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تاریخ  ,وقت اور جگہ برا
ے نیال هی
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جوعہ 10دن بجے بوقب
م گورًوٌٹ وکیشٌل
ٹیکٌیکل ٹریٌٌگ
اًطٹیٹیوٹ بیگ ضول
الئي براے خواتیي
گوجراًوالہ

شرائ ِط نیالهی

ًیالهی هقر ر کردٍ تبریخ و وقت پر ہو گی-
توبم ضبهبى اکٹھی (ایک الٹ کی صورت هیں) جہبں ہے جیطے ہے کی بٌیبد پر هتعلقہ ادارٍ هیں ًیالم ہوگی۔
ضبهبى کب هعبئٌہ هتعلقہ پرًطپل ادارٍ کی اجبزت ضےبولی ضے ایک دى پہلے تک صبح  9بجے ضے دوپہر  2بجے تک
کیب جب ضکتب ہے ۔
بولی هیں شبهل ہوًے کے لیے ہر بولی دہٌدٍ کو بولی کے لیے گورًوٌٹ کی هقر ر کر دٍ قیوت کب  2 ٪علیحدٍ زر بیعب
پر نسپل گورًوٌٹ
ًہ بولی ضے ایک دى پہلے بشکل کب ل ڈ یپب ز ٹ ) (CDRپے آرڈر /ڈیوبًڈ ڈرافٹ بٌبم
وکیشٌل ٹیکٌیکل ٹریٌٌگ اًطٹیٹیوٹ گو جراًولہ کی شکل هیں شیڈ و ل بیٌک هیں جوع کرواًب ہوگب اور ڈیپب ز ٹ
ضلپ ادارٍ هیں د ى تیي بجے تک جوع کروا کر خود کو بو لی کیلے ر جطٹر کرواًب ہو گب -
بولی ضے ایک دى پہلے  2%زر بیعب ًہ جوع ًہ کروا ًے کی صورت هیں کطی بولی دہٌدٍ کو بولی هیں حصہ لیٌے
ًہیں دیب جب ے گب-
کبهیبة بولی دہٌدٍ کو کل رقن کب  25 ٪بوہ توبم گورًوٌٹ ٹیکطس بولی والے د ى ادارٍ کے بٌک اکب و ئٌٹ ٹب ئٹل"
 6580031847400027بنک آ ف پنجا ب ٹر سٹ پال زہ برا نچ هیں
 "NON SALARYکھبتب ًوبر
جوع کرًب ہوگب اور ببقی رقن بولی ہوًے ضے تیي دى کے اًدر ضکریپ اٹھبًے ضے پہلے ادارٍ کے هسکو رٍ بب ال ا
کب و ئٌٹ هیں جوع کروًے کب پببٌد ہوگب۔
ن ا کب م بولی دہٌدٍ کو جوع کردٍ  2٪زر بیعب ًہ بو لی وا لے دى ہی وا پص کر دیب جب ے گب-
کبهیبة بولی دہٌدٍ ًیالهی کی تبریخ ضے اپٌے ضبهبى کی حفبظت وعیرٍ کب خود ذهہ دار ہو گب۔اور تیي دى کے اًدر
اوقبت کبر کے دوراى اپٌے خرچے پر اٹھبًے کب پببٌد ہو گب بصورت دیگر جوع شدٍ  ،زربیعبًہ اور ضبهبى بحق ضرکبر
ضبط کر لیب جبئے گب۔
تصدیق شدٍ قوهی شٌبختی کبرڈ کی ًقل بطور ضیکورٹی بولی شروع ہوًے ضے ایک گھٌٹہ پہلے تک هتعلقہ ادارٍ
کے ضربراٍ  /پر ًطپل کو جوع کرواًی ہوگی۔
ضربرٍ ادارٍ کوئی ایک یب توبم بولیبں وجہ بتب ے بغیر هطترد کرًے کب هجبز ہوگب۔
ٹیوٹب کے هالزهیي ًیالهی هیں لیٌے کے اہل ًہیں۔
توبم بولی دہٌدگبى ًبدرٍ کب جبری کردٍ شٌبختی کبرڈبولی کے وقت پبش ہوًب الزهی ہوگب۔

الوشتہر:

پرنسپل گورنونٹ وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ گو جرا نوا لہ
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