
 

 

 

 

 

 

Circular No. 14/2020 

Prot. No. 23007/2020 
 

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

പ്പകാന ാണാ വവ സ് വയാപനപ്പത്ത തടയുന്നതിനായുള്ള നടപടികെുപ്പട 
ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചനയാെമായി നമ്മൾ വീടുകെുപ്പട ഉള്ളിൽ തപ്പന്ന 
കഴിയുകയാണപ്പലാ. അനല്ാസെപ്പെത്തുന്നപ്പതങ്കില്ുും അനിവാെയമായ ഒെു 
സാഹചെയമാണിത്. അത് മനസ്സില്ാക്കി സഹകെിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്് 
നമുക്ക് പ്പചയ്യാനുള്ളത്. ഒെു നല നാനെക്ക് നവണ്ടിയുള്ള ഇന്നപ്പത്ത കഷ്ടൊട് 
എന്ന് കെുതിയാൽ മതി. വദവവിശ്വാസികൊയ അതില്ുപെി വൈസ്തവ 
വിശ്വാസികൊയ നപ്പമ്മ സുംബന്ധിച്ച് ഈ നല്ാകത്തിൽ നടക്കുന്ന എലാ 
കാെയങ്ങെുും വദവത്തിപ്പെ അ ിനവാപ്പടയാണ്്. അതുപ്പകാണ്ട് അവപ്പക്കലാും നല 
ല്ക്ഷ്യമുപ്പണ്ടന്നുും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് നമ്മുപ്പട നക്ഷ്മത്തിനാണ്്, 
നാശ്ത്തിനല. എത്രയുും നവഗും ഈ മഹാമാെിയിൽ നിന്ന് നല്ാകപ്പത്ത 
വിമുക്തമാക്കണപ്പമ എന്ന് നമുക്ക് ഈനശ്ാനയാട് മുട്ടിൊയി പ്രാർത്ഥിക്കാും. 

 
വിശ്വാസ പെിശ്ീല്ന ക്ലാസ്സുകൾ: 

സർക്കാർ നില്പാടുകെിൽ നിന്ന് മനസ്സില്ാകുന്നിടനത്താെും സ്കൂെുകൾ 
ജൂൺ മദ്ധ്യത്തിന്് നശ്ഷനമ തു ക്കുകയുള്ളു. തു ന്നാൽ ഉടപ്പന തപ്പന്ന 
തീൊനുള്ള പെീക്ഷ്കൾ തീർക്കാനുള്ള തത്രൊടില്ായിെിക്കുും കുട്ടികെുും 
മാതാപിതാക്കെുും സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകെുും എലാും. അതിനിടയിൽ ഒെു പപ്പക്ഷ് 
വിശ്വാസപെിശ്ീല്നും അവഗണിക്കപ്പെപ്പട്ടന്ന് വൊും. അങ്ങപ്പനപ്പയാെു സാഹചെയും 
ഒഴിവാനക്കണ്ടതുണ്ടപ്പലാ. അതുപ്പകാണ്ട് െൂപതയുപ്പട വിശ്വാസപെിശ്ില്ന 
ഡിൊർട്ട്പ്പമെ് ഓൺവല്ൻ ക്ലാസുകൾ ഇനൊൾ തപ്പന്ന ൈമീകെിച്ച് 
നടൊക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതു സുംബന്ധമായി െൂപതാ ഭാെവാഹികെുമായി വീഡിനയാ 
നകാൺഫ്രൻസില്ൂപ്പട നടത്തിയ ചർച്ചകൾ വെപ്പെ ഫല്പ്രദമായിെുന്നു.  

 
ഓൺവല്ൻ ക്ലാസ്സുകൾ നപ്പമ്മ സുംബന്ധിച്ചിടനത്താെും പുതിപ്പയാെു 

നമഖല്യാണ്്. എന്നാൽ പല് സ്കൂെുകെില്ുും ഇനൊൾ തപ്പന്ന ഈ െീതിയിൽ 
ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാപ്പത വിവിധ സവകാെയ വിദയാഭയാസസുംെുംഭകെുും 
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പല് തെത്തില്ുള്ള പെിശ്ീല്ന നകാഴ്സുകൾ ഈ െീതിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. 
അവയിപ്പല്ലാും അനനകായിെും കുട്ടികൾ നചർന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഇക്കാെയത്തിൽ 
മാതാപിതാക്കെുും വെപ്പെയധികും പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാെണും ക്ലാസ്സുകൾ 
വീട്ടില്ിെുന്നാണപ്പലാ കുട്ടികൾ പപ്പങ്കടുക്കുന്നത്. അനൊൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ 
മാർഗ്ഗനിർനേശ്ും പ്പകാടുക്കുന്നതുും അവെുപ്പട അച്ചടക്ക കാെയങ്ങൾ നനാക്കുന്നതുും 
എലാും മാതാപിതാക്കൾ തപ്പന്നയാണ്്.  

 
മാതാപിതാക്കെുപ്പട ഈ പങ്കാെിത്തും വിശ്വാസപെിശ്ീല്നപ്പത്ത 

സുംബന്ധിച്ചിടനത്താെും മപ്പറാെു തെത്തില്ുും ഏപ്പ  പ്രാധാനയും അർഹിക്കുന്നു. 
ഓനൊ വൈസ്തവ വിശ്വാസിയുും ഈനശ്ാ മിശ്ിഹായുപ്പട പൗനൊഹിതയത്തിൽ 
പങ്കുപറുന്നുണ്ട്. ആ പൗനൊഹിതയും വിശ്വാസപെിശ്ീല്നത്തിൽ വെപ്പെയധികും 
ഉപനയാഗപ്പെടുനത്തണ്ടതുണ്ട്. കാെണും അത് അടിസ്ഥാനപെമായി 
മാതാപിതാക്കെുപ്പട കടമയാണ്്. അനതാപ്പടാെും െണ്ടാും വത്തിക്കാൻ 
സൂനഹനദാസ് പ ഞ്ഞു വച്ച ഗാർഹിക അഥവാ കുടുുംബസഭ എന്ന ആശ്യവുും 
നടൊക്കാനുള്ള അവസെമാണിത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാെിയച്ചന്മാെുും 
സമർെിതെുും വിശ്വാസപെിശ്ീല്കൊയ മറ് അദ്ധ്യാപകെുും ഈ കാെയത്തിൽ 
സജീവമായ താത്പെയും എടുത്ത് ഈ െുംഗത്തുും ൈീയാത്മകമായി നവണ്ടത് 
പ്പചയ്യണും എന്ന് അഭയർത്ഥിക്കുന്നു. 

 
സുംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ:  

 
നമ്മുപ്പട െൂപതയിപ്പല് വിവിധ സുംഘടനകെുും നമല്്െ ഞ്ഞ െീതിയിൽ 

അവെുപ്പട പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതല്ായി ഓൺവല്ൻ 
ആക്കിപ്പക്കാണ്ടിെിക്കുകയാണ്്. അക്കാെയത്തില്ുും എലാവെുനടയുും അടിയന്തിെ 
ശ്രദ്ധ് ക്ഷ്ണിക്കുന്നു. 
 
നല്ാക്ക് ഡൗണിൽ ഇെവുകൾ: 
 

ഇന്ന് (20-4-2020) തിങ്കൊഴ്ച മുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഭാഗികമായ 
ഇെവുകൾ ഉണ്ടാകുപ്പമങ്കില്ുും ആൊധനാല്യങ്ങപ്പെ സുംബന്ധിച്ചിടനത്താെും 
അത്തെും ഇെവുകൾ ഉണ്ടാവുകയില എന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള 
വിജ്ഞാപനത്തിൽ സൂചിെിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ കുന  ദിവസങ്ങൾ കൂടിപ്പയങ്കില്ുും 
ഇന്നപ്പത്ത സ്ഥിതി തുടെുും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സില്ാക്കുന്നു. ഈ 
പശ്ചാത്തല്ത്തിൽ ഇടവകകെിൽ അനുവർത്തിയ്നക്കണ്ട ചില് കാെയങ്ങൾ 
നിങ്ങപ്പെ അ ിയിക്കാനാണ്് ഈ സർക്കുല്ർ. 
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ആെുകൾ ഒത്തു കൂടുന്ന ചടങ്ങുകൾ 
 

മൃതസുംസ്കാെും, മനസ്സമ്മതും (ഒത്തുകല്യാണും), വിവാഹും: വല്ിയ 
ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടാകുന്ന ഒെു ചടങ്ങിനുും ഈ അവസെത്തിൽ അനുവാദമില. 
മൃതസുംസ്കാെും, വിവാഹും, തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾക്കു പെമാവധി ഇെുപത് 
നപർക്കാണ്് പപ്പങ്കടുക്കാവുന്നത്. മനസ്സില്ാകുന്നിടനത്താെും കാർമ്മികനുും 
ശ്ുശ്രൂഷികെുും ഉൾപ്പെപ്പടയുള്ള സുംഖയയാണിത്. പള്ളിക്കുള്ളില്ുും 
സിമിനത്തെിയില്ുും ഇത് ബാധകമാണ്്. മനസ്സമ്മതും, മാനമ്മാദീസ തുടങ്ങിയ 
ചടങ്ങുകൾ പ്രനതയകമായി ഒെിടത്തുും പൊമർശ്ിക്കപ്പെട്ടിട്ടിപ്പലങ്കില്ുും അവക്കുും 
ഈ നിയന്ത്രണും ബാധകമാണ്് എന്നു തപ്പന്ന കെുതണും. 

 
യാത്രക്കുള്ള അനുവാദങ്ങൾ: ഇത്തെും ചടങ്ങുകൾ നടനത്തണ്ടി 

വെുനപാൾ അതിനു മുപായി അതാത് ജിലയിപ്പല് കെക്നേറുകെിൽ നിന്ന് 
അനുവാദും എഴുതി വാങ്ങിച്ചിെിക്കണും. നകെെത്തിൽ പ്പപടുന്ന വയനാട് ജില 
ഓ ഞ്ച് ബി നസാണില്ുും കണ്ണൂർ, മല്െു ും എന്നീ ജിലകൾ പ്പ ഡ് 
നസാണില്ുമാണ്് ഉൾപ്പെട്ടിെിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ഓനൊ ജിലയില്ുും 
നിയന്ത്രണങ്ങെില്ുും അനുബന്ധ നിർനേശ്ങ്ങെില്ുും വയതയാസമുണ്ടാകുും. തമിഴ് 
നാട്ടിപ്പല് നീല്ഗിെി ജിലയ്ക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ളത് തമിഴ്നാട് സർക്കാെിപ്പെ 
നിർനേശ്ങ്ങൊണ്്. ഇക്കാെയങ്ങൾ അനുവാദങ്ങൾ വാങ്ങുനപാൾ 
ഓർത്തിെിനക്കണ്ടതാണ്്. നപാകുന്ന വഴിക്ക് അനുവാദും എഴുതിക്കിട്ടിയത് കൂപ്പട 
കെുതുകയുും നവണും. മാത്രമല കഴിയുന്നിടനത്താെും അതാത് സ്ഥല്പ്പത്ത 
നപാല്ീസ് നേഷനിൽ അ ിയിക്കുന്നതുും ഉചിതമാണ്്. അനുവാദും ഓൺ 
വല്നായി ല്ഭയമാണ്് എന്നാണ്് അ ിയുന്നത്.  

 
വയക്തികൾക്ക് തിെിച്ച ിയൽ നെഖകൾ: ചടങ്ങുകൾക്ക് നപാകുന്നവർ 

എലാവെുും ആധാർ കാർഡ്, നവാനട്ടഴ്സ് കാർഡ്, വൈവിുംഗ് വല്സൻസ് 
തുടങ്ങിയ ഏപ്പതങ്കില്ുും തിെിച്ച ിയൽ നെഖകൾ കയ്യിൽ കെുതണും. 
അനുവാദങ്ങെുും നെഖകെുും കൂപ്പട കെുതുന്നിപ്പലങ്കിൽ അത് നിയമല്ുംഘനമായി 
കണക്കാക്കി വാഹനും പിടിപ്പച്ചടുക്കുന്നതുൾപ്പെപ്പടയുള്ള നകസുകൾ ഉണ്ടാപ്പയന്ന് 
വൊും. അതുപ്പകാണ്ട് ഇക്കാെയത്തിൽ അല്ുംഭാവും പാടില. 

ബഹു. വവദികെുപ്പട ഉത്തെവാദിതവും: ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന ഇടവക ഏത് 
നപാല്ീസ് നേഷപ്പെ അധികാെപെിധിയിൽ വെുന്നുനവാ ആ നേഷനിൽ 
ഇടവകയുപ്പട ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാെി അക്കാെയും അ ിയിക്കുന്നതുും 
സന്ദർനഭാചിതമായിെിക്കുും ചടങ്ങുകെിൽ സുംബന്ധിക്കുന്നവർ എലാവെുും 
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സർക്കാെിപ്പെ നിബന്ധനകൾ (വകകൾ ശ്ുചിയാക്കുക, സാമൂഹയ അകല്ും 
പാല്ിക്കുക, പപ്പങ്കടുക്കുന്നവെുപ്പട എണ്ണും നിജപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവ) 
പാല്ിക്കുന്നുപ്പണ്ടന്നുും അവെുപ്പട വകകൾ കഴുകി ശ്ുദ്ധ്ി വെുത്തുന്നതിനുള്ള, 
പ്പവള്ളും, നസാെ്, സാനിവറസർ, വക തുടക്കാനുള്ള ടവ്വല്ുകൾ (തുണി 
അപ്പലങ്കിൽ കടല്ാസ്സ്) തുടങ്ങിയവ അതാത് സ്ഥല്ങ്ങെിൽ ല്ഭയമാപ്പണന്നുും ഉ െ് 
വെുനത്തണ്ടത് ബന്ധപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാെിമാൊണ്്. അവ ഉ ൊക്കിയ 
നശ്ഷനമ ചടങ്ങുകൾ നടനത്തണ്ടതുള്ളു. ചടങ്ങിനു മുപ് അക്കാെയും 
പപ്പങ്കടുക്കുന്നവപ്പെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുും നവണും. ചടങ്ങുകൾക്ക് നശ്ഷും 
അനാവശ്യമായി പള്ളിയില്ുും പെിസെത്തുും ആെുകൾ കൂടി നില്്ക്കുന്നില എന്ന് 
ഉ ൊനക്കണ്ടതാണ്്. 

 
മുഖാവെണും: പള്ളിയിൽ വെുന്നവെിൽ കാർമ്മികൻ ഒഴിപ്പക (ശ്ുശ്രൂഷികൾ, 

ചടങ്ങിൽ പപ്പങ്കടുക്കുന്നവർ, നഫാനട്ടാ ഗ്രാഫർമാർ, പാട്ടുകാർ) എലാവെുും നൊഗും 
പകൊതിെിക്കാനുള്ള മുൻ കെുതല്ായി മുഖാവെണും (മാസ്കുകൾ) 
ധെിച്ചിെിക്കണും. വദവാല്യത്തിൽ ആയിെിക്കുനപാഴുും നവണും.  

സാമുഹയ അകല്ും, സ്പർശ്നും: പള്ളിയിൽ നിർനേശ്ിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹയ 
അകല്ും പാല്ിച്ച് നവണും പപ്പങ്കടുക്കുന്നവർ നില്്ക്കാനുും ഇെിക്കാനുും. വി. 
കുർബാന സവീകെണത്തിനുും ഈ അകല്ും പാല്ിച്ചിെിക്കണും. വി. കുർബാന 
അെത്തിപ്പെ െൂപത്തിൽ മാത്രും സവീകെിക്കുന്നയാെിപ്പെ ഉള്ളും കയ്യിൽ 
പ്പകാടുക്കണും. വി. കുർബാന പ്പകാടുക്കുന്നതിനു മുപായി കാർമ്മികൻ വകകൾ 
കഴുകിയിെിക്കണും. കുർബാനക്കിടയിൽ വക കഴുകാൻ ഉപനയാഗിക്കുന്ന 
പ്പവള്ളത്തില്ായാല്ുും മതി. വകകൾ പെസ്പെും സ്പർശ്ിക്കാതിെിക്കാൻ 
ശ്രദ്ധ്ിക്കണും. സമാധാനും പ്പകാടുക്കുനപാൾ വകകൾ കൂെി പെസ്പെും 
കുപിട്ടാൽ മതിയാകുും. 

 
വി. കുർബാന: ചടങ്ങുകനൊടനുബന്ധിച്ചലാപ്പത പള്ളിയില്ുള്ള വി. 

കുർബാനയർെണത്തിൽ എത്ര നപർക്ക് സുംബന്ധിക്കാും എന്നതിൽ ഇനൊഴുും 
വയക്തതയില. ഇനൊഴപ്പത്ത നിബന്ധനയനുസെിച്ച് പള്ളി തു ന്നിടാനനാ പു ത്തു 
നിന്ന് ആെുകൾക്ക് വന്ന് പപ്പങ്കടുക്കാനനാ അനുവാദമില. കാർമ്മികനുും 
ആവശ്യപ്പമങ്കിൽ ശ്ുശ്രൂഷിയുും മാത്രമായിട്ടാണ്് വി. കുർബാന അർെിനക്കണ്ടത് 
എന്നാണ്് മനസ്സില്ാകുന്നത്. ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള ഇെവ് ദിവസവുമുള്ള വി. 
കുർബാനയുപ്പട കാെയത്തിൽ ഉണ്ടാകുനമാ എന്നത് അനനവഷിച്ച നശ്ഷനമ 
പ യാൻ കഴിയുകയുള്ളു.  
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സമർെിതഭവനങ്ങെിൽ വി. കുർബാനയർെണത്തിന്് ബഹുമാനപ്പെട്ട 
വവദികർ നപാകുന്നതിപ്പനെറിയുും അനനവഷിച്ച് ഉ െ് വെുത്തിയ നശ്ഷും നവണ്ട 
നിർനേശ്ങ്ങൾ നല്്കുന്നതാണ്്. അതു വപ്പെ ഇനൊഴുള്ള സ്ഥിതി തുടെണും. 

 
വീടു സന്ദർശ്നും: നൊഗീ സന്ദർശ്നത്തിനാപ്പണങ്കില്ുും ഇനൊഴപ്പത്ത 

അവസഥയിൽ വീടുകെിൽ വവദികർ നപാകുന്നത് 
നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിെിക്കുകയാണ്്. അതയാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങെിൽ ബന്ധപ്പെട്ട 
നപാല്ീസിൽ നിന്ന് അനുവാദും വാങ്ങിയ നശ്ഷും നപാകാും. മറ് വയവസ്ഥകപ്പെലാും 
പാല്ിച്ചിെിക്കണും. 
 
െൂപതാ നകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുവാദങ്ങൾ: 
 

വിവാഹ സുംബന്ധമായവ: വല്ിയ നനാപിനു നശ്ഷും നടത്താൻ 
തീെുമാനിച്ച വിവാഹങ്ങൾ അവ നിശ്ചയിച്ച തിയതികെിൽ തപ്പന്ന നടത്താൻ 
തീെുമാനിക്കുന്നവർ മനസ്സമ്മതും (ഒത്തുകല്യാണും), വിെിച്ചു പ്പചാലൽ എന്നിവ 
കൂടാപ്പത നടത്താനായി അനപക്ഷ്കൾ ഈ പ്പമയിൽ വഴിനയാ വാട്ട്സ് ആെ് 
വഴിനയാ ബന്ധപ്പെട്ട വികാെിയച്ചന്മാർക്ക് സമർെിനക്കണ്ടതാണ്്. ബഹുമാനപ്പെട്ട 
വികാെിയച്ചന്മാർ അവ തങ്ങെുപ്പട ശ്ുപാർശ്നയാപ്പട അനത െീതിയിൽ െൂപതാ 
നകന്ദ്രത്തിനല്ക്ക് അയച്ചാൽ കഴിയുന്നതുും നവഗും അനുവദിച്ചുപ്പകാണ്ട് തിെിപ്പക 
അയച്ചു തെുന്നതാണ്്. അതാത് ഇടവകകൾക്ക് വാട്ട്സ് ആെ് ഗ്രൂെ്, ഈപ്പമയിൽ 
ഗ്രുെ് തുടങ്ങിയവ ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ അവ വഴി ഇടവകക്കാപ്പെ വിവാഹ വിവെും 
അ ിയിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്രകാെും പ്പചയ്യുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട അനപക്ഷ്കെുപ്പട 
അനുവാദനത്താപ്പടയായിെിക്കണും. ഇടവകക്കാപ്പെ ആ വിധത്തിൽ അ ിയിക്കാത്ത 
പക്ഷ്ും വിവെും നനാട്ടീസ് നബാർഡിൽ പ്രദർശ്ിെിനക്കണ്ടതാണ്്.  

 
വിെിച്ചു പ്പചാലല്ുും മനസ്സമ്മതവുും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള അനപക്ഷ്യിൽ, 

വിവാഹസമ്മതും പ്പകാടുക്കുന്നതിന്് തപ്പന്ന തടസ്സപ്പെടുന്ന കാെയങ്ങൾ 
(ഉദാഹെണും: പൂർവ വിവാഹബന്ധും, ആെുപ്പടപ്പയങ്കില്ുും സമ്മർേും, ഭീഷണി 
തുടങ്ങിയവ) ഒന്നുും ഇപ്പലന്നുും വിവാഹത്തിന്് തനിക്ക് പൂർണ്ണ മനസ്സാപ്പണന്നുും 
അനപക്ഷ്ക അപ്പലങ്കിൽ അനപക്ഷ്കൻ പ്രനതയകും പൊമർശ്ിച്ചിെിക്കണും. വിവാഹ 
ഒെുക്ക നകാഴ്സിൽ പപ്പങ്കടുക്കാൻ കഴിയാത്തവൊപ്പണങ്കിൽ വിവാഹ നശ്ഷും 
ഏറവുും അടുത്തു കിട്ടുന്ന അവസെത്തിൽ പപ്പങ്കടുത്തുപ്പകാള്ളാപ്പമന്നുും 
സതയവാങ്മൂല്ത്തിൽ നചർക്കണും. സാധയപ്പമങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ അപ്പലങ്കിൽ 
പെിചയമുള്ള െണ്ട് വയക്തികൾ അനപക്ഷ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയുും പ്പചയ്യണും. 
അെമനെത്രും ഇടവകയിൽ നിന്ന് ല്ഭയമാപ്പണങ്കിൽ അതിൽ അപ്പലങ്കിൽ 
പ്പവള്ളക്കടല്ാസ്സിൽ തയ്യാ ാക്കിയ അനപക്ഷ്യുപ്പട നഫാനട്ടാപ്പയടുത്ത് 
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അയക്കാവുന്നതാണ്്. ഈപ്പമയില്ില്ാപ്പണങ്കിൽ പി.ഡി.എഫ്. എന്ന നഫാർമാറിൽ 
അയക്കണും. അനപക്ഷ് മല്യാെത്തിനല്ാ ഇുംഗ്ലീഷിനല്ാ എഴുതാും. 

 
 
പ്പപാതുനയാഗും, ആണ്ട് പ്പതെട്ട്, വകക്കാെന്മാെുപ്പട പ്പതെപ്പഞ്ഞടുെ്: 
 
 ആെുകെുപ്പട കൂടിനച്ചെല്ുകൾ നിയന്ത്രിച്ചിെിക്കുന്നത് എത്ര കാല്ും നീെുും 
എന്ന ിയാത്തതുപ്പകാണ്ട് ഇടവകപ്പൊതുനയാഗത്തിപ്പെ വാർഷികസനമ്മെനും, 
ആണ്ട് പ്പതെട്ട് പാസാക്കൽ, വകക്കാെന്മാെുപ്പട പ്പതെപ്പഞ്ഞടുെ് എന്നിവ എന്ന് 
നടത്താൻ പറുും എന്ന വയക്തതയില. അതിനാൽ അവയ്ക്ക് മറ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
ആൊനയണ്ടതുണ്ട്. ആെുകൾ ഒത്തു നചെുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണും നീക്കുന്ന 
ൈമത്തിൽ വിവെും ഇവിപ്പട നിന്ന് അ ിയിക്കുന്നതാണ്്. 
 

ആണ്ടു പ്പതെട്ട്: ആണ്ടു പ്പതെട്ട് പാസാക്കുക എന്ന് പ യുന്നത് 
പ്രാനയാഗികമായി തന്നാണ്ട് വർഷപ്പത്ത സാപത്തിക ഇടപാടുകെുപ്പട ഒെു 
അവനല്ാകനവുും അുംഗീകെിക്കല്ുും മാത്രമാണ്്. അതു വപ്പെയുള്ള കണക്കുകൾ 
ഓനൊ മാസവുും പ്രതിനിധിനയാഗത്തിൽ പാസാക്കി ഓൺ വല്നായി െൂപതാ 
നകന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതാണപ്പലാ. അതുപ്പകാണ്ട് അവ വീണ്ടുും ഒന്നു കൂടി 
പാസാനക്കണ്ടതില. എങ്കില്ുും നമ്മുപ്പട െൂപതാ നിയമും അപ്രകാെും 
ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപ്പകാണ്ട് മാത്രമാണ്് അങ്ങപ്പന പ്പചയ്യുന്നത്. ഇനൊൾ 
നില്വില്ിെിക്കുന്ന പ്രനതയക അടിയന്തിെ സാഹചെയും പെിഗണിച്ച് ഓൺ 
വല്നായി കണക്കുകൾ പ്പചയ്തുപ്പകാണ്ടിെിക്കുന്ന എലാ ഇടവകകൾക്കുും ആണ്ട് 
പ്പതെട്ട് പസാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇെവ് തന്നിെിക്കുന്നു. അവെുപ്പട കണക്കുകൾ 
യഥാസമയും ഓഡിറിുംഗിന്് വിനധയമാക്കാവുന്നതാണ്്.  

 
കണക്കുകൾ ഓൺ വല്നിനല്ക്ക് ഇതുവപ്പെ മാറാത്തവർക്ക് ഇനൊഴുും 

സമയമുണ്ട്. ഒെു വർഷപ്പത്ത കണക്കുകൾ വടെ് പ്പചയ്ത് കപയൂട്ട ിൽ ആക്കാൻ 
അത്രയധികും സമയും ആവശ്യമുണ്ടാകില. അടച്ചിടൽ സമയും അതിനായി 
ഉപനയാഗിക്കാവുന്നതാണ്്. കുന  കാെയങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാെിയച്ചന്മാർക്ക് 
തപ്പന്ന പ്പചയ്യാവുന്നനതയുള്ളു. സുംശ്യങ്ങൾ ദൂെീകെിക്കാൻ ബിഷെ്സ് ഹൗസിൽ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്പപ്രാകയുന റ ച്ചൻ എനൊഴുും തയ്യാ ാണ്്. െൂപതയുപ്പട സ്ഥിെും 
ഓഡിറ ുും ഇക്കാെയത്തിൽ സഹായിക്കുും.  

 
ആണ്ട് പ്പതെട്ട് പ്പപാതുനയാഗത്തിൽ അപ്പലങ്കിൽ പ്രതിനിധി നയാഗത്തിൽ 

പാസാക്കാത്തതുപ്പകാണ്ട് കണക്കുകൾ ഓൺ വല്നിൽ പ്പചയ്യുന്നവെുും 
അലാത്തവെുും കണക്കുകൾ കൃതയമാപ്പണന്നുും പിന്നീട് എപ്പന്തങ്കില്ുും കു വുകൾ 
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കപ്പണ്ടത്തിയാൽ തങ്ങൾ വയക്തിപെമായി അവ പെിഹെിച്ചുപ്പകാള്ളാപ്പമന്നുും ഉള്ള 
ഒെു സതയ വാങ്മൂല്ും കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാെിയച്ചന്മാെൂും വകക്കാെന്മാെുും 
ഒെിട്ട് െൂപതാ നകന്ദ്രത്തിനല്ക്ക് അയക്കണും. 

 
പ്പപാതുെിെിവുകൾ, പത്തു ശ്തമാനും: കണക്കുകൾ െൂപതാ 

നകന്ദ്രത്തിനല്ക്ക് അയക്കുന്നതിനു മുപായി നടെു വർഷപ്പത്ത എലാ 
പ്പപാതുെിെിവുകെുും ഇടവകകൾ തനെണ്ടതായ പത്തു ശ്തമാനവുും കണക്കിൽ 
കൃതയമായി നചർക്കുകയുും ആ തുക ബിഷെ്സ് ഹൗസിപ്പെ ബന്ധപ്പെട്ട 
അക്കൗണ്ടിനല്ക്ക് ോൻസ്ഫർ പ്പചയ്യുകയുും പ്പചയ്തിെിക്കണും. ഓനൊ പ്രനതയക 
ഉനേശ്യത്തിനായി എടുത്ത സുംഭാവനകൾ ഇടവകയുപ്പട ആവശ്യത്തിന്് 
എടുക്കുന്നത് പ്പതറാണ്് എന്ന് ഓർക്കുമപ്പലാ. ഏപ്പതങ്കില്ുും ഇടവകയിൽ 
സഹായും ആവശ്യമുപ്പണ്ടങ്കിൽ അക്കാെയത്തിന്് പ്രതിനിധിനയാഗത്തിപ്പെ 
അനുവാദനത്താപ്പട അനപക്ഷ് അയച്ചാൽ സാധിക്കുന്നിടനത്താെും 
പെിഗണിക്കുന്നതാണ്്. 

 
ഓഡിറിുംഗ്: ആദായനികുതി  ിനട്ടൺ സമർെിക്കാനുളള അവസാന തിയതി 

പ്പസപ്റുംബർ 30 ആണ്. ഇടവകകെുപ്പടയുും സ്ഥാപനങ്ങെുപ്പടയുും ഓഡിറിുംഗ് 
നടത്തുന്ന തിയതി പിന്നീട് അ ിയിക്കുന്നതാണ്്. 

 
 വകക്കാെന്മാെുപ്പട പ്പതെപ്പഞ്ഞടുെുും സ്ഥാനനമല്്ക്കല്ുും: നില്വിപ്പല് 
സാഹചെയത്തിൽ സർക്കാെിൽ നിന്ന് മപ്പറാെ ിയിെ് ഉണ്ടാകുന്നത് വപ്പെ 
പ്പപാതുനയാഗനമാ പ്രതിനിധിനയാഗനമാ നചർന്ന് വകക്കാെന്മാപ്പെ 
പ്പതെപ്പഞ്ഞടുക്കുക എന്ന പ്രൈിയ സാധയമല. അതുപ്പകാണ്ട് പുതിയ 
വകക്കാെന്മാർ പ്പതെപ്പഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട് സ്ഥാനും ഏൽക്കുന്നതുവപ്പെ നില്വിപ്പല് 
വകക്കാെന്മാെുപ്പട കാല്ാവധി ഇതിനാൽ നീട്ടിെിയിെിക്കുന്നു. അവെുപ്പട ദൗതയും 
ഇടവകയുപ്പട അനുദിന കാെയങ്ങൾ നടത്തുകയുും അടിയന്തിെ നജാല്ികൾ 
നിർവഹിക്കുകയുും പ്പചയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ്്. അതുനപാപ്പല് തപ്പന്ന 
ആയിെിക്കുും ഈ കാല്ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിനിധി നയാഗത്തിപ്പെ കടമകെുും 
ഉത്തെവാദിതവങ്ങെുും. വല്ിയ സാപത്തിക ബാദ്ധ്യതകൾ ഉള്ളനതാ തീർത്തുും 
പുതിയനതാ ആയ പദ്ധ്തികൾ അവെുപ്പട അധികാെ പെിധിയിൽ പ്പപടുന്നില. 
എന്നാനണാ വകകാെന്മാെുപ്പട പ്പതെപ്പഞ്ഞടുെ് സാധയമാകുന്നത് അന്ന് 
നില്വില്ുള്ള െീതിയിൽ തപ്പന്ന വകക്കാെന്മാർ പ്പതെപ്പഞ്ഞടുക്കപ്പെടുകയുും 
സ്ഥാനനമല്്ക്കുകയുും പ്പചനയ്യണ്ടതാണ്്. 
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ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികെുപ്പട സ്ഥല്ും മാറും: 
 

മുപ് അ ിയിച്ചിെുന്നതനുസെിച്ച് പ്പമയ് 17 ന്് ഞായ ാഴ്ചയായിെുന്നു 
സ്ഥല്ും മാറമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികർ പുതിയ സ്ഥല്ങ്ങെിൽ 
ഉത്തെവാദിതവും ഏല്്നക്കണ്ടിയിെുന്നത്. എന്നാൽ അത് സാധയമല എന്നത് 
വയക്തമാണപ്പലാ. സാഹചെയങ്ങൾ ഒത്തു വന്നാൽ ജൂൺ 7 ന്് ഞായ ഴ്ച മാറും 
നടത്താും എന്നാണ്് കെുതുന്നത്. എങ്കില്ുും ആ തിയതിയുും സർക്കാർ 
നിർനേശ്ങ്ങൾക്ക് വിനധയമായിട്ടായിെിക്കുും. അതിനനാടകും പ്പപാതുനയാഗും, 
വകക്കാെന്മാെുപ്പട പ്പതെപ്പഞ്ഞടുെ്, ആണ്ടു പ്പതെട്ട് പാസാക്കൽ, ഓഡിറിുംഗ് 
തുടങ്ങിയ കാെയങ്ങൾ തീർക്കാൻ പറുും എന്ന പ്രതീക്ഷ്യില്ാണ്് അങ്ങപ്പന 
ചിന്തിക്കുന്നത്. അവ പ്പചയ്യാൻ പറാത്ത പക്ഷ്ും എന്തു പ്പചയ്യണും എന്ന് 
യഥാസമയും പിന്നീട് അ ിയിക്കുന്നതാണ്്. കർത്താവിപ്പെ കൃപ നിങ്ങനെവനൊടുും 
കൂപ്പട ഉണ്ടായിെിക്കപ്പട്ട. 

 
മാനന്തവാടി െൂപതാ കാെയാല്യത്തിൽ നിന്ന് 2020 ഏപ്രിൽ മാസും 20 ന്് 

നല്്കപ്പെട്ടത്. 
നയശ്ുവിൽ, 

 
ബിഷെ് നജാസ് പ്പപാെുനന്നടും 

മാനന്തവാടി െൂപതയുപ്പട പ്പമത്രാൻ 
 


