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1047 1 ഉല്േോദനം 02                                                ജലകേചനം
03 

       

പേോതുജലകേചനം  
മറ്റുള്ളവ 11 ജലകേചനത്തിന് പേട്ടിയും േറയും

1048 1 ഉല്േോദനം 01                                                 ൃഷി 04        േച്ചക്കറി 11 മഴമറ
1049 1 ഉല്േോദനം 01                                                 ൃഷി 28        കതോട്ടങ്ങള് 1  ൃഷി/ഔഷധേേയം/നഴ്േറി/വിത്തുല്പ്പോദനം
1050 1 ഉല്േോദനം 01                                                 ൃഷി 29        ഹരിതക രളം 1 ഹരിതഭവനം
1051 1 ഉല്േോദനം 01                                                 ൃഷി 30         രിമ്പ് 1  രിമ്പ് ൃഷി േഹോയം

1052 1 ഉല്േോദനം 01                                                 ൃഷി 31        

റബ്ബര് കതോട്ടങ്ങളിപല 
വിള ൃഷി 1 േഴം േച്ചക്കറി ഉത്േോദനം

1053 1 ഉല്േോദനം 01                                                 ൃഷി 32         ശുമോവ്  ൃഷി 1 തത ള് വിതരണം

1054 1 ഉല്േോദനം 01                                                 ൃഷി 19        

യക്രോേ രണങ്ങള് 
(പേോതു) 20 മിനി ്രോക്രര്

1055 1 ഉല്േോദനം 01                                                 ൃഷി 33         ോര്ഷി കരോഗബോധ 01  ീരകരോഗങ്ങളുപര നിയ്രണേദ്ധതി
1056 1 ഉല്േോദനം 01                                                 ൃഷി 34        ഭക്ഷ്യവിള ള് 01 വിത്ത് വിതരണം

1057 1 ഉല്േോദനം 01                                                 ൃഷി 35        

 ോര്ഷി ഉല്പ്പന്നങ്ങള്/
്േോകദശി  ഉല്പ്പന്നങ്ങള് 01 വിേണനേംവിധോനം

1058 1 ഉല്േോദനം 01                                                 ൃഷി 35        

 ോര്ഷി ഉല്പ്പന്നങ്ങള്/
്േോകദശി  ഉല്പ്പന്നങ്ങള് 02 തോങ്ങുവില/ ഉല്പ്േോദ  കബോണസ്സ്

1059 1 ഉല്േോദനം 03                                                

മണ്ണ്ജലേംരക്ഷ്
ണം,  േരിസ്ഥിതി, 
 വനവത് രണം

02 

        ജലേംരക്ഷ്ണം 06  ിണര് റീച്ചോര്ജിംഗ്

1060 1 ഉല്േോദനം 03                                                

മണ്ണ്ജലേംരക്ഷ്
ണം,  േരിസ്ഥിതി, 
 വനവത് രണം

04 

        േരിസ്ഥിതി 03 േരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബു ളിലൂപര വൃക്ഷ്േരിേോലനം

1061 1 ഉല്േോദനം 03                                                

മണ്ണ്ജലേംരക്ഷ്
ണം,  േരിസ്ഥിതി, 
 വനവത് രണം

04 

        േരിസ്ഥിതി 04

മരങ്ങള് േരിരക്ഷ്ിക്കോന് േഹ രണവോയ്േയും 
േബ്േിഡിയും

1062 1 ഉല്േോദനം 03                                                

മണ്ണ്ജലേംരക്ഷ്
ണം,  േരിസ്ഥിതി, 
 വനവത് രണം

04 

        േരിസ്ഥിതി 05  ോവു ളുപരയും  ണ്ടല്പ്ക്കോരു ളുപരയും േംരക്ഷ്ണം

2017-18 ല് പുതിയതായി ഉള്പ്പെടുത്തിയ സൂക്ഷ്മമമഖലാ മകാഡുകള്പ്

് മ 
നമ്പര്

മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല േൂക്ഷ്്മ കമഖ്ല
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1063 1 ഉല്േോദനം 03                                                

മണ്ണ്ജലേംരക്ഷ്
ണം,  േരിസ്ഥിതി, 
 വനവത് രണം

04 

        േരിസ്ഥിതി 06

 ുളങ്ങളും കതോരു ളും േംരക്ഷ്ിച്ച് മത്സ്യ ൃഷിയും 
ജലേംരക്ഷ്ണവും

1064 1 ഉല്േോദനം 04                                                മൃഗേംരക്ഷ്ണം
05 

        മുട്ടകക്കോഴി 02 മട്ടുപോവിപല മുട്ടകക്കോഴി വളര്ത്തല്പ്

1065 1 ഉല്േോദനം 04                                                മൃഗേംരക്ഷ്ണം
07 

       

തോറോവ് / 

വളര്ത്തുേക്ഷ്ി ള് 01 വളര്ത്തുേക്ഷ്ി പള ലഭയമോക്കല്പ്

1066 1 ഉല്േോദനം 04                                                മൃഗേംരക്ഷ്ണം
09 

        അരിസ്ഥോന േൗ രയങ്ങള് 11 പവറ്റിനറി കേോളിക്ലിനിക്കു ള്ക്കുള്ള പേൗ രയങ്ങള്

1067 1 ഉല്േോദനം 04                                                മൃഗേംരക്ഷ്ണം
09 

        അരിസ്ഥോന േൗ രയങ്ങള് 12 േമ്ഗ  ന്നു ോലി ഇന്ഷുറന്്

1068 1 ഉല്േോദനം 04                                                മൃഗേംരക്ഷ്ണം
10 

        കരോഗ നിയ്രണം 04 എ ബി േി ക്േോ്ഗോം

1069 1 ഉല്േോദനം 04                                                മൃഗേംരക്ഷ്ണം
11 

        മൃഗങ്ങളുപര േംരക്ഷ്ണം 03 ധോതുലവണങ്ങള്, വിരമരുന്ന്

1070 1 ഉല്േോദനം 04                                                മൃഗേംരക്ഷ്ണം
13 

        വിേണനം 04 ക്ബോയിലര് യൂണിറ്റ്

1071 1 ഉല്േോദനം 05                                                ക്ഷ്ീരവി േനം
01 

        തീറ്റപുല്പ് 03 തീറ്റപുല്പ് ൃഷിക്കുള്ള വിത്ത് വിതരണം

1072 1 ഉല്േോദനം 05                                                ക്ഷ്ീരവി േനം
03 

        യ്രങ്ങള് ഉേ രണങ്ങള് 08 ചോണ ം ഉണക്കിപപോരിച്ച് തജവവളമോക്കുന്ന യൂണിറ്റ്

1073 1 ഉല്േോദനം 05                                                ക്ഷ്ീരവി േനം
04 

        അരിസ്ഥോന േൗ രയങ്ങള് 02 മിനി ഡയറി യൂണിറ്റ് ആധുനി  വല്പ് രണം

1074 1 ഉല്േോദനം 05                                                ക്ഷ്ീരവി േനം
05 

        േോലുല്പ്േോദന വര്ദ്ധനവ് 03

ഇന്ഷുര് പചയ്ത േശുക്കളുള്ള ക്ഷ്ീര ര്ഷ ര്ക്ക് 
േോലിന് േബ്േിഡി

1075 1 ഉല്േോദനം 07                                                

വയവേോയം, 

േവയം  
പതോഴില്പ് 
േംരംഭങ്ങള്,  
വിേണന 
ക്േോത്സ്ോഹനം

01 

        പചറു ിര വയവേോയം 20 പമോതബല്പ് പേയില്പ്േും േര്വീ് യൂണിറ്റും

1076 1 ഉല്േോദനം 07                                                

വയവേോയം, 

േവയം  
പതോഴില്പ് 
േംരംഭങ്ങള്,  
വിേണന 
ക്േോത്സ്ോഹനം

09 

        കേവന േംരംഭങ്ങള് 05 േംരംഭ തവ- റികവോള്വിംഗ് ഫണ്ട് ,േലിശ േബ്േിഡി
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1077 1 ഉല്േോദനം 07                                                

വയവേോയം, 

േവയം  
പതോഴില്പ് 
േംരംഭങ്ങള്,  
വിേണന 
ക്േോത്സ്ോഹനം

09 

        കേവന േംരംഭങ്ങള് 06 ജീവിതതശലീ കരോഗങ്ങളുപര േരികശോധന

1078 1 ഉല്േോദനം 07                                                

വയവേോയം, 

േവയം  
പതോഴില്പ് 
േംരംഭങ്ങള്,  
വിേണന 
ക്േോത്സ്ോഹനം

10 

        വിേണന ക്േോത്സ്ോഹനം 02 ഇന്നകവകറ്റഴ്് മീറ്റ്

1079 1 ഉല്േോദനം 07                                                

വയവേോയം, 

േവയം  
പതോഴില്പ് 
േംരംഭങ്ങള്,  
വിേണന 
ക്േോത്സ്ോഹനം

11 

       

േഹ രണ 
േംഘങ്ങള്ക്ക് 
ധനേഹോയം 07 േഹ രണ േംഘങ്ങള്ക്ക് ആധുനി  വല്പ്ക്കരണം

1080 1 ഉല്േോദനം 07                                                

വയവേോയം, 

േവയം  
പതോഴില്പ് 
േംരംഭങ്ങള്,  
വിേണന 
ക്േോത്സ്ോഹനം

11 

       

േഹ രണ 
േംഘങ്ങള്ക്ക് 
ധനേഹോയം 08 േഹ രണ േംഘങ്ങള്ക്ക് വിേണന പേൗ രയം

1081 1 ഉല്േോദനം 07                                                

വയവേോയം, 

േവയം  
പതോഴില്പ് 
േംരംഭങ്ങള്,  
വിേണന 
ക്േോത്സ്ോഹനം

11 

       

േഹ രണ 
േംഘങ്ങള്ക്ക് 
ധനേഹോയം 09

േഹ രണ േംഘങ്ങള്ക്ക് മൂലയവര്ദ്ധിത ഉല്പ്പോദന 
വര്ദ്ധനവ്

1082 1 ഉല്േോദനം 07                                                

വയവേോയം, 

േവയം  
പതോഴില്പ് 
േംരംഭങ്ങള്,  
വിേണന 
ക്േോത്സ്ോഹനം

11 

       

േഹ രണ 
േംഘങ്ങള്ക്ക് 
ധനേഹോയം 10 േഹ രണ േംഘങ്ങള്ക്ക് കേവന ഗുണകമന്മ
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1083 1 ഉല്േോദനം 07                                                

വയവേോയം, 

േവയം  
പതോഴില്പ് 
േംരംഭങ്ങള്,  
വിേണന 
ക്േോത്സ്ോഹനം

11 

       

േഹ രണ 
േംഘങ്ങള്ക്ക് 
ധനേഹോയം 11 േഹ രണ േംഘങ്ങള്ക്ക് അരിസ്ഥോന പേൗ രയം

1084 1 ഉല്േോദനം 08                                                

ഊര്ജഉല്േോദ
നം 6         അക്ഷ്കയോര്ജം 01

ശൃംഖ്ലോ ബന്ധിത പേൗരകമല്പ്ക്കൂരയും എേി 
സ്ഥോേിക്കലും

1085 2 കേവനം 02                                                

തുരര് 
വിദയോഭയോേം/േോ
ക്ഷ്രത

01 

        തുരര് േോക്ഷ്രത 07 തുലയതോ േരീക്ഷ്ോ േഹോയങ്ങള്

1086 2 കേവനം 04                                                

 ലോേോം് ോരി
  ോയി  
വി േനം,  

യുവജനകക്ഷ്മം
02 

       

 ലോേോം് ോരി  
 ോയി  ക്േോത്സ്ോഹനം 05 വ്ജ ജൂബിലി പഫകലോഷിപ് അധി  വിഹിതം

1087 2 കേവനം 04                                                

 ലോേോം് ോരി
  ോയി  
വി േനം,  

യുവജനകക്ഷ്മം
02 

       

 ലോേോം് ോരി  
 ോയി  ക്േോത്സ്ോഹനം 06 േട്ടി ജോതി യുവജനങ്ങള്ക്ക് വോകദയോേ രണങ്ങള്

1088 2 കേവനം 04                                                

 ലോേോം് ോരി
  ോയി  
വി േനം,  

യുവജനകക്ഷ്മം
02 

       

 ലോേോം് ോരി  
 ോയി  ക്േോത്സ്ോഹനം 07

േട്ടി ജോതി / േട്ടി  വര്ഗ ്േതിഭ ള്ക്ക്  ്േതിഭോ 
േിരുണ

1089 2 കേവനം 06                                                 ുരിപവള്ളം
01 

       

വയക്തിഗത  ുരിപവള്ള 
േരിേോരി ള് 06 പഹൗ് ണക്ഷ്ന് തകേശസ്ഥോേനത്തില്പ് നിന്നും

1090 2 കേവനം 09                                                

േോമൂഹയകക്ഷ്മം, 

േോമൂഹയേുര
ക്ഷ്ിതതവം 06        േോമൂഹയേുരക്ഷ്ിതതവം 12 തേകക്കോകേോഷയല്പ് റീഹോബിലികറ്റഷന് പേന്റര്

1091 1 ഉല്േോദനം 01                                                 ൃഷി 17        

 ൃഷിഅനുബന്ധ 
േൗ രയങ്ങള് 08  ോര്ഷി കേവനങ്ങള്ക്ക് േബ്േിഡി

1092 1 ഉല്േോദനം 04                                                മൃഗേംരക്ഷ്ണം
01 

         റവയുള്ള േശു 03  റവ േശുക്കള്ക്ക്  ോലിത്തീറ്റ

1093 1 ഉല്േോദനം 07                                                

വയവേോയം, 

േവയം  
പതോഴില്പ് 
േംരംഭങ്ങള്,  
വിേണന 
ക്േോത്സ്ോഹനം

09 

        കേവന േംരംഭങ്ങള് 07 തനേുണയ വി േനം
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1094 1 ഉല്േോദനം 07                                                

വയവേോയം, 

േവയം  
പതോഴില്പ് 
േംരംഭങ്ങള്,  
വിേണന 
ക്േോത്സ്ോഹനം

09 

        കേവന േംരംഭങ്ങള് 08 േംരഭ  ക്ലബ്ബ്

1095 1 ഉല്േോദനം 07                                                

വയവേോയം, 

േവയം  
പതോഴില്പ് 
േംരംഭങ്ങള്,  
വിേണന 
ക്േോത്സ്ോഹനം

09 

        കേവന േംരംഭങ്ങള് 09 ഇന് യുകബഷന്

1096 2 കേവനം 09                                                

േോമൂഹയകക്ഷ്മം, 

േോമൂഹയേുര
ക്ഷ്ിതതവം 06        േോമൂഹയേുരക്ഷ്ിതതവം 13 പജന്ഡര് റികേോഴ്് പേന്റര്

1097 2 കേവനം 09                                                

േോമൂഹയകക്ഷ്മം, 

േോമൂഹയേുര
ക്ഷ്ിതതവം 06        േോമൂഹയേുരക്ഷ്ിതതവം 14 പജന്ഡര് പഡ്ക്

1098 2 കേവനം 09                                                

േോമൂഹയകക്ഷ്മം, 

േോമൂഹയേുര
ക്ഷ്ിതതവം 06        േോമൂഹയേുരക്ഷ്ിതതവം 15 ഷീ കലോഡ്് ശൃംഖ്ല

1099 2 കേവനം 09                                                

േോമൂഹയകക്ഷ്മം, 

േോമൂഹയേുര
ക്ഷ്ിതതവം 06        േോമൂഹയേുരക്ഷ്ിതതവം 16 ഭിന്നലിംഗക്കോര്ക്കുള്ള ്േകതയ  േരിേോരി ള്

1100 2 കേവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

മോലിനയേം് ര
ണം

04     

   മോലിനയ േം് രണം 08 പ്ലസ്റ്റിക് മോലിനയം തരംതിരിച്ച് കശഖ്രിക്കല്പ്

1101 2 കേവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

മോലിനയേം് ര
ണം

04     

   മോലിനയ േം് രണം 09 മലിനജല ശുദ്ധീ രണം

1102 2 കേവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

മോലിനയേം് ര
ണം

04     

   മോലിനയ േം് രണം 10 േിവകറ് ്രീറ്റ്പമന്് പ്ലോന്്

1103 1 ഉല്േോദനം 08                                                

ഊര്ജഉല്േോദ
നം 6         അക്ഷ്കയോര്ജം 02

ശൃംഖ്ലോബന്ധിതമലലോത്ത പേൗരകമല്പ്ക്കൂര തവദയുതി 
നിലയങ്ങള്
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1104 1 ഉല്േോദനം 08                                                

ഊര്ജഉല്േോദ
നം 6         അക്ഷ്കയോര്ജം 03 പേൗര ഗോര്ഹി  തവദയുത േംവിധോനം

1105 1 ഉല്േോദനം 08                                                

ഊര്ജഉല്േോദ
നം 6         അക്ഷ്കയോര്ജം 04 പേൗര റോരല്പ്

1106 1 ഉല്േോദനം 08                                                

ഊര്ജഉല്േോദ
നം 6         അക്ഷ്കയോര്ജം 05 പേൗരജലതോേനേംവിധോനം

1107 1 ഉല്േോദനം 08                                                

ഊര്ജഉല്േോദ
നം 6         അക്ഷ്കയോര്ജം 06 ക ്രീ ൃത പേൗരതോേ േദ്ധതി ള്

1108 1 ഉല്േോദനം 08                                                

ഊര്ജഉല്േോദ
നം 6         അക്ഷ്കയോര്ജം 07 തജവ വോത  നിലയം

1109 1 ഉല്േോദനം 06                                                മത്സ്യബന്ധനം 16        േമു്ദജല മത്സ്യബന്ധനം 06 മത്സ്യ ഉണക്കുന്നതിനുള്ള ്ഡയറു ള്

1110 1 ഉല്േോദനം 06                                                മത്സ്യബന്ധനം 16        േമു്ദജല മത്സ്യബന്ധനം 07

ധനേഹോയം നല്പ് ോവുന്ന ഘര ങ്ങള് 1 മുതല്പ് 5 

വപര
1111 1 ഉല്േോദനം 06                                                മത്സ്യബന്ധനം 16        േമു്ദജല മത്സ്യബന്ധനം 08 മത്സ്യം ഉല്േന്നങ്ങള് ഉണക്കുന്നതിനുള്ള ്ഡയറു ള്

1112 1 ഉല്േോദനം 05                                                ക്ഷ്ീരവി േനം
04 

        അരിസ്ഥോന േൗ രയങ്ങള് 03

മില്പ്ക്ക് റൂട്ട് ഇലലോത്ത ക്ഷ്ീര േംഘങ്ങള്ക്കുള്ള 
മില്പ്ക് ്രോന്്കേോര്കട്ടഷന് അേിസ്റ്റന്്

1113 1 ഉല്േോദനം 05                                                ക്ഷ്ീരവി േനം
04 

        അരിസ്ഥോന േൗ രയങ്ങള് 04

ക്ഷ്ീരേംഘങ്ങള്ക്ക്  ീഴില്പ് പമോതബല്പ് മില്പ്ക്കിംഗ് 
യൂണിറ്റു ള് സ്ഥോേിക്കു 

1114 1 ഉല്േോദനം 04                                                മൃഗേംരക്ഷ്ണം
08 

        േന്നി 02 േന്നി വളര്ത്തല്പ്

1115 3 േശ്ചോത്തലം 02                                                ഗതോഗതം
01 

        കറോഡു ള് 10 കറോഡ് മോപിംഗ്-  ണക്രിവിറ്റി പ്ലോന്

1116 2 കേവനം 06                                                 ുരിപവള്ളം
01 

       

വയക്തിഗത  ുരിപവള്ള 
േരിേോരി ള് 07 േി.വി.േി വോട്ടര്രോങ്ക്

1117 3 േശ്ചോത്തലം 03                                                

ഉല്േോദനകേവന
 കമഖ്ല ളില്പ്  
ഉള്പപരോത്ത 
പേോതുപ ട്ടിരങ്ങ
ള്

01 

       

തകേശഭരണ സ്ഥോേന 
ഓഫീ് പ ട്ടിരം 15  ഓഫീ് പ ട്ടിരങ്ങളില്പ് എ േി സ്ഥോേിക്കല്പ്

1118 2 കേവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

മോലിനയേം് ര
ണം

01 

       

ശുചിതവം,  

മോലിനയേം് രണം 
(വയക്തിഗതം) 08 ജല ക്േോതേു ളുപര ശുചീ രണം

1119 2 കേവനം 09                                                

േോമൂഹയകക്ഷ്മം, 

േോമൂഹയേുര
ക്ഷ്ിതതവം 06        േോമൂഹയേുരക്ഷ്ിതതവം 17 വകയോ ജനങ്ങള്ക്ക്  ട്ടില്പ് നല്പ് ല്പ്
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1120 1 ഉല്േോദനം 07                                                

വയവേോയം, 

േവയം  
പതോഴില്പ് 
േംരംഭങ്ങള്,  
വിേണന 
ക്േോത്സ്ോഹനം

01 

        പചറു ിര വയവേോയം 21 തിരി നിര്മോണം

1121 2 കേവനം 05                                                ആകരോഗയം
06 

       

അനുബന്ധ 
്േവര്ത്തനങ്ങള് 10 ഓവുചോല്പ് ക്ലീന് പചയ്യല്പ്

1122 2 കേവനം 05                                                ആകരോഗയം
06 

       

അനുബന്ധ 
്േവര്ത്തനങ്ങള് 11 ്ഗീന് ക്േോകട്ടോകക്കോളിന്പറ ഭോഗമോയ ്േവര്ത്തനങ്ങള്

1123 3 േശ്ചോത്തലം 7                                                 

േര്ക്കോര് 
ഉത്തരവ് / മറ്റ് 
ഉത്തരവ് 
്േ ോരമുള്ള 
ക്േോജക്രു ള് 01        

േര്ക്കോര് ഉത്തരവ് 
്േ ോരമുള്ള 
ക്േോജക്രു ള് 03

വി േനഫണ്ടില്പ് അധി മോയി അരച്ച തു യുപര 
തിരിച്ചരവ്

1124 2 കേവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

മോലിനയേം് ര
ണം

01 

       

ശുചിതവം,  

മോലിനയേം് രണം 
(വയക്തിഗതം) 08 വയബിലിറ്റി ഗയോപ് ഫണ്ടിംഗ്

1125 2 കേവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

മോലിനയേം് ര
ണം

01 

       

ശുചിതവം,  

മോലിനയേം് രണം 
(വയക്തിഗതം) 09 വിവരവിജ്ഞോനവയോേനം

1126 1 ഉല്േോദനം 07                                                

വയവേോയം, 

േവയം  
പതോഴില്പ് 
േംരംഭങ്ങള്,  
വിേണന 
ക്േോത്സ്ോഹനം

09 

        കേവന േംരംഭങ്ങള് 10 േവയംപതോഴിലിനു രോക്േി ോര്

1127 1 ഉല്േോദനം 07                                                

വയവേോയം, 

േവയം  
പതോഴില്പ് 
േംരംഭങ്ങള്,  
വിേണന 
ക്േോത്സ്ോഹനം

09 

        കേവന േംരംഭങ്ങള് 11 േവയംപതോഴിലിനു േിക്കപ് വോന്

1128 2 കേവനം 01                                                വിദയോഭയോേം
07 

       

അനുബന്ധ 
്േവര്ത്തനങ്ങള് 20 േട്ടി ജോതി ക ോളനി ളില്പ് േോമൂഹയ േഠനക ്രം

1129 2 കേവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

മോലിനയേം് ര
ണം

02 

        പേോതു േരിേോരി ള് 11 മോര്ക്കറ്റ് നവീ രണം
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1130 2 കേവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

മോലിനയേം് ര
ണം

02 

        പേോതു േരിേോരി ള് 12 ബകയോഗയോ് പ്ലോന്് പമയിന്റനന്്

1131 3 േശ്ചോത്തലം 07                                                 

േര്ക്കോര് 
ഉത്തരവ് / മറ്റ് 
ഉത്തരവ് 
്േ ോരമുള്ള 
ക്േോജക്രു ള് 01        

േര്ക്കോര് ഉത്തരവ് 
്േ ോരമുള്ള 
ക്േോജക്രു ള് 04

എഞ്ചിനീയര്മോര്ക്ക് വോഹനങ്ങള് വോര യ്ക്ക് 
എരുക്കല്പ്

1132 2 കേവനം 05                                                ആകരോഗയം
06 

       

അനുബന്ധ 
്േവര്ത്തനങ്ങള് 12

േി എച്ച് േി േബ്പേന്റര് ലോബ് പരക്നീഷയന് 
കവതനം നല്പ് ല്പ്

1133 2 കേവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

മോലിനയേം് ര
ണം

01 

       

ശുചിതവം,  

മോലിനയേം് രണം 
(വയക്തിഗതം) 10 പമറ്റീരിയല്പ് റിക്കവറി പഫേിലിറ്റി

1134 2 കേവനം 18                                                

േര്ക്കോര് 
ഉത്തരവ് / മറ്റ് 
ഉത്തരവ് 
്േ ോരമുള്ള 
ക്േോജക്രു ള് .04         പേോതുമുതല്പ് േംരക്ഷ്ണം 01 േുറകമ്പോക്ക് ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപപരുത്തല്പ്

1135 3 േശ്ചോത്തലം 06

േര്ക്കോര് 
ഉത്തരവ് 
്േ ോരം 
വിഹിതം 
നല്പ് ല്പ് 
(േശ്ചോത്തല 
കമഖ്ല) 04

ജി.ഒ (േി) 
നം.87/2017/തസ്വഭവ, തീയ
തി.01/11/2017 പ്രകാരം 
വിഹിതംനല്കല് 05 GST അധിക വിഹിതം നല്കല്
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