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Bro fBrw, n?; aJ/ an?; Bro dh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr 21-11-2022 Bz{ ;wK d[gfjo 02:30 ti/ ;qh 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) efw;aBo, Bro fBrw, n?; aJ/ an?; Bro   2) ;qh nwohe f;zx ;'wb, ;hBhno fvgNh w/no   3) ;qh e[bihs f;zx p/dh, fvgNh w/no, 
4) ;qh I;pho f;zx wzDe{, w?Apo    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. 

no. 

Resolution 

No. 

Date of 

Meeting 

Resolution Description Orders of 

Competent 

Authority 

1.  834  21-11-2022  Annual maintenance of street light in village sohana, kumbra, MC building night shelter phase-10 library 

& fire brigade on DC Rate in S.A.S 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 
747(3), fwsh 07-09-2022okjhA o{g? 14H10 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4864, fwshL 01-09-2022 bVh BzL 
05okjhA ekb ehsk frnk, fi; ftZu 3 J/I;hnK tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK ftZu' Rudra enterprisesd/ 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^ 

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

1 M/s AJ Associates 1409285.213 2.40% 

2 Premier Security& Manpower Services 1410354.203 2.49% 

  
 T[es ezw ftZu M/s AJ Associates tZb'A Go/ rJ/ o/N 1409285.213/- d{ih caow s'A xZN nkJ/ 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/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

2.  835  21-11-2022  R/C Estimate for Manual Sweeping of A & B Roads of Zone 1. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gqPk;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk BzL 
747(4), fwshL 07-09-2022 oKjhA o[gJ/ 46.24 bZy dh fdZsh rJh j?.   
 T[go'es ezw Jh^N?vfozr gqDkbh oKjh fJ; dcaso d/ N?vo B'fN; BzL 4864, fwshL01-09-2022 bVh BzL 1 oKjh 
ekb ehsk frnk, fi; ftZu 3 J/iz;hnK tZb'A Gkr fbnk frnk j?, fijBk ftZu'A Bimlraj Outsourcing Pvt. Ltd d/ 
d;skt/i N?Avo dhnK PosK w[skfpe g{o/ Bjh jB. fJ; bJh fJ; J/iz;h dk N?Avo oZd eoe/ pkeh J/iz;hnK dh gqkfJ; 
fpZv efwPBo, Bro fBrw ih tZb'A 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 Contractor profit 

1 The Jaskirat co op L&C Society 4267115.258/- 0.60% 

2 The New Ludhiana Co op L&C Society 4169059.624/- 0.50% 

gqtkB j?. 
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T[es ezw ftZu The New Ludhiana Co op L&C Society tZb'A Go/ rJ/ o/N 4169059.624/- d{ih caow s'A xZN 

nkJ/ 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/Pj? ih. 

3.  836  21-11-2022  R/C Estimate for Manual Sweeping of A & B Roads of Zone 2. 

 

          fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gqPk;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk BzL 
747(5), fwshL 07-09-2022 oKjh o[gJ/ 49.70 dh fdZsh rJh j?.   

T[go'es ezw Jh^N?vfozr gqDkbh oKjh fJ; dcaso d/ N?vo B'fN; BzL 4864, fwshL 01-09-2022 bVh BzL  2 okjh 
ekb ehsk frnk, fi; ftZu 3 J/iz;hnK tZb'A Gkr fbnk frnk j?, fijBk ftZu'A Bimlraj Outsourcing Pvt. Ltd d/ d;skt/i 
N?Avo dhnK PosK w[skfpe g{o/ Bjh jB. fJ; bJh fJ; J/iz;h dk N?Avo oZd eoe/ pkeh J/iz;hnK dh gqkfJ; fpZv 
efwPBo, Bro fBrw ih tZb'A 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 Contractor profit 

1 The Jaskirat co op L&C Society 4605449.089/- 0.60% 

2 The New Ludhiana Co op L&C Society 4506070.779/- 0.50% 

  

T[es ezw ftZu The New Ludhiana Co op L&C Society  tZb'A Go/ rJ/ o/N 4169059.624/- d{ih caow s'A xZN 
nkJ/ 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?. 

4.  837  21-11-2022  R/C Estimate for Manual Sweeping of A & B Roads of Zone 3 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gqPk;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk BzL 
747(6), fwshL 07-09-2022 oKjh o[gJ/ 48.57 bZy fdZsh rJh rJh j?.   

T[go'es ezw Jh^N?vfozr gqDkbh oKjh fJ; dcaso d/ N?vo B'fN; BzL 4864, fwshL01-09-2022 bVh BzL 3 okjh 
ekb ehsk frnk, fi; ftZu 3 J/iz;hnK tZb'A Gkr fbnk frnk j?, fijBk ftZu'A Bimlraj Outsourcing Pvt. Ltd d/ d;skt/i 
N?Avo dhnK PosK w[skfpe g{o/ Bjh jB. fJ; bJh fJ; J/iz;h dk N?Avo oZd eoe/ pkeh J/iz;hnK dh gqkfJ; fpZv 
efwPBo, Bro fBrw ih tZb'A N?eBheb fpZv gqtkB eoB T[gozs y'bh rJh, fi; dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^ 

bVh BzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N Contractor profit 

1 The Jaskirat co op L&C Society 4406026.308/- 0.40% 

2 The New Ludhiana Co op L&C Society 4446070.394 0.50% 

  
 T[es ezw ftZu The Jaskirat Co op L&C Society  tZb'A Go/ rJ/ o/N 4406026.308/- d{ih caow s'A xZN nkJ/ 

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; 

gqtkB j?. 



Page 3 of 90 

 

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

5.  838  21-11-2022  R/C Estimate for Manual Sweeping of A & B Roads of Zone 4 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gqPk;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk BzL 
747(7), fwshL 07-09-2022 oKjh o[gJ/ 42.80 bZy dh fdZsh rJh j?.   

T[go'es ezw Jh^N?vfozr gqDkbh oKjh fJ; dcaso d/ N?vo B'fN; BzL 4864, fwshL  01-09-2022 bVh BzL 4 

okjh ekb ehsk frnk, fi; ftZu 3 J/iz;hnK tZb'A Gkr fbnk frnk j?, fijBk ftZu'A Bimlraj Outsourcing Pvt. Ltd d/ 
d;skt/i N?Avo dhnK PosK w[skfpe g{o/ Bjh jB. fJ; bJh fJ; J/iz;h dk N?Avo oZd eoe/ pkeh J/iz;hnK dh gqkfJ; 
fpZv efwPBo, Bro fBrw ih tZb'A 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 Contractor profit 

1 The Jaskirat co op L&C Society 3842845.511/- 0.40% 

2 The New Ludhiana Co op L&C Society 3869918.469/- 0.50% 

  
 T[es ezw ftZu The Jaskirat Co op L&C Society tZb'A Go/ rJ/ o/N 3842845.511/- d{ih caow s'A xZN nkJ/ 
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/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

6.  839  21-11-2022  R/C Estimate for laying 30 mm thick BC on main road 69/70/8/7 to 5/3B2/7 light zone east MC S.A.S 

Nagar.(Estimated cost- 70.93) 

 
fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ;pzXh ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftZu wsk Bz 

270(19) fwsh 24^09^2021 okjhA o[gJ/ 70.93 bZy dh fdZsh rJh j?. fJj ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhAfJ; dcso d/ 
N?AvoB'fN; Bz315$SE Date 12-11-2021okjhA ekb ehsk frnk ;h, fi; ftZu e[nkfbckfJv fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk 
;B. fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo B'fN; 2678 Date 17-12-2021 bVh Bz 6 okjhA ohekb ehsk frnk ;h.fi; ftZu 3 
J/iz;hnK tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrw ih tb' N?eBheb fpZv gqtkB eoB 
T[gozs y'bh rJh, fi; dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^ 
bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N  # xZN o/N 
1 J.B. Infrastructure 5208389.90/- -26.57 

2 Balwinder Singh Contractor 5761643.90/- -18.77 

3 Vinod Kumar Contractor 5911306.20/- -16.66 

  
 T[es ezw ftZu J.B. Infrastructure tb' Go/ rJ/ o/N 5208389.90/- ;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh oew s' (-
26.57#) xZN jB.fJ; ezw dh ezg?ohNht t?fNzr uhc fJzihBhno ih tZb' nkgD/ gZso BzL CE-2022/19563 fwshL 08-

06-2022 okjhA eo fdZsh rJh j?. 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.  

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

7.  840  21-11-2022  R/C Estimate for laying of 30 mm thick BC on road PCL Light to Spice lights north Zone MC S.A.S 

Nagar(Estimated cost- 71.07). 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ;pzXh ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftZu wsk Bz 
270(20) fwsh 24^09^2021 okjhA o{g? 71.07 bZy dh fdZsh rJh j?. fJj ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ 
N?Avo B'fN; Bz 315$SE Date 12-11-2021 okjhA ekb ehsk frnk ;h, fi; ftZu e[nkfbckfJv fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk 
;B. fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo B'fN; 2678 Date 17-12-2021 bVh Bz 7 okjhA ohekb ehsk frnk ;h.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^ 

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

1 J.B. Infrastructure 5289740.10/- -25.57 

2 Balwinder Singh Contractor 5773016.10/- -18.77 

3 Vinod Kumar Contractor 5922973.80/- -16.66 

  
 T[es ezw ftZu J.B. Infrastructure tb' Go/ rJ/ o/N 5289740.10/- ;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh oew s' -

25.57# xZN jB. fJ; ezw dh ezg?ohNht t?fNzr uhc fJzihBhno ih tZb' nkgD/ gZso Bz CE-2022/19563 fwshL 08-06-

2022 okjhA eo fdZsh rJh j?. 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/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

8.  841  21-11-2022  R/C Estimate for const. of parking opp. kalyan jewelers ph-5 (Estimate cost - 62.71 lacs). 

 
fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ;pzXh ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftZu wsk Bz 

270(10) fwsh 24^09^2021 okjhA o[gJ/ 62.71 bZy dh fdZsh rJh j?.  fJj ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso 
d/ N?Avo B'fN; Bz 315$SE Date 12-11-2021 okjhA ekb ehsk frnk ;h, fi; ftZu e[nkfbckfJv fpZv; gqkgs BjhA 
j'fJnk ;B. fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo B'fN; 2678 Date 17-12-2021 bVh Bz 3 okjhA ohekb ehsk frnk ;h. fi; 
ftZu 2 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^ 

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

1 Balwinder Singh Contractor 5093933.30/- -18.77 

2 Vinod Kumar Contractor 5156643.30/- -17.77 

  
 T[es ezw ftZu Balwinder Singh Contractor tb' Go/ rJ/ o/N 5093933.30/- ;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh 
oew s' 18H77# xZN jB. fJ; ezw dh ezg?ohNht t?fNzr uhc fJzihBhno ih tZb' nkgD/ gZso Bz CE-2022/19563 

fwsh 08-06-2022 okjhA eo fdZsh rJh j?/. 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/Pj? ih. 

gqtkB j?. 
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9.  842  21-11-2022  R/C Estimate for Const. of Cycle track from Spice chowk lights to Airport Road M.C. S.A.S. 

Nagar.(Estimated cost- 80.95) 

 
fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ;pzXh ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftZu wsk Bz 

344(65) fwsh 29^10^2021 okjhA o{g? 80.95 bZy dh fdZsh rJh j?. fJj ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ 
N?Avo B'fN; Bz 315$SE Date: 12-11-2021okjhA ekb ehsk frnk ;h, fi; ftZu e[nkfbckfJv fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk 
;B. fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo B'fN; 2678 Date 17-12-2021 bVh Bz 19 okjhA ohekb ehsk frnk ;h.fi; ftZu 2 
J/iz;hnK tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrw ih tb' N?eBheb fpZv gqtkB eoB 
T[gozs y'bh rJh, fi; dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^ 
bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N  # xZN o/N 

1 J.B. Infrastructure 6267958.50/- -22.57% 

2 Vinod Kumar Contractor 7645727.50/- -5.55% 

  
T[es ezw ftZu J.B. Infrastructure tb' Go/ rJ/ o/N 6267958.50/- ;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh oew s' (-) 

22.57# xZN jB.fJ; ezw dh ezg?ohNht t?fNzr uhc fJzihBhno ih tZb' nkgD/ gZso Bz CE-2022/19563 fwshL 08-06-

2022 okjhA eo fdZsh rJh j?. 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/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

10.  843  21-11-2022  P/L of 30 mm BC Sec-66 (Mohali). 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
562(19) fwsh 17^03^2022 okjhA o{g? 69H39 bZy dh fdZsh rJh j?. 

  T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 253$SE fwsh 06^04^2022, bVh Bz 16 
okjhA ekb ehsk frnk j?, fi; ftZu 3 J/iz;hnK tZb' Gkr fbnk frnk j?. 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 Balwinder Singh Contractor 5539403.70/- -20.17% 

2 York Builders Pvt Ltd 6575396.40/- -5.24% 

3 Vinod Kumar Contractor 5274333.90/- -23.99% 

   
 T[es ezw ftZu Vinod Kumar Contractor tb' Go/ rJ/ o/N 5274333.90/- ;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh 
oew s'A 23.99% xZN jB. fJ; ezw dh ezg?ohNht t?fNzr uhc fJzihBhno ih tZb' nkgD/ gZso Bz CE-2022/19563 

fwshL 08-06-2022 okjhA eo fdZsh rJh j?. 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/Pj? ih. 

gqtkB j?. 
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11.  844  21-11-2022  P/L of 30 mm BC Sec-67 (Mohali). 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
562(20) fwsh 17^03^2022 okjhA o{g? 95H46 bZy dh fdZsh rJh j?. 

  T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 253$SE fwsh 06^04^2022, bVh Bz 17 
okjhA ekb ehsk frnk j?, fi; ftZu 3 J/iz;hnK tZb' Gkr fbnk frnk j?.fJ; ezw dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro 
fBrw ih tb' N?eBheb fpZv gqtkB eoB T[gozs y'bh rJh, fi; dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^ 
bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N  # xZN o/N 

1 Balwinder Singh Contractor 7620571.80/- -20.17% 

2 York Builders Pvt Ltd 9045789.60/- -5.24% 

3 Vinod Kumar Contractor 7255914.60/- -23.99% 

   
 T[es ezw ftZu Vinod Kumar Contractor tb' Go/ rJ/ o/N 7255914.60/- ;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh 
oew s'A 23.99% xZN jB. fJ; ezw dh ezg?ohNht t?fNzr uhc fJzihBhno ih tZb' nkgD/ gZso Bz CE-2022/19563 

fwshL 08-06-2022 okjhA eo fdZsh rJh j?/. 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/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

12.  845  21-11-2022  Bro fBrw dh ;?BhN/PB Pkyk dhnK rZvhnK ftZu Bt/A NkfJo$fNT{p gtkT[D JhHN?Avo ekb eoB ;pzXh . 
 
    fog'oN ;?BhN/PB ;kyk fe ftP/ d/ ;pzX ftZu dZf;nk iKdk j? fe Bro fBrw dh ;?BhN/PB Pkyk dhnK 
rZvhnK d/ vokJhtoK$nkoih vokJhtoK dh fog'oNK nB[;ko Pfjo ftZu e{Vk u[ZeD tkbhnK rZvhnK d/ NkfJo fpbe[b 
jh ezvw j' rJ/ jB, fi; eoe/ eJh rZvhnK B/ ezw eoBk pzd eo fdZsk j? ns/ eJh rZvhnK Bz{ ubkT[D ftZu pj[s 
fdZes g/P nk ojh j?.rZvhnK ns/ rZvhnK ftZu g?D tkb/ NkfJoK dh fvN/b j/m fby/ nB[;ko j?L^  
bVh 
Bz 

rZvh 
dk 
Bzpo 

rZvh 
dh 
fe;w  

nrb/ 
NkfJo 
dk 
;kJhi 

frDsh  i/He/HNkfJo 
ezzgBh dk 
o/N gqsh 
NkfJo$fNT{
p$cb?g   

n?wHnko
Hn?Zc dk 
o/N gqsh 
gqsh 
NkfJo$f
NT{p$cb?
g   

;hHJ/N dk 
o/N gqsh 
NkfJo$fN
T{p$cb?g   

i/He/HNkfJ
o ezzgBh 
dk e[Zb 
o/N  

n?wHnk
oHn?Zc 
dk e[Zb 
o/N  

;hHJ/
N dk 
e[Zb 
o/N  

1 ghHph
^12^
6791  

No?eNo 6.00.16 02 3545/- 4725/- 4000/- 7090/- 9450/- 8000

/- 

2 ghHph
H65H
J/He/H 
8448 

fNZgo  1000.20 
pohe 
r[Zvh  

02 19026/- 17900/- 17500/- 38052/- 35800/- 350

00/- 

3 ghHph fNZgo  1000.20 02 19026/- 17900/- 17500/- 38052/- 35800/- 350

gqtkB j?. 
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H65H
J/He/H 
8449 

pohe 
r[Zvh  

00/- 

4 ghHph
H65H
J/He/H 
8450 

i/H;hH
ph 
wPhB 

7.50.16 02 10136/- 7500/- 11000/- 20272/- 15000/- 22000

/- 

5 ghHph
H65H
J/He/H 
8451 

i/H;hH
ph 
wPhB 

7.50.16 02 10136/- 7500/- 11000/- 20272/- 15000/- 220

00/- 

6 ghHph
H65H
i?Zv^
9604 

No?eNo 6.00.16 02 3545/- 4725/- 4000/- 7090/- 9450/- 800

0/- 

7 ghHph
H65H
J/HJ/H
1373 

fNZgo  7.50.16 
pohe 
r[Zvh  

02 9426/- 7500/- 10500/- 18852/- 15000/- 2100

0/- 

8 ghHph
^12^
6791  

No?eNo 12.4.28 02 14785/- 19400/- 19000/- 29570/- 38800/- 380

00/- 

9 ghHph
H65H
J/He/H 
8448 

fNZgo  1000.20 
w'Nh r[Zvh  

04 20972/- 18650/- 19000/- 83,888/- 74600/- 760

00/- 

10 ghHph
H65H
J/He/H 
8449 

fNZgFo  1000.20 
w'Nh r[Zvh  

04 20972/- 18650/- 19000/- 83,888/- 74600/- 760

00/- 

11 ghHph
H65H
J/He/H 
8450 

i/H;hH
ph 
wPhB 

^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^
^ 

12 ghHph
H65H
J/He/H 
8451 

i/H;hH
ph 
wPhB 

^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^
^ 
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13 ghHphH
65Hi?Zv
^960
4 

No?eNo 14.9.28 02 22030/- 26000/- 23500/- 44060/- 52000/- 470

00/- 

14 ghHphH
65HJ/H
J/H137
3 

fNZgo  7.50.16 
w'Nh r[Zvh  

04 10136/- 7500/- 11000/- 40544/- 30000/- 440

00/- 

        431630/- 405500/- 43200

0/- 

 
   
T[es nB[;ko fJBKQ rZvhnK ftZu Bt/A NkfJo fNT{p gtkT[D/ nfs io[{oh jB feT{Afe fJj rZvhnK Pfjo ftZu'A e{Vk u[ZeD 
dk ezw eodhnK jB.fJ; bJh ;ckJh d/ ezw B{z w[Zy oZyd/ j'J/ fJBKQ rZvhnK ftZu Bt/A NkfJo$fNT{p gtkT[D ;pzXh 3 
ezgBhnK s'A n?;Nhw/N gqkgs ehsk frnk j?, n?;Nhw/N nB[[;ko ;G s'A xZN o/N n?wHnkoHn?Zc ezgBh dk nkfJnk 
j?.fJBKQ NkfJoK dh yohd eoB s/ brGr 4,05,500$^ o[gJ/ dk youk nkT[D dh ;zGktBk j?.fJ; you/ ftZu 10# dk 
tkXk eoBk th T[Zfus j't/rk feT{Afe wkoehN ftZu NkfJoK d/ o/N xZNd/$tZXd/ ofjzd/ jB .fJ; bJh T[es rZvhnK bJh 
Bt/A NkfJoK dh yohd eoB bJh JhHN?Avo ekb eoB ns/ nkT[D tkb/ you/ 10# d/ tkX/ Bkb nkT[D tkbk youk 
brGr 4,46,050$^ o[gJ/ dh gqtkBrh wkB:'r efwPBo ih dh gqtkBrh T[gozs Bro fBrw dh ftZs ns/ m/ek ew/Nh 
s'A gqtkBrh b?D bJh fog'oN :'r j[ewK fjZs g/P j? ih. 

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

13.  846  21-11-2022  i/ a;h aph BzL PB 65AK 8451 d/ fgSb/ 2 NkfJo BzL 14.9.24 ;kJhI dh yqhd eoB ;pzXh.  
 

fog'oN ;?BhN/PB ;kyk fe ftP/ d/ ;pzX ftZu dZf;nk iKdk j? fe PB 65AK 8451 i/ a;h aph ad/ fgSb/ d' NkfJo 
;kfJI 14.9.24 yaokp j' rJ/ jB. fJj i/ a;h aph awPhB Bkb Pfjo ftZu pD/ ;?ezvoh g[nkfJzNK s'A e{Vk u[Ze e/ w/B vzfgzr 
rokT{v s/ gj[zufJnk iKdk j?. i/ a;h aph awPhB d/ 14.9.24 ;kJhI d/ NkfJoK dh yohd eoB ;pzXh dcaso d/ gZso BzL 
19 s'A 21 fwshL 11/03/2022 oKjh 3 ezgBhnK n?w anko an?c d/ i/ ae/ NkfJo ns/ ;h aJ/N s'A o/N wzr/ rJ/ ;B, fi; ;pzX 
T[jBK tZb'A i[pkBh$fbysh fejk frnk j? fe fJ; ;kfJI d/ NkfJo Bjh jB. fJE/ fJj th dZf;nk IKdk j? fe fJj NkfJo 
i?w g'oNb s/ T[gbzpX Bjh jB.  

fJ; T[gozs 14.9.24 ;kfJI d/ NkfJoK ;pzXh wkofeN ftZu'A gsk ehsk sK gsk bZrk fe fJ; ;kfJI d/ NkfJo ph 
ae/ aNh ezgBh pDkT[dh j?. fJ; ezgBh d/ nkE'okJhIv vhbo ror Nq/fvzr ezgBh b[fXnkDk Bkb c'B s/ rZbpks ehsh 
T[jBK tZb'A 14.9.24 ;kfJI d/ NkfJoK dh e[N/PB tZN;n?g oKjh G/ih rJh j?. fi; nB[;ko fJZe NkfJo fNT{p dk o/N  

31300/- o[gJ/ ;w/s GST ns/ fvbhtoh ukofi; nbZr s'A dZf;nk frnk j?. fJ; soQk i/ a;h aph d/ d' NkfJoK dh yohd 
eoB s/ 62600/- o[gJ/ yaouk nkt/rk. fJE/ fJj th ;gZPN ehsk IKdk j? fe T[es ;kfJI d/ NkfJo f;oc ph ae/ aNh 
aezgBh d/ jh T[gbzpX jB.  

gpfbe fjZsK ns/ ;ckJh d/ ezw dh wjZssk Bz{ w[Zy oZyd/ j'J/ NkfJoK dh yohd ph ae/ aNh ezgBh d/ nkE'okJhIv 
vhbo ror Nq/fvzr ezgBh b[fXnkDk s'A f;ZX/ s'o s/ ( fpBQk N?Avo ekb ehs/) yohd eoB ns/ nkT[D tkb/ yaou/ 62600/- 

;w/s GST ns/ fvbhto ukofi; nbZr s'A you/ dh gqtkBrh wkB:"r efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs ftZs 
ns/ m/ek ew/Nh s'A gqtkBrh b?D ;pzXh fog'oN :'r j[ewK fjZs g/P j? ih.  

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

14.  847  21-11-2022  ftZs ns/ m/ek ew/Nh dk wsk BzL 802 fwshL 07-09-2022 ;pzXh.  
 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ;pzXh p/Bsh j? fe ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ wsk BzL 802 fwshL 07-09-2022 ftZu 
48.75 bZy dh bkrs Bkb pktk jkT{; s'A o/bt/ bkfJB sZe ;oft; o'v pDkT[D dh sithis ehsh rJh ;h. fi; ftZu 
Vinod Kumar Contractor tZb'A xZN o/N 40.08 bZy o[gJ/ gkfJnk frnk ;h. gqzs{ ftZs ns/ m/ek ew/Nh tZb'A 07-07-2022 

dh whfNzr ftZu j'J/ c?;b/ wZd/BIo ws/ Bz{ bzfps eo fdZsk frnk j?. fJE/ dZ;D:"r j? fe Vinod Kumar Contractor tZb'A 
g[okDk ezw 80% w[ezwb eo fdZsk frnk j? ns/ pkeh dk ezw Hot mix plant pzd j'D ekoB pzd j' frnk j?. j[D b'eK 
tZb'A ns/ fJbkek e";bo tZb'A ;oft; o'v pDkT[D bJh i'o gkfJnk ik fojk j?. w"e/ T[go ezw eotkT[D dh io{os j?. 
;' T[es sZEK Bz{ w[Zy oZyd/ :'r j't/rk fe ezw dh wjZssk Bz{ d/yd/ j'J/ ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh g{ot gqtkBrh dh nk; 
ftZu T[es ezw dk o/N gqtkB eod/ j'J/ toe nkovo ikoh ehsk ikt/. e/; w/no Bro fBrw ih dh gqtkBrh bJh G/iD 
fjZs g/P j? ih.  

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

gqtkB j?. 

15.  848  21-11-2022  Supply of fuel wood in Cremation Ground MC SAS Nagar. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ 
ਨੰ822(3)ਵਮਤੀ07-09-2022ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍? 49.77ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 620 ਵਮਤੀ 13-09-2022, ਲੜੀ ਨੰ3 ਰਾਹੀਂ 
ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ 2 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱ ਲੋ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ 
ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 4977497.70/- .01% 

2 The Dashmesh Co Op L&C Society 4827192.30/- -3.01% 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Dashmesh Co Op L&C Societyਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 4827192.30/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ 

ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 3.01%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/Pj? ih.  

gqtkB j?. 

16.  849  21-11-2022  R/C Estimate for estimate for supply of Road gullies covers in store of MC, S.A.S Nagar. (Estimated cost 

21.47 lacs) 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
730(18)  fwsh 07^07^2022 okjhA o{g? 21.47 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4371 fwsh 08^07^2022 okjhA ekb 
ehsk frnk ;h, fi; ftZu foe[nkfov fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk ;B. fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo B'fN; 4779 fwsh 

gqtkB j?. 
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26^08^2022, bVh Bz 01 okjhA ohekb ehsk frnk, fi; ftZu 02 caowK ns/ 02 ;Gktk tZb' Gkr fbnk frnk j?. 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^ 
bVh BzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N 0 %  xZN o/N  

1)  The Kubaheri Co Op L/C Society 2036858.90/- -5.13 

2)  The Nizamdin Wala Co Op L/C Society 1886568.90/- -12.13 

3)  A.J.Associates 1975454.70/- -7.99 

4)  Neelkanth Contractors 2050170.30/- -4.51 

  
 T[es ezw ftZu The Nizamdin Wala Co Op L/C Society tZb'A Go/ rJ/ o/N 1886568.90/- ;G s'A xZN 

jB ns/ sywhB/ dh oew s'A 12.13% 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/Pj? ih. 

17.  850  21-11-2022  Rough cost estimate of Annual Maintenance of water supply scheme of sector-79 & 80, S.A.S Nagar for the 

year 2022-23  (E. Cost= Rs. 116.86 Lacs). 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਸੰ ਧੀ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾਂ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦ ੇਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰ: 106 ਵਮਤੀ 
10/01/2022 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਕੰਮ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 391/SE ਵਮਤੀ 23/05/2022 ਦ ੇਲੜੀ ਨੰ. 3 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿਸ ਵਿਿੱ ਚ 4 ਏਿੰਸੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਸੀ।  ਇਨਹ ਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਿੈਟ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 610 ਵਮਤੀ 05/09/2022 ਰਾਹੀਂ ਮੁਿੱ ਖ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰ੍ਿਾ  ਿੀ ਨੰੂ  ਭੇਿੀ 
ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ ਸੰ ਧੀ ਉਨਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਦਫਤਰ ਦ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. ਸੀ.ਈ.-2022/31737 ਵਮਤੀ 14/09/2022 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ  ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ 

Skylark Industries ਨੰੂ ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ 1,12,27,052.34/- ਰੁਪ੍ਏ ਤ ੇਏਿੰਸੀ ਿਿੱਲੋਂ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੇਟ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
  ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਵਕਉਂ ਿੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦ ੇਪੁ੍ਰਾਣੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਮਤੀ 30/09/2022 ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਕੰਮ ਿਾਟਰ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ  ੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਤ ਤੇ 
ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਿਰਕ ਆਰਡਰ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਹਿੱਤ 

ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
 T[es e/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

18.  851  21-11-2022  Rough cost estimate of Annual Maintenance of water supply scheme of sector-68 & 69, S.A.S Nagar for the 

year 2022-23    (E. Cost= Rs. 107.03 Lacs). 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ;pzXh ezw dk sywhBk Bro fBrw d/ jkT{; dh whfNzr ftZu wsk BzL 105 fwshL 
10/01/2022 okjhA gqtkB ehsk frnk ;h. T[es ezw d/ N?Avo B'fN; BzL 391/SE fwshL 23/05/2022 d/ bVh BzL 2 oKjhA 

gqtkB j?. 
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ekB ehs/ rJ/ ;B, fi; ftZu 4 J/iz;hnK tZb'A Gkr fbnk frnk ;h. fJBQk J/Iz;hnK tZb'A fdZs/ rJ/ o/NK dh s[bBkswe 
;{uh t?N eoB bJh  Bro ਵਨਗਮ ਦ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 609 ਵਮਤੀ 05/09/2022 ਰਾਹੀਂ ਮੁਿੱ ਖ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰ੍ਿਾ  

ਿੀ ਨੰੂ  ਭੇਿੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ ਸੰ ਧੀ ਉਨਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਦਫਤਰ ਦ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. ਸੀ.ਈ.-2022/37593 ਵਮਤੀ 19/09/2022 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ  
ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ Kartik Electricals ਨੰੂ ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ 83,89,131.56/- ਰੁਪ੍ਏ ਤੇ ਏਿੰਸੀ ਿਿੱਲੋਂ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੇਟ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
  ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਵਕਉਂ ਿੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦ ੇਪੁ੍ਰਾਣੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਮਤੀ 30/09/2022 ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਕੰਮ ਿਾਟਰ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ  ੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਤ ਤੇ 
ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਿਰਕ ਆਰਡਰ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਹਿੱਤ 

ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
 T[es e/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

19.  852  21-11-2022  R/C Estimate for deconcreting in various area Zone No.-3. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 353(4) 
fwsh 10^11^2021 okjhA o{g? 16H35 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 2757, 24^12^2021 okjhA ekb ehsk 
frnk ;h, fi; ftZu 03 fpZvi gqkgs Bjh j'JhnK ;B. fJ; bJh fJ; N?Avo Bz{ B'fN; BzL 2513, fwshL 29^11^2021 
okjhA ohekb ehsk frnk ;h, gozs{ fJ; DNIT d/ ;ko/ N?Avo oZd eo fdZs/ rJ/ jB. fi; T[gozs fJ; N?Avo Bz{ B'fN; Bz 
3659 fwsh 29^03^2022 bVh Bz 14 okjhA ohekb ehsk frnk ;h, fi; ftZu 2 fpZv gqkgs j'fJnk ;B. fJ; ezw dh 
gqkfJi 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 Adarsh Co-Op L And C Society Ltd. 1361791.50/- -16.71% 

2 The Red Rose Co Op L/C Society Ltd. 1616688.00/- -1.12% 

  
 T[es ezw ftZu The Adarsh Co-Op L And C Society Ltd.. tb' Go/ rJ/ o/N 1361791.50/-sywhB/ dh oew s'               
-16.71% 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/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

20.  853  21-11-2022  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 01-10-2022 

to 31-03-2023.  (Amount = Rs. 8.71 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 8387 fwsh 29-08-2022 okjh 8.71 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? 

gqtkB j?. 
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fe n?; aJ/ an?; Bro dk ;hto/I ns/ ;Nkow f;;Nw I' fe 40 ;kb s'A th tZX g[okDk j' u[Zek j?, d/ oZy oykt ftZu tZy'A 
tZy soQK dhnK n"eVK g/P nk ojhnK jB. Pfjo dh nkpkdh ftZu fBozso tkXk j'D eoe/ fJ; s/ ਲੋv th fdB'A fdB tZX 

fojk j?. ;hto ns/ ;Nkow f;;Nw g[okDk j'D eoe/ fJ; dh N[ZN GZi j' e/ tko tko pbke/I j' iKdh j?. fi; B{z s[ozs 
y'bDk io{oh j' iKdk j?. fJ; wzvb dcso e'b fJZe jh ;hto ebhfBzr wPhB fi; dk Bzpo PB 65 AU 9830 j?, Bro 
fBrw, n?; aJ/ an?; Bro tZb'A wkou 2019 ftZu ib ;gbkJh s/ ;?BhN/PB ftGkr Bz{ ;'Agh rJh ;h. fi; d/ oZy oykt 
fit/A fe ;ko/ ;kb bJh fJZe vokJhto, ;htow/B ns/ fJ; d'okB nkT[D tkb/ vhIb dh ygs nB[;ko fJ; ezw ;pzXh 
sywhBk d/ nzeV/ ib ;gbkJh s/ ;?BhN/;aB ftGkr d/ nfXekohnK tZb'A fsnko ehsk frnk j?. T[go'es nB[;ko fJ; 
ezw ;pzXh sywhB/ d/ nzeV/, o/N ns/ oew ib ;gbkJh ns/ ;?BhN/PB ftGkr d/ nfXekohnK tZb'A w"ek u?e eoe/ 
;wZoE nfXekoh s'A gk; eotk e/ fJ; dcaso Bz{ gqPkPeh gqtkBrh ns/ czvi T[gbzpX eotkT[D bJh G/i/ rJ/ jB.  

 fJ; ;pzXh dZF;D:'r j? fe ekoiekoh fJzihBhno, ib ;gbkJh ns/ ;?BhN/;B wzvb^1, w'jkbh tb' gZso BzL 
8922 fwsh 14/09/2022 fJ; dcaso fty/ gqkgs j'fJnk j?, fi; ftZu'A T[BK tZb'A dZFf;nk frnk j? fe ftP/ nXhB wPhB 
dh Ugo/PB ns/ w?BNhB/; dk sywhBk 30/09/2022 Bz{ yasw j' fojk j? ns/ fJ; s'A pknd i?fNzr wPhB ubkT[D s'A fJj 
dcaso n;wZoE j't/rk. fJ; bJh ib ;gbkJh s/ ;?BhN/PB ftGkr d/ sywhB/ dh oew 8,62,303/- o{g?? ns/ 
n?vtoNkJhiw?N ukioi dh oew 8623/- o{g? e[Zb oew 8,70,931/- o{g? dh gq;k;eh gqtkBrh d/D ns/ ekoiekoh 
fJzihBhno ib ;gbkJh s/ ;?BhN/PB wzvb BzL 1 w'jkbh Bz{ czvi T[gbzpX eotkT[D bJh e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh 
whfNzr ftZu gk; j'D dh nk; ftZu fog'oN :'r j[ewK fjZs g/P j? ih. fJ; ezw Bz{ eotkT[D 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/Pj? ih. 

21.  854  21-11-2022  R/C Estimate for patch work in various wards of zone-3  

  

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 645(45) 

ਵਮਤੀ12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 22.94 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4232, ਵਮਤੀ 16-06-2022,ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 

ਵਮਤੀ 01-08-2022ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bids ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ 
ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 5012 ਵਮਤੀ 19-09-2022, ਲੜੀ ਨੰ 5 ਰਾਂਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 1ਫਰਮ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ 
ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Shiva Constructions 

 

2233209.00/- 

 

-2.65% 

 

 
 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ Shiva Constructionsਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 2233209.00/- ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 2.65% 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 

gqtkB j?. 
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nk; ftZu gqtkBrh fdZsh rJh ;h. 
 T[es e/; ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko fjZs g/Pj? ih. 

22.  855  21-11-2022  ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਟੈਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ।  
 fog'oN i?w g'oN/b fJzukoi fe ਵਿਸ਼ੇ ਸ ੰਧੀ ਵਨਗਰਾਨ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿੀ ਦੇ ਿ ਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਲਵਖਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਵਨਗਰਾਨ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿੀ ਨੰੂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਿ ਲਈ  ਹੁਤ ਿਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ  ਾਹਰ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਮੀਵਟੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਪ੍ਟੋਪ੍ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਾਣ ਵਿਿੱਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਟੈ  ਦਾ ਹੋਣਾ  ਹੁਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਿ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ। ਵਰਪੋ੍ਰਟ 
ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਨਗਰਾਨ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਿ ਲਈ ਿੈਮ ਪੋ੍ਰਟਲ ਤੋਂ ਟੈ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 
70,000$^ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।     

 T[es e/; efwPBoih 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.  856  21-11-2022  Development of park in Ind. Area Phase-8B ;pzXh.  
 

        fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ;pzXh dZf;nk IKdk j? fe ftP/ nXhB ezw "The Shivam Enterprises" B{z fJ; 
dcaso d/ toe nkovo BzL 874 fwshL 18/10/21 oKjh nbkN ehsk frnk ;h, gqzs{ nZi fwsh sZe th fJj ezw P[o{ Bjh 
ehsk frnk. T[es ;Gk Bz{ fJ; dcaso d/ gZso BzL 317 fwshL 10/11/21 gZso BzL 399 fwshL 24/12/21, gZso BzL 300 

fwshL 25/4/22 ns/ gZso BzL 445 fwshL 16/6/22 oKjh ;{fus ehsk frnk ;h. gqzs{ fJ; ;Gk tZb'A e'Jh itkp gqkgs Bjh 
j'fJnk. fJ; ;pzXh fJzv;Nohnb J/ohnk c/i^8A n/s 8B s'A gkoeK ;pzXh fPekfJsK gqkgs j' ojhnK jB. fi; Bkb 
Bro fBrw dk ne; th yaokp j' fojk j?.  

 fJj ezw “The Shivam Enterprises” Bz{ nbkN ehsk frnk ;h. ezw P[o{ Bk eoB d/ ekoB fJ; caow Bz { Bro 
fBrw dcaso gk;' ekch B'fN; th eZY/ rJ/ jB. fJ; ;pzXh fBrokB fJzihBhno fJzihBhno ih gk; fwshL 18-8-2022 

Bz{ fBZih s"o s/ g/P j'D bJh fbfynk frnk ;h, gqzs{ nZi fwsh sZe th fJ; caow tZb'A ezw P[o{ Bjh ehsk frnk ns/ 
fJzv;Nohnb-8B ftZu'A fPekfJsK th gqkgs j' ojhnK jB. T[es caow Bz{ vh^pko eoB bJh ftZs ns/ m/ek whfNzr 
fwshL 7/7/2022 d/ wsk BzL 680 d/ bVh BzL 2 ftZu th G/fink ik u[Zek j?. whfNzr nB[;ko fJ; caow Bz{ fBrokB 
fJzihBhno ih gk; nkyoh ;[DtkJh dk w"ek th d/ fdZsk frnk ;h. fJ; bJh :'r j't/rk fJ; caow B{z vh^pko ehsk 
ikt/.  

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

ew/Nh tZb'A whfNzr 
d'okB fJj c?;bk 
fbZsk frnk fe fJ; 
caow Bz{ Bro  fBrw 
N?Avfozr gqfefonk s'A 
3 ;kb bJh vh^pko 
ehsk iKdk j?. 

24.  857  21-11-2022  Development of park in various area in Sec-66, W.no-24  ( Est. Cost20.35lacs) 

             fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB p/Bsh j? fe T[es ezw Bathlana Co-op L/C Society Bz{ fJ; dcaso d/ toe 
nkovo BzL 1025 fwshL 31/12/21 oKjh nbkN j?. ftP/ nXhB ezw ftZu'A ;[;kfJNh tZb'A brGr 14.50 bZy o[gJ/ dk ezw 
w[ezwb eo fdZsk j?. sywhB/ nB[;ko ftZu c[ZNgkE, rfoZbK Shrubs, p?u nkfd dh sithis ;h. fJbkek e";bo tZb'A 
doyk;s ehsh IKdh j? fe Shrubs p?Au brtkT[D dh pikJ/ pudh okPh ftZu gkoe BzL 10 ;?eNo^66 ftZu b'eK dh wzr 
T[go c[ZNgkE T[uk eoe/ pDkfJnk ikt/. fJE/ dZ;D:"r j? fe ;hBhno fvgNh w/no ih tZb'A th c[ZNgkE pDkT[D dh 
f;ckfo; ehsh rJh j?. fJbkek e";bo dh gqsh p/Bsh ns/ ;hBhno fvgNh w/no dh f;ckfoP Bz{ wZd/ Bio oZyd/ j'J/ 

gqtkB j?. 
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:'r j't/rk fe pkeh pudh okPh (20.35-14.50=5.85 bZZy o[gJ/) ftZu'A gkoe BzL 10 ;?eNo^66 ftZu c[ZNgkE T[u/ eoe/ 
pDkfJnk ikt/.   

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

25.  858  21-11-2022  dcasoh foekov dh c'N';N/N eotkT[D bJh ezw Jh^N?Avo ekb eoe/ m/e/ s/ d/D ;pzXh.  
 
 fog'oN e/no N/eo ;kyk fe ftP/ ;pzXh p/Bsh j? fe ;w/A Bro fBrw, n?; aJ/ an?; Bro tZb'A dcasoh foekov 
dh c'N';N/N eotkT[D dk ezw THE CHETNA-CO-OP, L/C SOCIETY HO 3347, SECTOR 70, SAS NAGAR Bz{ 
1.47 g?;/ (;w/s ih an?; aNh a) gqsh ekgh d/ fj;kp Bkb m/e/ s/ fdZsk j'fJnk j?. fJ; m/e/ dh fwnkd fwshL 31/12/2022 

Bz{ yasw j' ojh j?. fJ; T[gozs dcasoh foekov dhnK c'N'ekghnK eotkT[D dk ezw Bt/A f;o/ s'A Jh^N?Avo ekb eoe/ 
m/e/ s/ d/Dk io{oh j? sK i' dcasoh ezw^eki ;[uko{ Yzr Bkb uZbdk oj/. fJE/ fJj th dZ;D:"r j? fe dcaso fty/ i' c'N/ 
ekgh dk ezw m/e/ s/ fdZsk j'fJnk j?, T[; T[go 1 iBtoh 2020 s'A wkj nr;s 2022 sZe 7.5 bZy o[gJ/ yaouk nk u[Zek 
j? ns/ pkeh ofjzd/ 4 wjhB/ ftZu 2.5 bZy o[gJ/ yaouk nkT[D dh ;zGktBk j?.   
 i/eo dcaso fty/ c'N/ekgh dk ezw m/e/ s/ Bjh ehsk Ikdk sK fJj ezw wkoehN ftZu'A eotkT[Dk gt/rk, fi; 
Bkb ;w/A dh popkdh ns/ wkoehN ftZu'A c'N'ekgh dk o/N 2-3 o[gJ/ j'D ekoB ftZsh B[e;kB th j't/rk. fJ; bJh dcasoh 
foekov dhnK c'N'ekghnK eotkT[D dk ezw Bt/A f;o/ s'A Jh^N?Avo ekb eoe/ m/e/ s/ d/Dk nfs io{oh j?, feT[fe c'N'ekgh 
ekoB dcasoh ezw eki gqGkfts Bk j't/ ns/ dcasoh ezw th ;[uko{ Yzr Bkb uZbdk oj/. dcasoh ezw eki bJh fwshL 
31/12/2022 T[gozs th c'N';N/N d/ ezw dh io{os gfjbK tKr oj/rh. fJE/ fJj sithi g/P ehsh iKdh j? fe fwshL 
01/01/2023 s'A fwshL 31/12/2023 sZe 5 bZy o[gJ/ ns/ fwshL 01/01/2024 s'A fwshL 31/12/2024 sZe 5 bZy o[gJ/ e[Zb 
fwbk e/ 10 bZy o[gJ/ nrb/ d' ;kbk bJh yaouk nkt/rk. T[es ezw nrb/ 2 ;kbK dk m/e/ s/ d/D bJh 10 bZy o[gJ/ yaou/ 
dh gqtkBrh ns/ fJ; ezw d/ o/Nk bJh Jh^N?Avo ekb eoB dh gqtkBrh efwPBo ih dh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh 
gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh gqtkBrh fjZs g/P j? ih.     

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

gqtkB j?. 

26.  859  21-11-2022  R/C estimate for P/F open gym equipment in front of HNo-96 Phase-2 Mohali. (under MP LAD Scheme). 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gqPkPeh gqtkBrh efwPBo Bro fBrw ih tZb'A fwshL 06-09-2022 
Bz{ o[gJ/ 4.96 bZy dh fdZsh rJh j?.  
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcaso d/ N?Avo B'fN; BzL 620/SE fwshL 13-09-2022, bVh BzL 1 
okjhA ekb ehsk frnk j?, fi; ftZu 2 caowK tZb'A Gkr fbnk frnk j?, fijBK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrw ih 
dh 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 Neha Creations 350920.00/- -29.25%  

2 R B Builders 340702.40/- -31.31% 

   
T[es ezw ftZu R B Builders tZb'A Go/ rJ/ o/N 340702.40/- ;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh oew s'A 31.31% 

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. 

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

27.  860  21-11-2022  Development of wells at village Kumbra, S.A.S. Nagar (Mohali). 

  
 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 
730(1)ਵਮਤੀ07-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 11.61 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.554ਵਮਤੀ 02-08-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 5012 ਵਮਤੀ 19-09-2022, 
ਲੜੀ ਨੰ 1ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 4ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, 

ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Mini Co Op L/C Society Ltd 1043274.60/- -10.14% 

2 The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd 961656.30/- -17.17% 

3 The Star Co Op L/C Society Ltd 1054420.20/- -9.18% 

4 The Sehaj Co Op L/C Society Ltd 920673.00/- -20.70% 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Sehaj Co Op L/C Society Ltd ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 920673.00/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ 

ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 20.70%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

28.  861  21-11-2022  P/F of outdoor GYM Equipment (open GYM) with Platform in Phase-3A/3B1, Wardno.2, 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 730(8) 
fwsh 07^07^2022 okjhA o{g? 10H90 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 554/SE fwsh 02^08^2022, bVh Bz 08 
okjhA ekb ehsk frnk j?.fi; ftZu 3 J/iz;hnK ns/ 1 ;Gk tZb'A  Gkr fbnk frnk j?, fJ; ezw dh PosK w[skfpe e/tb 
‘Manufacturer’ jh fJ; N?Avo bJh  Eligible j? ns/ ‘Surjit Singh Nagi’ d/ d;skt/I N?Avo dhnK Posk w[skfpe g{o/ 
BjhA jB. fJ; bJh fJ; caow dk N?Avo oZd eoe/ pkeh dhnK 2 caowK 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 

gqtkB j?. 
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1 Neha Creations 774445.00/- -28.95% 

2 GLISTEN 692150.00/- -36.50% 

  
 T[es ezw ftZu GLISTEN tb' Go/ rJ/ o/N 692150.00/-;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh oew s' 36.50%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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

29.  862  21-11-2022  Providing Adaptive Vehicle Management System on 4 road Junction near Gurudwara Akal Ashram in 

SAS Nagar. 
 

 fog'oN fJzIL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 
397(1)ਵਮਤੀ09-12-2021 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 9.53 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.3658ਵਮਤੀ 29-03-2022, ਟੈੈੰਡਰ ਨੋਵਟਸ 
325/SE ਵਮਤੀ 04-05-2022, ਟੈੈੰਡਰ ਨੋਵਟਸ 4162 ਵਮਤੀ 02-06-2022,ਟੈੈੰਡਰ ਨੋਵਟਸ 4331 ਵਮਤੀ 05-07-2022 ਅਤ ੇਟੈੈੰਡਰ ਨੋਵਟਸ 
4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ 
ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 5012 ਵਮਤੀ 19-09-2022, ਲੜੀ ਨੰ 13ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈੈੰਡਰ ਛੇਿੀ ਿਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 1ਏਿੰਸੀਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟਕੈਨੀਕਲ 
ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 RR Electronics 

 

922313.40/- 

 

-3.22% 

 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ R.R Electronics ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 922313.40/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 

3.22%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

30.  863  21-11-2022  Supply of chair, Table, Almirah & other item in Cremation Ground MC S.A.S Nagar. 
 

gqtkB j?. 
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 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 
584(34)ਵਮਤੀ05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 79600/- ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.327ਵਮਤੀ 04-05-2022, ਟੈੈੰਡਰ ਨੋਵਟਸ 

4331ਵਮਤੀ 05-07-2022 ਅਤੇਟੈੈੰਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 5012 ਵਮਤੀ 19-09-2022, ਲੜੀ ਨੰ 17ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ 

ਦਾ ਟੈੈੰਡਰ ਚੋਥੀ ਿਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 1ਫਰਮਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, 

ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 M. M. International 

 

69148.52/- 

 

-13.13% 

 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ M.M. International ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 69148.52/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 

13.13%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

31.  864  21-11-2022  R/C Estimate for renovation of public toilet blocks situated in Zone no.-1 SAS Nagar. 

  

 fog'oN fJziL ;kyk fe fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gqPkPeh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh 
whfNzr d/ wsk BzL 397(2) fwshL 09-12-2021 oKjh o[gJ/ 9.63 bZy dh fdZsh rJh j?.   
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh oKjh fJ; dcaso d/ N?vo B'fN; BzL 253/SE fwshL 06-04-2022, N?Avo B'fN; 
BzL  4083 fwshL 24-05-2022 N?Avo B'fN; BzL 489/SE fwshL 27-06-2022  oKjh ekb ehsk frnk ;h, fi; ftZu 
Required Bids gqkgs Bjh j'JhnK ;B. fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo B'fN; 4577 fwshL 01-08-2022 bVh BzL 25 oKjh 
ohekb ehsk frnk ;h. fJ; N?Avo ftZu 4 ;GktK tZb'A Gkr fbnk frnk j?.feT[i' fJj ezw 60 bZy s'A xZN dk j?, e/tb 
;Gk Bz{ jh gfjb d/Dh pDdh j?, fJ; ezw ftZu ‘Machhli KalanCoop’ d/ d;skt/i N?Avo dhnK PosK w[skfpe g{o/ Bjh 
jB, pkeh 2 ;GktK i' fe Technically Qualified  B/ fJjBK ezwK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrw ih dh N?AeBheb 
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 MD Co-Op L & C Society 927080.10/- -3.73% 

2 The Jaskirat Co-Op L & C Society 865737.00/- -10.10% 

   
T[es ezw ftZu The Jaskirat Co-Op L & C Society tZb'A Go/ rJ/ o/N 865737.00/- ;G s'A xZN jB ns/ 

gqtkB j?. 
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sywhB/ dh oew s'A -10.10% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

32.  865  21-11-2022  R/C Estimate for purchase of power rodding with Sewer root cutter Machines. 

 
 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gqPkPeh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk BzL 
747(1) fwshL 07-09-2022 oKjh o[gJ/ 31.15 bZy dh fdZsh rJh j?.   
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh oKjh fJ; dcaso d/ N?Avo B'fN; BzL 554/SE fwshL 02-08-2022 bVh BzL 10 
oKjh ekb ehsk frnk ;h, fJ; N?Avo ftZu 4 caowK tZb'A Gkr fbnk frnk j?. fijBK ftZu'A ‘Kam avida enviro engg. 

pvt ltd d/ d;skt/i N?Avo dhnK PosK w[skfpe g{o/ Bjh jB. fJ; bJh fJ; caow dk N?Avo oZd eoe/ pkeh dhnK 3 

caowK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrw ih dh 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 Quality Hydraulics Pvt Ltd 2678900.00/- -14.00% 

2 Omega Machines Tools Corporation 2538725.00/- -18.50% 

3 Siddhi Vinayak Engineers 2336250.00/- -25.00% 

   
T[es ezw ftZu Siddhi Vinayak Engineers tZb'A Go/ rJ/ o/N 2336250.00/- ;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh 

oew s'A 25.00% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

33.  866  21-11-2022  Supply of water cooler & RO System for various library in MC SAS Nagar. 
 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 645(86) 

ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 3.03 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.4232ਵਮਤੀ 16-06-2022,ਟੈੈੰਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 
4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ 
ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 5012 ਵਮਤੀ 19-09-2022, ਲੜੀ ਨੰ 9ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 2ਫਰਮਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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  # xZN o/N 

1 M. M. International 293516.1/- -3.13% 

2 Rudra Enterprises 287880.30/- -4.99% 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ Rudra Enterprises ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 287880.30/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 

4.99%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

34.  867  21-11-2022  R/C Estimate for P/F of SS Signage board at various streets in ward no. 15, Sec-64. 
 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 
367(112)ਵਮਤੀ18-11-2021 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 16.75 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.326ਵਮਤੀ 22-11-2021 ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 
ਨੰ.4577ਵਮਤੀ 01-08-2022ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱ ਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ 
ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 5012 ਵਮਤੀ 19-09-2022, ਲੜੀ ਨੰ 19ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 2ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ 
ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Dialpura Co Op L And C Society Ltd 1366800.00/- -18.40% 

2 The Baba Balwant Muni Co Op L And C 

Society  

1340167.50/- -19.99% 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ The Baba Balwant muni Co Op L/C Society Ltd ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1340167.50/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 19.99%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; 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?. 

35.  868  21-11-2022  P/F of MS grills and various repair Work on A Road in Zone-3. gqtkB j?. 
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fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 730(6) 

ਵਮਤੀ07-07-2022 ਰਾਹੀਂਰੂਪੈ੍ 41.56 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.554/SEਵਮਤੀ 02-08-2022,ਲੜੀ ਨੰ 6 
ਰਾਹੀਂਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 2 ਸਭਾਿਾ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ 
ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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/C Society  2962812.40/- -28.71% 

2 The Sehaj Co Op L/C Society  2644878.40/- -36.36% 

 
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Sehaj Co Op L/C Society ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 2644878.40/- ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 36.36% 

ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

36.  869  21-11-2022  R/C Estimate for connecting canal water line with existing water supply lines of Vill. Mohali, Sohana, 

Kumbra and Sec-65A (BMM) MC SAS Nagar. 
 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gqPkPeh gqtkBrh ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 
645(12) ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 16.28 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4232ਵਮਤੀ 16-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 
ਲੜੀ ਨੰ 2 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 2 ਏਿੰਸੀ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Kartik Electricals 1595277.20/- -2.01% 

2 G. K. Enterprises 1611720.00/- -1.00% 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ Kartik Electricals ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ1595277.20/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 

gqtkB j?. 
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2.01% ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

37.  870  21-11-2022  R/C Estimate for repair kerb, Channel, Paver block, Grills, Paint and other misc. work W-2 Phase 3A,3b1. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
672(31) fwsh 09^06^2022 okjhA o{g? 17H22 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcaso d/ N?Avo B'fN; Bz 4371 fwsh 08^07^2022, bVh Bz 31 
okjhA ekb ehsk frnk j?.fi; ftZu 4 ;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 

1 The New Gautam Nagare Co-Op L&C Society 1396714.20/- -18.89% 

2 The Th Cooperative Co-Op L&C Society 1413934.20/- -17.89% 

3 The Chak Kala Tibba Co-Op L&C Society 1135314.60/- -34.07% 

4 The New Modern Co-Op L&C Society 1406013.00/- -18.35% 

  
 T[es ezw ftZu The Chak Kala Tibba Co Op L/C Society Ltd tb' Go/ rJ/ o/N 1135314.60/- ;G s'AxZNjB 
ns/ sywhB/ dh oew s' 34.07%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/; efwPBoih 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?. 

38.  871  21-11-2022  R/C Estimate for Various Traffic Related works on Mataur phirni in SAS Nagar (Est. cost 14.73 lacs) 

 

  

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw fJ; dcaso d/ toe nkovo BzL 610 Dt: 19-04-2021 okjhA The 

Malwa Co-op L/C Society Ltd Mohali Bz{ nbkN ehsk frnk ;h. fJ; ;pzXh dZf;nk iKdk j? fe w/ok Pfjo w/ok wkD 
nXhB wN'o fcoBh T[go eop, u?Bb ns/ g/to pbke dh fog/no nkfd dk ezw eotkfJnk ikDk j?, i' fe nfs io{oh 
j?. fJ; ;w/A wN"o fcoBh d/ fog/no nkfd dk e'Jh th ezw nbkN Bjh j?. w/ok Pfjo w/ok wkD nXhB fJj ezw 
eotkfJnk ikDk nfs io{oh j?, ;' T[es sywhB/ ftZu'A fJj ezw eotkfJnk ik ;edk j?. go fJ; sywhB/ ftZu fog/no 
dhnK nkfJNwK w"i{d BjhA jB. fJ; bJh fJj sywhBk fotkfJiv eoB ns/ fJ; sywhB/ ftZu'A ezw eotkT[D fjZs ftZs 
ns/ 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?. 
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39.  872  21-11-2022  ਸ਼ਹਿਰ ਹ ਿੱ ਚ ਘ ੰ ਮਦੇ ਅ ਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਫੜਨ ਦ ੇਕੰਮ ਨੰੂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ।  

 fog'oN ;?BhN/PB ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਸ ੰਧੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮਾਨਯੋਗ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਵਿਿੱਚ ਇਸ 

ਦਫਤਰ ਿਿੱਲੋਂ ਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 5028 ਵਮਤੀ 21.09.2022 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੱਚ ਘੁੰ ਮਦੇ ਅਿਾਰਾ ਪ੍ਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਫੜਨ ਦ ੇਕੰਮ ਨੰੂ ਠੇਕ ੇਤ ੇਦੇਣ ਲਈ ਇਸ 

ਕੰਮ ਦ ੇ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸਮਾਿ ਸੇਿੀਸੰਸਥਾਂਿਾ/ਅਦਾਵਰਆਂ/ਫਰਮਾ ਤੋਂ ਵਮਤੀ 23.09.2022 ਰਾਹੀਂ ਸੀਲ  ੰਦ ਵਲਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿਿੱਚ 

ਦਸਤੀ/ਰਵਿਟਰਡ ਪੋ੍ਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ਾ ਵਮਤੀ 07.10.2022 ਤਿੱਕ ਮੰਵਗਆ ਗਇਆਂ ਸਨ। ਵਿਸ ਦ ੇਸ ੰਧ ਵਿਿੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕੁਲ 03 

ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ਾ ਨੰੂ ਖੋਲਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਆਪ੍ਣ ੇ ਹੁਕਮ ਵਮਤੀ 
11.10.2022 ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਮੈਂ ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਵਠਤ ਗਈ ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ, ਵਨਗਮ 

ਇੰਿੀਨੀਅਰ (ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ) ਅਤੇ ਸਕਿੱਤਰ (ਆਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਵਿਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਿਿੱਲੋਂ ਇਸ 

ਕੰਮ ਸ ੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਂ 03 ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ਾ ਨੰੂ ਖੋਵਲਆ/ਘੋਖਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਵਮਤੀ 11.10.2022 ਰਾਹੀਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਸਵਹਤ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ :-  

ਲੜੀ 
ਨੰ.  

ਮਾਿਰ ਹ ਅਕਤੀ/ਸਮਾਜ 

ਸੇ ੀ ਸੰਸਥਾ/ਅਦਾਰ/ੇਫਰਮ 

ਦਾ ਨਾਮ  

ਮਾਿਰ ਹ ਅਕਤੀ/ਸਮਾਜ ਸੇ ੀ ਸੰਸਥਾ/ਅਦਾਰੇ/ਫਰਮ 

 ਿੱ ਲੋਂ  ਹਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਬੰਧੀ  ੇਰ ਾ  
ਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ  

1. ਸ਼ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ  ਡੀ.ਡੀ ਨੰ. 725210 ਵਮਤੀ 06.10.2022, ਪੰ੍ਿਾ  ਨੈਸ਼ਨਲ 

 ੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱ ਥੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਨਗਰ ਵਨਗਮ 

ਿਿੱਲੋਂ ਅਿਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੰੂ ਫੜਨ ਦ ੇ ਕੰਮ ਸ ੰਧੀ ਿੋ ਟੈਂਡਰ 

ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਨੰੂ ਪ੍ਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 1050/- ਰੁਪ੍ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਸ਼ੂ ਕਰਨ ਨੰੂ 

ਵਤਆਰ ਹਾਂ।  

ਸ਼ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿਿੱਲੋਂ 
ਆਪ੍ਣ ੇ  ੇਨਤੀ ਪ੍ਿੱਤਰ ਵਿਿੱ ਚ 

ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿਿੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ 

ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਗਇਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੈਟਲ ਕੈਵਚੰਗ ਗਿੱਡੀ ਅਤ ੇ

ਲੇ ਰ ਸਟਾਫ ਸ ੰਧੀ ਕੋਈ 

ਵਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।  
2. ਸ਼ਰੀ ਮੰਿੀਤ ਵਸੰਘ, ਅਰਥ ਮੂਿਰ 

ਐਡਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ 

ਡੀ.ਡੀ ਨੰ. 565898 ਵਮਤੀ 07.10.2022, ਪੰ੍ਿਾ  ਐਡਂ 

ਵਸੰਧ  ੈਂਕ ਨਿੱ ਥੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਫਰਮ 

ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ 950/- ਰੁਪ੍ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ 

ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੇ ਰ, ਡਰਾਇਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ੂਆਂ 
ਨੰੂ ਛਿੱਡਨ ਿਾਲੀ ਗਿੱਡੀ ਸਾਡੇ ਿਿੱਲੋਂ ਮੁਿੱ ਹਈਆ ਕਰਿਾਈ 

ਿਾਿੇਗੀ ਿੀ। 

ਸ਼ਰੀ ਮੰਿੀਤ ਵਸੰਘ, ਅਰਥ ਮੂਿਰ 

ਐਡਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿਿੱਲੋਂ 
ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਇਆ ਂ

ਸ਼ਰਤਾ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ew/Nh tZb'A whfNzr 
d'okB fJj c?;bk 
fbZsk frnk fe i/eo 
m/e/dko tZb'A fJ; ezw 
bJh rZvh dh wzr 
ehsh iKdh j? sK 
m/e/dko s'A 20,000 
gqsh wjhB/ d/ fj;kp 
Bkb pDdh ch; 
t;{bh ikt/ ns/  fJ; 
ezw d/ w?BNhB?;, s/b 
gkDh nkfd d/ yaou/ 
m/e/dko tZb'A ehsk 
ikt/.  
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3. ਸ਼ਰੀ ਵਕਰਸ਼ਨ ਗਊ ਸੇਿਾ ਕਮੇਟੀ ਡੀ.ਡੀ ਨੰ. 823818 ਵਮਤੀ 04.10.2022, ਯੈਸ  ੈਂਕ ਵਲਮ, 

ਨਿੱ ਥੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿਿੱਲੋਂ 
ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਪੂ੍ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚਚ ਸਮਿੱਰਥ 

ਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਸ਼ੂ ਚੁਿੱ ਕਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਗਿੱਡੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦ ੇ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਵਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀ 
ਵਿੰਮੇਿਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਸ਼ੂ ਿਾਂ ਨਗ 

1200/- ਰੁਪ੍ਏ ਵਿਿੱ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਾਂ ।  

ਸ਼ਰੀ ਵਕਰਸ਼ਨ ਗਊ ਸੇਿਾ ਕਮੇਟੀ 
ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿਿੱਲੋਂ ਫਾਈਨਲ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਇਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਨੰੂ 

ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

  ਉਕਤ ਵ ਨੈਕਾਰਾ ਿਿੱਲੋਂ ਭੇਵਿਆ ਗਈਆਂ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ਾ ਨੰੂ ਕਮੇਟੀ ਿਿੱਲੋਂ ਿਾਚਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਾਇਆ ਵਗਆ ਵਕ ਲੜੀ ਨੰ. 02 ਤੇ 
ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰੀ ਮੰਿੀਤ ਵਸੰਘ, ਅਰਥ ਮੂਿਰ ਐਡਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਸ਼ਰੀ ਮੰਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨਗਰ ਵਨਗਮ 

ਿਿੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿਿੱਲੋਂ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੇਟ 

950/- ਰੁਪ੍ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਘੁੰ ਮਦੇ ਅਿਾਰਾ ਪ੍ਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰੀ 
ਮੰਿੀਤ ਵਸੰਘ, ਅਰਥ ਮੂਿਰ ਐਡਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾ 
ਤ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਿਾ ਵਲਆ ਿਾਿੇ ।   
 ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਦ ੇਸਨਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਰੀ ਮੰਿੀਤ ਵਸੰਘ, ਅਰਥ ਮੂਿਰ ਐਡਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਪ੍ਾਇਆ 

ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਸ਼ਰੀ ਮੰਿੀਤ ਵਸੰਘ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿਿੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿਿੱਲੋਂ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੇਟ 950/- ਰੁਪ੍ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 

ਘੁੰ ਮਦੇ ਅਿਾਰਾ ਪ੍ਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰੀ ਮੰਿੀਤ ਵਸੰਘ, ਅਰਥ ਮੂਿਰ ਐਡਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੰੂ 950/- ਰੁਪ੍ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਸ਼ੂ ਪ੍ਰਿਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੇਅਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਵਿਿੱਤ 

ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਿਾਉਣਾ ਉੱਵਚਤ ਹੋਿੇਗਾ, ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਵਟੰਗ 

ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਣਾ ਨਹੀਂ ਿਾਪ੍ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਘੁੰ ਮਦੇ ਅਿਾਰਾ ਪ੍ਸ਼ੂਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੱ ਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਿਾਰਾ ਪ੍ਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕ ੇਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੇਲੇ ਿੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਿੀਂ ਘਟਨਾ ਿਾਪ੍ਰਨ ਦਾ ਖਦਸਾ  ਵਣਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ 
ਮਹਿੱਤਿਤਾ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੇਅਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤ ੇ

ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਰਿਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਿੱਚ ਸਫਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਰੀ ਮੰਿੀਤ ਵਸੰਘ, ਅਰਥ ਮੂਿਰ ਐਡਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੰੂ 950/- ਰੁਪ੍ਏ 

ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਸ਼ੂ ਦ ੇਵਹਸਾ  ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਰਕ ਆਰਡਰ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ 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. 



Page 24 of 90 

 

40.  873  21-11-2022  Pfjo ftZu'A e{Vk u[ZeD bJh No?eNo^Nokb/ (tZv/ fpvK tkb/) feokJ/ s/ b?D ;pzXh. 
 
 fog'oN ;?BhN/PB ;kyk fe ftP/ ;pzXh dZf;nk iKdk j? fe Pfjo ftZu pD/ ;?ezvoh g[nkfJzNK s/ e{Vk pj[s 
finkdk wksok ftZu fJeZmk j' fojk j? ns/ Bro fBrw e'b fJ; ;w/A wPhBoh (No?eNo, Nokbh ns/ fNZgoK) dh pj[s 
xkN j?.w'i{dk ;w/A tosh ik ojh wPhBoh g[okDh j'D ekoB ne;o yokp jh ofjzdh j? fi; ekoB ;?ezvoh g[nkfJzNK s/ 
e{Vk finkdk j'D ekoB Bro fBrw dh fdZy s/ wkVk n;o g? fojk j?.fJ; xkN B{z g{ok eoB bJh feokJ// s/ 6 wjhB/ 
bJh 6 No?eNo^Nokb/ (tZv/ fpvK tkb/) b/?D bJh sywhBk (Estimate for Supply for Tractor/Trolley for Garbage 

Lifting From Secondary Points in Mohali) fsnko ehsk frnk j?.fJ; sywhB/ nB[;ko fJ; ezw s/ brGr 25H28 
bZy o[gJ/ dk youk nkt/rk.fJ; bJh 6 wjhB/ bJh 6 No?eNo^Nokb/ feokJ/ s/ b/?D ns/ nkT[D tkb/ you/ 25H28 bZy 
o[gJ/ dh gqtkBrh wkB:'r efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs Bro fBrw dh ftZs ns/ m/ek ew/Nh s' gqtkBrh 
b?D bJh fog'oN :'r j[ewK 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. 

whfNzr d'okB fJj 
c?;bk fbnk frnk fe 
fJjBK No?eNo^Nokb/ 
ftZu ih agh an?; 
af;;Nw brkfJnk 
ikt/ sk i' fvT{Nh  
d'okB fJjBK dh 
b'e/PB Bz{ No/; ehsk 
ik ;e/ ns/ m/e/dko 
B{z g?w/AN b'e/PB d/ 
fj;kp Bkb ehsh 
ikt/. gqtkB j?. 

41.  874  21-11-2022  i/ a;h aph wPhB BzL PB 65AD 6217 d/ 4 Bt/A NkfJoK dh yohd eoB ;pzXh.  
  

 fog'oN ;?BhN/PB ;kyk fe ftP/ d/ ;pzX ftZu dZf;nk IKdk j? fe PB 65AD 6217 i/ a;h pah d/  nrb/ 2 NkfJo 
;kJhi 9H00H16 ns/ fgSb/ d' NkfJo ;kJhI 16.9.28 yaokp j' rJ/ jB. fJj i/ a;h aph wPhB Bkb Pfjo ftZu pD/ 
;?ezvoh g[nkfJzNK s'A e{Vk u[Ze e/ w/B vzfgzr rokT{v s/ gj[zukfJnk iKdk j?. i/ a;h aph wPhB d/ NkfJoK dh yqhd eoB 
;pzXh wkoehN ftZu'A d;sh e[N/PBK gqkgs ehshnK rJhnK jB.e[N/PBk dh s[bBkswe fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^ 
  

bVh BzH 2 NkfJoK dk 
;kJhi 

n?wHnkoHn?Zc ezgBh dk 
o/N gqsh 2 NkfJo$fNT{p 

;w/s ihHn?;HNh 

i/He/HNkfJo ezgBh dk o/N 
gqsh 2 NkfJo$fNT{p ;w/s 

ihHn?;HNh 

;hHJ/N ezgBh dk o/N gqsh 
2 NkfJo$fNT{p ;w/s 

ihHn?;HNh 
1 9H00H16 25,900$^ 24246/- 25,799$^ 
2 16H9H28 67,200$^ 61363/- 66,999$^ 
 e[Zb 93,100$^ 85609/- 92,798$^ 

 
T[es s[bBkswe fog'oN nB[;ko I/He/HNkfJo ezgBh dk o/N ;G s'A xZN j?.fJ; bJh wPhB d/ NkfJo 

I/He/HNkfJo ezgBh s' f;ZX/ s'o s/ n?woi?A;h yohd ehs/ ikD/ jB.;ckJh dk ezw fJZe pj[s wjZstg{oB ezw j?.fJ; bJh 
gpfbe fjZsK ns/  ;ckJh d/ ezw B{z w[Zy oZyd/ j'J/ NkfJok dh yohd n?woi?A;h ;w/A ftZu ehsh ikDh j?.e[N/PBK w[skfpe 
NkfJoK yohd eoB ns/ nkT[D tkb/ you/ brGr 85609/- ;ws/ GST you/ dh gqtkBrh wkB:'r efwPBo ih dh 
gqPkPeh gqtkBrh T[gozs wkB:'r w/no ;kfjp ih s'A ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh nkT[D tkbh whfNzr ftZu gk; j'D dh nk; 
ftZu gqtkBrh b?D ;pzXh fog'oN :"r j[ewK 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?. 

42.  875  21-11-2022  R/C estimate for various repair works in W-50. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
645(40) fwsh 12^05^2022 okjhAo{g? 16H15bZy dh fdZsh rJh j?. 

gqtkB j?. 
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  T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4232 fwsh 16^06^2022, bVh Bz 38 
okjhA ekb ehsk frnk j?, fi; ftZu 2 ;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 
1 The Th Co Op L/C Society Limited 1321877.50/- -18.15% 

2 The New Modern Co Op L/C Society Ltd 1233860.00/- -23.60% 

   

T[es ezw ftZu The New Modern Co Op L/C Society Ltd tb' Go/ rJ/ o/N 1233860.00/-;G s'A xZN jB 
ns/ sywhB/ dh oew s'A 23.60% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

43.  876  21-11-2022  P/L of SDBC on Various Roads of Ward no-6, M.C 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 645(4) 
fwsh 12^05^2022 okjhA o{g? 12H37 bZy dh fdZsh rJh j?. 

  T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4232 fwsh 16^06^2022, bVh Bz 4 
okjhA ekb ehsk frnk j?, fi; ftZu 2 J/iz;hnK tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro 
fBrwih 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 Balwinder Singh Contractor 1113423.70 /-  -9.99% 

2 Shiva Constructions 1099321.90 /-  -11.13% 

   
T[es ezw ftZu Shiva Constructions tb' Go/ rJ/ o/N 1099321.90/-;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh oew s'A 

11.13% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

44.  877  21-11-2022  R/C Estimate for P/L of paver and other repair work of park at ward no.16, Ph-10 Mohali. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
645(62) fwsh 12^05^2022 okjhA o{g? 18H84 bZy dh fdZsh rJh j?. 

  T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4232 fwsh 16^06^2022, bVh Bz 60 
okjhA ekb ehsk frnk j?, fi; ftZu 2 ;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 

gqtkB j?. 
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1 The Gopal Co-Op L And C Socity Ltd 1177311.60/- -37.51% 

2 The Th Cooperative L/C Society Ltd 1396232.40/- -25.89% 

  

T[es ezw ftZu The Gopal Co-Op L And C Society Ltd tb' Go/ rJ/ o/N 1177311.60/- ;G s'A xZN jB ns/ 
sywhB/ dh oew s'A -37.51% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

45.  878  21-11-2022  P/F of stainless-Steel number plates at W-16 Ph-10 SAS 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 
645(42) fwsh 12^05^2022 okjhAo{g? 18H01bZy dh fdZsh rJh j?. 

  T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4232 fwsh 16^06^2022, bVh Bz 40 
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 
1 The Adarsh Co-Op L And C Society Ltd 1397395.90/- -22.41% 

2 The Dialpura Co Op L And C Society Ltd 1458810.00/- -19.00% 

3 The Basti Sheikh Co-Op L&C Society Ltd 1557865.00/- -13.50% 

   

T[es ezw ftZu The Adarsh Co Op L/C Society Ltd tb' Go/ rJ/ o/N 1397395.90/-;G s'A xZN jB ns/ 
sywhB/ dh oew s'A 22.41% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

46.  879  21-11-2022  P/L of paver block, kerb, channel and other misc. wor in ward no. 32, Vill: Sohana Mohali. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
645(58) fwsh 12^05^2022 okjhA o{g? 15H85 bZy dh fdZsh rJh j?. 

  T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4232 fwsh 16^06^2022, bVh Bz 56 
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 
1 The Gopal Co-Op L And C Society Ltd 990466.50/- -37.51% 

2 The Th Co-Op L And C Society Ltd 1428085.00/- -9.90% 

3 The Silvar Star Co-Op L And C Society Ltd 1162280.50/- -26.67% 

gqtkB j?. 
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T[es ezw ftZu The Gopal Co-Op L And C Society Ltd tb' Go/ rJ/ o/N 990466.50/- ;G s'A xZN jB ns/ 
sywhB/ dh oew s'A 37.51% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

47.  880  21-11-2022  P/L of Paver block & other Repair work at Vill- Kumbra w-28, Mohali. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
584(32) fwsh 05^04^2022 okjhA o{g? 28 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 327, fwsh 04^05^2022,okjhA ekb ehsk 

frnk ;h, fi; ftZu foe[nkfov fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk ;B.fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo B'fN; 4331fwsh 
05^07^2022, bVh Bz 18 okjhA ohekb ehsk frnk, fi; ftZu 2 ;Gk tZb' Gkr fbnk frnk j?. feT[Ai' fJj ezw u'Eh 
tko ohekb ehsk frnk j?, fJ; bJh 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 Star Co Op L And C Society Ltd 2100280.00/- -24.99% 

2 The Jaskirat Co Op L And C Society Ltd 2461200.00/- -12.10% 

  
 T[es ezw ftZu The Star Co Op L And C Society Ltdtb' Go/ rJ/ o/N 2100280.00/- ns/ sywhB/ dh oew s' 
24.99%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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

48.  881  21-11-2022  P/L of paver block Kanal Pocket 1 to 146 Ph-3B1 Pocket W-6. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
645(34) fwsh 12^05^2022 okjhA o{g? 21H82bZy dh fdZsh rJh j?. 

  T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4232 fwsh 16^06^2022, bVh Bz 32 
okjhA ekb ehsk frnk j?, fi; ftZu 2 ;Gktk tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrwih 
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 Red Rose Co Op L&C Society Ltd 1546819.80/- -29.11% 

2 The TH Co Op L&C Society Ltd 1531327.60/- -29.82% 

gqtkB j?. 
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T[es ezw ftZu The TH Co-Op L And C Society Ltd tb' Go/ rJ/ o/N 1531327.60/-;G s'A xZN jB ns/ 
sywhB/ dh oew s'A 29.82% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

49.  882  21-11-2022  Development of various Parks in W-6 Sec-60 SAS 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 
645(46) fwsh 12^05^2022 okjhA o{g? 21H34 bZy dh fdZsh rJh j?. 

  T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4232 fwsh 16^06^2022, bVh Bz 44 
okjhA ekb ehsk frnk j?, fi; ftZu 2 ;Gktk tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrwih 
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 Red Rose Co Op L/C Society Ltd 1683726.00/- -21.10% 

2 The Star Co-Operative Land C Society Ltd 1856580.00/- -13.00% 

  

T[es ezw ftZu The Red Rose Co Op L/C Society Ltd tb' Go/ rJ/ o/N 1683726.00/- ;G s'A xZN jB ns/ 
sywhB/ dh oew s'A 21.10% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

50.  883  21-11-2022  P/L of paver block Around Park no-6,7,8 and other mics. work in W-35 Sec-78 SAS 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 
645(26) fwsh 12^05^2022 okjhA o{g? 30H70bZy dh fdZsh rJh j?. 

  T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4232 fwsh 16^06^2022, bVh Bz 24 
okjhA ekb ehsk frnk j?, fi; ftZu 2 ;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 

1 The Red Rose Co Op L/C Society Ltd 2022823.00/- -34.11% 

2 The Th Cooperative L/C Society Ltd 2183077.00/- -28.89% 

   
T[es ezw ftZu The Red Rose Co Op L/C Society Ltd tb' Go/ rJ/ o/N 2022823.00/- ;G s'A xZN jB ns/ 

sywhB/ dh oew s'A 34.11% 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 

gqtkB j?. 
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toe nkvo ikoh eoB bJh fog'oN gqtkBrh fjZs g/P j? ih. 
 T[es e/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

51.  884  21-11-2022  R/C estimate for P/F Stainless Steel Signage Board In W-35 Sec-69 SAS 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 
645(51) fwsh 12^05^2022 okjhA o{g? 18H02 bZy dh fdZsh rJh j?. 

  T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4232 fwsh 16^06^2022, bVh Bz 49 
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 
1 The Adarsh Co-Op L And C Society Ltd 1518905.80/- -15.71% 

2 The Basti Sheikh Co-Op L And C Society Ltd 1585760.00/- -12.00% 

3 The Dialpura Co-Op L And C Society Ltd 1459620.00/- -19.00% 

  

T[es ezw ftZu The Dialpura Co-Op L And C Society Ltd tb' Go/ rJ/ o/N 1459620.00/- ;G s'A xZN jB 
ns/ sywhB/ dh oew s'A 19.00% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

52.  885  21-11-2022  P/F of paver block side House No. 3B1, 3A side 300 number block main road ward no. 2, Ph-3B1. 
 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
645(13) fwsh 12^05^2022 okjhA o{g? 14H59bZy dh fdZsh rJh j?. 

  T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4232 fwsh 16^06^2022, bVh Bz 11 
okjhA ekb ehsk frnk j?, fi; ftZu 5 ;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 
1 The Th Coop L/C Society Ltd 1066674.90/- -26.89% 

2 The Baba Ganga Ram Coop L/C Society Ltd 1269475.90/- -12.99% 

3 The Star Coop L/C Society Ltd 1380214.00/- -5.40% 

4 The Red Rose Coop L/C Society Ltd 1406476.00/- -3.60% 

5 The Saini Coop L/C Society Ltd 1105192.50/- -24.25% 

   
T[es ezw ftZu The Th Coop L/C Society Ltd tb' Go/ rJ/ o/N 1066674.90/- ;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh 

oew s'A 26.89%xZN jB. 

gqtkB j?. 
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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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

53.  886  21-11-2022  R/C Estimate for laying of 25 mm SDBC on 7(1/2) marls & B-roads of Ward No. 2, Sec-53, Ph-3A. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
562(15) fwsh 17^03^2022 okjhA o{g? 48.49bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 253/SE, fwsh 06^04^2022, N?Avo 

B'fN; Bz 4083, fwsh 24^05^2022 okjhA ekb ehsk frnk ;h, fi; ftZu foe[nkfov fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk ;B.fJ; 
bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo B'fN; 4331 fwsh 05^07^2022, bVh Bz 13 okjhA ohekb ehsk frnk, fi; ftZu 2 ;Gk tZb' 
Gkr fbnk frnk j?. feT[Ai' fJj ezw u'Eh tko ohekb frnk j?, fJ; bJh fJ; ezw dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro 
fBrwih 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 Balwinder Singh Contractor 3890352.70/- -19.77% 

2 Shiva Constructions 3936903.10/- -18.81% 

  
 T[es ezw ftZu Balwinder Singh Contractor tb' Go/ rJ/ o/N 3890352.70/- i' fe sywhB/ dh oew s' -

19.77% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

54.  887  21-11-2022  R/C Estimate P/L of RCC Pipe Road Gully other misc. work in W.No-26 Vill- Kumbra. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
584(33) fwsh 05^04^2022 okjhA o{g? 49H01 bZy dh fdZsh rJh j?.  

  T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 327$SE fwsh 04^05^2022, bVh Bz 
33okjhA ekb ehsk frnk j?, fi; ftZu 3 ;GktK tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrw 
ih tb' N?eBheb fpZv gqtkB eoB T[gozs y'bh rJh, fi; dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^ 
bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N  # xZN o/N 

1 The Th Coop L/C Society Ltd 3610566.70/- -26.33% 

2 The Gopal Coop L/C Society Ltd 3131248.90/- -36.11% 

3 The Sehaj Co Op L/C Society Ltd 3224858.00/- -34.20% 

   
T[es ezw ftZu The Gopal Co Op L/C Society tb' Go/ rJ/ o/N 3131248.90/-;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh 

gqtkB j?. 
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oew s'A 36.11% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

55.  888  21-11-2022  R/C estimate for development of parks in front of #958, HM 51, HM 62 of ward no. 6 MC SAS Nagar. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 645(73) 

ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 7.66 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.4232ਵਮਤੀ 16-06-2022, ਟੈੈੰਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 

4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ 

ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 5012 ਵਮਤੀ 19-09-2022 ਲੜੀ ਨੰ 7ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 3 ਸਭਾਿਾਂਅਤੇ 1 ਏਿੰਸੀ  ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ 

ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਕਉਂ ਿੋ ਇਹ ਕੰਮ 60 ਲਿੱ ਖ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦਾ ਹੈ ਕੇਿਲ ਸਭਾ ਨੰੂ ਹੀ ਪ੍ਵਹਲ ਦੇਣੀ  ਣਦੀ ਹੈ,  ਾਕੀ 3ਸਭਾਿਾਂ ਿੋ ਵਕ Technically 

Qualifiedਨੇ,ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Mini Co Op L/C Society Ltd 720040.00/- -6.00% 

2 The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd 626741.20/- -18.18% 

3 The NizamdinWalaCo Op L/C Society Ltd 657764.20/- -14.13% 

   

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 626741.20/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 18.18%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

gqtkB j?. 

56.  889  21-11-2022  fJzihBhnfozr ;kyk tZb'A ftek; d/ ezwK d/ j/m fby/ sywhB/ fsnko ehs/ rJ/ jB, i' fe seBheh gqtkBrh s'A pknd 
efwPBoih dh gqtkBrh ns/ w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftZu gk; j'D dh nk; ftZu 
wzBi{oh fdZsh rJh ;h, i' fe ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko$gqtkBrh fjZs g/PjBL^ 
 

bVh 
BzL 

ezw dk Bkw sywhBk bkrs 
(bZyK ftZu) 

1.  R/C Estimate for Pruchase of Sewer Inspection Camera from GEM Portal. 20.12 
 

gqtkB j?. 
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57.  890  21-11-2022  fJzihBhnfozr ;kyk tZb'A ftek; d/ ezwK d/ j/m fby/ sywhB/ fsnko ehs/ rJ/ jB, i' fe seBheh gqtkBrh s'A pknd 
efwPBoih dh gqtkBrh ns/ w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko$gqtkBrh fjZs g/PjBL^ 
 

bVh 
BzL 

ezw dk Bkw sywhBk bkrs 
(bZyK ftZu) 

1.  Annual Maintenance of 500 KVA Transformer and LT Panel in MC Bhawan S.A.S. 

Nagar.  

3.53 

2.  Annual Maintenance of 500 KVA & 125 KVA Diesal generator set in MC Bhawan 

and Servicing of generator set for one year.  

2.27 

3.  Providing and fixing of 50KW Solar Inverter in Municipal Corporation, MC 

Bhawan, S.A.S. Nagar.  

2.83 

4.  Providing and Fixing of park lights in park backside kothi no.668-655 Near chd 

entry ph-1 S.A.S Nagar. 

2.83 

 

gqtkB j?. 

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

58.  891 (1) 21-11-2022  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/PjBL^ 

bVh 
BzL 

ezw dk Bkw sywhBk bkrs 
(bZyK ftZu) 

1.  P/F of Cat Eyes For Road Safety In MC S.A.S  Nagar. 43.75  

2.  Applying Thermoplastic Line For Road Safety In MC S.A.S Nagar. 43.73 

3.  P/F of Guide Post delineator in various area of MC SAS Nagar under road Safety 

mission. 

47 

 

4.  Supply of Tractor-trolley for Horticulter Branch. 13.06 

5.  Supply of Driver & labour for Horticulter Branch. 18.29 

6.  Supply of Pole Prunner for pruning of tree in S.A.S nagar. 1.78 

7.  Estimate for Provision of battery banks at various traffic signal junctions in S.A.S. 

Nagar  

45.28 

8.  R/C Estimate for patch work in different area in Zone no. 1 Mohali . 44.58 
 

wsk BzL 891 d/ bVh 
BzL 1 s'A 9 sZe gqtkB 

j?.  

 2)   Providing & Supplying of the 02 nos. self prepared tree maintenance platform Machine. (Est. cost. 47.51 

lacs) 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ;pzXh dZFf;nk IKdk j? fe ftP/ nXhB sywhBk Pfjo ftZu'A Nqh go{fBzr dk ezw 
eoB bJh wPhBK dh yohd eoB dk fsnko ehsk frnk j?. fJj fJZe io{oh B/Auo dk ezw j?. fi; Bkb Pfjo dh ;koh 
;VeK ns/ gkoeK ftZu Nqh go{fBzr dk ezw ehsk ikdk j?. T[es ezw dh seBheh ns/ gqPkPeh gqtkBrh 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. 

 

 3)   Rough cost estimate for installing 40 HP pumpset with 62.5 kva Genset  and laying of rising main 250mm 

o/d from collecting tank upto adjoining road near HL/HB low lying houses in phase-1, S.A.S Nagar and all 
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other works contingent thereto. (Amount = Rs. 22.09 Lacs) 

 

              fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਦ ੇਸੰ ਧ ਵਿਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤ ੇਸੈਨੀਟਸ਼ੇਨ 

ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 10263 ਵਮਤੀ 27^10^2022 ਰਾਹੀਂ 22.09 ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਫੰਡਿ 

ਉਪ੍ਲ ਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਧੀ ਉਨਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ 

ਹੈ ਵਕ  ਫੇਿ-1 ਅਧੀਨ ਐਚ.ਐਲ/ਐਚ. ੀ ਕੁਆਟਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਏਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਨੀਿੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਵਲੰਥ ਲੈਿਲ ਿੀ 
ਨਾਲ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰੋਡਿ ਨਾਲੋਂ 3  ਤੋਂ 4 ਫੁਿੱ ਟ ਡੂੰ ਘਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦ ੇਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਨਕਾਸੀ ਲਈ ਇਸ ਿਗਹਾਂ ਤੇ 36" ਵਿਆਸ ਦੀ 
ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ ਪ੍ਾਈਪ੍ ਦਾ ਸਟਾਰਮ ਸੀਿਰੇਿ ਵਸਸਟਮ ਪ੍ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਥ ੇ1 ਨੰ: ਰੇਨ ਿਾਟਰ ਹਾਰਿੈਸਵਟੰਗ ਵਸਸਟਮ ਦੀ 
ਵਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਸ ਦ ੇਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਂਕ ਵਿਿੱਚ 1 ਨੰ. ਸਲਿ ਪ੍ਵਪੰ੍ਗ ਯੁਵਨਟ (15 ਐਚ.ਪ੍ੀ) ਸਮੇਤ ਡੀਿਲ ਿਨਰੇਟਰ ਸੈਟ 

ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਪੰ੍ਰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਦ ੇ ਾਿਿੂਦ ਿੀ ਕਈ ਿਾਰ ਵਿਆਦਾ  ਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਨਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਪੇ੍ਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ ੰਧ ਵਿਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ  ਿਸਨੀਕ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਸਰਮਾਂ ਦੀ ਵਮਤੀ 21.07.2022 ਨੰੂ ਵਿਭਾਗੀ 
ਮੁਿੱ ਖੀ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰ੍ਿਾ  ਿੀ ਦ ੇਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਿੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਸਕਾਇਤ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਉਸ 

ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਅਤ ੇਿਾਰਡ ਦ ੇਐਮ.ਸੀ ਸਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ ਿੀ ਨਾਲ ਰਾ ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਉਪੰ੍ਰਤ ਤਖਮੀਨੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿਿੱਚ  ਰਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਨਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਿਖਰੇ 

ਤੌਰ ਤ ੇ 1 ਨੰ. 40 ਐਚ.ਪ੍ੀ ਦਾ ਸਲਿੱ ਿ ਪੰ੍ਵਪੰ੍ਗ ਯੁਵਨਟ 62.5 ਕੇ.ਿੀ.ਏ ਦਾ ਿਨਰੇਟਰ ਸੈਟ ਅਤੇ 10" ਵਿਆਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਮੀਟਰ 

ਰਾਈਵਿੰਗ ਮੇਨ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ  ਰਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਇਸ ਹਾਰਿੈਸਵਟੰਗ/ਕੁਲੈਕਵਟੰਗ ਟੈਂਕ ਦੀ ਡੀਵਸਲਵਟੰਗ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ 
ਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪੰ੍ਵਪੰ੍ਗ ਯੁਵਨਟ ਅਤੇ ਿਨਰੇਟਰ ਸੈਟ ਨੰੂ ਆਟੋਮੈਵਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੰੂ 

ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਸ ੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦ ੇਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ 
ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਿਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿ ਉਪ੍ਲ ਧ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿੇ 

ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 21,87,541/- o{g?? ns/ ਐਡਿਰਟਾਈਿਮੈਂਟ ਚਾਰਿਸ ਦੀ 
ਰਕਮ 21,875/- o{g? ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ  22,09,416$F o{g? dh ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤੇ 
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ ਫੰਡਿ ਉਪ੍ਲ ਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
  T[es e/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 4)   Rough cost estimate for providing and laying of UPVC 160 mm Sn8 Sewer pipe line from house no. HL 177 

to HL 181 phase-1 and UPVC 200 mm Sn8 sewer pipe line in front of Shallby Hospital phase-9, 

Constructions of manholes repair of manholes, repair of storm dart at different locations of sector-70, 

phase-9, ind. area phase-5, S.A.S Nagar and all other works contingent thereto.(Amount= Rs. 6.57 Lacs) 

 

              fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਦ ੇਸੰ ਧ ਵਿਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤ ੇਸੈਨੀਟਸ਼ੇਨ 
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ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 10576 ਵਮਤੀ 07^11^2022 ਰਾਹੀਂ 6.57 ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਫੰਡਿ 

ਉਪ੍ਲ ਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਧੀ ਉਨਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ 

ਹੈ ਵਕ ਫੇਿ-1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦ ੇ ਸੰ ਧਤ ਏਰੀਏ ਵਿਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਿਰ ਲਾਈਨ (6" i/d) ਵਰਹਾਇਸੀ ਕੁਆਟਰਾ ਦ ੇ ਵਪ੍ਛਲੇ 

ਵਹਿੱ ਸੇ ਵਿਹਵੜਆਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਿਰ ਲਾਈਨ ਉਪ੍ਰ  ਣੇ ਮੈਨ ਹੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਿਰਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀਆ ਹਨ ਿੋ ਵਕ ਮਕਾਨ 

ਨੰ. ਐਚ. ੀ. 191 ਤ ੇਐਚ. ੀ. 200 ਦ ੇਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਉਸ ਉਪ੍ਰ ਨਿਾਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਿੀ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ।ਇਸ ਡੈਮੇਿ ਮੈਨ ਹੋਲ ਦੀਆਂ ਦੀਿਰਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਸੀਿਰ ਦ ੇਗੰਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੀਪੇ੍ਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸ 

ਪ੍ਾਸ ਦ ੇਵਰਹਾਇਸੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸੀਪੇ੍ਜ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੰੂ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਸ ੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ 

ਦ ੇਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕ ੇਸਮਰਥ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ 

ਕਰਿਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿ ਉਪ੍ਲ ਧ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇ

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 6,50,217/- o{g?? ns/ ਐਡਿਰਟਾਈਿਮੈਂਟ ਚਾਰਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 6502/- o{g? ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ  

6,56,719$F o{g? dh ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ ਫੰਡਿ 

ਉਪ੍ਲ ਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
  T[es e/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 5)   Rough cost estimate for Construction of UGSR for Storm water drainage and installation of 40 HP 

pumpset with 62.5 KVA Genset and laying  of rising main 250mm o/d Phase-11, S.A.S Nagar and all other 

works contingent thereto. (Amount = Rs. 32.44 Lacs) 

 

               fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਦ ੇਸੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤ ੇਸੈਨੀਟਸ਼ੇਨ 

ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 10321 ਵਮਤੀ 28^10^2022 ਰਾਹੀਂ 32.44 ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਫੰਡਿ 

ਉਪ੍ਲ ਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਧੀ ਉਨਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ 

ਹੈ ਵਕ ਫੇਿ-11, ਅਧੀਨ ਐਲ.ਆਈ.ਿੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਈ.ਿੀ ਵਰਹਾਇਸੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਏਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਨੀਿੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਵਲੰਥ ਲੈਿਲ ਿੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰੋਡਜ ਨਾਲੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਫੁਿੱ ਟ ਡੂੰ ਘਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦ ੇਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਨਕਾਸੀ ਲਈ 48" 

ਵਿਆਸ ਦੀ  ਵਰਕ ਸਟਾਰਮ ਡਾਰਟ ਪ੍ਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤ ੇਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ  ਰਸਾਤੀ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਿੀ ਤੌਰ ਤ ੇਪੰ੍ਪ੍ 

ਸੈੈੱਟ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰ੍ਰਤੂ ਵਫਰ ਿੀ ਭਾਰੀ  ਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰ੍ਪ੍ ਸੈੈੱਟ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਿੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ 

ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਿੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਧੀ ਸੰ ਧਤ ਏਰੀਏ ਦੇ 
ਵਮਉਂਸਪ੍ਲ ਕੌਸਲਰ ਸਰੀ ਵਰਵਸ਼ਿ ਿੈਨ ਿੀ ਿਿੱਲੋਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਦ ੇਪ੍ਿੱਕੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਕਈ ਿਾਰ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ੍ 

ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ  ਾਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਨੰ. ਕੁਲੈਕਵਟੰਗ ਟੈਂਕ ਸਮੇਤ ਪੰ੍ਵਪੰ੍ਗ ਯੂਵਨਟ, 

ਿਨਰੇਟਰ ਸੈੈੱਟ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ  ਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ  ਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਸ 
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ਤਖਮੀਨੇ ਵਿਿੱ ਚ 10" ਵਿਆਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਮੀਟਰ ਰਾਈਵਿੰਗ ਮੇਨ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਪ੍ਾਣੀ  ਾਹਰ ਸੁਵਟਿੱਆ ਿਾ 
ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰ੍ਵਪੰ੍ਗ ਯੂਵਨਟ ਅਤੇ ਿਨਰੇਟਰ ਸੈੈੱਟ ਨੰੂ ਆਟੋਮੇਵਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੰੂ ਮਿੱਦੇਨਿਰ 

ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਸ ੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦ ੇਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ 

ਕਰਕ ੇਸਮਰਥ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਿਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿ ਉਪ੍ਲ ਧ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਲਈ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 32,11,851/- o{g?? ns/ ਐਡਿਰਟਾਈਿਮੈਂਟ ਚਾਰਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 

32,119/- o{g? ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ  32,43,970$F o{g? dh ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 

ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ ਫੰਡਿ ਉਪ੍ਲ ਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
  T[es e/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 6)   Rough cost estimate for providing & laying of UPVC SN8 sewer 250mm o/d Due to damaged of existing 

sewer line, construction of manholes & other works contigents thereto from park adjoining  millennium 

school to mandir, phase-5, S.A.S Nagar. (Amount = Rs. 14.10 Lacs). 

 

              fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਦ ੇ ਸੰ ਧ ਵਿਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 

ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 9129 ਵਮਤੀ 21^09^2022 ਰਾਹੀਂ 14.10 ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਫੰਡਿ 

ਉਪ੍ਲ ਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਧੀ ਉਨਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ 

ਹੈ ਵਕ ਮੌਕ ੇਤੇ ਲਿੱ ਗੀਆ ਸੀਿਰ ਅਤੇ  ਰਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਕ ੇਤੇ  ਣੇ ਮੈਨਹੋਲ 

ਚੈਂ ਰ ਆਵਦ ਦੀ ਿੀ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ੍ ਵਿਿੱਚ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਕਰਿਾਉਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਿ 5, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਮਲੇਨੀਅਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਪ੍ਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਤਿੱਕ ਸੀਿਰ ਲਾਈਨ ਿਗਾ ਿਗਾਂ ਤ ੋਡੈਮੇਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਿਰ ਲਾਈਨ ਨੰੂ  ਦਲਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਿਰ ਲਾਈਨ 

ਉਪ੍ਰ ਕੁਝ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਧਤ ਕੰਮ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੰੂ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਸ ੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦੇ 
ਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕ ੇਸਮਰਥ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਿਾ 
ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿ ਉਪ੍ਲ ਧ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 

ਵਿਭਾਗ ਦ ੇਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 13,96,121/- o{g?? ns/ ਐਡਿਰਟਾਈਿਮੈਂਟ ਚਾਰਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 13,961/- o{g? ਕੁਿੱਲ ਰਕਮ  14,10,082$F 

o{g? dh ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ ਫੰਡਿ ਉਪ੍ਲ ਧ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
   T[es e/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 

 7)   Rough cost estimate for providing & laying of UPVC SN8 sewer 250mm o/d Due to damaged of existing 

sewer line, construction of manholes & other works contigents thereto from backside of (Amrit sweets) 

SCO 88 to 61 to h. no. 1051-1065,  phase-5, S.A.S Nagar. (Amount = Rs. 29.55 Lacs). 
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  fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਦ ੇਸੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤ ੇਸੈਨੀਟਸ਼ੇਨ 

ਮੰਡਲ ਨੰ. 1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 9131 ਵਮਤੀ 21^09^2022 ਰਾਹੀਂ 29.55 ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਫੰਡਿ 

ਉਪ੍ਲ ਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਧੀ ਉਨਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ 

ਹੈ ਵਕ ਮੌਕ ੇਤੇ ਲਿੱ ਗੀਆ ਸੀਿਰ ਅਤੇ  ਰਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਕ ੇਤੇ  ਣੇ ਮੈਨਹੋਲ 

ਚੈਂ ਰ ਆਵਦ ਦੀ ਿੀ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ੍ ਵਿਿੱਚ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਕਰਿਾਉਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਿ 5, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅੰਵਮਰਤ ਸਿੀਟਸ ਦੀ  ੈਕ ਸਾਈਡ 

ਤ ੇਸੀਿਰ  ਲਾਕ ਦੀਆਂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਰਵਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰ ਧਤ ਿੂਨੀਅਰ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਿੱਲੋਂ ਮੌਕ ੇਚੈਕ ਕਰਨ 

ਉਪੰ੍ਰਤ ਪ੍ਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਉਕਤ ਸੀਿਰ ਲਾਈਨ ਕਈ ਿਗਾਂ ਤੋਂ ਡੈਮੇਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਸੀਿਰ ਲਾਈਨ ਨੰੂ  ਦਲਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਸੀਿਰ ਲਾਈਨ ਉਪ੍ਰ ਕੁਝ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਧਤ ਕੰਮ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੰੂ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਸ ੰਧੀ 
ਤਖਮੀਨੇ ਦ ੇਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ 
ਪ੍ਾਸ ਕਰਿਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿ ਉਪ੍ਲ ਧ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇ

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 29,26,213/- o{g?? ns/ ਐਡਿਰਟਾਈਿਮੈਂਟ ਚਾਰਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 29,262/- o{g? ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ  

29,55,475$F o{g? dh ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ ਫੰਡਿ 

ਉਪ੍ਲ ਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
  T[es e/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 8)   Rough Cost Estimate for providing and laying RCC pipe NP3 250 mm i/d and construction of road gully 

and manhole in front of gate gurudwara sahib Harcharan kamal sahib, Phase-10 on dividing road phase-

10/11, S.A.S Nagar and all other works contingent thereto.  (Amount= Rs. 2.91 lacs). 

 

  fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸੇ ਦ ੇਸ ੰਧ ਵਿਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤ ੇਸੈਨੀਟਸ਼ੇਨ  

ਮੰਡਲ ਨੰ-1, ਮੋਹਾਲੀ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 3790  ਵਮਤੀ 27-04-2022 ਰਾਹੀਂ 2a91 ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਫੰਡਿ ਉਪ੍ਲਭਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤ ੇ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਨਾਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ ੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਿੱਚ ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ 
ਹਰਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਵਹ , ਫੇਿ-10 ਮੋਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਵ ਨੈਪ੍ਿੱਤਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ (ਕਾਪ੍ੀ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਹੈ) ਕੀ 
ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਵਹ  ਦਾ ਇਿੱਕ ਗੇਟ ਫੇਿ-10-11 ਦੀ ਵਡਿਾਇਵਡੰਗ ਰੋਡ ਉਪ੍ਰ ਖੁਿੱ ਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਰਸਾਤਾ ਦ ੇਵਦਨਾਂ 
ਵਿਿੱਚ ਵਨਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰ ੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ  ਰਸਾਤ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਿਾਣ ਉਪੰ੍ਰਤ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਛਰ ਪੈ੍ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਉਪ੍ਰੰਤ ਸੰ ਧਤ ਉਪ੍ ਮੰਡਲ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਮੌਕ ੇਦਾ ਵਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ  ਵਗਆ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਦੇ 
ਹਿੱਲ ਉਪ੍ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਿਿੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਡਾਟਾ ਭੇਵਿਆ ਵਗਆ ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਿਿੱਲੋਂ 6 ਨੰ. ਰੋਡ ਗਲੀਆ, 1 ਨੰ. ਮੇਨਹੋਲ ਅਤੇ 85 ਮੀਟਰ 

250 ਐਮ.ਐਮ ਪ੍ਾਈਪ੍ ਲਾਈਨ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਤਿਿੀਿ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦ ੇ ਰਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਾਂਦੀ ਮੇਨ ਿਾਟਰ 

ਸੀਿਰ ਲਾਈਨ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਾਇਆ ਿਾ ਸਕ ੇਅਤੇ  ਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਾਣੀ ਇਿੱਕਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਆਉਣ ਿਾਣ ਵਿਿੱਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਪੇ੍ਸ਼ ਨਾ  
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ਆਿੇ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਸ ੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦ ੇਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ 
ਿਿੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕ ੇਸਮਰਥ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਿਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰੂ  ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿ ਉਪ੍ਲ ਧ ਕਰਿਾਉਣ 

ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ। fJ; bJh ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ sywhB/ dh oew 2,88,375/- o{g?? ns/ n?vtoNkJhiw?N ukioi dh oew 

2884$Fo{g? e[Zb oew 2,91,259$F o{g? dh gq;k;eh gqtkBrh d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 

ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ czvi T[gbGX eokT[D ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
  T[es e/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 9)   Rough Cost estimate for Electric work (L.T Cable, 120mm2 3.5 Core, MCCB 400 Amp, Electric Pole, 

Connection wire, PVC Tape, Amp. Tape, 120 mm Aluminium Thimbles etc at Sector 48C, S.A.S Nagar. 

(Amount= Rs. 5.05 lacs) 

 

  fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ਦ ੇਸ ੰਧ ਵਿਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ, ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤ ੇਸੈਨੀਟਸ਼ੇਨ  

ਮੰਡਲ ਨੰ-2, ਮੋਹਾਲੀ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 7455 ਵਮਤੀ 16-08-2022 ਰਾਹੀਂ 5.05  ਲਿੱ ਖ ਰੂਪੈ੍ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਫੰਡਿ ਉਪ੍ਲਭਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤ ੇ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਨਾਗੀ ਦੇਣ ਵਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ ੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ  ਸੈਕਟਰ 

48ਸੀ, ਵਿਲਹਾਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਮਉਂਸਪ੍ਲ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਨੰੂ ਇਹ ਿੀ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਵਕ 

ਸੰ ਧਤ ਉਪ੍ ਮੰਡਲ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ੈਂਦੇ ਸੈਕਟਰ 48ਸੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦ ੇਏਰੀਏ ਨੰੂ ਮੌਿੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ੀਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ 
ਸਪ੍ਲਾਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਲ ਰਹੇ 2 ਨੰ ਰ ਵਟਊ ਿੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾ  ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਤਰ ਅਧੀਨ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੂਤ 

ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਵਿਿੱ ਚ ਸੈਕਟਰ-48ਸੀ ਦ ੇਏਰੀਏ ਨੰੂ  ੂਸਵਟੰਗ ਪ੍ਲਾਂਟ ਫੇਿ-10, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਵਹਰੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਿਿਸਥਾ ਅਧੀਨ  ੂਸਵਟੰਗ ਪ੍ਲਾਂਟ ਫੇਿ-10, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-48ਸੀ, ਤਿੱਕ 6 " (150mm) ਡੀ.ਆਈ.ਪ੍ਾਈਪ੍ ਲਾਈਨ 

ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਪ੍ ਮੰਡਲ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਿੱਲੋਂ ਮੁਕਮੰਲ ਕਰਿਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਵਿਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 48 ਸੀ ਨੰੂ ਨਵਹਰੀ ਪ੍ਾਣੀ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਆਈਟਮਿ ਦੀ ਮੌਕ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਿਕੈਟ ਵਿਿੱਚ 

ਤਿਿੀਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਂਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਿੀ ਦਿੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਮੌਿੂਦਾ ਚਿੱਲ ਰਹੇ 02 ਨੰ ਰ ਵਟਊ ਿੈਲਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ 01 ਨੰ ਰ 

ਵਟਊ ਿੈਲ ਨੇੜੇ ਕੋਠੀ ਨੰ ਰ 186, ਸੈਕਟਰ 48ਸੀ, ਵਮਤੀ 16/08/2022 ਤੋਂ ਗੰਦਲਾ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇਣ ਲਿੱ ਗ ਵਗਆ ਹੈ ਵਿਸ ਕਾਰਨ 

ਸੈਕਟਰ48ਸੀ ਦ ੇ ਵਨਿਾਸੀਆ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਣ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਿਵਧਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪ੍ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 48ਸੀ ਦੇ 
ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਾਣੀ  ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਿਲਦ ਤੋਂ ਿਲਦ ਨਵਹਰੀ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਮੁਿੱ ਹਈਆ ਕਰਿਾਉਣੀ ਅਵਤ ਿਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਧੀ ਉਪ੍ ਮੰਡਲ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੰ ਧਤ ਿੂਨੀਅਰ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਡਪ੍ਟੀ ਮੇਅਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ 

ਨਗਰ ਿੀ ਿਿੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 48ਸੀ ਨੰੂ ਨਵਹਰੀ ਪ੍ਾਣੀ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਵਟੰਗ ਨੰੂ ਮਿੱਦੇਨਜਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਖਮੀਨਾਂ ਵਤਆਰ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਸ ੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦ ੇ ਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇ

ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਿਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰੂ  ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿ ਉਪ੍ਲ ਧ 
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ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ। fJ; bJh ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤ ੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇsywhB/ dh oew 4,99,535/- o{g?? ns/ n?vtoNkJhiw?N 

ukioi dh oew 4995$Fo{g? e[Zb oew 5,04,530$F o{g? dh gq;k;eh gqtkBrh d/D ns/ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 

ਮੰਡਲ ਨੰ. 2 ਮੋਹਾਲੀ ਨੰੂ czvi T[gbGX eokT[D ਲਈ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਹਿੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
  T[es e/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/P j? ih. 

59 892.  (1) 21-11-2022  ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਖਾ ਲਈ ਚਾਰ  ਿੱ ਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ। 
 fog'oN e/no N/eo ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਸ ੰਧੀ ਆਪ੍ ਿੀ ਨੰੂ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਖਾ ਿਿੱਲੋਂ ਵਲਖਕੇ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਦਫਤਰ ਦ ੇਿਰੂਰੀ ਵਰਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 4 ਿਿੱਡੀਆ ਂਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਿੱ ਚ 14 

ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਿੋ ਵਰਕਾਰਡ ਨਾ ਪੂ੍ਰੀਆਂ ਭਰ ਚੁਿੱ ਵਕਆਂ ਹਨ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦ ੇਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਅਵਹਮ ਦਸਤਾਿੇਿ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ 

ਅਲਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰ ਿਿੱਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ 
ਵਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਿਿੱਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਿੈੈੱਮ ਪੋ੍ਰਟਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸ ੰਧੀ 
ਸਪੈ੍ਸੀਵਫਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੀਆ ਗਈ ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇਿੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤ ੇਲਿੱ ਗਭਗ 16,750/- ਰੁਪ੍ਏ ਖਰਚਾ ਆਿੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰ 

ਿਿੱਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤ ੇ67000/- ਰੁਪ੍ਏ ਖਰਚ ਆਿੇਗਾ। ਸੋ ਉਕਤ ਚਾਰ ਿਿੱਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿੈੈੱਮ ਪੋ੍ਰਟਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ 

ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੇਅਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ 
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. 

wsk BzL 892 d/ bVh 
BzL 1 s'A 71 sZe 

gqtkB j?.  

 2)   Providing video conference system at Municipal Corporation office, Sector-68, S.A.S. Nagar. (E/c: 8.75 

lacs) 

 

 ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਇੰਿ : ਸ਼ਾਖਾ ਵਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸ ੰਧੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੰ੍ਿਾ  ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-2 ਤੇ ਿਿੱਖ-2 ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ online video 

conference ਰਾਹੀਂ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਫਤਰ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਵਿਖੇ online video conference ਦੁਆਰਾ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਢੁਿੱ ਕਿੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪ੍ਲ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੀਵਟੰਗ 

ਹਾਲ ਵਿਿੱਚ video conference system ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਨਯੋ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿਿੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ video conference system ਦਫਤਰ ਦ ੇਤੀਜੀ ਮੰਵਿਲ ਮੀਵਟੰਗ ਹਾਲ ਕਮਰਾ ਨੰ. 35 ਵਿਿੱਚ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ 9.79 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਵਿਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਆਪ੍ਣੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 

1653 ਵਮਤੀ 27-07-2021 ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 1984 ਵਮਤੀ 10-09-2021 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਏਿੰਸੀ 
ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਵਲਆ ਵਗਆ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਏਿੰਸੀ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿਿੱਲੋਂ  ਵਿਸ਼ੇ ਕੰਮ ਦਾ 37.78 

ਲਿੱ ਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ revised ਤਖਮੀਨਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਦੂਿੀ ਮੰਵਿਲ ਮੇਨ ਮੀਵਟੰਗ ਹਾਲ ਕਮਰਾ ਨੰ. 29 ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਵਿਸ ਦੀ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਵਿਿੱਤ ਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਆਪ੍ਣੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 326 ਵਮਤੀ 22-11-2021 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ 
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ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ ਵਕਸੇ 5 ਏਿੰਸੀ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਏਿੰਸੀਆਂ Technical qualify ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਰਿੱਦ 

ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ।  
 ਇਥੇ ਇਹ ਦਿੱਸਣਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ ਵਕ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਸ ੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਵਕ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਵਿਲ ਦਾ ਮੀਵਟੰਗ ਹਾਲ ਕਮਰਾ ਨੰ. 41 ਵਿਿੱਚ video conference 

system ਲਗਾਇਆ ਿਾਿੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦ ੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ 8.75 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਨਿਾਂ 
ਤਖਮੀਨਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ video conference system ਦੀ ਖਰੀਦ/ਟੈਂਡਰ Gem Portal ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ।  
ਮਾਨਯੋਗ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦ ੇਹੁਕਮ ਵਮਤੀ 04-11-2022 ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਵਿਿੱਚ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਵਿਲ ਦੇ ਮੀਵਟੰਗ ਹਾਲ, ਕਮਰਾ ਨੰ. 41 

ਵਿਿੱਚ "ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਿਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਸਸਟਮ" ਪ੍ਰਿਾਨਤ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ Specifications ਅਨੁਸਾਰ Gem Portal ਤੋਂ ਵਿਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ 

ਵਸਸਟਮ (ਪ੍ਰਿਾਨਤ ਕੀਮਤ 8,75,000/-) ਦੀ Financial BID (ਵਿਸ ਦਾ BID Document ਨੰ GEM/2022/B/2426454 ਵਮਤੀ 10-

08-2022 ਹੈ) ਨੰੂ ਅਿੱਿ ਵਮਤੀ 10-11-2022 ਨੰੂ ਖੋਵਲਆ ਵਗਆ। ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਿਲੋਂ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵਡਟੇਲ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

S. 

No. Seller Name Offered Item MSE Status Total Price Rank 

1 PROMARK 

TECHSOLUTIONS 

PRIVATE 

LIMITED          

Item Categories : 

Title1,Title2,Title3,Title4,Tit

le5 

MSE  

General 

` 875000.00 L1 

2 PRIMUS 

ENTERPRISES         

Item Categories : 

Title1,Title2,Title3,Title4,Tit

le5 

N/A ` 930408.00 L2 

3 PROMINE 

INDUSTRIES 

PRIVATE 

LIMITED         

Item Categories : 

Title1,Title2,Title3,Title4,Tit

le5 

N/A ` 931097.00 L3 

 

  ਆਪ੍ ਿੀ ਨੰੂ ਦਿੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਵਕ "PROMARK TECHSOLUTIONS PRIVATE LIMITED"  ਕੰਪ੍ਨੀ ਿਲੋਂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਰੇਟ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਿੋ ਵਕ 8,75,000/-ਰੁਪ੍ਏ ਹੈ।  ਇਸ ਨੰੂ GEM PORTAL ਿਲੋਂ L1 ਨਾਮਿਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਨੋਵਟੰਗ 

ਪੰ੍ਨਾ 1 ਤ ੇਮਾਨਯੋਗ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਿਲੋਂ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਵਿਲ ਦੇ ਮੀਵਟੰਗ ਹਾਲ, ਕਮਰਾ ਨੰ. 41 ਵਿਿੱਚ "ਆਨ 

ਲਾਈਨ ਵਿਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਸਸਟਮ ਲਈ 8,75,000/-ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। "PROMARK TECHSOLUTIONS 

PRIVATE LIMITED" ਕੰਪ੍ਨੀ ਿਲੋਂ Quote ehs/ rJ/ o/N 8,75,000/-ਰੁਪ੍ਏ ;G s'A xZN nkJ/ jB, fJ; bJh PROMARK 

https://bidplus.gem.gov.in/bidding/buyer/downloadfile_individual_msme/3670204/Comp1264/1660899973.pdf
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TECHSOLUTIONS PRIVATE LIMITED"  Bz{ ezw nbkN eoB bJh fog'oN ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko fjZs g/P 
j? ih.  
 T[es e/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih.  

 3)   R/C Estimate for laying of 150mm i/d Pipe line including scour point, sluice value for connection of canal 

water at water works sec-67, Mohali. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gqPk;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ wsk BzL 822 (16) fwshL 
07-09-2022 okjhA o[gJ/ 11.81 bZy dh fdZsh rJh j?.   
 T[go'es ezw Jh^N?vfozr gqDkbh okjhA fJ; dcaso d/ N?Avo B"fN; BzL 630/SE fwshL 11-10-2022 okjhA bVh 
BzL 15 okjhA ekb ehsk frnk ;h. fJ; N?Avo ftZu 2 ;Gk tZb'A Gkr fbnk frnk j?. fijBK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, 
Bro fBrw ih dh N?eBheb fpZv gqtkB eoB T[gozs y'bh rJh, fi; dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^  

bVh BzL  cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N  % xZN o/N  

1 The Red Rose Co Op L/C Society Ltd 1116045.00/- -5.50% 

2 The Sehaj Co Op L/C Society Ltd 1032194.00/- -12.60% 

 

 T[es ezw ftZu The Sehaj Co Op L/C Society Ltd tZb'A Go/ rJ/ o/N 1032194.00/- ;G s'A xZN jB ns/ 
sywhB/ dh oew s'A 12.60% 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/; 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)   R/C Estimate for Maintenance of roads in different parts of the city. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gqPk;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ wsk BzL 830(1) fwshL 

07-09-2022 okjhA o[gJ/ 47.51 bZy dh fdZsh rJh j?.   
 T[go'es ezw Jh^N?vfozr gqDkbh okjhA fJ; dcaso d/ N?Avo B"fN; BzL 630/SE fwshL11-10-2022 okjh bVh BzL 
16 oKjh ekb ehsk frnk ;h. fJj ezw dk N?Avo gfjbh tko ekb ehsk frnk j?. fJ; N?Avo ftZu 3 ;Gk tZb'A Gkr 
fbnk frnk j?. fijBK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrw ih dh N?eBheb fpZv gqtkB eoB T[gozs y'bh rJh, fi; 
dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^  

bVh BzL  cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N  % xZN o/N  

1 AJ Associates  4669451.14/- 0.01% 

2 G.K Enterprises  4751854.68/- 2.50% 

3 Star Construction Company  4735307.78/- 2.00% 
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 T[es ezw ftZu AJ Associates tZb'A Go/ rJ/ o/N 4669451.14/- ;G s'A xZN jB ns/ caow tZb'A b/po o/N s/ 
ezBNo?eNo gq'fcN 0.01% Gfonk frnk 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/; 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)   Estimate for annual maintenance of generators set located at Ind: area Ph-6 to 9 & Village Mohali for 

water supply scheme maintained by MC SAS Nagar for one year. 
 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gqPk;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ wsk BzL 822 (12) dt: 07-

09-2022 okjhA o[gJ/ 2.71 bZy dh fdZsh rJh j?.   
 T[go'es ezw Jh^N?vfozr gqDkbh okjhA fJ; dcaso d/ N?Avo B"fN; BzL 630/SE DT: 11-10-2022 okjhA bVh BzL 
11 oKjh ekb ehsk frnk ;h. fJ; N?Avo ftZu 2 cowK tZb'A Gkr fbnk frnk j?. fijBK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro 
fBrw ih dh N?eBheb fpZv gqtkB eoB T[gozs y'bh rJh, fi; dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^  

bVh BzL  cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N  % xZN o/N  

1 Kartik Electricals 246935.20/- -8.88% 

2 A.J.Associates 257477.10/- -4.99% 

 

 T[es ezw ftZu Kartik Electricals tZb'A Go/ rJ/ o/N 246935.20/- ;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh oew s'A  
8.88% 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/; 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)   P/F open air gym in de-addiction centre in sector-66, SAS Nagar. (under MP LAD Scheme). 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ MPLAD ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਿਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਿਿੱ ਲੋ ਵਮਤੀ 2022-08-08  ਰਾਹੀਂ 3 bZy o[gJ/ dh fdZsh rJh j?.  

 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 5218 ਵਮਤੀ 18-10-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 1 

ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 2 ਏਿੰਸੀਆ ਂਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  ,ਨਗਰ 

ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ ,ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

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

1 Neha Creations 206250.00/-      -31.25% 
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2 Takiar Gym Industry 255030.00/-       -14.99% 

 

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ Neha creations ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 206250.00 /-  ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 
31.25%ਘਿੱਟ ਹਨ। 

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

 7)   R/C estimate for P/F open gym equipment in front of HNo-96 Phase-2 Mohali. (under MP LAD Scheme). 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ MPLAD ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਿਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਿਿੱ ਲੋ ਵਮਤੀ 2022-08-08    ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 4.96 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 5218 ਵਮਤੀ 18-10-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 2 

ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 3 ਏਿੰਸੀਆ ਂਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  ,ਨਗਰ 

ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ ,ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

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

1 Neha Creations 340504.00/- -31.35% 

2 R B Builders 316299.20/- -36.23% 

3 Takiar Gym Industry 321160.00/- -35.25% 

 
 

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ R B Buildersਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 316299.20/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤ ੇਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 36.23%ਘਿੱਟ 

ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 

 8)   Const. of road hump at PTL Chowk Ph-4,5 side main road. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
672(26)  fwsh 09^06^2022 okjhA o{g? 2.50 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4371fwsh 08^07^2022 okjhA ekb ehsk 
frnk ;h, fi; ftZu foe[nkfov fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk ;B.fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo B'fN; 4779fwsh 
26^08^2022, bVh Bz 11 okjhA ohekb ehsk frnk, fi; ftZu 02 ;GktK tZb' Gkr fbnk frnk j?. 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^ 
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bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw 
o/N % xZN o/N  

1)  The Red Rose Co Op L/C Society Ltd 237175.00/- -5.13% 

2)  The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd 245000.00/- -2.00% 

  
 T[es ezw ftZu The Red Rose Co Op L/C Society tZb'A Go/ rJ/ o/N 237175.00/- ;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ 
dh oew s'A -5.13% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 9)   R/C Estimate for various repair work in ward no. 4 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
645(64)  fwsh 12^05^2022 okjhA o{g? 16.12 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4232fwsh 16^06^2022 okjhA ekb ehsk 
frnk ;h, fi; ftZu foe[nkfov fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk ;B.fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo B'fN; 4779fwsh 
26^08^2022, bVh Bz 05 okjhA ohekb ehsk frnk, fi; ftZu 02 ;GktK tZb' Gkr fbnk frnk j?. 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 Kubaheri Co Operative Labour And 

Construction Society Ltd 

1221251.20/- -24.24% 

2)  The Baba Balwant Muni Co Op L And C 

Society Ltd. 

1116954.80/- -30.71% 

  
 T[es ezw ftZu The Baba Balwant muni Co Op L/C Society tZb'A Go/ rJ/ o/N 1116954.80/- ;G s'A xZN jB 
ns/ sywhB/ dh oew s'A 30.71% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 

 10)   Shifting of Electrical Poles. 

 

 fog'oN fJzIL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh wkB:'r efwPBo, Bro fBrw tZb' nkgD/ j[ew 
fwshL 02^03^2022 oKjh o{g? 0.38 bZy dh fdZsh rJh j?. 
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 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4331fwsh 05^07^2022, bVh Bz 12 
okjhA ohekb ehsk frnk, fi; ftZu 1 ;Gk tZb' Gkr fbnk frnk j?. feT[Ai' fJj ezw shih tko oh^ekb ehsk frnk j?, 
fJ; bJh 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 Sunshine Contractors 

 

38410.55/- 

 

-.10% 

 

  
 T[es ezw ftZu Sunshine Contractors tb' Go/ rJ/ o/N 38410.55/- ns/ sywhB/ dh oew s' .10% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 11)   R/C estimate for construction of ramp and other repair works in Shri. Guru Har Rai Sahib Complex 

Sector-67, ward no-25, Mohali. 

 

 fog'oN fJzIL ;kyk fe ftP nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 76 
(58) fwshL 09-07-2021okjhA o{g? 29.37 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 253,fwsh 06^04^2022 ns/ N?Avo 
B'fN; Bz 4083 dt: 24-05-2022 okjhA ekb ehsk frnk ;h, fi; ftZu foe[nkfov fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk ;B.fJ; 
bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo B'fN; 4331fwsh 05^07^2022, bVh Bz 16 okjhA ohekb ehsk frnk, fi; ftZu 1 ;Gk tZb' Gkr 
fbnk frnk j?.  fJj ezw shih tko ohekb ehsk frnk j?, fJ; bJh 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 MD Co-Operative L & C Society 

 

2868567.90 /-  

 

-2.33% 

 

  
 T[es ezw ftZu The MD Co-Operative L & C Societytb' Go/ rJ/ o/N 2868567.90 /-  ns/ sywhB/ dh oew s' 
-2.33% 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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 

 12)   R/C Estimate for Supply and fixing of Electrically Operated Small animal incinerator machine under the 

jurisdiction of MC SAS Nagar.  
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fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤ ੇਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 562(1) 

ਵਮਤੀ17-03-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 18.90 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 ਵਮਤੀ 27-06-2022 ਰਾਹੀਂ N?Avo B'fN; BzL 5219 fwshL 18^10^2022, ਲੜੀ 
ਨੰ10 ਰਾਹੀਂ ohekb ehsk frnk j?, fi; ftZu 1 ;Gk tZb'A Gkr fbnk frnk j?. feT[i' fJj ezw u'Eh tko oh^ekb ehsk 

frnk j?, fJ; bJh fJ; ezw dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrw ih tZb'A 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 % ਘਿੱਟ ਰੇਟ 

1 Swastik Mechanical And Electrical Engineers 

 

1859949.00/- 

 

-1.59% 

 

 

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ Swastik Mechanical And Electrical Engineersਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1859949.00 /- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ 
ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ1.59%ਘਿੱਟਹਨ। 

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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 13)   R/C Estimate for estimate for operation and maintenance of Sewer/Storm System in Ind: Area Ph-6 to 9 

Vill: Mohali and kumbra for one year.(Estimated cost 25.25 lacs) 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
672(20) fwsh 09^06^2022 okjhA o{g? 25.25 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4371fwsh 08^07^2022 okjhA ekb ehsk 
frnk ;h, fi; ftZu foe[nkfov fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk ;B.fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo B'fN; 4779fwsh 
26^08^2022, bVh Bz 08 okjhA ohekb ehsk frnk , fi; ftZu 2 ਫਰਮਾਂtZb' Gkr fbnk frnk j?. 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 

 Contractor profit 

1 M/s AJ Associates    2524865/- 2.50% 

2 Zentech engineers 2509851/- 1.50% 

  
 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ Zentech engineersਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ2509851/-ਦਿੂੀ ਫਰਮ ਤੋੈੰ 1.50% ਘਿੱਟ ਹਨ।  
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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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 14)   Development of various Parks in W-36 Sec-70 SAS Nagar. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 645(47) 

ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 22.32 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4232 ਵਮਤੀ 16-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱ ਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 

ਲੜੀ ਨੰ 6 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 4ਸਭਾਿਾਂ  ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ‘Machhli KalanCoop’ਦ ੇ

ਦਸਤਾਿੇਿ ਟੈੈੰਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਵ ਕ ਪੂ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,  ਾਕੀ 3 ਸਭਾਿਾਂ ਿੋ ਵਕ Technically Qualified ਨੇ ,ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ 

ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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  1674223.20/- -24.99% 

2 The Friends Co Op Society 1939608.00/- -13.10% 

3 The Baba Balwant Muni Co Op L/C Society 1626458.40/- -27.13% 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ The Baba Balwant Muni Co Op L/C Societyਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ1626458.40/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ 

ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 27.13% ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih 

 

 15)   R/C Estimate for annual maintenance of water supply scheme and running of tubewell from Ph-6 to 9.  

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 822 

(10) ਵਮਤੀ 07-09-2022ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 23.71 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.630/SE ਵਮਤੀ11-10-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 9 

ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 3 ਫਰਮਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ।ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ 

ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 
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ਲੜੀਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰਦਾਨਾਮ ਰੇਟ %ਘਿੱਟਰੇਟ 

1 Kartik Electricals 1828515.20/- -22.88% 

2 Nain Service Provider 1943982.90/- -18.01% 

3 Harjit Singh Contractor 2232296.50/- -5.85 

 

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ Kartik Electricals ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ1828515.20/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 22.88% 

ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 16)   R/C Estimate for operation of maintenance of fourwheeler mounted grab bucket machines for one year.  

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 822 (11) 

ਵਮਤੀ07-09-2022ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍19.74ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.630/SE ਵਮਤੀ11-10-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 10 

ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 2 ਫਰਮਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ 

ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰਦਾਨਾਮ ਰੇਟ %ਘਿੱਟਰੇਟ 

1 M/s AJ Associates 1925403.00/- 0.01% 

2 Rudra Enterprises 1968125.00/- 2.40% 

 

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ M/s AJ Associates ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1925403.00/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 
0.01% ਘਿੱਟ ਹਨ। 

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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 

 17)   R/C Estimate repair of RMC Points in MC SAS Nagar.  
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 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 822 

(14) ਵਮਤੀ 07-09-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 26.22 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 630/SE ਵਮਤੀ11-10-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 
13 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 5 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, 

ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰਦਾਨਾਮ ਰੇਟ %ਘਿੱਟਰੇਟ 

1 The Star Co-Operative Labour And Construction 

Society Limited 

2362422.00/- -9.90% 

2 The Nizamdin Wala Labour And Construction 

Co.Op Society Ltd. Zira 

2199071.40/- -16.13% 

3 The Mastgarh Co Operative L And C Society Ltd 2277731.40/- -13.13% 

4 The Kubaheri Co Operative Labour And 

Construction Society Limited 

1914060.00/- -27.00% 

5 The New Modern Co Op L/C Society Limited 

Barodi 

2220834.00/- -15.30% 

 

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ The Kubaheri Co Operative Labour And Construction Society Limited ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ 

ਰੇਟ1914060.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 27.00% ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 18)   Supply of ready mix bags for patch work in MC SAS Nagar. 

  

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 747(2) 

ਵਮਤੀ07-09-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 29.88 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.554/SEਵਮਤੀ 02-08-2022,ਲੜੀ ਨੰ 12 ਰਾਹੀਂ 
ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 3 ਸਭਾਿਾਂ ਅਤੇ 4ਫਰਮਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਵਿਿੱਚ ੋ4 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਿ ਟੈਂਡਰ 

ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਮੁਤਾਵ ਕ ਪੂ੍ਰੇ ਨਹੀ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ 4 ਫਰਮਾਂShakti Engineering Company, Shri Krishan Road Products, 

Torchtar Membranes & Bitumen Products Pvt.Ltdਅਤੇ Verma Industriesਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰਿੱਦ ਕਰਕ ੇ3 ਸਭਾਿਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ 
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ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Star Co-Operative Labour And Construction 

Society Ltd 

2396376.00/- -19.80% 

2 The Th Cooperative L/C Society Ltd 1825966.80/- -38.89% 

3 The Adarsh Co-Op L/C Society Ltd. 2270880.00/- -24.00% 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Th Cooperative L/C Society Ltd. ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1825966.80/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ 

ਤਖਮੀਨੇ  ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 38.89%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 19)   Supply of briquettes for cremation ground MC SAS Nagar. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 635 

ਵਮਤੀ12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 6.72 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 4232 ਵਮਤੀ 16-06-2022, ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 

4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022,ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 5219 ਵਮਤੀ 18-10-2022, ਲੜੀ ਨੰ 12 ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ 2 ਫਰਮਾਂ 
ਿਿੱ ਲੋ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਕਉਂਿੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੀਿੀ ਿਾਰ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ 

ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

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

1 Punjab Renewable Energy Systems Private Limited 667833.60/- -.62% 

 

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ Punjab Renewable Energy Systems Private Limited ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 667833.60/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ.62%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 
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 20)   R/C Estimate for Patch work in various wards of Zone-I. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 
584(38)ਵਮਤੀ05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 32.39 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.327 ਵਮਤੀ 04-05-2022,ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 

4331 ਵਮਤੀ 05-07-2022,ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਨਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਪ੍ਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.5012 ਵਮਤੀ 19-09-2022, ਲੜੀ ਨੰ 18 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 
ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 1 ਏਿੰਸੀਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਕਉ ਿੋ ਇਹ ਕੰਮ ਚੌਥੀ ਿਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Shiva Constructions 3153166.50/- 

 

-2.65% 

 

 
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ Shiva Constructions ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 3153166.50/- ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 2.65%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; 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. 

 

 21)   R/C Estimate for maintenance of GPS system instated on various MC Vehicle for 3 years. 

 

 fog'oN fJzIL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
672(13) fwsh 09^06^2022 okjhA o{g? 15 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4371 fwsh 08^07^2022, bVh Bz 13 

okjhA ekb ehsk frnk j?.fi; ftZu 5 ;GktK tZb' Gkr fbnk frnk j?, fijBK ftZu' Batch Master Software Private 

Limited d/ d;skt/i N?Avo dhnK PosK g{o/ Bjh jB, pkeh 4 ;GktK i' fe Technically Qualified B/, fJjBK ezwK dh 
gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrwih 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 Hi Tec Point Technologies Pvt Ltd 1410000.00/- -6.00% 

2 IMZ Corporate Pvt Ltd 655500.00/- -56.30% 

3 Blackbox GPS Technology OPC Pvt. Ltd. 1197600.00/- -20.16% 

4 Gurnoor Solutions 1260000.00/- -16.00% 

  

 T[es ezw ftZu IMZ Corporate Pvt Ltd tb' Go/ rJ/ o/N 655500.00/- ;G s'A xZN jB ns/ sywhB/ dh oew s' 
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56.30%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/; 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. 

 22)   P/L of RCC Pipe in Kalyan Market Ph-5. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gqPkPeh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 
672(11) fwsh 09-06-2022 okjhA o{g?15.04  bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4371 fwsh 08-07-2022,N?Avo B'fN; Bz 

4779 fwsh 26-08-2022, okjhA ekb ehsk frnk ;h, fi; ftZu foe[nkfov fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk ;B.fJ; bJh fJ; 
ezw Bz{ N?Avo B'fN; 623/SE fwsh 28-09-2022, bVh Bz 2 okjhA ohekb ehsk frnk, fi; ftZu 3 ;Gk tZb' Gkr fbnk 
frnk j?. feT[Ai' fJj ezw shih tko ekb ehsk frnk j?, fJ; bJh 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 Sahauran Co-Op L/C Society Ltd. 1488960.00/- -1.00% 

2 The Sehaj Co-Op L/C Society Ltd. 1476928.00/- -1.80% 

3 The Star Co-Op L/C Society Ltd. 1314496.00/- -12.60% 

  

 T[es ezw ftZu The Star Co-Op L/C Society Ltd. tb' Go/ rJ/ o/N 1314496.00/-ns/ sywhB/ dh oew s' 
12.60%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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 

 23)   R/C Estimate for Supply of Labor for RMC Points (Resource Management Centre) Under the Jurisdiction 

of MC S.A.S Nager.  

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 645(9) 
ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 34.68 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4232ਵਮਤੀ 16-06-2022ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ4779 

ਵਮਤੀ 26-08-2022ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ 

ਨੋਵਟਸ 623/SE ਵਮਤੀ 28-09-2022 ਲੜੀ ਨੰ 1 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 1 ਸਭਾ ਅਤੇ 1 ਏਿੰਸੀ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ 

ਵਗਆ ਹੈ। ਵਕਉ ਿੋ ਇਹ ਕੰਮ Supply ਨਾਲ ਸ ੰਵਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਸਭਾ ਨੰੂ ਪ੍ਵਹਲ ਦੇਣੀ  ਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, 
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ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

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

1 Star Construction Co-Op L/C Society 3453130.36/- 2.00% 

2 The Sampark Co-Op L/C Society 3450234.65/- 1.90% 

   
 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ The Sampark Co-Op L/C Societyਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ3450234.65/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ 
ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 1.90%ਘਿੱਟ ਹਨ। 

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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 24)   Estimate for Providing and fixing street light on main road sainibagh to DC office lights and in village 

Sohana near Dharmshala, near khera, main bazzar and peer baba gali in S.A.S. Nagar. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 497(5) 

ਵਮਤੀ 27-12-2021 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 9.22 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 3658 ਵਮਤੀ 29-03-2022 ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 

ਨੰ.489/SE ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bids ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 

4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 ਲੜੀ ਨੰ 26 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 3 ਏਿੰਸੀਆਂਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 M S Enterprises 812650.80/- -11.86% 

2 Sunny Electrical Company 775402.00/- -15.90% 

3 Jai Durga Electricals 829800.00/- -10.00% 

   
 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ Sunny Electrical Companyਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ775402.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 

ਤੋਂ 15.90%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih 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/Pj? ih 

 25)   R/C Estimate for DE-Concreting of Existing tree in zone-1 MC S.A.S. Nagar. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 822(2) 

ਵਮਤੀ 07-09-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 47.89 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.630/SE ਵਮਤੀ 11-10-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 2 

ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 6 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ 

ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

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

1 The Baba Balwant Muni Co-Op Society  3154514.30/- -34.13% 

2 The New Modern Co-Op L/C Society 3592228.90/- -24.99% 

3 The Nizamudin Wala Co-Op L/C Society 4016534.30/- -16.13% 

4 The Red Rose Co-Op L/C Society 4016534.30/- -16.13% 

5 The Simran Co-Op L/C Society 4495434.30/- -6.13% 

6 The Star Co-Op L/C Society 3495970.00/- -27.00% 

 

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ The Baba Balwant Muni Co-Op Society. ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 3154514.30/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 34.13% ਘਿੱਟ ਹਨ ।  

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

 

 26)   R/C Estimate for Installing New Shallow Tube well including pumping machinery in Library Park, Phase-

7, SAS Nagar. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 597 ਵਮਤੀ 
12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 6.72 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4232ਵਮਤੀ 16-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 

 



Page 54 of 90 

 

ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 ਲੜੀ 
ਨੰ 21ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 2ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ 

ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Star Co-Operative L/C Society  653856.00/- -2.70% 

2 The Kubaheri Co Operative L/C Society  658560.00/- -2.00% 

  

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Star Co-Operative L/C Society ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ653856.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤ ੇਤਖਮੀਨੇ 

ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 2.70%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 27)   Development of various park in ward no-3.  

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 645(75) 

ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 14.62 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4232ਵਮਤੀ 16-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 ਲੜੀ 
ਨੰ 16 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 2ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ 

ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Star Co-Operative L/C Society  1198840.00/- -18.00% 

2 The Jaskirat Co-Op L/C Society  1255858.00/- -14.10% 

  

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Star Co-Operative L/C Society ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ1198840.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 18.00% ਘਿੱਟ ਹਨ। 

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. 
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 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/Pj? ih. 

 28)   R/C Estimate for Construction of MRF (Material recovery Faculty) SHED along wiht compost pits at Sec-

80 under the Jurisdiction of MC SAS Nagar. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 672(22) 
ਵਮਤੀ 09-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 46.29 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4371 ਵਮਤੀ 08-07-2022, ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 

4779 ਵਮਤੀ 26-08-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bids ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ 
ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 623/SE ਵਮਤੀ 28-09-2022 ਲੜੀ ਨੰ 5 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 2 ਫਰਮਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ 
ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 G. K. Enterprises 4536420.00/- -2.00% 

2 Channa Industries 4442914.20/- -4.02% 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ Channa Industries ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 4442914.20/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 

4.02% ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 

 29)   Renovation of operation theatre in DOG Shelter. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(39) 

ਵਮਤੀ 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 10.44 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.327 ਵਮਤੀ 04-05-2022, ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 4331 

ਵਮਤੀ 05-07-2022ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bids ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ 

ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 ਲੜੀ ਨੰ 36 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 4ਸਭਾਿਾਂਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ 
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ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

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

1 The Star Co-Operative L/C Society  1015812.00/- -2.70% 

2 The Kubaheri Co Operative L/C Society  1023120.00/- -2.00% 

3 The New Satluj Co Operative L/C Society  981046.80/- -6.03% 

4 The Malwa Co Op L/C Society  982612.80/- -5.88% 

   
 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ The New Satluj Co Operative L/C Societyਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ981046.80/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 6.03% ਘਿੱਟ ਹਨ। 

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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 30)   Beautification of entry points Phase-3b-2Sector-71 Side. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 730(7) 

ਵਮਤੀ07-07-2022 ਰਾਹੀਂਰੂਪੈ੍16.14ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.554/SEਵਮਤੀ 02-08-2022,ਲੜੀ ਨੰ 7 

ਰਾਹੀਂਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 3ਸਭਾਿਾ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ 
ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Mini Co Op L/C Society 1258597.20/- -22.02% 

2 The Red Rose Co Op L/C Society  1210500.00/- -25.00% 

3 The Th Cooperative L/C Society 1212275.40/- -24.89% 

 
 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ The Red Rose Co Op L/C Society ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1210500.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 25.00% ਘਿੱਟ ਹਨ। 

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/; 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. 

 31)   R/C Estimate for repair of boundary wall and other misc. work in Ward no. 18. 

 

fog'oN fJziL;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 645(52) 

ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 6.62 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4232ਵਮਤੀ 16-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bids ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 ਲੜੀ 
ਨੰ 8 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 1 ਫਰਮ ਅਤੇ 2 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ।ਵਕਉਂ ਿੋ ਇਹ ਕੰਮ 60 ਲਿੱ ਖ ਤੋਂ 
ਘਿੱਟ ਦਾ ਹੈ ਕੇਿਲ ਸਭਾ ਨੰੂ ਹੀ ਪ੍ਵਹਲ ਦੇਣੀ  ਣਦੀ ਹੈ,  ਾਕੀ 2 ਸਭਾਿਾਂ ਿੋ ਵਕ Technically Qualified ਨੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ 

ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

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

1 The Star Co-Operative Labour And 

Construction Society 
626252.00/- -5.40% 

2 The Kubaheri Co Operative Labour And 

Construction Society  
640154.00/- -3.30% 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Star Co-Operative Labour And Construction Societyਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 626252.00/-ਸਭ 

ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 5.40%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 

 32)   Providing and fixing of park lights in Park and street light in Ph-2 Army flats SAS 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 76(11) 
fwsh 09-07-2022 okjhA o{g?2.10 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4371 fwsh 08-07-2022, N?Avo B'fN; Bz 
4779 fwsh 26-08-2022, okjhA ekb ehsk frnk ;h, fi; ftZu foe[nkfov fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk ;B.fJ; bJh fJ; 
ezw Bz{ N?Avo B'fN; 623/SE fwsh 28-09-2022, bVh Bz 6 okjhA ohekb ehsk frnk, fi; ftZu 3 ;Gk tZb' Gkr fbnk 
frnk j?. feT[Ai' fJj ezw shih tko ekb ehsk frnk j?, fJ; bJh 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 
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1 Daljit Singh and Company  201579.00/- -4.01% 

2 Ms. Enterprises  198408.00/- -5.52% 

3 Sunshine Contractors 198450.00/- -5.50% 

  
 T[es ezw ftZu Ms. Enterprises tb' Go/ rJ/ o/N 198408.00/-ns/ sywhB/ dh oew s' 5.52%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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 33)   Providing and fixing of park lights in Park Ph-4near Sherwood School SAS 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 
672(21) fwsh 09-06-2022 okjhA o{g?1.52 bZy dh fdZsh rJh j?. 
 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4371 fwsh 08-07-2022,N?Avo B'fN; Bz 

4779 fwsh 26-08-2022, okjhA ekb ehsk frnk ;h, fi; ftZu foe[nkfov fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk ;B.fJ; bJh fJ; 
ezw Bz{ N?Avo B'fN; 623/SE fwsh 28-09-2022, bVh Bz 4 okjhA ohekb ehsk frnk, fi; ftZu3 ;Gk tZb' Gkr fbnk 
frnk j?. feT[Ai' fJj ezw shih tko ekb ehsk frnk j?, fJ; bJh 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 Daljit Singh and Company  145904.80/- -4.01% 

2 Ms. Enterprises  143609.60/- -5.52% 

3 Sunshine Contractors. 145160.00/- -4.50% 

  
 T[es ezw ftZu Ms. Enterprises tb' Go/ rJ/ o/N 143609.60/-ns/ sywhB/ dh oew s' 5.52%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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 

 34)   R/C Estimate for repair of park and other misc. work in ward no.40 MC SAS nagar. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 645(66) 

ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 25.40 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4232ਵਮਤੀ 16-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bids ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 ਲੜੀ 
ਨੰ 13 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 5 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, 
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ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Operative L/C Society  1847342.00/- -27.27% 

2 The Friends Co Op Society 1927860.00/- -24.10% 

3 The Sethi Cooperative L/C Society  1974850.00/- -22.25% 

4 The Baba Balwant Muni Co Op L/ C Society  1841500.00/- -27.50% 

5 The Md Co-Operative L/C Society 2445258.00/- -3.73% 

  

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Baba Balwant Muni Co-Op L/C Society ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1841500.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ 

ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ -27.50% ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 35)   Supply of Rehri/Rikshaw in M.C. Mohali.  

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 645(83) 
ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 1.12 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4232 ਵਮਤੀ 16-06-2022 ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 

4779 ਵਮਤੀ 26-08-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bids ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ 
ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 623/SE ਵਮਤੀ 28-09-2022 ਲੜੀ ਨੰ 7 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 1 ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ 1 ਸਭਾ ਿਿੱਲੋਂ 
ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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-Op L/C  Society 100240.00/- -10.50% 

2 Rudra Enterprises 106411.20/- -4.99% 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Sampark Co-Op L/C  Society ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ100240.00/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ 

ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 10.50%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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 
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toe nkvo ikoh eoB bJh fog'oN gqtkBrh fjZs g/P j? ih. 
 T[es e/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 36)   Development of various park & repair of paver block, kerb channel & other misc. work ward no. 42, Sec-

70. 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 645(53) 

ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 21.50 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4232ਵਮਤੀ 16-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱ ਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 

ਲੜੀ ਨੰ 9ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 2ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, 
ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Operative Labour And 

Construction Society  

1612715.00/- -24.99% 

2 The Baba Balwant Muni Co Op L And C 

Society  

1558750.00/- -27.50% 

   

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Baba Balwant Muni Co Op L And C Society ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ1558750.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 27.50% ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 

 37)   Supply of labor in MC S.A.S Nagar. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 645(81) 

ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 35.31 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4232 ਵਮਤੀ 16-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 ਲੜੀ 
ਨੰ 18ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 2 ਏਿੰਸੀਆਂਅਤੇ 1 ਸਭਾ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ 

ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 
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bVhBzL cow$;';kfJNh$m/e/dko dk Bkw o/N  Contractor profit 

1 M/s AJ Associates 3494470.352/- 1.25% 

 

2 The SamparkLabour& Construction Co-Op 

Society Ltd 

3516587.253/- 

 

2.00% 

 

3 Rudra Enterprises  3522485.093/- 2.20% 

 

   
 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ M/s AJ Associates ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ3494470.352/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 
1.25%ਘਿੱਟ ਹਨ। 

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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 38)   R/C Estimate for laying 60mm thick paver block and fixing of grills in ph-1 ward no.50. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 645(61) 

ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 11.02 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4232ਵਮਤੀ 16-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 ਲੜੀ 
ਨੰ 12ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 4 ਏਿੰਸੀ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ 

ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 MD Co-Op L/c Society Ltd. 1016815.40/- 

 

-7.73% 

2 The Nizamdin Wala Co-Op L/c Society Ltd 792007.40/- 

 

-28.13% 

3 The Sampark Co-Op L/c Society Ltd 936700.00/- 

 

-15.00% 

 

4 The Star Co-Op L/c Society Ltd 705280.00/- 

 

-36.00% 

 

   
 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Star Co-Op L/c Society Ltd ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ705280.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤ ੇਤਖਮੀਨੇ ਦੀ 
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ਰਕਮ ਤੋਂ 36.00%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
 

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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 39)   Rough Cost Estimate for Installing NewTube well (Size-300 mm x 200 mm Depth up to 450m) including 

pumping Machinery, CI fitting Etc. at Sec-65A under the jurisdiction of MC Mohali at SAS Nagar.     

                                                                   

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 234 

ਵਮਤੀ 09-09-2021 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 48.50 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 2085 ਵਮਤੀ 22-09-2021, ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 

2343 ਵਮਤੀ 01-11-2021 ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 3659 ਵਮਤੀ 29-03-2022 ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 325/SE ਵਮਤੀ 04-05-2022 ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 
ਨੰ. 4162 ਵਮਤੀ 02-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱ ਚ Required Bids ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 
ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 623/SE ਵਮਤੀ 28-09-2022 ਲੜੀ ਨੰ 8 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 1 ਫਰਮ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ 
ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Star Construction Company 4806350.00/- -.90% 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ Star Construction Companyਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 4806350.00/- ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ .90% ਘਿੱਟ 

ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 

 40)   Rough Cost Estimate for Installing New Tube well (Size-300 mm x 200 mm Depth up to 450 m) including 

Pumping Machinery, CI fitting Etc. at Sector 78 near Guru Asra Trust under the jurisdiction of MC 

Mohali at SAS Nagar.                                                                                                                                 
 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 
233ਵਮਤੀ 09-09-2021ਰਾਹੀਂਰੂਪੈ੍ 48.50 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 2085 ਵਮਤੀ 22-09-2021, ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 
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2343 ਵਮਤੀ 01-11-2021ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 3659 ਵਮਤੀ 29-03-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bids 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 623/SE ਵਮਤੀ 28-09-2022 ਲੜੀ ਨੰ 9 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 
ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 1 ਫਰਮ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ 
ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Star Construction Company 4806350.00/- -.90% 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ Star Construction Companyਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ4806350.00/- ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ .90% ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 41)   P/L of paver block, kerb channel, and other misc. work in ward no.-33 Vill: Sohana Mohali.  

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 645(55) 

ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 15.22 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4232 ਵਮਤੀ 16-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱ ਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 

ਲੜੀ ਨੰ 10ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 4 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ 

ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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  1110451.20/- -27.04% 

2 The Friends Co Op L/C Society 1174984.00/- -22.80% 

3 The Baba Balwant Muni Co Op L/C Society 1082142.00/- -28.90% 

4 The Md Co-Operative Co Op L/C Society 1465229.40/- -3.73% 

  

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Baba Balwant Muni Co-Op L/C Society ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1082142.00/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ 

ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 28.90%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 

 



Page 64 of 90 

 

fjZs g/Pj? ih. 

 42)   R/C Estimate for upgradation of triangles & Junctions in Zone-II. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 562(37) 

ਵਮਤੀ 17-03-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 22.05 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.253/SE ਵਮਤੀ  06-04-2022,ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 

4083ਵਮਤੀ 24-05-2022, ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ 4331 ਵਮਤੀ 05-07-2022ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 ਲੜੀ ਨੰ 33ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ 

ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 1 ਫਰਮਅਤੇ 3 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ।ਵਕਉਂ ਿੋ ਇਹ ਕੰਮ 60 ਲਿੱ ਖ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦਾ ਹੈ ਕੇਿਲ ਸਭਾ ਨੰੂ ਹੀ ਪ੍ਵਹਲ ਦੇਣੀ 
 ਣਦੀ ਹੈ।‘Machhli KalanCoop’ਦ ੇਦਸਤਾਿੇਿ ਟੈੈੰਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਵ ਕ ਪੂ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਾਕੀ 2 ਸਭਾਿਾਂ ਿੋ ਵਕ Technically 

Qualified ਨੇ , ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Star Co-Operative L/C Society  1808100.00/- -18.00% 

2 The Kubaheri Co Operative L/C Society  1984500.00/- -10.00% 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ The Star Co-Operative Labour And Construction Society ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1808100.00/- 

ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 18.00%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 

 43)   R/C Estimate for plaster work, paver block of kerb channel in ward no. 12, Ph-7.  

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 645(60) 

ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 12.27 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4232 ਵਮਤੀ 16-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 ਲੜੀ 
ਨੰ 11ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 5 ਸਭਾਿਾਂ  ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ।‘Machhli KalanCoop’ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਿ 

ਟੈੈੰਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਵ ਕ ਪੂ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,  ਾਕੀ 4 ਸਭਾਿਾਂ ਿੋ ਵਕ Technically Qualified ਨੇ ,ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ 
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ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Mini Co-Op L/C Society  953379.00/- -22.30% 

2 The Malwa Co-Op Labour And Construction Society  1041600.30/- -15.11% 

3 The Md Co-Operative L/C Society 1181232.90/- -3.73% 

4 The Jaskirat Co-Op Labour And Construction Society  1164423.00/- -5.10% 

   
 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ The Mini Co-Op L/C Society ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 953379.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ 
ਰਕਮ ਤੋਂ 22.30% ਘਿੱਟ ਹਨ। 

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/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

 44)   Development of various parks in W-12 Sec-60-61 SAS Nagar. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 645(48) 

ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 22.77 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4232ਵਮਤੀ 16-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱ ਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 

ਲੜੀ ਨੰ 7 ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 3ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, 
ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟਕੈਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Mini Co Op L/C Society  1928619.00/- -15.30% 

2 The Jaskirat Co Op Labour And 

Construction Society  
1955943.00/- -14.10% 

3 The Sethi Cooperative Labour And 

Construction Society  
1770367.50/- -22.25% 

   
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Sethi Cooperative Labour And Construction Society ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ1770367.50/-ਸਭ 

ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 22.25% ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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. 
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 T[es e/; efwPBoih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/Pj? ih. 

. 45)   R/C estimate for augmentation of CCTV cameras system installed  in MC office building, sector-

68,Mohali. 

 
fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ;pzXh ezw dh gqPkPeh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk BzL 

229(16) fwshL 01-09-2021  rwhI ruUpY 9.95 l~K id~qI geI sI[ies kMm nMU tYNfr noits nM:4162 imqI 02-06-2022 
(lVI nM:14) rwhI (JMfI ‘A’) cOQI vwrI rIkwl kIqw igAw sI[ijs iv~c ie~k Prm Cyber Electronic India vloN 
Bwg ilAw igAw sI[Cyber Electronic India vloN qKmIny dI rkm qo 0.05% G`t ryt Bry gey sI (JMfI ‘e’)[aukq 
Prm nUM ryt G~t krn leI kwl kIqI geI sI[ijs auprMq Prm vloN Apxy ryt 0.05 Gtw ky 1% kr id~qy gey sI 
(JMfI ‘s’)[ 

ingm ieMjInIAr vloN noitMg pMnw-3 ies a~uqy pRyKx lgwieAw igAw sI,” aukq ryt ijAwdw jwpdy 
hn,jykr pRvwn hovy qW tYNfr rI-kwl kr ilAw jwvy” ijs auprMq aukq kys nUM imqI 07-09-2022 nUM iv~q Aqy Tykw 
kmytI dI hoeI mIitMg iv~c ivcwr ih~q pyS kIqw igAw sI[kmytI vloN mqw nM: 765 imqI 07-09-2022 (JMfI ‘h’) 
rwhI ies sbMDI PYslw ilAw igAw hY ik,“ies sbMDI Prm nwl dubwrw nYgosIeySn kIqI jwvy Aqy nYgosIeySn auprMq 
jykr ryt vwijb jwpdy hn, pRvwn Prm nMU vrk Awfr jwrI kr id~qw jwvy Aqy nhI qW tYNfr rI-kwl kr ilAw 
jwvy”[ 

kmytI dy PYsly nMU mu~K r~Kdy hoey Cyber Electronic India nMU muV qo ryt G~t krn leIo kwl kIqI geI 
sI[hux Prm vloNy Apxy p~qr nM:2489/CEI imqI 19-10-2022 (JMfI ‘k’) rwhI ryt 1% qo Gtw ik 5% kr id~qy 
gey hn[ 

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. 

 

 46)   Supply of back-hoe loader, Tractor-Trolly and labor Zone no.1 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 672(3) 
fwsh 09^06^2022 okjhA o{g? 12.97 bZy dh fdZsh rJh j?. 

 T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 4371 fwsh 08^07^2022, bVh Bz 3 

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  Contractor Profit 

1 The New Modern Co-Op L&C Society 1091686.7/- 1.00% 

2 The sahauranCo-Op L&C Society  1251846.7/- 1.00% 

3 The SamparkLabour& Construction Co-Op Society Ltd. 1150427.3 2.00% 

  
 T[es ezw ftZu The New Modern Co-Op L&C Society tb' Go/ rJ/ o/N 1091686.7/- ;G s'A xZN jB ns/ 
sywhB/ dh oew s' 1.00% 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. 
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 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. 

 47)   Supply of back-hoe loader, Tractor-Trolly and labor Zone no.2. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 672(4) 
ਵਮਤੀ 09-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 12.05 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.4371ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 
4ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ3 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ 
ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ Contractor Profit 

1 The New Modern Coop L/C Society  993429.06/- 1.00% 

2 The Sahauran Coop L/C Society  1162429.1/- 1.00% 

3 The Sampark Co-Op L/C Society  1068253.9/- 2.00% 

 

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The New Modern Coop L/C Society  ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 993429.06/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 1.00%ਘਿੱਟ ਹਨ ।  

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/; 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. 

 

 48)   Supply of back-hoe loader, Tractor-Trolly and labor Zone no.3 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 672(2) 
ਵਮਤੀ 09-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 12.60 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.4371ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 2 

ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 1 ਫਰਮ ਅਤੇ3 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ।ਵਕਉ ਿੋ ਇਹ ਕੰਮ Supply ਨਾਲ 
ਸ ੰਵਧਤ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਸਭਾ ਨੰੂ ਪ੍ਵਹਲ ਨਹੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ 
ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ Contractor Profit 

1 The New Modern Coop L/C Society  1102927.6/- 1.00% 

2 The Sahauran Coop L/C Society  1216079.6/- 1.00% 
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3 The Sampark Co-Op L/C Society  1117558/- 2.00% 

 

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The New Modern Coop L/C Society  ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1102927.6/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 1.00%ਘਿੱਟ ਹਨ ।  

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/; 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. 

 49)   Supply of back-hoe loader, Tractor-Trolly and labor Zone no.4 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 672(1) 

ਵਮਤੀ 09-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 14.83 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.4371 ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 1 ਰਾਂਹੀ 
ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 3 ਸਭਾ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ 
ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ Contractor Profit 

1 The Bathlana Coop L/C Society  1172059.8/- 0.50% 

2 New Modern Coop 1215193.9/- 1.00% 

3 The Sampark Labour & Construction Co-Op 

Society Ltd. 

1314774.1/- 2.00% 

 

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Bathlana Coop L/C Society. ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1172059.8/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ 
ਰਕਮ ਤੋਂ 0.50%ਘਿੱਟ ਹਨ ।  

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/; 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. 

 

 50)   R/C Estimate for Renovation of Ravidas Dharamshala Vill. Mattaur. 

 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gqPkPeh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk BzL 
645(20) fwshL 12-05-2022 okjhA o[gJ/ 6.30 bZy dh fdZsh rJh j?.  
 T[go'es ezw Jh^N?vfozr gqDkbh okjhA fJ; dcaso d/ N?Avo B'fN; BzL 4232 fwshL 16-06-2022 okjhA ekb 
ehsk frnk ;h, fi; ftZu Required Bids gqkgs Bjh j'JhnK ;B. fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo B'fN; BzL 4577 fwshL 
01-08-2022 bVh BzL 3 okjhA ohekb ehsk frnk ;h. fJj ezw dk N?Avo d{ih tko ekb ehsk frnk j?. fJ; N?Avo ftZu 

 



Page 69 of 90 

 

3 ;GktK tZb'A Gkr fbnk frnk j?, feT[i' fJj ezw 60 bZy s'A xZN dk j?, e/tb ;Gk Bz{ jh gfjb d/Dh pDdh j?, pkeh 2 

;GktK i' fe Technically Qualified B/, fJjBK ezwK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, Bro fBrw ih dh 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 MD Co-Operative L & C Society 606501.00/- -3.73% 

2 The TassoliLabour And Const Society  516663.00/- -17.99% 

   
T[es ezw ftZu The Tassoli Labour And Const Society tZb'A Go/ rJ/ o/N 516663.00/- ;G s'A xZN jB ns/ 

sywhB/ dh oew s'A 17.99% 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/; 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. 

 51)   Const. of Whether Shelter in library park Ph-7 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 672(7) 

ਵਮਤੀ 09-06-2022ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 3.81 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4371 ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 7 

ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 2 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ 
ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ % ਘਿੱ ਟ ਰੇਟ 

1 The Mohali Cooperative L/C Society  348576.90/- -8.51% 

2 The Sehaj Co Op L/C Society  363855.00/- -4.50% 

  

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ The Mohali Cooperative L/C Society ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 348576.90/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 8.51% ਘਿੱਟ ਹਨ ।  

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/; 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. 
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 52)   Development of park in village kumbra near Balmiki mandir. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 672(17) 

ਵਮਤੀ 09-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 14.20 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4371 ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 17 

ਰਾਂਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 1 ਫਰਮ ਅਤੇ 2 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਕਉਂ ਿੋ ਇਹ ਕੰਮ 60 ਲਿੱ ਖ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦਾ ਹੈ 

ਕੇਿਲ ਸਭਾ ਨੰੂ ਹੀ ਪ੍ਵਹਲ ਦੇਣੀ  ਣਦੀ ਹੈ, ‘Rudra Enterprises’ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰਿੱਦ ਕਰਕੇ  ਾਕੀ 2 ਸਭਾਿਾਂ ਿੋ ਵਕ Technically Qualified 

ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ 

ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ % ਘਿੱ ਟ ਰੇਟ 

1 The JhandeChak Coop L/C Society  1065142.00/- -24.99% 

2 The Sehaj Co Op L/C Society  1292200.00/- -9.00% 

 

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The JhandeChak Coop L/C Society ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1065142.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 24.99% ਘਿੱਟ ਹਨ ।  

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/; 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. 

 

 53)   Development of various park in ward no. 14 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 672(5) 
ਵਮਤੀ 09-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 10.74 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.4371ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 5 

ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ3 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ 
ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ % ਘਿੱ ਟ ਰੇਟ 

1 The JhandeChak Coop L/C Society  805607.40/- -24.99% 
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2 The Bathlana Coop L/C Society  934380.00/- -13.00% 

3 The Sehaj Co Op L/C Society  977340.00/- -9.00% 

 

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ The JhandeChak Coop L/C Society ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 805607.40/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 24.99%ਘਿੱਟ ਹਨ ।  

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/; 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. 

 54)   P/F of outdoor GYM equipment with platform in Zone No.4. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 672(24) 

ਵਮਤੀ 09-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 42.02 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4371 ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 24 

ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 6 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ 
ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ % ਘਿੱ ਟ ਰੇਟ 

1 Neha Creations 2888875.00/- -31.25% 

2 Vinex Enterprises.  3374206.00/- -19.70% 

3 Utkarsh Enterprises 3109480.00/- -26.00% 

4 Glisten 2479180.00/- -41.00% 

5 Radhika Enterprises 3163685.80/- -24.71% 

6 Khalsa Gymnastic Works 2766176.60/- -34.17% 

  

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ Glisten ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 2479180.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 41.00% ਘਿੱਟ 
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ਹਨ ।  
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/; 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. 

 55)   P/L of 30mm thick BC on B-road of Sec-78 Mohali. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 672(23) 

ਵਮਤੀ 09-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 49.02 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4371 ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 23 

ਰਾਂਹੀ  ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 3 ਫਰਮਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ੋ‘AJ Associates’ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਿ 
ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਮੁਤਾਵ ਕ ਪੂ੍ਰੇ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ  ਾਕੀ 2 ਫਰਮਾ ‘Technical Qualify ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ % ਘਿੱ ਟ ਰੇਟ 

1 Balwinder Singh Contractor 3932874.60/- -19.77% 

2 Shiva Constructions 3514734.00/- -28.30% 

  

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ Shiva Constructionsਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 3514734.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 
28.30% ਘਿੱਟ ਹਨ ।  

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/; 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. 

 

 56)   P/L of paver block around park F/O #2602, 780, 2417, 2519 & 2384 and other misc. work in ward no. 32, 

Sec-79, Mohali.  

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 672(18) 

ਵਮਤੀ 09-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 49.40 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4371 ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 18 
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ਰਾਂਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 6 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ 
ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ % ਘਿੱ ਟ ਰੇਟ 

1 The New Gautam Nagare Co-Op L/C Society  3918902.00/- -20.67% 

2 The Sampark Co-Op L/C  Society 4161950.00/- -15.75% 

3 The RaghoMajra Co-Op L/C Society 3581006.00/- -27.51% 

4 The Chak Kala Tibba Co-Op L/C Society  3454542.00/- -30.07% 

5 The Friends Co Op L/C Society 3556800.00/- -28.00% 

6 The Saini Co Operative L/C Society  3482206.00/- -29.51% 

  

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Chak Kala Tibba Co-Op L/C Society ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 3454542.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 30.07% ਘਿੱਟ ਹਨ ।  

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/; 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. 

 57)   P/f of Paver block and kerb channel F/o DC Entry gate and advocate society, other msic. work ward no. 40, 

Sec-76. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 672(16) 

ਵਮਤੀ 09-06-2022ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 8.04 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4371 ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 16 

ਰਾਂਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 5 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ 
ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ % ਘਿੱ ਟ ਰੇਟ 

1 The New Gautam Nagare Co-Op L/C Society  701409.60/- -12.76% 
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2 The Sampark Co-Op L/C Society 677772.00/- -15.70% 

3 The Th Cooperative L/C Society  603884.40/- -24.89% 

4 The Baba Ganga Ram Coop L/C Society 603080.40/- -24.99% 

5 The Bathlana Coop L/C Society  635079.60/- -21.01% 

  

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Baba Ganga Ram Coop L/C Societyਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 603080.40/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 24.99%ਘਿੱਟ ਹਨ ।  

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/; 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. 

 58)   R/C Estimate P/F boards for public information in different parks in Zone-4. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 672(15) 

ਵਮਤੀ 09-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 9.85 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4371 ਵਮਤੀ: 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 15 

ਰਾਂਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 3 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ 
ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ % ਘਿੱ ਟ ਰੇਟ 

1 The Friends Co-Op L/C Society 864337.50/- -12.25% 

2 The New Modern Co Op L/C Society  776180.00/- -21.20% 

3 The Saini Co Operative L/C Society  883545.00/- -10.30% 

  

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The New Modern Co Op L/C Society ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 776180.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 21.20% ਘਿੱਟ ਹਨ ।  

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 
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toe nkvo ikoh eoB bJh fog'oN gqtkBrh 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. 

 59)   P/F of open-air gym in Kanal Pocket & 10 marla pocket ph-4, ward no.5 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 672(6) 
ਵਮਤੀ 09-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 11.24 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4371 ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 6 

ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 5 ਫਰਮਾ ਅਤੇ 1 ਸਭਾ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਤਾ ਮੁਤਾਵ ਕ ਕੇਿਲ 
Manufactures ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਲਈ Eligible ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “The Th Coop L/C Society ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰਿੱਦ ਕਰਕੇ  ਾਕੀ 5 ਸਭਾਿਾ ਿੋ ਵਕ 
Technically Qualified ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ 
ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ % ਘਿੱ ਟ ਰੇਟ 

1 Neha Creations 777246.00/- -30.85% 

2 Vinex Enterprises  902572.00/- -19.70% 

3 Utkarsh Enterprises 831760.00/- -26.00% 

4 Glisten 723856.00/- -35.60% 

5 Khalsa Gymnastic Works 755890.00/- -32.75% 

 

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ Glistenਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 723856.00/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 35.60%ਘਿੱਟ ਹਨ ।  
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/; 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. 

 

 60)   P/F of StainlessSteel Number plates in ward no.-7, Ph-5. 

 

fog'oN fJzIL ;kyk fe ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ 
ਨੰ 672(9) ਵਮਤੀ 09-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 8.19 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4371 ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 9 
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ਰਾਂਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 2 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ 
ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ % ਘਿੱ ਟ ਰੇਟ 

1 The RaghoMajra Co-Op L/C Society  667403.10/- -18.51% 

2 The Saini Co Operative L/C Society  679770.00/- -17.00% 

  

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ The RaghoMajra Co-Op L/C Societyਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 667403.10/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 18.51% ਘਿੱਟ ਹਨ ।  

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/; 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. 

 61)   P/F of open-air gym in Mango Park opp. Kamal Market Parks, 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 672(29) 

ਵਮਤੀ 09-06-2022ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 11.24 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4371 ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 29 

ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 6 ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ 1 ਸਭਾ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਮੁਤਾਵ ਕ 

ਕੇਿਲ ‘Manufacturer ਹੀ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਲਈ Eligible ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ‘TH Co-Op L/C Society ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰਿੱਦ ਕਰਕੇ  ਾਕੀ ਫਰਮਾਂ 
‘Technical Qualification’ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ 
ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ % ਘਿੱ ਟ ਰੇਟ 

1 Neha Creations 777246.00/- -30.85% 

2 Vinex Enterprises  902572.00/- -19.70% 

3 Utkarsh Enterprises 831760.00/- -26.00% 

 



Page 77 of 90 

 

4 Glisten 723856.00/- -35.60% 

5 Radhika Enterprises 851879.60/- -24.21% 

6 Khalsa Gymnastic Works 755890.00/- -32.75% 

  

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ Glisten ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 723856.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 35.60% ਘਿੱਟ 
ਹਨ ।  

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/; 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. 

 62)   P/F of MS Grills and various repair Work on A Road in Zone 2.  

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 730(5) 

ਵਮਤੀ07-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 21.63 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ.554/SEਵਮਤੀ 02-08-2022,ਲੜੀ ਨੰ 5 

ਰਾਹੀਂਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 2 ਸਭਾਿਾ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ 
ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Th Cooperative L/C Society  1343439.30/- -37.89% 

2 The New Modern Co Op L/C Society  1622466.30/- -24.99% 

 
 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ The Th Cooperative L/C Society ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1343439.30/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ 
ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 37.89% ਘਿੱਟ ਹਨ। 

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/; 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. 

 

 63)   R/C Estimate for kerb, channel grill paint & other misc. Work in various area Zone No. 4 S.A.S. Nagar.  

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 730(9) 
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ਵਮਤੀ07-07-2022 ਰਾਹੀਂਰੂਪੈ੍40.24ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 554/SE ਵਮਤੀ 02-08-2022, ਲੜੀ ਨੰ 9 

ਰਾਹੀਂਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱ ਚ 1 ਫਰਮ ਅਤੇ 5ਸਭਾਿਾ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ।ਵਕਉਂ ਿੋ ਇਹ ਕੰਮ 60 ਲਿੱ ਖ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦਾ ਹੈ, 

ਕੇਿਲ ਸਭਾ ਨੰੂ ਹੀ ਪ੍ਵਹਲ ਦੇਣੀ  ਣਦੀ ਹੈ, ‘Sharma Contractor’ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰਿੱਦ ਕਰਕ ੇ ਾਕੀ 5 ਸਭਾਿਾਂ ਿੋ ਵਕ Technically 

Qualifiedਨੇ ਵਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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 Friends Co Op L/C Society 2977760.00/- -26.00% 

2 The Adarsh Co-Op L/C Society  2828469.60/- -29.71% 

3 The Star Co-Operative L/C Society  2937520.00/- -27.00% 

4 The New Modern Co Op L/C Society  3018402.40/- -24.99% 

5 The Sehaj Co Op L/C Society  2560873.60/- -36.36% 

 
ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Sehaj Co Op L/C Society ਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 2560873.60/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ 

ਰਕਮ ਤੋਂ 36.36% ਘਿੱਟ ਹਨ। 
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/; 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. 

 64)   R/C Estimate for repair of main roads kerb, Channel & Grills Zone no-1. 

  

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw dh gqPkPeh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ wsk BzL 730(4) fwshL 

07-07-2022 okjhA o[gJ/ 26.09 bZy dh fdZsh rJh j?.   
 T[go'es ezw Jh^N?vfozr gqDkbh okjhA fJ; dcaso d/ N?Avo B'fN; BzL 554/SE fwshL 02-08-2022, bVh BzL 4 
okjhA ekb ehsk frnk ;h, fJ; N?Avo ftZu 4 ;GktK tZb'A Gkr fbnk frnk j?. fJjBK ;GktK dh gqkfJ; fpZv efwPBo, 
Bro fBrw  ih dh 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 Friends Co Op Society Ltd. 1930660.00/- -26.00% 

2 The RaghoMajra Co Op Society Ltd. 1917354.10/- -26.51% 
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3 The Kubaheri Co Op Society Ltd. 1956750.00/- -25.00% 

4 The New Modern Co Op Society Ltd 2165470.00/- -17.00% 

   
T[es ezw ftZu The Ragho Majra Co-Op L/C Society Ltd tZb'A Go/ rJ/ o/N  1917354.10/- ;G s'A xZN jB 

ns/ sywhB/ dh oew s'A 26.51% 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/; 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. 

 65)   Construction of new slip Road Ind. Area Ph-08 Near IVY Hospital. 

  
 fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ 645(24) 

ਵਮਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 14.97 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4232ਵਮਤੀ 16-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਵਿਿੱ ਚ Required Bidsਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ 4577 ਵਮਤੀ 01-08-2022 

ਲੜੀ ਨੰ 4ਰਾਂਹੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 2 ਏਿੰਸੀ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, 
ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ 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  1414665.00/- -5.50% 

2 The Star Co-op L/C Society 1348797.00/- 

 

-9.90% 

   
 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Star Co-op L/C Societyਿਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ1348797.00/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ 
ਰਕਮ ਤੋਂ 9.90%ਘਿੱਟ ਹਨ। 
 

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/; efwPBo 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. 

 

 66)   R/C Estimate for P/L of paver block in village Shahi Majra ward no.44. 
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fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦ ੇਮਤਾ ਨੰ672(27) 

ਵਮਤੀ09-06-2022ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍19.72 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4371 ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 27 

ਰਾਂਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 3 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ 

ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

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

1 The New Gautam Nagare Co-Op L/C Society  1638929.20/- -16.89% 

2 The Sampark Co-OpL/C Society 1661410.00/- -15.75% 

3 The Th Cooperative L/C Society  1264249.20/- -35.89% 

  

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ The Th Cooperative L/C Society ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1264249.20/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ 
ਰਕਮ ਤੋਂ 35.89% ਘਿੱਟ ਹਨ ।  

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/; efwPBo 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. 

 67)   P/F of open-air gym in VirChakarVijeta Late. LenHavaldar Joginder Singh Park Ind: area Vill. Shahi 

Majra. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 672(28) 

ਵਮਤੀ 09-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 11.24 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4371 ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 28 

ਰਾਂਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 6 ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ 1 ਸਭਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਮੁਤਾਵ ਕ ਕੇਿਲ 

‘Manufacturer ਹੀ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਲਈ Eligible ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ‘Th Co-Op L/C Society ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰਿੱਦ ਕਰਕ ੇ ਾਕੀ  ਫਰਮਾਂ 
‘Technical Qualification’ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ 

ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਟ % ਘਿੱਟ ਰੇਟ 
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1 Neha Creations 777246.00/- -30.85% 

2 Vinex Enterprises  902572.00/- -19.70% 

3 Utkarsh Enterprises 831760.00/- -26.00% 

4 Glisten 723856.00/- -35.60% 

5 Radhika Enterprises 875483.60/- -22.11% 

6 Khalsa Gymnastic Works 755890.00/- -32.75% 

  

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ Glistenਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 723856.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 35.60% ਘਿੱਟ ਹਨ ।  

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/; efwPBo 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. 

 68)   R/C Estimate for repair of paver block, kerb channel &othe misc. work in HM Quarters, 10&8 marla 

pocket in ward no.5, PH-4. 

 

fog'oN fJziL ;kyk fe ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 672(12) 

ਵਮਤੀ 09-06-2022ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ੍ 11.61 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਵਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਟੈਂਡਰ ਨੋਵਟਸ ਨੰ. 4371 ਵਮਤੀ 08-07-2022 ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਨੰ 12 

ਰਾਂਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ । ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਿੱਚ 3 ਸਭਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵ ਿੱਡ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਵਨਗਮ 

ਿੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਿੱਲ ਵ ਿੱਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

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

1 The New Gautam Nagare Co-Op L/C Society  1012856.40/- -12.76% 

2 The Baba Ganga Ram Coop L/C Society  836036.10/- -27.99% 

3 The New Modern Co Op L/C Society  962469.00/- -17.10% 

  

 ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ The Baba Ganga Ram Coop L/C Society ਿਿੱ ਲੋ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 836036.10/-ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ 
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ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ27.99%ਘਿੱਟ ਹਨ ।  

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/; efwPBo 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. 

 69)   ਨਗਰ ਹਨਗਮ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਿੱਲਾਉਣ ਲਈ ਹਕਸੇ ਸੰਸਥਾ / ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਨੰੂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ। 
 

 fog'oN rT{Pkbk ew/Nh ਵਕ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਹਦਦੂ ਅੰਦਰ ਅਿਾਰਾ ਘੁੰ ਮਦ ੇਪ੍ਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਸ ੇ

ਿੇਲੇ ਿੀ ਅਣਸੁਖਾਿੀਂ ਘਟਨਾ ਿਾਪ੍ਰਨ ਦਾ ਖਦਸਾ  ਵਣਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਵਹਰ ਿਾਵਸਆ ਂਨੰੂ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਅਿਾਰਾ ਪ੍ਸ਼ਆੂ ਂ

ਨੰੂ ਵਕਸ ੇਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕਈੋ ਅਣ-ਸੁਖਿਾਈ ਂਘਟਨਾ ਤੋਂ  ਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੱ ਚ ਘੁੰ ਮਦੇ ਅਿਾਰਾ/ ੇਸਹਾਰਾ ਪ੍ਸ਼ੂਆਂ  ਨੰੂ ਨਗਰ 

ਵਨਗਮ ਦੀ ਕੈਟਲ ਕੈਵਚੰਗ ਟੀਮ ਿਿੱਲੋਂ  ਫੜਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਛਿੱ ਵਡਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਪ੍ਸ਼ੂਆ ਂ ਨੰੂ 

ਫੜਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਿੀ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਵਿੰਮਿੇਾਰੀ 
ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਪ੍ਸ਼ ੂਧੰਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਸਵਖਅਤ ਸਟਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 

ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੰਮੀ ਿੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿੀ ਵਦਲਚਸਪ੍ੀ ਦਾ 
ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ  ੰਦ ਵਲਫਾਫਾ ਮੰਗਦ ੇਹੋਏ ਵਮਤੀ 04.08.2017 ਤੋਂ ਸ਼ਰੀ ਗੋਰੀ ਸੰਕਰ ਸੇਿਾ ਦਲ ਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਸ਼ ੂ13/- ਰੁਪ੍ਏ 

ਚਾਰੇ ਿਿੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਿਸ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਮਤੀ 03.08.2022 ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤ ੇਇਸ ਕੰਮ ਦੀ 
ਮਹਿੱਤਿਤਾ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਵਸਰੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਣੇ ਲਈ ਰਵਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ  /ਐਨ.ਿੀ.ਓ/ ਸੰਚਾਲਨ ਗਊਸਾਲਾ
ਸਮੰਤੀ  ਤੋਂ ਵਦਲਚਸਪ੍ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ  ੰਦ ਵਲਫਾਫਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਤੀ 27.06.2022 ਰਾਹੀਂ 
ਤਿਿੀਜ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੇਅਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਹਿੱਤ 

ਭੇਿੀ ਗਈ ਸੀ, ਿੋ ਵਕ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਉਸ ਿਿੱਲੋਂ  ਆਪ੍ਣੇ ਮਤਾ ਨੰ. 143 ਵਮਤੀ 29.07.2022 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 

ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਿੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ ਤ ੇਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. ਸ5-ਡਸਸ-ਮਸਸ-2022/31696 ਵਮਤੀ 13.09.2022 

ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ । 
  ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਹ ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਵਿਿੱਚ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਪ੍ਾਸ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਟਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿੱਹਤਿਤਾ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਫਤਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਿੱਤਰ ਨੰ. 5028 ਵਮਤੀ 21.09.2022 

ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਿੱਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹਿਾਣ ਸੰਸਥਾ/ਐਨ.ਿੀ.ਓ/ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੰਤੀ ਤੋਂ ਵਮਤੀ 
23.09.2022 ਰਾਹੀਂ ਸੀਲ  ੰਦ ਵਲਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿਿੱਚ ਦਸਤੀ/ਰਵਿਟਰਡ ਪੋ੍ਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ਾ ਵਮਤੀ 06.10.2022 ਤਿੱਕ ਸਮਾਂ 
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 ਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 03.00 ਿਿੇ ਤਿੱਕ ਮੰਵਗਆ ਗਇਆਂ ਸਨ। ਵਿਸ ਦੇ ਸ ੰਧ ਵਿਿੱਚ ਵਮਤੀ 06.10.2022 ਤਿੱਕ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ 

ਕੁਲ 05 ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ਾ ਨੰੂ ਖੋਲਣ/ਘੋਖਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਸਵਹਤ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਆਪ੍ਣੇ ਹੁਕਮ ਵਮਤੀ 11.10.2022 ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਮੈਂ ਰੀ ਕਮੇਟੀ 
ਗਵਠਤ ਗਈ ਵਿਸ ਵਿਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ, ਵਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ (ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ) ਅਤ ੇਸਕਿੱਤਰ (ਆਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।  

  ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਿਿੱਲੋਂ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਵਿਿੱਚ ਉਕਤ ਕੰਮ ਸ ੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਹੋਈਆਂ 05 ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ਾ ਨੰੂ ਖੋਲਣ/ਘਖੋਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਸਵਹਤ ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ :-  

 

ਲ
ੜੀ 
ਨੰ.  

ਸੰਸਥਾ / ਐਨ.ਜੀ.ਓ / 

ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੰਚਾਲਨ 

ਸਮੰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ  

ਸੰਸਥਾ/ਐਨ.ਜੀ.ਓ/ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੰਚਾਲਨ 

ਸਮੰਤੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਦਰਖਾਸਤ ਹ ਿੱ ਚ ਹਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼  

ਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 

1. ਸ਼ਰੀ ਗੋਪ੍ਾਲ ਗਊ ਸਿੇਾ 
ਸਵਮਤੀ (ਰਵਿ.) 

1. ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿਿੱਲੋਂ  ਰਿੱ ਵਖਆ ਂ ਗਈਆ ਂ

ਸ਼ਰਤਾ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਸਮਿੱਰਥ ਹਨ।  
2. ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ 38 ਰੁਪ੍ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਸ਼ ੂਕਰਨ 

ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ ।  

3. 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਊਧੰਨ ਦੀ ਸਿੇਾ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।   

ਸ਼ਰੀ ਗੋਪ੍ਾਲ ਗਊ ਸਿੇਾ ਸਵਮਤੀ (ਰਵਿ.) 

ਿਿੱਲੋਂ   ੇਨਤੀ ਪ੍ਿੱਤਰ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਦਸਤਾਿੇਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੇ ਿੀ ਨਹੀਂ 
ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਕਲੋ ਵਕਹੜੀ 
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੰੂ ਚਿੱਲਾਉਣ ਦਾ ਤਿਰ ਾ ਹੈ।  

2. ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ 
ਫਾਉਨਡੇਸ਼ਨ  

1. ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ 32 ਰੁਪ੍ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਸ਼ ੂਕਰਨ 

ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ । 

2. ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਫਾਉਨਡੇਸ਼ਨ ਸਕੈਟਰ-45 

ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਇੰਡ ਏਰੀਆ, 

ਫੇਜ-1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਨਾਲ 

ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਫਾਉਨਡੇਸ਼ਨ ਿਿੱਲੋਂ  ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਿੇਿਾਂ Trust Deal ਤੋਂ 
ਇਹ ਸਾਫ ਪ੍ਤਾ ਚਿੱਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ 

ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵਸਰਫ ਆਮ ਿਨਤਾ, 
ਗਰੀ  ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ ਹਸਪ੍ਤਾਲ, 

ਵਡਸਪ੍ੈਂਸਰੀ, ਨਰਵਸੰਗ ਹੋਮਸ, ਐਮ ੂਲੈਂਸ, 

ਸਕੂਲ/ਕਾਲੇਿ, ਆਸ਼ਰਮ ਆਵਦ  ਣਾਉਣਾ 
ਹੈ, ਪ੍ਰ ਗਊਸਾਲਾ ਚਿੱਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ 
ਤਿਰ ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।    
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3. ਗੋਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸੇਿਾ ਦਲ 

ਚੰਡੀਗੜਹ 
1. ਸੈਕਟਰ-45 ਚੰਡੀਗੜਹ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 
10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ 

ਵਨਗਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 
5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । 
2. ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਗੋ ਰ 

ਅਤੇ ਦੁਧ ਲਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤ ੇ

ਕੰਮਪ੍ਾਉਂਡਰ 24x7 ਮੋਿੂਦ ਹੈ।  
3. ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਿਖਮੀ ਗਊਆਂ ਦਾ ਇਲਾਿ 

ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ ੂਲੈਂਸ ਮੋਿੂਦ ਹੈ ।  

4. ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ 50 ਰੁਪ੍ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਸ਼ ੂਕਰਨ 

ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ । 

ਗੋਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸੇਿਾ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜਹ ਦ ੇ

 ੇਨਤੀ ਪ੍ਿੱਤਰ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਦਸਤਾਿੇਿਾਂ ਤੋਂ 
ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਨਹ ਾਂ 
ਿਿੱਲੋਂ  ਸੈਕਟਰ-45 ਚੰਡੀਗੜਹ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 
ਵਮਤੀ 08.03.2013 ਤੋਂ ਰੈਗੁਲਰ  09 

ਸਾਲ 07 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਨਗਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ 
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸਾਲ 04.08.2017  ਤੋਂ ਹੁਣ 

ਤਿੱਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਮਾਂ ਚਿੱਲਾਉਣ ਦਾ 
ਤਿਰ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਕਲੋ ਨਗਰ 

ਵਨਗਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਦ ੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 
ਚਿੱਲਾਉਣ ਦਾ ਤਿਰ ਾ ਹੈ।  

4. ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਫਾਉਨਡੇਸ਼ਨ  1. ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ 30 ਰੁਪ੍ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਸ਼ ੂਕਰਨ 

ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ । 

2. ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਫਾਉਨਡੇਸ਼ਨ ਸਕੈਟਰ-45 

ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਇੰਡ ਏਰੀਆ, 

ਫੇਜ-1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਨਾਲ 

ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਫਾਉਨਡੇਸ਼ਨ ਿਿੱਲੋਂ  ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਿੇਿਾਂ Trust Deal ਤੋਂ 
ਇਹ ਸਾਫ ਪ੍ਤਾ ਚਿੱਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸੰਸਥਾ ਕਾ ਕੰਮ ਵਸਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੈਸਿ, 

ਪ੍ੜਾਉਣਾ, ਗਰੀ  ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 

ਕਰਿਾਉਣਾ, ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ੍ ਲਗਾਉਣਾ, Old 

Age Persons ਅਤੇ ਗਰੀ ਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਸਮਿੱ ਵਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ 

ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦ ੇ ਵਿਿੱਚ  

ਵਡਿੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਾਉਣ ਆਵਦ ਹੈ, 

ਪ੍ਰ ਗਊਸਾਲਾ ਚਿੱਲਾਉਣ ਸ ੰਧੀ ਕੋਈ ਿੀ 
ਤਿਰ ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।    

5. ਗਊ ਗਰਾਸ ਸੇਿਾ ਸਵਮਤੀ  1. ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇਂ ਦਾਨੀ ਸਿਣਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਘਿੱਟ ਗਊ ਗਰਾਸ ਸੇਿਾ ਸਵਮਤੀ ਿਿੱਲ਼ੋਂ  ਿੋ 
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ਆਉਣ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ 

ਤੋਂ ਇਕ ਪ੍ਾਸ ੇਹੋਣ ਕਰੇਕ ਦਾਨ ਦੀ ਕੰਮੀ ਹੈ। 
ਵਿਸ ਕਰਕ ੇ 12 ਮਹੀਨੇ 12 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਕਰਿਾਏ ਿਾਣਗੇ, ਵਿਸ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਥਾਵਨਕ ਮੰਵਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਮਾਵਿਕ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਵਮਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ 
ਸਵਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ ।  
2. 19.07.2015 ਨੰੂ ਫੇਜ-5 ਵਿਿੱਚ ਲੋਕਲ 

ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦਆੂਰਾ ਕਮੇਟੀ, 
ਮਹੁਿੱਲਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਨਿਾਸੀਆ ਂ

ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਵਹਲੇ ਗਊ ਗਰਾਸ ਰਿੱਥ 

ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਗਊ ਗਰਾਸ 

ਰਿੱਥ ਵਿਿੱਚ ਗਊ ਗਰਾਸ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਵਹਲੀ 
ਰੋਟੀ, ਫਲਾ-ਸ ਿੀਆ ਂ ਦੇ ਵਛਲਕ,ੇ ਗੁੜ, 

ਚੇਕਰ ਆਵਦ ਪ੍ਾਉਣ ਿਾਸਤ ੇ 50-50 ਵਕਲੋ 

ਦੇ 6 ਡਰਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਿੋ ਵਕ ਸਿੇਰ ੇ

08.00 ਿਿੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 02.00 ਿਿੇ 

ਤਿੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ।  

3. ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਿਖਮੀ ਗਊਆਂ ਦ ੇ

ਇਲਾਿ ਲਈ ਐ ੂਲੈਂਸ ਚਿੱਲਾਈ ਿਾ ਰਹੀ 
ਹੈ।   

ਦਸਤਾਿੇਿ  ਨੇਤੀ ਪ੍ਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਸਤਾਿਿੇਾ ਵਿਿੱ ਚ 

ਕੋਈ ਿੀ ਦਸਤਾਿੇਿ ਅਵਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਵਿਸ ਤੋਂ ਵਕ ਇਹ ਪ੍ਿੱਤਾ ਚਿੱ ਲੇ ਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਕੋਲ 

ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਿੱਲਾਉਣ ਦਾ ਤਿਰ ਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ਯ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੱਚ 

ਗਊਧੰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ  ਗਊ ਗਰਾਸ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਵਹਲੀ 
ਰੋਟੀ, ਫਲਾ-ਸ ਿੀਆਂ ਦੇ ਵਛਲਕ,ੇ ਗੁੜ, 

ਚੇਕਰ ਆਵਦ ਇਿੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।  

 

  ਉਕਤ ਵ ਨੈਕਾਰਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਭੇਵਿਆ ਗਈਆਂ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ਾ ਨੰੂ ਕਮਟੇੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਿਾਚਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਾਇਆ ਵਗਆ ਵਕ ਲੜੀ 
ਨੰ. 03 ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਰੀ ਗੋਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸੇਿਾ ਦਲ (ਰਵਿ.) ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 
ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿਿੱਲੋਂ  ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਿੱਲਾਉਣ ਸ ੰਧੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀਆ ਂਗਇਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਨਗਰ 
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ਵਨਗਮ ਅਧੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੰੂ ਚਿੱਲਾਉਣ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਿਰ ਾ ਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਾਸ ਗਊਧੰਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਐ ਂਲੂੈਂਸ ਦੀ ਸਿੇਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਉਪ੍ਲ ਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮਟੇੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗਊਧੰਨ 

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰੀ ਗੋਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸੇਿਾ ਦਲ (ਰਵਿ.) ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ 
ਨੰੂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾ ਤ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਵਿਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮਟੇੀ ਤੋਂ 
ਪ੍ਾਸ ਕਰਿਾ ਵਲਆ ਿਾਿੇ ਿੀ ।  
 T[es e/; efwPBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh 
d/ ftuko fjZs g/P j? ih. 

 70)   rZvh BzH ghHphH65 J/HJ/ 1372 dh Tto nkb fog/no eotkT[D ;pzXh. 
 
 fog'oN ;?BhN/PB ;kyk fe ftP/ ;pzXh dZf;nk iKdk j? fe rZvh BzHghHphH65 J/HJ/ 1372 d/ vokJhto dh fog'oN 
nB[;ko rZvh dk Tto nkb ezw j'D tkbk j?.fi; ekoB rZvh B/ ezw eoBk pzd eo fdZsk j?.fJj rZvh Pfjo ftZu'A e{Vk 
u[ZeD dk ezw eodh j?.;ckJh d/ ezw B{z w[Zy oZyd/ j'J/ fJ; rZvh dh fog/no ssekb ;w/A ftZu eotkJh ftZu ikDh 
j?.fJ; ;pzXh wkoehN ftZu'A 3 d;sh e[N/PBK gqkgs ehshnK rJhnk jB, fiBKQ dk t/otk j/m fby/ nB[;ko j?L^ 
 

 ihHe/Hw'Noi, Pkg 
BzH2,c/I^2, w'jkbh 

ihHn?;HnkN', ;g/noi 
Pkg BzH 43, ewbk wkoehN 

c/I^1,w'jkbh 

n?;He/HnkN'I  Pkg BzH44vh 
,ewbk wkoehN c/I^1,w'jkbh 

nkb Tto 
fog/no o/N 

69869$^ ;w/s 
ihHn?;HNh  

74277$^ ihHn?;HNh nbZr s'A  73097^ ihHn?;HNh nbZr s'A 

 
 T[es nB[;ko ;G s'A xZN o/N ihHe/Hw'Noi dk j?,fi; nB[;ko fJ; ezw s/ brGr 69869$^ o[gJ/ dk youk 
nkT[D dh ;zGktBk j?.fJ; bJh rZvh dh fog/no eotkT[D ns/ nkT[D tkb/ you/ 69869$^ o[gJ/ dh gqtkBrh wkB:'r 
efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs Bro fBrw dh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh gqtkBrh 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/Pj? ih. 

 

 71)   rZvh BzH ghHphH65 J/HJ/ 1373 dh Tto nkb fog/no eotkT[D ;pzXh. 
 
 fog'oN ;?BhN/PB ;kyk fe ftP/ ;pzXh dZf;nk iKdk j? fe rZvh BzHghHphH65 J/HJ/ 1373 d/ vokJhto dh fog'oN 
nB[;ko rZvh dk Tto nkb ezw j'D tkbk j?.fi; ekoB rZvh B/ ezw eoBk pzd eo fdZsk j?.fJj rZvh Pfjo ftZu'A e{Vk 
u[ZeD dk ezw eodh j?.;ckJh d/ ezw B{z w[Zy oZyd/ j'J/ fJ; rZvh dh fog/no ssekb ;w/A ftZu eotkJh ftZu ikDh 
j?.fJ; ;pzXh wkoehN ftZu'A 3 d;sh e[N/PBK gqkgs ehshnK rJhnk jB, fiBKQ dk t/otk j/m fby/ nB[;ko j?L^ 
 

 ihHe/Hw'Noi, Pkg 
BzH2,c/I^2, w'jkbh 

ihHn?;HnkN', ;g/noi 
Pkg BzH 43, ewbk wkoehN 
c/I^1,w'jkbh 

Powk w'Noi 
Pkg BzH2,ewbk wkoehN 
c/I^1,w'jkbh 
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nkb Tto fog/no 
o/N 

73709$^ ;w/s 
ihHn?;HNh  

78,924 $^ ;w/s ihHn?;HNh 81,384$^ ;w/s 
ihHn?;HNh 

 
 T[es nB[;ko ;G s'A xZN o/N ihHe/Hw'Noi dk j?,fi; nB[;ko fJ; ezw s/ brGr 73,709$^ o[gJ/ dk youk 
nkT[D dh ;zGktBk j?.fJ; bJh rZvh dh fog/no eotkT[D ns/ nkT[D tkb/ you/ 73709$^ o[gJ/ dh gqtkBrh wkB:'r 
efwPBo ih dh gqPkPeh gqtkBrh T[gozs Bro fBrw dh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh gqtkBrh 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/Pj? ih. 

60 893 21-11-2022 ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr ftZu g?fvzr gJ/ wfsnK ;pzXh.   
 

 fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ;pzXh j/m fby/ ftek; d/ ezw ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzrK ftZu g?fvzr ehs/ 
rJ/ ;B. fijBK dh fvN/b j/m fby/ nB[;ko j?L^ 
bVh BzL  ezw dk Bkw sywhBk bkrs 

(bZyk ftZu) 
cow$;';kfJNh$m/e/dko dk 
Bkw 

ftZs ns/ m/ek ew/Nh 
d/ wsk BzL ns/ fwshL 

1  P/L of Paver Block 

Around Park No-

26,27,28,29 & 32 Other 

Work in Sec- 80  W.No-

31. 

47.48 The Gopal Co-Op L/C 

Society Ltd   
681 Dt: 07-07-2022 

2  P/L of Paver Block 

Around Park in front of # 

1054,1081,1082, 

1138,1217, 1125, 26, 27, 

1225-1242,1228-1263 & 

870 & Other WorkW.No- 

40 Sec-77. 

46.59 The Gopal Co-Op L/C 

Society Ltd   
682 Dt: 07-07-2022 

3  R/C Estimate for P/F of 

kerb/Channel & other 

Repair Workin Sec-78 

Mohali. 

42.51 The Gopal Co-Op L/C 

Society Ltd   
683 Dt: 07-07-2022 

4  P/L of Paver block in 

Front of # 227-231, 403-

416, 479-489, 317-322 & 

553 and other Workin 

W.No-40 Sec-77 SAS 

Nagar Mohali. 

44.73 The Gopal Co-Op L/C 

Society Ltd   
684 Dt: 07-07-2022 

5  P/L of Paver block 

kerb/Channel & other 

misc. Workin 8B. 

49.65 The Gopal Co-Op L/C 

Society Ltd   
685 Dt: 07-07-2022 

6  R/C Estimate for P/L 

Paver or Repair of kerb, 

21.38 The Nizamdin Wala Co 

Op L/C Society 

686 Dt: 07-07-2022 

gqtkB j?. 
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Channel and playing 

Equipment in W-17, 

Mohali. 

7  P/L of Paver Block in 

various street & other 

Workin W.No-40 Sec-78, 

Sohana. 

27.60 The Nizamdin Wala Co 

Op L/C Society 

705 Dt: 07-07-2022 

8  Development of park 

opposite side house no 

70,89.223.212 w-9 sec-

70. 

38.89 The Gopal Co-Op L/C 

Society Ltd   
761 Dt: 07-09-2022 

9  P/F of paver blocks side 

mandir to Gurudwara 

Sahib Ph-1 ward no. 47 

MC S.A.S Nagar. 

14.16 The Gopal Co-Op L/C 

Society Ltd   
816 Dt: 07-09-2022 

10  P/F of Stainless-Steel 

Signage Board In W-21, 

Mohali. 

9.09 The Adarsh Cooperative 

L/C Society Ltd 

693 Dt: 07-07-22 

11  R/C Estimate for 

development of park opp. 

House no. 129, Ph-4, MC 

SAS Nagar.  

14.17 The Adarsh Cooperative 

L/C Society Ltd 

701 Dt: 07-07-22 

12  P/F of stainless-steel 

number plates in Ward 

no. 9. 

17.42 The Adarsh Cooperative 

L/C Society Ltd 

702 Dt: 07-07-22 

13  R/C estimate for repair 

works in W-45. 

13.89 The Adarsh Cooperative 

L/C Society Ltd 

784 Dt: 07-07-22 

14  R/C estimate for laying of 

SDBC in A&B Roads in 

Sec-70 Mohali. 

49.54 Vinod Kumar Contractor 791 Dt: 07-09-22 

15  R/C estimate for laying of  

SDBC in C Roads in Sec-

70  Mohali. 

49.98 Vinod Kumar Contractor 792 Dt: 07-09-22 

 
 fJE/ dZf;nk Ikdk j? fe fBrokB fJzihBhno ih d/ fBZih ;[DtkJh ehsh rJh ;h, fJ; d'okB fJj c?;bk fbnk 
frnk fe T[es ;GktK Bz{ nkyoh w"ek fdzd/ j'J/ fJjBK Bz{ T[es ezw nbkN eo fdZs/ ikD.  
 T[es e/; efwPBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko 
fjZs g/P j? ih. 

61 894 21-11-2022 wkB:'r National Green  Tribunal Principal Bench tZb'A O.A No.378 of 2022 Tittled as Sahil Garg Vs State of 

Punjab ehs/ rJ/ j[ewk ;pzXh.  
 

gqtkB j?. 
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       fog'oN fJziL ;kyk fe wkB:'r National Green  Tribunal tZb'A O.A No.378 of 2022 Tittled as Sahil Garg 

Vs State of Punjab ftZu ehs/ rJ/ j[ew fwsh j/m fby/ nB[;ko j?L^   
• The grievance in this letter petition sent by Mr. Sahil garg resident of H.No. 1918 Phase-10, Mohali which is 

treated and registered as original application, is regarding concretization of open spaced, on the pretext of 

parking area requirement and road sides, in the name of pedestrian path, right upto the neck of existing trees 

and non-implementation of any plantation program for developing green belt in open spaces and along the 

road side. 

• A joint committee comprising of Principal Secretary, Ministry of Urban Development, Govt. of Punjab, 

Principal Chief Conservator of forests, Govt. of Punjab, State PCB and Deputy Commissioner, Mohali is 

hereby constituted. The committee shall meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances 

of the applicant and take requisite action by following due process of law. The joint committee may, besides 

taking into consideration judgment/directions of Hon'ble Supreme Court and this Tribunal, also consider the 

following aspects while submitting the factual and action taken report: 

i. Use of perforated tiles permitting percolation of water for boosting ground water. 

ii. landscaping of open spaces and road side and developing greenbelt along the road side with avenue 

plantation of native species. 

iii. De-concretization of standing trees with proper space for proper rooting and growth of the tree. 
 fJ; T[gozs fwshL 12.10.2022 Bz{ wkB:"r National Green Tribunal tZb'A T[es ew/Nh Bz{ fJZe wjhB/ d/ 
nzdo^nzdo fog'oN g/P eoB bJh j[ew ehs/ rJ/. nkgD/ gZso BzL 380 fwshL 15^11^2022 oKjh PPPC tZb'A tXhe 
fvgNh efwPBo (:{ avh a) n?; aJ/ an?; Bro dh gqXkBrh ftZu j/m fby/ nfXekohnK dh National Green Tribunal ehs/ 
rJ/ j[ewK dh gkbDk eoB bJh ew/Nh rfms ehsh rJh.   

• Sub-Divisional Magistrate, S.A.S Nagar. 

• Divisional Forest Officer, S.A.S. Nagar. 

• Superintending Engineer Municipal Corporation, S.A.S Nagar. 

• Representative of GMADA. 

• Environmental Engineer, PPCB, S.A.S Nagar. 

 

  ew/Nh d/ w?poK tZb'A fwshL 17.11.22 Bz{ Pqh ;kfjb ror d/ Bkb w'ek d/fynk frnk ns/ Pqh ;kfjb ror tZb'A 
ew/Nh/ w?poK d/ fXnkB ftZu fbnKdk frnk j? fe n?; aJ/ an?; Bro Pfjo ftZu c[ZNgkE bZrD tkbhnK NkfJbK dh u'VkJh 
xNkJh ikt/ ns/ eZuhnK irQK ns/ powK dh ;ckJh eotkJh ikt/, BK fe T[jBK s/ NkfJbK brkJhnK ikD. wkB:"r 
National Green Tribunal tZb'A j/m fby/ ;[Mkn fdZs/ rJ/. Bro fBrw n?; aJ/ an?; Bro ns/ rwkvk tZbA Proposal j/m 
fby/ nB[;ko j?L^   

bVhBzL  ;[Mkn  eEB  
1 use of perforated tiles permitting percolation 

of water for boosting ground water. 
fJzNobkfezr NkfJbK dh EK s/ goc'o/Nv NkfJbK 
brkT[D bJh sithi fsnko eoe/ Bro fBrw d/ 
jkT{; ftZu G/ih ikt/rh ns/ GftZy ftZZu gqc'o/Nv 
NkfJbK dk jh fJ;s/wkb ehsk ikt/rk.  

2 landscaping of open spaces and road side and 

developing greenbelt along the road side 

with avenue plantation of native species 

Bro fBrw tZb'A ;oeko dh BkBe prhuh ;ehw 
nXhB g"d/ o'gD d/ w";w ftZu Pfjo ftZu Bro 
fBrw tZb'A ;kb 2022^23 ftZu 4000 p[ZN/ brkJ/ 
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 rJ/ jB ns/ fgSb/ 3 ;kbK ftZu brGr 13000 p{N/ 
brkJ/ rJ/ jB ns/ GftZy ftZu th rohB p?bNK dk 
fBowkD ikoh oj/rk.  

3 De-concretization of standing trees with 

proper space for proper rooting and growth 

of the tree. 

 

wkB:'r n?B ih aNh dhnK rkfJvbkfJ; w[skfpe 
doZysK d/ nk;^gk;  Proper Space oZyh iKdh j? 
ns/ Pfjo ftZu 40925 doZysK ftZu'A gfjbK s'A jh 
brGr 29006 doZys de-Concretise ;B, pkeh 
11919 doZysK ftZu'A 4979 doZys de-Concretise 

eo fdZs/ rJ/ jB ns/ pkeh pud/ 6940 doZysK dh 
de-Concretization dk ezw izrh gZXo s/ uZb fojk 
j?. fi; w[skfpe brGr 80# doZysK Bz{ de-

Concretization eoB dk ezw w[ezwb j' u[Zek j? ns/ 
pkeh dk ezw nrkwh 1 wjhB/ d/ nzdo^nzdo 
w[ezwb eo fdZsk ikt/rk. 

 
  fJE/ dZ;D:'r j? fe Bro fBrw tZb'A GftZy ftZu j/m fby/ nB[;ko T[gokb/ ehs/ ikDr/.  
1. fJzNobkfezr NkfJbK dh irQk goc'o/Nv NkfJbK brkT[D ;pzXh ekotkJh nwb ftZu fbnKdh ikt/rh.  
2. Bro fBrw tZb'A ;w/A^;w/A s/ g"d/ o'gD d/ w";w ftZu Pfjo ftZu Bt/ p{N/ brkJ/ ikDr/ ns/ doZysK d/ nk;^gk; 

Proper Space oZyh ikt/rh.  
3. fJ;d/ Bkb jh De-concretization dk ezw ;pzXh fXnkB oZfynk ikt/rk ns/ wkB:"r n?B aih aNh atZb'A ;w/^;w/A s/ 

ikoh ehsh rJh jdkfJsk dh fJzB^fpzB gkbDk ehsh ikt/rh.  
 

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

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


