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 dcso, w/no Bro fBrw j[fPnkog[o. 
Bzpo 7867/ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚ                                                          fwsh 23.12.2022 

  Bro fBrw j[fPnkog[o dh iBob whfNzr Pqh ;[fozdo e[wko, wkB:'r w/no, Bro fBrw 

j[fPnkog[o ih dh gqXkBrh j/m fwsh 27.12.2022 (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11:00 ti/ ;tkwh ftt/ekBzd 

fwT{A;gb GtB j[fPnkog[o fty/ j'Dh fBPfus j'Jh j?, nkg B{z ;w/A f;o whfNzr ftu Gkr b?D dh p/Bsh 

ehsh iKdh j?. whfNzr dk J/izvk j/m fby/ nB[;ko j?L^ 

1) ਪ ਿੱ ਛਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਮਤੀ 04.07.2022 ਦੀ  ੁਸ਼ ੀ eoB ;pzXh. 
 

 

2) Pqh so;/w bkb g[Zso Pqh fPt bkb, ;ckJh ;/te dh ;/tk d'okB w"s j' ikD s/ T[; d/ bVe/ Pqh eoB 

Bz{ so; d/ nkXko s/ ;ckJh ;/te dh B'eoh d/D ;pzXh. 

  ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਸੁ ਰਡੰ  ਅਮਲਾ ਪਿ Pqh eoB g[Zso Pqh so;/w bkb, tk;h fgzv s/ 

vkeykBk p;h g[okBh, sfj;hb s/ fibQK j[fPnkog[o tb'A fJZe p/Bsh fJ; dcso d/ o;hd BzL 4425 fwsh 
22H10H2021 okjhA fdzd/ j'J/ p/Bsh ehsh ;h fe T[; d/ fgsk Pqh so;/w bkb g[Zso Pqh fPt bkb fJ; Bro 
fBrw ftZu ps"o ;ckJh ;/te B"eoh eo fojk ;h, fi; dh w"s fwsh 22H07H2021 Bz{ j' rJh ;h. fi; dh w"s 
s' pknd T[BQK d/ xo ftZu e'Jh ewkT[D tkbk w?Apo Bjh j?. T[; nkgD/ fgsk dk bhrb tko; j? ns/ T[; s/ 
fBoGo ;h. T[j nmthA gk; j? ns/ p/o[irko j?.  T[; tb'A nkgDh p/Bsh Bkb nkgD/ fgsk dh w"s dk n;b 
;oNhfce/N, nkgDk jbchnk fpnkB, nkgD/ iBw dk n;b ;oNhfce/N ns/ nkXko ekov ns/ iksh 
;oNhfce/N dhnK s;dheP{dk ekghnK BZEh eod/ j'J/ ;oeko dhnK jdkfJsK nB[;ko so; d/ nXko s/ 
;ckJh ;/te dh B"eoh dh wzr ehsh ;h. ;oeko dhnK jdkfJsK fwsh 21H02H11 nB[;ko so; d/ nkXko s/ 
B"eoh d/D ;w/A fwqse d/ gfotko d/ jkbks "If the family of the deceased employee is unable to meet 

the finacial crisis resulting from the death of the employees" j'D/ ukjhd/ jB. fJ; s/ dcso tb'A 
nkgD/ gZso BzL4910 fwsh 22H11H2021 okjhA dcso fvgNh efwPBo, j[fPnkog[o Bz{ fwqaase eowukoh d/ 
gfotko d/ ftZZZsh jkbs dh fog'oN gqckowk 'J/' ns/ 'ph' ftZu eotke/ G/iD bJh fbfynk frnk ;h. dcso 
fvgNh efwPBo, j[fPnkog[o tb'A nkgD/ gZso BzL 3004$;HeH$THe/Hvh fwsh 25H07H2022 ns/ gZso BzL 
3863$;HeH$THe/Hvh fwsh 26H08H2022 okjhA T[gwzvb w?fi;No/N, j[fPnkog[o gk;'A fwqaase eowukoh d/ 
gfotko d/ ftZZZsh jkbs dh gVskb eotke/ fog'oN gqckowk 'J/' ns/ 'ph' ftZu G/ih rJh j?/. fi; nB[;ko 
fwqse eowukoh d/ gfotkoe w?ApoK ti'A Bhbw(gsBh)(gzith), PhBk(g[Zsoh)(nmZth), eoB(g[Zso)(nmZth) ns/ 
beh(g[Zso)(d;thA) s;dhe ehs/ rJ/ j?. gfotko e'b e'Jh nZub ;zgsh ti'A iZdh fojkfJPh wekB(10 wob/) 
j? ns/ uZb ;zgsh Bjh j?. fwqse d/ ihHghHczv$ro?u[Nh dh oZew you j' u[eh j? ns/ p?Ae p?b/A; ti'A 
30,000$^ o[gJ/ pekfJnk jB. fwqse d/ gfotko d/ nkwdB ns/ o'Nh ykD d/ w"i{dk t;hbk g?BPB j? ns/ 
gqkoEh Bz{ B"eoh fdZs/ ikD :'r j?, doi j?.( cb?r^1) fJ; fog'oN ftZu fwqse eowukoh d/ bVe/ Pqh 
;{oi(PkdhP{dk) ns/ g[Zso Pqhwsh g{Bw(PkdhP{dk) Bz{ nkPfos w?ApoK ti'A Pkwb Bjh ehsk frnk j?. id fe 
gqkoEh Pqh eoB tb'A nB?euo^1 ftZu nkgD/ Gok Pqh ;{oi, i' gqkJht/N ezw eodk j? ns/ 250$^ gqsh fdB 
fdjkVh eodk j? ns/ T[j gfotko ftZu fJZem/ ofjzd/ jB, Gfonk j'fJnk j?.  
  Pqh so;/w bkb g[Zso Pqh f;t bkb, ;ckJh ;/te dh w"s fwsh 22H07H2021 Bz{ ;/tk d"okB j' 

u[Zeh j?. T[; tb'A Goh rJh B'whB/PB nB[;ko T[; dhnK pDdhnK ndkfJrhnk fit/A fe n?e;rq/fPnk rqKN, 

bhtfJzBe?Pw?AN ns/ ro?u[Nh ti' e[Zb oZew 8,8,816$^ ftu'A i/Hn?AvHe/H p?Ae d/ b'B dh eN'sh ;pzXs p?Ae Bz{ 

G/iD T[gozs pkeh pDdh oZew 4,67,116$^ dh ndkfJrh Pqhwsh Bhbw gsBh b/N Pqh so;/w bkb Bz{ ehsh ik 

u[Zeh j?.(nBe?uo^1 BZEh j?, cb?r^2) (;oeko d/ gZso BzL11$39$2005^4ghHghH ^II/9799 fwsh 18H07H2005 

nB[;ko fwqse d/ gfotko Bz{ ndk ehsh ro?u[Nh, bhtfJzBe?Pw?AN, ihHghHn?cH ns/ j'o g?BPoh bkG gfotko d/ 

ftZsh jkbks x'yD bJh Bjh frD/ ikD/ jB.(ekgh BZEh j?)(cb?r^3)   
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  ;oeko dhnK jdkfJsK fwsh 21H02H11 nB[;ko so; d/ nkXko s/ B"eoh d/D ;w/A 

fwqse d/ gfotko d/ jkbks "If the family of the deceased employee is unable to meet the finacial 

crisis resulting from the death of the employees" j'D/ ukjhd/ jB (cb?r^4) fi; s/ ;jkfJe efwPBo 

tb'A fwsh 27H09H2022 Bz{ ;?B/Noh ;[govzN okjhA Pqh iBe oki, ;?B/Noh fJz;g?eNo dh fvT{Nh fwqse 

eowukoh d/ gfotko d/ w"e/ s/ ftZsh jkbks x'yD bJh ns/ "Family is indigent and deserve immediate 

assistance" j? iK Bjh ns/ fwqse dk bVek Pqh ;{oi (PkdhP{dk) fwqse eouwkoh s/ nkPfos j? iK Bjh ns/ 

T[; tb'A fwqse d/ gfotko d/ pkeh w?ApoK dh e'Jh ftZsh ik wkbh wZdd ehsh ik ojh j? ik Bjh ;pzXh fog'oN 

eoB bJh brkJh rJh ;h.  

   Pqh iBe oki, ;?B/Noh fJz;g?eNo tb'A ehsh rJh fog'oN fwsh 21H10H2022 nB[;ko Pqh 

;{oi(PkdhP{dk), i' gqkJht/N ezw eodk j? ns/ 250$^ o[gJ/ gqsh fdB fdjkVh eodk j?, Tj gfotko ftZu 

fJeZm/ ofjzd/ jB fwqse d/ xo dk r[ikok ubDk pVk w[Pfeb j?, s;dhe ehsk frnk j?. fJ; d/ Bkb gqkoEh 

Pqh eoB g[Zso Pqh so;/w bkb Bz{ ;oeko dhnK jdkfJsK nB[;ko so; d/ nXko s/ B"eoh d/D dh f;ckoP 

ehsh rJh j?.(cb?r^5) 

   so; d/ nkXko s/ B"eoh d/D ;pzXh jdkfJsK fwsh 21H11H2002 nB[;ko ro[Zg^vh bJh gzith 

gk; dh ftfdne :'rsk fBoXkfos j?. fJ; ;pzXh ;EkBe ;oeko ftGkr, gzikp, uzvhrVQ tb'A ikoh whw' 

BzL14$42$05^5;;1$2549 fwsh 31H03H2006 nB[;ko doik^4(ro[Zg^vh) eowukohnK Bz{ fwqse eowukohnK 

d/ nkPfos d/ e/; ftZu gzith gk; ftZfdne :'rsk dh Pos ftZu fYZb fdZsh j'Jh j?.(cb?r^6) gqkoEh Pqh 

eoB g[Zso Pqh so;/w bkb tb'A nmZthA d/ ;oNhfce/N nB[;ko T[; tb'A Jh r/qv(n";s s' xZN) gqkgs ehsk j?. 

T[; d/ iBw ;oNhfce/N nB[;ko T[; dh iBw fwsh 03H09H2000 j?, fi; nB[;ko so; d/ nkXko s/ B"eoh 

bJh fdZsh p/Bsh dh fwsh 22H10H2021 Bz{ T[; dh T[wo brGr 21 ;kb 01 wjhB/ s/ 16 fdB pDdh j?/ 

(cb?r^7)  ns/ ;ckJh ;/te dh n;kwh dhnK PosK g{ohnk eodk j?.  

   dcso fvgNh efwPBo, j[fPnkog[o okjhA T[gwzvb w?fi;No/N, j[fPnkog[o gk;'A gqkgs j'Jh 

fwqse eowukoh d/ gfotko d/ ftZsh jkbks dh t?ohfce/PB fog'oN fwsh 26H08H2022 ns/ ;?B/Noh fJz;g?eNo 

dh fog'oN fwsh 21H10H2022 d/ ;Bw[Zy fJj e/; ;oeko tb'A so; d/ nkXko s/ fB:[esh ;pzXh jdkfJsK 

fwsh 21H11H2002, 02H06H2004 18H07H2005 ns/ fwsh 21H02H2011 nB[;ko s;dhe eod/ j'J/ Pqh so;/w 

bkb g[Zso Pqh fPt bkb, ;ckJh ;/te dh ;/tk d"okB w"s j' ikD s/ T[; dh bVe/ Pqh eoB Bz{ so; d/ nkXko 

s/ ps"o ;ckJh ;/te gzikp ;oeko d/ B'Nhfce/PB BzL7$204$2012^4 ftgq1$60 fwsh 15H01H2015 ns/ ;oeko 

B'Nhfce/PB BzLG.S.R.66/Cont./Art.309/ Amd.(5)/2016 fwsh 26H09H2016 nB[;ko 3 ;kb d/ goyekb ;w/A 

s/ gzikp ;oeko d/ gZso BzL7$42$2020^ 5n?cHghH1$741^746 fwsh 17H07H2020 ns/ jdkfJsK gZso BzL 

nzHftHgZHBzL7$87$2020^5n?cHghH1$534 fwsh 06H05H2021 nB[;ko 7t/A ;?ANob g/n efwPB nXhB fB:[Zes 

eoB dh gqtkBrh gqkgs eoB dk wkwbk Bro fBrw d/ jkT{; dh whfNzr ftZu ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ gqtkBrh fjZs g/P 

j? ih. 

3) piN ;kb 2022^23 ftZu ;ckJh w/N dhnK n;kwhnK dk youk gqtkB eoB ;pzXh. 
 

   ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਸੁ ਰਡੰ  ਅਮਲਾ ਪਿ Bro fBrw dh j?bE Pkyk tb'A fwsh 09H06H2022 

Bz{ ehsh rJh fog'oN nB[;ko Bro fBrw d/ jkT{; tb'A nkgD/ wsk BzL78 fwsh 24H11H2021 okjhA j?bE Pkyk 

d/ chbv d/ ezw d/ tXhnk Yzr d/ fBgNkok$d/yo/y bJh fwT[A;gb ekog'o/PB n?eN 1976 dh Xkok 71(5) 

nXhB Bro fBrw, j[fPnkog[o ftZu 10 ;ckJh w/NK dhnK n;kwhnK dh f;oiBk eoB piN ;kb 2021^22 

ftZu T[eZs n;kwhnK d/ you/ dh sithi gk; ehsh rJh ;h. fi; Bz{ ;EkBe ;oeko ftGkr d/ gZso BzL 



3 
 

;5^v;;^w;;^2021$48910 fwsh 16H12H2021 okjhA gqtkBrh fdzd/ j'J/ fbfynk j? fe piN ftZu fJBQK 

n;kwhnK d/ you/ dk T[gpzX eoB bJh ;oeko d/ o{bK$jdkfJsK nB[;ko ekotkJh ehsh ikt/. 

 fwT[A;gb ;ckJh eowukoh ;oft; o{b, 1984 nXhB ;ckJh w/N dh n;kwh ;hBhnkosK^ew^w?foN d/ 

nkXko s/ soZeh dh n;kwh j?. gzikp ;oeko tb'A ikoh S/t/A g/n efwPB nXhB ;ckJh ;/te ns/ ;ckJh w/N 

dh n;kwh d'B' g/n ;e/b ftZu b?tb^1 nXhB nkT[AdhnK jB. gzikp f;tb ;/tktK d/ nfXnkJ/ 4 d/ fB:w 

4H1(i) nB[;ko "i/eo Bth n;kwh s/ fB:[Zesh ftZu nfijh ;EkJh n;kwh Bkb ;pzXs fvT{NhnK iK 

fiw/AtkohnK Bkb' tX/oh wjZssk tkbhnk fvT{NhnK iK fiw/AtkohnK Pkwb j'D, sd T[j w[YZb/ sBykj d/ s"o s/ 

T[j sBykj bt/rk, i' T[; dh g[okDh n;kwh s/ ;wK ;e/b ftZu gZeh sBykj s' so[zs T[go dh ;N/i j?". fi; 

nB[;ko ;ckJh w/N dh n;kwh s/ soZeh bJh :'r eowukohnK Bz{ e/tb fJZe ;bkBK soZeh s' fJbktk j'o e'Jh 

tkX{ ftZsh bkG Bjh fdZsk ikDk j?.;ckJh ;/teK ftZu' ps"o ;ckJh w/N soZeh d/D Bkb fJZe eowukoh dh 

sBykj ftZu bZrGr 1932$^ o[gJ/ wjhB/ ns/ 23,184$^ o[gJ/ ;bkBK dk tkX{ youk j't/rk. fi; nB[;ko 10 

eowukohnK Bz{ soZeh d/D Bkb bZrGr 19320$^ wjhBk ns/ 2,31,840$^ ;bkBK dk ;kb 2022^23 d/ piN 

ftZu tkX{ youk j't/rk. 

    Bro fBrw d/ piN ;kb 2022^23 ftZu T[eZs n;kwhnK ns/ fJBQK dk youk Pkwb Bjh j?. 
fJ; bJh Bro fBrw d/ piN ;kb 2022^23  ftZu ;ckJh w/N dhnK 10 n;kwhnK Bz{ Pkwb eoB ns/ T[BQK Bz{ 

soZeh okjhA GoB s/ nkT[D tkb/ you Bz{ gqtkB eoB dk wkwbk Bro fBrw dh jkT{; dh whfNzr ftZu ਪਵਚਾਰਨ 
ਅਤ ੇgqtkBrh fjZs g/P j? ih. 

 
4) eboeK ftu'A 50L50 dh o/P' Bkb i{Bhno ;jkfJe dh gb/;w?AN d/D ;pzXh. 

    ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਸੁ ਰਡੰ  ਅਮਲਾ ਪਿ Pqh ;'Bz{, eboe tb'A dcso d/ o;hd BzL 

5213 fwsh 06H12H22 okjhA fpB?^gZso fdzd/ j'J/ fbfynk j? fe T[BQK Bz{ ps"o eboe ezw eod/ j'J/ gzi ;kb s' 
tZX dk ;wK j' u[Zek j?. fJ; bJh T[BQK B/ ;oeko dhnK jdkfJsK nB[;ko ps"o i{Bhno ;jkfJe gb/;w?AN 
eoB ns/ pDdk bkG d/D dh wzr ehsh j?. 
     wkB:'r gqw[Zy ;eZso, ;EkBe ;oeko ftGkr, gzikp, uzvhrVQ ih d/ fgZm nzeD BzL 
b/ykeko^6^ T[etb ^v;;^12$20712^893 fwsh 10H07H12 okjhA gzikp ;oeko dk gZso 
BzL05$10$09^5n?cHghHnkJhH1$983^987 fwsh 15H12H2011 ikoh ehsk frnk j?. fi; ftZu gzikp ;oeko tb'A 
gfjbk ikoh B'Nhfce/PB BzL5$10409$5n?cHghH1$207 fwsh 27H05H09 okjhA eboe$i{Bhno ;jkfJe Bz{ i' ;e/b 
fdZs/ rJ/ ;B, T[BQK Bz{ fwsh 01H12H11 s'A fotkfJiv eod/ j'J/ eboeK Bz{ sBykj ;e/b 10300^34800Orq/v 
g/n 3200$^ ns/ i{Bhno ;jkfJe Bz{ sBykj ;e/b 10300^34800O r/qv g/n 3600$^ dk bkG fdzd/ j'J/ 
fbfynk ;h fe eboe d/ e/vo dhnK e[Zb n;kwhnK Bz{ 50L50 dh o/P' Bkb eboeK ns/ i{Bhno ;jkfJeK ftZu 
bifurcate ehsk ikDk ikoh ofynk ikt/ ns/ i{Bhno ;jkfJe dh n;kwh gb/;w?AN okjhA eboeK dhnK e[Zb 
n;kwhnK ftu'A Goh ikt/, i' eboe gb/;w?AN d/ ;w/A ezw eo oj/ jB ns/ e/vo ftZu xN'A^xZN gzi ;kb dk 
siopk oZyd/ j'D.(cb?r^1) 
 ;kb 2020^21 ftZu Bro fBrw d/ wsk BzL 121 fwsh 04H07H2022 okjhA fwsh 
01H12H2020 Bz{ ezw eo oj/ e[Zb 12(7 eboeK$5 i{Bhno ;jkfJeK) ftu' 1 eboe Bz{ 50L50 dh o/P' ftZu 
i{Bhno ;jkfJe dh gb/;w?AN fdZsh rJh ;h. (cb?r^2) fJ; s' pknd Pqh johP e[wko, i{Bhno ;jkfJe dh 
fwsh 07H01H2022 Bz{ soZeh ps"o fJz;g?eNo soZeh j' rJh j? ns/ Pqh Bhoi Bzdk, eboe Bro fBrw 
gmkBe'N s'A Bro fBrw j[fPnkog[o fty/ pdbh okjhA nkJ/. fi; Bkb w"i{dK ;w/A e[Zb 12 (7 eboe$5 
i{Bhno ;jkfJe) ;/tk ftZu jB, fiBQK ftu' fwsh 01H12H2021 Bz{ ;oeko dhnK jdkfJsK nB[;ko 50L50 dh 
o/P' Bkb fJZe eboe Bz{ i{Bhno ;jkfJe dh gb/;w?AN fdZsh ik ;edh j?. w"i{dK ;w/A Bro fBrw ftZu ezw eo 
oj/ eboeK$i{Bhno ;jkfJeK dh ;hBhnkosK ;{uh j/m nB[;ko j? ihL^ 

bVh 
BzL 

eowukoh dk Bkw w"i{dK nkj[dk fB:[Zesh$soZeh 
dh fwsh 

;oeko dh jdkfJsK nB[;ko 
fwsh 01H12H2022 s' bkG fdZs/ 
ikD s' pkd nkj[dk 

1 Pqhwsh o/yk okDh i{Bhno ;jkfJe 17H09H2004 i{Bhno ;jkfJe 
 

2 Pqh dhge Powk i{Bhno ;jkfJe 09H01H2009 i{Bhno ;jkfJe 
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3 fw; i'sh ;?Dh i{Bhno ;jkfJe 09H02H2011 i{Bhno ;jkfJe 

 
4 Pqh jhok bkb i{Bhno ;jkfJe 28H11H2011 i{Bhno ;jkfJe 

 
5 Pqh e[bftzdo f;zx i{Bhno ;jkfJe 

 
28H11H2011 i{Bhno ;jkfJe 

 
6 Pqh ;'Bz{ eboe 28H11H2011 i{Bhno ;jkfJe 

 
7 Pqh okj[b Powk eboe 28H11H2011 eboe 

 
8 Pqhwsh feoB i'sh eboe 28H11H2011 eboe 

 
9 Pqh ftB? T[gb eboe 24H05H2013 eboe 

 
10 Pqh owBeKs iZrh eboe 24H05H2013 eboe 
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fw; i;gqhs e"o eboe 05H05H2015 eboe 
 

12 Pqh Bhoi Bzdk eboe 13H08H2021 eboe 
 

  T[eZs ;hBhnkosK ;{uh d/ bVh BzL6 s/ doi Pqh ;'B{z, eboe Bz{ ;oeko dhnK jdkfJsK 
nB[;ko ps"o i{Bhno ;jkfJe gb/;w?AN fdZsh ikDh pDdh j?. fi; Bkb T[; dk w"i{dK sBykj ;e/b 
10300^34800O r/qv g/ 3200$^ s' tZX s/ 10300^34800O rq/v g/ 3600$^ j' ikt/rk. ;pzXs eowukoh d/ 
Pkyk w[yh tb'A T[BQK d/ ezw eki s;Zbh pyP j'D dh fog'oN ehsh rJh j? ns/ w[Zy Pkyk tb'A ;pzXs 
eowukohnK dhnK ;kb 2017^18 s'A 2021^22 sZe dhnK T[gbpX eotkJhnk rJhnk r[gs fog'oN Bkb BZEh 
jB, fiBQK ftu'A 5 r[gs fog'oNK ftZu eowukoh dk ykek doik pj[s nZSk doi j? ns/ fJZe r[gs fog'oN 
ftZu ykek doiK n';s doi j?. i/eo fJ; eboe Bz{ ps"o i{Bhno ;jkfJe gb/;w?AN fdZsh iKdh j? sK Bro 
fBrw d/ wkbh ;kb 2022^23 d/ piN s/ brGr 2084$^ wjhBk ns/ 25008$^ ;bkBk dk tkX{ ftZsh p'M 
gt/rk. fJ; bJh i/eo gqtkB T[eZs ;hBhnkosK ;{uh d/ bVh BzL6 s/ do;kJ/ Pqh ;'B{z, eboe Bz{ fwsh 
01H12H2022 s'A ps"o i{Bhno ;jkfJe gb/;w?AN d/D dk wkwbk Bro fBrw d/ jkT{; whfNzr ftZu ਪਵਚਾਰਨ 
ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ fjZs g/P j? ih.   

5) ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਵਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰ੍ਧੀ। 
 

  ਪਰ ੋਰ  ਅਮਲਾ ਿਲਰਿ ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਸੁ ਰਡੰ  ਪਿ ਸਫਾਈ ਿਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਪਿ:) ਨਗਰ ਪਨਗਮ 
ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਅੇਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਿਪਮਸ਼ਨਰ ਪਮਤੀ 15.12.2022 ਨੰੂ ਮੰਗ  ਿੱ ਤਰ ਦੇ ਿੇ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈ
ਪਿ 150 ਸਫਾਈ ਸੇਵਿਾਂ ਅਤੇ 30 ਸੀਵਰਮਨੈਾਂ ਦੀ ਠੇਿੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਿੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਮੁਤਾਪਬਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪਵਚ ਸਥਾਨਿ ਸਰਿਾਰ ਪਵਭਾਗ  ੰਿਾਬ ਅਧੀਨ  ਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤਰਿੀਹ ਦਣੇ ਦੀ 
ਪਵਵਸਥਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਿੱ ਥ ੇਦਿੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਪਿ ਉਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਿਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਠੇਿੇ ਤ ੇ
ਭਰਤੀ ਿਰਨ ਲਈ ਸਫਾਈ ਿਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਪਿ:) ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਵਲੋਂ ਪ ਿੱ ਛਲੇ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 22 ਪਦਨਾਂ ਦੀ 
ਹੜਤਾਲ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਪਿਿੱਥੇ ਉਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ 
ਭਰਤੀ  ਰਪਿਪਰਆ ਅਰੰਭੀ ਗਈ। 
  ਉਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਨੂੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪਧਆਨ ਪਵਚ ਪਲਆਂਦਾ ਪਗਆ ਹੈ ਪਿ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਪਬਿ ਨਗਰ 
ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਦਾ ਿਈੋ ਸਫਾਈ ਸੇਵਿ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮਨੈ ਪਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ ਿੱਛਲੇ ਿਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ਰੁ ਨੰੂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਮੈਪਰ  ਪਵਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਹਾ ਹੈ ਪਿਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਿਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿੀਤਾ ਿਾ ਪਰਹਾ 
ਹੈ। ਉਿਤ ਘ ਨਾਿਰਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਵਚ ਿੁਦਰਤੀ ਪਨਆ ਨੰੂ ਦੇਖਦ ੇਹਏੋ ਉਿਤ ਿੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਿ ਸਥਾਨਿ 
ਸਰਿਾਰ ਪਵਭਾਗ  ੰਿਾਬ ਅਧੀਨ ਿੰਮ ਿਰਦ ੇਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤਰਿੀਹ ਪਦਿੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ 
ਪਵਖੇ ਪ ਿੱ ਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ  ਪਹਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੰੂ ਤਰਿੀਹ ਪਦਿੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ 
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ਿਰਨ ਉ ਰੰਤ ਹੀ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਪਵਖੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਿਾਂ/ਸੀਵਰਮਨੈਾਂ ਦੀ ਠੇਿੇ ਤ ੇ ਭਰਤੀ ਿੀਤੀ ਿਾਵੇ, ਸਮੁਿੱ ਚਾ 
ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫਸੈਲੇ ਪਹਿੱਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

 
6) Enhancement in payment of Gratuity form Rs. 10 lacs to 20 lacs Approval thereof: 

 

   ਪਰ ੋਰ  ਅਮਲਾ ਿਲਰਿ ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਲੇਖਾਿਾਰ ਪਿ ਸਥਾਨਿ ਸਰਿਾਰ ਪਵਭਾਗ  ੰਿਾਬ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿੱਲੋਂ  ੰਿਾਬ 
ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਫਸੈਲੇ ਮੁਤਾਪਬਿ ਸਥਾਨਿ ਸਰਿਾਰ ਦੇ  ਿੱਤਰ ਨੰ: ਿਸ-ਓਿਵਲ-(   )-ਡਸਸ-2022/52359-559 ਪਮਤੀ 
22.12.2022 ਰਾਹੀਂ ਪਮਤੀ 01.01.2016 ਤੋਂ ਪਮਤੀ 30.06.2021 ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਿਤ ਹੋਏ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 6- ੇ ਿਪਮਸ਼ਨ 
ਅਨੁਸਾਰ  ਮੰੇ  ਆਫ ਗਰੈਚ ੂੀ ਐਿ  1972 as Amended 2018 ਤਪਹਤ ਗਰੈਚੂ ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਰਨ ਦੀ  ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 
ਤੇ ਪਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਪਿ ਸ਼ਪਹਰੀ ਸਥਾਨਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 10 ਲਿੱ ਖ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੋ ਵਿੱ ਧ 20 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਗਰੈਚੂ ੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆ ਣੀ ਪਵਿੱ ਤੀ ਸਾਧਨਾ ਨੰੂ 
ਦੇਖਦੇ ਹਏੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਿਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਿੋਈ ਪਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਿੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਹੋਏ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਗਰੈਚੂ ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਮਊਂਸ ਲ ਫੰਡਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾਵਗੇੀ। ਸਮੂਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਿੱ ਚ ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ  ਰਵਾਨਗੀ 
ਪਹਿੱ ਤ ਪਰ ਰੋ   ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
7) ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸਾਖਾ ਵਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬ੍ਣਦਾ ਸਾਬ੍ਣ, 

ਤੇਲ ਦੇਣ ਸਬੰ੍ਧੀ। 
    

ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਚੀਫ ਸਨੈ ਰੀ ਇੰਸ ੈਿ ਰ ਪਿ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸਾਖਾ ਪਵਿੱ ਚ ਿੰਮ 
ਿਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਸ ੋਦਾ ਤਲੇ, ਿ ੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਨਹਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਿੜੀ ਪਵਿੱ ਚ ਪਨਗਮ ਦੇ ਉਿਤ ਮੁਲਾਿਮਾ ਨੰੂ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਿ ੜ ੇ
ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਦਣੇਾ ਬਾਿੀ ਹੈ। ਉ ਰੋਿਤ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਿਾ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਣੇਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ 
ਸਬੰਧੀ  ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਖਮੀਨਾ ਪਤਆਰ ਿੀਤਾ ਪਗਆ ਹ:ੈ- 

ਲੜੀ ਨੰ: ਸਾਲ ਕ ਿੱ ਲ 
ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਸਤੂ ਦਾ 
ਅਨ ਮਾਨਤ ਰੇਟ 

ਕ ਿੱ ਲ ਖਰਚਾ 

1  

2021-22 
 

205 
ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 
( ਰਤੀ ਿਰਮਚਾਰੀ 
03 ਲੀ ਰ) 

615-300= 315 

ਸ ਾਿ ਪਵਿੱ ਚ 
(ਉ ਲਬਧ 300 
ਲੀ ਰ) 

187/-  ਰਤੀ 
ਲੀ ਰ(ਸਮੇ  
ਿੀ.ਐਸ. ੀ 5%) 

58,905/- 

2  

2021-22 
205 ਿ ੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ 

ਸਾਬਣ (6 ਪਿਲੋਂ 
 ਰਤੀ ਿਰਮਚਾਰੀ) 

1230-760= 470 
ਪਿਿੱ ਲੋ ਸ ਾਿ ਪਵਿੱ ਚ 
ਉ ਲਬਧ 760 ਪਿਿੱ ਲੋ 

110/-  ਰਤੀ 
ਪਿਲੋਂ(ਸਮੇ  
ਿੀ.ਐਸ. ੀ) 

 

51,700/- 

3  

2021-22 
205 ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ 

ਸਾਬਣ (24  ੀਸ 
 ਰਤੀ ਿਰਮਚਾਰੀ) 

4920-1680= 3240 
 ੀਸ  

35.72/-  ਰਤੀ 
 ੀਸ (125 
ਗਰਾਮ)(ਸਮੇਤ 
ਿੀ.ਐਸ. ੀ 
18%) 

 

1,15,733/- 

 
 
 

 

 2,26,338/- 
11500/- 

2,37,838/- 
 
 

 ਤਖਮੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉ ਰੋਿਤ ਵਸਤਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ 2,37,838/- ਰੁ ਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸ ਲਾਈ ਆਰਡਰ ਦਣੇ 
ਸਮੇਂ ਿੋ ਵੀ ਰੇ  ਿੰ ਨੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਿੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇਲ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਖਰੀਦ 
M/s Khadi India Ethnic India, Mohali Punjab (ਸਰਿਾਰੀ ਏਿੰਸੀ) ਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਸਤਆਂੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿਰਨ 
ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ  ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱ ਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

 



6 
 

8) ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਵਵਖੇ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀ ਸੀਵਰ ਜੈਵਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਗਿੱ ਡੀ ਨੰ: PB07-Z-6112 ਦੇ ਪਾਰਟਸ 
ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ। 
 

   ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਚੀਫ ਸੈਨ ਰੀ ਇੰਸ ਿੈ ਰ ਪਿ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਦੀ ਸਨੈੀ ੇਸ਼ਨ 
ਸ਼ਾਖਾ ਪਵਿੱ ਚ ਸ਼ਪਹਰ ਦੀਆਂ ਮਨੇ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਿਰਨ ਲਈ ਸੀਵਰ ਿੈਪ ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਗਿੱ ਡੀ ਨੰ PB07-Z-6112 ਚਿੱਲ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਸੀਵਰ ਿੈਪ ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਲ 2009 ਪਵਿੱ ਚ ਨਗਰ ਿੌਂਸਲ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ 
ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਪਵਿੱ ਚ ਚਿੱਲਪਦਆਂ ਨੰੂ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਹ ੋਚੁਿੱ ਿੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਿੌਂਸਲ ਦ ੇਸਮੇਂ ਸ਼ਪਹਰ ਪਵਿੱ ਚ 
31 ਵਾਰਡ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਪਹਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਲਿੱ ਖ ਦੇ ਿਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਵਰ ਿਪੈ ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ 
ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। 

 ਇਥੇ ਇਹ ਦਿੱ ਪਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਪਵਿੱ ਚ ਮੌਿੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱ ਚ 50 ਵਾਰਡ ਹਨ 
ਅਤੇ ਸ਼ਪਹਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਪਿਸ ਿਾਰਨ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਿੋ ਹੀ ਸੀਵਰ 

ਿੈਪ ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰ ਦਾ ਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱ ਧਣ ਿਾਰਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚਲਾਈ ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹਇੋਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਵਲੋਂ ਸਰਪਵਸ ਿਰਵਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਸ ਿਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ  ਾਰ ਸ ਵੀ  ਨਾ ਿੰਮ 
ਿਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ  ਾਰ ਸ ਦੀ ਪਰ ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਹਨਾਂ  ਾਰ ਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਿੀਤੀ 
ਿਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ  ਾਰ ਸ ਦੀ ਖਰੀਦ Authorised Agency M/s Kam-Avida, Pune ਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ 
ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਿੰ ਨੀ ਤੋਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਖਰੀਦਣਯੋਗ  ਾਰ ਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

   

SR Item 
Code 

Description  HSN/SAC Quantity Rate  Amount 

1. 36NZLRNC03 NOZZLE, HIGH 
PRESSURE SEWER 

JETTING,ROUND HEAD; 
1" F; FOR 226 LPM, 130 

BAR; FOR KS-40 
PRATISSOLI PUMP;1" * 

120MTR LG 
THERMOPLASTIC 

HOSE- MAKE:NCT, 
ITALY,MODEL:CELLINA; 

NCT CODE: 5520.70 

84136090 NOS  2 RS.  
4,343.12 

RS. 8,686.24 

2. 3800200360 PUMP H.P. JETTING 
KS-40 PRATISSOLI 
MAKE, GEAR BOX 

POSITION S3 
DELIVERING 226 LPM 
AND 130 BAR AND 75 

HP 

84135029 NOS 1 RS. 
7,90,179.62 

RS. 
7,90,179.62 

3. 6825401000 SPLIT SHAFT PTO ASSY, 
400 KGM, PZB MAKE, 

25 KGM+40 KGM, 
WITH GROUNDED 

GEARS PTO, COMPLETE 
COMPONENTS & 

FLANGED COUPLINGS 

87059000 NOS 1 RS. 
4,15,758.06 

RS. 
4,15,758.06 

4. 3801500610 VALVE BALL C.S. 3 
WAY, ¾" BSP, WITH 
HANDLE, WORKING 

PRESSURE : 315 BAR, 
WATER JETTING 

JETTING APPLICATION, 
MAKE:- 

ZOLONTO/FALCON/AD
OFF 

84818030 NOS  1 RS. 
2,714.62 

RS. 2,714.62 

5. 43CHGS0020 FREIGHT 996791 UNT   1 RS. 
9,500.00 

RS. 9,500.00 

     TOTAL          12,26,839 

     GST         
220,309.76 

     ਿੁਿੱ ਲ ਖਰਚ 14,47,148 
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   ਉਿਤ ਸੀਵਰ ਿੈਪ ੰਗ ਦੇ  ਾਰ ਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਿੁ ਸ਼ੇਨ ਅਨੁਸਾਰ  ਰਾ ਤ ਿੀਤੀ ਲਗਭਗ 14,47,148/- 
ਰੁ ਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿੰਮ Authorised Agency ਿੋਲੋਂ ਿਰਵਾਇਆ ਿਾਣਾ ਹੈ।  ਪਿਉੰਿੀ ਿੇਿਰ 
ਇਹਨਾਂ  ਾਰ ਸ ਦੀ ਖਰੀਦ E-tender ਿਾਂ Gem-Portal ਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਾਰ ਸ ਆਉਣ ਪਵਿੱ ਚ ਿਾਫੀ ਪਿਆਦਾ ਸਮਾਂ 
ਲਿੱ ਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ  ਾਰ ਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿਰਨੀ ਅਤੀ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਸੀਵਰ ਿੈਪ ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਲ ਸਿ ੇ
ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਸਬੰਧੀ  ਰਾ ਤ ਪਸ਼ਿਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਨ  ਾਰਾ ਿਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਦਫਤਰ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਦ ੇਿੰਮ ਪਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਵੀ ਪਵਘਨ ਨਾ  ਵੇ। 
ਸੀਵਰ ਦੇ ਿੰਮ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਿੈਪ ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਿ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਿੰਮ ਨੰੂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਿੱ ਚ ਪਵਚਾਰਨ ਅਤ ੇ
 ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
 

9)   ਸੀਵਰ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰ੍ਧੀ। 

  ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਚੀਫ ਸਨੈ ਰੀ ਇੰਸ ਿੈ ਰ ਪਿ ਸ਼ਪਹਰ ਦੇ ਸੀਵਰ ਪਸਸ ਮ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਵਰ ਰਡੋਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਵਰ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ 
ਸੀਵਰ ਰਡੋਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਵਰ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਾਲ 04-2021 ਪਵਿੱ ਚ ਖਰੀਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਿਸ ਨੰੂ 
ਲਗਭਗ ਇਿੱ ਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਵਰ ਰਡੋਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾਣੀ ਅਪਤ ਿਰਰੂੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਿੰਮ ਲਈ ਿਰੀਬ 200 ਸੀਵਰ ਰਡੋਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਸ ਉੱ ਰ ਲਗਭਗ 1,40,000/- ਰੁ ਏ ਆਉਣ ਦਾ 
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ( GST Extra 18%) (ਿ ੁੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ)।  ਉਿਤ ਸੀਵਰ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ 
ਪਵਿੱ ਚ ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ  ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱ ਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

 
10)  ਨਵੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਵਰ ਜੈਵਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰ੍ਧੀ। 

ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਚੀਫ ਸੈਨ ਰੀ ਇੰਸ ੈਿ ਰ ਪਿ ਸ਼ਪਹਰ ਦੀਆਂ ਛ ੋੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਛੋ ੀਆਂ  ਸੀਵਰ 
ਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਿੋਲ ਿੇਵਲ ਇਿੱ ਿ ਹੀ ਛ ੋੀ ਸੀਵਰ ਿੈਪ ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਪਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰ ੇ
ਸ਼ਪਹਰ ਪਵਿੱ ਚ ਸੀਵਰ ਸਬੰਧੀ ਪਸ਼ਿਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਨ  ਾਰਾ ਿਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਿਾਫੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ  ੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਚਤ ਹਵੋੇਗਾ ਪਿ 
ਦੋ ਛੋ ੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਵਰ ਿੈਪ ੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਿ ੋਸ਼ਪਹਰ ਦੀਆਂ ਸੀਵਰ ਸਬੰਧੀ ਪਸ਼ਿਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਨ  ਾਰਾ 
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿ।ੇ  ੁਰਾਣੀ ਸੀਵਰ ਿੈਪ ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ M/s MODERN FOUNDARY  ਿੰ ਨੀ ਿਲੋੋਂ  ਿੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਛ ੋੀਆਂ ਸੀਵਰ ਿੈਪ ੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਹਿੱ ਥ ਦਸਤੀ ਿੁ ਸ਼ੇਨ ਉਿਤ ਿੰ ਨੀ  ਾਸੋਂ  ਰਾ ਤ 
ਿੀਤੀ ਗਈ ਪਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਖਰਚ 5 ਲਿੱ ਖ ਰੁ ਏ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਿੁਿੱ ਲ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 10 ਲਿੱ ਖ ਰੁ ਏ 
ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ (ਿੁ ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ)। ਉਿਤ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਛੋ ੀਆਂ ਸੀਵਰ ਿੈਪ ੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ 
ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਿੱ ਚ ਪਵਚਾਰਨ ਅਤ ੇ ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱ ਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

11)  ਨਵੀਂ ਜੇ.ਸੀ.ਬ੍ੀ 3DX ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰ੍ਧੀ। 

  ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਚੀਫ ਸਨੈ ਰੀ ਇੰਸ ਿੈ ਰ ਪਿ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਿੋਲ ਇਿੱ ਿ  
ਿੇ.ਸੀ.ਬੀ 3DX ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਿੋ ਡੰਪ ੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਪਵਖੇ ਸੁਿੱ ਿੇ ਿੜੂੇ ਦੀ ਰੈਮੀਡੇਸ਼ਨ ਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਪਹਰ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਿੜੂ ੇ
ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਨ  ਾਰਾ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਿਤ ਿੇ.ਸੀ.ਬੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਵੰਬਰ-2007 ਪਵਿੱ ਚ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਿਸ ਨੰੂ ਲਗਭਗ 16 
ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱ ਚ ਿੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਾਫੀ ਵਿੱ ਧ ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਿ ਿੇ.ਸੀ.ਬੀ ਨਾਲ ਡੰਪ ੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਪਵਖੇ ਿੂੜੇ ਦੀ 
ਰੈਮੀਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿੂੜੇ ਦਾ ਪਨ  ਾਰਾ ਿਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਿਾਫੀ ਮਸ਼ੁਪਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਵਲੋਂ ਇਿ ਨਵੀਂ ਿ.ੇਸੀ.ਬੀ 
3DX ਦੀ ਖਰੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾਣੀ ਉਪਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿਸ ਨਾਲ ਡੰਪ ੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿ।ੇ ਨਵੀਂ 
ਿੇ.ਸੀ.ਬੀ 3DX ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿੁ ਸ਼ੇਨ M/S DADA EARTHMOVERS (Authorized Agency)  ਾਸੋਂ  ਰਾ ਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਪਿਸ 
ਮੁਤਾਬਿ ਨਵੀਂ ਿੇ.ਸੀ.ਬੀ 3DX ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱ ਰ ਲਗਭਗ 33,33,000/- ਰੁ ਏ ਸਮਤੇ ਿੀ.ਐਸ. ੀ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 
ਹੈ(ਿੁ ਸ਼ੇਨ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ)।  ਉਿਤ ਨਵੀਂ ਿੇ.ਸੀ.ਬੀ 3DX ਦੀ ਖਰੀਦ ਿਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਿੱ ਚ ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ 
 ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

12) ਬ੍ ਲਡੋਜਰ ਡੀ-50 H.P.H ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰ੍ਧੀ। 
ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਚੀਫ ਸੈਨ ਰੀ ਇੰਸ ਿੈ ਰ ਪਿ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਦੇ ਡੰਪ ੰਗ 

ਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਿੁਿੱ ਲ ਰਿਬਾ 27 ਏਿੜ ਹੈ। ਪਿਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਪਹਰ ਦਾ ਰੋਿਾਨਾ ਲਗਭਗ 50  ਨ ਿੂੜਾ ਡੰ  ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ 
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ਪਨਗਮ ਦੀ ਸੈਨੀ ੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਨੰੂ ਬੁਲਡੋਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਰੂਰਤ ਹ ੈਪਿਊਪਿ ਡੰਪ ੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਪਵਖੇ ਿੂੜ ੇਦ ੇਵਿੱਡੇ-ਵਿੱਡੇ ਢੇਰ ਬਣ 
ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਗਹਾ ਤੇ ਿੇ.ਸੀ.ਬੀ ਚਲਾਉਣ ਪਵਿੱ ਚ ਿਾਫੀ ਮੁਸ਼ਪਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆ  ਿੀ ਨੰੂ ਬੇਤਨੀ ਹੈ ਪਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 
ਮੰਡਲ ਭਮੂੀ ਰਿੱ ਪਖਆ ਅਤੇ ਿਲ ਸੰਭਾਲ ਪਵਭਾਗ, ਮੋਹਾਲੀ ਿਲੋੋ ਬੁਲਡੋਿਰ ਪਿਰਾਏ ਤੇ ਪਮਲਦੇ ਹਨ, ਬੁਲਡੋਿਰ ਡੀ-50 H.P.H ਦਾ 
ਰੇ  1500/- ਰੁ ਏ  ਰਤੀ ਘੰ ਾ ਹ ੈ (ਰੇ ਾਂ ਦੀ ਿਾ ੀ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ)। ਪਿਸ ਪਵਿੱ ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੁਲਡੋਿਰ ਦੀ 
ਪਰ ੇਅਰ,ਡੀਿਲ,ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਖਰਚ ਖੁਦ ਮੰਡਲ ਭੂਮੀ ਪਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਆ ਣੇ  ਿੱ ਧਰ ਤੇ ਹੀ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੰ: ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚਾ 

1  ਰਤੀ ਘੰ ਾ = 1500/- ਰੁ ਏ 

2 5 ਘੰ ੇ  ਰਤੀ ਪਦਨ =  5x 1500 = 7500/- ਰੁ ਏ 

3 ਇਿੱਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚ =  26 x 7500 = 195000/- ਰ ੁਏ 

4 1 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ =  12 x 195000 = 23,40,000/- ਰੁ ਏ 

 

   ਉ ਰੋਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਵਿੱਲੋਂ ਡੰਪ ੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਪਵਖੇ ਬੁਲਡੋਿਰ ਨੰੂ 1 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 
23,40,000/- ਰੁ ਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।  ਉਿਤ ਬੁਲਡੋਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ  ਰਵਾਨਗੀ ਅਤ ੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪਰ ੋਰ  ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਦੀ 
ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਿੱ ਚ ਪਵਚਾਰਨ ਅਤ ੇ ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱ ਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
 

13) ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੰੂ 
ਗ ੜ, ਸਾਬ੍ਣ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਦੇਣ ਸਬੰ੍ਧੀ। 

 

  ਪਰ ੋਰ  ਸੈਨ ਰੀ ਇੰਸ ੈਿ ਰ ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਚੀਫ ਸਨੈ ਰੀ ਇੰਸ ੈਿ ਰ ਪਿ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ 
ਅੰਦਰ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਆਊ ਸਰੋਸ), ਿੋ ਸ਼ਪਹਰ ਪਵਿੱ ਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਿੰਮ ਿਰਦ ੇਹਨ,ਸਮਹੂ 
ਸੀਵਰਮੈਨ ਿੋ ਸ਼ਪਹਰ ਦੀਆਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਡਰਾਈਵਰ-ਹੈਲ ਰ, ਿੋ ਪਿ ਸ਼ਪਹਰ ਦੇ ਿੂੜੇ ਨੰੂ 
 ੁਆਇੰ ਾ ਉੱ ਰ ਲੈ ਿੇ ਿਾਣ ਅਤੇ  ੁਆਇੰ ਾ ਤੋਂ ਚੁਿੱ ਿ ਿ ੇਡੰਪ ੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਪਵਖ ੇਲੈ ਿੇ ਿਾਣ ਦਾ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਿਤ ਸਮਹੂ 
ਿਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਪਹਰ ਪਵਿੱ ਚ ਸ਼ਪਹਰ ਪਵਿੱ ਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਸ ਿਾਰਨ ਸ਼ਪਹਰ ਪਵਿੱ ਚ ਪਮਿੱ  ੀ,ਧੜੂ ਆਪਦ ਿਾਰਨ 
ਇਹਨਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ  ਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉਿਤ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖਦ ੇ
ਹੋਏ  ਰਤੀ ਿਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ  ਰਤੀ ਮਾਹ ਗੜੁ ਦੀ ਸ ਲਾਈ ਦੇਣ ਉੱ ਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ 150/- ਰੁ ਏ  ਰਤੀ ਮਾਹ  ਰਤੀ 
ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਿੁਿੱ ਲ 214 ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਗੁੜ ਦੀ ਸ ਲਾਈ ਉੱ ਰ 32,100/- ਰੁ ਏ  ਰਤੀ ਮਾਹ ਅਤੇ 3,85,200/- 
ਰੁ ਏ ਖਰਚ ਸਲਾਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 
   ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਿਤ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵਰਦੀਆਂ ਆਪਦ ਦਣੇ ਉੱ ਰ ਅੰਦਾਿਨ ਲਾਗਤ 2828/- ਰੁ ਏ  ਰਤੀ 
ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਿੁਿੱ ਲ 214 ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸ ਲਾਈ ਉੱ ਰ 6,05,192/- ਰੁ ਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹ।ੈ 
ਉਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ, ਤਲੇ ਦੀ ਸ ਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 3 ਲੀ ਰ ਸਰਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਿੀਮਤ 
561/- ਰੁ ਏ  ਰਤੀ ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਿੁਿੱ ਲ 1,20,054/- ਰੁ ਏ  ਰਤੀ ਸਾਲ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 
ਿਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਿਿੱ  ੜੇ ਥੜੌ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਸ ਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 6 ਪਿਿੱਲੋਂ ਦੀ ਿੀਮਤ 660/- ਰੁ ਏ  ਰਤੀ 
ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਿੁਿੱ ਲ 1,41,240 ਰੁ ਏ  ਰਤੀ ਸਾਲ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਿਤ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਸਾਬਣ ਦੀ ਸ ਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 24  ੀਸ ਦੀ ਿੀਮਤ 857.28/- ਰੁ ਏ  ਰਤੀ ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਿੁਿੱ ਲ 
1,83,457.92/- ਰੁ ਏ ਖਰਚ  ਰਤੀ ਸਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹ ੈ(ਸਮਹੂ ਿਾ ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ)। ਉਿਤ ਿੰਮਾਂ ਉੱ ਰ ਿੁਿੱ ਲ 
14,35,143.92/- ਰੁ ਏ ਖਰਚਾ  ਰਤੀ ਸਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।। ਇਥੇ ਆ  ਿੀ ਦੇ ਪਧਆਨ ਪਵਿੱ ਚ ਪਲਆਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿ 
ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਿ ਨਗਰ ਿੌਂਸਲ, ਿੀਰਿ ੁਰ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਾਸ ਿਰਿੇ ਉਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ਲਾਈ ਪਦਿੱ ਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਿੱ ਥ ੇ
ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਸਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਪਿ ਉਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰ ੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਿੱ   ਿਾਂ ਵਿੱ ਧ ਵੀ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ ਦੀ  ਰੂਨ  ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 
ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਿੱਚ ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਿਾਰਵਾਈ ਪਹਿੱ ਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ।  
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14) ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਵਵਖੇ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀ ਜੇ.ਸੀ.ਬ੍ੀ  3DX PB-07-Y- 2616 ਦੀ ਸਰਵਵਸ ਅਤੇ ਵਰਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ 
ਸਬੰ੍ਧੀ। 
 

  ਪਰ ੋਰ  ਸਨੈ ਰੀ ਇੰਸ ਿੈ ਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਚੀਫ ਸੈਨ ਰੀ ਇੰਸ ਿੈ ਰ ਪਿ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਦੀ ਸਨੈੀ ਸ਼ੇਨ ਸ਼ਾਖਾ 
ਪਵਖੇ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀ ਜੇ.ਸੀ.ਬ੍ੀ  3DX PB-07-Y-2616 ਿ ੋਪਿ ਡੰਪ ੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਪਵਖ ੇਸ਼ਪਹਰ ਪਵਿੱਚੋਂ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਿੜੂ ੇਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਪਨ  ਾਰਾ ਅਤੇ ਸੁਿੱ ਿੇ ਿੂੜ ੇਦੀ ਰੈਮੀਡੇਸ਼ਨ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਿੇ.ਸੀ.ਬੀ ਿਾਫੀ  ੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਪਿਆਦਾਤਰ ਖਰਾਬ ਰਪਹੰਦੀ 
ਹੈ। ਉਿਤ ਿੇ.ਸੀ.ਬੀ ਦੀ  ਪਹਲਾਂ ਸਰਪਵਸ ਅਤ ੇਪਰ ੇਅਰ ਲਗਭਗ ਇਿੱ ਿ ਸਾਲ  ਪਹਲਾਂ ਿਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦਬੁਾਰਾ 
ਉਿਤ ਿੇ.ਸੀ.ਬੀ ਦੀ ਸਰਪਵਸ ਅਤੇ ਪਰ ੇਅਰ ਿਰਵਾਈ ਿਾਣੀ ਅਪਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਡੰਪ ੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਪਵਖੇ ਿੜੂੇ ਦੇ ਪਨ  ਾਰੇ ਦਾ 
ਿੰਮ ਸੁਚਾਰ ੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿੇ। ਉਿਤ ਿੇ.ਸੀ.ਬੀ ਦੀ ਪਰ ੇਅਰ ਅਤ ੇ ਸਰਪਵਸ ਸਬੰਧੀ ਿੁ ਸ਼ੇਨ M/S DADA 

EARTHMOVERS (AUTHORIZED AGENCY) ਿੋਲੋਂ  ਰਾ ਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਸ ਮਤੁਾਬਿ ਉਿਤ ਿੰਮ ਉੱ ਰ ਲਗਭਗ 
2,34,869/- ਰੁ ਏ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਲੇਬਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ (ਿੁ ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ)। ਿੰਮ ਦੀ ਤਿੱ ਤ ਰਤਾ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਏੋ 
ਹਾਊਸ ਦੀ  ੂਰਨ  ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਪਵਚ ਿੰਮ ਿਰਵਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤ ੇ
 ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ।   

  
15) doik^4 eowukohnK Bz{ mzvhnK$row todhnK d/D ;pzXh. 

  
  ਪਰ ੋਰ  ਸ ੇਸ਼ਨਰੀ ਿਲਰਿ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਸੁ ਰਡੰ  ਪਿ dcasoh foekov x'yD s/ gkfJnk frnk j? 

fe Bro fBrw d/ ;w{j doik^4 eowukohnK Bz{ fwbD tkbh row ns/ mzvh todh ;kb 2018 ftZu 
fdZsh rJh ;h i' fe ;oeko dhnK jdkfJsK nB[;ko fszB ;kb pknd fvT{ j' rJh j?. fJ; ;w/A dcaso 
Bro fBrw fty/ e[Zb 225 doik^4 o?r{bo eowukoh ezw eo oj/ jB. fiBQK ftZu'A wodkBk eowukoh 
156 ns/ iBkBK eowukoBk 69 jB. ;oeko tZb'A j/m fby/ nB[;ko todhnK d/ o/N gqtkB ehs/ rJ/ jB 
L^ (o/N tkfJi ;oeko dk gZso BZEh)  
bVh BzL  nkfJNw dk Bkw       oew (o[L ftZu)  
1H   mzvh todh iBkBK ns/ wodkBk eowukoh   1188H00 
2H  row todh iBkBK ns/ wodkBk eowukoh   1000H00  
3H  io;h iBkBK ns/ wodkBk eowukoh      226H00 
4H  p{N$r[orkph iBkBK ns/ wodkBk eowukoh     238H00 
5H  uZgb iBkBK ns/ wodkBK eowukoh      176H00 
           ^^^^^^^^^^ 
           2828H00 
 
  e[b eowukoh 225 (gqsh eowukoh 2828) (2828%225) & 636300^ 
  wodkBk mzvh todh dh f;bkJh (63O25&88%3&264%156) &  41184^  
  wodkBk row todh dh f;bkJh (63O38&101%3&303%156) &  47268^ 
  iBkBk mzvh todh dh f;bkJh ( 38O19&57%3&171%69) &  11799^ 
  iBkBk row e'N ;btko 188%3 &564%69   &  38916^ 
           ^^^^^^^^^^^^ 
           7,75,467^ 
   T[go'es fog'oN nB[;ko doik^4 eowukohnK Bz{ o[L 7,75,467$^ dh ndkfJrh eoB ਪਹਿੱ ਤ  
ਮਾਮਲਾ  jkT{; dh whfNzr ftZu ਪਵਚਾਰਨ ਅਤ ੇgqtkBrh fjZs g/P j? ih. 
 

16)  ESIMATE FOR DEPLOYMENT OF 48 SWEEPERS (SAFAI SEWAK) THROUGH  
OUTSOURCE AGENCY UNDER MUNICPAL CORPORATION HOSHIARPUR 

 

  ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਚੀਫ ਸਨੈ ਰੀ ਇੰਸ ਿੈ ਰ ਪਿ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਅਧੀਨ 
ਆਊ ਸੋਰਸ  ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹ ੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਲ 2022-23 ਪਵਿੱ ਚ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਉਿਤ 
ਤਖਮੀਨਾ ਿੁਿੱ ਲ 69.17 ਲਿੱ ਖ ਰ ੁਏ ਦਾ ਪਤਆਰ ਿੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਖਮੀਨਾ ਡਰੋ  ੂ ਡਰੋ ਿੁਲੈਿਸ਼ਨ, ਸੋਪਲਡ ਵੇਸ  ਮਨੇੈਿਮੈਂ  
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿੰਮਾਂ ਨੰੂ ਮੁੰ ਿਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਿੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਪਿਸ ਪਵਿੱ ਚ 48 ਸਫਾਈ ਸੇਵਿ ਆਊ ਸਰੋਸ ਤੇ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ 
ਹਨ। ਇਿੱ ਥ ੇ ਇਹ ਦਿੱ ਪਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈ ਪਿ ਪਵਸ਼ ੇ ਅੰਪਿਤ ਿੰਮ ਦਾ ਪ ਛਲਾ ਠੇਿਾ ਮੈ: ਸਨਰਾਈਜ਼ ਫੈਸੀਲੇ ਰ  ਰਾਈਵ ੇ ਪਲਮਪ ਡ 
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ਮਨੀਮਾਜ਼ਰਾ, ਚੰਡੀਗੜਹ ਨੰੂ ਵਰਿ ਆਰਡਰ ਨੰ: 2363 ਪਮਤੀ: 04.03.2021 ਰਾਹੀਂ ਇਿੱ ਿ ਸਾਲ ਲਈ ਅਲਾ  ਿੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ ਪਿਸ 

ਦੀ ਪਮਆਦ 31.03.2022 ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਇਿੱ ਥੇ ਦਿੱ ਪਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਦੀ ਪਵਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਿਾ ਿਮ ੇੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਮਤਾ 
ਨੰ: 341 ਪਮਤੀ: 04.05.2022 ਰਾਹੀਂ 03 ਮਹੀਪਨਆ ਲਈ  ਰਵਾਨ ਿਰ ਪਲਆ ਪਗਆ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਅਤੇ  ੈਂਡਰ ਦੀ 
 ਰਪਿਪਰਆਂ  ੂਰਾ ਹੋਣ ਤਿੱ ਿ ਸਬੰਧਤ ਿੰ ਨੀ (Sunrise Facilator Pvt. Ltd. Chandigarh) ਨੰੂ ਹੀ ਅਿੱਗ ੇਠੇਿਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ 
ਪਵਿੱ ਤ ਅਤੇ ਠੇਿਾ ਿਮ ੇੀ ਦੀ  ਰੂਵ  ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤ ੇਿਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਪਵਚ ਪਲਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮੁਿੱ ਚਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ 
ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ  ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱ ਤ  ਸ਼ੇ ਹੈ। 
 

17) ਪੰਜਾਬ੍ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ੍ ਵਮਊਂਸਪਲ ਸੋਵਲਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡਂ 
ਕਵਲਵਨੰਗਨੈਸ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬ੍ਾਈਲਾਜ 2020 ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਸਬੰ੍ਧੀ। 

ਪਰ ੋਰ  ਸਨੈ ਰੀ ਇੰਸ ਿੈ ਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਸਤਿੱਿਰ ਪਿ  ੰਿਾਬ ਸਰਿਾਰ ਸਥਾਨਿ ਪਵਭਾਗ  ੰਿਾਬ ਚੰਡੀਗੜਹ 
ਵਲੋਂ ਨੋ ੀਪਫਿੇਸ਼ਨ ਨੰ: 5/105/2020-2 ਐਲ.ਿੀ-4/1391 (ਏ) ਪਮਤੀ 11.08.2020 ਦੀ  ੰਿਾਬ ਪਮਊਂਸ ਲ ਸੋਪਲਡ ਵਸੇ  
ਮੈਨੇਿਮੈਂ /ਿਲੀਪਨੰਗਨੈਸ/ਸੈਨੀ ੇਸ਼ਨ ਬਾਈਲਾਿ 2020 ਿਾਰੀ ਿੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਪਿਸਨੰੂ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ 
ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਲਾਿ ਅਡਾ   ਿਰਨ ਪਹਿੱ ਤ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

 
 

18) ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਹ ਵਸ਼ਆਰਪ ਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ 03 ਟਰੈਕਟਰ 
ਟਰਾਲੀ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰ੍ਧੀ 
 
  ਪਰ ੋਰ  ਸੈਨ ਰੀ ਇੰਸ ਿ ੈਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਚੀਫ ਸੈਨ ਰੀ ਇੰਸ ੈਿ ਰ ਪਿ ਨਗਰ ਪਨਗਮ 

ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਖੁਿੱ ਲੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱ ਰ ਿੜੂੇ ਦੇ ਢਰੇ  ਏ ਰਪਹੰਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਪਿ ਸ਼ਪਹਰ ਦੀ ਅਿਸ ਨੰੂ ਖਰਾਬ 
ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਿੋਲ  ਰੈਿ ਰ  ਰਾਲੀ ਦੀ ਘਾ  ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਇਹਨਾਂ  ੁਆਇੰ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਿਰਨਾ ਬਹਤੁ 
ਹੀ ਮੁਸ਼ਪਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਪਹਰ ਦੇ ਸਿਡੰੈਰੀ  ੁਆਇੰ ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਿੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁਿੱ ਪਿਆ ਿਾ ਪਰਹਾ। ਇਸ ਲਈ 03  ਰਿੈ ਰ 
 ਰਾਲੀਆਂ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਰ ੇਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 06 ਮਹੀਨੇ ਪਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 8 ਘੰ ੇ  ਰਤੀ ਘੰ ੇ ਦੇ ਪਹਸਾਬ ਨਾਲ 
 ਰੈਿ ਰ  ਰਾਲੀ ਪਿਰਾਏ ਤ ੇ ਲੈਣ ਪਹਿੱ ਤ ਤਖਮੀਨਾ ਪਤਆਰ ਿੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਿੋ ਪਿ ਇੰਿੀਨੀਅਪਰੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ 
ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਰੇ ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਖਮੀਨਾ ਪਤਆਰ ਿੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਪਿਸ ਤੇ ਲਗਭਗ 13.42 ਲਿੱ ਖ ਰ ੁਏ ਦਾ ਖਰਚਾ 3 
 ਰੈਿ ਰ/ ਰਾਲੀਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵਗੇਾ। ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ ਪਵਚਾਰਨ 
ਅਤੇ  ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱ ਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

19) ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ Road Sweeping Machine ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੇਨਟੈਨੇਂ ਸ ਸਬੰ੍ਧੀ। 
   ਪਰ ੋਰ  ਸਨੈ ਰੀ ਇੰਸ ਿ ੈਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਚੀਫ ਸੈਨ ਰੀ ਇੰਸ ਿੈ ਰ ਪਿ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਸ਼ਪਹਰ ਦ ੇ
ਮੇਨ ਰਡੋਾਂ ਦ ੇਪਿਨਾਪਰਆਂ ਤੇ Curve Channel ਅਤੇ ਸੈਂ ਰ-ਵਰਿ ਉੱ ਰ ਿਾਫੀ ਪਮਿੱ  ੀ ਅਤ ੇਘਾਹ ਿਮਹਾਂ ਹਇੋਆ ਰਪਹੰਦਾ 
ਹੈ। ਪਿਸ ਨਾਲ ਸੜਿ ਦੀ ਪਦਖ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਨਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਿਲੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਅਤੇ Curve 

Channel ਦੀ ਸਫਾਈ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਿਾਫੀ ਿਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰਡੋਾਂ ਨੰੂ ਿੇਿਰ Road 

Sweeping Machine ਨਾਲ ਸਾਫ ਿਰਵਾਇਆ ਿਾਵ ੇਤਾਂ ਪਿਿੱਥੇ ਸ਼ਪਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥ ੇਹੀ ਮੈਨੁਅਲ 
ਸਪਵਪ ੰਗ ਿਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਿਨੈੀਿਲ ਸਵੀਪ ੰਗ ਿਰਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਘਿੱ   ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵਿੱ ਛ ਭਾਰਤ ਪਮਸ਼ਨ ਤਪਹਤ 

ਚਲੀ ਸਵਿੱ ਛ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਪਹੰਮ ਪਵਿੱ ਚ ਸ਼ਪਹਰ ਦੀ ਰੈਂਪਿੰਗ ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ 
ਵਿੱ ਲੋਂ ਸ਼ਪਹਰ ਦੇ ਮਨੇ ਰਡੋਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਨਵੀਂ  Road Sweeping Machine ਦੀ ਖਰੀਦ ਿਰਨ ਅਤ ੇਪਤੰਨ 
ਸਾਲ ਲਈ ਮੇਨ ੇਨੈਂ ਸ ਤੇ ਦੇਣਾ ਉਪਚਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਪਹਰ ਨੰੂ ਸੁੰ ਦਰ ਅਤ ੇਰੋਡਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰਿੱ ਪਖਆ ਿਾ ਸਿ।ੇ 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਰਾ ਤ ਿੀਤੀਆਂ ਿ ੁੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਪਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 
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Sr. No Description Qty.  Tentative Cost 

1. SUPPLY OF INTEGRATED 
SINGLE ENGINE 
VACCUM ROAD 

SWEEPING MACHINE 
CAPCAITY 5 CUMT 

01 NO. 58,50,000/- 

2. 03 Years operation & 
maintenance of road 

sweeping machine 
inclusive man power, all 

Consumables, break 
down repair & spares. 

36 Months 41,40,000/- 

Grand Total 99,99,000/- 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪਰ ੋਰ  ਮਤੁਾਪਬਿ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਸ਼ਪਹਰ ਅੰਦਰ Central Verge ਿਰੀਬ 5 
ਪਿਲੋਮੀ ਰ ਹੈ। ਭਾਵ 10 ਪਿਲੋਮੀ ਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੈਨੀਿਲ ਸ ਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਿੋ ਪਮਿੱ  ੀ 
ਇਿਿੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਪਹਰ ਅੰਦਰ Pothholes ਪਵਚ  ਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਅਲਾਇੰਗ ਏਰੀਆ ਪਵਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ  ਾ ਿੇ ਪਡਸ ੋਿ ਆਫ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

 

20) ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਹ ਵਸ਼ਆਰਪ ਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵਨਯ ਕਤ 
ਕਰਨ ਸਬੰ੍ਧੀ। 

  ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਸੁ ਰਡੰ  ਲੀਗਲ ਪਿ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਦੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਮਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 
ਿੋਰ  ਿੇਸ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ, ਅਦਾਲਤ ਸੀ.ਿੀ.ਐਮ, ਅਦਾਲਤ ਪਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਿਿੱਿ, ਲੇਬਰ ਿੋਰ  ਆਪਦ ਸਥਾਨਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਪਵਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਿੱ ਲਦੇ ਰਪਹੰਦੇ ਹਨ ਪਿਹਨਾਂ ਦੀ ਢੁਿੱ ਿਵੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ  ੈਰਵਾਈ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹ,ੈ ਇਿੱ ਥੇ 
ਦਿੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਪਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਿ  ਿੱ ਧਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਿਸੇਾਂ ਦੀ  ੈਰਵਾਈ ਿਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰੀ ਪਬਰਿ ਠਾਿਰੁ, ਐਡਵੋਿੇ  ਪਨਯੁਿਤ 
ਹਨ। 
  ਇਿੱਥੇ ਦਿੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਪਿ ਇਸ ਦਫਤਰ ਪਵਖੇ ਸ਼ਰੀ ਪਵਸ਼ਾਲ ਿੁਮਾਰ, ਐਡਵੋਿੇ , ਵਾਸੀ ਮਿਾਨ ਨੰ: 1304, ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸ 
ਿਲੋਨੀ, ਆਦਮਵਾਲ ਰੋਡ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਵਪਰੰਦਰ ਿੁਮਾਰ ਮੈਨਨ, ਵਾਸੀ ਪਨਊ ਹਰੀ ਨਗਰ, ਪ ਿੱ ਛੇ ਿੋ ਰੇਪ ਵ ਬੈਂਿ, 
ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਲਈ ਿਾਨੰੂਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਪਨਯਿੁਤੀ ਲਈ ਪਮਤੀ 25.11.2022 ਨੰੂ ਿਰਮਵਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾ ਇਸ ਦਫਤਰ 
ਪਵਖੇ ਪਦਿੱ ਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ। ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਪਹਰ ਅੰਦਰ ਿਈ ਥਾਂਵਾ ਤੇ  ਰਾ ਰ ੀ ਹ ੈਪਿਨਹ ਾਂ  ਦੇ ਿਬਿੇ ਆਮ 
 ਬਪਲਿ ਵਿੱਲੋਂ ਿੀਤ ੇਿਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਈ ਸਥਾਨਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਵਚ ਿਮੀਨੀ ਹਿੱਿਰਿੱ ਸੀ ਲਈ ਿੇਸ ਦਾਇਰ ਿੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਿੁਝ 
ਿੇਸਾਂ ਪਵਚ ਿੋ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਵਰੁਿੱ ਧ ਹਏੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅ ੀਲ ਵੀ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਵਚ ਚਿੱਲ ਰਹੀਂ ਹੈ।  ਇਿੱ ਥ ੇਸ ਿੱ ਸ਼  
ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿ ਪਰ ਨੇਰ ਐਡਵੋਿ ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਸਥਾਨਿ ਸਰਿਾਰ ਪਵਭਾਗ  ੰਿਾਬ ਚੰਡੀਗੜਹ ਦੇ ਯਾਦ  ਿੱ ਤਰ ਨੰ: ਡਸਸ-ਐਲ.ਓ 
(ਡੀ)-2011/39313-489 ਪਮਤੀ 08.12.2011 ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਿੀਤੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਿੀਤੀਆ ਿਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੁਿੱ ਚੇ 
ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਹਾਊਸ ਦੀ jkT{; dh whfNzr ftZu ਪਵਚਾਰਨ ਅਤ ੇgqtkBrh fjZs g/P j? ih. 
 

21) Punjab Transparency in Public Procurement Rules, 2022 B{z bkr{ eoB ;pzXh  
 

   ਪਰ ੋਰ  ਿਨੂੀਅਰ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਪਿ ftZs ftGkr (ftZs gq;'Bb^2 

Pkyk) gzikp tb' B'Nhfce/PB Bzpo ihHn?;HnkoH 02$ghHJ/H12$2019$n?;H60$2022 fwsh 06H01H2022 okjhA 

Punjab Transparency in Public Procurement Rules, 2022 B'NhckJh ehs/ rJ/ ;B. wkB:'r vkfJo?eNo, 

;EkBe ;oeko ftGkr, gzikp ih d/ j[ewkA nB[;ko  w[Zy fJzihBhno (Bro e'A;bkA) ;EkBe ;oeko ftGkr, 

gzikp ih tb' gZso Bzpo ;hHJhH$2022$5427^29 fwsh 04H02H2022 okjhA ;w{j efwPBo, Bro fBrwkA, 

gzikp B{z fJjBkA o{bkA dh ekgh G/I e/ p/Bsh ehsh rJh j? fe T[jBK d/ nfXeko y/so ftZu g?Adhnk ;EkBe 

;z;EktkA ftZu fJjBK o{bkA dh gkbDk eoBh :ehBh pDkJh ikt/. T[go'es jdkfJskA dh gkbDk eod/ j'J/ fJj 

o{b Bro fBrw j[fPnkog[o ftZu bkr{ ehs/ ikD/ jB. fJ; bJh fJjBkA o{bkA B{z bkr{ eoB bJh wkwbk Bro 

fBrw dh jkT{; dh whfNzr ftZu ftukoB ns/ gqtkBrh fjZs fog'oN g/P j? ih.   
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22) f;tb ;{N wfjzdo okw pBkw fwT{A;gb ekog'o/PB nkfd. 

   ਪਰ ੋਰ  ਇਸੰ ੈਿ ਰ ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਸੁ ਰਡੰ  ਪਿ wfjzdo okw pBkw fwTA{;gb ekog'o/PB nkfd 

e/; dk c?;bk wkB:'r f;tb iZi (i{Bhno vthIB) j[fPnkog[o ih tb'A fwsh 01H08H2022 B{z Bro fBrw 
j[fPnkog[o d/ fto[ZX fdZsk j? ns/ fejk j? fe Bro fBrw j[fPnkog[o ns/ Uw gqekP iZy{ g[Zso Pqh r[opuB 
uzd tk;h fgzv EZEb, sfj;hb ns/ fIbQk j[fPnkog[o T[; irQK s'A nkgDk epIk ysw eoB. fJ; ;pzX ftZu 
Bro fBrw d/ tehb Pqh fpqi mke[o tb'A Bro fBrw, j[fPnkog[o Bz{ fJ; dcso d/ vkfJoh BzL3807 fwsh 
30H08H2022 okjhA fbfynk j? fe Bro fBrw dk e/; wip{s j?. nro fJ; c?;b/ fto[ZX wkB:'r fibQk 
ndkbs ftZu nghb ehsh iKdh j? sK e/; dk c?;bk Bro fBrw d/ jZe ftZu j' ;edk j?. fJ; bJh T[es 

c?;b/ fto[ZX nghb wkB:'r fIbQk ndkbs ftZu eoB ns/ nkT[D tkb/ you/ dh ndkfJrh eoB ਦਾ ਮਾਮਲਾ 

ਹਾਊਸ dh ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ gqtkBrh fjZs g/P j? ih. 

 

23) ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਹ ਵਸ਼ਆਰਪ ਰ ਦੀ ਹਵਰਆਣਾ ਰੋਡ ਵਵਖੇ ਸਵਥਤ ਵਸ਼ਵਪ ਰੀ (ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ/  ਰਿੱ ਖ 
ਰਿੱ ਖਾਵ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰ੍ਧੀ। 

  ਪਰ ੋਰ  ਸੁ ਰਡੰ  ਲੈਂਡ ਪਰਿਾਰਡਿ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਨ ਰੀ ਇੰਸ ੈਿ ਰ ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ 
ਪਿ  ਬਪਲਿ ਪਹਿੱਤਾਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਹਪਰਆਣਾ ਰੋਡ ਪਵਖੇ ਸਪਥਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾ  ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ/ਰਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖਾਵ ਦਾ ਿੰਮ ਸਮੇਤ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਮਤੀ 01.01.2018 ਤੋਂ 31.12.2022 ਤਿੱ ਿ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਰਿੱ ਖ-ਰਿੱਖਾਵ ਲਈ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਪਿਸ ਦੀ ਪਮਆਦ 
31.12.2022 ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ  ਬਪਲਿ ਪਹਿੱਤਾਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਉਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾ  ਦੇ ਰਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖਾਵ ਦਾ ਿੰਮ 
ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਪਦਿੱ ਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਦਿੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਪਿ ਠਾਿਰੁ ਦਵਾਰਾ ਬਾਬਲੀ ਤਲੁਾ ਰਾਮ  ਰਬੰਧਿ ਸਭਾ (ਰਪਿ:) ਸੁਖੀਆਬਾਦ 
ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਵਲੋਂ ਉਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾ  ਦੇ ਰਿੱ ਖ-ਰਿੱਖਾਵ ਦਾ ਿੰਮ ਮੜੁ ਲੈਣ ਦੀ  ਰਤੀਬੇਨਤੀ 11.10.2022 ਨੰੂ ਪਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਨਰਮਾਣ ਸਵੇਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇ ੀ 145,  ੈਗੋਰ  ਾਰਿ, ਗੜੀ ਮੁਹਿੱ ਲਾ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਮਤੀ 
14.10.2022 ਨੰੂ ਉਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾ  ਦੇ ਰਿੱ ਖ-ਰਿੱਖਾਵ ਦੇ ਿੰਮ ਲੈਣ ਦੀ  ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਗੌਰਤਾਲਬ ਹੈ ਪਿ ਠਾਿਰੁ ਦਵਾਰਾ ਬਾਬਲੀ ਤੁਲਾ ਰਾਮ  ਰਬੰਧਿ ਸਭਾ (ਰਪਿ:) ਸਖੁੀਆਬਾਦ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾ  ਦ ੇ
ਰਿੱ ਖ-ਰਿੱਖਾਵ ਦੇ ਿੰਮ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ। ਰਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖਾਵ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ਰੁ 
ਨਾਲ ਪਮਤੀ 21.12.2017 ਨੰੂ ਿੀਤੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨਪਬੰਨ  ਾਲਣਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿੱ ਖ-ਰਿੱਖਾਵ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾ  ਨੰੂ ਿਾਫੀ ਪਵਿਪਸਤ ਿੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾ  ਹਪਰਆਣਾ ਰੋਡ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਦੇ ਰਿੱ ਖ ਰਿੱਖਾਵ 
ਦਾ ਿੰਮ ਪਮਤੀ 01.01.2023  ਤੋਂ 31.12.2027 ਤਿੱ ਿ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ ਪਵਚਾਰਨ 
ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿੱ ਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

 

24) ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਂਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਸਬੰ੍ਧੀ। 
         ਪਰ ੋਰ  ਸੁ ਰਡੰ  ਲੈਂਡ ਪਰਿਾਰਡਿ ਪਿ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਦੀਆਂ ਿਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ 

ਸਪਥਤੀ  ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਿਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਾਰਡ ਮਨੇ ੇਂਨ ਿਰਨ ਲਈ 
ਆਊ ਸੋਰਸ ਤੇ ਇਿੱ ਿ   ਵਾਰੀ ਇਿੱ ਿ ਸਾਲ ਲਈ ਰਿੱਖਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਪਿਉਂਿੋ ਮਾਲ ਪਵਭਾਗ ਦੇ ਿੰਮਿਾਿ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਿਾਣੂ ਪਵਅਿਤੀ 
ਹੀ ਇਸ ਿੰਮ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਦੀ ਿਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਦਿੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਪਿ ਸਥਾਨਿ ਸਰਿਾਰ ਪਵਭਾਗ  ੰਿਾਬ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ਰੁ ਲਈ 
  ਵਾਰੀ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਅਸਾਮੀ  ਰਵਾਨਤ ਿੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਿਤ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਪਵਖੇ ਆਊ ਸੋਰਸ 
ਤੇ   ਵਾਰੀ ਇਿੱ ਿ ਸਾਲ ਲਈ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿੱ ਤ  ੇਸ਼ ਹੈ। 

 

25) ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਪਹਬ ਿੀ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21, 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 Annual 

Membership fees of All india council of Mayor ਿਮਹਾਂ ਿਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।  
 

    ਪਰ ੋਰ  ਸੁ ਰਡੰ  ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਲੇਖਾਿਾਰ ਪਿ ਸੈਿ ਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਿੌਸਲ ਆਫ ਮਅੇਰ-8 ਭਾਈ ਵੀਰ 
ਪਸੰਘ ਮਾਰਗ ਪਨਉ ਪਦਲੀ ਆ ਣੇ  ਿੱ ਤਰ ਨੰ: AICM/MIMO ਪਮਤੀ 25.11.2022 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਿੀ 
ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਿੌਸਲ ਆਫ ਮੇਅਰ ਦੇ ਮੈਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੈਬਰਪਸ਼  ਫੀਸ ਵਿੱ ਿੋਂ ਸਾਲ 2020-21, 2021-22 ਅਤ ੇ
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2022-23 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਂਬਰ ਪਸ਼  ਫੀਸ 60,000/- ਸਮੇਤ ਿੀ.ਐਸ. ੀ 18  ਰਤੀਸ਼ਤ 10,800/- ਰੁ ਏ ਦੀ ਮੰਗ 
ਿੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਿਤ ਰਿਮ ਰੁ ਏ 70,800/- ਉਿਤ ਿੌਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤ ੇਡਰਾਫ /ਚੈਿ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿਣ ਲਈ ਪਲਪਖਆ 
ਪਗਆ ਹੈ। ਉਿਤ ਅਨਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਭੇਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਪਵਚ ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ  ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱਤ  ੇਸ਼ ਹ ੈਿੀ। 
 

26) A4 ns/ bhrb (FS) ezfgT{No g/goK dh yohd i/w g'oNb s'A eoB ;pzXh. 
 
  ਪਰ ੋਰ  ਸ ੇਸ਼ਨਰੀ ਿਲਰਿ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਸੁ ਰਡੰ  ਪਿ dcaso dhnK ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ PkyktK tZb'A 

ezfgT{NokfJiv ezw ehsk iKdk j?. fJ; ;w/A PN/PBoh ;N'o ftZu ezfgT{No g/goK d/ fozw ysw j'D tkb/ 
jB. dcasoh ezw eki Bz{ d/yd/ j'J/ ezfgT{No g/goK (A4 ns/ bhrb (FS) dh yohd eoBk pj[s io{oh 
j?. fJjBK g/goK dh yohd eoB wkoehN ftZu'A e{N/PBK gqkgs eoB T[goKs ;oeko dhnK jdkfJsK 
nB[;ko GEM Portal s'A ehsh ikDh j? fi; s/  brGr 3H00 bZy o[L youk nkT[D dh ;zGktBk j?.  
  fJ; bJh dcaso d/ ezw eki Bz{ ;zuko{ Yzr Bkb ubkT[D bJh A4 ns/ bhrb (FS) g/goK dh 
yohd eoB ns/ nkT[D tkb/ you/ dh gqtkBrh fjZs ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ g/P j? ih. 

 
27)   ckfJo fpqr/v tk;s/ 2 Smoke Exhauster Cum Blower dh yohd eoB pko/. 

 
 ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਫਾਇਰ ਸ ਸ਼ੇਨ ਅਫਸਰ ਪਿ ckfJo ;Nkc B{z nZr p[MkT[Ad/ ;w/A fJ; Smoke 

Exhauster Cum Blower dh pj[Zs b'V j[zdh j? fit/ fe ckfJo ekb d"okB fpbfvzr dh p/;w?AN $ xo d/ nzdo 

nZr bZrD ekoB X{nK Go iKdk j? T[ZE/ fJ; Smoke Exhauster Cum Blower dh wZdd d/ Bkb X{znK pkjo 

eZY fdZsk iKdk j? ns/ nZr s/ n;kBh Bkb ekp{ gkfJnk ik ;Zedk j?. fJ; bJh nZr dhnK xNBktK B{z w[Zy 

oZyd/ j'J/ 2 Smoke Exhauster Cum Blower dh yohd eoB bJh i?w g'oNb s'A n?;Nhw/N gqkgs ehsk frnk 

i' Bkb BZEh j?. fi; nB[;ko 2 Smoke Exhauster Cum Blower dh yohd s/ brGr 6,84,000$^ bZy o[gJ/ 

\ou nkt/rk. ;' T[es 2 Smoke Exhauster Cum Blower dh yohd eoB s/ nkT[D tkb/ \ou/ dh gqtkBrh 

fjZs ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ  ੇਸ਼ ਹੈ। 

28) ckfJo fpqr/v tk;s/ 2 Portable Water Moniter dh yohd eoB pko/. 
 

  ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਫਾਇਰ ਸ ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਪਿ ckfJo ;Nkc B{z nZr p[MkT[Ad/ ;w/A fJ; 

Portable Water Moniter dh pj[Zs b'V j[zdh j? fit/ fe ckfJo ekb d"okB fpbfvzr d/ Yfj ikD dk ysok 
j't/$ xoK ftZu n?bHghHih r?; d/ pbk;N j'D dj ysok j't/ T[E/ fJ; :zso dh ;jkfJsk Bkb nZr B{z fpbfvzr 
s'A pkjo ofj e/ pVh n;kBh Bkb p[MkfJnk ik ;Zedk j?. fJ; bJh nZr dhnK xNBktK B{z w[Zy oZyd/ j'J/ 2 

Portable Water Moniter dh yohd eoB bJh i?wg'oNb s'A n?;Nhw/N gqkgs ehsk frnk i' Bkb BZEh j?. 
fi; nB[;ko 2 Portable Water Moniter dh yohd s/ brGr 4,92,000$^ bZy o[gJ/ \ou nkt/rk. ;' 

T[es 2 Portable Water Moniter dh yohd eoB s/ nkT[D tkb/ \ou/ dh gqtkBrh fjZs ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ 
ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
29) ckfJo Pkyk d/ wbNhgqgI ckfJo N?Avo PB07-AS-8747 bJh Bt/A NkfJoK dh yohd eoB ;pzXh. 

  ਪਰ ੋਰ  ਸਬ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਫਾਇਰ ਸ ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ fe vokfJto ngo/No dh 

fog'oN nB[;ko Bro fBrw j[fPnkog[o dh ckfJo Pkyk ftZu fJZe wbNhgqgI ckfJo N?Avo PB07-AS-

8747 (1613) fi; dk wkvb 2016 j?, d/ NkfJo \okp j' uZ[e/ jB. fJ; bJh fJ; ckfJo N?Avo d/ bJh 
Bt/A NkfJoK dh yohd ;EkBe ;oeko ftGkr gzikp ih tZb'A ikoh ehs/ gZso BzH 
;7^w;;^v;;^(ckfJo)^2017$28955^993 fwshL 26$05%2017 okjhA Authorised dealer gk;'A ehsh 
ikDh j?.wkofeZN ftZu'A bJ/ rJ/ nB[wkB nB[;ko wbNhgqgI ckfJo N?Avo PB07-AS-8747  bJh 
1,20,000$^ o[gJ/ \ouk nkT[Dk j?. fJj ezw pj[Zs Io{oh B/uo dk j?. ਇਸ ਲਈ T[es  ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 
ਿਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ  ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱਤ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ  ਸ਼ੇ ਹੈ। 
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30) Diesel BS-VI Hopper Tipper Dumper with Capacity 2 cubic meters 2 nos. dh i?w g'oNb 
s'A yohd eoB ;pzXh. 
 

   ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਪਿ Bro fBrw, j[f;ankog[o tZb'A tZy^tZy 

e"A;abo ;kfjpkBK dh wzr B{z w[Zy oZyd/ j'J/ ;afjo d/ tZy^tZy tkovK ftZu ;VeK, rbhnK, BkbhnK ns/ j'o 
f;tb d/ iBob fog/no ns/ w/BNhB?A; d/ ezw Bro fBrw tZb'A nkgD/ gZXo s/ nkT{N;'o; okjhA b/po oZy e/ 
eotkJ/ ikD/ jB. fJjBK ezwK ftZu tofsnk ikD tkbk wNhfonb vzg s'A b'VhAdh ;kJhN sZe b? e/ ikD bJh 
ft;a/ nXhB BS-VI Hopper Tipper Dumper with Capacity 2 cubic meters (2 nos.) dh io{os j?. i?w 
g'oNb s/ T[es fNZgo vzgo T[gbZpX gkfJnk frnk j?.. fJZe fNZgo vzgo i?w g'oNb *s/ ehws brGr o[gJ/ 
6H60 bZy j?. fJ; soQK e[Zb 2 fNZgo vzgo dh yohd eoB s/ brGr o[gJ/ 13H20 bZy sZe dk youk nkT[Dk 
dh ;zGktBk j?. ਇਿੱਥੇ ਦਿੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਪਿ ਮਾਨਯੋਗ ਿਪਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਵਲੋਂ ਪਮਤੀ 20.07.2022 ਨੰੂ  ਰਸ਼ਾਸਿੀ  ਰਵਾਨਗੀ ਦਣੇ ਸਮੇਂ ਪਮਸਲ 

ਤੇ ਆ ਣੀ ਪ ਿੱ  ਣੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਦਿੱ ਤੀ “ fwT[A;gb ekog'o/PB j[fPnkog[o d/ ftZsh jZe ftZu fJj dcsoh sithi g/P 

ehsh ikAdh j?. sithi dZ;D s'A gfjbkA fw;b s/ fJj dZf;nk ikAdk j? fe fe;/ th ;z;Ek $ ndkok dh fpjso 
ekor[ikoh bJh T[; dk ftZsh s'o s/ wip{s j'Dk nfs io{oh j?. fe;/ th ndko/ d/ Go/ yikB/ T[Zd' sZe jh 
;[ofyns ofjzd/ jB, fizBh d/o sZe T[; ndko/ d/ nj[d/dko T[; yikB/ d/ ;jh tos' ns/ Bkb^Bkb T[; dh 
GogkJh eod/ ofjzd/ jB. w/o/ ps'o efwPBo, Bro fBrw j[fPnkog[o d/ j[D sZe d/ ekoiekb ftZu pj[s 
;kohnkA nfijhnkA rZbk ;kjwD/ nkJhnk jB, fiBQkA dk ;jh nkofEe gqpzXB Bk j'D ekoB Bro fBrw dk 
ftZsh B[e;kB j' fojk j?. fJ; Bro fBrw ftZu tkov ftZu S'N/^S'N/ ezwkA ns/ ;g?Pb fog/no d/ ezwkA bJh 
m/e/dkoh f;;Nw s/ fBoGo ehsk ikAdk j?. fJj ezw eotkT[D ftZu ezw dk ;jh wkg, ikfJik b?Dk n'yk j' 
ikAdk j? ns/ w'e/ s/ ehs/ rJ/ ezwkA dk fpZb tXk^uVQk e/ g/P ehsk ikAdk j?, fit/A fe fgSbh jkT[; dh whfNzr 
ftZu ftuko tNkAdokA d'okB fJj c/;bk fbnk frnk ;h fe fog/no d/ ezw Need based j'D/ ukfjd/ jB. fJ; 
bJh Bro fBrw d/ ftZsh fjZsk B{z w[Zy oZyd/ j'J/ fJj T[fus j't/rk fe Bro fBrw y[Zd dhnkA fog/no dhnkA 
NhwkA j'D, fi; ftZu fw;soh, b/po, wNhfonb dk ;Nke ns/ fJe S'Nk nkN' I' io{os g?D s/ fJj S'N/^S'N/ 
ezwkA dh g{osh eo/rk ”  fJ; bJh T[es 2 fNZgo vzgo i?w g'oNb s'A :'r ftXh okjhA yohdD bJh wkwbk 
ਸਮੇਤ ਿਪਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਦੀ ਪ ਿੱ  ਣੀ ਪਮਤੀ 20.07.2022 Bro fBrw dh jkT{; dh whfNzr ftZu ftukoB ਅਤ ੇਫੈਸਲੇ fjZs 

g/;a j? ih.  
31) Estimate for providing & laying Water Supply & Sewer Line in the street of Kapila 

Hospital (Sutheri Road) and Ward No. 17 Bhim Nagar at Hoshiarpur Town Distt 

Hoshiarpur. (Deposit Work) 

 

   ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਪਿ Bro fBrw j[fPnkog[o tZb'A wfjewk gzikp 

tkNo ;gbkJh ns/ ;hto/I vthIB j[fPnkog[o B{z gZso BzH 6439$;hHJhH fwshL 06H09H2022 okjhA ;[sfjoh 
o'v efgbk j;gskb tkbh rbh ftZu ;hto/I bkJhB ns/ tkov BzH 17 w[jZbk Ghw Bro, w"i{dk e"A;bo tkbh 
rbh ftZu tkNo ;gbkJh ns/ ;hto/I dh bkJhB gkT{D bJh fbfynk frnk ;h. T[BQK tb'A fJBQK fJbkfenK 
ftZu tkNo ;gbkJh ns/ ;hto/I dhnK bkJhBK gkT[D dk eZ[b 16H91 bZy o[gJ/ dk sywhBk gZso BzL 3815 
fwshL 23H09H2022 okjhA fsnko eoe/ G/I fdZsk frnk j?. ftP/ nzfes ezwK B{z eotkT[D d/ \ou dk wkwbk 

Bro fBrw dh jkT{; dh whfNzr ftZu ftukoB ns/ c?;b/ fjZs  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। fJ; ਮਿੱਦ ਦੀ  ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ  ਰਾ ਤ 

ਹੋਣ T[gozs sywhBk okPh wfjewk tkNo ;gbkJh ns/ ;hto/I p'ov B{z G/ih ਿਾਵੇਗੀ ih.  

32) Estimate Rough cost estimate for Providing & Installing a New Tubewell size 

250x200mm i/d straight with 250 mtr Depth with Reverse Rotary Rig at Ward No. 6 

Hoshiarpur   d/ ezw ;pzXh. 
 

   ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਪਿ Bro fBrw j[fPnkog[o tb'A tkov BzL 6 fty/ ghD 

tkb/ gkDh dk BtK fNT{pt?Zb brkT[D bJh wfjewk tkNo ;gbkJh ns/ ;?BhN/PB vthIB BzH 1 j[fPnkog[o B{z 
ftP/ nzfes ezw dk sywhBk fsnko eoe/ G/iD bJh fJ; d|so tZb'A gZso BzH 6520 fwshL 12H09H2022 okjhA 
fbfynk frnk. T[jBK tb'A fJ; fNT{pt?Zb dk e[Zb 26H51 bZy o{gJ/ dk oZc e";N sywhBk fsnko eoe/ gZso 
BzL 6347 fwshL 15H09H2022 okjhA fJ; d|so fty/ G/fInk frnk. 
fJZE/ fJj dZf;nk iKdk j? fe wfjewk tkNo ;gbkJh ns/ ;?BhN/PB vthIB BzH 1 j[fPnkog[o tZb'A gZso BzH 
7824 fwshL 23H11H2022 okjhA fJ; d|so B{z fJj fbfynk frnk j? fe GST d/ o/N tXD ekoB m/e/dko tZb'A 
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fJ; ezw d/ tZX o/N Go/ rJ/ jB ns/ GST d/ o/NK ftZu j'Jh BthA ;'X nB[;ko GST 12# s'A tZX e/ 18# eo 
fdZsh rJh j? fi; nB[;ko 26H51 bZy o{gJ/ dh ngo{tb s'A 6# tXk e/ 28H10 bZy o{gJ/ bkrs pDdh j? fi; 
nB[;ko pkeh ofjzd/ 8H01 bZy o[gJ/ d/ czv  wfjewk tkNo ;gbkJh ns/ ;?BhN/PB vthIB BzH 1 j[fPnkog[o B{z 
czv w[jZJhnk eotkJ/ ikD (gZso Bkb BZEh j?). 
T[es nB[;ko ftP/ nzfes ezw B{z eotkT[D bJh fJ; ezw fto[ZX wsk BzH192 (13) fwshL 18H04H2016 okjhA 
gfjbK gqtkBs czv e[Zb 20H09 bZy o[gJ/ wfjewk tkNo ;gbkJh ns/ ;?BhN/PB vthIB Bzpo 1, j[fPnkog[o B{z 

fJ; d|so d/ gZso BzH 6796 fwshL 29H09H2022 okjhA ਹਾਊਸ ਦੀ  ੂਰਵ  ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ohbhI eo fdZs/ 

rJ/ jB ns/ fJ; ezw dh BthA sywhBk okPh oew e[Zb 28H10 bZy o[gJ/ ftZu'A pkeh ofjzd/ e[Zb 8H01 bZy o[gJ/ 
d/ \ou dk wkwbk Bro fBrw dh jkT{; dh whfNzr dh gqtkBrh fjZs g/P j? ih.  

33) Rough cost estimate for Providing & Installing a New Tubewell size 250mm i/d straight 

with 250 mtr Depth with Reverse Rotary Rig at Ward No. 9 mohalla Ajit  Nagar 

Hoshiarpur  d/ ezw ;pzXh. 

   ਪਰ ੋਰ  ਿੂਨੀਅਰ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ fe wfjewk tkNo ;gbkJh ns/ 

;?BhN/PB vthIB BzH 1 j[fPnkog[o B{z fJ; d|so tZb'A gZso BzH 7731 fwshL 14H12H2022 okjhA tkov BzL 
9 w[jZbk nihs Bro fty/ fNT{pt?Zb dk ohp'o eoB dk sywhBk fsnko eo e/ G/iD bJh fbfynk frnk 
;h. fi; fto[ZX T[BQK tZb'A fJ; d|so d/ o;hN gZso BzH 2911 fwshL 21$12$2022 okjhA ftPk nzfes ezw 

dk e[Zb 33H90 bZy o[gJ/ dk sywhBk fsnko eoe/ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਭੇਪਿਆ ਪਗਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ 
ਰਿਮ ਉਿਤ ਿੰਮ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਰਵਾਨਗੀ ਉ ਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਮਪਹਿਮੇ  ੰਿਾਬ ਵਾ ਰ ਸ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨੈੀ ਸ਼ੇਨ ਪਵਭਾਗ 
ਡਵੀਿਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੁਪਸ਼ਆਰ ਰੁ ਨੰੂ ਭੇਿੀ ਿਾਵੇਗੀ ਸਮੁਿੱ ਚਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ whfNzr ftZu ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ  ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱ ਤ 
 ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
34) Rough cost estimate for Providing & Installing a New Tubewell size 250mm i/d straight 

with 250 mtr Depth with Reverse Rotary Rig at Ward No. 4 mohalla Narayan Nagar 

Hoshiarpur  d/ ezw ;pzXh. 
 

   ਪਰ ੋਰ  ਿੂਨੀਅਰ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ fe wfjewk tkNo ;gbkJh ns/ 

;?BhN/PB vthIB BzH 1 j[fPnkog[o B{z fJ; d|so tZb'A gZso BzH 7731 fwshL 14H12H2022 okjhA tkov BzL 

4 w[jZbk BokfJD Bro fty/ gpfbe dh ghD tkb/ gkDh dh ;j{bs bJh BtK fNT{pt?Zb brkT[D dk sywhBk 

fsnko eo e/ G/iD bJh fbfynk frnk ;h. fi; fto[ZX T[BQK tZb'A fJ; d|so d/ o;hN gZso BzH 2911 

fwshL 21$12$2022 okjhA ftPk nzfes ezw dk e[Zb 33H90 bZy o[gJ/ dk sywhBk fsnko eoe/ ਇਸ ਦਫਤਰ 

ਨੰੂ ਭੇਪਿਆ ਪਗਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਿਮ ਉਿਤ ਿੰਮ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਰਵਾਨਗੀ ਉ ਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਮਪਹਿਮ ੇ

 ੰਿਾਬ ਵਾ ਰ ਸ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀ ੇਸ਼ਨ ਪਵਭਾਗ ਡਵੀਿਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਨੰੂ ਭੇਿੀ ਿਾਵੇਗੀ ਸਮੁਿੱ ਚਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ 

whfNzr ftZu ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ  ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

35) Rough cost estimate for Providing & Installing a New Tubewell size 250mm i/d straight 

with 250 mtr Depth with Reverse Rotary Rig at Ward No. 13 mohalla Fatehgarh 

Hoshiarpur  d/ ezw ;pzXh. 
 
   ਪਰ ੋਰ  ਿੂਨੀਅਰ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ fe wfjewk tkNo ;gbkJh ns/ 

;?BhN/PB vthIB BzH 1 j[fPnkog[o B{z fJ; d|so tZb'A gZso BzH 7731 fwshL 14H12H2022 okjhA 

tkov BzL 13 w[jZbk cfsjrVQ  fty/ gpfbe dh ghD tkb/ gkDh dh ;j{bs bJh BtK fNT{pt?Zb brkT[D 

dk sywhBk fsnko eo e/ G/iD bJh fbfynk frnk ;h. fi; fto[ZX T[BQK tZb'A fJ; d|so d/ o;hN 

gZso BzH 2911 fwshL 21$12$2022 okjhA ftPk nzfes ezw dk e[Zb 33H90 bZy o[gJ/ dk sywhBk 

fsnko eoe/ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਭੇਪਿਆ ਪਗਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਿਮ ਉਿਤ ਿੰਮ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ 
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 ਰਵਾਨਗੀ ਉ ਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਮਪਹਿਮੇ  ੰਿਾਬ ਵਾ ਰ ਸ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀ ੇਸ਼ਨ ਪਵਭਾਗ ਡਵੀਿਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ 

ਨੰੂ ਭੇਿੀ ਿਾਵੇਗੀ ਸਮੁਿੱ ਚਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ whfNzr ftZu ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ  ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱ ਤ  ਸ਼ੇ ਹੈ ਿੀ। 

36) Rough cost estimate for Providing & Installing a New Tubewell size 250mm i/d straight 

with 250 mtr Depth with Reverse Rotary Rig at Ward No. 28 mohalla Santokh Nagar 

Hoshiarpur  d/ ezw ;pzXh. 
 

   ਪਰ ੋਰ  ਿੂਨੀਅਰ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ fe wfjewk tkNo ;gbkJh ns/ 

;?BhN/PB vthIB BzH 1 j[fPnkog[o B{z fJ; d|so tZb'A gZso BzH 7731 fwshL 14H12H2022 okjhA tkov BzL 

28 w[jZbk ;zsy Bro fty/ fNT{pt?Zb dk ohp'o eoB dk sywhBk fsnko eo e/ G/iD bJh fbfynk frnk 

;h. fJ; fNT{pt?Zb dk ohp'o eoB s/ brGr 33H90 bZy o[gJ/ dk \ou nkT[Dk j?. ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਤਖਮੀਨੇ 

ਦੀ ਰਿਮ ਉਿਤ ਿੰਮ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਰਵਾਨਗੀ ਉ ਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਮਪਹਿਮ ੇ ੰਿਾਬ ਵਾ ਰ ਸ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨੈੀ ੇਸ਼ਨ ਪਵਭਾਗ 

ਡਵੀਿਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੁਪਸ਼ਆਰ ਰੁ ਨੰੂ ਭੇਿੀ ਿਾਵੇਗੀ ਸਮੁਿੱ ਚਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ whfNzr ftZu ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ  ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱ ਤ 

 ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

37) Bro fBrw j[fPnkog[o dh gkDh we?Bheb Pkyk ftZu ;[gotkJhIo (chbv) s?Bks eoB 
;zpzXh. 
 

   ਪਰ ੋਰ  ਿੂਨੀਅਰ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ fe Bro fBrw j[fPnkog[o dh 

jd{d nzdo eZ[b 101 fNT{pt?Zb uZb oj/ jB ns/ Pfjo d/ nzdo gkDh ;gbkJh dhnK brGr 410 feb' 

whNo sZe dhnK bkJhBK jB. fJBQK fNT{pt?ZbK ns/ gkDh dhnK bkJhBK dh o'IkBk fog/no eotkT[Dh g?Adh 

j? feUAi' gkDh dhnK bhe/iK ;zpzzXh Pfjo dh gpfbe tZb'A o'ikBk fPekfJsK gqkgs j[zdhnK jB. fJBQK 

fPekfJsK d/ w"e/ d/yD, jZb eotkT[D ns/ chbv ftZu gkDh we?Bheb Pkyk dk ezw eo ojhnK 

eowukohnK dhnK NhwK dh fBrokBh eoB bJh Bro fBrw e'b w"i{dk ;w/A ftZu e'Jh chbv dk 

;[gotkJhIo w"i{d BjhA j? fi; ekoB eoe/ Bro fBrw dh gkDh we?Bheb Pkyk dk chbv dk ezw ;[uko{ 

Yzr Bkb ubkT[D ftZu w[Pfeb g/P nk ojh j?. fJ; bJh T[es B{z w[Zy oZyd/ j'J/ gkDh we?Bheb Pkyk bJh 

fJZe ;[gotkJhIo (chbv) dh s?Bksh ehsh ikt/.  

  ਉਿਤ ਮਿੱਦ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਅਤੇ ਤਿੱ ਤ ਰਤਾ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਲਈ 2 
ਸੁ ਰਵਾਈਿਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਿਰਵਾਉਣ ਉ ਰੰਤ ਬਿਾਇਦਾ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਪਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ 
ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿੱ ਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
 
38) fNT{pt?Zb n;bkwkpkd ns/ tkov BzH 6 d/ ohp'o d/ ezwK dh bkrs ftZu tZX/ czv wfjewk i$; 

ns/ ;?BhN/PB wzvb BzH 1 j[fPnkog[o Bz{ w[jZJhnk eotkT[D ;pzXh. 
   ਪਰ ੋਰ  ਿਨੂੀਅਰ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ fe wfjewk i$; ns/ ;?BhN/PB 

wzvb BzH 1 j[fPnkog[o d/ gqkgs gZso BzH 7490 fwshL 10H11H2022 nB[;ko fNT{pt?Zb n;bkwkpkd 
ns/ tkov BzH 6 d/ ohp'o d/ ezw dh bkrs ftZu wfjew/ tZb'A tkXk ehsk frnk j? feUA I' fJBQK 
fNT{pt?bK d/ gzg u?ApoK dk fBowkD th ehsk ikDk j? fiBQK dk t/otk j/m nB[;ko j?L^ 
 
 

 

 

 

bVh BzH  ezw dk BK nzdkiB bkrs 
1 gzg u?Apo ;kJhI 3H70%4H30 n?N w[jZbk 

n;bkwkpkd j[fPnkog[o 
4H53 bZy o[gJ/ 

2 gzg u?Apo ;kJhI 3H70%4H30 n?N tkov BzH 6, 
j[fPnkog[o 

4H53 bZy o[gJ/ 

e[Zb i'V 9H06 bZy o[gJ/ 
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    T[es e[Zb 9H06 bZy o[gJ/ d/ czv fNT{pt?Zb n;bkwkpkd ns/ tkov BzH 6 d/ ohp'o 

d/ ezw B{z w[ezwb eoB bJh wfjewk i$; ns/ ;?BhN/PB wzvb BzH 1 j[fPnkog[o B{z w[jZJhnk 

eotkT[D dk wkwbk Bro fBrw dh jkT{; dh whfNzr ftZu ftukoB ns/ c?;b/ fjZs  ੇਸ਼ ਹੈ।  

39) forkofvzr fpT[Nhfce/PB n?Av B/fwzr nkc dh o'v cokw c[v ;NohN u'e tkfJnk  
ghHvpb:{HvhH o?;N jkT[; N{tkovi g';N nkfc; ngN{ T{Bk o'v n?i oki okBh fwZsb o'v 
;pzXh.  
 
   ਪਰ ੋਰ  ਸਹਾਇਿ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ fe w?L ;'Bkbhek ;'Pb 

fvt?bgw?AN ;[;kfJNh, j[fPnkog[o tb' fJZe gZso fJ; dcso fty/ fdZsk j?, fi; ftZu T[jBK tb' ftP/ 
nXhB o'v dk Bkw oki okDh fwZsb o'v oZyD bJh p/Bsh ehsh rJh j?. fJZE/ fJj ;gPN ehsk ikAdk 

j? fe fJ; ;z;Ek tb' Pfjo ftZu ਸਮਾਪਿਿ ਿਪਲਆਣ ਦੇ eJh ਿੰਮ ehs/ ਿਾ ਰਹੇ jB ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਰ 
ਪਨਗਮ ਦੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਿੰਮਾਂ ਪਵਚ ਸਪਹਯੋਗ ਿਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿੱ ਤ ਰ ਪਰਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ fJZE/ fJj dZf;nk ikDk 

T[fuZs j't/rk fe fe;/ th o'v nkfd dk Bkw oZyD dh  ਰਵਾਨਗੀ Bro fBrw d/ jkT[; gk;' gqkgs ehsh 

ikDh ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਮੁਿੱ ਚਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ ਪਵਚਰਾਨ ਅਤੇ  ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿੱਤ  ਸ਼ੇ ਹੈ ਿੀ। 

40) “Estimate for the Construction of MRF Sheds at Dumping Ground Piplanwala 

Hoshiarpur City (Grant aid SWM) E/Cost: 81.72 Lac. 
 

 

  ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਪਿ T[es ezw dk sywhBk o[gJ/ 81H72 bZy dk 

fsnko ehsk frnk ;h I' fe :'r gqDkbh okjhA N?Avo brkT[D T[gozs ;qh n;atBh e[wko, m/e/dko B{z toe 

nkovo Bzpo 2891 fwsh 13H12H2021 okjhA nbkN ehsk frnk ;h. feT[A I' fJ; ezw dh bkrs 50H00 bZy 

o[gJ/ s'A finkdk j?, fJ; bJh fJ; ezw dh ezg?ohfNt ;N/Nw?AN wkB:'r uhc fJzihBhno  gk;'A t?ZN eotkT[D 

bJh fJ; dcaso d/ gZso Bzpo 2856 fwsh 27H07H2021 okjhA G/ih rJh ;h. wkB:'r uhc fJzihBhno (Bro 

fBrwK), ;EkBe ;oeko ftGkr, gzikp tZb'A nkgD/ gZso Bzpo ;hHJh^2021$36045 fwsh 01H09H2021 okjhA 

fJ; ezw dh ezg?ohfNt ;N/Nw?AN t?ZN eo fdZsh rJh ;h. w"e/ s/ vzfgzr rokT{Av T[Zgo m/e/dko tZb'A ezw ;a[o{ ehsk 

frnk ;h, T[; tZb'A fBrw nfXekohnK dh w"i{drh ftZu BhjK dh g[NkJh ehsh rJh sK fJ; ftZu brGr 5 s'A 6 

c[ZN v{zxk e{Vk fBefbnk ns/ pknd ftZu r[Zv noE dk b?tb nkfJnk j?. fi; ;pzXh w"e/ dh fog'oN ns/ 

c'N'nK ckJhb ftZu BZEh jB. feT[ I' wkB:'r uhc fJzihBhno ih tZb'A T[go'es gZso okjhA ehshnK rJhnK 

jdkfJsK d/ bVh Bzpo 9 okjhA jdkfJs ehsh rJh ;h fe fJ; ;?Zav dk fviakfJB nkofEe s"o s/ ;;sk ns/ 

;[oZfyns oZfynk ikt/. fJ; bJh w"e/ d/ jkbksK B{z w[Zy oZyd/ j'J/ fJjBK ;?ZvK dh T[;koh bJh ;NoZeuo 

fJzihBhno gk;'A ;NoZeuo fvikfJfBzr eotkJh rJh ;h sK I' GftZy ftZu Sub Soil dh ;?Nbw?AN Bkb fe;/ th 

soQK ;NoZeuo c/b Bk j't/. fJ; bJh fsnko eotkJ/ rJ/ ;NoZeuo fvikfJB nB[;ko T[es  ezw dk 

fotkfJiav sywhBk o[gJ/ 81H72 bZy dk fsnko ehsk frnk j?, I' fe fJ; ezw dh wzi{o;a{dk bkrs nB[;ko jh 

j?. gqzs{[ sywhB/ dhnK e[ZM nkfJNwK ns/ fwedko ftZu coe nkfJnk j?. fi; dh seBheh gqtkBrh ;woZE 

nfXekoh ih gk;'A b?Dh pDdh j?. fJ; bJh fJ; ezw dk fotkfJia sywhBk o[gJ/ 81H72 bZy dh seBheh 

gqtkBrh ;woZE nfXekoh s'A b?D T[gozs fJj e/; wkB:'r jkT{; Bro fBrw, j[f;ankog[o dh nkT[D tkbh 

whfNzr ftZu gqtkBrh bJh G/iD fjZs fog'oN g/;a j? ih. p/Bsh j? fe Bro fBrw j[fPnkog[o dh g'qgoNh dk ;ot/ 

ehsk frnk. T[es ezw bJh vzfgr rokAT[v, fggbkAtkbk dh iwhB s' fJbktk e'Jh th Y[ZethA irkQ Bro fBrw gk; 

T[gbpX BjhA j?. feT[Ai' fJjBkA P?vk dh T[;koh ehsh ikDh io{oh j?. fi; bJh wkB:'r B?PBb rohB fNqfpT[Bb ns/ 

;oeko gk;' ;w/A^;w/A f;o jdkfJsk gqkgs j' ojhnkA jB. fJ; bJh fJj ezw gfjbkA s' jh fBPfus ehsh irQk s/ 

eotkfJnk ikDk :'r j't/rk. ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ ਫਸੈਲੇ ਪਹਿੱਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 
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41) i?w g'oNb s' d' w'pkfJb N{nkfJb?N t?BkA (8 ;hNo jo/e) dh yohd eoB ;pzXh. 
  

       ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਪਿ Bro fBrw j[fPnkog[o dk y/socb brGr 

32 ;[e/no feb'whNo j?. fJ; Pfjo nzdo eJh ;bZw nkpkdhnkA jB, fit/A fe ykBg[oh r/N, ;[zdo Bro, 
Ghw Bro ns/ Gzrh u'n d/ nk;^gk; dk y/so nkfd. fit/A fe j[fPnkog[o Pfjo B{z ODF x'fPs ehsk frnk 
j?. fJ; bJh ;bZw J/foJ/ bJh d' w'pkfJb N{nkfJb?N t?BkA dh yohd ehsh ikDh nfs io{oh j?. fJjBkA 
w'pkfJb N{nkfJb?N t?Bk dh i?w g'oNb s' yohd ehsh ikDh j?, fi; nB[;ko o[gJ/ 8,50,000$^ gqsh t?B d/ 
fj;kp Bkb e[Zb d' t?BkA dh yohd s/ o[gJ/ 17,00,000$^ sZe dk you nkT[D dh ;zGktBk j?. fJjBkA t?BkA dh 
yohd i?w g'oNb s/ :'r ftXh okjhA N?Avo ekb eo e/ xZN'^xZN o/NkA s/ ehsh ikDh j?.  
             fJ; bJh T[es nB[;ko 2 w'pkfJb N{nkfJb?N t?BkA dh i?w g'oNb s' yohd eoB bJh  ਅਤੇ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ੇਦੀ gqtkBrh fjZs ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ g/P j? ih. 

 

42) i?w g'oNb s' pkfJU w?fNqe jkioh wPhBk dh yohd eoB ;pzXh. 
 

        ਪਰ ੋਰ  ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਪਿ ;?B/Noh Pkyk tb' ftP/ nXhB 7 wPhBkA dh 

yohd eoB bJh fbfynk frnk ;h, fi; ;pzXh i?w g'oNb s' e{N/PB vkT[Bb'v ehshnkA rJhnk, fi; 
nB[;ko gqsh wPhB brGr 5000$^ o[gJ/ o/N j?, I' fe 7 wPhBkA nB[;ko e[Zb 35000$^ o[gJ/ youk nkT[D 
dh ;zGktBk j?. fJZE/ fJj th ;gPN ehsk ikAdk j? fe i?w g'oNb s/ o/N xZN^tZX ikAd/ jB.             
fJ; bJh T[es okPh ftZu 10# tkXk eod/ j'J/ e[Zb o[gJ/ 38500$^ dhnkA 7 pkfJU w?fNqe wPhBk dh yohd 
eoB bJh wkwbk Bro fBrw dh whfNzr ftZu ਪਵਚਾਰਨ ns/ c?;b/ ਪਹਿੱ ਤ g/P j? ih. 

 
43)       Regarding payment of Dark Fiber Circuits provided for Hoshiarpur City 

Surveillane Project at 28 (26+2) Locations. 

 

    ਪਰ ੋਰ  ਿੂਨੀਅਰ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ fe wfjewk Gkos ;zuko fBrw 

fbL tb'A nkgD/ gZso Bzpo NhHnkoHH$n?uHn?;HghH$n?bH;hH$7000711064$21 fwsh 07H03H2022 okjhA 

;pzXs e?wfonkA dh fJZNoB?AN d/ pDd/ ;kbkBk ukofii iwK eotkT[D bJh fbfynk frnk j?. fJ; 

s'A fJbktk wkB:'r fvgNh efwPBo, j[fPnkog[o ih tb' th ;pzXs e?wfonkA d/ ;kbkBK fJZNoB?AN 

ukofii o[gJ/ 17,23,744$^ iwkA eotkT[D bJh fbfynk frnk ;h.  

              fJ; ;pzXh fJZe whfNzr fwsh 25H05H2022 B{z fgqz;hgb iBob w?B/io, N?bhe'w, 

N?bhc'B GtB, o/bt/ wzvh, j[fPnkog[o tb' oZyh rJh ;h, fi; ftZu Pqh joghqs f;zx, fBrw 

fJzihBhno, Bro fBrw j[fPnkog[o ns/ Pqh e[bdhg f;zx, fBrw fJzihBhno, Bro fBrw 

j[fPnkog[o tb' Gkr fbnk frnk j?.  

              ;pzXs e?wo/ Bro fBrw dh jd[d nzdo bZr/ j'J/ jB ns/ fJj e?wo/ g[fb; ftGkr, 

wfjewk Gkos ;zuko fBrw ns/ wfjewk b'e fBowkD ftGkr tb' brkJ/ rJ/ ;B. fJj e?wo/ ;afjo 

tk;hnK dh f;feT{foNh, Nq?fce dh ;[uko{ d/yo/y ns/ j'oBK ezwK bJh brkJ/ rJ/ ;B.  

               fJZE/ fJj dZf;nk ikAdk j? fe ;kb 2019 d"okB ekoiekoh fJzihBhno, w?e/fBeb 

wzvb, b'e fBowkB ftGkr, G s/ w Pkyk, ibzXo tb' gZso Bzpo 818 fwsh 30H08H2019 okjhA Bro 

fBrw j[fPnkog[o B{z fbfynk ;h fe 23H25 bZy o[gJ/ e?wfonkA dh B?Ntofezr bJh b'VhAd/ jB. fJj 

czv Gkos ;zuko fBrw fbwfNv B{z s{ozs G/i/ ikD. fJ; ;pzXh Bro fBrw, j[fPnkog[o tb' nkgD/ 

wsk Bzpo 62 fwsh 23H07H2019 okjhA gqtkBrh d/D T[gozs Gkos ;zuko fBrw fbwfNv B{z T[es 

ndkfJrh eo fdZsh rJh ;h.   

                fJ; T[gozs Gkos ;zuko fBrw fbwfNv tb' nrb/ ;kb th fJ; B?Ntofezr dh 

;kbkBk w?BNhB?A; d/D bJh fbfynk ;h. Bro fBrw tb'A nkgD/ wsk Bpzo 4 fwsh 19H07H2021 
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okjhA c?;bk ehsk frnk ;h fe i/eo Gkos ;zuko fBrw fbwfNv, Bro fBrw, j[f;ankog[o dh 

;?BhN/;aB ;akyk tZb'A pDkJ/ rJ/ vzgK s/ fJZNoB?N ;[ftXk gqdkB eodh j? ns/ N?qfce bkJhNK$ e{V/ vzgK 

s/ ;Ekfgs ehs/ e?wfonK dh ewKv ns/ ezNo'b ;?ANo Bro fBrw, j[f;ankog[o fty/ ;Ekfgs eodh 

j? sK b'e fjZsK ftZu T[es nB[;ko e?wfonkA d/ fJZNoB?AN d/ ukofii bJh o[gJ/ 21H13 bZy Gkos 

;zuko fBrw fbwfNv B{z ndk eoB ns/ GftZy ftZu fJ; d/ pDd/ ;kbkBK ukofiia dh gqtkBrh fdZsh 

ikAdh j?.  

                  T[es ws/ dh ;oeko tb' nkgD/ gZso Bzpo 31179 fwsh 03H08H2021 okjhA 

gqtkDrh fdzd/ j'J/ jdkfJs ehsh rJh j? fe ;wZoE nfXekoh s' gqtkDrh b?D T[gozs ;oeko tb'A 

ikoh o{bkA$ jdkfJskA nB[;ko ekotkJh eoBh :ehBh pDkJh ikt/.  

               fwsh 25H05H2022 B{z j'Jh T[es whfNzr ftZu fJ; ws/ s/ ftuko tNKdok ehsk 

frnk. Gkos ;zuko fBrw fbwfNv d/ nfXekohnK tb'S dZf;nk frnk j? fe N?qfce bkJhNK ns/ e{V/ 

d/ vzgK s/ e?wo/ brkT[D dk ezw nbZr j? ns/ fJ; ezw d/ nkT[D tkbk you ftP/ nXhB ezw s' 

nXhB eto Bjh j' ;edk. Bro fBrw d/ ws/ ftZu dZ;/ e?wo/ brkT[D ftZu tZyok you nkt/rk ns/ 

fJj fJZe nbZr gq'i?eN pDkfJnk ikt/rk.  

               fJZE/ fJj th dZf;nk ikdk :'r j't/rk fe wfjewK Gkos ;zuko fBrw fbwfNv B{z 
fJzNoB?N ;pzXh ;kbkBK ndkfJrh Bjh j'D ekoB ftGkr tb'A fwsh 20H05H2022 s' fJzNoB?N dh 
;gbkJh pzd eo fdZsh j?, idfe Bro fBrw d/ ws/ ftZu j'J/ c?;b/ ekoB Bro fBrw ;pzXs 
ndkfJrh eoB s'A n;woE j?. fJ; ;pzXh b/yk Pkyk gk;' fog'oN gqkgs ehsh rJh, T[jBkA tb' 
T[es nB[;ko ndkfJrh eoB bJh e/; Bro fBrw dh jkT[; dh whfNzr d/ ;BwZ[y oZyD dh fog'oN 
ehsh rJh. fJ; T[gozs fwsh 15H12H2022 B{z wkB:'r fvgNh efwPBo, j[fPnkog[o$ efwPBo, 

Bro fBrw j[fPnkog[o ih tb' fJ; e/; B{z Bro fBrw dh jkT[; dh whfNzr ftZu ਪਵਚਾਰਨ ਅਤ ੇਫਸੈਲੇ 
ਪਹਿੱ ਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

44) tZy^tZy ezwkA d/ sywhfBnkA dh gqPkPeh gqtkDrh gqkgs eoB ;pzXh. 
  
             ਪਰ ੋਰ  ਿਨੂੀਅਰ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਸਮਤੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਪਨਗਮ ਇੰਿੀਨੀਅਰ fe Bro fBrw j[fPnkog[o 

tb'A Bkb BZEh fb;N nB[;ko tZy^tZy d/ ezwkA d/ sywhB/ fsnko ehs/ rJ/ jB. fJj sywhB/ w/no, 

Bro fBrw j[fPnkog[o ih d/ i[pkBh j[ewkA ns/ ;pzXs e'AA;bokA dh f;ckfoP nB[;ko T[jBKA dh 

w'i{drh ftZu ezwkA d/ w'e/ t/yD T[gozs fsnko ehs/ rJ/ jB. fJj sywhB/ ioBb jkT[; d/ ftuko 

ns/ c?;b/ fjZs G/i/ ikD/ :'r j'Dr/. fJZE/ fJj th dZf;nk ikAdk j? fe ;pzXs sywhfBnkA dh ;oeko 

gk;'A gqtkDrh gqkgs j'D T[gozs fJBQkA ezwkA d/ N?Avo o{bkA nB[;ko ns/ piN dh ਉ ਲਿੱ ਬਧਤਾ B{z w[Zy 

oZyd/ j'J/ ekb ehs/ ikDr/. 

    

Sr.no Name of the work Ward Amount 

1 Construction of Mettaled Road in Different Streets of Ward No. 1, 

Hoshiarpur 

1 22.57 

2 Construction of Mettaled Road in Different Streets of Ward No. 2, 

Hoshiarpur 

2 21.06 

3 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 3, Hoshiarpur 

3 12.16 

4 Repair/ Resurfacing of Old Road and New Construction of 

Metalled Road in Different Streets of Ward No. 3, Hoshiarpur 

3 6.60 

5 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Street No. 3, Birbal Nagar, 

Ward No. 3,  Hoshiarpur 

3 4.63 
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6 Repair/ Resurfacing of Metalled Road in Different Streets of 

Mohalla Gautam Nagar & Birbal Nagar, Ward No. 4, Hoshiarpur 

4 21.37 

7 Repair/ Resurfacing of Old Road in Different Streets of Ward No. 

5, Hoshiarpur 

5 5.93 

8 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 5, Hoshiarpur 

5 11.01 

9 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 6, Hoshiarpur 

6 22.22 

10 Repair/ Resurfacing of Old Road and New Construction of 

Metalled Road in Different Streets of Ward No. 7, Hoshiarpur 

7 20.67 

11 Repair/ Resurfacing of Old Road in Different Streets of Ward No. 

8, Hoshiarpur 

8 21.44 

12 Repair/ Resurfacing of Metalled Road From H/o Jatin towards 

Moh. Shanti Nagar Ward No. 8, Hoshiarpur 

8 5.63 

13 Repair/ Resurfacing of Old Road and New Construction of 

Metalled Road in Different Streets of Ward No. 9, Hoshiarpur 

9 21.53 

14 Const of Metalled Road in Street Near Kaka Ground Ward No. 9, 

Hoshiarpur 

9 1.92 

15 Repair/ Resurfacing of Old Road and Construction of Metalled 

Road in Different Streets of Ward No. 10, Hoshiarpur 

10 20.45 

16 Repair/ Resurfacing of Metalled Road in Different Streets of 

Ward No. 11, Hoshiarpur 

11 17.10 

17 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Street No. 6, Guru Nanak 

Nagar, Ward No. 11, Hoshiarpur 

11 5.72 

18 Repair/ Resurfacing of Metalled Road in Different Streets of 

Ward No. 12, Hoshiarpur 

12 21.95 

19 Construction of Metalled Road in Street Gujjaran Di Kutiya Wali, 

Ward No. 12, Hoshiarpur 

12 3.82 

20 Repair/ Resurfacing of Old Road and New Construction of 

Metalled Road in Different Streets of Ward No. 13 Hoshiarpur 

13 22.23 

21 P/Laying of RMC in Different Streets of Ward No. 14, 

Hoshiarpur 

14 24.77 

22 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 15, Hoshiarpur 

15 20.10 

23 Construction of Mettaled Road in Different Streets of Ward No. 

16, Hoshiarpur 

16 20.74 

24 Construction of Streets Shiv Mandir Wali (Remaining Portion), 

Ward No. 16, Hoshiarpur 

16 3.23 

25 Construction of Mettaled Road in Different Streets of Ward No. 

17, Hoshiarpur 

17 5.67 

26 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Street No. 6, Bhim Nagar, 

Ward No. 17,  Hoshiarpur 

17 11.06 

27 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 18, Hoshiarpur 

18 26.44 

28 Construction of Mettaled Road in Different Streets of Ward No. 

19, Hoshiarpur 

19 4.12 

29 Construction of RCC Nallah in Mohalla Purhiran & P/Fixing 

Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward No. 19, 

Hoshiarpur 

19 26.95 

30 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Street of Ward 

No. 20,  Hoshiarpur 

20 20.96 

31 Repair/ Resurfacing and Reconstruction of Metalled Road in 

Different Streets of Ward No. 21, Hoshiarpur 

21 20.44 

32 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 22, Hoshiarpur 

22 20.71 

33 Construction of Mettaled Road in Different Streets of Ward No. 

23, Hoshiarpur 

23 9.92 

34 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 23,  Hoshiarpur 

23 17.71 
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35 Repair and Resurfacing of Old Road New Const of Metalled in 

Different Streets Ward No. 23, Hoshiarpur 

23 3.51 

36 Repair/ Resurfacing of Old Road and New Construction of 

Metalled Road in Different Streets of Ward No. 24 Hoshiarpur 

24 22.51 

37 Construction of Metalled Road in Different Streets of Punjab 

Enclave, Ward No. 24, Hoshiarpur 

24 5.50 

38 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 25, Hoshiarpur 

25 21.48 

39 Repair/ Resurfacing of Metalled Road in Different Streets of 

Ward No. 26, Hoshiarpur 

26 6.56 

40 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Street of Ward 

No. 26,  Hoshiarpur 

26 9.32 

41 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Street of Mohalla 

Gokal Nagar, Ward No. 26, Hoshiarpur 

26 8.42 

42 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 27,  Hoshiarpur 

27 30.07 

43 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 28,  Hoshiarpur 

28 14.14 

44 Repair/ Resurfacing of Old Road and New Construction of 

Metalled Road in Different Streets of Ward No. 28 Hoshiarpur 

28 9.13 

45 P/Fixing Interlocking Paver Blocks In Street No. 6, Saroop Nagar, 

Ward No. 29, Hoshiarpur 

29 4.99 

46 Repair/ Resurfacing of Old Road and New Construction of 

Metalled Road in Different Streets of Ward No. 29, Hoshiarpur 

29 16.20 

47 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 30, Hoshiarpur 

30 13.13 

48 Repair/ Resurfacing of Old Road in Different Streets of Ward No. 

30, Hoshiarpur 

30 3.79 

49 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 31, Hoshiarpur 

31 19.80 

50 P/Fixing Interlocking Paver Blocks on Road Berm near H/o 

Vinod Chopra to S.S. Watt, Railway Mandi School Road, Ward 

No. 31, Hoshiarpur 

31 2.02 

51 P/Laying Interlocking Paver Blocks in Street Opposite Punjab 

National Bank, Ward No. 32, Hoshiarpur 

32 9.78 

52 P/Laying of RMC in Different Streets of Ward No. 33, 

Hoshiarpur 

33 15.95 

53 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 34, Hoshiarpur 

34 11.07 

54 Repair of Sewer line Construction of MH & RG Chambers 

Construction of Urinal Block and Other Works In Different Street 

of Ward no C7 Hoshiarpur  

34 9.74 

55 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 35, Hoshiarpur 

35 11.76 

56 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 36,  Hoshiarpur 

36 15.36 

57 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 37, Hoshiarpur 

37 14.54 

58 P/Laying of CC Flooring in Different Street of Ward No. 38, 

Hoshiarpur 

38 15.23 

59 P/Laying of Paver Blocks in Different Streets of Ward No. 39, 

Hoshiarpur 

39 15.02 

60 P/Laying of CC Flooring and Paver Blocks in Different Streets of 

Ward No. 40, Hoshiarpur 

40 16.12 

61 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 41,  Hoshiarpur 

41 15.98 

62 P/Laying of RMC and Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 42, Hoshiarpur 

42 18.07 
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63 P/Fixing of Interlocking Paver Blocks Adjoining Jagdish Chander 

Scrap Wala, Ward No. 42, Hoshiarpur 

42 3.06 

64 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in different Streets of Ward 

No. 43, Hoshiarpur 

43 16.45 

65 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 44, Hoshiarpur 

44 15.58 

66 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Street of Ward 

No. 45,  Hoshiarpur 

45 22.09 

67 Repair/ Resurfacing of Metalled Road in Street Ravinder Singh 

Wali, Roshan Road, Ward No. 45, Hoshiarpur 

45 4.62 

68 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 46, Hoshiarpur 

46 7.21 

69 Repair/ Resurfacing of Metalled Road in Different Streets of 

Ward No. 46, Hoshiarpur 

46 14.82 

70 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Street of Ward 

No. 47,  Hoshiarpur 

47 11.86 

71 Repair/ Resurfacing of Metalled Road in Different Streets of 

Ward No. 47, Hoshiarpur 

47 10.05 

72 Construction of Mettaled Road in Katcha Street and Repair/ 

Resurfacing of Old Metalled Road in Different Streets of Ward 

No. 48, Hoshiarpur 

48 17.79 

73 Repair/ Resurfacing of Main Road, Mohalla Salwara Ward No. 

49, Hoshiarpur 

49 10.56 

74 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 49, Hoshiarpur 

49 10.47 

75 Construction of Metalled Road in Street H/o Davinder Jain wali, 

Ward No. 49, Hoshiarpur 

49 3.11 

76 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 50, Hoshiarpur 

50 20.96 

77 Repair/ Resurfacing of Old Road and Construction of Metalled 

Road in Different Streets of Ward No. 50, Hoshiarpur 

50 6.48 

78 P/Laying Interlocking Paver Blocks in Street Dr. Lakhvir Wali, 

New Deep Nagar, Ward No. 27, Hoshiarpur 

27 6.99 

79 Repair/ Resurfacing of Metalled Road Khalsa School Wali, Guru 

Gobing Singh Nagar 

27 23.54 

80 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Street Adjoining City 

Center Mall, Ward No. 47, Hoshiarpur 

Gen 10.29 

81 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Street Adjoining Dr. 

Balwinder Singh, Ward No. 45, Hoshiarpur 

Gen 5.58 

82 Earth Filling At Municipal Lands Situated at Purhiran Ward no 19 

Hosharpur  

Gen 36.88 

83 Re-Construction of Metalled Road in Rambha Sethi Marg and 

Adjoining Streets, Ward No. 13, Hoshiarpur 

Gen 15.58 

84 P/Laying of Interlocking Paver Blocks Street No. 10, Vijay 

Nagar, Ward No. 14, Hoshiarpur 

Gen 5.91 

85 Repair and Correction of Level of Metalled Road and 

Improvement of Drainage System B/s DAC Near Sikh Line, Ward 

No. 10, Hoshiarpur 

Gen 9.67 

86 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 4,  Hoshiarpur 

Gen 13.02 

87 Repair/ Resurfacing of Metalled Road PWD Rest House Wali and 

Adjoining Chaye Sutta Bar, Hoshiarpur 

Gen 10.05 

88 P/Laying Interlocking Paver Blocks on Berms of Road Opposite 

Velley Hotel, Hoshiarpur 

Gen 13.14 

89 Construction of Bpundary Wall And P/Laying Paver Block on 

Road Berm At Cremation Ground Rahimpur , Hoshiarpur  

Gen 7.03 

90 P/Laying Interlocking Paver Blocks From Clock Tower to Gurh 

Mandi (Kashmiri Bazar), Hoshiarpur 

Gen 19.38 
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91 P/Fixing of Tree Guards in Different Localities of MC Hoshiarpur Gen 11.39 

92 P/Laying Fire Hydrant System from Shri Buti Kishan towards 

Dabbi Bazar upto Bhilo di Hatti, Hoshiarpur 

Gen 11.91 

93 P/Laying Fire Hydrant System from Bhilo di Hatti towards upto 

Gorian Gate,  Hoshiarpur 

Gen 13.93 

94 Supply of M/Hole & Road Gully Covers for MC Store, 

Hoshiarpur 

Gen 6.88 

95 Supply of Electrical/ Street Light Material for MC Store, 

Hoshiarpur 

Gen 1.99 

96 Supply of  Material for maintence of tubewel & other mechanical 

works for MC, Hoshiarpur 

Gen 34.55 

97 P/Erection of Semi High Mast Lights at Various Location of 

Hoshiarpur City 

Gen 8.69 

98 Const of Room of Canteen Room at MC Office, Hoshiarpur Gen 3.90 

99 P/F Barbed wire fencing and repair of damage Boundry Wall in 

Different Parks and Municipal Lands of MC Hoshiarpur 

Gen 17.89 

100 Repair of Chambers,  P/F MH Covers, Road Gully Covers and 

MS plates for Emergency Repair work in different localities of 

Hoshiarpur 

Gen 24.46 

101 Beautification of Central Verge of Bus Stand Road and 

Chandigarh Road, Hoshiarpur 

Gen 11.05 

102 P/Laying Interlocking Paver Blocks of Berms of Road Jatherian 

Wali, Purhiran, Hoshiarpur 

Gen 15.46 

103 Repair and Resurfacing of Mettaled Road From Dagana Road to 

Gurudwara Tibba Sahib, Ward No. 23 & 25, Hoshiarpur 

23 & 25 2.71 

104 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in different Streets of Ward 

No. 5, 6 & 34, Hoshiarpur 

5, 6 & 

34 

30.80 

105 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Different Streets of Ward 

No. 6 & 11, Hoshiarpur 

6 & 11 13.94 

106 Repair and Maintenance of Municipal Residence in Different 

Areas Hoshiarpur 

Gen 6.53 

107 S/o New Hopper Tipper Dumper 2 cm Capacity for Engineering 

Branch (Diesel) (GEM) 

Gen 5.00 

108 P/Laying CC Flooring From Street Kehar Di Hatti to Mandir 

Pahari Katra 

Gen 6.41 

109 Supply and Erection of National Flags at Various sites within MC 

limits of Hoshiarpur City 

Gen 22.21 

110 Repair and Annual Maintenance of Computer and Printers (for 

Two years)  at MC Office, Hoshiarpur 

Gen 6.77 

111 Const of Store Room and Toilet at Sant Nagar Park, Hoshiarpur Gen 6.50 

112 Deployment of Manpower for Various Jobs in Engineering 

Branch MC Hoshiarpur  

Gen 21.42 

113 Deployment of Manpower for the Operation of Cattle Catcher 

Vehicle under Sanitary Branch, MC Hoshiarpur 

Gen 10.78 

114 Construction of Walking Track, P/Laying and Zym Equipment in 

Park near Sulabh Toilet, Roshan Ground, Hoshiarpur (MPLAD) 

MPLAD 3.25 

115 Construction of Community Centre for Bhagwan Balmiki Sabha, 

Clock Tower, Hoshiarpur (MPLAD) 

MPLAD 15.00 

116 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Street H/o Amarjit Singh 

Laddi Wali, New Fatehgarh, Ward No. 13, Hoshiarpur 

MPLAD 2.50 

117 Reoair and Resurfacing of Metalled Road in Street H/o Sahil 

Tiwari wali and Side Streets Mohalla Piplanwala, Ward No. 22, 

Hoshiarpur (PGRS) 

PGRS 6.61 

118 Repair & Resurfacing of Metalled Road in Street House of Vijay 

Kumar wali, Dashmesh Nagar, Opp. Surjit Gas Agency, Ward 

No. 24, Hoshiarpur (PGRS) 

PGRS 6.82 
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119 Repiar and Resurfacing of Metalled Road in Street Adjoining 

Shiraj Hotel, Model Colony, Ward No. 47, Hoshiarpur 

PGRS 3.38 

120 Repair ans Resurfacing of Metalled Road in Street H/o Manish 

Kumar Wali, Ward No. 27, Hohiarp[ur 

27 2.47 

121 Repair and Maintenance of Sewerline in Ward no. 13 Gobind 

Nagar Near Singh Daily Need Store Works in, Hoshiarpur 

13 2.49 

122 Estimate for providing and laying UPVC pipe sewer line in 

Mohalla Sunder Nager at Hoshiarpur Town Distt Hoshiarpur. 

(Deposit Work) 

Gen 10.06 

123 Estimate for replacement of damage sewer line in front of PNB 

Bank Mohalla Jagatpura at Hoshiarpur Town Distt Hoshiarpur. 

(Deposit Work) 

Gen 14.47 

124 Estimate for annual maintenance of doser pumps at different MC 

tubewells, Hoshiarpur. (Est. Cost Rs. 2.92 Lac) 

Gen 2.92 

125 Provding and fixing Fire Hydants with sluice valve chamber in 

different areas in Hoshiarpur city (Est. Cost Rs. 6.60 Lac)    

Gen 6.60 

126 Purchase of submersible motors, manual chain pully & 

submersible cable of water supply maintenance, Hoshiarpur (Est. 

Cost Rs. 9.71 Lac)    

Gen 9.71 

127 Estimate for Providing and laying Water Supply Line from Shane 

Punjab Karyana Store to Hukam Singh Karyana Store (in front of 

Session Court) at Hoshiarpur Town Distt. Hoshiarpur. (Deposit 

Work) 

Gen 2.99 

128  Estimate for providing/laying water supply line in different areas 

of MC Hoshiarpur.  

Gen 10.49 

129 Estimate for replacement of water supply line in ward no. 23 Gali 

no. 08 mohalla Tibba Sahib back side PSPCL office at Hoshiarpur 

Town Distt Hoshiarpur. (Deposit Work) 

Gen 8.35 

130 Supply of material for the maintenance of Water supply lines and 

tubewells different localities in Hoshiarpur. 

Gen 33.26 

131 P/Fixing Interlocking Paver Blocks on Path Leading Cremation 

Ground Piplanwala, Near Dumping Ground, Hoshiarpur 

20 3.01 

132 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in street No. 3, Dashmesh 

Nagar, Ward no. 24, Hoshiarpur 

24 5.21 

133 P/Fixing Interlocking Paver Blocks in Amb Wali Gali, Mohalla 

Ravidass Nagar, near Gugga Peer, Ward no. 16, Hoshiarpur 

16 12.45 

134 Repair of Metalled Road B/s Community Center, Gautam Nagar, 

Hoshiarpur 

4 7.68 

  
 

 ਉਿਤ ਤਖਮੀਪਨਆਂ ਨੰੂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਪ ੰਗ ਪਵਚ ਪਵਚਾਰਨ ਅਤੇ  ਰਵਾਨਗੀ 
ਪਹਿੱ ਤ  ੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

 1678.95 

    

   ਸਹੀ/-  

               ਮੇਅਰ, 

           ਨਗਰ ਪਨਗਮ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ। 
 
    

 
 
 

 
   


