
   iSklIgr b`̀icAw nUM ividAwdwn 

ਪਿਆਰ ੇਦਾਨੀ ਸੱਜਣੋ, 

ਘਾਪਿ ਖਾਇ ਪਿਛ ੁਹਥਹੁ ਦੇਇ ॥ਨਾਨਿ ਰਾਹੁ ਿਛਾਣਪਹ ਸੇਇ ॥੧॥ 
ਸਾਪਹਬ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਿਦੇਸ ਿਮਾਉਣ ਿਈ ਖਾਿਸਾ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਾਂਿੈਡ ਨੇ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਿਰਦੇਸ਼ ਪਵਚ ਵੱਸ ਦੇ ਪਸ਼ਿਿੀਗਰ ,ਵਣਜਾਰਾ ,ਸਤਨਾਮੀ ਆਪਦਿ ਗਰੀਬ ਪਸੱਖਾ ਦੇ 

ਬੱਪਚਆ ਦੀ ਿੜਾਈ  ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਿੀਤੀ ਹੈ ।ਪਜਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਨ 2017 ਈ ਪਵਚ 34ਬੱਚੇ,ਸੰਨ 

2018ਈ  ਪਵੱਚ 255 ਬੱਪਚਆ  ਨੇ ਪਸਪਖਆ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਿੀਤੀ ।ਚਾਿੂ ਸੈ਼ਸਨ ਪਵੱਚ  ਇਹ ਬੱਪਚਆ ਦੀ 

ਪਗਣਤੀ 400 ਹ ੋਗਈ ਹੈ।ਹਰੇਿ  ਿਿਾਸ ,ਸਿੂਿ ਜਾ ਿਾਿਜ  ਮਤੁਾਬਿ ਅਿੱਗ -2 ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀ ਇੱਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਸਤ ਅਖਰਾਜਾਤ 120€ ਿਰਤੀ ਸਾਿ ਜਾ 10€  ਿਰਤੀ ਮਪਹਨਾ ਦਾ 

ਰੱਪਖਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਇਿਾਵਾ ਗਰੀਬਾਂ  ਨੰੂ ਿੀਣਵਾਿਾ ਿਾਣੀ,ਰੁਜਗਾਰ,ਮਿਾਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਿਾਜ 

ਆਪਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੱਈਆ ਿਰਵਾਈਆ  ਜਾਦੀਆ ਹਨ।ਪਿ੍ਰਿਾ ਿਰਿੇ ਆਿ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸੀ  
ਿੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਿਣੇ ਦਸਵੰਧ  ਗਰੀਬ ਬੱਪਚਆ ਦੀ ਪਸਪਖਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰ ਪਹੱਸਾ 

ਿਾਉ ਜੀ।ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੇਠਾ ਪਦਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤੋ ਜੀ: 

Acct:NL94ABNA0254383114 
Swift:ABNANL2A 

ਕਿ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸੁਟੋ ਜੀ। 

 

ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 



                

 

  
Sponsor a student 

Dear donators, 

KSSH is engaged to educate the children of poor shikligar , vanjara and 

Satnami Sikhs in Madhya Pradesh , India  since 2017. In this session 

KSSH have 400 students from the different eight districts of Madhya 

Pradesh.KSSH finalized that if any sponsor wants to adept  a child/

children then the amount will be €120 per year /€10 per month.  

KSSH will start it’s own  Khalsa middle public school in Gandhwani 

district Dhar with the capacity of 150 seats from june of this year.The 

Gurmukhi and Sikh history will be the part of their studies as well .  

KSSH also planning to establish one more Khalsa intermediate  (6th to 

10+2class)school in indore with hostel  to provide a good atmosphere  

for the children of shikligar,vanjara and satnami sikhs. 

KSSH also stands with poor , helpless and unemployed people, and 

provide financial help for their houses, drinking water , self 

employment , medical help and to  emerge from natural calamities . 

Kssh request to all donators to adept  at least one child  or donate for 

poor and helpless peoples. 

For more info: 

 

Acct NL94ABNA0254383114 
Swift  ABNANL2A 

Please do not throw on the ground  


