Vigilance Bureau, Punjab

Vigilance nabs Patwari, two ASIs taking bribes in three
different cases
Chandigarh, January 22: State Vigilance Bureau, today nabbed a revenue Patwari
and two Assistant Sub Inspectors (ASI) red handed while accepting bribes in three
different cases.
Disclosing this, an official spokesperson of the Punjab Vigilance Bureau said
Patwari Paramjit Singh, posted at revenue halqua Zaid, Tehsil Bhullath, Kapurthala
district was nabbed red handed on the complaint of Manjit Singh for taking bribe
of Rs. 20,000. The complainant has approached the VB and alleged that Patwari
was demanding Rs. 30,000 for mutation of his land. After verifying his
information, a Vigilance team laid a trap and the accused was arrested on the
spot taking bribe of Rs. 20,000 from the complainant in the presence of two
official witnesses.
In another case, Reader to ACP Jalandhar West, ASI Rajesh Kumar, was
nabbed red handed by the Vigilance. The spokesperson informed that the accused
was arrested on the complaint of Rahul Vadhavan, a travel agent of Jalandhar. In
this case the complainant has approached the VB and alleged that ASI Rajesh
Kumar was demanding Rs 5,000 for favoring him in a police verification case. After
verifying his information, a Vigilance team laid a trap and accused ASI was
arrested on the spot taking bribe of Rs. 5,000 from the complainant in the
presence of two official witnesses.
Similarly, in another case, ASI Mahal Singh, posted at police post Thoda,
Taran Taran district was arrested by the Vigilance Bureau. He further said the
accused ASI was arrested on the complaint of Baldev Singh Mahant of Adda Nurdi,
in Tarn Taran district. The complainant has alleged to the VB that ASI Mahal Singh
was demanding Rs 10,000 to allow his safe return in the dera from which he was
ousted and also promised to help him in amicable settlement with his relatives.
After verifying his information, the Vigilance team laid a trap and 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 three different cases under various sections of prevention
of corruption act have been registered against all the accused at VB police station
Jalandhar and Amritsar respectively. Further investigations were under progress.
-----------------

ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਪੰ ਜਾਬ
ਿਵਜੀਲਸ ਵਲ ਿਤੰ ਨ ਵਖ-ਵਖ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਿਰਸ਼ਵਤ
ਲਦੇ ਰੰ ਗੇ ਹਥ& ਕਾਬੂ
ਚੰ ਡੀਗੜ, 22 ਜਨਵਰੀ:
ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਨ ਅਜ ਿਤੰ ਨ ਵਖ-ਵਖ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਸਬ
ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ) (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਿਰ1ਵਤ ਲਿਦਆਂ ਰੰ ਗੇ ਹਥ3 ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ5ਗਟਾਵਾ ਕਰਿਦਆਂ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨ ਦਿਸਆ
ਿਕ ਹਲਕਾ ਜ਼ੈਦ, ਤਿਹਸੀਲ ਭੁਲਥ, ਿਜ਼ਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪਟਵਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ
ਮਨਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਿ1ਕਾਇਤ 'ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਿਦਆਂ ਰੰ ਗੇ ਹਥ3 ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਨਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨ) ਦੋ1 ਲਾਇਆ
ਹੈ ਿਕ ਪਟਵਾਰੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰ ਤਕਾਲ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਿਰ1ਵਤ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤ? ਬਾਅਦ ਇਕ ਿਵਜੀਲਸ ਟੀਮ ਨ ਜਾਲ ਿਵਛਾਇਆ
ਅਤੇ ਦੋ1ੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ) ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਿ1ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲ? 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ
ਿਰ1ਵਤ ਲਿਦਆਂ ਰੰ ਗੇ ਹਥ3 ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਿਗ5ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਿਵਜੀਲਸ ਨ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਰੀਡਰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ.
ਰਾਜੇ1 ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰੰ ਗੇ ਹਥ3 ਕਾਬੂ ਕਰ ਿਲਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਦੋ1ੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਰੈਵਲ
ਏਜੰ ਟ ਰਾਹੁਲ ਵਧਾਵਨ ਦੀ ਿ1ਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਿਗ5ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ
ਿ1ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ1 ਲਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ.
ਰਾਜੇ1 ਕੁਮਾਰ ਪੁਿਲਸ ਵੈਰੀਿਫਕੇ1ਨ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਉਸਦਾ ਪਖ ਲੈ ਣ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤ? ਬਾਅਦ ਇਕ ਿਵਜੀਲਸ ਟੀਮ ਨ ਜਾਲ
ਿਵਛਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ) ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਦੋ1ੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਿ1ਕਾਇਤਕਰਤਾ
ਕੋਲ? 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰ1ਵਤ ਲਿਦਆਂ ਰੰ ਗੇ ਹਥ3 ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਿਗ5ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ
ਿਗਆ।
ਇਸੇ ਤਰ) ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀ ਪੁਿਲਸ
ਪੋਸਟ ਥੋਡਾ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਮਿਹਲ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਿਗ5ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨ ਅਗੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਡਾ ਨੂਰਦੀ ਿਜ਼ਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਮਹੰ ਤ ਦੀ
ਿ1ਕਾਇਤ ’ਤੇ ਿਗ5ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿ1ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਕੋਲ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਮਿਹਲ ਿਸੰ ਘ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਡੇਰ,ੇ ਿਜਥੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਿਵਚ ਸੁਰਿਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ
ਤ? ਬਾਅਦ ਇਕ ਿਵਜੀਲਸ ਟੀਮ ਨ ਜਾਲ ਿਵਛਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ) ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ
ਦੋ1ੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਿ1ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲ? 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰ1ਵਤ ਲਿਦਆਂ ਰੰ ਗੇ ਹਥ3 ਕਾਬੂ
ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਿਗ5ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ।

ਉਨ) ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਭ51ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਖ-ਵਖ ਧਾਰਾਵ) ਤਿਹਤ ਿਤੰ ਨ) ਮੁਲਜ਼ਮ) ਿਖ਼ਲਾਫ਼
ਕ5ਮਵਾਰ ਵੀ.ਬੀ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰ ਿਮ5ਤਸਰ ਿਵਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ
ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

