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ਪਆਯ ਖਾਰਾ ਜੀ, 

ਵਾਪਸਗੁਯ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਰਾ, ਵਾਪਸਗੁਯ ੂਜੀ ਕੀ ਪਪਿਸ 

ਗਰੇਫਰ ਪਿੱਖ ਕਰ ( GSC) ਭਫਯ ਅਿ ਸ਼ੁਬ ਪ ਿੰਿਕ ਇਸ ਖਫਯ ੁਣ ਕ ਅਪਿਅਿੰਿ ਰਿੰਨ ਸੇਏ ਸਨ ਪਕ ਅਪਗਾਪਨਿਨ ਿੈ 

ਪਿੱਖ ਅਿ ਪਸਿੰਦ ੂਜੇ ਪਕ ਕਿੱਟੜਿੰਥੀਆਂ ਦ ਜ਼ੁਰਭਾਂ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨਾ ਫਣ ਸੇਏ ਨ , ਉਸਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਾਯਿ ਵਾਪ ਆਉਣ ਦੀ ਆਪਗਆ 

ਪਦਿੱਿੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ । ਇਸਨਾਂ ਪਿੱਖ ਅਿ ਪਸਿੰਦਆਂੂ ਨ ਕਿੱਟੜਿੰਥੀ ਿੰਥਾਵਾਂ ਪਜਵ ਪਕ ISIS ਦ ਸਿੱਥਾਂ ਪਵਿੱ  ਫਸਿੁ ਫਸਿੁ ਦੁਿੱਖ ਪਸਆ ਸ 

।ਇਸ ਫਸਿੁ ਵਿੱਡੀ ਯਾਸਿ ਸ ਿ ਉਭੀਦ ਸ ਪਕ ਇਸ ਉਸਨਾਂ ਦ ਦੁਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਿੰਿ ਸੇਵਗੀ ।  

ਇ ਰਈ ਅੀ ਂਬਾਯਿ ਯਕਾਯ ਦ, ਸ਼ਰੀ ਨਪਯਿੰਦਯ ਭੇਦੀ ਭਿ ਉਸਨਾਂ ਾਯ ਅਪਧਕਾਯੀਆਂ ਦ ਫਸਿੁ ਧਿੰਨਵਾਦੀ ਸਾਂ ਪਜਿੰਨ੍ਾਂ ਨ ਇ 

ਉਯਾਰ  ਨੂਿੰ  ਪਰ ਫਣਾਉਣ ਪਵਿੱ  ਮੇਗਦਾਨ ਾਇਆ। ਭਯਾ ਿਪਸਪਦਰੈ ਧਿੰਨਵਾਦ ਸ .ਯਭਜੀਿ ਪਿੰਘ ਫਦੀ , ਗਰੇਫਰ ਪਿੱਖ 

ਕਰ ਦ ਅਪਗਾਪਨਿਾਨ ਿੰਫਿੰਧੀ ਭਾਭਪਰਆਂ ਦੀ ਉਿੱ ਕਭਟੀ ਦ ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ , ਜੇ ਪਕ 25 ਭਾਯ  2020 ਨੂਿੰ  ਗੁਯਦਆੁਯਾ ਸਯ 

ਯਾਇ ਾਪਸਫ ਪਵਖ ਉਾਨਾ ਕਯ ਯਸ ਪਨਯਦੇਸ਼ ਪਿੱਖਾਂ ਿ ਸੇਏ ਘਾਿਕ ਸਭਰ  ਦਯਾਨ 25 ਪਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਿ ਿੈ ਫਾਅਦ, ਉਸਨਾਂ ਪਸਿੰਦ ੂ

ਅਿ ਪਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਰਈ ਅਣਥਿੱਕ ਭਸਨਿ ਕਯ ਯਸ ਸਨ , ਪਜਿੰਨ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂਿੰ  ਖਿਯਾ ੀ।  ਇ ਭਸਿੱਿਵੂਯਨ ਕਾਯਜ ਦੀ 

ਪਰਿਾ ਪਵਿੱ  ਆਣਾ ਅਣਥਿੱਕ ਮੇਗਦਾਨ ਾਉਣ ਰਈ , ਗਰੇਫਰ ਪਿੱਖ ਕਰ , ਅਪਗਾਪਨਿਾਨ ਿੰਫਿੰਧੀ ਭਾਭਪਰਆਂ ਦੀ 

ਕਭਟੀ ਦ ਫਾਕੀ ਭਫਯ ਾਪਸਫਾਨ , . ਸਯਸ਼ਯਨ ਪਿੰਘ , . ਖਪਜਿੰਦਯ ਪਿੰਘ , . ੁਪਯਿੰਦਯਾਰ ਪਿੰਘ ਫਰਾਈਟ , . ਦਰੀ ਪਿੰਘ 

ਠੀ,.ਯਣਦੀ ਪਿੰਘ, . ਰਿਾ ਪਿੰਘ, ਫਾਵਾ ਗੁਪਯਿੰਦਯ ਪਿੰਘ , . ਜੀ ਐ ਆਸਜੂਾ , .  ਯਨ ਪਿੰਘ, .ਯਾਭ ਪਿੰਘ ਯਾਠਯ 

ਅਿ ਰੇ. ਜਗਭੇਸਨ ਪਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਿਪਸਪਦਰੈ ਧਿੰਨਵਾਦ ਕਯਦੀ ਸ । 

ਗਰੇਫਰ ਪਿੱਖ ਕਰ , . ਭਨਪਜਿੰਦਯ ਪਿੰਘ ਪਯਾ , ਰਧਾਨ ਪਦਿੱਰੀ ਪਿੱਖ ਗੁਯਦਆੁਯਾ ਰਫਿੰਧਕ ਕਭਟੀ ਦੀ , ਉਸਨਾਂ ਦ ਕੀਭਿੀ 

ਮੇਗਦਾਨ ਰਈ ਧਿੰਨਵਾਦੀ ਸ । ਉਸਨਾਂ ਨ ਅਪਗਾਨੀ ਪਿੱਖਾਂ ਅਿ ਪਸਿੰਦਆਂੂ ਦਾ ਵਾਗਿ ਕੀਿਾ ਸ ਕੇਪਵਡ 19 ਦੀ ਭਸਾਭਾਯੀ ਦ 

ਭੁਸ਼ਪਕਰ ਸਾਰਾਿਾਂ ਪਵਿੱ  ਵੀ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਪਯਸਾਇਸ਼ ਅਿ ਗੁਜ਼ਾਯ ਦਾ ਰਫਿੰਧ ਕੀਿਾ ਸ । ਇਸ ਪਰਿਾ ਭੂਸ ਪਿੱਖ ਜਗਿ ਦ ਭਫਯਾਂ 

ਦ ਮਿਨਾਂ ਅਿ ਗਰੇਫਰ ਪਿੱਖ ਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਕਾ ਰਾਿ ਸੇਈ ਸ। ਅੀ ਂਬਾਯਿ ਯਕਾਯ ਦ ਅਪਧਕਾਯੀਆਂ ਅਿ ਪਦਿੱਰੀ 

ਪਿੱਖ ਗੁਯਦਆੁਯਾ ਕਭਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿੰਨਵਾਦ ਕਯਦ ਸਾਂ । 

ਦੇਫਾਯਾਂ ਭਯ ਵਿੱਰੈ .ਯਭਜੀਿ ਪਿੰਘ ਫਦੀ , ਗਰੇਫਰ ਪਿੱਖ ਕਰ ਦ ਅਪਗਾਪਨਿਾਨ ਿੰਫਿੰਧੀ ਭਾਭਪਰਆਂ ਦੀ ਉਿੱ ਕਭਟੀ ਦ 

ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਇ ਭਸਿੱਿਵੂਯਨ ਕਾਯਜ ਦੀ ਪਰਿਾ ਦ ਉਯਾਪਰਆਂ ਪਵਿੱ  ਿਾਰਭਰ ਰਈ ਿਪਸਪਦਰੈ ਧਿੰਨਵਾਦ ।  
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