
 

േകാ
�

 േപ� േകാ
� േപ� േകാ

� േപ� േകാ
� േപ�

1137 1 ഉ	പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പ��റി 12 തരി�/പാ�ം കൂലിെ�ല� സ�സിഡി
1196 1 ഉ	പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പ��റി 13 ��ൂൾ കൃഷി വ!ാപനം വി"ും വളവും
1197 1 ഉ	പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പ��റി 14 ��ൂൾ കൃഷി വ!ാപനം േമാേ�ാർ, പ'് െഹൗ�
1198 1 ഉ	പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പ��റി 15 ��ൂൾ കൃഷി വ!ാപനം ഉപകരണ,ൾ നൽകൽ

1136 1 ഉ	പാദനം 01                                                കൃഷി 34        ഭ/!വിളകൾ 2

സുഫലം – കാർഷിക ഉ	പാദനം, കാർഷികാധി2ഠിത 
ഉ	പ4 നിർ5ാണം- വിപണന ശ ൃംഖല

1138 1 ഉ	പാദനം 01                                                കൃഷി 36        എ9് കൃഷി 1 കൃഷിെചല� സ�സിഡി

1139 1 ഉ	പാദനം 01                                                കൃഷി 37        

വി"ിന,ള;െട 
സംര/ണവും നാ�റി� 
മ!ൂസിയവും 1 വി"ിന,ള;െട സംര/ണ െചല�

1162 1 ഉ	പാദനം 03                                                

മ>്ജലസംര/
ണം,  പരി@ിതി,  
വനവAകരണം

02 

       ജലസംര/ണം 7 ബാ"്റൂം മലിനജലം റീ ൈസEിംF

1163 1 ഉ	പാദനം 03                                                

മ>്ജലസംര/
ണം,  പരി@ിതി,  
വനവAകരണം

02 

       ജലസംര/ണം 8 ഘടക@ാപന,ളിെല കിണർ റീ�ാർജിംF

1164 1 ഉ	പാദനം 03                                                

മ>്ജലസംര/
ണം,  പരി@ിതി,  
വനവAകരണം

06 

       നീർ"ടപരിപാലനം 5

സുജലം- നദി, ജലാശ യ,ൾ , േതാH, കുള,ൾ 
ശ ുചിയാ�ൽ

1140 1 ഉ	പാദനം 04                                                മൃഗസംര/ണം
09 

       അടി@ാന സൗകര!,ൾ 13

കാലിെ"ാഴു"് നവീകരണം, വള�ുഴി,  മൂLതെ"ാ�ി 
നിർ5ാണം

1141 1 ഉ	പാദനം 04                                                മൃഗസംര/ണം
09 

       അടി@ാന സൗകര!,ൾ 14

ക5!ൂണിMി കാMിൽ െഷ� എNറർൈLപസ� –കം-

മിനി കാർഷിക ഡയറി ഫാം

1142 1 ഉ	പാദനം 04                                                മൃഗസംര/ണം
09 

       അടി@ാന സൗകര!,ൾ 15 െഫർ�ിേഗഷൻ വാൻ

1143 1 ഉ	പാദനം 04                                                മൃഗസംര/ണം
09 

       അടി@ാന സൗകര!,ൾ 16 കാP സാMൈലM് േLപാജQM്

1145 1 ഉ	പാദനം 04                                                മൃഗസംര/ണം
09 

       അടി@ാന സൗകര!,ൾ 17 േഗാ�് LബീഡിംF യൂണിM്

1144 1 ഉ	പാദനം 04                                                മൃഗസംര/ണം
09 

       അടി@ാന സൗകര!,ൾ 18 ഭ/!സുര/ െമാൈബൽ ലാബുകൾ

1146 1 ഉ	പാദനം 04                                                മൃഗസംര/ണം
09 

       അടി@ാന സൗകര!,ൾ 19 ഗുണേമRയു9 മാംേസാ	പാദന"ിN േLപാSാഹനം

1152 1 ഉ	പാദനം 06                                                മS!ബTനം
04 

       ഉൾനാടൻ മS!കൃഷി 10 മS!കൃഷിU�ാവശ !മായ സംര/ണവല

2018-19 ൽ പുതിയതായി ഉൾെ�ടു�ിയ സൂ�്മേമഖലാ േകാഡുകൾ

Lകമ ന'ർ

മുഖ! േമഖല േമഖല ഉപേമഖല സൂ/്മ േമഖല
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1153 1 ഉ	പാദനം 06                                                മS!ബTനം
04 

       ഉൾനാടൻ മS!കൃഷി 11 ൈല� ഫി2 മാർ�M;കൾ

1154 1 ഉ	പാദനം 06                                                മS!ബTനം
04 

       ഉൾനാടൻ മS!കൃഷി 12

അകVാടൂറിസം സംരംഭ,ള;ം മS!-Lഗാമീണ-കാർഷിക 
വ!വസായിക മ!ൂസിയ,ള;ം

1155 1 ഉ	പാദനം 06                                                മS!ബTനം
04 

       ഉൾനാടൻ മS!കൃഷി 13 അകVാ േWാറുകൾ

1149 1 ഉ	പാദനം 06                                                മS!ബTനം
04 

       ഉൾനാടൻ മS!കൃഷി 3 അലXാര മS!വി"് ഉ	പാദനവും വളർ"ലും

1147 1 ഉ	പാദനം 06                                                മS!ബTനം
04 

       ഉൾനാടൻ മS!കൃഷി 6 മS!ബTനം വ9വും വലയും

1148 1 ഉ	പാദനം 06                                                മS!ബTനം
04 

       ഉൾനാടൻ മS!കൃഷി 7 കരിമീൻ കൂടുകൃഷി

1150 1 ഉ	പാദനം 06                                                മS!ബTനം
04 

       ഉൾനാടൻ മS!കൃഷി 8 ഒരു െനലZ;ം ഒരുമീനും

1151 1 ഉ	പാദനം 06                                                മS!ബTനം
04 

       ഉൾനാടൻ മS!കൃഷി 9 െപാ�ാളി പാടെ" ഒരുെനലZ;ം ഒരു മീനും

1156 1 ഉ	പാദനം 06                                                മS!ബTനം 13        വിപണനം 3

മS!വി	പനU�ായി േമാേ�ാർ ൈസ�ിള;ം ഐ� 
േബാQസും

1157 1 ഉ	പാദനം 06                                                മS!ബTനം 13        വിപണനം 4 മS!വി	പനU�ായി ഐ� േബാQ� വിതരണം

1158 1 ഉ	പാദനം 06                                                മS!ബTനം 13        വിപണനം 5

മൂല!വർ\ിത മേS!ാ	പ4,ള;െട നിർ5ാണവും 
പരിശ ീലനവും

1159 1 ഉ	പാദനം 06                                                മS!ബTനം 15        

മS!െ"ാഴിലാളി 
േ/മം 1 മS!െ"ാഴിലാളി മ�ൾ�് ലാ] േടാ^്

1160 1 ഉ	പാദനം 06                                                മS!ബTനം 15        

മS!െ"ാഴിലാളി 
േ/മം 2

മS!െ"ാഴിലാളി  മ�ൾ�് ഫർണി�ർ (േമശ , 

കേസര)

1167 1 ഉ	പാദനം 07                                                

വ!വസായം, 

സVയം  
െതാഴിൽ 
സംരംഭ,ൾ ,  
വിപണന 
േLപാSാഹനം 04        പ��റി 2

നാളിേകര െതാ_് േശ ഖരി�് കയർ ഉ	പാദന"ിN 
എടു" വാUപ-പലിശ  സ�സിഡി

1161 1 ഉ	പാദനം 07                                                

വ!വസായം, 

സVയം  
െതാഴിൽ 
സംരംഭ,ൾ ,  
വിപണന 
േLപാSാഹനം

09 

       േസവന സംരംഭ,ൾ 12

സംരംഭE�-എNറർൈLപസ� െഫസിലിേMഷൻ 
െസNറർ (EFC)
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മുഖ! േമഖല േമഖല ഉപേമഖല സൂ/്മ േമഖല

1165 1 ഉ	പാദനം 07                                                

വ!വസായം, 

സVയം  
െതാഴിൽ 
സംരംഭ,ൾ ,  
വിപണന 
േLപാSാഹനം

11 

       

സഹകരണ 
സംഘ,ൾ�് 
ധനസഹായം 12 /ീര സഹകരണ സംഘ,ൾ�് റിേവാൾവിംF ഫ_്

1166 1 ഉ	പാദനം 07                                                

വ!വസായം, 

സVയം  
െതാഴിൽ 
സംരംഭ,ൾ ,  
വിപണന 
േLപാSാഹനം

11 

       

സഹകരണ 
സംഘ,ൾ�് 
ധനസഹായം 13

പ�ികവർ` സഹകരണ സംഘ,ളിലൂെട ഊ� 
സVയംപര!ാ]തമാ�ൽ

1219 1 ഉ	പാദനം 10                                                

െചറുകിട 
വ!വസായം 01        

സVയംെതാഴിൽ , 
വിപണന േLപാSാഹനം 01 വ!bിഗത/Lഗൂ^് സംരംഭ,ൾ�് െതാഴിൽ യൂണിM്

1199 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം
01 

       

LപീൈLപമറി 
വിദ!ാഭ!ാസം 13 സർ�ാർ ��ൂള;കളിൽ ബാലെസൗഹൃദ േടായZM്

1200 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം
02 

       ൈLപമറി വിദ!ാഭ!ാസം 03 സർ�ാർ ��ൂള;കളിൽ ബാലെസൗഹൃദ േടായZM്

1183 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം
02 

       ൈLപമറി വിദ!ാഭ!ാസം 26 കായിക /മത – എൽ .പി.എ�. കു�ികളിൽ

1206 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം
04 

       

ഹയർ െസ�_റി 
വിദ!ാഭ!ാസം 02 സർ�ാർ ��ൂള;കളിൽ െപൺ െസൗഹൃദ േടായZM്

1201 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം
04 

       

ഹയർ െസ�_റി 
വിദ!ാഭ!ാസം 14

സർ�ാർ ��ൂള;കളിൽ െപൺകു�ി െസൗഹൃദ 
േടായZM്

1202 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം
04 

       

ഹയർ െസ�_റി 
വിദ!ാഭ!ാസം 15 ��ൂൾ ജാLഗതാ സമിതി

1203 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം
04 

       

ഹയർ െസ�_റി 
വിദ!ാഭ!ാസം 16 പഠന പരിേപാഷണം

1204 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം
04 

       

ഹയർ െസ�_റി 
വിദ!ാഭ!ാസം 17 ��ൂൾ െകാഴിdുേപാ�് – വി�;നിൽ^് പരിഹാരം

1205 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം
04 

       

ഹയർ െസ�_റി 
വിദ!ാഭ!ാസം 18

ജീവിത ൈശ ലി േരാഗLപതിേരാധവും, െകൗമാര 
മാനസിക ആേരാഗ! പരിപാടിയും

1180 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം
04 

       

ഹയർ െസ�_റി 
വിദ!ാഭ!ാസം 24 കരാർ വ!വ@യിെല ൈലേLബറിയൻ - േഹാണേററിയം

1181 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം
04 

       

ഹയർ െസ�_റി 
വിദ!ാഭ!ാസം 25

കരാർ വ!വ@യിെല കായികാ\!ാപകരുെട 
േഹാണേററിയം

1182 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം
04 

       

ഹയർ െസ�_റി 
വിദ!ാഭ!ാസം 26

കൗമാര�ാരായ െപൺകു�ികൾ�് കൗൺസിലിംF- 

േഹാണേററിയം
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മുഖ! േമഖല േമഖല ഉപേമഖല സൂ/്മ േമഖല

1207 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം
05 

       

െവാേ�ഷണൽ ഹയർ 
െസ�_റി വിദ!ാഭ!ാസം 02 സർ�ാർ ��ൂള;കളിൽെപൺ െസൗഹൃദ േടായZM്

1195 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം
08 

       

പ�ികജാതി -പ�ികവർ` 
വിദ!ാർfികൾ�് 
ഉ4ത പഠന"ിN 
അ�മിഷൻ ധനസഹായം 5

ൈസനിക �കൂൾ , നേവാദയ, ജി.വി.രാജ �േപാർH� 
�കൂൾ തുട,ിയ @ാപന,ള;െട Lപേവശ ന 
പരീ/കൾ�് തgാറാകു4തിN പരിശ ീലനം

1172 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം 09        

പ�ികജാതി/പ�ികവർ` 
മികവിN േLപാSാഹനം 1

പ�ികജാതി പ�ികവർഗ വിദ!ാർfികൾ�് മികവിN 
പിhുണ

1173 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം 09        

പ�ികജാതി/പ�ികവർ` 
മികവിN േLപാSാഹനം 2

ജിലZാ/യൂണിേവiസിMിതല മSര,ളിെല 
വിജയികൾ�് ഡാൻ� കിM്, �േപാർH� കിM് മM് 
ഉപകരണ,ൾ

1178 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം 09        

പ�ികജാതി പ�ികവർ` 
യുവതീയുവാ�ൾ�് 
ൈനപുണ!  വികസനം 2 ഊരു�ൂ� വാള_ിയർ - േഹാണേററിയം

1174 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം 09        

പ�ികജാതി/പ�ികവർ` 
മികവിN േLപാSാഹനം 3

േദശ ീയ/അhർേദശ ീയ  തല"ിെല കലാ-കായിക 
മSരപXാളി""ിN ധനസഹായം- പിhുണ

1175 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം 09        

പ�ികജാതി/പ�ികവർ` 
മികവിN േLപാSാഹനം 4

പ�ികജാതി പ�ികവർ` എ�്.എ�.എ� 
വിദ!ാർfികൾ�് കരിയർ ൈഗഡൻ�

1176 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം 09        

പ�ികജാതി/പ�ികവർ` 
മികവിN േLപാSാഹനം 5

പ�ികജാതി /പ�ികവർ` എ�്.എ� 
വിദ!ാർfികൾ�് േമാ�ിേവഷൻ Eാj്

1177 2 േസവനം 01                                                വിദ!ാഭ!ാസം
10 

       പു2പകൃഷി 1

പ�ികജാതി/പ�ികവർ` വിഭാഗ"ിെല 
അഭ!@വിദ!രായ യുവതി യുവാ�ൾ�ു െതാഴിൽ 
പരീശ ീലനം

1208 2 േസവനം 03                                                

വായനശ ാലകk,  

ൈലLബറികk,  

Lഗാമസഭാ/വാ
��സഭാ 
േകLl,k

01 

       അടി@ാന സൗകര!,ൾ 40 കു�ികള;െട ൈലLബറി

1209 2 േസവനം 04                                                

കലാസാം�കാരി
കകായിക 
വികസനം,  

യുവജനേ/മം
01 

       അടി@ാന സൗകര!,ൾ 27 കു�ികള;െട പാർ�്
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േകാ
�

 േപ� േകാ
� േപ� േകാ

� േപ� േകാ
� േപ�Lകമ ന'ർ

മുഖ! േമഖല േമഖല ഉപേമഖല സൂ/്മ േമഖല

1187 2 േസവനം 04                                                

കലാസാം�കാരി
കകായിക 
വികസനം,  

യുവജനേ/മം
02 

       

കലാസാം�കാരിക 
കായിക േLപാSാഹനം 10 രജി�േLട� യുവജനEm;കൾ�് �േപാർH� കിM്

1188 2 േസവനം 04                                                

കലാസാം�കാരി
കകായിക 
വികസനം,  

യുവജനേ/മം
02 

       

കലാസാം�കാരിക 
കായിക േLപാSാഹനം 11

െഗയിം� െഫWിവൽ അനുബT Lപവർ"ന,ൾ 
Lഗാമ-നഗരഭരണ @ാപന,ൾ

1189 2 േസവനം 04                                                

കലാസാം�കാരി
കകായിക 
വികസനം,  

യുവജനേ/മം
02 

       

കലാസാം�കാരിക 
കായിക േLപാSാഹനം 12

േnാ�് പoായ"് തല ടീം െസല/ൻ Lടയൽസും 
ചാ'!ൻഷി^;ം

1190 2 േസവനം 04                                                

കലാസാം�കാരി
കകായിക 
വികസനം,  

യുവജനേ/മം
02 

       

കലാസാം�കാരിക 
കായിക േLപാSാഹനം 13

േnാ�്/മുനി^ൽ /േകാർ^േറഷൻതല വിജയികൾ 
ത5ിലു9 ജിലZാതല മീM്

1191 2 േസവനം 04                                                

കലാസാം�കാരി
കകായിക 
വികസനം,  

യുവജനേ/മം
02 

       

കലാസാം�കാരിക 
കായിക േLപാSാഹനം 14 സം@ാനതല മSര,ൾ

1185 2 േസവനം 04                                                

കലാസാം�കാരി
കകായിക 
വികസനം,  

യുവജനേ/മം
02 

       

കലാസാം�കാരിക 
കായിക േLപാSാഹനം 8 കു�ികൾ�ു9 അA ലMിQ� മSര,ൾ

1186 2 േസവനം 04                                                

കലാസാം�കാരി
കകായിക 
വികസനം,  

യുവജനേ/മം
02 

       

കലാസാം�കാരിക 
കായിക േLപാSാഹനം 9 അA ലMിQ� മSര,ൾ

1210 2 േസവനം 05                                                ആേരാഗ!ം 01        

അേലാ^തി ആേരാഗ! 
@ാപന,ൾ 06

ശ ിശ ു െസൗഹൃദ ഫീഡി,്, ഇ5!ൂൈണേസഷൻ 
സംവിധാനം

1184 2 േസവനം 05                                                ആേരാഗ!ം 01        

അേലാ^തി ആേരാഗ! 
@ാപന,ൾ 26 േഡാQടറും പാരെമഡി�ൽ Wാഫും - േഹാണേററിയം

1192 2 േസവനം 08                                                

പാർ^ിടം,വീH 
ൈവദ!ുതീകരണം,

 േചരിവികസനം
01 

       

വ!bിഗത 
പരിപാടികൾ , പാർ^ിടം 2 തീരേദശ "് വീടുകൾ�് ഓല േമയൽ

1211 2 േസവനം 09                                                

സാമൂഹ!േ/മം, 

സാമൂഹ!സുര
/ിതതVം

01 

       കു�ികള;െട േ/മം 0

ബാലെസൗഹൃദ തേrശ ഭരണ ഇടെപടലുകൾ - 
അനുബT െചലവുകൾ
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േകാ
�

 േപ� േകാ
� േപ� േകാ

� േപ� േകാ
� േപ�Lകമ ന'ർ

മുഖ! േമഖല േമഖല ഉപേമഖല സൂ/്മ േമഖല

1212 2 േസവനം 09                                                

സാമൂഹ!േ/മം, 

സാമൂഹ!സുര
/ിതതVം

01 

       കു�ികള;െട േ/മം 11 ��ൂൾ ലഹരി വിമുb േമഖല പരിപാടി

1213 2 േസവനം 09                                                

സാമൂഹ!േ/മം, 

സാമൂഹ!സുര
/ിതതVം

01 

       കു�ികള;െട േ/മം 12 ബാലെസൗഹൃദ ഐ ഇ സി (IEC) േബാർഡുകൾ

1214 2 േസവനം 09                                                

സാമൂഹ!േ/മം, 

സാമൂഹ!സുര
/ിതതVം

01 

       കു�ികള;െട േ/മം 13 െകൗമാര Em് രൂപീകരണം, നട"ി^്

1179 2 േസവനം 09                                                

സാമൂഹ!േ/മം, 

സാമൂഹ!സുര
/ിതതVം

01 

       കു�ികള;െട േ/മം 14

പ�ികജാതി /പ�ികവർ` ബാലവാടി കം ഫീഡിംF 
െസNറർ

1215 2 േസവനം 09                                                

സാമൂഹ!േ/മം, 

സാമൂഹ!സുര
/ിതതVം

01 

       കു�ികള;െട േ/മം 14

കു�ികള;െടയും ഭി4േശ ഷി�ാരുേടയും 
വിവരേശ ഖരണം അപLഗഥനം

1216 2 േസവനം 09                                                

സാമൂഹ!േ/മം, 

സാമൂഹ!സുര
/ിതതVം

01 

       കു�ികള;െട േ/മം 15 ��ൂൾ കേ'ാW് നിർ5ാണം

1220 2 േസവനം 09                                                

സാമൂഹ!േ/മം, 

സാമൂഹ!സുര
/ിതതVം

02 

       �Lതീകള;െട േ/മം 13 സാമൂഹ!പദവി പഠനം

1217 2 േസവനം 09                                                

സാമൂഹ!േ/മം, 

സാമൂഹ!സുര
/ിതതVം

05 

       

ശ ാരീരികമാനസിക 
െവലZ;വിളികൾ 
േനരിടു4വരുെട േ/മം 15 ഏർളി ഡിM/ൻ , ഇൻർെവൻഷൻ Eിനി�ുകൾ

1218 2 േസവനം 09                                                

സാമൂഹ!േ/മം, 

സാമൂഹ!സുര
/ിതതVം 06        സാമൂഹ!സുര/ിതതVം 07 ൈLകംമാ^ി,്/ വൾണറിബിലിMി മാ^ി,്

1168 2 േസവനം 09                                                

സാമൂഹ!േ/മം, 

സാമൂഹ!സുര
/ിതതVം 06        സാമൂഹ!സുര/ിതതVം 18

ഭി4േശ ഷി�ാരുെട സഹായ ഉപകരണ,ള;െട 
റി^യർ & സർuീ� െസNറർ
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േകാ
�

 േപ� േകാ
� േപ� േകാ

� േപ� േകാ
� േപ�Lകമ ന'ർ

മുഖ! േമഖല േമഖല ഉപേമഖല സൂ/്മ േമഖല

1169 2 േസവനം 09                                                

സാമൂഹ!േ/മം, 

സാമൂഹ!സുര
/ിതതVം 06        സാമൂഹ!സുര/ിതതVം 19

ബ�� റിഹാബിലിേMഷൻ ആNv െഫസിലിേMഷൻ 
െസNറർ

1170 2 േസവനം 09                                                

സാമൂഹ!േ/മം, 

സാമൂഹ!സുര
/ിതതVം 06        സാമൂഹ!സുര/ിതതVം 20

ബ�� റിഹാബിലിേMഷൻ ആNv െവേ�ഷണൽ 
LടയിനിംF െസNറർ

1171 2 േസവനം 09                                                

സാമൂഹ!േ/മം, 

സാമൂഹ!സുര
/ിതതVം 06        സാമൂഹ!സുര/ിതതVം 21

ഭി4േശ ഷി�ാരായ കു�ികള;െട 
തേrശ ഭരണ@ാപനതല കായിക കലാ മSര,ൾ

1193 2 േസവനം 16                                                

ക'!ൂ�ർവAകര
ണവും േസവനം 
െമ�െ^ടു"ലും 01        െനലZ് 25

സാമൂഹ!സംഘ,ള;െട പXാളി"ം – 

േബാധവA�രണം LപാേയാഗികLപവർ"ന,ൾ

1194 2 േസവനം 16                                                

ക'!ൂ�ർവAകര
ണവും േസവനം 
െമ�െ^ടു"ലും

01 

       

തേrശ ഭരണ @ാപന 
േസവനം െമ�െ^ടു"ൽ 26 േസാഷ!ൽ മീഡിയ ഓ^േറഷൻ ടീം രൂപീകരണം
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