
Vigilance Bureau Punjab 

VIGILANCE NABS ASI FOR TAKING BRIBE  

Chandigarh, April 5: State Vigilance Bureau, today nabbed ASI Balwinder Singh red handed 

while accepting bribe of Rs 10,000. 

Disclosing this here an official spokesperson of the Vigilance Bureau said ASI Balwinder 

Singh posted at Police Station Mamdot, Ferozepur was nabbed red handed on the complaint of 

Kirpal Singh of village Lakha Singh Wala in Ferozepur district. The Complainant has approached 

the VB and alleged that the accused ASI was demanding Rs 10,000 to favour his family 

members in a case registered at the police station. 

After verifying his information, the Vigilance team laid a trap and the accused ASI was 

arrested on the spot taking bribe of Rs. 10,000 from the complainant in the presence of two 

official witnesses. He informed that a case under Prevention of Corruption Act has been 

registered against him at VB police station Ferozepur and further investigation was under 

progress. 

 

--------- 

 

ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਪੰਜਾਬ 

ਿਵਜੀਲ�ਸ ਨ�  ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਦਾ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਰੰਗੇ ਹੱਥ� ਦਬੋਿਚਆ 

ਚੰਡੀਗੜ�, 5 ਅਪ
ੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਊਰੋ ਨ�  ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਮਮਦੋਟ, ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 

ਨੰੂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥ- ਕਾਬ ੂਕਰ ਿਲਆ।  

  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ 

ਿਕ
ਪਾਲ ਿਸੰਘ ਵਾਸੀ ਿਪੰਡ ਲੱਖਾ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ ਫ਼ਿੜਆ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ�  ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਊਰੋ 

ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਕ ਉਕਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਵਲ6 ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ7 ਨੰੂ ਦਰਜ ਕੀਤ ੇਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵਚ 

ਿਗ
ਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

  ਿਵਜੀਲ�ਸ ਵੱਲ6 ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੰੂ ਦ ੋਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ7 ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵਚ 

10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਿਦਆ ਂਮੌਕੇ 'ਤ ੇਹੀ ਦਬਚੋ ਿਲਆ। ਉਨ7 ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਭ
ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆ ਂ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵ7 ਤਿਹਤ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਿਵਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਿਦੱਤੀ 

ਹੈ। 
 

 

 

 


