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സ്വരാജ് ട്രാഫി 

മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ തിരടെടുപ്പിനുള്ള  

അട്പക്ഷ സ്മര്പ്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്  

 
 

A. അര്പ്ഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങള് 

 

1. അവാര്പ്ഡ് വര്പ്ഷം വികസ്ന ഫണ്ട് സ്പില് ഓവര്പ് ഉള്ടപ്പടെ 50% 
ടെലവഴിച്ചിരിക്കണം. 

 

2. 
ടമയിന്റനന്സ്് ഫണ്ട് 40% ടെലവഴിച്ചിരിക്കണം. 

 

3. അവാര്പ്ഡ് വര്പ്ഷടെ എ.എഫ്.എസ്്. നിശ്ചിത തീയതിയ്ക്കകം 
സ്മര്പ്പ്പിച്ചിരിക്കണം.  

 

 

B. 

 
അര്പ്ഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചിട്ടുള്ള അട്പക്ഷകള് താടഴപറയുന്ന ഘെകങ്ങടെ 
അെിസ്ഥാനമാക്കി മാര്പ്ക്ക് നല്കാവുന്നതാണ് (ആടക മാര്പ്ക്ക് 100) 
 

I. വിട്കന്ദ്രീകരണ ആസൂത്രണം (25 മാര്പ്ക്ക്)  

 (1) ടപാതുവിഹിതം  

i 50% -ന് മുകെില് 80% വടര 1 മാര്പ്ക്ക് 

ii 80%-ന് മുകെില് 100% ല്  താടഴ 2 മാര്പ്ക്ക് 

iii 100 % 3 മാര്പ്ക്ക് 
2. SCSP  

i 50%  -ന് മുകെില് 80% വടര 1 മാര്പ്ക്ക് 

ii 80% -ന് മുകെില് 90% വടര  2 മാര്പ്ക്ക് 

iii 90% -ന് മുകെില് 100 % വടര 3 മാര്പ്ക്ക് 

3. TSP  

i 50%  -ന് മുകെില് 80% വടര 1 മാര്പ്ക്ക് 

ii 80 % – ന് മുകെില് 90% വടര 2 മാര്പ്ക്ക് 

iii 90% -ന് മുകെില് 100 % വടര 3 മാര്പ്ക്ക് 

4. ഉത്പാദന ട്മഖലയിടല ടെലവ് ശതമാനം  

i 30% ല് കൂടുതലാടണങ്കില് 2 മാര്പ്ക്ക് 

ii 40% ല് കൂടുതലാടണങ്കില് 3 മാര്പ്ക്ക് 

 
5. 

വനിത ഘെക പദ്ധതിക്കായി (WCP) ടെലവഴിച്ച തുക ടമാെം വികസ്ന ഫണ്ടിടന്റ 
: 

 

i 10% മുതല് 15% വടര 1 മാര്പ്ക്ക് 

ii 15% -ല് മുകെില് 2 മാര്പ്ക്ക് 

6. വട്യാജനട്ക്ഷമം , പാലിട്യറ്റീവ് പരിെരണെിന് ടെലവഴിച്ച തുക ടമാെം 
വികസ്ന ഫണ്ടിടന്റ 
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 1) 5% മുതല് 7% വടര 

    ii)   7% െിനു മുകെില് 

1 മാര്പ്ക്ക് 

2 മാര്പ്ക്ക് 

7. ഭിന്നട്ശഷിക്കാര്പ്, രാന്സ്് ടജട്ന്റഴ്സ്, കുട്ടികള് എന്നീ വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് ടെലവഴിച്ച 
തുക ടമാെം വികസ്ന ഫണ്ടിടന്റ 

 

 1)  5% മുതല് 7% വടര     
2)  7% െിനു മുകെില് 

1 മാര്പ്ക്ക് 
2 മാര്പ്ക്ക് 

8. പാര്പ്പ്പിെ ട്മഖലയ്ക്കം (ലലഫ്, പി.എം.എ.ലവ (ഗ്രാമീണ്) ഇ.എം.എസ്് ട്ലാണ് 
ടെലവും ആടക വികസ്നഫണ്ടിടന്റ 20% ല് കുറയാടത ടെലവഴിച്ച 
പഞ്ചായെിന്. 

 
2 മാര്പ്ക്ക് 

9. ടപാതുവിഭാഗം വികസ്നഫണ്ടിടന്റ 10% തുക മാലിനയം സ്ംസ്കരണെിനും 
ജലസ്ംരക്ഷണെിനും (ഹരിത ട്കരെം ട്രാജക്ടുകള്ക്ക്) ടെലവഴിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

 
    2 മാര്പ്ക്ക് 

10. നൂതനവും അനുകരണീയവുമായ ട്രാജക്ടുകള് ആവിഷ്കരിച്ച് വിജയകരമായി 
നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് (മുന്കാലങ്ങെില് സ്മര്പ്പ്പിച്ചിട്ടില്ലാെതും, 
ശുെിതവട്മഖലയുമായി ബന്ധടപ്പൊെതും ) അട്പക്ഷട്യാടൊപ്പം ട്രാജക്ട് 
വിശദാംശങ്ങള് രട്തയകം ഉള്ടപ്പടുെിയിരിക്കണം 

 

3 മാര്പ്ക്ക് 

II ടമയിന്റനന്സ്് ഫണ്ട് (ട്നാണ് ട്റാഡ്) (4 മാര്പ്ക്ക്)  

 I) 50% മുതല് 80 % വടര 1 മാര്പ്ക്ക് 

 ii) 80% ന് മുകെില്  90 %വടര 2 മാര്പ്ക്ക് 

 Iii) 90 % ന് മുകെില് 100% വടര 4 മാര്പ്ക്ക് 

III ജില്ലാ പഞ്ചായെ് ട്യാഗം / സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ട്യാഗം /സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി 
ട്യാഗങ്ങള് (1 1 മാര്പ്ക്ക് ) 

 

a. അവാര്പ്ഡിന് പരിഗണിക്കുന്ന സ്ാമ്പെിക വര്പ്ഷം 12 ട്യാഗങ്ങെില് കൂടുതലായി 
ട്െര്പ്ന്നിട്ടുള്ള ഓട്രാ ട്യാഗെിനും 1 മാര്പ്ക്ക് നല്കാവുന്നതാണ്  
(മിനിട്ട്സ്് ട്കരെ പപഞ്ചായെ്   രാജ് നിയമ രകാരം ട്ലാസ്് ടെയ്തിരിക്കണം ) 
(ട്യാഗെില് അംഗങ്ങളുടെ ഹാജര്പ് 80% ല് അധികമായിരിക്കണം.) 

 

5 മാര്പ്ക്ക് 

b സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ ട്യാഗങ്ങെില് ധനകാരയം/ വികസ്നം/ ട്ക്ഷമം/ 
ആട്രാഗയ വിദയാഭയാസ്ം/ ടപാതുമരാമെ് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ ശരാശരി 
ട്യാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കിയതിന് ട്ശഷം 12 ല് കൂടുതലുള്ള ഓട്രാ 
ട്യാഗെിനും 1 മാര്പ്ക്ക് വീതം പരമാവധി 3 മാര്പ്ക്ക് നല്കാവുന്നതാണ്. 
(എല്ലാ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളും നിയമാനുസൃതം കൂെിയിരിക്കണം.) 

 

 

3 മാര്പ്ക്ക് 

 
c. 

 
സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിട്യാഗം 6 ല് കൂടുതല് നെെിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

 
1 മാര്പ്ക്ക് 

 
d. 

 
നിര്പ്വഹണ ഉട്ദയാഗസ്ഥരുടെ ട്യാഗം 6 ല് കൂടുതല് നെെിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

 
1 മാര്പ്ക്ക് 

e. 
ജില്ലാ പഞ്ചായെ് ട്യാഗം നെപെികള് സ്കര്പ്മ്മ ട്സ്ാഫ്റ്റ് ടവയര്പ് 
ഉപട്യാഗിക്കുന്നുടണ്ടങ്കില് 1 മാര്പ്ക്ക് 

IV 
 
ഗതാഗതം (3 മാര്പ്ക്ക് ) 

 

a. ജില്ലാപഞ്ചായെ് ട്റാഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്ലാന്  അവാര്പ്ഡ്  വര്പ്ഷം ജി.ഐ.എസ്്  
സ്ട്ങ്കതം ഉപട്യാഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

2 മാര്പ്ക്ക് 

b. ട്റാഡ് ൊറിംഗ് രവര്പ്െികള്ക്ക്  നാറ്റ്പാക് നിര്പ്ട്േശ രകാരമുള്ള 
പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപട്യാഗിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കില്  

1 മാര്പ്ക്ക് 
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V ഊര്പ്ജം (2 മാര്പ്ക്ക് )  

 ജില്ലാ പഞ്ചായെ്, കാരയക്ഷമമായി ട്സ്ാൊര്പ് പദ്ധതികള് 
നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില്  

2 മാര്പ്ക്ക് 
 

VI പട്ടികജാതി /പട്ടികവര്പ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് ലഭയമായ ട്സ്വനങ്ങള് 
 (3 മാര്പ്ക്ക്) 

 

 പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്പ്ഗ യുവതീയുവാക്കള്ക്ക് വിദയാഭയാസ്ം, വിട്ദശെ് ടതാഴില് 
ട്തെല്, സ്വയം ടതാഴില് പരിപാെികള്, ടതാഴില് പരിശീലനങ്ങള്, കായിക 
വികസ്നം, വരുമാനവര്പ്ദ്ധന സ്ംരംഭങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കായി  ട്രാജക്ടുകള് 
ഏടറ്റടുെിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

( ഓട്രാന്നിനും ½ മാര്പ്ക്ക് വീതം) 

 

3 മാര്പ്ക്ക് 

VII കായിക വികസ്നം (4 മാര്പ്ക്ക്)  

i മിനിട്സ്റ്റഡിയം /കെിസ്ഥലം സ്ഥാപിച്ചതിന് 2 മാര്പ്ക്ക് 

ii ജില്ലാ    പഞ്ചായെ്     യൂെ്    ലബ്ബ്     ഏട്കാപനസ്മിതി 
രൂപീകരിച്ച്   ട്കരട്ൊത്സവം ഉള്ടപ്പടെയുള്ള  കായിക മത്സരങ്ങള് 
നെെിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

2 മാര്പ്ക്ക് 

VIII ഓഡിറ്റ് (10 മാര്പ്ക്ക്)  

1. ട്കരെസ്ംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, കണ്ട്രാെര്പ് ആന്റ് ഓഡിറ്റ് ജനറല് നല്കിയ 
ആഡിറ്റ് റിട്പ്പാര്പ്ട്ടുകള് മുപ്പത് ദിവസ്െിനുള്ളില് ആദയ മറുപെി സ്മര്പ്പ്പിച്ചിട്ടു 
ടണ്ടങ്കില് 

 

2 മാര്പ്ക്ക് 

2. മുന്കാല ഓഡിറ്റ് റിട്പ്പാര്പ്ട്ടുകെിടല പരാമര്പ്ശങ്ങള് തീര്പ്പ്പാക്കല് നെപെി 
തൃപ്തികരമായി പൂര്പ്െീകരിച്ച (2018-19 സ്ാമ്പെിക വര്പ്ഷം) പഞ്ചായെിന് 
താടഴപറയുന്ന ക്രമെില് മാര്പ്ക്ക് നല്കാവുന്നതാണ് 

 

a. ട്കരെ സ്ംസ്ഥാന ആഡിറ്റ് പരമാര്പ്ശങ്ങള് തീര്പ്പ്പാക്കിയതിടന്റ 
അെിസ്ഥാനെില് 

 

i 50 – 75 % വടര 1 മാര്പ്ക്ക് 

ii 76– 90 % വടര 2 മാര്പ്ക്ക് 

i ii 91 – 100 % വടര 3 മാര്പ്ക്ക് 

b. കംപ് ട്രാെര്പ് ആന്റ് ആഡിറ്റ് ജനറലിടന്റ പരാമര്പ്ശങ്ങള് തീര്പ്പ്പാക്കിയതിടന്റ 
അെിസ്ഥാനെില്     

 

i 50 – 75 % വടര 1 മാര്പ്ക്ക് 

ii 76– 90 % വടര 2 മാര്പ്ക്ക് 

iii 91 – 100 % വടര 3 മാര്പ്ക്ക് 

c. നിര്പ്വഹണം നെെിയ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും 
ട്സ്ാഷയല് ആഡിറ്റ് നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

2 മാര്പ്ക്ക് 

IX. കമ്പൂട്ടര്പ് വല്ക്കരണം (3 മാര്പ്ക്ക് )  

i ആഫീസ്ിടല എല്ലാ ടസ്ക്ഷനുകെിലും എല്ലാ ജീവനക്കാര്പ്ക്കും കമ്പൂട്ടര്പ് 
സ്ംവിധാനം ലഭയമാക്കുകയും സൂെിക ട്സ്ാഫ്റ്റ് ടവയര്പ് ഉപട്യാഗിച്ച്  ഫയല് 
മാട്നജ്ടമന്റ് സ്ംവിധാനം ലകകാരയം ടെയ്ത് വരുന്നുടണ്ടങ്കില്  

2 മാര്പ്ക്ക് 

ii ആസ്തി രജിസ്റ്റര്പ് സ്െിത്ര ട്സ്ാഫ്റ്റ് ടവയറില് 
തയ്യാറാക്കി കാലികമാക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

1 മാര്പ്ക്ക് 
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X. ISO സ്ര്പ്ട്ടിഫിട്ക്കഷന് (1 മാര്പ്ക്ക്)  

 സ്ര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില്/ ISO സ്ര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  യഥാസ്മയം 
പുതുക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില്  
 

1 മാര്പ്ക്ക് 

ISO സ്ര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  യഥാസ്മയം പുതുക്കിയിട്ടിടല്ലങ്കില് 
 

(ടനഗറ്റീവ് 1 
മാര്പ്ക്ക് ) 

XI. ടപാതുജനങ്ങള്ക്കായി ലഭയമാക്കിയ ട്സ്വനങ്ങള് 
(5 മാര്പ്ക്ക് ) 

 

I. ജില്ലാ പഞ്ചായെിടന്റ നിയന്ത്രണെിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ത്രീ സ്ൗഹൃദ / 
ബാലസ്ൗഹൃദ/വട്യാജന സ്ൗഹൃദ സ്ഥാപനങ്ങള് ആക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

1 മാര്പ്ക്ക് 

ii. ജില്ലാ പഞ്ചായെ് ഓഫീസ്് ഭിന്നട്ശഷി സ്ൗഹൃദ ഓഫീസ്് ആക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 1 മാര്പ്ക്ക് 

ജില്ലാ പഞ്ചായെ് ഓഫീസ്് ഭിന്നട്ശഷി സ്ൗഹൃദ ഓഫീസ്് ആക്കിയിട്ടിടല്ലങ്കില് (ടനഗറ്റീവ് 1 
മാര്പ്ക്ക് ) 

iii ജില്ലാ പഞ്ചായെില്, ടപാതുജനങ്ങള്ക്കായി ഇരിപ്പിെം, കുെിടവള്ളം, ട്ൊയിടലറ്റ് 
സ്ംവിധാനം നെപ്പാക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

1 മാര്പ്ക്ക് 

ജില്ലാ പഞ്ചായെില്, ടപാതുജനങ്ങള്ക്കായി ഇരിപ്പിെം, കുെിടവള്ളം, ട്ൊയിടലറ്റ് 
സ്ംവിധാനം നെപ്പാക്കിയിട്ടിടല്ലങ്കില് 

(ടനഗറ്റീവ് 1 
മാര്പ്ക്ക് ) 

iv ട്സ്വനങ്ങള് വിവരിക്കുന്ന ട്ബാര്പ്ഡ്, ഉട്ദയാഗസ്ഥരുടെ ട്പര് വിവരങ്ങള് 
സൂെിപ്പിക്കുന്ന ട്ബാര്പ്ഡ്,പരാതിടപട്ടി, പരാതിപരിഹാര സ്ംവിധാനം കാരയക്ഷമ 
മായി നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് (ഒന്നിന് ¼ മാര്പ്ക്ക് വീതം  പരമാവധി 1 മാര്പ്ക്ക്) 

 
1 മാര്പ്ക്ക് 

v പൗരാവകാശട്രഖ പുതുക്കി രസ്ിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കില് 1 മാര്പ്ക്ക് 

പൗരാവകാശട്രഖ പുതുക്കി രസ്ിദ്ധീകരിച്ചിട്ടിടല്ലങ്കില് (ടനഗറ്റീവ്  1 
മാര്പ്ക്ക് ) 

XII. ടപാതു വിഷയങ്ങള് (29 മാര്പ്ക്ക്)  

1. 2020 മാര്പ്ച്ച് 31 ന് മുമ്പായി അടുെ സ്ാമ്പെിക വര്പ്ഷട്െക്കുള്ള (2020-21) 
വാര്പ്ഷിക പദ്ധതി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സ്മിതിക്ക് സ്മര്പ്പ്പിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

3 മാര്പ്ക്ക് 

2. Master Incumbency Register കുറ്റമറ്റ രീതിയില് തയ്യാറാക്കി 
കാലികമാക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

1 മാര്പ്ക്ക് 

3. Gender Budget നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 1 മാര്പ്ക്ക് 

4. പഞ്ചായെിടന്റ ട്പരിലുള്ള ആശുപത്രി NABHA accreditation ട്നെിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 1 മാര്പ്ക്ക് 

5. ലജവകൃഷി, തരിശ്ൂമി കൃഷിട്യാഗയമാക്കല്, കാര്പ്ഷിക     വിെകളുടെ 
മൂലയവര്പ്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങള് ട്രാത്സാഹിപ്പി ക്കല് എന്നിവയില് ഏടതങ്കിലും ഒരു 
ട്രാജക്ട് എങ്കിലും പൂര്പ്െിയാക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില്  

 
2 മാര്പ്ക്ക് 

6. ഭിന്നട്ശഷിയുള്ളവര്പ്ക്ക് ടതാഴില് പരിശീലന ട്കന്ദ്രങ്ങള്  ആരംഭിച്ച്  
കാരയക്ഷമമായി നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

1 മാര്പ്ക്ക് 

7. ലനപുണയ ട്പാഷണ ട്രാജക്ടുകള് ആരംഭിച്ച് നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 1 മാര്പ്ക്ക് 

8. രാന്സ്് ടജട്ന്റഴ്സിന് രട്തയക പരിപാെി  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 1 മാര്പ്ക്ക് 

9. അന്തര്പ്ട്ദശീയ / ട്ദശീയ/ സ്ംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കില് 2 മാര്പ്ക്ക് 

10. ഭിന്നട്ശഷിക്കാര്പ്ക്ക്  ട്സ്കാെര്പ്ഷിപ്പ് നല്കുന്നതിന് ഗ്രാമ/ട്ലാക്ക് 
പഞ്ചായത്തുകളുമായി ട്െര്പ്ന്ന് സ്ംയുക്ത പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി യിട്ടുടണ്ടങ്കില്  

1 മാര്പ്ക്ക് 

11. എസ്്.സ്ി/എസ്്.റ്റി വിദയാര്പ്ഥികള്ക്ക് പഠന മികവിനുള്ള ട്സ്കാെര്പ്ഷിപ്പ് പദ്ധതി 
ഏടറ്റടുെിട്ടുടണ്ടങ്കില്  

1 മാര്പ്ക്ക് 
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12. ഗ്രന്ഥശാല വികസ്നെിന് നെപെി  സ്വീകരിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കില് 1 മാര്പ്ക്ക് 

13     എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതരുടെ പുനരധിവാസ്െിന് 
നെപെി  സ്വീകരിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കില് (ലഘുവിവരണം) 

1 മാര്പ്ക്ക് 

14. ടസ്ക്കണ്ടറി പാലിട്യറ്റീവ് രവര്പ്െനം ശക്തിടപ്പടുത്തുന്നതിന് 
നെപെി സ്വീകരിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

1 മാര്പ്ക്ക് 

15 തനത് വരുമാനം വര്പ്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നെപെി 
സ്വീകരിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കില് (ലഘു വിവരണം) 

2 മാര്പ്ക്ക് 

16 MGNREGS – ല് സ്ംട്യാജനെിലൂടെ സ്ഥായിയായ ആസ്തികള് 
സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

2 മാര്പ്ക്ക് 

17 MGNREGS – ല് നൂതനവും പുതുമയുള്ളതുമായ രവര്പ്െനങ്ങള് 
ഏടറ്റടുെിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

2 മാര്പ്ക്ക് 

18 സ്ംയുക്ത പദ്ധതികള് കുറെത് 5 എണ്ണടമങ്കിലും 
ഏടറ്റടുെിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

5 മാര്പ്ക്ക് 

 ആടക 100 മാര്പ്ക്ക് 

 
 


