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“کی بٌیاد پر ًیالم عام
تاریخ  ,وقت اور جگہ برا
ے نیال هی
18د ضوبر  2018بروز
 11بجے بوقا
هٌگل دى
م گورًوٌٹ ٹیکٌیکل ٹریٌٌگ
ضٌٹر کاهوًکی ًسد بُچیاں
واال کارخاًہ

شرائ ِط نیالهی

ًیالهی هقر ر کردٍ تاریخ و وقت پر ہو گی
توام ضاهاى اکٹھی (ایک الٹ کی صورت هیں) جہاں ہے جیطے ہے کی بٌیاد پر هتعلقہ ادارٍ هیں ًیالم ہوگی۔
ضاهاى کا هعائٌہ هتعلقہ پرًطپل ادارٍ کی اجازت ضےبولی ضے ایک دى پہلے تک صبح  9بجے ضے دوپہر  2بجے تک
کیا جا ضکتا ہے ۔
بولی هیں شاهل ہوًے کے لیے ہر بولی دہٌدٍ کو بولی کے لیے گورًوٌٹ کی هقر ر کر دٍ قیوت کا  2 ٪علیحدٍ زر بیعا
ًہ بولی ضے ایک دى پہلے بشکل کا ل ڈ یپا ز ٹ ) (CDRپے آرڈر /ڈیواًڈ ڈرافٹ بٌام هینجر گورنونٹ ٹیکنیکل
ٹریننگ سنٹر کاهونکی کی شکل هیں شیڈ و ل بیٌک هیں جوع کرواًا ہوگا اور ڈیپا ز ٹ ضلپ ادارٍ هیں د ى تیي
بجے تک جوع کروا کر خود کو بو لی کیلے ر جطٹر کرواًا ہو گا -
بولی ضے ایک دى پہلے  2%زر بیعا ًہ جوع ًہ کروا ًے کی صورت هیں کطی بولی دہٌدٍ کو بولی هیں حصہ لیٌے
ًہیں دیا جا ے گا-
کاهیاب بولی دہٌدٍ کو کل رقن کا  25 ٪بوہ توام گورًوٌٹ ٹیکطس بولی والے د ى ادارٍ کے بٌک اکا و ئٌٹ ٹا ئٹل"
6580065588800017ب نک آ ف پنجا ب کاهو
 "TEVTA GTTC KAMOKIکھاتا ًوبر
برا نچ() 017هیں جوع کرًا ہوگا اور باقی رقن بولی ہوًے ضے تیي دى کے اًدر ضکریپ اٹھاًے ضے پہلے
نکی
ادارٍ کے هسکو رٍ با ال ا کا و ئٌٹ هیں جوع کروًے کا پابٌد ہوگا۔
ن ا کا م بولی دہٌدٍ کو جوع کردٍ  2٪زر بیعا ًہ بو لی وا لے دى ہی وا پص کر دیا جا ے گا-
کاهیاب بولی دہٌدٍ ًیالهی کی تاریخ ضے اپٌے ضاهاى کی حفاظت وعیرٍ کا خود ذهہ دار ہو گا۔اور تیي دى کے اًدر
اوقات کار کے دوراى اپٌے خرچے پر اٹھاًے کا پابٌد ہو گا بصورت دیگر جوع شدٍ  ،زربیعاًہ اور ضاهاى بحق ضرکار
ضبط کر لیا جائے گا۔
تصدیق شدٍ قوهی شٌاختی کارڈ کی ًقل بطور ضیکورٹی بولی شروع ہوًے ضے ایک گھٌٹہ پہلے تک هتعلقہ ادارٍ
کے ضربراٍ  /هیٌجر کو جوع کرواًی ہوگی۔
ضربرٍ ادارٍ کوئی ایک یا توام بولیاں وجہ بتا ے بغیر هطترد کرًے کا هجاز ہوگا۔
ٹیوٹا کے هالزهیي ًیالهی هیں لیٌے کے اہل ًہیں۔
توام بولی دہٌدگاى ًادرٍ کا جاری کردٍ شٌاختی کارڈبولی کے وقت پاش ہوًا الزهی ہوگا۔
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