
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, �ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨਗਰ 
ਪ�ੈ�ਸ  ਨ� ਟ-I/27451/2020 
ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ ਦੁਕਾਨ� ਖੋਲਹਣ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ’ਚ 25 ਮਈ ਤ� ਤਬਦੀਲੀ-ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ 
ਦੁਕਾਨ� ਖੋਲ�ਣ ਦਾ ਸਮ� ਸਵੇਰੇ 7 ਤ� �ਾਮ 6 ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ 
ਨਵ��ਿਹਰ, 23 ਮਈ- 
ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਿਵਨ�  ਬਬਲਾਨੀ ਨ�  ਕੋਿਵਅ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ ਦੁਕਾਨ� ਖੋਲ�ਣ 
ਦੇ ਆਪਣੇ 17 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦ ਲਗਤਾਰਤਾ ’ਚ ਦੁਕਾਨ� ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਰੋਸਟਰ ’ਚ 
ਅੰ�ਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 25 ਮਈ ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਦਿਕ ਦੁਕਾਨ� ਦਾ ਖੱੁਲ�ਣ ਦਾ ਸਮ� 
ਸਵੇਰ ◌ੇ7 ਤ� �ਾਮ 6 ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 
ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਜ਼ਲ�ਾ �ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਵਸਤ� ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਸਵੇਰੇ 07:00 ਵਜ਼ੇ ਤ� �ਾਮ 06:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਿਲਖੇ ਿਲਖੇ ਰੋਸਟਰ 
ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ� � ਿਵੱਚ ਦੱੁਧ ਡੇਅਰੀ, ਿਮਲਕ ਬੂਥ/ਪਲ�ਟ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਿਠਆਈ/ਹਲਵਾਈ, ਕੋਲਡ 
ਸਟੋੋਰੇਜ਼, ਵੇਅਰਹਾਊਿਸੰਗ ਸਰਿਵਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸੋਮਵਾਰ ਤ� �ਨੀਵਾਰ ਕਿਰਆਨਾ, ਫੱਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬ੍ੈਰਡ ਬੇਕਰੀ, 
ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ, ਸਰਜੀਕਲ, ਸਟੇ�ਨਰੀ, ਪ�ੂਆਂ 
ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਪ�ੂ ਫੀਡ, ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ, ਤਾਜਾ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਆਂਡਾ, ਸਾਈਕਲ, ਦੋ 
ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨ� ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿਰਪੇਅਰ 
ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ (ਕੇਵਲ ਸਰਿਵਸ ਅਤੇ ਿਰਪੇੇਅਰ),    ਟਾਇਰ ਪ�ਚਰ, ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਿਵਸ, 
ਇੱਟ� ਦੇ ਭੱਠ� , ਖ�ਦਾ, ਬੀਜ਼, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਿਦ, ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕਸ/ਇਲੈਕਟ�ੀਕਲ/ 
ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਨਵ� ਸਮਾਨ/ਿਰਪੇਅਰ, ਲੱਕੜ ਚੀਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੇ, ਕੰਨਸਟ�ਕ�ਨ ਮੈਟੀਰੀਅਲ, 
ਲੋੋਹਾ, ਸੀਿਮੰਟ, ਸਰੀਆ, ਪਲਾਈ, ਸੈਨ� ਟਰੀ, ਐਲਮੀਨੀਅਮ, �ੀ�ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, �ੱੁਕਰਵਾਰ ਅਤੇ �ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਮਿਨਆਰੀ, ਕੱਪੜਾ, ਰੇਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਾ, 
ਡਰਾਈਕਲੀਨ, ਹ�ਡਲੂਮ, ਜੱੁਤੇ, ਦਰਜੀ, ਲੈਸ�/ਗੋਟਾ ਿਕਨਾਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਕਾਰਪ�ਟਰ, 
ਮਨੀਗ�ਾਮ/ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਿਟੰਬਰ ਮਰਚ�ਟ, ਫੋਟੋਸਟੈਟ, ਬੈਗ, ਚਮੜ�ੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤ�, ਪ�ੀਿਟੰਗ 
ਪ�ੈ�ਸ, ਖੇਡ� ਦਾ ਸਮਾਨ, ਿਗਫਟ/ਿਖਡੋਣੇ, ਿਜਊਲਰੀ, ਬਰਤਨ ਭੰਡਾਰ, ਕਰੋਕਰੀ, ਪਲਾਸਿਟਕ, 
ਐਨਕ�, ਘੜੀਆਂ, ਗੈਸ ਚੱੁਲੇ ਿਰਪੇੇਅਰ, ਫੋਟੋਗ�ਾਫਰ ਮੋਬਾਇਲ ਿਰਪੇਅਰ/ ਿਰਚਾਰਜ, ਟੈਲੀਕਾਮ 
ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ/ਪ�ਟ, ਬੋਿਰੰਗ ਵਰਕਸ, ਵੈਲਿਡੰਗ ਦੀਅਧ 
ਦੁਕਾਨ�/ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ� ਨੰੂ ਖੋਲ�ਣ ਸਬੰਧੀ  ਪਿਹਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ 
ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਕਤ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਖੋਲ�ਣ ਸਬੰਧੀ �ਰਤ� ਿਮਤੀ 17-05-2020 ਅਨੁਸਾਰ 
ਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੇ ਕੰਨਟੇਨਮ�ਟ ਜ਼ੋਨ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
ਪ�ੈ�ਸ ਨ� ਟ-I/27452/2020 
ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ ਬ�ਕ� ਦੇ ਸਮ� ਸਵੇਰੇ 10 ਤ� �ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ-ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ 
ਏ ਟੀ ਐਮ ਸਵੇਰੇ 7 ਤ� �ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ�ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 



ਨਵ��ਿਹਰ, 23 ਮਈ- 
ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਿਵਨ�  ਬਬਲਾਨੀ ਨ�  ਕੋਿਵਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ 
ਜਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲ� 17 ਮਈ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ� ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਿਜਲ�ੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬ�ਕ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤ� �ਾਮ 05:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ 
ਹੈ। ਬ�ਕ� ਿਵੱਚ ਪਬਿਲਕ ਡੀਿਲੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤ� �ਾਮ 04:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੇ ਸਮੂਹ  ਏ ਟੀ ਐਮ ਸਵੇਰੇ 07:00 ਵਜੇ ਤ� �ਾਮ 06:00 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ� ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ, ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ 02 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆਿਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਸਬੰਧਤ ਬ�ਕ ਮੈਨ� ਜਰ ਵਲ� ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬ�ਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਿਵਅਕਤੀ 
ਵਲ� ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਬ�ਕ ਮੈਨ� ਜਰ ਵਲ� ਹਰ ਪ�ਕਾਰ 
ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਪ�ੈ�ਸ ਨ� ਟ-I/27453/2020 
ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ 85 ਿਵਅਕਤੀ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਲਈ ਪਿਟਆਲਾ ਰਵਾਨਾ 
ਨਵ��ਿਹਰ, 23 ਮਈ-  
ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ��ਾਸਨ ਵੱਲ� ਕੋਿਵਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ� ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 
ਪ�ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਿਵਧਾ ਤਿਹਤ ਅੱਜ ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ� 85 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਟਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇ�ਨ ਤ� ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ�ੇਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ।  

ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਜਗਦੀ� ਿਸੰਘ ਜੌਹਲ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨ� � ਿਵੱਚ 72 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਨਵ��ਿਹਰ ਤ� ਅਤੇ 13 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬੰਗਾ ਤ� ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਸ 
ਤਰ�� ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਮੁਫ਼ਤ ਟ�ੇਨ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ�� ਇਨ� � ਨੰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇ�ਨ 
ਤੱਕ ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ��ਾਸਨ ਵੱਲ� ਮੁਫ਼ਤ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 
ਫ਼ੋਟੋ ਕੈਪ�ਨ: 23.05.2020 ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟਸ: ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ��ਾਸਨ ਵੱਲ� �ਿਨ�ਚਰਵਾਰ ਨੰੂ ਐਸ 
ਡੀ ਐਮ ਜਗਦੀ� ਿਸੰਘ ਜੌਹਲ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਟਆਲਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
 
ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ-I/27432/2020 
ਪੁਿਲਸ ਨ�  ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾਈ ਅੰਨ��  ਕਤਲ ਦੀ ਗੱੁਥੀ 
ਨਵ��ਿਹਰ, 23 ਮਈ- 
ਿਮਤੀ11-05-2020 ਨੰੂ ਬਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ�  ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਇਤਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਮਤੀ 10-05-2020 ਨੰੂ 
ਉਹ ਤੇ ਉਸਦਾ ਲੜਕਾ ਸਨਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖੇਤ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤ� ਤ� �ਾਮ 06:30 ਵਜੇ 
ਘਰ ਆ ਿਗਆ। ਜਦ� ਰਾਤ 10:00 ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਲੜਕਾ ਘਰ ਨਹ� ਆਇਆ ਤ� ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ 
ਨੰੂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਨਹ� ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਤ� ਿਪੰਡ �ੇਖਾ ਮਜਾਰਾ ਖੇਤਾ ਵੱਲ ਨੰੂ ਉਸਦਾ 
ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� ਗੜੀ ਮੋੜ, ਰਾਹ� ਸਾਈਡ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਨਾ-ਮਲੂਮ ਵਹੀਕਲ 
ਨਾਲ ਐਕਸੀਡ�ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਖਤ 
ਸੱਟ� ਦੇ ਿਨ�ਾਨ ਸਨ, ਿਜਸ ਤੇ ਨਾ-ਮਲੂਮ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਖਲਾਫ  ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 47 ਿਮਤੀ 
11-05-2020 ਅ/ਧ 279,304-ਏ ਭ:ਦ:ਥਾਣਾ ਰਾਹ� ਿਵਖੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀ� ਅਮਲ ਿਵੱਚ 



ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ। ਦੋਰਾਨ�  ਤਫਤੀ� ਿ�ਰਤਕ ਸਨਪ�ੀਤਿਸੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਿਰਪੋਰਟ ਮੁਬਾਿਤਕ 
ਇਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੇਜਧਾਰ ਹਿਥਆਰ� ਨਾਲ 14 ਸੱਟ� ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 
ਿਵੱਚ ਜੁਰਮ 279,304-ਏ ਭ:ਦ: ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮ 302,34 ਭ:ਦ: ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਹੋਇਆ ਸ�ੀਮਤੀ ਅਲਕਾ ਮੀਨਾ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ, 
ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਿਲਸ, �ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨਗਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨ�ੀਲਤਾ 
ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ-ਮਲੂਮ ਦੋ�ੀਆਂ ਨੰੂ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੀ ਆਇੰਦਾ ਤਫਤੀ� ਕਪਤਾਨ 
ਪੁਿਲਸ (ਜ�ਚ), �ਭਸ ਨਗਰ, ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਿਲਸ (ਜ�ਚ), �ਭਸ ਨਗਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਿਸੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ.ਆਈ.ਏ, �ਭਸ ਨਗਰ ਨੰੂ ਸੌਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ 
ਿਪਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਿਮਹਨਤ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਦੋ�ੀ ਜਗਦੀਪ ਿਸੰਘ ਉਰਫ ਬੱਬੂ ਬਾਜਵਾ, 
ਬਖ�ੀ� ਿਸੰਘ ਉਰਫ ਬੱਬੀ, ਹਰ�, ਜਿਨਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਿਜੰਨੀ ਵਾਸੀਆਨ ਰਾਹ�, ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ 
ਉਰਫ ਭੱੁਟਾ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਵਾਸੀਆ ਗੜ� ਪਧਾਣਾ ਨੰੂ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਿ�ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 
ਿਜਹਨ� ਪਾਸ� ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ�ੀਆ ਨ�  ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਿਮਤੀ 10-05-2020 ਦੀ 
ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੰੂ ਉਹ ਲੱੁਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ �ਰਾਬ ਅਤੇ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ 02 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ� ਤੇ 
ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹ� ਤ� ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਰੋਡ ਪਰ ਗਏ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਸਨਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਮ�ਗਟ ਆਪਣੇ 
ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹਨ� ਨ�  ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਉਸ ਦੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ 
ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਘੇਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਨਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਇਹਨ� ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਨਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ 
ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਬੂ ਬਾਜਵਾ, ਬਖ�ੀ� ਬੱਬੀ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ�  ਲੱੁਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇਜਧਾਰ ਹਿਥਆਰ� ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਿ�ਰਤਕ ਸਨਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਖੜ�ੇ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਿਫਰ 
ਇਸਦੇ ਿਡੱਗੇ ਪਏ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਨਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਦੀ ਮੌਕਾ 
ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਿ�ਰਤਕ ਸਨਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਮ�ਗਟ ਦੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ� 15,000/- 
ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਚ�ਦੀ ਦੀ ਚੈਨੀ ਤੇ ਪਰਸ ਲੱੁਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।  

ਦੋਰਾਨ�  ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਦੋ�ੀਆ ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਿ�ਰਤਕ ਸਨਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਨਾਲ 
ਨਾ ਹੀ ਪਿਹਲ� ਕੋਈ ਰੰਜ� ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਿਨ�ਜੀ ਦੁ�ਮਣੀ ਸੀ, ਉਹਨ� ਨ�  ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੰੂ 
ਿਸਰਫ਼ ਲੱੁਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਦੋ�ੀਆਂ ਵੱਲ� ਵਾਰਦਾਤ ਨੰੂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ 
ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤੇਜਧਾਰ 
ਹਿਥਆਰ ਅਤੇ 02 ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਬ�ਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਿ�ਰਫਤਾਰ ਦੋ�ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 
ਕਰੀਬ18 ਤ� 24 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ। ਦੋ�ੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਿਮਤੀ 23-05-2020 ਨੰੂ ਮਾਨਯੋਗ 
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪੇ� ਕਰਕੇ ਪੁਿਲਸ ਿਰਮ�ਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਪੱ◌ੁਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 
ਦੋ�ੀਆਂ ਪਾਸ� ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ� ਨੰੂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀ� 
ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਿ�ਰਤਕ ਸਨਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਮ�ਗਟ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਅਪ�ੈਲ-2017 
ਿਵੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤ� ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਸੀ। ਸਾਲ-2019 ਦੋਰਾਨ ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ 
ਦਰਜ ਹੋ ਿਗਆ, ਇਸ ਸਮ� ਇਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ 02 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ 
ਇਹ ਦੋਵ� ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੇਰੇ ਸਮਾਇਤ ਅਦਾਲਤ ਹਨ। 
ਫ਼ੋਟੋ ਕੈਪ�ਨ: ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸ�ੀਮਤੀ ਅਲਕਾ ਮੀਨਾ ਸਨਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਮ�ਗਟ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਪੁਿਲਸ 
ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। 
ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ’ਚ ਪੁਿਲਸ ਵੱਲ� ਿ�ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਦੋ�ੀਆਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।  
 



Press Note-I/27454/2020  
SBS Nagar Police Cracks Murder Mystery of a former scribe 
 
Arrests Six Youngsters 
 
Nawanshahar, May 23- 
Shaheed Bhagat Singh Nagar Police has succeeded in cracking murder          
mystery of a former scribe Sunpreet Singh Mangat. His dead body was            
found in Rahon Police station area during the intervening night on May            
10 and 11. 
Initially, as per his father's statement police had lodged an FIR under            
section 279, 304 A but after getting post mortem report it was converted             
into a murder case.  
Divulging details, SSP Alka Meena said that considering the sensitivity          
of the case the investigation was entrusted to CIA on 15th May, Under             
the supervision SP (D) Wazir Singh and DSP (D) Harjeet Singh who            
further get the investigation expedited with the help of CIA Incharge           
Dalvir Singh. After getting the post-mortem report on 17 May, section           
302 and 34 Ipc were added. 
 
With in a week, we got the desired result and traced the murder by              
arresting six youngsters in the age group of 18 to 24 years, she added. 
She said that motive behind the murder was mere loot not anything else             
as per the findings of preliminary investigation. Police would investigate          
the matter further to get them on remand, she added. 
She said police has recovered the sharpedged weapons and two bikes           
from the accused. 
SSP further disclosed that deceased Sunpreet Singh had lost his job as            
scribe after being arrested in NDPS case in April 2017 and later on, one              
more FIR was lodged against him in the year 2019. 
The accused arrested by District police included Jagdeep Singh alias          
Babbu Bajwa, Bakhsish Singh alias Babbi, Harsh, Janit Kumar alias          



jinni residents of Rahon, Harjinder Singh alias Bhutta and Kamaljit          
residents of Gadh Padhana village.  
Photo Caption: SSP Alka Meena briefs media persons about the tracing           
of murder accused of Sunpreet Singh Mangat 
In Second Snap, Accused Arrested by Police.  
 
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, �ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨਗਰ 
ਪ�ੈ�ਸ  ਨ� ਟ-I/27460/2020 
ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਲਾਚੌਰ ਵੱਲ� ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਪੰਡ ਬੂਥਗੜ� ਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ 
 
ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ’ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 
ਬਲਾਚੌਰ, 23 ਮਈ- 
ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ ਵੱਲ� ਅੱਜ ਤ� ਕੰਨਟੇਨਮ�ਟ ਜ਼ੋਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ ਿਪਮਡ 
ਬੂਥਗੜ� ਦੇ ਵਸਨੀਕ� ਨਾਲ ਮੀਿਠਮਗ ਕਰਕੇ ਿਜੱਥੇ ਉਨ� � ਵੱਲ� ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਦੱਤੇ ਗਏ 
ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ �ਥੇ ਕੋਿਵਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ’ਚ ਰੱਖੀਆਂ 
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। 

ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਬੂਥਗੜ� ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਿਤੰਨ ਿਪੰਡ� ਤੇਜ ਪਲਾਣਾ, ਮਾਣੇਵਾਲ ਤੇ 
ਲੋਹਗੜ� ਨੰੂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਕੋਿਵਡ ਦਾ ਫੈਲਆ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਪ��ਾਸਨ ਨੰੂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਿਮਲੀ। ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਨ� � ਿਪੰਡ� ਦੇ ਲੋਕ� 
ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ� � ਨ�  ਪ��ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ� ਨੰੂ 
ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਤ� ਬਚਾਇਆ। ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਨ� � ਿਪੰਡ� ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਜੀਉਣਾ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਇਸ ਿਬਮਾਰ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਰੱਖਿਅ� ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਤਾ ਲੱਗ 
ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੀ 
ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਬਚਾਅ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸਣ। 

ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਪੰਡ� ਨੰੂ ਿਜੱਥੇ ਿਨਰੰਤਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ 
ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ �ਥੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥੁੜ� ਨਹ� ਆਉਣ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 
ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਸਲੀ ਜ� ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਬਲਾਚੌਰ ਜਿਤੰਦਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ 
ਮੋਹਤਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਿਜਨ� � ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਅਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ 
ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ�ਹੇਜ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁ�ਿਕਲ 
ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਪ��ਾਸਨ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ�ਾ ਹੈ।  
ਫ਼ੋਟੋ ਕੈਪ�ਨ: ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਜਿਤੰਦਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬੂਥਗੜ� ਿਵਖੇ 
ਲੋਕ� ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  
 



ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, �ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨਗਰ 
ਪ�ੈ�ਸ  ਨ� ਟ-I/27466/2020 
ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ 2 ਸਾਲਾ ਮਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੁਿਲਸ ਨ�   ਕੱੁਝ ਹੀ ਘੰਿਟਆ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ 
ਬੰਗਾ/ਬਿਹਰਾਮ, 23 ਮਈ- 
ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੁਿਲਸ ਵੱਲ� ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿਦਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਨ�ਜੀ ਰੰਿਜ� 
ਦੀ ਵਜ�ਾ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ �ਕਾਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਿ�ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਗਵਾ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਲੰਧਰ 
ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੇ ਿਪਮਡ ਅਲੀਗੜ� ਤ� ਮਿਹਜ਼ 8 ਘੰਿਟਆਂ ’ਚ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਿਲਆ। 

ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸ�ੀਮਤੀ ਸ�ੀਮਤੀ ਅਲਕਾ ਮੀਨਾ ਨ�  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ 22 
ਮਈ ਨੰੂ ਮਨਪ�ੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਬਾਹੜ ਮਜਾਰਾ ਨ�  ਬਿਹਰਾਮ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਸਦੇ 2 
ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਹਰਪ�ੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ �ਕਾਰ ਿਸੰਘ ਿਨ�ਜੀ 
ਰੰਿਜ� ਕਾਰਨ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਹੈ।  ਉਸ ਨ�  ਅੱਗੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ 21 ਮਈ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ 
ਹਰਪ�ੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ �ਕਾਰ ਿਸੰਘ ਨ�  ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੱ◌ੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਲੱਗੀਆ 
ਸੱਟ� ਸਬੰਧੀ ਐਮ.ਐਲ.ਆਰ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਫਗਵਾੜਾ ਤ� ਕਟਵਾਈ ਸੀ। ਅਗਵਾ ਦੀ ਘਟਨਾ 
ਮੌਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹਰਪ�ੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਫਗਵਾੜਾ ਿਵਖੇ ਦਵਾਈ 
ਲੈਣ ਗਈਆ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਏਕਮਦੀਪ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਲਰਾਮ ਪਾਸ ਛੱਡ ਕੇ 
ਗਈ ਸੀ ਤ� �ਾਮ 06:00 ਵਜੇ ੳਂ◌ੁਕਾਰ ਿਸੰਘ ਉਨ� � ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ, ਉਨ� � ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ 
ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਬਲਰਾਮ ਤ� ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਏਕਮਦੀਪ ਨੰੂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਿਕਤੇ ਲੈ ਿਗਆ, 
ਿਜਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 47 ਿਮਤੀ 22-05-2020 ਅ/ਧ 365 ਭ:ਦ: ਥਾਣਾ ਬਿਹਰਾਮ ਿਵਖੇ 
ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  

ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਵੱਲ� ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਨਵਨੀਤ ਿਸੰਘ 
ਮਾਹਲ, ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਿਲਸ, ਬੰਗਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐਸ.ਆਈ ਨਰੇ� ਕੁਮਾਰੀ ਮੱੁਖ ਅਫਸਰ 
ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਿਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ� ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਆਰੰਭ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ 
ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੋ�ੀ ਵੱਲ� ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਖਤਰੇ 
ਿਵੱਚ ਵੇਖਿਦਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਰਚ ਅਪਰੇ�ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਿਲਸ 
ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਢਾਈ ਵਜੇ �ਕਾਰ ਿਸੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਏਕਮਦੀਪ 
ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਿਪੰਡ ਅਲੀਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਤ� ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਦੋ�ੀ ੳਂ◌ੁਕਾਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ 
ਿ�ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੱੁਢਲੀ ਤਫਤੀ� ਤ� ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋ�ੀ �ਕਾਰ ਿਸੰਘ 
ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵ� ਅਧੀਨ 11 
ਮੁਕੱਦਮੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੱੁਟ�-ਖੋਹ� ਦੇ 3, ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ 8 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ 
ਹਨ। ਦੋ�ੀ �ਕਾਰ ਿਸੰਘ ਨ�  ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਪ�ੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦੀ ਰੰਜ� 
ਕਰਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਏਕਮਦੀਪ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਏਕਮਦੀਪ ਿਸੰਘ ਨੰੂ 
ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਿਰਸ� ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੋ�ੀ ਨੰੂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪੇ� ਕਰਕੇ 
ਪੁਿਲਸ ਿਰਮ�ਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤ� ਹੋਰ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
ਫ਼ੋਟੋ ਕੈਪ�ਨ: ਸਨ� ਪ 02: ਬਿਹਰਾਮ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਿਲਸ ਵੱਲ� ਬਰਾਮਦ ਬੱਚਾ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਬੰਗਾ 
ਨਵਨੀਤ ਿਸੰਘ ਮਾਹਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।  



ਸਨ� ਪ 01: ਬਿਹਰਾਮ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਿਲਸ ਵੱਲ� ਿ�ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਦਾ ਦੋ�ੀ ਪੁਿਲਸ 
ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।  
 


