
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/232/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/18319/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 

ਰਸ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 1 
----  ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ  ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟ  ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਜ਼ਿਆ 22 
-----ਜ਼ੰਡ ਸਾਯਟੀ , ਟੀਕਾ ਟਯਟ ਾ ਹਦਫਸਤ ਨੰ 404 ਧਾਯਕਰਾਂ ਰਈ ਅਗਰ ਹੁਕਭਾਂ ਤਿੱਕ ਯਿੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛਟਾਂ 
---- ਜ਼ੰਡ ਸਾਯਟੀ , ਟੀਕਾ ਟਯਟ ਾ ਹਦਫਸਤ ਨੰ 404 ਧਾਯਕਰਾਂ ਤ ਉਕਤ ਜਾਯੀ ਹਏ ਕਯਜ਼ਪਓ ਦ ਹੁਕਭ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ 
ਰਾਗੂ ਹਣਗ 
ਠਾਨਕਟ, 14 ਅਰਰ 2020 :--- 
ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕਯੀਫ 22 ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟ  ਆਈ ਹ। ਜ਼ਛਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ 
ਜ਼ੰਡ ਸਾਯਟੀ , ਟੀਕਾ ਟਯਟ ਾ ਹਦਫਸਤ ਨੰ 404 ਧਾਯਕਰਾਂ ਜ਼ਨ ਾਸੀ ਇਕ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਦੀ ਕਯਨਾ ਜ਼ਯਯਟ ਾਜੀਜ਼ਟ  ਆਉਂਣ 
ਤ ਅਿੱਜ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਭਜ਼ਜਸਟਰਟ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਹੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦ 
ਜ਼ੰਡ ਸਾਯਟੀ, ਟੀਕਾ ਟਯਟ ਾਂ ਧਾਯਕਰਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟ  ਭਯੀਜ ਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਇਸ ਰਈ ਰਕ ਜ਼ਹਿੱ ਤ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਿ 
ਯਿੱਿਦ ਹਏ ਕਜ਼ ਡ 19 ਦ ਜਾਨਰ ਾ ਰਬਾ  ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਉਨਾਂ  ਿੱਰੋਂ 23 ਭਾਯਚ 2020 ਤੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗਏ ਕਯਜ਼ਪਓ  ਦਯਾਨ 

ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤ ਇਸ ਦਪਤਯ  ਿੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛਟਾਂ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਰਬਾ  ਤ ਜ਼ੰਡ ਸਾਯਟੀ , ਟੀਕਾ ਟਯਟ ਾ ਹਦਫਸਤ ਨੰ 
404 ਧਾਯਕਰਾਂ ਰਈ ਅਗਰ ਹੁਕਭਾਂ ਤਿੱਕ ਯਿੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ੰਡ ਸਾਯਟੀ, ਟੀਕਾ 
ਟਯਟ ਾ ਹਦਫਸਤ ਨੰ 404 ਧਾਯਕਰਾਂ ਤ ਉਕਤ ਜਾਯੀ ਹਏ ਕਯਜ਼ਪਓ ਦ ਹੁਕਭ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਰਾਗੂ ਹਣਗ ਅਤ ਇਸ ਸਫੰਧੀ 
ਜ਼ਕਸ  ੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਛਟ ਨਹੀਂ ਹ ਗੀ। 
ਪਟ ਕਸਨ(14 ਅਰਰ 1) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹਏ ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਭਜ਼ਜਸਟਰਟ ਠਾਨਕਟ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿਜ਼ਹਯਾ । 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/234/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/18320/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 

ਰਸ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 2 
---- ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਭਜ਼ਜਸਟਰਟ ਠਾਨਕਟ  ਿੱਰੋਂ ਅਨੰਦੁਯ ਯੜਾਂ/ਕੂਰੀਆਂ ਅਤ ਜ਼ੰਡ ਫਜ਼ਗਆਰ ਚੋਂ ਕਯਜ਼ਪਓ ਦਯਾਨ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਛਟਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਯਿੱਦ 
---- ਅਨੰਦੁਯ ਯੜਾਂ/ਕੂਰੀਆਂ ਅਤ ਜ਼ੰਡ ਫਜ਼ਗਆਰ ਚੋਂ ਿਤਯਾਂ ਦੀ ਮਜਨਾਂ ਫਣਾ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ 
ਠਾਨਕਟ, 14 ਅਰਰ 2020 :--- 
ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸੁਜਾਨੁਯ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਯਨਾਂ ਦਾ ਭਯੀਜ ਾਜੀਜ਼ਟ  ਾਏ ਜਾਣ ਤ ਅਨੰਦੁਯ 
ਯੜਾਂ/ਕੂਰੀਆਂ ਜ਼ਨ ਾਸੀ ਯਾਜ ਕੁਭਾਯ ਦ ਸੰਯਕ ਰਕਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚੋਂ ਜ਼ੰਡ ਫਜ਼ਗਆਰ ਦੀ ਜ਼ਨ ਾਸੀ ਭਜ਼ਹਰਾ  ੀ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟ  ਾਈ 
ਗਈ ਸੀ। 
ਇਸ ਰਤੀ ਅਿੱਜ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਭਜ਼ਜਸਟਰਟ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਹੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ 
ਠਾਨਕਟ ਦ ਅਨੰਦੁਯ ਯੜਾਂ/ਕੂਰੀਆਂ  ਅਤ ਜ਼ੰਡ ਫਜ਼ਗਆਰ ਜ਼ ਿੱ ਚ  ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟ  ਭਯੀਜ ਾਏ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਰਈ ਰਕ 
ਜ਼ਹਿੱ ਤ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਿ ਯਿੱਿਦ ਹਏ ਕਜ਼ ਡ 19 ਦ ਜਾਨਰ ਾ ਰਬਾ  ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਉਨਾਂ  ਿੱਰੋਂ 23 ਭਾਯਚ 2020 ਤੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗਏ 

ਕਯਜ਼ਪਓ  ਦਯਾਨ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤ ਇਸ ਦਪਤਯ  ਿੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛਟਾਂ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਰਬਾ  ਤ ਅਨੰਦੁਯ ਯੜਾਂ/ਕੂਰੀਆਂ 
ਅਤ ਜ਼ੰਡ ਫਜ਼ਗਆਰ ਰਈ ਅਗਰ ਹੁਕਭਾਂ ਤਿੱਕ ਯਿੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਨੰਦੁਯ 
ਯੜਾਂ/ਕੂਰੀਆਂ ਅਤ ਜ਼ੰਡ ਫਜ਼ਗਆਰ ਤ ਉਕਤ ਜਾਯੀ ਹਏ ਕਯਜ਼ਪਓ ਦ ਹੁਕਭ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ਰਾਗੂ ਹਣਗ ਅਤ ਇਸ ਸਫੰਧੀ 
ਜ਼ਕਸ  ੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਛਟ ਨਹੀਂ ਹ ਗੀ। 
ਪਟ ਕਸਨ(14 ਅਰਰ 2) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹਏ ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਭਜ਼ਜਸਟਰਟ ਠਾਨਕਟ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿਜ਼ਹਯਾ । 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/236/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/18326/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 

ਰਸ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 3 
---- ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ 14 ਅਰਰ ਨੰੂ ਆਈ 25 ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟ  
---- ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੂਰ 228 ਰਕਾਂ ਦ ਰਏ ਗਏ ਸੈਂਰ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚੋਂ 160 ਦ ਨੇਗਜ਼ਟ , 22 ਾਜੀਜ਼ਟ , 45 ਟਸਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ 
 ਜ਼ਟੰਗ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹ ਅਤ ਇਿੱਕ ਟਸਟ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਯੀੀਟ 
----ਜ਼ਜਨਾਂ ਿਤਯਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟ  ਦ ਭਯੀਜ ਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਿਤਯਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ   
ਠਾਨਕਟ, 14 ਅਰਰ 2020 :--- 
ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ 14 ਅਰਰ ਨੰੂ ਆਈ 25 ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ 25 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟ  
ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸੁਜਾਨੁਯ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਠਾਨਕਟ ਅਤ ਕੂਝ ਹਯ ਇਰਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਭਰਾ ਕ ਜ਼ਛਰ ਜ਼ਦਨੀ ਹੀ ਕਯਨਾ 
ਾਜੀਜ਼ਟ  ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਜ਼ਿਆ 22 ਹ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਜਨਾਂ ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾਂ ਾਜੀਜ਼ਟ  ਆਈ ਹ ਉਨਾਂ ਦ ਸੰਯਕ ਰਕਾਂ 
ਦ  ੀ ਸੈਂਰ ਰਏ ਗਏ ਸਨ ਉਨਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚੋਂ 14 ਅਰਰ ਨੰੂ ਕਯੀਫ 25 ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਰਾਤ ਹਈ ਅਤ 25 ਰਕਾਂ ਦੀ 
ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟ  ਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿਜ਼ਹਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 14 ਅਰਰ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ 16 ਰਕ ਮਸ ਾਰ  ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਸਨ , 3 ਯਾਜ ਕੁਭਾਯ ਦ ਸੰਯਕ ਜ਼ ਿੱ ਚ,1 
ਸੁਯਸ, 1 ਜ਼ਯਸਫ, 1 ਗਨੇਸ ਕੁਭਾਯ , 1 ਕਭਰਸ ਕੁਭਾਯੀ ਦ ਸੰਯਕ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਨ ਇਨਾਂ 23 ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਜ਼ਯਯਟ ਨੈਗਜ਼ਟ  
ਆਈ ਹ, ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਦ ਭਯੀਜ ਜ ਜ਼ਸ ਰ ਹਸਤਾਰ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਿਾਸੀ ਆਜ਼ਦ ਹਣ ਤ ਹੰੁਚ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦਾ 
 ੀ ਕਯਨਾ ਟਸਟ ਕਯ ਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਅਤ ਉਨਰ ਾਂ ਦਨਾ ਰਕਾਂ ਦੀ ਟਸਟ ਜ਼ਯਯਟ  ੀ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟ  ਹ। 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੂਰ 228 ਰਕਾਂ ਦ ਸੈਂਰ ਕਯਨਾ ਟਸਜ਼ਟੰਗ ਰਈ ਰਏ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ 
ਜ਼ ਿੱ ਚੋਂ 160 ਦ ਨੇਗਜ਼ਟ , 22 ਾਜੀਜ਼ਟ ,45 ਟਸਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ  ਜ਼ਟੰਗ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹ ਅਤ ਇਿੱਕ ਟਸਟ ਨੰੂ ਯੀੀਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ। 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ਿੱਿ  ਿੱਿ ਟੀਭਾਂ ਫਣਾ ਕ  ਿੱਿ  ਿੱਿ ਿਤਯਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਯ  ਕਯ ਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਯੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਜ਼ਯਹਾ ਹ। ਉਨਾਂ ਆਭ ਫਜ਼ਰਕ ਨੰੂ  ੀ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਣ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯਹੋਂ ਅਤ ਕਯਜ਼ਪਓ ਦ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੀ 
ਾਰਣਾ ਕਯੋਂ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰਕ ਸਜ਼ਹਮਗ ਕਯਨਗ ਤਿੱਦ ਹੀ ਕਯਨਾ  ਯਗੀ ਫੀਭਾਯੀ ਤ ਜ਼ਜਿੱ ਤ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ। 
ਪਟ ਕਸਨ(14 ਅਰਰ 3) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਹਏ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਸ. ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿਜ਼ਹਯਾ । 

  



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/237/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/18331/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰਸ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 4 
----ਗ਼ਯੀਫਾਂ, ਜ਼ਯੂਯਤਭੰਦਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯਨਾ ਹੀ ਫਾਫਾ ਸਾਜ਼ਹਫ ਡਾ. ਫੀ.ਆਯ. ਅੰਫਦਕਯ ਨੰੂ ਸਿੱਚੀ ਸ਼ਯਧਾਂਜਰੀ ਹ ਗੀ - 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
----ਫਾਫਾ ਸਾਜ਼ਹਫ ਡਾ. ਫੀ.ਆਯ.ਅੰਫਦਕਯ ਦ 129 ੇਂ ਜਨਭ ਜ਼ਦ ਸ ਤ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ  ਨੇ ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ 
ਜ਼ ਿ ਸਥਾਜ਼ਤ ਰਜ਼ਤਭਾ ਨੰੂ ਕੀਤ ਸਯਧਾ ਦ ਪੁਿੱ ਰ ਬੇਂਟ 
 
ਠਾਨਕਟ, 14 ਅਰਰ 2020 :--- 
  ਬਾਯਤੀ ਸੰਜ਼ ਧਾਨ ਦ ਜਨਭਦਾਤਾ ਡਾ. ਫੀ.ਆਯ. ਅੰਫਦਕਯ ਜੀ ਦ 129 ੇਂ ਜਨਭ ਜ਼ਦ ਸ ਭਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ. 
ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿਜ਼ਹਯਾ ਅਤ ਹਯ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ  ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ ਜ਼ ਿ ਸਥਾਜ਼ਤ ਡਾ.ਫੀ.ਆਯ. ਅੰਫਦਕਯ ਜੀ ਦ 
ਫੁਿੱ ਤ 'ਤ ਸਯਧਾ ਦ ਪੁਿੱ ਰ ਬੇਂਟ ਕੀਤ। 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਫਾਫਾ ਸਾਜ਼ਹਫ ਫਹੁਤ ਹੀ ਭਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ ਅਤ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜ਼ ਧਾਨ ਦੀ ਯਚਨਾ ਕਯਕ 
ਦਸ਼ ਦੀ ਤਯਿੱਕੀ ਜ਼ ਚ ਇਿੱ ਕ  ਿੱ ਡਾ ਮਗਦਾਨ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਹ। ਇਸ ਕਾਯਨ ਸਭਾਜ ਦ ਕਈ  ਯਗਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗ  ਧਣ ਦਾ ਭਕਾ ਜ਼ਭਜ਼ਰਆ ਹ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਯਾਸ਼ਟਯ ਫਾਫਾ ਸਾਜ਼ਹਫ ਦ ਮਗਦਾਨ ਨੰੂ ਕਦ  ੀ ਨਹੀਂ ਬੁਿੱ ਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਰਈ ਅਿੱ ਜ ਦ ਸਭੇਂ ਜ਼ ਚ ਗ਼ਯੀਫਾਂ, 
ਜ਼ਯੂਯਤਭੰਦਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯਕ ਹੀ ਫਾਫਾ ਸਾਜ਼ਹਫ ਨੰੂ ਸਿੱਚੀ ਸ਼ਯਧਾਂਜਰੀ ਹ ਗੀ। ਇਸ ਦ ਨਾਰ ਹੀ ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਯਨਾ 
 ਾਇਯਸ ਦ ਭਿੱ ਦਨਜ਼ਯ ਆਣ ਘਯਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਯਜ਼ਹਣ ਅਤ ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤ ਜਾਯੀ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਾਰਨਾ ਕਯਨ ਦੀ 
 ੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ। 
ਇਸ ਭਕ ਤ ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਬਰਾਈ ਅਪਸਯ ਸ. ਸੁਿਜ਼ ੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ , ਯਾਭ ਰੁਬਾਇਆ ਸਹਾਇਕ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਠਾਨਕਟ ਅਤ 
ਹਯ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਹਾਜ਼ਯ ਸਨ। 
ਪਟ ਕਸਨ(14 ਅਰਰ 4) ਜ਼ਜ਼ਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ ਭਜ਼ਰਕੁਯ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ ਿ ਸਜ਼ਥਤ ਡਾ. ਫੀ.ਆਯ. ਅੰਫਦਕਯ ਜੀ ਦੀ 
ਰੀਜ਼ਤਭਾ। 
   
 


