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ഴേഴസ്ഥാ ഩദഴി റബിച്ചിട്ടുള ക പ്രത്ദവഭാമ കുട്ടനാട്, ആറപ്പുള, ഩത്തനംയിട്ട, ത്കാട്ടമം
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സ്ഥിയിന്റചയ്യുന്നു.
ഇന്തേമില്
ഷള്ദ്രനിയപ്പില് നിന്നും യാന്റളടെള കമിടത്ത് ന്റനല്ൃശി ന്റചയ്യുന്ന വ്വർ
പ്രത്ദവങ്ങലിന്ററാന്ന് എന്ന പ്രത്യേകയ കുട്ടനാടിനുണ്ട്. ത്കയലത്തിന്ററ പ്രധാന നദി
കലാമ ഩമ്പ, വച്ചന്ത്കാഴില്, ഭീനച്ചില്, ഭണിഭറ, മൂഴാറ്റുപുള എന്നിഴടെന്റട ഷംഗഭസ്ഥാ
നഭാണ് കുട്ടനാട്. വഞ്ചു നദികളുന്റട ഷംഗഭസ്ഥാനന്റഭന്നയിനാലം ഷള്ദ്രനിയപ്പില്
നിന്ന് യാഴ്ന്നയിനാലം കുട്ടനാട്ടില് ന്റഴള കന്റപ്പാേ ബീശണി എല്ലാോറത്തം നിറനിന്നിരുന്നു.
എല്ലാ കാറഴര്ശോറത്തം കുട്ടനാടിന്റെ ചിറ ബാഗങ്ങലിന്ററങ്കിലം ന്റഴള കം കമരാറുണ്ട്.
2018-ന്ററ ന്റഴള കന്റപ്പാേം കുട്ടനാടിന്റന ഗുരുയയഭാമി ഫാധിച്ചു. കൃശിടെം ഴീടുകളും ഭറ്റ്
ജംഗഭഴസ്തുേളുഭടേം ഴറിമ നാവനഷ്ടഭാണ് ഈ പ്രത്ദവത്തണ്ടാമയ്. ഷംസ്ഥാന
ഷര്ോര് നടപ്പിറാക്കുന്ന ത്കയല പുനര്നിര്മാണ ന്റദതയേത്തില് കുട്ടനാട്ടിന്ററ ഩശ്ചാത്ത
റ ന്റഷതകയേങ്ങളുന്റടടെം ജീഴത്നാഩാധികളുന്റടടെം പുന:സ്ഥാഩനം പ്രധാനന്റപ്പട്ടയാണ്.
കുട്ടനാടിന്റെടെം ഇഴിടുന്റത്ത കൃശിടെന്റടടെം ഴികഷനത്തിനാമി യിരുഴിയാംകൂറും ഩിന്നീട്
ത്കയല ഷംസ്ഥാനവം ആദേകാറങ്ങലില് (1950-കൾ ള്യൽ) മൂന്ന് പ്രധാനന്റപ്പട്ട ഇടന്റഩട
ലകള് നടത്തിമിരുന്നു. ഒന്ന്, ഩമ്പ, വച്ചന്ത്കാഴില്, ഭണിഭറ എന്നീ നദികലിന്ററ പ്രലമ
ജറം കടറിത്റേ് ഒഴുേിേലടെന്നയിനാമി ത്യാട്ടപ്പള കി സ്പില്ത്ഴ. യണ്ട്, ത്ഴമ്പനാട്
കാമറിത്റേ് ഉപ്പുന്റഴള കം കമറുന്നയ് യടടെന്നയിനാമി യണ്ണീര്ള്േം ഫണ്ട്. മൂന്ന്,
കുട്ടനാട്ടിന്ററ ഗയാഗയ, ഴിനിഭമ ന്റഷതകയേങ്ങള് ഴികഷിപ്പിക്കുന്നയിനാടെം പ്രലമജറം
ഒഴുകി ത്ഴമ്പനാട് കാമറില് എത്തന്നയിനാടെള്ള ക ആറപ്പുള-ചങ്ങനാത്േയി ത്രാഡം
ഷഭാന്തയഭാമി കനാലം ത്ചരുന്ന ഴേഴസ്ഥ.
ള്കലിൽ ഩരഞ്ഞ മൂന്ന് ഇടന്റഩടലകലടേള്ള ക കുട്ടനാട്ടിന്ററ ഴികഷന ഩദ്ധയികലിന്ററ
ന്റഭന്റല്ലത്പ്പാേ് കാറാകാറങ്ങലിറാമി ഩറ ഴിഴാദങ്ങള്ക്കും ഴളിന്റഴച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാസയണ
ത്തിന്, ത്യാട്ടപ്പള കി സ്പില്ത്ഴടെന്റട സ്ഥാഩിയ ഉത്്വേം ഷാധേഭാേന്റപ്പടുന്നില്ല. ഩമ്പ,
വച്ചന്ത്കാഴില്, ഭണിഭറ എന്നീ നദികലിന്ററ ഭണ്സസൂണ്സകാറന്റത്ത പ്രലമജറം കടറി
ത്റേ് ഒഴുേിേലടെന്നയില് റക്ഷ്േം തകഴയിോനാവന്നില്ല. യണ്ണീര്ള്േം ഫണ്ട് നിര്മി
ച്ചയ് ഓരുന്റഴള കം കമരി പുഞ്ചൃശി നവിോയിയിക്കുന്നയിനാമിരുന്നു. എന്നാല് ത്ഴമ്പ
നാട് കാമറിത്റേ് ഓരുന്റഴള കം കമരായിയിക്കുന്നയ് കുട്ടനാട്ടിന്ററ ഭത്സ്േഷമ്പത്തി ന്
സാനികയന്റഭന്നു ഩരടെന്നു. വത്യ ത്ഩാന്ററ, ത്ഴമ്പനാട് കാമല്പ്രത്ദവന്റത്ത ന്റഴള ക
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ത്തില് കലകള് ഴലരുന്നയിനും കായണഭാവന്നു. വയ് ജറ ഭറിനീകയണം, ജറ ഗയാഗ
യം യടസ്സന്റപ്പടല്, ഭത്സ്േഴലര്ച്ചമിന്ററ യടസ്സം എന്നിഴ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആറപ്പുള – ചങ്ങനാ
ത്േയി ത്രാഡിനു ഷഭാന്തയഭാമി കനാല് നിർമിോൻ യീരുഭാനിച്ചയ് വപ്പര് കുട്ടനാട്ടി
ന്ററ ന്റഴള കന്റപ്പാേം കുരയ്ക്കുക എന്ന റക്ഷ്േത്ത്താന്റടമാണ്. ത്രാഡിന്റെ ഩണി ്വര്ത്തിമാ
ന്റമങ്കിലം കനാറിന്റെ നിര്മാണം ഇെയഴന്റയടെം ്വര്ണ്ണഭാമിട്ടില്ല. എ.ഷി ത്രാഡ് ഴന്ന
ത്യാടുകൂടി വയിന്റെ ഇരുഴവത്തം ആസൂത്രണഭില്ലാന്റയടെം വവാസ്ത്രീമഭാടെം വത്നകം
ന്റചറുത്രാഡകള് നിര്മിച്ചയ് കുട്ടനാട്ടിന്ററ ഷവാബാഴിക നീന്റയാഴുേിന് യടസ്സഭാവകടെം
ന്റഴള കന്റപ്പാേ ന്റകടുയികലിത്റേ് നമിക്കുകടെം ന്റചയ്യുന്നു. ചുരുേത്തില് കുട്ടനാടിന്റെ
ഴികഷനം റക്ഷ്േഭിടുന്ന മൂന്ന് ഩദ്ധയികളും കുട്ടനാടിനു ന്റഩാെയഴില് യടസ്സങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു
ന്നുന്റഴന്നയ് ഈ ഴിഭർവനങ്ങലിന്ററാന്റേ യന്റന്ന കാണാം. ഷാത്ങ്കയികം, ഷാമ്പത്തികം,
ഷാമൂസികം, ഩായിസ്ഥിയികം എന്നീ കായേങ്ങളുന്റട ഒരു ഷംത്മാജിയ നീേത്തിലൂന്റട
നിറഴിലള ക യടസ്സങ്ങന്റല ഭരികടോവന്നയാണ്.
1989 ഴർശത്തിൽ ഇന്തേ-ഡച്ച് ഷംഘം കുട്ടനാട് ത്ഭഖറമിന്ററ ജറഴിയാനന്റത്തപ്പറ്റി
ഩഠനം നടത്തി. ന്റഴള കന്റപ്പാേം, കുടിന്റഴള ക ന്റദതര്റബേം, ഓരുന്റഴള കം കമരല്, ജറ
ഩയിസ്ഥിയി, കൃശി ഭത്സ്േഫന്ധന യര്േങ്ങള് എന്നിഴന്റമക്കുരിച്ച് ഩഠിക്കുകമാമിരുന്നു
ഉത്്വേം. എന്നാൽ, ഴിവദഭാമ ഈ ഩഠനന്റത്തത്തടര്ന്ന് ത്ഴണ്ടത്ര നടഩടികള് ഷര്ോ
ര് എടുത്തില്ല. ത്കന്ദ്ര ജറേമീശത്നാ, ഷംസ്ഥാന ഷര്ോത്യാ നമഩയഭാമ ഒരു യീരു
ഭാനവം ഷവീകയിച്ചില്ല. ഇയടേള്ള ക ഩഠനങ്ങലില് നിന്റന്നല്ലാം ഴേക്തഭാവന്നയ് സ്ഥാമി
മാമ ചിറ പ്രശ്നങ്ങള് കുട്ടനാട്ടിൽ ഩയിസയിോന്റയ നിറനില്ക്കുന്നു എന്നാണ്. കുട്ടനാട്ടി
ത്റക്കു ശുദ്ധജറത്തിന്റെ ഷന്നിത്ഴവം, ന്റഴള കന്റപ്പാേ നിമന്ത്രണം, യണ്ടാംഴിലടെന്റട
ഷാധേയകളും പ്രശ്നങ്ങളും എന്നിഴ ഉദാസയണം. 2007 ന്ററ എം.എഷ്. ഷവാഭിനാഥന്
രിഷര്ച്ച് ന്റപതത്ണ്ടശന്റെ ഩഠനത്തില് ഈ പ്രശ്നങ്ങന്റലാന്റേ തകകായേം ന്റചയ്തിരുന്നു.
കുട്ടനാട് യണ്ണീര്ത്തട ആഴാഷ ഴേഴസ്ഥടെന്റട ഷാമ്പത്തികവം ഩായിസ്ഥിയികവഭാമ
പ്രശ്നങ്ങള് ഩയിത്വാധിക്കുന്നയിനാമി ത്കന്ദ്ര കൃശി ഭന്ത്രാറമം 2006 ല് എം.എഷ്.
ഷവാഭിനാഥന് രിഷര്ച്ച് ന്റപതത്ണ്ടശന്റന ചുഭയറന്റപ്പടുത്തി. ഈ പ്രത്ദവത്തിന്റെ ഩായി
സ്ഥിയിക സുയക്ഷ്യ്ക്കും സുസ്ഥിയ ജീഴത്നാഩാധിക്കും ഊന്നല് നല്കാനാമിരുന്നു നിര്ത്്
വം. കാര്ശിക പ്രയിഷന്ധി ഉമര്ന്നുഴന്ന ഷഭമത്താണ് ഷര്ോര് ഈ ഩഠനത്തിനു
െയടേഭിട്ടന്റയങ്കിലം കുട്ടനാട് പ്രത്ദവത്തിന്റെമാന്റക ഩായിസ്ഥിയിക പുന:സ്ഥാഩനത്തിനു
ത്ഴണ്ട ഒരു ഭാസ്റ്റര് പ്ലാനാമി ഇെയ ഴികഷിച്ചു ഴന്നു. 2007 ജൂണില് വന്തിഭ രിത്പ്പാര്ട്ട്
ഷഭര്പ്പിച്ചു. ആ രിത്പ്പാര്ട്ടിന്ററ നിര്ത്്വങ്ങലാണ് ‘കുട്ടനാട് ഩാത്േജി’ന് ജന്മം നല്കാനി
ടമാേിമയ്. 2007 നുത്വശം കുട്ടനാടിന്റന ഷംഫന്ധിച്ച നമഩയഭാമ യീരുഭാനങ്ങന്റല
ന്റമല്ലാം ആ രിത്പ്പാര്ട്ട് ആളത്തിൽ ഷവാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ രിത്പ്പാര്ട്ടിന്റെ പ്രധാന നിര്ത്്
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വങ്ങള് 7 പ്രധാന പ്രത്ഭമങ്ങലില് ഊന്നിമിരുന്നു. (1) ത്ഴമ്പനാട് കാമറിന്റെ കുരടെന്ന
ജറ ഴിസ്തൃയി (2) ന്റഴള കന്റപ്പാേ നിമന്ത്രണം (3) ഓരുന്റഴള കം കമരല് (4) നീന്റയാഴുേ്
യടമല് (5) ജറഭറിനീകയണവം കലകളും (6) മൃഗ-ഭത്സ്േ, തജഴതഴഴിധേത്തിന്റെ
നാവനഷ്ടം (7) ആത്യാഗേം, ശുചിയവം, കുടിന്റഴള കം എന്നിഴമാമിരുന്നു 7 പ്രത്ഭമങ്ങള്.
ഈ കുട്ടനാട് ഩാത്േജിന് ന്റഭാത്തം 1839.75 ത്കാടി രൂഩ ന്റചറവഴരുന്റഭന്നാണ് കണോ
േിമിരുന്നയ്. 2019 ഭാര്ച്ച് 31 ഴന്റയടെള ക കണക്കുകള് പ്രകായം 1124.79 ത്കാടി രൂഩ
ഴിഴിധ ഩദ്ധയിേള്ോമി ന്റചറഴളിച്ചുകളിഞ്ഞു. ത്കന്ദ്ര ഷര്ോയിന്റെ ന്റഴള കന്റപ്പാേ
നിമന്ത്രണ ഩയിഩാടി, ഩയിമൂന്നാം ധനകായേ കമീശനില് നിന്നുള ക പ്രത്യേക ഗ്രാെ്,
ഷംസ്ഥാന ഷര്ോയിന്റെ ഩദ്ധയി ഴിസിയം എന്നിഴമാമിരുന്നു ധന ത്്ായകകൾ.
ജറത്ഷചന ഴകുപ്പ്, കൃശി ഴകുപ്പ്, കാര്ശിക ഷര്ഴകറാവാറ, ഭണ്ണ് ഷംയക്ഷ്ണ ഴകുപ്പ്,
ഭത്സ്േഫന്ധന ഴകുപ്പ്, ഩയിസ്ഥിയി ഴകുപ്പ്, മൃഗഷംയക്ഷ്ണ ഴകുപ്പ്, ടൂരിഷം, ശുചിയവഭി
ശന് എന്നീ ഏജന്ഷികലിലൂന്റടമാണ് ഩാത്േജ് നടപ്പിറാോന് ശ്രഭിച്ചയ്. ചിറ പ്രധാന
നിര്ത്്വങ്ങള് നടപ്പിറാോൻ കളിഞ്ഞു എന്നയ് ഒന്നാം കുട്ടനാട് ഩാത്േജിന്റെ ത്നട്ടഭാ
മി കണോോം. യണ്ണീർള്േം ഫണ്ടിന്റെ മൂന്നാം ത്പഷ് ്വർത്തീകയണം, ത്യാട്ടപ്പള കി
സ്പിൽത്ഴടെന്റട നഴീകയണം, ഩാടത്വഖയങ്ങലിന്ററ ഫണ്ട് നിർമാണം, ന്റകാച്ചാർ
കനാറിന്റെ നിർമാണം, കയിപ്പുള ത്യാടിന്റെ നിർമാണം, കയിമാരിനു കുറുന്റകടെള ക
ന്റരഗുത്ററ്റർ നിർമാണം, എ.ഷി.കനാറിന്റെ ഒന്നാം ബാഗം ്വർത്തീകയണം, പുയിമ
ഴിത്തിനങ്ങളുന്റട പ്രകാവനം, ആമിയേണേിന് ഩശുകുട്ടികളുന്റട ഴിയയണം, നിയണന്റത്ത
യാരാഴ് പാഭിന്റെ നഴീകയണം എന്നിഴന്റമന്റമാന്റേ ത്നട്ടങ്ങലിൽ ന്റഩടുത്താം. എന്നാൽ
വത്യ ഷഭമം യന്റന്ന, ഭറ്റു ഩറ പ്രധാന നിര്ത്്വങ്ങളും ഩണത്തിന്റെ കുരത്ഴാ ബയണ
കായേക്ഷ്ഭയമില്ലായ്മത്മാ കായണം ്വര്ത്തിമാകാന്റയ നിറനില്ക്കുന്നു. ഴകുപ്പുകളുന്റട
ഏത്കാഩനഭില്ലായ്മമാണ് ഒന്നാം കുട്ടനാട് ഩാത്േജിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഩയിഭിയിമാമി
ഈ രിത്പ്പാർട്ടിൽ ഩയാഭർവിച്ചിട്ടുള കയ്.
2018 ന്ററ ന്റഴള കന്റപ്പാേന്റത്തത്തടര്ന്ന് ത്കയല ഷര്ോര് നഴത്കയല നിര്മിയി
പ്രഖോഩിച്ചു.
കുട്ടനാട്
പ്രത്ദവത്തിന്റെ
ഩായിസ്ഥിയിക
പുന:സ്ഥാഩനവം
പുനര്നിര്മാണത്തിനും ത്ഴണ്ട ഒരു പുയിമ ഩാത്േജ് യയ്യാരാോന് ഷംസ്ഥാന
ആസൂത്രണ
ത്ഫാര്ഡിന്റനമാണ്
ഷർോർ
ചുഭയറന്റപ്പടുത്തിമിയിക്കുന്നയ്.
കുട്ടനാടിന്റെ ഴികഷനം ഷംഫന്ധിച്ച ഈ രിത്പ്പാര്ട്ടിന്റെ നമഩയഭാമ ചട്ടട് സട് ഷവീകയി
ച്ചിയിക്കുന്ന വടിസ്ഥാന ഷഭീഩനം ഇനിപ്പരടെന്നഴമാണ്. (1) കാര്ശിക ഴലര്ച്ചടെം
കര്ശക ഴരുഭാനവം ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുക, (2) ത്ഴമ്പനാട് കാമല് ഴേഴസ്ഥന്റമ ഩായിസ്ഥിയി
കാഘായങ്ങള് യാങ്ങാന് കളിടെന്ന സ്ഥിയിമിറാക്കുക, (3) പ്രത്ദവഴാഷികന്റല സുയക്ഷ്ി
യഭാമി ജീഴിോന് പ്രാപ്തയാക്കുക, (3) ഴിഴിധ ഷാമൂസേ, ഷാമ്പത്തിക ഴിബാഗങ്ങളുന്റട
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ഴിത്മാജിപ്പുകള് ഩയിസയിക്കുക. ഭന്ററ്റാരുയയത്തില് ഩരഞ്ഞാല് ഉല്പാദനക്ഷ് ഭയ,
റാബക്ഷ്ഭയ, ഩയിസ്ഥിയി, ബതയികസുയക്ഷ്, ഩയസ്പയ ഷസകയണം എന്നിഴമാമിയി േണം
കുട്ടനാടിന്റന ഷംഫന്ധിച്ച ബാഴി നമങ്ങളുന്റട കായല്. ഈ റക്ഷ്േങ്ങള് ആധുനിക
ഷാത്ങ്കയികഴിദേകളുന്റട ഉഩത്മാഗം, ജറഴിബഴ ഴിനിത്മാഗത്തിനു ത്ഴണ്ട വാസ്ത്രീമ
ആസൂത്രണം, വനുത്മാജേഭാമ ന്റഴള കന്റപ്പാേ നിമന്ത്രണ ഷംഴിധാനങ്ങള്,
ജനാധിഩയേവാക്തീകയണം എന്നിഴമിലൂന്റട ത്നടാനാവം.
ഷംത്മാജിയ ജറഴിബഴ ഭാത്നജ്ന്റഭെിലൂന്റടത്മ കുട്ടനാടിന്റെ ഴികഷന പ്രശ്നങ്ങന്റല ഩയിസ
യിോനാവൂ. കായണം ജറത്കന്ദ്രിയഭാമ ഒരു ആഴാഷ ഴേഴസ്ഥമാണ് കുട്ടനാട്. വങ്ങ
ന്റന ത്നാക്കുത്മ്പാള്, ഈ പ്രത്ദവന്റത്ത കൃശി, ഭത്സ്േഫന്ധനം, മൃഗഷംയക്ഷ്ണം, ടൂരിഷം
എന്നീ യംഗങ്ങളും വയ് പ്രദാനം ന്റചയ്യുന്ന ന്റയാളിലകളും ന്റയാളിൽ ഷാധേയകളും കണ
േിന്ററടുത്േണ്ടെയണ്ട്. വത്യ ത്ഩാന്ററ ഴേഴഷാമം, ആത്യാഗേം, ശുചിയവം, കുടിന്റഴള കം
എന്നിഴടെം പ്രാധാനേത്ത്താന്റട ഩയിഗണിേണം. ചുരുേത്തില് കുട്ടനാടിന്റെ ഷഭഗ്രഴിക
ഷനം ഴിഴിധ വാസ്ത്ര, ഷാമൂസിക-വാസ്ത്ര ഴിശമങ്ങളുന്റട ഴിവകറനത്തിന്റെ ആന്റകത്തക
മാമിയിേണം. ഇങ്ങന്റനടെണ്ടാവന്ന നമം ഩദ്ധയികലാമി നടപ്പിറാവത്മ്പാള് വെയന്റച
യ്യുന്ന ഴിഴിധ ഴകുപ്പുകള് യമില് ഴേക്തഭാമ ധായണടെണ്ടാമിയിേണം, ത്മാജിപ്പുള്ണ്ടാ
ഴണം. ഩറ ഴകുപ്പുകള് ഷംത്മാജിയഭാമി നടപ്പിറാക്കുന്ന ഩദ്ധയികളുണ്ടാഴണം.
വാസ്ത്രീമഭാമി രൂഩകല്പന ന്റചയ്തിട്ടുള ക നദീയട നമത്ത്താടു കൂടി കുട്ടനാട്ടിന്ററ ജറഩയിഩാറ
നന്റത്തപ്പറ്റി ചിന്തിോവന്നയാണ്. 2018 ലണ്ടാമ ന്റഴള കന്റപ്പാേം ഈ ആഴവേത്തിന്റെ
വടിമന്തിയ ആഴവേകയ ഴേക്തഭാക്കുന്നുണ്ട്. വയിന്റെ ഒരു രൂഩത്യഖമാണ് യാന്റള
ന്റകാടുക്കുന്നയ്. ജറഴിബഴ ഩയിഩാറന നമത്തിന്റെ വടിസ്ഥാനത്തില് കുട്ടനാട്ടിന്ററ
ജറഴേഴസ്ഥന്റമ പ്രാഥഭികം, ദവിയീമം, ത്രിയീമം എന്നിങ്ങന്റന യയംയിയിോം. പ്രാഥഭിക
ഴേഴസ്ഥമില് വഞ്ച് നദികളുന്റട യാഴ്ബാഗത്തള ക പ്രത്ദവങ്ങൾ (കുട്ടനാടിന്ററത്തന്നയിന്
ള്ൻപുള ക) ഉള്ന്റപ്പടുന്നു. ദവിയീമ ഴേഴസ്ഥമില് കുട്ടനാടിനുള കിന്ററ ന്റചറുെയം ഴലെയഭാമ
കനാലകളും തകഴളികളുഭാണുള കയ്. ത്രിയീമ ഴേഴസ്ഥമില് ഩാടത്വഖയങ്ങത്ലാടു
ത്ചര്ന്നുള ക ന്റചരിമെയം യീന്റയ ന്റചരിമെയഭാമ ത്യാടുകള് ഉള്ന്റപ്പടുന്നു.
ന്റഴള കന്റപ്പാേത്തിന്റെ ഷവാബാഴിക ഒഴുേ് പ്രാഥഭിക, ദവിയീമ ഴേഴസ്ഥകലില്
പുന:സ്ഥാഩിത്േണ്ടെയണ്ട്. "നദിന്റോയിടം" (Room for River) എന്ന ത്ഩയില് ഒരു ഩദ്ധയി
ന്റഴള കന്റപ്പാേ ഷാധേയടെള ക ന്റനയര്റാെ്ഷ് ത്ഩാലള ക യാജേങ്ങലില് ന്റഴള കന്റപ്പാേ
നാവനഷ്ടങ്ങള് കുരയ്ക്കുന്നയിനാടെം ആളുകളുന്റട സുയക്ഷ് ഉരപ്പാക്കുന്നയിനാടെം
നിറഴിലണ്ട്. ഇയിന് ഷവാബാഴികഭാടെം ന്റഴള കംന്റഩാങ്ങുന്ന നദികളും വനുഫന്ധ
പ്രത്ദവങ്ങളും യടസ്സന്റപ്പടുത്താന്റയ നിറനിര്ത്തണം. ഇയിലൂന്റട ജനഴാഷത്കന്ദ്രങ്ങന്റലടെം
ഷാമ്പത്തികഭാമി പ്രാധാനേള്ള ക പ്രത്ദവങ്ങന്റലടെം ന്റഴള കന്റപ്പാേത്തില് നിന്നും
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ഷംയക്ഷ്ിോം. ഇയിന്റെ ആദേ ഩടിമാമി "ഩമ്പയ്കന്റോയിടം" (Room for Pamba) എന്ന
ഒരു ഩദ്ധയി ഈ രിത്പ്പാർട്ടിൽ നിർത്്വിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയിന്റെ ആദേ ഩടിമാമി 60 ത്കാടി
രൂഩടെം ഴകമിരുത്താൻ നിർത്്വിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ത്രിയീമ ഴേഴസ്ഥമിന്ററ ഩാടത്വഖയങ്ങന്റല ന്റഴള കത്തിന്റെ പുരത്ത്തക്കുള ക ഒഴുേിന്റെ
വടിസ്ഥാനത്തില് ക്ലസ്റ്ററുകലാമി യിയിേണം. ഇങ്ങിന്റന ക്ലസ്റ്ററുകലാമി യിയിക്കുന്ന
പ്രക്രിമന്റമ കംഩാർട്ന്റഭെതറത്ഷശൻ (compartmentalisation) എന്നു ഴിലിോം. ഓത്യാ
കംഩാർട്ന്റഭെിന്റനടെം (വയാമയ് വനഴധി ഩാടത്വഖയങ്ങളുന്റട ഒരു ക്ലസ്റ്റരിന്റന)
ന്റഴള കന്റപ്പാേത്തിൽ നിന്നും ഷംയക്ഷ്ിോൻ ഉമയത്തിലള ക വക്തിടെള ക ഫണ്ടുകൾ നിർ
മിോം. വങ്ങിന്റന ന്റചമ്യാൽ ഓത്യാ കംഩാർട്ന്റഭെിനുഭകത്തള ക ഩാടത്വഖയങ്ങൾേ്
ഴലന്റയ ഉമയത്തിലള ക, ഏന്റര ഫറള്ള ക ഫണ്ടുകൾ ആഴവേം ഴയില്ല. ന്റഴള കന്റപ്പാേ
ഷാധേയ കുരയ്ക്കുകടെം നാവനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവന്നെയം ജനജീഴിയന്റത്ത ഫാധിക്കുന്നെയം
കുരയ്ക്കുകടെം ആണ് ഉത്്വേം. ഇയ് നന്നാമി നടപ്പിൽ ഴരുത്താൻ കളിഞ്ഞാൽ
യണ്ണീർള്േം ഫണ്ട് െയരന്ന് ന്റഴച്ചാൽ ത്ഩാലം ഓരുന്റഴള കം ഩാടത്വഖയങ്ങലിത്റേ്
കമരില്ല. എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിമ വാസ്ത്രീമഭാടെം ജനാധിഩയേഩയഭാടെം മാന്റയാരുഴിധ
ഩായിസ്ഥിയികാഘായവം ഇന്റല്ലന്ന് ഉരപ്പുഴരുത്തിടെഭാണ് ന്റചത്യ്യണ്ടയ്.
വത്യത്ഩാന്ററ ത്ഴമ്പനാട് കാമറിന്റെ ഴിസ്തൃയി കുരമാന്റയ ത്നാത്േണ്ടുന്ന
"ത്ഴമ്പനാടിന്റനായിടം" ഩദ്ധയിടെം (Room for Vembanad) നടപ്പിറാത്േണ്ടെയണ്ട്. കാമല്
കത്യ്യറ്റവം ഭണ്ണിട്ടു നികത്തലം യടത്മണ്ടെയണ്ട്. ഈ യണ്ടു ഩദ്ധയികളും ന്റഴള കന്റപ്പാേംമൂറം
കുട്ടനാട്ടിലണ്ടാവന്ന നാവനഷ്ടങ്ങള് കുരേണം. ഇന്റയങ്ങിന്റനമാഴണം എന്ന് ഈ
രിത്പ്പാർട്ടിൽ ഴിവദഭാമി നിർത്്വിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2018 ന്ററ ന്റഴള കന്റപ്പാേത്തിന്റെ ഩശ്ചാത്തറത്തില് ത്യാടുകലിന്ററ ന്റചലിടെം ഭാറിനേവം
നീേംന്റചത്യ്യണ്ടെയം ഴവങ്ങള് ഫറന്റപ്പടുത്ത്തണ്ടെയം വനിഴായേന്റഭന്ന് ഴേക്തഭാമിട്ടുണ്ട്.
കുട്ടനാട്ടിന്ററ ഷവയന്ത്രഭാമ നീന്റയാഴുേിന് ഫറള്ള ക ഫണ്ടുകള് ഩാടത്വഖയത്തിനു
പുരത്തണ്ടാഴണം, ത്യാടുകളുന്റട ഴവങ്ങള് വക്തിന്റപ്പടുത്തണം. ത്യാടുകലിന്ററ ഭണ്ണം
ന്റചലിടെം നീേം ന്റചയ്യണം. ഩാടത്വഖയത്തിനു പുരന്റത്ത ഫണ്ടു നിര്മാണം
കംഩാർട്ന്റഭെതറത്ഷശൻ ഩദ്ധയിടെഭാമി ത്മാജിച്ചു ത്ഩാകണം. ത്ഴണ്ടമിടത്ത്
ഫണ്ടുകള്േ് തജഴഷംയക്ഷ്ണം നല്കി ഷംയക്ഷ്ിേണം. ഇഴിന്റട കമര് ഭൂഴസ്ത്രം
ഉഩത്മാഗിക്കുന്നയ്
കമര്
ഴേഴഷാമന്റത്ത
ഷസാമിക്കുന്നെയ
കൂടിമാണ്.
വവാസ്ത്രീമഭാമി നിര്മിച്ച ത്രാഡകളും ഩാറങ്ങളും ഷവാബാഴിക നീന്റയാഴുേിന്
യടസ്സഭാവന്നു. വത്തയം ഩാറങ്ങളും ത്രാഡകളും കന്റണ്ടത്തി വാസ്ത്രീമഭാമി
പുനര്നിര്മിത്േണ്ടെയണ്ട്.
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ത്യാട്ടപ്പിള കി സ്പില്ത്ഴടെന്റട കായേക്ഷ്ഭയ ഴര്ധിപ്പിോത്തയിനാല് പ്രലമജറം
കടറിത്റന്റോഴുകുന്നയിന് യടസ്സഭാകുന്നു. ഴീമപുയം ള്യല് ത്യാട്ടപ്പള കി ഴന്റയടെള ക
സ്പിൽത്ഴടെന്റട റീഡിങ് കനാറിന്റെ ഴീയികൂട്ടുകടെം ആളംകൂട്ടുകടെം ത്ഴണം. കടൽള്ഖത്ത്
ഉണ്ടാവന്ന ഭൺയിട്ട സ്ഥാമിമാമി ഇല്ലായാോൻ വഴിന്റട ഒരു ത്ഗ്രാമിൻ (groyne)
നിർമിക്കുന്നയിന്റെ ഷാധേയകൾ ഩയിത്വാധിേണം. ഩമ്പ നദിമില് വടിഞ്ഞു
കൂടിമിട്ടുള ക എേല് നീേം ന്റചയ്തം ഴീമപുയത്തിനടുത്തള ക ഴലവകള് ത്നന്റയമാേിടെം
നീന്റയാഴുേ് സുഗഭഭാോവന്നയാണ്. വെയത്ഩാന്ററ, വപ്പര് കുട്ടനാട് ത്ഭഖറമില് നിന്നും
പ്രലമജറം ഒഴുകി ത്ഩാകുന്നയിന് എ.ഷി. കനാല് നിര്മാണം ്വര്ത്തിമാത്േണ്ടെയണ്ട്.
2018 ന്ററ ന്റഴള കന്റപ്പാേം കുട്ടനാട്ടിന്ററ ന്റനല്ൃശിടെന്റട ഭൂയിബാഗവം നവിപ്പിച്ചുകലഞ്ഞു.
കുട്ടനാട് ഒരു പ്രത്യേക കാര്ശിക ത്ഭഖറമാമി ഷംസ്ഥാന ഷര്ോര് ത്നയത്ത്ത യന്റന്ന
പ്രഖോഩിച്ചിട്ടുള കയാണ്. ഉല്പാദനക്ഷ്ഭയ ഴര്ധിപ്പിക്കുക, കര്ശകരുന്റട ഴരുഭാനം
ഉമര്ത്തക, ഩായിസ്ഥിയിക സ്ഥിയയ ഉരപ്പുഴരുത്തക എന്നിഴ റക്ഷ്േഭിടുന്നു.
ഇയിത്റോമി ഏള് കായേങ്ങളുന്റട -- ഴിത്ത്, ന്റഴള കം, ഭണ്ണ്, ഴിജ്ഞാനഴോഩനം,
മന്ത്രഴല്േയണം, ഴിഩണനം, മൂറേഴര്ധനഴ് -- ഏത്കാഩനം വനിഴായേഭാന്റണന്ന്
ആസൂത്രണ ത്ഫാര്ഡ് ത്നയന്റത്ത യന്റന്ന ഴേക്തഭാേിമിട്ടുള കയാണ്. ഇയിന്റനല്ലാം
ഴേക്തഭാമ ആസൂത്രണം ആഴവേള്ണ്ട്. 2017 ല് കുട്ടനാടിന്റന പ്രത്യേക കാര്ശിക
ത്ഭഖറമാമി പ്രഖോഩിച്ചിട്ടുന്റണ്ടങ്കിലം കൃശിഴകുപ്പില് നിന്നും കൂടുയൽ ഊർജിയഭാമ
ഷഭീഩനം ഉണ്ടാത്ഴണ്ടെയണ്ട്. കുട്ടനാട്ടിന്ററ ന്റനല്ൃശിക്കു ത്ഴണ്ട ഒരു കറണ്ടര് എന്നയ്
ദീര്ഘകാറഭാമി ഩയിസയിോന്റയ നില്ക്കുന്റന്നാരു പ്രശ്നഭാണ്. കാർശിക കറണ്ടര്
പ്രാഫറേത്തില് ഴരുത്ത്തണ്ടയ് യണ്ണീര്ള്േം ഫണ്ട് കൃയേഭാമി െയരക്കുന്നെയം
വടയ്ക്കുന്നെയഭാടെം വെയ ഴളി കുട്ടനാടിന്റെ ഩയിസ്ഥിയിടെം ആഴാഷഴേഴസ്ഥടെഭാടെം
ഫന്ധന്റപ്പട്ടിയിക്കുന്നയാണ്. ഇരുപ്പൂ കൃശി കായേക്ഷ്ഭഭാമി നടത്തന്നയിനും കാർശിക
കറണ്ടര് ത്ഴണം. കുട്ടനാട്ടില് ഴോഩകഭാമി ഉഩത്മാഗിച്ചുഴരുന്ന ഴിത്തിനഭാണ് ഉഭ.
ഩത്ക്ഷ് ഉഭടെന്റട ഴില ഩാകഭാകുന്നയിന് ഏകത്ദവം 15 ള്യൽ 20 ദിഴഷം ഴന്റയ വധികം
ഷഭമന്റഭടുക്കുന്നു. ഇയിലം കുരഞ്ഞ ഷഭമത്തിനിടമില് ഴിലന്റഴടുപ്പ് നടത്താവന്ന
പ്രയോവ,
ഭനുയത്ന
ത്ഩാലള ക
ഴിത്തിനങ്ങൾ
കാര്ശിക
ഷര്ഴകറാവാറ
ഴികഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് വഴയ്ക്ക് ഴിലഴ് കുരഴാമയിനാല് ഉഭമാണ് ഇത്പ്പാഴും
കര്ശകര്േിടമില് പ്രചായള്ള ക ഴിത്തിനം. ആഴവേത്തിന് ഗുണനിറഴായള്ള ക ഴിത്ത്
ഓത്യാ കൃശിടെം െയടങ്ങുന്നയിനു ള്മ്പ് ഉരപ്പാേണം. ന്റനല്ല് ഗത്ഴശണ ത്കന്ദ്രങ്ങള്
ഴിത്തകൾ ഴലര്ത്തന്നയിനും ഷംബയിക്കുന്നയിനും ഴിയയണം ന്റചയ്യുന്നയിനും ത്നകയവം
ഴസിേണം. കര്ശകന്റയടെം കൃശിബഴനുകന്റലടെം ഩന്റങ്കടുപ്പിച്ച് യജിത്സ്റ്റർഡ് ഴിത്ത്
ഴലര്ത്തല് ഩയിഩാടി (Registered Seed Growers Programme) ഩയിഷ്കയിേണം.
ഩാടത്വഖയങ്ങലിന്ററ ന്റഴള കം ഒഴുേിേലടെന്നയിന് ന്റഩട്ടിടെം ഩരടെം എന്നരിമന്റപ്പടുന്ന
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ഩയമ്പയാഗയ യീയിടെം മന്ത്രങ്ങളുഭാണ് ഉഩത്മാഗിച്ചുഴരുന്നയ്. ന്റഴള കന്റപ്പാേത്തില്
യകര്ന്ന എഞ്ചിന് യരകൾ എത്രടെം ത്ഴഗം പുനർനിർമിച്ച് ന്റകാടുേത്ണ്ടണ്ടെയണ്ട്.
ചഴിട്ടു ചക്രങ്ങള് ഭാറ്റി എഞ്ചിനുകള് സ്ഥാഩിക്കുകടെം ത്ഴണം. ഭണ്ണിന്റെ ആത്യാഗേം
നിറനിര്ത്തന്നയിനും
ഴിലഴ്
ഴര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നയിനും
ഭണ്ണ്
ഩയിത്വാധന
ഒളിച്ചുകൂടാനാഴാത്തയാണ്.
ഇയിന്റെ
വടിസ്ഥാനത്തിലള ക
ഴല
പ്രത്മാഗം
ഴിലഴര്ധനഴിത്റക്കു നമിക്കും.
ന്റയാളിറാലി ന്റദതര്റബേം ന്റനല്ൃശി യംഗത്ത് മന്ത്രഴല്േയണത്തിത്റക്കു നമിച്ചു.
ഴറിമ ഭൂവടഭകള്േ് ഭാത്രഭാമിട്ടല്ല ന്റചറുകിട-ഇടത്തയം ഩാടത്വഖയങ്ങലിത്റക്കു കൂടി
ഇയ് ഴോഩിപ്പിത്േണ്ടെയണ്ട്. മന്ത്രങ്ങള് ഴാടകയ്കന്റേടുോവന്ന യൂണിറ്റുകള് ഉണ്ടാഴണം.
മന്ത്രങ്ങളുന്റട ത്ലാക്കുയറ ഷര്ഴീഷ് ത്കന്ദ്രങ്ങള് ത്ഴണം. ഭന്റങ്കാമ്പിന്ററ പാം ന്റഭശീനരി
ആെ് രിഷര്ച്ച് ആെ് ന്റ മിനിംഗ് ന്റഷെരിന് ഇയിന്റെ ഒരു ഏത്കാഩന ത്കന്ദ്രഭാമി
പ്രഴര്ത്തിോവന്നയാണ്. ത്യാഗങ്ങന്റലടെം കീടങ്ങന്റലടെം പ്രയിത്യാധിക്കുന്നയിനാമി
ഷംത്മാജിയ കീട നിമന്ത്രണ (Integrated Pest Management) നടഩടികള് ഷവീകയി
േണം. കീട-ത്യാഗ ആക്രഭണങ്ങന്റല കുരിച്ച് ള്ന്നരിമിപ്പു നല്കുന്ന ഷംഴിധാനങ്ങള്
വക്തിന്റപ്പടുത്ത്തണ്ടെയണ്ട്. ഷംത്മാജിയ കൃശി ന്റചരിമ ഩാടത്വഖയങ്ങലില് നടപ്പിറാോം.
ന്റനല്ല് – ഭീന് - യാരാഴ് – കന്നുകാറി എന്നിഴ ഭാരിഭാരിത്മാ ഒപ്പത്തിന്റനാപ്പത്ഭാ കൃശി
ന്റചയ്യാവന്നയാണ്.
കുട്ടനാട്ടിന്ററ പുയമിട ഭൂഭിമിന്ററ നാലിത്കയ കൃശി പുനരുജ്ജീഴിപ്പിേണം. നാലിത്കയ കൃശി
പുനരുജ്ജീഴിപ്പിക്കുന്നയിന്റനാപ്പം പുയമിട കൃശിടെം വയിനനുഫന്ധഭാമ ഭറ്റ് ഴരുഭാനവം
ന്റയാളിലം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഩയിഩാടികളും ഏത്കാഩിപ്പിച്ച് ന്റകാണ്ടു ത്ഩാത്കണ്ടെയണ്ട്.
വാസ്ത്രീമാടിസ്ഥാനത്തില് ഴിഴിധ കൃശി ഷമ്പ്രദാമങ്ങള് പുയമിട കൃശിോമി കാര്ശിക
ഷര്ഴകറാവാറ
ഴികഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൃശിടെം
കന്നുകാറി
ഴലര്ത്തലം
ഒന്നിച്ചുന്റകാണ്ടുത്ഩാകുന്ന ഩായമ്പയേ യീയി ഓണാട്ടുകയമിലം വപ്പര് കുട്ടനാട്ടിലം കാണാം.
ഩച്ചേരിൃശി ഩങ്കാലിത്ത ഷഭീഩനത്തിലൂന്റട ത്പ്രാത്സ്ാസിപ്പിോവന്നയാണ്.
ഷംത്മാജിയ
കൃശി
ഴളി
പ്രാത്ദവികാടിസ്ഥാനത്തില്
മൂറേഴര്ധനഴിനുള ക
ഷാധേയകളുണ്ട്. കുടുംഫശ്രീ, വമല്ട് സട്ടം, സയിയഷംഘം എന്നിഴന്റമ ക്ലസ്റ്ററുകലാമി
യിയിച്ച് മൂറേഴര്ധനഴ് ഩദ്ധയി ള്ത്ന്നാട്ടുന്റകാണ്ടുത്ഩാകാം. നാലിത്കയം, എള ക് എന്നീ
ഴിലകളുന്റട കായേത്തില് ഈ ത്ഭഖറമില് പുത്യാഗയി തകഴയിോനാവം. കുട്ടനാടിന്റെ
ഩായിസ്ഥിയിക
സ്ഥിയയ
നിറനിര്ത്തന്നയിനുത്ഴണ്ടി
കൃയേഭാമ
നിയീക്ഷ്ണം
ഉണ്ടാമിയിേണം. ത്ഴമ്പനാട്ടു കാമറിന്റെടെം കാമംകുലം കാമറിന്റെടെം യീയങ്ങലില്
കണ്ടല്കാട് ന്റഴച്ചുഩിടിപ്പിക്കുന്നയ് ന്റഴള കന്റപ്പാേ നാവനഷ്ടങ്ങള് കുരയ്ക്കുന്നയിനും
ഭത്സ്േഷമ്പത്ത് കൂടുന്നയിനും ഷസാമിക്കുന്നയാണ്. കുട്ടനാട് ത്ഭഖറമില് വത്ഗ്രാ7

ക്ലിനിക്കുകള്
ഴിദഗ്ദ്ധരുന്റട
ത്നകയവത്തില്
സ്ഥാഩിേന്റപ്പടണം.
തജഴൃശി
ത്പ്രാത്സ്ാസിപ്പിക്കുന്നയിനു ത്ഴണ്ട ഩയിവീറനം നല്കുന്ന ത്കന്ദ്രം ഉണ്ടാഴണം. ഩച്ചേരി,
എള ക്, ഞഴയ എന്നിഴടെന്റട കൃശിന്റമ ഷസാമിക്കുന്നയിനാമി ഒരു വരിഴിന്റെ ത്കന്ദ്രം
(knowledge centre) െയടങ്ങണം. തജഴ ഴലം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നയിനാമി ഭാറിനേം
ഉഩത്മാഗിക്കുന്നെയ ഴളി ഭാറിനേനിര്മാര്ജ്ജനം ഷാധേഭാവന്നു.
വപ്പര് കുട്ടനാട്ടിന്ററ കയിമ്പു കൃശിന്റമ മന്ത്രഴല്േയണം, ഉല്പന്നങ്ങന്റല ബ്രാെ് ന്റചയ്യല്,
ഉല്പന്ന ത്ഫാണഷ് എന്നിഴമിലൂന്റട ത്പ്രാത്സ്ാസിപ്പിോവന്നയാണ്. ഒരു ത്കന്ദ്രീകൃയ
വര്േയ നിര്മാണ യൂണിറ്റ് സ്ഥാഩിേണം. കയിമ്പ് ഩാടങ്ങലിലം ഷംത്മാജിയ കൃശി
നടപ്പിറാോന് കളിടെം.
ന്റഩാോലിൃശി ഷംത്മാജിയ കൃശിമില് ന്റനല്ലം ഭീനും ഭാരിഭാരി ന്റചയ്യുന്നു. ഈ യംഗത്ത്
വത്നകം പ്രശ്നങ്ങള് നിറനില്ക്കുന്നുണ്ട്. കാറാഴസ്ഥത്മാടു ത്മാജിക്കുന്ന ഇനങ്ങളുന്റട
ഴികഷനം, ഴിത്തല്പാദനം വക്തിന്റപ്പടുത്തല്, ഷംത്മാജിയ കൃശി ത്പ്രാത്സ്ാസനം, ഭണ്ണ്
ഩയിത്വാധന, ന്റഴള കത്തിന്റെ ഗുണനിറഴായം നിറനിര്ത്തല്, മന്ത്രഴല്േയണം, തജഴ
ഴലത്തിന്റെ പ്രത്മാഗം, ത്ഩാശകക്കുരഴ് ഩയിസയിേല് എന്നിഴമാണ് ന്റഩാോലിൃശി
ത്പ്രാത്സ്ാസിപ്പിക്കുന്നയിനു ത്ഴണ്ട നടഩടികള്.
ആദേ കുട്ടനാട് ഩാത്േജിന്ററ ഩാഠങ്ങള് ഉള്ന്റോണ്ടു ന്റകാണ്ടാണ് മൃഗഷംയക്ഷ്ണ
പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്േ് രൂഩം നൽത്കണ്ടയ്. യണ്ടു ഴിശമങ്ങലിൽ ഈ രിത്പ്പാർട്ട് ഊന്നൽ
നൽകിമിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, പുയമിട കൃശിടെഭാമി ഫന്ധന്റപ്പട്ട മൃഗഩയിഩാറനം. യണ്ട്, യാരാഴ്
ഴലര്ത്തല് ത്പ്രാത്സ്ാസനം.
കുട്ടനാട് ജറത്കന്ദ്രിയ ആഴാഷ ഴേഴസ്ഥമാമയിനാല് പുനര്നിര്മാണ ഩദ്ധയിമില്
ഭത്സ്േത്ഭഖറയ്ക്ക് ള്ന്തിമ ഩയിഗണനടെണ്ടാഴണം. കൃശിടെം ഭത്സ്േഫന്ധനവം ഒരുഭിച്ച്
കുട്ടനാട്ടിന്ററ കുടുംഫങ്ങളുന്റട ജീഴത്നാഩാധിമാവന്റഭന്നാണ് നമ്മുന്റട ഴിവവാഷം.
ഷംത്മാജിയ പാഭിംഗിന്റെ ഩറ ഭാകകകളും ഴികഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്: ന്റനല്ല് – ഭീന്, ന്റഩാോലി
– ന്റചമീന്, ന്റനല്ല് – ഭീന് - യാരാഴ്, ഭീന് - ഩച്ചേരി, ഴാള – ഩന്നി/ത്കാളി എന്നിഴമാണ്
ഒന്നിച്ചു ന്റചയ്യാവന്നഴ. ഭത്സ്േ തഴഴിധേം ഴർദ്ധിപ്പിോൻ ഭീന് ഷത്ങ്കയങ്ങള് (fish
sanctuary) സ്ഥാഩിേണം. ഭത്സ്േക്കുഞ്ഞുങ്ങന്റല ഴലര്ത്തന്ന ത്കന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാഩിേണം.
കളിമാവന്ന എല്ലാ കുലങ്ങലിലം ശുദ്ധജറ ഭത്സ്േൃശി ആയംബിേണം. വറങ്കായ
ഭത്സ്േൃശിക്കും ഴറിമ ഷാധേയകലാണുള കയ്. ഭത്സ്േ ഷമ്പത്തിനു ത്ദാശകയഭാമ
കുലഴാളടെം ഭറ്റ് ജറകലകളും വടിമന്തിയഭാമി നീത്േണ്ടെയണ്ട്.
ഉള്നാടന് ഭത്സ്േന്റത്താളിറാലികളുന്റട ഷാമ്പത്തിക സ്ഥിയി ഴലന്റയ ത്ഭാവഭാണ്.
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ഭൂയിബാഗം കുടുംഫങ്ങളും ദായിദ്രേത്യഖയ്ക്കു യാന്റളടെള കഴരും കടന്റേണിമിലഭാണ്.
യണ്ണീര്ള്േം ഫണ്ട് വടച്ചിടുന്ന ഷഭമം ഈ കുടുംഫങ്ങൾേ് ന്റഷതജനേ ത്രശന്
വനുഴദിേണന്റഭന്ന ള്ന് കുട്ടനാട് ഩാത്േജിന്ററ ആഴവേം ഞങ്ങള് ആഴര്ത്തിക്കുന്നു.
ഈ ത്ഭഖറമില് ന്റയാളിന്ററടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുന്റട ഷവമം ഷസാമ ഷംഘങ്ങള്േ്
ഩറിവയസിയ ഴായ്പ ഉരപ്പാേണം. ഷംസ്ഥാന ഷര്ോയിന്റെ ബഴന നിര്മാണ
ഩദ്ധയിമില് കുട്ടനാട്ടിന്ററ ഭത്സ്േഫന്ധന ന്റയാളിറാലികള്േ് ള്ന്ഗണന നല്കണം.
ത്കയല ഷര്ോര് 2017 ജൂണില് ഉത്തയഴാദിയവ ടൂരിഷം ഭിശനു രൂഩം നല്കി. ഈ
ത്ഭഖറമില് വയിന്റെ പ്രഴര്ത്തനം വക്തഭാമിട്ടുണ്ട്. ത്ഴമ്പനാട് കാമറിന്ററ
ഭാറിനേങ്ങള് നീോനുള ക ശ്രഭവം ഭിശന് ഏന്ററ്റടുത്തിയിക്കുന്നു. കുട്ടനാട് ത്ഭഖറമിന്ററ
ജറ ഭറിനീകയണത്തിന്റെ ഒരു ത്്ായസ്സ് പുയഴഞ്ചികലാണ്. വംഗീകായള്ള കെയം
ഇല്ലാത്തെയഭടേം
ഏയാണ്ട്
1500
പുയഴഞ്ചികള്
ത്ഴമ്പനാട്
കാമറില്
പ്രഴര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഴടെന്റട പ്രഴര്ത്തനം നിയീക്ഷ്ിക്കുന്നയിന് ഩറ ഴകുപ്പുകള് ഩറഴിധ
പ്രവൃത്തികള്
ന്റചത്യ്യണ്ടെയണ്ട്.
വയിനാല്
പുയഴഞ്ചി
ഴേഴഷാമന്റത്ത
നിമന്ത്രിക്കുന്നയിനും നിയീക്ഷ്ിക്കുന്നയിനുഭാമി ഒരു പ്രത്യേക ഏത്കാഩിയ ഗത്ഴണിംഗ്
ത്ഫാഡി സ്ഥാഩിേണം. ത്ഴമ്പനാട് കാമറിന്ററ തജഴതഴഴിധേ കറഴരമാമ
ഩായിയാഭണല് ഷംയക്ഷ്ിേണം. മാന്റയാരുഴിധ നിര്മാണ പ്രഴര്ത്തനങ്ങളും വഴിന്റട
വനുഴദിേരുയ്. കണ്ടല്കാടുകള് വയിനു ചുറ്റും ഴച്ചുഩിടിപ്പിച്ച് ഷംയക്ഷ്ിേണം.
നിറഴിലള ക കുടിന്റഴള ക ഴിയയണ ഷമ്പ്രദാമം ന്റഭാത്തത്തില് ഩയിഷ്കയിച്ച് കുട്ടനാട്
യാലൂേിന്ററ എല്ലാ കുടുംഫങ്ങലിലം ശുദ്ധഭാമ കുടിന്റഴള കം എത്തിേണം. ള്മ്പ് നടത്തിമ
ശ്രഭങ്ങള്
പണ്ടിന്റെ
കുരവ
ന്റകാണ്ടും
നിര്മാണ
പ്രഴര്ത്തനങ്ങള്
്വര്ത്തിമാഴാത്തയിനാലം
ഩയാജമന്റപ്പടുകമാമിരുന്നു.
ന്റചയ്ത
ഩണികള്
ഩാളാമിത്പ്പാവന്ന സ്ഥിയി ത്ഭറില് ആഴര്ത്തിേന്റപ്പടരുയ്. വടുത്ത 2-3 ദവകങ്ങലില്
ഈ
പ്രത്ദവത്ത്
ആഴവേഭാമി
ഴരുന്ന
ന്റഴള കത്തിന്റെ
വലഴിന്റെ
വടിസ്ഥാനത്തിറാഴണം ഩദ്ധയികളുന്റട ആസൂത്രണവം നടപ്പാേലം. വയിന് ന്റഭാത്തം
291 ത്കാടി രൂഩ ന്റചറവഴരുന്റഭന്നും വയ് കിഫ്ഫി ഴളി കന്റണ്ടത്താന്റഭന്നുഭാണ്
കരുെയന്നയ്. വയിനു പുരത്ഭ ഴീടുകലിന്ററ കിണറുകള് ശുദ്ധീകയിച്ച് കുടിന്റഴള കം
ഉരപ്പുഴരുത്ത്തണ്ടെയണ്ട്. ഴീടുകലില് കട് സഷില്ലാത്തയിനാല് ഭാറിനേം ത്ഴമ്പനാട്
കാമറിത്റേ് ത്നയിട്ടു യള്ളുന്നു, വയ് കുടിന്റഴള ക ത്്ായകകന്റല ഭറിനന്റപ്പടുത്തന്നു.
ഭളോറത്ത് കട് സഷ് ടാങ്കുകള് കഴിന്റഞ്ഞാഴുകുന്നെയം പ്രശ്നഭാണ്. ശുചിയവവഭാമി
ഫന്ധന്റപ്പട്ട
ഇോയേങ്ങന്റലല്ലാം
ന്റഩാെയജനാത്യാഗേന്റത്ത
ഫാധിക്കുന്നയാണ്.
ശുചിയവത്തിന് ഈ ത്ഭഖറയ്ക്കനുത്മാജേഭാമ ഷാത്ങ്കയിക ഴിദേ ഉഩത്മാഗന്റപ്പടുത്തണം.
കട് സഷ് ഭാറിനേ ഩയിഩാറന പ്ലാെ് ഈ പ്രത്ദവത്ത് ഒളിച്ചുകൂടാനാഴാത്തയാണ്. ഷര്ോ
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ര് വന്റല്ലങ്കില് ഷവകായേ പാഭില് സ്ഥാഩിക്കുന്ന പ്ലാെില് നിന്നും ത്ഴര്യിയിന്റച്ചടുക്കുന്ന
ന്റഴള കം ജറത്ഷചനത്തിനും ഖയഴസ്തു ഴലഭാടെം ഉഩത്മാഗന്റപ്പടുത്താം. ഇയ് ്വര്ണ്ണഭാടെം
മന്ത്രഷസാമത്ത്താടു കൂടി പ്രഴര്ത്തിപ്പിോവന്നയാണ്.
ത്ഴമ്പനാട് കാമറിന്ററ ഭറിനീകയണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കായണം ആറപ്പുള, ത്കാട്ടമം,
തഴേം ത്ഩാന്ററടെള ക നഗയങ്ങലിൽ നിന്നും കാമറിത്റേ് ഒഴുേി ഴിടുന്ന
ഭാറിനേങ്ങലാണ്. ഈ നഗയങ്ങലിന്ററ ഭാറിനേ ഷംസ്കയണം ന്റഭച്ചന്റപ്പടുത്താന്റയ
ത്ഴമ്പനാട് കാമറിന്റന ഭാറിനേള്ക്തഭാോൻ കളിമില്ല. വയിനാൽ പ്രത്യേക
ഩദ്ധയികൾ യന്റന്ന ഈ നഗയ പ്രത്ദവങ്ങലിൽ നടപ്പിൽ ഴരുത്ത്തണ്ടെയണ്ട്. 2017-ൽ
ആറപ്പുളമിൽ ആയംബിച്ച കനാൽപ്പി ഩദ്ധയി ഒരു നല്ല െയടേഭാണ്. ഇയിന്റെ ഴോപ്തി
ഴിപുറഭാേണം. ജനകീമ ഩങ്കാലിത്തത്ത്താട് കൂടി ഭറ്റ് നഗയ പ്രത്ദവങ്ങലിത്റേ്
(ന്റകാച്ചി, ഏലൂർ) കൂടി ഇത്തയം ഩദ്ധയികൾ ഴോഩിപ്പിേണം.
വന്തായാഷ്ട്ര നിറഴായത്തിലള ക ഒരു ഷംത്മാജിയ തരഷ് ഩാര്േ് കുട്ടനാട്ടിൽ
സ്ഥാഩിേണം. വയിടെം വയിടെല്പന്നങ്ങളും കമറ്റുഭയി ന്റചയ്യുന്നയടേം ഒരു ഴിയയണ
ശംഖറ ഴികഷിപ്പിേണം. ഇയ് ന്റനല്ലിന്റന വയിടെം ഭറ്റ് ഉല്പന്നങ്ങളുഭാേി ഭാറ്റുന്നയിലം
ഴിഩണനത്തിലം ഉന്നയനിറഴായള്ള ക ഷാത്ങ്കയികഴിദേ പ്രദാനം ന്റചയ്യുന്നയാഴണം. വയി
ഉല്പന്നങ്ങളുന്റട ഉല്പാദനം, ഷംബയണം, ഴിയയണം എന്നിഴയ്ക്കുള ക ന്റഷതകയേങ്ങളുണ്ടാഴണം.
ഈ
സ്ഥാഩനത്ത്താടനുഫന്ധിച്ച്
എല്ലാഴിധ
ഩശ്ചാത്തറന്റഷതകയേങ്ങളും
ഏര്ന്റപ്പടുത്തണം.
യടസ്സഭില്ലാന്റയ തഴദുയി റബിത്േണ്ടയ് കുട്ടനാടിന്റെ ഒരു വടിമന്തിയാഴവേഭാണ്.
ഩാടത്തനിന്നും ന്റഴള കം ഩമ്പ് ന്റചയ്ത് കലടെന്നയ് ദിഴഷങ്ങത്ലാലം ള്ടേഭില്ലാന്റയ
നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തിമാണ്. യടസ്സള്ണ്ടാവന്നെയം വകന്ററ ത്കാട്ടമം ജില്ലമിന്ററ
ഩള കത്തള ക ഇറക്ട്രിഷിറ്റി ത്ഫാര്ഡ് ആപീഷില്നിന്നും തഴകി ഇടന്റഩടുന്നെയം
ഩയിഴാമയിനാല് കുട്ടനാട് ത്ഭഖറമില് ഒരു ഷബ്സ്റ്ത്സ്റ്റശന് എന്ന ആഴവേം എത്രടെം
ത്ഴഗം പ്രാഴര്ത്തികഭാേണം.
ന്റഭാത്തം 2447.66 ത്കാടി രൂഩടെന്റട ഒരു ഩദ്ധയിമാണ് കുട്ടനാടിന്റെ പുനർനിർമാണത്തിനാമി ആസൂത്രണ ത്ഫാർഡ് ഇഴിന്റട നിർത്്വിക്കുന്നയ്. ഒരു പ്രത്യേക
ഷഭമ ഩയിധിക്കുള കിൽ ഇയ് നടപ്പിൽ ഴരുത്തന്നയിനുള ക ശ്രദ്ധ ത്ഫാർഡിന്റെ ബാഗത്ത്
നിന്നുണ്ടാവം. ള്ന് കുട്ടനാട് ഩാത്േജിന്റെ ഒരു വനുബഴം ഏത്കാഩനഭില്ലായ്മമാണ്. ഇയ്
ബാഴിമില് ഉണ്ടാഴാന് ഩാടില്ല. വയിനാൽ ഴിഴിധ ഴകുപ്പുകൾ കൂടി ത്ചർന്ന ഒരു തസന്ററഴൽ ത്ഭാണിറ്റരിങ് ഷംഴിധാനം കൂടി ഉണ്ടാത്ഴണ്ടെയണ്ട്.
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