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                                                                     കരട് 

സവരാജ് ട്രാഫി 

2018-19 ലല മികച്ച ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് തിരലെടുപ്പ് 

മികച്ച ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുലട തിരലെടുപ്പിനുളള അട്പക്ഷ സമര്പ്പ്പിക്കുന്നതിനുതിനുളള 

മാനദണ്ഡങ്ങള്  - സംബന്ധിച്ച് 

A. അര്പ്ഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്  

1. അവാര്പ്ഡ് വര്പ്ഷം വികസന ഫട് ് ്പിി്  ഓവര്പ്  ഒഴിലക) 80 % 

ലെലവഴിച്ചിരിക്കണം.  ്SCSP, TSP എിനുീ ഇനങ്ങളി്  80 % കുറയാലത) 

2. 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്പ്ഷലത്ത എ.എഫ്.എസ് നി്ിത തീയതി്ക്കകകം 

സമര്പ്പ്പിച്ചിരിക്കണം ്31.07.2019) 

3. ലമയിന്റനന്സ് ഫട് ് 80 % തുക ലെലവഴിച്ചിരിക്കണം. 

കുറിപ്പ് – അവാര്പ്ഡ് പരിഗണനാവര്പ്ഷം സാമ്പത്തിക രമകമട്ക്കടുകള്  നടിനുതായി 
ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലനതിലര വകുപ്പുതല/വിജിലന്സ് നടപടികള്  നിലവിലുലട് ങ്കി്  
അത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിട്പ്പാര്പ്ട് അട്പക്ഷട്യാലടാപ്പം പള്ലപ്പടുത്തി 
യിരിക്കണം. 

B. അര്പ്ഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലിച്ചിട്ടുളള അട്പക്ഷകള്  താലഴപ്പറയുിനു ഘടകങ്ങലള 

അടിസ്ഥാനമാക്കി മാര്പ്ക്ക് ന്കാവുന്ിനുതാണ് ്െലക മാര്പ്ക്ക് 100) 

I വിട്കന്ദ്രീകൃത െസൂത്രണം ്24 മാര്പ്ക്ക്) 
1.   പദ്ധതി വിഹിതം ലെലവ് 80 % ന് മുകളി്  100 % വലര 
 ്1) ലപാതുവിഹിതം 

  (i)    80 % ന് മുകളി്  90 % വലര   - 1 മാര്പ്ക്ക് 
  (ii)   91 % ന് മുകളി്  99 % വലര   - 2 മാര്പ്ക്ക് 
  (ii)   100 %      - 3 മാര്പ്ക്ക് 
 (2) SCSP 

  (i)    80 % - 90 % വലര    - 1 മാര്പ്ക്ക് 
  (ii)   91 % - 99 % വലര    - 2 മാര്പ്ക്ക് 
  (ii)   100 %      - 3 മാര്പ്ക്ക് 
 (3) TSP 

  (i)    80 % - 90 % വലര    - 1 മാര്പ്ക്ക് 
  (ii)   91 % - 99 % വലര    - 2 മാര്പ്ക്ക് 
  (ii)   100 %      - 3 മാര്പ്ക്ക് 
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കുറിപ്പ് :- റ്റി.എസ്.പി വിഹിതം ഇല്ലാത്ത ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് എസ്.സി.എസ്.പി 

വിഹിതത്തി്  ലഭിക്കുന്നതിനു മാര്പ്ക്കിലന്റ അനുപാതത്തി്  മാര്പ്ക്ക് ന്ട്കട് താണ്.  

മാര്പ്ക്കിലന്റ ശരാശരി എടുട്ക്കട് താണ്. 

2.  ലപാതുവിഭാഗം പദ്ധതിയുലട െലക ലെലവി്  പത്പാദന  
 ട്മഖലയിലല ലെലവ് ശതമാനം 
    (i)    30 % ്  കൂടുതലാലണങ്കി്    - 1 മാര്പ്ക്ക് 
  (ii)   35 % ്  കൂടുതലാലണങ്കി്    - 2 മാര്പ്ക്ക് 
 

3. വനിത ഘടക പദ്ധതിക്കായി (WCP) ലെലവഴിച്ച തുക 

ലമാത്തം വികസന ഫട് ിലന്റ 

(i)    10 % മുത്  15 % വലര   - 1 മാര്പ്ക്ക് 
  (ii)   15 % -ന് മുകളി്     - 2 മാര്പ്ക്ക് 
 

4. വട്യാജനട്ക്ഷമം, പാലിട്യറ്റീവ് പരിെരണത്തിന് 

ലെലവഴിച്ച തുക ലമാത്തം വികസന ഫട് ിലന്റ 

(i)    5 % മുത്  7 % വലര    - 1 മാര്പ്ക്ക് 
  (ii)   7 % -ന് മുകളി്     - 2 മാര്പ്ക്ക് 
 

5. ഭിിനുട്ശഷിക്കാര്പ്, രാന്സ് ലജന്ട്ഡഴ്സ്,്, കുടികള്  

എിനുീ വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് ലെലവഴിച്ച തുക ലമാത്തം 

വികസന ഫട് ിലന്റ 

(i)    5 % മുത്  7 % വലര    - 1 മാര്പ്ക്ക് 
  (ii)   7 % -ന് മുകളി്     - 2 മാര്പ്ക്ക് 
 

6. പാര്പ്പ്പിട ട്മഖല്ക്കക് ്ലലഫ്, പി.എം.എ.ലവ 

്ഗ്രാമീണ്) അധിക വിഹിതം) ലെലവ് െലക  - 2 മാര്പ്ക്ക് 

വികസന ഫട് ിലന്റ 20% ്  കൂറയാലതയുളള 

ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 
 

7. ലപാതുവിഭാഗം വികസനഫട് ിലന്റ 10 % തുക 

മാലിനയ  സംസ്കരണത്തിനും ജലസംക്ഷണത്തിനും - 2 മാര്പ്ക്ക് 

്ഹരിത ട്കരളം ട്രാജക്ടുകള്ക്ക) ലെലവഴിച്ചി 

ട്ടുലട് ങ്കി്  
 

8. നൂതനവുന്ം അനുകരണീയവുന്മായ ട്രാജക്ടുകള്  

െവിഷ്ക്കരിച്ച് വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുളള 

പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ്മുന്കാലങ്ങളി്  സമര്പ്പ്പിച്ചി   - 3 മാര്പ്ക്ക് 
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ടില്ലാത്തതും, ശുെിതവട്മഖലയുമായി ബന്ധലപ്പടാ 

ത്തതും) ്അട്പക്ഷട്യാലടാപ്പം ട്രാജക്ട്  

വിശദാംശങ്ങള്  രട്തയകം പള്ലപ്പടുത്തിയിരിക്കണം) 

II  ലമയിന്റനന്സ് ഫട് ് ്ട്നാണ്  ട്റാഡ്) ്4 മാര്പ്ക്ക്) 
80 % ലെലവിന്     - 1 മാര്പ്ക്ക് 

  81 % മുത്  90 % വലര    - 2 മാര്പ്ക്ക് 

  91 % മുത്  100 % വലര    - 4 മാര്പ്ക്ക് 

III  ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ട്യാഗം/സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ട്യാഗം/ 
സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ട്യാഗങ്ങള്  ്11 മാര്പ്ക്ക്) 
 

a) ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്പ്ഷം 12 

ട്യാഗങ്ങളി്  കൂടുതലായി ട്െര്പ്ിനുിട്ടുളള ഓട്രാ ട്യാഗത്തിനും  

1 മാര്പ്ക്ക് വീതം പരമാവധി 5 മാര്പ്ക്ക് ന്കാവുന്ിനുതാണ്.  

്ട്യാഗത്തി്  അംഗങ്ങളുലട ഹാജര്പ്  80% ്  അധികമായിരിക്കണം) 5 മാര്പ്ക്ക് 
 

b) സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുലട ട്യാഗങ്ങളി്       

i. ധനകാരയം / വികസനം/ ട്ക്ഷമം/ െട്രാഗയ വിദയാഭയാസംസ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി 

കളുലട ശരാശരി ട്യാഗങ്ങളുലട എണ്ണം കണക്കാക്കിയതിന് ട്ശഷം 12്  

കൂടുതലുള്ള ഓട്രാ ട്യാഗത്തിനും 1 മാര്പ്ക്ക് വീതം പരമാവധി  3 മാര്പ്ക്ക് 

ന്കാവുന്ിനുതാണ്. ്എല്ലാ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളും നിയമാനുതംതം     3 മാര്പ്ക്ക് 

കൂടിയിരിക്കണം.) 

ii. സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിട്യാഗം 6്  കൂടുത്  നടത്തിയിട്ടുലട് ങ്കി്     1 മാര്പ്ക്ക് 

iii. നിര്പ്വഹണ പട്ദയാഗസ്ഥെ ലട ട്യാഗം 6്  കൂടുത്   

നടത്തിയിട്ടുലട് ങ്കി്         1 മാര്പ്ക്ക് 

iv. ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ട്യാഗം നടപടികള് ക്ക് സകര്പ്മ്മ  

ട്സാഫ്റ്റ് ലവയര്പ്  പപട്യാഗിക്കുന്നതന്നുലട് ങ്കി്     1 മാര്പ്ക്ക് 

                                                         ഇലല്ലങ്കി്  ലനഗറ്റീവ്  1 മാര്പ്ക്ക് 

 

IV    ശുെിതവ പരിപാടികള്  ്2 മാര്പ്ക്ക്) 

ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലമറ്റീരിയ്  റിക്കവറി ലഫസിലിറ്റി/  

ലമറ്റീരിയ്  കളക്ഷന്  ലഫസിലിറ്റി / പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രഡിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ച് 

വിജയകരമായി രവര്പ്ത്തിക്കുന്നതന്നുലട് ങ്കി്       2 മാര്പ്ക്ക് 
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V ഗതാഗതം ്3 മാര്പ്ക്ക്) 

a) ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ട്റാഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്ലാന്   

  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുലട് ങ്കി്          2 മാര്പ്ക്ക് 

b) ട്റാഡ് ടാറിംഗ് രവര്പ്ത്തികള്ക്ക് നാറ്റ് പാക് നിര്പ്ട്േശരകാരമുള്ള  

  പ്ലാസ്റ്റിക്  പപട്യാഗിച്ചിട്ടുലട് ങ്കി്       1 മാര്പ്ക്ക് 

VI ഊര്പ്ജം ്2 മാര്പ്ക്ക്) 

ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്, കാരയക്ഷമമായി ട്സാളാര്പ്  പദ്ധതികള്  നടപ്പിലാക്കി  

KSEB പവര്പ്  ഗ്രിഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുലട് ങ്കി്       2 മാര്പ്ക്ക് 
 

VII പടികജാതി/പടികവര്പ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് ലഭയമായ ട്സവനങ്ങള്  ്2 മാര്പ്ക്ക്) 

(i) പടികജാതി/ പടികവര്പ്ഗ യുവതീയുവാക്കള്ക്ക് വിദയാഭയാസം, വിട്ദശത്ത് ലതാഴി്  

ട്തട്, സവയം ലതാഴി്  പരിപാടികള്, ലതാഴി്  പരിശീലനങ്ങള്, കായിക 

വികസനം, വെ മാനവര്പ്ദ്ധന സംരംഭങ്ങള്  എിനുിവ്ക്കകായി ട്രാജക്ടുകള്                           

്ഓട്രാിനുിനും  ½ മാര്പ്ക്ക് വീതം)      2 മാര്പ്ക്ക് 

VIII കായിക വികസനം ്4 മാര്പ്ക്ക്) 

(i)    മിനിട്സ്റ്റഡിയം/കളിസ്ഥലം സ്ഥാപിച്ചതിന്    2 മാര്പ്ക്ക് 
 

 (ii)   ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് യൂത്ത് ക്ലബ്ബ് ഏട്കാപന 

     സമിതി രൂപീകരിച്ച് കായിക മത്സരങ്ങള്      2 മാര്പ്ക്ക് 

     നടത്തിയിട്ടുലട് ങ്കി്        

IX ട്കന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള്  ്9 മാര്പ്ക്ക്) 

(i) PMAY(G)-പഞ്ചായത്തിലല 2018-19-ലല വീടുകളുലട നിര്പ്മ്മാണ പുട്രാഗതി 

അടിസ്ഥാനലപ്പടുത്തി. 

1. ഭൗതികലക്ഷയം ്51% മുത്  60% വലര)    1  മാര്പ്ക്ക് 

2. ഭൗതികലക്ഷയം ്61% മുത്  70% വലര)    2 മാര്പ്ക്ക് 

3. ഭൗതികലക്ഷയം ്71% മുത്  100% വലര)    3 മാര്പ്ക്ക് 
 

(ii) ലലഫ് പദ്ധതിയി്  ഭവനങ്ങളുലട നിര്പ്മ്മാണ പുട്രാഗതി 

1. ഭൗതികലക്ഷയം ്51% മുത്  60% വലര)    1 മാര്പ്ക്ക് 

2. ഭൗതികലക്ഷയം ്61% മുത്  70% വലര)    2 മാര്പ്ക്ക് 

3. ഭൗതികലക്ഷയം ്71% മുത്  100% വലര)    3 മാര്പ്ക്ക് 

(iii) MGNREGA 

(i) പദ്ധതിയുലട സംട്യാജനത്തിലൂലട (Convergence) സ്ഥായിയായ 
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െസ്തികള്  ്പദാ:-ട്ടായിലറ്റ്, മഴലവളള റീൊര്പ്ജിംഗ്, 

ട്കാഴിക്കൂട്, െടിന്കൂട്, ലതാത്ത്ത്, നടപ്പാത, പാര്പ്പ്പിട 

ട്മഖലയിലല ലമറ്റീരിയ്  കട്മ്പാണന്റ് പള്ലപ്പട രതിത്തികള്  

തംഷ്ടിക്കുന്നതിനുതിന് ട്നതൃതവം ന്കിയ ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന്) 2 മാര്പ്ക്ക് 

(ii) MGNREGA 

40% material component ലെലവഴിക്കുന്നതിനുതിന് ട്നതൃതവം 

ന്കിയ ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന്     1 മാര്പ്ക്ക് 

X ഓഡിറ്റ് ്13 മാര്പ്ക്ക്) 
 

1. ട്കരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, കംട്്രാളര്പ്  െന്റ് ഓഡിറ്റ് 

ജനറ്  ന്കിയ െഡിറ്റ് റിട്പ്പാര്പ്ട്ടുകള്  മുപ്പത് ദിവസത്തിനുളളി്  

െദയ മറുപടി സമര്പ്പ്പിച്ചിട്ടുലട് ങ്കി്        2 മാര്പ്ക്ക് 

2. മുന്കാല ഓഡിറ്റ് റിട്പ്പാര്പ്ട്ടുകളിലല പരാമര്പ്ശങ്ങള്  തീര്പ്പ്പാക്ക്   

നടപടി തൃപ്തികരമായി പൂര്പ്ത്തീകരിച്ച ്2018-19 സാമ്പത്തിക വര്പ്ഷം) 
ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് താലഴപ്പറയുിനു രമകമത്തി്  മാര്പ്ക്ക് ന്കാവുന്ിനുതാണ്. 
 

a) ട്കരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് പരാമര്പ്ശങ്ങള്  തീര്പ്പ്പാക്കിയതിലന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തി്  

(i) 50 % – 75 % വലര       1 മാര്പ്ക്ക് 

(ii) 76 % – 90 % വലര       2 മാര്പ്ക്ക് 

(iii) 91 % – 100 % വലര       3 മാര്പ്ക്ക് 
 

b) കംപ് ട്രാളര്പ്  െന്റ് െഡിറ്റ് ജനറലിലന്റ പരാമര്പ്ശങ്ങള്  തീര്പ്പ്പാക്കിയതിലന്റ      
              അടിസ്ഥാനത്തി്  

(i)  50 % - 75% വലര                                                                 1 മാര്പ്ക്ക് 

 (ii) 76 % - 90% വലര                                                                     2 മാര്പ്ക്ക് 

 (iii) 91 % - 100% വലര                                                                   3 മാര്പ്ക്ക് 
 

3. 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്പ്ഷം ട്മ്പറെ െഡിറ്റ് ഏജന്സികളുലട  
ഓഡിറ്റ് റിട്പ്പാര്പ്ട് രകാരം പരാമര്പ്ശങ്ങലളാന്നും ഇല്ലാത്ത ട്ലാക്ക്  
പഞ്ചായത്തിന്                                                                                3 മാര്പ്ക്ക്   

4. നിര്പ്വഹണം നടത്തിയ എല്ലാ പദ്ധതികളുലടയും ട്സാഷയ്  െഡിറ്റ്    

          നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുലട് ങ്കി്                                                                  2 മാര്പ്ക്ക്   
 

XI      കമ്പൂടര്പ് വ്ക്കരണം ്4 മാര്പ്ക്ക്) 

   (i) െഫീസിലല എല്ലാ ലസക്ഷനുകളിലും കമ്പൂടര്പ്  സംവിധാനം     

        ഏര്പ്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുലട് ങ്കി്                                                       1 മാര്പ്ക്ക് 

   ്ii) ലരസ് ട്സാഫ്റ്റ് ലവയറ് പപട്യാഗിക്കുന്നതന്നുലവങ്കി്                      1 മാര്പ്ക്ക് 
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   ്iii) െസ്തി രജിസ്റ്റര്പ്  സെിത്ര ട്സാഫ്റ്റ് ലവയറി്  തയ്യാറാക്കി 

        കാലികമാക്കിയിട്ടുലട് ങ്കി്                                                       1 മാര്പ്ക്ക് 

   (iv) ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലന്റ നിയത്രണതണത്തിലുള്ള െഫീകളകള്     

                      കമ്പൂടര്പ്വ്ക്കരിച്ചിട്ടുലട് ങ്കി്                                                   1 മാര്പ്ക്ക് 

XII       ISO  സര്പ്ടിഫിട്ക്കഷന് ്1മാര്പ്ക്ക്) 

i) ISO സര്പ്ടിഫിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുലട് ങ്കി് / 
           1 മാര്പ്ക്ക് 

ii) ISO സര്പ്ടിഫിക്കറ്റ് യഥാസമയം പുതുക്കിയിട്ടുലട് ങ്കി്  
                        

iii) പുതുക്കിയിടിലല്ലങ്കി്്ബാധകമായത്)                               ലനഗറ്റീവ് 1 മാര്പ്ക്ക് 

XIII     ലപാതുജനങ്ങള്ക്കായി ലഭയമാക്കിയ ട്സവനങ്ങള്  ് 6 മാര്പ്ക്ക്) 

(i) ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലന്റ നിയത്രണതണത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങലളയും 

 സ്ത്രീ സൗഹൃദ/ബാലസൗഹൃദ/വട്യാജന സൗഹൃദ സ്ഥാപനങ്ങള്     

    െക്കിയിട്ടുലട് ങ്കി്                                                                   1 മാര്പ്ക്ക് 

(ii)  ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്, അതിലന്റ നിയത്രണതണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്   
    ബാരിട്യഴ്സ്,് ഫ്രീ സ്ഥാപനങ്ങള്  െക്കിയിട്ടുലട് ങ്കി്                       1 മാര്പ്ക്ക് 
                                            അലല്ലങ്കി്                     ലനഗറ്റീവ്  1 മാര്പ്ക്ക് 

             (iii) ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തി്, ലപാതുജനങ്ങള്ക്കായി ഇരിപ്പിടം, 
    കുടിലവള്ളം, ട്ടായിലലറ്റ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയിട്ടുലട് ങ്കി്          1 മാര്പ്ക്ക് 
                                           അലല്ലങ്കി്                        ലനഗറ്റീവ് 1 മാര്പ്ക്ക് 

 (iv) ട്സവനങ്ങള്  വിവരിക്കുന്നതിനു ട്ബാര്പ്ഡ്, പട്ദയാഗസ്ഥെ ലട ട്പര്  
     വിവരങ്ങള്  സൂെിപ്പിക്കുന്നതിനു ട്ബാര്പ്ഡ്,                                         1 മാര്പ്ക്ക് 
     പരാതിലപ്പടി, പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം കാരയക്ഷമമായി          

     നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുലട് ങ്കി്  ്ഒിനുിന് ¼ മാര്പ്ക്ക് വീതം പരമാവധി 1 മാര്പ്ക്ക്) 

(v) പൗരാവകാശ ട്രഖ പുതുക്കി രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുലട് ങ്കി്    2 മാര്പ്ക്ക് 

ഇലല്ലങ്കി്  ലനഗറ്റീവ് 1 മാര്പ്ക്ക് 

XIV ലപാതുവിഷയങ്ങള്  ്15 മാര്പ്ക്ക്) 

1. 2019 മാര്പ്ച്ച് 31-ന് മുമ്പ് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്പ്ഷട്ത്തക്കുന്നതളള 

്2019-20) വാര്പ്ഷിക പദ്ധതി്ക്കക് ജില്ലാ െസൂത്രണ സമിതിക്ക് 

സമര്പ്പ്പിച്ചിട്ടുലട് ങ്കി്         2 മാര്പ്ക്ക് 

2. സപ്ലിലമന്ററി ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ട്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന്  2 മാര്പ്ക്ക് 

3. 2018-19 വര്പ്ഷത്തി്  കുറെത് 75% ഫയലുകളി്  തീര്പ്പ്പ് 

ക്പ്പിച്ചിട്ടുലട് ങ്കി്         2 മാര്പ്ക്ക് 
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