dcaso Bro fBrw, ;kfjpikdk nihs f;zx Bro
fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh ;XkoB whfNzr fwshL 04-01-2022 ;wK d[gfjo 12:00 ti/ ;qh nwoihs f;zx f;ZX{, w/no, Bro fBrw,
n?; aJ/ an?; Bro ih gqXkBrh j/m fwT[A;gb GtB, ;?eNo^68 fty/ j'Jh. fi; ftZu j/m fby/ w?Apo ;kfjpkB jkiao nkJ/L^
tkov BzL

e";bo dk Bkw

tkov BzL

e";bo dk Bkw

tkov BzL

e";bo dk Bkw

42

;qh nwohe f;zx ;'wb, ;hBhno fvgNh w/no

22

;qh i;pho f;zx wzDe{

36

;qh gqw'd e[wko

8

;qh e[bihs f;zx p/dh, fvgNh w/no

23

;qhwsh ifszdo e'o

38

;qh ;opihs f;zx

3

;qh wsh dftzdo e'o tkfbnk

24

;qh uoB f;zx wk;No

39

;qhwsh eowihs e'o

4

;qh ofizdo f;zx okDk

25

;qh wBihs e'o

40

;qh ;[Zuk f;zx eb'V

5

;qhwsh o[fgzdo e'o ohBk

26

;qh oftzdo f;zx

41

;qhwsh e[btzs e'o

6

;qh i;gqhs f;zx frZb

27

;qhwsh goftzdo e'o

43

;qhwsh joftzdo e'o

7

;qhwsh pbihs e'o

28

;qhwsh owBgqhs e'o

44

;qh irdh; f;zx

11

;qhwsh nB[okXk nkBzd nzB[

29

;qhwsh e[bdhg e'o

45

;qhwsh whBk e"Avb

13

;qhwsh Bwosk f;zx

30

;qh ftBhs wfbe

46

;qh oftzdo f;zx

14

;qh ewbgqhs f;zx pBh

31

;qhwsh e[bfizdo e'o

47

;qhwsh ;[wB

16

;qh Bofgzdo f;zx ozrh

32

;qh joihs f;zx p?dtkB

49

;qhwsh r[ogqhs e'o

17

;qhwsh okitho e"o frZb

34

;qh ;[yd/t f;zx

50

;qhwsh r[owhs e"o

19

;qhwsh oki okDh i?B

35

;qh no{Bk ;aowk

1

Sr.
No.
1)

Resolution
No.
78

Date of
Meeting
04-01-2022

Resolution Description
fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh fgSbh ;XkoB whfNzr fwshL 02-11-2021 dh
ekotkJh dh g[;aNh eoB ;pzXh.

Orders of Competent
Authority
;op^;zwsh Bkb fgSbh whfNzr
dh g[;aNh ehsh rJh.

2)

79

04-01-2022

fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh fgSbh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr fwshL
13-05-2021, 09-07-2021, 10-11-2021, 18-11-2021, 09-12-2021 ns/ 27-12-2021 dh
ekotkJh dh g[;aNh eoB ;pzXh.

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

3)

80

04-01-2022

Const. of room/hall 5th floor in MC Bhawan Sec-68. (Est. cost 10.45 lacs)
fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ nXhB ezw fJ; dcaso d/ toe nkovo Bz 741 fwsh 1008-2021 okjhA o?v o'i ;fjekoh feos s/ T[;koh ;Gk Bz{ nbkN ehsk frnk ;h. fJj ezw
dcaso fty/ 5th wzfib s/ Bt/A o{w$jkb pDkT[D Bkb ;pzXs j?. fJE/ fJj th dZf;nk iKdk j?
fe fJziL ;kyk fty/ 5 Bt/ e?fpB 1 ;?BhN/;aB ns/ 1 BtK e?fpB rokT{v s/ pDkfJnk frnk j?.
fi; T[s/ brGr 8 bZy o[gJ/ yaou j' rJ/ jB. fJ; s'A fJbktk dcaso fty/ rokT{v cb'o s/ 5
Bt/ j'o o{w fsnko ehs/ ikD/ jB. fi; ekoB fJj ezw nbkNv oew s'A brGr 25# tX
ikt/rk. ;' T[es sywhB/ Bz{ nbkNv oew s'A 25# tXkT[D bJh fog'oN gqtkBrh fjZs g/;a j?
ih.

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

2

T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb Bro
fBrw d/ jkT{; d/ ftuko ftuko fjZs g/;a j? ih.
4)

81

04-01-2022

ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰ ਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ ਤਖਮੀਨੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ।

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

1) Providing and fixing of park lights in parks and street lights in phase 2 army flat
S.A.S. Nagar. (E/C- 2.10 lacs)
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਿੰ ਮ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਿਾ ਿਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ
76(11) ਰਮਤੀ 09-07-2021 ਿਾਹੀਂ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਿਤ ਤਖਮੀਨੇ ਨੰ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿਿੱ ਲੋਂ
ਆਪਣੇ ਪਿੱ ਤਿ ਨੰ. 320 ਰਮਤੀ 17-11-2021 ਨੰ ਡਾਇਿੈਿਟਿ ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ ਰਿਭਾਗ ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰ
ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਿਿਿਾਉਣ ਲਈ ਰਮਉਂਸਪਲ ਐਿਟ 1976 ਦੀ ਧਾਿਾ 82(3) ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ
ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਰਿਿੱ ਚ ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ ਰਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੱ ਤਿ ਨੰ. ਸ5-ਡਸਸ-ਮਸਸ-2021/46821
ਰਮਤੀ 29-11-2021 ਿਾਹੀਂ ਰਲਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ ਰਿ ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਖਿਚੇ ਨੰ ਪੰ ਜਾਬ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਐਿਟ 1976 ਦੀ ਧਾਿਾ 82(3) ਅਧੀਨ ਨਗਿ ਨਗਮ ਦੇ ਫੰ ਡ ਤੇ ਰਫਟ ਚਾਿਜ ਘੋਰਸ਼ਤ ਿਿਨ ਦੀ
ਪਰਿਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਿਤ ਤੇ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿ ਇਸ ਤਜਿੀਜ ਨੰ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਜਨਿਲ ਹਾਊਸ ਦੀ
ਆਗਾਮੀ ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਿਿੱ ਚ ਪਰਿਾਨ ਿਿਿਾ ਰਲਆ ਜਾਿੇ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
5)

82

04-01-2022

P/L of paver block in Pancham Society Sector-68, ward no. 30 Mohali (25.62 lacs)
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਿੰ ਮ ਨੰ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੀ ਰਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਿਾ ਿਮੇਟੀ ਦੇ
ਮਤਾ ਨੰਬਿ 229 (21) ਰਮਤੀ 01-09-2021 ਿਾਹੀਂ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਿੰ ਮ ਪੰ ਜਾਬ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਐਿਟ 1976 ਦੀ ਧਾਿਾ 82 (3) ਅਧੀਨ ਿਿਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਿਿਾਿ ਸਥਾਨਿ
ਸਿਿਾਿ ਰਿਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱ ਤਿ ਨੰਬਿ ਸ5-ਡਸਸ-ਮਸਸ-2021/43949 ਰਮਤੀ 01-11-2021
ਿਾਹੀਂ ਰਲਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ ਰਿ ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ 25.62 ਲਿੱਖ ਿੁਪਏ ਦੇ ਖਿਚੇ ਨੰ ਪੰ ਜਾਬ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਐਿਟ 1976 ਦੀ ਧਾਿਾ 82 (3) ਅਧੀਨ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਫੰ ਡ ਤੇ ਰਫਟ ਚਾਿਜ ਘੋਰਸਤ ਿਿਨ ਦੀ

3

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

ਪਰਿਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਿਤ ਤੇ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿ ਇਸ ਤਜਿੀਜ ਨੰ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਜਨਿਲ ਹਾਊਸ ਦੀ
ਆਗਾਮੀ ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਿਿੱ ਚ ਪਰਿਾਨ ਿਿਿਾ ਰਲਆ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਜਨਿਲ
ਹਾਉਸ ਰਿਿੱ ਚ ਪਰਿਾਨ ਿਿਿਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਿਟ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ
ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
6)

83

04-01-2022

Bro fBrw, pNkbk s'A Bro fBrw, ;kfjpikdk nihs f;zx Bro (w'jkbh) fty/ pdbh
eotkT[D ;pzXh.
fog'oN nwbk ;kyk fe ft;/a ;pzXh p/Bsh j? fe ;qh nB{g ;aowk, eboe, Bro
fBrw, pNkbk (w"i{dk fvT{Nh w[Zy dcso, uzvhrVQ), tZb'A Bro fBrw, ;kfjpikdk nihs f;zx
Bro B{z doyk;s G/i e/ j/m fby/ nB[;ko p/Bsh ehsh rJh j? L^
"w?A ps"o eboe Bro fBrw, pNkbk dk o?r{bo eowukoh jK. wkB:'r vkfJo?eNo,
;EkBe ;oeko ftGkr, gzikp, uzvhrVQ tZb'A nkgD/ gZso$ j[ew fwsh 20$02$2019 okjhA w/oh
fvT{Nh w[Zy dcso, uzvhrVQ ftZy/ brk e/ sBykj Bro e";b, pNkbk s'A vokn eoB d/ j[ew
ikoh ehs/ rJ/ ;B. w?A fJZE/ fJj dZ;Dk ukj[zdk jK fe w/oh wksk ih B{z pbv Bkb ;pzXs
wbNhgb fpwkohnK (jkJh phHghH, EkJhokfJv, :{foe n?f;v ns/ ;{ro dh fpwkoh) jB.
fiBQK dk fJbki w'jkbh ftZy/ uZ b fojk j?. w/o/ s'A fJbktk w/oh wksk ih dh d/y^Gkb eoB
bJh j'o e'Jh BjhA j?. fJ; s'A fJbktk jkb jh ftZu w/oh ;akdh j'Jh j? ns/ w/o/ fJzB bkni
yoV (n?;HJ/Hn?; Bro) d/ jB. fJ; bJh w?A nkgDh wksk ih dh f;js ns/ eohph
fo;as/dko eoe/ GftZy ftZu uzvhrVQ d/ nk;^gk; jh ;/Nb j'Dk ukj[zdk jK. fJ; bJh feqgk
eoe/ w/o/ xo/b{ jbksK B{z w[Zy oZyd/ j'J/ w/oh pdbh Bro fBrw, pNkbk s'A Bro fBrw,
w'jkbh ftZy/ eoB bJh b'VhAdh gqtkBrh d/D dh feqgkbsk ehsh ikt/ ih. "
;qh nB{g ;aowk, eboe, Bro fBrw, pNkbk tZb'A ehsh rJh T[es gqs h p/Bsh
;pzXh dZf;nk iKdk j? fe fJ; ;w/A Bro fBrw, ;kfjpikdk nihs f;zx fty/ eboe dhnK
e[Zb 56 n;kwhnK gqtkBs jB fiBQK ftZu'A f;ZXh Gosh d/ e'N/ dhnK 48 n;kwhnK gqtkBs
jB, fiBQK d/ fto[ZX f;ZXh Gosh d/ e'N/ fto[ZX fJ; ;w/A 8 eboe ezw eo oj/ jB ns/ fiBQK
ftZu'A 25 n;kwhnK GoB bJh fJ; Bro fBrw tZb'A ;EkBe ;oeko ftGkr, gzikp, uzvhrVQ
B{z sithi G/ih j'Jh j?. fi;d/ fto[ZX ;oeko tZb'A 1 eboe (bhrb) dh s?Bksh fJ; Bro
fBrw ftZy/ ehsh rJh j?. fJ; bJh fJ; ;w/A fJ; Bro fBrw ftZy/ eboe dhnK e[Zb 16

4

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

n;kwhnK ykbh gJhnK jB. fiBQK fto[ZX fJ; Bro fBrw ftZy/ nkT[N;'o; okjhA eowukoh
ezw eo oj/ jB. fJ; s'A fJbktk fJj th dZ;D:'r j? fe ;qh nB{g ;aowk, eboe dh pdbh
Bro fBrw, pNkbk s'A Bro fBrw, w'jkbh ftZy/ eoB ;pzXh Bro fBrw, pNkbk tZb'A wsk
Bzpo 86 fwsh 11$01$2021 gqtkB eoe/ ;EkBe ;oeko ftGkr ftZy/ G/fink frnk. fi;dh
gqtkBrh ;EkBe ;oeko ftGkr, gzikp, uzvhrVQ ih tZb'A nkgD/ gZso Bzpo
;5$v;;$w;;$2021$1894 fwsh 24$02$2021 okjhA fdZsh rJh. fJ; bJh i/eo gqtkB j't/
sK ;qh nB{g ;aowk, eboe, Bro fBrw, pNkbk (w"i{dk fvT{Nh w[Zy dcso, uzvhrVQ), dh
pdbh Bro fBrw, pNkbk s'A Bro fBrw, ;kfjpikdk nihs f;zx Bro ftZy/ eoB bJh e/;
wkB:'r efw;aBo ;kfjp ih dh gqtkBrh T[gozs jkT[; ftZu ftukoB T[gozs gqtkBrh bJh
G/iD bJh g/;a j? ih.
T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb
Bro fBrw d/ jkT{; d/ ftuko ftuko fjZs g/;a j? ih.
7)

84

04-01-2022

w[;fbw epfo;skB ns/ Jh;kJh GkJhuko/ dk ro/t:kov j?AvUto eoB ;pzXh.
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ "Masjid E Aishya FlahullAwaam Welfare
Committee" #1 Azad Nagar Vill Balongiਅਤੇ Church Association ਿਿੱ ਲੋ ਮੁਸਰਲਮ ਿਬਿੀਸਤਾਨ
ਅਤੇ Jh;kJh GkJhuko/ ਗਿੇਿਯਾਿਡ ਹੈਂਡਓਿਿ ਿਿਨ ਲਈ ਦਿਖਾਸਤ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਲਰਖਆ
ਰਗਆ ਹੈ ਰਿ ਇਸ ਏਰਿਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨਾਦੀ ਿਮੇਟੀ ਅਤੇ Association ਿਿੱ ਲੋ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
ਇਿੱ ਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ ਰਿ ਜੇਿਿ ਉਿਤ ਅਨੁਸਾਿ ਪਰਿਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਰਲਮ ਿਬਿੀਸਤਾਨ
ਅਤੇ Jh;kJh GkJhuko/ ਗਿੇਿਯਾਿਡ ਹੇਠ ਰਲਰਖਆ ਸ਼ਿਤਾਂ ਤੇ ਹੈਂਡਓਿਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ
1.Committee/association ਿਿੱ ਲੋ ਇਸ ਏਰਿਆ ਰਿਚ ਿੋਈ ਿੀ ਪਿੱ ਿਾ ਸਟਿਿਚਿ ਨਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।
2. ਇਸ ਏਿੀਆ ਰਿਿੱ ਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਘਾਹ ਬਟੀ ਦੀ ਿਰਟੰ ਗ ਆਰਦ ਉਿਤ ਿਮੇਟੀ/ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿਿੱ ਲੋ
ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ।
3. ਇਸ ਏਿੀਆ ਰਿਿੱ ਚwatch &ward/security ਸਬੰ ਧੀ ਪਿੀ ਰਜਮੇਿਾਿੀ ਿਮੇਟੀ/ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਿੇਗਾ।
4. ਿਬਿੀਸਤਾਨ ਅਤੇ ਗਿੇਿਯਾਿਡ ਰਿਿੱ ਚ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਰਿਅਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਿਾ ਰਿਿਾਿਡ/ ਿੇਿਿਾ
ਿਮੇਟੀ/ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿਿੱ ਲੋ ਿਿੱ ਰਖਆ ਜਾਿੇਗਾ ।

5

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

ਉਿਤ ਅਨੁਸਾਿ ਜੇਿਿ ਪਰਿਾਨ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਮੁਸਰਲਮ ਿਬਿੀਸਤਾਨ ਅਤੇ Jh;kJh GkJhuko/

ro/v:kov iBob jkT{; dh whfNzr ftZu gk; j'D dh nk; ftZu ਸਬੰ ਧਤਾ ਨੰ ਇਿੱ ਿ ਸਾਲ
ਲਈ ਹੈਂਡਓਿਿ ਿਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇ ਜੀ ਅਤੇ ਜੇਿਿ ਉਨਾਂ ਿਿੱ ਲੋ ਉਿਤ ਏਿੀਆ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਿੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਿੱ ਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਿਾਧਾ ਿਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
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ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਨਵਖੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਬਤੌਰ ਡਰਾਇਵਰ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰਨ
ਸਬੰ ਧੀ।
ਰਿਪੋਿਟ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਰਿਿੱ ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਰਿਖੇ ਡਿਾਇਿਿਾਂ
ਦੀਆਂ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਾਨਤ 20 ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਿਿਾਿ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਿੱ ਤਿ ਨੰ.ਸ5-ਡਸਸਮਸਸ2021/31184 ਰਮਤੀ 03.08.2021 ਿਾਹੀਂ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਰਿਖੇ ਡਿਾਇਿਿਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਹੋਿ
ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਿਚਨਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਰਿਖੇ ਡਿਾਇਿਿਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਾਨਤ
ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ 50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਿਾਿ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਿੱ ਤਿ ਨੰ.ਸ4-ਡਸਸ-ਮਸਸ-2016/29082-254
ਰਮਤੀ 22.06.2016 ਿਾਹੀਂ ਜਾਿੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਹਿੀ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਰਿਖੇ ਸਫਾਈ
ਸੇਿਿਾਂ/ਸੀਿਿਮੈਨਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਬਤੌਿ ਡਿਾਇਿਿਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਿਨ ਲਈ ਰਸਿੱ ਧੀ ਭਿਤੀ ਦਾ ਿੋਟਾ 80%
ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦਾ ਿੋਟਾ 20% ਸਬੰ ਧਤ ਸ਼ਰਹਿੀ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਰਿਖੇ ਿੰ ਮ ਿਿਦੇ ਉਨਹਾਂ ਦਿਜਾ-4 ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ
ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ,ਜੋ ਰਿ The Punjab Local Government (Group C) services rules 2001
ਰਿਿੱ ਚ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ ਉਪਬੰ ਧ ਹੈ।
"From amongst Group 'D' employees who have an experience of working as
such on either or more of these posts for a minimum period of three years and should
have a valid licence for driving heavy vehicals."
ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਰਿਖੇ ਡਿਾਇਿਿਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਾਨਤ 50 ਆਸਾਮੀਆਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਿੋਟੇ ਦੀਆਂ 20%
ਿੋਟੇ ਦੇ ਰਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਿੱ ਿੀ ਿਾਹੀਂ ਭਿੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ 10 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ
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;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

ਰਿਿੱ ਚੋਂ 5 ਆਸਾਮੀਆਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਿਾਹੀਂ ਭਿੀਆਂ ਜਾ ਚੁਿੱ ਿੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋ 1 ਡਿਾਇਿਿ
ਸੇਿਾਮੁਿਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਰਿਖੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਿੱ ਿੀ ਿੋਟੇ ਦੀਆਂ ਿੁਿੱ ਲ 6 ਆਸਾਮੀਆਂ
ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੰ ਸਿਿਾਿ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਮੈਰਿਟ-ਿਮ-ਸੀਨੀਆਿਤਾ ਦੇ
ਆਧਾਿ ਤੇ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਰਿਖੇ ਿੰ ਮ ਿਿ ਿਹੇ ਦਿਜਾ-4 ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ (ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ/ਸੀਿਿਮੈਨਾਂ) ਰਿਿੱ ਚੋਂ
ਭਿਨ ਲਈ ਯੋਗ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਮਤੀ 09.08.2021 ਨੰ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਨੋਰਟਸ
ਬੋਿਡ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਨੋਰਟਸ ਚਸਪਾ ਿਿਿੇ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਸਮਹ ਦਿਜਾ-4 ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੇ ਨੋਰਟਸ
ਰਿਿੱ ਚ ਰਲਆਂਦਾ ਰਗਆ ਸੀ ਰਿ ਜੋ ਿਿਮਚਾਿੀ ਉਿਤ ਅਨੁਸਾਿ ਯੋਗਤਾ ਪਿੀ ਿਿਦੇ ਹਨ, ਉਹ 7 ਰਦਨਾਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਿ-ਅੰ ਦਿ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿੱ ਤਿ ਪੇਸ਼ ਿਿਨ। ਇਸ ਉਪਿੰ ਤ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਰਜਹਨਾਂ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ
ਿਿੱ ਲੋਂ ਡਿਾਇਿਿ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਸਤਾਂ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿੇਿਿੇ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹਨ:ਲੜ੍ੀ

ਿਿਮਚਾਿੀ

ਦਾ

ਨੰ.

ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ

ਜਨਮ ਰਮਤੀ

ਰਨਯੁਿਤੀ

ਦੀ

ਰਮਤੀ

ਡਿਾਇਰਿੰ ਗ

ਸੀਨੀਆਿਤਾ

ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ

ਸਚੀ

ਸਰਥਤੀ

ਰਿਰਦਅਿ

ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਥਨ

ਅਨੁਸਾਿ

ਯੋਗਤਾ
1

ਸ਼ਰੀ

ਧਿਮਪਾਲ,

ਸਫਾਈ

27.09.1970

ਸੇਿਿ

07.09.199

ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ

2

ਿਰਹਿਲ

ਪੁਿੱ ਤਿ ਸ਼ਰੀ ਪਰਿਾਸ਼
2

ਸ਼ਰੀ

ਚਾਂਦ

ਸਫਾਈ
ਪੁਿੱ ਤਿ

ਿਾਮ,

-

ਲਾਇਸੈਂਸ

ਦੀ

ਰਮਤੀ

23.09.2020

ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।
20.04.1971

11.09.1992

ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ

ਸੇਿਿ

ਿਰਹਿਲ

ਸ਼ਰੀ

ਰਟਿੱ ਿਾ

ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।

ਭੋਲਾ

ਿਾਮ,

9ਿੀ. ਪਾਸ

ਲਾਇਸੈਂਸ

ਦੀ

ਰਮਤੀ

20.04.2021

ਿਾਮ
3

ਸ਼ਰੀ

07.04.1980

7

18.08.200

ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ

7ਿੀ. ਪਾਸ

ਲਾਇਸੈਂਸ

ਦੀ

ਰਮਤੀ

ਸਫਾਈ

ਸੇਿਿ

0

ਪੁਿੱ ਤਿ ਸ਼ਰੀ ਚੰ ਦ ਿਾਮ
4

ਸ਼ਰੀ

ਬਲਰਜੰ ਦਿ

ਿੁਮਾਿ,
ਸੇਿਿ

ਿਰਹਿਲ

23.01.2020

ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।
12.12.1969

15.10.2001

ਸਫਾਈ

ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ

8ਿੀ. ਪਾਸ

ਿਰਹਿਲ

ਪੁਿੱ ਤਿ ਸ਼ਰੀ

ਲਾਇਸੈਂਸ

ਦੀ

ਰਮਤੀ

01.09.2014

ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।

ਓਮ ਪਰਿਾਸ਼
5

ਸ਼ਰੀ ਗੁਿਦੀਪ ਰਸੰ ਘ,
ਸਫਾਈ
ਪੁਿੱ ਤਿ

ਸ਼ਰੀ

15.05.1976

05.10.2001

ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ

ਸੇਿਿ

ਿਰਹਿਲ

ਸਿਪ

ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।

8ਿੀ. ਪਾਸ

ਲਾਇਸੈਂਸ

ਦੀ

ਰਮਤੀ

08.03.2017

ਰਸੰ ਘ
6

ਸ਼ਰੀ ਮੁਿੇਸ਼, ਸਫਾਈ
ਸੇਿਿ

14.05.1981

ਪੁਿੱ ਤਿ ਸ਼ਰੀ

14.09.200

ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ

4

ਿਰਹਿਲ

ਸੁਿੇਸ਼
7

ਸ਼ਰੀ
ਿੁਮਾਿ,
ਸੇਿਿ

7ਿੀ. ਪਾਸ

ਲਾਇਸੈਂਸ

ਦੀ

ਰਮਤੀ

12.11.2021

ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।
ਜਗਦੀਸ਼

05.10.1976

ਸਫਾਈ
ਪੁਿੱ ਤਿ

24.09.200

ਟਿਾਂਸਪੋਿਟ

4

ਿਰਹਿਲ

ਸ਼ਰੀ

9ਿੀ. ਪਾਸ

ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।

ਭਗਿਾਨ ਦਾਸ
ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਰਿਖੇ ਮੌਜਦ ਰਿਿਾਿਡ ਅਨੁਸਾਿ ਉਿਤ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦਾ ਿੰ ਮ ਤਸਿੱ ਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਿੁਿੱ ਧ ਿੋਈ ਰਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਚੌਿਸੀ ਿਾਿਿਾਈ ਲੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰ ਬਤੌਿ
ਡਿਾਇਿਿ ਪਦਉੱਨਤ ਿਿਨ ਲਈ ਰਿਚਾਿਨਾ ਉਰਚਿੱ ਤ ਹੋਿੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ 06 ਖਾਲੀ ਡਿਾਇਿਿਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਇਨਹਾਂ 07 ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਲੜ੍ੀ ਨੰ.

8

ਲਾਇਸੈਂਸ

ਦੀ

22.10.2018

ਰਮਤੀ

01 ਤੋਂ 06 ਦਿਜ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਨੰ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਤੋਂ ਬਤੋਿ ਡਿਾਇਿਿ ਪਦਉਨਤ ਿਿਨ ਲਈ
ਿੇਸ/ਰਿਪੋਿਟ ਿਰਮਸ਼ਨਿ, ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਜੀ ਦੇ ਰਿਚਾਿਨ/ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ
ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਿਿੱ ਚ ਰਿਚਾਿਨ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
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;qhwsh oftzdo e"o g[Zsoh ;qh o'fpB XtB ns/ ;qh ewb e[wko g[Zso Pqh Pkw f;zx, ngzr ;ckJh ;/te, Bro fBrw ,

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

b[fXnkDk dh pdbh Bro fBrw, w'jkbh fty/ eoB ;pzXh.
fog'oN ;?BhN/;aB ;kyk fe ftô/ d/ ;pzX ftZu p/Bsh j? fe wkB:'r vkfJo?eNo, ;EkBe ;oeko ftGkr,
gzikp, uzvhrV ih tZb'A gZso BzL Gosh ;?b-v;;-2021$51 fwshL 16H12H2021 okjhA ;qhwsh oftzdo e"o g[Zsoh ;qh o'fpB XtB
ns/ ;qh ewb e[wko g[sZ o ôqh ôkw f;zx, ngzr ;ckJh ;/te, Bro fBrw , b[fXnkDk dh pdbh Bro fBrw w'jkbh fty/
eod/ j'J/ fbfynk frnk j? fe fJjBK eowukohnK$ eowukoDK dh pdbh fJ; Pos s/ eoB dh gqtkBrh fdZsh rJh j? fe
fJ; pdbh dh ekoi pknd gqtkBrh ws/ d/ o{g ftZu jkT{; dh nkT[D tkbh whfNzr ftZu gqtkB eotkT[Dk :ehBh pDkfJnk
ikt/ ns/ fJjBK eowukohnK $eowukoDK Bz{ s[ozs i{nkfJzB eotkfJnk ikt/.
fJ; ;pzXh dZ;D:'r j? fe ;ckJh eowukoh doik-4 dh r?o gqKsheoB nk;kwh j?, fi; dh fB:[esh eosk
nEkoNh Bro fBrw j?. fJ; bJh fJjBK eowukohnK dh pdbh Bro fBrw, b[fXnkDk sz'A fJ; Bro fBrw fty/ j'D ;pzXh
ekoi pknd gqtkBrh bJh e/; Bro fBrw d/ jkT{; whfNzr ftZu g/ ô eoBk pDdk j?.
fJZE/ nkg ih Bz{ fJj th dZf;nk iKdk j? fe wkB:'r efw;Bo, Bro fBrw, b[fXnkDk ih tZb'A fgZm nzeD BzL
579$ n?wHUHJhHvh fwshL 22H12H2021 okjhA ;qhwsh oftzdo e"o g[sZ oh ;qh o'fpB XtB, ;ckJh ;/te ns/ ;qh ewb e[wko g[sZ o
ôqh ôkw f;zx, ;ckJh ;/te Bz{ fwshL 22H12H2021 Bz{ obht eo fdZsk frnk ;h ns/ d't/A T[Zes eowukohnK tZb'A fwshL
23H12H2021 Bz{ pknd d[gfjo fJ; Bro fBrw fty/ nkgDh jkioh fog'oN g/ ô eo fdZsh ;h. fJ; bJh e/; wkB:'r
efwôBo, Bro fBrw ih dh gqtkBrh T[gozs wkB:'r w/no ih dh gqtkBrh Bkb wkB:'r jkT{; d/ ftuko fjZs g/ô j? ih.
T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb Bro
fBrw d/ jkT{; d/ ftuko ftuko fjZs g/;a j? ih.
10)
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R/C estimate for improvement of Infrastructure in Ph-07 Market. (E/C- 60.39)
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਿੰ ਮ ਇਸ ਦਫਤਿ ਦੇ ਿਿਿ ਦੇ ਆਿਡਿ ਨੰ 381 ਰਮਤੀ
10/08/2020 ਿਾਹੀਂ Arbans Co-Op L&C Society ਨੰ ਅਲਾਟ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ
ਦਿੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਫੇਜ-7 ਮਾਿਿੀਟ ਦੀ ਨਿੀਨੀਿਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ। ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਅਤੇ
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;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

ਸਬੰ ਧਤ ਿਾਿਡ ਦੇ ਰਮਉਂਸਪਲ ਿੋਂਸਲਿ ਿਿੱ ਲੋਂ ਤੇ ਪੇਿਿ ਬਲਾਿਸ, ਗਿੀਲਜ਼, ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਪਾਈਪ ਆਰਦ
ਦਾ ਹੋਿ ਿੰ ਮ ਿਿਿਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਰਜਸ ਿਾਿਨ ਇਹ ਤਖਮੀਨਾ ਅਲਾਟਡ ਿਿਮ ਤੋਂ 25% ਿਿੱ ਧ ਰਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਿੰ ਮ ਨੰ ਅਲਾਟਡ ਿਿਮ ਤੋਂ 25 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਿੰ ਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਨਮੁਿੱ ਖ ਪਰਿਾਨਗੀ
ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ
ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
11)

88
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R/C Estimate for construction of ramp & other repair works in Shri. Guru Har Rai Sahib ;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.
Complex Sec-67, ward no. 25, Mohali.(29.37)
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਿੰ ਮ ਨੰ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੀ ਰਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਿਾ ਿਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਿ
76(58) ਰਮਤੀ 09-07-2021 ਿਾਹੀਂ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਿੰ ਮ ਪੰ ਜਾਬ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਐਿਟ
1976 ਦੀ ਧਾਿਾ 82 (3) ਅਧੀਨ ਿਿਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਿਿਾਿ ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ ਰਿਭਾਗ
ਪੰ ਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱ ਤਿ ਨੰਬਿ ਸ5-ਡਸਸ-ਮਸਸ-2021/48027 ਰਮਤੀ 10-12-2021 ਿਾਹੀਂ ਰਲਰਖਆ ਰਗਆ
ਹੈ ਰਿ ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ 29.37 ਲਿੱਖ ਿੁਪਏ ਦੇ ਖਿਚੇ ਨੰ ਪੰ ਜਾਬ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਐਿਟ 1976 ਦੀ
ਧਾਿਾ 82 (3) ਅਧੀਨ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਫੰ ਡ ਤੇ ਰਫਟ ਚਾਿਜ ਘੋਰਸਤ ਿਿਨ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਿਤ ਤੇ
ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿ ਇਸ ਤਜਿੀਜ ਨੰ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਜਨਿਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਿਿੱ ਚ ਪਰਿਾਨ
ਿਿਿਾ ਰਲਆ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਜਨਿਲ ਹਾਉਸ ਰਿਿੱ ਚ ਪਰਿਾਨ ਿਿਿਾਉਣ ਲਈ
ਰਿਪੋਿਟ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

12)

89

04-01-2022

P/L of 60mm thick paver block in Pancham Society Sector-68, Mohali (22.00lacs).
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਿੰ ਮ ਨੰ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੀ ਰਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਿਾ ਿਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਿ 367
(114) ਰਮਤੀ 18-11-2021 ਿਾਹੀਂ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਿੰ ਮ ਪੰ ਜਾਬ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਐਿਟ
1976 ਦੀ ਧਾਿਾ 82 (3) ਅਧੀਨ ਿਿਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਿਿਾਿ ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ ਰਿਭਾਗ
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ਪੰ ਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱ ਤਿ ਨੰਬਿ ਸ5-ਡਸਸ-ਮਸਸ-2021/48908 ਰਮਤੀ 16-12-2021 ਿਾਹੀਂ ਰਲਰਖਆ ਰਗਆ
ਹੈ ਰਿ ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ 22.00 ਲਿੱਖ ਿੁਪਏ ਦੇ ਖਿਚੇ ਨੰ ਪੰ ਜਾਬ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਐਿਟ 1976 ਦੀ
ਧਾਿਾ 82 (3) ਅਧੀਨ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਫੰ ਡ ਤੇ ਰਫਟ ਚਾਿਜ ਘੋਰਸਤ ਿਿਨ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਿਤ ਤੇ
ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿ ਇਸ ਤਜਿੀਜ ਨੰ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਜਨਿਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਿਿੱ ਚ ਪਰਿਾਨ
ਿਿਿਾ ਰਲਆ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਜਨਿਲ ਹਾਉਸ ਰਿਿੱ ਚ ਪਰਿਾਨ ਿਿਿਾਉਣ ਲਈ
ਰਿਪੋਿਟ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
13)
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ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰ ਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ ਤਖਮੀਨੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ।
1) P/F of I/tiles in Shir Guru Teg Bhadur Co. op House building Society Ward no.
9, Sec-70. (E/C- 10.47 lacs)
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਿੰ ਮ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਿਾ ਿਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ
344 (55) ਰਮਤੀ 29-10-2021 ਿਾਹੀਂ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਿਤ ਤਖਮੀਨੇ ਨੰ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿਿੱ ਲੋਂ
ਆਪਣੇ ਪਿੱ ਤਿ ਨੰ. 328 ਰਮਤੀ 24-11-2021 ਨੰ ਡਾਇਿੈਿਟਿ ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ ਰਿਭਾਗ ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰ ਉਿਤ
ਿੰ ਮ ਿਿਿਾਉਣ ਲਈ ਰਮਉਂਸਪਲ ਐਿਟ 1976 ਦੀ ਧਾਿਾ 82(3) ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਰਿਿੱ ਚ ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ ਰਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੱ ਤਿ ਨੰ. ਸ5-ਡਸਸ-ਮਸਸ-2021/49305 ਰਮਤੀ
21-12-2021 ਿਾਹੀਂ ਰਲਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ ਰਿ ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਖਿਚੇ ਨੰ ਪੰ ਜਾਬ ਨਗਿ ਰਨਗਮ
ਐਿਟ 1976 ਦੀ ਧਾਿਾ 82(3) ਅਧੀਨ ਨਗਿ ਨਗਮ ਦੇ ਫੰ ਡ ਤੇ ਰਫਟ ਚਾਿਜ ਘੋਰਸ਼ਤ ਿਿਨ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ
ਇਸ ਸ਼ਿਤ ਤੇ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿ ਇਸ ਤਜਿੀਜ ਨੰ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਜਨਿਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੀਰਟੰ ਗ
ਰਿਿੱ ਚ ਪਰਿਾਨ ਿਿਿਾ ਰਲਆ ਜਾਿੇ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ
ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
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14)

91

04-01-2022

Rough Cost estimate for Construction of UGSR at Ind. area phase-8b, S.A.S Nagar
(Mohali) (E. Cost= 197.85 lacs)

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ (O&M) ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਦਿੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਸਾਰਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਰਸੰ ਘ
ਨਗਿ ਨੰ 20 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ ਨਰਹਿੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਿ ਆ ਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰ ਡ. ਏਿੀਆ ਫੇਜ- 8ਏ
ਅਤੇ 8ਬੀ ਰਿਿੱ ਚ ਰਟਊਬਿੈਲਾਂ ਿਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਿੀਏ ਨੰ ਨਰਹਿੀ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ UGSR ਦੀ ਉਸਾਿੀ ਿਿਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਤਖਮੀਨਾਂ ਰਤਆਿ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਸ
ezw ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲੈ ਣ ਲਈ fJ; dcso ਿਿੱ ਲੋਂ gZso BzL 378 fwsh 20^12^2021 okjhA
uhc fJzihBhno (U an?v an?w), ;EkBe ;oeko ftGkr gzikp ih Bz{ seBheh ਪਰਿਾਨਗੀ ਦੇਣ ਰਹਿੱ ਤ
ਰਲਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ ਜੋ ਰਿ ਅਜੇ ਤਿੱ ਿ ਇਸ ਦਫਤਿ ਰਿਖੇ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਿੰ ਮ ਦੀ ਪਰਸਾਸ਼ਿੀ
ਪਰਿਾਨਗੀ ਹਾਊਸ ਿਿੱ ਲੋਂ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ uhc fJzihBhno (U
an?v an?w) ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰਿਿੱ ਚ ਿੇਸ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਿਿੱ ਚ
ਭੇਜਣਾ ਿਾਰਜਬ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਦੇ ਟੈਂਡਿ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਿੰ ਤ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
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Rough Cost estimate development of pond in village Sohana back side govt. girls
school including 2 year operation and maintenance by M.C, S.A.S Nagar (Mohali)
(E. Cost= 105.73 lacs)
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ (O&M) ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਦਿੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਿੀਨ ਰਟਰਰਬਊਨਲ
ਿਿੱ ਲੋਂ OA no. 325/2015 ਿਾਹੀਂ water bodies (ponds ) ਨੰ Restoration/Rejuvenation ਿਿਨ ਲਈ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਿੀ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਦਿੱ ਰਸਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੀ ਹਦਦ ਅੰ ਦਿ
ਪੈਂਦੇ ਰਪੰ ਡ ਸੋਹਾਣਾ ਅੰ ਦਿ ਦੋ Ponds ਹਨ ਰਜੰ ਨਹਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿ Pond village Sohana back side govt. girls
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school ਰਿਖੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਸਨੰ Rejuvenation ਿਿਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਤਖਮੀਨਾਂ ਰਤਆਿ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।
ਉਿਤ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਿ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਿੱ ਤਿ ਨੰ: 1206 ਰਮਤੀ
16^11^2021 ਿਾਹੀਂ ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ (ਓ.ਐਡ.ਐਮ), ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ ਰਿਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ ਜੀ ਨੰ ਤਿਨੀਿੀ
ਪਰਿਾਨਗੀ ਦੇਣ ਰਹਿੱ ਤ ਰਲਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ ਜੋ ਰਿ ਅਜੇ ਤਿੱ ਿ ਇਸ ਦਫਤਿ ਰਿਖੇ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੇ
ਅਧੀਨ ਿੰ ਮ ਦੀ ਪਰਸਾਸ਼ਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਹਾਊਸ ਿਿੱ ਲੋਂ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ
ਪਰਿਾਨਗੀ ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ (ਓ.ਐਡ.ਐਮ) ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰਿਿੱ ਚ ਿੇਸ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਨਗਿ ਰਨਗਮ
ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਿਿੱ ਚ ਭੇਜਣਾ ਿਾਰਜਬ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਦੇ ਟੈਂਡਿ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ
ਉਪਿੰ ਤ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
16)
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Rough Cost estimate development of pond in village Sohana near Shiv Mandir
including 2 year operation and maintenance by M.C, S.A.S Nagar (Mohali) (E.
Cost= 121.14 lacs)
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ (O&M) ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਦਿੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਿੀਨ ਰਟਰਰਬਊਨਲ
ਿਿੱ ਲੋਂ OA no. 325/2015 ਿਾਹੀਂ water bodies (ponds ) ਨੰ Restoration/Rejuvenation ਿਿਨ ਲਈ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਿੀ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਦਿੱ ਰਸਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੀ ਹਦਦ ਅੰ ਦਿ
ਪੈਂਦੇ ਰਪੰ ਡ ਸੋਹਾਣਾ ਅੰ ਦਿ ਦੋ Ponds ਹਨ ਰਜੰ ਨਹਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿ Pond village Sohana near Shiv Mandir
ਰਿਖੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਸਨੰ Rejuvenation ਿਿਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਤਖਮੀਨਾਂ ਰਤਆਿ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਉਿਤ
ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਿ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਿੱ ਤਿ ਨੰ: 1206 ਰਮਤੀ 16^11^2021
ਿਾਹੀਂ ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ (ਓ.ਐਡ.ਐਮ), ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ ਰਿਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ ਜੀ ਨੰ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦੇਣ
ਰਹਿੱ ਤ ਰਲਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ ਜੋ ਰਿ ਅਜੇ ਤਿੱ ਿ ਇਸ ਦਫਤਿ ਰਿਖੇ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਿੰ ਮ ਦੀ
ਪਰਸਾਸ਼ਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਹਾਊਸ ਿਿੱ ਲੋਂ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਚੀਫ
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ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ (ਓ.ਐਡ.ਐਮ) ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰਿਿੱ ਚ ਿੇਸ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ
ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਿਿੱ ਚ ਭੇਜਣਾ ਿਾਰਜਬ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਦੇ ਟੈਂਡਿ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਿੰ ਤ ਹੀ
ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
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Energy saving project for Tube well and Boosting pump stations for area maintained
by MC, S.A.S Nagar.
fog'oN fJziL ;kyk (O&M) fe ftP/ ;pzXh Intact power solutions tZb'A nkgD/ Ref.
no. IPS/21-22/148 fwsh 17^05^2021 okjhA Energy saving project for Tube well and
Boosting pump stations bJh gqg'ib ;pfwN ehsh rJh ;h. fi; ftZu T[BQK tZb'A fbfynk
frnk j? fe “The Electricity costs for running the 65 motors under this study with the
exiting setup are estimated to be INR 5.5-6.0 crore. The installation of energy-saving
drives and equipment can save approximately 15-20% of the electricity costs.
We propose to install the energy saving equipment at all the 65
motors free of cost and recover our investments from the larger share of annual
savings of the electricity costs over the next 10-15 years. This is a zero risk/assured
return doubly favorable proposition as it entails no upfront costs to the department
and will provide additional revenue from the share in annual savings of electricity
bills, which could be used for the other development work of the department.
We also agree to undertake AMC of Existing Motors/Pump Set on
existing rates (per BHP) which will benefit the department by entrusting a single
agency for the smooth and efficient running of motors"
fJ; dh uZbs ftZu fJ; dcso tZb'A j/m fby/ nB[;ko ftuko eoB bJh
sithi g/P ehsh rJh ;hL^
tkNo toe; ;?eNo^69 fty/ UGSR s'A OHSR ns/ fJ; ;?eNo ftZu
gkDh dh ;gbkJh$gzfgzr bJh 50 n?u agh dh 6 centrifugal motors ns/ 60 n?u agh dh 2
Submersible motors bZrhnK j'JhnK jB, fi; bJh 331 kw dk fpibh e[B?ePB fbnk j'fJnk
j?. fJ; bJh Intact Power Solutions tZb'A fdZsk gqq'i?eN fJ; tkNo toe; s/ NokfJb eoB s/
ftuko ehsk ik ;edk j?.
fJ; sithi dh efwPBo, Bro fBrw ih tZb'A fwsh 08^06^2021 B{z
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gqtkBrh fdZsh rJh ;h.
fJBQK j[ewK dh gkbDk ftZu Intact Power Solutions B{z gZso BzL 566 fwsh
09^06^2021 okjhA fbfynk frnk ;h. fi; dh uZbs ftZu Intact Power Solutions tZb'A
;?eNo^69 tkNo toe; s/ VFD Panels for energy saving fwsh 18^07^2021 B{z fJz;Nkb
ehs/ rJ/ ;h. fJj Instrument brkT[D T[gozs i' energy saving foekov ehsh rJh j? T[; dk
fgSb/ 6 wjhB/ dk s[bBkswe w[bkeD j/m fby/ nB[;ko j?L^
ABSTRACT (2021-22)
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T[go'es s[bBkswe fog'oN nB[;ko fpibh dh e[Zb pus brGr 27 a93# pDdh j?.
fi; nB[;ko gqsh wjhBK 94,240$^ o[gJ/ ns/ ;bQkBK brGr 11,30,890$^ o[gJ/ dh pZus
j[zdh j?.
fJ; ;pzXh Intact Power Solutions tZb'A gZso BzL IPS30112021250 fwsh
30^11^2021 okjhA fbfynk frnk j? feL^
"We have installed and commissioned our Energy Saving Equipment's on 18th
July 2021 and all the motors are running successfully since installations of our devices.
With reference to the Electricity Bill historical data and bills post installation of
Energy Saving equipment's we have observed that approximately 28% energy saving is
coming in Water Works Sector-60 Mohali with the installations or our Energy Saving
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Equipment's.
We have also observed that with the installations of our equipment's
maintenance/failures of your machinery is reduced and the heavy equipment's like
Motors/Pumps/Transformer/DG are running more smoothly and major problem due to
Water hammering like NRV Failure/Bearing Failure is completely reduced.
Keeping in View to our huge investments (Capital/interest/Maintenance) in this
project which successfully undergone the trial period of 4 months we humbly request your
esteemed office that our of 28% saving amount from electricity bills we should be
awarded with lion's share of savings in the ratio 80%:20%: for the period of 10 years from
the date of agreement OR in the ratio of 70%:30% for the period of 15 years from the date
of agreement.
We also request you to allow us to do complete operation and maintenance (with
same ongoing rates) of you Water Works along with this project where anyhow we are
doing maintenance of our Energy Saving Panels so that we can make this Water Works
running more efficiently and trouble free and bring more savings for the department"
Intact Power Solutions tZb'A Energy Saving Instruments brkT[D T[gozs T[go'es
N/pb nB[;ko fpibh d/ fpZbK ftZu brGr i' 27 a93# Saving nkJh j?. Intact Power
Solutions tZb'A nkgD/ gZso BzL IPS30112021250 fwsh 30^11^2021 okjhA fpibh d/ fpZbK
ftZu j'D tkbh nzdkiD 28# Saving ;zpXh p/Bsh ehsh rJh j? fe i/eo Intact Power
Solutions Bkb fJ; ezw dk 10 ;kb dk n?rohw?AN ehsk iKdk j? sK 80#L20# ns/ i/eo 15
;kb dk n?rohw?AN ehsk iKdk j? sK 70#L30# Saving Cost Sharing bJh ;fjwsh fdZsh rJh
j?.fJ; s'A fJbktk J/Iz;h tZb'A tkNo toe; dh w/BNhB/P dh th wzr ehsh rJh j?.
T[go'es d/ wZd/BIo fJj dZf;nk iKdk j? fe Intact Power Solutions tZb'A tkNo
toe;, ;?eNo^69 fty/ i' Energy Saving Instruments brkJ/ rJ/ ;B, fJBQK Instruments d/
bZrD T[gozs tkNo toe; s/ fpibh dh ygs ftZu brGr 27 a93# dh pus B'N ehsh rJh
j?. fi; Bkb gqsh wjhBK fpibh d/ fpZbK ftZu n";sB 94,240$^ o[gJ/ dh pus doi ehsh
rJh j?.
T[go'es nB[;ko i/eo fJ; ezw dk 15 ;kb dk n?rohw?AN ehsk iKdk j? sK
70#L30# Saving Cost Sharing eoBk Bro fBrw d/ fjZs ftZu j't/rk. fJj ezw N?Avo ekb
eoB T[gozs nbkN eoBk tkfip j't/rk.
T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb Bro
fBrw d/ jkT{; d/ ftuko ftuko fjZs g/;a j? ih.
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Development of park front of # 2161, ph-7 ;pzXh.

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

fog'oN fJziL ;kyk fe ft;/ ;pzXh T[es ezw dk wsk BzL CMC(25) fwshL
30^06^2020 oKjh gk; ehsk frnk ;h. fJ; dcaso d/ toe nkovo BzL 424 fwshL
12^10^2020 oKjh Star Co-op L&C Society Bz{ (3251704/-) o[gJ/ ftZu nbkN ehsk frnk
;h. fJ; sywhB/ ftZu gkoe d/ pkjo c[ZNgkE, rfoZbK fog/no, fNT{pt?b, fizw, t?do
;?bNo,gb/n rokT{v, nkfd dk ezw fbnk frnk ;h. fJ; ;pzXh dZf;nk iKdk j? fe sywhBk
fsnko eoB ;w/A gkoe dh Entry Point s/ 16 ;aqpi jh bJhnK rJhnK ;h. ezw eokT[D ;w/A
wkB:'r w/no ;kfjp ns/ T[E/ d/ t;BheK tZb'A fejk frnk fe fJ; gkoe Bz{ w'jkbh dk ;G s'A
;[zdo gkoe pDkfJnk ikt/. fJ; ;pzXh j'oNhebuo ;g?;fb;N Bz{ w'e/ s/ p[bkfJnk frnk ns/
T[BQk tZb' gbkN?;aB dh jZEh pDh vokfJzr fsnko eoe/ fdZsh rJh. wkB:"'r w/no ;kfjp ih
tZb'A vokfJzr nB[;ko gbkN/;aB eoB bJh fejk. vokfJzr nB[;ko No?e d/ Bkb Bkb ns/ ;ko/
ekoBo s/ No?e ns/ o/fbzr ftueko j'oNhebuo ;g?;fb;N dh d/y o/y ftZu fJj ;aqpi
brkJhnK r Jhnk. fi; dh ;zfynk 4000 j?. fJ; d/ Bkb Bkb 278 ;e/no whNo rokT{v
eto gkw Nqh 10 ns/ r'bvB Noh Cypres60 brkJ/ rJ/ jB. fJ; s' fJbktk pZfunk bJh M[[Zb/
th brkJ/ rJ/ jB.fJj ezw sywhB/ ftZu Bjh fbnk frnk ;h.w'e/ s/ T[es ezw b'V nB[;ko
eotkfJnk frnk j?.fi; eoe/ fJj ezw sywhB/ dh oew dk 25# tZX frnk j?. ;' T[es ezw
dk 25# tXkT[D bJh fog'oN jkT{; dh whfNzr ftZu ftukoB fjZs g/;a j? ih.
T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb Bro
fBrw d/ jkT{; d/ ftuko ftuko fjZs g/;a j? ih.
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ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਨਵਖੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ।
1.

ਰਿਪੋਿਟ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਰਿਿੱ ਚ ਦਿੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਸਥਾਨਿ

ਸਿਿਾਿ ਰਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੱ ਤਿ ਨੰ.ਸ1-ਜਬ-ਡਸਸ-2021/24511-24513 ਰਮਤੀ 23.06.2021 ਿਾਹੀਂ ਜਾਿੀ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇ ਨਜਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿਿੱ ਲੋਂ ਜਿਿਤ ਅਨੁਸਾਿ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਅਤੇ ਸੀਿਿਮੈਨ
ਡੀ.ਸੀ. ਿੇਟ ਤੇ ਠੇਿੇ ਤੇ ਭਿਤੀ ਿਿਨ ਲਈ ਮਤਾ ਨੰ.36 ਰਮਤੀ 03.08.2021 ਪਾਸ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ, ਰਜਸ
ਨੰ ਸਿਿਾਿ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਿੱ ਤਿ ਨੰ.ਸ5-ਡਸਸ-ਮਸਸ-2021/33485 ਰਮਤੀ 18.08.2021 ਿਾਹੀਂ ਪਰਿਾਨਗੀ
ਰਮਲਣ ਉਪਿੰ ਤ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੀ ਹਦਦ ਅੰ ਦਿ ਮੈਨਅਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਮਾਿਿੀਟਾਂ ਤੇ
ਪਾਿਿਾਂ ਰਿਿੱ ਚ ਬਣੇ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਪਬਰਲਿੱਿ ਟਆਏਲੇ ਟ ਅਤੇ ਿਰਮਊਨਟੀ ਸੈਂਟਿਾ ਆਰਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
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959 ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਿ ਦੇ ਸੀਿਿੇਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 61 ਸੀਿਿਮੈਨ ਡੀ.ਸੀ. ਿੇਟ ਤੇ ਠੇਿੇ ਤੇ
ਭਿਤੀ ਿਿਨ ਲਈ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪੰ ਜਾਬ ਿਰਮਉਨੀਿੇਸ਼ਨ ਰਲਮ. (ਪਨਿੌ ਮ), ਬੀ-91 ਫੇਜ-8,
ਇੰ ਡ.ਏਿੀਆ, ਸਾਰਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਰਸੰ ਘ ਨਗਿ ਨੰ ਆਨ ਲਾਈਨ (ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ
mcmohali.org) ਦਿਖਾਸਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿਿਨ ਦਾ ਿੰ ਮ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਰਮਤੀ 22.10.2021 ਨੰ
ਅਖਬਾਿਾਂ ਰਿਿੱ ਚ ਪਬਰਲਿੱਿ ਨੋਰਟਸ ਪਰਿਾਸ਼ਤ ਿਿਿਾ ਿੇ ਦਿਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਖਾਸਤਾਂ
ਪਰਾਪਤ ਿਿਨ ਲਈ ਰਨਿਧਾਿਤ ਿੀਤੇ ਸਮੇਂ ਰਿਿੱ ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾਂ ਅਤੇ ਸੀਿਿਮੈਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਿੁਿੱ ਲ
1179 ਦਿਖਾਸਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਿੌ ਮ ਿਿੱ ਲੋਂ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿਿੱ ਲੋਂ ਰਨਿਧਾਿਤ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ
(ਰਿਰਦਅਿੱ ਿ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਿਬੇ ਲਈ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਅੰ ਿ) ਅਨੁਸਾਿ ਪਰਾਿਥੀਆਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਭਿੀ ਗਈ ਤਫਸੀਲ
ਅਨੁਸਾਿ ਆਿਜੀ ਮੈਰਿਟ ਰਲਸਟ ਰਤਆਿ ਿਿਿੇ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਨੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾਸਤਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ
476 ਰਸਿਫ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ, 687 ਦਿਖਾਸਤਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਅਤੇ ਸੀਿਿਮੈਨ ਦੋਨੋ
ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ, 5 ਦਿਖਾਸਤਾਂ ਰਸਿਫ ਸੀਿਿਮੈਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਤੇ 11 ਸੀਿਿਮੈਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ
ਸੇਿਿ ਦੋਿੇਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਨ।
ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਜੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਰਮਤੀ 01.09.2021 ਆਪਣੇ ਹੁਿਮਾਂ ਿਾਹੀਂ
ਸਲੈ ਿਸ਼ਨ ਿਮੇਟੀ ਸੰ ਯੁਿਤ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਰਠਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਜਸ ਦੇ ਬਾਿੀ ਮੈਂਬਿ
ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹਨ 1.

ਰਨਗਿਾਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ, ਨਗਿ ਰਨਗਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਿ

2.

ਸਹਾਇਿ ਿਰਮਸ਼ਨਿ, ਨਗਿ ਰਨਗਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਿ

3.

ਸਿਿੱ ਤਿ (ਿੰ ਜੀਿ ਿੁਮਾਿ) ਨਗਿ ਰਨਗਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਿ

4.

ਹੈਲਥ ਅਫਸਿ, ਨਗਿ ਰਨਗਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਿ

5.

ਸੁਪਿਡੰ ਟ ਅਮਲਾ, ਨਗਿ ਰਨਗਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਿ

ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀ
ਪੜ੍ਤਾਲ ਿਿਨ ਲਈ ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਨੰ ਿੌਂ ਸਰਲੰਗ ਿਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਮਤੀ 19.11.2021 ਨੰ ਅਖਬਾਿਾਂ
ਰਿਿੱ ਚ ਪਬਰਲਿੱਿ ਨੋਰਟਸ ਪਰਿਾਸ਼ਤ ਿਿਿਾ ਿੇ ਰਮਤੀ 25.11.2021 ਤੋਂ 27.11.2021 ਅਤੇ 29.11.2021 ਤੋਂ
01.12.2021 ਤਿੱ ਿ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਇਆਂ ਚਾਿ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਿਾ ਿਾਊਂਸਰਲੰਗ ਿੀਤੀ ਗਈ,
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ਿਾਊਂਸਰਲੰਗ ਦੌਿਾਨ ਿੁਿੱ ਲ 1179 ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ 1106 ਉਮੀਦਿਾਿ ਹਾਜਿ ਹੋਏ, ਹਾਜਿ ਆਏ
ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਰਸਿਫ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ, ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਅਤੇ ਸੀਿਿਮੈਨ ਦੋਨੋ, ਰਸਿਫ ਸੀਿਿਮੈਨ ਅਤੇ
ਸੀਿਿਮੈਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਦਿਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਿੇਿਿਾ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹੈ :i.

ਰਸਿਫ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਦਿਖਾਸਤ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਿੁਿੱ ਲ ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ
476 ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਿਾਉਂਸਰਲੰਗ ਦੌਿਾਨ 23 ਉਮੀਦਿਾਿ ਗੈਿ-ਹਾਜਿ ਿਹੇ, ਪੜ੍ਨਾ ਰਲਖਣਾ ਨਾ
ਜਾਨਣ ਦੇ ਿਾਿਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਿਾਿ 11 ਹਨ, ਉਮਿ ਰਨਿਧਾਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਹੋਣ
ਿਾਿਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਿਾਿ 67 ਹਨ ਅਤੇ 375 ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਸਹੀ ਪਾਏ
ਗਏ ਹਨ।

ii.

ਰਸਿਫ ਸੀਿਿਮੈਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਦਿਖਾਸਤ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਿੁਿੱ ਲ ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ 5 ਹੈ,
ਰਜਸ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਿਾਉਂਸਰਲੰਗ ਦੌਿਾਨ 1 ਉਮੀਦਿਾਿ ਗੈਿ-ਹਾਜਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 4 ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦੇ
ਦਸਤਾਿੇਜ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

iii.

ਦੋਿੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਿਿਨ ਿਾਲੇ ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ 687 + 11 = 698 ਹੈ।
ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਨੰ ਪਰਹਲੀ ਤਿਜੀਹ ਅਤੇ ਸੀਿਿਮੈਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਨੰ ਦਸਿੀ ਤਿਜੀਹ
ਦੀ ਦਿਖਾਸਤ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਿੁਿੱ ਲ ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ 687 ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਿਾਉਂਸਰਲੰਗ ਦੌਿਾਨ
47 ਉਮੀਦਿਾਿ ਗੈਿ-ਹਾਜਿ ਿਹੇ, ਪੜ੍ਨਾ ਰਲਖਣਾ ਨਾ ਜਾਨਣ ਦੇ ਿਾਿਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ
ਉਮੀਦਿਾਿ 25 ਹਨ, ਉਮਿ ਰਨਿਧਾਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਹੋਣ ਿਾਿਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਿਾਿ
67 ਹਨ ਅਤੇ 548 ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

iv.

ਸੀਿਿਮੈਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਨੰ ਪਰਹਲੀ ਤਿਜੀਹ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਨੰ ਦਸਿੀ ਤਿਜੀਹ
ਦੀ ਦਿਖਾਸਤ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਿੁਿੱ ਲ ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ 11 ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਿਾਉਂਸਰਲੰਗ ਦੌਿਾਨ 2
ਉਮੀਦਿਾਿ ਗੈਿ-ਹਾਜਿ ਿਹੇ, ਉਮਿ ਰਨਿਧਾਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਹੋਣ ਿਾਿਨ 01 ਉਮੀਦਿਾਿ
ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਰਗਆ ਅਤੇ 8 ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਿਤ ਅਨੁਸਾਿ 1179 ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨਾ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਿਾਉਂਸਰਲੰਗ ਉਪਿੰ ਤ ਯੌਗ ਪਾਏ ਗਏ 935

ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦੀ ਰਲਸਟ " ਝੰ ਡੀ ਓ " ਅਨੁਸਾਿ ਹੈ :
2.

ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿਿੱ ਲੋਂ ਮੈਰਿਟ ਰਲਸਟ ਰਤਆਿ ਿਿਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਿਾਿ ਿਿੱ ਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਿੀ ਿੀਤੀਆਂ

ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਸਾਿੀ ਿਾਿਿਾਈ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਮੈਰਿਟ ਰਲਸਟ ਦੇ
ਲੜ੍ੀ ਨੰ.1 ਤੋਂ 375 ਤਿੱ ਿ ਸ਼ਾਰਮਲ ਉਮੀਦਿਾਿ ਓਪਨ ਿਿਗ ਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ 375 ਓਪਨ ਿਿਗ ਦੇ
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ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਿਿਾਿ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਰਖਡਾਿੀ, ਸਾਬਿਾ ਫੌਜੀ (ਆਮ ਿਿਗ) ਅਤੇ
ਈ.ਡਬਯ.ਐਸ (E.W.S) ਿਿਗ ਦੀਆਂ ਨਾ ਭਿੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੰ ਓਪਨ ਿਿਗ ਰਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ
ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਰਜਸ ਦਾ ਿੇਿਿਾ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹੈ
i.
ਰਿਿੁਿੱ ਧ

ਆਿਰਥਿ ਤੌਿ ਤੇ ਿਮਜੋਿ ਿਿਗ ਲਈ 96 ਆਸਾਮੀਆਂ ਿਾਖਿੀਂ ਿਿੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੇ
ਰਸਿਫ ਦੋ ਯੋਗ ਦਿਖਾਸਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਬਾਿੀ ਦੀਆਂ 94 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੰ Government
of

ਪਿੱ ਤਿ

Punjab, Department of Social Justice, Empowerment and Minorities ਿਿੱ ਲੋਂ

ਨੰ.1/3/2019-ਆਿ.ਸੀ.1/700 ਰਮਤੀ 30.10.2020 ਿਾਹੀਂ ਜਾਿੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੈਿਾ

ਨੰ.7.3 ਅਨੁਸਾਿ

ਬੈਿਲਾਗ ਦੇ ਤੌਿ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਿੱ ਰਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ

94 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੰ ਓਪਨ
ii.

-

ਿੈਟਾਰਗਿੀ ਰਿਿੱ ਚ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਮੈਰਿਟ ਰਲਸਟ ਰਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।

ਸਾਬਿਾ ਫੌਜੀ (ਜਨਿਲ) ਿਿਗ ਲਈ ਿੁਿੱ ਲ 67 ਆਸਾਮੀਆਂ ਿਾਖਿੀਆਂ ਿਿੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,

ਰਜਹਨਾਂ ਦੇ

ਰਿਿੁਿੱ ਧ ਿੋਈ ਦਿਖਾਸਤ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਿੀਆਂ 67 ਆਸਾਮੀਆਂ

ਨੰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਿਿਾਿ ਿਿੱ ਲੋਂ ਜਾਿੀ Punjab Recruitment of Ex. Serviceman Rules 1982 ਅਤੇ
ਨੋਟੀਰਫਿੇਸ਼ਨ

ਨੰ.G.S.R.37/Const./Art, 309, 234 and 318/Amd.(11)/2019. dated

14.10.2019 ਦੇ ਿਲਾਂ ਤਰਹਤ ਓਪਨ ਿੈਟਾਰਗਿੀ ਰਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਿਿਦੇ ਹੋਏ ਓਪਨ ਿੈਟਾਰਗਿੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ
ਰਲਸਟ ਰਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਿੀਤਾ ਰਗਆ
iii.

ਹੈ।

ਰਖਡਾਿੀ ਆਮ ਿਿਗ ਲਈ ਿੁਿੱ ਲ 19 ਆਸਾਮੀਆਂ ਿਾਖਿੀਆਂ ਿਿੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੇ

ਰਿਿੁਿੱ ਧ ਿੋਈ

ਦਿਖਾਸਤ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਿਾਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੰ ਸਿਿਾਿ ਿਿੱ ਲੋਂ

ਜਾਿੀ ਨੋਟੀਰਫਿੇਸ਼ਨ ਨੰ.G.S.R.38/Const./Art.309/Amd.(1)/2019 dated 21.10.2019 ਿਾਹੀਂ ਜਾਿੀ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਰਹਤ ਓਪਨ

ਿੈਟਾਰਗਿੀ ਰਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਿਿਦੇ ਹੋਏ ਓਪਨ ਿੈਟਾਰਗਿੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਰਲਸਟ

ਰਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।
iv.

ਉਿਤ ਦਿਸਾਏ ਅਨੁਸਾਿ ਉਪਨ ਿਿਗ ਦੀਆਂ ਿੁਲ ਅਸਾਮੀਆਂ 555 ਰਿਿੱ ਚੋਂ 182 ਅਸਾਮੀਆਂ

ਔਿਤਾਂ ਲਈ

ਿਾਖਿੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਰਿ ਰਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਭਿ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਸੀ ਿਿਗ

ਦੀਆਂ ਔਿਤਾਂ

ਲਈ ਿੁਲ 38 ਅਸਾਮੀਆਂ ਿਾਖਿੀਆਂ ਸਨ, ਰਜਨਹਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ 4 ਔਿਤਾਂ ਰਨਯੁਿਤੀ ਲਈ ਯੋਗ

ਪਾਇਆਂ ਗਇਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਿਹਾਂ

ਬੀ.ਸੀ ਔਿਤਾਂ ਦੇ ਿਿਗ ਰਿਿੱ ਚ 34 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਿਰਹ

ਂ .ਬੀ)
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਸੀ (ਐਮ.ਐਡ

ਿਿਗ ਦੀਆਂ ਔਿਤਾਂ ਲਈ ਿੁਲ 39 ਅਸਾਮੀਆਂ ਿਾਖਿੀਆਂ ਸਨ,

ਰਜਨਹਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ 7 ਔਿਤਾਂ ਰਨਯੁਿਤੀ ਲਈ ਯੋਗ

ਪਾਇਆਂ
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ਗਇਆਂ

ਹਨ

ਇਸ

ਤਿਹਾਂ

ਐਸ.ਸੀ

ਂ .ਬੀ) ਦੇ ਿਿਗ ਰਿਿੱ ਚ 32
(ਐਮ.ਐਡ

ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਿਰਹ

ਜਾਂਦੀਆਂ

ਹਨ।

ਂ .ਓ) ਿਿਗ ਦੀਆਂ ਔਿਤਾਂ ਲਈ ਿੁਲ 38 ਅਸਾਮੀਆਂ ਿਾਖਿੀਆਂ ਸਨ, ਰਜਨਹਾਂ
(ਆਿ.ਐਡ

ਐਸ.ਸੀ
ਰਿਿੱ ਚੋਂ

12

ਂ .ਓ) ਔਿਤਾਂ ਦੇ
ਔਿਤਾਂ ਰਨਯੁਿਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆਂ ਗਇਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਐਸ.ਸੀ (ਆਿ.ਐਡ
ਿਿਗ ਰਿਿੱ ਚ 26 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਿਰਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਔਿਤਾਂ ਲਈ ਿਾਖਿੀਆਂ ਜੋ
ਅਸਾਮੀਆਂ

ਖਾਲੀ ਿਰਹ ਗਇਆਂ ਸਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰਿਿੁਿੱ ਧ " Govt. of Punjab, Department of

Social Securtiy,

Women

and

Child

G.S.R87/Const/Arts309 and 15/2020

Development
Dated

ਦੇ

21.10.2020

ਨੋਟੀਰਫਿੇਸ਼ਨ
ਿਾਹੀਂ

ਜਾਿੀ

No.

ਹਦਾਇਤਾਂ

ਅਨੁਸਾਿ ਉਸੇ ਿੈਟਾਗਿੀ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿਦ ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
v.
and

Govt of Punjab, Department of Welfare of Scheduled Castes, Backward Classes
Minorities (Reservation Cell) ਦੇ ਪਿੱ ਤਿ ਨੰ. 1/35/2017-RCI/1071544/1 ਰਮਤੀ
25.09.2017 ਿਾਹੀਂ ਜਾਿੀ ਹਦਾਇਤਾ ਦੇ ਪੈਿਾ ਨੰ. 4 ਅਨੁਸਾਿ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਿਿਗ ਦੇ ਜੋ

ਉਮੀਦਿਾਿ

ਉਪਨ ਮੈਰਿਟ ਰਿਿੱ ਚ ਆ ਿਹੇ ਸਨ, ਪਰੰ ਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉਮਿ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਹੋਣ ਿਾਿਨ

ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ

ਿੋਲ ਨਗਿ

ਰਨਗਮ ਰਿਖੇ ਿੰ ਮ ਿਿਨ ਦਾ ਤਜਿਬਾ ਹੋਣ ਿਾਿਨ ਛੋਟ ਰਮਲਣ ਤੇ

ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਿਿਗ ਰਿਿੱ ਚ ਸਿਿਾਿ ਦੀਆਂ

ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਉਮਿ ਸੀਮਾ ਰਿਿੱ ਚ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਦੀ

ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਰਦਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਿਗ

ਰਿਿੱ ਚ ਰਨਯੁਿਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ।

vi.
Govt. of Punjab, Department of Social Securtiy, Women and Child Development
ਦੇ ਪਿੱ ਤਿ ਨੰ.1/1/2017-3DC/1588894/1 ਰਮਤੀ 03.10.2019 ਿਾਹੀਂ ਜਾਿੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੈਿਾ
ਨੰਬਿ

07 ਅਨੁਸਾਿ ਰਦਰਿਆਂਗਜਨ ਿਿਗ (Handicapped Category) ਦੇ ਜੋ ਉਮੀਦਿਾਿ ਉਪਨ

ਮੈਰਿਟ ਰਿਿੱ ਚ ਆਏ

ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਉਪਨ ਮੈਰਿਟ ਰਿਿੱ ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਰਿ ਰਦਰਿਆਂਗਜਨ

ਿਿਗ ਲਈ ਿਾਖਿੀਆਂ

ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਿਿੱ ਚ।

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੈਨਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਓਪਨ ਵਰਗ ਤਨਹਤ ਕੁਿੱ ਲ 555 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਪਨ ਵਰਗ ਨਵਿੱ ਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਨਲਆਂ 555 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਲਸਟ ਹੇਠ ਨਲਖੇ
ਅਨੁਸਾਰ " ਝੰ ਡੀ ਓ " ਤੇ ਹੈ:3.

ਉਿਤ ਮੈਰਿਟ ਰਲਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਰਿਜਿਿ ਿੈਟਾਰਗਿੀਆਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ

ਉਮੀਦਿਾਿ ਆਪਣੀ ਿੈਟਾਰਗਿੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਰਲਸਟ ਰਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ :-
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ਿਿਗ

ਿੁਿੱ ਲ

ਰਨਯੁਿਤੀ

ਲਈ

ਿੁਿੱ ਲ ਰਨਯੁਿਤੀ ਲਈ ਯੋਗ

ਯੋਗ

ਪਾਏ

ਗਏ

ਪਾਏ

ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ

ਗਏ

ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ

ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਔਿਤ ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ
ਦੀ ਰਗਣਤੀ

ਂ .ਐਮ) ਸੀ.
ਐਸ(ਬੀ.ਐਡ

67

07

ਂ .ਆਿ) ਸੀ.
ਐਸ(ਓ.ਐਡ

41

12

ਬੀ .ਸੀ.

18

04

ਹੈਂਡੀਿੈਪਡ (ਬਲਾਇਂਡ)

01

ਰਨਿੱਲ

ਹੈਂਡੀਿੈਪਡ (ਲੋ ਿੋਮੋਟਿ ਰਡਸਅਬੇਰਲਟੀ)

10

02

ਸੁਤੰਤਿਤਾ ਸੈਨਾਨੀ

03

0

ਈਐਸ.ਡਬਰਲਊ.

02

01

ਿੁਿੱ ਲ
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ਉਿਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਿਗਾਂ ਰਿਿੱ ਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਿ ਤੇ ਯੌਗ ਪਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦਾ ਿੇਿਿਾ ਹੇਠ ਰਲਖੇ
ਅਨੁਸਾਿ " ਝੰ ਡੀ ਅ " ਤੇ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 4.

ਰਸਿਫ ਸੀਿਿਮੈਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਿੁਿੱ ਲ 16 ਦਿਖਾਸਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ 13

ਉਮੀਦਿਾਿ ਿਾਉਂਸਰਲੰਗ ਲਈ ਹਾਜਿ ਹੋਏ ਅਤੇ 3 ਉਮੀਦਿਾਿ ਗੈਿ-ਹਾਜਿ ਿਹੇ। ਿਾਉਂਸਰਲੰਗ ਲਈ ਹਾਜਿ
ਆਏ 13 ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ 1 ਉਮੀਦਿਾਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਿ ਰਨਿਧਾਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਹੋਣ ਿਾਿਨ ਅਯੋਗ
ਪਾਇਆ ਰਗਆ ਅਤੇ 12 ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਸੀਿਿਮੈਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੀਿਿਮੈਨ
ਦੀਆਂ ਓਪਨ ਿਿਗ ਦੀਆਂ ਿੁਲ 24 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈ.ਡਬਰਲਊ.ਐਸ (ਜਨਿਲ), ਸਾਬਿਾ ਫੌਜੀ
(ਜਨਿਲ) ਅਤੇ ਰਖਡਾਿੀ (ਜਨਿਲ) ਿਿਗ ਲਈ ਰਿਜਿਿ ਕ੍ਮਿਾਿ 6, 5 ਅਤੇ 1 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਿੋਈ ਿੀ
ਦਿਖਾਸਤ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਿਾਿਨ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜਿਿ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੰ ਉਿਤ ਦਿਸਾਏ ਿਲਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਓਪਨ
ਿਿਗ ਰਿਿੱ ਚ ਰਿਚਾਿਦੇ ਹੋਏ ਓਪਨ ਿਿਗ ਦੀਆਂ ਿੁਿੱ ਲ ਆਸਾਮੀਆਂ 36 ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ 36 ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦੀ
ਰਨਯੁਿਤੀ ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ। ਰਜਸ ਦੇ ਰਿਿੁਿੱ ਧ ਰਸਿਫ ਸੀਿਿਮੈਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਦਿਖਾਸਤ ਦੇਣ ਿਾਲੇ 12
ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੀਿਿਮੈਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਨੰ ਦਸਿੀ ਤਿਜੀਹ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਰਜਹਨਾਂ
ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਤੌਿ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਿ ਤੇ 24

24

ਉਮੀਦਿਾਿ ਯੌਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਰਜਨਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਰਲਸਟ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ " ਝੰ ਡੀ ੲ " ਤੇ ਹੈ ਜੀ :ਉਿਤ ਅਨੁਸਾਿ ਸਲੈ ਿਸ਼ਨ ਿਮੇਟੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਅਤੇ ਸੀਿਿਮੈਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ
ਉਮੀਦਿਾਿ ਯੌਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਉਿਤ ਦਿਸਾਏ ਅਨੁਸਾਿ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਦੀਆਂ 697 ਅਤੇ
ਸੀਿਿਮੈਨ ਦੀਆਂ 36 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਨੰ ਰਨਯੁਿਤ ਿਿਨ ਲਈ ਰਸਫਾਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ ।
ਬਾਿੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਬੰ ਧਤ ਿਿਗਾਂ ਰਿਿੱ ਚ ਉਮੀਦਿਾਿ ਉਪਲਿੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਿਾਿਨ ਨਹੀਂ ਭਿੀਆਂ ਜਾ
ਸਿਦੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ ਉਿਤ ਦਿਸਾਏ ਅਨੁਸਾਿ 697 ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਨੰ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਰਿਖੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ
ਅਤੇ 36 ਉਮੀਦਿਾਿਾਂ ਨੰ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਰਿਖੇ ਸੀਿਿਮੈਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਿੇਟ ਤੇ ਠੇਿੇ ਤੇ ਆਧਾਿ ਤੇ
ਰਨਯੁਿਤ ਿਿਨ/ਰਨਯੁਿਤੀ ਪਿੱ ਤਿ ਜਾਿੀ ਿਿਨ ਲਈ ਰਿਪੋਿਟ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ
ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਉਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ/ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
20)
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j/m fby/ nB[;ko N/pb nkfJNwK w/no ;kfjp dh nkfrnk Bkb.
Bro fBrw, ;kfjpikdk nihs f;zx Bro fty/ nkT{N;'o; nXhB ezw eo oj/ doiak^3 ns/
doiak^4 d/ eowukohnK dhnK ;/tktk vh a;h ao/N s/ eoB ;pzXh.
fog'oN nwbk ;kyk fe ft;/a d/ ;pzX ftZu p/Bsh j? fe wkB:'r ;qh nwoihs f;zx
f;ZX{, w/no Bro fBrw, ;kfjpikdk nihs f;zx Bro tZb'A n a; agZso BzL 26 fwshL
29^12^2021 gqkgs j'fJnk j?, fi; ftZu T[jBK tZb'A fbfynk frnk j? fe Bro fBrw, n?; a J/
an?; Bro fty/ doiak^3 ns/ doiak^4 eowukoh eJh eJh ;kbK s'A nkT{N;'o; s/ ezw eo oj/
jB. fJjBK eowukohnK tZb'A p/Bsh gZso gqkgs j'fJnk j? fe T[jBK Bz{ f;ZX/ s"o s/ Bro
fBrw, n?; aJ/ an?; fty/ vh a;h ao/N s/ oZfynk ikt/. fJ; bJh nkT[D tkbh iBob jkT{; dh
whfNzr ftZu fJ; ;pzXh wsk fbnkdk Ikt/.
fJ; ;pzXh p/Bsh j? fe ;EkBe ;oeko ftGkr, gzikp tZb'A nkT{N;'o; nXhB ezw
eo oj/ doiak^3 ns/ doiak^4 d/ eowukohnK dhnK ;/tktK vh a;h ao/N s/ eoB ;pzXh ;oeko
tZb'A e'Jh jdkfJsK ikoh BjhA ehshnK rJhnK jB. fJj nkg ih dh ikDekoh ns/ :'r j[ewK
fjZs g/;a j? ih.
T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb Bro
fBrw d/ jkT{; d/ ftuko ftuko fjZs g/;a j? ih.

25

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.
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International Airport, S.A.S. Nagar (Mohali) ਤੋਂ Foreign country ਲਈ direct flight ;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.
ਚਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ।
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਦਿੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਸ਼ਰਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਰਸੰ ਘ ਨਗਿ
(ਮੋਹਾਲੀ) ਰਿਿੱ ਚ ਭਾਿਤ ਸਿਿਾਿ ਦੁਆਿਾ ਸਤੰ ਬਿ 2015 ਰਿਿੱ ਚ International Airport ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਿੀਤਾ ਰਗਆ। ਇਥੇ ਦਿੱ ਸਣਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ ਰਿ ਇਸ International Airport ਤੋਂ Foreign countries ਰਜਿੇਂ
ਰਿ USA, Canada, Australia, Germany etc. ਦੀਆਂ direct ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬ ਿਾਜ
ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਿੋਜਾਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਜਆਦਾ ਲੋ ਿਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ USA, Canada ਆਰਦ ਤੋਂ ਆਇਆ-ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ
ਰਿਿੱ ਚ International Airport ਤੋਂ ਉਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਿਿੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਿੱ ਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਿਾਿਨ
ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਨੰ ਰਦਿੱ ਲੀ International Airport ਤੇ ਆਣਾ-ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਤੋਂ ਰਦਿੱ ਲੀ ਜਾਣ ਲਈ
ਤਿਿੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰ ਟੇ ਲਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਜਸ ਿਾਿਨ ਿਈ ਿਾਿ unnatural conditions ਹੋਣ ਿਾਿਨ
ਰਦਿੱ ਲੀ ਜਾਣ ਰਿਿੱ ਚ ਦੇਿੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਿਾਿਨ ਿਈ ਿਾਿ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ miss ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਿਰਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਿਾਂ ਨੰ ਰਦਿੱ ਿਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਉਿਤ ਤਥਾਂ ਨੰ ਮੁਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਰਹਿੱ ਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਰਸੰ ਘ
ਨਗਿ (ਮੋਹਾਲੀ) ਰਿਖੇ ਸਰਥਤ International Airport ਤੋਂ USA, Canada, Australia, Germany

etc. ਦੀਆਂ direct ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿੇਂਦਿ ਸਿਿਾਿ ਨੰ ਰਲਰਖਆ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ। ਸੋ ਉਿਤ
ਮੁਤਾਰਬਿ ਰਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਿੇਸ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰਿਚਾਿ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿੀ ਯੋਗ ਿਾਿਿਾਈ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼

ਹੈ ਜੀ।

ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
22)

99

04-01-2022

ਸ਼ਨਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਨਸੰ ਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਤੋਂ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਨਹਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀ ਪਟਨਾ
ਸਾਨਹਬ ਜਾਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗਿੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਨਵਧਾ ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ।
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਦਿੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਰਜਲਹਾ ਸ਼ਰਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਰਸੰ ਘ
ਨਗਿ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀ ਹਜਿ ਸਾਰਹਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਰਹਬ ਜਾਣ ਲਈ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਿੋਈ ਿੀ ਰਸਿੱ ਧੀ ਿੇਲ ਗਿੱ ਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਰਜਲਹੇ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀ
ਹਜਿ ਸਾਰਹਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਰਹਬ ਜਾਣ ਲਈ ਿੇਲ ਗਿੱ ਡੀ ਅੰ ਬਾਲਾ, ਿਾਜਪੁਿਾ, ਸਿਰਹੰ ਦ ਜਾਂ
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ਲੁਰਧਆਣੇ ਦੇ ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀ ਹਜਿ ਸਾਰਹਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀ
ਪਟਨਾ ਸਾਰਹਬ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰ ਰਮਰਤਸਿ ਤੋਂ ਿੇਲ ਗਿੱ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਚਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਰਿ ਅੰ ਰਮਰਤਸਿ ਤੋਂ
ਸਿਰਹੰ ਦ ਅਤੇ ਿਾਜਪੁਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਿਾਸ਼ਟਿਾ ਅਤੇ ਰਬਹਾਿ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਲਹਾਂ ਸ਼ਰਹਬਜਾਦਾ
ਅਜੀਤ ਰਸੰ ਘ ਨਗਿ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਨੇੜ੍ੇ ਦੇ ਰਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਨੰ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਾਫੀ ਸਮਾਂ
ਲਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਸ ਿਾਿਨ ਿਈ ਿਾਿ unnatural conditions ਹੋਣ ਿਾਿਨ ਜਾਣ ਰਿਿੱ ਚ ਦੇਿੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਰਜਸ ਿਾਿਨ ਿਈ ਿਾਿ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿੇਲ ਗਿੱ ਡੀਆਂ miss ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਿਰਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਿਾਂ ਨੰ ਰਦਿੱ ਿਤ
ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਉਿਤ ਤਥਾਂ ਨੰ ਮੁਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰ ਜਾਬ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀ ਹਜਿ ਸਾਰਹਬ ਅਤੇ ਤਖਤ
ਸ਼ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਰਹਬ ਜਾਣ ਲਈ ਚਿੱ ਲ ਿਹੀਆਂ ਿੇਲ ਗਿੱ ਡੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਰਸੰ ਘ ਨਗਿ (ਮੋਹਾਲੀ)
ਦੇ ਿੇਲਿੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਦਾ stoppage ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਿੇਲ ਗਿੱ ਡੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਿੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਿੇ ਜਾਣ
ਿੇਂਦਿ ਸਿਿਾਿ ਨੰ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗੀ। ਸੋ ਉਿਤ ਮੁਤਾਰਬਿ ਰਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਿੇਸ ਹਾਊਸ ਤੇ
ਰਿਚਾਿ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿੀ ਯੋਗ ਿਾਿਿਾਈ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
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ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਟੀ. ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਤੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਟੀ ਗੂੜਗਾਓਂ (ਹਨਰਆਣਾ) ਜਾਣ ਲਈ
ਨਸਿੱ ਧੀ ਬਿੱ ਸ ਦੀ ਸੁਨਵਧਾ ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ।
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਦਿੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਰਜਲਹਾ ਸ਼ਰਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਰਸੰ ਘ
ਨਗਿ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਟੀ ਤੋਂ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ ਗੜ੍ਗਾਓਂ (ਹਰਿਆਣਾ) ਜਾਣ ਲਈ ਿੋਈ ਿੀ ਰਸਿੱ ਧੀ ਬਿੱ ਸ
ਦੀ ਸੇਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਰਜਲਹੇ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਨੰ ਗੜ੍ਗਾਓਂ (ਹਰਿਆਣਾ) ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਹਲਾਂ ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਟੀ
ਰਦਿੱ ਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਟੀ ਰਦਿੱ ਲੀ ਤੋਂ ਗੜ੍ਗਾਓਂ (ਹਰਿਆਣਾ) ਜਾਣ ਲਈ ਰਦਿੱ ਲੀ ਸ਼ਰਹਿ ਰਿਿੱ ਚ
ਬਹੁਤ ਟਿੈਰਫਿ ਹੋਣ ਿਾਿਨ ਤਿਿੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰ ਟੇ ਲਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਜਸ ਿਾਿਨ ਰਜਲਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜ੍ੇ
ਦੇ ਰਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਨੰ ਰਦਿੱ ਿਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
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ਸੋ ਉਿਤ ਤਥਾਂ ਨੰ ਮੁਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖਦੇ ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਟੀ ਗੜ੍ਗਾਓਂ
(ਹਰਿਆਣਾ) ਲਈ ਰਸਿੱ ਧੀ ਬਿੱ ਸ ਸੇਿਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਿਿਿਾਉਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਿਿਾਿ ਨੰ ਰਲਖਣਾ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ। ਸੋ
ਉਿਤ ਮੁਤਾਰਬਿ ਰਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਿੇਸ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰਿਚਾਿ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿੀ ਯੋਗ ਿਾਿਿਾਈ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

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