
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ  

ਕਰੋਨਾ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਵ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 48 ਮ਼ਿਦੂਰ/ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ  ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਭੇਜੇ  

ਮ਼ਿਦੂਰਾਂ/ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ  14 ਜਦਨ ਘਰਾਂ ਜਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਜਿਣ ਦੀ ਿਦਾਇਤ  

ਮ਼ਿਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ  

ਫਰੀਦਕੋਟ , 9 ਮਈ(       )- 

ਕਰੋਨਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲ੍ਿੱ ਗੇ ਕਰਜਫ਼ਊ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ  ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਮ਼ਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਸਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਮ਼ਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਜੋ ਜਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਜਧਤ ਸਨ ਵਾਪਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਲ੍ਆਂਦਾ 

ਜਗਆ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਇਜਤਿਾਤ ਵਜੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਜਵਿੱਚ ਰਿੱ ਜਖਆ ਜਗਆ । 

ਐਸਡੀਐਮ ਜੈਤੋ ਡਾ  ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਜਵਖੇ ਇਨਹ ਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਿੱ ਖ ਸਿੂਲ੍ਤ, ਜਰਿਾਇਸ਼ , ਖਾਣੇ ਆਜਦ ਲ੍ਈ ਜਵਸੇਸ ਪਰਬੰਧ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਸਿਤ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਲ੍ਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਲ੍ਈ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੰਦ 
ਜਸੰਘ ਮਡੈੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਦੀ ਲੈ੍ਬ ਜਵਖੇ ਭੇਜਜਆ ਜਗਆ ।ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਿੱਲ੍ਹ ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਿੋ ਗਈ ਿੈ ਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਜਿੰਦੇ ਕੁਿੱ ਲ੍ 48 
ਮ਼ਿਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ੍ ਨੈਗੇਜਟਵ ਆਏ ਿਨ ।  ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਮ਼ਿਦੂਰਾਂ/ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਅਿੱਜ ਜਸਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿੈ ।ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ ਵੀ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਾਰੇ ਮ਼ਿਦੂਰ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਲ੍ਾਈਨ 
ਅਨੁਸਾਰ 14 ਜਦਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਜਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਸਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ         

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਮ਼ਿਦੂਰ  ਪਰਗਟ ਜਸੰਘ ਜਪੰਡ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ 
ਰਾਜ ,ਐਸਡੀਐਮ ਡਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਰੀ  ਮਜਿਤਾਬ ਜਗਿੱਲ੍, ਿੀਰਾਂਵੰਤੀ ਨਾਇਬ ਤਜਿਸੀਲ੍ਦਾਰ  ਸਮਤੇ ਸਮੂਿ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਬਿੁਤ ਸਜਿਯੋਗ 
ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਜਦਨ ਜਵਿੱਚ ਜਤੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਜਤੰਨ ਵਾਰ ਚਾਿ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ੍ 

ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿੈ।ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ ਵੀ ਜਕਿਾ ਜਕ ਉਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂ
ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚਦੌਾਂ ਜਦਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਵਿੱਚ ਿੀ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਰਜਿਣਗੇ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ  

-ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਿਰਜਦਆਲ੍ ਜਸੰਘ ਮਾਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਪੁਲ੍ੀਸ ਅਜਧਕਾਰੀਆ/ਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਿੌਸਲ੍ਾ ਅਫ਼ਿਾਈ ਲ੍ਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦੌਰਾ   

-ਪੁਲ੍ੀਸ ਨਾਜਕਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਜਨਤ  

-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲ੍ੀਸ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤ ੇਮਾਣ - ਿਰਜਦਆਲ੍ ਜਸੰਘ ਮਾਨ  

 

ਫਰੀਦਕੋਟ, 9 ਮਈ (          )- 

ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਜਫਰੋ਼ਿਪੁਰ ਰੇਂਜ ਸ: ਿਰਜਦਆਲ੍ ਜਸੰਘ ਮਾਨ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜਵਡ-19  ਦੌਰਾਨ ਜਵਸੇਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਭਾਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਪੁਲ੍ੀਸ 
ਮੁਲ੍ਾ਼ਿਮਾਂ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿੌਸਲ੍ਾ ਅਫ਼ਿਾਈ ਲ੍ਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦਾ ਜਵਸੇਸ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ: 
ਮਨਜੀਤ ਜਸੰਘ ਢੇਸੀ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ  ਪੁਲ੍ੀਸ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਿ ਅਜਧਕਾਰੀ ਵੀ ਿਾ਼ਿਰ ਸਨ । 

ਪੁਲ੍ੀਸ ਲ੍ਾਈਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜਵਖੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂ/ਪੁਲ੍ੀਸ ਜਵਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਿੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤ ੇਐਨ.ਜੀ.ਓ ਨਾਲ੍ ਜਵਸੇਸ ਮੀਜਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ: 
ਿਰਜਦਆਲ੍ ਜਸੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਪੁਲ੍ੀਸ, ਪੰਜਾਬ ਿੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਦਸ਼ੇ/ ਸੂਬੇ ਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ 
ਮੁਕਾਬਲ੍ਾ ਬੜੀ ਬਿਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦਲੇ੍ਰੀ ਨਾਲ੍ ਕੀਤਾ ਿੈ ।ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਅਿੱਜ ਪੂਰੀ ਦਨੁੀਆ ਂਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਜੂਝ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲ੍ੀਸ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਬਿਾਦਰੀ ਨਾਲ੍ ਸਜਥਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲ੍ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਤਿੱਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪਿੰੁਚਾਉਣ ਅਤ ੇ
ਅਮਨ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਨੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ ਜਦਨ ਰਾਤ ਜਡਊਟੀ ਜਨਭਾ ਰਿੇ ਿਨ ।ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਪੂਰਾ ਪੁਜਲ੍ਸ ਜਵਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਆਪਣੇ ਜਾਂਬਾ਼ਿ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਿੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਦਾ ਵੀ ਜਵਸ਼ੇਸ ਜਖਆਲ੍ ਰਿੱ ਜਖਆ ਜਾ ਜਰਿਾ ਿੈ  

।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸ: ਿਰਜਦਆਲ੍ ਜਸੰਘ ਮਾਨ /ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸ: ਮਨਜੀਤ ਜਸੰਘ ਢਸੇੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਉੱਚ ਪੁਲ੍ੀਸ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱਖ ਪੁਲ੍ੀਸ ਨਾਜਕਆ ਂਤੇ ਜਡਊਟੀ ਜਨਭਾ ਰਿੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲ੍ੀਸ ਦ ੇਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂ/ਜਵਾਨਾਂ ,ਮਜਿਲ੍ਾ ਜਵੰਗ ,ਪੰਜਾਬ ਿੋਮਗਾਰਡ 
ਆਜਦ ਦੀ ਿੌਸਲ੍ਾ ਅਫਜਾਈ ਲ੍ਈ ਖੁਦ ਨਾਜਕਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਨਮਾਨ ਪਿੱਤਰ ਜਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਫਰੂਟ ,ਜਬਸਕੁਟ ,ਕੋਲ੍ਡ 
ਡਜਰੰਕ ਆਜਦ ਵੀ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ।ਉਨਹ ਾਂ ਪੁਲ੍ੀਸ ਨਾਜਕਆਂ ਤ ੇਜਡਊਟੀ ਦੇ ਰਿੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ,ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਜਲ੍ਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 
ਿੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਿਾਦਰੀ ਅਤੇ ਜਡਊਟੀ ਪਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਿ ਲੋ੍ਕਾਂ ਤੇ 
ਜਵਭਾਗ ਨੂੰ  ਮਾਣ ਿੈ । 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਪੀ .(ਡੀ)  ਸੇਵਾ ਜਸੰਘ ਮਿੱਲ੍ਹੀ ਐੱਸ. ਪੀ. (ਐੱਚ) ਭੁਜਪੰਦਰ ਜਸੰਘ ਡੀ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਜਤੰਦਰ ਜਸੰਘ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਵੀਰ ਜਸੰਘ 
ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਬੇਗ ਜਸੰਘ ਸਮੇਤ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਪੁਲ੍ੀਸ ਅਜਧਕਾਰੀ ਵੀ ਿਾ਼ਿਰ ਸਨ। 

 


