
ു ഺവ഻ഡ് 19 ു ഺക്ക്ീമുേഷ്  

ഉടഽമ്പന്നാര്  ഗ്രഺമ പഞ്ചഺയത്ത് 

 

ആമഽഖം 

ഇടഽക്ക഻ ജ഻ലലയ഻ീല ീതഺടഽപഽഴ തഺലാക്ക഻ല്  ഇളംുേശം ുലഺക്ക഻ലഽള്ള 
ഒരഽ ഗ്രഺമഞ്ചഺയത്തഺണ് ഉടഽമ്പന്നാര് . ഉടഽമ്പന്നാര്  ഗ്രഺമ പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  
16 വഺര് ഽ ്  ഉണ്ട്.  ീതഺടഽപഽഴയ഻ല്  ന഻ന്നഽം 16  ഻ മ഼റ്റര്  
ോീരയഺണ് ഉടഽമ്പന്നാര്  ഗ്രഺമ പഞ്ചഺയത്ത്. ഇടഽക്ക഻ ജ഻ലലയ഻ീല ഒരഽ 
വല഻യ പഞ്ചഺയത്തഺണ് ഉടഽമ്പന്നാര്. ഇടഽക്ക഻ ജ഻ലലയഽീട ഭാര഻ഭഺരം 
ന഻ബ഻  വനഗ്പുേശങ്ങള ം ഈ പഞ്ചഺയത്ത഻ലഺണ് സ്ഥ഻ത഻ ീെയ്യ ന്നത്.  

  ഉലലഺസ ു ഗ്രങ്ങളഺയ ീെറഽുത്മഺര഻ ഽന്ന്വ ുവള ര്  
വനംവ ുവള ര്പഽഴവ  ഼ഴഺര് ഽത്ത് ീവള്ളെഺടം ം ്ന്ന഻വ ഈ 
പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  ഉ്ീെടഽന്നഽ.   ഉടഽമ്പന്നാര്  ഒരഽ  ഺര്ഷ഻  
ഗ്രഺമമഺണ്. ഇവ഻ടഽീത്ത ഗ്പധഺന വ഻േയഺഭയഺസ സ്ഥഺപനങ്ങ്  
ീപര഻ങ്ങഺുശര഻ രവ. ൂഹസ് ാ്   വ  തടം ക്കഽഴ രവ. ഹയര്  
ീസക്കണ്ടറ഻ സ് ാ് , മങ്കഽഴ഻ ീസേ് ുജഺര്ജ്ജ് ൂഹസ് ാ്  
്ന്ന഻വയഺണ്. ഇവ  ാടഺീത പര഻യഺരംവ അമയഗ്പവ 
പഺുറ വലവ ഏഴഺന഻ ാടം ം ്ന്ന഻വ഻ടങ്ങള഻ല്  ്ല്. പ഻ 
സ് ാള  ള ം ഉണ്ട്.  

ീനലല്വ ീതങ്ങ്വ റബ്ബര്വ  വഽങ്ങ്വ  െവ വഺഴവ ്ന്ന഻വയഺണ്  
ഇവ഻ടഽീത്ത ഗ്പഺധഺന  ിഷ഻ ്. പഽത഻യതഺയ഻ ധഺരഺളം 
മത്സ്യവളര്ത്തല്  സംരഭങ്ങള ം ഇവ഻ീട ആരംഭ഻ച്ച഻ടം  ണ്ട്. 



 

പഞ്ചഺയത്ത഻ീേ ുപ്  -   ഉടഽമ്പന്നാര്  

ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത്  -   ഇളംുേശം 

തഺലാക്ക്    - ീതഺടഽപഽഴ 

ജ഻ലല     -  ഇടഽക്ക഻ 

വ഻സ്ത഼ര്ണം   - 87 െ. .മ഼ 

ജനസംഖയ    - 23859  

സ്ഗ്ത഼ ്     - 12030 

പഽരഽഷ്മഺര് ച്ച്   - 11829 

വഺര് ഽ ള ീട ്ണം - 16 

ആീ  വ഼ടഽ ്    - 7014 

ആീ   ഽടഽംബങ്ങ്   - 7218 

ആണ് ഽടം ഻ ്    - 1366 

ആീ  അയല് ാടം ം  - 273 

ീജ ്ല്  ജ഻   - 58 

്ം ഇ യാണ഻റ്റ  ്   - 38 



ു ഺവ഻ഡ്  ഺലത്ത് C D S  ീേ ുനതിത്ത്ത഻ല്  നടത്ത഻യ 
ഗ്പവര്ത്തനങ്ങ്  

ശുചിത്വകേരളം 

സംസ്ഥഺനീത്ത ്ലലഺ ഗ്രഺമപഞ്ചഺയത്തഽ ള ം ന഻ശ്ച഻ത 

മഺനേണ്ഡങ്ങീള അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻  ടം ം  ടം മഺയ഻ സമ്പാര്ണ ശഽെ഻ത് 
പേവ഻ ുനടഽ  ്ന്ന ലക്ഷ്യുത്തഺീട നടെഺക്ക഻യ പദ്ധത഻യഺണ് 
ശഽെ഻ത്ു രളം.. ഇത഻ീേ ഭഺരമഺയ഻ ഉടഽമ്പന്നാര്  പഞ്ചഺയത്ത഻ീല 
്ലലഺ വഺര് ഻ലഽം ശഽെ഼ രണ  ഗ്പവര്ത്തനങ്ങ്  നടത്ത഻യ഻ടം  ണ്ട്. 
ീഹല്ത്ത് റാഫ്,ഺആശവ ആശ വര്ക്കര്മഺര്വ  ഽടഽബഗ്ശ഼ ഗ്പവര്ത്ത ര്  
്ന്ന഻വര്  ഇത഻നഽ ുനതിത്ം ീ ഺടഽത്തഽ വരഽന്നഽ.  ഻ണറഽ ള ീട 
ശഽെ഼ രണ ഗ്പവര്ത്തനവഽം ഇുതഺീടഺെം നടത്ത഻.

നിലവില്ചചയ്യാനുകേശിക്കുന്നപ്രവര്ത്തനള്

 ൂജവമഺല഻നയങ്ങ്  വ഼ടം ഻ുലഺ സമ഼പുത്തഺ സംസ് ര഻ക്കണം
 ന഻ലവ഻ല്  ഗ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ന ഹര഻ത ര്മ ുസനയഽീട 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങ്   ാടഽതല്  സജ഼വമഺക്കണം.
 ്ലലഺ ഓഫ഼സഽ ള ം സ്ഥഺപനങ്ങള ം ശഽെ഼ ര഻ക്കണം.
 ഗ്ര഼്  ുഗ്പഺുടം ഺുക്കഺ്  പഺല഻ക്കണം
 ീതഺഴ഻ലഽറെ് പദ്ധത഻യഽമഺയ഻  ബന്ധീെടഽത്ത഻ ുതഺടഽ ശഽെ഼ രണ 

ഗ്പവര്ത്തനങ്ങ്  നടത്തണം




ോര്ത്ഷിേപ്രവര്ത്തനള്

 ിഷ഻  സംബന്ധമഺയ ്ലലഺ ന഻ര്ുേശങ്ങള ം വന഻ത 
 ര്ഷ ര഻ുലക്ക് ്ത്ത഻ക്കഽന്നത഻നഽുവണ്ട഻ ഗ്പുതയ  ഗ്രാെ  ്  
രാപ഻ ര഻ച്ച .  ഻ഴങ്ങഽ ിഷ഻ വയഺപനവഽമഺയ഻ ബന്ധീെടം ് 
പച്ചക്കറ഻ ിഷ഻നഺടം റ഻വഽ ്  ്ന്ന വഺടം ്സഺെ് ഗ്രാെ഻ലാീട 
 ിഷ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീെടം  ്ലലഺ അറ഻വഽ ള ം അനഽഭവങ്ങള ം 
പരസ്പരം പങ്കഽവയ്ക്ക്കഽ യഽം  ിഷ഻യഽീട ുഫഺുടം ഺസ് ീഷയര്  
ീെയ്യ  യഽം ീെയ്യ ന്നഽ.

അടഽക്കളുതഺടം ം

പച്ചക്കറ഻ ഉല്പഺേനത്ത഻ല്  സ്യംപരയഺപ്തത 
ൂ വര഻ക്കഽന്നത഻നഽം വ഻ഷരഹ഻ത പച്ചക്കറ഻ ഉല്പഺേനം 
ഉറെ വരഽത്തഽന്നത഻നഽം ഉടഽമ്പന്നാര്  പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  ൂജവപച്ചക്കറ഻ 
 ിഷ഻ര഼ത഻ ുഗ്പഺത്സ്ഺഹ഻െ഻ച്ച  വരഽന്നഽ.  ഽടഽംബഗ്ശ഼യഽീട  ഼ഴ഻ല്  
ഗ്പവര്ത്ത഻ക്കഽന്ന ീജ. ്ല്. ജ഻ ഗ്രാെ  ്വ  ഽടഽംബഗ്ശ഼ അംരങ്ങള ീട 
അടഽക്കളുത്തഺടം ങ്ങ്  ്ന്ന഻വയ഻ലാീട ്ലലഺം  ിഷ഻ീയ 
ുഗ്പഺത്സ്ഺഹ഻െ഻ക്കഽന്ന ഗ്പവര്ത്തനങ്ങ്  നടത്ത഻ വരഽന്നഽ.

ന഻ലവ഻ല്  ീെയ്യഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന ഗ്പവര്ത്തനങ്ങ് 

  ിഷ഻ വ ഽെ഻ീേ സ് ഼മഽ ്വ തുേശസ്യംഭരണ 
സ്ഥഺപനങ്ങള ീട ുഗ്പഺജക്ടഽ ്വ  ഽടഽംബഗ്ശ഼ ീജ. ്ല്. ജ഻ 
സംരംഭങ്ങ്വ സഹ രണ സ്ഥഺപനങ്ങള ം സന്നദ്ധസം ടന ള ം 
നടെ഻ലഺക്കഽന്ന ുഗ്പഺഗ്രഺമഽ ്  ഇവീയലലഺം പഞ്ചഺയത്ത഻ീേ 
ുഗ്പഺജക്ട഻ല്  ഉ്ീെടഽത്ത഻  ിഷ഻ ുഗ്പഺത്സ്ഺഹ഻െ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
നടപട഻ ്  നടത്ത഻വരഽന്നഽ.  ിഷ഻ഭവനഽം  ഽടംബഗ്ശ഼യഽമഺയ഻ുെര്ന്ന് 
തര഻ശഽഭാമ഻  ീണ്ടത്ത഻  ിഷ഻ ീെയ്യ ന്നത഻നഽള്ള നടപട഻ ്   
ആരംഭ഻ക്കഽ യഺണ്. മഴമര സംവ഻ധഺനം ഉടഽമ്പന്നാര്  പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  
 ാടഽതലഺയ഻ നടെ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽം ആുലഺെ഻ക്കഽന്നഽ. 







പഺല഻ുയറ്റ഻വ് പര഻െരണം

 ുരഺരഗ്പത഻ുരഺധ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള഻ലഽം ുരഺരങ്ങ്  ുമഺണ഻റ്റര്  

ീെയ്യ ന്നത഻ലഽം ഉടഽമ്പന്നാര്  പഞ്ചഺയത്ത് മഽ്പന്തി഻യ഻ലഺണ്. ഓുരഺ 

തുേശഭരണസ്ഥഺപന ഗ്പുേശുത്തയഽം ീപഺതഽജനഺുരഺരയ സ്ഥഺപനങ്ങ്  

നടത്ത഻യ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങ്  ീ ഺണ്ടഺണ് ഇത് സഺധയമഺ ഽന്നത്. 

ആശവര്ക്കര്മഺര്വ ീഹല് ത്ത് റാഫ്,ഺആശ ്ന്ന഻വര്  ്ലലഺ വഺര് ഻ലഽം 

ുപഺവഽ യഽം ുരഺര഻ ്ക്ക് ുവണ്ട ശഽഗ്ശാഷ ്  നല് ഻ വര഻ യഽം 

ീെയ്യ ന്നഽ.

 പഺല഻ുയറ്റ഻വ് പര഻െരണ ഗ്പവര്ത്തനങ്ങ്   ാടഽതല്  

 ഺരയക്ഷ്മമഺക്കഽ യഽം ്ലലഺയ഻ടത്തഽം ഫലഗ്പേമഺയ഻ നടക്കഽന്നഽീണ്ടന്ന് 

ഉറെഺക്കഽ യഽമഺണ് ഈ പര഻പഺട഻യ഻ലാീട ഉുേശ഻ക്കഽന്നത്.

ആഗ്ശയപദ്ധത഻

 ഉടഽമ്പന്നാര്  പഞ്ചഺയത്തഽം  ഽടഽംബഗ്ശ഼യഽം സംയഽക്തമഺയ഻ 

നടെഺക്കഽന്ന ആഗ്ശയ-അരത഻രഹ഻ത ു രളം പദ്ധത഻ ഗ്പ ഺരം 

ീതരഞ്ഞടഽത്ത഻ടം  ള്ള 182  ഽടഽംബങ്ങ്ക്ക് ്ലലഺ മഺസവഽം  ഻റ്റ് 

നല് ഻ വരഽന്നഽ. ഈ ീ ഺുറഺണ  ഺല ടം ത്ത഻ല്  ആഗ്ശയ  ഻റ്റ് 

അവരവരഽീട വ഼ടഽ ള഻ല്  ്ത്ത഻ച്ച  ീ ഺടഽക്കഺ്  സഺധ഻ച്ച .















N P N S  ഻റ്റ് പഺക്ക഻ംഗ് 

 ഉടഽമ്പന്നാര്  ഗ്രഺമ പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  NPNS ുറഷ് ഺര്ഡ് 

ഉടമ ്ക്ക്  ഻റ്റ് പഺക്ക഻ംഗ് നടത്തഽന്നത഻ന് 20 ുപരഽീട 

യാണ഻റ്റ  ളഺയ഻   ഽടഽംബഗ്ശ഼ അംരങ്ങ്  പീങ്കടഽത്തഽ. 
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