
Vigilance Bureau Punjab 

 

Patwari nabbed red handed for taking bribe  

 

Chandigarh, February 20: State Vigilance Bureau today nabbed revenue Patwari 

posted at Dirba in Sangrur district red handed for accepting bribe of Rs. 1 lakh. 

  Disclosing this here today a spokesperson of Vigilance Bureau Punjab said 

Hardeep Singh, Patwari, posted at revenue halqa Dirba-B in Sangrur district was 

caught red handed on the complaint of Mr. Manohar Singh, a complainant of 

Bhogi Patti, Dirba, district Sangrur. 

  Giving details he said the complainant approached the VB and alleged that 

the above named patwari demanding bribe of Rs. 10 lakh for helping him in a 

court case and not to submit report regarding intqual of land and the deal was 

struck at Rs. 7 Lakh. 

After verifying his complaint the VB team laid a trap and the accused was 

caught red handed with Rs. 1 Lakh as a first installment and tainted money was 

recovered from him 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 Patiala and further investigation was 

under progress. 

---------------- 

 

ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਪੰਜਾਬ 

ਿਵਜੀਲ�ਸ ਵਲ�  ਪਟਵਾਰੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥ� ਕਾਬ ੂ

  ਚੰਡੀਗੜ� 20 ਫਰਵਰੀ: ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ� ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵਰੱੁਧ ਚਲ ਰਹੀ ਮੁਿਹੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਹਲਕਾ 

ਿਦੜਬਾ ਿਜਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੰੂ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥ* ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇ ਹੋਏ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨ-  ਦਿਸਆ ਿਕ ਪਟਵਾਰੀ ਹਰਦੀਪ ਿਸੰਘ, ਮਾਲ ਹਲਕਾ 

ਿਦੜਬਾ-ਬੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਨ/ ਹਰ ਿਸੰਘ, ਵਾਸੀ ਭਗੋੀ ਪੱਤੀ ਿਦੜਬਾ, ਿਜਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 0ਤੇ ਿਵਜੀਲ�ਸ 

ਿਬਓਰੋ ਵਲ� ਰੰਗੇ ਹੱਥ* ਕਾਬ ੂਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ-  ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਦਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ 

ਪਟਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰੂ ਪੈਿਡੰਗ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਦਾ  7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਿਵਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।   

 ਿਵਜੀਲ�ਸ ਵਲ� ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੰੂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ4 ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਿਕਸ਼ਤ ਦੇ 

1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲ�ਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥ* ਕਾਬ ੂਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤ ੇਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵ4 

ਤਿਹਤ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
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