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റക്ഷ്യം – 1

‘എല്ലാ ഗ്രാഭീണ  അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുടേയം അംഗങ്ങളുടേയം 
ഷാമ്പത്തിക ക്രമഴിക്രമ ഴിഴയങ്ങൾ ഡിജിറൃലറഷ് 
ചെയ്ത് ടദവീമ ടഩാർട്ടറിൽ റബയഭാക്കുക. ഇതുഴളി 
അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേ കണചെഴുത്ത്, പ്രഴർത്തന ഭികഴ് 
എന്നിഴ ചഭച്ചചെടുത്തുകയം ചെയ്യുകഎന്നതാണ് ഈ 
ഩദ്ധതിമിലൂചേ റക്ഷ്യം ഴയ്ക്കുന്നത്.’

ഩദ്ധതിയചേ ടഩയ്
Transaction based MIS in rural NHGs



റക്ഷ്യം – 1
കവാർട്ടർ 1 
2019 ഏപ്രിൽ - ജൂൺ
 ഩദ്ധതിയചേ നിറഴിലുള്ള ടഩായായ്മകൾ ഩയിസയിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാർഗ്ഗങ്ങൾ 

ഉൾചെടുത്തി എഷ്..ഩി (സ്റ്റാൻടഡർഡ് ഒെടരറൃിംഗ് ഷിസ്റ്റം) ഭാർഗ്ഗടയഖ 
ഩയിഷ്കയിക്കുക (State Mission)

 എല്ലാ ഭാഷത്തിചറയം തുേർച്ചമാമ ഡാറൃ എൻട്രി പ്രഴർത്തന 
ഴിറമിരുത്തുന്നതിന് ഷിഡിഎഷ്, ടലാെ്, ജില്ലാ ഭിശൻ തറങ്ങലിൽ ഭാർഗ്ഗടയഖ 
തയ്യാരാക്കുക(State Mission)

 എല്ലാ ഗ്രാഭീണ ഷിഡിഎസുകലിചറയം ചഩൻഡിങ് ഡാറൃ എൻട്രിയചേയം, അഩ്-
ടു-ടഡറൃ് ആമി ഡാറൃ എൻട്രി നേത്തിമിട്ടുള്ള അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേയം കണചെടുെ് 
നേത്തുക (District Mission- BCs)
[ചഩൻഡിങ് ഡാറൃയചേ കണചെടുെ് നേത്തുടമ്പാൾ താചള ഩരയന്ന യീതിമിൽ 
ടഴണം ഡാറൃ ടവഖയിടെണ്ടത് 
എ)1 മുതൽ 3 ഭാഷം ഴചയ ചഩൻഡിങ് ഡാറൃയള്ള അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേ എണ്ണം 
ഫി) 4  മുതൽ 6  ഭാഷം ഴചയ ചഩൻഡിങ് ഡാറൃയള്ള അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേ എണ്ണം 
ഷി) 7  മുതൽ 9  ഭാഷം ഴചയ ചഩൻഡിങ് ഡാറൃയള്ള അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേ എണ്ണം 
ഡി) 10   മുതൽ 12   ഭാഷം ഴചയ ചഩൻഡിങ് ഡാറൃയള്ള അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേ എണ്ണം 
ഇ) 12 ഭാഷത്തിന് മുകലിൽ ചഩൻഡിങ് ഡാറൃയള്ള അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേ എണ്ണം ]



റക്ഷ്യം – 1
കവാർട്ടർ 1 
2019 ഏപ്രിൽ - ജൂൺ
 ഫിഷി ഭാരുചേ ഒടയാ ആഴ്ചമിടറയം പ്രഴർത്തന പുടയാഗതി 

ഴിറമിരുത്തുന്നതിന് േീം ഭീറൃിംഗ് നേത്തി ഷംസ്ഥാന ഭിശന്  
രിടൊർട്ട് നൽടകണ്ടതാണ് (District Mission – DPMs)

 എല്ലാ ഗ്രാഭീണ ഷിഡിഎസുകലിലും രു ആർ.ഩിചമ നിർഫന്ധഭാമി 
എടുത്തിയിടെണ്ടതാണ് .(District Mission – BCs)

 ഷിഡിഎഷ് അൌണ്ടന്റ്,  നിറഴിചറ ആർഩി എന്നിഴർ ടെർന്ന്   
എല്ലാ ചഩൻഡിങ് ഡാറൃ എൻട്രിയം 2019  ജൂൺ 30 നു മുൻഩാമി 
പൂർത്തിമാടെണ്ടതാണ്. ഇതിനാമി രു റാടടാെ് 
ആഴവയകതമനുഷയിച്ചു  യണ്ട് അചല്ലങ്കിൽ മൂന്നു ഭാഷടത്തെ് 
ഴാേകെ് എടുൊവുന്നതാണ്. ഇതിനാമി പുതിമ ആർഩി ചമ കൂേി 
കചണ്ടത്തി ചുഭതറചെടുത്താവുന്നതാണ് (District Mission – BCs)





റക്ഷ്യം – 1
കവാർട്ടർ 1 
2019 ഏപ്രിൽ - ജൂൺ
 ജില്ലാ ഭിശൻ ലപനലറഷ് ചെയ്ത ഡാറൃ കലക്ഷ്ൻ ടപാർഭാറൃ്, ബുെ് 

ഭാതൃകമിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തു എല്ലാ അമൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കും 
നൽടകണ്ടതാണ്. (District Mission – DPMs)

 എല്ലാ ഷിഡിഎഷിചറയം അഩ്-ടു-ടഡറൃ് ഡാറൃ എൻട്രി നേത്തിമിട്ടുള്ള 
എല്ലാ അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേയം ചഷക്രട്ടരിഭാചയ, ടപാർഭാറൃിൽ ഡാറൃ 
പൂയിെിക്കുന്നതിചനകുരിച്ച് ഩഠിെിക്കുക. 
2019 ജൂൺ 30 നു മുൻഩാമി എല്ലാ അമൽക്കൂട്ട ചഷക്രട്ടരിഭാചയയം 
ഇത് ഩഠിെിടെണ്ടതാണ്. 2019 ജൂലറ മിചറ ആദയ ആഴ്ചമിചറ 
ഷിഡിഎഷ് ഭീറൃിംഗിൽ, എല്ലാ അമൽക്കൂട്ട ചഷക്രട്ടരിഭാരും ഷവമം 
എഴുതിമ ട്രാൻഷാക്ഷ്ൻ ഡാറൃ ശീറൃ്  ഷിഡിഎഷ് അൌണ്ടന്റിചന 
ഏല്പിടെണ്ടതാണ് .2019 ജൂലറ 10 നു മുൻഩാമി ഇതിചന്റ 
ഷാക്ഷ്യഩത്രം ഷംസ്ഥാന ഭിശന് നൽടകണ്ടതാണ് (District 

Mission – BCs)




റക്ഷ്യം – 1
കവാർട്ടർ 2 – 4

 എല്ലാ അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേയം ട്രാൻഷാക്ഷ്ൻ ഡാറൃ ശീറൃ്  ചഷക്രട്ടരി 
പൂയിെിച്ചടവശം, എല്ലാ ഭാഷങ്ങലിചറയം ആദയ ഷിഡിഎഷ് 
ഭീറൃിംഗിൽ റബയഭാകുന്നുചണ്ടന്നു ഫിഷി ഉരപ്പു ഴരുത്തുക. ടവഖയിക്കുന്ന 
ഡാറൃ അതാതു ഭാഷം 30 നു മുൻഩാമി ഷിഡിഎഷ് അൌണ്ടന്റ്, 
ആർഩി എന്നിഴരുചേ ചുഭതറമിൽ ടഩാർട്ടറിൽ അഩ് ടറാഡ് 
ചെയ്യുന്നുചണ്ടന്നും ഉരപ്പു ഴരുടത്തണ്ടതാണ്  (District Mission –
BCs)

 ടഩാർട്ടറിൽ റബയഭാകുന്ന രിടൊർട്ടുകൾ, അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേ 
യജിസ്റ്ററുകലിചറ ഡാറൃയഭാമി തായതഭയ ഩയിടവാധന നേത്തുക. ഇത് 
ഷിഡിഎഷ്, എഡിഎഷ് എന്നിഴ മുടഖന നേത്താവുന്നതാണ് 

 ഫിഷി ഭാരുചേ ഒടയാ ആഴ്ചമിടറയം പ്രഴർത്തന പുടയാഗതി 
ഴിറമിരുത്തുന്നതിന് േീം ഭീറൃിംഗ് നേത്തി ഷംസ്ഥാന ഭിശന്  
രിടൊർട്ട് നൽടകണ്ടതാണ് (District Mission – DPMs)



റക്ഷ്യം – 1

കവാർട്ടർ 3 – 4

 എല്ലാ അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേയം ഡാറൃ അഩ് - ടു -ടഡറൃ്  ആമി 
ടഩാർട്ടറിൽ ഡാറൃ എൻട്രി നേത്തിമ ടവശം ടഩാർട്ടറിൽ നിന്നും 
റബയഭാകുന്ന രിടൊർട്ടുകൾ, ഷിഡിഎഷ്&ജില്ലാ ഭിശൻ തറത്തിൽ 
ഉഩടമാഗിച്ച് ഡാറൃ വയിമാചണന്നു ഉരപ്പു ഴരുത്തിമ ടവശം എല്ലാ 
ഭാഷവും 30 നു മുൻഩാമി  ഷംസ്ഥാന ഭിശന് രിടൊർട്ട് 
നൽടകണ്ടതാണ് . (District Mission – DPMs, BCs)

 ഫിഷി ഭാരുചേ ഒടയാ ആഴ്ചമിടറയം പ്രഴർത്തന പുടയാഗതി 
ഴിറമിരുത്തുന്നതിന് േീം ഭീറൃിംഗ് നേത്തി ഷംസ്ഥാന ഭിശന്  
രിടൊർട്ട് നൽടകണ്ടതാണ് (District Mission – DPMs)
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പ്രതീക്ഷ്ിത ടനട്ടം 

ടലാെിന് കീളിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രാഭീണ 
ഷിഡിഎസുകലിടറയം അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേ ട്രാൻഷാക്ഷ്ൻ 
ഡാറൃ, ചഩൻഡിങ് ഇല്ലാചത അഩ്-ടു-ടഡറൃ് ആമി ഡാറൃ 
എൻട്രി നേത്തുകയം , ടഩാർട്ടറിൽനിന്നും റബയഭാകുന്ന 
രിടൊർട്ടുകൾ ഷിഡിഎസുകലിചറയം 
ജില്ലാഭിശനുകലിചറയം പ്രഴർത്തനത്തിൽ 
ഉഩടമാഗിക്കുകയം ചെയ്യുക
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‘എല്ലാ ഗ്രാഭീണ എഡിഎസുകലിചറയം ഷാമ്പത്തിക 
ക്രമഴിക്രമ ഴിഴയങ്ങൾ ഡിജിറൃലറഷ് ചെയ്ത് ടദവീമ 
ടഩാർട്ടറിൽ റബയഭാക്കുക. ഇതുഴളി എഡിഎസുകചല 
വാക്തീകയിക്കുകയം അഴയചേ പ്രഴർത്തനം 
ചഭച്ചചെടുത്തുന്നതിനും ഷസാമിക്കുക’

ഩദ്ധതിയചേ ടഩയ്
Transaction based MIS in rural ADSs



റക്ഷ്യം – 2
കവാർട്ടർ 1 
2019 ഏപ്രിൽ - ജൂൺ

 എഡിഎസുകളുചേ ട്രാൻഷാക്ഷ്ൻ ഡാറൃ എൻട്രി 
പ്രഴർത്തനത്തിനുള്ള പ്ലാൻ തയ്യാരാക്കുക (State Mission)

 എഡിഎസുകളുചേ ട്രാൻഷാക്ഷ്ൻ ഡാറൃ എൻട്രി 
പ്രഴർത്തനത്തിനുള്ള ഩയിവീറനം ജില്ലാ ഭിശനുകൾക്കും 
നൽകുക (State Mission)

 ഷിഡിഎസുകളുചേയം എഡിഎസുകളുചേയം ചപ്രാലപൽ 
സ്റ്റാറൃഷ് 'കംപ്ലീറൃ് ' ആചണന്ന് ഉരപ്പു ഴരുത്തുക .അചല്ലങ്കിൽ 
ചപ്രാലപൽ സ്റ്റാറൃഷ് 'കംപ്ലീറൃ്' ആടെണ്ടതാണ് .(District 
Mission – BCs)



റക്ഷ്യം – 2
കവാർട്ടർ 1 
2019 ഏപ്രിൽ - ജൂൺ
 എഡിഎഷ്, ഷിഡിഎഷ് എന്നിഴയചേ ചപ്രാലപറിടറക്കു ഭാഩ് 

ചെയ്യചെടുന്ന അമൽക്കൂട്ട ചപ്രാലപലുകളുചേ എണ്ണം, മഥാർത്ഥ 
പീൽഡ് ടപ്രാഗ്രസ്സ് അനുഷയിച്ചുള്ള അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേ എണ്ണത്തിന് 
തുറയഭാചണന്ന് ഉരെ് ഴരുത്തുക (District Mission – BCs)

 ഷംസ്ഥാന ഭിശനിൽ നിന്നും നൽകുന്ന ഩയിവീറത്തിനു ടവശം, എല്ലാ 
ഷിഡിഎഷ് അൌണ്ടന്റുഭാർക്കും ആർഩി ഭാർക്കും 'എഡിഎഷ്- 
ട്രാൻഷാക്ഷ്ൻ ഡാറൃ എൻട്രി ' യചേ ഩയിവീറനം നൽടകണ്ടതാണ് . 
(District Mission – DPMs, BCs)

 ഫിഷി ഭാരുചേ ഒടയാ ആഴ്ചമിടറയം പ്രഴർത്തന പുടയാഗതി 
ഴിറമിരുത്തുന്നതിന് േീം ഭീറൃിംഗ് നേത്തി ഷംസ്ഥാന ഭിശന്  
രിടൊർട്ട് നൽടകണ്ടതാണ് (District Mission – DPMs)



റക്ഷ്യം – 2
കവാർട്ടർ 2
ജൂലറ - ചഷപ്റ്റൃംഫർ

 2019 ജൂലറ മുതൽ , എല്ലാ എഡിഎസുകളുചേയം ട്രാൻഷാക്ഷ്ൻ 
ഡാറൃ എൻട്രി ടഩാർട്ടറിൽ അഩ് ടറാഡ് ചെടയ്യണ്ടതാണ് (District 
Mission – DPMs)

 എഡിഎഷ് ട്രാൻഷാക്ഷ്ൻ ഡാറൃ ടപാർഭാറൃ് രൂഩീകയിക്കുന്നതിനുള്ള  
ഭാതൃകകൾ ഷിഡിഎഷ് അൌണ്ടന്റ് ഭായിൽനിന്നു 
ടവഖയിടെണ്ടതാണ്. ഇത് ഡിഩിഎം ഭാർ മുടഖന ഷംസ്ഥാന ഭിശന് 
നൽടകണ്ടതാണ് (District Mission – BCs)



റക്ഷ്യം – 2
കവാർട്ടർ 2
ജൂലറ - ചഷപ്റ്റൃംഫർ

 ഷംസ്ഥാന ഭിശനിൽ നിന്നും ഡാറൃ കലക്ഷ്ൻ ടപാർഭാറൃ് റബിച്ച 
ടവശം, ജില്ലാഭിശൻ ലപനലറഷ് ചെയ്യുന്ന ടപാർഭാറൃ് 
ഉഩടമാഗിച്ച് ബുെ് ഭാതൃകമിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തു എല്ലാ 
എഡിഎസുകൾക്കും നൽടകണ്ടതാണ്(District Mission – DPMs)

 ട്രാൻഷാക്ഷ്ൻ ഡാറൃ ശീറൃ് പൂയിെിക്കുന്നതിചന കുരിച്ച്  എഡിഎഷ് 
ചെമർടഩഴ്സൺ/ ലഴഷ്   ചെമർടഩഴ്സണിചന  ഩഠിെിടെണ്ടതാണ് 
(District Mission – BCs)



റക്ഷ്യം – 2
കവാർട്ടർ 2
ജൂലറ - ചഷപ്റ്റൃംഫർ

 എല്ലാ ഗ്രാഭീണ  എഡിഎസുകളുചേയം   ട്രാൻഷാക്ഷ്ൻ ഡാറൃ ശീറൃ്  
എഡിഎഷ് ബായഴാസികൾ   പൂയിെിച്ചടവശം, എല്ലാ 
ഭാഷങ്ങലിചറയം ആദയ ഷിഡിഎഷ് ഭീറൃിംഗിൽ റബയഭാകുന്നുചണ്ടന്നു 
ഫിഷി ഉരപ്പു ഴരുത്തുക. ടവഖയിക്കുന്ന ഡാറൃ അതാതു ഭാഷം 30 നു 
മുൻഩാമി ഷിഡിഎഷ് അൌണ്ടന്റ്, ആർഩി എന്നിഴരുചേ 
ചുഭതറമിൽ ടഩാർട്ടറിൽ അഩ് ടറാഡ് ചെയ്യുന്നുചണ്ടന്നും ഉരപ്പു 
ഴരുടത്തണ്ടതാണ് (District Mission – BCs)

 ഫിഷി ഭാരുചേ ഒടയാ ആഴ്ചമിടറയം പ്രഴർത്തന പുടയാഗതി 
ഴിറമിരുത്തുന്നതിന് േീം ഭീറൃിംഗ് നേത്തി ഷംസ്ഥാന ഭിശന്  
രിടൊർട്ട് നൽടകണ്ടതാണ് (District Mission – DPMs)



റക്ഷ്യം – 2
കവാർട്ടർ 4
 ടഩാർട്ടറിൽ റബയഭാകുന്ന രിടൊർട്ടുകൾ, എഡിഎസുകളുചേ 

യജിസ്റ്ററുകലിചറ ഡാറൃയഭാമി തായതഭയ ഩയിടവാധന നേത്തുക .ഇത് 
ഷിഡിഎഷ്, എഡിഎഷ് എന്നിഴ മുടഖന നേത്താവുന്നതാണ് 
(District Mission – BCs)

 എല്ലാ ഗ്രാഭീണ എഡിഎസുകളുചേയം ട്രാൻഷാക്ഷ്ൻ ഡാറൃ അഩ് - ടു -
ടഡറൃ്  ആമി ടഩാർട്ടറിൽ ഡാറൃ എൻട്രി നേത്തിമ ടവശം 
ടഩാർട്ടറിൽ നിന്നും റബയഭാകുന്ന രിടൊർട്ടുകൾ, ഷിഡിഎഷ്&ജില്ലാ 
ഭിശൻ തറത്തിൽ ഉഩടമാഗിച്ച് ഡാറൃ വയിമാചണന്നു ഉരപ്പു 
ഴരുത്തിമ ടവശം എല്ലാ ഭാഷവും 30 നു മുൻഩാമി ഷംസ്ഥാന ഭിശന് 
രിടൊർട്ട് നൽടകണ്ടതാണ് (District Mission – DPMs, BCs)

 ഫിഷി ഭാരുചേ ഒടയാ ആഴ്ചമിടറയം പ്രഴർത്തന പുടയാഗതി 
ഴിറമിരുത്തുന്നതിന് േീം ഭീറൃിംഗ് നേത്തി ഷംസ്ഥാന ഭിശന്  
രിടൊർട്ട് നൽടകണ്ടതാണ് (District Mission – DPMs)



റക്ഷ്യം – 2
പ്രതീക്ഷ്ിത ടനട്ടം 

 ടലാെിന് കീളിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രാഭീണ ഷിഡിഎസുകലിടറയം 
എഡിഎസുകളുചേ   ട്രാൻഷാക്ഷ്ൻ ഡാറൃ, ചഩൻഡിങ് ഇല്ലാചത അഩ്-
ടു-ടഡറൃ് ആമി ഡാറൃ എൻട്രി നേത്തുകയം , ടഩാർട്ടറിൽനിന്നും 
റബയഭാകുന്ന രിടൊർട്ടുകൾ ഷിഡിഎസുകലിലും 
ജില്ലാഭിശനുകലിചറയം പ്രഴർത്തനത്തിൽ ഉഩടമാഗിക്കുകയം 
ചെയ്യുക



റക്ഷ്യം – 3

‘എല്ലാ ഷിഡിഎസുകളുചേയം ചഴഫ് ടഩജ് , കുടുംഫശ്രീ ചഴഫ് 
ലഷറൃിൽ രൂഩീകയിക്കുകയം അതിചന്റ നിയന്തയഭാമ അഩ് ടഡശൻ 
നേത്തുകയം ചെയ്യുക. ഇത് ഴളി, ഷിഡിഎസുകലിൽ നേക്കുന്ന 
പ്രഴർത്തനങ്ങൾക്കു ഭികച്ച പ്രൊയണം റബിക്കുന്നതാണ് ’

ഩദ്ധതിയചേ ടഩയ്

Creation and updation of CDS web pages at Kudumbashree
website



റക്ഷ്യം – 3
കവാർട്ടർ 1 
2019 ഏപ്രിൽ - ജൂൺ
 എല്ലാ ഷിഡിഎസുകൾക്കും ടറാഗിൻ ഐഡി, ഩാസ്സ് ടഴർഡ്, ചഴഫ് 

ടഩജ് രൂഩീകയിക്കുന്നതിനുള്ള യൂഷർ ലഗഡ് എന്നിഴ നൽകുക(State 
Mission)

 റൂരൽ, അർഫൻ ഉൾചെചേയള്ള എല്ലാ ഷിഡിഎഷ് 
അൌണ്ടന്റുഭാരും ഷിഡിഎഷ് ചഴഫ് ടഩജ് , കുടുംഫശ്രീ 
ചഴഫ് ലഷറൃിൽ രൂഩീകയിക്കുക (District Mission – BCs)

 ഭികച്ച ഷിഡിഎഷ് ടഩജുകളുചേ ചഴഫ് അഡ്രഷ് ഴാട്ഷാെ് 
ഷടേവങ്ങലാമി ഭറൄ ഷിഡിഎസുകൾക്കു നൽകുക (District Mission 
– BCs)

 എല്ലാ ഷിഡിഎസുകളും അതാത് ചഴഫ് ടഩജുകൾ അപ്റ്ടഡറൃഡ് 
ആമി നിറനിർത്തുന്നുചണ്ടന്നു ഉരപ്പു ഴരുത്തുക(District Mission –
DPM webupdation in charge, BCs)



റക്ഷ്യം – 3
കവാർട്ടർ 2 - 4 

 ഭികച്ച ഷിഡിഎഷ് ടഩജുകളുചേ ചഴഫ് അഡ്രഷ് ഴാട്ഷാെ് 
ഷടേവങ്ങലാമി ഭറൄ ഷിഡിഎസുകൾക്കു നൽകുക (District Mission 
– DPM webupdation in charge, BCs)

 എല്ലാ ഷിഡിഎസുകളും അതാത് ചഴഫ് ടഩജുകൾ അപ്റ്ടഡറൃഡ് 
ആമി നിറനിർത്തുന്നുചണ്ടന്നു ഉരപ്പു ഴരുത്തുക(District Mission –
DPM webupdation in charge, BCs)



റക്ഷ്യം – 3
പ്രതീക്ഷ്ിത ടനട്ടം

ഒടയാ ഷിഡിഎഷിചറയം ഷഭഗ്ര ഴിഴയങ്ങൾ , ഷിഡിഎഷ് തചന്ന 
അഩ്-ടു-ടഡറൃ് ആെി നിറനിർത്തുന്ന ഷംഴിധാനം ചകാണ്ടുഴയിക



MIS  REGULAR  ACTIVITIES



NRLM-എംഩിആർ(Monthly Progress Report ) ഡാറൃ എൻട്രി 

 Outcome: ഗ്രാഭീണ ഷിഡിഎസുകളുചേ ഒടയാ ഭാഷടത്തയം 
പ്രഴർത്തന പുടയാഗതി  NRLM ടഩാർട്ടറിൽ അഩ് ടറാഡ് ചെയ്യുക

 
 Q1-Q4: ഷംസ്ഥാന ഭിശനിൽ നിന്നും നൽകുന്ന എംഩിആർ  

ടപാർഭാറൃ് ഉഩടമാഗിച്ച് ഷിഡിഎസുകലിൽ നിന്നും ഡാറൃ ടവഖയിച്ചു 
ടലാെ് തറത്തിൽ അഩ് ടറാഡ് ചെയ്യുക. ഇത് എല്ലാ ഭാഷവും 7th
തീമതിെ്  മുൻഩാമി ചെടയ്യണ്ടതാണ് . ഇഴിചേ അഩ് ടറാഡ് 
ചെയ്യുന്ന പ്രഴർത്തന പുടയാഗതി മഥാർത്ഥ പുടയാഗതിക്കു 
തുറയഭാചണന്ന് ഉരപ്പു ഴരുടത്തണ്ടതാണ് 

(District mission – DPMs, BCs)



ടസ്റ്ററൃ് എംഐഎഷ് - ത്രിഫ്ട് , റിടങ്കജ് ടറാൺ  ഡാറൃ എൻട്രി 

 Outcome: എല്ലാ റൂരൽ& അർഫൻ അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേയം ത്രിഫ്ട്, 
റിടങ്കജ് ടറാൺ എന്നിഴ അഩ് -ടു-ടഡറൃ് ആമി ഡാറൃ എൻട്രി  
ചെയ്യുക 

Q1: ടസ്റ്ററൃ് ഭിശനിൽ നിന്നും നൽകുന്ന രിടൊർട്ട് ഩയിടവാധിച്ച ടവശം, 
എല്ലാ റൂരൽ &അർഫൻ അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേയം ഡാറൃ അഩ് - ടു -ടഡറൃ് 
ആചണന്ന് ഉരപ്പു ഴരുടത്തണ്ടതാണ് . (District mission – DPMs, 
BCs)

Q2-Q4: എല്ലാ ഗ്രാഭീണ ഷിഡിഎസുകളുചേയം  റൂരൽ &അർഫൻ 
അമൽക്കൂട്ടങ്ങളുചേ ഡാറൃ, ചഩൻഡിങ് ഇല്ലാചത അഩ്-ടു-ടഡറൃ് ആമി 
ഡാറൃ എൻട്രി നേത്തുക (District mission – DPMs, BCs)



THANK YOU


