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31 ਜਨਵਰੀ 2022 

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਅਦਾਲਤ ਮੋਹਾਲੀ – ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਹਿਰਦੰਰ ਿਸੱਧੂ ਨ;, ਉਸ ਸਮ= ਦ ੇਥਾਣਾ ਸਦਰ 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦ ੇਐਸ.ਐਚ.ਓ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ (ਦੋਸ਼ੀ) ਨੰੂ ਸੰਤਖੋ ਿਸੰਘ (ਪੀੜਤ) ਨੰੂ 1991 ਿਵਚੱ ਪੰਜਾਬ 

ਪੁਿਲਸ ਦਆੁਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤ ੇਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦ ੇਿਸਖਰ ਦਰੌਾਨ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਹਰਾਸਤ ਅਤ ੇ

ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਕਤਲ ਲਈ ਧਾਰਾ 364 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਅਧੀਨ 

ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ 50,000/- ਰਪੁਏ ਜੁਰਮਾਨ; ਦ ੇਨਾਲ 10 ਸਾਲ 

ਦੀ ਕਦੈ ਅਤ ੇਧਾਰਾ 344 ਅਧੀਨ (10 ਿਦਨ ਜਾਂ ਵਧੱ ਸਮ= ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕਦੈ) 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਦੈ ਅਤ ੇ

20,000/- ਰਪੁਏ ਜੁਰਮਾਨ; ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

ਪੀੜਤ ਸੰਤਖੋ ਿਸੰਘ ਿਪੰਡ ਜਸਪਾਲ, ਮਿਹਤਾ ਿਜ਼ਲRਾ ਅੰਿਮSਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਿਬਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁਟਾਰੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਿਵਚੱ 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। 31 ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਉਹ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਤU ਘਰ ਪਰਿਤਆ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ, 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤU ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ ਨ; ਪੁਿਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦ ੇਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਿਰਆ। ਪੀੜਤ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ 

ਮਾਂ ਸਵਰਨ ਕਰੌ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਿਵਦੰਰ ਕਰੌ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਫੜ ਕ ੇ ਲੈ ਗਏ, ਿਜਸਨ; ਨ; ਆਪਣਾ ਨਵਜੰਿਮਆ ਬੱਚਾ 

ਚੁੱਿਕਆ ਹਇੋਆ ਸੀ।। ਦਵੋਾਂ ਔਰਤਾ ਂਨ; ਰਲੌਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤ ੇ ਿਪੰਡ ਦ ੇਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨ; ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਜਰ 

ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਸੰਤਖੋ ਿਸੰਘ ਦ ੇਹਥੱ ਬੰਨRਦ ੇਦਿੇਖਆ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਰਿੱਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜੱਥ ੇਹਰੋ ਕਦੈੀਆਂ ਨ; ਉਸ ਤ ੋਹਏੋ ਸਖ਼ਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੰੂ ਦਿੇਖਆ, 

ਉਨRਾਂ ਨ; ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿੱਸਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਤਸੀਿਹਆ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਿਜਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤU ਵੀ ਅਸਮਰਥੱ ਸੀ। ਸਵਰਨ ਕਰੌ ਨ; ਆਪਣ ੇਬੇਟ ੇਦੀ ਿਰਹਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਉਸ ਸਮ= ਦ ੇਐਸ.ਪੀ 

ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਕਲੋ ਵੀ ਪਹੁਚੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਜਨRਾਂ ਨ; ਇਸ ਗੱਲ ਤU ਇਨਕਾਰ ਨਹ[ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨRਾਂ ਦੀ 

ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚੱ ਹ ੈਅਤ ੇਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਿਰਹਾਅ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਉਸਦੀ ਲੰਮੀ 

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤ ੇਤਸ਼ਦੱਦ ਤU ਬਾਅਦ, ਉਸਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਵਿੇਖਆ ਜਾਂ ਸੁਿਣਆ ਨਹ[ ਿਗਆ ਸੀ।
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ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨ; ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੰੂ 1991 ਿਵਚੱ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਿਬਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ 

ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵਚੱ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ। 
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ਿਜਵ= ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਪSਚਿਲਤ ਪSਥਾ ਸੀ ਜਦU ਪੀੜਤ ਨੰੂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਿਹਰਾਸਤ 

ਿਵਚੱ ਉਸਦੀ ਹਿੱਤਆ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤ ੇਗੁਪਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਿਨਪਟਾਇਆ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਿਪਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤU ਮਾਤਾ ਸਵਰਨ ਕਰੌ ਨ; ਸੱਚ ਅਤ ੇਿਨਆਂ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹ।ੈ 1996 ਿਵਚੱ 

ਉਸਨ; ਪੰਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਉਸਦ ੇਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦ ੇਅਗਵਾ ਅਤ ੇਲਾਪਤਾ ਹਣੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਅਤ ੇਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ਿਵਚੱ ਹਬੈੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (Habeas corpus) ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। 

ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰੌਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹ ੋ ਿਗਆ ਿਕ ਸੰਤਖੋ ਿਸੰਘ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਚਿਰਤੱਰ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ 

ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਜਾਂ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਕਈੋ ਪੂਰਵ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸਬੰਧ ਨਹ[ ਸੀ। ਸਬੂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਹਮ ਿਹਸੱਾ ਪੰਜਾਬ 

ਰਾਜ ਿਬਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇਿਰਕਾਰਡ ਤU ਹ ੈਜੋ ਦਰਸਾਉ \ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਅਗਵਾ ਹਣੋ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤU ਕਮੰ 'ਤ ੇ

ਨਹ[ ਿਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹ[ ਲਈ ਸੀ। 

21 ਜਨਵਰੀ 1998 ਨੰੂ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨ; ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੰੂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦ ੇਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤ ੇਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਨ; ਿਸੱਟਾ 

ਕਿੱਢਆ ਿਕ ਸੰਤਖੋ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ ਨ; ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚੱ 

ਰਿੱਖਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦਆੁਰਾ 21 ਅਗਸਤ 1998 ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਸੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 21 ਅਪSੈਲ 1999 ਨੰੂ 

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਕਦੱਮ ੇਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਪਟੜੀ ਤU ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆ ਦ ੇਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤ ੇਵਖੱ-

ਵਖੱ ਹਥੱ-ਕਡੰ ੇਅਪਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕਦੱਮ ੇਨੰੂ ਪੂਰਾ ਹਣੋ ਿਵਚੱ 32 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤ ੇਹਾਈਕਰੋਟ ਨ; 2002 

'ਚ ਰਕੋ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਿਫਰ 2003 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨ;, ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਖਰਕਾਰ 2006 'ਚ ਖਾਿਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 

ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨ; ਮੁਕਦੱਮ ੇ'ਚ ਿਫਰ ਹਰੋ ਦਰੇੀ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇ2016 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨ; ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ 

ਹਕੁਮ ਿਦੱਤਾ। ਿਫਰ 2016 ਿਵਚੱ ਉਸਨ; ਕਾਰਵਾਈ 'ਤ ੇਰਕੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨ; 2017 ਿਵਚੱ ਖਾਰਜ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ। ਮੁਕਦੱਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵਬੰਰ 2019 ਿਵਚੱ ਦਬੁਾਰਾ ਸਟੇਅ ਹਈੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਦਸੰਬਰ 2021 ਿਵਚੱ ਦਬੁਾਰਾ 

ਸ਼ੁਰ ੂਹਈੋ ਤਾਂ ਮੁਕਦੱਮੇ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੰੂ ਹਈੋ ਅਤ ੇਿਜਸਤ ੇਅੱਜ ਸੰਤਖੋ ਿਸੰਘ ਦ ੇਅਗਵਾ ਹਣੋ ਦ ੇ

ਤਕਰੀਬਨ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤ ੇਲਾਪਤਾ ਹਣੋ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਖਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

ਅਿਜਹ ੇਗੰਭੀਰ ਅਤ ੇ ਿਘਨਾਉਣ ੇਅਪਰਾਧ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜੀ (ਨਰਮ) ਸੀ, "ਮੇਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਟੀਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਗੇੀ ਅਤ ੇਅਸ[ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੰੂ ਮੇਰ ੇ ਪੁੱਤਰ ਦ ੇਅਗਵਾ ਅਤ ੇਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕਦੈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਣੇ ਲਈ 

ਕਹਾਂਗੇ" 
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