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Vigilance arrests Tehsildar for bungling in purchasing of panchayati land for village Jheorheri 

 

Chandigarh May 27: 

 

 Punjab Vigilance Bureau today arrested Kuldeep Singh Dhillon, Tehsildar posted at Bassi Pathana 

after a scam of about Rs 8 crore came to light during  purchase of more than 25 acres of land at different 

places in district Fatehgarh Sahib for village panchayat Jheorheri. 

 

 Disclosing this here today a spokesperson of the Vigilance Bureau Punjab said Vigilance Bureau 

has found during the investigation of the scam in the purchase panchayat land in village Jheorheri that 

collector rates of land at village Kandipur and Karimpur in Fatehgarh Sahib was 9, 77,000 / - per acre. At 

that time, the market rate of land was around Rs 20 to 25 lakh per acre in the district whereas the land 

of these two villages were purchased by Sarpanch Gurpal Singh of village Jheorheri and broker 

Mohammad Sohel Chauhan for Rs 54 lakh per acre. 

During investigations it was revealed that in April 2016 tehsildar Kuldeep Singh Dhillon had 

stopped the registry by saying that the land rate in this area is not more than Rs.20 lakhs whereas why 

are they registering for Rs. 54 lakh per acre. Apart from this, the accused Tehsildar Kuldeep Singh Dhillon 

asked for a copy of the government order to buy this land and has sought a copy of the resolution which 

authorizes sarpanch to purchase this land. Sarpanch Gurpal Singh and lawyer Mohammed Suhel 

Chauhan went to the accused Tehsildar Kuldeep Singh Dhillon with a property dealer Baldev Singh 

resident of village Wajirpura tehsil, Bassi Pathan to get their work done. He asked the accused Tehsildar 

Kuldeep Singh Dhillon to quote his rate and get the registry work done.The accused Tehsildar Kuldeep 

Singh Dhillon demanded 15 lakh rupees from them for registration of the land and the deal was fixed at 

Rs. 10 lakhs and after some time sarpanch Gurpal singh and advocate Mohammad Sohail Chauhan went 

to the accused office with a total of 10 lakh and accused took the same and put that money in his 

vehicle. 

It may be mentioned here that total 36 acres Shamlat Deh of gram panchayat Jheurheri in SAS 

Nagar district was acquired for construction of International Airport, Mohali for which Rs 1.50 crore per 

acre compensation was awarded and the government had released Rs 54.17 crore to the panchayat 

which were placed at the disposal of Director, Rural Development and Panchayats instead of Jheurheri 

Panchayat. 

He said that the investigation into the land purchase scam in Fatehgarh Sahib and Mohali 

districts has revealed bungling of crores of rupees by the accused officers and private persons. In this 

case the Bureau had already registered a case under Sections 409, 420, 465, 467, 471, 120-B IPC and 

Section 13 (1) (d) read with 13 (2) of Prevention of Corruption Act against the officers posted at that 

time which includes Gurvinder Singh Sarao DDPO, Malvinder Singh BDPO, Ravinder Singh Panchayat 

Secretary, Gurpal Singh Sarpanch Jheurheri besides Surinder Singh of Mulepur, Fatehgarh Sahib, 

Mohamad Sohel of Sector 79, Mohali, Darshan Singh of Hallomajra, Chandigarh UT, Swarn Singh of 

village Tiwana, Mohali district and Darshan Singh of Kanwarpur (Uksi Jattan), Patiala district. 

 

 

 

 

 

 

 



ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ, ਪੰਜਾਬ 

 

ਿਵਜੀਲੈਸ ਵਲ�  ਿਪੰਡ ਿਝਉਰਹੇੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਿਗ&ਫਤਾਰ 

 

ਚੰਡੀਗੜ� 27 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਨ�  ਅ�ਜ ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਿਪੰਡ ਿਝਉਰਹੇੜੀ ਦ ੇਨਾਮ 'ਤ ੇਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਥਾਵ$ 'ਤੇ 25 ਏਕੜ 

ਤ' ਵ� ਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਿਵਚ ਹੋਈ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਦੀ ਪੜ�ਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ� ਸੀ ਪਠਾਣਾ ਿਵਖੇ 

ਤਾਇਨਾਤ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਿਢਲ' ਨੰੂ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। 

  ਅ�ਜ ਇਥ ੇਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨ�  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਵਜੀਲ�ਸ ਿਬਓਰੋ ਵਲ'  ਿਪੰਡ ਿਝਉਰਹੇੜੀ 

ਦੀ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਿਵਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਦੀ ਜ$ਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ  ਿਪੰਡ ਕੰਦੀਪੁਰ ਤ ੇ

ਕਰੀਮਪੁਰ ਿਜਲਾ ਫਿਤਹਗੜ� ਸਾਿਹਬ ਿਵ� ਖੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕੂਲੇ◌ੈਕਟਰ ਰੇਟ 9,77,000/-ਰੁ: ਪ�ਤੀ ਏਕੜ ਸੀ ਜਦਿਕ ਉਸ ਸਮ6 ਜਮੀਨ 

ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 20 ਤ' 25 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਪ�ਤੀ ਏਕੜ ਸੀ ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਿਪੰਡ ਿਝਊਰਹੇੜੀ ਅਤ ੇ ਿਵਚਲੌਾ ਮੁਹੰਮਦ 

ਸੁਹੇਲ ਚੌਹਾਨ ਵਲ' ਇਨ� $ ਦੋਹ$ ਿਪੰਡ$ ਦੀ ਜਮੀਨ 54 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਪ�ਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆ ਂ

ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤ' ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਿਕ ਅਪ�ੈਲ 2016 ਨੰੂ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ' ਨ�  ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਰਿਜਸਟਰੀ ਰੋਕ 

ਿਦ� ਤੀ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵ� ਚ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 20-25 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਤ' ਵ� ਧ ਨਹ: ਹੈ ਜਦਿਕ ਉਨ� $ ਵਲ'  54 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਪ�ਤੀ ਏਕੜ ਦੇ 

ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰੀ ਿਕ; ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤ' ਇਲਾਵਾ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ' ਨ�  ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ$ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੰੂ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ। ਰਿਜਸਟਰੀ 

ਰੋਕਣ ਤ' ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਅਤ ੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਚੌਹਾਨ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਲਦਵੇ ਿਸੰਘ ਵਾਸੀ ਿਪੰਡ 

ਵਜੀਦਪੁਰ ਤਿਹ: ਬ� ਸੀ ਪਠਾਣਾ ਨੰੂ ਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ  ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਜੋ ਿਕ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲ$ ਵੀ 

ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ$ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ� $ ਨ�  ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ' ਨੰੂ 

ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦ� ਸੇ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰੀ ਕਰ ਦੇਵ।ੇਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਿਢ� ਲ' ਨ�  ਜਮੀਨ ਦੀ 

ਰਿਜਸਟਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਨ� $ ਤ' 15 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੌਦਾ 10 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਿਵ� ਚ ਤਿਹ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਰ 

ਬਾਦ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਚੌਹਾਨ 10 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਸੀ ਨ�  10 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ 

ਆਪਣੀ ਗ�ਡੀ ਿਵ� ਚ ਰਖਵਾ ਲਏ ਅਤ ੇ ਇਨ� $ ਦੀਆ ਂ ਰਿਜਸਟਰੀਆ ਂ ਨੰਬਰ 42 ਅਤ ੇ 43 ਿਮਤੀ 06.04.2016 ਕਰ ਿਦ� ਤੀਆ।ਂ 

ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਨ�  ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਚੌਹਾਨ ਨੰੁ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਘਰ 

ਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਿਦ� ਤਾ ਅਤ ੇਉਨ� $ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਫਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵ ੇਤ$ ਉਹ ਿਸ� ਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਕੋਈ ਿਵਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹ: । ਇਸ ਤ' ਬਾਅਦ ਿਮਤੀ 27.04.2016 ਨੰੂ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਚੌਹਾਨ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ 

ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਦੇ ਘਰ ਫੇਸ 11 ਮੋਹਾਲੀ ਿਵ� ਖੇ ਗਏ ਅਤ ੇਉਨ� $ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਅ�ਜ ਅਸ: ਇ�ਕ ਹੋਰ ਰਿਜਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤ$ ਦੋਸ਼ੀ 

ਨ�  ਉਨ� $ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅ�ਜ ਰਿਜਸਟਰੀਆ ਂਉਪਰ ਉਸ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਨਹ: ਹੈ ਅ�ਜ ਨਾਇਬ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਨ�  ਿਕਹਾ 

ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਿਦਆਂਗਾ। ਿਫਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨ�  ਅੰਡਰ ਟਰੇਿਨੰਗ ਨਾਇਬ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਕਿਹ ਕੇ ਇਨ� $ ਦੀ 

ਰਿਜਸਟਰੀ ਨੰਬਰ 139 ਿਮਤੀ 27.4.2018 ਨੰੂ  ਕਰਵਾ ਿਦ� ਤੀ। ਿਜਸ ਬਦਲੇ ਬਦਲੇ ਉਨ� $ ਤ' 7 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ 

ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ,  ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਚੌਹਾਨ ਤ' 17 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਕਤ ਰਿਜਸਟਰੀਆ ਂਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਦਾ 6 ਕਰੋੜ 

35 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਿਵ� ਚ ਸਾਥ ਿਦ� ਤਾ ਹੈ।  



 ਿਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵ� ਲ' ਮੁਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅ�ਡੇ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਿਪੰਡ ਿਝਉਰਹੇੜੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 36 

ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ�ਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ 

54,16,87,500 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ6ਡ ੂਿਵਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ 'ਤੇ 

ਰ�ਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2013 ਿਵਚ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਪੰਚਾਇਤ ਵ� ਲ' ਪਾਸ ਮਤੇ ਦ ੇਉਲਟ ਮਿਹਕਮੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ 

ਕਮਰਚਾਰੀਆ,ਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨ$ ਨ�  ਰਲ ਕੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਥਾਵ$ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਿਵ� ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।  

ਉਨ$ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਇਹਨ$ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨ�  ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤ$ ਤ' ਜਾਣੂੰ  ਹੰੁਦ ੇਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣ ੇਿਨੱਜੀ ਲਾਭ 

ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ$ ਤ' ਬਹੁਤ ਉਚ ੇਰੇਟ 'ਤ ੇਖਰੀਦਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੰੂ ਭਾਰੀ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤ ੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕ� ਤਰ ਸਮੇਤ ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ 

ਉਰਫ ਸੁਿਰੰਦਰ ਖਾਨ ਵਾਸੀ ਮੂਲੇਪੁਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਫਤਿਹਗੜ� ਸਾਿਹਬ, ਿਵਚਲੌਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਚੌਹਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ 

ਿਖਲਾਫ਼ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 471, 120-ਬੀ. ਅਤੇ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 

13 (1) (ਡੀ) ਤੇ 13 (2) ਤਿਹਤ ਮੁਕ� ਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

 


