
PENTECOSTAL YOUTH COUNCIL 
 

ജസ്റ്റിസ് ജജ.ബി.ക ോശി  മ്മീഷൻ  മുൻപോജ  സമർപ്പികേണ്ട 
വിവരങ്ങളുജെ ക ോർമോറ്റ്: 

 

ല ോക്കൽ ചർച്ച് : 

വിഭോഗം: 

സ്ഥ ം: 

ജി ല: 

 

സഭയില  ആലെ െുടുംബങ്ങൾ: 

സ്ത്രീ നോഥയോയ െുടുംബങ്ങൾ: 

 

വരുമോനം:- 

്രരിമോസ വരുമോനം 10,000 രൂരയിൽ രോലെ: 

്രരിമോസ വരുമോനം 10,000 രൂരയിൽ മുെളിൽ: 

 

കേഷൻ  ോർഡിൻജേ തരം:- 

മഞ്ഞ നിറത്തി ുള്ള ലറഷൻ െോർഡുള്ളവർ എ്ര?:  

രിങ്ക് നിറത്തി ുള്ള ലറഷൻ െോർഡുള്ളവർ എ്ര?: 

നീ  നിറത്തി ുള്ള ലറഷൻ െോർഡുള്ളവർ എ്ര?: 

ലവള്ള നിറത്തി ുള്ള ലറഷൻ െോർഡുള്ളവർ എ്ര?: 

 

ലറഷൻ െോർഡി ലോത്തവർ: 

 

 



ജതോഴിൽ:- 

െൂ ി ലവ  ലചയ്യുന്നവർ:  

മറ്റു വീടുെളിൽ വീട്ടുലവ  ലചയ്യുന്നവർ: 

മൽസയ ലരോെി ോളിെൾ : 

ലരോട്ടം ലരോെി ോളിെൾ : 

െശുവണ്ടി ലരോെി ോളിെൾ : 

സർക്കോർ ലജോ ിക്കോർ: 

നഴസിംഗ് ലമഖ യിൽ ലരോെിൽ എടുക്കന്നവർ: 

്രവോസിെൾ: 

ലരോെിൽരഹിരർ: 

 

Voluntary Social Workers ഉലണ്ടങ്കിൽ എ്ര? ഏരു വിഭോഗത്തിൽ? (ഉദോ: 
ആശോ വർലക്കഴസ്ത, സിവിൽ ഡിലെൻസ്ത ലവോളന്റീയർസ്ത,  ീഗൽ 
സർവീസ്ത അലരോറിറ്റി ലവോളന്റീയർസ്ത, ലരോ ീസ്ത ലവോളന്റീയർസ്ത): 

 

ജന്രരിനിധിെൾ: 

 

PRIEST (സഭോ ചുമര യുള്ള രോസ്റ്റർമോരുലട എണ്ണം): 

വിരമിച്ച  രോസ്റ്റർമോരുലട എണ്ണം: 

ബബബിൾ സ്തെൂൾ അദ്ധ്യോരെർ: 

സൺലഡസ്തെൂൾ അദ്ധ്യോരെർ: 

സുവിലശഷ ്രവർത്തെർ: 

ലവദ വിദയോർഥിെൾ: 

മുെൾ രറഞ്ഞ വിഭോഗത്തിൽ ഏലരങ്കി ും രരത്തിൽ സർക്കോർ 
ധനസഹോയം  ഭിക്കുന്നവരുലട എണ്ണം: 

 

െൃഷിക്കോർ : 

െോർഷിെ ലരൻഷൻ  ഭിക്കോത്തവർ : 

ജീവിര മോർഗ്ഗങ്ങൾ ഇ ലോത്തവർ : 



 

വിദ്യോഭോസയം:- 

രഠിയ്ക്ക്കുന്ന െുട്ടിെൾ: 

സർക്കോർ സ്തെൂളിൽ രഠിക്കുന്ന െുട്ടിെൾ: 

രുടർ രഠനത്തിന് ബുദ്ധ്ിമുട്ടുള്ള െുട്ടിെൾ: 

എയ്ക്് / സ്തലെോളർഷിപ്  ഭിക്കുന്നവർ : 

S.S.L.C രോലെ വിദയോഭോസയ ലയോഗയര ഉള്ളവർ: 

S.S.L.C മുെളിൽ വിദയോഭോസയ ലയോഗയര ഉള്ളവർ: 

നയുനരക്ഷ സ്തലെോളർഷിപ്  ഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ: 

നയുനരക്ഷ സ്തലെോളർഷിപ് അലരക്ഷിച്ചിട്ടും  ഭിക്കോത്തവർ : 

വിദയോഭോസയ ആവശയത്തിന്  വോയ്ക്പലയടുത്ത  െുടുംബങ്ങൾ: 

വിദയോഭോസയ ല ോൺ രിരിച്ചടയ്ക്ക്കോൻ െെിയോത്തവർ/എന്തുലെോണ്ട്?: 

 

 ുെുംബം:- 

സവന്തമോയി വീടുള്ളവർ: 

സവന്തമോയി വീടി ലോത്തവർ : 

സവന്തമോയി ഭൂമി ഇ ലോത്തവർ : 

രട്ടയം  ഭിക്കോത്ത െുടുംബങ്ങൾ: 

രോമസ ലയോഗയമ ലോത്ത ഭവനമുള്ളവർ: 

വോടെയ്ക്ക്ക് െെിയുന്നവർ: 

രുറലപോക്കിൽ രോമസിക്കുന്നവർ: 

ഭർത്തോവ്/മക്കൾ ഇ ലോത്തവലരോ/ഉലരക്ഷിച്ചവലരോ/ഒറ്റയ്ക്ക്കു 
രോമസിക്കുന്നവർ: 

നിരയ വൃത്തിയ്ക്ക്കു ബുദ്ധ്ിമുട്ടുന്നവർ : 

മൂന്ന് ലസൻറ് സ്ഥ മുള്ളവർക്ക് രഞ്ചോയത്തിൽ നിന്ന് വീട് വയ്ക്ക്കുവോൻ 
അനുവദിച്ച  ല ോൺ ഇരുവലര  ഭിക്കോത്തവർ: 

നയുനരക്ഷവുമോയി ബന്ധലപട്ട് നടപി ോക്കുന്ന ഏലരങ്കി ും രദ്ധ്രിെളിൽ 
ആനുെൂ യങ്ങൾ  ഭിച്ചിട്ടുലണ്ടോ?: 



സർക്കോർ രദ്ധ്രിെളിൽ ഏലരങ്കി ും രരത്തി ുള്ള  ആനുെൂ യങ്ങൾ 
 ഭിച്ചിട്ടുലണ്ടോ?: 

വീട് : 

ഭൂമിയും വീടും :  

സവയം ലരോെിൽ വോയ്ക്ര : 

വീട് നവീെരണം : 

െിണർ / െക്കൂസ്ത : 

രശു വളർത്തൽ /  ലെോെി  വളർത്തൽ : 

 

35 വയസിനു മുെളിൽ വിവോഹം െെിക്കോത്ത ലരൺെുട്ടിെൾ: 

സഭയിൽ ഉള്ള ആലെ വിധവെളുലട എണ്ണം:  

വിധവ ലരൻഷൻ  ഭിക്കുന്നവർ: 

വിധവ ലരൻഷൻ  ഭിക്കോത്തവർ: 

 

മോനസിെ ശോരീരിെ ലവ ലുവിളി ലനരിടുന്നവർ എ്ര: 

ഗുരുരരമോയ ലരോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ (ഉദോ: െോൻസർ.. ): 

െിടപി ോയ ലരോഗിെൾ : 

അംഗബവെ യമുള്ളവർ : 

 

ആലരോഗയ ഇൻഷുറൻസ്ത / ഏലരങ്കി ും ഇൻഷുറൻസ്ത രദ്ധ്രിയിൽ 
അംഗങ്ങൾ ആെോത്തവർ: 

 

മുരിർന്ന രൗരന്മോർ/ 60 വയസ്സിനു മുെളിൽ ഉള്ളവർ: 

വോർദ്ധ്െയ ലരൻഷൻ  ഭിക്കുന്നവർ: 

വോർദ്ധ്െയ ലരൻഷൻ  ഭിക്കോത്തവർ: 

 

ഇരര മരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലരന്തലക്കോസ്തത്തില ക്ക് വന്നവർ എ്ര : 

 

ദളിത് വിഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ എ്ര: 



 ത്തീൻ വിഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ എ്ര: 

നോടോർ വിഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ എ്ര: 

 

രീരലദശവോസിെൾ : 

മ ലയോര െർഷെർ : 

വനോരിർത്തിലയോട് ലചർന്ന് രോമസിക്കുന്നവർ : 

െുട്ടനോട്ടിൽ രോമസിക്കുന്നവർ : 

ആദിവോസിെൾ: 

്ടോന്സ്തലജന്ലഡഴസ്ത: 

ഭോഷോ നയൂനരക്ഷം: 

 

ദളിത് വിഭോഗത്തിൽ നിന്ന് ്െിസ്തരുമരം സവീെരിച്ചത് ലെോണ്ട് 
ആനുെൂ യങ്ങൾ  ഭിക്കോലര ഇരിക്കുന്നവർ: 

 

ആദിവോസി വിഭോഗത്തിൽ നിന്ന് ്െിസ്തരുമരം സവീെരിച്ചത് ലെോണ്ട് 
ആനുെൂ യങ്ങൾ  ഭിക്കോലര ഇരിക്കുന്നവർ: 

 

മറ്റു വിഭോഗത്തിൽ നിന്ന് ്െിസ്തരുമരം സവീെരിച്ചത് ലെോണ്ട് 
ആനുെൂ യങ്ങൾ  ഭിക്കോലര ഇരിക്കുന്നവർ: 

 

മറ്റു ഏലര ലോം രീരിെളിൽ സർക്കോരിൽ നിന്ന് ലക്ഷമ സംബന്ധമോയ 
സഹോയം ആ്ഗഹിക്കുന്നു/അർഹിക്കുന്നു?: 

 

ലമൽ രറഞ്ഞവ സരയസന്ധയമോയുള്ള വിവരങ്ങൾ ആലണന്ന് 
സോക്ഷയലരടുത്തിലക്കോള്ളുന്നു. 

എന്ന്: 

(ഒപ്) 

ലെോൺ നപർ: 

സ്ഥ ം: 

രീയരി: 



NB: - (ഇലരോരു ലെോർമോറ്റ് മോ്രം, അരോത് സഭോ സംഘടനെളുലട 
രശ്ചോത്ത ം അനുസരിച്ചു മോറ്റം വരുത്തോവുന്നരോണ്) 


