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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 18-04-2022 Bz{ ;wK ;t/o/ 10:00 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 18 ;qh e[btzs f;zx 36 ;qh gqw'd e[wko 
8 ;qh e[bihs f;zx p/dh, fvgNh w/no 19 ;qhwsh oki okDh i?B 37 ;qhwsh r[ogqhs e'o  
1 ;qhwsh i;gqhs e'o 20 ;qh fo;at i?B 38 ;qh ;opihs f;zx 
2 ;qh wBihs f;zx ;/mh 21 ;qhwsh jo;agqhs e"o Gzwok 39 ;qhwsh eowihs e'o 
3 ;qh wsh dftzdo e'o tkfbnk 22 ;qh i;pho f;zx wzDe{ 40 ;qh ;[Zuk f;zx eb'V  
4 ;qh ofizdo f;zx okDk  23 ;qhwsh ifszdo e'o 41 ;qhwsh e[btzs e'o 
5 ;qhwsh o[fgzdo e'o ohBk  24 ;qh uoB f;zx wk;No 43 ;qhwsh joftzdo e'o 
6 ;qh i;gqhs f;zx frZb  25 ;qh wBihs e'o 44 ;qh irdh; f;zx  
7 ;qhwsh pbihs e'o  26 ;qh oftzdo f;zx 45 ;qhwsh whBk e"Avb 
9 ;qhwsh pboki e'o  27 ;qhwsh goftzdo e'o 46 ;qh oftzdo f;zx 
11 ;qhwsh nB[okXk nkBzd nzB[ 29 ;qhwsh e[bdhg e'o 47 ;qhwsh ;[wB 
12 ;qh gowihs f;zx j?gh 30 ;qh ftBhs wfbe  48 ;qh BokfJD f;zx f;ZX{ 
13 ;qhwsh Bwosk f;zx 31 ;qhwsh e[bfizdo e'o 49 ;qhwsh r[ogqhs e'o 
14 ;qh ewbgqhs f;zx pBh 32 ;qh joihs f;zx p?dtkB 50 ;qhwsh r[owhs e"o 
16 ;qh Bofgzdo f;zx ozrh 34 ;qh ;[yd/t f;zx    
17 ;qhwsh okitho e'o frZb  35 ;qh no{Bk ;aowk   
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Sr. 

No. 
Resolution 

No. 
Date of 

Meeting 
Resolution Description Orders of Competent 

Authority 
1)  120  18-04-2022  fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh fgSbh piaN whfNzr ns/ ;XkoB whfNzr oKjh 

fwshL 21-03-2022 dh ekotkJh dh g[;aNh eoB ;pzXh.   
;op^;zwsh Bkb fgSbh whfNzr 
dh g[;aNh ehsh rJh.  

2)  121  18-04-2022  fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh fgSbh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr fwshL                 
05-04-2022 ns/ 12-04-2022 dh ekotkJh dh g[;aNh eoB ;pzXh.  

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

3)  122  18-04-2022  ਐਮ.ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਸਬੰਧੀ। 

  ਰਿਪੋਿਟ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਇਸ ਦਫਤਿ ਦੇ ਪੱਤਿ ਨੰ 3317 ਰਿਤੀ 14-02-2022 ਦੇ 
ਸਬੰਧ ਰਵੱਚ ਿੈਨੇਜਿ (ਈ.ਪੀ.ਐਫ) ਵਲੋਂ ਪੱਤਿ ਨੰ PSIEC/PESS/AC/17015-25 ਰਿਤੀ 06-09-2021 
ਿਾਹੀਂ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਿ ਰਵਖੇ ਟਰਾਂਸਫਿ ਿਿ ਰਦਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਨਗਿ ਰਨਗਿ, ਿੋਹਾਲੀ 
ਆਪਣੇ ਰਨਯਿਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਫੰਡ ਿੱਟਣ ਅਤੇ ਜਿਾਂ ਿਿਵਾਉਣ ਰਿਉਂਰਿ ਬਦਲੀ ਿੀਤੇ ਇਹ ਿਿਿਚਾਿੀ ਇਸ 
ਰਨਗਿ ਰਵੱਚ ਰਸਿਫ ਆਪਣਾ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਿਢਵਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਰਵਖੇ 173756 
ਰਿਤੀ 10-01-2022 ਿਾਹੀਂ ਿਿਿ 61,618/- ਅਤੇ ਚੈਿ ਨੰ. 173879 ਰਿਤੀ 24-12-2021 ਿਿਿ ਿੁੱ ਲ 
1,66,925/- ਿੂਲ ਿੂਪ ਰਵੱਚ ਵਾਰਪਸ ਿਿਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਹੈ ਰਿ ਇਸ ਦਾ ਰਨਪਟਾਿਾ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ 
ਪੱਧਿ ਤੇ ਹੀ ਢੁਿਵੀਂ ਿਾਿਵਾਈ ਿਿ ਲੈਣ ਜੀ। 
  ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਿਿਨੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿ PSIEC ਰਵਚੋਂ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਫਿ ਅਤੇ 
ਨਗਿ ਰਨਗਿ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਿ ਵਲੋਂ ਿੀਤੇ ਦਿਜਾ-4 ਆਸਾਿੀਆਂ (ਿੰਟਿੈਿਟ) ਲਈ ਵੀ Department 

ਵਲੋਂ EPS CODE/ NO. ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਿਾਿ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ EPF ਿੱਰਟਆ ਜਾ 
ਸਿੇ ਤੇ ਜਿਾਂ ਿਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿ ਇਸ ਿੰਿ ਨੰੂ ਰਸਿੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਅਤੇ EPF 

recencile ਿਿਨ ਲਈ EPF consultent ਨੰੂ ਹਾਇਿ ਿਿਨ ਰਲਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਗਿ ਰਨਗਿ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ 
ਨਗਿ ਨੰੂ ਰਿਸੇ ਵੀ ਰਦੱਿਤ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਨਾ ਿਿਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਖਿਚਾ ਆਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਊਸ ਰਵੱਚ ਿਤਾ ਪਾਉਣਾ ਯੋਗ ਹੈ।  
  ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਿਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਉਪਿੰਤ ਿੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ 
ਨਾਲ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਦ ੇਹਾਊਸ ਦ ੇਰਵਚਾਿ ਰਹੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।                            

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.  

4)  123  18-04-2022  ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗਮਾਡਾ ਿੱਲੋਂ  ਨਿੀਆ ਬਣਾਈ ਗਈਆ ਸੜਕਾਂ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਨੰੂ ਟ੍ੇਕ 

ਓਿਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ। 
    

 ਰਿਪੋਿਟ ਇੰਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਵਸ਼ੇ ਤ ੇਗਿਾਡਾ ਦ ੇ ਰਪੱਠ ਅੰਿਣ ਨੰ./ ਰਨ.ਇ. (ਸੀ-1)/2022/163 ਰਿਤੀ 

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.  
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07-02-2022 ਿਾਹੀ ਰਲਰਖਆ ਹੈ ਰਿ ਸੈਿਟਿ-48,65,68 ਅਤੇ 70 ਪੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਪਰਹਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਗਿ ਰਨਗਿ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਨੰੂ ਹੈਂਡ ਓਵਿ ਿੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਿ ੇਹਨ ਪਿ ਇਨਹ ਾਂ ਸੈਿਟਿਾਂ ਰਵੱਚ ਿੁੱ ਝ ਸੜਿਾਂ ਦਾ ਿੰਿ ਪੂਿਾ ਨਾ 
ਹੋਣ ਿਿਾਣ ਹੈਂਡ ਓਵਿ ਨਹੀ ਿੀਤੀਆ ਗਈਆ ਸੀ ਜੋ ਰਿ ਹੁਣ ਿੁਿੰਿਲ ਹੋਣ ਉਪਿੰਤ ਹੈਂਡ ਓਵਿ ਿੀਤੀਆ 

ਜਾਣੀਆ ਹਨ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਨਿਸ਼/ੇ ਪਲੈਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਿਤ ਪੱਤਿ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 

ਸੈਿਟਿ-48,65,68 ਅਤ ੇ70 ਦੀਆਂ ਬਿਾਇਆ ਿਰਹੰਦੀ ਸਿਰਵਸ/ਸਲੀਪ ਅਤੇ ਅੰਦਿੂਨੀ ਸੜਿਾਂ ਗਿਾਡਾ ਤੋਂ ਟੇਿ 

ਓਵਿ ਿਿਨ ਲਈ ਿੇਸ਼ ਹਾਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਿੀ ਯੋਗ ਿਾਿਵਾਈ ਰਹੱਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਿਪੋਿਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ 

ਜੀ।  ਗਿਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਰਲਰਖਆਂ ਸੜਿਾਂ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਨੰੂ ਹੈਂਡ ਓਵਿ ਿਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
Sr. no. Phase/Sector Roads 

1 Sector-48 C 1.  In front of mandir 30 ft wide road 

2.  side of mandir 22 ft wide road 

2 Sector-65 1.  In front of 546 A to 550 B 

2.  In front of 545 A to 545 C 

3.  In front of 563 A to 573 A 

4.  In front of 562 to 563  

5.  In front of 576 to 570  

6.  Side of 573 A  to 574 A 

7.  In front of Double storage shop no. 1 to 22 

8.  In front of 588A to 588 G 

9. In front of 584 A to Mohali club (24 ft wide 

service road) 

3 Sector-68 1.  slip road on side of SBI Bank 

2.  Service road in front of SBI Bank 

4 Sector-70 In front of  Homeland heights, Mayfair , Rishi 

Apartment to petrol pump 

  

     ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਿਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਉਪਿੰਤ ਿੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ 

ਰਨਗਿ ਦ ੇਹਾਊਸ ਦ ੇਰਵਚਾਿ ਰਹੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।                                                                                                                  
5)  124  18-04-2022  ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਂ ਏ ਕੈਟ੍ਾਗਰੀ ਅਤੇ ਬੀ ਕੈਟ੍ਾਗਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿੀਵਪੰਗ ਸਬੰਧੀ। 

 ਰਿਪੋਿਟ ਇੰਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਵਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਹਾਉਸ ਦ ੇਿਤਾਂ ਨੰ. 56 ਰਿਤੀ 26-08-

2021 ਿਾਹੀਂ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਏ ਿੈਟਾਗਿੀ ਅਤੇ ਬੀ ਿੈਟਾਗਿੀ ਸੜਿਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਿਿੈਨੀਿਲ ਸਵੀਰਪੰਗ ਨਾਲ 

ਿਿਨਾ ਪਰਵਾਨ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਦ ੇ ਿਤਾ ਨੰ. 62 ਰਿਤੀ 14-09-2021 ਿਾਹੀਂ ਿਿੈਨੀਿਲ 

ਸਵੀਰਪੰਗ ਦ ੇ ਿੰਿ ਨੰੂ ਠੇਿ ੇ ਤ ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਖਿੀਨਾ ਰਤਆਿ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ, ਰਜਸ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਖਿਚਾ 

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.  
fJ; ;pzXh ;qh ;[yd/t f;zx 
gNtkoh, fwT[A;gb e";bo ih 
tZb'A ;gZ;aNheoB wzfrnk fe 
gfjbK fJj ezw tZX o/N s/ gk; 
eotkfJnk frnk ;h s/ j[D 
fJj xZN o/N s/ feTA[ fbnkdk 
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37,09,01,734/- ਿੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿੰਿ ਨੰੂ 5 ਸਾਲ ਤੱਿ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਸੀ, ਰਜਸ ਦਾ ਖਿਚਾ 
61,81,69,557/- ਿੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਉਿਤ ਤਖਿੀਨੇ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਵੱਲੋਂ  
ਪੱਤਿ ਨੰ. 283 ਰਿਤੀ 11-10-2021 ਿਾਹੀਂ ਿੱੁਖ ਇੰਜੀਨੀਅਿ, ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ ਰਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜਹ 
ਜੀ ਨੰੂ ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ ਸੀ। ਉਿਤ ਿਤੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਤੀ 14-12-2021 ਨੰੂ ਡਾਇਿੈਿਟਿ, ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ 

ਰਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜਹ ਜੀ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਿੀਰਟੰਗ ਹੋਈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ ਰਿ 

ਿਿੈਨੀਿਲ ਸਵੀਰਪੰਗ ਦ ੇ ਿੰਿ ਨੰੂ ਨੈਪਿੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਿੰਿ ਦੀਆਂ specifications ਅਤੇ indicative ਖਿਚਾ 
ਪਰਾਪਤ ਿਿਨ ਲਈ ਰਵਆਪਿ ਪਰਚਾਿ ਿਿਦੇ ਹੋਏ SOP ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਿੱਖਦੇ ਹੋਏ clause 

4.1 ਅਨੁਸਾਿ EOI ਿਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ 
 ਉਿਤ ਹੁਿਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਵੱਚ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣ ੇਟੈਂਡਿ ਨੋਰਟਸ ਨੰ. 359 ਰਿਤੀ 14-12-

2021 ਿਾਹੀਂ EOI ਿਾਲ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ EOI ਰਵੱਚ 8 ਿੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਰਲਆ ਰਗਆ। ਦਫਤਿ ਵੱਲੋਂ 
ਗਰਠਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿਿੇਟੀ ਵੱਲੋਂ video conference ਿਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਿੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਿਸ਼ੀਨਾ ਦੀ 
demonstration online ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਿੰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿੀਆਂ ਿੰਪਨੀਆਂ ਦੀ financial bid ਖੋਲੀ 
ਗਈ। ਇਹਨਾਂ 8 ਿੰਪਨੀਆਂ ਰਵੱਚ 1 ਿੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 710 ਿੁਪਏ ਪਰਤੀ ਰਿਲੋ.ਿੀ./ ਪਰਤੀ ਰਦਨ ਦਾ ਿੇਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਿੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣ ੇਪਧਿ ਤ ੇਿਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਓ.ਐਡ.ਐਿ ਦਾ ਸਾਿਾ ਖਿਚਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 

ਉਪਿੰਤ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ 710 ਿੁਪਏ ਪਰਤੀ ਰਿਲੋ.ਿੀ./ ਪਰਤੀ ਰਦਨ ਦ ੇ ਿੇਟ ਅਤੇ 5 

ਸਾਲਾ ਦਾ 22.87 ਿਿੋੜ ਿੁਪਏ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਰਤਆਿ ਿਿਿ ੇਪੱਤਿ ਨੰ. 133 ਰਿਤੀ 17-03-2022 ਿਾਹੀਂ ਿੱੁਖ 

ਇੰਜੀਨੀਅਿ, ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ ਰਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜਹ ਜੀ ਨੰੂ ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿੱੁਖ 

ਇੰਜੀਨੀਅਿ, ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ ਰਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣ ੇਪੱਤਿ ਨੰ. 12943-45 ਰਿਤੀ 07-

04-2022 ਿਾਹੀਂ ਉਿਤ ਿੰਿ ਦੀ 3 ਸਾਲਾ ਲਈ ਿਿਿ 12,72,86,166/- ਿੁਪਏ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਿਤ ਰਿਪੋਿਟ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਿੀਰਟੰਗ ਰਵੱਚ ਰਵਚਾਿਨ ਰਹੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। 
 ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਿਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਉਪਿੰਤ ਿੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ 

ਰਨਗਿ ਦ ੇਹਾਊਸ ਦ ੇਰਵਚਾਿ ਰਹੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। 

frnk j?, fi; s/ w/no ;kfjp 
tZb'A dZf;nk  frnk fe ;oeko 
dhnK jdkfJsK nB[;ko EOI 

ekb eoB T[gozs ;G s'A xZN 
gkJ/ rJ/ o/NK dk sywhBk 
fsnko eoe/ ;EkBe ;oeko 
ftGkr dh seBheh gqtkBrh 
T[gozs jh fJ; ws/ Bz{ jkT{; 
ftZu fbnKdk frnk j?. ;afjo 
ftZu ;cakJh dh ;fEsh ftZu 
;[Xko eoBk io{oh j?. fJ; 
bJh fJ; ezw Bz{ eotkT[Dk 
nfs io{oh j?. 

      fJ; T[gozs ;qh wBihs 
f;zx ;/mh ih tZb'A ;afjo dhnK 
;h^;VeK T[s/ ezw eo oj/ 
;cakJh ;/teK Bz{ jNk e/ 
J/^;VeK T[s/ brkT[D ;pzXh 
fJsoki gqrN ehsk frnk. 
fi; s/ w/no ;kfjp tZb'A 
dZf;nk frnk fe Bro fBrw 
tZb'A w?B{nb ;thfgzr d/ N?Avo 
ekb ehs/ rJ/ jB ns/ ns/ 
we?Bheb ;thfgzr d/ N?Avo 
ekb ehs/ ik oj/ jB. 
we?Bheb ;thfgzr dk N?Avo 
B/go/ ukVQB T[gozs m/ek 
nXkfos ;cakJh ;/teK s'A J/ 
ns/ ph ;VeK dh ;cakJh dk 
ezw Bjh fbnk ikt/rk. 

6)  125  18-04-2022  The Control of Dengue, Malaria and other Vector Borne Diseases Urban Bye-Laws 

ਨੋਟ੍ੀਫਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ਸਬੰਧੀ। 
 

  fog'oN ;?BhN/;aB ;kyk fe ਰਵ.ਅ.ਪੱ. ਿਾਨਯੋਗ ਰਡਪਟੀ ਡਾਇਿੈਿਟਿ, ਸਥਾਨਿ 

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.  
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ਸਿਿਾਿ ਰਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਜਸ ਿਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਿਾਜ ਰਵੱਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਹੋਿ 
Vector Borne Diseases ਦੀ ਿੋਿਥਾਿ ਸਬੰਧੀ ਬਾਏਲੌਜ਼ 2018 ਦੀ ਿਾਡਲ ਡਿਾਫਟ ਿਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ 
ਰਲਰਖਆ ਹੈ ਰਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਏਲੌਜ਼ ਰਵੱਚ ਢੁੱ ਿਵੀ ਸੋਧ ਿਿਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਿੀ ਿਿਵਾ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੋਟੀਰਫਿੇਸ਼ਨ 
ਿਿਵਾਉਣ ਉਪਿੰਤ ਇੱਿ ਿਾਪੀ ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ ਰਵਭਾਗ ਨੰੂ ਅਤੇ ਇੱਿ ਿਾਪੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ 
ਭਲਾਈ ਰਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਭੇਜਣੀ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।  
  ਉਪਿੋਿਤ ਸਬੰਧੀ ਦੱਰਸਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਰਿ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਵੱਲੋਂ ਸਿਿਾਿ ਵੱਲੋ ਭੇਜੇ ਗਏ 
ਬਾਏਲੌਜ਼ 2018 ਦੇ ਿਾਡਲ ਡਿਾਫਟ ਰਵੱਚ ਢੁੱ ਿਵੀ ਸੋਧ ਿਿ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਏਲੌਜ਼ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰ-16 
ਰਵੱਚ ਚਲਾਨ ਦੀ ਿਿਿ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰਲਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਸ਼ਰਹਿ ਰਵੱਚ 
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਿੀਆ, ਿਿਿਸ਼ੀਅਲ ਏਿੀਆ ਅਤੇ ਉਸਾਿੀ ਅਧੀਨ ਰਬਲਰਡੰਗਾ ਰਵੱਚ ਿੱਛਿ ਪਣਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਉਪਿੋਿਤ ਦਿਸਾਇਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਿ ਚਲਾਨ ਦੀ ਿਿਿ  ਰਨਿਧਾਿਤ ਿਿਨ ਲਈ ਰਵਚਾਿਨ 
ਰਹੱਤ :- 

Sr.no Sites Amount of Challan in 

rupees 

1 Residential & Under construction 

residential sites 

200/- 

2 Constructed & Under construction 

Industrial & Commercial sites 

500/- 

3 Constructed & Under construction 

malls, multiplexes  

1000/-  

 

   ਉਪਿੋਿਤ ਨੰੂ ਿੱੁਖ ਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਰਧਆ ਹੋਇਆ ਬਾਏਲੌਜ਼ 2018 ਦੇ ਿਾਡਲ ਡਿਾਫਟ ਦਾ 
ਖਿੜਾ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਰਵੱਚ ਦਿਸਾਈਆ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਿਿਨ ਲਈ ਿਿਿ ਰਨਿਧਾਿਤ ਿਿਨ ਲਈ ਿਾਨਯੋਗ 
ਿਰਿਸ਼ਨਿ, ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਉਪਿੰਤ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਦੇ ਿਾਯਨੋਗ ਹਾਊਸ ਰਵੱਚ ਰਵਚਾਿਨ 
ਰਹੱਤ ਜੀ।  
  ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਿਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਉਪਿੰਤ ਿੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ 
ਨਾਲ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਦ ੇਹਾਊਸ ਦ ੇਰਵਚਾਿ ਰਹੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। 

7)  126  18-04-2022  ਲ ੱ ਕ ਦ ੇਰੇਟ੍ ਿੱਧਣ ਕਾਰਨ ਤਖਮੀਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ । 

 ਰਿਪੋਿਟ ਇੰਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਵਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਰਸਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਰਿ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਿੰਿ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਿ 

ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ ਰਵਭਾਗ ਜੀ ਨੰੂ ਵੈਰਟੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ  ਗਏ ਸਨ । ਲੁੱ ਿ ਦ ੇਿੇਟਾਂ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਿਾਿਨ ਇਨਾਂ 

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.  
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ਿੰਿਾ ਦੀ ਅਨੁਿਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦਿਸਾਏ ਅਨੁਸਾਿ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ:-  

Sr. 

No 

Name of Work Est. Amount 

as approved 

by MC  (In 

lacs) 

Estimate Amount As 

Approved By chief 

engineer 

1  P/L of 30mm thick BC in 

Sector-79, MC,  S.A.S Nagar. 

451 4,58,74,751/- 

2  P/L of 30mm thick BC in 

Sector-78, MC,  S.A.S Nagar. 

283 2,90,22,543/- 

3  P/L of 30mm thick BC in 

Sector-77, MC,  S.A.S Nagar. 

272 2,78,00,393/- 

 

 ਸੋ ਉਿਤ ਅਨੁਸਾਿ ਿੰਿਾਂ ਦੀ ਐਸਟੀਿੈਟ ਿਾਸਟ ਪਰਵਾਨ ਿਿਨ ਲਈ ਿੇਸ਼ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਹੱਤ 

ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ।  
 ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਿਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਉਪਿੰਤ ਿੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ 
ਰਨਗਿ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਵਚਾਿ ਰਹੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। 

8)  127  18-04-2022  ftek; d/ ezwk d/ sywhB/A ftZu tkXk eoB ;zpXh. 
 
 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ;zpXh j/m fby/ ezw tZy^tZy ftZs s/ m/ek ew/Nh dh whfNzr 
fwshL 14^09^2021 ftZu gk; ehs/ rJ/ ;B. fJjBK ezwK d/ toe nkovo 21^03^2022 Bz{ 
ehs/ rJ/ jB. fJ; d"okB b[Ze d/ o/NK ftZu ekch tkXk j'fJnk j?. ezw eotkT[D ;w/A n?;Nhw?AN 
ftZu fbnk frnk J/ohnk g{ok Bjh ehsk ik ;edk j?. ;' i/eo gqtkB j''t/ sK j/m fby/ ftek; 
d/ ezwK d/ sywhB/A ftZu 10#tkXk eoB fjZs fog'oN jkT{; dh whfNzr d/ ftuko fjZs g/P j? 
ih.  

Sr.No Name of Work Estimate Cost 

in lacs 

Work order No/ 

Date 

1.  P/L of 30mm thick BC sec-76 52.84 

 

1181/ 

21.03.2022 

2.  P/L of 30mm thick BC sec-77 2.78 Cr 

 

1179/ 

21.03.2022 

3.  P/L of 30mm thick BC sec-78 2.90 Cr 1180/ 

21.03.2022 

4.  P/L of 30mm thick BC sec-79 4.58Cr 

 

1066/ 

31.12.2021 

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.  
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5.  P/L of 30mm thick BC in sec-

80 

3.21 Cr 

 

1067/ 

31.12.2021 

6.  P/L of 30mm BC in ind area 

phase-8B 

2.35 

 

893/ 

15.112021 

7.  P/L of 25mm thick SDBC in 

ward no-13, phase-9 

48..26 

 

857/ 

12.10.2021 

8.  P/L of 25mm thick SDBC in 

HM,HL,HIG houses ward no-

14, phase-9 

23.41 

 

808/ 

20.09.2021 

 
 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 fjZs g/;a j? ih. 

 

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

 

 


