Vigilance Bureau Punjab
VIGILANCE NABS REVENUE PATWARI IN BRIBERY CASE
Chandigarh, May 21: State Vigilance Bureau, during its ongoing campaign against
corruption today nabbed Revenue Patwari red handed while accepting bribe of
Rs. 15,000/-.
Disclosing this here an official spokesperson of the Vigilance Bureau said
Jaspal Singh, Patwari posted at Halqa Kila Haqima in Sangrur district was nabbed
red handed by Vigilance team for accepting bribe of Rs. 15,000 from complainant
Kulwant Singh of village Dhandiwal in Sangrur district.
The Complainant has approached the VB that the accused Patwari was
demanding Rs. 15,000 to change the ownership of a land. After verifying his
information, the Vigilance team laid a trap and the accused Patwari was arrested
on the spot while accepting bribe of Rs. 15,000/- 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 Patiala and further
investigations was under progress.
ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਪੰ ਜਾਬ
ਿਵਜੀਲਸ ਵਲ ਪਟਵਾਰੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਦਾ ਕਾਬੂ
ਚੰ ਡੀਗੜ, 21 ਮਈ: ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਵਲ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵਰੁਧ ਜਾਰੀ ਮੁਿਹੰ ਮ ਦੌਰਾਨ ਅਜ ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਿਕਲਾ ਹਕੀਮਾ,
ਿਜਲਾ ਸੰ ਗਰੂਰ ਿਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਦਾ ਹੋਇਆ ਰੰ ਗੇ ਹਥ, ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨ0 ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਕਲਾ ਹਕੀਮਾ, ਿਜਲਾ ਸੰ ਗਰੂਰ ਿਵਖੇ
ਤਾਇਨਾਤ ਪਟਵਾਰੀ ਜਸਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਵਾਸੀ ਿਪੰ ਡ ਧੰ ਦੀਵਾਲ, ਿਜਲਾ ਸੰ ਗਰੂਰ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ
15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਿਦਆਂ ਰੰ ਗੇ ਹਥ, ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ0 ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਿਵਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਕ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਵਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਿਵਜੀਲਸ ਵਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰ ਤ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ4 ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵਚ 15,000
ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਿਦਆਂ ਦਬੋਚ ਿਲਆ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨ0 ਦਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਨ0 ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਖ-ਵਖ ਧਾਰਾਵ4
ਤਿਹਤ ਪਿਟਆਲਾ ਸਿਥਤ ਿਵਜੀਲਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਮੁਕਦaਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰ ਭ ਿਦਤੀ ਹੈ।
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