
ਦਫਤਰ ਉਪ ਰਾਜ ਕਰ ਕਮਮਿਸ਼ਰ,ਰੂਪਸ਼ਗਰ ਮੰਡਲ, ਰੂਪਸ਼ਗਰ।
Email ID: detcropar@punjab.gov.in

ਸੇਵਾ ਵਵਖੇ
 
          ਵਜਲ੍ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ,
          ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।
 
ਮਵਿਿਾ:- ਮਵਿਭਾਗੀ ਫੰਡਾਂ ਤਮਹਤ ਗੱਡੀਆਂ  ਮਕਰਾਏ ਤੇ  ਲੈਣ ਸਬੰ ਧੀ।
 
          ਉਪਰੋਕਤ ਵਵਿੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਟੈਂਰ ਪ੍ਵਕਵਰਰ ਰਾਹੀ
ਉਪ ਰਾਜ ਕਰ ਕਵਮਿਨਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਮੰਂਲ ਰੂਪਨਗਰ ਅਧੀਨ ਰਉਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾ ਲਈ ਵਵਿਾਗੀ ਫੰਂਾ
ਤਵਹਤ ਗੱਂੀਰਤ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਦਾ ਟੈਂਰ ਨੋਵਟਸ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਇਿਵਤਹਾਰ ਪਬਵਲਕ ਵਹਤ ਲਈ ਪ੍ਵਸੱਧ ਦੋ ਅਖਬਾਰ  (ਵਦ ਵਟ੍ਵਬਬਬਿਊਨ ਅਤੇ ਅਜੀਤ)  ਵਵੱਚ
 ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਸ ਤੇ ਪ੍ਕਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਪ ਨੰੂ ਿੇਵਜਰ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਨੱਥੀ: ਟੈਂਰ ਨੋਵਟਸ। 
                                                                    ਉਪ ਰਾਜ ਕਰ ਕਵਮਿਨਰ,
                                                                    ਰੂਪਨਗਰ ਮੰਂਲ, ਰੂਪਨਗਰ।
           ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਵਲਵਖਰਤ ਨੰੂ ਲੋੜੀਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਹੱਤ ਿਵੇਜਰ ਜਾਦਾ
ਹੈ ਜੀ:-
          1. ਵਧੀਕ ਰਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਵਮਿਨਰ (ਪ੍ਿਾਸਨ), ਪੰਜਾਬ, ਪਵਟਰਲਾ।
          2. ਉਪ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਵੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ, ਦਫਤਰ ਰਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਵਿਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਵਟਰਲਾ।
 
                                                                     ਉਪ ਰਾਜ ਕਰ ਕਵਮਿਨਰ,
                                                                     ਰੂਪਨਗਰ ਮੰਂਲ, ਰੂਪਨਗਰ।

File No.ET-ACC021(4)/1/2020-DETC RUPNAGAR
I/76912/2020

26



 

ਦਫਤਰ ਉਪ ਰਾਜ ਕਰ ਕਮਮਿਸ਼ਰ, ਰੂਪਸ਼ਗਰ ਮੰਡਲ, ਰੂਪਸ਼ਗਰ

          ਰਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਵਿਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਉਪ ਰਾਜ ਕਰ ਕਵਮਿਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਮੰਂਲ ਰੂਪਨਗਰ
ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਜਵਲ੍ਰਤ (ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਬੋਾਇਲ ਵਵੰਗ ਚੰਂੀਗੜ੍, ਮੋਬਾਇਲ ਵਵੰਗ ਫਵਤਹਗੜ੍ ਸਾਵਹਬ
ਐਟ  ਮੋਹਾਲੀ)  ਵਵੱਚ  ਤਾਇਨਾਤ  ਅਫਸਰਾ ਦੀ  ਵਰਤੋ ਲਈ  ਂੀਜ਼ਲ  ਦੀਰਤ
ਇਨੋਵਾ/ਟਵੇਰਾ/ਬਲੈਰੋ/ਸਕੋਰਵਪਿੳ/ਅਰਟੀਗਾ  (ਜਲੁਾਈ  2018  ਅਤੇ  ਿੳਪਰਲੇ  ਮਾਂਲ)  24x7  ਅਧਾਰ  ਤੇ
2350  ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਿਕਿਾ ਮੰਗੀਰਤ ਜਾਦੀਰਤ ਹਨ । ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ
ਲਗਿਗ ਕੱੁਲ 8 ਗੱਂੀਰਤ ਲੋੜੀਦੀਰਤ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਈ/ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਗੱਂੀਰਤ ਵਵਿਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਜਵਲ੍ਰਤ  (ਰੂਪਨਗਰ  (3),  ਮੋਹਾਲੀ  (2),  ਮੋਬਾਇਲ ਵਵੰਗ ਚੰਂੀਗੜ੍ (2)  ਅਤੇ
ਮੋਬਾਇਲ ਵਵੰਗ ਫਵਤਹਗੜ੍ ਸਾਵਹਬ ਐਟ ਮੋਹਾਲੀ (1) ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਰਤ ਹਨ। ਟੈਂਰ ਕਰਤਾ ਵਜਹੜੇ ਵਜਲ੍ੇ  ਲਈ
ਗੱਂੀ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟੈਂਰ ਫਾਰਮ ਵਵੱਚ ਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਵਸਥਾਰਤ ਵਨਯਮ ਿਰਤਾ ਸਮੇਤ ਟੈਂਰ
ਫਾਰਮ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਵਮਤੀ 26.09.2020 ਤੋ  10.10.2020 ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫਤਰ
ਉਪ ਰਾਜ ਕਰ ਕਵਮਿਨਰ,  ਰੂਪਨਗਰ ਮੰਂਲ,  ਰੂਪਨਗਰ ਜਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਕੈਪ ਦਫਤਰ,  ਰਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ
ਕਵਮਿਨਰ ਿਵਨ, ਸੈਕਟਰ 69 ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ
ਵਵਿਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pextax.com ਤੋ ਂਾਬਬਿਊਨਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਟੈਂਰ ਵਬਰਨਾ ਰਾਿੀ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਵੱਚ 10,000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਂਮਾਂ ਂਰਾਫਟ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਪ ਰਾਜ ਕਰ ਕਵਮਿਨਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਨਾਮ
ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਵਖੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਸਮੇਤ ਰਪਣਾ ਟੈਂਰ ਵਮਤੀ 10.10.2020 ਨੰੂ ਦੁਪਵਹਰ 12.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾ
ਇਸ ਤੋ ਪਵਹਲਾ ਜਮ੍ਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਟੈਂਰ ਵਮਤੀ  10.10.2020 ਨੰੂ ਦੁਾਪਵਹਰ 12.30 ਵਜੇ ਉਪ
ਰਾਜ ਕਰ ਕਵਮਿਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਮੰਂਲ,  ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕੈਪ ਦਫਤਰ,  ਰਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਿਵਨ ਸੈਕਟਰ 69
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.  ਨਗਰ  (ਮੋਹਾਲੀ)  ਵਵਖੇ ਖੋਲ੍ੇ  ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੋਈ ਤਾ ਇਸ ਵਵਿਾਗ ਦੀ
ਵਬੈਸਾਈਟ www.pextax.com ਤੇ ਪਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੋਟ:- ਸਾਰੇ ਟੈਂਰ ਵਜਲ੍ਾ ਵਾਈਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਜਲ੍ਾ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਖੋਲ੍ੇ  ਜਾਣਗੇ।

 

                                                                        ਉਪ ਰਾਜ ਕਰ ਕਵਮਿਨਰ 
                                                                        ਰੂਪਨਗਰ ਮੰਂਲ ਰੂਪਨਗਰ।
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