വകക്കാെൊെുപ്പട പ്പതെപ്പഞ്ഞടുെ് നടത്താൻ പോത്ത ഇടവകകെിൽ നടെ് 
വർഷപ്പത്ത വകക്കാെൊർ തപ്പന്ന തുടർന്നാൽ മതിയാകുന്നതാണ്്. ആർപ്പക്കങ്കില്ും 
തുടൊൻ സാധിക്കാത്ത പെം പുതിപ്പയാൊപ്പെ പ്പതെപ്പഞ്ഞടുക്കുകനയാ അപ്പല്ലങ്കിൽ 
ഉള്ളവപ്പെ വച്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകനയാ പ്പചയ്യാം. 
 

3. പ്രതിനിധി നയാഗവും പ്പപാതുനയാഗവും ഒന്നും നടത്താൻ പോത്ത സാഹചെയത്തിൽ 
വാർഷിക കണക്കുകൾ തങ്ങെുപ്പട അറിവിൽ പ്പപട്ടിടനത്താെം അവ കൃതയമാപ്പണന്ന് 
പറഞ്ഞുപ്പകാണ്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാെിയുപ്പടയും വകക്കാെൊെുപ്പടയും 
സതയവാങ്മൂല്നത്താപ്പട െൂപതാ നകന്ദ്രത്തിനല്ക്ക് അയച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണ്്. 
 

4. വിേവാസപെിേീല്ന ക്ലാസുകൾ ഓൺ വല്നായി ആെംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പതെേിയുള്ള 
അറിയിെുകൾ  വിേവാസപെിേീല്ന നകന്ദ്രത്തിപ്പെ ഡ്യറക്ടറിൽ നിന്ന് യഥാസമയം 
ല്ഭിക്കുന്നതാണ്്. ക്ലാസുകൾ േെിയായി നടക്കണപ്പമങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ കാെയമായി 
ശ്രദ്ധ്ിക്കണം എന്ന് പറനയണ്ടതില്ലപ്പല്ലാ. 
 
നപ്പമ്മ ഓനൊെുത്തപ്പെയും നമ്മുപ്പട െൂപതപ്പയയും നല്ാകം മുഴുവപ്പനയും െൂപതയുപ്പട 

മദ്ധ്യസ്ഥയായ പെിേുദ്ധ് കനയാമറിയത്തിപ്പെയും വിേവാസത്തിൽ നമ്മുപ്പട പിതാവായ വി. 
നതാമ്മാശ്ലീഹായുപ്പടയും സാംക്രമിക നൊഗങ്ങെിൽ നമ്മുപ്പട മദ്ധ്യസ്ഥനായ വി. 
പ്പസബസ്തയാനനാസിപ്പെയും മാദ്ധ്യസ്ഥത്തിന്് ഭെനമല്്െിക്കാം. കർത്താവിപ്പെ കൃപ 
നിങ്ങനെവനൊടും കൂപ്പട ഉണ്ടായിെിക്കപ്പട്ട. 
 

മാനന്തവാടി െൂപതാ കാെയാല്യത്തിൽ നിന്ന് 2020 ജൂൺ 8 ന്് നല്്കപ്പെട്ടത്. 
 

നയേുവിൽ, 

                                           
ബിഷെ് നജാസ് പ്പപാെുനന്നടം 

മാനന്തവാടി െൂപതയുപ്പട പ്പമത്രാൻ 


