நிர்மாண வேலைகளுக்கான ஒப்பந்ததாரரின்

தலமலமகலை பரிசீைலனசசய்ேதற்கான

வதலேப்பாடுகள் சதாடர்பான ேிண்ணப்ப படிேம்

தரப்பட்டுள்ை கட்டங்கைில் சபாருத்தமானேற்றிற்கு (√) அலடயாைமிடவும்

அ.

புதிய பதிவுதாரர்

ஆ. ஒப்பந்ததாரர்

CIDA இல் ஏற்கனவே பதிவு சசய்திருப்பாராயின் ேிவசட நிபுணத்துேம் சார் துலறயிலனயும்

தரத்திலனயும் குறிப்பிடவும்.
தரம்

கட்டிடம்

தரம்

பாலம்

தரம்

நீர்ப்பாசனம் பபருந்பதருக்கள்

தரம்

நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகால் அமமப்பு

இ. நிறுேனம் சார் தகேல்கள்
இ.1. ஒப்பந்ததாரரின் பதிவுப் பபயர் : ………………………………………………………………………………………………………
இ.2. அமமப்பின் வமக : …………………………………………………………………………………………………………………………......................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
தனியாள் உரிமம்

பங்குமடமம

பபாது வமர பபாறுப்புடமம கம்பனி

நியதிச்சட்ட சமப

ஈ. பதிவு சசய்யப்பட்டுள்ை முகேரி :
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
பதாமலபபசி இல

: ……………………………………………………………………………

பதாமல நகல்

: ……………………………………………………………………………

மின் அஞ்சல்

: ……………………………………………………………………………

உ. வமைதிக தகேல்களுக்காக சதாடர்பு சகாள்ை வேண்டிய நபரின் சபயரும் பதேியும் (இருப்பின்)
.......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
பதாமலபபசி இல

: ……………………………………………………………………………

பதாமல நகல்

: ……………………………………………………………………………

மின் அஞ்சல்

: ……………………………………………………………………………

ஊ. சபாது ேலர சபாறுப்புடலம கம்பனி அல்ைது நியதிச் சட்ட சலபயாக இருப்பின் :
பதிவு இல :

......................................................................

பதிவு பசய்யப்பட்ட திகதி

:

.....................................................................

பவளியிட்ட குறித்துமரக்கப்பட்ட மூலதனம் :

......................................................................

நியதிச் சட்ட சமபகள் பதாடர்பிலான தகவல்கள் அளிக்கப்படும் பபாழுது அதன் கூட்டிமைக்கப்பட்ட ஆவைங்கள்
தனியாக சமர்ப்பிக்கப்படல் பவண்டும்.
தனியாள் உடமம அல்லது பங்குடமமயாக இருப்பின் :
வியாபாரப் பதிவு இல

: ......................................................................

பதிவு பசய்யப்பட்ட திகதி

: ......................................................................

எ. நிதி சார் ேைங்கள்
ேங்கிகள் அல்ைது ஏலனய நிதி நிறுேனங்கள் மூைமான நிதி சார்
ஏற்பாடுகள்

ேசதிகள்

மா.சச.கா.
புள்ைிகள்

சபறுமதி

நிறுேனத்தின்
சபயர்

நிமலயான வங்கி பமலதிகப் பற்று
நிமலயான மவப்புக்கள்
பசாத்து சான்றிதழ்கள்
நடப்புக் கைக்கு
பசமிப்பு கைக்கு

ேங்கிகள் அல்ைது ஏலனய நிதி நிறுேனங்கள் மூைமான நிதி சார்
ஏற்பாடுகள்

ேசதிகள்
நிர்மாைங்கள்

முமற புரள்வு
நிமலயான
நடப்பு

மூலம்

கிமடத்த

பசாத்துக்கள்

பசாத்துக்கள்

நடப்பு பபாறுப்புக்கள்
நீண்டகால பபாறுப்புக்கள்
பசயற்பாட்டு மூலதனம்
பதறிய மதிப்பு

2020
சுழற்சி

2019

2018

மா.சச.கா.
புள்ைிகள்

ஐ. கடந்த 05 ேருட காைத்தினுள் வமற்சகாள்ைப்பட்டுள்ை கட்டிட நிர்மாண வேலைகள்
ேருடம்

சுழற்சிமுலற புரள்வு

குறிப்பிடவும்)

மாத்திரம்)

(இறங்கு ேரிலசயில்

மா.சச.கா. புள்ைிகள்

(கட்டிட நிர்மாண வேலைகள்

பமாத்தம்

ஒ. கடந்த 05 ேருட காைத்தினுள் பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ை பாரிய கட்டிட நிர்மாண ஒப்பந்தங்கள்
ேிவசட

இறுதி

துலற

சபறுமதி

நிபுணத்துே

ஒப்பந்தப்

முடிவுறுத்தப்பட்ட
ேருடம்

வேலைத்திட்ட
அலமேிடம்

மா.சச.கா.
புள்ைிகள்

ஓ.மகவசமுள்ள பவமலகள்
ோடிக்லகயாைர்

ஒப்பந்தத்தின்
ேிபரம்

ஒப்பந்த சதாலக

மா.சச.கா. புள்ைிகள்

ஓை. ஒப்பந்ததாரருக்குச் சசாந்தமான இயந்திர உபகரணங்கைின் அட்டேலண
இமைக்கப்பட பவண்டிய ஆவைங்கள்

1.

ஆமையாளர், பமாட்டார் பபாக்குவரத்துத் திமைக்களத்தினால் வழங்கப்பட்ட பதிவுப்பத்திரம் மற்றும்

2.

உரிமமயாளரிடமிருந்து பபறப்பட்ட சத்தியக்கடதாசி

3.

ஒழுக்க நலச் சான்றிதழ்.

பசல்லுபடியாகும் இமறவரி அனுமதிப்பத்திரம்.

அ.

இயந்திர

உபகரைங்களின்

பசமவ

வழங்கும்

தன்மம

மற்றும்

உரிமம்

பதாடர்பாக

அத்தமகய

இயந்திரங்களின் தன்மமயிமனப் பபாறுத்து பட்டய இயந்திரவியல் பபாறியியலாளர் மற்றும் அரசாங்க
அதிபர் / பிரபதச பசயலாளர் அவர்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட சான்றிதழ் கட்டாயமாக சமர்ப்பிக்கப்பட
பவண்டும்.
உபகரணங்கைின்
ேிபரம்

பதிவு இைக்கம் /

சதாடர் இைக்கம்

உற்பத்தித் திறன்
சகாள்ைைவு

சகாள்ேனவு
சசய்த திகதி

ஏ. தனிநபர் சார் ேைங்கள்
ஏ.

1. பதாழில் முமறசார் ஊழியர்கள் – முமறயான / உள்ளக ஊழியர்கள் மட்டும்.

சபயர்

துலறசார்

அலடயாை

ஊழியர்

சதாழில்சார்

நிபுணத்துேம்

அட்லட

வசமைாப நிதி

தகலம

இைக்கம்

பங்கைிப்பு இை.

மற்றும்

மா.சச.கா.
புள்ைிகள்

உறுப்பினர்
இை.

அ.பட்டய

15

பபாறியியலாளர்
வருட

அனுபவத்துடன்

பசமவ

1.
2.
ஆ.பட்டய
பபாறியியலார் 15 வருட
பசமவ அனுபவத்துடன்

1.
2.

இ.பதாழிநுட்ப
உத்திபயாகத்தர்
அல்லது

NCT

மற்றும்

05

NDT
தகமம
வருட

பசமவ அனுபவத்துடன்

1.
2.

ஈ. கனிய அளவியலாளர்

1.
2.
உ. பமற்பார்மவயாளர்

சான்றுப்படுத்தல்
என்னால்/ எம்மால் இவ் விண்ைப்ப படிவத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள விபரங்கள் மற்றும் இமைப்புக்கள் உள்ளிட்ட
துமை

ஆவைங்கள்

யாவும்

இன்மறய

இத்

திகதி

வமரயில்

உண்மமயானதும்

சரியானதும்

என

உறுதிப்படுத்துகின்பறன். இங்கு என்னால் / எம்மால் பூரைப்படுத்தப்பட்டுள்ள தகவல்கள் ஏபதனும் தவறானமவ
அல்லது பபாருத்தமான தரவுகள் மமறக்கப்பட்டுள்ளது எனக் கண்டு பகாள்ளப்பட்டால் எனது / எமது விண்ைப்
பத்திரமானது மாவட்ட பசயலகத்தினால் எவ்வித முன்னறிவித்தலும் இன்றி சுயமாகபவ நிராகரிக்கப்பட்டதாக
கருதப்படும் என்பதமனயும் நான் / நாம் நன்கு அறிபவன் / பவாம்.

மகபயாப்பம்

:

.............................................................................

அதிகாரம் பபற்றவரின் மகபயாப்பம்

:

.............................................................................

பதவி / தமலப்பு

:

.............................................................................

விண்ைப்ப திகதி

: .............................................................................

