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Bro fBrw, n?; aJ/ an?; Bro dh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr 17-03-2023 Bz{ ;wK d[gfjo 01:00 ti/ Pqh nwoihs f;zx f;ZX{, w/no, Bro fBrw, n?; aJ/ aan?; 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) efwPBo, Bro fBrw, n?; aJ/ an?; Bro   2) Pqh nwohe f;zx ;'wb, ;hBhno fvgNh w/no   3) Pqh e[bihs f;zx p/dh, fvgNh w/no, 
4) Pqh I;pho f;zx wzDe{, w?Apo    5) Pqhwsh nB[okXk nkBzd, w?Apo    

 
fJ; whfNzr ftZu j/m fbfynK wZdK d/ ftuko eoB T[gozs c?A;b/ ehs/ rJ/L^  

Sr. 

no. 

Resolution 

No. 

Date of 

Meeting 

Resolution Description Orders of 

Competent 

Authority 

1.  975  17-03-2023  Repair and paint work of CTPT in zone 1 and 2 MC S.A.S Nagar. 
fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 972 

(42) fwsh 15-02-2023 okjhA o{g? 35.13 bZy dh fdZsh rJh j?.  
               T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; BzL 375 fwshL 16-02-2023 okjhA bVh BzL 1 

okjhA ekb ehsk frnk j? ;h. fJ; N?Avo ftZu 4 ;GktK tZb'A Gkr fbnk frnk j?. fijBK ftZu'A ‘The MD Coop L&C 

Society’ d/ d;skt/i N?Avo dhnK PosK w[skfpe g{o/ Bjh jB ns/ pkeh 3 ;GktK ‘Technically qualify’ eodhnK jB. 
fJ; ezw 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 The Ragho Majra Co-Op L And C Society Ltd.  2511443.70/- -28.51% 

2 The Adarsh Co-Op L And C Society Ltd 3066497.70/- -12.71% 

3 The New Modern Co Op L/C Society Ltd 3087927.00/- -12.10% 

   
 T[es ezw ftZu The Ragho Majra Co-Op L And C Society Ltd.  tb' Go/ rJ/ o/N 2511443.70/- G s'A xZN 
jB ns/ sywhB/ dh oew s'A 28.51% xZN jB. fJ; ezw dk toe nkovo ikoh eoB dh gqtkBrh w/no ;kfjp ih tZb'A 
ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftu gk; j'D dh nk; ftZu gqtkBrh fdZsh rJh ;h. 
 T[es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko fjZs g/P j? ih. 

gqtkB j?. 

2.  976  17-03-2023 Repair and paint work of CTPT in zone 3 and 4 MC S.A.S Nagar. 
 

fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 972 

(43) ਵਮਤੀ 15-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 31.24 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 375 ਵਮਤੀ 16-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 2 

ਰਾਂਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਵਿੱਚ 4 ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ੋ‘The MD Coop L&C Society’ ਦ ੇ

ਦਸਤਾਵੇਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਵਿਕ ਪੂ੍ਰੇ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਕੀ 3 ਸਭਾਵਾਂ ‘Technically qualify’ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ 

gqtkB j?. 
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ਪ੍ਰਾਇਸ ਵਿਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵਿਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੈ:-  

bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N # xZN o/N 

1 The Adarsh Co-Op L And C Society Ltd 2508259.60/- -19.71% 

2 The Kubaheri Co Op L And C Society Ltd 2213978.80/- -29.13% 

3 The New Modern Co Op L/C Society Ltd 2899072.00/- -7.20% 

    
 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਵਿੱਚ The Kubaheri Co Op L And C Society Ltd ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 2213978.80/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ 
ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ -29.13% ਘਿੱਟ ਹਨ । fJ; ezw dk toe nkovo ikoh eoB dh gqtkBrh w/no ;kfjp ih tZb'A 

ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftu gk; j'D dh nk; ftZu gqtkBrh fdZsh rJh ;h. 
 T[es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko fjZs g/P j? ih. 

3.  977  17-03-2023 P/L of Floor for vending in Sec-77 MC S.A.S Nagar. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਵਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 972 (1) 

ਵਮਤੀ 15-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 21.65 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 401/CE ਵਮਤੀ 14-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 

1 ਰਾਂਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਵਿੱਚ 7 ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ੋ‘The MD Coop L&C Society’ 

ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਵਿਕ ਪੂ੍ਰੇ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਕੀ 6 ਸਭਾਵਾਂ ‘Technically qualified’ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵਿਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵਿਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 
bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N # xZN o/N 

1 The Kubaheri Co-Op L And C Society Ltd. 1443405.50/- -33.33% 

2 The Sampark Co-Op L And C Society Ltd. 1699092.00/- -21.52% 

3 The Ragho Majra Co-Op L And C Society Ltd.  1461158.50/- -32.51% 

4 The Gopal Co-Op L And C Society Ltd. 1364166.50/- -36.99% 

5 The Sehaj Co-Op L And C Society Ltd. 1405085.00/- -35.10% 

6 The New Modern Co-Op L And C Society Ltd. 1534985.00/- -29.10% 

   
 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਵਿੱਚ The Gopal Co-Op L And C Society Ltd.  ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1364166.50/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 36.99% ਘਿੱਟ ਹਨ । fJ; ezw dk toe nkovo ikoh eoB dh gqtkBrh w/no ;kfjp ih tZb'A ftZs 

gqtkB j?. 
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ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftu gk; j'D dh nk; ftZu gqtkBrh fdZsh rJh ;h. 
 T[es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko fjZs g/P j? ih. 

4.  978  17-03-2023   P/L of Floor for vending in Sec-77 MC S.A.S Nagar. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਵਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 972 

(2) ਵਮਤੀ 15-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 28.78 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 401/CE ਵਮਤੀ 14-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 2 

ਰਾਂਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਵਿੱਚ 7 ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ੋ‘The MD Coop L&C Society’ ਦ ੇ

ਦਸਤਾਵੇਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਵਿਕ ਪੂ੍ਰੇ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਕੀ 6 ਸਭਾਵਾਂ ‘Technically qualified’ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਇਸ ਵਿਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵਿਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੈ:- 

bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N # xZN o/N 

1 The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd 1913006.60/- -33.53% 

2 The Sampark Co Op L/C Society Ltd 2258654.40/- -21.52% 

3 The Ragho Majra Co Op L/C Society Ltd 1856022.20/- -35.51% 

4 The Gopal Co Op L/C Society Ltd 1813427.80/- -36.99% 

5 The Sehaj Co Op L/C Society Ltd(Gstn-Na) 1867822.00/- -35.10% 

6 The New Modern Co Op L/C Society Ltd 2040502.00/- -29.10% 

  
  ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਵਿੱਚ The Gopal Co-Op L And C Society Ltd.  ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1813427.80/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ 
ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 36.99% ਘਿੱਟ ਹਨ । fJ; ezw dk toe nkovo ikoh eoB dh gqtkBrh w/no ;kfjp ih tZb'A ftZs 

ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftu gk; j'D dh nk; ftZu gqtkBrh fdZsh rJh ;h. 
 T[es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko fjZs g/P j? ih. 

gqtkB j?. 

5.  979  17-03-2023 P/L of Floor for vending in Sec-78 MC S.A.S Nagar. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 972 

(3) ਵਮਤੀ 15-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 21.61 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 401/CE ਵਮਤੀ 14-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 3 

ਰਾਂਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਵਿੱਚ 7 ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ੋ‘The MD Coop L&C Society’ ਦ ੇ

ਦਸਤਾਵੇਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਵਿਕ ਪੂ੍ਰੇ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਕੀ 6 ਸਭਾਵਾਂ ‘Technically qualified’ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ 

gqtkB j?. 



 

Page 4 of 23 

 

ਪ੍ਰਾਇਸ ਵਿਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵਿਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੈ:- 

bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N # xZN o/N 

1.  The Red Rose Co Op L/C Society Ltd 1445060.70/- -33.13% 

2.  The Sampark Co Op L/C Society Ltd 1695952.80/- -21.52% 

3.  The Ragho Majra Co Op L/C Society Ltd 1436848.90/- -33.51% 

4.  The Nizamdin Wala Co Op L/C Society Ltd 1361646.10/- -36.99% 

5.  The New Modern Co Op L/C Society Ltd 1532149.00/- -29.10% 

6.  The Sehaj Co Op L/C Society Ltd 1402489.00/- -35.10% 

   ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਵਿੱ ਚ The Nizamdin Wala Co-Op L And C Society Ltd. ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1361646.10/- ਸਭ ਤੋਂ 
ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 36.99% ਘਿੱਟ ਹਨ । fJ; ezw dk toe nkovo ikoh eoB dh gqtkBrh w/no ;kfjp ih 
tZb'A ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftu gk; j'D dh nk; ftZu gqtkBrh fdZsh rJh ;h. 
 T[es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko fjZs g/P j? ih. 

6.  980  17-03-2023 P/L of Floor for vending in Sec-56 MC S.A.S Nagar. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 972 (4) 

ਵਮਤੀ 15-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 39.55 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 401/CE ਵਮਤੀ 14-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 4 

ਰਾਂਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਵਿੱਚ 6 ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ੋ‘The MD Coop L&C Society’ ਦ ੇ

ਦਸਤਾਵੇਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਵਿਕ ਪੂ੍ਰੇ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਕੀ 5 ਸਭਾਵਾਂ ‘Technically qualified’ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਇਸ ਵਿਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵਿਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੈ:- 

bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N # xZN o/N 

1.  The Red Rose Co Op L/C Society Ltd 2629284.00/- -33.52% 

2.  The Sampark Co Op L/C Society Ltd 3222534.00/- -18.52% 

3.  The Ragho Majra Co Op L/C Society Ltd 2827429.50/- -28.51% 

4.  The Nizamdin Wala Co Op L/C Society Ltd 2452495.50/- -37.99% 

5.  The New Modern Co Op L/C Society Ltd 2645895.00/- -33.10% 

   
 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਵਿੱਚ The Nizamdin Wala Co-Op L And C Society Ltd. ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 2452495.50/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

gqtkB j?. 
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ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 37.99% ਘਿੱਟ ਹਨ । fJ; ezw dk toe nkovo ikoh eoB dh gqtkBrh w/no ;kfjp ih tZb'A 
ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftu gk; j'D dh nk; ftZu gqtkBrh fdZsh rJh ;h. 
 T[es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko fjZs g/P j? ih. 

7.  981  17-03-2023 gq'goNh N?e; Pkyk bJh ckfJb etoK dh yohd eoB ;pzXh.  
 

fog'oN e/no N/eo ;kyk fe ftP/ ;pzXh nkg ih Bz{ dZf;nk iKdk j? fe gq'goNh N?e; Pkyk tZb'A 25000 ckfJb 
etoK dh fvwKv fbye/ fdZsh j?. Bro fBrw dh jd{d nzdo g?AdhnK gq'goNhnK d/ wkbeK tZb'A gq'goNh N?e; iwQk 
eotkfJnk iKdk j?. fJjBK g'qgoNhnK d wkbek tZb'A iwQk eotkJ/ rJ/ d;skt/iK ns/ gq'goNh N?e; dh foNoB d/ 
ckow Bz{ w?BN/B eoe/ ckfJbK ftZu oZyDk j[zdk j? sK i' g'qgoNh XkoeK dk foekov dh ;KG^;zGkb j' ;e/, feT[fe fJj 
fJZe nfjw foekov j?, fi; dh io{os bzw/ ;w/A sZe ofjDh j?. ;' fJBQK dh fvwKv Bz{ wZ[Zy oZyd/ j'J/. fJ; ;pzXh 
;oeko tZb'A wzi{o ;{dk i?w g'oNb s'A o/N u?e ehsk frnk s/ gkfJnk frnk fe gqsh fJZe ckfJb eto dh yohd eoB 
s/ brGr 10/- o[gJ/ ;w/s ih an?; aNh youk nkt/rk. fJ;/ soQk jh fJBQk 25000 ckfJb etoK dh yohd eoB s/ brGr 
250000/- o[gJ/ ;w/s ih an?; aNh yaouk nkT[D dh ;zGktBk j?. fJj yohd i?w g'oNo s'A eoB bJh wkB:'r efwPBo 
ih dh gqqtkBrh T[gozs ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftukoB fjZs fog'oN g/P j? ih.   

T[es e/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/P j? ih. 

gqtkB j?. fJ; 
;pzXh e/no N/eo 
Bz{ jdkfJs ehsh 
iKdh j? fe fJj 
ckfJb eto 
gq'goNh N?e; ;kyk 
Bz{ w[jZJhnK eotk 
e/ ;[govzN gq'goNh 
N?e; s'A s;dhe 
eotkfJnk ikt/.  

8.  982  17-03-2023 ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਲਈ 2 ਲੈਪ੍ਟੋਪ੍  ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ । 

 

fog'oN e/no N/eo ;kyk fe ftP/ ਸਿੰਧੀ ਿੇਨਤੀ ਹੈ ਵਕ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ 
ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਵਹਰ ਦ ੇਵਿੱਖ-ਵਿੱ ਖ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਸੰਸ਼ਥਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਕੈਂਪ੍ ਲਗਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੈਂਪ੍ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਵਿੱਚ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ ਉਪ੍ਲੰਿਧ ਨਹੀ ਹੈ । ਕੈਂਪ੍ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਆਪ੍ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ 

ਕਈ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਕੈਂਪ੍ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਵਪ੍ਊਟਰ ਮੌਿੂਦ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੈਂਪ੍ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

2 ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਿਾਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਨਹ ਾ ਦੀ ਵਡਮਾਂਡ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋ ਮੰਿੂਰ ਸੂਦਾ ਿੈਮ ਪੋ੍ਰਟਲ ਤ ੋ ਇਿੱਕ 

ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ ਸਿੰਧੀ ਸਪੈ੍ਸ਼ੀਵਿਕੇਸ਼ਨ ਚੈੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ ਦੀ ਵਡਟੇਲ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।  

SR. NO. SPECIFICATION  RATE  

1.  BRAND-             HP 

PROCESSOR-     i5 

RAM-                  8GB 

SSD-                    512GB 

WINDOW-         10HOME       

64000/- ਸਮੇਤ ਿੀ.ਐਸ.ਟੀ 

 ਸੋ ਇਨਹ ਾ 2 ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍  ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤ ੇ128000/- ਰੁਪ੍ਏ ਸਮੇਤ ਿੀ.ਐਸ.ਟੀ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਖਰੀਦ 

ਿੈਮ ਪੋ੍ਰਟਰ ਤ ੋਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਵਚਾਰਨ  ਵਹਿੱਤ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ 

gqtkB j?. 



 

Page 6 of 23 

 

ਿੀ।  

T[es e/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/P j? ih. 

9.  983  17-03-2023 R/C Estimate for Manual Sweeping of A & B Roads of Zone 1 MC SAS Nagar. 

 
fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਵਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 960(6) 

ਵਮਤੀ 15-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 47.84 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 366 ਵਮਤੀ 15-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 1 ਰਾਂਹੀ 
ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਵਿੱਚ 1 ਿਰਮ ਅਤੇ 2 ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱ ਲੋ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ੋ‘The New Ludhiana Coop 

L&C Society’ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਵਿਕ ਪੂ੍ਰੇ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਕੀ “Sampark services” ਅਤੇ  ‘Sampark coop 

society’ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਵਿਕ ਪੂ੍ਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘Technically qualified’ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ 

ਵਿਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵਿਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N 
1 Sampark Services 4078627.1/- 

2 The Sampark Labour & Construction Co-Op Society Ltd. 4218511.7/- 

   ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਵਿੱ ਚ Sampark Services  ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 4078627.1/- ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ ਹਨ। fJ; ezw dk toe 

nkovo ikoh eoB dh gqtkBrh w/no ;kfjp ih tZb'A ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftu gk; j'D dh nk; ftZu 
gqtkBrh fdZsh rJh ;h. 

 T[es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko fjZs g/P j? ih. 

gqtkB j?. 

10.  984  17-03-2023 R/C Estimate for Manual Sweeping of A & B Roads of Zone 2 MC SAS Nagar. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 960(7) 

ਵਮਤੀ 15-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 49.65 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 366 ਵਮਤੀ 15-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 2 ਰਾਂਹੀ 
ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਵਿੱਚ 1 ਿਰਮ ਅਤੇ 2 ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱ ਲੋ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ੋ‘The New Ludhiana Coop 

L&C Society’ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਵਿਕ ਪੂ੍ਰੇ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਕੀ “Sampark services” ਅਤੇ  ‘Sampark coop 

society’ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਵਿਕ ਪੂ੍ਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘Technically qualified’ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ 

ਵਿਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵਿਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

 

  

gqtkB j?. 
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bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N 
1 Sampark Services 4259450.726/- 

2 The Sampark Labour & Construction Co-Op 

Society Ltd. 

4399403.402/- 

 

  

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਵਿੱਚ Sampark Services  ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 4259450.726/-  ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ ਹਨ। fJ; ezw dk toe 

nkovo ikoh eoB dh gqtkBrh w/no ;kfjp ih tZb'A ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftu gk; j'D dh nk; ftZu 
gqtkBrh fdZsh rJh ;h. 

 T[es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko fjZs g/P j? ih. 

11.  985  17-03-2023 R/C Estimate for Manual Sweeping of A & B Roads of Zone 3 M.C. S.A.S. Nagar. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 

960(8) ਵਮਤੀ 15-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 49.05 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 366 ਵਮਤੀ 15-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 3 ਰਾਂਹੀ 
ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਵਿੱਚ 1 ਿਰਮ ਅਤੇ 3 ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱ ਲੋ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਮੁਤਾਵਿਕ ਪੂ੍ਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘Technically qualified’ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵਿਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ 
ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵਿਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-  

bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N 

1 Sampark Services 4199176.184/- 

2 The Sampark Labour & Construction Co-Op Society Ltd. 4339106.168/- 

3 The Jaskirat Co Op Labour And Construction Society Limited 4263056.248/- 

4 The Saini Coop L&C Society 4219803.848/- 

 

          ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਵਿੱਚ Sampark Services  ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 4199176.184/-  ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ ਹਨ। fJ; ezw dk toe 

nkovo ikoh eoB dh gqtkBrh w/no ;kfjp ih tZb'A ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftu gk; j'D dh nk; ftZu 
gqtkBrh fdZsh rJh ;h. 

 T[es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko fjZs g/P j? ih. 

gqtkB j?. 

12.  986  17-03-2023 R/C Estimate for Manual Sweeping of A & B Roads of Zone 4 MC SAS Nagar. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਵਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 960(9) 

ਵਮਤੀ 15-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 48.44 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 366 ਵਮਤੀ 15-02-2023 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 4 ਰਾਂਹੀ 

gqtkB j?. 



 

Page 8 of 23 

 

ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਵਿੱਚ 2 ਿਰਮਾਂ ਅਤੇ 3 ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱ ਲੋ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਮੁਤਾਵਿਕ ਪੂ੍ਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘Technically qualified’ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵਿਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ 
ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵਿਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-  

bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N 

1 Sampark Services 4138901.64/- 

2 The Sampark Labour & Construction Co-Op Society Ltd. 4278808.93/- 

3 The Jaskirat Co Op Labour And Construction Society Limited 4204522.47/- 

4 The Saini Coop L&C Society 4163760.12/- 

5 Om Enterprises 4246872.47/- 

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਵਿੱ ਚ Sampark Services  ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 4138901.64/- ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ ਹਨ। fJ; ezw dk toe 

nkovo ikoh eoB dh gqtkBrh w/no ;kfjp ih tZb'A ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftu gk; j'D dh nk; ftZu 
gqtkBrh fdZsh rJh ;h. 

 T[es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko fjZs g/P j? ih. 

13.  987  17-03-2023 Rough cost estimate for providing services of  01 No. Bolero/Jeep Mounted sewer/Storm jetting Machine 

with services of 2 No. Sewerman and driver for use in village Matour,  S.A.S Nagar for a period of one year 

from the start of contract. (Amount =Rs.15.62 Lacs). 

 

          fog'oN fJziL ;kyk (O&M) fe ftP/ d/ ;pzX ftu fJ; dcso fty/ ekoiekoh fJzihBhno, ib ;gbkJh ns/ 
;?BhN/;B wzvb^1, w'jkbh tb' nkgD/ gZso BzL 1164 fwsh 09-02-2023 okjh 15.62 bZy o{g? dk sywhBk czvi T[gbGd 
eokT[D ns/ gq;k;eh gqtkBrh d/D fjZs gqkgs j'fJnk j?. fJ; ;pzXh T[jBk tZb' nkgDh fog'oN ftZu fbfynk frnk j? 
fe " ਵਪੰ੍ਡ ਮਟੌਰ ਦੀ ਅਿਾਦੀ ਵਦਨੋ ਵਦਨ ਿਹੁਤ ਵਿੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਪ੍ਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘਰ ਵਕਰਾਏ ਤ ੇ

ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਇਿੱਥੇ ਅਿਾਦੀ ਵਵਿੱਚ ਕਾਿੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ ਕਾਰਣ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸਟਾਂਰਮ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਕਾਿੀ ਲੋਡ ਪੈ੍ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਸਿੰਧੀ ਏਰੀਆਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀਵਰਮੈਨ 

ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਪੰ੍ਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉੱਥੇ ਵਵਭਾਗੀ ਸੀਵਰ ਕਲੀਵਨੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੰੁਚ ਪ੍ਾਉਂਦੀ । ਇਸ 

ਸਿੰਧੀ ਇਸ ਦਿਤਰ ਵਿੱਲੋਂ ਨਗਰ ਵਨਗਮ, ਸਾਵਹਿਿਾਦਾ ਅਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵੀ ਸੀਵਰ ਕਲੀਵਨੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 

ਅਤੇ 02 ਨੰ.  ਸੀਵਰਮੈਨ ਮਟੌਰ ਵਪੰ੍ਡ ਵਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਿੋ ਵਕ ਿੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮਟੌਰ 

ਵਪੰ੍ਡ ਵਵਿੱਚੋਂ ਿਹੁਤ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵਿਸ ਕਾਰਣ ਵਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ  ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਿੈਵਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮਟੌਰ ਵਪ੍ਡ 

ਵਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸ਼ਰੂਿ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦ ੇਿਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਕਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਿਤ 

ਸੰਿਧਤ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲਰਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਤਰ ਨੰੂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ 01 ਨੰ. ਿੈਵਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ 02 ਨੰ.  ਸੀਵਰਮੈਨ ਪ੍ਿੱਕ ੇ

ਤੌਰ ਤ ੇਮਟੌਰ ਵਪੰ੍ਡ ਵਵਿੱ ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਹਿੱਤ ਵਲਵਖਆ ਹੈ। ਵਪੰ੍ਡ ਮਟੌਰ ਦੀ ਵਦਨੋਂ  ਵਦਨ ਗੰਭੀਰ ਹੰੁਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ 

ਤਖਮੀਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਵਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਕ ੇਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਹਿੱਤ ਭੇਵਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,  

gqtkB j?. 
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  fJ; ;pzXh dZf;nk iKdk j? fe tkNo ;gbkJh ns/ ;?BhN/;B ftGkr tb' i' ft;/ nXhB sywhBk 15.62 bZy 
o{g? dk G/fink frnk j?, T[; ftu bJhnK rJhnK nkJhNwK d/ o/N ;'XD T[gozs (11,47,872/- o{g?? ns/ n?vtoNkJhiw?N 
ukoii dh oew 11,479/- o[gJ/) e[Zb oew 11,59,351/- o{g? dh gq;k;eh gqtkBrh d/D ns/ czvi T[gbGX eokT[D 
;pzXh ftZs s/ m/ek ew/Nh ftZu gqtkBrh fjZs fog'oN g/P j? ih. 
  ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੇਅਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਵਚਾਰ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ 

ਹੈ ਿੀ। 
14.  988  17-03-2023 Supply of Tractor-trolley for Horticulter Branch.    

 

                   fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਵਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 891 (4) 

ਵਮਤੀ 21-11-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 13.06 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 668/SE ਵਮਤੀ 27-12-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ। ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ Required bids ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 259/SE ਵਮਤੀ 01-02-2023 

ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 3 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਵਿੱਚ 3 ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 2 ਿਰਮਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਵਵਚੋਂ ‘HS 

Enterprises’ ਿਰਮ ਵਿੱ ਲੋ ਵਿਆਨਾ ਰਕਮ ਨਹੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਿਰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰਿੱਦ ਕਰਕ ੇਿਾਕੀ ‘technically qualified’ ਿਰਮ 

ਅਤੇ ਸਭਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵਿਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵਿਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ 

ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N # xZN o/N 

1 The Sampark Co Operative L And C Society Ltd 1273350.00/- -2.50% 

2 A.J.Associates 1175400.00/- -10.00% 

3 The Jaskirat Co Operative L And C Society Ltd 1300776.00/- -.40% 

4 The Saini Co Operative L And C Society Ltd 1332120.00/- 2.00% 

  

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਵਿੱ ਚ A.J. Associates ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1175400.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 10.00% 

ਘਿੱਟ ਹਨ।            

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਵਵਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਿੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ 

ਆਡਰ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ ।  

 ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੇਅਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇ ਵਵਚਾਰ 

ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

gqtkB j?. 

15.  989  17-03-2023 R/C Estimate for Photo State Machine at MC Bhawan in Sector 68 S.A.S Nagar.   

                     

gqtkB j?. 
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fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਵਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 858 ਵਮਤੀ 
21-11-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 10 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 668/SE ਵਮਤੀ 27-12-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ। ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ Required bids ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 259/SE ਵਮਤੀ 01-02-2023 

ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 7 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਵਿੱਚ 3 ਿਰਮਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ‘Lakhbir singh’ 

ਿਰਮ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਵਿਕ ਪੂ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਕੀ 2 ਿਰਮਾਂ ‘technically qualified’ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 

ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵਿਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵਿਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw Rate quoted by contractor (per copy) 

including GST & any other taxes 

1 Icon Software Technologies 

Ludhiana 
1.58/- Per Page 

2 Om Enterprises 1.20/- Per Page 

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਵਿੱਚ Om Enterprises ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1.20/- Per Page ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

ਹਨ । 

 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਵਵਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਿੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ 

ਆਡਰ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ ।  

 ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੇਅਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇ ਵਵਚਾਰ 

ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
16.  990  17-03-2023 R/C Estimate for Supply and fixing of Sanitary Pad Incinerator machine under Jurisdiction of MC SAS 

Nagar.   

                  

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਵਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਵਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 562(2) 

ਵਮਤੀ 17-03-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 1.99 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 253/SE ਵਮਤੀ 06-04-2022,  ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 

4083 ਵਮਤੀ 24-05-2022, ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 489/SE ਵਮਤੀ 27-06-2022 ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ Required bids ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-

2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 24 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਵਿੱਚ 2 ਸਭਾਵਾਂ ਅਤ ੇ2 ਿਰਮਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 

ਚੋਥੀ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਪ੍ਲਾਈ ਨਾਲ ਸਿੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਸਭਾ ਨੰੂ ਪ੍ਵਹਲ ਨਹੀ ਵਕਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘The 

gqtkB j?. 
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machhli kalan coop society’ ਅਤੇ ‘water mechanics india pvt ltd ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਵਿਕ ਪੂ੍ਰੇ ਨਹੀ ਹਨ 

ਅਤੇ ਿਾਕੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਿਰਮ ‘technically qualified’ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ  ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵਿਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ 
ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵਿਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N # xZN o/N 
1 Swastik Mechanical And Electrical 

Engineers 
163458.60/- -17.86% 

2 The Jaskirat Co Op Labour And 

Construction Society Limited 
194821.00/- -2.10% 

  

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਵਿੱਚ Swastik Mechanical And Electrical Engineers ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 163458.60/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ 

ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 17.86 % ਘਿੱਟ ਹਨ । 

 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਵਵਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਿੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ 

ਆਡਰ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ ।  

 ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੇਅਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇ ਵਵਚਾਰ 

ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
17.  991  17-03-2023 Rough Cost Estimate For Providing And Fixing Of Twin Bin Dustbin ( Blue, Green, Black)  In  Zone-1 Of  

S.A.S Nagar. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh wkB:'r w/no tZb'A nkT[D tkbh ftZs ns/ m/ek 
ew/Nh dh whfNzr ftZu gk; j'D dh nk; ftZu 9H85 bZy o[gJ/ dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 5587, fwshL09-12-2022 bVh BzL 01 

okjhA ekb ehsk frnk, fi; ftZu 1 J/Iz;h ns/ 4 ;Gktk tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK ftZu' MBS Facilities pvt. ltd 

d/ d;skt/I N?Avo dhnK Posk w[skfpe g{o/ BjhA jB.fJ; bJh fJ; J/Iz;h dk N?Avo oZd eoe/ pkeh 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^ 

bVh BzL  caow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw  o/N  % xZN o/N  
1 The Red Rose Co Op L/C Society Ltd 727619.50/- -26.13% 

2 The Dharamkot Co Op L/C Society Ltd 788000.00/- -20.00% 

3 The New Modern Co Op L/C Society Ltd 562632.00/- -42.88% 

4 The Saini Co Op L/C Society Ltd 677877.00/- -31.18% 

 

 T[es ezw ftZu The New Modern Co Op L/C Society Ltd tZb'A Go/ rJ/ o/N  562632.00/- ;G s'A xZN jB 

gqtkB j?. 
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ns/ sywhB/ dh oew s'A 42.88 % xZN jB. feT[I' ;tZu Gkos fwPB dhnK NhwK ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱਚ ਚੈਵਕੰਗ ਲਈ ਆ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਵਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ।   
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇ ਵਵਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਿੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ 
ਵਰਕ ਆਡਰ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ । 

ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੇਅਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਵਚਾਰ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ 

ਿੀ। 
18.  992  17-03-2023 Rough Cost Estimate For Providing And Fixing Of Twin Bin Dustbin ( Blue, Green, Black)  In  Zone-2 Of  

S.A.S Nagar. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh wkB:'r w/no tZb'A nkT[D tkbh ftZs ns/ m/ek 
ew/Nh dh whfNzr ftZu gk; j'D dh nk; ftZu 9H19 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 5587,ਵਮਤੀ 09-12-2022 ਲੜੀ ਨੰ 02 okjhA 

ekb ehsk frnk, fi; ftZu 1 J/Iz;h ns/ 4 ;Gktk tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK ftZu' MBS Facilities pvt. ltd d/ 
d;skt/I N?Avo dhnK Posk w[skfpe g{o/ BjhA jB.fJ; bJh fJ; J/Iz;h dk N?Avo oZd eoe/ pkeh 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^ 
 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ % ਘੱਟ ਰੇਟ 

1 The Red Rose Co Op L/C Society Ltd 688055.30/- -25.13% 

2 The Dharamkot Co Op L/C Society Ltd 735200.00/- -20.00% 

3 The Saini Co Op L/C Society Ltd 577867.20/- -37.12% 

4 The New Modern Co Op L/C Society Ltd 580072.80/- -36.88% 

 

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਵਿੱਚ The New Saini Co Op L/C Society Ltd ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 577867.20/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 37.12% ਘਿੱਟ ਹਨ । ਵਕਉੰਿੋ ਸਵਛਭਾਰਤ ਮੀਸ਼ਨ ਦੀਆੰ ਟੀਮਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱਚ ਚੈਵਕੰਗ ਲਈ ਆ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਵਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਵਵਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਿੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ  ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ 
ਵਰਕ ਆਡਰ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ । 

ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੇਅਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਵਵਚਾਰ 

ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

gqtkB j?. 
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19.  993  17-03-2023 Rough Cost Estimate For Providing And Fixing Of Twin Bin Dustbin ( Blue, Green, Black)  In  Zone-3 Of  

S.A.S Nagar. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh wkB:'r w/no tZb'A nkT[D tkbh ftZs ns/ m/ek 
ew/Nh dh whfNzr ftZu gk; j'D dh nk; ftZu 9H98 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 5587,ਵਮਤੀ 09-12-2022 ਲੜੀ ਨੰ 03 okjhA 

ekb ehsk frnk, fi; ftZu 1 J/Iz;h ns/ 5 ;Gktk tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK ftZu' MBS Facilities pvt. ltd d/ 
d;skt/I N?Avo dhnK Posk w[skfpe g{o/ BjhA jB.fJ; bJh fJ; J/Iz;h dk N?Avo oZd eoe/ pkeh 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^ 
 
ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ % ਘੱਟ ਰੇਟ 
1 The Simran Co Op L/C Society Ltd 686923.40/- -31.17 

2 The Red Rose Co Op L/C Society Ltd 747202.60/- -25.13 

3 The Dharamkot Co Op L/C Society Ltd 778440.00/- -22.00 

4 The Baba Balwant Muni Co Op L/C Society 

Ltd 
748599.80/- -24.99 

5 The New Modern Co Op L/C Society Ltd 570057.60/- -42.88 

 

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਵਿੱ ਚ The New Modern Co Op L/C Society Ltd ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 570057.60/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 42.88% ਘਿੱਟ ਹਨ । ਵਕਉੰਿੋ ਸਵਛਭਾਰਤ ਮੀਸ਼ਨ ਦੀਆੰ ਟੀਮਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱਚ ਚੈਵਕੰਗ ਲਈ ਆ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਵਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇ ਵਵਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਿੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ 
ਵਰਕ ਆਡਰ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ । 

             ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੇਅਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇ ਵਵਚਾਰ 

ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

gqtkB j?. 

20.  994  17-03-2023  Rough Cost Estimate For Providing And Fixing Of Twin Bin Dustbin ( Blue, Green, Black)  In  Zone-4 Of  

S.A.S Nagar. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh wkB:'r w/no tZb'A nkT[D tkbh ftZs ns/ m/ek 
ew/Nh dh whfNzr ftZu gk; j'D dh nk; ftZu 9H98 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 5587,ਵਮਤੀ 09-12-2022 ਲੜੀ ਨੰ 04 okjhA 

ekb ehsk frnk, fi; ftZu 1 J/Iz;h ns/ 5 ;Gktk tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK ftZu' MBS Facilities pvt. ltd d/ 
d;skt/I N?Avo dhnK Posk w[skfpe g{o/ BjhA jB.fJ; bJh fJ; J/Iz;h dk N?Avo oZd eoe/ pkeh J/Iz;hnK dh gqkfJ; 

gqtkB j?. 
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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^ 
 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ % ਘੱਟ ਰੇਟ 
1 The Red Rose Co Op L/C Society Ltd 747202.60/- -25.13% 

2 The Dharamkot Co Op L/C Society Ltd 778440.00/- -22.00% 

3 The Devi Nagar Co Op L/C Society Ltd 687522.20/- -31.11% 

4 The New Modern Co Op L/C Society Ltd 629937.60/- -36.88% 

5 The Baba Balwant Muni Co Op L/C Society Ltd 898200.00/- -10.00% 

 

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਵਿੱਚ The New Modern Co Op L/C Society Ltd ਵਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 629937.60/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 36.88% ਘਿੱਟ ਹਨ । ਵਕਉੰਿੋ ਸਵਛਭਾਰਤ ਮੀਸ਼ਨ ਦੀਆੰ ਟੀਮਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਚੈਵਕੰਗ ਲਈ ਆ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਵਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇ ਵਵਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਿੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ 
ਵਰਕ ਆਡਰ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ । 

ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੇਅਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਵਚਾਰ ਵਹਿੱਤ 

ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
21.  995  17-03-2023  ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਲਈ ਇੱਕ 1.5 ਟਨ ਹੋਟ ਕੋਲਡ ਏ.ਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ।  

 

 fog'oN e/no N/eo ;kyk fe ਵਵਸ਼ੇ ਸਿੰਧੀ ਆਪ੍ ਿੀ ਨੰੂ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਉਪ੍ਰਲੀ ਦੂਿੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕਮਰਾ 
ਨੰ. ਆਰ-30 ਸਕਿੱਤਰ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਵਿੱਚ ਵਸਿੱ ਧੀ ਧੁਿੱ ਪ੍ ਪੈ੍ਣ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਿਹੁਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਿਸ 

ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਿੱਕਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਿੋ ਏ.ਸੀ ਪ੍ਲਾਟ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ ਦਿਤਰ ਵਵਖੇ ਲਿੱ ਵਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

। ਉਸ ਦੀ ਹਵਾ ਇਸ  ਕਮਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀ ਪ੍ਰੰੁਚ ਦੀ ਅਤੇ ਿੋ ਇਿੱਕ ਟਨ ਦਾ ਏ.ਸੀ ਲਿੱ ਵਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਿੀ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ  ਵਿਸ ਕਾਰਨ 

ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਖਰਾਿ ਹੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ  । ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾ ਵਿੱਲੋਂ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾ ਦ ੇਦਿਤਰ 

ਲਈ  ਇਿੱਕ ਹੋਟ ਐਡਂ ਕੋਲਡ ਏ.ਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕ ੇਲਗਾਇਆ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਿੋ ਉਨਹ ਾ ਵਿੱ ਲੋ ਦਿਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਿ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿੱਲਦਾ ਰਹੇ।  
ਸੋ ਇਸ ਸਿੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਮੰਿੂਰ ਸੂਦਾ ਿੈੈੱਮ ਪੋ੍ਰਟਲ ਤੋਂ ਚੈੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤ ੇਪ੍ਾਇਆ ਵਗਆ ਵਕ ਐਲ.ਿੀ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦ ੇ1.5 ਟਨ ਦ ੇਏ.ਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਕਰਨ ਤੇ 48100/-ਰੁਪ੍ਏ ਸਮੇਤ ਿੀ.ਐਸ.ਟੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ । ਸੋ ਉਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ੇ ਅਤੇ ਿੈਮ ਪੋ੍ਰਟਲ ਤੋ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੇਅਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ  ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ 
ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਭੇਿਣ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਯੋਗ ਹੁਕਮਾ  ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ।   

 T[es e/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 

gqtkB j?. 
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fjZs g/P j? ih. 

22.  996  17-03-2023 ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਮਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦ ੇਦਫਤਰ ਲਈ ਇੱਕ 1.5 ਟਨ ਹੋਟ ਕੋਲਡ ਏ.ਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ।  

 

 fog'oN e/no N/eo ;kyk fe ਵਵਸ਼ੇ ਸਿੰਧੀ ਆਪ੍ ਿੀ ਨੰੂ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ 
ਉਪ੍ਰਲੀ ਦੂਿੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤ ੇਿਣੇ ਕਮਰਾ ਨੰ. ਆਰ-27 ਵਵਿੱਚ ਿੈਠਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਧੀ ਧੁਿੱ ਪ੍ ਪੈ੍ਣ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਿਹੁਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਕਾਿੀ ਵਦਿੱਕਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਿੋ ਏ.ਸੀ ਪ੍ਲਾਟ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ ਦਿਤਰ ਵਵਖੇ ਲਿੱ ਵਗਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਹਵਾ ਇਸ  ਕਮਰੇ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀ ਪ੍ਰੰੁਚ ਦੀ ਅਤੇ ਿੋ 1.5 ਟਨ ਦਾ ਏ.ਸੀ ਲਿੱ ਵਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਿੀ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ  
ਵਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਖਰਾਿ ਹੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ  । ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾ ਦੇ 
ਦਿਤਰ ਲਈ  ਇਿੱਕ ਹੋਟ ਐਡਂ ਕੋਲਡ ਏ.ਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਿੋ ਉਨਹ ਾ ਨੰੂ ਦਿਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵਦਿੱਕਤ 

ਪੇ੍ਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੇ ਿੁਿਾਨੀ ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਿੂਰ ਸੂਦਾ ਿੈੈੱਮ ਪੋ੍ਰਟਲ ਤੋਂ ਚੈੈੱਕ ਕੀਤਾ 
ਤ ੇਪ੍ਾਇਆ ਵਗਆ ਵਕ ਐਲ.ਿੀ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦ ੇ1.5 ਟਨ ਦ ੇਹੋਟ ਐਡਂ ਕੋਲਡ ਏ.ਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ 48100/-ਰੁਪ੍ਏ ਸਮੇਤ ਿੀ.ਐਸ.ਟੀ ਖਰਚਾ 
ਆਵੇਗਾ । ਸੋ ਉਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ੇ ਅਤੇ ਿੈਮ ਪੋ੍ਰਟਲ ਤ ੋ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ  
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੇਅਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ  ਵਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਭੇਿਣ 

ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਯੋਗ ਹੁਕਮਾ  ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ ।   

 T[es e/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/P j? ih. 

gqtkB j?. 

23.  997  17-03-2023 P/L of paver Block in kanal Pocket Ph-3A, ward no. 1 MC Mohali.  

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dk toe nkovo dh ;fji ;fjekoh feos s/ T[;koh ;Gk Bz{ toe 
nkovo BzL 1069 fwshL 07^01^2022 okjh nbKN ehsk frnk ;h. w"e/ s/ fJj ezw P[o{ eoB d"okB wekB BzL 43 ns/ 
56 d/ t;BheK tZb'A fJj ezw eotkT[D ;pzXh Bro fBrw ftZu fPekfJs ehsh rJh ;h fe fJ; ezw ftZu rohB p?bN Bz{ 
gZek ehsk ik fojk j?. T[es ;pzXh T[u nfXekohnK tZb'A c?;bk fbnk frnk ;h fJ; ezw Bz{ jkb dh xVh pzd eo fdZsk 
ikt/. j[D ;pzXs e";bo tZb'A fby e/ fdZsk frnk j? fe fJ; ezw ftZu T[jBK d/ tkov ftZu j'D tkbh fog/no fit/ fe 
eop, u?Bb c[ZNgkE nkfd eotk fbnk ikt/ ih. fJ; bJh T[es ezw dh ;kfJN spdhb eoB ns/ fJ; dk ohtkfJiv 
sywhBk gqtkB eoB bJh fog'oN ftZs s/ m/ek ew/Nh d/ ftuko fjZs g/P j? ih. 
 T[es e/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/P j? ih. 

gqtkB j?. 

   N/Apb nkfJNw w/no ;kfjp ih dh nkfrnk Bkb 
 

 

24.  998 (1) 17-03-2023 Rough cost estimate for desilting/cleaning and repair of road gullies at B&C roads of phase 4,5, 3b2 & 

Village Shahimajra, Ind. area phase 1 to 5 for efficient disposal of rain water at S.A.S Nagar and other 

works contingent thereto.(Amount = Rs. 9.96Lacs) 

 

wsk BzL 998 d/ 
bVh 1 s' b? e/ 9 
sZe gqtkB j?. 
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 fog'oN fJziL ;kyk (O&M) fe ਵਵਸ਼ੇ ਦ ੇ ਸੰਿਧ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਿਤਰ ਵਵਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤ ੇ

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 2614 ਵਮਤੀ 17-01-2023 ਰਾਹੀਂ 9.96 ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ 
ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਿਧੀ ਉਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਚ 

ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਿੇਿ-4,5,3ਿੀ2 ਅਤੇ ਵਪੰ੍ਡ ਸਾਹੀਮਾਿਾਰਾ ਇੰਡ. ਏਰੀਆ ਿੇਿ-1 ਦੀਆਂ ਿੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ 
ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਦਾ ਕਿੱਚ ੇਅੰਕਵੜਆਂ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਭੇਿਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਵਿੱਚ 

ਇਨਹ ਾਂ ਿੇਿਾ/ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਏਰੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਿਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵੇਲੇ ਿਰਸਾਤ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਮ ਪ੍ਾਈਪ੍ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਿਾ ਕੇ ਖਾਰਿ ਹੋ ਸਕ ੇਤਾਂ ਿੋ ਿਰਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ 
ਦ ੇਘਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਤਖਮੀਨੇ ਵਵਿੱਚ ਵਿੱਖੋਂ ਵਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮੌਿੂਦ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ  ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ 

ਤ ੇਦਰਿ ਹਨ। ਤਖਮੀਨੇ ਵਵਿੱਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆ ਂਦੀ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਦੀ  ਵਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੰੂ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ 

ਸਿੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦ ੇ ਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕ ੇ ਸਮਰਥ 

ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਤਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਲ 

ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 9,86,463/- o{g?? ns/ ਐਡਵਰਟਾਈਿਮੈਂਟ ਚਾਰਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 9865/- o{g? ਕੁਿੱ ਲ 

ਰਕਮ  9,96,328$F o{g? dh ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ 

ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਵਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
 T[es e/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/P j? ih. 

  (2)  Rough cost estimate for desilting/cleaning and repair of road gullies constructed on storm water drainage 

lines on a roads of U/E Phase-1 to 7, 9 to 11, sector-48C, 70 & 71, S.A.S Nagar. (Amount = Rs. 9.00 Lacs) 

 

  fog'oN fJziL ;kyk (O&M) fe ਵਵਸ਼ੇ ਦ ੇ ਸੰਿਧ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਿਤਰ ਵਵਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤ ੇ

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 2612 ਵਮਤੀ 17^03^2023 ਰਾਹੀਂ 9.00 ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ 
ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਿਧੀ ਉਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਚ 

ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਮਹਰ ਮ ੱਚ ਸੈਕਟਰ -57 ਤੋਂ ਫੇਜ 11, 6 ਤੋਂ 11 ਅਤੇ  ੱਖੋ  ੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਡ ਾਈਮਡੰਗ ਰੋਡਜ ਦ ੇਦੋਨੋ 

ਪ੍ਾਸੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਮਨਕਾਸੀ ਲਈ ਇਹ ਰੋਡ ਉਪ੍ਰ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ 
ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਾਉਣਾ ਅਮਤ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮਰਪੇ੍ਅਰ ਕਰ ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸਟਾਰਮ  ਾਟਰ ਡਰੇਨੈਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮਨੰਰਤਰ ਮਰਪੇ੍ਅਰ ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੰ  ਮੁੱ ਖ 

ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਮਨਗਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ  ੱਲੋਂ  ਸ਼ਮਹਰ ਮ ੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਮ  ਾਟਰ ਡਰੇਨੈਜ ਮਸਸਟਮ 

ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰਮੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ ਮਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਉਕਤ ਨੰੂ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ 
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ਸਿੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦ ੇ ਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕ ੇ ਸਮਰਥ 

ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਤਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਲ 

ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 8,90,962/- o{g?? ns/ ਐਡਵਰਟਾਈਿਮੈਂਟ ਚਾਰਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 8910/- o{g? ਕੁਿੱ ਲ 

ਰਕਮ  8,99,872$F o{g? dh ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ 

ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਵਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
  T[es e/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/P j? ih. 

 (3)  Rough cost estimate for desilting/cleaning and repair of road gullies at B&C roads of phase 7, 3b1 and 

sector 70 for efficient disposal of rain water at S.A.S Nagar and other works contingent thereto.

 (Amount = Rs. 8.87 Lacs) 

 

 fog'oN fJziL ;kyk (O&M) fe ਵਵਸ਼ੇ ਦ ੇ ਸੰਿਧ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਿਤਰ ਵਵਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤ ੇ

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 2610 ਵਮਤੀ 17^03^2023 ਰਾਹੀਂ 8.87 ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ 
ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਿਧੀ ਉਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਚ 

ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਿੇਿ-7,3ਿੀ1 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 70 ਦੀਆਂ ਿੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ 

ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਦਾ ਕਿੱਚ ੇਅੰਕਵੜਆਂ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਭੇਿਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਵਿੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਿੇਿਾ/ਸੈਕਟਰਾਂ 
ਵਵਿੱਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਏਰੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵੇਲੇ 

ਿਰਸਾਤ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਮ ਪ੍ਾਈਪ੍ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਿਾ ਕੇ ਖਾਰਿ ਹੋ ਸਕ ੇਤਾਂ ਿੋ ਿਰਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੜਨ 

ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਤਖਮੀਨੇ ਵਵਿੱਚ ਵਿੱਖੋਂ ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮੌਿੂਦ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ  ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿ ਹਨ। 
ਤਖਮੀਨੇ ਵਵਿੱਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਦੀ  ਵਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੰੂ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਸਿੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦ ੇ

ਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕ ੇਸਮਰਥ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਵਾ 
ਕੇ ਇਸ ਦਿਤਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 

ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 8,78,565/- o{g?? ns/ ਐਡਵਰਟਾਈਿਮੈਂਟ ਚਾਰਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 8786/- o{g? ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ  8,87,351$F o{g? dh 

ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ 

ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਵਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
 

 T[es e/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/P j? ih. 

      (4)  Rough cost estimate for desilting/cleaning and repair of road gullies at B&C roads of zone no. 1 (phase 

1,2,6, 3A & village Madanpur) for efficient disposal of rain water at S.A.S Nagar and other works 

 



 

Page 18 of 23 

 

contingent thereto. (Amount = Rs. 9.97Lacs) 

 

 fog'oN fJziL ;kyk (O&M) fe ਵਵਸ਼ੇ ਦ ੇ ਸੰਿਧ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਿਤਰ ਵਵਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤ ੇ

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 2608 ਵਮਤੀ 17^03^2023 ਰਾਹੀਂ 9.97 ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ 
ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਿਧੀ ਉਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਚ 

ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਿੇਿ-1,2,6,3ਏ ਅਤੇ ਵਪੰ੍ਡ ਮਦਨਪੁ੍ਰ ਦੀਆਂ ਿੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ 

ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਦਾ ਕਿੱਚ ੇਅੰਕਵੜਆਂ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਭੇਿਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਵਿੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਿੇਿਾ/ਸੈਕਟਰਾਂ 
ਵਵਿੱਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਏਰੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵੇਲੇ 

ਿਰਸਾਤ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਮ ਪ੍ਾਈਪ੍ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਿਾ ਕੇ ਖਾਰਿ ਹੋ ਸਕ ੇਤਾਂ ਿੋ ਿਰਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੜਨ 

ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਤਖਮੀਨੇ ਵਵਿੱਚ ਵਿੱਖੋਂ ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮੌਿੂਦ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ  ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿ ਹਨ। 
ਤਖਮੀਨੇ ਵਵਿੱਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਦੀ  ਵਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੰੂ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਸਿੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦ ੇ

ਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕ ੇਸਮਰਥ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਵਾ 
ਕੇ ਇਸ ਦਿਤਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 

ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ  /- o{g?? ns/ ਐਡਵਰਟਾਈਿਮੈਂਟ ਚਾਰਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 9872/- o{g? ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ 9,97,090$F o{g? dh ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ 
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 

ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਵਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
 T[es e/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/P j? ih. 

      (5)  Rough cost estimate for desilting/cleaning and repair of road gullies at B&C roads of sector 71 and village 

matour for efficient disposal of rain water at S.A.S Nagar and other works contingent thereto. (Amount = 

Rs. 8.53 Lacs) 

 

 fog'oN fJziL ;kyk (O&M) fe ਵਵਸ਼ੇ ਦ ੇ ਸੰਿਧ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਿਤਰ ਵਵਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤ ੇ

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 2606 ਵਮਤੀ 17^03^2023 ਰਾਹੀਂ 8.53 ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ 
ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਿਧੀ ਉਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਚ 

ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਸੈਕਟਰ 70 ਅਤੇ ਵਪੰ੍ਡ ਮਟੌਰ ਦੀਆਂ ਿੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਵਰਪੇ੍ਅਰ 

ਦਾ ਕਿੱਚ ੇਅੰਕਵੜਆਂ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਭੇਿਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਵਿੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਿੇਿਾ/ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰੋਡ 

ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਏਰੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵੇਲੇ ਿਰਸਾਤ ਦਾ 
ਪ੍ਾਣੀ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਮ ਪ੍ਾਈਪ੍ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਿਾ ਕੇ ਖਾਰਿ ਹੋ ਸਕ ੇਤਾਂ ਿੋ ਿਰਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ 
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ਿਾ ਸਕੇ। ਤਖਮੀਨੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖੋਂ ਵਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮੌਿੂਦ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ  ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿ ਹਨ। ਤਖਮੀਨੇ ਵਵਿੱਚ 

ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਦੀ  ਵਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੰੂ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਸਿੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦ ੇਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ 

ਅਤੇ ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕ ੇਸਮਰਥ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ 

ਦਿਤਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟਸ਼ੇਨ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 8,44,099/- o{g?? ns/ ਐਡਵਰਟਾਈਿਮੈਂਟ ਚਾਰਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 8441/- o{g? ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ 8,52,540$F o{g? dh ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ 
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 

ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਵਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
 

 T[es e/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/P j? ih. 

     (6)  Rough cost estimate for desilting/cleaning and repair of road gullies at B&C roads of phase-11 and sector 

48C for efficient disposal of rain water at S.A.S Nagar and other works contingent thereto. (Amount = 

Rs. 5.98 Lacs) 

 

 fog'oN fJziL ;kyk (O&M) fe ਵਵਸ਼ੇ ਦ ੇ ਸੰਿਧ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਿਤਰ ਵਵਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤ ੇ

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 2604 ਵਮਤੀ 17^03^2023 ਰਾਹੀਂ 5.98 ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ 
ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਿਧੀ ਉਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਚ 

ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਿੇਿ-11 ਅਤ ੇ ਸੈਕਟਰ 48ਸੀ ਦੀਆਂ ਿੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਵਰਪੇ੍ਅਰ 

ਦਾ ਕਿੱਚ ੇਅੰਕਵੜਆਂ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਭੇਿਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਵਿੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਿੇਿਾ/ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰੋਡ 

ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਏਰੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵੇਲੇ ਿਰਸਾਤ ਦਾ 
ਪ੍ਾਣੀ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਮ ਪ੍ਾਈਪ੍ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਿਾ ਕੇ ਖਾਰਿ ਹੋ ਸਕ ੇਤਾਂ ਿੋ ਿਰਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ 

ਿਾ ਸਕੇ। ਤਖਮੀਨੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖੋਂ ਵਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮੌਿੂਦ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ  ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿ ਹਨ। ਤਖਮੀਨੇ ਵਵਿੱਚ 

ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਦੀ  ਵਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੰੂ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਸਿੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦ ੇਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ 

ਅਤੇ ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕ ੇਸਮਰਥ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ 

ਦਿਤਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟਸ਼ੇਨ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 5,91,837/- o{g?? ns/ ਐਡਵਰਟਾਈਿਮੈਂਟ ਚਾਰਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 5918/- o{g? ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ 5,97,755$F o{g? dh ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ 
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 

ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਵਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
 T[es e/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
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fjZs g/P j? ih. 

     (7)  Rough cost estimate for desilting/cleaning and repair of road gullies at B&C roads of phase-9, 10 for 

efficient disposal of rain water at S.A.S Nagar and other works contingent thereto. (Amount = Rs. 6.59 

Lacs). 

 

  fog'oN fJziL ;kyk (O&M) fe ਵਵਸ਼ੇ ਦ ੇ ਸੰਿਧ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਿਤਰ ਵਵਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤ ੇ

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 2602 ਵਮਤੀ 17^03^2023 ਰਾਹੀਂ 06.59 ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ 
ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਿਧੀ ਉਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਚ 

ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਿੇਿ-9 ਅਤੇ 10 ਦੀਆਂ ਿੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਦਾ ਕਿੱਚੇ 
ਅੰਕਵੜਆਂ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਭੇਿਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਵਿੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਿੇਿਾ/ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ 
ਦੀ ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਏਰੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵੇਲੇ ਿਰਸਾਤ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਰੋਡ 

ਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਮ ਪ੍ਾਈਪ੍ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਿਾ ਕੇ ਖਾਰਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਿੋ ਿਰਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਿਾ ਸਕੇ। 
ਤਖਮੀਨੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖੋਂ ਵਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਿੂਦ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ  ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤ ੇਦਰਿ ਹਨ। ਤਖਮੀਨੇ ਵਵਿੱਚ ਰੋਡ 

ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਦੀ  ਵਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੰੂ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਸਿੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ 
ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕ ੇਸਮਰਥ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਤਰ 

ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਦੇ 
ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 6,52,620/- o{g?? ns/ ਐਡਵਰਟਾਈਿਮੈਂਟ ਚਾਰਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 6526/- o{g? ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ 6,59,146$F o{g? dh ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ 
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 

ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਵਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
  T[es e/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/P j? ih. 

 

 (8)  Rough cost estimate of providing and fixing RCC NP3 Pipeline 450mm and 300mm, Construction of new 

manhole, construction of new road gullies repair of road gullies from back side of H. no. 489, phase-1, 

diplast chownk to new amartex T-point (Ind. area phase-2, side), S.A.S Nagar and all other works 

contingent thereto.(Amount =Rs. 15.36 Lacs) 

 

 fog'oN fJziL ;kyk (O&M) fe ਵਵਸ਼ੇ ਦ ੇ ਸੰਿਧ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਿਤਰ ਵਵਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤ ੇ

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 2616 ਵਮਤੀ 17-03-2023 ਰਾਹੀਂ 15.36  ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ 
ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਿਧੀ ਉਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਚ ਵਲਵਖਆ 

ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਿੇਿ-1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਵਖੇ ਿਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕੋਠੀ ਨੰ. 450 ਤੋਂ 456, 457 ਤੋਂ 464 ਅਤ ੇ480 ਤੋਂ 489, ਪ੍ਾਰਕ 
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ਨੰ. 17 ਦੇ ਆਸ ਪ੍ਾਸ ਦ ੇਏਰੀਏ ਵਵਿੱ ਚ ਿਰਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਨਕਾਸੀ ਦੀ ਵਦਿੱਕਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਿਧੀ ਵਾਰਡ ਨੰ. 45 ਿੇਿ-1 ਦ ੇ

ਵਮਉਂਸਪ੍ਲ ਕੌਸਲਰ ਸਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾ ਕੌਡਲ ਵਿੱਲੋਂ ਸੰਿਧਤ ਉੱਪ੍ ਮੰਡਲ ਦਿਤਰ ਵਵਖੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਕਤ ਨੰੂ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਰਿੱਖਦੇ 
ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਸਿੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦ ੇਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ 
ਸਮਰਥ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਤਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 

ਲਈ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 15,20,569/- o{g?? ns/ ਐਡਵਰਟਾਈਿਮੈਂਟ ਚਾਰਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 

15,206/- o{g? ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ  15,35,775/- o{g? dh ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 

ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਵਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
 T[es e/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/P j? ih. 

 (9)  Rough cost estimate for operation and running of new sewer cleaning cum jetting machine PB 65 AU 9830 

including servicing and maintenance, provision of 1 no.  driver and 1 no. sewerman  w.e.f 01.04.2023 to 

30.09.2023 (Amount = Rs. 8.46 Lacs). 

 

  fog'oN fJziL ;kyk (O&M) fe ਵਵਸ਼ੇ ਦ ੇ ਸੰਿਧ ਵਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਤਰ ਵਵਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤ ੇ

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 2618 ਵਮਤੀ 17-03-2023 ਰਾਹੀਂ 08.46  ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ 
ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਿਧੀ ਉਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ 

ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦਾ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਮ ਵਸਸਟਮ ਿੋ ਵਕ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਧ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ, ਦੇ ਰਿੱਖ ਰਖਾਵ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖੋ 

ਵਿੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਪੇ੍ਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਅਿਾਦੀ ਵਵਿੱਚ ਵਨਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਇਸ ਤ ੇਲੋਡ ਵੀ ਵਦਨੋਂ  ਵਦਨ ਵਧ ਵਰਹਾ 
ਹੈ। ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸਟੈਰਮ ਵਸਸਟਮ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਇਸ  ਦੀ ਟੁਿੱ ਟ ਭਿ ਹੋ ਕੇ ਿਾਰ ਿਾਰ ਿਲਾਕ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲਣਾ 
ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਦਿਤਰ ਕੋਲ ਇਕ ਹੀ ਸੀਵਰ ਕਲੀਵਨੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਸਦਾ ਨੰ. ਪ੍ੀ.ਿੀ ਏ.ਯੂ 9830 ਹੈ ਨਗਰ ਵਨਗਮ, 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਵਵਿੱਚ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਨੰੂ ਸੌਪ੍ੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ ਦੇ ਰਿੱਖ ਰਖਾਵ ਵਿਵੇਂਵਕ ਸਾਰੇ 

ਸਾਲ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਿਲ ਦੀ ਖਪ੍ਤ ਲਈ ਤਖਮੀਨਾ  Rough cost estimate for 

operation and running of new sewer cleaning cum jetting machine PB 65 AU 9830 including servicing and 

maintenance, provision of 1 no.  driver and 1 no. sewerman w.e.f 01.04.2023 to 30.09.2023 ਲਾਗਤ 8.46 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪ੍ਏ 

ਿਣਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੰੂ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਸਿੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟਸ਼ੇਨ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਤਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 8,37,911/- o{g?? ns/ 

ਐਡਵਰਟਾਈਿਮੈਂਟ ਚਾਰਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 8379/- o{g? ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ  8,46,290$F o{g? dh ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ 
ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ ਿੰਡਿ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ 
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ਵਵਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
 T[es e/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ 
ftuko fjZs g/P j? ih. 

25 999 17-03-2022 Horticulture work for Special Park Oppsite House no. 358 in Sec-78 MC SAS Nagar. (Est. cost 73.09)   fJj ezw ftZs ns/ 
m/ek ew/Nh d/ wsk 
BzL 972 (36) fwshL 
15-02-2023 okjh 
gqtkB ehsk frnk 
;h. fJ; ezw ftZu 
fJj Pos brkJh 
iKdh j? fe m/e/dko 
d/ e'b nkgDh 
Bo;oh j'Dh 
ukfjdh j? ns/ 
GftZy ftZu 
jkoNhebuo d/ 
nfij/ ;ko/ ezwK 
;pzXh fJj Pos 
brkJh iKdh j?. 
gqtkB j?. 
 

26 1000 17-03-2023 fJzihBhnfozr ;kyk tZb'A ftek; d/ ezwK d/ j/m fby/ sywhB/ fsnko ehs/ rJ/ jB, i' fe seBheh gqtkBrh s'A pknd 
efwPBo ih dh gqtkBrh ns/ w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko$gqtkBrh fjZs g/;a jBL^ 
 

bVh 
BzL 

ezw dk Bkw sywhBk bkrs 
(bZyK ftZu) 

1.  R/C Estimate for laying of RCC Pipe for Disposal of rain water in Sec-71 of MC 

SAS nagar. 

18.82 

2.  R/C Estimate for repiar of Sewer/Storm bric dark, lines of different size alongwith 

Re-construction of damaged machine holes and road gullies at various places of 

Zone no.-3 MC SAS nagar. 

80.25 

3.  R/C Estimate for repair of sewer/storm, brick dart, lines, pot holes of different sizes 

alongwith re-construction of damaged machine holes and road gullies at various 

places of Zone no. 2 MC SAS Nagar  

80.21 

4.  R/C Estimate for repair of sewer/storm, brick dart, lines, pot holes of different sizes 

alongwith re-construction of damaged machine holes and road gullies at various 

places of Zone no. 1 MC SAS Nagar  

80.23 

5.  R/C Estimate for repair of sewer/storm, brick dart, lines, pot holes of different sizes 80.29 

gqtkB j?. 
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alongwith re-construction of damaged machine holes and road gullies at various 

places of Zone no. 4 MC SAS Nagar  

6.  R/C Estimate for construction of road gullies and connection of existing storm line 

at SSP light point and matour chowk of SAS nagar. 

23.92 

7.  R/C Estimate for hiring of Tractor mounted De-watering pumps for low laying area 

withing the limits of MC SAS Nagar  

16.78 

 

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


