
Vigilance Bureau Punjab 

Vigilance nabs two police officials in bribery case 

Chandigarh, April 17: State Vigilance Bureau nabbed two police officials red handed 

while accepting bribe of Rs 10,000. 

Disclosing this here an official spokesperson of the Vigilance Bureau said 

constable Amritpal Singh and  home guard Sukhvir Singh posted at  Police Station Phul, 

Bathinda  were nabbed red handed on the complaint of Jagsir Singh of village Dhingar 

in Bathinda district.  The complainant has approached the VB and alleged that the 

accused police officials were demanding Rs 12,000 to furnish report for his passport 

verification. 

After verifying his information, the Vigilance team laid a trap and both the 

accused police officials were arrested on the spot taking bribe of Rs. 10,000 from the 

complainant in the presence of two official witnesses. He informed that in this case 

munshi Baldev Singh constable posted in this police station was also included as an 

accused. He added that a case under different sections of prevention of corruption act 

has been registered against the accused at VB police station Bathinda and further 

investigation was under progress. 

------- 

ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਪੰਜਾਬ 

ਿਵਜੀਲ�ਸ ਵਲ�  ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਦੇ ਦੋ ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜਮ ਕਾਬ ੂ

ਚੰਡੀਗੜ•, 17 ਅਪ	ੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਊਰੋ ਨ�  ਥਾਣਾ ਫੂਲ, ਬਿਠੰਡਾ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੌਲਦਾਰ ਅੰਿਮ	ਤਪਾਲ ਅਤ ੇਹੋਮਗਾਰਡ 

ਸੁਖਵੀਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਿਦਆ ਂਰੰਗੇ ਹੱਥ, ਕਾਬ ੂਕਰ ਿਲਆ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜਮ1 ਨੰੂ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਗਸੀਰ ਿਸੰਘ ਵਾਸੀ ਿਪੰਡ ਿਧੰਗੜ ਿਜਲਾ ਬਿਠੰਡਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤ ੇਫ਼ਿੜਆ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ�  ਿਵਜੀਲ�ਸ 

ਿਬਊਰੋ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਕ ਉਸਦ ੇਤਤਕਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 

ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਵਲ4  12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਿਵਜੀਲ�ਸ ਵੱਲ4 ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਦੋਵ1 ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜਮ1 ਨੰੂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ1 ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵਚ 

10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਿਦਆ ਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਬੋਚ ਿਲਆ। ਉਨ1 ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਦੋਸ਼ੀਆ ਂ ਿਵਚ ਹੌਲਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ, ਮੱੁਖ 

ਮੁਨਸ਼ੀ ਥਾਣਾ ਫੂਲ ਵੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਤੰਨ ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜਮਾ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਭ	ਸ਼ਟਾਚਾਰ 

ਰੋਕੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵ1 ਤਿਹਤ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਦ ੇਥਾਣਾ ਬਿਠੰਡਾ ਿਵਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਆਰੰਭ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 
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