
ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ� ਦੀ ਸੂਚੀ 

ਲੜੀ ਨੰ: ਫਰਮ/ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨ� ਿਬਲ 

ਨੰ:/ਿਮਤੀ 

ਮੰਤਵ ਰਕਮ 

ਪਿਹਲਾ ਸਮਾਗਮ- 01 ਨਵੰਬਰ 2021 

1. ਰਾਿਜੰਦਰ ਕੈਟਰਜ, ਪਿਟਆਲਾ 38/ 

03.11.2021 
ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਨੰੂ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬ#ੇਕ 

ਫਾਸਟ ਅਤੇ ਖਾਣ ੇਸਬੰਧੀ ਖਰਚਾ। 

1,90,200 

2. ਮੈਸ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਈਟ ਐਡਂ ਸਰਿਵਸ 

ਦੇਵੀਗੜ. ਰੋਡ, ਜੋੜੀਆਂ ਸੜਕ�, 

ਪਿਟਆਲਾ। 

47/ 

01.11.2021 

 

 

01.11.2021 ਨੰੂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਾ0ਡ ਖਰਚੇ 

ਸਬੰਧੀ। 

24780 

3. ਮੈਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਈਟ ਐਡਂ ਸਰਿਵਸ 

ਦੇਵੀਗੜ. ਰੋਡ, ਜੋੜੀਆਂ ਸੜਕ�, 

ਪਿਟਆਲਾ। 

52/ 

17.11.2021 
01.11.2021 ਤ1 10.11.2021 ਤ2 ਕ ਪੁਸਤਕ 

ਪ#ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਮ4 ਸਾ0ਡ ਦੇ ਪ#ਬੰਧ� ਸਬੰਧੀ। 

11475 

4. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ। ਿਬਲ ਮੁਕਤਾ 

ਰਸੀਦ� ਿਮਤੀ 

01.11.2021 

ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਨੰੂ ਸ2 ਦੇ ਗਏ ਲੇਖਕ�, 

ਕਲਾਕਾਰ�, ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕ� ਸ਼#ੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ, 

ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੰੂ ਮਾਣਭੇਟਾ ਸਬੰਧੀ। 

141660 

5. ਮੈਸ: ਪੰਜਾਬ ਟ:ਟ ਸਰਿਵਸ, ਸਾਹਮਣੇ 

ਬੁ2 ਢਾ ਦਲ ਸਕੂਲ, ਪਿਟਆਲਾ। 

2004/ 

11.11.2021 
ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਤ1 10.11.2021 ਤ2 ਕ 

ਲਗਾਈ ਪੁਸਤਕ ਪ#ਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ#ਬੰਧ� ਸਬੰਧੀ। 

7880 

6. ਮੈਸ: ਯੂਨੀਕ ਇੰਡਸਟ#ੀਜ਼, ਫੈਕਟਰੀ 

ਏਰੀਆ, ਪਿਟਆਲਾ। 

109/ 

30.11.2021 
ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਨੰੂ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕ 

ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ 10 ਪਲੇਕ� ਸਬੰਧੀ। 

14160 

7. ਮੈਸ: ਿਨਊ ਸਿਤਗੁਰੂ ਫੁਲਕਾਰੀ 

ਆਰਟਸ, ਪਿਟਆਲਾ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 

ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ। 

425/ 

30.10.2021 
ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ 

ਸਬੰਧੀ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ। 

31500 

8. ਮੈਸ: ਪੰਜਾਬ ਟ:ਟ ਸਰਿਵਸ, ਸਾਹਮਣੇ 

ਬੁ2 ਢਾ ਦਲ ਸਕੂਲ, ਪਿਟਆਲਾ। 

2001/ 

02.11.2021 
ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਨੰੂ ਮੇਨ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਉਣ 

ਸਬੰਧੀ। 

130100 

9. ਮੈਸ: ਪੰਜਾਬ ਟ:ਟ ਸਰਿਵਸ, ਸਾਹਮਣੇ 

ਬੁ2 ਢਾ ਦਲ ਸਕੂਲ, ਪਿਟਆਲਾ। 

2002/ 

02.11.2021 
ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਖਾਣਾ ਆਿਦ ਸਰਵ ਕਰਨ 

ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੰਡਾਲ� ਦੇ ਖਰਚ ੇਸਬੰਧੀ। 

47980 

10. ਮੈਸ: ਪੰਜਾਬ ਟ:ਟ ਸਰਿਵਸ, ਸਾਹਮਣੇ 

ਬੁ2 ਢਾ ਦਲ ਸਕੂਲ, ਪਿਟਆਲਾ। 

2003/ 

02.11.2021 
ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਪੁਸਤਕ ਪ#ਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ 

ਪੰਡਾਲ� ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ। 

75030 

11. ਮੈਸ: ਸ਼ਿਹਨਸ਼ਾਹ ਇੰਟਰਪ#ਾਈਜਜ਼, 

ਪਿਟਆਲਾ।  

21-22/0480 

/12.11.2021 
ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਨੰੂ ਿਸ਼ਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਤਵੰਿਤਆਂ ਨੰੂ ਭ4ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਲ� ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਸਬੰਧੀ। 

39750 

12. ਮੈਸ: ਚੰਡੀਗੜ. ਪਬਲੀਿਸਟੀ, ਛੋਟੀ 

ਬਾਰ�ਦਰੀ, ਪਿਟਆਲਾ।  

99/ 

11.11.2021 
ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ 

ਸਬੰਧੀ ਫਲੈਕਸ (ਸਮੇਤ ਫਰੇਮ) ਸਬੰਧੀ। 

4956 

13. ਲੰਡਨ ਿਡਜੀਟਲ ਸਟੂਡੀਓ, ਪਿਟਆਲਾ।  472/ 

01.11.2021 
ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ 

ਸਬੰਧੀ ਫੋਟੋਗ#ਾਫਰੀ ਸਬੰਧੀ।  

10250 

14. ਮੈਸ: ਿਵਜੈ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਬੁ2 ਕ ਮਾਰਕੀਟ, 

ਪਿਟਆਲਾ।  

14655/ 

29.10.2021 
ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਫ:ਸੀ ਟੇਪ ਦੀ 

ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ। 

300 

15. ਮੈਸ: ਖੁਸ਼ਬੂ ਫਲਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਸਾਹਮਣੇ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਿਨਵਾਰਨ ਸਾਿਹਬ, 

ਪਿਟਆਲਾ।  

4840/ 

01.11.2021 
ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਮ4 ਸਟੇਜ ਦੀ 

ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਫੁ2 ਲ/ਪ2 ਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ। 

2000 

16. ਮੈਸ: ਖੁਸ਼ਬੂ ਫਲਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਸਾਹਮਣੇ 4841/ 

01.11.2021 
ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਬੁ2 ਿਕਆਂ 2100 



ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਿਨਵਾਰਨ ਸਾਿਹਬ, 

ਪਿਟਆਲਾ। 

ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ। 

17. ਫੌਜੀ ਟੀ ਸਟਾਲ, ਸ਼ੇਰ� ਵਾਲਾ ਗੇਟ, 

ਪਿਟਆਲਾ।  

ਿਨਲ/ 

02.11.2021 

ਿਮਤੀ 01.11.2021 ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 

ਪਬਿਲਸ਼ਰ�/ਪੁਸਤਕ ਿਵਕਰੇਤਾਵ� ਨੰੂ ਚਾਹ ਦੇਣ 

ਸਬੰਧੀ। 

420 

18. ਫੌਜੀ ਟੀ ਸਟਾਲ, ਸ਼ੇਰ� ਵਾਲਾ ਗੇਟ, 

ਪਿਟਆਲਾ। 

ਿਨਲ/ 

03.11.2021 
ਿਮਤੀ 02.11.2021 ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 

ਪਬਿਲਸ਼ਰ�/ਪੁਸਤਕ ਿਵਕਰੇਤਾਵ� ਨੰੂ ਚਾਹ ਦੇਣ 

ਸਬੰਧੀ।  

420 

19. ਫੌਜੀ ਟੀ ਸਟਾਲ, ਸ਼ੇਰ� ਵਾਲਾ ਗੇਟ, 

ਪਿਟਆਲਾ। 

ਿਨਲ/ 

05.11.2021 
ਿਮਤੀ 03.11.2021 ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 

ਪਬਿਲਸ਼ਰ�/ਪੁਸਤਕ ਿਵਕਰੇਤਾਵ� ਨੰੂ ਚਾਹ ਦੇਣ 

ਸਬੰਧੀ। 

420 

20. ਫੌਜੀ ਟੀ ਸਟਾਲ, ਸ਼ੇਰ� ਵਾਲਾ ਗੇਟ, 

ਪਿਟਆਲਾ। 

ਿਨਲ/ 

06.11.2021 
ਿਮਤੀ 04.11.2021 ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 

ਪਬਿਲਸ਼ਰ�/ਪੁਸਤਕ ਿਵਕਰੇਤਾਵ� ਨੰੂ ਚਾਹ ਦੇਣ 

ਸਬੰਧੀ। 

420 

21. ਫੌਜੀ ਟੀ ਸਟਾਲ, ਸ਼ੇਰ� ਵਾਲਾ ਗੇਟ, 

ਪਿਟਆਲਾ। 

ਿਨਲ/ 

07.11.2021 
ਿਮਤੀ 05.11.2021 ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 

ਪਬਿਲਸ਼ਰ�/ਪੁਸਤਕ ਿਵਕਰੇਤਾਵ� ਨੰੂ ਚਾਹ ਦੇਣ 

ਸਬੰਧੀ। 

420 

22. ਫੌਜੀ ਟੀ ਸਟਾਲ, ਸ਼ੇਰ� ਵਾਲਾ ਗੇਟ, 

ਪਿਟਆਲਾ। 

ਿਨਲ/ 

08.11.2021 
ਿਮਤੀ 06.11.2021 ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 

ਪਬਿਲਸ਼ਰ�/ਪੁਸਤਕ ਿਵਕਰੇਤਾਵ� ਨੰੂ ਚਾਹ ਦੇਣ 

ਸਬੰਧੀ। 

420 

23. ਫੌਜੀ ਟੀ ਸਟਾਲ, ਸ਼ੇਰ� ਵਾਲਾ ਗੇਟ, 

ਪਿਟਆਲਾ। 

ਿਨਲ/ 

09.11.2021 
ਿਮਤੀ 07.11.2021 ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 

ਪਬਿਲਸ਼ਰ�/ਪੁਸਤਕ ਿਵਕਰੇਤਾਵ� ਨੰੂ ਚਾਹ ਦੇਣ 

ਸਬੰਧੀ। 

420 

24. ਿਵਜੇ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਬੁਕਸ ਮਾਰਕੀਟ, 

ਪਿਟਆਲਾ।  

14729/ 

10.11.2021 
ਰੈਿਪੰਗ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਸੈਲੋਟੇਪ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ। 780 

25. ਜੋਿਗੰਦਰਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ, ਕ2ਚਾ, 

ਪਿਟਆਲਾ। 

6345/ 

11.11.2021 
ਰੈਿਪੰਗ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਸੈਲੋਟੇਪ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ। 240 

26. ਰਾਹੇਜਾ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ 

ਚIਕ, ਪਿਟਆਲਾ।  

1372/ 

11.11.2021 
ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਸੂਤਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ। 100 

27. ਰਾਜ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰ4ਟ, ਨJ ੜੇ ਰੇਲਵੇ 

ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਿਟਆਲਾ।  

1279/ 

11.11.2021 
ਪਬਿਲਸ਼ਰ�/ਪੁਸਤਕ ਿਵਕਰੇਤਾਵ� ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ 

ਸਬੰਧੀ। 

16300 

28. ਪ2 ਪੂ ਲਾਈਟ ਐਡਂ ਸਾ0ਡ, ਨJ ੜੇ ਨਾਭਾ 

ਗੇਟ, ਪਿਟਆਲਾ। 

668/ 

09.12.2021 
ਿਮਤੀ 07.11.2021 ਅਤੇ 08.11.2021 ਦੇ 

ਿਦਨ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਅਨਾਊਸਮ:ਟ ਸਬੰਧੀ। 

1600 

29. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ। ਿਬਲ ਮੁਕਤਾ 

ਰਸੀਦ� ਿਮਤੀ 

08.11.2021 

ਿਮਤੀ 08.11.2021 ਨੰੂ ਫਿਤਹਗੜ. ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ 

ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚੇ ਪ#ਧਾਨਗੀ 

ਮੰਡਲ, ਮੁ2 ਖ ਮਿਹਮਾਨ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਮਾਨ ਜ2 ਜ, 

ਬ2 ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ#ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੰੂ ਮਾਣਭੇਟਾ 

ਸਬੰਧੀ। 

32550 

30. ਅਿਨਲ ਫਲਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਖ 

ਿਨਵਾਰਣ ਸਾਿਹਬ, ਪਿਟਆਲਾ। 

274/ 

08.11.2021 
ਿਮਤੀ 08.11.2021 ਨੰੂ ਫਿਤਹਗੜ. ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ 

ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਫੁ2 ਲ� ਸਬੰਧੀ। 

280 

ਦੂਜਾ ਸਮਾਗਮ- 15 ਨਵੰਬਰ 2021 



31. ਰਾਿਜੰਦਰ ਕੈਟਰਜ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਲੋਨੀ, 

ਪਿਟਆਲਾ। 

043/ 

17.11.2021 
ਿਮਤੀ 15.11.2021 ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਬੰਧੀ। 143400 

32. ਲੰਡਨ ਿਡਜੀਟਲ ਸਟੂਡੀਓ, ਪਿਟਆਲਾ।  478/ 

15.11.2021 
ਿਮਤੀ 15.11.2021 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ 

ਸਬੰਧੀ ਫੋਟੋ ਗ#ਾਫਰੀ ਸਬੰਧੀ। 

8065 

ਤੀਜਾ ਸਮਾਗਮ- 17 ਨਵੰਬਰ 2021- ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ 

33. ਮੈਸ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਈਟ ਐਡਂ ਸਰਿਵਸ 

ਦੇਵੀਗੜ. ਰੋਡ, ਜੋੜੀਆਂ ਸੜਕ�, 

ਪਿਟਆਲਾ।  

54/ 

17.11.2021 
ਿਮਤੀ 17.11.2021 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਾਟਕ 

ਮੇਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾ0ਡ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ। 

12000 

34. ਮੈਸ: ਖਾਲਸਾ ਨਰਸਰੀ, ਸਰਿਹੰਦ ਰੋਡ, 

ਬਾਰਨ, ਪਿਟਆਲਾ।  

115/ 

16.11.2021 
ਿਮਤੀ 17.11.2021 ਨੰੂ ਪਿਟਆਲਾ ਸਮਾਗਮ 

ਿਵਚ ਬੁ2 ਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ#ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਿਦਆਂ 

ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ। 

2100 

ਚੌਥਾ ਸਮਾਗਮ- 20 ਨਵੰਬਰ 2021- ਰੂ-ਬ-ਰੂ 

35. ਮੈਸ: ਖਾਲਸਾ ਨਰਸਰੀ, ਸਰਿਹੰਦ ਰੋਡ, 

ਬਾਰਨ, ਪਿਟਆਲਾ। 

120/ 

20.11.2021 
ਿਮਤੀ 20.11.2021 ਨੰੂ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਬੁ2 ਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ#ਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ। 

1750 

ਪੰਜਵ� ਸਮਾਗਮ- 30 ਨਵੰਬਰ 2021 

36. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ। ਿਬਲ ਮੁਕਤਾ 

ਰਸੀਦ� ਿਮਤੀ 

30.11.2021 

ਿਮਤੀ 30.11.2021 ਨੰੂ ਸ2 ਦੇ ਗਏ ਲੇਖਕ�, 

ਕਲਾਕਾਰ�, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ, ਿਗ2 ਧਾ/ਭੰਗੜਾ 

ਅਤੇ ਸ਼#ੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ, ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੰੂ ਮਾਣਭੇਟਾ 

ਸਬੰਧੀ। 

150750 

37. ਮੈਸ: ਯੂਨੀਕ ਇੰਡਸਟ#ੀਜ਼, ਫੈਕਟਰੀ 

ਏਰੀਆ, ਪਿਟਆਲਾ। 

120/ 

15.11.2021 
ਿਮਤੀ 30.11.2021 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ 

ਸਬੰਧੀ ਪਲੇਕ� ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ। 

25488 

38. ਲੰਡਨ ਿਡਜੀਟਲ ਸਟੂਡੀਓ, ਪਿਟਆਲਾ।  483/ 

30.11.2021 
ਿਮਤੀ 30.11.2021 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ 

ਸਬੰਧੀ ਫੋਟੋ ਗ#ਾਫਰੀ ਸਬੰਧੀ। 

10250 

39. ਮੈਸ: ਖਾਲਸਾ ਨਰਸਰੀ, ਸਰਿਹੰਦ ਰੋਡ, 

ਬਾਰਨ, ਪਿਟਆਲਾ।  

129/ 

29.11.2021 
ਿਮਤੀ 30.11.2021 ਨੰੂ ਪਿਟਆਲਾ ਸਮਾਗਮ 

ਿਵਚ ਪ#ਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਪ#ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ। 

2100 

40. ਮੈਸ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਈਟ ਐਡਂ ਸਾ0ਡ 

ਸਰਿਵਸ, ਦੇਵੀਗੜ. ਰੋਡ, ਜੋੜੀਆਂ 

ਸੜਕ�, ਪਿਟਆਲਾ।  

56-57/ 

30.11.2021 
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ਦੇ ਿਵਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ 

ਸਾ0ਡ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜ1। 

26060 

ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ� ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਖਰਚੇ 

41. ਮੈਸ: ਸ਼ਿਹਨਸ਼ਾਹ ਇੰਟਰਪ#ਾਈਜਜ਼, 

ਪਿਟਆਲਾ। 

0530/ 

12.11.2021 
ਿਵਭਾਗ ਵ2 ਲ1 ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ 

ਦੌਰਾਨ ਵ2 ਖ-ਵ2 ਖ ਸਮਾਗਮ� ਿਵਚ ਿਸ਼ਰਕਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਤਵੰਿਤਆਂ ਨੰੂ ਭ4ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਲ� ਦੀ 

ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ। 

39750 

42. ਮੈਸ: ਚੰਡੀਗੜ. ਪਬਲੀਿਸਟੀ, ਛੋਟੀ 

ਬਾਰ�ਦਰੀ, ਪਿਟਆਲਾ।  

100/ 

22.11.2021 
ਿਵਭਾਗ ਵ2 ਲ1 ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ 

ਦੌਰਾਨ ਵ2 ਖ-ਵ2 ਖ ਸਮਾਗਮ� ਸਬੰਧੀ ਫਲੈਕਸ� 

ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ। 

47967 

43. ਸਟੇਟ ਬ:ਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਿਨਲ ਿਮਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ� 

ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆ ਂ

ਸਬੰਧੀ ਿਵਭਾਗੀ ਬ:ਕ ਖਾਤੇ ਸਬੰਧੀ ਚੈਕ ਬੁ2 ਕ 

ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ। 

88.50 



44. ਮੈਸ: ਮਸਤ ਸਰਿਵਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲੋਅਰ 

ਮਾਲ, ਪਿਟਆਲਾ।  

17673/ 

16.11.2021 
ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਮੈਦਾਨ� ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਹੀ ਘਾਹ 

ਕ2 ਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਸਬੰਧੀ। 

500 

45. ਮੈਸ: ਿਡਵਾਈਨ ਫਾਰਮਾਕੁਲੈਕਟੀਕਲ, 

206, ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ-ਏ, ਚੀਮਾ 

ਚIਕ, ਪਿਟਆਲਾ। 

9902/ 

19.11.2021 
ਿਵਭਾਗੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ� ਿਵਚ 

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਰੀਿਫਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ। 

2198 

46. ਮੈਸ: ਚੰਡੀਗੜ. ਪਬਲੀਿਸਟੀ, 1154/3, 

ਿਪ2 ਛੇ ਮਾਲਵਾ ਿਸਨJ ਮਾ ਛੋਟੀ ਬਾਰ�ਦਰੀ, 

ਪਿਟਆਲਾ। 

106/ 

01.12.2021 
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ 2021 ਦੇ ਸਮਾਗਮ� ਸਬੰਧੀ 

ਿਜ਼ਿਲ.ਆਂ ਅਤੇ ਮੁ2 ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਫਲੈਕਸ� ਬਣਾਉਣ 

ਸਬੰਧੀ। 

16478 

47. ਮੈਸ: ਪੰਜਾਬ ਟ:ਟ ਸਰਿਵਸ, ਸਾਹਮਣੇ 

ਬੁ2 ਢਾ ਦਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ 

ਚIਕ, ਪਿਟਆਲਾ। 

2011/ 

01.12.2021 
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਮੇਨ ਪੰਡਾਲ ਦਾ 

ਖਰਚਾ। 

142800 

48. ਮੈਸ: ਪੰਜਾਬ ਟ:ਟ ਸਰਿਵਸ, ਸਾਹਮਣੇ 

ਬੁ2 ਢਾ ਦਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ 

ਚIਕ, ਪਿਟਆਲਾ।  

2012/ 

01.12.2021 
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੰਡਾਲ 

ਦਾ ਖਰਚਾ। 

38260 

49. ਮੈਸ: ਪੰਜਾਬ ਟ:ਟ ਸਰਿਵਸ, ਸਾਹਮਣੇ 

ਬੁ2 ਢਾ ਦਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ 

ਚIਕ, ਪਿਟਆਲਾ। 

2013/ 

01.12.2021 
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਮ4 ਪੁਸਤਕ 

ਪ#ਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੰਡਾਲ� ਦਾ ਖਰਚਾ। 

37802 

 

ਫ਼ਿਤਹਗੜ( ਸਾਿਹਬ: ਸਮਾਗਮ ਿਮਤੀ 08 ਨਵੰਬਰ 2021 

 

ਲੜੀ 

ਨੰ: 

ਫਰਮ/ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨ� ਿਬਲ ਨੰ:/ਿਮਤੀ ਮੰਤਵ ਰਕਮ 

1. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ। ਿਬਲ ਮੁਕਤਾ 

ਰਸੀਦ� ਿਮਤੀ 

08.11.2021 

ਿਮਤੀ 08.11.2021 ਨੰੂ ਫ਼ਿਤਹਗੜ. 

ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ 

ਪਹੰੁਚੇ ਪ#ਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ, ਮੁ2 ਖ ਮਿਹਮਾਨ, 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਮਾਨ ਜ2 ਜ, ਬ2 ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾ, 

ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ#ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ 

ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੰੂ ਮਾਣਭੇਟਾ 

ਸਬੰਧੀ। 

32550 

2. ਅਿਨਲ ਫਲਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਖ 

ਿਨਵਾਰਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ, 

ਪਿਟਆਲਾ। 

274/ 

08.11.2021 

ਿਮਤੀ 08.11.2021 ਨੰੂ ਫ਼ਿਤਹਗੜ. 

ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਲਈ 

ਫੁ2 ਲ� ਸਬੰਧੀ। 

280 

3. ਰਵੀ ਟ:ਟ ਐਡਂ ਕੈਟਿਰੰਗ ਸਰਿਵਸ, ਮੁਹ2 ਲਾ 

ਜ2 ਟਪੁਰਾ, ਸਰਿਹੰਦ ਸ਼ਿਹਰ, ਿਜ਼ਲ.ਾ 

ਫ਼ਿਤਹਗੜ. ਸਾਿਹਬ। 

ਿਨਲ/ 

08.11.2021 

ਿਮਤੀ 08.11.2021 ਨੰੂ ਫ਼ਿਤਹਗੜ. 

ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ 

ਸਬੰਧੀ ਟ:ਟ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਿਦ ਦੇ ਖਰਚ ੇ

ਸਬੰਧੀ। 

1580 

4. ਮੈਸ: ਖਾਲਸਾ ਸਰਿਵਸ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ 

ਕਾਲਜ, ਫ਼ਿਤਹਗੜ. ਸਾਿਹਬ। 

212/ 

08.11.2021 

ਿਮਤੀ 08.11.2021 ਨੰੂ ਫ਼ਿਤਹਗੜ. 

ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ 

ਸਬੰਧੀ ਬ#ੇਕ ਫਾਸਟ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਖਰਚੇ 

ਸਬੰਧੀ। 

81000 

5. ਮੈਸ: ਯੂਨੀਕ ਇੰਡਸਟ#ੀਜ਼, ਫੈਕਟਰੀ 110/ ਿਮਤੀ 08.11.2021 ਨੰੂ ਰਾਜ ਪ2 ਧਰੀ 900 



ਏਰੀਆ, ਪਿਟਆਲਾ। 30.10.2021 ਕੁਇਜ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵਚ ਜੇਤੂਆਂ ਨੰੂ 

ਮੈਡਲ� ਸਬੰਧੀ। 

6. ਲੰਡਨ ਿਡਜੀਟਲ ਸਟੂਡੀਓ, ਪਿਟਆਲਾ। 474/ 

08.11.2021 

ਿਮਤੀ 08.11.2021 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 

ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਫੋਟੋ ਗ#ਾਫਰੀ ਸਬੰਧੀ। 

9169 

 

ਬਿਠੰਡਾ: ਸਮਾਗਮ ਿਮਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ 2021  

ਲੜੀ 

ਨੰ: 

ਫਰਮ/ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨ� ਿਬਲ 

ਨੰ:/ਿਮਤੀ 

ਮੰਤਵ ਰਕਮ 

1. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ।  ਿਬਲ ਮੁਕਤਾ 

ਰਸੀਦ� ਿਮਤੀ 

11.11.2021 

ਿਮਤੀ 11.11.2021 ਨੰੂ ਬਿਠੰਡਾ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਏ 

ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚੇ ਪ#ਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ, 

ਮੁ2 ਖ ਮਿਹਮਾਨ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਮਾਨ ਜ2 ਜ ਅਤੇ 

ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੰੂ ਮਾਣਭੇਟਾ ਸਬੰਧੀ। 

35500 

2. ਮੈਸ: ਰਿਵੰਦਰਾ ਲਾਈਟ ਐਡਂ ਸਾ0ਡ 

ਸਰਿਵਸ, ਬਿਠੰਡਾ। 

2814/ 

11.11.2021 

ਿਮਤੀ 11.11.2021 ਨੰੂ ਬਿਠੰਡਾ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਏ 

ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਸਾ0ਡ ਸਬੰਧੀ। 

4000 

3. ਲਵਲੀ ਟ:ਟ ਹਾਊਸ ਐਡਂ ਿਬਸਤਰ ਭੰਡਾਰ, 

ਬਿਠੰਡਾ। 

256/ 

11.11.2021 

ਿਮਤੀ 11.11.2021 ਨੰੂ ਬਿਠੰਡਾ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਏ 

ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਚਾਹ ਬ#ੇਕ ਫਾਸਟ ਅਤੇ 

ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਬੰਧੀ। 

75000 

4. ਲੰਡਨ ਿਡਜੀਟਲ ਸਟੂਡੀਓ, ਪਿਟਆਲਾ।  477/ 

11.11.2021 

ਿਮਤੀ 11.11.2021 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 

ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਫੋਟੋ ਗ#ਾਫਰੀ ਸਬੰਧੀ। 

7950 

 

ਜਲੰਧਰ : ਸਮਾਗਮ ਿਮਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ 2021 

ਲੜੀ 

ਨੰ: 

ਫਰਮ/ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨ� ਿਬਲ 

ਨੰ:/ਿਮਤੀ 

ਮੰਤਵ ਰਕਮ 

1. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ। ਿਬਲ ਮੁਕਤਾ 

ਰਸੀਦ� ਿਮਤੀ 

15.11.2021 

ਿਮਤੀ 15.11.2021 ਨੰੂ ਜਲੰਧਰ ਿਵਖੇ 

ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚੇ ਪ#ਧਾਨਗੀ 

ਮੰਡਲ, ਮੁ2 ਖ ਮਿਹਮਾਨ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਮਾਨ ਅਤੇ 

ਸ਼#ੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੰੂ 

ਮਾਣਭੇਟਾ ਸਬੰਧੀ। 

54130 

2. ਦੀਪਕ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ, 

ਜਲੰਧਰ। 

563/ 

15.11.2021 

ਿਮਤੀ 15.11.2021 ਨੰੂ ਜਲੰਧਰ ਿਵਖੇ 

ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਪਰਦੇ ਮੈਟ 

ਟੇਬਲ ਸ਼ੀਟ, ਫਿਰਲ, ਗੋਲ ਟੇਬਲ, ਟ:ਟ ਗ2 ਦੇ 

ਗਲੀਚ ੇਗੋਲ ਸਰਹਾਣੇ ਆਿਦ ਦੇ ਖਰਚ ੇ

ਸਬੰਧੀ। 

29000 

3. ਬੇਰੀ ਲਾਈਟ ਐਡਂ ਸਾ0ਡ, ਨJ ੜੇ ਿਸ਼ੰਗਾਰਾ 

ਿਸੰਘ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਲੰਧਰ। 

202/ 

15.11.2021 

ਿਮਤੀ 15.11.2021 ਨੰੂ ਜਲੰਧਰ ਿਵਖੇ 

ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਲਾਈਟ ਐਡਂ 

ਸਾ0ਡ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ। 

31600 

4. ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ, 

ਜਲੰਧਰ। 

4922/ 

15.11.2021 

ਿਮਤੀ 15.11.2021 ਨੰੂ ਜਲੰਧਰ ਿਵਖੇ 

ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਦੀ 

ਬੁਿਕੰਗ ਸਬੰਧੀ। 

6000 

 

ਰੂਪ ਨਗਰ : ਸਮਾਗਮ ਿਮਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ 2021 



ਲੜੀ 

ਨੰ: 

ਫਰਮ/ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨ� ਿਬਲ 

ਨੰ:/ਿਮਤੀ 

ਮੰਤਵ ਰਕਮ 

1. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ। ਿਬਲ ਮੁਕਤਾ 

ਰਸੀਦ� ਿਮਤੀ 

22.11.2021 

ਿਮਤੀ 22.11.2021 ਨੰੂ ਰੂਪ ਨਗਰ ਿਵਖੇ 

ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਿਹੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਟਕ 

ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚੇ ਪ#ਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ, ਮੁ2 ਖ 

ਮਿਹਮਾਨ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼#ੋਮਣੀ 

ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਦੀ 

ਮਾਣਭੇਟਾ ਸਬੰਧੀ। 

94870 

2. ਕਰਨ ਟ:ਟ ਸਰਿਵਸ, ਨJ ੜੇ ਬੇਲਾ ਚIਕ, ਰੂਪ 

ਨਗਰ। 

ਿਨਲ/ 

22.11.2021 

ਿਮਤੀ 22.11.2021 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 

ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਜਰਨJ ਟਰ ਦੇ ਿਕਰਾਏ 

ਸਬੰਧੀ। 

850 

3. ਪ#ੇਮ ਜੀ ਫਲੈਕਸ ਗੁਰਾਿਫਕਸ, ਨJ ੜੇ ਬੇਲਾ 

ਚIਕ, ਰੂਪ ਨਗਰ। 

ਿਨਲ/ 

22.11.2021 

ਿਮਤੀ 22.11.2021 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 

ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਬੈਨਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ। 

250 

4. ਕਰਨ ਟ:ਟ ਸਰਿਵਸ, ਨJ ੜੇ ਬੇਲਾ ਚIਕ, ਰੂਪ 

ਨਗਰ। 

643/ 

22.11.2021 

ਿਮਤੀ 22.11.2021 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 

ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਟ:ਟ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਟੇਬਲ, 

ਫੁ2 ਲ� ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਆਿਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ। 

42710 

5. ਲੰਡਨ ਿਡਜੀਟਲ ਸਟੂਡੀਓ, ਪਿਟਆਲਾ। 479/ 

22.11.2021 

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ਸਬੰਧੀ ਿਮਤੀ 22.11.2021 ਨੰੂ 

ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਬੰਧੀ ਫੋਟੋ ਗ#ਾਫਰੀ ਸਬੰਧੀ। 

10250 

 

ਅੰਿਮ/ਤਸਰ: ਸਮਾਗਮ ਿਮਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ 2021 

ਲੜੀ 

ਨੰ: 

ਫਰਮ/ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨ� ਿਬਲ ਨੰ:/ਿਮਤੀ ਮੰਤਵ ਰਕਮ 

1. ਸੁਿਰੰਦਰ ਟ:ਟ ਹਾਊਸ, ਅੰਿਮ#ਤਸਰ। ਿਨਲ/ 

26.11.2021 

ਿਮਤੀ 26.11.2021 ਨੰੂ ਅੰਿਮ#ਤਸਰ ਿਵਖੇ 

ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਕੁਰਸੀਆਂ, 

ਗੋਲ ਟੇਬਲ, ਚਾਦਰ�, ਚਾਨਣੀਆਂ ਪਰਦੇ 

ਆਿਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ। 

3390 

2. ਮੁਲਤਾਨ ਿਸੰਘ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਅੰਿਮ#ਤਸਰ। 375/ 

26.11.2021 

ਿਮਤੀ 26.11.2021 ਨੰੂ ਅੰਿਮ#ਤਸਰ ਿਵਖੇ 

ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਬ#ੇਕ ਫਾਸਟ 

ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ। 

48300 

3. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ।  ਿਬਲ ਮੁਕਤਾ 

ਰਸੀਦ� ਿਮਤੀ 

26.11.2021 

ਿਮਤੀ 26.11.2021 ਨੰੂ ਅੰਿਮ#ਤਸਰ ਿਵਖੇ 

ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚੇ ਪ#ਧਾਨਗੀ 

ਮੰਡਲ, ਮੁ2 ਖ ਮਿਹਮਾਨ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਮਾਨ ਅਤੇ 

ਸ਼#ੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੰੂ 

ਮਾਣਭੇਟਾ ਸਬੰਧੀ। 

44170 

4. ਲੰਡਨ ਿਡਜੀਟਲ ਸਟੂਡੀਓ, ਪਿਟਆਲਾ।  475/ 

26.11.2021 

ਿਮਤੀ 26.11.2021 ਨੰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 

ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਫੋਟੋ ਗ#ਾਫਰੀ ਸਬੰਧੀ। 

8755 

5. ਮੈਸ: ਜਸ਼ਨ ਕੋਬਜ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੰ:1 

ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖ ਿਨਵਾਰਨ 

ਸਾਿਹਬ, ਪਿਟਆਲਾ। 

87/ 

26.11.2021 

ਿਮਤੀ 26.11.2021 ਨੰੂ ਅੰਿਮ#ਤਸਰ ਿਵਖੇ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਿਸ਼ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਵਭਾਗੀ ਸਟਾਫ ਲਈ 03 ਟੈਕਸੀਆਂ (2 

ਛੋਟੀਆਂ 1 ਵ2 ਡੀ) ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ। 

16500 

 


