MID DAY MEAL SCHEME – New Software
Guidelines prepared by Sudheer Kumar T K, Kokkallur

സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണപരിപാടിയുടട രരഖകൾ കൃത്യമായി ത്യ്യാറാക്കുക
എന്നത് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്ിരനക്കാൾ ശ്രമകരമാടണന്ന് നമുക്കറിയാം. ടപാത്ു
വിദ്യാഭയാസ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പുത്ിയ ഓൺലലൻ ആപ്ലിരക്കഷൻ
എല്ാം എളുപ്പമാക്കും എന്ന കാരയത്തിൽ സംരയമില്. വളടര ലളിത്മായ ഈ
രസാഫ്റ്്്
ടവയർ നമുടക്കാന്ന്്പരിരരാധിക്കാം.
Mozilla Firefox വഴി ലസ്ിൽ ശ്പരവരിക്കുന്നത്ാണ് നല്ത്. "app.keralamdms.com"
എന്ന അശ്രസ് നൽകി രലാഗിൻ ടെയ്യാനുള്ള രപജിൽ എത്താം. User ID ആയി
അഞ്ചക്ക സ്കൂൾ രകാഡ് രെർക്കണം. ആദ്യ ത്വണ 1 പാസ്്്
രവർഡ് ആയി
നൽകി Login ക്ലിക്ക് ടെയ്യാം. ആദ്യമായി രലാഗിൻ ടെയ്യുരപാൾ "Please turn off
pop up blocker" എന്ന ടമരസ്ജ് ര ാക്സസ് ത്ുറക്കും. Pop up blocker ഒഴിവാക്കാൻ
മുകൾ ഭാഗടത്ത മഞ്ഞ വരയുടട അവസാനം കാണുന്ന Options എന്ന
ട്ടൺ
ക്ലിക്ക് ടെയ്യുക. വരുന്ന drop down ലിസ്റ്റിടല "Allow pop ups for app.keralamdms.com"
എന്നത്ിൽ ക്ലിക്ക് ടെയ്യുക.
ഇരത്ാടട password മാ്ാനുള്ള രപജിടലത്തും. നിലവിലുള്ള password 1 ഉം
പുത്ിയ password രണ്ടു ത്വണയും നൽകി update ക്ലിക്ക് ടെയ്യുക. ഇരത്ാടട
അപ്ലിരക്കഷൻ ത്ുറന്നു കഴിയും. ഇത്ിൽ ഇടത്ു ഭാഗത്ത് 8 ടാ ുകൾ കാണാം.
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FILES
ഒന്നാമടത്ത ടാ

ായ ഫയലിൽ രണ്ടു രപജുകളാണ് ഉള്ളത്. ആദ്യടത്ത Dash

Board ൽ െില വിവരങ്ങളുടട രശ്കാരീകരിച്ച കണക്കാണുള്ളത്.
രമലധികാരികൾ അറിയിക്കുന്ന Flash News ഇത്ിൽ ശ്പത്യക്ഷടപ്പടും.
രണ്ടാമരത്തത് Change Password ആണ്. ആവരയമായ അവസരങ്ങളിൽ
പാസ്്്
രവർഡ് മാ്ാൻ ഈ രപജ് ഉപരയാഗിക്കാം.

SCHOOL DETAILS
സ്കൂളിടന സം ന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് 5 രപജുകളിലായി രെർരക്കണ്ടത്.
ഇത്ിൽ പല വിവരങ്ങളും പിന്നീട് മാ്ം ആവരയമില്ാത്തവയാണ്. ആദ്യ
രണ്ടു രപജുകളായ School Info, School Strength എന്നിവയിടല മുഴുവൻ
വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി രരഖടപ്പടുത്തി എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി മാശ്ത്ം Save
ടെയ്യുക. പിന്നീട് മാ്ം വരുത്താൻ AEO ടലവലിൽ unlock ടെയ്ത്ു കിട്ടണം.

1. School Information
സ്കൂളിടന കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ മിക്കവയും
ത്ന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ടത്ടരടഞ്ഞടുക്കുകയാണ് രവണ്ടത്. Bank IFSC
Code രെർത്ത് Get ക്ലിക്ക് ടെയ്ത്ാൽ

ാങ്കിന്ടറ രപര്, ശ്

ാഞ്ച് എന്നിവ

കിട്ടും. ഈ രപജിടല എല്ാ വിവരങ്ങളും mandatory ആണ്. എല്ാം
രരിയാക്കി മാശ്ത്ം Update ക്ലിക്ക് ടെയ്യുക.
2. School Strength
ഓരരാ ക്സളാസ്ിടലയും കുട്ടികളുടട Roll Strength, Feeding Strength
എന്നിവയാണ് ഇത്ിൽ രെർക്കാനുള്ളത്. SC, ST, OBC, General, Toral എന്ന
ശ്കമത്തിൽ ആൺകുട്ടികളുടടയും ടപൺകുട്ടികളുടടയും എണ്ണം
ശ്പരത്യകം രെർക്കണം. ഉച്ചഭക്ഷണ കമ്മി്ി അംഗീകരിച്ച എണ്ണമാണ്
Feeding Strength ആയി രെർരക്കണ്ടത്. കള്ളികൾ മാറാൻ ടാബ്

ട്ടൺ

ഉപരയാഗിക്കുന്നത്ാണ് നല്ത്. എല്ാ കളങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുക.
ഏടത്ങ്കിലും കളിയിടല entry മാ്ാൻ അത്ിൽ ക്ലിക്ക് ടെയ്ത്ു പുത്ിയ
സംഖയ രെർക്കുക. ഈ രപജിൽ നൽകിയ Strength ആണ് AEO
അംഗീകരിച്ചു നൽകുക. പിന്നീട് മാ്ം വരുത്താൻ AEO യ്ക്ക് അരപക്ഷ
നൽകുക.
3. MDMS Committee
ഉച്ചഭക്ഷണ കമ്മ്ിയിടല ശ്പധാനികളുടട രപരും രഫാൺ നപറുമാണ്
ഈ രപജിൽ രെർക്കുക. ഈ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് എരപ്പാൾ
രവണടമങ്കിലും മാ്ാവുന്നവയാണ്. Clear

ട്ടൺ അമർത്തി മുഴുവനും

ഒഴിവാക്കുകയും ആവാം.
4. Infrastructure
ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി

ന്ധടപ്പട്ട എല്ാ ഭൗത്ിക സൗകരയങ്ങടള

കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇത്ിൽ രെർരക്കണ്ടത്. ഒട്ടു മിക്കവയും
ടത്ടരടഞ്ഞടുക്കാവുന്ന ത്രത്തിൽ ആണ് ഉള്ളത്. ആദ്യ
പകുത്ിയിലുള്ളവ രെർത്ത് "ADD" ക്ലിക്ക് ടെയ്യുക. പിന്നീട് Utensils &
Devices നു കീടഴ Devise ടത്രടഞ്ഞടുക്കുക. അത്ിന്ടറ എണ്ണം, Sponsor,

സ്രപാൺസറുടട വിവരങ്ങൾ എന്നിവ രെർത്ത് ADD ടെയ്യുക. Device
ന്ടറ രപര് കൂട്ടത്തിൽ ഇടല്ങ്കിൽ Others ടസലക്സട് ടെയ്ത്ു രപര് ത്ാടഴ
വരുന്ന കള്ളിയിൽ അടിച്ചു ടകാടുക്കാം. വലത്ു ഭാഗടത്ത പട്ടികയിൽ
GAS കപനിയുടട രപര്, ഏജൻസിയുടട രപര്, രഫാൺ, Consumer number
എന്നിവയും രെർക്കുക.
5. Cook Details
പാെകക്കാടര കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഇത്ിൽ രെർക്കണം.
ഒന്നാമടത്ത പാെകക്കാരടന കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങടളല്ാം രെർത്ത് ADD
ടെയ്ത്ാൽ അയാൾ ത്ാടഴയുള്ള കളത്തിരലക്ക് മാറുന്നു.
രണ്ടാമടത്തയാടളയും ഇത് രപാടല രെർക്കാം.
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RICE DETAILS
ഇത്ിൽ അഞ്ചു രപജുകൾ ആണുള്ളത്.
1. Opening Stock of Rice
01.06.2018 ന് സ്കൂളിൽ രസ്റ്റാക്ക് ഉള്ള അരിയുടട അളവാണ് ഇത്ിൽ
രെർരക്കണ്ടത്. ടമയ് 31 ന് അരി ലഭിടച്ചങ്കിൽ അത്ുകൂടി കൂട്ടിയാണ്
ഒന്നാം ത്ിയ്യത്ി Opening Balance കാണിക്കുന്നത്. മൂന്നു decimals വടര
രെർക്കാം. ഇത്ും അപ്രര്് ടെയ്ത്ു കഴിഞ്ഞാൽ മാ്ാൻ AEO
അൺരലാക്ക് ടെയ്യണം.
2. Stock Entry
അരി ലഭിച്ച വിവരമാണ് ഇത്ിൽ ടകാടുക്കുന്നത്. ജൂൺ ഒന്നിന് രരഷം
ലഭിച്ചവയുടട വിവരങ്ങൾ- For the month & yea, Invoice No, Invoice date,
Received date, From where എന്നിവ രെർത്തിയ രരഷം ത്ാടഴയുള്ള Item
ടസലക്സട് ടെയ്യുക. Rice, Special Rice, Gunny bag, Plastic bag ഇവയിൽ
നിന്നും ടത്രടഞ്ഞടുത്ത് Quantity രെർക്കുക. അടുത്ത കള്ളിയിൽ KG
അടല്ങ്കിൽ Nos ടത്രടഞ്ഞടുക്കുക. ADD ടെയ്യുക.
3. Physical Stock
ഓരരാ മാസത്തിന്ടറയും അവസാനം സ്കൂളിൽ

ാക്കിയുള്ള

അരിയുടട അളവ് കണക്കാക്കി ഈ രപജിൽ രെർക്കണം. മാസം,
വർഷം എന്നിവ ടസലക്സട് ടെയ്ത്ു Physical balance രകാളത്തിൽ അളവ്
രെർക്കണം. Remarks രെർക്കാം. Save ടെയ്യാം. ഈ രസ്റ്റാക്ക് ആണ്
അടുത്ത മാസടത്ത Opening Balance ആയി വരുന്നത്. രെർത്ത ഓരരാ
മാസടത്തയും Physical balance ത്ാടഴയുള്ള പട്ടികയിൽ കാണാം. ഇത്ിൽ
മാ്ം വരുത്തുന്നത്ിന് AEO അൺരലാക്ക് ടെയ്ത്ു ത്രണം.

4. Special Rice Acquittance
സ്ടപഷൽ അരി വിത്രണം ടെയ്ത് കണക്കാണ് ഈ രപജിൽ രെർരക്കണ്ടത്.
സ്ടപഷൽ അരി അനുവദ്ിച്ചാൽ രപജിൽ കാണാം. അരി വിത്രണം ടെയ്ത്
കണക്ക് ക്ലാസ്് ത്ിരിച്ച് ഈ രപജിൽ നൽകി രസവ് ടെയ്യണം.
5. Rice Transfer
ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും മട്ാരു സ്കൂളിരലരക്കാ മ്ാവരയത്തിരനാ (ഉദ്ാദ്ുരിത്ാരവാസം) അരി നൽകിയാൽ ആ വിവരം രെർക്കുന്നത് ഈ
രപജിലാണ്. Transfer to എന്നിടത്ത് School അടല്ങ്കിൽ Other നൽകുക.
സ്കൂളിരലക്ക് എങ്കിൽ സ്കൂളിന്ടറ രപര് നൽകുക. Other എങ്കിൽ Remarks
ൽ ഉരേരയം രെർക്കുക. Quantity രെർത്ത് Transfer ക്ലിക്ക് ടെയ്യുക.
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ATTENDANCE
ഈ രപജിൽ രണ്ടു ടാ

ുകൾ ഉണ്ട്. ഇവ രണ്ടിലും ദ്ിവരസന

വിവരങ്ങൾ രെർരക്കണ്ടത്ാണ്. (അടല്ങ്കിൽ DPI നിർരദ്രിക്കുന്ന സമയ
പരിധിക്കുള്ളിൽ.)
1. Attendance
ഓരരാ ദ്ിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടട എണ്ണമാണ് ഇത്ിൽ
രെർക്കുക. Date ടസലക്സട് ടെയ്യുക. Meal Type രകാളത്തിൽ Meal Served, Milk
Served, Egg Served, Non availability of food, Absence of Cook, Holiday in School,
Others എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം. ഉച്ച ഭക്ഷണം നൽകിയ ദ്ിവസം Meal
Served ടസലക്സട് ടെയ്യുക. അരപ്പാൾ ഓരരാ ക്ലാസിടലയും Feeding Strength
കാണിക്കും. രവണ്ട മാ്ങ്ങൾ വരുത്തി Save ടെയ്യുക. മുട്ട, പാൽ എന്നിവ
ടകാടുത്ത ദ്ിവസം ആ ഓപ്ഷനുകൾ വീണ്ടും ടസലക്സട് ടെയ്ത് എണ്ണം
നൽകുക. ഭക്ഷണം ടകാടുക്കാത്ത ദ്ിവസം കാരണം കാണിക്കുന്ന
ഓപ്ഷനുകൾ ടസലക്സട് ടെയ്ത് Remarks രെർത്ത് Save ടെയ്യുക.
2. Cook Attendance
ഇത്ും ദ്ിവരസന നടരത്തണ്ട എൻശ്ടി ആണ്. ത്ിയ്യത്ി ടസലക്സട് ടെയ്ത് Cook
Name രകാളത്തിൽ രപര് ടസലക്സട് ടെയ്ത് Save ടെയ്യുക. രനരടത്ത Cook
Details രപജിൽ കുക്കിടന കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി എങ്കിൽ
മാശ്ത്രമ ഈ രപജിൽ Cook Name ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
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INSPECTION
ഈ ടാ ിൽ Inspection Reply എന്ന ഒ് രപജ് മാശ്ത്രമ ഉള്ളൂ. നടത്തിയ
Inspection സമയടത്ത ഈ രപജിൽ ത്ാടഴയുള്ള പട്ടികയിൽ കാണാം.

വിരദ്ീകരണം നൽരകണ്ടത്ുടണ്ടങ്കിൽ Date, Inspected by, Officer Name
എന്നിവ രെർത്ത് ടെഡ്മാസ്റ്ററുടട മറുപടി ത്ാഴടത്ത കള്ളിയിൽ
എഴുത്ുക. രസവ് ടെയ്യുക. ഇരത്ാടട മറുപടി ത്ാഴടത്ത പട്ടികയിരലക്ക്
വരുന്നത്ാണ്. വലത്ുവരടത്ത

ട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്ത് മറുപടി

സമർപ്പിക്കാം.
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REPORTS
Reports രപജ് ത്ുറന്നാൽ 16 റിരപ്പാർട്ടുകൾ കാണാം. School Details, Passed
Intend, Passed Contingency, Feeding Strength, Issue Details, K2 Register,
Purchase Register, Cook Details, Infrastructure Details, Balance Stock, NMP Form
1, Inspection Register, School Annual Data, Monthly Report, Ledger, Cash Book
എന്നിവയാണ് അവ. ഓരരാന്നിലും ക്ലിക്ക് ടെയ്ത് റിരപ്പാർട്ട്
ആവരയമായ കാലയളവ് നൽകിയാൽ അവ ലഭിക്കുന്നത്ാണ്. ഇത്
ശ്പിന്് ടെയ്യാനുള്ള

ട്ടണും അത്ാത് രപജിൽ കാണും. ത്ിരിച്ചു Reports

രപജിരലക്ക് രപാകാൻ BACK
7

ട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്യാം.

ACCOUNTS
സാപത്തിക കാരയങ്ങൾ രെർക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. ഇത്ിൽ രണ്ടു
രപജുകൾ ആണ് ഉള്ളത്.
1. Opening Balance
01-06-2018 ന് Bank, Cash എന്നിവയുടട Opening Balance ഇവിടട രെർത്ത്
അപ്രര്് ടെയ്യണം. Treasury Account ഉടണ്ടങ്കിൽ അത്ിന്ടറ
ാലൻസും രെർക്കാം.
2. Account Voucher
മൂന്നു ത്രം ഇടപാടുകൾ ഈ രപജിൽ രെർക്കാം. Bank Transaction,
Payment Vouchers, Receipts. ഓരരാന്നും എടെന്ന് രനാക്കാം.
a. Bank Transaction
ാങ്കിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുരപാഴും നാം
നിരക്ഷപിക്കുരപാഴുമാണ് ഈ രപജിൽ രെർരക്കണ്ടത്.
പണം പിൻവലിച്ചത് രെർക്കാൻ 'From' എന്നിടത്ത്

ാങ്കിൽ നിന്ന്

ാങ്കിന്ടറ രപര്

ടസലക്സട് ടെയ്യുക. 'To Item' എന്നിടത്ത് Cash ടസലക്സട് ടെയ്യുക. അത്ിനു
രനടര ത്ുക രെർക്കുക. ത്ാടഴ ടെറു വിവരണവും വൗച്ചർ നപറും
രെർത്ത് Save ക്ലിക്ക് ടെയ്യാം. ഇരത്ാടട ഇത് ത്ാടഴ പട്ടികയിൽ
രെർക്കടപ്പടുന്നു.

ാങ്കിൽ പണം അടയ്ക്കുരപാൾ From ആയി CASH

രെർക്കുക. To Item ആയി

ാങ്കിന്ടറ രപര് ടസലക്സട് ടെയ്ത് ത്ുക

രെർക്കാം. Narration, Voucher Number എന്നിവ രെർത്ത് രസവ് ടെയ്യാം.
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b. Payment Voucher
ടെലവഴിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഈ രപജിൽ രെർരക്കണ്ടത്.
ടെലവഴിച്ച ത്ിയ്യത്ി ടസലക്സട് ടെയ്യുക. Payment From എന്നിടത്ത് CASH
ടസലക്സട് ടെയ്യുക. 'Select Item' ആയി എെിനു രവണ്ടി ടെലവഴിച്ചു
എന്ന് ടസലക്സട് ടെയ്യുക. Purchase of Egg, Milk, Gas, Provisions, Vegetable,
Transportation എന്നിവരയാടടാപ്പം HM Advance Recoup എന്ന ഓപ്ഷനും
ഇത്ിൽ കാണാം. Amount രെർക്കുക. Narration, Voucher No എന്നിവ
എന്നിവ രെർത്ത് Save ടെയ്യുക.
c. Receipts
വരുമാനങ്ങൾ വരുരപാൾ രെർക്കുന്നത് ഈ രപജിലാണ്. ഉദ്ാെരണം
Gas Subsidy Received, HM Advance, Interest Received, Sale of empty bag, Other
income etc. ആദ്യം ത്ിയ്യത്ി ടസലക്സട് ടെയ്യുക. കാലിച്ചാക്ക് വി്ത്, HM
Advance എന്നിവ രപാടല പണമായി ലകപ്പ്ിയത്ിന് Received Head
രകാളത്തിൽ 'CASH' ടസലക്സട് ടെയ്യുക.
സബ്സിരി എന്നിവ രപാടല

ാങ്ക് പലിര, ഗയാസ്

ാങ്കിൽ വന്നത്ിനു

ാങ്കിന്ടറ രപര്

ടസലക്സട് ടെയ്യുക. Select Item രകാളത്തിൽ ഏത്ു വഴി ലഭിച്ചു എന്ന്
ടസലക്സട് ടെയ്യുക. Amount, Narration, Voucher No എന്നിവ രെർത്ത് Save
ടെയ്യുക.
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OTHERS
ഈ രപജിൽ ഏഴ് രപജുകളുണ്ട്.
1. Add Menu
ടമനു രെർക്കാനുള്ളത്ാണ് ഈ രപജ്. ത്ിയ്യത്ി ടസലക്സട് ടെയ്ത് വിഭവം
ടത്രടഞ്ഞടുക്കുക. ലിസ്റ്റിൽ രപരില്ാത്തവ രെർക്കാൻ Others
ടത്രടഞ്ഞടുക്കുരപാൾ അടിയിൽ വരുന്ന ടസല്ിൽ രപര് അടിച്ചു
രെർക്കുക. Save ടെയ്യുക. ഒരു വിഭവം രെർത്ത് രസവ് ടെയ്ത് രരഷം
അന്നടത്ത രണ്ടാമടത്ത വിഭവം രെർത്ത് രസവ് ടെയ്യാം. ആ ദ്ിവസടത്ത
എല്ാ വിഭവങ്ങളും രെർത്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ത്ിയ്യത്ി ടത്രടഞ്ഞടുക്കാം.
MDMS Meeting എന്ന രപജിലും മീ്ിങ് നടക്കുന്ന മാസടത്ത MENU രെർക്കാൻ
സൗകരയം ഉണ്ട്.

10 2. Aadhar Details
ആധാർ ഉള്ള കുട്ടികളുടട എണ്ണം രെർക്കാനുള്ളത്ാണ് ഈ രപജ്.

3. Sample Collection
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പരിരരാധിക്കാൻ െുമത്ലടപ്പട്ട ഏജൻസികൾ
ഭക്ഷണ സാപിളുകൾ എടുത്താൽ ആ വിവരം ഈ രപജിൽ രെർക്കണം.
Collection Date, കളക്സട് ടെയ്യുന്ന ഏജൻസി, കളക്സട് ടെയ്ത് വിഭവം

എന്നിവ ടസലക്സട് ടെയ്ത് SAVE ടെയ്യുക.
11 4. Noon Feeding Committee Meeting
12 ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധത്ിയുടട ടമനു ഉച്ചഭക്ഷണ കമ്മി്ി

ത്ീരുമാനിരക്കണ്ടത്ാകയാൽ അത് ഈ രപജിൽ രെർക്കാൻ
സൗകരയമുണ്ട്. Meeting Day, For the month of എന്നിവ ടസലക്സട് ടെയ്യുക.
പടങ്കടുത്ത കമ്മി്ി അംഗങ്ങളുടട രപരിനു രനടര ര

ാക്സസിൽ ടിക്ക്

ടെയ്യുക. Save ടെയ്യുക. കമ്മി്ി ടകാടുക്കാൻ ത്ീരുമാനിച്ച
വിഭവങ്ങളുടട ടമനു രെർക്കാം. അത്ിനായി ത്ിയ്യത്ി ടസലക്സട്
ടെയ്യുക. വിഭവം ടത്രടഞ്ഞടുക്കുക. രസവ് ടെയ്യുക. വീണ്ടും
രണ്ടാമടത്ത വിഭവം ടസലക്സട് ടെയ്ത്ു രസവ് ടെയ്യുക. ഈ രീത്ിയിൽ
ത്ീരുമാനിച്ച ശ്പകാരം അടുത്ത ത്ിയ്യത്ികളിടല ടമനുവും രെർക്കുക.
5. Other Item Stock
Iron Folic ഗുളികകൾ ലഭിച്ച വിവരം രെർക്കുന്നത്ിനാണ് ഈ രപജ്.
ലഭിച്ച ത്ിയ്യത്ി, ആരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു, ലഭിച്ച ഇനം, എണ്ണം എന്നിവ
രെർത്ത് ADD ക്ലിക്ക് ടെയ്യുക.
6. Other Item Issue
ഗുളിക വിത്രണത്തിന്ടറ വിവരങ്ങളാണ് ഇത്ിൽ രെർരക്കണ്ടത്.
ത്ിയ്യത്ി, ക്ലാസ്, ഗുളികയുടട ഇനം, എണ്ണം എന്നിവ രെർത്ത് ADD
ടെയ്യുക. ഓരരാ ക്ലാസ്ിരലത്ും ഈ വിധം രെർക്കുക.
7.Audit
13 അവസാനമായി ഓരി്് നടന്ന വർഷവും ത്ിയ്യത്ിയുമാണ് ഇത്ിൽ
രെർക്കാനുള്ളത്.

