
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABA FARID UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES 
SADIQ ROAD, FARIDKOT (PUNJAB) – 151203 

Ph: 01639 -  256232, 256236 

ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਖ ੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੁੱਦਾ 

ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੱਜਣਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂਚਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਚਕ ਬਾਬਾ 

ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਚਸਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੂੰਸਜ਼, ਫਰੀਦੋਕਟ, ਗੁਰ ੂਗਚੋਬੂੰਦ ਚਸੂੰਘ 

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਾਰਚਕੂੰਗ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਠੇਕ ੇ

ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਚਮਤੀ 08.02.2023 ਚਦਨ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਸਮਾਾਂ 11:00 ਵਜੇ  

ਸਵੇਰੇ) ਸਥਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਫਤਰ, ਗੁਰ ੂ ਗੋਚਬੂੰਦ ਚਸੂੰਘ ਮੈਡੀਕਲ 

ਹਸਪਤਾਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਚਵਖੇ ਹੋਵਗੇੀ। ਬੋਲੀ ਸਬੂੰਧੀ ਚਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ 

ਕਾਪੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਚਸਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੂੰਸਜ਼ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

www.bfuhs.ac.in ਤੇ ਜਾ ਕ ੇ ਪਰਾਪਤ (Download) ਕਰਕ ੇ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਗੁਰ ੂਗੋਚਬੂੰਦ ਚਸੂੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫਤਰ 

ਚਵਖੇ ਚਮਤੀ 07.02.2023 (ਸਮਾਾਂ 5:00 ਵਜੇ) ਤੱਕ ਹੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ।  

http://www.bfuhs.ac.in/


ਗੁਰੂ ਗੋਬ ਿੰਦ ਬ ਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹ ਪਤਾਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਪਾਰਬਕਿੰਗ ਦੀ  ੋਲੀ ਲਈ ਬਿਯਮ । ਸ਼ਰਤਾਾਂ                   

ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ....................... 

ਸਿ ਾਂ ...................…………….. 

ਸਥ ਨ ................................... 

ਦਸਤ ਵੇਜੀ ਫੀਸ 500/- ਰਪੁਏ +GST (18%)=590 ਰਪੁਏ (ਨ  ਿੋੜਣਯੋਗ ਫੀਸ) ਮਿਿ ਾਂਿ ਮਿਰ ਫਟ ਦੇ ਰਪੂ 

ਮਵਿੱਚ (In favour of Registrar, BFUHS, Faridkot) 

 ਗੁਰ ੂ ਗੋਮਬਿੰਦ ਮਸਿੰਘ ਿੈਿੀਕਲ ਹਸਪਤ ਲ, ਗੁਰ ੂ ਗੋਮਬਿੰਦ ਮਸਿੰਘ ਿੈਿੀਕਲ ਕ ਲਜ ਅਤੇ ਬ ਬ  ਫਰੀਦ 

ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸ ਇਿੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਵਖੇ ਵਹੀਕਲ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਦ  ਠੇਕ  ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਿੱਲੀ ਬੋਲੀ 

ਕਰਵ ਈ ਜ ਣੀ ਹੈ। ਚ ਹਵ ਨ ਠੇਕੇਦ ਰ ਿੌਕੇ ਉਪਰ ਹ ਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮਬਆਨ  ਰਕਿ 10,000/- ਰਪੁਏ ਦੇ ਮਿਿ ਾਂਿ 

ਮਿਰ ਫਟ (In favour of Registrar, BFUHS, Faridkot) ਨ ਲ ਬੋਲੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤ ਾਂ ਦੀ ਕ ਪੀ ਅਤੇ ਆਧ ਰ 

ਕ ਰਿ ਦੀ ਕ ਪੀ ਜਿ੍ ਾਂ ਕਰਵ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਕ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕ ਰ ਦੀ ਰਕਿ ਰਿੱਖਕੇ ਬ ਕੀ ਸਭ ਬੋਲੀਕ ਰ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੌਕੇ ਉਪਰ ਹੀ 

ਮਬਆਨ  ਵ ਮਪਸ ਕਰ ਮਦਿੱਤ  ਜ ਵਗੇ ।  

 ੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ  ਰਤਾਾਂ ਹੇਠ ਬਲਖੇ ਅਿੁ ਾਰ ਹੋਣਗੀਆਾਂ:- 

1. ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਸਟੈਂਿ ਦੀ ਖੁਿੱਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰ ਸ਼ੀ 5000/- ਰਪੁਏ ਪਰਤੀਮਦਨ ਤੋਂ ਸੁ਼ਰ ੂਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ। ਬੋਲੀ ਮਵਿੱਚ ਮਹਿੱਸ  ਲੈਣ ਵ ਲੇ ਮਬਨੈਕ ਰ 

ਨੂਿੰ  ਮਹਿੱਸ  ਲੈਣ ਲਈ 10,000/- ਰਪੁਏ ਜਿ੍ ਾਂ ਕਰਵ ਉਣੇ ਪਣੈਗੇ ਜੋ ਮਕ ਬੋਲੀ ਖਤਿ ਹੋਣ ਉਪਰਿੰਤ ਿੋੜ ਮਦਿੱਤੇ ਜ ਣਗੇ ਅਤੇ ਸਫਲ 

ਬੋਲੀਕ ਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਜਿ ਾਂ ਕਰਵ ਈ ਗਈ ਰਕਿ ਉਸ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਦਿੱਤੀ ਜ ਣ ਵ ਲੀ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਦੀ ਅਿਵ ਾਂਸ ਰਕਿ ਮਵਿੱਚ ਅਿਜਸਟ ਕਰ ਲਈ 

ਜ ਵੇਗੀ।  

2. ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਦ  ਠੇਕ  ਇਿੱਕ ਸ ਲ ਲਈ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ । ਜੋ ਮਕ ਸੁ਼ਰ ੂ ਮਵਿੱਚ ਮਸਰਫ ਮਤਿੰਨ ਿਹੀਮਨਆਾਂ ਲਈ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  ਅਤੇ ਬ ਅਦ 

ਮਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਤਿੰਨ ਿਹੀਮਨਆਾਂ ਦ  ਵ ਧ  ਹੇਠ ਮਲਮਖਆਾਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤ ਾਂ ਤੇ ਵਧ ਇਆ ਜ ਵੇਗ  

A. ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦ ਰ ਦ  ਕਿੰਿ ਤਿੱਸਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਵੇਗ । 

B. ਅਗਲੇ ਮਤਿੰਨ ਿਹੀਮਨਆਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦ ਰ 15 ਮਦਨ ਪਮਹਲ ਾਂ ਜਿ੍ ਾਂ ਕਰਵ ਏਗ । 

3. ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਮਸਰਫ ਪਰੋਪਰ ਈਟਰ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਬੋਲੀ ਮਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਵ ਇਆ ਜ ਵੇਗ  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਵ  ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  

ਅਿੰਦਰ ਜ ਣ ਦੀ ਇਜ ਜਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

4. ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਸਟੈਂਿ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਿੇਲੀਵੇਜ ਦੀ ਰ ਸ਼ੀ ਜੋ ਮਵਅਕਤੀ ਵਿੱਧ ਅਦ  ਕਰੇਗ  ਉਸ ਨੂਿੰ  ਠੇਕ  ਮਦਿੱਤ  ਜ ਵੇਗ । ਅਗਰ ਬੋਲੀ ਤੇ 

ਸਮਹਿਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਦੀ ਤ ਾਂ ਬੋਲੀ ਤਰੁਿੰਤ ਰਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜ  ਸਕਦੀ ਹੈ।  

5. ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਰ ਸ਼ੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵ ਲੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕ ਰ (ਠੇਕੇਦ ਰ) ਨੂਿੰ  ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਬਿੰਧੀ ਵਰਕ ਆਰਿਰ ਜ ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਪਮਹਲ ਾਂ ਮਤਿੰਨ ਮਦਨ ਦੇ ਮਵਿੱਚ ਮਵਿੱਚ ਹੇਠ ਮਲਖੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤ ਾਂ ਦ  ਪ ਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ  ਪਵੇਗ । 

A. ਸਫਲ ਬੋਲੀਕ ਰ (ਠੇਕੇਦ ਰ) ਵਿੱਲੋਂ  ਪਰਤੀ ਮਦਨ  ਦੇ ਮਹਸ ਬ ਨ ਲ ਮਤਿੰਨ ਿਹੀਮਨਆਾਂ ਦੀ ਰਕਿ ਅਿਵ ਾਂਸ ਦ  ਰਪੂ ਮਵਿੱਚ ਜਿ੍ ਾਂ 

ਕਰਵ ਈ ਜ ਵੇਗੀ। 

B. 3,00,000/- ਰਕਿ ਸਮਕਊਰਟੀ ਦੇ ਰਪੂ ਮਵਿੱਚ ਜਿ੍ ਾਂ ਕਰਵ ਈ ਜ ਵੇਗੀ।  

ਬੋਲੀਕਾਰ ਦਾ 

ਸੈਲਫ 

ਅਟੈਸਚਟਡ 

ਫੋਟੋ 



C. ਮਤਿੰਨ ਿਹੀਮਨਆਾਂ ਦੀ ਅਿਵ ਾਂਸ ਰਕਿ ਤੋਂ ਇਲ ਵ  ਇਸ ਰਕਿ ਦੇ ਉਿੱਪਰ ਬਣਦ  TCS Tax (ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ ਰਲੂ ਾਂ ਿੁਤ ਬਕ) 

ਨ ਲ ਹੀ ਜਿ੍ ਾਂ ਕਰਵ ਉਣ  ਪਵਗੇ । ਇਸ ਤੋ ਇਲ ਵ  GST (If applicable) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ। 

D. ਸਫਲ ਬੋਲੀਕ ਰ (ਠੇਕੇਦ ਰ) ਵਿੱਲੋਂ  ਰਸੀਦ ਾਂ ਮਪਰਿੰਟ ਕਰਵ  ਕੇ ਮਨਿਨਹਸਤ ਖਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮਵਖੇ ਠੇਕ  ਸੁ਼ਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲ ਾਂ ਚੈਿੱਕ 

ਕਰਵ ਈਆਾਂ ਜ ਣਗੀਆਾਂ ਅਤ ੇਠੇਕੇਦ ਰ ਰਸੀਦ ਉਿੱਪਰ ਮਿਤੀ, ਸਿ ਾਂ ਅਤ ੇਰਕਿ ਮਪਰਿੰਟ ਕਰਵ ਏਗ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਵ  ਸਟ ਫ ਦੇ 

ਵਹੀਕਲ ਾਂ ਦੀ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਸਬਿੰਧੀ ਫਰੀ ਸਮਲਿੱਪਸ ਬਣਵ  ਕੇ ਵੀ ਚੈਿੱਕ ਕਰਵ ਈਆਾਂ ਜ ਣਗੀਆਾਂ। 

E. ਸਫਲ ਬੋਲੀਕ ਰ (ਠੇਕੇਦ ਰ) ਵਿੱਲੋਂ  ਮਨਯਿ ਅਤੇ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਸਬਿੰਧੀ Annexure-1 ਭਰ ਕ ੇ100 ਰਪੁਏ ਦੇ ਅਸਟ ਿ ਤ ੇਮਲਖਵ  ਕ ੇ

ਮਨਿਨਹਸਤ ਖਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮਵਖੇ ਜਿ੍ ਾਂ ਕਰਵ ਇਆ ਜ ਵਗੇ । 

6. ਮਬਜਲੀ ਦ  ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਠੇਕੇਦ ਰ ਨੂਿੰ  ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ  ਪਵੇਗ । 

7. ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦ ਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਿੁਲ ਜਿ ਾਂ ਦੀ ਸ ਰੀ ਮਜਿੰਿੇਵ ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਿੁਲ ਜਿ ਮਿਊਟੀ ਦੌਰ ਨ ਕੁਤ ਹੀ ਵਰਤਦ  ਹੈ 

ਤ ਾਂ ਤਰੁਿੰਤ ਠੇਕੇਦ ਰ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਮਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫ ਰਗ ਕਰੇਗ । 

8. ਠੇਕੇਦ ਰ ਵਿੱਲੋਂ  GST ਅਤੇ PAN ਨਿੰ ਬਰ ਦੇਣ  ਲ ਜਿੀ ਹੋਵੇਗ । 

9. ਹਰੇਕ ਬੋਲੀਕ ਰ ਨੂਿੰ  ਘੋਸ਼ਣ  ਪਿੱਤਰ ਦੇਣ  ਲ ਜਿੀ ਹੋਵੇਗ  ਮਕ ਉਹ ਸਰਕ ਰੀ ਿੁਲ ਜਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕ ਰੀ ਿੁਲ ਜਿ 

ਬੋਲੀ ਦੇਣ  ਚ ਹੁਿੰਦ  ਹੈ ਤ ਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬਿੰਮਧਤ ਮਵਭ ਗ ਤੋਂ NOC ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗ । 

10.  ਠੇਕੇਦ ਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਟ ਫ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਫਰੀ ਵ ਲੀ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਸਮਲਿੱਪ ਜ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ। 

11. ਠੇਕੇਦ ਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਨਰਧ ਰਤ ਰੇਟ ਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਰਕਿ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਲਖਤੀ ਮਸ਼ਕ ਇਤ ਪਰ ਪਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ 

ਕਰਨ ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਇਤ ਠੀਕ ਪ ਈ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਹਰ ਵ ਰ 5000/- ਜੁਰਿ ਨ  ਵਸੂਮਲਆ ਜ ਵੇਗ  ਤੇ ਮਤਿੰਨ ਵ ਰੀ ਮਸ਼ਕ ਇਤ ਆਉਣ ਤ ੇ

ਠੇਕ  ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦ  ਅਮਧਕ ਰ ਮਨਿਨਹਸਤ ਖਰ ਕੋਲ ਰ ਖਵ ਾਂ ਹਵੋੇਗ  ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿ੍ ਾਂ ਸਮਕਉਰਟੀ ਰਕਿ ਵੀ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ 

ਜ ਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਨੂਿੰ  ਕ ਨੂਿੰ ਨੀ ਕ ਰਵ ਈ ਕਰਨ ਦ  ਹਿੱਕ ਵੀ ਰ ਖਵ ਾਂ ਹੋਵੇਗ । 

12. ਠੇਕੇਦ ਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਹਸਪਤ ਲ ਮਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨ ਲ ਲਗਵ ਏ ਜ ਣਗੇ ਮਜਸ ਨ ਲ ਿਰੀਜ ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨ ਾਂ ਦੇ ਵ ਮਰਸ ਾਂ ਨੂਿੰ  

ਆਉਣ ਜ ਣ ਮਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਿੱਕਤ ਨ  ਆਵੇ। 

13. ਠੇਕੇਦ ਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਠੇਕ  ਅਿੱਗੇ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਮਦਿੱਤ  ਜ ਵੇਗ  ਅਤੇ ਅਣਅਮਧਕ ਰਤ ਵਹੀਕਲ (ਰੇੜੀਆਾਂ, ਆਟੋ) ਆਮਦ 

ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਮਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜ ਣਗੇ ਅਤੇ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਵ ਲੀ ਮਨਰਧ ਰਤ ਜਗ੍  ਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੰਿ ਵ ਸਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਵਰਤ ਸਕੇਗ । 

ਅਮਜਹ  ਕਰਨ ਤੇ 5000 ਰਪੁਏ ਜਰਿ ਨ  ਵਸੂਮਲਆ ਜ ਵੇਗ । 

14. ਠੇਕੇਦ ਰ ਕੋਲ 1 (ਇਿੱਕ) ਸ ਲ ਦ  ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਦ  ਤਜਰਬ  ਹੋਣ  ਲ ਜਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬ  ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਮਹਲ ਾਂ ਜਿ ਾਂ 

ਕਰਵ ਉਣ  ਲ ਜਿੀ ਹੈ। 

15. ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਸਟੈਂਿ 24 ਘਿੰਟੇ ਲਈ ਖੁਿੱਲ  ਰਹੇਗ । 

16. ਮਨਿਨਹਸਤ ਖਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕਦੇ ਵੀ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਸਟੈਂਿ ਦੀ ਚੈਮਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜ  ਸਕਦੀ। 

17. ਸਟੈਂਿ ਤੋਂ ਸ ਈਕਲ/ਵ ਹਨ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਠੇਕੇਦ ਰ ਨੂਿੰ  ਉਸ ਦੀ ਕੀਿਤ (ਜੋ ਰਮਜਸਟਰ ਰ, ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐਿੱਚ.ਐਿੱਸ. ਵਿੱਲੋਂ  ਬਣ ਈ 

ਕਿੇਟੀ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਕਰੇਗੀ) ਅਦ  ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।  

18. ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍  ਠੇਕੇਦ ਰ ਨੂਿੰ  ਉਕਤ ਸਟੈਂਿ ਵ ਸਤੇ ਥ ਾਂ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਅਨੁਸ ਰ ਮਦਿੱਤੀ ਜ ਵੇਗੀ:- 

• ਹਸਪਤ ਲ ਦੇ ਿੁਿੱਖ ਦਆੁਰ (ਚੜਦੇ ਵ ਲੇ ਪ ਸੇ) ਮਜਿੱਥੇ ਿੌਜੂਦ  ਸਟੈਂਿ ਹੈ।  



• ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਮਵਭ ਗ ਦੇ ਸ ਹਿਣੇ ਵ ਲੀ ਜਗ੍ ।  

• ਐਿ.ਸੀ.ਐਿੱਚ ਬਲ ਕ ਦੀ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਵ ਲੀ ਜਗ੍   

• ਆਕਸੀਜਨ ਪਲ ਾਂਟ ਵ ਲੇ ਪ ਸੇ ਕੈਂਸਰ ਮਵਭ ਗ ਦੇ ਨ ਲ ਵ ਲੇ ਗੇਟ ਤੇ  

• ਨਵ ਓ.ਪੀ.ਿੀ. ਬਲ ਕ ਦੇ ਸ ਹਿਣੇ। ਨ ਲ ਵ ਲੀ ਜਗ੍ ।  

• ਿੀ-ਅਮਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਵ ਲੀ ਜਗ੍ ।  

• ਗੁਰ ੂਗੋਮਬਿੰਦ ਮਸਿੰਘ ਿੈਿੀਕਲ ਕ ਲਜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਬਲਮਿਿੰਗ ਮਵਖੇ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਵ ਲੀ ਜਗ੍   

• ਬ ਬ  ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸ ਇਿੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ  

19. ਇਸ ਸਿੰਸਥ /ਹਸਪਤ ਲ ਦੇ ਸਟ ਫ / ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦ ਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੀ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 

ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦ ਰ ਸਟ ਫ ਦੋ ਵਹੀਕਲ ਾਂ ਦੀ ਸਮਕਊਰਟੀ ਲਈ ਮਜਿੰਿਵ ਰ ਹੋਵੇਗ । ਠੇਕੇਦ ਰ ਮਨਰਧ ਰਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਜਗ੍  ਤੇ ਸਟ ਫ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਾਂ ਦੀ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਕਰਵ ਏਗ  ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ੍  ਅਥ ਰਟੀ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਨਰਧ ਰਤ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਜਗ੍  ਤ ੇ

ਸਟ ਫ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਾਂ ਦੀ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਤਰਤੀਬਵ ਰ ਕਰਵ ਉਣ ਦ  ਪ ਬਿੰਧ ਹਵੋੇਗ । 

20. ਰਮਜਸਟਰ ਰ, ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐਿੱਚ.ਐਿੱਸ. ਨੂਿੰ  ਮਕਸੇ ਕ ਰਨ ਠੇਕੇ ਨੂਿੰ  ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਦੇਣ ਜ ਾਂ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਾਂ ਠੇਕੇ ਦ  ਸਿ ਾਂ 

ਵਧ ਉਣ ਜ ਾਂ ਘਟ ਉਣ ਲਈ ਸਭ ਹਿੱਕ ਰ ਖਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਸਟੈਂਿ ਦੀ ਅਦਲ -ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਮਕਸਿ ਦ  

ਝਗੜ  ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਣਵ ਈ ਦ  ਅਮਧਕ ਰ ਰਮਜਸਟਰ ਰ, ਬ ਬ  ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ ਆਫ ਹੈਿੱਲਥ ਸ ਇਿੰਮਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ ਸ 

ਹੋਵੇਗ ।  

21. ਠੇਕੇਦ ਰ ਿਰੀਜ਼ ਾਂ ਜ ਾਂ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਮਰਸ਼ਤੇਦ ਰ ਾਂ/ਸਮਹਯੋਗੀਆਾਂ ਪ ਸੋਂ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਸਟੈਂਿ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਆਮਦ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਅਨੁਸ ਰ 

ਪੈਸੇ ਚ ਰਜ ਕਰਨਗੇ।  

 

ਲੜੀ 

ਨਿੰ . 

ਵ ਹਨ ਦੀ ਮਕਸਿ 24 ਘਿੰਟ ੇਦੌਰ ਨ (Full Day Token) Irrespective of Nos. of tips or Multiple 

entries 

1 ਸ ਈਕਲ 5/- 

2 ਸਕੂਟਰ/ਿੋਮਪਿ/ਿੋਟਰਸ ਈਕਲ 10/- 

3 ਕ ਰ/ਜੀਪ ਆਮਦ 20/- 

 

ਿੋਟ:- ਇਹ ਚ ਰਜ 24 ਘਿੰਮਟਆਾਂ (8:00 ਸਵੇਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਦਨ ਸਵੇਰ 8:00 ਤਿੱਕ) ਲਈ ਲ ਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਿੱਕ ਵ ਰ ਪਰਚੀ ਕਿੱਟਣ ਤੋਂ 

ਬ ਅਦ ਠੇਕੇਦ ਰ 24 ਘਿੰਟੇ ਦੌਰ ਨ ਉਕਤ ਤੈਅ ਦਰ੍ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲ ਵ  ਚ ਰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗ । ਮਜਸ ਅਨੁਸ ਰ ਵ ਹਨ ਿ ਲਕ/ਚ ਲਕ ਨੂਿੰ  24 ਘਿੰਟ ੇ

ਦੌਰ ਨ ਹਰ ਚਿੱਕਰ ਦੇ ਚ ਰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਲਿੱਗਣਗੇ। 

 

 

 



22. ਹਸਪਤ ਲ ਮਵਿੱਚ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਲਈ ਅਲ ਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਗ੍  ਦੇ ਉਿੱਪਰ ਜੋ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿ ਾਂ ਮਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨ ਾਂ 

ਨ ਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬਿੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪ ਏ ਜ ਣ ਤੇ 5000/- ਰਪੁਏ ਜੁਰਿ ਨ  ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ । 

23. ਠੇਕੇਦ ਰ ਸਟੈਂਿ ਦੀ ਸਫ ਈ ਦ  ਪੂਰ  ਮਖਆਲ ਰਿੱਖੇਗ  ਤੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨ ਨਹੀ ਾਂ ਪਹੁਿੰਚਣ ਦੇਵੇਗ ।  

24. ਵਹੀਕਲ ਾਂ ਦੀ ਪ ਰਮਕਿੰਗ ਸੜਕ ਦੇ ਨ ਲ ਲਗਦੇ ਫੁਿੱਟਪ ਥ ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਵ ਈ ਜ ਵੇਗੀ।  

 

ਿੈਂ....................................... ਸਪੁਿੱਤਰ ਸਰੀ ......................................... ਵ ਸੀ.............................. ਮਬਆਨ ਕਰਦ  ਹ ਾਂ ਮਕ ਿੈਂ ਉਪਰੋਕਤ 

ਸ ਰੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤ ਾਂ ਪੜ੍ ਲਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਿੈਨੂਿੰ  ਿਿੰਨਜੂਰ ਹਨ। 

 

 

 

ਬੋਲੀਕ ਰ (ਠੇਕੇਦ ਰ) ਦੇ ਹਸਤ ਖਰ 

ਮਿਤੀ:___________       ਨ ਿ___ ______________ 

ਸਥ ਨ:____________        ਪਤ :________________          

ਿੋਬ ਇਲ ਨਿੰ ਬਰ. __________________ 

ਈ-ਿੇਲ ਆਈ.ਿੀ:-___________________ 

 

ਬੋਲੀ ਮਵਿੱਚ ਮਹਿੱਸ  ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਦਸਤ ਵੇਜ ਜਿ ਾਂ ਕਰਵੇ ਜ ਣ 

1. ਬੋਲੀ ਮਵਿੱਚ ਭ ਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਯਿ ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਾਂ ਦੀ ਕ ਪੀ ਹਸਤ ਖਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। 

2. ਆਧ ਰ ਕ ਰਿ ਦੀ ਕ ਪੀ 

3. ਮਤਿੰਨ ਪ ਸਪੋਰਟ ਸ ਇਜ ਫਟੋ ੋ

4. 10,000/- ਰਪੁਏ ਦ  ਮਿਿ ਾਂਿ ਮਿਰ ਫਟ 

5. 590/- ਰਪੁਏ ਦ  ਮਿਿ ਾਂਿ ਮਿਰ ਫਟ 

6. ਤਜਰਬ  ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexure-I 

(To be furnished on non-judicial stamp papers 

Worth Rs.100/- duly attested by Executive Magistrate or Notary Public). 

 

 

 

 

 

AFFIDAVIT 

I/We _________________________________________________________ partner/sole proprietor (Strike out which is not 

applicable) of (Name & Address of Firm) _____________________________________ do hereby declare and 

solemnly affirm:- 

a) That the individual/firm/ companies are not debarred or black- listed by any department of 

Union/ State Government or any autonomous institute. 

b) That no police case has been registered against me or any other partner of my firm and I have 

not been involved in any anti nation activities.  

c) That no partner or shareholder, directly or indirectly connected with the applicant has been 

debarred or blacklisted by any department of Union Govt./State Govt./Autonomous Institute. 

d) That the terms and conditions for Parking Contract/Services at GGSMCH, Faridkot are acceptable to 

me/us. I/We will abide by them in letter and spirit. 

 

 

Date: _________________ 

Place: _________________ 

DEPONENT 

VERIFICATION 

 

I/We do hereby solemnly declare and affirm that the above declarations are true and correct to the best of 

my/our knowledge and belief. No part of it is false and nothing has been concealed therein. 

Date:_______________ 

Place: ______________    

DEPONENT 

Photograph of 

the bidder in 

case of 

individual 


