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ਪ੍ਰ ਹਰ ਇੰ ਮਰ ਪ੍ਰ -(ਰੰਪਿਊਰ ਫਲਾਂ ਸਿਚੀਈਵਿਤਾਗੂ £ ਪੰਜਾਬ 

੍ - ਬੈਗ ਪਖ ਹੈ 5 0 

,_ ਨੰਬਰ ੨ ੧] 4 132016-17 ਰ੍ ਇੰ 2912 /2 

____ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਿ ਰਿ ੧ %੧। 
ਨ ਭਵ 09: ੨੮ ੧੦੨ '...?-: - ਸੈਕਟਰ -34, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। [ 0 

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੰਬਰ : 13/2016-17 ! ਕਾ 
    

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਐਨ.ਆਈ.ਵੀ. 

ਅਥਬਾਰਾਂ ਇੰਗਲਿਸ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਿਉ ਦਿੱਲੀ ੪੧੦੦੧), ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਇਹ ਛੱਪਣ ਲਈ--ਿਕੰਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
| ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

  

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੰਡਲ ਆਈ ਬੀ. ਪੰਜਾਬ, 

7 ਜ.ਸੀ.ਓ.ਨੰਥਰ-38/5. ਸੈਕਟਰ-17ਈ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਦੀ, “ ੮੫. = 

ਸੀਸੀ:- ਕਾਪੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:- 
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20. 

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਡਮਨੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਆਈ. ਬੀ. ਪੰਜਾਬ, ਚਰ | 
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਡਰੇਨੇਜ ਆਈ.ਬੀ.ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰ 

“ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ-ਕਮ-ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ,ਆਈ.ਬੀ.ਪੰਜਾਬ ਡੀਗੜ ਹਲ ੧ 
ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ.- ਕਮ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ. ,ਸਿੰ:ਵਿ:, ਪੰਜਾਬੀ 7 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਹਲਕਾ,ਜਲੰਧਰ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਹਲਕਾ,ਗਿੱਦੜ੍ਹਬਾਹਾ 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਜੈ ਕਮ ਕਲੀਨ ਪਰਲ ਜੀ 
- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲੈਪਰ ਮਕੋਨੀਕਲ ਜਲ ਹਿਕ ਮੋਡੇਲ ਨੌਗੰਲੇ ਟੀਉਨ ਸਿ । 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ 

,22:ਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੰਪਊਟਰ ਸੈੱਲ ਕਮ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ/ਈ-ਟੈਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ 

12, 

33. ਸੁ 

14. 

15. 

16, 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਇਟ ਉਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

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

ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੰਡਲ, ਆਈ.ਬੀ.ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਗਿਸਹੌਜਲਉਮ/ਮਲਿਨ, ਆਈ.ਬੀ.ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ । 

 



ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ( ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ) 
1੧੧2://€੯€।੧0।.0010802੦61.204.1) 
ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਨੰ:13/2016-17 

ਰ ੨ ਈ- ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਨੰ.॥੦/ 2016-37/432 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ 

ਡਿਸਪੌਜਲ ਲਈ “ਜਿਵੇਂ' ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੈ” ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਯੋਗ ਫਰਮਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (੧੧੧://%੧੮1੧07.20੧130806੧.੩੦੫.1੧ 
ਰਾਹੀ" ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਡਿਊਲ ਅਨਸਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:- 

    
ਫਾਰਮ 17-04-2017 | ਸ਼ਾਮ `3:00 

੍ 18-04-2017 ] ਸ਼ਾਮ `3:00 
॥111311013) 21-04-2017 | ਸ਼ਾਮ `3:00 

    

1. ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਫਰਮਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ 
ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ॥੧੦://੬੯੬੧੧੪੬7.90॥03980੪੧੩੦੪.1॥ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲ 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 ,ਜਿਵੇ' ਡਾਕ੍ਹਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ,ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ, ਅਤੇ 
_ ਬਿੱਡ ਡਾਕੂਮੈਟ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਵੈੱਬਸਾਈਡ 11੯੧2://0੧1111.12010308660.200.11 
ਰਾਹੀਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਅਜਿਹੇ ਬੈਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਰ ___॥ਸਸ1/816$ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ 
4, ਟੈਂਡਰ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ/ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ਼ ਵਿਚ “ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿੱਡ ਅਧੀਨ” ਅੱਪਲੌਡ ਕੀਤੇ 

ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਵੇ' “ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ , 8੧165/10881 ਫਾਰਮ” ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 
ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ੧705/1੧8॥7 ਫਾਰਮ ਜਰੂਰ ਅਪਲੋਡ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਸਹੀ 
ਨਾ ਪਾਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿੱਡ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ” ਜਾਵੇਗੀ।ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਅਧੀਨ ਜੋ 
ਫਰਮਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੀ ॥104॥00131 ਬਿੱਤ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

4. ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਡਰਾਂ 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 

ਨਿਮਨਹਭਤਾਖਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

-=-- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜ 9 

__-).. ਵਰਕਸਾਪ ਮੰਡਲ ਆਈ. ਬੀ. ਪੰਜਾਬ, 
ਨ ਐਸ.ਸੀ.ਉ.ਨੰ:38/3,ਸੈਕਟਰ17-ਈ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।ਫੋਨ ਨੰ: 0172-2702859.      
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