ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ : ਭਾਈ ਧਬੱਟੂ ਸਮੇਤ 12 ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਕੈਦ
ਭਾਈ ਧਬੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਰਧਮੰਦਰ ਧਸੰਘ ਆਹੂਜਾ ਲੁ ਧਿਆਣਾ,
20 ਨਵੰਬਰ-ਸਥਾਨਕ ਧਮਲਰ ਗੰਜ ਸਧਥਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਧਵਚ 12 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ
ਹੋਈ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਧਨਪਟਾਰਾ ਕਰਧਦਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਪੰਚ ਪਰਿਾਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਰਿਾਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ ਸਮੇਤ 12 ਜਧਣਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਵਿੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁ ਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਧਹਰ ਸਾਢੇ ਧਤੰਨ ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਧਵਚ
ਹੋਈ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਂ ਨਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਧਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਧਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਧਵਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪਰਿਾਨੀ ਦੇ
ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ, ਭਾਈ ਗੁ ਰਸ਼ਰਨ ਧਸੰਘ ਗਾਮਾ, ਹਰਧਜੰਦਰ ਧਸੰਘ ਕਾਲੀ, ਬਲਧਵੰਦਰ ਧਸੰਘ,
ਮੋਹਣ ਧਸੰਘ ਮੋਹਣੀ, ਸਰੂਪ ਧਸੰਘ, ਗੁ ਰਜੰਟ ਧਸੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਧਸੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਧਸੰਘ, ਡਾ: ਆਸਾ ਧਸੰਘ ਅਤੇ
ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਨ ਧਸੰਘ ਢੋਲੇਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹਨ। ਧਮਲਰਗੰਜ ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਸਧਥਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ
ਧਵਚ 1987 ਧਵਚ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਧਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ।
ਤਸਵੀਰਂ : ਹਧਰੰਦਰ ਧਸੰਘ ਕਾਕਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਿੀ ਅਦਾਲਤ ਧਵਚ 13 ਧਵਅਕਤੀਆਂ
ਧਖਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਧਜਨਾਂ ਧਵਚੋਂ ਇਕ ਧਵਅਕਤੀ ਗੁ ਰਧਦਆਲ ਧਸੰਘ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਧਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਧਖਲਾਫ ਟਾਡਾ ਡਕੈਤੀ, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਾਧਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ
ਿਾਰਾ 395/ 393/ 120/ ਬੀ/ 25/ 54/ 59 ਤੇ 3 (2), 3 (3), 4 (2) ਅਿੀਨ ਥਾਣਾ ਪੁਧਲਸ ਡਵੀਜ਼ਨ
ਨੰਬਰ 6 ਧਵਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਧਪਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਧਲਸ
ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਧਵਚ ਮੁਢਲੀ ਜਂਚ ਦੌਰਾਨ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ
ਪਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 13 ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਧਖਲਾਫ ਹੀ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਧਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਗਆ। ਇਨਾਂ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਧਵਚ ਆਸਾ ਧਸੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੁਧਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਧਵਚੋਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁ ੱਟੀ ਗਈ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਧਵਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਧਦਨ ਦੁਪਧਹਰ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧਵਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਂ ਅਤੇ
ਗਾਹਕਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁ ੱਟ ਲਈ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਧਹਲਂ ਇਸ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਧਲਸ ਦੀ ਇਕ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਧਵਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ
ਦੀ ਜਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਪੁਧਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਧਜੰਦਰ ਧਸੰਘ ਕਾਲੀ ਪਾਸੋਂ
ਇਕ ਧਪਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਾਧਰਆਂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਅਿੀਨ 10-10 ਸਾਲ,
ਜਦਧਕ ਿਾਰਾ 395 ਅਿੀਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ 397 ਅਿੀਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਜ਼ਾਵਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਈ ਧਬੱਟੂ ਪਧਹਲਂ ਹੀ 11 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗਾਮਾ
9 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲਾ ਧਵਚ ਰਧਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜਕਲਾ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਧਹਲਂ ਹੀ

ਜ਼ਮਾਨਤਂ ਦੇ ਧਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਜਉਂ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤਂ ਉਥੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਅਮਲੇ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਧਰਆਂ
ਨੂੰ ਧਹਰਾਸਤ ਧਵਚ ਲੈ ਧਲਆ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਧਵਚ ਪੁਧਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਰੱਧਖਆ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਅਤੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਸ: ਹਰਮੋਹਣ ਧਸੰਘ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਰੀ ਰਮਨੀਸ਼ ਚੌਿਰੀ ਇਨਾਂ ਸੁਰੱਧਖਆ ਪਰਬੰਿਂ
ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਧਵਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ ਦੇ ਮਾਤਾਧਪਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਧਮਰਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਧਰਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ
ਪੂਰਨ ਧਸੰਘ ਹੁੰਦਲ ਸਮੇਤ ਕੁ ਝ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਸਰੀ ਵਾਈ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਧਤੱਖਾ ਪਰਤੀਕਰਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਧਬੱਟੂ ਦੇ ਵਕੀਲ
ਜਸਪਾਲ ਧਸੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਧਦਆਂ ਦੱਧਸਆ ਧਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਵਚ ਚੁਨੌਤੀ ਧਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸੰਤਸ਼
ੁ ਟੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਧਦਆਂ
ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ' ਕਰਾਰ ਧਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਕਈ ਧਵਅਕਤੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ
ਪੜਾਅ 'ਚ ਲੁ ਧਿਆਣਾ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਗੁ ਧਰੰਦਰ ਧਸੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧਮਲਰ ਗੰਜ ਸ਼ਾਖਾ ਧਵਚ 12
ਫਰਵਰੀ 1987 ਧਵਚ ਪਏ ਡਾਕੇ ਦੇ ਧਜਨਾਂ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ
ਧਵਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ਧਵਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਧਜਨਾਂ 12 ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ
ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਧਵਚ ਆਸਾ ਧਸੰਘ ਧਪੰਡ ਵਡਾਲਾ ਮਾਹੀ ਹੁਧਸ਼ਆਰਪੁਰ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੈ, ਧਜਸਦੀ ਉਮਰ ਇਸ
ਵੇਲੇ 93 ਸਾਲ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਧਸੰਘ ਵਾਸੀ ਧਪੰਡ ਕੁ ਰਾਲੀ ਜਲੰਿਰ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ, ਸੇਵਾ ਧਸੰਘ ਵਾਸੀ ਧਪੰਡ
ਚੱਕ ਰਾਜੂ ਧਸੰਘ ਹੁਧਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੀ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ, ਗੁ ਰਜੰਟ ਧਸੰਘ ਵਾਸੀ ਧਪੰਡ ਕੋਠੇ ਜੰਗ ਰੋਡ ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਦੀ
ਉਮਰ 70 ਸਾਲ, ਮਾਨ ਧਸੰਘ ਵਾਸੀ ਢੋਲੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਉਮਰ 68 ਸਾਲ, ਮੋਹਨ ਧਸੰਘ ਮੋਹਨੀ ਵਾਸੀ
ਜਲੰਿਰ ਦੀ ਉਮਰ 71 ਸਾਲ, ਸਰੂਪ ਧਸੰਘ ਵਾਸੀ ਧਬਸਰਾਮ ਪੁਰ ਜਲੰਿਰ ਦੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ, ਬਲਧਵੰਦਰ ਧਸੰਘ
ਧਪੰਡ ਟਾਹਲੀ (ਜਲੰਿਰ) ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ, ਗੁ ਰਸ਼ਰਨ ਧਸੰਘ ਗਾਮਾ ਧਪੰਡ ਰਤਨ ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਦੀ ਉਮਰ 57
ਸਾਲ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ ਵਾਸੀ ਗੁ ਰਦੇਵ ਨਗਰ ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਦੀ ਉਮਰ 52 ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਰਧਜੰਦਰ ਧਸੰਘ
ਕਾਲੀ ਵਾਸੀ ਧਪੰਡ ਲਲਤੋਂ ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 47 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਧਵਚ ਧਦਨ
ਧਦਹਾੜੇ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਵਅਕਤੀ 5 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ
ਸਬੰਿੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਧਲਸ ਧਡਵੀਜਨ ਨੰਬਰ 6 ਧਵਚ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. 26 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 17 ਫਰਵਰੀ
1987 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ 45 ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਧਖਲਾਫ਼
ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਸ ਧਸਰਫ਼ 12 ਲੋਕਂ ਧਖਲਾਫ਼ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਧਗਆ। ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਬੈਂਕ
ਡਕੈਤੀ ਕੇਸ ’ਚ ਭਾਈ ਧਬੱਟੂ, ਭਾਈ ਗਾਮਾ ਸਮੇਤ 12 ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ - ਸਜ਼ਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ
’ਚ 93 ਤੇ 83 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਲੁ ਧਿਆਣਾ, (ਧਵਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ): -ਖਾੜਕੂ ਵਾਦ ਸਮੇਂ ਅੱਜ
ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਵਰਾੇ ਪਧਹਲਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਧਦਆਂ ਅੱਜ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਚ ਪਰਿਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ
ਧਬੱਟੂ ਸਮੇਤ 12 ਧਸੱਖ ਆਗੂ ਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ’ਚ ਇੱਕ

93 ਸਾਲਾ ਧਸੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਧਕ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਕੇਸਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ ਪਧਹਲਂ ਹੀ 11 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਿੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਧਮਲਣ ਤੋਂ
ਪਧਹਲਂ ਜੇਲਾ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਂ ਧਪੱਛੇ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦਧਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਗੁ ਰਨਾਮ ਧਸੰਘ ਗਾਮਾ 9 ਸਾਲ 2
ਮਹੀਨੇ ਜੇਲਾ ’ਚ ਧਬਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 12 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਮਲਰਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਧਥਤ ਪੰਜਾਬ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ’ਚ 5 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ 416 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਧਦੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.
ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਭਾਈ ਧਬੱਟੂ ਤੇ ਭਾਈ ਗਾਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 43 ਧਵਰੁੱਿ 15 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ
ਪਧਹਲਾ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਚਲਾਨ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1991 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਗਆ। ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ
ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ’ਚ 6 ਜੱਜ ਬਦਲੇ ਅਤੇ 450 ਗਵਾਹਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ’ਚ 196 ਗਵਾਹ
ਭੁ ਗਤਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖੀਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਸੁਵੀਨ ਕੁ ਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਇਸ ਅਧਹਮ ਕੇਸ ਦਾ ਅੱਜ
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਧਦਆਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁ ਰਨਾਮ ਧਸੰਘ ਗਾਮਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 8 ਿਾਰਾਵਂ
ਅਿੀਨ 51 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਸਜ਼ਾ ਇਕੱਠੀ ਚਲਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 16
ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਂਵਲੀ ਦੀ ਿਾਰਾ 342, 395, 397, 412, 506,
120-ਬੀ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ 25-27 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਂਡਾ ਐਕਟ 1985 ਦੀ ਿਾਰਾ 3,4,6 ਅਤੇ ਰੂਲ 18
ਅਿੀਨ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਧਜਨਾਂ ਧਸੱਖ ਆਗੂ ਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ’ਚ ਹਰਧਜੰਦਰ
ਧਸੰਘ ਕਾਲੀ ਲਲਤੋਂ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ, ਗੁ ਰਸ਼ਰਨ ਧਸੰਘ ਗਾਮਾ, ਬਲਧਵੰਦਰ ਧਸੰਘ, ਮੋਹਣ ਧਸੰਘ
ਮੋਹਣੀ, ਸਰੂਪ ਧਸੰਘ, ਗੁ ਰਜੰਟ ਧਸੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਧਸੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਧਸੰਘ, ਸੇਵਾ ਧਸੰਘ, ਆਸਾ ਧਸੰਘ ਅਤੇ ਮਾਨ
ਧਸੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਧਟੱਪਣੀ ਕਰਧਦਆਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖੇ ਵਕੀਲਂ ਪੂਰਨ ਧਸੰਘ ਹੁਦ
ੰ ਲ,
ਗੁ ਰਮੀਤ ਧਸੰਘ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਧਸੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਧਦਆਂ ਕਈ ਪੱਖਂ ਨੂੰ
ਧਵਚਾਧਰਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਿੀਨ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਦੱਧਸਆ।
ਵਕੀਲਂ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਧਵਰੁੱਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਿਰ ਪੰਚ ਪਰਿਾਨੀ
ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨ ਹਰਪਾਲ ਧਸੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਨਵੀਰ ਧਸੰਘ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਫੈਸਲਾ
ਧਸਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇਧਰਤ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਸਜ਼ਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਸੱਖਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ।
ਅਧਜਹੇ ਫੈਸਲੇ ਧਸੱਖਂ ’ਚ ਦਧਹਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਦੱਤੇ ਜਂਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਧਬੱਟੂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ
ਦੀ ਵਿੇਰੇ ਸੁਰੱਧਖਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲਾ ’ਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਾ ’ਚ ਭੇਜ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ।
ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਕੇਸ: ਧਬੱਟੂ, ਗਾਮਾ ਤੇ ਦਸ ਹੋਰਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
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ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ ਲੁ ਧਿਆਣਾ, 20 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪਰਿਾਨੀ) ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ
ਧਬੱਟੂ, ਗੁ ਰਸ਼ਰਨ ਧਸੰਘ ਗਾਮਾ ਸਮੇਤ 10 ਹੋਰਨਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੁਨੀਲ ਕੁ ਮਾਰ
ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ 25 ਵਰਾੇ ਪਧਹਲਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ
ਢੋਲੇਵਾਲ ਚੌਕ ਧਵੱਚ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ
ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਾਡਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਧਵੱਚ ਧਵਚਾਧਰਆ ਧਗਆ ਧਜਸ ਧਵੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਗਵਾਹ ਭੁ ਗਤੇ, ਧਜਨਾਂ ਧਵੱਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 200 ਕਰੀਬ ਗਵਾਹ ਰਧਹ ਗਏ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੀ
ਐਫਆਈਆਰ 2.12.1987 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਧਵੱਚ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ, ਗੁ ਰਸ਼ਰਨ ਧਸੰਘ ਗਾਮਾ,
ਹਰਧਜੰਦਰ ਧਸੰਘ, ਗੁ ਰਜੰਟ ਧਸੰਘ, ਮਾਨ ਧਸੰਘ, ਮੋਹਨ ਧਸੰਘ, ਉਪਕਾਰ ਧਸੰਘ, ਬਲਧਵੰਦਰ ਧਸੰਘ, ਡਾ. ਆਸਾ
ਧਸੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਧਸੰਘ, ਸੇਵਾ ਧਸੰਘ ਤੇ ਸਰੂਪ ਧਸੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੋਏ
ਫੈਸਲੇ ਧਵੱਚ ਇਨਾਂ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਾਰਾਵਂ ਅਿੀਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 120-ਬੀ
ਟਾਡਾ ਅਿੀਨ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਿਾਰਾ 395 ਅਿੀਨ 5 ਸਾਲ, ਿਾਰਾ 397 ਅਿੀਨ 7 ਸਾਲ, ਟਾਡਾ 3 ਅਿੀਨ 4
ਸਾਲ, ਟਾਡਾ 412 ਅਿੀਨ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ
ਵਾਈ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਐਸ ਹੁਦ
ੰ ਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚ ਪਰਿਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਧਸੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਧਦਆਂ
ਧਤੱਖਾ ਪਰਤੀਕਰਮ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ
ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦਧਕ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ
ਬਰਾਮਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾ. ਆਸਾ ਧਸੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 93 ਸਾਲ ਹੋ
ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਈ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੌਰਾਨ
ਖਾਧਲਸਤਾਨ ਧਜ਼ੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਖਾਧਲਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਧਦੱਤਾ। ਧਬੱਟੂ
ਤੇ ਗਾਮਾ ਨੇ ਡਕੈਤੀ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਰਦੀ ਪਧਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ: ਧਬੱਟੂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਧਸਆ ਧਕ
ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਧਵਰੁੱਿ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਂ ਧਵੱਚ ਜਾਣਗੇ।ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਪਰਬਿ
ੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਧਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਧਜਸ
ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਂ-ਕਾਰਂ ’ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋਰ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਧਪਆ।
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ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੁ ਧਿਆਣਾ, (ਕੁ ਲਵੰਤ, ਮਧਹਰਾ)- ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਧਵਚ ਪੰਜਾਬ

ਧਵਚ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਆਧਖਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਹੀ ਧਗਆ। ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬੱਬਰ
ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ ਤੇ ਗੁ ਰਸ਼ਰਨ ਧਸੰਘ ਗਾਮਾ ਸਮੇਤ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ
ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਾਉਦੇ ਹੋਏ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ
ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ, ਗੁ ਰਸ਼ਰਨ ਧਸੰਘ ਗਾਮਾ ਹਰਧਜੰਦਰ ਧਸੰਘ, ਮਾਨ ਧਸੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਧਸੰਘ, ਗੁ ਰਜੰਟ ਧਸੰਘ,
ਬਲਧਵੰਦਰ ਧਸੰਘ, ਮੋਹਨ ਧਸੰਘ, ਸਰੂਪ ਧਸੰਘ, ਸੇਵਾ ਧਸੰਘ, ਆਸਾ ਧਸੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਸੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਆਪਣੀ 219 ਪੇਜਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਧਵਚ ਸਾਧਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਤਧਹਤ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਦਧਕ
ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਧਵਚ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਧਵਚ
ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਧਖਆ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਧਵਚ ਭੇਜ ਧਦਤਾ
ਧਗਆ। ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅੱਜ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਭਾਰੀ ਧਗਣਤੀ ਧਵਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜਦ
ੂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਗਣਤੀ ਧਵਚ ਪੁਲਸ
ਫੋਰਸ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਧਤੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਧਟਕਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ 12 ਫਰਵਰੀ 1987
ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧਜ਼ਸ਼ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਧਵਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧਮੱਲਰਗੰਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਧਵਚ
ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੈਂਕ ਧਵਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਧਵਚ ਆਏ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਗੰਨ ਪੁਆਇੰਟਂ 'ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਧਲਆ
ਸੀ, ਧਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਲੋਕਂ ਨੇ ਸਟਰਂਗ ਰੂਮ ਧਵਚ ਮੌਜਦ
ੂ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁ ੱਟ ਲਏ ਸੀ। ਲੁ ੱਟ
ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਵਜੇ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਧਕ ਦੋਸ਼ੀ ਧਤੰਨ ਘੰਟੇ ਤਕ ਬੈਂਕ ਧਵਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਖੜਾੇ ਟਰੱਕ ਧਵਚ ਲੁ ੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕਦਰ ਡਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਧਕ ਬਾਹਰ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਕੰਨੋ-ਕੰਨ
ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਵਰਦੀ ਦੇ ਭੇਸ ਧਵਚ ਬੈਂਕ ਧਵਚ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੈਂਕ ਧਵਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਧਬਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਧਲਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ
ਦੀ ਸੰਗੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਧਤੰਨ ਧਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਧਦਤਾ ਧਗਆ ਸੀ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ ਅਤੇ ਗੁ ਰਸ਼ਰਨ ਧਸੰਘ ਗਾਮਾ ਨੂੰ
1996 ਧਵਚ ਧਗਰਫਤਾਰ ਕਰ ਧਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਧਵਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ
ਲੁ ੱਟੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ
ਧਵਚ ਰੱਖੇ 450 ਗਵਾਹਂ ਧਵਚੋਂ 196 ਗਵਾਹਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਧਜਸ ਧਵਚੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ
ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਗੁ ਪਤਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਧਵਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ
ਸੀ, ਜਦਧਕ ਕਈ ਹੋਰਨਂ ਗਵਾਹਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਧਵਚ
ਅਧਹਮ ਭੂਧਮਕਾ ਧਨਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਧਵਚ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਧਵਚ ਗਵਾਹੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਧਕ ਪੁਲਸ ਨੇ 1997 ਧਵਚ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਕੈਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੀਬ 6
ਜੱਜਂ ਦੇ ਹੱਥਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਨਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਧਕ ਧਪਛਲੇ ਧਤੰਨ ਧਦਨਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਧਵਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾਏ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਰਟ

ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਧਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਧਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰੱਦ ਹੋਏ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਧਹਤ ਧਬੱਟੂ ਸਮੇਤ 12 ਧਸੱਖਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ November 20, 2012 by:
ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਧਨਊਜ਼ ਬੀਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜਾ, (ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਧਸੰਘ ਮੰਝਪੁਰ) – ਇਕ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਦ
ਅੱਜ 20 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੁਨੀਲ ਕੁ ਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 1987
ਧਵਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧਵਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਡਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਹੀ ਧਦੱਤਾ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ
ਅਧਜਹਾ ਸੀ ਧਕ ਧਜਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਧਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੇਮੀ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਧਕਉਂਧਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ
ਧਵਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਂ ਧਨਯਮਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ 47 ਸਾਲ ਤੋਂ 93 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ 12 ਧਸੱਖਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਭਾਰਤ ਧਵਚ ਧਸੱਖਂ
ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਵਚ ਧਬਲਕੁ ਲ ਵੀ ਧਵਤਕਰੇਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਂਦੀ। ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ:
12 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਡਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਧਜਸ ਧਵਚ 5,68,91,416/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲੁ ੱਟੀ
ਗਈ।ਇਸ ਸਬੰਿੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਧਵਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 26, ਅਿੀਨ ਿਾਰਾ 120 ਬੀ,
342, 395, 397, 412, 506 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ 1860, 25, 27 ਅਸਲਾ ਐਕਟ 1959, 3, 4, 6 ਤੇ ਰੂਲ 18
ਟਾਡਾ ਐਕਟ 1985 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਧਦੱਤਾ
ਧਗਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਆਰ.ਸੀ/1/87-ਐੱਸ.ਆਈ.ਯੂ -2, ਧਮਤੀ 17-02-1987 ਹੋ
ਧਗਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਕੇਸ ਧਵਚ ਕੁ ੱਲ 67, 08,876/- ਦੀ ਧਦਖਾਈ ਧਰਕਵਰੀ ਧਵਚੋਂ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧਰਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਵਅਕਤੀ ਧਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ
ਧਰਕਵਰੀਆਂ ਤੇ ਧਗਰਫਤਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਧਲਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 3
ਚਲਾਨਂ ਧਵਚ ਕੁ ੱਲ 45 ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਜਹਨਂ ਧਵਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ
ਧਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੀਬ 26 ਧਵਅਕਤੀ ਪੁਧਲਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਧਵਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਧਜਹਨਂ ਧਵਚ
ਪਰਮੁਖ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਧਸੰਘ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਧਸੰਘ ਚੰਨੀ, ਬਾਪੂ ਮਲਕੀਤ ਧਸੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ
ਧਸੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਧਸੰਘ ਬਾਵਾ, ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਧਸੰਘ, ਆਧਦ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਧਵਚ ਕੁ ਝ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ
ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਧਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 17-04-1999 ਨੂੰ ਕੱਲ 13 ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਸਨ ਧਜਹਨਂ ਧਵਚੋਂ
ਸ. ਗੁ ਰਧਦਆਲ ਧਸੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁ ਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤ 12 ਧਸੱਖਂ ਨੇ
ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਧਣਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਧਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ 196 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਫਾਈ
ਧਿਰ ਵਲੋਂ 17 ਗਵਾਹ ਭੁ ਗਤਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2005 ਧਵਚ 7 ਮਹੀਧਨਆਂ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਧਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਬੱਝੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 7 ਸਾਲਂ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਧਚਆ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 12 ਧਸੱਖਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ: 1. ਭਾਈ ਹਰਧਜੰਦਰ ਧਸੰਘ ਉਰਫ
ਕਾਲੀ, ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਧਸੰਘ, ਵਾਸੀ ਧਪੰਡ ਲਲਤੋਂ, ਧਜਲਾਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਿਾਰਾ 120ਬੀ, 342,

395, 397, 506 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਵਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ
ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵਚ 3 ਮਹੀਧਨਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।ਿਾਰਾ 25 ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਧਵਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ
2000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ। ਿਾਰਾ 3(3) ਟਾਡਾ
ਧਵਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵਚ 3
ਮਹੀਧਨਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।ਿਾਰਾ 6 ਟਾਡਾ ਧਵਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ
ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵਚ 3 ਮਹੀਧਨਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ। 2. ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ, ਉਮਰ 52
ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਸ. ਅਜੀਤ ਧਸੰਘ, ਵਾਸੀ ਘਰ ਨੰਬਰ 21-ਐੱਫ, ਗੁ ਰਦੇਵ ਨਗਰ, ਲੁ ਧਿਆਣਾ। 3. ਭਾਈ ਗੁ ਰਸ਼ਰਨ
ਧਸੰਘ ਗਾਮਾ, ਉਮਰ 57 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਸ. ਧਪਆਰਾ ਧਸੰਘ ਵਾਸੀ ਧਪੰਡ ਰਤਨ, ਧਜਲਾਾ ਲੁ ਧਿਆਣਾ।ਇਹਨਂ ਦੋਹਂ ਨੂੰ
ਿਾਰਾ 120ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਧਵਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ
ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵਚ 3 ਮਹੀਧਨਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।ਿਾਰਾ 342 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਧਵਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ।ਿਾਰਾ
395 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਧਵਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 3000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ
ਸੂਰਤ ਧਵਚ 2 ਮਹੀਧਨਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।ਿਾਰਾ 397 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਧਵਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 3000/ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵਚ 3 ਮਹੀਧਨਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।ਿਾਰਾ 506 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ
ਧਵਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ।ਿਾਰਾ 3(2) ਟਾਡਾ ਧਵਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵਚ 3 ਮਹੀਧਨਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ। ਿਾਰਾ 3(3) ਟਾਡਾ ਧਵਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ
ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵਚ 3 ਮਹੀਧਨਆਂ ਦੀ ਆਮ
ਸਜ਼ਾ।ਿਾਰਾ 4(2) ਟਾਡਾ ਧਵਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ
ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵਚ 3 ਮਹੀਧਨਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ। 4. ਬਲਧਵੰਦਰ ਧਸੰਘ, ਉਮਰ 60 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਗੁ ਰਬਚਨ ਧਸੰਘ,
ਵਾਸੀ ਧਪੰਡ ਟਾਹਲੀ, ਤਧਹਸੀਲ ਨਕੋਦਰ, ਧਜਲਾਾ ਜਲੰਿਰ। 5. ਮੋਹਨ ਧਸੰਘ ਉਰਫ ਮੋਹਨੀ, ਉਮਰ 71 ਸਾਲ,
ਪੁੱਤਰ ਬੰਤਾ ਧਸੰਘ, ਵਾਸੀ ਧਪੰਡ ਕਾਤਰਂ ਕਲਂ, ਤਧਹਸੀਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਧਜਲਾਾ ਜਲੰਿਰ। 6. ਸਰੂਪ ਧਸੰਘ, ਉਮਰ
63 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਣ ਧਸੰਘ, ਵਾਸੀ ਧਪੰਡ ਧਬਸਰਾਮਪੁਰ, ਧਜਲਾਾ ਜਲੰਿਰ। 7. ਭਾਈ ਗੁ ਰਜੰਟ ਧਸੰਘ, ਉਮਰ
70 ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹੁਕਮ ਧਸੰਘ, ਵਾਸੀ ਧਪੰਡ ਕੋਠੇ, ਤਧਹਸੀਲ ਜਗਰਾਓ, ਧਜਲਾਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। 8. ਅਵਤਾਰ ਧਸੰਘ,
ਉਮਰ 75 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਲੱਖਾ ਧਸੰਘ, ਵਾਸੀ ਧਪੰਡ ਕੁ ਰਾਲੀ, ਧਜਲਾਾ ਜਲੰਿਰ। 9. ਹਰਭਜਨ ਧਸੰਘ, ਉਮਰ 83
ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਲ ਧਸੰਘ, ਵਾਸੀ ਧਪੰਡ ਸਰੀਂਹ, ਤਧਹਸੀਲ ਨਕੋਦਰ, ਧਜਲਾਾ ਜਲੰਿਰ। 10. ਸੇਵਾ ਧਸੰਘ, ਉਮਰ
72 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਧਕਰਪਾ ਧਸੰਘ, ਵਾਸੀ ਧਪੰਡ ਚੱਕ ਰਾਜੂ ਧਸੰਘ, ਤਧਹਸੀਲ ਤੇ ਧਜਲਾਾ ਹੁਧਸ਼ਆਰਪੁਰ। 11. ਆਸਾ
ਧਸੰਘ, ਉਮਰ 93 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਾ ਧਸੰਘ, ਵਾਸੀ ਧਪੰਡ ਵਡਾਲਾ ਮਾਹੀ, ਤਧਹਸੀਲ ਤੇ ਧਜਲਾਾ ਹੁਧਸ਼ਆਰਪੁਰ। 12.
ਭਾਈ ਮਾਨ ਧਸੰਘ, ਉਮਰ 68 ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਧਦਆਲ ਧਸੰਘ, ਵਾਸੀ ਭਗਵਾਨ ਨਗਰ, ਲੁ ਧਿਆਣਾ। ਇਹਨਂ 9 ਧਸੱਖਂ
ਨੂੰ ਿਾਰਾ 120ਬੀ, 342, 395, 397, 506 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਵਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ
ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵਚ 3 ਮਹੀਧਨਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ। ਿਾਰਾ 412 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਵਚ
5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 3000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵਚ 2 ਮਹੀਧਨਆਂ ਦੀ

ਆਮ ਸਜ਼ਾ।ਿਾਰਾ 3(2) ਟਾਡਾ ਧਵਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ
ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵਚ 3 ਮਹੀਧਨਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ। ਿਾਰਾ 3(3) ਟਾਡਾ ਧਵਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ
5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵਚ 3 ਮਹੀਧਨਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।ਿਾਰਾ 4(2)
ਟਾਡਾ ਧਵਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵਚ 3
ਮਹੀਧਨਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਜਾਵਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਧਵਚ ਪਧਹਲਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ
ਧਹਰਾਸਤ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਧਵਚ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12-02-1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਧਵਚੋਂ ਲੁ ੱਟੀ ਰਕਮ
ਧਵਚੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁ ਰਕੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਧਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਧਕ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ
ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ ਨੇ ਪਧਹਲਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਧਵਚ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁ ਰਸ਼ਰਨ ਧਸੰਗ ਗਾਮਾ ਨੇ
ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਸੱਖਂ ਨੂੰ ਪਧਹਲਂ ਛੇਤੀ ਜਮਾਨਤਂ ਧਮਲਣ ਕਾਰਨ 1
ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜੇਲਾ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ
ਕੋਰਟ ਧਵਚ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੇਸਧਲਆਂ ਧਵਚ ਹੋਈਆਂ ਸਜਾਵਂ
ਧਵਚ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5-6 ਮਹੀਧਨਆਂ ਧਵਚ ਕਰ ਧਦੱਤੀ ਜਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ
ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਧਵਚ ਨਵੰਬਰ 2005 ਧਵਚ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਧਰਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਧਪਛਲੇ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਨਵੇਂ ਕੇਸਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲਾ ਧਵਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਦ
ਸਾਧਰਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਧਜੱਥੋਂ ਉਹਨਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਧਕਓਰਟੀ ਜੇਲਾ, ਨਾਭਾ
ਧਵਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਧਵਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਣ ਦੇ ਦੋ ਆਿਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਧਹਲਾ ਧਕ ਬੈਂਕ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁ ਰਸ਼ਰਨ ਧਸੰਘ ਗਾਮਾ ਨੂੰ ਡਾਕੇ ਦਰੌਰਾਨ ਦੇਧਖਆ ਸੀ
ਤੇ ਦੂਜਾ ਧਕ ਧਜਹਨਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਧਰਕਰਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਛਾਧਣਆ ਸੀ
ਧਕ ਇਹ ਲੁ ੱਧਟਆ ਹੋਇਆ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਧਰਆਂ ਦੀ ਰਲਵੀਂ ਸਾਜ਼ਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਕਾ ਵੱਧਜਆ
ਤੇ ਸਾਧਰਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ 10-10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਣ ਵਕਤ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਂ: 1. ਧਕ ਮੌਕੇ
ਤੋਂ ਹੱਥਂ ਦੇ ਧਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। 2. ਧਕ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਧਰਕਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਪਲੰਧਦਆਂ
ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ। 3. ਧਕ ਪੁਧਲਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਧਵਚ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਣਾ ਧਕ ਅਸੀਂ
ਧਰਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਰੁਪਈਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਧਚੱਟਂ ਧਰਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਧਵਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। 4. ਧਕ
ਧਗਰਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤੀ ਪਰੇਡ ਨਾ ਕਰਵਾ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰੋਜੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਧਦਖਾ ਕੇ ਪਛਾਣ
ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਅਧਜਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਧਵਚ ਮੰਨਣਾ। 5. ਧਕ ਧਰਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ
ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਧਵਚ ਦਰਸਾਉਂਣਾ ਧਕ ਉਹਨਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਂ ਬੈਂਕਂ ਧਵਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਹਨਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾ
ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਤੇ ਇਹਨਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਧਨਆਂ ਪਰਬੰਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਸਆਹ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਧਬੱਟੂ,
ਗਾਮਾ ਸਮੇਤ 10 ਹੋਰ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੁ ਧਿਆਣਾ 20 ਨਵੰਬਰ (ਜਧਤੰਦਰਪਾਲ ਧਸੰਘ) : 25ਵਰਾੇ
ਪਧਹਲਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਢੋਲੇਵਾਲ ਚੌਂਕ ਧਵੱਚ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁ ਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਧਦਆਂ ਪੰਚ ਪਰਿਾਨੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ
ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ, ਗੁ ਰਸ਼ਰਨ ਧਸੰਘ ਗਾਮਾ ਸਮੇਤ 10 ਹੋਰਨਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ
ਬਹੁਚਰਧਚਤ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਾਡਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਧਵੱਚ ਧਵਚਾਧਰਆ ਧਗਆ, ਧਜਸ ਧਵੱਚ ਕੇਸ
ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤੇ, ਧਜੰਨਾਂ ਧਵੱਚੋਂ ਅਖੀਰ ਧਵੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਵਾਹ
ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰ 2- 12 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ
ਪੁਧਲਸ ਵਰਦੀ ਧਵੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੈਧਕੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਧਵੱਚ ਭਾਈ
ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ, ਗੁ ਰਸ਼ਰਨ ਧਸੰਘ ਗਾਮਾ, ਹਰਧਜੰਦਰ ਧਸੰਘ, ਗੁ ਰਜੰਟ ਧਸੰਘ, ਮਾਨ ਧਸੰਘ, ਮੋਹਨ ਧਸੰਘ,
ਉਪਕਾਰ ਧਸੰਘ, ਬਲਧਵੰਦਰ ਧਸੰਘ, ਡਾ. ਆਸਾ ਧਸੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਧਸੰਘ,ਸੇਵਾ ਧਸੰਘ ਤੇ ਸਰੂਪ ਧਸੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਧਵੱਚ ਉਨਂ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਾਰਾਵਂ ਅਿੀਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਂ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 120ਬੀ ਟਾਡਾ ਅਿੀਨ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਿਾਰਾ 395 ਅਿੀਨ 5 ਸਾਲ, ਿਾਰਾ 397 ਅਿੀਨ 7 ਸਾਲ,
ਟਾਡਾ 3 ਅਿੀਨ 4 ਸਾਲ, ਟਾਡਾ 412 ਅਿੀਨ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀ ਬੀ
ਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕਟ
ੇ ਵਾਈ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦਧਕ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ ਵਲੋਂ ਪੀ ਐਸ
ਹੁੰਦਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਧਸੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਂ
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਧਦਆਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਧਤਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ ਬੀ
ਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਧਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਦਧਕ ਧਜੰਨੀ
ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਧਲਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਂ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਧਕ ਜਲੰਿਰ ਇੱਕ
ਥਾਣੇ ਧਵੱਚ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਥੀਆਂ ਤੇ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀ ਬੀ
ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਧਵੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਖੜਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਂ੍ਹ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਸ ਕੇਸ ਧਵੱਚ ਕਈ
ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਤੋਂ 95 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਧਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਂ ਦੀ ਧਸੱਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਧਸਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਂ ਇਹਹੈ ਧਕ ਡਾ.ਆਸਾ ਧਸੰਘ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਮਰ 93 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨਂ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਧਕਹਾ
ਧਕ 1984 ਦੇ ਧਸੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਧਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀ ਧਦੱਤੀ ਜਦਧਕ ਸਰਕਾਰਂ ਨੇ
ਉਨਂ੍ਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਨਂ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਸੱਖਂ
ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਈ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਹਨਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ
ਡਕੈਤੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਧਲਸਤਾਨ ਧਜੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਖਾਧਲਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ
ਅੰਜਾਮ ਧਦੱਤਾ ਧਜਸਦਾ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ
ਧਸੰਘ ਧਬੱਟੂ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਧਵਰੁੱਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਧਵਰੁੱਿ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਂ ਸਾਰੇ
ਸਜ਼ਾ ਜਾਬਤਾ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਚਹਧਰਆਂ ਉੱਤੇ ਧਕਸੇ ਧਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈਅ ਨਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਧਚਹਰੇ
ਚੜਾਦੀ ਕਲਾ ਧਵੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਧਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੂਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਪੁਧਲਸ ਛਾਉਣੀ ਧਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਂ ਧਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਂ ਕਾਰਂ ਲਈ
ਆਏ ਲੋਕਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਧਪਆ।

