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ਪਰਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਵ� ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ : ਕੇਸ ਸਟੱ ਡੀ

ਪ�ਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ: ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ
ਪ�ਵਾਨਗੀ
ਅਸ� ਇਸ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਸ ਵਰਕਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨ� ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਜੋ ਇਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ਦੀਪ
ਭਵਜੋਤ ਕੌ ਰ
ਏਕਮ ਕੌ ਰ

ਹਰਿਸਮਰਨਬੀਰ ਕੌ ਰ
ਜਸਪ�ੀਤ ਕੌ ਰ ਰੱ ਖੜਾ
ਪਰਵਾਜ ਿਸੰ ਘ

ਰਵਲੀਨ ਕੌ ਰ ਕਲੇ ਰ
ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੋ ਲਖਵੀਰ ਿਸੰ ਘ, ਸਹਾਇਕ ਪ�ੋਫੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ,ਪੋਸਟ ਗ�ੈਜੂਏਟ
ਿਵਭਾਗ,ਦਸਮੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਮੁਕਤਸਰ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾ.ਦੀਿਪਕਾ ਗੁਪਤਾ ,ਿਨਆਂ, ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ ਤੇ ਸੰ ਿਮਲਤ
ਕੋਆਰਡੀਨ�ਟਰ, ਸਮਾਿਜਕ ਯੋਜਨਾ ਕ� ਸਲ ਆਫ ਪੀਲ,ਿਮਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ।
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ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ: ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਡਾ. ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਚੈਜ਼, ਡਾ. ਬੈਥਨੀ
ਓਸਬਰਨ, ਸ�ੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਮੇਧੇਕਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਪੂਰਨੀਮਾ ਜਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਕੁ ਝ ਅੰ ਸ਼
ਹਨ। ਿਕਤਾਬ ਇੱ ਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਿਵਿਦਅਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਜ� ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਭਆਸਕ� ਦੀ
ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਪ�ਵਾਸੀ ਔਰਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਿਜਨ�� ਨ� ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵਚ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਰਚਨਾ ਮੇਧੇਕਰ ਲਾਅ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ
ਬੰ ਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ� ਤ� �ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਤੀਗਤ ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ�� ਨ� ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਨ�� ਨ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੰ ਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੂਨ 2019 ਿਵਚ ਦੋਵ� ਰੇਅਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਤੇ
ਸ਼ੈਿਰਡਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਰਸਰਚ ਨ�ਿਤਕਤਾ ਬੋਰਡ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ
ਿਪਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ
ਸਨ।
ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਸ� ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ� ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਲਈ ਪ� ਸ਼ ਨ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ.

ਅਸ� ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਾਓਗੇ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ

ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ 'ਚ ਿਘਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।
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ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰਬਰ 1: ਰਮਨਦੀਪ ਅਤੇ ਅਮਨ
ਪ�ੋਫਾਈਲ

ਔਰਤ

ਮਰਦ

ਨਾਮ

ਰਮਨਦੀਪ

ਅਮਨ

ਿਵਆਹ ਸਮੇ ਉਮਰ

22

24

ਦੇਸ਼ ਿਜੱ ਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ

ਸੀਮਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ

ਸੀਮਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ

ਿਵੱ ਿਦਆ

ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਤੋ ਪਿਹਲ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ*

ਕਦੇ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕੀਤਾ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਤ� ਪੂਰੇ ਸਮ� ਲਈ

ਉਮਰ*
ਧਰਮ

39

41

ਿਸੱ ਖ

ਿਸੱ ਖ

ਨਹ� ਹੈ

ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ

ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰ ਮ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ
ਕਰਨਾ

ਸ਼�ੇਣੀ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ

ਰਮਨਦੀਪ

ਿਵਆਹ

ਤ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਸ਼�ੇਣੀ: ਰਮਨਦੀਪ ਨ�

ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਪ�ਸਲ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੈਨ�ਡਾ ਚਲੇ ਗਏ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ: 17
ਬੱ ਚੇ*:

ਧੀ: ਗੁਨੀਤ (14 ਸਾਲ; ਿਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ)
ਪੁੱ ਤਰ: ਨਵਦੀਪ (11 ਸਾਲ; ਏਡੀਐਚਡੀ (ਿਬਮਾਰੀ)

ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਿਸਖਲਾਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ)

* ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮ�
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ਤਿਹਤ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ

ਪ�ੀ-ਮਾਈਗ�ੇਸ਼ਨ ਇਿਤਹਾਸ
ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਹੋਇਆ, ਜਦ� ਰਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੌਵੀ ਸਾਲ� ਦੇ ਸਨ. ਜੋੜੇ ਨ� ਕੈਨ�ਡਾ
ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਨ� ਅਮਨ ਨੂੰ ਸਪੌਸਲ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤਿਹਤ ਪਰਵਾਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਤ� ਛੇ ਮਹੀਨ� ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਕੈਨ�ਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ�� ਦੇ ਪਰਵਾਸ
ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਿਪਛੋਕੜ ਉਪਲੱ ਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਉਨ� �
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ.

ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਦੋਬਸਤ
ਜਦ� ਅਮਨ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨ�ਡਾ ਪਹੁੰ ਿਚਆ, ਤ� ਇਹ ਜੋੜਾ ਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਜਦ� ਉਸਨ�
ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਘਰ ਲਈ ਬੱ ਚਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਦ� ਤ� ਉਹ ਪਹੁੰ ਿਚਆ, ਰਮਨਦੀਪ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ
ਅਮਨ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫਤੇ ਤ� ਹੀ ਉਸਨ� ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ
ਿਦੱ ਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨ� ਰਮਨਦੀਪ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆ ਨੂੰ ਤੰ ਗ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ। ਅਮਨ ਨੂੰ ਕੈਨ�ਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੇ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਕੰ ਮ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਿਵਆਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ,
ਰਮਨਦੀਪ ਨ� ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕੀ। ਅਮਨ ਨ� ਰਮਨਦੀਪ 'ਤੇ ਿਵਆਹ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਿਰਵਾਰ ਸ਼ੁ ਰੂ
ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗਾਲ� ਕੱ ਢੀਆਂ ਜਦ� ਉਹ ਜਲਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕੀ। ਕੈਨ�ਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ
ਤ� ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਡਰਾਈਿਵੰ ਗ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਲਾਇਸ�ਸ ਇੱ ਕ ਸਮ� ਲਈ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਅਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਦੁਰਵਰਤ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਉਨ�� ਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਵਆਹ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ।
ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਨ�� ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਬੱ ਚੇ, ਇੱ ਕ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਨ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਪ�ਦਾ ਸੀ। ਉਸਨ� ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਦੱ ਿਸਆ, ਇਹ ਉਮੀਦ
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ਕਰਿਦਆਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਵਆਹ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨ� ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਰਿਥਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਿਜਹਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਿਲਆ। ਰਮਨਦੀਪ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਅਲੱ ਗ ਸੌਣ, ਬੇਸਮ�ਟ ਿਵਚ
ਰਿਹਣ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਿਨਭਾਉਣ ਲੱ ਗ ਪਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਸੀ ਤ� ਅਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ� ਉਸਦੀ
ਧੀ ਚਾਰ ਸਾਲ� ਦੀ ਸੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਨ ਨ� ਰਮਨਦੀਪ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਨ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਉਸਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਰਮਨਦੀਪ ਨ� ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁ ਰੂ ਤ� , ਿਵੱ ਤੀ
ਸਰੋਤ ਬਰਾਬਰ ਸ�ਝੇ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਰਮਨਦੀਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਸਭ ਤ� ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਲ ਜਦ� ਿਕ ਅਮਨ ਨ�
ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱ ਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ�-ਭਰਾਵ� ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ।

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ
ਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤ� ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਤੱ ਕ ਵਧਦਾ ਿਗਆ। ਇਸ
ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਜਾਿਣਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ
ਪਰਵਿਰਸ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮ� ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2006 ਿਵਚ ਿਵਆਹ ਿਵਚ
ਚੌਦ� ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਮਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨ� ਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ। ਜਦ� ਰਮਨਦੀਪ ਨ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਅਮਨ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ� ਨਾਲ ਫੜ ਿਲਆ,
ਧੱ ਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁੱ ਿਟਆ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ� ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਰਮਨਦੀਪ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਘਰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਭੱ ਜ ਿਗਆ ਅਤੇ 911 ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਿਗਆ। ਪੁਿਲਸ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚੀ ਅਤੇ ਅਮਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤ� ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ। ਪੁਿਲਸ ਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ।ਰਮਨਦੀਪ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹੁਤਾ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੀ।
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ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮੁਆਫੀ ਮੰ ਗਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਮਨ ਘਰ
ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ ਪਰ ਰਮਨਦੀਪ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਨਹ� ਬੁਲਾਇਆ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ�
ਥੋੜ�ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਨ� ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਉਨ�� ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਆਪਣੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ� ਲਈ ਭਾਰਤ
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਮਨ ਨ� ਰੋਜ਼ ਸੈਕਸ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ�� ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਈ 2009 ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਕੈਨ�ਡਾ ਆਇਆ ਸੀ।
ਦੋਨ� ਬੱ ਚੇ, ਸਾਲ� ਤ� ਬਹੁਤ ਿਹੰ ਸਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤ� ਡਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਲੁੱਕ ਜ�ਦੇ। ਮਈ
2009 ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹ� ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਪਰ ਸੀ.ਏ.ਐਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਸੰ ਬਰ 2009 ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਰਮਨਦੀਪ ਜੋ ਹੁਣ 39
ਸਾਲ� ਹੈ ਨੂੰ ਅਮਨ ਨ� ਇਕ ਬੰ ਦ ਮੁੱ ਠੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁੱ ਿਟਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਿਤਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜ�
ਉਸਨ� ਇਕ ਗੱ ਲ� 'ਤੇ ਡੰ ਗ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤੀ। ਬੱ ਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੀ ਮ� ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 911 ਅਮਨ ਨੂੰ ਘਰ ਤ�
ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ, ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ
ਅਦਾਲਤ ਨ� ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਦਸੰ ਬਰ 2010 ਤ� ਰਮਨਦੀਪ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਮਨ ਨੂੰ ਿਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪ�ੈਲ 2011 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਦਆਂ,
ਅਮਨ ਰਮਨਦੀਪਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ ਰਮਨਦੀਪ ਨ� ਇਕ ਵਕੀਲ ਤ� ਮੱ ਦਦ ਮੰ ਗੀ। ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਡਰ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਤ� ਇੱ ਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਨ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ
ਗੈਰ-ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਅਮਨ ਉਨ�� ਨੂੰ ਕੈਨ�ਡਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਲਜਾਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਰਮਨਦੀਪ ਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਇਕੱ ਲੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ
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ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ
ਤ� ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਿਕ ਉਹ ਉਨ�� ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵਚ ਨਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਿਸਗਰਟ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਰਮਨਦੀਪ ਨ� ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ,
ਅਮਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ� (ਅਰਥਾਤ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਰ.ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ) ਬਾਰੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਨਹ� ਸੀ।
ਰਮਨਦੀਪ ਿਵੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਰਜ਼ਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਛੂਤ-ਭੜੱ ਕੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ, ਇੱ ਕ ਵਾਰ, ਇਨ�� ਅਪਵਾਦ� ਕਾਰਨ ਪੁੱ ਤਰ
ਨੂੰ ਸੀਏਐਸ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਉਸਨੂੰ ਰਮਨਦੀਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱ ਤਾ
ਿਗਆ।

ਮਤਾ
ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤ� ਬਾਅਦ, ਰਮਨਦੀਪ ਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਇਕੱ ਲੇ ਿਹਰਾਸਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮਨ
ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਮਦਨੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰ ਡ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਨ� ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਹੱ ਸੇ ਤ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਰਮਨਦੀਪ ਨ� ਅਮਨ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਦਆਂ ਿਪਤਾ-ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਮਨ ਨ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਨਹ� ਜ�ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਜ�
ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ਪੁੱ ਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਨਾਲ ਿਸੱ ਝਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ।
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ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰਬਰ 2: ਸ਼ੋਵਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤ
ਫਾਈਲ

ਔਰਤ

ਆਦਮੀ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮ� ਉਮਰ

23

25

ਉਦਗਮ ਦੇਸ਼

ਇੰ ਡੀਆ

ਇੰ ਡੀਆ

ਧਰਮ

ਿਹੰ ਦੂ

ਅੰ ਡਰਗ�ੈਜੁਏਟ

ਅੰ ਡਰਗ�ੈਜੁਏਟ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਨਾਮ

ਉਮਰ *

ਿਸੱ ਿਖਆ
ਪਰਵਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਸ਼ੋਵਾ

ਅਨੰਤ

38

40
ਜੈਨ

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਿਨਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ
ਇਕ ਆਯਾਤ,

ਰੁਜ਼ਗਾਰ *

ਵਾਪਾਰ ਦਾ ਪ�ਚ ੂਨ

ਜੌਬ ਦਾ ਮਾਲਕ

ਸ਼�ੇਣੀ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ

ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ (2007) ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ (2007)
2009 ਿਵੱ ਚ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਲ 2009 ਿਵੱ ਚ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤਿਹਤ ਪੀ ਆਰ ਨੂੰ ਗ��ਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤਿਹਤ ਪੀ ਆਰ ਨੂੰ
ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ *

ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ

ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ (2009)

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ: 15
ਬੱ ਚੇ *:
● ਪੁੱ ਤਰ: ਆਿਦੱ ਿਤਆ (13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ)
● ਪੁੱ ਤਰ: ਅਰਜੁਨ (7 ਸਾਲ, ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕ)

ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ
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ਗ��ਟ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ (2009)

ਪ�ੀ-ਮਾਈਗ�ੇਸ਼ਨ ਇਿਤਹਾਸ
ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਸ਼ੋਵਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱ ਡੇ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਸਟੇਸ
ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਸੀ| ਅਨੰਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਆਯਾਤ / ਿਨਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨ�ਡਾ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ
ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਹੋਇਆ| ਸ਼ੋਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵਚ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ,ਉਹ ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ
ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਕੰ ਮ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ| ਸ਼ੋਵਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਨੰਤ ਦੇ ਸ�ਝੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਸਨ (16 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ�ਝੇ ਪਿਰਵਾਰ 'ਚ) ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤ� ਇਹ ਸਨ ਿਕ ਸ਼ੋਵਾ ਮਾਸ, ਿਪਆਜ਼
ਅਤੇ ਲਸਣ ਖਾਣਾ ਛੱ ਡ ਦੇਵੇਗੀ (ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਧਰਮ ਿਵਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਸੀ) ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਨੰਤ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਕੱ ਟੜ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਸਮਰਥਨ
ਿਵੱ ਚ, ਸ਼ੋਵਾ ਨ� ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਪਰ ਅਨੰਤ ਹਮੇਸ਼� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨ�
ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੀ|

ਸ਼ੋਵਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਦਾ ਿਵਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਅਸਿਥਰ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਜੈਨ ਨਹ� ਸੀ ਅਤੇ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਤ� ਆਈ ਸੀ ਿਜੱ ਥੇ ਮੀਟ, ਿਪਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਖਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਸੀ| ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਤ� ਇਕ ਸਾਲ
ਬਾਅਦ ਅਨੰਤ ਨ� ਸ਼ੋਵਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਵਆਹ
ਭੰ ਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕੇ| ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ| ਿਵਸਥਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ� ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਤ�
ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨ� ਸੁਲ�ਾ ਕਰ ਲਈ| ਹਾਲ�ਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ।

ਇਸ ਤ� ਥੋੜ�ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੋਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ| ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ, ਅਨੰਤ ਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱ ਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰ ਗਮਰਮਰ ਦੀ
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ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ| ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਅਨੰਤ ਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਥਟਬ ਿਵੱ ਚ ਧੱ ਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨ� ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਚੋਟ ਆਈ ਸੀ|

ਅਨੰਤ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਿਗਆ ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਭਰੂਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰ ਜ ਿਦਨ ਇੰ ਟ�ਿਸਵ
ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.) ਿਵਚ ਰਹੀ। ਸ਼ੋਵਾ ਨ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਨੂੰ
ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਜਦ� ਸ਼ੋਵਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨ� ਅਨੰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਕੀਤੀ, ਤ� ਉਸ ਨ� ਪ�ਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ�� ਪ�ਤੀ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ|
ਸ਼ੋਵਾ ਨ� 2002 ਿਵੱ ਚ ਉਸਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱ ਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਿਕ�ਿਕ
ਇੱ ਕ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਅਨੰਤ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਿਸੱ ਧ ਨਹ� ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਵਾ ਨ� ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ
ਮੁੱ ਢਲੇ ਸਾਲ� 'ਚ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਦਆਂ ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ| ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੋਵਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤ 2007 ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੈ ਨ� ਡਾ
ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਸੰ ਬਰ 2009 ਿਵੱ ਚ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਥਾਈ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਸੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ। ਉਨ��
ਨ� ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਇੰ ਪੋਰਟ / ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕੀਤਾ| ਸ਼ੋਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ
ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ|

ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਦੋਬਸਤ
ਸ਼ੋਵਾ ਨ� ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਿਵਚ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੱ ਡੇ ਘਰ
ਸੁਧਾਰ ਿਰਟੇਲਰ ਲਈ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਥਰ ਆਮਦਨੀ / ਲਾਭ
ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ| ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਸੀ|
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੋਵਾ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਠੰਡ ਿਵਚ ਅੱ ਧੇ ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਘਰ ਤੁਰਨਾ ਿਪਆ
ਜਦ� ਅਨੰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ|
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ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਸੰ ਪਰਕ ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਅਨੰਤ ਨ� ਉਨ�� ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰ ਪਰਕ
ਸੀਿਮਤ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹ� ਸਨ ਿਕ�ਿਕ ਅਨੰਤ ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ
ਡਰਾ�ਦਾ ਸੀ| ਕੈਨ�ਡਾ ਆਉਣ ਤ� ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੋਵਾ ਨ� ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱ ਤਾ। ਜਨਮ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਣੇਪ|ੇ ਅਨੰਤ ਨ� ਉਸਦੀ ਜ� ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਜ� ਿਚੰ ਤਾ
ਨਹ� ਕੀਤੀ|
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ� ਅਨੰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਧਆਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨ� 2009 ਿਵਚ ਇਸ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ| ਸ਼ੋਵਾ ਦੀ ਪ�ਚ ੂਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ' ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ| ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਉਨ�� ਨ� ਆਪਣਾ ਿਵਆਹੁਤਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਿਲਆ|

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ
ਅਨੰਤ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ| ਉਸਨ� ਸ਼ੋਵਾ �ਤੇ ਇੱ ਕ ਿਵਆਹੁਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸ਼ੋਵਾ ਨ� ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਬੋਿਲਆ, ਿਕ�ਿਕ ਅਨੰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ
ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ| ਸਿਥਤੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰ ਦੀ ਗਈ
ਜਦ� ਸ਼ੋਵਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਿਵਚ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਤਰੱ ਕੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਅਨੰਤ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ
ਵਟ�ਦਰੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਨ�� ਨਵੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਤਰੱ ਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣਗੀਆਂ| ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਅਨੰਤ ਨ� ਹੋਰ ਵੀ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਹੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ| ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ�ਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਉਸਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਦਖਲ ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ�ਦਾ ਸੀ| ਉਸਨ� ਆਪਣੇ ਿਵੱ ਤ, ਉਸਦੇ ਖਰਿਚਆਂ, ਿਨਵੇਸ਼� ਅਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ� ਦੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਕਰ ਿਲਆ| ਅਨੰਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ
(ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੋਵ�) ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਸ਼ੋਵਾ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਅਧਰੰ ਗ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ।
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ਸ਼ੋਵਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਨ� ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਘਰ ਵੇਿਚਆ ਅਤੇ 2013 ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਵ� ਘਰ ਖਰੀਿਦਆ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ�
ਇੱ ਕ ਨਵ� ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਰਕਤ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਅਨੰਤ ਨ� ਉਨ�� ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਕੁੱ ਿਟਆ,
ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ‘ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਉਨ�� ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨ� ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਕੀ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਨ� ਸ਼ੋਵਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਸੀਏਐਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਨੰਤ ਨ� ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰ ਦ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਨ�� ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਸੀਏਐਸ ਦੁਆਰਾ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਅਨੁ ਸ ਾਰ
ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2014 ਿਵਚ ਅਨੰਤ ਨ� ਸ਼ੋਵਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੁੱ ਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਿਦਨ ਕੰ ਮ ਤ� ਛੁੱ ਟੀ 'ਤੇ ਰਹੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇੱ ਕ ਨੀਵ�ਕੱ ਟੇ ਨ�ਲਨ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਪਿਹਰਾਵੇ ਪਾਵੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਨ� ਇੱ ਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ� ਉਸਨ� ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤ� ਉਸਨ� ਉਸਨੂੰ ਕੁੱ ਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨ� ਦੇ ਅੱ ਗੇ
ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ। ਉਸਨ� ਉਸ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾੜ ਿਦੱ ਤੇ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ�
ਹੋਈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱ ਟ ਲੱ ਗੀ ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹ� ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਿਦਨ� ਦੀ
ਛੁੱ ਟੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸਨ� ਆਪਣੇ ਸਿਹ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ� ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦ� ਉਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਸੀ, ਤ� ਇੱ ਕ ਸਿਹ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ�
ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦਫਤਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੱ ਕੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਖਬਰ ਿਦੱ ਤੀ। ਸ਼ੋਵਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ
ਥ� ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰ ਬਰ 2014 ਿਵੱ ਚ, ਅਨੰਤ ਨ� ਇੱ ਕ ਕਾਰਪੋ ਰੇ ਸ਼ ਨ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜ� ਿਗਆਨ ਤ� ਿਬਨ� ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� 'ਤੇ
ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ, ਉਸਨ� ਿਵੱ ਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ
ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ।
ਫਰਵਰੀ 2015 ਿਵਚ, ਇਸ ਜੋੜੀ ਿਵਚ ਿਹੰ ਸਕ ਬਿਹਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਨ� ਸ਼ੋਵਾ ਨੂੰ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਿਦੱ ਤਾ।
ਅਨੰਤ ਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤ� ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੰ ਬ ਗਈ, ਉਹ ਕੰ ਮ ਤੇ
13

ਗਈ ਅਤੇ ਿਦਨ ਭਰ ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਅਨੰਤ ਨ� ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲ� ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰ ਦਾਜ਼
ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਮਲੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨ� ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਘਰ
ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਨੰਤ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋ ਿ ਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ। ਅਪ�ੈਲ 2015 ਿਵਚ ਉਸਨ� ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਨ� ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱ ਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੰਤ ਨ� ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ
ਕੀਤੀ, ਇਕ ਚਾਕੂ ਕੱ ਿਢਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਘਬਰਾ ਕੇ ਸ਼ੋਵਾ ਨ�
911 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੁਿਲਸ ਪਹੁੰ ਚੀ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਦੋਸ਼ ਨਹ� ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਵਾਹ� ਤ� ਬਾਅਦ ਬੱ ਚੇ ਸਦਮੇ ਿਵੱ ਚ ਸਨ, ਸ਼ੋਵਾ ਉਨ�� ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਲਈ ਲੈ ਗਈ। ਅਗਲੇ
ਹੀ ਿਦਨ ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ� ਚੁੱ ਕ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਮੁੰ ਡੇ ਗੁਪਤ
ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮ� ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲੱ ਗੇ।
ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਛੋੜੇ ਦੇ ਸਮ�, ਅਨੰਤ ਨ� ਉਨ�� ਦਾ ਸ�ਝਾ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਵਾ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਿਗਆ। ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਘਰ ਿਵਚ ਸ਼ੋਵਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡਾ ਲੜਕਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮ� ਬਾਰ� ਸਾਲ�
ਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਲਈ ਸਰੋਗੇਟ ਮ�-ਿਪਓ ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ; ਇਥ� ਤਕ ਿਕ ਲੋ ੜ
ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ।

ਸ਼ੋਵਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਨ� ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਪ�ਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ| ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਵੀ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਵਾ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ, ਜਾਗਦੀ ਅਤੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦੀ, ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ, ਲ�ਡਰੀ
ਕਰਨ, ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱ ਡਣ ਦੀ| ਕੁਝ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਿਮਲਣ ਆ�ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ
ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਗ�ਾ 'ਤੇ ਨਹ� ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜ� ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਉਨ�� ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।
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ਮਤਾ

ਅਨੰਤ ਨ� ਸ਼ੋਵਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼ੋਵਾ ਨ� ਇਕ ਵਕੀਲ ਤ� ਮਦਦ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸ�ਝੀ ਿਹਰਾਸਤ ਲਈ ਿਕਹਾ| ਸ਼ੋਵਾ ਨ� ਇਹ ਵੀ ਬੇ ਨ ਤੀ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ| ਇਹ ਬੇਨਤੀ
ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਸਾਲ 2016 ਿਵੱ ਚ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ
ਸ�ਝੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹ� ਹੱ ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ|
ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਵਾ ਦੋਵ� ਨਵ� ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ|
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ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰਬਰ 3: ਮੀਰਮਾ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼
ਪ�ੋਫਾਈਲ

ਔਰਤ

ਆਦਮੀ

ਨਾਮ

ਮੀਰ�ਬਾ

ਜੇਮਜ਼

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮ� ਉਮਰ

25

37

ਉਦਗਮ ਦੇਸ਼

ਯੂਗ�ਡਾ

ਯੂਗ�ਡਾ, ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਨ�ਡਾ

ਧਰਮ

ਈਸਾਈ

ਈਸਾਈ

ਿਸੱ ਿਖਆ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ

ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਪਰਵਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�

ਰੁਜ਼ਗਾਰ *

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਕਿਰਆਨ� ਦੀ ਲੜੀ

ਉਮਰ *

32

44
ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ

ਿਡਪਲੋ ਮਾ

ਿਵੱ ਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜ� ਪੂਰੇ ਸਮ�
ਦੀ ਨੌਕਰੀ

ਸ਼�ੇਣ ੀ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਵਾਸ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ: ਜੇਮਜ਼ ਨ� ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�
ਕੀਤਾ

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ *

2006 ਿਵੱ ਚ ਸਪੌਸਲ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੀਰੇਮ�ਬਾ ਨੂੰ
ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ

ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ / ਨਾਗਿਰਕ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ: 6
ਬੱ ਚੇ *

ਬੇਟੀ: ਡੈਮਬੇ (6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ)

ਪੁੱ ਤਰ: ਨੌਆ (3 ਸਾਲ)

* ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮ�
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ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ / ਨਾਗਿਰਕ

ਪ�ੀ-ਮਾਈਗ�ੇਸ਼ਨ ਇਿਤਹਾਸ
ਮੀਰ�ਬਾ ਯੁਗ�ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜ� ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ ਇਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਿਮਲੀ
ਸੀ| ਉਸ ਸਮ� ਜੇਮਜ਼ ਕੈਨ�ਡਾ ਤ� ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ| ਮੀਰ�ਬਾ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਦਾ ਿਵਆਹ 10 ਜੂਨ, 2005 ਨੂੰ
ਯੁਗ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵ� ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਵਆਹ ਸੀ। ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੀਰ�ਬਾ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਲੱ ਿਗਆ ਿਕ ਜੇਮਜ਼ ਦਾ ਿਪਛਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਤ� ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਸੀ| ਜੇਮਜ਼ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ ਕਿਰਆਨ� ਦੀ ਚੇਨ ਿਵੱ ਚ
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜ� ਚੰ ਗੀ-ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰਨ-ਸਮ� ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨ� ਮੀਰ�ਬਾ ਨੂੰ ਕੈਨ�ਡਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ| ਉਹ ਮਾਰਚ 2006 ਿਵਚ ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਤ� ਨ� ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰ ਚੀ ਸੀ| ਉਹ ਕੈਨ�ਡਾ ਦੇ
ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਬੈ�ਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਚਲੀ ਗਈ|

ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ
ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਉਤਰਨ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਮੀਰ�ਬਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ
ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਈ| ਉਹ ਕਲੱ ਬ� ਿਵਚ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ� ਨੂੰ ਘਰ ਿਲਆ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰ
ਰਾਤ ਤੱ ਕ ਜ� ਿਫਰ ਸਵੇਰ ਤੱ ਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ�� ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਇਕ ਸਾਲ ਤ� ਵੀ ਘੱ ਟ ਸਮ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋਈ| ਜਦ� ਮੀਰ� ਬ ਾ
ਨ� ਜੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ, ਤ� ਉਸਨ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱ ਲੇ ਿਜਪਰ� ਅਤੇ ਬਟਨ� ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮਤ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ|

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ
ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਗਾਲ� ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਲਦਾ ਿਰਹਾ| ਆਪਣੀ ਬੇ ਟ ੀ
ਦੇ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਮਜ਼ ਦੋਸਤ� ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਆ�ਦਾ ਿਰਹਾ| ਇਕ ਤ� ਵੱ ਧ

17

ਵਾਰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨ� �ਚੀ ਸੰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ| ਪੁਿਲਸ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਮਜ਼ ਦੇ
ਦੋਸਤ� ਨੂੰ ਨਹ� ਫੜ ਸਕੀ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਚਲੇ ਜ�ਦੇ ਸੀ| ਵੀਕ�ਡ ਤੇ, ਮੀਰ�ਬਾ ਨੂੰ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ| ਅਕਸਰ ਲੋ ਕ ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ,
ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਕੁਝ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਸਨ|

ਜਦ� ਮੀਰ�ਬਾ ਨ� ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ ਭੰ ਡਾਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤ� ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਿਲਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ| ਉਸਨ� ਜ� ਤ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ
ਛੱ ਡ ਦੇਣਾ ਜ� ਉਸਨੂੰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਛੱ ਡ ਦੇਣਾ। ਇਕ ਵਾਰ, ਜਦ� ਉਨ�� ਦੀ ਧੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ,
ਮੀਰ�ਬਾ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ� ਪਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਅਤੇ ਲੱ ਤ� ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਸੁੱ ਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ|
ਉਸਨ� ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਿਜਥੇ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ| ਜੇਮਜ਼ ਨ� ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਇਹ ਮੀਰ�ਬਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਮਜ਼ ਨ� ਕੰ ਮ ਤ� ਕੋਈ ਸਮ� ਨਹ� ਕੱ ਿਢਆ ਜਦ�ਿਕ ਮੀਰ�ਬਾ ਨ� ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੋ
ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜੇਮਜ਼ ਦੇ
ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਤ� ਕੁਝ ਮਦਦ ਿਮਲੀ| ਜਦ� ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲ� ਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਵਧੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਮੀਰ�ਬਾ
ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਨ� ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਤ� ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਜੇਮਜ਼ ਨ� ਮੀਰ�ਬਾ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਵਵਹਾਰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਬਾਅਦ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ
ਹੋ ਿਗਆ| ਜਦ� ਮੀਰ�ਬਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਤ� ਜੇਮਜ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ| ਕੁਝ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ
ਉਹ ਇੱ ਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੀਰ�ਬਾ ਉਨ�� ਨੂੰ ਇਕੱ ਠ� ਪ�ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ| ਮੀਰ�ਬਾ ਨ� ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਚਚੇ ਰੇ
ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ|
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ਕੈਨ�ਡਾ ਆਉਣ ਤ� ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੀਰ�ਬਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਲਈ ਗਈ ਿਜਸਦਾ
ਉਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦ� ਉਹ ਘਰ ਪਰਤੀ, ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਦੋਸਤ� ਨ� ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ
ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਚੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ| ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨ� ਮੀਰ�ਬਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਿਕ
ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ�� ਸਬਕ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਮੀਰ�ਬਾ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ
ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਦੋਸਤ ਨ� ਮੀਰ�ਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਿਕ ਜੇਮਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਨਹ�
ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਿਦਨ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ| ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ� ਦੇ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਰਕਾਰਡ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਰ�ਬਾ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਮ� ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਜੇਮਜ਼
ਨ� ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਿਵਆਹ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ| ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪ�ੇਿਮਕਾ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ
ਯੂਗ�ਡਾ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵਚ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਮੀਰ�ਬਾ ਉਸ ਸਮ� ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਿਮੰ ਦਾ ਹੋਈ |

ਜਦ� ਮੀਰ�ਬਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਸੰ ਬਰ 2009 ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤ� ਜੇਮਜ਼ ਨ� ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਮ� ਨਹ�
ਕੱ ਿਢਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦਿਕ ਮੀਰ�ਬਾ ਨ� ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਵ �
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ| ਜਦ� ਉਸਨ� ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤ� ਉਹ ਗੈਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ| ਇਕ ਵਾਰ, ਉਹ
ਬੀਅਰ ਪ�ਦੇ ਸਮ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਟ�ੌਲਰ ਗੁਆ ਿਦੱ ਤਾ|

ਜੇਮਜ਼ ਨ� ਮੀਰ�ਬਾ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ
ਿਪਆ| ਉਸਨ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ
(PSW) ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ (ਇੱ ਕ ਿਮੱ ਤਰ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਤ�) ਫੰ ਡ ਇਕੱ ਠ� ਕੀਤੇ| ਜੇਮਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਲਈ ਭੋਜਨ (ਡਾਇਪਰ ਅਤੇ ਡਾਇਪਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹ�) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਥੋੜ�ੇ
ਸਮ� ਲਈ ਸੀ|
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2011 ਿਵੱ ਚ, ਮੀਰ�ਬਾ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਨ�ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਵਜ� ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ|
ਨੌਕਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਿਵਚ ਸੀ| ਜੇਮਜ਼ ਨ� ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਿਵਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਈਟ ਿਸ਼ਫਟ ਅਤੇ
ਵਰਿਕੰ ਗ ਡੇਅ ਿਸ਼ਫਟ� ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ| ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਜੇਮਜ਼ ਵਾਪਸ
ਨਾਈਟ ਿਸ਼ਫਟ ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ| ਉਹ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਛੱ ਡ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਰ�ਬਾ ਉਨ�� ਨੂੰ
ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਚੁੱ ਕ ਲ� ਦੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਧੀ ' ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੌ ਰ ਾਨ ਹਮੇ ਸ਼ ਾ
ਥੱ ਕ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੌ ਜ�ਦੀ ਸੀ| 2011 ਿਵੱ ਚ, ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਾਰਟੀ ਿਵੱ ਚ
ਆਪਣੀ ਪ�ੇਿਮਕਾ �ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਮ�, ਉਸਨ� ਮੀਰ�ਬਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
ਵੱ ਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਉਸਨ� ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਕਾ�ਸਿਲੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖੇਗੀ, ਪਰ ਉਸਨ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ। ਜੇਮਜ਼ ਨ� ਮੀਰ�ਬਾ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼� ਿਵਚ ਧੱ ਕ ਿਦੱ ਤਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਿਗਆ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਿਵੱ ਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਨ, �ਥੇ ਇੱ ਕ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਰੇ�ਬਾ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਿਵਛੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ| 2012 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਿਵਚ, ਮੀਰ�ਬਾ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਇਕ ਪਨਾਹ ਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ| ਉਨ�� ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਘਰ ਤ� ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਜੇਮਜ਼ ਨ� ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਗ�ਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵੇਚ ਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ ਮੀਰ�ਬਾ ਨ� ਜੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੁਿਲਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਿਜਸਨ� ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਕ ਮੀਰ�ਬਾ ਉਥੇ ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ| ਜੇਮਜ਼ ਨ�
ਮੀਰ�ਬਾ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ|

ਮਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਕ ਲੰ ਬੀ ਲੜਾਈ ਛੇ ਸਾਲ ਚੱ ਲੀ। ਜੇਮਜ਼ ਮੀਰ�ਬਾ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਸੀ| ਅੰ ਤਮ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਨ� ਮੀਰ�ਬਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਕੋਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸੀ|
ਮੀਰ�ਬਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਐਕਸਚ�ਜ� ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਇੱ ਕ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ| ਜੇਮਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰ ਡੀ
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ਗਈ ਸੀ| ਿਵਆਹੁਤਾ ਘਰ ਵੇਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੀਰ�ਬਾ ਨ� ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ| ਮੀਰ�ਬਾ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਕਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਇਕ ਿਨ�ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਮੀਰ�ਬਾ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਕਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ|
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ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰਬਰ 4: ਸੋਨਾਲੀ ਅਤੇ ਰਵੀ
ਪ�ੋਫਾਈਲ

ਔਰਤ

ਮਰਦ

ਿਵਆਹ ਸਮੇ ਉਮਰ

27

29

ਦੇਸ਼ ਿਜੱ ਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ

31

ਭਾਰਤ

33

ਧਰਮ

ਿਹੰ ਦੂ

ਿਹੰ ਦੂ

ਿਵੱ ਿਦਆ

ਭਾਰਤ ਤ� ਐਮ ਅਤੇ ਐਮ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ

ਉਮਰ*

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ

ਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਤੋ ਪਿਹਲ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ*
ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਸ਼�ੇਣੀ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ

ਭਾਰਤ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਬੀਏ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ
ਕੀਤੀ

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਕ ਮੋਟਰ ਫ�ੇਟ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਇਕੋ
ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰ

18-03-2016

ਤ�

ਇੱ ਕ ਇਕ ਮੋਟਰ ਫ�ੇਟ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਇਕੋ

ਡਰੱ ਗ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰ
ਟਾਈਮ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ

ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਲਾਸ, ਰਵੀ ਨ� ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ
ਸਪ�ਸਰ

ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ

2

ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਕੰ ਡੀਸ਼ਨਲ

ਸਾਲਾ

ਪ�ੋਗਰਾਮ

(2015) ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੋਨਾਲੀ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ: 4

ਨੂੰ ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ

ਬੱ ਚੇ: ਕੋਈ ਨਹ�

* ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮ�

ਪ�ੀ-ਮਾਈਗ�ੇਸ਼ਨ ਇਿਤਹਾਸ
ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਤਾਈ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੀ ੳਮਰ ਉਨੱਤੀ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ ਿਵਆਹੇ ਸਨ। ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮ�
ਸੋਨਾਲੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੀ ਸੀ।ਰਵੀ, ਇੱ ਕ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦਾ
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ਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਿਟਵ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਮੋਟਰ ਫਰੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੀ। ੳਨ�� ਦਾ ਿਵਆਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਿਵਚ ਭਾਰਤ
ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵ� ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਿਵਆਹ ਸੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਭਾਰਤ
ਰਿਹੰ ਦੀ ਰਹੀ ਿਕ�ਿਕ ਰਵੀ ਨ� ਸਪੌਸਲ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਉਹ ਕੈਨ�ਡਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ

ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਦੋਬਸਤ
ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਕੈਨ�ਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੇ, ਉਹ ਰਵੀ, ਉਸਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣ� ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੀ ਸੀ
ਿਜਸਦੀ ਰਵੀ, ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ� ਦੀ ਸਿਹ-ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ।ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਰਵੀ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸੋਨਾਲੀ ਪ�ਤੀ
ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੂਪ ਵੱ ਲ� ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱ ਲ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀ ਸੱ ਸ ਉਸ ਜੋੜੇ ‘ਚ ਅਣਉਿਚਤ ਤੌਰ
'ਤੇ ਦਖਲ ਿਦੰ ਦੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਨ�ਜਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਸੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ।ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੱ ਸ ਅਕਸਰ
ਉਨ�� ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਆ�ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ�� ਿਵਚਕਾਰ ਸੌਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰ ਦੀ।ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਉਹ ਦੋਵ� ਇਕੱ ਠ�
ਨਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤ� ਉਸਨ� ਿਬਨ� ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਗੁਸਲਖਾਨ� ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ।

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ
ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਰਵੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਿਰਆਂ ਦੋਵ� ਵੱ ਲ� ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ।ਉਸਦੀ ਸੱ ਸ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ
ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਸੀ।ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਸੋਨਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮ� ਨਾਲ,ਜੋ ਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸੀ,ਉਸ ਨਾਲ ਫੋਨ �ਤੇ
ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਉਸਦੀ ਸੱ ਸ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ� ਸੋਨਾਲੀ ਨ� ਉਸ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤ� ਉਸਦੀ ਸੱ ਸ ਗੁੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨ� ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਥੱ ਪੜ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ।ਉਹ ਰੋ ਣ ਲੱ ਗੀ ਅਤੇ
ਰਵੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤ� ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਿਗਆ।
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ਇਸ ਘਟਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸੋਨਾਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਵੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱ ਸ ਨਾਲ
ਇਕੱ ਲੇ ਨਹ� ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੱ ਸ ਅਤੇ ਭੈਣ� ਨ� ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ।
ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਦ� ਸੋਨਾਲੀ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਡੀ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਤ� ਉਸਨ� ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱ ਤੀ, ਉਸਦਾ ਹੱ ਥ ਸਟੀਿਰੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਿਟਆ ਅਤੇ ਚੀਿਕਆ।ਉਸਨ� ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱ ਡੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ। ਸੋਨਾਲੀ ਨ� ਰਸਤੇ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਿਕਹਾ।ਜੋੜਾ ਸਿਹਮਤ
ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਥਾਣੇ ਤੇ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ। ਪੁਿਲਸ ਆਪਣੀ ਜ�ਚ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਗਈ।
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ� ਸੱ ਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹ�
ਸੀ।ਪਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ� ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਨਾਹ ਿਵਚ ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਿਦੱ ਤਾ।ਸੋਨਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤ� ਵੱ ਖ
ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨ� ਰਵੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ
ਗਈ।

ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱ ਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।ਸੋਨਾਲੀ
ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤ� ਸੱ ਸ ਦੁਆਰਾ ਨ� ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਿਦੱ ਤਾ । ਸੋਨਾਲੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨ� ਘਟਨਾ
ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ।ਰਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤ� ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਤੰ ਨ ਰਾਤ� ਰਵੀ
ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਰਹੇ। ਉਨ�� ਨ� ਕੱ ਪੜੇ ਵੀ ਨਹ� ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰ ਦਰ ਿਵਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਆਖਰਕਾਰ, ਰਵੀ
ਦਾ ਬੌਸ ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ।ਉਸ
ਨ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਸਰਦੀਆਂ (ਮਾਰਚ, 2016)
ਿਵੱ ਚ ਸੋਨਾਲੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਇਕ ਸੰ ਮੇਲਨ ਿਵਚ ਚਲੇ ਗਏ ਿਜਸਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਇਹ ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਜੋੜਾ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
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ਸੋਨਾਲੀ ਨ� ਇਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਡਰੱ ਗ ਸਟੋਰ ਚੇਨ ਿਵਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਰਵੀ ਤ�
ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹ� ਿਮਲੇ ।ਰਵੀ ਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ� ਕੰ ਡੋ(ਘਰ) ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ
ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� (ਿਬਸਤਰੇ, ਚਟਾਈ, ਟੀ.ਵੀ, ਆਿਦ) ਖਰੀਦੇ। ਸੋਨਾਲੀ ਅਿਤਅੰ ਤ ਸੀਮਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਨ�ਡਾ ਆਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਮ� ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤ� ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ
ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਿਰਆਨ� ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਿਬੱ ਲ� ਲਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱ ਥ� ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਸਰੀਰਕ, ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਿਹਣਾ ਿਪਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਨ�ਦਸ਼ਾ
ਿਵਚ ਤੀਬਰਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ�� ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਗੁੱ ਸੇ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ� ਸਨ।ਉਹ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪ�ਦਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜੀਬ ਿਵਵਹਾਰ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸੋ ਨ ਾਲੀ
ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ, ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਅਣਜਾਣ ਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਾਪਤਾ
ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ।ਕਈ ਮੌਿਕਆਂ 'ਤੇ ਰਵੀ ਨ� ਸੋਨਾਲੀ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਬਸੰ ਤ ਿਵਚ,
ਇਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਬ�ਹ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ, ਸੋਨਾਲੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ
ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ ਉਹ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀ
ਖਬਰ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪਨਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸਨ� ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।ਕੁਝ ਸਮ� ਬੀਿਤਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਰਵੀ ਨ�
ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬ�ਹ 'ਤੇ ਲਹੂ ਵਗਣ ਲੱ ਗਾ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ
ਿਵੱ ਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰ� ਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਿਕ ਉਸਨ� ਭ�ਡੇ ਧੋਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਕੱ ਟ ਿਲਆ।ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਲਈ ਟ�ਕੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
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ਰਵੀ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱ ਲ� ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮਾਫੀ ਮੰ ਗਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਿਪੰ ਗ
ਮਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨ� ਉਸਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਨ�ੜਲੇ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ
ਆਇਆ ਿਕ ਸੋਨਾਲੀ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਸਿਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱ ਿਤਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਦੁਖੜੇ
ਸਵੈ-ਪ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋਨਾਲੀ ਨ� ਖੁਦ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ� ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਿਗ�ਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ,
ਿਜਸ ਦਾ ਉਸਨ� ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ, "ਨਹ�"। ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ� ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ।

ਜਨਵਰੀ 2017 ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਜੋੜਾ ਇੱ ਕ ਿਵਆਹ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਭਾਰਤ ਿਗਆ ਸੀ।
ਿਵਆਹ ਵੇਲੇ ਰਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਿਕਸੇ
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜ�ਦੇ ਸਮ�, ਰਵੀ ਗੁੱ ਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨ� ਸੋਨਾਲੀ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੈਨ�ਡਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਿਫਰ ਉਹ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਰਿਹ
ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਕੀਤਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਕੁਝ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਗੰ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਤ� ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹੀ
ਸੀ।

ਕੈਨ�ਡਾ ਪਰਤਣ ਤੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤ� ਕੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਉਸਨ� ਸੋਨਾਲੀ �ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨ� 911 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਵੀ 'ਤੇ ਅਪਰਾਿਧਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਦੋਸ਼
ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧੇ ਜ� ਅਿਸੱ ਧੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ� ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਸਦੀ ਸੱ ਸ ਨ� ਉਸ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਕਰਨ। ਰਵੀ ਮਈ
2018 ਿਵਚ ਿਕ�ਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜੱ ਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼� ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰ ਿਨਆ ਸੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ
ਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱ ਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ
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ਹੋਣ ਲੱ ਗ ਪਈ, ਿਨਰੰ ਤਰ ਤਣਾਅ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਤੇ
ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆ�ਦੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱ ਗਦਾ। ਉਹ ਿਸਰ ਦਰਦ ਤ� ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੁੰ ਦੀ, ਿਜਸ
ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਿਵੱ ਚ ਿਵਘਨ ਪ�ਦਾ ਸੀ।

ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਵੀ ਨ� ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ। ਉਸਨ� ਇਸ ਤੱ ਥ ਦਾ
ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ(ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ
ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਿਵਵਾਿਹਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇ। ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸਨ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼
ਲਏ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਮੋੜਨ ਿਵਚ ਅਸਮੱ ਰਥ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ, 2013 ਿਵੱ ਚ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਸੀ ਜੋ
ਉਸਨ� ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਸਮ� ਇਨ�� ਿਵੱ ਤੀ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱ ਗਾ।

ਮਤਾ
ਕੰ ਡੋਮੀਨੀਅਮ (ਘਰ) ਵੇਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਗਰਵੀਨਾਮੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ� ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ
ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਤ� ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਸੋਨਾਲੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਰਵੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਮ� ਦੋ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਕੰ ਡੋਮੀਨੀਅਮ (ਘਰ) ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨੂੰ ਉਸਨ� ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖਰੀਿਦਆ।
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ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰਬਰ 5: ਗਗਨਦੀਪ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ
ਪ�ੋਫਾਈਲ
ਨਾਮ

ਔਰਤ

ਆਦਮੀ

ਗਗਨਦੀਪ

ਕੁਲਦੀਪ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮੇ ਦੀ ਉਮਰ

25

35

ਉਮਰ *

27

37

ਉਦਗਮ ਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ

ਧਰਮ

ਿਸੱ ਖ

ਿਸੱ ਖ

ਿਸੱ ਿਖਆ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਸੀਮਤ

ਸੀਮਤ

ਪਰਵਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�

ਰੁਜ਼ਗਾਰ *

ਸ਼�ੇਣ ੀ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਵਾਸ
ਕੀਤਾ

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ *

ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟ
ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਗਗਨਦੀਪ 2005 ਿਵਚ ਆਪਣੇ

ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਕਨ�ਡਾ ਿਗਆ
ਸੀ

ਇਟਲੀ ਿਵਚ ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਿਵਚ
ਕਰਮਚਾਰੀ

ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਲਾਸ: ਗਗਨਦੀਪ ਨ� ਸਾਲ
2009

ਿਵੱ ਚ

ਸਪੌਸਲ

ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤਿਹਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਸਪ�ਸਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ

ਨਾਗਿਰਕ

ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ *: 2
ਬੱ ਚੇ *:

• ਪੁੱ ਤਰ: ਰਵੀ: (11 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ; ਕਈ ਿਸਹਤ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜਨਿਮਆ ਅਤੇ ਇਕ ਬੱ ਚੇ ਵਜ� ਵੱ ਡੀ

ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਿਨਰੰ ਤਰ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ.)
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* ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮ�

ਪਰਵਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਗਗਨਦੀਪ ਸਾਲ 2005 ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਕੈਨ�ਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਲ
2008 ਿਵੱ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ�� ਦਾ ਿਵਆਹ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਅਤੇ
ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ� ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਇੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਵਆਹੁਤਾ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀ
ਜੁਿੜਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨ� ਿਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਿਸੱ ਖ ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਿਵਆਹ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਕੁਲਦੀਪ ਇਟਲੀ ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦ�ਿਕ ਉਸਦੀ ਮ�
ਅਤੇ ਭੈਣ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੀ ਸੀ।

ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਵਸਣਾ
ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕੁਲਦੀਪ ਿਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਆਪਣੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਯੁਕਤੀ
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਗਗਨਦੀਪ ਨ� ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤਿਹਤ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ
ਲ� ਿਡਡ ਪ�ਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਮਿਲਆ। ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨ�, ਰੋਜਾਨਾ ਆਮ ਿਦਨਾ ਵਾਗੂੰ ਿਬਨਾ
ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਨ� ਇਕ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਸਮ� ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਉਸਾਰੀ ਦਾ
ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਨ�� ਦਾ ਬੇਟਾ
ਜਨਵਰੀ 2009 ਿਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ
ਿਵਆਹ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਤ� ਵੀ ਘੱ ਟ ਸਮ� ਬਾਅਦ, ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ
ਨੂੰ ਜਦ� ਉਸਦਾ ਪ�ਵਾਸੀ ਰੁਤਬਾ ਿਮਿਲਆ ਤ� ਇਹ ਹੋਰ ਿਵਗੜ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ
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ਕੁਲਦੀਪ ਨ� ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਕੰ ਮ� ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਿਨ�ਕਲੇ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਲੱ ਗ ਪਈ।

ਅਪ�ੈਲ 2009 ਿਵੱ ਚ, ਜਦ� ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵ� ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਮਿਲਆ, ਉਸਨ� ਗਗਨਦੀਪ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ
ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਕ ਸ�ਝਾ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਸੀ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਨ� ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਸੇ ਸਮ�, ਉਸਨ� ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਵ� ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਖੋਿਲ�ਆ।
ਕੁਲਦੀਪ ਗਗਨਦੀਪ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀ ਮ� ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੁੱ ਟਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱ ਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ�� ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਿਸਹਤ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਈ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਸਨ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਨ� ਕੋਈ ਵੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ|

ਿਹੰ ਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱ ਧਦੀ ਰਹੀ। ਅਪ�ੈਲ 2009 ਿਵਚ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦ� ਕੁਲਦੀਪ ਨ� ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ
ਇੰ ਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੱ ਪੜ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱ ਗ ਗਈ। ਉਸਨ� ਉਸਦੇ ਵਾਲ� ਨੂੰ ਿਖੱ ਿਚਆ, ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱ ਚ
ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰ ਧ ਦੇ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਧੱ ਕ ਿਦੱ ਤਾ| ਉਸਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਅਤੇ ਿਪੱ ਠ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱ ਤ� ਮਾਰੀਆਂ ।
ਜੂਨ 2010 ਿਵੱ ਚ, ਕੁਲਦੀਪ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਿਗਆ ਸੀ, ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਤ� ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਬਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ।
ਕੁਲਦੀਪ ਿਹੰ ਸਕ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸਨ� ਉਸਨੂੰ ਕੁੱ ਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱ ਗਾ, ਜਦ� ਉਸਨ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ । ਜਦ� ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਤ� ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੱ ਸ
ਕੋਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸੱ ਸ ਨ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ । ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਿਵਚ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ
ਜਲਦੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਿਗਆ।
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ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਗਗਨਦੀਪ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ
ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ਤ� ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਿਸੱ ਧਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਨ� ਿਨਸ਼ਾਨ� ਦਾ ਅਸਲ
ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹ� ਦੱ ਿਸਆ। ਉਸੇ ਿਦਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਨ� ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦਾ
ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ । ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨ� ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ ਉਹ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੱ ਟ ਮਾਰ ਜ�
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਮ� ਗਗਨਦੀਪ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਲਈ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਗਈ ।
ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਤ� ਮੁਆਫੀ ਮੰ ਗੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਿਫਰ
ਕਦੇ ਦੁੱ ਖ ਨਹ� ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸਨ� ਉਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਕੁਲਦੀਪ ਨ� ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱ ਲ ਨਹ� ਮੰ ਨੀ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਕੁੱ ਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ
ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦ� ਿਕ ਗਗਨਦੀਪ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ�ਹ ਿਵੱ ਚ
ਫੜਦੀ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਬੱ ਚੇ ਪ�ਤੀ ਗੁੱ ਸਾ ਵੀ ਵੱ ਧਦਾ ਿਗਆ। ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਜਦ� ਬੱ ਚਾ ਿਸਰਫ 18 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਸੀ,
ਕੁਲਦੀਪ ਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਜਦ�ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ,
ਕੁਲਦੀਪ ਨ� ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਥੱ ਪੜ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱ ਿਟਆ ਜਦ� ਉਸਨ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋ ਬਾਅਦ, ਗਗਨਦੀਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ । ਉਨ�� ਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲ�ਾ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤ� ਿਵਆਹੁਤਾ
ਿਜੰ ਦਗੀ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ।
ਅੰ ਤਮ ਘਟਨਾ ਉਦ� ਵਾਪਰੀ ਜਦ� ਕੁਲਦੀਪ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਤਆ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ'
ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਲ� ਕੱ ਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ। ਪਰ ਗਗਨਦੀਪ ਨ� ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ।ਉਸਨ� ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਇੱ ਕ ਹੈਡਬੋਰਡ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਿਟਆ ਅਤੇ
ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰ ਿਦਆਂ ਠ�ਕ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚਣ' ਚ
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ� 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਨ� ਫੋਨ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਤੋੜ ਿਦੱ ਤਾ, ਪਰ ਪੁਿਲਸ ਰਸਤੇ
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ਿਵਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ� ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਸੱ ਸ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ
ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣ ਲੱ ਗ ਪਈ। ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਹੁਣ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਿਕ�ਿਕ ਕੁਲਦੀਪ ਨ�
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਸ ਦਾ ਪ�ਵਾਸੀ ਰੁਤਬਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪੁਿਲਸ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਿਲਸ ਨ� ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਘਰ� ਕੱ ਢ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਉਸਨੂੰ ਿਗ� ਫ ਤਾਰ ਕਰ
ਿਲਆ। ਗਗਨਦੀਪ ਉਸ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਸੱ ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਚਲੀ
ਿਗਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਨ� ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ੳਸਨੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ
ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਨਵੰ ਬਰ 2010 ਿਵਚ, ਸਲਾਹਕਾਰ� ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਗਗਨਦੀਪ ਨ� ਕੁਲਦੀਪ 'ਤੇ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਗਗਨਦੀਪ ਨ�
ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਿਵੱ ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ।

ਮਤਾ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤ� ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ
ਜ�ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ� ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਪਿਰਵਾਰਕ
ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਗਗਨਦੀਪ ਨ� ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਇਕਲੌ ਤੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਿਵਚ ਲੈ ਲਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਅਧੀਨ ਿਮਲਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਿਵੱ ਚ, ਗਗਨਦੀਪ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਿਗਆ।
ਗਗਨਦੀਪ ਨ� ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਪਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ | ਉਹ
ਪੂਰਾ ਸਮ� ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ|
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ਅਿਧਐਨ 6: ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਿਦਨ� ਸ਼
ਪ�ੋਫਾਈਲ

ਔਰਤ

ਆਦਮੀ

ਦਾ ਨਾਮ

ਿਨਮਰਤਾ

ਿਦਨ�ਸ਼

ਿਵਆਹ ਦੇ ਵਾਰ'ਤੇਉਮਰ.

22

28

ਉਮਰ *

35

41

ਦੇਸ਼ ਮੂਲ ਦਾ

ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ

ਧਰਮ

ਜੈਨ

ਜੈਨ

ਿਸੱ ਿਖਆ

ਐਮ ਕੌ ਮ ਿਡਗਰੀ

ਡ�ਿਟਸਟ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਿਨਪੁੰ ਨ
ਦੰ ਦ� ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਇਕ ਹੋਰ ਦੰ ਦ� ਦੇ

ਮਾਈਗ�ੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਕੋਈ ਨਹ�

ਰੁਜ਼ਗਾਰ *

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਦੰ ਦ� ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ

ਸ਼�ੇਣੀ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਰਵਾਸੀ

ਆਰਿਥਕ ਕਲਾਸ

ਆਰਿਥਕ ਕਲਾਸ (ਪ�ਾਇਮਰੀ ਿਬਨ�ਕਾਰ)

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ *

ਿਸਟੀਜਨ

ਿਸਟੀਜਨ

ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੰ ਦ� ਦਾ ਡਾਕਟਰ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ: 12
ਬੱ ਚੇ *:
•
•

ਬੇਟੀ: ਇੰ ਦਰਾਣੀ (12 ਸਾਲ)

ਜੁੜਵ� ਪੁੱ ਤਰ�: ਰਾਮ ਅਤੇ ਿਸ਼ਆਮ (6 ਸਾਲ ਦੇ)। ਇਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤ� ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ

ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
* ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮ�
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ਪੂਰਵ ਪ�ਵਾਸ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ
ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਿਦਨ�ਸ਼ ਦਾ ਿਵਆਹ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜੱ ਥੇ ਿਦਨ�ਸ਼ ਦੰ ਦ� ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਹਨ� ਦਾ ਿਵ�ਤਬੱ ਧ ਿਵਆਹ ਸੀ ਿਜਸਨੂੰ ਅਰ�ਜ ਮੈਿਰਜ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾ। ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਿਦਨ�ਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ
ਦੋਵ� ਉਸ ਸਮ� ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਤ� ਵੀ ਘੱ ਟ ਸਮ� ਲਈ ਇਕੱ ਠ� ਰਿਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਦਨ�ਸ਼ ਨੂੰ
ਕੈਨ�ਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ। ਿਦਨ�ਸ਼ ਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੈਨ�ਡਾ ਚਲਾ ਿਗਆ,
ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ�� ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦਨ�ਸ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਤ� ਦੋ
ਮਹੀਨ� ਬਾਅਦ, ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਿਵੱ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਦਨ�ਸ਼ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਲੜਕਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਿਦਨ�ਸ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਨ� 10 ਮਹੀਨ� ਦੀ ਬੱ ਚੀ ਦੀ ਅੱ ਡੀ ਤੇ ਕੌ ਫ਼ੀ ਦਾ ਤਿਪਆ ਹੋਇਆ ਕੱ ਪ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਿਹਰ
ਿਕਤੀ। ਿਨਮਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਿਬਨ� ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸਤਾਰ� ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱ ਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਕੱ ਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਪਰਵਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਉਸਨ� ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਿਨਮਰਤਾ ਨ� ਦਸੰ ਬਰ 2002
ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਦਨ�ਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸੋਿਚਆ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ
ਨ� ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁਆ ਿਦੱ ਤਾ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਨਵਾਉਣਾ ਿਪਆ ਸੀ।

ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ
ਿਨਮਰਤਾ ਆਪਣੀ 15 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2003 ਿਵੱ ਚ ਿਦਨ�ਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਿਨਮਰਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ� ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਵੀ ਸੀ।
ਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਕੈਨ�ਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਥੋੜ�ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਿਦਨ�ਸ਼ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ‘ਚ ਦੰ ਦ� ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨ� ਇੱ ਕ ਦੰ ਦ� ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਜ� ਮੁੜ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ� ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮ� ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਬਤਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ
ਸਮ� ਿਬਤਾਇਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ� ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ
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ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕੈਨ�ਡਾ ਦੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜੱ ਥੇ ਿਦਨ�ਸ਼ ਦੰ ਦਾ ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਯੋ ਗ ੀ ਵਜ�
ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੱ ਤ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਉਸਨੂੰ ਪੇਚ ੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ। ਿਦਨ�ਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਦੰ ਦ� ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਵਅਸਤ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2006 ਿਵੱ ਚ ਜੁੜਵ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਨ�� ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਚੀਜ਼� ਵਧੇਰੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ�� ਦਾ ਇਕ ਪੁੱ ਤਰ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਿਨਮਰਤਾ ਿਸਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤ�
ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹ� ਜਾ ਸਕੀ। ਿਦਨ�ਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਕੰ ਮ ਤ� ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਹੁਤ ਿਝਜਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਨ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਮੰ ਨ ਲਈ। ਜਨਮ ਤ�
ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਨ�� ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਨ� ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿਦਆਂ ਇਕ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦੇ ਿਛੱ ਟੇ
ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਤੀਜੀ-ਿਡਗਰੀ ਜਲਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ� ਉਹਨ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਜ�
ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਕਲੀਿਨਕ� ਿਵਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ। ਿਨਮਰਤਾ ਜ� ਤ� ਇਕੱ ਲੀ ਜਾਇਆ
ਕਰਦੀ ਸੀ ਜ� ਦੋਸਤ� ਨੂੰ ਮੱ ਦਦ ਲਈ ਪੁੱ ਛਦੀ ਸੀ।

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ
ਿਨਮਰਤਾ ਨ� ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਿਵਆਹੁਤਾ-ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਦਨ�ਸ਼ ਦੀ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ, ਜਦ� ਿਕ ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਪ�ਵਾਸ ਤ�
ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼� ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਤੇ ਿਵੱ ਤ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹ� ਲੈ ਣ ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਸਾਲ ਜੁੜਵ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ�
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦੰ ਦ� ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਿਲ�ਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਿਨਮਰਤਾ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜ�
ਰੱ ਖ ਿਲਆ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਸਮ�, ਉਸਨ� ਇੱ ਕ ਦੰ ਦ� ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ
ਕੰ ਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। 2009 ਿਵੱ ਚ, ਿਵਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ� ਘਰ ਿਵਚ ਹੱ ਕ ਦੀ

35

ਵਰਤ� ਹੋਰ ਿਨਵੇਸ਼� ਲਈ ਫੰ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲ�ਿਕ
ਉਨ�� ਿਵਚ� ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਿਵਚ, ਿਦਨ�ਸ਼ ਹੋਰ ਵੈਰੀ ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਿਵਆਹ ਪ�ਤੀ ਿਨਮਰਤਾ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਸਨ� ਧਮਕੀ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਸੁੱ ਟ
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸਨ� ਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਫੋਨ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ� ਉਨ�� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ
ਕੈਨ�ਡਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਪਰ ਿਦਨ�ਸ਼ ਿਨਮਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ
'ਤੇ ਰਿਹਣ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ। ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨ� ਉਸ 'ਤੇ ਿਦਨ�ਸ਼ ਤ� ਮੁਆਫੀ ਮੰ ਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ
ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਣ ਤ� ਡਰਦੀ ਸੀ। ਇੱ ਕ ਆਪਸੀ
ਦੋਸਤ ਨ� ਇਸ ਸਮ� ਜੋੜੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ। ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਪਰ ਨਮਰਤਾ ਨ� ਿਫਰ ਵੀ
ਕਾ�ਸਿਲੰ ਗ ਸੈਸ਼ਨ� ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਿਫਰ ਇਹ ਜੋੜਾ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਚਲਾ ਗਏ। ਿਨਮਰਤਾ
ਅਤੇ ਿਦਨ�ਸ਼ ਦੇ ਮ�-ਿਪਓ ਦੋਵ� ਭਾਰਤ ਤ� ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋੜੇ �ਤੇ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਿਨਮਰਤਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ� ਿਨਮਰਤਾ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਸਨ� ਇੱ ਕ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਜਾਸੂਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ
'ਤੇ ਰੱ ਖ ਿਲਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ� ਆਪਣੀ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਿਦਆਂ, ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱ ਡੀ ਰਕਮ ਟ��ਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਉਸਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵੱ ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ
ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਿਨਵੇਸ਼� ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼� ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਉਸਨ� ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਿਦਨ�ਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੁੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਆ ਿਗਆਿਵਆਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਿਦਨ�ਸ਼ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ
ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਿਦਨ�ਸ਼ ਜੁੜਵ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱ ਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਉਨ�� ਨੂੰ
ਟੀਵੀ �ਤੇ ਿਹੰ ਸਕ ਿਚੱ ਤਰ� ਨਾਲ ਡਰਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰੇਆ। ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ� ਆਪਣੀ ਨ� ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਲੇ ਸ਼� ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਿਟੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਿਦਨ�ਸ਼ ਹਮੇਸ਼� ਨਮਰਤਾ 'ਤੇ
ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ' ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਲਵੰ ਤ ਨਾਲ ਪ�ੇਮ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਸੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਨ�� ਦੇ ਘਰ
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ਉਨ�� ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ। ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ� ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਦੋਵ� 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੈਮਰਾ
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈ�ਲਫੋਨ' ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਿਨਮਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਚੰ ਤਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ ਿਕ�ਿਕ ਿਦਨ�ਸ਼ ਉਨ�� ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ
ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ� ਆਪਣੀ ਅੱ ਲੜ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਉਸਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੋ ਮੌਿਕਆਂ ‘ਤੇ ਿਚਲਡਰਨ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਸੀ ਏ
ਐਸ) ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੰ ਬਰ, 2012 ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੀ ਏ ਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਫੇ ਰ ੀ ਦੌ ਰ ਾਨ,
ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ� ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਦਨ�ਸ਼ ਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ
ਜਬਰਦਸਤੀ, ਸੰ ਦ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਸਨ� ਉਸ ਦੇ ਿਨ�ਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ
ਿਵਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ� ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਿਦਨ� ਸ਼
ਨ� ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਉਸਨ� ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਅਤੇ
ਿਨਮਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜ� ਿਚਤਿਰਆ। ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ� ਉਸ ਦੇ ਬੈ�ਡਰੂਮ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਣ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀਏਐਸ ਹੋਣ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਤ� ਵੀ ਪੁਿਲਸ ਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਲਈ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਬੱ ਚੇ ਘਰ ਰਿਹੰ ਦੀ
ਦਾਈ ਅਤੇ ਿਦਨ�ਸ਼ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵਚ ਰਹੇ। ਿਨਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁਿਲਸ ਵੱ ਲ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਿਕੱ ਥੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਉਨ� � ਨਾਲ
ਰਹੀ। ਇਸ ਰਾਤ ਉਨ�� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਛੋੜੇ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਦ� ਿਨਮਰਤਾ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਵਆਹੁਤਾ ਘਰ ਪਰਤੀ, ਤ� ਉਸਨ� ਇਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਸਥਾ ਤ� ਮਦਦ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ,
ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਉਹ ਪੀੜਤ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਸੇਵਾਵ� ਨ� ਿਨਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤ�ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਿਬਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੁਿਲਸ ਨ� ਿਦਨ�ਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਿਨਮਰਤਾ ਨ� ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਿਬਆਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ ਉਸਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਨਮਰਤਾ
ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤ� ਡਰਦੀ ਸੀ। ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ� ਦਾਈ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ,
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ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਿਕ ਿਨਮਰਤਾ ਹੁਣ ਿਦਨ�ਸ਼ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲ�ਿਕ ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ
ਿਦਨ�ਸ਼ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱ ਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰ ਤੂ ਦਸੰ ਬਰ, 2013 ਤੱ ਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਵਆਹ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠ�
ਰਹੇ। ਿਨਮਰਤਾ ਨ� ਿਦਨ�ਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਅੰ ਤਿਰਮ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਮੰ ਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ�
ਅਦਾਲਤ ਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱ ਲ ਿਦੱ ਤੀ, ਿਨਮਰਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮੇ ਤ�
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਛੱ ਡ ਗਈ। ਉਸਨ� ਇੱ ਕ ਦੋ ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਲਆ ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਬੱ ਚੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਮਤਾ
ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਤਾ ਿਲਆਇਆ।
ਿਨਮਰਤਾ ਨ� ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਿਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨ�
ਿਨਮਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਅਲੋ ਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਨ�� ਨ� “ਗਾਲ� ਕੱ ਢਣ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਦੋਸ਼�” ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਦਨ� ਸ਼
ਦੇ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ “ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ” ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਆਖੀ। ਅਦਾਲਤ ਨ� ਉਮੀਦ ਰੱ ਖੀ ਿਕ ਿਨਮਰਤਾ
ਿਵਆਹ ਦੇ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨ� ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਿਨਮਰਤਾ ਦੀ “ਸੁਰੱਿਖਆ” ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ�ਸ਼ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਿਦਨ�ਸ਼ ਨ� ਇੱ ਕ ਪੂਰਾ ਿਵੱ ਤੀ ਖੁਲਾਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਿਨਮਰਤਾ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ
ਿਪਆ।
ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਉਸਦੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਨਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਲੇ ਖਾ
ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ, ਿਨਮਰਤਾ ਿਦਨ�ਸ਼ ਦੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਿਜਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਿਧਰ� ਦਰਿਮਆਨ ਿਵੱ ਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ�� ਦਾ ਿਵਆਹੁਤਾ ਘਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼� ਦੁਆਰਾ ਵੇਿਚਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨ� ਪ�ਾਪਤ ਰਕਮ ਿਵਚ� ਆਪਣਾ ਿਹੱ ਸਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਨਮਰਤਾ ਨੂੰ
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ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਤੰ ਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
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ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰਬਰ 7: ਦੀਪਾ ਅਤੇ ਅਮੋਲ
ਪ�ੋਫਾਈਲ

ਔਰਤ

ਆਦਮੀ

ਨਾਮ

ਦੀਪਾ

ਅਮੋਲ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮ� ਉਮਰ

42

28

ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ

ਧਰਮ

ਿਸੱ ਖ

ਿਸੱ ਖ

ਿਸੱ ਿਖਆ

ਅੰ ਡਰਗ�ੈਜੁਏਟ ਿਡਗਰੀ

ਅੰ ਡਰਗ�ੈਜੁਏਟ ਿਡਗਰੀ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਪਰਵਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ; ਕੈਿਬਨ ਇਲੈ ਕਿਟ�ਕ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ *

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਉਮਰ *

ਜਨਮ ਭੂਮੀ+-+
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ਚਾਲਕ ਦਲ

2009 ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਿਨਗਮ
ਦੇ ਇਕੱ ਲੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ

ਸ਼�ੇਣ ੀ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਵਾਸ ਆਰਿਥਕ ਕਲਾਸ

ਆਰਿਥਕ ਕਲਾਸ

ਕੀਤਾ

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ *

ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ (PR)

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ *: 11
ਬੱ ਚੇ *
•
•

ਪੁੱ ਤਰ: ਅਮਰ (7 ਸਾਲ)

ਬੇਟੀ: ਅੰ ਜੂ (7 ਸਾਲ ਦੀ)

*ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮ�
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ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ (PR)

ਪੂਰਵ-ਪਰਵਾਸ ਇਿਤਹਾਸ
ਦੀਪਾ ਨ� ਅਮੋਲ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਕੈਿਬਨ ਚਾਲਕ ਮ�ਬਰ ਵਜ� ਕੰ ਮ
ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੋਵ� ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮ� ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਵੱ ਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਵੱ ਸਦੇ ਸਨ । ਦੀਪਾ ਨ� ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ
ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੱ ਚਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ । ਜਦ� ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਕੈਨ�ਡਾ ਚਲਾ
ਿਗਆ, ਉਸਨ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਵੇਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਮੋਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ
ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੀਪਾ ਨ� ਪ�ਵਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਤ� ਸਵੈਇੱਛੁਕ
ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਲਈ ਸੀ । ਉਸ ਨ� ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ� ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਲਾਭ ਦੇ CAD $ 27,000.00, ਲਗਭਗ ਉਸ
ਸਮ� ਲਗਭਗ IRS 15 ਲੱ ਖ (ਭਾਰਤੀ ਰੁਿਪਆ), ਕੈਨ�ਡਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਅਮੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਦਤ ਸੀ।

ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ
ਇਸ ਜੋੜੀ ਨ� ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮੋਲ ਪਿਹਲ� ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2007
ਿਵੱ ਚ ਉਸਨ� ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਿਦਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦ� ਉਸਨ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਵ�
ਮਾਹੌਲ ਿਵੱ ਚ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੀਪਾ ਅਗਸਤ 2008 ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚੀ ਸੀ। 2009
ਿਵੱ ਚ ਅਮੋਲ ਨ� ਆਪਣਾ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ
ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀ ਦੀਪਾ ਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਕੈਨ�ਡਾ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਮੋਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਪਰਾਈ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸੀ ਅਮੋਲ ਨ� ਦੀਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਉਸਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
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ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ
ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਿਵਆਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮੋਲ ਦੇ ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਦਤਾ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੜਨ ਲੱ ਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੱ ਕ ਿਵਚ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪ�ਦਾ ਅਤੇ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲ�ੀ ਹੀ ਛੱ ਡ ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ� ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ, ਉਨ�� ਦੀ ਧੀ ਨ� ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ
ਭਰੀਆਂ ਬੋਤਲ� ਿਵਚ� ਇਕ ਨੂੰ ਪੀ ਿਲਆ । ਜਦ� ਅਮੋਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਕਦਾ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆ �ਪਰ ਵੀ
ਚੀਕਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਉਨ�� ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ਤੇ ਿਜਨਸੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਸਮੱ ਗਰੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ । ਨਤੀਜੇ ਵਜ�,
ਬੱ ਚੇ ਉਸ ਤ� ਡਰ ਗਏ । ਕਈ ਵਾਰ ਦੀਪਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਿਦਆਂ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾ�ਦਾ, ਘਰ
ਪਰਤਦਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਸੌ ਜ�ਦਾ ਸੀਸਤੰ ਬਰ 2009 ਿਵਚ, ਅਮੋਲ ਨ� ਦੀਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨ�
ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਿਵਖੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਦੀਪਾ ਵੱ ਲ� ਅਮੋਲ �ਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨ� ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਦੀਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ। ਿਚਲਡਰਨ
ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਸੀਏਐਸ) ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ । ਦੋਵ� ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਸਮ�ਟ ਅਪਾਰਟਮ�ਟਸ, ‘ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਦੀਪਾ
ਅਤੇ ਇਕੱ ਲੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਮੋਲ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਹਾਲ�ਿਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹ� ਸੀ, ਿਫਰ
ਵੀ ਉਸ ਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ । ਅਪ�ੈਲ 2010 ਿਵਚ,
ਅਪਰਾਿਧਕ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਅਮੋਲ ਨੂੰ ਬਾਰ� ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਸ਼�ਤੀ ਬ�ਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ
ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਨਾਲ । ਹਾਲ�ਿਕ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨ�
ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਦੀਪਾ
ਨ� ਅਮੋਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨ� ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਲ�ਾ
ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱ ਖੀ ਿਕ ਉਹ ਇਕੱ ਠ� ਰਿਹਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਵੱ ਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ । ਅਮੋਲ ਨ�
ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਪਾ ਨੂੰ ਮੰ ਨ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ
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'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ' ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੂਨ 2010 ਿਵਚ, ਦੀਪਾ ਨ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸਮਝ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ
'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਬਨ�� ਿਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼�' ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸ
ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵ� ਵਕੀਲ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਸਰਫ 150 ਡਾਲਰ
ਦੀ ਇੱ ਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਮੋਲ ਵੱ ਲ� ਦੀਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਵਆਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਜਸ
ਸਮ� ਪ�ਬੰਧ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਮੋਲ ਨ� ਿਵੱ ਤੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ । ਸਮਝੌਤੇ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ
ਸੀ ਿਕ ਦੀਪਾ ਦੀ ਇਕਲੌ ਤੀ ਿਹਰਾਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮੋਲ ਦੀਪਾ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੇਗੀ ।
ਉਸਨ� ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਪ�ਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਉਹ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜ� ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 2010 ਿਵਚ, ਅਮੋਲ ਦੀਪਾ ਅਤੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਮ�ਟ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਿਵਚ ਚਲਾ ਿਗਆ । ਨਵੰ ਬਰ 2010 ਿਵਚ, ਅਮੋਲ ਨ� ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ
ਖਰੀਦੀ, ਇਕੱ ਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ �ਥੇ ਇਕੱ ਠਾ ਚੱ ਲਾ ਿਗਆ । ਅਮੋਲ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਵ� ਸਾਲ ਿਵਚ ਆਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨ� ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ�� ਦੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਮੋਲ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਇਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਦਸੰ ਬਰ 2011 ਿਵਚ ਸਮ� ਿਸਰ ਆਪਣੇ ਜੁੜਵ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਜਨਮਿਦਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ
ਆਇਆ । ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਦੀਪਾ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਗੁਮਨਾਮ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਸਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨ�
ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਉਸਦੇ ਿਵਆਹ ਸਮ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਦੀਪਾ ਨ� ਅਮੋਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੋਿਲ�ਆ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦੀ
ਇੱ ਕ ਡੀਵੀਡੀ ਲੱ ਭੀ। ਉਹ ਇਸ ਤੱ ਥ ਤ� ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਿਕ ਅਮੋਲ ਨ� ਇੱ ਕ ਨ�ੜਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ
ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਮੋਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਰਵਾਨਗੀ ਤ� ਸੱ ਤ ਮਹੀਨ� ਪਿਹਲ� ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੀਪਾ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤ� ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਾਗਜ਼� ਨਾਲ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸਨ� ਅਮੋਲ ਨਾਲ ਇਸ
ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਬਨ�� ਕੁਝ ਕਹੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਚੱ ਲਾ ਿਗਆ। ਦੀਪਾ ਨ� ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਸ
(ਓ.ਡਬਲਯੂ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਅਤੇ ਅੱ ਠ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱ ਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸਹਾਇਤਾ �ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ
ਸਤੰ ਬਰ 2012 ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜ� ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ । ਦੀਪਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ
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ਅਮੋਲ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹੰ ਦੀ ਰਹੀ। ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਮੋਲ ਨ� ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ� ਨੂੰ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੀਪਾ ਨੂੰ ਘਰ� ਜਾਣ ਲਈ ਜ� ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਆਿਖਆ।

ਸਾਲ 2013 ਤ� ਅਮੋਲ ਨ� ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਬਲ� ਿਵੱ ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ, ਇਸਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵਜ� ਪਿਰਵਾਰ
ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱ ਕ ਿਬਨ�� ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਹੂਲਤ� ਤ� ਵ�ਝੇ ਰਿਹਣਾ ਿਪਆ। ਅਮੋਲ ਦੀਆਂ
ਇਹਨ� ਗੱ ਲ� ਤ� ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਦੀਪਾ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਮਊਨਟੀ ਸ�ਟਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਿਪਆ । ਮਈ 2015
ਤ�, ਅਮੋਲ ਨ� ਘਰ ਦੇ 258ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਗਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ । ਜਦ� ਇਹ ਹੋਇਆ, ਬ�ਕ ਨ�
ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੀਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਘਰ
ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ।

ਮਤਾ
ਇਸ ਿਵਵਾਦ ਿਵਚ ਇਕ ਮੁੱ ਖ ਨੁਕਤਾ ਉਦ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਧਰ� ਨ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱ ਖ ਹੋਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਦੀਪਾ
ਅਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਿਵਚ ਸੀ ਿਕ ਿਵਆਹ ਦਸੰ ਬਰ 2011 ਤਕ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦ� ਅਮੋਲ
ਘਰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਹਾਲ�ਿਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ �ਪਰ ਜੂਨ 2009 ਿਵਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸੀ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਪ�ਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ । ਅਮੋਲ
ਨਵੰ ਬਰ, 2012 ਿਵਚ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਦੀਪਾ ਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤ� ਦੂਰ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ�� ਤੱ ਕ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ
ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ । ਦੀਪਾ ਨ� ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੰ ਡਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਪਹੁੰ ਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਅਮੋਲ ਨ� ਿਪਛਲੇ 11 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਉਨ�� ਦੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਤੱ ਕ ਨਹ� ਕੀਤੀ। ਦੀਪਾ ਨ� ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਿਪਛਲੀ ਅਰਜੀ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਉਸਨ� ਬੱ ਿਚਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਇਕੱ ਲੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਆਖੀ ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਉਸਦੀ ਅਤੇ
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ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਗੱ ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮੋਲ �ਤੇ ਬੱ ਿਚਆ ਨੂੰ ਨਾ ਿਮਲਣ ਅਤੇ ਹੱ ਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਰੋ ਕ
ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਵੀ ਆਖੀ ।

ਪ�ਸਤਾਵ
ਜ�ਚ ਤ� ਬਾਅਦ, ਦੀਪਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ।
ਅਗਸਤ 2010 ਿਵੱ ਚ, ਅਮੋਲ ਦੀਪਾ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲੱ ਗ ਿਪਆ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਸਨ� ਸਤੰ ਬਰ 2010 ਿਵੱ ਚ
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਉਹਨ� ਦੇ ਸੁਲ�ਾ ਹੋਣ ਦੇ 1 ਮਹੀਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ), ਅਤੇ ਤਲਾਕ
ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਪ�ੈਲ 2011 ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਜੱ ਥੇ ਦੀਪਾ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮੰ ਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ
ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਿਲਆ ਿਕ ਅਮੋਲ ਨ� ਇੱ ਕ ਪ�ਿ ਕਿਰਆ
ਸਰਵਰ ਤ� ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਸਨ� ਸਹੁੰ 'ਤੇ ਇਹ ਿਬਆਨ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨ�
ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ' ਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਪਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ "ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੱ ਡ ਕੇ" (ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ
ਨਹ� ਿਮਲੀ ਸੀ)। ਉਹ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਹ� ਸੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਿਜਸਨ� ਉਸ ਨ� ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ' ਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਸੀ,
ਿਜੱ ਥੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਰਵਰ ਨ� ਉਸਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਰਵਰ ਨੂੰ
ਗਵਾਹ� ਦੀ ਸੂਚ ੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਹਾਲ�ਿਕ, ਅਦਾਲਤ ਨ� ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਮਝੋ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਿਦਨ� ਦੀ ਸਮ� ਸੀਮਾ
ਲੰ ਘ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨ�ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ ।

ਮੀਡੀਆ ਗੁਣ
ਜ�ਚ ਤ� ਬਾਅਦ, ਦੀਪਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਸੀ । ਅਗਸਤ 2010 ਿਵੱ ਚ, ਅਮੋਲ ਨ� ਦੀਪਾ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ । ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਸਨ� ਸਤੰ ਬਰ
2010 ਿਵੱ ਚ ਐਸਸੀਜੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਉਨ�� ਦੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੇ 1

45

ਮਹੀਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ), ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਪ�ੈਲ 2011 ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਜੱ ਥੇ ਦੀਪਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਿਗਆ ਿਕ ਅਮੋਲ ਨ� ਇੱ ਕ
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਰਵਰ ਤ� ਇੱ ਕ ਐਫੀਡਿਵਟ ਆਫ਼ ਸਰਿਵਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਨ� ਸਹੁੰ 'ਤੇ ਿਬਆਨ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਸਨ� "ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਛੱ ਡ ਕੇ" (ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋਈ ਸੀ) ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਦੀਪਾ ਦੀ ਸੇ ਵ ਾ
ਕੀਤੀ ਸੀ। । ਉਹ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦੀ ਸੀ ਿਜਸਨ� ਉਸ ਨ� ਤਲਾਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ' ਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਸੀ, ਿਜੱ ਥੇ
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਰਵਰ ਨ� ਉਸ ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ�
ਦੀ ਸੂਚ ੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਹਾਲ�ਿਕ, ਅਦਾਲਤ ਨ� ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ�� ਸੇਵਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਿਦਨ� ਦੀ ਸਮ�-ਰੇਖਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਨ�ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ।
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ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰਬਰ 8: ਕਲਾਉਡੀਆ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ
ਪ�ੋਫਾਈਲ
ਨਾਮ

ਔਰਤ

ਆਦਮੀ

ਕਲਾਉਡੀਆ

ਹੈਨਰੀ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮੇ ਦੀ ਉਮਰ

24

46

ਉਮਰ *

32

54

ਉਦਗਮ ਦੇਸ਼

ਡੋਿਮਿਨਕਾ

ਡੋਿਮਿਨਕਾ

ਧਰਮ

ਈਸਾਈ

ਈਸਾਈ

ਿਸੱ ਿਖਆ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਿਖੜਕੀਆਂ ਦੀ

ਪਰਵਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ *

ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ

ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ.
ਸ਼�ੇਣੀ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ

ਹੈਨਰੀ ਨ� ਸਪੌਸਲ

ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤਿਹਤ

ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�

ਕਲਾਉਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪ�ਸਰ
ਕੀਤਾ।

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ *

ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ

ਨਾਗਿਰਕ
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ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ *: 8
ਬੱ ਚੇ *:

• ਬੇਟੀ: ਫੇਥ (5 ਸਾਲ)
ਬੇਟੀ: ਹੋਪ (5 ਸਾਲ)

* ਪਿਰਵਾਰਕ ਕੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮ�
ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਪਰਵਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ
ਕਲਾਉਡੀਆ 1999 ਿਵਚ ਿਵਜ਼ਟਰ ਵਜ� ਕੈਨ�ਡਾ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 2004 ਿਵਚ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਿਮਲੀ ਸੀ। ਹੈਨਰੀ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ� ਤ� ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਿਵਚ
ਇਕੱ ਠ� ਰਿਹਣ ਲੱ ਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਕਲਾਉਡੀਆ ਨੂੰ ਿਵਜ਼ਟਰ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮ� ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ
2006 ਿਵੱ ਚ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ� ਉਹ ਜੁੜਵ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਕਲਾਉਡੀਆ
ਅਗਲੇ ਛੇ (6) ਸਾਲ� ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਿਮਿਨਕਾ ਿਵੱ ਚ ਰਹੀ।

ਹੈਨਰੀ ਨ� ਕਲਾਉਡੀਆ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਲ 2012
ਿਵਚ ਕੈਨ�ਡਾ ਪਹੁੰ ਚੇ ਸਨ। ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧ
ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ ਐਨ ਏ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ। ਕਲਾਉਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਸਿਥਤੀ ਪ� ਾ ਪਤ
ਹੋਈ। ਜਦ� ਉਹ ਇੱ ਥੇ ਪਹੁੰ ਚੇ ਤ� ਪਿਰਵਾਰ ਨ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ
ਿਕ�ਿਕ ਹੈਨਰੀ ਨ� ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ।

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਹੀ, ਹੈਨਰੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਪ�ਤੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ; ਉਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ
ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਰੱ ਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਿਵਚ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ
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ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਾਉਡੀਆ ਨੂੰ ਗਾਲ� ਕੱ ਢ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ�' ਤੇ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨ� ਉਨ�� ਦੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੀ ਇੱ ਕੋ ਇੱ ਕ
ਚਾਬੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੀ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਹੈਨਰੀ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਜੋ ਕੇ ਬਹੁ ਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ �ਚੀ ਅਤੇ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਸੀ।

ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਚੀਜ਼� ਠੀਕ ਨਹ� ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਨਰੀ ਅਣਗੌਿਲਆ ਵੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨ�
ਕਲਾਉਡੀਆ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਨਹ� ਸਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਉਸ ਤ� ਡਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਹੰ ਿਦਆਂ ਿਕ ਓਹਨ� ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਉਨ�� ਨ� ਇਹ ਵੀ
ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਜਦ� ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸਨ; ਉਨ�� ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ
ਉਹ ਉਸ ਤ� ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸਨ।

ਜਦ� ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨ� ਿਵਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੁੱ ਿਦਆਂ (ਿਜਵ� ਚੀਜ਼� ਸੁੱ ਟਣਾ ਅਤੇ ਿਬਸਤਰ
ਿਗੱ ਲਾ ਕਰਨਾ) ਨਾਲ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਓਹਨ� ਨ� ਉਸ ਤ� ਭੱ ਜਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ
ਮਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਿਦਆਂ, ਕਲਾਉਡੀਆ ਨ� ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ
ਕੀਤਾ। ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸਨ� ਕਲਾਉਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਬਾਅਦ, ਵਾਪਸ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨ�
ਕਲਾਉਡੀਆ ਦਾ ਿਪੱ ਛਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਨਹ� ਛੱ ਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਿਧਆਪਕ ਨ�
ਿਚਲਡਰਨ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਸੀਏਐਸ) ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਗਆ।

ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਜਦ� ਕਲਾਉਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਦੋਸਤ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੇਖਣ ਗਈ, ਤ� ਹੈਨਰੀ ਨ� ਬਹੁਤ ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਓਹਨ�
ਨੂੰ ਗਾਲ਼� ਕੱ ਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ। ਉਸਨ� ਕਲਾਉਡੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀ ਇਮੀਗ�ੇ ਸ਼ ਨ
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ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਰੱ ਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਿਵੱ ਚ, ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਲਈ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਲਾਉਡੀਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਆਸਰਾ ਘਰ ਗਈ। ਉਸ ਸਮ� ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਵੀ ਘੱ ਟ
ਸਮ� ਲਈ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮਤਾ
ਕਲਾਉਡੀਆ ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼� ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹੈਨਰੀ ਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ: ਉਸਨ� ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਨ� ਉਨ�� ਦੀ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫੀਸ� ਅਦਾ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ 2013 ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਅੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਖਤਮ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡੀਆ ਦੀ ਇਕਲੌ ਤੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ। ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਇਸ
ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ ਿਮਲੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਦੇ ਦੌਰੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹ� ਪੀਵੇ ਗ ਾ। ਿਧਰ�
ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਗੈਰ-ਸੰ ਚਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਕਲਾਉਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣਾ
ਿਪਆ। ਿਚਲਡਰਨ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਸੀ.ਏ.ਐ�ਸ.) ਸਾਲ 2012 ਤ� ਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ, ਹਾਲ�ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾ ਨਹ� ਸੀ। ਉਨ�� ਨ� ਕਲਾਉਡੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ,
ਘਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਕਲਾਉਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਣੀ
ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰਬਰ 9: ਰਾਬੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀ
ਪ�ੋਫਾਈਲ

ਔਰਤ

ਮਰਦ

ਨਾਮ

ਰਾਬੀਆ

ਅਲੀ

ਿਵਆਹ ਸਮ� ਉਮਰ

21

25

ਦੇਸ਼ ਿਜੱ ਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ

ਪਾਿਕਸਤਾਨ

ਪਾਿਕਸਤਾਨ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ

ਸੀਮਤ

ਸੀਮਤ

ਿਵੱ ਿਦਆ

ਕਰਾਚੀ

ਉਮਰ*
ਧਰਮ

36

40

ਮੁਸਲਮਾਨ

ਮੁਸਲਮਾਨ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋ ਜੀ

ਤ� ਅੰ ਡਰਗ�ੈਜੁਏਟ

ਿਵਚ

ਅੰ ਡਰਗ�ੈਜੁਏਟ ਿਡਗਰੀ ਦੀ ਅੰ ਸ਼ਕ
ਪੂਰਤੀ
ਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਤੋ ਪਿਹਲ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਕਾਰ ਡੀਲਰਿਸ਼ਪ ਮਾਲਕ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਕਾਰ ਡੀਲਰਿਸ਼ਪ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ

ਸ਼�ੇਣੀ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦਮੀ ਵੀਜ਼ਾ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦਮੀ ਵੀਜ਼ਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ: 15
ਬੱ ਚੇ:

ਪੁੱ ਤਰ: ਅਕਬਰ (13 ਸਾਲ)
ਬੇਟੀ: ਰਸ਼ੀਦਾ (8 ਸਾਲ)

ਬੇਟੀ: ਰੁਖਸ਼ਣਾ (5 ਸਾਲ)
ਬੇਟੀ: ਆਲਾ (4 ਸਾਲ)

ਬੇਟੀ: ਸੁਲਤਾਨਾ (4 ਸਾਲ)

ਬੇਟੀ: ਅਫਰੋਜ਼ (3 ਮਹੀਨ�)
ਪ�ੀ-ਮਾਈਗ�ੇਸ਼ਨ ਇਿਤਹਾਸ
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ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਮੱ ਧ ਪੂਰਬ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜੱ ਥੇ ਅਲੀ ਨ� ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਡੀਲਰਿਸ਼ਪ ਬਣਾਈ।
ਉਸਨ� ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਭਾਵ� ਉਨ�� ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱ ਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਉਸ ਦੇ
ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ� ਸੀ। ਿਵਆਹ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਈ 1999 ਿਵਚ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ �ਦਮ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਰਾਬੀਆ
ਅਤੇ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕੈਨ�ਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਲੀ ਇਸ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜ� 300,000
ਡਾਲਰ ਤ� ਵੱ ਧ ਿਲਆਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਰਾਬੀਆ ਕੈਨ�ਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹ� ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠ� ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਬਸ ਨਾਲ ਗਈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਵਾਤਾਵਰਨ
ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਬੀਆ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਈ ਿਕ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ
ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ�� ਦੇ ਸਟੀਰੌਇਡ(ਦਵਾਈ) ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੋਏਗੀ

ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਦੋਬਸਤ
ਮਈ 1999 ਿਵਚ ਕੈਨ�ਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ ਰਾਬੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀ ਨ� ਨਕਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਕੰ ਡੋਮੀਨੀਅਮ(ਘਰ) ਖਰੀਿਦਆ।
ਅਲੀ ਨ� ਇਕ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਖੋਿਲ�ਆ ਅਤੇ ਿਮਡਲ ਈਸਟ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਡੀਲਰਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦਾ ਿਰਹਾ।
ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜੋੜੇ ਨ� ਇੱ ਕ ਿਗਰਵੀਨਾਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ। ਇਹ ਸੰ ਪਤੀ 2003 ਿਵਚ
ਵੇਚ ੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਬੀਆ ਨੂੰ ਿਵਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱ ਸਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋ ਇ ਆ।
ਜਦ� ਰਾਬੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀ 2002 ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਕੇ ਿਨਵਾਸੀ (ਪੀਆਰ) ਬਣੇ, ਅਲੀ ਨ� ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚ ਿਦੱ ਤਾ,
ਇੱ ਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ�ਦੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਨ� ਦੁਬਈ ਿਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ। ਰਾਬੀਆ ਘਰ ਿਵਚ ਰਹੀ
ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਘਰੇਲੂ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਉਸਦੀ ਸੀ। ਅਲੀ ਦੀ
ਿਸਰਫ ਤਰਜੀਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੈਨ�ਡਾ ਆਉਣ ਤ� ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਨ� ਕਾਰ ਿਨਰਯਾਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਨ� ਕਾਰ� ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮੱ ਧ ਪੂਰਬ ਵੱ ਲ ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਦੱ ਤੀ।

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ
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ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਵਆਹ ਦੌਰਾਨ ਅਲੀ ਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵਚ ਰਾਬੀਆ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ ਣ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਲੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਮ�ਣੇ ਹੋਰ ਔਰਤ� ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰ ਬੰ ਧ� ਨੂੰ ਉਕਸਾ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ� ਵੀ
ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤ� ਸੈਕਸ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨ� ਰਾਬੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵੱ ਤ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨ� ਦੇ
ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਲੋ ੜ� ਲਈ ਪੈਸੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ
ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਦ� ਤਕ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਜਾਣ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਜਦ� ਤਕ ਿਬਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਸੀ। ਅਲੀ ਨ� ਰਾਬੀਆ ਅਤੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਪਿਹਲ� ਤ� ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਵਆਹ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾਵ�
(ਇਕ ਵਾਰ ਿਵਚ ਛੇ ਮਹੀਨ� ਤਕ) ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਡਲ ਈਸਟ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ
ਲਈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤ� ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ�� ਯਾਤਰਾਵ� 'ਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਘਰ
ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ� ਿਕ ਅਲੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਬਾਹਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ। ਕੈਨ�ਡਾ
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਰਾਬੀਆ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਿਕੰ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਲੀ ਅਕਸਰ ਚੀਕ� ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਉਹ ਉਸ ਤ� ਡਰਦੇ ਸਨ। ਅਲੀ ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ
ਰਾਬੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਿਦੰ ਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਉਹ ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਨ�� ਨੂੰ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਲਈ ਉਡਾਣ�
'ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਫਰ ਕਦੇ ਨਹ� ਵੇਖੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ 2009 ਿਵਚ ਰਾਬੀਆ ਨ� ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ� ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਿਜਨ�� ਉਸਨੂੰ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ
ਬੇਟੀਆਂ, ਿਜਨ�� ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮ� ਛੇ ਅਤੇ ਨ� ਸਾਲ� ਦੀ ਸੀ, ਨ� ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ
ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਉਨ�� ਦੇ ਬੇਟੇ ਨ� ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅਲੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਵਰ ਿਵਚ
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ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ-ਟੈਪ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਿਵਕਿਟਮ ਯੂਿਨਟ (ਐਸ.ਵੀ.ਯੂ.) ਇਨ�� ਦੋਸ਼� 'ਤੇ ਸ਼ੰ ਕਾਵਾਦੀ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� �
ਨ� ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕੋਿਚੰ ਗ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਚਲਡਰਨ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਸੀ.ਏ.ਐ�ਸ.) ਨ� ਹਾਲ�ਿਕ
ਅਲੀ 'ਤੇ ਦਸੰ ਬਰ 2010 'ਚ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੀ 'ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਸੀ। ਅਲੀ 'ਤੇ ਰਾਬੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ
ਅਤੇ ਇਕ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮ� ਜ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧਾ ਜ� ਅਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਹ ਮਈ 2009 ਿਵੱ ਚ ਅਦਾਲਤ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਿਜਸਨ� ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱ ਕ ਵੀ ਿਦਵਾ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ
ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈ ਣ ਨ�
ਰਾਬੀਆ ਨੂੰ ਤੰ ਗ, ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰ ਮੇਲਨ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤ� ਬਾਹਰ
ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਉਸਦੀ ਭਰਜਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਨ�ਹੇ ਛੱ ਡ ਿਦੰ ਦੀ, ਕਿਹੰ ਦੀ ਿਕ ਜੇ ਉਸਨ� ਉਸ ਨਾਲ
ਗੱ ਲ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਤ� ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਖੋਹ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੱ ਬ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨ� ਇਕ
ਘਟਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ 911 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦ� ਜੀਜਾ ਨ� ਉਸ ਦੇ ਕੰ ਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦਵਾਇਆ ਿਕ
ਉਸਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਉਸਨ� ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਤ� ਇੱ ਕ
ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਤੀ ਜ� ਉਸਦੇ ਪੱ ਖ ਤ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕ
ਸਕੇਗੀ।

ਮਤਾ
ਰਾਬੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼� ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਅਲੀ ਨ� ਦੋਸ਼ ਮੰ ਿਨਆ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਅਦ
ਿਵੱ ਚ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰ� ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਬੀਆ ਜ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ� ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕ�ੋਧ ਪ�ਬੰਧਨ ਸੈਸ਼ਨ� ਿਵਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2011 ਿਵੱ ਚ ਉਸਨੂੰ

54

ਵਕੀਲ ਵੱ ਲ� ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਿਵੱ ਤੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਹ ਦੋਵ� ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ।
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ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰਬਰ 10: ਅੰ ਜਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕ
ਪ�ੋਫਾਈਲ

ਔਰਤ

ਆਦਮੀ

ਨਾਮ

ਅੰ ਜਨਾ

ਮਾਰਕ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮ� ਉਮਰ

33

34

ਉਮਰ *
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ਉਦਗਮ ਦੇਸ਼

ਗੁਆਨਾ

ਗੁਆਨਾ

ਧਰਮ

ਈਸਾਈ

ਈਸਾਈ

ਿਸੱ ਿਖਆ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਿਨਪੁੰ ਨ

ਪਰਵਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ *

ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�

ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਲਕ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਸ਼�ੇਣੀ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸ਼�ੇਣੀ: ਮਾਰਕ ਸਪ�ਸਰ ਪਿਰਵਾਰਕ

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ *

ਕਲਾਸ.

ਮਾਰਕ

ਅੰ ਜਨਾ

ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸਦੀ ਮ�

ਨਾਗਿਰਕ

ਨਾਗਿਰਕ

ਦੁਆਰਾ ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਾਲ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ 18
ਬੱ ਚੇ
ਬੇਟੀ: ਅਬੀ (22 ਸਾਲ)

ਬੇਟੀ: ਸੁਜ਼ਨ (20 ਸਾਲ)

ਬੇਟੀ: ਿਕ�ਸਟੀਨਾ (14 ਸਾਲ)
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ਪੁੱ ਤਰ: ਸੀਨ (12 ਸਾਲ)

ਪ�ੀ-ਮਾਈਗ�ੇਸ਼ਨ ਇਿਤਹਾਸ
ਅੰ ਜਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਦਾ ਿਵਆਹ ਅਗਸਤ 1992 ਿਵੱ ਚ ਗੁਆਇਨਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ�� ਦੋਵ� ਲਈ ਪਿਹਲਾ
ਿਵਆਹ ਸੀ। ਮਾਰਕ ਦੀ ਮ�, ਜੋ ਿਕ ਕਨ�ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਨ� ਉਸ ਨੂੰ 1989 ਿਵਚ ਕੈਨ�ਡਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਅੰ ਜਾਨਾ ਦਾ 1988 ਿਵਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1992 ਿਵਚ ਇਕ ਬੱ ਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1992
ਿਵਚ ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਾਰਕ ਨ� ਅੰ ਜਨਾ ਨੂੰ ਕੈਨ�ਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ (4
ਸਾਲ ਅਤੇ 2.5 ਸਾਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚੀ। ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱ ਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਨ�� ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ
1996 ਿਵਚ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦਾ ਬੇਟਾ 1998 ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਦੋਬਸਤ

ਜੋੜੇ ਨ� ਇਕ ਵੱ ਡੇ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਖਰੀਿਦਆ। ਮਾਰਕ, ਉਸ ਸਮ� ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ,
ਕ�ੈਿਡਟ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅੰ ਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। 13 ਸਾਲ� ਲਈ ਉਸਨ� ਿਗਰਵੀਨਾਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ; ਘਰੇਲੂ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ। ਮਾਰਕ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ
ਸਿਥਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹ� ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨ� ਅੰ ਜਨਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ। ਅੰ ਜਨਾ ਨ�
ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਖਰੀਦੇ। ਅੰ ਜਨਾ ਨੂੰ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣੇ ਪਏ ਸਨ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਿਵਆਹ ਦਾ ਘਰ ਨਹ� ਗੁਆਉਣਗੇ.
ਅੰ ਜਨਾ ਨ� ਕਈ ਿਸਹਤ ਿਚੰ ਤਾਵ� (ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਕਾਰਪਲ ਸੁਰੰਗ ਿਸੰ ਡਰੋਮ) ਨਾਲ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ
ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ।

57

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ
ਿਵਆਹ ਦੇ ਅਠਾਰ� ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕ ਅੰ ਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਾਲ� ਕੱ ਢਦਾ
ਿਰਹਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ� ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਗਰ
ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਈਮੇਲ ਸੰ ਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਖੋਲ�ਣਾ। ਜਦ� ਉਹ ਸ� ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਰਕ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਿਵਚ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬ�ਕ
ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ
ਸੀ। ਅੰ ਜਨਾ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ� ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ 21 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਮਾਰਕ ਨ� ਬਾਰ�ਾ ਵਾਰ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਕੈਨ�ਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਕ ਨ� ਅੰ ਜਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ' ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ. ਪੁ ਿ ਲਸ
ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅੰ ਜਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਤ� ਦੇ ਪਨਾਹ ਤੇ
ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ
ਜੋੜਾ ਵੱ ਖਰਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਲ�ਾ ਹੋ ਗਈ।

ਮਾਰਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਦਸੰ ਬਰ 2008 ਿਵੱ ਚ ਜਦ� ਅੰ ਜਨਾ ਕੰ ਮ ਤੇ ਸੀ, ਮਾਰਕ ਗੁੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ
ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਤਾਰ� ਸਾਲ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ
ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਿਪੱ ਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ �ਤੇ ਇੱ ਕ ਰੋਿਲੰ ਗ ਿਪੰ ਨ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ. ਉਹ ਭੱ ਜਣ ਲਈ ਘਰ�
ਬਾਹਰ ਭੱ ਜੀ ਪਰ ਮਾਰਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਭੱ ਿਜਆ, ਉਸਦਾ ਗੁੱ ਟ ਫੜ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱ ਕੇ ਮਾਰਨ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ।
ਇਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨ� ਹਮਲਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ. ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ �ਤੇ
ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ. ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਇਕ
ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਬੱ ਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ' ਤੇ ਸੀ।
ਸਤੰ ਬਰ 2010 ਿਵਚ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਕ �ਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ�
ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ: ਿਜਵੇ ਹਮਲਾ, ਇਕ ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਇਕ ਹਿਥਆਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ.
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ਇਨ�� ਦੋਸ਼� ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਦੋ ਬੱ ਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� 'ਤੇ ਿਰਹਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਇਸ ਸਮ� ਇਹ ਜੋੜਾ ਵੱ ਖ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮ� ਲਈ ਅੰ ਜਨਾ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ� ਿਮਲਨਾ ਿਪਆ. ਜਦ�
ਉਸਦੀ ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਨ� ਿਵਆਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰ ਜਨਾ ਅਤੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਤ� ਅਲੱ ਗ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ. ਉਸਨ� ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ, ਗੈਰੇਜ, ਅਤੇ ਬੇਸਮ�ਟ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਿਲਆ. ਅੰ ਜਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਇਕ ਹੋਰ ਧੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕ' ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਕ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨ ਿਸਰਫ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ.
ਉਸਨ� ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਗਆ (ਪੁੱ ਤਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ) ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਚੀਜ਼� ਹਟਾ�ਦੇ ਹੋਏ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਨਵੰ ਬਰ 2014 ਿਵੱ ਚ, ਮਾਰਕ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ (ਿਫਰ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਿਵਚਕਾਰ ਦੇ) ਇੱ ਕ ਝਗੜੇ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਮਾਿਰਆ. ਅੰ ਜਨਾ
ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਿਤੰ ਨ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ�� ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱ ਿਗਆ ਜਦ� ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ
ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕ ਨ� ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਿਵੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹ� ਪਾਇਆ: ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ
ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਿਤੰ ਨ (3) ਸਾਲ� ਿਵਚ ਅਦਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰ ਜਨਾ ਨੂੰ 10,000 ਡਾਲਰ ਦਾ
ਬਕਾਇਆ ਿਬੱ ਲ ਿਮਿਲਆ. ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰ ਜਨਾ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਿਬੱ ਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਦਾਦੀ ਨ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਿਦੱ ਤੇ। ਮਾਰਕ ਨ�
10,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਅੱ ਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨ� ਕਦੇ ਨਹ� ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ,
ਮਾਰਕ ਨ� ਅੰ ਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ
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ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈ�ਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱ ਚ, ਅੰ ਜਨਾ ਦੀ ਿਸਹਤ
ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਿਗਰਾਵਟ ਆ�ਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ।
ਮਤਾ

ਮਾਰਕ ਤ� ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ (ਇੱ ਕ ਿਵੰ ਟੇਜ ਕਾਰ) ਦਾ ਸਹੀ ਐਲਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਦੇ ਵੱ ਖ
ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਿਵਵਾਦ� ਿਵਚ ਰਹੀ ਹੈ. ਿਵਆਹੁਤਾ ਘਰ ਹੁਣ ਵੇਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰ ਜਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ
ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ 2010-2015 ਤ� ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ
ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ।ਮਾਰਕ ਨ� ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਹੱ ਸਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਅੰ ਜਨਾ ਨਾਲ ਿਕਸੇ
ਵਕੀਲ ਰਾਹ� ਸੰ ਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਤ� ਉਸਦੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਉਜਰਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ
ਸਭ ਤ� ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਨ�� ਦਾ ਤਲਾਕ 2016
ਿਵਚ ਅੰ ਤਮ ਰੂਪ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
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ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰਬਰ 12: ਬੀਨਾ ਅਤੇ ਊਦੀਪ
ਔਰਤ

ਆਦਮੀ

ਨਾਮ

ਬੀਨਾ

ਊਦੀਪ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮ� ਉਮਰ

23

ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ

ਉਮਰ *

55

ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�

ਉਦਗਮ ਦੇਸ਼

ਇੰ ਡੀਆ

ਇੰ ਡੀਆ

ਿਸੱ ਿਖਆ

ਨਰਿਸੰ ਗ ਦੀ ਿਡਗਰੀ

ਅੰ ਡਰਗ�ੈਜੁਏਟ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਪਰਵਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਨਰਸ

ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�

ਰੁਜ਼ਗਾਰ *

ਿਕਸੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�

ਸ਼�ੇਣੀ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ

ਬੀਨਾ ਿਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�

ਧਰਮ

ਈਸਾਈ

ਿਹੰ ਦੂ

ਅਤੇ ਉਸਨ� ਕੈਨ�ਡਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ�
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਿਦੱ ਤੀ

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ *

ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ: 29
(1986-2015, 2010 ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ

ਹੋਏ)
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ਬੱ ਚੇ *
ਪੁੱ ਤਰ: ਿਵਜੇ (ਜਨਮ ਮਈ 1987 -

ਸਾਲ

2009

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ

ਿਵੱ ਚ

ਹਾਦਸੇ

ਕਾਰਨ

(15

ਸਾਲ;

ਅਪਾਹਜ ਹੋਇਆ ਸੀ)
ਪੁੱ ਤਰ:

ਇੱ ਕ

ਰਾਜੂ

ਏਡੀਐਚਡੀ, ਤਣਾਅ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਗਾੜ

ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ
ਗੇਮ� ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ.)

* ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮ�

ਪ�ੀ-ਮਾਈਗ�ੇਸ਼ਨ ਇਿਤਹਾਸ
ਬੀਨਾ ਅਤੇ ਊਦੀਪ ਦਾ ਅੰ ਤਰ-ਧਰਮ ਿਪਆਰ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ�� ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ
ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਿਵਆਹ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨ� ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤੋੜ ਿਦੱ ਤੇ। ਬੀਨਾ ਬਿਹਰੀਨ ਿਵਚ
ਊਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, 13 ਸਾਲ (1997 – 2010) ਤ� ਊਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ. ਉਸਦਾ ਵੱ ਡਾ ਪੁੱ ਤਰ ਪਿਰਵਾਰ
ਨਾਲ ਬਿਹਰੀਨ ਨਹ� ਿਗਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਰਹਾ, ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਬਿਹਰੀਨ ਿਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ.
ਬਿਹਰੀਨ ਿਵਚ ਬੀਨਾ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ�ਦਾ ਸੀ. ਇਕ ਵਾਰ,
ਉਸਨ� ਅਲਮਾਰੀ ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਹੱ ਥ ਫਿੜਆ. ਬੀਨਾ ਿਵਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ
ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਉਨ�� ਦੇ ਸਭ ਤ� ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ
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ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਬੀਨਾ ਨ� ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ�ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨ� ਧਮਕੀ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ ਜੇ ਉਸ ਨ� ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਤ� ਉਸਨੂੰ ਜਾਨ ਤ� ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਿਹਰੀਨ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨ� ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ, ਿਕ�ਿਕ
ਉਸਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ�� ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਬੀਨਾ ਨ� ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਊਦੀਪ ਵੱ ਲ� ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ
ਕੁੱ ਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਦੋਬਸਤ
ਕਈ ਸਾਲ� ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੀਨਾ 25 ਸਤੰ ਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਬਿਹਰੀਨ ਤ� ਆਪਣੇ ਨ� ਸਾਲ� ਦੇ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨ�ਡਾ ਭੱ ਜ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਵੱ ਡਾ ਬੇਟਾ ਭਾਰਤ ਿਰਹਾ। ਬੀਨਾ ਦਾ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਪਿਰਵਾਰ
ਜ� ਦੋਸਤ ਨਹ� ਸੀ. ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਇਕ ਮਹੀਨ� ਬਾਅਦ, ਉਸਨ� ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਿਦੱ ਤੀ. ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ
ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹ� ਸੀ. ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੱ ਥ ਿਕ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਤ� ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਕਨ�ਡਾ ਦੇ
ਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੇਫ ਕੰ ਟਰੀ ਿਲਸਟ ਿਵਚ ਸੀ। ਉਸਨ� ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ
ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਿਜਸ ਨੂੰ ਸੰ ਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨ� ਨਾਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ। ਬੀਨਾ ਨ� ਿਫਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ
ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ� ਨੂੰ ਉਨ��
ਅਸਾਧਾਰਣ, ਅਣਉਿਚਤ ਅਤੇ ਅਸਪੱ ਸ਼ਟ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ' ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ
ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਿਲਆ�ਦੀਆਂ ਸਨ. ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਇਸਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸਨੂੰ ਵਰਕ
ਂ ਸੀ
ਪਰਿਮਟ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸਨ� 2015 ਿਵੱ ਚ ਦੂਜੀ ਐਚ ਐਡ
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ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ� ਪੰ ਜ ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਲਈ ਨੌਕਰੀ
ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ� ਉਸਨ� ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ. ਬੀਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਦੋਹ� ਲਈ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਦਾ ਆਦੇ ਸ਼
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸਦੀ ਉਸਨ� ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਲਗਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਰਾਜੂ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਤ� ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੀਨਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਤ� ਉਹ ਉਸ ਤ� ਭੱ ਜ ਜਾਵੇਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ
ਹਾਲ�ਿਕ ਬੀਨਾ ਨੂੰ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱ ਥ� ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਨਹ� ਝੱ ਲਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼
ਿਨਕਾਲੇ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਿਹਰੀਨ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਤ� ਲਗਾਤਾਰ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
ਿਪਆ। ਊਦੀਪ ਨ� ਆਪਣੀ ਮ� (ਜੋ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬੀਨਾ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਿਵਰੁੱ ਧ ਧਮਕੀਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਬੀਨਾ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ‘ਚ ਸਦਾ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ
ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ। ਬੀਨਾ ਨ� ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦ� ਨ� ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱ ਥ� ਸਹਾਿਰਆ ਬੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਹੱ ਥ� ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਝੱ ਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ
ਬੇਟਾ, ਿਪਛਲੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਤ� ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ
ਰਿਹਣ ਲੱ ਗਾ ਉਸ ਦੀ ਏਡੀਐਚਡੀ, ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਲਤ ਨ� ਬੀਨਾ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2015 ਿਵਚ ਬੀਨਾ ਨ� ਬੱ ਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਂ ਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਮਲਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸਨ�
ਤ� ਜੋ ਉਸਦੀ ਐਚ ਐਡ
ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਿਵੱ ਚ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਕ ਨਗਰ ਪਾਿਲਕਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੱ ਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜ�
ਇਕ ਹੋਰ ਨਗਰ ਪਾਿਲਕਾ ਿਵਚ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲ ਗਈ। ਇਹ ਸਪਿਲਟ ਿਸ਼ਫਟ ਕੰ ਮ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਤਾਰ� ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਕੰ ਮ
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ਦੇ ਿਦਨ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਕੰ ਮ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਖੇਡ
ਦੀ ਲਤ ਹੋਰ ਿਵਗੜ ਗਈ। ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ। ਜਦ� ਬੀਨਾ ਨ� ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਤ� ਉਹ ਗਾਲ� ਕੱ ਢਣ ਲੱ ਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨ� ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਣ
ਲੱ ਗਾ। ਅਪ�ੈਲ 2016 ਿਵੱ ਚ, ਰਾਜੂ ਨ� ਬੀਨਾ �ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨ� ਧੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਿਰਆ। ਬੀਨਾ ਨ�
911 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਾਜੂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ' ਤੇ ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਉਸਨੂੰ ਘਰਬੰ ਦੀ ਦੀ
ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਿਚਲਡਰਨ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ.

ਮਈ 2016 ਿਵਚ ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਪਰਿਤਆ।.
ਬੀਨਾ ਨ� ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਿਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ �ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਗਆ। ਬੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹ� ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀਏਐਸ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ।
ਬੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸੀਏਐਸ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਮੁਲ�ਕਣ� ਲਈ ਮੁੜ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ. ਇਸ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸੀਏਐਸ ਕੇਅਰ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪਾਲਣ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ. ਇਸ ਸਮ�
ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੂ (ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਨ� ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਵਾਪਸ
ਨਹ� ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਬੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵ� ਤ� ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਿਵਚ ਵਾਰਡ ਬਣ ਿਗਆ. ਬੀਨਾ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵ� ਅਨੁਸਾਰ
ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ.

ਬੀਨਾ ਨ� ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਿਵਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੀਿਨਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ. ਇਸ ਤ�
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ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਮਲੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈ ਨ� ਡਾ
ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੋਈ ਦੁਰਵਰਤ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ.

ਉਸਨ� ਅੰ ਗ�ਜ਼
ੇ ੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਈਐਸਐਲ) ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ� ਵਜ� ਵੀ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨ�ਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ� ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ.
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ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰਬਰ 13: ਇਲਹਾਮ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਔਰਤ

ਮਰਦ

ਨਾਮ

ਇਲਹਾਮ

ਦਾਊਦ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮ� ਉਮਰ

20

41

ਉਮਰ

35

55

ਉਦਗਮ ਦੇਸ਼

ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�

ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�

ਧਰਮ

ਮੁਸਲਮਾਨ

ਮੁਸਲਮਾਨ

ਿਸੱ ਿਖਆ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ (ਜਰਮਨੀ)

ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਦੀ ਬੈਚ ਲਰ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਪਰਵਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਸ਼�ੇਣੀ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ

ਪਿਰਵਾਰਕ

ਸ਼�ੇਣੀ:

ਦਾਊਦ

ਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਸਪੌਸਰ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ (1980 ਿਵਚ)
ਤਿਹਤ ਐਲਹਮ ਨੂੰ ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ.
(1995)

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ *

ਵੀਜ਼ਾ

ਨਾਗਿਰਕ

ਨਾਗਿਰਕ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ: 13
ਬੱ ਚੇ *

ਪੁੱ ਤਰ: ਫਾਰੂਕ (11 ਸਾਲ)
ਬੇਟੀ: ਗੁਲਸ਼ਨ (8 ਸਾਲ)

* ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮ�
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ਤਿਹਤ

ਪਰਵਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ
ਦਾਊਦ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪੰ ਦਰ� ਸਾਲ� ਤ� ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇੱ ਕ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ
ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਗ�ਿਹ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸਨ। ਦਾਊਦ ਨ� ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਤ� ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1995 ਿਵਚ
ਕੈਨ�ਡਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਉਮਰ
ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ; ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ� ਵੀਹ ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਲਹਾਮ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਦਾਊਦ ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 'ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ' ਦੇ ਸਕੇ।

ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਦੋਬਸਤ
ਕੈਨ�ਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੇ ਇਲਹਾਮ ਆਪਣੀ ਦੰ ਦ� ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨ�
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ. ਦਾਊਦ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਲਹਾਮ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂ ਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇ ਵ ਾਰ
ਸੀ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਮ�, ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ
ਸੀ। ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਇੱ ਕ ਭੈਣ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਬਾਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗ�ਿਹ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾ।

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ
ਿਵਆਹ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਇੱ ਕ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲੰ ਮੇ ਸਮ� ਤ�
ਪ�ੇਮ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਦਾਊਦ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹਨੀਮੂਨ 'ਤੇ ਿਲਆਇਆ, ਇਕ ਫੋਟੋਅਤੇ ਿਵਿਡਓਗ�ਾਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ। ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰ ਬੰ ਧ ਉਨ�� ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਆਹ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ
ਕੋਲ ਉਨ�� ਦੇ ਿਤੰ ਨ� ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ� ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇਲਹਾਮ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ
ਿਵਚ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਲਹਾਮ ਤ� ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਿਵੱ ਚ
ਅਲੱ ਗ ਰਿਹੰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵੱ ਲ� ਉਸਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ
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ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ਨਾਲ ਨਹ�। ਉਸ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹ� ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ� ਆ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਹੀ, ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱ ਥ� ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਝੱ ਲਣਾ ਿਪਆ। ਦਾਊਦ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਪ�ਦਾ, ਗਾਲ� ਕੱ ਢਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੀਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱ ਕੇ ਤੇ ਧੱ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨ� ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ‘ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜ�ਦੀ ਤ� ਜੇਲ� ਜਾਣ ਦੇ ਹਰ ਿਮੰ ਟ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਪਏਗਾ’। ਉਹ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਕਿਹੰ ਦਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ� ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ� ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਲਹਾਮ ਨ� ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨ� ਧਮਕੀ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਿਬਨ�� ਦੱ ਿਸਆ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼
ਤ� ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ�� ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹ� ਵੇਖੇਗੀ। ਦਾਊਦ ਨ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱ ਖੇ ਸਨ, �ਚ
ਅਹੁਿਦਆਂ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨ� ਖੁਦ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ
ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਬਹੁਤ ਅਸਲ ਸੀ।

ਦਾਊਦ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤ� ਿਨਰੰ ਤਰ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਲਹਾਮ ਨ� ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੀ ਮ� ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਰਾਮਦੇਹ ਨਹ� ਸਨ ਅਤੇ
ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸਜ਼ਾ ਵਜ�, ਦਾਊਦ ਿਫਰ ਉਨ�� ਦੇ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ� ਨੂੰ ਖੋਹ ਲ� ਦਾ। ਉਹ ਗੁੱ ਸੇ ਹੋ ਜ�ਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ �ਤੇ ਚੀਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ�� ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ, ਉਨ�� ਨੂੰ ਖੇਡ� ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦੋ ਵ �
ਿਵਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ� 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਕੁੱ ਟਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਅਸੰ ਗਤ ਸੀ
ਿਕ�ਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮ� ਸਨ ਜਦ ਉਹ ਉਨ�� ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਣਹੋਣੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਬੱ ਚੇ ਉਸ ਤ� ਡਰਦੇ
ਸਨ।
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ਇਲਹਾਮ ਨ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੱ ਛਣ� ਦਾ ਇਲਾਜ
ਕਰਨ ਲੱ ਗ ਿਪਆ। ਸਾਲ� ਤ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਲਹਾਮ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਸਮ� ਬੀਤਦਾ ਿਗਆ, ਉਹ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ, ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਪ�ਤੀ ਘੱ ਟ
ਸਿਹਣਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਈ। ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨ� ਉਸਦੀ �ਭਰ ਰਹੀ ਲਚਕਤਾ ਪ�ਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਿਸਰਫ ਵੱ ਧਦੀ ਗਈ।

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ‘ਮ�’ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨੌਕਰ ਵ�ਗ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਲਹਾਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹ� ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨ� ਉਸਨੂੰ
ਕੋਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ। ਜਦ� ਬੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਸਨ ਤ� ਇਲਹਾਮ ਨ� ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਹਾਇਕ ਵਜ�
ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣਾ ਅਚੱ ਲ ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ
ਦਾਊਦ ਨ� ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵਆਉਣ ਨਹ� ਿਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਿਸੱ ਧੀ ਉਸਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਾਊਦ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਿਵੱ ਤੀ ਫੈਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤ�
600,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਬਿਣਆ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਛੱ ਤੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ�� ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਆਹ ਦੌਰਾਨ ਦਾਊਦ ਇਲਹਾਮ ਤ� ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਲੱ ਗ ਹੋਣ ਤ�
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਲਹਾਮ ਨ� ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹ� ਕੀਤੇ। ਉਨ�� ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ
ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, ਦਾਊਦ ਨ� ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ� ਚਲਾ�ਦਾ, ਜਦ� ਿਕ ਇਲਹਾਮ ਨ� ਇੱ ਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ
ਚਲਾ�ਦੀ ਿਜਸਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਮਾਰਚ 2008 ਿਵੱ ਚ, ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰ ਬੇ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਫਰ
ਤੇ ਿਗਆ। ਦਾਊਦ ਨ� ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਸਨੂੰ
ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇੱ ਕ ਰਾਤ ਇੱ ਕ ਬਿਹਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਲਹਾਮ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ� ਦੇ ਕੈ ਿ ਬਨ
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ਿਵੱ ਚ ਲੁਕ ਗਈ। ਦਾਊਦ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਲੱ ਭ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ� ਮੂਹਰੇ ਮੁੱ ਕਾ ਮਾਿਰਆ। ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ
ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱ ਚ� ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਲੜਾਈ
ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਕੈਿਬਨ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਿਜਥੇ ਉਸਨ� ਉਸਨੂੰ ਕੁੱ ਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾੜੇ। ਇਲਹਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਿਵੱ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨ� ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮ� ਲਈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਹੋਰ
ਕਮਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰ ਿਲਆ। ਦਾਊਦ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਉਨ� �
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮ� ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਕਰੂਜ਼ ਤ� ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ, ਇਲਹਾਮ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੰ ਮ
'ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ
ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਸਨ� ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮ� ਕੋਈ ਿਬਆਨ ਦੇ ਣ ਤ�
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਿਵਆਹੁਤਾ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਬੇਸਮ�ਟ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੀ ਸੀ।

ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤ� ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ, ਦਾਊਦ ਨ� ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ
ਧਮਕੀ ਿਦੱ ਤੀ, ਅਤੇ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰੇ। ਇਲਹਾਮ ਨ� ਇਹ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਮੰ ਿਨਆ। ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ
ਬਾਅਦ, ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਹਸ ਹੋਈ ਿਜੱ ਥੇ ਇਲਹਾਮ ਨ� ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤ� ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼�
ਫਰੋਲਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਿਛਆ। ਇਸ ਿਬੰ ਦੂ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਕੈਮਕੋਰਡਰ ਨਾਲ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਅਨ� ਮਾਰਨ�
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ (ਿਜਵ� ਿਕ ਉਸਨ� ਪਿਹਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ)। ਇਲਹਾਮ ਨ� ਕੈਮਕੋਰਡਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ
ਦਾਊਦ ਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਵੱ ਲ ਧੱ ਕ ਿਦੱ ਤਾ, ਿਜਥੇ ਉਹ ਿਡੱ ਗ ਪਈ, ਉਸਦੇ ਿਸਰ, ਕੂਹਣੀ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਸੱ ਟ ਲੱ ਗੀ।
ਉਸਨ� ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਹੇਗੀ। ਉਸਨ� ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨ�
ਨ� ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ� ਤੇ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਅਫ਼ਸਰ� ਨ� ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਵਅਸਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜਦ� ਇਲਹਾਮ ਨ�
ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਨਾਹਘਰ ਗਈ। ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹ� ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਨ� ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਲਹਾਮ ਨ� ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਚਲਡਰਨ ਏਡ
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ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਪਨਾਹਘਰ ਿਵੱ ਚ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਸੀ। ਇਲਹਾਮ ਨ� ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇੱ ਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੋਲ�� ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ
ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨ� ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ
ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ।

ਮਤਾ
ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਲਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ, ਇੱ ਕ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਘਟਨਾ
ਵਾਪਰੀ, ਅਤੇ ਉਨ�� ਨ� ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱ ਕ ਨਹ� ਵੇਿਖਆ। ਿਚਲਡਰਨ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੀ। ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਇਕ ਨਵ� ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਿਥਰਤਾ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਵੱ ਖਰੇ ਰੂਪ� ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ (ਓਸੀਐਲ) ਦਾ ਦਫਤਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਿਹੱ ਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਲਹਾਮ ਸੰ ਯੁਕਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਗੁੱ ਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਮਸਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਵੇ। ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
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ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰਬਰ 14: ਰੀਤੂ ਅਤੇ ਸਿਤੰ ਦਰ
ਆਦਮੀ

ਔਰਤ
ਨਾਮ
ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮੇ ਦੀ ਉਮਰ
ਉਮਰ *

ਉਦਗਮ ਦੇਸ਼
ਧਰਮ

ਿਸੱ ਿਖਆ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਪਰਵਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ *

ਸ਼�ੇਣ ੀ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਵਾਸ
ਕੀਤਾ

ਰੀਤੂ

ਸਿਤੰ ਦਰ

27

30

28

31

ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ

ਿਸੱ ਖ

ਿਸੱ ਖ

ਅੰ ਡਰਗ�ੈਜੁਏਟ

ਅੰ ਡਰਗ�ੈਜੁਏਟ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਿਨਪੁੰ ਨ
ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�

ਆਈ ਟੀ
ਇੱ ਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉਦਯੋਗ
ਿਵੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੈਨ�ਜਰ

ਪਿਰਵਾਰਕ ਸ਼�ੇਣੀ: ਸਿਤੰ ਦਰ ਨ�
ਸਪੌਸਲ

ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਰਤੂ ਨੂੰ
ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ *

ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ (2016)
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ਨਾਗਿਰਕ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ: 1

ਔਲਾਦ: ਕੋਈ ਨਹ�

* ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮ�

ਪੂਰਵ-ਮਾਈਗ�ੇਸ਼ਨ ਇਿਤਹਾਸ
ਿਰਤੂ ਨ� ਇੰ ਡੀਆ ਤ� ਿਬਜ਼ਨਸ ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਚ ਲਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦ� ਉਹ ਪੜ�ਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨ�
ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਵੈਬ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮ� ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨ�
ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੇ� ਸਮ� ਲਈ ਕੰ ਮ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ, ਪਰੰ ਤੂ ਉਸਨ� ਆਪਣੇ
ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਿਫਰ ਤ� ਅਰੰ ਭ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ, ਇੱ ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੈਬ
ਸਮਾਧਾਨ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਕੈਨ�ਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਿਦਆਂ, ਉਸਨ� ਪੰ ਜ (5) ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰ ਗਿਲਸ਼ ਲ� ਗਵੇਜ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ ਪ�ੀਿਖਆਵ� (ਆਈਲੈ ਟਸ) ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਦਾ
ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਅਪ�ੈਲ 2016 ਿਵੱ ਚ ਸਿਤੰ ਦਰ ਰੀੜ� ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਰਤੂ ਨ� ਉਸ
ਸਮ� ਆਈਲੈ ਟਸ ਦੀ ਪ�ੀਿਖਆ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਿਵੱ ਚ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਿਰਤੂ ਅਤੇ ਸਿਤੰ ਦਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੱ ਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਦੀ, ਇਕ ਮੈਟਿਰਮੋਿਨਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਹੋਈ. ਉਨ�� ਨ� ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਇਨ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਕ ਸਾਲ
ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਰਹੇ। ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮ� ਿਰਤੂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਤਾਈ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਤੰ ਦਰ ਉਨ� �
ਦੀ ਉਨੱਤੀ ਸਾਲਾ ਦਾ ਸੀ। ਸਿਤੰ ਦਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ “ਸ਼ਗਨ” ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ।
ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਿਤੰ ਦਰ ਨ� ਮੈਟਿਰਮੋਿਨਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਕ ਧੰ ਨਵਾਦ-ਪੱ ਤਰ ਿਲਿਖਆ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਨ�� ਦੇ
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ਸਫਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ�� ਦਾ ਿਵਆਹ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ�� ਦੇ ਹਨੀਮੂਨ ਤ� ਬਾਅਦ
ਸਿਤੰ ਦਰ ਵਾਪਸ ਕੈਨ�ਡਾ ਆਇਆ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨ� ਰੋਜ਼ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਰ ਘੰ ਟੇ। ਉਨ�� ਦੀ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਤੰ ਦਰ ਨ� ਕੈਨ�ਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਰੀਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਵਿਦਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਪ�ੋਗਰਾਿਮੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ।
ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਰੀਤੂ, ਸਪੌਸਲ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱ ਕ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਵਜ�
ਕੈਨ�ਡਾ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ।

ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਸਣਾ
ਿਰਤੂ ਦੇ ਕੈਨ�ਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਥੋੜ�ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਿਤੰ ਦਰ ਨ� ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੱ ਕ ਸਿਥਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੂ ਇੱ ਕ ਨ� ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਦੰ ਦ� ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ
ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਪ�ੋਗਰਾਿਮੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਏ। ਉਸਨ� ਕੈਨ�ਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ
ਦੰ ਦ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਦੇਣ ਦਾ ਸਮ� ਆਇਆ, ਸਿਤੰ ਦਰ ਨ� ਸਿਹ-ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨ� ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਸੰ ਭਵ ਿਵਕਲਪ ਨਹ�।
ਕੈਨ�ਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਚਾਰ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ, ਿਰਤੂ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜ� ਕੰ ਮ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨ� ਇਕ
ਮਹੀਨ� ਬਾਅਦ ਕੰ ਮ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ। ਉਸ ਸਮ� ਤ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕੀ।

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ
ਜਦ� ਮਈ 2016 ਿਵਚ ਿਰਤੂ ਕੈਨ�ਡਾ ਗਈ ਸੀ, ਤ� ਉਹ ਸਿਤੰ ਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ
ਆਉਣ ਤ� ਪੰ ਦਰ� ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਸਿਤੰ ਦਰ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਇੱ ਕ ਮਰਦ ਿਜਨਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਅਤੇ
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ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ। ਿਰਤੂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸਦੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਿਰਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਤੰ ਦਰ ਨ� ਹਨੀਮੂਨ ਸਮ� ਿਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ
ਕੀਤੀ ਤ� ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ �ਤੇ ਸ਼ੱ ਕ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ

ਸਿਤੰ ਦਰ ਨ� ਰੀਤੂ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵ� ਇਕ ਹੋਰ ਘਰ ਿਵਚ
ਇਕੱ ਠ� ਰਿਹਣ, ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਰੀਤੂ ਨ� ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ। ਸਿਤੰ ਦਰ ਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਮ�-ਿਪਓ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਖਤਮ ਨਹ� ਕਰ ਲੈ ਦਾ।

ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਿਤੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ�ਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ
ਸਿਤੰ ਦਰ ਨ� ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਬਨ� ਿਰਤੂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ। ਿਰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਸਿਤੰ ਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁ ਿ ਰਆਂ
ਤ� ਜ਼ਬਾਨੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਿਹੰ ਦੀ ਰਹੀ।

ਉਸਦੇ ਸਹੁਿਰਆਂ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਸਿਤੰ ਦਰ ਦੀ

ਸੈਕਸੂਅਲਤਾ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਿਮੰ ਦਗੀ ਿਲਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਿਰਤੂ, ਸਿਤੰ ਦਰ ਦੀ ਿਜਨਸੀਅਤ
ਨੂੰ ਕੱ ਜਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੱ ਸ-ਸਹੁਿਰਆਂ ਨ� ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤ� ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ
ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇਕੱ ਠ� ਸਮਾਿਜਕ ਸਮਾਗਮ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੱ ਸ-ਸਹੁਿਰਆਂ ਨ� ਿਰਤੂ ਨੂੰ
ਧਮਕੀ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ ਜੇ ਉਸ ਨ� ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤ� ਪ�ਸ਼
ੇ ਾਨ ਅਤੇ ਗੁੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਸਿਤੰ ਦਰ, ਿਰਤੂ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ� ਿਦਨ ਸਖਤ ਹੁੰ ਦਾ
ਿਗਆ।

ਜਦ� ਿਰਤੂ ਉਸਦੇ ਸਹੁਿਰਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੀ ਸੀ, ਤ� ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੋਨ� ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਬ�ਕ
ਲਾਕਰ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ। ਸਹੁਿਰਆਂ ਨ� ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋ ਸ ਤ
ਬਣਾਉਣ ਤ� ਵਰਿਜਆ। ਿਜਵ� ਿਕ ਿਰਤੂ ਸਿਤੰ ਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ,
ਸਿਤੰ ਦਰ ਨ� ਰੀਤੂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਉਸਨ� ਕਈ ਵਾਰ ਿਰਤੂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼� ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ
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ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ, ਜਦ� ਉਸਨ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਉਸਨ� ਉਸ �ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਾਿਰਆ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ
ਫਰਸ਼ �ਤੇ ਿਡੱ ਗ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਤੰ ਦਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਿਕ ਸਿਤੰ ਦਰ ਅਤੇ ਿਰਤੂ ਦਾ ਿਵਆਹ ਇੱ ਕ
ਿਵਲੱ ਖਣ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ �ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਭੁ ਲੇ ਖੇ
ਨੂੰ .ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ।
ਸਤੰ ਬਰ 2016 ਿਵਚ, ਕੈਨ�ਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਚਾਰ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ, ਿਰਤੂ ਦੇ ਸਹੁਿਰਆਂ ਨ� ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਿਵਆਹ .ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਿਰਤੂ ਦਾ ਪ�ੇਮ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਕਠ�ਰ ਝੂਠ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਰਤੂ ਨ� ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਜਸ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਮਿਹਲਾ ਆਸਰਾ
ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਭੇਜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਉਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚਿਲਆ ਿਕ ਸਿਤੰ ਦਰ ਨ� ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱ ਕ ਟਰੈਿਕੰ ਗ ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ ਨ
ਲਗਾਈ ਸੀ। ਜਦ� ਿਰਤੂ ਆਸਰਾ ਘਰ ‘ਚ ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਸਿਤੰ ਦਰ ਨ� ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਨੁ ਕ ਸਾਨ
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ‘ ਤੇ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਇੰ ਸਟਾਗ�ਾਮ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸਨ�
ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ� ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਰਤੂ ਨ� ਇਸ ਗੱ ਲ ਤ� ਇਨਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਿਦੱ ਤਾ।

ਮਤਾ
ਸਿਤੰ ਦਰ ਨ� ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਿਰਤੂ ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਸਨ� ਆਪਣੇ ਗਿਹਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰ ਗ ਰੱ ਖੀ। ਸਿਤੰ ਦਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਸਮੇ ਅਨੁਮਾਨ
ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਿਵਚ $ 60,000 ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 2,000 ਦੀ ਰਕਮ ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਮ ਿਵਆਹ ਸਮਰਥਨ
ਸਮਝੌਤੇ ਵਜ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਿਕ�ਿਕ ਸਿਤੰ ਦਰ ਨ� ਆਪਣੇ ਬੈਚ ਲਰਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ
ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮ� ਉਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸਰੋਤ ਓਐਸਏਪੀ ਸੀ। ਜਦ� ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਸ ਤ� ਸਮਰਥਨ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨ� ਆਪਣੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਨੂੰ ਅਪਗ�ੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ. ਿਰਤੂ ਇਸ ਸਮ� ਇਕ ਸਮਾਿਜਕ
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ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਜੀਅ
ਰਹੀ ਹੈ।
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ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰਬਰ 15: ਆਇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਬੀਰ

ਨਾਮ
ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮੇ ਦੀ ਉਮਰ
ਉਮਰ *
ਉਦਗਮ ਦੇਸ਼
ਧਰਮ
ਿਸੱ ਿਖਆ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਪਰਵਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ *

ਸ਼�ੇਣ ੀ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਵਾਸ ਕੀਤਾ

ਔਰਤ

ਆਦਮੀ

ਆਇਸ਼ਾ

ਕਬੀਰ

25

27

31

33

ਬੰ ਗਲਾਦੇਸ਼

ਬੰ ਗਲਾਦੇਸ਼

ਮੁਸਲਮਾਨ

ਮੁਸਲਮਾਨ

ਅੰ ਡਰਗ�ੈਜੁਏਟ

ਪੋਸਟ ਗ�ੈਜੂਏਟ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਿਨਪੁੰ ਨ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਆਈ ਟੀ

ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�

ਪਿਰਵਾਰਕ ਸ਼�ੇਣੀ: ਆਇਸ਼ਾ ਨ�

ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸਪ�ਸਰ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤਿਹਤ ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ *
•
•

ਨਾਗਿਰਕ

ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ (2005)

ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ: 6
ਔਲਾਦ:

ਪੁੱ ਤਰ: ਸਲੀਮ (4 ਸਾਲ)
* ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮ�
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ਪੂਰਵ-ਮਾਈਗ�ੇਸ਼ਨ ਇਿਤਹਾਸ
ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਰਵਾਰ ਬੰ ਗਲਾਦੇਸ਼ ਤ� ਕੈਨ�ਡਾ ਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਿਧਆਤਮਕ ਰੂ ਪ
ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਮ� ਆਇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ
ਬੀ.ਏ. ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਟੋਰ�ਟੋ ਿਵਚ ਚਾਰ ਸਾਲ� ਤ�
ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਬੰ ਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਪ�ਿਤਭਾਵਾਨ ਗਾਇਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਾਇਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਕਲਾਕਾਰ ਵਜ� ਗਾ�ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਯੂਨਾਈਿਟਡ
ਿਕੰ ਗਡਮ ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ, ਟੈਕਨ�ਲੋ ਜੀ ਿਵਚ ਗ�ਜ
ੈ ੂਏਟ ਿਡਗਰੀ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਇਕ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ� ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਿਵਚ ਇਕ �ਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਨ� � ਦੇ
ਦੋਵ� ਪਿਰਵਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗੀ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਬੰ ਗਲਾਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ 2004 ਿਵੱ ਚ
ਹੋਈ ਸੀ।

ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਸਣਾ

ਆਇਸ਼ਾ ਨ� ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ 2005 ਿਵੱ ਚ ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ।ਉਸਨ� ਕਬੀਰ ਨੂੰ
ਕੈਨ�ਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤ� ਇੱ ਕ ਮਹੀਨ� ਬਾਅਦ ਪਹੁੰ ਿਚਆ। ਆਇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਬੀਰ
ਨ� ਆਪਣੀ ਿਵਆਹੁਤਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰਨ ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਬ�ਕ ਦੇ ਆਈਟੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਿਮਿਲਆ।
ਆਇਸ਼ਾ ਉਨ�� ਦੇ ਿਵਆਹ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ 2006 ਿਵੱ ਚ ਹੋਇਆ
ਸੀ।
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ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ
ਇਹ ਜੋੜਾ ਇਕੱ ਠ� ਰਿਹਣ ਲੱ ਗ ਿਪਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਬੀਰ ਨ� ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ
ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਉਸਨ� ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਉਬਲਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭ�ਡੇ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ, ਉਸਨ� ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਿਸਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕ�ੋਧ ਅਤੇ ਿਹੰ ਸਾ ਤ� ਡਰਿਦਆਂ ਆਇਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਹੀ
ਕਬੀਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਬੀਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱ ਤ ਮਾਰਦਾ, ਧੱ ਕਾ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱ ਕਾ
ਮਾਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨ� ਆਇਸ਼ਾ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨ�
ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨ� ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨ� ਦੌਰਾਨ, ਆਇਸ਼ਾ ਨ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਆਪਸੀ
ਸਬੰ ਧ� ਤੇ ਮਸਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ। ਡਾਕਟਰ ਨ� ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਮਨ�ਿਚਿਕਤਸਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੀ
ਸ�ਝੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਮਨ�ਰੋਗ ਡਾਕਟਰ ਨ� ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁੱ ਸੇ ਦੇ ਮਸਿਲਆਂ ਲਈ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਮਨ�ਰੋਗ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਕਬੀਰ ਇਸ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਤ� ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨ�
ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ� ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਉਸਨ� ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ ਿਵਚ ਜਾਣ ਤ�
ਰੋਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲਾ ਿਵਵਹਾਰ ਵੱ ਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਉਨ�� ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਸਮ� ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦ� ਕਬੀਰ ਨ� ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਮ� ਦਾ ਅਪਮਾਨ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਹ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਚ’ ਸੀ। ਜਨਤਕ
ਿਸਹਤ ਨਰਸ ਿਜਹੜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਣੇਪੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਈ, ਨ� ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਆਇਸ਼ਾ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ
ਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ�ਦਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਉਦਾਸੀ �ਤੇ ਸ਼ੱ ਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ।
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ਆਇਸ਼ਾ ਤ� ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ, ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਨਵ� ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕ� ਨ� ਕਬੀਰ ਦੀ ਨ�ਦ ਿਵੱ ਚ ਿਵਘਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨ� ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸੋਫੇ ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸੌਣ। ਿਸਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ,ਆਇਸ਼ਾ ਕਈ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ।

ਸਾਲ� ਤ� ਕਬੀਰ ਇਕ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਿਰਹਾ, ਿਜਸਨ� ਆਇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਤ� ਆਦੇਸ਼ ਮੰ ਨਣ ਅਤੇ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪੁੱ ਤਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼� ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਬੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਡ�ਟਦਾ, ਝੰ ਜੋੜਦਾ ਅਤੇ ਮਾਰਦਾ। ਬੱ ਚਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤ� ਡਰਦਾ ਸੀ, ਆਇਸ਼ਾ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ
ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱ ਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਨ� ਇੱ ਕ ਨਵ� ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਜੂਨ 2010 ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਵ� ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ ਕੇਵਲ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਚੰ ਗਾ
ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਪੋਸਟ ਗ�ੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ
ਨ� ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਘਰ ਉਸਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ
ਹੈ| ਜੇ ਇਹ ਕੰ ਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱ ਿਟਆ ਜ�ਦਾ|

ਜਨਵਰੀ 2010 ਿਵਚ, ਜਦ� ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤ� ਉਸਨ� ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ
ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ। ਕਬੀਰ ਆਪਣੀ ਜੁੱ ਤੀ ਨਾਲ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨ� ਬੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋ ਉਸਨ� ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਗੁੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਸੋਫੇ �ਤੇ ਧੱ ਕ ਿਦੱ ਤਾ। ਜਦ� ਬੱ ਚੇ ਨ� ਦੁਬਾਰਾ ਦਖਲ਼ ਿਦੱ ਤਾ, ਕਬੀਰ ਨ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਿਵਚ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ
ਲਾਈਟ� ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਬੱ ਚਾ ਡਰ ਿਗਆ।
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ਆਇਸ਼ਾ ਨ� ਸਾਲ� ਤ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ 2007 ਅਤੇ 2010 ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2010 ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਿਸਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ। ਕਬੀਰ ਨ� ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹ
ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਕਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨ�
ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਧਮਕਾ�ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ
'ਅਨਪੜ�' ਅਤੇ 'ਮੂਰਖ' ਕਿਹੰ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖ ਿਦੰ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਨ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਰੋ ਿਪਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮ� ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਲੱ ਗਾ।

ਅਗਸਤ 2010 ਿਵਚ ਕਬੀਰ ਨ� ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਉਸਨੂੰ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ� ਤਕ ਉਹ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਨਹ� ਜ�ਦੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੱ ਚਾ
ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲੱ ਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਉਸਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਿਜਨ�� ਨ� ਆਇਸ਼ਾ
ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਉਸ ਨ� ਕਲੀਿਨਕ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2010
ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਲੀਿਨਕ ਲਈ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱ ਕ
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰ ਗ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਆਵੇ। ਕਬੀਰ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋ
ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ ਨ� ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ
ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ� ਦੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ. ਆਪਣੀ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਸ਼ਾ ਨ� ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤ� ਘਬਰਾ
ਗਈ ਸੀ।

ਉਸਨ� ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਸਨ� ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤ�
ਡਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ�ਿਵਿਗਆਨਕ ਨ� ਉਸ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ
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ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਨ�� ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਉਹ ਖੁਦ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਗਾ।

ਆਇਸ਼ਾ ਨ� ਇਸ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਉਸਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਗਏ।
ਉਹ ਇਕ ਰਾਤ ਪਨਾਹ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗੲ। ਉਸਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਿਚਲਡਰਨ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸਮ� ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਿਕ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਇਸਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

ਮਤਾ

ਕਬੀਰ ਨ� ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਿਦਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਨ� ਆਪਣੇ
ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਇਕਲੌ ਤੀ ਿਹਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਧਾਰਾ 30 ਮੁਲ�ਕਣ (ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਿਚਲਡਰਨ ਲਾਅ ਿਰਫਾਰਮ
ਐਕਟ (ਸੀ.ਐ�ਲ.ਆਰ.ਏ.) ਦੇ ਤਿਹਤ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮ� ਇਕ ਮਨ�ਿਵਿਗਆਨੀ

ਨ� ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਇਕਲੌ ਤੀ ਿਹਰਾਸਤ ਦੀ

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 30 ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਕੋਈ ਮ�-ਿਪਓ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ
ਿਚੰ ਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ. ਆਇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸੰ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ
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ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਿਦਸੁ ਦੁਆਰਾ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੱ ਕ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਤੱ ਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਹੁੰ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਇਸ਼ਾ ਨ� ਮੁਲ�ਕਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਆਲੋ ਚ ਨਾਤਮਕ ਿਰਪੋਰਟ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ�ਿਕ ਐਸ. 30
ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਕਬੀਰ ਦੇ ਗੁੱ ਸੇ ਦੇ ਮਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਪਿਹਲੂ ਦਾ ਲੇ ਖਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ|
ਆਲੋ ਚ ਨਾਤਮਕ ਿਰਪੋਰਟ ਨ� ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਆਇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਂ ਅਕੁਟੀਿਬਲਟੀ’ (ਸੀ. ਓ. ਐਸ. ਏ) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤ� ਜੋ ਬੱ ਚੇ
ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਕ 'ਕਿਮਨੀਟੀ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟ ਐਡ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਮਾਮਲਾ ਅਖੀਰ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਿਹਰਾਸਤ ਪ�ਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਿਜਥੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨ� ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਬੱ ਚਾ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਤ� ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਵਆਹੁਤਾ ਘਰ ਵੇ ਿ ਚਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਣ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਿਮਲ ਿਗਆ।
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ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਲਈ ਪ�ਸ਼ਨ

1. ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਸਨ� ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚਲੀ ਔਰਤ
ਵਰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ?
2. ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ?
3. ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆ ਔਰਤਾ ਦਾ ਿਕਵ� ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ?
4. ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵ� ਪ� ਦ ਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ?
5. ਉਹ ਏਜੰ ਸੀ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?
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