
ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ 

 

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ( ਰਜਜ.) 
Akhand Kirtani Jatha (Regd.) 

 
 

 

 

 
 

Rangeley Sajjan Memorial 

Charitable Trust (Regd.), Chowk 

Baba Sahib, 

Shri Amritsar 

EMAIL                  akjworldwide@akj.org 

WEB SITE             www.akj.org 

YOUTUBE              akjdotorg 

FACEBOOK            www.facebook.com/AkhandKeertaneeJathaa 

INSTAGRAM          www.instagram.com/akjdotorg 
 

 

Ref. No.: AKJ/WW/230207.  
      
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਿਦੇਸ਼ ਜਿਿੱ ਚ ਿਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਹਿੱਤ ਜਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ॥ 

 
ਗੁਰੂ ਹਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਉ 

 
ਿਾਜਹਗੁਰੂਜੀਕਾਖਾਲਸਾ,ਿਾਜਹਗੁਰੂਜੀਕੀਫਜਤਹ॥ 

 
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ (ਹਵਸ਼ਵ ਹਵਆਿੀ) ਦੀ  31 ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਿ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਿੇਠ ਹਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਾਝੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਿੇਠ ਹਲਿੱ ਖੀ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ (Website) ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ( Social media channels) 
ਿੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਅਹਿਕਾਹਰਤ ਚੈਨਲ (Official Channel) ਿਨ। 
 
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ Facebook Page. 

1) Website :  www.akj.org 

2) Facebook: Akhand Keertanee Jatha 
(https://www.facebook.com/AkhandKeertaneeJathaa) 

3) Youtube:  akjdotorg (https://www.youtube.com/user/akjdotorg) 

4) Instragram: akjdotorg (https://www.instagram.com/akjdotorg/) 
5) Twitter:  akjdotorg (https://twitter.com/akjdotorg ) 

ਇਿਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਹਸਰਫ ਇਿੱਕ ਿੀ ਮੁਿੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਿੈ  
“ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤ ੇਭਾਈ ਸਾਜਹਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਜਸੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਮੁਖ 
ਜਪਆਰੇ ਜਸੰਘ / ਜਸੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਝੇਂ ਕਰਨੇ॥” 
ਹਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਹਵਿੱਚ ਆਇਆ ਿੈ ਹਕ ਕੁਝ ਅਣਿਛਾਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ  ਝੂਠੀ  ਆਈ ਡੀ (Fake ID ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਫੇਸ-ਬੁਕ ਿੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਜਥੇ ਅਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਆਂਹਰਆਂ ਹਵਰੁਿ  ਹਨਿੱਜੀ 
ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਅਿੱਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਝੂਠੇ  ਿਰਚਾਰ ਰਾਿੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 
ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ 

“ ਅਪਨੇਜਨਕਾਪਰਦਾਢਾਕੈ॥ਅਪਨੇਸੇਿਕਕੀਸਰਪਰਰਾਖੈ॥” (ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਜਹਬ, ਅੰਗ 285) 
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ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਿਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਿਹਿਰਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਹਨੰਹਦਆ, ਬਖੀਲੀ ਤੋਂ 
ਬਚੀਏ। 
ਿਾਂ, ਜੇ ਕਰ ਹਕਸੇ ਦੇ ਹਨਿੱਜੀ ਹਵਚਾਰਕ ਮਿੱਤਭੇਦ ਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੁ ਆਸ਼ੇ 

 
“ਹੋਇਇਕਤਰਜਮਲਹੁਮੇਰੇਭਾਈਦੁਜਬਧਾਦੂਜਰਕਰਹਜੁਲਿਲਾਇ॥ਹਜਰਨਾਮੈਕੈਹੋਿਹੁਜੋੜੀਗੁਰਮੁਜਖਬੈਸਹੁਸਫਾਜਿਛਾਇ॥” (ਰਾਗੁ ਬਸੰਤ, 

ਅੰਗ 1185) 
ਤੋਂ ਸੇਿ ਲੈਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਿੈ। 
ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹਿਆਨ ਹਿਿੱਤ ਹਲਆਉਣ ਜਾ ਹਵਚਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੰੂ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠਾ 
ਿਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਿਣੀ ਿਛਾਣ ਸੰਗਤਾਂ ਹਵਿੱਚ ਦਸਕੇ  ਜਥੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਜਾ 31 ਮੈਬਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਂਬਰ 
ਜਾ ਿੰਚਾਂ  ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ।  
ਮਸਲੇ ਹਮਲ ਬੈਠ ਕੇ ਿਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਨਾ ਹਕ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਹਡਆ (Social Media) ਤੇ ਿੋਸਟਾਂ ਿਾਕੇ। 
ਸਮੂਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੰੂ ਸੁਿੱਚੇਤ ਿੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਜਥੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇ ਹਵਿੱਚ ਦੁਹਬਿਾ ਿਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਝੁਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੁ ਠਿੱ ਲ ਿਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਿੈ। 
ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ / ਭਾਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਿੇਜਾਂ ਨੰੂ Like/Follow ਕਰਦੇ ਿਨ ਉਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨ। 
ਜਥੇ ਅਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਆਹਰਆਂ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਿੈ ਜੀ॥ 

 
 
ਦਾਸਰੇ, 
31 ਮੈਬਰੀ ਹਵਸ਼ਵ ਹਵਆਿੀ ਕਮੇਟੀ, 
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ। 

                        
 ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਮਾਘ 554॥ 

Tuesday, Feb07th, 2023. 
 


