Bro fBrw, n?; aJ/ an?; Bro dh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr fwshL 18-11-2021 B{z ;wK pknd d[gfjo 03:00 ti/ ;qh nwoihs f;zx f;ZX{, w/no, Bro fBrw, n?; aJ/ an?; Bro
ih dh gqXkBrh j/m dcaso Bro fBrw, n?; aJ/ an?; Bro fty/ j'Jh. fi; ftZu j/m fby/ nB[;ko jkiao j'J/L^
1) efw;aBo, Bro fBrw, n?; aJ/ an?; Bro
4) ;qh I;pho f;zx wzDe{, w?Apo

2) ;qh nwohe f;zx ;'wb, ;hBhno fvgNh w/no
5) ;qhwsh nB[okXk nkBzd, w?Apo

fJ; whfNzr ftZu j/m fbfynK wZdK d/ ftuko eoB T[gozs c?A;b/ ehs/ rJ/L^
Sr. Resolution
Date of
no.
No.
Meeting
1.
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3) ;qh e[bihs f;zx p/dh, fvgNh w/no,

Resolution Description

Orders of
Competent
Authority
gqtkB j?.

P/F of new MS Grills along service road near #3652 to 3609, Sec-69, SAS Nagar.
fog'oN fJziL ;kyk fe ft;/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 140(29)
fwsh 26^07^2021 okjhA o{g? 2H31bZy dh fdZsh rJh j?.
T[go'es ezw Jh ^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 1867 fwsh 24^08^2021, 2135 fwsh
01^10^2021okjhA ekb ehsk frnk ;h, fi; ftZu fszB fpZvI gqkgs BjhA j'fJnk ;B.fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo Bz
2292 fwsh 25^10^2021, bVh Bz 3 okjhA ohekb ehsk frnk j? ns/ fi; ftZu 1 ;Gk tZb' Gkr fbnk frnk j?. feT[I'A
fJj ezw d{ih tko ekb ehsk frnk j?, fJ; bJh j/m fbyh d' ;GktK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrw ih tb'
N?eBheb fpZv gqtkB eoB T[gozs y'bh rJh, fi; dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^
bVhBzL
cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw
o/N
# xZN o/N
1

2.
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The Dialpura Co Op L/C Society

222014.10/-

-3.89

T[es ezw ftZu The Dialpura Co Op L/C Society tb' Go/ rJ/ o/N 222014.10/- ;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh
oew s' 3.89# xZN jB.
T[go'es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftukoB bJh g/P j? ih. T[[es o/N i/eo gqtkB j[zd/ jB sK fJ; ezw dk
toe nkvo ikoh eoB bJh fog'oN gqtkBrh fjZs g/P j? ih.
T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko
fjZs g/;a j? ih.
Const. of room/hall 5th floor in MC Bhawan Sec-68. (Est. cost 10.45 lacs).
fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw fJ; dcaso d/ toe nkovo Bz 741 fwsh 10-08-2021 okjhA o?v o'i
;fjekoh feos s/ T[;koh ;Gk Bz{ nbkN ehsk frnk ;h. fJj ezw dcaso fty/ Bt/A o{w$jkb pDkT[D Bkb ;pzXs j?. fJE/
fJj th dZf;nk iKdk j? fe fJziL ;kyk fty/ 5 Bt/ efpB 1 ;?BhN/;aB ns/ 1 BtK e?fpB rokT{v s/ pDkfJnk frnk j?.
fi; T[s/ brGr 7 bZy o[gJ/ yaou/ j' rJ/ jB. fJ; s'A fJbktk dcaso fty/ rokT{v cb'o s/ 5 Bt/ j'o e?fpB fsnko ehs/
ikD/ jB. fi; ekoB fJj ezw nbkNv oew s'A brGr 25# tX ikt/rk. ;' T[es sywhB/ Bz{ nbkNv oew Bkb'A 25#
tXkT[D ns/ ezw dh ;kfJv u?i (gzith wzfib s'A d{;oh wzfib ns/ rokT{v cb'o) eoB bJh fog'oN gqtkBrh fjZs g/;a j?
ih.
T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko
fjZs g/;a j? ih.

1

gqtkB j?.
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ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਅਧੀਨ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਥ੍ਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੁਆਨਲਟੀ ਕੰ ਟਰੋਲ consultant ਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ।

gqtkB j?.

ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਿ ਿੱ ਲੋਂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਗਰਾਟਾਂ ਅਤੇ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਫੰ ਡਾਂ ਅਧੀਨ
ਸ਼ਰਿਿ ਰਿੱ ਚ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਰਿਿਾਸ ਦੇ ਿੰ ਮ ਿਿਿਾਏ ਜਾ ਿਿੇ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਿੰ ਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ ਿੰ ਮ ਦੀ ਿੁਆਰਲਟੀ ਅਤੇ ਮਾਤਿ ਨੰ
ਚੈਿ ਿਿਨਾ ਅਰਤ ਜਿਿੀ ਿੈ। ਇੱ ਥੇ ਇਿ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ Punjab Roads and Bridges Development Board ਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਿ
ਨੰ: PRBDB/2013 Dated 19-05-2021 ਿਾਂਿੀ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿੰ ਸਲਟੈਂਟਲ ਦੀ ਰਲਸਟ ਜਾਿੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਰਜਿਨਾਂ ਰਿੱ ਚ Global
Engineer and Consultant ਜੋ ਰਿ ਬਰ ੰ ਡਾ ਰਿਖੇ ਸਰਥਤ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਰਚਤ ਿੋਿੇਗਾ ਰਿ Global Engineer and Consultant ਨੰ
ਇਿਨਾਂ ਿੰ ਮਾਂ ਲਈ ਬਤੌਿ ਥਰਡ ਪਾਿਟੀ Consultant ਰਨਯੁਿਤ ਿਿ ਰਲਆ ਜਾਿੇ। Consultant ਨੰ ਰਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਫੀਸ PIDB ਿੱ ਲੋਂ
ਰਨਿਧਾਿਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਰਟੰ ਗ ਦੀ ਿੀਮਤ 0.7% of project cost ਚਾਿਜ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਿ ਫੀਸ ਿੰ ਮ/ਪਰੋਜੈਿਟ ਦੀ ਅਲਾਟਡ
ਿਿਮ ਤੇ ਅਧਾਿਤ ਿੋਿੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 30.00 ਲੱਖ ਿੁਪਏ ਦੀ ਿਿਮ ਪਰਿਾਨਤ/ਬੁਿ ਿਿਨੀ ਯੋਗ ਿੋਿੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਦੇ
ਰਮਊਂਸਪਲ ਫੰ ਡਾਂ ਦੇ ਿੰ ਮ ਅਤੇ ਗਿਾਂਟ ਦੇ ਿੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਸਿ ਿਿਿਾਏ ਗਏ ਿੰ ਮਾਂ ਦੀ ਚੈਰਿੰ ਗ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰ ਧਤ consultant ਨੰ
ਂ ਿੰ ਸਲਟੈਂਟ, MCB-Z5-05800,
ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ। ਇੱ ਥੇ ਇਿ ਿੀ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਿੱ ਲੋਂ ਗਲੋ ਬਲ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ ਐਡ
ਗਲੀ ਨੰ. 13/3, ਗੁਿ ਗੋਰਬੰ ਦ ਰਸੰ ਘ ਨਗਿ, ਬਰ ੰ ਡਾ ਏਜੰ ਸੀ ਪਰਿਾਨਤ ਿੈ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਰਿੱ ਤ ਅਤੇ ੇ ਿਾ ਿਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਚਾਿ
ਰਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਿੈ ਜੀ।
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Estimate For Providing Water Feature and repair of damaged pool in special park, Phase 3B2 (Estimate
cost 6.85 lac).

gqtkB j?.

ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਇਸ ਦਫਤਿ ਦੇ ਿਿਿ ਆਿਡਿ ਨੰ . 527 ਰਮਤੀ 29-12-2020
ਿਾਿੀਂ S.L Enterprises ਨੰ ਿੰ ਮ ਅਲਾਟ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਇਿ ਿੰ ਮ Special Park, Ph-3B2 ਰਿਖੇ
ਂ ਸੀ। ਰਜਸ ਰਿੱ ਚ 24
Water Feature ਅਤੇ Pool ਦੀ repair ਦਾ ਿੰ ਮ ਸੀ। ਮੌਿੇ ਉੱਤੇ ਿੰ ਮ ਸਮੇਂ ਿਾਫੀ ਆਈਟਮਾਂ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਿ ਿੱ ਧ ਗਈਆ
Volt DC Power Supply, P/F of 2 Inch GI water inlet pipe Line, Supply of Good Earth, Shrubs ਮੌਜਦ ਿਨ ਸੋ ਇਿ ਿੰ ਮ
ਤਖਮੀਨੇ ਤੋਂ 16.56% ਿੱ ਧ ਰਗਆ ਿੈ। ਸੋ ਉਿਤ ਅਨੁਸਾਿ ਿਧੀ ਿੋਈ ਿਿਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਿੇਸ F&CC ਦੀ Meeting ਰਿੱ ਚ ਭੇਜਣ ਿੀ
ਰਿਪੋਿਟ ਪੇਸ਼ ਿੈ ਜੀ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਰਿੱ ਤ ਅਤੇ ੇ ਿਾ ਿਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਚਾਿ
ਰਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਿੈ ਜੀ।
5.

358

18-11-2021

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ਼ਨਹਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀ ਲਾਈਟ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ (Zone no. 3 &4) ।
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਿ ਸਾਰਿਬ ਨੰ ਸ਼ਰਿਿ ਦੇ ਰਮਉਂਸਪਲ ਿੌਂ ਸਲਿ ਅਤੇ

2

gqtkB j?.

ਪਬਰਲਿ ਿੱ ਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਰਿ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਿਡਾਂ ਦੇ ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗੀਆਂ ਿੋਈਆ ਿਨ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿੋਸ਼ਨੀ ਘੱ ਟ
ਿੋਣ ਿਾਿਨ ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਿਨੇਿਾ ਿਰਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਿਿਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਿ ਰਿਚਿਾਿ ਇੱ ਿ ਿੱ ਡਾ ਪੋਲ ਲੱਗਾ ਿੇ ਿੱ ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆ
ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਿਾਤ ਸਮੇਂ ਪਬਰਲਿ ਨੰ ਰਿਸੇ ਿੀ ਤਿਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਨਾ ਿਿਨਾ ਪਿੇ।
ਇਥੇ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿੱ ਲੋਂ ਜਾਿੀ ਿੀਤੇ ਗਏ ਿਿਿ ਆਿਡਿ ਨੰ. 49/39 ਰਮਤੀ 16-12-2016 ਿਾਿੀਂ
eSmart Energy Solution Private limited ਿੰ ਪਨੀ ਿੱ ਲੋਂ ਸ਼ਰਿਿ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਸਟਿੀਟ conventional/park ਲਾਈਟਾਂ ਨੰ ਬਦਲ ਿੇ
energy efficiency LED lights ਰਿੱ ਚ ਲੱਗਾ ਰਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਪਰੋਜੈਿਟ ਅਧੀਨ ਰਬਜਲੀ ਦੇ ਰਬੱ ਲਾਂ ਰਿੱ ਚ Guaranteed 62%
Energy saving ਿੋਿੇਗੀ। Energy Efficient LED Street lights ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਦੀ ਮੈਨਟੀਨੈਸ ਿੰ ਪਨੀ ਿੱ ਲੋਂ ਿੀ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਦੇ ਰਮਉਂਸਪਲ ਿੌਂ ਸਲਿ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰ ਮੁੱ ਖ ਿੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਿ ਜੀ ਿੱ ਲੋਂ ਸ਼ਰਿਿ ਦੀਆਂ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਿ ਰਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀ
ਲਾਈਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਜਿੀਜ਼ ਰਤਆਿ ਿਿਨ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਿੁਿਮ ਿੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਸ਼ਰਿਿ ਰਿੱ ਚ ਜੇਿਿ eSmart
Energy Solution Private limited ਿੰ ਪਨੀ ਿੱ ਲੋਂ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਿ ਰਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਿੰ ਪਨੀ ਨਾਲ
ਿੀਤੇ ਗਏ ਐਗਿੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਰਬਿ ਿੰ ਪਨੀ ਨੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ energy saving ਅਤੇ ਮੈਨਟੀਨੇਂਸ ਰਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਖਿਚੇ
ਦੀ ਰਡਟੇਲ ਿੇ

ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ ਿੈ:ਓ) Infrastructure ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਖਿਚਾ-

Rs. 19,40,513/-

ਅ) Energy saving ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ-

Rs. 48,40,120/-

ੲ) ਓ ਐਡ ਐਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ-

Rs. 1,08,98,539/-

ਿੁੱ ਲ-

Rs. 1,76,79,172/-

ਜੇਿਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਿ ਤੇ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਿ ਰਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰਤਆਿ ਿਿਨ
ਉਪਿੰ ਤ ਈ-ਟੈਂਡਿ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਿੀਂ ਟੈਂਡਿ ਿਾਲ ਿਿਨ ਉਪਿੰ ਤ ਿੰ ਮ ਿਿਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ energy saving ਅਤੇ
ਮੈਨਟੀਨੇਂਸ ਰਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਖਿਚੇ ਦੀ ਰਡਟੇਲ ਿੇ

ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ ਿੈ:-

ਓ) Infrastructure ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਖਿਚਾ-

Rs. 41,94,934/-

ਅ) ਓ ਐਡ ਐਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ-

Rs. 59,53,849/-

ਿੁੱ ਲ-

Rs. 1,01,48,783/-

ਇਥੇ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਉਿਤ ਦਿਸਾਏ ਗਏ ਦੋਨੋ ਢੰ ਗਾਂ ਿਾਿੀਂ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਿ ਰਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਇਿਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਰਬਜਲੀ ਦਾ ਰਬੱ ਲ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿੱ ਲੋਂ ਿੀ ਭਰਿਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਿ ਿੀ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ LED
project ਅਧੀਨ energy saving ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿੰ ਪਨੀ ਨੰ ਰਬਜਲੀ ਦੀ ਸੇਰਿੰ ਗ ਰਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਜੇਿਿ ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਨਿੀਆਂ
ਿੱ ਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਰਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਈਆ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਪਾਿਿ ਦੇ panel ਦੀ ਸੇਰਿੰ ਗ ਘੱ ਟ ਜਾਿੇਗੀ, ਰਜਸ
ਿਾਿਨ ਿੰ ਪਨੀ ਨੰ energy saving ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿੀ ਐਗਿੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਰਬਿ ਿਟੋਤੀ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਪਿੰ ਤ ਜੇਿਿ ਇਿਨਾਂ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਦੇ
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ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਬਜਲੀ ਦੇ ਿੁਨੇਿਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਰਬਜਲੀ ਦੇ ਰਬੱ ਲਾਂ ਰਿੱ ਚ ਖਪਤ ਿੋ ਿਿੀ ਰਬਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਰਫਿਸਡ ਚਾਿਰਜਜ ਦਾ
ਿਾਧ ਬੋਝ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਉਪਿ ਆਿੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਿੋਿੇਗਾ ਰਿ ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਪਰਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਿੋਏ ਰਬਜਲੀ ਿੁਨੇਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਿੀ ਇਿਨਾਂ
ਲਾਈਟਾਂ ਨੰ ਚਲਾ ਰਲਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜੋ particular panel ਦੀ energy saving ਘੱ ਟੇਗੀ ਉਸ ਨੰ ਏਜੰ ਸੀ
ਨਾਲ ਨਿੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਖਪੱ ਤ ਦੇ ਮੁਤਾਰਬਿ adjust ਿਿ ਰਲਆ ਜਾਿੇਗਾ।
ਉਿਤ ਮਤਾਰਬਿ ਜੇਿਿ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ eSmart Energy Solution Private limited ਿੰ ਪਨੀ ਿੋਲੋ
ਲਗਿਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆ ਿਨ ਤਾਂ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਿਚਾ ਿਿਮ 1,76,79,172/- ਿੁਪਏ ਆਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਿਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ
ਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਿ ਤੇ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਿਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆ ਿਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਿਚਾ ਿਿਮ
1,01,48,783/- ਿੁਪਏ ਆਿੇਗਾ। ਰਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਦੋਨੋ ਢੰ ਗਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਜਿੀਜ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਿ ਜੀ ਅਤੇ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਉੱਚ
ਅਰਧਿਾਿੀ ਨਾਲ discuss ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਿ ਜੀ ਿੱ ਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ ਰਿ ਸ਼ਰਿਿ ਦੀ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਨਗਿ ਰਨਗਮ
ਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਿ ਤੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰਤਆਿ ਿਿਨ ਉਪਿੰ ਤ ਪੰ ਜਾਬ ਸਿਿਾਿ ਦੇ ਿਲਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਿਾਿਿਾਈ ਅਮਲ ਰਿੱ ਚ ਰਲਆਂਦੀ ਜਾਿੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਿ ਸਾਰਿਬ ਜੀ ਦੇ ਿੁਿਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਿਦੇ ਿੋਏ ਸ਼ਰਿਿ ਦੀ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ 5
ਸਾਲਾਂ ਦੀ operation and maintenance ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਿਿਮ 67.12 ਲੱਖ ਦਾ ਰਤਆਿ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਿੈ। ਰਜਸ ਦੀ ਰਡਟੇਲ ਿੇ

ਰਲਖੇ

ਅਨੁਸਾਿ ਿੈ:Providing & Fixing of Park lights and O&M for 5 years in various parks of zone no. 3 and 4 in Sahibzada
Ajit Singh Nagar. (E/c: 67.12 lacs)
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਰਿੱ ਤ ਅਤੇ ੇ ਿਾ ਿਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਚਾਿ
ਰਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਿੈ ਜੀ।
6.
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ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ਼ਨਹਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀ ਲਾਈਟ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ (Zone no. 1 & 2) ।
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਿ ਸਾਰਿਬ ਨੰ ਸ਼ਰਿਿ ਦੇ ਰਮਉਂਸਪਲ ਿੌਂ ਸਲਿ ਅਤੇ
ਪਬਰਲਿ ਿੱ ਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਰਿ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਿਡਾਂ ਦੇ ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗੀਆਂ ਿੋਈਆ ਿਨ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿੋਸ਼ਨੀ ਘੱ ਟ
ਿੋਣ ਿਾਿਨ ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਿਨੇਿਾ ਿਰਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਿਿਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਿ ਰਿਚਿਾਿ ਇੱ ਿ ਿੱ ਡਾ ਪੋਲ ਲੱਗਾ ਿੇ ਿੱ ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆ
ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਿਾਤ ਸਮੇਂ ਪਬਰਲਿ ਨੰ ਰਿਸੇ ਿੀ ਤਿਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਨਾ ਿਿਨਾ ਪਿੇ।
ਇਥੇ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿੱ ਲੋਂ ਜਾਿੀ ਿੀਤੇ ਗਏ ਿਿਿ ਆਿਡਿ ਨੰ. 49/39 ਰਮਤੀ 16-12-2016 ਿਾਿੀਂ
eSmart Energy Solution Private limited ਿੰ ਪਨੀ ਿੱ ਲੋਂ ਸ਼ਰਿਿ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਸਟਿੀਟ conventional/park ਲਾਈਟਾਂ ਨੰ ਬਦਲ ਿੇ
energy efficiency LED lights ਰਿੱ ਚ ਲੱਗਾ ਰਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਪਰੋਜੈਿਟ ਅਧੀਨ ਰਬਜਲੀ ਦੇ ਰਬੱ ਲਾਂ ਰਿੱ ਚ Guaranteed 62%
Energy saving ਿੋਿੇਗੀ। Energy Efficient LED Street lights ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਦੀ ਮੈਨਟੀਨੈਸ ਿੰ ਪਨੀ ਿੱ ਲੋਂ ਿੀ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਦੇ ਰਮਉਂਸਪਲ ਿੌਂ ਸਲਿ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰ ਮੁੱ ਖ ਿੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਿ ਜੀ ਿੱ ਲੋਂ ਸ਼ਰਿਿ ਦੀਆਂ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਿ ਰਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀ
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gqtkB j?.

ਲਾਈਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਜਿੀਜ਼ ਰਤਆਿ ਿਿਨ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਿੁਿਮ ਿੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਸ਼ਰਿਿ ਰਿੱ ਚ ਜੇਿਿ eSmart
Energy Solution Private limited ਿੰ ਪਨੀ ਿੱ ਲੋਂ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਿ ਰਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਿੰ ਪਨੀ ਨਾਲ
ਿੀਤੇ ਗਏ ਐਗਿੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਰਬਿ ਿੰ ਪਨੀ ਨੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ energy saving ਅਤੇ ਮੈਨਟੀਨੇਂਸ ਰਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਖਿਚੇ
ਦੀ ਰਡਟੇਲ ਿੇ

ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ ਿੈ:ਓ) Infrastructure ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਖਿਚਾ-

Rs. 19,40,513/-

ਅ) Energy saving ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ-

Rs. 48,40,120/-

ੲ) ਓ ਐਡ ਐਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ-

Rs. 1,08,98,539/-

ਿੁੱ ਲ-

Rs. 1,76,79,172/-

ਜੇਿਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਿ ਤੇ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਿ ਰਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰਤਆਿ ਿਿਨ
ਉਪਿੰ ਤ ਈ-ਟੈਂਡਿ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਿੀਂ ਟੈਂਡਿ ਿਾਲ ਿਿਨ ਉਪਿੰ ਤ ਿੰ ਮ ਿਿਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ energy saving ਅਤੇ
ਮੈਨਟੀਨੇਂਸ ਰਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਖਿਚੇ ਦੀ ਰਡਟੇਲ ਿੇ

ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ ਿੈ:-

ਓ) Infrastructure ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਖਿਚਾ-

Rs. 41,94,934/-

ਅ) ਓ ਐਡ ਐਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ-

Rs. 59,53,849/-

ਿੁੱ ਲ-

Rs. 1,01,48,783/-

ਇਥੇ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਉਿਤ ਦਿਸਾਏ ਗਏ ਦੋਨੋ ਢੰ ਗਾਂ ਿਾਿੀਂ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਿ ਰਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਇਿਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਰਬਜਲੀ ਦਾ ਰਬੱ ਲ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿੱ ਲੋਂ ਿੀ ਭਰਿਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਿ ਿੀ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ LED
project ਅਧੀਨ energy saving ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿੰ ਪਨੀ ਨੰ ਰਬਜਲੀ ਦੀ ਸੇਰਿੰ ਗ ਰਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਜੇਿਿ ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਨਿੀਆਂ
ਿੱ ਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਰਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਈਆ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਪਾਿਿ ਦੇ panel ਦੀ ਸੇਰਿੰ ਗ ਘੱ ਟ ਜਾਿੇਗੀ, ਰਜਸ
ਿਾਿਨ ਿੰ ਪਨੀ ਨੰ energy saving ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿੀ ਐਗਿੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਰਬਿ ਿਟੋਤੀ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਪਿੰ ਤ ਜੇਿਿ ਇਿਨਾਂ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਦੇ
ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਬਜਲੀ ਦੇ ਿੁਨੇਿਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਰਬਜਲੀ ਦੇ ਰਬੱ ਲਾਂ ਰਿੱ ਚ ਖਪਤ ਿੋ ਿਿੀ ਰਬਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਰਫਿਸਡ ਚਾਿਰਜਜ ਦਾ
ਿਾਧ ਬੋਝ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਉਪਿ ਆਿੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਿੋਿੇਗਾ ਰਿ ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਪਰਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਿੋਏ ਰਬਜਲੀ ਿੁਨੇਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਿੀ ਇਿਨਾਂ
ਲਾਈਟਾਂ ਨੰ ਚਲਾ ਰਲਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜੋ particular panel ਦੀ energy saving ਘੱ ਟੇਗੀ ਉਸ ਨੰ ਏਜੰ ਸੀ
ਨਾਲ ਨਿੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਖਪੱ ਤ ਦੇ ਮੁਤਾਰਬਿ adjust ਿਿ ਰਲਆ ਜਾਿੇਗਾ।
ਉਿਤ ਮਤਾਰਬਿ ਜੇਿਿ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ eSmart Energy Solution Private limited ਿੰ ਪਨੀ ਿੋਲੋ
ਲਗਿਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆ ਿਨ ਤਾਂ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਿਚਾ ਿਿਮ 1,76,79,172/- ਿੁਪਏ ਆਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਿਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ
ਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਿ ਤੇ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਿਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆ ਿਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਿਚਾ ਿਿਮ
1,01,48,783/- ਿੁਪਏ ਆਿੇਗਾ। ਰਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਦੋਨੋ ਢੰ ਗਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਜਿੀਜ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਿ ਜੀ ਅਤੇ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਉੱਚ
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ਅਰਧਿਾਿੀ ਨਾਲ discuss ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਿ ਜੀ ਿੱ ਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ ਰਿ ਸ਼ਰਿਿ ਦੀ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਨਗਿ ਰਨਗਮ
ਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਿ ਤੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰਤਆਿ ਿਿਨ ਉਪਿੰ ਤ ਪੰ ਜਾਬ ਸਿਿਾਿ ਦੇ ਿਲਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਿਾਿਿਾਈ ਅਮਲ ਰਿੱ ਚ ਰਲਆਂਦੀ ਜਾਿੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਿ ਸਾਰਿਬ ਜੀ ਦੇ ਿੁਿਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਿਦੇ ਿੋਏ ਸ਼ਰਿਿ ਦੀ 50 ਪਾਿਿਾਂ ਰਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ 5
ਸਾਲਾਂ ਦੀ operation and maintenance ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਿਿਮ 67.12 ਲੱਖ ਦਾ ਰਤਆਿ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਿੈ। ਰਜਸ ਦੀ ਰਡਟੇਲ ਿੇ

ਰਲਖੇ

ਅਨੁਸਾਿ ਿੈ:Providing & Fixing of Park lights and O&M for 5 years in various parks of zone no. 1 and 2 in Sahibzada
Ajit Singh Nagar. (E/c: 67.12 lacs)
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਰਿੱ ਤ ਅਤੇ ੇ ਿਾ ਿਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਚਾਿ
ਰਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਿੈ ਜੀ।
7.
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gqtkB j?.

P/L of paver block on B-road in Sec-79.
fog'oN fJziL ;kyk fe ft;/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz
238/11fwsh 09^09^2021 okjhA o{g? 84H46 bZy dh fdZsh rJh j?.
T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 2085 fwsh 22^09^2021, bVh Bz 62
okjhA ekb ehsk frnk j?.fi; ftZu 3 J/iz;hnK tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrw ih
tb' N?eBheb fpZv gqtkB eoB T[gozs y'bh rJh, fi; dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^

8.
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bVhBzL

cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw

o/N

# xZN o/N

1

Ramanjeet Singh And Co

6165580.00/-

-27.00

2

Chandok Builders

6173181.40/-

-26.91

3

The Everest Co-op L&C Society

7592954.00/-

-10.10

T[es ezw ftZu Ramanjeet Singh And Co tb' Go/ rJ/ o/N 6165580.00/-;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh oew
s' 27# xZN jB.fJ; ezw dh ezwg?ohfNt t?fNzr w[Zy fJzihBhno ih tZb' gZso Bz CE-2021/45386 fwsh 15^11^2021
okjhA ehsh rJh j?.
T[go'es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftukoB bJh g/P j? ih. T[[es o/N i/eo gqtkB j[zd/ jB sK fJ; ezw dk
toe nkvo ikoh eoB bJh fog'oN gqtkBrh fjZs g/P j? ih.
T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko
fjZs g/;a j? ih.
R/C Estimate for renovation of community center Sec-71.
fog'oN fJziL ;kyk fe ft;/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wskBz 229$34
fwsh 01^09^2021 okjhA o{g? 13H39 bZy dh fdZsh rJh j?.

6

gqtkB j?.

T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 2085 fwsh 22^09^2021, bVh Bz 33
okjhA ekb ehsk frnk j?.fi; ftZu 3 ;GktK tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrw ih
tb' N?eBheb fpZv gqtkB eoB T[gozs y'bh rJh, fi; dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^
bVhBzL
cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw
o/N
# xZN o/N

9.
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1
2

The Red Rose Co Op L/C Society Ltd
The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd

1265355.00/1216749.30/-

-5.50
-9.13

3

The Star Co Op L/C Society Ltd

1318245.50/-

-1.55

T[es ezw ftZu The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd tb' Go/ rJ/ o/N 1216749.30/- ;G s'A xZN jB ns/
sywhB/ dh oew s' 9H13# xZN jB.
T[go'es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftukoB bJh g/P j? ih. T[[es o/N i/eo gqtkB j[zd/ jB sK fJ; ezw dk
toe nkvo ikoh eoB bJh fog'oN gqtkBrh fjZs g/P j? ih.
T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko
fjZs g/;a j? ih.
Rough Cost Estimate for supplying Erection Testing and commissioning of MS Pipe and AI valves At Water
Works, Sector-69, S.A.S Nagar.

gqtkB j?.

fog'oN fJziL ;kyk fe ft;/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 142(02)
fwsh 26^07^2021okjhA o{g? 29H46 bZy dh fdZsh rJh j?.
T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 1867 fwsh 24^08^2021 okjhA ekb ehsk
frnk ;h, fi; ftZu foe[nkfov fszB fpZvI gqkgs BjhA j'fJnk ;B.fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo Bz 2135 fwsh
01^10^2021, bVh Bz 10 okjhA ohekb ehsk frnk j? ns/ fi; ftZu 1 J/iz;h tZb' Gkr fbnk frnk j?.feT[I'A fJj ezw
d{ih tko ekb ehsk frnk ;h, fJ; bJh j/m fbyh J/iz;h dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrw ih tb' N?eBheb fpZv
gqtkB eoB T[gozs y'bh rJh, fi; dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^
bVhBzL
cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw
o/N
# xZN o/N
1

10.
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Rahul Gupta

2238960/-

-24%

T[es ezw ftZu Rahul Gupta tb' 2238960/- o/N Go/ rJ/ jB ns /sywhB/ dh oew s' 5H40# xZNjB.
T[go'es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftukoB bJh g/P j? ih. T[[es o/N i/eo gqtkB j[zd/ jB sK fJ; ezw dk
toe nkvo ikoh eoB bJh fog'oN gqtkBrh fjZs g/P j? ih.
T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko
fjZs g/;a j? ih.
R/C estimate for purchase of Trolley mounted jetting cum suction machine under Safaimitra Suraksha
Challenge.
fog'oN fJziL ;kyk fe ft;/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh wkB:'r efwPBo ih tZb' wskBz 186(05) fwsh
06^04^2021 okjhA o{g? 11H70 bZy dh fdZsh rJh j?, fi; dh gqtkBrh ;EkBe ;oeko ftGkr, gzikp ih tZb' gZso Bz

7

gqtkB j?.

;^v;;^w;;^2021$16800 fwsh 26^04^2021 okjhA d/ fdZsh rJh j?.
T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 1653 fwsh 23^07^2021, 1984 fwsh
10^09^2021 ns/ 2158 fwsh 06^10^2021 okjhA ekb ehsk frnk ;h, fi; ftZu fszB fpZvI gqkgs BjhA j'fJnk
;B.fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo B'fN; Bz 2210 fwsh 14^10^2021, bVh Bz 04 okjhA ekb ehsk frnk j?, fi; ftZu 2
J/iz;hnK tZb' Gkr fbnk frnk j?. feT[I'A fJj ezw 4 tko ekb ehsk frnk j?, fJ; bJh j/m fbyh d'BK J/iz;hnK dh
gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrw ih tb' N?eBheb fpZv gqtkB eoB T[gozs y'bh rJh, fi; dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko
j?L^
bVhBzL
cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw
o/N
# xZN o/N
1
2

Pyara Singh And Sons
Shree Ganesh Enterprise

1158300.00/1108926.00/-

-1.00
-5.22

T[es ezw ftZu Shree Ganesh Enterprise tb' Go/ rJ/ o/N 1108926.00/- sywhB/ dh oew s' 5.22# xZN jB.
T[go'es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftukoB bJh g/P j? ih. T[[es o/N i/eo gqtkB j[zd/ jB sK fJ; ezw dk
toe nkvo ikoh eoB bJh fog'oN gqtkBrh fjZs g/P j? ih.
T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko
fjZs g/;a j? ih.
11.
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P/L of 25mm Thick BC ward no-9 Sec-70 (Mohali) (Kanal pocket 1 to 230 and other area)
fog'oN fJziL ;kyk fe ft;/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 11(63)
fwsh 13^05^2021 okjhA o{g? 67H34 bZy dh fdZsh rJh j?.
T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz1206 fwsh 25^05^2021, bVh Bz 13 okjhA
ekb ehsk frnk j?. fi; ftZu 6 J/Iz;hnK tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK ftZu' Bindra Associates d/ d;skt/I N?Avo
dhnK Posk w[skfpe g{o/ BjhA jB.fJ; bJh fJ; J/iz;h dk N?Avo foi/eN eoe/ pkeh dhnK 5 J/iz;hnK dh gqkfJ; fpZv
efwPBo, Bro fBrw ih tb' N?eBheb fpZv gqtkB eoB T[gozs y'bh rJh, fi; dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^
bVhBzL

cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw

o/N

1
2
3
4
5

# xZN o/N

Pearls Buildwell Infrastructure Ltd.
5925920.00/-12.00
Vinod Kumar Contractor
4965651.60/-26.26
Balwinder Singh contractor
5382486.20/-20.07
J.B. Infrastructure
5146796.20/-23.57
Shiksha Enterprises
5683496.00/-15.60
T[es ezw ftZu Vinod Kumar Contractor tb' Go/ rJ/ o/N 4965651.60/- ;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh oew
s' 26.26# xZN jB. fJ; ezw dh ezwg?ohfNt t?fNzr w[Zy fJzihBhno ih tZb' gZso Bz 25841 fwsh 01^07^2021 okjhA
ehsh rJh j?.
T[go'es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftukoB bJh g/P j? ih. T[[es o/N i/eo gqtkB j[zd/ jB sK fJ; ezw dk
toe nkvo ikoh eoB bJh fog'oN gqtkBrh fjZs g/P j? ih.

8

gqtkB j?.

T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko
fjZs g/;a j? ih.
12.
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R/C Estimate for total stations survey in various parks and other area of MC SAS Nagar.
fog'oN fJziL ;kyk fe ft;/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 140(09)
fwsh 26^07^2021okjhA o{g? 7H50bZy dh fdZsh rJh j?.
T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 1867 fwsh 24^08^2021 okjhA ekb ehsk
frnk ;h, fi; ftZu foe[nkfov fszB fpZvI gqkgs BjhA j'fJnk ;B. fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo Bz 2135 fwsh
01^10^2021, bVh Bz 1 okjhA ohekb ehsk frnk j?, fi; ftZu 4 J/iz;hnK tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK ftZu' Ms
Rishi Markandeshwar Engineering Consultant ns/ Soigne Engineering Consultants d/ d;skt/I N?Avo dhnK Posk
w[skfpe g{o/ BjhA jB. fJ; bJh fJjBK J/iz;hnK dk N?Avo oZd eo fdZsk frnk. feT[I'A fJj ezw d{ih tko ekb ehsk
frnk j?, fJ; bJh j/m fbyh d' J/iz;hnK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrw ih tb' N?eBheb fpZv gqtkB eoB T[gozs
y'bh rJh, fi; dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^
bVhBzL
cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw
o/N
# xZN o/N
1
2

Atcon Engineers
Geo Globe Consultants

420000.00/412500.00/-

gqtkB j?.

-44.00
-45.00

T[es ezw ftZu Geo Globe Consultants tb' Go/ rJ/ o/N 412500.00/- ;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh oew s'
45# xZN jB.
T[go'es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftukoB bJh g/P j? ih. T[[es o/N i/eo gqtkB j[zd/ jB sK fJ; ezw dk
toe nkvo ikoh eoB bJh fog'oN gqtkBrh fjZs g/P j? ih.
T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko
fjZs g/;a j? ih.
13.
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gqtkB j?.

ਟਰੀ ਪਰੂਨਨੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰ. 2 ਦਾ ਕਟਰ ਪਿਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ।
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਟਿੀ ਪਿਰਨੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰ . 2 ਿੱ ਲੋਂ ਸ਼ਰਿਿ ਰਿੱ ਚ ਦਿੱ ਖਤਾਂ ਦੀ ਟਿੀ
ਪਿਰਨੰਗ ਦਾ ਿੰ ਮ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਇਸ ਟਿੀ ਪਿਰਨੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਿਟਿ ਦਾ ਿਾਈਡਿੋਰਲਿ ਲੀਿ ਿਿ ਰਿਿਾ ਿੈ ।
ਇਸ ਿਟਿ ਦੀ 2-3 ਿਾਿ ਰਿਪੇਅਿ ਿਿਿਾਈ ਜਾ ਚੁੱ ਿੀ ਿੈ, ਪਿ ਇਸ ਿੱ ਟਿ ਦੀ ਿਾਈਡਿੋਰਲਿ ਲੀਿੇਜ਼ ਬੰ ਦ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ। ਰਜਸ ਿਾਿਨ ਟਿੀ
ਪਿਰਨੰਗ ਦਾ ਿੰ ਮ ਿਿਨ ਰਿੱ ਚ ਿਾਫੀ ਮੁਸ਼ਰਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਿਿਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ ਇਿ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਸ਼ਿਤੀਮਾਨ ਿੰ ਪਨੀ ਿੱ ਲੋਂ
ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮਿੈਰਨਿ ਿੱ ਲੋਂ ਿਟਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿੈਰਨਿ ਿੱ ਲੋਂ ਦੱ ਰਸਆ ਰਗਆ ਰਿ ਇਸ ਿਟਿ ਦੀ ਰਿਪੇਅਿ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਿਦੀ
ਅਤੇ ਇਿ ਿਟਿ ਨਿਾਂ ਪਿਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਿੁਟੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਰਜਸ ਅਨੁਸਾਿ ਨਿੇਂ ਿਟਿ ਦੀ ਖਿੀਦ ਤੇ ਿਿਮ
5,92,336/- ਿੁਪਏ ਖਿਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾਂ ਿੈ। ਉਿਤ ਨੰ ਮੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਇਿ ਿਟਿ ਨਿਾਂ ਪਿਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਖਿਚੇ ਲਈ
ਰਿਪੋਿਟ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਿੈ ਜੀ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਰਿੱ ਤ ਅਤੇ ੇ ਿਾ ਿਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਚਾਿ
ਰਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਿੈ ਜੀ।
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fJzihBhnfozr ;kyk tZb'A ftek; d/ ezwK d/ j/m fby/ sywhB/ fsnko ehs/ rJ/ jB, i' fe seBheh gqtkBrh s'A pknd
efw;aBo ih dh gqtkBrh ns/ w/no ih dh gqtkBrh Bkb n?c an?v a;h a;h ad/ ftuko$gqtkBrh fjZs g/;a jBL^
bVh
BzL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ezw dk Bkw

R/C Estimate for repair of kerbs, channels, paver blocks and other civil works in ward no.49
MC SAS Nagar.
R/C Estimate for various civil works ,repair of centre verge ,and other road safety works on
main roads of zone 1 MC SAS Nagar.
R/C Estimate for repair of kerbs, paver blocks and other civil works in ward no.43 MC SAS
Nagar.
R/C Estimate for repair of kerbs, channels, paverblocks and other civil works in ward no.46
MC SAS Nagar.
R/C Estimate for repair of kerbs, channels, paverblocks and other civil works in ward no.50
MC SAS Nagar.
R/C Estimate for providing and fixing of stainless steel signage board in w.no 50 MC SAS
Nagar.
R/C Estimate for repair of kerbs, channels, paverblocks and other civil works in ward no.45
MC SAS Nagar.
P/L of 60mm thick paver blocks in HL Houses ph2 w.no 50 MC SAS Nagar.
R/C Estimate for repair of kerbs, channels ,paverblocks and other civil works in ward no.1
MC SAS Nagar.
R/C Estimate for general repair of kerbs, channels, paverblocks and other civil works in
ward no.4 MC SAS Nagar.
P/L of 60mm thick paver blocks side gurudwara sahib and mandir w.no.47 MC SAS Nagar.
R/C Estimate for repair of kerbs, channels, paverblocks and other civil works in ward no.47
MC SAS Nagar.
P/L of 60mm thick paver blocks spice chowk to cremation ground and other civil works in
w.no 41 MC SAS Nagar.
R/C Estimate for repair of kerbs, channels , paverblocks and other civil works in ward no.02
MC SAS Nagar.
R/C Estimate for paver blocks and other repair works in w.no 7 MC SAS Nagar
R/C Estimate for repair of kerbs, channels, paverblocks and other civil works in ward no.05
MC SAS Nagar.
P/L of 60mm thick paver blocks backside house no.706-720 of w.no 5 MC SAS Nagar.
R/C Estimate for repair of kerbs, channels, paverblocks and other civil works in ward no.44
MC SAS Nagar.
R/C Estimate for various repair and civil works at cremation ground Ind area ph7 MC SAS
Nagar.

10

sywhBk
bkrs
(bZyK
ftZu)
20.66
15.15
20.18
19.94
19.70
16.74
21.08
8.72
21.08
21.17
22.85
13.91
15.46
22.80
12.14
22.80
20.07
22.57
15.69

gqtkB j?. bVh BzL
114 s/ do;kfJnk
frnk ezw gzikp
fwT[A;gb
ekog'o/;aB
n?eN
dh Xkok 82 (3)
sfjs gqtkBrh b?D
T[gozs eotkfJnk
ikt/.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

R/C Estimate for providing and fixing of gantries on main roads of MC SAS Nagar.
R/C Estimate for development of park side library other parks of ward no.48 ph 6 MC SAS
Nagar.
R/C Estimate for development of park no. 17 near house no. 93 and other parks of ward
no.49 ph 6 MC SAS Nagar.
R/C Estimate for development of park Backside HE Houses 1257 & other parks of ward
no.50 ph 1 MC SAS Nagar.
R/C Estimate for development of different parks and other civil works in parks of ward no.4
MC SAS Nagar.
R/C Estimate for development of different parks and other civil works in parks of ward no.3
MC SAS Nagar.
R/C Estimate for development of different parks and other civil works in parks of ward no.7
MC SAS Nagar.
R/C Estimate for Development of different park opp House No. 724 and side 734 phase 6
w.no 48
R/C Estimate for Cont. of slip road side nursery Ph-5 MC SAS Nagar.
Gen. Repair & maintenance kerb, channel, grills/tiles and other misc. work, sector-71 Ward
No.-42
General Repair & maintenance of kerb, channel, grills and misc. Ward No.-29
P/L paver block around market sector-71.
De-concreting around trees on B-roads of zone-2
P/L of paver block in 4,6 and 10 marla block, ward no-12
Gen. Repair & maintenance kerb, channel, grills, I/tiles, grill and other misc. work, Ward
No.-10
Gen. Repair & maintenance kerb, channel, grills and other misc. work, phase-3B2, Ward
No.-8
R/C estimate for renovation of park no-40 in phase 3B2, ward no-8
General. Repair & maintenance kerb, channel, grills, I/tiles, grill and other misc. work,
Ward No.-35
General Repair & maintenance kerb, channel, grills, I/tiles, grill and other misc. work, Ward
No.-12
General Repair & maintenance kerb, channel, grills, I/tiles, grill and other misc. work, Ward
No.-6
R/C estimate for fixing of grill phase-7 market Dr. Gopal clinic, ward no-10
R/C estimate for Renovation of park opp. # No. 1001 Sector-70
R/C estimate for beautification of triangle 70/71, 7/8 junction ,71 ,70 phase 7
General. Repair & maintenance kerb, channel, grills, I/tiles, and other misc. work, Ward
No.-11
General. Repair & maintenance kerb, channel, grills, I/tiles,and other misc. work, Ward No.38
General. Repair & maintenance kerb, channel, grills, I/tiles,and other misc. work, Ward No.36
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21.66
11.33
14.17
16.49
17.10
16.84
14.74
15.69
25
15.15
15.15
27.18
19.37
35.58
15.15
15.15
16.66
15.15
15.15
15.15
13.97
13.02
29.64
14.43
14.66
14.81

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

General. Repair & maintenance kerb, channel, grills, I/tiles,and other misc. work, Ward No.34
General. Repair & maintenance kerb, channel, grills, I/tiles,and other misc. work, Ward No.9
General. Repair of langar hall and other repair & maintenance kerb, channel, grills,
I/tiles,and other misc. work, Ward No.-39
R/c Estimate for renovation of park no. 27 sector 70 ward 36
R/C estimate for repair and renovation of park infront of h. No.-366 and park no.-7 phase 7
ward -10
R/C Estimate for renovation of park in Ph-7 in front of #2221
P/L of paver blocks, Kerb, Channel & other Work in Ward no- 15 Ph-10
Development of various park in ward no - 16 Phase- 10
P/L of paver blocks, Kerb, Channel & other Work in Ward no- 17 Ph-10
P/F of open air gym in ward no. 17 Ph-10
Development of various park in ward no - 18 Phase- 10
Development of various park in ward no - 19 Phase- 11
Development of various park in ward no - 20 Phase- 11
Development of parks & Shifting of Grills in Various Area in Ward No- 21 Phase- 11
P/L of paver Blocks/Repair of other Work ward no-22 Phase - 11
Development of various park in ward no - 23 Phase- 10
P/L of paver blocks, Kerb, Channel & other Work in Ward no- 24 sec- 66
P/L of paver blocks, Kerb, Channel & other Work in Ward no- 25 sec- 67
P/L of paver blocks, Kerb, Channel & other Work in Ward no- 27 sec- 68
P/L of paver blocks, Kerb, Channel & other Work in Ward no- 30 sec- 68
P/L of paver blocks, Kerb, Channel & other Work in Various area Ward no- 14 phase- 9
P/L of paver blocks, Kerb, Channel & other Work in Various area Ward no- 13 phase- 9
R/C Estimate for repair work in various area in Zone-1
R/C Estimate for repair work in various area in Zone-2
R/C Estimate for repair work in various area in Zone-3
R/C Estimate for repair work in various area in Zone-4
P/L of Paver block around parks near House no. 870, 807, 740 679, 678 and other areas
works in Sec-77 ward no. 40 SAS Nagar.
P/L of paver block around parks near House no. 376, 714, 683, 854, Shivalik school wall
side and other works in sec- 78 ward no-40
P/L of paver block f/o House no. 512, 885 corner side and other misc. works in sec-79 wards
no-32 SAS Nagar
P/L of paver block around parks near house no- 2444, 2688, 2570, 2636, 2581, 2587, and
other misc work in sec- 79 ward no- 32 SAS Nagar
P/L of paver block around park near house no- 2129, 2077, 2237, 2305 & other works in
sec- 79 ward no-31 SAS Nagar
P/L of paver block around park near house no- 2008, 2005, 2056, 2065, 2146, 2113, and
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14.56
19.26
14.54
3.62
26.93
25.51
17.62
22.26
17.79
11.87
21.84
9.81
9.34
14.78
16.29
19.79
18.73
16.32
16.73
14.3
22.85
23.51
24.98
25.19
24.89
29.69
47.14
38.42
14.01
40.03
49.80
48.11

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

other work in Sec-79 ward no. 31, SAS Nagar.
R/C Estimate for repair of various road in Sec-76 to 80 Zone no.-4 SAS Nagar.
R/C Estimate for development of special park opp house no. 358 in Sec-78 MC SAS Nagar.
Supply of Tata Motor Diesel BS- VI Hooper Tipper Dumper (as per GEM Portal) for
Sanitation Branch of Municipal Corporation , Sahibzada Ajit Singh Nagar.
Supply ofSupply of Tata Motor Diesel BS- VI Hooper Tipper Dumper (as per GEM Portal)
for Engineering Branch of Municipal Corporation , Sahibzada Ajit Singh Nagar.
Suppy of Man Plateform for pruning of trees with heavy Machine Vehicle of Zone 1,
Municipal Corporation, Sector 68, Sahibzada Ajit Singh Nagar.
Suppy of Man Plateform for pruning of trees with heavy Machine Vehicle of Zone 2,
Municipal Corporation, Sector 68, Sahibzada Ajit Singh Nagar.
Supply of Back Hoe Loader Machine for Engineering Branch of Municipal Corporation,
Sahibzada Ajit Singh Nagar.
Supply of Back Hoe Loader Machine for Sanitation Branch of Municipal Corporation,
Sahibzada Ajit Singh Nagar.
Repair of 2 in Nos Funeral Van in cremation ground of Municipal Corporation , Sahibzada
Ajit singh nagar
Supply of Ashok leyland Diesel BS-VI Light/Heavy Funeral Vehicle Ashok leylandR
(ASHOK LEYLAND Diesel BS-VI Light/Heavy Funeral Vehicle) (as per GEM Portal) for
cremation ground of Municipal Corporation , Sahibzada Ajit Singh Nagar.
Rough Cost Estimate for installing New Shallow Tube well Including pumping Machinery
& Mounted light on Electric pole at C&D site Sector -57 near Gaushala S.A.S. Nagar
Rough Cost Estimate for installing New Shallow Tube well Including pumping Machinery
etc. Park in Kanal houses Phase-2, S.A.S. Nagar
Rough Cost Estimate for installing New Shallow Tube well Including pumping Machinery
& Mounted light on electrical pole at C&D site, Village Jagatpura, S.A.S. Nagar
Rough Cost estimate for annual maintenance of water supply scheme of Sector 66 & 67,
S.A.S. Nagar for the year 2022-2023
Rough Cost estimate for Providing Services of Sewer man for maintenance of Sewer
System at Sector 66 to 69 & 65A , S.A.S. Nagar for the year 2022-2023
Rough Cost estimate for annual maintenance of water supply scheme of Sector 65A, BMM
S.A.S. Nagar for the year 2022-2023
Rough Cost estimate for providing services of sewer man for maintenance of sewer/ Storm
system at sector 76 to 80, S.A.S. Nagar for the year 2022-2023
Supply of Mild Steel Bench in Zone no 1 & 2 of MC SAS Nagar.
Annual maintenance of water supply scheme of sector 76 to 78, S.A.S. Nagar for the year
2022-2023.
R/C Estimate for extension of room and supply of furniture in IIIrd floor (R-40) MC
Bhawan.
R/C Estimate for P/L of paver & misc. repair works in ward no. 15, Ph-10, Mohali.
P/F of open air gym in various area in Zone No-3
P/F of open air gym in various area in Zone No-4
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33.23
99.10
90.23
46.64
49.92
49.92
76.19
38.1
5
18.22
6.57
4.38
6.60
80.37
14.26
21.18
18.25
49.56
78.99
3.85
20.22
37.76
45.32

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Const. of Dharmshal in Sohana near Majar.
Supply of Playways in various area in MC SAS Nagar.
P/F of paver block & shifting of grills back side Cricket Stadium Ph-9
Development of Park opp Mandi Board Sec-66.
Supply of Furniture and fixing of Partition in VC Room MC Bhawan Sec-68.
Providing & Fixing of Park lights and O&M for 5 years in various parks of zone no. 3 and 4
in Sahibzada Ajit Singh Nagar.
Providing & Fixing of Park lights and O&M for 5 years in various parks of zone no. 1 and 2
in Sahibzada Ajit Singh Nagar.
Providing Video Conference System at Municipal Corporation Office, Sec-68, S.A.S. Nagar.
Supply of different type of Fire Fightin Item 's fro Fire bridge in Municipal Corporation,
Sahibzada Ajit Singh Nagar.
Bitumen work in various areas of ward no. 7.
R/C Estimate for laying D.I. pipeline 3"80 MM Dia including Scour Point, Sluice Value Due
to Dismentling at various Points in Vill:Shahaimajra SAS Nagar.
R/C Estimate for P/F of SS Signage board at various streets in ward no. 15, Sec-64
Supply of Mild Steel Bench in Zone no 3 & 4 of MC SAS Nagar.
P/L of 60mm thick Paver block in Pancham Society, Sec-68

11.84
31.03
7.62
14.05
6.19
67.12
67.12
37.78
34.75
41.64
5.28
16.75
49.56
22
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