Vigilance Bureau Punjab
Vigilance nabs head constable taking bribe Rs. 20,000
Chandigarh, March 7: State Vigilance Bureau, today nabbed head constable Nishan
Singh (No. 350/Tarntaran) red handed while accepting bribe of Rs 20,000.
Disclosing this here an official spokesperson of the Vigilance Bureau said HC
Nishan Singh posted at City Police Station Tarntaran was nabbed red handed on the
complaint of Pawan Kumar of Jagdambey Colony, Majitha Road, Amritsar. The
Complainant has approached the VB and alleged that the accused police official was
demanding Rs 20,000 to solve his police case.
After verifying his information, the Vigilance team laid a trap and the accused HC
was arrested on the spot taking bribe of Rs. 20,000 from the complainant in the
presence of two official witnesses. He informed that a case under different sections of
prevention of corruption act has been registered against him at VB police station
Amritsar and further investigation was under progress.
--------

ਿਵਜੀਲ ਸ ਿਬਓਰੋ ਪੰ ਜਾਬ
ਿਵਜੀਲ ਸ ਨ 20,000 ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ ਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਰੰ ਗੇ ਹੱ ਥ ਦਬੋਿਚਆ
ਚੰ ਡੀਗੜ, 7 ਮਾਰਚ : ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਜੀਲ ਸ ਿਬਊਰੋ ਨ ਅੱ ਜ ਥਾਣਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੌਲਦਾਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਸੰ ਘ (ਨੰ:
350/ਤਰਨਤਾਰਨ) ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ ਦੇ ਹੋਏ ਰੰ ਗੇ ਹੱ ਥ' ਕਾਬੂ ਕਰ ਿਲਆ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਵਜੀਲ ਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਵਨ
ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਜਗਦੰ ਬੇ ਕਲੋ ਨੀ, ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਅੰ ਿਮ0ਤਸਰ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ ਫ਼ਿੜਆ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ ਿਵਜੀਲ ਸ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱ ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਕ ਉਕਤ ਮੁੱ ਖ ਿਸਪਾਹੀ ਵਲ3 ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ।
ਿਵਜੀਲ ਸ ਵੱ ਲ3 ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰ ਤ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ5 ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵਚ 20,000
ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ ਿਦਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਬੋਚ ਿਲਆ। ਉਨ5 ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਭ0ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਧਾਰਾਵ5 ਤਿਹਤ ਿਵਜੀਲ ਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਅੰ ਿਮ0ਤਸਰ ਿਵਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰ ਭ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।
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