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ਅਿੱਜ ਸਭਤੀ 12/12/09 ਨੰੂ ੁਯਦੁਆਯਾ ਸ ਿੱ ਐ ਏਰਚਯ   ਾਇਟੀ, ਸਯਿੱ ਚਭੰਡ ਸ ਿੱ ਰ ਸਨਊਮਾਯਏ ਸਲਐ ਟਯਾਈ  ਟਟ 

ਦੀਆਂ  ਭੰੂ  ੰਥਏ ਜਥਫੰਦੀਆ, ੰਥਏ   ਾਇਟੀਆਂ ਅਤ ੁਯੁ ਨਾਨਏ ਨਾਭ ਰਲਾ ੁਯਸ ਿੱ ਐਾਂ ਦੀ ਬਯਲੀਂ ਇਏਿੱਤਯਤਾ 
 ਈ। ਸਜ  ਸਲਿੱ ਚ ੰਜਾਫ ਅੰਦਯ 2 ਲਾਯੀਆਂ ਭੁਿੱ ਐ ਟਨਾਲਾਂ  ਫੰਧੀ ੰਬੀਯਤਾ ਨਾਰ ਸਲਚਾਯਾਂ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆਂ।  ਬ 

ਤੋਂ ਸ ਰਾਂ ਰੁਸਧਆਣ ਸਲਿੱ ਚ ਆਸੂਤਸ ਦ  ਭਾਭ ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯਾਉਣ ਰਈ ਜ ੰਥਏ ਜਥਫੰਦੀਆਂ ਲਿੱਰੋਂ ਅਐਤੀ ਦਰ 

ਫਾਦਰ ਅਤ ਬਾਜਾ ਨੰੂ ਆਸੂਤਸ ਦਾ  ਭਾਭ ਫੰਦ ਏਯਾਉਣ ਦਾ  ਿੱਦਾ ਸਦਿੱ ਤਾ  ੀ। ਯੰਤੂ  ਯਏਾਯ ਲਿੱਰੋਂ ਜਾਣਫੁਿੱ ਝ ਏ 
ਸ ਿੱ ਐਾਂ ਦ ਸ ਯਸਦਆਂ ਨੰੂ ਲਰੂੰ ਧਯਨ ਲਾਰੀ ਏਾਯਲਾਈ ਏਯਦ   ਆਸੂਤਸ ਦ ਏੂੜ ਦ ਰਚਾਯ ਏਯਨ ਨੰੂ ਇਜਾਜਤ ਦ 
ਸਦਿੱ ਤੀ ਈ । ਸਜ  ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ ੰਥਏ ਜਥਫੰਦੀਆਂ ਅਤ ੁਯੁ ਨਾਨਏ ਨਾਭ ਰਲਾ  ਾਧ  ੰਤ ਲਿੱਰੋਂ ਸਾਂਤ ਭਈ ਢੰ 

ਨਾਰ ਲਾਸ ੁਯੂ ਦਾ ਸ ਭਯਨ ਏਯਦ   ਏੂੜ ਦ ਰਚਾਯ ਨੰੂ ਯਏਣ ਦੀ ਏਸਸਸ ਏੀਤੀ ਈ ਤਾਂ ੰਜਾਫ  ਯਏਾਯ ਦ 
 ੁਏਭਾਂ ਅਨੁ ਾਯ ੰਜਾਫ  ਯਏਾਯ ਨੇ ਸਨ ਿੱਥੀ  ੰਤ ਉਤ ਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਨਹੇ ਲਾ  ਭੀਂ  ਲਯਹਾ ਸਦਿੱ ਤਾ, ਸਜ  ਨਾਰ ਇਿੱਏ 

ਸ ੰ ਸ ੀਦ ਦਾ ਜਾਭ ੀ ਸਆ ਅਤ ਦਯਜਨਾਂ  ੀ ਪਿੱ ਟੜ   ।ਉ  ਸਦਨ  ੀ 5 ਦ ੰਫਯ ਰਪ ਯ ਦਯਸਨ ਸ ੰ 

ਨੰੂ  ਰੀ ਅਏਾਰ ਤਐਤ  ਾਸ ਫ ਲਿੱਰੋਂ ਇਿੱਏ “ਏਸਰਿੱ ” ਜ ਸਏ ਤਯੜ ਭਯੜ ਏ 30  ਸਏੰਡ ਦਾ “ਜਿੱ   ੰਜਾਫੀ” ਟੀ.ਲੀ. 
ਉਤ ਸਦਐਾਇਆ ਸਆ  ੀ ਉ   ਫੰਧ ਸਲਿੱ ਚ  ਿੱਸਟੀਏਯਨ ਦਣ ਰਈ ਫੁਰਾਇਆ ਸਆ  ੀ। ਰਪ ਯ  ਾਸ ਫ ਨੇ 

ਆਣਾ  ਿੱਸਟੀਏਯਨ  ਰੀ ੁਯੁ ਯੰਥ  ਾਸ ਫ ਦੀ  ਜੂਯੀ ਸਲਿੱ ਚ  ੰਤਾਂ ਦ  ਾ ਭਣ ਦਣਾ ਚਾਸ ਆ ਯੰਤੂ ਇ ਨਾਂ 
ਜਥਦਾਯਾਂ ਨੇ  ਰੀ ਅਏਾਰ ਤਐਤ  ਾਸ ਫ ਜੀ ਦ ਸ ਿੱ ਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਰੰਣਾ ਏਯਏ ਫੰਦ ਏਭਯ ਸਲਿੱ ਚ  ੀ  ਿੱਸਟੀਏਯਨ 

ਰਣਾ ਚਾਸ ਆ। ਯ ਰਪ ਯ  ਾਸ ਫ  ੰਤਾਂ ਨੰੂ  ਨੇਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱਐਣਾ ਨ ੀਂ  ਨ ਚਾ ੰੁਦ ਇ  ਰਈ  ਲੀਏਾਯ ਨ ੀਂ 
ਏੀਤਾ, ਜ ਸਏ  ਾਸ ਫ  ਰੀ ੁਯੁ  ਸਯਸਫੰਦ  ਾਸ ਫ ਦ ਦਯ ਾ ਸ ਿੱ ਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਯ ਉਰੰਣਾ  ੀ। 
ਉਯਏਤ ਦਲੇਂ ਟਨਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜੰਭਲਾਯ ਫਾਦਰ  ਯਏਾਯ, ਸਰਭਣੀ ੁਯਦੁਆਯਾ ਰਫੰਧਏ ਏਭਟੀ ਅਤ ਤਐਤਾਂ ਦ 
ਜਥਦਾਯਾਂ ਦੀ  ਐਤ ਸਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਐਧੀ ਏੀਤੀ ਈ।  ਠ ਸਰਐ ਭਤ ਜਏਾਸਯਆਂ ਦੀ ੰੂਜ ਸਲਿੱ ਚ ਰਲਾਨ ਏੀਤ : 

1. ਰੁਸਧਆਣਾ ਏਾਂਡ ਦਯਾਨ ਸ ੀਦ   ਸ ੰ ਬਾਈ ਦਯਸਨ ਸ ੰ ਰ ਾਯਾ ਨੰੂ ਸਯਧਾਂਜਰੀਆਂ ਬੇਂਟ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆਂ। 
ਜਐਭੀ ਸ ੰਾਂ ਦੀ ਚੜਹਦੀਏਰਾ ਰਈ ਅਯਦਾ  ਏੀਤੀ ਈ ਅਤ ਭਾਰੀ ਭਿੱਦਦ ਏਯਨ ਦਾ ਰਾਨ ਏੀਤਾ ਸਆ। 
2. ਤਐਤਾਂ ਦ ਜਥਦਾਯਾਂ, ਸਰਭਣੀ ਏਭਟੀ ਅਤ ਅਏਾਰੀ ਦਰ (ਫਾਦਰ) ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਾ ਭੁਏੰਭਰ ਫਾਈਏਾਟ ਏੀਤਾ ਸਆ। 
ਇ  ਨਾਅਯਾ ਫਰੁੰ ਦ ਏੀਤਾ ਸਆ “ਫਾਦਰ ਬਜਾ – ੰਥ ਫਚਾ” 

3. ਜਥਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਜਿੱ   ੰਜਾਫੀ ਟੀਲੀ ਦ   ਟਾਂ ਰਾਂਫਾ, ਸਯਆੜ ਅਤ ਬੰਲਯਾ ਨੰੂ  ਰੀ ਅਏਾਰ ਤਐਤ  ਾਸ ਫ ਤ ਤਰਫ 

ਏਯਨ ਦੀ ਅੀਰ ਏੀਤੀ । 
4. ਰਪ ਯ  ਾਸ ਫ ਨੰੂ ਜਥਦਾਯਾਂ ਲਰੋਂ “ ਿੱਸਟੀਏਯਨ”  ੁਣਨ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ  ੀ “ਤਨਐਾ ੀਆ” ਏਯਾਯ ਦਣ ਦੀ ਏਝੀ 



ਏਾਯਲਾਈ ਨੰੂ ਭੰਦਬਾਾ ਏਯਾਯ ਸਦਿੱ ਤਾ। 
5.  ਾਫਏਾ ਜਥਦਾਯ  ਰੀ ਏ ੜਹ  ਾਸ ਫ ਸਆਨੀ  ਸਲੰਦਯ ਸ ੰ ਨੇ  ਏਯਾਭੈਂਟ ਸਲਐ ਰਾਂਫ ਦੀ  ਾਜਯੀ ਸਲਿੱ ਚ 23 

ਪਯਲਯੀ, 2008 ਸਲਿੱ ਚ    ਭਾਭ ਦਯਾਨ ਸਏ ਾ ਸਏ “ਅਨੂ ਏੁਅਯ” ਦਾ ਚਸਯਿੱਤਯ ੁਯੁ ਸਫੰਦ ਸ ੰ ਜੀ ਦੀ 
 ਿੱਡਫੀਤੀ   ਸਜ  ਸਲਿੱ ਚ “ਅਨੂ ਏੁਅਯ” ਨੇ ਸਏ ਾ  ੀ ਸਏ “ਜ ਤੰੂ ਲਿੱ ਡਾ ਮਧਾ  ੈਂ ਤਾਂ ਭਯੀ ਰਿੱ ਤ  ਠਾਂ ਦੀ ਰੰ ਜਾ।” ਜ 
ਸਏ  ਯਾ ਯ ੁਯੁ ਜੀ ਦੀ ਤ ੀਨ  ੀ ਇ   ਫੰਧੀ ਏਦ ਲੀ  ਾਫਏਾ ਜਥਦਾਯ  ਰੀ ਏ ੜਹ  ਾਸ ਫ ਸਆਨੀ  ਸਲੰਦਯ 

ਸ ੰ ਨੰੂ  ਰੀ ਅਏਾਰ ਤਐਤ  ਾਸ ਫ ਉਤ ਤਰਫ ਨ ੀਂ ਏੀਤਾ ਸਆ। 
6.  ਭੰੂ  ਸਲਦਸਾਂ ਦੀਆਂ ੰਥਏ ਜਥਫੰਦੀਆਂ ਲਿੱਰੋਂ  ਭੰੂ  ੰਜਾਫ ਦੀ ਧਯਤੀ ਉਤ ੰਥਏ ਦਯਦ ਨੰੂ ਆਣ  ੀਸਨਆਂ 

ਸਲਚ ਰ ਏ ਸਲਚਯ ਯ ੀਆਂ ੰਥਏ ਜਥਫੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ   ਸਏ ਸਰਭਣੀ ਏਭਟੀ ਉਤ ਫਾਦਰ ਰੀਲਾਯ 

ਲਿੱਰੋਂ ਏੀਤ ਏਫਜ ਨੰੂ  ਟਾਉਣ ਰਈ ਇਏਭੁਿੱਠ   ਏ ਸਰਭਣੀ ਏਭਟੀ ਦੀਆਂ ਚਣਾ ਰੜਨ ਦੀ ਅੀਰ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  । 
 ਾਯੀਆਂ ਸਲਦਸੀ ਸ ਿੱ ਐ ਜਥਫੰਦੀਆਂ ਅਤ ੰਥਐ  ੰ ਥਾਲਾਂ ਲਿੱਰੋਂ ਤਨ, ਭਨ ਅਤ ਧਨ ਨਾਰ  ਲਾ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ। 
7. ਰਪ ਯ ਦਯਸਨ ਸ ੰ ਲਿੱਰੋਂ ਫੰਦ ਏਭਯ ਦੀ ਫਜਾਇ ੁਯੁ ਯੰਥ  ਾਸ ਫ ਅਤ ੁਯੁ ੰਥ ਦ  ਾ ਭਣ 
 ਿੱਸਟੀਏਯਨ ਦਣ ਦ ਪ ਰ ਦੀ ੁਯਜਯ ਸਰਾਾ ਏੀਤੀ ਈ ਅਤ ਸਲਦਸਾਂ ਦ ੁਯੁ ਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਉਨਾਂ ਦ ਏੀਯਤਨ 

 ਭਾਭ ਏਯਲਾ ਏ  ਨਭਾਸਨਤ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ। 
8. ੰਜਾਫ ਦੀਆਂ  ਭੰੂ   ੰਤਾਂ ਅਤ ੰਥਏ ਜਥਫੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ੁਯਜਯ ਅੀਰ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ   ਸਏ “ੰਜਾਫ ਫੰਦ” ਦਾ 
ਨਾਅਯਾ ਰਾ ਏ ਆਭ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਤੰ ਰਸਾਨ ਨਾ ਏਯੀ ਅਤ ੰਜਾਫ ਨੰੂ ਾਟ ਲਿੱਰ ਨਾ ਸਰਜਾਈ  ੋਂ ਠ   ਏਦਭ 

ਚੁਿੱ ਏਦ   ਫਾਦਰ  ਯਏਾਯ ਅਤ ਸਰਭਣੀ ਏਭਟੀ ਦਾ ਯਾ ਏਯੀ। ਡਯਾਲਾਦ ਅਤ ਾਐੰਡਲਾਦ ਤੋਂ  ਾਲਧਾਨ ਯਸ ਣ 

ਦੀ  ੰਤਾਂ ਨੰੂ ੁਯਜਯ ਅੀਰ ਏੀਤੀ ਈ। 
ਬਾਈ ਯਸਭ ਸ ੰ ਇੰਡਆਨਾ 
ਬਾਈ ਜ ਲੀਯ ਸ ੰ ਸ ਿੱ ਐ ਸਭਸਨਯੀ ਏਾਰਜ ਚੌਂਤਾ ਯੜ 

ਬਾਈ ੁਯਚਯਨ ਸ ੰ  ਡ ਰੰ ਥੀ ੁਯੂ ਤ ਫ ਾਦਯ ਸ ਿੱ ਐ ਪੌਂਡਸਨ ਏਨੈਏਟੀਏਟ 

ਬਾਈ ਭਨਭ ਨ ਸ ੰ ੁਯੁਯ ਨਾਨਏ ਦਯਫਾਯ ਏਨੈਏਟੀਏਟ 

ਬਾਈ ਇੰਦਯਜੀਤ ਸ ੰ ਧਾਰੀਲਾਰ ਸਭਡ  ਿੱਡ ਨ ਸ ਿੱ ਐ ਏਰਚਯ   ਾਇਟੀ ਸਪਸਏਰ ਏਨੈਏਟੀਏਟ 

ਬਾਈ ਫਰਲੀਯ ਸ ੰ ੁਯੂਯ ਡਪਟਪਯਟ ਸਨਊਮਾਯ ੀ 
ਬਾਈ ਭਸਨੰਦਯ ਸ ੰ  ਿੱਡ ਨ ਲਰੀ ਸ ਿੱ ਐ   ਾਇਟੀ ਅਿੱ  ਟਟ 

ਬਾਈ  ਯਸਦਆਰ ਸ ੰ ਜ ਰ ਦਸਭਸ ਦਯਫਾਯ ਏਾਯਟਯਟ ਸਨਊਮਾਯ ੀ 
ਬਾਈ ਤਸਜੰਦਯ ਸ ੰ ਦਸਭਸ ਦਯਫਾਯ ਏਾਯਟਯਟ 

ਬਾਈ ਸਰਤਾਰ ਸ ੰ ਐਾਰ ਾ ਰਨਯਏ ਸਨਊਮਾਯ ੀ 
ਬਾਈ ਫਯਭ ਸ ੰ ਨਾਨਏ ਦਯਫਾਯ ਏਨੈਏਟੀਏਟ 

ਬਾਈ ਧਯਭ ਸ ੰ ਸ ਿੱ ਐ   ਾਇਟੀ ਸਪਰਾਡਾਰਪੀਆ 

ਬਾਈ  ੁਐਸਲੰਦਯ ਸ ੰ ੁਯੂਯ ਫਰਟੀਭਯ 



ਭਾ ਟਯ ਭਸ ੰਦਯ ਸ ੰ  ਾਫਏਾ ਰਧਾਨ ਫਾਫਾ ਭਿੱਐਣ ਸਾ  ਰੁਫਾਣਾ 
ਬਾਈ ਯਭਜੀਤ ਸ ੰ ਫਲਾਰ ੁਯੂਯ ਫਾਫਾ ਭਿੱਐਣ ਸਾ  ਰੁਫਾਣਾ 
ਬਾਈ ਅਲਤਾਯ ਸ ੰ ੰਨੂ  ਾਫਏਾ ਰਧਾਨ ੁਯੂਯ ਸ ਿੱ ਐ ਏਰਚਯ   ਾਇਟੀ ਸਨਊਮਾਯਏ 

ਬਾਈ ਟਸ ਰ ਸ ੰ ਰਧਾਨ ੁਯੂਯ ਸ ਿੱ ਐ ਏਰਚਯ   ਾਇਟੀ ਸਨਊਮਾਯਏ 

ਬਾਈ  ਸਤਨਾਭ ਸ ੰ ਧਾਭੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਫਾਫਾ ਫੁਿੱ ਢਾ ਜੀ ਸ ਿੱ ਐ ਸਇਸਨ 

ਬਾਈ ਭ ਨ ਸ ੰ ਫਆਰ ਲਰਪਆਯ  ੁ ਾਇਟੀ 
ਬਾਈ ੁਯਭੀਤ ਸ ੰ ਯਾਣਾ ਸ ਿੱ ਐ ਮੂਥ ਪ ਅਭਯੀਏਾ 
ਬਾਈ  ਯਫਜੀਤ ਸ ੰ ੁਯੂ ਸਫੰਦ ਸ ੰ  ਟਿੱਡੀ  ਯਏਰ 

ਬਾਈ  ੁਯਜੀਤ ਸ ੰ ਏੁਾਯ ਏਨਲੀਨਯ  ਰਭਣੀ ਅਏਾਰੀ ਦਰ ਅੰਸ੍ਭੰ੍ੇਯਤ ਯ (ਭਾਨ) 

ਬਾਈ ਏਯਨੈਰ ਸ ੰ ਅਭਯੀਏਨ ਸ ਿੱ ਐ ਯਨਾਜਸਨ 

ਬਾਈ ਭਨਜੀਤ ਸ ੰ ਫਾਫਾ ਫੰਦਾ ਸ ੰ ਫ ਾਦਯ ਸ ਿੱ ਐ   ਾਇਟੀ ਸਨਊਮਾਯਏ  

ਬਾਈ ਰਐਸਲੰਦਯ ਸ ੰ  ਰਭੁਯ 


