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ചരിതം
േകരളിെല കാഷിക വിദാഭാസ ചരിതിെ തുടം 1896  ഏതാനും െചറുാെര ശാീയ കൃഷി
പരിശീലിിുതിനായി തിരുവനപുരം ജിയിെല കരമന െഡേമാസ്േടഷ ഫാമി (ഇോ
േകരള കാഷിക സകലാശാലയുെട കീഴിെല ഇേഗഡ് ഫാമിംഗ് സിംസ് റിസ് സ്േഷ)
ആവിരിു നടിലാിയ പരിശീലനപരിപാടിയിലൂെടയാ. 1922- എറണാകുളം ജിയിെല ആലുവയി
ഒരു അഗികറ മിഡി സ്കൂ ആരംഭിേതാെട സംാനെ മിഡി സ്കൂ ാസുകളി കൃഷി
ഒരു ഐിക വിഷയമായി അവതരിിെു. ഈ ൂളിെ ജനപീതിയും പചാരവും 1928-
െകാാരരയിലും 1931- േകാിയിലും സമാനമായ ാപന ആരംഭിാ കാരണമായി.
പിീട് 1953- േകരളി ഇമീഡിയ് േകാഴ്സി കൃഷി ഒരു ഐിക വിഷയമായി
നടിലാുകയുായി. തുട് 1955- കാഷിക മൃഗശാ രംഗെ ഉത പഠനിനായി പഴയ
തിരുവിതാംകൂ-െകാി സാ, തിരുവനപുരം െവായണിയി കാഷിക േകാേളും ഗേവഷണ
ാപനവും, തൃൂ മുിയി െവിനറി & മൃഗശാേകാേളും ആരംഭിു. കൃഷി വകുിെയും
മൃഗസംരണ വകുിെയും േനരിു ഭരണ നിയണിലായിരു ഈ ാപനെള 1956-
േകരള സംാനം രൂപീകരിേതാെട േകരള സകലാശാലയുമായി ബിിു. ബിരുദാനര
ബിരുദളായ എം.എി. (അഗി), എം.വി.എസ്.സി എീ േകാഴ്സുക യഥാകമം 1961, 1962 വഷളിലും
ഗേവഷണ ബിരുദം (പി.എ്.ഡി.) 1965 ലും ആരംഭിു.
യൂണിേവഴ്സിി ഗാ് കീഷ െചയമാനായിരു േഡാ. ഡി.എസ്. േകാാരിയുെട േനതൃതിലു
രാമെ േദശീയ വിദാഭാസ കീഷെ (1964-66) ശുപാശ പകാരം ഓേരാ സംാനും ഒരു
കാഷിക സകലാശാല എ നയം നടിലാുതി തീരുമാനിുകയുായി. രാജെ കാഷിക
വിദാഭാസിനും ഗേവഷണിനും ആവശമായ പേചാദനം നുതിനായി േദശീയ കാഷിക ഗേവഷണ
സംവിധാനിെ അവിഭാജ ഭാഗമായാ സംാന കാഷിക സകലാശാലക (എസ്.എ.യു.)
ാപിതമായത്. തഫലമായി 1971-െല ആക്് 33 പകാരം 1971 െഫബുവരി 24- േകരള കാഷിക
സകലാശാല (െക.എ.യു.) ാപിതമാകുകയും 1972 െഫബുവരി 1- പവനം ആരംഭിുകയും
െചു.
1971-െല െക.എ.യു. നിയമിെല വവകനുസൃതമായി, െവായണിയിെല അഗികറ േകാേളജ്
ആഡ് റിസ് ഇിൂ്, േകാേളജ് ഓഫ് െവറിനറി ആഡ് അനിമ സയസസ്, മുി എിവ
േകരള കാഷിക സകലാശാലയുെട കീഴിേല് മാറി. കൂടാെത, വിവിധ വിളക, മൃഗ, പിക
മുതലായവെയുറിു ഗേവഷണ-വിാനവാപന പരിപാടിക ഏെടുുതിനായി
ഇരുപിെയാ് കാഷിക, മൃഗസംരണ ഗേവഷണ േകളും െക.എ.യു-വിേല് ൈകമാം
െചെു.
2011- േകരള കാഷിക സകലാശാലെയ േകരള െവറിനറി ആഡ് അനിമ സയസസ്
യൂണിേവഴ്സിി (െക.വി.എ.എസ്.യു.), േകരള യൂണിേവഴ്സിി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആഡ് ഓഷ ഡീസ്
(കുേഫാസ്), േകരള അഗികറ യൂണിേവഴ്സിി (െക.എ.യു) എിെന വിഭജിു.
നിലവി സകലാശാല് അഗിക, അഗികറ എിനീയറിംഗ്, േഫാറസ്ടി എീ
വിഭാഗളിലായി എ് േകാേളജുക (നാ അഗിക, ഒരു അഗികറ എിനീയറിംഗ്, ഒരു
േഫാറസ്ടി, ഒരു േകാ-ഓേറഷ ബാിംഗ്, ഒരു ൈമ് േച് ആഡ് എനിേയാെ ഡീസ്), ആ
പാേദശിക കാഷിക ഗേവഷണ േക, ഏഴ് കൃഷി വിാന േക 15 ഗേവഷണ സ്േഷനുക,
16 ഗേവഷണ-വിാന വാപന യൂണിുക എീ ാപന ഉ്. കൂടാെത, ഡിോമ ഇ
അഗികറ സയസസ് വാഗ്ദാനം െചു ഒരു ഇിൂ് ഓഫ് അഗികറ െടക്േനാളജിയും
േകരള കാഷിക സകലാശാലയുെട കീഴി പവിുു.

