Bro fBrw, n?; aJ/ an?; Bro dh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr 12-04-2022 Bz{ ;wK d[gfjo 02:00 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.
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3) ;qh e[bihs f;zx p/dh, fvgNh w/no,

Resolution Description

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਦੀ ਮੀਹ ੰ ਗ ਸਬੰ ਧੀ।
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਰਿਤੀ 07-04-2022 ਨੰ ਿਾਨਯੋਗ ਿੇਅਿ ਸਾਰਹਬ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ
ਹੇਠ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਰਬੰਧਾ ਨੰ ਲੈ ਿੇ ਿੀਰਟੰ ਗ ਹੋਈ। ਰਜਸ ਰਿੱ ਚ ਿਰਿਸ਼ਨਿ ਨਗਿ ਰਨਗਿ, ਰਨਗਿਾਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ, ਐਿ.ਓ.ਐਚ, ਸਿਹ
ਿਾਿਪੋਿੇਸ਼ਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ, ਸਿਹ ਸਹਾਇਿ ਿਾਿਪੋਿੇਸ਼ਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ, ਸਿਹ ਜਨੀਅਿ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ ਹਾਜ਼ਿ ਹੋਏ। ਿੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀ
ਸਫਾਈ ਰਿਿਸਥਾ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਸਿਹ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਰਿਚਾਿ ਿਟਾਂਦਿਾ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿ ਸ਼ਰਹਿ ਦੇ ਸਫਾਈ ਪਰਬੰਧਾ ਰਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਿ ਰਲਆਇਆ ਜਾ ਸਿੇ। ਿੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ ਸਿੱ ਛ ਸਿਿੇਖਣ 2022 ਸਬੰ ਧੀ ਿੀ ਰਿਚਾਿ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ ਰਿ ਸਫਾਈ
ਪਰਬੰਧਾ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਰਲਿ ਨੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਨਾ ਿਿਨਾ ਪਿੇ।
ਇਥੇ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਿਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲਈ ਿੁੱ ਖ ਦਫਤਿ ਰਿਖੇ ਤਖਿੀਨਾ ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ ਹੈ ,
ਰਜਸ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲੈ ਣ, ਹਾਊਸ ਰਿੱ ਚ ਰਿਚਾਿਨ, ਸਿਿਾਿ ਿੱ ਲੋਂ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਿ ਪਰਰਿਰਿਆ ਪਿੀ ਹੋਣ ਉਪਿੰ ਤ ਿੰ ਿ ਸ਼ੁਿ
ਹੋਣ ਤੱ ਿ 3 ਤੋਂ 4 ਿਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਾਂ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿੇਅਿ ਸਾਰਹਬ ਜੀ ਿੱ ਲੋਂ ਹੁਿਿ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਰਿ ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਿਾਨ ਹੋਿ
ਬਦਲਿੇ ਪਰਬੰਧ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾ ਜੋ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਿੇ ਅਤੇ ਪਬਰਲਿ ਨੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਨਾ ਿਿਨਾ ਪਿੇ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ ਰਿ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਏ ਿੈਟਾਗਿੀ ਅਤੇ ਬੀ ਿੈਟਾਗਿੀ ਸੜਿਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਰਲਆਉਣ
ਲਈ ਟਿੈਿਟਿ ਅਤੇ ਲੈ ਬਿ ਹਾਇਿ ਿਿਨ ਲਈ ਜੋਨ ਿਾਈਜ ਤਖਿੀਨੇ ਰਤਆਿ ਿੀਤੇ ਿਿ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿ ਿਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦਾ ਿੰ ਿ
ਸ਼ੁਿ ਹੋਣ ਤੱ ਿ ਸਫਾਈ ਪਰਬੰਧਾ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ। ਸੋ ਉਿਤ ਅਨੁਸਾਿ ਜੋਨ ਨੰ. 1 ਰਿੱ ਚ ਸੜਿਾਂ ਦੀ ਿੈਨਅਲ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲੇ ਬਿ ਅਤੇ
ਟਿੈਿਟਿ ਟਿਾਲੀ ਸਿੇਤ ਲੇ ਬਿ ਅਤੇ ਬੀ ਸੜਿਾਂ ਲਈ ਟਿੈਿਟਿ ਟਿਾਲੀ ਸਿੇਤ ਲੇ ਬਿ ਲਈ ਤਖਿੀਨਾ ਰਤਆਿ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ , ਜੋ ਰਿ ਹੇਠ
ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹੈ1) Rough Cost Estimate for Manual Sweeping of A & B Roads of Zone 1 (E/c: 36.47 lacs)
ਸੋ ਉਿਤ ਰਿਪੋਿਟ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਦੀ ਰਿੱ ਤ ਤੇ ਠੇਿਾ ਿਿੇਟੀ ਦੀ ਿੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ ਰਿਚਾਿਨ ਰਹੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

1

Orders of
Competent
Authority
gqtkB j?.

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.
2.
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gqtkB j?.

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਦੀ ਮੀਹ ੰ ਗ ਸਬੰ ਧੀ।
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਰਿਤੀ 07-04-2022 ਨੰ ਿਾਨਯੋਗ ਿੇਅਿ ਸਾਰਹਬ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ
ਹੇਠ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਰਬੰਧਾ ਨੰ ਲੈ ਿੇ ਿੀਰਟੰ ਗ ਹੋਈ। ਰਜਸ ਰਿੱ ਚ ਿਰਿਸ਼ਨਿ ਨਗਿ ਰਨਗਿ, ਰਨਗਿਾਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ, ਐਿ.ਓ.ਐਚ, ਸਿਹ
ਿਾਿਪੋਿੇਸ਼ਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ, ਸਿਹ ਸਹਾਇਿ ਿਾਿਪੋਿੇਸ਼ਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ, ਸਿਹ ਜਨੀਅਿ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ ਹਾਜ਼ਿ ਹੋਏ। ਿੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀ
ਸਫਾਈ ਰਿਿਸਥਾ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਸਿਹ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਰਿਚਾਿ ਿਟਾਂਦਿਾ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿ ਸ਼ਰਹਿ ਦੇ ਸਫਾਈ ਪਰਬੰਧਾ ਰਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਿ ਰਲਆਇਆ ਜਾ ਸਿੇ। ਿੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ ਸਿੱ ਛ ਸਿਿੇਖਣ 2022 ਸਬੰ ਧੀ ਿੀ ਰਿਚਾਿ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ ਰਿ ਸਫਾਈ
ਪਰਬੰਧਾ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਰਲਿ ਨੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਨਾ ਿਿਨਾ ਪਿੇ।
ਇਥੇ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਿਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲਈ ਿੁੱ ਖ ਦਫਤਿ ਰਿਖੇ ਤਖਿੀਨਾ ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ ਹੈ ,
ਰਜਸ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲੈ ਣ, ਹਾਊਸ ਰਿੱ ਚ ਰਿਚਾਿਨ, ਸਿਿਾਿ ਿੱ ਲੋਂ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਿ ਪਰਰਿਰਿਆ ਪਿੀ ਹੋਣ ਉਪਿੰ ਤ ਿੰ ਿ ਸ਼ੁਿ
ਹੋਣ ਤੱ ਿ 3 ਤੋਂ 4 ਿਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਾਂ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿੇਅਿ ਸਾਰਹਬ ਜੀ ਿੱ ਲੋਂ ਹੁਿਿ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਰਿ ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਿਾਨ ਹੋਿ
ਬਦਲਿੇ ਪਰਬੰਧ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾ ਜੋ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਿੇ ਅਤੇ ਪਬਰਲਿ ਨੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਨਾ ਿਿਨਾ ਪਿੇ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ ਰਿ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਏ ਿੈਟਾਗਿੀ ਅਤੇ ਬੀ ਿੈਟਾਗਿੀ ਸੜਿਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਰਲਆਉਣ
ਲਈ ਟਿੈਿਟਿ ਅਤੇ ਲੈ ਬਿ ਹਾਇਿ ਿਿਨ ਲਈ ਜੋਨ ਿਾਈਜ ਤਖਿੀਨੇ ਰਤਆਿ ਿੀਤੇ ਿਿ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿ ਿਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦਾ ਿੰ ਿ
ਸ਼ੁਿ ਹੋਣ ਤੱ ਿ ਸਫਾਈ ਪਰਬੰਧਾ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ। ਸੋ ਉਿਤ ਅਨੁਸਾਿ ਜੋਨ ਨੰ. 2 ਰਿੱ ਚ ਸੜਿਾਂ ਦੀ ਿੈਨਅਲ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲੇ ਬਿ ਅਤੇ
ਟਿੈਿਟਿ ਟਿਾਲੀ ਸਿੇਤ ਲੇ ਬਿ ਅਤੇ ਬੀ ਸੜਿਾਂ ਲਈ ਟਿੈਿਟਿ ਟਿਾਲੀ ਸਿੇਤ ਲੇ ਬਿ ਲਈ ਤਖਿੀਨਾ ਰਤਆਿ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ , ਜੋ ਰਿ ਹੇਠ
ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹੈ1)Rough Cost Estimate for Manual Sweeping of A & B Roads of Zone 2 (E/c: 39.17 lacs)
ਸੋ ਉਿਤ ਰਿਪੋਿਟ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਦੀ ਰਿੱ ਤ ਤੇ ਠੇਿਾ ਿਿੇਟੀ ਦੀ ਿੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ ਰਿਚਾਿਨ ਰਹੱ 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.

3.
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gqtkB j?.

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਦੀ ਮੀਹ ੰ ਗ ਸਬੰ ਧੀ।

2

ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਰਿਤੀ 07-04-2022 ਨੰ ਿਾਨਯੋਗ ਿੇਅਿ ਸਾਰਹਬ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ
ਹੇਠ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਰਬੰਧਾ ਨੰ ਲੈ ਿੇ ਿੀਰਟੰ ਗ ਹੋਈ। ਰਜਸ ਰਿੱ ਚ ਿਰਿਸ਼ਨਿ ਨਗਿ ਰਨਗਿ, ਰਨਗਿਾਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ, ਐਿ.ਓ.ਐਚ, ਸਿਹ
ਿਾਿਪੋਿੇਸ਼ਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ, ਸਿਹ ਸਹਾਇਿ ਿਾਿਪੋਿੇਸ਼ਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ, ਸਿਹ ਜਨੀਅਿ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ ਹਾਜ਼ਿ ਹੋਏ। ਿੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀ
ਸਫਾਈ ਰਿਿਸਥਾ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਸਿਹ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਰਿਚਾਿ ਿਟਾਂਦਿਾ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿ ਸ਼ਰਹਿ ਦੇ ਸਫਾਈ ਪਰਬੰਧਾ ਰਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਿ ਰਲਆਇਆ ਜਾ ਸਿੇ। ਿੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ ਸਿੱ ਛ ਸਿਿੇਖਣ 2022 ਸਬੰ ਧੀ ਿੀ ਰਿਚਾਿ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ ਰਿ ਸਫਾਈ
ਪਰਬੰਧਾ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਰਲਿ ਨੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਨਾ ਿਿਨਾ ਪਿੇ।
ਇਥੇ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਿਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲਈ ਿੁੱ ਖ ਦਫਤਿ ਰਿਖੇ ਤਖਿੀਨਾ ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ ਹੈ,
ਰਜਸ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲੈ ਣ, ਹਾਊਸ ਰਿੱ ਚ ਰਿਚਾਿਨ, ਸਿਿਾਿ ਿੱ ਲੋਂ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਿ ਪਰਰਿਰਿਆ ਪਿੀ ਹੋਣ ਉਪਿੰ ਤ ਿੰ ਿ ਸ਼ੁਿ
ਹੋਣ ਤੱ ਿ 3 ਤੋਂ 4 ਿਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਾਂ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿੇਅਿ ਸਾਰਹਬ ਜੀ ਿੱ ਲੋਂ ਹੁਿਿ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਰਿ ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਿਾਨ ਹੋਿ
ਬਦਲਿੇ ਪਰਬੰਧ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾ ਜੋ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਿੇ ਅਤੇ ਪਬਰਲਿ ਨੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਨਾ ਿਿਨਾ ਪਿੇ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ ਰਿ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਏ ਿੈਟਾਗਿੀ ਅਤੇ ਬੀ ਿੈਟਾਗਿੀ ਸੜਿਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਰਲਆਉਣ
ਲਈ ਟਿੈਿਟਿ ਅਤੇ ਲੈ ਬਿ ਹਾਇਿ ਿਿਨ ਲਈ ਜੋਨ ਿਾਈਜ ਤਖਿੀਨੇ ਰਤਆਿ ਿੀਤੇ ਿਿ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿ ਿਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦਾ ਿੰ ਿ
ਸ਼ੁਿ ਹੋਣ ਤੱ ਿ ਸਫਾਈ ਪਰਬੰਧਾ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ। ਸੋ ਉਿਤ ਅਨੁਸਾਿ ਜੋਨ ਨੰ. 3 ਰਿੱ ਚ ਸੜਿਾਂ ਦੀ ਿੈਨਅਲ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲੇ ਬਿ ਅਤੇ
ਟਿੈਿਟਿ ਟਿਾਲੀ ਸਿੇਤ ਲੇ ਬਿ ਅਤੇ ਬੀ ਸੜਿਾਂ ਲਈ ਟਿੈਿਟਿ ਟਿਾਲੀ ਸਿੇਤ ਲੇ ਬਿ ਲਈ ਤਖਿੀਨਾ ਰਤਆਿ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ , ਜੋ ਰਿ ਹੇਠ
ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹੈ1) Rough Cost Estimate for Manual Sweeping of A & B Roads of Zone 3 (E/c: 38.32 lacs)
ਸੋ ਉਿਤ ਰਿਪੋਿਟ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਦੀ ਰਿੱ ਤ ਤੇ ਠੇਿਾ ਿਿੇਟੀ ਦੀ ਿੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ ਰਿਚਾਿਨ ਰਹੱ 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.
4.
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gqtkB j?.

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਦੀ ਮੀਹ ੰ ਗ ਸਬੰ ਧੀ।
ਰਿਪੋਿਟ ਇੰ ਜ: ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਰਿਤੀ 07-04-2022 ਨੰ ਿਾਨਯੋਗ ਿੇਅਿ ਸਾਰਹਬ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ
ਹੇਠ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਰਬੰਧਾ ਨੰ ਲੈ ਿੇ ਿੀਰਟੰ ਗ ਹੋਈ। ਰਜਸ ਰਿੱ ਚ ਿਰਿਸ਼ਨਿ ਨਗਿ ਰਨਗਿ, ਰਨਗਿਾਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ, ਐਿ.ਓ.ਐਚ, ਸਿਹ
ਿਾਿਪੋਿੇਸ਼ਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ, ਸਿਹ ਸਹਾਇਿ ਿਾਿਪੋਿੇਸ਼ਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ, ਸਿਹ ਜਨੀਅਿ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ ਹਾਜ਼ਿ ਹੋਏ। ਿੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀ
ਸਫਾਈ ਰਿਿਸਥਾ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਸਿਹ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਰਿਚਾਿ ਿਟਾਂਦਿਾ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿ ਸ਼ਰਹਿ ਦੇ ਸਫਾਈ ਪਰਬੰਧਾ ਰਿੱ ਚ
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ਸੁਧਾਿ ਰਲਆਇਆ ਜਾ ਸਿੇ। ਿੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ ਸਿੱ ਛ ਸਿਿੇਖਣ 2022 ਸਬੰ ਧੀ ਿੀ ਰਿਚਾਿ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ ਰਿ ਸਫਾਈ
ਪਰਬੰਧਾ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਰਲਿ ਨੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਨਾ ਿਿਨਾ ਪਿੇ।
ਇਥੇ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿ ਿਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲਈ ਿੁੱ ਖ ਦਫਤਿ ਰਿਖੇ ਤਖਿੀਨਾ ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ ਹੈ ,
ਰਜਸ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲੈ ਣ, ਹਾਊਸ ਰਿੱ ਚ ਰਿਚਾਿਨ, ਸਿਿਾਿ ਿੱ ਲੋਂ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਿ ਪਰਰਿਰਿਆ ਪਿੀ ਹੋਣ ਉਪਿੰ ਤ ਿੰ ਿ ਸ਼ੁਿ
ਹੋਣ ਤੱ ਿ 3 ਤੋਂ 4 ਿਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਾਂ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿੇਅਿ ਸਾਰਹਬ ਜੀ ਿੱ ਲੋਂ ਹੁਿਿ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਰਿ ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਿਾਨ ਹੋਿ
ਬਦਲਿੇ ਪਰਬੰਧ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾ ਜੋ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਿੇ ਅਤੇ ਪਬਰਲਿ ਨੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਨਾ ਿਿਨਾ ਪਿੇ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ ਰਿ ਸ਼ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਏ ਿੈਟਾਗਿੀ ਅਤੇ ਬੀ ਿੈਟਾਗਿੀ ਸੜਿਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਰਲਆਉਣ
ਲਈ ਟਿੈਿਟਿ ਅਤੇ ਲੈ ਬਿ ਹਾਇਿ ਿਿਨ ਲਈ ਜੋਨ ਿਾਈਜ ਤਖਿੀਨੇ ਰਤਆਿ ਿੀਤੇ ਿਿ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿ ਿਿੈਨੀਿਲ ਸਿੀਰਪੰ ਗ ਦਾ ਿੰ ਿ
ਸ਼ੁਿ ਹੋਣ ਤੱ ਿ ਸਫਾਈ ਪਰਬੰਧਾ ਰਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ। ਸੋ ਉਿਤ ਅਨੁਸਾਿ ਜੋਨ ਨੰ. 4 ਰਿੱ ਚ ਸੜਿਾਂ ਦੀ ਿੈਨਅਲ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲੇ ਬਿ ਅਤੇ
ਟਿੈਿਟਿ ਟਿਾਲੀ ਸਿੇਤ ਲੇ ਬਿ ਅਤੇ ਬੀ ਸੜਿਾਂ ਲਈ ਟਿੈਿਟਿ ਟਿਾਲੀ ਸਿੇਤ ਲੇ ਬਿ ਲਈ ਤਖਿੀਨਾ ਰਤਆਿ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ , ਜੋ ਰਿ ਹੇਠ
ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹੈ1) Rough Cost Estimate for Manual Sweeping of A & B Roads of Zone 4 (E/c: 33.78 lacs)
ਸੋ ਉਿਤ ਰਿਪੋਿਟ ਨਗਿ ਰਨਗਿ ਦੀ ਰਿੱ ਤ ਤੇ ਠੇਿਾ ਿਿੇਟੀ ਦੀ ਿੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ ਰਿਚਾਿਨ ਰਹੱ 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.

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