
സ.ഉ.സ.ഉ.((സാധാസാധാ) ) നം.നം.150/2021 /150/2021 /ത.സ .ഭ.വത.സ .ഭ.വ   തീയതി,തി വന രം, 20/01/2021

    പരാമർശം:- 1 25/1/2020-െല സ.ഉ.(സാധാ) നം.212/2020/തസ ഭവ. ന ർ ഉ രവ്.
 2 പ ായ  ് ഡയറ െട 19/12/2020-െല ം 12/1/2021-െല ം PAN/13978/2020-

G2(DP) ന ർ ക .്
 3 5/1/2021-െല ാമ വികസന ക ീഷണ െട DP5/12046/2020/സി.ആർ.ഡി ന ർ

ക .്
 4 ിതല പ ായ കൾ  ് ര ാര ൾ നി യി തിനായി പീകരി ി

ക ി ി 1/1/2021-ൽ ടിയ േയാഗ ിെ  മിനി സ്.്
 5 മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ  ് പ തി മിഷൻ ഡയറ െട

4/1/2021-െല 13/MGNREGS/2020-21/Mahatma Award ന ർ ക .്

 

"ഭരണഭാഷ- മാ ഭാഷ"

േകരളേകരള  സസർർ ാാർർ
സം ഹംസം ഹം

തേ ശ സ യംഭരണ വ  ് - 2019-20 വർഷെ  മിക  ിതല പ ായ കെള
െതര തി  മാനദ ൾ അംഗീകരി  ്ഉ രവ് റെ വി .

തേ ശതേ ശ  സ യംഭരണസ യംഭരണ ( (ഇ.എംഇ.എം) ) വ ്വ ്

 

ഉ രവ്ഉ രവ്
                2019-20 വർഷെ  വർ ന ൾ വിലയി ി പ തി ആ ണ
നിർ ഹണ ിെ ം ഭരണ നിർ ഹണ ിെല മികവിെ ം അടി ാന ിൽ ിതല
പ ായ കൾ  ്നൽ  ര ാര െട മാനദ ൾ നി യി തിനായി പീകരി ി
സമിതി 01.01.2021-ൽ പ ായ  ് ഡയറ െട അ തയിൽ നട  േയാഗ ിെല
തീ മാന ിെ  അടി ാന ിൽ വിവിധ ര ാര ൾ  മാനദ ൾ/മാനദ ളിെല
മാ ൾ എ ിവ പ ായ  ്ഡയറ ർ, ാമ വികസന ക ീഷണർ, മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ

ാമീണ െതാഴി റ  ്പ തി മിഷൻ ഡയറ ർ എ ിവർ ലഭ മാ ിയി . 
               സർ ാർ ഈ വിഷയം പരിേശാധി . ആയതിെ  അടി ാന ിൽ സ രാജ്
േ ാഫി ായി മിക  ാമ/ജി ാ പ ായ കെള െതരെ തിനായി പരാമർശം (1)-െല
ഉ രവ് കാരം ൻ വർഷം  അംഗീകരി  ്ന ിയ മാനദ ളിൽ വ േ  മാ ം മിക
േ ാ  ് പ ായ കെള െതരെ തി  അർഹതാ മാനദ ം മഹാ ാ
അവാർഡിന് മിക  ാമ പ ായ കെള െതരെ തി  അർഹതാ മാനദ ം
ഈ ഉ രവിെ  അ ബ മായി േചർ ിരി  കാരം അംഗീകരി  ്ഉ രവാ .

(ഗവർണ െട ഉ രവിൻ കാരം)
  വിവി  േജാസ്േജാസ്  ഐഐ  എഎ  എസ്എസ്
അഡിഷണഅഡിഷണൽ ൽ െസ റിെസ റി

പ ായ  ്ഡയറ ർ, തി വന രം
ാമ വികസന ക ീഷണർ, തി വന രം

നഗരകാര  ഡയറ ർ, തി വന രം
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ഡയറ ർ, മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ  ്പ തി മിഷൻ, തി വന രം
ഡയറ ർ, കില, ർ
േ  ്െപർേഫാമൻസ ്ഓഡി  ്ഓഫീസർ, തേ ശ സ യംഭരണ വ ,് തി വന രം
െമ ർ, ഡീെസൻ ൈല ഡ ് ാനി ,് സം ാന ആ ണ േബാർഡ,് തി വന രം.
കൺവീനർ, േ  ്റിേസാ  ് ,്  തി വന രം
െസ റി, ആ ണ സാ ിക കാര  വ ്
എ ിക ിവ് ഡയറ ർ, ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ, തി വന രം
എ ിക ിവ് ഡയറ ർ, ംബ ീ, തി വന രം
ഇൻഫർേമഷൻ & പ ിക് റിേലഷൻസ ്(െവബ ്& ന  മീഡിയ) വ ്

ിൻസി ൽ അ ൗ  ്ജനറൽ (എ&ഇ) / (ഓഡി )്,  തി വന രം
ക തൽ ഫയൽ / ഓഫീസ ്േകാ ി

ഉ രവിൻ കാരം
 

െസ ൻ ഓഫീസർ
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2019-20 –ലെ മികച്ച ഗ്രാമ/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകലെ ലെരലെടുക്കുന്നെിനുള്ള നിെവിലുള്ള സര്ക്കാര്ക് ഉത്തരവിലെ 
(സ.ഉ.(സാധ) നം.212/2020/െസവഭവ) മാനദണ്ഡങ്ങെില് വരുത്തത്തണ്ട മാറ്റങ്ങള് 

(പുരസ്കാരങ്ങളുലെ മാനദണ്ഡങ്ങള് നിശ്ചയിക്കുന്നെിനുള്ള 2021 ജനുവരി 1 –ന് ത്തയാഗം ത്തേര്ക്ന്ന കമ്മിറ്റിയുലെ ശുപാര്ക്ശ പ്രകാരം) 
 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് 

ക്രമ 
നം. 

നിെവിലെ 
ഉത്തരവിലെ 
മാനദണ്ഡ 

നമ്പര്ക് 

മാനദണ്ഡം മാര്ക്ക് നമ്പര്ക് പുെത്തകണ്ട മാനദണ്ഡം മാര്ക്ക് റിമാര്ക്സ് 

1.  A1 

3 ഗ്രാമസഭകള് കൂെിയിരികണം  
(ഗ്രാമസഭ മിനിട്ട്സ് പൂര്ക്ത്തീയായി 
രികണം) 

 A1 

2 ഗ്രാമസഭകള് കൂെിയിരികണം 
(ഗ്രാമസഭ മിനിട്ട്സ് പൂര്ക്ത്തീ 
യായിരികണം) 

 

ത്തകാവിഡിലെ പഞ്ചാത്ത 
െത്തില് 2000 ജനുവരി 
മുെല് ഗ്രാമസഭകള് ത്തയാഗം 
ത്തേരുന്നെിന് കഴിെില്ല. 

2.  A2 

അവാര്ക്ഡ് വര്ക്ഷം വികസന ഫണ്ട് 
(സ്പില് ഓവര്ക് ഒഴിലക) 80% 
ലേെവഴിച്ചിരികണം 
(എസ്.സി.എസ്.പി/റ്റി.എസ്.പി 
എന്നീ ഇനങ്ങെില് 80% കുറയാലെ 
(13þmw ധനകാരയ കമ്മീഷന് 
ധനസഹായം കണകാത്തകണ്ടെില്ല ) 

 A2 

അവാര്ക്ഡ് വര്ക്ഷം വികസന 
ഫണ്ട് സ്പില് ഓവര്ക് ഉള്ലെലെ 
75% ലേെവഴിച്ചിരികണം 
(എസ്.സി.എസ്.പി/റ്റി.എസ്.പി 
എന്നീ ഇനങ്ങെില് 75% ത്തില് 
കുറയാലെ (13-ാം ധനകാരയ 
കമ്മീഷന് ധനസഹായം 
കണകാത്തകണ്ടെില്ല ) 

 

ത്തകാവിഡിലെ പഞ്ചാത്തെ 
ത്തില് 2019-20 –ലെ 
അവസാന പാദത്തില് 
ഓഫീസ് പ്രവര്ക്ത്തനം 
പൂര്ക്ണമായും നെത്തുന്നെിന് 
കഴിെിരുന്നില്ല. 

3.  A3 ലമയിെനന്സ് ഫണ്ട് 75% 
ലേെവഴിച്ചിരികണം. 

  ലമയിെനന്സ് ഫണ്ട് 60% 
ലേെവഴിച്ചിരികണം. 

A3  

4.  A4 

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്ക്ഷം 
വസ്തുനികുെി പിരിവ് 75% ത്തില് 
കുറയാലെ കകവരികണം 

  

അവാര്ക്ഡിന് പരിഗണിക്കുന്ന 
സാമ്പത്തിക വര്ക്ഷം വസ്തു 
നികുെി പിരിവ് 75% ത്തില് 
കുറയാലെ കകവരികണം 

A4  

5.  A5 

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്ക്ഷലത്ത 
എ .എഫ്.എസ് നിശ്ചിെ സമയ 
പരിധിക്കുള്ളില് )31.07.2019 ന് മുമ്പ് (

ച്ചിരികണംസമര്ക്െി (.അപാകെ 
ചൂണ്ടികാട്ടി മെകി അയച്ചവ 
പരിഗണിക്കു ന്നെല്ല. 

  

അവാര്ക്ഡിന് പരിഗണിക്കുന്ന 
സാമ്പത്തിക വര്ക്ഷലത്ത 
എ .എഫ്.എസ് നിശ്ചിെ  സമയ 
പരിധിക്കുള്ളില് സമര്ക്െിച്ചിരി 
കണം. അപാകെ ചൂണ്ടികാട്ടി 
മെകി അയച്ചവ പരിഗണിക്കു 
ന്നെല്ല. 

A5  

6.  BI i 

2018-19 വര്ക്ഷം 4 ഗ്രാമസഭകള് 
ത്തേര്ക്ന്നിട്ടുലണ്ടങ്കില് 
(ലസ്പഷയല് ഗ്രാമസഭകള് ഒഴിലക) 
 

2 BI i 

അവാര്ക്ഡിന് പരിഗണിക്കുന്ന 
സാമ്പത്തിക വര്ക്ഷം 3 ഗ്രാമ 
സഭകള് ത്തേര്ക്ന്നിട്ടുലണ്ടങ്കില് 
(ലസ്പഷയല് ഗ്രാമസഭകള് 
ഒഴിലക) 

2 

ത്തകാവിഡിലെ പഞ്ചാത്തെ 
ത്തില് 2000 ജനുവരി മുെല് 
ഗ്രാമസഭകള് ത്തയാഗം 
ത്തേരുന്നെിന് കഴിെില്ല. 



7.  BII a 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 
സാമ്പത്തിക വര്ക്ഷം 12 സാധാരണ 
ത്തയാഗങ്ങെില് കൂടുെൊയി 

ത്തേര്ക്ന്നിട്ടുെെ ഓത്തരാ ത്തയാഗത്തിനും ½ 
മാര്ക്ക് വീെം പരമാവധി 4 മാര്ക്ക് 
നല്കാവുന്നൊണ്. ലമമ്പര്ക്മാരുലെ 
ഹാജര്ക് 80% ല് 
അധികമായിരികണം. 

4 BII a 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അവാര്ക്ഡിന് 
പരിഗണിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക 
വര്ക്ഷം 12 സാധാരണ ത്തയാഗ 
ങ്ങെില് കൂടുെൊയി ത്തേര്ക്ന്നി 

ട്ടുെെ ഓത്തരാ ത്തയാഗത്തിനും ½ 
മാര്ക്ക് വീെം പരമാവധി 4 
മാര്ക്ക് നല്കാവുന്നൊണ്. 
ലമമ്പര്ക്മാ രുലെ ഹാജര്ക് 80% ല് 
അധികമായിരികണം. 

4  

8.  VI 1 a 
പദ്ധെി വിഹിെം ലേെവ് (സ്പില് 
ഓവര്ക് ഒഴിലക) 80% ന് മുകെില് 100 
വലര ( 4 മാര്ക്ക് ) 

 VI 1 a 

പദ്ധെി വിഹിെം ലേെവ് 
(സ്പില് ഓവര്ക് ഉള്ലെലെ) 75% 
ന് മുകെില് 100 വലര (4 മാര്ക്ക് 
) 

  

9.  VI 1 a i 80% - ന് മുകെില് 90% വലര 2 VI 1 a i 75% - ന് മുകെില് 90% വലര 2  

10.  VI 5 

2018-19 വര്ക്ഷത്തിലെ പദ്ധെി 
ഡി.പി.സിക് 05.05.2018- ന് മുമ്പ് 
അംഗീകാരത്തിന് 
സമര്ക്െിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

1 VI 5 (മാനദണ്ഡം ഒഴിവാകാം)  

ത്തകരെത്തിലെ മുഴുവന് 
പഞ്ചായത്തുകളും 2019 
ഡിസംബറില് െലന്ന 
പദ്ധെിക് അംഗീകാരം 
ത്തനെിയിരുന്നു. 

11.  VI 5 

(നിെവിലെ ഉത്തരവിലെ മാനദണ്ഡം 
ത്തമല്െറെ പ്രകാരം ഒഴിവാക്കു 
ത്തമ്പാള് പകരം ഉള്ലെടുത്തത്തണ്ടെ്. ) 

 VI 5 

ദുരന്തനിവാരണ പദ്ധെി 
െയ്യാറാകി അവാര്ക്ഡ് വര്ക്ഷം 
അംഗീകാരം 
വാങ്ങിയിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

1 

പുരസ്കാരങ്ങളുലെ മാന 
ദണ്ഡങ്ങള് 
നിശ്ചയിക്കുന്നെി നുള്ള 
കമ്മിറ്റിയുലെ ശുപാര്ക്ശ. 

12.  VI 6 

സ്പില് ഓവര്ക് ഒഴിലക ലപാതുവിഭാഗം 
ലേെവ് ശെമാനത്തിന് 
തുെയമാത്തയാ അെില് കൂടുെത്തൊ 
എസ്.സി, എസി.റ്റി. വിഭാഗത്തിന് തുക 
ലേെവഴിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കില്   

 

2 മാര്ക്ക് 
VI 6 

സ്പില് ഓവര്ക് ഒഴിലക 
ലപാതുവിഭാഗം ലേെവ് 
ശെമാനത്തിന് 
തുെയമാത്തയാ അെില് കൂടുെത്തൊ 
എസ്.സി, എസി.റ്റി. വിഭാഗത്തിന് 
തുക ലേെവഴിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കില്   

 

1 
മാര്ക്ക് 

ലമാത്തം മാര്ക്ക് 100 –ല് 
നിജലെടുത്തുന്നെിനായി 
പരിമിെലെടുത്തിയെ്. 

13.  VIII 

1. കെഫ് മിഷന് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ 
ഭാഗമായി 100% വീടുകള് പൂര്ക്ത്തീ 
കരിച്ചവര്ക്ക് 

2. കെഫ് മിഷന് രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് 
അര്ക്ഹലരന്ന് കലണ്ടത്തിയ ഗുണ 
ത്തഭാക്താകെില് മുഴുവന് ത്തപരുമായി 
ഗ്രാമപഞ്ചാ യത്ത് കരാര്ക് ഒെിട്ടു 
ലണ്ടങ്കില് 

2 VIII 
കെഫ് മിഷന് രണ്ടാം 
ഘട്ടത്തിലെ ഭാഗമായി 100% 
വീടുകള് പൂര്ക്ത്തീകരിച്ചവര്ക്ക് 

2 

2020 ജനുവരിയില് മുഖ്യമന്ത്രി 
കെഫ് മിഷനില് 2 െക്ഷ 
ത്തിെധികം വീടുകള് 
പൂര്ക്ത്തീകരിച്ചെിലെ 
സംസ്ഥാന െെ ഉദ്ഘാെനം 
നിര്ക്വഹിച്ചിരുന്നു. 

14.  IX. െനതു ഫണ്ട് ( 6 മാര്ക്ക് )  IX. 
െനതു ഫണ്ട് (6 മാര്ക്ക്) 
അനുബന്ധം ഉള്ളെകം 
ലേയ്യുന്നു. 

 

അനുബന്ധമായി ഒരു 
ത്തകാറം ഉള്ലെടുത്തുന്ന 
െിലൂലെ പരിത്തശാധന യില് 
കൃെയെ ഉറൊകാന് കഴിയും. 



15.  XI 1 80% - ന് ½ മാര്ക്ക് XI 1 70% നുമുകെില് 80% വലര 
½ 

മാര്ക്ക് 
 

16.  XI 11 81% മുെല് 85% വലര 1  80% മുകെില് 85% വലര 1  

17.  XII 1 

2018-19 വര്ക്ഷത്തില് വാര്ക്ഡ് 
െെത്തില്, ശുേീകരണ പ്രവര്ക്ത്തന 
ങ്ങള്കായി ശുേിെവമിഷനില് നിന്നും 
െഭിച്ച തുക 100% ലേെവ് 
വരുത്തിയിട്ടുലണ്ടങ്കില് (യൂട്ടികെ 
ത്തസഷന് സര്ക്ട്ടിഫികറ്റ് നല്കിയ 
െിലെ അെിസ്ഥാനത്തില്) 

1 XII 1 

അവാര്ക്ഡിന് പരിഗണിക്കുന്ന 
വര്ക്ഷത്തില് വാര്ക്ഡ്െെ 
ത്തില്, ശുേീകരണ പ്രവര്ക്ത്തന 
ങ്ങള്കായി ശുേിെവമിഷനില് 
നിന്നും െഭിച്ച തുക100% ലേെവ് 
വരുത്തിയിട്ടുലണ്ടങ്കില് 
(യൂട്ടികെത്തസഷന് 
സര്ക്ട്ടിഫികറ്റ് നല്കിയെിലെ 
അെിസ്ഥാനത്തില് ) 

1  

18.  XIII 
നൂെനവും അനുകരണീയവുമായ 
പദ്ധെികള് (3 മാര്ക്ക് )  XIII 

നൂെനവും അനുകരണീയവു 
മായ പദ്ധെികള് (6 മാര്ക്ക് )  

പുരസ്കാരങ്ങളുലെ മാനദണ്ഡ 
ങ്ങള്നി ശ്ചയിക്കുന്നെിനുള്ള 
കമ്മിറ്റിയുലെ ശുപാര്ക്ശ. 

19.  XIII 1 

2018-19 വര്ക്ഷത്തില് മാര്ക്ഗത്തരഖ് 
പ്രകാരമുള്ള നൂെന പദ്ധെികള് 
ആവിഷ്ക്കരിച്ച് വിജയകരമായി 
നെെിൊകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായ 
ത്തിന് ഓത്തരാ പദ്ധെിക്കും ½ മാര്ക്ക് 
വീെം 

 XIII (i) 

നിെവിലുള്ള പദ്ധെിരൂപീകരണ 
മാര്ക്ഗത്തരഖ് പ്രകാരമുള്ള നൂെന 
പദ്ധെികള് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് 
വിജയ കരമായി നെെിൊകി 
യിട്ടുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 
ഓത്തരാ പദ്ധെിക്കും ½ മാര്ക്ക് 
വീെം 

  

20.     XIII (ii) 

അവാര്ക്ഡിന് പരിഗണിക്കുന്ന 
വര്ക്ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പ്രത്തദശത്ത് ഹരിെത്തകരെം 
മിഷന് വിഭാവനം ലേയ്ത 
പച്ചതുരുത്ത് പദ്ധെി നെൊകി 
യിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

1 
മാര്ക്ക് 

പുരസ്കാരങ്ങളുലെ മാനദണ്ഡ 
ങ്ങള് നിശ്ചയിക്കുന്നെിനുള്ള 
കമ്മിറ്റിയുലെ ശുപാര്ക്ശ. 

21.     XIII (iii) 

അവാര്ക്ഡിന് പരിഗണിക്കുന്ന 
വര്ക്ഷം വത്തയാജന ലസൌഹൃദ  
പഞ്ചായത്തായി 
പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

1 
മാര്ക്ക് 

പുരസ്കാരങ്ങളുലെ മാനദണ്ഡ 
ങ്ങള് നിശ്ചയിക്കുന്നെിനുള്ള 
കമ്മിറ്റിയുലെ ശുപാര്ക്ശ. 

22.     XIII (iv) 

അവാര്ക്ഡിന് പരിഗണിക്കുന്ന 
വര്ക്ഷം ബാെ ലസൌഹൃദ  
പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടു 
ലണ്ടങ്കില് 

1 
മാര്ക്ക് 

പുരസ്കാരങ്ങളുലെ മാനദണ്ഡ 
ങ്ങള് നിശ്ചയിക്കുന്നെിനുള്ള 
കമ്മിറ്റിയുലെ ശുപാര്ക്ശ. 

23.     XIII (v) 

അവാര്ക്ഡിന് പരിഗണിക്കുന്ന 
വര്ക്ഷം ഭിന്നത്തശഷി ലസൌഹൃദ  
പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടു 
ലണ്ടങ്കില് 
 

1 
മാര്ക്ക് 

പുരസ്കാരങ്ങളുലെ മാനദണ്ഡ 
ങ്ങള് നിശ്ചയിക്കുന്നെിനുള്ള 
കമ്മിറ്റിയുലെ ശുപാര്ക്ശ. 



24.     XIII (vi) 

അവാര്ക്ഡിന് പരിഗണിക്കുന്ന 
വര്ക്ഷം അനുപൂരകത്തപാഷകാ 
ഹാര പദ്ധെിയില് അനുകര 
ണീയ മാതൃകകള് നെൊകിയി  
ട്ടുലണ്ടങ്കില് 

1 
മാര്ക്ക് 

പുരസ്കാരങ്ങളുലെ മാനദണ്ഡ 
ങ്ങള് നിശ്ചയിക്കുന്നെിനുള്ള 
കമ്മിറ്റിയുലെ ശുപാര്ക്ശ. 

25.  XVI. 

ഫ്രണ്ട് ആഫീസ് ( 4 മാര്ക്ക് ) 
മികച്ച ഫ്രണ്ട് ആഫീസ് 
ഏര്ക്ലെടുത്തിയ ഗ്രാമപഞ്ചായ ത്തിന് 
പരമാവധി 4 മാര്ക്ക് 
നല്ത്തകണ്ടൊണ്. 

  

ഫ്രണ്ട് ആഫീസ് സംവിധാനം 
കാരയക്ഷമമായി പ്രവര്ക്ത്തിെി 
ക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക് 
പരമാവധി 3 മാര്ക്ക് 
നല്ത്തകണ്ടൊണ്. 

  

26.  XVI. i 
ലപാതുജനങ്ങള്കായി കിത്തയാസ്ക്ക് 
സംവിധാനം, ത്തൊകണ് സംവിധാനം 
ഏര്ക്ലെടുത്തിയിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

½ മാര്ക്ക്  

ലപാതുജനങ്ങള്കായി 
കിത്തയാസ്ക്ക് സംവിധാനം, 
ത്തൊകണ് സംവിധാനം ഏര്ക്ലെ 
ടുത്തി പ്രവര്ക്ത്തന ക്ഷമമാലണ 
ങ്കില് ½ മാര്ക്ക് (പ്രവര്ക്ത്തന 
ക്ഷമമലല്ലങ്കില് ½  മാര്ക്ക് 
കുറക്കും (-½ ) 
 

½ 
മാര്ക്ക്  

27.  XVI. ii 

ലപാതുജനങ്ങള്ക് ഇരിെിെം, 
കുെിലവള്ള സംവിധാനം എന്നിവ 
ഏര്ക്ലെടുത്തിയിട്ടുലണ്ടങ്കില് 
ഇലല്ലങ്കില് 

½ മാര്ക്ക് 

(ലനഗറ്റീവ് 
½ മാര്ക്ക്) 

 മാനദണ്ഡം ഒഴിവാകാം  

939 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും 
ISOഅംഗീകരാരം െഭിച്ചിട്ടുള്ള 
െിനാല് മാനദണ്ഡത്തിന് 
പ്രസക്തിയില്ല. 

28.  XVI. viii 
നിയമാനുസൃെ ത്തബാര്ക്ുകള് എല്ലാം 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

½ മാര്ക്ക്  മാനദണ്ഡം ഒഴിവാകാം  

939 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും 
ISOഅംഗീകരാരം െഭിച്ചിട്ടുള്ള 
െിനാല് മാനദണ്ഡത്തിന് 
പ്രസക്തിയില്ല. 

29.  XVII 
കമ്പൂട്ടര്ക്വല്കരണം 
( 4 മാര്ക്ക് ) 

 XVII കമ്പൂട്ടര്ക്വല്കരണം – 
( 2 മാര്ക്ക് )   

30.  XVII. (i) 

(i) സൂേിക (ബാക് ഓഫീസ്) 
ഫയലുകള് ഡിജിറ്റല് കസന് ലേയ്ത് 
ത്തലാസ് ലേയ്തിരികണം. ത്തസവന, 
(ലപന്ഷന്) ത്തസവന (ജനന -മരണ, 
വിവാഹ രജിത്തേഷന്), സഞ്ചയ 
എന്നീ ത്തസാഫ്റ്റ് ലവയറുകെിലൂലെ 
ത്തസവനം നല്കുന്നു ലണ്ടങ്കില് 
(ഓത്തരാന്നിനും ½ മാര്ക്ക് വീെം) 

2 മാര്ക്ക് XVII. (i) 

(i) സൂേിക (ബാക് ഓഫീസ്) 
ഫയലുകള് ഡിജിറ്റല് കസന് 
ലേയ്ത്. ത്തലാസ് ലേയ്തിരികണം. 
 

1 

ത്തസവന,(ലപന്ഷന്)ത്തസവന 
(ജനന-മരണ, വിവാഹ 
രജിത്തേഷന്), സഞ്ചയ 
എന്നീ ത്തസാഫ്റ്റ് ലവയറുകെി 
ലൂലെയാണ് നിെവില് ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തുകള് ത്തസവനം 
നല്കിവരുന്നെ്  .എന്നെി  
നാല് മാനദണ്ഡത്തിന് 
പ്രസക്തിയില്ല. 

31.  XVII. (ii) 
(ii) ഓണ്കെന് ൊസ് ത്തപലെെ് 
നെെിൊകിയിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

½ മാര്ക്ക് XVII. (ii) 
(ii) ത്തപെര്ക്ലെസ് ഓഫീസ് 
സംവിധാനം നിെവില് 
വലന്നങ്കില് 

1 

ഓണ്കെന് ൊസ് ത്തപയ് 
ലമെ് എല്ലായിെവും നെെി 
ൊകിയിട്ടുള്ളെിനാല് മാന 
ദണ്ഡത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. 



32.  XVII. (iii) 
(iii) ഓണ്കെന് സര്ക്ട്ടിഫികറ്റ് 
(ഉെമസ്ഥാവകാശം സ്ഥിരൊമസം) 
ഏര്ക്ലെടുത്തിയിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

½ മാര്ക്ക്  മാനദണ്ഡം ഒഴിവാകാം  
എല്ലായിെവും നെെിൊകി 
യിട്ടുള്ളെിനാല് മാനദണ്ഡ 
ത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. 

33.  XVII. (iv) (iv) പൂര്ക്ണമായും സത്തങ്കെം ത്തസാഫ്റ്റ് 
ലവയര്ക് ഉപത്തയാഗിക്കുന്നുലണ്ടങ്കില് 

1 മാര്ക്ക്  മാനദണ്ഡം ഒഴിവാകാം  

എല്ലായിെവും നെെിൊകി 
യിട്ടുള്ളെിനാല് മാനദണ്ഡ 
ത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. 
 

34.  XVIII. ISO സര്ക്ട്ടിഫിത്തകഷന് - (1 മാര്ക്ക് )  XVIII. ISO സര്ക്ട്ടിഫിത്തകഷന്   

35.  XVIII. (I) 

(I) 2016-17 വര്ക്ഷം ISO സര്ക്ട്ടിഫികറ്റ് 
കരസ്ഥമാകിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / 
ISO സര്ക്ട്ടിഫികറ്റ് യഥാസമയം 
പുതുകിയിട്ടു ലണ്ടങ്കില് 
(ബാധകമാലണങ്കില്) 

1 മാര്ക്ക് XVIII. (I) 

ISO സര്ക്ട്ടിഫിത്തകഷന് നിെവിെി 
ലല്ലങ്കിത്തൊ നിെനിര്ക്ത്തിയി 
ലല്ലങ്കിത്തൊ ഒരു മാര്ക്ക് കുറയ്ക്കം.  
(-1) 

 

939 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും 
ISO അംഗീകരാരം െഭിച്ചി 
ട്ടുള്ളെിനാല് മാനദണ്ഡം 
പരിഷ്കരിത്തകണ്ടതുണ്ട്. 

36.  XIX. 7.എ) (i) 

7.എ) (i) ത്തകരെ സംസ്ഥാന 
ആഡിറ്റിലെ 2011 വലരയുള്ള എല്ലാ 
ആഡിറ്റ് പരാമര്ക്ശ ങ്ങളും 
പരിഹരിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

½ മാര്ക്ക് 
XIX. 
7.എ) 

(i) 

7.എ) (i) ത്തകരെ സംസ്ഥാന 
ആഡിറ്റിലെ 2012-13 വലരയുള്ള 
എല്ലാ ആഡിറ്റ് പരാമര്ക്ശങ്ങളും 
പരിഹരിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

½ 
മാര്ക്ക് 

സാമ്പത്തിക വര്ക്ഷമായി 
പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

37.  XIX. 7.എ) (ii) 

(ii) ത്തകരെ സംസ്ഥാന ആഡിറ്റിലെ 
2016 വലരയുള്ള എല്ലാ ആഡിറ്റ് 
പരാമര്ക്ശങ്ങളും പരിഹരിച്ചിട്ടുലണ്ട 
ങ്കില് 

½ മാര്ക്ക് 
XIX. 
7.എ) 
(ii) 

(ii) ത്തകരെ സംസ്ഥാന 
ആഡിറ്റിലെ 2016-17 വലരയുള്ള 
എല്ലാ ആഡിറ്റ് പരാമര്ക്ശങ്ങളും 
പരിഹരിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

½ 
മാര്ക്ക് 

സാമ്പത്തിക വര്ക്ഷമായി 
പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

38.  XIX. 15 
15. 2018-19 വര്ക്ഷം വലരയുള്ള ആസ്തി 
രജിസ്റ്റര്ക് കാെികമാകി സാക്ഷയലെടു 
ത്തിയിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

½ മാര്ക്ക് XIX. 15 

അവാര്ക്ഡിന് പരിഗണിക്കുന്ന 
വര്ക്ഷം വലരയുള്ള ആസ്തി 
രജിസ്റ്റര്ക് കാെികമാകി  സാക്ഷയ 
ലെടുത്തിയിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

½ 
മാര്ക്ക്  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് 

ക്രമ 
നം. 

നിെവിലെ 
ഉത്തരവിലെ 
മാനദണ്ഡ 

നമ്പര്ക് 

മാനദണ്ഡം മാര്ക്ക് നമ്പര്ക് പുെത്തകണ്ട മാനദണ്ഡം മാര്ക്ക് റിമാര്ക്സ് 

1.  A1 

അവാര്ക്ഡ് വര്ക്ഷം വികസന ഫണ്ട് 
(സ്പില് ഓവര്ക് ഒഴിലക) 65% 
ലേെവഴിച്ചിരികണം 
(എസ്.സി.എസ്.പി/റ്റി.എസ്.പി എന്നീ 
ഇനങ്ങെില് 65% കുറയാലെ   

 A1 
അവാര്ക്ഡ് വര്ക്ഷം വികസന 
ഫണ്ട് സ്പില് ഓവര്ക് ഉള്ലെലെ 
50% ലേെവഴിച്ചിരികണം  

 

ത്തകാവിഡിലെ പഞ്ചാത്തെ 
ത്തില് 2019-20 –ലെ 
അവസാന പാദത്തില് 
ഓഫീസ് പ്രവര്ക്ത്തനം 
പൂര്ക്ണമായും 
നെത്തുന്നെിന് 
കഴിെിരുന്നില്ല. 

2.  A2 ലമയിെനന്സ് ഫണ്ട് 45% 
ലേെവഴിച്ചിരികണം.  A2 ലമയിെനന്സ് ഫണ്ട് 40% 

ലേെവഴിച്ചിരികണം. A3  

3.  A3 

2018-19 സാമ്പത്തികവര്ക്ഷലത്ത 
എ.എഫ്.എസ്. നിശ്ചിെ െീയെിയ്ക്കകം 
സമര്ക്െിച്ചിരികണം. )31. 07.2019) 
 

 A3 
അവാര്ക്ഡ് വര്ക്ഷലത്ത 
എ.എഫ്.എസ്. നിശ്ചിെ 
െീയെിയ്ക്കകം സമര്ക്െിച്ചിരികണം.  

A5  

4.  B 1 (i) 70% -ന് മുെല് 80% വലര 1 മാര്ക്ക്  B 1 (i) 50% -ന് മുകെില് 80% വലര 1 മാര്ക്ക്   
5.  B 2 (i) 70% -ന് മുകെില് 80% വലര 1 മാര്ക്ക് B 2 (i) 50% -ന് മുകെില് 80% വലര 1 മാര്ക്ക്  
6.  B 3 (i) 70% - 80 % വലര 1 മാര്ക്ക്  B 3 (i) 50% -ന് മുകെില് 80% വലര 1 മാര്ക്ക്  
7.  B II (i) I) 75% മുെല് 80 % വലര 1 മാര്ക്ക് B II (i) 50% -ന് മുകെില് 80% വലര 1 മാര്ക്ക്  

8.  III a 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2018– 19 സാമ്പത്തിക 
വര്ക്ഷം 12 ത്തയാഗങ്ങെില് കൂടുെൊയി 
ത്തേര്ക്ന്നിട്ടുള്ള ഓത്തരാ ത്തയാഗത്തിനും 1 
മാര്ക്ക് നല്കാവുന്നൊണ്  
(മനിട്ട്സ് ത്തകരെ പപഞ്ചായത്ത്   രാജ് 
നിയമ പ്രകാരം ത്തലാസ് ലേയ്തിരികണം ) 

(ത്തയാഗത്തില് അംഗങ്ങളുലെ ഹാജര്ക് 
80% ല് അധികമായിരികണം.) 

5 III a 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്   അവാര്ക്ഡിന് 
പരിഗണിക്കു സാമ്പത്തിക വര്ക്ഷം 
12 ത്തയാഗങ്ങെില് കൂടുെൊയി 
ത്തേര്ക്ന്നിട്ടുള്ള ഓത്തരാ ത്തയാഗ 
ത്തിനും 1 മാര്ക്ക് നല്കാവുന്ന 
ൊണ്  
(മിനിട്ട്സ് ത്തകരെ പഞ്ചായത്ത്   
രാജ് നിയമ പ്രകാരം ത്തലാസ് 
ലേയ്തിരികണം ) 
(ത്തയാഗത്തില് അംഗങ്ങളുലെ 
ഹാജര്ക് 80% -ല് അധിക 
മായിരികണം.) 

5  



9.  VIII 2. 

മുന്കാെ ഓഡിറ്റ് റിത്തൊര്ക്ട്ടുകെിലെ 
പരാമര്ക്ശങ്ങള് െീര്ക്ൊകല് നെപെി 
തൃപ്തികരമായി പൂര്ക്ത്തീകരിച്ച (2017-18 
സാമ്പത്തിക വര്ക്ഷം) പഞ്ചായത്തിന് 
ൊലഴപറയുന്ന ക്രമത്തില് മാര്ക്ക് 
നല്കാവുന്നൊണ് 

 

VIII 2. 

മുന്കാെ ഓഡിറ്റ് റിത്തൊര്ക്ട്ടുകെി 
ലെ പരാമര്ക്ശങ്ങള് െീര്ക്ൊകല് 
നെപെി തൃപ്തികരമായി പൂര്ക്ത്തീ 
കരിച്ച (2018-19 സാമ്പത്തിക 
വര്ക്ഷം) പഞ്ചായത്തിന് ൊലഴ 
പറയുന്ന ക്രമത്തില് മാര്ക്ക് 
നല്കാവുന്നൊണ് 

  

10.  XII 1 

2019 മാര്ക്ച്ച് 31 ന് മുമ്പായി അടുത്ത 
സാമ്പത്തിക വര്ക്ഷത്തത്തക്കുള്ള (2019-20) 
വാര്ക്ഷിക പദ്ധെി ജില്ലാ ആസൂത്രണ 
സമിെിക് സമര്ക്െിച്ചി ട്ടുലണ്ടങ്കില് 

3 മാര്ക്ക് XII 1 

 
2020 മാര്ക്ച്ച് 31 ന് മുമ്പായി 
അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്ക്ഷത്തത്ത 
ക്കുള്ള (2020-21) വാര്ക്ഷിക 
പദ്ധെി ജില്ലാ ആസൂത്രണ 
സമിെിക് സമര്ക്െിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

3 മാര്ക്ക്  

 















 



മഹഹാതഹാ അവഹാര്ഡഡ്    2019-20   വര്ഷതത്തെ മഹഹാതഹാ ഗഹാനന്ധി ദദേശശീയ ഗഹാമശീണ
തതഹാഴന്ധിലുറപഡ് പദ്ധതന്ധിയുമഹായന്ധി ബനതപടഡ് മന്ധികച്ച ജന്ധിലഹാ  ,   ദബഹാകഡ്  ,   ഗഹാമ

പ ഞഹായത്തുകതളെ തതരതഞ്ഞെടുക്കുന്നതന്ധിനുള്ള അര്ഹതഹാ മഹാനദേണ്ഡങ്ങള


