
നം ഇനം കയറ്റിറക്ക് കൂലി

1

ഇഷ്ടിക വലുത് (21 സെ.മി മുതല് 
23 സെ.മി വസെ നീളം, 7.6 സെ.മി 
കനം) 100ന് 25

2
ഇഷ്ടിക സെറുത് (21 സെ.മി താസെ) 
100ന് 20

3

വയര് കട്ട വലുത് (21 സെ.മി 
മുതല് 23 സെ.മി വസെ നീളം, 7.6 
സെ.മി കനം) 100ന് 26.52

4
ഹ ാഹളാ ബ്രിക്സ് - 8ഇഞ്ച് - 100ന്

300

5
ഹ ാഹളാ ബ്രിക്സ് - 6ഇഞ്ച് - 100ന്

220

6
ഹ ാഹളാ ബ്രിക്സ് - 4 ഇഞ്ച് -100ന്

150

7
സെങ്കലല് ഒന്നിന് (ഇറക്കുന്നതിന് 
മാബ്തം) 2.5

8
മണ്ണ്, മണല് - ഹലാഡ് ഒന്നിന്

210

9
സമറ്റല് സ ാടി

210

10
ബ്രാവല്

226
11 മണ്ണ്, മണല് - കുത്തളവ് 240
12 സമറ്റല് സ ാടി - കുത്തളവ് 240

13
ബ്രാവല് - കുത്തളവ്(ഉടമ ഒൊസള 
സകാടുക്കാതിെുന്നാല് ) 240

14

ബ്രാവല് - സ ാക്ലീന് ഹലാഡ് (ഉടമ 
ഒൊസള സകാടുക്കാതിെുന്നാല് ) 260

15
3/4 ഇഞ്ച് സമറ്റല് , 3/8 സമറ്റല് 
ഹലാഡിന് 225

16
1 1/2 ഇഞ്ച് സമറ്റല് ഹലാഡിന്

240

17

ഹൊളിംഗ് - 3 ഇഞ്ച് മുതല് 6 
ഇഞ്ച് വസെ 315

18

െിമന്റ് കട്ട (ഹൊളിഡ് ഹലാക്ക്) 
4ഇഞ്ച് - 100ന്   12"x8"x4"

145

19

െിമന്റ് കട്ട (ഹൊളിഡ് ഹലാക്ക്) 
6ഇഞ്ച് - 100ന്   12"x8"x6" 210

20

െിമന്റ് കട്ട (ഹൊളിഡ് ഹലാക്ക്) 8 
ഇഞ്ച് - 100ന്   12"x8"x8" 265

21

ഹലാക്ക് കട്ട വലുത് (10 1/2 x8x5 
ഇഞ്ച്) 1ന് 2.25



22

ഹലാക്ക് കട്ട സെറുത് (10 1/2x6x5 
ഇഞ്ച്) 1ന് 1.65

23
ഹലാക്ക് കട്ട സെറുത് (10 1/2x4x5 
ഇഞ്ച്) 1ന് 1.3

24

ഹകാണ്കബ്കീറ്റ് ടടല്് വലുത് (5 
കി.ബ്രാം)1ന് 1.05

25
ഹകാണ്കബ്കീറ്റ് ടടല്് സെറുത് (4 
കി.ബ്രാം)1 ന് 0.8

26
ഹമച്ചില് ഓട്, തറ ഓട് 1000ന് 
വലുത് 410

27
ഹമച്ചില് ഓട്, തറ ഓട് 1000ന് 
സെറുത് 340

28 ഡിടെന്ഡ് ഓട് -1000ന് 340

29 ൊധാെണ ഓട് -1000ന് 340

30 കമ്പി ഇറക്ക് കൂലി - 1 ടണ്ക 200

31 കമ്പി കയറ്റ് കൂലി - 1 ടണ്ക 250

32

െിമന്റ് ൊക്ക് /  ായക്കറ്റ് - 1ന്  
ഹലാറിയില് കയറ്റി 
അട്ടിസവയ്ക്ക്കുന്നതിന് 
(ഹരാസഡൌണില് നിന്നും 12 മീ. 
അകലം) 7.8

33

െിമന്റ് ൊക്ക് /  ായക്കറ്റ് - 1ന് 
ഹലാറിയില് നിന്നും ഇറക്കി 
ഹറാറില് അട്ടിസവയ്ക്ക്കുന്നതിന് 
(ഹറാറുമായുള്ള അകലം 12 മീ.) 7.8

34

െിമന്റ് ൊക്ക് /  ായക്കറ്റ് - 1ന്  
ഇറക്കി കണ്ടയിനറില് അട്ടി 
സവയ്ക്ക്കുന്നതിന് (ഹറാറുമായുള്ള 
അകലം 12 മീ.) 8.2

35

മാര്രിള് / ബ്രാടനറ്റ് സ്ലാബ് - 1ന് 
(ടെഡ് കട്ട് സെയ്യാത്തത്) 25  
്കവയര് ഫീറ്റ് വസെ - ടണ്ക ഒന്നിന്

431

36

മാര്രിള് / ബ്രാടനറ്റ് സ്ലാബ് - 1ന് 
50  ്കവയര് ഫീറ്റ് വസെ - ടണ്ക 
ഒന്നിന് 650

37

മാര്രിള് / ബ്രാടനറ്റ് സ്ലാബ് - 1ന് 
50  ്കവയര് ഫീറ്റ് മുകളില് - 
ടണ്ക ഒന്നിന് 1200

38 ടടല്് ടണ്ക ഒന്നിന് 471.6

39 ടടല്് 1'x1' - 1 ഹരാക്സ് 6.5



40 ടടല്് 1'x2' - 1 ഹരാക്സ് 10

41 ടടല്് 2'x2' - 1 ഹരാക്സ് 16

42 ടടല്് 2'x4' - 1 ഹരാക്സ് 28

43 ടടല്് 4'x4' - 1 ഹരാക്സ് 30

44
ഹ വിംഗ് ഹലാക്ക്

1.5

45 ആ്രഹറാ് ടണ്ക 1ന് 240

46 ജി. ഐ ഷീറ്റ്   ടണ്ക 1 ന് 341

47
മണ്ക ട പ്പ് 1 ന് (4x6 ഇഞ്ച്)

2.38

48
ടാര് വീപ്പ- നിറ ഒന്നിന് - കയറ്റു 
കൂലി 36

49

ടാര് വീപ്പ- ഇറക്കി നിവര്ത്തി 
സവയ്ക്ക്കുന്നതിന്  ഒന്നിന് - കയറ്റു 
കൂലി 28

50
വാര്ക്ക കട്ടിള ഒന്നിന്

28.79

51

വാര്ക്ക ജനല് - െണ്ടു  ാളി - 
കമ്പിഹയാട് കൂടിയത് ഒന്നിന് 28.79

52 വാര്ക്ക ജനല് - മൂന്ന ാളി " 32.45

53 വാര്ക്ക ജനല് - നാലു  ാളി " 42.7

54 തടി കട്ടിള 1 എണ്ണം 28.79

55 സമാടെക്ക് ടടല്് 100 ന് 64.6
മരം ഉരുപ്പടി-               
(1)ഫുള് ഒെു ഹലാഡിന്- വലിയ    
 ഹലാറി

2000

2) ഇടത്തെം ഹലാറി 1500
3) സടഹമ്പാ ഹലാഡ് 1000
4) റിയറിംഗ് ആഹട്ടാ 750

5)  ിക്കപ്പ് ആഹട്ടാ 425
മരം ഉരുപ്പടി-           ഇറക്കി 
അട്ടി സവയ്ക്ക്കുന്നതിന് കയൂരിക്ക് 
അടിയ്ക്ക്ക്

7.5

വലിയ ഹലാറി (ഫുള് ) 750

ഡി.െി.എം. (ഫുള് ) 475

മിനിഹലാറി  (ഫുള് ) 410

58
ഹറാളിംഗ് ഷട്ടര് - 10 അടി വസെ 
വീതി ഒന്നിന് 145.18

57

56



59

ഹറാളിംഗ് ഷട്ടര് - തുടര്ന്നുള്ള ഓഹൊ 
അടിയും 17.69

60 ഹഡാര് ഷട്ടര് ഒന്നിന് 29.28


