Bro fBrw, n?; aJ/ an?; Bro dh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr 05-04-2022 Bz{ ;wK d[gfjo 12:00 ti/ ;qh nwoihs f;zx f;ZX{, w/no, Bro fBrw, n?; aJ/ an?; 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
4) ;qh I;pho f;zx wzDe{, w?Apo

2) ;qh nwohe f;zx ;'wb, ;hBhno fvgNh w/no
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. Resolution
Date of
no.
No.
Meeting
1.

563

05-04-2022

564

05-04-2022

Resolution Description

Manual Sweeping in M.C S.A.S.Nagar.
fog'oN fJziL ;kyk fe ft;/ nXhB ezw dh gq;k;eh gqtkBrh jkT{; dh whfNzr d/ wsk Bz 62 fwsh 14^09^2021
okjhA o{g? 21492320/-dh fdZsh rJh j?.
T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 247/ELEC fwsh 24-12^2021 okjhA ekb
ehsk frnk fi; ftZu 3 foe[nkfov fpvI gqkgs BjhA j'fJnk ;B. fJ; s' pknd fJj N?Avo B'fN; Bz 305 fwsh 08^02^2022
okjhA ekb ehsk frnk ;h, fi; ftZu 1 J/iz;h tZb' Gkr fbnk frnk ;h, fi; d/ d;skt/I N?Avo dhnK Posk w[skfpe g{o/
BjhA ;B. fJ; bJh fJ; N?Avo Bz{ oZX eoe/ N?Avo B'fN; Bz 3426 fwsh 28-02^2022,okjhA ohekb ehsk frnk ;h.fi;
ftZu 2 J/iz;hnK tZb' Gkr fbnk frnk ;h, FfijBK ftZu' Imperial Electrical And Allied Services d/ d;skt/I N?Avo dhnK
Posk w[skfpe g{o/ BjhA ;B.fJ; bJh fJ; J/iz;h dk N?Avo oZX eoe/ j/m fbyh 1 J/iz;h 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

2.

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

19,573,900/-

Sampark services

-8.92%

T[es ezw ftZu Sampark services tb' Go/ rJ/ o/N 19,573,900/-sywhB/ dh oew s' 8.92# xZN jB. fJ; ezw
dh ezg?ohNht t?fNzr uhc fJzihBhno ih tZb' nkgD/ gZso Bz CE-2022/11235 fwshL 25-03-2022 okjhA eo fdZsh rJh 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/; efw;aBo 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.
N?Avo gqtkB eoB ;pzXh.
fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ;pzXh Bro fBrw tZb' N?Avo B'fN; Bz 315$SE Date 12-11-2021 okjhA ekb ehs/ rJ/
;B. fJjBK ezwK ftZu fszB fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk ;B. fJ; bJh fJjBK ezwK Bz{ N?Avo B'fN; 2678 Date17-12-2021
okjhA ohekb ehsk frnk ;h, fijBK dh gqkJhI fpZv y'bh rJh j? ns/ fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?.
Sr no.
Sr no.
Resoluti
Name of the Work
Estimated Name of the
Rate
Saving
as per
on no,
Cost (in
Lowest
s
tender
date
lacs)
Bidder
(in %)
notice

1

Orders of
Competent
Authority
gqtkB j?.

gqtkB j?.

1.

1

270(4),
24-092021

P/L of paver block F/O
Baidwan atta chakki,
Vill-Sohana W.No-32
S.A.S Nagar

7.58

2.

2

270(9),
24-092021

Development of park
opp. house no. 2485,
Sec-79, ward no. 32.

3.45

3.

5

270(18),
24-092021

16.56

4.

8

270(24),
24-092021

5.

9

228
01-092021

6.

10

344(10),
29-10-21

7.

11

344(14),
29-10-21

8.

12

344(24),
29-10-21

P/L of red stone/ fixing
grills and repair of kerb
channel and paver block
on B-road Ph-3B2.
R/C Estimate for cont.
installation
and
commissioning
including one year
operation
and
maintenance of ETP
(Effluent
treatment
plant) capacity 25 KLD
processing of waste
water treatment for
existing gaushala at MC
Store.
R/C estimate for O&M
of Sewer Suction cum
Jetting Machine for 1
year
R/C
Estimate
for
various civil works and
other repair works in
libraries in different
sector/phase of MC
S.A.S. Nagar.
Supply of Horticulture
tools
(Chain
saw
Telescopic Pole Pruner
for pruning of tree, Sec68, S.A.S. Nagar.
P/L of 60mm thick
paver blocks K.NO 1-

2

48.16

The
Nizamdin
Wala Co-op
L/C Society
Ltd
The
Sahauran
Co-op L/C
Society Ltd
The New
SatlujCo-op
L/C Society
Ltd
S And S
Envirotech

537194.60/-

-29.13

286005.00/-

-17.10

1342850.40/-

-18.91

4665259.20/-

-3.13

7.77

Zentech
Engineers

765345.00/-

-1.50

14.19

The Sethi
Co-op L/C
Society Ltd

1291290.00/-

-9

6.21

NV Trading
and
Consultancy

619758.00/-

0.20

The
RaghoMajra

1657091.90/-

-30.11

23.71

9.

13

344(25),
29-10-21

10.

14

344(28),
29-10-21

11.

15

344(30),
29-10-21

12.

16

344(51),
29-10-21

13.

17

344(52),
29-10-21

14.

18

344(59),
29-10-21

20

344(68),
29-10-21

21

344(72),
29-10-21

15.

16.

129 Phase 2 W.NO 1
MC S.A.S Nagar.
R/C
Estimate
for
Development
of
different
park
of
WN.NO 4 MC S.A.S
Nagar
R/C
Estimate
for
Development of park no
19 w.no 45 phase 1 mc
S.A.S Nagar
P/L Estimate for raising
of boundary wall HIG
quarters and other civil
works in ward no. 3 mc
S.A.S Nagar
R/C
estimate
for
development of various
park in ward no-25,
Sector-67
R/C Estimate for repair
of CC Flooring Kerb
channel in various area,
ward no-20
R/C Estimate for laying
of kerbs channels, paver
blocks in kanal pocket
and Misc repair works
in ward no -23, sector64, Mohali.
Providing
Adaptive
Traffic
Signal
Management System on
2-T
Junction
intersection of Sector
68/69 near army law
college in S.A.S Nagar.
R/C Estimate for P/F of
grills repair works in
market Ph-2 ward no. 4
MC S.A.S Nagar.

3

Co-op L/C
Society Ltd
The
Sahauran
Co-op L/C
Society Ltd

1213595.00/-

-13.50

The Star Coop L/C
Society Ltd

989982.00/

-12.70

The Sethi
Co-op L/C
Society
LtdSociety

1384849.60/-

-10.77

The Star Coop L/C
Society Ltd

1245771.00/-

-12.70

The TH Coop L/C
Society Ltd

1270122.50/-

-13.89

The TH Coop L/C
Society Ltd

1115781.70/-

-22.89

RR
Electronics

775207.80/-

-3.22

The
KubaheriCo
-op L/C
Society Ltd

878700.00/-

-12.13

14.03

11.34

15.52

14.27

14.75

14.47

8.01

10

17.

22

344(75),
29-10-21

18.

23

344(76),
29-10-21

19.

24

344(79),
29-10-21

20.

25

344(83),
29-10-21

21.

26

344(87),
29-10-21

R/C
Estimate
for
Development of park
opp. #585 and other
parks of Ph-2 ward no.4, MC S.A.S Nagar.
R/C Estimate for laying
of 150mm I/D Sewer
line and cont. of
machine hole in booth
market Ph-4 S.A.S
Nagar.
R/C Estimate for P/L
kerb channel and paver
blocks in ward no. 38,
#361 to 399 block Sec71
R/C Estimate for cont,
Installation
and
commissioning,
including one year
operation
and
maintenance of ETP
(Effluent
Treatment
plant) capacity 30KLD
for processing of waste
water treatment for
leached based on Z.L.D.
System within limits of
M.C. Mohali.

The
Sahauran
Co-op L/C
Society Ltd

1177689.00/-

-14.10

The Star Coop L/C
Society Ltd

402990.00/-

-0.25

The New
SatlujCo-op
L/C Society
Ltd

1091896.40/-

-23.16

S And S
Envirotech

3727710.00/-

-3

13.71

4.04

14.21

38.43

J.B.
3594623.70/- -13.57
Infrastructur
41.59
e
22.
27
344(88),
J.B.
3529801.20/- -13.57
29-10-21 P/L of patch work in
Infrastructur
Sec-80 Zone-4
40.84
e
23.
28
344(89),
J.B.
2105434.80/- -13.57
29-10-21 P/L of patch work in
Infrastructur
Sec-77,78 Zone-4
24.36
e
T[es fog'oN ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftukoB fjZs g/P j? ih.
T[es e/; efw;aBo 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.
P/L of patch work in
Sec-79 Zone-4

4

3.

565

05-04-2022

N?Avo gqtkB eoB ;pzXh.

gqtkB j?.

fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ;pzXh Bro fBrw j/m fby/ ezwK ftZu' bVh Bz 1 s' 5 d/ ezw N?Avo B'fN; Bz 326 fwsh
22-11-2021 ns/ bVh Bz 6 s' 11 d/ ezw N?Avo B'fN; Bz 354 fwsh 12-10-2021okjhA ekb ehs/ rJ/ ;h. fJjBK ezwK ftZu
fszB fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk ;B. fJ; bJh fJjBK ezwK Bz{ N?Avo B'fN; 410$SE Date 29-12-2021okjhA d{Ih tko ekb
ehsk frnk ;h. fJjBK ezwK dh gqkJhI fpZv y'bh rJh j?, fijBK dh fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?.
Sr
Sr no. Resolution
Name of the Work
Estimate Name of the
Rate
Saving
no.
as per
no, date
d Cost (in
Lowest
s
tender
lacs)
Bidder
(in%)
notice
1.
5
367(23),
R/C
Estimate
for
16.49
The Sethi
1401650.00/
-15
18-11-21
development of park
Co-Op L/C
Backside HE Houses
Society Ltd
1257 & other parks of
ward no.50ph 1 MC SAS
Nagar.
2.
6
367(26),
R/C
Estimate
for
14.74
The Sehaj
1420936.00/
-3.60
18-11-21
development of different
Co Op L/C
parks and other civil
Society Ltd
works in parks of ward
no.7 MC SAS Nagar.
3.
16
367(59),
Development of parks
14.78
The Jaskirat 1284382.00/ -13.10
18-11-21
and Shifting of Grills in
Co-Op L/C
Various Area in Ward
Society Ltd
No- 21 Phase- 11
4.
17
367(60),
P/L
of
paver
16.29
The Nangal 1330730.10/ -18.31
18-11-21
Blocks/Repair of other
Co-Op L/C
Work ward no-22 Phase Society Ltd
11
5.
18
367(62),
P/L of paver blocks,
The Sehaj
1704242.70
-9.01
18-11-21
Kerb, Channel and other
Co Op L/C
18.73
Work in Ward no- 24
Society Ltd
sec- 66
6.
41
397(10), 9- R/C
Estimate
for
The Sehaj
800120.00/-3.60
12-21
renovation of public
Co Op L/C
8.30
toilet blocks situated in
Society Ltd
Zone no.-4
7.
47
397(24), 9- P/L kerb and channel,
The Nangal 4336310.00/ -13.10
12-21
paver blocks in block
49.90
Co-Op L/C
2000 No. Ph-7
Society Ltd

5

8.

9.

4.

566

05-04-2022

48

54

397(29), 912-21

397(39), 912-21

10.

58

397(43), 912-21

11.

59

82(3)

R/C
Estimate
for
development of different
parks of w.no.1 Ph-3A
and Ph-2 MC SAS
Nagar.
Repairof Katcha Track in
Rose Garden in 3B1.
P/F of Acrylic sign board
with modular light in
various area in MC SAS
Nagar.
P/F of I/tiles in Shri Guru
Teg Bahadur co-op
House Building Society
ward no-9, sector-70

20.57

3.32
5.95

10.47

The Sethi
Co-Op L/C
Society Ltd

1727880.00/
-

-16

The Sethi
Co-Op L/C
Society Ltd
The
DialpuraCoOp L/C
Society Ltd
The Jot CoOp L/C
Society Ltd

318720.00/-

-4

392700.00/-

-34

888588.90/-

-15.13

T[es fog'oN ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftukoB fjZs g/P j? ih.
T[es e/; efw;aBo 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.
N?Avo gqtkB eoB ;pzXh.
fog'oN fJzIL ;kyk fe ftP/ ;pzXh Bro fBrw tZb' N?Avo B'fN; Bz 315 Date 12-11-2021 ns/ 326 Date 22-112022 okjhA ekb ehs/ rJ/ ;h. fJjBK ezwK ftZu fszB fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk ;B.fJ; bJh fJjBK ezw Bz{ N?Avo B'fN;
410$SE Date 29-12-2021okjhA ohekb ehsk frnk ;h, fijBK ftu' j/m fby/ ezwK dh gqkJhI fpZv y'bh rJh j?, fijBK dh
fog'oN j/m fby/ nB[;ko j?L^
Sr
Sr no.
Resoluti
Name of the Work
Estimate
Name of the
Rate
Savings
no.
as per
on no,
d Cost (in
Lowest
tender
date
lacs)
Bidder
notice
1.
1
362(04)
R/C Estimate for repair
19.94
The Harsh
1632487.80/- 18.13%
Date 18- of kerbs, channels,
Coop L/C
11-2021
paver blocks and other
Society
civil works in ward
no.46 MC SAS Nagar.
2.
3
367(07)
R/C Estimate for repair
21.08
The Mastgarh 1831219.60/- 13.13%
Date 18- of kerbs, channels,
Co Operative
11-2021
paver blocks and other
L And C
civil works in ward
Society
no.45 MC SAS Nagar.

6

gqtkB j?.

3.

4

367(21)
Date 1811-2021

4.

7

367(27)
Date 1811-2021

5.

9

367(37)
Date 1811-2021

6.

7.

8.

9.

10.

11.

10

11

12

15

20

21

367(40)
Date 1811-2021
367(46)
Date 1811-2021

367(47)
Date 1811-2021

367(54)
Date 1811-2021
367(66)
Date 1811-2021

367(78)
Date 1811-2021

R/C Estimate
for
development of park
side library other parks
of ward no.48ph 6 MC
SAS Nagar.
R/C Estimate
for
Development
of
different park opp
House No. 724 and
side 734 phase 6 w.no
48
General. Repair and
maintenance
kerb,
channel, grills, I/tiles,
grill and other misc.
work, Ward No.-35
R/C estimate for fixing
of grill phase-7 market
Dr. Gopal clinic, ward
no-10
General. Repair and
maintenance
kerb,
channel,
grills,
I/tiles,and other misc.
work, Ward No.-34
General. Repair and
maintenance
kerb,
channel, grills, I/tiles,
and other misc. work,
Ward No.-9
P/L of paver blocks,
Kerb, Channel and
other Work in Ward
no- 17 Ph-10
P/L of paver blocks,
Kerb, Channel and
other Work in Various
area Ward no- 14
phase- 9
R/C Estimate for repair
of various road in Sec-

7

11.33

The Saini
Coop L/C
Society

974380.00/-

14.00%

15.69

The New
Satluj Co
Operative L
C Society

1483489.50/-

5.45%

The Mastgarh
Co Operative
L And C
Society Ltd

1316080.50/-

13.13%

The Dialpura
Co Op L And
C Society Ltd

1286776.70/-

7.89 %

The Malwa
Co Operative
L And C
Society Ltd

1311128.00/-

9.95%

The Chetna
Co Op L And
C Society Ltd

1721844.00/-

10.60%

The Saini Co
Operative L
And C
Society
Singla
Builders

1263090.00/-

29.00%

1884896.50/-

17.51%

J.B.
Infrastructure

2473308.90/-

25.57%

15.15

13.97

14.56

19.26

17.79

22.85

33.23

12.

30

367(101)
Date 1811-2021
367(109)
Date 1811-2021

13.

33

14.

34

15.

36

16.

38

397(6)
Date 0912-2021

17.

42

397(11)
Date 0912-2021

18.

43

397(12)
Date 0912-2021

19.

45

397(15)
Date 0912-2021

20.

46

21.

49

397(23)
Date 0912-2021
397(31)
Date 0912-2021

367(110)
Date 1811-2021
397(4)
Date 0912-2021

76 to 80 Zone no.-4
SAS Nagar.
Const. of Dharmshala
in Sohana near Majar.
Supply of different
type of Fire Fighting
Items for Fire bridge in
Municipal
Corporation,
Sahibzada Ajit Singh
Nagar.
Bitumen
work
in
various areas of ward
no. 7.
R/C Estimate
for
renovation of public
toilet blocks situated in
Zone No. 2.
Const. of shed for
machine
at
C&D
Waste site Sec-65A
SAS Nagar.
R/C Estimate
for
renovation of public
toilet blocks situated in
Zone no.-3
R/C Estimate for Dev.
of different park Opp.
%535 w. No. Ph-1 MC
SAS nagar.
General repair and
maintenance of kerb ,
channel, grills, I/tiles,
and other misc. in
phase 3b2
P/L kerb and channel,
paver blocks in block
in 2100 No. Ph-7
R/C Estimate for deve.
of parks opp. house no.

8

11.84

1093424/-

7.65%

3349900.00/-

3.60%

J.B.
Infrastructure

3099265.20/-

25.57%

The Sahauran
Co-op L/C
Society Ltd

818662.00/-

3.80%

Channa
Industries

1729190.00/-

4.20%

The Sahauran
Co-op L/C
Society Ltd

909106.00/-

3.90%

The Dialpura
Co Op L And
C Society

895965.00/-

14.67%

20.22

The New
Satluj Co
Operative L
C Society

1696053.60/-

16.12%

49.26

The Sahauran
Co-op L/C
Society Ltd
The Dialpura
Co-Op L/C
Society Ltd

4716645.00/-

4.25%

1209126.10/-

14.67%

34.75

41.64

The Dialpura
Co Op L And
C Society
Apex Fire
Guard
Engineers

8.51

18.05

9.46
10.50

14.17

22.

23.

24.

25.

26.

T[es
ih.
5.

567
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124 Ph-4 MC SAS
nagar.
50
397(33)
General repair and
10
The Chetna
Date 09- maintenance of kerb ,
Co-Op L/C
12-2021
channel, grills, I/tiles,
Society
and other misc. in
phase 7 Ward no.-09
52
397(36)
R/C
estimate
for
13.76
The Star CoDate 09- Construction of Rain
Op L/C
12-2021
water
Harvesting
Society
system at fire brigade,
Ind. area phase-1,
S.A.S Nagar.
55
397(40)
P/L of paver block
19.91
The Nararu
Date 09- backside
Ph-2
Coop L And
12-2021
Madanpur Chowk to
C Society
Petrol Pump 3A MC
Limited
SAS Nagar.
56
397(42)
R/C Estimate for P/L
17.78
The Red Rose
Date 09- of Paver block in
Co Op L/C
12-2021
different streets in
Society
village
Madanpur,
ward no-3, MC SAS
Nagar
57
344(19), R/C Estimate
for
The Red Rose
date 29- Development of park
Co Op L/C
10-2021
In Village Madanpur
Society
MC SAS Nagar.
47.78
T[es fog'oN ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftukoB fjZs g/P j? ih.
e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek

877800.00/-

12.22%

1338848.00/-

2.70%

1495440.10/-

24.89%

1719681.60/-

3.28%

4621281.60/-

3.28%

ew/Nh d/ ftuko fjZs g/;a j?

Bro fBrw dcso ;?eNoF 68 dhnK fbcNK dh ;kbkBk d/yGkb eoB ;pzXh.
fog'oN fJziL ;kyk fe ft;/ ;pzXh dZf;nk IKdk j? fe Bro fBrw dcso fty/ e'B ezgBh dhnK d' fbcNK bZrhnK j'JhnK
jB. fijBK dh ;kbkBk d/yGkb dk ezw fwsh 30-05-2022 Bz{ ysw j' fojk j? ns/ fJjBK fbcNK dh d/yGkb th e'B ezgBh tb' jh ehsh ik ojh j? ns/ T[es
ezNo?eN 14385.08$F o{g? + N?e; tZyok dk ehsk frnk ;h. fJE/ th dZf;nk iKdk j? fe e'B ezgBh tb' id' s' fJj fbcNK brkJhnK rJhnK jB T[jBK tb'
jh fJjBK dh w?BNhB?; dk ezw ehsk ik fojk j? . fbcNK dh d/yGkb eoBk fJZe ;g?;bkJhi ezw j? ns/ jo/e fbcN ezgBh dk fbcN d/yGkb eoB dk ezNo'b
g?Bb $ ;'cN t/no tZyok tZyok j? i' fe f;oc ezgBh d/ siop/eko Ugo/No$ fJzihBhno jh eo ;ed/ jB. ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ Kone Elevator Company
ਵੱ ਲੋਂ maintenance ਦੇ ਕੰ ਟਰੇਕਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਨੰ. 41969637 ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰ ਦਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਕ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਦਜਸ
ਦਵੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲੋਂ ਇਹ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਦਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋ 10% ਵਾਧਾ ਕੇ ਦਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਪਰਤੀ ਦਲਫਟ ਦਾ ਖਰਚਾ
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gqtkB j?.

15823.50/- ਰੁਪਏ + ਟੈਕਸ ਵਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦਲਫਟਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਲਾਨਾਂ 448121.52/- ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਦੱ ਦਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਉਕਤ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪਰਦਕਦਰਆ ਦਵੱ ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦਲਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ Kliq Elevator Pvt. Ltd. ਵੱ ਲੋਂ
ਇਸ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਨੰ. 24032022/MC/Mohali ਦਿਤੀ 24-03-2022 ਰਾਹੀਂ
ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਦਲਫਟਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰੇਟ ਦਦੱ ਤੇ ਹਨ। Kliq Elevator Pvt. Ltd. ਵੱ ਲੋਂ ਦਦੱ ਤੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਿੁਤਾਦਬਕ ਪਰਤੀ ਦਲਫਟ ਖਰਚਾ
18700.50/- ਰੁਪਏ + ਟੈਕਸ ਵਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਜਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦਲਫਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 529598/- ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਦਦੱ ਤੀਆਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਵੱ ਚੋਂ Kone Elevator Company ਦੇ ਰੇਟ ਘੱ ਟ ਹਨ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਦਨਗਿ
ਵੱ ਲੋਂ ਦਲਫਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰ ਿ ਦਾ ਹੇਠ ਦਲਖੇ ਦਵਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਤਖਿੀਨਾ ਦਤਆਰ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ।
Name of work "Annual maintenance of lifts in MC Bhawan , Sector 68, S.A.S Nagar."
(E/C 4.48 lacs)
ਉਕਤ ਕੇਸ ਦਵਚਾਰ ਦਹੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਕੰ ਿ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
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T[es e/; efw;aBo 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.
Rough Cost Estimate for desilting/ Cleaning of Road Gullies at B & C roads of Zone -1 ( Ph-1, 2, 6, Ph-3b1 &
Village Madanpura) for efficient disposal of Rain Water at S.A.S. Nagar & All other works Contingent thereto.
(Amount= Rs. 6.94 lacs)
fog'oN fJziL ;kyk(O&M) fe ਦਵਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਦਵੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ-1, ਿੋਹਾਲੀ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 3038 ਦਿਤੀ 30-03-2022 ਰਾਹੀਂ 6.94 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਭਦ
ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਵਨਾਗੀ ਦੇਣ ਦਹੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਫੇਜ਼- 1,2,6 3ਬੀ1 ਅਤੇ ਦਪੰ ਡ ਿਦਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਿਾਈਨਰ
ਦਰਪੇਅਰ ਦਾ ਕੱ ਚੇ ਅੰ ਕਦੜਆ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਭੇਜੇਦੇ ਹੋਏ ਦੱ ਦਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦਵੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਫੇਜਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ
ਦਵੱ ਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਵੱ ਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਿੋਸਿ ਵੇਲੇ
ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਰਾਂਿ ਪਾਈਪਾਂ ਦਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ
ਰੋਦਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਖਿੀਨੇ ਦਵੱ ਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਿੌਜਦਾ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਕਸਿਾਂ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। । ਉਪਰੋਕਤ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰ ਿ ਸਬੰ ਧੀ ਤਖਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਿੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ
ਸਿਰਥ ਅਦਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰ ਪਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਦਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਜੋ ਦਵਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਤਖਿੀਨਾ 6.94 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ
ਭੇਦਜਆ ਦਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਵੱ ਚ ਲਈਆਂ ਗਈ ਂ ਆਈਟਿਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸੋਧਣ ਉਪਰੰ ਤ ( 3,92,104/- ਰਪੈ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੈਂਟ ਚਾਰਜਜ ਦੀ
ਰਕਿ 3921/- ਰਪੈ) ਕੁੱ ਲ ਰਕਿ 396,025/- ਰਪੈ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਦਵੱ ਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ
ਦਵੱ ਚ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਹੱ ਤ ਦਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

10

fJ; ;aos s/ gqtkB
j? fe fJj ezw Bro
fBrw, n?; aJ/ an?;
Bro tZb'A N?Avo
brk e/ nkgD/ gZXo
s/ eotkfJnk ikt/.
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T[es e/; efw;aBo 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.
Rough Cost Estimate forProviding & Laying of UPVC SN8 Rider 250mm o/d Due to underground leakage
from damaged sewer line falling into Storm Sewer line Construction of Manholes & others works Contingent
thereto from H No. 1175 to H No 1182, Phase-9, B/S Cricket Stadium S.A.S. Nagar (Part-1) (Amount= Rs.
9.91 lacs)
fog'oN fJziL ;kyk(O&M) fe ਦਵਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਦਵੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ
ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ-1, ਿੋਹਾਲੀ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 3032ਦਿਤੀ 30-03-2022 ਰਾਹੀਂ 9.91 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਫੰ ਡਜ

fJ; ;aos s/ gqtkB
j? fe fJj ezw Bro
fBrw, n?; aJ/ an?;
Bro tZb'A N?Avo
brk e/ nkgD/ gZXo
s/ eotkfJnk ikt/.

ਉਪਲਭਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਵਨਾਗੀ ਦੇਣ ਦਹੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ
ਹੈ ਦਕ ਫੇਜ਼-9 , ਐਸ.ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਦਵਖੇ ਿਕਾਨ ਨੰ. 1175 ਤੋਂ 1182 ਦੇ ਸਾਹਿਣੇ 250 mm ਡਾਇਆ ਿੇਨ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਣੇ ਦਕਰਕਟ ਸਟੇਡੀਅਿ ਬਣਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਬਾਲ ਦੇ ਹੇਠਾ ਦੱ ਬੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ
ਸਿੇਂ ਇਹ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡੈਿੇਜ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਬਲਕੁੱ ਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ
72" ਡਾਇਆ ਸਟਾਰਿ ਬਾਰੀਕ ਡਾਰਟ ਦਵੱ ਚ ਜਾ ਦਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਕ ਆਦਖਰ ਦਵੱ ਚ ਐਨ-ਚੋਅ ਦਵਖੇ ਪਹੁੰ ਚ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦਕਰਕਟ
ਸਟੇਡੀਅਿ ਦੀ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੇਠਾ ਦੱ ਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਫੁੱ ਟ ਡੰ ਘੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿੱ ਦੇ ਨਜਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਿੁਿਦਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਨੰ AAbandon ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ 250 mm ਡਾਇਆ ਿੇਨ ਸੀਲਰ ਲਾਈਨ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰ ਸਟਾਂਰਿ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦਵੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਦਕਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਵਾਟਰ ਨੰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ
ਦਵੱ ਚੋਂ ਦਲਜਾਕੇ STP ਟੈਂਕ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਦੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਦਕ ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਣੇ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ 4
ਤੋਂ 7 ਫੁੱ ਟ ਡੰ ਘੀ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਦਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਿੱ ਦੇ ਨਜਰ ਦਡਸਿੈਂਟਲ ਕਰ ਦਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੰ ਨਵੀਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦਵੱ ਚ ਕੁਨੇਕਟ ਕਰ ਦਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋਂ ਇਸ ਕੰ ਿ ਨੰ ਕਰਾਉਣ ਦਹੱ ਤ ਦਕਹਾ ਜਾ
ਦਰਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰ ਿ ਸਬੰ ਧੀ ਤਖਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ
ਵੱ ਲੋਂ ਿੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਥ ਅਦਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰ ਪਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। fJ; bJh ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ sywhB/ dh oew 9,81,658/- o{g? ns/ n?vtoNkJhiw?N ukioi dh oew 9817$Fo{g? e[Zb
oew 9,91,475$F o{g? dh gq;k;eh gqtkBrh d/D ns/ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ. 1 ਿੋਹਾਲੀ ਨੰ czvi T[gbGX
eokT[D ਲਈ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ ਦਵਚਾਰਨ ਦਹੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
T[es e/; efw;aBo 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.
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Rough Cost Estimate forProviding & Laying of UPVC SN8 Rider 250mm o/d Due to underground leakage
from damaged sewer and Water Supply line falling into Storm Sewer line,Construction of Manholes & others
works Contingent thereto from H No. 1183 to H .No 1189, Phase-9,S.A.S. Nagar (Part-2)
(Amount= Rs.
9.90 lacs)

11

fJ; ;aos s/ gqtkB
j? fe fJj ezw Bro
fBrw, n?; aJ/ an?;
Bro tZb'A N?Avo

fog'oN fJziL ;kyk(O&M) fe ਦਵਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਦਵੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ
ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ-1, ਿੋਹਾਲੀ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 3034 ਦਿਤੀ 30-03-2022 ਰਾਹੀਂ 9.90 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਫੰ ਡਜ

brk e/ nkgD/ gZXo
s/ eotkfJnk ikt/.

ਉਪਲਭਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਵਨਾਗੀ ਦੇਣ ਦਹੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ
ਹੈ ਦਕ ਫੇਜ਼-9 , ਐਸ.ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਦਵਖੇ ਿਕਾਨ ਨੰ. 1183 ਤੋਂ 1189 ਦੇ ਸਾਹਿਣੇ 250 mm ਡਾਇਆ ਿੇਨ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਣੇ ਦਕਰਕਟ ਸਟੇਡੀਅਿ ਬਣਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਬਾਲ ਦੇ ਹੇਠਾ ਦੱ ਬੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ
ਸਿੇਂ ਇਹ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡੈਿੇਜ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਬਲਕੁੱ ਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ
72" ਡਾਇਆ ਸਟਾਰਿ ਬਾਰੀਕ ਡਾਰਟ ਦਵੱ ਚ ਜਾ ਦਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਕ ਆਦਖਰ ਦਵੱ ਚ ਐਨ-ਚੋਅ ਦਵਖੇ ਪਹੁੰ ਚ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦਕਰਕਟ
ਸਟੇਡੀਅਿ ਦੀ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੇਠਾ ਦੱ ਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਫੁੱ ਟ ਡੰ ਘੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਿੁਿਦਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਨੰ A Abandon ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ 250 mm ਡਾਇਆ ਿੇਨ ਸੀਲਰ ਲਾਈਨ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰ ਸਟਾਂਰਿ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦਵੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਦਕਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਵਾਟਰ ਨੰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ
ਦਵੱ ਚੋਂ ਦਲਜਾਕੇ STP ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਦੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਦਕ ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਣੇ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਤੋਂ 7
ਫੁੱ ਟ ਡੰ ਘੀ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਦਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਿੱ ਦੇ ਨਜਰ ਦਡਸਿੈਂਟਲ ਕਰ ਦਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੰ ਨਵੀਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦਵੱ ਚ ਕੁਨੇਕਟ ਕਰ ਦਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋਂ ਇਸ ਕੰ ਿ ਨੰ ਕਰਾਉਣ ਦਹੱ ਤ ਦਕਹਾ ਜਾ
ਦਰਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰ ਿ ਸਬੰ ਧੀ ਤਖਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ
ਵੱ ਲੋਂ ਿੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਥ ਅਦਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰ ਪਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। fJ; bJh ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ sywhB/ dh oew 9,80,144/- o{g? ns/ n?vtoNkJhiw?N ukioi dh oew 9801$Fo{g? e[b
Z
oew 9,89,946$F o{g? dh gq;k;eh gqtkBrh d/D ns/ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ. 1 ਿੋਹਾਲੀ ਨੰ czvi T[gbGX
eokT[D ਲਈ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ ਦਵਚਾਰਨ ਦਹੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
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T[es e/; efw;aBo 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.
Rough Cost Estimate for desilting/ cleaning of road gullies construction on Storm Water drainage lines
on A Roads of U/E Phase-1 to 7, 9 to 11,Sector48 c, 70, 71 S.A.S. Nagar ( Year 2022)
(Amount= Rs.
9.98 lacs)
fog'oN fJziL ;kyk(O&M) fe ਦਵਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਦਵੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ-1, ਿੋਹਾਲੀ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 3075ਦਿਤੀ 30-03-2022 ਰਾਹੀਂ 9.90 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਭਦ
ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਵਨਾਗੀ ਦੇਣ ਦਹੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ
Phase-1 to 7, 9 to 11,Sector-48C , 70 &71 ਦੀਆਂ ਏ ਰੋਡ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੱ ਚੇ ਅੰ ਕਦੜਆਂ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ
ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਦੱ ਦਸਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦਵੱ ਚ ਇਨਾਂ ਫੇਜਾਂ /ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

12

fJ; ;aos s/ gqtkB
j? fe fJj ezw Bro
fBrw, n?; aJ/ an?;
Bro tZb'A N?Avo
brk e/ nkgD/ gZXo
s/ eotkfJnk ikt/.

ਇਨਾਂ ਏਰੀਆਜ ਦਵੱ ਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਿੌਸਿ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀ ਸਟਾਰਿ
ਪਾਈਪ ਦਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਦਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਖਿੀਨੇ ਦਵੱ ਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ
ਦਵੱ ਚ ਿੌਜਦਾ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਕਸਿਾਂ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। । ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰ ਿ ਸਬੰ ਧੀ ਤਖਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ,
ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਿੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਥ ਅਦਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ
ਦਫਤਰ ਨੰ ਪਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਦਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਜੋ ਦਵਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਤਖਿੀਨਾ 9.98 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ
ਭੇਦਜਆ ਦਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਵੱ ਚ ਲਈਆਂ ਗਈ ਂ ਆਈਟਿਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸੋਧਣ ਉਪਰੰ ਤ ( 5,63,828/- ਰਪੈ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੈਂਟ ਚਾਰਜਜ ਦੀ ਰਕਿ
5638/- ਰਪੈ ) ਕੁੱ ਲ ਰਕਿ 5,69,828/- ਰਪੈ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਦਵੱ ਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ ਦਵੱ ਚ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਹੱ ਤ ਦਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
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T[es e/; efw;aBo 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.
Rough Cost Estimate fordesilting/ cleaning of road gullies constructedat B & C Roads of Zone-2 ( Phase-4, 5 ,
3b2 ,3A Sector -57, Industrial Ph-1 to 5 & Village ShahiMajra ) for efficient disposal of rain water at S.A.S.
Nagar and others works contigent thereto (Year 2022)
(Amount= Rs. 6.71 lacs)
fog'oN fJziL ;kyk(O&M) fe ਦਵਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਦਵੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ
ਿੰ ਡਲ ਨੰ-1, ਿੋਹਾਲੀ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 3077ਦਿਤੀ 30-03-2022 ਰਾਹੀਂ 6.71 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਭਦ ਕਰਾਉਣ
ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਵਨਾਗੀ ਦੇਣ ਦਹੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ ਫੇਜ਼- 4,5,3ਬੀ2,
3ਏ,ਸੈਕਟਰ 57,ਇੰ ਡ ਏਰੀਆਂ ਫੇਜ਼-1 ਤੋਂ 5 ਅਤੇ ਦਪੰ ਡ ਸ਼ਾਹੀਿਾਜਰਾ ਦੀਆਂ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੱ ਚੇ ਅੰ ਕਦੜਆ
ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਭੇਜੇਦੇ ਹੋਏ ਦੱ ਦਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦਵੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਫੇਜਾਂ/ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਵੱ ਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਿੋਸਿ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ
ਰਾਹੀਂ ਸਟਰਾਂਿ ਪਾਈਪਾਂ ਦਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਦਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਖਿੀਨੇ ਦਵੱ ਚ
ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਿੌਜਦਾ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਕਸਿਾਂ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰ ਿ ਸਬੰ ਧੀ
ਤਖਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਿੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਥ ਅਦਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ
ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰ ਪਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਦਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਜੋ ਦਵਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਤਖਿੀਨਾ 6.71 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ
ਭੇਦਜਆ ਦਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਵੱ ਚ ਲਈਆਂ ਗਈ ਂ ਆਈਟਿਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸੋਧਣ ਉਪਰੰ ਤ ( 3,79,209/- ਰਪੈ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੈਂਟ ਚਾਰਜਜ ਦੀ ਰਕਿ
3792/- ਰਪੈ ) ਕੁੱ ਲ ਰਕਿ 3,8,3001/- ਰਪੈ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਦਵੱ ਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ ਦਵੱ ਚ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਹੱ ਤ ਦਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
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fJ; ;aos s/ gqtkB
j? fe fJj ezw Bro
fBrw, n?; aJ/ an?;
Bro tZb'A N?Avo
brk e/ nkgD/ gZXo
s/ eotkfJnk ikt/.

T[es e/; efw;aBo 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.
11.

573
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Rough Cost Estimate for desisting/ cleaning of road gullies constructed at B & C Roads of Phase-9, 10, 11
&Sector -48 c for efficient disposal of rain water at S.A.S. Nagar and others works contingent thereto (Year
2022) (Amount= Rs. 6.82 lacs)
fog'oN fJziL ;kyk(O&M) fe ਦਵਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਦਵੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ
ਿੰ ਡਲ ਨੰ-1, ਿੋਹਾਲੀ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 3073ਦਿਤੀ 30-03-2022 ਰਾਹੀਂ 6.82 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਭਦ ਕਰਾਉਣ

fJ; ;aos s/ gqtkB
j? fe fJj ezw Bro
fBrw, n?; aJ/ an?;
Bro tZb'A N?Avo
brk e/ nkgD/ gZXo
s/ eotkfJnk ikt/.

ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਵਨਾਗੀ ਦੇਣ ਦਹੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ Phase-9,
10, 11 &Sector -48 c ਦੀਆਂ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦਰਪੇਅਰ ਦਾ ਕੱ ਚੇ ਅੰ ਕਦੜਆ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਭੇਜੇਦੇ
ਹੋਏ ਦੱ ਦਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦਵੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਫੇਜਾਂ/ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਵੱ ਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਿੋਸਿ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਰਾਂਿ
ਪਾਈਪਾਂ ਦਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਦਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਖਿੀਨੇ ਦਵੱ ਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ
ਦਵੱ ਚ ਿੌਜਦਾ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਕਸਿਾਂ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰ ਿ ਸਬੰ ਧੀ ਤਖਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ,
ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਿੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਥ ਅਦਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ
ਦਫਤਰ ਨੰ ਪਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਦਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਜੋ ਦਵਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਤਖਿੀਨਾ 6.82 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ
ਭੇਦਜਆ ਦਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਵੱ ਚ ਲਈਆਂ ਗਈ ਂ ਆਈਟਿਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸੋਧਣ ਉਪਰੰ ਤ ( 3,85,558/- ਰਪੈ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੈਂਟ ਚਾਰਜਜ ਦੀ ਰਕਿ
3855/- ਰਪੈ ) ਕੁੱ ਲ ਰਕਿ 3,89,413/- ਰਪੈ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਦਵੱ ਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ ਦਵੱ ਚ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਹੱ ਤ ਦਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
T[es e/; efw;aBo 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.
12.
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Rough Cost Estimate fordelisting/ cleaning of road gullies constructed at B & C Roads of Phase-7&Sector 70,71 for efficient disposal of rain water at S.A.S. Nagar and others works contigent thereto (Year 2022)
(Amount= Rs. 6.75 lacs)
fog'oN fJziL ;kyk(O&M) fe ਦਵਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਦਵੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ-1, ਿੋਹਾਲੀ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 3079ਦਿਤੀ 30-03-2022 ਰਾਹੀਂ 6.75 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਭਦ
ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਵਨਾਗੀ ਦੇਣ ਦਹੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ
Phase-7 &Sector -70,71 ਦੀਆਂ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦਰਪੇਅਰ ਦਾ ਕੱ ਚੇ ਅੰ ਕਦੜਆ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ
ਭੇਜੇਦੇ ਹੋਏ ਦੱ ਦਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦਵੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਫੇਜਾਂ/ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
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fJ; ;aos s/ gqtkB
j? fe fJj ezw Bro
fBrw, n?; aJ/ an?;
Bro tZb'A N?Avo
brk e/ nkgD/ gZXo
s/ eotkfJnk ikt/.

ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਵੱ ਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਿੋਸਿ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ
ਸਟਰਾਂਿ ਪਾਈਪਾਂ ਦਵੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਦਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਖਿੀਨੇ ਦਵੱ ਚ ਵੱ ਖ
ਵੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਿੌਜਦਾ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਕਸਿਾਂ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰ ਿ ਸਬੰ ਧੀ ਤਖਿੀਨੇ
ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਿੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਥ ਅਦਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ
ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰ ਪਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਦਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਜੋ ਦਵਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਤਖਿੀਨਾ 6.75 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ
ਭੇਦਜਆ ਦਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਵੱ ਚ ਲਈਆਂ ਗਈ ਂ ਆਈਟਿਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸੋਧਣ ਉਪਰੰ ਤ ( 3,81,319/- ਰਪੈ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੈਂਟ ਚਾਰਜਜ ਦੀ ਰਕਿ
3813/- ਰਪੈ ) ਕੁੱ ਲ ਰਕਿ 3,85,132/- ਰਪੈ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਦਵੱ ਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ ਦਵੱ ਚ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਹੱ ਤ ਦਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

13.
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T[es e/; efw;aBo 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.
Rough Cost Estimate fordelisting/ cleaning of road gullies at Village Matour& Part of Sector 71 of Zone-5 for
efficient disposal of rain water at S.A.S. Nagar and others works contigent thereto (Year 2022) (Amount=
Rs.4.94 lacs)
fog'oN fJziL ;kyk(O&M) fe ਦਵਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਦਵੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ-1, ਿੋਹਾਲੀ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 3081ਦਿਤੀ 30-03-2022 ਰਾਹੀਂ 4.94 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਭਦ
ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਵਨਾਗੀ ਦੇਣ ਦਹੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ
Sector 71 ਦੀਆਂ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦਰਪੇਅਰ ਦਾ ਕੱ ਚੇ ਅੰ ਕਦੜਆ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਭੇਜੇਦੇ ਹੋਏ ਦੱ ਦਸਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦਵੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਫੇਜਾਂ/ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼
ਦਵੱ ਚ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਿੋਸਿ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਰਾਂਿ ਪਾਈਪਾਂ ਦਵੱ ਚ ਜਾ
ਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਦਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਖਿੀਨੇ ਦਵੱ ਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਿੌਜਦਾ ਰੋਡ
ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਕਸਿਾਂ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰ ਿ ਸਬੰ ਧੀ ਤਖਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਿ ਜਲ
ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਿੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਥ ਅਦਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰ ਪਰਸਾਸ਼ਕੀ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਦਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਜੋ ਦਵਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਤਖਿੀਨਾ 4.94 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ
ਭੇਦਜਆ ਦਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਵੱ ਚ ਲਈਆਂ ਗਈ ਂ ਆਈਟਿਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸੋਧਣ ਉਪਰੰ ਤ ( 2,96,914/- ਰਪੈ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੈਂਟ ਚਾਰਜਜ ਦੀ ਰਕਿ
2969/- ਰਪੈ ) ਕੁੱ ਲ ਰਕਿ 2,99,883/- ਰਪੈ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਦਵੱ ਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ ਦਵੱ ਚ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਹੱ ਤ ਦਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
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fJ; ;aos s/ gqtkB
j? fe fJj ezw Bro
fBrw, n?; aJ/ an?;
Bro tZb'A N?Avo
brk e/ nkgD/ gZXo
s/ eotkfJnk ikt/.
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T[es e/; efw;aBo 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.
Rough Cost Estimate for Repair of road gullies as per requirement at different location of Phase-1, 2 , 4, 5, 6,
Ind area Ph-1 to 5 , Village MadanPura, Shahimajra etc. S.A.S. Nagar and others works contigent thereto
(Amount= Rs. 4.96 lacs)
fog'oN fJziL ;kyk(O&M) fe ਦਵਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਦਵੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ-1, ਿੋਹਾਲੀ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 3220ਦਿਤੀ 01-04-2022 ਰਾਹੀਂ 4.96 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਭਦ
ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਵਨਾਗੀ ਦੇਣ ਦਹੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ

fJ; ;aos s/ gqtkB
j? fe fJj ezw Bro
fBrw, n?; aJ/ an?;
Bro tZb'A N?Avo
brk e/ nkgD/ gZXo
s/ eotkfJnk ikt/.

Phase-1, 2 , 4, 5, 6, Ind area Ph-1 to 5 , Village MadanPura, Shahimajra ਦਵਖੇ ਸਟਾਂਰਿ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰ ਦਸਸਟਿ ਅਧੀਨ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਸੰ ਗਲ ਜਾ ਡਬਲ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਿੌਸਿ ਤੋ ਪਦਹਲਾਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਦਰਪੇਅਰ ਆਦਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ
ਨੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗਹਾਂ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਹੱ ਤ ਇਹ ਤਖਿੀਨਾ ਦਤਆਰ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ। ਦਿਉਂਸਪਲ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋਂ ਇਸ ਕੰ ਿ ਨੰ ਕਰਵਾਉਣ
ਦਹੱ ਤ ਦਕਹਾ ਜਾ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰ ਿ ਸਬੰ ਧੀ ਤਖਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ
ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਿੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਥ ਅਦਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰ ਪਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। fJ; bJh ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ sywhB/ dh oew 4,91,395/- o{g? ns/ n?vtoNkJhiw?N ukioi dh
oew 4913$Fo{g? e[Zb oew 4,96,309$F o{g? dh gq;k;eh gqtkBrh d/D ns/ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ. 1 ਿੋਹਾਲੀ
ਨੰ czvi T[gbGX eokT[D ਲਈ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ ਦਵਚਾਰਨ ਦਹੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
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T[es e/; efw;aBo 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.
Rough Cost Estimate for Repair of road gullies as per requirement at different location of Phase-3A, 3B1,
3B2, Phase-7, 9 to 11, Sector-70, 71 Sector 48-c VillageMatour etc. S.A.S. Nagar and others works contigent
thereto.
(Amount= Rs. 4.80lacs)
fog'oN fJziL ;kyk(O&M) fe ਦਵਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਦਵੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ-1, ਿੋਹਾਲੀ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 3218ਦਿਤੀ 01-04-2022 ਰਾਹੀਂ 4.80 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਭਦ
ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਵਨਾਗੀ ਦੇਣ ਦਹੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ
Phase-3A, 3B1, 3B2, Phase-7, 9 to 11, Sector-70, 71 Sector 48-c Village Matour ਦਵਖੇ ਸਟਾਂਰਿ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰ ਦਸਸਟਿ
ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਸੰ ਗਲ ਜਾ ਡਬਲ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਿੌਸਿ ਤੋ ਪਦਹਲਾਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ
ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਦਰਪੇਅਰ ਆਦਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ
ਪਾਣੀ ਨੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗਹਾਂ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਹੱ ਤ ਇਹ ਤਖਿੀਨਾ ਦਤਆਰ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ। ਦਿਉਂਸਪਲ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋਂ ਇਸ ਕੰ ਿ ਨੰ
ਕਰਵਾਉਣ ਦਹੱ ਤ ਦਕਹਾ ਜਾ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰ ਿ ਸਬੰ ਧੀ ਤਖਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ
ਦਵਭਾਗ ਦੇ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਿੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਥ ਅਦਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰ ਪਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ
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fJ; ;aos s/ gqtkB
j? fe fJj ezw Bro
fBrw, n?; aJ/ an?;
Bro tZb'A N?Avo
brk e/ nkgD/ gZXo
s/ eotkfJnk ikt/.

ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। fJ; bJh ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ sywhB/ dh oew 4,75,507/- o{g? ns/ n?vtoNkJhiw?N
ukioi dh oew 4755$Fo{g? e[b
Z oew 4,80,262$F o{g? dh gq;k;eh gqtkBrh d/D ns/ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ
ਨੰ. 1 ਿੋਹਾਲੀ ਨੰ czvi T[gbGX eokT[D ਲਈ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ ਦਵਚਾਰਨ ਦਹੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

16.

578

05-04-2022

T[es e/; efw;aBo 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.
Rough Cost Estimate for Hiring of Sump Pump Gen Set and operation during period of 15.06.2022to
15.09.2022 in Low laying area LIG /MIG Quarters, Phase-11, S.A.S Nagar and all other items contingent
thereto. (Amount= Rs. 1.55lacs)
fog'oN fJziL ;kyk(O&M) fe ਦਵਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਦਵੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ-1, ਿੋਹਾਲੀ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 3224ਦਿਤੀ 01-04-2022 ਰਾਹੀਂ 1.55 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਭਦ

fJ; ;aos s/ gqtkB
j? fe fJj ezw Bro
fBrw, n?; aJ/ an?;
Bro tZb'A N?Avo
brk e/ nkgD/ gZXo
s/ eotkfJnk ikt/.

ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਵਨਾਗੀ ਦੇਣ ਦਹੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ
Phase-11ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦਵਖੇ LIG /MIG Quarters ਦਵੱ ਚ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਦੀ ਦਨਕਾਸੀ ਦਵੱ ਚ ਦਜਆਦਾ
ਸਿਾਂ ਲਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵਸਨਕੀਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਵੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਦਥਤੀ ਨੰ ਿੁੱ ਖ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰ ਧਤ ਉਪ
ਿੰ ਡਲ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜਨੀਅਰ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਵੱ ਲੋਂ ਿੌਕੇ ਤੇ ਦਨਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਥਾਂ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਸਬਿਰਸੀਬਲ ਪੰ ਪ ਅਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਜੇਨ
ਸੈਟ ਹਾਈਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਿੌਸਿ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਵਸਥਾਂ ਤਖਿੀਨੇ ਦਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ
ਕੰ ਿ ਸਬੰ ਧੀ ਤਖਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਿੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਥ
ਅਦਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰ ਪਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। fJ; bJh ਜਲ
ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ sywhB/ dh oew 1,54,002/- o{g? ns/ n?vtoNkJhiw?N ukioi dh oew 1540$Fo{g? e[Zb oew 1,55,542$F o{g?
dh gq;k;eh gqtkBrh d/D ns/ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ. 1 ਿੋਹਾਲੀ ਨੰ czvi T[gbGX eokT[D ਲਈ ਦਰਪੋਰਟ
ਦਵੱ ਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ ਦਵਚਾਰਨ ਦਹੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
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T[es e/; efw;aBo 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.
Rough Cost Estimate forOperationg pumping Machinery installed at surge tank in Phase-3b2, Phase-1 &
Phase-7, S.A.S Nagar during monsoon season. (Wef. 15.06.2022 to 15.09.2022) (Amount= Rs. 5.97lacs)
fog'oN fJziL ;kyk(O&M) fe ਦਵਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਦਵੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ
ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ-1, ਿੋਹਾਲੀ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 3222ਦਿਤੀ 01-04-2022 ਰਾਹੀਂ 5.97ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਫੰ ਡਜ
ਉਪਲਭਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਵਨਾਗੀ ਦੇਣ ਦਹੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ
ਹੈ ਦਕ Phase-3b2, Phase-1 & Phase-7, S.A.S Nagarਦਵੱ ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਪੰ ਦਪੰ ਗ ਲਈ 3 ਨੰਬਰ ਸੱ ਰਜ ਟੈਂਕ
ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਜਹਨਾਂ ਤੇ ਸਦਥਤ ਿਸ਼ੀਨਰੀ ਨੰ ਬਰਸਾਤੀ ਿੌਸਿ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬਰਸਾਤੀ ਿੌਸਿ ਦਵੱ ਚ ਖਾਰਜ
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fJ; ;aos s/ gqtkB
j? fe fJj ezw Bro
fBrw, n?; aJ/ an?;
Bro tZb'A N?Avo
brk e/ nkgD/ gZXo
s/ eotkfJnk ikt/.

ਕਰਨਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰ ਦਪੰ ਗ ਸੈਂਟਾਂ ਲਈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਦਨਾਂ ਦਵੱ ਚ ਦਬਜਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੇਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਵਵਸਥਾਂ ਤਖਿੀਨੇ
ਦਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੈਲਕੁਸ਼ੇਨ ਸਬੰ ਧੀ ਪੱ ਤਰ ਤਖਿੀਨੇ ਦਵੱ ਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਖਿੀਨੇ ਦਵੱ ਚ ਵੱ ਖੋਂ ਵੱ ਖੋਂ ਖੇਤਰਾਂ
ਦਵੱ ਚ ਿੌਜਦ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਕਸ਼ਿਾਂ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰ ਿ ਸਬੰ ਧੀ ਤਖਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ,
ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਿੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਥ ਅਦਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ
ਦਫਤਰ ਨੰ ਪਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। fJ; bJh ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ
sywhB/ dh oew 5,90,730/- o{g? ns/ n?vtoNkJhiw?N ukioi dh oew 5907$Fo{g? e[Zb oew 5,96,673$F o{g? dh gq;k;eh gqtkBrh d/D ns/
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ. 1 ਿੋਹਾਲੀ ਨੰ czvi T[gbGX eokT[D ਲਈ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ
ਦਵਚਾਰਨ ਦਹੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

18.

580

05-04-2022

T[es e/; efw;aBo 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.
Rough Cost Estimate for Pumping out rain water by layig of rising main 160 MM O/D from collecting tank
upto adjoining road at higher level and disilting of collection tank near HL/HB houses phase -1, S.A.S Nagar
and all other works contingent thereto
(Amount= Rs. 2.14 lacs)
fog'oN fJziL ;kyk(O&M) fe ਦਵਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਦਵੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪ ਿੰ ਡਲ ਨੰ-3, ਿੋਹਾਲੀ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ.715 ਦਿਤੀ 10-01-2022 ਰਾਹੀਂ 2 a14 ਲੱਖ ਰਪੈ ਦਾ ਤਖਿੀਨਾ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਭਦ
ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਵਨਾਗੀ ਦੇਣ ਦਹੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਚ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ ਫੇਜ
1 ਅਧੀਨ ਐਚ.ਐਲ. ਐਚ ਬੀ ਕੁਆਟਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਨੀਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਦਲੰਥ ਲੈ ਵਲ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀਆਂ
ਰੋਡਜ ਨਾਲੋਂ 3-4 ਫੁੱ ਟ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਨਕਾਸੀ ਲਈ ਇਸ ਜਗਾਂ ਤੇ 36 ' ਦਵਆਸ ਦੀ ਆਰ .ਸੀ.ਸੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਸਟਾਰਿ
ਸੀਵਰੇਜ ਦਸਸਟਿ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਥੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਦਟੰ ਗ ਦਸਸਟਿ ਦੀ ਦਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਜਸ
ਦੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਂਕ ਦਵੱ ਚ ਇਕ ਨੰਬਰ ਸਲੱਜ ਪੰ ਪ ਸਟੇਸ਼ਨ (15 HP) ਸਿੇਤ ਡੀਜਲ ਸੈੈੱਟ ਲਗਾਇਆ ਦਗਆ ਹੈ, ਪਰੰ ਤ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਵੀ
ਕਈ ਵਾਰ ਦਜਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਨਕਾਸੀ ਕਰਨ ਦਵੱ ਚ ਿੁਸਦਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਬਧ ਦਵੱ ਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਇਸ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਸਰਿਾਂ ਦੀ ਦਿਤੀ 19/11/2021 ਨੰ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ, ਪੰ ਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈ ਿੇਲ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ
ਹੈ। ਇਸ ਦਸਕਾਇਤ ਦੇ ਿੱ ਦੇਨਜਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਨਰਖਣ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਐਿ.ਸੀ ਸਰੀ ਿਤੀ ਸੁਿਨ
ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਿ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਉਪਰੰ ਤ ਤਖਿੀਨਾ ਦਤਆਰ ਕੀਤਾ ਦਗਆ। ਇਸ ਤਖਿੀਨੇ ਦਵੱ ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਨਕਾਸੀ ਲਈ ਵੱ ਖਰੇ
ਤੋਰ ਤੇ 6 ਇੰ ਚ ਦਵਆਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਿੀਟਰ ਰਾਈਦਜੰ ਗ ਿੇਨ ਦੀ ਦਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੰ ਇਸ ਨੀਵੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ
ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਿੇਨ ਰੋਡ ਜੋ ਦਕ 4 ਫੁਟ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ ਉਪਰ ਸੁਦਟਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਵੈਸਦਟੰ ਗ ਕੁਲੈਕਦਟੰ ਗ ਟੈਂਕ ਦੀ ਦਡਸਲਦਟੰ ਗ ਦੀ
ਦਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰ ਿ ਸਬੰ ਧੀ ਤਖਿੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ
ਦੇ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਿੌਕਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਥ ਅਦਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰ ਪਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰ ਡਜ ਉਪਲਬਧ
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fJ; ;aos s/ gqtkB
j? fe fJj ezw Bro
fBrw, n?; aJ/ an?;
Bro tZb'A N?Avo
brk e/ nkgD/ gZXo
s/ eotkfJnk ikt/.

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। fJ; bJh ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਭਾਗ ਦੇ sywhB/ dh oew 2,11,839/- o{g? ns/ n?vtoNkJhiw?N ukioi dh
oew 2118$Fo{g? e[Zb oew 2,13,957$F o{g? dh gq;k;eh gqtkBrh d/D ns/ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰ ਡਲ ਨੰ. 1
ਿੋਹਾਲੀ ਨੰ czvi T[gbGX eokT[D ਲਈ ਦਰਪੋਰਟ ਦਵੱ ਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ ਦਵਚਾਰਨ ਦਹੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
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20.
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T[es e/; efw;aBo 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.
Supply of Briquettes for cremation ground MC SAS Nagar.
fog'oN fJziL ;kyk fe ft;/ nXhBezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 397(14)
fwsh 09^12^2021 okjhA o{g? 5H25 bZy dh fdZsh rJh j?.
T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 315$SE fwsh 12^11^2021 okjhA ekb ehsk
frnk ;h, fi; ftZu foe[nkfov fpZv; gqkgs BjhA j'fJnk ;B. fJ; bJh fJ; ezw Bz{ N?Avo B'fN; 410$SE fwsh
29^12^2021, bVh Bz 44 okjhA ohekb ehsk frnk, fi; ftZu 1 J/iz;h tZb' Gkr fbnk frnk j?. feT[Ai' fJj ezw d{ih 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
Punjab Renewable Energy Systems Private Limited
609000.00/+16
T[es ezw ftZu Punjab Renewable Energy Systems Private Limited tb' Go/ rJ/ o/N 609000.00/- sywhB/ dh
oew s' 16%tZX jB. fJ; ;pzXh Punjab Renewable Energy Systems Private Limited Bz{ o/Nk dh B?r'PhJ/PB bJh fJ;
dcso d/ gZso Bz 173$SE fwsh 31^03^2022 okjhA ekb ehsk frnk, fi; T[gozs ezgBh tZb' +16 s'A xZNk e/ +13.5% eo
fdZs/ rJ/ ns/ fJ; fbZy e/ fdZsk frnkfe T[j wkoehN ftZu tZX/ o/N ekoB j'o o/N xZN eoB ftZu n;woZE jB.
T[go'es e/; ezw Bz{ Recall eoB fjZs ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftukoB bJh g/P j? ih.
T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko fjZs
g/;a j? ih.
R/C Estimate for wiring of Suction tanker for cleaning of machine hole chambers under Jurisdictions of
Municipal Corporation SAS Nagar for Six Months
fog'oN fJziL ;kyk fe ft;/ nXhBezw dh gq;k;eh gqtkBrh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr d/ wsk Bz 397(07)
fwsh 09^12^2021okjhA o{g? 7H02 bZy dh fdZsh rJh j?.
T[go'es ezw Jh^N?Avfozr gqDkbh okjhA fJ; dcso d/ N?Avo B'fN; Bz 354$SE fwsh 10^12^2021, bVh Bz 07 okjhA
ekb ehsk frnk j?.fi; ftZu 3 cowK 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
2
3

Zentech Engineers
772200.00/Malwa And Company
807300.00/Inderjit Bajaj & Associates
848367.00/T[es ezw ftZu Zentech Engineers (L1cow) tb' Go/ rJ/ o/N 1231200.00/- sywhB/
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+10.00
+15.00
+20.85
dh oew s' 10% tZX jB.

fJ; ezw dk w[V s'A
N?vo ekb ehsk
ikt/.

gqtkB j?.

21.
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fJ; ;pzXh Zentech Engineers (L1 cow) Bz{ o/Nk dh B?r'PhJ/PB ;pzXh gZso Bz 282 fwsh 30^03^2022 okjhA
dcso ekb ehsk frnk, fi; T[gozs cow tZb' o/N xZNk e/ 687960$^ eo fdZs/ rJ/, I' fe sywhB/ dh oew s'A 2# 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/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/N h d/ ftuko fjZs
g/;a j? ih.
c'frzr wPhB BzH5 ns/ 6 dh fog/no ezgBh s'A eotkT[D ;zpXh.

gqtkB j?.

fog'oN ;?BhN/;aB ;kyk fe ftP/ ;zpXh dZf;nk iKdk j? fe c'frzr wPhB BzH 5 I' fe fgSb/ ;kb ubdh ubdh yokp
j' rJh ;h ns/ c'frzr wPhB BzH6 c'frzr ;hiB d/ nkyoh sczfdBK ftZu wPhB dhnK B'ibK th bhe j'D bZr rJhnK ;B ns/
wPhB dk go?Po th eJh tko vkT{B j' iKdk ;h.fJj wPhB b'eb fw;soh s'A uZ?e eotk e/ ubkJh ik ojh ;h.fJZE/ fJj
th dZFf;nk iKdk j? fe c'frzr wPhB BzH5 dh fog/no ;kb 2020 ftZu bkevkT{B j'D ekoB T[; ;w/A d/ n?;HnkJh tZb'A b'eb
fw;soh s'A mhe eotkJh rJh ;h ns/ c'frzr wPhB BzH 6 dh fog/no ;kb 2020 ftZu ezgBh s'A eotkJh rJh ;h.
wkB:'r ;z:[es efwPBo ih tZb'A whfNzr d'okB fejk frnk fe i' th c'frzr wPhBK yokp jB T{jBk B{z s[zos mhe
eotkfJnk ikt/, fJBkAQ j[ewK dh gkbDk ftZu ezgBh Royal Trade Links Pvt Ltd.Delhi d/ w?B/io Bkb wPhBK dh fog/no
;pzXh N?bhc'B s/ rZbpks ehsh rJh sK T[BkAQ tZb'A nkgDk B[wkfJzdk G/I e/ uZ?e eotkT[D T[gozs JhHw/b okjhA n?;Nhw/N
G/fink frnk j? fi; nB[;ko c'frzr wPhB BzH 5 dk youk 98956$^ ns/ c'frzr wPhB BzH 6 dk youk 99452 $^ o[gJ/ e[Zb
youk 1,98,408$^ o[gJ/ ;w/s ihHn?;HNh dZf;nk frnk j?.T[es wPhBK Royal Trade Links Pvt Ltd.E-16 Okhla Ind Area
ph-2 new Delhi ezgBh s'A jh fog/no j' ;edh j? feT[Afe fJj wPhBK dk ;g/no gkoN; ezgBh s'A jh fwbd/ jB.wPhBK
dh fog/no ;pzXh proprietary Certificate gfjbK jh fdZsk j'fJnk j?.
T[es nB[;ko c'frzr d/ ezw B{z w[Zy oZyd/ j'J? fJBkA wPhBK dh fog/no eotkT[Dh nfs io{oh j? fJ; bJh wPhBK
dh fog/no fpBK N?Avo ekb ehs/ f;ZX/ s'o s/ Royal Trade Links Pvt Ltd.E-16 Okhla Ind Area ph-2 new Delhi s'A eotkT[[D
ns/ nkT[D tkb/ you/ 1,98,408$^ o[gJ/ dh gqtkBrh wkB:'r efwPBo ih dh gqtkBrh Bro fBrw dh ftZs ns/ m/ek ew/Nh
s'A b?D ;pzXh fog'oN gqtkBrh ns/ :'r j[ewK fjZs g/P j? ih.
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T[es e/; efw;aBo ih dh gq;ak;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh d/ ftuko fjZs
g/;a j? ih.
fJzihBhnfozr ;kyk tZb'A ftek; d/ ezwK d/ j/m fby/ sywhB/ fsnko ehs/ rJ/ jB, i' fe seBheh gqtkBrh s'A pknd efw;aBo
ih dh gqtkBrh ns/ w/no ih dh gqtkBrh Bkb n?c an?v a;h a;h ad/ ftuko$gqtkBrh fjZs g/;a jBL^
bVh
BzL
1.
2.

ezw dk Bkw
R/C Estimate for laying of paver blocks, kerbs, channels & misc. Work in Ward no 37,
Vill Mattaur, S.A.S Nagar
R/C Estimate for laying of paver blocks, kerb, channels & misc. repair Work in Ward no
39, Sec 71, S.A.S Nagar
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sywhBk bkrs
(bZyK ftZu)
24.56
21.46

gqtkB j?.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

R/C Estimate for laying of paver blocks, kerb, channels & misc. repair Work in Ward no
9, Sector 61, 70, S.A.S Nagar
R/C Estimate for laying of paver blocks, kerb, channels & misc. repair Work in Ward no
38, Sec 71, S.A.S Nagar
Development of Various Parks in Ward No.38, Sector 71, S.A.S Nagar
Development of Various Parks in Ward No. 9, Sector 60, S.A.S Nagar
Development of Various Parks in Ward No. 34, Sector 70, S.A.S Nagar
R/C Estimate for laying of paver blocks, kerb, channels & misc. repair Work in Ward no
34, Sector 70, S.A.S Nagar
Deve. of various parks in ward no. 1, MC Mohali
Supply of fuel wood for cremation ground Sec-57 S.A.S. nagar.
Annual Maintenace of lifts in MC Bhawan, Sec-68, S.A.S. nagar.
Rough cost estimate for repair and replacement of storm lines of different sizes alongwith
construction of manhole & road gullies at various places of zone-4 of s.a.s. nagar.
Rough cost estimate for repair and replacement Of sewer lines of different size along with
construction of manhole at various places of zone-1 s.a.s. nagar.
Rough cost estimate for repair and replacement of storm lines of different sizes alongwith
construction of manhole & road gullies at various places of zone-1 of s.a.s. nagar.
Rough cost estimate for repair and replacement of storm lines of different sizes alongwith
construction of manhole & road gullies at various places of zone-3 of s.a.s. nagar.
Rough cost estimate for repair and replacement of sewer lines of different size along with
construction of manhole at various places of zone-3 s.a.s. nagar.
Rough cost estimate for repair and replacement of sewer lines of different size along with
construction of manhole at various places of zone-4 s.a.s. nagar.
Rough cost estimate for cleaning/desilting of road gullies/ machineholes in sector 76 and
77. S.a.s nagar
Rough cost estimate for cleaning/desilting of road gullies/machineholes in sector 80, s.a.s
nagar
Rough cost estimate for cleaning/desilting of road gullies/machineholes in sector 66 to
69, s.a.s nagar
Rough cost estimate for cleaning/desilting of road gullies/machineholes in sector 78 and
79, s.a.s nagar
R/C Estimate for deve. of park including sprinkler system near #3085 PH-7, ward no. 10,
Mohali
Construction of Road near Baba White House in Industrial Phase- 9
P/F of Stainless Steel Signage Board In W-21, Mohali
P/L of Paver Block Around Park No-26,27,28,29 & 32 Other work in Sec- 80 W.No-31
P/L of Paver Block Around Park in front of # 1054,1081,1082, 1138,1217, 1125, 26, 27,
1225-1242,1228-1263 & 870 & Other work W.No- 40 Sec-77
P/L of Paver Block in various street & other work in W.No-40 Sec-78, Sohana
R/C Estimate for P/F of kerb/Channel & other Repair work in Sec-78 Mohali
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20.55
26.12
22.86
19.90
22.88
22.27
27.17
39.27
4.48
25.35
25.06
25.58
25.45
25.17
25.10
6.14
4.95
6.04
11.05
15
46.75
9.09
47.48
46.59
27.60
42.51

29.

23.

585

05-04-2022

24.

586

05-04-2022

P/L of Paver block in Front of # 227-231, 403-416, 479-489, 317-322 & 553 and other
44.73
work in W.No-40 Sec-77 SAS Nagar Mohali
30.
P/L of Paver block kerb/Channel & other misc. work in 8B
49.65
31.
R/C Estimate for P/L Paver or Repair of kerb, Channel and playing Equipment in W-17,
21.38
Mohali
32.
P/L of Paver block & other Repair work at Vill- Kumbra w-28, Mohali
28.00
33.
R/C Estimate P/L of RCC Pipe Road Gully other misc. work in W.No-26 Vill- Kumbra
49.01
34.
Supply of chair, Table, Almirah & other item in Cremation Ground MC S.A.S. Nagar
79600
35.
Rough Cost Estimate for annual maintenance of dumpsite at Ind.Area Phase 8B, Sector95.81
74 S.A.S Nagar
36.
Rough Cost Estimate for Repair of Road Gully's of Storm System in Ind.Area Phase4.98
6,7,8,9 And Vill- Mohali of S.A.S. Nagar
37.
Rough Cost Estimate for Repair of Road Gully's of Storm System in Sector 76, 77 And
4.76
Sector 66 to 69 of S.A.S. Nagar
38.
R/C Estimate for Patch work in various wards of Zone-I
32.39
39.
Renovation of operation theatre in DOG Shelter
10.44
j/m fby/ nB[;ko N/Apb nkfJNw w/no ;kfjp ih dh nkfrnk Bkb.
gzikp ;kpek c"ih fBrw (g?;e') Bz{ gzikp ;oeko d/ wfjefwnK$;oekoh ndkfonK, p'ovK ekog'o/;aBK, gpfbe ;?eNo
nzvoN?fezr Bz{ ;[oZfynk gqdkB eoB fjZs.
fog'oN nwbk ;kyk fe Bro fBrw, n?;HJ/Hn?;HBro N?Avo dh gqhfeqnk w[ewzb eoB T[gozs ;G s'A xZN o/N e'N eoB tkbh J/iz;h w?;$gqhwhno
;feUoNh ns/ w?Bgkto ;oft;i Bz{ ;feUoNh rkov ns/ ;feUoNh ;[gotkJhio w[jJhnk eotkT[D dk ezw toe nkovo BzL 2508 fwshL 26H11H2021 okjhA nbkN
ehsk frnk ;h. fJ; T[gozs wkB:'r fvgNh efwôBo, ;kfjpikdk nihs f;zx Bro ih d/ dcso d/ gZso BzLvhH;hHn?w$n?wHJ/$2021$18403-84 fwshL22H11H2021
ns/ gzikp ;oeko, oZfynk ;/tktK GbkJh ftGkr ( oZfynk ;/tktK GbkJh ôkyk) tZb'A gZso BzL 139707 fwshL 10H11H2021 okjhA jdkfJsK ikoh ehshnK rJhnK jB
fe ;w{j ftGkr ,p'ovI , ekog'o/ôBK ns/ noX ;oekoh ndkfonK d/ ftGkrK bJh gzikp ;kpek c"ih fBrw , uzvhrVQ s'A ;[ofynk ;/tktK bJhnK ikD.
;oeko d/ T[Zes j[ewK dh gkbDk ftZu fJj e/; wkB:'r efwPBo ih dh gqtkBrh Bkb ftZs ns/ m/ek ew/Nh nZr/ ftuko fjZs g/ P ehsk frnk ;h ns/
ew/Nh tZb'A fJ; ws/ Bz{ nkgD/ wsk BzL 558 fwshL 17H3H2022 okjhA gqtkB ehsk frnk j?, fe w?;$ gqhwhno ;feUoNh ns/ w?Bgkto ;oft;i Bz{ fJZe wjhBk dk B'fN;
d/ e/ fJj m/ek oZd eoB ns/ Bro fBrw dcso bJh 4 ;feUoN rkov ns/ B/uo gkoe bJh 1 ;feUoNh ;[gotkJhi ns/ 7 ;feUoNh rkov gzikp ;kpek c"ih
fBrw, gzikp , uzvhrVQ (g?;e') s'A b?Dk gqtkB ehsk frnk j?. fJ; bJh w?;$ gqhwhno ;feUoNh ns/ w?Bgkto ;oft;i Bz{ m/ek oZd eoB ;pzXh fJZe wjhBk dk
B'fN; ikoh eoB ns/gzikp ;kpek c"ih fBrw, gzikp, uzvhrVQ ( g?;e') Bkb Bro fBrw d/ dcso bJh 4 ;feUoNh rkov ns/ B/uo gkoe bJh 1 ;feUoNh
;[gotkJhio ns/ 7 ;feUoNh rkov b?D bJh gZso ftjko eoBk T[fuZs j't/rk.
fJ; s'A fJbktk gzikp ;kpek c"ih fBrw, gzikp, uzvhrVQ (g?;e') s'A 1 ;feUoNh ;[gotkJhio ns/ 11 ;feUoNh rkov fJZe ;kb bJh b?D bJh fgSb/
;kbK d"okB g/;? e' s'A bJh w?B gkto nB[;ko brGZr 26H00 bZy o[gJ/ d/ you/ dh (;w/s ihHn?;HNh) wkB:'r efwôBo ih dh gqtkBrh T[gozs fw;b ftZs ns/ m/ek
ew/Nh dh gqtkBrh fjZs G/iD fjZs fog'oN g/P j? ih.
T[es e/; efw;aBo 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.

ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਐਲ-5 ਡੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਲਾਇਸੰ ਸ ਫੀਸ ਜਿਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ।
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fgSbh ftZs ns/
m/ek ew/Nh dh
whfNzr d/ wsk BzL
558
fwshL
17^03^2022
oKjh ;op ;zwsh
Bkb gqtkB ehsk
frnk ;h. w"i{dk
m/e/dko Bz{ T[; dk
m/ek yasw eoB
bJh fJZe wjhB/ dk
B'fN; ikoh ehsk
ikt/ ns/ g?;e' Bkb
Bt/A
f;o/
s'A
;feT[foNh rkov
b?D bJh ekotkJh
ehsh ikt/. g?;e'
J/iz;h s'A w?B gkto
b?D dk yaouk 26
bZy o[gJ/ gqtkB j?.

gqtkB j?.

ਦਰਪੋਰਟ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੰ ਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਕ ਦਵਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਕ ਸਹਾਇਕ ਕਦਿਸ਼ਨਰ,(ਆਬਕਾਰੀ) ਐਸ.ਏ.ਐਸ, ਨਗਰ ਵੱ ਲੋਂ
ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 926 ਆਬ. ਦਿਤੀ: 28/03/2022 ਜੋ ਦਕ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਵਖੇ ਦਿਤੀ : 31/03/2022 ਨੰ ਪੱ ਤਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਕ
ਦਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਧੀਨ ਦਜੰ ਨੇ ਵੀ ਕਦਿਊਦਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2022-23
ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ 20,000/- ਰੁਪਏ (ਹਰ ਇੱ ਕ ਲਈ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ) ਭਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਕਉਂਦਕ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਦਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਐਲ-50 ਏ ਪਰਦਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਪਛਲੇ ਨੋਦਟੰ ਗ ਪੰ ਨਾ ਨੰ. 14 ਤੇ ਕੁੱ ਲ 9 ਕਦਿਉਦਨਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲ
2022-23 ਲਈ ਐਲ-5 ਡੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਲਾਇਸੰ ਸ ਫੀਸ 1,80,000/- ਰੁਪਏ ਨਗਰ ਦਨਗਿ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਦਵੱ ਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ
ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿੀਦਟੰ ਗ ਦਵੱ ਚ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਦਵੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਆਬਾਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਦਿਸ਼ਨਰ , ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਵਭਾਗ ਨੰ ਅਦਾਇਗੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਵੱ ਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿੀਦਟੰ ਗ ਦਵੱ ਚ ਐਲ.5 ਡੀ ਦੀ ,ਸਾਲਨਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ
1,80,000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਦਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰ ਤ ਿੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਦਵੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿੇਟੀ ਦੇ
ਦਵਚਾਰ ਦਹੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

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

.
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