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ਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ਼ਸਤਹਾਰ ਹਾਊ  ਚਿੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਪਰਤੀਸਨਧ ਦਫ਼ਤਰ 

ਭਾਗ I (ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ) 

1. ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ ਬੈਂਕ (NHB)  ਰਕਾਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਿਧਾਨਕ  ਿੰ  ਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ 

ਫਾਇਨਾਂ   ੈਕਟਰ ਦ ੇਪ੍ਰੋਤ ਾਹਨ, ਸਿਕਾ  ਅਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ  ਿੰ  ਦ ਦੇ ਐਕਟ ਦ ੇਤਸਹਤ 

ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸ ਖਰ ਸਿੱਤੀ  ਿੰ  ਥਾ ਹੈ। 

1.1 NHB/ਬੈਂਕ ਦਾ ਮ ੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿੀਂ ਸਦੱਲੀ ਸਿੱਚ  ਸਥਤ ਹੈ ਅਤ ੇਇ ਦ ੇਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (RO)/ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਸਨਧੀ 

ਦਫ਼ਤਰ (RRO) ਮ ਿੰ ਬਈ, ਅਸਹਮਦਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲ ਰ,ੂ ਭੋਪ੍ਾਲ, ਚੇਨਈ, ਸਦੱਲੀ, ਗ ਹਾਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤ ੇ

ਲਖਨਊ ਸਿੱਚ ਹਨ। 

2.    ਲੋੜ੍ੀਂਦ ੇਵੇਰਵ ੇ
ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਚ ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ ਬੈਂਕ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਲੀਜ਼ ਸਕਰਾਏ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਪ੍ਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ 

ਦੇ ਸਦਲਚ ਪ੍ੀ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਬਲੋੀਕਾਰਾਂ (ਸਿਅਕਤੀਆ/ਂ ਿੰ  ਥਾਿਾਂ/ ਿੰ  ਥਾਿਾਂ) ਤੋਂ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮਿੰ ਗੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਪੇ੍ਸ਼ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 1200 ਿਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ ੱ ਟ (ਕਾਰਪੇ੍ਟ ਖੇਤਰ). ਕਾਰਪੇ੍ਟ 

ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਸਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਬਿੰ ਧ - ਏ. ਅਨ  ਾਰ ਹੋਿੇਗੀ| ਬੈਂਕ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੀਆ ਂ

ਪੂ੍ਰਿ-ਲੋੜ੍ਾਂ ਹਨ: 

ਪੂਰਵ-ਲੋੜ੍ੀਂਦ ੇਮਾਪਦਿੰ ਡ 

1. ਬੋਲੀਕਾਰ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਹਾਤੇ ਦ ੇਅ ਲੀ ਮਾਲਕ (ਮਾਲਕ) ਜਾਂ ਪ੍ਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕ (ਹੋਲਡਰ) ਹੋਣ ੇ

ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਬੈਂਕ ਨੂਿੰ  ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗਹਾ ਸਕ  ੇਿੀ 

ਮ ਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਹੈ। 

2. ਇਮਾਰਤ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ  ਥਾਨ 'ਤੇ  ਸਥਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਸਜਿੇਂ ਸਕ  ੈਕਟਰ 8,  ੈਕਟਰ 9, 

 ੈਕਟਰ 29,  ਕੈਟਰ 34 ਏ ਆਸਦ) 

3. ਇਮਾਰਤ ਚਿੰਗੀ ਹਾਲਤ ਸਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

4. ਬਲੋੀਕਾਰ ਦਾ  ਪੈ੍ਨ ਨਿੰ ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕ  ਮ ਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉ  ਦੇ ਆਈਟੀ ਸਰਟਰਨ 

ਅੱਪ੍ ਟੂ ਡਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

5. ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ  ਮਰੱਥ ਸਿਕਾ  ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂ/ਪ੍ਰਿਾਸਨਤ ਯੋਜਨਾ ਅਨ  ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ  ਾਂਭ- ਿੰ ਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15  ਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪ੍ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

6. ਪ੍ਸਰ ਰ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ  ਾਰੇ ਢਿੰ ਗਾਂ (ਏਅਰਪੋ੍ਰਟ, ਰੇਲਿੇ  ਟੇਸ਼ਨ, ਬੱ   ਟੈਂਡ, ਆਸਦ) ਨਾਲ ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ 

ਜ ਸੜ੍ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਹ ਿੰ ਚਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7. ਦ ੋਪ੍ਹੀਆ ਿਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਾਰਸਕਿੰ ਗ ਦੀ 

 ਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਬੈਂਕ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦ ੋਢੱਕੀਆ/ਂਖ ੱ ਲੀਆਂ ਰਾਖਿੀਆ ਂਕਾਰ ਪ੍ਾਰਸਕਿੰ ਗ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 



8. ਦ ੋਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਨਿੇਕਲੇ ਿਾਸ਼ਰੂਮ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਪ੍ਸਰ ਰ ਨਾਲ ਜ ੜ੍ੇ ਹੋਣਗੇ। 

   9. 24 ਘਿੰ ਟ ੇਪ੍ਾਿਰ ਬੈਕਅਪ੍ ਦੀ  ਹੂਲਤ ਅਤ ੇMPLS (ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੇਬਲ  ਸਿਸਚਿੰ ਗ) ਕ ਨੈਕਟੀਸਿਟੀ ਲਈ            

ਬ ਸਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂਿੰ  ਅਨ ਕਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਿ ਥਾ ਇਮਾਰਤ/ਅਹਾਤੇ ਸਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

10. ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਹੱ  ੇਸਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦ ੇਸਚਿੰ ਨਹ  ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਮ ੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਸਫਕ  ਕਰਨ ਲਈ ਢ ਕਿੀਂ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

11. ਪ੍ਸਰ ਰ/ਇਮਾਰਤ 'ਤ ੇ  ਰੱਸਖਆ ਦ ੇਉਸਚਤ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

12. ਇਮਾਰਤ ਨੂਿੰ  ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਤਸਰਆਂ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਅੱਗ, ਪ੍ਾਣੀ ਭਰਨਾ, ਹੜ੍ਹ ਆਸਦ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

13. ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ (ਅਰਥਾਤ, 3 ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿੰ ਸਜ਼ਲrdਫਲੋਰ) ਸਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਫਟ 

ਦੀ  ਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

14. ਢ ਕਿੇਂ ਪ੍ੀਣ ਯੋਗ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ  ਪ੍ਲਾਈ ਚਿੌੀ ਘਿੰ ਟੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਥਾਨਕ ਸਮਉਂ ਪ੍ਲ 

ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਚਤ ਮਨਜ਼ਰੂੀਆਂ/ਮਨਜ਼ਰੂੀਆ ਂਹੱਥ ਸਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

15. ਮਕਾਨ ਮਾਸਲਕ ਨੂਿੰ  ਸਮਉਂ ਪੈ੍ਸਲਟੀ, ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਥਾਰਟੀਆ ਂਦੇ  ਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਸਜ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ 

ਬੈਂਕ ਨੂਿੰ  ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗਹਾ ਸਕ  ੇਿੀ ਮ ਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਹੋਿ।ੇ 

16. ਮਕਾਨ ਮਾਸਲਕ ਨੂਿੰ  ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਲੋੜ੍ੀਂਦ ੇਬਦਲਾਅ/ਬਦਲਾਿਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤ ਰਿੰ ਤ ਬਾਅਦ ਜਗਹਾ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕਬਜ਼ਾ 

ਦੇਣ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਸਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

17. ਰੈਂਪ੍ ਦੀ  ਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਸਰ ਰ ਅਪ੍ਾਹਜਾਂ ਦੇ ਅਨ ਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

18. ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਂ/ਸਪ੍ਰਸ   ਇੱਕ ਮਿੰ ਸਜ਼ਲ ਸਿੱਚ  ਸਥਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ 

1. ਦਫ਼ਤਰ  ਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੋਣ  (ਸਜਿੇਂ, 3-4 ਕਸੈਬਨ, 5-6 ਿਰਕ ਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ੈਂਟਰੀ 

ਅਤੇ  ਟੋਰੇਜ  ਪੇ੍ , ਆਸਦ) ਨੂਿੰ  ਤਰਜੀਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

2.  ੀ ੀਟੀਿੀ/ਸਨਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ। 

3.ਲੋੜ੍ੀਂਦ ੇਦ ਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ 

ਸਨਮਨਸਲਖਤ ਦ ਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂਕਾਪ੍ੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਲੋੀ ਕਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ: 

a. ਮਾਲਕ (ਮਾਂ) ਦ ੇਪ੍ਛਾਣ  ਬੂਤ (ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਾ ਪੋ੍ਰਟ, ਡਰਾਈਸਿਿੰ ਗ ਲਾਇ ੈਂ , ਿਟੋਰ ਆਈਡੀ 

 ਮੇਤ ਪ੍ਾ ਪੋ੍ਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਫਟੋੋ) ਅਤੇ ਪ੍ਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇ) ਲਈ ਕਿੇਾਈ ੀ 

ਦ ਤਾਿੇਜ਼। 

b.  ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਾਂ ਦੀਆ ਂ ਿ-ੈਪ੍ਰਮਾਸਣਤ ਕਾਪ੍ੀਆ ਂਜੋ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦ ੇਅਸਧਕਾਰ ਦਾ  ਬੂਤ ਸਦਿੰ ਦੀਆ ਂ

ਹਨ 

c.  ਫਲੋਰ ਪ੍ਲਾਨ (ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ ਦਾ ਸਬਲਸਡਿੰ ਗ ਪ੍ਲਾਨ),  ੈਕਸ਼ਨ, ਐਲੀਿੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਪ੍ਸਰਸ   ਦ ੇ ਾਈਟ ਪ੍ਲਾਨ ਦਾ ਇੱਕ 

 ੈੈੱਟ ਸਿ ਸਤਰਤ ਮਾਪ੍, ਮ ੱ ਖ ਪ੍ਹ ਿੰ ਚ  ੜ੍ਕ,  ੜ੍ਕ ਦ ੇਦਿੋੇਂ ਪ੍ਾ ,ੇ ਜੇਕਰ  ੜ੍ਕ/ਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚੜੌ੍ਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ 



 ਿੰ ਪ੍ਤੀਆਂ ਆਸਦ ਨੂਿੰ  ਦਰ ਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

d.  ਦ ਤਾਿੇਜ਼ੀ  ਬਤੂ ਸਕ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਗਹਾ ਿਪ੍ਾਰਕ/ਬੈਂਸਕਿੰ ਗ ਗਤੀਸਿਧੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਸਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

e . ਿੱਖ-ਿੱਖ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆ ਂ(ਅਿੰ ਦਰੂਨੀ/ਬਾਹਰੀ) ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੰਗੀਨ ਤ ਿੀਰਾਂ 

ਦਾ ਇੱਕ  ੈੈੱਟ। 

f. ਇਹ  ਥਾਸਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਬੂਤ ਿਜੋਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਕਈੋ ਿੀ ਹੋਰ ਦ ਤਾਿੇਜ਼ ਸਕ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਪ੍ਸਰ ਰ ਉਪ੍ਰੋਕਤ 

ਪ੍ ਆਇਿੰਟ 2 (ਲੋੜ੍ ਦ ੇਿੇਰਿੇ) 'ਤ ੇਸਨਰਧਾਰਤ ਪੂ੍ਰਿ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜ੍ੀਂਦ ੇਮਾਪ੍ਦਿੰ ਡਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

4.ਪੂਰਵ-ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਕ ਾਰਤਾ  ਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 

NHB ਅਤ ੇਬਲੋੀਕਾਰ ਸਿਚਕਾਰ "ਪੂ੍ਰਿ-ਕਿੰ ਟਰੈਕਟ ਇਿੰਟੈਗਸਰਟੀ ਪੈ੍ਕਟ" 'ਤ ੇਹ ਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ NHB ਅਤ ੇ

ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਸਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਾਈਸਡਿੰ ਗ  ਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇ   ਮਝੌਤ ੇਦੇ ਤਸਹਤ, ਬਲੋੀਕਾਰ ਇੱਕ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ 

ਅ ਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂਿੰ  ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ NHB ਨਾਲ  ਸਹਮਤ ਹ ਿੰ ਦ ੇਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਕਿੰ ਟਰੈਕਟ ਇਿੰਟੀਗਰੇਟੀ ਪੈ੍ਕਟ ਦਾ ਫਾਰਮਟੈ 

ਅਨੁਬਿੰ ਧ - ਬੀ. ਅਨ  ਾਰ ਹੋਿੇਗਾ | 

4.1 ਇ   ਬਿੰ ਧ ਸਿੱਚ, NHB ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਜੀਲੈਂ  ਕਸਮਸ਼ਨ ਨਾਲ  ਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀ ਲਿ ਿਰਮਾ ਅਤ ੇਸ਼ਰੀ ਹਰੇ 

ਸਕਰਸ਼ਨਾ ਦਾਸ਼ ਨੂਿੰ  ਅਖਿੰਡਤਾ  ਮਝੌਤੇ ਲਈ   ਤਿੰ ਤਰ ਬਾਹਰੀ ਸਨਗਰਾਨ ਿਜੋਂ ਸਨਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

4.2 ਸਨਮਨਸਲਖਤ ਪ੍ਾਬਿੰ ਦੀਆਂ ਦ ੇ ਮੂਹ ਨੂਿੰ  ਇਮਾਨਦਾਰੀ  ਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇ ਦੀਆ ਂਿਚਨਬੱਧਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ 

ਬੋਲੀਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਸਕ  ੇਿੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਲਈ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ: 

a) ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਨ ਕ ਾਨ; 

b) ਬੋਲੀ   ਰੱਸਖਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਂਡ/PBG (ਜੇ ਲਾਗ ੂਹੋਿੇ); 

c) ਸਪ੍ਰਿੰ  ੀਪ੍ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਲੋੀਕਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੋਏ ਨ ਕ ਾਨ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ; ਅਤ ੇ

d) NHB ਦ ਆਰਾ ਉਲਿੰ ਘਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨੂਿੰ  ਉਸਚਤ  ਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। 

ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਿੀ  ਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਾ ਆਚਾਰ  ਿੰ ਸਹਤਾ ਪੂ੍ਰੀ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਸਿੱਚ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ 

ਸਰਸ਼ਿਤ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੈਸਤਕ ਸਿਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਨੂਿੰ   ਪੱ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੋਿ।ੇ 

4.3 ਬੋਲੀ ਦੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇਅਿੰ ਸਤਮ ਰੂਪ੍ ਦਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ  ਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਇਕ ਾਰਤਾ  ਮਝੌਤਾ  ਫਲ ਬਲੋੀਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਹ ਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਨਸ਼ਸਚਤ  ਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਹੱ ਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੋਰ 

ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਲੋੀ ਦੇ  ਬਿੰ ਧ ਸਿੱਚ ਉਕਤ ਪ੍ਰੀ-ਕਿੰ ਟਰੈਕਟ ਇਿੰਟੈਗਸਰਟੀ ਪੈ੍ਕਟ ਦੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ/ਉਲਿੰ ਘਣ 

ਸਿੱਚ ਬਲੋੀਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਕ  ੇਿੀ ਕਿੰ ਮ/ਛ ੱ ਟੀਆ ਂਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਕਿੰ ਟਰੈਕਟ ਇਿੰਟੈਗਸਰਟੀ ਪੈ੍ਕਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਾਬਿੰ ਦ 

ਹੋਿੇਗਾ। 



4.4 ਪ੍ਰੀ-ਕਿੰ ਟਰੈਕਟ ਇਿੰ ਟੀਗਰੇਟੀ ਪੈ੍ਕਟ ਨੂਿੰ  ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਪੂ੍ਰਿ-ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇਕ ਾਰਤਾ  ਮਝੌਤਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਹ ਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦ ਆਰਾ  ਹੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਦ ਤਖਤ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ 100/- ਰ ਪ੍ਏ ਦ ੇਗੈਰ-ਸਨਆਇਕ  ਟੈਂਪ੍ ਪੇ੍ਪ੍ਰ 'ਤ ੇ ਾਫ਼- ਾਫ਼ ਟਾਈਪ੍ ਕਰਕ ੇਜਮਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਬਾਅਦ ਸਿਚ NHB ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇ  'ਤ ੇਦ ਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਗਜ਼ੀਸਕਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਤੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦ ਆਰਾ 
ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਚ ਦੱ ੀ ਗਈ ਸਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

5.ਪਾਬਿੰ ਦੀਸੁ਼ਦਾ ਜਾਂ ਹਿਾਏ ਗਏ ਬੋਲੀਕਾਰ 

ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਕ  ੇਿੀ  ਰਕਾਰ, ਅਰਧ  ਰਕਾਰੀ ਏਜਿੰ ੀਆਂ, ਸਿਧਾਨਕ, 

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ, PSUs ਜਾਂ PSBs ਅਤੇ ਇ  ਦੀਆਂ  ਹਾਇਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆ ਂਦ ਆਰਾ ਪ੍ਾਬਿੰ ਦੀਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ  ੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕ  ੇ ਰਕਾਰ, ਅਰਧ  ਰਕਾਰੀ ਏਜਿੰ  ੀਆ,ਂ ਸਿਧਾਨਕ  ਿੰ  ਥਾ, PSUs ਜਾਂ PSBs ਅਤੇ ਇ  

ਦੀਆ ਂ ਹਾਇਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਬੋਲੀਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਾਬਿੰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ  ਪੱ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਬਆਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱ੍ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੋੀ ਗੈਰ-ਜਿਾਬਦੇਹ ਿਜੋਂ ਅ ਿੀਕਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ| ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਨੁਬਿੰ ਧ  ੀ ਫਾਰਮ ਸਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ| 

6.ਿੈਂਡਰ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢਿੰ ਗ: 

ਬੋਲੀ ਸ ਰਫ਼  ੀਲਬਿੰਦ ਕਿਰਾਂ ਸਿੱਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਕਿਰ ਦ ੇਸਤਿੰ ਨ ਸਹੱ  ੇਹੋਣਗੇ। 

•ਪਸਹਲਾ ਕਵਰ – ਤਕਨੀਕੀ ਬਲੋੀ ਕਵਰ- ਇ  ਕਿਰ ਸਿੱਚ  ਾਰੇ ਪ੍ਿੰ ਸਨਆ ਂਸਿੱਚ ਬੋਲੀਦਾਤਾ(ਿਾਂ) ਦ ਆਰਾ  ਹੀ ਢਿੰ ਗ 

ਨਾਲ ਭਰੀ ਅਤੇ ਹ ਤਾਖਰ ਕੀਤਾ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: 

ਦਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ ਆਇਿੰਟ 3 (ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਦ ਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ) ਦੇ ਤਸਹਤ ਦਰ ਾਏ ਗਏ ਦ ਤਾਿੇਜ਼ੀ ਘੇਰ।ੇ 

ਦਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ ਆਇਿੰਟ 4 (ਪ੍ਰੀ - ਕਿੰ ਟਰੈਕਟ ਇਿੰ ਟੈਗਸਰਟੀ ਪੈ੍ਕਟ ਕਲਾਜ਼) ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਪੂ੍ਰਿ-ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ 

ਇਕ ਾਰਤਾ  ਮਝੌਤਾ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭਸਰਆ ਅਤ ੇਮੋਹਰ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ। 

ਦਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ ਆਇਿੰਟ 5 (ਪ੍ਰਬਿੰ ਸਧਤ ਜਾਂ  ਚੂੀਬੱਧ ਬਲੋੀਕਾਰ) ਦ ੇਅਨ  ਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ। 

ਕਿਰ ਨੂਿੰ  ਬਿੰ ਦ ਅਤ ੇ ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ"ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਚ ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ NHB ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਲਈ 

ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ" ਿਜੋਂ ਸਲਸਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਿਰ 'ਤ ੇਬੋਲੀ ਦਣੇ ਿਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਤਾ ਿੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇ  ਕਵਰ ਸਵੱਚ ਕਈੋ ਕੀਮਤ  ਿੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ/ਸਵੱਤੀ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾ ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

•ਦੂਜਾ ਕਵਰ - ਸਵੱਤੀ ਬੋਲੀ ਕਵਰ- ਇ  ਕਿਰ ਸਿੱਚ  ਾਰੇ ਪ੍ਿੰ ਸਨਆਂ ਸਿੱਚ ਇ  ਦ ਤਾਿੇਜ਼ ਦਾ ਭਾਗ II  ਹੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ 

ਭਸਰਆ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਦ ਤਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇ  ਕਿਰ ਨੂਿੰ  ਬਿੰ ਦ ਅਤੇ  ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ"ਚਿੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਚ ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ NHB ਦੇ ਦਫਤਰ ਦ ੇਅਹਾਤੇ ਲਈ ਸਿੱਤੀ ਬੋਲੀ" ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਿੱਚ ਸਲਸਖਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਿਰ 'ਤ ੇਬੋਲੀਦਾਤਾ(ਆ)ਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਤਾ ਿੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

•ਤੀਜਾ ਕਵਰ- ਪ੍ਸਹਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਕਿਰ ਨੂਿੰ  ਤੀਜ ੇਕਿਰ ਸਿੱਚ ਰੱਸਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਚ 



ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ NHB ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ  ੀਲਬੱਧ ਬੋਲੀ" ਿਜੋਂ ਸਲਸਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਮਾਪ੍ਦਿੰ ਡਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸਿਅਕਤੀ/ ਿੰ  ਥਾ/ ਿੰ ਥਾ ਆਪ੍ਣੀ ਬੋਲੀ  ੀਲਬਿੰ ਦ ਸਲਫਾਫ ੇਸਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ 

ਪ੍ਤੇ 'ਤ ੇਭੇਜ  ਕਦੀ ਹੈ: 

                                                      ਸ਼ਰੀ ਪਰਚੈ 
ਖੇਤਰੀ ਮੈਨੇਜਰ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ ਬੈਂਕ 
ਮੋਬ: +91- 8130498079 ਹੈ 
ਸਦੱਲੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ, 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ ਬੈਂਕ 

ਕੋਰ 5ਏ, ਇਿੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੇਟ  ੈਂਟਰ, 
ਤੀਜੀ-5ਿੀਂ ਮਿੰ ਸਜ਼ਲ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ, ਨਿੀਂ ਸਦੱਲੀ - 110003 

• ਬੋਲੀ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮਤੀ:15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ. 

• ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੱ੍ਤੇ  ਤ ੇ16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂ   ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਚ ਖੋਲਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਬੈਂਕ 

ਦ ਆਰਾ ਫੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

• ਇ  ਟੈਂਡਰ ਦੇ  ਬਿੰ ਧ ਸਿੱਚ ਸਕ  ੇਿੀ  ਿਾਲ /  ਪੱ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਚ, ਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰੀਚੈ, ਆਰਐਮ ਤੋਂ  ਿੰ ਪ੍ਰਕ 

ਨਿੰ ਬਰ: +91-8130498079 ਅਤੇ ਈਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ:parichay@nhb.org.in 

 
7. ਸ਼ਾਰਿਸਲ ਸਿਿੰ ਗ ਸਵਧੀ: 

a) ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਦ ਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਛੋਟੀ  ਚੂੀ 

ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਚ ਦ ਤਾਿੇਜ਼ੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ  ੂਰਤ ਸਿੱਚ, ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  3 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ 

ਇ  ਨੂਿੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਢ ੱ ਕਿਾਂ ਮੌਕਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਸ਼ਾਰਟਸਲ ਸਟਿੰ ਗ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਬਿੰ ਦ ੂ2 (ਲੋੜ੍ ਿੇਰਸਿਆਂ) 

ਸਿੱਚ ਦਰ ਾਏ ਅਨ  ਾਰ ਪੂ੍ਰਿ-ਲੋੜ੍ੀਂਦ ੇਮਾਪ੍ਦਿੰ ਡਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ  ਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਿੇਗੀ। 

b) ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਸ਼ਾਰਟਸਲ ਟ ਕੀਤ ੇਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਥਾਨਾਂ ਦੀ  ਾਈਟ ਸਨਰੀਖਣ ਦਾ 

ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ ਕਰਨ ਲਈ  ੂਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਸਨਰੀਖਣ ਟੀਮ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਥਾਨ ਦੀ 

ਅਨ ਕੂਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਿੇਗੀ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ, ਪ੍ਰ ਤਾਸਿਤ  ਾਈਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰ, 

ਕਨੈਕਟੀਸਿਟੀ (ਹਿਾਈ ਅੱਡਾ, ਰੇਲਿੇ  ਟੇਸ਼ਨ,  ੜ੍ਕਾਂ, ਆਸਦ), ਪ੍ਾਰਸਕਿੰ ਗ ਥਾਂ,  ਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਗਈਆ ਂ ਹੂਲਤਾਂ (ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਸਲਫਟ, ਪ੍ਾਿਰ ਬੈਕ-ਅੱਪ੍ ਆਸਦ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ੍ਾਂ ਇ  ਦ ਤਾਿੇਜ਼ ਸਿੱਚ ਸਦੱਤੀਆ ਂ

ਗਈਆ ਂਹਨ। 

c) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਬਿੰ ਦਆੂਂ (a) ਅਤੇ (b) ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੋਜਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਯੋਗ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਖੋਲਹਣ 

ਲਈ ਇੱਕ ਅਿੰ ਸਤਮ ਸ਼ਾਰਟਸਲ ਟ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਅਿੰ ਤ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਸਲ ਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਬਲੋੀਕਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਬੈਂਕ 



ਦ ਆਰਾ ਸਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਖੋਲਹਣ ਬਾਰ ੇਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੀ  ੂਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

8.ਹੋਰ ਸਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ: 

a) ਬੋਲੀਦਾਤਾ(ਆ)ਂ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉ ਦੀ ਬਲੋੀ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਮਤੀ ਅਤੇ  ਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ 

ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕ ਜਾਂ ਸਕ  ੇਸਕ ਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਈੋ ਿੀ ਸਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਸਮਤੀ ਅਤ ੇ ਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਂ ਬਲੋੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਅ ਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈ ਲਾ 

ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੈ। 

b) NHB ਸਬਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱ  ੇਸਕ  ੇਿੀ ਜਾਂ  ਾਰੀਆ ਂਬੋਲੀ ਨੂਿੰ   ਿੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅ ਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਸਧਕਾਰ ਰਾਖਿਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਕ  ੇਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢ ਕਿੇਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਰਡਰ ਦਣੇ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਿੀ ਰਾਖਿਾਂ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

c) NHB  ਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਕ  ੇਿੀ ਜਾਂ  ਾਰੀਆ ਂਬੋਲੀਆ ਂਨੂਿੰ   ਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਾਬਿੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ  ੇਿੀ ਬਲੋੀ ਨੂਿੰ  

ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ NHB ਦ ਆਰਾ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਲੋੜ੍ਾਂ ਅਨ  ਾਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉ  ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਨੂਿੰ  ਰੱਦ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਇਹ L1 ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਿ।ੇ 

d) ਸ ਰਫ਼ ਸਬਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਹੀ  ਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਿੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਬਲੋੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਜ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋਿੇਗੀ। ਸਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਿੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਸਕ  ੇਿੀ ਬਲੋੀਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਇ  

ਦ ਤਾਿੇਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਤੀ ਬੋਲੀ (ਭਾਗ II) ਨੂਿੰ  ਉਸਚਤ ਰੂਪ੍ ਸਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਬਲੋੀ ਸਿੱਚ ਕੋਈ 

ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

e)  ਿੰ ਭਾਿੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਚਣੋ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਅਿੰ ਸਤਮ ਹੈ। 

f) ਸਿਿਾਦ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਸਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਅਿੰ ਸਤਮ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ  ਾਸਰਆਂ ਲਈ ਪ੍ਾਬਿੰ ਦ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦੱਲੀ ਦੀਆ ਂ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿੱਚ ਆਿੇਗਾ। 

g) ਜੇਕਰ ਇੱਕ ੋਬੋਲੀਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਈ 

ਜਾਣੀ ਹੈ। 

h) ਇਮਾਰਤ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰੀਹੋਲਡ ਹੋਿੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਆਦ, ਲੀਜ਼  ਮਝੌਤੇ ਦੀ 

ਕਾਪ੍ੀ, ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਰਾਏ ਦੇ ਿੇਰਿ ੇਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਉਪ੍-ਲੀਸਜ਼ਿੰ ਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦੱਤੀ 

ਜਾਿੇਗੀ (ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਜਹੇ ਦ ਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂ ਿੈ-ਪ੍ਰਮਾਸਣਤ ਕਾਪ੍ੀਆ ਂਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ) 

i) ਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਆਦ: NHB ਇੱਕ ਸ ਿੰ ਗਲ ਲੀਜ਼  ਮਝੌਤ ੇਦ ੇਤਸਹਤ 9  ਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਸਰ ਰ 

ਲਿੇਗਾ। ਸਕਰਾਏ ਦ ੇਭ ਗਤਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, 9- ਾਲ ਦੀ ਸਮਆਦ ਨੂਿੰ  3  ਾਲਾਂ ਦੀਆ ਂ3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿੱਚ ਿਿੰ ਸਡਆ ਜਾਿੇਗਾ 



ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਪੈ੍ਰਾ l) ਬੇਲੋ ਸਿੱਚ ਦੱਸ ਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਥੱਲੇ | 

j ) ਸਵੱਤੀ ਬੋਲੀ ਸਵੱਚ ਦਰ ਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ: ਬਲੋੀਕਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਿੱਤੀ ਬਲੋੀ (ਇ  ਦ ਤਾਿੇਜ਼ ਦਾ ਭਾਗ II) ਸਿੱਚ 

ਕ ੱ ਲ ਮਾਸ ਕ ਸਕਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂਿੰ  ਸਤਿੰ ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਾਲਾ ਦਣੇਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਹ  ਪੱ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤ ੇਨੋਟ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਿੱਤੀ ਬੋਲੀ (ਇ  ਦ ਤਾਿੇਜ਼ ਦਾ ਭਾਗ II) ਸਿੱਚ ਹਿਾਲਾ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਕ ੱ ਲ ਮਹੀਨਾਿਾਰ 

ਸਕਰਾਇਆ (ਕਾਲਮ (6)) ਸਿੱਚ  ਾਰੇ  ੋ ਾਇਟੀ ਆਊਟਗੋਇਿੰਗ,  ਾਂਝੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦ ੇਖਰਚੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕ , ਜਾਂ 

ਸਕ  ੇਿੀ ਸਕ ਮ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਕ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲਾਗ ੂਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਆਦ ਲਈ ਹਿਾਲਾ 

ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ/ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਿਾਲਾ ਕ ੱ ਲ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਸਕਰਾਇਆ ਉ  ਖਾ  ਸਮਆਦ ਲਈ  ਸਥਰ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਿੇਂ  ਿੰ ਪ੍ਤੀ ਦ ੇ

 ਬਿੰ ਧ ਸਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦ ਆਰਾ  ਸਹਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ  ਮਾਜ ਦ ੇਖਰਚੇ/ ਿੰ ਭਾਲ ਖਰਚ/ੇਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕ  ਆਸਦ ਸਿੱਚ 

ਸਕ  ੇਿੀ ਪ੍ਸਰਿਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਂ। ਹਿਾਲਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਸਕਰਾਇਆ ਸਕਰਾਏ 'ਤ ੇਲਾਗ ੂGST ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ 

ਹੋਿੇਗਾ। NHB ਮਾਲਕ ਨੂਿੰ  ਸਕਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤ ੇGST (ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ) ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। NHB ਦ ਆਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ 

ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਕਰਾਏ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ 

ਕਰਦੇ  ਮੇਂ, NHB TDS (ਸਜਿੇਂ ਲਾਗ ੂਹੋਿੇ) ਕੱਟੇਗਾ। 

k) ਪ੍ਾਣੀ ਅਤ ੇਸਬਜਲੀ ਦ ੇਖਰਚ ੇਅ ਲ ਖਪ੍ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ  ਸਹਣ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

l)  ਿੈਂਡਰਡ ਰੈਂਿ ਐ ਕੇਲੇਸ਼ਨ ਕਲਾਜ਼:NHB 9  ਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਲਈ ਲੀਜ਼  ਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਕਰਾਏ ਦੇ ਭ ਗਤਾਨ ਦ ੇ

ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, 9- ਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਆਦ ਨੂਿੰ  3  ਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿੱਚ ਿਿੰ ਸਡਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਪ੍ਸਹਲੀ 3- ਾਲ ਦੀ 

ਸਮਆਦ ਦੀ ਸਮਆਦ ਪ੍ ੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 3  ਾਲਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਮਆਦ ਲਈ ਕ ੱ ਲ ਮਾਸ ਕ ਲੀਜ਼ ਸਕਰਾਇਆ ਪ੍ਸਹਲੀ 3- ਾਲ ਦੀ 

ਸਮਆਦ ਲਈ ਕ ੱ ਲ ਮਾਸ ਕ ਲੀਜ਼ ਸਕਰਾਏ ਤੋਂ 15% ਿੱਧ ਅਤ ੇਿੱਧ ਿਧਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ 3  ਾਲਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ 

ਸਮਆਦ ਲਈ ਸਕਰਾਇਆ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਣਾਈ ਜਾਿਗੇੀ। 

m) ਿੈਂਡਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਐਲ-1 ਦਾ ਸਨਰਧਾਰਨ: ਸਜ  ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਤੀ ਬੋਲੀ (ਇ  ਦ ਤਾਿਜੇ਼ ਦਾ ਭਾਗ II) ਸਿੱਚ 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕ ੱ ਲ ਭਾਰ ਿਾਲੇ ਸਕਰਾਏ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਸਦੱਤਾ ਹੈ, ਉ  ਨੂਿੰ  L-1 ਬੋਲੀਕਾਰ ਮਿੰ ਸਨਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

n)ਲੀਜ਼  ਮਝੌਤ ੇਦੀ  ਮਾਪਤੀ:ਲੀਜ਼  ਮਝੌਤ ੇਨੂਿੰ  NHB ਦ ਆਰਾ 4 ਮਹੀਸਨਆਂ ਦਾ ਨੋਸਟ  ਦੇ ਕੇ ਲੀਜ਼  ਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕ ੱ ਲ 

ਸਮਆਦ (9  ਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਟਦੇਾਰ ਲੀਜ਼  ਮਝੌਤ ੇਨੂਿੰ  ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ। 

੦ ) ਮਾਲਕਾਂ ਨੂਿੰ  NHB ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: ਸਕਰਾਏ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂ ਜਾਂ ਓ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ  
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਮਾਲਕ (ਮਾਲਕਾਂ) ਦ ਆਰਾ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਇਨਿੌਇ  ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ  ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ| 
p)ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਵਰੱੁਧ ਵਾਪ ੀਯੋਗ  ੁਰੱਸਖਆ ਸਡਪਾਸਜ਼ਿ:NHB  ਸਕਓਸਰਟੀ ਸਡਪ੍ਾਸਜ਼ਟ (ਗੈਰ-ਸਿਆਜ ਿਾਲੇ) 
ਲਈ  ਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰਸਜ ਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ  ਮੇਂ  ਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ (ਮਾਲਕ/ਮਾਲਕ) ਕਲੋ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 3 ਮਹੀਸਨਆ ਂਦੇ ਸਕਰਾਏ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੀ  ਮਾਪ੍ਤੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੀ  ਮਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ, ਜੋ ਿੀ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੋਿੇ, 
  ਰੱਸਖਆ ਸਡਪ੍ਾਸਜ਼ਟ NHB ਨੂਿੰ  ਿਾਪ੍ ੀਯੋਗ ਹੋਿੇਗੀ। 

q)ਮੋਰਿੋਰੀਅਮ ਪੀਰੀਅਡ: ਬੈਂਕ ਨੂਿੰ  ਲੀਜ਼  ਮਝੌਤ ੇਦੇ ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ 

ਕੀਤੇ  ਥਾਨਾਂ ਸਿੱਚ ਕਈੋ ਿੀ  ੋਧ (ਜੇ ਲੋੜ੍ ਹੋਿੇ) ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਸਨਆ ਂਤੱਕ ਦੀ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਸਮਆਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ 



ਹੋਿੇਗੀ। ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕ  ਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਸਕਰਾਏ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

r)ਲੀਜ਼ ਦ ਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ:  ਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਸਤਮ ਰੂਪ੍ ਦਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਦ ੇ ਟੈਂਡਰਡ ਲੀਜ਼ 

ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂਿੰ  ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਇ ਨੂਿੰ  ਉਸਚਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਰਸਜ ਟਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ। ਰਸਜ ਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ  ਬਿੰਧਤ  ਟੈਂਪ੍ ਸਡਊਟੀ ਚਾਰਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ 50:50 ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ 

 ਸਹਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

s) ਇ  ਬਲੋੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ  ਿੰਬਿੰ ਧੀ ਕੋਈ ਿੀ ਸ਼ ਧਤਾ/ ੋਧ/ ਪ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ/ਸਿ ਥਾਰ/ਬਦਲਾਅ ਸ ਰਫ.ਬੈਂਕ ਦੀ 

ਿੈੈੱਬ ਾਈਟ 'ਤ ੇਪੋ੍ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। www.nhb.org.in 
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                                                    ਭਾਗ II (ਸਵੱਤੀ ਬੋਲੀ) 
                                               (ਸਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਫੋਾਰਮਾ) 
 
ਖੇਤਰੀ ਮੈਨੇਜਰ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ ਬੈਂਕ 
ਮੋਬਾਈਲ : +91- 8130498079 
ਸਦੱਲੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ ਬੈਂਕ 
ਕੋਰ 5A, ਇਿੰ ਡੀਆ ਹੈਬੀਟੇਟ  ੈਂਟਰ, 
3-5 ਿੀਂ ਮਿੰ ਸਜ਼ਲ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ, ਨਿੀਂ ਸਦੱਲੀ - 110003 

REG: ਚਿੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵਖੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਸਵੱਤੀ ਬੋਲੀ 

ਸਪ੍ਆਰੇ ਸ਼ਰੀ - ਮਾਨ ਜੀ, 

ਮੇਰੇ/ ਾਡ ੇਦ ਆਰਾ ……………………………………………………………………………… 

ਮੈਂ / ਅ ੀਂ ਇ  ਦ ਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਅਨ  ਾਰ ਲੀਜ਼ / ਸਕਰਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: 

 ਰ. ਖੈਰ। ਵਰਗ ਸਵੱਚ 
ਕੁੱ ਲ 
ਕਾਰਪੇਿ 
ਖੇਤਰ ਫੁੱ ਿ 

ਕਾਰਪੇਿ 
ਏਰੀਆ ਦਾ 
ਪਰਤੀ ਵਰਗ 
ਫੁੱ ਿ 
ਸਕਰਾਇਆ 

ਵਧੀਕ 
ਕਾਰਪੇਿ ਖੇਤਰ ਦੇ 
ਪਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱ ਿ 
ਚਾਰਜ (ਜ ੇਕਈੋ 
ਹੋਵੇ) 

ਕਾਰਪੇਿ 
ਏਰੀਆ ਦੀ 
ਪਰਤੀ ਵਰਗ 
ਫੁੱ ਿ ਕੁੱ ਲ ਦਰ 

ਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 
ਸਕਰਾਇਆ* (ਰੁਪਏ 
ਸਵੱਚ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 
ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ) 

(1) (2) (3) (4) (5) =(3)+(4) (6) = (2)X(5) 

      

 
* ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕ ੱ ਲ ਮਾਸ ਕ ਸਕਰਾਇਆ (ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਾਲਮ (6)) ਸਿੱਚ  ਾਰੇ  ੋ ਾਇਟੀ ਆਊਟਗਇੋਿੰ ਗ / ਆਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ 
ਖਰਚੇ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕ , ਜਾਂ ਸਕ  ੇਿੀ ਸਕ ਮ ਦ ੇਹੋਰ ਖਰਚ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਹਿਾਲਾ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਕ ੱ ਲ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਸਕਰਾਇਆ GST ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NHB  ਮੇਂ- ਮੇਂ 'ਤ ੇਲਾਗ ੂ
GST ਦਰ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਸਕਰਾਏ 'ਤੇ GST ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਤ ਹਾਡਾ ਿਫ਼ਾਦਾਰ, 

ਨਾਮ ……………………… 
 ਥਾਨ: ……………………… 
ਤਾਰੀਖ਼: …………………….. 



 
 
 

1. ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਿਿ ਥਾਿਾਂ/ਧਾਰਾਿਾਂ/ਅਨੇਕਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਇ  ਦ ਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ  ਿੰ  ਕਰਣ ਨੂਿੰ  ਿੇਖੋ। ਇਹ ਬੈਂਕ 
ਦੀ ਿੈੈੱਬ ਾਈਟ (www.nhb.org.in ) ਸ ਰਲੇਖ ਹੇਠ: ਟੈਂਡਰ  'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ| 

 

2. ਇ   ਦ ਤਾਿੇਜ਼  ਅਤ ੇਦ ਤਾਿੇਜ਼ ਦ ੇਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ  ਿੰ  ਕਰਣ ਸਿੱਚ ਸਕ ੇ ਿੀ ਅਿੰ ਤਰ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਸਿੱਚ, ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ ਤਾਿੇਜ਼ 
ਦਾ  ਿੰ  ਕਰਣ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਿੇਗਾ।  

 
 
 
 

 

http://www.nhb.org.in/

