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Form-A C 
ബ ോര്ഡ് ഓഫഒ ് ഓഫഔബരോള് ഓഫ ഓഫബ ോര് ഓഫ ഓഫഒര് ബനസസ് ഓഫ  ഓഫദദര് ഓഫ ഓഫ

ചോരിറ്റ ിള് ഓഫ ഓഫബഹോോംസ്, ഓഫബഔരള ഓഫ 
ൄട്ടിഔളള ഓഫസോംരക്ഷിക്കുന്ന ഓഫബക്ഷമസ്ഥോപനങ്ങള് ഓഫ ഓഫദോംഖീഔോരോം ഓഫലഭിക്കുന്നതിന് ഓഫബ ോറോം ഓഫ– ഓഫഎ ഓഫ/ ഓഫ

പുതുക്കുന്നതിന് ഓഫബ ോറോം - ഓഫസി ഓഫബയോള ോപ്പോം ഓഫസമര്പ്പിബ അപേ ഓഫദബപക്ഷ ഓഫ 
 

ദബപക്ഷഔന് ഓഫ ഓഫനല്ബഔഅപേ ഓഫവിവരോം 
 
സില്ലയുള  ഓഫബപര് ഓഫ:  ……………………………………………………….. 

 

വിഭോഖോം ഓഫ– 1.  ൄട്ടിഔളള ഓഫസോംരക്ഷിക്കുന്ന ഓഫബക്ഷമസ്ഥോപനോം ഓഫ(ആ ഓഫ ഓഫ/ളപ ഓഫ) 
               2.   ൗഅപേ് ഓഫലിോംഖ് ഓഫബഹോോം (5 ഓഫവയസ്സിന് ഓഫതോളഴ) ഓഫ 
 
ദോംഖീഔോര ഓഫനമ്പര് ഓഫ ഓഫ............................ ഓഫദോംഖീഔോരോം ഓഫദവസോനിക്കുന്ന ഓഫതീയതി ഓഫ ഓഫ..................................... ഓഫ
(നിലവില് ഓഫ ഓഫദോംഖീഔോരമുളള ഓഫസ്ഥോപനോം ഓഫബരകളപ്പടുബേഅപേത് ) 
 

 Part - I  

1.  സ്ഥോപനേിളെ ഓഫ പൂര്ണമോയ ഓഫവിവരോം ഓഫ:   

 aebmf¯nÂ 

 

t]cv: 

 

hnemkw: 

 

 

 

PnÃ:  

 

]©mb¯v/ap³kn¸menän/ 

tImÀ¸tdj³ 

 

]n³tImUv: 

 

ലോെ് ഓഫബ ോ ഓഫ ഓഫനോം. ഓഫ(STD Code klnXw): 

 

സ്ഥോപനേിളെ ഓഫസ്ഥിരോം ഓഫളമോബ ല് ഓഫ ഓഫബ ോ ഓഫ ഓഫ
നോം. 
 ഓഫ ഓഫ 
 
 

E-mail:   
            
 
 
     

ENGLISH 
 

Name: 
 
Address: 
 

District: 
 
Name of Panchayat / 
Muncipality/Corporation 
Pincode: 
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2.  സ്ഥോപന ഓഫമോബനസിോംഖ് ഓഫഔമ്മിറ്റി ഓഫഭോരവോഹിഔളുള  ഓഫവിവരോം : 

  

1) ബപരോം ഓഫവിലോസവോം, ഓഫബ ോ ഓഫ ഓഫനമ്പറോം ഓഫ 
 

 

2) സര്ട്ടി ി റ്റില് ഓഫ ഓഫബരകളപ്പടുബേഅപേ ഓഫ
സ്ഥോപന ഓഫദധിഔോരിയുള  ഓഫബപര്, ഓഫ
വഹിക്കുന്ന ഓഫസ്ഥോനോം, ഓഫബ ോ ഓഫ ഓഫനമ്പര് ഓഫ ഓഫ
(ഇോംഗ്ലീഷിലോം, ഓഫമലയോളേിലോം ഓഫ
ബരകളപ്പടുേണോം) ഓഫ 

 

1) ളലറ്റര് ഓഫ ഓഫളഹഡില് ഓഫ ഓഫബരകളെുടുേി ഓഫ
ഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം --- 
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫI 

2)  

 

 

 ഓഫ 

 
 

3.  

 
സ്ഥോപനോം ഓഫന ത്തുന്ന ഓഫസോംഗ നയുള  ഓഫബപരോം ഓഫ, ഓഫവിലോസവോം ഓഫ(ളസോബസറ്റി/ ഓഫരസ്റ്റ് ഓഫ/ ഓഫമറ്റുളളവ : 

മലയോളേില് ഓഫ ഇോംഗ്ലീഷില് ഓഫ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  സോംഗ ന ഓഫഭോരവോഹിഔളുള  ഓഫ(ളസോബസറ്റി/ ഓഫരസ്റ്റ് ഓഫ/ ഓഫമറ്റുളളവ ഓഫ) ഓഫപൂര്ണ ഓഫവിവരങ്ങള് ഓഫ : 

  

 ബപര്, ഓഫവിലോസോം, ഓഫവഹിക്കുന്ന ഓഫസ്ഥോനോം, ഓഫ ഓഫ
ബ ോ ഓഫ ഓഫനോം. ഓഫവിദയോഭയോസോം, ഓഫപ്രോയോം, ഓഫ
ളതോഴില് ഓഫ ഓഫ(ഭോരവോഹിഔള് ഓഫ ഓഫ
 ന്ധു ളോളണങ്കില് ഓഫ ഓഫദത് ഓഫ
ബരകളപ്പടുേണോം) ഓഫ 

 

 ളലറ്റര് ഓഫ ഓഫളഹഡില് ഓഫ ഓഫബരകളപ്പടുേി ഓഫ

ഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം   

ദനു ന്ധോം ഓഫ- ഓഫII 

5.  സോംഗ നയുള  ഓഫബ ബലോ ഓഫ/ ഓഫപ്രവര്േനോം ഓഫ:  
 1. By law /Memorandum of Association / 

Trust deed ഓഫപഔര്പ്പ് 
2. ളസോബസറ്റി ഓഫരസിബേഷന് ഓഫ ഓഫആക്ട് ഓഫ/ ഓഫരസ്റ്റ് ഓഫ

ആക്ട് ഓഫ / മറ്റ് ഓഫഏളതങ്കിലോം ഓഫആക്ട് ഓഫ പ്രഔോരോം ഓഫ
രസിസ്റ്റര് ഓഫ ഓഫ ളചയ്തിട്ടുളള ഓഫ സര്ട്ടി ി റ്റിളെ ഓഫ
പഔര്പ്പ്. ഓഫ 

3. സോംഗ നയുള  ഔഴിഞ്ഞ ഓഫ 3 ഓഫ വര്ഷളേ ഓഫ
പ്രവര്േനോം ഓഫ 

 

 

 

 

1. ഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം---  
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫIII 

2. ഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം  
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫIV 
 

 
3. പ്രവര്േനോം ഓഫുകര ി ഓഫതയ്യോറോ ി ഓഫ
ഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം. ഓഫബ ോബട്ടോ, ഓഫ
പത്ര ഔട്ടിോംഖ്, ഓഫബനോട്ടീസ്, ഓഫദച്ച ിച്ച ഓഫ
പുസ്തഔങ്ങള് ഓഫ എന്നിവ 
ഉള്ളപ്പടുേരത്. 
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫV 
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4. സോംഗ നയുള  ഔഴിഞ്ഞ ഓഫ 3 ഓഫ വര്ഷളേ ഓഫ
ഔണ ്. ചോര്ബട്ടഡ് ഓഫ ദ ൗഅപേെ് ഓഫ
ആഡിറ്റ് ഓഫ ളചയ്തത്. ഓഫ ഓഫ 

5. പ്രവര്േന ഓഫ റിബപ്പോര്ട്ടുോം, ഓഫ ആഡിറ്റ് ഓഫ ളചയ്ത ഓഫ
ഔണക്കുോം ഓഫ ളസോബസറ്റി ഓഫ രസിബേഷന് ഓഫ ഓഫ
ആക്ട് ഓഫ പ്രഔോരോം ഓഫ സില്ലോ ഓഫ രസിേോര് ് 
സമര്പ്പിക്കുബമ്പോള് ഓഫ ഓഫലഭിക്കുന്ന ഓഫരസീതിളെ ഓഫ
പഔര്പ്പ്. (ദവസോന ഓഫവര്ഷബേത് ) 

 
4. ഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം.   

 ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫVI 
 

5. ഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം  
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫVII 
 

 

6.  സമോന ഓഫസൃഭോവമുളള ഓഫബക്ഷമസ്ഥോപനങ്ങളുള  ഓഫ ഓഫവിവരോം ഓഫ: ഓഫ(പുതിയ ഓഫദോംഖീഔോരോം ഓഫലഭിക്കുന്നതിന് ) 
 

 

 

1. ഈ ഓഫബക്ഷമസ്ഥോപനേിന് ഓഫുകറ്റുപോടുമുളള ഓഫ

സമോന ഓഫസൃഭോവമുളള ഓഫബക്ഷമ 

സ്ഥോപനങ്ങളുള  ഓഫബപരോം/ ഓഫവിലോസവോം/ ഓഫ

വിഭോഖവോം 

 

1.  ി ഓഫസ്ഥോപനോം ഓഫബഔോര്പ്പബറഷന് ഓഫ/ 

മുന്സിപ്പോലിറ്റി ഓഫ

പരിധിയിലോളണങ്കില് ഓഫ ഓഫ5 ഓഫഔി.മീറ്ററിന് ഓഫ

ഉളളിലളളതുോം, ഓഫപ ഓഫചോയേ് ഓഫ

പരിധിയിലോളണങ്കില് ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ

10ഔി.മീറ്ററിന് ഓഫഉളളിലളളതുമോയ ഓഫ

സമോന ഓഫസൃഭോവമുളള ഓഫ

ബക്ഷമസ്ഥോപനങ്ങളുള  ഓഫബപര ഓഫ

വിവരമോണ് ഓഫഉളള  ോം ഓഫ

ളചബയ്യഅപേത്. ഓഫ ഓഫ ഓഫളലറ്റര് ഓഫ ഓഫളഹഡില് ഓഫ ഓഫ

ബരകളപ്പടുേി ഓഫഉളള  ോം 

ളചയ്യണോം. 

ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫVI ഓഫII 

7.  സോംഗ ന ഓഫന ത്തുന്ന ഓഫസ്ഥോപനങ്ങള് ഓഫ ഓഫ:  ഓഫ 

 

 

 ഈ ഓഫസോംഗ ന ഓഫമബറ്റളതങ്കിലോം ഓഫസ്ഥോപനോം ഓഫ

ന ത്തുന്നുളഅപേങ്കില് ഓഫ ഓഫദവയുള  ഓഫബപരോം, ഓഫ ഓഫ

വിലോസവോം ഓഫ  

 ളലറ്റര് ഓഫ ഓഫളഹഡില് ഓഫ ഓഫബരകളപ്പടുേി ഓഫ

ഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം. 

ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫIX 

8.  ബക്ഷമസ്ഥോപനോം ഓഫപ്രവര്േിക്കുന്ന ഓഫളഔട്ടി ളേ ഓഫസോം ന്ധിച്ച ഓഫവിവരോം ഓഫ ഓഫ(ളഔട്ടി ോം ഓഫ ഓഫസോംഗ ന ഓഫ/ ഓഫ
സ്ഥോപനേിളെ ഓഫബപരിലോയിരി ണോം ഓഫ) ഓഫ: 

  

1. ളഔട്ടി േിളെ ഓഫപ്ലോന് ഓഫ 
 

2. ളഔട്ടി േിളെ ഓഫഉ സ്ഥോവഔോശ ഓഫ
സര്ട്ടി ി റ്റിളെ ഓഫപഔര്പ്പ് ഓഫ ഓഫ(ര ഓഫ
വര്ഷേിനുളളില് ഓഫ ഓഫഎടുേത് ) ഓഫ 

 

 

 
1. പഔര്പ്പ് ഓഫ ഉളള  ോം ഓഫ ളചയ്യണോം. ഓഫ
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫX 

2. തബേശ ഓഫ സൃയോം ഭരണ ഓഫ
സ്ഥോപനേില് ഓഫ ഓഫനിന്ന് ഓഫലഭിക്കുന്നത് ഓഫ
ഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം. 
  ദനു ന്ധോം ഓഫ ഓഫXI 
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3. ളഔട്ടി േിളെ ഓഫ ിറ്റ്നസ് ഓഫ
സര്ട്ടി ി റ്റിളെ ഓഫപഔര്പ്പ് ഓഫ(ര ഓഫ
വര്ഷേിനുളളില് ഓഫ ഓഫഎടുേത്) 

 

 

 

 

4. ൄട്ടിഔള്ക്കുളള ഓഫഔി െു ഓഫമുറിഔളുള  ഓഫഎണവോം, ഓഫ
വിസ്തീര്ണവോം. 

 

5. ൄളിമുറിഔളുള  ഓഫഎണോം 
 

6. ഔക്കൂസുഔളുള  ഓഫഎണോം 
 

7. പഠന ഓഫമുറിഔളുള  ഓഫഎണോം 

 
8. സി ് ഓഫറൂമുഔളുള  ഓഫഎണോം ഓഫ 

 

9. ളഔയര് ഓഫ ഓഫഖീബവഴ്സ് ഓഫറൂമുഔളുള  ഓഫഎണോം ഓഫ 

 
10. ഔൗസിലിോംഖ് ഓഫ/ളമഡി ല് ഓഫ ഓഫ
എക്സോമിബനഷന് ഓഫ ഓഫ ഓഫറൂമുഔളുള  ഓഫഎണോം 

 
11. എല്ലോ ഓഫൄട്ടിഔള്ക്കുോം ഓഫഔട്ടില്, ഓഫഔി  , ഓഫ
തലയണ, ഓഫള ഡ്ഷീറ്റ്, ഓഫളഷല് ് ഓഫ
ര ിയിട്ടുബഅപേോ ഓഫ? ഓഫ 

 
12. ഔട്ടിലഔളുള  ഓഫഎണോം. ഓഫ 

 
13. ൄട്ടിഔള് ് ഓഫവസ്ത്രവോം, ഓഫമറ്റുോം ഓഫസൂക്ഷി ോനുളള ഓഫ
ളഷല്ുഔളുള  ഓഫഎണോം. 

 

14. ബലബ്രറി ഓഫസൗഔരയോം ഓഫഉളഅപേങ്കില് ഓഫ ഓഫആ ഓഫ
വിവരോം. 

15. ദടു ള, ഓഫബസ്റ്റോര് ഓഫ ഓഫറൂോം, ഓഫവര് ് ഓഫഏരിയ ഓഫ
ഇവയുള  ഓഫവിസ്തീര്ണോം. ഓഫ 

 

16. ബഡനിോംഖ് ഓഫഹോളിളെ ഓഫവിസ്തീര്ണോം ഓഫ 
 

17. പ്രോഥമിഔ ഓഫശുശ്രൂഷയ്ക്കളള ഓഫfirst-aid 
സോംവിധോനോം ഓഫഉബഅപേോ ഓഫ 

 
3.  ഓഫപി ഓഫ ഡബ്ല്യൂ ഓഫ ഡി ഓഫ എ ഓഫചിനീയര് ഓഫ / 

LSGD/ ഓഫ LSGD ദോംഖീഔോരമുളള ഓഫ
എചിനീയര് ഓഫ (Pvt.) ഇവരില് ഓഫ ഓഫ
ആളരങ്കിലോം ഓഫ നല്ൄന്ന ഓഫ  ിറ്റ്നസ് ഓഫ ഓഫ
സര്ട്ടി ി റ്റോണ് ഓഫ ഉളള  ോം ഓഫ
ളചബയ്യഅപേത്. ദനു ന്ധോം ഓഫ ഓഫXII 

 
4. Lay out ഉളള  ോം ഓഫ ളചയ്യണോം. 
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXIII 

 
5.  

 
6.  

 
7.  

 
8.  

 
9.  

 
10.  

 
 

11.  
 
 
 

12.  
 

13.  
 
 
 

14.  
 

15.  
 
 

16.  
 
 

17.  
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9.  വിബനോദ ഓഫസൗഔരയോം ഓഫ: 

  

1. റിക്രിബയഷന് ഓഫ ഓഫ ഹോളിളെ ഓഫ എണോം, ഓഫ
വിസ്തീര്ണോം ഓഫ 
 

2. ൄട്ടിഔള് ോയി ഓഫ ഏര്ളപ്പടുേിയിട്ടുളള ഓഫ
വിബനോദസൗഔരയങ്ങള് ഓഫ ഓഫഎളെല്ലോോം ഓഫ 

 

 
1.  

 
 

2.  ി. ഓഫവി., ഓഫബറഡിബയോ, ഓഫപത്രങ്ങള്, ഓഫ
മോസിഔ, ഓഫഇന്ബഡോര് ഓഫ ഓഫളഖയിോംസ്, ഓഫ
ഓട്ട് ഓഫബഡോര് ഓഫ ഓഫളഖയിോംസ്, ഓഫമറ്റുളളവ ഓഫ
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXIV 

10.  സോനിബറ്റഷന് ഓഫ ഓഫസര്ട്ടി ി റ്റ് ഓഫ: 

  

1. സ്ഥപനേിളെ ഓഫ ശുചിതൃോം, ഓഫ ഓഫ
സോം ന്ധിച്ചുളള ഓഫ ഓഫസര്ട്ടി ി റ്റ് ഓഫ 
 

 

2. ളഔോതുഔ് ഓഫ ശലയോം ഓഫ ഇല്ലോതോ ോന് ഓഫ ഓഫ
സൃീഔരിച്ചിട്ടുളള ഓഫന പ ി ഓഫബരകളപ്പടുത്തുഔ. 

 
1. എ ഓഫക്ലോസ്സ് ഓഫബഡോക്ടര് ഓഫ ഓഫ/ ഓഫളഹല്േ് ഓഫ
ഇന്ളെക്ടറില് ഓഫ ഓഫനിന്നുോം ഓഫലഭിച്ചത്. ഓഫ
പഔര്പ്പ് ഓഫഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം ഓഫ
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXV 

2.  

11.  വിബദശ/സൃബദശ ഓഫധനസഹോയോം ഓഫസോം ന്ധിച്ച ്ഓഫ:  

  

1. സ്ഥോപനേിന് ഓഫവിബദശ ഓഫധനസഹോയോം ഓഫ
സൃീഔരിക്കുന്നതിന് ഓഫഖവളമെ് ഓഫഒ ് ഓഫ
ഇെയ ഓഫദനുമതി ഓഫനല്ഔിയിട്ടുളഅപേങ്കില് ഓഫ ഓഫ 

 
I. FCRA A/c. No, Bank Name 
 

 

II. ഔഴിഞ്ഞ ഓഫ3 ഓഫവര്ഷോം ഓഫലഭിച്ച ഓഫവിബദശ ഓഫ
ധനസഹോയോം. ഓഫ 
 

III. FCRA ഓഫ വോര്ഷിഔ ഓഫ റിബട്ട ഓഫ ഓഫ
സമര്പ്പിച്ചതിളെ ഓഫപഔര്പ്പ് 

 

 

2. വിബദശ ഓഫ ധനസഹോയോം ഓഫ ലഭിക്കുന്നില്ലോ ഓഫ
ളയങ്കില് ഓഫ ഓഫആ ഓഫവിവരോം. ഓഫ 

 
 
 

3. സ്ഥോപനേിന് ഓഫസോംഗ നയില് ഓഫ ഓഫ(രസ്റ്റ് ഓഫ/ ഓഫ
ചോരിറ്റ ിള് ഓഫ ഓഫ ളസോബസറ്റി) ഓഫ നിന്നുോം ഓഫ
ലഭിച്ച ഓഫവരമോനോം. ഓഫ(ര ഓഫവര്ഷബേത് ) 
 

4. ളപോതുസനങ്ങള് ഓഫ ഓഫ / ഓഫ മറ്റ് ഓഫ ഇനേില് ഓഫ ഓഫ
നിന്നുോം ഓഫലഭിച്ച ഓഫവരമോനോം 

 

 

 
 
 
 

 
I.  

 
 
 

II.  
 
 

III. പഔര്പ്പ് ഓഫ ഉളള  ോം ഓഫ
ളചയ്യണോം. 
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXVI 

2. വിബദശ ഓഫധനസഹോയോം ഓഫന്നുോം ഓഫ
തളന്ന ഓഫലഭിക്കുന്നില്ലോളയന്ന് ഓഫ 
സതയപ്രസ്തോവന ഓഫളലറ്റര് ഓഫ ഓഫ
ളഹഡ്ഡില് ഓഫ ഓഫഉളള  ോം ളചയ്യണോം. 
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXVII 

3.  
 

 
 

4.  
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12.  സ്ഥോപനോം/ ഓഫസോംഗ നയുള  ഓഫബപരിലളള ഓഫ ോങ്ക് ഓഫദ ൗഅ്പേ ഓഫ: 

 1. ദ ൗഅപേ് ഓഫ നമ്പര് ഓഫ ഓഫ (ബസോയിെ് ഓഫ ദ ൗഅപേ് ഓഫ
ആയിരി ണോം) 
 

2.  ോങ്ക്, ഓഫബ്രോചിളെ ഓഫബപര്. 
 

3.  ോങ്ക് ഓഫ ോലന്സ്. 
 

4. TAN നോം. ഓഫ 
 

5. Income Tax  യല് ഓഫ ഓഫ ളചയ്യുന്നുളഅപേങ്കില് ഓഫ ഓഫ
ദതിളെ ഓഫപഔര്പ്പ് ഓഫഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം. 

1.  
 
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5. ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXVIII 
 
 

13.  പ്രവര്േനോം ഓഫആരോംഭിച്ച ഓഫവര്ഷോം ഓഫ: തീയതി മോസോം വര്ഷോം 

  
1. സോംഗ ന ഓഫപ്രവര്േനോം ഓഫആരോംഭിച്ച ഓഫവര്ഷോം ഓഫ 

 
2. സ്ഥോപനോം ഓഫപ്രവര്േനോം ഓഫആരോംഭിച്ച ഓഫവര്ഷോം 

   

   

 
14.   

 
തോമസ ോരള  ഓഫഎണോം :  

 
ആ ഓഫ 

 
ളപ ഓഫ 

 1. സ്ഥോപനേില് ഓഫ ഓഫപോര്പ്പി ോന് ഓഫ ഓഫഔഴിയുന്ന ഓഫ
ൄട്ടിഔളുള  ഓഫഎണോം. 

 

 

2. നിലവിലളള ഓഫൄട്ടിഔളുള  ഓഫഎണോം ഓഫ 
 

 

3. ബ ോര്ഡ് ഓഫദനുമതി ഓഫനല്ഔിയിട്ടുളള ഓഫ
ൄട്ടിഔളുള  ഓഫഎണോം ഓഫ(പുതുക്കുന്നതിന് ) ഓഫ 
 

4. 5 ഓഫവസ്സിന് ഓഫതോളഴയുളള ഓഫൄട്ടിഔളുള  ഓഫഎണോം ഓഫ 
 

 

5. സി ഓഫഡബ്ല്യൂ ഓഫസി ഓഫഉേരവളള ഓഫൄട്ടിഔളുള  ഓഫ
എണോം ഓഫ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

  

15.  പഠന ഓഫസൗഔരയോം ഓഫ:  

  ൄട്ടിഔളുള  ഓഫപഠനേിനോയി ഓഫര ിയിട്ടുളള ഓഫ
സോംവിധോനോം ഓഫ 

 സ്കൂള് ഓഫ ഓഫ/ ഓഫബഔോബളസ് ഓഫസോം ന്ധിച്ചുളള ഓഫ
വിവരോം, ഓഫ ൂഷന്, ഓഫഔമ്പൂട്ടര്, ഓഫഒ ഓഫ ഓഫ
ബലന് ഓഫ ഓഫപഠനോം ഓഫതു ങ്ങിയവയ്ക്കോയി ഓഫ
ര ിയിട്ടുളള ഓഫസോംവിധോനോം ഓഫലറ്റര് ഓഫ ഓഫ
ളഹഡില് ഓഫ ഓഫബരകളപ്പടുേി ഓഫ
ഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം. ഓഫ ഓഫ ഓഫ 
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXIX 

16.  ദോംഖീഔോര ഓഫസര്ട്ടി ി റ്റ് ഓഫ: (പുതുക്കുന്നതിന് ) ഓഫ 

  ബ ോര്ഡ് ഓഫദവസോനമോയി ഓഫനല്ഔിയ ഓഫ

ദോംഖീഔോര ഓഫസര്ട്ടി ി റ്റിളെ ഓഫപഔര്പ്പ് 

 പഔര്പ്പ് ഓഫഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം 

 ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫദനു ന്ധോം ഓഫ– XX 
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17.  സര് ോര് ഓഫ ഓഫഗ്രോെിന് ഓഫ ഓഫദനുമതിയുളള ഓഫസ്ഥോപനോം ഓഫബരകളപ്പടുബേഅപേത് ഓഫ:  

 1. സര് ോര് ഓഫ ഓഫഗ്രോെിന് ഓഫദനുമതിയുബഅപേോ ഓഫ? ഓഫ
ഉളഅപേങ്കില് ഓഫ ഓഫ 
a) ഗ്രോെിന് ഓഫദനുമതിയുളളവരള  ഓഫ
എണോം 

b) ഗ്രോെിന് ഓഫദനുമതി ഓഫലഭിച്ച ഓഫസര് ോര് ഓഫ ഓഫ
ഉേരവിളെ ഓഫപഔര്പ്പ് 

1.  
 

a)  
 

b) പഔര്പ്പ് ഓഫഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം. 
 ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXXI 

18.  ൄ ട്ടിഔളുള  ഓഫഎണോം ഓഫവര്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഓഫ/ ഓഫൄറവ് ഓഫളചയ്യുന്നത് ഓഫ: (ആവശയളമങ്കില് ഓഫ) 

 1. പോര്പ്പി ോന് ഓഫ ഓഫദനുമതിയുളള 
ആൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ.................... ഓഫ ഓഫളപൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ
.................. ഓഫഎണേില് ഓഫ ഓഫനിന്നുോം ഓഫആ ഓഫ ഓഫ
ൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ..................... ഓഫളപൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ
................ ഓഫ ഓഫഎണമോയി ഓഫവര്ധിപ്പി ണോം. ഓഫ 
 

2. പോര്പ്പി ോന് ഓഫ ഓഫദനുമതിയുളള 
ആൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ.................... ഓഫ ഓഫളപൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ
.................. ഓഫഎണേില് ഓഫ ഓഫനിന്നുോം ഓഫആ ഓഫ ഓഫ
ൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ......................... ഓഫളപൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ
................ ഓഫ ഓഫഎണമോയി ഓഫൄറവ് ഓഫളചയ്യണോം ഓഫ 

1. ദധിഔമോയി ഓഫര ിയിട്ടുളള ഓഫ
ദ ിസ്ഥോന ഓഫസൗഔരയങ്ങള് ഓഫ ഓഫ
ഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം. ഓഫ 
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXXII 

 
2. ൄറവ് ഓഫളചയ്യുന്നതിനുളള ഓഫഔോരണോം ഓഫ
ളലറ്റര് ഓഫ ഓഫളഹഡില് ഓഫ ഓഫബരകളപ്പടുേി ഓഫ
ഉളള  ോം ഓഫളചയ്യുഔ. ഓഫ 
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXXIII 
 

19.   ബവദൂതി ഓഫ:  

  

1. ബവദൂതി ഓഫഔണക്ഷന് ഓഫ ഓഫനമ്പറോം, ഓഫ
ദവസോനോം ഓഫദ ച്ച ഓഫബവദൂതി ഓഫ ില്ലിളെ ഓഫ
പഔര്െുോം ഓഫ 

2. സ്ഥോപനേിന് ഓഫമതിയോയ ഓഫബവദുതി ഓഫ
ളവളിച്ചോം, ഓഫ ോന്, ഓഫബക്രോസ് ഓഫളവെിബലഷന് ഓഫ ഓഫ
എന്നിവ ഓഫഉബഅപേോ ഓഫ? 

 
1. പഔര്പ്പ് ഓഫഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം ഓഫ 

         ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXXIV 
 

2.  
 

20.  ൄ ിളവളൃോം ഓഫ:  

  

1. വോട്ടര് ഓഫ ഓഫഔണക്ഷന് ഓഫ ഓഫനമ്പറോം, ഓഫദവസോനോം ഓഫ
ദ ച്ച ഓഫ ില്ലിളെ ഓഫപഔര്െുോം ഓഫ 
 

2. വോട്ടര് ഓഫ ഓഫഔണക്ഷന് ഓഫ ഓഫഇളല്ലങ്കില് ഓഫ ഓഫ
എപ്രഔോരമോണ് ഓഫൄ ിളവളളോം ഓഫ
ലഭിക്കുന്നളതന്നുോം ഓഫബരകളപ്പടുത്തുഔ. ഓഫ 
 

3. തിളപ്പിച്ചോറിയ ഓഫളവളളോം ഓഫൄ ി ോന് ഓഫ ഓഫ
നല്ൄന്നതിന് ഓഫഏര്ളപ്പടുേിയ ഓഫരീതി ഓഫ
ബരകളപ്പടുത്തുഔ. ഓഫ 

 
1. പഔര്പ്പ് ഓഫഉളള  ോം ഓഫളചയ്യണോം 
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXXV 

 
2.  

 
 
 

3.  

21.  വസ്ത്രോം ഓഫദലക്കുന്നത് ഓഫ:  

  ൄട്ടിഔളുള  ഓഫ വസ്ത്രോം ദലക്കുന്നതിനോയി ഓഫ
ഏര്ളപ്പടുേിയിട്ടുളള ഓഫ സോംവിധോനോം ഓഫ
ബരകളപ്പടുത്തുഔ. ഓഫ 
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22.  സീവന ോര് ഓഫ ഓഫ:  

  

1) സ്ഥോപനേില് ഓഫ ഓഫനിയമിച്ചിട്ടുളള ഓഫ
സീവന ോരള  ഓഫവിവരോം, ഓഫദവരള  ഓഫ
വിദയോഭയോസ ഓഫബയോഖയത, ഓഫനല്ൄന്ന ഓഫ
ബഹോണബററിയോം, ഓഫപരിശീലനോം ഓഫ
ലഭയമോയിട്ടുളഅപേങ്കില് ഓഫ ഓഫതു ങ്ങിയവ ഓഫ
ബരകളപ്പടുേണോം. ഓഫ 

 
1) സ്ഥോപനേില് ഓഫ ഓഫമോബനസര്, ഓഫ
ആ ീസ് ഓഫക്ലര് ്, ഓഫളഔയര് ഓഫ ഓഫ
ബ  ര്മോര്, ഓഫ ഓഫപോചഔ ഓഫ
ളതോഴിലോളിഔള്, ഓഫവോച്ചമ്ോന് ഓഫ ഓഫ
എന്നിവര് ഓഫ ഓഫനിര് ന്ധമോയുോം ഓഫ
ഉഅപേോയിരി ണോം. ഓഫ ഓഫബഡോക്ടര്, ഓഫനഴ്സ്, ഓഫ
ഔൗസിലര് ഓഫ ഓഫഎന്നിവരള  ഓഫ
ബസവനോം ഓഫലഭയമോ ണോം. ഓഫ
ളപൄട്ടിഔളള ഓഫ ഓഫസോംരക്ഷിക്കുന്ന ഓഫ
സ്ഥോപനമോളണങ്കില് ഓഫ ഓഫമോബനസര്, ഓഫ ഓഫ
ളഔയര്ബ  ര് ഓഫ, ഓഫഖോര്ഹിഔ ഓഫ
സീവന ോര് ഓഫ, ഓഫഎന്നിവര് ഓഫ ഓഫവനിതഔള് ഓഫ ഓഫ
ആയിരി ണോം. ഓഫ
ആൄട്ടിഔളളയുോം, ഓഫ
ളപൄട്ടിഔളളയുോം ഓഫ ഓഫ
സോംരക്ഷിക്കുന്ന ഓഫ
സ്ഥോപനമോളണങ്കില് ഓഫ ഓഫസ്ത്രീ ഓഫ
സീവന ോര് ് ഓഫമുന്ഖണന ഓഫ
നല്ഔണോം. ഓഫളപൄട്ടിഔളള ഓഫ
പരിചരിക്കുന്നവര് ഓഫ ഓഫസ്ത്രീ ഓഫസീവന ോര് ഓഫ ഓഫ
തളന്നയോയിരി ണോം. ഓഫ
ബമല്ഔോരയങ്ങള് ഓഫ ഓഫളലറ്റര് ഓഫ ഓഫളഹഡ്ഡില് ഓഫ ഓഫ
ബരകളപ്പടുേി ഓഫഉളള  ോം ഓഫ
ളചയ്യണോം. ഓഫദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXXVI 

23.  ഔമ്മിറ്റി ഓഫ:  

  
1. മോബനസിോംഖ് ഓഫഔമ്മിറ്റി 

 
2. ചില്രന്സ് ഓഫ ഔമ്മിറ്റി ഓഫ ( ൗഅപേ് ഓഫ ലിോംഖ് ഓഫ
ബഹോമിന് ഓഫ ോധഔമല്ല) 

 
 

 
1. സ്ഥോപനേിന് ഓഫര ഓഫമോബനസിോംഖ് ഓഫ
ഔമ്മിറ്റി ഓഫ ഓഫഉഅപേോയിരി ണോം. 

2. ൄട്ടിഔളുള  ഓഫര ഓഫഔമ്മിറ്റി ഓഫ
ഉഅപേോയിരി ണോം. ഓഫ5 ഓഫല് ഓഫ ഓഫൄറയോേ ഓഫ
ൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫദോംഖങ്ങള് ഓഫ ഓഫ
ആയിരി ണോം. ഓഫ(ൄട്ടിഔളുള  ഓഫ
ഔോരയങ്ങള് ഓഫ ഓഫചര്ച്ച ഓഫളചയ്യുന്നതിന്) ഓഫ
മിനി ്സ് ഓഫബു ് ഓഫഉഅപേോയിരി ഓഫ ണോം. 

24.  ബ ോ ഓഫ ഓഫനമ്പര് ഓഫ ഓഫ- സ്ഥോപനേില് ഓഫ ഓഫഎഴുതി ഓഫപ്രദര്ശിപ്പിബ അപേത് 

  

1. സ്ഥോപനേിളെ ഓഫബ ോ ഓഫ ഓഫനമ്പര് ഓഫ ഓഫ 

2. മോബനസരള  ഓഫബ ോ ഓഫ ഓഫനമ്പര് ഓഫ 

3. സില്ലോ ഓഫ സോമൂഹയനീതി ഓഫ ആ ീസിളെ ഓഫ

നമ്പര് ഓഫ ഓഫ 

 

1.  

2.  

3.  
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4. ഒര് ഓഫ ബനസ് ഓഫ ഔബരോള് ഓഫ ഓഫ

ബ ോര്ഡിളെ ഓഫനമ്പര് ഓഫ 

5. ദടുത്തുളള ഓഫ ബപോലീസ് ഓഫ ബസ്റ്റഷളെ ഓഫ

നമ്പര് ഓഫ ഓഫ 

6. ദടുത്തുളള ഓഫ സര് ോര് ഓഫ ഓഫ

ആശുപത്രിയുള  ഓഫനമ്പര് ഓഫ 

7. ദടുത്തുളള ഓഫ  യര് ഓഫ ഓഫ ബസ്റ്റഷളെ ഓഫ

നമ്പര് ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ 

 

4. 0471 ഓഫ2303077 

 

5.  

 

6.  

 

7.  

25.  ആനുലയങ്ങള് ഓഫ ഓഫഉളഅപേങ്കില് ഓഫ ഓഫ: 

 1. ബറഷന് ഓഫ ഓഫളപര്മിറ്റ് ഓഫനമ്പര്, ഓഫ ഓഫതീയതി 

2. ഖയോസ് ഓഫ ഔണക്ഷന് ഓഫ ഓഫ നമ്പര്, ഓഫ

സിലിഅപേറഔളുള  ഓഫഎണോം. ഓഫ 

3. ഖോര്ഹിഔ ഓഫ നിര ിലോബണോ ഓഫ

ൄ ിളവളളോം ഓഫലഭിക്കുന്നത്. ഓഫ 

4. ബവദുത ഓഫ നിര ില് ഓഫ ഓഫ ൄറവ് ഓഫ

ലഭിക്കുന്നുബഅപേോ ഓഫ? ഓഫ 

5. സ്ഥോപനേിളെ ഓഫ ബപരില് ഓഫ ഓഫ വോഹനോം ഓഫ

ഉളഅപേങ്കില് ഓഫ ഓഫ രസിബേഷന് ഓഫ ഓഫ നമ്പര്. ഓഫ ഓഫ

ദതിന് ഓഫ ോക്സ് ഓഫഇളവ് ഓഫലഭിക്കുന്നുബഅപേോ 

1.  

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 
 
 

26.  സ്ഥോപനേില് ഓഫ ഓഫസൂക്ഷിബ അപേ ഓഫരസിസ്റ്ററഔള് ഓഫ ഓഫ: 

 1. Admission Register 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. Attendance Register  
 

 

 

1. ദഡ്മിഷന് ഓഫ ഓഫ രസിസ്റ്ററില് ഓഫ ഓഫ ക്രമ ഓഫ നമ്പര്, ഓഫ
ദഡ്മിഷന് ഓഫ ഓഫ നമ്പര് ഓഫ, ഓഫ  ഓഫ ബപര്, ഓഫ വയസ്സ്, ഓഫ
സോതി, ഓഫ മതോം, ഓഫ ലിോംഖോം, ഓഫആധോര് ഓഫ ഓഫ / ഓഫഐ ഓഫ
ഡി ഓഫ നമ്പര്, ഓഫദഡ്മിഷന് ഓഫ ഓഫ തീയതി, ഓഫസി ഓഫ
ഡബ്ല്യൂ ഓഫ സി ഓഫ ഉേരവ് ഓഫ നമ്പര് ഓഫ, ഓഫ
സ്ഥോപനേില് ഓഫ ഓഫ ളഔോഅപേ് ഓഫ ആ ിയ ഓഫ
ആളിളെ ഓഫ ബപരോം, ഓഫ വിലോസവോം, ഓഫ
 ന്ധവോം, ഓഫ ബ ോ ഓഫ ഓഫനമ്പര് ഓഫ, ഓഫ  ഓഫവിടുതല് ഓഫ ഓഫ
ളചയ്ത ഓഫ തീയതി, ഓഫ റിമോര് ്സ് ഓഫ എന്നിവ ഓഫ
ബരകളപ്പടുേോനുളള ഓഫ ബഔോളങ്ങള് ഓഫ ഓഫ
നിര് ന്ധമോയുോം ഓഫ ഉഅപേോയിരി ണോം. ഓഫ ഓഫ
ൄട്ടിയുള  ഓഫ ബ ോബട്ടോയുോം ഓഫ
പതിപ്പിച്ചിരി ണോം ഓഫ ഓഫ 

2. ആ ഓഫ ൄട്ടിഔള്ക്കുോം, ഓഫ ളപ ഓഫ 
ടൄ്ടിഔള്ക്കുോം, ഓഫ  ഓഫ  ഓഫ സീവന ോര്ക്കുോം ഓഫ
പ്രബതയഔ ഓഫരസിസ്റ്റര് ഓഫ ഓഫസൂക്ഷി ണോം. ഓഫ 
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3. Cash Book (Day Book) 
 

 

4. Minutes Book of Managing Committee/ ഓഫ
Children’s Committee   

 
 

 

5. Office Order Book-  Staff ഓഫ/ Children 
 

 

 
 

6. Staff Register  
 

 

 

 

 

7. Honorarium Payment Register (Aquittance ഓഫ
Register) 

 

 

8. Stock Book  
 

 

 

9. Stock  of Ration  
 

 

10. Stock Book of Assets, Furniture, Electrical 
Goods. etc. 

 
 

 

11. Medical Register and File  
 

 

 

12. Movement Register 

 
 

 

 

13. Relative Visitors Register 
 
 
 

 
3. വരവ്, ഓഫ ളചലവ് ഓഫഎഴുതി ഓഫ ബരകളപ്പടുേി ഓഫ
സൂക്ഷി ണോം. ഓഫ ഓഫ 

 
4. സ്ഥോപനേിളെ മോബനസിോംഖ് ഓഫ
ഔമ്മിറ്റിയുള  ഓഫ തീരമോനങ്ങളുോം ഓഫ
പളങ്കടുേവരള യുോം ഓഫ വിവരോം ഓഫ
മിനി ്സ് ഓഫബു ില് ഓഫ ഓഫബരകളപ്പടുേണോം. 

5.  
 ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ(1) ഓഫ സ്ഥോപന ബമധോവി സീവന ോര് ് ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ 
 ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫനല്ൄന്ന ഓഫുകമതലഔളുള  ഓഫവിവരോം ഓഫ 

(2) ഓഫൄട്ടിഔള് ് ഓഫനല്ൄന്ന ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ 
 ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫുകമതലഔളുള  ഓഫവിവരോം ഓഫ ഓഫ 

6. സീവന ോരള  ഓഫ ബപര്, ഓഫ വിലോസോം, ഓഫ
തസ്തിഔ, ഓഫ ബസോലിയില് ഓഫ ഓഫ പ്രബവശിച്ച ഓഫ
ദിവസോം ഓഫ തു ങ്ങിയ ഓഫ വിവരങ്ങള് ഓഫ ഓഫ
ബരകളപ്പടുേി ഓഫസൂക്ഷി ണോം. 

 
7. സീവന ോര് ് ഓഫപ്രതിമോസോം ഓഫനല്ൄന്ന ഓഫ
ബഹോണബററിയോം ഓഫ / ബവതനോം ഓഫ
ബരകളപ്പടുേണോം. 

 
8. ഭക്ഷയധോനയങ്ങളുള യുോം ഓഫ മറ്റുോം ഓഫ
വിവരങ്ങള് ഓഫ ഓഫബരകളപ്പടുത്തുഔ ഓഫ 
 

9. ബറഷന് ഓഫസോധനങ്ങള് ഓഫ ഓഫ
ലഭിക്കുന്നുളഅപേങ്കില് ഓഫ ഓഫആ ഓഫവിവരോം 

 
10. സ്ഥോപനേിലളള ഓഫ
വസ്തുവഔഔളുള യുോം, ഓഫ
ഉപഔരണങ്ങളുള യുോം ഓഫവിവരോം 
 

11. ൄട്ടിഔളള ഓഫ സോം ന്ധിച്ചുളള ഓഫ ചിഔിത്സ ഓഫ
വിവരങ്ങള് ഓഫ (ഒബരോ ഓഫൄട്ടിക്കുോം ഓഫപ്രബതയഔ ഓഫ
രസിസ്റ്റര് ഓഫ ഓഫ/ ഓഫ യല് ഓഫ ഓഫഉഅപേോയിരി ണോം) 

 
12. സീവന ോബരോ, ഓഫ ൄട്ടിഔബളോ ഓഫ
സ്ഥോപനേില് ഓഫ ഓഫ നിന്ന് ഓഫ പുറേ് ഓഫ
ബപോൄബമ്പോഴുോം, ഓഫ തിരിളഔ ഓഫ വരബമ്പോഴുോം ഓഫ
ഉളള ഓഫവിവരോം ഓഫബരകളപ്പടുേണോം. ഓഫ 

 
13. ൄട്ടിഔളുള  ഓഫ  ന്ധു സനങ്ങള് ഓഫ ഓഫ
സന്ദര്ശി ോന് ഓഫ ഓഫ വരബമ്പോള് ഓഫ ഓഫ ബപരോം, ഓഫ
വിലോസവോം, ഓഫ ബ ോ ഓഫ ഓഫ നമ്പറോം ഓഫ മറ്റുോം ഓഫ
എഴുതി ഓഫസൂക്ഷിബ അപേ ഓഫരസിസ്റ്റര് ഓഫ. ഓഫ 
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14. Visitors Register 
 

 

 

 

 

15. Inspection Book 
 
 
 
 
 

 

 

16. Complaint / Suggestions Register   
 
 
 

 

 

 

 

17. Valuable Register 
 

 
18. Complaint & Suggestion Box 
 
 
 
 
 
 
 
19. Education & Extra Activity Register 
 
 
 
  
20. Adoption Register (Foundling Home) 
 
 
21. Death Register  
 
 
 

 

 
 

14. സ്ഥോപനോം ഓഫ സന്ദര്ശിക്കുന്നവര് ഓഫ ഓഫ ഈ ഓഫ
രസിസ്റ്ററില് ഓഫ ഓഫ ബപരോം, ഓഫ വിലോസവോം, ഓഫ
ബ ോ ഓഫ ഓഫ നമ്പറോം, ഓഫ ദഭിപ്രോയവോം ഓഫ
എഴുതി ഓഫപ്പ് ഓഫബരകളപ്പടുേണോം. 

 ഓഫ 
15. സര് ോര്തല ഓഫ ഉബദയോഖസ്ഥര്, ഓഫ
ഒര് ബനസ് ഓഫ ഔബരോള് ഓഫ ഓഫ ബ ോര്ഡ് ഓഫ
ദോംഖങ്ങള്, ഓഫ സോമൂഹയനീതി ഓഫ വൄപ്പ് ഓഫ
ഉബദയോഖസ്ഥര് ഓഫ ഓഫ തു ങ്ങിയവര് ഓഫ ഓഫ
സ്ഥോപനോം ഓഫ സന്ദര്ശിക്കുബമ്പോള് ഓഫ ഓഫ
ദവര് ഓഫ ഓഫബരകളപ്പടുബേഅപേ ഓഫരസിസ്റ്റര് ഓഫ. ഓഫ 

 
16. ൄട്ടിഔള്ബ ോ, ഓഫ സന്ദര്ശഔര്ബ ോ ഓഫ
നിര്ബേശങ്ങബളോ ഓഫ പരോതിഔബളോ ഓഫ
ഉളഅപേങ്കില് ഓഫ ഓഫ ബരകളപ്പടുബേഅപേ ഓഫ ബു ് ഓഫ
നിര്ബേശോം / ഓഫ പരോതിഔളിബേല് ഓഫ ഓഫ
ബഔളഔോഅപേ ഓഫ ന പ ിഔളുോം ഓഫ
ബരകളപ്പടുേണോം. ഓഫ 

 
17. ൄട്ടിഔളുള  ഓഫ ബഔവശമുളള ഓഫ
വിലപി ിെുളള ഓഫ സോധനങ്ങളുള  ഓഫ
വിവരോം. ഓഫ 

18. പരോതിഔബളോ, ഓഫ നിര്ബേശങ്ങബളോ ഓഫ
ഉളഅപേങ്കില് ഓഫ ഓഫ എഴുതിയിബ അപേ ഓഫ ബ ോക്സ്. ഓഫ
ദതിളെ ഓഫ തോബ ോല് ഓഫ ഓഫ
സ്ഥോപനബമധോവി ഓഫ സൂക്ഷി ണോം. ഓഫ
മോബനസിോംഖ് ഓഫ ഔമ്മിറ്റിയുള  ഓഫ
സോന്നിധയേില് ഓഫ ഓഫ മോത്രബമ ഓഫ ബ ോക്സ് ഓഫ
തുറ ോന് ഓഫ ഓഫപോടുളളൂ. 

19. ൄട്ടിഔളുള  ഓഫ പഠന ഓഫ നിലവോരോം, ഓഫ മറ്റ് ഓഫ
ഔഴിവഔളള ഓഫ (ബെോര് ്സ്, ഓഫ ആര് ്സ് ഓഫ
ളഖയിോംസ്, ഓഫതു ങ്ങിയവ) ഓഫസോം ന്ധിച്ച ഓഫ
വിവരങ്ങള് ഓഫ ഓഫബരകളപ്പടുേണോം. ഓഫ 

 
20. ൄട്ടിഔളള ഓഫ ദേ് ഓഫ നല്ൄന്ന ഓഫ വിവരോം ഓഫ
ബരകളപ്പടുബേഅപേ ഓഫരസിസ്റ്റര് ഓഫ. 

21. മരണോം ഓഫ സോംഭവിക്കുഔയോളണങ്കില് ഓഫ ഓഫ
ബരകളപ്പടുബേഅപേ ഓഫ രസിസ്റ്റര്. ഓഫ മരണോം ഓഫ
സ്ഥോപനബമധോവി ഓഫ രസിസ്റ്റര് ഓഫ ഓഫ ളചയ്ത് ഓഫ
മരണ ഓഫ സര്ട്ടി ി റ്റ് ഓഫ വോങ്ങി ഓഫ
സൂക്ഷിബ അപേതോണ്. ഓഫ 
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1 ഓഫ മുതല് ഓഫ ഓഫ 26 ഓഫ വളരയുളള ഓഫ ബഔോളങ്ങളില് ഓഫ ഓഫ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓഫ ഔോരയങ്ങള് ഓഫ ഓഫ വോയിച്ച ്ഓഫ
മനസ്സിലോ ി ഓഫ ദതില് ഓഫ ഓഫ ബരകളപ്പടുബേഅപേ ഓഫ വിവരങ്ങള് ഓഫ ഓഫ ദബപക്ഷയില് ഓഫ ഓഫ ബരകളപ്പടുത്തുഔയുോം, ഓഫ ഓഫ
ദനു ന്ധ ഓഫബരകഔള് ഓഫ ഓഫ  ഓഫെതയമോയി ഓഫഉളള  വോം ഓഫളചയ്തിട്ടുഅപേ്. ഓഫ  ഓഫഇതില് ഓഫ ഓഫആവശയളപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫ
രസിസ്റ്ററഔള് ഓഫ ഓഫ തയ്യോറോ ി ഓഫ ആ ീസില് ഓഫ ഓഫ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുഅപേ്. ഓഫ ബമല്പ്പറഞ്ഞ ഓഫ വിവരങ്ങള് ഓഫ ഓഫ
പരിബശോധനയില് ഓഫ ഓഫ ളതറ്റോളണന്ന് ഓഫ ബ ോധയളപ്പട്ടോല് ഓഫ ഓഫ ആയത് ഓഫ പ്രഔോരോം ഓഫ സ്ഥോപനേിളെ ഓഫ
ദോംഖീഔോരവമോയി ഓഫ  ന്ധളപ്പട്ട് ഓഫ ഒര് ബനസ് ഓഫ ഔബരോള് ഓഫ ഓഫ ബ ോര്ഡ് ഓഫ എടുക്കുന്ന ഓഫ ഏത് ഓഫ
തീരമോനവോം ഓഫ സോംഗ നയുള  ഓഫ ഉേരവോദിേളപ്പട്ട ഓഫ ബമധോവി ഓഫ എന്ന ഓഫ നിലയില് ഓഫ ഓഫ ഞോന് ഓഫ ഓഫ
ദോംഖീഔരിക്കുന്നതോളണന്ന് ഓഫഇതിനോല് ഓഫ ഓഫസോക്ഷയളപ്പടുത്തുന്നു. ഓഫ ഓഫ 
  

പ്പ് : 
 

സ്ഥലോം ഓഫ:  
ബപര്:  

തീയതി ഓഫ: 
വഹിക്കുന്ന ഓഫഓബദയോഖിഔ ഓഫസ്ഥോനോം: 

 
സോംഗ നയുള  ഓഫ ഓഫവിലോസോം: 
 

 
സ്ഥോപന ഓഫസീല് ഓഫ :  
 
   
NB:  

1. ഔി െുമുറിഔളുള  ഓഫവിസ്തീര്ണോം ഓഫര ഓഫൄട്ടി ് ഓഫ40 ഓഫസ്ഔൃ. ീറ്റ്  ഓഫഎന്ന ഓഫബതോതിലോയിരി ണോം ഓഫ 
2. ൄറഞ്ഞത് ഓഫ 8 ഓഫ ബപര് ് ഓഫ ര ഓഫ ഔക്കൂസ്, ഓഫ 10 ഓഫ ബപര് ് ഓഫ ര ഓഫ ൄളിമുറി ഓഫ എന്ന ഓഫ ബതോതില് ഓഫ ഓഫ
ഉഅപേോയിരി ണോം. ഓഫ 

3. ശൗചോലയങ്ങള് ഓഫ ഓഫശിശു ഓഫസൗഹൃദമോയിരി ണോം. ഓഫ 
4. ളപൄട്ടിഔളളയുോം, ഓഫ ആൄട്ടിഔളളയുോം ഓഫ സോംരക്ഷിക്കുന്ന ഓഫ സ്ഥോപനമോളണങ്കില് ഓഫ ഓഫ ഓഫ
ളപൄട്ടിഔള്ക്കുോം, ഓഫആൄട്ടിഔള്ക്കുോം ഓഫപ്രബതയഔോം ഓഫളഔട്ടി ോം ഓഫഉഅപേോയിരി ണോം. ഓഫ 

5. പ്രോഥമിഔ ഓഫശുശ്രൂഷയ്ക്കുളള ഓഫFirst Aid സോംവിധോനോം ഓഫഉഅപേോയിരി ണോം. ഓഫ 
6. 25 ഓഫൄട്ടിഔള് ് ഓഫര ഓഫളഔയര് ഓഫ ഓഫഖിവര് ഓഫ ഓഫഎന്ന ഓഫരീതിയില് ഓഫ ഓഫഉഅപേോയിരി ണോം. ഓഫ 
7. രോത്രിയില് ഓഫ ഓഫര ഓഫുകമതല ോരന് ഓഫ ഓഫനിര് ന്ധമോയുോം ഓഫഉഅപേോയിരി ണോം. ഓഫ 
8. ളപൄട്ടിഔളള ഓഫസോംരക്ഷിക്കുന്ന ഓഫസ്ഥോപനങ്ങളില് ഓഫ ഓഫ രോത്രി ഓഫഡൂട്ടിയ്ക്ക് ഓഫസ്ത്രീഔളള ഓഫ മോത്രബമ ഓഫ
നിബയോഖി ോവൂ. ഓഫ 

9. ഒര് ബനസ് ഓഫ ഔബരോള് ഓഫ ഓഫ ബ ോര്ഡ് ഓഫ പോര്പ്പി ോന് ഓഫ ഓഫദനുമതി ഓഫ നല്ഔിയിട്ടുളള ഓഫഎണോം ഓഫ
ൄട്ടിഔളള ഓഫമോത്രബമ ഓഫസോംരക്ഷി ോന് ഓഫ ഓഫപോടുളളൂ. ഓഫ 

10. സ്ഥോപനേില് ഓഫ ഓഫ നിന്ന് ഓഫ ൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ തു ര്ന്ന് ഓഫ പഠിക്കുഔയോളണങ്കില് ഓഫ ഓഫ 21 ഓഫ വയസ്സ് ഓഫ വളര ഓഫ
പോര്പ്പി ോോം. ഓഫ 

11. ബരകഔളുള  ഓഫ പഔര്പ്പ് ഓഫ ഉളള  ോം ഓഫ ളചയ്തോല് ഓഫ ഓഫ മതി. ഓഫ  ഓഫ പഔര്െുഔള് ഓഫ ഓഫ സ്ഥോപനബമധോവി ഓഫ
സൃയോം ഓഫ സോക്ഷയളപ്പടുബേഅപേതോണ്. ഓഫ റിസിനല് ഓഫ ഓഫ ബരകഔള് ഓഫ ഓഫ സ്ഥോപനേില് ഓഫ ഓഫ
സൂക്ഷിക്കുഔ. ഓഫ ഓഫപരിബശോധന ഓഫസമയേ് ഓഫഹോസരോബ അപേതോണ്. ഓഫ 

12. ദബപക്ഷയില് ഓഫ ഓഫ വിവരങ്ങള് ഓഫ ഓഫ െതയമോയി ഓഫ ബരകളപ്പടുേി ഓഫ ദനു ന്ധ ഓഫ ബരകഔള് ഓഫ ഓഫ
ക്രമേില് ഓഫ ഓഫ ഉളള  ോം ഓഫ ളചയ്ത് ഓഫ ബെറല് ഓഫ ഓഫ ബ െ് ഓഫ ളചയ്ത് ഓഫ ദബപക്ഷയുള  ഓഫ രഅപേ് ഓഫ
ളസറ്റുഔള് ഓഫ ഓഫ തയ്യോറോ ണോം. ഓഫ ര ഓഫ ളസറ്റ് ഓഫ ഒര് ബനസ് ഓഫ ഔ ഓഫബരോള് ഓഫ ഓഫ ബ ോര്ഡില് ഓഫ ഓഫ
സമര്പ്പി ണോം ഓഫര ഓഫളസറ്റ് ഓഫസ്ഥോപനേില് ഓഫ ഓഫസൂക്ഷി ണോം. ഓഫ 

13. ദയബയ്ക്കഅപേ ഓഫ വിലോസോം ഓഫ : ളമമ്പര് ഓഫ ഓഫ ളസക്രട്ടറി, ഓഫ ഒര് ബനസ് ഓഫ ഔബരോള് ഓഫ ഓഫ ബ ോര്ഡ്, ഓഫ
വിഔോസ് ഓഫഭവന് ഓഫ ഓഫ3rd Floor, വിഔോസ് ഓഫഭവന്, ഓഫതിരവനെപുരോം ഓഫ– ഓഫ695033 



13 
 

Part - II (സ്ഥോപന ഓഫപരിബശോധന ഓഫബവളയില് ഓഫ ഓഫഒര് ബനസ് ഓഫഔബരോള് ഓഫ ഓഫബ ോര്ഡ് ഓഫദോംഖോം ഓഫ 
ബരകളപ്പടുബേഅപേത് 

1.  സ്ഥോപന ഓഫന േിെുമോയി ഓഫ ഓഫസോംഗ ന ഓഫ
ഭോരവോഹിഔള്ക്കുളള ഓഫപരിചയവോം, ഓഫ
സമൂഹേിലളള ഓഫസ്ഥോനവോം. ഓഫ 

 

2.  ൄ ട്ടിഔള് ് ഓഫര ിയിരിക്കുന്ന ഓഫദ ിസ്ഥോന ഓഫ
സൗഔരയങ്ങളളക്കുറിച്ചുളള ഓഫദഭിപ്രോയോം. ഓഫ 

 

3.  ശുചീഔരണേിനുളള ഓഫസോംവിധോനോം ഓഫ
തൃപ്തിഔരമോബണോ ഓഫ 

 

4.  സ്ഥോപനേിളെ ഓഫ പ്രവര്േനേില് ഓഫ ഓഫ ൄട്ടിഔളുള  ഓഫ
ദഭിപ്രോയോം 

 

5.  First – aid സോംവിധോനോം   

6.  സ്ഥോപനോം ഓഫഏത് ഓഫവിഭോഖേില് ഓഫ ഓഫഉള്ളപ്പടുന്നു. ഓഫ ൄട്ടിഔളുള  ഓഫസ്ഥോപനോം ഓഫ/ ഓഫ ൗഅപേ് ഓഫ
ലിോംഖ് ഓഫബഹോോം 
 

7.  പരിബശോധിച്ച ഓഫരസിസ്റ്ററഔള് ഓഫ ഓഫ 1. Admission Register 
2. Attendance Register  
3. Cash Book (Day Book) 
4. Minutes Book of Managing 

Committee/Children’s 
Committee   

5. Office Order Book-  Staff ഓഫ / 
Children  

6. Staff Register  
7. Honorarium Payment Register 
(Aquittance ഓഫRegister) 

8. Stock Book  
9. Stock  of Ration  
10. Stock Book of Assets, 

Furniture, Electrical Goods. 
etc. 

11. Medical Register and File  
12. Movement Register 
13. Relative Visitors Register 
14. Visitors Register 
15. Inspection Book 
16. Complaint / Suggestions 

Register   
17. Valuable Register 
18. Education & Extra Activity 

Register 
19. Adoption Register (Foundling 

Home) 
20. Death Register  
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8.  പരിബശോധന ഓഫ ദിവസോം ഓഫ സ്ഥോപനേില് ഓഫ ഓഫ
ഹോസരഅപേോയിരന്ന ഓഫ  ഓഫ ുകമതല ോരളെ ഓഫ ബപരോം, ഓഫ
സ്ഥോനവോം, ഓഫബ ോ ഓഫ ഓഫനമ്പറോം ഓഫ 

 

9.  പരിബശോധന ഓഫതീയതി 
 

 

 

ദഭിപ്രോയോം ഓഫ:þ 

(1) Part- I – ല് ഓഫ ഓഫസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുളള ഓഫവിവരങ്ങളുോം ഓഫഉളള  ോം ഓഫളചയ്ത ഓഫബരകഔളുോം, ഓഫആ ീസില് ഓഫ ഓഫ ഓഫ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുളള ഓഫ രസിസ്റ്ററഔളുോം ഓഫ സ്ഥോപനോം ഓഫ സന്ദര്ശിച്ച ്ഓഫ പരിബശോധിച്ച ്ഓഫ
വിലയിരേിയതിളെ ഓഫ ദ ിസ്ഥോനേിലോം ഓഫ സ്ഥോപന ഓഫ ന േിെുഔോരള  ഓഫ പ്രോപ്തിയുോം, ഓഫ
ഔഴിവോം  പരിഖണിച്ച ്……………………………………………………………………………………………………........... 
എന്ന ഓഫസ്ഥോപനേിന് ഓഫ ..................... ഓഫ ആൄട്ടിഔളളയുോം ഓഫ ................ ഓഫ ളപൄട്ടിഔളളയുോം ഓഫ ഓഫ
സോംരക്ഷിച്ച ്ഓഫ പോര്പ്പിക്കുന്നതിനുളള ഓഫ ദോംഖീഔോരോം ഓഫ നല്ൄന്നതിന് ഓഫ  ഓഫ / ഓഫ ദോംഖീഔോരോം ഓഫ
പുതുക്കുന്നതിന് ഓഫഒര് ബനസ് ഓഫഔബരോള് ഓഫ ഓഫബ ോര്ഡിബനോ ് ഓഫശുപോര്ശ ഓഫളചയ്യുന്നു. ഓഫ 
 

(2) .................................................................................................................................................................... ഓഫഎന്ന ഓഫ
സ്ഥോപനേിന് ഓഫ  ൗഅപേ് ഓഫ ലിോംഖ് ഓഫ ബഹോമോയി ഓഫ ................... ഓഫ ൄട്ടിഔളള ഓഫസോംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഓഫ
ദോംഖീഔോരോം ഓഫനല്ൄന്നതിന് ഓഫ / ഓഫദോംഖീഔോരോം ഓഫപുതുക്കുന്നതിന് ഓഫഒര് ബനസ് ഓഫഔബരോള് ഓഫ ഓഫ
ബ ോര്ഡിബനോ ് ഓഫശുപോര്ശ ഓഫളചയ്യുന്നു. ഓഫ 
 

(3) നിലവില് ഓഫ ഓഫ പോര്പ്പി ോന് ഓഫ ഓഫ ദനുമതിയുളള ഓഫ ............................ ഓഫ ആൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ ................ ഓഫ
ളപൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ ഓഫ.................... ഓഫഎണേില് ഓഫ ഓഫനിന്നുോം ഓഫ............................ ഓഫആൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ................ ഓഫ
ളപൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ ഓഫ.................... ഓഫഎണമോയി ഓഫവര്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓഫ ഓഫശുപോര്ശ ഓഫളചയ്യുന്നു. ഓഫ 
 
 

(4)  ഓഫനിലവില് ഓഫ ഓഫ പോര്പ്പി ോന് ഓഫ ഓഫ ദനുമതിയുളള ഓഫ ............................ ഓഫ ആൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ ................ ഓഫ
ളപൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ എണേില് ഓഫ ഓഫ നിന്നുോം ഓഫ ........................ ഓഫ ആൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ ................ ഓഫ
ളപൄട്ടിഔള് ഓഫ ഓഫ ഓഫഎണമോയി ഓഫൄറവ് ഓഫളചയ്യുന്നതിന് ഓഫശുപോര്ശ ഓഫളചയ്യുന്നു. ഓഫ 

 
(5) മറ്റ് ഓഫഔോരയങ്ങള് ഓഫ 

 
 

സ്ഥലോം : ഓഫ     ബ ോര്ഡ് ഓഫദോംഖേിളെ ഓഫപ്പ് ഓഫ 

 

തീയതി ഓഫ:        ഓഫബപര് 

 ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ    
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OR 

തോളഴപ്പറയുന്ന ഓഫഔോരണങ്ങളോല് ഓഫ ഓഫ ............................................................................................................ ഓഫഎന്ന ഓഫ

സ്ഥോപനേിന് ഓഫ ദോംഖീഔോരോം ഓഫ നല്ബഔഅപേതില്ല ഓഫ / ഓഫ ദോംഖീഔോരോം ഓഫ പുതു ി ഓഫ നല്ബഔഅപേതില്ല ഓഫ

ആയതിനോല് ഓഫ ഓഫദബപക്ഷ ഓഫനിരസി ോവന്നതോണ്. ഓഫ 

 

 

സ്ഥലോം  :    ബ ോര്ഡ് ഓഫദോംഖേിളെ ഓഫപ്പ് ഓഫ: 

തീയതി ഓഫ: ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫബപര്: 

 

ദോംഖീഔരിച്ചു.    ദോംഖീഔോര ഓഫനോം. ഓഫ........................ 

 

ളചയര്മോന് ഓഫ 

    

െുോം, ഓഫസീലോം 

 

NB:  ോധഔമോയത് ഓഫമോത്രോം ഓഫപൂരിപ്പിക്കുഔ. ഓഫമറ്റുളളവയില് ഓഫ ഓഫ/ ഓഫവരയ്ക്കുഔ. 


