
Vigilance Bureau Punjab 

 

VB nabs clerk red handed for taking bribe  

 

Chandigarh, March 21: State Vigilance Bureau today nabbed clerk Rajinderpal of 

PWD (B&R)) red handed for accepting bribe of Rs. 20,000/-. 

  Disclosing this here today a spokesperson of Vigilance Bureau Punjab said 

Rajinderpal, clerk, posted in the office of Executive Engineer, PWD (B&R), 

Gidderbaha in Sri Mukatsar Sahib district was caught red handed on the 

complaint of Karmjeet Kaur of village Kauni, Gidderbaha in Sri Mukatsar District. 

 Giving details he said the complainant has approached the VB and alleged 

that the above named clerk demanding bribe of Rs. 20,000 to release the funds of 

her husband after his death who was serving as Beldar in the department. 

After verifying his complaint the VB team laid a trap and the accused was 

caught red handed with Rs. 20,000 as a first installment and tainted money was 

recovered from him in the presence of two official witnesses. 

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

registered against the accused at VB police Ferozepur and further investigation 

was under progress. 

---------------- 

 

ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਪੰਜਾਬ 

ਿਵਜੀਲ�ਸ ਵਲ�  ਕਲਰਕ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥ� ਕਾਬੂ 

 ਚੰਡੀਗੜ• 21 ਮਾਰਚ: ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰ ੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ�  ਦਫਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. 

ਬੀ.ਐਡਂ.ਆਰ, ਿਗੱਦੜਬਾਹਾ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਕਲਰਕ ਨੰੂ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ੇਹੱਥ( ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨ,  ਦਿਸਆ ਿਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਬੀ.ਐਡਂ.ਆਰ, ਿਗੱਦੜਬਾਹਾ, ਸ-ੀ ਮੁਕਤਸਰ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਜੰਦਰਪਾਲ ਨੰੂ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਿਪੰਡ ਕਾਉਣੀ, ਿਗੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 0ਤੇ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਵਲ�  

ਰੰਗ ੇਹੱਥ( ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ,  ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰ ੋਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ੇਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਬੇਲਦਾਰ ਵਜ� ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ 

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਕਤ ਕਲਰਕ ਵਲ�  20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

  ਿਵਜੀਲ�ਸ ਵਲ�  ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਕਲਰਕ ਨੰੂ ਦ ੋਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ5 ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵਚ 20,000 

ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ੇਹੱਥ( ਕਾਬੂ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਭ-ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਕੋੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਧਾਰਾਵ5 ਤਿਹਤ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਿਵਖੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਆਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

-------- 


