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േകരള കാഷിക സകലാശാലയുെട (െകഎയു) ചി വവെചിു ഒരു പധാന
പവനമാ വിാന വാപന ഉേദാഗരുെട പരിശീലനം. 1972  സകലാശാല
ആരംഭിതുമുത പരിശീലന പരിപാടിക നടിയിരുുെവിലും, 1986  െസട െടയിനിംഗ്
ഇിൂ് (സിടിഐ) ാപിതമായേതാെട പരിശീലന പവന ഒരു കുടീഴി െകാുവു.
േദശീയ കാഷിക വിാന വാപന പതിയുെട ഉപ പതിയായി േലാക ബാിെ സാിക
സഹായോെട ആരംഭി െസട െടയിനിംഗ് ഇിൂ് ഇോ െകഎയുവിെ പരിശീലനളുെട
േക ബിുവായി പവിു വരുു. കാഷിക േമഖലയുമായി ബെ എാ േമഖലകളിലും
ൈവദഗ്ധമുതും പരിശീലനം സിിതുമായ മനുഷവിഭവളുെട ലഭത, അതിെ ഉപേഭാാ്
മിക ഗുണനിലവാരമു പരിശീലന പരിപാടിക നാ സകലാശാലെയ പാമാുു. െസട
െടയിനിംഗ് ഇിൂി ര് ഉപ യൂണിുകളു് - െടയിനിങ് സരീസ് ീം (പരിശീലന േസവന പതി),
െവായണി, െടയിനിങ് യൂണി്, പീലിോട്, കാസേഗാഡ്.
പരിശീലന ആവശ തിരിറിയുതിനും െകഎയു ഏെടു പരിശീലന പരിപാടിക
സംഘടിിുതിനും, െകഎയുവി കീഴിലു ഗേവഷണ സ്േഷനുകളുെടയും വിദാഭാസ
ാപനളുെടയും പരിശീലന േശഷി ശിെടുുതിനും ആവശമായ തുടപവന
നടുതിനും െസട െടയിനിംഗ് ഇിൂി ചുമതല നിയിു്.
ആവശെള അടിാനമാിയു പരിശീലനം: പരിശീലനിനായു േദശീയ നയം കണിെലടു്,
ഉപേഭാാളുെട ആവശെള അടിാനമാിയു പരിശീലനം നാ േക പരിശീലന ഇിൂ്
ലമിടുു. അെന, സംാന കാഷിക വികസനവകുുകളായ കൃഷിവകു്, മൃഗസംരണം,
ീരവികസനം, ഫിഷറീസ്, ഗാമവികസനം, േകഭരണ പേദശമായ ലദീപിെ വികസന വകുുക
തുടിയവയുെട പരിശീലന ആവശ നിറേവിൊ് അതിെ പരിശീലന പരിപാടികളുെട വാി
വിപുലീകരിു. കൂടാെത, േദശസാൃത ബാുക, രാസവളളുെടയും മ് കാഷിേകാപാദികളുെടയും
വിന ഏജസിക, ചര് േബാഡുക എിവയുെടയും പരിശീലനാവശ നിറേവുു. പിീട്,
സാമൂഹിക ഉരവാദി നിഹിുതിെ ഭാഗമായി, സമൂഹിെല താഴ് വിഭാഗ്
സാേതിക പിുണ നാ യൂണിേവഴ്സിി തീരുമാനിുകയും, െതാഴിലിാ യുവജന, ഗാമീണ
വീമാ മുതലായവായു െതാഴിലധിിത പരിശീലന പരിപാടിക ലാഭ-ന ഇാ രീതിയി
ആരംഭിുകയും െചു. ജനാധിപത വിേകീകരണവും ജനകീയാസൂതണവും സംാന്
ആവിഷ്രിേതാെട പരിശീലനിെ ആവശകത വിുകയും േക പരിശീലന ഇിൂും ഈ
ആവശകത നിറേവുകയും െചുു. അടിാന േയാഗതയു ഉേദാഗാികായി െതാഴി
അധിിത വിഷയളി വത സമയപരിധിയു സ്ൈെഡറി പരിശീലന പരിപാടികളും
സരകലാശാല നടിലാി വരുു.
പരിശീലനസമീപനം: െസട െടയിനിംഗ് ഇിൂ് അതിെ അനുഭവളിനി് പരിശീലനളി
ചലനാകത െകാുവരുതിനു കഴിവ് ആിിു്. ഇത് പരിശീലന ആവശകത
വിലയിരുുതിെന അടിാനമാിയു ഒരു പരിശീലനസമീപനം പിുടരുതി സഹായകമായിു്.
ഓേരാ പരിശീലന പവനിടയിലും ആവശകതകളുെട മൂലനിയം ഏെടുുകയും സാധമായ
പരിാര പരിപാടിയി െകാുവരികയും െചുു. പെടുു പരിശീലനാികളുെട അിമ
വിലയിരു നടുതി ഭാവി പരിശീലന പവനം െമെടുാ സഹായകരമായ
പതികരണ േതടുത് പരിപാടികളുെട മികവ് വിിുു.
ലമാു വിഭാഗ: െസട െടയിനിംഗ് ഇിൂ് പാഥമികമായി വിാന വാപനി
ഏെിു മുതി, മധനിര പവകെരയാ ലമിടുത്. എിരുാലും, പുേരാഗമന കഷക,
കഷക യുവാ, കഷക ീക എിവായി നൂതന വിഷയളി പരിശീലന പരിപാടികളും േക
പരിശീലന ാപനം ഏെടുു നടിലാുു. പീ-റിലീസ് പതിേരാധ ഉേദാഗു പേതക
പരിശീലന പരിപാടികളും ഇവിെട നടി വരുു. കൂടാെത, േദശീയ തല െസമിനാ-ശിശാലകളും േക

പരിശീലന ഇിൂ് നടുു.
പരിശീലനപാധാന: ഏതുതരം പരിശീലനമായിരുാലും അറിവ്, കഴിവുക, മേനാഭാവം എിവയി
ആസൂതിതവും വവാനുസൃതവുമായ പുേരാഗതിായി പാധാനം നുു. വിഷയാവഗാഹി
പരിശീലനാികളുെട ആവശെളയും അവയുെട പരിഹാരെളയും കുറിു അറിവ്, വിാന
വാപന രീതികളിലു പരിാനം എിവയും ഉെടും.ഇതിലൂെട പരിശീലന മികവിനായി
തിരെടുു വതളായ നിപുണതകളി ആശയവിനിമയ കഴിവുക, സാേതിക
ൈവദഗ്വികസനം, പകടന ൈനപുണം, സംഘാടനിനാവശമായ കഴിവുക, പരിശീലന
ൈനപുണ, വിശകലന കഴിവുക എിവഉെടുിയിു്. കൂടാെത, മേനാഭാവ വികസനിനും
പേതക ശ നുു. അേതാെടാം പെടുുയാളുെട േജാലി, േമലുേദാഗ, ഉപേഭാാ
എിവേയാടു പതിബത ശിെടുുതിനായും പവിുു.
ൈവാനിക വിഭാഗവും രീതിശാവും: േകരള കാഷിക സരകലാശാലയി നിു വിദഗ്
പാഥമിക വിഭവ അടിറയായി പവിുു. എിരുാലും, േക സാ ാപനളി നിും
മ് ആദരണീയമായ ഏജസികളി നിുമു വിദഗ് പരിശീലകേരയും ഉപേയാഗെടുി വരുു.
പെടുുവരുെട ആവശളും പളുമായി ബെടുുതി പരിശീലന പരിപാടികളി
ൈസാികവും പാേയാഗികവുമായ രീതികളുെട ഒരു സിശണമാ പിുടു വരുത്. കൃഷിയിട
സശന, േകസ് പഠന, ഗൂ് ചക, ഓഡിേയാ-വിഷ അധാപനം എിവ് പമുഖം
നുതിലൂെട പരിശീലന പരിപാടികളിെലപാളിം സംേവദനാകവും അനുഭവപരവുമാുതി
പരമാവധി ഊ നുു.
പവനരീതി: എാ വഷവും, വിാനവാപന േസവനളുെട ആവശകതകെള അടിാനമാി
പരിശീലനിനു നിേശ ണിുു. ഈ നിേശ, ൈവസ് ചാസലറുെട
അധതയി, വഷി ഒരി േയാഗം േചരു േജായി് െടയിനിംഗ് കിിയി (െജടിസി) ച
െചയ്ത് അംഗീകരിുകയും അതിെ അടിാനി വാഷിക പരിശീലന കല താറാുകയും
െചുു. ഓേരാ പരിശീലന പരിപാടിും ഒരു േകാഴ്സ് ഡയറെറ നാമനിേശം െചുകയും ആ
പരിശീലനിെ വിജയകരമായ നടിിനു ഉരവാദിതം നാമനിേശിെയാായിരിും.
അേപകെര ോസ െചു വകു് / ഏജസിയി നി് പരിശീലന ഫീസ് ഈടാുു.
പേതക പരിപാടിക:
●

●

●

േഹാിക: േഹാികറിെല പേതക പരിപാടികളായ പറി ഉാദന സാേതികവിദ,
പഴളുെട കൃഷി രീതിക, ഔഷധ സസളുെട ഉാദന സാേതികവിദ, സുഗവനളുെട കൃഷി
രീതിക എിവ അലവയ, സദാനപുരം, പാി, മേശരം എിവിടളിെല കൃഷി വിാന
േക ഏെടു് നടുു.
മൃഗസംരണ പരിശീലന പരിപടികളായ േകാഴി വള, ആട് വള, ശുമായ പാ ഉാദനം
എിവ അലവയ, സദാനപുരം, പാി എിവിടളിെല മൂ് കൃഷി വിാന േകളിലൂെട
നടാുു.
പേതക ഘടക പതി: പികജാതി/പികവിെ ഗാമീണ യുവാ് നഴ്സറി
നിാണിലും പറി ഉാദനിലും പേതക ഘടക പതി പകാരം കൃഷി വിാന േകം,
സദാനപുരം, കാഷിക ഗേവഷണ േകം, മുി എിവിടളി പരിശീലനം നുു. ഇാ
ഗവെിെ തരിശുഭൂമി വികസന വകുിെ സഹായോെട സകലാശാല മലുറം ജിയിെല
മടയിലും, കാസേഗാഡ് ജിയിെല മേശരും, നടാിയ പരിശീലന-വിാന വാപന
പരിപാടിക കാഷിക വനവത്രണ മാതൃകകളി സംരണ ഫാമുക വികസിിുതിനു
സഹായിു. ഈ പതി കാഷിക േമഖലകളിെല കാഷിക വനവരണ മാതൃകക
േപാാഹിിുതിനും തരിശുഭൂമി വികസന സാേതികവിദക കഷക് ൈകമാറുതിനുമായി
വിവിധ വിാന വാപന, പരിശീലന പരിപാടിക ഏെടുു. േഫാറസ്ടി, അേഗാ-േഫാറസ്ടി,
അനുബ േമഖലകളിെല ഉല്പാദനെ അടിാനമാിയു ഹസകാല േകാഴ്സുകളും സാ
വികസന വകുുകളുെട വിാന വാപന ഉേദാഗും േകരളിെല സാ അ സാ
ാപനും കാഷിക വനവരണ പരിശീലന പരിപാടികളും പതി പകാരം
സംഘടിിാറു്. മലുറം ജിയിെല മട ോിെല ഉയ മഴയു ലാൈറ് മി കാഷികവനവരണ മാതൃകകളും തരിശുഭൂമി വികസന സാേതിക വിദകളും വികസിിുതിനു മൂ്

വഷെ പതി ആനയം കശുമാവ് ഗേവഷണ േകി പവിുു. പതി്
പൂണമായും ധനസഹായം നുത് ഇാ ഗവെിെ തരിശുഭൂമി വികസന വകുാ. പധാന
വിളയായി കശുവി ഉപേയാഗി് കാഷിക വന മാതൃകക വികസിിുക, കൃഷിാരുെട വയലുകളി
പകടന ോുക ഉയുക, കശുവിോളി ൈപനാി ഇടവിളൃഷിയാുക, െപാതു
ഭൂമിയുമായി ബെ തരിശുഭൂമിക വികസിിുക, ഉയ വിളവ് ലഭിു കശുവി ോണുക,
േത് ുക, വൃൈതക എിവയുെട ഉത്പാദനിനായി നഴ്സറിക വളുക
എിവയാ പതി ഇോ ഏെടുു പധാന പരിപാടിക. പരിപാടിയുെട ഗുണേഭാാളായ
കഷക രൂപീകരി തരിശുഭൂമി വികസന സമിതിക പതിയുെട നടിി േമേനാം വഹിുു.
മ്, ജലസംരണം എിവയി കഷകും വിാന വാപന ഉേദാഗും, പരിശീലന
പരിപാടിക, ചരി പേദശളിെല കൃഷിരീതിക, ഊ േതാ, മലേയാരേമഖലയിെല കാഷിക
വനവരണം എിവയും നടുു.

