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കർത്താവിനാൽ സ്നനഹിയ്ക്കപ്പെട്ട പ്രിയ്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികപ്പെ, 
സനഹാദെങ്ങനേ,  

അപകടകെമാാംവിധാം വയാപിച്ചുപ്പകാണ്ടിെിയ്ക്കുന്ന പ്പകാന ാണാ 
വവ സിപ്പെ വയാപനാം പെമാവധി തടയ്കുന്നതിന്് നകെേ-തമിഴ്നാട് സർകാെുകൾ 
നടത്തിപ്പകാണ്ടിെിയ്ക്കുന്ന പെിശ്രമങ്ങേിൽ പങ്കാേികോകുന്നതിപ്പെ ഭാഗമായ്കി 
നമ്മുപ്പട ഇടവകകേിലുാം മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങേിലുാം അനുവർത്തിയ്ക്നകണ്ടതായ്ക ചില 
നിബന്ധനകൾ ഇന്നപ്പല (18 മാർച്ച്) ഞാൻ നിങ്ങപ്പേ അ ിയ്കിച്ചിെുന്നപ്പലാ. തമിഴ്നാട് 
സർകാെുാം നകെേത്തിപ്പെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയ്കുാം നമ്മനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട 
പ്രകാെമായ്കിെുന്നു അവ നല്കിയ്കത്. എന്നാൽ കാെയങ്ങൾ വകവിട്ടുനപാകുന്ന 
സാഹചെയാം ഉണ്ടാകുാം എന്ന് നതാന്നിയ്കിട്ടാകാാം ഇന്ന് നമ്മുപ്പട ബഹുമാനപ്പെട്ട 
പ്രധാനമന്ത്രി കു ച്ചു കൂടി കർകശ്മായ്ക നിർനേശ്ങ്ങൾ നല്കിയ്കിട്ടുണ്ട്. 
അതിപ്പലാന്നാണ്് അടുത്ത ഞായ്ക ഴ്ച ൊവിപ്പല ഏഴു മണി മുതൽ ൊത്രി ഒമ്പത് 
മണി വപ്പെ ആെുാം പു ത്തി ങ്ങെുത് എന്ന നിർനേശ്ാം.  

ഇതടകമുള്ള അനേഹത്തിപ്പെ മറ്റു നിർനേശ്ങ്ങൾ സാംസ്ഥാനസർകാെുകൾ 
ശ്രദ്ധാപൂർവാം നടൊകണാം എന്നുാം അനേഹാം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായ്കത് 
നകെേ സർകാെുാം അത് നടൊകാൻ ബാധയസ്ഥമാണ്് എന്നർത്ഥാം. അതിനാൽ 
ഇന്നലനത്തതിലുാം കർകശ്മായ്ക നിർനേശ്ങ്ങൾ നകെേ സർകാെിൽ നിന്നുാം 
ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധയത തള്ളികേയ്കാൻ കഴിയ്കില. മാത്രമല ഈ െീതിയ്കിലുള്ള 
നിർനേശ്ങ്ങൾ തമിഴ്നാട് സർകാർ ഇന്നപ്പല തപ്പന്ന പ്പകാടുകുകയ്കുാം 



തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള നമ്മുപ്പട ഇടവകകേിൽ അവ നടൊകുകയ്കുാം പ്പചയ്ക്തിട്ടുണ്ട്. 
നമ്മുപ്പട െൂപതയ്കുമായ്കി നചർന്ന് കിടകുന്ന ഊട്ടി െൂപത പ്പചയ്ക്തതുനപാപ്പല 
നമ്മേുാം ജനപങ്കാേിത്തനത്താപ്പടയ്കുള്ള വി. കുർബാനയ്കർെണാം നവപ്പണ്ടന്ന് 
വച്ചിെിയ്ക്കുകയ്കാണ്്.  

പുതിയ്കതായ്കി ഉെുത്തിെിഞ്ഞ സാഹചെയാം പെിഗണിച്ച് ഇനി 
ഒെ ിയ്കിെുണ്ടാകുന്നതു വപ്പെ മാനന്തവാടി െൂപതയ്കിൽ പ്പപട്ട നകെോം തമിഴ്നാട് 
സാംസ്ഥാനങ്ങേിപ്പല ഇടവകകേിലുാം മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങേിലുാം 
ജനപങ്കാേിത്തനത്താപ്പടയ്കുള്ള വി. കുർബാനയ്കർെണാം ഞായ്ക ാഴ്ച അടകമുള്ള 
ദിവസങ്ങേിൽ ഉണ്ടായ്കിെിയ്ക്കുകയ്കില. വി. വാെകർമ്മങ്ങേുപ്പട കാെയാം പിന്നീട് 
സർകാെുകൾ നല്കുന്ന നിർനേശ്ങ്ങേുപ്പട പ്പവേിച്ചത്തിൽ നിങ്ങപ്പേ യ്കഥാസമയ്കാം 
അ ിയ്കിയ്ക്കുന്നതായ്കിെികുാം. ഈ കാലയ്കേവിൽ മാനന്തവാടി െൂപതയ്കിപ്പല 
പ്രിയ്കപ്പെട്ട വദവജനത്തിന്്  ഞായ്ക ഴ്ചയ്കിലുാം മറ്റ് കടമുള്ള ദിവസങ്ങേിലുാം വി. 
കുർബാനയ്കിൽ സാംബന്ധിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കടമയ്കിൽ നിന്ന് മാനന്തവാടി 
െൂപതയ്കുപ്പട അധയക്ഷൻ എന്ന നിലയ്കിൽ ഞാൻ ഒഴിവ് നല്കുന്നു. 

ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികർ അവർക് പറ്റുന്ന സമയ്കത്ത് സവകാെയമായ്കി വി. 
കുർബാനയ്കർെിയ്ക്കുന്നത് അനുവദനീയ്കമാണ്്. ജനപങ്കാേിത്തനത്താപ്പടയ്കുള്ള മറ്റ് 
ചടങ്ങുകേുപ്പട കാെയത്തിൽ മുമ്പ് തന്നിട്ടുള്ള നിർനേശ്ങ്ങൾ തപ്പന്ന 
പാലിയ്ക്നകണ്ടതാണ്്. 

മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടനത്തണ്ടതായ്ക ഇടവകപ്പപാതുനയ്കാഗങ്ങേുാം ആണ്ട് 
തിെട്ട് പാസാകലുാം ഏപ്രിൽ മാസത്തിപ്പെ െണ്ടാാം പകുതിയ്കിനലക് മാറ്റി 
വയ്ക്കുന്നതാകുാം ഉചിതാം. കാെണാം പത്തിൽ കൂടുതൽ ആേുകൾ പപ്പങ്കടുകുന്ന 
ഒെു ചടങ്ങുാം സനമ്മേനവുാം നടത്താൻ പാടില എന്നാണ്് സർകാെിപ്പെ ഉത്തെവ്. 
അനത സമയ്കാം വകകാെന്മാെുപ്പട പ്പതെപ്പഞ്ഞടുെിനായ്കുള്ള പാനൽ 
ഉണ്ടാകാനുള്ള നപെുകൾ കുടുാംബയ്കൂണിറ്റ് പ്പസക്രട്ട ിമാർ വഴിനയ്കാ പാെിഷ് 
കൗൺസിൽ അാംഗങ്ങൾ വഴിനയ്കാ മുൻകൂട്ടി നശ്ഖ്െികാവുന്നതാണ്്. 

ഇടവകയ്കിപ്പല തിെുകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ നവപ്പണ്ടന്ന് വയ്ക്കുനമ്പാഴുാം 
വിശ്വാസജീവിതത്തിന്് ആവശ്യമായ്ക പ്രാർത്ഥനയ്കുാം മറ്റ് ഭക്താനുഷ്ഠാനങ്ങേുാം 



നവപ്പണ്ടന്ന് വയ്ക്കാനല പ്രതയുത അവയ്കുപ്പട അനുഷ്ഠാനാം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകണാം 
എന്നാണർത്ഥാം. അവ നമ്മുപ്പട കുടുാംബങ്ങൾ നകന്ദ്രീകെിച്ചാകുാം എന്ന് മാത്രാം. 
അവ സാംബന്ധിച്ച നിർനേശ്ങ്ങൾ ഇന്നപ്പല ഞാൻ തന്നിെിയ്ക്കുന്നത് 
ശ്രദ്ധിയ്ക്കുമപ്പലാ. 

വി. കുർബാന മൗണ്ട് പ്പസെ് നതാമസിലുള്ള നമ്മുപ്പട സഭാ ആസ്ഥാനത്തു 
നിന്നുാം മറ്റ് ചില െൂപതകേിൽ നിന്നുാം ശ്ാനലാാം, പ്പഷകീന എന്നീ പ്പടലിവിഷൻ 
ചാനലുകൾ തൽസമയ്കാം പ്രനക്ഷപണാം പ്പചയ്യുന്നുണ്ട്. അവയ്കിൽ നിങ്ങൾക് 
ആത്മീയ്കമായ്കി പങ്ക് നചൊവുന്നതാണ്്. 

അതീവ ഗുെുതെമായ്കി തുടെുന്ന ഈ സാഹചെയത്തിൽ നമ്മുപ്പട 
തീക്ഷ്ണമായ്ക പ്രാർത്ഥനകൾ വദവത്തിങ്കനലയ്ക്ക് ഉയ്കെപ്പട്ട. കാെണാം കർത്താവ് 
വീട് പണിയ്കുന്നിപ്പലങ്കിൽ പണികാെുപ്പട അദ്ധവാനാം വയർത്ഥമാണ്്. കർത്താവ് 
നഗൊം കാകുന്നിപ്പലങ്കിൽ കാവല്കാർ ഉണർന്നിെിയ്ക്കുന്നതുാം വയർത്ഥാം (സങ്കീർ: 
127:1). കർത്താവിപ്പെ കൃപ നിങ്ങനേവനൊടുാം കൂപ്പട ഉണ്ടായ്കിെികപ്പട്ട. 

മാനന്തവാടി െൂപതാ കാെയാലയ്കത്തിൽ നിന്ന് 2020 മാർച്ച് മാസാം 19 ന്് 
നല്കപ്പെട്ടത് 

നയ്കശ്ുവിൽ, 

 

ബിഷെ് നജാസ് പ്പപാെുനന്നടാം 
മാനന്തവാടി െൂപതയ്കുപ്പട പ്പമത്രാൻ   


