Vigilance Bureau Punjab
VIGILANCE NABS REVENUE PATWARI FOR TAKING BRIBE Rs. 10,000
Chandigarh, June 1: State Vigilance Bureau nabbed a Revenue Patwari red handed
while accepting bribe of Rs. 10,000.
Disclosing this here an official spokesperson of the Vigilance Bureau said
Karam Singh, Patwari posted at revenue halqua Lachowal in Hoshiarpur district was
nabbed red handed by Vigilance team for accepting bribe of Rs. 10,000 from
complainant Jarnail Singh of same village Lachowal.
The Complainant has approached the VB and informed that the above said
Patwari was demanding Rs. 25,000 for mutation of his agricultural land but the deal
was struck at Rs. 10,000.
After verifying his information, the Vigilance team laid a trap and the accused
Patwari was arrested on the spot accepting bribe of Rs. 10,000/- 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
investigations was under progress.

ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਪੰ ਜਾਬ
ਇੰਤਕਾਲ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਢੀ ਲਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਿਵਜੀਲਸ ਵਲ ਕਾਬੂ
ਚੰ ਡੀਗੜ,
1 ਜੂਨ: ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਨ ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਲਾਚੋਵਾਲ, ਿਜਲਾ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪਟਵਾ
ਰੀ ਕਰਮ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਿਦਆਂ ਰੰ ਗੇ ਹ' ਥ) ਕਾਬੂ ਕਰ ਿਲਆ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨ ਦ' ਿਸਆ ਿਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰਮ
ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਰਨ.ਲ ਿਸੰ ਘ ਵਾਸੀ ਿਪੰ ਡ ਲਾਚੋਵਾਲ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼
ਵਤ ਲਿਦਆਂ ਰੰ ਗੇ ਹ' ਥ) ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵ' ਚ
ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਕ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ
ਨ ਉਸ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇੰ ਤਕਾਲ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨ4 ਹੇਠ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰ
ਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੌਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਿਵਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਿਵਜੀਲਸ ਵਲ7 ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰ ਤ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾ
ਹ4 ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵ' ਢੀ ਲਿਦਆਂ ਦਬੋਚ ਿਲਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨ ਦ' ਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ
ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਨ ਿਭ:ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵ' ਖਵ' ਖ ਧਾਰਾਵ4 ਤਿਹਤ ਜਲੰਧਰ ਸਿਥਤ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਮੁਕ'ਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾ
ਰਵਾਈ ਆਰੰ ਭ ਿਦ' ਤੀ ਹੈ।

