dcaso Bro fBrw, ;kfjpikdk nihs f;zx Bro
fwT[A;gb ekog'o;
/ aB, n?; aJ/ an?; Bro dh ;XkoB whfNzr fwshL 10-01-2022 ;wK pknd d[gfjo 02:00 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

42
8

;qh nwohe f;zx ;'wb, ;hBhno fvgNh w/no
;qh e[bihs f;zx p/dh, fvgNh w/no

18

1

;qhwsh i;gqhs e'o

3

e";bo dk Bkw

tkov
BzL

e";bo dk Bkw

;qh e[btzs f;zx
;qh i;pho f;zx wzDe{

35
36

;qh no{Bk ;aowk
;qh gqw'd e[wko

;qhwsh ifszdo e'o

40

;qh ;[Zuk f;zx eb'V

;qh wsh dftzdo e'o tkfbnk

23
24

;qh uoB f;zx wk;No

41

;qhwsh e[btzs e'o

5

;qhwsh o[fgzdo e'o ohBk

25

;qh wBihs e'o

44

;qh irdh; f;zx

7

;qhwsh pbihs e'o

29

;qhwsh e[bdhg e'o

45

;qhwsh whBk e"Avb

9

;qhwsh pboki e'o

30

;qh FftBhs wfbe

46

;qh oftzdo f;zx

11
13
14

;qhwsh nB[okXk nkBzd nzB[
;qhwsh Bwosk f;zx
;qh ewbgqhs f;zx pBh

31
32
33

;qhwsh e[bfizdo e'o
;qh joihs f;zx p?dtkB
;qhwsh jofizdo e'o
p?dtkB

47
48
49

;qhwsh ;[wB
;qh BokfJD f;zx f;ZX{
;qhwsh r[ogqhs e'o

22

1

Sr.
No.
1)

Resolutio
n No.
101

Date of
Meeting
10-01-2022

Resolution Description

Orders of Competent
Authority
fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh fgSbh ;XkoB whfNzr fwshL 04-01-2022 ;op^;zwsh Bkb fgSbh
whfNzr dh g[;aNh ehsh
dh ekotkJh dh g[;aNh eoB ;pzXh.
rJh.

2)

102

10-01-2022

ਨਵੇ ਨਨਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਡਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.
ਸਬੰ ਧੀ।
ਰਿਪੋਿਟ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਰਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿੱ ਲੋ A,
B ਅਤੇ C ਿੋਡਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਿਾ Lion Service Ltd. ਿੰ ਪਨੀ ਨੰ ਇਸ ਦਫਤਿ ਦੇ ਿਿਿ
ਆਿਡਿ ਨੰ-1787 ਰਮਤੀ-22.04.2015 ਿਾਹੀਂ ਰਦੱ ਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਿੰ ਮ ਦੀ ਰਮਆਦ ਰਿੱ ਚ
ਪਰਹਲਾ ਸਮੇਂ-2 ਰਸਿ ਿਾਧਾ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਪਿ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ-75 ਰਮਤੀ02.11.2021 ਿਾਹੀਂ ਰਮਤੀ-14.02.2022 ਤੱ ਿ ਦਾ ਿਾਧਾ ਇਸ ਸ਼ਿਤ ਤੇ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ਰਿ
ਜੇਿਿ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾਂ ਦੀ ਭਿਤੀ ਦੀ ਪਰਰਿਰਿਆ 03 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਿਿ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਮਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਲਈ ਨਿੀਂ ਟੈਂਡਰਿੰ ਗ ਪਰਰਿਰਿਆ ਪਿੀ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾ ਮੌਜਦਾ ਿੰ ਪਨੀ ਦਾ
ਿੰ ਟਿੈਿਟ ਸਮਾਪਤ ਿਿ ਰਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਿੰ ਮ ਰਿਚ A, B ਅਤੇ C ਿੋਡਸ ਦੀ (ਸਿੀਰਪੰ ਗ,
ਮਟੀਿੀਅਲ ਅਤੇ ਲੇ ਬਿ) ਸਫਾਈ Lion Service Ltd. ਿੰ ਪਨੀ ਿੱ ਲੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ।
ਸਿਿਾਿ ਦੀ ਪਾਰਲਸੀ ਅਨੁਸਾਿ ਠੇਿੇ/ਆਊਟਸੋਿਸ ਿਾਲੇ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਗਿ ਰਨਗਮ
ਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਿ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਿੱ ਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੇਠ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਿੱ ਲੋਂ 697 ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾਂ ਦੀ ਭਿਤੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿੱ ਲੋਂ ਜੋ
ਸਫਾਈ ਦਾ ਿੰ ਮ ਿੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਰਿਚ A ਿੋਡ ਦੀ ਮਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਅਤੇ B ਅਤੇ C
ਿੋਡਸ ਦੀ ਮੈਨਅਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਠੇਿੇਦਾਿ ਿੱ ਲੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਸੀ।
ਇੱ ਥੇ ਇਹ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਇਸ ਿੰ ਮ ਰਿੱ ਚ C ਿੋਡਸ ਦੀ ਮੈਨਅਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦੇ
2

ਨਿੇਂ ਿੰ ਮ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਟੈਂਡਿ ਨੰ-247ELEC ਰਮਤੀ-24.12.2021 ਿਾਹੀਂ ਲੱਰਗਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਰਿ ਰਮਤੀ-11.01.2022 ਨੰ ਖੁੱ ਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੰ ਮ ਦੇ ਿਿਿ ਆਿਡਿ ਿਿਨ ਰਿੱ ਚ
ਲੱਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਮਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ (A ਅਤੇ B
ਿੋਡਸ)ਦੀ EOI ਦੀ ਟੈਿਨੀਿਲ ਰਬੱ ਡ ਖੋਲ ਰਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿੰ ਮ ਦੇ ਫਾਇਨਲ ਟੈਂਡਿ ਲਗਾ
ਿੇ ਿਿਿ ਆਿਡਿ ਿਿਨ ਉਪਿੰ ਤ ਿੰ ਮ ਿਿਨ ਰਿਚ ਿੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿੱ ਲੋਂ ਮੈਨਅਲ (ਸਿੀਰਪੰ ਗ) ਦਾ ਿੰ ਮ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਿ ਤੇ ਿੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ.ਟੀ/ਪੀ.ਟੀ , C ਿੋਡ, ਲਾਇਬਿੇਿੀ, ਿਰਮਊਰਨਟੀ ਸੈਂਟਿ, ਡੰ ਰਪਗ ਗਿਾਊਡ
ਤੇ ਿੜਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਆਰਦ ਲਈ ਭਿਤੀ ਿੀਤੇ 697 ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾਂ ਦੀ ਭਿਤੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਰਿ B ਿੋਡਸ ਲਈ 198, C ਿੋਡਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 539, ਰਮਊਂਸਪਲ ਰਬਲਰਡੰ ਗ ਲਈ
45 ਤੇ ਸੀ.ਟੀ/ਪੀ.ਟੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 375 ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਿਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿੰ ਤ ਹਾਲ ਦੀ
ਘੜੀ ਅਮਲਾ ਘੱ ਟ ਹੈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਰਜ਼ਆਦਾ

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ ਰਿ

ਸੀ.ਟੀ/ਪੀ.ਟੀ ਦਾ ਿੰ ਮ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱ ਲ ਿਹੇ ਠੇਿੇਦਾਿ ਿੱ ਲੋਂ ਹੀ ਚੱ ਲਦਾ ਿੱ ਖਣਾ ਉਰਚਤ ਹੋਿੇਗਾ।
ਰਿਉ ਜੋਂ B ਿੋਡਸ ਦਾ ਮਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦੇ ਟੈਂਡਿ ਦਾ ਿੰ ਮ ਰਸਿੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱ ਿ B
ਿੋਡਸ ਦੀ ਮੈਨਅਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦਾ ਿੰ ਮ ਨਿੇਂ ਰਨਯੁਿਤ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾਂ ਤੋਂ ਿੰ ਮ ਲੈ ਣਾ ਉਰਚਤ
ਹੋਿੇਗਾ। ਦੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਰਿ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਿੋਡਸ ਲਈ ਿੁੱ ਲ 737 ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਪਿੰ ਤ
ਿੇਿਲ 697 ਸਫਾਈ ਸੇਿਿ ਹੀ ਰਨਯੁਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਰਜਸ ਅਨੁਸਾਿ 40 ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ
ਘੱ ਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਨਯੁਿਤ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾਂ ਨੰ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਿ ਿੰ ਡ ਿੇ ਸਾਿੀ ਸਫਾਈ ਮੁਿੰਮਲ
ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਿ A ਅਤੇ B ਿੋਡ ਦੀ ਮਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ
ਟੈਂਡਿ ਦਾ ਿੰ ਮ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱ ਿ ਨਿੇਂ ਰਨਯੁਿਤ ਿੀਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾਂ ਤੋਂ B ਅਤੇ C ਿੋਡਸ
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ਤੇ ਮੈਨਅਲ ਸਫਾਈ ਦਾ ਿੰ ਮ ਰਲਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ Lion Service Ltd. ਿੰ ਪਨੀ ਿੱ ਲੋਂ ਿੇਿਲ A ਿੋਡ ਦਾ
ਮਿੈਰਨਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦਾ ਿੰ ਮ ਰਲਆ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜਦੋਂ ਤੱ ਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿੱ ਲੋਂ ਜੋ
ਟੈਂਡਿ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਦਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱ ਿ ਮੈਨਅਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਲਈ
ਿੰ ਪਨੀ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਿਿਰਤਆ ਜਾਿੇ। A ਅਤੇ B ਿੋਡਸ ਦੀ ਮਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦਾ ਟੈਂਡਿ
ਮੁਿੰਮਲ ਹੋਣ ਨੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਗਭਗ 375 ਿਿਮਚਾਿੀ ਜੋ ਨਿੀਂ ਭਿਤੀ ਰਿੱ ਚ ਨਗਿ ਰਨਗਮ
ਰਿਖੇ ਰਨਯੁਿਤ ਿੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਸੀ.ਟੀ/ਪੀ.ਟੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਿੰ ਮ ਰਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿ
B ਿੋਡਸ ਦੀ ਮਿੈਰਨਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਿਾਲੇ ਟੈਂਡਿ ਨੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਨਿੀਂ
ਭਿਤੀ ਰਿੱ ਚੋਂ ਸੀ.ਟੀ/ਪੀ.ਟੀ ਦੇ 375 ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਨੰ ਿੀ B ਿੋਡਸ ਅਤੇ C ਿੋਡਸ ਦੀ ਮੈਨਅਲ
ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦਾ ਿੰ ਮ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੰ ਮੁੱ ਖ ਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਟੀ/ਪੀ.ਟੀ ਦਾ ਿੰ ਮ
ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱ ਲ ਿਹੇ ਠੇਿੇਦਾਿ ਿੱ ਲੋ ਹੀ ਚੱ ਲਦਾ ਿੱ ਖਣਾ ਉਰਚਤ ਹੋਿੇਗਾ।
ਉਪਿੋਿਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜੇਿਿ ਪਰਿਾਨ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿੱ ਲੋਂ ਨਿੇਂ ਰਨਯੁਿਤ
ਿੀਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾਂ ਤੋਂ B ਅਤੇ C ਿੋਡਸ ਤੇ ਮੈਨਅਲ ਸਫਾਈ ਦਾ ਿੰ ਮ ਰਲਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ Lion
Service Ltd. ਿੰ ਪਨੀ ਿੱ ਲੋਂ ਿੇਿਲ A ਿੋਡ ਦਾ ਮਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦਾ ਿੰ ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਮੈਨਅਲ
ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਲਈ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਡਿਾਇਿਿ, ਹੈਲਪਿ ਅਤੇ ਓਪਿੇਟਿ ਲੈ ਣੇ ਉਰਚਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ
ਲਈ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਬੰ ਧੀ B ਅਤੇ C ਿੋਡਸ ਦਾ ਬੀਟ ਪਲੇ ਨ ਿੀ ਰਤਆਿ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਜੋ
ਰਿ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲਈ ਰਿਚਾਿਨਾ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱ ਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿੱ ਲੋਂ ਸਮਾਨ ਖਿੀਦਣ ਦੇ
ਟੈਂਡਿ ਦੀ ਪਰਰਿਰਿਆ ਪਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱ ਿ ਮੈਨਅਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਲਈ ਿੰ ਪਨੀ ਦਾ ਸਾਜੋ
ਸਮਾਨ ਹੀ ਿਿਰਤਆ ਜਾਿੇ। A ਅਤੇ B ਿੋਡ ਦੀ ਮਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦੇ ਠੇਿੇ ਦਾ ਿੰ ਮ ਜਦੋਂ ਤੱ ਿ
ਰਸਿੇ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱ ਿ ਸੀ.ਪੀ/ਪੀ.ਟੀ ਦਾ ਿੰ ਮ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱ ਲ ਿਹੇ ਠੇਿੇਦਾਿ ਿੱ ਲੋਂ ਹੀ
ਚੱ ਲਦਾ ਿੱ ਖਣਾ ਉਰਚਤ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ-75 ਰਮਤੀ 02.11.2021 ਦੀ

4

ਪਰਿਾਨਗੀ ਸਿਿਾਿ ਦੇ ਪੱ ਤਿ ਨੰ-ਸ5-ਡਸਸ-ਮਸਸ-2021/48244 ਰਮਤੀ-13.12.2021 ਿਾਹੀਂ
ਰਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਜਸ ਿਾਹੀਂ ਰਮਤੀ-15.11.2021 ਤੋਂ 03 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਿਾਧਾ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ਉਸ
ਰਿੱ ਚੋਂ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਿੋਡਸ ਦਾ ਿੰ ਮ ਠੇਿੇ ਤੇ ਭਿਤੀ ਿੀਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਹਾਜ਼ਿ ਹੋਣ ਉਪਿੰ ਤ
ਿੱ ਦ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਰਚਤ ਹੋਿੇਗਾ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ
ਨਾਲ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
3)
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Bro fBrw dh jd{d d/ nzdo g?dhnK tZy-tZy gkoeK d/ w?ANhB?A; d/ ezwK ftZu 25# dk
tkXk eoB ;pzXh.
fog'oN fJziL ;kyk fe ft;a/ ;pzXh dZf;nk iKdk j? fe j/m fby/ ezw gkoeK dh
w?ANhB?A; Bkb ;pzXs jB.fijBK dh fvN/b j/m fby/ nB[;ko j?L^
bVh
BzH

ezw dkBkw

1

n?B{nb w?ANhB?A; nkc
iBob gkoe;$rohB
p?bN; nkc fwT[A;gb
ekog'o/;B
a ,
n?;HJ/Hn?;HBro

2

3

sywhBk bkrs
(bZyk ftZu)

n?B{nb w?BNhB?; nkc
;g?;ab gkoe nkc
fwT[A;gb ekog'o/;B,
n?;HJ/Hn?;HBro
n?B{nb w?ANhB?A; nkc
B/uo
gkoe,
;?eNo^62,
n?;HJ/H
n?;HBro.

5

toe nkovo m/e/dko
Bz ns/ fwshL
dk Bkw

56.82

554
fwshL
15-02-2021

G.K.
Enterpri
ses

50.40

552
fwshL
15-02-2021

Kartik
Electric
als

76.74

553
fwshL
15-02-2021

G.K.
Enterpri
ses

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

4

5

6

fvN/bv n?;Nhw/Ncko
w?ANhB?A; nkc ;g?;ab
gkoe;$
iBob
gkoe; fJzB ;?eNo
53,54,55,56,57 n?Av
59, n?Av B/po j[Zv
gkoe c/ia^6, p'rB
ftbhnk gkoe c/ia^6,
n?;HJ/Hn?;HBro (i'B
1)

535
fwshL
15-02-2021
90.71

fvN/bv n?;Nhw/Ncko
w?ANhB?A; nkc ;g?;ab
gkoe;$
iBob
gkoe; fJzB ;?eNo
60,61,62 n?Av 63,
n?Av
o'ia
rkovB
c/ia^3ph2, bkfJpo/oh
gkoe, c/ia^7 n?v
f;bth gkoe c/ia^10,
n?;HJ/Hn?;HBro (i'B
2)

95.1

fvN/bv n?;Nhw/N cko
w?ANhB?A; nkc ;g?;ab
gkoe;$
iBob
gkoe; fJzB ;?eNo
64,65,65J/,66 n?Av
68, n?Av B/po j[Zv
gkoe ;?eNo^65 n?Av

98.21

6

Kartik
Electric
als

556
fwshL New
Janta
15-02-2021
Internati
onal,
Malerko
tla

557
fwshL Star
Constru
15-02-2021
ction
Compan
y, Sec82
Mohali

f;Nh gkoe ;?eNo^68
n?;HJ/Hn?;HBro (i'B
3)
7

fvN/bv n?;Nhw/N cko
w?ANhB?A; nkc ;g?;ab
gkoe;$
iBob
gkoe; fJzB ;?eNo
69,70,71 n?Av B/po
j[Zvgkoe
;?eNo^70,;g?;ab
gkoe
BzH32,
;?eNo^70
n?Av
ekofrb
gkoe
;?eNo^71,
n?;HJ/Hn?;HBro (i'B
4)

94.26

558 fwshL 15- Star
Constru
02-2021
ction
Compan
y, Sec82
Mohali

8

fvN/bv n?;Nhw?AN cko
w/BNhB?A; nkc gkoe;
fJzB
;?eNo^76,77,78,79
ns/ 80 fJzB n?; aJ/
an?; Bro, I'B BzL 5

96.56 lacs

653
fwshL Shri Ajit
02^07^2021 Nursary,
Vill:
kmabala
, Sec-66
Mohali

T[es gkoeK Bro fBrw Bz{ wfjewk rwkvk tZb'A j?Av Uto ehshnK rJhnK
;B. fJ; ;pzXh Bt/ sywhfBnk pDkT[D ;pzXh gq';?; uZb fojk j? ns/ fJ; d/ N?Avo d/
gq';?; Bz{ brGr 2 s'A 3 wjhB/ dk ;wK bZrr
/ k. T[es nB[;ko fJjBk ezwk Bz{ fpBk fe;/
o[ektN ns/ d/oh s'A gkoeK dh w?BNhBA?; ehsh ikDh io{oh pDdh j?. fJj ezw
b/po$wkbhnK dh wjhBk tko sBykj Bkb ;pzXs j? ns/ nfs io{oh B/uo dk j?. id'A
7

sZe N?Avo g'q;?; g{ok Bjh j' iKdk, T[d' sZe T[es ezwK Bz{ fpBk fe;/ o[ektN d/ ubkT[D
bJh fJjBk ezwK Bz{ 25# ohtkJhi eoBk io{oh j't/rk.
;' T[es sZEK Bz{ w[Zy oZyd/ j'J/ fJjBk sywhfBnK ftZu 25# tkXk eoB bJh
ns/ ezw d/ ;w/A dh fwnkd ftZu tkXk eoB bJh e/; nrb/oh ekotkJh ns/ jkT{; dh
gqtkBrh 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 fjZs g/;a j? ih.
4)
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Bro fBrw dh jd{d nzdo 2015 ftZu ph H UH Nh nkXko s/ pDtkJ/ p;feT{ P?bNoK
d/ m/e/ dh fwnkd ysw j'D s/ fJBQK s/ n?vtoNkJhiw?AN eoB d/ nfXeko Bt/A f;o/ s'A
d/D bJh Jh^nkePB ekb eoB ns/ N?Avo dh foiot ehws fBoXkfos eoB ;pzXh.
fog'oN n?vtoNkfJiw?AN ;kyk fe ftP/ d/ ;pzX ftZu p/Bsh j? fe Bro fBrw
tZb'A 2014 ftZu nkgDh jd{d nzdo p;feT{ P?bNo phHUHNh nkXko s/ pDtkT[D bJh
N?Avo ekb ehs/ rJ/ ;B.fi; T[gozs N?Avo ftZu ;cb fpvo tZb'A Bro fBrw dh
jd{d nzdo 33 p;feT{ P?bNo phHUHNh nkXko s/ pDkJ/ rJ/ ;B. fi; d/ pdb/ Bro
fBrw tZb'A ;cb fpvo (Pioneer Publicity Corporation Pvt. Ltd. , Pioneer House ,
2C/6,New Rohtak road, Karol Bagh, Near Liberty Cinema New Delhi) B{z ;pzXs
p;feT{ P?bNoK s/ 7 ;kb bJh(fwsh 26H03H2015 s'A fwsh 25$03$2022 sZe
fJPfsjkopkih eoB d/ nfXeko fdZs/ rJ/ ;B. fJ; m/e/dko tZb'A ;pzXs p;feT{
P?bNoK B{z nkgD/ you/ s/ pDkT[D ns/ d/yGkb eoB s'A fJbktk Bro fBrw B{z gqsh
wjhBk 2516$^o[g? gqash p;feT{ P?bNo ps"o bkfJ;z; ch; ndk ehsh ik ojh j?.
fwsh 25H03H2022 B{z w"i{dk m/e/ dh fwnkd ysw j'D s'A pknd fJBQK p;feT{ P?bNoK
dh d/yGkb dk ezw ns/ fJBQK s/ fJPfsjkopkih eoB d/ nfXeko Bt/A f;o/ s'A fdZs/
ikD/ io{oh jB sK i' fJBQK p;feT{ P?bNoK dh d/yGkb nZr/ s'A j[zdh oj/ ns/ fJBQK s/
n?vtoNkJhiw?AN eoB d/ pdb/ Bro fBrw B[z{ gqkgs j' ojh nkwdB gqkgs j[zdh oj/.
;oeko tZb'A ;w/A ;w/A s/ ikoh jdkfJsK w[skfpe n?vtoNkJhiw?AN d/ ezwK dh
nbkNw?AN Jh^nkePB oKjh ehsh ikDh j? fi; bJh T[es do;kJ/ pZ;feT{ P?bNoK B{z
Bt/A f;o/ s'A d/yGkb ns/ n?vtoNkJhi bJh nbkN eoB tk;s/ Jh^nkePB ekb
eoBk ns/ ;pzXs p;feT{ P?bNoK s/ n?vtoNkJhiw?AN fv;gb/n eoB d/ nfXeko
8

gqtkB j?. fJ; d/ Bkb jh
fJ; th c?;bk$gqtkB ehsk
iKdk j? fe i/eo fe;/ ekoB
Jh^nke;aB oKjh pZ; feT{
;?abNo s/ fJ;fsjkopkih
eoB d/ nfXeko Bt/A f;o/
s'A fwshL 24^03^2022 sZe
BjhA fdZs/ iKd/ sK w"i{dk
m/e/dko d/ m/e/ dh fwnkd
ftZu uZb oj/ m/e/ d/
fJeokoBkw/ dhnK ;aosK
w[skpe T[d'A sZe tkXk eo
fdZsk ikt/. id'A sZe fJBQk
dh
nbkNw?AN
dcasoh
sithi w[skfpe Bt/A f;o/A s'
Jh^nke;aB eoe/ Bjh j'
iKdh. nfijk fJ; bJh
io{oh j? sK i' Bro fBrw
Bz{ pZ; feT{ ;?bNo dh
w?BN/B/A; bJh nkgD/ czvi
Bk youD/ g?D ns/ i'
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d/D d/ pdb/ xZN' xZN$foiot fv;gb/n ukofii$bkfJ;z; ch; fBoXkfos eoBk io{oh o?thfBT{ fJ; ;w/A gqkgs j'
j?. fJ; ;pzXh dZ;D:'r j? fe ysw j' oj/ m/e/ ftZu p;feT{ P?bNoK s'A gqkgs j' ojh fojk j?, T[j pzd Bk j't/.
bkfJ;z; ch; f;oc 2516$^o[g? gqsh p;feT{ P?bNo j'D dk ekoB m/e/dko tZb'A fJBQK
B{z nkgD/ you/ s/ pDkT[Dk ;h. id fe fJ; ;w/A fJj p;feT{ P?bNo pD/ j'J/ jB ns/
nkT[D tkb/ ;w/A ftZu fJBQK dh f;oc d/yGkb jh ehsh ikDh j? fi; s/ pj[s finkdk
youk Bjh AnkT[Adk.fJ; bJh T[fus j't/rk fe 33 p;feT{ P?bNoK dh foiot ehws
25000$^gqsh p;feT{ P?bNo i' fe 33 p;feT{ P?bNoK dh 8,25000$^o[g? ns/ fJe
;kb dh 9900,000$^o[g? pDdh j?, fBoXkfos eoe/ Jh ^nkePB ekb eo bJh ikt/.
i/eo sIthI gqtkB j't/ sK T[es do;kJ/ nB[;ko foiot ehws fBoXkfos eoB ns/
T[; T[gozs Jh^nkePB dh ;koh dh ;koh ekotkJh eoB s/ nkT[D tkb/ you/ dh
gqtkBrh d/D fjZs fog'oN efwPBo Bro fBrw ih dh gqtkBrh T[gozs Bro fBrw d/
jkT{; nZr/ 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 Bro fBrw d/ jkT{; d/ ftuko fjZs g/;a j? ih.
j/m fby/ nB[;ko N/pb nkfJNwK w/no ;kfjp dh nkfrnk Bkb.
;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.
Rough Cost estimate for Annual Maintenance for water supply scheme of
Sector-68 and 69 S.A.S Nagar for the year 2022-23 (E. Cost= 113.52 lacs).
fog'oN fJziL ;kyk (O&M) fe ft;a/ d/ ;pzXh ezw fJ; dcaso d/ gZso BzL
378 fwshL 20^12^2021 oKjh uhc fJzihBhno (U an?v an?w), ;EkBe ;oeko ftGkr
gzikp ih Bz{ seBheh gqtkBrh d/D fjZs G/fink frnk ;h. T[es ezw dh seBheh
gqtkBrh uhc fJzihBhno (U an?v an?w) ih d/ gZso BzL ;h aJh a$2022$456 fwshL
04^01^2022 oKjh oew 107 a03 bZy o[gJ/ dh gqkgs j' u[Zeh j?. T[es sywhBk
gq;k;eh d/D fjZs jkT{; dh whfNzr ftZu G/iD bJh fog'oN gqtkBrh 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 fjZs g/;a j? ih.
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Annual Maintenance of water supply scheme of sector 79 & 80 S.A.S Nagar
for the year 2022-23. (E. Cost= 124.78 lacs).

9

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

fog'oN fJziL ;kyk (O&M) fe ft;/ d/ ;pzXh ezw fJ; dcso d/ gZso BzL
378 fwsh 20^12^2021 okjhA uhc fJzihBhno (U an?v an?w), ;EkBe ;oeko ftGkr
gzikp ih Bz{ seBheh gqtkBrh d/D fjZs G/fink frnk ;h. T[es dh seBheh gqtkBrh
uhc fJzihBhno (U an?v an?w) ih d/ gZso BzL ;h aJh a$2022$455 ਰਮਤੀ 04-01-2022
oKjh oew 116 a86 bZy o[gJ/ dh gqkgs j' u[Zeh j?. T[es sywhBk gq;k;eh d/D fjZs
jkT{; dh whfNzr ftZu G/iD bJh fog'oN gqtkBrh 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 fjZs g/;a j? ih.
7)
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fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh fgSbh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr
fwshL 07-01-2022 dh ekotkJh dh g[;N
a h eoB ;pzXh.

;op^;zwsh
whfNzr dh
rJh.

Bkb fgSbh
g[;aNh ehsh

8)
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whfNzr d"okB fvgNh w/no ih tZb'A sithi ehsk frnk fe Bro fBrw dh w"i{dk jd{d ;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.
ftZu tkXk eoB bJh wsk BzL 25 fwshL 28^06^2021 oKjh wkB:"r jkT{; tZb'A pj[
;zwsh Bkb gqtkB ehsk frnk j?. fJ; T[gozs gzikp ;oeko, ;EkBe ;oeko ftGkr
dh nfX;{uBk BzL 06$11$2021^2;;1$1603 fwshL uzvhrVQ 13^12^2021 ikoh ehsh
ik u[Zeh j?. fJ; bJh Bro fBrw dh jd{d ftZu ;akfwb ehs/ ikD tkb/
fgzv$;?eNo$J/ohJ/ nkfd B{z Bro fBrw dh jd{d ftZu ;akfwb eoB ;pzXh i' fJsoki
gpfbe tZb'A Bro fBrw Bz{ fdZs/ ikDr/, T[jBK fJsokiK dk fBgNkok eoB d/ nfXeko
efw;aBo, Bro fBrw Bz{ fdZs/ ikD/ :'r jB.

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