Vigilance Bureau, Punjab

Vigilance nabs 18 officials in bribery cases during April
(Five public servants convicted by special courts)
Chandigarh, May 23 : State Vigilance Bureau, during its ongoing campaign against
corruption, has been able to nab 18 officials red handed accepting bribes in 11
different trap cases during the month of April, which includes 6 police personnel,
4 employees of revenue department and 8 belonging to other departments.
Disclosing this an official spokesperson of the Punjab Vigilance Bureau said
the Bureau had submitted challans pertaining to 8 vigilance cases in various
special courts in the last month. Apart from this, twelve vigilance enquires have
also been registered to thoroughly probe the corruption cases against public
servants. In addition to this three criminal cases have also been registered after
through probe.
Giving more details, he informed that special courts have decided three
bribery cases filed and contested by the Bureau during last month. Bhim Singh
Junior Assistant, Parwinderjeet Singh Clerk and Banti Kumar Numbardar of village
Sunet, Ludhiana were convicted and sentenced with 3 years imprisonment each
by the Additional Sessions Judge Ludhiana. Surjeet Singh salesman Silkeana
multipurpose cooperative agriculture society Phillaur, Jalandhar was sentenced
with 3 years imprisonment and fine of Rs. 10,000 by the Additional Sessions Judge
Jalandhar.
Similarly Vinod Kumar, store keeper, posted at civil surgeon Ludhiana was
imprisoned for 5 years jail with fine of Rs. 50,000 by the Additional Sessions Judge
Ludhiana.

ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਪੰ ਜਾਬ
ਿਵਜੀਲਸ ਨ 18 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਦੇ ਦਬੋਚੇ

•

5 ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲ ਸਜਾਵ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨ

ਚੰ ਡੀਗੜ•, 23 ਮਈ : ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਜੀਲ# ਸ ਿਬਊਰੋ ਨ ਿਭ&ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵਰੁਧ ਿਵਢੀ ਮੁਿਹੰ ਮ ਤਿਹਤ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 11 ਛਾਪੇ
ਮਾਰਕੇ 18 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਖ-ਵਖ ਕੇਸ ਿਵਚ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ# ਿਦਆਂ ਰੰ ਗੇ ਹਥ0 ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਿਜਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਵਚ ਮਾਲ ਮਿਹਕਮੇ ਦੇ
4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਵਖ-ਵਖ ਿਵਭਾਗ ਦੇ 8 ਮੁਲਾਜਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਿਵਜੀਲ# ਸ ਿਬਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨ ਦੌਰਾਨ ਿਬਓਰੋ ਵਲ ਿਭ&ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਕੇਸ ਦੇ 8
ਚਲਾਣ ਵਖ-ਵਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਮਹੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਭ&ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਿਵਚ ਹੋਰ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਜ ਚ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਿਵਜੀਲ# ਸ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਖਲਾਫ
ਲਗੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰ ਤ ਿਤੰ ਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਮੁਕਦਿਮਆਂ ਿਵਚ ਵਖ-ਵਖ ਅਦਾਲਤ ਵਲ ਪੰ ਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨ
ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਿਜਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਵਚ ਭੀਮ ਿਸੰ ਘ ਜੁਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਪਰਿਵੰ ਦਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਬੰ ਟੀ ਕੁਮਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਿਪੰ ਡ
ਸੁਨਤ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜਜ ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲ ਿਤੰ ਨ-ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ
ਗਈ। ਿਸਲਕੇਆਨਾ ਸਿਹਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਿਫਲੌ ਰ, ਜਲੰਧਰ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਲਜਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜਜ
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ•◌ਾ◌ਂ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਿਵਨ;ਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼
ਜਜ ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
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