Prot. No. 25054/2021
Circular No. 14/2021

കർത്താവിനാൽ ഏറ്റവ ും സ്നനഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ ബഹ മാനപ്പെട്ട വവദികനേ, സമർെിതനേ,
സനഹാദേങ്ങപ്പെ, വാൽസല്യമ ള്ള ക ട്ടികനെ,
ഇത വപ്പേ സർക്കാേിപ്പെ സാമ്പത്തിക സുംവേണും ഇല്ലാതിേ ന്ന സീന ാ മല്ബാർ
ന ാപ്പല്യ ള്ള സമ ദായങ്ങെിൽ ഉള്പ്പ്പെട്ടവർക്ക് നകേെ സർക്കാർ
ത തായി
ഏർപ്പെട ത്തിയിട്ട ള്ള സുംവേണപ്പത്തെറ്റി മ മ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എഴ തിയിേ ന്നപ്പല്ലാ. അതിൽ
ഞ്ഞിട്ട ള്ള കാേയങ്ങെിൽ ല്ർക്ക ും സുംശയങ്ങൾ ഉള്ളതായി മനസ്സില്ാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ .
അത പ്പകാണ്ട് നമ്മ പ്പട േൂ തയിപ്പല് എല്ലാ പ്പ ാന ാനാകെില് ും സുംശയ നിവാേണത്തിന ും
നേഖകൾ തയ്യാ ാക്കാന ും മറ്റ ും സഹായിക്കാന മായി പ്പഹല്്െ് പ്പെസ്ക കൾ
േൂ ീകേിച്ചിട്ട ണ്ട്. ന ാല്ിക്ക് അന ക്ഷിക്ക ന്നവർക്ക ും വിവിധ നകാഴ്സ കൾക്ക് പ്രനവശനും
നതട ന്നവർക്ക ും സുംവേണപ്പത്തെറ്റിയ ും അതിനാവശയമായ നേഖകപ്പെെറ്റിയ ും മറ്റ മ ള്ള
സുംശയ
നിവാേണത്തിനായി
ഈ
പ്പഹല്്െ്
പ്പെസ്ക കകെിൽ
ഉള്ളവപ്പേ
സമീ ിക്കാവ ന്നതാണ്. EWS സർട്ടി ിക്കറ്റിന് അന ക്ഷിക്കാന ള്ള അന ക്ഷയ പ്പട ഒേ
മാതൃക കൂടി ഈ സർക്ക ല് ിനനാപ്പടാെും പ്പകാട ത്തിട്ട ണ്ട്.
ഠനത്തിന ും
ന ാല്ിക്ക മിടയില്
േൂ താുംഗങ്ങൊയ
വിദയാര്ത്ഥികപ്പെയ ും
ഉനദയാഗാര്ത്ഥികപ്പെയ ും സഹായിക്കാന് താത് േയപ്പെട്ടിേിക്ക ന്ന പ്പഹല് ്പ്പെസ്ക്
അുംഗങ്ങള്പ്ക്ക് മ ന്കൂട്ടി നന്ദി
യ ന്ന . ഓനോ പ്പ ാന ാനയില് ും പ്പഹല്് ്
പ്പെസ്കില് ള്ളവേ പ്പട ന േ ും ന ാണ്നമ്പ ും താപ്പഴപ്പക്കാട ക്ക ന്ന . കർത്താവിപ്പെ കൃ
നിങ്ങനെവനോട ും കൂടി ഉണ്ടായിേിക്കപ്പട്ട.
മാനന്തവാടി േൂ താ കാേയാല്യത്തിൽ നിന്ന് 2021 ൂവല്മാസും 1 ന് നല്്കപ്പെട്ടത്.
നയശ വിൽ,

ബിഷെ് ന ാസ് പ്പ ാേ നന്നടും
മാനന്തവാടി േൂ തയ പ്പട പ്പമത്രാൻ

ശ്രദ്ധിക്ക ക: ഈ സർക്ക ല്ർ കഴിയ ന്നത്ര വാട്ട്സ് ആെ് ഗ്രൂെ കെിൽ, പ്രനതയകിച്ച് ഇടവകകെ പ്പട
ഗ്രൂെ കെിൽ, അയച്ച പ്പകാട ക്ക ക

BATHERY FORANE
Vibin John Appakkott (590963239)
Merlin Pulikkunnel (9207097681)
Saju Pulickottil (9645164825)
CHUNGAKKUNNU FORANE
Derin Kottarathil (7902357366)
Betty Puthuparambil (8590613621)
Jills Meckal (9447170344)
Jainy Kochuvemballil (8086777279)
DWARAKA FORANE
Bibin Jose Pilappillil (9048240646)
Nayana Mundakkathadathil (7558023771)
Varkey Nirappel (9446891525)
Renil Kazhuthadiyil (9446647575)

MANIMOOLY FORANE
Robin Biju Vadakkekara (6238956003)
Neethu Kolathanvelil (8304980417)
MULLENKOLLY FORANE
Febin Tom Kakkonal (9526818683)
Dayona (9539925912)
Bibin Chembakkara (9496343949)
Dr. K.P. Saju (9447149115)
NILAMBUR FORANE
Merin sunny Kattakayam (8547097340)
Febin (9539621065)
Joy Chettimattel (9446986628)
Adv. Sherona Sarah Roy (9847955522)

KALLODY FORANE
Libin M B Meppurath (9544471182)
Saji Kuzhikkattukunnel (6238188944)
Sibi Ashariyott (9544256856)

NADAVAYAL FORANE
Anil Sunny Ambalathingal (6235359080)
Josna (9446891384)
Binu Mankoottam (9847249244)
Anish Omakkara (9447532472)

KALPETTA FORANE
Anugrah Mathew Arackal (6235515552,
9447611824)
Georgekutty Vilangappara (9497085960)
Joy Pulickan (9495597594)

PAYYAMPALLY FORANE
Sanu Illikkal (6238193762)
Shibin (9562886638)
Sajin Chalil (9847989425)
Baby Ilayidath (9605311095)

MANANTHAVADY FORANE
Ashjan Sunny Kochuparackal
(7356065879)
Linju kurisumootil (8590613621)
Adv. Gladis Cherian (9495787808)
Adv. Sindhu Sebastian (9947112451)

THARIODE FORANE
Mathews Jomon Thottiyil (7034724718)
Shaju Vellanayil (99475 01582)
NILGIRI REGION
Binu Vincent Madathil (9655562797)
Melin (6381513054)

EWS സർട്ടി ിക്കറ്റ് ല്ഭിക്കാൻ സമർെിനക്കണ്ട അന ക്ഷനയാപ്പടാെും ഇടവകകെിൽ നിന്ന്
ബഹ മാനപ്പെട്ട വികാേിമാർ പ്പകാട നക്കണ്ട സർട്ടി ിക്കറ്റിപ്പെ മാതൃക
(To be printed on letter pad of the parish with computer)
COMMUNITY CERTIFICATE
To Whomsoever it may Concern
This is to certify that .......... (Full name of the applicant as given in the SSLC/Birth
Certificate of the applicant) [s/o / d/o] ..............(Father’s name as given in the SSLC / Birth
Certificate of the applicant) is a member of this parish (Name of the Parish with the patron’s
name and place, which belongs to the Syro-Malabar Catholic Diocese of Mananthavady. The
community name mentioned in his/her SSLC/ Birth certificate is (Please write exactly as in
the SSLC/Birth Certificate of the applicant) …….. (RC, RCS, RCSC, SC, Roman Catholic,
Syrian Catholic, Christian Roman Catholic, Christian RC, Christian Syro Malabar, Syro
Malabar... etc. - ഏതാനണാ അന ക്ഷകപ്പെ/ അന ക്ഷകയ പ്പട SSLC സർട്ടി ിക്കറ്റിൽ അപ്പല്ലങ്കിൽ
നനസർട്ടി ിക്കറ്റിൽ നേഖപ്പെട ത്തിയിേിക്ക ന്നത് അത് മാത്രും എഴ ത ക) Further, hereby, I declare
that the community name mentioned in his/her certificate and SYRIAN CATHOLIC (SYRO
MALABAR CATHOLIC) as per the Government Order (M.S.) Number 114/2021/General
Administration, published on 3 June 2021, is one and the same.

Vicar's Name and Family Name:
Name of the Church: (Eg. St. Sebastian’s Church,….)
(Sign of the Vicar and Seal of the Church)
പ്രനതയകും ശ്രദ്ധിക്ക ക: ഈ സർട്ടി ിക്കറ്റ് കമ്പയൂട്ട ിൽ പ്രിെ് പ്പെയ്തത ും ഇടവകയ പ്പട ഔനദയാഗിക പ്പല്റ്റർ

ാെില് മായിേിക്കണും. ഇടവക വികാേിയ പ്പട ഒെ ും ഇടവകയ പ്പട സീല് ും നിർബന്ധമാണ്.

