( ਫਸਲੀ ਿਵਿਭੰ ਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾਏ , ਪੰ ਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਸਾਰੀਏ )
ਸੁਚੇਤ / ਿਚਤਾਵਨੀ

ਸਾਰੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੇ ਿਧਆਨ ਹੇਤੁ ਇਹ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਦੀ ਕੁੱ ਝ ਧੋਖਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਅਸਮਾਿਜਕ
ਲੋ ਕ ਦੁਆਰਾ ਅਖ਼ਬਾਰ / ਇੰ ਟਰਨਟ / ਟੇਲੀਫੋਨ ਆਿਦ ਮਾਿਧਅਮ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ
ਲ ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਝ ਸਾ ਦੇਕੇ ਪੈਸੀਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਲੋ ਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ

ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦੂੱ ਜੇ ਿਵਭਾਗ

ਦੇ ਨਕਲੀ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾ ਕਰ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ,
ਪੰ ਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਿਜਲੀਆਂ ਵਲ ਅਤੇ ਪਡੋਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਰ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਮੱ ਧ
ਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲ ਵੀ ਪਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਝੂਠ ਗਰੋਹ ਕਈ ਰਾਜ ਦੇ
ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਵਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਣ ਿਵੱ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ . ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ , ਪੰ ਜਾਬ
ਦੁਆਰਾ ਿਪਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮ ਵਲ ਿਪੰ ਟ / ਟੇਲੀਿਵਜ਼ਨ / ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਅਤੇ ਮਾਿਧਅਮ ਵਲ ਇਸ ਤਰ ਦੇ
ਧੋਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕੋ ਨੂੰ ਵੱ ਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਇਸ
ਕੋਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਵਜਾ ਵਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ / ਲ ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਠਗੀ ਵਲ ਬਚਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਸਾਿਰਆ ਨੂੰ ਸੁਚਤ
ੇ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤੀਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਰਾਸ਼ੀ
ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ ਨਹ ਕਰਵਾਵ । ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਤੱ ਤ ਕਈ ਨਾਮ ਵਲ ਇਸ਼ਤੀਹਾਰ ਿਦੰ ਦੇ
ਹੈ ਿਜਵ ਦੀ ਿਕਸਾਨ ਕਾਲ ਸਟਰ , ਿਕਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕਦਰ , ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਿਗਆਨਂ ਕਦਰ ਅਤੇ
ਿਕਸਾਨ ਹੇਲਪਲਾਇਨ ਸਰਿਵਸੇਜ ਆਿਦ । ਇਹ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨਟ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਵਲ
ਇਸ਼ਤੀਹਾਰ ਦੇਕੇ ਟੇਲੀਫੋਨ / ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ

ਤੇ ਇੰ ਟਰਵਯੂ ਲੈ ਕੇ ਿਨਯੁਕਤੀ ਪੱ ਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ

ਪੈਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਪਟਾਪ ਅਤੇ ਿਸਕਯੋਿਰਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ

ਤੇ 15 ,

000 - 50 , 000 ਤੱ ਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰ ਗਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀ ਸਭ ਵਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੀ ਿਬਨ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ ਨਹ ਕਰਵਾਵ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ ਵਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਭਾਗ / ਦਫਤਰ ਵਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ
ਇਸਦੀ ਵੈਦਤਾ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਿਵੱ ਚ ਧੋਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਡੇ

ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਇਸਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਰੂਰ ਕਰੋ । ਤੁਸੀ ਸਭ ਵਲ ਇਹ ਵੀ
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ , ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚਾਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ . ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਤੁ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਤसौभा य ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਦੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਿਕਸਾਨ ਕਾਲ ਸਟਰ ਿਵੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਘੱ ਟ ਵਲ ਘੱ ਟ
ਯੋਗਤਾ ਬੀ . ਏਸ . ਸੀ . ( ਖੇਤੀਬਾੜੀ ) ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱ ਫਕੋ /
ਇੱ ਫਕੋ ਿਕਸਾਨ ਸੰ ਚਾਰ ਿਲਿਮਟੇਡ ਹੀ ਿਕਸਾਨ ਕਾਲ ਸਟਰ ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਹੋ ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਰ

ਤੇ ਿਕਸੇ ਝੂਠ ਇਸ਼ਤੀਹਾਰ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋਕੇ ਿਬਨ ਿਕਸੇ

ਿਵਭਾਗ ਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ ਕਰਵਾ ਦਾ ਹੈ ਤ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁਚਤ
ੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ
ਧੋਖੇ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ ਿਕ ਿਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਬਚਾਓ ਹੈ ।
ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ,
ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ , ਪੰ ਜਾਬ ,
ਇੰ ਸਟੀਟੂਸ਼ਨਲ ਸਾਈਟ ਨੰਬਰ : 204 , ਫੇਜ - 6 ,
ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨਗਰ , ਮੋਹਾਲੀ ,
ਦੂਰਭਾਸ਼ ਨੰਬਰ : 0172 - 2970609

