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விருப்ப சகட்பு விண்ைப்ப  விளம்பரம் 

(டெண்ெர்) 

 

(1) த்தி கயால் லரி துறம ஆறைர்,(தைிக்றக), கயால் லரி, சுங்கம் ற்றும் சேறல லரி துறம, 

சகாம்புத்தூர் அலுலயகத்திற்கு,  சுார் 18,000 முதல் 22,000 ேது அடி அரவு (கார்பபட் ஏரிா) உள்ர  

உபசாகத்திற்கு தார் நிறயில் உள்ர கட்டிடம் சகாம்புத்தூர் நகரில் அலுலயக உபசாகத்திற்கு 

லாடறகக்காக கட்டிட உரிறாரர்கரிடம் இருந்து  லிருப்ப சகட்பு லிண்ைப்பம் (படண்டர்) சகாப்படுகிமது. 

லாடறகக்காக சகாப்படும் கட்டிடம் எந்தலித லில்யங்கங்கள் இல்யால் சுத்த கி உரிறமடன் இருக்க 

சலண்டும்.  சகாப்படும் கட்டிடம் நகரில் த்தி பகுதிில் அறந்திருபபதுடன், சபாக்குலத்து லேதி உள்ர 

பகுதிில் இருக்க சலண்டும்; ற்றும் லாகன நிறுத்தம், யிப்ட் லேதி, பெனசட்டர் லேதி, சபாதுான காற்று 

ற்றும் பலரிச்ேம், தீறைப்பு லேதிகள், தண்ைரீ் பதாட்டி, கறிப்பிட லேதி, பாதுகாப்பான குடிநீர் லேதி, ாற்று 

திமனாரிகள் ற்றும் மூத்த குடிக்கள் சுயபாக லந்து பேல்லும் லேதி சபான்ம பபாது லேதிகள் இருத்தல் 

அலேிம். 

 

(2) லிருப்பம் உள்ர கட்டிட உரிறாரர்கள்  முத்திறரயிட்ெ  இரண்டு உறறகளில் தங்களுறட 

லிருப்பங்கறர கீழ்கண்டலாறு ேர்பிக்க சலண்டும். பதாறில் தட்பத் தகலல் அடங்கி முத்திறிட்ட முதல் 

உறமில் கட்டிட முகலரி, அறந்துள்ர இடம், கட்டிடத்தின் பப்பரவு ற்றும் கட்டிடத்தில் அறந்துள்ர 

லேதிகள், கட்டிடம் கட்டப்பட்ட லருடம், உரிறாரர்கள் லிதிக்க லிரும்பும் நிபந்தறனகள்  குமிப்பிடபட்டும், 

உறின் சற்புற்ம் "கட்டிெம் வாெறகக்கு - டதாழில் தட்பத் தகவல்" என்று தறயப்பிடபட்டும் அனுப்ப 

சலண்டும். இண்டாலது முத்திறிட்ட உறமில் கட்டிட உரிறாரர்கள் தாங்கள் எதிர்பார்க்கும் லாடறக 

லிலங்கறர குமிப்பிட்டு, உறின் சற்புமம் "கட்டிெம் வாெறகக்கு - வாெறக பற்றிய தகவல்" என்று 

தறயப்பிடப் படசலண்டும். சற்கண்டலாறு படண்டர் அரிக்கும் கட்டிட உரிறாரர்கள், அந்த கட்டிடத்றத 5 

லருட காயத்திற்கு லாடறகக்கு அரிக்க ேம்தம் உள்ரலர்கராக இருக்க சலண்டும். 

 

(3) உரிறாரர்கள் சகாரும் லாடறகானது, த்தி பபாதுப்பைித்துறமால் பரிந்துறக்கப்படும் 

பதாறகக்கு உட்பட்டது.  முத்திறிடப்பட்ட லிருப்ப சகட்பு லிண்ைப்பம் (படண்டர்), இந்த லிரம்பம் 

பலரீான 7 நாட்களுக்குள்  கீழ்கண்ட அலுலயக முகலரிற லந்து அறட சலண்டும். 

 

(4) சசய பதரிலிக்கப்பட்ட லேதிளுடன் கூமி கட்டிடம் உடனடி அலுலயக உபசாகத்திற்கு தார் நிறயில் 

உள்ரதாக இருக்க சலண்டும். 

 

(5) படண்டரில் சதர்வு பேய்ப்படும் கட்டிட உரிறாரர்கள்  சற்கண்ட கட்டிடத்றத அலுலயக 

சதறலக்சகற்ப, தங்கரின் போந்த பேயலில் குறுகி காய அலகாேத்தில் பிரிவுகள் (பார்ட்டிேன்) அறத்து த 

தாாக இருக்க சலண்டும். பதாறில் தட்ப தகலல் அடங்கி சற்படி லிருப்ப சகட்பு லிண்ைப்பம் (படண்டர்)      

06-3-2015 அன்று பரிேீயறனக்கு எடுத்து பகாள்ரப்படும். 

 

சற்படி லிருப்ப சகட்பு லிண்ைப்பம் (படண்டர்) அனுப்ப சலண்டி முகலரி: 

 

மத்திய கலால் வரி துறற ஆறையர்(தைிக்றக), கலால் வரி, சுங்கம் மற்றும் சேறவ வரி துறற, 
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/ஒப்பம்/ 

 

(ஆர்.சக. பௌத்ச) 

ஆறைர் 

 

சகாயம்புத்தூர் 
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