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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ  

ਅਨਾਜ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ 39-ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ। 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫਡੂਗਰੇਨ ਢਆੋ-ਢੁਆਈ ਪਾਿਲਸੀ-2023 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੀਆ ਂਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਂਅਤ ੇਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਿਨਗਮ ਰਾਹ , ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਕਦਰ  ਜ  ਮੰਡੀਆਂ ਤ ਅਨਾਜ (ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤ ੇਝੋਨਾ 

ਅਤ ੇਕਣਕ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆ ਂਅਤ/ੇਜ  ਰੇਲ ਹੈਡ  ਅਤ/ੇਜ  ਸਟਰੇੋਜ ਪੁਆਇੰਟ  ਤ ਅਨਾਜ ਅਤ ੇ

ਸਟਾਕ ਦੀਆ ਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਸਟਰੇੋਜ ਪੁਆਇੰਟ/ਚੌਲ ਿਮੱਲ /ਰੇਲ ਹੈਡ  ਅਤ ੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ  ਤ ਆਟਾ 

ਚੱਕੀ/ਐਫਪੀਐਸ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਢਆੋ-ਢੁਆਈ, ਓਪਨ ਪਤੀਯੋਗੀ ਟਡਰ  ਰਾਹ  ਲੱਭੀਆ ਂ ਗਈਆ ਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

ਦਰ  'ਤੇ, ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ  

ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਖੁੱ ਲੀ, ਪਾਰਦਰ ੀ, ਪਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ 

ਅਤ ੇਿ ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਨੰੂ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਦੀਆ ਂ ਰਤ  ਰੱਖਦੀ ਹ ੈਜੋ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ 

ਹੋਣਗੀਆਂ: 

1. ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਿਸਰਲੇਖ: - ਨੀਤੀ ਨੰੂ "ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗਰਨੇਜ ਟਰ ਸਪੋਰਟੇ ਨ 

ਪਾਿਲਸੀ 2023" ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 31.03.2024 ਤੱਕ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ 

ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ 8 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤ ਵੱਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤ ਅਨਾਜ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਕ ਵਸਤਆਂੂ ਆਿਦ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਵੋੇਗਾ। 

ਨਟ:- ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅਗੇਜੀ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ/ਅੰਤਰ ਹੈ ਤ  ਅੰਗੇਜੀ ਿਵੱਚ 

ਜਾਰੀ ਪਾਿਲਸੀ ਨੰੂ  ਸਹੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

2          gqhGkPktKL ^ fJ; Bhsh ftZu tos/ rJ/ PpdK dk noE, i/eo fes/ j'o fJ; ;pzXh fpnkB Bk 

ehsk frnk j't/, j/m fdZs/ nB[;ko j't/rkL^ 

  

a)  "fJeokoBkwk"^ Gkt yohd J/iz;h ns/ ;cb^N?Avoeko dofwnkB fJ; Bhsh sfjs  fBoXkos 

ckow ftZu ehsk fJeokoBkwk.   

b) "fdtkbhnk iK dfoZdoL" ^ gkfb;h ftZu tosh rJh wZd fdtkbhnk$ dfoZdo dk noE T[jh 

wzfBnk ikt/rk, i' fe "The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016"  dh XkoQk 79(3) ftZu 

fdZsk frnk j?. 

c) ";woZE nfXekoh"$nEkoNh” dk Gkt, vkfJo?eNo y[oke, f;tb ;gbkJhi ns/ ygseko wkwb/ 

ftGkr gzikp iK nfij/ nfXekoh s'A j?, fi; B{z T[BQK tZb'A, fJ; iK fJ; ftZu fdZs/ fe;/ yk; 

wzst bJh ";woZE nfXekoh" fB:[es iK x'fPs ehsk frnk j't/. 

 

d) "efw;aB J/izN" s'A Gkt The punjab Agricultural Produce Markets(General) Rules, 1962, 
ftu gqGkf;as eZuk nkVshnk  j?. 

 

e) "m/e/dko" s'A Gkt T[; ;cb N?Avoeko s'A j? fi; tb'A yohd J/iz;h(nK) Bkb n?rohw?AN ehsk 

frnk j?. 

f) "ftGkr" s'A Gkt, gzikp ;oeko d/ y[oke, f;tb ;gbkJhI ns/ ygseko wkwb/ ftGkr gzikp s'A 

j?. 

g)          "fibQk N?Avo ew/Nh " s'A Gkt, fJ; gkfb;h dh Xkok 7 nXhB rfms ew/Nh s' j?.  
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h) "gfotko s'A Gkt " gfotko dk noE j?? d' iK d' s'A tZX ftneshnK dk fJZe ;w{j i' fJeZm/ 

ofjzd/ jB ns/ fJZe xo/b{ fo;as/ bJh ;KMh tuBpZXsk oZyd/ jB iK y{B, ftnkj iK ekB{zBh s"o 

s/ r'd b?D d[nkok ;pzXs iK r?o^;pzXs ftnesh i' ;KM/ s"o s/ ekpia j'D ns/ fojkfJ;ah 

:{fBN d/ ;ko/ y/soK sZe pokpo gj[zu oZyd/ jB ns/ i' fJZe J/ehfeqs nkofEe fJekJh d/ s"o s/ 

fJeZm/ ezw eod/ jB, p;aos/ fe fe;/ th ftnesh s/ nkgD/ nkg B{z gfotko dk fjZ;k Bk j'D dk 

dkntk eoB tkb/ ftnesh s/ nkgDh tZyoh fojkfJ;a ns/ nkofEe ;[szsosk B{z ;kps eoB dh 

fizaw/tkoh j?. p;aos/ fe T[go'es ftnesh (ftneshnK) ihtB ;kEh B{z gfotko ftZu ;akfwb 

ehsk ikt/rk id'A sZe fe ;woZE nEkoNh e'b ekB{zBh s"o s/ ofi;Nov sbke d/ iohJ/ tZy BjhA 

ehsk iKdk. 

i) "gkrb dk Gkt" nfij/ pkbr ftnesh s'A j?, i' fdwkrh ewi'oh ekoD, nkgD/ nkg B{z ns/ 

nkgD/ ezw XzfdnK B{z ;zGkbD ftZu n;woE j't/. 

j) " yohd J/iz;h” " iK oki dhnK yohd niz;hnK (n?;HghHJ/H) s'A Gkt nfijh e'Jh ;oekoh iK 

noX ;oekoh iK ;fjekoh ;z;Ek s'A j?, fi; B{z ;oeko d[nkok, Gkos ;oeko bJh, e/Adoh g{b 

iK e/Ado ;oeko iK oki ;oeko dh b'e tzv gqDkbh$;ehw nXhB, y[oke fiD; dh yohd eoB 

bJh nfXekos ehsk frnk j?. fJBQK B{z ;w{fje s"o s/ yohd J/iz;hnK fejk ikt/rk. 

k) n?;HUHnkoH (o/NK dh ;koBh) dk Gkt, ftGkr tZb''A Y'nk Y[nkJh dh jo soQK dh d{oh d/ ;b?p 

bJh fB;afus ehs/ p/f;e o/NK s'A j?. 

 

B'NL  i/eo e'Jh gzikph ns/ nzro/iah ftZu ikoh gkfb;h ftZu e'Jh coe j?   sK nzro/iah ftZu 

ikoh gkfb;h B{z ;jh wzfBnk ikt/rk.  

l) "oki gZXo ew/Nh (n?;Hn?bH;hH) " dk noE j? fJZe ew/Nh fi; ftZu oki d/ ;eZso y[oke ps"o 

u/nogo;B ns/ ekoiekoh vkfJo?eNo, Gkosh y[oke fBrw, iBob w?B/io, n?cH;hHnkJhH, 

gzikp ohiaB, NqK;g'oN ftGkr, gzikp ns/ d' fifbQnK d/ fibk wfi;Nq/N  w?Apo j'Dr/; i' fe 

Y'nk^Y[nkJh dhnK doK dh nB[;{uh (n?;HUHnkoH) d/ fBoXkoB B{z nzfsw o{g d/t/rh ns/ 

fiafbQnK d[nkok nzfsw o{g ftZu n?wHn?bH;hH doK dh ;thekosk dk c?A;bk eo/rh. 

m)  "N?Avo ckow Gkt ", fJ; gkfb;h nXhB Jh^g'oNb s/ N?Avo GoB bJh fBoXkos ckow s'A j?. 

n) "N?Avoeko” " dk Gkt fe;/ th nfij/, ftnesh, ftneshnK d/ ;w{j, ;z;Ek, ezgBh, ;fjekoh 

;z;EK iK ;[;kfJNh s'A j?, fi; tZb'A fJ; gkfb;h nXhB Y'nk^Y[nkJh dk ezw b?D bJh N/?Avo 

ckow Gfonk iKdk j?.   

o) ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਨਾਜ, ਬਾਰਦਾਨ/ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਿਜਵ ਿਕ 

ਤਰਪਾਲ , ਕਰੇਟ ਆਿਦ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ/ਜ  ਰੇਲਵੇ ਹੈ ਡ  ਤ ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ  ਤੱਕ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਚੌਲ 

ਿਮੱਲ  ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ  ਤ ਆਟਾ ਿਮੱਲ  ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ -ਢਆੁਈ ਵੀ ਾਮਲ ਹੈ  

ns/ ਆਟਾ ਚੱਕੀ / FPS ਜ  ਇੱਕ ਥ  ਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ  'ਤੇ। 

 

p) ":'r N?Avoeko"”   s'A Gkt T[; N?Avoeko s'A j? i' j/m fdZs/ g?oQk BzL 4 ns/ 5 ftZu fdZshnK 

;kohnK ;kXkoD :'rsktK d/ Bkb Bkb, seBheh :'rsktK g{ohnK eodk j?. 

q) "ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪਾਪਤ ਟਡਰਕਰਤਾ, ਿਜਸਨੰੂ ਿਜਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ 

ਦੁਆਰਾ, ਿਜਵ ਿਕ ਸਿਥਤੀ ਹੋਵ,ੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਡਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

r)  "ਸਟਰੇੋਜ ਪਆੁਇੰਟ" ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਿਜੱਥ ੇਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ/ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤ ੇਜ ਦੇ 

ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਗੋਦਾਮ/ਪੀਈਜੀ ਗੋਦਾਮ/ਓਪਨ ਪਿਲੰਥ/ਸੀਏਪੀ ਪਿਲੰਥ ਜ  ਚੌਲ ਿਮੱਲ  ਸਮਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗਾ ਿਜੱਥੇ 

ਡੀਸੀਪੀ/ਸੀਪੀ ਲਈ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਜ  ਚੌਲ / NFSA ਜ  PMGKAY ਨੰੂ FCI ਸਮਤੇ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 

ਖਰੀਦ ਤ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 
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(s) "ਸਟਰੇੋਜ ਸਟਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਿਨ ਿਚਤ ਖਤੇਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਦ ੇਭੰਡਾਰਨ ਲਈ 

ਸਟਰੇੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਅਮਲਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤ ੇਿਜੱਥੇ ਅਨਾਜ 

ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕੀਤ ੇਜ ਦੇ ਹਨ। 
 
3H   ;kXkoD ;{uBktKL  

1.;kohnK yohd J/iz;hnK, fi; ftZu n?cH;hHnkJh th Pkfwb j? nBki ns/ d{;o/ ;Nke 

nkoNhebi dh Y'nk Y[nkJh dk ezw, w[ekpb/ ns/ gkodofPs sohe/ Bkb, fJ; gkbh;h dhnK 

;/XK$fd;k fBod/;aK nB[;ko N?AAvo gqfefonk ngDkT[Ad/ j'J/ ns/ ;w/A ;w/A s/ fJ; nXhB ikoh 

jdkfAJsK nB[;ko eotkfJnk ikt/rk.   

2. ;kohnK yohd J/iz;hnK bJh N?Avo y'bQD, seBheh w[bKeD ns/ ftZsh p'bh B{z wzBi{o 

eoB d/ nfXeko ;pzXs fibQk N?Avo ew/Nh, fi; dh ouBk fJ; gkfb;h d/ g?oQk BzL 7 

nXhB ehsh rJh j?, gk; fBfjs j'Dr/. 

3. ;kohnK yohd J/iz;hnK d/ gqpzX fBod/Pe, fiabQk N?Avo ew/Nh d/ w?Apo, iBob w?B/io 

n?cH;hHnkJhH, N?Avoeko, :'r N?Avoeko, m/e/dko ns/ ;pzXs yohd J/iz;hnK d/ ;ko/ 

eowukoh$nfXekoh fJ; gkfb;h nXhB fdZshnK ;/XK dh fJzB fpzB gkbDk B{z :ehBh 

pDkT[Dr/.   

4. ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਡਰ ਸਾਲ 2023.24 ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਮਤੀ 31.03.2024 ਤੱਕ 

ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। 

 

5. Y'nk^Y[nkJh d/ ezw ;pzXh p'bh wzrD bJh, tX/o/ gquko bJh ftfrnkgB xZN' xZN d' 

gqufbs nypkoK (leading newspapers) ftZu SgtkJ/ ikDr/, fi; ftZu fJZe gzikph 

nypko bkiawh j?.  

6. N?Avo gkfb;h ns/ ;aosK ftGkr dh t?p;kJhN www.foodsuppb.gov.in   s/ th nZg^b'v 

ehshnK ikDrhnK. 

7. ebZ;No dk Bkw, ebZ;No dh ;woZEk ns/ b'VhAdh EMD  ;pzXh ft;Ekog{ote ;{uBk, 

;pzXs fiabQk ezNo'bo d/ B'fN; p'ov d/ Bkb^Bkb Jh^N?Avfozr ;kJhN T[Zs/ p'bh d/ 

d;skt/iak d/ Bkb fv;gb/ ehsh ikt/rh. 

4. ਆਮ ਯੋਗਤਾਵ : 
 

ਹਰਕੇ ਟਡਰਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਮ  ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਣੋ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਆਮ ਰਤ  ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਗੇਾ:- 
 

i) i/eo N?Avo fe;/ ftensh iK y[d wkbe tZb'A gkfJnk iKdk j? sK T[j Gkos dk Bkrfoe j't/ 

ns/ T[; dh T[wo 18 ;kb s'A xZN Bk j't/. i/eo N?Avo fe;/ ;w{j, ;[;kfJNh, ezgBh iK 

GkJhtkbh (Partnership) cow tZb'A gkfJnk iKdk j? sK T[j ;pzXs ekB{zB iK fJ; nXhB 

pDkJ/ rJ/ fB:wK nB[;ko, ofi;Nov j'Dk$j'Dh ukjhdh j?.  

ii) ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਵੈਧ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਰਹਾਇ  ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਿਜਸ 'ਤ ੇਟਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

iii) ਟਡਰਕਰਤਾ ਜ  ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪਾਟਨਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਮਬਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਹ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
 

iv) ਟਡਰਰ ਸਾ ਡ ਮ ਇੰਡ (ਸੁਚੱਜ ੇਿਦਮਾਗ) ਦਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
 

v) ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦ ੇਪੈਰਾ 5 ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆ ਂਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 

ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
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vi) ਟਡਰਰ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪੈਨ(PAN) ਨੰਬਰ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੰਬਰ ਅਤੇ FSSAI ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ 

 
vii) ਟਡਰਕਰਤਾ ਅਤ ੇਉਸਦ ੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਭਾਈਵਾਲ(ਪਾਰਟਨਰ)/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਮਬਰ ਨੰੂ ਕਮਵਾਰ 600 ਅਤ ੇਇਸ ਤ ਵੱਧ 

ਦਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਰੱਖਣਾ ਹਵੋਗੇਾ। ਜੇਕਰ ਟਡਰਕਰਤਾ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ (ਇੰਡੀਵੀਜੂਅਲ)/ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ/ਸੋਸਾਇਟੀ 

ਆਿਦ) ਦਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਅਿਨਯਿਮਤ ਿਵੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹਣੋ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇ

ਉਨ  ਨ ਹਣੁ ਸਬੰਧਤ ਬਕ ਨਾਲ ਬੇਿਨਯਮੀਆ ਂਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈਜ  ਸਬੰਧਤ ਬਕ ਨਾਲ ਕਈੋ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ 

ਉਕਤ ਬੇਿਨਯਮੀਆ ਂਦੀ ਕਲੀਅਰਸ ਉਹਨ  ਦੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਿਵੱਚ ਪਤੀਿਬੰਬਤ ਨਹ  ਹ ੋ ਿਰਹਾ ਹ ੈਤ  ਿਜਸ ਨ ਬਕ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਿਨਯਮੀਆ ਂ ਨੰੂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਵੱਲ ਜਾਰੀ "ਬੇਿਨਯਮੀ ਕਲੀਅਰਸ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ/ਐਨਓਸੀ" 

ਜਮਾ ਕਰਨ ਤ ੇਕੰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮਟ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

viii) ਟਡਰਕਰਤਾ ਜ  ਉਸਦੇ ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਪਾਟਨਰ/ਡਾਇਰਕੈਟਰ/ਮਬਰ/ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ/ਿਸਸਟਰ 

ਕਨਸਰਨ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਅਯੋਗਤਾਵ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਟਡਰ 

ਜਮ  ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਅਿਜਹੇ ਪਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵ-ੈਘੋ ਣਾ ਪੱਤਰ (ਅਨਕਸਚਰ-'ਏ') 

ਜਮਾ ਕਰਗੇੀ ਿਕ ਨਾ ਤ  ਟਡਰਕਰਤਾ ਅਤ ੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਈੋ 

ਪਾਟਨਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਮਬਰ/ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ/ਿਸਸਟਰ ਕਨਸਰਨ ਇਕਾਈ ਨੰੂ: 

 

a. ਦੀਵਾਲੀਆ/ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਿ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 
b. ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ/ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ ਸਿਹਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ/ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ 

ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਟਡਰਕਰਤਾ ਇਸ ਪਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵ-ੈਘੋ ਣਾ ਅਪਲੋਡ 

ਕਰਗੇਾ। ਿਜਸ ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ (SPA) ਜ  ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ 

ਿਨਗਮ (FCI) ਅਤ ੇ ਿਕਸ ੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਿਹਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜ  ਸੰਸਥਾ 

ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਬਲੈਕਿਲਸਿਟੰਗ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਡਰ 

ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਟਡਰਰ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 

'ਤ ੇਬਲੈਕਿਲਸਿਟਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹ,ੈ ਤ  ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤ ੇਿਵੱਤੀ ਬੋਲੀ 

ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਮ  ਕੀਤੀ ਿਬਆਨਾ ਰਾ ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਜੇ 

ਕੋਈ ਹ)ੈ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

c. ਅਪਰਾਿਧਕ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤ ਿਤੰਨ ਤ ਵੱਧ ਸਮ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 

ਹ।ੈ 
 

d. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਚਾਰਿਜਜ ਫਰੇਮ ਕੀਤ ੇਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤ/ੇਜ  Proclaimed Offender (ਪੀ.ਓ) ਘੋਿ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 
 

e. ਟੈਡਰਕਰਤਾ ਅੰਡਰਟੇਿਕੰਗ (ਅਨਕਸਚਰ-'ਏ') ਪੇ  ਕਰਗੇਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੋਵੇ ਿਕ ਟਡਰ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਅਤ ੇ ਪੀ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ. 

ਕੋਲ/ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਰਕਵਰੀ/ਪੈਿਡੰਗ ਤੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਿਡਉ ਨਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ, ਜੇਕਰ 

ਬਾਅਦ ਦ ੇਪੜਾਅ 'ਤ ੇਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਰਕਵਰੀ/ ਰਕਮ ਲੰਿਬਤ ਪਾਈ ਜ ਦੀ ਹ ੈਟਡਰਕਰਤਾ ਦੇ 

ਟਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਈ.ਐਮ.ਡੀ., ਜਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਆਿਦ ਜਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ 
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ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ix) ਕੋਈ ਵੀ ਟਡਰਕਰਤਾ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਰੀ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਕੈਰਜੇ 

(ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਕਾਰਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਿਨਯਮ, 2017', ਜੋ ਿਕ ਨਿਟਿਫਕਸ਼ੇਨ ਨੰ 

GSR62/CA59/1988/Ss.79 ਅਤ ੇ96/2017, ਿਮਤੀ 13 ਦਸਬੰਰ  2017 ਰਾਹ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 

ਦ ੇਉਪਬੰਧ /ਰੁਲ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ  ਕਰਗੇਾ। 
 

x) ਕੋਈ ਵੀ ਟਡਰਕਰਤਾ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਟਕਟੈਰ-ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਫੂਡਗਰਨੇ ਦੀ 

ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਿਟਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ 10/11/2017-

1TP(PF)/1219535/1 dated 25-04-2018 and No. 10/11/2017- 1TP(PF)/1219673/1 

dated 25-04-2018 ਦੇ ਉਪਬੰਧ /ਰੁਲ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ  ਕਰਗੇਾ। 
 

xi) ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਿਲਫਿਟੰਗ ਨੰੂ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਲੋਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਮੰਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਗਲਟ ਲਗਣ ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਟਡਰਕਰਤਾਵ  

ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (SPAs) ਦੁਆਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਏ ਅਨਾਜ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤ ਬਾਹਰ 

ਰਿਜਸਟਰਡ, ਪੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਰਿਮਟ ਪਾਪਤ ਵਾਹਨ , ਵਹੀਕਲ  ਰਾਹ  ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦ ੇ

ਸੀਮਤ ਉਦੇ  ਲਈ ਵਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

5. ਪਦਰ ਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ: 
 

A. ਟਡਰਕਰਤਾ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਕਲਸਟਰ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਰੱਕ  ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਟਡਰਕਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜ ਦੀ ਹ ੈਤ  

ਉਸਨੰੂ ਹਰ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਟਰੱਕਾ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਵੱਖਰ ੇ ਤੌਰ ਤ ੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜਮੀ ਟਰੱਕ  ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: - 
 

 
ਲੜੀ ਨੰ 

ebZ;No nXhB g?AdhnK wzvhnK ftZu RMS/KMS 
2022-23 d"okB eDe$M'B/ (i' th fiankdk j't/) dh 

e[Zb nkwd (f;oc T[BQK wzvh(nK) dh jh ;woZEK 

frDh ikt/ fiBQK ftZu ekoN/ia dk ezw ehsk ikDk j?) 

GPS ਸਮਰਿਥਤ ਦੀ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 

ਟਰੱਕਾ ਦੀ ਿਗਣਤੀ (ਘੱਟ ੋਘੱਟ 9 

MT ਲੋਿਡੰਗ ਸਮਰੱਥਾ) 

1 5000 ਐਮ.ਟੀ ਤੱਕ ਦਾ 20 

2 5001 ਐਮ.ਟੀ ਤ 10,000 ਐਮ.ਟੀ ਤੱਕ 40 

3 10,001 ਐਮ.ਟੀ ਤ 20,000 ਐਮ.ਟੀ ਤੱਕ 60 

4 20,001 ਐਮ.ਟੀ ਤ 30,000 ਤੱਕ ਐਮ.ਟੀ ਤੱਕ 90 

5 30,001 ਐਮ.ਟੀ ਤ 40,000 ਤੱਕ ਐਮ.ਟੀ ਤੱਕ 120 

6 40,001 ਐਮ.ਟੀ ਤ 50,000 ਤੱਕ ਐਮ.ਟੀ ਤੱਕ 150 

7* 50,001 ਐਮ.ਟੀ ਤ 75,000 ਤੱਕ ਐਮ.ਟੀ ਤੱਕ 180 

8* 75,001 ਐਮ.ਟੀ ਤ 1,00,000 ਤੱਕ ਐਮ.ਟੀ ਤੱਕ 210 

9* 1,00,000 ਐਮ.ਟੀ ਤ ਵੱਧ 240 
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* ਲੜੀ  ਨੰ. 7, 8 & 9 ਿਸਰਫ਼ ਿਸੰਗਲ ਮੰਡੀ ਕਲਸਟ ਦ ੇਲਈ  ਲਾਗੂ ਹ ੈ
 

ਨਟ-I: ਜੇਕਰ ਟਡਰਕਰਤਾ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਕਲੱਸਟਰ  ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਮ  ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤ  ਇਸ ਲਈ 

ਹਰ ਕਲਸਟ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਟਰੱਕ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।  

ਨਟ-II: ਲੋੜ ਦ ੇਟਰੱਕ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਾਹਨ  ਦੀ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਭਾਵ, ਜੇਕਰ 

ਟਰੱਕ  ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 9 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਤ ਵੱਧ ਹ,ੈ ਤ  ਵਾਹਨ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨਟ-III: ਬੋਲੀਕਾਰ ਅਨੁਸਚੂੀ-'ਬੀ' ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਮਾ ਕਰਗੇਾ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੰੂ ਟਡਰ ਿਦੱਤਾ 

ਜ ਦਾ ਹ ੈ ਤ  ਉਹ ਧਾਰਾ 5 (ਏ) ਿਵੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ GPS ਸਮਰਿਥਤ ਟਰੱਕ  ਦੀ 

ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਗੇਾ। 

B.  ਟਡਰਕਰਤਾ ਕੋਲ ਐਫਸੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਖਤੇਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆ ਂਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 

ਏਜੰਸੀਆਂ ਦ ੇਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਿਪਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ  ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਿਮਆਦ ਅਰਥਾਤ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 

ਤ 2021-22 ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਹ।ੈ ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਟਡਰਕਰਤਾ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਦ ੇਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 

ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। 

C. ਟਡਰਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ ਕੋਲ a ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਮੋੜ ਵੱਧ @ 100 ਰੁਪਏ /MT ਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ / 

ਐਫਸੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦ ੇਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ 

ਿਪਛਲੇ ਸੱਤ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਭਾਵ, ਸਾਲ 2015-16 ਤ 2021-22 

ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਤ ੇਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਲੱਸਟਰ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਲਈ. 

ਨਟ 1: ਸਬੰਧਤ ਦੀ ਆਿਡਟ ਕੀਤੀ ਬੈਲਸ ੀਟ (CA ਦ ੇUDIN ਨੰਬਰ ਸਮਤੇ) ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 

ਿਜਸ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਜਮ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਨੰੂ ਵੀ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ 

ਬੋਲੀ ਸਬਤੂ ਵਜ ਦ ੇਟਰਨਓਵਰ 

ਨਟ II : ਜੇਕਰ ਟਡਰਕਰਤਾ ਕੋਲ ਕਲਾਜ਼- 5 ਬੀ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ/ਟਰਨਓਵਰ 

ਨਹ  ਹ ੈਅਤ ੇਪਾਿਲਸੀ ਦ ੇ 5 ਸੀ, ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਕੋਲ EMD ਜਮਾ ਕਰਨ ਲਈ (@ 

ਰੁਪਏ 10/ MT/- ਉਮੀਦ ਲਈ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਪਨਗੇਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. 

D. ਟਡਰਰ ਕਰਗੇਾ ਅੱਪਲੋਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦ ੇਉਸਦਾ/ ਉਸ ਨੰੂ ਵੈਧ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤ ੇਵੈਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ 

ਿਗਣਤੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ। 

 

E. ਟਡਰਰ ਕਰਗੇਾ ਵੀ ਕੋਲ ਅਤ ੇਅੱਪਲੋਡ ਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸਦਾ / ਉਸ ਨੰੂ ਵੈਧ FSSAI ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ। 
 

ਨਟ : ਹਾਲ ਿਕ, FSSAI ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਬੋਲੀਕਾਰ ਇੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇ

ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਵੈਧ FSSAI ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ ਅਤ ੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਵਾਰਡ ਦ ੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਵੈਧ FSSAI 

ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹ ੈਸਬੰਧਤ ਡੀਟੀਸੀ ਨੰੂ 2 ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਜਮ  ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਵੱਚ ਕਸੇ, ਦੀ 
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ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਨਹ  ਜਮ  ਕਰ ੋ ਕਾਪੀਆ ਂ ਦੇ ਵਧੈ FSSAI ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ ਅੰਦਰ ਦੀ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ, ਉਸ ਦਾ ਟਡਰ ਬਾਕੀ ਿਮਆਦ ਅਤ ੇਈ.ਐਮ.ਡੀ. ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦਹੇ 

ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਸਾ/ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮਾ ਦੇ ਅਿਜਹ ੇਟਡਰਕਰਤਾ ਕਰੇਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਬਤ 

 

F. ਟਡਰਕਰਤਾ ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਦ ੇਤਿਹਤ ਲੋੜ ਦੀ ਿਬਆਨਾ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮਾ 

ਕਰਗੇਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇ  ਕਰਦਾ ਹ ੈਬੋਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ 

G. ਜੇ ਿਕਸ ੇਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਜ  ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਸਮਹੂ ਦੁਆਰਾ ਟਡਰ ਜਮਾ ਕੀਤਾ 

ਜ ਦਾ ਹ,ੈ ਸਮਾਜ ਜ  ਫਰਮ, a ਮਤਾ ਅਤ ੇਅਿਧਕਾਰ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਉਹ ਉਹ/ਉਹ ਕੋਲ ਿਰਹਾ ਹ ੈ

ਿਵਧੀਵੱਧ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਿਜਹੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ, ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤ ੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਟਡਰ 

ਪਿਕਿਰਆ, ਨੰੂ ਵੀ ਟਡਰ ਦ ੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ 

ਤਕਨੀਕੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਗੇੀ ਬੋਲੀ 

H. ਟਡਰਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਵੈਧ ਅਤ ੇਕਾਰਜ ੀਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤ ੇਈਮਲੇ-ਆਈਡੀ ਵੀ ਅਪਲੋਡ 

ਕਰਗੇਾ ਤ  ਜੋ ਉਹ ਿਨਰਿਵਘਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇSMS ਜ  ਈਮਲੇ ਜ  ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ  ਸੰਪਰਕ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਸਮ ਿਸਰ ਚੁੱ ਕਣਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਨਾਜ 

I. ਟਡਰ 'ਤ ੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਧੀਨ ਲੋੜ ਦ ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਨੰੂ ਅਪਲੋਡ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ੈਇਹ ਨੀਤੀ ਨੰੂ. 

6. ਿਵਧੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਧੀਨਗੀ ਅਤ ੇਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਦੇ ਟਡਰ: 

 
A. ਆਮ: 

 
(1) ਟਡਰ ਹ ੈਨਹ  ਤਬਾਦਲੇਯੋਗ, ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ। 

 

(2) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਰ ੇਟਡਰ FCI ਸਮੇਤ ਹੋਣਗੇ ਿਜਲਾ 

ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਕਨਵੀਨਰ, ਭਾਵ ਿਜਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ/ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਦ ੇ

ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰਲੋਰ ਸਬੰਧਤ ਿਜ਼ਲਾ। 

(3) ਭੌਿਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰ ੇ ਟਡਰ ਆਨਲਾਈਨ 

ਅਪਲੋਡ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣਗੇ ਇ ਿਤਹਾਰ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਮਤੀ ਅਤ ੇ ਸਮ ਦ ੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਦ ੇ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਦ ੇਨਾਲ ਜ  ਅੰਦਰ ਵਧਾਇਆ ਿਮਤੀ ਅਤ ੇਸਮ , ਜੇਕਰ ਇਹ ਹ ੈਇਸ ਲਈ 

(4) ਟਡਰ ਕਲੱਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹ ੇਇਸ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੋਵ ੇ

ਕਲੱਸਟਰ ਿਜ਼ਲਾ ਪਬੰਧਕ  ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਜ਼ਲਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇ ਸਪਲਾਈ 

ਕੰਟਰਲੋਰ ਦ ੇ ਸਾਰ ੇ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਤੇ FCI, ਕਰਗੇਾ ਬਣਾਉ a ਸੂਚੀ ਦ ੇ ਵੱਖਰਾ 

ਕਲੱਸਟਰ (ਸਮਹੂ ਮੰਡੀਆ ਂ ਦੀ ) ਭੂਗੋਿਲਕ ਸਿਥਤੀ, ਨੜਤਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤ ੇ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਅਤੇ ਝੋਨਾ (ਜੋ ਵੀ ਹ ੈ ਚਾ) ਿਵੱਚ ਿਪਛਲਾ ਸਾਲ ਅਤ ੇਉਹਨ  ਦੇ ਦੂਰੀ ਤ ਸਟੋਰੇਜ 

ਪੁਆਇੰਟ/ਚੌਲ ਿਮੱਲ , ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਣਾ ਸਿਥਰ 50,000 ਤ 

ਵੱਧ ਦ ੇ MT ਆਗਮਨ ਦ ੇ ਕਣਕ/ ਝੋਨਾ (ਜੋ ਵੀ ਹ ੈ ਚਾ), ਿਜਵ ਦੀ ਕੇਸ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ ਹੋਣਾ, 

ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਿਕੱਥ ੇਇੱਕ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ 50,000 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਤ ਵੱਧ ਕਣਕ/ਝੋਨ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ 
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ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ,ੈ ਅਿਜਹੀ ਮੰਡੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਸੰਗਲ ਕਲੱਸਟਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। RMS/ ਲਈ ਕਣਕ/ਝੋਨ ਦੀ 

ਸੰਭਾਿਵਤ ਆਮਦ ਦੇ ਅੰਕੜ ੇKMS 2023-24 ਲਈ ਰਚਨਾ ਦ ੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕਰੇਗਾ ਹੋਣਾ ਰੱਿਖਆ ਉਹੀ 

ਿਜਵ ਦੀ ਅਸਲ ਅੰਕੜ ੇ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਕਣਕ/ ਝੋਨਾ ਿਵੱਚ RMS/ KMS-2022-23 ਕਮਵਾਰ। 
 

ਸਬੰਧਤ DFSC ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਅਿਜਹ ੇ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 

ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੱਸਟਰ 

ਬਣਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਨਹ  ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬਦਿਲਆ। ਹਾਲ ਿਕ, ਿਵੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਹਾਲਾਤ ਜੇਕਰ ਕਲੱਸਟਰ  ਿਵੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ/ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਪੂਰਵ ਪਵਾਨਗੀ ਨਾਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ ਸਬੰਧਤ ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰਕੈਟਰ (ਫੀਲਡ), ਦੀ ਰਤ ਦ ੇ ਅਧੀਨ ਿਕ ਕੋਈ 

ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਿਜਹ ੇਕਲੱਸਟਰ  ਿਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਿਜਨ  ਦ ੇਟਡਰ 

ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਿਜ਼ਲਾ ਕੰਟਰਲੋਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤ ੇ ਿਜ਼ਲਾ 

ਪਬੰਧਕ ਦ ੇਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਹੋਣਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀ ਕਰਾਸਕਾਸ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ 

ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤ ੇਹਏੋ ਵਾਧ ੂਖਰਚੇ ਗੁੱ ਿਛਆ ਂਦ ੇਗਲਤ ਗਠਨ/ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ । 

ਨਾਲ ਕਲੱਸਟਰ  ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ DFSC ਦ ੇਨਿਟਸ ਬੋਰਡ 

'ਤ ੇਿਚਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤ ੇਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਈ-ਟਡਿਰੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤ।ੇ 

(5) ਸਾਰੀ ਟਡਰ ਪਿਕਿਰਆ ਈ-ਟਡਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇ ਈ-ਟਡਰ ਰਾਹ  ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਡਰ ਪੋਰਟਲ, ਭਾਵ https://eproc.punjab.gov.in। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 

ਸ. ਹਰੇਕ ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 

ਅਤ ੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈਧ ਿਡਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤ ੇ ਏਨਿਕਪ ਨ ਦਸਤਖਤ 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ। ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਮੁ ਕਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਟਡਿਰੰਗ ਜ  ਸਪੱ ਟੀਕਰਨ, 

ਟਡਰਕਰਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤ ੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 0172-2970263 , 0172- 

2970284 ਹ ੈ ਜ  ਈ- ਡਾਕ 'ਤ ੇ support-eproc@nic.in ਜ  eproc.punjab.gov.in. 

(ਿਹਦਾਇਤ  ਨੱਥੀ) 

(6) ਟਡਰਕਰਤਾ ਿਜਸਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਜ  ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹ ੈ ਭਾਰਤ (FCI) ਅਤ ੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ / ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ /ਸਿਹਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜ  

ਸੰਸਥਾ,, ਨਹ  ਹੋਣਾ ਯੋਗ ਨੰੂ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਿਵੱਚ ਦੀ ਟਡਰ ਪਿਕਿਰਆ, ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦ ੇਅਿਜਹ ੇ

ਬਲੈਕਿਲਸਿਟੰਗ ਜੇ ਬਾਅਦ ਦ ੇਪੜਾਅ 'ਤ,ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਡਰਕਰਤਾ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹ,ੈ 

ਉਸਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਜਵ ਿਵੱਤੀ ਬੋਲੀ ਕਰੇਗਾ ਹੋਣਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤ ੇਦੀ ਿਦਲ 

ਪੈਸਾ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ (ਜੇ ਕੋਈ) ਜਮਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਗੇਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਬਤ 

 
 

B. ਲਾਗਤ ਦ ੇਟਡਰ: 
 

(1) ਆਨਲਾਈਨ ਟਡਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,000 /- (ਰੁਪਏ ਪੰਜ) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹਜ਼ਾਰ ਿਸਰਫ) ਪਤੀ ਟਡਰ ਫਾਰਮ ਪਤੀ ਕਲੱਸਟਰ, ਜੋ ਕਰਗੇਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ, 

ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵ ੇ ਦ ੇਦੀ ਈ-ਟਡਰ ਪੋਰਟਲ. ਦ ਲਾਗਤ ਦ ੇ ਟਡਰ ਫਾਰਮ ਕਰਗੇਾ ਹੋਣਾ 

ਗੈਰ- ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹ ੈ ਅਤ ੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀਐਮ ਪਨਗੇਨ-ਕਮ- ਦ ੇ ਖਾਤ ੇ ਿਵੱਚ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
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ਪਿਹਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਜੋ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਫੂਡ ਐਡਂ ਦ ੇਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਟਰ ਸਫਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦ ੇ ਦੀ ਟਡਰ ਖੋਲਣਾ 

ਪਿਕਿਰਆ ਟਡਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇ ਿਤਹਾਰ  'ਤ ੇ ਕੀਤ ੇ ਗਏ ਸਾਰ ੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਟਡਰ ਫਾਰਮ  ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤਰ  ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਿਟੰਗ ਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਧ ੂ

ਰਕਮ ਖਰਚੇ ਬਾਹਰ ਇ ਿਤਹਾਰ  'ਤ ੇਰਾਜ ਦ ੇਖਜ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਡਰ ਪੂਰਾ 

ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਪਿਕਿਰਆ, ਡੀਐਮ ਪਨਗੇਨ-ਕਮ-ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਟਡਰ ਫੀਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਵਸਿਤਤ 

ਖਾਤਾ ਜਮਾ ਕਰਗੇਾ। ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਧੀਕ ਨੰੂ ਡਾਇਰਕੈਟਰ (F&A)-ਕਮ-ਕੰਟਰਲੋਰ ਫੂਡ ਖਾਤ।ੇ 

(2) ਦ ਸਬਤੂ ਦ ੇਜਮ /ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਯ.ੂਟੀ.ਆਰ ਿਗਣਤੀ ਕਰਗੇਾ ਹੋਣਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀ 

ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਟਡਰਕਰਤਾ ਦਾ ਟਡਰ ਜੋ ਲਾਗਤ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬਤੂ ਅਪਲੋਡ ਨਹ  ਕਰਦਾ 

ਹ ੈਦ ੇਟਡਰ ਫਾਰਮ ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਮੁਲ ਕਣ ਦ ੇਤਕਨੀਕੀ 

ਬੋਲੀ 

 
 

C. ਬੋਲੀ ਮੁਲ ਕਣ: 
 

(1) ਸਾਰੀਆ ਂਬੋਲੀ ਜਮ  ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਂ ਦ ੋਬੋਲੀ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ 

ਅਤ ੇਿਵੱਤੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਾਰ ੇਿਜ਼ਲੇ। 

ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਬਲੋੀ ਜਮ  ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆ ਂਦਰ  ਦ ੇ

ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਸਮਾਸੂਚੀ, ਕਾਰਜ - ਕਮ ਦ ੇਦਰ  ( SoR ) (ਅਨਕਸਚਰ-1)। 

ਐਸਓਆਰ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਦਰ  ਦ ੇ90% ਤ ਵੱਧ ਪੀਮੀਅਮ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਸ. 

(2) ਦ ੇਸਾਰ ੇਮਬਰ  ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਸਮ ਿਸਰ ਪਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰ ੇਟਡਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਮਟੇੀ ਅਤ ੇ

ਟਡਰਕਰਤਾਵ  ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਇਸ 'ਤ ੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਿਮਤੀ, ਸਮ  ਅਤ ੇ

ਸਥਾਨ ਇ ਿਤਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਜ  ਿਜਲੇ ਦ ੇਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਟਡਰ ਕਮੇਟੀ। ਨੰ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੰਬੰਧ 

 

a) ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਮੁਲ ਕਣ: 
 

(1) ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲ  ਖੋਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇ ਲੋੜ ਦ ੇ ਜਨਰਲ ਲਈ ਮੁਲ ਕਣ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵ  

(2) ਸਾਰ ੇਦੀ ਮਬਰ ਦ ੇ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ ਿਚੰਨ (ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 

ਿਮਤੀ) ਸਾਰੀਆ ਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆ ਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆ ਂ ਅਤ ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  'ਤ ੇ ਵੀ 

ਿਜਵ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ  ਕਰਵਾਏ ਦੁਆਰਾ ਟਡਰਕਰਤਾ ਲਈ ਮੁਲ ਕਣ 

(3) ਦ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਕਰਗੇਾ ਹੋਣਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਲਈ ਉਹ ਟਡਰਕਰਤਾ WHO ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਨਹ  ਪੂਰਾ ਕਰ ੋਲੋੜ ਦਾ ਹ ੈਜਨਰਲ ਅਤ ੇਤਕਨੀਕੀ ਯਗੋਤਾਵ  

(4) ਰਤੀਆ ਟਡਰ ਕਰਗੇਾ ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤ ੇ ਦੀ 



10 
 

ਪਿਕਿਰਆਵ  & 'ਿਦ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰ ਤਾ ਇਨ ਪਬਿਲਕ ਪੋਿਕਉਰਮਟ ਐਕਟ' ਿਵੱਚ 

ਿਦੱਤ ੇਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ , 2019” ਕਰਗੇਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਨੰੂ. 

(5) ਦ ੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲ ਕਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਗੇੀ ਸਾਰੀਆ ਂ ਰੱਦ 

ਕੀਤੀਆ ਂਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆ ਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀਆ ਂਅਤ ੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕਾਰਨ। ਦ 

ਿਜਨ  ਟਡਰਰ  ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆ ਂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ, ਉਨ  ਨੰੂ 

ਇਸ ਬਾਰ ੇਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਰਨ ਦ ੇਅਸਵੀਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਕਮਟੇੀ 

24 ਘੰਟ ੇਅਿਜਹ ੇਦ ੇਅਸਵੀਕਾਰ 

 
b) ਿਵੱਤੀ ਬੋਲੀ ਮਲੁ ਕਣ: 

 

(1) ਿਵੱਤੀ ਬੋਲੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ  ਟਡਰ  ਲਈ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਨ  ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਕੋਲ 

ਹ ੈਿਰਹਾ ਹ ੈਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। 

(2) ਿਜਸ ਟਡਰ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਐਲ-1 ਅਤ ੇ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਘੋਿ ਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਮਟੇੀ ਐਲ-1 ਨਾਲ ਹੀ ਦਰ  ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਕੀਮਤ 

ਗੱਲਬਾਤ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਬੋਲੀਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਪੇ  ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਉਸਨੰੂ, ਿਸਵਾਏ ਿਵੱਚ ਿਨ ਿਚਤ 

ਬੇਿਮਸਾਲ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤ ੇਿਵੱਚ ਅਿਜਹ ੇਬੇਿਮਸਾਲ ਹਾਲਾਤ, ਗੱਲਬਾਤ ਿਸਰਫ ਕਰੇਗਾ 

ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਬੋਲੀਕਾਰ। 

 
 

c) ਿਸੰਗਲ ਬੋਲੀ/ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਟਡਰ: 
 

(1) ਜੇਕਰ ਟਡਰ  ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਕਾਲ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲੱਸਟਰ (ਆ)ਂ ਲਈ ਿਸੰਗਲ ਬੋਲੀ 

ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਨਹ  ਕਰਗੇੀ ਨੰੂ ਖੋਲੋ ਿਸੰਗਲ ਬੋਲੀ ਪਿਹਲੇ ਿਵੱਚ 

ਉਦਾਹਰਨ. ਅਿਜਹ ੇਕਲੱਸਟਰ  ਲਈ ਟਡਰ ਪਿਕਿਰਆ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ 

ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ  ਦੂਜ ੇਜ  ਬਾਅਦ ਦ ੇਸੱਦ ੇਜ  ਬੋਲੀ, ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਹ ੈ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਕਲੱਸਟਰ ਗਠਨ (ਵਧ ੋ ਜ  ਘਟਾਓ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ) ਨੰੂ ਚਾ 

ਿਲਆਓ ਿਡਗਰੀ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲਾ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਟਡਰਕਰਤਾ ਜੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਜ  ਕੋਈ ਵੀ 

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਿਸੰਗਲ ਟਡਰ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ ਿਫਰ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ 

ਕਮਟੇੀ ਿਸੰਗਲ ਬੋਲੀ ਖੋਲੇਗੀ ਅਤ ੇਟਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਗੇੀ ਦੀ ਨੰੂ ਦਰ  

ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਸੰਭਵ. 

(2) ਜੇਕਰ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦ ੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਪਾਪਤ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹ ੈਟਡਿਰੰਗ (ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਿਤੰਨ ਕੋਿ ), ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ 

ਦਾ ਕੰਮ ਸਪ ਸਕਦਾ ਹ ੈ 'ਤ ੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦ ੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇ ਕਿਮ ਨ ਏਜੰਟ /ਰਾਈਸ 

ਿਮੱਲਰ /ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਦੀਆ ਂਦਰ  ਸੋਆਰ . 

 
 

D. ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਪੱਤਰ ਦ ੇਅਵਾਰਡ ਨੰੂ ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ: 
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(1) ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਬੋਲੀ ਦ ੇਿਵੱਤੀ ਮੁਲ ਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਉਲੀਕਗੇੀ ਅਤ ੇਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆ ਂ

ਦਰ  ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ੋਅਤ ੇਇਸ ਦੀਆ ਂਿਸਫ਼ਾਰ  ਨੰੂ ਭੇਜੋ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ ਦ 

ਦਰ  ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਿਜ਼ਲੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਨੰੂ ਦੀ ਸੋਆਰ ਿਵੱਚ ਉਹਨ  ਦ ੇਕਾਰਵਾਈ, 

ਕਰਗੇਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਦੀ SLC, ਜੋ ਕਰਗੇਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ੋਦੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਤਾ ਦ ੇਦੀ 

ਦਰ  ਨਾਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕ ੇਖਾਤਾ ਦੀ ਦ ੇਪਬੰਧ GFR. 

 

(2) ਦ ੇਕਨਵੀਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁਆਰਾ 

ਦਰ  ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ/ਸਵੀਿਕਤੀ ਦ ੇਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਦੀ ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ. 

(3) ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, SLC ਦੁਆਰਾ ਪਵਾਿਨਤ ਦਰ L-1 ਦੁਆਰਾ ਿਸਫ਼ਾਿਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੋਲੀ ਦਰ ਨਾਲ 

ਘੱਟ ਹ ੈ DTC, DTC ਦੁਆਰਾ ਪਵਾਿਨਤ ਦਰ ਦੀ ਪੇ ਕ  ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ SLC ਤ L-1 ਅਤ ੇ

ਿਜੱਥ ੇL-1 ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰੂ ਉਸ ਦਰ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡੀਟੀਸੀ ਨੰੂ ਉਹ ਦਰ L-2, L-3 

ਅਤ ੇਇਸ ਤਰ  ਦ ੇਹੋਰ ਨੰੂ ਪੇ  ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਵ ਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਵੱਚ ਕੇਸ, 

ਿਜੱਥ ੇਸਾਰ ੇਬੋਲੀਕਾਰ SLC ਪਵਾਿਨਤ ਦਰ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, DTC ਨੰੂ ਨਵ 

ਿਸਰ ੇਤ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਟਡਰ 

 
 

E. ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਠਕੇਦਾਰ: 
 

(1)  ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਰ  ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ ਤ ਪਿਹਲ  ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ  ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮਟੇੀ। ਸਾਰ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ ੇ ਸਬੰਧਤ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਰ, ਦ ੇਫੂਡ 

ਪੋਿਕਉਿਰੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਿਵਵਸਥਾਵ  ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆ ਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਟਤੌੀਆ ਂ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ 

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦ ੇਕਾਨੰੂਨ ਜ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਜ਼ਮੀਨ. 

(2) ਦ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਰ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ  ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਰਾਜ ਜ  ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ, ਜ  ਅਗਲੇ ਜ  ਅੰਤਮ ਿਬੱਲ (ਿਬੱਲ ) ਤ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਠਕੇਦਾਰ ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ੈਨਾਕਾਫ਼ੀ, ਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮਾ. 

(3) ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ 'ਤ ੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮੂਹ (ਆ)ਂ 

ਿਵੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦ ੇ ਸਬੰਧਤ ਿਜ਼ਲਾ ਪਬੰਧਕ  ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਅਤ ੇ ਰਤ  ਅਤ ੇ ਇਸ ਨੀਤੀ 

ਦੀਆ ਂ ਰਤ  ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਦਆੁਰਾ ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਤ ੇ ਹ ੋ

ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਰਟੀਆ ਂ'ਤ ੇਬੰਧਨ ਨੰੂ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾ _ 

7. ਗਠਨ ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ: - 
 

ਦ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਹੇਠ ਮਬਰ: 
 

1 ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ ਨਰ ਜ  ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਹ  ਹੇਠ  ਦੀ 
ਦਰਜਾ ADC ਦ ੇ

ਚੇਅਰਮੈਨ 

2 ਿਜ਼ਲਾ ਪਬੰਧਕ ਸਭ ਦ ੇਭੋਜਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਏਜੰਸੀਆਂ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ 

ਮਬਰ 
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3 ਿਜ਼ਲਾ ਭਜੋਨ ਅਤ ੇਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰਲੋਰ ਮਬਰ-ਕਨਵੀਨਰ 

 
 

ਸਾਰ ੇਟਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਮਬਰ  ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਖਲੇੋ ਜਾਣਗੇ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਦ ੇ

ਮਬਰ-ਕਨਵੀਨਰ ਸਮਤੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤ ੇ ਸਾਰ ੇਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਦ ੇ ਮਬਰ ਦਸਤਖਤ 

ਕਰਨਗ ੇ(ਤਾਰੀਖ ਅਤ ੇਅਹੁਦੇ ਦ ੇਨਾਲ) ਟਡਰ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 

ਟਡਰ ਫਾਰਮ। ਟਡਰ 'ਤ ੇਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦ ੇ

ਦੀ ਟਡਰਕਰਤਾ ਿਲਿਖਆ ਹੇਠ  ਦਸਤਖਤ ਅੰਿਤਮ ਦਰ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਕਮਟੇੀ ਕਰੇਗੀ 

ਵੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇ ਬਦ. 

ਸਾਰ ੇਕਿਟੰਗਜ਼/ਓਵਰ-ਰਾਈਿਟੰਗਜ਼ ਹਨ ਨੰੂ ਹੋਣਾ ਪਮਾਿਣਤ ਦਆੁਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ 
 

8. ਕਮਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮਾ: 

a) ਹਰ ਟਡਰਕਰਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕੋਲ ਨੰੂ ਜਮਾ ਇੱਕ ਿਦਲ ਪੈਸਾ, ਜੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜ ਦਾ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ 

ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਭਵ/ਟਰਨ ਓਵਰ, EMD ਰੁਪਏ 5/-ਪਤੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਲੱਸਟਰ 

ਦਾ MT, ਜੇਕਰ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਕਲੋ ਲੋੜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ/ਟਰਨ ਓਵਰ ਨਹ  ਹ ੈਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, 

ਿਫਰ EMD ਰੁਪਏ 10/-ਪਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲੱਸਟਰ, 

ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵ ੇ ਦ ੇ ਈ-ਟਡਰ ਪੋਰਟਲ, ਜੋ ਕਰਗੇਾ ਹੋਣਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨੰੂ ਦੀ ਖਾਤਾ ਦ ੇ

ਡੀ.ਐਮ ਪਨਗੇਨ। 

b) ਿਵਖ ੇਦੀ ਸਮ  ਦ ੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲ ਕਣ, ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਕਰਗੇਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਉਹ 

ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ ੈਿਜਵ ਿਨਯਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਥਰ ਪਰ 

 

c) ਜੇਕਰ ਿਬਆਨਾ ਮਾਪਦੰਡ  ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ  ਹ ੈਜ  ਜਮਾ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਤ  ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ 

ਕਰਗੇਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਚਾਰ. 

d) ਅਰਨਸਟ ਮਨੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਨੰੂ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ  ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦ ੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਫ਼ਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਦਾ ਈਐਮਡੀ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਰ ਪਨਗੇਨ 

ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਦਰ ਦ ੇਖੁੱ ਲਣ ਦ ੇ 30 ਿਦਨ ਟਡਰ, ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-

ਟਡਿਰੰਗ ਪੋਰਟਲ. 

e) ਕੋਈ ਿਵਆਜ ਨਹ  ਹਵੋਗੇਾ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਈ.ਐਮ.ਡੀ. 
 

9. ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮ  : 
 

a. ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਲੋੜ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ/ਟਰਨ ਓਵਰ ਹ,ੈ ਉਹ @ ਰੁਪਏ ਦੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮਾ ਕਰਗੇਾ । ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 5/- ਪਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇਸਫਲ 

ਟਡਰਕਰਤਾ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਲੋੜ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ/ਟਰਨ ਓਵਰ ਨਹ  ਹ,ੈ ਨੰੂ @ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਜਮਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 10/- ਪਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇ ਿਜਸ 

ਲਈ ਐਮਡੀ ਪਨਗੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਬਕ ਡਰਾਫਟ/RTGS/NEFT ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਠਕਾ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਹ ੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦ ੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ  ਦ ੇਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦ ੇ
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ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਰ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

b. ਜੇ a ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਅਸਫਲ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹ ੈ ਨੰੂ ਜਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰਕਮ ਅੰਦਰ ਦੀ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ/ਆਰਾਮ ਿਮਆਦ, ਉਸਦਾ ਟਡਰ ਕਰਗੇਾ ਹੋਣਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ 

ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਹੋਣਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰੂ ਹੋਣਾ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਲਈ a ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਿਮਆਦ ਦ ੇਿਤੰਨ ਸਾਲ 

ਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦ ੇਅਿਜਹ ੇਇਸ ਨੀਤੀ ਦ ੇਕਲਾਜ਼ 10(ਬੀ) ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਿਚਤ 

ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਅਸਵੀਕਾਰ/ਬਲੈਕਿਲਸਿਟੰਗ । ਅਿਜਹ ੇਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲਾ 

ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਖਵ  ਕਰਗੇੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ ੈਅਗਲਾ ਸਭ ਤ ਘੱਟ 

ਲਈ ਟਡਰਕਰਤਾ ਦਰ  'ਤ ੇਅਲਾਟਮਟ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਨਾਲ ਐਲ-1. 

c. ਨੰ ਿਵਆਜ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ'ਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮਾ. 
 

10. ਦੇਣਦਾਰੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਦਾ ਟਡਰਕਰਤਾ: - 
 

A. ਦ ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈ ਨੰੂ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕ ੋ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਅਨਾਜ ਨਾਲ 

ਸਾਰ ੇਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨੰੂ ਖਰੀਦ ਦ ੇ72 ਘੰਿਟਆ ਂਦ ੇਅੰਦਰ, ਿਜਵ ਿਕ ਅਧੀਨ ਲੋੜ ਦਾ ਹ ੈ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਫੱਟੀ, ਿਨਰਦੇ . 
 

i. ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ, ਉਸ ਦ ੇਟਡਰ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਕੰਮ ਿਵੱਚ 

ਾਮਲ ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ ਜ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤ ੇ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਨੰੂ ਕੰਮ 

ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ L-1 ਦੀਆ ਂਪਵਾਿਨਤ ਦਰ  'ਤ ੇਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਅਗਲੇ 

ਸਭ ਤ ਹੇਠਲੇ ਟਡਰਕਰਤਾ ਤ ਭਾਵ L-2 ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ L-3 ਤ L-2 ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਾਰ, 

ਅਤ ੇਇਸ ਤਰ  ਹੀ. ਅਗਲੇ ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸ. ਿਜ਼ਲਾ ਦ ੇਮੈਨਜਰ 

ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮ  ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ 'ਤ ੇ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱਚ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਦਰ । ਜੇਕਰ ਐਲ-2, ਐਲ-3 ਆਿਦ ਵੀ ਿਤਆਰ ਨਹ  ਹਨ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ੋਦੀ 

ਐਲ-1 ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਦਰ , ਿਫਰ ਰੀਟਡਿਰੰਗ ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ ਕੀਤਾ। 
 

ii. ਜੇਕਰ ਟਡਰਕਰਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਦ ੇਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆ ਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱਚ 

ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ੈ ਅਤ ੇ ਹੈ 24 ਘੰਿਟਆ ਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤ ੇ

ਠਕੇਦਾਰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਨਿਟਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇ ਅੰਦਰ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹ,ੈ ਿਫਰ 50% ਤੱਕ ਕਿਮ ਨ ਤ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹ ੈ 'ਤ ੇਏਜੰਟ ਐਲ-1 ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਦਰ  ਵੱਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੰਮ ਿਵਰੁੱ ਧ ਠਕੇਦਾਰ ਿਕਸ ੇ

ਵੀ ਦਾਅਵ ੇਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ ਦੀ ਕਿਮ ਨ ਏਜੰਟ ਦ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗਾ 

ਪਾਸ ਉਿਚਤ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ  ਆਦੇ  ਨੰੂ ਇਹ ਪਭਾਵ. 

 

iii. ਜੇਕਰ ਠਕੇਦਾਰ, ਉਪਰਕੋਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਕਾਰਨ 

ਦੱਸ ੋ ਨਿਟਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦ ੇ 24 ਘੰਿਟਆ ਂ ਦ ੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆ ਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 

ਿਨਭਾ ਦਾ ਹ,ੈ ਤ  ਮੰਡੀ ਦ ੇ ਹਾਲਾਤ  ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ( ਆਈਜ਼ ) , ਸਬੰਧਤ ਏ.ਐਫ.ਐਸ.ਓ. ਜ  ਐਫਐਸਓ, ਅਤ ੇਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦ ੇ
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ਸਬੰਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਿਮਲ ਕ,ੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰ ਤਾ ਅਪਣਾ ਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਦ ੋਕਿਮ ਨ 

ਏਜੰਟ  ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ, ਇੱਕ ਿਵਸਿਤਤ ਿਰਪਰੋਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਸਵਾਲ 

ਿਵੱਚ ਠਕੇਦਾਰ (ਠਕੇਦਾਰ ਦ ੇਨਾਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ) ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ 

ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਿਕ ਨੀਤੀ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ  ਅਤ ੇ ਸਮਝੌਤ ੇ ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਿਜਹ ੇ ਿਵੱਚ, 

ਕਿਮ ਨ ਏਜੰਟ , L-2 ਜ  L-3 ਤ L-1 ਪਵਾਿਨਤ ਦਰ  'ਤ ੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਠਕੇਦਾਰ ਕਿਮ ਨ ਏਜੰਟ , L-2/L-3/L-4 ਜ  ਿਜਵ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵ,ੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਕੰਮ ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ ਿਕਸ ੇਵੀ ਦਾਅਵ ੇਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਮ ਨ ਏਜੰਟ, L-

2 ਜ  L-3 ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ  ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਨਵ ਟਡਰ 

ਬੁਲਾਵੇਗੀ। 
 

iv. ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਦੀ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, 

ਪੈਰਾ 10 ਏ (i) ਕਰਗੇਾ ਹੋਣਾ ਲਾਗ ੂਹ।ੈ 

 

v. ਦ ਠਕੇਦਾਰ ਕਰਗੇਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਉਹ ਦੀ ਿਸਰਫ GPS ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਨ ਹਨ ਵਰਿਤਆ 

ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ ਦਾ GPS ਿਡਵਾਈਸ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ

ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਨਾਲ ਏਕੀਿਕਤ/ਮੈਪ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹ ੈਵਾਹਨ ਟਰਿੈਕੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦ ੇਿਵਭਾਗ ਉਪਲੱਬਧ 'ਤ ੇਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ। ਜੇ 

ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਪਾਇਆ ਿਬਨਾ ਅਿਧਕਾਰਤ GPS ਜੰਤਰ ਏਕੀਿਕਤ ਨਾਲ ਦੀ ਅਨਾਜ 

ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ, ਿਫਰ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਰੁੱ ਧ ਅਿਜਹ ੇਿਬੱਲ ਕਰਗੇਾ ਨਹ  ਹੋਣਾ ਬਣਾਇਆ. 

 

vi. ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਬਲੇਟ ਜ  ਸਪਰੁਦ 

ਨਹ  ਕਰਗੇਾ ਹਸਤੀ 
 

B. ਸੇਵਾ ਦ ੇਨਿਟਸ, ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦ ੇਕੰਮ ਅਤ ੇਬਲੈਕਿਲਸਿਟੰਗ: - 
 

ਜੇਕਰ ਟਡਰਕਰਤਾ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜ  ਉਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ੈ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤ ੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਜਵ ਿਕ 

ਧਾਰਾ 10.A (i) ਤ (iii) ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਕਰਗੇਾ ਹੋਣਾ 

ਅਪਣਾਇਆ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦ ੇਕੰਮ, ਲੇਵੀ ਦ ੇਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤ ੇਬਲੈਕਿਲਸਿਟੰਗ:- 

i. ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਰ ਦ ੇਦੀ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਕਰਗੇਾ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ੋਦੀ ਸਬੰਧਤ ਿਜ਼ਲਾ ਠਕੇਦਾਰ 

ਵੱਲ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇ ਕੰਟਰਲੋਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇ ਿਸਵਲ 

ਸਪਲਾਈਜ਼ ਜ  ਬਾਰ ੇਦੀ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਫਰਜ਼ ਿਨਭਾਓ ਿਜਵ ਪਤੀ ਸਮਝੌਤਾ। 

ii. ਖਰੀਦ ਪਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਸਮ -ਸੀਮਾਵ  ਦੀਆ ਂਅੜਚਨ  ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਿਜ਼ਲਾ 

ਕੰਟਰਲੋਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇ ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ੋ ਨਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਸਬੰਧਤ ਠਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਈਮਲੇ ਜ  ਐਸਐਮਐਸ ਦੁਆਰਾ 24 ਘੰਟ.ੇ ਿਨਰਧਾਰਤ 24 

ਦਾ ਸਮ  ਘੰਟ ੇ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵਗੇਾ ਤ ਸਮ  ਜਦ ਈ - ਮੇਲ ਜ  SMS ਹ ੈ ਭੇਿਜਆ ਨੰੂ ਦੀ 

ਠਕੇਦਾਰ 
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iii. ਠਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ੋ ਨਿਟਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪਦਾਨ ਕਰਗੇਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ 

ਠਕੇਦਾਰ ਅੱਗ ੇਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ। 

iv. ਜੇਕਰ ਠਕੇਦਾਰ ਨਾ ਤ  ਕਾਰਨ ਦੱਸ ੋਨਿਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਅੱਗ ੇਪੇ  

ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਦ ੇ ਅੰਦਰ, ਿਫਰ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ 

ਿਰਜ਼ਰਵ ਦੀ ਸਹੀ ਨੰੂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ੋਉਸਦਾ ਉਸਦੀ ਕੇਸ ਸਾਬਕਾ- ਪਾਰਟੀ 

v. ਜੇਕਰ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਨੰੂ ਠਕੇਦਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ  ਨਹ  ਲੱਗਦਾ, ਤ  ਿਜ਼ਲਾ 

ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੰਮ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸਿਤਤ ਬੋਲਣ ਦ ੇਆਦੇ  

ਪਾਸ ਕਰਗੇੀ ਠਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪੇ ਗੀ/ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ' ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਠਕੇਦਾਰ 

ਨੰੂ ਅਤ ੇਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ ੁਰ ੂਕਰ ੋਦੀ ਦੀ ਬਲੈਕਿਲਸਿਟੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠਕੇਦਾਰ 

ਨਟ : ਜੇਕਰ ਡੀਟੀਸੀ ਠਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਤ  ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ 

ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਠਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਨਿਟਸ ਿਦਓ, ਅਤ ੇਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕਰਨ ਦ ੇਕਾਰਨ  

ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ੋਆਰਡਰ ਬਲੈਕਿਲਸਿਟੰਗ ਦੀ ਠਕੇਦਾਰ। 

vi. ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮਟੇੀ 3 ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੱਕ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ  

ਰੱਖਦੀ ਹ ੈਸਾਲ, ਠਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਕੁੱ ਲ ਦ ੇ2% ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ 

ਲਗਾਉਣਾ ਮੁੱ ਲ ਦ ੇਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਤ ੇਯੋਗਤਾ ਦ ੇਹਰਕੇ ਕੇਸ 

ਨਟ : ਦ ਕੁੱਲ ਮੁੱ ਲ ਦ ੇ ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਨੰੂ ਿਵੱਚ ਉਪ ਧਾਰਾ 10(B)(vi), 'ਤ ੇ ਜ ੋ

ਜੁਰਮਾਨਾ ਹ ੈ ਨੰੂ ਹੋਣਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰਗੇਾ ਹੋਣਾ ਿਹਸਾਬ ਕੀਤਾ, ਲੈਣਾ ਿਵੱਚ ਖਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਦੀ ਰਕਮ ਕੀ 

ਕਰਗੇਾ ਕੋਲ ਿਰਹਾ ਹ ੈਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਠਕੇਦਾਰ, ਸੀ ਉਹ ਪਦਰ ਨ ਕੀਤਾ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰਾ 

vii.  ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜ  ਿਕਸ ੇਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਦ ੇਡਾਇਰਕੈਟਰ ਵਜ 

ਜ  ਏ ਸਾਥੀ ਦ ੇਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ / ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਬਲੈਕਿਲਸਿਟੰਗ ਿਕਤ ੇਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ 

ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਦ ੇਛੂਤਕਾਰੀ ਪਭਾਵ ਨੰੂ ਆਕਰਿ ਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈ

ਿਕੱਥ ੇ ਕਦ ੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਕਿਲਸਿਟਡ ਹਸਤੀ / ਿਵਅਕਤੀ ਜ  ਤ  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈ ਜ  ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਜ  ਪਾਰਟਨਰ ਜ  ਗਵਰਿਨੰਗ ਬਾਡੀ ਦ ੇ ਮਬਰ, 

ਅਿਜਹੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਫਰਮ /ਕੰਪਨੀਆਂ/ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ  / ਟਰੱਸਟ/ਸਮਾਜੀਆਂ / ਨਾਲ 

ਇੱਕ ਿਨਆਂਇਕ ਹਸਤੀ ਵਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਕਰਗੇਾ ਕੋਲ ਹ ੈਉਹੀ ਪਭਾਵ ਦ ੇਉਹਨ  ਨੰੂ 

ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਿਜਵ ਬਲੈਕਿਲਸਟਡ _ 

 

11. ਿਰਫੰਡ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ: - 
 

ਟਡਰ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤ,ੇ ਟਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨਹ  ਜਮਾ 

ਕਰਗੇਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ  ਸਾਰੀਆ ਂਏਜੰਸੀਆਂ ਤ. 

ਕੋਈ ਿਜ਼ਲਾ ਪਬੰਧਕ ਨਹ  ਉਸ ਕੋਲ ਜਮਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਠਕੇਦਾਰ ਸਾਿਰਆਂ ਤ 

ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ. 

12. ਦਾ ਮਾਪ ਦੂਰੀ: - 
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ਮੰਡੀ ਦ ੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤ ਛੋਟੀ ਰੂਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ 

ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦ ੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ( ਆ ਂ ) ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇ ਮਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਅਤ ੇ ਸਹਾਇਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇ ਸਪਲਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ/ ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇ

ਸਪਲਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਾਮਲ ਹਨ ਿਵਭਾਗ। ਦ ਨਤੀਜਾ ਦ ੇਅਿਜਹ ੇਮਾਪ ਕਰਗੇਾ ਹੋਣਾ ਿਵਧੀਵੱਧ 

ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਨਾਲ ਦੀ ਪਰ ਮਬਰ, ਿਜਸ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਤ ੇਕਮਟੇੀ ਸਹੀ ਮਾਪ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਵ ਸਟਰੇੋਜ ਪੁਆਇੰਟ ਲਏ ਗਏ 

ਹਨ ਿਕਰਾਏ 'ਤ ੇਜ  ਿਕਸ ੇਵੀ ਬਾਅਦ ਦ ੇਪੜਾਅ 'ਤ ੇਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਪਵਾਿਨਤ ਦਰ  

ਲਾਗ ੂਹੋਣਗੀਆਂ ਅਿਜਹ ੇਸਟਰੇੋਜ਼ ਿਬੰਦ ੂਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ. ਦੂਰੀ ਉਸ ੇਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਢੰਗ ਿਜਵ ਿਦੱਤਾ ਪਰ 

13. ਿ ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ : - 
 

ਿ ਕਾਇਤ  ਦ ੇ ਿਨਪਟਾਰ ੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿ ਕਾਇਤ ਦ ੇਬਾਅਦ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਧੀ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਹਰੇਕ ਿਵੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਜ਼ਲਾ: - 

i. ਦ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ ਨਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰੇਗਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੋ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ ਨਰ (ਿ ਕਾਇਤ) 

ਿ ਕਾਇਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ  ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿ ਕਾਇਤ  ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇ

ਿਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਟਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜਹੜ ੇਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤ ੇ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ 

ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 

ii. ਗਿਹ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਏ. ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਹਰਕੇ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ, 

ਸੁਪਰਡਟ ਪੁਿਲਸ ਦ ੇਰਕ ਤ ਹੇਠ  ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ 

'ਤ ੇ ਿ ਕਾਇਤ  ਾਮਲ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤ ੇ ਆਰਡਰ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਨੰੂ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਫ਼ੀ 

ਪੁਿਲਸ ਪਬੰਧ ਿਜੱਥ ੇਵੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹ।ੈ 

14. ਅਪੀਲ: 
 

ਦ ਅਪੀਲ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇ  ਦ ੇ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰਗੇਾ ਝੂਠ ਅੱਗ ੇ ਦੀ ਕਾਬਲ 

ਅਥਾਰਟੀ ਜ  ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਿਪਆ ਿਗਆ ਨੰੂ ਕਰਦ ੇਹਨ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਦੀ ਕਾਬਲ 

ਡੀਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹ ੇਆਦੇ  ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 30 ਿਦਨ  ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਥਾਰਟੀ। ਅਪੀਲ 

ਜ ਦੂਜਾ ਅਪੀਲ ਿਵਰੁੱ ਧ ਦੀ ਆਦੇ  ਦ ੇ ਦੀ ਕਾਬਲ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਗੇਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਦੀ ਪਬੰਧਕੀ 

ਸਕੱਤਰ, ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਭੋਜਨ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤ ੇਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 15 ਿਦਨ ਦ ੇ

ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦ ੇਲੰਘਣਾ ਦ ੇਅਿਜਹ ੇਆਦੇ  ਦੁਆਰਾ ਕਾਬਲ ਅਥਾਰਟੀ. 

15. ਓਵਰਰਾਈਿਡੰਗ ਪਭਾਵ: 
 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਕਰਗੇਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਵਰਰਾਈਿਡੰਗ ਵੱਧ ਪਭਾਵ ਸਾਰ ੇ ਦੀ ਿਨਰਦੇ /ਅੱਖਰ/ਨੀਤੀਆ ਂ

ਪਿਹਲ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਤ ਸਮ  ਨੰੂ ਸਮ  _ 
 

16. ਫੁਟਕਲ: - 
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ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਨਹ  ਆਈ ਹ,ੈ ਤ  ਮਾਮਲਾ ਹ ੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੋਗ ਿਨਪਟਾਰ ੇਲਈ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈ । ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਬਲ 

ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਿਤਮ ਅਤ ੇ'ਤ ੇਬੰਧਨ ਪਾਰਟੀਆਂ 

 
17. ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂ ਕਤੀਆਂ, ਮੁੱ ਦੇ ਿਨਰਦੇ  ਅਤ ੇਬਣਾਉ ਿਨਯਮ: 

 

ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਧਾਰਾ/ਧਾਰਾਵ  ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ, ਹਦਾਇਤ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂ

ਸਾਰੀਆ ਂ ਕਤੀਆ ਂਅਤ ੇਿਨਯਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤ ੇਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਿਲਆ ਂ

ਦ ੇਿਵਭਾਗ ਕਲੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ। 

18.  ਬਚਤ : ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਿਬਨ  ਿਕਸ ੇਟਡਰ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ  

ਰੱਖਦੀ ਹ ੈਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਵੱਚ ਹ ੈਵੱਧ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ 

ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ 

 
 

******** 
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0120-4001 002 

ਿਵ ੇ  ਹਦਾਇਤ  ਨੰੂ ਦੀ ਬੋਲੀਕਾਰ: 

 

A. ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਵਾਲ: ਿਕਪਾ ਕਾਲ ਕਰ ੋ 'ਤ ੇ24 x 7 ਮਦਦ ਕਰ ੋਡੈਸਕ ਿਗਣਤੀ 

 
 

 
120-6277 ਹ ੈ787 

ਅੰਤਰਰਾ ਟਰੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਹਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨੰੂ ਅਗੇਤਰ 91 ਿਜਵ ਦੇ  ਕੋਡ। 

B. ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱ ਦੇ ਜ  ਸਪ ਟੀਕਰਨ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨੰੂ ਦੀ ਪਕਾਿ ਤ ਟਡਰ , ਬੋਲੀਕਾਰ ਹਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨੰੂ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਦੀ ਸਬੰਧਤ ਟਡਰ ਸੱਦਾ ਅਥਾਰਟੀ 

C. ਤਕਨੀਕੀ - support-eproc@nic.in 
D. ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਪਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 'ਤੇ . ਰਵੀ ਮਰੌੀਆ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਟ ਕਰੋ - ਹਮੇ ਾ ਿਜ਼ਕਰ ਈ-ਪੋਿਕਊਰਮਟ ਹਵਾਲਾ ਨੰ. ਅਤ ੇਮੋਡ ਦ ੇਦ ੇਤੁਰੰਤ 

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ (ਇੰਟਰਨਟ ਬਿਕੰਗ / NEFT / RTGS) ਮੁੱ ਦ ੇ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 0172-4184406 (ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ੈਿਦਨ 10:00 ਤ ਇੱਕ ਨੰੂ 05:00 ਾਮ) 

ਮੋਬਾਈਲ: 0172-4184406 

ਈ - ਮੇਲ: agmgad.lhocha@sbi.co.in, ravi.maurya1@sbi.co.in 

ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲ ਿਕਪਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਡੈਸਕ, ਿਜਵ ਪਤੀ ਇਸ 

ਤਰ  ਹੈ: 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਟ - ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ ਚ ਲਈ ਹਮੇ ਾ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਿਵ ਾ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਟਡਰ ਆਈਡੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ 

ਕਰ ੋਸਵਾਲ 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 0172-2970263, 0172-2970284 (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ 09:00 ਵਜੇ ਤ 

ਾਮ 05:00 ਵਜ ੇਤੱਕ) ਮੋਬਾਈਲ: 6284884511 ਹ ੈ(ਿਸਰਫ਼ ਨੀਵਾਰ ਲਈ ਅਤ ੇਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 09.00 

ਵਜੇ ਤ ਨੰੂ 05.00 ਾਮ) 

ਈ - ਮੇਲ: eproc.punjab.gov.in 

0120-4001 005 
0120-4200 462 



19 
 

 
ਸਵ ੈਘੋ ਣਾ 

ਅਨੁਸੂਚੀ-ਏ 

 

ਹ/ੈ o................................................R/o ..................... 

................................................................ ..............................................ਹ ੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ 

ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮ/ਮਰੇਾ ਸਾਥੀ/ ਿਨਰਦੇ ਕ/ ਮਬਰ/ ਪਿਰਵਾਰ ਮਬਰ/ ਭੈਣ ਿਚੰਤਾ ਹਸਤੀ ਕੋਲ ਹੈ 

ਨਹ  ਿਕਸ ੇਵੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਦੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਅਯਗੋਤਾਵ : - 

i. ਕੋਲ/ਹ ੈਿਰਹਾ ਹ ੈਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਦੀਵਾਲੀਆ/ਦੀਵਾਲੀਆ। 

ii ਕੋਲ/ਹ ੈ ਿਰਹਾ ਹ ੈਬਲੈਕਿਲਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ / ਅਰਧ ਸਰਕਾਰ/ 

ਸਿਹਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ/ਸੰਸਥਾ। 

iii ਤ ਵੱਧ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ/ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਿਕਸ ੇ

ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸ ੇਵੀ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਜ  ਹੋਏ ਹਨ 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਆੁਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹ।ੈ ਜ  ਇਸ ਦੀਆ ਂਏਜੰਸੀਆ ਂ ਿਕੱਥ ੇ ਚਾਰਜ ਕੋਲ ਹ ੈ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਫਰੇਮ 

ਕੀਤਾ ਿਵਰੁੱ ਧ ਉਹ/ ਉਸ ਨੰੂ & ਚਲਾਨ ਕੋਲ ਹ ੈਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪੇ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ

ਅਤ/ੇਜ  ਘੋਿ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਅਪਰਾਧੀ (ਪੀ.ਓ.)। 

iv ਿਕਸ ੇਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ 

ਰਕਮ & PAFC, ਲੰਿਬਤ ਹ ੈਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਜਮ  ਕਰਾਉਣਾ ਟਡਰ 

 
 

 
ਨਾਮ ਅਤ ੇਦਸਤਖਤ ਦੇ ਘੋਿ ਤ ਿਵਅਕਤੀ 

 
ਮ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਘੋ ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ  ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਕਥਨ ਸਹੀ ਅਤ ੇਸਹੀ ਹੈ 

ਨਿਟੰਗ ਕੋਲ ਹ ੈਿਰਹਾ ਹ ੈਛੁਿਪਆ ਇਸ ਿਵੱਚ 

 
ਿਮਤੀ:- 

ਸਥਾਨ :-  ਨਾਮ ਅਤ ੇਦਸਤਖਤ ਦੇ ਘੋ ਣਾ ਿਵਅਕਤੀ 
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ਅਨੁਲੱਗ 'ਬੀ' 
 
 

 

ਸਵ ੈਘੋ ਣਾ 

(ਹਵਾਲਾ ਨੰੂ ਨਟ-3 ਅਧੀਨ ਪੈਰਾ-੫ ( ਏ ) 
 
 

ਮ, ..……………………………………………… ( ਜਵਾਨੀਕਰਤਾ) 

S/o..………………………... , r /o 

……………………………………………………………………………………. 

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋ ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ  ਿਕ ਜੇਕਰ ਚੁਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹ,ੈ ਤ  ਮ GPS ਸਮਰਿਥਤ ਟਰੱਕ  ਦੀ ਘੱਟੋ-

ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰ ਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 5A ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਸੂਚੀਬੱਧ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ 

ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਡਵਾਈਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦ ੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤ ੇ ਜਦ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹ ੈਨਾਲ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ 

 

 
 
 
 

ਨਾਮ & ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਘੋ ਣਾ ਿਵਅਕਤੀ 
 

ਪੁ ਟੀਕਰਨ: 

 

ਮ ਅੱਗ ੇਇਹ ਘੋ ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ  ਿਕ ਉਪਰਕੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਕਥਨ ਸਹੀ ਅਤ ੇਸਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇਕੁਝ ਵੀ 

ਨਹ  ਹ ੈਿਰਹਾ ਹ ੈਇਸ ਿਵੱਚ ਛੁਿਪਆ. 

 
 
 

ਨਾਮ & ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਘੋ ਣਾ ਿਵਅਕਤੀ 
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ਅਨੁਸੂਚੀ-1 

 
 
 
 

ਸ. 

ਨ

ਹ  

 
 
 

ਸਲੈਬ 

 
 

ਤ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਲੋਿਡੰਗ 

ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਿਜ਼ਲ 

ਿਬੰਦ ੂ

ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 20% ਦ ੇਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਸਤਾਿਵਤ SOR ਦਰ  ਨੀਤੀ ਨੰੂ 

2023 

ਿਵੱਚ 

ਬੁਿਨਆਦੀ 

ਦਰ  ਰੁਪਏ 

ਪਤੀ ਐਮ.ਟੀ 

ਲਈ ਪਿਹਲ  

ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ੇ

ਦੀ 
ਸਲੈਬ 

 
ਪਰ ਦਰਜਾ 

ਿਵੱਚ 

ਬੁਿਨਆਦੀ 

ਦਰ  ਰੁਪਏ . / 

ਐਮ.ਟੀ 

 
 

ਦਰ ਪਤੀ MT ( ਰੁ .) 

1 ਸਲੈਬ-2 > 8 ≤ 20 ਿਕਲੋਮੀਟਰ 108 ਰੁਪਏ . 7.2 ਪਤੀ 

ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 

ਪਤੀ MT ਉਪਰ 

ਦੂਰੀ 9 ਿਕ.ਮੀ 

> 8 ≤ 9K.M 108.0 

(ਅੱਠ ਤ ਵੱਧ ਿਕਲੋਮੀਟਰ 

ਅਤ ੇਘੱਟ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 

ਜ  ਬਰਾਬਰ ਵੀਹ 

ਿਕਲੋਮੀਟਰ ) 

> 9 ≤ 10K.M 115.2 
> 10 ≤ 11K.M 122.4 
>11 ≤ 12K.M 129.6 
> 12 ≤ 13K.M 136.8 

> 13 ≤ 14K.M 144.0 
> 14 ≤ 15K.M 151.2 
> 15 ≤ 16K.M 158.4 
> 16 ≤ 17K.M 165.6 
> 17 ≤ 18K.M 172.8 
> 18 ≤ 19K.M 180.0 
> 19 ≤ 20K.M 187.2 

2 ਸਲੈਬ-3 > 20 ≤ 40 ਿਕਲੋਮੀਟਰ 193.2 ਰੁਪਏ . 6 ਪਤੀ 

ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 

ਪਤੀ MT ਉਪਰ 

ਦੂਰੀ 21 ਿਕ.ਮੀ 

> 20 ≤ 21K.M 193.2 

(ਵੱਧ ਵੀਹ ਿਕਲੋਮੀਟਰ 

ਅਤ ੇਜ  ਤ ਘੱਟ ਚਾਲੀ 

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿਕਲੋਮੀਟਰ 

) 

> 21 ≤ 22K.M 199.2 
> 22 ≤ 23K.M 205.2 
> 23 ≤ 24K.M 211.2 
> 24 ≤ 25K.M 217.2 
> 25 ≤ 26K.M 223.2 
> 26 ≤ 27K.M 229.2 
> 27 ≤ 28K.M 235.2 
> 28 ≤ 29K.M 241.2 
> 29 ≤ 30K.M 247.2 
> 30 ≤ 31K.M 253.2 
> 31 ≤ 32K.M 259.2 
> 32 ≤ 33K.M 265.2 
> 33 ≤ 34K.M 271.2 
> 34 ≤ 35K.M 277.2 
> 35 ≤ 36K.M 283.2 
> 36 ≤ 37K.M 289.2 
> 37 ≤ 38K.M 295.2 
> 38 ≤ 39K.M 301.2 
> 39 ≤ 40K.M 307.2 

3 ਸਲੈਬ-4 > 40 ≤ 80 ਿਕਲੋਮੀਟਰ 310.8 ਰੁਪਏ . 3.6 ਪਤੀ 

ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 

ਪਤੀ MT ਉਪਰ 

ਦੂਰੀ 41 ਿਕ.ਮੀ 

> 40 ≤ 41K.M 310.8 

(ਚਾਲੀ ਤ ਵੱਧ 

ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਅਤ ੇਘੱਟ 

ਇਸ ਤ ਵੱਧ ਜ  

ਬਰਾਬਰ ਅੱਸੀ 

ਿਕਲੋਮੀਟਰ ) 

> 41 ≤ 42K.M 314.4 
> 42 ≤ 43.ਐਮ 318.0 
> 43 ≤ 44K.M 321.6 
> 44 ≤ 45K.M 325.2 
> 45 ≤ 46K.M 328.8 
> 46 ≤ 47 ਕ.ੇਐਮ 332.4 
> 47 ≤ 48K.M 336.0 
> 48 ≤ 49K.M 339.6 
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> 49 ≤ 50K.M 343.2 
> 50 ≤ 51K.M 346.8 
> 51 ≤ 52K.M 350.4 
> 52 ≤ 53K.M 354.0 
> 53 ≤ 54K.M 357.6 
> 54 ≤ 55K.M 361.2 
> 55 ≤ 56K.M 364.8 
> 56 ≤ 57K.M 368.4 

 

> 57 ≤ 58K.M 372.0 
 

> 58 ≤ 59K.M 375.6 
  

> 59 ≤ 60K.M 379.2 
  

> 60 ≤ 61K.M 382.8 
  

> 61 ≤ 62K.M 386.4 
  

> 62 ≤ 63K.M 390.0 
  

> 63 ≤ 64K.M 393.6 
  

> 64 ≤ 65K.M 397.2 
  

> 65 ≤ 66K.M 400.8 
  

> 66 ≤ 67 ਕ.ੇਐਮ 404.4 
  

> 67 ≤ 68K.M 408.0 
  

> 68 ≤ 69K.M 411.6 
  

> 69 ≤ 70K.M 415.2 
  

> 70 ≤ 71K.M 418.8 
  

> 71 ≤ 72K.M 422.4 
  

> 72 ≤ 73K.M 426.0 
  

> 73 ≤ 74K.M 429.6 
  

> 74 ≤ 75K.M 433.2 
  

> 75 ≤ 76K.M 436.8 
  

> 76 ≤ 77 ਕ.ੇਐਮ 440.4 
  

> 77 ≤ 78K.M 444.0 
  

> 78 ≤ 79K.M 447.6 
  

> 79 ≤ 80K.M 451.2 
4 ਸਲੈਬ-5 ਪਰ 80 ਿਕਲੋਮੀਟਰ 453.6 ਰੁਪਏ . 2.4 ਪਤੀ 

ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 

ਪਤੀ MT ਉਪਰ 

ਦੂਰੀ 81 ਿਕ.ਮੀ 

> 80 ≤ 81K.M 453.6 
> 81 ≤ 82K.M 456.0 
> 82 ≤ 83K.M 458.4 
> 83 ≤ 84K.M 460.8 
> 84 ≤ 85K.M 463.2 
> 85 ≤ 86K.M 465.6 
> 86 ≤ 87 ਕ.ੇਐਮ 468.0 
> 87 ≤ 88K.M 470.4 
> 88 ≤ 89K.M 472.8 
> 89 ≤ 90K.M 475.2 

 
 

 
 

ਨਟ 1:  ਇਹ ਦਰ  ਕਰੇਗਾ ਲਾਗ ੂਕਰ ੋ ਨੰੂ ਦੀ ਸਭ ਤ ਛੋਟਾ ਮੋਟਰਯੋਗ ਦੂਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਮਾਿਪਆ ਿਜਵ 

ਪਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 "ਦ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ, 2023" 

ਨਟ 2:  ਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਮ ਹ ੈਕੀਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ/ਿਵਕਲਿਪਕ ਰਸਤਾ, ਬਕਾਇਆ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜੋ 

ਵੀ ਹੋਵ ੇ( ਿਜਵ ਿਕ ਮੁਰੰਮਤ ਅਧੀਨ ਸੜਕ, ਹੜਤਾਲ ਜ  ਮ ਹ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ  ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਆਿਦ), 

ਅਤ ੇਦੀ ਉਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹ ੈ ਨੰੂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤ ਛੋਟਾ ਮੋਟਰਯੋਗ ਰਸਤਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦ ੇਕਲਾਜ਼ 

12 ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ, ਦਰ  ਿਸਰਫ਼ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਭ ਤ ਛੋਟ ੇ

ਮੋਟਰੇਬਲ ਰੂਟ ਦਾ ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇ"The ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ, 2023" 
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ਨਟ 3:  ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਦ ੇਆਖਰੀ ਕਾਲਮ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦਰ  ਦ ੇ90% ਤ ਵੱਧ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪੀਮੀਅਮ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ  ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਨਟ 4:  ਲੋਿਡੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤ ੇ ਮੰਿਜ਼ਲ ਿਬੰਦ ੂਦ ੇ ਿਵਚਕਾਰ 0-8 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਲੈਬ-1 ਲਈ SOR/ 

ਮੁੱ ਢਲੀਆ ਂਦਰ  "ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗੇਨਜ਼" ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹਨ । ਲੇਬਰ ਐਡਂ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ 2023"। 

 
 

 




