
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਐਸ ਜੀ ਇਨਕਲੇਵ ਰਜ਼ਹੰਦੇ 'ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਜ਼ਧਿਆ' ਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀਿਆ ਕੀਤਾ ਫੁੱ ਲਾ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 5 ਮਈ (         )-ਸਰਕਾਰੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ੋਵਿ 19 ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਚੱਲ ਰਹੀ
ਜੰਗ ਜ਼ਵਚ ਮੋਰਜ਼ਚਿਆ ਜ਼ਵਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਜ਼ਜਲਾ ਵਾਸੀ ਜ਼ਦਲੋ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇਹ
ਿਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਰਮੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਜਾ ਜ਼ਜਲਾ ਪਮਰਾਰਨ ਜ਼ਵਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਜ਼ਦਿਆ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਰਟ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜਦੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਾਿੀਿਆ ਜ਼ਨੱਤ ਦੀਿਆ
ਲੋੜਾ ਪੂਰੀਿਆ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾ ਉਤੇ ਤਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਸਾਨੰੂ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਠਾਉਣ
ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਿਿਟੀ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਿਪਣੇ ਅਤੇ
ਿਪਣੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱਖੀਏ।  

 ਅੱਜ ਅਜ਼ਜਹੀ ਇਕ ਜ਼ਮਸਾਲ ਮਜੀਠਾ ਰੋਿ ਸਜ਼ਥਤ ਐਸ ਜੀ ਇਨਕਲੇਵ ਜ਼ਵਚ ਉਸ ਵਲੇੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਨਵਾਸੀਿਆ ਵੱਲੋ
ਉਦੋ ਜ਼ਮਲੀ, ਜਦੋ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਿਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਿਆ ਉਤੇ ਸਵੇਰ
ਹੀ ਫੁੱ ਲਾ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਪਹੰੁਚ ਗਏ । ਐਸ ਜੀ ਇਨਕਲੇਵ ਐਸੋਸੀਏਰਨ ਦੇ ਪਮਧਾਨ ਸਮੀ ਅਰਵਨੀ
ਕਟਾਰੀਿ,  ਸਮੀਮਤੀ ਸਲੋਨੀ ਮਜ਼ਹਰਾ,  ਸ.  ਮਜ਼ਹੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਭੁੱ ਲਰ,  ਸਮੀ ਅਜ਼ਨਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਸੀ ਜ਼ਦਨ
ਚੜਦੇ ਹੀ ਿਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਿਾ.  ਇੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ,  ਿਾ.  ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ,

ਐਸ. ਐਚ. ਓ ਸਮੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਮੱਲੀ, ਿੀ ਐਸ ਪੀ ਪਮਜ਼ਹਲਾਦ ਜ਼ਸੰਘ, ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਲਛਮਣ ਜ਼ਸੰਘ, ਿੀ ਪੀ ਓ.
ਐਸ.  ਿਈ ਜ਼ਨਰਾਨ ਜ਼ਸੰਘ ਤੇ ਬਲਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ,  ਨਰਜ਼ਸੰਗ ਸਟਾਫ ਜ਼ਵਚੋ ਸਮੀਮਤੀ ਸਜ਼ਤੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ,  ਸਮੀਮਤੀ
ਸੁਦਰੇ ਰਰਮਾ, ਸਮੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਕੱਕੜ, ਸਮੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਰਰਮਾ ਦੇ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾ ਤੇ ਫੁੱ ਲਾ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਪਮਗਟ ਕੀਤਾ।

-ਐਸ ਜੀ ਇਨਕਲੇਵ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਜ਼ਧਿਆ ਦਾ ਫੁੱ ਲਾ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਉਥੋ ਦੇ ਵਾਸੀ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਸੋਨੀ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਿੱਲੋ ਭਜੇੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਟਰੱਕ ਲੋੜਿੰਦਾ ਲਈ ਤੋਰੇ

ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸਨੋੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦੇ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾ ਦਾ  ੰਨਿਾਦ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 5  ਮਈ  (         )-ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਿ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ,  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ.
ਜ਼ਸ਼ਿਦਲੁਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਲੋ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਗੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਿਚ ਿੰਡਣ ਲਈ
ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਿੱਲੋ ਭਜੇੇ 12 ਟਰੱਕ, ਜ਼ਜੰਨਾ ਜ਼ਿਚ 5500 ਪਜ਼ਰਿਾਰਾ ਲਈ ਸੱੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੱਜ਼ਦਿ ਸੀ, ਰਿਾਨਾ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋ ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੀ ਸਨੋੀ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਿ ਿਾਲੇ ਜ਼ਦਨ ਤੋ ਿੀ ਅਸੀ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ
ਲਈ ਲੰਗਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪਮਬੰ  ਕਰ ਰਿੇ ਿਾ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਿੀ ਿੱਡਾ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਿੈ ਜ਼ਕ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਿਚ ਿਮ ਲੋਕਾ ਿੱਲੋ ਿੀ ਲੰਗਰ
ਜ਼ਿਚ ਿੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਿ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਨਾ ਸਾਜ਼ਰਿਂ ਦੀਿਂ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾ ਸਦਕਾ ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਿਚ ਕੋਈ ਪਜ਼ਰਿਾਰ
ਭੁੱ ਖਾ ਨਿੀ ਸੌ ਜ਼ਰਿਾ। ਸਮੀ ਸਨੋੀ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ , ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚ ਰਾਜ ਪੱ ਰੀ ਤੇ
ਜ਼ਜਲਾ ਪੱ ਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਿਨ, ਉਤੇ ਿਉਦੇ ਿਰੇਕ ਫੋਨ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਮਾਨ ਭਜ਼ੇਜਿ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ।  

        ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਸਨੋੀ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਜ਼ਜੰਨਾ ਜ਼ਿਚ ਏ. ਐਸ. ਫਾਰਮ ਨੇ 2 ਲੱਖ ,
ਸਪਜ਼ਰੰਗਡੇਲ ਸਕਲੂ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ,  ਸਮੀ ਰਮਸ਼ੇ ਮਦਾਨ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ,  ਸੁਰਜੀਤ ਭਾਟੀਿ,  ਸਮੀ
ਜ਼ਬਮਲ ਨੇ ਿੀ ਿੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਿ ਿੈ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇੰਨਾ ਸਾਜ਼ਰਿਂ ਦਾ ਬਿੁਤ-ਬਿੁਤ  ੰਨਿਾਦ ਿੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਸਮੇ ਲੋੜਿੰਦ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਿਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਮਅੇਰ ਸਮੀ ਯੂਜ਼ਨਸ, ਕੌਸਲਰ ਸਮੀ ਜ਼ਿਕਾਸ
ਸੋਨੀ,  ਸਮੀਮਤੀ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ,  ਸਮੀ ਤਾਜ਼ਿਰ ਸ਼ਾਿ,  ਸਮੀ ਸੁਨੀਲ,  ਸਮੀ ਗੁਰਦੇਿ ਦਾਰਾ,  ਸਮੀ ਅਰੁਨ ਕਮੁਾਰ ਪੱਪਲ,  ਸਮੀ
ਮਿੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਸਮੀ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸ਼ੰਦਾ, ਸਮੀ ਸਰਬਜੀਤ ਲਾਟੀ, ਸਮੀ ਇਕਬਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਤਿੰਤੇ ਿੀ ਿਾਜ਼ਰ
ਸਨ।

ਕੈਪਸ਼ਨ

ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਿਪਣੀ ਜ਼ਰਿਾਇਸ਼ ਤੋ 5500 ਪਜ਼ਰਿਾਰਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ  12 ਟਰੱਕ ਰਿਾਨਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ। ਨਾਲ
ਿਨ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਿਦਲੁਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਲੋ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਗੱਲ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਵੱਲੋ ਸੰਕਟ ਮਕੌੇ 820 ਪੀ ਪੀ ਜ਼ਕੱਟਾ ਪਮਰਾਰਨ ਨੰੂ ਭਟੇ

ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਿ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਜ਼ਸੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 5 ਮਈ (       )-ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਕੋਜ਼ਵਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਮਰਾਰਨ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 820 ਪੀ ਪੀ ਈ ਜ਼ਕੱਟਾ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਮੁੜ ਵੀ ਵਰਤੋ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਿਂਦੀਿਂ ਜਾ ਸਕਦੀਿਂ ਹਨ, ਡਾਕਟਰੀ
ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਿ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਰਨਰ ਸ. ਜ਼ਰਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਰੱਲੋ ਨੰੂ ਭੇਟ
ਕੀਤੀਿਂ ਗਈਿਂ।  

       ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਜੰਗ ਜ਼ਵਚ ਪਮਸਾਰਨ ਅਤੇ
ਿਮ ਲੋਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨਾ
ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜੱਥੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋ ਲੋੜਵੰਦਾ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਥੇ ਇਨਾ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਲੜ ਰਹੇ
ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਿਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ ਲਈ ਪੀ ਪੀ ਈ ਜ਼ਕੱਟਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਿ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਮਕੌੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਨੰੂ ਖੁਰੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀ ਲੋੜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਾ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਉਨਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਜਲਾ
ਵਾਸੀਿਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ
ਰਜ਼ਹਣ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਿਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾ ਸਾਰੀਿਂ ਸਾਵਧਾਨੀਿਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ।

ਇਸ ਮਕੌੇ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਸਮੀ ਜੁਗਲ ਜ਼ਕਰੋਰ, ਜ਼ਜਲਾ ਮਲੇਰੀਿ ਅਫ਼ਸਰ, ਡਾ. ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੈਪਰਨ

ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਜ਼ਸੰਘ ਪੀ ਪੀ ਈ ਜ਼ਕੱਟਾ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਰਨਰ ਸ. ਜ਼ਰਵਦਲੁਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਰੱਲੋ ਨੰੂ ਭਟੇ ਕਰਨ ਮੌਕੇ। ਨਾਲ
ਹਨ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ  
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਮੌਕੇ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਦਮਸ਼ ਕੀਤੇ 'ਬਾਵਾ ਭਰਾਵਾ' ਨੇ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 5 ਮਈ (  )-ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਕਰਜ਼ਫਊ ਮੌਕੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਟੋੋਗਮਾਫੀ,
ਜੋ ਜ਼ਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਤੋ ਪਮਭਾਜ਼ਵਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਵਾ ਸਟੂਜ਼ਡਊ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਨੇ ਵੀ
ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀਆਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਥਾਨਾ ਦੀ   ਬਾਕਮਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ
ਜਸਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਵਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਅਜ਼ਹਮ ਜ਼ਹੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ
ਉਹ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਘਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਜੱਥੇ ਉਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੰਮਾ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਕਮੈਰੇ ਜ਼ਵਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ,  ਉਥੇ ਮੰਡੀਆਰ ਜ਼ਵਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਖਰੀਦ ਨੰੂ ਤਸਵੀਰਾ ਰਾਹੀ
ਜ਼ਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਹੁਣ ਉਨਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਅਜ਼ਹਮ ਸਥਾਨ, ਜ਼ਜੰਨਾ ਜ਼ਵਚ ਸਮੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਜ਼ਸਿ ਤੋ ਲਏ ਗਏ
ਸੰੁਦਰ ਜ਼ਦਮਸ਼,  ਜ਼ਵਰਾਸਤੀ ਗਲੀ,  ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ,  ਜਲੰਧਰ-ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ,  ਐਲੀਵੇਜ਼ਟਡ ਰੋਡ,  ਸ਼ਹੀਦ
ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਸ ਸਟੈਡ,  ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਦਲਕਸ਼ ਜ਼ਦਮਸ਼,  ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਜ਼ਦਵਸ ਮਨਾ
ਰਹੀ ਸਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ,  ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ,  ਵਾਰ ਮਮੈੋਰੀਅਲ,  ਮਾਲ ਆਫ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ,  ਜ਼ਟਮਲੀਅਮ
ਮਾਲ, ਫੋਰਜ਼ਟਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਪੰਡ, ਜ਼ਕਲਾ ਗੋਜ਼ਬੰਦਗੜ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ
ਹਨ, ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖੱਚੀਆਰ ਤਸਵੀਰਾ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਨੰੂ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲਆਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਜ਼ਵਚ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਜ਼ਦੱਤਾ ਹੈ ਉਨਾ ਦੇ ਭਰਾ ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਕ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗੇ ਫਟੋੋਗਮਾਫਰ ਹਨ।
ਜ਼ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤਸਵੀਰਾ ਡੋਰਨ ਨਾਲ ਲਈਆਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਦਮਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਰ ਹਨ। ਸਮੀ
ਜਸਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭਾਵੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਤ ਹੋਣਾ ਮਨ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ,  ਪਰ ਕਮੈਰੇ ਲਈ
ਇਤਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਤਸਵੀਰਾ ਜ਼ਖੱਚਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ,  ਜਦੋ ਜ਼ਕ ਅਸਮਾਨ ਵੀ
ਜ਼ਬਲਕੁੱ ਲ ਸਾਫ ਤੇ ਸੜਕਾ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾ ਮੈ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਜ਼ਲਆਰ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਖੱਚੀਆਰ ਹਨ।
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