
കൂവപ്പടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചോയത്്ത  
എറണോകുളം ജില്ല 

അഭയോരണയം  
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    ആമുഖം… 

ഹരിത് ബ്േരളം മിഷന്റെ ലക്ഷ്യമോയ പോരിസ്ഥിത്ിേ സുരക്ഷ്യം, ഉൽപ്പോദന 

ക്ഷ്മത്യം, സവയംപരയോപ്തത്യം, ശോസ്ത്രീയ മോലിനയസംസ്കരണവം 

ലക്ഷ്യമിട്ടുന്റേോണ്ട് കൂവപ്പടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചോയത്്ത 2018-19 വോർഷിേ 

പദ്ധത്ിയിൽ ഏന്റെടുത്തിട്ടുള്ളതം നിലവിൽ സ്പിൽ ഓവറോയി 

തടരുന്നതമോയ നൂത്ന പദ്ധത്ിയോണ് അഭയോരണയം ശുചിത്വ പദ്ധത്ി- 

ബ് ോബർധൻ. സംസ്ഥോനത്്ത  ആദയമോയി ആനപ്പിണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് 

ജജവവളവം, മൃ ങ്ങളുന്റട വിസർജയത്തിൽ നിന്ന് പോചേ യോസും 

ഉത്്പോദിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്തുത് പദ്ധത്ി പ്രമുഖ ഇബ്ക്കോടൂറിസം ബ്േന്ദ്രമോയ 

ബ്േോടനോട് അഭയോരണയത്തിലോണ് നടപ്പിലോക്കുന്നത്്.  



 

 

     

 

 എറണോകുളം ജില്ലയിലുളള േപ്രിക്കോട് എന്ന സ്ഥലത്്ത ന്റപരിയോറിന്റെ 

ത്ീരത്തോയി 133 ന്റഹക്ട൪ വന വിസ്തൃത്ിയിൽ നടപ്പിലോക്കുന്ന 

പദ്ധത്ിയോണ് അഭയോരണയം. േോലടിയിലുളള പ്രകൃത്ി പഠന 

ബ്േന്ദ്രത്തിന്റെ േീഴിലോണ് ടി പദ്ധത്ി നടപ്പിലോക്കിയിട്ടുളളത്്. 

അഭയോരണയത്തിൽ 10.94 ന്റഹക്ട൪ വനവം, 109.46 ന്റഹക്ട൪ ബ്ത്ക്കിൻ 

ബ്ത്ോട്ടവം, 16.34 ന്റഹക്ട൪ പൾപ് വഡ് ബ്ത്ോട്ടവം ഉൾന്റപ്പടുന്നു. 

അഭയോരണയത്തിൽ സ്ഥിത്ി ന്റചയ്യുന്ന ന്റചറിയ മൃ ശോലയിൽ, േോട്ടിൽ 

നിന്നും ഒെന്റപ്പട്ടുബ്പോയബ്ത്ോ, പരിക്കു പെിയബ്ത്ോ ആയ മൃ ങ്ങന്റള 

ശുശ്രൂഷിച്ച് സംരക്ഷ്ിച്ചു ബ്പോരുന്നു. നിലവിൽ മുന്നൂബ്റോളം മോനുേളും, 6 

ആനേളും, മ്ലോവേളും  അഭയോരണയത്തിന്റല അബ്േവോസിേളോണ്.  





ശുച഻ത്വ/മഺല഻ന്ൿ സംസ്കരണം 
 കൂവപ്പട഻ ബ്ലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത഻ന്റററ 

2018-19 വഺർഷ഻ക പദ്ധത്഻യ഻ൽ ഉൾറപ്പട്ട  ന്ൂത്ന് പദ്ധത്഻ 
അഭയഺരണൿം ശുച഻ത്വ പദ്ധത്഻- ബ് ഺബർധൻ  



6 



7 



സഺമ്പത്ത഻ക വ഻ശകലന്ം 

 
ധന് ബ്സഺത്സ്സ്  

 
ത്ുക 

 
ബ്ലഺക്ക് പദ്ധത഻ വ഻ഹ഻തം  

 
1479440/-രാപ  

 
ശഽച഻തവ മ഻ഷൻ വ഻ഹ഻തം 

 
820560/-രാപ  

 
ആകെ അടങ്കൽ തഽെ  

 

 
2300000/-രാപ  



ന്഻ർവ്വഹണ വ഻ശകലന്ം 

 
പദ്ധത്഻ ന്഻ർവ്വഹണം 

 
 കൂവപ്പട഻ ബ്ലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത്  

 
ന഻ർമ്മഺണ ബ്മൽബ്നഺട്ടം 

 
വന വ഻െസന സമ഻ത഻  

 
ന഻ർവ്വഹണ ഏജൻസ഻ 

 
 ബ്സഺബ്ഷൿഺ ഇക്കബ്ണഺമ഻ക് 

യാണ഻റ്റ് ഫൗബ്േഷൻ  

 
സഺബ്ങ്കത഻െ സഹഺയം 

 
ശഽച഻തവ മ഻ഷൻ  

            
          നടത്ത഻പ്പ് ചഽമതല  

 
െപ഻ക്കഺടഽ വനസംരക്ഷണ 

സമ഻ത഻ 
  



അഭയഺരണൿം 



അഭയഺരണൿത്ത഻റല മഺന്ുകളുറട 
പഺർക്ക഻ബ്ലക്കുള്ള വഴ഻ 



അഭയഺരണൿത്ത഻റല മഺന്ുകൾ 



അഭയഺരണൿത്ത഻റല മ്ലഺവുകൾ 



അഭയഺരണൿത്ത഻റല ആന്കൾ 



 

 

 അഭയഺരണൿം വന വ഻െസന സമ഻ത഻ ച഼ഫ് എക്സ഻െൿാട്ട഼വ് 

ഓഫ഼സറഽകട മഺല഻നൿസംസ്െരണത്ത഻നഽ ബ്വേ഻യഽളള 

ബ്പഺജക്് പബ്പ്പഺസല഻ന്കറന അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഺണ് ൊവപ്പട഻ 

ബ്ലഺക്ക് അഭയഺരണൿം ശഽച഻തവ പദ്ധത഻ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്നത്.  

 

 അഭയഺരണൿത്ത഻ലഽളള ആനെളുബ്ടയഽം, മഺനഽെളുബ്ടയഽം  

വ഻സ൪ജൿങ്ങൾ, ആഹഺര അവശ഻ഷ്ടങ്ങൾ ഉൾകപ്പകടയഽളള 
ജജവ മഺല഻നൿങ്ങൾ നഺൾ ബ്തഺറഽം അട഻ഞ്ഞഽൊട഻ വല഻യ 

മല഻ന഼െരണ പശ്നങ്ങൾ ബ്നര഻ട്ടുകെഺേ഻ര഻ക്കഽെയഺണ്. 

ജജവ മഺല഻നൿം ശഺസ്ത഼യമഺയ഻ ന഼ക്കം കചയ്യുന്നത഻നഽളള 

പദ്ധത഻യഺണ്  അഭയഺരണൿം ശഽച഻തവ പദ്ധത഻. 

 



 
 • ആനപ്പ഻ണ്ഡം സംസ്െര഻ക്കഽന്നത഻നഽ തഽമ്പാർമഽഴ഻ ബ്മഺഡൽ 10 
എയ്ബ്റഺബ഻ക് െബ്മ്പഺസ്റ്റ് ബ഻ന്നഽെൾ സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുേ്. ഇത഻ൽ 
ന഻ബ്ക്ഷപ഻ക്കഽന്ന ആനപ്പ഻ണ്ഡം  ആനമാതവഽം ബഺക്ട഼ര഻യയഽം 
ബ്ചർന്ന കവള്ളം തള഻ച്ചു വച്ച഻രഽന്നഺൽ 45 ദ഻വസംകെഺേ് 
ജജവവളമഺയ഻ മഺറഽം. ഇത് പഺക്കറ്റുെള഻ലഺക്ക഻ െഽറഞ്ഞ 
വ഻ലയ്ക്ക് െർഷെർക്ക് നൽെഽം. 
 
• മഺനഽെളുകട വ഻സർജൿം സംസ്െര഻ക്കഺൻ രേഽ ബ്ലഺട്ട഻ങ്   
ബ്ഡഺം ബബ്യഺഗ്ൿഺസ് പ്ലഺന്് സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ടുേ്. ദ഻നംപത഻ 100 
െ഻ബ്ലഺ മഺല഻നൿം ഇത഻ൽ ന഻ബ്ക്ഷപ഻ക്കഺം. ഇതഽവഴ഻ ഒരഽ ദ഻വസം 
നഺലഽെ഻ബ്ലഺ പഺചെഗ്ൿഺസ് ഉൽപ്പഺദ഻പ്പ഻ക്കഺൻ പ്ലഺന്റ഻ന് െഴ഻യഽം.  

 
• ഇത് ജപപ്പ് വഴ഻ ആനെൾക്ക് ആഹഺരം പഺചെം കചയ്യുന്ന 
അടഽപ്പുമഺയ഻ ബന്ധ഻പ്പ഻ക്കഽം. ഇത഻ലാകട ന഻ലവ഻ൽ ഉപബ്യഺഗ്഻ക്കഽന്ന 
വ഻റെ഻ന്കറ ഉപബ്യഺഗ്ം െഽറയ്ക്കഺൻ െഴ഻യഽന്നബ്തഺകടഺപ്പം 
ബബ്യഺഗ്ൿഺസ് പ്ലഺന്റ഻ൽന഻ന്നഽ ലഭ഻ക്കഽന്ന സ്ലറ഻ വളമഺയ഻ 
ഉപബ്യഺഗ്഻ക്കഽെയഽം കചയ്യഺം. െമ്പഽെളും മറ്റും 
കപഺട഻ക്കഽന്നത഻നഺവശൿമഺയ കമഷ഻നറ഻ ലഭൿമഺെഽന്ന മഽറയ്ക്ക്  
പ്ലഺന്റ഻ന്കറ പവർത്തനം ആരംഭ഻ക്കഺൻ സഺധ഻ക്കഽം . 
 
 



ആന്പ്പ഻ണ്ഡം സംസ്കര഻ക്കുന്നത്഻ന്ുള്ള  

ത്ുമ്പൂർമുഴ഻ ബ്മഺഡൽ കബ്മ്പഺസ്റ്റ് യൂണ഻റ്റ്  

 



മഺന്ുകളുറട വ഻സർജ്ൿം സംസ്കര഻ക്കഺന്ുള്ള ബ്ലഺട്ട഻ങ് 
ബ്ഡഺം ബബ്യഺ ൿഺസ് പ്ലഺന്്- ന്഻ർമ്മഺണ ഘട്ടം  



മഺന്ുകളുറട വ഻സർജ്ൿം സംസ്കര഻ക്കഺന്ുള്ള 
ബ്ലഺട്ട഻ങ് ബ്ഡഺം ബബ്യഺ ൿഺസ് പ്ലഺന്് 



മഺന്ുകളുറട വ഻സർജ്ൿം സംസ്കര഻ക്കഺന്ുള്ള 
ബ്ലഺട്ട഻ങ് ബ്ഡഺം ബബ്യഺ ൿഺസ് പ്ലഺന്് 

 


