
 

 

  

 

                       Prot. No.23100/2020 

                                   Circular No.16/2020 
 

പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികസഹഹാദരങ്ങപ്പെ, സമർെിതപ്പര, 
സഹഹാദരങ്ങപ്പെ, ൈാൽസല്യമുള്ള കുട്ടികപ്പെ, 

ബിഷെ്സ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ആശംസകൾ. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് 
നിങ്ങൾപ്പക്കഴുതിയ സർക്കുല്റിൽ നമ്മുപ്പെ രൂപതയിപ്പല് ബഹുമാനപ്പെട്ട 
വൈദികരുപ്പെ ഈ ൈർഷപ്പെ പ്പപാതു സ്ഥല്ം മാറ്റം ജൂൺ ആദയൈാരെിൽ 
ഉണ്ടാകാനാണ്് സാദ്ധ്യത എന്നും എങ്കില്ും സർക്കാർ നിർഹേശിച്ചിട്ടുള്ള അെച്ചിെൽ 
നീണ്ടു ഹപാകുകയാപ്പണങ്കിൽ തിയതിപ്പയെറ്റി പുനരാഹല്ാചിക്കുന്നതാപ്പണന്നും 
സൂചിെിച്ചിരുന്നപ്പലാ. അെച്ചിെൽ പ്പമയ് 31 ൈപ്പര നീട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് മുമ്പ് സൂചിെിച്ച 
തിയതിയിൽ മാറ്റം നെൊൻ ബുദ്ധ്ിമുട്ടാണ്് എന്നത് ൈയക്തമാണപ്പലാ. രൂപതാ 
ആഹല്ാചാനാസമിതിയുമായി കൂെിയാഹല്ാചിഹൊൾ ജൂൺ അൈസാനഹെയ്ക്ക് മാറ്റാം 
എന്ന ആശയമാണ്് ഉണ്ടായത്. നമ്മുപ്പെ മാതൃരൂപതയായ തല്ഹേരിയില്ും ഈ 
തിയതിയിൽ തപ്പന്നയാണ്് മാറ്റം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥല്ം മാറ്റെിപ്പെ പുതുക്കിയ 
തിയതി ജൂൺ മാസം 27 ശനിയാഴ്ചയാണ്്. പിപ്പറ്റ ദിൈസം ഞായറാഴ്ച അതാത് 
സ്ഥല്ങ്ങെിൽ ഉെരൈാദിതവം ഏപ്പറ്റെുക്കെക്കരീതിയിൽ മാറ്റമുള്ളമുള്ളൈർ 
നില്ൈില്ുള്ള സ്ഥല്പ്പെ കാരയങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെെുെപ്പട്ട. 

ൈാർഷികപ്പൊതുഹയാഗം, ആണ്ട് പ്പതരട്ട് പാസാക്കൽ, വകക്കാരന്മാരുപ്പെ 
പ്പതരപ്പെെുെ്, അൈരുപ്പെ ഉെരൈാദിതവം ഏല്്ക്കൽ തുെങ്ങിയ കാരയങ്ങൾ പ്പചയ്യാൻ 
സാധിക്കുന്ന സ്ഥല്ങ്ങെിൽ പ്പചയ്യുക. ഇഹൊൾ തപ്പന്ന ചില് ഇെൈകകെിൽ 
വകക്കാരന്മാരുപ്പെ പ്പതരപ്പെെുെ് നെന്നിട്ടുണ്ട്. ചില് സ്ഥല്ങ്ങെിൽ അതിനു 
പാനല്ുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പതലാം തീരുമാനിച്ചതനസുരിച്ച് മുഹമ്പാട്ട് 
ഹപാകാൈുന്നതാണ്്. പ്പമയ് 31 ന്് ഹശഷം പ്രതിനിധിഹയാഗെിപ്പെ എങ്കില്ും സഹമ്മെനം 
നെൊൻ പറ്റുപ്പമങ്കിൽ അതിൽ ആണ്ട് പ്പതരട്ട് പാസാക്കി അയച്ചാല്ും മതി. എന്നാൽ 
കണക്കുകപ്പെല്ാം തങ്ങെുപ്പെ അറിൈിൽ പ്പപട്ടിെഹൊെം കൃതയമാപ്പണന്ന ഒരു 
സതയൈാങ്മൂല്ൈും ബഹുമാനപ്പെട്ട ൈികാരിയും വകക്കാരന്മാരും ഒെിട്ട് 
അഹതാപ്പൊെം നൽകണം.  

ഇെൈകയുപ്പെ അഥൈാ സ്ഥാപനെിപ്പെ കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റ് പ്പചയ്ത് 
സർക്കാരിഹല്ക്ക് സമർെിക്കാൻ നൈംബർ 30 ൈപ്പര സമയമുണ്ട്. അതുപ്പകാണ്ട് 
ഓഡിറ്റർമാർ അതനുസരിഹച്ച കണക്കുകൾ പരിഹശാധിച്ച് പ്പെയ്റ്റ്പ്പമെ് തയ്യാറാക്കാൻ 
ബിഷെ്സ് ഹൗസിൽ എെുകയുള്ളു. ഓഡിറ്റിംഗിപ്പെ കാരയങ്ങൾ പുതിയതായി 



സ്ഥാനഹമല്്ക്കുന്ന ആൊയിരിക്കും പ്പചഹയ്യണ്ടി ൈരുന്നത്. അതിനാൽ സ്ഥല്ം മാറി 
ഹപാകുന്നയാെും പുതിയതായി ഉെരൈാദിതവം ഏല്്ക്കുന്നയാെും പരസ്പരം 
സംസാരിച്ച് കണക്കുകെിപ്പല് സംശയങ്ങൾ സ്ഥല്ം മാറ്റെിന്് മുമ്പ് തപ്പന്ന 
തീർഹക്കണ്ടതാണ്്. 

സ്ഥല്ം മാറുന്നതിന്് മുമ്പായി ഇെൈകയിപ്പല് രജിെറുകെിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള 
കാരയങ്ങൾ പൂർണ്ണമാപ്പണന്നും എലാറ്റില്ും ബന്ധപ്പെട്ട വൈദികപ്പെ ഒെ് ഉണ്ട് എന്ന് 
ഉറെ് ൈരുെുകയും പ്പചഹയ്യണ്ടതാണ്്. അതുഹപാപ്പല് തപ്പന്ന ഇെൈകയുപ്പെ അഥൈാ 
സ്ഥാപനെിപ്പെ ഉെമസ്ഥതയില്ുള്ള എലാ സ്ഥാൈര ജംഗമ സവെുക്കെുപ്പെയും 

മുറിച്ചാർെ് അഥൈാ Inventory ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു പകർെ് പള്ളിയിൽ 
സൂക്ഷിക്കുകയും മപ്പറ്റാന്ന് പുതിയതായി ഉെരൈാദിതവം ഏല്്ക്കുന്ന ആപ്പെ 
ഏല്്െിക്കുകയും പ്പചയ്യണം. അതുപ ാലെതലെ ആണ്ട് പ്പതരട്ടിപ്പെ ഒരു പകർെ് 
രൂപതാ ഹകന്ദ്രെിഹല്ക്ക് അയക്കുകയും മപ്പറ്റാന്ന് ഇെൈകയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും 
പ്പചയ്യണം. 

സ്ഥല്ം മാറ്റം ഉള്ളൈപ്പര ഇതിഹനാെകം ൈിൈരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
എഹങ്ങാട്ടാപ്പണന്നുള്ള ൈിൈരം ജൂൺ മാസം 6 ന്് ശനിയാഴ്ച ഈപ്പമയിൽ ൈഴി 
ഓഹരാരുെപ്പരയും ൈയക്തിപരമായി അറിയിക്കുന്നതാണ്്. രണ്ട് ദിൈസങ്ങൾക്ക് ഹശഷം 
പഹെന്തിയും അഹത രീതിയിൽ തപ്പന്ന അയക്കുന്നതാണ്്. 

പ്പമയ് 31 ന്് ഹശഷം ഇഹൊഴുള്ള അെച്ചിെല്ിന്് കുപ്പറപ്പയങ്കില്ും അയൈ് 
ൈരുെുപ്പമന്നും പള്ളികെികെിൽ നിയന്ത്രിത ഹതാതിപ്പല്ങ്കില്ും തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ 
അനുൈദിക്കുപ്പമന്നും ഉള്ള പ്രതീക്ഷയാണ്് ഇഹൊഴുള്ളത്. തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ 
തുെങ്ങിയാല്ും വൈറസ് ബാധപ്പയ പ്രതിഹരാധിക്കാൻ ഇഹൊൾ നിർഹേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 
നെപെിക്രമങ്ങൾ പാല്ിഹക്കണ്ടി ൈരും. അതുപ്പകാണ്ട് ഇഹൊൾ തപ്പന്ന അതിനുള്ള 
സംൈിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് നലതാണ്്. ഉദാഹരണമായി വക കഴുകാനുള്ള 
സൗകരയം, സാനിവറ്റസർ തുെങ്ങിയൈ പള്ളി മുറ്റെിപ്പെ പല് ഭാഗങ്ങെില്ായി ഒരുക്കി 
ൈയ്ക്കാം. പള്ളിയിൽ ഇരിെിെങ്ങൾ സാമൂഹയ അകല്ം പാല്ിച്ച് ഇരിക്കെക്ക 
രീതിയിൽ ഒരുക്കാം. പള്ളിയിൽ ൈരുഹമ്പാൾ പ്പപാതുജനങ്ങൾ പാല്ിഹക്കണ്ട 
കാരയങ്ങപ്പെെറ്റിയുള്ള നിർഹേശങ്ങൾ അെങ്ങിയ ഹബാർഡുകൾ തയ്യാറാക്കി ൈയ്ക്കാം. 
പള്ളിയിൽ ൈരുന്നൈർ നിർഹേശങ്ങൾ പാല്ിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറെ് ൈരുൊൻ 
ആൈശയമുള്ള സന്നദ്ധ്പ്രൈർെകപ്പര ഒരുക്കാം. അൈപ്പരപ്പയലാം ബന്ധപ്പെൊനുള്ള 
ൈാട്ട്സ് ആെ് കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങപ്പന ഒരുപാെ് കാരയങ്ങൾ 
പ്പചയ്യാൈുന്നതാണ്്.  

ൈിശവാസപരിശീല്ന ക്ലാസുകപ്പെ സംബന്ധിച്ച കാരയങ്ങെില്ും പല് തരം 
മാറ്റങ്ങൾ ൈരുഹെണ്ടി ൈരും. അക്കാരയങ്ങപ്പെെറ്റി ൈിശവാസപരിശീല്ന 
ഡിൊർട്ട്പ്പമെിപ്പെ ഡയറക്െർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹതാമസ് കാട്ടുതുരുെി അച്ചൻ 



സമയാസമയങ്ങെിൽ ആൈശയമായ നിർഹേശങ്ങൾ തരുന്നതാണ്്. സമയബന്ധിതമായി 
ഇൈപ്പയലാം നെൊക്കിപ്പയങ്കിഹല് നഷ്ടപ്പെട്ട സമയൈും അൈസരങ്ങെും എലാം തിരിച്ച് 
പിെിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു. എലാൈരുപ്പെയും അകമഴിെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ 
ഇക്കാരയങ്ങെിൽ അഭയർത്ഥിക്കുന്നു. വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്ന് എത്രയും ഹൈഗം 
ഹല്ാകപ്പെയും നമ്മുപ്പെ നാെിപ്പനയും മുക്തമാക്കണപ്പമ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 
കർൊൈിപ്പെ കൃപ നിങ്ങഹെൈഹരാെും കൂപ്പെ ഉണ്ടായിരിക്കപ്പട്ട. 
 

മാനന്തൈാെി രൂപതാ ഹകന്ദ്രെിൽ നിന്ന് 2020 പ്പമയ് മാസം 22 ന്് നല്്കപ്പെട്ടത്. 
 
 

ഹയശുൈിൽ, 

 
ബിഷെ് ഹജാസ് പ്പപാരുഹന്നെം  

മാനന്തൈാെി രൂപതയുപ്പെ പ്പമത്രാൻ 


