
 

 
 

Prot. No. 25001/2021 

Circular No. 11 /2021 
 
കര്ത്താവിനാല് ഏറ്റവ ും സ്നനഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ ബഹ മാനപ്പെട്ട വവദികനേ, സമർെിതനേ, സനഹാദേീ 
സനഹാദേന്മാനേ, 
 

നകേളതിപ്പെ വൈസ്തവ സമ ദായതിപ്പെ സാമ്പതികവ ും വിദയാഭ്യാസപേവ മായ 
പിനനാക്കാവസ്ഥപ്പയെറ്റിയ ും, ഈ സമ ദായതിപ്പെ സാമ്പതികമായ പിനനാക്കാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവർക്ക് 
നവണ്ടിയ ള്ള നേമപദ്ധതികപ്പളെറ്റിയ ും പഠിക്ക വാന് ബഹ മാനപ്പെട്ട നകേള ഗവണ്പ്പമെ് നിനയാഗിച്ച 
ജസ്റ്റിസ് പ്പജ. ബി. നകാശി കമ്മീഷപ്പന സുംബന്ധിച്ച് മ മ്പ് നിങ്ങള്ക്ക്ക് എഴ തിയിേ ന വനലാ. പ്രസ്ത ത 
കമ്മീഷപ്പന അഭ്ിസുംനബാധന പ്പെയ്യ നതിനായി ശാസ്രീയമായ വിവേനശഖേണും ഒനാും ഘട്ടും എന 
നിെയിൽ നാും നടതിക്കഴിഞ്ഞ . ഇത വപ്പേ െഭ്ിച്ച സ്ഥിതിവിവേക്കണക്ക കള പ്പട ശാസ്രീയമായ 
വിശകെനവ ും റിനൊര്ത്ട്ട് തയ്യാറാക്കെ ും ഇനൊള്ക് നടന പ്പകാണ്ടിേിക്ക കയാണ്. സ്ഥിതി 
വിവേക്കണക്ക കൾ ഓനോ വീട്ടിെ ും പ്പെന് എട ക്ക നതിൽ ബഹ മാനപ്പെട്ട ഇടവക 
വികാേിയച്ചന്മാേ പ്പടയ ും നകാ-ഓർഡിനനറ്റർമാേ പ്പടയ ും നനതൃതവതിൽ നടന പേിശ്രമതിപ്പെ ഫെങ്ങൾ 
അദ്ഭ് താവഹമായിേ ന . നകവെും പന്ത്രണ്ട് ദിവസും പ്പകാണ്ട് നമ്മ പ്പട േൂപതയിപ്പെ മ െതി 
ആറായിേതിെധികും ക ട ുംബങ്ങളിെ ും സ്ഥിതിവിവേക്കണക്ക് നശഖേണതിനായി നിനയാഗിക്കപ്പെട്ടവർ  
എതി വിവേങ്ങൾ നശഖേിച്ച . അതിൽ സഹകേിച്ച എലാവനേയ ും അഭ്ിനന്ദിക്ക കയ ും അവർക്ക് 
ഹൃദയപൂർവും നന്ദി പറയ കയ ും പ്പെയ്യ ന .  

െഭ്ിച്ച കണക്ക കള പ്പട അടിസ്ഥാനതിൽ  േണ്ടാും ഘട്ടമായി ഇതേും റിനൊര്ത്ട്ട കള്ക് 
േൂപതാതെതില് തയ്യാറാക്ക നനതാപ്പടാെും തപ്പന പ്പഫാനറാന, ഇടവക, ക ട ുംബ യൂണിറ്റ് തെങ്ങളിെ ും 
തയ്യാറാക്കണും. നകാവിഡ് നപ്രാനട്ടാനക്കാൾ പാെിച്ച പ്പകാണ്ട് തപ്പന നനേിനട്ടാ ഓണ്വെന് 
മാര്ത്ഗങ്ങള പനയാഗിനച്ചാ താപ്പഴെറയ ന കാേയങ്ങള്ക് ഒട്ട ും താമസും കൂടാപ്പത  പ്രാവര്ത്തികമാക്കാന് 
ശ്രദ്ധിക്കനണ. 

2021 മാര്ത്ച്ച് മാസും മ തല് തപ്പന ജസ്റ്റീസ് നകാശി കമ്മീഷപ്പെ പ്രവര്ത്തനമാേുംഭ്ിച്ചിേ ന  
എനതിനാൊണ് നമ്മള ും നവഗതില് പ്രവര്ത്തിനക്കണ്ടിവേ നത്. വൈസ്തവ നയൂനപേതിപ്പെ 
പിനനാക്കാവസ്ഥ പ്പതളിയിക്ക നതിന ും അതിപ്പെ അടിസ്ഥാനതിൽ നേമപദ്ധതികൾ ആസൂരണും 
പ്പെയ്യ നതിന്  സർക്കാേിപ്പന നപ്രേിെിക്ക നതിന ും  ഇതേും ഇടപ്പപടെ കള്ക് അതയന്താനപേിതമാണ് . 
സതയസന്ധവ ും ശാസ്രീയവ മായ വിവേങ്ങളാണ് കമ്മീഷപ്പന നാും അറിയിനക്കണ്ടത്. ഇതേ ണതില് 
നമ്മ പ്പട ഭ്ാഗത് നിന് ആവശയമായ കാേയങ്ങൾ പൂർതിയാക്കാൻ േൂപതാതെതില് നാും 
തയ്യാറാക്കിയിേിക്ക ന പ്രവര്ത്തനപദ്ധതിയ ും അതിപ്പെ സമയൈമവ ും പ്പഫാനറാനാ, ഇടവക, 
ക ട ുംബയൂണിറ്റ് തെങ്ങളിെ ും പിന്ത ടോന് നിങ്ങനളവേ ും ശ്രദ്ധിക്കണും എന് അഭ്യർത്ഥിക്ക ന .  
 
നിനവദനങ്ങൾ: വൈസ്തവ പിനനാക്കാവസ്ഥ പഠിക്ക നതിന് നിനയാഗിക്കപ്പെട്ടിേിക്ക ന കമ്മീഷന് 
നമ്മ പ്പട പിനനാക്കാവസ്ഥ സുംബന്ധിച്ച വിവേങ്ങള്ക് വകമാറാന ള്ള ഒേ  മാര്ത്ഗമാണ് കമ്മീഷന് 
നിനവദനങ്ങള ും പോതികള ും അയക്ക ക എനത്. നിനവദനങ്ങള്ക് വിവിധ തെങ്ങളില് നിന് 
നെ്നകണ്ടതാണ്. േൂപത, പ്പഫാനറാന, ഇടവക, ക ട ുംബയൂണിറ്റ കള്ക് എനീ തെങ്ങളില് നിന് 
പ്പപാത നിനവദനങ്ങള്ക് നെ്കണും. പ്പപാത നിനവദനങ്ങള പ്പട വിഷയങ്ങള ും അവയിെ ള്ക്പ്പെട താവ ന 
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നപായിെ കള ും നകാ-ഓർഡിനനറ്റര്ത്മാര്ത്ക്ക ും വവദികര്ത്ക്ക ും െഭ്യമാക്കിയിട്ട ള്ളതാണ്. െഭ്ിക്കാതവര്ത് 
േൂപതയ പ്പട പബ്ലിക് അഫനയഴ്സ് കമ്മറ്റിയ മായി ബന്ധപ്പെട്ടാല് െഭ്യമാക്ക നതാണ് . 
 
പ്രാനദശിക വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെട ത ക:: പ്പഫാനറാനകള്ക്, പ്പഫാനറാനാ സമിതികള്ക്, ഇടവകകള്ക്, 
ഇടവകയ പ്പട പ്രതിനിധിനയാഗും, ക ട ുംബക്കൂട്ടായ്മകള്ക് എനിവയ്ക്ക് എലാ വിഷയങ്ങള മ ള്ക്പ്പക്കാള്ള ന 
പ്പപാത നിനവദനങ്ങള്ക് തയ്യാറാക്കി അയക്കാവ നതാണ്. ഇപ്രകാേും തയ്യാറാക്ക ന പ്പപാത നിനവദനങ്ങളില് 
പ്രാനദശികമായ വിഷയങ്ങള ും ഉദാഹേണങ്ങള ും കൂട്ടിനച്ചര്ത്താല് നനായിേിക്ക ും. 
 
സമൂഹതിപ്പെ പ്രധാനപ്പെട്ട വയക്തികള പ്പട സാേയങ്ങൾ: അദ്ധയാപകര്ത്, നിയമവിദഗ്ദ്ധര്ത്, നിയമപാെകര്ത്, 
ജനപ്രതിനിധികള്ക്, വയതയസ്ത ോഷ്ട്രീയപാര്ത്ട്ടികളില് പ്രവര്ത്തിക്ക ന പ്പപാത പ്രവര്ത്തകര്ത്, മറ്റ് 
പ്രമ ഖവയക്തികള്ക് എനിവപ്പേപ്പക്കാണ്ട ും പ്പപാത നിനവദനങ്ങള ും വൈസ്തവപിനാക്കാവസ്ഥ 
സുംബന്ധിക്ക ന അവേ പ്പട വിെയിേ തെ കള ും കമ്മീഷന് അയെിക്കാന് നവണ്ട നടപടികള്ക് ഓനോ 
പ്പഫാനറാനാ തെതിെ ും ഇടവകാതെതിെ ും സവീകേിനക്കണ്ടതാണ്. 
 
സമയബന്ധിതമായി നിനവദനങ്ങൾ അയക്ക ക: ജൂവെ മാസും അവസാനനതാപ്പട പ്പഫാനറാനാ, ഇടവക, 
ക ട ുംബക്കൂട്ടായ്മ, തിേപ്പഞ്ഞട ക്കപ്പെട്ട വയക്തികള്ക് എനിവേ പ്പട ഭ്ാഗത  നിന ള്ള നിവദനങ്ങള്ക് 
കമ്മീഷന് അയച്ച പ്പവനത് യഥാൈമും പ്പഫാനറാനാ വികാേിമാര്ത്, നകാർഡിനനറ്റര്ത്മാര്ത്, ഇടവകവികാേിമാര്ത്, 
എനിവര്ത് ഉറൊക്ക കയ ും അത് നമല്ഘടകതിന് റിനൊര്ത്ട്ട  പ്പെയ്യ കയ ും നവണ്ടതാണ്. 
 
സുംഘടനകള പ്പടയ ും ഡിൊര്ത്ട്ട പ്പമെ കള പ്പടയ ും സഹകേണും: 
േൂപതയിപ്പെ എലാ സുംഘടനകള ും ഡിൊര്ത്ട്ട പ്പമെ കള ും പ്പപാത നിനവദനങ്ങള്ക് തയ്യാറാക്കണും. നമ്മള്ക് 
നടതിയ വിവേനശഖേണതിപ്പെ അടിസ്ഥാനതിെ ള്ള ശാസ്രീയമായ പഠനറിനൊര്ത്ട്ട് പബ്ലിക് 
അഫനയഴ്സ് കമ്മറ്റി തയ്യാറാക്ക ന ണ്ട് എങ്കിെ ും േൂപതയിപ്പെ എലാ സുംഘടനകള ും ഡിൊര്ത്ട്ട പ്പമെ കള ും 

പ്പപാത നിനവദനങ്ങള്ക് തയ്യാറാക്കണും. WSSS, ബനയാവിന്, നറഡിനയാ മാപ്പറ്റാെി, നഹാസ്പിറ്റല് എനിവ 
പ്പപാത നമഖെയില് പ്രവര്ത്തിക്ക ന സ്ഥാപനങ്ങളായത പ്പകാണ്ട് അവ തയ്യാറാക്ക ന നിനവദനങ്ങള്ക് 
കൂട തല് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട ും.  
 
മറ്റ് സുംഘടനകള ും ഡിൊർട്ട പ്പമെ കള ും േൂപത, പ്പഫാനറാന, ഇടവക തെങ്ങളില് േണ്ട  നിനവദനങ്ങള്ക് 
വീതും തയ്യാറാനക്കണ്ടത ണ്ട്. എലാ വിഷയങ്ങള മ ള്ക്പ്പക്കാള്ള ന ഒേ  പ്പപാത നിനവദനവ ും ആവശയമായ 
പ്രാനദശികഉദാഹേണങ്ങനളാപ്പട ഓനോ സുംഘടനക്ക ും ഡിൊര്ത്ട്ട പ്പമെിന മായി നിജപ്പെട തി തനിേിക്ക ന 
വിഷയതിെധിഷ്ഠിതമായ പ്രനതയകനിനവദനവ മാണ് തയ്യാറാനക്കണ്ടത്. സുംഘടനകള പ്പടയ ും 
ഡിൊര്ത്ട്ട പ്പമെ കള പ്പടയ ും പ്പഫാനറാനാ, ഇടവക ഘടകങ്ങള്ക് പ്പപാത നിനവദനവ ും അതാത് 
സുംഘടനകള്ക്ക്ക് നെ്കിയിേിക്ക ന പ്രനതയകനിനവദനവ ും തയ്യാറാക്കി കമ്മീഷന് അയക്ക ന ണ്ട് എന് 
േൂപതാനനതൃതവും ഉറൊനക്കണ്ടതാണ്. ജൂവെ അവസാനനതാപ്പട ഇത് പൂര്ത്തിയാക്കിയതിപ്പെ വിശദമായ 
റിനൊര്ത്ട്ട് േൂപതാകാേയാെയതിനെക്ക ും േൂപതാ പബ്ലിക് അഫനയഴ്സ് കമ്മറ്റിയിനെക്ക ും നെ്നകണ്ടതാണ്.  
 
വയക്തിഗത പോതികള്ക്: വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി തയ്യാറാക്കപ്പെട ന നിനവദനങ്ങള്ക്ക്ക് പ റനമ 
ക ട ുംബങ്ങളില് നിന ും, വയക്തിപേമായ ും പോതികള ും ബ ദ്ധിമ ട്ട കള ും കമ്മീഷന് അയക്കാന ള്ള 
നടപടികള ും ഇടവകതെതില് സവീകേിനക്കണ്ടതാണ്. അതിനാവശയമായ പേിശീെനമാണ് 
പ്പഫാനറാനാതെതിെ ള്ള പ്പവബിനാറ കളിെൂപ്പട ബന്ധപ്പെട്ടവര്ത്ക്ക് ജൂണ് 7 മ തല് 20 വപ്പേയ ള്ള 
ദിവസങ്ങളില് നെ്ക നത്. സാമ്പതിക പിനനാക്കാവസ്ഥ, കാര്ത്ഷികനമഖെ, വിദയാഭ്യാസപ്രശ്നങ്ങള്ക്, 
സാമ്പതിക പ്രതിസന്ധിമൂെും പഠനും ത ടോനാവാത സാഹെേയും, പഠനും നടതാന് കഴിയാതത് മൂെും 
വിവാഹും നടക്കാത അവസ്ഥകള്ക്, കാര്ത്ഷികനമഖെയിപ്പെ തകര്ത്ച്ച മൂെും ഉണ്ടാക ന കടബാദ്ധയതകള്ക്, 
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ഉനതപഠനതിന ും പ്പതാഴിെിെ ും ജനറല് സീറ്റിപ്പെ മത്സേതിെ ണ്ടാക ന അനീതികള്ക്, വീടിലാത 
സാഹെേയും, വനയജീവി ആൈമണും എനിങ്ങപ്പന വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങള്ക് അവതേിെിച്ച പ്പകാണ്ട് 
സാമ്പതികമായ ും വിദയാഭ്യാസപേമായ ും പിനനാക്കും നപാക നതിപ്പനക്ക റിച്ച ള്ള പോതികളാണ് 
ക ട ുംബങ്ങള്ക്ക്ക ും വയക്തികള്ക്ക്ക ും നെ്കാന് കഴിയ ക. ഇതിന് സഹായകമാക ന നിര്ത്നേശങ്ങള്ക് 
പ്പഫാനറാനാ, ഇടവക തെതില് നകാർഡിനനറ്റ് പ്പെയ്യ നവര്ത് ക ട ുംബങ്ങള്ക്ക്ക ും വയക്തികള്ക്ക്ക ും 
നെ്നകണ്ടതാണ്. 
 
നിനവദനങ്ങള്ക് തയ്യാനറനക്കണ്ട േീതി: വൈസ്തവസമ ദായും നനേിട ന വിവിധങ്ങളായ പ്രതിസന്ധികപ്പള 
തിേിച്ചറിയ ക. അവപ്പയ വിദയാഭ്യാസും, സാമ്പതികപിനാക്കാവസ്ഥ, നേമും എനീ നമഖെകളിൽ 
ഉൾപ്പെട തി നിനവദനങ്ങൾ തയ്യാറാക്ക ക. 
 
പ്പതളിവ കൾ: അവതേിെിക്ക ന വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്പതളിവ കൾ കൂടി സമർെിക്ക നത് നമ്മ പ്പട നിെപാട കൾ 
ശേിയാപ്പണന് പ്പതളിയിക്കാൻ കൂട തൽ ഉപകേിക്ക ും. ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉതേവ കൾ, 
വിവോവകാശനേഖകൾ, പരവാർതകൾ, െിരങ്ങൾ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, മറ്റ് ആധികാേിക നേഖകൾ, ഗവ. 
പ്പവബ്വസറ്റ് നേഖകൾ എനിവ ഉപനയാഗപ്പെട താും 
 
പ്പപാത വിഷയങ്ങള പ്പട പ്രാനദശിക ഉദാഹേണങ്ങൾ: പ്പഫാനറാന, ഇടവക, ക ട ുംബക്കൂട്ടായ്മ, വയക്തിഗത 
നിനവദനങ്ങളിൽ പ്പപാത വിഷയങ്ങള പ്പട പ്രാനദശിക ഉദാഹേണങ്ങൾ കൂട്ടിനച്ചർക്കാവ നതാണ്. 
പ്രാനദശികപ്രശ്നങ്ങപ്പളയ ും വൈസ്തവപിനാക്കാവസ്ഥയ പ്പട കാേണും - പ്പതളിവ കൾ എന നിെയിൽ 
അവതേിെിക്കാും. 
 
റിനൊർട്ട്, വീഡിനയാ, ഇെർവയൂ:  പ്രാനദശികമായ വിഷയങ്ങളിൽ സുംഘടനകൾ, പ്പപാത പ്രവർതകർ 
എനിവപ്പേപ്പക്കാനണ്ടാ അവപ്പേ ഉൾപ്പെട തിനയാ റിനൊർട്ട്, വീഡിനയാ, ഇെർവയൂ എനിവ തയ്യാറാക്കി 
കമ്മീഷന് അയക്ക നത ും നലതാണ്. 
 
അയയ്നക്കണ്ട േീതി: എലാതിപ്പെയ ും മൂന് പതിെ കൾ തപാെിെ ും ഇ-പ്പമയിെിെ ും കമ്മീഷന്   
അയക്കണും. 
 
പകർെ് േൂപതാ നകന്ദ്രതിനെക്ക ും അയക്ക ക:  േൂപതാതെ റിനൊർട്ടിന  നവണ്ടിയ ും ഇവിപ്പട ഫയെിൽ 
സൂേിക്ക നതിന്  നവണ്ടിയ ും  മാനന്തവാടി േൂപതയ പ്പട പബ്ലിക് അഫനയഴ്സ് ക ും വിജിെൻസ് 
കമ്മറ്റിയിനെക്ക ും ഒേ  പകർെ് അയച്ച  തേണും. 
 
റിനൊർട്ട കള ും നിനവദനങ്ങള ും പോതികള ും അയനക്കണ്ട വിൊസും: ജസ്റ്റിസ് പ്പജ.ബി. നകാശി കമ്മീഷന് 
നിനവദനങ്ങള പ്പട മൂന് പകര്ത്െ കള്ക് അയക്കണും. ഇ-പ്പമയിൊയ ും അയനക്കണ്ടതാണ് . അയനക്കണ്ട 
വിൊസും: 
 
Secretary 

Justice J.B. Koshy Commission 

Second Floor 

Housing Board Building 

Panampilly Nagar 

Kochi - 682036 

E mail: christianminoritycommission@gmail.com 

mailto:christianminoritycommission@gmail.com
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േൂപതാതെ റിനൊര്ത്ട്ടിുംഗിന ും മറ്റ ും ഉപകാേപ്പെട ത നതിനായി ഒേ  പകര്ത്െ് േൂപതയ പ്പട പബ്ലിക് 
അഫനയഴ്സ് കമ്മറ്റിയ പ്പട ഈപ്പമയിെിനെക്ക് അയയ്നക്കണ്ടതാണ് . അയനക്കണ്ട വിൊസും: 
 
Convener 

Public Affairs cum Vigilance Committee 

Pastoral Centre 

Nalloornadu PO, Dwaraka 

Mananthavady 

Wayanad - 670645 

E mail: pamtdy@gmail.com, prodiocese@gmail.com 
 

 
നിനവദനങ്ങളിെ ും പോതികളിെ ും ഉനയിക്കാവ ന വിഷയങ്ങൾ:- 

 
വിദയാഭ്യാസും, സാമ്പതികും, നേമും എനീ നമഖെകളിെൂനി വൈസ്തവ പിനനാക്കാവസ്ഥ 

പഠിക്കാനാണ് കമ്മീഷന് സർക്കാർ നെ്കിയിേിക്ക ന നിര്ത്നേശും. ഈ നമഖെകനളാട് ബന്ധപ്പെട ന 
വിധതില് നയൂനപേനേമും, സുംവേണും, മെനയാേകര്ത്ഷകേ പ്പട പ്രശ്നങ്ങള്ക്, ദളിത്, നാടാര്ത് 
വൈസ്തവേ പ്പട വിഷയങ്ങള്ക്, വിദയാഭ്യാസനമഖെയിെ ള്ള എയ്ഡഡ്, അണ് എയ്ഡഡ്, സവാശ്രയ 
ഉനതവിദയാഭ്യാസും, എയ്ഡഡ് ഉനതവിദയാഭ്യാസും എനിവയ മായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്ക്, പ്പമഡിക്കല് 
വിദയാഭ്യാസും, ആനോഗയനേമും, സ്പ്പപഷയല് സ്കൂള കള്ക്, ഓര്ത്ഫനനജ കള്ക്, പ്പകയര്ത് നഹാമ കള്ക്, പ്രവാസി 
നേമും, പ്പെറ കിട കച്ചവടക്കാര്ത്, നഴ്സിുംഗ് നമഖെ, പ്പപാത വിെ ള്ള സാമൂഹിക സാമ്പതിക വിദയാഭ്യാസ 
പിനനാക്കാവസ്ഥ എനീ വിഷയങ്ങള്ക് സുംബന്ധിച്ച ള്ള സ താേയവ ും സതയസന്ധവ മായ 
അവതേണങ്ങളായിേിക്കണും നമ്മ പ്പട നിനവദനങ്ങള്ക്. വിശദാുംശങ്ങള്ക് ബഹ മാനപ്പെട്ട വവദികപ്പേ 
അറിയിച്ചിട്ട ണ്ട്. പ്രസക്തവ ും പ്രധാനപ്പെട്ടത പ്പമന് നതാന ന മനറ്റപ്പതാേ  വിഷയവ ും 
പേിഗണിക്കാവ നത ും ഉള്ക്പ്പെട താവ നത മാണ്. 
 
പ്പഫാനറാനാതെ പ്രവര്ത്തനപദ്ധതി: നെ്കപ്പെട്ടിേിക്ക ന വിഷയങ്ങള്ക് ബഹ മാനപ്പെട്ട പ്പഫാനറാനാ 
വികാേിയച്ചപ്പെയ ും പ്പഫാനറാനാ നകാ-ഓർഡിനനറ്ററ പ്പടയ ും നനതൃതവതില് വിശദമായി െര്ത്ച്ച പ്പെയ്യ കയ ും 
ജൂവെ 31-ന് മ മ്പായി എലാ തെങ്ങളില് നിന ും നിനവദനങ്ങള്ക് അയച്ച  എന് ഉറൊക്ക നതിനായി 
പദ്ധതി േൂപീകേിക്ക കയ ും നവണും.  
 
പ്പഫാനറാനാതെതില് പ്പെനയ്യണ്ട കാേയങ്ങള്ക്:  
 

- എലാ വിഷയങ്ങപ്പളയ ും പ്പഫാനറാനാതെതില് ഏപ്പതാപ്പക്ക സമിതികള്ക് പ്പപാത വില് 
അഭ്ിസുംനബാധന പ്പെയ്യ ും എനത് തീേ മാനിക്ക ക.  

- സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തിയാക്ക നതിന് വയക്തികപ്പളനയാ ഗ്രൂെ കപ്പളനയാ ഏൽെിക്ക ക. 
- സുംഘടനകള പ്പട പ്പഫാനറാനാതെ സമിതികള്ക്ക്ക് വിഷയങ്ങള്ക് വീതിച്ച  നെ്ക ക. 
- ഏപ്പതാപ്പക്ക ോഷ്ട്രീയപ്രതിനിധികള്ക്, സ പ്രധാന വയക്തികൾ എനിവപ്പേപ്പക്കാണ്ട് വൈസ്തവ 

പിനനാക്കാവസ്ഥപ്പയ സുംബന്ധിച്ച് നിനവദനങ്ങപ്പളഴ തിക്കാന് സാധിക്ക പ്പമന് തീേ മാനിക്ക ക. 
- പ്പഫാനറാനയ പ്പട ഭ്ൂമിശാസ്രപേിധിക്ക ള്ളിപ്പെ പ്രനതയകപ്രശ്നങ്ങള്ക് കപ്പണ്ടത ക 
- അവപ്പയ എങ്ങപ്പന വൈസ്തവപിനാക്കാവസ്ഥയ മായി ബന്ധപ്പെട താപ്പമന് െര്ത്ച്ച പ്പെയ്യ ക. 

mailto:pamtdy@gmail.com
mailto:prodiocese@gmail.com
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- ഇടവക തെതില് നിന ള്ള നകാ-ഓർഡിനനനറ്റഴ്സിപ്പനയ ും തിേപ്പഞ്ഞട ക്കപ്പെട്ടവപ്പേയ ും 
ഒേ മിച്ച കൂട്ടി വിവേങ്ങള്ക് വകമാറ കയ ും പേിശീെനും നെ്ക കയ ും പ്പെയ്യ ക. 

- എലാ ഇടവകകളില് നിന ും വയക്തിഗത പോതികള്ക് പേമാവധി നപാക ന പ്പവന് ഉറൊക്ക ക. 
പ്പഫാനറാനാ വികാേിയ പ്പട അറിനവാപ്പട പ്പഫാനറാനാ നകാ-ഓർഡിനനറ്റര്ത് എലാും സമയബന്ധിതമായി 
പൂര്ത്തിയാക ന പ്പവന് ഉറൊക്ക ക. 

- എലാ നിനവദനങ്ങള പ്പടയ ും നകാെി േൂപതാസമിതിക്ക് അയച്ച പ്പവന് ഉറൊക്ക ക. 
- ഇടവകാ നകാ-ഓർഡിനനറ്റര്ത്മാപ്പേ ഉള്ക്പ്പെട തി െര്ത്ച്ചകള്ക് നടത കയ ും ആഴ്െയില് ഒേ  

വിെയിേ തല് മീറ്റിുംഗ് സുംഘടിെിക്ക കയ ും പ്പെയ്യ നത് ഉെിതമാണ്. 
ഇടവകതെതിപ്പെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്  പ്പഫാനറാനയില് നിന് നടത ന നകാ-ഓർഡിനനഷന് 
നപ്രാഗ്രാമ കനളാട് സഹകേിച്ച പ്പകാണ്ട് സമയബന്ധിതമായി നിനവദനങ്ങള്ക് (പ്പപാത വായത ും 
വയക്തിപേമായത ും) അയച്ച പ്പവന് ഉറെ വേ താന് ഇടവകകള ും പേിശ്രമിനക്കണ്ടതാണ്. 
ഇടവകകളില് നടനക്കണ്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക് താപ്പഴെറയ നവയാണ്: 
 
- ഇടവകയില് നിന ള്ള അുംഗങ്ങപ്പള പ്പഫാനറാനാതെ മീറ്റിുംഗില് പപ്പങ്കട െിക്ക ക. 
- ഇടവകപ്രതിനിധിനയാഗനമാ ഇക്കാേയങ്ങള്ക്ക്ക നവണ്ടി പ്രനതയകസമിതിനയാ സനമ്മളിച്ച് വിഷയങ്ങള്ക് 

െര്ത്ച്ച പ്പെയ്യ ക.  
- ഇടവകയ നടതായി ഒേ  പ്പപാത നിനവദനും തയ്യാറാക്ക നതിനായി ആപ്പേപ്പയങ്കിെ ും 

െ മതെപ്പെട ത ക. 
- വിവിധവിഷയങ്ങള്ക് സുംഘടനകള്ക്ക്ക ും വയക്തികള്ക്ക്ക മായി വീതിച്ച  നെ്ക ക. 
- വൈസ്തവ പിനാക്കാവസ്ഥപ്പയക്ക റിച്ച് നിനവദനങ്ങപ്പളഴ തിക്കാന് സാധിക്ക ന 

ോഷ്ട്രീയപ്രതിനിധികപ്പളയ ും സ പ്രധാന വയക്തികപ്പളയ ും കപ്പണ്ടത ക. അവനോട് 
ആവശയപ്പെട ക. 

- ഇടവകയ പ്പട പേിധിക്ക ള്ളില് വേ ന പ്പപാത പ്രശ്നങ്ങള്ക് കപ്പണ്ടത ക.  
- അവ വൈസ്തവപിനാക്കാവസ്ഥയ പ്പട കാേണമാക ന പ്പവന് സൂെിെിച്ച് പോതികള്ക് 

തയ്യാറാക്ക ക. 
- ഓനോ ക ട ുംബയൂണിറ്റില് നിന ും പ്പപാത വായ ും ഓനോ ക ട ുംബതില് നിന ും ഏറ്റവ ും 

ക റഞ്ഞത് ഒേ  പോതിപ്പയങ്കിെ ും നപാക ന പ്പവന് ഉറൊക്ക ക. 
- ഇടവകവികാേിയ പ്പട അറിനവാപ്പട ഇടവകാ നകാ-ഓർഡിനനറ്റര്ത് എലാും സമയബന്ധിതമായി 

പ്പെയ്യ ന പ്പവന് ഉറൊക്ക ക. അവര്ത് പ്പഫാനറാനാ തെതിെ ള്ള നഫാനളാ അപ് മീറ്റിുംഗ കളില് 
പപ്പങ്കട ക്ക കയ ും നവണും. 

- എലാ നിനവദനങ്ങള പ്പടയ ും നകാെി േൂപതാസമിതിക്ക് അയച്ച പ്പവന് ഉറൊക്ക ക. 
 

പ്പഫാനറാനാതെ നബാധവത്കേണ പ്പവബിനാറ കൾ: സമകാെികപ്രാധാനയമ ള്ള വിഷയങ്ങളില് 
നബാധവത്കേണും നടത നതിനായി പ്പഫാനറാനാതെതിെ ള്ള പ്പവബിനാറ കള്ക് േൂപതയ പ്പട പബ്ലിക് 
അഫനയഴ്സ് കമ്മറ്റി നടതിവേികയാണ്. പേമാവധി ആള കപ്പള അവയില് പപ്പങ്കട െിക്കണും. െര്ത്ച്ച 
പ്പെയ്യ ന വിഷയങ്ങള്ക് താപ്പഴെറയ നവയാണ്: 

- വൈസ്തവസമ ദായവ ും നയൂനപേപദവിയ ും 
- നയൂനപേപദവിയ ും പിനാക്കാവസ്ഥയ ും സുംവേണവ ും 
- സാമ്പതികസുംവേണും - ആര്ത്ക്ക്? എങ്ങപ്പന? 
- പ്പജ.ബി. നകാശി കമ്മീഷന് - പ്രസക്തി 
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പ്പവബിനാറ കളിൽ ആപ്പേലാും പപ്പങ്കട ക്കണും?: പ്പഫാനറാനാസമിതി, സുംഘടനാപ്രതിനിധികള്ക്, 
ഇടവകകളില് നിന ള്ള വകക്കാേന്മാര്ത്, ക ട ുംബക്കൂട്ടായ്മാ െീനഡഴ്സ്, മതാദ്ധയാപകര്ത് എനിങ്ങപ്പന ഈ 
പ്പവബിനാറ കളില് പപ്പങ്കട െിനക്കണ്ടവപ്പേപ്പയലാും ഉള്ക്പ്പെട താവ നതാണ്.  ഈ പ്പവബിനാറ കളലാപ്പത 
ഇടവകാതെതില് മറ്റ് ഇടവകാുംഗങ്ങള്ക്ക്ക് നവണ്ടിയ ും നബാധവത്കേണ നപ്രാഗ്രാമ കള്ക് വികാേിയച്ചന്മാര്ത് 
ആവശയപ്പെട ന മ റയ്ക്ക് ഓണ്വെനായി നടത നതാണ്. 
 
സുംശയ ദൂേികേണതിന ും വിശദീകേണങ്ങൾക്ക ും ആപ്പേ ബന്ധപ്പെടണും?: ഇെറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിെ ള്ള 
സുംശയദ േീകേണതിന ും വയക്തതയ്ക്ക മായി ബന്ധപ്പെനടണ്ടത് മാനന്തവാടി േൂപതയ പ്പട പബ്ലിക് 
അഫനയഴ്സ് ക ും വിജിെന്സ് കമ്മറ്റിപ്പയയാണ്. അതിനായി ഓഫീസ് നമ്പറായ  
 

7306698422 (വാട്സാെ്, പ്പടക്സ്റ്റ് പ്പമനസജ്)  
ഈ-പ്പമയില് വിൊസും:  pamtdy@gmail.com  

 
എനിവ ഉപനയാഗപ്പെട താവ നതാണ്. കമ്മറ്റിയ പ്പട കണ്വീനറായിേിക്ക ന ബഹ മാനപ്പെട്ട 

നജാസ് പ്പകാച്ചറക്കെച്ചന മായി ബന്ധപ്പെട്ട ും നബാധവത്കേണ നപ്രാഗ്രാമ കള്ക് ബ ക്ക് പ്പെയ്യാവ നതാണ് . 
 
ഭ്ാേതതില് വിജ്ഞാപിത നയൂനപേമായ വൈസ്തവസമ ദായപ്പത സുംബന്ധിച്ചിടനതാളും 

അതിപ്പെ നിെനിെ്പ ും അതിജീവനവ മായി ബന്ധപ്പെട്ട  നില്ക്ക ന സര്ത്ക്കാര്ത് തീേ മാനങ്ങള്ക്ക്ക ും 
നേമപദ്ധതികള്ക്ക്ക ും ഇത നപാെ ള്ള കമ്മീഷന് പഠനങ്ങള്ക് ഗ ണും പ്പെയ്യ നതാണ്. ആയതിനാല്, 
വൈസ്തവ പിനനാക്കാവസ്ഥ പഠിക്ക നതിനായി നിനയാഗിക്കപ്പെട്ടിേിക്ക ന കമ്മീഷന് മ മ്പാപ്പക 
സതയസന്ധവ ും ശാസ്രീയവ മായ േീതിയിൊയിേിക്കണും നമ്മ പ്പട നിനവദനങ്ങള്ക് 
സമര്ത്െിക്കപ്പെനടണ്ടത്.  ഏവേ പ്പടയ ും ഗൗേവതേമായ ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയതില് ഉണ്ടാകണും എന് 
അഭ്യര്ത്ത്ഥിക്ക ന . 

ഇത വപ്പേ നിങ്ങള്ക് നല്കിയ എലാ സഹകേണതിന ും ഹൃദയപൂര്ത്വും നന്ദി പറയ കയ ും 
ത ടര്ത്ന ും അപ്രകാേും പ്രതീേിക്ക കയ ും പ്പെയ്യ ന . കര്ത്താവിപ്പെ കൃപ നിങ്ങനളവനോട ും കൂടി 
ഉണ്ടായിേിക്കപ്പട്ട. 
 മാനന്തവാടി േൂപതാ കേയാെയതില്നിന് 2021 ജൂൺ മാസും 14 ന് നല്കപ്പെട്ടത്. 
 

നയശ വിൽ, 

 
ബിഷെ് നജാസ് പ്പപാേ നനടും 

മാനന്തവാടി പ്പമരാന് 
 

പ്രനതയക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: ഈ സർക്ക െറിൽ പോമർശിക്ക ന വിഷയങ്ങള പ്പട അടിയന്തിേ പ്രാധാനയും 
കണക്കിപ്പെട ത് ഇടവകകള പ്പടയ ും സുംഘടനകള പ്പടയ ും സമർെിതേ പ്പടയ ും മതനബാധന അദ്ധയാപകർ, 
വകക്കാേന്മാർ, പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ അുംഗങ്ങൾ ത ടങ്ങിയവേ പ്പടയ ും വാട്ട്സ് ആെ് കൂട്ടായ്മകളിൽ 
ഇത് അയച്ച  പ്പകാട നക്കണ്ടതാണ് . ഇക്കാേയതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ എലാവേ ും ശ്രദ്ധിക്കനണ. 
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