
 

ക ോ
ഡ്

 കേര് ക ോ
ഡ് കേര് ക ോ

ഡ് കേര് ക ോ
ഡ് കേര്

1 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 01        നനല്ല് 01 വിത്ത് വിതരണം

2 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 01        നനല്ല് 02

ജൈവവള /വളര്ച്ച തവരിതകങ്ങള് / ൈീവാണു വളങ്ങള് 

വിതരണം

3 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 01        നനല്ല് 03 രാസവള വിതരണം

4 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 01        നനല്ല് 04 കുമ്മായ / സസാസളാജൈറ്റ് വിതരണം

5 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 01        നനല്ല് 05 ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

6 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 01        നനല്ല് 06 രാസകീടനാശിനി വിതരണം

7 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 01        നനല്ല് 07 നനല്കകൃഷിക്ക് കൂലിനചലവ് സബ്സിഡി

8 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 01        നനല്ല് 08 റിസവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് (പാടസശഖര സൈിതികള്ക്ക്)

9 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 01        നനല്ല് 09

നനല്കകൃഷിക്ക് വനിതാസലബര്ച് ബാങ്ക്- MKSP യിസലയ്ക്കുള്ള 

സംഭാവന

907 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 01        നനല്ല് 10 നടീല്കവസ്തുക്കള് വിതരണം

10 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 02        നതങ്ങ് 01 ജതകള് വിതരണം

11 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 02        നതങ്ങ് 02 ജൈവവള വിതരണം

12 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 02        നതങ്ങ് 03 രാസവള വിതരണം

13 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 02        നതങ്ങ് 04 കുമ്മായ വിതരണം

14 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 02        നതങ്ങ് 05 ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

15 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 02        നതങ്ങ് 06 രാസകീടനാശിനി വിതരണം

16 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 02        നതങ്ങ് 07 സരാഗബാധിത നതങ്ങുകള് നവട്ടിൈാറ്റി പുതിയവ നടല്ക

17 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 03        കവുങ്ങ് 01 ജതകള് വിതരണം

18 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 03        കവുങ്ങ് 02 ജൈവവള വിതരണം

19 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 03        കവുങ്ങ് 03 രാസവള വിതരണം

20 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 03        കവുങ്ങ് 04 കുമ്മായ വിതരണം

21 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 03        കവുങ്ങ് 05 ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

22 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 03        കവുങ്ങ് 06 രാസകീടനാശിനി വിതരണം

23 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പചക്കറി 01 വിത്ത് വിതരണം

ക് മ 
നമ്പര്

മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല
 സൂക്ഷ്മമമഖലാ മകാഡുകള്
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ക ോ
ഡ്

 കേര് ക ോ
ഡ് കേര് ക ോ

ഡ് കേര് ക ോ
ഡ് കേര്

ക് മ 
നമ്പര്

മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

24 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പചക്കറി 02 ജതകള് വിതരണം

25 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പചക്കറി 03 ജൈവവള വിതരണം

26 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പചക്കറി 04 രാസവള വിതരണം

27 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പചക്കറി 05 കുമ്മായ / സസാസളാജൈറ്റ് വിതരണം

28 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പചക്കറി 06 ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

29 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പചക്കറി 07 രാസകീടനാശിനി വിതരണം

30 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പചക്കറി 08 പചക്കറികൃഷിക്ക് കൂലിനചലവ് സബ്സിഡി

31 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പചക്കറി 09 പചക്കറികൃഷിക്ക് ൈണ്ചട്ടി / സരാ ബാഗ്

951 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പചക്കറി 10 കുൈിള് നാശിനി

1048 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പചക്കറി 11 ൈഴൈറ

1137 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 04        പചക്കറി 12 തരിശ്/പാട്ടം കൂലിനചലവ് സബ്സിഡി

32 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

05 

        വാഴ 01 ടിഷു കള്ചര്ച് / ജതകള് വിതരണം

33 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

05 

        വാഴ 02 ജൈവവള വിതരണം

34 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

05 

        വാഴ 03 രാസവള വിതരണം

35 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

05 

        വാഴ 04 കുമ്മായ / സസാസളാജൈറ്റ് വിതരണം

36 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

05 

        വാഴ 05 ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

37 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

05 

        വാഴ 06 രാസകീടനാശിനി വിതരണം

38 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

06 

        കിഴങ്ങ് വര്ച്ഗങ്ങള് 01 വിത്ത് വിതരണം
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ക ോ
ഡ്

 കേര് ക ോ
ഡ് കേര് ക ോ

ഡ് കേര് ക ോ
ഡ് കേര്

ക് മ 
നമ്പര്

മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

39 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

06 

        കിഴങ്ങ് വര്ച്ഗങ്ങള് 02 ജൈവവള വിതരണം

40 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

06 

        കിഴങ്ങ് വര്ച്ഗങ്ങള് 03 രാസവള വിതരണം

41 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

06 

        കിഴങ്ങ് വര്ച്ഗങ്ങള് 04 കുമ്മായ / സസാസളാജൈറ്റ് വിതരണം

42 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

06 

        കിഴങ്ങ് വര്ച്ഗങ്ങള് 05 ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

43 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

06 

        കിഴങ്ങ് വര്ച്ഗങ്ങള് 06 രാസകീടനാശിനി വിതരണം

44 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

07 

        ഫലവൃക്ഷങ്ങളം പഴങ്ങളം 01 ജതകള് വിതരണം

45 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

07 

        ഫലവൃക്ഷങ്ങളം പഴങ്ങളം 02 ജൈവവള വിതരണം

46 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

07 

        ഫലവൃക്ഷങ്ങളം പഴങ്ങളം 03 രാസവള വിതരണം

47 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

07 

        ഫലവൃക്ഷങ്ങളം പഴങ്ങളം 04 കുമ്മായ / സസാസളാജൈറ്റ് വിതരണം

48 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

07 

        ഫലവൃക്ഷങ്ങളം പഴങ്ങളം 05 ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

49 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

07 

        ഫലവൃക്ഷങ്ങളം പഴങ്ങളം 06 രാസകീടനാശിനി വിതരണം

50 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

08 

        ഔഷധസസയങ്ങള് 01 ജതകള് / വിത്തുകള് വിതരണം

51 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

08 

        ഔഷധസസയങ്ങള് 02 ജൈവവള വിതരണം
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മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

52 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

08 

        ഔഷധസസയങ്ങള് 03 രാസവള വിതരണം

53 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

08 

        ഔഷധസസയങ്ങള് 04 കുമ്മായ / സസാസളാജൈറ്റ് വിതരണം

54 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

08 

        ഔഷധസസയങ്ങള് 05 ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

55 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

08 

        ഔഷധസസയങ്ങള് 06 രാസകീടനാശിനി വിതരണം

56 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

09 

        കൂണ് കൃഷി 01 വിത്ത് വിതരണം

57 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

09 

        കൂണ് കൃഷി 02 ജൈവവള വിതരണം

58 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

09 

        കൂണ് കൃഷി 03 രാസവള വിതരണം

59 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

09 

        കൂണ് കൃഷി 04 കുമ്മായ / സസാസളാജൈറ്റ് വിതരണം

60 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

09 

        കൂണ് കൃഷി 05 ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

61 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

09 

        കൂണ് കൃഷി 06 രാസകീടനാശിനി വിതരണം

62 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

10 

        പുഷ്പകൃഷി 01 വിത്ത് വിതരണം

63 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

10 

        പുഷ്പകൃഷി 02 ജതകള് വിതരണം

64 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

10 

        പുഷ്പകൃഷി 03 ജൈവവള വിതരണം
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ക ോ
ഡ്

 കേര് ക ോ
ഡ് കേര് ക ോ

ഡ് കേര് ക ോ
ഡ് കേര്

ക് മ 
നമ്പര്

മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

65 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

10 

        പുഷ്പകൃഷി 04 രാസവള വിതരണം

66 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

10 

        പുഷ്പകൃഷി 05 കുമ്മായ / സസാസളാജൈറ്റ് വിതരണം

67 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

10 

        പുഷ്പകൃഷി 06 ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

68 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

10 

        പുഷ്പകൃഷി 07 രാസകീടനാശിനി വിതരണം

69 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

11 

        ഇഞ്ചി 01 വിത്ത് വിതരണം

70 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

11 

        ഇഞ്ചി 02 ജൈവവള വിതരണം

71 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

11 

        ഇഞ്ചി 03 രാസവള വിതരണം

72 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

11 

        ഇഞ്ചി 04 കുമ്മായ / സസാസളാജൈറ്റ് വിതരണം

73 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

11 

        ഇഞ്ചി 05 ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

74 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

11 

        ഇഞ്ചി 06 രാസകീടനാശിനി വിതരണം

75 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

12 

        കുരുമുളക് 01 ജതകള് വിതരണം

76 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

12 

        കുരുമുളക് 02 ജൈവവള വിതരണം

77 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

12 

        കുരുമുളക് 03 രാസവള വിതരണം
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ഡ് കേര് ക ോ

ഡ് കേര് ക ോ
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മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

78 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

12 

        കുരുമുളക് 04 കുമ്മായ / സസാസളാജൈറ്റ് വിതരണം

79 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

12 

        കുരുമുളക് 05 ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

80 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

12 

        കുരുമുളക് 06 രാസകീടനാശിനി വിതരണം

81 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

13 

        നവറ്റില 01 ജതകള് വിതരണം

82 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

13 

        നവറ്റില 02 ജൈവവള വിതരണം

83 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

13 

        നവറ്റില 03 രാസവള വിതരണം

84 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

13 

        നവറ്റില 04 കുമ്മായ / സസാസളാജൈറ്റ് വിതരണം

85 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

13 

        നവറ്റില 05 ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

86 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

13 

        നവറ്റില 06 രാസകീടനാശിനി വിതരണം

87 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

14 

        ൈള്ബറി 01 വിത്ത് വിതരണം

88 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

14 

        ൈള്ബറി 02 ജതകള് വിതരണം

89 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

14 

        ൈള്ബറി 03 ജൈവവള വിതരണം

90 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

14 

        ൈള്ബറി 04 രാസവള വിതരണം
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മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

91 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

14 

        ൈള്ബറി 05 കുമ്മായ / സസാസളാജൈറ്റ് വിതരണം

92 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

14 

        ൈള്ബറി 06 ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

93 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി

14 

        ൈള്ബറി 07 രാസകീടനാശിനി വിതരണം

94 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 15        സതനീച കൃഷി 01 സതനീചക്കൂട് വിതരണം

95 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 01 ജൈവവള ഉല്കപാദനം- വയക്തികള്കം സൈിതികള്കം

96 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 02 ൈണ്ണിരകസപാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് -വയക്തികള്കം സൈിതികള്കം

97 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 03 കൃഷിഭവന് അറ്റകുറ്റപ്പനികള്

98 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 04 സംഭരണശാല പുനരുദ്ധാരണം

99 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 05 ഫാമുകളനട അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

100 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 06 പരപരാഗത ചന്തകളനട അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

101 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 07

കൃഷിഭവനിസലകം ൈറ്റ് കൃഷിസ്ഥാപനങ്ങളിസലകം 

ഉപകരണങ്ങളനട അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

102 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 08 സ്ഥലം കൃഷിസയാഗയൈാക്കല്ക

103 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 09 കൃഷിഭവന് വിപുലീകരണം
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104 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 10 കൃഷിഭവനുകള്കം ഫാമുകള്കം ഫര്ച്ണിചര്ച്

105 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 11 കൃഷിഭവനുകള്ക്ക് കപൂട്ടറുകളം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളം

106 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 12 കൃഷിഭവന് നിര്ച്മ്മാണം,

107 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 13 സംഭരണശാല നിര്ച്മ്മാണം

108 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 14 സംഭരണശാല  വിപുലീകരണം

109 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 15 ഫാമുകളനട വിപുലീകരണം

110 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 16 പരപരാഗത ചന്തകളനട വിപുലീകരണം

111 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 17 നപാതു ജവദുതി കപിസവലി

908 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 18 വിള ഇന്ൂറന്സ്

909 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 16        

കാര്ച്ഷിക വികസനം  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 19 നഴ്സറി

112 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 17        കൃഷിഅനുബന്ധ സൗകരയങ്ങള് 01 മൂലയവര്ച്ദ്ധനവിനുള്ള പരിപാടികള് (മൂലധന നചലവുകള് ഒഴിനക)

113 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 17        കൃഷിഅനുബന്ധ സൗകരയങ്ങള് 02

വിപണന സൗകരയങ്ങള് വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക (മൂലധന നചലവുകള് 

ഒഴിനക)

114 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 17        കൃഷിഅനുബന്ധ സൗകരയങ്ങള് 03 നപാതു ജവദുതി കപിസവലി അറ്റകുറ്റപ്പണികള്
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942 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 17        കൃഷിഅനുബന്ധ സൗകരയങ്ങള് 04 കര്ച്ഷക ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് റിസവാള്വിംഗ് ഫണ്ട്

943 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 17        കൃഷിഅനുബന്ധ സൗകരയങ്ങള് 05 പാടസശഖര സൈിതികള്ക്ക് റിസവാള്വിംഗ് ഫണ്ട്

1018 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 17        കൃഷിഅനുബന്ധ സൗകരയങ്ങള് 06 നൈതികളം

1044 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 17        കൃഷിഅനുബന്ധ സൗകരയങ്ങള് 07 നഫന്സിംഗ്

1091 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 17        കൃഷിഅനുബന്ധ സൗകരയങ്ങള് 08 കാര്ച്ഷികസസവനങ്ങള്ക്ക് സബ്സിഡി

115 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 18        

യസരാപകരണങ്ങള് 

(വയക്തിഗതം) 01 സറാക്കര്ച് സേയര്ച്

116 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 18        

യസരാപകരണങ്ങള് 

(വയക്തിഗതം) 02 നതങ്ങ്കയറ്റ ഉപകരണം

117 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 18        

യസരാപകരണങ്ങള് 

(വയക്തിഗതം) 03 കുറ്റിപ്പപ്

118 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 18        

യസരാപകരണങ്ങള് 

(വയക്തിഗതം) 04 പവര്ച് സേയര്ച്

119 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 18        

യസരാപകരണങ്ങള് 

(വയക്തിഗതം) 05 യരങ്ങള്  കളപറിയരം

120 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 18        

യസരാപകരണങ്ങള് 

(വയക്തിഗതം) 06 യരങ്ങള്  കാടുനവട്ട് യരം

121 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 18        

യസരാപകരണങ്ങള് 

(വയക്തിഗതം) 07 യരങ്ങള്  നൈതിയരം

122 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 01 വിസനാവര്ച്
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123 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 02 സരാ സബലര്ച്

124 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 03 നകാപ്ര ഡ്രയര്ച്

125 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 04 കുരുമുളക് ഡ്രയര്ച്

126 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 05 സറാക്കര്ച് സേയര്ച്

127 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 06 കുറ്റിപ്പപ്

128 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 07 പവര്ച് സേയര്ച്

129 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 08 യരങ്ങള്  കളപറിയരം

130 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 09 യരങ്ങള്  കാടുനവട്ട് യരം

131 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 10 യരങ്ങള്  ടില്ലര്ച്

132 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 11 യരങ്ങള്  ട്രാക്ടര്ച്

133 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 12 യരങ്ങള്  നൈതിയരം

134 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 13 യരങ്ങള്  നകായ്ത്ത് യരം

135 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 14 യരങ്ങള്  നകായ്ത്ത് നൈതിയരം
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136 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 15 നടീല്ക യരം

978 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 16 നതങ്ങ് കയറ്റ യരം

1034 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 17 റ്റീ ഹാര്ച്നവസ്റ്റിംഗ് നൈഷീന്

1035 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 18 ൈിനി എസ്കസവറ്റര്ച്

1036 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 19 ട്രീ പൂണര്ച് നൈഷീന്

1054 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 19        യസരാപകരണങ്ങള് (നപാതു) 20 ൈിനി ട്രാക്ടര്ച്

976 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 20        ൈഞ്ഞള് 01 ൈഞ്ഞള് കൃഷി

1033 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 24        ൈാതി കൃഷി 01 ൈാതി കൃഷിക്ക്  സബ്സിഡി

1037 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 27        ധാനയവിളകള് 01 വിത്ത് വിതരണം

1038 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 27        ധാനയവിളകള് 02 ജതകള് വിതരണം

1039 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 27        ധാനയവിളകള് 03 ജൈവവള വിതരണം

1040 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 27        ധാനയവിളകള് 04 രാസവള വിതരണം

1041 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 27        ധാനയവിളകള് 05 കുമ്മായ വിതരണം

1042 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 27        ധാനയവിളകള് 06 ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

1043 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 27        ധാനയവിളകള് 07 രാസകീടനാശിനി വിതരണം

1049 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 28        സതാട്ടങ്ങള് 1 കൃഷി /ഔഷധസസയം/നഴ്സറി/വിത്തുല്കപ്പാദനം

1050 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 29        ഹരിതസകരളം 1 ഹരിതഭവനം

1051 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 30        കരിപ് 1 കരിപ്കൃഷി സഹായം

1052 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 31        റബ്ബര്ച് സതാട്ടങ്ങളിനല വിളകൃഷി 1 പഴം പചക്കറി ഉത്പാദനം
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1053 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 32        കശുൈാവ് കൃഷി 1 ജതകള് വിതരണം

1055 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 33        കാര്ച്ഷികസരാഗബാധ 01 കീടസരാഗങ്ങളനട നിയരണപദ്ധതി

1056 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 34        ഭക്ഷയവിളകള് 01 വിത്ത് വിതരണം

1136 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 34        ഭക്ഷയവിളകള് 2

സുഫലം – കാര്ച്ഷിക ഉല്പാദനം, കാര്ച്ഷികാധിഷ്ഠിത ഉല്പന 

നിര്ച്മ്മാണം- വിപണന ശംഖല

1057 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 35        

കാര്ച്ഷികഉല്കപ്പനങ്ങള്  /പ്രാസദ

ശിക ഉല്കപ്പനങ്ങള് 01 വിപണനസംവിധാനം

1058 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 35        

കാര്ച്ഷികഉല്കപ്പനങ്ങള്  /പ്രാസദ

ശിക ഉല്കപ്പനങ്ങള് 02 താങ്ങുവില/ ഉല്കപാദക സബാണസ്സ്

1138 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 36        എള്ള് കൃഷി 1 കൃഷിനചലവ് സബ്സിഡി

1139 1 ഉല്പാദനം 01                                                കൃഷി 37        

വിത്തിനങ്ങളനട സംരക്ഷണവും 

നാട്ടറിവ് ൈൂസിയവും 1 വിത്തിനങ്ങളനട സംരക്ഷണ നചലവ്

137 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

01 

       

വയക്തിഗതൈായി സൗകരയങ്ങള് 

ലഭയൈാക്കല്ക 01 പപ് നസറ്റ് നല്കകല്ക (വയക്തിഗതം)

138 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

01 

       

വയക്തിഗതൈായി സൗകരയങ്ങള് 

ലഭയൈാക്കല്ക 02

ൈലസസചനാവശയത്തിന് തുറന കിണര്ച് നിര്ച്മ്മിക്കല്ക 

(വയക്തിഗതം)

139 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

02 

       

നപാതുൈലസസചനം  ലിഫ്റ്റ് 

ഇറിസഗഷന് 01 പപ് നസറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

140 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

02 

       

നപാതുൈലസസചനം  ലിഫ്റ്റ് 

ഇറിസഗഷന് 02 പപ് ഹൗസ് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

141 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

02 

       

നപാതുൈലസസചനം  ലിഫ്റ്റ് 

ഇറിസഗഷന് 03 ജപപ്പ് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

142 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

02 

       

നപാതുൈലസസചനം  ലിഫ്റ്റ് 

ഇറിസഗഷന് 04 കനാല്ക അറ്റകുറ്റപ്പണികള്
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143 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

02 

       

നപാതുൈലസസചനം  ലിഫ്റ്റ് 

ഇറിസഗഷന് 05 പപ് നസറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്ക (നപാതു)

144 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

02 

       

നപാതുൈലസസചനം  ലിഫ്റ്റ് 

ഇറിസഗഷന് 06 പപ് ഹൗസ് നിര്ച്മ്മിക്കല്ക (നപാതു)

145 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

02 

       

നപാതുൈലസസചനം  ലിഫ്റ്റ് 

ഇറിസഗഷന് 07 ജപപ്പ് സ്ഥാപിക്കല്ക (നപാതു)

146 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

02 

       

നപാതുൈലസസചനം  ലിഫ്റ്റ് 

ഇറിസഗഷന് 08 കനാല്ക നിര്ച്മ്മാണം

147 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

02 

       

നപാതുൈലസസചനം  ലിഫ്റ്റ് 

ഇറിസഗഷന് 09

നപാതുൈലസസചന പദ്ധതികള്ക്ക് ഒറ്റത്തവണ ജവദുതി 

കണക്ഷന് നല്കകല്ക

148 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 01

ൈലസസചനാവശയത്തിന് നപാതു തുറന കിണര്ച് 

അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

149 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 02

ൈലസസചനാവശയത്തിന് നപാതു കുഴല്ക കിണര്ച് 

അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

150 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 03 പപ് നസറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

151 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 04 പപ് ഹൗസ് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

152 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 05 ജപപ്പ് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

153 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 06 സതാട് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

154 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 07 അടിയണ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

155 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 08 കനാല്ക അറ്റകുറ്റപ്പണികള്
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156 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 09 നചക്ക് ഡാം അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

157 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 10 നവന്റഡ് സരാസ് ബാര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

158 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 11 ൈലസസചനം നടത്തുന കുളത്തിന്നറ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

1047 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 11 ൈലസസചനത്തിന് നപട്ടിയം പറയം

159 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 12 ൈലസസചനാവശയത്തിന് നപാതു തുറന കിണര്ച് നിര്ച്മ്മിക്കല്ക

160 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 13 ൈലസസചനാവശയത്തിന് നപാതു കുഴല്ക കിണര്ച് നിര്ച്മ്മിക്കല്ക

161 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 14 പപ് നസറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്ക (നപാതു)

162 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 15 പപ് ഹൗസ് നിര്ച്മ്മിക്കല്ക (നപാതു)

163 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 16 ജപപ്പ് സ്ഥാപിക്കല്ക (നപാതു)

164 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 17 സതാട് നിര്ച്മ്മാണം

165 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 18 അടിയണ നിര്ച്മ്മാണം

166 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 19 കനാല്ക അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

167 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 20 നചക്ക് ഡാം നിര്ച്മ്മാണം
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മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

168 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 21 നവന്റഡ് സരാസ് ബാര്ച് നിര്ച്മ്മാണം

169 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 22 ൈലസസചനം നടത്തുനതിനായി കുളം നിര്ച്മ്മാണം

170 1 ഉല്പാദനം 02                                                ൈലസസചനം

03 

        നപാതുൈലസസചനം  ൈറ്റുള്ളവ 23

നപാതുൈലസസചന പദ്ധതികള്ക്ക് ഒറ്റത്തവണ ജവദുതി 

കണക്ഷന് നല്കകല്ക

171 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

01 

        ൈണ്ണ് സംരക്ഷണം 01 ൈണ്ണ് സംരക്ഷണം  ജത നടല്ക

172 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

01 

        ൈണ്ണ് സംരക്ഷണം 02 ൈണ്ണ് സംരക്ഷണം  കയ്യാല നകട്ടല്ക (വയക്തിഗതം)

173 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

01 

        ൈണ്ണ് സംരക്ഷണം 03 ൈണ്ണ് സംരക്ഷണം  തട്ട് തിരിക്കല്ക

174 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

01 

        ൈണ്ണ് സംരക്ഷണം 04 ൈണ്ണ് സംരക്ഷണം  തടനൈടുക്കല്ക

175 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

01 

        ൈണ്ണ് സംരക്ഷണം 05 ൈണ്ണ് സംരക്ഷണം  കയ്യാല നകട്ടല്ക (നപാതു)

176 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

01 

        ൈണ്ണ് സംരക്ഷണം 06 ൈണ്ണ് സംരക്ഷണം  ൈറ്റ് നിര്ച്മ്മാണ പ്രവൃത്തികള്
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ഡ്
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ഡ് കേര് ക ോ
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ഡ് കേര്
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മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

910 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

01 

        ൈണ്ണ് സംരക്ഷണം 07 നഴ്സറി

177 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

02 

        ൈലസംരക്ഷണം 01 ൈലസംരക്ഷണം  സസയങ്ങള് വച്ചുപിടിപ്പിക്കല്ക

178 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

02 

        ൈലസംരക്ഷണം 02 ൈലസംരക്ഷണം  ൈലാശയങ്ങളനട അറ്റകുറ്റപണികള്

179 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

02 

        ൈലസംരക്ഷണം 03 ൈലസംരക്ഷണം  ൈഴകഴി നിര്ച്മ്മാണം  (വയക്തിഗതം)

180 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

02 

        ൈലസംരക്ഷണം 04

ൈലസംരക്ഷണം  ൈഴനവള്ള സംഭരണി നിര്ച്മ്മാണം 

(വയക്തിഗതം)

181 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

02 

        ൈലസംരക്ഷണം 05 ൈലസംരക്ഷണം  ൈഴനവള്ള സംഭരണി നിര്ച്മ്മാണം (നപാതു)

1059 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

02 

        ൈലസംരക്ഷണം 06 കിണര്ച് റീചാര്ച്ൈിംഗ്

1162 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

02 

        ൈലസംരക്ഷണം 7 ബാത്ത്റം ൈലിനൈലം റീ ജസക്ിംഗ്
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മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

1163 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

02 

        ൈലസംരക്ഷണം 8 ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിനല കിണര്ച് റീചാര്ച്ൈിംഗ്

182 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം 03        നവള്ളനപ്പാക്കനിവാരണം 01 ബണ്ടുകളനട നിര്ച്മ്മാണം  കുട്ടനാട് പാടസശഖരങ്ങളില്ക

183 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം 03        നവള്ളനപ്പാക്കനിവാരണം 02

ബണ്ടുകള്  എറണാകുളം, തൃശൂര്ച് ൈില്ലകളിനല 

നപാക്കാളിപാടങ്ങളില്ക

184 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം 03        നവള്ളനപ്പാക്കനിവാരണം 03 ബണ്ടുകള്  തൃശൂര്ച്  , ൈലപ്പുറം ൈില്ലകളിനല സകാള് നിലങ്ങളില്ക

185 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം 03        നവള്ളനപ്പാക്കനിവാരണം 04 ൈലനിര്ച്ഗൈന സതാട് അറ്റകുറ്റപ്പണി

186 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം 03        നവള്ളനപ്പാക്കനിവാരണം 05 ൈലനിര്ച്ഗൈന സതാട് നിര്ച്മ്മാണം

187 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

04 

        പരിസ്ഥിതി 01 പരിസ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവന പ്രവൃത്തികള്

188 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

04 

        പരിസ്ഥിതി 02 ജൈവജവവിധയ സര്ച്നെയം രൈിസ്റ്റര്ച് തയ്യാറാക്കലം
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1060 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

04 

        പരിസ്ഥിതി 03 പരിസ്ഥിതി ക്ബ്ബുകളിലൂനട വൃക്ഷപരിപാലനം

1061 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

04 

        പരിസ്ഥിതി 04 ൈരങ്ങള് പരിരക്ഷിക്കാന് സഹകരണവായ്പയം സബ്സിഡിയം

1062 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

04 

        പരിസ്ഥിതി 05 കാവുകളനടയം കണ്ടല്കക്കാടുകളനടയം സംരക്ഷണം

1063 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

04 

        പരിസ്ഥിതി 06

കുളങ്ങളം സതാടുകളം സംരക്ഷിച് ൈത്സ്യകൃഷിയം 

ൈലസംരക്ഷണവും

189 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

05 

        വനവത്കരണം 01 വനവത്കരണം  ജത നടല്ക

190 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

05 

        വനവത്കരണം 02 വനവത്കരണം  ൈണ്ണ്ൈല സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികള്

191 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

06 

        നീര്ച്ത്തടപരിപാലനം 01 സസയതടയണ

192 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

06 

        നീര്ച്ത്തടപരിപാലനം 02 ജൈവസവലി
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193 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

06 

        നീര്ച്ത്തടപരിപാലനം 03 ചകിരിവല

194 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

06 

        നീര്ച്ത്തടപരിപാലനം 04 നീര്ച്ത്തട ൈാസ്റ്റര്ച് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കല്ക

1164 1 ഉല്പാദനം 03                                                

ൈണ്ണ്ൈലസംരക്ഷണം,  

പരിസ്ഥിതി,  

വനവത്കരണം

06 

        നീര്ച്ത്തടപരിപാലനം 5 സുൈലം- നദി, ൈലാശയങ്ങള് , സതാട്, കുളങ്ങള് ശുചിയാക്കല്ക

195 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

01 

        കറവയള്ള പശു 01 മൃഗങ്ങനള ലഭയൈാക്കല്ക

196 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

01 

        കറവയള്ള പശു 02 നതാഴുത്ത് നിര്ച്മ്മിക്കല്ക

1092 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

01 

        കറവയള്ള പശു 03 കറവ പശുക്കള്ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

197 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

02 

        നപണ്ണാട് 01 മൃഗങ്ങനള ലഭയൈാക്കല്ക

198 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

03 

        കറവയള്ള എരുൈ 01 മൃഗങ്ങനള ലഭയൈാക്കല്ക

199 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

03 

        കറവയള്ള എരുൈ 02 പുതിയ നതാഴുത്ത് നിര്ച്മ്മിക്കല്ക

200 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

04 

       

ഗര്ച്ഭിണി കിടാരി / സപാത്തുകുട്ടി 

/ കാളകുട്ടി/ ആട്ടിന്കുട്ടി 01 പ്രസതയക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പരിപാടി
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975 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

04 

       

ഗര്ച്ഭിണി കിടാരി / സപാത്തുകുട്ടി 

/ കാളകുട്ടി/ ആട്ടിന്കുട്ടി 02 മൃഗങ്ങനള ലഭയൈാക്കല്ക

201 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

05 

        മുട്ടസക്കാഴി 01 പക്ഷികനള ലഭയൈാക്കല്ക

1064 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

05 

        മുട്ടസക്കാഴി 02 ൈട്ടുപ്പാവിനല മുട്ടസക്കാഴി വളര്ച്ത്തല്ക

202 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

06 

        ഇറചിസക്കാഴി 01 പക്ഷികനള ലഭയൈാക്കല്ക

203 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

07 

        താറാവ് / വളര്ച്ത്തുപക്ഷികള് 01 പക്ഷികനള ലഭയൈാക്കല്ക

1065 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

07 

        താറാവ് / വളര്ച്ത്തുപക്ഷികള് 01 വളര്ച്ത്തുപക്ഷികനള ലഭയൈാക്കല്ക

204 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

08 

        പനി 01 മൃഗങ്ങനള ലഭയൈാക്കല്ക

1114 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

08 

        പനി 02 പനി വളര്ച്ത്തല്ക

205 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 01 മൃഗാശുപത്രി അറ്റകുറ്റപ്പണി

206 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 02 ICDP സബ്നസന്റര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

207 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 03 മൃഗാശുപത്രിയിസലക്ക് ൈരുന് വാങ്ങല്ക

208 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 04

സ്ഥാപനങ്ങളിസലക്ക് ആവശയൈായ വസ്തുക്കള് വാങ്ങല്ക 

(കണ്സൂൈബ്്സ് )
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209 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 05 ജകൈാറിക്കിട്ടിയ ഫാമുകളനട അറ്റകുറ്റപ്പണി

210 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 06 സ്ഥാപനങ്ങളിസലക്ക് ആവശയൈായ ഫര്ച്ണിചര്ച് വാങ്ങല്ക

211 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 07 മൃഗാശുപത്രി നിര്ച്മ്മാണം

212 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 08 ICDP സബ്നസന്റര്ച് നിര്ച്മ്മാണം

213 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 09 സ്ഥാപനങ്ങളിസലക്ക് ആവശയൈായ ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

214 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 10 ജകൈാറിക്കിട്ടിയ ഫാമുകളനട വിപുലീകരണം

1066 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 11 നവറ്റിനറി സപാളിക്ിനികകള്കള്ള നസൗകരയങ്ങള്

1067 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 12 സൈര കന്നുകാലി ഇന്ുറന്സ്

1140 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 13

കാലിനത്താഴുത്ത് നവീകരണം, വളകഴി,  മൂത്രനത്താട്ടി 

നിര്ച്മ്മാണം

1141 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 14

കമ്മൂണിറ്റി കാറ്റില്ക നഷഡ് എന്റര്ച്ജപ്രസസ് –കം-ൈിനി 

കാര്ച്ഷിക ഡയറി ഫാം

1142 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 15 നഫര്ച്ട്ടിസഗഷന് വാന്

1143 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 16 കാഫ് സാറ്റജലറ്റ് സപ്രാൈക്റ്റ്

1145 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 17 സഗാട്ട് ബ്രീഡിംഗ് യൂണിറ്റ്
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1144 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 18 ഭക്ഷയസുരക്ഷ നൈാജബല്ക ലാബുകള്

1146 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

09 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 19 ഗുണസൈന്മയള്ള ൈാംസസാല്പാദനത്തിന് സപ്രാത്സ്ാഹനം

215 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

10 

        സരാഗ നിയരണം 01 സരാഗപ്രതിസരാധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്

216 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

10 

        സരാഗ നിയരണം 02 നതരുവുനായ്ക്കളനട നിയരണം

217 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

10 

        സരാഗ നിയരണം 03 സപവിഷ നിയരണം

1068 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

10 

        സരാഗ നിയരണം 04 എ ബി സി സപ്രാരാം

218 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

11 

        മൃഗങ്ങളനട സംരക്ഷണം 01 വന്ധയതാ നിവാരണം

911 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

11 

        മൃഗങ്ങളനട സംരക്ഷണം 02 ഇന്ൂറന്സ്

1069 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

11 

        മൃഗങ്ങളനട സംരക്ഷണം 03 ധാതുലവണങ്ങള്  , വിരൈരുന്

219 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം 12        അനുബന്ധ സൗകരയങ്ങള് 01 അറവ്ശാല അറ്റകുറ്റപ്പണി

220 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം 12        അനുബന്ധ സൗകരയങ്ങള് 02 അറവ്ശാല നിര്ച്മ്മാണം

221 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

13 

        വിപണനം 01 ഹാചറി (വയക്തിഗതം)

222 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

13 

        വിപണനം 02 കാലിചന്തകളനട അറ്റകുറ്റപ്പണി

223 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

13 

        വിപണനം 03 കാലിചന്തകളനട വിപുലീകരണം
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1070 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

13 

        വിപണനം 04 സബ്രായിലര്ച് യൂണിറ്റ്

224 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

14 

        കാട 01 പക്ഷികനള ലഭയൈാക്കല്ക

225 1 ഉല്പാദനം 04                                                മൃഗസംരക്ഷണം

15 

        മുയല്ക 01 മൃഗങ്ങനള ലഭയൈാക്കല്ക

226 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

01 

        തീറ്റപ്പുല്ക 01 തീറ്റപ്പുല്ക കൃഷി വയാപനം

227 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

01 

        തീറ്റപ്പുല്ക 02 തീറ്റപ്പുല്കകൃഷിക്ക് കൂലിനചലവ് സബ്സിഡി

1071 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

01 

        തീറ്റപ്പുല്ക 03 തീറ്റപ്പുല്കകൃഷികള്ള വിത്ത് വിതരണം

228 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

02 

        സംഭരണം,  വിപണനം 01 സംഭരണം

229 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

02 

        സംഭരണം,  വിപണനം 02 സംസ്കരണം

230 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

02 

        സംഭരണം,  വിപണനം 03 വിപണനം

231 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

02 

        സംഭരണം,  വിപണനം 04 മൂലയവര്ച്ദ്ധിത ഉല്പനങ്ങളനട നിര്ച്മ്മാണം

232 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

03 

        യരങ്ങള് ഉപകരണങ്ങള് 01 ക്ഷീരവികസന സംഘങ്ങള്ക്ക് പാല്ക ശീതീകരണി

233 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

03 

        യരങ്ങള് ഉപകരണങ്ങള് 02 ക്ഷീരവികസന സംഘങ്ങള്ക്ക് പാസ്ചജറസസഷന് പ്ലാന്റ്

234 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

03 

        യരങ്ങള് ഉപകരണങ്ങള് 03

ക്ഷീരവികസന സംഘങ്ങള്ക്ക് ഓസട്ടാൈാറ്റിക് ൈില്കക്ക് പാക്കിംഗ് 

നൈഷിന്
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235 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

03 

        യരങ്ങള് ഉപകരണങ്ങള് 04

ക്ഷീരവികസന സംഘങ്ങള്ക്ക് ഓസട്ടാൈാറ്റിക് ൈില്കക് കളക്ഷന് 

യൂണിറ്റ്

236 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

03 

        യരങ്ങള് ഉപകരണങ്ങള് 05

ക്ഷീരവികസന സംഘങ്ങള്ക്ക് ഗുണനിലവാര പരിസശാധനാ 

ഉപകരണങ്ങള്

237 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

03 

        യരങ്ങള് ഉപകരണങ്ങള് 06

ക്ഷീരവികസന സംഘങ്ങള്ക്ക് നസ്റ്റയിന്ലസ് സ്റ്റീല്ക പാല്ക 

സംഭരണികള്

985 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

03 

        യരങ്ങള് ഉപകരണങ്ങള് 07 കറവയരം

1072 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

03 

        യരങ്ങള് ഉപകരണങ്ങള് 08 ചാണകം ഉണക്കിനപ്പാടിച് ജൈവവളൈാകന യൂണിറ്റ്

238 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

04 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 01 ക്ഷീരവികസന സംഘങ്ങള്ക്ക് പാല്ക സംഭരണ മുറി

1073 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

04 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 02 ൈിനി ഡയറി യൂണിറ്റ് ആധുനിക വല്കകരണം

1112 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

04 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 03

ൈില്കക്ക് റട്ട് ഇല്ലാത്ത ക്ഷീര സംഘങ്ങള്കള്ള ൈില്കക് 

ട്രാന്സപാര്ച്സട്ടഷന് അസിസ്റ്റന്സ്

1113 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

04 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 04

ക്ഷീരസംഘങ്ങള്ക്ക് കീഴില്ക നൈാജബല്ക ൈില്കക്കിംഗ് 

യൂണിറ്റുകള് സ്ഥാപികക

239 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

05 

        പാലല്കപാദന വര്ച്ദ്ധനവ് 01 കാലിത്തീറ്റ വിതരണം

1028 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

05 

        പാലല്കപാദന വര്ച്ദ്ധനവ് 02

ക്ഷീരസംഘങ്ങള് മുസഖന വിതരണം നചയ്യുന പാലിന് 

സബ്സിഡി

1074 1 ഉല്പാദനം 05                                                ക്ഷീരവികസനം

05 

        പാലല്കപാദന വര്ച്ദ്ധനവ് 03

ഇന്ുര്ച് നചയ്ത പശുക്കളള്ള ക്ഷീരകര്ച്ഷകര്ച്ക്ക് പാലിന് 

സബ്സിഡി

240 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

01 

        ശുദ്ധൈല ൈത്സ്യകൃഷി 01 ൈത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങളനട വിതരണം
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241 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

02 

        ഓരുൈല ൈത്സ്യകൃഷി 01 ൈത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങളനട വിതരണം

242 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

03 

        സമുദ്രൈല ൈത്സ്യകൃഷി 01 ൈത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങളനട വിതരണം

243 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

03 

        സമുദ്രൈല ൈത്സ്യകൃഷി 02 ഡിങ്കി

244 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

03 

        സമുദ്രൈല ൈത്സ്യകൃഷി 03 ഗില്കനനറ്റ്

245 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

03 

        സമുദ്രൈല ൈത്സ്യകൃഷി 04 വല

246 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

03 

        സമുദ്രൈല ൈത്സ്യകൃഷി 05 ഇന്സുസലറ്റഡ് സബാക്സ്

247 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

04 

        ഉള്നാടന് ൈത്സ്യകൃഷി 01 ൈത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങളനട വിതരണം

248 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

04 

        ഉള്നാടന് ൈത്സ്യകൃഷി 02 ഡിങ്കി

249 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

04 

        ഉള്നാടന് ൈത്സ്യകൃഷി 03 ഗില്കനനറ്റ്

250 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

04 

        ഉള്നാടന് ൈത്സ്യകൃഷി 04 ഹാചറി

251 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

04 

        ഉള്നാടന് ൈത്സ്യകൃഷി 05 വല

1152 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

04 

        ഉള്നാടന് ൈത്സ്യകൃഷി 10 ൈത്സ്യകൃഷിയ്ക്കാവശയൈായ സംരക്ഷണവല

1153 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

04 

        ഉള്നാടന് ൈത്സ്യകൃഷി 11 ജലവ് ഫിഷ് ൈാര്ച്ക്കറ്റുകള്
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1154 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

04 

        ഉള്നാടന് ൈത്സ്യകൃഷി 12

അകവാടൂറിസം സംരംഭങ്ങളം ൈത്സ്യ-രാൈീണ-കാര്ച്ഷിക 

വയവസായിക ൈൂസിയങ്ങളം

1155 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

04 

        ഉള്നാടന് ൈത്സ്യകൃഷി 13 അകവാ സസ്റ്റാറുകള്

1149 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

04 

        ഉള്നാടന് ൈത്സ്യകൃഷി 3 അലങ്കാര ൈത്സ്യവിത്ത് ഉല്പാദനവും വളര്ച്ത്തലം

1147 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

04 

        ഉള്നാടന് ൈത്സ്യകൃഷി 6 ൈത്സ്യബന്ധനം വള്ളവും വലയം

1148 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

04 

        ഉള്നാടന് ൈത്സ്യകൃഷി 7 കരിൈീന് കൂടുകൃഷി

1150 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

04 

        ഉള്നാടന് ൈത്സ്യകൃഷി 8 ഒരു നനല്ലം ഒരുൈീനും

1151 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

04 

        ഉള്നാടന് ൈത്സ്യകൃഷി 9 നപാക്കാളി പാടനത്ത ഒരുനനല്ലം ഒരു ൈീനും

252 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

05 

        നചമ്മീന് കൃഷി 01 ൈത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങളനട വിതരണം

253 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

05 

        നചമ്മീന് കൃഷി 02 ഹാചറി

254 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

05 

        നചമ്മീന് കൃഷി 03 വല

255 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

06 

        ചിപ്പി കൃഷി 04 ഹാചറി

256 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

06 

        ചിപ്പി കൃഷി 05

ഉള്നാടന് ൈത്സ്യ/ചിപ്പി/കടല്കമുരിഞ്ഞ/ഞണ്ട് കൃഷിക്ക് 

ഉത്പാദസനാപാധികള്

257 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

07 

        മുരിങ്ങ / മുരു കൃഷി 01 ഹാചറി
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258 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

07 

        മുരിങ്ങ / മുരു കൃഷി 02

ഉള്നാടന് ൈത്സ്യ/ചിപ്പി/കടല്കമുരിഞ്ഞ/ഞണ്ട് കൃഷിക്ക് 

ഉത്പാദസനാപാധികള്

259 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

08 

        ഞണ്ട് കൃഷി 01 ഹാചറി

260 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

08 

        ഞണ്ട് കൃഷി 02

ഉള്നാടന് ൈത്സ്യ/ചിപ്പി/കടല്കമുരിഞ്ഞ/ഞണ്ട് കൃഷിക്ക് 

ഉത്പാദസനാപാധികള്

261 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

09 

        അലങ്കാര ൈത്സ്യകൃഷി 01 ൈത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങളനട വിതരണം

262 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

09 

        അലങ്കാര ൈത്സ്യകൃഷി 02 അലങ്കാര ൈത്സ്യം വളര്ച്ത്തല്ക , വിപണനം, അസകവറിയം

263 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

10 

        കല്ലമ്മക്കായ കൃഷി 01 ഹാചറി

264 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

10 

        കല്ലമ്മക്കായ കൃഷി 02

ഉള്നാടന് ൈത്സ്യ/ചിപ്പി/കടല്കമുരിഞ്ഞ/ഞണ്ട് കൃഷിക്ക് 

ഉത്പാദസനാപാധികള്

265 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

11 

        റാഞ്ചിംഗ് 01 ൈത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങളനട വിതരണം

266 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

12 

       

ൈത്സ്യസഹകരണ 

സംഘങ്ങള്ക്ക് സഹായം 01 വിപണന വാഹനം

267 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

12 

       

ൈത്സ്യസഹകരണ 

സംഘങ്ങള്ക്ക് സഹായം 02 സലല ഹാള് നിര്ച്മ്മാണം

268 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

12 

       

ൈത്സ്യസഹകരണ 

സംഘങ്ങള്ക്ക് സഹായം 03 ൈത്സ്യസഹകരണ സംഘത്തിന് ഓസട്ടാൈാറ്റിക് ശീതീകരണികള്

269 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

12 

       

ൈത്സ്യസഹകരണ 

സംഘങ്ങള്ക്ക് സഹായം 04

ൈത്സ്യവില്പന നടത്തുന സ്ത്രീകള്ക്ക് വിശ്രൈസകന്ദ്രം , സടാനയെറ്റ് 

ഉള്നപ്പനട

270 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

12 

       

ൈത്സ്യസഹകരണ 

സംഘങ്ങള്ക്ക് സഹായം 05

സലലത്തില്ക പനങ്കടുകന സംഘാംഗങ്ങള്ക്ക് റിസവാള്വിംഗ് 

ഫണ്ട്
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271 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

12 

       

ൈത്സ്യസഹകരണ 

സംഘങ്ങള്ക്ക് സഹായം 06 സംഘത്തിന് വിശ്രൈ ഹാള്

272 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

12 

       

ൈത്സ്യസഹകരണ 

സംഘങ്ങള്ക്ക് സഹായം 07 സംഘത്തിന് സടായെറ്റ്

273 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

12 

       

ൈത്സ്യസഹകരണ 

സംഘങ്ങള്ക്ക് സഹായം 08 സംഘത്തിന് ശീതീകരണ സംവിധാനം

274 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

12 

       

ൈത്സ്യസഹകരണ 

സംഘങ്ങള്ക്ക് സഹായം 09 സംഘത്തിന് ൈത്സ്യസംസ്കരണ യരം

275 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

12 

       

ൈത്സ്യസഹകരണ 

സംഘങ്ങള്ക്ക് സഹായം 10 സലല ഹാള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

276 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

12 

       

ൈത്സ്യസഹകരണ 

സംഘങ്ങള്ക്ക് സഹായം 11 സംഘത്തിന് സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്

277 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം

12 

       

ൈത്സ്യസഹകരണ 

സംഘങ്ങള്ക്ക് സഹായം 12 സംഘത്തിന് അലങ്കാര ൈത്സ്യം വളര്ച്ത്താന് സഹായം

278 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 13        വിപണനം 01 സംഭരണം

279 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 13        വിപണനം 02 സംസ്കരണം

1156 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 13        വിപണനം 3 ൈത്സ്യവില്പനയ്ക്കായി സൈാസട്ടാര്ച് ജസക്കിളം ഐസ് സബാക്സം

1157 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 13        വിപണനം 4 ൈത്സ്യവില്പനയ്ക്കായി ഐസ് സബാക്സ് വിതരണം

1158 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 13        വിപണനം 5 മൂലയവര്ച്ദ്ധിത ൈസത്സ്യാല്പനങ്ങളനട നിര്ച്മ്മാണവും പരിശീലനവും

280 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 14        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 01 ൈത്സ്യഭവന് അറ്റകുറ്റപ്പണി

281 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 14        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 02 ലാന്റിംഗ് നസന്റര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

282 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 14        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 03 ജകൈാറിക്കിട്ടിയ ൈത്സ്യഫാമുകളനട അറ്റകുറ്റപ്പണി

283 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 14        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 04 ൈത്സ്യൈാര്ച്ക്കറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണി

284 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 14        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 05 ൈത്സ്യഭവന് നിര്ച്മ്മാണം

285 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 14        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 06 സലല ഹാള് നിര്ച്മ്മാണം
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286 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 14        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 07 ലാന്റിംഗ് നസന്റര്ച് നിര്ച്മ്മാണം

287 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 14        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 08 ജകൈാറിക്കിട്ടിയ ൈത്സ്യഫാമുകളനട വിപുലീകരണം

288 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 14        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 09

ൈത്സ്യവില്പന നടത്തുന സ്ത്രീകള്ക്ക് വിശ്രൈസകന്ദ്രം,സടാനയെറ്റ് 

ഉള്നപ്പനട

289 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 14        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 10 ൈത്സ്യൈാര്ച്ക്കറ്റ് നിര്ച്മ്മാണം

290 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 15        സംസയാൈിത ൈത്സ്യകൃഷി 01 സംസയാൈിത ൈത്സ്യകൃഷിക്ക് ഉത്പാദസനാപാധികള്

1159 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 15        ൈത്സ്യനത്താഴിലാളി സക്ഷൈം 1 ൈത്സ്യനത്താഴിലാളി ൈക്കള്ക്ക് ലാപ് സടാപ്പ്

1160 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 15        ൈത്സ്യനത്താഴിലാളി സക്ഷൈം 2 ൈത്സ്യനത്താഴിലാളി  ൈക്കള്ക്ക് ഫര്ച്ണിചര്ച് (സൈശ, കസസര)

291 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 16        സമുദ്രൈല ൈത്സ്യബന്ധനം 01 കട്ടൈരം

292 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 16        സമുദ്രൈല ൈത്സ്യബന്ധനം 02 വള്ളങ്ങളില്ക കടല്കസുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്

293 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 16        സമുദ്രൈല ൈത്സ്യബന്ധനം 03 വല

294 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 16        സമുദ്രൈല ൈത്സ്യബന്ധനം 04 ഔട്ട്സബാര്ച്ഡ് എഞ്ചിന്

986 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 16        സമുദ്രൈല ൈത്സ്യബന്ധനം 05 സംരക്ഷണ വല

1109 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 16        സമുദ്രൈല ൈത്സ്യബന്ധനം 06 ൈത്സ്യ ഉണകനതിനുള്ള ഡ്രയറുകള്

1110 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 16        സമുദ്രൈല ൈത്സ്യബന്ധനം 07 ധനസഹായം നല്കകാവുന ഘടകങ്ങള് 1 മുതല്ക 5 വനര

1111 1 ഉല്പാദനം 06                                                ൈത്സ്യബന്ധനം 16        സമുദ്രൈല ൈത്സ്യബന്ധനം 08 ൈത്സ്യം ഉല്പനങ്ങള് ഉണകനതിനുള്ള ഡ്രയറുകള്

295 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 01 വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  ഭക്ഷയ സംസ്കരണം

296 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 02

വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  നറഡിനൈയ്ഡ് വസ്ത്ര 

നിര്ച്മ്മാണം

297 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 03 വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  കുട നിര്ച്മ്മാണം
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298 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 04

വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  നകട്ടിട നിര്ച്മ്മാണ വസ്തുക്കളനട 

നിര്ച്മ്മാണം

299 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 05 വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  ഫര്ച്ണീചര്ച്

300 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 06

വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  ഇലസരാണിക് ആന്റ് 

ഇലരിക് വയവസായ യൂണിറ്റ്

301 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 07 വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  ഐ.ടി. വയസായ യൂണിറ്റ്

302 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 08 ൈിനി വയവസായ എസസ്റ്ററ്റിന്  നകട്ടിട അറ്റകുറ്റപ്പണി

303 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 09 നപാതു സൗകരയങ്ങള്  സംഭരണസംവിധാനം

304 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 10 നപാതു സൗകരയങ്ങള്   വിപണന സംവിധാനം

305 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 11 നപാതു സൗകരയങ്ങള്   മൂലയവര്ച്ദ്ധിത ഉല്പന നിര്ച്മ്മാണം
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306 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 12 നപാതു സൗകരയങ്ങള്   സകാൈണ് നഫസിലിറ്റി നസല്കര്ച്

307 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 13 നപാതു സൗകരയങ്ങള്   വയവസായ ക്സ്റ്റര്ച്

308 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 14 ൈിനി വയവസായ എസസ്റ്ററ്റിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

309 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 15 ൈിനി വയവസായ എസസ്റ്ററ്റിന് നകട്ടിട നിര്ച്മ്മാണം

310 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 16 ൈിനി വയവസായ എസസ്റ്ററ്റിന്  ചുറ്റുൈതില്ക നിര്ച്മ്മാണം

311 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 17 ൈിനി വയവസായ എസസ്റ്ററ്റിന് ജവദുതി ജലന്

952 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 18

നതാഴിലം വയവസായവും 100 ദിവസം പൂര്ച്ത്തിയാക്കിയവര്ച്ക്ക് 

ഇന്നസന്റീവ്

972 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 19 വയക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭം-നചരുപ്പ് നിര്ച്മ്മാണം
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1075 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 20 നൈാജബല്ക നസയില്കസും സര്ച്െീസ് യൂണിറ്റും

1120 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

01 

        നചറുകിട വയവസായം 21 തിരി നിര്ച്മ്മാണം

312 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

02 

        കരകൗശല വയവസായം 01

വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  ഈറ, മുള ഉപസയാഗിച്ചുള്ള 

കരകൗശല ഉല്പനങ്ങളനട നിര്ച്മ്മാണം

313 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

02 

        കരകൗശല വയവസായം 02

വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  സലാഹത്തിലള്ള കരകൗശല 

വസ്തുക്കളനട നിര്ച്മ്മാണം

314 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

02 

        കരകൗശല വയവസായം 03

വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  തടിയിലള്ള കരകൗശല 

വസ്തുക്കക്കളനട നിര്ച്മ്മാണം

315 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

02 

        കരകൗശല വയവസായം 04

വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  നതങ്ങ് ഉല്പനങ്ങള് 

ഉപസയാഗിച്ചുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കളനട നിര്ച്മ്മാണം

316 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

03 

        ജകത്തറി വയവസായം 01

വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  ജകത്തറി നതാഴിലാളി 

കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഹൗസ്കംവര്ച്ക്ക് നഷഡ് നിര്ച്മ്മാണം

317 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

03 

        ജകത്തറി വയവസായം 02

വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  ജകത്തറി വയവസായ 

യൂണിറ്റുകള്
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1167 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം 04        പചക്കറി 2

നാളിസകര നതാണ്ട് സശഖരിച് കയര്ച് ഉല്പാദനത്തിന് എടുത്ത 

വായ്പ-പലിശ സബ്സിഡി

318 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

04 

        കയര്ച് വയവസായം 01 വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  കയര്ച് വയവസായ യൂണിറ്റ്

319 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

05 

        ഖാദിരാൈ വയവസായം 01 വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള് ഖാദിരാൈവയവസായ യൂണിറ്റ്

320 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

05 

        ഖാദിരാൈ വയവസായം 02 ഖാദി യൂണിറ്റുകളനട വിപുലീകരണം

321 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

05 

        ഖാദിരാൈ വയവസായം 03 ഖാദി യൂണിറ്റുകള് ആരംഭിക്കല്ക

322 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

05 

        ഖാദിരാൈ വയവസായം 04 ഖാദി യൂണിറ്റ് വര്ച്ക്ക് നഷഡ്

323 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

06 

        പട്ടുനൂല്ക വയവസായം 01 വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  പട്ടുനൂല്ക പുഴു വളര്ച്ത്തല്ക

324 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

06 

        പട്ടുനൂല്ക വയവസായം 02 വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  പട്ടുനൂല്കനൂല്ക നീല്കപ്പ്
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325 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

06 

        പട്ടുനൂല്ക വയവസായം 03 വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  പട്ട് നനയ്ത്ത്

326 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

06 

        പട്ടുനൂല്ക വയവസായം 04 വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  പട്ടുവസ്ത്ര നിര്ച്മ്മാണം

327 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

07 

       

പട്ടികൈാതി -പട്ടികവര്ച്ഗ 

വിഭാഗക്കാര്ച്ക്ക് വിസദശ 

നതാഴില്ക ലഭയൈാക്കാന് 

ധനസഹായം 01

പട്ടികൈാതി-പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്ച്ക്ക്  വിസദശത്ത് സൈാലി 

ലഭയൈാക്കാന് ധനസഹായം

328 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

08 

       

പരപരാഗത 

ജകനത്താഴിലകള് 01

വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  തഴപ്പായ, കുട്ട, വട്ടി പായ 

നിര്ച്മ്മാണം

329 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

08 

       

പരപരാഗത 

ജകനത്താഴിലകള് 02 വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  ൈണ്പാത്ര നിര്ച്മ്മാണം

330 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

08 

       

പരപരാഗത 

ജകനത്താഴിലകള് 03 വയക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള് - ൈറ്റ് ഉല്പാദന സംരംഭങ്ങള്

331 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

09 

        സസവന സംരംഭങ്ങള് 01 വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  ഓസട്ടാറിക്ഷ നല്കകല്ക

332 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

09 

        സസവന സംരംഭങ്ങള് 02

വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്  പിക് അപ്പ് ഓസട്ടാറിക്ഷ 

നല്കകല്ക
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333 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

09 

        സസവന സംരംഭങ്ങള് 03 വയക്തിഗത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള് സസവന സംരംഭങ്ങള്

334 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

09 

        സസവന സംരംഭങ്ങള് 04 നപട്ടിക്കട

1076 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

09 

        സസവന സംരംഭങ്ങള് 05 സംരംഭകതവ- റിസവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് ,പലിശ സബ്സി ഡി

1077 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

09 

        സസവന സംരംഭങ്ങള് 06 ൈീവിതജശലീ സരാഗങ്ങളനട പരിസശാധന

1093 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

09 

        സസവന സംരംഭങ്ങള് 07 ജനപുണയ വികസനം

1094 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

09 

        സസവന സംരംഭങ്ങള് 08 സംരഭക ക്ബ്ബ്

1095 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

09 

        സസവന സംരംഭങ്ങള് 09 ഇന്കുസബഷന്

1126 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

09 

        സസവന സംരംഭങ്ങള് 10 സവയംനതാഴിലിനു ടാക്സികാര്ച്
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1127 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

09 

        സസവന സംരംഭങ്ങള് 11 സവയംനതാഴിലിനു പിക്കപ്പ് വാന്

1161 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

09 

        സസവന സംരംഭങ്ങള് 12

സംരംഭക്ബ്-എന്റര്ച്ജപ്രസസ് നഫസിലിസറ്റഷന് 

നസന്റര ്(EFC)

335 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

10 

        വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം 01 കാര്ച്ഷിക/വയവസായ ഉല്പന വിപണന സൈള

1078 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

10 

        വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം 02 ഇനസവസറ്റഴ്സ് ൈീറ്റ്

336 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

11 

       

സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് 

ധനസഹായം 01 സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് യസരാപകരണങ്ങള്

337 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

11 

       

സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് 

ധനസഹായം 02 സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് വിപണന സകന്ദ്രം

338 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

11 

       

സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് 

ധനസഹായം 03 കയര്ച് സഹകരണ സംഘത്തിന് ൈാര്ച്ൈിന് ൈണി

339 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

11 

       

സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് 

ധനസഹായം 04 പട്ടികൈാതി സഹകരണ സംഘത്തിന് നതാഴില്ക യൂണിറ്റ്
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340 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

11 

       

സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് 

ധനസഹായം 05 പട്ടികവര്ച്ഗ സഹകരണ സംഘത്തിന് നതാഴില്ക യൂണിറ്റ്

341 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

11 

       

സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് 

ധനസഹായം 06 സഹകരണ സംഘത്തിന് സംഭരണശാല

1079 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

11 

       

സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് 

ധനസഹായം 07 സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് ആധുനിക വല്കക്കരണം

1080 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

11 

       

സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് 

ധനസഹായം 08 സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് വിപണന നസൗകരയം

1081 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

11 

       

സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് 

ധനസഹായം 09

സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് മൂലയവര്ച്ദ്ധിത ഉല്കപ്പാദന 

വര്ച്ദ്ധനവ്

1082 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

11 

       

സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് 

ധനസഹായം 10 സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് സസവന ഗുണസൈന്ൈ

1083 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

11 

       

സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് 

ധനസഹായം 11 സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് അടിസ്ഥാന നസൗകരയം

1165 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

11 

       

സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് 

ധനസഹായം 12 ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് റിസവാള്വിംഗ് ഫണ്ട്

Updated on 24/02/2018 Page 37 of 105



 

ക ോ
ഡ്

 കേര് ക ോ
ഡ് കേര് ക ോ

ഡ് കേര് ക ോ
ഡ് കേര്

ക് മ 
നമ്പര്

മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

1166 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

11 

       

സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് 

ധനസഹായം 13

പട്ടികവര്ച്ഗ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലൂനട ഊര് 

സവയംപരയാപ്തൈാക്കല്ക

342 1 ഉല്പാദനം 07                                                

വയവസായം, സവയം  

നതാഴില്ക സംരംഭങ്ങള് ,  

വിപണന സപ്രാത്സ്ാഹനം

12 

       

കുടുംബശ്രീ നതാഴില്ക 

സംരംഭങ്ങള്ക്ക് റിസവാള്വിംഗ് 

ഫണ്ട് 01 കുടുംബശ്രീ സംഘങ്ങള്ക്ക് റിസവാള്വിംഗ് ഫണ്ട്

343 1 ഉല്പാദനം 08                                                ഊര്ച്ജ്ജഉല്പാദനം

01 

       

ജൈസരാ ൈല ജവദുതി 

ഉല്പാദനം 01 പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കല്ക

344 1 ഉല്പാദനം 08                                                ഊര്ച്ജ്ജഉല്പാദനം

02 

        ൈിനി ൈലജവദുതി ഉല്പാദനം 01 പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കല്ക

345 1 ഉല്പാദനം 08                                                ഊര്ച്ജ്ജഉല്പാദനം

03 

        സൗര ജവദുതി ഉല്പാദനം 01 പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കല്ക

346 1 ഉല്പാദനം 08                                                ഊര്ച്ജ്ജഉല്പാദനം

04 

        പവന ജവദുതി ഉല്പാദനം 01 പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കല്ക

347 1 ഉല്പാദനം 08                                                ഊര്ച്ജ്ജഉല്പാദനം

05 

        ബസയാഗയാസ് പ്ലാന്റുകള് 01 താപാവശയത്തിന് ബസയാഗയാസ് പ്ലാന്റ്

348 1 ഉല്പാദനം 08                                                ഊര്ച്ജ്ജഉല്പാദനം

05 

        ബസയാഗയാസ് പ്ലാന്റുകള് 02 ജവദുതിയാവശയത്തിന് ബസയാഗയാസ് പ്ലാന്റ്

349 1 ഉല്പാദനം 08                                                ഊര്ച്ജ്ജഉല്പാദനം

05 

        ബസയാഗയാസ് പ്ലാന്റുകള് 03 താപാവശയത്തിന് ബസയാഗയാസ് പ്ലാന്റ്

350 1 ഉല്പാദനം 08                                                ഊര്ച്ജ്ജഉല്പാദനം

05 

        ബസയാഗയാസ് പ്ലാന്റുകള് 04 ജവദുതിയാവശയത്തിന് ബസയാഗയാസ് പ്ലാന്റ്

1084 1 ഉല്പാദനം 08                                                ഊര്ച്ജ്ജഉല്പാദനം 6         അക്ഷസയാര്ച്ജ്ജം 01 ശംഖലാ ബന്ധിത നസൗരസൈല്കക്കൂരയം എസി സ്ഥാപിക്കലം

1103 1 ഉല്പാദനം 08                                                ഊര്ച്ജ്ജഉല്പാദനം 6         അക്ഷസയാര്ച്ജ്ജം 02

ശംഖലാബന്ധിതൈല്ലാത്ത നസൗരസൈല്കക്കൂര ജവദുതി 

നിലയങ്ങള്
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1104 1 ഉല്പാദനം 08                                                ഊര്ച്ജ്ജഉല്പാദനം 6         അക്ഷസയാര്ച്ജ്ജം 03 നസൗര ഗാര്ച്ഹിക ജവദുത സംവിധാനം

1105 1 ഉല്പാദനം 08                                                ഊര്ച്ജ്ജഉല്പാദനം 6         അക്ഷസയാര്ച്ജ്ജം 04 നസൗര റാന്തല്ക

1106 1 ഉല്പാദനം 08                                                ഊര്ച്ജ്ജഉല്പാദനം 6         അക്ഷസയാര്ച്ജ്ജം 05 നസൗരൈലതാപനസംവിധാനം

1107 1 ഉല്പാദനം 08                                                ഊര്ച്ജ്ജഉല്പാദനം 6         അക്ഷസയാര്ച്ജ്ജം 06 സകന്ദ്രീകൃത നസൗരതാപ പദ്ധതികള്

1108 1 ഉല്പാദനം 08                                                ഊര്ച്ജ്ജഉല്പാദനം 6         അക്ഷസയാര്ച്ജ്ജം 07 ജൈവ വാതക നിലയം

956 1 ഉല്പാദനം 09                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (ഉല്പാദന സൈഖല) 01        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് പ്രകാരം 

വിഹിതം നല്കകല്ക 01 സകരള സാമൂഹയ സുരക്ഷാൈിഷന് പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്ക്ക് സംഭാവന

979 1 ഉല്പാദനം 09                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (ഉല്പാദന സൈഖല) 01        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് പ്രകാരം 

വിഹിതം നല്കകല്ക 02

G.O.(M.S)No.43/2002/ പ്ലാനിംഗ്, തീയതി 02.10.2002 പ്രകാരം 

പശ്ചിൈ ഘട്ട വികസന പദ്ധതിയില്ക ഏനറ്റടുകന 

സപ്രാൈക്ടുകള്ക്ക് വിഹിതം നല്കകല്ക

980 1 ഉല്പാദനം 09                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (ഉല്പാദന സൈഖല) 01        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് പ്രകാരം 

വിഹിതം നല്കകല്ക 03

G.O.(M.S)No.43/2002/ പ്ലാനിംഗ്, തീയതി 02.10.2002 പ്രകാരം 

പശ്ചിൈ ഘട്ട വികസന പദ്ധതിയില്ക ഏനറ്റടുകന 

സപ്രാൈക്ടുകള്ക്ക്  വിഹിതം നല്കകല്ക

351 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 01 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

352 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 02 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി

353 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 03 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കളിസ്ഥലം അറ്റകുറ്റപ്പണി

354 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 04 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി
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355 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 05 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ചുറ്റുൈതില്ക അറ്റകുറ്റപ്പണി

356 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 06 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഫര്ച്ണീചര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

357 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 07 എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയം ലഭയൈാക്കല്ക

358 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 08 എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയം ലഭയൈാക്കല്ക

359 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 09 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള്

360 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 10 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ചുറ്റുൈതില്ക നിര്ച്മ്മാണം

361 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 11 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക അടുപ്പ് സ്ഥാപിക്കല്ക

362 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 12 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിട നിര്ച്മ്മാണം , വിപുലീകരണം

363 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 13 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കളിസ്ഥലം നിര്ച്മ്മാണം

364 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 14 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയങ്ങള്

365 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 15 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിട ജവദുതീകരണം

366 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 16 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഫര്ച്ണിചര്ച് വാങ്ങല്ക

367 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 17 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ലാബ് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക
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368 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 18 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ലാബ് സൗകരയം വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

369 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 19 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ജലബ്രറി പുസ്തകങ്ങള് വാങ്ങല്ക

370 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 20 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ജലബ്രറി സൗകരയങ്ങള് വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

371 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 21

സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കപൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളം 

വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

372 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 22

സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കപൂട്ടര്ച്വല്കക്കരണം  സൗകരയങ്ങള് 

വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

373 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 23 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

912 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 24 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ക്ാസ് മുറി നിര്ച്മ്മാണം

913 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 25 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഓഫീസ് മുറി നിര്ച്മ്മാണം

914 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 26 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കപൂട്ടര്ച് മുറി നിര്ച്മ്മാണം

915 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 27 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ലാബ് മുറി നിര്ച്മ്മാണം

916 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 28 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ജലബ്രറി മുറി നിര്ച്മ്മാണം

917 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 29 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിടം പുനരുദ്ധാരണം

918 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 30 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക സാനിസട്ടഷന് സൗകരയങ്ങള്
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919 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 31 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക അടുക്കള നിര്ച്മ്മാണം

920 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 32 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക അടുക്കള പുനരുദ്ധാരണം

921 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 33 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഭക്ഷണശാല നിര്ച്മ്മാണം

922 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 34 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഭക്ഷണശാല പുനരുദ്ധാരണം

923 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 35 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ബഞ്ചുകള് വാങ്ങല്ക

924 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 36 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഡസ്ക്കുകള് വാങ്ങല്ക

925 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 37 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക അലൈാര വാങ്ങല്ക

926 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 38 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക സൈശ വാങ്ങല്ക

1026 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

01 

        പ്രീജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 39 സ്കൂള് വിദയാര്ച്ഥികള്കള്ള പ്രഭാതഭക്ഷണം

374 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 01 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

375 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 02 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി

376 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 03 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കളിസ്ഥലം അറ്റകുറ്റപ്പണി

377 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 04 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി
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378 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 05 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ചുറ്റുൈതില്ക അറ്റകുറ്റപ്പണി

379 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 06 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഫര്ച്ണീചര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

380 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 07 എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയം ലഭയൈാക്കല്ക

381 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 08 എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയം ലഭയൈാക്കല്ക

382 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 09 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള്

383 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 10 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ചുറ്റുൈതില്ക നിര്ച്മ്മാണം

384 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 11 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക അടുപ്പ് സ്ഥാപിക്കല്ക

385 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 12 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിട ജവദുതീകരണം

386 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 13 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഫര്ച്ണിചര്ച് വാങ്ങല്ക

387 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 14 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിട നിര്ച്മ്മാണം , വിപുലീകരണം

388 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 15 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കളിസ്ഥലം നിര്ച്മ്മാണം

389 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 16 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയങ്ങള്

390 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 17

സര്ച്ക്കാര്ച് ജപ്രൈറി സ്കൂളകള്ക്ക് ഐ.ടി. ഉപകരണങ്ങള് 

വാങ്ങല്ക
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391 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 18 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ലാബ് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

392 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 19 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ലാബ് സൗകരയം വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

393 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 20 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ജലബ്രറി പുസ്തകങ്ങള് വാങ്ങല്ക

394 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 21 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ജലബ്രറി സൗകരയങ്ങള് വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

395 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 22

സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കപൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളം 

വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

396 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 23

സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കപൂട്ടര്ച്വല്കക്കരണം  സൗകരയങ്ങള് 

വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

397 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 24 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

1027 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 25 സ്കൂള് വിദയാര്ച്ഥികള്കള്ള പ്രഭാതഭക്ഷണം

1183 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

02 

        ജപ്രൈറി വിദയാഭയാസം 26 കായിക ക്ഷൈത – എല് .പി.എസ്. കുട്ടികളില്ക

398 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 01 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

399 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 02 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി

400 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 03 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കളിസ്ഥലം അറ്റകുറ്റപ്പണി

401 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 04 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി
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402 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 05 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ചുറ്റുൈതില്ക അറ്റകുറ്റപ്പണി

403 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 06 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഫര്ച്ണീചര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

404 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 07 എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയം ലഭയൈാക്കല്ക

405 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 08 എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയം ലഭയൈാക്കല്ക

406 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 09 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള്

407 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 10 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ചുറ്റുൈതില്ക നിര്ച്മ്മാണം

408 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 11 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക അടുപ്പ് സ്ഥാപിക്കല്ക

409 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 12 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിട ജവദുതീകരണം

410 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 13 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഫര്ച്ണിചര്ച് വാങ്ങല്ക

411 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 14 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിട നിര്ച്മ്മാണം , വിപുലീകരണം

412 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 15 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കളിസ്ഥലം നിര്ച്മ്മാണം

413 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 16 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയങ്ങള്

414 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 17 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ലാബ് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക
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415 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 18 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ലാബ് സൗകരയം വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

416 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 19 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ജലബ്രറി പുസ്തകങ്ങള് വാങ്ങല്ക

417 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 20 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ജലബ്രറി സൗകരയങ്ങള് വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

418 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 21

സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കപൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളം 

വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

419 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 22

സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കപൂട്ടര്ച്വല്കക്കരണം  സൗകരയങ്ങള് 

വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

420 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

03 

        നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 23 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

421 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 01 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

422 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 02 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി

423 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 03 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കളിസ്ഥലം അറ്റകുറ്റപ്പണി

424 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 04 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

425 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 05 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ചുറ്റുൈതില്ക അറ്റകുറ്റപ്പണി

426 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 06 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഫര്ച്ണീചര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

427 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 07 എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയം ലഭയൈാക്കല്ക
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428 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 08 എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയം ലഭയൈാക്കല്ക

429 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 09 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള്

430 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 10 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ചുറ്റുൈതില്ക നിര്ച്മ്മാണം

431 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 11 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക അടുപ്പ് സ്ഥാപിക്കല്ക

432 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 12 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിട ജവദുതീകരണം

433 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 13 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഫര്ച്ണിചര്ച് വാങ്ങല്ക

434 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 14 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിട നിര്ച്മ്മാണം , വിപുലീകരണം

435 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 15 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കളിസ്ഥലം നിര്ച്മ്മാണം

436 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 16 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയങ്ങള്

437 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 17 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ലാബ് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

438 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 18 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ലാബ് സൗകരയം വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

439 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 19 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ജലബ്രറി പുസ്തകങ്ങള് വാങ്ങല്ക

440 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 20 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ജലബ്രറി സൗകരയങ്ങള് വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക
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441 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 21

സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കപൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളം 

വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

442 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 22

സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കപൂട്ടര്ച്വല്കക്കരണം  സൗകരയങ്ങള് 

വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

443 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 23 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

1180 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 24 കരാര്ച് വയവസ്ഥയിനല ജലസബ്രറിയന് - സഹാണസററിയം

1181 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 25 കരാര്ച് വയവസ്ഥയിനല കായികാദ്ധയാപകരുനട സഹാണസററിയം

1182 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

04 

       

ഹയര്ച് നസക്കണ്ടറി 

വിദയാഭയാസം 26

കൗൈാരക്കാരായ നപണ്കുട്ടികള്ക്ക് കൗണ്സിലിംഗ്- 

സഹാണസററിയം

444 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 01 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

445 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 02 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി

446 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 03 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കളിസ്ഥലം അറ്റകുറ്റപ്പണി

447 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 04 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

448 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 05 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ചുറ്റുൈതില്ക അറ്റകുറ്റപ്പണി

449 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 06 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഫര്ച്ണീചര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

450 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 07 എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയം ലഭയൈാക്കല്ക
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451 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 08 എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയം ലഭയൈാക്കല്ക

452 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 09 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള്

453 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 10 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ചുറ്റുൈതില്ക  നിര്ച്മ്മാണം

454 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 11 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക അടുപ്പ് സ്ഥാപിക്കല്ക

455 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 12 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിട ജവദുതീകരണം

456 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 13 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഫര്ച്ണിചര്ച് വാങ്ങല്ക

457 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 14 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിട നിര്ച്മ്മാണം , വിപുലീകരണം

458 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 15 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കളിസ്ഥലം നിര്ച്മ്മാണം

459 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 16 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയങ്ങള്

460 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 17 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ലാബ് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

461 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 18 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ലാബ് സൗകരയം വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

462 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 19 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ജലബ്രറി പുസ്തകങ്ങള് വാങ്ങല്ക

463 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 20 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ജലബ്രറി സൗകരയങ്ങള് വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക
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464 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 21

സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കപൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളം 

വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

465 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 22

സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കപൂട്ടര്ച്വല്കക്കരണം  സൗകരയങ്ങള് 

വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

466 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

05 

       

നവാസക്കഷണല്ക ഹയര്ച് 

നസക്കണ്ടറി വിദയാഭയാസം 23 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

467 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 01 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

468 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 02 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി

469 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 03 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കളിസ്ഥലം അറ്റകുറ്റപ്പണി

470 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 04 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

471 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 05 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ചുറ്റുൈതില്ക അറ്റകുറ്റപ്പണി

472 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 06 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഫര്ച്ണീചര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

473 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 07 എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയം ലഭയൈാക്കല്ക

474 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 08 എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയം ലഭയൈാക്കല്ക

475 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 09 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള്

476 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 10 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ചുറ്റുൈതില്ക നിര്ച്മ്മാണം
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477 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 11 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക അടുപ്പ് സ്ഥാപിക്കല്ക

478 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 12 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിട ജവദുതീകരണം

479 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 13 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഫര്ച്ണിചര്ച് വാങ്ങല്ക

480 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 14 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക നകട്ടിട നിര്ച്മ്മാണം , വിപുലീകരണം

481 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 15 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കളിസ്ഥലം നിര്ച്മ്മാണം

482 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 16 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കുടിനവള്ള സൗകരയങ്ങള്

483 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 17 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ലാബ് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

484 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 18 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ലാബ് സൗകരയം വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

485 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 19 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ജലബ്രറി പുസ്തകങ്ങള് വാങ്ങല്ക

486 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 20 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ജലബ്രറി സൗകരയങ്ങള് വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

487 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 21

സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കപൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളം 

വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

488 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 22

സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കപൂട്ടര്ച്വല്കക്കരണം  സൗകരയങ്ങള് 

വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

489 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

06 

        സാസങ്കതിക വിദയാഭയാസം 23 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക
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490 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 01 വിദയാഭയാസ ഗുണനിലവാരം വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

491 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 02 പട്ടികവര്ച്ഗ വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് പ്രസതയക ഭക്ഷണ വിതരണം

492 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 03 ജഹസ്കൂള് വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് നിയൈസാക്ഷരത

493 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 04

ശാരീരികൈാനസിക നവല്ലവിളികള് സനരിടുനവര്ച്ക്ക് 

സസ്കാളര്ച്ഷിപ്പ്

494 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 05 എസ്.എസ്.എ. വിഹിതം നല്കകല്ക

495 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 06

പട്ടികവര്ച്ഗ വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് യൂണിസഫാം, നചരുപ്പ്, കുട, 

ബാഗ്, സനാട്ട്ബുക്ക്, സസ്റ്റഷണറി മുതലായവ നല്കകല്ക

496 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 07 പട്ടികൈാതി-പട്ടികവര്ച്ഗ വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് ഫര്ച്ണ്ണീചര്ച്

497 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 08 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക ഉചഭക്ഷണത്തിന് പാത്രങ്ങള് വാങ്ങല്ക

498 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 09 സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളില്ക കളിയപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

499 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 10

സര്ച്ക്കാര്ച് സ്കൂളകള്ക്ക് പ്രഥൈ ശുശ്രൂഷകിറ്റ്/അഗ്നിശൈന 

ഉപകരണങ്ങള്

962 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 11 പട്ടികൈാതി വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് പഠസനാപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

963 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 12 ഇ - വിദയാ സകാഴ്സ് നടപ്പിലാക്കല്ക

964 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 13 നപ്രാഫണല്ക സകാസളജുകളില്ക പഠനത്തിന് സഹായം
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981 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 14 രാഷ്ട്രീയ ൈാധയൈ ശിക്ഷാ സപ്രാനൈക്ടുകള്

989 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 15

ൈത്സ്യനത്താഴിലാളികളനട വിദയാര്ച്ഥികളായ ൈക്കള്ക്ക് പുതിയ 

സൈശയം കസസരയം നല്കകല് , ജസക്കിള് വിതരണം

990 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 16

10-ാാാം ക്ാസ്സില്ക പഠികന പട്ടികൈാതി - പട്ടികവര്ച്ഗ 

വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക്  പുതിയ ജസക്കിള് വാങ്ങി നല്കകല്ക

1002 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 17

എച് ഐ വി ബാധിതരായവരുനട ൈക്കള് / എച് ഐ വി 

ബാധിതര്ച് ആയ വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് സസ്കാളര്ച്ഷിപ്പ്

1017 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 18

സ്റ്റുഡന്റ്സ് സപാലീസ് സകഡറ്റ് പദ്ധതിയ്ക്ക് സപാലീസ് 

ഡിപ്പാര്ച്ട്ട്നൈന്റിനുള്ള സകാണ്ട്രിബൂഷന്

1029 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 19 പട്ടികൈാതി/ പട്ടികവര്ച്ഗ വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് പഠനമുറി

1128 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

07 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 20 പട്ടികൈാതി സകാളനികളില്ക സാമൂഹയ പഠനസകന്ദ്രം

500 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

08 

       

പട്ടികൈാതി -പട്ടികവര്ച്ഗ 

വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് ഉനത 

പഠനത്തിന് അഡ്മിഷന് 

ധനസഹായം 01

പട്ടികൈാതി-പട്ടികവര്ച്ഗ നൈറിസറ്റാറിയസ് വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക്  

അന്തര്ച്സദശീയ വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക അഡ്മിഷന് 

ധനസഹായം

941 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

08 

       

പട്ടികൈാതി -പട്ടികവര്ച്ഗ 

വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് ഉനത 

പഠനത്തിന് അഡ്മിഷന് 

ധനസഹായം 02

പട്ടികൈാതി-പട്ടികവര്ച്ഗ നൈറിസറ്റാറിയസ് വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് 

സദശീയ വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക അഡ്മിഷന് 

ധനസഹായം
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987 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

08 

       

പട്ടികൈാതി -പട്ടികവര്ച്ഗ 

വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് ഉനത 

പഠനത്തിന് അഡ്മിഷന് 

ധനസഹായം 03

പട്ടികൈാതി - പട്ടികവര്ച്ഗ നൈറിസറ്റാറിയസ് വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് 

നപ്രാഫഷണല്ക സകാസളജുകളില്ക പഠികനതിനുള്ള 

ധനസഹായം

988 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

08 

       

പട്ടികൈാതി -പട്ടികവര്ച്ഗ 

വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് ഉനത 

പഠനത്തിന് അഡ്മിഷന് 

ധനസഹായം 04

പട്ടികൈാതി - പട്ടികവര്ച്ഗ  വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക്  എന്ട്രന്സ് 

സകാചിംഗിനുള്ള ധനസഹായം

1195 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

08 

       

പട്ടികൈാതി -പട്ടികവര്ച്ഗ 

വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് ഉനത 

പഠനത്തിന് അഡ്മിഷന് 

ധനസഹായം 5

ജസനിക സ്കൂള് , നസവാദയ, ൈി.വി.രാൈ സപാര്ച്്സ് സ്കൂള് 

തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളനട പ്രസവശന പരീക്ഷകള്ക്ക് 

തയ്യാറാകുനതിന് പരിശീലനം

1172 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം 09        

പട്ടികൈാതി/പട്ടികവര്ച്ഗ 

ൈികവിന് സപ്രാത്സ്ാഹനം 1 പട്ടികൈാതി പട്ടികവര്ച്ഗ വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് ൈികവിന് പിന്തുണ

1173 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം 09        

പട്ടികൈാതി/പട്ടികവര്ച്ഗ 

ൈികവിന് സപ്രാത്സ്ാഹനം 2

ൈില്ലാ/യൂണിസവഴ്സിറ്റിതല ൈത്സ്രങ്ങളിനല വിൈയികള്ക്ക് 

ഡാന്സ് കിറ്റ്, സപാര്ച്്സ് കിറ്റ് ൈറ്റ് ഉപകരണങ്ങള്

1178 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം 09        

പട്ടികൈാതി പട്ടികവര്ച്ഗ 

യവതീയവാക്കള്ക്ക് 

ജനപുണയ  വികസനം 2 ഊരുക്കൂട്ട വാളണ്ടിയര്ച് - സഹാണസററിയം

1174 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം 09        

പട്ടികൈാതി/പട്ടികവര്ച്ഗ 

ൈികവിന് സപ്രാത്സ്ാഹനം 3

സദശീയ/അന്തര്ച്സദശീയ  തലത്തിനല കലാ-കായിക 

ൈത്സ്രപങ്കാളിത്തത്തിന് ധനസഹായം- പിന്തുണ

1175 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം 09        

പട്ടികൈാതി/പട്ടികവര്ച്ഗ 

ൈികവിന് സപ്രാത്സ്ാഹനം 4

പട്ടികൈാതി പട്ടികവര്ച്ഗ എച്.എസ്.എസ് വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് 

കരിയര്ച് ജഗഡന്സ്

1176 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം 09        

പട്ടികൈാതി/പട്ടികവര്ച്ഗ 

ൈികവിന് സപ്രാത്സ്ാഹനം 5

പട്ടികൈാതി /പട്ടികവര്ച്ഗ എച്.എസ് വിദയാര്ച്ഥികള്ക്ക് 

സൈാട്ടിസവഷന് ക്ാസ്സ്
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1177 2 സസവനം 01                                                വിദയാഭയാസം

10 

        പുഷ്പകൃഷി 1

പട്ടികൈാതി/പട്ടികവര്ച്ഗ വിഭാഗത്തിനല അഭയസ്ഥവിദയരായ 

യവതി യവാക്കള്ക നതാഴില്ക പരീശീലനം

501 2 സസവനം 02                                                

തുടര്ച് 

വിദയാഭയാസം/സാക്ഷരത

01 

        തുടര്ച് സാക്ഷരത 01

തുടര്ച് സാക്ഷരതാ സകന്ദ്രങ്ങളനട ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 

അറ്റകുറ്റപ്പണി

502 2 സസവനം 02                                                

തുടര്ച് 

വിദയാഭയാസം/സാക്ഷരത

01 

        തുടര്ച് സാക്ഷരത 02

തുടര്ച് സാക്ഷരതാ സകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് വസ്തുക്കള് 

(കണ്സൂൈബ്ള്സ്)

503 2 സസവനം 02                                                

തുടര്ച് 

വിദയാഭയാസം/സാക്ഷരത

01 

        തുടര്ച് സാക്ഷരത 03

തുടര്ച് സാക്ഷരതാ സകന്ദ്രങ്ങളനട ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 

ഒരുക്കല്ക വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

504 2 സസവനം 02                                                

തുടര്ച് 

വിദയാഭയാസം/സാക്ഷരത

01 

        തുടര്ച് സാക്ഷരത 04 തുടര്ച് സാക്ഷരതാ സകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് പുസ്തകങ്ങള്

505 2 സസവനം 02                                                

തുടര്ച് 

വിദയാഭയാസം/സാക്ഷരത

01 

        തുടര്ച് സാക്ഷരത 05 തുടര്ച് സാക്ഷരതാ സകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് ഫര്ച്ണിചര്ച്

506 2 സസവനം 02                                                

തുടര്ച് 

വിദയാഭയാസം/സാക്ഷരത

01 

        തുടര്ച് സാക്ഷരത 06 തുടര്ച് സാക്ഷരതാ സകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്

1085 2 സസവനം 02                                                

തുടര്ച് 

വിദയാഭയാസം/സാക്ഷരത

01 

        തുടര്ച് സാക്ഷരത 07 തുലയതാ പരീക്ഷാ സഹായങ്ങള്

507 2 സസവനം 02                                                

തുടര്ച് 

വിദയാഭയാസം/സാക്ഷരത

02 

        തുലയതാപരീക്ഷ 01

തുലയതാ പഠനം  പഠിതാക്കള്ക്ക് ലീപ് സകരള ൈിഷന് 

പ്രസിദ്ധീകരികന പുസ്തകങ്ങള് നല്കകല്ക

508 2 സസവനം 02                                                

തുടര്ച് 

വിദയാഭയാസം/സാക്ഷരത

02 

        തുലയതാപരീക്ഷ 02 തുലയതാ പഠനം  പഠിതാക്കളനട ഫീസ് നല്കകല്ക

509 2 സസവനം 03                                                

വായനശാലകള്,  

ജലബ്രറികള്,  

രാൈസഭാ/വാര്ഗ്്സഭാ 

സകന്ദ്രങ്ങള്

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 01 തസേശഭരണ സ്ഥാപന ജലബ്രറി നകട്ടിട അറ്റകുറ്റപ്പണി
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510 2 സസവനം 03                                                

വായനശാലകള്,  

ജലബ്രറികള്,  

രാൈസഭാ/വാര്ഗ്്സഭാ 

സകന്ദ്രങ്ങള്

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 02

തസേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്നറ ജലബ്രറിയിസലക്ക് 

ഫര്ച്ണീചര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

511 2 സസവനം 03                                                

വായനശാലകള്,  

ജലബ്രറികള്,  

രാൈസഭാ/വാര്ഗ്്സഭാ 

സകന്ദ്രങ്ങള്

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 03

തസേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്നറ ജലബ്രറി സൗകരയങ്ങള് 

വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

512 2 സസവനം 03                                                

വായനശാലകള്,  

ജലബ്രറികള്,  

രാൈസഭാ/വാര്ഗ്്സഭാ 

സകന്ദ്രങ്ങള്

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 04

തസേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്നറ ജലബ്രറിക്ക് 

നകട്ടിടനിര്ച്മ്മാണം

513 2 സസവനം 03                                                

വായനശാലകള്,  

ജലബ്രറികള്,  

രാൈസഭാ/വാര്ഗ്്സഭാ 

സകന്ദ്രങ്ങള്

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 05 തസേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്നറ ജലബ്രറി കപൂട്ടര്ച്വത്കരണം

514 2 സസവനം 03                                                

വായനശാലകള്,  

ജലബ്രറികള്,  

രാൈസഭാ/വാര്ഗ്്സഭാ 

സകന്ദ്രങ്ങള്

02 

        ജലബ്രറിയിസലക്ക് പുസ്തകങ്ങള് 01 പുസ്തകങ്ങള് വാങ്ങല്ക

515 2 സസവനം 03                                                

വായനശാലകള്,  

ജലബ്രറികള്,  

രാൈസഭാ/വാര്ഗ്്സഭാ 

സകന്ദ്രങ്ങള്

03 

       

ആനുകാലിക 

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള് 01 ആനൂകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക
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മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

516 2 സസവനം 03                                                

വായനശാലകള്,  

ജലബ്രറികള്,  

രാൈസഭാ/വാര്ഗ്്സഭാ 

സകന്ദ്രങ്ങള്

04 

       

രാൈസഭാ/വാര്ച്്സഭാ 

സകന്ദ്രങ്ങള് 01

രാൈസഭാ/വാര്ച്്സഭാസകന്ദം വാടക, അനുബന്ധ 

പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്

517 2 സസവനം 03                                                

വായനശാലകള്,  

ജലബ്രറികള്,  

രാൈസഭാ/വാര്ഗ്്സഭാ 

സകന്ദ്രങ്ങള്

04 

       

രാൈസഭാ/വാര്ച്്സഭാ 

സകന്ദ്രങ്ങള് 02 രാൈസഭാ/വാര്ച്്സഭാസകന്ദം നഭൗതിക നസൗകരയങ്ങള്

518 2 സസവനം 03                                                

വായനശാലകള്,  

ജലബ്രറികള്,  

രാൈസഭാ/വാര്ഗ്്സഭാ 

സകന്ദ്രങ്ങള്

04 

       

രാൈസഭാ/വാര്ച്്സഭാ 

സകന്ദ്രങ്ങള് 03 രാൈസഭാ/വാര്ച്്സഭാസകന്ദം ഫര്ച്ണിചര്ച് വാങ്ങല്ക

519 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 01 സസ്റ്റഡിയം അറ്റകുറ്റപ്പണി

520 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 02 നപാതു കളിസ്ഥലം  അറ്റകുറ്റപ്പണി

521 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 03 സസ്റ്റഡിയം/കളിസ്ഥലം ചുറ്റുൈതില്ക അറ്റകുറ്റപ്പണി

522 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 04 സാംസ്ക്കാരിക നിലയം  അറ്റകുറ്റപ്പണി
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മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

523 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 05 സാംസ്ക്കാരിക നിലയം  സൗകരയങ്ങള് വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

524 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 06 നീന്തല്കകുളം അറ്റകുറ്റപ്പണി

525 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 07 സാംസ്കാരിക സ്മാരകങ്ങള് സംരക്ഷിക്കല്ക

526 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 08 സസ്റ്റഡിയംസ്ഥലം വാങ്ങല്ക

527 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 09 നപാതു കളിസ്ഥലം  സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

528 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 10 സസ്റ്റഡിയം നിര്ച്മ്മാണം

529 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 11 നപാതു കളിസ്ഥലം  നിര്ച്മ്മാണം

530 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 12 സസ്റ്റഡിയം/കളിസ്ഥലം ചുറ്റുൈതില്ക നിര്ച്മ്മാണം
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531 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 13 സാംസ്ക്കാരിക നിലയം നിര്ച്മ്മാണം

532 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 14 നീന്തല്കകുളം നിര്ച്മ്മാണം

533 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 15 കലാസാസ്കാരിക സകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

534 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

02 

       

കലാസാംസ്കാരിക കായിക 

സപ്രാത്സ്ാഹനം 01 കായിക പരിശീലനം

535 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

02 

       

കലാസാംസ്കാരിക കായിക 

സപ്രാത്സ്ാഹനം 02 സകരസളാത്സ്വം

971 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

02 

       

കലാസാംസ്കാരിക കായിക 

സപ്രാത്സ്ാഹനം 03 സാംസ്കാരിക പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്

1086 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

02 

       

കലാസാംസ്കാരിക കായിക 

സപ്രാത്സ്ാഹനം 05 വജ്ര ജൂബിലി നഫസലാഷിപ്പ് അധിക വിഹിതം

1087 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

02 

       

കലാസാംസ്കാരിക കായിക 

സപ്രാത്സ്ാഹനം 06 പട്ടികൈാതി യവൈനങ്ങള്ക്ക് വാസദയാപകരണങ്ങള്
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1088 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

02 

       

കലാസാംസ്കാരിക കായിക 

സപ്രാത്സ്ാഹനം 07 പട്ടികൈാതി / പട്ടിക വര്ച്ഗ പ്രതിഭകള്ക്ക്  പ്രതിഭാ പിന്തുണ

1187 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

02 

       

കലാസാംസ്കാരിക കായിക 

സപ്രാത്സ്ാഹനം 10 രൈിസരഡ് യവൈനക്ബ്ബുകള്ക്ക് സപാര്ച്്സ് കിറ്റ്

1188 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

02 

       

കലാസാംസ്കാരിക കായിക 

സപ്രാത്സ്ാഹനം 11

നഗയിംസ് നഫസ്റ്റിവല്ക അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് രാൈ-

നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്

1189 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

02 

       

കലാസാംസ്കാരിക കായിക 

സപ്രാത്സ്ാഹനം 12

സലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് തല ടീം നസലക്ഷന് ട്രയല്കസും 

ചാപയന്ഷിപ്പും

1190 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

02 

       

കലാസാംസ്കാരിക കായിക 

സപ്രാത്സ്ാഹനം 13

സലാക്ക്/മുനിപ്പല് /സകാര്ച്പ്പസറഷന്തല വിൈയികള് തമ്മിലള്ള 

ൈില്ലാതല ൈീറ്റ്

1191 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

02 

       

കലാസാംസ്കാരിക കായിക 

സപ്രാത്സ്ാഹനം 14 സംസ്ഥാനതല ൈത്സ്രങ്ങള്

1031 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

02 

       

കലാസാംസ്കാരിക കായിക 

സപ്രാത്സ്ാഹനം 4 ചിത്രകലയനട സപ്രാല്കസാഹനം

1185 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

02 

       

കലാസാംസ്കാരിക കായിക 

സപ്രാത്സ്ാഹനം 8 കുട്ടികള്കള്ള അത് ലറ്റിക്സ് ൈത്സ്രങ്ങള്
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1186 2 സസവനം 04                                                

കലാസാംസ്കാരികകായിക 

വികസനം,  യവൈനസക്ഷൈം

02 

       

കലാസാംസ്കാരിക കായിക 

സപ്രാത്സ്ാഹനം 9 അത് ലറ്റിക്സ് ൈത്സ്രങ്ങള്

536 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 01 ൈാലിനയ സംസ്കരണം

537 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 02 നകട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി

538 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 03 വാര്ച്ഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി

539 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 04 കുടിനവള്ളം അറ്റകുറ്റപ്പണി

540 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 05 സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

541 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 06 ചുറ്റുൈതില്ക അറ്റകുറ്റപ്പണി

542 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 07 ബസയാ നൈഡിക്കല്ക സവസ്റ്റ് ൈാസനജ്നൈന്റ്

543 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 08 ആസരാഗയസ്ഥാപനങ്ങളിസലക്ക് ൈരുന് വാങ്ങല്ക

544 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 09 ഉപകരണങ്ങളനട റിപ്പയര്ച്

545 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 10 ഫര്ച്ണീചര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

546 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 11 നകട്ടിടനിര്ച്മ്മാണം
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547 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 12 വാര്ച്ഡ് നിര്ച്മ്മാണം

548 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 13 കുടിനവള്ളം ലഭയൈാക്കല്ക

549 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 14 സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള്

550 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 15 ജവദുതീകരണം

551 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 16 ചുറ്റുൈതില്ക നിര്ച്മ്മാണം

552 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 17 ൈാലിനയ സംസ്കരണം പ്ലാന്റ്

553 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 18 വാഹനം വാങ്ങല്ക

554 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 19 ആസരാഗയ സ്ഥാപനത്തിസലക്ക് ആംബുലന്സ് വാങ്ങല്ക

555 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 20 ആസരാഗയസ്ഥാപനങ്ങളിസലക്ക് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

556 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 21 ഫര്ച്ണീചര്ച് വാങ്ങല്ക

927 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 22 അറ്റകുറ്റപ്പണി

953 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 23 അനുബന്ധപ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്

954 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 24 ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങളനട റിപ്പയറും നൈയിന്റനന്സും
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1011 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 25 ആസരാഗയസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

1184 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 01        

അസലാപ്പതി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 26 സഡാക്ടറും പാരനൈഡിക്കല്ക സ്റ്റാഫം - സഹാണസററിയം

557 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 01 ൈാലിനയ സംസ്കരണം

558 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 02 നകട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി

559 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 03 വാര്ച്ഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി

560 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 04 കുടിനവള്ളം അറ്റകുറ്റപ്പണി

561 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 05 സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

562 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 06 ചുറ്റുൈതില്ക അറ്റകുറ്റപ്പണി

563 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 07 ബസയാ നൈഡിക്കല്ക സവസ്റ്റ് ൈാസനജ്നൈന്റ്

564 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 08 ൈരുന് നിര്ച്മ്മാണം

565 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 09 ആസരാഗയസ്ഥാപനങ്ങളിസലക്ക് ൈരുന് വാങ്ങല്ക

566 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 10 ഉപകരണങ്ങളനട റിപ്പയര്ച്

567 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 11 ഫര്ച്ണീചര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി
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568 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 12 നകട്ടിടനിര്ച്മ്മാണം

569 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 13 വാര്ച്ഡ് നിര്ച്മ്മാണം

570 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 14 കുടിനവള്ളം ലഭയൈാക്കല്ക

571 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 15 സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള്

572 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 16 ജവദുതീകരണം

573 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 17 ചുറ്റുൈതില്ക നിര്ച്മ്മാണം

574 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 18 ൈാലിനയ സംസ്കരണം പ്ലാന്റ്

575 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 19 വാഹനം വാങ്ങല്ക

576 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 20 ആസരാഗയ സ്ഥാപനത്തിസലക്ക് ആംബുലന്സ് വാങ്ങല്ക

577 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 21 ആസരാഗയസ്ഥാപനങ്ങളിസലക്ക് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

578 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 22 ഫര്ച്ണീചര്ച് വാങ്ങല്ക

1012 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 02        

ആയര്ച്സവദ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 23 ആസരാഗയസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

579 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 01 ൈാലിനയ സംസ്കരണം
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580 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 02 നകട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി

581 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 03 വാര്ച്ഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി

582 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 04 കുടിനവള്ളം അറ്റകുറ്റപ്പണി

583 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 05 സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

584 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 06 ചുറ്റുൈതില്ക അറ്റകുറ്റപ്പണി

585 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 07 ബസയാ നൈഡിക്കല്ക സവസ്റ്റ് ൈാസനജ്നൈന്റ്

586 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 08 ആസരാഗയസ്ഥാപനങ്ങളിസലക്ക് ൈരുന് വാങ്ങല്ക

587 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 09 ഉപകരണങ്ങളനട റിപ്പയര്ച്

588 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 10 ഫര്ച്ണീചര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

589 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 11 നകട്ടിടനിര്ച്മ്മാണം

590 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 12 വാര്ച്ഡ് നിര്ച്മ്മാണം

591 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 13 കുടിനവള്ളം ലഭയൈാക്കല്ക

592 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 14 സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള്
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593 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 15 ജവദുതീകരണം

594 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 16 ചുറ്റുൈതില്ക നിര്ച്മ്മാണം

595 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 17 ൈാലിനയ സംസ്കരണം പ്ലാന്റ്

596 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 18 വാഹനം വാങ്ങല്ക

597 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 19 ആസരാഗയ സ്ഥാപനത്തിസലക്ക് ആംബുലന്സ് വാങ്ങല്ക

598 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 20 ആസരാഗയസ്ഥാപനങ്ങളിസലക്ക് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

599 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 21 ഫര്ച്ണീചര്ച് വാങ്ങല്ക

1013 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 03        

സഹാൈിസയാ ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 22 ആസരാഗയസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

600 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 01 ൈാലിനയ സംസ്കരണം

601 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 02 നകട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി

602 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 03 വാര്ച്ഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി

603 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 04 കുടിനവള്ളം അറ്റകുറ്റപ്പണി

604 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 05 സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി
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605 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 06 ചുറ്റുൈതില്ക അറ്റകുറ്റപ്പണി

606 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 07 ബസയാ നൈഡിക്കല്ക സവസ്റ്റ് ൈാസനജ്നൈന്റ്

607 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 08 ൈരുന് നിര്ച്മ്മാണം

608 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 09 ആസരാഗയസ്ഥാപനങ്ങളിസലക്ക് ൈരുന് വാങ്ങല്ക

609 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 10 ഉപകരണങ്ങളനട റിപ്പയര്ച്

610 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 11 ഫര്ച്ണീചര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

611 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 12 നകട്ടിടനിര്ച്മ്മാണം

612 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 13 വാര്ച്ഡ് നിര്ച്മ്മാണം

613 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 14 കുടിനവള്ളം ലഭയൈാക്കല്ക

614 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 15 സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള്

615 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 16 ജവദുതീകരണം

616 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 17 ചുറ്റുൈതില്ക നിര്ച്മ്മാണം

617 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 18 ൈാലിനയ സംസ്കരണം പ്ലാന്റ്
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618 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 19 വാഹനം വാങ്ങല്ക

619 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 20 ആസരാഗയ സ്ഥാപനത്തിസലക്ക് ആംബുലന്സ് വാങ്ങല്ക

620 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 21 ആസരാഗയസ്ഥാപനങ്ങളിസലക്ക് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

621 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 22 ഫര്ച്ണീചര്ച് വാങ്ങല്ക

1014 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 04        സിദ്ധ ആസരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള് 23 ആസരാഗയസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

622 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 01 ൈാലിനയ സംസ്കരണം

623 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 02 നകട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി

624 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 03 വാര്ച്ഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി

625 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 04 കുടിനവള്ളം അറ്റകുറ്റപ്പണി

626 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 05 സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

627 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 06 ചുറ്റുൈതില്ക അറ്റകുറ്റപ്പണി

628 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 07 ബസയാ നൈഡിക്കല്ക സവസ്റ്റ് ൈാസനജ്നൈന്റ്

629 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 08 ആസരാഗയസ്ഥാപനങ്ങളിസലക്ക് ൈരുന് വാങ്ങല്ക
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630 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 09 ഉപകരണങ്ങളനട റിപ്പയര്ച്

631 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 10 ഫര്ച്ണീചര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

632 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 11 നകട്ടിടനിര്ച്മ്മാണം

633 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 12 വാര്ച്ഡ് നിര്ച്മ്മാണം

634 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 13 കുടിനവള്ളം ലഭയൈാക്കല്ക

635 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 14 സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള്

636 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 15 ജവദുതീകരണം

637 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 16 ചുറ്റുൈതില്ക നിര്ച്മ്മാണം

638 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 17 ൈാലിനയ സംസ്കരണം പ്ലാന്റ്

639 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 18 വാഹനം വാങ്ങല്ക

640 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 19 ആസരാഗയ സ്ഥാപനത്തിസലക്ക് ആംബുലന്സ് വാങ്ങല്ക

641 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 20 ആസരാഗയസ്ഥാപനങ്ങളിസലക്ക് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

642 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 21 ഫര്ച്ണീചര്ച് വാങ്ങല്ക
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1015 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം 05        

യനാനി ആസരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് 22 ആസരാഗയസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

643 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം

06 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 01 പാലിസയറ്റീവ് നകയര്ച്

644 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം

06 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 02 പട്ടികവര്ച്ഗ സസങ്കതങ്ങളില്ക നൈഡിക്കല്ക കയാപ്

645 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം

06 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 03

ൈീവിതജശലീസരാഗനിയരണ പരിപാടിക്കാവശയൈായ 

സാധനസാൈരികള് വാങ്ങല് , തയ്യാറാക്കല്ക , ലഭയൈാക്കല്ക

646 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം

06 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 04

സദശീയാസരാഗയ പരിപാടികളനട ഭാഗൈായി നടത്തുന 

സരാഗപ്രതിസരാധപ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്ക്ക് വാഹനവാടക

965 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം

06 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 05

എച്.ഐ.വി/ എയ്്സ് ബാധിതര്ച്ക സവണ്ടിയള്ള 

പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്

966 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം

06 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 06 സരാഗപ്രതിസരാധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്

967 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം

06 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 07 നൈഡിക്കല്ക കയാപ് തീരസദശ പ്രസദശങ്ങള്ക ൈാത്രം

977 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം

06 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 08

G.O.(Rt)No.1187/2012/LSGD തീയതി 16.04.2012 പ്രകാരമുള്ള 

സപ്രാൈക്ടുകള് തയ്യാറാക്കല്ക

1001 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം

06 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 09

എച് ഐ വി ബാധിതര്ച്ക്ക് / എയ്്സ് സരാഗികള്ക്ക് 

ചികില്കസാ സഹായങ്ങള്

1121 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം

06 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 10 ഓവുചാല്ക ക്ീന് നചയ്യല്ക

1122 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം

06 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 11 രീന് സപ്രാസട്ടാസക്കാളിനന്റ ഭാഗൈായ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്

1132 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം

06 

        അനുബന്ധ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് 12

പി എച് സി സബ്നസന്റര്ച് ലാബ് നടക്നീഷയന് സവതനം 

നല്കകല്ക
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647 2 സസവനം 05                                                ആസരാഗയം

07 

        പകര്ച്ചവയാധി നിയരണം 01

പകര്ച്ചവയാധി നിയരണത്തിനാവശയൈായ 

സാധനസാൈരികള് വാങ്ങല് , തയ്യാറാക്കല്ക , ലഭയൈാക്കല്ക

648 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

01 

       

വയക്തിഗത കുടിനവള്ള 

പരിപാടികള് 01 പുതിയ തുറന കിണര്ച് നിര്ച്മ്മാണം

649 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

01 

       

വയക്തിഗത കുടിനവള്ള 

പരിപാടികള് 02 ഹൗസ് കണക്ഷന് നല്കകല്ക

650 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

01 

       

വയക്തിഗത കുടിനവള്ള 

പരിപാടികള് 03 തുറസ്സായ കിണര്ച് ശുചിതവകിണര്ച് ആക്കി ൈാറ്റല്ക

651 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

01 

       

വയക്തിഗത കുടിനവള്ള 

പരിപാടികള് 04 ൈഴനവള്ള സംഭരണി

928 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

01 

       

വയക്തിഗത കുടിനവള്ള 

പരിപാടികള് 05 കിണര്ച് പുനരുദ്ധാരണം

1089 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

01 

       

വയക്തിഗത കുടിനവള്ള 

പരിപാടികള് 06 നഹൗസ് കണക്ഷന് തസേശസ്ഥാപനത്തില്ക നിന്നും

1116 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

01 

       

വയക്തിഗത കുടിനവള്ള 

പരിപാടികള് 07 പി.വി.സി വാട്ടര്ച്ടാങ്ക്

652 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 01 ൈലസരാതസ്സുകളനട അറ്റകുറ്റപ്പണി

653 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 02 നപാതുകിണര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

654 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 03 കിണര്ച്ൈലിനീകരണ നിയരണം

655 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 04 നപാതു കുടിനവള്ള പദ്ധതികളനട അറ്റകുറ്റപ്പണി

656 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 05 സകരള വാട്ടര്ച് അസതാറിറ്റിക്ക് കുടിനവള്ള കരം അടക്കല്ക

Updated on 24/02/2018 Page 71 of 105



 

ക ോ
ഡ്

 കേര് ക ോ
ഡ് കേര് ക ോ

ഡ് കേര് ക ോ
ഡ് കേര്

ക് മ 
നമ്പര്

മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

657 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 06

നപാതു കുടിനവള്ള പദ്ധതികളനട ഒറ്റത്തവണ ജവദുതി 

കണക്ഷന്

658 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 07 പുതിയ തുറന കിണര്ച് നിര്ച്മ്മാണം

659 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 08 പുതിയ സബാര്ച്നവല്ക നിര്ച്മ്മാണം

660 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 09 ൈറ്റ് ൈലസരാതസ്സുകളനട നിര്ച്മ്മാണം

661 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 10 പപ് ഹൗസ് നിര്ച്മ്മാണം

662 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 11 സൈാസട്ടാര്ച്പപ് നസറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്ക

663 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 12 ടാങ്ക് നിര്ച്മ്മാണം

664 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 13 ജപപ്പ് ജലന്  സ്ഥാപിക്കല്ക

665 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 14 നിലവിലള്ള ജപപ്പ് ജലന് ദീര്ച്ഘിപ്പിക്കല്ക

666 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 15 കുടിനവള്ള പദ്ധതിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

667 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 16 ടാപ്പുകള് സ്ഥാപിക്കല്ക

668 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 17 ൈലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ്

929 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 18 ഗുണനിലവാരം നൈചനപ്പടുത്തണം
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969 2 സസവനം 06                                                കുടിനവള്ളം

02 

        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 19 വരള്ചാ ദുരിതാശവാസ പദ്ധതി കുടിനവള്ളവിതരണം

669 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

01 

       

ശുചിതവം,  ൈാലിനയസംസ്കരണം 

(വയക്തിഗതം) 01 കക്കൂസ് നിര്ച്മ്മാണം

670 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

01 

       

ശുചിതവം,  ൈാലിനയസംസ്കരണം 

(വയക്തിഗതം) 02

സമ്പൂര്ച്ണ്ണ ശുചിതവ പരിപാടിയനട ഭാഗൈായള്ള കകസ് 

നിര്ച്മ്മാണത്തിന് അധികവിഹിതം നല്കകല്ക

671 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

01 

       

ശുചിതവം,  ൈാലിനയസംസ്കരണം 

(വയക്തിഗതം) 03 ഗാര്ച്ഹിക കസപാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്

672 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

01 

       

ശുചിതവം,  ൈാലിനയസംസ്കരണം 

(വയക്തിഗതം) 04 ഗാര്ച്ഹിക ബസയാഗയാസ് പ്ലാന്റ്

1118 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

01 

       

ശുചിതവം,  ൈാലിനയസംസ്കരണം 

(വയക്തിഗതം) 08 ൈല സരാതസുകളനട ശുചീകരണം

1124 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

01 

       

ശുചിതവം,  ൈാലിനയസംസ്കരണം 

(വയക്തിഗതം) 08 വയബിലിറ്റി ഗയാപ്പ് ഫണ്ടിംഗ്

1125 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

01 

       

ശുചിതവം,  ൈാലിനയസംസ്കരണം 

(വയക്തിഗതം) 09 വിവരവിജ്ഞാനവയാപനം

1133 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

01 

       

ശുചിതവം,  ൈാലിനയസംസ്കരണം 

(വയക്തിഗതം) 10 നൈറ്റീരിയല്ക റിക്കവറി നഫസിലിറ്റി
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1020 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

01 

       

ശുചിതവം,  ൈാലിനയസംസ്കരണം 

(വയക്തിഗതം) 5 സ്കൂള് വിദയാര്ച്ഥിനികള്ക്ക് സാനിട്ടറി നാപ്കിന് (ഷീ പാ ഡ് )

1021 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

01 

       

ശുചിതവം,  ൈാലിനയസംസ്കരണം 

(വയക്തിഗതം) 6 സ്കൂളകളില്ക ഇന്സിസനറ്റര്ച് സ്ഥാപിക്കല്ക

1022 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

01 

       

ശുചിതവം,  ൈാലിനയസംസ്കരണം 

(വയക്തിഗതം) 7 സാനിട്ടറി നാപ്കിന് (ഷീ പാ ഡ് ) സൂക്ഷികനതിന് അലൈാര

673 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

02 

        നപാതു പരിപാടികള് 01 നപാതു സ്ഥലങ്ങളിനല ശുചിതവാലയങ്ങളനട അറ്റകുറ്റപ്പണി

674 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

02 

        നപാതു പരിപാടികള് 02 സംസ്കരണ സ്ഥലസത്തക്ക് ൈാലിനയങ്ങള് നകാണ്ടുസപാകല്ക

675 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

02 

        നപാതു പരിപാടികള് 03 കക്കൂസ് നിര്ച്മ്മാണം

676 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

02 

        നപാതു പരിപാടികള് 04 കക്കൂസ് നിര്ച്മ്മാണം  സബബി ഫ്രണ്ടെി

677 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

02 

        നപാതു പരിപാടികള് 05 കക്കൂസ് നിര്ച്മ്മാണം  വുൈണ് ഫ്രണ്ടെി

678 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

02 

        നപാതു പരിപാടികള് 06 സാനിറ്ററി യൂണിറ്റുകള്

679 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

02 

        നപാതു പരിപാടികള് 07 നപാതു സ്ഥലങ്ങളില്ക ശുചിതവാലയങ്ങള്

680 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

02 

        നപാതു പരിപാടികള് 08 സാനിറ്ററി ൈാര്ച്ട്ട് നിര്ച്മ്മാണം
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681 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

02 

        നപാതു പരിപാടികള് 09 അഴുകചാല്ക നിര്ച്മ്മാണം

682 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

02 

        നപാതു പരിപാടികള് 10 ഇ-സടായിലറ്റ്

1129 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

02 

        നപാതു പരിപാടികള് 11 ൈാര്ച്ക്കറ്റ് നവീകരണം

1130 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

02 

        നപാതു പരിപാടികള് 12 ബസയാഗയാസ് പ്ലാന്റ് നൈയിന്റനന്സ്

683 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

03 

        ശ്മശാനം 01 നപാതുശ്മശാനം  അറ്റകുറ്റപ്പണി

684 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

03 

        ശ്മശാനം 02 നപാതുശ്മശാനം  പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കല്ക

685 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

03 

        ശ്മശാനം 03 നപാതുശ്മശാനം  സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

686 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

03 

        ശ്മശാനം 04 നപാതുശ്മശാനം  ചുറ്റുൈതില്ക

687 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

03 

        ശ്മശാനം 05 ശ്മശ്ശാനങ്ങളില്ക നഷഡ് നിര്ച്മ്മാണം

688 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

04    

    ൈാലിനയ സംസ്കരണം 01

ഫ്ളാറ്റുകളില്ക ൈാലിനയ സംസ്കരണ സംവിധാനം (തസേശ ഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിന്നറത് അല്ലാത്തവ)

689 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

04    

    ൈാലിനയ സംസ്കരണം 02

സ്ഥാപനങ്ങളില്ക ൈാലിനയ സംസ്കരണ സംവിധാനം (തസേശ 

ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്നറത് അല്ലാത്തവ)

690 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

04    

    ൈാലിനയ സംസ്കരണം 03 സംസ്കരണ സ്ഥലസത്തക്ക് ൈാലിനയങ്ങള് നകാണ്ടുസപാകല്ക

691 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

04    

    ൈാലിനയ സംസ്കരണം 04 ൈാലിനയസംസ്കരണ പ്ലാന്റിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക
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692 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

04    

    ൈാലിനയ സംസ്കരണം 05 ൈാലിനയസംസ്കരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കല്ക

693 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

04    

    ൈാലിനയ സംസ്കരണം 06

ൈാലിനയങ്ങള് നകാണ്ടുസപാകുനതിന് പ്രസതയകം രൂപകല്പന 

നചയ്ത വാഹനം വാങ്ങിക്കല്ക

694 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

04    

    ൈാലിനയ സംസ്കരണം 07

ൈാലിനയ നിര്ച്മ്മാര്ച്ജ്ജനം - നപാതു ആവശയത്തിന് 

ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

1100 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

04    

    ൈാലിനയ സംസ്കരണം 08 പ്ലസ്റ്റിക് ൈാലിനയം തരംതിരിച് സശഖരിക്കല്ക

1101 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

04    

    ൈാലിനയ സംസ്കരണം 09 ൈലിനൈല ശുദ്ധീകരണം

1102 2 സസവനം 07                                                

ശുചിതവം,  

ൈാലിനയസംസ്കരണം

04    

    ൈാലിനയ സംസ്കരണം 10 സിവസറൈ് ട്രീറ്റ്നൈന്റ് പ്ലാന്റ്

695 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം

01 

       

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , 

പാര്ച്പ്പിടം 01 പണി പൂര്ച്ത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകള്ക്ക് ധനസഹായം

696 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം

01 

       

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , 

പാര്ച്പ്പിടം 02 സൈല്കക്കൂര ൈാറ്റി പുതിയ സൈല്കകര നിര്ച്മ്മിക്കല്ക

697 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം

01 

       

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , 

പാര്ച്പ്പിടം 03 വിടീനുസവണ്ടി വയക്തികള് സവയം സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

698 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം

01 

       

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , 

പാര്ച്പ്പിടം 04 വീട് നിര്ച്മ്മാണം
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699 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം

01 

       

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , 

പാര്ച്പ്പിടം 05 വീട് പുനരുദ്ധാരണം

930 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം

01 

       

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , 

പാര്ച്പ്പിടം 06 വീട് നിര്ച്മ്മാണം  വയക്തികള് സവയം നചയ്യല്ക

931 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം

01 

       

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , 

പാര്ച്പ്പിടം 07 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വീട് നിര്ച്മ്മാണം  ഏൈന്സികള് മൂസഖന

932 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം

01 

       

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , 

പാര്ച്പ്പിടം 08 വീട് പുനരുദ്ധാരണം  വയക്തികള് സവയം നചയ്യല്ക

944 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം

01 

       

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , 

പാര്ച്പ്പിടം 09 ഐ.എ.ജവ. ഭവന പദ്ധതി

945 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം

01 

       

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , 

പാര്ച്പ്പിടം 10 ൈറ്റ് സകന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഭവന പദ്ധതി

1045 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം

01 

       

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , 

പാര്ച്പ്പിടം 11 ഭവന രഹിത ഭൂരഹിത സര്ച്നവ

1192 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം

01 

       

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , 

പാര്ച്പ്പിടം 2 തീരസദശത്ത് വീടുകള്ക്ക് ഓല സൈയല്ക
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700 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം 02        

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , വീട് 

ജവദുതീകരണം 01 വീട് ജവദുതീകരണം  വയക്തികള്ക്ക് ധനസഹായം

701 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം 03        

തസേശഭരണ സ്ഥാപനം 

നടത്തുനനിര്ച്മ്മാണം/വാങ്ങല്ക 01

വീടുകള്കസവണ്ടി തസേശഭരണ സ്ഥാപനം സനരിട്ട് സ്ഥലം 

വാങ്ങല്ക

702 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം 03        

തസേശഭരണ സ്ഥാപനം 

നടത്തുനനിര്ച്മ്മാണം/വാങ്ങല്ക 02 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പാര്ച്പ്പിടം  ഫ്ളാറ്റ് നിര്ച്മ്മാണം

955 2 സസവനം 08                                                

പാര്ച്പ്പിടം,വീട് 

ജവദുതീകരണം, 

സചരിവികസനം 03        

തസേശഭരണ സ്ഥാപനം 

നടത്തുനനിര്ച്മ്മാണം/വാങ്ങല്ക 03 സൈര സകാളനി വികസനം

703 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

01 

        കുട്ടികളനട സക്ഷൈം 01 BUDS സ്കൂള്  നകട്ടിട അറ്റകുറ്റപ്പണി

704 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

01 

        കുട്ടികളനട സക്ഷൈം 02 BUDS സ്കൂള്  അദ്ധയാപകര്ച്ക്ക് സഹണസററിയം

705 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

01 

        കുട്ടികളനട സക്ഷൈം 03 BUDS സ്കൂള്  നഹല്കപര്ച്ൈാര്ച്ക്ക് സഹാണസററിയം

706 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

01 

        കുട്ടികളനട സക്ഷൈം 04 BUDS സ്കൂള്  നപഷലിസ്റ്റുകള്ക്ക് സഹാണസററിയം

707 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

01 

        കുട്ടികളനട സക്ഷൈം 05 ബ്സ് സ്കൂള് യാത്രാ സൗകരയം

708 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

01 

        കുട്ടികളനട സക്ഷൈം 06 ബാലസഭ - പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്

709 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

01 

        കുട്ടികളനട സക്ഷൈം 07

കുട്ടികള്ക്ക് സവണ്ടിയള്ള സര്ച്ക്കാര്ച് സ്ഥാപനങ്ങളനട 

അറ്റകുറ്റപ്പണി
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710 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

01 

        കുട്ടികളനട സക്ഷൈം 08 BUDS സ്കൂള് യാത്രാബത്ത

711 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

01 

        കുട്ടികളനട സക്ഷൈം 09 BUDS സ്കൂള്  സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

712 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

01 

        കുട്ടികളനട സക്ഷൈം 10 BUDS സ്കൂള്  നകട്ടിടനിര്ച്മ്മാണം

713 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

01 

        കുട്ടികളനട സക്ഷൈം 11 BUDS സ്കൂള്  ഫര്ച്ണിചര്ച് വാങ്ങല്ക

714 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

01 

        കുട്ടികളനട സക്ഷൈം 12 BUDS സ്കൂള്  ഉപകരണങ്ങള്  വാങ്ങല്ക

1023 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

01 

        കുട്ടികളനട സക്ഷൈം 13 ആയുൈായി സഹകരിച്ചുള്ള സയാഗപരിശീലനം

1179 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

01 

        കുട്ടികളനട സക്ഷൈം 14 പട്ടികൈാതി /പട്ടികവര്ച്ഗ ബാലവാടി കം ഫീഡിംഗ് നസന്റര്ച്

715 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

02 

        സ്ത്രീകളനട സക്ഷൈം 01

സ്ത്രീകള്കസവണ്ടിയള്ള സര്ച്ക്കാര്ച് സ്ഥാപനങ്ങളനട 

അറ്റകുറ്റപ്പണി

716 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

02 

        സ്ത്രീകളനട സക്ഷൈം 02 വിവാഹ ധനസഹായം

717 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

02 

        സ്ത്രീകളനട സക്ഷൈം 03 ൈാരതാ സൈിതി ശക്തിനപ്പടുത്തല്ക

718 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

02 

        സ്ത്രീകളനട സക്ഷൈം 04 കൗൈാരക്കാരായ നപണ്കുട്ടികള്ക്ക് കൗണ്സിലിംഗ്

1024 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

02 

        സ്ത്രീകളനട സക്ഷൈം 5 ആയുൈായി സഹകരിച്ചുള്ള സയാഗപരിശീലനം

1030 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

02 

        സ്ത്രീകളനട സക്ഷൈം 6

10 മുതല്ക 20 വയസ്സുവനര പ്രായമുള്ള നപണ്കുട്ടികളനട 

സവയംസുരക്ഷാ പരിശീലനം

Updated on 24/02/2018 Page 79 of 105



 

ക ോ
ഡ്

 കേര് ക ോ
ഡ് കേര് ക ോ

ഡ് കേര് ക ോ
ഡ് കേര്

ക് മ 
നമ്പര്

മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

719 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

03 

        വസയാൈനങ്ങളനട സക്ഷൈം 01

വസയാൈനങ്ങള്കസവണ്ടിയള്ള സര്ച്ക്കാര്ച് സ്ഥാപനങ്ങളനട 

അറ്റകുറ്റപ്പണി

720 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

03 

        വസയാൈനങ്ങളനട സക്ഷൈം 02 വൃദ്ധസദനം   നകട്ടിട അറ്റകുറ്റപ്പണി

721 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

03 

        വസയാൈനങ്ങളനട സക്ഷൈം 03 സര്ച്ക്കാര്ച് അഗതിൈന്ദിരങ്ങളനട അറ്റകുറ്റപ്പണി

722 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

03 

        വസയാൈനങ്ങളനട സക്ഷൈം 04 വൃദ്ധ ൈന്ദിരത്തില്ക സൗസരാര്ച്ജ്ജ വിളകകള് സ്ഥാപിക്കല്ക

723 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

03 

        വസയാൈനങ്ങളനട സക്ഷൈം 05 വസയാൈന സക്ഷൈ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് നടത്തല്ക

724 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

03 

        വസയാൈനങ്ങളനട സക്ഷൈം 06 പകല്കവീട് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

725 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

03 

        വസയാൈനങ്ങളനട സക്ഷൈം 07 വൃദ്ധസദനം   ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

726 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

03 

        വസയാൈനങ്ങളനട സക്ഷൈം 08 വൃദ്ധസദനം   സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

727 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

03 

        വസയാൈനങ്ങളനട സക്ഷൈം 09 വൃദ്ധസദനം   നകട്ടിടനിര്ച്മ്മാണം

728 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

03 

        വസയാൈനങ്ങളനട സക്ഷൈം 10 വൃദ്ധസദനം   ഫര്ച്ണിചര്ച് വാങ്ങല്ക

729 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

03 

        വസയാൈനങ്ങളനട സക്ഷൈം 11 പകല്കവീട് നിര്ച്മ്മാണം

933 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

03 

        വസയാൈനങ്ങളനട സക്ഷൈം 12 വൃദ്ധസദനം   സൗകരയങ്ങള് വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

974 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

03 

        വസയാൈനങ്ങളനട സക്ഷൈം 13 വസയാൈന പരിപാലനം
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1025 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

03 

        വസയാൈനങ്ങളനട സക്ഷൈം 14 ആയുൈായി സഹകരിച്ചുള്ള സയാഗപരിശീലനം

730 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

04 

        അഗതികളനട സക്ഷൈം 01 ആശ്രയ - ഭവനനിര്ച്മ്മാണം

731 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

04 

        അഗതികളനട സക്ഷൈം 02 ആശ്രയ - ആസരാഗയസസവനങ്ങള്

732 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

04 

        അഗതികളനട സക്ഷൈം 03 ആശ്രയ - ൈറ്റ് സസവനങ്ങള്

733 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

05 

       

ശാരീരികൈാനസിക 

നവല്ലവിളികള് സനരിടുനവരുനട 

സക്ഷൈം 01

ശാരീരികൈാനസിക നവല്ലവിളികള് സനരിടുനവര്ച്ക്കായള്ള 

സര്ച്ക്കാര്ച് സകന്ദ്രങ്ങളനട അറ്റകുറ്റപ്പണി

734 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

05 

       

ശാരീരികൈാനസിക 

നവല്ലവിളികള് സനരിടുനവരുനട 

സക്ഷൈം 02

ശാരീരികൈാനസിക നവല്ലവിളികള് സനരിടുനവര്ച്ക്ക് 

സസ്കാളര്ച്ഷിപ്പ് നല്കകല്ക /ബത്ത നല്കകല്ക

735 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

05 

       

ശാരീരികൈാനസിക 

നവല്ലവിളികള് സനരിടുനവരുനട 

സക്ഷൈം 03

ശാരീരികൈാനസിക നവല്ലവിളികള് സനരിടുനവര്ച്ക്ക് 

ഉപകരണങ്ങള് നല്കകല്ക

736 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

05 

       

ശാരീരികൈാനസിക 

നവല്ലവിളികള് സനരിടുനവരുനട 

സക്ഷൈം 04 പ്രസതയകം രൂപകല്കപന നചയ്ത ജട്രജസക്കിള്

737 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം

05 

       

ശാരീരികൈാനസിക 

നവല്ലവിളികള് സനരിടുനവരുനട 

സക്ഷൈം 05 ജസഡ് വീസലാട് കൂടിയ സ്കൂട്ടര്ച്

991 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 01 ബ്സ് റിഹാബിലിസറ്റഷന് നസന്റര്ച് സ്ഥലം വാങ്ങല്ക
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992 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 02 ബ്സ് റിഹാബിലിസറ്റഷന് നസന്റര്ച് നകട്ടിടനിര്ച്മ്മാണം

993 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 03 ബ്സ് റിഹാബിലിസറ്റഷന് നകട്ടിട പുനരുദ്ധാരണം

994 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 04

ബ്സ് റീഹാബിലിസറ്റഷന് നസന്റര്ച് നതാഴില്ക പരിശീലന 

നഷഡ് നിര്ച്മ്മാണം

995 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 05 ബ്സ് റീഹാബിലിസറ്റഷന് നസന്റര്ച് ഫര്ച്ണിചര്ച് വാങ്ങല്ക

996 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06

ബ്സ് റീഹാബിലിസറ്റഷന് നസന്റര്ച് നതാഴില്ക പരിശീലന 

ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

997 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 07

ബ്സ് റീഹാബിലിസറ്റഷന് നസന്റര്ച് ചികിത്സ്ാ 

ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

998 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 08

ബ്സ് റീഹാബിലിസറ്റഷന് നസന്റര്ച്  വര്ച്ക്കര്ച് കം നകയര്ച് 

സടക്കര്ച്ക്ക്, ആയ കം കുക്ക് എനിവര്ച്ക്ക് സഹാണസററിയം

999 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 09

ബ്സ് റീഹാബിലിസറ്റഷന് നസന്റര്ച് നതാഴില്ക 

പരിശീലകര്ച്ക്ക് സഹാണസററിയം

1000 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 10 ബ്സ് റീഹാബിലിസറ്റഷന് നസന്റര്ച് ഉചഭക്ഷണം നല്കകല്ക

1032 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 11 ഭിനലിംഗക്കാര്ച്കള്ള സക്ഷൈപ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്

1090 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 12 ജസസക്കാസസാഷയല്ക റീഹാബിലിസറ്റഷന് നസന്റര്ച്

1096 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 13 നൈന്ഡര്ച് റിസസാഴ്സ് നസന്റര്ച്
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1097 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 14 നൈന്ഡര്ച് നഡസ്ക്

1098 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 15 ഷീ സലാ്ൈ് ശംഖല

1099 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 16 ഭിനലിംഗക്കാര്ച്കള്ള പ്രസതയക പരിപാടികള്

1119 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 17 വസയാ ൈനങ്ങള്ക്ക്  കട്ടില്ക നല്കകല്ക

1168 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 18

ഭിനസശഷിക്കാരുനട സഹായ ഉപകരണങ്ങളനട റിപ്പയര്ച് & 

സര്ച്െീസ് നസന്റര്ച്

1169 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 19 ബ്സ് റിഹാബിലിസറ്റഷന് ആന്റ് നഫസിലിസറ്റഷന് നസന്റര്ച്

1170 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 20

ബ്സ് റിഹാബിലിസറ്റഷന് ആന്റ് നവസക്കഷണല്ക ട്രയിനിംഗ് 

നസന്റര്ച്

1171 2 സസവനം 09                                                

സാമൂഹയസക്ഷൈം, 

സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 06        സാമൂഹയസുരക്ഷിതതവം 21

ഭിനസശഷിക്കാരായ കുട്ടികളനട തസേശഭരണസ്ഥാപനതല 

കായിക കലാ ൈത്സ്രങ്ങള്

738 2 സസവനം 10                                                സപാഷകാഹാരം

01 

        അംഗന്വാടി സപാഷകാഹാരം 01 0-3 വയസ്സ് വനരയള്ള കുട്ടികള്കള്ള സപാഷകാഹാരം

739 2 സസവനം 10                                                സപാഷകാഹാരം

01 

        അംഗന്വാടി സപാഷകാഹാരം 02 3-6 വയസ്സ് വനരയള്ള കുട്ടികള്കള്ള  സപാഷകാഹാരം

740 2 സസവനം 10                                                സപാഷകാഹാരം

01 

        അംഗന്വാടി സപാഷകാഹാരം 03 കൗൈാരപ്രായക്കാരായ നപണ്കുട്ടികള്കള്ള സപാഷകാഹാരം

741 2 സസവനം 10                                                സപാഷകാഹാരം

01 

        അംഗന്വാടി സപാഷകാഹാരം 04 മുലയൂട്ടുന അമ്മൈാര്ച്കള്ള സപാഷകാഹാരം

742 2 സസവനം 10                                                സപാഷകാഹാരം

01 

        അംഗന്വാടി സപാഷകാഹാരം 05 ഗര്ച്ഭിണികള്കള്ള സപാഷകാഹാരം
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743 2 സസവനം 10                                                സപാഷകാഹാരം

02 

       

ൈറ്റ് സപാഷകാഹാര വിതരണ 

പരിപാടികള് 01 അഗതികള്കള്ള സപാഷകാഹാരം

744 2 സസവനം 10                                                സപാഷകാഹാരം

02 

       

ൈറ്റ് സപാഷകാഹാര വിതരണ 

പരിപാടികള് 02 പട്ടികവര്ച്ഗക്കാര്ച്കള്ള സപാഷകാഹാരം

745 2 സസവനം 10                                                സപാഷകാഹാരം

02 

       

ൈറ്റ് സപാഷകാഹാര വിതരണ 

പരിപാടികള് 03 എച്.ഐ.വി. ബാധിതകര്ച്കള്ള സപാഷകാഹാരം

746 2 സസവനം 10                                                സപാഷകാഹാരം

02 

       

ൈറ്റ് സപാഷകാഹാര വിതരണ 

പരിപാടികള് 04 പട്ടികവര്ച്ഗ വിദയാര്ച്ഥികള്കള്ള സപാഷകാഹാരം

747 2 സസവനം 10                                                സപാഷകാഹാരം

02 

       

ൈറ്റ് സപാഷകാഹാര വിതരണ 

പരിപാടികള് 05

നിര്ച്ദ്ധനരായ സരാഗികള്ക്ക് ആശുപത്രിയില്ക കിടകന 

ദിവസങ്ങളില്ക ഭക്ഷണം

748 2 സസവനം 10                                                സപാഷകാഹാരം

02 

       

ൈറ്റ് സപാഷകാഹാര വിതരണ 

പരിപാടികള് 06 ബ്സ് സ്കൂളിനല കുട്ടികള്ക്ക് ഭക്ഷണം

973 2 സസവനം 10                                                സപാഷകാഹാരം

02 

       

ൈറ്റ് സപാഷകാഹാര വിതരണ 

പരിപാടികള് 07

പട്ടികൈാതി/പട്ടികവര്ച്ഗ/സാമൂഹയസക്ഷൈ വകുപ്പ് അംഗീകരിച  

ബാലവാടി/ ശിശുൈന്ദിരം കുട്ടികള്ക്ക് സപാഷകാഹാരം

1016 2 സസവനം 10                                                സപാഷകാഹാരം

02 

       

ൈറ്റ് സപാഷകാഹാര വിതരണ 

പരിപാടികള് 08

ശിശു ൈന്ദിരത്തിനല 5 വയസ്സില്ക താനഴയള്ള കുട്ടികള്ക്ക് 

സപാഷകാഹാരം

749 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 01 കുടിനവള്ള സൗകരയം അറ്റകുറ്റപ്പണി

750 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 02 ലാട്രിന് സൗകരയം അറ്റകുറ്റപ്പണി

751 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 03 നകട്ടിട അറ്റകുറ്റപ്പണി

752 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 04 ചുറ്റുൈതില്ക അറ്റകുറ്റപ്പണി
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753 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 05 കളിസ്ഥലം അറ്റകുറ്റപ്പണി

754 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 06 സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

755 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 07 നകട്ടിടനിര്ച്മ്മാണം

756 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 08 ചുറ്റുൈതില്ക നിര്ച്മ്മാണം

757 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 09 കളിസ്ഥലം നിര്ച്മ്മാണം

758 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 10 കുടിനവള്ള സൗകരയം ലഭയൈാക്കല്ക

759 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 11 ലാട്രിന് സൗകരയം ലഭയൈാക്കല്ക

760 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 12 പഠസനാപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

761 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 13 കളി ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക /സജ്ജീകരിക്കല്ക

762 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 14 ൈറ്റ് വസ്തുക്കള് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

763 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 15 ജവദൂതീകരണം

934 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

01 

        ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് 16 അടുക്കള നവീകരണം

764 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

02 

        അനുബന്ധ സസവനങ്ങള് 01 അംഗന്വാടി വര്ച്ക്കര്ച്ൈാര്ച്ക്ക് സഹാണസററിയം
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765 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

02 

        അനുബന്ധ സസവനങ്ങള് 02 അംഗന്വാടി നഹല്കപ്പര്ച്ൈാര്ച്ക്ക് സഹാണസററിയം

935 2 സസവനം 11                                                അംഗന്വാടികള്

02 

        അനുബന്ധ സസവനങ്ങള് 03 ശാരീരികൈാനസിക നവല്ലവിളികള് സനരിടുനവര്ച്ക്ക് സ്

766 2 സസവനം 12                                                

നതാഴില്ക 

ജവദഗ്ദ്ധ്യസപാഷണം

01 

        നതാഴില്ക പരിശീലനം 01 സ്കില്ക ഡവലപ്നൈന്റ് പരിശീലനം

767 2 സസവനം 12                                                

നതാഴില്ക 

ജവദഗ്ദ്ധ്യസപാഷണം

01 

        നതാഴില്ക പരിശീലനം 02 നതാഴില്ക പരിശീലനം

768 2 സസവനം 12                                                

നതാഴില്ക 

ജവദഗ്ദ്ധ്യസപാഷണം

02 

        സ്ഥാപന വികസനം 01

ജകൈാറികിട്ടിയിട്ടുള്ള സാസങ്കതിക സ്ഥാപനങ്ങളിനല ഭൗതിക 

സൗകരയങ്ങളനട അറ്റകുറ്റപ്പണി

769 2 സസവനം 12                                                

നതാഴില്ക 

ജവദഗ്ദ്ധ്യസപാഷണം

02 

        സ്ഥാപന വികസനം 02

ജകൈാറിക്കിട്ടിയിട്ടുള്ള നതാഴില്ക പരിശീലനസകന്ദ്രങ്ങളനട 

ഭൗതിക സൗകരയങ്ങളനട അറ്റകുറ്റപ്പണി

770 2 സസവനം 12                                                

നതാഴില്ക 

ജവദഗ്ദ്ധ്യസപാഷണം

02 

        സ്ഥാപന വികസനം 03

ജകൈാറിക്കിട്ടിയിട്ടുള്ള നതാഴില്ക പരിശീലനസകന്ദ്രങ്ങളനട 

ഉപകരണങ്ങല്ക വാങ്ങല്ക

771 2 സസവനം 12                                                

നതാഴില്ക 

ജവദഗ്ദ്ധ്യസപാഷണം

02 

        സ്ഥാപന വികസനം 04

ജകൈാറിക്കിട്ടിയിട്ടുള്ള നതാഴില്ക പരിശീലനസകന്ദ്രങ്ങളനട 

ഫര്ച്ണിചര്ച് വാങ്ങല്ക

772 2 സസവനം 12                                                

നതാഴില്ക 

ജവദഗ്ദ്ധ്യസപാഷണം

02 

        സ്ഥാപന വികസനം 05

ജകൈാറികിട്ടിയിട്ടുള്ള സാസങ്കതിക സ്ഥാപനങ്ങളിനല 

ഉപകരണങ്ങല്ക വാങ്ങല്ക

773 2 സസവനം 12                                                

നതാഴില്ക 

ജവദഗ്ദ്ധ്യസപാഷണം

02 

        സ്ഥാപന വികസനം 06

ജകൈാറികിട്ടിയിട്ടുള്ള സാസങ്കതിക സ്ഥാപനങ്ങളിനല 

ഫര്ച്ണിചര്ച് വാങ്ങല്ക

774 2 സസവനം 13                                                ഊര്ച്ജ്ജസംരക്ഷണം

01 

        ഊര്ച്ജ്ജസംരക്ഷണം (നപാതു) 01 ദക്ഷത കൂടിയ അടുപ്പുകള് സ്ഥാപിക്കല്ക

775 2 സസവനം 13                                                ഊര്ച്ജ്ജസംരക്ഷണം

01 

        ഊര്ച്ജ്ജസംരക്ഷണം (നപാതു) 02 ദക്ഷത കൂടിയ ഉപകരണങ്ങള് ലഭയൈാക്കല്ക

776 2 സസവനം 13                                                ഊര്ച്ജ്ജസംരക്ഷണം

02 

       

പാരപസരയതര ഊര്ച്ജ്ജം 

(നപാതു) 01 സൗര ഡ്രയര്ച്
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777 2 സസവനം 13                                                ഊര്ച്ജ്ജസംരക്ഷണം

02 

       

പാരപസരയതര ഊര്ച്ജ്ജം 

(നപാതു) 02 സൗര ൈല ഹീറ്റര്ച്

778 2 സസവനം 13                                                ഊര്ച്ജ്ജസംരക്ഷണം

02 

       

പാരപസരയതര ഊര്ച്ജ്ജം 

(നപാതു) 03 സൗര റാന്തല്ക

779 2 സസവനം 13                                                ഊര്ച്ജ്ജസംരക്ഷണം

02 

       

പാരപസരയതര ഊര്ച്ജ്ജം 

(നപാതു) 04 കാറ്റാടി പപ്

970 2 സസവനം 13                                                ഊര്ച്ജ്ജസംരക്ഷണം

02 

       

പാരപസരയതര ഊര്ച്ജ്ജം 

(നപാതു) 05 സൗസരാര്ച്ജ്ജ പാനല്ക

780 2 സസവനം 13                                                ഊര്ച്ജ്ജസംരക്ഷണം 03        

പാരപസരയതര ഊര്ച്ജ്ജം 

(വയക്തിഗതം) 01 സൗര റാന്തല്ക (പട്ടിക ൈാതി /പട്ടിക വര്ച്ഗം)

781 2 സസവനം 14                                                

ജവദുതിജലന ്,  

ട്രാന്സഫാര്ച്ൈര്ച്

01 

       

ജവദുതി ജലന് 

ദീര്ച്ഘിപ്പിക്കല്ക 01 ഗാര്ച്ഹികാവശയത്തിന് ജവദുതിജലന് ദീര്ച്ഘിപ്പിക്കല്ക

782 2 സസവനം 14                                                

ജവദുതിജലന ്,  

ട്രാന്സഫാര്ച്ൈര്ച്

01 

       

ജവദുതി ജലന് 

ദീര്ച്ഘിപ്പിക്കല്ക 02

സകാളനി ജവദുതീകരണത്തിന് ജവദുതിജലന് 

ദീര്ച്ഘിപ്പിക്കല്ക

783 2 സസവനം 14                                                

ജവദുതിജലന ്,  

ട്രാന്സഫാര്ച്ൈര്ച്

01 

       

ജവദുതി ജലന് 

ദീര്ച്ഘിപ്പിക്കല്ക 04 നപാതു സ്ഥാപനത്തിന് സവണ്ടി ജവദുതിജലന് ദീര്ച്ഘിപ്പിക്കല്ക

784 2 സസവനം 14                                                

ജവദുതിജലന ്,  

ട്രാന്സഫാര്ച്ൈര്ച്

02 

        സവാള്സട്ടൈ് നൈചനപ്പടുത്തല്ക 01 ട്രാന്സഫാര്ച്ൈര്ച് സ്ഥാപിക്കല്ക

785 2 സസവനം 14                                                

ജവദുതിജലന ്,  

ട്രാന്സഫാര്ച്ൈര്ച്

03 

        ജവദുതി ജലന് 01 സപാസ്റ്റ്ൈാറ്റിവയ്ക്കല്ക

786 2 സസവനം 15                                                വിസനാദ സഞ്ചാരം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 01 വിസനാദസഞ്ചാരസകന്ദ്രങ്ങളനട അറ്റകുറ്റപ്പണി

787 2 സസവനം 15                                                വിസനാദ സഞ്ചാരം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 02 വിസനാദസഞ്ചാര സകന്ദ്രങ്ങളില്ക നിര്ച്മ്മിതികള്

788 2 സസവനം 15                                                വിസനാദ സഞ്ചാരം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 03 പുതിയ വിസനാദസഞ്ചാരസകന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കല്ക
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789 2 സസവനം 15                                                വിസനാദ സഞ്ചാരം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 04 വിസനാദസഞ്ചാര സകന്ദ്രങ്ങളില്ക നകട്ടിടനിര്ച്മ്മാണം

936 2 സസവനം 15                                                വിസനാദ സഞ്ചാരം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 05 വിസനാദസഞ്ചാര സകന്ദ്രങ്ങളില്ക സൗകരയങ്ങള് വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

1046 2 സസവനം 15                                                വിസനാദ സഞ്ചാരം

01 

        അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 06 ലീസ് തുക നല്കകല്ക

1193 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം 01        നനല്ല് 25

സാമൂഹയസംഘങ്ങളനട പങ്കാളിത്തം – സബാധവത്ക്കരണം 

പ്രാസയാഗികപ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്

790 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 01 നവബ് വരിസംഖയ

791 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 02

കംപൂട്ടറുകളനടയം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളനടയം 

നൈയിന്റനന്സ്

792 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 03 ഐ.നക.എം.ന് അടയ്സക്കണ്ട വിഹിതം

793 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 04

 രാൈപഞ്ചായത്തുകളില്ക നിയൈികന നടക്നിക്കല്ക 

അസിസ്റ്റന്റിന് സവതനം

794 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 05 പൗരാവകാശസരഖാ പ്രസിദ്ധീകരണം

795 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 06

വി.പി.എന് കണക്ടിവിറ്റി - ബി. എസ്.എന ്.എല്ക . നു 

ഒറ്റത്തവണ തുക നല്കകല്ക

796 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 07 കംപൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളം വാങ്ങല്ക

797 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 08 കംപൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളം സ്ഥാപിക്കല്ക

798 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 09 സസാഫ്റ്റ് നവയര്ച് വാങ്ങല്ക
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799 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 10 എര്ച്ത്തിംഗ്

800 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 11 കംപൂട്ടറുകളനട ദക്ഷത വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

801 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 12 നനറ്റ് വര്ച്ക്കിംഗ്

802 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 13 മുന്കാല റിക്കാര്ച്ുകളനട ഡാറ്റാസബസ് സൃഷ്ടിക്കല്ക

803 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 14 ആസ്തി രൈിസ്റ്റര്ച് പുതുക്കല്ക പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്

937 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 15 ഹാര്ച്നഡവയര്ച് വാങ്ങല്ക

938 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 16 ഹാര്ച്നഡവയര്ച് സ്ഥാപിക്കല്ക

946 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 17

ൈനന-ൈരണ-വിവാഹ രൈിസരഷന ്-മുന്കാല റിക്കാര്ച്ുകളനട 

കപൂട്ടര്ച്വത്ക്കരണം

948 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 18 വസ്തു നികുതി - മുന്കാല റിക്കാര്ച്ുകളനട കപൂട്ടര്ച് വത്കരണം

949 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 19

നൈയ്ന്റനന്സ് ഫണ്ടിന്നറ 10% തുക ഉപസയാഗിച്ചുനകാണ്ട് 

GO (MS) 330/04 തസവഭവ തീയതി  9.12.2012 പ്രകാരം 

രാൈപഞ്ചായത്തിനും നഗരസഭയ്ക്കും നചലവഴിക്കാവുന ഇനങ്ങള്

950 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 20

നൈയ്ന്റനന്സ് ഫണ്ട് ഉപസയാഗിച്ചുനകാണ്ട് GO (MS) 330/04 

 തീയതി 9.12.2012  നപര്ച് ഉത്തരവ്  പ്രകാരം 

ൈില്ലാപഞ്ചായത്തിനും സലാക്ക് പഞ്ചായത്തിനും 

നചലവഴിക്കാവുന ഇനങ്ങള്
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968 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 21 ISO സര്ച്ട്ടിഫിസക്കഷന് സവണ്ടിയള്ള പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്

982 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 22 തസേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളനട സൈര ചരിത്രം തയ്യാറാക്കല്ക

1010 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 23

ഇലസരാണിക് സവാട്ടിംഗ് നൈഷീന് വാങ്ങലം , റാപ്- 

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് ഒരുക്കലം

1019 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 24 ജവ-ജഫ

1194 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തല്ക 26 സസാഷയല്ക ൈീഡിയ ഓപ്പസറഷന് ടീം രൂപീകരണം

804 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

02 

       

ജകൈാറിക്കിട്ടിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളനട സസവനം 

നൈചനപ്പടുത്തല്ക 01

കംപൂട്ടറുകളനടയം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളനടയം 

നൈയിന്റനന്സ്

805 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

02 

       

ജകൈാറിക്കിട്ടിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളനട സസവനം 

നൈചനപ്പടുത്തല്ക 02

വി.പി.എന് കണക്ടിവിറ്റി - ബി. എസ്.എന ്.എല് . നു 

ഒറ്റത്തവണ തുക നല്കകല്

806 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

02 

       

ജകൈാറിക്കിട്ടിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളനട സസവനം 

നൈചനപ്പടുത്തല്ക 03 വാട്ടര്ച് അസതാറിട്ടിക്ക് നവളളക്കരം

807 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

02 

       

ജകൈാറിക്കിട്ടിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളനട സസവനം 

നൈചനപ്പടുത്തല്ക 04 ജവദുതി ചാര്ച്ജ്ജ്

808 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

02 

       

ജകൈാറിക്കിട്ടിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളനട സസവനം 

നൈചനപ്പടുത്തല്ക 05 വാടക, കരം, നികുതി
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809 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

02 

       

ജകൈാറിക്കിട്ടിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളനട സസവനം 

നൈചനപ്പടുത്തല്ക 06 നടലിസഫാണ് ചാര്ച്ജ്ജ്

810 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

02 

       

ജകൈാറിക്കിട്ടിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളനട സസവനം 

നൈചനപ്പടുത്തല്ക 07

സ്ഥാപനങ്ങളനട ഓഫീസുകളനട നവള്ളക്കരം 

ജവദുതിചാര്ച്ജ്ജ് എനിവ

811 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

02 

       

ജകൈാറിക്കിട്ടിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളനട സസവനം 

നൈചനപ്പടുത്തല്ക 08

തസേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളനട നിയരണത്തിലള്ള 

വാഹനങ്ങളനട ഇന്ധനം, പ്രവര്ച്ത്തനം, നൈയിന്റനന്സ് 

എനിവയ്ക്കുള്ള നചലവ്

812 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

02 

       

ജകൈാറിക്കിട്ടിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളനട സസവനം 

നൈചനപ്പടുത്തല്ക 09 സസ്റ്റഷനറി, സപാസസ്റ്റൈ്

813 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

02 

       

ജകൈാറിക്കിട്ടിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളനട സസവനം 

നൈചനപ്പടുത്തല്ക 10 കംപൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളം വാങ്ങല്ക

814 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

02 

       

ജകൈാറിക്കിട്ടിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളനട സസവനം 

നൈചനപ്പടുത്തല്ക 11 കംപൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളം സ്ഥാപിക്കല്ക

815 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

02 

       

ജകൈാറിക്കിട്ടിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളനട സസവനം 

നൈചനപ്പടുത്തല്ക 12 സസാഫ്റ്റ് നവയര്ച് വാങ്ങല്ക

816 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

02 

       

ജകൈാറിക്കിട്ടിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളനട സസവനം 

നൈചനപ്പടുത്തല്ക 13 എര്ച്ത്തിംഗ്
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817 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

02 

       

ജകൈാറിക്കിട്ടിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളനട സസവനം 

നൈചനപ്പടുത്തല്ക 14 കംപൂട്ടറുകളനട ദക്ഷത വര്ച്ദ്ധിപ്പിക്കല്ക

818 2 സസവനം 16                                                

കപൂട്ടര്ച്വത്കരണവും 

സസവനം നൈചനപ്പടുത്തലം

02 

       

ജകൈാറിക്കിട്ടിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളനട സസവനം 

നൈചനപ്പടുത്തല്ക 15 നനറ്റ് വര്ച്ക്കിംഗ്

819 2 സസവനം 17                                                

പദ്ധതി രൂപീകരണം, 

നിര്ച്െഹണം,  

സൈാണിറ്ററിംഗ്

01 

       

പദ്ധതി രൂപീകരണം,  

നിര്ച്െഹണം,  സൈാണിറ്ററിംഗ് 01 പദ്ധതി രൂപീകരണ നിര്ച്െഹണ സൈാണിറ്ററിംഗ് പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്

820 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (സസവന സൈഖല) 01        വസയാൈനങ്ങളനട സക്ഷൈം 01

വസയാൈിത്രം - സാമൂഹയസുരക്ഷാ ൈിഷന് നഗരസഭയനട 

വിഹിതം നല്കകല്ക

959 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് / ൈറ്റ് 

ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള 

സപ്രാൈക്ടുകള് 01        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരമുള്ള സപ്രാൈക്ടുകള് 01 സകരള സാമൂഹയ സുരക്ഷാൈിഷന് പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്ക്ക് സംഭാവന

1005 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് / ൈറ്റ് 

ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള 

സപ്രാൈക്ടുകള് 01        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരമുള്ള സപ്രാൈക്ടുകള് 02

വരള്ചാ ദുരിതാശവാസ പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള് ( സ.ഉ.(സാധാ) നം. 

838/2014 തസവഭവ. തീയതി 21.03.2014)

1006 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് / ൈറ്റ് 

ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള 

സപ്രാൈക്ടുകള് 01        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരമുള്ള സപ്രാൈക്ടുകള് 03

സദശീയ നതാഴിലറപ്പ് പദ്ധതിയില്ക (MGNREGS) സവതനം 

നല്കകല്ക (സംസ്ഥാന ൈിഷന് ഡയറക്ടര്ച്ക്ക്) ( സ.ഉ.(സാധാ) 

നം. 888/2014 തസവഭവ. തീയതി 26.03.2014)

1007 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് / ൈറ്റ് 

ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള 

സപ്രാൈക്ടുകള് 01        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരമുള്ള സപ്രാൈക്ടുകള് 04

ൈാലിനയ സംസ്ക്കരണം – ക്ീന് സകരള കപനി ലിൈിറ്റഡിന്നറ 

ഓഹരി വാങ്ങല്ക ( സ.ഉ.(സാധാ) നം. 893/2014 തസവഭവ. 

തീയതി 26.03.2014))
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1008 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് / ൈറ്റ് 

ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള 

സപ്രാൈക്ടുകള് 01        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരമുള്ള സപ്രാൈക്ടുകള് 05

ൈലനിധി വിഹിതം നല്കകല്ക  സ.ഉ (സാധാരണ) നം 

914/2014/ത.സവ.ഭ.വ തീയതി 28.03.2014

1009 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് / ൈറ്റ് 

ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള 

സപ്രാൈക്ടുകള് 01        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരമുള്ള സപ്രാൈക്ടുകള് 06

RAY വിഹിതം നല്കകല്ക സ.ഉ  (സാധാരണ) നം 

903/2014/ത.സവ.ഭ.വ തീയതി 20.03.2014

821 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (സസവന സൈഖല) 02        അഗതികളനട സക്ഷൈം 01

വിശപ്പുരഹിത നഗരം - സാമൂഹയസുരക്ഷാ ൈിഷന് വിഹിതം 

നല്കകല്ക

960 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് / ൈറ്റ് 

ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള 

സപ്രാൈക്ടുകള് 02        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് പ്രകാരം/ 

ൈറ്റ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം 

കണ്സസാളിസഡറ്റഡ് 

ഫണ്ടിസലയ്ക്ക്  തിരിചടവ് 01 അധികം ലഭിച അസലാട്ട്നൈന്റ് തുക തിരിചടവ്

822 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (സസവന സൈഖല) 02        അഗതികളനട സക്ഷൈം 02

കാന്സര്ച് സുരക്ഷ, താസലാലം, സകാക്ിയര്ച് ഇംപ്ലാന്സറഷന് 

മുതലായ പരിപാടികള്ക്ക് സാമൂഹയസുരക്ഷാൈിഷന്തസേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിന്നറ സംഭാവന

823 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (സസവന സൈഖല) 03        

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , 

പാര്ച്പ്പിടം 01 ഐ.എ.ജവ. അധിക വിഹിതം

961 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് / ൈറ്റ് 

ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള 

സപ്രാൈക്ടുകള് 03        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് പ്രകാരം/ 

ൈറ്റ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം 

കണ്സസാളിസഡറ്റഡ് 

ഫണ്ടിസലയ്ക്ക്  തിരിചടവ് 01 വായ്പാ കുടിശ്ശിക തിരിചടവ്
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824 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (സസവന സൈഖല) 03        

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , 

പാര്ച്പ്പിടം 02

ൈറ്റ് സകന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഭവന നിര്ച്മ്മാണ പദ്ധതികളനട അധിക 

വിഹിതം

825 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (സസവന സൈഖല) 03        

വയക്തിഗത പരിപാടികള് , 

പാര്ച്പ്പിടം 03

ഐ.എച്.എസ്.ഡി.പി. പദ്ധതികള്ള നഗരസഭയനട 10 

ശതൈാനം വിഹിതം നല്കകല്ക

826 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (സസവന സൈഖല) 04        നപാതു കുടിനവള്ള പരിപാടികള് 01 ൈലനിധിവിഹിതം നല്കകല്ക

827 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (സസവന സൈഖല) 05        വായ്പാ തിരിചടവ് 01 ഭവന പദ്ധതി - വായ്പാ തിരിചടവ്

828 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (സസവന സൈഖല) 06        ൈില്ലാ പദ്ധതി 01

സംസയാൈിത ൈില്ലാ വികസന സരഖ തയ്യാറാക്കല്ക വിഹിതം 

(IDDP)

829 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (സസവന സൈഖല) 07        

കിലനയ കല്പിത 

സര്ച്െകലാശാലയായി 

ഉയര്ച്ത്തുനതിസലക്ക് വിഹിതം 01 കില സകാര്ച്പ്പസ് ഫണ്ടിസലക്ക് വിഹിതം
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957 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (സസവന സൈഖല) 08        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് പ്രകാരം 

വിഹിതം നല്കകല്ക 01 സകരള സാമൂഹയ സുരക്ഷാൈിഷന് പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്ക്ക് സംഭാവന

984 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (സസവന സൈഖല) 08        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് പ്രകാരം 

വിഹിതം നല്കകല്ക 02 സര്ച്ക്കാര്ച് സകാസളൈിന് സഥലം വാങ്ങാന് വിഹിതം നല്കകല്ക

1134 2 സസവനം 18                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് / ൈറ്റ് 

ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള 

സപ്രാൈക്ടുകള് 4         നപാതുമുതല്ക സംരക്ഷണം 1 പുറസപാക്ക് ഭൂൈി അളന് തിട്ടനപ്പടുത്തല്ക

830 3 പശ്ചാത്തലം 01                                                

നതരുവ് വിളക്ക്,  

ഓഫീസ് ജവദുതീകരണം

01 

        നതരുവ് വിളകകള് 01 നതരുവ് വിളകകളനട അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

831 3 പശ്ചാത്തലം 01                                                

നതരുവ് വിളക്ക്,  

ഓഫീസ് ജവദുതീകരണം

01 

        നതരുവ് വിളകകള് 02 നതരുവുവിളക്ക് കുടിശ്ശിക ജവദുതി ചാര്ച്ജ്ജ് അടയ്ക്കല്ക

832 3 പശ്ചാത്തലം 01                                                

നതരുവ് വിളക്ക്,  

ഓഫീസ് ജവദുതീകരണം

01 

        നതരുവ് വിളകകള് 03

നതരുവ് വിളക്ക്  നിലവിലള്ള ജലനില്ക രീറ്റ് ജലറ്റിനുസവണ്ടി 

പ്രസതയകം ജലന് വലിക്കല്ക

833 3 പശ്ചാത്തലം 01                                                

നതരുവ് വിളക്ക്,  

ഓഫീസ് ജവദുതീകരണം

01 

        നതരുവ് വിളകകള് 04

നതരുവ് വിളക്ക്  രീറ്റ് ജലറ്റിനുസവണ്ടി പുതിയ ജലന് 

സ്ഥാപിക്കല്ക

834 3 പശ്ചാത്തലം 01                                                

നതരുവ് വിളക്ക്,  

ഓഫീസ് ജവദുതീകരണം

01 

        നതരുവ് വിളകകള് 05 നതരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കല്ക
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835 3 പശ്ചാത്തലം 01                                                

നതരുവ് വിളക്ക്,  

ഓഫീസ് ജവദുതീകരണം

01 

        നതരുവ് വിളകകള് 06 നതരുവ് വിളകകള്ക്ക് ൈീറ്റര്ച് സ്ഥാപിക്കല്ക

947 3 പശ്ചാത്തലം 01                                                

നതരുവ് വിളക്ക്,  

ഓഫീസ് ജവദുതീകരണം

01 

        നതരുവ് വിളകകള് 07

നതരുവ് വിളകകള് നൈയിന്റനന്സും അനുബന്ധ 

ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങലം

836 3 പശ്ചാത്തലം 01                                                

നതരുവ് വിളക്ക്,  

ഓഫീസ് ജവദുതീകരണം

02 

       

ഓഫീസുകളനട 

ജവദുതീകരണം 01 ഓഫീസുകളനട ജവദുതീകരണം

837 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

01 

        സറാുകള് 01 റീടാറിംഗ്

838 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

01 

        സറാുകള് 02 പാച് വര്ച്ക്ക്

839 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

01 

        സറാുകള് 03 പാര്ച്ശവഭിത്തി

840 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

01 

        സറാുകള് 04 സകാണ്രീറ്റിംഗ്

841 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

01 

        സറാുകള് 05 ജഡ്രസനൈ് അറ്റകുറ്റപ്പണി

842 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

01 

        സറാുകള് 06 പുതിയ ൈണ് സറാഡ് നിര്ച്മ്മാണം

843 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

01 

        സറാുകള് 07 ൈണ് സറാുകളനട നൈറ്റലിംഗ്

844 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

01 

        സറാുകള് 08 പുതിയ ടാറിംഗ്
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845 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

01 

        സറാുകള് 09 പുതിയ ജഡ്രസനൈ് നിര്ച്മ്മാണം

1115 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

01 

        സറാുകള് 10 സറാഡ് ൈാപ്പിംഗ്- കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാന്

846 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

02 

        നടപ്പാതകള് 01 നടപ്പാത അറ്റകുറ്റപ്പണി

847 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

02 

        നടപ്പാതകള് 02 പുതിയ നടപ്പാത നിര്ച്മ്മാണം

848 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

03 

        പാലങ്ങള് 01 പാലത്തിന്നറ അറ്റകുറ്റപ്പണി

849 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

03 

        പാലങ്ങള് 02 പുതിയ പാലം നിര്ച്മ്മാണം

850 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

04 

        കലങ്കുകള് 01 കലങ്കിന്നറ അറ്റകുറ്റപ്പണി

851 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

04 

        കലങ്കുകള് 02 പുതിയ കലങ്ക് നിര്ച്മ്മാണം

852 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

05 

        ചപ്പാത്തുകള് 01 ചപ്പാത്തില്കനാ അറ്റകുറ്റപ്പണി

853 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

05 

        ചപ്പാത്തുകള് 02 പുതിയ ചപ്പാത്ത് നിര്ച്മ്മാണം

854 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

06 

        നടപ്പാലങ്ങള് 01 നടപ്പാലം അറ്റകുറ്റപ്പണി

855 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

06 

        നടപ്പാലങ്ങള് 02 പുതിയ നടപ്പാലം നിര്ച്മ്മാണം

856 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

07 

        ബസ് നവയിറ്റിംഗ് നഷഡ് 01 നവയിറ്റിംഗ് നഷഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി
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മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

857 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

07 

        ബസ് നവയിറ്റിംഗ് നഷഡ് 02 പുതിയ നവയിറ്റിംഗ് നഷഡ് നിര്ച്മ്മാണം

858 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

08 

        ബസ് സ്റ്റാന്റ് 01 ബസ് സ്റ്റാന്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണി

859 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

08 

        ബസ് സ്റ്റാന്റ് 02 ബസ് സ്റ്റാന്റ് നിര്ച്മ്മാണം

860 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

08 

        ബസ് സ്റ്റാന്റ് 03 ബസ് സ്റ്റാന്റ വിപുലീകരണം

861 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

09 

        ൈലഗതാഗതം 01 നൈട്ടി/കടവ് അറ്റകുറ്റപ്പണി

862 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

09 

        ൈലഗതാഗതം 02 നൈട്ടി/കടവ് നിര്ച്മ്മാണം

939 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

09 

        ൈലഗതാഗതം 03 ൈലഗതാഗത വികസനം

983 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം

09 

        ൈലഗതാഗതം 04 ൈങ്കാര്ച് സ ര്ച്െീസ്

863 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം 10        വണ്ടിത്താവളങ്ങള് 01 വണ്ടിത്താവളം അറ്റകുറ്റപ്പണി

864 3 പശ്ചാത്തലം 02                                                ഗതാഗതം 10        വണ്ടിത്താവളങ്ങള് 02 വണ്ടിത്താവളം നിര്ച്മ്മാണം

865 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഓഫീസ് നകട്ടിടം 01 നകട്ടിട അറ്റകുറ്റപ്പണി

866 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഓഫീസ് നകട്ടിടം 02 ചുറ്റുൈതില്ക അറ്റകുറ്റപ്പണി
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മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

867 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഓഫീസ് നകട്ടിടം 03 ഉപകരണങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

868 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഓഫീസ് നകട്ടിടം 04 ഫര്ച്ണിചര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

869 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഓഫീസ് നകട്ടിടം 05 സ്ഥലം വാങ്ങല്ക

870 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഓഫീസ് നകട്ടിടം 06 പുതിയ നകട്ടിടനിര്ച്മ്മാണം

871 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഓഫീസ് നകട്ടിടം 07 ജവദുതീകരണം

872 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഓഫീസ് നകട്ടിടം 08 കുടിനവള്ള സൗകരയം
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873 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഓഫീസ് നകട്ടിടം 09 സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള്

874 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഓഫീസ് നകട്ടിടം 10 ചുറ്റുൈതില്ക നിര്ച്മ്മാണം

875 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഓഫീസ് നകട്ടിടം 11 നകട്ടിടങ്ങളില്ക അധിക സൗകരയങ്ങള് ഉണ്ടാക്കല്ക

876 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഓഫീസ് നകട്ടിടം 12 ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

877 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഓഫീസ് നകട്ടിടം 13 ഫര്ച്ണിചര്ച് വാങ്ങല്ക

940 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഓഫീസ് നകട്ടിടം 14 അനുബന്ധ സൗകരയങ്ങള്

Updated on 24/02/2018 Page 100 of 105



 

ക ോ
ഡ്

 കേര് ക ോ
ഡ് കേര് ക ോ

ഡ് കേര് ക ോ
ഡ് കേര്

ക് മ 
നമ്പര്
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1117 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

01 

       

തസേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഓഫീസ് നകട്ടിടം 15  ഓഫീസ് നകട്ടിടങ്ങളില്ക എ സി സ്ഥാപിക്കല്ക

878 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

02 

        ൈറ്റ് നകട്ടിടങ്ങള് 01 നകട്ടിട അറ്റകുറ്റപ്പണി

879 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

02 

        ൈറ്റ് നകട്ടിടങ്ങള് 02 ചുറ്റുൈതില്ക അറ്റകുറ്റപ്പണി

880 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

02 

        ൈറ്റ് നകട്ടിടങ്ങള് 03 ഉപകരണങ്ങള് അറ്റകുറ്റപ്പണി

881 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

02 

        ൈറ്റ് നകട്ടിടങ്ങള് 04 ഫര്ച്ണിചര്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി

882 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

02 

        ൈറ്റ് നകട്ടിടങ്ങള് 05 സ്ഥലം വാങ്ങല്ക
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മുഖ്യ കമഖ്ല കമഖ്ല ഉേകമഖ്ല സൂക്ഷ്മ കമഖ്ല

883 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

02 

        ൈറ്റ് നകട്ടിടങ്ങള് 06 പുതിയ നകട്ടിടനിര്ച്മ്മാണം

884 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

02 

        ൈറ്റ് നകട്ടിടങ്ങള് 07 ജവദുതീകരണം

885 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

02 

        ൈറ്റ് നകട്ടിടങ്ങള് 08 കുടിനവള്ള സൗകരയം

886 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

02 

        ൈറ്റ് നകട്ടിടങ്ങള് 09 സാനിസറ്റഷന് സൗകരയങ്ങള്

887 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

02 

        ൈറ്റ് നകട്ടിടങ്ങള് 10 ചുറ്റുൈതില്ക നിര്ച്മ്മാണം

888 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

02 

        ൈറ്റ് നകട്ടിടങ്ങള് 11 നകട്ടിടങ്ങളില്ക അധിക സൗകരയങ്ങള് ഉണ്ടാക്കല്ക
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889 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

02 

        ൈറ്റ് നകട്ടിടങ്ങള് 12 ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല്ക

890 3 പശ്ചാത്തലം 03                                                

ഉല്പാദനസസവന 

സൈഖലകളില്ക  

ഉള്നപ്പടാത്ത 

നപാതുനകട്ടിടങ്ങള്

02 

        ൈറ്റ് നകട്ടിടങ്ങള് 13 ഫര്ച്ണിചര്ച് വാങ്ങല്ക

891 3 പശ്ചാത്തലം 04                                                

ൈറ്റ് നിര്ച്മ്മാണ 

പ്രവൃത്തികള്

01 

        ബണ്ടുകള് 01 ബണ്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണി

892 3 പശ്ചാത്തലം 04                                                

ൈറ്റ് നിര്ച്മ്മാണ 

പ്രവൃത്തികള്

01 

        ബണ്ടുകള് 02 ബണ്ട് നിര്ച്മ്മാണം

893 3 പശ്ചാത്തലം 04                                                

ൈറ്റ് നിര്ച്മ്മാണ 

പ്രവൃത്തികള്

02 

        പാര്ച്ശവഭിത്തികള് 01 പാര്ച്ശവഭിത്തി അറ്റകുറ്റപ്പണി  എല്ലാ ൈില്ലകളിലം

894 3 പശ്ചാത്തലം 04                                                

ൈറ്റ് നിര്ച്മ്മാണ 

പ്രവൃത്തികള്

02 

        പാര്ച്ശവഭിത്തികള് 02 കുളങ്ങളനട പാര്ച്ശവഭിത്തി നിര്ച്മ്മാണം  എല്ലാ ൈില്ലകളിലം

895 3 പശ്ചാത്തലം 04                                                

ൈറ്റ് നിര്ച്മ്മാണ 

പ്രവൃത്തികള്

02 

        പാര്ച്ശവഭിത്തികള് 03 സതാടുകളനട പാര്ച്ശവഭിത്തി നിര്ച്മ്മാണം  എല്ലാ ൈില്ലകളിലം

896 3 പശ്ചാത്തലം 04                                                

ൈറ്റ് നിര്ച്മ്മാണ 

പ്രവൃത്തികള്

03 

        ഫാം സറാഡ് 01 ഫാം സറാഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി

897 3 പശ്ചാത്തലം 04                                                

ൈറ്റ് നിര്ച്മ്മാണ 

പ്രവൃത്തികള്

03 

        ഫാം സറാഡ് 02 ഫാം സറാഡ് നിര്ച്മ്മാണം

898 3 പശ്ചാത്തലം 04                                                

ൈറ്റ് നിര്ച്മ്മാണ 

പ്രവൃത്തികള്

04 

        ട്രാക്ടര്ച് റാപ് 01 ട്രാക്ടര്ച് റാപ് അറ്റകുറ്റപ്പണി

899 3 പശ്ചാത്തലം 04                                                

ൈറ്റ് നിര്ച്മ്മാണ 

പ്രവൃത്തികള്

04 

        ട്രാക്ടര്ച് റാപ് 02 ട്രാക്ടര്ച് റാപ് നിര്ച്മ്മാണം
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900 3 പശ്ചാത്തലം 04                                                

ൈറ്റ് നിര്ച്മ്മാണ 

പ്രവൃത്തികള് 05        നപാതുകടവ് 01 നപാതുകുളികടവ്/അലകകടവ് അറ്റകുറ്റപ്പണി

901 3 പശ്ചാത്തലം 04                                                

ൈറ്റ് നിര്ച്മ്മാണ 

പ്രവൃത്തികള് 05        നപാതുകടവ് 02 നപാതുകുളികടവ്/അലകകടവ് നിര്ച്മ്മാണം

902 3 പശ്ചാത്തലം 04                                                

ൈറ്റ് നിര്ച്മ്മാണ 

പ്രവൃത്തികള് 06        സബാര്ച്ുകള് സ്ഥാപിക്കല്ക 01 വാര്ച്ത്താ സബാര്ച്ഡ് / അതിര്ച്ത്തി നിര്ച്ണ്ണയ സബാര്ച്ുകള്

903 3 പശ്ചാത്തലം 05                                                വാഹനങ്ങള് വാങ്ങല്ക

01 

        വാഹനങ്ങള് വാങ്ങല്ക 01 ഓഫീസ് ആവശയത്തിനുളള വാഹനങ്ങള് വാങ്ങല്ക

904 3 പശ്ചാത്തലം 06                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (പശ്ചാത്തല 

സൈഖല) 01        ഗതാഗതം (വിഹിതം നല്കകല്ക  ) 01 പി.എം.ൈി.എസ്.ജവ. സറാുകളനട നൈയിന്റനന്സ് വിഹിതം

905 3 പശ്ചാത്തലം 06                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (പശ്ചാത്തല 

സൈഖല) 01        ഗതാഗതം (വിഹിതം നല്കകല്ക  ) 02

ആര്ച്  . ഐ .ഡി.എഫ്.  സറാഡ് പദ്ധതികളനട വിഹിതം 

നല്കകല്ക

906 3 പശ്ചാത്തലം 06                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (പശ്ചാത്തല 

സൈഖല) 02        നകട്ടിടം (വിഹിതം നല്കകല്ക  ) 01

ൈില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ് നകട്ടിടനിര്ച്മ്മാണം - വിഹിതം 

നല്കകല്ക

958 3 പശ്ചാത്തലം 06                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (പശ്ചാത്തല 

സൈഖല) 03        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് പ്രകാരം 

വിഹിതം നല്കകല്ക 01 സകരള സാമൂഹയ സുരക്ഷാൈിഷന് പ്രവര്ച്ത്തനങ്ങള്ക്ക് സംഭാവന
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1135 3 പശ്ചാത്തലം 06                                                

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരം വിഹിതം 

നല്കകല്ക (പശ്ചാത്തല 

സൈഖല) 04        

ൈി.ഒ (പി) നം. 

87/2017/തസവഭവ, 

തീയതി.01/11/2017 പ്രകാരം 

വിഹിതം നല്കകല്ക 5 GST അധിക വിഹിതം നല്കകല്ക

1003 3 പശ്ചാത്തലം 7                                                 

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് / ൈറ്റ് 

ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള 

സപ്രാൈക്ടുകള് 01        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരമുള്ള സപ്രാൈക്ടുകള് 01 ഭവനപദ്ധതി വായ്പാതിരിചടവ്

1004 3 പശ്ചാത്തലം 7                                                 

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് / ൈറ്റ് 

ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള 

സപ്രാൈക്ടുകള് 01        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരമുള്ള സപ്രാൈക്ടുകള് 02 കുടിനവള്ളപദ്ധതി വായ്പാതിരിചടവ്

1123 3 പശ്ചാത്തലം 7                                                 

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് / ൈറ്റ് 

ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള 

സപ്രാൈക്ടുകള് 01        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരമുള്ള സപ്രാൈക്ടുകള് 03 വികസനഫണ്ടില്ക അധികൈായി അടച തുകയനട തിരിചടവ്

1131 3 പശ്ചാത്തലം 7                                                 

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് / ൈറ്റ് 

ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള 

സപ്രാൈക്ടുകള് 01        

സര്ച്ക്കാര്ച് ഉത്തരവ് 

പ്രകാരമുള്ള സപ്രാൈക്ടുകള് 04 എഞ്ചിനീയര്ച്ൈാര്ച്ക്ക് വാഹനങ്ങള് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കല്ക
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