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വവാഹനങ്ങളളുടടെ അറ്റകളുറ്റപണണികൾകവായളുളള വർകളുകളളുടടെ പടണിക
വർകളുകളളുടടെ വണിവരണണം

ണററ്റഡ് (രരൂപയണിൽ )

1 ഡസീസൽ എഞണിൻ ഓവർ ണഹവാളണിങഡ് ഇൻഡസഡ്ടണിയൽ/ടലയണിതളു വർകഡ്
ണടെവാപഡ് എഞണിൻ ഓവർ ണഹവാളണിങഡ് (സണിലണിണ്ടർ ടഹഡഡ്

2 ഡസീകവാർടബെണണിസണിങ്ങളുണം വവാൽവഡ് ടഗ്രൈൻഡണിങ്ങളുണം, ഉൾടപ്പെടടെ)
3

ഹവാഫഡ് എഞണിൻ ഓവർ ണഹവാളണിങഡ് (സണിലണിണ്ടർ ടഹഡഡ്
ഡസീകവാർടബെണണിസണിങ്ങളുണം , വവാൽവഡ് ടഗ്രൈൻഡണിങ്ങളുണം, സണിലണിണ്ട൪
റസീണബെവാറണിങഡ് പണിസഡ്റ്റൺ മവാറ്റളുന്നതഡ് ഉൾടപ്പെടടെ )

4 സണിലണിണ്ടർ ടഹഡഡ് ഗഗവാസഡ്കഡ്റ്റഡ് മവാറ്റളുനതണിനളു
ടഫ്ലൈവസീൽറണിങഡ് ഗണിയ൪ മവാറ്റളുനതണിനളു (എഞണിൻ ഇളകണി മവാറ്റണി തണിരണിടക

5 പണിടെണിപ്പെണികളുന്നതഡ്, ലടയതളു വർകഡ് ഉൾടപ്പെടടെ )
6 എഞണിൻ ടഫഫൌണണ്ടഷൻ മവാറ്റളുനതണിനളു
7 ടടെമണിണംഗഡ് കവർ ഓയണിൽ സസീൽ മവാറ്റളുനതണിനളു
8 ടടെമണിണംഗഡ് ടബെൽറ്റഡ് മവാറ്റളുനതണിനളു
9 ഹസീറ്റർ പ്ലഗഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ് (ഒരളു എണ്ണതണിനഡ് )

ഡസീസൽ എഞണിൻ ടെഗരൂണണിണംഗഡ് ആൻഡഡ് ടെവാടപഡ്പറ്റഡ്/ടടെമണിണംഗഡ്

10 അഡ്ജസഡ്റഡ്ടമനഡ്

മറ്റളുവർകളുകൾകവായണി എഞണിനളുണം അനളുബെന്ധ സവാമഗ്രൈണികളളുണം
11 വവാഹനതണിൽനണിന്നളുണം ഇളകണിമവാറ്റളുന്നതണിനളുണം തണിരണിടക ടസറ്റഡ്
ടചെയളുന്നതണിനളുണം

12 ഗണിയ൪ ണബെവാകഡ് ഫഫൌണണ്ടഷൻ മവാറ്റളുനതണിനളു
13 കവാങഡ് ണകസഡ് പവാകണിങ്ങഡ് മവാറ്റളുനതണിനളു
14 എഗഡ്ണസവാസഡ്ററഡ് മവാനണിണഫവാൾഡഡ് പവാകണിങഡ് മവാറ്റളുനതണിനളു
കവാങഡ് ഷവാഫഡ്റഡ് ഓയണിൽ സസീൽ മവാറ്റളുനതണിനളു ഫ്രണ്ടഡ്

15 ഉൾടപ്പെടടെ റസീ ടസറ്റഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ്)

(പളുളണി ടസറ്റഡ്

കവാങഡ് ഷവാഫഡ്റഡ് ഓയണിൽ മവാറ്റളുനതണിനളു റണിയർ (ഗണിയർ ഇളകണി റസീ ടസറ്റഡ്

16 ടചെയളുന്നതണിനഡ്)
17 ണറവാകർ ഷഫഡ്റഡ് ബെളുഷഡ് മവാറ്റളുനതണിനളു

18 ണബെവാറണിണംഗഡ് /സസീവണിങഡ് & ണഹവാണണിങഡ് (സസീവണിടന വണിലയണിലവാടത )
19 റസീ സസീവണിങഡ് ,ണബെവാറണിങഡ് & ണഹവാണണിങഡ് (സസീവണിടന വണിലയണിലവാടത )

ഇൻഡസഡ് ട ണിയൽ വർകളുകൾ
1 കവാങഡ് ണജേർണൽ ടഗ്രൈൻഡഡ് ടചെയളു ണപവാളസീഷഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ്
2 വവാൽവഡ് സസീറ്റഡ് കടണിങഡ് (ഒടരണ്ണണം )
3 വവാൽവഡ് റസീ ണഫസണിങഡ് (ഒടരണ്ണണം)
4 വവാൽവഡ് ടഗഡഡ് മവാറ്റളുനതണിനളു
5 സണിലണിണ്ടർ ടഹഡഡ് റസീ ണഫസണിങഡ്
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6 സണിലണിണ്ടർ ണബവാകഡ് റസീ ണഫസണിങഡ്
7 വവാൽവഡ് സസീറ്റണിങഡ്, സസീറ്റഡ് കടണിങഡ്(വവാൽവഡ് സസീറ്റണിടന വണില ഉൾടപ്പെടടെ )
ഇഞക്ടർ ണനവാസണിൽ റണിപ്പെയർ ടചെയളു പ്രഷർ അഡ്ജസഡ്റ്റഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ്
8 (വവാഹനതണിൽ നണിന്നളുണം ഇളകണി റസീ ഫണിറ്റഡ് ടചെയളുന്നതഡ് ഉൾടപ്പെടടെ )ഒടരണ്ണതണിനഡ്
ണറവാടറണി പമഡ് ഇളകണി ഓവർ ണഹവാളണിങഡ് ടചെയളു കവാലണിണബ്രേറ്റഡ്
9 ടചെയളുന്നതണിനഡ്
ഇൻ ടലൻ പമഡ് ഇളകണി ഓവർ ണഹവാളണിങഡ് ടചെയളു കവാലണിണബ്രേറ്റഡ്
10 ടചെയളുന്നതണിനഡ്
കണകഡ്റ്റണിങഡ് ണറവാഡഡ് സവാൾ ഏൻഡഡ് ബെളുഷഡ് റസീമളു ടചെയളുന്നതണിനഡ് 11 ഒടരണ്ണണം

12 കണകഡ്റ്റണിങഡ് ണറവാഡഡ് ടബെൻഡഡ് ടചെകഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ് - ഒടരണ്ണണം
13

കവാങഡ് റണിയർ ഏൻഡഡ് ഓയണിൽ സസീൽ ണപവാർഷൻ ടമറ്റൽ ടവൽഡഡ്
ടചെയളു ,കടഡ് ആൻഡഡ് ണപവാളണിഷണിണംഗഡ്

14 ണറവാകർ ആണം ബെളുഷഡ് റസീമണിങഡ് ഒടരണ്ണണം
15 കഗവാണം ഷവാഫഡ്റ്റഡ് ടഗ്രൈൻഡണിങഡ് ഒടരണ്ണണം
16 കഗവാണം ഷവാഫഡ്റ്റഡ് ബെളുഷഡ് ടഫറ്റണിങഡ്/ണബെവാറണിങഡ് -ഒടരണ്ണണം
17 പവാരനഡ് ണബെവാർ ടമറ്റലണിങഡ് ആൻഡഡ് ടലൻ ണബെവാറണിങഡ്
18 ണറവാകർ ആണം ടെണിപ്പെഡ് ടവൽഡണിങഡ് ആൻഡഡ് ടലവലണിങഡ്
19 എഞണിൻ പളുളണി സസീവണിങഡ്
സണിലണിണ്ടർ ടഹഡഡ് കവാകളുകൾ പ്രഷർ ടടെസഡ്റ്റഡ് ടചെയളു
പരണിണശവാധണികളുന്നതണിനഡ്
സണിലണിണ്ടർ ണബവാകഡ് കവാകളുകൾ പ്രഷർ ടടെസഡ്റ്റഡ് ടചെയളു
21
പരണിണശവാധണികളുന്നതണിനഡ്

20

ക്ലചഡ് ഗണിയർ & ണബെവാകഡ് സ ഡ്
എഞണി൯ ഇതര റണിപ്പെയറളുകൾകവായഡ് ഗണിയ൪ ണബെവാകഡ് ഇളകണി മവാറ്റളുകയളുണം

1 തണിരണിടക പണിടെണിപ്പെണികളുകയളുണം ടചെയളുന്നതണിനഡ്
2 ക്ലചഡ് ഓവർ ണഹവാളണിങഡ്

ക്ലചഡ് ഓവർ ണഹവാളണിങഡ് ടഹഡവാളണികഡ്(മവാസറ്റർ സണിലണിണ്ടർ, ണസവഡ്

3 സണിലണിണ്ടർ ഉൾടപ്പെടടെ മവാറ്റളുന്നതളുണം ണചെർതഡ്)
4 ക്ലചഡ് ഓവർ ണഹവാളണിങ്ങഡ് ടഹവണി ടഹണഡവാളണികഡ്
5 ക്ലചഡ് ഓവർ ണഹവാളണിങഡ് മവാറ്റണഡവാർ
6 പ്രഷർ പഡ്ണളറ്റഡ് റസീണഫസഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ്
7 ടഫ്ലൈവസീൽ റസീണഫസഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ്
8 ക്ലചഡ് അഡ്ജസഡ്റ്റഡ്ടമനഡ്

ഗണിയർ ണബെവാകഡ് ഓവർ ണഹവാളണിങ്ങഡ് (ഡണിസഡ്മവാ൯ഢണിലണിങ്ങളുണം റസീ മഫൌണ്ടണിങ്ങളുണം
ഉൾടപ്പെടടെ )
ക്ലചഡ് ഓവർ ണഹവാളണിങ്ങഡ് (ഗണിയർ ണബെവാകഡ് ഡണിസഡ്മവാ൯ഢണിലണിങ്ങളുണം റസീ
10 മഫൌണ്ടണിങ്ങളുണം ഉൾടപ്പെടടെ )

9

11 ക്ലചഡ് ണസവഡ് സണിലണിണ്ടർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
12 ക്ലചഡ് മവാസഡ്റ്റർ സണിലണിണ്ടർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
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13 പ്രഷർ ണപ്ലറ്റഡ് റസീ ണഫസണിങ്ങഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ്
14 ക്ലചഡ് ണറവാഡഡ്/ ണകബെണിൾ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
15 ക്ലചഡ് ടപഡൽ ബെളുഷഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
16 ണബ്രേകഡ് / ക്ലചഡ് ടപഡൽ ഷവാഫഡ്റ്റഡ് റസീ കണ്ടണിഷൻ ടചെയഡ്യളുന്നതണിനളു
17 ഗണിയർ ണബെവാകഡ് ഓയണിൽ സസീൽ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ് (ഫ്രണ്ടഡ് )
18 ഗണിയർ ണബെവാകഡ് ഓയണിൽ സസീൽ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ് (റണിയർ )
19 സസീണഡവാമസീറ്റർ ണകബെണിൾ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
20 സസീണഡവാമസീറ്റർ ടഡവഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
21 ടമഷണിനണിങഡ് ചെവാർജേഡ്ഉണം ണചെർതഡ് ഗണിയർ ണബെവാകഡ് ഓവർ ണഹവാളണിങ്ങഡ്
മവാറ്റണഡവാർ വണ്ടണിയളുടടെ ഗണിയർ ണബെവാകഡ് (ഫ്രണ്ടഡ്

22 ഡണിഫടറനഡ്ഷഗൽ ) ഓവർ ണഹവാളണിങഡ്

വസീൽ ടഡവഡ്

കരൂളണിങ്ങഡ് സണിസഡ് റ്റ ണം
1 ണറഡണിണയറ്റർ ഓവർ ണഹവാളണിങ്ങഡ് (വവാടർ പമളുണം പളുളണി കണിറ്റളുണം ഉൾടപ്പെടടെ)
2 ണറഡണിണയറ്റർ ണകവാർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ് (എലവാ ചെവാർജേളുകളളുണം ഉൾടപ്പെടടെ)
3 ണറഡണിണയറ്റർ ണഹവാസഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ് (ഒടരണ്ണണം)
4

ഇതര വർകളുകൾകവായണി ണറഡണിണയറ്റർ ഇളകളുന്നതണിനളുണം തണിരണിടക
പണിടെണിപ്പെണികളുന്നതണിനളുണം

5 ഫവാൻ ടബെൽറ്റഡ് മവാറളുന്നതണിനളു
6 ണറഡണിണയറ്റർ കഗവാപഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
7 പളുതണിയ ണറഡണിണയറ്റർ ഫണിറ്റഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ്
8 ണറഡണിണയറ്റർ ണസവാൾഡറണിങഡ് (ഒരളു ടെഗരൂബെണിനഡ് )
9 ണറഡണിണയറ്റർ അപ്പെർ ടെവാങളുണം ണലവാവർ ടെവാങളുണം വവൃതണിയവാകളുന്നതണിനഡ്
10 വവാടർ പമഡ് ഓവർ ണഹവാളണിങ്ങഡ്
11 കരൂളണിങ്ങഡ് ജേവാകറ്റഡ്റഡ് ഫ്ലൈഷഡ് ക്ലസീൻ ടചെയളു പളുതണിയ കരൂളനഡ് നണിറകളുന്നതണിനളു
12 ടതർണമവാസഡ്റ്ററഡ് വവാൽവഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
13 കരൂളണിണംഗഡ് ഫവാൻ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
14 കരൂളനഡ് റണികവറണി റസീകവറണി ടെവാങഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
15 കരൂളണിണംഗഡ് എൽണബെവാവഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
16 ണറഡണിണയറ്റർ ടടെമണറചർ സസണിചഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
17 ടതർണമവാസഡ്റ്റവാറ്റണികഡ് സസണിചഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
18 ടടെമണറചർ ടസൻസർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്

ഫഗരൂൽ സണിസഡ് റ്റ ണം
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1 ഡസീസൽ ഫണിൽറ്റർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
2 ഡസീസൽ ടെവാങഡ് വവൃതണിയവാകളുന്നതണിനഡ്
3 ഡസീസൽ ടെവാങഡ് ണചെവാർച മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
4 ഫഗരൂൽ ലണിഫഡ്റ്റഡ്/ഫസീഡഡ് പമഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
5 ഫഗരൂൽ ലണിഫഡ്റ്റഡ്/ഫസീഡഡ് പമഡ് കണിറ്റഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
6 ഫഗരൂൽ ടലൻ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
7 ടഫ്ലൈകണിബെണിളഡ് ണഹവാസഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
8 ഡസീസൽ ഫണിൽറ്റർ ണബെവാഡണി മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
9 ടഹ പ്രഷർ ടലൻ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ് - ഒടരണ്ണണം
10 ഫഗരൂൽ ഇഞക്ഷൻ പമഡ് പവാകണിങഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
11 ഫഗരൂൽ ഇഞക്ഷൻ പമഡ് ടടെമണിണംഗഡ് ടസറ്റണിങഡ്
12 ഫഗരൂൽ ഇൻജേകഡ്റ്റർ ഓവർ ണഹവാളണിങ്ങഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ് (ഒടരണ്ണണം)
13 ഫഗരൂൽ ഇഞക്ഷൻ പമഡ് ഓവർ ണഹവാളണിങ്ങഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ്
14 ഫഗരൂൽ ഇഞക്ഷൻ പമഡ് എലടമനഡ് റസീകണ്ടണിഷൻ ടചെയളുന്നതണിനഡ്
15 സണി.ആർ ഡണി ഐ ഇഞക്ടർ സർവസീസണിങഡ്, (ഒടരണ്ണണം )

ലരൂബ്രേണിണകഷൻ സണിസഡ് റ്റ ണം
1 എഞണിൻ ഓയണിൽ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
2 ഓയണിൽ ഫണിൽറ്റർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
3 എഞണിൻ ഓയണിലളുണം ഓയണിൽ ഫണിൽറ്ററളുണം മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
4 ഓയണിൽ ഫണിൽറ്റർ റണിങ്ങഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
5 ഓയണിൽ പ്രഷർ സസണിചഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
6 ഓയണിൽ പ്രഷർ റണിലസീഫഡ് വവാൽവഡ് ടസർവസീസണിങ്ങഡ്/ അഡ്ജസഡ്റഡ് /ക്ലസീനണിങ്ങഡ്
7 ഓയണിൽ പ്രഷർ ണഗജേഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
8 ഓയണിൽ പമഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
9 ഓയണിൽ ടലൻ ടപപ്പെഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ് (ഒടരണ്ണണം)
10 ടഫ്ലൈകണിബെണിളഡ് ഓയണിൽ ടപപ്പെഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്(ഒടരണ്ണണം )
11 ഓയണിൽ കരൂളർ ടസർവസീസണിങഡ്/മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്

ണബ്രേകഡ് സണിസഡ് റ്റ ണം
മവാസഡ്റ്റർ സണിലണിണ്ടർ ഓവർ ണഹവാളണിങ്ങഡ് നടെതണി തണിരണിടക ഫണിറ്റഡ് ടചെയളു

1 ണശഷണം ണബ്രേകഡ് ബസീഡണിങ്ങളുണം പണിറടക അഡ്ജസഡ്റഡ്ടമനളുണം ടചെയളുന്നതണിനഡ്
വസീൽ സണിലണിണ്ടർ ഓവർ ണഹവാളണിങ്ങഡ്/ ക്ലസീനണിങ്ങഡ്, റസീഫണിറ്റണിങഡ് ടചെയളു ണബ്രേകഡ്

2 ബസീഡണിങ്ങളുണം ണബ്രേകഡ് അഡ്ജസഡ്റഡ്ടമനളുണം നടെതളുന്നതണിനഡ്
3 ണബ്രേകഡ് ടപപ്പെഡ് മവാറളുന്നതണിനളു (ബസീഡണിങ്ങഡ് ഉൾടപ്പെടടെ )
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ഫ്രണ്ടഡ്

വസീൽ ണബ്രേകഡ് ടഫ്ലൈകണിബെണിൾ ടപപ്പെഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ് (ബസീഡണിങ്ങഡ്

4 ഉൾടപ്പെടടെ )
5 ണബ്രേകഡ് അഡ്ജസഡ്റ്റണിണംഗഡ് - നവാലളു വസീലളുണം
6 ബസീഡണിങ്ങഡ് -നവാലളു വസീലളുണം

7 ണബ്രേകഡ് പവാഡഡ് ടചെയണിഞണിങഡ് (കവാലണിണപ്പെർ പണിൻ ഗ്രൈസീസണിങ്ങളുണം ഉൾടപ്പെടടെ )
8 ണബ്രേകഡ് ഡണിസഡ് ടരൂ അപ്പെഡ് ടചെയളു ണപവാളസീഷഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ് (രടണ്ടണ്ണണം )
9 ണബ്രേകഡ് ടലനർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
10 ണബ്രേകഡ് ഡണം ടരൂ അപ്പെഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ് (രടണ്ടണ്ണണം)
11 ണബ്രേകഡ് ണകബെണിൾ അഡ്ജസഡ്റഡ്ടമനഡ്
12 ഹവാൻഡഡ് ണബ്രേകഡ് ണകബെണിൾ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
13 ഹവാൻഡഡ് ണബ്രേകഡ് ലണിവർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്

സഡ് റ്റ ണിയറണിണംഗഡ് സണിസഡ് റ്റ ണം
1 സഡ്റ്റണിയറണിണംഗഡ് ടഫൽറ്റഡ് ബെളുഷഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
2 ടബെലഡ് കവാങഡ് കണിറ്റഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
3 ടടെ ണറവാഡഡ് ഏൻഡഡ് ണബെവാൾ ണജേവായണിനഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ് (ഒടരണ്ണണം)
4 റബ്ബർ ബെളുഷഡ് ടസറ്റഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ് (അണംബെവാസണിഡർ കവാറണിനളു മവാതണം )
5 വസീൽ അലണിയണിടന്മെനഡ് ശരണിയവാകളുന്നതണിനളു (ണടെവാ ഇൻ -ണടെവാ ഔടഡ് )
6 പവർ സഡ്റ്റണിയറണിണംഗഡ് ഓവർ ണഹവാളണിങ്ങഡ് (വസീൽ അലണിയണിടന്മെനഡ് ഉൾടപ്പെടടെ)
7 പവർ സഡ്റ്റണിയറണിണംഗഡ് റവാകഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ് (വസീൽ അലണിയണിടന്മെനഡ് ഉൾടപ്പെടടെ)
8 പവർ സഡ്റ്റണിയറണിണംഗഡ് ടബെൽറ്റഡ് മവാറളുന്നതണിനളു
9
10

സഡ്റ്റണിയറണിണംഗഡ് യരൂണണിണവഴഡ്സൽ ണജേവായണിനഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനളുണം സഡ്റ്റസീയറണിങഡ്
പഡ്ളഗഡ് ടസറ്റഡ് ടചെയളുന്നതണിനളുണം
ഫ്രണ്ടഡ്

സഡ്റ്റണിയറണിണംഗഡ് ബെരൂടഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്

11 പണിനണിയൻ ടബെയറണിണംഗഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
12 കമഗരൂടടറസഡ്ഡഡ് വസീൽ ബെവാലൻസണിങഡ് (ഒടരണ്ണണം)
കമഗരൂടടറസഡ്ഡഡ് വസീൽ അലണിയണിടന്മെനഡ് (എലവാ വസീൽ ബെവാലൻസണിങ്ങഡ്

13 ഉൾടപ്പെടടെ)

സടസനഡ് ഷ ൻ
1
2

സടസനഡ്ഷൻ(റണിജേണിഡഡ്/ ലസീഫഡ് സസണിങഡ് ) ടമവാതണം ഓവർ ണഹവാളണിങ്ങഡ്
ടചെയളുന്നതണിനഡ് (ഇഡസഡ്ടണിയൽ വർകഡ് ഉൾടപ്പെടടെ)
ഫ്രണ്ടഡ് സടസനഡ്ഷൻ(ഇൻഡണിടപൻഡനഡ് / ണകവായണിൽ സസണിങഡ് )
ടമവാതണം ഓവർ ണഹവാളണിങ്ങഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ് - ഇഡസഡ്ടണിയൽ വർകഡ്
സഹണിതണം

3 ഫ്രണ്ടഡ് വസീൽ ഔടർ ബെയറണിഗഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
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4 ഫ്രണ്ടഡ് വസീൽ ഇടന്നർ ബെയറണിഗഡ്മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
5 വസീൽ ബെയറണിഗഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
6 ഫ്രണ്ടഡ് വസീൽ ഓയണിൽ സസീൽ രണ്ടളു ടസഡളുണം മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
7 ബെവാലൻസഡ് ണറവാഡഡ് ണയവാകഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
8 ബെവാലൻസഡ് ണറവാഡഡ് ണബെവാൾടഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
9 ലസീഫഡ് സപ്രണിണംഗഡ് റസീ കഗവാമർ ടചെയളുന്നതണിനഡ്
എകഡ്ടവാ ലസീഫഡ് സസണിങ്ങഡ് ഫണിറ്റണിഗഡ്( ഷവാകണിൾ, ഷവാകണിൾ പണിൻ , യരൂ ണബെവാൾടഡ്

10 , ക്ലവാമളുകൾ ഉൾടപ്പെടടെ )
11 ഇണനവാ ലസീഫഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
12 U ക്ലവാമഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്

13 റബ്ബർ പവാഡഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
14 ഷവാകണിൾ പണിൻ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
15 സഡ്റ്റബെഡ് ആകണിൽ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ് (ടലയണിതഡ് വർകഡ് ണചെർതളുളതളുക)
16 ഫ്രണ്ടഡ് വസീൽ നടഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
17 വസീൽ ഡണിസഡ്കഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
ണബ്രേകഡ് ഡണം ഇളകണിമവാറ്റണിയതണിനളു ണശഷണം വസീൽ സഡ്റ്റഡഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്

18 (ടലയണിതഡ് വർകഡ് ണചെർതളുളതളുക)
19 സണിടവൽ പണിൻ മവാറ്റളുനതണിനളു
20 ഐ ണബെവാൾടഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്

21 ഐ ണബെവാൾടഡ് ടഹയഡ്റ്റഡ് അഡ്ജസഡ്റ്റളുടചെയളുന്നതണിനഡ്
22 ണടെവാർഷൻ ബെവാർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
23 ണടെവാർഷൻ ബെവാർ മണിലണിങ്ങഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
24 ബെവാലൻസഡ് ണറവാഡഡ് ബെളുഷഡ് മവാറ്റളുനതണിനളു
25 ബെവാലൻസഡ് ണറവാഡഡ് ബ്രേവാകറ്റഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
26 ഫ്രണ്ടഡ് ണഷവാകഡ് അബെഡ്ണസവാർബെർ മണിലണിങ്ങഡ് ണബെവാൾടഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
27 ഫ്രണ്ടഡ് ണലവാവർ ആണം അസണംബണി മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
28 ബെമഡ് സഡ്ണറ്റവാണപ്പെർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
29 സസണിങ്ങഡ് ബെളുഷഡ് മവാറ്റളുനതണിനളു
30 ണഷവാകഡ്ണബെവാണസവാർബെർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
31 ടസനർ ണബെവാൾടഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ് .

ടപ്രവാപ്പെലർ ഷവാഫഡ് റ്റ ഡ്
1 ടപ്രവാപ്പെലർ ഷവാഫഡ്റ്റഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
2 ടപ്രവാപ്പെലർ ഷവാഫഡ്റ്റഡ് ണയവാകളുണം ടെസീതളുണം മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
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3 ടപ്രവാപ്പെലർ ഷവാഫഡ്റ്റഡ് യരൂ ടജേ ണകവാസഡ് (കപ്പെളുണം സഡ്റ്റവാറളുണം ) മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
4 ടപ്രവാപ്പെലർ ഷവാഫഡ്റ്റഡ് ടലടവലണിങഡ്

ഡണിഫണിടറനഡ് ഷ ഗൽ
ഇതര റണിപ്പെയറളുകൾകവായണി റണിയർ ആകണിൽ ഇളകളുന്നതണിനളുണം തണിരണിടക

1 ഫണിറ്റളു ടചെയളുന്നതണിനളുണം

2 ഡണിഫണിടറനഡ്ഷഗൽ ഓവർ ണഹവാളണിങ്ങഡ് (ഇൻഡസഡ്ടണിയൽ വർകഡ് സഹണിതണം )
3 ഡണിഫണിടറനഡ്ഷഗൽ ഓയണിൽ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
4 ഡണിഫണിടറനഡ്ഷഗൽ പണിനണിയൻ ഓയണിൽ സസീൽ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
5 ആകണിൽ ഷവാഫഡ്റ്റഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
6 റണിയർ ആകണിൽ ടബെയറണിണംഗഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
7 റണിയർ വസീൽ ഓയണിൽ സസീൽ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
8 ഓയണിൽ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
9 ഡണിഫണിടറനഡ്ഷഗൽ ഫ്ലൈവാഞളു മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
10 റണിയർ ആകണിൽ ടഡയണിൻ പ്ലഗഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനളു
11 ഓയണിൽ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
12 റണിയർ ആകണിൽ ബെണംപഡ് സഡ്ണറ്റവാപ്പെർ മവാറ്റളുന്നതണിനളു

എഗഡ് ണസവാസഡ് റ റഡ് സണിസഡ് റ്റ ണം
1 എഗഡ്ണസവാസഡ്ററഡ് മവാനണിണഫവാൾഡഡ് ഗഗവാസഡ്കറ്റഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
2 ടസലനഡ്സർ ടമഫൌതഡ് പവാകണിണംഗഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
3 ടസലനഡ്സർ മഫഡ്ളർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
4 ടസലൻസർ ഫ്രണ്ടഡ് പസീസഡ് / ടടെയണിൽ പസീസഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
5 ടസലൻസർ ബ്രേവാടകറ്റഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
6 ടമനർ ടവൽടെണിണംഗഡ്
7 ടസലൻസർ റവാഫഡ്ളണിണംഗഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
8 എഗഡ്ണസവാസഡ്ററഡ് ടസൻസർ മവാറ്റളുനതണിനളു
9 കവാറ്റവാലയണിറ്റണികഡ് കൺടവർടർ എലടമനഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്

ഇലകടണികൽ സണിസഡ് റ്റ ണം
1 അൾടർണനറ്റർ ഓവർണഹവാളണിണംഗഡ്
2 സഡ്റ്റവാർടഡ്ർ ണമവാണടവാർ ഓവർണഹവാളണിണംഗഡ്
3 ബെവാറ്ററണി റസീ ചെവാർഗണിങ്ങഡ്
4 ണവവാൾണടജേഡ് ടറഗളുണലറ്റർ അഡ്ജസഡ്റ്റഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ്
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5 ടറഗളുണലറ്റർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
6 ണഹവാൺ റണിടല ഫണിറ്റണിണംഗഡ്
7 ണഫവാഗഡ് ടലറ്റഡ് ഫണിറ്റണിങ്ങഡ് (ബ്രേവാകറ്റഡ് സഹണിതണം )
8 ണഹവാൺ ടെഗരൂണ്ണണിങ്ങഡ്
9 ടഹഡഡ് ടലറ്റഡ് ഡരൂണം മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
10 ഫഗരൂസഡ് ണബെവാകഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
11 പവാർകഡ് ടലറ്റഡ് മവാറളുന്നതണിനളു
12 ടടെയണിൽ ടലറ്റഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
13 റണിണവർസഡ് ടലറ്റഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
14 ഫ്രണ്ടഡ് ഇ൯ണ്ടണിണകറ്റർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
15 ഇ൯ണ്ടണിണകറ്റർ സസണിചഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
16 സസീണഡവാ മസീറ്റർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
17 ഡവാഷഡ് ണബെവാർഡണിടല ണഗജഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
18 ടടെമഡ്ണറചർ ടസ൯സർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
19 ഹസീടറ്റർ സസണിചഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
20 ഹസീടറ്റർ പ്ലഗഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
21 ണബ്രേകഡ് ടലറ്റഡ് സസണിചഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
22 റണിണവർസഡ് ടലറ്റഡ് സസണിചഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
23 ടവപ്പെർ ണമവാണടവാർ അസണംബണി മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
24 ടവപ്പെർ ണമവാണടവാർ അസണംബണി ഓവർണഹവാളണിണംഗഡ്
25 ടവപ്പെർ ണമവാണടവാർ മണിലണിണംഗഡ് ണബെവാർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
26 ഇഗണിഷൻ സസണിചഡ് / തവാണകവാൽ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
27 ഫളുവൽ ണഫ്ലൈവാടഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
28 ണഹവാൺ റണിണംഗഡ് / ടപപ്പെഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
29 വയറണിണംഗഡ് കണിറ്റഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
30 വയറണിണംഗഡ് കണിറ്റഡ് കൺസസീൽ എഞണിൻ റരൂമണിൽ ടസറ്റഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ്
31 ഫ്ലൈവാഷർ യരൂണണിറ്റഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
32 ബെവാറ്ററണി കടഡ് ഓഫഡ് സസണിചഡ് ഫണിറ്റണിണംഗഡ്

ണബെവാഡണി വർകഡ്
1 ണഡവാ൪ ണലവാകഡ് അഡ്ജസഡ്റഡ്ടമനഡ്
2 ണഡവാർ ണലവാകഡ് ഓവർണഹവാളണിണംഗഡ്
3 ണഡവാർ ണലവാകഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
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4 ണഡവാർ ഹണിഞഡ് കഗവാഷഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
5 ഗവാസഡ് ടവർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
6 ഗവാസഡ് ചെവാനൽ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ് (ഒടരണ്ണണം)
7 അലളുമണിനണിയണം ബെസീടെണിണംഗഡ് ടസറ്റഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
8 ണഷവാ ബെസീടെണിണംഗഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
9 ണഡവാർ റബ്ബർ ടസറ്റഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
10 ഡണികണി റബ്ബർ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
11 ഡണികണി ണലവാകഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
12 ണബെവാടണറ്റഡ് ണലവാകഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
13 ണബെവാടണറ്റഡ് ണകബെണിൾ മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
14 ഫ്രണ്ടഡ് ഗവാസഡ് റബ്ബർ ബെസീടെണിണംഗഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
15 ണഡവാർ പവാഡഡ് നണിർമണിചഡ് ഫണിറ്റഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ്
16 റണിയർ ഗവാസഡ് റബ്ബർ ബെസീടെണിണംഗഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ്
17 ണഡവാർ ഗവാസഡ് റബ്ബർ ബെസീടെണിണംഗഡ് മവാറ്റളുന്നതണിനഡ് (ഒടരണ്ണണം)
ടപയണിനണിണംഗഡ് സവാധനങ്ങളളുണം ണലബെർ ണചെർതഡ്

18 (രണ്ടഡ് രണ്ടഡ് ണകവാടഡ് ടപയണിനഡ് വസീതണം - ണബെസഡ് ണകവാടഡ്, ക്ലണിയർ ണകവാടഡ് )
19 പവാചഡ് വർകഡ് ഒരളു സഡ്ണകവായർ ഫസീറ്റണിനഡ്
20 ടപയണിനണിണംഗഡ് ചെവാർജേഡ് (5sq ft മണിനണിമണം ) സവാധനങ്ങൾ ഇലവാടത
21 ഫളുൾ സർവണിസണിങ്ങഡ്
22 വവാടർ വവാഷണിണംഗഡ് , വവാകളുമണിങഡ് , ഗ്രൈസീസണിങഡ് - കമമസീറ്റഡ് സർവസീസണിങഡ്

ടപയണിനണിങ്ങഡ്

1

കമമസീറ്റഡ് ടപയണിനണിണംഗഡ് - (നണിലവണിൽ ഉള ടപയണിനഡ് സസവാപ്പെഡ് ടചെയളു, ണബെവാഡണി
പവാനൽ ടലവൽ ടചെയളു പ്രണിടമർ ണകവാടണിങ്ങഡ് ടചെയളു ണപവാളണിസഡ്റ്റർ പളുടണിയണിടളു
ണപവാളണിഷണിണംഗഡ് നടെതണി അണ്ടർ ചെവാസണിസഡ്, ഹളുഡഡ് എന്നണിവ ൪ ടകവാടഡ് ഓണടവാ
ലഖഡ്വർ ടപയണിനഡ് അടെണികളുന്നതണിനളു , ആകഡ്ടസസറണിസഡ് ഇളകളുന്നതണിനളുണം
തണിരണിടകപണിടെണിപ്പെണികളുന്നതണിനളുണം എലവാ കൺസഗരൂമബെണിൾസളുണം ണചെർതഡ് )

2

കമമസീറ്റഡ് ടപയണിനണിണംഗഡ് - (നണിലവണിൽ ഉള ടപയണിനഡ് സസവാപ്പെഡ് ടചെയളു, ണബെവാഡണി
പവാനൽ ടലവൽ ടചെയളു പ്രണിടമർ ണകവാടണിങ്ങഡ് ടചെയളു ണപവാളണിസഡ്റ്റർ പളുടണിയണിടളു
ണപവാളണിഷണിണംഗഡ് നടെതണി അണ്ടർ ചെവാസണിസഡ്, ഹളുഡഡ് എന്നണിവ 4 ടകവാടഡ് ഓണടവാ
പണി യളു ടപയണിനഡ് അടെണികളുന്നതണിനളു , ആകഡ്ടസസറണിസഡ് ഇളകളുന്നതണിനളുണം
തണിരണിടകപണിടെണിപ്പെണികളുന്നതണിനളുണം എലവാ കൺസഗരൂമബെണിൾസളുണം ണചെർതഡ് )

3

ഓവർ ണകവാടളു ടപയണിനണിണംഗഡ് - (നണിലവണിൽ ഉള ടപയണിനഡ്നളു മളുകളണിൽ
അടത കളർ ടപയണിനഡ് അടെണികളുന്നതളുണം ണബെവാഡണി പവാനൽ
ആവശഗമളുളടെതളു ടലടവലണിങ്ങഡ്, എലവാ കൺസഗരൂമബെണിൾസളുണം
ഉൾടപ്പെടടെ )
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Sheet2

4
5
6

ടെചഡ് അപ്പെഡ് ടപയണിനണിണംഗഡ് (ആവശഗമളുളടെളുതളു നണിലവണിടല ടപയണിനണിണംഗ ഇനഡ്
തളുലഗമവായ കളർ ടപയണിനഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ് - മവാകണിമണം 30 ഡണി എണം
സഡ്കസടര) - 5 ഡണി എണം സഡ്കസടര
പവാചളുവർകഡ് 18 ണഗജേഡ് ഷസീറ്റഡ് - ടവൽഡണിങഡ് ചെണിലവളുണം ടമറ്റസീരണിയൽ വണിലയളുണം
ണചെർതഡ് - 1 ഡണി എണം സഡ്കസടര
പവാചളുവർകഡ് 14 / 16 ണഗജേഡ് ഷസീറ്റഡ് - ടവൽഡണിങഡ് ചെണിലവളുണം ടമറ്റസീരണിയൽ
വണിലയളുണം ണചെർതഡ് - 1 ഡണി എണം സഡ്കസടര

7 ഗഗവാസഡ് ടവൽഡണിങഡ് - 1 ഡണിഎണം
8 ആർകഡ് ടവൽഡണിങഡ് - 1 ഡണിഎണം
റണ്ണണിങഡ് ണബെവാർഡഡ് നണിർമണിചളു ഫണികഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ് എലവാ ചെണിലവളുകളളുണം

9 ഉൾടപ്പെടടെ

സസീറ്റഡ് കവർ പളുതണിയതഡ് ടചെയളുന്നതണിനഡ് (ഫ്രണ്ടഡ് ,റണിയർ, ടഹഡഡ്ടറസഡ്റ്റളുണം

10 ഉൾടപ്പെടടെ )
11 ഫഡ്ണളവാറണിങഡ് പണിവണിസണി - 3 എണം എണം കനതണിലളുളതഡ്
12 ണഡവാർ പവാഡഡ് (ഉളണിടല ണബെവാർഡഡ് ഉൾടപ്പെടടെ)
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