dcaso Bro fBrw, ;kfjpikdk nihs f;zx Bro
fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh ;XkoB whfNzr fwshL 21-03-2022 Bz{ ;wK d[gfjo 11:30 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

18

;qh e[btzs f;zx eb/o

35

;qh no{Bk ;aowk

8

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

21

;qhwsh jo;agqhs e'o Gzwok

36

;qh gqw'd e[wko

1

;qhwsh i;gqhs e'o

22

;qh i;pho f;zx wzDe{

37

;qhwsh r[ogqhs e'o

2

;qh wBihs f;zx ;/mh

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

7

;qhwsh pbihs e'o

27

;qhwsh goftzdo e'o

43

;qhwsh joftzdo e'o

9

;qhwsh pboki 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

12

;qh gowihs f;zx j?gh

30

;qh ftBhs wfbe

46

;qh oftzdo f;zx

13

;qhwsh Bwosk f;zx

31

;qhwsh e[bfizdo e'o

47

;qhwsh ;[wB

14

;qh ewbgqhs f;zx pBh

32

;qh joihs f;zx p?dtkB

49

;qhwsh r[ogqhs e'o

16

;qh Bofgzdo f;zx ozrh

33

;qhwsh jofizdo e'o p?dtkB

50

;qhwsh r[owhs e"o

17

;qhwsh okitho e"o frZb

34

;qh ;[yd/t f;zx

1

Sr.
No.
1)

Resolutio
n No.
110

Date of
Meeting
21-03-2022

Resolution Description

Orders of Competent
Authority
fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh fgSbh ;XkoB whfNzr fwshL 10-01-2022 ;op^;zwsh Bkb fgSbh
whfNzr dh g[;aNh ehsh
dh ekotkJh dh g[;aNh eoB ;pzXh.
rJh.

2)

111

21-03-2022

fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh fgSbh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr
fwshL 17-03-2022 dh ekotkJh dh g[;N
a h eoB ;pzXh.

;op^;zwsh
whfNzr dh
rJh.

3)

112

21-03-2022

ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸ ਿੰ ਘ-1 ਪੁੱ ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਸਿਮਾ ਸ ਿੰ ਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸ ਿੰ ਘ-2 ਪੁੱ ਤਰ ਸਪਆਰਾ ਸ ਿੰ ਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

ਗਸਰਿੰ ਦਰ ਸ ਿੰ ਘ ਪੁੱ ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸ ਿੰ ਘ ਲਸਿਆਣਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਗਰ ਸਨਗਮ, ਐ .ਏ.ਐ
ਕਰਨ

ਸਵਖੇ

ਬਿੰ ਿੀ।
ਰਿਪੋਿਟ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਰਿ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਿੈਿਟਿ, ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ ਰਿਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ,

ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਿੱ ਲੋ ਨਗਿ ਰਨਗਮ, ਲੁਰਿਆਣਾ ਰਿਖੇ ਿੰ ਮ ਿਿਦੇ ਅਪੰ ਗ ਸਫਾਈ ਸੇਿਿਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਟੇਬਲ
ਰਿੱ ਚ ਦਿਸਾਏ ਪੱ ਤਿ ਅਤੇ ਿਿਮਚਾਿੀਆ ਦੇ ਨਾਿਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ, ਲੁਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਗਿ ਰਨਗਮ,
ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਿ ਰਿਖੇ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ:-

2

Bkb fgSbh
g[;aNh ehsh

ਲੜ੍ੀ

ਿਿਮਚਾਿੀ ਦਾ ਨਾ

ਡ.ਸ.ਸ ਦੇ ਬਦਲੀ ਦੇ

ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਤੈਨਾਤੀ

ਹੁਿਮ ਨੰ ਅਤੇ ਰਮਤੀ

ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ

ਦਾ ਸਥਾਨ

ਸ਼ਰੀ ਅਿਤਾਿ ਰਸੰ ਘ-1

ਭਿਤੀ ਸੈਲ-ਡਸਸ-

ਨਗਿ ਰਨਗਮ,

ਐਸ.ਏ.ਐਸ

ਪੁੱ ਤਿ ਸ਼ਰੀ ਮਰਹਮਾ ਰਸੰ ਘ

2021/57

ਲੁਰਿਆਣਾ

ਨਗਿ

ਨੰ
1

ਰਮਤੀ-28.12.2021
2

(ਮੋਹਾਲੀ)

ਸ਼ਰੀ ਅਿਤਾਿ ਰਸੰ ਘ-2

ਭਿਤੀ ਸੈਲ-ਡਸਸ-

ਨਗਿ ਰਨਗਮ,

ਐਸ.ਏ.ਐਸ

ਪੁੱ ਤਿ ਰਪਆਿਾ ਰਸੰ ਘ

2021/57

ਲੁਰਿਆਣਾ

ਨਗਿ

ਰਮਤੀ-28.12.2021
3

(ਮੋਹਾਲੀ)

ਸ਼ਰੀ ਗੁਰਿੰ ਦਿ ਰਸੰ ਘ ਪੁੱ ਤਿ

ਭਿਤੀ ਸੈਲ-ਡਸਸ-

ਨਗਿ ਰਨਗਮ,

ਐਸ.ਏ.ਐਸ

ਸ਼ਰੀ ਿਾਜਪਾਲ ਰਸੰ ਘ

63 ਰਮਤੀ-

ਲੁਰਿਆਣਾ

ਨਗਿ

28.12.2021

(ਮੋਹਾਲੀ)

ਉਿਤ ਸਬੰ ਿੀ ਦੱ ਰਸਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਰਿ ਮਾਨਯੋਗ ਿਰਮਸ਼ਨਿ, ਨਗਿ ਰਨਗਮ, ਲੁਰਿਆਣਾ ਜੀ ਿੱ ਲੋਂ
ਪੱ ਤਿ ਨੰ-609 ਰਮਤੀ-06.01.2022 ਿਾਹੀ ਸ਼ਰੀ ਅਿਤਾਿ ਰਸੰ ਘ-1 ਪੁੱ ਤਿ ਸ਼ਰੀ ਮਰਹਮਾ ਰਸੰ ਘ, ਸ਼ਰੀ ਅਿਤਾਿ
ਰਸੰ ਘ-2 ਪੁੱ ਤਿ ਰਪਆਿਾ ਰਸੰ ਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰਿੰ ਦਿ ਰਸੰ ਘ ਪੁੱ ਤਿ ਸ਼ਰੀ ਿਾਜਪਾਲ ਰਸੰ ਘ ਨੂੰ ਪੱ ਤਿ ਨੰ -611 ਰਮਤੀ06.01.2022 ਿਾਹੀ ਿਲੀਿ ਿਿ ਰਦੱ ਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਿਿਮਚਾਿੀਆ ਿੱ ਲੋ ਰਮਤੀ-07.01.2022 ਨੂੰ
ਦੁਪਰਹਿ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ ਇਸ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਰਿਖੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜਿੀ ਰਿਪੋਿਟ ਪੇਸ਼ ਿਿ ਰਦੱ ਤੀ ਸੀ।
ਉਿਤ ਿਿਮਚਾਿੀਆ ਦੀ ਬਦਲੀ ਿਿਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਿੈਿਿਟ, ਸਥਨਾਿ ਸਿਿਾਿ ਜੀ ਿੱ ਲੋਂ
ਰਲਰਖਆ ਰਗਆ ਸੀ ਰਿ ਇਹਨਾਂ ਿਿਮਚਾਿੀਆ ਦੀ ਬਦਲੀ ਇਸ ਸ਼ਿਤ ਤੇ ਿਿਨ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਰਿ ਇਸ ਬਦਲੀ ਦੀ ਿਾਿਜ ਬਾਅਦ ਪਰਿਾਨਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਿੂਪ ਰਿੱ ਚ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ
ਪਰਿਾਨ ਿਿਿਾਉਣਾ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਿੰਤ ਜੁਆਇਨੰ ਿਿਿਾਇਆ
ਜਾਿੇ। ਇਸ ਸਬੰ ਿੀ ਦੱ ਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਰਿ ਸਫਾਈ ਿਿਮਚਾਿੀ ਦਿਜਾ-4 ਦੀ ਗੈਿ ਪਰਾਂਤੀਿਿਨ ਆਸਾਮੀ ਹੈ, ਰਜਸ
ਦੀ ਰਨਯੁਿਤੀਿਿਤਾ ਅਥਾਿਟੀ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਿਿਮਚਾਿੀਆ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ, ਲੁਰਿਆਣਾ ਤੋ ਇਸ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਰਿਖੇ ਹੋਣ ਸਬੰ ਿੀ ਿਾਿਜ ਬਾਦ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲਈ ਿੇਸ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਿਿਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਿੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਿਰਮਸ਼ਨਿ, ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਿ

3

ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
ਉਿਤ ਿੇਸ ਿਰਮਸ਼ਨਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਿੰ ਤ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਗਿ

4)
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ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਚਾਿ ਰਹੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
n?;HJ/Hn?;HBro (w'jkbh) ftu ghD tkb/ gkDh dh ;wZf;nk Bz{ w[Zy oZyd/ j'J/ ghD tkb/ gkDh dh popkdh Bz{ o'eD bJh ;t/o
dh ib ;gbkJh d/ ;w/A ekoK s/ t/jV/ X'D , p{fNnK Bz{ gkDh brkT[D nkfd T'[go wBkjh$gkpzdh brkT[D pko/ .
fog'oN fJziL ;kyk (O&M) fe ekoiekoh fJziBhno ib ;gbkJh s/ ;?BhN/;B wzvb Bzl 2 w'jkbh tb'
n?;HJ/Hn?;HBro (w'jkbh) ;fjo d/ c/iF1 s'11, ;?eNo 70,71 ns/ 48F;h , fJzv;Nohnb y/so c/iF1 s' 5 , fgzv wN"o , fgzv
;kjh wkiok ns/ fgzv wdBg[ok ftu ghD tkb/ gkDh dh ;gbkJh dk gqpXz , d/yo/y ns/ ;zukbD ehsk ik fojk j? . ;?eNo65J/ (pbe w?Nhohnb wkofeN), ;?eNo^66 s'A 69, ;?eNo 76 s'A 80, fJzvHJ/ohnk c/i 8ਏ, 8ਬੀ, 6 s' 9 ns/ w'jkbh fgzv
ftu ghD tkb/ gkDh dh ;gbkJh dk gqpXz , d/yo/y ns/ ;zukbD Bro fBrw tZb'A ehsk ik fojk j? . fgzv ;'jkDk ns/ e[pz Vk dh
t$; ns/ ;hto/i dh d/yGkb ib ;gbkJh ns/ ;?BhN/;B wzvb BzL 3 w'jkbh tb' ehsh iKdh j?. ਅਿਸਿ ਦੇਖਣ ਰਿੱ ਚ
ਆਇਆ ਹੈ ਰਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਿਿਿਤੋਂ ਿਿਦੇ ਹੋਏ ਗੱ ਡੀਆਂ ਿੋ ਿੁਆਈ ਅਤੇ ਬਗੀਰਚਆਂ ਰਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ
ਲਗਾਿੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਿਿਿਤੋ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। fi; nB[;ko gkDh dh ਦੁਿਿਿਤੋਂ e[M jZd sZe ਿੋਿਣ ਲਈ fJਸ dcso
tb' sithis ehsk iKdk j? fe ;t/o/ dh ib ;gbkJh d""okB gkDh popkdh o'eD bJh e[M gkpzdhnK brkJhnK ikD sK i' gkDh
dh ;jh Yzr Bkb tos' j' ;e/ ns/ xZN' xZN ;t/o d/ ;w/A ghD tkbk gkDh jo wzfib T[go nZgV ;e/ ns/ ;fjo t;BheK Bz{
gkDh dh szrh wfj;{; Bk j''t/ . fJ; bJh gkDh dh ਦੁਿਿਿਤੋ Bz{ fXnkB ftu oZyd/ j'J/ ਸਿੇਿ dh ਜਲ ;gbkJh d""okB j/m
fby/ nB[;ko ;ys wBkjh eoB ਦੀ sithi j?LF
1. xo ftu prhfunK$ rwfbnK nkfd Bz{ gkDh ;t/o/ 5 ti/ s'A ;kw 5 ti/ sZe gkJhg brk e/ brkT[Dk .
2. ;e{No$ekoK iK j''o rZvhnK dk N{Nh T[go gkJhg brk e/ X"Dk.
3. t/jV/$co;$ pkbe'Bh$;VeK nkfd dk X""Dk .
4. N[b{ gzg dh f;ZX/ gkJhg bkJhB T[go brk e/ tos' eoBk .
5. co{b s' whNo sZe gkJhg ftu e'Jh th bhe/i .
6. xo d/ SZs T[go oZy/ rJ/ N?Ae $ v?ioN e{boK dk Uto cb'n eoBk .
T[go'es wBkjh$gkpzdh Bz{ bkr{ eoB bJh j/m fby/ nB[;ko ftXh ਅਪਣਾਉਣੀ ਿਾਰਜਬ ਹੋਿੇਗੀ ihL^
gfjbh T[bzxDk T[go ygseko Bz{ 1000$F o{g? dk i[owkBk ehsk ikt/rk.
d{;oh T[bzxDk eoB T[gozs ygseko Bz{ gfjbK fdZs/ j'J/ B'fN; dk jtkbk d/ e/ 2000$F o{g? dk i[owkBk ehsk
ikt/rk fijVk fe gkDh d/ fpZb ftu brk e/ G/fink ikt/rk .
3.
sh;oh tko T[bzxDk eoB pknd ygseko Bz{ fe;/ j'o B'fN; fdZs/ fpBK T[;dk gkDh dk e[B?e;B eZN e/ ;{fus
eo fdZsk ikt/rk . ygseko s' 5000$Fo{g? i[owkBk ns/ jbchnk fpnkB b?D s' pknd jh d[pkok e[B?e;B
brkT[D T[go ftuko ehsk ik ;edk j? fi; d/ gqsh c?;b/ dk nfXeko f;oc fBrw fJzihBhno$ ekoiekoh
fJzihBhno Bz{ jh j't/rk .
T[go'es Bz{ w[Zy oZyd/ j'J/ f;cko; ehsh iKdh j? fe T[es dZ;/ nB[;ko gkDh dh popkdh$ d[otos' Bz{ o'eD bJh
sithis ekoiFgqDkbh Bz{ wzBi{o eoB ;pzXh e/; jkT{; ftZu G/iD bJh fog'oN nrb/o/ :'r j[ewK fjZs g/ô j? ih.
T[es e/; efwôBo ih dh gqôk;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb Bro fBrw d/ jkT{; d/ ftuko fjZs
g/ô j? ih.
1.
2.

4

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.
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Rough Cost estimate for Construction of UGSR at Ind. area phase- 8b, S.A.S Nagar
(Mohali).
(E. Cost= Rs. 245.48 lacs)

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

fog'oN fJziL ;kyk (O&M) fe ਰਿਸ਼ੇ ਸਬੰ ਿੀ ਿੰ ਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾਂ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਿੱ ਲੋਂ ਮਤਾ
ਨੰ: 91 ਰਮਤੀ 04/01/2022 ਿਾਹੀਂ 197.85 ਲੱਖ ਦਾ ਪਰਿਾਨ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੇ ਅਿੀਨ ਤਖਮੀਨੇ ਰਿੱ ਚ
ਤਿਨੀਿੀ ਿਾਿਨਾਂ ਿਾਿਨ ਇਹ ਤਖਮੀਨਾ 197.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਿਿ ਿੇ 245.48 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਹ
ਤਖਮੀਨਾਂ ਇਸ ਦਫਤਿ ਿੱ ਲੋਂ ਪੱ ਤਿ ਨੰL 378 ਰਮਤੀ 20/12/2021 ਿਾਹੀਂ ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ
(ਓ.ਐਡ.ਐਮ), ਸਥਾਨਿ ਸਿਿਾਿ ਰਿਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ ਸੀ।
ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਦੀ ਤਿਨੀਿੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿ (ਓ.ਐਡ.ਐਮ), ਜੀ ਦੇ ਪੱ ਤਿ ਨੰ:
ਸੀ.ਈ/2022/9573 ਰਮਤੀ 15-03-2022 ਿਾਹੀਂ ਿਿਮ 231.61 ਲੱਖ ਿੁਪਏ ਦੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱ ਿੀ ਹੈ। ਸੋ
ਉਿਤ ਿੀਿਾਇਜਡ ਤਖਮੀਨਾਂ ਪਰਸਾਸਿੀ ਦੇਣ ਰਹੱ ਤ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਿਪੋਿਟ ਪਰਿਾਨਗੀ
ਰਹੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।
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।
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;qh noi[B f;zx, ;/tkdko B{z ps"o dcsoh gZdT[Bs eoB ;pzXh.
fog'oN nwbk ;kyk fe ft;/a ;pzXh ;qh noi[B f;zx, ;/tkdko tZb'A fwshL
22^12^2021 oKjhA wkB:"r efw;aBo ih Bz{ p/Bsh gZso fdZsk frnk j? fe T[;B{z ps"o dcsoh
gZdT[Bs ehsk ikt/. fi; d/ ;pzX ftZu dZf;nk IKdk j? fe fJ; Bro fBrw ftZy/ dcsoh
dhnK d' n;kwhnK gqtkBs jB. fiBQK fto[ZX fJ; ;w/A ;qhwsh o';aBh d/th ezw eo ojh jB
ns/ ;qhwsh ;toB e"o fwshL 31^01^2022 Bz{ ;/tkw[es j' rJ/ jB, fi; eoe/ fJ; ;w/A fJ;
Bro fBrw fty/ e/tb fJZe dcasoh dh n;kwh ykbQh gJh j?.
fJE/ fJj th dZ;D:'r j? fe gzikp fwT[A;gb fJzgbkfJi (ebk; 4) ;oft;i o{bi
1986 d/ (ng?Afve; ph) nB[;ko dcsoh dh n;kwh 100# soZeh okjhA Bro fBrw ftZy/ ezw
eod/ foekov fbcNoK fiBQK gk; xZN'-xZN gzi ;kb dk siopk j't/ ns/ ;hBhnkosk d/ nkXko
s/ Goh ikDh j?. fJ; soQK o{bK nB[;ko dcsoh dh n;kwh gd T[BZsh okjhA jh Goh ik ;edh
j?, go ;oeko tZb'A Bro fBrw ftZy/ doik^4 eowukohnK dhnK i' n;kwhnK gqtkBs jB,
T[BQK ftZu foekov fbcNo dh e'Jh n;kwh BjhA j? ns/ Bk jh e'Jh foekov fbcNo fJ; ;w/A
Bro fBrw ftZy/ ezw eo fojk j?. fJ; bJh dcsoh dh ykbh gJh n;kwh Bro fBrw ftZy/
ezw eo oj/ ;/tkdkoK ftZu'A w?foN ew ;hBhnkosk d/ nkXko s/ GoB bJh ftuko ehsk ik
;edk j? feT[Afe nfijk eoB Bkb fe;/ j'o doik^4 eowukoh d/ fjZs gqGkfts BjhA j'Dr/.

5

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

fJ; s'A fJbktk dh gzikp fwT[A;gb fJzgbkfJi (ebk; 4) ;oft;i o{bi 1986 d/ o{b 22
sfjs th ;afjoh ;EkBe ;z;EktK B{z nfXeko fdZs/ rJ/ jB fe i/eo ;pzXs ;afjoh ;z;Ek
io{oh ;wM/ sK ekoB dZ;d/ j'J/ fe;/ e/; ftZu fJjBK o{bK ftZu ohb?e;/;aB fdZsh ik ;edh j?
p;aos/ fe :'rsk ns/ siop/ ftZu e'Jh ohb?e;/;aB BjhA fdZsh ik ojh. fJ; soQK Bro fBrw
ftZy/ foekov fbcNo dh e'Jh nk;kwh Bk j'D ekoB ns/ fJ; eowukoh d/ ps"o foekov
fbcNo ezw eo oj/ j'D ekoB dcsoh dh n;kwh ;/tkdko B{z gdT[BZs eoe/ Goh ik ;edh
j?. gzikp dhnK ;[p'ovhB/N ndkbsK ftZu doik^4 s'A doik^2 sZe dhnK n;kwhnK s/
fB:[esh bJh i' o{bI jB T[BQK nB[;ko dcsoh dh n;kwh ;/tkdko dh n;kwh s'A soZe h d/ e/
eoB dk T[gpzX j?. Bro fBrw ftZy/ ;/tkdkoK dh ;hBhnkosk ;{uh nB[;ko bVh Bzpo 30 s/
doi ;qh ofizdo e[wko ;/tk w[es j' u[Ze/ jB ਅਤੇ ;pzXs eowukoh bVh Bzpo 31 s/ doi j?/.
fJ; soQK ;/tkdkoK dh ;hBhnkosk ;{uh ftZu ;pzXs eowukoh dcsoh dh n;kwh s/ soZeh
dhnK :'rsktK g{ohnK eodk j?. fJ; bJh ;pzXs eowukoh B{z dcsoh dh n;kwh s/ gdT[BZs
eoB bJh ftukoBk pDdk j?.Bro fBrw dhnK tZy^tZy poKuk dh fog'oN nB[;ko fJ;
eowukoh dk ezw s;Zbhpy;a j?. fJ;d/ fto[ZX e'Jh ftGkrh ekotkJh$ gVskb bzfps BjhA j?.
fJ; bJh ;qh noi[B f;zx, ;/tkdko B{z ps"o dcsoh gdT[BZs fB:[es eoB bJh e/;
efw;aBo ih dh gqtkBrh T[gozs ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ jkT[; d/ ftukoB
fjZs 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 fjZs g/;a j? ih.
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Bro fBrw ftZy/ doik^3 ns/ 4 dh w?Bgkto nkT[N;'o; okjhA ਘੁੱ ਟੋਂ-ਘੁੱ ਟ 3

ਾਲ ਵਾ ਤੇ b?D

bJh J/iz;h dh u'D eoB bJh N?Avo ekb eoਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ
ਮੋਜੂਦਾ ਏਜਿੰ ੀ ( ਿੰ ਪਰਕ

ਰਸਵ ਜ) ਦੀ ਸਮਆਦ ਸਵੁੱ ਚ 3 ਮਿੀਨੇ ਦਾ ਿੋਰ ਵਾਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇ

ਤੇ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਣ ;pzXh.
1.

fog'oN nwbk ;kyk fe ft;a/ ;pzXh p/Bsh j? fe Bro fBrw ftZy/ fgSb/

eJhA ;kbK s'A doik^3 ns/ doik^4 d/ eowukohnK fit/A fe vkNk n?ANoh Ugo/No,
vokJhto, ckfJow?B, ;[gotkJhio j'oNhebuo, fo;?gfB;aN, ;/tkdko, ;/tkdko ew
u"ehdko, sfjpikoh bJh f;eUoNh rkov, wkbh, p/ bdko nkfd dh xkN j'D ekoB Bro
fBrw tZb'A b'VhAdh w?Bgkto nkT[N;'o; okjhA b? e/ ezw ubkfJnk ik fojk j?. fi; bJh
nkT[N;'o; okjhA w?Bgkto ;gbkJh eoB bJh J/iz;h dh u'D Jh^N?Avo ekb eoe/ ehsh iKdh
j?. fJ; ;w/A Bro fBrw tZb'A fi; J/iz;h (;zgoe ;oft;i J/iz;h) B{z fJj ezw fdZsk j'fJnk
j?, T[;dh fwnkd fwsh 31$03$2022 Bz{ ysw j' ojh j?. Bro fBrw tZb'A fJ; ;w/ i'
w?Bgkto nkT[N;'o; okjhA fJ; J/iz;h okjhA bJh j'Jh j?, T[;dh io{os Bro fBrw B{z nkT[D

6

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

tkb/ ;w/A Gkt 31$03$2022 s'A pknd th j?. ਦਫਤਿ ਿੱ ਲੋਂ ਪੰ ਜਾਬ ਿਾਜ ਰਿੱ ਚ ftXkB ;Gk u'DK
ਿਿਿੇ u'D ikpsk bZfrnk ਹੋਣ ਿਾਿਨ ਇਸ ਿੰ ਮ ਨੂੰ ਨਿੇਂ ਰਸਿੇਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਿਿਨ ਦੀ ਿਾਿਿਾਈ ਨਹੀਂ
ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੀ, ਰਿਉਂਰਿ T[es ezw ;pzXh N?Avo ekb eoB ਦੀ ਿਾਿਿਾਈ ਜੇਿਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿੱ ਲੋਂ
ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ u'D ikps/ dh jdkfJsK dh T[bzxDk ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱ ਿਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਤ ਿੰ ਮ ਨੂੰ ਿਿਨ ਦੀ ਿਾਿਿਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।
2.

ਇਥੇ ਇਹ ਿੀ ਦੱ ਸਯੋਗ ਹੈ ਰਿ ਨਿੇਂ ਰਸਿ ਤੋਂ Jh^N?Avo ekb eoB dh ;koh gqhfeqnk

15 ਰਦਨਾ ਦੇ ਅੰ ਦਿ-ਅੰ ਦਿ ਭਾਿ fwsh 31$03$2022 sZe w[zewb BjhA j' gkt/rh feT[Afe Jh^N?Avo
ekb eoB bJh ਘੱ ਟੋਂ-ਘੱ ਟ 21 fdBK dk gpfbe B'fN; d/Dk, fpZvK gqkgs j'D T[gozs N?eBheb
fpZv ns/ ckfJB?Af;anb fpZv y'bD ns/ gqkgs fpZvK B{z Bro fBrw ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਉਸ ਅਤੇ ftZs
ns/ m/ek ew/Nh s'A gqtkB eotkT[D ਉਪਿੰ ਤ ;cb m/e/dko Bkb fJeokoBkwk nkfd eoB ftZu
xZN' xZN 3 wjhB/ dk ;wK bZr ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਰਿਖੇ ਲਗਭਗ 170 ਦਿਜਾ 3 ਅਤੇ
4 ਮੈਨਪਾਿਿ ਿੰ ਮ ਿਿ ਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਖਿਚਾ ਲਗਭਗ 313 ਲੱਖ ਿੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ
ਦਫਤਿ ਰਿਖੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਾਨਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਿਿੁਿ ਿੰ ਮ ਿਿ ਿਹੀ ਆਊਟਸੋਿਸ ਮੈਨਪਾਿਿ ਦੀ
ਰਡਟੇਲ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹੈ ਲੜ੍ੀ

ਅਸਾਮੀ

ਪਰਿਾਨਤ

ਪਰਿਾਨਤ

ਪਰਿਾਨਤ

ਇਸ ਸਮੇਂ

ਪਰਿਾਨਤ

ਪਰਿਾਨਤ

ਨੰ .

ਦਾ ਨਾਮ

ਅਸਾਮੀ

ਖਾਲੀ

ਖਾਲੀ

ਪਰਿਾਨਤ

ਅਸਾਮੀਆਂ

ਖਾਲੀ

ਆਂ ਦੀ

ਪਇਆਂ

ਪਇਆਂ

ਖਾਲੀ

ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ

ਅਸਾਮੀ

ਰਗਣਤੀ

ਅਸਾਮੀਆਂ

ਅਸਾਮੀਆਂ

ਅਸਾਮੀਆਂ

ਹੋਿ ਅਰਤ

ਆਂ ਦੀ

ਦੇ ਰਿਿੁਿ

ਦੀ ਰਗਣਤੀ

ਦੇ ਰਿਿੁਿ

ਜਿੂਿੀ

ਰਗਣਤੀ

ਿੰ ਮ ਿਿ

ਆਊਟਸੋਿਸ

ਮੈਨਪਾਿਿ

ਿਹੇ ਿੈਗੂਲਿ

ਿਾਹੀਂ ਿੰ ਮ

ਆਊਟਸੋਿ

ਿਿਮਚਾਿੀ

ਿਿ ਰਿਹਾ

ਸ ਿਾਹੀਂ

ਆਂ ਰਦ

ਆਊਟਸੋਿਸ

ਲੈ ਣ ਲਈ

ਰਗਣਤੀ

ਮੈਨਪਾਿਿ

ਸਿਿਾਿ
ਿੱ ਲੋਂ ਰਦੱ ਤੀ
ਪਰਿਾਨਗੀ

7

ਉਪਿੰ ਤ
ਿੰ ਮ ਿਿ
ਿਹੀ
ਮੈਨਪਾਿਿ
1)

ਿਲਿਿ

56

10

46

38

--

08

2)

ਰਿਸੈਪ

--

--

--

--

02

--

80

06

74

37

--

37

24

04

20

12

--

08

50

13

37

09

--

28

40

18

22

18

--

04

ਰਨਸਟ
3)

ਫਾਇਿਮੈ
ਨ

4)

ਫਾਇਿ
ਡਿਾਇ
ਿਿ

5)

ਡਿਾਇ
ਿਿ

6)

ਸੇਿਾਦਾ
ਿ,
ਸੇਿਾਦਾ
-ਿਮ-ਿ
ਚੌਂਿੀਦਾ
ਿ

7)

ਬੇਲਦਾਿ

50

21

29

16

--

13

8)

;[gotkf
Jio
j'oNhe
buo
vokfJt
o (j?th

11

--

11

10

--

01

01

--

01

01

--

--

9)

8

10)
11)
12)

13)

tfjeb
)
wkbh
bkfJpq/
ohnB
i{Bhno
bkfJpq/
ohnB
;feT[f
oNh
rkov
sfjpik
oh d/)
ezw
bJh
nkT{N;'
o;
oKjh
;Nkc
w[jZJnk
eotkT[
D tkbh
T[es
J/iz;h
;zgoe
;oft;
i
(uzvhr
VQ s')
ਕਲ

95

21

74

10

--

64

02

--

02

01

--

01

08

--

08

--

--

08

--

--

--

--

16

--

417

93

324

152

18

172

ਉਿਤ ਅਨੁਸਾਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦਾ ਦਫਤਿੀ ਿੰ ਮ ਚਲਦਾ ਿੱ ਖਣ ਲਈ w?; ;zgoe ;oft;i
fbwNv, wekB Bzpo 256, ;?eNo^46 J/, uzvhrVQ Bkb j'J/ fJeokoBkw/ dh ;aos Bzpo 1

9

nB[;ko ;pzXs J/iz;h Bkb fwsh 31$03$2022 s'A pknd ਹੋਿ fszB wjhB/ bJh fwsh
01$04$2022 s'A fwsh 30$06$2022 sZe tkXk eoB ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਖਿਚੇ ਲਗਭਗ 79
ਲੱਖ ਿੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਣੀ ਉੱਰਚਤ ਹੋਿੇਗੀ ns/ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦਾ ਿੰ ਮ ਸੁਚਾਿੂ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਚੱ ਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱ ਟੋਂ-ਘੱ ਟ ਅੱ ਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿੇਂ ਰਸਿੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਿ ਪਰਰਿਰਿਆ ਿਿਿੇ ਨਗਿ
ਰਨਗਮ ਨੂੰ ਮੈਨਪਾਿਿ ਮੁੱ ਹਇਆ ਿਿਿਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸੇ J/iz;h/ਫਿਮ/ਸੰ ਸਥਾ dh u'D eoB bJh ਈਟੈਂਡਿ ਿਾਲ ਿਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਖਿਚੇ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਨਪਾਿਿ ਤੇ
ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਖਿਚਾ ਲਗਭਗ 940 ਲੱਖ ਿੁਪਏ (ਸਲਾਨਾ 313 ਲੱਖ X 3 ਸਾਲ) ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਿੇਸ efw;aBo ih dh ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ gqtkBrh T[gozs ਮੇਅਿ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ jkT[; d/
ftuko/ਪਰਿਾਨਗੀ fjZs 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 fjZs g/;a j? ih.
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ਨਗਰ ਸਨਗਮ ਸਵਖੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਪਿੰ ਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ/ ਿਾਇਕ ਪਿੰ ਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ (ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼੍ੀਅਨਜ਼)
ਦੀ ਸਮਤੀ-21.06.2017 ਨੂਿੰ ਜਾਰੀ ਅਿੰ ਸਤਮ

ੀਨੀਆਰਤਾ

ੂਚੀ ਨੂਿੰ

ੋਿਣ

ਬਿੰ ਿੀ।

fog'oN nwbk ;kyk fe ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਰਿਖੇ ਿੰ ਮ ਿਿ ਿਹੇ ਪੰ ਪ ਓਪਿੇਟਿਾਂ/ਸਹਾਇਿ ਪੰ ਪ
ਓਪਿੇਟਿਾਂ (ਜੂਨੀਅਿ ਟੈਿਨੀਸ਼ੀਅਨਜ਼) ਦੀ ਰਮਤੀ-21.06.2017 ਨੂੰ ਅੰ ਰਤਮ ਸੀਨੀਆਿਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਿੀ
ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਨੀਆਿਤਾ ਸੂਚੀ ਸਬੰ ਿੀ ਸੂਚੀ ਰਿੱ ਚ ਸ਼ਾਰਮਲ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਸ਼ਰੀ ਿਰਜੰ ਦਿ ਰਸੰ ਘ, ਸ਼ਰੀ
ਿਿਮ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਰਸੰ ਘ) ਨੂੰ ਇਤਿਾਜ ਹੋਣ ਿਾਿਨ ਉਹਨਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਇਸ ਸੀਨੀਆਿਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ
ਮਾਨਯੋਗ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਿੋਿਟ ਰਿਖੇ ਰਸਿਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ -23411 ਆਫ 2018 ਨੂੰ ਇਸ
ਆਿਾਿ ਤੇ ਚੈਲੇਜ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਰਿ ਜੋ ਸੀਨੀਆਿਤਾ ਸੂਚੀ ਰਤਆਿ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਰਿੱ ਚ
ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਨਯੁਿਤੀ ਦੀ ਰਮਤੀ/ਿੈਗੂਲਿ ਹੋਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਸਾਿੀਆਂ ਦੀ ਡੈਜੀਗਨੇ ਸ਼ਨ
ਜੂ.ਟੈਿਨੀਸੀਅਨਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਿ ਅੰ ਦਾਜ ਿਿਦੇ ਹੋਏ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰ ਪ ਓਪਿੇਟਿ ਅਤੇ ਸਹਾਇਿ ਪੰ ਪ
ਓਪਿੇਟਿ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰ ਪ ਓਪਿੇਟਿਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਰਿੱ ਚ ਉਪਿ ਸ਼ਾਰਮਲ ਿਿਿੇ ਸਹਾਇਿ ਪੰ ਪ ਓਪਿੇਟਿਾਂ ਨੂੰ
ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਜੋ ਰਿ ਰਬਲਿੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਰਿਉਂਰਿ ਸੂਚੀ ਰਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਿੇ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਨੂੰ
ਜੂ.ਟੈਿਨੀਸੀਅਨਜ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਿੈਗੂਲਿ/ਰਨਯੁਿਤੀ ਦੀ ਰਮਤੀ ਅਨੁਸਾਿ ਸੀਨੀਆਿਤਾ ਸੂਚੀ ਰਤਆਿ ਨਹੀਂ
ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਿਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਰਿੱ ਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਇੱ ਿ ਿਿਮਚਾਿੀ ਸ਼ਰੀ ਬਲਬੀਲ ਰਸੰ ਘ ਪੁੱ ਤਿ ਸ਼ਰੀ ਸਾਿੂ
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ਰਸੰ ਘ, ਪੰ ਪ ਓਪਿੇਟਿ ਿੱ ਲੋਂ ਉਿਤ ਦਿਸਾਈ ਸੀਨੀਆਿਤਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਿਤਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਿ ਪਾਸ
ਿੀਤੇ ਮਤਾ ਨੰ-262 ਰਮਤੀ-07.09.2017 ਅਨੁਸਾਿ ਉਸਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਨਾਂ ਰਦੱ ਤੇ ਜਾ ਿਾਿਨ ਉਸ ਿੱ ਲੋਂ
ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਰਮਸ਼ਨ ਫਾਿ ਸ਼ਰਡਊਲ ਿਾਸ਼ਟ, ਨਿੀਂ ਰਦੱ ਲੀ ਰਿਖੇ ਇੱ ਿ ਰਸ਼ਿਾਇਤ File no-B3/Punjab-22/2021/SSW-I ਦਾਇਿ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਜਸ ਰਿੱ ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਿਰਮਸ਼ਨ ਿੱ ਲੋਂ ਰਮਤੀ14.09.2021 ਨੂੰ ਹੁਿਮ ਜਾਿੀ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਰਿ ਰਸ਼ਿਾਇਤ ਿਿਤਾ ਦੀ ਰਸ਼ਿਾਇਤ ਦਾ ਤੁਿੰਤ ਰਨਪਟਾਿਾ
ਿਿਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਰਦੱ ਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਰਮਸ਼ਨ ਫਾਿ ਸ਼ਰਡਊਲ ਿਾਸ਼ਟ, ਨਿੀਂ ਰਦੱ ਲੀ
ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਿਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਿੋਿਟ ਰਿਖੇ ਦਾਇਿ ਉਿਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ
ਮੱ ਦੇਨਜਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿੱ ਲੋਂ ਉਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿੱ ਚ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਿਿੀਲ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਨੂ ਚਤਿੱ ਥ,
ਸੀਨੀਅਿ ਐਡਿੋਿੇਟ ਦੀ ਿਾਏ ਲਈ ਗਈ, ਰਜਹਨਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਿਾਏ ਰਮਤੀ-07.03.2022 ਰਿੱ ਚ ਰਲਰਖਆ
ਹੈ ਰਿ:“Perusal of these details shows that the petitioners became the member of the cadre of
Pump Operator/Asst. Pump Driver now called Jr. Technician on 11.03.2022 whereas, all
private respondents became member of the cadre on 08.05.2022 and as such private
respondents are junior to the petitioners. As per statutory rules as well as settled law the
seniority is to be taken into account from the date of regular appointment/absorption on
regular basis and as such the undersigned is of the view that tentative seniority list dated
21.06.2017 need to be reconsidered and prepared by taking into account the date of
regular appointment/absorption on regular basis.”
ਇਥੇ ਦੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਰਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਿੱ ਲ਼ੋਂ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਰਿਖੇ ਿੰ ਮ ਿਿਦੇ ਪੰ ਪ
ਅਪਿੇਟਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਿ ਪੰ ਪ ਅਪਿੇਟਿਾਂ ਦੀ ਰਮਤੀ 21.06.2017 ਨੂੰ ਜੋ ਅੰ ਰਤਮ ਸੀਨੀਅਿਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਿੀ
ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਘੋਖ ਿਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਰਿ ਸੀਨੀਅਿਤਾ ਸੂਚੀ ਰਿੱ ਚ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਦੀ
ਰਨਯੁਿਤੀ/ਿੈਗੂਲਿ ਹੋਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਿਮਚਾਿੀ ਦੀ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਭਾਿ ਪੰ ਪ ਅਪਿੇਟਿ ਜਾਂ
ਸਹਾਇਿ ਪੰ ਪ ਅਪਿੇਟਿ ਨੂੰ ਆਿਾਿ ਬਣਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਰਜਸ ਿਾਿਨ ਉਿਤ ਦਿਸ਼ਾਈ ਲੀਗਲ ਿਾਏ
ਅਨੁਸਾਿ ਰਮਤੀ 21.06.2017 ਨੂੰ ਜਾਿੀ ਸੀਨੀਅਿਤਾ ਸੂਚੀ ਤੇ ਨਿੇਂ ਰਸਿੇ ਤੋਂ ਰਿਚਾਿਦੇ ਹੋਏ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਸੋਿ
ਿਿਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਮਤੀ 21.06.2017 ਨੂੰ ਜਾਿੀ ਸੀਨੀਅਿਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਉਸ ਿੱ ਲੋਂ ਮਤੇ
ਿਾਹੀਂ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿੱ ਚ ਰਿਸੇ ਪਰਿਾਿ ਦੀ ਸੋਿ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਉਸ ਦੀ
ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਤੱ ਥਾਂ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜਿ ਤਜਿੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿ ਉਿਤ
ਦਿਸ਼ਾਈ ਸੀਨੀਅਿਤਾ ਸੂਚੀ ਰਿੱ ਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਰਨਅਿ ਟੈਿਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹਾਂ ਦੀ
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ਰਨਯੁਿਤੀ/ਿੈਗੂਲਿ ਹੋਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਨੂੰ ਆਿਾਿ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਸੋਿੀ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਿਤਾ ਸੂਚੀ ਰਤਆਿ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇ
ਅਤੇ ਅਰਜਹਾ ਿਿਨ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿੇਸ ਨਗਿ ਰਨਗਮ ਦੇ ਹਾਉਸ ਦੀ ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਿੱ ਚ
ਰਿਚਾਿ/ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਹੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇ।

9)

118

21-03-2022

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.
so; d/ nkXko s/ ;/tkdko dh n;kwh s/ fB:[es eoB ;pzXh.
fog'oN nwbk ;kyk fe ;qhwsh feoBihs e"o gsBh ;qh r[ow[Zy f;zx,fcNo j?bgo,
th agh aU aokwg{o, sfj;hb cfsjrVQ ;kfjp tZb'A p/Bsh gZso fdZsk frnk j? fe T[Bqk d/ gsh ;qh
r[ow[Zy f;zx ps"o fcNo j?bgo ezw B{z fB:wK nB[;ko so; d/ nkXko s/ B"eo d/D dh dh
feqgkbsk ehsh ikt/.
T[es ;pzXh p/Bsh j? fe wkB:'r ;g?;aB uhc ;eZso, b'eb pkvhi ih dh fwshL
01^09^2020 dh gqtkBrh j/m j'Jh whfNzr ftZu bJ/ c?;fbnK nB[;ko Bro fBrw tZb'A fJzv
ac'eb g[nkfJzN ns/ 8 ph (;?eNo^74 ns/ 75) dhnK ;Vek, jkoNhebuo j?bE ;/tktk nkfd
gh an?; ankJh a;h a;h aftGkr tZb'A fJ; Bro fBrw Bz{ Nok;co eoB ;pzXh fJ; Bro fBrw
tZb'A wsk BzL 173 fwshL 19^03^2021 gk; eoe/, fi; ftZu gh an?; ankJh aJh a;h a ftGkr d/ 9
eowukohnK Bz{ fJ; Bro fBrw fty/ Nok;co eoB ;pzXh sithi g/;a ehsh rJh ;h. fi;
;pzXh ;EkBe ;oeko ftGkr, gzikp, uzvhrVQ ih d/ gZso BzL ;5^v;;^w;;$2021$44937
fwshL 1^11^2021 oKjh gqtkBrh fwb rJh. fi; T[gozs gh an?; ankJh aJh a;h tZb'A fJ; Bro
fBrw fty/ 9 eowukoh Nok;co ehs/ rJ/ ;B, fiBQk ftZu' A fJZe eowukoh ;qh r[ow[Zy f;zx,
fcNo j?bgo th ;B. ;qh r[ow[Zy f;zx, fcNo j?bgo tZb'A fJ; Bro fBrw fty/ fwshL
08^09^2021 BZ{ nkgDh jkiaoh fog'oN g/;a ehsh.
fJE/ fJj dZ;D:'r j? fe gzikp ;oeko d/ go;'aBb ftGkr d/ ;oe{bo gZso BzL
11$27$94^2 gh agh a1$2364 fwshL 05^02^1996 ns/ go;'Bb ftGkr d/ gZso BzL
11$105$98^4 gh agh aII/14420 dt: 21-11-2011 nB[;ko i/eo fe;/ eowukoh dh w"s T[;d/ ;/tk
ftZu j[zd/ j' iKdh j? sk T[;d/ fJZe ekBz{Bh tko; Bz{ so; d/ nkXko s/ doik^3 iK 4 dh n;kwh
s/ fB:[es ehsk ik ;edk j? ns/ fvgNh efw;aBo d/ gZso Bzpo 16588^689$n?w a;h a^5
fwshL 27^10^2017 oKjh ikoh jdkfJsK nB[;ko fvgNh efw;aBo ih tZb'A jdkfJs ehsh rJh
j? fe "Compassionate Appointment" d/D ;pzXh (i/eo fe;/ e/; ftZu e'Jh ;Ze j't/ iK fiE/
fBoGo dknt/dko fJZe s'A tZX j'D) sK jh fB:[esh nfXekoh nfij/ e/; ;gZ;aN ekoB dZ;d/
j'J/ fibQk w?fi;No/N Bz{ o?co eo ;edk j?. ;oeko dhnK jdkfJsK nB[;ko p/b'V/ wzst bJh
e/; fvgNh efw;aBo dcaso Bz{ Bk G/i/ ikD. fwqse ;qh r[ow[Zy f;zx,fcNo j?bgo d/ tko;K dh
nkwdB d/ ;o'sK pko/ U an?v an?w ;kyk s' fog'oN bJh rJh. fog'oN nB[;ko ;qh r[ow[Zy

12

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?.

f;zx, chNo j?bgo d/ gfotko dh nkwdB dk e'Jh ;o's Bjh j?. fwqse ;qh r[ow[Zy f;zx,
chNo j?bgo d/ g[Zso ;qh dftzdo f;zx dh ftfdne :'rsk 12 thA ebk; gk; j?. fJ; Bro
fBrw fty/ fcNo j?bgo dh e'Jh n;kwh gqtkBs Bjh j?. fJ; Bro fBrw fty/ chNo dhnK
5 n;kwhnK gqtkBs jB, i' fe fJ; ;w/A ykbh gJhnK jB, gqzs{ chNo dh n;kwh bJh :'rsk
j/m fby/ nB[;ko j?L^
"For 100% Posts.
Must possess 2 years ITI certificate in Fitter Trade and should have passed
matriculation examination with punjabi as one of the Compulsory or Elective subject or
any other equivalent examination in Punjbai Language, which may be specified by th
Government from time to time."
fJ; bJh ;qh dftzdo f;zx g[Zso ;qh r[ow[Zy f;zx fcNo dh n;kwh bJh :'rsk BjhA
oZydk, fJ; bJh T[;Bz{ fcNo dh n;kwh bJh ftukfonk Bjh ik ;edk. fJ; Bro fBrw fty/
;/tkdko dhnK 40 n;kwhnK gqtkBs jB,fiBQk ftZu'A 18 n;kwhnK GohnK j'JhnK jB ns/ 22
n;kwhnK ykbh gJhnk jB. ;/tkdko dh n;kwh bJh ftfdne :'rsk d;th gk; j? ns/
gqkoEh dh ftfdne :'rsk pkoth gk; j?. fJ; bJh T[;Bz{ T[;d/ fgsk dh EK so; d/ nkXko s/
;/tkdko dh n;kwh s/ fB:[esh bJh ftukohnK ik ;edk j?.
T[go'es sZEK d/ wZd/Bioa i/eo gqtkB j't/ sK ;qh dftzdo f;zx g[Zso ;qh r[ow[Zy f;zx,
chNo j?bgo, Bro fBrw, ;kfjpikdk nihs f;x Bro tk;h fgzv okwg[o, sfjL tK fibQk
cfsjrVQ ;kfjp Bz{ T[;d/ fgsk fwqse ;qh r[ow[Zy f;zx dh EK s/ so; d/ nkXko s/ ps"o
;/tkdko fB:[es eoB s/ ftuko eoB ps"o ;/tkdko fB:[es eoB s/ ftuko eoB bJh fog'oN
efw;aBo ih dh gqtkBrh T[gozs Bro fBrw d/ jkT{; ftZu ftukoB fjZs 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 fjZs g/;a j? ih.

10)

119

21-03-2022

Bro fBrw fty/ ;Nkc rZvhnK jkfJo eoB ;zpXh.
fog'oN fJziL ;kyk fe ftP/ ;pzXh dZf;nk iKdk j? fe Bro fBrw dcso fty/
ekog'o/PB fJzihBhnoK tZb'A Pfjo ftZu uZb oj/ tZy tZy soQK d/ fvtbgw?NK d/ ezwK dk o'ikBk
fBohyD bJh ;kJhNK s/ w'ek u?Ze eoB ikfJnk iKdk j?. fJE/ dZf;nk iKdk j? fe Bro fBrw
fty/ e[Zb 8 ;Nkc rZvhnK jB, i' fe dcso d/ tZy tZy nfXekohnK$pokuK tZb'A tosh iKdhnK
jB.fi; dh fvN/b j/m fby/ nB[;ko j?L^
bVh BzL
rZvh BzL
nfXekoh$poku
1)
w/no, Bro fBrw
PB 65 AD1697 (INNOVA)
2)
PB 65 U 4535 (INNOVA)
efwPBo,Bro fBrw
3)
fBrokB fJzihBhno
PB 65 Z 9601 (BOLERO)
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4)

PB 65 Z 6501 (BOLERO)

ਇਹ ਗੱ ਡੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰਿੰ ਗ ਸਾਖਾ ਅਤੇ
ਰਬਲਰਡੰ ਗ ਸਾਖਾ ਿੱ ਲੋਂ ਿਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

5)
6)

PB 65 N 6500 (AMBASSEDOR)
PB 65 E 0155 ( AMBASSEDOR)

7)

PB 65 Z 9607 (BOLERO
CAMPER)
PB 65 C 0108 (AMBASSEDOR)

8)

n?w aU an?u ns/ ;eZso
;qh w[e/P ror, uhc fJzihBhno, w[Zy
dcso ;EkBe ;oeko ftGkr
sfjpikoh ;kyk

fJj rZvh gq'goNh N?e;,
n?vtoNkJhiw?AN, bhrb, e/no N/eo,
ioBb poKu, ;?BhN/PB poKu, NkT{B
gbkfBzr poKu tZb' io{os nB[;ko j'o
dcsoh ezwK bJh ;kM/ s'o s/ tosh
iKdh j?.
fJE/ fJj dZf;nk iKdk j? fe Bro fBrw fty/ w'i{dk ;w/A ftZu Pfjo ftZu fvtbgw?AN
d/ ezw ns/ dcsoh ezw ;[uko{ Yzr Bkb ubkT[D bJh 04 ekog'o/PB fJzihBhno s?Bks jB,
(ਰਜਸ ਰਿੱ ਚ 1 ਓ.ਐਡ.ਐਮ, 1 ਰਬਜਲੀ ਅਤੇ 2 ਰਸਿਲ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 1 ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ ਅਤੇ 1
ਆਿਿੀਟੈਿਟ

ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। Pfjo ftZu tZy tZy soQK d/ fvtbgw?AN d/ ezw fJZe' ;w/A

d'okB uZbd/ jB.fizBQK B{z ekog'o/PB fJzihBhnoK tZb'A o'IkBk fBohyD eoB bJh ikD ftZu
;Nkc rZvhnK dh xkN j'D ekoB fdZes g/P nkT[dh j?. fJ; bJh T[es sZEk B{z w[Zy oZyd/ j'J/
dcso ftZu s?Bks ekog'o/PB fJzihBhnoK, ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਆਿਿੀਟੈਿਟ bJh ;kJhN s/ ikD bJh
05 wfjzdoK pb?o'/ ਹੋਡਾਂ ਅਮੈਜ/ ਸਿੀਫਟ ਰਡਜਾਇਿ ਆਰਦ rZvhnK wkofeN ftZu'A jkfJo eoBhnK
:'r j'DrhnK.
fJE/ dZ;D:'r j? fe fvgkoNw?AN nkc NoK;g'oN, gzikp ;oeko tZb'A wkofeZN ftu'A
gqkJht/N tjhebI jkfJo eoB bJh nkgD/ gZso BzL 2/10/91-4T2/752-757 fwsh 18-06-21
okjhA o/N fceP ehs/ rJ/ jB(ekgh Bkb BZEh j?).NoK;g'oN ftGkr tZb'A ikoh ehs/ rJ/ gZso
w[skfpe ekog'o/PB fJzihBhnoK bJh 5 wfjzdoK pb?o'/ ਹੋਡਾਂ ਅਮੈਜ/ ਸਿੀਫਟ ਰਡਜਾਇਿ ਆਰਦ
rZvhnK jkfJo eoB bJh ro[Zg 2 nXhB bJ/ rJ/ o/Nk w[skfpe wkofeZN ftZu'A j/m fby/ nB[;ko
oew s/ jkfJo ਿੀਤੀਆ ਜਾ ਸਿਦੀਆਂ jBL^
Type
of Monthly rates(2000 Km per month)
Vehicles
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Charges
extraKms

for Night
Halting

Fuel charges Other Charges Total
(2000 Kms) (Driver,
Maintenance,
insurance,
Road Tax
and License
Charges etc)
Group
2
Cost of
the
vehicle
s
ranging
from
Rs. 8
lacs to
10 lacs
(Gem
prices/e
xshowro
om
price)

10,000

25,000

35,000

(over 2000 Km Charges (if
per month)
vehicles
in Rs. per Km
travel out
of station)

11.50

Bro fBrw tZb'A i/eo NoK;g'oN ftGkr tZb'A ikoh ehs/ rJ/
wkofeZN ftu'A 5 wfjzdok pb?o' i' fe T[es do;kJ/ rJ/ ro[Zg 2 ftZu nkT[AdhnK
bJh jkfJo ehs/ ikD s/ nkT[D tkb/ you/ dh fvN/b j/m fby/ nB[;ko j?L^
Description
Unit
Quantity Duration in
Rate per
months
month
Mohindera
Nos.
5
12
35,000
Bolero
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gZso w[skfpe
jB, fszB ;kb
Amount
21,00,000/-

Bro fBrw tZb'A i/eo 5 wfjzdoK pb?o'/ ਹੋਡਾਂ ਅਮੈਜ/ ਸਿੀਫਟ ਰਡਜਾਇਿ ਆਰਦ rZvhnK
wkofeZN ftu'A 1 ;kb bJh jkfJo eoB s/ 21,00,000$^ o[gJ/ + applicable taxes youk
nkT[D dh ;zGktBk j?. ਪਰਾਈਿੇਟ ਿਹੀਿਲ ਲੈ ਣ ਲਈ ਠੇਿੇਦਾਿ ਨਾਲ ਪਰਹਲਾਂ ਇੱ ਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਐਗਿੀਮੈਂਟ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਰਜਸਨੂੰ ਤਸਲੀਬਖਸ ਸਿਰਿਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋ ਿਾਿ ਸਾਲ ਦਿ ਸਾਲ ਿਾਿਾ ਿੀਤਾ
ਜਾ ਸਿੇਗਾ। ਇਸ ਤਿਾਂ ਇੱ ਿ ਿਹੀਿਲ ਿੱ ਿ ਤੋਂ ਿੱ ਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਿਾਏ ਤੇ ਰਲਆ ਜਾ ਸਿੇਗਾ। 3 ਸਾਲ
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ਦੇ ਸਮੇ ਉਪਿੰ ਤ ਦੁਬਾਿਾ ਟੈਂਡਿ ਿਿਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। ;' T[es w[skfpe ;Nkc rZvhnK dh xkN B{z w[Zy
oZyfdnK j'fJnk wkofeZN ftu'A 1 ;kb bJh wfjzdoK pb?o'/ ਹੋਡਾਂ ਅਮੈਜ/ ਸਿੀਫਟ ਰਡਜਾਇਿ ਆਰਦ
rZvhnK jkfJo eoB bJh fog'oN nrb/o/ :'r j[ewK 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.

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