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ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ __ ਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ , 

੨::--_ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 
ਸੈਕਟਰ -34, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਵਿਸ਼ਾ: . __ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੰਬਰ : 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ 
ਅਖਬਾਰਾਂ ਇੰਗਲਿਸ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਠੀ 8960) ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ 

। ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰ੍   
ਲੀ ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰਬਰ 38/3. ਸੈਕਟਰ-17ਈ _ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।, 

ਸੀਸੀ:- ਕੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:- 

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਡਮਨੇਸਨ ਬੋਰਡ, ਆਈ. ਸ਼ ਪੰਜਾਬ, - ਦਸ 
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਡਰੇਨੇਜ ਆਈ.ਬੀ.ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰਤ 

` ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ- ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ,ਆਈ.ਡੀ.ਪੰਜਾਬ,ੰਡਗੜ। 
ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ.- ਕਮ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ. ,ਸਿੰ:ਵਿ:, ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਹਲਕਾ,ਗਿੱਦੜ੍ਹਬਾਹਾ । 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਵਿਜੀਲੈਂਸ-ਕਮ -ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ (ਐਮ),ਪਟਿਆਲਾ। 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਮੰਡਲ ਐਟ ਗਿੱਦੜ੍ਹਬਾਹਾ । 

0- ੯ “ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੰਪਊਟਰ ਸੈੱਲ ਕਮ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ/ਈ-ਟੈਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ 
ਟ> ” ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਇਟ ਉਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

10, ਡੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੰਡਲ, ਆਈ.ਬੀ.ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

11. ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੰਡਲ, ਆਈ.ਬੀ.ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
12. ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੰਡਲ, ਆਈ.ਬੀ.ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

13. ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਡਿਸਪੋਜਲ ਉਪ ਮੰਡਲ , ਆਈ.ਬੀ.ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

14. ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ । 
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80546 28823. 
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੧੧੭: ੬੧੬16, 01੧ 30) 041. 0੫, ॥) 

ਲਾ 17 ਹਾ ਿ 
ਨ 4. 1400 ਹਮ ਰਿ ਈ- ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਨੰ॥0/ 2016-17/430 ਇਸ 
ਰੇ ਭੀ ਦੀ ਵਗ ਪਰ ਅਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡ:- 9 ਸਹਰ, 

: ਜਿਲ੍ਹਾ:- ਫਾਜਿਲਕਾ' ਵਿਖੇ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਪਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜਲ ਲਈ “ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੈ” ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ, ਯੋਗ ਫਰਮਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ 
ੱਰਸਾਈਣ ਟ (੬੬੧੦੦੬੦੦੭੦੫੦੯੪੦੬੦ ਵ54- ਰਾਹੀ ਹੋਨ ਲਿਖੇ ਸਡਿਊਲ ਅਨਸਾਰ ਈ-ਦੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗੇ ਕੀਤੀ,ਜਾਂਈੀ-ਹੈ?- 

  

      

    

ਆ. 

੨੨੬ 

“ਾਗਫਰਸ ਰ੍ 17-04-2017 [ਸਮ `3:00 
18-04-2017 11: 

11411131 ` 21-04-2017 11:00 

  

1. ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਫਚਮਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ 
- ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ॥੧6://6੧10੬, 000130800.20%. ੧ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦ-ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੌਲ ਰਜਿਸਟਰ 
ਹੋਣੀਆਂ ਚਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ-ਟੈਡਰਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁੱਛ -ਗਿੱਛ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰ: 92572- 

-` 09340, 80546 -28821 ਉਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
2. ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ,ਜਿਵੇਂ' ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ,ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ, ਅਤੇ 

2 ਬਿੱਡ ਡਾਕੂਮੈਟ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਵੈੱਬਸਾਈਡ _1000://6੯੬॥੧੪੬।.੭॥1392੦90:8੦9:0) 
ਹੀ ਲਾਈਨ ਹਰੀ ਨ ਕਰਮਾ ਦਿ 

ਸਨਾਲੱਜੰਜਲਲ 
ਰਿ ਰਸੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੁੱਬਧ ਹੋਵੇ। 

ਨਰਮਿਟ ਜਿਵੇ “ਜਹੀ ਕਰਵਾਈ ਨ ਚ ਸ165/10ਸ£7` ਫਾਰਮ” 0੨00੧ 
__ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ੧165/ 10੩17 ਫਾਰਮ ਜਰੂਰ ਅੱਪਲੋਡ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਸਹੀ 
ਨ ਮਲ ਗਤ ਦਿੱਤੀ ਕੱਛ, ਵਿ ਨਹੀ-ਜਵੇਕੀਦੂਰਲੀ-ਨਟੇਜਂ ਵਿਜ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਡ (ਅਨ 
ਫਰਮਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੀ ੧1੩੩॥੦3ਗ1 ਬਿੱਡ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। - 

4. ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ/ਕੋਰੀਜੰਡਮ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।: 
5. ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਪਰ ਦਰਸਾਈ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ 

ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

   
-ਕਯੰਕਰੀ ਇ ਰ 

_.- ਵਰਕਸਾਪ ਮੰਡਲ ਆਈ. ਬੀ: ਪੰਜਾਬ, 

ਐਸ.ਸੀ.ਉ.ਨੰ:38/3,ਸੈਕਟਰ!7-ਈ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਫੋਨ ਨੰ: 0172-2702859 
੧ 

 


