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

            

Web Site 
 

___________________________ 
___________________________ 
 

ਵਿਸ਼ਾ: ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਪਸ ਵਿਖ ੇ ਮੈਸ (ਲੜਕ ੇਅਤ ੇਲੜਕੀਆਂ) ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ 
ਸਬੰਧੀ। 
 ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਂਪਸ –II ਵ ਿੱ ਚ ਕੈਂਪਸ I ਅਤੇ II ਦੇ ਲਿੱ ਗਭਿੱਗ 150 ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਲਿੱ ਗਭਿੱਗ 20-25 ਸਟਾਫ ਮੈਬਰ ਕਾਲਜ ਦ ੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੰਜਾਬ ਟਕੈਨੀਕਲ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ, 
ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ।  

 ਮੈਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾ ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹਨ - 
1. ਫਰਮ  ਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਮੀਨੰੂ ਪਰੋਫੇਰਮ ੇ ਵ ਿੱ ਚ ਰੇਟ ਭਰ ਕੇ ਵਦਿੱ ਤ ੇਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੀਨੰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸ ਵ ਿੱ ਚ ਖਾਣਾ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਂਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ ਜੋ ਵਕ ਮੈਸ ਵ ਿੱ ਚ Display  ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
2. ਮੈਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ  ਿੱਲੋਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਜਮਹਾ ਕਰ ਾਉਣ  ੇਲੇ ਆਪਣ ੇ PAN, GST, Adhar card ਜਮਹਾ ਕਰ ਾਉਣਾ 

ਹੋ ੇਗਾ। 

3. ਮੈਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਪਾਸ ੋਕੈਂਪਸ ਵ ਖੇ ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਵਕਰਾਇਆ  ਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ 

S.No Name of fee/charges Amount 
a. License fee 500/- per month 

b. 
Per student charges 2/- per day as per student strength in hostel 

c. 
Utility charges 
(Chimney, Gas Bhatti etc) 

300/- per month 

d. Security fee (Refundable) 10000/- (One Time) 
e Refrigerator/ Deep Fridger 200 per month 
e Water / Sewerage Nil 
f Electricity bill As per reading of Sub Meter 

4. ਕੰਟਰੈਕਟਰ  ਿੱਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋ ੇਗੀ। 
5. ਕੰਟਰੈਕਟਰ  ਿੱਲੋਂ ਮੈਸ ਵ ਿੱ ਚ ਕੇ ਲ ਸਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। 
6. ਮੈਸ ਵਬਲਵ ੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਮੈਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਨੰੂ ਵਕਸ ੇਪਰਕਾਰ ਦਾ 

ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਵਜਮੇ ਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ੇਗੀ।  ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਸ ਦੀ 
ਮੇਜਰ ਵਰਪੇਅਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਪਸ  ਿੱਲੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਾਈ ਜਾ ੇਗੀ। 

7. ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣ ੇਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਜੇਕਰ ਵਕਸ ੇ ਵਦਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗੇੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਦਨ 500 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਵਦਨ ਦਾ 
ਫਾਈਨ ਕੈਂਪਸ  ਿੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। 
 

(A Constituent Campus of IKG Punjab Technical University) 



 
 

8. ਕੰਟਰੈਕਟਰ  ਿੱਲੋਂ ਮੈਸ ਵ ਿੱ ਚ 15 ਵ ਵਦਆਰਥੀਆ ਂ ਵਪਛੇ 1 ਹੈਲਪਰ ਰਿੱਖਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾ ਨੰੂ 
 ਰਦੀ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋ ੇਗਾ।  ਹਰ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰ  office ਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋ ੇਗਾ । 

9. ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਾ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
10. ਮੈਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ,  ਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯ.ੂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਂਪਸ-2 ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਸਮਾਂ  ਧਾਉਣ ਦਾ 

ਅਵਧਕਾਰ ਹੋ ੇਗਾ। 

 
ਮੈਸ ਦੀਆ ਂਉਪਰੋਕਤ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਮੈਸ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਤਾ ਵਨਮਨ ਹਸਤਾਖਰ ਨੰੂ 

ਕਾਲਜ ਦ ੇ ਪਤੇ “Director, IKGPTU, Mohali Campus – II, Sector 115, Kharar-Banur Highway, 
Khunnimajra” ਉਪਰ ਸੀਲ  ਕੁਟੇਸ਼ਨ  ੈਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਮਿੱ ਤੀ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਹਫਤ ੇਦ ੇਅੰਦਰ –ਅੰਦਰ ਰਵਜਸਟਰ  ਪੋਸਟ ਜਾਂ 
ਹਿੱਥ ਦਸਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ੇ। ਵਲਫਾਫ ੇਦੇ ਉਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਬੰਵਧਤ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਰੂਰ ਵਲਵਖਆ ਜਾ ੇ। 

 

ਸਹੀ/ 
( ਾ.ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਰਮਾ) 

ਇੰਚਾਰਜ 
  



 
ਆਈ.ਕੇ.ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ 

ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਂਪਸ – 2 
 
Days Breakfast Rate Lunch Rate Dinner Rate  Total 
Monday Allo Paratha, Tea, 

Milk, Butter & Dahi 
 Rajma, Dahi, Rice, 

Roti & Salad 
 Paneer Burji, Kali 

Dal, Roti, Sweet Dish 
  

Tuesday Mix Paratha, Tea, 
Milk, Butter, Dahi 

 White Channa, 
Raita, Rice, Roti & 
Salad 

 Kofta, Seasonal Veg, 
Roti & Sweet Dish 

  

Wednesday Dal Paratha, Tea, 
Milk, Butter & Dahi 

 Black Channa, 
Dahi, Rice, Roti & 
Salad 

 Moong Dal, Seasonal 
Veg, Roti & Sweet 
Dish 

  

Thursday Onion Paratha, Tea, 
Milk, Butter & Dahi 

 Kadi, Aloo 
Soyabean, Rice, 
Roti & Salad 

 Channa Dal, Jeera 
Alloo, Roti & Sweet 
Dish 

  

Friday Simple Paratha, Tari 
Sabji, Tea, Milk & 
Butter 

 Matar Paneer, 
Raita, Rice, Roti & 
Salad 

 Moongi Masri Dal, 
Karela Sabji, Roti & 
Sweet Dish 

  

Saturday Chole Bhature, Tea 
& Milk 

 Rongi, Raita, Rice, 
Roti & Salad 

 Missi Dal, Mix Veg, 
Roti & Sweet Dish 

  

Sunday Open Mess  Halwa, Poori 
Channa, Rice, 
Raita & Salad 

 Dal Makhni, 
Seasonal Veg, Roti 
& Sweet Dish 

  

* Breakfast - Omelete / Bread Toast / Bread butter/ Jam / Poha / French toast etc. 
** Seasonal Veg – Lady finger / Bitter guard / Meetha Kaddu (Petha) / Beans etc 
ਨੋਟ:  ਉਪਰਕੋਤ ਮੈਸ ਮੀਨੰੂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

Signature of Contractor 

Full Name________________________ 

Address__________________________ 

________________________________ 

Contact no._______________________ 

 
 


