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കർത്താവിനാൽ ഏറ്റവ ും സ്നനഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ ബഹ മാനപ്പെട്ട വവദികനേ, സനഹാദേങ്ങനേ, 
വാൽസല്യമ ള്ള ക ട്ടികനേ, 
 

ഭാേതത്തിപ്പെ ഭേണഘടനയ പ്പട നൂറ്റിമൂന്ാും നഭദഗതിയില്ൂപ്പട സുംവേണേഹിത 
സമ ദായങ്ങേിപ്പല് സാമ്പത്തികമായി പിനന്ാക്കും നില്ക്ക്ക ന്വര്ക്ക്ക് (Reservation for the Economically 

Backward Sections) പത്ത  ശതമാനും വപ്പേ സുംവേണും അന വദിക്കപ്പെട്ടിേ ന് . പ്രസ്ത ത 
സുംവേണാന കൂല്യും ല്ഭിക്ക ന്തിന് സീന ാ മല്ബാര്ക് കനത്താല്ിക്കര്ക്ക്ക ും അര്ക്ഹതയ ണ്ട്. 
പ്പമഡിക്കല്ക്, എഞ്ചിനിയ ിുംഗ് എൻട്രൻസ്, നഴ്സിുംഗ്, പാോപ്പമഡിക്കൽ, ഡിഗ്രി, പിജി, പ്ലസ് വൺ 
നകാഴ് സ കൾക്ക് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങേിനല്ക്ക ള്ള പ്രനവശനും, PSC പേീക്ഷ, NET, NEET, 

UPSC, ബാങ്ക്, പ്പ യിൽനവ ത ടങ്ങിയ നകന്ദ്രസർക്കാർ പേീക്ഷകൾ, നകന്ദ്രസർക്കാർ ഉന്തവിദയാഭാസ 
സ്ഥാപനങ്ങേിനല്ക്ക ള്ള പ്രനവശനും ത ടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് സീന ാ മല്ബാർ 
സഭയിൽപ്പെട്ടവേ ൾപ്പെപ്പട ഇത വപ്പേ സുംവേണും ല്ഭിക്കാതിേ ന് വിഭാഗങ്ങേിപ്പല് വിദയാർത്ഥികൾക്ക്/ 
ഉനദയാഗാര്ക്ത്ഥികള്ക്ക്ക് 10% സുംവേണും ഏർപ്പെട ത്തിയിേിക്ക ന്ത്.  
 
EWS സര്ക്ട്ടിഫിക്കറ്റ് 

ഈ സുംവേണും ല്ഭയമാക ന്തിന് EWS (Economically Weaker Sections) സര്ക്ട്ടിഫിക്കറ്റ് 
അനപക്ഷനയാപ്പടാെും സമര്ക്െിക്കണും. സുംവേണ മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക്ക ള്ളില്ക് വേ ന്വര്ക് നകേേ 
സുംസ്ഥാനത്ത ള്ള സുംവേണത്തിന് അവേവേ പ്പട താമസസ്ഥല്ും ഉൾപ്പെട ന് വിനേജ് ഓഫീസി  പ്പട 
പക്കല്ക് നനേിട്ട് അനപക്ഷ നല്്കിയാണ് സര്ക്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസ്ഥമാനക്കണ്ടത്. നകന്ദ്രതല് 
സുംവേണത്തിന് ഏപ്പതങ്കില് ും അക്ഷയ നകന്ദ്രങ്ങൾ വഴി സ്ഥല്പ്പത്ത തഹസീൽദാർക്ക് അനപക്ഷ 
പ്പകാട ത്ത് സര്ക്ട്ടിഫിക്കറ്റ് വാനങ്ങണ്ടതാണ് . നകന്ദ്ര, സുംസ്ഥാന സുംവേണങ്ങള്ക് ല്ഭിക്കാന ള്ള 
മാനദണ്ഡങ്ങേില്ക് വയതയാസമ ണ്ട് എന് കാേയും പ്രനതയകും ശ്രദ്ധിക്കണും. EWS സര്ക്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓനോ 

ആവശയത്തിന ും അനൊഴനൊള്ക് വാനങ്ങണ്ടതാപ്പണന്ത ും സര്ക്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ല്ഭിക്കാന ള്ള നകന്ദ്ര, 
സുംസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങേില്ക് വയതയാസമ ണ്ട് എന്ത ും പ്രനതയകും ശ്രദ്ധിക്കണും. 
 
നകന്ദ്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ 

നകന്ദ്ര സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിേിക്ക ന് മാനദണ്ഡപ്രകാേും ആപ്പക വാർഷിക ക ട ുംബ വേ മാനും 
8 ല്ക്ഷും േൂപയിൽ കൂടാൻ പാടിേ. അത നപാപ്പല് സവന്തമായ ള്ള കൃഷിഭൂമി 5 ഏക്ക ിൽ കൂടാൻ 
പാടിേ. പഞ്ചായത്ത്  പ്രനദശത്ത് 4.2 പ്പസൻ ് ഹൗസ് നപ്ലാട്ട്, മ ൻസിെൽ നകാർപന ഷനിൽ 2.1 
പ്പസൻ ് ഹൗസ് നപ്ലാട്ട്, എോയിടത്ത ും വീടിപ്പെ വിസ്തീർണും 1000 സ്കവയർ ഫീറ്റ് എന്ിവയാണ് 
വീടിപ്പന സുംബന്ധിച്ച പേിധികൾ. ഇത  പ്രകാേും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ല്ഭിക്കാൻ  വിനേജ് ഓഫീസർ വഴി 
തഹസീൽദാർക്കാണ് അനപക്ഷ സമർെിനക്കണ്ടത്. വിനേജ് ഓഫീസ ിൽ നിന്് നശഖേിച്ച 



2 

 

വിവേങ്ങേ പ്പട അടിസ്ഥാനത്തിൽ  തഹസീൽദാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽക ും. ഇതിപ്പെ നഫാും അക്ഷയ 
നകന്ദ്രങ്ങേിൽ ല്ഭയമാണ്. 
 
സുംസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ 

സുംസ്ഥാന  മാനദണ്ഡങ്ങൾ അന സേിച്ച്  ഉയർന് പേിധികൾ ഇപ്രകാേമാണ്. ആപ്പക 
ക ട ുംബ വാർഷികവേ മാനും 4 ല്ക്ഷും േൂപ,  ആപ്പക ഭൂസവത്ത് പഞ്ചായത്ത കേിൽ 2.5 
ഏക്കർ,  മ ൻസിൊല്ിറ്റികേിൽ 75 പ്പസൻ ്, നകാർെന ഷന കേിൽ  50 പ്പസൻ ് എന്ിവയാണ് . ഇതിൽ 
ഏപ്പതങ്കില് ും ഒേ  മാനദണ്ഡും ഉയർന്  നപായാൽ സുംസ്ഥാന EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ല്ഭിക്കിേ.  ഇവിപ്പടയ ും പഞ്ചായത്തിപ്പല്ാഴിപ്പക ഹൗസ് നപ്ലാട്ട്, കൃഷിഭൂമി എന് നവർതിേിവ് ഉണ്ട്. 
ഇത പ്രകാേും മ നിസിൊല്ിറ്റികേിൽ 20 പ്പസെ ും നകാർെന ഷന കേിൽ 15 പ്പസെ ും ഉള്ളവർക്ക  
മാത്രനമ പ്രാനയാഗികമായി EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ല്ഭിക്ക കയ ള്ളൂ. നനേിട്ട് അനപക്ഷ നൽകി വിനേജ് 
ഓഫീസ ിൽ നിന്് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണും. 
 
സീന ാ മല്ബാർ സമ ദായത്തിപ്പെ പ തിയ നപേ്  

EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒേ  സ പ്രധാനകാേയും സീന ാ മല്ബാർ 
സമ ദായത്തിപ്പെ നപേ മായി ബന്ധപ്പെട്ട ള്ളതാണ് . സുംവേനണതേ വിഭാഗങ്ങേില്ക് സാമ്പത്തികമായി 
പിനന്ാക്കും നില്ക്ക്ക ന്വര്ക്ക്കാണ് സാമ്പത്തികസുംവേണും ല്ഭിക്ക ന്ത് എന്് പ ഞ്ഞ വനോ. 
ഇപ്രകാേും സാമ്പത്തികസുംവേണും ല്ഭിക്കാന് അര്ക്ഹതയ ള്ള സുംവേനണതേ സമ ദായങ്ങേ പ്പട 
ല്ിസ്റ്റ് 2021 ജൂണ് 3-ന് നകേേ സര്ക്ക്കാേിപ്പെ പ്പപാത ഭേണവക െ് ഒേ  അസാധാേണ ഗസറ്റ് 
വിജ്ഞാപനത്തില്ൂപ്പട പ്രസിദ്ധീകേിച്ചിേ ന്  (കാണ ക:  സർക്കാർ ഉത്തേവ് - സ.ഉ. (എും.എസ്.) 
നമ്പര്ക് 114/2021/പ്പപാത ഭേണവക െ് – പ്പപാ.ഭ.വ.). പ്രസ്ത ത വിജ്ഞാപനമന സേിച്ച് 164 
സുംവനേണതേ സമ ദായങ്ങേ ള്ളതില്ക് നമ്പർ 163 ആയി നമ്മ പ്പട സമ ദായത്തിപ്പെ നപേ് 
ഉള്ക്പ്പെട ത്തിയിേിക്ക ന്ത് സി ിയൻ കാത്തല്ിക് (സീന ാ മല്ബാര്ക് കാത്തല്ിക്ക്) എന്ാണ്.  ഇതിൽ 
ബ്രാക്കറ്റില് ള്ളതടക്കും എോ വാക്ക കേ ും വേപ്പേ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് . കാേണും സി ിയൻ 
കാത്തല്ിക്ക് എന് ിയപ്പെട ന് മറ്റ് മൂന്് വിഭാഗങ്ങൾ കൂടിയ ണ്ട്.  

ഇവിപ്പട നാും ശ്രദ്ധിനക്കണ്ട ഒേ  പ്രധാന കാേയും സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകേിച്ചത് സമ ദായങ്ങേ പ്പട 
ല്ിസ്റ്റാണ് , മതങ്ങേ പ്പടപ്പയാ സഭകേ പ്പടനയാ ല്ിസ്റ്റേ എന്താണ് . കാേണും മതത്തിപ്പെനയാ 
സഭയ പ്പടനയാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുംവേണും ഏർപ്പെട ത്താൻ ഭേണഘടന അന വദിക്ക ന്ിേ. 
അത പ്പകാണ്ട് സീന ാ മല്ബാർ സഭ എപ്പന്ാന് ും എഴ താൻ കഴിയിേ. മാത്രമേ, സീന ാ മല്ബാർ 
സഭയിൽ തപ്പന് പല് സമ ദായങ്ങൾ ഉണ്ട് താന ും. ഉദാഹേണമായി നകാട്ടയും േൂപത സീന ാ 
മല്ബാർ സഭയ പ്പട ഭാഗമാപ്പണങ്കില് ും അവർ ക്നാനായ അഥവാ പ്പതക്ക ുംഭാഗർ എന് 
സമ ദായത്തിൽ പ്പപട്ടവോണ് . അത പ്പകാണ്ട് അവപ്പേ പ്രനതയകും ഒേ  സമ ദായമായിട്ടാണ്  ഗസറ്റിൽ 
പ്രസിദ്ധീകേിച്ചിേിക്ക നന്ത്. അത നപാപ്പല് നാടാർ,  പേിവർത്തിതർ എന്ിങ്ങപ്പന മറ്റ് േണ്ട് 
സമ ദായങ്ങൾ കൂടി സീന ാ മല്ബാർ സഭയില് ണ്ട്. സഭാപേമായി അവേ ും സീന ാ മല്ബാർ 
ആപ്പണങ്കില് ും സമ ദായപേമായി അേ. 
 
പ്രതിസന്ധി 

സർക്കാേിപ്പെ ഈ വിജ്ഞാപനനത്താപ്പട നപ്പമ്മ സുംബന്ധിച്ചിടനത്താേും ഗ േ തേമായ ഒേ  
പ്രതിസന്ധി േൂപപ്പെട ന് ണ്ട്. പേമ്പോഗതമായി വിവിധ ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക ള്ള സര്ക്ക്കാര്ക് നേഖകേില്ക്, 
പ്രനതയകിച്ച് സമ ദായും പ്പതേിയിക്ക ന്തിനായി ഹാജോക്ക ന് SSLC ബ ക്കില്ടക്കും, നമ്മ പ്പട 
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സമ ദായത്തിപ്പെ നപേ് പല് േീതികേില്ാണ് ഇത വപ്പേ നേഖപ്പെട ത്തി വന്ത്.  RC, RCS, RCSC, 

SC, ന ാമന് കാത്തല്ിക്ക്, സി ിയന് കാത്തല്ിക്ക്, ക്രിസ്തയന് ന ാമന് കാത്തല്ിക്ക്, ക്രിസ്തയന് RC, 
ക്രിസ്തയന് RCSC, ക്രിസ്തയന് ന ാമന് കാത്തല്ിക്, സീന ാ മല്ബാര്ക് എന്ിവയാണ് ഇനൊള്ക് 
േൂപതാുംഗങ്ങേ പ്പട പല്േ പ്പടയ ും SSLC ബ ക്കില്ക് നേഖപ്പെട ത്തിയിേിക്ക ന്തായി 
കപ്പണ്ടത്തിയിട്ട ള്ളത്.  

എന്ാൽ ഈ നപേ കപ്പോന് മേ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തില്ക് നമ്മ പ്പട സമ ദായത്തിനെതായി 
നല്്കിയിേിക്ക ന്ത്, മ ിച്ച്, നമല്ക് സൂചിെിച്ചത നപാപ്പല് "സി ിയന് കാത്തല്ിക് (സീന ാ മല്ബാര്ക് 
കാത്തല്ിക്)” എന്ാണ്. പ്രഫഷണല്ക് ഡിഗ്രി പ്രനവശനത്തിന് ഓണ്വല്ന് അനപക്ഷനയാപ്പടാെും 
സാമ്പത്തികസുംവേണത്തിനായി പല്േ ും ഈ വർഷും സമര്ക്െിച്ചിേിക്ക ന് സര്ക്ട്ടിഫിക്കറ്റില്ക് സര്ക്ക്കാര്ക് 
ഉത്തേവില്ക് ഇോത്ത നപേ കോണ് നല്്കിയിേിക്ക ന്ത് എന് ും അതിനാല്ക് അവ സുംവേണത്തിന് 
പേിഗണിക്കിോപ്പയന് ും പേീക്ഷാ കമ്മീഷണർ അ ിയിച്ചതായി പല് അനപക്ഷകേ ും പ യ ന് . 
സര്ക്ക്കാര്ക് പ്രസിദ്ധീകേിച്ച പട്ടികയിപ്പല് വിഭാഗത്തിപ്പെ നപേ ും സര്ക്ട്ടിഫിക്കറ്റില്ക് 
നേഖപ്പെട ത്തിയിേിക്ക ന് നപേ ും ഒന് തപ്പന്യായിേിക്കണും എന്ാണ്  കമ്മീഷണ  പ്പട നില്പാട്. 
അങ്ങപ്പന ഏകപക്ഷീയമായി ഒേ  നില്പാട് എട ക്കാൻ അനേഹത്തിന്  അധികാേമിേ എന് ും ചില് 
നിയമവിദഗ്ദ്ധർ പ യ ന് . സർക്കാർ ഇക്കാേയത്തിൽ ഇത  വപ്പേ വയക്തത വേ ത്തിയിയിട്ടിേ. 

ഈ പ്രതിസന്ധി പേിഗണിച്ച് കാല്ാകാല്ങ്ങോയി വിവിധ നേഖകേില്ായി നാും ഉപനയാഗിച്ച് 
വേ ന് നമല്്പ ഞ്ഞ നപേ കള്ക്  സുംവനേണതേ വിഭാഗങ്ങേ പ്പട പട്ടികയില്ക് നമ്പർ 163 ആയ ള്ള 
"സി ിയന് കാത്തല്ിക് (സീന ാ മല്ബാര്ക് കാത്തല്ിക്)” എന് നപേിന് തത്ത ല്യമാണ് എന് 
വിശദീകേണും സര്ക്ക്കാര്ക്  ഔനദയാഗികമായി പ  പ്പെട വിനക്കണ്ടത ണ്ട്. ഈ വിഷയത്തില്ക് 
സര്ക്ക്കാേിപ്പെ അടിയന്തിേശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ച് അഭിവന്ദ്യ നമജർ ആർച്ച് ബിഷെിപ്പെ ഓഫീസിൽ നിന്് 
നിനവദനും നല്്കിയിട്ട മ ണ്ട്.   

നമ്മ പ്പട നിനവദനത്തിൽ സർക്കാർ അന്തിമ തീേ മാനും എട ക്ക ന്ത വപ്പേ ഇനൊൾ 
അവേവേ പ്പട SSLC ത ടങ്ങിയ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ കേിൽ എന്താനണാ എഴ തിയിേിക്ക ന്ത് അത  തപ്പന് 
EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാന ള്ള അനപക്ഷയില് ും എഴ നതണ്ടതാണ് . സർട്ടിഫിക്കറ്റിന ള്ള 
അനപക്ഷയിൽ സമ ദായത്തിപ്പെ നപേ്  ഇനൊഴപ്പത്ത ഗസറ്റിനല്ത  നപാപ്പല്യേ എന്് പ ഞ്ഞ് 
അനപക്ഷ തള്ള ന് വിവേും സർക്കാേിപ്പെ ശ്രദ്ധയിൽ പ്പപട ത്തിയിട്ട ണ്ട്.  

Iനമ്മ പ്പട നിനവദനത്തിൽ തീേ മാനമാക ന്തിന്  മ മ്പ് തയ്യാ ക്ക ന് SSLC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ത ടങ്ങിയവയിൽ സമ ദായത്തിപ്പെ നപേ്  എങ്ങപ്പന നേഖപ്പെട ത്തണും എന് നചാദയും ഉത്തേമിോപ്പത 
നില്്ക്ക ന് ണ്ട്. ഏതായാല് ും അക്കാേയത്തിൽ അധികും താമസിയാപ്പത തീേ മാനമ ണ്ടാക ും എന്ാണ്  
പ്രതീക്ഷ. 
 
ക ട ുംബും എന്തിപ്പെ നിർവചനും 

ഒേ  വിദയാർത്ഥി EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ല്ഭിക്ക ന്തിനായി അനപക്ഷിക്ക നമ്പാൾ ആ ക ട്ടിയ പ്പട 
ക ട ുംബത്തിപ്പല് വാർഷിക വേ മാനവ ും ഭൂസവത്ത മാണ് കണക്കിപ്പല്ട ക്ക ന്ത്. സുംസ്ഥാന 
സർക്കാർ ഉത്തേവ് പ്രകാേും (ജന വേി 03 & മാർച്ച് 03/2020) താപ്പഴ പ്പകാട ത്തിേിക്ക ന്വർ മാത്രമാണ് 
ക ട ുംബും എന് നിർവ്വചനത്തിൽ ഉൾപ്പെട ന്ത്. 

- സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശയമ ള്ള ആൾ (വിദയാർത്ഥി / അനപക്ഷകൻ / അനപക്ഷക) 
- വിദയാർത്ഥി / അനപക്ഷകൻ / അനപക്ഷക യ പ്പട മാതാവ്, പിതാവ്, വിവാഹും 
കഴിഞ്ഞപ്പതങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാേി. 
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- വിദയാർത്ഥി / അനപക്ഷകൻ / അനപക്ഷകയ പ്പട 18 വയസിൽ താപ്പഴയ ള്ള (below 18 

years) സനഹാദേങ്ങൾ, 18 വയസ്സിൽ താപ്പഴയ ള്ള മക്കൾ ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ അവർ. നകന്ദ്ര സർക്കാർ 
മാനദണ്ഡമന സേിച്ച ള്ള ക ട ുംബത്തിപ്പെ നിർവചനവ ും ഇപ്രകാേും തപ്പന്യാണ്. 

 
- വിദയാർത്ഥി / അനപക്ഷകൻ / അനപക്ഷകയ പ്പട വല്യെൻ, വല്യമ്മ, 18 വയസിന  മ കേില് ള്ള 

സനഹാദേങ്ങൾ,  18 വയസിന  മ കേില് ള്ള മക്കൾ, വീട്ടിൽ താമസിക്ക ന് മറ്റ് അുംഗങ്ങൾ 
മ തല്ായവർ ഇപ്രകാേും ക ട ുംബും എന്തിപ്പെ നിർവ്വചനത്തിൽ ഉൾപ്പെട ന്ിേ. ന ഷൻ 
കാർഡിപ്പല് നപേ് വിവേും ഇവിപ്പട പ്രസക്തമേ. അവേ പ്പട നപേില് ള്ള ഭൂസവനത്താ വേ മാനനമാ 
കണക്കാനക്കണ്ടതിേ.  

- വിവാഹും കഴിച്ച ഒേ  സ്ത്രീക്ക് ആ സ്ത്രീയ പ്പടയ ും സവന്തും മാതാപിതാക്കേ പ്പടയ ും 
ഭർത്താവിപ്പെയ ും സവത്ത ും വേ മാനവ മാണ് കണക്കാനക്കണ്ടത്. ഭർത്താവിപ്പെ വീട്ടില്ാണ് 
താമസിക്ക ന്പ്പതങ്കില് ും ഭർത്താവിപ്പെ മാതാപിതാക്കേ പ്പട സവത്ത ും വേ മാനവ ും 
കണക്കാനക്കണ്ടതിേ. വിവാഹും കഴിഞ്ഞ് 6 മാസും പൂർത്തിയായ ഒേ  സത്രീ ഭർത്താവിപ്പെ 
വീട്ടില്ാണ് താമസിക്ക ന്പ്പതങ്കിൽ ഭർത്താവിപ്പെ സ്ഥല്പ്പത്ത വിനേജ് ഓഫീസിൽ ആണ് 
അനപക്ഷ സമർെിനക്കണ്ടത്. 

 
വക്രസ്തവവിശവാസത്തിനല്ക്ക് പേിവര്ക്ത്തിതോയവേ പ്പട ക ട്ടികള്ക്ക്ക് അവേ പ്പട ജാതി 

സര്ക്ട്ടിഫിക്കറ്റ കേില്ക് നേഖപ്പെട ത്തിയിട്ടിോപ്പയങ്കില്ക് മാതാപിതാക്കേ പ്പട ജാതി പ്പതേിയിക്ക ന് 
നേഖകള്ക് വിവിധ ആവശയങ്ങള്ക്ക്കായി ഹാജോനക്കണ്ടി വേ ും. ജനനസര്ക്ട്ടിഫിക്കറ്റില്ക് തങ്ങേ പ്പട ജാതി 
നേഖപ്പെട ത്തിയിട്ട ണ്ട് എന്് ഉ ൊക്ക ന്ത ും നേതാണ്. വിവിധ സര്ക്ക്കാര്ക് ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക ും 
വിദയാഭയാസ, പ്പതാഴില്ക് ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക ും ജാതി അടിസ്ഥാനത്തില് ള്ള നക്ഷമപദ്ധതികേില്ക് 
പങ്കാേിത്തും ല്ഭിക്ക ന്തിന ും അത് ഉപകേിക്ക ും.  

ഇനിമ തല്ക് ക ട്ടികേ പ്പട ജനനസമയത്ത് നൽക ന് വിവേങ്ങേില് ും ജനന സര്ക്ട്ടിഫിക്കറ്റില് ും 
ക ട്ടികേ പ്പട വിദയാഭയാസ പ്രനവശനനവേയില് ും ഇതേ സര്ക്ക്കാര്ക്-സര്ക്ക്കാേിതേ നേഖകേില് ും നമ്മ പ്പട 
സമ ദായത്തിപ്പെ നപേ് നചാദിക്ക ന്ിടത്ത് "സി ിയന് കാത്തല്ിക് (സീന ാ മല്ബാര്ക് കാത്തല്ിക്)” 
എന്് അപ്പേങ്കിൽ ഇക്കാേയത്തിൽ സർക്കാർ ഇനി തേ ന് വിശദീകേണമന സേിച്ച ള്ള നപേ്  ആണ്  
നചർനക്കണ്ടത്. പള്ളി േജിസ്റ്റ  കേില്ക് നേഖപ്പെട ത്ത നമ്പാഴ ും പള്ളിയില്ക് നിന് ള്ള 
സര്ക്ട്ടിഫിക്കറ്റ കേില് ും ഇപ്രകാേും തപ്പന്യാണ് ഇനിമ തല്ക് നേഖപ്പെട നത്തണ്ടത്. അതിനായി 
സർക്കാേിപ്പെ വിശദീകേണും വേ ന്ത വപ്പേ നമ്മൾ കാത്തിേിക്കണും എന് ും ഓർത്തിേിക്ക ക.  

ബഹ മാനപ്പെട്ട വികാേിയച്ചന്മാേ ും ബന്ധപ്പെട്ട മപ്പറ്റോവേ ും അടിയന്തിേ പ്രാധാനയനത്താപ്പട 
ഈ സർക്ക ല് ിപ്പല് വിവേങ്ങൾ ഇടവകയ പ്പട വാട്ട്സ് ആെ് കൂട്ടായ്മകേില് ും മറ്റ ും പങ്ക് വയ്ക്കണും 
എന്് അഭയർത്ഥിക്ക ന് . നിങ്ങൾക്ക് മ ൻകൂട്ടി നന്ദ്ി പ യ ന് . കർത്താവിപ്പെ കൃപ നിങ്ങനേവനോട ും 
കൂപ്പട ഉണ്ടായിേിക്കപ്പട്ട. 

മാനന്തവാടി േൂപതാ കാേയാല്യത്തിൽ നിന്് 2021 ജൂൺ മാസും 16 ന്  നല്്കപ്പെട്ടത്. 
 

നയശ വിൽ, 

 
ബിഷെ് നജാസ് പ്പപാേ നന്ടും 

മാനന്തവാടി േൂപതയ പ്പട പ്പമത്രാൻ 
 


