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

 

Heroin worth Rs. 5 crore seized 

 

S.A.S. Nagar, June 6: 

 

As part of the crackdown on the drug peddlers, the District Police under the guidance of SSP 

Kuldeep Singh Chahal has nabbed a total of 5 drug peddlers in 2 different cases and seized 

heroin having pricing of Rs. 5 crore in the international market. 

 

In the first case, according to the information divulged by the SP (I) Harmandeep Singh Haans 

and DSP (I) Bikramjit Singh Brar, the Inspector Rajesh Kumar, Incharge, CIA Staff, Mohali had 

on a tip off registered a case under sections 21/22-61-85 of the NDPS Act at Phase-1, Mohali and 

arrested Sachin Kumar, a resident of Sirsa in Haryana and a woman named Jasbir Kaur alias 

Simty, also a resident of Sirsa in Haryana from Industrial Area, Phase-7, Mohali. The police also 

seized 1 Kg heroin from them. On their interrogation, another person Raghbir Singh, a resident 

of Kharar was arrested on 5-6-20 and recovered 45 Gram heroin from him. The seized heroin of 

1 Kg and 45 Gram quantity has a price of Rs. 5 crore in the international market. 

 

In another case, the district police acting on a tip off registered a case on 5-6-20 under sections 

15-61-85 NDPS Act and nabbed a TATA truck bearing no. PB65-AH-0731 from village 

Harlalpur Jandpur Road resulting in the arrest of Balbir Singh, a resident of Village Harlalpur 

and Gurnam Singh Gogi, a resident of Village Jandpur, Tehsil Kharar. Poppy Husk totaling 31 

Kg was recovered from them. The further investigation into both the cases is on. 

 
-- 

I/31690/2020 

 

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

 

Mission Fateh 

 

‘Atam Nirbhar Bharat’ scheme kicks off in SAS Nagar 

 

S.A.S. Nagar, June 6: 

 

The ‘Atam Nirbhar Bharat Scheme’ has been kickstarted in the district with a view to provide 

food packets to the migrant workers/labourers, keeping with the objectives of the Mission Fateh 

initiative. 

 

The main aim of the initiative is to ensure that no migrant worker/labourer goes 

hungry.Disclosing this here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan informed that 



to begin with, a total of 800 packets have been distributed amongst the migrant 

workers/labourers at brick kilns in the district. 

 

As of now Modern Brick kiln and Garg brick kiln Banur along with a couple of other 

establishments have been covered.In the coming days, labourers atvarious industrial institutions 

and factories would be catered.He also divulged that each food packet contains 10 Kg atta, 1 Kg 

Black Chana and 1 Kg of Sugar. He added that unlike other schemes, the benefit of the scheme 

can also be given to those who don’t have a local ration card. 

 

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

  

Mission Fateh 

  

Total 108 persons cured in district, DC Girish Dayalan 

  

One discharged from Gian Sagar Hospital  
  

S. A. S. Nagar, June 6: 

  

The total number of cured cases of corona virus in the district has reached 108 

owing to the efforts being made by the District Administration. Disclosing this 

here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that today a person 

was discharged from the Gian Sagar Hospital. The person belongs to Zirakpur and 

had returned from Oman. 
  

Meanwhile, in another development, a 20 year old youth from Kurali was today 

found positive for corona virus. Now, the active cases in the district number 18. 

  
-- 

I/31621/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ,ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ 

5 ਕਯੜ ਯੁਏ ਦੀ ਸਯਇਨ ਼ਿਫਤ  

ਐ.ਏ.ਐੱ. ਨਗਯ, 6 ਜੂਨ: 



ਨਜ਼ਿਆਂ ਦ ਦਾਗਯਾਂ ਜਿਰਾਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਕਾਯਵਾਈ ਦ ਜਸਿੱ  ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ੁਜਰ ਨੇ ਐ ਐ ੀ ਕੁਰਦੀ ਜੰਘ 

ਚਾਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਠ 2 ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਭਾਭਜਰਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਰ 5 ਨ਼ਿਾ ਤਕਯਾਂ ਨੰੂ ਕਾਫੂ ਕੀਤਾ ਸ ਅਤ ਅੰਤਯਯਾ਼ਿਟਯੀ 
ਫਾ਼ਿਾਯ ਜਵਚ 5 ਕਯੜ ਯੁਏ ਦੀ ਕੀਭਤ ਦੀ ਸਯਇਨ ਫਯਾਭਦ ਕੀਤੀ ਸ।  
ਜਸਰ  ਕ ਜਵਿੱ ਚ, ਐੀ (ਆਈ) ਸਯਭਨਦੀ ਜੰਘ ਸੰ ਅਤ ਡੀਐੀ (ਆਈ) ਜਫਕਯਭਜੀਤ ਜੰਘ ਫਯਾੜ ਦੁਆਯਾ 
ਜਦਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ ਅਨੁਾਯ, ੀਆਈਏ ਟਾਪ, ਇੰਚਾਯਜ ਇੰਕਟਯ ਯਾਜ਼ਿ ਕੁਭਾਯ, ਭੁਸਾਰੀ ਨੇ ਪ਼ਿ -1, 

ਭੁਸਾਰੀ ਜਵਿ ਐਨਡੀੀਐ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਯਾ 21 / 22-61-85 ਤਜਸਤ ਕ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ੀ ਅਤ ਸਜਯਆਣਾ ਦ ਜਯਾ 
ਦਾ ਯਜਸਣ ਵਾਰਾ ਜਚਨ ਕੁਭਾਯ ਅਤ ਸਜਯਆਣਾ ਦ ਜਯਾ ਦੀ ਯਜਸਣ ਜਫੀਯ ਕਯ ਉਯਪ ਜਭਟੀ ਨਾਭੀ ਭਜਸਰਾ ਨੰੂ 

ਵੀ ਉਦਮਜਗਕ ਿਤਯ ਪ਼ਿ -7 ਤੋਂ ਜਗਿਪਤਾਯ ਕੀਤਾ ਸ। ਭੁਸਾਰੀ. ੁਜਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਰੋਂ  1 ਜਕਿੱਰ  ਸਯਇਨ ਵੀ ਫਯਾਭਦ 

ਕੀਤੀ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ੁਿੱ ਛਜਗਿੱ ਛ 'ਤ ਇਕ ਸਯ ਜਵਅਕਤੀ ਯਘਫੀਯ ਜੰਘ ਵਾੀ ਿਯੜ ਨੰੂ 5-6-20 ਨੰੂ ਜਗਿਪਤਾਯ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 

ਅਤ ਉ ਕਰੋਂ  45 ਗਿਾਭ ਸਯਇਨ ਫਯਾਭਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਜਕਿੱਰ  ਅਤ 45 ਗਿਾਭ ਭਾਤਯਾ ਦੀ ਼ਿਫਤ ਸਯਇਨ ਦੀ 
ਕੀਭਤ ਅੰਤਯਯਾ਼ਿਟਯੀ ਫਾ਼ਿਾਯ ਜਵਚ 5 ਕਯੜ ਯੁਏ ਸ। 

ਇਕ ਸਯ ਭਾਭਰ  ਜਵਚ ਜ਼ਿਰਹਾ ੁਜਰ ਨੇ ਜਭਰੀ ੂਸ 'ਤ ਕਾਯਵਾਈ ਕਯਜਦਆਂ 5-6-20 ਨੰੂ ਐਨਡੀੀਐ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਯਾ 
15-61-85 ਤਜਸਤ ਭਾਭਰਾ ਦਯਜ ਕਯ ਜਰਆ ਅਤ ਟਾਟਾ ਟਯਿੱਕ ਨੰ. ੀ ਫੀ 65-ਏਐਚ -0731 ਨੰੂ ਜੰਡ ਸਯਰਾਰੁਯ 

ਜੰਡੁਯ ਯਡ ਤੋਂ ਕਫਜ ਜਵਚ ਜਰਆ ਜਜ ਦਕਾ ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਵਾੀ ਜੰਡ ਸਯਰਾਰੁਯ ਅਤ ਗੁਯਨਾਭ ਜੰਘ ਗਗੀ 
ਵਾੀ ਜੰਡ ਜੰਡੁਯ, ਤਜਸੀਰ ਿਯੜ ਨੰੂ ਜਗਿਫ਼ਤਾਯ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਰੋਂ  ਕੁਿੱ ਰ 31 ਜਕਿੱਰਗਿਾਭ ਬੁਿੱ ਕੀ ਫਯਾਭਦ ਸਇਆ। ਦਵਾਂ 
ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਅਗਰਯੀ ਜਾਂਚ ਜਾਯੀ ਸ। 

 

 

 

 

-- 

I/31690/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ 

ਜਭ਼ਿਨ ਪਜਤਸ 

ਐ.ਏ.ਐੱ.ਨਗਯ ਜਵਿੱ ਚ ‘ਆਤਭ ਜਨਯਬਯ ਬਾਯਤ’ ਮਜਨਾ ਦੀ ਼ੁਿਯੂਆਤ 

ਐ.ਏ.ਐੱ. ਨਗਯ, 6 ਜੂਨ: 

ਜਭ਼ਿਨ ਪਜਤਸ ਜਸਰਕਦਭੀ ਦ ਉਦ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਿ ਯਿੱਿਜਦਆਂ ਿਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ / ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਬਜਨ ਕਟ ਭੁਸਿੱਈਆ 

ਕਯਾਉਣ ਦ ਭਕਦ ਨਾਰ ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵਿੱ ਚ ‘ਆਤਭ ਜਨਯਬਯ ਬਾਯਤ ਮਜਨਾ’ ਼ੁਿਯੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। 

ਇ ਉਯਾਰ  ਦਾ ਭੁਿੱ ਿ ਉਦ਼ਿ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਸ ਜਕ ਕਈ ਵੀ ਿਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯ ਬੁਿੱ ਿਾ ਨਾ ਯਸ। ਅਿੱਜ ਇਥ ਇਸ 

ਿਗਟਾਵਾ ਕਯਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭ਼ਿਨਯ ਿੀ ਜਗਯੀ਼ਿ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਇ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵਚ ਇਿੱਟਾਂ ਦ 
ਬਿੱ ਜਠਆਂ 'ਤ ਕੰਭ ਕਯਦ ਿਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ / ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਰ 800 ਕਟ ਵੰਡ ਗਏ। 



ਇ ਤਜਸਤ ਭਾਡਯਨ ਇਿੱਟ ਬਿੱ ਠਾ ਅਤ ਗਯਗ ਇਿੱਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱ ਠਾ ਫਨੂੜ ਅਤ ਕੁਝ ਸਯ ਬਿੱ ਜਠਆਂ ਨੰੂ ਕਵਯ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ। 
ਆਉਣ ਵਾਰ  ਜਦਨਾਂ ਜਵਚ, ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿਯ ਉਦਮਜਗਕ ਅਦਾਜਯਆਂ ਅਤ ਪਕਟਯੀਆਂ ਜਵਚ ਕੰਭ ਕਯਦ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਕਵਯ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਉਸਨਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਸਯਕ ਕਟ ਜਵਚ 10 ਜਕਰਗਿਾਭ ਆਟਾ 1 ਜਕਰ ਕਾਰ  ਛਰ  ਅਤ 1 ਜਕਿੱਰ  ਚੀਨੀ 
ਸ਼ਾਭਰ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਸਯ ਕੀਭਾਂ ਦ ਉਰਟ, ਇ ਕੀਭ ਦਾ ਰਾਬ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ਜਜਨਹ ਾਂ ਕਰ 

ਥਾਨਕ ਯਾ਼ਿਨ ਕਾਯਡ ਨਸੀਂ ਸ। 

 

 

----------  

I/31725/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ 

ਜਭ਼ਿਨ ਪਜਤਸ 

ਜ਼ਿਰ  ਜਵਚ ਕੁਿੱ ਰ 108 ਜਵਅਕਤੀ ਠੀਕ ਸਏ, ਡੀੀ ਜਗਯੀ਼ਿ ਜਦਆਰਨ 

ਇਕ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਜਭਰੀ 
ਐ ਏ ਐ ਨਗਯ, 6 ਜੂਨ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਿ਼ਿਾਨ ਵਿੱਰੋਂ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਮਤਨਾਂ ਦਕਾ ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵਿੱ ਚ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਠੀਕ ਸਣ ਵਾਰ  ਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰ 

ਜਗਣਤੀ 108 ਸ ਗਈ ਸ। ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭ਼ਿਨਯ ਿੀ ਜਗਯੀ਼ਿ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ 

ਅਿੱਜ ਇਿੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਵਅਕਤੀ ਼ਿੀਯਕੁਯ ਦਾ ਯਜਸਣ 

ਵਾਰਾ ਸ ਅਤ ਭਾਨ ਤੋਂ ਵਾ ਆਇਆ ੀ। 

ਇ ਦਯਾਨ, ਕੁਯਾਰੀ ਦਾ ਇਿੱਕ 20 ਾਰਾ ਨ ਜਵਾਨ ਅਿੱਜ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਰਈ ਾਜਜਟਵ ਾਇਆ ਜਗਆ ਸ। ਸੁਣ, ਜ਼ਿਰਹ  
ਜਵਚ ਐਕਜਟਵ ਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 18 ਸ। 

-- 

 


