
നന.                                                                                  തതയതത:

സർക്കുലർ

          വിഷയം: മഹാത്മാഗാന്ധി ദദേശീയ ഗാമീണ മ തതാഴിലുറപ്പ പദതി–കരാർ
                      ജീവനക്കാതര തപർദഫാർമൻസപ അപപസസ നടതി കരാർ 
പതക്കു്കുനതിനുളുള                         മാനദേണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിചപ നസക്കുനതപ – 

സംബന്ധിചപ.

          സൂചന: 30.06.2022 തല സ.ഉ.(സാധാ) നം.1559/2022/ത.സ്.ഭ.വ. നമർ 
                     ഉതരവപ.

          മഹാത്മാഗാന്ധി  ദദേശീയ  ഗാമീണ മ  തതാഴിലുറപ്പ  പദതിയിസ  കരാർ
അടിസ്ഥാനതിസ  ദജാലി  തചെ്കുന ജീവനക്കാരുടതട കരാർ  പതക്കി  നസക്കുനതപ
സംബന്ധിചപ  സൂചന  പകാരം  ഉതരവായിടുളുളതാണ മപ.  ടി  ഉതരവപ  പകാരം
ജീവനക്കാരുടതട പവർതനം വിലയിരുട്ത്കുനതിനുളുള തപർദഫാർമൻസപ  അപപസസ
ദഫാർമാറം  മാനദേണ്ഡങ്ങഡങ്ങം  നിശ്ചയിചപ  നസക്കുനതിനപ  മിഷൻ  ഡയുറപകതുറപ
ചുമതലത്ടുതിയിടുളുളതാണ മപ.  തതാഴിലുറപ്പ  പദതിയിസ  കരാർ  അടിസ്ഥാനതിസ
ദജാലി  തചെ്കുന ഉദദേദാഗസ്ഥരുടതട പകടനം വിലയിരുട്ത്കുനതിനപ  സാദങതികതം ,  MIS
അധിഷിതതം  ആയ  വിവിധ  ഘടകങ്ങൾ  വിലയിരുടദതേതേപ.  ആയതിനാസ 
ഇവരുടതട പവർതന  മികവപ  വദതദയസ തലങ്ങുളിസ  വിലയിരുടതത്ദടേേതേപ .
ഇതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിസ  ഗാമ-ദബാക്കപ  പഞായ്തകുളിസ  നിയമിക്കത്െിട്
വിവിധ  വിഭാഗതിസ  ഉൾത്ടു്കുന ജീവനക്കാരുടതട ദസവനം  വിലയിരുട്ത്കുനതപ
സംബന്ധിചപ തപർദഫാർമൻസപ അപപസസ ദഫാുറപം അനബന്ധമായി ദചർക്കു്.

ഓദരാ  വിഭാഗതിലം  ഉൾത്ടു്കുന ജീവനക്കാർക്കപ  അവരുടതട ദജാബപ  ചാർെപ  പകാരം
നിശ്ചയിചപ  നസകിയിട് ഉതരവാദേിത്ങ്ങഡങ്ങതടളം  തപാത വിലയിരുടതലകഡങ്ങതടളം
അടിസ്ഥാനതിസ  ആണ മപ മാനദേണ്ഡങ്ങൾ  നിശ്ചയിചിട്തപ.  വസ്തുനിഷതം 
സുതാരദതമായ  വിലയിരുടതസ  ഉുറപ്പ  വരുട്ത്കുനതിനായി  ഒ്കുനിദലതുറപ തലങ്ങുളിസ
ദസാർ  നസക്കുനതിന വദവസ്ഥ തചെിടേപ .  ഓദരാ  ജീവനക്കാരതന്റെളം  പകടനം
കൃതദമായി വിലയിരുടതിയാകണ മം ദസാർ നിശ്ചയിദക്കേതപ. ആവശദമായ പരിദശാധന
നടതി    മാനദേണ്ഡങ്ങൾ  പകാരം  നിശ്ചയിച ദസാർ   നസക്കുനതിതന്റെ പർർ
ഉതരവാദേിതം  ദസാർ  നിശ്ചയിക്കാൻ  ചുമതലത്ടുതിയവർക്കായിരിക്കും.  ഓദരാ
തലതിലം ഉ് ഉദദേദാഗസ്ഥർ/ പസിഡന്റെപ  പരിദശാധന നടതി ദസാർ നസകി തതാട
മുകുളിസ  ഉ് തലതിദലക്കപ  നസദകേതം  അ്ിമമായി  ദസാർ  നിശ്ചയിക്കാൻ
ചുമതലത്ടുതിയിട് ഉദദദാഗസ്ഥൻ  ദസാർ  consolidate  തചദയ്യേേതം  ആണ മപ.
തടർ്കുനപ ലഭദമായ ദസാുറപിതന്റെ  അടിസ്ഥാനതിസ  ദബാക്കപ  തലതിതല അ്ിമ ദസാർ
BPO മാരുടതടളം, ജില്ലാതലതിസ DPC ളതടളം ഉതരവായി പസിദീകരിദക്കേതാണ മപ.
ടി  ഉതരവപ  ബന്ധതപെ തലങ്ങുളിദലക്കപ  അയചപ  നസദകേതം  അതിതന്റെ
അടിസ്ഥാനതിസ ഓദരാ ജീവനക്കാരനം ലഭിക്കു്കുന ദസാുറപിനപ  അനുതമായി താതഴ
പുറപള്കുന നടപടി സ്ീകരിക്കുവാൻ ഉതരവാക്.

 
ദസാർ 

സ്ീകരിദക്കേ നടപടി 

below 55% കരാർ പതദക്കേതില്ല 
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55% and above കരാർ പതക്കിനസകണ മം. 
 

 

                                                                                   മിഷൻ ഡയുറപകർ.

പകർ്പ:

1. ഗാമവികസന കമ്മീഷണ മർ 

2. ചീഫപ എഞിനീയർ (LSGD) 
3. എല്ലാ ജില്ലാ ദപാഗാം ദകാഓർഡിദനർർമാർക്കും 
4. എല്ലാ ദജായിന്റെപ ദപാഗാം ദകാഓർഡിദനർർമാർക്കും 
5. എല്ലാ ദബാക്കപ പഞായതപ പസിഡനമാർക്കും ബി.പി.ഒ.മാർക്കും ദജായിന്റെപ 

ബി.ഡി.ഒ മാർക്കും .
6. എല്ലാ ഗാമപഞായതപ പസിഡനമാർക്കും തസ്െുറപിമാർക്കും 

അസിസ്റ്റന്റെപ  തസ്െുറപിമാർക്കും. 
 

 

അനബന്ധം 1

മഹാത്മാഗാന്ധി ദദേശീയ ഗാമീണ മ തതാഴിലുറപ്പ പദതി 
ഗാമ പഞായതപ തല അ്ഡിർഡപ എഞിനീയർമാരുടതട 

തപർദഫാർമൻസപ വിലയിരുട്ത്കുനതിന്  ദഫാുറപം

ഗാമ/ദബാക്കപ  പഞായതിതന്റെ ദപരപ  
ജീവനക്കാരിളതട/ജീവനക്കാരതന്റെ ദപരപ  

തയസിക  
ദമസവിലാസം  

തമാപബസ നമർ  
ദജാലിയിസ പദവശിച തീയതി  

നിലവിതല കരാർ അവസാനിക്കു്കുന തീയതി  
 

 

   തടക്നിക്കസ   

(അസിസ്റ്റന്റെപ  എഞിനീയർ (LSGD) നസദകേ ദസാർ)

1. എസ്റ്റിദമർപ തയ്യോുറപാക്കു്കുന അവസരതിസ പതതിളതട ആവശദകത 
കണ മക്കാക്കി എസ്റ്റിദമർപ തയ്യോുറപാക്കസ (കുറപഞ്ഞതപ 10 എസ്റ്റിദമറകൾ, ഏതർടുത 
എ, ബി, സി, ഡി കാർഗുറപിയിലുളുള പതതികുളിസ നി്കുനപ ുറപാൻഡമായി എടു്ത  
പരിദശാധനയ്ക്കപ വിദധയമാക്കണ മം, എസ്റ്റിദമർപ തക യ്ഥ ാർെല തചലവപ എ്കുനിവ 
തമ്മില് അ്രതം പരിദശാധിദക്കേതാണ മപ) 
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ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

മാർഗ്ഗദരഖ പകാരം  എസ്റ്റിദമർപ തയ്യോുറപാക്കസ 1  
പതതി സ്ഥലം വിലയിരുടതിയ ദശഷം  ആവശദമായ
ഘടകങ്ങൾ ഉൾത്ടുതിയ എസ്റ്റിദമർപ 

1  

കൃതദമായ അുളതകൾ ഉൾത്ടുതിള് എസ്റ്റിദമർപ 1  
പാദദേശികമായി ലഭദമാക്കുന സാമഗികഡങ്ങതട ഉപദയാഗം 1  
അനദയാജദമായ  ഡാർകൾ  ആദണ മാ
ഉൾത്ടുതിയിരിക്കു്കുനതപ

1  

ആതക 5  
 

                                                                            ലഭദമായ ദസാർ
 

2. എസ്റ്റിദമർിതനാ്ം സമർ്ിദക്കേ അനബന്ധ ദരഖകൾ  (എസ്റ്റിദമർപ ുറപിദ്ാർെപ,  
തലാദക്കഷൻ തസചപ, പ്ലാൻ എലിദവഷൻ, before photo) തയ്യോുറപാക്കു്കുനതിതല 
കൃതദത 

ഇനം നസകാത്കുന ദസാർ നസകിയ ദസാർ
എസ്റ്റിദമർപ ുറപിദ്ാർെിൻതുറപ ക്ാുളിർി 2  
തലാദക്കഷൻ തസചപ, പ്ലാൻ/എലിദവഷൻ 2  
before photo ളതട കൃതദത 1  

ആതക 5  
                                                                                      ലഭദമായ ദസാർ

3. എം.ബുക്കപ കൃതദമാളം, സമയബന്ധിതമാളം എഴതി സൂകിക്കു്കുനതപ 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

തമർീരിയസ സ്റ്റാക്കിംഗപ  യ്ഥ ാസമയം  ബിസ വിവരങ്ങൾ
ഉൾത്തട   എം.ബുക്കിസ ദരഖത്ടു്ത്ദോ

1  

അുളതകൾ ദരഖത്ടുതിയതിതല കൃതദത 2  
കൃതദമായി പീ തമഷർതമൻുറപപ ദരഖത്ടു്ത് എങിസ        1  

തമദമ്മാ ഓഫപ ദപതെൻുറപപ ദരഖത്ടുതസ 1  
ആതക 5  

 
                                                                             ലഭദമായ ദസാർ

4. സമയബന്ധിതമായി വാല്യുദവഷൻ നടതസ 

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

എം.ബുക്കപ  എൻിിക്കപ  അനസരിചപ  വാലദവഷൻ
സർെിഫിക്കർപ തയ്യോുറപാക്കു്ദോ

2  

സമയബന്ധിതമായി തചക്കപ തമഷർതമന്റെപ  നടതസ 1  
തചക്കപ തമഷർതമന്റെിതന്റെ കൃതദത 2  

ആതക 5  
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                                                                             ലഭദമായ ദസാർ
 
                                                                    
 

സാകദപത്രം
 
ദമസ വിവരങ്ങൾ ലഭദമായ ഓഫീസപ ദരഖകൾ, എം.ഐ.എസപ. ുറപിദ്ാർടകൾ മർപ

അനബന്ധ ദരഖകൾ  എ്കുനിവ  പരിദശാധിചപ  തയ്യോുറപാക്കിയിടുളുളതം ,  ടി  വിവരങ്ങൾ
പരിദശാധിചപ  ദബാധദത്െതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിലമാണ മപ  ദസാറകൾ
നിശ്ചയിചിരിക്കു്കുനതപ.               

 
 
                                                അസിസ്റ്റന്റെപ  എഞിനീയർ (LSGD)
 
ജനുറപസ 1. (ഗാമപഞായതപ തസ്െുറപി നസദകേ ദസാർ)                                            
                   

5. ദപാജകപ മീർിംൾകൾ സംഘടി്ിക്കു്കുനതിലം പതങടുക്കു്കുനതിലമു് പവർതനം 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

ദപാജകപ മീർിംഗപ  കൃതദമായി പതതിളതട മുനപപായി  
തത്കുന സംഘടി്ിക്കസ

3  

പാദദേശിക  ഭാഷയിസ  ജനകീയ  എസ്റ്റിദമർപ
തയ്യോുറപാക്കസ

2  

ആതക 5  
 
                                                                ലഭദമായ ദസാർ
 

6. പതതിസ്ഥല പരിദശാധനളം അുളതവടുംം 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

പതതിസ്ഥല പരിദശാധന കൃതദമായ 
ഇടദവുളകുളിസ നടതസ

2  

പതതിതക്കാ്ം തത്കുന എം.ബുക്കപ ദരഖത്ടുതസ 2  
സമയബന്ധിതമായി  തചക്കപ  തമഷർതമൻുറപിനപ
സമർ്ിക്കസ

1  

വാല്യുദവഷൻ സമയബന്ധിതമായി സമർ്ിക്കസ 2  
ആതക 7  

                                                                
ലഭദമായ ദസാർ

 
7. ടി.എസപ രജിസ്റ്റർ, ടി.എസപ കമ്മിർി മിനിടപസപ, ആയസിരജിസ്റ്റർ, തമർീരിയസ 

രജിസ്റ്റർ, പതതിളതട വർക്കപ ഫയസ എ്കുനിവ തയ്യോുറപാക്കി അപപദഡർപ തചെപ 
സൂകിക്കു്കുനതപ. 
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ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

ദമസ  പുറപഞ്ഞ രജിസ്റ്ററകുളിസ  കൃതദമാളം
സമയബന്ധിതമാളം  വിവരങ്ങൾ  ദരഖത്ടുതി
സൂകിക്കസ

2  

ടി.എസപ കമ്മിർി സമയാസമയങ്ങുളിസ വിുളിചപ ദചർക്കസ 1  
ടി.എസപ കമ്മിർി മിനിടപസപ കൃതദമായി സൂകിക്കസ 1  
പതതി ഫയസ ആവശദമായ എല്ലാ ദരഖകദുളാടും കൂടടി
സൂകിക്കസ

4  

ആതക 8  
 
                                                                             ലഭദമായ ദസാർ
 
ുറപിമാർക്സപ  :  

 
 
 

ജനുറപസ 2. (ഗാമപഞായതപ പസിഡന്റെപ   നസദകേ ദസാർ)
ഇനം ഓദരാ ഇനങ്ങൾക്കും

കുറപഞ്ഞതപ 0 ദസാർ ഉം
പരമാവധി 4  ദസാർ ഉം

നസകാം (0-4) 

നസകിയ
ദസാർ

ജനപതിനിധികദുളാടു് തപരുടമാർം   
തപാത ജനങ്ങദുളാടു് തപരുടമാർം   
ഹാജർ  &  അചടക്കദതാതടള് ഓഫീസപ
പവർതനം 

  

ഗാമപഞായതിതന്റെ സവിദശഷതകൾക്കപ 
അനദയാജദമായ പതതികൾ 
കതേ്ത്കുനതിതല മികവപ 

  

കൃതദ സമയതപ തതാഴിസ നസക്കുനതിലം 
ദവതനം നസക്കുനതിലം ഉ് മികവപ 

  

 
 
 

സാകദപത്രം
 
എതന്റെ ഉതമ  ദബാധദതിസ  വസ്തുനിഷമാളം  ടി  വിവരങ്ങൾ  പരിദശാധിചപ

ദബാധദത്െതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിലമാണ മപ ദസാറകൾ നിശ്ചയിചിരിക്കു്കുനതപ.
 
 

പസിഡൻതുറപ..............ഗാമ പഞായതപ 
 
 
ജനുറപസ 3. (ദബാക്കപ ദപാഗം ഓഫീസർ നസദകേ ദസാർ)
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8. പതതികൾ കൃതദമായി പ്ലാൻ തചയ്യേസ 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

ദലബർ ബഡപജർപ സമയബന്ധിതമായി തയ്യോുറപാക്കി 
സമർ്ിക്കു്കുനതപ 

1  

പതിമാസ അഡ്ാൻസപ  പ്ലാൻ തയ്യോുറപാക്കി തദലമാസം 5 
നപ മുനപപപ സമർ്ിക്കസ 

1  

എസ്റ്റിദമറകൾ അഡ്ാൻസപ  പ്ലാനിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിസ
മുൻ കൂടർ തയ്യോുറപാക്കി  തദലമാസം  15  നപ  മുനപപപ  ദബാക്കിസ
സമർ്ിക്കസ

 
       2

 

പതതി  ആരംഭിക്കുദമാൾ  തത്കുന CIB  പസർിസ
സ്ഥാപിചിടതേങിസ

1  

CIB യിസ  ആവശദമായ  എല്ലാ  ദരഖത്ടുതലകഡങ്ങം
ഉതേങിസ

1  

ആതക 6  
 
                                                                ലഭദമായ ദസാർ
 

9. 5 ലകതിനപ മുകുളിലുളുള പതതികഡങ്ങതട നിർവഹണ മം 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

5 ലകതിനപ മുകുളിസ തകയ് പതതികൾ 
ഏതർടുതപ നട്ിലാക്കിയിടതേങിസ  

  

5 ലകതിനപ മുകുളിലുളുള പതതികൾ ആതക 
പതതിളതട 1-5%

2  

5  ലകതിനപ  മുകുളിലുളുള  പതതികൾ  ആതക
പതതിളതട 6-10%

3  

5 ലകതിനപ മുകുളിലുളുള പതതികൾ 10% & above 5  
ആതക 5  

 
10.മർപ പവർതനങ്ങൾ 

്മ
നം.

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

1 ജി.ഐ.എസപ  സർദവ നടതിയതിസ  തപാത
ഭൂമിയിസ ആവശദമായ പതതിളതട കതേതസ

3  

2 After  Geo  Tagging  കൃതദമായി  നട്ിലാക്കസ  96-
100%

3  

Geo Tagging 91-95% 2  
Geo Tagging 80 -90% 1  
Below 80 0  

3 ദുറപാസ്ഗാർ ദേിവസപ സംഘടി്ിക്കു്കുനതപ എല്ലാ 
മാസതം

2  

4 NMMS നട്ിലാക്കു്കുനതിതല പങപ 3  
5 ദബാക്കപജില്ലാതല മീർിംൾകുളിതല പങാുളിതം   
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95– 100% ദയാഗങ്ങുളിലം പങാുളിതം 5  

90– 94% ദയാഗങ്ങുളിലം പങാുളിതം 4  

70–89% ദയാഗങ്ങുളിലം പങാുളിതം 2  
70%-സ താതഴ        0  

ആതക 16  
 

                                                                             ലഭദമായ ദസാർ

 
 
 
ുറപിമാർക്സപ  :  

 

 
സാകദപത്രം

 
ദമസ വിവരങ്ങൾ ലഭദമായ ഓഫീസപ ദരഖകൾ, എം.ഐ.എസപ. ുറപിദ്ാർടകൾ മർപ

അനബന്ധ ദരഖകൾ  എ്കുനിവ  പരിദശാധിചപ  തയ്യോുറപാക്കിയിടുളുളതം ,  ടി  വിവരങ്ങൾ
പരിദശാധിചപ  ദബാധദത്െതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിലമാണ മപ  ദസാറകൾ
നിശ്ചയിചിരിക്കു്കുനതപ.

 

ദബാക്കപ ദപാഗാം ഓഫീസർ

 

 

 

ജനുറപസ 3. (ദജായിന്റെപ ദപാഗാം ദകാർഡിദനർർ നസദകേ ദസാർ)
 
DQM പരിദശാധന

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

ഓൺദഗായിങപ പതതികഡങ്ങതട പെിക DQM പരിദശാധനയ്ക്കപ
യ്ഥ ാസമയം നലപ കാറദോ

2  

DQM പരിദശാധനളമായി നല്ല രീതിയിസ 
സഹകരിക്കാറദോ

1  

DQM പരിദശാധനയിസ കതേ്ത്കുന ന്നതകൾ 
പരിഹരിക്കാനം തടർ്കുനപ ആവർതിക്കാതതയിരിക്കാനം 
ശദിക്കാറദോ

2  

ആതക 5  
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എസ്റ്റിദമർപ തയ്യോുറപാക്കു്കുനതിതല മികവപ

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

ജില്ലാതല പരിദശാധനയിസ എസ്റ്റിദമർിതന്റെ reversion 
rate 5%-സ താതഴ

5  

reversion rate 5– 10% 3  
reversion rate above 10% 0  

ആതക 5  
 
 
12.നീരുടുറപവപ, മികവപ സുഭികദകരുളം, തടങ്ങിയ പധാന പദതികഡങ്ങതട  നടതി്ിസ
സജീവ പങപ

മികച   പങാുളിതം 4
ശരാശരി  പങാുളിതം 2
പങാുളിതം ഇല്ല 0

 
 
13. നൂതന / മാതൃകാ പതതികൾ ഏതർടുക്കു്കുനതിതല മികവപ
 

മികച  രീതിയിസ ഏതർടുക്കു്കുനതിനപ 4
ശരാശരി  രീതിയിസ ഏതർടുക്കു്കുനതിനപ 2
പങാുളിതം ഇല്ല 0

 
 

ഗാമ-പഞായതിതന്റെ തപാത പകടനതിന് ദസാർ 

 

ഗാമ പഞായതിതന്റെ തപാതവായ പവർതന മികവിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിസ മാർക്കപ 
നല്കു്കുനതിന 2021-22 സാമതിക വർഷതിതല ചുവതട പുറപള്കുന ഘടകങ്ങുളിതല 
പകടനം കണ മക്കിതലടുദക്കേതാണ മപ (ആതക 29 മാർക്കപ):

1. ഗാമ പഞായതിതല സജീവ തതാഴിസക്കാർള് കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർതിനപ 
ആനപാതികമായി തതാഴിസ ന്ിയ കടുംബങ്ങഡങ്ങതട ശതമാനം - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ 
മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

2. ഒരുട കടുംബതിനപ ലഭദമാക്കിയ ശരാശരി തതാഴിസ ദേിനങ്ങൾ - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ 
മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

3. ആതക തതാഴിസ ലഭിച കടുംബങ്ങുളിസ 100 ദേിവസം പർതിയാക്കിയ കടുംബങ്ങഡങ്ങതട 
ശതമാനം - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ

4.  ഗാമ പഞായതിതല ആതക രജിസ്റ്റർ തചെ പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   
കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർതിനപ ആനപാതികമായി തതാഴിസ ന്ിയ പെികജാതി, പെിക 
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വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട ശതമാനം (പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർം ഒർ 
യണ മിർായി എടുദക്കേതാണ മപ)  - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ

5 ഒരുട പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ കടുംബതിനപ ലഭദമാക്കിയ ശരാശരി തതാഴിസ ദേിനങ്ങൾ
(പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർം ഒർ യണ മിർായി എടുദക്കേതാണ മപ) - 
ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ

6. ആതക തതാഴിസ ലഭിച പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ കടുംബങ്ങുളിസ 100 ദേിവസം 
പർതിയാക്കിയ കടുംബങ്ങഡങ്ങതട ശതമാനം (പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട 
എർം ഒർ യണ മിർായി എടുദക്കേതാണ മപ) - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 
മാർക്കപ

7. ഗാമ പഞായതിതല സാധന സാമഗി തചലവപ ആതക തചലവഴിച തകളതട 
ശതമാനതിസ (FTO തയ്യോുറപാക്കി ഫേപ ലഭദതക്കുുറപവപ മൂലലം കടി്ികയായ തക 
ഉൾത്തട) - 20% ന മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

8. സമയ ബന്ധിത ദവതന വിതരണ മതിതന്റെ ശതമാനം - 99 ശതമാനദമാ മുകുളിദലാ 
ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

9. ആരംഭ കാലം മുതസ 2020-21 സാമതിക വർഷം വതര ആരംഭിച പതതികഡങ്ങതട 
പർതീകരണ മ ശതമാനം - 99 ശതമാനതിന മുകുളിസ  ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ, 98 ന 
മുകുളിസ 99 ശതമാനം വതര 1 മാർക്കപ 

10. സുഭിക ദകരുളം, ശുചിത് ദകരുളം പദതിളതട ടാർതഗർിനപ ആനപാതികമായി 
പകവരിച ദനെതിതന്റെ ശതമാനം - 

a) ഫാം ദപാേപ 

b) തതാഴതപ 

c) ആെിൻകൂടടപ 

d) ദകാഴികടപ 

e) തീർംസ കൃഷി 

f) അദസാുളാ ടാങപ

g) SHG വർകപ തഷഡപ  

h) കദമാസ പിർപ 

i) ദസാകപ പിർപ 

j) മിനി എം സി എഫപ 

k) കിണ മർ ുറപീചാർജിങ്ങപ 

70 ശതമാനതിന മുകുളിസ ദനെം ഉോക്കിയിടതേങിസ ഓദരാ ഘടകതിനം ഓദരാ 
മാർക്കപ നസകാത്കുനതാണ മപ
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(വിജിലൻസപ  അദന്ഷണ മതിസ പതികൂടല പരാമർശം ഉ്വതരളം സംസ്ഥാന
ജില്ല-ദബാക്കപ  തലങ്ങുളിസ  അചടക്ക നടപടി  ദനരിടു്കുനവർക്കും  ആതക ലഭിച
ദസാർസ നി്ം  5 മാർക്കപ  കുറപയ്ക്കണ മം )
 
അസിസ്റ്റന്റെപ  എഞിനീയർ നസകിയ ദസാർ           : 
ഗാമ പഞായതപ തസ്െുറപി നസകിയ ദസാർ     : 
ഗാമ പഞായതപ പസിഡന്റെപ  നസകിയ ദസാർ     : 
                                    BPO നസകിയ ദസാർ     : 
                                     JPC നസകിയ ദസാർ     :
                         തപാത പകടനതിന് ദസാർ     :
                                             ആതക ദസാർ     :
 
 
ലഭിച ശതമാനം     =   ആതക ലഭദമായ           ദസാർ      *100       = ......%
                                     Total ദസാർ     

 
 

  

                                                              ദജായിന്റെപ ദപാഗാം ദകാർഡിദനർർ 
 

 
                                                   
 

അനബന്ധം 2

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദദേശീയ ഗാമീണ മ തതാഴിലുറപ്പ പദതി 
ഗാമ പഞായതപ തല ഓവർസീയർമാരുടതട

തപർദഫാർമൻസപ വിലയിരുട്ത്കുനതിന്  ദഫാുറപം

 

ഗാമ/ദബാക്കപ  പഞായതിതന്റെ ദപരപ  
ജീവനക്കാരിളതട/ജീവനക്കാരതന്റെ ദപരപ  

തയസിക  
ദമസവിലാസം  

തമാപബസ നമർ  
ദജാലിയിസ പദവശിച തീയതി  

നിലവിതല കരാർ അവസാനിക്കു്കുന തീയതി  
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തടക്നിക്കസ 

(  അസിസ്റ്റന്റെപ  എഞിനീയർ   (LSGD)   നദ്േ ദസാർ  )  

1. എസ്റ്റിദമർപ തയ്യോുറപാക്കു്കുന അവസരതിസ പതതിളതട ആവശദകത 
കണ മക്കാക്കി എസ്റ്റിദമർപ തയ്യോുറപാക്കസ (കുറപഞ്ഞതപ 10 എസ്റ്റിദമറകൾ ഏതർടുത 
എ, ബി, സി, ഡി കാർഗുറപിയിലുളുള പതതികുളിസ നി്കുനപ ുറപാേമായി എടു്ത  
പരിദശാധനയ്ക്കപ വിദധയമാക്കണ മം, എസ്റ്റിദമർപ തക യ്ഥ ാർെല തചലവപ എ്കുനിവ 
തമ്മില് അ്രതം പരിദശാധിദക്കേതാണ മപ) 

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

മാർഗ്ഗദരഖ പകാരം  എസ്റ്റിദമർപ തയ്യോുറപാക്കസ 1  
പതതി സ്ഥലം വിലയിരുടതിയ ദശഷം  ആവശദമായ
ഘടകങ്ങൾ ഉൾത്ടുതിയ എസ്റ്റിദമർപ 

1  

കൃതദമായ അുളതകൾ ഉൾത്ടുതിള് എസ്റ്റിദമർപ 1  
പാദദേശികമായി ലഭദമാക്കുന സാമഗികഡങ്ങതട ഉപദയാഗം 1  
അനദയാജദമായ  ഡാർകൾ  ആദണ മാ
ഉൾത്ടുതിയിരിക്കു്കുനതപ

1  

ആതക 5  
 

                                                                             ലഭദമായ ദസാർ 

 
2. എസ്റ്റിദമർിതനാ്ം സമർ്ിദക്കേ അനബന്ധ ദരഖകൾ  (എസ്റ്റിദമർപ ുറപിദ്ാർെപ,  

തലാദക്കഷൻ തസചപ, പ്ലാൻ എലിദവഷൻ, before photo) തയ്യോുറപാക്കു്കുനതിതല 
കൃതദത 

ഇനം നസകാത്കുന ദസാർ നസകിയ ദസാർ
എസ്റ്റിദമർപ ുറപിദ്ാർെപ 2  
തലാദക്കഷൻ തസചപ, പ്ലാൻ/എലിദവഷൻ 2  
Before photo ളതട കൃതദത 1  

ആതക 5  
                                                                                      ലഭദമായ ദസാർ

3. എം.ബുക്കപ കൃതദമാളം, സമയബന്ധിതമാളം എഴതി സൂകിക്കു്കുനതപ 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

പീ തമഷർതമന്റെപുറപപ കൃതദമായി ദരഖത്ടുതസ 1  
തമർീരിയസ സ്റ്റാക്കിംഗപ  യ്ഥ ാസമയം  ബിസ വിവരങ്ങൾ
ഉൾത്തട   എം.ബുക്കിസ ദരഖത്ടു്ത്ദോ

1  

അുളതകൾ ദരഖത്ടുതിയതിതല കൃതദത 5  
തമദമ്മാ ഓഫപ ദപതെൻുറപപ ദരഖത്ടുതസ 1  

File No.NREGA/372/2022-A3



ആതക 8  
 
                                                                             ലഭദമായ ദസാർ

4. സമയബന്ധിതമായി വാല്യുദവഷൻ നടതസ 

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

എം.ബുക്കപ  എൻിിക്കപ  അനസരിചപ  വാലദവഷൻ
സർെിഫിക്കർപ തയ്യോുറപാക്കു്ദോ

2  

സമയബന്ധിതമായി തചക്കപ തമഷർതമന്റെപ  നടതസ 1  
ആതക 3  

 
                                                                             ലഭദമായ ദസാർ

 
 

സാകദപത്രം
 
ദമസ വിവരങ്ങൾ ലഭദമായ ഓഫീസപ ദരഖകൾ, എം.ഐ.എസപ. ുറപിദ്ാർടകൾ മർപ

അനബന്ധ ദരഖകൾ  എ്കുനിവ  പരിദശാധിചപ  തയ്യോുറപാക്കിയിടുളുളതം ,  ടി  വിവരങ്ങൾ
പരിദശാധിചപ  ദബാധദത്െതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിലമാണ മപ  ദസാറകൾ
നിശ്ചയിചിരിക്കു്കുനതപ.

 
                                                അസിസ്റ്റന്റെപ  എഞിനീയർ (LSGD)
 
ജനുറപസ 1. (ഗാമപഞായതപ തസ്െുറപി നസദകേ ദസാർ)                                            
                   

ദപാജകപ മീർിംൾകൾ സംഘടി്ിക്കു്കുനതിലം പതങടുക്കു്കുനതിലമു് പവർതനം

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

ദപാജകപ  മീർിംഗപ  കൃതദമായി  പതതിളതട മുൻപായി
തത്കുന സംഘടി്ിക്കസ

3  

പാദദേശിക  ഭാഷയിസ  ജനകീയ  എസ്റ്റിദമർപ
തയ്യോുറപാക്കസ

2  

ആതക 5  
 
                                                                ലഭദമായ ദസാർ
 

പതതിസ്ഥല പരിദശാധനളം അുളതവടുംം

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

പതതിസ്ഥല പരിദശാധന കൃതദമായ 
ഇടദവുളകുളിസ നടതസ

2  
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പതതിതക്കാ്ം തത്കുന എം.ബുക്കപ ദരഖത്ടുതസ 2  
വാല്യുദവഷൻ സമയബന്ധിതമായി സമർ്ിക്കസ 2  
സമയബന്ധിതമായി  തചക്കപ  തമഷർതമൻുറപിനപ
സമർ്ിക്കസ

1  

ആതക 7  
                                                                

ലഭദമായ ദസാർ
 

ടി.എസപ രജിസ്റ്റർ,  ടി.എസപ കമ്മിർി മിനിടപസപ,  ആയസിരജിസ്റ്റർ,  തമർീരിയസ രജിസ്റ്റർ,
പതതിളതട വർക്കപ ഫയസ എ്കുനിവ തയ്യോുറപാക്കി അപപദഡർപ തചെപ സൂകിക്കു്കുനതപ.

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

ദമസ  പുറപഞ്ഞ രജിസ്റ്ററകുളിസ  കൃതദമാളം
സമയബന്ധിതമാളം  വിവരങ്ങൾ  ദരഖത്ടുതി
സൂകിക്കസ

2  

ടി.എസപ കമ്മിർി സമയാസമയങ്ങുളിസ വിുളിചപ ദചർക്കസ 1  
ടി.എസപ കമ്മിർി മിനിടപസപ കൃതദമായി സൂകിക്കസ 1  
പതതി ഫയസ ആവശദമായ എല്ലാ ദരഖകദുളാടും കൂടടി
സൂകിക്കസ

4  

ആതക 8  
 
                                                                             ലഭദമായ ദസാർ
 

സാകദപത്രം
 
ദമസ വിവരങ്ങൾ ലഭദമായ ഓഫീസപ ദരഖകൾ, എം.ഐ.എസപ. ുറപിദ്ാർടകൾ മർപ

അനബന്ധ ദരഖകൾ  എ്കുനിവ  പരിദശാധിചപ  തയ്യോുറപാക്കിയിടുളുളതം ,  ടി  വിവരങ്ങൾ
പരിദശാധിചപ  ദബാധദത്െതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിലമാണ മപ  ദസാറകൾ
നിശ്ചയിചിരിക്കു്കുനതപ.

 
 

തസ്െുറപി ..............ഗാമ പഞായതപ 
ജനുറപസ 2. (ഗാമപഞായതപ പസിഡന്റെപ   നസദകേ ദസാർ)

ഇനം ഓദരാ ഇനങ്ങൾക്കും
കുറപഞ്ഞതപ 0 ദസാർ ഉം

പരമാവധി 4   ദസാർ ഉം
നസകാം (0-4) 

നസകിയ
ദസാർ

ജനപതിനിധികദുളാടു് തപരുടമാർം   
തപാത ജനങ്ങദുളാടു് തപരുടമാർം   
ഹാജർ  &  അചടക്കദതാതടള് ഓഫീസപ
പവർതനം 

  

ഗാമപഞായതിതന്റെ സവിദശഷതകൾക്കപ 
അനദയാജദമായ പതതികൾ 
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കതേ്ത്കുനതിതല മികവപ
കൃതദ സമയതപ തതാഴിസ നസക്കുനതിലം 
ദവതനം നസക്കുനതിലം ഉ് മികവപ 

  

 
 
 

സാകദപത്രം
എതന്റെ ഉതമ ദബാധദതിസ വസ്തുനിഷമാളം ടി വിവരങ്ങൾ പരിദശാധിചപ 
ദബാധദത്െതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിലമാണ മപ ദസാറകൾ നിശ്ചയിചിരിക്കു്കുനതപ.
 

 
 

പസിഡന്റെപ..............ഗാമ പഞായതപ
 
 

 
 
ജനുറപസ 3. (ദബാക്കപ ദപാഗം ഓഫീസർ നസദകേ ദസാർ)

11.പതതികൾ കൃതദമായി പ്ലാൻ തചയ്യേസ 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

ദലബർ ബഡപജർപ സമയബന്ധിതമായി തയ്യോുറപാക്കി 
സമർ്ിക്കു്കുനതപ 

1  

പതിമാസ അഡ്ാൻസപ  പ്ലാൻ തയ്യോുറപാക്കി തദലമാസം 5 
നപ മുനപപപ സമർ്ിക്കസ 

1  

എസ്ടിദമറകൾ  അഡ്ാൻസപ  പ്ലാനിതന്റെ
അടിസ്ഥാനതിസ  മുൻ കൂടർ  തയ്യോുറപാക്കി  ദബാക്കിസ
നസക്കുനതപ 

      2  

പതതി  ആരംഭിക്കുദമാൾ  തത്കുന CIB  പസർിസ
സ്ഥാപിചിടതേങിസ

1  

CIB  യിസ  ആവശദമായ  എല്ലാ  ദരഖത്ടുതലകഡങ്ങം
ഉതേങിസ

1  

ആതക 6  
 
                                                                ലഭദമായ ദസാർ
 

12.5 ലകതിനപ മുകുളിലുളുള പതതികഡങ്ങതട നിർവഹണ മം 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

5 ലകതിനപ മുകുളിസ തകയ് പതതികൾ 
ഏതർടുതപ നട്ിലാക്കിയിടതേങിസ 

  

5 ലകതിനപ മുകുളിലുളുള പതതികൾ ആതക 
പതതിളതട 1-5%

2  

5  ലകതിനപ  മുകുളിലുളുള  പതതികൾ  ആതക
പതതിളതട 6-10%

3  
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5 ലകതിനപ മുകുളിലുളുള പതതികൾ 10% & above 5  
ആതക 5  

                                                              ലഭദമായ ദസാർ

13. മർപ പവർതനങ്ങൾ

്മ
നം.

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

1 ജി.ഐ.എസപ  സർദവ നടതിയതിസ  തപാത
ഭൂമിയിസ ആവശദമായ പതതിളതട കതേതസ

3  

2 After Geo Tagging കൃതദമായി നട്ിലാക്കസ
 96- 100%

3  

Geo Tagging 91-95 2  
Geo Tagging80 -90 1  
Below 80 0  

3 ദുറപാസ്ഗാർ ദേിവസപ സംഘടി്ിക്കു്കുനതപ എല്ലാ 
മാസതം

2  

4 NMMS നട്ിലാക്കു്കുനതിതല പങപ 3  
5 ദബാക്കപജില്ലാതല മീർിംൾകുളിതല പങാുളിതം   

95– 100% ദയാഗങ്ങുളിലം പങാുളിതം 5  

90– 94% ദയാഗങ്ങുളിലം പങാുളിതം 4  

70–89% ദയാഗങ്ങുളിലം പങാുളിതം 2  
70%-സ താതഴ        0  

 ആതക 16  
 

                                                            ലഭദമായ ദസാർ 
 

എസ്ടിദമറകഡങ്ങതട സ്ഥിതി
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

ജില്ലാ ദബാക്കപ  പരിദശാധനയിസ എസ്റ്റിദമർിതന്റെ 
reversion rate 5%-സ താതഴ

5  

reversion rate 5– 10% 3  
Above 10% 0  

ആതക 5  
 

നീരുടുറപവപ,  മികവപ  ,സുഭികദകരുളം,  തടങ്ങിയ  സുപധാന  പദതിളതട നടതി്ില്
സജീവ പങപ

ഇനം നസകാത്കുന ദസാർ
മികച   പങാുളിതം 4
ശരാശരി  പങാുളിതം 2
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പങാുളിതം ഇല്ല 0
 

നൂതന / മാതൃകാ പതതികൾ ഏതർടുക്കു്കുനതിതല മികവപ

 
ഇനം നസകാത്കുന ദസാർ

മികച  രീതിയിസ ഏതർടുക്കു്കുനതിനപ 4
ശരാശരി  രീതിയിസ ഏതർടുക്കു്കുനതിനപ 2
പങാുളിതം ഇല്ല 0

 
 

ഗാമ-പഞായതിതന്റെ തപാത പകടനതിന് ദസാർ 

ഗാമ പഞായതിതന്റെ തപാതവായ പവർതന മികവിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിസ മാർക്കപ 
നല്കു്കുനതിന 2021-22 സാമതിക വർഷതിതല ചുവതട പുറപള്കുന ഘടകങ്ങുളിതല 
പകടനം കണ മക്കിതലടുദക്കേതാണ മപ (ആതക 29 മാർക്കപ):

1. ഗാമ പഞായതിതല സജീവ തതാഴിസക്കാർള് കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർതിനപ 
ആനപാതികമായി തതാഴിസ ന്ിയ കടുംബങ്ങഡങ്ങതട ശതമാനം - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ 
മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

2. ഒരുട കടുംബതിനപ ലഭദമാക്കിയ ശരാശരി തതാഴിസ ദേിനങ്ങൾ - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ 
മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

3. ആതക തതാഴിസ ലഭിച കടുംബങ്ങുളിസ 100 ദേിവസം പർതിയാക്കിയ കടുംബങ്ങഡങ്ങതട 
ശതമാനം - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ

4.  ഗാമ പഞായതിതല ആതക രജിസ്റ്റർ തചെ പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   
കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർതിനപ ആനപാതികമായി തതാഴിസ ന്ിയ പെികജാതി, പെിക 
വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട ശതമാനം (പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർം ഒർ 
യണ മിർായി എടുദക്കേതാണ മപ)  - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ

5 ഒരുട പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ കടുംബതിനപ ലഭദമാക്കിയ ശരാശരി തതാഴിസ ദേിനങ്ങൾ
(പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർം ഒർ യണ മിർായി എടുദക്കേതാണ മപ) - 
ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ

6. ആതക തതാഴിസ ലഭിച പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ കടുംബങ്ങുളിസ 100 ദേിവസം 
പർതിയാക്കിയ കടുംബങ്ങഡങ്ങതട ശതമാനം (പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട 
എർം ഒർ യണ മിർായി എടുദക്കേതാണ മപ) - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 
മാർക്കപ

7. ഗാമ പഞായതിതല സാധന സാമഗി തചലവപ ആതക തചലവഴിച തകളതട 
ശതമാനതിസ (FTO തയ്യോുറപാക്കി ഫേപ ലഭദതക്കുുറപവപ മൂലലം കടി്ികയായ തക 
ഉൾത്തട) - 20% ന മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

8. സമയ ബന്ധിത ദവതന വിതരണ മതിതന്റെ ശതമാനം - 99 ശതമാനദമാ മുകുളിദലാ 
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ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

9. ആരംഭ കാലം മുതസ 2020-21 സാമതിക വർഷം വതര ആരംഭിച പതതികഡങ്ങതട 
പർതീകരണ മ ശതമാനം - 99 ശതമാനതിന മുകുളിസ  ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ, 98 ന 
മുകുളിസ 99 ശതമാനം വതര 1 മാർക്കപ 

10. സുഭിക ദകരുളം, ശുചിത് ദകരുളം പദതിളതട ടാർതഗർിനപ ആനപാതികമായി 
പകവരിച ദനെതിതന്റെ ശതമാനം - 

a) ഫാം ദപാേപ 

b) തതാഴതപ 

c) ആെിൻകൂടടപ 

d) ദകാഴികടപ 

e) തീർംസ കൃഷി 

f) അദസാുളാ ടാങപ

g) SHG വർകപ തഷഡപ  

h) കദമാസ പിർപ 

i) ദസാകപ പിർപ 

j) മിനി എം സി എഫപ 

k) കിണ മർ ുറപീചാർജിങ്ങപ 

 

70 ശതമാനതിന മുകുളിസ ദനെം ഉോക്കിയിടതേങിസ ഓദരാ ഘടകതിനം ഓദരാ 
മാർക്കപ നസകാത്കുനതാണ മപ

 
സാകദപത്രം

 
ദമസ വിവരങ്ങൾ ലഭദമായ ഓഫീസപ ദരഖകൾ, എം.ഐ.എസപ. ുറപിദ്ാർടകൾ മർപ

അനബന്ധ ദരഖകൾ  എ്കുനിവ  പരിദശാധിചപ  തയ്യോുറപാക്കിയിടുളുളതം ,  ടി  വിവരങ്ങൾ
പരിദശാധിചപ  ദബാധദത്െതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിലമാണ മപ  ദസാറകൾ
നിശ്ചയിചിരിക്കു്കുനതപ.

 

ദബാക്കപ ദപാഗാം ഓഫീസർ

 
(വിജിലൻസപ  അദന്ഷണ മതിസ പതികൂടല പരാമർശം ഉ്വതരളം സംസ്ഥാന
ജില്ല-ദബാക്കപ  തലങ്ങുളിസ  അചടക്ക നടപടി  ദനരിടു്കുനവർക്കും  ആതക ലഭിച
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ദസാർസ നി്ം  5 മാർക്കപ  കുറപയ്ക്കണ മം )
 

 
 

 
 
അസിസ്റ്റന്റെപ  എഞിനീയർ നസകിയ ദസാർ           : 
ഗാമ പഞായതപ തസ്െുറപി നസകിയ ദസാർ     : 
ഗാമ പഞായതപ പസിഡന്റെപ  നസകിയ ദസാർ     : 
                            BPO നസകിയ ദസാർ     : 
                 തപാത പകടനതിന് ദസാർ     :
                         ആതക ലഭദമായ ദസാർ      :           
 
 
ആതക ശതമാനം      =    ആതക ലഭദമായ           ദസാർ      *100       = ......%
                                   Total ദസാർ     
 
 
 
                                                ദബാക്കപ ദപാഗാം ഓഫീസർ
 

 
 
 
 

     
                                                                        
 
 

അനബന്ധം 3

മഹാത്മാഗാന്ധി ദദേശീയ ഗാമീണ മ തതാഴിലുറപ്പ പദതി 
ഗാമ പഞായതപ തല ഡാർാ എൻിി ഓ്ദുറപർർമാരുടതട 

തപർദഫാർമൻസപ വിലയിരുട്ത്കുനതിന്  ദഫാുറപം

ഗാമ/ദബാക്കപ  പഞായതിതന്റെ ദപരപ  
ജീവനക്കാരിളതട/ജീവനക്കാരതന്റെ ദപരപ  

തയസിക  
ദമസവിലാസം  

തമാപബസ നമർ  
ദജാലിയിസ പദവശിച തീയതി  
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നിലവിതല കരാർ അവസാനിക്കു്കുന തീയതി  
 
 
 
അതക്ക്കൌേന്റെപ കം ഐ ടി അസിസപുറപുറപന്റെപ ( ഗാമപഞായതപ)
 
ഗാമപഞായതപ  തസ്ടുറപിളതട വിലയിരുടതസ

1. തതാഴിലാുളികഡങ്ങതട രജിദസ്ട്രേഷൻ, തതാഴിസകാർഡപ നസകസ, തതാഴിസ 
ആവശദകത ദരഖത്ടുതസ 

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

തതാഴിസ  കാർഡിന് അദപക കൃതദ സമയതപ
ദപാസസപ തചെ്കുനതിതല  മികവപ 

2  

ആധാർ സീഡിംഗപ  (above 90 %) 2  
ദജാബപകാർഡപ  തവരിഫിദക്കഷൻ  98-100%
ആതണ മങിസ

3  

ദജാബപകാർഡപ തവരിഫിദക്കഷൻ 95 –97% ആതണ മങിസ 2  
ആതക 7  

 
                                                                             ലഭദമായ ദസാർ

 
2. ുറപിജകഡപ ിാൻസാകൻ 

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

കൃതദമായി  regeneration  of  rejected  transaction
നടതസ 

3  

ആതക 3  
 

                                                                              ലഭദമായ ദസാർ
                                                                   

3. ദസാഷദസ ഓഡിർപഃ 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

ദസാഷദസ  ഓഡിർിനപ  ആവശദമായ  ദരഖകൾ
കൃതദമായി നസകസ

3  

ദസാഷദസ  ഓഡിർപ  ഗാമസഭകുളിസ
പതങടുതിടതേങിസ

1  

ദസാഷദസ  ഓഡിർപ  പരാമർശങ്ങുളിദനന്സ  തടർ
നടപടി സ്ീകരിക്കു്കുനതപ 

1  

ആതക 5  
 

ലഭദമായ ദസാർ 
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4. ഗാമപഞായതിതന്റെ പദതി നിർവഹണ മ അവദലാകനം 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

സമീപ  ഗാമപഞായ്തകഡങ്ങതട പകടനതം
ദബാക്കപ/ജില്ലളതട പകടനതം  വിലയിരുടതി  അവദലാകന
ുറപിദ്ാർെപ  ഗാമപഞായതപ  തസ്െുറപിക്കപ  സ്ഥിരമായി
നസകാറതേങിസ

5  

ആതക 5  
                                                                   ലഭദമായ ദസാർ

 
 
 

സാകദപത്രം
 
ദമസ വിവരങ്ങൾ ലഭദമായ ഓഫീസപ ദരഖകൾ, എം.ഐ.എസപ. ുറപിദ്ാർടകൾ മർപ

അനബന്ധ ദരഖകൾ  എ്കുനിവ  പരിദശാധിചപ  തയ്യോുറപാക്കിയിടുളുളതം ,  ടി  വിവരങ്ങൾ
പരിദശാധിചപ  ദബാധദത്െതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിലമാണ മപ  ദസാറകൾ
നിശ്ചയിചിരിക്കു്കുനതപ.

 
                                                                   ഗാമപഞായതപ തസ്െുറപി
 

ജനുറപസ 2. (ഗാമപഞായതപ പസിഡന്റെപ   നസദകേ ദസാർ)
ഇനം ഓദരാ ഇനങ്ങൾക്കും കുറപഞ്ഞതപ

0 ദസാർ ഉം പരമാവധി 4
 ദസാർ ഉം നസകാം (0 -4 ) 

നസകിയ
ദസാർ

ജനപതിനിധികദുളാടു് തപരുടമാർം   
തപാത ജനങ്ങദുളാടു് തപരുടമാർം   
ഹാജർ  &  അചടക്കദതാതടള്
ഓഫീസപ പവർതനം 

  

തതാഴിലാുളികഡങ്ങതട പരാതികഡങ്ങം പ്ങ്ങഡങ്ങം
പരിഹരിക്കു്കുനതിതല ഇടതപടസ 

  

കൃതദ സമയതപ തതാഴിസ നസക്കുനതിലം
ദവതനം നസക്കുനതിലം ഉ് മികവപ 

  

 
 
 

സാകദപത്രം
എതന്റെ ഉതമ ദബാധദതിസ വസ്തുനിഷമാളം ടി വിവരങ്ങൾ പരിദശാധിചപ 
ദബാധദത്െതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിലമാണ മപ ദസാറകൾ നിശ്ചയിചിരിക്കു്കുനതപ.
 

 
 

പസിഡന്റെപ..............ഗാമ പഞായതപ
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ദജായിന്റെപ ബി.ഡി.ഒ. വിലയിരുടദതേ ഘടകങ്ങൾ

5. തസവൻ രജിസ്റ്ററകഡങ്ങതട സൂകിംം അപപദഡഷനം 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

7  രജിസ്റ്ററകഡങ്ങം  തതിയായി  തയ്യോുറപാക്കി 
സൂകിക്കു്തേങിസ

2  

7  രജിസ്റ്ററകഡങ്ങംകൃതദമായി  അപപദഡർപ
തചെ്തേങിസ

3  

ആതക 5  
 
                                                                   ലഭദമായ ദസാർ 

 
6. മറ രജിസ്റ്ററകഡങ്ങതട സൂകിംം അപപദഡഷനം 

ഇനം നസകാത്കുന ദസാർ നസകിയ ദസാർ
FTO Register 1  
Cheque Issue  Register 1  
Cash book & ledger 2  
Muster roll receipt register 1  
Stock register 1  
Security register 1  

ആതക 7  
 
                                                                ലഭദമായ ദസാർ 

 
 
 

7. ഓഡിർപ  പകകാരദം തചയ്യേസ

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

ബില്ലുകഡങ്ങം തവ്കൌചരുടകഡങ്ങം കൃതദമായി സൂകിക്കു്ദോ  2  
ഓഡിർപ  കൃതദ സമയതപ  നട്ത്കുനതിനം  ആവശദമായ
ദരഖകൾ  കൃതദ സമയതപ  നസക്കുനതിനം  നടപടി
സ്ീകരിക്കു്ദോ 

3  

ആതക 5  
 

                                                                   ലഭദമായ ദസാർ 

8.ഫയലകഡങ്ങതട സൂകി്പ 
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ഇനം നസകാത്കുന ദസാർ നസകിയ ദസാർ
കൃതദമാളുളുള ഫയലകഡങ്ങതട സൂകി്പ 3  

ആതക 3  
 

                                                                   ലഭദമായ ദസാർ

 

ദബാക്കപ ദപാഗം ഓഫീസർ വിലയിരുടദതേ ഘടകങ്ങൾ 

9.മസ്റ്റർദുറപാൾ എടുക്കു്കുനതപ 

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

മസ്റ്റർദുറപാൾ  എടുക്കു്കുനതപ  കൃതദമായി  ഡിമാൻുറപപ
അദലാദക്കഷൻ നടതി ദബാക്കിദലക്കപ നസകസ

5  

ആതക 5  
                                                                        ലഭദമായ ദസാർ

10.പതതികഡങ്ങതട ഡാർാ എൻിി

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

സമയബന്ധിതമായി  പതതികഡങ്ങതട ഡാർാ എൻിി
പർതീകരണ മം
 

3  

തപാദ്ാസപഡപ  സ്റ്റാർസപ  കൃതദമായി  ദരഖത്ടുതസ
(R.6.18)

2  

ആതക 5  
                                                ലഭദമായ ദസാർ 

 11.ദബാക്കപ-ജില്ലാതലങ്ങുളിസ നട്ത്കുന ദയാഗങ്ങുളിസ കൃതദമാള് പങാുളിതം 

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

ദബാക്കപ-ജില്ലാതലങ്ങുളിസ  നട്ത്കുന ദയാഗങ്ങുളിസ
കൃതദമാള് പങാുളിതം

  

95– 100% ദയാഗങ്ങുളിലം പങാുളിതം 5  

90– 94% ദയാഗങ്ങുളിലം പങാുളിതം  4
70–89% ദയാഗങ്ങുളിലം പങാുളിതം 2
70%-സ താതഴ 0

ആതക 5  
 

ലഭദമായ ദസാർ
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        12.SDG Indicators-തല പദരാഗതി                               

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

SDG  Indicators-തല പദരാഗതി  (2021-22   വർഷതത
പദരാഗതി  ജില്ലാ  ശരാശരിതയക്കാൾ  മുകുളിസ
ആതണ മങിസ)

5  

ആതക 5  
 

12.ആഡിർപ ുറപിദ്ാർടകുളിദനന്സ സമയബന്ധിത നടപടി 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

തപർദഫാർമൻസപ, C.A, C&AG ആഡിർപ 
ുറപിദ്ാർടകുളിദനന്സ സമയബന്ധിത നടപടി

5  

ആതക 5  
 

2021-22 , 2022-23 വർഷങ്ങുളിസ  
• Un Employment Allowance ഡാർാ എൻിി ഓ്ദുറപർറതട അശദ മൂലലം ജനദുറപർപ 

തചെിടതേങിസ 2 മാർക്കപ കുറപയ്ക്കണ മം. 
• ഡാർാ എൻിി ഓ്ദുറപർറതട വീ്ചമൂലലം delay compensation നസദകേ സാഹചരദം

ഉോയിടതേങിസ 2 മാർക്കപ കുറപയ്ക്കണ മം. 
• കൃതദമായി ഡിമാൻുറപപ ഡിലീർപ തചയ്യോതതപ മൂലലം തതാഴിലാുളികൾക്കപ 100 ദേിവസം 

നഷത്ദടേ സാഹചരദം ഉോയിടതേങിസ 1 മാർക്കപ കുറപയ്ക്കണ മം. 
• നസകാന് മുഴവൻ തകളം ദപാതചസപ തചയ്യോതത വർക്കപ  കമ്ീഷൻ 

നസകിയിടതേങിസ 2 മാർക്കപ  കുറപയ്ക്കണ മം. 
• മുൻ വർഷങ്ങുളിസ പെിക വർഗ്ഗ  വിഭാഗതിസ തപടാത കടുംബങ്ങതുള പെിക 

വർഗ്ഗ വിഭാഗതിസത്ടുതി ദകരുള പിബസ പ്ലസപ  ആനകൂടലദം 
നസകിയിടതേങിസ 5 മാർക്കപ കുറപയ്ക്കണ മം. 

 
 

ഗാമ പഞായതിതന്റെ തപാതവായ പവർതന മികവിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിസ മാർക്കപ 
നല്കു്കുനതിന 2021-22 സാമതിക വർഷതിതല ചുവതട പുറപള്കുന ഘടകങ്ങുളിതല 
പകടനം കണ മക്കിതലടുദക്കേതാണ മപ (ആതക 29 മാർക്കപ):

1. ഗാമ പഞായതിതല സജീവ തതാഴിസക്കാർള് കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർതിനപ 
ആനപാതികമായി തതാഴിസ ന്ിയ കടുംബങ്ങഡങ്ങതട ശതമാനം - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ 
മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

2. ഒരുട കടുംബതിനപ ലഭദമാക്കിയ ശരാശരി തതാഴിസ ദേിനങ്ങൾ - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ 
മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 
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3. ആതക തതാഴിസ ലഭിച കടുംബങ്ങുളിസ 100 ദേിവസം പർതിയാക്കിയ കടുംബങ്ങഡങ്ങതട 
ശതമാനം - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ

4.  ഗാമ പഞായതിതല ആതക രജിസ്റ്റർ തചെ പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   
കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർതിനപ ആനപാതികമായി തതാഴിസ ന്ിയ പെികജാതി, പെിക 
വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട ശതമാനം (പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർം ഒർ 
യണ മിർായി എടുദക്കേതാണ മപ)  - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ

5 ഒരുട പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ കടുംബതിനപ ലഭദമാക്കിയ ശരാശരി തതാഴിസ ദേിനങ്ങൾ
(പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർം ഒർ യണ മിർായി എടുദക്കേതാണ മപ) - 
ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ

6. ആതക തതാഴിസ ലഭിച പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ കടുംബങ്ങുളിസ 100 ദേിവസം 
പർതിയാക്കിയ കടുംബങ്ങഡങ്ങതട ശതമാനം (പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട 
എർം ഒർ യണ മിർായി എടുദക്കേതാണ മപ) - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 
മാർക്കപ

7. ഗാമ പഞായതിതല സാധന സാമഗി തചലവപ ആതക തചലവഴിച തകളതട 
ശതമാനതിസ (FTO തയ്യോുറപാക്കി ഫേപ ലഭദതക്കുുറപവപ മൂലലം കടി്ികയായ തക 
ഉൾത്തട) - 20% ന മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

8. സമയ ബന്ധിത ദവതന വിതരണ മതിതന്റെ ശതമാനം - 99 ശതമാനദമാ മുകുളിദലാ 
ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

9. ആരംഭ കാലം മുതസ 2020-21 സാമതിക വർഷം വതര ആരംഭിച പതതികഡങ്ങതട 
പർതീകരണ മ ശതമാനം - 99 ശതമാനതിന മുകുളിസ  ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ, 98 ന 
മുകുളിസ 99 ശതമാനം വതര 1 മാർക്കപ 

10. സുഭിക ദകരുളം, ശുചിത് ദകരുളം പദതിളതട ടാർതഗർിനപ ആനപാതികമായി 
പകവരിച ദനെതിതന്റെ ശതമാനം - 

a) ഫാം ദപാേപ 

b) തതാഴതപ 

c) ആെിൻകൂടടപ 

d) ദകാഴികടപ 

e) തീർംസ കൃഷി 

f) അദസാുളാ ടാങപ

g) SHG വർകപ തഷഡപ  

h) കദമാസ പിർപ 

i) ദസാകപ പിർപ 

j) മിനി എം സി എഫപ 
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k) കിണ മർ ുറപീചാർജിങ്ങപ 

 

70 ശതമാനതിന മുകുളിസ ദനെം ഉോക്കിയിടതേങിസ ഓദരാ ഘടകതിനം ഓദരാ 
മാർക്കപ നസകാത്കുനതാണ മപ

 
 

സാകദപത്രം
 

ദമസ വിവരങ്ങൾ ലഭദമായ ഓഫീസപ ദരഖകൾ, എം.ഐ.എസപ. ുറപിദ്ാർടകൾ മർപ
അനബന്ധ ദരഖകൾ  എ്കുനിവ  പരിദശാധിചപ  തയ്യോുറപാക്കിയിടുളുളതം ,  ടി  വിവരങ്ങൾ
പരിദശാധിചപ  ദബാധദത്െതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിലമാണ മപ  ദസാറകൾ
നിശ്ചയിചിരിക്കു്കുനതപ.

 
                                                        ദബാക്കപ ദപാഗാം ഓഫീസർ
 
   ഗാമ പഞായതപ തസ്െുറപി നസകിയ ദസാർ     : 
    ഗാമ പഞായതപ പസിഡന്റെപ  നസകിയ ദസാർ   :
                ദജായിന്റെപ ബി.ഡി.ഒ. നസകിയ ദസാർ  : 
                                 BPO നസകിയ ദസാർ   : 
                    തപാത പകടനതിന് ദസാർ     :
                            ആതക ലഭദമായ ദസാർ      :           
 
 
ആതക ശതമാനം      =    ആതക ലഭദമായ           ദസാർ      *100       = ......%
                                   Total ദസാർ     
 
                                    
 

 

                                                ദബാക്കപ ദപാഗാം ഓഫീസർ
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അനബന്ധം 4

മഹാത്മാഗാന്ധി ദദേശീയ ഗാമീണ മ തതാഴിലുറപ്പ പദതി 
ദബാക്കപ   പഞായതപ തല അ്ഡിർഡപ എഞിനീയർമാരുടതട 
തപർദഫാർമൻസപ വിലയിരുട്ത്കുനതിന്  ദഫാുറപം
 
 

ഗാമ/ദബാക്കപ  പഞായതിതന്റെ ദപരപ  
ജീവനക്കാരിളതട/ജീവനക്കാരതന്റെ ദപരപ  

തയസിക  
ദമസവിലാസം  

തമാപബസ നമർ  
ദജാലിയിസ പദവശിച തീയതി  

നിലവിതല കരാർ അവസാനിക്കു്കുന തീയതി  
 
 ദബാക്കപ ദപാഗം ഓഫീസർ വിലയിരുടദതേ ഘടകങ്ങൾ   

1. ദലബർ ബഡപജർപ, ആനവസ ആകൻ പ്ലാൻ 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

ഗാമപഞായ്തകൾ സമർ്ിക്കു്കുന ദലബർ ബഡപജർപ, 
ആനവസ ആകൻ പ്ലാൻ എ്കുനിവ പരിദശാധിക്കുകളം അവ
ദ്ാഡീകരിക്കു്കുനതിനുളുള നടപടികഡങ്ങം 
സ്ീകരിക്കു്തേങിസ

5  

ആതക 5  
 
                                                                                 ലഭദമായ ദസാർ 
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2. Geotagging തചെപ ലഭദമാക്കുനതപ ദബാക്കപ തലതിസ 
സമയ ബന്ധിതമായി accept തചെ്കുനതപ 

ഇനം നസകാത്കുന ദസാർ നസകിയ ദസാർ
within 1 – 3 days 5  

4 – 5 days delay 2
Above 10 days delay 0
Accept  തചെ Geotagging  Before  photo  ളതട
കൃതദത

5  

ആതക 10  
 
ലഭദമായ ദസാർ

                                    

                                                                                 
3. ഫീസഡപതല പതതി പരിദശാധന                                                         

ഇനം നസകാത്കുന ദസാർ നസകിയ ദസാർ
ലകദതിതന്റെ 100% 5  
ലകദതിതന്റെ 90 - 99% 4
ലകദതിതന്റെ 80 - 89% 3
80%-സ കുറപവപ 0

ആതക 5  
                                                                    ലഭദമായ ദസാർ

4. DQM ുറപിദ്ാർടകുളിദനന്സ തടർ നടപടി 
ഇനം നസകാത്കുന ദസാർ നസകിയ ദസാർ

DQM പരിദശാധനയ്ക്കപ വർക്കപ  തസലകപ  തചെപ 
ന്സ

          2  

DQM ുറപിദ്ാർടകുളിദനന്സ തടർ നടപടി 
സ്ീകരിക്കസ

         3  

ആതക 5  
 

 

5. ഫീസഡപതല പതതി പരിദശാധനളതട ക്ാുളിർി 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

ഫീസഡപതല പതതി പരിദശാധനയിസ കതേ്ത്കുന 
അപാകതകൾ അടങ്ങിയ  ുറപിദ്ാർെപ  BPO യ്ക്കപ 
നസക്തേങിസ 

5  

ആതക 5  
 

6. പഞായതപതല ജീവനക്കാർക്കപ പരിശീലനം നസക്കുനതിതല മികവപ 
ഇനം നസകാത്കുന നസകിയ
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ദസാർ ദസാർ
പഞായതപതല ജീവനക്കാർക്കപ പരിശീലനം 
നസക്കുനതിതല മികവപ

5  

ആതക 5  
 

സാകദപത്രം
 

ദമസ വിവരങ്ങൾ ലഭദമായ ഓഫീസപ ദരഖകൾ, എം.ഐ.എസപ. ുറപിദ്ാർടകൾ മർപ
അനബന്ധ ദരഖകൾ  എ്കുനിവ  പരിദശാധിചപ  തയ്യോുറപാക്കിയിടുളുളതം ,  ടി  വിവരങ്ങൾ
പരിദശാധിചപ  ദബാധദത്െതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിലമാണ മപ  ദസാറകൾ
നിശ്ചയിചിരിക്കു്കുനതപ.

 
                                                        ദബാക്കപ ദപാഗാം ഓഫീസർ

 
 

ജനുറപസ 2. (ദബാക്കപ  പസിഡന്റെപ   നസദകേ ദസാർ)
ഇനം ഓദരാ ഇനങ്ങൾക്കും കുറപഞ്ഞതപ

0 ദസാർ ഉം പരമാവധി 4
 ദസാർ ഉം നസകാം (0-4) 

നസകിയ
ദസാർ

ജനപതിനിധികദുളാടു് തപരുടമാർം   
തപാത ജനങ്ങദുളാടു് തപരുടമാർം   
ഹാജർ  &  അചടക്കദതാതടള്
ഓഫീസപ പവർതനം 

  

ദബാക്കപ  തലതില് ഗാമ പഞ്പകതുള
ദകാ ഓർഡിദനർപ തചെ്കുനതിതല മികവപ

  

ദബാക്കപ  തലതില് പരിപാടികഡങ്ങതട
സംഘാടന മികവപ 

  

 
 
 

സാകദപത്രം
എതന്റെ ഉതമ ദബാധദതിസ വസ്തുനിഷമാളം ടി വിവരങ്ങൾ പരിദശാധിചപ 
ദബാധദത്െതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിലമാണ മപ ദസാറകൾ നിശ്ചയിചിരിക്കു്കുനതപ.

 
 
പസിഡന്റെപ..............ദബാക്കപ പഞായതപ

 
 
 
 
 
(  ദജായിന്റെപ ദപാഗാം ദകാർഡിദനർർ നസദകേ ദസാർ  )  
1. LMR ദഭദേഗതി ദുറപർപ ുറപിവിഷൻ 

                   ഇനം നസകാത്കുന നസകിയ
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ദസാർ ദസാർ
LMR ദഭദേഗതി ദുറപർപ ുറപിവിഷൻ, Observed Data സമർ്ിക്കസ 

എ്കുനിവയ്ക്കപ ആവശദമായ വിവരങ്ങൾ കൃതദസമയതപ 
ജില്ലകൾക്കപ നസക്കുനതിനുളുള നടപടികൾ

5  

ആതക 5  
 
[ദബാക്കിസ നി്ം നസകിയിടുളുള ഓദരാ തപാദ്ാസലിനം 1 മാർക്കപ 
വീതം നസകാം. പരമാവധി 5 മാർക്കപ]
 
2. ജില്ലാതല അവദലാകന ദയാഗങ്ങുളിസ പങാുളിതം 

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

ജില്ല നട്ത്കുന ദയാഗങ്ങുളിസ  കൃതദമാള്
പങാുളിതം

  

95– 100% ദയാഗങ്ങുളിലം പങാുളിതം 5  

90– 94% ദയാഗങ്ങുളിലം പങാുളിതം  4
70-89 % ദയാഗങ്ങുളിലം പങാുളിതം 2
70%-സ താതഴ 0

ആതക 5  
 
                                                                                 ലഭദമായ ദസാർ
 
3. നീരുടുറപവപ,  മികവപ ,സുഭികദകരുളം  തടങ്ങിയ സുപധാന പദതിയിതല ഇടതപടസ 

                   ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

നീരുടുറപവപ,  മികവപ ,സുഭികദകരുളം  തടങ്ങിയ 
പദതികുളിതല ഇടതപടസ

  

മികചതപ 4  

ശരാശരി 2  

ഇല്ല 0  

നൂതന / മാതൃക പദതികൾ ഏതർടുക്കു്കുനതിതല 
മികവപ 

  

മികചതപ  4  

ശരാശരി  2  

ഇല്ല  0  

ആതക  8  
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ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

ജില്ലാ പരിദശാധനയിസ എസ്റ്റിദമർിതന്റെ reversion rate 
5%-സ താതഴ

5  

5– 10% 3  
Above 10% 0  
എസ്റ്റിദമർിതനാ്ം സമർ്ിദക്കേ അനബന്ധ ദരഖകൾ   

എസ്റ്റിദമർപ ുറപിദ്ാർെപ കൃതദമായി തയ്യോുറപാക്കി അയക്കു് 
എ് ഉുറപം വരുട്ത്തേങിസ

         3  

തലാദക്കഷൻ തസചപ, പ്ലാൻ/എലിദവഷൻ എ്കുനിവ 
ശരിയായി തയ്യോുറപാക്കി അയക്കു് എ് ഉുറപം 
വരുട്ത്തേങിസ

2  

ആതക 10  
 

 

ഇനം നസകാത്കുന ദസാർ നസകിയ ദസാർ

NMMS നട്ിലക്കു്കുനതിതല മികവപ   

മികചതപ 4  

ശരാശരി 2  

ഇല്ല 0  

 
 

 ദബാക്കപ   പഞായതിതന്റെ തപാതവായ പവർതന മികവിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിസ 
മാർക്കപ നല്കു്കുനതിന 2021-22 സാമതിക വർഷതിതല ചുവതട പുറപള്കുന ഘടകങ്ങുളിതല
പകടനം കണ മക്കിതലടുദക്കേതാണ മപ (ആതക 29 മാർക്കപ):

1. ദബാക്കപ  പഞായതിതല സജീവ തതാഴിസക്കാർള് കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർതിനപ 
ആനപാതികമായി തതാഴിസ ന്ിയ കടുംബങ്ങഡങ്ങതട ശതമാനം - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ 
മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

2. ഒരുട കടുംബതിനപ ലഭദമാക്കിയ ശരാശരി തതാഴിസ ദേിനങ്ങൾ - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ 
മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

3. ആതക തതാഴിസ ലഭിച കടുംബങ്ങുളിസ 100 ദേിവസം പർതിയാക്കിയ കടുംബങ്ങഡങ്ങതട 
ശതമാനം - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ
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4.  ദബാക്കപ  പഞായതിതല ആതക രജിസ്റ്റർ തചെ പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   
കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർതിനപ ആനപാതികമായി തതാഴിസ ന്ിയ പെികജാതി, പെിക 
വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട ശതമാനം (പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർം ഒർ 
യണ മിർായി എടുദക്കേതാണ മപ)  - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ

5 ഒരുട പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ കടുംബതിനപ ലഭദമാക്കിയ ശരാശരി തതാഴിസ ദേിനങ്ങൾ
(പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർം ഒർ യണ മിർായി എടുദക്കേതാണ മപ) - 
ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ

6. ആതക തതാഴിസ ലഭിച പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ കടുംബങ്ങുളിസ 100 ദേിവസം 
പർതിയാക്കിയ കടുംബങ്ങഡങ്ങതട ശതമാനം (പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട 
എർം ഒർ യണ മിർായി എടുദക്കേതാണ മപ) - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 
മാർക്കപ

7. ദബാക്കപ  പഞായതിതല സാധന സാമഗി തചലവപ ആതക തചലവഴിച തകളതട 
ശതമാനതിസ (FTO തയ്യോുറപാക്കി ഫേപ ലഭദതക്കുുറപവപ മൂലലം കടി്ികയായ തക 
ഉൾത്തട) - 20% ന മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

8. സമയ ബന്ധിത ദവതന വിതരണ മതിതന്റെ ശതമാനം - 99 ശതമാനദമാ മുകുളിദലാ 
ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

9. ആരംഭ കാലം മുതസ 2020-21 സാമതിക വർഷം വതര ആരംഭിച പതതികഡങ്ങതട 
പർതീകരണ മ ശതമാനം - 99 ശതമാനതിന മുകുളിസ  ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ, 98 ന 
മുകുളിസ 99 ശതമാനം വതര 1 മാർക്കപ 

10. സുഭിക ദകരുളം, ശുചിത് ദകരുളം പദതിളതട ടാർതഗർിനപ ആനപാതികമായി 
പകവരിച ദനെതിതന്റെ ശതമാനം - 

a) ഫാം ദപാേപ 

b) തതാഴതപ 

c) ആെിൻകൂടടപ 

d) ദകാഴികടപ 

e) തീർംസ കൃഷി 

f) അദസാുളാ ടാങപ

g) SHG വർകപ തഷഡപ  

h) കദമാസ പിർപ 

i) ദസാകപ പിർപ 

j) മിനി എം സി എഫപ 

k) കിണ മർ ുറപീചാർജിങ്ങപ 
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70 ശതമാനതിന മുകുളിസ ദനെം ഉോക്കിയിടതേങിസ ഓദരാ ഘടകതിനം ഓദരാ 
മാർക്കപ നസകാത്കുനതാണ മപ

(വിജിലൻസപ  അദന്ഷണ മതിസ പതികൂടല പരാമർശം ഉ്വതരളം സംസ്ഥാന
ജില്ല-ദബാക്കപ  തലങ്ങുളിസ  അചടക്ക നടപടി  ദനരിടു്കുനവർക്കും  ആതക ലഭിച
ദസാർസ നി്ം  5 മാർക്കപ  കുറപയ്ക്കണ മം )

 
 
 

സാകദപത്രം
 

ദമസ വിവരങ്ങൾ ലഭദമായ ഓഫീസപ ദരഖകൾ, എം.ഐ.എസപ. ുറപിദ്ാർടകൾ മർപ
അനബന്ധ ദരഖകൾ  എ്കുനിവ  പരിദശാധിചപ  തയ്യോുറപാക്കിയിടുളുളതം ,  ടി  വിവരങ്ങൾ
പരിദശാധിചപ  ദബാധദത്െതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിലമാണ മപ  ദസാറകൾ
നിശ്ചയിചിരിക്കു്കുനതപ.

 
 
                                                ദജായിന്റെപ ദപാഗാം ദകാർഡിദനർർ

 

 
 BPO നസകിയ ദസാർ :
ദബാക്കപ  പഞായതപ  പസിഡന്റെപ  നസകിയ ദസാർ :
ദജായിന്റെപ ദപാഗാം ദകാർഡിദനർർ നസകിയ ദസാർ :
                    തപാത പകടനതിന് ദസാർ     :
                            ആതക ലഭദമായ ദസാർ      :           
 
 
ആതക ശതമാനം      =    ആതക ലഭദമായ           ദസാർ      *100       = ......%
                                   Total ദസാർ     

 

 
 
 
 

ദജായിന്റെപ ദപാഗാം ദകാർഡിദനർർ
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അനബന്ധം 5

മഹാത്മാഗാന്ധി ദദേശീയ ഗാമീണ മ തതാഴിലുറപ്പ പദതി 
ദബാക്കപ അതക്ക്കൌേന്റെപ കം ഐ.ടി. അസിസ്റ്റന്റെപമാരുടതട 

തപർദഫാർമൻസപ വിലയിരുട്ത്കുനതിന്  ദഫാുറപം

ദബാക്കപ അതക്ക്കൌേന്റെപ കം ഐ  .  ടി  .   അസിസ്റ്റന്റെപ  

 

ഗാമ/ദബാക്കപ  പഞായതിതന്റെ ദപരപ  
ജീവനക്കാരിളതട/ജീവനക്കാരതന്റെ ദപരപ  

തയസിക  
ദമസവിലാസം  

തമാപബസ നമർ  
ദജാലിയിസ പദവശിച തീയതി  

നിലവിതല കരാർ അവസാനിക്കു്കുന തീയതി  
 

 

1. എം.ഐ.എസപ. ഡാർാ എൻിി 
                   ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

ഗാമപഞായ്തകൾ സമർ്ിക്കു്കുന ദലബർ ബഡപജർപ, 
ആനവസ ആകൻ പ്ലാൻ എ്കുനിവ പരിദശാധിചപ 
ദ്ാഡീകരിക്കു്കുനതിനുളുള നടപടികൾ യ്ഥ ാസമയം 
സ്ീകരിക്കു്തേങിസ

2  

ഗാമപഞായതപ തലതിതല എം.ഐ.എസപ. ഡാർാ എൻിി
കൃതദമാദണ മാ എ്കുനപ പരിദശാധിചപ ആവശദമായ ഇടതപടസ 
നട്ത്കുനതപ, തതർായ ഡാർാ എൻിി സംബന്ധിചപ 
ബി.പി.ഒ.ളതട ശദയിസത്ടു്ത്കുനതപ

3  

ആതക 5  
 
 
                                                                             ലഭദമായ ദസാർ 

2. എം.ഐ.എസപ ുറപിദ്ാർടകൾ വിലയിരുടതി പദതി പവർതനം 
തമചത്ടു്ത്കുനതിനായി ഗാമ പഞായ്തകൾ പി്കുനാക്കം 
നിസക്കു്കുന ദമഖല കതേതി ബി.പി.ഒ., ഗാമപഞായ്തകഡങ്ങതട 
ശദയിസ തകാേപ വരസ                                                           

                   ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ
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എം.ഐ.എസപ ുറപിദ്ാർടകൾ വിലയിരുടതി പദതി 
പവർതനം തമചത്ടു്ത്കുനതിനായി ഗാമ പഞായ്തകൾ
പി്കുനാക്കം നിസക്കു്കുന ദമഖല കതേതി ബി.പി.ഒ., 
ഗാമപഞായ്തകഡങ്ങതട 
ശദയിസ തകാേപ വരസ

5  

ആതക 5  
 
[ദബാക്കപ തലതിസ നട്ത്കുന അവദലാകന ദയാഗങ്ങുളിദലക്കപ 
ആവശദമായ ുറപിദ്ാർടകൾ തയ്യോുറപാക്കി നസക്കുനതിലുളുള പാപ്രി 
ബി.പി.ഒ. പരിഗണ മിചപ പരമാവധി 5 മാർക്കപ വതര നസകാം]
                                                                             ലഭദമായ ദസാർ 
 

3. അതക്ക്കൌേപ പകകാരദം തചയ്യേസ 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

ശരിയായ രീതിയിസ കദാഷപ ബുക്കപ എഴതസ 3  
ഓഡിർിങ്ങിനുളുള ദരഖകൾ കൃതദമായി 
സൂകിക്കസ    

3  

ഫയലകൾ  ശരിയായ  രീതിയിസ  എഴതി
സൂകിക്കസ

2  

ഗാമപഞായതപതല  ആഡിർപ  ുറപിദ്ാർെിതന്റെ
consolidation

2  

ആതക 10  
 
                                                                             ലഭദമായ ദസാർ
 

4. സമയബന്ധിതമായി ഗാമപഞായതിതന്റെ ഡിമാന്റെപ അനസരിചപ 
മസ്റ്റർദുറപാൾ നസക്കുനതിനുളുള നടപടി സ്ീകരിക്കസ                        

                   ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

സമയബന്ധിതമായി ഗാമപഞായതിതന്റെ ഡിമാന്റെപ 
അനസരിചപ മസ്റ്റർദുറപാൾ നസക്കുനതിനുളുള നടപടി 
സ്ീകരിക്കസ

3  

മസ്റ്റർദുറപാൾ ഇഷ് രജിസ്റ്റർ കൃതദമായി എഴതി സൂകിക്കസ 2  
ആതക 5  

 
                                                                             ലഭദമായ ദസാർ
                                                
 

5. ബി.പി.ഒ. മീർിംഗിതന്റെ മിനിടപസപ                                    
                   ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

ബി.പി.ഒ. മീർിംഗിതന്റെ മിനിടപസപ കൃതദമായി 
സമർ്ിക്കു്കുനതപ

5  
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ആതക 5  
                                                                             ലഭദമായ ദസാർ
 
 
 
 
 
 
 

                   ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

പഞായതപ ജീവനക്കാർക്കപ MIS/ അക്ക്കൌേിങ്ങപ 
പരിശീലനം നസക്കുനതിതല മികവപ 

 5  

 ലഭദമായ ദസാർ      
 

ജനുറപസ 2. (ദബാക്കപ  പസിഡന്റെപ   നസദകേ ദസാർ)
ഇനം ഓദരാ ഇനങ്ങൾക്കും കുറപഞ്ഞതപ

0 ദസാർ ഉം പരമാവധി 4
 ദസാർ ഉം നസകാം (0-4) 

നസകിയ
ദസാർ

ജനപതിനിധികദുളാടു് തപരുടമാർം   
തപാത ജനങ്ങദുളാടു് തപരുടമാർം   
ഹാജർ & അചടക്കദതാതടള് ഓഫീസപ
പവർതനം 

  

ദബാക്കപ  തലതില് ഗാമ പഞ്പകതുള
ദകാ ഓർഡിദനർപ തചെ്കുനതിതല മികവപ 

  

ദബാക്കപ  തലതില് പരിപാടികഡങ്ങതട
സംഘാടന മികവപ 

  

ലഭദമായ ദസാർ      
 

 
 
 

സാകദപത്രം
എതന്റെ ഉതമ ദബാധദതിസ വസ്തുനിഷമാളം ടി വിവരങ്ങൾ പരിദശാധിചപ 
ദബാധദത്െതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിലമാണ മപ ദസാറകൾ നിശ്ചയിചിരിക്കു്കുനതപ.

 
 
പസിഡന്റെപ..............ദബാക്കപ പഞായത

 
(  ദജായിന്റെപ ദപാഗാം ദകാർഡിദനർർ നസദകേ ദസാർ  )  
4. ജില്ലാതല അവദലാകന ദയാഗങ്ങുളിസ പങാുളിതം 

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ
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ജില്ല നട്ത്കുന ദയാഗങ്ങുളിസ  കൃതദമാള്
പങാുളിതം

  

95– 100% ദയാഗങ്ങുളിലം പങാുളിതം 5  

90– 94% ദയാഗങ്ങുളിലം പങാുളിതം  4
70–89% ദയാഗങ്ങുളിലം പങാുളിതം 2
70%-സ താതഴ 0

ആതക 5  
 
                                                                                 ലഭദമായ ദസാർ
 
5. Spread sheet report-കൾ, മർപ ുറപിദ്ാർടകൾ കൃതദമായി സമർ്ിക്കു്കുനതപ 

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

Spread sheet report-കൾ, മർപ ുറപിദ്ാർടകൾ 
കൃതദമായി സമർ്ിക്കു്കുനതപ

5  

ആതക 5  
 

                                                                             ലഭദമായ ദസാർ 
 

6. SDG Indicators പദരാഗതി 
ഇനം നസകാത്കുന

ദസാർ
നസകിയ
ദസാർ

SDG Indicators പദരാഗതി (ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ 
മുകുളിസ ആതണ മങിസ )

5  

ആതക 5  
 

                                                                             ലഭദമായ ദസാർ 

 

ഇനം നസകാത്കുന
ദസാർ

നസകിയ
ദസാർ

ഗാമ പഞായതപ കഡങ്ങതട MIS ദപ്ങ്ങുളിദനന്സ പരിഹാര നടപടി
സ്ീകരിക്കു്കുനതിതല  ഇടതപടലിന് മികവപ 

3  

NMMS നടതി്ിതല device registration മികവപ 3  
ദലബർ ബജർപ consolidate തചെ്കുനതിതല മികവപ 2  
ആധാർ സീടിംഗപ 90% and above 2  
ആഡിർപ ുറപിദ്ാർെപ ദനന്സ സമയ ബന്ധിത നടപടി 5  
 

ദബാക്കപ   പഞായതിതന്റെ തപാതവായ പവർതന മികവിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിസ 
മാർക്കപ നല്കു്കുനതിന 2021-22 സാമതിക വർഷതിതല ചുവതട പുറപള്കുന ഘടകങ്ങുളിതല
പകടനം കണ മക്കിതലടുദക്കേതാണ മപ (ആതക 29 മാർക്കപ):

1. ദബാക്കപ  പഞായതിതല സജീവ തതാഴിസക്കാർള് കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർതിനപ 
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ആനപാതികമായി തതാഴിസ ന്ിയ കടുംബങ്ങഡങ്ങതട ശതമാനം - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ 
മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

2. ഒരുട കടുംബതിനപ ലഭദമാക്കിയ ശരാശരി തതാഴിസ ദേിനങ്ങൾ - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ 
മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

3. ആതക തതാഴിസ ലഭിച കടുംബങ്ങുളിസ 100 ദേിവസം പർതിയാക്കിയ കടുംബങ്ങഡങ്ങതട 
ശതമാനം - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ

4.  ദബാക്കപ  പഞായതിതല ആതക രജിസ്റ്റർ തചെ പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   
കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർതിനപ ആനപാതികമായി തതാഴിസ ന്ിയ പെികജാതി, പെിക 
വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട ശതമാനം (പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർം ഒർ 
യണ മിർായി എടുദക്കേതാണ മപ)  - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ

5 ഒരുട പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ കടുംബതിനപ ലഭദമാക്കിയ ശരാശരി തതാഴിസ ദേിനങ്ങൾ
(പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട എർം ഒർ യണ മിർായി എടുദക്കേതാണ മപ) - 
ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ

6. ആതക തതാഴിസ ലഭിച പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ കടുംബങ്ങുളിസ 100 ദേിവസം 
പർതിയാക്കിയ കടുംബങ്ങഡങ്ങതട ശതമാനം (പെികജാതി, പെിക വർഗ്ഗ   കടുംബങ്ങഡങ്ങതട 
എർം ഒർ യണ മിർായി എടുദക്കേതാണ മപ) - ജില്ലാ ശരാശരിക്കപ മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 
മാർക്കപ

7. ദബാക്കപ  പഞായതിതല സാധന സാമഗി തചലവപ ആതക തചലവഴിച തകളതട 
ശതമാനതിസ (FTO തയ്യോുറപാക്കി ഫേപ ലഭദതക്കുുറപവപ മൂലലം കടി്ികയായ തക 
ഉൾത്തട) - 20% ന മുകുളിസ ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

8. സമയ ബന്ധിത ദവതന വിതരണ മതിതന്റെ ശതമാനം - 99 ശതമാനദമാ മുകുളിദലാ 
ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ 

9. ആരംഭ കാലം മുതസ 2020-21 സാമതിക വർഷം വതര ആരംഭിച പതതികഡങ്ങതട 
പർതീകരണ മ ശതമാനം - 99 ശതമാനതിന മുകുളിസ  ആതണ മങിസ 2 മാർക്കപ, 98 ന 
മുകുളിസ 99 ശതമാനം വതര 1 മാർക്കപ 

10. സുഭിക ദകരുളം, ശുചിത് ദകരുളം പദതിളതട ടാർതഗർിനപ ആനപാതികമായി 
പകവരിച ദനെതിതന്റെ ശതമാനം - 

a) ഫാം ദപാേപ 

b) തതാഴതപ 

c) ആെിൻകൂടടപ 

d) ദകാഴികടപ 

e) തീർംസ കൃഷി 

f) അദസാുളാ ടാങപ
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g) SHG വർകപ തഷഡപ  

h) കദമാസ പിർപ 

i) ദസാകപ പിർപ 

j) മിനി എം സി എഫപ 

k) കിണ മർ ുറപീചാർജിങ്ങപ 

 

70 ശതമാനതിന മുകുളിസ ദനെം ഉോക്കിയിടതേങിസ ഓദരാ ഘടകതിനം ഓദരാ 
മാർക്കപ നസകാത്കുനതാണ മപ

(വിജിലൻസപ  അദന്ഷണ മതിസ പതികൂടല പരാമർശം ഉ്വതരളം സംസ്ഥാന
ജില്ല-ദബാക്കപ  തലങ്ങുളിസ  അചടക്ക നടപടി  ദനരിടു്കുനവർക്കും  ആതക ലഭിച
ദസാർസ നി്ം  5 മാർക്കപ  കുറപയ്ക്കണ മം )

 
 

 

സാകദപത്രം
 

ദമസ വിവരങ്ങൾ ലഭദമായ ഓഫീസപ ദരഖകൾ, എം.ഐ.എസപ. ുറപിദ്ാർടകൾ മർപ
അനബന്ധ ദരഖകൾ  എ്കുനിവ  പരിദശാധിചപ  തയ്യോുറപാക്കിയിടുളുളതം ,  ടി  വിവരങ്ങൾ
പരിദശാധിചപ  ദബാധദത്െതിതന്റെ അടിസ്ഥാനതിലമാണ മപ  ദസാറകൾ
നിശ്ചയിചിരിക്കു്കുനതപ.

 
                                                ദജായിന്റെപ ദപാഗാം ദകാർഡിദനർർ

 

 

 

  

 
 

 
 BPO നസകിയ ദസാർ :
ദബാക്കപ  പഞായതപ  പസിഡന്റെപ  നസകിയ ദസാർ :
ദജായിന്റെപ ദപാഗാം ദകാർഡിദനർർ നസകിയ ദസാർ :
തപാത പകടനതിന് ദസാർ     :
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                            ആതക ലഭദമായ ദസാർ      :           
 
 
ആതക ശതമാനം      =    ആതക ലഭദമായ           ദസാർ      *100       = ......%
                                   Total ദസാർ     

 

 

 
 
 

ദജായിന്റെപ ദപാഗാം ദകാർഡിദനർർ

 
 

 

 ലഭദമായ ദസാർ
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