Sheet2

കക്വണട്ടേഷ൯ നമ്പർ: UV/SR/1/ dated 17/10/2018
വഗ്യാഹെനങളക്കുടടെ അറകക്കുറപണവികൾകഗ്യായക്കുളള വർകക്കുകളക്കുടടെ പട്ടേവിക 2018-2019
വർകക്കുകളക്കുടടെ വവിവരണണ
1 ഡസീസൽ എഞവിൻ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ഇൻഡസഡ്ടവിയൽ/ടലയവിതക്കു വർകഡ്
ണടെഗ്യാപഡ് എഞവിൻ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് (സവിലവിണ്ടർ ടഹെഡഡ് ഡസീകഗ്യാർടബെണവിസവിങക്കുണ വഗ്യാൽവഡ്

2 ടഗ്രൈൻഡവിങക്കുണ, ഉൾടപ്പെടടെ)

ഹെഗ്യാഫഡ് എഞവിൻ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് (സവിലവിണ്ടർ ടഹെഡഡ് ഡസീകഗ്യാർടബെണവിസവിങക്കുണ ,

3 വഗ്യാൽവഡ് ടഗ്രൈൻഡവിങക്കുണ, സവിലവിണ്ട൪ റസീണബെഗ്യാറവിങഡ് പവിസഡ്റൺ മഗ്യാറക്കുന്നതഡ് ഉൾടപ്പെടടെ )
4 സവിലവിണ്ടർ ടഹെഡഡ് ഗഗഗ്യാസഡ്കഡ്റഡ് മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു
ടഫ്ലൈവസീൽറവിങഡ് ഗവിയ൪ മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു (എഞവിൻ ഇളകവി മഗ്യാറവി തവിരവിടക പവിടെവിപ്പെവികക്കുന്നതഡ്,

5 ലടയതക്കു വർകഡ് ഉൾടപ്പെടടെ )

6 എഞവിൻ ടഫഫൌണണ്ടഷൻ മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു
7 ടടെമവിണഗഡ് കവർ ഓയവിൽ സസീൽ മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു
8 ടടെമവിണഗഡ് ടബെൽറഡ് മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു
9 ഹെസീറർ പ്ലഗഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് (ഒരക്കു എണ്ണതവിനഡ് )
10 ഡസീസൽ എഞവിൻ ടെഗട്യൂണവിണഗഡ് ആൻഡഡ് ടെഗ്യാടപഡ്പറഡ്/ടടെമവിണഗഡ് അഡ്ജസഡ്റഡ്ടമനഡ്
മറക്കുവർകക്കുകൾകഗ്യായവി എഞവിനക്കുണ അനക്കുബെന്ധ സഗ്യാമഗ്രൈവികളക്കുണ വഗ്യാഹെനതവിൽനവിന്നക്കുണ

11 ഇളകവിമഗ്യാറക്കുന്നതവിനക്കുണ തവിരവിടക ടസറഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനക്കുണ
12 ഗവിയ൪ ണബെഗ്യാകഡ് ഫഫൌണണ്ടഷൻ മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു
13 കഗ്യാങഡ് ണകസഡ് പഗ്യാകവിങഡ് മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു

14 എഗഡ്ണസഗ്യാസഡ്ററഡ് മഗ്യാനവിണഫഗ്യാൾഡഡ് പഗ്യാകവിങഡ് മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു
15
16

കഗ്യാങഡ് ഷഗ്യാഫഡ്റഡ് ഓയവിൽ സസീൽ മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു ഫ്രണ്ടഡ്
ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്)

(പക്കുളവി ടസറഡ് ഉൾടപ്പെടടെ റസീ ടസറഡ്

കഗ്യാങഡ് ഷഗ്യാഫഡ്റഡ് ഓയവിൽ സസീൽ മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു റവിയർ (ഗവിയർ ഇളകവി റസീ ടസറഡ്
ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്)

17 ണറഗ്യാകർ ഷഫഡ്റഡ് ബെക്കുഷഡ് മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു
18 ണബെഗ്യാറവിണഗഡ് /സസീവവിങഡ് & ണഹെഗ്യാണവിങഡ് (സസീവവിടന വവിലയവിലഗ്യാടത )
19 റസീ സസീവവിങഡ്, ണബെഗ്യാറവിങഡ് & ണഹെഗ്യാണവിങഡ് (സസീവവിടന വവിലയവിലഗ്യാടത )
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ഇൻഡസഡ് ട വിയൽ വർകക്കുകൾ
1 കഗ്യാങഡ് ണജേർണൽ ടഗ്രൈൻഡഡ് ടചെയക്കു ണപഗ്യാളസീഷഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
2 വഗ്യാൽവഡ് സസീറഡ് കട്ടേവിങഡ് (ഒടരണ്ണണ )
3 വഗ്യാൽവഡ് റസീ ണഫസവിങഡ് (ഒടരണ്ണണ )
4 വഗ്യാൽവഡ് ടഗഡഡ് മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു
5 സവിലവിണ്ടർ ടഹെഡഡ് റസീ ണഫസവിങഡ്
6 സവിലവിണ്ടർ ണബഗ്യാകഡ് റസീ ണഫസവിങഡ്
7 വഗ്യാൽവഡ് സസീറവിങഡ്, സസീറഡ് കട്ടേവിങഡ്(വഗ്യാൽവഡ് സസീറവിടന വവില ഉൾടപ്പെടടെ )
ഇഞക്ടർ ണനഗ്യാസവിൽ റവിപ്പെയർ ടചെയക്കു പ്രഷർ അഡ്ജസഡ്റഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ് (വഗ്യാഹെനതവിൽ

8 നവിന്നക്കുണ ഇളകവി റസീ ഫവിറഡ് ടചെയക്കുന്നതഡ് ഉൾടപ്പെടടെ )-ഒടരണ്ണതവിനഡ്

9 ണറഗ്യാട്ടേറവി പമ്പഡ് ഇളകവി ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടചെയക്കു കഗ്യാലവിണബ്രേറഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
10 ഇൻ ടലൻ പമ്പഡ് ഇളകവി ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടചെയക്കു കഗ്യാലവിണബ്രേറഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
11 കണകഡ്റവിങഡ് ണറഗ്യാഡഡ് സഗ്യാൾ ഏൻഡഡ് ബെക്കുഷഡ് റസീമക്കു ടചെയക്കുന്നതവിനഡ് -ഒടരണ്ണണ
12 കണകഡ്റവിങഡ് ണറഗ്യാഡഡ് ടബെൻഡഡ് ടചെകഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ് - ഒടരണ്ണണ
13

കഗ്യാങഡ് റവിയർ ഏൻഡഡ് ഓയവിൽ സസീൽ ണപഗ്യാർഷൻ ടമറൽ ടവൽഡഡ് ടചെയക്കു , കട്ടേഡ്
ആൻഡഡ് ണപഗ്യാളവിഷവിണഗഡ്

14 ണറഗ്യാകർ ആണ ബെക്കുഷഡ് റസീമവിങഡ് ഒടരണ്ണണ
15 കഗഗ്യാണ ഷഗ്യാഫഡ്റഡ് ടഗ്രൈൻഡവിങഡ് ഒടരണ്ണണ
16 കഗഗ്യാണ ഷഗ്യാഫഡ്റഡ് ബെക്കുഷഡ് ണഫസവിങഡ് /ണബെഗ്യാറവിങഡ് -ഒടരണ്ണണ
17 പഗ്യാരനഡ് ണബെഗ്യാർ ടമറലവിങഡ് ആൻഡഡ് ടലൻ ണബെഗ്യാറവിങഡ്
18 ണറഗ്യാകർ ആണ ടെവിപ്പെഡ് ടവൽഡവിങഡ് ആൻഡഡ് ടലവലവിങഡ്
19 എഞവിൻ പക്കുളവി സസീവവിങഡ്
20 സവിലവിണ്ടർ ടഹെഡഡ് കഗ്യാകക്കുകൾ പ്രഷർ ടടെസഡ്റഡ് ടചെയക്കു പരവിണശഗ്യാധവികക്കുന്നതവിനഡ്
21 സവിലവിണ്ടർ ണബഗ്യാകഡ് കഗ്യാകക്കുകൾ പ്രഷർ ടടെസഡ്റഡ് ടചെയക്കു പരവിണശഗ്യാധവികക്കുന്നതവിനഡ്
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ക്ലചഡ് ഗവിയർ & ണബെഗ്യാകഡ് സ ഡ്
എഞവി൯ ഇതര റവിപ്പെയറക്കുകൾകഗ്യായഡ് ഗവിയ൪ ണബെഗ്യാകഡ് ഇളകവി മഗ്യാറക്കുകയക്കുണ തവിരവിടക

1 പവിടെവിപ്പെവികക്കുകയക്കുണ ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
2 ക്ലചഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ്
3

ക്ലചഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടഹെഡഗ്യാളവികഡ്(മഗ്യാസറർ സവിലവിണ്ടർ, ണസവഡ് സവിലവിണ്ടർ ഉൾടപ്പെടടെ
മഗ്യാറക്കുന്നതക്കുണ ണചെർതഡ്)

4 ക്ലചഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടഹെവവി ടഹെണഡഗ്യാളവികഡ്
5 ക്ലചഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് മഗ്യാറണഡഗ്യാർ
6 പ്രഷർ പഡ്ണളറഡ് റസീണഫസഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
7 ടഫ്ലൈവസീൽ റസീണഫസഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
8 ക്ലചഡ് അഡ്ജസഡ്റഡ്ടമനഡ്
9 ഗവിയർ ണബെഗ്യാകഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് (ഡവിസഡ്മഗ്യാ൯ഢവിലവിങക്കുണ റസീ മഫൌണ്ടവിങക്കുണ ഉൾടപ്പെടടെ )
ക്ലചഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് (ഗവിയർ ണബെഗ്യാകഡ് ഡവിസഡ്മഗ്യാ൯ഢവിലവിങക്കുണ റസീ മഫൌണ്ടവിങക്കുണ

10 ഉൾടപ്പെടടെ )

11 ക്ലചഡ് ണസവഡ് സവിലവിണ്ടർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
12 ക്ലചഡ് മഗ്യാസഡ്റർ സവിലവിണ്ടർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
13 പ്രഷർ ണപ്ലറഡ് റസീ ണഫസവിങഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
14 ക്ലചഡ് ണറഗ്യാഡഡ്/ ണകബെവിൾ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
15 ക്ലചഡ് ടപഡൽ ബെക്കുഷഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
16 ണബ്രേകഡ് / ക്ലചഡ് ടപഡൽ ഷഗ്യാഫഡ്റഡ് റസീ കണ്ടവിഷൻ ടചെയഡ്യക്കുന്നതവിനക്കു
17 ഗവിയർ ണബെഗ്യാകഡ് ഓയവിൽ സസീൽ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് (ഫ്രണ്ടഡ് )
18 ഗവിയർ ണബെഗ്യാകഡ് ഓയവിൽ സസീൽ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് (റവിയർ )
19 സസീണഡഗ്യാമസീറർ ണകബെവിൾ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
20 സസീണഡഗ്യാമസീറർ ടഡവഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
21 ടമഷവിനവിങഡ് ചെഗ്യാർജേഡ്ഉണ ണചെർതഡ് ഗവിയർ ണബെഗ്യാകഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ്
22

മഗ്യാറണഡഗ്യാർ വണ്ടവിയക്കുടടെ ഗവിയർ ണബെഗ്യാകഡ് (ഫ്രണ്ടഡ്
ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ്

വസീൽ ടഡവഡ് ഡവിഫടറനഡ്ഷഗൽ )
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കട്യൂളവിങഡ് സവിസഡ് റ ണ
1 ണറഡവിണയറർ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് (വഗ്യാട്ടേർ പമ്പക്കുണ പക്കുളവി കവിറക്കുണ ഉൾടപ്പെടടെ)
2 ണറഡവിണയറർ ണകഗ്യാർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് (എലഗ്യാ ചെഗ്യാർജേക്കുകളക്കുണ ഉൾടപ്പെടടെ)
3 ണറഡവിണയറർ ണഹെഗ്യാസഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് (ഒടരണ്ണണ)
4 ഇതര വർകക്കുകൾകഗ്യായവി ണറഡവിണയറർ ഇളകക്കുന്നതവിനക്കുണ തവിരവിടക പവിടെവിപ്പെവികക്കുന്നതവിനക്കുണ
5 ഫഗ്യാൻ ടബെൽറഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനക്കു
6 ണറഡവിണയറർ കഗഗ്യാപഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
7 പക്കുതവിയ ണറഡവിണയറർ ഫവിറഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
8 ണറഡവിണയറർ ണസഗ്യാൾഡറവിങഡ് (ഒരക്കു ടെഗട്യൂബെവിനഡ് )
9 ണറഡവിണയറർ അപ്പെർ ടെഗ്യാങക്കുണ ണലഗ്യാവർ ടെഗ്യാങക്കുണ വവൃതവിയഗ്യാകക്കുന്നതവിനഡ്
10 വഗ്യാട്ടേർ പമ്പഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ്
11 കട്യൂളവിങഡ് ജേഗ്യാകറഡ്റഡ് ഫ്ലൈഷഡ് ക്ലസീൻ ടചെയക്കു പക്കുതവിയ കട്യൂളനഡ് നവിറകക്കുന്നതവിനക്കു
12 ടതർണമഗ്യാസഡ്ററഡ് വഗ്യാൽവഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
13 കട്യൂളവിണഗഡ് ഫഗ്യാൻ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
14 കട്യൂളനഡ് റവികവറവി റസീകവറവി ടെഗ്യാങഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
15 കട്യൂളവിണഗഡ് എൽണബെഗ്യാവഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
16 ണറഡവിണയറർ ടടെമ്പണറചർ സക്വവിചഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
17 ടതർണമഗ്യാസഡ്റഗ്യാറവികഡ് സക്വവിചഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
18 ടടെമ്പണറചർ ടസൻസർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
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ഫഗട്യൂൽ സവിസഡ് റ ണ
1 ഡസീസൽ ഫവിൽറർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
2 ഡസീസൽ ടെഗ്യാങഡ് വവൃതവിയഗ്യാകക്കുന്നതവിനഡ്
3 ഡസീസൽ ടെഗ്യാങഡ് ണചെഗ്യാർച മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
4 ഫഗട്യൂൽ ലവിഫഡ്റഡ്/ഫസീഡഡ് പമ്പഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
5 ഫഗട്യൂൽ ലവിഫഡ്റഡ്/ഫസീഡഡ് പമ്പഡ് കവിറഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
6 ഫഗട്യൂൽ ടലൻ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
7 ടഫ്ലൈകവിബെവിളഡ് ണഹെഗ്യാസഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
8 ഡസീസൽ ഫവിൽറർ ണബെഗ്യാഡവി മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
9 ടഹെ പ്രഷർ ടലൻ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് - ഒടരണ്ണണ
10 ഫഗട്യൂൽ ഇഞക്ഷൻ പമ്പഡ് പഗ്യാകവിങഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
11 ഫഗട്യൂൽ ഇഞക്ഷൻ പമ്പഡ് ടടെമവിണഗഡ് ടസറവിങഡ്
12 ഫഗട്യൂൽ ഇൻജേകഡ്റർ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ് (ഒടരണ്ണണ )
13 ഫഗട്യൂൽ ഇഞക്ഷൻ പമ്പഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
14 ഫഗട്യൂൽ ഇഞക്ഷൻ പമ്പഡ് എലടമനഡ് റസീകണ്ടവിഷൻ ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
15 സവി.ആർ ഡവി ഐ ഇഞക്ടർ സർവസീസവിങഡ്, (ഒടരണ്ണണ)
ലട്യൂബ്രേവിണകഷൻ സവിസഡ് റ ണ
1 എഞവിൻ ഓയവിൽ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
2 ഓയവിൽ ഫവിൽറർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
3 എഞവിൻ ഓയവിലക്കുണ ഓയവിൽ ഫവിൽററക്കുണ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
4 ഓയവിൽ ഫവിൽറർ റവിങഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
5 ഓയവിൽ പ്രഷർ സക്വവിചഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
6 ഓയവിൽ പ്രഷർ റവിലസീഫഡ് വഗ്യാൽവഡ് ടസർവസീസവിങഡ്/ അഡ്ജസഡ്റഡ് /ക്ലസീനവിങഡ്
7 ഓയവിൽ പ്രഷർ ണഗജേഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
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വർകക്കുകളക്കുടടെ വവിവരണണ
8 ഓയവിൽ പമ്പഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
9 ഓയവിൽ ടലൻ ടപപ്പെഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് (ഒടരണ്ണണ)
10 ടഫ്ലൈകവിബെവിളഡ് ഓയവിൽ ടപപ്പെഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്(ഒടരണ്ണണ)
11 ഓയവിൽ കട്യൂളർ ടസർവസീസവിങഡ്/മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
ണബ്രേകഡ് സവിസഡ് റ ണ
1
2

മഗ്യാസഡ്റർ സവിലവിണ്ടർ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് നടെതവി തവിരവിടക ഫവിറഡ് ടചെയക്കു ണശഷണ ണബ്രേകഡ്
ബസീഡവിങക്കുണ പവിറടക അഡ്ജസഡ്റഡ്ടമനക്കുണ ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
വസീൽ സവിലവിണ്ടർ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ്/ ക്ലസീനവിങഡ്, റസീഫവിറവിങഡ് ടചെയക്കു ണബ്രേകഡ് ബസീഡവിങക്കുണ
ണബ്രേകഡ് അഡ്ജസഡ്റഡ്ടമനക്കുണ നടെതക്കുന്നതവിനഡ്

3 ണബ്രേകഡ് ടപപ്പെഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനക്കു (ബസീഡവിങഡ് ഉൾടപ്പെടടെ )
4 ഫ്രണ്ടഡ് വസീൽ ണബ്രേകഡ് ടഫ്ലൈകവിബെവിൾ ടപപ്പെഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് (ബസീഡവിങഡ് ഉൾടപ്പെടടെ )
5 ണബ്രേകഡ് അഡ്ജസഡ്റവിണഗഡ് - നഗ്യാലക്കു വസീലക്കുണ
6 ബസീഡവിങഡ് -നഗ്യാലക്കു വസീലക്കുണ
7 ണബ്രേകഡ് പഗ്യാഡഡ് ടചെയവിഞവിങഡ് (കഗ്യാലവിണപ്പെർ പവിൻ ഗ്രൈസീസവിങക്കുണ ഉൾടപ്പെടടെ )
8 ണബ്രേകഡ് ഡവിസഡ് ടട്യൂ അപ്പെഡ് ടചെയക്കു ണപഗ്യാളസീഷഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ് (രടണ്ടണ്ണണ )
9 ണബ്രേകഡ് ടലനർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
10 ണബ്രേകഡ് ഡണ ടട്യൂ അപ്പെഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്(രടണ്ടണ്ണണ )
11 ണബ്രേകഡ് ണകബെവിൾ അഡ്ജസഡ്റഡ്ടമനഡ്
12 ഹെഗ്യാൻഡഡ് ണബ്രേകഡ് ണകബെവിൾ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
13 ഹെഗ്യാൻഡഡ് ണബ്രേകഡ് ലവിവർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
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സഡ് റ വിയറവിണഗഡ് സവിസഡ് റ ണ
1 സഡ്റവിയറവിണഗഡ് ടഫൽറഡ് ബെക്കുഷഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
2 ടബെലഡ് കഗ്യാങഡ് കവിറഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
3 ടടെ ണറഗ്യാഡഡ് ഏൻഡഡ് ണബെഗ്യാൾ ണജേഗ്യായവിനഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് ഒടരണ്ണണ
4 റബ്ബർ ബെക്കുഷഡ് ടസറഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് (അണബെഗ്യാസവിഡർ കഗ്യാറവിനക്കു മഗ്യാതണ )
5 വസീൽ അലവിയവിടന്മെനഡ് ശരവിയഗ്യാകക്കുന്നതവിനക്കു (ണടെഗ്യാ ഇൻ -ണടെഗ്യാ ഔട്ടേഡ് )
6 പവർ സഡ്റവിയറവിണഗഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് (വസീൽ അലവിയവിടന്മെനഡ് ഉൾടപ്പെടടെ)
7 പവർ സഡ്റവിയറവിണഗഡ് റഗ്യാകഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് (വസീൽ അലവിയവിടന്മെനഡ് ഉൾടപ്പെടടെ)
8 പവർ സഡ്റവിയറവിണഗഡ് ടബെൽറഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനക്കു
സഡ്റവിയറവിണഗഡ് യട്യൂണവിണവഴഡ്സൽ ണജേഗ്യായവിനഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനക്കുണ സഡ്റസീയറവിങഡ് പഡ്ളഗഡ് ടസറഡ്

9 ടചെയക്കുന്നതവിനക്കുണ

10 ഫ്രണ്ടഡ് സഡ്റവിയറവിണഗഡ് ബെട്യൂട്ടേഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
11 പവിനവിയൻ ടബെയറവിണഗഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
12 കമ്പഗട്യൂട്ടേടറസഡ്ഡഡ് വസീൽ ബെഗ്യാലൻസവിങഡ് (ഒടരണ്ണണ)
13 കമ്പഗട്യൂട്ടേടറസഡ്ഡഡ് വസീൽ അലവിയവിടന്മെനഡ് (എലഗ്യാ വസീൽ ബെഗ്യാലൻസവിങഡ് ഉൾടപ്പെടടെ)
സടസനഡ് ഷ ൻ സവിസഡ് റ ണ
1

സടസനഡ്ഷൻ(റവിജേവിഡഡ്/ ലസീഫഡ് സസവിങഡ് ) ടമഗ്യാതണ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
(ഇഡസഡ്ടവിയൽ വർകഡ് ഉൾടപ്പെടടെ)

2

ഫ്രണ്ടഡ് സടസനഡ്ഷൻ(ഇൻഡവിടപൻഡനഡ് / ണകഗ്യായവിൽ സസവിങഡ് ) ടമഗ്യാതണ ഓവർ
ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ് - ഇഡസഡ്ടവിയൽ വർകഡ് സഹെവിതണ

3 ഫ്രണ്ടഡ് വസീൽ ഔട്ടേർ ബെയറവിഗഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
4 ഫ്രണ്ടഡ് വസീൽ ഇടന്നർ ബെയറവിഗഡ്മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
5 വസീൽ ബെയറവിഗഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
6 ഫ്രണ്ടഡ് വസീൽ ഓയവിൽ സസീൽ രണ്ടക്കു ടസഡക്കുണ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
7 ബെഗ്യാലൻസഡ് ണറഗ്യാഡഡ് ണയഗ്യാകഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
8 ബെഗ്യാലൻസഡ് ണറഗ്യാഡഡ് ണബെഗ്യാൾട്ടേഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
9 ലസീഫഡ് സപ്രവിണഗഡ് റസീ കഗഗ്യാമ്പർ ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
10

എകഡ്ടഗ്യാ ലസീഫഡ് സസവിങഡ് ഫവിറവിഗഡ്( ഷഗ്യാകവിൾ, ഷഗ്യാകവിൾ പവിൻ , യട്യൂ ണബെഗ്യാൾട്ടേഡ് , ക്ലഗ്യാമ്പക്കുകൾ
ഉൾടപ്പെടടെ )
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വർകക്കുകളക്കുടടെ വവിവരണണ
11 ഇണനഗ്യാ ലസീഫഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
12 U ക്ലഗ്യാമ്പഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
13 റബ്ബർ പഗ്യാഡഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
14 ഷഗ്യാകവിൾ പവിൻ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
15 സഡ്റബെഡ് ആകവിൽ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് (ടലയവിതഡ് വർകഡ് ണചെർതക്കുളതക്കുക)
16 ഫ്രണ്ടഡ് വസീൽ നട്ടേഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
17 വസീൽ ഡവിസഡ്കഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
18

ണബ്രേകഡ് ഡണ ഇളകവിമഗ്യാറവിയതവിനക്കു ണശഷണ വസീൽ സഡ്റഡഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് (ടലയവിതഡ് വർകഡ്
ണചെർതക്കുളതക്കുക)

19 സവിടവൽ പവിൻ മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു
20 ഐ ണബെഗ്യാൾട്ടേഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
21 ഐ ണബെഗ്യാൾട്ടേഡ് ടഹെയഡ്റഡ് അഡ്ജസഡ്റക്കുടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
22 ണടെഗ്യാർഷൻ ബെഗ്യാർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
23 ണടെഗ്യാർഷൻ ബെഗ്യാർ മവിലവിങഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
24 ബെഗ്യാലൻസഡ് ണറഗ്യാഡഡ് ബെക്കുഷഡ് മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു
25 ബെഗ്യാലൻസഡ് ണറഗ്യാഡഡ് ബ്രേഗ്യാകറഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
26 ഫ്രണ്ടഡ് ണഷഗ്യാകഡ് അബെഡ്ണസഗ്യാർബെർ മവിലവിങഡ് ണബെഗ്യാൾട്ടേഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
27 ഫ്രണ്ടഡ് ണലഗ്യാവർ ആണ അസണബവി മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
28 ബെമ്പഡ് സഡ്ണറഗ്യാണപ്പെർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
29 സസവിങഡ് ബെക്കുഷഡ് മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു
30 ണഷഗ്യാകഡ്ണബെഗ്യാണസഗ്യാർബെർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
31 ടസനർ ണബെഗ്യാൾട്ടേഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് .
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ടപ്രഗ്യാപ്പെല൪ ഷഗ്യാഫഡ് റ ഡ്
1 ടപ്രഗ്യാപ്പെലർ ഷഗ്യാഫഡ്റഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
2 ടപ്രഗ്യാപ്പെലർ ഷഗ്യാഫഡ്റഡ് ണയഗ്യാകക്കുണ ടെസീതക്കുണ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
3 ടപ്രഗ്യാപ്പെലർ ഷഗ്യാഫഡ്റഡ് യട്യൂ ടജേ ണകഗ്യാസഡ് (കപ്പെക്കുണ സഡ്റഗ്യാറക്കുണ ) മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
4 ടപ്രഗ്യാപ്പെലർ ഷഗ്യാഫഡ്റഡ് ടലടവലവിങഡ്
ഡവിഫടറനഡ് ഷ ഗൽ സവിസഡ് റ ണ
ഇതര റവിപ്പെയറക്കുകൾകഗ്യായവി റവിയർ ആകവിൽ ഇളകക്കുന്നതവിനക്കുണ തവിരവിടക ഫവിറക്കു

1 ടചെയക്കുന്നതവിനക്കുണ

2 ഡവിഫവിടറനഡ്ഷഗൽ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് (ഇൻഡസഡ്ടവിയൽ വർകഡ് സഹെവിതണ )
3 ഡവിഫവിടറനഡ്ഷഗൽ ഓയവിൽ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
4 ഡവിഫവിടറനഡ്ഷഗൽ പവിനവിയൻ ഓയവിൽ സസീൽ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
5 ആകവിൽ ഷഗ്യാഫഡ്റഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
6 റവിയർ ആകവിൽ ടബെയറവിണഗഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
7 റവിയർ വസീൽ ഓയവിൽ സസീൽ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
8 ഓയവിൽ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
9 ഡവിഫവിടറനഡ്ഷഗൽ ഫ്ലൈഗ്യാഞക്കു മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
10 റവിയർ ആകവിൽ ടഡയവിൻ പ്ലഗഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനക്കു
11 ഓയവിൽ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
12 റവിയർ ആകവിൽ ബെണപഡ് സഡ്ണറഗ്യാപ്പെർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനക്കു
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എഗഡ് ണസഗ്യാസഡ് റ റഡ് സവിസഡ് റ ണ
1 എഗഡ്ണസഗ്യാസഡ്ററഡ് മഗ്യാനവിണഫഗ്യാൾഡഡ് ഗഗഗ്യാസഡ്കറഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
2 ടസലനഡ്സർ ടമഫൌതഡ് പഗ്യാകവിണഗഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
3 ടസലനഡ്സർ മഫഡ്ളർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
4 ടസലൻസർ ഫ്രണ്ടഡ് പസീസഡ് / ടടെയവിൽ പസീസഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
5 ടസലൻസർ ബ്രേഗ്യാടകറഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
6 ടമനർ ടവൽടെവിണഗഡ്
7 ടസലൻസർ റഗ്യാഫഡ്ളവിണഗഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
8 എഗഡ്ണസഗ്യാസഡ്ററഡ് ടസൻസർ മഗ്യാറക്കുനതവിനക്കു
9 കഗ്യാറഗ്യാലയവിറവികഡ് കൺടവർട്ടേർ എലടമനഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
ഇലകഡ് ട വികൽ സവിസഡ് റ ണ
1 അൾട്ടേർണനറർ ഓവർണഹെഗ്യാളവിണഗഡ്
2 സഡ്റഗ്യാർട്ടേഡ്ർ ണമഗ്യാണട്ടേഗ്യാർ ഓവർണഹെഗ്യാളവിണഗഡ്
3 ബെഗ്യാററവി റസീ ചെഗ്യാർഗവിങഡ്
4 ണവഗ്യാൾണട്ടേജേഡ് ടറഗക്കുണലറർ അഡ്ജസഡ്റഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
5 ടറഗക്കുണലറർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
6 ണഹെഗ്യാൺ റവിടല ഫവിറവിണഗഡ്
7 ണഫഗ്യാഗഡ് ടലറഡ് ഫവിറവിങഡ് (ബ്രേഗ്യാകറഡ് സഹെവിതണ )
8 ണഹെഗ്യാൺ ടെഗട്യൂണ്ണവിങഡ്
9 ടഹെഡഡ് ടലറഡ് ഡട്യൂണ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
10 ഫഗട്യൂസഡ് ണബെഗ്യാകഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
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വർകക്കുകളക്കുടടെ വവിവരണണ
11 പഗ്യാർകഡ് ടലറഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനക്കു
12 ടടെയവിൽ ടലറഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
13 റവിണവർസഡ് ടലറഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
14 ഫ്രണ്ടഡ് ഇ൯ണ്ടവിണകറർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
15 ഇ൯ണ്ടവിണകറർ സക്വവിചഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
16 സസീണഡഗ്യാ മസീറർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
17 ഡഗ്യാഷഡ് ണബെഗ്യാർഡവിടല ണഗജഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
18 ടടെമ്പഡ്ണറചർ ടസ൯സർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
19 ഹെസീടറർ സക്വവിചഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
20 ഹെസീടറർ പ്ലഗഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
21 ണബ്രേകഡ് ടലറഡ് സക്വവിചഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
22 റവിണവർസഡ് ടലറഡ് സക്വവിചഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
23 ടവപ്പെർ ണമഗ്യാണട്ടേഗ്യാർ അസണബവി മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
24 ടവപ്പെർ ണമഗ്യാണട്ടേഗ്യാർ അസണബവി ഓവർണഹെഗ്യാളവിണഗഡ്
25 ടവപ്പെർ ണമഗ്യാണട്ടേഗ്യാർ മവിലവിണഗഡ് ണബെഗ്യാർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
26 ഇഗവിഷൻ സക്വവിചഡ് ബെഗ്യാരൽ / തഗ്യാണകഗ്യാൽ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
27 ഫക്കുവൽ ണഫ്ലൈഗ്യാട്ടേഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
28 ണഹെഗ്യാൺ റവിണഗഡ് / ടപപ്പെഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
29 വയറവിണഗഡ് കവിറഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
30 വയറവിണഗഡ് കവിറഡ് കൺസസീൽ എഞവിൻ റട്യൂമവിൽ ടസറഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
31 ഫ്ലൈഗ്യാഷർ യട്യൂണവിറഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
32 ബെഗ്യാററവി കട്ടേഡ് ഓഫഡ് സക്വവിചഡ് ഫവിറവിണഗഡ്
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ണബെഗ്യാഡവി വർകഡ്
1 ണഡഗ്യാ൪ ണലഗ്യാകഡ് അഡ്ജസഡ്റഡ്ടമനഡ്
2 ണഡഗ്യാർ ണലഗ്യാകഡ് ഓവർണഹെഗ്യാളവിണഗഡ്
3 ണഡഗ്യാർ ണലഗ്യാകഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
4 ണഡഗ്യാർ ഹെവിഞഡ് കഗഗ്യാഷഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
5 ഗഗ്യാസഡ് ടവ൯ഢർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
6 ഗഗ്യാസഡ് ചെഗ്യാനൽ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് (ഒടരണ്ണണ)
7 അലക്കുമവിനവിയണ ബെസീഢസീഗഡ് ടസറഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
8 ണഷഗ്യാ ബെസീഢസീഗഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
വർകക്കുകളക്കുടടെ വവിവരണണ
9 ണഡഗ്യാർ റബ്ബർ ടസറഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
10 ഡവികവി റബ്ബർ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
11 ഡവികവി ണലഗ്യാകഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
12 ണബെഗ്യാടണറഡ് ണലഗ്യാകഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
13 ണബെഗ്യാടണറഡ് ണകബെവിൾ മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
14 ഫ്രണ്ടഡ് ഗഗ്യാസഡ് റബ്ബർ ബെസീഢസീഗഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
15 ണഡഗ്യാർ പഗ്യാഡഡ് നവിർമവിചഡ് ഫവിറഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ്
16 റവിയർ ഗഗ്യാസഡ് റബ്ബർ ബെസീഢസീഗഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ്
17 ണഡഗ്യാർ ഗഗ്യാസഡ് റബ്ബർ ബെസീഢസീഗഡ് മഗ്യാറക്കുന്നതവിനഡ് ഒടരണ്ണണ
ടപയവിനവിണഗഡ് സഗ്യാധനങളക്കുണ ണലബെർ ണചെർതഡ്

18 (രണ്ടഡ് രണ്ടഡ് ണകഗ്യാട്ടേഡ് ടപയവിനഡ് വസീതണ - ണബെസഡ് ണകഗ്യാട്ടേഡ്, ക്ലവിയർ ണകഗ്യാട്ടേഡ് )
19 പഗ്യാചഡ് വർകഡ് ഒരക്കു സഡ്ണകഗ്യായർ ഫസീറവിനഡ്
20 ടപയവിനവിണഗഡ് ചെഗ്യാർജേഡ് (5sq ft മവിനവിമണ ) സഗ്യാധനങൾ ഇലഗ്യാടത
21 ഫക്കുൾ സർവവിസവിങഡ്
22 വഗ്യാട്ടേർ വഗ്യാഷവിണഗഡ് , വഗ്യാകക്കുമവിങഡ് , ഗ്രൈസീസവിങഡ് - കമ്പമസീറഡ് സർവസീസവിങഡ്
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Sheet2

ടപയവിനവിങഡ്

1

കമ്പമസീറഡ് ടപയവിനവിണഗഡ് - (നവിലവവിൽ ഉള ടപയവിനഡ് സസഗ്യാപ്പെഡ് ടചെയക്കു, ണബെഗ്യാഡവി പഗ്യാനൽ
ടലവൽ ടചെയക്കു പ്രവിടമർ ണകഗ്യാട്ടേവിങഡ് ടചെയക്കു ണപഗ്യാളവിസഡ്റർ പക്കുട്ടേവിയവിട്ടേക്കു ണപഗ്യാളവിഷവിണഗഡ് നടെതവി
അണ്ടർ ചെഗ്യാസവിസഡ്, ഹെക്കുഡഡ് എന്നവിവ ൪ ടകഗ്യാട്ടേഡ് ഓണട്ടേഗ്യാ ലഖഡ്വർ ടപയവിനഡ് അടെവികക്കുന്നതവിനക്കു
, ആകഡ്ടസസറവിസഡ് ഇളകക്കുന്നതവിനക്കുണ തവിരവിടകപവിടെവിപ്പെവികക്കുന്നതവിനക്കുണ എലഗ്യാ
കൺസഗട്യൂമബെവിൾസക്കുണ ണചെർതഡ് )

വർകക്കുകളക്കുടടെ വവിവരണണ

2

കമ്പമസീറഡ് ടപയവിനവിണഗഡ് - (നവിലവവിൽ ഉള ടപയവിനഡ് സസഗ്യാപ്പെഡ് ടചെയക്കു, ണബെഗ്യാഡവി പഗ്യാനൽ
ടലവൽ ടചെയക്കു പ്രവിടമർ ണകഗ്യാട്ടേവിങഡ് ടചെയക്കു ണപഗ്യാളവിസഡ്റർ പക്കുട്ടേവിയവിട്ടേക്കു ണപഗ്യാളവിഷവിണഗഡ് നടെതവി
അണ്ടർ ചെഗ്യാസവിസഡ്, ഹെക്കുഡഡ് എന്നവിവ 4 ടകഗ്യാട്ടേഡ് ഓണട്ടേഗ്യാ പവി യക്കു ടപയവിനഡ് അടെവികക്കുന്നതവിനക്കു ,
ആകഡ്ടസസറവിസഡ് ഇളകക്കുന്നതവിനക്കുണ തവിരവിടകപവിടെവിപ്പെവികക്കുന്നതവിനക്കുണ എലഗ്യാ
കൺസഗട്യൂമബെവിൾസക്കുണ ണചെർതഡ് )

3

ഓവർ ണകഗ്യാട്ടേക്കു ടപയവിനവിണഗഡ് - (നവിലവവിൽ ഉള ടപയവിനഡ്നക്കു മക്കുകളവിൽ അടത കളർ
ടപയവിനഡ് അടെവികക്കുന്നതക്കുണ ണബെഗ്യാഡവി പഗ്യാനൽ ആവശഗമക്കുളടെതക്കു ടലടവലവിങഡ്, എലഗ്യാ
കൺസഗട്യൂമബെവിൾസക്കുണ ഉൾടപ്പെടടെ )
ടെചഡ് അപ്പെഡ് ടപയവിനവിണഗഡ് (ആവശഗമക്കുളടെക്കുതക്കു നവിലവവിടല ടപയവിനവിണഗ ഇനഡ് തക്കുലഗമഗ്യായ

4 കളർ ടപയവിനഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ് - മഗ്യാകവിമണ 30 ഡവി എണ സഡ്കക്വടര) - 5 ഡവി എണ സഡ്കക്വടര
പഗ്യാചക്കുവർകഡ് 18 ണഗജേഡ് ഷസീറഡ് - ടവൽഡവിങഡ് ചെവിലവക്കുണ ടമറസീരവിയൽ വവിലയക്കുണ ണചെർതഡ് -

5 1 ഡവി എണ സഡ്കക്വടര

പഗ്യാചക്കുവർകഡ് 14 / 16 ണഗജേഡ് ഷസീറഡ് - ടവൽഡവിങഡ് ചെവിലവക്കുണ ടമറസീരവിയൽ വവിലയക്കുണ

6 ണചെർതഡ് - 1 ഡവി എണ സഡ്കക്വടര
7 ഗഗഗ്യാസഡ് ടവൽഡവിങഡ് - 1 ഡവിഎണ

8 ആർകഡ് ടവൽഡവിങഡ് - 1 ഡവിഎണ
9 റണ്ണവിങഡ് ണബെഗ്യാർഡഡ് നവിർമവിചക്കു ഫവികഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ് എലഗ്യാ ചെവിലവക്കുകളക്കുണ ഉൾടപ്പെടടെ
10 സസീറഡ് കവർ പക്കുതവിയതഡ് ടചെയക്കുന്നതവിനഡ് (ഫ്രണ്ടഡ് ,റവിയർ, ടഹെഡഡ്ടറസഡ്റക്കുണ ഉൾടപ്പെടടെ )
11 ഫഡ്ണളഗ്യാറവിങഡ് പവിവവിസവി - 3 എണ എണ കനതവിലക്കുളതഡ്
12 ണഡഗ്യാർ പഗ്യാഡഡ് (ഉളവിടല ണബെഗ്യാർഡഡ് ഉൾടപ്പെടടെ)
ആടക ടമഗ്യാതണ
വർകഡ്ണഷഗ്യാപ്പെവിടന ണപരഡ്:..............................................................................................................................................
വർകഡ്ണഷഗ്യാപ്പെഡ് സസീൽ
തസീയതവി
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Sheet3
കക്വണട്ടഷ൯ നമർ: UV/SR/1/ dated 09/10/2018
വഗ്യാഹെനങളുടടെ അറകുറപണവികൾകഗ്യായളള വർക്കുകളുടടെ പട്ടവിക 2017-2018
വർക്കുകളുടടെ വവിവരണണ
ഡസീസൽ എഞവിൻ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ഇൻഡസവിയൽ/ടലയവിത്തു

വർകഡ്
ണടെഗ്യാപഡ് എഞവിൻ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് (സവിലവിണ്ടർ ടഹെഡഡ് ഡസീകഗ്യാർടബെണവിസവിങണ വഗ്യാൽവഡ് ടഗൻഡവിങണ, ഉൾടപടടെ)
ഹെഗ്യാഫഡ് എഞവിൻ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് (സവിലവിണ്ടർ ടഹെഡഡ് ഡസീകഗ്യാർടബെണവിസവിങണ , വഗ്യാൽവഡ് ടഗൻഡവിങണ, സവിലവിണ്ട൪ റസീണബെഗ്യാറവിങഡ് പവിസൺ മഗ്യാറ്റുന്ന
സവിലവിണ്ടർ ടഹെഡഡ് ഗഗഗ്യാസഡ്റഡ് മഗ്യാറ്റുനതവിന
ടഫ്ലൈവസീൽറവിങഡ് ഗവിയ൪ മഗ്യാറ്റുനതവിന (എഞവിൻ
എഞവിൻ ടഫഫൌണണ്ടഷൻ മഗ്യാറ്റുനതവിന
ടടെമവിണഗഡ് കവർ ഓയവിൽ സസീൽ മഗ്യാറ്റുനതവിന
ടടെമവിണഗഡ് ടബെൽറഡ് മഗ്യാറ്റുനതവിന
ഹെസീറർ പ്ലഗഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് (ഒരു

ഇളകവി മഗ്യാറവി തവിരവിടക പവിടെവിപവിക്കുന്നതഡ്, ലടയത്തു വർകഡ് ഉൾടപടടെ )

എണതവിനഡ് )

ഡസീസൽ എഞവിൻ ടെട്യൂണവിണഗഡ് ആൻഡഡ് ടെഗ്യാടപഡ്പറഡ്/ടടെമവിണഗഡ് അഡഡ്ജേസഡ്റഡ്ടമനഡ്
മറ്റുവർക്കുകൾകഗ്യായവി എഞവിനണ അനബെന്ധ സഗ്യാമഗവികളുണ വഗ്യാഹെനതവിൽനവിനണ ഇളകവിമഗ്യാറ്റുന്നതവിനണ തവിരവിടക ടസറഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനണ
ഗവിയ൪ ണബെഗ്യാകഡ് ഫഫൌണണ്ടഷൻ മഗ്യാറ്റുനതവിന
കഗ്യാങഡ് ണകസഡ് പഗ്യാകവിങഡ് മഗ്യാറ്റുനതവിന
എഗഡ്ണസഗ്യാസഡ്ററഡ് മഗ്യാനവിണഫഗ്യാൾഡഡ് പഗ്യാകവിങഡ് മഗ്യാറ്റുനതവിന
വർക്കുകളുടടെ വവിവരണണ
കഗ്യാങഡ് ഷഗ്യാഫഡ്റഡ് ഓയവിൽ സസീൽ മഗ്യാറ്റുനതവിന ഫ്രണ്ടഡ്

(പുളവി ടസറഡ് ഉൾടപടടെ റസീ ടസറഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്)

കഗ്യാങഡ് ഷഗ്യാഫഡ്റഡ് ഓയവിൽ സസീൽ മഗ്യാറ്റുനതവിന റവിയർ
ണറഗ്യാകർ ഷഫഡ്റഡ് ബുഷഡ് മഗ്യാറ്റുനതവിന

(ഗവിയർ ഇളകവി റസീ ടസറഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്)

ണബെഗ്യാറവിണഗഡ് /സസീവവിങഡ്

& ണഹെഗ്യാണവിങഡ് (സസീവവിടന വവിലയവിലഗ്യാടത )

റസീ സസീവവിങഡ് ,ണബെഗ്യാറവിങഡ് & ണഹെഗ്യാണവിങഡ് (സസീവവിടന വവിലയവിലഗ്യാടത
ഇൻഡസവിയൽ വർക്കുകൾ
കഗ്യാങഡ് ണജേർണൽ ടഗൻഡഡ് ടചെയ്തു ണപഗ്യാളസീഷഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്
വഗ്യാൽവഡ് സസീറഡ് കട്ടവിങഡ് (ഒടരണണ

)

)

വഗ്യാൽവഡ് റസീ ണഫസവിങഡ് (ഒടരണണ)
വഗ്യാൽവഡ് ടഗഡഡ് മഗ്യാറ്റുനതവിന
സവിലവിണ്ടർ ടഹെഡഡ് റസീ ണഫസവിങഡ്
സവിലവിണ്ടർ ണബഗ്യാകഡ് റസീ ണഫസവിങഡ്
വഗ്യാൽവഡ് സസീറവിങഡ്,

സസീറഡ് കട്ടവിങഡ്(വഗ്യാൽവഡ് സസീറവിടന വവില ഉൾടപടടെ )

ഇഞക്ടർ ണനഗ്യാസവിൽ റവിപയർ ടചെയ്തു പ്രഷർ അഡഡ്ജേസഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ് (വഗ്യാഹെനതവിൽ
ണറഗ്യാട്ടറവി പമഡ് ഇളകവി ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടചെയ്തു കഗ്യാലവിണബ്രേറഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്
ഇൻ ടലൻ പമഡ് ഇളകവി ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടചെയ്തു കഗ്യാലവിണബ്രേറഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്
കണകഡ്റവിങഡ് ണറഗ്യാഡഡ് സഗ്യാൾ ഏൻഡഡ് ബുഷഡ് റസീമ്മു ടചെയ്യുന്നതവിനഡ് കണകഡ്റവിങഡ് ണറഗ്യാഡഡ് ടബെൻഡഡ് ടചെകഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ് വർക്കുകളുടടെ വവിവരണണ

നവിനണ ഇളകവി റസീ ഫവിറഡ് ടചെയ്യുന്നതഡ് ഉൾടപടടെ )-ഒടരണതവിനഡ്

ഒടരണണ

ഒടരണണ

കഗ്യാങഡ് റവിയർ ഏൻഡഡ് ഓയവിൽ സസീൽ ണപഗ്യാർഷൻ ടമറൽ ടവൽഡഡ് ടചെയ്തു ,കട്ടഡ്
ണറഗ്യാകർ ആണ ബുഷഡ് റസീമവിങഡ് ഒടരണണ
കഗഗ്യാണ ഷഗ്യാഫഡ് ടഗൻഡവിങഡ് ഒടരണണ

ആൻഡഡ് ണപഗ്യാളവിഷവിണഗഡ്

കഗഗ്യാണ ഷഗ്യാഫഡ് ബുഷഡ് ണഫസവിങഡ് /ണബെഗ്യാറവിങഡ് -ഒടരണണ
പഗ്യാരനഡ് ണബെഗ്യാർ ടമറലവിങഡ് ആൻഡഡ് ടലൻ ണബെഗ്യാറവിങഡ്
ണറഗ്യാകർ ആണ ടെവിപഡ് ടവൽഡവിങഡ് ആൻഡഡ് ടലവലവിങഡ്
എഞവിൻ പുളവി സസീവവിങഡ്
സവിലവിണ്ടർ ടഹെഡഡ് കഗ്യാക്കുകൾ പ്രഷർ ടടെസഡ് ടചെയ്തു പരവിണശഗ്യാധവിക്കുന്നതവിനഡ്
സവിലവിണ്ടർ ണബഗ്യാകഡ് കഗ്യാക്കുകൾ പ്രഷർ ടടെസഡ് ടചെയ്തു പരവിണശഗ്യാധവിക്കുന്നതവിനഡ്
ക്ലചഡ് ഗവിയർ &

ണബെഗ്യാകഡ്സഡ്
എഞവി൯ ഇതര റവിപയറുകൾകഗ്യായഡ് ഗവിയ൪ ണബെഗ്യാകഡ് ഇളകവി മഗ്യാറ്റുകയണ തവിരവിടക പവിടെവിപവിക്കുകയണ ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്
ക്ലചഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ്

ക്ലചഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടഹെഡഗ്യാളവികഡ്(മഗ്യാസറർ
ക്ലചഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടഹെവവി ടഹെണഡഗ്യാളവികഡ്
ക്ലചഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് മഗ്യാറണഡഗ്യാർ
പ്രഷർ പഡ്ണളറഡ് റസീണഫസഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്
ടഫ്ലൈവസീൽ റസീണഫസഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്
ക്ലചഡ് അഡഡ്ജേസഡ്ടമനഡ്
വർക്കുകളുടടെ വവിവരണണ

സവിലവിണ്ടർ, ണസവഡ് സവിലവിണ്ടർ ഉൾടപടടെ മഗ്യാറ്റുന്നതണ ണചെർതഡ്)

ഗവിയർ ണബെഗ്യാകഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് (ഡവിസഡ്മഗ്യാ൯ഢവിലവിങണ

റസീ മഫൌണ്ടവിങണ ഉൾടപടടെ )
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Sheet3
ക്ലചഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് (ഗവിയർ ണബെഗ്യാകഡ്
ക്ലചഡ് ണസവഡ് സവിലവിണ്ടർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ക്ലചഡ് മഗ്യാസർ സവിലവിണ്ടർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
പ്രഷർ ണപ്ലറഡ് റസീ ണഫസവിങഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്

ഡവിസഡ്മഗ്യാ൯ഢവിലവിങണ റസീ മഫൌണ്ടവിങണ ഉൾടപടടെ )

ക്ലചഡ് ണറഗ്യാഡഡ്/ ണകബെവിൾ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ക്ലചഡ് ടപഡൽ ബുഷഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ണബ്രേകഡ് /

ക്ലചഡ് ടപഡൽ ഷഗ്യാഫഡ് റസീ കണ്ടവിഷൻ ടചെയഡ്യന്നതവിന

ഗവിയർ ണബെഗ്യാകഡ് ഓയവിൽ സസീൽ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് (ഫ്രണ്ടഡ്

)

ഗവിയർ ണബെഗ്യാകഡ് ഓയവിൽ സസീൽ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് (റവിയർ )
സസീണഡഗ്യാമസീറർ ണകബെവിൾ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
സസീണഡഗ്യാമസീറർ ടഡവഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടമഷവിനവിങഡ് ചെഗ്യാർജേഡ്ഉണ ണചെർതഡ് ഗവിയർ ണബെഗ്യാകഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ്
മഗ്യാറണഡഗ്യാർ വണ്ടവിയടടെ ഗവിയർ ണബെഗ്യാകഡ് (ഫ്രണ്ടഡ്

വസീൽ ടഡവഡ് ഡവിഫടറനഡ്ഷഗൽ ) ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ്

കൂളവിങഡ് സവിസണ
ണറഡവിണയറർ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് (വഗ്യാട്ടർ

പമണ പുളവി കവിറ്റുണ ഉൾടപടടെ)

ണറഡവിണയറർ ണകഗ്യാർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് (എലഗ്യാ

ചെഗ്യാർജുകളുണ ഉൾടപടടെ)

ണറഡവിണയറർ ണഹെഗ്യാസഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് (ഒടരണണ)
വർക്കുകളുടടെ വവിവരണണ
ഇതര വർക്കുകൾകഗ്യായവി ണറഡവിണയറർ ഇളക്കുന്നതവിനണ തവിരവിടക പവിടെവിപവിക്കുന്നതവിനണ
ഫഗ്യാൻ ടബെൽറഡ് മഗ്യാറുന്നതവിന
ണറഡവിണയറർ കഗഗ്യാപഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
പുതവിയ ണറഡവിണയറർ ഫവിറഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്
ണറഡവിണയറർ ണസഗ്യാൾഡറവിങഡ് (ഒരു ടെട്യൂബെവിനഡ് )
ണറഡവിണയറർ അപർ ടെഗ്യാങണ ണലഗ്യാവർ ടെഗ്യാങണ വൃതവിയഗ്യാക്കുന്നതവിനഡ്
വഗ്യാട്ടർ പമഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ്
കൂളവിങഡ് ജേഗ്യാകറഡ്റഡ് ഫ്ലൈഷഡ് ക്ലസീൻ ടചെയ്തു പുതവിയ കൂളനഡ് നവിറക്കുന്നതവിന
ടതർണമഗ്യാസറഡ് വഗ്യാൽവഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
കൂളവിണഗഡ് ഫഗ്യാൻ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
കൂളനഡ് റവികവറവി റസീകവറവി ടെഗ്യാങഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
കൂളവിണഗഡ് എൽണബെഗ്യാവഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ണറഡവിണയറർ ടടെമണറചർ സക്വവിചഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടതർണമഗ്യാസഗ്യാറവികഡ് സക്വവിചഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടടെമണറചർ ടസൻസർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഫട്യൂൽ സവിസണ
ഡസീസൽ ഫവിൽറർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഡസീസൽ ടെഗ്യാങഡ് വൃതവിയഗ്യാക്കുന്നതവിനഡ്
ഡസീസൽ ടെഗ്യാങഡ് ണചെഗ്യാർച മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഫട്യൂൽ ലവിഫഡ്/ഫസീഡഡ്

പമഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്

ഫട്യൂൽ ലവിഫഡ്/ഫസീഡഡ് പമഡ് കവിറഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഫട്യൂൽ ടലൻ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടഫ്ലൈകവിബെവിളഡ് ണഹെഗ്യാസഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
വർക്കുകളുടടെ വവിവരണണ
ഡസീസൽ ഫവിൽറർ ണബെഗ്യാഡവി മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടഹെ പ്രഷർ ടലൻ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് - ഒടരണണ
ഫട്യൂൽ ഇഞക്ഷൻ പമഡ് പഗ്യാകവിങഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഫട്യൂൽ ഇഞക്ഷൻ പമഡ് ടടെമവിണഗഡ് ടസറവിങഡ്
ഫട്യൂൽ ഇൻജേക്റ്റർ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ് (ഒടരണണ)
ഫട്യൂൽ ഇഞക്ഷൻ പമഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്
ഫട്യൂൽ ഇഞക്ഷൻ പമഡ് എലടമനഡ് റസീകണ്ടവിഷൻ ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്
സവി.ആർ ഡവി ഐ ഇഞക്ടർ സർവസീസവിങഡ്,
ലൂബ്രേവിണകഷൻ സവിസണ
എഞവിൻ ഓയവിൽ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഓയവിൽ ഫവിൽറർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
എഞവിൻ ഓയവിലണ ഓയവിൽ ഫവിൽററുണ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഓയവിൽ ഫവിൽറർ റവിങഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഓയവിൽ പ്രഷർ സക്വവിചഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഓയവിൽ പ്രഷർ റവിലസീഫഡ് വഗ്യാൽവഡ് ടസർവസീസവിങഡ്/
ഓയവിൽ പ്രഷർ ണഗജേഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഓയവിൽ പമഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്

(ഒടരണണ )

അഡഡ്ജേസഡ്റഡ് /ക്ലസീനവിങഡ്
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Sheet3
ഓയവിൽ ടലൻ ടപപഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് (ഒടരണണ)
ടഫ്ലൈകവിബെവിളഡ് ഓയവിൽ ടപപഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്(ഒടരണണ

)

ഓയവിൽ കൂളർ ടസർവസീസവിങഡ്/മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ണബ്രേകഡ് സവിസണ
വർക്കുകളുടടെ വവിവരണണ
മഗ്യാസർ സവിലവിണ്ടർ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് നടെതവി തവിരവിടക ഫവിറഡ് ടചെയ്തു ണശഷണ ണബ്രേകഡ് ബസീഡവിങണ പവിറടക അഡഡ്ജേസഡ്റഡ്ടമനണ ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്
വസീൽ സവിലവിണ്ടർ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ്/

ക്ലസീനവിങഡ്, റസീഫവിറവിങഡ് ടചെയ്തു ണബ്രേകഡ് ബസീഡവിങണ ണബ്രേകഡ് അഡഡ്ജേസഡ്റഡ്ടമനണ നടെത്തുന്നതവിനഡ്

ണബ്രേകഡ് ടപപഡ് മഗ്യാറുന്നതവിന (ബസീഡവിങഡ്

ഉൾടപടടെ )

ഫ്രണ്ടഡ് വസീൽ ണബ്രേകഡ് ടഫ്ലൈകവിബെവിൾ ടപപഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് (ബസീഡവിങഡ്
ണബ്രേകഡ് അഡഡ്ജേസവിണഗഡ് ബസീഡവിങഡ് -നഗ്യാല

ഉൾടപടടെ )

നഗ്യാല വസീലണ

വസീലണ

ണബ്രേകഡ് പഗ്യാഡഡ് ടചെയവിഞവിങഡ് (കഗ്യാലവിണപർ

പവിൻ ഗസീസവിങണ ഉൾടപടടെ )

ണബ്രേകഡ് ഡവിസഡ് ട്രൂ അപഡ് ടചെയ്തു ണപഗ്യാളസീഷഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ് (രടണ്ടണണ
ണബ്രേകഡ് ടലനർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്

)

ണബ്രേകഡ് ഡണ ട്രൂ അപഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ് (രടണ്ടണണ)
ണബ്രേകഡ് ണകബെവിൾ അഡഡ്ജേസഡ്റഡ്ടമനഡ്
ഹെഗ്യാൻഡഡ് ണബ്രേകഡ് ണകബെവിൾ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഹെഗ്യാൻഡഡ് ണബ്രേകഡ് ലവിവർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
സവിയറവിണഗഡ് സവിസണ
സവിയറവിണഗഡ് ടഫൽറഡ് ബുഷഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടബെലഡ് കഗ്യാങഡ് കവിറഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടടെ ണറഗ്യാഡഡ് ഏൻഡഡ് ണബെഗ്യാൾ ണജേഗ്യായവിനഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് (ഒടരണണ)
റബ്ബർ ബുഷഡ് ടസറഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് (അണബെഗ്യാസവിഡർ
വർക്കുകളുടടെ വവിവരണണ

കഗ്യാറവിന മഗ്യാതണ )

വസീൽ അലവിയവിടന്മെനഡ് ശരവിയഗ്യാക്കുന്നതവിന (ണടെഗ്യാ

ഇൻ -ണടെഗ്യാ ഔട്ടഡ് )
പവർ സവിയറവിണഗഡ് ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് (വസീൽ അലവിയവിടന്മെനഡ് ഉൾടപടടെ)
പവർ സവിയറവിണഗഡ് റഗ്യാകഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് (വസീൽ അലവിയവിടന്മെനഡ് ഉൾടപടടെ)
പവർ സവിയറവിണഗഡ് ടബെൽറഡ് മഗ്യാറുന്നതവിന
സവിയറവിണഗഡ് യൂണവിണവഴ്സൽ ണജേഗ്യായവിനഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനണ സസീയറവിങഡ് പഡ്ളഗഡ് ടസറഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനണ
ഫ്രണ്ടഡ് സവിയറവിണഗഡ് ബൂട്ടഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
പവിനവിയൻ ടബെയറവിണഗഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
കമട്യൂട്ടടറസഡ്ഡഡ് വസീൽ ബെഗ്യാലൻസവിങഡ് (ഒടരണണ)
കമട്യൂട്ടടറസഡ്ഡഡ് വസീൽ അലവിയവിടന്മെനഡ് (എലഗ്യാ
സടസനഡ്ഷൻ സവിസണ
സടസനഡ്ഷൻ(റവിജേവിഡഡ്/

വസീൽ ബെഗ്യാലൻസവിങഡ് ഉൾടപടടെ)

ലസീഫഡ് സവിങഡ് ) ടമഗ്യാതണ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ് (ഇഡസവിയൽ വർകഡ് ഉൾടപടടെ)

ഫ്രണ്ടഡ് സടസനഡ്ഷൻ(ഇൻഡവിടപൻഡനഡ് / ണകഗ്യായവിൽ
ഫ്രണ്ടഡ് വസീൽ ഔട്ടർ ബെയറവിഗഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഫ്രണ്ടഡ് വസീൽ ഇടന്നർ ബെയറവിഗഡ്മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
വസീൽ ബെയറവിഗഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഫ്രണ്ടഡ് വസീൽ ഓയവിൽ സസീൽ രണ്ടു ടസഡണ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ബെഗ്യാലൻസഡ് ണറഗ്യാഡഡ് ണയഗ്യാകഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ബെഗ്യാലൻസഡ് ണറഗ്യാഡഡ് ണബെഗ്യാൾട്ടഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ലസീഫഡ് സപ്രവിണഗഡ് റസീ കഗഗ്യാമർ ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്
വർക്കുകളുടടെ വവിവരണണ
എകഡ്ടഗ്യാ ലസീഫഡ് സവിങഡ് ഫവിറവിഗഡ്(
ഇണനഗ്യാ ലസീഫഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്

സവിങഡ് ) ടമഗ്യാതണ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ് - ഇഡസവിയൽ വർകഡ് സഹെവിതണ

ഷഗ്യാകവിൾ, ഷഗ്യാകവിൾ പവിൻ , യൂ ണബെഗ്യാൾട്ടഡ് , ക്ലഗ്യാമകൾ ഉൾടപടടെ )

U ക്ലഗ്യാമഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
റബ്ബർ പഗ്യാഡഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഷഗ്യാകവിൾ പവിൻ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
സബെഡ് ആകവിൽ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് (ടലയവിതഡ്
ഫ്രണ്ടഡ് വസീൽ നട്ടഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
വസീൽ ഡവിസഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്

വർകഡ് ണചെർത്തുളതക)

ണബ്രേകഡ് ഡണ ഇളകവിമഗ്യാറവിയതവിന ണശഷണ വസീൽ സഡഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് (ടലയവിതഡ്
സവിടവൽ പവിൻ മഗ്യാറ്റുനതവിന
ഐ ണബെഗ്യാൾട്ടഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഐ ണബെഗ്യാൾട്ടഡ് ടഹെയഡ്റഡ് അഡഡ്ജേസ്റ്റുടചെയ്യുന്നതവിനഡ്
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വർകഡ് ണചെർത്തുളതക)

Sheet3
ണടെഗ്യാർഷൻ ബെഗ്യാർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ണടെഗ്യാർഷൻ ബെഗ്യാർ മവിലവിങഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ബെഗ്യാലൻസഡ് ണറഗ്യാഡഡ് ബുഷഡ് മഗ്യാറ്റുനതവിന
ബെഗ്യാലൻസഡ് ണറഗ്യാഡഡ് ബ്രേഗ്യാകറഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഫ്രണ്ടഡ് ണഷഗ്യാകഡ് അബെഡ്ണസഗ്യാർബെർ മവിലവിങഡ് ണബെഗ്യാൾട്ടഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഫ്രണ്ടഡ് ണലഗ്യാവർ ആണ അസണബവി മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ബെമഡ് ണസഗ്യാണപർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
സവിങഡ് ബുഷഡ് മഗ്യാറ്റുനതവിന
ണഷഗ്യാകഡ്ണബെഗ്യാണസഗ്യാർബെർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടസനർ ണബെഗ്യാൾട്ടഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് .
ടപ്രഗ്യാപല൪ ഷഗ്യാഫഡ്
വർക്കുകളുടടെ വവിവരണണ
ടപ്രഗ്യാപലർ ഷഗ്യാഫഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടപ്രഗ്യാപലർ ഷഗ്യാഫഡ് ണയഗ്യാക്കുണ ടെസീതണ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടപ്രഗ്യാപലർ ഷഗ്യാഫഡ് യൂ ടജേ ണകഗ്യാസഡ് (കപണ സഗ്യാറുണ ) മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടപ്രഗ്യാപലർ ഷഗ്യാഫഡ് ടലടവലവിങഡ്
ഡവിഫടറനഡ്ഷഗൽ സവിസണ
ഇതര റവിപയറുകൾകഗ്യായവി റവിയർ ആകവിൽ ഇളക്കുന്നതവിനണ തവിരവിടക ഫവിറ്റു ടചെയ്യുന്നതവിനണ
ഡവിഫവിടറനഡ്ഷഗൽ ഓവർ ണഹെഗ്യാളവിങഡ് (ഇൻഡസവിയൽ വർകഡ്
ഡവിഫവിടറനഡ്ഷഗൽ ഓയവിൽ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഡവിഫവിടറനഡ്ഷഗൽ പവിനവിയൻ ഓയവിൽ സസീൽ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ആകവിൽ ഷഗ്യാഫഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
റവിയർ ആകവിൽ ടബെയറവിണഗഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
റവിയർ വസീൽ ഓയവിൽ സസീൽ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഓയവിൽ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഡവിഫവിടറനഡ്ഷഗൽ ഫ്ലൈഗ്യാഞ്ചു മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
റവിയർ ആകവിൽ ടഡയവിൻ പ്ലഗഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിന
ഓയവിൽ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
റവിയർ ആകവിൽ ബെണപഡ് ണസഗ്യാപർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിന
എഗഡ്ണസഗ്യാസഡ്ററഡ് സവിസണ
എഗഡ്ണസഗ്യാസഡ്ററഡ് മഗ്യാനവിണഫഗ്യാൾഡഡ് ഗഗഗ്യാസഡ്കറഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടസലനഡ്സർ ടമഫൌതഡ് പഗ്യാകവിണഗഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടസലനഡ്സർ മഫഡ്ളർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
വർക്കുകളുടടെ വവിവരണണ

സഹെവിതണ )

ടസലൻസർ ഫ്രണ്ടഡ് പസീസഡ് / ടടെയവിൽ പസീസഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടസലൻസർ ബ്രേഗ്യാടകറഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടമനർ ടവൽടെവിണഗഡ്
ടസലൻസർ റഗ്യാഫഡ്ളവിണഗഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
എഗഡ്ണസഗ്യാസഡ്ററഡ് ടസൻസർ മഗ്യാറ്റുനതവിന
കഗ്യാറഗ്യാലയവിറവികഡ് കൺടവർട്ടർ എലടമനഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഇലകഡ്ടവികൽ സവിസണ
അൾട്ടർണനറർ ഓവർണഹെഗ്യാളവിണഗഡ്
സഗ്യാർട്ടഡ്ർ ണമഗ്യാണട്ടഗ്യാർ ഓവർണഹെഗ്യാളവിണഗഡ്
ബെഗ്യാററവി റസീ ചെഗ്യാർഗവിങഡ്
ണവഗ്യാൾണട്ടജേഡ് ടറഗുണലറർ അഡഡ്ജേസഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്
ടറഗുണലറർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ണഹെഗ്യാൺ റവിടല ഫവിറവിണഗഡ്
ണഫഗ്യാഗഡ് ടലറഡ് ഫവിറവിങഡ് (ബ്രേഗ്യാകറഡ് സഹെവിതണ
ണഹെഗ്യാൺ ടെട്യൂണവിങഡ്
ടഹെഡഡ് ടലറഡ് ഡണ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഫട്യൂസഡ് ണബെഗ്യാകഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
പഗ്യാർകഡ് ടലറഡ് മഗ്യാറുന്നതവിന
ടടെയവിൽ ടലറഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
റവിണവർസഡ് ടലറഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഫ്രണ്ടഡ് ഇ൯ണ്ടവിണകറർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഇ൯ണ്ടവിണകറർ സക്വവിചഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
സസീണഡഗ്യാ മസീറർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഡഗ്യാഷഡ് ണബെഗ്യാർഡവിടല ണഗജഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
വർക്കുകളുടടെ വവിവരണണ
ടടെമഡ്ണറചർ ടസ൯സർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഹെസീടറർ സക്വവിചഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഹെസീടറർ പ്ലഗഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ണബ്രേകഡ് ടലറഡ് സക്വവിചഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
റവിണവർസഡ് ടലറഡ് സക്വവിചഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടവപർ ണമഗ്യാണട്ടഗ്യാർ അസണബവി മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ടവപർ ണമഗ്യാണട്ടഗ്യാർ അസണബവി ഓവർണഹെഗ്യാളവിണഗഡ്

)
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Sheet3
ടവപർ ണമഗ്യാണട്ടഗ്യാർ മവിലവിണഗഡ് ണബെഗ്യാർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഇഗവിഷൻ സക്വവിചഡ് / തഗ്യാണകഗ്യാൽ
ഫുവൽ ണഫ്ലൈഗ്യാട്ടഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്

മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്

ണഹെഗ്യാൺ റവിണഗഡ് / ടപപഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
വയറവിണഗഡ് കവിറഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
വയറവിണഗഡ് കവിറഡ് കൺസസീൽ എഞവിൻ റൂമവിൽ ടസറഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്
ഫ്ലൈഗ്യാഷർ യൂണവിറഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ബെഗ്യാററവി കട്ടഡ് ഓഫഡ് സക്വവിചഡ് ഫവിറവിണഗഡ്
ണബെഗ്യാഡവി വർകഡ്
ണഡഗ്യാ൪ ണലഗ്യാകഡ് അഡഡ്ജേസഡ്റഡ്ടമനഡ്
ണഡഗ്യാർ ണലഗ്യാകഡ് ഓവർണഹെഗ്യാളവിണഗഡ്
ണഡഗ്യാർ ണലഗ്യാകഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ണഡഗ്യാർ ഹെവിഞഡ് കഗഗ്യാഷഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഗഗ്യാസഡ് ടവ൯ഢർ

മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്

ഗഗ്യാസഡ് ചെഗ്യാനൽ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് (ഒടരണണ)
അലമവിനവിയണ ബെസീഢസീഗഡ് ടസറഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ണഷഗ്യാ ബെസീഢസീഗഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
വർക്കുകളുടടെ വവിവരണണ
ണഡഗ്യാർ റബ്ബർ ടസറഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഡവികവി റബ്ബർ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഡവികവി ണലഗ്യാകഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ണബെഗ്യാടണറഡ് ണലഗ്യാകഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ണബെഗ്യാടണറഡ് ണകബെവിൾ മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ഫ്രണ്ടഡ് ഗഗ്യാസഡ് റബ്ബർ ബെസീഢസീഗഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ണഡഗ്യാർ പഗ്യാഡഡ് നവിർമവിചഡ് ഫവിറഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ്
റവിയർ ഗഗ്യാസഡ് റബ്ബർ ബെസീഢസീഗഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ്
ണഡഗ്യാർ ഗഗ്യാസഡ് റബ്ബർ ബെസീഢസീഗഡ് മഗ്യാറ്റുന്നതവിനഡ് (ഒടരണണ)
ടപയവിനവിണഗഡ് സഗ്യാധനങളുണ ണലബെർ ണചെർതഡ്

(രണ്ടഡ് രണ്ടഡ് ണകഗ്യാട്ടഡ് ടപയവിനഡ് വസീതണ - ണബെസഡ് ണകഗ്യാട്ടഡ്, ക്ലവിയർ ണകഗ്യാട്ടഡ് )
പഗ്യാചഡ് വർകഡ് ഒരു സഡ്ണകഗ്യായർ ഫസീറവിനഡ്
ടപയവിനവിണഗഡ് ചെഗ്യാർജേഡ് (5sq
ഫുൾ സർവവിസവിങഡ്
വഗ്യാട്ടർ വഗ്യാഷവിണഗഡ് ,

ft മവിനവിമണ ) സഗ്യാധനങൾ ഇലഗ്യാടത

വഗ്യാക്കുമവിങഡ് , ഗസീസവിങഡ് - കമമസീറഡ് സർവസീസവിങഡ്

ടപയവിനവിങഡ്
കമമസീറഡ് ടപയവിനവിണഗഡ് വർക്കുകളുടടെ വവിവരണണ

(നവിലവവിൽ ഉള ടപയവിനഡ് സഗ്യാപഡ് ടചെയ്തു, ണബെഗ്യാഡവി പഗ്യാനൽ ടലവൽ ടചെയ്തു പ്രവിടമർ ണകഗ്യാട്ടവിങഡ് ടചെയ്തു ണപഗ്യാളവിസർ പുട്ടവിയവിട്ടു ണപ

കമമസീറഡ് ടപയവിനവിണഗഡ് -

(നവിലവവിൽ ഉള ടപയവിനഡ് സഗ്യാപഡ് ടചെയ്തു, ണബെഗ്യാഡവി പഗ്യാനൽ ടലവൽ ടചെയ്തു പ്രവിടമർ ണകഗ്യാട്ടവിങഡ് ടചെയ്തു ണപഗ്യാളവിസർ പുട്ടവിയവിട്ടു ണപ

ഓവർ ണകഗ്യാട്ടു ടപയവിനവിണഗഡ്

- (നവിലവവിൽ ഉള ടപയവിനഡ്ന മുകളവിൽ അടത കളർ ടപയവിനഡ് അടെവിക്കുന്നതണ ണബെഗ്യാഡവി പഗ്യാനൽ ആവശഗമുളടെത്തു ടലട

ടെചഡ് അപഡ് ടപയവിനവിണഗഡ് (ആവശഗമുളടുത്തു

നവിലവവിടല ടപയവിനവിണഗ ഇനഡ് തലഗമഗ്യായ കളർ ടപയവിനഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ് - മഗ്യാകവിമണ 30 ഡവി എണ സഡ്കക്വടര)

പഗ്യാച്ചുവർകഡ് 18

ണഗജേഡ് ഷസീറഡ് - ടവൽഡവിങഡ് ചെവിലവുണ ടമറസീരവിയൽ വവിലയണ ണചെർതഡ് - 1 ഡവി എണ സഡ്കക്വടര

പഗ്യാച്ചുവർകഡ് 14

/ 16 ണഗജേഡ് ഷസീറഡ് - ടവൽഡവിങഡ് ചെവിലവുണ ടമറസീരവിയൽ വവിലയണ ണചെർതഡ് - 1 ഡവി എണ സഡ്കക്വടര

ഗഗഗ്യാസഡ് ടവൽഡവിങഡ് -

1 ഡവിഎണ

ആർകഡ് ടവൽഡവിങഡ് - 1 ഡവിഎണ
റണവിങഡ് ണബെഗ്യാർഡഡ് നവിർമവിച്ചു ഫവികഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ് എലഗ്യാ ചെവിലവുകളുണ ഉൾടപടടെ
സസീറഡ് കവർ പുതവിയതഡ് ടചെയ്യുന്നതവിനഡ് (ഫ്രണ്ടഡ്
ഫഡ്ണളഗ്യാറവിങഡ് പവിവവിസവി

,റവിയർ, ടഹെഡഡ്ടറസ്റ്റുണ ഉൾടപടടെ )

- 3 എണ എണ കനതവിലളതഡ്

ണഡഗ്യാർ പഗ്യാഡഡ് (ഉളവിടല

ണബെഗ്യാർഡഡ് ഉൾടപടടെ)

ആടക ടമഗ്യാതണ

Page 18

Sheet3

പവിസൺ മഗ്യാറ്റുന്നതഡ് ഉൾടപടടെ )

ടരണതവിനഡ്

Page 19

Sheet3

Page 20

Sheet3

കഡ് സഹെവിതണ

Page 21

Sheet3

Page 22

Sheet3

സർ പുട്ടവിയവിട്ടു ണപഗ്യാളവിഷവിണഗഡ് നടെതവി അണ്ടർ ചെഗ്യാസവിസഡ്, ഹുഡഡ് എന്നവിവ ൪ ടകഗ്യാട്ടഡ് ഓണട്ടഗ്യാ ലഖഡ്വർ ടപയവിനഡ് അടെവിക്കുന്നതവിന , ആകഡ്ടസസറവിസഡ് ഇളക്കുന്നതവിനണ തവിരവിട

സർ പുട്ടവിയവിട്ടു ണപഗ്യാളവിഷവിണഗഡ് നടെതവി അണ്ടർ ചെഗ്യാസവിസഡ്, ഹുഡഡ് എന്നവിവ 4 ടകഗ്യാട്ടഡ് ഓണട്ടഗ്യാ പവി യ ടപയവിനഡ് അടെവിക്കുന്നതവിന , ആകഡ്ടസസറവിസഡ് ഇളക്കുന്നതവിനണ തവിരവിടക

ശഗമുളടെത്തു ടലടവലവിങഡ്, എലഗ്യാ കൺസട്യൂമബെവിൾസണ ഉൾടപടടെ )

ഡവി എണ സഡ്കക്വടര) - 5 ഡവി എണ സഡ്കക്വടര

Page 23

Sheet3
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Sheet3
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Sheet3
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Sheet3
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Sheet3

ക്കുന്നതവിനണ തവിരവിടകപവിടെവിപവിക്കുന്നതവിനണ എലഗ്യാ കൺസട്യൂമബെവിൾസണ ണചെർതഡ് )

ന്നതവിനണ തവിരവിടകപവിടെവിപവിക്കുന്നതവിനണ എലഗ്യാ കൺസട്യൂമബെവിൾസണ ണചെർതഡ് )
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