VIGILANCE BUREAU PUNJAB

VIGILANCE ARRESTS DISTRICT HEALTH OFFICER, ASI IN TWO DIFFERENT CASES
Chandigarh May 10: The Punjab Vigilance Bureau has arrested District Health Officer (DHO)
Amritsar Lakhbir Singh Bhagowalia for misusing his official position and getting illegal
gratifications from business establishments. In addition to this an Assistant Sub Inspector (ASI)
Pawan Kumar posted at police station Lakho-ke-Bahiram has also been arrested in bribery case.
Disclosing this an official spokesperson of the Vigilance Bureau said the accused DHO
was arrested on the basis of information and complaints received from various quarters for
getting illegal gratifications. During the investigation, the VB team have found that DHO and
others have received lacs of rupees as bribe in lieu of issuing licenses to the owners of hotels
and shopkeepers, for taking samples or helping them during checking by health officials. He
informed that a case has been registered against the DHO and others under various sections of
Prevention of Corruption Act at VB police station Amritsar and further investigations in this case
are under progress.
In another bribery case ASI Pawan Kumar was nabbed red handed by VB while accepting
bribe of Rs 8,000. He was arrested on the complaint of Sukhchain Singh of village Dala in Moga
district. The complainant has approached the VB and alleged that the accused ASI was
threatening him and demanding bribe to exclude his brother's name in a case. The complainant
further said that he had already paid Rs. 10,000/- as a bribe to the accused ASI.
After verifying his information, the vigilance team laid a trap and the accused ASI was
arrested on the spot while taking bribe of Rs. 8,000 more from the complainant in the presence
of two official witnesses.
He informed that a case has been registered against ASI under various sections of
Prevention of Corruption Act at VB police station Ferozepur further investigations in this case
are under progress.
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ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਪੰ ਜਾਬ
ਿਵਜੀਲਸ ਵਲ ਿਜਲਾ ਿਸਹਤ ਅਫਸਰ, ਛੋਟਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਖ-ਵਖ ਕੇਸ! 'ਚ ਿਗਫਤਾਰ
ਚੰ ਡੀਗੜ• 10 ਮਈ : ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਵਲ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਖ-ਵਖ ਕੋਸ 'ਚ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਿਜਲਾ
ਿਸਹਤ ਅਫਸਰ ਲਖਬੀਰ ਿਸੰ ਘ ਭਾਗੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਤਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਤ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵਚ ਰਕਮ ਉਗਰਾਉਣ ਅਤੇ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲਖੋ ਕੇ ਬਿਹਰਾਮ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਵਤ
ਲੈ ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਿਗਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਜ ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨ2 ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਵਜੀਲਸ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਕਤ ਿਜਲਾ ਿਸਹਤ ਅਫਸਰ ਹੋਰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਿਜਲੇ ਿਵਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੈਨ2ਜਰ , ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਿਦ ਪਾਸ ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸਸ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਮੂਨ2 ਭਰਨ ਅਤੇ ਚੈਿਕੰ ਗ ਦੋਰਾਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਲਖ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਵਜੀਲਸ
ਨ2 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਦੋਸ਼ੀ ਿਜਲਾ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਖਲਾਫ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਸਿਥਤ
ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਖ-ਵਖ ਧਾਰਾਵ ਤਿਹਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਪੜਤਾਲ ਅਰੰ ਭ ਕਰ ਿਦਤੀ
ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਨ2 ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲਖੋ ਕੇ ਬਿਹਰਾਮ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਦੇ ਹੋਏ ਰੰ ਗੇ ਹਥ7 ਕਾਬੂ ਕਰ ਿਲਆ। ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨ2
ਦਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਖਚੈਨ ਿਸੰ ਘ ਵਾਸੀ ਿਪੰ ਡ ਡਾਲਾ, ਿਜਲਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ ਫ਼ਿੜਆ ਹੈ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ2 ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਿਵਚ ਨਾਮਜਦ ਨਾ
ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵਲ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲ ਹੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ
ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੋਸ਼ੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨੁੰ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਿਵਜੀਲਸ ਵਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰ ਤ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵਚ ਹੋਰ
8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਿਦਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਬੋਚ ਿਲਆ। ਉਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਖਵਖ ਧਾਰਾਵ ਤਿਹਤ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਿਵਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰ ਭ ਿਦਤੀ ਹੈ।
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