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ਕੁਟਸ਼
ੇ ਨ ਨੋਟਟਿ
ਪੰ ਜਾਬ ਜਲ ਨਨਿੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਨਵਿਾਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਾ.ਾੀ.ਓ ਨੰਬਰ 149-152, ਾੈਿਟਰ 17-ਾੀ, ਚੰ ਡੀਗੜ੍ ਨੂੰ ਦੋ
ਏਅਰ ਿੰ ਡੀਸ਼ਨਡ ਿਾਰਾ Maruti Ciaz ਜਾ Honda City (ਾੀ.ਐਨ.ਜੀ./ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ) ਨਜਨ੍ਾ ਦੀ ਐਿਾ ਸ਼ੋ-ਰੂਮ ਿੀਮਤ 10 ਤੋਂ 12
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਵੱ ਚ ਹੋਵੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੋ ਮਹੀਨਨਿਆ ਲਈ ਹੇਠਾ ਨਦੱ ਤੀਿਆ ਸ਼ਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿੁਟੇਸ਼ਨਾ ਨਮਤੀ 02.03.2022
ਨੂੰ ਾਮਾ 15.00 ਵਜ਼ੇ ਤੱ ਿ ਮੰ ਗੀਿਆ ਜਾਦੀਿਆ ਹਨ। ਿੁਟੇਸ਼ਨਾ ਰਨਜਾਟਰਡ ਡਾਿ ਰਾਹੀ ਜਾ ਦਾਤੀ ਇਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵਖੇ ਪੁੱ ਜਣੀਿਆ
ਚਾਹੀਦੀਿਆ ਹਨ।
ਸ਼ਰਤਾ:
1. ਗੱਡੀ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵ ਗੱਡੀ ਸਾਲ 2016 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2. ਗੱ ਡੀ ਚੰ ਗੀ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਨਵੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
3. ਨਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱ ਡੀ ਦੀ ਾਫ਼ਰ ਾੀਮਾ 2000 ਨਿਲੋ ਮੀਟਰ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਿੁਟੇਸ਼ਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2000 ਨਿਲੋ ਮੀਟਰ ਪਰਤੀਮਹੀਨਾ ਦੇ ਨਹਾਾਬ ਨਾਲ (Minimum Guaranteed payment per
month) ਅਦਾਇਗੀ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾ ਜੋ ਨਿਰਾਏ ਤੇ ਨਦੱ ਤੀ ਗੱ ਡੀ ਦੀ ਪਰਤੀਮਹੀਨਾ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਨਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਮ ਾੁਨਨਸ਼ਨਚਤ
ਹੋਵੇ।

5. ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਨਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਿੈਲਿੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰਾਜ ਟੂ ਗਰਾਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਰ ਗਰਾਜ ਦਫ਼ਤਰ/ਅਨਧਿਿਾਰੀ ਦੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ
7 ਨਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।

6. ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਗੱ ਡੀਿਆ ਨਾਰਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈਿਆ ਜਾਣੀਿਆ ਹਨ, ਨਜਨ੍ਾ ਦਾ POL, ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ
ਰੱ ਖ-ਰਖਾਵ ਿਨਦ ਦਾ ਾਾਰਾ ਖਰਚਾ ਿੁਟੇਸ਼ਨਦਾਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਵੱ ਲੋਂ ਨਾਰਫ਼ ਅਤੇ ਨਾਰਰ ਮਾਨਾਿ ਨਿਰਾਇਿ ਅਤੇ
ਬਣਦਾ GST ਅਦਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

7. ਗੱ ਡੀਿਆ ਦੇ ਾਬੰ ਧਿ ਨਵੱ ਚ ਾਾਰੀਿਆ Legal obligations ਨਜਵੇਂ ਨਿ Insurance, Road Tax, Permit/Registration and
Permission ਿਨਦ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਾਬੰ ਧਿ ਨਵੱ ਚ ਤਨਖਾਹ ਿਨਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜੰ ਮੇਂਵਾਰੀ ਿੁਟੇਸ਼ਨਦਾਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

8. ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਗੁਜਾਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਪਰਤੀ ਰਾਤ ਰੁਪਏ 200/- ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
9. ਟੋਲ ਚਾਰਨਜਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਨਿੰ ਗ ਰੀਾ ਤੇ ਿੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਲੋ ੜੀਦਾ ਾਬੂਤ ਨਦਖਾਾਣ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਿੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।

10.ਡਰਾਇਵਰ ਿੋਲ ਵੈਧਿ ਡਰਾਈਨਵੰ ਗ ਲਾਇਾੰ ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਨਡਿਟੀ ਦਾ ਾਮਾ 8 ਘੰ ਟੇ ਭਾਵ ਾਮਾ 9.00
AM ਵਜ਼ੇ ਤੋਂ 5.00 PM ਵਜ਼ੇ ਤੱ ਿ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰ ਤੂ ਲੋ ੜ ਅਨੁਾਾਰ ਨਡਿਟੀ ਾਮਾ ਵੱ ਧਿ ਘੱ ਟ ਹੋ ਾਿਦਾ ਹੈ।

11.ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਰਹੇਗੀ।
12.ਗੱ ਡੀ ਅਚਾਨਿ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਾੂਰਤ ਨਵੱ ਚ ਜਾ ਡਰਾਇਵਰ ਨਿਾੇ ਿਾਰਣ ਨਡਿਟੀ ਤੇ ਨਹੀ ਿਆਦਾ ਤਾ ਿੁਟੇਸ਼ਨਦਾਤਾ ਵੱ ਲੋਂ
ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਪਰਬੰਧਿ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

13.ਡਰਾਇਵਰ ਗੱ ਡੀ ਦੀ ਲਾੱਗ ਬੁੱ ਿ ਮੇਨਟੇਨ ਿਰੇਗਾ।
14.ਿੁਟੇਸ਼ਨ ਨਵੱ ਚ ਿੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੱ ਿਾ ਪਤਾ, ਾੰ ਪਰਿ/ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈ.ਮੇਲ ਿਈ.ਡੀ. ਜ਼ਰੂਰ ਨਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ।
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