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Form - C 1

ബ ോര്ഡ് ഓഫഒ ് ഓഫഔബരോള് ഓഫ ഓഫബ ോര് ഓഫ ഓഫഒര് ബജസസ് ഓഫ  ഓഫദരര് ഓഫ ഓഫചോരിറ്റ ിള് ഓഫ ഓഫ
ബഹോോംസ്, ഓഫബഔരള ഓഫ

ജിലവിലുളള ഓഫദോംഖീഔോരോം ഓഫപുതുക്കുന്നതിജോയി ഓഫബ ോറോം ഓഫ– ഓഫസി ഓഫബയോട ോപ്പോം ഓഫസമര്പ്പിബ്ട ഓഫ
ദബേക്ഷ ഓഫ

വിഭോഖോം ഓഫ: - വൃദ്ധസരജോം ഓഫ/ ഓഫപ്രയോസബമറിയ ഓഫസോഹചരയത്തിലുളള ഓഫ ഓഫസ്ത്രീഔളുട  ഓഫഭവജോം, ഓഫടഷല്ട്ടര് ഓഫ ഓഫബഹോോം ഓഫ/ ഓഫ
യോചഔ ഓഫമന്ദിരോം ഓഫ/ ഓഫവിഭിന്ന ഓഫബശഷിയുളളവരുട  ഓഫഭവജോം ഓഫ/ ഓഫടേയിന് ഓഫ ഓഫ  ഓഫേോലിബയറ്റീവ് ഓഫടഔയര് ഓഫ, ഓഫബഹോസ്പീസ് ഓഫ/ ഓഫ
സസബ്ോബസോഷയല്ട് ഓഫ ഓഫടസന്റര്/ ഓഫഎച്ച് ഓഫഐ ഓഫവി ഓഫഎയ്ഡ്സ് ഓഫറീഹോ ിലിബറ്റഷന് ഓഫ ഓഫടസന്റര് ഓഫ ഓഫ/ ഓഫടവോബ്ഷണല്ട് ഓഫ ഓഫ
ടരയിജിോംഖ് ഓഫ  ഓഫറീഹോ ിലിബറ്റഷന് ഓഫ ഓഫടസന്റര് ഓഫ ഓഫ/ ഓഫമരര് ഓഫ ഓഫ  ഓഫസചള്ഡ് ഓഫടഔയര് ഓഫ ഓഫടസന്റര് ഓഫ ഓഫ/ ഓഫരന്സ്  ഓഫടസന്ഡര് ഓഫ ഓഫ
റീഹോ ിലിബറ്റഷന് ഓഫ ഓഫടസന്റര് ഓഫ/ േഔല്ട് ഓഫ ഓഫവീ ്/ ഓഫഡീ-ദഡിക്ഷന് ഓഫ ഓഫടസന്റര് ഓഫ ഓഫ/ ഓഫസജറ്റ് ഓഫടഷല്ട്ടര് ഓഫ

ദബേക്ഷഔന് ഓഫ ഓഫജല്ട്ബഔട ഓഫവിവരോം
സില്ലയുട  ഓഫബേര് ഓഫ: ………………………………………………………………………
ദോംഖീഔോര ഓഫജോം. : ...................................ദോംഖീഔോരോം ഓഫദവസോജിക്കുന്ന ഓഫതീയതി : ………………
വിഭോഖോം ……………………………………………………………… ഓഫ(സര്ടി ി്റ്റില്ട് ഓഫ ഓഫബരകടപ്പടുത്തിയിട്ടുളളത് ഓഫ)  ഓഫ
(പുരുഷന് ഓഫ ഓഫ/ ഓഫസ്ത്രീ/ ദമ്മയുോം ഓഫൄഞ്ഞോം/രോന്സ് ഓഫടസന്ഡര് ഓഫ) ഓഫ
Part - I
സ്ഥോേജത്തിടന്റ ഓഫ പൂര്ണമോയ ഓഫവിവരോം ഓഫ:
1.
aebmf¯nÂ
ENGLISH
t]cv:
hnemkw:

PnÃ:
]©mb¯v/ap³kn¸menän/
tImÀ¸tdj³
]n³tImUv:
ലോന്റ് ഓഫബ ോ ഓഫ ഓഫജോം. ഓഫ(STD Code klnXw):
സ്ഥോേജത്തിടന്റ ഓഫസ്ഥിരോം ഓഫടമോസ ല്ട് ഓഫ ഓഫബ ോ ഓഫ ഓഫജോം.
 ഓഫ ഓഫ
E-mail:
Pay Home (േണോം ഓഫഈ ോ്ി ഓഫആള്്ോടര ഓഫ
സോംരക്ഷിക്കുന്ന ഓഫസ്ഥോേജോം) ഓഫ ഓഫആബണോ ഓഫ? ഓഫ

Name:
Address:
District:
Name of Panchayat /
Muncipality/Corporation
Pincode:
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2. സ്ഥോേജ ഓഫമോബജസിോംഖ് ഓഫഔമ്മറ്റി ഓഫഭോരവോഹിഔളുട  ഓഫവിവരോം :
1. ബേരുോം ഓഫവിലോസവോം, ഓഫബ ോ ഓഫ ഓഫജമ്പറോം ഓഫ

2. സര്ടി ി്റ്റില്ട് ഓഫ ഓഫബരകടപ്പടുബത്തട ഓഫസ്ഥോേജ ഓഫ
ദധിഔോരിയുട  ഓഫബേര്, ഓഫവഹിക്കുന്ന ഓഫസ്ഥോജോം, ഓഫ
ബ ോ ഓഫ ഓഫജോം. ഓഫ(ഇോംഗ്ലീഷിലുോം, ഓഫമലയോളത്തിലുോം ഓഫ
ബരകടപ്പടുത്തണോം) ഓഫ
3.

 ഓഫ

സ്ഥോേജോം ഓഫജ ത്തുന്ന ഓഫസോംഗ ജയുട  ഓഫബേരുോം ഓഫ, ഓഫവിലോസവോം ഓഫ(ടസോസസറ്റി/ ഓഫരസ്റ്റ് ഓഫ/ ഓഫമറ്റുളളവ :
മലയോളത്തില്ട് ഓഫ

4.

1.  ഓഫടലറ്റര് ഓഫ ഓഫടഹഡില്ട് ഓഫ ഓഫ
ബരകടെുടുത്തി ഓഫഉളള ്ോം ഓഫ
ടചയ്യണോം.
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫI
2.

ഇോംഗ്ലീഷില്ട് ഓഫ

സോംഗ ജ ഓഫഭോരവോഹിഔളുട  ഓഫ(ടസോസസറ്റി/ ഓഫരസ്റ്റ് ഓഫ/ ഓഫമറ്റുളളവ ഓഫ) ഓഫപൂര്ണ ഓഫവിവരളള് ഓഫ:
 ബേര്, ഓഫ വിലോസോം, ഓഫ വഹിക്കുന്ന ഓഫ സ്ഥോജോം, ഓഫ ഓഫ
 ടലറ്റര് ഓഫ ഓഫടഹഡില്ട് ഓഫ ഓഫബരകടപ്പടുത്തി ഓഫ
ബ ോ ഓഫ ഓഫജോം. ഓഫവിരയോഭയോസോം, ഓഫപ്രോയോം, ഓഫടതോഴില്ട് ഓഫ ഓഫ
ഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം.
(ഭോരവോഹിഔള് ഓഫ ഓഫ ന്ധു്ളോടണങ്കില്ട് ഓഫ ഓഫ ദത് ഓഫ  ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫദനു ന്ധോം ഓഫ- ഓഫII
ബരകടപ്പടുത്തണോം) ഓഫ

5.

സോംഗ ജയുട  ഓഫസ ബലോ ഓഫ/ ഓഫപ്രവര്ത്തജോം ഓഫ:
1. By law /Memorandum of Association / Trust
deed ഓഫേഔര്പ്പ്
2. ടസോസസറ്റി ഓഫ രസിബേഷന് ഓഫ ഓഫ ആക്ട് ഓഫ / ഓഫ രസ്റ്റ് ഓഫ
ആക്ട് ഓഫ / മറ്റ് ഓഫ ഏടതങ്കിലുോം ഓഫ ആക്ട് ഓഫ പ്രഔോരോം ഓഫ
രസിസ്റ്റര് ഓഫ ഓഫ ടചയ്തിട്ടുളള ഓഫ സര്ടി ി്റ്റിടന്റ ഓഫ
േഔര്പ്പ്. ഓഫ
3. സോംഗ ജയുട Ignª 3 hÀjs¯
പ്രവര്ത്തജോം

1. ഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫIII
2. ഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫIV
3. പ്രവര്ത്തജോം ഓഫുകരു്ി ഓഫ
തയ്യോറോ്ി ഓഫഉളള ്ോം ഓഫ
ടചയ്യണോം. ഓഫബ ോബടോ, ഓഫ
േത്രഔടിോംഖ്, ഓഫബജോടീസ്, ഓഫദച്ച ിച്ച ഓഫ
പുസ്തഔളള് ഓഫ ഓഫ ഓഫഎന്നിവ ഓഫ
ഉള്ടപ്പടുത്തരുത്. ഓഫ
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫV
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6.

7.

4. ഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം
4. സോംഗ ജയുട ഔഴിഞ്ഞ ഓഫ 3 ഓഫ വര്ഷടത്ത ഓഫ
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫVI
ഔണ്്. ചോര്ബടഡ് ഓഫ ദ്ൗടന്റ് ഓഫ ആഡിറ്റ് ഓഫ
ടചയ്തത്. ഓഫ ഓഫ
5. ഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം
5. പ്രവര്ത്തജ ഓഫ റിബപ്പോര്ട്ടുോം, ഓഫ ആഡിറ്റ് ഓഫ ടചയ്ത ഓഫ
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫVII
ഔണക്കുോം ഓഫ
സില്ലോ ഓഫ
രസിേോര്്് ഓഫ
സമര്പ്പിക്കുബമ്പോള് ഓഫ ഓഫ ലഭിക്കുന്ന ഓഫ രസീതിടന്റ ഓഫ
േഔര്പ്പ്. (ദവസോജ ഓഫവര്ഷബത്തത് )
സോംഗ ജ ഓഫജ ത്തുന്ന ഓഫസ്ഥോേജളള് ഓഫ ഓഫ:  ഓഫ
 ഈ ഓഫസോംഗ ജ ഓഫമബറ്റടതങ്കിലുോം ഓഫസ്ഥോേജോം ഓഫ
 ടലറ്റര് ഓഫ ഓഫടഹഡില്ട് ഓഫ ഓഫബരകടപ്പടുത്തി ഓഫ
ജ ത്തുന്നുടടങ്കില്ട് ഓഫ ഓഫദവയുട  ഓഫവിവരോം ഓഫ
ഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം
 ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫ ഓഫVIII
ബക്ഷമ ഓഫസ്ഥോേജോം ഓഫപ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഓഫടഔടി ടത്ത ഓഫസോം ന്ധിച്ച ഓഫവിവരോം ഓഫ(ടഔടി ോം ഓഫസോംഗ ജ ഓഫ/ ഓഫ
സ്ഥോേജത്തിടന്റ ഓഫബേരിലോയിരി്ണോം ഓഫ) ഓഫ:
1. ടഔടി ത്തിടന്റ ഓഫപ്ലോന് ഓഫ
1. േഔര്പ്പ് ഓഫഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം.
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫIX
2. ടഔടി ത്തിടന്റ ഓഫഉ സ്ഥോവഔോശ ഓഫ
2. തബേശ ഓഫ
സൃയോം
ഭരണ ഓഫ
സര്ടി ി്റ്റിടന്റ ഓഫേഔര്പ്പ് ഓഫ ഓഫ(രു ഓഫ
സ്ഥോേജത്തില്ട് ഓഫ ഓഫ
ജിന്ന് ഓഫ
വര്ഷത്തിനുളളില്ട് ഓഫ ഓഫഎടുത്തത് ) ഓഫ
ലഭിക്കുന്നത് ഓഫഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫX
3. ടഔടി ത്തിടന്റ ഓഫ ിറ്റ്ജസ് ഓഫ
3.  ഓഫേി ഓഫ ഡബ്ല്യൂ ഓഫ ഡി ഓഫ എ ഓഫചിജീയര് ഓഫ /
സര്ടി ി്റ്റിടന്റ ഓഫേഔര്പ്പ് ഓഫ
LSGD/ ഓഫ LSGD ദോംഖീഔോരകളളള ഓഫ
(വര്ഷത്തിനുളളില്ട് ഓഫ ഓഫഎടുത്തത് )
എചിജീയര് ഓഫ (Pvt.) ഇവരില്ട് ഓഫ ഓഫ
ആടരങ്കിലുോം ഓഫ ജല്ട്ൄന്ന ഓഫ ിറ്റ്ജസ് ഓഫ ഓഫ
സര്ടി ി്റ്റോണ് ഓഫ
ഉളള ്ോം ഓഫ
ടചബയ്യടത്. ദനു ന്ധോം ഓഫ ഓഫXI
4. തോമസ്ോര്ക്കുളള ഓഫഔി െു ഓഫകളറിഔളുട  ഓഫ
4. Lay out ഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം.
എണവോം, ഓഫവിസ്തീര്ണവോം.
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXII
5. ൄളികളറിഔളുട  ഓഫഎണോം

5.

6. ഔക്കൂസുഔളുട  ഓഫഎണോം

6.

7. വിശ്രമ ഓഫകളറിഔളുട  ഓഫഎണോം ഓഫ

7.

8. സി്് ഓഫറൂകളഔളുട  ഓഫഎണോം
9. എല്ലോ ഓഫതോമസ്ോര്ക്കുോം ഓഫഔടില്ട്, ഓഫഔി ്, ഓഫ
തലയണ, ഓഫട ഡ്ഷീറ്റ് ഓഫഎന്നിവ ഓഫ
രു്ിയിട്ടുബടോ ഓഫ? ഓഫ
10. ഔടിലുഔളുട  ഓഫഎണോം. ഓഫ
11. തോസ്ോരുട  ഓഫവസ്ത്രവോം ഓഫമറ്റുോം ഓഫ
സൂക്ഷി്ോനുളള ഓഫടഷല്ട്ുഔളുട  ഓഫഎണോം

8.
9.
10.
11.
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8.

12. സലബ്രറി ഓഫസൗഔരയോം ഓഫഉടടങ്കില്ട് ഓഫ ഓഫആ ഓഫ
വിവരോം.
13. ദടു്ള, ഓഫബസ്റ്റോര് ഓഫ ഓഫറൂോം, ഓഫവര്്് ഓഫഏരിയ ഓഫ
ഇവയുട  ഓഫവിസ്തീര്ണോം. ഓഫ
14. സ ജിോംഖ് ഓഫഹോളിടന്റ ഓഫവിസ്തീര്ണോം ഓഫ
വിബജോര ഓഫസൗഔരയോം ഓഫ:
1. റിക്രിബയഷന് ഓഫ ഓഫ
ഹോളിടന്റ ഓഫ
എണോം, ഓഫ
വിസ്തീര്ണോം
2. തോമസ്ോര്്ോയി ഓഫ ഏര്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുളള ഓഫ
വിബജോരസൗഔരയളള് ഓഫ ഓഫഎടെല്ലോോം. ഓഫ

9.

13.
14.

1.
2.

ി. ഓഫവി., ഓഫബറഡിബയോ, ഓഫേത്രളള്, ഓഫ
മോസിഔ, ഓഫഇന്ബഡോര് ഓഫ ഓഫടഖയിോംസ്, ഓഫ
ഓട് ഓഫബ ോര് ഓഫ ഓഫടഖയിോംസ്, ഓഫമറ്റുളളവ ഓഫ
 ഓഫ ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXIII

സോജിബറ്റഷന് ഓഫ ഓഫസര്ടി ി്റ്റ് ഓഫ:
1. സ്ഥേജത്തിടന്റ ഓഫ ശുചിതൃോം, ഓഫ ടെയിബജസ്, ഓഫ ഓഫ
എന്നിവടയ ഓഫസോം ന്ധിച്ചുളള ഓഫസര്ടി ി്റ്റ്

10.

12.

1. എ ഓഫക്ലോസ്സ് ഓഫബഡോക്ടര് ഓഫ ഓഫ/ ഓഫടഹല്ട്ത്ത് ഓഫ
ഇന്ടസ്പക്ടറില്ട് ഓഫ ഓഫജിന്നുോം ഓഫലഭിച്ചത് ഓഫ
േഔര്പ്പ് ഓഫഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം
 ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXIV
2. ടഔോതുഔ് ഓഫ
ശലയോം ഓഫ
ഇല്ലോതോ്ോന് ഓഫ ഓഫ
2.
സൃീഔരിച്ചിട്ടുളള ഓഫജ േ ി ഓഫബരകടപ്പടുത്തുഔ
വിബരശ/സൃബരശ ഓഫധജസഹോയോം ഓഫസോം ന്ധിച്ച് ഓഫ:
1. സ്ഥോേജത്തിജ് ഓഫ വിബരശ ഓഫ ധജസഹോയോം ഓഫ
സൃീഔരിക്കുന്നതിജ് ഓഫ ഖവ. ഒ ് ഓഫ ഇെയ ഓഫ
ദനുമതി ഓഫജല്ട്ഔിയിട്ടുടടങ്കില്ട് ഓഫ
I.
I. FCRA A/c. No, Bank Name
II. ഔഴിഞ്ഞ ഓഫ 3 ഓഫ വര്ഷോം ഓഫ ലഭിച്ച ഓഫ വിബരശ ഓഫ
II.
ധജസഹോയോം. ഓഫ
III. FCRA ഓഫ
വോര്ഷിഔ ഓഫ
റിബട ഓഫ ഓഫ
III.
േഔര്പ്പ് ഓഫഉളള ്ോം
സമര്പ്പിച്ചതിടന്റ ഓഫേഔര്പ്പ് ഓഫ. ഓഫ
ടചയ്യണോം
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXV
2. വിബരശ ഓഫധജസഹോയോം ഓഫന്നുോം ഓഫ
2. വിബരശ ഓഫ ധജസഹോയോം ലഭിക്കുന്നില്ലോ ഓഫ
തടന്ന ഓഫലഭിക്കുന്നില്ലോടയന്ന് ഓഫ
ടയങ്കില്ട് ഓഫ ഓഫആ ഓഫവിവരോം. ഓഫ
സതയപ്രസ്തോവജ ഓഫലറ്റര് ഓഫ ഓഫടഹഡ്ഡില്ട് ഓഫ ഓഫ
ഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം. ഓഫ
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXVI
3. സ്ഥോേജത്തിജ് ഓഫ സോംഗ ജയില്ട് ഓഫ ഓഫ (രസ്റ്റ് ഓഫ / ഓഫ
3.
ചോരിറ്റ ിള് ഓഫ ഓഫടസോസസറ്റി) ഓഫജിന്നുോം ഓഫലഭിച്ച ഓഫ
വരുമോജോം. ഓഫ(രു ഓഫവര്ഷബത്തത് )
4. ടേോതുസജളള് ഓഫ ഓഫ/ ഓഫമറ്റു് ഓഫ ഇജത്തില്ട് ഓഫ ഓഫജിന്നുോം ഓഫ
4.
ലഭിച്ച ഓഫവരുമോജോം ഓഫ(രു ഓഫവര്ഷബത്തത് )
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11.

സ്ഥോേജോം/ ഓഫസോംഗ ജയുട  ഓഫബേരിലുളള ഓഫ ോങ്ക് ഓഫദ്ൗട് ഓഫ:
1. ദ്ൗട് ഓഫ ജോം. ഓഫ (ബസോയിന്റ് ഓഫ ദ്ൗട് ഓഫ
ആയിരി്ണോം)
2.
ോങ്ക്, ഓഫബ്രോചിടന്റ ഓഫബേര്.
3.
ോങ്ക് ഓഫ ോലന്സ് .
4. TAN ജോം. ഓഫ
5. Income Tax
യല്ട് ഓഫ ഓഫ ടചയ്യുന്നുടടങ്കില്ട് ഓഫ ഓഫ
ദതിടന്റ ഓഫേഔര്പ്പ് ഓഫഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം.

12.

പ്രവര്ത്തജോം ഓഫആരോംഭിച്ച ഓഫവര്ഷോം ഓഫ:

1.
2.
3.
4.
5.
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXVII
തീയതി മോസോം ഓഫ വര്ഷോം

1. സോംഗ ജ ഓഫപ്രവര്ത്തജോം ഓഫആരോംഭിച്ച ഓഫവര്ഷോം ഓഫ
2. സ്ഥോേജോം ഓഫപ്രവര്ത്തജോം ഓഫആരോംഭിച്ച ഓഫവര്ഷോം ഓഫ
13.

തോമസ്ോരുട  ഓഫഎണോം :

സ്ത്രീ

പുരുഷന് ഓഫ രോന്സ് ഓഫ
ദമ്മയു ഓഫ
ടസന്ഡര് ഓഫ ഓഫ ൄഞ്ഞോം ഓഫ

1. സ്ഥോേജത്തില്ട് ഓഫ ഓഫേോര്പ്പി്ോന് ഓഫ ഓഫ
ദനുമതിയുളള ഓഫതോമസ്ോരുട  ഓഫഎണോം
2. ജിലവിലുളള ഓഫതോമസ്ോരുട  ഓഫഎണോം
14.

15.

16.

ദോംഖീഔോര ഓഫസര്ടി ി്റ്റ് ഓഫ:
 ബ ോര്ഡ് ഓഫദവസോജമോയി ഓഫജല്ട്ഔിയ ഓഫ
ദോംഖീഔോര ഓഫസര്ടി ി്റ്റിടന്റ ഓഫേഔര്പ്പ് ഓഫ
സര്്ോര് ഓഫഗ്രോന്റ് ഓഫ ഓഫ:
1. സര്്ോര് ഓഫ ഓഫഗ്രോന്റിജ് ഓഫദനുമതിയുബടോ ഓഫ? ഓഫ
ഉടടങ്കില്ട് ഓഫ ഓഫ
a) ഗ്രോന്റിജ് ഓഫദനുമതിയുളളവരുട  ഓഫഎണോം
b) ഗ്രോന്റിജ് ഓഫദനുമതി ഓഫലഭിച്ച ഓഫസര്്ോര് ഓഫ ഓഫ
ഉത്തരവിടന്റ ഓഫേഔര്പ്പ് ഓഫ

 േഔര്പ്പ് ഓഫഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXVIII
1.
a)
b) േഔര്പ്പ് ഓഫഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം.
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXIX

തോമസ്ോരുട  ഓഫഎണോം ഓഫവര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഓഫ/ ഓഫൄറവ് ഓഫടചയ്യുന്നത് (ആവശയടമങ്കില്ട് ഓഫ) ഓഫ:
1. േോര്പ്പി്ോന് ഓഫ ഓഫദനുമതിയുളള ഓഫ(സ്ത്രീ............... ഓഫ
പുരുഷന് ഓഫ ഓഫ................. ഓഫരോന്സ്  ഓഫടസന്ഡര് ഓഫ ഓഫ
..................ദമ്മയുോം ഓഫൄഞ്ഞോം ഓഫ.................) ഓഫ
എണത്തില്ട് ഓഫ ഓഫജിന്നുോം ഓഫസ്ത്രീ............ ഓഫ
പുരുഷന്..............രോന്സ്  ഓഫടസന്ഡര്............... ഓഫ
ദമ്മയു ൄഞ്ഞോം...................) ഓഫഎണമോയി ഓഫ
വര്ദ്ധിപ്പി്ണോം ഓഫ

1. ദധിഔമോയി ഓഫരു്ിയിട്ടുളള ഓഫ
ദ ിസ്ഥോജ ഓഫസൗഔരയളള് ഓഫ ഓഫ
ഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം. ഓഫ
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXX
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17.

18.

19.

2. േോര് ഓഫപ്പി്ോന് ഓഫ ഓഫദനുമതിയുളള ഓഫ(സ്ത്രീ............... ഓഫ
പുരുഷന് ഓഫ ഓഫ................. ഓഫരോന്സ്  ഓഫടസന്ഡര് ഓഫ ഓഫ
.................. ഓഫദമ്മയുോം ഓഫൄഞ്ഞോം ഓഫ.................) ഓഫ
എണത്തില്ട് ഓഫ ഓഫജിന്നുോം ഓഫസ്ത്രീ............ ഓഫ
പുരുഷന്..............രോന്സ്  ഓഫടസന്ഡര്............... ഓഫ
ദമ്മയുോം ഓഫൄഞ്ഞോം ഓഫ.................) ഓഫഎണമോയി ഓഫ
ൄറവ് ഓഫടചയ്യണോം
സവരൂതി ഓഫ:
1. സവരൂതി ഓഫഔണക്ഷന് ഓഫ ഓഫജമ്പറോം, ഓഫദവസോജോം ഓഫ
ദ ച്ച ഓഫസവരൂതി ഓഫ ില്ലിടന്റ ഓഫേഔര്െുോം

2. ൄറവ് ഓഫടചയ്യുന്നതിനുളള ഓഫഔോരണോം ഓഫ
ടലറ്റര് ഓഫ ഓഫടഹഡില്ട് ഓഫ ഓഫബരകടപ്പടുത്തി ഓഫ
ഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യുഔ. ഓഫ
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXXI

2. സ്ഥോേജത്തിജ് ഓഫമതിയോയ ഓഫസവരുതി ഓഫ
ടവളിച്ചോം, ഓഫ ോന്, ഓഫബക്രോസ് ഓഫടവന്റിബലഷന് ഓഫ ഓഫ
എന്നിവ ഓഫഉബടോ ഓഫ?
ൄ ിടവളൃോം ഓഫ:
1. വോടര് ഓഫ ഓഫഔണക്ഷന് ഓഫ ഓഫജമ്പറോം, ഓഫദവസോജോം ഓഫ
ദ ച്ച ഓഫ ില്ലിടന്റ ഓഫേഔര്െുോം ഓഫ
2. വോടര് ഓഫ ഓഫഔണക്ഷന് ഓഫ ഓഫഇടല്ലങ്കില്ട് ഓഫ ഓഫ
എപ്രഔോരമോണ് ഓഫൄ ിടവളളോം ഓഫ
ലഭിക്കുന്നടതന്നുോം ഓഫബരകടപ്പടുത്തുഔ. ഓഫ
3. തിളപ്പിച്ചോറിയ ഓഫടവളളോം ഓഫൄ ി്ോന് ഓഫ ഓഫ
ജല്ട്ൄന്നതിജ് ഓഫഏര്ടപ്പടുത്തിയ ഓഫരീതി ഓഫ
ബരകടപ്പടുത്തുഔ.

2.

വസ്ത്രോം ഓഫദലക്കുന്നത് ഓഫ:
 സ്ഥോേജത്തിടല ഓഫ തോമസ്ോരുട വസ്ത്രോം
ദലക്കുന്നതിജോയി ഓഫ ഏര്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുളള ഓഫ
സോംവിധോജോം ഓഫബരകടപ്പടുത്തുഔ. ഓഫ

1. േഔര്പ്പ് ഓഫഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXXII

1. േഔര്പ്പ് ഓഫഉളള ്ോം ഓഫടചയ്യണോം
ദനു ന്ധോം ഓഫ– ഓഫXXIII
2.

3.



20. സീവജ്ോര് ഓഫ ഓഫ:
 സ്ഥോേജത്തില്ട് ഓഫ ഓഫ
സീവജ്ോരുട  ഓഫ
വിവരോം, ഓഫ
വിരയോഭയോസ ഓഫ
ബയോഖയത, ഓഫ
ബഹോണബററിയോം, ഓഫ
ലഭയമോയിട്ടുടടങ്കില്ട് ഓഫ ഓഫ

ജിയമിച്ചിട്ടുളള ഓഫ

 സ്ഥോേജത്തില്ട് ഓഫ ഓഫമോബജസര്, ഓഫ

ദവരുട  ഓഫ
ജല്ട്ൄന്ന ഓഫ
േരിശീലജോം ഓഫ
തു ളിയവ ഓഫ

ആ ീസ് ഓഫക്ലര്്്, ഓഫടഔയര് ഓഫ ഓഫ
ബ ്ര്മോര്, ഓഫ ഓഫേോചഔ ഓഫ
ടതോഴിലോളിഔള്, ഓഫവോച്ച്മോന് ഓഫ ഓഫ
എന്നിവര് ഓഫ ഓഫജിര് ന്ധമോയുോം ഓഫ
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ബരകടപ്പടുത്തണോം.

21.

ഉടോയിരി്ണോം. ഓഫ ഓഫബഡോക്ടര്, ഓഫജഴ്സ്, ഓഫ
ഔൗസിലര് ഓഫ ഓഫഎന്നിവരുട  ഓഫ
ബസവജോം ഓഫലഭയമോ്ണോം. ഓഫസ്ത്രീഔടള ഓഫ
സോംരക്ഷിക്കുന്ന ഓഫ
സ്ഥോേജമോടണങ്കില്ട് ഓഫ ഓഫമോബജസര്, ഓഫ ഓഫ
ടഔയര്ബ ്ര്, ഓഫഖോര്ഹിഔ ഓഫ
സീവജ്ോര്, ഓഫഎന്നിവര് ഓഫ ഓഫ
വജിതഔള് ഓഫ ഓഫആയിരി്ണോം. ഓഫ
സ്ത്രീഔടളയുോം, ഓഫപുരുഷന്മോബരയുോം ഓഫ
സോംരക്ഷിക്കുന്ന ഓഫ
സ്ഥോേജമോടണങ്കില്ട് ഓഫ ഓഫസ്ത്രീ ഓഫ
സീവജ്ോര്്് ഓഫകളന്ഖണജ ഓഫ
ജല്ട്ഔണോം. ഓഫസ്ത്രീഔടള ഓഫ
േരിചരിക്കുന്നവര് ഓഫ ഓഫസ്ത്രീ ഓഫസീവജ്ോര് ഓഫ ഓഫ
തടന്നയോയിരി്ണോം. ഓഫബമല്ട് ഓഫ
ഔോരയളള് ഓഫ ഓഫടലറ്റര് ഓഫ ഓഫടഹഡ്ഡില്ട് ഓഫ ഓഫ
ബരകടപ്പടുത്തി ഓഫഉളള ്ോം ഓഫ
ടചയ്യണോം.ദനു ന്ധോം ഓഫXXIV

ബ ോ ഓഫ ഓഫജമ്പര് ഓഫ ഓഫ - ഓഫസ്ഥോേജത്തില്ട് ഓഫ ഓഫഎഴുതി ഓഫപ്രരര്ശിപ്പിച്ചിട്ടുളളത് ഓഫ:
1. സ്ഥോേജത്തിടന്റ ഓഫബ ോ ഓഫ ഓഫജമ്പര് ഓഫ ഓഫ
1.
2. മോബജസരുട  ഓഫബ ോ ഓഫ ഓഫജമ്പര് ഓഫ
2.
3. സില്ലോ ഓഫസോമൂഹയജീതി ഓഫആ ീസിടന്റ ഓഫജമ്പര് ഓഫ
3.
4. ഒര് ബജസ് ഓഫ ഔബരോള് ഓഫ ഓഫ ബ ോര്ഡിടന്റ ഓഫ
4.  ഓഫ0471 ഓഫ2303077
ജമ്പര് ഓഫ
5. ദടുത്തുളള ഓഫബേോലീസ് ഓഫബസ്റ്റഷടന്റ ഓഫജമ്പര് ഓഫ
5.
6. ദടുത്തുളള ഓഫ സര്്ോര് ഓഫ ഓഫ ആശുേത്രിയുട  ഓഫ
6.
ജമ്പര് ഓഫ
7.
7.  ഓഫദടുത്തുളള ഓഫ യര് ഓഫ ഓഫബസ്റ്റഷടന്റ ഓഫജമ്പര് ഓഫ
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22. ആനുലയളള് ഓഫ ഓഫ:
1. ബറഷന് ഓഫ ഓഫടേര്മിറ്റ് ഓഫജമ്പര്, ഓഫ ഓഫതീയതി
2. ഖയോസ് ഓഫ
ഔണക്ഷന് ഓഫ ഓഫ
ജമ്പര്, ഓഫ
സിലിടറഔളുട  ഓഫഎണോം. ഓഫ
3. ഖോര്ഹിഔ ഓഫ ജിര്ിലോബണോ ഓഫ ൄ ിടവളളോം ഓഫ
ലഭിക്കുന്നത്. ഓഫ
4. സവരുത ഓഫ
ജിര്ില്ട് ഓഫ ഓഫ
ൄറവ് ഓഫ
ലഭിക്കുന്നുബടോ ഓഫ? ഓഫ
5. സ്ഥോേജത്തിടന്റ ഓഫ ബേരില്ട് ഓഫ ഓഫ വോഹജോം ഓഫ
ഉടടങ്കില്ട് ഓഫ ഓഫ രസിബേഷന് ഓഫ ഓഫ ജമ്പര്. ഓഫ ഓഫ
ദതിജ് ഓഫ ോക്സ് ഓഫഇളവ് ഓഫലഭിക്കുന്നുബടോ ഓഫ? ഓഫ
23. ഔമ്മിറ്റി ഓഫ:
1. മോബജസിോംഖ് ഓഫഔമ്മിറ്റി
2. ടമസ് ഓഫഔമ്മിറ്റി
24. സ്ഥോേജത്തില്ട് ഓഫ ഓഫസൂക്ഷിബ്ട ഓഫരസിസ്റ്ററഔള് ഓഫ ഓഫ:
1. Admission Register

2. Attendance Register
3. Cash Book (Day Book)
4. Minutes Book of Managing Committee.

1.
2.
3.
4.
5.

1. സ്ഥോേജത്തിജ് ഓഫരു ഓഫമോജസിോംഖ് ഓഫ
ഔമ്മിറ്റി ഓഫ ഓഫഉടോയിരി്ണോം.
2. ടമസ് ഓഫഔമ്മിറ്റി ഓഫഉടോയിരി്ണോം ഓഫ
ദതില്ട് ഓഫ ഓഫ2 ഓഫദോംഖളള് ഓഫ ഓഫ
തോമസ്ോരോയിരി്ണോം

1. ദഡ്മിഷന് ഓഫ ഓഫ രസിസ്റ്ററില്ട് ഓഫ ഓഫ ക്രമ ഓഫ ജമ്പര്, ഓഫ
ദഡ്മിഷന് ഓഫ ഓഫ ജമ്പര് ഓഫ, ഓഫ  ഓഫ ബേര്, ഓഫ വയസ്സ്, ഓഫ
സോതി, ഓഫ മതോം, ഓഫ ലിോംഖോം, ഓഫ ആധോര് ഓഫ ഓഫ / ഓഫ ഐ ഓഫ
ഡി ഓഫ ജമ്പര്, ഓഫ ദഡ്മിഷന് ഓഫ ഓഫ തീയതി, ഓഫ
സ്ഥോേജത്തില്ട് ഓഫ ഓഫ ടഔോട് ഓഫ ആ്ിയ ഓഫ
ആളിടന്റ ഓഫ
ബേരുോം, ഓഫ
വിലോസവോം, ഓഫ
ന്ധവോം, ഓഫ ബ ോ ഓഫ ഓഫ ജമ്പര് ഓഫ, ഓഫ  ഓഫ വിടുതല്ട് ഓഫ ഓഫ
ടചയ്ത ഓഫ തീയതി, ഓഫ റിമോര്്്സ്  ഓഫ എന്നിവ ഓഫ
ബരകടപ്പടുത്തോനുളള ഓഫ
ബഔോളളള് ഓഫ ഓഫ
ജിര് ന്ധമോയുോം ഓഫ ഉടോയിരി്ണോം. ഓഫ ഓഫ
തോമസ്ോരടന്റ ഓഫ
ബ ോബടോയുോം ഓഫ
േതിപ്പിച്ചിരി്ണോം ഓഫ ഓഫ
2. തോമസ്ോര്ക്കുോം, ഓഫ സീവജ്ോര്ക്കുോം ഓഫ
പ്രബതയഔ ഓഫരസിസ്റ്റര് ഓഫ ഓഫസൂക്ഷി്ണോം. ഓഫ
3. വരവ്, ഓഫ ടചലവ് ഓഫ എഴുതി ഓഫ ബരകടപ്പടുത്തി ഓഫ
സൂക്ഷി്ണോം. ഓഫ ഓഫ
4. സ്ഥോേജത്തിടന്റ ഓഫ
മോബജസിോംഖ് ഓഫ
ഔമ്മിറ്റിയുട  ഓഫ
തീരുമോജളളുോം ഓഫ
േടങ്കടുത്തവരുട യുോം ഓഫവിവരോം ഓഫമിജി ്സ് ഓഫ
ബു്ില്ട് ഓഫ ഓഫബരകടപ്പടുത്തണോം.
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5. Office Order Book
1) Staff
2) Inmates
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

14. Visitors Register

15. Inspection Book

5.
 ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ(1) ഓഫ സ്ഥോേജ ബമധോവി സീവജ്ോര്്് ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ
 ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫജല്ട്ൄന്ന ഓഫുകമതലഔളുട  ഓഫവിവരോം ഓഫ
(2) ഓഫതോമസ്ോര്്് ഓഫജല്ട്ൄന്ന ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ
 ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫ ഓഫുകമതലഔളുട  ഓഫവിവരോം ഓഫ ഓഫ
6. സീവജ്ോരുട  ഓഫ ബേര്, ഓഫ വിലോസോം, ഓഫ
തസ്തിഔ, ഓഫ ബസോലിയില്ട് ഓഫ ഓഫ പ്രബവശിച്ച ഓഫ
രിവസോം ഓഫ
തു ളിയ ഓഫ
വിവരളള് ഓഫ ഓഫ
ബരകടപ്പടുത്തി ഓഫസൂക്ഷി്ണോം.
7. സീവജ്ോര്്് ഓഫ പ്രതിമോസോം ഓഫ ജല്ട്ൄന്ന ഓഫ
ബഹോണബററിയോം ഓഫ
/
ബവതജോം ഓഫ
ബരകടപ്പടുത്തണോം.
8. ഭക്ഷയധോജയളളുട യുോം ഓഫ
മറ്റുോം ഓഫ
വിവരളള് ഓഫ ഓഫബരകടപ്പടുത്തുഔ ഓഫ
9. ബറഷന്സോധജളള് ഓഫ ഓഫ
ലഭിക്കുന്നുടടങ്കില്ട് ഓഫ ഓഫആ ഓഫവിവരോം
10. സ്ഥോേജത്തിലുളള ഓഫ
വസ്തുവഔഔളുട യുോം, ഓഫ
ഉേഔരണളളുട യുോം ഓഫവിവരോം
11. തോമസ്ോടര ഓഫ
സോം ന്ധിച്ചുളള ഓഫ
ചിഔിത്സ ഓഫവിവരളള് ഓഫ
12. സീവജ്ോബരോ, ഓഫ
തോമസ്ോബരോ ഓഫ
സ്ഥോേജത്തില്ട് ഓഫ ഓഫ
ജിന്ന് ഓഫ
പുറത്ത് ഓഫ
ബേോൄബമ്പോഴുോം, ഓഫ തിരിടഔ ഓഫ വരുബമ്പോഴുോം ഓഫ
ഉളള ഓഫവിവരോം ഓഫബരകടപ്പടുത്തണോം. ഓഫ
13. തോമസ്ോരുട  ഓഫ
ന്ധു സജളള് ഓഫ ഓഫ
സന്ദര്ശി്ോന് ഓഫ ഓഫ വരുബമ്പോള് ഓഫ ഓഫ ബേരുോം, ഓഫ
വിലോസവോം, ഓഫ ബ ോ ഓഫ ഓഫ ജമ്പറോം ഓഫ മറ്റുോം ഓഫ
എഴുതി ഓഫസൂക്ഷിബ്ട ഓഫരസിസ്റ്റര് ഓഫ. ഓഫ
14. സ്ഥോേജോം ഓഫ സന്ദര്ശിക്കുന്നവര് ഓഫ ഓഫ ഈ ഓഫ
രസിസ്റ്ററില്ട് ഓഫ ഓഫ ബേരുോം, ഓഫ വിലോസവോം, ഓഫ
ബ ോ ഓഫ ഓഫജമ്പറോം, ഓഫദഭിപ്രോയവോം ഓഫഎഴുതി ഓഫ
പ്പ് ഓഫബരകടപ്പടുത്തണോം.
15. സര്്ോര്തല ഓഫ
ഉബരയോഖസ്ഥര്, ഓഫ
ഒര് ബജസ് ഓഫ ഔബരോള് ഓഫ ഓഫ ബ ോര്ഡ് ഓഫ
ദോംഖളള്, ഓഫ സോമൂഹയജീതി ഓഫ വൄപ്പ് ഓഫ
ഉബരയോഖസ്ഥര് ഓഫ ഓഫ
തു ളിയവര് ഓഫ ഓഫ
സ്ഥോേജോം ഓഫ സന്ദര്ശിക്കുബമ്പോള് ഓഫ ഓഫ ദവര് ഓഫ ഓഫ
ബരകടപ്പടുബത്തട ഓഫരസിസ്റ്റര് ഓഫ. ഓഫ
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16. Complaint / Suggestions Register

17. Death Register

16. തോമസ്ോര്ബ്ോ,സന്ദര്ശഔര്ബ്ോ ഓഫ
ജിര്ബേശളബളോ ഓഫേരോതിഔബളോ ഓഫ
ഉടടങ്കില്ട് ഓഫ ഓഫബരകടപ്പടുബത്തട ഓഫബു്് ഓഫ
ജിര്ബേശോം / ഓഫേരോതിഔളിബേല്ട് ഓഫ ഓഫ
സഔടഔോട ഓഫജ േ ിഔളുോം ഓഫ
ബരകടപ്പടുത്തണോം. ഓഫ
17. തോമസ്ോരന് ഓഫ ഓഫ
മരണടപ്പടോല്ട് ഓഫ ഓഫ
ബ ോഡി ഓഫ ദ ്ോം ഓഫ ടചയ്ത ഓഫ വിവരോം, ഓഫ
മരണോം ഓഫ രസിസ്റ്റര് ഓഫ ഓഫ ടചയ്ത ഓഫ വിവരോം, ഓഫ ബേര്, ഓഫ
എവിട  ഓഫ ടവച്ചോണ് ഓഫ മരിച്ചത്, ഓഫ തീയതി, ഓഫ
മരണ ഓഫ ഔോരണോം ഓഫ തു ളിയ ഓഫ ഔോരയളള് ഓഫ ഓഫ
ബരകടപ്പടുത്തണോം. ഓഫ
മരണ ഓഫ
സര്ടി ി്റ്റ് ഓഫ
സൂക്ഷി്ണോം. ഓഫ
സ്ഥോേജത്തില്ട് ഓഫ ഓഫ ടവച്ച് ഓഫ മരണടപ്പടുന്ന ഓഫ
ആളിടന്റ ഓഫ മൃതബരഹോം ഓഫ ന്ധു്ള് ഓഫ ഓഫ ഏറ്റു
വോങ്ങുഔയോടണങ്കിലുോം ഓഫ
മരണോം ഓഫ
രസിസ്റ്റര് ഓഫ ഓഫ ടചബയ്യടത് ഓഫ സ്ഥോേജ ഓഫ
ദധിഔോരിഔള് ഓഫ ഓഫആയിരി്ണോം. ഓഫ

18. Valuable Register

18. തോമസ്ോരടന്റ ഓഫ
സഔവശകളളള ഓഫ
വിലേി ിെുളള ഓഫസോധജളളുട  ഓഫവിവരോം. ഓഫ

19. Contract File

19. കളതിര്ന്ന ഓഫ േൗരന്മോടര ഓഫസോംരക്ഷിക്കുന്ന ഓഫ
ബക്ഷമസ്ഥോേജളളില്ട് ഓഫ ഓഫ (ബേ ഓഫ ബഹോോം, ഓഫ
ബേ ഓഫ
ബഹോോം
ദല്ലോത്തത് ) ഓഫ
തോമസ്ോരുമോയി ഓഫ
എഴുതി ഓഫ
ഉടോബ്ട ഓഫ
ഔരോര് ഓഫ ഓഫ
- ഓഫ
സ.ഉ.(സോധോ)ജോം.198/2021/സോ.ജീ.വ. ഓഫ
തീയതി, ഓഫ25/02/2021 ഓഫ ഓഫഉത്തരവ് ഓഫപ്രഔോരോം ഓഫ
സര്്ോര് ഓഫ ഓഫ ദോംഖീഔരിച്ച ഓഫ മോതൃഔയില്ട് ഓഫ ഓഫ
എഴുതി ഓഫസൂക്ഷിബ്ടത്.

1 ഓഫ കളതല്ട് ഓഫ ഓഫ 24 ഓഫ വടരയുളള ഓഫ ബഔോളളളില്ട് ഓഫ ഓഫ േറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓഫ ഔോരയളള് ഓഫ ഓഫ വോയിച്ച് ഓഫ
മജസ്സിലോ്ി ഓഫ ദതില്ട് ഓഫ ഓഫ ബരകടപ്പടുബത്തട ഓഫ വിവരളള് ഓഫ ഓഫ ദബേക്ഷയില്ട് ഓഫ ഓഫ ബരകടപ്പടുത്തുഔയുോം, ഓഫ ഓഫ
ദനു ന്ധ ഓഫ ബരകഔള് ഓഫ ഓഫ  ഓഫ െതയമോയി ഓഫ ഉളള ്വോം ഓഫ ടചയ്തിട്ടുട്. ഓഫ  ഓഫ ഇതില്ട് ഓഫ ഓഫ ആവശയടപ്പടിരിക്കുന്ന ഓഫ
രസിസ്റ്ററഔള് ഓഫ ഓഫ തയ്യോറോ്ി ഓഫ ആ ീസില്ട് ഓഫ ഓഫ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുട്. ഓഫ ബമല്ട്പ്പറഞ്ഞ ഓഫ വിവരളള് ഓഫ ഓഫ
േരിബശോധജയില്ട് ഓഫ ഓഫ ടതറ്റോടണന്ന് ഓഫ ബ ോദ്ധയടപ്പടോല്ട് ഓഫ ഓഫ ആയത് ഓഫ പ്രഔോരോം ഓഫ സ്ഥോേജത്തിടന്റ ഓഫ
ദോംഖീഔോരോം ഓഫ പുതുക്കുന്നതുമോയി ഓഫ ന്ധടപ്പട് ഓഫ ഒര് ബജസ്  ഓഫ ഔബരോള് ഓഫ ഓഫ ബ ോര്ഡ്  ഓഫ എടുക്കുന്ന ഓഫ
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ഏത് ഓഫ തീരുമോജവോം ഓഫ സോംഗ ജയുട  ഓഫ ഉത്തരവോരിത്തടപ്പട ഓഫ ബമധോവി ഓഫ എന്ന ഓഫ ജിലയില്ട് ഓഫ ഓഫ ഞോന് ഓഫ ഓഫ
ദോംഖീഔരിക്കുന്നതോടണന്ന് ഓഫഇതിജോല്ട് ഓഫ ഓഫസോക്ഷയടപ്പടുത്തുന്നു. ഓഫ ഓഫ

പ്പ് :
ബേര്:

വഹിക്കുന്ന ഓഫഓബരയോഖിഔ ഓഫസ്ഥോജോം:

സോംഗ ജയുട  ഓഫ ഓഫവിലോസോം ഓഫ:
സ്ഥലോം :
 ഓഫ
തീയതി ഓഫ:

NB:

സ്ഥോേജ ഓഫസീല്ട് ഓഫ
1.

ഔി െുകളറിഔളുട  ഓഫ വിസ്തീര്ണോം ഓഫ രു ഓഫ തോമസ്ോരജ് ഓഫ 60 ഓഫ സ്ഔൃ. ീറ്റ് (വൃദ്ധസരജളള്്് ഓഫ 80 ഓഫ
സ്ഔൃ. ീറ്റ് ) ഓഫഎന്ന ഓഫബതോതിലോയിരി്ണോം ഓഫ
2. 7 ഓഫബേര്്് ഓഫരു ഓഫഔക്കൂസ്, ഓഫ8 ഓഫബേര്്് ഓഫരു ഓഫൄളികളറി ഓഫഎന്ന ഓഫബതോതില്ട് ഓഫ ഓഫഉടോയിരി്ണോം. ഓഫ
3. ശൗചോലയളള് ഓഫ ഓഫവബയോസജ ഓഫ/ ഓഫവിഔലോോംഖ ഓഫസൗഹൃരമോയിരി്ണോം. ഓഫ
4. സ്ത്രീഔടളയുോം, ഓഫ പുരുഷന്മോടരയുോം ഓഫ സോംരക്ഷിക്കുന്ന ഓഫ സ്ഥോേജമോടണങ്കില്ട് ഓഫ ഓഫ  ഓഫ സ്ത്രീഔള്ക്കുോം, ഓഫ
പുരുഷന്മോര്ക്കുോം ഓഫപ്രബതയഔോം ഓഫടഔടി ോം ഓഫഉടോയിരി്ണോം. ഓഫ
5. ഒര് ബജസ് ഓഫ ഔബരോള് ഓഫ ഓഫബ ോര്ഡ് ഓഫ േോര്പ്പി്ോന് ഓഫ ഓഫദനുമതി ഓഫജല്ട്ഔിയിട്ടുളള ഓഫവിഭോഖ്ോടര ഓഫമോത്രബമ ഓഫ
േോര്പ്പി്ോന് ഓഫ ഓഫേോടുളളൂ. ഓഫ
6. ഉളള ്ോം ഓഫ ടചയ്യുന്ന ഓഫ എല്ലോ ഓഫ ബരകഔളുോം ഓഫ ദബേക്ഷ ഓഫ ജല്ട്ൄന്ന ഓഫ സ്ഥോേജബമധോവി ഓഫ സൃയോം ഓഫ
സോക്ഷയടപ്പടുബത്തടതോണ്.
7. ദബേക്ഷയില്ട് ഓഫ ഓഫവിവരളള് ഓഫ ഓഫെതയമോയി ഓഫബരകടപ്പടുത്തി ഓഫ ദനു ന്ധ ഓഫബരകഔള് ഓഫ ഓഫ ക്രമത്തില്ട് ഓഫ ഓഫഉളള ്ോം ഓഫ
ടചയ്ത് ഓഫ സസ്പറല്ട് ഓഫ ഓഫ സ ന്റ് ഓഫ ടചയ്ത് ഓഫ ദബേക്ഷയുട  ഓഫ രട് ഓഫ ടസറ്റുഔള് ഓഫ ഓഫ തയ്യോറോ്ണോം. ഓഫ രു ഓഫ ടസറ്റ് ഓഫ
ഒര് ബജസ് ഓഫഔബരോള് ഓഫ ഓഫബ ോര്ഡില്ട് ഓഫ ഓഫസമര്പ്പി്ണോം ഓഫരു ഓഫടസറ്റ് ഓഫസ്ഥോേജത്തില്ട് ഓഫ ഓഫസൂക്ഷി്ണോം. ഓഫ
8. ദയബേട ഓഫവിലോസോം ഓഫ: ടമമ്പര് ഓഫ ഓഫടസക്രടറി, ഓഫഒര് ബജസ് ഓഫ ഔബരോള് ഓഫ ഓഫബ ോര്ഡ്, ഓഫവിഔോസ് ഓഫ ഭവന് ഓഫ ഓഫ3rd
Floor, വിഔോസ് ഓഫഭവന്, ഓഫതിരുവജെപുരോം ഓഫ– ഓഫ695033.
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Part - II (സ്ഥോേജ ഓഫേരിബശോധജ ഓഫബവളയില്ട് ഓഫ ഓഫഒര് ബജസ് ഓഫഔബരോള് ഓഫ ഓഫബ ോര്ഡ് ഓഫദോംഖോം ഓഫ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ബരകടപ്പടുബത്തടത്
സ്ഥോേജ ഓഫജ ത്തിെുമോയി ഓഫ ഓഫസോംഗ ജ ഓഫ
ഭോരവോഹിഔള്ക്കുളള ഓഫേരിചയവോം, ഓഫ
സമൂഹത്തിലുളള ഓഫസ്ഥോജവോം. ഓഫ
തോമസ്ോര്്് ഓഫരു്ിയിരിക്കുന്ന ഓഫദ ിസ്ഥോജ ഓഫ
സൗഔരയളടളക്കുറിച്ചുളള ഓഫദഭിപ്രോയോം. ഓഫ
ശുചീഔരണത്തിനുളള ഓഫസോംവിധോജോം ഓഫ
തൃപ്തിഔരമോബണോ ഓഫ? ഓഫ
സ്ഥോേജത്തിടന്റ ഓഫ
പ്രവര്ത്തജത്തില്ട് ഓഫ ഓഫ
തോമസ്ോരുട  ഓഫദഭിപ്രോയോം
സ്ഥോേജോം ഓഫഏത് ഓഫവിഭോഖത്തില്ട് ഓഫ ഓഫഉള്ടപ്പടുന്നു. ഓഫ
1. Admission Register
േരിബശോധിച്ച ഓഫരസിസ്റ്ററഔള് ഓഫ ഓഫ

2. Attendance Register
3. Cash Book
4. Minutes
Book
of
Managing
Committee.
5. Office Order Book
6. Staff Register
7. Honorarium
Payment
Register(Aquittance Register)
8. Stock Book
9. Stock Book of Ration
10. Stock Book of Assets, Furniture,
Electrical Goods. etc.
11. Medical Register / File
12. Movement Register
13. Visitors Register
14. Relative Visiting Register
15. Inspection Book
16. Complaint / Suggestions Register.
17. Death Register.
7.

8.

േരിബശോധജ ഓഫ
രിവസോം ഓഫ
സ്ഥോേജത്തില്ട് ഓഫ ഓഫ
ഹോസരുടോയിരുന്ന ഓഫ  ഓഫ ുകമതല്ോരടന്റ ഓഫ ബേരുോം, ഓഫ
വിവരവോം.
േരിബശോധജ ഓഫതീയതി
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ദഭിപ്രോയോം ഓഫ:þ
(1) Part- I – ല്ട് ഓഫ ഓഫസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുളള ഓഫവിവരളളുോം ഓഫഉളള ്ോം ഓഫടചയ്ത ഓഫബരകഔളുോം, ഓഫആ

ീസില്ട് ഓഫ ഓഫ ഓഫ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുളള ഓഫ
രസിസ്റ്ററഔളുോം ഓഫ
സ്ഥോേജോം ഓഫ
സന്ദര്ശിച്ച് ഓഫ
േരിബശോധിച്ച് ഓഫ
വിലയിരുത്തിയതിടന്റ ഓഫദ ിസ്ഥോജത്തിലുോം ഓഫസ്ഥോേജ ഓഫജ ത്തിെുഔോരുട  ഓഫപ്രോപ്തിയുോം, ഓഫ
ഔഴിവോം േരിഖണിച്ച് ……………………………………………………………………………………………………...........
എന്ന ഓഫ
സ്ഥോേജത്തിജ് ഓഫ
(ദോംഖീഔോര ഓഫ
ജമ്പര് ഓഫ) ഓഫ
........................... ഓഫ ഓഫ
...................................................................................... ഓഫ വിഭോഖത്തിലുളള ഓഫ ................................. ഓഫ ബേടര ഓഫ
(സ്ത്രീ ഓഫ ................ ഓഫ പുരുഷന് ഓഫ ഓഫ .................... ഓഫ രോന്സ്  ഓഫ ടസന്ഡര് ഓഫ ഓഫ ........................... ഓഫ ദമ്മയുോം ഓഫ
ൄഞ്ഞോം…………..) ഓഫ തോമസിപ്പിച്ച് ഓഫ സോംരക്ഷിക്കുന്നതിജോയി ഓഫ ജല്ട്ഔിയിട്ടുളള ഓഫ ദോംഖീഔോരോം ഓഫ
പുതു്ി ഓഫ ജല്ട്ഔന്നതിജോയി ഓഫ ഒര് ബജസ്  ഓഫ ഔബരോള് ഓഫ ഓഫ ബ ോര്ഡിബജോ ് ഓഫ ശുേോര്ശ ഓഫ
ടചയ്യുന്നു. ഓഫ

(2) ജിലവില്ട് ഓഫ ഓഫ േോര്പ്പി്ോന് ഓഫ ഓഫ ദനുമതിയുളള ഓഫ (സ്ത്രീ ഓഫ ................ ഓഫ പുരുഷന് ഓഫ ഓഫ .................... ഓഫ രോന്സ്

ടസന്ഡര് ഓഫ ഓഫ ........................... ഓഫ ദമ്മയുോം ഓഫ ൄഞ്ഞോം……………………) ഓഫ എണത്തില്ട് ഓഫ ഓഫ ......................... ഓഫ
ജിന്നുോം ഓഫ....................... ഓഫ(സ്ത്രീ ഓഫ................ ഓഫപുരുഷന് ഓഫ ഓഫ.................... ഓഫരോന്സ്  ഓഫടസന്ഡര് ഓഫ ഓഫ........................... ഓഫ
ദമ്മയുോം ഓഫൄഞ്ഞോം……………..) ഓഫഎണമോയി ഓഫവര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിജ് ഓഫശുേോര്ശ ഓഫടചയ്യുന്നു. ഓഫ
(3) ജിലവില്ട് ഓഫ ഓഫ േോര്പ്പി്ോന് ഓഫ ഓഫ ദനുമതിയുളള ഓഫ (സ്ത്രീ ഓഫ ................ ഓഫ പുരുഷന് ഓഫ ഓഫ .................... ഓഫ രോന്സ് ഓഫ

ടസന്ഡര് ഓഫ ഓഫ........................... ഓഫദമ്മയുോം ഓഫൄഞ്ഞോം………………) ഓഫഎണത്തില്ട് ഓഫ ഓഫജിന്നുോം ഓഫ....................... ഓഫ
(സ്ത്രീ ഓഫ ................ ഓഫ പുരുഷന് ഓഫ ഓഫ .................... ഓഫ രോന്സ്  ഓഫ ടസന്ഡര് ഓഫ ഓഫ ........................... ഓഫ ദമ്മയുോം ഓഫ
ൄഞ്ഞോം………………) ഓഫഎണമോയി ഓഫൄറവ് ഓഫടചയ്യുന്നതിജ് ഓഫശുേോര്ശ ഓഫടചയ്യുന്നു. ഓഫ
(4) മറ്റ് ഓഫഔോരയളള് ഓഫ

സ്ഥലോം :

ബ ോര്ഡ് ഓഫദോംഖത്തിടന്റ ഓഫപ്പ് ഓഫ:

തീയതി ഓഫ:

ബേര്:
ദോംഖീഔരിച്ചു. ഓഫ

ടചയര്മോന് ഓഫ ഓഫ
െുോം, ഓഫസീലുോം
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OR
തോടഴപ്പറയുന്ന ഓഫഔോരണളളോല്ട് ഓഫ ഓഫ............................................................................................................ ഓഫ
എന്ന ഓഫസ്ഥോേജത്തിജ് ഓഫജിലവിലുളള ഓഫദോംഖീഔോരോം ഓഫപുതു്ി ഓഫജല്ട്ബഔടതില്ല. ഓഫ

സ്ഥലോം :

ബ ോര്ഡ്  ഓഫദോംഖത്തിടന്റ ഓഫപ്പ് ഓഫ:

തീയതി ഓഫ:

ബേര്:

ദോംഖീഔരിച്ചു.

ടചയര്മോന് ഓഫ ഓഫ

െുോം, ഓഫസീലുോം

