
ਿਧਆਨ ਿਹਤ, 
ਸ. ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਲ� ਗੋਵਾਲ 
ਪ�ਧਾਨ, ��ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 
ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 
 
ਉਤਾਰਾ: 
ਸ. ਰੂਪ ਿਸੰਘ 
ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ, ��ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 
ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ। 
 
ਿਵ�ਾ: ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਵਲ� ਸ�ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ, ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼              
�ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਬਾਰੇ 
 

ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।। ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਿਤਹ॥ 
 
ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਪ�ਸਾਰ ਿਹਤ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤ� ਦੀ �ਰਧਾ ਨੰੂ ਮੱੁਖ                   
ਰੱਖਿਦਆਂ ��ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ�ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ, ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਤ� ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ              
ਜੀ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਮੁਖਵਾਕ (ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ �ਤੇ ਸ�ਝੀ              
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ, ਿਬਜਲ-ਸੱਥ ਮੰਚ (ਸੋ�ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ) ਿਨ�ਕਾਮ ਤੌਰ �ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼               
ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਬੜੇ ਸਿਤਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱਖ� ਪਾਠਕ� ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ                
ਅਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਪ�ਚਾਰ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ��ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ �ਦਮ ਨੰੂ ਅੱਜ                
ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਿਲਜਾ ਕੇ ਪੇ� ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨਾਮੀ ਅਦਾਰਾ ��ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ                
ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹ� ਸ�ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ, ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਤ� ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਮੁਖਵਾਕ               
(ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ �ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਿਬਜਲ-ਸੱਥ ਦੇ ਮੰਚ� ਿਜਵ� ਿਕ              
ਫੇਸਬੱੁਕ ਕੋਲ ਝੂਠੀਆਂ ਿ�ਕਾਇਤ� ਕਰਕੇ ਹੋਰਨ� ਅਦਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਿਬਜਲ-ਸੱਥ ਮੰਚ� ਵਲ� ਸ�ਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ               
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ �ਦਮ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਲ� ਫੇਸਬੱੁਕ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਿ�ਕਾਇਤ�, ਿਜਨ� � ਿਵਚ� ਇਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ                
ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ �ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ                  
ਿਸਰਫ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਹੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਹੱਕ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ             
ਿਸੱਖ ਸੰਗਤ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਤ� ਰੋਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਇਹ ਗੱਲ� ਵੀ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ: ਪਿਹਲੀ, ਿਕ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਿਕਵ� ਵੀ                 
ਪ�ਵਾਣ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਿਜਸ ਅਸਥਾਨ �ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹ                
ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜ� ਮਲਕੀਅਤ ਨਹ� ਹੈ ਬਲਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਜੀਮ, ਪਿਵੱਤਰ, ਸਿਤਕਾਰਤ ਅਤੇ              



ਸਰਬ-ਸ�ਝਾ ਅਸਥਾਨ- ਸ�ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ, ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਿਕ ਿਜਹਨ� �ਬਦ� ਦਾ ਉਚਾਰਨ              
ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਿਲਖਤ ਜ� ਸਕਿਰਪਟ ਨਹ� ਹੈ ਬਲਿਕ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ�ਝੀ                 
ਗੁਰਬਾਣੀ- 'ਧੁਿਰ ਕੀ ਬਾਣੀ' ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਿਸੱਖ� ਲਈ ਹੀ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਕੱੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਲਈ ਸ�ਝੀ ਹੈ।                  
ਤੀਜੀ, ਿਕ ਜੋ �ਖਸੀਅਤ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਜ� ਮੁਲਾਜਮ ਨਹ�                
ਬਲਿਕ ਸ�ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ, ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਦੇ ਸਿਤਕਾਰਤ ਗ�ੰ ਥੀ ਸਾਿਹਬਾਨ ਹਨ। ਚੌਥੀ, ਿਕ ਿਜਸ              
ਿਬਜਲ-ਮੰਚ ਤ� ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਿਬਜਲ-ਮੰਚ ਨਹ�               
ਬਲਿਕ ��ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ��ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਿਕਸੇ              
ਵੀ ਤਰ�� ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਮਾਤਿਹਤ ਿਵਚਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ (ਸਬਿਸਡਰੀ) ਨਹ� ਹੈ ਬਲਿਕ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ               
ਹੈ। ਪੰਜਵ�, ਿਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਿਵਚ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਤ� ਨ�-ਥੇਹ ਵੀ ਨਹ� ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਵਲ� ਇਸ                   
ਤਰ�� ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਮੰਦਭਾਵੀ ਕੂੜ ਤ� ਵਧੀਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਹੈ।  
ਸ�ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ, ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਦੀ ਮਿਰਆਦਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ�ਸਾਰਣ ਲਈ              
ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਸੀਮਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਸਮਝ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ              
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ-ਪਸਾਰ �ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ, ਜ� ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਿਵ�ੇ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ                
ਕਰਨਾ ਿਸਧ�ਿਤਕ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰਕ, ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। 
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਹਤ ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਮਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੰੂ ‘ਿਸੱਖ ਿਸਆਸਤ’ ਦੀ                   
ਤਰਫ� ਮ� ��ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਰੂਪ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ �ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ                  
ਸੀ। ਉਹਨ� ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ��ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਿਬਜਲ-ਪਤੇ               
(ਈ-ਮੇਲ) (info@sgpc.net) �ਤੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਸੇ ਆਸ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇੰਝ                
ਇਹ ਮਸਲਾ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਢੁਕਵ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿਦਆਂ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਤੱਥ-ਹੀਣ,              
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ-ਪ�ਸਾਰ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਿਹਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਵਲੰੂਧਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ            
ਕਰਵਾਓਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ ਸ�ਝਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਿਵਚ �ਰਧਾ             
ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਨ�ਕਾਮ ਤੌਰ �ਤੇ ਿਹੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਿਨਮਾਣੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ               
ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰੋਗੇ ਤ� ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੁਨ� ਹਾ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਪੱੁਜਦਾ                 
ਰਹੇ। 
ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਮ� ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਢੁਕਵ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਿਵਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ,               
ਸਮ� ਅਤੇ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਤ� ਸਭਨ� ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋਗੇ ਜੀ। 
 
ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ 
ਸੰਪਾਦਕ 
ਿਸੱਖ ਿਸਆਸਤ। 
ਸੰਪਰਕ: 9888270651 

(�ਿਨਚਰਵਾਰ, ੨੭ ਪੋਹ (ਸੰਮਤ ੫੫੧ ਨਾਨਕ�ਾਹੀ) 
(11 ਜਨਵਰੀ 2020) 



ਅੰਿਤਕਾ 1: 
ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਿ�ਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ ਸਬੂਤ� ਦੇ ਵੇਰਵੇ: 

 
ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨ� ਫੇਸਬੱੁਕ ਕੋਲ ਿ�ਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸ�ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ, ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਤ� ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ               
ਜੀ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਮੁਖਵਾਕ (ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ) ਨੰੂ ‘ਿਸੱਖ ਿਸਆਸਤ’ ਦੇ ਫੇਸਬੱੁਕ ਸਫੇ ਤ� ਹਟਵਾਇਆ ਹੈ। 
ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨ� ਫੇਸਬੱੁਕ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ �ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ                
ਿਸਰਫ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 
‘ਿਸੱਖ ਿਸਆਸਤ’ ਨ� ਫੇਸਬੱੁਕ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ��ੋਮਣੀ               
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ �ਤੇ ਪ�ਚਾਰ ਿਹਤ ਸ�ਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ �ਤੇ              
ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹ� ਹੈ। 
 
ਸਬੂਤ 1: ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੂਬਤ ਦੇ ਤੌਰ �ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਲ� ਫੇਸਬੱੁਕ ਕੋਲ ਿ�ਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ                
ਸਾਿਹਬ ਹਟਵਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਿਸੱਖ ਿਸਆਸਤ’ ਵਲ� ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਕਲ               
ਅੰਿਤਕਾ 2  ਵਜ� ਨੱਥੀ ਹੈ। 
 
ਸਬੂਤ 2: ਅੱਜ 11 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੰੂ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਿਵਚ               
ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਿਬੰਦਰਾ ਨਰਾਇਣ ਨ� ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ: “ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ                
ਪ�ਸਾਰਣ, ਸਮੇਤ ਸ�ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ, ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਹੱਕ ਹਨ,             
ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਇਹਨ� ਹੱਕ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਜਰੂਰ ਰੋਕੇਗਾ। ��ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ              
ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ �ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ�ਸਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ                  
ਨੰੂ ਲਾਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ�ਸਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਿਸਰਫ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਹਨ ” (ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� ਪੰਜਾਬੀ                  
ਉਲੱਥਾ)। ਇਹ ਖਬਰ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਲ� ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ �ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖੱੁਲੇਆਮ             
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਿਚੱਠੀ ਨਾਲ  ਅੰਿਤਕਾ 3  ਵਜ� ਨੱਥੀ ਹੈ।  



ਅੰਿਤਕਾ 2 
ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ ਵਲ� ਫੇਸਬੱੁਕ ਕੋਲ ਿ�ਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ ਹਟਵਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਿਸੱਖ             
ਿਸਆਸਤ’ ਵਲ� ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਕਲ: 

 

 
  



ਅੰਿਤਕਾ 3: 
11 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੰੂ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਖੀ               
ਵਲ� ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਿਹਬ �ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ (ਵੇਖੋ :                
ਖਬਰ  ਦਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ): 

 


