ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ
ਪਪ੍ਿੰ ਡ ਸੈਦਪ੍ੁਰ ਪ ਿੱ ਚ ਹਇਆ ਅਿੰ ਨਾ ਕਤਲ 4 ਘਿੰ ਟੇ ਪ ਿੱ ਚ ਟਰੇਸ
ਅੱ ਜ ਮਿਤੀ 26-02-2018 ਨੂੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ੂੰ ਦੀ ਕੁਿਾਰ ਸ਼ਰਿਾ ਸ੍ੀਨੀਅਰ ੁਮਿਸ੍ ਕਤਾਨ ਕੂਰਥਿਾ ਦ ਰਸ੍ ਨਟ ਮ ੱ ਚ ਦੱ ਮਸ੍ਆ
ਮਕ ਮੂੰ ਡ ਸ੍ਦੁਰ ਮ ੱ ਚ ਮਿਤੀ 24-02-2018 ਦੀ ਮਿਆਿੀ ਰਾਤ ਨੂ ਹਏ ਅੂੰ ਨੇ ਕਤਿ ਨੂੂੰ ਥਾਣਾ ਤਿ ੂੰ ਡੀ ਚਧਰIAw ਦੀ
ੁਮਿਸ੍ ਨੇ 4 GMਟ ਮ ੱ ਚ ਟਰਸ੍ ਕੀਤਾ ਹ

SSP swihb ny disAw ik imqI 25-02-2018 nUM vkq 9 vjy suBw jrnYl isMG
mu`K APsr Qwxw qlvMfI cODrIAw nUM drSn kor swbkw srpMc ipMf sYdpur ny Pon krky di`sAw ik swfy
ipMf sYdpur ib`kI pu`qr cMnw dy Gr kol blbIr isMG hlvweI dy plwt iv`c ie`k nwmlUm ivAkqI nUM qyj
ਧਾrw hiQAwr nwl s`tw mwr ky kql kIqw hY dI fYf bwਡੀ peI hY ijsqy jrnYl isMG ਿੁੱ ਖ ਅਪਸ੍ਰ Qwxw
qਿ ੂੰ fI cODrIAw smyq ASI jsbIr isMG holdwr jsbIr isMG Aqy hor krmcwrI mokw dy rvwnw hoey ik
ipMf it`bw kol ipAwrw isMG srpMc vwsI sYdpur ny mu`K APsr Qwxw pws ibAwn iliKAw ik auh suBw
smyq irtwief ipRsIpl blbIr isMG pu`qr krqwr isMG nwl sYr krn leI jw rhy sI ib`kI pu`qr cMnw dy
Gr kol blbIr isMG hlvweI dy plwt iv`c peI rUVI lwgy ie`k AwdmI jo vyKx nUM pRvwsI mjdUr l`gdw
sI dI lwS peI vyKI ijsdy isr qy fMUGy s`tw dy inSwn hn Aqy ieh vI ibAwn kIqw ik bIqI rwq vkq
krIb 11-00 vjy jd auh ipMf it`bw qo Awpxy Gr nUM Aw irhw sI qw ausdy ipMf dw ipAwrw pu`qr joigMdr
ijsdy h`Q iv`c dwqr lohw PiVAw hoieAw sI kwhlI kwhlI Awpxy Gr v`l nUM jw irhw sI pr hnyrw hox
krky ausny g`l nhI ਗਅਿੀ ǀ ijsqy jrnYl isMG mu`K APsr Qwxw ny mu`kdmw drj rijstr krky fYf
bwfI dw muvwienw kIqw Aqy ਕਫਜ ਮ ੱ ਚ ਿ ਕ qPqIS AwrMB kIqI
mu`kdmw nMbr 31 imqI 25-02-2018 jurm 302 IPC Qwxw qlvMfI cODrIAw
mu`K Aਪsr Qwxw ny iੲsy ਹਏ ਅੂੰ ny kql bwry mYnUM SPD jgjIq iਸ੍ੂੰ G sroAw Aqy DSP

ਮਰਆਿ ਮਸ੍ੂੰ ਘ ਨੂੂੰ

ਦੱ ਮਸ੍ਆ ਜ SPD ਜਗਜੀਤ ਮਸ੍ੂੰ ਘ ਸ੍ਰਆ ਅਤ DSP ਮਰਆਿ ਮਸ੍ੂੰ ਘ ਨੂੂੰ ਦੱ ਮਸ੍ਆ ੀ ਿਕਾ ਾਰਦਾਤ ਰ ੁੱ ਜ ਿਕਾ ਇਹ
ਾਰਦਾਤ ਅਤ ਦਰਾਨੇ ਤਪਤੀਸ਼ ਸ੍ਾਹਿਣ ਆਏ ਸ੍ਫੂਤ ਆਧਾਰ ਤ ਇਹ ਕਤਿ ਮਆਰਾ ੁੱ ਤਰ ਜਮਗੂੰ ਦਰ ਾਸ੍ੀ ਸ੍ਦੁਰ ੱ ਿ
ਹੀ ਕਰਨਾ ਾਇਆ ਮਗਆ ਮਜਸ੍ਤ ਜਰਨੈਿ ਮਸ੍ੂੰ ਘ ਿੁੱ ਖ ਅਪਸ੍ਰ ਨੇ SPD ਅਤ DSP ਸ੍ੁਿਤਾਨੁਰ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾ ਤ
ਅਿਿ ਕਰਕ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਦ ਹਏ ਅਸ੍ਿ ਦਸ਼ੀ ਨੂੂੰ ਕਾਫੂ ਕਰਕ ਉਸ੍ਦੀ ਮਨਸ਼ਾਨ ਦਹੀ ਤ ਕਤਿ ਕਰਨ ਸ੍ਿ

ਰਮਤਆ

ਹਇਆ ਦਾਤਰ ਿ ਹਾ ਉਸ੍ਦ ਘਰ ਫਰਾਿਦ ਕਰਕ ਿੁਕੱਦਿਾ ਹਜਾ ਮ ੱ ਚ ਮਗਰਪਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਪਰਰਫਤਾਰ ਦਸੀ :- ਮਆਰਾ ੁੱ ਤਰ ਜਮਗੂੰ ਦਰ ਕਿ ਿਜਫੀ ਾਸ੍ੀ ਸ੍ਦੁਰ ਥਾਣਾ ਤਿ ੂੰ ਡੀ ਚਧਮਰਆ ਮਜਿਾ ਕੂਰਥਿਾ
ਬ੍ਰਾਮਦਰੀ :- ਦਾਤਰ ਿ ਹਾ
ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ

ਜਾ ਰਿੰ ਪਜਸ਼ :- ਮਆਰਾ ੁੱ ਤਰ ਜਮਗੂੰ ਦਰ

ਾਸ੍ੀ ਸ੍ਦੁਰ ਉਿਰ ਕਰੀਫ 50 ਸ੍ਾਿ ਹ ਮਜਸ੍ਦੀ ਤਨੀ

ਉਸ੍ਦੀ ਸ਼ਰਾਫ ੀਣ ਦੀ ਅਾਾਦਤ ਅਤ ਹਰ ਰਜ ਦੀ ਕੁੱ ਟ ਿਾਰ ਤ ਤੂੰ ਗ ਹ ਕ ਆਣ ਦਨੇ ਿੜਕ ਿ ਕ ਸ੍ਦਾ ਿਈ ਆਣ
ਕ ਮੂੰ ਡ ਫੂਸ੍ ਾਿ ਚਿੀ ਗਈ ਹ ਮਆਰਾ ਹਰ ਰਜ ਸ਼ਰਾਫ ੀ ਕ ਮੂੰ ਡ ਮ ੱ ਚ ਹਰ ਰਜ ਗਾਿੀ ਗਿ ਚ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤ
ਤਜਧਾਰ ਹਮਥਆਰ ਿ ਕ ਮਿਤੀ 24-25-02-2018 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੂੰ ਮਆਰਾ ਸ਼ਰਾਫ ਦ ਨਸ਼ ਮ ੱ ਚ ਕਤਿ ਹਣ ਾਿ ਰਾਹਗੀਰ
ਨਾਿ ਤੂੰ ਫਾਕੂ ਿਗਾਉਣ ਤ ਿੜ ਮਆ ਅਤ ਉਸ੍ਨੇ ਆਣ ਤਜਧਾਰ ਹਮਥਆਰ ਨਾਿ ਨਾਿਿੂਿ ਦ ਮਸ੍ਰ ਅਤ ਿੂੂੰ ਹ ਤ

ਾਰ

ਕਰਕ ਉਸ੍ਨੂੂੰ ਿਾਰ ਮਦੱ ਤਾ ਮਜਸ੍ਨੂੂੰ ਫੀਤੀ ਰਾਤ ਜਰਨੈਿ ਮਸ੍ੂੰ ਘ ਿੁੱ ਖ ਅਪਸ੍ਰ ਥਾਣਾ ਨੇ ਸ੍ਿਤ ੁਮਿਸ੍ ਾਰਟੀ ਮੂੰ ਡ ਿੂੂੰ ਗੁਰ
ਨੇੜ ਤ ਮਗਰਪਤਾਰ ਕਰ ਮਿਆ ਮਜਸ੍ਨੇ ਦਰਾਨੇ ੁਛ ਮਗੱ ਛ ਿੂੰ ਮਨਆ ਮਕ ਉਸ੍ਨੇ ਹੀ ਨਾਿੁਨੂਿ ਰਾਹਗੀਰ ਦਾ ਕਤਿ ਕੀਤਾ ਹ ਅਤ
ਕਤਿ ਕਰਨ ਿਈ

ਰਮਤਆ ਤਜਧਾਰ ਹਮਥਆਰ ਮਜਸ੍ਤ ਉਸ੍ ਤਰਾ ਖੂਨ ਿਾਸ੍ ਅਤ ਿਾਰਨ

ਆਣ ਘਰ ਮ ੱ ਚ ਕੱ ਮੜਆ ਮ ੱ ਚ ਿਮਟਆ ਹਇਆ ਫਰਾਿਦ ਕਰ ਾਇਆ

ਾਿ ਦ

ਾਿ ਿੱਗ ਹਏ ਸ੍ੀ

