
Vigilance Bureau Punjab 

 

Vigilance nabs irrigation Patwari, Ziledar canals for taking bribe 

 

Chandigarh, August 4: State Vigilance Bureau today nabbed a Patwari and Ziledar 

canals red handed while accepting bribe of Rs.13,000. 

  Disclosing this here a spokesperson of Vigilance Bureau said Sukhmandar 

Singh, Patwari canals posted at Harike and Purshotam Das, Ziledar canals posted 

at Kotkapura were nabbed red handed by Vigilance team for accepting bribe of 

Rs. 13,000 from complainant Gurwinder Singh of Harike, Sri Mukatsar Sahib. 

  The complainant has approached the VB that the above said Patwari and 

Ziledar were demanding Rs. 30,000 for fixing rotations of canal water for irrigation 

his fields but the deal was struck at Rs. 26000.  

  After verifying his information a VB team, on the directions of SSP VB 

Bathinda Paramjit Singh, laid a trap and both the accused were arrested on the 

spot while accepting bribe of Rs. 13,000 as first installment from the complainant 

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 Bathinda and further 

investigation was under progress. 

 

--------- 



 

ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਪੰਜਾਬ 

 

ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਊਰੋ ਵਲੋ ਿਸੰਚਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਿਜਲੇਦਾਰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਦੇ ਕਾਬ ੂ

 

ਚੰਡੀਗੜ�, 4 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਊਰੋ ਨ�  ਅ� ਜ ਿਸੇ�ਚਾਈ ਿਵਭਾਗ ਹਰੀਕੇ ਿਜਲਾ ਸ!ੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ 

ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਹਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਿਸੰਘ ਅਤ ੇਕੋਟਕਪੂਰਾ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਹਰੀ ਿਜਲੇਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਨੰੂ 13,000 

ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਿਦਆਂ ਰੰਗੇ ਹ� ਥ/ ਕਾਬ ੂਕਰ ਿਲਆ। 

  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਦ ੇਇ� ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੁਾਰੇ ਨ�  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ ਨਿਹਰੀ ਪਟਵਾਰੀ 

ਅਤੇ ਨਿਹਰੀ ਿਜਲੇਦਾਰ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ 13,000  ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ 

ਲ�ਿਦਆਂ ਿਗ!ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ�  ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਊਰੋ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵ� ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਕ ਉਕਤ ਦੋਹ7 

ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਵਲ8 ਉਸ ਦ ੇਖੇਤ ਲਈ ਨਿਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀਬੰਦੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੌਦਾ 

26000 ਰੁਪਏ ਿਵਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

  ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਬਿਠੰਡਾ ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵ� ਲ8 ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ 

ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਹਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਿਜਲੇਦਾਰ ਨੰੂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ7 ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਿਕਸ਼ਤ ਦ ੇ

13,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਿਦਆਂ ਦਬਚੋ ਿਲਆ।  

  ਬੁਲਾਰੇ ਨ�  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਨ�  ਿਭ!ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ 

ਧਾਰਾਵ7 ਤਿਹਤ ਬਿਠੰਡਾ ਸਿਥਤ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਦ ੇਥਾਣੇ ਿਵਚ ਮੁਕ� ਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਿਦ� ਤੀ ਹੈ। 

 
 


