Vigilance Bureau Punjab
VIGILANCE NABS AUDIT INSPECTOR COOPERATIVE SOCIETY RED HANDED FOR
TAKING BRIBE
Chandigarh, May 27: State Vigilance Bureau today nabbed an Audit Inspector,
Cooperative Societies, Harbhinder Singh posted at Ferozepur red handed for
accepting bribe of Rs.6,000.
Disclosing this here today a spokesperson of Vigilance Bureau Punjab said
accused Harbhinder Singh was caught red handed on the complaint of Sukhdev
Singh, a salesperson posted at Primary Agricultural Cooperative Society,
Mahantan Wala, Ferozepur district.
Giving details he said the complainant has approached the VB and alleged
that Audit Inspector was demanding Rs. 10,000 from him for mentioning good
remarks in the audit report of society but the deal was struck at Rs. 6,000/-.
After verifying his complaint the VB team laid a trap and the accused Audit
Inspector was caught red handed and Rs. 6,000 tainted money recovered from
him in the presence of two official witnesses. He informed that a case under
Prevention of Corruption Act has been registered against both the accused at VB
police station Ferozepur and further investigation was under progress.

ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਪੰ ਜਾਬ
ਿਵਜੀਲਸ ਵਲ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ ਦਾ ਆਿਡਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਦਾ ਰੰ ਗੇ ਹ! ਥ# ਕਾਬੂ
ਚੰ ਡੀਗੜ 27 ਮਈ: ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਪੰ ਜਾਬ ਨ ਅਜ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਿਡਟ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿਭੰ ਦ
ਰ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਦੇ ਹੋਏਰੰ ਗੇ ਹਥ- ਕਾਬੂ ਕਰ ਿਲਆ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ ਆਿਡਟ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਕਰਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ, ਸੇਲਜਮੈਨ, ਮੁਢਲੀਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾ ਿਪੰ ਡ ਮਹੰ ਤ ਵਾਲਾ, ਿਜਲਾ ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 4ਤੇ ਰੰ ਗੇ
ਹਥ- ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਿਵਚ ਦਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾ ਮ
ਹੰ ਤ ਵਾਲਾ ਿਵਖੇ ਬਤੌਰ ਸੇਲਜਮੈਨ ਵਜ6 ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਆਿਡਟ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਵਲ6 ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਆਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ
ਉਸ ਦੀਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਿਰਪੋਰਟ ਚੰ ਗੀ ਿਲਖਣ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੌਦਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਿਵਚ ਤੈਅ
ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਿਵਜੀਲਸ ਵਲ6 ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰ ਤ ਉਕਤ ਆਿਡਟ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵਚ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ
ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਦੇ ਹੋਏ ਰੰ ਗੇ ਹਥ- ਕਾਬੂ ਕਰ ਿਲਆਅਤੇ ਿਭ7ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਖਵਖ ਧਾਰਾਵ ਤਿਹਤ ਦੋਸ਼ੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਿਵਖੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰ ਭ
ਕਰਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ।

