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dcaso Bro fBrw, ;kfjpikdk nihs f;zx Bro  

  fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh ;XkoB whfNzr fwshL 02-11-2021 ;wK d[gfjo 12:00 ti/ ;qh nwoihs f;zx f;ZX{, w/no, Bro fBrw, 
n?; aJ/ an?; Bro ih gqXkBrh j/m fwT[A;gb GtB, ;?eNo^68 fty/ j'Jh. fi; ftZu j/m fby/ w?Apo ;kfjpkB jkiao nkJ/L^    

tkov BzL  e";bo dk Bkw tkov BzL  e";bo dk Bkw tkov BzL  e";bo dk Bkw 
42 ;qh nwohe f;zx ;'wb, ;hBhno fvgNh w/no 15 ;qhwsh fBowb e'o 34 ;qh ;[yd/t f;zx  
8 ;qh e[bihs f;zx p/dh, fvgNh w/no 16 ;qh Bofgzdo f;zx ozrh 35 ;qh no{Bk ;aowk 
1 ;qhwsh i;gqhs e'o 18 ;qh e[btzs f;zx 36 ;qh gqw'd e[wko 
2 ;qh wBihs f;zx ;/mh 19 ;qhwsh oki okDh i?B 37 ;qhwsh r[ogqhs e'o  
3 ;qh wsh dftzdo e'o tkfbnk 20 ;qh fo;at i?B 38 ;qh ;opihs f;zx 
4 ;qh ofizdo f;zx okDk  22 ;qh i;pho f;zx wzDe{ 40 ;qh ;[Zuk f;zx eb'V 
5 ;qhwsh o[fgzdo e'o ohBk  23 ;qhwsh ifszdo e'o 41 ;qhwsh e[btzs e'o 
6 ;qh i;gqhs f;zx frZb  24 ;qh uoB f;zx wk;No 43 ;qhwsh joftzdo e'o 
7 ;qhwsh pbihs e'o  25 ;qh wBihs e'o 44 ;qh irdh; f;zx  
9 ;qhwsh pboki e'o  27 ;qhwsh goftzdo e'o 45 ;qhwsh whBk e"Avb 
11 ;qhwsh nB[okXk nkBzd nzB[ 28 ;qhwsh owBgqhs e'o 46 ;qh oftzdo f;zx 
12 ;qh gowihs f;zx j?gh 29 ;qhwsh e[bdhg e'o 47 ;qhwsh ;[wB 
13 ;qhwsh Bwosk f;zx 30 ;qh tBhs wfbe  48 ;qh BokfJD f;zx f;ZX{ 
14 ;qh ewbgqhs f;zx pBh 31 ;qhwsh e[bfizdo e'o 49 ;qhwsh r[ogqhs e'o 
  32 ;qh joihs f;zx p?dtkB 50 ;qhwsh r[owhs e"o 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Sr. 

No. 
Resolution 

No. 
Date of 

Meeting 
Resolution Description Orders of Competent 

Authority 
1)  69  02-11-2021 fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh fgSbh ;XkoB whfNzr fwshL 28-09-2021 dh 

ekotkJh dh g[;aNh eoB ;pzXh.   
;op^;zwsh Bkb fgSbh whfNzr 
dh g[;aNh ehsh rJh.  

2)  70  02-11-2021 fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh fgSbh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr fwshL               
29-10-2021 dh ekotkJh dh g[;aNh eoB ;pzXh.  

;op^;zwsh Bkb fgSbh whfNzr 
dh g[;aNh ehsh rJh.  

3)  71  02-11-2021 Street Vendors (Protection of livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 

ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1) (c) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 20(4) ਅਧੀਨ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਬੰਧੀ।  
 fog'oN bhrb ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਐਿਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(4) 
ਰਾਹੀ District Disputes Redressal Committee, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਿੱਲੋ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦ ੇਵਿਲਾਫ 
ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਦੇ ਅਵਧਿਾਰ ਲੋਿਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨ ੰ  ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਿਟ ਦੀ 
ਧਾਰਾ 2(1) (c) ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਿਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਵਨਸ਼ਵਿਤ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ 
ਸਬੰਧ ਵਿਿ ਵਿਿਰ ਯੋਗ ਹੈ ਵਿ District Disputes Redressal Committee, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅੱਗ ੇ
Street Vendors ਿੱਲੋ ਿੇਸ ਦਾਇਰ ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਬਤੌਰ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪੀਲਾ 
ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਿਰਨ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਵਨਿ ਵਹੱਤਾ ਨ ੰ  ਮੱੁਿ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਿਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ 
ਨਗਰ ਜੀ ਨ ੰ  ਅਵਧਿਾਵਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਉਵਿਤ ਹੋਿੇਗੀ 
ਜੀ। ਿਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਾਲ 
ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਊਸ ਵਿੱਿ ਇਹ ਤਜਿੀਿ ਪਰਿਾਨਗੀ ਵਹੱਤ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।  

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?. 

4)  72  02-11-2021 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਤੌਰ ਸੈਨਟਰੀ ਜਮਾਂਦਾਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਤੇ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ। 
 fog'oN ;?BhN/;aBk ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਿ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਵਿਿੇ ਸੈਨਟਰੀ 
ਜਮਾਂਦਾਰ ਦੀਆਂ 8 ਆਸਾਮੀਆਂ ਪਰਿਾਨਤ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿੱਿੋਂ 3 ਆਸਾਮੀਆਂ ਿਾਲੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਮਊਂਸਪਲ 
ਸਫਾਈ ਿਰਮਿਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰ ਲਜ 1984 ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨੀਟਰੀ ਜਮਾਂਦਾਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਤਰੱਿੀ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ 
ਵਨਗਮ ਵਿਿੇ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾਂ ਜਾਂ ਸੀਿਰਮੈਨਾਂ ਵਿੱਿੋਂ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇਸ ਪੋਸਟ 
ਤੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਿੇ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਿਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਵਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਵਨਗਮ 
ਵਿਿੇ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾਂ ਵਿੱਿੋਂ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਸਵਨਓਰਤਾ-ਿਮ-ਮੈਵਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਸੈਨੀਟਰੀ ਜਮਾਂਦਾਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ:- 

 

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?. 
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ਲੜੀ ਨੰ. ਿਰਮਿਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸਵਨਆਰਤਾ 
ਸ ਿੀ ਵਿੱਿ 
ਨੰਬਰ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਥਨ 

1 ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਿੀ, ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ 26  
2 ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਲਛਮੀ ਦੇਿੀ, ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ 27 ਇਹ ਿਰਮਿਾਰਨ ਸੇਿਾ 

ਮੁਿਤ ਹੋ ਿੁੱ ਿੀ ਹੈ। 
3 ਸ਼ਰੀ ਇਮਰਤ, ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ 28  
4 ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿੁੰ ਤਲਾ-1, ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ 29 ਇਹ ਿਰਮਿਾਰਨ ਸੇਿਾ 

ਮੁਿਤ ਹੋ ਿੁੱ ਿੀ ਹੈ।  
5 ਸ਼ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ, ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ 30  

 

 ਉਿਤ ਿਰਮਿਾਰੀਆਂ ਵਿੱਿੋਂ ਲੜੀ ਨੰ.2 ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰ.4 ਤੇ ਦਰਜ ਿਰਮਿਾਰੀ ਸੇਿਾ ਮੁਿਤ ਹੋ ਿੁੱ ਿੇ 
ਹਨ, ਵਜਸ ਿਾਰਨ ਲੜੀ ਨੰ. 1,3 ਅਤੇ 5 ਤੇ ਦਰਜ ਿਰਮਿਾਰੀ ਨ ੰ  ਸੈਨਟਰੀ ਜਮਾਂਦਾਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਤੇ 
ਪਦਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵਿਿਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਿਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ 
ਿਰਮਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿੰਮ ਿਾਜ ਅਤੇ ਆਿਰਨ ਤਸੱਲੀਬਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਿੋਈ ਵਿਭਾਗੀ 
ਿਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਿੌਿਸੀ ਿਾਰਿਾਈ ਲੰਬਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਿਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਿਰਮਿਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੈਨਟਰੀ ਜਮਾਂਦਾਰ 
ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਤੇ ਪਦਉੱਨਤ ਿਰਨ ਲਈ ਵਰਪੋਰਟ ਿਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਜੀ ਦੀ gq;k;eh ਪਰਿਾਨਗੀ 
ਉਪਰੰਤ w/no ih dh gqtkBrh ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਿ ਵਿਿਾਰ ਿਰਨ ਵਹੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ 
ਜੀ।  

5)  73  02-11-2021 Implementation of Punjab Urban Local Bodies Surveillance Grid for Women Safety 

(PUNGRID-WS) Project. 

 
fog'oN fJziL ;kyk fe ਉਪਰੋਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਵਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿ General Manager (P) 

PMIDC ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. PMIDC/PD/M(P)/2021-22/9619 ਰਾਹੀਂ ਵਲਵਿਆ ਵਗਆ 
ਹੈ ਵਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਿੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਿਾਸਤੇ ਿਈ ਿਦਮ ਿੁੱ ਿੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤ  ਇਸ ਦ ੇ
ਬਾਿਜ ਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਅਵਤਅਿਾਰ ਿਾਫੀ ਿੱਧ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿੀਿਰਨ ਿਾਰਨ ਪਵੜਹਆਂ ਵਲਵਿਆਂ ਔਰਤਾਂ 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਿ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਿੇਤਰ ਵਿੱਿ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੀਂਆ ਹਨ। ਹੁਣ ਿੀ 

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?. 
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ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਿੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਿਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ/ਿਾਰਦਾਤਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹੀ ਰਵਹੰਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਾਰਨ ਿਈ ਔਰਤਾਂ ਜਰ ਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਰਵਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 
ਨ ੰ  ਿੇਿਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਿੱਲੋਂ ਵਨਰਭੈ ਫੰਡ ਸਥਾਵਪਤ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਵਿਆ ਿਾਸਤੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਿੱਿ Surveillance Infrastructure ਨ ੰ  ਆਪਗਰੇਡ ਿਰਨ ਦਾ ਪਰਸਤਾਿ ਹੈ। ਇਸ 
ਿਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਿਾਰ ਿੱਲੋਂ "Punjab Urban Local Bodies Surveillance Grid for Women Safety 

(PUNGRID-WS)" ਸਿੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਜਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂਿਾਂ ਤੇ ਵਜਥੇ ਔਰਤਾਂ 
ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵਜਆਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਿ ਲੜਿੀਆਂ ਦਾ ਿਾਲਜ, University, ਵਿਵਦਆਿ ਅਦਾਰੇ, market 

places. ਇਹਨਾਂ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਿੀ. surveillance ਿੈਮਰੇ ਲਗਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਫੇਜ-1 ਆਧੀਨ 35 
ULB's ਵਿੱਿ ਇਹ surveillance ਿੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਿੀਿ ਹੈ। ਵਜਸ ਵਿੱਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 
(ਮੋਹਾਲੀ) ਸ਼ਵਹਰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਿੈਮਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ, ਿੱਿ-ਿੱਿ law enforcement 

agencies ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਿਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਿੱਲੋਂ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਵਜਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ 
ਵਿੱਿ ਿਾਫੀ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਵਨਰਭੇ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਿੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਰੋਜੈਿਟ ਤੇ 
60 : 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਇਆ ਿਰਿਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਵਜਸ ਵਿੱਿ 60% ਭਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ 
40% ਰਾਜ ਸਰਿਾਰ ਿੱਲੋਂ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਇਸ ਨ ੰ  ਮੱੁਿ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਮਤੀ 19-
10-2021 ਨ ੰ  ਗੈਰ-ਸਰਿਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ ਿੀਤੀ ਗਈ। 
ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਵਡਟੇਲ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ. ਨਾਮ ਅਦਾਰਾ ਸੁਝਾਅ 

1. ਸ਼ਰੀ ਅਮਰੋਜ ਵਸੰਘ, 
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. 

ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਵਿਹਾ ਵਗਆ ਵਿ ਪੁਵਲਸ 
ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਂ ਮੱੁਿ 
ਸੜਿਾ, ਸੈਿਟਰ ਵਡਿਾਇਵਡੰਗ ਰੋਡਾਂ ਤੇ 
ਿੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਿ 
ਮਾਰਿੀਟਾਂ ਵਿੱਿ ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ 
ਿੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 
ਿੱਲੋਂ ਇਹ ਿੀ ਵਿਹਾ ਵਗਆ ਵਿ ਮੋਹਾਲੀ 
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ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਵਿਆ ਵਿਲਾਫ 
ਿੁੱ ਲ ਅਪਰਾਧਾ ਵਿੱਿੋਂ 95% ਅਪਰਾਧ ਫੇਜ-
3ਬੀ2 ਅਤੇ ਫੇਜ-7 ਦੀਆਂ ਮਾਰਿੀਟਾਂ ਵਿੱਿ 
ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ 
ਤਜਿੀਿ ਵਿੱਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਵਿਆ ਲਈ 
ਲਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿੈਮਵਰਆ ਨ ੰ  ਫੇਜ-3ਬੀ2 
ਅਤੇ ਫੇਜ-7 ਦੀ ਮਾਰੀਿਟਾਂ ਵਿੱਿ ਹੀ 
ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

2. ਡਾ. ਜਰਨੈਲ ਵਸੰਘ, 
ਡੀ.ਈ.ਓ 
(ਐਸ.ਸੀ) 

ਵਸਵਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਵਿਹਾ ਵਗਆ ਵਿ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਿ 
ਸਿ ਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਵਿਆ ਦੀ ਸੁਰਵਿਆ 
ਲਈ ਿੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। 

3. ਸ਼ਰੀ ਰਾਜੀਿ ਗੁਪਤਾ, 
ਜਨਰਲ ਸੈਿਟਰੀ. 

ਮੋਹਾਲੀ 
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

ਇਹਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਵਿਹਾ ਵਗਆ ਵਿ 
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਿ ਿਾਲ ਸੈਂਟਰ 
ਅਤੇ ਿੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਿਲਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਈ ਿਾਰ ਔਰਤਾਂ 
ਵਿਲਾਫ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾ ਵਿਲਾਫ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਪਰਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀ. ਏਰੀਏ 
ਵਿੱਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ  ਸੁਰਵਿਆ ਲਈ ਿੈਮਰੇ 
ਲਗਾਏ ਜਾਣ। 

4. ਸ਼ਰੀ ਸਿਰਨ 
ਿੋਧਰੀ, ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ 

ਸੀਨੀਅਰ 
ਸੀਟੀਿਨ 

ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਿੀਟਾਂ ਵਿੱਿ 
ਵਜਆਂਦਾਤਰ ਫੇਜ- 3ਬੀ2 ਅਤੇ ਫੇਜ-7 
ਵਿੱਿ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧ ਹੁਲੜਬਾਿੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਗੱਡੀਆ ਵਿੱਿ 
ਬੇਠ ਿੇ ਦਾਰ  th ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਵਜਸ ਨਾਲ 
ਲੜਿੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਅਤੇ ਿਾਰਦਾਤਾ 
ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਵਣਆਂ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ 
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5. ਸ਼ਰੀ ਿਰਨਜੀਤ 
ਵਸੰਘ, ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਇਹਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਵਿਹਾ ਵਗਆ ਵਿ ਵਜਸ ਥਾਿਾਂ 
ਤੇ ਔਰਾਤਾਂ/ਲੜਿੀਆਂ ਦੀ ਿੱਧ ਆਿਾਜਾਈ 
ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ ਵਜਿੇ ਵਿ ਇੰਡੀ. ਏਵਰਆ, ਸਿ ਲਾ 
ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਮੈਨ ਮਾਰਿੀਟਾਂ ਵਿੱਿ 
ਿੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ 

6. ਸ਼ਰੀ ਹਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ, 
ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਅਿਾਯੋਡ 
ਐਿਸੀਡੈਂਟ 

ਐਨ.ਜੀ.ਓ 

 

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਿੱਲੋਂ ਉਪਰੋਿਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੁਝਾਿਾ ਤੇ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਿ ਹਾਿਰ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਨਾਲ ਵਿਿਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਿਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਭ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਵਿ Nirbhaya Fund 

ਅਧੀਨ ਸਰਿਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਸ਼ਵਹਰ ਲਈ  ਵਦੱਤੇ ਗਏ 100 ਿੈਮਰੇ  ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਵਿਆ ਦੀ ਸੁਰਵਿਆ ਨ ੰ  ਮੱੁਿ 
ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਫੇਜ-3ਬੀ2 ਅਤੇ ਫੇਜ-7 ਦੀਆਂ ਮਾਰਿੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿ ਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।  

ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 222 ਵਮਤੀ 22-10-2021 ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ DPR 

ਵਤਆਰ ਿਰਨ ਲਈ ਵਜਲਹਾਂ ਪੁਵਲਸ ਿਪਤਾਨ ਿੱਲੋਂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਿ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਿੈਮਰੇ ਅਤੇ Crime ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਦੇਣ ਲਈ ਵਲਵਿਆ ਵਗਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੱਲੋਂ ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਂ ਮੱੁਿ ਮਾਰਿੀਟਾਂ ਵਜਥ ੇ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾ ਦਾ ਰੇਟ ਿੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਿਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਦਾ joint survey ਿੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਸ 
ਉਪਰੰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਿਪਤਾਨ ਪੁਵਲਸ ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 59580/ਐਸ/ਏ.ਸੀ-1 ਵਮਤੀ 27-10-2021 
ਰਾਹੀਂ Crime against women, Existing camera detail ਅਤੇ camera requirement in ULB ਦੀ 
ਵਰਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਜਸ ਦੀ ਵਡਟੇਲ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

1. Crime against women 55 cases (30 Rape cases and 25 Snatching 

cases ) 

2. Existing camera detail 50 no's (Camera installed in main road and 

roundabout/ chowks) 

3. Camera requirement in 

ULB 

52 no's (phase- 3B1, phase- 3B2, phase-7 

markets and schools) 

ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੱਲੋਂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਵਿਆ ਲਈ CCTV camera ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਵਸਵਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਿੀਤਾ ਵਗਆ। ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਵਿਹਾ ਵਗਆ ਵਿ 
ਵਜਆਂਦਾ ਤਰ ਿੌਿਾ ਅਤੇ ਸੜਿਾ ਤੇ ਿੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਿੁੱ ਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਂ ਫੇਜ-3ਬੀ2 ਅਤੇ ਫੇਜ-7 
ਦੀਆਂ ਮਾਰਿੀਟਾਂ ਤੇ ਿੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਿੀਿ ਉਿਤ ਦਰਸਾਈ ਸਾਰਨੀ ਮੁਤਾਵਬਿ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 
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ਵਸਵਿਆ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਫੇਜ-3ਬੀ2 ਅਤੇ ਫੇਜ-7 ਵਿੱਿ ਸਿ ਲਾਂ ਦੀ ਵਡਟੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਿ ਲਗਭਗ 
3000 ਲੜਿੀਆਂ ਪੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨ ੰ  ਮੱੁਿ ਰੱੁਿਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਿ ਸਰਿੇ 
ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਿ ਵਜਥੇ-2 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦਾ ਿਦਸ਼ਾ ਵਜਆਂਦਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਦੀ 
ਵਡਟੇਲ ਵਤਆਰ ਿੀਤੀ ਗਈ, ਵਜਸ ਵਿੱਿ ਲਗਭਗ 310 ਿੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ  ਸਿਦੇ ਹਨ।  

ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ ਵਿ General Manager (P) PMIDC ਿੱਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੱਤਰ 
ਮੁਤਾਵਬਿ project ਸਬੰਧੀ Nirbhaya Fund ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਵਿਆ ਲਈ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 
(ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਿ ਿੇਿਲ 100 ਿੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਿਤ ਮੁਤਾਵਬਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਿੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ 
ਵਲਆ ਵਗਆ ਵਿ Nirbhaya Fund ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਵਿਆ ਲਈ ਫੇਜ-3ਬੀ2 ਅਤੇ ਫੇਜ-7 ਦੀਆਂ 
ਮਾਰਿੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿ ਲਾਂ ਅੱਗੇ surveillance camera ਲਗਾਏ ਜਾਣ।   

ਸੋ ਉਿਤ ਤਥਾਂ ਨ ੰ  ਮੱੁਿ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਵਨਗਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਿ 100 No's 

(80 fixed  + 20 PTZ) Surveillance ਿੈਮਰੇ ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਿੁੱ ਲ ਲਾਗਤ 4.65 ਿਰੋੜ ਰੁਪਏ (capex  + 

opex) ਹੈ, ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਿੀਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।  

                 T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb Bro 
fBrw d/ jkT{; d/ ftuko ftuko fjZs g/;a j? ih. 

6)  74  02-11-2021 ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਨਵਖੇ 25 ਸੀਟ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਤੋਂ 8 ਲੋਅ ਫਲੋਰ ਏ.ਸੀ. ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ ਬੱਸਾਂ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 
ਦ ੇਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੀ.ਓ.ਓ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ । 

 fog'oN fpbfvzr ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਿ ਨਗਰ ਵਨਗਮ, ਸਾਵਹਬਿਾਦਾ 
ਅਜੀਤ ਵਸੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦ ਦ ਅੰਦਰ ਭਾਿੇਂ ਿੰਡੀਗੜਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਵਿੰਗ (ਸੀ.ਟੀ.ਯ ) ਦੀਆਂ ਲੋਿਲ 
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰ ਟ ਹਨ, ਪਰੰ ਤ  ਿਾਫੀ ਵਹੱਸੇ ਅਵਜਹਾ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿੱਿ ਿੰਡੀਗੜਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਵਿੰਗ 
(ਸੀ.ਟੀ.ਯ ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਬਲਿੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਰੀਵਿਊਸੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਜਸ ਿਾਰਨ ਅਵਜਹੇ 
ਇਲਾਵਿਆਂ/ਸੈਿਟਰ/ਫੇਿ/ਵਪੰਡਾਂ ਵਿੱਿ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਿ ਇੱਿ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਦ ਸਰੀ 
ਜਗਹਾ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਵਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਨਿੱਜੀ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਿਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਨਾ ਵਸਰਫ ਿਸਨੀਿਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਲਵਿ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਿ 
ਟਰੈਵਫਿ/ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਵਿੱਿ ਿਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਵਿਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਿਲੋਂ 2016-17 
ਵਿੱਿ ਵਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਵਸ਼ਸ ਿੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਵਿ ਸਫਲ  
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਿ ਫਰਿਰੀ 2019 ਵਿੱਿ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਿ ਲੋਿਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ 

pj[^;zwsh Bkb gqtkB j?. 
 
;qh wBihs f;zx ;/mh ns/ ;qh 
;[yd/t f;zx gNtkoh, e";boK 
tZb'A fJ; ws/ s/ doia eotkJ/ 
rJ/ fJsoki ;pzXh dZf;nk 
iKdk j? fe ro/No w'jkbh f;Nh 
pZ; fbwfNv ezgBh ;kb 2014 
ftZu ;?ANo r'ofwzN dh 
JNNURM ;ehw nXhB 
w'jkbh ;afjo ftZu f;Nh pZ; 
;oft; ubkT[D bJh pDkJh 
rJh ;h. fJ; ;ehw nXhB 
80# roKN ;?No r'ofwzN s' 
gqkgs j'Dh ;h. gqzs{ fJj ;ehw 
pzd j'D ekoB ezgBh d/ p'ov 
nkc vkfJo?eNoia tZb'A ;kb 
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ਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਜਿੀਜ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਮਿਸਦ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਹਦ ਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਏਰੀਏ 
ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਹਦ ਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਿ ਵਸਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ 
ਿਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰੰ ਤ  ਵਿਸੇ ਿਾਰਨ ਇਹ ਤਜਿੀਜ ਵਸਰੇ ਨਹੀਂ ਿੜਹ ਸਿੀ ਅਤੇ ਲੰਵਬਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਜਰ ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਸੈਿਟਰਾਂ/ਫੇਿਾਂ/ਵਪੰਡਾਂ ਵਿੱਿ ਲੋਿਲ ਬੱਸ ਿਲਿਾਈ ਜਾਿੇ 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿੱਿ ਿੰਡੀਗੜਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਵਿੰਗ (ਸੀ.ਟੀ.ਯ ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਬਲਿੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ 
ਫਰੀਵਿਊਸੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ । ਇਸ ਿੰਮ ਲਈ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਿੀਿ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:- 

1) ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੱਲੋਂ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਦਰਸਾਏ ਰ ਟਾਂ ਤੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਿਾਲੀਆਂ 5 ਤੋਂ 8 ਲੋਅ ਫਲੋਰ 
ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ ਏ.ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਿਲਾਈਆ ਜਾਣ। ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਸੀਵਮਤ ਹੋਣ ਿਾਰਨ 
ਉਵਿਤ ਹੋਿੇਗਾ ਵਿ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੱਲੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਬੀ.ਓ.ਓ (Build Operate Own) ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਿਾਸਤਿਰਤਾ/ਵਬਡਰਾਂ (ਵਿਅਿਤੀ/ਿੰਪਨੀ/ਏਜੰਸੀਆਂ /ਫਰਮਾਂ ਆਵਦ) ਤੋਂ ਵਬੱਡਾਂ/ ਤਜਿੀਿ 
ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਰਵਿਊਸਟ ਫਾਰ ਪਰਪੋਜਲ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇ । 
2)  ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਨ ੰ  ਉਿਤ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 5 ਤੋਂ 8 ਬੱਸਾਂ ਵਬਡਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਿਰਿੇ 
ਤੇ ਿਰੀਦ ਿਰਿੇ ਿੇ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਿਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ/ ਠੇਿੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ 
ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਉਣ ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਿਰਿੇ (ਪੀ.ਓ.ਐਲ ਦਾ ਿਰਿਾ, ਮੈਨਪਾਿਰ ਦਾ ਿਰਿਾ, 
ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ ਿਰਿਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪਰਿਾਰ ਦਾ ਿਰਿਾ) ਵਬਡਰ ਿੱਲੋਂ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  
3) ਇਸ ਸਿੀਮ ਲਈ ਤਜਿੀਿਤ ਰ ਟਾਂ ਦੀ ਸ ਿੀ ਅਨੁਲੱਗ-'ਏ' ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।  
4) ਸਫਲ ਵਬਡਰ ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਿਰਿੇ ਤੇ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਨ ੰ  ਬੱਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਿਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 
ਉਸਨ ੰ  ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਿੀ ਿਰਨ ਦੇ ਅਵਧਿਾਰ ਹੋਣਗੇ :- 

ੳ) ਬੱਸ ਦੀ ਡਰਾਇਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਿੀ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਿੌੜਾਈ ਵਿੱਿ ਬੱਸ ਦੇ 
ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਵਪਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿਿਿਾਰ ਅਤੇ ਉਿਾਈ ਵਿੱਿ ਬੱਸ ਦੀ ਫਲੋਰ ਲੈਿਲ ਤੋਂ ਸਿਾਰੀਆ ਂ
ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਵਿੰਡੋਆਂ ਦੇ ਨੀਿੇ ਵਹੱਸੇ ਤੱਿ  ਹੋਿੇਗੀ ।  

ਅ) ਬੱਸ ਦੀ ਿੰਡੈਿਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਿੀ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਿੌੜਾਈ ਵਿੱਿ ਬੱਸ ਦ ੇਅਗਲੇ 
ਡੋਰ ਅਤੇ ਵਪਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿਿਿਾਰ ਅਤੇ ਉਿਾਈ ਵਿੱਿ ਬੱਸ ਦੀ ਫਲੋਰ ਲੈਿਲ ਤੋਂ ਸਿਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ 
ਵਿੰਡੋਆਂ ਦੇ ਨੀਿੇ ਵਹੱਸੇ ਤੱਿ  ਹੋਿੇਗੀ । 

ੲ) ਬੱਸ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਿੀ ਿੌੜਾਈ ਵਿੱਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਪੱਛੇ ਬਣੇ ਇੰਡੀਿੇਟਰਾਂ / ਲਾਈਟਾਂ 

2018 ftZu fJ; ezgBh Bz{ pzd 
eoB dk c?;bk b?D T[gozs fJ; 
ezgBh Bz{ ofi;Noko nkc 
ezgBh; (wfB;Noh nkc 
e'og'o/N nc/no) tZb'A fwshL 
22^11^2019 Bz{ pzd eo fdsk 
frnk ;h.  
 
     fJ; s'A pknd ;kb 2016 
ftZu ;N/N Nok;g'oN efw;aBo 
gzikp tZb'A ;fjo ftZu f;Nh pZ; 
;oft; ubkT[D dh sithi 
wzrh rJh ;h. fi; ftZu Bro 
fBrw tZb'A o{N; fsnko eoe/ 
G/i/ ikD/ ;B ns/ pZ;k ;N/N 
Nok;g'oN wfjew/ tZb'A 
ubkJhnK ikDhnK ;B. Bro 
fBrw tZb'A fJj 14 o{N fsnko 
eoe/ fJjBk d/ gofwN ikoh 
eoB bJh ;N/N Nok;g'oN 
efw;aB ih Bz{ G/i fdZs/ rJ/ 
;h.b/feB T[; s'A pknd fJj 
;ehw ;oeko tZb'A nkgD/ gZXo 
s/ pzd eo fdZsh rJh ;h.  
     fJ; bJh ;afjo Bz{ ekch 
;w/A s'A f;Nh pZ; ;oft; dh 
b'V Bz{ w[Zy oZyd/ j'J/ jkT{; dh 
whfNzr ftZu Bro fBrw fty/ 
pZ;k ubkT[D dk c?;bk ;op 
;zwsh Bkb fbnk frnk.  
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ਦੇ ਵਿਿਿਾਰ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਅਤੇ ਉਿਾਈ ਵਿੱਿ ਬੱਸ ਦੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਲੈਿਲ ਤੋਂ ਗਲਾਸ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਛੇ ਇੰਿ ਹੇਠਾਂ ਤੱਿ 
ਹੋਿੇਗੀ । 
ਸ) ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਿੋਈ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਿੀ ਿਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ   
ਹ) ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਜੀ ਵਸਰਫ ਵਫਿਸ / ਪੇਂਵਟਡ / ਮੈਗਨੇਵਟਿ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 
ਹੋਿੇਗੀ।  
ਿ) ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਲਦੀਆਂ ਵਫਰਦੀਆਂ/ਵਹਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਜੀਆਂ ਿਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ।  
5) ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਠੇਿੇਦਾਰ ਿੱਲੋਂ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਜੀ ਿਰਿੇ ਜੋ ਰਿਮ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗੀ ਉਸ ਤੇ ਪ ਰਾ ਹੱਿ 
ਠੇਿੇਦਾਰ ਦਾ ਹੋਿੇਗਾ।  

6) ਬੱਸ ਵਟਿਟਾਂ ਦੀ ਵਬਿਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਰਿਮ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗੀ ਉਹ ਠੇਿੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੱਲੋਂ 
ਆਪਸ ਵਿੱਿ ਰੈਵਿਵਨਊ ਸ਼ੇਅਵਰੰਗ ਬੇਸ ਤੇ ਿੰਡੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਿਾਮਯਾਬ ਵਬੱਡਰ ਘੋਵਸ਼ਤ ਿਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਿੀ 
ਰੈਵਿਵਨਊ ਸ਼ੇਅਵਰੰਗ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਿੇਗਾ ਭਾਿ ਜੋ ਵਬੱਡਰ ਇਿੱਠੇ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਰੈਵਿਵਨਊ ਵਿੱਿੋਂ ਨਗਰ 
ਵਨਗਮ ਨ ੰ  ਿੱਧ/ਉਿੇਰੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਿੇਗਾ, ਉਸ ਨ ੰ  ਿਾਮਯਾਬ ਘੋਵਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
7) ਠੇਿ/ੇਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਸਾਲ ਰੱਿ ਵਲਆ ਜਾਿੇ। ਵਬੱਡਰ ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਬੱਡ ਨਾਲ 2 ਲੱਿ 
ਰੁਪਏ ਵਬਆਨਾ ਰਿਮ ਜਮਹਾ ਿਰਿਾਉਣੀ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਿੇ ਸਬੰਧੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 20 ਲੱਿ 
ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਵਿਓਰਟੀ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ ਹੱਿ ਵਿੱਿ ਦੇਣੀ ਹੋਿੇਗੀ।  
8) ਵਬੱਡ ਵਿੱਿ ਿੋਈ ਿੀ ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਿਤੀ/ਪਾਰਟਨਰਵਸ਼ਪ ਫਰਮ ਜਾਂ ਿੰਪਨੀ ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਸਿੇਗੀ ਵਜਸ 
ਦਾ ਵਪਛਲੇ ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (31.03.2021 ਤੱਿ) ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨਓਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਿ 
ਿਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸੇ ਿੀ ਸਰਿਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਡਫਾਲਟਰ ਨਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਿਸੇ ਸਰਿਾਰੀ 
ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਬਲੈਿਵਲਸਟ ਨਾ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ।   

9) ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵਟਿਟ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੇਿੇਦਾਰ/ ਓਪਰੇਟਰ ਿੱਲੋਂ ਨਗਰ 
ਵਨਗਮ ਤੋਂ ਬੱਸ ਵਟਿਟ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਵਟਿਟ ਰੋਜਾਨਾ ਸਿਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਲੇਿਾ ਜੋਿਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਸ ਵਿਰਾਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਰਿਮ ਅਗਲੇ ਿੰਮ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਠੇਿੇਦਾਰ ਿੱਲੋਂ 
ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਿ ਜਮਹਾ ਿਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ।    
10) ਇਸ ਸੇਿਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਿਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਰਾਇਆ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਿਰਨ ਲਈ 
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਟੇਿ-ਅਪ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  
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11) ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ (Request for Proposal) ਦਾ ਿਰੜਾ ਅਨੁਲੱਗ-
'ਬੀ' ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 
12) ਸਫਲ ਵਬਡਰ ਨ ੰ  The Punjab Municipal Outdoor Advertisement Policy-2018 
(ਅਨੁਲੱਗ -'ਸੀ') ਅਤੇ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਹੋਿੇਗੀ। 
 ਜੇਿਰ ਵਰਪੋਰਟ ਪਰਿਾਨ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਿੀਿ ਿਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ 
ਪਰਿਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਿ 
ਵਿਿਾਰ ਵਹੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।   

7)  75  02-11-2021 ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਦੀ ਹਦ ਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਮੈਨ ਅਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਨਪੰਗ ਸਬੰਧੀ। 

ਵਰਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸ਼ਾਿਾ ਵਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਵਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ ਹਾਉਸ ਮਤਾ ਨੰ. 
43 ਵਮਤੀ 03-08-2021 ਰਾਹੀਂ ਸਫਾਈ ਿਰਮਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਰੀਵਿਵਰਆ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ 3 
ਮਹੀਨੇ (ਵਮਤੀ 15-08-2021 ਤੋਂ 14-11-2021) ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ M/s Lions 

services ਪਾਸੋਂ ਪਵਹਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿੰਮ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਿੱਿ 3 ਮਹੀਨੇ (ਵਮਤੀ 15-08-2021 ਤੋਂ 
14-11-2021 ਤੱਿ) ਮੈਨ ਅਲ ਅਤ ੇਮਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਵਪੰਗ ਦੇ ਿੰਮ ਵਿੱਿ ਿਾਧਾ ਿਰਨਾ ਪਰਿਾਨ ਿੀਤਾ ਵਗਆ 
ਸੀ।  

ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ ਹਾਉਸ ਮਤਾ ਨੰ. 56 ਵਮਤੀ 26-08-2021 ਰਾਹੀਂ A ਿੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਿਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ B ਿੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਿਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਮਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਵਪੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਫਾਈ ਿਰਨਾ ਪਰਿਾਨ ਿੀਤਾ ਵਗਆ 
ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਹਾਉਸ ਦ ੇ ਮਤਾ ਨੰ. 62 ਵਮਤੀ 14-09-2021 ਰਾਹੀਂ ਮਿੈਨੀਿਲ 
ਸਿੀਵਪੰਗ ਅਤੇ ਮਤਾ ਨੰ. 63 ਵਮਤੀ 14-09-2021 ਰਾਹੀਂ ਮੈਨ ਅਲ ਸਿੀਵਪੰਗ ਦੇ ਤਿਮੀਵਨਆਂ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ 
ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਵਤਆਂ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਅਜੇ ਤੱਿ ਸਰਿਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਿਾਰ ਤੋਂ 
ਪਰਿਾਨਗੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਟੈਂਡਰ ਪਰੀਵਿਵਰਆ ਵਿੱਿ ਿੀ ਿੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਦੱਵਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿ ਸਥਾਨਿ ਸਰਿਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. ਸ1-ਜਬ-ਡਸਸ-
2021/24511-24513 ਵਮਤੀ 23-06-2021 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਮੈਨ ਅਲ ਸਿੀਵਪੰਗ ਦੇ ਿੰਮ ਲਈ ਸਫਾਈ ਿਰਮਿਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੰਟਰੈਟਿ ਤੇ ਰੱਿਣ ਲਈ ਹੁਿਮ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੱਲੋਂ ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੇ  ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 2288 ਵਮਤੀ 21-10-2021 ਰਾਹੀਂ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾ 
ਦੀ ਭਰਤੀ ਿਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਪਰਿਾਵਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਆਿਰੀ ਵਮਤੀ 08-11-2021 ਹੈ। 
ਸਫਾਈ ਿਰਮਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਰੀਵਿਵਰਆ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਮੈਨ ਅਲ 

efw;aBo Bro fBrw ih tZb'A 
;[Mkn fdZsk frnk fe  i/eo 
Bro fBrw tZb'A ;ckJh ;/teK 
dh Gosh gqfefonk 3 wjhfBnK 
s'A gfjbK g{oh eo bJh iKdh j? 
ns/ we?Bheb ;thfgzr bJh 
BthA N?vfozr gqfefonk g[oh j' 
iKdh j? sK w"i{dk ezgBh dk 
ezBN?eN  ;wkgs eo fdZsk 
ikt/rk. T[go'es ;[Mkn s/ 
ftuko eod/ j'J/ wkB:'r jkT{; 
tZb' fJj wsk ;op^;zwsh Bkb 
gqtkB eo fbnk frnk j?. 
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ਅਤੇ ਮਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਵਪੰਗ ਦੇ ਿੱਲ ਰਹੇ ਿੰਮ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਮਤੀ 14-11-2021 ਨ ੰ  ਿਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਿਣੀ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਵਜਮੇਿਾਰੀ ਹੈ, ਜੇਿਰ M/s Lions 

services ਿੱਲੋਂ ਵਮਤੀ 14-11-2021 ਨ ੰ  ਿੰਮ ਬੰਦ ਿਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਿਰਨ 
ਲਈ ਹੋਰ ਿੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਿ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ 
ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦਾ ਅਿਸ ਿਰਾਬ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਿ ਸਫਾਈ ਰੱਿਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 
ਸੋ ਪਬਵਲਿ ਵਹੱਤਾ ਨ ੰ  ਮੱੁਿ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨ ਅਲ ਅਤੇ ਮਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਵਪੰਗ ਦਾ ਜੋ ਿੰਮ ਿੱਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਇਸ ਿੰਮ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਿੱਿ ਿਾਧਾ ਿਰਨਾ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ। ਮਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਵਪੰਗ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪਰੀਵਿਵਰਆ ਅਤੇ 
ਮੈਨ ਅਲ ਸਿੀਵਪੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਰੀਵਿਵਰਆ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੱਿ M/s Lions Services ਦੇ ਿੱਲ ਰਹੇ ਿੰਮ ਵਿੱਿ 
ਪਵਹਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਿੰਮ ਦੀ ਵਮਆਂਦ ਵਿੱਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਰ 
ਵਨਗਮ ਦੇ ਹਾਉਸ ਦੇ ਵਿਿਾਰ ਵਹੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।  
             T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb Bro 
fBrw d/ jkT{; d/ ftuko ftuko fjZs g/;a j? ih. 

8)  76  02-11-2021 ;gbkJh nkc pfoZeN; cko ;w;kB xkN n?w a;h an?; aJ/ an?; Bro.  
   
        fog'oN fJziL ;kyk fe ft;/ ;pzXh dZf;nk IKdk j? fe Bro fBrw d/ ;w;kB xkN fty/ 
Dead Bodies dk ;z;eko eoB bJh fcT{b t[Zv bZeV dk fJ;s/wkb ehsk ikdk j?. fJj t/yD 
ftZu nkfJnk j? fe e[M ;afjoK ftZu Dead Bodies d/ ;z;eko bJh gokbh s'A fsnko ehshnk 
rJhnK pfoZeN; dk fJ;s/wkb ehsk ik fojk j?. fJ; ftZu bZeV d/ Bkb 20 s'A 25 gqsh;s 
dh ezg'ih;aB ftZu fJ;s/wkb ehsk ik fojk j?. fJjBk pfoZeN; dk o/N bZeV s'A e[ZM tZX j?. 
fJjBk pfoZeN; Bz{ i/eo fJ;s/wkb ehsk iKdk j? sK gokbh Bz{ ibkT[D s'A j'D tkb/ gqd{;aD dh 
o'eEkw ehsh ik ;edh j?. fJ; d/ Bkb jh pfoZeN; Bz{ gq:'r eoB s/ doZysK dh ezfNzr th 
xNkJh ik ;edh j?. fJ; bJh fJjBk pfoZeN; Bz{ ;z;eko bJh fJ;s/wkb ehsk ik ;edk j?.  
 fJE/ dZ;D:'r j? fe :"r N?Avo gqDkbh oKjh fJjBk pfoZeN; dh yohd ehsh ikt/rh. 
;' T[go'es Bz{ w[Zy oZyd/ j'J/ i/eo gqtkB j't/ sK fJjBK pfoZeN; Bz{ T[go'es gqsh;ssk d/ 
fj;kp Bkb ;z;eko bJh fJ;s/wkb eoB ns/ fJjBk dh yohd eoB ;pzXh e/; Bro fBrw d/ 
IBob jkT{; d/ ftuko fjZs g/;a j? ih. 
             T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb Bro 
fBrw d/ jkT{; d/ ftuko ftuko fjZs g/;a j? ih. 
 
 

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?. 



12 
 

9)  77  02-11-2021 j'o e'Jh N/Apb nkfJNw w/no ;kfjp dh nkfrnk Bkb. 
 
ਨਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਗਟ ਨਦਵਸ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋ ਪਿਵਾਨ 
ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।  
 fog'oN ;?BhN/;aB ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਵਸਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਵਿ ਸ਼ਰੀ ਸੋਭਾ ਰਾਮ (ਪਰਧਾਨ ਸਫਾਈ 
ਮਜਦ ਰ ਯ ਨੀਅਰ) ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾ ਿੱਲੋ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿ ਭਗਿਾਨ ਿਾਲਮੀਵਿ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਵਦਹਾੜੇ ਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਿੱਲੋ ਿੀ ਗਜਵਟਡ ਛੁੱ ਟੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਸਮ ਹ ਿਰਮਿਾਰੀਆ ਨ ੰ  ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜੇ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। 
ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਿੇ ਿੀ ਸਮ ਹ ਸਫਾਈ ਿਾਵਮਆਂ ਿਲੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਛੁੱ ਟੀ 
ਿੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਵਿਉਵਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਿੀ ਹੱਿ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਵਿ ਸਰਿਾਰ 
ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਿਾਨ ਿਾਲਮੀਵਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਗਟ ਵਦਿਸ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜੇ ਦੀ 
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਿੇ ਪੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਲਾਗ  ਿਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਿਲੋ ਪਾਸ ਿਰਿਾਇਆ 
ਜਾਿੇ ਤਾ ਜੋ ਸਮ ਹ ਸਫਾਈ ਿਾਵਮਆ ਿਲੋ ਿ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧ ਮਧਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ 
ਸਿੇ।  
 ਉਿਤ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਿੱਿ ਵਲਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿ ਵਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਿਰਤਾ ਭਗਿਾਨ 
ਿਾਲਮੀਵਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਗਟ ਵਦਿਸ ਦੀ ਛੁਟੀ ਹਾਊਸ ਿੱਲੋ ਪਰਿਾਨ ਿਰਿਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਰੀ ਸੋਭਾ 
ਰਾਮ (ਪਰਧਾਨ ਸਫਾਈ ਮਜਦ ਰ ਯ ਨੀਅਰ) ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾ (ਸਫਾਈ ਿਾਵਮਆਂ) ਿੱਲੋ ਿੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਿਵਮਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ 
ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਿ ਵਿਿਾਰ ਵਹੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।   

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?. 

 

  
              
               ;jh$^   
               w/no, 
              Bro fBrw, n?; aJ/ an?; Bro.  


