Annual Report 2019 - 2020
.

Minutes of AGM 2019
ਅੰ ਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮ੍ ੰ ਘ ਵਲੋਂ 2019 ਦੀ ਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਰੀਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ ੰ ਖੇਪ

ਮ੍ਰਪੋਰ ।
ਇ ਰੀਮ੍ ੰ ਗ ਮ੍ਵਿੱ ਚ 42 ਰੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜਰੀ ਭਰੀ। ਾਮ੍ਹਬ ਿੀ ਗੁਰੂ ਗਿੰ ਥ ਾਮ੍ਹਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮ੍ਵਿੱ ਚ
ਅਰਦਾ ਓਪਰੰ ਤ . ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ ਾਂਕ ਨੇ ਆਏ ਰੈਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੀਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ

ਪਿਧਾਨਗੀ ਲਈ . ਅਵਤਾਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਬੁਿੱ ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮ੍ਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰੀਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ ਆਰੰ ਭਤਾ ਲਈ
ਆਮ੍ਗਆ ਲਈ।
1.Welcome

& apologies.

ਰਮ੍ਹੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਚਾਹਲ, ਕਾਬਲ ਮ੍ ੰ ਘ ੋਢੀ, ਰੰ ਗਲ ਮ੍ ੰ ਘ

ਝੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜ ਮ੍ਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਖ ੜਾ ਵਲੋਂ Apologies ਆਈਆਂ।
2.ਅਵਤਾਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਬੁਿੱ ਰ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ 2018 ਦੀ ਰੀਮ੍ ੰ ਗ ਦੇ ਮ੍ਰਨ

ਜੋ 2019 ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ ਮ੍ਵਿੱ ਚ

ਦਰਜ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜਹ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿੱ ਲ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦ ੇ। ਮ੍ਕ ੇ
ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿੱ ਲ ਨਾ ਪੁਿੱ ਛੀ । ਮ੍ਰਨ

3. ਾਲਾਨਾ ਮ੍ਰਪੋਰ ।

ਪਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਵਤਾਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਬੁਿੱ ਰ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ 2019 /2020 ਦੀ ਾਲਾਨਾ ਮ੍ਰਪੋਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਵਾਲ

ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ ਾਂਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਗੇ। ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਲਈ ਰੈਬਰਾਂ ਵਲੋਂ
ਵੀਚਾਰ ਆਏ।

੧ . ਰਮ੍ਹੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਲਾ ਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਲਾ ਾਂ ਹੋਰ ਕਈ

ੰ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੂਲਾਂ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਉਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਵੀ

ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇ
੨. . ਹਰਬੰ

ਲਈ

ਾਨੂੰ ਮ੍ਕ ੇ ਉ ਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮ੍ ੰ ਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਇਕ ਰੀਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ ਫੋ ੋ ਕਾਪੀ ਦਰ ਾਉਂਮ੍ਦਆਂ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਜਦੋਂ

2018 ਮ੍ਵਚ ਕਰੇ ੀ ਰੈਂਬਰਾਂ ਪਾ ੋਂ ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਲਈ

ਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ

ਾਮ੍ਰਆਂ ਨੇ ਹਾਰੀ ਭਰੀ

ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ੀ। ਰੀਮ੍ ੰ ਗ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵੀ ਮ੍ਲਮ੍ਖਆ

੩. . ਰਵਨ ਮ੍ ੰ ਘ ਕੰ ਗ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਪਿਰੋ

ਕੂਲ association ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ

ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿੱ ਮ੍ਚਆਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮ੍ ਖਾਉਣੀ ਹਰ

ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ

ਗੁਰਮ੍ ਿੱ ਖ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਉ ਾਰੀ ਲਈ ਰੇਰੀ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਲਾ ਾਂ ਅਤੇ
ਆ ਗਈ ਹੈ

੪.ਬਹਾਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਮ੍ਜ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇ

ਮ੍ਹਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰ ਜਾਬੀ,

ੈਰੀਨਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ੋ ਆਪ ੀ ਮ੍ਵਤਕਰੇ ਛਿੱ

ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ੀ ਮ੍ਕ ਪਲੈ ਮ੍ਨੰਗ ਲਈ

ਕੇ ਪਿਾਜੈਕ

ਾ ੇ ਪਾ

ਪਲੈ ਮ੍ਨੰਗ ਪਾ

ਹੋ ਕੇ

ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ।

ਰੁਿੱ ਦੇ ਤੇ ਕਰੇ ੀ ਨੇ ਫੈ ਲਾ ਲੈ ਮ੍ਲਆ ਹੈ ਉ

ਨੂੰ ਪਿਵਾਨ

ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਦੀ ਗਿੱ ਲ A.O.B ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇ ਮ੍ਕਉਂਮ੍ਕ ਇਹ Agenda

੫. . ਚੈਂਚਲ ਮ੍ ੰ ਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਮ੍ਕਤਾਬਚੇ ਮ੍ਜ

ੁ ਾਇ ੀ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550

ਦੇ ਬਾਰੇ 50ਵੀੰ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ
ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਬਾਰੇ

ਮ੍ਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਹ ਹਾਲੇ ਤਿੱ ਕ ਛਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਹਨਾਂ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ ਉ ਾਰੀ
ਅਤੇ ਪਲੈ ਮ੍ਨੰਗ ਪਰਮ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮ੍ਦਿੱ ਤੀ। ਮ੍ਕਹਾ ਵੀ ਮ੍ਗਆ

ੀ

ਾਲਾਨਾ

ਰੀਮ੍ ੰ ਗ ਤੋਂ ਪਮ੍ਹਲਾਂ ਇਕ ਰੀਮ੍ ੰ ਗ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਰਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
੬. .ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ

ਾਂਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮ੍ਦਿੱ ਤਾ ਮ੍ਪਛਲੇ

ਗਿੱ ਲ ਚਿੱ ਲੀ ਓਦੋਂ ਦੇ

ਕਿੱ ਤਰ ਤੇਜਾ ਮ੍ ੰ ਘ ਰਾਂਗ

ਾਲ ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉ ਾਰੀ ਦੀ

ਨੇ ਉ ਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰੀ ਭਰੀ

ੀ। ਇ

ੰ ਬੰ ਧ

ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੈ ਮ੍ਨੰਗ ਪਰਮ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿੱ ਕ ਹਰ ਐਗਜੈਕਮ੍ ਵ ਕਰੇ ੀ ਦੀ ਰੀਮ੍ ੰ ਗ ਮ੍ਵਿੱ ਚ
ਇ
ਪਾ

ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਚਿੱ ਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 11 ਅਗ ਤ 2019 ਨੂੰ ਇ ੇ ਰੁਿੱ ਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁ
ਕੀਤਾ ਮ੍ਗਆ ਮ੍ਕ ਉ ਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਰਤੀ ਨਾਲ

੭. .ਰਲਕੀਤ ਮ੍ ੰ ਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਰੌਜੂਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਮ੍ਜਕਰ ਕੀਤਾ ਮ੍ਕ ਮ੍ਪਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ
ਕੁਿੱ ਝ ਕਰੇ ੀ ਰੈਂਬਰਾਂ ਨੇ
ਇਕ ਮ੍ਲ
ਨਾਲ ਹਾਂ।

ਾਥ ਨਹੀਂ ਮ੍ਦਿੱ ਤਾ

ਮ੍ਤਆਰ ਕੀਤੀ

ੀ ਪਰ ਬੋਰ

ੀ। ਓਹਨਾਂ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ

ੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਮ੍ਲਆਂ ਦੀ

ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਹਣ ਉ ਾਰੀ ਕਰੋ ਅ ੀਂ

੮. .ਅਰਰਜੀਤ ਮ੍ ੰ ਘ ਮ੍ਢਿੱ ਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ਮ੍ਦਤੀਆਂ ਤੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਉ ਾਰੀ
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

੯.ਅੰ ਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮ੍ ੰ ਘ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ 11/8/19 ਦੀ ਹੋਈ ਰੀਮ੍ ੰ ਗ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਉ ਾਰੀ ਦਾ
ਰੁਿੱ ਦਾ ਬਹੁ ਰਤ ਨਾਲ ਪਾ
ਪਿਾਜੈਕ

ਹੋਇਆ ਇ

ਲਈ

ਾਰੇ ਰੈਂਬਰਜ ਮ੍ਵਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇ

ਮ੍ਵਚ ਰਲ ਮ੍ਰਲ ਕੇ ਮ੍ਹਿੱ ਾ ਪਾਓ ਤੇ ਪਿਾਜੈਕ

ਮ੍ ੰ ਘ ਪਿੱ ੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬੈਂ
੧੦. .ਤੇਜਾ ਮ੍ ੰ ਘ ਰਾਂਗ

ਨੂੰ ਮ੍ ਰੇ ਚਾੜਹੀਏ। ਮ੍ਗਆਨੀ ਬਲਮ੍ਵੰ ਦਰ

ਨੇ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਿੋਰੋਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿੋੜਤਾ ਕੀਤੀ।

ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬਲਪਿੀਤ ਕੌ ਰ ਨੇ ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਲਈ

ਅ ਮ੍ਹਰਤੀ ਪਿਗ ਾਈ।
4. ਖਜਾਨਚੀ
ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ
ਅਕਾਉ

ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ ।

ਮ੍ਕਤਾਬਚੇ ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਇ
ਪਾ

5. ਰਿੱ

ੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ।

.ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ

. ਕਾਬਲ ਮ੍ ੰ ਘ

ਰੇਹਰਬਾਨ ਮ੍ ੰ ਘ
ਬਹਾਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ

ਰਮ੍ਗਰੀ,

ਨ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੋ

ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇ

. ਬਲਰਾਜ ਮ੍ ੰ ਘ ਕੁਲਾਰ,
ਰਰਾਂ

.

ਵਾਰ ਚੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ

ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮ੍ਕ ੇ ਨੇ ਨਾਰ ਵਾਪ

ਰ

ੀ ਦੋ

ਾਲ

. ਰੰ ਗਲ ਮ੍ ੰ ਘ ਝੀਤਾ,

ੇਵਾ ਕਰਨ ਗੇ।

.

ਵਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ ਕੰ ਗ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਮ੍ ੰ ਘ ਮ੍ਥੰ ਦ

ੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇ

ਬਲਰਾਜ ਮ੍ ੰ ਘ ਕੁਲਾਰ, ੰ ਾਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਆ ੀ ਅਤੇ

ੰ ਾਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਆ ੀ,

. ਜ ਵੀਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਘੁੰ ਰਣ ਅਤੇ

ਾਂਕ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮ੍ਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਰ ਵਾਪ

ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੰ ਜ ਨਾਰ ਮ੍ਨਕਲੇ –

ਲਈ

ਾਂਕ ਜੀ ਨੇ 7 ਆਈਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ

ੋਢੀ. . ਰੰ ਗਲ ਮ੍ ੰ ਘ ਝੀਤਾ,

ਤ ਨਾਰ ਆਏ। ਦੋ ਹੋਰ ਨਾਰ

ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ
ਦ

ਤੇ ਮ੍ਕ ੇ ਨੇ ਕੋਈ

ਹਨ।

ਮ੍ਜਕਰ ਕੀਤਾ।

ਆਏ

. ਗੁਰਬਚਨ ਮ੍ ੰ ਘ ਅਥਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਅਕਾਉ

ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਨਹੀਂ ਮ੍ਲਆ। ਪਰਚੀਆਂ

. ਰੇਹਰਬਾਨ ਮ੍ ੰ ਘ

ਰਮ੍ਗਰੀ,

. ਜ ਵੀਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਘੁੰ ਰਣ। ਇਹ ਪੰ ਜ

6.A.O.B. ੧. . ਇੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੰ ਰੂ ਨੇ ਥੋੜਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮ੍ਵਿੱ ਚ

ਮ੍ਜਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਨ।

ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਇੰ ਤਜਾਰ ਬਾਰੇ
ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ

.

ਜਾਰੀ ਰਖੀਏ

. ਰੇਹਰਬਾਨ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ

ੁ ਾਇ ੀ ਦੀ 50ਵੀੰ ਵਰੇਗੰਢ ਤੇ 550ਵੇ

ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਲਈ ਕੋਈ ਰਦਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮ੍ਤਆਰ ਹਨ।

੨. . ਗੁਰਜੀਤ ਮ੍ ੰ ਘ ਹੋਤਾ ਜੋ ਬੈਲਵੀਮ੍ ਅਰ ਤੋਂ ਹਨ ਨੇ ਦਿੱ ਮ੍ ਆ ਮ੍ਕ ਯੂ.ਕੇ ਮ੍ਵਿੱ ਚ Grooming

gangs ਨੌਜਵਾਨ ਬਿੱ ਚੀਆਂ ਨੂੰ Sexual exploitation ਲਈ target ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਮ੍ਵਸ਼ੇ ਤੇ

ਮ੍ਚੰ ਤਾ ਪਿਗ ਾਈ ਤੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਇਹਨਾਂ ਮ੍ਵਚ ਮ੍ਜਆਦਾ ਪਾਮ੍ਕ ਤਾਨੀ ਜਾਂ ਰੁ ਲਰਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ Asian
gangs ਦਾ ਨਾਰ ਮ੍ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ Media Monitoring Group ਜੋ ਮ੍ਕ Media
outlet ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਰਲ ਹੈ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੱ ਤਰ ਮ੍ਲਮ੍ਖਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ੁ ਾਇ ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ੰ ਥਾਵਾਂ
ਮ੍ਜਵੇਂ SIKH Awareness Society ਨਾਲ ਮ੍ਰਲ ਕੇ Sexual violence ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ

ਮ੍ਕਤਾਬਚਾ ਮ੍ਜ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ real case studies ਵੀ ਹੋਣ, ਛਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹੋ
ਮ੍ਜਹਾ ਮ੍ਕਤਾਬਚਾ ‘Misconceptions in Sikhi ‘ ਮ੍ਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੰ ਤ ਰੀਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ
ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ।

ਜਨਰਲ ਕਿੱ ਤਰ ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ

ਾਲ 2019 – 2020

ਮ੍ਤਕਾਰ ਯੋਗ ਰੈਂਬਰ ਾਮ੍ਹਬਾਨ ਜੀਓ

ਵਾਮ੍ਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲ ਾ

ਵਾਮ੍ਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਮ੍ਹ।
ਦਾ

ਾਰੇ ਐਗਜੈਕਮ੍ ਵ ਕਰੇ ੀ ਦੇ ਰੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮ੍ਦਲੋਂ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮ੍ਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇ

ਾਲ

ਮ੍ਹਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕੰ ਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਮ੍ਹਿੱ ਾ ਪਾਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇ

7 ਰੀਮ੍ ੰ ਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇ ਪਿਕਾਰ ਹੈ :ਜਨਰਲ ਕਿੱ ਤਰ.

ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ ਾਂਕ

ਹਾਇਕ ਕਿੱ ਤਰ. ਅੰ ਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮ੍ ੰ ਘ.

ਖਜਾਨਚੀ. ਗੁਰਬਚਨ ਮ੍ ੰ ਘ ਅਠਵਾਲ
ਮ੍ਰ ੋਰ

ੈਕ ਰੀ. ਹਰਬੰ

ਮ੍ ੰ ਘ ਕੁਲਾਰ.

ਮ੍ਵਿੱ ਮ੍ਦਅਕ ੈਕ ਰੀ. ਤੇਜਾ ਮ੍ ੰ ਘ ਰਾਂਗ .
ਕਰੇ ੀ ਰੈਂਬਰ

ਰਮ੍ਹੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਗਰੇਵਾਲ.

5
6
6
4

2

ਚੈਂਚਲ ਮ੍ ੰ ਘ ਧਾਲੀਵਾਲ.

3

ਬਮ੍ਚਤਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਾਗੀ.

7

ਜ ਮ੍ਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਖਿੱ ੜਾ.

3

ਜਰਨੈ ਲ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੰ ੂ.

4

ਬਲਪਿੀਤ ਕੌ ਰ.

2

ਖੇਰ ਮ੍ ੰ ਘ.

3

ਜ ਵੰ ਤ ਮ੍ ੰ ਘ.

ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਰਿੱ

7

4

ੀ

ਾਲ

ਾਲ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਰਿੱ
ਹਨ।
1.
2.
3.
4.

ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ੇਵਾ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਹੈ। ਰ

ੀ ਾਮ੍ਹਬਾਨ ਦੇ ਨਾਰ ਇ ਪਿਕਾਰ

ਰੰ ਗਲ ਮ੍ ੰ ਘ ਝੀਤਾ

ਜ ਵੀਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਘੁੰ ਰਣ

ਬਲਰਾਜ ਮ੍ ੰ ਘ ਕੁਲਾਰ

ਮ੍ਰਹਰਬਾਨ ਮ੍ ੰ ਘ ਰਮ੍ਗਰੀ

5.

ਮ੍ਰ ੋਰ

ੰ ਾਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਆ ੀ

ੈਂ ਰ

. ਤੇਮ੍ਜੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਕਾਈ ਬੜੀ ਮ੍ਰਹਨਤ ਤੇ ਇਰਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮ੍ਰ ੋਰ

ੈਂ ਰ ਮ੍ਵਚ 36 ਘੰ ੇ ਕੰ ਰ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ੁਚਿੱਜੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮ੍ਕਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬ ਤੁਆਂ ਤੇ ਕੀਰਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ੋਹਣੇ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਮ੍ਕਤਾਬਾਂ ਮ੍ ਕਾ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਮ੍ਹ ਾਬ ਮ੍ਕਤਾਬ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨਚੀ ਾਮ੍ਹਬ ਨੂੰ ਮ੍ਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਮ੍ਕਤਾਬਾਂ ਆਰ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮ੍ਰ ੋਰ

ੈਕ ਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮ੍ਹਯੋਗ ਮ੍ਦੰ ਦੇ ਹਨ । ਪਿੋਗਰਾਰ ਵੀ ਬੁਕ

ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਲਮ੍ਵੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਪਿੱ ੀ ਮ੍ਰ ੋਰ

ੈਂ ਰ ਮ੍ਵਚ ਵੀ ਕੰ ਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਤਾ ਾਮ੍ਹਬ ਕੌ ਰ ਹਾਲ ਮ੍ਵਿੱ ਚ

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮ੍ਨਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਪਿੋਗਰਾਰਾਂ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਘਰਾਂ ਮ੍ਵਚ ੁਖਰਨੀ ਾਮ੍ਹਬ, ਮ੍ਹਜ ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਖੰ

ਪਾਠ ਾਮ੍ਹਬ ਬੁਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦਾ

ਇੰ ਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰਰਮ੍ਤ ਪਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਰੈਂਬਰਜ ਵੇਰੇ ਦਾ , ਹਰਬੰ
ਅਥਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਮ੍ ੰ ਘ ਰਾਂਗ

ਮ੍ ੰ ਘ ਕੁਲਾਰ, ਗੁਰਬਚਨ ਮ੍ ੰ ਘ

ੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਤਕ ਜਰਨੈ ਲ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੰ ੂ

ਵੀ ਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦੇ ਨ।
ਸ਼ਮ੍ਨਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ . ਜ ਵੰ ਤ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੀ ੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋ ੜ
ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਮ੍ਹੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬਮ੍ਚਿੱ ਤਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਾਗੀ ਵੀ ੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ
ਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਅਤੇ . ਹਰਬੰ

ਮ੍ ੰ ਘ ਕੁਲਾਰ ਵੀ ੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮ੍ਰ ੋਰ

ੈਂ ਰ ਦੇ ਖੁਲਣ ਦਾ ਰਾਂ ੋਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮ੍ਨਚਰਵਾਰ ਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ

ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਹੈ।
. ਹਰਬੰ

ਮ੍ ੰ ਘ ਕੁਲਾਰ ਹੁਰਾਂ ਇ

ਾਲ ਵੀ ਮ੍ਰ ੋਰ

ੈਂ ਰ ਲਈ ਧਾਰਮ੍ਰਕ, ਇਮ੍ਤਹਾ ਕ,

ਮ੍ਵਮ੍ਦਅਕ ਤੇ ਬਿੱ ਮ੍ਚਆਂ ਵਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਕਤਾਬਾਂ ਮ੍ਲਆਂਦੀਆਂ। ਪੰ ਥ ਦੇ ਉਘੇ

ਮ੍ਲਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮ੍ਕਤਾਬਾਂ ਰੰ ਗਵਾ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ੈਲੀਫੋਨ ਤੇ
ਵੀ ੰ ਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰ ਰ ਕਰਕੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਾਰ ਮ੍ਕਤਾਬਾਂ ਰੰ ਗਵਾ ਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਿੱ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮ੍ਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਮ੍ਹਲਾਂ ਫੂਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ।

ਮ੍ਰ ੋਰ

ੈਂ ਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮ੍ ਿੱ ਖੀ ਕਕਾਰ, ਗਾਤਰੇ, ਵਿੱ ੀਆਂ ਤੇ ਛੋ ੀਆਂ ਮ੍ ਰੀ ਾਮ੍ਹਬਾਂ,

ਕਛਮ੍ਹਰੇ, ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਤੇ ਇਮ੍ਤਹਾ ਕ ਪੁ ਤਕਾਂ (ਪੰ ਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਮ੍ਵਿੱ ਚ) ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਗੁ ਕੇ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਮ੍ਹੰ ਦੀ ਮ੍ਵਚ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਪੜਹਾਉਣ ਲਈ ਮ੍ਕਤਾਬਾਂ ਉਪਲਿੱਬਦ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ CD, DVD
ਤੇ ਰੁਰਾਲਾ ਾਮ੍ਹਬ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮ੍ਗਣਤੀ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਾ ੇ ਕੋਲ

ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਕਾਰਜ

ੁਖਰਨੀ ਾਮ੍ਹਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਮ੍ਹਜ ਪਾਠ, ਅਖੰ

ਵਲੋਂ ਰਮ੍ਜ

ਾਕ ਹੈ।

ਪਾਠ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ (ਮ੍ਜ ਲਈ ਗੌਰਮ੍ਰੰ

ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ) ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਕਾਰਜ ਰਾਤਾ ਾਮ੍ਹਬ ਕੌ ਰ ਹਾਲ

ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਕਰਵਾ ਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਤਾ ਾਮ੍ਹਬ ਕੌ ਰ ਹਾਲ ਮ੍ਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਪਿੋਗਰਾਰ ਮ੍ਨਚਰਵਾਰ
ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ ਾਂਕ ਨੇ ਮ੍ਨਭਾਏ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਿੋਗਰਾਰ . ਤੇਜਾ ਮ੍ ੰ ਘ ਰਾਂਗ ਨੇ ਮ੍ਨਭਾਏ।
ਾਲ ਹੋਈਆਂ ੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇ ਪਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇ
ਅਖੰ
ਅਖੰ

ਪਾਠ ਰਾਤਾ ਾਮ੍ਹਬ ਕੌ ਰ ਹਾਲ ਮ੍ਵਚ.
ਪਾਠ ਘਰ ਮ੍ਵਚ.

ੁਖਰਨੀ ਾਮ੍ਹਬ ਹਾਲ ਮ੍ਵਚ.
ੁਖਰਨੀ ਾਮ੍ਹਬ ਘਰ ਮ੍ਵਚ.
ਮ੍ਹਜ ਪਾਠ ਹਾਲ ਮ੍ਵਚ.
ਮ੍ਹਜ ਪਾਠ ਘਰ ਮ੍ਵਚ.

ਕੁੜਰਾਈ ਦੀ ਰ ਰ.

1
1
31
7
1
2
-

ਮ੍ਫਉਨਰਲ ੇਵਾਵਾਂ.

ਕੀਰਤਨ ਘਰ ਮ੍ਵਚ.

3

1.ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
੧. ਸਸਿੱ ਖ ਸ ਿੰ ਦੂ ਨ ੀਂ। ਇਸ ਸਕਤਾਬ ਦੀ 2000 ਕਾਪੀ ਛਪਾਈ ਗਈ ਜੋ ਦਸਿੰ ਬਰ 2019 ਨੂਿੰ ਫਸਤ ਗੜ੍ਹ
ਸਾਸ ਬ ਸਿਖੇ ਚਾਰ ਸਸ ਬਜਾਸਦਆਂ ਦੀ ਸ਼ ਾਦਤ ਨੂਿੰ ਸਮਰਸਪਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਫਰ - ਏ-ਸ਼ ਾਦਤ ਮੌਕੇ
ਇਿੰ ਡੀਆ ਸਿਚ ਸਸਿੱ ਖੀ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਫਰੀ ਿਿੰ ਡੀ।
੨.'ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਛੜ੍ੇ ਿਰਗੋ' ਇਸ ਦੀ ਿੀ 2000 ਕਾਪੀ ਛਪਿਾ ਕੇ ਸ਼ ੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਿਿੰ ਡੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਕਤਾਬਚੇ ਸਿਿੱ ਚ ਦਸਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜ੍ੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਨੂਿੰ ਬ ੁਤ ੀ ਢੁਕਿੇਂ ਇਸਤ ਾਸਕ ਿਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਲੇ ਖਕ
ਨਿੰਦ ਸਕਸ਼ੋਰ ਨੇ , ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ ਸਸਿੱ ਖੀ ਧਾਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।ੈ ਇਸ ਕਦਾਬਚੇ ਦੀ ਇਕ ਜਾਰ ਕਾਪੀ

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਿੱ ਚ ਿੀ ਿਿੰ ਡੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਿੰ ਨਾਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਚਰਨ ਸਸਿੰ ਘ ਟਾਂਕ ਨੇ ਕੁਝ
ਗੁਰਮਖ ਸਜਣਾ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੀਤਾ।
੩.ਚਾਰ ਸਾਸ ਬਜ਼ਾਸਦਆਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਤੇ ਸ਼ ਾਦਤ ਨੂਿੰ ਦਰ ਾਉੰਣ ਿਾਲਾ ਸਕਤਾਬਚਾ ਿੀ ਫਰੀ ਿਿੰ ਸਡਆ।
ਉਪਰ ਿਾਲੇ ਸਤਿੰ ਨੇ ਸਕਤਾਬਚੇ ਬਲਸਿਿੰ ਦਰ ਸਸਿੰ ਘ ਪਿੱ ਟੀ ੁਰਾਂ ਫਤਸ ਗੜ੍ਹ ਸਾਸ ਬ ਸਸਿੱ ਖ ਸਮਸ਼ਨਰੀ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂ ਕੇ ਿਲੋਂ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਰੀ ਿਿੰ ਡੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬ ੁਤ ਧਿੰ ਨਿਾਦੀ ਾਂ।

੪. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ 550 ਸਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਿ ਨੂਿੰ ਸਮਰਸਪਤ ਸਸਤਕਾਰ - ਏ- ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਇਕ brochure ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਜਸ ਸਿਚ ਸਸਿੱ ਖ ਸਮਸ਼ਨਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂ ਕੇ ਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ

ਇਸਤ ਾਸ ਅਤੇ ਉਘੇ ਸਿਦਿਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਸਿੱ ਸਖਆਿਾਂ ਿਾਰੇ ਲੇ ਖ ਦਰਜ ਨ।
ਇਸ ਦੀਆਂ 2000 ਕਾਪੀ ਛਪਿਾਈ ਗਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਿ ਤੇ

ਸਸਿੱ ਖ ਸਮਸ਼ਨਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਾਜਰ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂਿੰ ਉ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਖ ਸਮਸ਼ਨਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਰਤੀ
ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸਨਮਾਨ ਿਜੋਂ 'award ਆਫ honour' ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਅਤੇ ਸਿੰ ਗਤਾਂ ਿਾਸਤੇ ੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਰਖੀਆ ਗਈਆਂ।

2 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ।

ਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ 3 ਨਿਿੰ ਬਰ 2019 ਐਤਿਾਰ ਿਾਲੇ ਸਦਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ
ਮਨਾਉਂਦੇ ੋਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਿੱ ਸਢਆ ਸਗਆ। ਸਸਿੱ ਖ ਸਮਸ਼ਨਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂ ਕੇ ਿਲੋਂ ਸਸਿੱ ਖੀ ਪਰਚਾਰ
ਲਈ ਫਰੀ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਾਨ ਇਕਿੱ ਠਾ ੋਇਆ। ਇਸ

ਮੌਕੇ ਸ. ਮਸ ਿੰ ਦਰ ਸਸਿੰ ਘ ਗਰੇਿਾਲ, ਅਸਮਰਤਪਾਲ ਸਸਿੰ ਘ, ਜਸਿਿੰ ਤ ਸਸਿੰ ਘ, ਰਿਿੰ ਸ ਸਸਿੰ ਘ ਕੁਲਾਰ, ਬਸਚਿੱ ਤਰ
ਸਸਿੰ ਘ ਸਾਗੀ, ਰਚਰਨ ਸਸਿੰ ਘ ਟਾਂਕ, ਬਲਸਿਿੰ ਦਰ ਸਸਿੰ ਘ ਪਿੱ ਟੀ, ਜਸਸਿਿੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਖਟਰਾ, ਤੇਜਾ ਸਸਿੰ ਘ
ਮਾਂਗਟ, ਮਿੰ ਗਲ ਸਸਿੰ ਘ ਅਤੇ ਖੇਮ ਸਸਿੰ ਘ ਨੇ ਸੇਿਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬ ੁਤ ਧਿੰ ਨਿਾਦੀ ਾਂ।

3.ਸਬਲਸਡਿੰ ਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ।
ਸਪਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਸ ਬ ਕੌ ਰ ਾਲ ਉਪਰ ਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ, ਕੌ ਸਲ ਿਲੋਂ
ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਪਲੈ ਨ, ਦੀ ਪਰੋੜ੍ਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂਿੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਿੀ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ
ਇਸ ਕਿੰ ਮ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਏ। ਚੌ ਾਂ ਸਬਲਡਰਜ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਿੰ ਪਨੀ ਨੂਿੰ ਠੇਕਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜੋ 342000 ਪੌਡ ਸਿਚ 22 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ

ਕਿੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਿੰ ਬਰ 2020 ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਤਿੱ ਕ ਕਿੰ ਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਗੇ। ੋਰ ਸਬਿੰ ਧਤ ਖਰਚੇ ਪਾਕੇ ਲਗ
ਭਗ ਚਾਰ ਲਿੱਖ ਤਕ ਖਰਚਾ ੋਣ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਿਨਾ ।ੈ

4 ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ।
23 ਨਵੰ ਬਰ 2019 ਮ੍ਦਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਅ ਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਅਤੇ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੀ 50ਵੀੰ ਵਰੇਗੰਢ
ਬੜੀ ਧੂਰਧਾਰ ਨਾਲ ਰਨਾਈ। ਜਪੁਜੀ ਾਮ੍ਹਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰ ਤ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਬਿੱ ਮ੍ਚਆਂ
ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਮ੍ਫਰ ਅਿੱ ਧੇ ਘੰ ੇ ਲਈ ਾ. ਜ ਮ੍ਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ
ਮ੍ ਿੱ ਮ੍ਖਆਵਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ੍ਦਿੱ ਤੀ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਮ੍ ੰ ਘ ਨੇ ਇਕ ਰਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ
ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ ਦਮ੍ ਆ। ਇ

ਰਾਗਰ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਰੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ

ਮ੍ਗਣਤੀ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਮ੍ਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਮ੍ਪਆਂ ਅਤੇ ੰ ਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।ਬਿੱ ਮ੍ਚਆਂ ਦਾ ਹੌ ਲਾ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਰ ਵਜੋਂ ਇਕ

ਰ ੀਮ੍ਫਕੇ , ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550

ਾਲਾ

ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਅਤੇ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ

ੁ ਾਇ ੀ ਦੀ 50ਵੀੰ ਵਰੇਗੰਢ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ

ਮ੍ਵਚ ਸ਼ਾਰਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਮ੍ਦਿੱ ਤਾ ਮ੍ਗਆ।ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ

ਏ- ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ’, ਮ੍ਜ

ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਰੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ

ੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ‘award of honour ‘ਮ੍ਦਿੱ ਤਾ ਮ੍ਗਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ

ੁ ਾਇ ੀ ਵਾ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550

ਰਾਗਰ

ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਨੂੰ

ਰਰਮ੍ਪਤ ਇਕ brochure ‘ ਮ੍ਤਕਾਰ –

ੁ ਾਇ ੀ ਦਾ 50

ਮ੍ਵਚ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ

ਾਲਾ ਇਮ੍ਤਹਾ

ਅਤੇ ਉਘੇ

ਪੰ ਥਕ ਲੇ ਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮ੍ ਿੱ ਮ੍ਖਆਵਾਂ ਵਾਰੇ ਲੇ ਖ ਦਰਜ ਹਨ, ਵੀ ਮ੍ਦਿੱ ਤਾ
ਮ੍ਗਆ।
ਹਰਬੰ

ਾਰੇ ਪਿੋਗਰਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਮ੍ ੰ ਘ ਰਾਂਗ

ਨੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ੀ ਦੇ

ਮ੍ ੰ ਘ ਕੁਲਾਰ, ਜਰਨੈ ਲ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੰ ੂ, ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ

ਗਰੇਵਾਲ,ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮ੍ ੰ ਘ ਅਤੇ ਬਮ੍ਚਿੱ ਤਰ ਮ੍ ੰ ਘ
ਅ ੀਂ

ੇਵਾਦਾਰਾਂ – ਬਲਪਿੀਤ ਕੌ ਰ,

ਾਂਕ, ਰਮ੍ਹੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ

ਾਗੀ ਨਾਲ ਮ੍ਰਲ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ ਕੀਤਾ।

ਾਮ੍ਰਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੰ ਤ ਮ੍ਵਿੱ ਚ

ੁ ਾਇ ੀ ਵਿੱ ਲੋਂ

ਰੂਹ

ੰ ਗਤਾਂ ਦਾ

ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਮ੍ਗਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਤੁਿੱ ਵਰਤਾਇਆ ਮ੍ਗਆ।

5.ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਗੋਮ੍ਬੰ ਦ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੀ।

5 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦ ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਧੂਰਧਾਰ ਨਾਲ ਰਨਾਇਆ

. ਰੂਪ ਮ੍ ੰ ਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਨੌਜਵਾਨ ਪਮ੍ਰਜੈਂ ਰ

ਮ੍ਗਆ। ਬਿੱ ਮ੍ਚਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰ ਤ

ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ ਲੈ ਕਚ ਮ੍ਦਿੱ ਤੇ ਅਰਦਾ
ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਤੁਿੱ
ਰਾਂਗ

ਨੇ ਹੋਰ

ਵਰਤਾਇਆ ਮ੍ਗਆ।

ਰਾਗਰ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਰ ਤੇਜਾ ਮ੍ ੰ ਘ

ੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮ੍ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ।

6.ਹੋਰ ਧਾਰਮ੍ਰਕ

ਰਾਗਰ।

੧.24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ

networks ਨੇ ਹੋਰ ਆਮ੍ਫ
ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ

ਾਰੇ

ਉਪਰੰ ਤ ਬਿੱ ਮ੍ਚਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਰ ਮ੍ਦਿੱ ਤੇ

ਾ. ਜ ਮ੍ਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ co chair ethnic minority

ਰਾਰ

ਨ

ਰੀ

ਲੰ ਨ ਮ੍ਵਖੇ ਬੰ ਦੀ ਛੋੜ ਮ੍ਦਵ

ਰਨਾਇਆ।

ੁ ਾਇ ੀ ਵਲੋਂ ਮ੍ਗਆਨੀ ਬਲਮ੍ਵੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਪਿੱ ੀ ਨੇ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ

ੇਵਾ ਮ੍ਨਭਾਈ। ਮ੍ਗਆਨੀ ਮ੍ਨਰਰਲਜੀਤ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ

ਾ. ਜ ਮ੍ਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਨੇ ਅੰ ਗਰੇਜੀ

ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਗੋਮ੍ਰਆਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦੀ ਛੋੜ ਮ੍ਦਵ

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ੍ਦਿੱ ਤੀ। ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ

ੁ ਾਇ ੀ

ਵਲੋਂ ਫਰੀ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਵੰ ਮ੍ ਆ ਮ੍ਗਆ।
੨. ਅਖੰ

ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਕੀਰਤਨ

ਰਾਗਰ।

24 ਜਨਵਰੀ 2020, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550

ਅਖੰ

ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਨੂੰ

ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਰ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 9.30 ਤਕ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ

ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ

ਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 9-30

ਰਰਮ੍ਪਤ

ਜਾਇਆ। 25

ਮ੍ਤ ਤਕ ਆ ਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ

ਮ੍ਗਆ। ੰ ਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮ੍ਗਣਤੀ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।

7.ਗੁਰਰਮ੍ਤ

ੈਰੀਨਾਰ।

੧.ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550

ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਨੂੰ

2019 ਨੂੰ ਸ਼ਾਰ ਦੇ 6-7.30 ਤਕ ਮ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਰਮ੍ਤ

ਰਰਮ੍ਪਤ 30 ਅਕਤੂਬਰ

ੈਰੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਮ੍ਜ

ਮ੍ਵਿੱ ਚ

ਪਿਮ੍ ਿੱ ਧ ਮ੍ਵਦਵਾਨ ਮ੍ਗਆਨੀ ਮ੍ਨਰਰਲਜੀਤ ਮ੍ ੰ ਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮ੍ ਖਾਂ ਦੇ
ਰਾਜ ੀ ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਪਮ੍ਰਵਾਮ੍ਰਕ ਮ੍ਰਸ਼ਮ੍ਤਆਂ ਦੇ
ਨੂੰ

ਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰ ਤ

ੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਿਬੰਧ ਲਈ ਮ੍ਦਤੀਆਂ ਮ੍ ਮ੍ਖਆਵਾਂ

ੈਰੀਨਾਰ ਲਈ ਮ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਿੱ ਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰ ਚੇ ਮ੍ ਿੱ ਖ

ਮ੍ਚੰ ਤਕ ਅਜਰੇਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਾਂਤੀਕਾਰੀ ੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨੁਿੱਖਤਾ ਦੇ
ੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦ

ਲਈ ਪਿੇਮ੍ਰਆ। ਅੰ ਤ ਮ੍ਵਿੱ ਚ

ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ

ੁ ਾਇ ੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ ਰੋਪਾਓ ਮ੍ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ

੨. ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਹੰ ਦੂ ਨਹੀਂ ਮ੍ਵਸ਼ੇ ਤੇ

5 ਨਵੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮ੍ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ
ਬਰਮ੍ਰੰ ਘਰ

ੂ ੀਓ ਮ੍ਵਚ

ੋਚ ਨੂੰ ੰ ਾਰ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਪਿਚਾਰਨ
ਨਰਾਮ੍ਨਤ ਕੀਤਾ।

ੈਰੀਨਾਰ।

ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਮ੍ਨਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ

ੈਰੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਮ੍ਗਆ। ਮ੍ਜ

ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ

ਾਂਕ ਅਤੇ

ਗੁਰਬਚਨ ਮ੍ ੰ ਘ ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਮ੍ਹੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਖਮ੍ਹਰਾ, ਹਰਚਰਨ
ਮ੍ ੰ ਘ

ਾਂਕ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮ੍ਕਰਨਪਿੀਤ ਕੌ ਰ ਨੇ ਮ੍ਵਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਕਚਰ ਮ੍ਦਿੱ ਤੇ।

ਪੀਕਰਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ

ਮ੍ਵ ਥਾਰ ਨਾਲ ਇਮ੍ਤਹਾ ਕ ਤੇ ਗੁਰਰਮ੍ਤ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮ੍ ਧ ਕੀਤਾ ਮ੍ਕ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਹੰ ਦੂ ਨਹੀਂ।

ਮ੍ ਿੱ ਖ ਧਰਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰ ਜਵਾਂ ਵਿੱ ਾ ਧਰਰ ਹੈ। ਮ੍ ਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਖਿੱ ਰੇ ਮ੍ ਧਾਂਤ ਹਨ, ਵਖਿੱ ਰਾ

ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਗਿੰ ਥ, ਵਖਿੱ ਰੀ

ਮ੍ਭਅਤਾ ਹੈ, ਮ੍ ਿੱ ਖ ਇਕ ਵਿੱ ਖਰੀ ਕੌ ਰ ਹੈ ।ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ ਧਾਂਤ ਹੈ ‘ਮ੍ਹੰ ਦੂ

ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਹੈ ਮ੍ਨਆਰੀ ਧਰੇ ਖਾਲ ਾ ਰਮ੍ਹਤ
ੇਜ ਦੀ

ਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ

ਪਿੋਗਰਾਰ ਮ੍ਰਕਾਰ

ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ

ੁਚਾਰੀ ‘ ਅਤੇ ‘ਨ ਹਰ ਮ੍ਹੰ ਦੂ ਨ ਰੁ ਲਰਾਨ ‘।

ਾਂਕ ਨੇ ਮ੍ਨਭਾਈ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵਾਮ੍ਲਆਂ

ਾਰਾ

ੈਲੀਵੀਜਨ ਤੇ ਮ੍ਦਖਾਇਆ ਅਤੇ ਯੂ ਮ੍ ਊਬ ਤੇ ਵੀ

ਪਾਇਆ। ਅ ੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

੩.ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਯੋਮ੍ਧਆ ਪਿਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ

29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ

ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਅ ਥਾਨ ਤੇ

ੈਰੀਨਾਰ ਰਮ੍ਖਆ ਮ੍ਕ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਯੋਮ੍ਧਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮ੍ ਿੱ ਖੀ ਪਿਚਾਰ ਲਈ ਗਏ
ੁਪਰੀਰ ਕੋਰ

ਨ।

ਦੇ ਜਿੱ ਜਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਅਯੂਮ੍ਧਆ ਰ ਲੇ ਦੇ ਫੈ ਲੇ ਤੇ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਧਰਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਲ

ਕਮ੍ਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਯੋਮ੍ਧਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ
ਰਮ੍ਹੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਖਮ੍ਹਰਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮ੍ਕਰਨਪਿੀਤ ਕੌ ਰ ਰੁਿੱ ਖ

ਨ। ਜਥੇਦਾਰ

ਪੀਕਰਜ ਨੇ ਦਿੱ ਮ੍ ਆ ਮ੍ਕ ਇਹ

ਫੈ ਲਾ ਪੰ ਥ ਮ੍ਵਰੋਧੀ ਰਮ੍ਜੰ ਦਰ ਮ੍ ਹੁੰ ਮ੍ਨਰਾਲਾ ਨਾਰ ਦੇ ਮ੍ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ
ਕੋਰ

ੀ।

ੁਪਰੀਰ

ਦੇ ਜਿੱ ਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਉਦਾ ੀਆਂ ਚ ਮ੍ਹੰ ਦੂ ਰੁ ਲਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ੇ ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਅ ਥਾਨਾਂ

ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿਰਾਤਰਾ ਦੀ ਬੰ ਦਗੀ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰਰ ਕਾਂ ਾਂ ਵਮ੍ਹਰਾਂ
ਭਰਰਾ ਚੋਂ ਕਿੱ ਮ੍ਢਆ। ਮ੍ ਿੱ ਖ ਧਰਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰ ਜਵਾਂ ਵਿੱ ਾ ਧਰਰ ਹੈ।

ਬੀਬੀ ਮ੍ਕਰਨਪਿੀਤ ਕੌ ਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮ੍ਗਆਨੀ ਹਰਪਿੀਤ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ
550

ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਤੇ ਮ੍ਦਿੱ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਮ੍ਵ ਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਮ੍ਵਆਮ੍ਖਆ ਕੀਤੀ।

ਜਥੇਦਾਰ ਰਮ੍ਹੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਖਮ੍ਹਰਾ ਨੇ ਹਰਮ੍ਜੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਦਲਗੀਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੇ
ਮ੍ਦਿੱ ਤੇ ਮ੍ਬਆਨ ਮ੍ਕ ਗੁਰੂ ਹਮ੍ਰਗੋਮ੍ਬੰ ਦ

ਾਮ੍ਹਬ ਨੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਾਮ੍ਹਬ ਦੀ

ਬੁਿੱ ਕ ਤੇ

ਾਜਨਾ ਨਹੀਂ

ਕੀਤੀ ਦਾ ਖੰ ਨ ਕਰਕੇ ਇਮ੍ਤਹਾ ਕ ਹਵਾਮ੍ਲਆ ਰਾਹੀਂ ਮ੍ ਧ ਕੀਤਾ ਮ੍ਕ ਰੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਰਾਲਕ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਮ੍ਰਕਾਰਮ੍ ੰ ਗ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵਾਮ੍ਲਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ

ੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਾਰੇ

ੈਰੀਨਾਰ ਦੀ

ੈਲੀਵੀਜਨ ਤੇ ਮ੍ਦਖਾਈ। ਭਾਰੀ ਮ੍ਗਣਤੀ ਮ੍ਵਿੱ ਚ

ੰ ਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਅੰ ਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਤੁਿੱ

ਵਰਤਾਇਆ

ਮ੍ਗਆ।

8.ਫਰੀ ਗੁਰਰਮ੍ਤ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਦੇ
੧.ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550

ਾਲ।

ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਦੀ ਯਾਦ ਮ੍ਵਿੱ ਚ

ਲੋ ਹ ਮ੍ਵਖੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ

ੈਰੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਮ੍ਗਆ ਮ੍ਜ

ਿੀ ਗੁਰੂ ਮ੍ ੰ ਘ

ਭਾ

ਮ੍ਵਚ ਅਰਰਜੀਤ

ਮ੍ ੰ ਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਮ੍ਹੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਖਮ੍ਹਰਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮ੍ਕਰਨਪਿੀਤ ਕੌ ਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮ੍ ਿੱ ਮ੍ਖਆਵਾਂ ਤੇ ਮ੍ ਧਾਤਾਂ ਵਾਰੇ ਲੈ ਕਚ ਮ੍ਦਿੱ ਤੇ।ਰੁਿੱ ਖ
ਆਏ

. ਅਜਰੇਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੀ ਨੇ

ੰ ਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠ ਨੂੰ ੰ ਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ

ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ ਕੇ ਵਲੋਂ ਫਰੀ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਵੰ ਣ ਲਈ

ਮ੍ ੰ ਘ ਪਿੱ ੀ, ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ

ਪੀਕਰ ਇੰ ੀਆ ਤੋਂ

ਾਂਕ ਅਤੇ ਹਰਬੰ

ਾਲ ਲਾਇਆ ਮ੍ਜ

ਦੀ

ੇਵਾ ਬਲਮ੍ਵੰ ਦਰ

ਮ੍ ੰ ਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ੰ ਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁ

ਮ੍ਗਣਤੀ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਫਰੀ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਮ੍ਲਆ।
੨.ਮ੍ ੰ ਘ

ਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੰ ਲੋ ਦੀ ਕਰੇ ੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼

ਉਤ ਵ 7-12 ਨਵੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਰਧਾਰ ਨਾਲ ਰਨਾਇਆ ੰ ਗਤਾਂ ਨੇ 5 ਮ੍ਦਨ ਹਾਜਰੀ
ਭਰ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਪੰ ਜੇ ਮ੍ਦਨ ਮ੍ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ
ਾਲ ਲਾਇਆ।

ਵੰ ਮ੍ ਆ ।

ੰ ਗਤਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ ਹੋਰ ਫਰੀ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਮ੍ਲਜਾ ਕੇ

ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ

ਾਂਕ, ਹਰਬੰ

ੁ ਾਇ ੀ ਵਲੋਂ ਫਰੀ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਦਾ

ੇਵਾਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ, ਬਲਮ੍ਵੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਪਿੱ ੀ, ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ

ਮ੍ ੰ ਘ ਕੁਲਾਰ, ਬਮ੍ਚਿੱ ਤਰ ਮ੍ ੰ ਘ

ਾਗੀ, ਜ ਵੰ ਤ ਮ੍ ੰ ਘ, ਰਮ੍ਹੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ

ਗਰੇਵਾਲ,ਬੀਬੀ ਜ ਮ੍ਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਖ ਰਾ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਮ੍ ੰ ਘ ਰਾਂਗ
੩.ਖਾਲ ਾ ਅਕੈ ਰੀ
ਮ੍ ੰ ਘ ਗਰਚਾ ਨੇ

ੋਕ ਪੋਮ੍ਜਜ

ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ

ਾਲ ਤੇ

ਲੋ ਹ ਮ੍ਵਖੇ 7 ਅਤੇ 8 ਦ ੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ

ੇਵਾ ਕੀਤੀ।
ਾ.ਪਰਮ੍ਰੰ ਦਰ

ਰੇਤ ਪਮ੍ਰਵਾਰ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋ ਮ੍ਦਨ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਮ੍ਹਰਾਂ ਨੇ

ੰ ਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮ੍ਨਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ
ਮ੍ਕਤਾਬਾਂ ਦਾ

ਨੇ

ਾਲ ਲਾਇਆ ਮ੍ਗਆ।
ਾਂਕ, ਹਰਬੰ

ਾਲ ਤੇ

ੁ ਾਇ ੀ ਵਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮ੍ਦਨ ਫਰੀ

ੇਵਾ ਬਲਮ੍ਵੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਪਿੱ ੀ, ਬਹਾਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ,

ਮ੍ ੰ ਘ ਕੁਲਾਰ ਅਤੇ ਬਮ੍ਚਤਿ ਮ੍ ੰ ਘ

ਾਗੀ ਨੇ ਮ੍ਨਭਾਈ।

੪.ਇੰ ੀਆ ਮ੍ਵਿੱ ਚ

ਾਲ

ਮ੍ਗਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਮ੍ ੰ ਘ ਹੈੈੱ
ਚਾਰ

ਗਿੰ ਥੀ, ਗੁਰ ਫਤਮ੍ਹ ਗੜਹ

ਾਮ੍ਹਬਜਾਮ੍ਦਆ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ

ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ
ਦ ੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮ੍ਪੰ

ਾਮ੍ਹਬ

ਰਰਮ੍ਪਤ ਪਿੋਗਰਾਰ

ਰਹੰ ਦ, ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਨਾਲ

ਫਰ-ਏ-ਸ਼ਹਾਦਤ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ

ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ ਕੇ. ਵਲੋਂ ਫਰੀ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਦੇ

ਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ। 22

ਹੇੜੀ, 23 ਦ ੰ ਬਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲ ਰੋਮ੍ਰੰ ਾ ਅਤੇ 24 ਦ ੰ ਬਰ

ਨੂੰ ਗੁਰ ਠੰ ਾ ਬੁਰਜ ਫਤਮ੍ਹਗੜਹ

ਾਮ੍ਹਬ

ਾਲ ਲਗਾਏ । ‘ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਹੰ ਦੂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ‘’ਭਾਰਤ ਦੇ

ਪਛੜੇ ਵਰਗੋ ਮ੍ਕਤਾਬਚੇ ‘ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਫਰੀ ਵੰ ੇ ਗਏ। ਇ
ਨਾਲ ਖਾ

ਛਪਵਾਈ ‘ਚਾਰ

ਾਮ੍ਹਬਜ਼ਾਮ੍ਦਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ‘ਵੀ ਫਿੀ ਵੰ ੀ। ਇਹ

ਾਰੀ

ਦੇ
ੇਵਾ

ਬਲਮ੍ਵੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਪਿੱ ੀ ਨੇ ਮ੍ਨਭਾਈ। ਅ ੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

9 ਮ੍ਗਆਨੀ ਹਰਪਿੀਤ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਾਮ੍ਹਬ
ਦਾ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅਿੱ ੇ ਤੇ

ਵਾਗਤ।

7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮ੍ਗਆਨੀ ਹਰਪਿੀਤ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਇੰ ਗਲੈਂ

ਤੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅਿੱ ੇ ਤੇ
ਪਿਧਾਨ ਗੁਰਰੇਲ ਮ੍ ੰ ਘ ਰਿੱ ਲਹੀ
ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ

ਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਮ੍ਗਆ।

ਰੇਤ

ਾਂਕ, ਹਰਬੰ
ਗੁਹਦਵਾਰਾ

ਕੀਤੇ। ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ

ਾਉਥਹਾਲ ਦੇ

ੁ ਾਇ ੀ ਵਲੋਂ

ਮ੍ ੰ ਘ ਕੁਲਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਮ੍ ੰ ਘ ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਹੀਥਰੋ
ਆਉਣ ਤੇ

ਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰ ਤ ਮ੍ ੰ ਘ

ਾਮ੍ਹਬ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਿੱ ਕ ਕੇ ਊਪਰ ਰੀਮ੍ ੰ ਗ ਹਾਲ

ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਵੀਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ । ਹਾਜਰ ਪਤਵੰ ਤੇ ਿੱ ਜਣਾਂ ਨੇ ਪੰ ਥਕ
ਪਗਗ

ਭਾ

ਭਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੈਂਬਰਜ ਅਤੇ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ

ਹਵਾਈ ਅਿੱ ੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇੰ ਗਲੈਂ
ਭਾ ਹੈਵਲਾਕ ਰੋ

ਿੀ ਗੁਰੂ ਮ੍ ੰ ਘ

ਫੇਰੀ ਤੇ ਆਉਣ

ੁ ਾਇ ੀ ਵਲੋਂ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ

ੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੀਚਾਰ
ਾਂਕ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀ

ਆਇਆਂ ਕਮ੍ਹੰ ਮ੍ਦਆਂ ਪੰ ਥਕ ਏਕਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਰਮ੍ਹਤ ਰਮ੍ਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਮ੍ਦਿੱ ਤਾ। ਅੰ ਤ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਜਥੇਦਾਰ

ਾਮ੍ਹਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮ੍ਵਚਾਰ ਦਿੱ ੇ।

10.ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ
ਦਾ
ਇੰ ਗਲੈਂ

ੁ ਾਇ ੀ ਵਲੋਂ ਮ੍ਗਆਨੀ ਹਰਪਿੀਤ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੀ

ਵਾਗਤ।
ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਗਆਨੀ ਹਰਪਿੀਤ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਾਮ੍ਹਬ,

ਬੇਨਤੀ ਪਿਵਾਨ ਕਰਕੇ, 11 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ
ਆਏ। ਭਾਰੀ ਮ੍ਗਣਤੀ ਮ੍ਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਉਘੇ ਪੰ ਥਕ
ਪਾਣੀ ਛਿੱ ਕਣ ਉਪਰੰ ਤ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ
ਆਉਣ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਅਤੇ

ਾ ੀ

ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਅ ਥਾਨ ਤੇ

ਜਣਾ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ

ਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।ਚਾਹ

ਾਂਕ ਨੇ ਮ੍ਗਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ

ੁ ਾਇ ੀ ਚ

ਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਾਮ੍ਹਬ ਦੀ ਰਹਿੱ ਤਤਾ ਦਰ ਾ ਕੇ

ਕੁਿੱ ਝ ਪੰ ਥਕ ਰ ਮ੍ਲਆਂ – ਗਿੰ ਥਾਂ ਦੀ

ੋਧ, ਮ੍ ਿੱ ਖ ਇਮ੍ਤਹਾ

ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਮ੍ਰਲਾਵ , ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ੰ ਰ,

ਈ ਾਈ ਧਰਰ ਦਾ ਪਿਚਾਰ, ਦ ਰ ਗਿੰ ਥ, ਪੰ ਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ 2003 ਵਾਲਾ ਕੈਲੰ ਰ ਰੁੜ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਰ ਮ੍ਲਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇ

ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਪਿੱ ਤਰ

ਮ੍ਦਿੱ ਤਾ।
ਉਪਰੰ ਤ ਜਥੇਦਾਰ
ੰ ਗਤਾਂ ਦੇ

ਾਮ੍ਹਬ ਨੇ

ੰ ਗਤਾਂ ਨੂੰ ੰ ਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮ੍ਵਚਾਰ ਰਿੱ ਖੇ ਅਤੇ

ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮ੍ਦਿੱ ਤੇ ਅੰ ਤ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ

ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ

ਾਮ੍ਹਬ ਨੂੰ ਮ੍ ਰੋਪਾਓ ਤੇ ਰਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਭੇਂ

11.ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ
ਗੁਰੂ

ਾਂਕ ਨੇ

ਰੂਹ

ਕੀਤੇ।

ੰ ਗਤਾਂ ਦਾ

ਾਮ੍ਹਬ ਨੂੰ ਪਤਿੱ ਰ।

ਾਮ੍ਹਬ ਦੀਆਂ ਤ ਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱ ਧ ਰਹੇ ਮ੍ਰਵਾਜ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 19

ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਾਮ੍ਹਬ ਮ੍ਗਆਨੀ ਹਰਪਿੀਤ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਿੱ ਰ
ਮ੍ਲਮ੍ਖਆ।ਗੁਰੂ ਘਰ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਰੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਬੁਿੱ ਤ ਪੂਜਾ ਦੀ
ਆਇਆ ਹੈ ਮ੍ਕ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਮ੍ਰਆਂ, ਗੁਰਰਮ੍ਤ

ਖਤ ਰਨਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣ ਮ੍ਵਿੱ ਚ

ਰਾਗਰਾਂ ਤੇ ਪੰ ਾਲਾਂ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਤ ਵੀਰਾਂ

ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮ੍ਰਵਾਜ ਵਿੱ ਧ ਮ੍ਰਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਤਾਂ ਗੁਰ ਰੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ
ਦਾ ਮ੍ ਧਾਂਤ ਹੈ।

12. ਮ੍ ਿੱ ਖ ਧਰਰ ਨੂੰ

ੁਪਰੀਰ ਕੋਰ

ਦੇ ਜਿੱ ਜਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕਲ

ਕਮ੍ਹਣਾ।
12 ਨਵੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਯੋਮ੍ਧਆ ਦੇ ਫੈ ਲੇ
ਵਿੱ ਲੋਂ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਧਰਰ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਕਲ

ੰ ਬੰ ਮ੍ਧਤ ਮ੍ਬਆਨਾਂ ਮ੍ਵਿੱ ਚ

ੁਪਰੀਰ ਕੋਰ

‘ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਗਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਰਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਮ੍ ਿੱ ਖ ਧਰਰ

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰ ਜਵਾਂ ਵਿੱ ਾ ਧਰਰ ਹੈ ਮ੍ਜ ਦਾ ਮ੍ਕ ੇ ਰੇਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ
ਨਾਨਕ

ਾਮ੍ਹਬ ਨੂੰ ਰਾਰ ਚੰ ਦਰ ਦਾ ਭਗਤ

ਅਯੋਮ੍ਧਆ ਦਰਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਗਏ

ਦੇ ਜਿੱ ਜਾਂ

ੀ । ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ

ਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮ੍ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮ੍ਕ ਗੁਰੂ ਜੀ

ਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੇਬੁਮ੍ਨਆਦ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਖੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ

23 ਨਵੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮ੍ਗਆਨੀ ਹਰਪਿੀਤ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱ ਤਰ ਮ੍ਲਮ੍ਖਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮ੍ਕ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਮ੍ਹਰਾਂ ਦੀ
ੁਪਰੀਰ ਕੋਰ

ਲਾਹ ਨਾਲ ਓਪਰੋਕਤ ਗਲਤ ਮ੍ਬਆਨਾ ਨੂੰ ਦਰੁ ਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਨੂੰ ਪ ੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

13. ਉੜੀ ਾ ਦੇ ਪਿਧਾਨ ਰੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱ ਤਰ।
ਉੜੀ ਾ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਮ੍ਜਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ

ਾਮ੍ਹਬ

ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ
ਥਾਵਾਂ –ਰੰ ਗੂ ਰਿੱ ਠ ਅਤੇ ਬਾਉਲੀ ਰਿੱ ਠ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮ੍ਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮ੍ ਿੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮ੍ ਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਮ੍ਵਿੱ ਤਰ
ਇਮ੍ਤਹਾ ਕ ਅ ਥਾਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਰਨਾਉਣ ਦੇ
ਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅ ਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੰ ਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇ

ਮ੍ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ

ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ ਕੇ. ਵਲੋਂ

ਪਿੱ ਤਰ ਮ੍ਲਮ੍ਖਆ ਮ੍ਗਆ ਤਾਂ ਮ੍ਕ ਓਹ ਇ

ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ

ਤੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉੜੀ ਾ ਦੇ ਪਿਧਾਨ ਰੰ ਤਰੀ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਬੰ ਦ ਕਰਾਉਣ।

14.ਪਾਮ੍ਕ ਤਾਨ ਦੇ ਪਿਧਾਨ ਰੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱ ਤਰ ।
ਿੱ ਤਰ

ਾਲ ਬਾਅਦ ਮ੍ ਿੱ ਖ ੰ ਗਤਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੰ ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾ ੇ

ਤੋਂ ਰਾਹ ਖੁਲਣਾ, ਖਾ

ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550

ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਘ ਨਾ ਹੈ। ਮ੍ ਿੱ ਖ
ਵਾਮ੍ਹਗੁਰੂ ਨੇ

ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ

ਰੇਂ, ਇਕ

ੰ ਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮ੍ਨੈੱਤ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾ ਾਂ ਨੂੰ

ੁਮ੍ਣਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਮ੍ਕ ਤਾਨ ਦੀਆਂ

ਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਗਾ ਖੋਲਣ

ਲਈ ਪਿੇਮ੍ਰਆ।
ਅ ੀਂ ਦੋਨਾਂ

ਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਮ੍ਕ ਤਾਨ ਦੀ

ਲਈ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ

ਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ

ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ. ਕੇ. ਵਲੋਂ 19 ਨਵੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਿਧਾਨ ਰੰ ਤਰੀ ਇਰਰਾਨ

ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਿੱ ਰ ਮ੍ਲਮ੍ਖਆ ਮ੍ਗਆ। ਰਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਪ ੀ ਮ੍ਪਆਰ,
ਬਹੁਤ ਉੱਤਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਮ੍ਹਗੁਰੂ ਇ

ਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ

ਾਂਞ ਨੂੰ ਹਰੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖੇ।

15.ਕੀਰਤਨ, ਤਬਲਾ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਕਲਾ ਾਂ।

ਹਰ ਬੁਿੱ ਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰ ਦੇ 6 ਤੋਂ 7.30 ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਲਾ ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ

ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਤੋਂ 7.30 ਤਕ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਲਾ ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ੰ ਮ੍ਥਆ
ਕਲਾ ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ੰ ਗਤਾਂ ਪਿਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮ੍ਕ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾ ਾਂ ਦਾ ਵਿੱ ਧ

ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ

ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।

16 ਮ੍ਪੰ ਗਲਵਾੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੈਰੀ ੀਜ ਲਈ ਫੰ ।
ਮ੍ਪੰ ਗਲਵਾੜੇ ਲਈ ਮ੍ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ
ਲਗਾਇਆ ਮ੍ਗਆ ਹੈ।

ੰ ਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇ

ਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤਿੱ ਕ 1000 ਪੌਂ

ਮ੍ਦਿੱ ਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲ ਾ ਏ

ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਮ੍ਵਚ ਇਕ

ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇ

ਇਕਠੇ ਹੋਏ। ਮ੍ ਗਲੀਗਰ ਵਣਜਾਰੇ ਫੰ

ਲਈ 500 ਪੌਂ

ੋਨੇਸ਼ਨ ਬਕ ਾ

ਮ੍ਦਿੱ ਤੇ।

ਲਈ 500 ਪੌਂ

17.ਜੇਲਾਂ ਚ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰੁਫਤ ਗੁ ਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਮ੍ਕਤਾਬਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ। ਕਰੇ ੀ ਦੇ ਰੈਂਬਰ

ਬਮ੍ਚਿੱ ਤਰ ਮ੍ ੰ ਘ

ਫਰੀ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਵੰ ਦੇ ਹਨ ।

ਾਗੀ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਮ੍ਵਚ ਜਾ ਕੇ ੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

18. ਲਾਹ ਕਾਰ ਬੋਰ ।
ੁ ਾਇ ੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ ਅਤੇ ਪੰ ਥਕ ਰ ਮ੍ਲਆਂ ਵਾਰੇ

ਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ

Advisory;Board ਹੈ। ਮ੍ਪਿੰ ੀਪਲ ਗੁਰਰੁਖ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੀ ਇ
ਮ੍ਰਪੋਰ

ਦੇ ਚੇਅਰਰੈਨ ਹਨ।। ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ

ਅਗਲੇ ਪੰ ਮ੍ਨਆਂ ਤੋਂ ਪੜੋ ਜੀ।

19 ਕਨੂੰਨੀ

ਲਾਹਕਾਰ।

. ਕੁਲਵੰ ਤ ਮ੍ ੰ ਘ ਰਾਏ ਮ੍ ਿੱ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ

ਬਾਰੇ

ੁ ਾਇ ੀ ਦਾ ਇਕ

ਲਾਹ ਰਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ

ਰਾਮ੍ਜਕ ਰ ਮ੍ਲਆਂ

ਲਾਹ ਕਾਰ ਹਨ।

।

ਅਕਾਊਂ
ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ

. ਗੁਰਬਚਨ ਮ੍ ੰ ਘ ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਮ੍ਨਭਾਈ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਤਕ

ੇਵਾ

ਜਰਨੈ ਲ ਮ੍ ੰ ਘ ਜੰ ੂ
ਮ੍ਰਪੋਰ

ੁ ਾਇ ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਅਤੇ

ਨੇ ਅਕਾਊਂ

ਮ੍ਲਖਣ ਦਾ

. ਅਠਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮ੍ਤਆਰ ਕੀਤੀ।

ਰਦਦ ਕੀਤੀ। 2019 – 2020 ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ
ਾਰੇ ਅਕਾਊਂ
ਆ ੀ ਰਜ

ਅਕਾਉਂ ੈਂ

ਾਰਾ ਕੰ ਰ ਕੀਤਾ।
. ਹਰਬੰ

ਾਲਾਨਾ ਅਕਾਉਂ

ਮ੍ ੰ ਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਇ

ਆਪ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪੰ ਮ੍ਨਆਂ ਤੇ ਦੇਖ

ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਾਰੇ ਕਰੇ ੀ ਰੈਂਬਰਾਂ,

ਰਿੱ

ੀਆਂ,

ਮ੍ਜਰੇਦਾਰੀ ਮ੍ਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ
ੇਵਕ

ਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀਤੇ। ਅ ੀਂ

ਨੂੰ ਇਹ

ਮ੍ਹਯੋਗ ਮ੍ਦਿੱ ਤਾ। ਭੁਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ

ੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਮ੍ਹਗੁਰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਅਰਦਾ

ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰ ਘ ਾਂਕ

ਮ੍ਵਚ ਪੂਰੀ

ਮ੍ਹਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਲਮ੍ਵੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ

ਪਿੱ ੀ ਅਤੇ ਤੇਮ੍ਜੰ ਦਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਕਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮ੍ਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਾ
ਹੋਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ

ਦੀ

. ਕੁਲਦੀਪ ਮ੍ ੰ ਘ, ਰਣਬੀਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਅ ਵਾਲ ਅਤੇ ਇੰ ਰਨਲ

. ਅਵਤਾਰ ਮ੍ ੰ ਘ ਬੁ ਰ ਤੇ ਲਾਲ ਮ੍ ੰ ਘ ਰਾਏ ਨੇ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਪਾ

ਅੰ ਤ ਮ੍ਵਿੱ ਚ ਦਾ

.

ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Accounts for the year ended 31st March 2020

Advisory Board: Consultations & Advisories
(Report by Gurmukh Singh OBE)

Advisory sewa is available to the Society through Hon General Secretary
and the lead Office Holders who constitute the “Advisory Board”. The
background is that Sikhi faces many challenges regarding independent
Sikh ideology and qaomi (ਕੌਮੀ) identity.

Advisories include response to e-mail queries and requests for briefings
about Sikh religious issues. Sikhi educational information is also provided
through short articles on the Sikh Missionary Society’s Website
( https://www.sikhmissionarysociety.org/ ), and through my columns in the
Panjab Times UK.

My advisory association with the Society is known and relevant discussions
on forums are copied to the Hon. General Secretary and the leading Office
Holders in a spirit of openness and accountability. Articles are also loaded
on the Society’s Website managed by Amarpreet Singh (see report
below).

The Society supports Sikh political pressure on the Government for issuing
a Statutory Code of Practice on the Five Kakkar and Dastaar (Sikh turban).
This is the next step to the EHRC Guidance. (see Sikh Missionary Society’s
Website home page under Guidance on the wearing of Sikh Articles of
Faith)

The Society continues support for recognition of distinct
Sikh qaumi (ਕੌਮੀ) identity through a Sikh ethnic tick box in Census 2021.
Sikhs have been successful in getting this recognition in Scotland. A court
case hearing is pending for England and Wales in October this year. A
historic UK Sikh recognition is now a possibility.

Website report by Amarpreet Singh: The SMS website has had a new
design update this year to follow the responsive design principles using the
latest web frameworks. What this means is that you get a richer experience
on mobile/tablet where the website will display appropriately for your
chosen screen size automatically.

The Publications section contains an extensive library of PDF's
downloadable for users to view at their own discretion, we have the SMS
publications as well as other publications that are available at the Resource
Centre available for free. This is the largest Sikh related publications
resource on the Internet today.

The Articles section continues to be updated with content provided by S.
Gurmukh Singh from the SMS Advisory board as well as other scholars.

We now have an official Google Business/Maps listing as well as the usual
social media channels (Facebook / Twitter) we had previously.
Web pages are optimised for Internet Search Engines (such as
Google, Bing, etc), and come up high in the ranking of common Sikh
related search terms.

Gurmukh Singh OBE
E-mail: sewauk2005@yahoo.co.uk
For Advisory Board
The Sikh Missionary Society UK
(September 2020)

