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Governor      : Dr. Reza Baqir 

Title  : Address to the Ceremony on the issuance of Baba Guru Nanak Commemorative Coin 

Date  : November 12, 2019  

Event  : Issuance of Commemorative Coin on the 550th Birth Anniversary of Baba Guru Nanak 

Venue  : SBP Head Office Karachi 

 

ارلنٰمح ارلمیح  مسب اہلل 

ات!رتحمم   وخانیت و رضح

 

اباب ٓاج اک دن وںی منج دن  یک رقتبی ےک ےلسلس ںیم عمج وہےئ ںیہ۔  550اباب رگو انکن ےک ذمبہ ےک ابین ھکس اہیں ٓاج مہ بس  این رھب ےس ھکس ایرتی  ہک د اس ےیل یھب اخص ےہ 

ش ٓادمدی اتہک وہں۔ ںیم وموجد انمےن اپاتسکن birth anniversary یک  رگو انکن امہمونں وک دل ےس وخ ن امتم زعمز   ںیہ۔ ںیم اپاتسکن ےک ا

 

 دیپاشئ ےک ومعق رپ اںیھن 
ِ

ن tributeاٹیٹس کنیب   اباب رگوانکن ےک ویم ور ا ف شیپ رکےن ا ایداگری ہکس اجری رک راہ ےہ۔ 550ےک ےیلیک دخامت ےک ارتعا اٹیٹس  روےپ اک  

ایصخشت ےلہپ کنیب اس ےس  ےک ےیل ذمیبہ تیصخش ہی الہپ ہکس ےہ وج یسک نکیل اس ےکس ےک وحاےل ےس اخص ابت ہی ےہ ہک ایداگری ےکس اجری رک اکچ ےہ۔ےک یھب دعتمد امہ 

 اجری ایک ایگ ےہ۔ 

 

اابقل، رسدیس ادمحاخن، ادییھ اصبح،انجح  اقدئ امظع، افہمط ور درگی   العہم  ذمیبہ تیصخش ےک ےیل اجری ںیہن وہا ایصخشت ےک ےیل ا ےکس اجری وہےئ ںیہ نکیل ٓاج کت یسک 

ل ہی دیپا وہات ےہ ہک مہ ےن  ور اپاتسکن ےک ےیل ڑبا امہ دن ےہ۔  وسا  ہکس ویک ں اجری ایک۔ہی یلہپ ابر اباب رگوانکن ےک ےیل اس ےیل ٓاج اٹیٹس کنیب ا

 

رہک ےہ  ہی اس یک نیت ووجاہت ںیہ۔ بس ےس یلہپ وہج  ر ادا رکرےہ ںیہ۔ اس ںیم اٹیٹس کنیب اک یھب اکی رکدا رے اانپ رکدا ۔ اس  ےہ نیب اذملابہ مہ ٓایگنہ ےک ےیل یئک ادا

ر ادا رکےن ےک ےیل  نیب اذملابہ مہ ٓایگنہ ںیم اانپ رکدا الیپ  رکات ےہ ویکہکن اس اغیپم  ےیل مہ ےن  ہی دقم ااھٹای۔دورسی وہج ہی ےہ ہک اباب رگوانکن اک اغیپم ااسی ےہ وج رہ صخش وک 

س مسق یک ایھچ ابںیت ںیہ۔ امہرا دصقم ہی اھت ہک اس ےکس ور ا ہک  بج کت انم ہن وہ ںیم اھبیئ اچرہ، انم ا ااجرگ وہاگ۔رسیتی وہج ہی ےہ  ہ اغیپم  وخاحشیل ںیہن  وک اجری رکےن ےس و

ےگ وت ہی امہری وخاحشیل ےک قح ںیم ےہ۔ رکںی  ور ارگ مہ انم ےک ےیل ےیک اجےن واےل ادقاامت  ےک ےیل  اکم  اٹیٹس کنیب اک اکی رفہضی ہی ےہ ہک اعمیش وخاحشیل ےک  وہیتکس ا

ور اٹیٹس کنیب اس دصقم وک وپرا رکےن ںیم اکایمب وہان اچاتہ ےہ۔ےیل اکم ایک  ور وخاحشیل ںیم رباہ راتس قلعت ےہ ا  اجےئ۔ انم ا

 

ور ےہ ادیم      ۔ ںیم ںیہ وخش ٓادمدی اتہک وہں اپاتسکن ںیم امتم ھکس ایرتویں وک وج اک اغیپم رھگ رھگ ےچنہپ اگ۔  تبحم اس  ےکس  یک وصرت ںیم اباب رگوانکن اک انم ا

*** 


