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With situation coming to normal, development of Mohali to be on fast track again : Balbir Singh 

Sidhu  

 

Minister visits market places to listen to issues of shopkeepers  

 

Rs. 1 Crore 45 lakh to be released for development of cooperative housing societies of Mohali 

 

Emphasizes clean surroundings to ensure Mohali remains corona free 

 

 

S. A. S. Nagar, May 23: 

 

"With the situation moving fastly towards normalcy, the overall development of Mohali would 

again be fast tracked and the rapid pace at which the city is emerging as a hub of infrastructural 

development, would be given further acceleration so as to ensure that Mohali emerges as a model 

city." These views were expressed here today by the Health Minister, Punjab, and MLA Mohali 

Mr. Balbir Singh Sidhu on the occasion of visiting various market places in the city to take stock 

of the issues being faced by the people in general and shopkeepers in particular.  

 

The minister visited the markets of the city including Phase -11 Palika Market, Phase -10, 9, 7, 

Phase - 3B2 and Phase - 5. Interacting with the shopkeepers, he gave a very patient hearing to the 

various issues raised by shopkeepers such as courtyard work in Phase 11 Palika Market, efficient 

sewerage system, Parking problem and improved condition of approach road, installation of 

paversin Phase 10 market, Improving sanitary conditions in Phase -9 market, Not allowing 

outside Rehri vendors to operate in Phase -7 market leading to congestion of space, Making 

green belt part of parking, strengthening sewerage system and giving relaxation in property tax 

in Phase - 3b2. 

 

Regarding the issues raised by the shopkeepers, he assured that all these issues would be 

adequately addressed and he would take them up at higher level.  

 

Coming to the development centric aspect, the minister said that a sum of Rs. 1 Crore 45 lakh is 

to be released for the overall development of the cooperative housing societies in Mohali.  

 

Emphasizing the maintenance of clean surroundings, Mr. Sidhu said that having a hygienic 

environment is absolutely the need of the hour so as to ensure that Mohali remains corona virus 

free. This would bring a change and give new beautified look to the market places. 

 

Exhorting the people to not get complacent, he said that though the district is corona virus free 

for now but we still need to be cautious and follow the rule of prevention is better than cure. He 

also said that the directions of the Government issued from time to time must be followed.  

 



Among other dignitaries present on the occasion included the Political Secretary to the minister -

-Mr. Harkesh Chand Sharma Machhli Kalan, Commissioner Municipal Corporation Mr. Kamal 

Garg, and Senior Deputy Mayor Mr. Rishav Jain, SE Mukesh Garg, President Block Congress 

Committee Mohali Jaspreet Singh Gill, President Mahila Congress Committee Mohali Dimple 

Sabharwal, Ex Councillors Kuljit Singh Bedi and Jasbir Singh Mankoo, Advocate Narpinder 

Singh Rangi, Kamalpreet Singh Bunny, Balkaran Singh Bhati, Rupinder Kaur Reena, Tinku 

Anand, Nirmal Kaushal, Baljit Kaur, Raja Kanwarjot Singh Mohali, Harnek Singh Katani and 

Nirmal Singh Kanda besides all the SDOs.  
-- 
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District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  

 

Train to Bhagalpur in Bihar chugs off Mohali Railway Station with 1600 migrants  

 

Homeopathic immuno booster medicine Arsenium Album 30 distributed amongst migrants  

 

S. A. S. Nagar, May 23: 

 

The Mohali Railway Station today saw another train chugging off to Bhagalpur station in Bihar 

carrying 1600 migrant workers. 

 

Though the District has become corona virus free with no active cases at present, yet the District 

Administration ensured that the migrant workers before boarding the train, were subjected to 

thorough medical screening strictly in accordance with the health protocol.  

 

The District Administration also provided packets of food, water, biscuits to the migrants who 

especially the women, old aged people and the children expressed heartiest thanks to the District 

Administration for facilitating their journey back home.  

 

In a  novel initiative, the 1625 vials of the homeopathic immuno booster medicine Arsenicum 

Album 30 was also distributed amongst the migrant workers as well as the staff on duty by the 

Civil Dispensary, Phase -11 staff members.  
-- 

I/27458/2020 

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  

  
Cyber Cell of District Police busts fake petrol pump dealership gang, Nabs Five 
  
S. A. S. Nagar, May 23: 
  



The Cyber Cell of the District Police under the guidance of the SSP Mr. Kuldeep Singh Chahal, 

has busted a fake petrol dealership gang and arrested five. 
  
Disclosing this here today, the SP (D) Mr. Harmandeep Singh Haans and DSP Rupinder Kaur 

said that the gang used to target innocent people in the name of giving petrol pump dealership. 

The modus operandi was that the gang used to place advertisements in the online mode in 

various states such as MP, Chhattisgarh, Rajasthan, Gujarat, Odisha, UP, Bangalore, Manipur, 

Assam and Karnataka. The gang used to defraud people by making them deposit money into 

various accounts in the name of giving petrol pump dealership. The people were given fake 

approval letters and fake licences. On being asked about the dealerships, the gang members used 

to switch off their phones.  
  
Till now, people have been defrauded to the tune of Rs. 1 Crore. 
  

The police conducted raids in Gwalior, Hamirpur (UP) and arrested four while another one was 

nabbed from Kharar.  
  

The arrest of the accused Mahinder Singh, Brahmprakash Shukla, Jatinder Singh, Asif Khan, and 

Akash Singh, has resulted in recovery of Rs. 4,90,000 in cash, a Scorpio, 2 laptops, mobile 

phones used in the crimes and SIM Cards. The accused had 21 accounts in various banks. The 

amount of Rs. 2.50 Lakhs in these accounts has been freezed.  
  

A case was registered in this regard u/s 406, 419, 420, 465, 467, 471 IPC at Police Station 

Mataur on 15-5-20. The remand of the accused has been taken and further investigation is on.  

-- 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਸਾਰਾਤ ਆਭ ਵਾਂਗ ਸ ੰ ਦੇ ਸੀ ਭ ਸਾਰੀ ਦਾ ਜਵਕਾ ਭ ੜ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜਿੱ ਧੂ 

ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਦ ਕਾਨਦਾਯਾਂ ਦੇ ਭਰੇ  ਣਨ ਰਈ ਫਾ਼ਿਾਯਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਯਾ  
ਭ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਸਕਾਯੀ ਸਾਊਜੰਗ  ਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਵਕਾ ਰਈ 1 ਕਯੜ 45 ਰਿੱ ਖ ਯ  ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 

ਭ ਸਾਰੀ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਭ ਕਤ ਯਿੱਖਣ ਰਈ ਾਪ ਵਾਤਾਵਯਣ 'ਤੇ ਜਦਿੱ ਤਾ ਼ਿਯ  

   ਨਗਯ, 23 ਭਈ: 

 “ਸਾਰਾਤ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਰ ਧਾਯਣਤਾ ਵਿੱਰ ਵਧਣ ਨਾਰ ਭ ਸਾਰੀ ਦੇ ਯਫਿੱਖੀ ਜਵਕਾ ਨੰੂ ਜਪਯ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਰ ਸ਼ ਯੂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗੇ ਜਜ ਨਾਰ ਸ਼ਜਸਯ ਫ ਜਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਵਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਯ ਉੱਬਯ ਜਯਸਾ ਸੈ ਅਤੇ ਇ ਨੰੂ ਸਯ ਤੇਜੀ ਨਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ ਭ ਸਾਰੀ ਦੇ ਭਾਡਰ ਸ਼ਜਸਯ ਵਜੋਂ ਉਬਯਨ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਅਿੱਜ ਇਿੱ ਥੇ ਜਸਤ 

ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਅਤੇ ਜਵਧਾਇਕ ਭ ਸਾਰੀ . ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜਿੱ ਧੂ ਨੇ ਸ਼ਜਸਯ ਦੇ ਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾ ਕਯਕੇ ਦ ਕਾਨਦਾਯਾਂ ਨੰੂ 

ਦਯੇਸ਼ ਭ ਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇ਼ਿਾ ਰੈਣ ਰਈ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਭਾਯਕੀਟ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯਨ ਭਕੇ ਕੀਤਾ। 



ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਪੇ਼ਿ -11 ਾਜਰਕਾ ਭਾਯਕੀਟ, ਪੇ਼ਿ -10, 9, 7, ਪੇ਼ਿ - 3 ਫੀ 2 ਅਤੇ ਪੇ਼ਿ -5 ਭੇਤ ਸ਼ਜਸਯ ਦੇ ਫਾ਼ਿਾਯਾਂ ਦਾ 
ਦਯਾ ਕੀਤਾ। ਦ ਕਾਨਦਾਯਾਂ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ ਕਯਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਕਾਨਦਾਯਾਂ ਵਿੱਰੋਂ ਉਠਾ ਗ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਜਰਆਂ ਦੀ ਫਸ ਤ 

ਜਧਆਨ ਨਾਰ  ਜਣਆ ਜਜਸਨਾਂ ਜਵਚ ਪੇ਼ਿ 11 ਾਜਰਕਾ ਭਾਯਕੀਟ ਜਵਚ ਜਵਸੜੇ ਦਾ ਕੰਭ, ਕ ਸ਼ਰ ੀਵਯੇਜ ਰਣਾਰੀ, 
ਾਯਜਕੰਗ ਦੀ ਭਿੱ ਜਆ ਅਤੇ ਸ ੰ ਚ ੜਕ ਦੀ ਜਥਤੀ ਦਾ  ਧਾਯ, ੈਵਯਜਨ ਪੇ਼ਿ 10 ਭਾਯਕੀਟ ਦੀ ਥਾਨਾ, ਪੇ਼ਿ -

9 ਦੀ ਭਾਯਕੀਟ ਜਵਚ ੈਨੇਟਯੀ ਸਾਰਤਾਂ ਜਵਚ  ਧਾਯ, ਜਗਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਯਨ ਪੇ਼ਿ -7 ਭਾਯਕੀਟ ਜਵਚ ਫਾਸਯੀ ਯੇਸੜੀ 
ਜਵਕਯੇਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ੰਚਾਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਾਯਜਕੰਗ ਦੇ ਜਸਿੱ ੇ ਨੰੂ ਗਰੀਨ ਫੈਰਟ ਦਾ ਜਸਿੱ ਾ ਫਣਾਉਣਾ, ੀਵਯੇਜ 

ਰਣਾਰੀ ਨੰੂ ਭ਼ਿਫੂਤ ਕਯਨਾ ਅਤੇ ਪੇ਼ਿ - 3 ਫੀ 2 ਜਵਚ ਰਾਯਟੀ ਟੈਕ ਜਵਚ ਜਢਿੱ ਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਭਰ ਸੈ। 

ਦ ਕਾਨਦਾਯਾਂ ਵਿੱਰੋਂ ਉਠਾ ਭਜਰਆਂ ਫਾਯੇ ਉਨਹ ਾਂ ਬਯਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਾਯੇ ਭਜਰਆਂ ਦਾ ਢ ਿੱ ਕਵਾਂ ਸਿੱਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚ ਿੱਧਯ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। 

ਜਵਕਾ ਕੇਂਦਜਯਤ ਜਸਰੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਭ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਸਕਾਯੀ ਸਾਊਜੰਗ  ਾਇਟੀਆਂ ਦੇ 

ਯਵਿੱਖੀ ਜਵਕਾ ਰਈ 1 ਕਯੜ 45 ਰਿੱ ਖ ਯ  ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
ਵਿੱ ਛ ਵਾਤਾਵਯਣ ਦੀ ਾਂਬ-ੰਬਾਰ ਤੇ ਼ਿਯ ਜਦੰਜਦਆਂ . ਜਿੱ ਧੂ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਛ ਵਾਤਾਵਯਣ ਯਿੱਖਣਾ ਭੇਂ ਦੀ 
ਜਯੂਯਤ ਸੈ ਤਾਂ ਜ ਇਸ  ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਜਕ ਭ ਸਾਰੀ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਤੋਂ ਯਜਸਤ ਯਸੇ। ਇਸ ਇਿੱਕ ਤਫਦੀਰੀ 
ਜਰਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਯਕੀਟ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨਵੀਂ  ੰ ਦਯਤਾ ਰਦਾਨ ਕਯੇਗਾ। 

ਰਕਾਂ ਨੰੂ ੰਤਸ਼ਟ ਨਾ ਸਣ ਦੀ ਅੀਰ ਕਯਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਸਾਰਾਂਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਜਪਰਸਾਰ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਭ ਕਤ ਸੈ 

ਯ ਾਨੰੂ ਅਜ ੇਵੀ ਾਵਧਾਨ ਯਜਸਣ ਦੀ ਰੜ ਸੈ ਅਤੇ ਇਰਾਜ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਫਚਾਅ ਦੇ ਜਨਮਭ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨਾ ਜਫਸਤਯ 

ਸੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜਕਸਾ ਜਕ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤੇ ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਗ ਜਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ। 

ਇ ਭਕੇ ਸਾ਼ਿਯ ਸਯਨਾਂ ਤਵੰਜਤਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਭੰਤਯੀ ਦੇ ਜਆੀ ਕਿੱਤਯ ਰੀ ਸਯਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਯਭਾ ਭਿੱਛਰੀ ਕਰਾਂ, 
ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨਗਯ ਜਨਗਭ ਰੀ ਕਭਰ ਗਯਗ ਅਤੇ ੀਨੀਅਯ ਜਡਟੀ ਭੇਅਯ ਰੀ ਜਯਸ਼ਵ ਜੈਨ, ਈ ਭ ਕੇਸ਼ ਗਯਗ, 

ਰਧਾਨ ਫਰਾਕ ਕਾਂਗਯ ਕਭੇਟੀ ਭ ਸਾਰੀ ਜਰੀਤ ਜੰਘ ਜਗਿੱ ਰ, ਰਧਾਨ ਭਜਸਰਾ ਕਾਂਗਯ ਕਭੇਟੀ ਭ ਸਾਰੀ ਜਡੰਰ 

ਬਯਵਾਰ, ਾਫਕਾ ਕੌਂਰਯ ਕ ਰਜੀਤ ਜੰਘ ਫੇਦੀ ਅਤੇ . ਜਫੀਯ ਜੰਘ ਭਾਣਕੂ, ਡਵਕੇਟ ਨਯਜੰਦਯ ਜੰਘ ਯੰਗੀ, 
ਕਭਰਰੀਤ ਜੰਘ ਫੰਨੀ, ਫਰਕਯਨ ਜੰਘ ਬਿੱ ਟੀ, ਯ ਜੰਦਯ ਕਯ ਯੀਨਾ, ਜੰਕੂ ਆਨੰਦ, ਜਨਯਭਰ ਕਸ਼ਰ, ਫਰਜੀਤ ਕਯ, 

ਯਾਜਾ ਕੰਵਯਜਤ ਜੰਘ ਭ ਸਾਰੀ, ਸਯਨੇਕ ਜੰਘ ਕਟਾਣੀ ਅਤੇ ਜਨਯਭਰ ਜੰਘ ਕੰਡਾ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਾਯੇ .ਡੀ.਼ਿ ਸ਼ਾਭਰ 

ਨ। 

-- 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਭ ਸਾਰੀ ਯੇਰਵੇ ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਫਸਾਯ ਦੇ ਬਾਗਰ ਯ ਰਈ ਯੇਰ ਗਿੱਡੀ 1600 ਰਵਾੀਆਂ ਨਾਰ ਸਈ ਯਵਾਨਾ 
ਸਜਭੈਜਥਕ ਇਜਭਊਨੋ ਫੂਟਯ ਦਵਾਈ ਅਯੇਨੀਅਭ ਰਫਭ 30 ਰਵਾੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ 



   ਨਗਯ, 23 ਭਈ: 

ਭ ਸਾਰੀ ਯੇਰਵੇ ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਿੱਜ ਇਿੱਕ ਸਯ ਯੇਰ ਗਿੱਡੀ ਜਫਸਾਯ ਦੇ ਬਾਗਰ ਯ ਟੇਸ਼ਨ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਈ ਜਜ ਜਵਿੱ ਚ 

1600 ਰਵਾੀ ਕਾਭੇ ਨ।  
ਸਰਾਂਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਇ ਭੇਂ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਤੋਂ ਭ ਕਤ ਸ ਜਗਆ ਸੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਜਟਵ ਕੇ ਨਸੀਂ ਸੈ, ਜਪਯ ਵੀ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਰਸ਼ਾਨ ਵਿੱਰੋਂ ਯੇਰਗਿੱ ਡੀ ਜਵਚ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਜਸਤ ਰਟਕਰ ਦੇ ਅਨ ਾਯ ਖਤੀ ਨਾਰ 

ਡਾਕਟਯੀ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਗਆ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਰਵਾੀਆਂ,  ਖਾਕਯ ਭਜਸਰਾ, ਫਜ ਯਗਾਂ ਅਤੇ ਫਿੱ ਜਚਆਂ ਨੰੂ ਬਜਨ ਦੇ ੈਕਟ, ਾਣੀ, ਜਫਕ ਟ ਵੀ 
ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਜਸਨਾਂ ਨੇ ਘਯ ਯਤਣ ਜਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਤਜਸ ਜਦਰੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਜਸਰਕਦਭੀ ਤਜਸਤ, ਜਵਰ ਜਡੈਂਯੀ, ਪੇ਼ਿ -11 ਦੇ ਟਾਪ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ ਆਯਾ ਸਜਭੈਜਥਕ ਇਜਭਊਨੋ 

ਫੂਟਯ ਦਵਾਈ ਆਯੇਜਨਅਭ ਰਫਭ 30 ਦੀਆਂ 1625 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਜਡਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਟਾਪ ਅਤੇ ਰਵਾੀ ਕਾਜਭਆਂ 

ਨੰੂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

-- 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹਾ  ਜਰ ਦੇ ਾਈਫਯ ੈੈੱਰ ਵਿੱਰੋਂ ਨਕਰੀ ੈਟਯਰ ੰ ਡੀਰਯਜਸ਼ ਜਗਯਸ ਦਾ ਯਦਾਪਾਸ਼, ੰਜ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਗਰਪਤਾਯ 

   ਨਗਯ, 23 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ  ਜਰ ਦੇ ਾਈਫਯ ੈੈੱਰ ਨੇ ੀ ਕ ਰਦੀ ਜੰਘ ਚਾਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਠ ਇਿੱਕ ਨਕਰੀ ੈਟਯਰ ਡੀਰਯਜਸ਼ ਜਗਯਸ ਦਾ 
ਯਦਾਪਾਸ਼ ਕਯਜਦਆਂ ੰਜ ਨੰੂ ਜਗਰਪਤਾਯ ਕੀਤਾ ਸੈ। 
ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ੀ (ਡੀ) ਰੀ ਸਯਭਨਦੀ ਜੰਘ ਸਾਂ ਅਤੇ ਡੀੀ ਯ ਜੰਦਯ ਕਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਇਸ ਜਗਯਸ 

ੈਟਯਰ ੰ ਡੀਰਯਜਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਭ ‘ਤੇ ਜਨਯਦਸ਼ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਫਣਾਉਂਦਾ ੀ। ਕਾਯਜ ਜਵਧੀ ਇਸ ੀ ਜਕ ਇਸ ਜਗਯਸ ਭਿੱਧ 

ਰਦੇਸ਼, ਛਿੱਤੀਗੜ, ਯਾਜਥਾਨ, ਗ ਜਯਾਤ, ਉੜੀਾ, ਮ ੂੀ, ਫੰਗਰ ਯ, ਭਣੀ ਯ, ਅਾਭ ਅਤੇ ਕਯਨਾਟਕ ਵਯਗੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਯਾਜਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 

ਆਨਰਾਈਨ ਇਸ਼ਜਤਸਾਯ ਜਦੰਦਾ ੀ। ਇਸ ਜਗਯਸ ੈਟਯਰ ੰ ਡੀਰਯਜਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਭ 'ਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਖਾਜਤਆਂ 'ਚ ੈੇ ਜਭਹਾ ਕਯਵਾ ਕੇ 

ਰਕਾਂ ਨਾਰ ਧਖਾ ਕਯਦਾ ੀ। ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਅਰੀ ਭਨ਼ਿੂਯੀ ਿੱਤਯ ਅਤੇ ਜਾਅਰੀ ਰਾਇੈਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗ ਨ। ਡੀਰਯਜਸ਼ਾਂ ਫਾਯੇ  ਿੱ ਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 

ਜਗਯਸ ਦੇ ਭੈਂਫਯ ਆਣ ੇਪਨ ਫੰਦ ਕਯ ਰੈਂਦੇ ਨ। 
ਸ ਣ ਤਿੱਕ, ਰਕਾਂ ਨਾਰ 1 ਕਯੜ ਯ  ਤਿੱਕ ਦਾ ਧਖਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੈ।  
ਗਵਾਰੀਅਯ, ਸਭੀਯ ਯ (ਮੂੀ) ਜਵਿੱ ਚ  ਜਰ ਨੇ ਛਾੇ ਭਾਯੇ ਅਤੇ ਚਾਯ ਨੰੂ ਜਗਰਪਤਾਯ ਕੀਤਾ ਜਦਜਕ ਇਿੱਕ ਸਯ ਨੰੂ ਖਯੜ ਤੋਂ ਕਾਫੂ ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ। 
ਭ ਰ਼ਿਭ ਭਜਸੰਦਯ ਜੰਘ, ਫਰਸਭਰਕਾਸ਼ ਸ਼ ਕਰਾ, ਜਜਤੰਦਯ ਜੰਘ, ਆਜਪ ਖਾਨ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਜੰਘ ਦੀ ਜਗਰਪਤਾਯੀ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ 
4,90,000 ਯ  ਨਕਦ, ਇਕ ਕਾਯੀ, 2 ਰੈਟਾ, ਅਯਾਧ ਜਵਚ ਵਯਤੇ ਗ ਭਫਾਈਰ ਪਨ ਅਤੇ ਜਭ ਕਾਯਡ ਫਯਾਭਦ ਕੀਤੇ 

ਗ। ਭ ਰ਼ਿਭ ਦੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਫੈਂਕਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 21 ਖਾਤੇ ਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਖਾਜਤਆਂ ਜਵਚ 2.50 ਰਿੱ ਖ ਯ  ਪਯੀ਼ਿ ਕਯ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗ ਸਨ। 
ਇ ਫੰਧੀ ਥਾਣਾ ਭਟਯ ਜਵਖੇ ਜਭਤੀ 15-5-2020 ਨੰੂ ਆਈ.ੀ.ੀ. ਦੀ ਧਾਯਾ 406, 419, 420, 465, 467, 471 ਤਜਸਤ ਭਾਭਰਾ 
ਦਯਜ ਕਯ ਜਰਆ ਜਗਆ ਸੈ। ਭ ਰ਼ਿਭ ਦਾ ਜਯਭਾਂਡ ਜਰਆ ਜਗਆ ਸੈ ਅਤੇ ਅਗਰੇਯੀ ਜਾਂਚ ਜਾਯੀ ਸੈ। 



-- 


