
 

Vigilance Bureau Punjab 

 

VIGILANCE ARRESTS MANSA JAIL SUPERINTENDENT IN CORRUPTION CASE 

 

 

Chandigarh, May 17: State Vigilance Bureau today arrested district Jail Superintendent Mansa Davinder 

Singh Bajwa in a corruption case from the jail premises. In this case the VB had already nabbed Jail Line 

Officer Sikander Singh Mann and prisoner Pawan Kumar Incharge of jail canteen red handed December 

2017 whereas fourth accused Deputy Jail Supdt Gurjeet Singh Brar still at large. 

Disclosing this here an official spokesperson of the Vigilance Bureau the accused jailer in 

connivance with jail officers Gurjeet Singh Brar, Sikander Singh Mann and prisoner Pawan Kumar were 

collecting huge money from prisoners to the tune of Rs. 10,000 to Rs. 25,000 in lieu of changing their 

barracks/cells at their sweet will, allowing to use cell phones, intoxicants/drugs and meetings of their 

relatives without making entry to the jail register and giving relaxation from the manual work inside the 

jail. 

  In this case the VB had already arrested the accused Jail Line officer and prisoner Pawan Kumar 

while accepting bribe of Rs. 50,000/-cash and cheques bearing amount of Rs. 86,200 from the accused in 

December last and registered a case under Prevention of Corruption Act against Jail Superintendent, 

Deputy Jail Superintendent, Jail Line Officer and prisoner at VB police station Bathinda. 

He informed that during the investigation of the accused the Bureau has recovered a register 

having details of money collected from the prisoners and was maintained by the accused prisoner 

Pawan Kumar at the behest of deputy jail supdt. Accused Pawan Kumar has confessed to the vigilance 

that he was sharing the money with jail supdt and deputy jail supdt. 

He added that it was also confirmed from the call details of accused prisoner that he was 

constantly in touch with the jailer and even called him on the day of trap by VB so as to allow him to 

collect bribe from complainant. He further said it has also came to light that the same mobile phone 

number was being used inside the jail premises by the prisoners in connivance with jail officers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਪੰਜਾਬ 

 

ਿਵਜੀਲ�ਸ ਵਲ�  ਿਰਸ਼ਵਤਖਰੋੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ� ਸੁਪਰਡੰਟ ਰੰਧਾਵਾ ਿਗ�ਫਤਾਰ 

ਚੌਥ ੇਭਗੌੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਿਡਪਟੀ ਜੇਲ�ਰ ਗੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ 
 

ਚੰਡੀਗੜ� 17 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਨ!  ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇ#ਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵ# ਚ ਿਮਲੀ ਭੁਗਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤ ੇਅ#ਜ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਿਜਲ�ਾ 

ਜੇਲ� ਮਾਨਸਾ ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੰੂ ਜੇਲ ਤ* ਹੀ ਿਗ,ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ। ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵ# ਚ 

ਿਵਜੀਲ�ਸ ਵ# ਲ* ਿਜਲ�ਾ ਜੇਲ ਮਾਨਸਾ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਿਸਕੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਕੰਨਟੀਨ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤ ੇ ਕੈਦੀ ਪਵਨ 

ਕੁਮਾਰ ਨੰੂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਅਤੇ 86,200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਿਰਸ਼ਵਤੀ ਚੈਕ ਸਮੇਤ ਦਸੰਬਰ 2017 ਿਵ# ਚ ਪਿਹਲ3 ਹੀ ਿਗ,ਫਤਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁ# ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕ# ਦਮ4 ਿਵ# ਚ ਚੌਥਾ ਦੋਸ਼ੀ ਿਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਜੇਲ ਗੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ ਹਾਲੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ 

ਿਵਜੀਲ�ਸ ਵ# ਲ* ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਦ ੇਬੁਲਾਰੇ ਨ!  ਦ# ਿਸਆ ਿਕ ਮੁਕ# ਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪਾਇਆ 

ਿਗਆ ਿਕ ਿਜਲ�ਾ ਜੇਲ� ਿਵ# ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆ ਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆ ਨੰੂ ਉਨ� 3 ਦੀ ਇ#ਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ-ਮਰਜੀ ਦ ੇ ਸਾਥੀਆ ਂ ਨਾਲ 

ਸੈੱਲ3/ਬੈਰਕ3 ਿਵ# ਚ ਰ# ਖੇ ਜਾਣ, ਜੇਲ� ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਇਲ ਰ#ਖਣ, ਬੈਰਕ3 ਿਵ# ਚ ਹੀਟਰ/ਗ#ਦੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਜੇਲ� ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਆ ਂਦੀ 

ਵਰਤ* ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਲ� ਿਡਊਟੀ ਿਵ# ਚ ਿਬਨ� 3 ਿਲਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ3 ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਆਿਦ ਦੀਆ ਂਸਹੂਲਤ3 ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ 

ਮਸ਼# ਕਤ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵ# ਖ-ਵ# ਖ ਿਕਸਮ ਦੀਆ ਂਸਹੂਲਤ3 ਬਦਲੇ ਪ,ਤੀ ਸੈੱਲ/ਬੈਰਕ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤ* 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤ# ਕ 

ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਪ,ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਈ ਜ3ਦੀ ਸੀ।  

ਉਨ3 ਦ# ਿਸਆ ਿਕ ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਦੀ ਜ3ਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲ# ਗਾ ਿਕ ਇਸ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦਾ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਿਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਜੇਲ� 

ਗੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜੇਲ� ਕੰਨਟੀਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜ* ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਿਸਕੰਦਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ 

ਕੰਨਟੀਨ ਿਵ# ਚ ਮੁਸ਼# ਕਤ ਵਜ* ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਕੈਦੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹ; ਰ# ਿਖਆ ਜ3ਦਾ ਸੀ।  

ਬੁਲਾਰੇ ਨ!  ਦ# ਿਸਆ ਿਕ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣ ੇਆਇਆ ਜੇਲ� ਕੰਨਟੀਨ ਤ* ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਵਾਲੇ 

2 ਆਰਜੀ ਰਿਜਸਟਰ3 ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਨ3 ਿਵ# ਚ ਕੈਦੀਆ ਂਤ* ਪ,ਤੀ ਸੈਲ/ਬੈਰਕ 15 ਹਜਾਰ ਤ* 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਲਈ ਜ3ਦੀ 

ਿਰਸਵਤ ਦਾ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਨ� 3 ਰਿਜਸਟਰ3 ਿਵ# ਚ ਿਜਆਦਾਤਰ ਿਲਖਤ ਕੈਦੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਪਵਨ 

ਕੁਮਾਰ ਵ# ਲੋ ਪੁ# ਛਿਗ# ਛ ਿਵ# ਚ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵ# ਲ* ਅ# ਗੋ ਇਹ ਰਕਮ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਅਤੇ ਿਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਨੰੂ ਿਦ# ਤੀ ਜ3ਦੀ 

ਸੀ।  

ਉਨ3 ਦ# ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਤ* ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਪ ਸਮ4 ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ੋ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਿਸਕੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਜੇਲ� 

ਹਦੂਦ ਤ* ਬਾਹਰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤੀ ਚੈੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸ* ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ 

ਕਾਲ ਿਡਟੇਲ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲ# ਗਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ� ਿਵ# ਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਦੀ 

ਦੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਲ� ਤ* ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤ* ਤੁਰੰਤ ਪਿਹਲ3 ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਿਜਲ�ਾ ਜੇਲ� ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ 

'ਤੇ ਵੀ ਗ#ਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਵ# ਲ* ਦਰਬਾਨ ਨੰੂ ਿਦ# ਤ ੇਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ ਤ* ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ।  

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਿਵ# ਚ ਚੌਥ ੇਭਗੌੜ ੇਦੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਵੀ ਜਲਦ ਿਗ,ਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਦੀਆ ਂਟੀਮ3 ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ 

ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਿਗ,ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 


