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ਦਫਤਰ ਜਿਲ•ਾ  ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਜਿਹ ਰ ਨ ਲ ਸਿੰਧਤ 285 ਲੋਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੱਸਾਂ ਰ ਹੀਂ ਜਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੇਿੇ ਗਏ 

ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛ ਉਣੀ ਤੋਂ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰ ਹੀਂ ਜਿਹ ਰ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਰਿ ਨ  
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਤ ੇਖ ਣੇ ਦ ੇਿਧੀਆ ਪਰਿੰਧ ਲਈ ਪੰਿ ਿ ਸਰਕ ਰ, ਜਿਲ•ਾ  ਪਰਸ਼ ਸਨ ਦ  ਧੰਨਿ ਦ ਕੀਤ  
 

ਫਰੀਦਕੋਟ 26 ਮਈ ( ) ਪੰਿ ਿ ਸਰਕ ਰ ਿੱਲੋਂ ਦੂਿੇ ਰ ਿਾਂ ਦ ੇਿਸਨੀਕ ਿੋ ਕਰਜਫਊ/ਲ ਕਡ ਊਨ ਦੌਰ ਨ ਪੰਿ ਿ ਰ ਿ ਜਿੱਚ ਰਜਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 
ਉਨ•ਾ ਾਂ ਨੂੰ  ਮੜੁ ਉਨ•ਾ ਾਂ ਦੀ ਇੱਛ  ਅਨੁਸ ਰ ਿ ਪਸ ਉਨ•ਾ ਾਂ ਦੇ ਗਰਜਹ ਰ ਿਾਂ ਜਿੱਚ ਭੇਿਣ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਮੁਜਹੰਮ ਿੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿ ਰੀ 
ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨ  ਰ ਿ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਜਹੱਜਸਆ ਜਿਚੋਂ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰ ਹੀਂ ਇਨ•ਾ ਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਉਨ•ਾ ਾ ਂਦ ੇਿੱਦੀ ਰ ਿਾਂ ਜਿੱਚ ਿ ਪਸ ਭੇਜਿਆ 

ਿ  ਜਰਹ  ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਜਹਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ•ਾ  ਪਰਸ਼ ਸਨ ਿੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਤਰ ਖੰਡ, ਝ ਰਖੰਡ, ਯ.ੂਪੀ., ਰ ਿਸਥ ਨ, ਿੰਮ ੂਕਸ਼ਮੀਰ , ਮੱਧ 

ਪਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰ ਿਾਂ ਲਈ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰ ਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਉਨ•ਾ ਾਂ ਦ ੇਗਰਜਹ ਜਿਜਲ•ਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਉਣ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ 
ਿ  ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਜਿਲ•ਾ  ਪਰਸ਼ ਸਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿੱਲੋਂ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮ ਰ ਸੌਰਭ ਰ ਿ ਦੀ ਅਗਿ ਈ ਹੇਠ ਅੱਿ ਜਫਰ  ਜਿਹ ਰ ਨ ਲ ਸਿੰਧਤ 285 ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੰ  12 ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੱਸਾਂ ਰ ਹੀਂ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਇਆ ਜਗਆ ਜਿੱਥੋਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸ਼ਰਜਮਕ ਟਰੇਨਾਂ ਰ ਹੀਂ ਇਨ•ਾ ਾ ਂਰ ਿਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 
ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਿ ਪਸ ਉਨ•ਾ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਜਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛ ਉਣੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਿ ਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ  ਗੱਡੀਆਂ ਿਤੇੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨੀਆ ਂ

(ਜਿਹ ਰ ) ਦ ੇਲੋਕ ਿ ਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਿ  ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਿੋ ਜਕ ਲ ਕਡ ਊਨ ਦੌਰ ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾਂ ਅਤੇ ਿੈਤ ੋਆਜਦ 

ਇਲ ਜਕਆਂ ਜਿੱਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਸਨ ਨੂੰ  ਅੱਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆ ਂਸਪੈਸ਼ਲ ਿੱਸਾਂ ਰ ਹੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛ ਉਣੀ ਤੱਕ 

ਛੱਜਡਆ ਜਗਆ ਅਤੇ ਇਨ•ਾ ਾਂ ਨੂੰ  ਜਿਲ•ਾ  ਪਰਸ਼ ਸਨ ਿੱਲੋਂ 2 ਿਕਤ ਦ  ਪੈਜਕੰਗ ਖ ਣ  ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਮ ਨ ਜਦੱਤ  ਜਗਆ । ਿ ਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  
ਿ  ਰਹੇ ਿੱਡੀ ਜਗਣਤੀ ਜਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਨ•ਾ ਾਂ ਨੂੰ  ਕਰਜਫਊ ਦੌਰ ਨ ਜਿਲ•ਾ  ਪਰਸ਼ ਸਨ ਿੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਈ ਗਈ ਜਰਹ ਇਸ਼, ਲੰਗਰ ਤ ੇ

ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਿ ਪਸੀ ਲਈ ਪੰਿ ਿ ਸਰਕ ਰ ਿੱਲੋਂ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਦ  ਪਰਿੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਿਲ•ਾ  ਪਰਸ਼ ਸਨ ਦ  
ਧੰਨਿ ਦ ਕੀਤ  । ਉਨ•ਾ ਾਂ ਜਕਹ  ਜਕ ਉਨ•ਾ ਾ ਂਨੂੰ  ਜਿਲ•ਾ  ਪਰਸ਼ ਸਨ ਿੱਲੋਂ ਸਫਰ ਦੌਰ ਨ 2 ਿਕਤ ਦ  ਖ ਣ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ ਣ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ 

ਿੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾ ਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਕਹ  ਜਕ ਉਹ ਹ ਲ ਤ ਆਮ ਿਰਗੇ ਹੋਣ ਤ ੇਉਹ ਜਫਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਿੱਚ 

ਲੱਗਣਗੇ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਾੈਸ ਡੀ ਐਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਰਮਦੀਪ ਜਸੰਘ, ਅਾੈਸ ਡੀ ਐਮ ਕੋਟਕਪੂਰ  ਅਜਮਤ ਸਰੀਨ, ਅਾੈਸ ਡੀ ਐਮ ਿੈਤ ੋਡ . ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਤ ੇ

ਨ ਇਿ ਤਜਹਸੀਲਦ ਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਰੀ ਅਜਨਲ ਸ਼ਰਮ  ਿੀ ਹ ਿਰ ਸਨ। 

 


