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കര്ത്താവിനാാ്സ്നേഹനക്കപ്പെട്ടവിസ്നേ,
സ്നേമാേനയും പ്പവിള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണനടനച്ചനലും ഉരുള്പ്പൊട്ടലും എല്ാും സ്നേര്ത്ന് തമേനാമ്മാക്കന്
സ്നകേളജാായപ്പട ജീവിനാും സാവിധാാും സാധാേണ ാനല്നസ്നലക്ക് മടങ്ങന വിന്നുപ്പകാണ്ടനേനക്കുക്ാണ്.
കാലാവിസ്ഥയും ഏകസ്നേശും സാധാേണാനല്നലാ്നക്കഴനഞ്ഞനേനക്കുന്നു. എങ്കനലും ഇാനയും േലസ്ഥലത്തും പ്പവിള്ളും
ഇറങ്ങാനുണ്ട്. േലരുും ഇസ്നൊഴും തമേനാാശവാസകയാമ്പുകളന് ാപ്പന്ാണ്. അവിര്ത്ക്കുും ാാമസുംവിനാാ ാങ്ങ പ്പട
സവന്തുംവിീടുകളനസ്നലക്ക് മടങ്ങാന് കഴന്പ്പട്ടഎന് പ്രാര്ത്ഥനക്കുന്നു.ഇതരുണതന് ാമ്മുപ്പടപ്രാര്ത്ഥാകള് ശ്രവിനച്ച
ാല്ദേവിതനാ്കൃാജ്ഞാ്ര്ത്െനക്കാും.
മനുഷ്യന് ഒറ്റക്ക്ഒന്നുമപ്പല്ന്നുുംഎനാ്േേസ്പേസ്നേഹസ്നതാപ്പടഒനനച്ചുാനനാ്എല്ാമാപ്പണന്നുുംാമ്മള്
മാസ്സനലാക്കന് േനവിസങ്ങളാണ് കടന്നു സ്നോ്ാ്. ദേവിതനപ്പെ സവന്തും ാാട് എന് ാമ്മള് സ്നേേനട്ട് വിനളനക്കുന
ാമ്മുപ്പട സ്നകേളതന് ഇസ്നൊഴള്ള ഈ സ്നേഹാന്തേീക്ഷും എന്നുപ്പമന്നുും ാനലാന്ക്കപ്പട്ട. ജാാനയും മാവും യാഷ്യും
ോഷ്ടീ്വും സമ്പത്തും ോേനദ്ര്യവും ഒന്നുും ാമ്മപ്പള യനനനെനക്കാാനേനക്കപ്പട്ട. ാമുക്ക് േേസ്പേും ാന്ദനയള്ളവിോ്നേനക്കാും.
എന്നുുംഎല്ാവിര്ത്ക്കുുംേേസ്പേുംആവിശയമുണ്ടാകുംഎനസായപ്പതഎന്നുുംാമ്മുപ്പടഓര്ത്മ്മ്ന്ാനലാനര്ത്താും.
മാാന്തവിാടന രൂോയപ്പട ഭൂേനയാഗവും ഉള്പ്പക്കാള്ളുന വി്ാാട് ജനല്യും മലപ്പുറും ജനല്്നപ്പല മൂസ്നലൊടും
പ്രസ്നേശവും കണ്ണൂര്ത് ജനല്്നപ്പല അമ്പാ്സ്നതാട് പ്പകാട്ടനയൂര്ത് പ്രസ്നേശങ്ങ ും ഈ തമേനാതനപ്പെ ഇേകളാ്നരുന്നു.
എല്ാ്നടത്തും ാപ്പന ാമ്മുപ്പട സസ്നഹാേേങ്ങള്, രൂോയ്ക്കകത്താനന്നുും പുറത്ത ാനന്നുും സഹാ്ഹസ്തവമാ്ന
ഓടനപ്പ്തന. േല്നടങ്ങളനലും തമേനാാശവാസകയാമ്പുകള് ാമ്മുപ്പട രൂോ്നപ്പല സ്കൂ കളനലും സ്നകാസ്നളജുകളനലും
ോേീഷ്ഹാ കളനലും േളളനകളന് സ്നോലമാണ് പ്രവിര്ത്തനച്ചാ്. തമേനാാശവാസപ്രവിര്ത്താങ്ങളന് സ്നാതൃാവും
വിഹനക്കുകയും പ്രവിര്ത്താങ്ങള് ഏസ്നകാേനെനക്കുകയും പ്പേയ്ത രൂോാസ്നകന്ദ്രവും വി്ാാട് സ്നസാഷ്യ് സര്ത്വിീസ്
പ്പസാദസറ്റനയും പ്രസ്നായകും അയനാന്ദാും അര്ത്ഹനക്കുന്നു. രൂോ്നപ്പല ബഹുമാാപ്പെട്ട ദവിേനകരുും സമര്ത്െനാരുും
അ്മാ്സസ്നഹാേേങ്ങ ുംഎല്ാുംസ്നാാസ്നളാട് സ്നാാള് സ്നേര്ത്ന് പ്രവിര്ത്തനച്ചു.രൂോയപ്പടവിനവിനധഡനൊര്ത്ട്ട്പ്പമന്റുക ും
രൂോ്നപ്പല സായാസസമൂഹങ്ങ ും സുംഘടാക ും സ്ഥാോങ്ങ ും ഇടവികക ും ദവിേനകവിനേയാര്ത്ഥനക ും
വിയക്തനക ും എല്ാും തമേനാാശവാസപ്രവിര്ത്താങ്ങളന് ഒറ്റപ്പക്കട്ടായും ഏസ്നകാോസ്നതാപ്പടയും പ്രവിര്ത്തനച്ചു എനാ്
ഏപ്പറോേനാാര്ത്ഥയുംാ്കനഒനാണ്.പ്രാനല ലകാലാവിസ്ഥപ്പ്അവിഗണനച്ച്വിനവിനധസ്ഥലങ്ങളന്പ്പമഡനക്ക്
കയാമ്പുകള് ാടതാന് രൂോയപ്പട ആതുേശുശ്രൂഷ്ാസുംഘസ്നതാട് ഒത്തസ്നേര്ത്ന കമനലയന് ടാസ്ക് സ്ന ാഴനപ്പെ
പ്രവിര്ത്താങ്ങള് ഏപ്പറ ശ്രസ്നേ്മാ്നരുന്നു. എല്ാവിസ്നേയും ാന്ദനപൂര്ര്ത്വിും ഓര്ത്ക്കുകയും ഏവിര്ത്ക്കുും ദേവിാനു ഹും
സ്നാരുകയുംപ്പേയ്യുന്നു.
ാമ്മുപ്പട ആവിശയസ്നാേത് അവിശയവിസ്തുക്ക മാ്ന ആേയും ാപ്പന ഓടനപ്പ്തന് തൃശൂര്ത്
അാനരൂോാുംഗങ്ങസ്നളയും ാമ്മുപ്പട മാതൃരൂോ്ാ് ാലസ്നേേന അാനരൂോസ്ന്യും അാനരൂോ്നപ്പല വിനവിനധ
സുംഘടാകസ്നളയും സായാസസമൂഹങ്ങസ്നളയും ഇടവികകസ്നളയും സ്ഥാോങ്ങസ്നളയും വിയക്തനകസ്നളയും ാന്ദനപൂര്ര്ത്വിും
ഓര്ത്ക്കുന്നു. ാമ്മുപ്പട സസ്നഹാേേരൂോകളാ് പ്പബ്തങ്ങടന, യദ്ര്ാവിാന, മണ്ഡ്യ, ഷ്ുംഷ്ാബാേ്, ാനരുവിാന്തപുേും
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(ലതീന്) അാനരൂോ എനനവിനടങ്ങളന് ാനന് ാമുക്ക് വിലന് േീാന്നലള്ള സഹാ്ങ്ങള് ലയനച്ചു. ഈ
രൂോകളനപ്പല അയനവിന്ദയ േനാാക്കന്മാരുപ്പടയും ബാക്കന എല്ാവിരുസ്നടയും ാനര്ത്സ്നലായമാ് പ്രാര്ത്ഥായും
ാമുക്കുണ്ടാ്നരുന്നു. സാധാങ്ങള്ക്ക് േകേും സാമ്പതനകമാ്ന സുംയാവിാ പ്പേയ്തവിരുും പ്പവിള്ളും ക്റന പ്പേളന
ാനറഞ്ഞവിീടുകള് വൃതന്ാക്കാന് എല്ാ സനാഹങ്ങ ുംആ്നവിന് സഹാ്നച്ചവിരുുംഒട്ടുംകറവില്.ഇടവികക ും
സായാസസമൂഹങ്ങ ുംസ്ഥാോങ്ങ ുംഎല്ാുംഅക്കൂട്ടതനലണ്ട്.ാമ്മുപ്പടേലദവിേനകരുുംാങ്ങ പ്പടഒരുമാസപ്പത
അലവിന്സ് ഈ ഉസ്ന്ശയതനസ്നലക്ക് ാന്നു. എല്ാവിര്ത്ക്കുും സ്നവിണ്ടന പ്രാര്ത്ഥനക്കുന്നു. ഏവിസ്നേയും ദേവിും
അനു ഹനക്കപ്പട്ട.. ാമുക്ക് സഹാ്സഹകേണങ്ങള് പ്പേയ്ത് ാന പ്രാസ്നേശനക യേണല ടങ്ങപ്പളയും, കാേനതാസ്
ഇന്ഡയ, കാതലനക്ക് റനലീ ് സര്ത്വിീസസ്, ഇന്ഡയന് പ്പറഡ് സ്നരാസ് സ്നോപ്പലയള്ള സുംഘടാകപ്പളയും മറ്റ്
സുംസ്ഥാാങ്ങളന്ാനന്സ്നോലമുള്ളല ട്ടായ്മകപ്പളയുംാന്ദനപൂര്ര്ത്വിുംഓര്ത്ക്കാും.
േലാേുംസഹാ്ങ്ങ മാ്നഇാനയുംധാോളുംഉേകാേനകള്വിോന്ായ്യാറാണ്എനറന്നച്ചനട്ടണ്ട്.എങ്കനലും
ജാജീവിനാും ഏാാണ്ട് സാധാേണ ാനല്ന് ആ്തുപ്പകാണ്ട് തമേനാാശവാസപ്രവിര്ത്താങ്ങ പ്പട യാഗമാ്ന ാമ്മള്
ാടതനപ്പക്കാണ്ടനരുന യക്ഷണവിസ്തുക്ക സ്നടയും മറ്റ് അവിശയസാധാങ്ങ സ്നടയും വിനാേണും ാ്ക്കാലസ്നതക്ക്
അവിസാാനെനക്കുക്ാണ്. തമേനാാശവാസപ്രവിര്ത്താങ്ങ പ്പട േണ്ടാും ഘട്ടമാ് പുാേധനവിാസ പ്രവിര്ത്താങ്ങളന്
ആ പ്രന്പ്പെട്ടവിരുപ്പട സഹാ്ും ആവിശയും വിരുും. പ്രന്പ്പെട്ടവിസ്നേ, ാനങ്ങ പ്പട സന്മാസ്സനാ് മുന്ല ട്ടന ാന്ദന േറയന്നു.
ാമ്മള് ഔസ്നേയാഗനകമാ്ന വിനാേണും ാനര്ത്തനപ്പ്ങ്കനലും ഇടവികക ും മമായിമാ്ന സ്നാേനട്ട് സഹകേനച്ച്
ാാത്േേയമുള്ളവിര്ത്ക്ക് പ്രവിര്ത്താും തുടോവനാാണ്. കാേണും ഓസ്നോ പ്രസ്നേശപ്പതയും സ്ഥനാന വിളപ്പേ
വിയായസ്തമാണപ്പല്ാ. മാത്രമല് വിീട്ടനപ്പലതന ഏാാനുും േനവിസങ്ങള്ക്കുള്ളന് ഇസ്നൊള് കനട്ടന്നേനക്കുനാ് ാീരുപ്പമന്നുും
േനനീട് വിാങ്ങാന് േലരുപ്പടയും കയ്യന് േണും ഉണ്ടാകക്നല് എനതുും ാമ്മള് ഓര്ത്സ്നക്കണ്ടതുണ്ട്. അാാാ്
സ്ഥലങ്ങളനപ്പല ബഹുമാാപ്പെട്ട വിനകാേന്ച്ചന്മാരുമാ്ന ധാേണ്നപ്പലതന തുടര്ത്ന്നുള്ള യക്ഷണവിനാേണവും മമായിും
ാടത്തനാ്ഏപ്പറഉേനാവുംസവീകാേയവമാ്നേനക്കുും.
തമേനാാശവാസപ്രവിര്ത്താതനപ്പെ േണ്ടാും ഘട്ടമാണ് ഏപ്പറ പ്ര്ാസകേും. വിളപ്പേസ്ന്പ്പറസ്നെര്ത്ക്ക് വിീട്
യാഗനകമാസ്ന്ാ മുഴവിാാസ്ന്ാ ാഷ്ടപ്പെട്ട. അവിര്ത്ക്ക് ാാമസസ്ന്ാഗയമാ് വിീട് ലയയമാസ്നക്കണ്ടതുണ്ട്. അാനനുും
എല്ാവിരുപ്പടയും ഉോേമാ് സഹാ്സഹകേണങ്ങള് ഉണ്ടാകണും എന് വിനാീാമാ്ന അയയര്ത്ഥനക്കുന്നു. വിീട്
വിയ്ക്കാന് സ്ഥലമനല്ാതവിര്ത്ക്ക് സ്ഥലും പ്പകാടുക്കാന് സന്മാസ്സുള്ളവിര്ത് ാമ്മുപ്പട ഇടവികകളന് ഉണ്ടാകും എന്
ഞാന് പ്രായാശനക്കുന്നു. ആവിശയതനലധനകും സ്ഥലും ദകവിശമുള്ള ഇടവികക ും ഇപ്രകാേും സ്ഥലും സുംയാവിാ
പ്പേയ്യാന് ായ്യാറാകനാ് ശ്ലാഘാീ്മാണ്. സായസ്തസമൂഹങ്ങ പ്പട സഹകേണും ഇക്കാേയതനസ്നലക്ക് പ്രസ്നായകും
ഞാന് ക്ഷണനക്കുന്നു. അവിരുും ബാക്കന എല്ാവിരുും അപ്രകാേും പ്പേയ്യുനാ് ാമ്മുപ്പട ദരസ്തവിവിനശവാസതനപ്പെ
വിലന്സാക്ഷയമാ്നേനക്കുും.
ാമ്മുപ്പട കടുുംബക്കൂട്ടായ്മകള് ഇക്കാേയതന് സവിനസ്നശഷ് ശ്രേ ോനെനക്കണും എന് അയയര്ത്ഥനക്കുന്നു.
കടുുംബക്കൂട്ടാ്മകള് ആേുംയനച്ചസ്നൊള് ാമ്മള് തുടങ്ങന വിച്ച ഒരു േോന്ാണപ്പല്ാ യവിാേഹനാര്ത്ക്കുള്ള
യവിാാനര്ത്മ്മാണേോന. ആരുും വിീടനല്ാപ്പാ ാമ്മുപ്പട ഇടവികകളന് കഷ്ടപ്പെടുനനല് എന് ഉറെ് വിരുസ്നതണ്ടാ്
ാമ്മുപ്പടകടമ്ാണ്.
ആേയും ാപ്പന പ്പേസ്നയ്യണ്ടാ് വിീട് ാഷ്ടപ്പെട്ടവിരുപ്പട ഒരു കണപ്പക്കടുെ് ാടത്തക്ാണ്. ഓസ്നോ ല ട്ടായ്മ്നലും
ഉള്പ്പെട്ടവിര്ത്ക്ക്  ാങ്ങ പ്പട പ്രസ്നേശത്തള്ളവിരുപ്പട കണപ്പക്കടുക്കാന് അധനകും സമ്പ്പമാന്നുും സ്നവിണ്ടന വിരുക്നല്.
ബഹുമാാപ്പെട്ട വിനകാേന്ച്ചന്മാര്ത് സ്നാതൃാവപ്പമടുത് കടുുംബക്കൂട്ടായ്മക പ്പട സഹകേണസ്നതാപ്പട എത്രയും സ്നവിഗും
ആവിശയമുള്ള വിീടുക പ്പട കണക്ക് രൂോാസ്നകന്ദ്രതന് അറന്നക്കണും എന് അയയര്ത്ഥനക്കുന്നു. വിീടുകള് വിച്ച്
പ്പകാടുക്കാന് ാാത്േേയമുള്ളവിരുും രൂോക്ക് പുറത് ാനന്നുള്ളവിരുും ആ് സുംഘടക ും വിയക്തനക ും മമായിും ഉണ്ടാകും.
കൃായമാ്കണക്ക്കനട്ടന്ാസ്നലഅവിപ്പേസഹാ്തനാാ്നസമീേനക്കാന്േമായികയള്ളു.അാ്എത്രയുംസ്നവിഗുംസ്നവിണും
ാാനുും.ാാമസനക്കുനാനുസേനച്ച്ഇക്കാേയതനലള്ളാാത്േേയുംകറഞ്ഞുവിരുുംഎന്ാമുക്കറന്ാമപ്പല്ാ.
വിീടനാ് സഹാ്ുംആവിശയമുള്ളകടുുംബങ്ങളനപ്പലകടുുംബാാഥപ്പെസ്നേേ് , വിീട്ടസ്നേേ്, േനന് സ്നകാഡ് അടക്കമുള്ള
സ്നമ്വിനലാസും, സ്ന ാണ് ാമ്പര്ത് പ്പമാദബലനസ്നൊ് ഉള്പ്പെപ്പട, ആധാര്ത് ാമ്പര്ത്,കടുുംബതനപ്പെസാമ്പതനകസ്ഥനാന,
അുംഗങ്ങ പ്പട എണ്ണും, ഇസ്നൊഴള്ള വിീടനപ്പെ അവിസ്ഥ (യാഗനകമാ്ന ാകര്ത്നാ്, പൂര്ര്ത്ണ്ണമാ്ന ാകര്ത്നാ്, വിീടനാ്
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സ്നകടുോടുകള് സുംയവിനച്ചനപ്പല്ങ്കനലും മണ്ണനടനച്ചന് മൂലും ാാമസസ്ന്ാഗയമല്ാാാ്ാ്), വിീട് വിയ്ക്കാന് സവന്തമാ്ന
സ്ഥലമുസ്നണ്ടാ, ആപ്പക എത്രമാത്രും സ്ഥലമുണ്ട്, ഏകസ്നേശും എത്ര രൂേ കനട്ടന്ാ് േണന പൂര്ര്ത്തന്ാക്കാന് കഴനയും,
അാന്സവന്തമാ്നഎത്രതുകകപ്പണ്ടതാും, ഇടവിക്ന്ാനന്എത്രമാത്രുംസുംയേനക്കാുംഎനീവിനവിേങ്ങപ്പളങ്കനലും
കനട്ടന്ാസ്നലസഹാ്ായയര്ത്ഥായമാ്നമുസ്നമ്പാട്ട്സ്നോകാന്കഴനയകയള്ളു.
വിീടുക പ്പട കാേയും എനതുസ്നോപ്പല ാപ്പന ാമ്മുപ്പട ശ്രേ അര്ത്ഹനക്കുന കാേയമാണ് മറ്റ് അനുബന്ധ
ാഷ്ടങ്ങ ും. വിീട്ടേകേണങ്ങള്, വിളര്ത്ത്ത ്ങഗങ്ങള് േഠസ്നാാേകേണങ്ങള് എനനവിയപ്പട ാഷ്ടും യീമമാണ്. അവിയും
േേനഹേനക്കപ്പെസ്നടണ്ടതുണ്ട്.േലരുപ്പടയുംഅടനസ്ഥാാജീവിനാമാര്ത്ഗമാ്കൃഷ്നയപ്പടാാശുംമൂലമുണ്ടാ്ാഷ്ടുംഎല്ാ
കണക്കുകള്ക്കുും അാീാമാണ്. വിീടുകപ്പള സുംബന്ധനച്ചുളള വിനവിേങ്ങള് ാ്കനതുസ്നോപ്പല ാപ്പന മമായി
ാഷ്ടങ്ങ പ്പട വിനവിേവും ആ ല ട്ടതന് അറന്നസ്നക്കണ്ടാാണ്. അാനാാ്ന ാാപ്പഴ േറയന വിനധും ഒരു സര്ത്സ്നേ
ാടതനവിനവിേങ്ങള്അറന്നക്കുമസ്നല്ാ.
ഇടവിക്നപ്പലകടുുംബങ്ങളന്ാഷ്ടുംസുംയവിനച്ചവിയപ്പടആപ്പകഎണ്ണമാണ്ാാപ്പഴആവിശയപ്പെട്ടനേനക്കുനാ്: -
1 വിീട്പൂര്ര്ത്ണ്ണമാ്നാഷ്ടപ്പെട്ടകടുുംബങ്ങള്............എണ്ണും
2 വിീട്യാഗനകമാ്നാഷ്ടപ്പെട്ടകടുുംബങ്ങള്............എണ്ണും
3 വിീടുുംസ്ഥലവുംാഷ്ടപ്പെട്ടകടുുംബങ്ങള് ............എണ്ണും

ഏകസ്നേശാഷ്ടുംരൂേ...................
ഏകസ്നേശാഷ്ടുംരൂേ...................
ഏകസ്നേശാഷ്ടുംരൂേ...................

4 വിീട്ടേകേണങ്ങള്ാഷ്ടപ്പെട്ടകടുുംബങ്ങള്............എണ്ണും
5 വിളര്ത്ത്ത്ങഗങ്ങള്ാഷ്ടപ്പെട്ടകടുുംബങ്ങള്...........എണ്ണും
6 േഠസ്നാാേകേണങ്ങള്ാഷ്ടപ്പെട്ടകടുുംബങ്ങള്.....എണ്ണും
7 കൃഷ്നകള്ാഷ്ടപ്പെട്ടകടുുംബങ്ങള്
............എണ്ണും
8 വിാഹാങ്ങള്സ്നകടുോടുകടുുംബങ്ങള് ............എണ്ണും

ഏകസ്നേശാഷ്ടുംരൂേ...................
ഏകസ്നേശാഷ്ടുംരൂേ...................
ഏകസ്നേശാഷ്ടുംരൂേ...................
ഏകസ്നേശാഷ്ടുംരൂേ...................
ഏകസ്നേശാഷ്ടുംരൂേ...................

ഇടവിക്നപ്പലഎല്ാകടുുംബങ്ങളനപ്പലയുംല ടനആപ്പകാഷ്ടുംരൂേ.............................
പ്പസപ്റ്റ്റുംബര്ത് മാസും േതാും ാന്ാനക്ക് മുമ്പാ്ന സ്നമ്െറഞ്ഞ വിനവിേങ്ങള് രൂോാ സ്നസാഷ്യ് സര്ത്വിീസ്
ഡനൊര്ത്ട്ട്പ്പമെനപ്പെയും വി്ാാട് സ്നസാഷ്യ് സര്ത്വിീസ് പ്പസാദസറ്റനയപ്പടയും ഡ്റടരര്ത് ആ് ബഹുമാാപ്പെട്ട
സ്നോള് ല ട്ടാല അച്ചപ്പെ സ്നേര്ത്ക്ക് അ്യ്ക്സ്നക്കണ്ടാ്. അച്ചപ്പെ സ്ന ാണ് ാമ്പര്ത്: 8281220070; വിാട്ട്സ് ആെ് ാമ്പര്ത്:
9497809310. ഈപ്പമ്ന്: frpaulkoottala@gmail.com
കഴനവിനപ്പെേേമാവിധനസഹാ്ങ്ങള് പ്പേയ്യാന് രൂോയപ്പടസ്നാതൃാവും എസ്നൊഴും ായ്യാറാപ്പണങ്കനലുംാമുക്ക്
ഒരുോട് േേനമനാനകള് ഉണ്ട് എന്നു ല ടന ഓര്ത്മ്മപ്പെടുതാന് ആ ഹനക്കുന്നു. സന്മാസ്സുള്ള ാമ്മുപ്പട മറ്റ്
സസ്നഹാേേങ്ങപ്പള കപ്പണ്ടതന അവിേന് ാനന് സഹാ്ങ്ങള് സവീകേനച്ചാണ് രൂോയപ്പട യാഗത് ാനന്നുള്ള
പുാേധനവിാസപ്രവിര്ത്താങ്ങള് ാടത്തനാ്. അാനാാ് ാപ്പന അാനാ് േേനമനാനക ും അാനശ്ചനാാവവമുണ്ട്.
ആവിശയമുള്ളതുകക്ക്ആനുോാനകാ്നസുംയാവിാകള്കനട്ടനപ്പക്കാള്ളണപ്പമനനല്.അതുപ്പകാണ്ട്ഉസ്ന്ശനച്ചത്രേീാന്ന്
എല്ാവിസ്നേയും സഹാ്നക്കാന് േറ്റനപ്പ്ന്നുും വിേനല്. എനാ് സര്ത്ക്കാര്ത് പ്പേയ്യുന പുാേനധവിാസപ്രവിര്ത്താങ്ങള്
അമ്ബന്ധനാവും ാീര്ത്ച്ചയള്ളതുമാണ്. സര്ത്ക്കാേനപ്പെ യാഗത് ാനന് എല്ാ ാേതനലള്ള ാഷ്ടങ്ങള്ക്കുും
പുാര്ത്ാനര്ത്മ്മാണതനനുും സഹാ്ങ്ങള് പ്പേയ്യുന്നുണ്ട്. അവി ലയയമാകണപ്പമങ്കന് ആവിശയമാ് സ്നേഖകസ്നളാപ്പട
ാഷ്ടതനപ്പെ ്ാാര്ത്ഥകണക്കുകള് ബന്ധപ്പെട്ട ഓ ീസുകളന് സമ്ബന്ധനാമാ്ന ഹാജോക്കന സ്നേേ് േജനസ്റ്റര്ത്
പ്പേയ്യണും.ഇക്കാേയതന് ബഹുമാാപ്പെട്ടവിനകാേന്ച്ചന്മാര്ത്ക്കുുംസമര്ത്െനാര്ത്ക്കുുംകടുുംബക്കൂട്ടായ്മകള്,സുംഘടാകള്
എനനവിയപ്പട യാേവിാഹനകള്ക്കുും വിളപ്പേ്ധനകും പ്പേയ്യാന് കഴനയും. പുാേധനവിാസസഹാ്ങ്ങപ്പളെറ്റനയള്ള
വിനവിേങ്ങള് സര്ത്ക്കാര്ത് ഓ ീസുകളന് ാനന്നുും സര്ത്ക്കാര്ത് ഡനൊര്ത്ട്ട്പ്പമന്റുക പ്പട പ്പവിബ്ദസമായികളന് ാനന്നുും
കപ്പണ്ടടുത് ആവിശയക്കാപ്പേ്ഥാസമ്ുംവിനവിേുംഅറന്നക്കുകയുംസ്നേഖക ുംകണക്കുക ുംായ്യാറാക്കനപ്പകാടുക്കാന്
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സഹാ്നക്കുകയും പ്പേയ്യണും എന അയയര്ത്ഥനക്കുന്നു. മാേയമങ്ങളനലൂപ്പട ാനേന്തേമാ്ന ഇവി സുംബന്ധമായള്ള
അറന്നപ്പുകള്ബന്ധപ്പെട്ടഓ നസുകള്ാ്കനവിരുന്നുണ്ട്.
ഈഭൂമന്ന് എല്ാവിരുുംഈസ്നശാമനശനഹാപ്പ്േക്ഷകാാ്നസവീകേനച്ച് ദേവിപ്പതആബാ, േനാാസ്നവി എന്
വിനളനക്കുനനപ്പല്ങ്കനലും ാമ്മപ്പളല്ാും സസ്നഹാേേീസസ്നഹാേേന്മാോണ്. കാേണും എല്ാവിരുും േനാാസ്നവി എന്
വിനളനച്ചനപ്പല്ങ്കനലും അവിനടുന് േനാാവില്ാാാകനനല്. അതുപ്പകാണ്ട് ാപ്പന ാമ്മപ്പളല്ാവിരുും സസ്നഹാേേങ്ങളാണ്.
സസ്നഹാേേങ്ങളന് ഏാാനുും സ്നേര്ത് സാമാായും സ്നയേമാ്ന ജീവിനക്കുസ്നമ്പാള് മമായിള്ളവിര്ത് ഒരു ാല് വിീടുും ജീവിാമാര്ത്ഗവും
ഇല്ാപ്പാ അലസ്ന്ണ്ടന വിരുനാ് ആ േനാാവി് ഇഷ്ടപ്പെടുക്നല് എനാ് ാീര്ത്ച്ച്ാണ്. മറ്റ് മക്കള്ക്ക് അാ്
ഭൂഷ്ണവമല്. ാമ്മുപ്പട ഇടവികക ും സായസ്തസമൂഹങ്ങ ും സ്ഥാോങ്ങ ും സുംഘടാക ും കടുുംബക്കൂട്ടായ്മക ും
വിയക്തനക ും സസ്നഹാേേസ്നേഹതനപ്പെ മൂര്ത്തീയാവിങ്ങളാകപ്പട്ട. കര്ത്താവിനപ്പെ കൃേ ാനങ്ങപ്പളല്ാവിസ്നോടുും ല ടന
ഉണ്ടാ്നേനക്കപ്പട്ട.
മാാന്തവിാടനരൂോാകാേയാല്തന്ാനന്2018ഓഗസ്റ്റ്22ാ്ാ്കപ്പെട്ടാ്.
സ്ന്ശുവിന്,

സ്നജാസ്പ്പോരുസ്നനടും
മാാന്തവിാടനരൂോയപ്പടപ്പമത്രാന്

ഈ സര്ത്ക്കുലര്ത് 2018 ഓഗസ്റ്റ് 26 ാ് ഞാ്റാഴ്ച എല്ാ ഇടവികേള്ളനകളനലും വിനശവാസനസമൂഹപ്പത
േപ്പങ്കടുെനച്ചുപ്പകാണ്ട്വിന.കര്ത്ബ്ബാാ്ര്ത്െനക്കുനമപ്പറ്റല്ാ്നടത്തുംവിന.കര്ത്ബാാമസ്നേയവിാ്നസ്നക്കണ്ടാാണ്.
N.B.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------Bishop’s House, Mananthavady 670 645, Kerala, India.
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