
 

സുഭിക്ഷം സുരക്ഷിതം പദ്ധതി - ഭാരതീയ പ്രകൃതി കൃഷി പദ്ധതി (കേരള അകരാ 

ഇകകാളജി കേസ്ഡ് േകയാഡഡകേസിറ്റി േൺസർഷൻ) 2020-21 

ആമുഖം 

 സവാഭാേിേ കൃഷി കപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻറെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര 

സർകാരിൻറെയം സംസ്ഥാന സർകാരിൻറെയം സംയക്ത സഹായകതാറെ 

‘സുഭിക്ഷം സുരക്ഷിതം പദ്ധതി - ഭാരതീയ പ്രകൃതി കൃഷി പദ്ധതി (കേരള അകരാ 

ഇകകാളജി കേസ്ഡ് േകയാഡഡകേസിറ്റി േൺസർകേഷൻ)’ കേരളതിൽ 

നെപ്പിലാക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിലൂറെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി സംസ്ഥാനത് 84000 

റഹക്ടർ സ്ഥലത് പൂർണമായം പ്രകൃതി സൗഹൃദ കൃഷി നെപ്പിലാകാൻ 

ഉകേശിക്കുന്നു. കലാക് തലതിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റെിന് ചുരുങ്ങിയത് 500 റഹക്ടർ േീതം 

ആറേ 168 ക്ലസ്റ്ററുേൾ േഴിയാണ് െി പദ്ധതി നെപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഒരു 

ക്ലസ്റ്റെിന് 26.52 ലക്ഷം രൂപ േറര ധനസഹായം നൽകുന്നു. 

ലക്ഷയം 

ഈ പദ്ധതിയറെ ഗുണകഭാക്താകളാകുന്ന എല്ലാ ഗ്രൂപ്പേൾക്കും 

പി.ജി.എസ്. സർട്ടിഫികകഷൻ ഉെപ്പാക്കുേ, ഡജേ രാമങ്ങൾ രൂപൂേരിക്കുേ, 

ോലാേസ്ഥ േയതിയാനങ്ങൾകനുസരിച്ച ്മണ്ണിൻറെ ഘെനറയ മാറ്റിറയടുക്കുേ, 

സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണതിലൂറെ കരാഗപ്രതികരാധകശഷി േർദ്ധിപ്പിക്കുേ, 

കുെഞ്ഞ ചിലേിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷി കപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുേ, 

പരിസ്ഥിതിയറെ സന്തുലിതാേസ്ഥ നിലനിർത്തുേ, പരമ്പരാഗത ോർഷിേ 

അെിവുേൾ പ്രകയാജനറപ്പടുത്തുേ എന്നിേ ഈ പദ്ധതിയിലൂറെ ലക്ഷയമിടുന്നു. 

േർഷേറര തിരറഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ 

✓ േർഷേർക് കുെഞ്ഞത് 5 റസൻെ് കൃഷിയിെം ഉണ്ടായിരികണം. 



✓ പാട്ടതിന് കൃഷി റചയ്യുന്നേർ അകപക്ഷ നൽകുന്നത് ഭൂഉെമയറെ കപരിൽ 

ആയിരികണം. 

✓ േീട്ടുേളപ്പിറല കൃഷി, തരിശ്ശ് നില കൃഷി, മഴറയ ആശ്രയിച്ച ് കൃഷി 

റചയ്യുന്നേർക്കും അകപക്ഷികാം. 

✓ േർഷേർക് െി പദ്ധതിയിൽ അംഗമാോൻ കൃഷി ഭേൻ മുകഖനയം AIMS 

കപാർട്ടൽ േഴിയം അകപക്ഷികാം. 

✓ സ്ത്രീേൾക്കും, യേജനങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽേണം. 

പദ്ധതി ഘെേങ്ങൾ 

കലാക് തലതിൽ 50 റഹക്ടർ േീതമുള്ള 10 ഡമകരാ ക്ലസ്റ്ററുേൾ 

കചാർന്നാണ് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ (500 റഹക്ടർ) രൂപീേരിക്കുന്നത്. ക്ലസ്റ്ററുേളുറെ കമൽ 

കനാട്ടതിനായി ഡഹപേർ േമ്മിറ്റി രൂപീേരിക്കുന്നു. ഇതിൽ കൃഷി അസിസ്റ്റൻെ് 

ഡയെക്ടർ റചയർമാനും കൃഷി ഓഫീസർമാർ റമമ്പർറും േർഷേ 

പ്രതിനിധിേളായ 4 ഡഹ പേർ േമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും, 4 സിനീയർ കലാകൽ 

െികസാഴ്സ് കപഴ്സൺ (AIMS കപാർട്ടൽ അംഗതവറമടുത) കചാർന്നതാണ് ഡഹ 

പേർ േമ്മിറ്റി രൂപീേരണം.  

ക്ലസ്റ്ററുേളുറെ കമൽ കനാട്ടം േഹിക്കുന്നതിനായി താറഴ പെയന്ന േർഷേ 

പ്രതിനിധിേറള തിരറഞ്ഞടുക്കുന്നു.  

എ) ഡഹപേർ േമ്മിറ്റി കോർഡികനറ്ററെ തിരറഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള 

മാനദണ്ഡം 

• കുെഞ്ഞത് 50 റസൻെ് കൃഷിയിെറമങ്കിലം സവന്തമായി ഡേേശം ഉള്ള 4 

േർഷേറരയാണ് തിരറഞ്ഞടുക്കുന്നത്. 

• േഴിഞ്ഞ 2 േർഷറമങ്കിലം പൂർണ്ണമായി ഡജേ കൃഷി 

അേലംേിച്ചിരികണം.  



ചുമതല 

• പദ്ധതിയറെ മാനദണ്ഡം പാലിച്ച ് ഡേേശമുള്ള 50 റസൻെ് സ്ഥലത്തും 

മാതൃേ കൃഷികതാട്ടം നിർമ്മികണം. 

• ക്ലസ്റ്ററുേളുറെ എല്ലാ പ്രേർതനങ്ങളുറെയം കമൽ കനാട്ടം േഹികണം  

• ഫീൽഡ് തലതിൽ േർഷേർക് ഡജേ കൃഷിറയ കുെിച്ച ്

കോധേൽകരണവും പരിശീലനവും നൽേണം. 

• ക്ലസ്റ്റെിറല മറ്റ് േർഷേരുറെ കൃഷിയിെങ്ങൾ കൃതയമായ ഇെകേളേളിൽ 

പരികശാധന നെതണം. 

 

 

േി) സിനീയർ കലാകൽ െികസാഴ്സ് കപഴ്സറന (SLRP) തിരറഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള 

മാനദണ്ഡം 

• കുെഞ്ഞത് 30 റസൻെ് കൃഷിയിെറമങ്കിലം സവന്തമായി ഡേേശം ഉള്ള 4 

േർഷേറരയാണ് തിരറഞ്ഞടുക്കുന്നത്. 

• േഴിഞ്ഞ 2 േർഷറമങ്കിലം പൂർണ്ണമായി ഡജേ കൃഷി 

അേലംേിച്ചിരികണം.  

ചുമതല 

• പദ്ധതിയറെ മാനദണ്ഡം പാലിച്ച ് ഡേേശമുള്ള 30 റസൻെ് സ്ഥലത്തും 

മാതൃേ കൃഷികതാട്ടം നിർമ്മികണം. 

• ക്ലസ്റ്ററുേളുറെ എല്ലാ പ്രേർതനങ്ങളുറെയം കമൽ കനാട്ടം േഹികണം  

• ഫീൽഡ് തലതിൽ േർഷേർക് ഡജേ കൃഷിറയ കുെിച്ച ്

കോധേൽകരണവും പരിശീലനവും നൽേണം. 



• ക്ലസ്റ്റെിറല മറ്റ് േർഷേരുറെ കൃഷിയിെങ്ങൾ കൃതയമായ ഇെകേളേളിൽ 

പരികശാധന നെതണം. 

സി) കലാകൽ െികസാഴ്സ് കപഴ്സറന (LRP) തിരറഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം 

• കുെഞ്ഞത് 20 റസൻെ് കൃഷിയിെറമങ്കിലം സവന്തമായി ഡേേശം ഉള്ള 2 

േർഷേറരയാണ് തിരറഞ്ഞടുക്കുന്നത്. 

• േഴിഞ്ഞ 2 േർഷറമങ്കിലം പൂർണ്ണമായി ഡജേ കൃഷി 

അേലംേിച്ചിരികണം.  

ചുമതല 

• 5 ഡമകരാ ക്ലസ്റ്ററുേളുറെ കമൽ കനാട്ടം േഹിക്കുേയം സവാഭാേിേ കൃഷി 

നെപ്പിലാക്കുന്ന േർഷേർക് ആേശയമായ നിർകേശങ്ങൾ നൽകുോൻ 

സജ്ജമായിരികണം. 

• കൃതയമായി ഇെകേളേളിൽ 5 ഡമകരാ ക്ലസ്റ്ററുേളുറെ ഫീൽഡ് സന്ദർശനം 

നെതി ഫീൽഡ് ഡയെി എല്ലാ മാസവും അതാത് കൃഷി ഭേനിൽ 

സമർപ്പികകണ്ടതാണ്. 

• AIMS കപാർട്ടലിൽ േർഷേറര രജിസ്റ്റർ റചയ്യുന്നതിന് കേണ്ട സഹായം 

റചയ്യണം. 

ഡി) േമ്മൂണിറ്റി െികസാഴ്സ് കപഴ്സറന (CRP) തിരറഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള 

മാനദണ്ഡം 

മാനദണ്ഡം 

• കുെഞ്ഞത് 10 റസൻെ് കൃഷിയിെറമങ്കിലം സവന്തമായി ഡേേശം ഉള്ള 2 

േർഷേറരയാണ് തിരറഞ്ഞടുക്കുന്നത്. 



• േഴിഞ്ഞ 2 േർഷറമങ്കിലം പൂർണ്ണമായി ഡജേ കൃഷി 

അേലംേിച്ചിരികണം.  

• േംമ്പൂട്ടർ പരിഞ്ജാനം ഉണ്ടായിരികണം 

ചുമതല 

• ഒരു ഡമകരാ ക്ലസ്റ്ററുേളുറെ കമൽ കനാട്ടം േഹിക്കുേയം സവാഭാേിേ കൃഷി 

നെപ്പിലാക്കുന്ന േർഷേർക് ആേശയമായ നിർകേശങ്ങൾ നൽകുോൻ 

സജ്ജമായിരികണം. 

• കൃതയമായി ഇെകേളേളിൽ ഒരു ഡമകരാ ക്ലസ്റ്ററുേളുറെ ഫീൽഡ് 

സന്ദർശനം നെതി ഫീൽഡ് ഡയെി എല്ലാ മാസവും അതാത് കൃഷി 

ഭേനിൽ സമർപ്പികകണ്ടതാണ്. 

• AIMS കപാർട്ടലിൽ േർഷേറര രജിസ്റ്റർ റചയ്യുന്നതിന് കേണ്ട സഹായം 

റചയ്യണം. 

പരിശീലന പരിപാെിേൾ 

െി പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകുന്ന എല്ലാ േർഷേർക്കും കോധേൽകരണ 

പരിപാെിേൾ, ഫീൽഡ് സന്ദർശനം, പരിശീലനം എന്നിേ നൽകുന്നു. 

ഫാർമർ ഇർട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുേളുറെ രൂപീേരണം 

ഫാർമർ ഇർട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുേൾ േഴി ഡജേ ഉല്പാദകനാപാധിേൾ 

ഉലാപാദിപ്പിച്ച ് ക്ലസ്റ്റെിറല മറ്റ് േർഷേർക് നൽകുേയം മൂലയേർദ്ധിത 

ഉല്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ്േില്പന നെത്തുേയം റചയ്യും ഇതിനായി ഒരു ക്ലസ്റ്റെിൽ 2 

ഫാർമർ ഇർട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുേൾ പ്രേർതിക്കും. 

 

 



േയക്തിഗത ആനുകൂലയങ്ങൾ നൽകുന്ന ഘെേങ്ങൾ 

പരമ്പരാഗത നാട്ടെിവുേൾ േർഷേരികലയ്ക്ക് എത്തുക്കുന്നതിനും അതാത് 

പ്രകദശതിന് അനുകയാജയമായ പരമ്പരാഗത േിളേളുറെ തനിമ നഷ്ടറപ്പൊറത 

േിത് ഉല്പാദിപ്പിച്ച ്മറ്റ് േർഷേർക് േിതരണം റചയ്യുന്നതിനും, െി പദ്ധതിയിറല 

മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച ് മാതൃേ കൃഷികതാട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 

ധനസഹായം നൽകുന്നു. 

പി.ജി.എസ് സർട്ടിഫികകഷൻ 

െി പദ്ധതിയിൽ ഉൾറപ്പടുന്ന േർഷേറര പി.ജി.എസ് ഇന്തയ റേേ് 

കപാർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ റചയ്യുേയം പി.ജി.എസ് ഇന്തയാ രീൻ സർട്ടിഫികറ്റ് 

നൽകുേയം.  െി പദ്ധതിയിറല മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച ് കൃഷി റചയ്യുന്ന 

േർഷേർക് മൂന്ന് േർഷം േഴിഞ്ഞ് പി.ജി.എസ് ഓർഗാനിേ് സർട്ടിഫികറ്റം 

നൽകുന്നു.  

പി.ജി.എസ് സർട്ടിഫികറ്റ് നൽകുന്നത് േർഷേരുറെ കൃഷിയിെതിനാണ്. 

ആയതിനാൽ ആ  ഭൂമിയിലള്ള എല്ലാ ോർഷിേ േിളേളും ഡജേ ഉല്പന്നമായി 

ഗുണനിലോരം ഉെപ്പാകി ഉയർന്ന േിലയ്ക്ക് േില്പന നെതാൻ സാധിക്കും. 

ഇറതാരു ഗ്രൂപ്പ് സർട്ടിഫികകഷൻ ആണ്. എങ്കിലം ഓകരാ േർഷേർക്കും 

റേകേറെ സർട്ടിഫികകറ്റ് ലഭിക്കും.  

പി.ജി.എസ് സർട്ടിഫികറ്റ് ലഭിച്ച േർഷേർക് അേരുറെ ഉല്പന്നങ്ങൾ 

ഡജേ ഓൺഡലൻ േിപണിയായ Jaivikkheti (www.jaivikheti.in) കപാർട്ടൽ േഴി 

ആരംഭ ഘട്ടതിൽ തറന്ന േില്പന നെതാനും ഉപകഭാക്താകൾക് ോങ്ങുോനും 

സാധിക്കും. േർഷേർക് അേരുറെ ഡജേ ഉൽപന്നങ്ങൾക് േില 

നിശ്ചയിക്കുോനുള്ള അേസരം ഇ-േിപണിയിലൂറെ സാധയമാകുന്നു.  

http://www.jaivikheti.in/


പദ്ധതിയിൽ ഉൾറപ്പട്ട ഓകരാ േർഷേർക്കും സർട്ടിഫികകഷൻ 

ലഭിക്കുേയം, സർട്ടിഫികറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന "കലാകഗാ" യം കോഡ് നമ്പറും േിപണി 

ആേശയങ്ങൾകായി ഉപകയാഗിക്കുോനുള്ള അേോശം ലഭിക്കുേയം റചയ്യും. 

കമൽ പെഞ്ഞേയറെ പൂർണ്ണത ഡേേരികറപ്പടുന്നത്  "പി.ജി.എസ് ഇന്തയ 

ഓർഗാനിേ്" എന്ന സർട്ടിഫികകഷൻ ലഭിക്കുകമ്പാളാണ്. ആയതിനാൽ 

"പി.ജി.എസ് ഇന്തയ ഓർഗാനിേ്"  ഉൽപന്നങ്ങൾക്  "പി. ജി. എസ് ഇന്തയ രീൻ" 

ഉൽപന്നങ്ങകളകാൾ  കൂടുതൽ േില ലഭിക്കും. 


