
 

Vigilance Bureau Punjab 

  

Vigilance nabs revenue Patwari for taking bribe 

  

Chandigarh October 14: State Vigilance Bureau today nabbed a revenue 

Patwari red handed while accepting bribe of Rs.5,000. 

Disclosing this here an official spokesperson of the Vigilance Bureau said 

Major Singh, Patwari posted at revenue halqa Sapror in Kapurthala district was 

nabbed red handed by Vigilance team for accepting bribe of Rs. 5,000 from 

complainant Ravi Kumar of Phagwara, Kapurthala district. 

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

Patwari was demanding Rs. 20,000/- for mutation of his land. He said that he 

had already paid Rs. 15,000 to the accused Patwari as a first installment. 

After verifying his information, a team from Vigilance team  laid a trap 

and the accused Patwari was arrested on the spot while accepting bribe of Rs. 

5,000/- as a second 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 the accused at VB police station Jalandhar and further 

investigation was under progress. 
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ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਪੰਜਾਬ 

  

5,000 ਰੁਪਏ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਵ� ਲ�  ਕਾਬੂ 
 

ਚਡੀਗੜ�ਂ, 14 ਅਕਤਬੂਰ : ਪੰਜਾਬ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਊਰੋ ਨ�  ਅ�ਜ ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਸਪਰੌੜ, ਿਜਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਿਵਖੇ  

ਤਾਇਨਾਤ  ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਜਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਿਦਆਂ ਰੰਗ ੇਹ�ਥ+ ਕਾਬੂ ਕਰ ਿਲਆ। 

          ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰ ੇਨ�  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇ

ਤਕਰਤਾ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਫਗਵਾੜਾ, ਿਜਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਿਦਆਂ  

ਿਗ1ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ�  ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਊਰੋ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵ� ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਕ ਉਕਤ  

ਪਟਵਾਰੀ ਵਲ4  ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ੳਸ ਵਲੋ ਪਿਹਲੀ ਿਕਸ਼ਤ ਵਜੋ 15,000 ਰੁਪਏ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੰੂ ਿਦ� ਤੇ ਚਾ ਚੁਕੇ  

ਹਨ।  

          ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰ ੋਵ�ਲ4  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੰੂ ਦ ੋਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ7 ਦੀ

 ਹਾਜਰੀ ਿਵਚ ਦੁਜੀ ਿਕਸ਼ਤ ਦੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਿਦਆਂ ਦਬੋਚ ਿਲਆ। ਬੁਲਾਰ ੇਨ�  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ

 ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਨ�  ਿਭ1ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਵ�ਖਵ� ਖ ਧਾਰਾਵ7 ਤਿਹਤ ਜਲੰਧਰ ਸਿਥਤ  

ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਮੁਕ� ਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ  ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਿਦ� ਤੀ ਹੈ। 

 


