
      IKGPTU MOHALI CAMPUS-II 
             Sector 115, Kharar-Banur Highway 

            

Web Site 

 
___________________________ 
___________________________ 
 
ਵਿਸ਼ਾ: ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਪਸ-II ਵਿਖ ੇਕੰਟੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ  ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ। 
 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ ੇਸਬੰਧੀ ਦੱਵਸਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਵਕ ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਂਪਸ –II ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ - I ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ - II ਦੇ 
ਲੱਗਭੱਗ 150 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਪੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 20-25 ਸਟਾਫ ਮੈਬਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੰਜਾਬ 
ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ। 
 

ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾ ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹਨ - 
1. ਫਰਮ ਿੱਲੋਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦ ੇਰੇਟ          ਪਰੋਫੇਰਮ ੇਉਪਰ ਭਰ ਕੇ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣ। 
2. ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਿੱਲੋਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਜਮਹਾ ਕਰਿਾਉਣ ਿੇਲੇ ਆਪਣ ੇਪੈਨ ਨੰਬਰ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਵਦ ਜਮਹਾ ਕਰਿਾਉਣਾ 

      । 
3. ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਿੱਲੋਂ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ 5000 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਵਸਵਕਉਰਟੀ ਜਮਹਾ ਕਰਿਾਉਣੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸ ਦ ੇ ਨਾਲ 

ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ 3000 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਿਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
4. ਕੰਟੀਨ ਵਬਲਵਡੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਨੰੂ ਵਕਸ ੇਪਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਸ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਵਜਮੇਿਾਰੀ ਿੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋਿਗੇੀ। 
5. ਕੰਟੀਨ ਵਿਚ ਵਬਜਲੀ ਦਾ ਸਬ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਸਬ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਵਡੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਬਜਲੀ ਦਾ ਵਬਲ ਿਸੂਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ। 
6. ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੀ ਫਰਮ ਿੱਲੋਂ ਕੰਟੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਆਪਣ ੇਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

7.               ਫਰਮ                       ਉ     ਉ ਰ     ਰ          ਮ           ਰ                  
  ਫ                   । 

8.  ਕੰਨਟੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਂਪਸ-2 ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਸਮਾਂ ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ 
ਹੋਿੇਗਾ। 

ਕੰਟੀਨ ਦੀਆ ਂਉਪਰ ਵਲਖੀਆ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਉਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਤਾ ਵਨਮਨ ਹਸਤਾਖਰ ਨੰੂ 

ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਤ ੇ “Director, IKGPTU, Mohali Campus –II, Sector 115, Kharar-Banur Highway, Khunnimajra” 
ਉਪਰ ਸੀਲਡ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੌਣ ਦੀ ਵਮੱਤੀ ਤ ੋਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ –ਅੰਦਰ  ਰਵਜਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦਸਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾਿ।ੇ 

 
(ਡਾ.ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਰਮਾ) 

ਇੰਚਾਰਜ 
  

(A Constituent Campus of IKG Punjab Technical University) 
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Sr. No Name of Items Rate  Remarks 

1. Tea   

2. Coffee   

3. Samosa   

4. Bread Pakora   

5. Patty   

6. Chips   

7. Cold Drink   

8. Biscuits   

9. Namkeen   

10 Sandwich   

11 Thali (Simple / Medium / Special   

 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਂਕਰਿਾਉਣ ਸਬੰਧੀ Time to 
Time ਵਿਚਾਵਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

Signature of Contractor 

Full Name________________________ 

Address__________________________ 

________________________________ 

Contact no._______________________ 


