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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ, 

ਅਨਾਜ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ 39‐ਸੀ , ਚੰਡੀਗੜ 
       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                            ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗੇਨ ਲੇਬਰ ਐਡਂ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਿਲਸੀ‐ 2023    

               ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

gzikp ;oeko d[nkok (nkgDhnK yohd J/iz;hnK) ns/ Gkosh y[oke fBrw okjhA Gkos ;oeko d/ 

bJh, gzikp dhnK tZy tZy wzvhnK$yohd e/AdoK s'A nBkI (w[Zy s"o s/ eDe ns/ M'B/) dh yohd ehsh iKdh  j?. 

T[gozs yohd ehsk nBkia gzikp oki dhnK yohd J/iz;hnK tZb'A nkgD/ r[dkwK$feokJ/ s/ bJ/ r[dkwK ftZu tZy^2 

gfbzEK s/ GzvkoB ehsk iKdk j?. yohd ehs/ nBkia B[z{ tZy^2 wid{o rshftXhnK oKjh yohd e/AdoK s'A r[dkwK 

sZe (ghHJhHihH r[dkwK ;w/s) 8 feb'whNo dh d{oh sZe Y'nk^Y[nkJh dk ezw s[bBkswe N?Avo okjhA xZN s'A xZN 

o/N; s/ eotkfJnk iKdk j?.       
 

ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ‐ਢੁਆਈ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੱੁਲੀ, ਪਾਰਦਰ ੀ, ਪਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ 
ਅਤੇ ਿ ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਨੰੂ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਦੀਆਂ  ਰਤ  ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ: 

1. ਿਵਸਥਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਿਸਰਲੇਖ: 
 

(a) ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ "ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗੇਨਜ਼ ਲੇਬਰ ਐਡਂ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਿਲਸੀ 2023" ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 31.03.2024 ਤੱਕ ਦੀ 
ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ  ਿਵੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਟਰ , ਰੇਲ ਹੈਡ  ਅਤੇ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮ   ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ  ਿਕਰਤ 
ਕਾਰਜ  'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।  

(b) ਇਹ  ਮੰਡੀਆਂ/ਰੇਲਹੈਡ  ਤ  ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਸਟੋਰੇਜ  ਪੁਆਇੰਟ   ਚੌਲ  ਿਮੱਲ  ਜ  ਅਿਜਹੀਆਂ  ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ/ਜ  ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ  8 
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ‐ਢੁਆਈ ਿਵੱਚ  ਾਮਲ ਸਾਰੇ 
ਕਾਰਟੇਜ ਕਾਰਜ  'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।  

(c) ਇਹ ਕਦਰੀ ਪੂਲ ਜ  ਰਾਜ ਪੂਲ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿਵੱਚ  ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਿਨਗਮ (FCI) ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

       ਨਟ:- ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅਗੇਜੀ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ/ਅੰਤਰ ਹੈ ਤ  ਅੰਗੇਜੀ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ 
ਪਾਿਲਸੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

2. " ਪਿਰਭਾ ਾਵ  " ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ  ਦਾ ਅਰਥ, ਜੇਕਰ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਬਆਨ ਨਾ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ:— 

(a) " ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ " ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, 
ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ/ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ। 

(b) " ਦੀਵਾਲੀਆ ਜ  ਦਿਰਦਰ " ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਦਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਿਦਵਾਲੀਆ ਕੋਡ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3) ਿਵੱਚ 
ਪਿਰਭਾਿ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

(c) "ਕਾਰਟੇਜ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਾਜ, ਬਾਰਦਾਨ/ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਵਸਤੂਆਂ (ਿਜਵ ਿਕ ਤਰਪਾਲ , ਬਕਸੇ ਆਿਦ) ਨੰੂ 
ਮੰਡੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਹੈਡ  ਤ ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ  ਤੱਕ ਜ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ  ਤ ਅਿਜਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ 8 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ  ਅਤੇ / ਜ  ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਥਾਨ 

(d) "ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ 
ਜ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜੋ ਉਸ ਦੁਆਰਾ 'ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ' ਵਜ ਿਨਯੁਕਤ ਜ  ਘੋਿ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
 

(e) "ਕਿਮ ਨ ਏਜੰਟ"ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪੋਿਡਊਸ ਮਾਰਿਕਟ (ਜਨਰਲ) ਰੂਲਜ਼, 1962 ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿ ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕੱਚਾ ਆੜਤੀਆ। 
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(f) "ਠਕੇਦਾਰ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਿਜਸ ਨ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ (ies) ਨਾਲ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਧਾਰਾ (a) ਿਵੱਚ 
ਪਿਰਭਾਿ ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

(g) "ਿਵਭਾਗ"ਭਾਵ ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। 

(h) “ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ” “DTC” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮਟੇੀ। 

(i) "ਪਿਰਵਾਰ"ਮਤਲਬ ਦੋ ਜ  ਦੋ ਤ ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਿਰ ਤੇ ਪਤੀ 
ਸ ਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜ  ਖੂਨ, ਿਵਆਹ ਜ  ਕਾਨੰੂਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਜ  ਗੈਰ‐ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ 
ਸ ਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਹਾਇ ੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ ਸ ਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ  ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੰੁਚ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਕੱਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਕੀਿਕਤ ਆਰਿਥਕ ਇਕਾਈ ਬ ਰਤੇ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਿਰਹਾਇ  ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 
ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬ ਰਤੇ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ (ਿਵਅਕਤੀਆਂ) ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ 
ਿਵੱਚ  ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਤਲਾਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

(j) "ਲੇਬਰ‐ਚਾਰਜ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕਰਤ ਕਾਰਜ  ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਖਰਚੇ, ਿਜਵ ਿਕ PR‐66 ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ/ਜ  ਸਟਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਠਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਿਤਮ ਦਰ  'ਤੇ ਕੀਤ ੇਜ  ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। 

(k) "ਲੇਬਰ ਓਪਰੇ ਨ"ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ PR‐66 (ਮੰਡੀ ਪੋਫਾਰਮਾ) ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ  ਾਮਲ 
ਹਨ 

(l) "ਲੇਬਰ ਐਡਂ ਕੰਸਟਰਕ ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜ  ਐਲ ਐਡਂ ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ"ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ  ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਿਹਤ 
ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਾਇਮਰੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। 

(m) "ਲੇਬਰ ਰੇਟ" ਭਾਵ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ PR‐66 (ਮੰਡੀ ਪੋਫਾਰਮਾ) ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਦਰ । 

(n) "ਮਬਰ"ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪੇਿਟਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿ ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮਬਰ 
ਜ  ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਮੈਨਜਮਟ ਕਮੇਟੀ, ਿਜਵ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ। 

(o) "ਪਰਸਨ ਆਫ਼ ਅਸਾ ਡ ਮਾਈਡਂ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜ  

ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। 

(p) "ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ"ਜ  ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ  (ਐਸ.ਪੀ.ਏ.) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ  ਅਰਧ‐ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, 
ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜ  ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਦਰੀ ਪੂਲ ਜ  ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 
ਤਰਫ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ  ਰਾਜ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਣਾਲੀ/ਯੋਜਨਾ। 

(q)   "ਰਾਜ  ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ" "SLC"ਭਾਵ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ  ਿਜਸ  ਿਵੱਚ  ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜ ਰਾਜ ਦੇ  ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਜਨਰਲ ਮੈਨਜਰ ਐਫਸੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੇਬਰ  ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮਬਰ ਹੋਣਗੇ; ਜੋ ਦਰ  ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ  (SOR) ਅਤੇ ਮੰਡੀ 
ਲੇਬਰ ਚਾਰਿਜਜ਼ (MLC) ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਿਵੱਚ MLC ਦਰ  ਦੀ 
ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। 

(r)   "ਸਫ਼ਲ ਟਡਰਰ"ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਟਡਰਰ, ਿਜਸਨੰੂ ਿਜਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ/ਜ  ਕਾਰਟੇਜ 
ਓਪਰੇ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਡਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

(s) "ਟਡਰ ਫਾਰਮ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਈ‐ਪੋਰਟਲ  'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਈ‐ਟਡਰ ਜਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
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ਫਾਰਮ। 

(t) "ਟਡਰਰ"ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਵਅਕਤੀ ਜ  ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜ  ਇੱਕ L&C ਸੋਸਾਇਟੀ ਜ  WMC ਸਮੇਤ 
ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋ  ਿਕ  ਲੇਬਰ ਅਤੇ/ਜ  ਕਾਰਟੇਜ ਦੇ  ਕੰਮ ਲਈ ਅਵਾਰਡ  ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਈ‐ਟਡਰ 
ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਦਾ ਹੈ। 

(u) "ਯੋਗ ਟਡਰਕਰਤਾ"ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਟਡਰਕਰਤਾ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ  ਪੈਰਾ‐4 ਅਤੇ  5  ਿਵੱਚ  ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ 
ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(v) "ਵਰਕਰ ਪਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (WMC)"ਲੇਬਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਿਧਕਾਰ , ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਉਹਨ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ  ਲਈ  ਸਟੋਰੇਜ  ਸਟਰ  ਦੇ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਦੇ  ਮਤੇ  ਦੁਆਰਾ  ਅਿਧਕਾਰਤ  ਸਟੋਰੇਜ  ਸਟਰ  ਿਵੱਚ  ਿਤੰਨ  ਜ   ਵੱਧ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ  ਇੱਕ ਸਮੂਹ,  ਿਜਸ  ਿਵੱਚ ਟਡਿਰੰਗ ਪਿਕਿਰਆ  ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਦੀ 
ਸਪਲਾਈ, ਸਿਹਮਤੀ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਿਤਆਂ  ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਿਦ  ਾਮਲ ਹਨ। WMC ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤ 
ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ, ਕੀਤੇ ਗਏ  ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ,  EPF ਜਮਾ ਕਰਨ, ਸਬੰਧਤ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ESI ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਨੰੂਨੀ ਟੈਕਸ/ਬਕਾਏ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਜਮਾ ਕਰਨਾਸਬੰਧਤ 
ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। WMC ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ WMC ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਰਿਜਸਟੇ ਨ, PAN, ਬਕ ਖਾਤਾ, EPF 
ਅਤੇ ESI ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(w) "ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ"ਅਿਜਹੀ ਥ  ਿਜੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤ ੇਜ ਦੇ ਹਨ/ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ 
ਗੋਦਾਮ/ਪੀਈਜੀ ਗੋਦਾਮ/ਖੱੁਲੇ ਪਿਲੰਥ/ਸੀਏਪੀ ਪਿਲੰਥ/ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਜ  ਚੌਲ ਿਮੱਲ  ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥ  ਿਜੱਥੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ 
ਜ  ਚੌਲ DCP/CP/NFSA ਜ  PMGKAY ਲਈ FCI ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਤ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ 
ਜ ਦਾ ਹੈ। 

(x) "ਸਟੋਰੇਜ ਸਟਰ"ਭਾਵ ਿਕਸ ੇਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਿਨ ਿਚਤ ਖੇਤਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਅਮਲਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 
ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

3. ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

(a) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਲੇਬਰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (SPAs) ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ 

ਦੁਆਰਾ ਇਹਨ  ਨੀਤੀ ਿਦ ਾ‐ਿਨਰਦੇ  ਅਤੇ ਸਮ‐ਸਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖੱੁਲੀ ਪਤੀਯੋਗੀ 
ਅਤੇ ਪਾਰਦਰ ੀ ਬੋਲੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(b) ਲੇਬਰ ਟਡਰ  (ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਮੇਤ) ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ  6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਿਸਰਫ  ਿਕਰਤ  ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਐਲ ਐਡਂ ਸੀ 
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐਮਸੀ ਤ ਪਿਹਲ  ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬ ਰਤੇ, ਹਾਲ ਿਕ, ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਿਕਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਮ(ਵ ) 

ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਠਕਾ  ਿਕਸੇ L&C ਸੋਸਾਇਟੀ ਜ  WMC  ਨੰੂ ਨਹ   ਿਦੱਤਾ  ਿਗਆ ਹੈ, ਤ , ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(G)  ਿਵੱਚ 
ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

(c) ਇੱਕ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ PEG ਗੋਦਾਮ  ਲਈ ਟਡਰ ਹਰੇਕ PEG ਗੋਦਾਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

(d) ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਟਡਰ  ਨੰੂ ਕਲੱਸਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਦਾਮ  ਨੰੂ (PEG ਗੋਦਾਮ  ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੰੂ  ਸਟੋਰੇਜ਼ 
ਸਟਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਵਜ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

(e) ਕਾਰਟੇਜ ਟਡਰ ਕਲੱਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ.  ਿਜ਼ਲਾ  ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ  ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਫਸੀਆਈ 

ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪਬੰਧਕ  ਨਾਲ ਸਲਾਹ‐ਮ ਵਰਾ ਕਰਕ,ੇ ਉਨ  ਦੀ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸਿਥਤੀ, ਨੜਤਾ, 
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨ ਦੀ ਆਮਦ (ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵ)ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਕਲੱਸਟਰ  (ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ 
ਕਰੇਗਾ। ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ /ਚੌਲ ਿਮੱਲ  ਤ ਉਹਨ  ਦੀ  
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ਦੂਰੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਣਕ/ਝੋਨ ਦੀ ਆਮਦ (ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) 50,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤ ਵੱਧ ਨਹ  ਤੈਅ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਵ ਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਬ ਰਤੇ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਵੀ 50,000 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਤ ਵੱਧ ਕਣਕ/ਝੋਨ ਦੀ ਆਮਦ 
ਹੋਣ ਦੀ  ਸੰਭਾਵਨਾ  ਹੈ, ਅਿਜਹੀ  ਮੰਡੀ  ਨੰੂ  ਿਸੰਗਲ ਕਲੱਸਟਰ  ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। RMS/KMS ਲਈ ਕਣਕ/ਝੋਨ ਦੀ  ਸੰਭਾਿਵਤ 
ਆਮਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ‐ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2022‐23 ਦੀ RMS/KMS‐2022‐23 ਿਵੱਚ ਕਣਕ/ਝੋਨ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਅਸਲ 
ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

(f) ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋਿਡੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਨਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਰੇਟ  'ਤੇ ਕਿਮ ਨ ਏਜੰਟ  ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(g) ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐਸਪੀਏ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਬੰਧ ਿਨਰਦੇ ਕ (ਐਮਡੀ); ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨਜਰ; 
ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਬਰ; ਟਡਰਕਰਤਾ; ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ; ਠਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਸਮੇਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਨ  ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 

(h) ਢੋਆ‐ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਡਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇ ਿਤਹਾਰ ਿਵਆਪਕ ਪਚਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ‐ਘੱਟ ਦੋ ਪਮੁੱ ਖ ਅਖ਼ਬਾਰ  ਿਵੱਚ ਪਕਾਿ ਤ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ  ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ‐ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(i) ਟਡਰ  ਨੀਤੀ  ਦੇ  ਨਾਲ  ਿਨਯਮ   ਅਤੇ  ਰਤ   ਨੰੂ  ਿਵਭਾਗ  ਦੀ  ਵੈਬ  ਸਾਈਟ  'ਤੇ  ਵੀ  ਉਪਲਬਧ  ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾwww.foodsuppb.gov.in. 

(j) ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ EMD ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਿਵਸਿਤਤ ਨਿਟਸ ਸਬੰਧਤ ਿਜ਼ਲਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, 
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਿਟਸ ਬੋਰਡ  'ਤੇ ਪਦਰਿ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਦੇ ਨਾਲ ਈ‐ਪੋਰਟਲ 
'ਤੇ ਵੀ ਪਦਰਿ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(k) ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਟਡਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਮਤੀ 31.03.2024 ਤੱਕ ਦੀ ਿਮਆਦ 
ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। 

 

 

4. ਆਮ ਯੋਗਤਾਵ :ਹਰੇਕ ਟਡਰਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਮ  ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਹੇਠ  ਿਲਖੀਆਂ ਆਮ  ਰਤ   ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰੇਗਾ: ‐ 

 

a) ਜੇਕਰ ਟਡਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ/ਮਾਲਕ ਵਜ ਜਮ  ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ  ਅਿਜਹਾ ਟਡਰਕਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ  18 ਸਾਲ ਤ  ਘੱਟ ਨਹ   ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਟਡਰ  ਿਕਸ ੇਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ,  ਕੰਪਨੀ, 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏ ਨ ਜ  ਿਕਸੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਜ  ਡਬਲਯੂਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਮ  ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ  ਇਹ ਉਿਚਤ 
ਕਾਨੰੂਨ ਜ   ਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨਯਮ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਧ ਰਿਜਸਟੇ ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਪਲੋਡ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। L&C ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ  ਐਕਟ, 1961 ਦੇ 
ਤਿਹਤ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਧ ਰਿਜਸਟੇ ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

b) ਜੇਕਰ ਟਡਰ  ਿਕਸੇ  ਿਵਅਕਤੀ/ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ  ਿਕਸੇ  ਸੰਸਥਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਜ  ਫਰਮ ਜ   ਿਕਸ ੇ ਕੰਪਨੀ ਜ  

ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਸੀ.  ਦੀ  ਤਰਫ  ਜਮਾ  ਕੀਤਾ  ਜਾ  ਿਰਹਾ  ਹੈ,  ਤ   ਉਸਨੰੂ  ਿਹੱਸਾ  ਲੈਣ  ਲਈ 

ਸੰਸਥਾ/ਸਮਾਜ/ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ/ਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਟਡਰ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ  ਗੱਲਬਾਤ (ਨਗੋਸੀਏਟ) ਕਰਨ 
ਲਈ ਗਵਰਿਨੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉਿਚਤ ਮਤੇ ਰਾਹ  ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਪੱਤਰ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਮਤਾ ਜ  ਅਥਾਰਟੀ  ਪੱਤਰ  ਿਜਸ  ਿਵੱਚ  ਿਕਹਾ  ਿਗਆ  ਹੈ  ਿਕ ਉਸ  ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ 
ਸੰਸਥਾ/ਫਰਮ ਜ   ਕੰਪਨੀ/ਡਬਲਯੂਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ  ਿਗਆ  ਹੈ। 

ਟਡਰ ਪਿਕਿਰਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

c) ਟਡਰਕਰਤਾ  ਨੰੂ ਵੈਧ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇ  ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ  'ਤੇ ਟਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

d) ਟਡਰਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ  ਿਕਸ ੇਵੀ ਭਾਈਵਾਲ(ਪਾਰਟਨਰ)/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਮਬਰ  ਨੰੂ ਕਮਵਾਰ 600 ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ ਦਾ 
CIBIL ਸਕੋਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਟਡਰਕਰਤਾ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ (ਇੰਡੀਵੀਜੂਅਲ)/ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ/ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਿਦ) ਦਾ 
CIBIL ਸਕੋਰ  ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਅਿਨਯਿਮਤ  ਿਵੱਤੀ ਲੈਣ‐ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ  ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ  ਨ ਹੁਣ 
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ਸਬੰਧਤ ਬਕ ਨਾਲ ਬੇਿਨਯਮੀਆਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜ  ਸਬੰਧਤ ਬਕ ਨਾਲ ਕਈੋ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਬੇਿਨਯਮੀਆਂ 

ਦੀ ਕਲੀਅਰਸ ਉਹਨ  ਦੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਿਵੱਚ ਪਤੀਿਬੰਬਤ ਨਹ  ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ  ਿਜਸ ਨ ਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਿਨਯਮੀਆਂ 

ਨੰੂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਲ ਜਾਰੀ "ਬੇਿਨਯਮੀ ਕਲੀਅਰਸ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ/ਐਨਓਸੀ" ਜਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮਟ 
ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ  ਿਕ ਲੇਬਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਕੰਮ  ਲਈ  l&C ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ WMCs ਤ ਇਸ 
ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਡਰ ਮੰਗੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, WMC ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਬਰ ਨੰੂ CIBIL ਸਕੋਰ ਜਮਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ। 

e) ਟਡਰਕਰਤਾ ਜ  ਉਸਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਭਾਈਵਾਲ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਮਬਰ/ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ/ਿਸਸਟਰ ਕਨਸਰਨ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ 

ਅਯੋਗਤਾਵ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਡਰ ਜਮ  ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵ‐ੈਘੋ ਣਾ 
ਪੱਤਰ  (ਅੰਗੇਜ਼ੀ‐'ਏ')  ਜਮਾ  ਕਰੇਗੀ।  ਿਕ  ਨਾ  ਤ   ਟਡਰਕਰਤਾ  ਅਤੇ  ਨਾ  ਹੀ  ਇਸ  ਦਾ  ਕੋਈ 

ਭਾਈਵਾਲ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਮਬਰ/ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ/ਭੈਣ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ: 
(i) ਦੀਵਾਲੀਆ/ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਿ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

(ii) ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ / ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ /ਸਿਹਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ/ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਟਡਰਕਰਤਾ ਇਸ 
ਪਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ‐ਘੋ ਣਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਟਡਰਕਰਤਾ ਿਜਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐਸਪੀਏ) ਜ  

ਐਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਬਲੈਕਿਲਸਿਟੰਗ ਦੇ ਚੱਲਿਦਆਂ, ਟਡਰ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ 
ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਟਡਰਰ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ  

ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਬੋਲੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਮ  ਕੀਤੀ ਿਬਆਨਾ ਰਾ ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 
(ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

(iii) ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸ ੇਅਪਰਾਿਧਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

(iv) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰਾਹ  ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ 
ਦੋ  ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪੇ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ  ਘੋਿ ਤ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀਓ) ਘੋਿ ਤ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ। 

(v) ਇੱਕ ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਅਨੁਸੂਚੀ‐'ਏ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਮ  ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਟਡਰ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪੀਏਐਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਿਰਕਵਰੀ/ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਰਕਮ 
ਬਕਾਇਆ ਨਹ   ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ, ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ  'ਤੇ ਜੇਕਰ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ 

ਵਸੂਲੀ/ਰਾ ੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ  ਟਡਰਕਰਤਾ ਦੇ ਟਡਰ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਈ.ਐਮ.ਡੀ., ਸਿਕਓਿਰਟੀ 
ਮਨੀ ਆਿਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 

f) ਟਡਰਕਰਤਾ/ਇਕਾਈ (ਈਜ਼) ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਇਸਨੰੂ 
ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

g) ਟਡਰਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਵੈਧ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ੀਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ‐ਆਈਡੀ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਤ  ਜੋ ਿਨਰਿਵਘਨ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ SMS ਜ  ਈਮੇਲ ਜ  ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ  ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

h) ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਡਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ (ਿਵਅਕਤੀ) ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹ  ਹਨ। 

 

i) ਕਾਰਟੇਜ ਜ  ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਡਰਕਰਤਾ  ਹੇਠ  ਿਲਖੀਆਂ  ਿਵਵਸਥਾਵ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ  

ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ: 

i. ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਕੈਰੇਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇ ਨ ਐਡਂ ਪੀਵ ਨ ਆਫ ਕਾਰਟਲਾਈਜ਼ੇ ਨ) ਿਨਯਮ, 2017, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰ ਸਪੋਰਟ 
ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਿਮਤੀ 13 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੰੂ ਨਟੀਿਫਕੇ ਨ ਨੰਬਰ GSR62/CA59/1988/Ss.79 ਅਤੇ 96/2017 ਜਾਰੀ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ii.      ਨਟੀਿਫਕੇ ਨ  ਨੰਬਰ  10/11/2017‐1TP(PF)/1219535/1  ਿਮਤੀ  25‐04‐2018  ਅਤੇ  ਨੰਬਰ  10/11/2017‐
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1TP(PF)/1219673/1 ਿਮਤੀ 25‐04‐2018 ਨੰੂ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਟਰ ਸਪੋਰਟ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਟਰੈਕਟਰ‐ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਲ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ  ਵਜ ਵਰਤਣ ਲਈ। 

j) ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਿਲਫਿਟੰਗ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ  

ਿਵੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਗੰਦਗੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ, ਟਡਰਕਰਤਾਵ  ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤ ਬਾਹਰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਰ ਰਾਜ ਪਰਿਮਟ 
ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ  ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ 
ਗੱਡੀ। 

5. ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ: ‐ 

A. ਟਡਰਕਰਤਾ ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ/ਪੀਈਜੀ ਗੋਦਾਮ ਲਈ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋੜ ਦੇ ਿਬਆਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾ ਕਰੇਗਾ। 
ਜੇਕਰ ਟਡਰਕਰਤਾ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਕਲੱਸਟਰ/ਪੀਈਜੀ ਗੋਦਾਮ  ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਮ  ਕਰਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਤ  ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ 

ਿਬਆਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ  ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

(I) ਲੇਬਰ ਵਰਕਸ ਲਈ, ਜ  ਤ  ਕੇਵਲ ਲੇਬਰ ਜ  ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਇਕੱਠ: 
B. ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਡਰਕਰਤਾ/ਹਸਤੀ (ਆਂ), ਚਾਹੇ ਿਸਰਫ ਲੇਬਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜ  ਕਾਰਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟਡਰ ਜਮ  ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਡਰਕਰਤਾ / ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ EPF ਅਤੇ ESI ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਡਰਕਰਤਾ ਵੈਧ EPF ਅਤੇ ESI ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। 

C.      ਲੇਬਰ  ਲਈ  ਿਬਨ  ਕਰਨ  ਵਾਲੇ  ਟਡਰਕਰਤਾ  ਦੇ  ਮਾਮਲੇ  ਿਵੱਚ,  ਜ   ਤ   ਇਕੱਲੇ  ਜ   ਕਾਰਟੇਜ  ਦੇ  ਨਾਲ,  ਹਰੇਕ 
ਕਲੱਸਟਰ/ਪੀਈਜੀ  ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ  ਦੇ ਅਧਾਰ  'ਤੇ  ਲੇਬਰ ਦਾ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਡਰਕਰਤਾ ਕੋਲ  ਹੇਠ  ਿਲਖੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਮੇ (ਵਰਕ ਫੋਰਸ) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਟਡਰਕਰਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਕਾਿਮਆਂ/ਲੋਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 
ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। 

RMS/KMS‐2022-23 ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕਣਕ/ਝੋਨ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦ
(ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਕਾਰਟੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਦੀ ਹੈ (ਿਸਰਫ਼
ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਿਜੱਥ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਟੇਜ ਨੰੂ  ਾਮਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ) 

ਘੱਟੋ‐ਘੱਟ  ਿਗਣਤੀ
  ਦੇਵਰਕ  ਫੋਰਸ 
(ਮਬਰ) 

25,000 MT ਤ ਘੱਟ  50 

> 25,000 ਟਨ ਪਰ ≤ 50,000 MT  75 

> 50,000 ਟਨ ਪਰ ≤ 1,00,000 MT  100 

>1,00,000 MT≤ 2,00,000 MT  150 

>2,00,000 MT≤ 3,00,000 MT  200 

>3,00,000 MT≤ 4,00,000 MT  250 

>4,00,000 MT≤ 5,00,000 MT  300 

>5,00,000 MT  350 

ਨਟ 1. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਡਰਕਰਤਾ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ/ਜ  PEG 'ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ  

ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਲੱਸਟਰ  ਅਤੇ/ਜ   PEG ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ  'ਤੇ  ਲੋੜ ਦੇ  ਘੱਟੋ‐ਘੱਟ 
ਕਾਿਮਆਂ/ਲੇਬਰ ਮਬਰ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਨੋਟ .2  ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਟਡਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਿਜਸਟਰ੍ ੇਟ ਪਾਸ ਪਸ਼ੇ ਹ◌ੋੋ
ਕੇ ਤਸਦੀਕਸੁਦਾ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ (ਅਨੁਲੱਗ— ਬੀ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਿਲਸਟ ਿਵਚ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਦਰ ਤੇ ਇਸੇ ਿਲਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋ
ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਿਜਸ ਿਲਸਟ ਿਵੱਚੋ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਟਡਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਟਡਰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।    

ਨੋਟ.3   ਜੇਕਰ ਟਡਰ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟਜੇ ਤੇ ਟਡਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਵੈਧ ਜਾਂ
ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਡਰਕਾਰ ਦਾ ਟਡਰ ਨਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ/ਖਾਿਰਜ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਿਤੰਨ ਸਾਲ
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ਦੀ ਬਲੈਕਿਲਸਿਟੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸਾਿਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

(II) ਕਾਰਟੇਜ ਵਰਕਸ ਲਈ, ਜ  ਤ  ਿਸਰਫ ਕਾਰਟੇਜ ਜ  ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਇਕੱਠ: 
 

D. ਜੇਕਰ, ਟਡਰਕਰਤਾ/ਹਸਤੀ (ਆਂ) ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਟੇਜ ਜ  ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਦੋਹ  ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ/ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਤ  ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ GST ਨੰਬਰ ਅਤੇ FSSAI ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 

E. ਟਡਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਟੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਜ  ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਡਰਕਰਤਾ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ 
ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਘੱਟੋ‐ਘੱਟ ਟਰੱਕ  ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਡਰਕਰਤਾ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਮ  

ਕਰਾ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੱਕ  ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ 
ਟਡਰਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ  ਟਰੱਕ  ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ‐ 

 

 

ਸ. 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 ਟਰੱਕ  ਦੀ  ਘੱਟੋ 
ਘੱਟ ਸੰਿਖਆ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 MT ਢੋਣ 
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ) 

ਲੋੜ ਦਾ ਹੈ 

1  5000 MT ਤੱਕ  20 

2  5001 MT ਤ 10,000 MT  40 

3  10,001 MT ਤ 20,000 MT  60 

4  20,001 MT ਤ 30,000 MT  90 

5  30,001 MT ਤ 40,000 MT  120 

6  40,001 MT ਤ 50,000 MT  150 

7  50,001 MT ਤ 75,000 MT  180 

8  75,001 MT ਤ 1,00,000 MT  210 

9  1,00,000 MT ਤ  ਪਰ  240 

ਲੜੀ ਨੰ. 7,8 ਅਤ ੇ9 ਤ  ਹੀ ਲਾਗ ੂਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਕਲੱਸਟਰ 50,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤ ਵੱਧ ਹੈ। 

ਨਟ‐1:    ਜੇਕਰ ਟਡਰਕਰਤਾ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਕਲੱਸਟਰ  ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਮ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ  ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਟਰੱਕ  ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਨਟ‐II:     ਲੋੜ ਦੇ ਟਰੱਕ  ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਵਾਹਨ  ਦੀ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਟਰੱਕ  ਿਵੱਚ 9 
ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤ ਵੱਧ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤ  ਵਾਹਨ  ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨਟ‐III:    ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੰੂ ਅਨੁਬੰਧ‐'ਸੀ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੇ  ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ  
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤ  ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ‐ਢੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ 
ਲਈ ਧਾਰਾ 5 (ਈ) ਿਵੱਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ‐ਘੱਟ GPS ਸਮਰਿਥਤ ਟਰੱਕ  ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।  

F.     ਟਡਰਕਰਤਾ ਕੋਲ ਐਫਸੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ   ਦੇ 
ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ‐ਢੁਆਈ/ਕਾਰਟੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ ਸੱਤ 
ਸਾਲ  ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ‐ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਾਵ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2015‐16 ਤ 2021-22 ਤੱਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ 
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ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਟਡਰਕਰਤਾ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ 
ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। 

G. ਟਡਰਕਰਤਾ ਕੋਲ ਿਪਛਲੇ ਸੱਤ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ  ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਭਾਵ ਸਾਲ 2015‐16 ਤ 2021 ਤੱਕ 
ਐਫਸੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ‐ਢੁਆਈ/ਕਾਰਟੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਤ ਘੱਟੋ‐ਘੱਟ 
100 ਰੁਪਏ ਪਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‐22 ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਨਟ  1: ਸਬੰਧਤ  ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਿਡਟ ਕੀਤੀ ਬੈਲਸ  ੀਟ  (CA ਦਾ UDIN  ਨੰਬਰ) ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ  ਿਜਸ ਲਈ 

ਟਰਨਓਵਰ ਜਮ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੰੂ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨਟ: II: ਜੇਕਰ ਟਡਰਕਰਤਾ ਕੋਲ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ‐ 5‐II F ਅਤੇ 5 G ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ / 
ਟਰਨਓਵਰ ਨਹ  ਹੈ, ਤ  ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੰੂ EMD @ Rs. 10/ MT/‐ MD ਪਨਗੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਵਤ ਆਗਮਨ ਲਈ 

H. ਟਡਰਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਵੈਧ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੈਧ GST ਨੰਬਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। 
I. ਟਡਰਕਰਤਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੈਧ FSSAI ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ।ਨਟ ਕਰੋ: ਹਾਲ ਿਕ, FSSAI ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਬੋਲੀਕਾਰ ਇੱਕ ਵੈਧ FSSAI ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਵੈਧ FSSAI ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ 2 ਹਫ਼ਿਤਆਂ 

ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੰੂ ਜਮ  ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵਗੇੀ। ਜੇਕਰ, ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਧ 
FSSAI ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ  ਨਹ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ  ਉਸਦਾ ਟਡਰ ਬਾਕੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਅਿਜਹ ੇਟਡਰਕਰਤਾ ਦੀ EMD ਪੈਸੇ/ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 

 

J. ਸੰਯੁਕਤ  ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਦੇ  ਕੰਮ ਲਈ  ਿਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਡਰਕਰਤਾਵ   ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ A ਤ  I  ਤੱਕ  ਦੱਸੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

K. ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ) ਨੰੂ ਨੱਥੀ/ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਿਬਨ  ਅਪਲੋਡ ਕੀਤ ੇ
ਟਡਰ ਫਾਰਮ/ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

6.   L&C ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ WMCs ਨੰੂ ਲੇਬਰ ਆਪਰੇ ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮਟ‐ਹਰੇਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੱਸਟਰ  

ਲਈ ਲੇਬਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਈ‐ਟਡਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲ , ਿਵਭਾਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲ ਐਡਂ ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ 

ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐਮਸੀ ਨੰੂ ਖੱੁਲਾ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਈਜੀ ਗੋਦਾਮ  ਸਮੇਤ ਿਸਰਫ ਲੇਬਰ ਓਪਰੇ ਨ  ਵਾਲੇ ਕਲੱਸਟਰ, ਪਿਹਲ  

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਨਯਮ  ਅਤੇ  ਰਤ  'ਤੇ ਐਲ ਐਡਂ ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐਮਸੀ ਨੰੂ ਪੇ  ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 
a) L&C ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ WMCs ਨੰੂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 4 ਅਤੇ 5 ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ 

ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ   ਨੰੂ  ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ  L&C ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ WMCs ਜੋ  ਿਕ ਲੇਬਰ ਓਪਰੇ ਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ, ਨੰੂ NIT ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਈ‐ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਬਨ‐ਪੱਤਰ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸ ੇਵੀ L&C ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ WMC ਨੰੂ ਕੰਮ 
ਦੀ ਅਲਾਟਮਟ ਲਈ ਿਵਚਾਿਰਆ ਨਹ  ਜਾਵੇਗਾ। 

b) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਨ‐ਲਾਈਨ ਟਡਰ ਜਮਾ ਕਰਨ ਸਮ, ਲੇਬਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ L&C 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ WMC ਨੰੂ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 1.00 ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਰੁਿਪਆ) ਪਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 
ਿਬਆਨਾ ਰਕਮ ਜਮ  ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਲਈ. 

c) ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਮੂਲ PR‐66 ਦਰ ਜ  ਉਸ ਖਾਸ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ 2022‐23 ਦੀਆਂ ਅਵਾਰਡ ਦਰ , 

ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪੀਮੀਅਮ ਲਾਗੂ 
ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਐਲ ਐਡਂ ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ/ਜ  ਡਬਲਯੂਐਮਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਕੰਮ 
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ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤ  ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ  ਡਬਲਯੂਐਮਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀਡੀਓਗਾਫੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਅ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

d) ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਲੇਬਰ ਓਪਰੇ ਨ ਕੰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮਟ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ L&C ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਜ  WMC, 

ਉਸ ਕਦਰ (ਸ ) 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪਬੰਧਕ  ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

e) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ L&C ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ WMCs ਨੰੂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ 
ਕੋਲ ਪਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ 2‐00 ਰੁਪਏ (ਰੁਪਏ ਦੋ) ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ  ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਅਿਜਹੀਆਂ L&C ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ WMCs ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮ  ਰਕਮ ਨੰੂ ਉਹਨ  ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਿਬੱਲ  

ਤ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

f) ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ L&C ਸੋਸਾਇਟੀ ਜ  WMC ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਿਵੱਚ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਈ‐ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਬਨ‐ਪੱਤਰ ਜਮ  

ਨਹ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ  ਅਿਜਹੇ ਕਲੱਸਟਰ  ਲਈ ਹੋਰ ਟਡਰਕਰਤਾਵ  ਤ ਈ‐ਟਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ 
ਵੀ, L&C ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ WMCs ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਟਡਰਕਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ। 
ਹਾਲ ਿਕ, ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ  ਨੰੂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮਟ ਲਈ, ਹੋਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟਡਰਰ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਸਮਿਝਆ ਜਾਵਗੇਾ। 

7. ਟਡਰ  ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣ/ਸਬਿਮ ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ: 

a) ਆਮ: 
(1) ਟਡਰ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹ  ਹੈ। 

 

(2) FCI ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਰੇ ਟਡਰ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, 
ਭਾਵ ਸਬੰਧਤ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੁਆਰਾ/ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

(3) ਭੌਿਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰ ੇਟਡਰ ਲੋੜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਦੇ ਨਾਲ ਇ ਿਤਹਾਰ 
ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ  ਿਵਸਿਤਤ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤ  ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

4) ਕਲੱਸਟਰ ਿਵੱਚ  ਾਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਜ਼ਲਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ 
ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ  ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਰ  ਨਾਲ ਸਲਾਹ‐ਮ ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਭੂਗੋਿਲਕ ਸਿਥਤੀ, 
ਨੜਤਾ, ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਨ  ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ‐ਵੱਖ ਕਲੱਸਟਰ  (ਮੰਡੀਆਂ ਦ ੇ
ਸਮੂਹ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ/ਚੌਲ ਿਮੱਲ । ਸਬੰਧਤ DFSC ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਕਲੱਸਟਰ 
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤ  ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ‐ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਘੱਟੋ‐ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾਏ 
ਗਏ ਕਲੱਸਟਰ   ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ  'ਤੇ ਬਦਿਲਆ ਨਹ  ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ, ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਸਿਥਤੀਆਂ  ਿਵੱਚ ਜੇਕਰ 
ਕਲੱਸਟਰ   ਿਵੱਚ  ਪੁਨਰਗਠਨ/ਤਬਦੀਲੀ  ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੈ,  ਤ  ਇਹ  ਸਬੰਧਤ  ਿਡਪਟੀ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ  (ਫੀਲਡ)  ਦੀ  ਪੂਰਵ 
ਪਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ  ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ  ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਕਲੱਸਟਰ   ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹ  ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਨ  ਦੇ ਟਡਰ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜ਼ਲਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 

ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਰ ਕਲੱਸਟਰ  ਦੇ ਗਲਤ ਗਠਨ/ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਰਾਸ‐ਕਾਸ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ 
ਢੋਆ‐ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੱਸਟਰ  ਦੀ ਸੂਚੀਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ 
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਸਬੰਧਤ DFSC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਟਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਿਚਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਈ‐ਟਡਿਰੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ 
ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕਣਕ/ਝੋਨ (ਜੋ ਵੀ 
ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

(4) ਸਾਰੀ  ਟਡਰ  ਪਿਕਿਰਆ  ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ  ਦੇ  ਈ‐ਟਡਰ  ਪੋਰਟਲ  ਦੀ  ਵੈਬਸਾਈਟ,  ਭਾਵ 
https://eproc.punjab.gov.in 'ਤੇ ਈ‐ਟਡਰ ਰਾਹ  ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ 
ਉਪਰੋਕਤ  'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ  ਨੰੂ  ਰਿਜਸਟਰ  ਕਰਨਾ  ਹੋਵੇਗਾ।  ਵੈਬਸਾਈਟ  ਅਤੇ  ਵੈਧ  ਿਡਜੀਟਲ  ਦਸਤਖਤ  ਅਤੇ 
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ਏਨਿਕਪ ਨ ਦਸਤਖਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਟਡਰ ਦੇਣ ਜ  ਸਪ ਟੀਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਮੁ ਕਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 
ਿਵੱਚ, ਟਡਰਕਰਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 0172‐2970263, 0172‐ 2970284 ਜ  ਈ‐

ਮੇਲ 'ਤੇsupport‐eproc@nic.in ਜ  eproc.punjab.gov.in.(ਅੰਕੜਾ‐2 ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹਦਾਇਤ ) 

(5) ਟਡਰਕਰਤਾ  ਿਜਸਨੰੂ  ਿਕਸ ੇਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕੀਤਾ  ਿਗਆ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਬਲੈਕਿਲਸਿਟੰਗ ਦੀ 
ਮੁਦਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਟਡਰ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਟਡਰਰ 
ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ  ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਬੋਲੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ 
ਜਮ  ਕੀਤੀ ਿਬਆਨਾ ਰਾ ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

b) ਟਡਰ ਦੀ ਲਾਗਤ: 
(1) ਔਨਲਾਈਨ ਟਡਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,000/‐ (ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ) ਪਤੀ ਟਡਰ ਫਾਰਮ ਪਤੀ ਕਲੱਸਟਰ/ਪੀਈਜੀ 

ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਈ‐ਟਡਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਡਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ‐ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਡੀਐਮ ਪਨਗੇਨ‐ਕਮ‐
ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜਮ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਿਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਿਸਵਲ 
ਸਪਲਾਈਜ਼  ਪੰਜਾਬ,  ਚੰਡੀਗੜ  ਦੇ  ਖਾਤੇ  ਿਵੱਚ  ਟਰ ਸਫਰ  ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ।  ਟਡਰ  ਖੋਲਣ  ਦੀ  ਪਿਕਿਰਆ।  ਟਡਰ 
ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇ ਿਤਹਾਰ  'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਤਰ  ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਡਰ ਫਾਰਮ  ਦੀ ਲਾਗਤ ਤ ਪੂਰੇ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇ ਿਤਹਾਰ  'ਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਈਐਮਡੀ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਬਤ 
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦ  ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ SPA ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹ  ਰੱਿਖਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਟਡਰ ਪਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਸ. 

(2) UTR ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ /ਰਸੀਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਡਰ ਫਾਰਮ ਦੀ 
ਕੀਮਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਡਰਕਰਤਾ ਦਾ ਟਡਰ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਲ ਕਣ ਦੌਰਾਨ 
ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

c) ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ: 
1. ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੋ ਬੋਲੀ ਪਣਾਲੀ  ਿਵੱਚ ਜਮ  ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ  ਿਜਵ  ਿਕ ਸਾਰੇ  ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਲਈ 

ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਬੋਲੀ। 

2. ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲੋੜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਦਸਤਾਵੇਜ਼ )  ਨੰੂ ਨੱਥੀ/ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ  ਿਬਨ  ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਟਡਰ 
ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

3. ਟਡਰਕਰਤਾ  ਨੰੂ ਕਲੱਸਟਰ/ਪੀਈਜੀ ਗੋਦਾਮ ਲਈ PR‐66 (ਅਨਕਸੂ‐1) ਦੀਆਂ ਦਰ  ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵੱਤੀ 
ਬੋਲੀ ਜਮ  ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ: 

(i) ਮੂਲ  ਦਰ   ਦੇ  50%  ਤ  ਵੱਧ  ਿਕਸ ੇ ਪੀਮੀਅਮ  ਦੀ  ਇਜਾਜ਼ਤ  ਨਹ   ਿਦੱਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ
  ਿਕਰਤਕੰਮ 

(ii)  ਕਾਰਟੇਜ ਲਈ, ਮੂਲ ਦਰ  ਦੇ 90% ਤ ਵੱਧ ਿਕਸ ੇਪੀਮੀਅਮ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ  ਹੋਵਗੇੀ। 

(iii) ਸੰਯੁਕਤ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ 
ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਰ  ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

(1) ਸਮ ਿਸਰ ਪਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਬਰ  ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਟਡਰਕਰਤਾਵ  ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ 
ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇ ਿਤਹਾਰ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਿਮਤੀ, ਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜ  ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

i)   ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ: 
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1.      ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਪਿਹਲ  ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵ  ਲਈ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 

(2) ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਬਰ  ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਦੇ ਨਾਲ‐
ਨਾਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲ ਕਣ ਲਈ ਜਮ  ਕਰਵਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼   'ਤੇ (ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ  ਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਦਸਤਖਤ 
ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

(3) ਿਜਹੜੇ ਟਡਰ ਲੋੜ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ  ਕਰਦੇ, ਉਨ  ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 

(4) ਰਤੀਆ ਟਡਰ  ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ "ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰ ਤਾ ਇਨ ਪਬਿਲਕ ਪੋਿਕਉਰਮਟ 
ਐਕਟ, 2019" ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਿਕਿਰਆਵ  ਅਤੇ ਿਦ ਾ‐ਿਨਰਦੇ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(5) ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲ ਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ  ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ 
ਬੋਲੀਆਂ  ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।  ਿਜਨ  ਟਡਰਦਾਰ  ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ  ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ  ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ‐ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਬਾਰੇ 
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ii. ਿਵੱਤੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ: 
 

1. ਿਵੱਤੀ ਬੋਲੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ  ਟਡਰ  ਲਈ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਨ  ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 
2. ਿਜਸ ਟਡਰ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਐਲ‐1 ਐਲਾਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਿਸਰਫ਼ ਐਲ‐

1 ਨਾਲ ਹੀ ਦਰ  ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਟਡਰਕਰਤਾ PR‐66 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਮੂਲ ਦਰ   'ਤੇ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ   ਹੰੁਦਾ  ਹੈ, ਅਤੇ ਟਡਰ  ਨੰੂ  ਅੰਿਤਮ  ਰੂਪ ਨਹ   ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ  ਹੈ, ਤ  

ਬੁਿਨਆਦੀ ਦਰ  'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੀਮੀਅਮ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

3. ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ L‐1 ਦੀਆਂ ਦਰ  ਅਜੇ ਵੀ  ਚੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ L‐1 ਪਸਤਾਿਵਤ ਦਰ  'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ  ਰੱਖਦੀ, ਤ  ਕਮੇਟੀ ਟਡਰ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵ ਟਡਰ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

iii. ਿਸੰਗਲ ਬੋਲੀ/ਗੈਰ‐ਜਵਾਬਦੇਹ ਟਡਰ: 
 

1. ਜੇਕਰ ਟਡਰ  ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਾਲ ਿਵੱਚ, ਿਕਸ ੇਖਾਸ ਕਲੱਸਟਰ (ਆਂ) ਲਈ ਿਸੰਗਲ ਬੋਲੀ ਪਾਪਤ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ  ਿਜ਼ਲਾ 
ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਪਿਹਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਸੰਗਲ ਬੋਲੀ ਨਹ  ਖੋਲੇਗੀ। ਅਿਜਹੇ ਕਲੱਸਟਰ  ਲਈ ਟਡਰ ਪਿਕਿਰਆ ਰੱਦ 
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਜ  ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜ  ਬੋਲੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ , ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਟਡਰਕਰਤਾਵ  

ਿਵੱਚ  ਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਗਠਨ (ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਵਧਾ ਜ  ਘਟਾਓ) ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਜ  ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਿਸੰਗਲ ਟਡਰ ਪਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ  

ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਿਸੰਗਲ ਬੋਲੀ ਖੋਲੇਗੀ ਅਤੇ ਟਡਰਕਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦਰ  ਨੰੂ ਘੱਟੋ‐ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਿਲਆਵੇਗੀ। 

2. ਜੇਕਰ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਰ‐ਵਾਰ ਟਡਿਰੰਗ (ਘੱਟੋ‐ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਕੋਿ ) ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਤ  ਇਹ PR‐66 ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਦਰ  'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਮ ਨ ਏਜੰਟ  / ਰਾਈਸ 
ਿਮੱਲਰ  / ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

d) ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਅਵਾਰਡ ਪੱਤਰ: 
 

1. ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਮੁਲ ਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੀਕੇਗੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰ  ਦੀ 
ਪੂਰੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ  ਮੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ  ਨੰੂ ਭੇਜੇਗੀ। ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨ  

ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ PR‐66 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਅੰਤਮ ਦਰ  ਦੀ ਜ ਚ SLC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ GFR ਦੇ ਪਬੰਧ  

ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰ  ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। 
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2. ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ  ਨੰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ  ਪੱਤਰ  ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੁਆਰਾ SLC ਦੁਆਰਾ ਦਰ   ਨੰੂ 
ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ/ਸਵੀਿਕਤੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

3. ਜੇਕਰ, SLC ਦੁਆਰਾ ਪਵਾਿਨਤ ਦਰ DTC ਦੁਆਰਾ ਿਸਫ਼ਾਿਰ  ਕੀਤੀ L‐1 ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਰ ਤ ਘੱਟ ਹੈ, DTC  ਨੰੂ SLC 
ਦੁਆਰਾ L‐1 ਨੰੂ ਪਵਾਿਨਤ ਦਰ ਦੀ ਪੇ ਕ  ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ L‐1 ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, DTC ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰ ਨੰੂ L‐2, L‐3 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ  ਦੀ ਪੇ ਕ  ਕਰੋ, ਿਜਵ ਿਕ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਕਾਰ SLC ਪਵਾਿਨਤ ਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ  DTC ਨੰੂ ਨਵ ਟਡਰ  ਨੰੂ ਸੱਦਾ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

4. ਸਫਲ  ਟਡਰਕਰਤਾ  ਨੰੂ  ਕਲੱਸਟਰ  (ਆਂ)  ਿਵੱਚ  ਏਜੰਸੀਆਂ  ਦੇ  ਸਬੰਧਤ  ਿਜ਼ਲਾ  ਪਬੰਧਕ   ਨਾਲ  ਵੱਖਰੇ  ਤੌਰ  'ਤੇ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਨਯਮ  ਅਤੇ  ਰਤ  ਨੰੂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ  ਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਧਰ  ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। . 

e) ਠਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ: 
1.   ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰ  ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ ਤ ਪਿਹਲ  ਟਡਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ  

 

  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੰੂਨ ਜ  ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ  ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਖੁਰਾਕ ਪਾਪਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ 

ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

2. ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਰ ਕੋਲ ਰਾਜ ਜ  ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜ  ਠਕੇਦਾਰ ਦੇ 
ਅਗਲੇ ਜ  ਅੰਤਮ ਿਬੱਲ (ਿਬੱਲ ) ਤ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, 
ਤ  ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮ  ਰਕਮ ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ  ਹੋਵੇਗਾ। 

f) ਲੇਬਰ ਠਕੇਦਾਰ ਨੰੂ 2 ਿਕ ਤ  ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 
a. ਪਿਹਲੀ ਿਕ ਤ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਠਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ 70% ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ 

ਤੱਕ ਿਬੱਲ ਜਮ  ਕਰਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਨੰੂ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨ ਦੇ EPF ਭੁਗਤਾਨ ਦ ੇਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ 70% ਅਦਾਇਗੀ ਿਕਰਤ ਕਾਰਜ  

ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਿਵੱਚ, ਲੇਬਰ ਠਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ 
ਰਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹ  ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

b. ਲੇਬਰ ਠਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ  EPF ਚਲਾਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ  ਿਮਲਣ ਤ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ  30% 

ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਠਕੇਦਾਰ  ਨੰੂ  ਪੂਰੀ ਅਤੇ  ਅੰਤਮ  ਰੂਪ  ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 

8. ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ:‐ 

A. ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਥਾਈ ਮਬਰ ਹੋਣਗੇ: 
 

1  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ ਨਰ ਜ  ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜੋ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਤ ਹੇਠ  ਨਾ ਹੋਵੇ  ਚੇਅਰਮੈਨ 

2  ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਰ, 

FCI ਸਮੇਤ 

 

ਮਬਰ 

3  ਿਜ਼ਲਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼  ਮਬਰ‐ 
ਕਨਵੀਨਰ 

 

B.  ਸਾਰੇ ਟਡਰ  ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਬਰ‐ਕਨਵੀਨਰ ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਬਰ  ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  ਿਵੱਚ ਖੋਲੇ 
ਜਾਣਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਬਰ ਟਡਰ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਅਤੇ ਬਾਅਦ 
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ਿਵੱਚ ਟਡਰ ਫਾਰਮ (ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਟਡਰ 'ਤੇ ਟਡਰਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ 
ਹੇਠ  ਟਡਰਕਰਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ  ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਅੰਤਮ ਰੇਟ ਵੀ 
ਬਦ   ਿਵੱਚ  ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਟੰਗਜ਼/ਓਵਰ‐ਰਾਈਿਟੰਗਜ਼  ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। 

9. ਟਡਰਕਰਤਾਵ  ਲਈ ਿਬਆਨਾ ਰਕਮ ਜਮ :(ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਿਹਤ ਐਲ ਐਡਂ ਸੀ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐਮਸੀ ਨੰੂ 
ਅਲਾਟ ਕੀਤ ੇਕੰਮ ਤ ਇਲਾਵਾ): 

a) ਔਨਲਾਈਨ ਟਡਰ ਜਮਾ ਕਰਨ ਸਮ,  ਿਸਰਫ ਲੇਬਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਟਡਰਕਰਤਾ  ਨੰੂ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਪਤੀ 
ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ 2/‐ ਰੁਪਏ (ਿਸਰਫ ਦੋ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਈ‐ਪੇਮਟ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹ  ਿਬਆਨਾ ਰਕਮ ਜਮਾ ਕਰਨੀ 
ਪਵੇਗੀ। ਟਡਰ ਪੋਰਟਲ, ਜੋ ਿਕ ਡੀਐਮ ਪਨਗੇਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 

b) ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਟੇਜ ਜ  ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ  ਿਮਲ ਕੇ ਕਾਰਟੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਕੋਲ ਲੋੜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ 
/ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਨ ਓਵਰ ਹੈ, ਤ  ਈਐਮਡੀ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ 5/‐ਪਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 
ਹੋਵੇਗੀ, ਜਕੇਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹ  ਹੈ। / ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਤ  ਈ‐ਟਡਰ 
ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪੇਮਟ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹ , ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ 10/‐ ਰੁਪਏ ਪਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਈਐਮਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਡੀਐਮ 
ਪਨਗੇਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। 

c) ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲ ਕਣ ਦੇ ਸਮ,  ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ  ਿਕ ਪਾਪਤ  ਹੋਈ  ਿਬਆਨਾ ਰਾ ੀ  ਪਰ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। 

d) ਜੇਕਰ ਿਬਆਨਾ ਮਾਪਦੰਡ  ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ  ਹੈ ਜ  ਜਮਾ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ  ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਿਬਨ  ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਚਾਰ 
ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

e) ਅਰਨਸਟ ਮਨੀ  ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ  ਨੰੂ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ  ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ  ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੇ ਰੂਪ  ਿਵੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਅਸਫ਼ਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਦਾ ਈਐਮਡੀ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਰ ਪਨਗੇਨ ਦੁਆਰਾ ਟਡਰ ਖੋਲਣ ਦੇ 30 ਿਦਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ, ਈ‐ਟਡਿਰੰਗ 
ਪੋਰਟਲ ਰਾਹ  ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

f) EMD 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਵਆਜ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। 
10. ਟਡਰਕਰਤਾਵ  ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਮ :  (ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ L&C ਅਤੇ WMC ਤ 

ਇਲਾਵਾ) : 
(a) ਿਸਰਫ਼ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰਕਮ @ ਰੁਪਏ ਜਮ  ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 3/‐ ਪਤੀ ਮੀਟਰਕ 

ਟਨ 

(b) ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਲੋੜ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ/ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਮ  ਸੁਰੱਿਖਆ @ ਰੁਪਏ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 5/‐ ਪਤੀ ਐਮ. ਟੀ. 10/‐ ਪਤੀ ਐਮਡੀ ਪਨਗੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਬਕ ਡਰਾਫਟ/RTGS/NEFT ਦ ੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ MT ਅਤੇ ਿਜਸ ਲਈ ਠਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ 
ਹੋਣ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਰ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

(c) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ  ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ/ਅਰਾਮ ਦੀ  ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਰਕਮ ਜਮਾ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ  ਉਸਦਾ ਟਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ 
ਿਮਤੀ ਤ ਘੱਟੋ‐ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਸਾਲ  ਲਈ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 
10(ਬੀ) ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਪਿਕਿਰਆ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਐਲ‐1 ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਦਰ  

'ਤੇ ਅਲਾਟਮਟ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਭ ਤ ਹੇਠਲੇ ਟਡਰਕਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ  ਰੱਖਦੀ 
ਹੈ। 

(d) ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਵਆਜ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(e) ਜੇਕਰ ਡੀਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਤ  ਉਹ 
ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ  ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮ  ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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(f) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਫਲ ਟਡਰਕਰਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ/ਅਰਾਮ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਰਕਮ ਜਮਾ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ  ਉਸਦਾ ਟਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਘੱਟੋ‐
ਘੱਟ  ਿਤੰਨ ਸਾਲ  ਲਈ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ  ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ  10(ਬੀ)  ਿਵੱਚ 
ਦਰਸਾਈ ਪਿਕਿਰਆ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਐਲ‐1 ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਦਰ  'ਤੇ ਅਲਾਟਮਟ ਲਈ 

ਅਗਲੇ ਸਭ ਤ ਹੇਠਲੇ ਟਡਰਕਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ  ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 

(g) ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਵਆਜ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

11.  ਕਾਮਯਾਬ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ/ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ: — 
ੳ)  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਹਕਾਰੀ ਿਕਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭ  ਜ  ਵਰਕ ਮੈਨਜਮਟ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਤ ਇਨਕਾਰ ਜ  ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਗਰੀਮਟ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਤ  
ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੰ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਿਵਰੱੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੰ 6(ਖ)  
ਿਜਵ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਲਸਟਰ  ਲਈ ਨਵ ਟਡਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਅ)  ਿਸਵਾਏ ਸਿਹਕਾਰੀ ਿਕਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭ  ਜ  ਵਰਕ ਮੈਨਜਮਟ ਕਮੇਟੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਟਡਰ  
ਮੰਜੂਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਮੁਆਇਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਿਨਭਾਉਣ ਤ ਮਨ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ  ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀ ਹੰੁਦਾ, ਤ  
ਿਜਲਾ ਟੈਡਰ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ L‐1 ਦੀਆਂ ਪਵਾਨਤ ਦਰ  ਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਬੋਲੀਕਾਰ ਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਭਾਵ L‐2, 
ਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ L‐ 3, ਤ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ  ਹੋਰਨ  ਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ  ਉਹ ਅਗਲੇਰੇ ਠਕੇਦਾਰ ਤ ਪੂਰੀ ਜਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਕੀਤੀ ਦਰ (ਦਰ ) ਤੇ ਜਮ  ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।ਜੇਕਰ L‐2 ਜਾ L‐3 ਅਤੇ ਹੋਰ, L‐ 1 ਦੀਆਂ ਪਵਾਿਨਤ ਦਰ  
ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਿਬੱਡ  ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ। 

ੲ)  ਿਸਵਾਏ ਸਿਹਕਾਰੀ ਿਕਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭ  ਜ  ਵਰਕ ਮੈਨਜਮਟ ਕਮੇਟੀ ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਿਵੱਚ 
ਆਪਣੀਆਂ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਵਜਾ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਦਾ 
ਨਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨਿਟਸ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਿਲਖ ਕੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰਾ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤ  ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆੜਤੀਆਂ ਜ  ਚੌਲ ਿਮੱਲਰ  ਤ ਐਲ— 
1 ਦੀ ਦਰ  ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ  ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮ ਿਵਰੁੱ ਧ ਠਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਜਲਾ ਟੈਡਰ ਕਮੇਟੀ ਮੂੰ ਹ—ਬੋਲਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ।   

ਸ)  ਜੇਕਰ ਠਕੇਦਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪ ਖੰਡ (ਛਚਲ ਙl◌਼ਚਤਕ) ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨਿਟਸ 
ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਰਲlਜ ਵਜਰਅਤ ਜਅਿਰਗਠ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਤ  ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਲਾਤ  ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਿਨਿਰਖਕ, ਸਹਾਇਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜ  ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ 
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਮਲ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਦੋ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ, 
ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਸਬੰਧਤ ਠਕੇਦਾਰ (ਨਾਮ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ), ਪਾਿਲਸੀ ਸੇਧ  ਅਤੇ ਮੁਆਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਆਪਣੀਆਂ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਫਰ L‐2 ਜਾ L‐3 ਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨ  ਜ  ਆੜਤੀਆਂ ਜ  
ਚੌਲ ਿਮਲਰ  ਵੱਲੋ L‐1 ਦੀਆਂ ਦਰ  ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆੜਤੀਆਂ, L‐2 ਜਾ L‐3 ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ  ਿਜਲਾ ਟੈਡਰ ਕਮੇਟੀ ਨਵ ਿਸਰੇ ਤ ਟਡਰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆੜਤੀਆਂ,  L‐2 ਜਾ L‐3 ਿਜਵ ਦਾ 
ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮ ਲਈ ਠਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। 

ਹ)    ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੀ ਉਸਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪਭਾਵ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਪੈਰਾ ਨੰ: 
11(ਬੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

12   ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨਿਟਸ, ਕੰਮ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕਿਲਸਿਟੰਗ: 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ, ਬਕਾਇਦਾ ਟਡਰ ਮੰਜੂਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀ ਹੰੁਦਾ,  ਮੁਆਇਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ 
ਕਰਤਵ ਿਨਭਾਉਣ ਤ ਮਨ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ  ਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਕਲਾਜ਼ 11  (ੳ ਤ ਸ ) ਿਵਚ ਦਰਸਾਏ 
ਿਵਵਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਰਜ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਿਲਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: 
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ੳ)  ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਿਜਲਾ ਮੈਨਜਰ ਸਬੰਧਤ ਿਜਲਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਖੁਰਾਕ ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈਜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰ ਹੀ 
(ਸੰਚਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ) ਿ ਹਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨ  ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਜ  ਮੁਆਇਦੇ ਅਧੀਨ 
ਕਰਤੱਵ ਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਅ)  ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮ ਿਵੱਚ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਿਜਲਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਖੁਰਾਕ ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈਜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਿਜਲਾ ਟਡਰ 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਠਕੇਦਾਰ ਨੰੂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨਿਟਸ ਈ—ਮੇਲ ਜਾ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਰਾਹੀ 
ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮ  ਠਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਈ—ਮੇਲ ਜਾ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋ ਿਗਿਣਆ 
ਜਾਵੇਗਾ।  

ੲ)  ਠਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਟਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਵਰੱੁਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ◌ੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਜਵ 
ਿਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜ  ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਲੈਕ ਿਲਸਿਟੰਗ ਅਤੇ ਿਜਨ  ਕਾਰਨ  ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਖਲਾਫ ਇਹ 
ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਸ)  ਠਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨਿਟਸ ਿਵੱਚ ਟਡਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਜਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਸਨਮੁੱ ਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਕੋਾ ਵੀ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹ)  ਜੇਕਰ ਠਕੇਦਾਰ ਿਮਥੇ ਸਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨਿਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਜਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 
ਸਨਮੁੱ ਖ ਪੇ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ  ਿਜਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਠਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਇਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। 

ਕ)  ਜੇਕਰ ਿਜਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਠਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨਿਟਸ ਸਬੰਧੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਜਵਾਬ ਸੰਤੋ ਜਨਕ ਨਹ  
ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਿਜਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਠਕੇਦਾਰ ਵੱਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਬਨ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਕੰਮ 
ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱ ਟ ਮੂੰ ਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ  ਠਕੇਦਾਰ ਨੰੂ 
ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਖ)  ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਿਰਟ ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ, ਿਜਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਿਕਸੇ ਠਕੇਦਾਰ ਨੰੂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇ ਲਈ ਬਲੈਕਿਲਸਟ 
ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਟਡਰ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾ ੀ ਦੇ 2# ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ 
ਰਾਖਵਾ ਹੈ। 

   ਨਟ:  ਟਡਰ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾ ੀ ਿਜਸ ਦਾ ਉਪਰ ਿ਼ਜਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾ ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਕ ਠ◌ੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਨਿਜੱਠਦਾ।      

N.    ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ  ਅਧੀਨ ਿਜ਼ਲਾ ਟਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮ , ਕੰਪਨੀਆਂ, 

ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਐਸੋਸੀਏ ਨ  ਆਿਦ ਨੰੂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟਡਰ 
ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।     

13. ਜਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: —  ਟਡਰ ਦਾ ਸਮ  ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਟਡਰਕਾਰ, ਜਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਤੀ 
ਬੇਨਤੀ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲ , ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤ ਬੇ—ਬਾਕੀ ਪਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਲਾ ਮੈਨਜਰ, 
ਜਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਉਦ ਤੱਕ ਵਾਿਪਸ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤ ਬੇ—ਬਾਕੀ 
ਪਮਾਣਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਨਹ  ਕਰ ਿਦੰਦਾ। 

 

14 ਟਰੱਕ /ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼: — ਮੰਡੀ ਤ ਲੈ ਕ ੇਭੰਡਾਰ ਘਰ ਤੱਕ ਟਰੱਕ  /ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆ ਂ
ਦੇ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਤ ਛੋਟੇ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼, ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਿਨਰੀਖਕ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਹਕਮ ੇਦੇ ਸਹਾਇਕ 
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ/ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ 
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਬਰ   ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,  ਿਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ  ਤੇ ਠਕੇਦਾਰ  ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਸਹੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸਮ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥ  
ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ  ਅਿਜਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਗਾ ਲਈ ਢੋਆ—ਢੁਆਈ ਦੀਆ ਂਉਹੀ ਦਰ  ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ੋ ਕਲਸਟਰ 
ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਉਪਰਕੋਤ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

15H  fPekfJs fBtkoB szsoL y[oke fiB; dh ;[uko{ Y'nk Y[nkJh ns/ fPekfJsK d/ s[ozs fBtkoB 
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bJh jo fibQ/ ftZu j/m fby/ nB[;ko fPekfJs fBtkoB szso fsnko ehsk ikt/rkL ^  

T) ;pzXs fibQ/ d/ fvgNh efwPBo, d[nkok ;hIB d"okB, ;jkfJe efw;aBo (f;aekfJsK) Bz{ fPekfJs 

fBtkoB nfXekoh s?Bks eo/rk, i' tZy tZy N?AvoekoK s'A gqkgs nfijhnK fPekfJsK, fiBQK dk ;pzX ekB{zB 

ns/ ftt;Ek d/ ftrVB Bkb j't/, B{z gfjb d/ nkXko s/ fBgNkok eo/rk.  

n) rqfj ftGkr gzikp, jo/e fibQ/ ftZu fJZe ;hBhno g[bh; nfXekoh dh fB:[esh :ehBh pDkJ/rk, 

i' g[bh; egskB s'A xZN nj[d/ dk Bk j't/, i' nfijhnK fPekfJsK fiBQK dk ;pzX ekB{zB ns/ ftt;Ek d/ 

ftrVB Bkb j't/ s/ ekotkJh eo/ ns/ fiE/ b'V j't/ g[bh; gqpzX th w[jZJhnk eotkJ/.  

16 ਅਪੀਲ     

fiabk N?Avo ew/Nh d[nkok ehs/ rJ/ fe;/ th j[ewK fto[ZX nghb ;woZE nfXekoh iK nfijk 
eoB bJh ;woZE nfXekoh tZb'A nfXekos ehs/ rJ/ nfXekoh B{z nfij/ j[ewK d/ ikoh j'D 
dh fwsh s'A 30 fdBK d/ nzdo ehsh ik ;edh j?.;woZE nEkoNh iK nfijk eoB bJh 
;woZE nEkoNh tZb'A nfXekos ehs/ rJ/, nfXekoh d[nkok ehs/ rJ/ j[ewK fto[ZX d{;oh 
nghb gqpzXeh ;eZso, y[oke s/ ;gbkJhi, ftGkr ih gk; 15 fdBK d/ nzdo ehsh ik 
;edh j?. ;woZE nfXekoh d/ j[ew fBoBkfJe ns/ ;pzXs fXoK pzXBekoh j'Dr/. 

17H oZdrh dk gqGktL 

 fJj Bhsh fJ; s'A gfjbK ;w/A ;w/A f;o ikoh ehshnK ;kohnK jdkfJsK$gZsoK$BhshnK T[go oZdrh dk 

gqGkt oZy/rh. 

18H c[NebL  

 i/eo yohd eod/ j'J/ nfijh ;fEsh g?dk j' ikt/ i' fJ; Bhsh nXhB toBD Bjh ehsh rJh j't/ sK 

wkwbk ;woZE nEkoNh B{z :'r jZb eZYD bJh G/fink ikt/.;woZE nfXekoh d/ j[ew fBoBkfJe ns/ 

pzXBekoh j'Dr/. 

19H  noE fBoDk, jdkfJsK ikoh eoB ns/ fB:w pDkT[D dhnK ;aeshnK L 

 fJ; Bhsh ftZu fdZs/ fe;/ th yzv iK yzvK dk noE fBoBk eoB, fJ; gkfb;h nXhB jdkfJsK ikoh 

eoB ns/ fB:w pDkT[D dhnK ;kohnK ;aeshnK y[oke, f;tb ;gbkJhia ns/ ygseko wkwb/ ftGkr, 

gzikp gk; fBjs j'DrhnK.  

   20 fJbktkL     ;woZE nfXekoh gk; fe;/ th N?vAo B{z oZd eoB iK fpBK e'Jh ekoB dZ;/ N?AvoekoK B{z ezw 

eoB bJh wBQK eoB d/ nfXeko, i/eo nfijk eoBk b'e fjZs ftZu j't/, okyt/A jB.fJ; gkfb;h ftZu j'D tkbh 

e'Jh th ;'X iK fJ; gkfb;h ;pzXh j'o BthA gkfb;h  d/ fB:w ;ko/ N?AvoekoK ns/$iK N?Avo Gkt/A pekfJnk iK 

e'Jh j'o s/ bkr{ j'Dr/.  

 

 

******** 
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ਸਵੈ ਘੋ ਣਾ 

ਅਨੁਸੂਚੀ‐ਏ 

 

 

 

ਮ................................................ ................S/o................................ ...................ਆਰ/ਓ..... 

................................................................ ................................................................ ............ਹੈ  ਇਸ ਦੁਆਰਾ 

ਘੋ ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮ/ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ /ਮਬਰ /ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ /ਭੈਣ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਨ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ 

ਅਯੋਗਤਾਵ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ  ਿਲਆ ਹੈ:‐ 

i.  ਕੋਲ/ਹੈ ਦੀਵਾਲੀਆ/ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਿ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

ii ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਿਹਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ/ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਿਲਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ। 

iii ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਨੰੂਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਿਧਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ 
ਸਜ਼ਾ  ਹੋਈ ਹੈ ਜ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ। ਜ  ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿਜੱਥੇ ਉਸ/ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਦੋ  ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 
ਿਵੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ  ਘੋਿ ਤ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀਓ) ਘੋਿ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

iv ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ PAFC ਦੁਆਰਾ ਿਰਕਵਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਟਡਰ 
ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 

 

 

 

 

ਘੋ ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ 

ਮ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋ ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ  ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਕਥਨ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਿਟੰਗ ਨੰੂ 
ਛੁਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਿਮਤੀ:‐ 
 

ਸਥਾਨ:‐  ਨਾਮ ਅਤੇ ਘੋ ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 
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ਅਨੁਬੰਧ 'ਬੀ' 

ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 

(ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਿਵਧੀਵਤ ਤਸਦੀਕ) 
(ਪੈਰਾ‐5(1)(ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਨਟ‐2 ਵੇਖੋ) 

 

ਮ,। …………………………………………. ........................................................... , r/o 
 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋ ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਿਕਸ ੇਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਤਤਕਾਲ ਟਡਰ ਦੀ ਅਵਾਰਡ 
ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਪਿਹਲ  ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਿਬਆਨਕਰਤਾ ਜ  ਉਸਦੀ ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ 
ਆਿਦ ਨੰੂ ਟਡਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਵਰਕਰ /ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ  ਿਬਆਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਕਾਿਮਆਂ/ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੇ ਸ ਝੇ ਨਾਵ  ਦੇ ਨਾਲ, ਿਬਆਨਕਰਤਾ ਦੇ ਟਡਰ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਘੋਿ ਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

 

 

ਿਬਆਨਕਰਤਾ 
 

ਪੁ ਟੀਕਰਨ: 
 

 

ਮ ਅੱਗੇ ਘੋ ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ  ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਿਬਆਨ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ 
ਛੁਪਾਇਆ ਨਹ  ਿਗਆ ਹੈ। 

 

 

 

ਿਬਆਨਕਰਤਾ 
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ਅਨੁਬੰਧ 'ਸੀ' 
 

 

 

 

ਸਵੈ ਘੋ ਣਾ 
 

(ਪੈਰਾ-5 (ਈ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਨਟ-3 ਵੇਖੋ) 

 

 
 

ਮ,। ……………………………………… (ਜਵਾਨੀਕਰਤਾ) S/o

 ..………………………………, r/o  
 

……………………………………………………………………………………. 
 

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਘੋ ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ  ਿਕ ਜੇਕਰ ਚੁਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ  ਮ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ GPS ਸਮਰਿਥਤ ਿਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਟਰੱਕ  ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰ ਗਾ ਜੋ ਿਕ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 5A ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ 
ਜਦ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ 

 
 
 
 
 

ਘੋ ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ 

 

ਪੁ ਟੀਕਰਨ: 
 

 

ਮ ਅੱਗੇ ਘੋ ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ  ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਿਬਆਨ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ 

ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹ  ਿਗਆ ਹੈ। 

 
 
 

ਘੋ ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ 
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ਅਨੁਬੰਧ I 
 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਖੁਰਾਕ, ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ 

 

 

ਸੂਬਾਈ ਿਰਜ਼ਰਵ ਫਾਰਮ ‐66 (ਮੰਡੀ ਪੋਫਾਰਮਾ) 
ਸਾਲ 2023 

ਭਾਗ‐ਏ (ਪੀਮੀਅਮ ਸੰਚਾਲਨ) 

ਕਾਰਟੇਜ ਖਰਚੇ 
 

 

 

 

ਸ. 
ਨੰ 

 

 

 

ਸਲੈਬ 

 

 

ਲੋਿਡੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤ 
ਮੰਿਜ਼ਲ ਿਬੰਦ ੂਤੱਕ 

ਦੀ ਦੂਰੀ 

ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ 2023 ਲਈ 20% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਸਤਾਿਵਤ SOR 
ਦਰ  

ਪਿਹਲ  ਲਈ 

ਪਤੀ ਮੀਟਰਕ 
ਟਨ ਰੁਪਏ 

ਿਵੱਚ ਮੂਲ ਦਰ  

ਿਕਲੋਮੀਟਰ 
ਸਲੈਬ ਦੇ 

 

ਮੂਲ ਦਰ  ਤ  ਪਰ 
ਦੀ ਦਰ ਰੁਪਏ 
ਿਵੱਚ। / ਐਮ.ਟੀ 

 

 

ਦਰ ਪਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ 
(ਰੁ.) 

1  ਸਲੈਬ‐1  > 0 ≤ 8 ਿਕਲੋਮੀਟਰ 

(ਜ਼ੀਰੋ ਤ ਵੱਡਾ 

42  ਰੁ. 8.4 ਪਤੀ 
ਿਕਲੋਮੀਟਰ 

ਲਈ ਪਤੀ MT 

> 0  ≤  1K.M  42.0 

> 1  ≤  2 

ਿਕਲੋਮੀਟ
ਰ 

50.4 

  ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਘੱਟ  1 ਤ ਪਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 
> 2  ≤  3 

ਿਕਲੋਮੀਟ
ਰ 

58.8 

  ਨਾਲ ਜ  ਬਰਾਬਰ  ਿਕਲੋਮੀਟਰ 

> 3  ≤  4 

ਿਕਲੋਮੀਟ
ਰ 

67.2 

  ਅੱਠ ਿਕਲੋਮੀਟਰ   

     > 4  ≤  5 

ਿਕਲੋਮੀਟ
ਰ 

75.6 

     > 5  ≤  6 

ਿਕਲੋਮੀਟ
ਰ 

84.0 

     > 6  ≤  7 

ਿਕਲੋਮੀਟ
ਰ 

92.4 

     > 7  ≤  8 

ਿਕਲੋਮੀਟ
ਰ 

100.8 
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ਲੇਬਰ ਖਰਚੇ। 
 

ਲੇਬਰ ਖਰਚੇ:ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਓਪਰੇ ਨ  ਲਈ: 

 

1) ਗੋਦਾਮ /ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਖੱੁਲੇ ਚੱਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਸਟੈਿਕੰਗ ਸਮੇਤ ਟਰੱਕ /ਗੱਡੀਆਂ ਤ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣ‐
ਲੋਿਡੰਗ। 

2) ਡੀ‐ਸਟੈਿਕੰਗ ਸਮੇਤ ਗੋਦਾਮ /ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਖੱੁਲੇ ਚੱਕ  ਤ ਟਰੱਕ  ਿਵੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰਨਾ। 

(ਰੁਪਏ ਿਵੱਚ ਰਕਮ) 
 

ਸ. ਨੰ.  ਵਰਣਨ  30.00 ਿਕਲੋਗਾਮ 
ਕਣਕ ਦੀਆਂ 

ਬੋਰੀਆਂ (ਪਤੀ 
100 ਬੈਗ) 

ਰੇਟ 37.50 
ਿਕਲੋ ਝੋਨ ਦੀਆਂ 

ਬੋਰੀਆਂ (ਪਤੀ 
100 ਬੈਗ) 

50 ਿਕਲੋ 
ਕਣਕ/ਚਾਵਲ 
ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 

ਦੇ ਰੇਟ 
(ਪਤੀ 100 ਬੈਗ) 

1.  ਅਨਲੋਿਡੰਗ 
ਅਤੇ ਸਟੈਿਕੰਗ 

5 ਸਟੈਕ ਤੱਕ  202.5 217.5  242.5

5 ਸਟੈਕ ਤ  ਪਰ  241.25 260  288.75

20 ਸਟੈਕ ਤ  ਪਰ  287.42 310.80  343.82

2.  ਸਮੇਤ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ 
ਡੀ‐ਸਟੈਿਕੰਗ 

202.5 217.5  242.5

 

 

ਭਾਗ‐ਬੀ (ਗੈਰ‐ਪੀਮੀਅਮ ਸੰਚਾਲਨ) 

ਠਕੇਦਾਰ ਜ  ਆਮ ਲੇਬਰ, ਿਜਵ ਿਕ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਰਜ  ਲਈ, ਿਬਨ  ਿਕਸੇ ਪੀਮੀਅਮ ਦੇ, ਬੁਿਨਆਦੀ ਦਰ  'ਤੇ ਕੰਮ 
ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

 

a) ਮੰਡੀ/ਖਰੀਦ ਕਦਰ ਸੰਚਾਲਨ 
 

ਆੜਤੀਆਂ/ਕਿਮ ਨ ਏਜੰਟ  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ। 
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ਸ. ਨੰ.  ਖਾਸ   

 

 

 

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਸਮ‐ਸਮ 'ਤੇ ਨਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ 
ਰੇਟ  ਅਨੁਸਾਰ। 

1  ਅਨਲੋਿਡੰਗ 
2  ਪਾਵਰ ਸੰਚਾਿਲਤ ਸਫਾਈ 

(ਪਤੀ ਿਸਵੀ) 
3  ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰਨਾ 
4  ਮ ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਿਸਲਾਈ 

 ਿਸਲਾਈ ਮੈਨੂਅਲ 

ਸੁਤਲੀ ਸਮੇਤ। 

5  ਲੋਡ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ 
 

 

b) ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ‐ਰਖਾਅ 

 

ਸ. ਨੰ.  ਖਾਸ  ਦਰ 

1  ਬੈਗ  ਦੀ ਬਦਲੀ  ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਓਪਰੇ ਨ  211‐68 ਰੁਪਏ (ਪਤੀ 100 ਬੈਗ) 

2  ਗੋਦਾਮ  ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਫਾਈ।  ਰੁ 8.96. ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਪਤੀ 100 ਬੈਗ 

3  ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਸਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਿਖੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਖੋਲਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਜਵ ਿਕ ਿਮੱਟੀ, ਿਚੱਕੜ, 
ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਭੂਸਾ ਆਿਦ  ਾਮਲ ਹਨ। 

16‐80 ਰੁਪਏ (ਦਰਵਾਜ਼ਾ) 
 

11‐20 ਰੁਪਏ (ਿਵੰਡੋ/ਰੋ ਨ ਦਾਨ) 

 

 

C) ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰਚੇ (ਪਤੀ ਗੱਠ ਲਈ ਜੂਟ/ਪੀਪੀ ਬੈਗ  ਦ ੇਰੇਟ) 
 

 

(ਰੁਪਏ ਿਵੱਚ ਰਕਮ) 
 

ਸ. 
ਨੰ. 

ਖਾਸ  ਰੇਟ ਪਤੀ ਗੱਠ 
 

(ਜੂਟ ਦੇ ਥੈਿਲਆਂ 
ਲਈ) 

ਪੀਪੀ ਗੱਠ ਦਾ ਦਰ 
 

(50 ਿਕਲੋ ਦੇ ਬੈਗ ਲਈ) 

1  ਦੂਜੇ ਕਦਰ /ਰਾਜ  ਤ ਿਲਜਾਣ ਵੇਲੇ 
ਟਰੱਕ /ਗੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੋਡ 
ਕਰਨਾ। 

29‐12 9‐63

2  ਦੂਜੇ ਕਦਰ /ਰਾਜ  ਤ ਿਲਜਾਣ ਵੇਲੇ 
ਟਰੱਕ /ਗੱਡੀਆਂ/ਵੈਗਨ  ਤ ਬਾਰਦਾਨ ਦੀ 
ਅਣ‐ਲੋਿਡੰਗ। 

29‐12 9‐63

3  ਗੋਦਾਮ  ਿਵੱਚ ਬਾਰਦਾਨ ਦਾ ਢੇਰ।  29‐12 9‐63

4  ਗੋਦਾਮ  ਿਵੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਹੈ। 

29‐12 9‐63

ਨਟ: ਬਾਰਦਾਨ, ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਤਰਪਾਲ  ਲਈ ਢੋਆ‐ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰ  A(a) ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ 
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ਗਏ ਵਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

 

b) ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇ ਨ (ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਿਡਸਪੈਚ) 
 

 

(ਰੁਪਏ ਿਵੱਚ ਰਕਮ) 
 

ਲੜੀ ਨੰ.  ਖਾਸ  50 ਿਕਲੋਗਾਮ 
ਬੈਗ ਰੇਟ ਪਤੀ 
100 ਬੈਗ 

30 ਿਕਲੋਗਾਮ 
ਬੈਗ ਰੇਟ ਪਤੀ 
100 ਬੈਗ 

 

1.  ਜੇ ਕਾਰਟੇਜ ਅਤੇ ਤੋਲ  ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ  

ਬੋਰੀਆਂ ਨੰੂ ਗੋਦਾਮ/ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਤ ਬਾਹਰ 
ਕੱਢਣਾ 

57‐12  45‐92

2.  ਦਾਰਾ, ਪਲਟਾਈ ਅਤੇ ਥੈਲੇ ਖੋਲਣਾ।  34‐72  28‐00

3.  ਿਸਲਾਈ ਅਤੇ ਤੋਲ ਸਮੇਤ ਬੈਗ  ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ  176‐96  142‐24

 a) ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ  57‐12  45‐92

 b) ਵਜ਼ਨ  57‐12  45‐92

 c) ਿਸਲਾਈ  62‐72  50‐40

4.  ਪਾਵਰ ਕਲੀਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸਫਾਈ  107‐52  86‐24

5  ਕਟਲਾ (ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੈਗ)।  57‐12  45‐92

6  ਚੰਗਰਾਈ  15‐66  13‐44

7  ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਿਸਲਾਈ  62‐72  50‐40

8  ਗੁਦਾਮ  ਿਵੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੀਆਂ ਫੁਟਕਲ 
ਸੇਵਾਵ  

30‐24  24‐64

 

 

 

 

c) ਫੁਟਕਲ 

(ਰੁਪਏ ਿਵੱਚ ਰਕਮ) 
 

ਸ. ਨੰ.  ਖਾਸ  ਦਰ 
1  ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਪਰੂਫ ਕਵਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਕਵਰ / ਤਰਪਾਲ  ਨੰੂ 

ਫੈਲਾਉਣਾ। 
44‐80 (ਪਤੀ ਤਰਪਾਲ/ਪੋਲੀ ਕਵਰ) 

2  ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਤ ਗੈਸ ਪਰੂਫ ਕਵਰ/ਪੋਲੀਥੀਨ ਕਵਰ/ਤਰਪਾਲ  ਨੰੂ 
ਹਟਾਉਣਾ। 

44‐80 (ਪਤੀ ਤਰਪਾਲ/ਪੋਲੀ ਕਵਰ) 

3  ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਢੱਕਣ/ਤਰਪਾਲ  ਦੀ ਲੋਿਡੰਗ/ਅਨਲੋਿਡੰਗ।  235‐20 (ਪਤੀ 100 ਟੁਕੜੇ) 
4  ਖੱੁਲੇ ਅਤੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮ  ਿਵੱਚ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਧੰੁਦ  33‐60 ਪਤੀ ਸਟੈਕ 

5  ਰਸਾਇਣਕ ਇਲਾਜ ਤ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ  ਦੀ ਸਫਾਈ  16‐80 ਪਤੀ ਸਟੈਕ 
6  ਸਟੈਿਕੰਗ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਕਸੇ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣਾ।  96‐32 (ਪਤੀ 100 ਕਰੇਟ) 
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7  ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਸਮ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਕਸੇ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨ/ਸਟੈਿਕੰਗ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਨਾ। 

96‐32 (ਪਤੀ 100 ਕਰੇਟ) 

8  ਕਰੇਟ ਦੀ ਲੋਿਡੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਿਡੰਗ  187‐04 (ਪਤੀ 100 ਕਰੇਟ) 
 

 

ਨਟ ਕਰੋ: ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮ  ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ  ਆਉਣਗੀਆਂ। 66 ਦੀਆਂ ਦਰ  

 


