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പൂമുഖം > മുഗണനാ േമഖലക

കൃഷിശാ അധയനവിഭാഗം
1. െന്
1. െനിെ ജനിതക േശഖരണം, സംരണം, പികെടു
2. ഉയ വിളവ്, ഗുണനിലവാരം, ൈജവ-അൈജവ സേളാടു പതിേരാധം എിവെയ മു
നി ിയു പജനനം
3. ൈഹബിഡ് അരി, ടാസ്െജനിക് അരി, സവിേശഷ െനിന എിവയിെല ഗേവഷണം
4. സുിര െന് ഉാദനിനായി നിി േമഖലാധിഷ്ഠിത കാഷിക സാേതിക വിദകളുെട
വികസനം
5. അൈജവ സെള നിയണി െകാുവരിക
6. ൈജവ സളുെട നിയണം
7. വിളഉാദനമതവിിുതിനുഫിസിേയാളജി (ജീവശാപരമായ) സമീപന
8. െനൃഷിയി യവരണം നടിലാുക
9. െനിെ വിളെവടുിനു േശഷമു സാേതികവിവിദാ ഉപേയാഗം
10. േകരളിെല െനൃഷിയുെട സാമൂഹിക സാിക മാന
2. സുഗവന - േതാവിളക
1. ജനിതകേശഖരണം, സംരണം, വിലയിരു
2. ഉയ വിളവിനും ഗുണനിലവാരിനുമു പജനനം
3. കീട-േരാഗ പതിേരാധിനും / സഹിുതുമു പജനനം
4. പജനനവും നഴ്സറി സാേതിക വിദകളും
5. വിളവിനും ഗുണനിലവാരിനും േവിയു അേഗാെടക്നിുക
6. സംേയാജിത േപാഷക പരിപാലനം
7. യഥാാനു ജല വിഭവ സംരണവും ജലേസചന പരിപാലനവും
8. സംേയാജിത കീട-േരാഗ പരിപാലനം
9. ന കാഷിക രീതികളും ൈജവകൃഷിയും
10. വിളെവടുിനു േശഷമു ൈകകാരം െചലും മൂലവനവും
11. ബേയാെടക്േനാളജി വശ
12. ഉപേയാൃ സൗഹൃദ െമഷീനുക വികസിിുു
3. പറിക
1. പധാന പറികളി എഫ് 1 സരയിനളുെട വികസനം
2. പധാന ൈജവ-അൈജവ സെള പതിേരാധിു പറി ഇനളുെട വികസനം
3. ഉയ ഉല്പാദനമതായി സംരിത കൃഷി / കൃതതാ കൃഷി എിവു പരിപാലന
പാേജുകളുെട വികസനം.
4. ലമിടു മിക വിളവിനായി പറികളിെല നിി കൃഷിയിട വിള പരിപാലന തളുെട
നിഹണം
5. ശീത കാല പറിക, അധികം പചാരം ലഭിാതും പരരാഗതവുമായ പറിക
എിവയുെട അനുരൂപെട, െമെടു, വലിയ േതാതിലു ഉത്പാദനം
6. പുരയിടകൃഷി, അടുള േതാം, േഗാ ബാഗ്, മുാവ് പറി കൃഷി എിവായി
സാേതികവിദക വികസിി
7. കീട, േരാഗ, പിക, േപാഷക, വളാ ൈവകല എിവ് പേതക ഊ
നിൊ് പറികളി സസസംരണിനായി പരിിതി സൗഹൃദ സാേതികവിദക
വികസിി
8. വി് ഉത്പാദനം, സംരണം, സംഭരണം, പരിേശാധന, പറികളിെല ഗുണനിലവാരം എിവ
ഉയുക
9. പധാന പറികളുെട ജനിതക േശഖരണം, സഭാവവത്രണം, പരിപാലനം എിവ നടിലാുക.

4. ഫലവ
1. പധാനവും അപധാനവുമായ പഴവളുെട േശഖരം, സഭാവവത്രണം , പമാണീകരണം,
സംരണം, വിലയിരു.
2. വാണിജ കൃഷിും ഉപേയാഗിനുമായി െമെ ഇനളുെട തിരിറിയലും വികസനവും.
3. പചാരണിെയും പരിപാലന രീതികളുെടയും പരിരണം.
4. ൈജവ പരിപാലന രീതികളുെട വികസനം.
5. കീടളുെടയും േരാഗളുെടയും പരിപാലനം
6. വിേദശ പഴളുെട വള, വിലയിരു, പരിപാലനം.
7. സമതലായു ഉപ ഉേമഖലാ ഫല ഇനളുെട തിരിറിയ, ഉപ ഉേമഖലാ, മിതശീേതാ
പഴു കാഷിക സാേതിക വിദകളുെട വികസനം.
8. പുരയിട കൃഷി് അനുേയാജമായ ഫലവിളകളുെടയും ഇനളുെടയും തിരിറിയ
9. ൈഹെടക് ഫൂ് ക (ഉയ സാത നടീ, ബീജസലനം, വൃിെ വലി നിയണം,
സംരിത കൃഷി, േമലാ് നിയണം തുടിയവ)
10. ഫലവിളകളിെല ബേയാെടക്േനാളജി ഇടെപടലുക.
11. പധാന ഫലവിളകളുെട സംഭരണ കാലാവധിവിിുതി വിളെവടുിനു മുും േശഷവുമു
സാേതികവിദകളുെട വികസനം.
12. ഉല്പ ൈവവിധവരണം, ഉേപാ ഉപേയാഗവും ഫലവിളകളുെട മാലിന സംരണവും.
13. പഴം കൃഷി, വിളെവടു്, വിളെവടു് ൈകകാരം െച, സംരണം എിവയി യവരണം
14. ഫലവിളകളുെട പകടനിെല കാലാവാ വതിയാനളുെട സാധീനം.
5. ഫീഡ് േകാുക - ധാന (െനൊഴിെക), മിുക, പയര, എ വിുക,
കാലിീ വിളക, പിലവള വിളക
1. െന് ഒഴിെകയു മ് ധാനളും മിുകളും
2. കാലാവാ വതിയാനഅനുസരി് േകരളിെല പധാന വിള സദായ മാുതിനായി
െന് ഒഴിെകയു മിുകും ധാനുമു ീനിംഗ്, കാഷിക സാേതിക വിദക.
3. േബബി േകാ, സീ് േകാ, സീ് േസാഗം എിവു പരിശീലന പാേജിെ വികസനം.
4. പയര
1. സ സാഹചരും ഉയ വിളവിനുമായി ഇന ീനിംഗ് െചുു
2. െന്തരിശുനില് അനുേയാജമായ ഇനളുെട തിരിറിയ / വികസനം
3. പുതയിട, ബീജസലനം, കള പരിപാലനം എിവ ഉെെട വിളവ് വിിുതിനും
ഗുണനിലവാരം െമെടുുതിനുമു കാഷിക സാേതിക വിദക.
4. പയറുവര്ഗളില് പകാശ ഗണമാകാ ഇനളുെട വികസനം
5. പയ വിളക് നാട ജീവാണുവള േവതിരി് രൂപീകരിുക
6. െബാാണി, ൈമേകാബയ കേസാഷം എിവയുെെടയു സസസംരണ
രീതിക
7. സംഭരണ കീടളുെടയും േരാഗളുെടയും പരിപാലനം
5. എ കുരു
1. എുരുവിളകളുെട ജനിതക േശഖരണം, സംരണം, പികെടു
2. െന് അടിാനമാിയു വിള സദായി അനുേയാജമായ ൈജവ-അൈജവ
സേളാട് സഹിുതേയാെട ഉയ വിളവ് ലഭിു ഇന വികസിിുക
3. എ വിുകളിെല കള നിയണം
4. എ വിുകായി വിളെവടു്, സംരണ സാേതികവിദ
5. എ് / നിലടല എിവയുെട ൈവദശാസ്തപരവും, നൂടാസൂി പരവുമായ മൂലം
വിലയിരുുക
6. മൂലവിത ഉ വികസിിുക
7. അധികം ഉപേയാഗി വരാ എുരുായു അേഗാെടക്നിുക വികസിിുക
6. തീുൃഷി
1. ഉയ ഗുണ നിലവാരമു തീുിന/ വിളക കെുക.
2. ൈജവ-അൈജവ സും മിെ സംരണിനും അനുേയാജമായ ഇന
വികസിിുക.
3. സസസംരണം, ഉയ വിളവ്, ഗുണേമ എിവായി പാേജ് വികസിിുു.
4. ധാന, പയ കാലിീ വിളകളി വി് കമീകരണം െമെടുുു.

5. തീുലിള പരിരണ സാേതിക വിദക.
7. പിലവള വിളക
1. മിെ ആേരാഗിനും ഉാദനമതുമായി േകരളിെല പധാന വിള സദായളി
പിലവള ഉപേയാഗിുു .
2. മിെല കാബ കമീകരണിലും, സൂ േപാഷക നുതിലും പിലവളളുെട /
പിലവളവിളകളുെട സാധത.
3. പാരേരതര പിലവള േസാതുകളായ ൈമേമാസ, മിാനിയ, െമറിമിയ, കാു േകാ്സിനിയ
തുടിയവയുെട സാധത ഉപേയാഗെടുുക.
6. പൂൃഷി
1. വാണിജ പുളിലും അലാര ഇല െചടികളിലും സംരിത കൃഷിയും കൃതാ കൃഷിയും
വികസിിുക
2. െവു പൂളുെടയും മ് അലാരെചടികളുെടയും ഉല്പാദന സാേതികവിദകളുെട കമീകരണം
3. തേശീയ സസജാലളുെട വിലയിരുലും പുതിയ അലാരളുെട പരിചയെപടുലും
4. വിളെവടുിനു േശഷമു ൈകകാരം െച, മൂലവനവ്, വിപണിപഠന
5. അകള അലാര സസ സംവിധാനളിലൂെട, മലിനീകരണം കുറുതിനു പഠന
6. ലാഡ്േ് േഹാിക
7. സുഗവന ഔഷധ സസ
1. ജനിതക പരേവണം, സംരണം, വിലയിരു
2. വിളവിനും ഗുണനിലവാരിനും ജനിതക െമെടു
3. സുഗവന ഔഷധ സസളുെട നഴ്സറിയും അേഗാെടക്നിക്കളും
4. സുഗവന ഔഷധസസളിെല കീടളുെടയും േരാഗളുെടയും പരിപാലനം
5. വിളെവടുിനു േശഷമു സാേതികവിദ, മൂലവനവ്, ഉല്പ വികസനം
6. സുഗവന ഔഷധ സസളിലും അവയുെട ഉല്ളിലും രാസ സഭാവവും ഗുണനിലവാര
പഠനവും
7. സുഗവന ഔഷധ സസളിെല സാിക വിപണന പഠന
8. ബേയാെടക്േനാളജി, ബേയാെകമിസ്ടി, ാ് ഫിസിേയാളജി
1. ടിഷുകറിലൂെട വാണിജ പാധാനമു വിളകളുെടയും പജനനിനു ബുിമുു
ഇനളുെടയും സൂ പചരണം, വിള െമെടു, ദിതീയ െമാേബാൈല് ഉത്പാദനം
2. േമാളികുല സവിേശഷതാപഠന, ൈവവിധ വിശകലനം, മാ അസിഡ് െസല.
3. ജീേനാം മാിംഗ്, ജീ വാഖാനം, ജനിതക പരിവനം
4. ജീേനാം, ടാിപ്ോം, േപാിയം െമേബാേളാം, ഫിേനാം വിശകലനം
5. ബേയാ ഇേഫാമാി് വിഭവളും കാഷിക േമഖലയിെല പേയാഗളും.
6. നാേനാ ബേയാെടക്േനാളജിയും േമാളികുല ഡയോിും
7. കൃതതാ കൃഷി / സംരിത കൃഷി / ൈജവകൃഷി / എയ്േറാബിക് സദായം, ടിഷു ക
എിവയിെല വിളകളുെട ഫിസിേയാളജി
8. വിള ഉല്പാദനമത വിിുതിനും സെ പതിേരാധിുതിനും ആവശമായ
ഫിസിേയാളജി സമീപന
9. വിള പതികരണിെ ഫിസിേയാളജി അടിാനവും കാലാവാ വതിയാനോടു
പതിേരാധവും
10. വിളസസളിെല പധാനതകരാറുക/ േരാഗ/ കാഷിേകാത്പ/
പുതിയൈഫോകൗുക / ബേയാേമാളികുസ് എിവയുെട ബേയാെകമി അടിാനവും
സഭാവവും നിയിുക
11. ഇേഗഡ് ബേയാെടക്േനാളജി- വാവസായിക, പരിിതി, മൃഗം, െമഡി, ഭണം, ആഗ
ബേയാെടക്േനാളജി, െമാജേനാമി് എിവയുമായി ാ് ബേയാെടക്േനാളജിയുെട സംേയാജനം
9. മിെ ആേരാഗവും ൈജവ കൃഷിയും
1. മിെനുറിു അടിാന പഠന
2. മിെ ആേരാഗം നിലനിുതിനും വിളവ് വിിുതിനും മിെ ഫലഭൂയിത
വിലയിരുലും േപാഷക പരിപാലനവും.
3. സസ േപാഷണവും േപാഷക ഉപേയാഗ കാരമതയും.
4. ൈഹെടക് കൃഷി മിാ മാധമളിെല കൃഷി എിവയിെല േപാഷക പരിപാലനം.
5. സുിര വികസനിനും വിഭവ സംരണിനുമു പകൃതി വിഭവ നിയണം.

6.
7.
8.
9.

പശ്നബാധിത മുകളുെട സഭാവവത്രണവും മാേനജ്െമും.
മിെ ആേരാഗവും ഉാദനമതയും െമെടുുതിനു മാലിന സംരണം.
പരിിതി മലിനീകരണവും പരിഹാര നടപടികളും.
ൈജവകൃഷിയും മിെ ആേരാഗിനും സുരിതമായ ഭ ഉാദനിനും ആവശമായ ന
കാഷിക മുറക.
10. മ്പരിിതിശാവും ആവാസവവാ സംരണവും.
10. കൃഷി സദായ ഗേവഷണവും കാലാവ പഠനവും
1. വിള സതായ ഗേവഷണം
2. ബഹുസംരംഭ കൃഷി സദായളുംപുരയിട കൃഷിയും
3. നഗര, നഗര അനുബ കാഷിക സദായ
4. സംരണ കൃഷി
5. വിള /കാഷിക സദായി സംേയാജിത വിഭവ നിയണം
6. വിള/കൃഷി സദായളിെല ഘടക ഇടെപടലുക
7. അേഗാേകാളജി സഭാവവും നീട ഗേവഷണവും
8. വവിതിെയ അടിാനമാിയു കൃതത കൃഷി
9. വിള കാലാവാ പഠന, കാലാവാ ഘടകളുെട ഇടെപടലുകളും അനുകരണ മാതൃകകെള
അടിാനമാിയു പവചന പഠനളും
10. കാലാവാ പുന:ാപന കൃഷിയും കാലാവാ വതിയാന അനുരൂപീകരണ പഠനളും
11. സമുദ - കാലാവ പരരവവഹാരവും മൃഗളുെട പതികരണ പഠനവും
11. വിളകളിെല കീടളും പേയാജനകരമായ ഷഡ്പദളും
1. പരിിതതി വിാനവും ൈജവവവകളും
2. പധാനെ വിളകളുെട കീട / പകൃതിദ ശതു, പാണികളാ കീട എിവയുെട
രൂപശാസ്തപരമായ സഭാവ േരഖെടുുക
3. വിള കീടെളയും പകൃതി ശതുെളയും തിരിറിയുതിനു താതാ വവക
രൂപെടുുക
4. പാണികളുെടയും പാണികളാതുമായ ൈജവൈവവിധിെ പരേവണവും േശഖരണവും
5. കാലാവാ വതിയാനവും മാറു കീട സാഹചരളും
6. കീടളുെട പരേവണിലൂെട, ഹസ-ദീഘകാല, കീടളുെട പവചനം
7. കാലാവാ ഘടകളുമായി ബെ് വിളകീടളുെട ജനസംഖാ പരിവന പഠനം
8. കീടളുെട അവയിലും ആകമണ രീതിയിലുമു മാം
9. കീടനിയണിനു ത
10. വിളനാശിെ കണെടുും ഡാാേബസ് വികസനവും
11. കീട നിയണിെയും പാരിിതിക എിനീയറിംഗിെയും പരിിതി സൗഹൃദ രീതിക
12. രാസ കീട നിയണ ഇടെപടലുക
13. പധാന വിളകളുെട ജനിതക പരിേശാധനയിലൂെടയും ൈജവസാേതിക വിദകളിലൂെടയും
കീടേളാടു പതിേരാധം, പതിേരാധ സംവിധാന തുടിയവ തിരിറിയാേന പഠന
14. രസതപരമായ പരിതഃിതവിാനം
15. സംരിത കൃഷിും ൈഹെടക് അഗികറിനും കീഴിലു കീടനിയണം
16. സസ-സസവാഹക സം
17. പുതുതായി ഉയുവരുതും അനവുമായ കീടളുെട ലസംബിയായ വിതരണം
അധിനിേവശ മാ
18. വിളെവടുിനു േശഷമു കീടശാ മാ
19. കീടനാശിനികളുെട വിഷശാം
20. വിളകളിലും പരിതിതിയിലുമു കീടനാശിനി അവശി നിരീിുകയും അതിെന
നിയിുകയും െചുക
21. ലമിടാ ജീവികളി കീടനാശിനികളുെട ആഘാതം േനാുക
22. കീടനാശിനികളുെട ൈജവ ഫലപാിയും രാസ ചലനാകതയും
23. കീടനാശിനി േഫാമുേലഷനുകളി നാേനാ െടക്േനാളജി ഉപേയാഗം
24. കീടനാശിനി പതിേരാധവും അതിെ നിയണവും
25. പാണികളുെടയും കീടളുെടയും പാണികളാ കീടളുെടയും കളകളുെടയും ൈജവിക
നിയണം

26.
27.
28.
29.

പബലമായ തേശീയ പകൃതി ശതു
ൈജവ കീടനാശിനികളുെടയും ൈജവ കളനാശിനികളുെടയും രൂപീകരണ സാേതികവിദക
ൈജവ നിയണ ഏജുമാരുെട ഫീഡ് സാഹചരളിെല സംരണ രീതിക
െസല്ൈലന് കള്റും േമാളികുലര്ടൂളുകളും ഉപേയാഗി് എന്േടാേമാപാേഥാജനുകള്ായി ഇന്വിേടാ ഉല്പാദനെുറിു പഠനള്
30. ഒിലധികം കീടെതിെര പതിേരാധേശഷിയു ൈജവ നിയണ ഏജുകെളയും
എോേമാപാോജനുകെളയും കുറിു പഠന
31. ടിേടാഫിക് ഇടെപടലുക
32. േതനീ വള
33. വയലിെലയും േപാളിഹൗസുകളിെലയും വിവിധ വിളകളുെട പരാഗണി േതനീെയ
ഉപേയാഗിുു.
34. േതനീ പരിപാലനെുറിു ല നിി ഗേവഷണം
35. േതനിെ ഗുണനിലവാര നിയണവും മൂലവനവും
36. പു കലറിെ കാേലാഗിംഗ്/വിവരിക
37. െമലിേപാണി
38. ഷഡ്പദ അാ കീട (മരി, നീമാ വിരക, എലിക, പിക, ഒുക, ുക)
39. ഇരപിടിു പികളുെട ജനസംഖാ മാളും അവയുെട സംരണ പരിപാലനവും
40. പേയാജനകരമായ പിക
41. എലി, മ് കേശരു-കീട എിവയുെട നിയണം
42. ൈജവവിഭവളായി ഷഡ്പദ
43. ഔഷധവും ഭേയാഗവുമായ പാണിക
44. ജലമലിനീകരണിെ സൂചകളായി പാണിക
45. കീടശാ ഗേവഷണിെല താതാ സമീപന
46. ജനസംഖാ ഘടന, ബേയാൈട് പഠന, കീടളുെട ജനസംഖയിെല ജനിതക മാ
നിരീി എിവായി ഡിഎഎ വിരലടയാളം ഉപേയാഗിുു
47. പാണികളി കീടനാശിനി പതിേരാധേശഷിയു ജീനുകളുെട മാിംഗ്
12. സസ േരാഗകാരികളും പേയാജനകരമായ ജീവാണുളും
1. വിള േപാഷകാഹാരം, വിള സംരണം, ൈമേകാബയ ബേയാെടക്േനാളജി എിവായി സസ
േരാഗകാരികളുെടയും പേയാജനകരമായ സൂജീവികളുെടയും കെ, തിരിറിയ, സഭാവം,
താത, നാേനാ സാേതിക പഠന.
2. പുതിയ ത, പേയാജനകരമായ സൂാണു, അവയുെട െമെ ഇന, ൈജവ
താതക എിവ പരിിതി സൗഹൃദപരമായ വിള േരാഗളുെട നിയണം, പരിപാലനം, വിള
േപാഷകാഹാരം, വിളകളുെട വള, കളകളുെട ൈജവ നിയണം എിവായി വികസിിുക.
3. െമെ വിള ഉാദനിനും സംരണിനുമായി കാരമമായ ജീവാണു രൂപീകരണവും
വിതരണ സംവിധാനളുെടയും വികസനം.
4. വിളെവടുിനു േശഷവും വിുകളിലൂെട പരു േരാഗ, ൈമേകാേടാി, ഇവയുെട
നിയണം.
5. േകരളിെല വിള സസളുെട പധാനവും ഉയുവരുതുമായ േരാഗളുെട വിളന
വിലയിരു, േരാഗമാിംഗ്, എിെഡേമാളജി വശ, സംേയാജിത നിയണം
എിവയുമായി ബെ പഠന
6. കൂ ഉാദന സാേതികവിദയും ബേയാഡിഗേഡഷ, നൂടാസൂിസ്, ഫാമസൂിസ്
എിവയി അതിെ പേയാഗവും
7. പേയാജനകരമായ സൂ്മാണു കൂായ്മകളുെടയും അവയുെട ആതിേഥയ-േരാഗകാരി
പതിപവനളുെടയും താതാ അടിാനം.
8. സസേരാഗളുെട വികസനിലും പരിപാലനിലും സസേപാഷണിെയും കാലാവാ
വതിയാനിെയും പ്.
9. ഭസുര പാരിിതികആശക തുടിയവയി പുതിയ തലമുറ കുമിനാശിനിക,
കുമിനാശിനി പതിേരാധിെ വികസനം, കുമിനാശിനികളുെട അനുേയാജത, അവശിഷ്ട
അവ സൃിു ഉേശിാ പാശഫല, എിവയുെട പ്.
10. ബേയാെറമിഡിേയഷ, ൈജവിക മാലിന നിമാജനം, മലിനജല പുനരുപേയാഗം എിവായി
സൂാണുളുെട ചൂഷണം.

13. 13.വിളെവടുിനു േശഷമു സാേതികവിദ
1. വിളെവടുിനു േശഷമു പരിപാലനം
1. പധാനവും അപധാനവുമായ വിളകളിെല വിളെവടു് പരിപാലനം
2. വിളെവടുിനു േശഷമു ഗുണനിലവാരെ ബാധിു വിളെവടുി മുു ഘടക
3. വിളെവടുിനു േശഷമു പരിപാലനി സൂജീവികളുെട ഉപേയാഗം
4. വിളെവടുിനു േശഷമു പരിപാലനി ബേയാെടക്േനാളജി ഉപേയാഗം
5. ൈജവ വിളകളി വിളെവടുിനു േശഷമു പരിപാലനം
2. സംസ്രണവും മൂലവനവും
1. സംസ്രണവും മൂലവനവും
2. ഉത്പളുെട പാേജിംഗും സംഭരണവും
3. ബേയാ ആക്ീവ് സംയുളും പവനപരമായ ഭണളുെട വികസനവും
4. മാലിന ഉപേയാഗം
5. നൂതന, ൈജവ, സൗകരപദമായ ഭ ഉളുെട വികസനം
6. ഗുണനിലവാര നിയണ പഠന
14. ഭശാവും േപാഷണവും
1. ഭ സുര, ഭ ഉപേഭാഗ രീതി, േപാഷക നിലവാരം
2. സമൂഹിെ േപാഷക പ
3. ഭണിേയും ഭ ഉനളുേടയും ഗുണനിലവാര വിലയിരു
4. ഭ സംരണം, മൂലവനവ്, ഭ ഉനളുെട ൈവവിധവത്കരണം.
5. ആേരാഗിലും േരാഗാവയിലുമു ഭണകമം
6. ഭണിെല ബേയാ ആക്ീവ് ഘടക - ആിഓക്സിഡുകളും ൈഫോെകമിലുകളും
7. ഭണ ശുചിതവും സുരയും
8. ൈജവമാലിന ഉപേയാഗം.
9. മാറുഭ ശീലളി പരരാഗത ഭണളുെട പ് .
10. ഭണളിലും ഭ ഉളിലും വിഷശാ പഠന.
11. െവനസ് ഭണ / പവനപരമായ ഭണ / നൂടാസൂിസ് / േപാബേയാി്
12. േപാഷകാഹാര വിദാഭാസിനും ഡയറി പാേജിനുമു േസാഫ്് െവയറുക /
ആിേഷനുക
13. ആേതാേപാെമടിക് സൂചികകായി പാേദശിക മാനദ വികസിി
15. അഗിറ ഇേണാമി്, അഗിറ ാിി്, അഗിബിസിനസ് മാേനജ്െമ്
1. അഗിറ ഇേണാമി്
2. െകഎയു സാേതികവിദകളുെട / മ് പരിപാടികളുെട പതാഘാത വിലയിരു
3. അാരാ / േദശീയ / സംാന നയ വിശകലനം െചുകയും കാഷികേമഖലയി അതിെ
സാധീനം മനിലാുകയും െചുു
4. പധാന വിളകളുെട / ഇുുക / സാേതികവിദകളുെട ഉാദനെലവും വിപണനവും
5. പകൃതി വിഭവളും പരിിതി സാിക ശാവും
6. അഗിറ ാിി്
7. ഇയുേടയും േകരളിേയും കാഷിക ിതിവിവരണുകളുെട ശാീയ ഡാ വിശകലനം
െചുതിനായി നൂതന രീതിക വികസിിുക.
8. ൈസാികവും പാേയാഗികവുമായ പഠന
9. അഗിബിസിനസ് മാേനജ്െമ്
10. അഗിബിസിന് മാേനജ്െമ് പഠനം
11. ഗാമീണ ധനകാര സാഹചരളുെടയും ധനകാര ാപനളുെടയും വിലയിരു
12. സഹകരണ സംഘളുെടയും ഗൂ് സംരംഭളുെടയും നടി്
13. അഗിബിസിനസിെ മൂല വിശകലനം
14. കാഷിക ഗാമവികസന പരിപാടികളുെട വിലയിരു
16. കാഷിക വിാന വാപനവും വികസന പഠന
1. കാഷിക പതിസിയും നയ ഗേവഷണവും
2. കാഷിക, മാധമ പഠനളിെല ഐ.സി.ടി.ഉപേയാഗം
3. പാളി സമീപന
4. പുതുമകളും സാേതിക മാേനജുെമും

5. കീഴാള, ലിംഗ പഠന
6. എന്ആര്എും സുിര വികസനവും
7. സംരംഭകതവും ൈനപുണ വികസനവും
8. വിാന വാപനവും വികസന പഠനളും
17. കരിും കിഴ് വ വിളകളും
1. കരി്
1. േകരളിെല വിവിധ കാഷിക കാലാവാ സാഹചര് അനുേയാജമായ ഇന
വികസിിുു
2. കരിിെല ഉയ വിളവിനും ഗുണനിലവാരിനുമായി െചലവ് കുറതും കാരമവുമായ
സാേതികവിദക ഉപേയാഗിുു
3. കരിിെ സംരണം, ഉല്പ ൈവവിധവരണം, ഉേപാ എിവായി
സാേതികവിദക വികസിി
4. കരിിെല ബേയാിക്, അബേയാിക് സളുെട പരിപാലനം
5. കരി് കൃഷിയിെല യവരണവും വിളെവടുും
2. കിഴ് വ വിളക
1. കിഴുവ വിളകളി ഉയ വിളവ്, ാനനിിവും കീട-േരാഗ
പതിേരാധേശഷിയുതുമായ ഇനെള വികസിിുക.
2. കിഴുവ വിളകളിെല ൈജവപാേജ് ഉെെടയു സദായളുെട വികസനം.
3. കേശരു കീടും ൈവറസ് േരാഗും പേതക ഊ നിൊ്
സസസംരണിനായി പരിിതി സൗഹൃദ സാേതികവിദാപേയാഗം.
4. കിഴുവ വിളകളുെട നടീ വുളുെട വലിയ േതാതിലു ഉാദനിനു
സാേതികവിദയുെട വികസനം
5. അധികം പചാരമിാ കിഴുവ വിളകളുെട വിനിേയാഗം

കാഷിക എിനീയറിംഗ് അധയനവിഭാഗം
1. ഫാം പവ െമഷിനറി & എനജി
1. I. കൃഷി യ (ഫാം െമഷിനറി)
1. മ് തരെടുുക
2. വിളകളിെല ഇടകൃഷി പവന
3. വിത, നടീ
4. വിളെവടുും, വിളെവടുിനു േശഷമു പവനളും
5. പവന പരിതഃിതികളുെട പഠനവും സുരയും
2. II. ഫാം പവ, എനജി ഡീസ് (കൃഷി ഊവും ഊ പഠനവും)
1. സൗേരാം
2. ൈജേവാം
3. പവേനാം
2. (േസായി & വാ എിനീയറിംഗ്) മ്, ജല എിനീയറിംഗ് (SWE)
1. മിെയും ജലിെയും സംരണം
2. ജലേസചനവും െഡയിേനജും
3. കൃതത കൃഷിയും സംരിത കൃഷിയും
4. ലംബ കൃഷിയും മിാ കൃഷിയും
5. മഴെവ സംഭരണവും സംരണവും
6. ഭൂമി, ജലവിഭവ വികസനവും പരിപാലനവും
7. പരിിതി എിനീയറിംഗും പരിപാലനവും
8. കാലാവാ വതിയാനവും പകൃതിവിഭവ പരിപാലനവും
9. നീട പരിപാലനം
3. ഭ കാഷിക സംസ്രണ എിനീയറിംഗ് (FAPE)
1. െചറുകിട / ഇടരം േപാസിംഗ് യൂണിുക് അനുേയാജമായ ഉപകരണളുെട
രൂപവത്കരണവും വികസനവും.
2. നൂതന എിനീയറിംഗ് തത ഉപേയാഗി് േനരി് കഴിാ പാകമായ ഭണളുെട

വികസനം
3. ഭ സംരണി നൂതന ഉണ തതളുെട പേയാഗം
4. പാേജിംഗിലും സംഭരണിലുമു പുതിയ സാേതിക വിദക
5. ബേയാ-ആക്ീവ് സംയുും അതിെ എന്കാുേലഷനുമായി നൂതന എ്ടാ
രീതിക
6. ഭസംരണിനായി താപരഹിത േപാസിംഗ് പേയാഗം
7. ഭണെള നശിിാെതയു ഗുണനിലവാര വിലയിരു
8. സംരണിലും സംരണിലും നാേനാ െടക്േനാളജിയുെട പേയാഗം
9. ഭ സംരണ േമഖലയിെല സംരംഭകത വികസനം
10. ഭ സുരയും ഗുണനിലവാര പരിപാലനവും
11. കാഷിക / ഭ വവസായിെ ഉേപാ ഉപേയാഗം

വനശാ അധയനവിഭാഗം
1. പകൃതി വനളും ൈജവൈവവിധവും (NFB)
1. വന പരിിതി വവകളുെട വിലയിരു
1. സസ വിശകലനം
2. ആവാസവവ േസവന
3. വന മ്
4. പരിിതി പരിപാലനം
5. വനളുെട ഇോഫിസിേയാളജി
2. ജീവശാസ്തം, പരിതഃിതവിാനം, വനജീവികളുെട സംരണം
1. കേശരുളുെടയും അകേശരുളുെടയും ടാോണമി
2. കേശരുളുെടയും അകേശരുളുെടയും പരിിതി
3. തീടളുെടയും സമുദ പരിിതി വവകളുെടയും പരിിതി
4. കൂിലടയ്െ വനജീവികളുെട പരിപാലനം
5. വനജീവി േഫാറസിക്
3. വന ആേരാഗം
1. കീടളുെടയും േരാഗളുെടയും പരിിതി
2. കാുതീ
3. അധിനിേവശ അന ജീവിക
4. വനളും കാലാവാ വതിയാനവും
1. കാബ അേനഷണം
2. കാലാവാ വതിയാന പതാഘാത
5. വനളുെട സാമൂഹിക-സാിക, സാംാരിക മാന
1. തേശീയ സാേതിക പരിാനം
2. ബൗിക സവകാശം
3. േഫാറ് സിഫിേഷ
4. മനുഷ-വനജീവി ഇടെപട
5. ഇോടൂറിസം
6. േജായി് േഫാറ് മാേനജ്െമ്
7. വനവിാന വാപനവും വികസന പഠനളും
8. നയവും നിയമപരമായ മാനളും
6. തടി ഇതര വന ഉ
2. ആസൂതണം െചു വളു കാടുകളും അവയുെട ഉപേയാഗവും (PFU)
1. മരളുെടയും വനോളുെടയും സിലി കറും പരിപാലനവും
1. വിവിധ ഭൂവിനിേയാഗ വവകായു വൃൈപരിപാലനവും പാമാണികമായ പരിപാലന
നിബനകളും
2. ൈസിെ ഗുണനിലവാരവും ാഡ് െഡസിി മാേനജുെമും
3. മരളുെട വി്, നഴ്സറി സാേതികവിദ
2. അേഗാേഫാി സിളും രീതികളും

1. ഉേമഖലാ പുരയിടോളുെടയും മ് അേഗാേഫാി സതായക രീതികളുെടയും
പവനപരവും ഘടനാപരവുമായ മാ, സാമൂഹിക-സാിക സവിേശഷതക
3. വാണിജ വന ഇനളുെട ജനിതക െമെടു
1. ജനിതക, ബേയാെടക്േനാളജി ഉപകരണളും പരിേശാധനയും
2. വൃഗുണ െമെടുുതിനു പരീണ
3. വൃ ജനിതക വിഭവ
4. മരടിയുെട സാേതികവിദ
1. തടിയുെട ഘടന, വതിയാനം, തിരിറിയ
2. തടിയുെട ഗുണനിലവാര വിലയിരു
3. തടിയുെട സംരണവും പാകെടുലും
4. തടി മിശിതളും െമെ തടിയും
5. തടിയുെടയും എന്ടിഎഫ്പിയുെടയും ഉപേയാഗം
1. തടിയുെടയും എന്ടിഎഫ്പിയുെടയും േവതിരിെടുലും, സംസ്രണവും, മൂലവനവും,
സംഭരണവും വിപണനവും

