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സുഭിക്ഷ കേരളം – ലക്ഷയങ്ങൾ 

▪ ഭക്ഷയ സുരക്ഷ 

▪ ഭക്ഷയ ഉത്പാദനത്തില് സവയം പരയാപ്തത 

▪ മൂല്ല്യ വർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിച്ച് വരുമാന 
വർധനവ് 

▪േർഷേരുസെയം േർഷേ സതാഴിലാളിേളസെയം 
കക്ഷമം 

▪കൂടുതല് സതാഴിലവസരങ്ങൾ

▪പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനം 
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സുഭിക്ഷ കേരളം പധതിയസെ അവസരങ്ങൾ

▪ശക്തമായ തകേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
▪ജൈവ ഭക്ഷയ വസ്തുക്കളസെയം, പച്ചക്കറിേളസെ വിപണി 

മൂല്ല്യം – േയറ്റുമതി സാധയത ഉൾസെസെ
▪സംഘെനാ സംവിധാനങ്ങൾ

❖േർഷേ സംഘെനാ സംവിധാനങ്ങൾ 
❖കുടുംബശ്രീ  

▪സന്നധ പ്രവർത്തേർ 
▪ വികദശത്ത് നിന്നം, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നം 

തിരിച്ചു വന്ന സതാഴില് കസന 
▪സഹേരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ 

❖ഗ്രാമീണ വായ്പേൾ, 
❖ഉത്പന്ന സംഭരണവം, വിപണനവം 
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സുഭിക്ഷ കേരളം
ഭക്ഷയ സുരക്ഷ-കേരളത്തിസെ സാധയതേൾ 

ഭക്ഷയ ധാനയങ്ങൾ പച്ചക്കറിേൾ പഴ വർഗങ്ങൾ 

സുഗന്ധ വയഞ്ജനം േിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ 
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സുഭിക്ഷ കേരളം
ഭക്ഷയ സുരക്ഷ-കേരളത്തിസെ സാധയതേൾ 

ഉൾനാെൻ മത്സ്യ  കൃഷി 

മാംസം മുട്ട

പാല്
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സുഭിക്ഷ കേരളം  - പധതിയസെ ഊന്നല് 

I. തരിശ് ഭൂമിേൾ കൃഷികയാഗയമാക്കുേ 

II. പുരയിെകൃഷി, ഇെവിള കൃഷി എന്നിവയ്ക്ക്
കപ്രാത്സ്ാഹനം 

III. ഒരു കോെി ഫല വൃക്ഷ ഉത്പാദന പധതി

IV. മുട്ട, പാല്, മാംസ ഉത്പാദനത്തിന് പ്രാധാനയം 
സോടുത്തു സോണ്ട് മൃഗ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
കപ്രാത്സ്ാഹിെിക്കല്

V. ഉൾനാെൻ മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് കപ്രാത്സ്ാഹനം 
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സുഭിക്ഷ കേരളം പധതിയസെ ഊന്നല് 

VI.  പ്രാകദശിേ വിപണി സൗേരയങ്ങൾ ഒരുക്കല്

VII. ഭക്ഷയ സംസ്കരണ – മൂല്ല്യ വർധിത  പ്രവർത്തനങ്ങസള 

കപ്രാത്സ്ാഹിെിക്കല് 

VIII. ഉത്പന്ന സംഭരണം 
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സഹായ സംവിധാനങ്ങൾ  

▪ഏകോപനം, പധതി ആസൂത്രണം, നെത്തിെ്, കമാണിട്ടറിംഗ് 
➢തകേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ - ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുേൾ / 

നഗരസഭേൾ 

▪സാകേതിേ സഹായവം ഉപകദശവം 
➢കൃഷി എേ്റൻഷൻ സർവീസുേൾ  

✓ കൃഷി ഓഫീസർ , കുടുംബശ്രീ  എന്നിവരുസെ ആഭിമുഖ്യത്തില് 

➢കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, അകഗ്രാ സർവീസ് സസെറുേൾ, ഫാർമർ 
സഫസിലികേഷൻ സസെർ, ോർഷിേ കസവന കേന്ദ്രങ്ങൾ

➢സർവേലാശാലേൾ - കൃഷി, സവേറിനറി, ഫിഷറീസ് 

➢സീഡ് ഫാമുേൾ 

➢ കരാെ് സഹല്ത്ത് മാകനൈ്സമെ് സ്കീമിസെ ഭാഗമായി  കലാക്കുേളിലം, 
മഗരസഭാേളിലം നിയമിച്ച സപറ് സസ്കൗട്ടുമാർ 

➢ മാറർ ഫാർമർമാർ 

➢സാകേതിേ പിന്തുണാ ഗ്രൂെ് രൂപീേരണം – ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / നഗര സഭാ 
തലത്തില് 
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സഹായ സംവിധാനങ്ങൾ 

▪ ഉത്പാദകനാപാദിേളം  സബ്സിഡി സഹായവം 
▪ തകദശ സവയംഭരണ വകുെിസെ  സബ്സിഡി മാർഗകരഖ് പ്രോരമുള്ള 

സബ്സിഡി 

▪ ോർഷിേ അനുബന്ധ കമഖ്ലയിസല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതാത് 
വകുപ്പുേളസെ കപ്രാൈക്ട് /സ്കീം മാർഗ നിർകേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 

▪വിള ഇൻൂറൻസ് – സർക്കാർ സ്കീം 

▪സൂക്ഷ്മ ൈല കസചന സൗേരയം 
▪ ൈല കസചന വകുെ്, കൃഷി വകുെ് എന്നിവരുസെ വിവിധ സ്കീമുേൾ വഴി 

▪ മഹാത്മാ ഗാന്ധി എൻ.ആർ.ഇ. ൈി.എസ്. പ്രകൃതി പരിപാലന 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
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വിഭവങ്ങൾ 

▪തകേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപന പധതി വിഹിതം 
▪ അതയാവശയമല്ല്ാത്ത സചലവേൾ രമീേരിച്ച് പണം േസണ്ടത്തണം 
▪ നിലവില് പധതിയില് കചർത്ത കൃഷി അനുബന്ധ കപ്രാൈക്ടുേൾ മുഴുവൻ 

മാകേണ്ടതില്ല്. അവ സുഭിക്ഷ കേരളം പധതിയില് ഉൾകച്ചർത്താല് 
മതിയാകും. 

▪കൃഷി, ക്ഷീര വിേസനം, മൃഗ സംരക്ഷണം, ഫിഷറീസ് വകുപ്പുേളസെ 
സുഭിക്ഷ കേരളം പധതിക്കുള്ള വിഹിതം 

▪ കലാക്ക്, ൈില്ല്ാ പഞ്ചായത്തുേളസെ വിഭവങ്ങൾ 
▪ബാങ്കുേളസെയം, പ്രാഥമിേ ോർഷിേ സഹേരണ സംഘങ്ങളസെ 

വായ്പ
▪ ഭൂവെമസ്ഥനല്ല്ാത്ത േർഷേർക്കും, േർഷേ ഗ്രൂപ്പുേൾക്കും, എല്ല്ാ കൃഷിക്കും വായ്പ

അനുവദിക്കണം
▪ നബാർഡ് സ്കീമുേൾ 
▪ മഹാത്മാ ഗാന്ധി കദശീയ ഗ്രാമീണ സതാഴിലറെ് പധതി / 

അയ്യൻോളി അർബൻ സതാഴിലറെ് പധതി ഉൾസെസെ കേന്ദ്ര –
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പധതിേളസെ വിഹിതം.
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സുഭിക്ഷ കേരളം പധതിയമായി സംകയാൈിെിക്കാവന്ന 
വകുപ്പുേൾ, ഏൈൻസിേൾ 

▪തകേശ സവയം ഭരണ വകുെ് 

▪കൃഷി വകുെ് 

▪ മൃഗ സംരക്ഷണ വകുെ്

▪ക്ഷീര വിേസന വകുെ്

▪സഹേരണ വകുെ് 

▪ മത്സ്യ ബന്ധന വകുെ്

▪ വയവസായ വാണിൈയ വകുെ് 

▪ ൈല വിഭവ വകുെ് 

▪ മഹാത്മാ ഗാന്ധി കദശീയ 
ഗ്രാമീണ സതാഴിലറെ് പധതി 

▪അയ്യോളി അർബൻ
സതാഴിലറെ് പധതി

▪ നബാർഡ് 

▪ കുടുംബശ്രീ 

▪ഹരിത കേരളം  മിഷൻ

▪ോർഷിേ 
സർവേലാശാലേൾ 

▪ സവേറിനറി സർവേലാശാല 

▪ഫിഷറീസ് സർവേലാശാല 

▪ മേ് വിദയാഭയാസ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ  
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സുഭിക്ഷ കേരളം - സംകയാൈിത സമീപനം  

▪ കൃഷി അനുബന്ധ വകുപ്പുേൾക്കും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്/ നഗരസഭ േൾക്കും ഒേ 
പധതി

▪ കൃഷി, മൃഗ സംരക്ഷണം, മത്സ്യ ബന്ധനം എന്നിവസയ കൂട്ടികയാൈിെിച്ചു 
സോണ്ടുള്ള സംകയാൈിത ോർഷിേ രീതി  േഴിയന്നിെകത്താളം 
പരികപാഷിെിക്കണം 

▪ വകുപ്പുേൾ, മിഷനുേൾ, ഏൈൻസിേൾ തമില് പധതിേളം കസവനവം 
സംകയാൈിെിക്കണം 

▪ സാമൂഹയ സന്നധ ഗ്രൂപ്പുേൾ, േർഷേ സംഘങ്ങൾ, ബാങ്കുേൾ, കൃഷിയമായി 
ബന്ധസെട്ട്  പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹേരണ സംഘങ്ങൾ , ഏൈൻസിേൾ 
എന്നിവസര ഈ സംരംഭത്തികലക്ക് ആേർഷിക്കണം. 

▪ കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുേൾക്കും, ൈില്ല്ാ പഞ്ചായത്തുേൾക്കും അവരവരുസെ 
ോർഷിേ വിേസന പധതിേസള  സുഭിക്ഷ കേരളം പധതിയിസല  
പ്രവർത്തനങ്ങളമായി കൂട്ടികയാൈിെിച്ച്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുേൾക്ക് 
ജേത്താങ്ങാവാം  
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സുഭിക്ഷ കേരളം പധതി – സംഘെനാ സംവിധാനം 

(എ) സംസ്ഥാന തലം : 

1. മന്ത്രി സഭാ ഉപസമിതി 

▪ ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി അധയക്ഷനും, 

▪ കൃഷി മന്ത്രി േണ്വീനറും, 

▪ തകേശ സവയം ഭരണ വകുെ്, മൃഗ സംരക്ഷണ-വനം വകുെ്, ൈലവിഭവ വകുെ്, 
ഫിഷറീസ് വകുെ്, സഹേരണ വകുെ്, വയവസായ  വകുെ് എന്നിവയസെ മന്ത്രിമാർ 
അംഗങ്ങളമായ സമിതി 

2. ഉന്നത തല ഏകോപന സമിതി :-

▪ ോർഷികോല്പാദന േമിഷണർ സചയർമാനും, 

▪ കൃഷി വകുെ് സസരട്ടറി േണ്വീനറും, 

▪ ഹരിത കേരളം മിഷൻ ജവസ് സചയർകപഴ്സണ് , 

▪ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാർഡിസല കൃഷി, വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം 

എന്നിവയസെ സമമ്പർമാർ, 

▪ വിവിധ വകുെ് പ്രിൻസിെല് സസരട്ടറിമാർ അംഗങ്ങളമായ സമിതി 



14

സുഭിക്ഷ കേരളം പധതി – സംഘെനാ സംവിധാനം 

( (ബി) ൈില്ല്ാ തലം 

1. ഏകോപനവം കമാണിട്ടറിംഗം:- ൈില്ല്ാ ആസൂത്രണ സമിതി 

2. ഒരു സാകേതിേ സമിതി :-

▪ പ്രിൻസിെല് കൃഷി ഓഫീസർ - േണ്വീനർ 

▪ ൈില്ല്ാ മൃഗ സംരക്ഷണ ഓഫീസർ 

▪ സഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ക്ഷീര  വിേസനം)

▪ സഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ /  അസി.റെ് ഡയറക്ടർ (ഫിഷറീസ്)

▪ ൈനറല് മാകനൈർ (ൈില്ല്ാ വയവസായ കേന്ദ്രം)

▪ കൈായിെ് രൈിസ്ട്രാർ (സഹേരണം)

▪ കപ്രാൈക്ട് ഓഫീസർ (സതാഴിലറെ് പധതി)

▪ സഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ (പഞ്ചായത്ത്)
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സുഭിക്ഷ കേരളം 
തകേശ സവയം ഭരണ  സ്ഥാപന  തല േമിേി 

▪ സചയർകപഴ്സണ്:- തകേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപന 

അധയക്ഷൻ

▪ കോ- സചയർകപഴ്സണ്മാർ :-

▪ വിേസനോരയ റാെിംഗ് േമിേി സചയർകപഴ്സണ്  

▪ പ്രാഥമിേ സഹേരണ ബാേ് പ്രസിഡണ്ട്/ 

പ്രസിഡണ്ട്മാർ

▪ േണ്വീനർ :- കൃഷി കമഖ്ലയസെ നിർവഹണ 

ഉകേയാഗസ്ഥൻ 

▪ കൈായിെ് േണ്വീനർ :- ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില് 

അസിറെ് സസരട്ടറി / നഗര സഭേളില് 

സസരട്ടറി  

▪ അംഗങ്ങൾ:-
1. സ്ഥലം എം.എല്.എ. അസല്ല്േില് 
എം.എല്.എ.യസെ  പ്രതിനിധി 
2. റാെിംഗ് േമിേി സചയർകപഴ്സണ്മാർ 
3. പ്രകദശസത്ത ൈില്ല്ാ പഞ്ചായത്തംഗം 
4. പ്രകദശസത്ത കലാക്ക് പഞ്ചായത്തംഗം
5. ആസൂത്രണ സമിതി ജവസ് സചയർകപഴ്സണ്
6. തകേശ സ്ഥാപന സസരട്ടറി 
7. വയവസായം,  ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണം, 
ക്ഷീരവിേസനം എന്നിവയിസല  തകേശ സ്ഥാപന 
തല ഉകേയാഗസ്ഥൻ
8. വികല്ല്ൈ് എേ്റൻഷൻ ഓഫീസർ
9. മഹാത്മാ ഗാന്ധി എൻ.ആർ.ഇ.ൈി.എസ്. 
എഞ്ചിനീയർ 
10. കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്. സചയർ കപഴ്സണ് 
11. ലീഡ് ഫാർമർ (അഗ്രി/മൃഗ സംരക്ഷണം / 
ക്ഷീരവിേസനം/ഫിഷറീസ്)-ഒരാൾ വീതം
12. ജമനർ ഇറികഗഷൻ വകുെില് നിന്ന്
ചുമതലസെടുത്തുന്ന ഉകേയാഗസ്ഥൻ 

ചുമതല :- വിവിധ വകുപ്പുേളസെയം, 
മിഷനുേളസെയം, ഏൈൻസിേളസെയം 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകേശ സവയംഭരണ 
സ്ഥാപന തലത്തില് ഏകോപിെിക്കുേ, 
നിർവഹണ ഏകോപനം, കമാണിട്ടറിംഗ്  



16

സുഭിക്ഷ കേരളം - വർഡ് തല േമിേി 

▪ അധയക്ഷൻ : വാർഡ്  സമമ്പർ 

▪ േണ്വീനർ : കൃഷി ഓഫീസറുസെ പ്രതിനിധി / തകേശ സ്ഥാപനം 
നികയാഗിക്കുന്ന ഉകധയാഗസ്ഥൻ 

▪ അംഗങ്ങൾ :  
▪ സഹേരണ സംഘത്തിസെ പ്രതിനിധി 

▪ കുടുംബശ്രീ എ.ഡി.എസ്. സചയർ കപഴ്സണ് 

▪ േർഷേ സവയം സഹായ സംഘങ്ങളസെ / കുടുംബശ്രീ സൈ.എല്.ൈി.േളസെ 
പ്രതിനിധി 

ഉത്തരവാദിതവം :- വാർഡ്  തലത്തില് പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഏകോപിെിക്കുേ, കമാണിട്ടർ സചയ്യുേ  
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സുഭിക്ഷ കേരളം:- സഹായേരമായ ഉത്തരവേളം:-
സർക്കുലറുേളം 

1. 18/05/2020 സല സ.ഉ.(ജേ) നം. 14/2020 ആസൂത്രണ സാമ്പത്ത ോരയ (എ) 
വകുെ് ഉത്തരവ് 

2. 06/03/2020 സല സ.ഉ.(ജേ) നം. 45/2020 തകേശ സവയം ഭരണ (ഡിഎ)
വകുെ് ഉത്തരവ് 

3. 14/05/2020 സല കൃഷി വകുെ് സർക്കുലർ നം. 156/(പിബി)2/2020-

4. 20 /05/2020 സല സ.ഉ.(സാധാ) നം. 928/2020 തകേശ സവയം ഭരണ (ഡിഎ) 
വകുെ് ഉത്തരവ് 

5. 07/05/2020 സല ോർഷിേ വിേസന േർഷേ കക്ഷമ വകുെ് ഡയറക്ടറുസെ   
നം. ADFW/535/2020-TP2 മാർഗ നിർകേശങ്ങൾ 



18

നന്ദി
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