Vigilance Bureau Punjab

VIGILANCE NABS PSPCL JE Taking BRIBE
Chandigarh November 5: State Vigilance Bureau today arrested Junior Engineer (JE) of PSPCL for
taking bribe.
Disclosing this here an official spokesperson of the Vigilance Bureau said JE Jagtar Singh
posted at PSPCL sub-division Malerkotla was arrested on the complaint of Mangaljeet Singh of
Village Sangali in Sangrur district.
The complaint has approached the VB and alleged that the above said JE was
demanding Rs. 5,000 to replace a non-working electricity transformer in his village. It may be
mentioned here that the accused JE had already taken Rs. 2000 as a first installment.
After verifying his information, a Vigilance team laid a trap and the accused JE arrested
on the spot while accepting bribe of Rs. 3,000 from the complainant 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 station Patiala and further investigation was under progress.
----------------
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ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਪੰ ਜਾਬ
ਿਵਜੀਲਸ ਵਲ ਿਬਜਲੀ ਿਨਗਮ ਦਾ ਜੇ.ਈ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਦਾ ਰੰ ਗੇ ਹਥ ਕਾਬੂ
ਚੰ ਡੀਗੜ! 5 ਨਵੰ ਬਰ: ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਨ# ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਮਲੇ ਰਕੋਟਲਾ, ਿਜਲਾ ਸੰ ਗਰੂਰ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜੂਨੀਅਰ
ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਿਦਆਂ ਰੰ ਗੇ ਹਥ ਿਗ,ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨ# ਦਿਸਆ ਿਕ ਜੇ.ਈ ਜਗਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੰ ਗਲਜੀਤ
ਿਸੰ ਘ ਵਾਸੀ ਿਪੰ ਡ ਸੰ ਗਾਲੀ, ਿਜਲਾ ਸੰ ਗਰੂਰ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਿਦਆਂ ਰੰ ਗੇ ਹਥ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ# ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਕ ਦਾਣਾ ਮੰ ਡੀ ਿਵਖੇ ਲਗੇ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ
ਟਰ3ਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਦਲੇ ਜੇ.ਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇ.ਈ ਉਕਤ ਟਰ3ਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ
ਬਦਲੇ ਪਿਹਲ3 ਹੀ 2000 ਰੁਪਏ ਪਿਹਲੀ ਿਕਸ਼ਤ ਵਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁਕਾ ਸੀ।
ਿਵਜੀਲਸ ਵਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰ ਤ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇ.ਈ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ3 ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ
ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਿਦਆਂ ਦਬੋਚ ਿਲਆ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨ# ਦਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਨ# ਿਭ,ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਖ-ਵਖ ਧਾਰਾਵ3 ਤਿਹਤ
ਪਿਟਆਲਾ ਸਿਥਤ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰ ਭ ਿਦਤੀ ਹੈ।

