the national sikh resource centre
8-10 featherstone road southall, middlesex ub2 5aa
Phone: 020 8574 1902

Annual General Body Meeting
Sunday 5th September 2021 at 3.00pm

Award of honour to SMS sewadars and memorial certificates to
children were given at the 550th Parkash Utsav of Guru Nanak Dev Ji
and 50th anniversary of the SIKH MISSIONARY SOCIETY UK

Free book stall at Khalsa Academy Stoke Poges Rag Darbar

Kirtan by SMS children at Guru Gobind Singh Ji Parkash Utsav
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Agenda for the meeting.
1. Welcome and Apologies.
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2. Minutes of the last meeting held in September 2019.
3. Hon. General Secretary Report.

1.Welcome and Apologies.
4. Treasurer report.

2.Minutes of the last meeting held in September 2019.
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Report.committee officebearers.
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report.
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for

the Extension of the Trustees term by
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so
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September
8.Approval
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bank. a
8. Approval
getfrom
loana from

bank.

9. A.O.B
9.A.O.B

.

Minutes of AGM 2019

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮ੍ ੰਘ ਵਲੋਂ 2019 ਦੀ ਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਦੀ ੰਖੇਪ
ਮ੍ਰਪੋਰ ।

ਇ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਮ੍ਵਿੱਚ 42 ਰੈਂਬਰਾਾਂ ਨੇ ਹਾਜਰੀ ਭਰੀ। ਾਮ੍ਹਬ ਿੀ ਗੁ ਰੂ ਗਿੰਥ ਾਮ੍ਹਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮ੍ਵਿੱਚ
ਅਰਦਾ ਓਪਰੰਤ . ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ ਨੇ ਆਏ ਰੈਬਰਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਦੀ
ਪਿਧਾਨਗੀ ਲਈ . ਅਵਤਾਰ ਮ੍ ੰਘ ਬੁਿੱ ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਲਈ
ਆਮ੍ਗਆ ਲਈ।
1.Welcome & apologies. ਰਮ੍ਹੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਚਾਹਲ, ਕਾਬਲ ਮ੍ ਘ
ੰ
ੋਢੀ, ਰੰਗਲ ਮ੍ ੰਘ
ਝੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜ ਮ੍ਵੰਦਰ ਕੌਰ ਖ ੜਾ ਵਲੋਂ Apologies ਆਈਆਾਂ।
2 ਅਵਤਾਰ ਮ੍ ਘ
ੰ ਬੁਿੱ ਰ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ 2018 ਦੀ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਦੇ ਮ੍ਰਨ
ਜੋ 2019 ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ ਮ੍ਵਿੱਚ ਦਰਜ
ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਪੁਿੱਛਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਦ ।ੇ ਮ੍ਕ ੇ ਨੇ ਕੋਈ
ਗਿੱਲ ਨਾ ਪੁਿੱਛੀ। ਮ੍ਰੰਨ
ਪਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।

3. ਾਲਾਨਾ ਮ੍ਰਪੋਰ ।
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ਝੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜ ਮ੍ਵੰਦਰ ਕੌਰ ਖ ੜਾ ਵਲੋਂ Apologies ਆਈਆਾਂ।
2 ਅਵਤਾਰ ਮ੍ ਘ
ੰ ਬੁਿੱ ਰ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ 2018 ਦੀ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਦੇ ਮ੍ਰਨ
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3. ਾਲਾਨਾ ਮ੍ਰਪੋਰ ।

ਅਵਤਾਰ ਮ੍ ੰਘ ਬੁਿੱ ਰ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ 2019 /2020 ਦੀ ਾਲਾਨਾ ਮ੍ਰਪੋਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਵਾਲ
ਪੁਿੱਛਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਗੇ। ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਲਈ ਰੈਬਰਾਾਂ ਵਲੋਂ
ਵੀਚਾਰ ਆਏ।
੧ . ਰਮ੍ਹੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਾਾਂ ਤੇ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਕਲਾ ਾਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ੰ ਥਾਵਾਾਂ
ਅਤੇ ਕੂਲਾਾਂ ਮ੍ਵਿੱਚ ਲਗਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਉਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਮ੍ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਇ ਲਈ ਾਨੂੰ ਮ੍ਕ ੇ ਉ ਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
੨. . ਹਰਬੰ ਮ੍ ੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਇਕ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਦੀ ਫੋ ੋ ਕਾਪੀ ਦਰ ਾਉਮ੍ਾਂ ਦਆਾਂ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਜਦੋਂ 2018 ਮ੍ਵਚ
ਕਰੇ ੀ ਰੈਂਬਰਾਾਂ ਪਾ ੋਂ ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਲਈ ਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਤਾਾਂ ਾਮ੍ਰਆਾਂ ਨੇ ਹਾਰੀ ਭਰੀ ੀ।
ਰੀਮ੍ ੰਗ ਮ੍ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮ੍ਲਮ੍ਖਆ ੀ ਮ੍ਕ ਪਲੈ ਮ੍ਨੰ ਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ੩. . ਰਵਨ ਮ੍ ੰਘ ਕੰਗ
ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੂਲ association ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿੱਮ੍ਚਆਾਂ
ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਮ੍ ਖਾਉਣੀ ਹਰ ਗੁ ਰਮ੍ ਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਉ ਾਰੀ ਲਈ ਰੇਰੀ
ਮ੍ਹਰਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਕਲਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ੈਰੀਨਾਰਾਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਾ ੇ ਪਾ
ਪਲੈ ਮ੍ਨੰ ਗ ਪਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ੋ ਆਪ ੀ ਮ੍ਵਤਕਰੇ ਛਿੱ ਕੇ ਪਿਾਜੈਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ।
੪.ਬਹਾਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਮ੍ਜ ਰੁਿੱਦੇ ਤੇ ਕਰੇ ੀ ਨੇ ਫੈ ਲਾ ਲੈ ਮ੍ਲਆ ਹੈ ਉ ਨੂੰ ਪਿਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਇ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਦੀ ਗਿੱਲ A.O.B ਮ੍ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮ੍ਕਉਮ੍ਾਂ ਕ ਇਹ Agenda ਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
੫. . ਚੈਂਚਲ ਮ੍ ੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਮ੍ਕਤਾਬਚੇ ਮ੍ਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 50ਵੀ ੰ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੀ
ਵਰੇਗਢ
ੰ ਅਤੇ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਬਾਰੇ ਮ੍ਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਹ ਹਾਲੇ ਤਿੱਕ
ਛਪੀ ਵੀ ਨਹੀ।ਾਂ ਓਹਨਾਾਂ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਅਤੇ ਪਲੈ ਮ੍ਨੰ ਗ ਪਰਮ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਹੀ ਾਂ ਮ੍ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ਕਹਾ ਵੀ ਮ੍ਗਆ ੀ ਾਲਾਨਾ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਤੋਂ ਪਮ੍ਹਲਾਾਂ ਇਕ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਰਿੱਖੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਰਖੀ
ਨਹੀ ਾਂ ਗਈ।
੬. .ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮ੍ਦਿੱਤਾ ਮ੍ਪਛਲੇ ਾਲ ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉ ਾਰੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਚਿੱਲੀ ਓਦੋਂ ਦੇ
ਕਿੱਤਰ ਤੇਜਾ ਮ੍ ਘ
ੰ ਰਾਾਂਗ ਨੇ ਉ ਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰੀ ਭਰੀ ੀ। ਇ
ਬ
ੰ ੰਧ ਮ੍ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੈ ਮ੍ਨੰ ਗ
ਪਰਮ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿੱਕ ਹਰ ਐਗਜੈਕਮ੍ ਵ ਕਰੇ ੀ ਦੀ ਰੀਮ੍ ਗ
ੰ ਮ੍ਵਿੱਚ ਇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਚਿੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 11
ਅਗ ਤ 2019 ਨੂੰ ਇ ੇ ਰੁਿੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁ ਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮ੍ਗਆ ਮ੍ਕ ਉ ਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ।
੭. .ਰਲਕੀਤ ਮ੍ ੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਰੌਜਦ
ੂ ਾ ਹਾਲ ਦਾ ਮ੍ਜਕਰ ਕੀਤਾ ਮ੍ਕ ਮ੍ਪਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ
ਿੱ ਕਰੇ ੀ
ਰੈਂਬਰਾਾਂ ਨੇ ਾਥ ਨਹੀ ਾਂ ਮ੍ਦਿੱਤਾ ੀ। ਓਹਨਾਾਂ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ੋ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਮ੍ਲਆਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮ੍ਲ
ਮ੍ਤਆਰ ਕੀਤੀ
ੀ ਪਰ ਬੋਰ ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਹਣ ਉ ਾਰੀ ਕਰੋ ਅ ੀ ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਾਂ। ੮. .ਅਰਰਜੀਤ ਮ੍ ੰਘ ਮ੍ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀਚਾਰਾਾਂ ਮ੍ਦਤੀਆਾਂ ਤੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਉ ਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
੯.ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮ੍ ੰਘ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ 11/8/19 ਦੀ ਹੋਈ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਮ੍ਵਿੱਚ ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਉ ਾਰੀ ਦਾ ਰੁਿੱਦਾ ਬਹੁ ਰਤ
ਨਾਲ ਪਾ ਹੋਇਆ ਇ ਲਈ ਾਰੇ ਰੈਂਬਰਜ ਮ੍ਵਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇ ਪਿਾਜੈਕ ਮ੍ਵਚ ਰਲ ਮ੍ਰਲ ਕੇ
ਮ੍ਹਿੱ ਾ ਪਾਓ ਤੇ ਪਿਾਜੈਕ ਨੂੰ ਮ੍ ਰੇ ਚਾੜ੍ੀਏ। ਮ੍ਗਆਨੀ ਬਲਮ੍ਵੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਪਿੱ ੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬੈਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਿੋਰਸ਼
ੋ ਨ ਲਈ ਪਿੋੜਤਾ ਕੀਤੀ।
੧੦. .ਤੇਜਾ ਮ੍ ੰਘ ਰਾਾਂਗ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬਲਪਿੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਲਈ ਅ ਮ੍ਹਰਤੀ
ਪਿਗ ਾਈ।
4. ਖਜਾਨਚੀ

ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ ।
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੯.ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮ੍ ੰਘ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ 11/8/19 ਦੀ ਹੋਈ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਮ੍ਵਿੱਚ ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਉ ਾਰੀ ਦਾ ਰੁਿੱਦਾ ਬਹੁ ਰਤ
ਨਾਲ ਪਾ ਹੋਇਆ ਇ ਲਈ ਾਰੇ ਰੈਂਬਰਜ ਮ੍ਵਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇ ਪਿਾਜੈਕ ਮ੍ਵਚ ਰਲ ਮ੍ਰਲ ਕੇ
ਮ੍ਹਿੱ ਾ ਪਾਓ ਤੇ ਪਿਾਜੈਕ ਨੂੰ ਮ੍ ਰੇ ਚਾੜ੍ੀਏ। ਮ੍ਗਆਨੀ ਬਲਮ੍ਵੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਪਿੱ ੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬੈਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਿੋਰਸ਼
ੋ ਨ ਲਈ ਪਿੋੜਤਾ ਕੀਤੀ।
੧੦. .ਤੇਜਾ ਮ੍ ੰਘ ਰਾਾਂਗ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬਲਪਿੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਲਈ ਅ ਮ੍ਹਰਤੀ
ਪਿਗ ਾਈ।
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4. ਖਜਾਨਚੀ

ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ ।

. ਗੁ ਰਬਚਨ ਮ੍ ੰਘ ਅਠਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਅਕਾਉ
ਮ੍ਕ ੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ। ਇ ਲਈ ਅਕਾਉ

ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ ਮ੍ਕਤਾਬਚੇ ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਇ ਤੇ
ਪਾ ਹਨ।

ੀਆਾਂ ਦੀ ਚੋਣ। .ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ਘ
ੰ
ਾਾਂਕ ਨੇ 7 ਆਈਆਾਂ ਅਰਜੀਆਾਂ ਦਾ ਮ੍ਜਕਰ ਕੀਤਾ।
5. ਰਿੱ
. ਕਾਬਲ ਮ੍ ੰਘ ੋਢੀ, . ਰੰਗਲ ਮ੍ ੰਘ ਝੀਤਾ, . ੰ ਾਰ ਮ੍ ੰਘ ਆ ੀ, . ਮ੍ਰਹਰਬਾਨ ਮ੍ ੰਘ ਰਮ੍ਗਰੀ, .
ਬਲਰਾਜ ਮ੍ ੰਘ ਕੁਲਾਰ, . ਜ ਵੀਰ ਮ੍ ੰਘ ਘੁ ਰ
ੰ ਣ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਤ ਨਾਰ ਆਏ। ਦੋ ਹੋਰ ਨਾਰ .
ਵਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਗੁ ਰਦੀਪ ਮ੍ ੰਘ ਮ੍ਥੰਦ ਆਏ ਨ ਪਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰਰਾਾਂ ੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇ
ਵਾਰ ਚੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਨ। ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮ੍ਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਰ ਵਾਪ
ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਦ ਦੇਵੇ ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਪਰਚੀਆਾਂ ਪਾਈਆਾਂ ਜਾਣ। ਮ੍ਕ ੇ ਨੇ ਨਾਰ ਵਾਪ ਨਹੀ ਾਂ ਮ੍ਲਆ।
ਪਰਚੀਆਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜ ਨਾਰ ਮ੍ਨਕਲੇ – . ਰੰਗਲ ਮ੍ ੰਘ ਝੀਤਾ, . ਮ੍ਰਹਰਬਾਨ ਮ੍ ੰਘ ਰਮ੍ਗਰੀ, .
ਬਲਰਾਜ ਮ੍ ੰਘ ਕੁਲਾਰ, . ੰ ਾਰ ਮ੍ ੰਘ ਆ ੀ ਅਤੇ . ਜ ਵੀਰ ਮ੍ ੰਘ ਘੁ ਰ
ੰ ਣ। ਇਹ ਪੰਜ ਰ ੀ ਦੋ
ਾਲ ੇਵਾ ਕਰਨ ਗੇ।

6.A.O.B. ੧.

. ਇੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਜੰਰੂ ਨੇ ਥੋੜ੍ੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਮ੍ਵਿੱਚ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਇੰਤਜਾਰ ਬਾਰੇ ਮ੍ਜਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ ਅਗਾਾਂਹ ਲੋ ੜ ਹੈ। ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਨੂੰ ਅਿੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਖੀਏ . ਰੇਹਰਬਾਨ ਮ੍ ਘ
ੰ
ਜੀ ਨੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ੁ ਾਇ ੀ ਦੀ 50ਵੀ ੰ ਵਰੇਗੰਢ ਤੇ 550ਵੇ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਲਈ ਕੋਈ ਰਦਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ
ਤਾਾਂ ਉਹ ਮ੍ਤਆਰ ਹਨ।
੨. . ਗੁ ਰਜੀਤ ਮ੍ ੰਘ ਹੋਤਾ ਜੋ ਬੈਲਵੀਮ੍ ਅਰ ਤੋਂ ਹਨ ਨੇ ਦਿੱਮ੍ ਆ ਮ੍ਕ ਯੂ .ਕੇ ਮ੍ਵਿੱਚ Grooming gangs
ਨੌਜਵਾਨ ਬਿੱਚੀਆਾਂ ਨੂੰ Sexual exploitation ਲਈ target ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਮ੍ਵਸ਼ੇ ਤੇ ਮ੍ਚੰਤਾ ਪਿਗ ਾਈ
ਤੇ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਇਹਨਾਾਂ ਮ੍ਵਚ ਮ੍ਜਆਦਾ ਪਾਮ੍ਕ ਤਾਨੀ ਜਾਾਂ ਰੁ ਲਰਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ Asian gangs ਦਾ ਨਾਰ
ਮ੍ਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ Media Monitoring Group ਜੋ ਮ੍ਕ Media outlet ਮ੍ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਲ
ਹੈ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੱਤਰ ਮ੍ਲਮ੍ਖਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ੁ ਾਇ ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ੰ ਥਾਵਾਾਂ ਮ੍ਜਵੇਂ SIKH
Awareness Society ਨਾਲ ਮ੍ਰਲ ਕੇ Sexual violence ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮ੍ਕਤਾਬਚਾ ਮ੍ਜ
ਮ੍ਵਿੱਚ realcase studies ਵੀ ਹੋਣ, ਛਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹੋ ਮ੍ਜਹਾ ਮ੍ਕਤਾਬਚਾ
‘Misconceptions in Sikhi ‘ ਮ੍ਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਦੀ ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ।
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ਜਨਰਲ ਕਿੱਤਰ ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ

ਾਲ 2019 – 2020

ਮ੍ਤਕਾਰ ਯੋਗ ਰੈਂਬਰ ਾਮ੍ਹਬਾਨ ਜੀਓ
ਵਾਮ੍ਹਗੁ ਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲ ਾ
ਵਾਮ੍ਹਗੁ ਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਮ੍ਹ।
ਦਾ
ਾਰੇ ਐਗਜੈਕਮ੍ ਵ ਕਰੇ ੀ ਦੇ ਰੈਂਬਰਾਾਂ ਦਾ ਮ੍ਦਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇ
ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕੰਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮ੍ਵਿੱਚ ਮ੍ਹਿੱ ਾ ਪਾਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇ
ਾਲ
7 ਰੀਮ੍ ੰਗਾਾਂ ਹੋਈਆਾਂ। ਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇ ਪਿਕਾਰ ਹੈ :ਹਾਜਰੀ.
ਮ੍ਖਰਾਾਂ
ਜਨਰਲ ਕਿੱਤਰ. ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ
ਹਾਇਕ ਕਿੱਤਰ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮ੍ ੰਘ.
ਖਜਾਨਚੀ. ਗੁ ਰਬਚਨ ਮ੍ ਘ
ੰ ਅਠਵਾਲ
ਮ੍ਰ ੋਰ
ੈਕ ਰੀ. ਹਰਬੰ ਮ੍ ੰਘ ਕੁਲਾਰ.
ਮ੍ਵਿੱਮ੍ਦਅਕ ੈਕ ਰੀ. ਤੇਜਾ ਮ੍ ੰਘ ਰਾਾਂਗ .

77
6
6
6
4

-11
-11
22

ਕਰੇ ੀ ਰੈਂਬਰ
ਰਮ੍ਹੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਗਰੇਵਾਲ.
ਚੈਂਚਲ ਮ੍ ੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ.
ਬਮ੍ਚਤਰ ਮ੍ ੰਘ ਿੱਗੀ
ਜ ਮ੍ਵੰਦਰ ਕੌਰ ਖਿੱ ੜਾ.
ਜਰਨੈਲ ਮ੍ ੰਘ ਜੰ ੂ .
ਬਲਪਿੀਤ ਕੌਰ.
ਖੇਰ ਮ੍ ੰਘ.
ਜ ਵੰਤ ਮ੍ ੰਘ.

2
33
77
33
44
2
33.
44

44
33
-33
44
33
22

ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਰਿੱ

ੀ

ਾਲ ਮ੍ਵਿੱਚ ਰਿੱ ੀਆਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵ
ੇ ਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
ਹਨ।
1. ਰੰਗਲ ਮ੍ ੰਘ ਝੀਤਾ
2. ਜ ਵੀਰ ਮ੍ ੰਘ ਘੁ ਰ
ੰ ਣ
3. ਬਲਰਾਜ ਮ੍ ੰਘ ਕੁਲਾਰ
4. ਮ੍ਰਹਰਬਾਨ ਮ੍ ੰਘ ਰਮ੍ਗਰੀ
5.
ੰ ਾਰ ਮ੍ ੰਘ ਆ ੀ

8

ਰ

ਾਲ ‘ ਦੇ ਕੇ

ੀ ਾਮ੍ਹਬਾਨ ਦੇ ਨਾਰ ਇ ਪਿਕਾਰ

7

ਮ੍ਰ ੋਰ

ੈਂ ਰ

. ਤੇਮ੍ਜੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਕਾਈ ਬੜੀ ਮ੍ਰਹਨਤ ਤੇ ਇਰਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮ੍ਰ ੋਰ
ੈਂ ਰ ਮ੍ਵਚ 36 ਘੰ ੇ ਕੰਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ੁ ਚਜ
ਿੱ ੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮ੍ਕਤਾਬਾਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬ ਤੁ ਆਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਾਾਂ ਲਾਉਣੀਆਾਂ ਤੇ ਹ
ੋ ਣੇ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਮ੍ਕਤਾਬਾਾਂ ਮ੍ ਕਾ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਮ੍ਹ ਾਬ ਮ੍ਕਤਾਬ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨਚੀ ਾਮ੍ਹਬ ਨੂੰ ਮ੍ਦੰਦੇ ਹਨ।
ਮ੍ਕਤਾਬਾਾਂ ਆਰ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮ੍ਰ ਰ
ੋ
ੈਕ ਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮ੍ਹਯੋਗ ਮ੍ਦੰਦੇ ਹਨ । ਪਿੋਗਰਾਰ ਵੀ ਬੁਕ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਲਮ੍ਵੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਪਿੱ ੀ ਮ੍ਰ ਰ
ੋ
ੈਂ ਰ ਮ੍ਵਚ ਵੀ ਕੰਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਤਾ ਾਮ੍ਹਬ ਕੌਰ ਹਾਲ ਮ੍ਵਿੱਚ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਸ਼ਮ੍ਨਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਪਿੋਗਰਾਰਾਾਂ ਮ੍ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵ
ੇ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਾਂ ਮ੍ਵਚ
ੁ ਖਰਨੀ ਾਮ੍ਹਬ, ਮ੍ਹਜ ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਖੰ ਪਾਠ ਾਮ੍ਹਬ ਬੁਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਾਂ ਪਾਠਾਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਗੁ ਰਰਮ੍ਤ ਪਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵ
ੇ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਰੈਂਬਰਜ ਵੇਰੇ ਦਾ , ਹਰਬੰ ਮ੍ ੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਗੁ ਰਬਚਨ ਮ੍ ੰਘ
ਅਠਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਮ੍ ੰਘ ਰਾਾਂਗ
ਵ
ੇ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਤਕ ਜਰਨੈਲ ਮ੍ ੰਘ ਜੰ ੂ ਵੀ
ਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਨ।
ਸ਼ਮ੍ਨਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤਿੱਕ . ਜ ਵੰਤ ਮ੍ ੰਘ ਜੀ ੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋ ੜ
ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਮ੍ਹੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬਮ੍ਚਿੱਤਰ ਮ੍ ਘ
ੰ
ਿੱਗੀ ਵੀ ੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ
ਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਅਤੇ . ਹਰਬੰ ਮ੍ ੰਘ ਕੁਲਾਰ ਵੀ ਵ
ੇ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮ੍ਰ ੋਰ
ੈਂ ਰ ਦੇ ਖੁਲਣ ਦਾ ਰਾਾਂ ੋਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮ੍ਨਚਰਵਾਰ ਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਤੇ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਹੈ।
. ਹਰਬੰ ਮ੍ ਘ
ੰ ਕੁਲਾਰ ਹੁਰਾਾਂ ਇ
ਾਲ ਵੀ ਮ੍ਰ ੋਰ
ੈਂ ਰ ਲਈ ਧਾਰਮ੍ਰਕ, ਇਮ੍ਤਹਾ ਕ, ਮ੍ਵਮ੍ਦਅਕ ਤੇ
ਬਿੱਮ੍ਚਆਾਂ ਵਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮ੍ਕਤਾਬਾਾਂ ਮ੍ਲਆਾਂਦੀਆਾਂ। ਪੰਥ ਦੇ ਉਘੇ
ਮ੍ਲਖਾਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਵੀਆਾਂ ਮ੍ਕਤਾਬਾਾਂ ਰੰਗਵਾ ਕੇ ਪਾਠਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ। ੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ
ੰਗਤਾਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰ ਰ ਕਰਕੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਾਰ ਮ੍ਕਤਾਬਾਾਂ ਰੰਗਵਾ ਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਿੱਜਣਾਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮ੍ਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਮ੍ਹਲਾਾਂ ਫੂਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ।
ਮ੍ਰ ੋਰ
ੈਂ ਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮ੍ ਖ
ਿੱ ੀ ਕਕਾਰ, ਗਾਤਰੇ, ਵਿੱ ੀਆਾਂ ਤੇ ਛੋ ੀਆਾਂ ਮ੍ ਰੀ ਾਮ੍ਹਬਾਾਂ, ਕਛਮ੍ਹਰੇ,
ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਤੇ ਇਮ੍ਤਹਾ ਕ ਪੁ ਤਕਾਾਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮ੍ਵਿੱਚ) ਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਗੁ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਮ੍ਹੰਦੀ
ਮ੍ਵਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਾਉਣ ਲਈ ਮ੍ਕਤਾਬਾਾਂ ਉਪਲਿੱ ਬਦ ਹਨ। ਗੁ ਰਬਾਣੀ CD, DVD ਤੇ ਰੁਰਾਲਾ ਾਮ੍ਹਬ ਦਾ
ਭਾਰੀ ਮ੍ਗਣਤੀ ਮ੍ਵਿੱਚ ਾ ੇ ਕੋਲ
ਾਕ ਹੈ।

ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਕਾਰਜ

ੁ ਖਰਨੀ ਾਮ੍ਹਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਮ੍ਹਜ ਪਾਠ, ਅਖੰ ਪਾਠ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ (ਮ੍ ਵਲ ਰੈਮ੍ਰਜ ਮ੍ਜ
ਲਈ ਗੌਰਮ੍ਰੰ ਵਲੋਂ ਰਮ੍ਜ ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ) ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਕਾਰਜ ਰਾਤਾ ਾਮ੍ਹਬ
ਕੌਰ ਹਾਲ ਮ੍ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਤਾ ਾਮ੍ਹਬ ਕੌਰ ਹਾਲ ਮ੍ਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਪਿੋਗਰਾਰ
ਮ੍ਨਚਰਵਾਰ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ ਨੇ ਮ੍ਨਭਾਏ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਿੋਗਰਾਰ . ਤੇਜਾ ਮ੍ ਘ
ੰ ਰਾਾਂਗ ਨੇ
ਮ੍ਨਭਾਏ। ਇ
ਾਲ ਹੋਈਆਾਂ ੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇ ਪਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਖੰ ਪਾਠ ਰਾਤਾ ਾਮ੍ਹਬ ਕੌਰ ਹਾਲ ਮ੍ਵਚ.
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ਿੱਜਣਾਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮ੍ਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਮ੍ਹਲਾਾਂ ਫੂਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ।
ਮ੍ਰ ੋਰ
ੈਂ ਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮ੍ ਖ
ਿੱ ੀ ਕਕਾਰ, ਗਾਤਰੇ, ਵਿੱ ੀਆਾਂ ਤੇ ਛੋ ੀਆਾਂ ਮ੍ ਰੀ ਾਮ੍ਹਬਾਾਂ, ਕਛਮ੍ਹਰੇ,
ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਤੇ ਇਮ੍ਤਹਾ ਕ ਪੁ ਤਕਾਾਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮ੍ਵਿੱਚ) ਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਗੁ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਮ੍ਹੰਦੀ
ਮ੍ਵਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਾਉਣ ਲਈ ਮ੍ਕਤਾਬਾਾਂ ਉਪਲਿੱ ਬਦ ਹਨ। ਗੁ ਰਬਾਣੀ CD, DVD ਤੇ ਰੁਰਾਲਾ ਾਮ੍ਹਬ ਦਾ
ਭਾਰੀ ਮ੍ਗਣਤੀ ਮ੍ਵਿੱਚ ਾ ੇ ਕੋਲ
ਾਕ ਹੈ।

ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਕਾਰਜ

ੁ ਖਰਨੀ ਾਮ੍ਹਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਮ੍ਹਜ ਪਾਠ, ਅਖੰ ਪਾਠ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ (ਮ੍ ਵਲ ਰੈਮ੍ਰਜ ਮ੍ਜ
ਲਈ ਗੌਰਮ੍ਰੰ ਵਲੋਂ ਰਮ੍ਜ ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ) ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਕਾਰਜ ਰਾਤਾ ਾਮ੍ਹਬ
ਕੌਰ ਹਾਲ ਮ੍ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਤਾ ਾਮ੍ਹਬ ਕੌਰ ਹਾਲ ਮ੍ਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਪਿੋਗਰਾਰ
ਮ੍ਨਚਰਵਾਰ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ ਨੇ ਮ੍ਨਭਾਏ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਿੋਗਰਾਰ . ਤੇਜਾ ਮ੍ ਘ
ੰ ਰਾਾਂਗ ਨੇ
ਮ੍ਨਭਾਏ। ਇ
ਾਲ ਹੋਈਆਾਂ ੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇ ਪਿਕਾਰ ਹੈ।
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ਅਖੰ ਪਾਠ ਰਾਤਾ ਾਮ੍ਹਬ ਕੌਰ ਹਾਲ ਮ੍ਵਚ.
ਅਖੰ ਪਾਠ ਘਰ ਮ੍ਵਚ.
ੁ ਖਰਨੀ ਾਮ੍ਹਬ ਹਾਲ ਮ੍ਵਚ.
ੁ ਖਰਨੀ ਾਮ੍ਹਬ ਘਰ ਮ੍ਵਚ.
ਮ੍ਹਜ ਪਾਠ ਹਾਲ ਮ੍ਵਚ.
ਮ੍ਹਜ ਪਾਠ ਘਰ ਮ੍ਵਚ.
ਕੁੜਰਾਈਈ ਦੀ ਰ ਰ.
ਮ੍ਫਉਨਰਲ ਵ
ੇ ਾਵਾਾਂ.
ਕੀਰਤਨ ਘਰ ਮ੍ਵਚ.

1
1
31
7
1
2
3

1. ੁ ਾਇ ੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

੧. ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਹੰਦ ੂ ਨਹੀ।ਾਂ ਇ ਮ੍ਕਤਾਬ ਦੀ 2000 ਕਾਪੀ ਛਪਾਈ ਗਈ ਜੋ ਦ ਬ
ੰ ਰ 2019 ਨੂੰ ਫਮ੍ਤਹਗੜ੍
ਾਮ੍ਹਬ ਮ੍ਵਖੇ ਚਾਰ ਮ੍ਹਬਜਾਮ੍ਦਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰਰਮ੍ਪਤ ਪਿੋਗਰਾਰ ਫਰ - ਏ-ਸ਼ਹਾਦਤ ਰੌਕੇ
ਇੰ ੀਆ ਮ੍ਵਚ ਮ੍ ਖ
ਿੱ ੀ ਪਿਚਾਰ ਲਈ ਫਰੀ ਵੰ ੀ।
੨.'ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗੋ' ਇ ਦੀ ਵੀ 2000 ਕਾਪੀ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰਾਗਰ ਤੇ ਵੰ ੀ ਗਈ।
ਇ ਮ੍ਕਤਾਬਚੇ ਮ੍ਵਿੱਚ ਦਮ੍ਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਇਮ੍ਤਹਾ ਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਲੇ ਖਕ
ਨੰਦ ਮ੍ਕਸ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ ਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇ ਕਦਾਬਚੇ ਦੀ ਇਕ ਹਜਾਰ ਕਾਪੀ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮ੍ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰ ੀ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਮ੍ਤੰਨਾਾਂ ਮ੍ਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ ਨੇ ਕੁਝ
ਗੁ ਰਰਖ ਜਣਾ ਨਾਲ ਮ੍ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ।
੩.ਚਾਰ ਾਮ੍ਹਬਜ਼ਾਮ੍ਦਆਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦਰ ਾਉ ੰਣ ਵਾਲਾ ਮ੍ਕਤਾਬਚਾ ਵੀ ਫਿੀ ਵੰਮ੍ ਆ।
ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਮ੍ਤੰਨੇ ਮ੍ਕਤਾਬਚੇ ਬਲਮ੍ਵੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਪਿੱ ੀ ਹੁਰਾਾਂ ਫਤਮ੍ਹਗੜ੍ ਾਮ੍ਹਬ ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ
ਯੂ ਕੇ ਵਲੋਂ
ਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਰੀ ਵੰ ੇ । ਅ ੀ ਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਾਂ।
੪. ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 550 ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਨੂੰ ਰਰਮ੍ਪਤ ਮ੍ਤਕਾਰ - ਏ- ਗੁਰ ੂ ਨਾਨਕ ਇਕ
brochure ਮ੍ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮ੍ਜ ਮ੍ਵਚ ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ ਕੇ ਦਾ 50 ਾਲਾਾਂ ਦਾ ਇਮ੍ਤਹਾ ਅਤੇ
ਉਘੇ ਮ੍ਵਦਵਾਨਾਾਂ ਦੇ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਾਂ ਮ੍ ਮ੍ਿੱ ਖਆਵਾਾਂ ਵਾਰੇ ਲੇ ਖ ਦਰਜ ਹਨ। ਇ ਦੀਆਾਂ 2000
ਕਾਪੀ ਛਪਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਤੇ ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ
ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਹਾਜਰ ਰੈਬਰਾਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮ੍ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਪਿਤੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ੇਵਾਵਾਾਂ
ਵਾ ਤੇ ਨਰਾਨ ਵਜੋਂ 'award ਆਫ honour' ਦੇ ਨਾਲ ਭੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਰੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ੰਗਤਾਾਂ ਵਾ ਤੇ
ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਾਂ ਰਖੀਆ ਗਈਆਾਂ।

2 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ।
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ਵਾ ਤੇ ਨਰਾਨ ਵਜੋਂ 'award ਆਫ honour' ਦੇ ਨਾਲ ਭੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਰੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ੰਗਤਾਾਂ ਵਾ ਤੇ
ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਾਂ ਰਖੀਆ ਗਈਆਾਂ।

2 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ।

ਹਰ ਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2019 ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮ੍ਦਨ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ
ਾਂ ੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਿੱਮ੍ਢਆ ਮ੍ਗਆ। ਮ੍ ਖ
7
ਰਨਾਉ
ਿੱ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ ਕੇ ਵਲੋਂ ਮ੍ ਿੱਖੀ ਪਿਚਾਰ
ਦ
ਲਈ ਫਰੀ ਮ੍ਕਤਾਬਾਾਂ ਦਾ
ਾਲ ਲਗਾਇਆ ਮ੍ਗਆ। ੁ ਾਇ ੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਾਨ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਇਆ।
ਇ ਰੌਕੇ . ਰਮ੍ਹੰਦਰ ਮ੍ ਘ
ੰ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮ੍ ੰਘ, ਜ ਵੰਤ ਮ੍ ੰਘ, ਹਰਬੰ ਮ੍ ਘ
ੰ ਕੁਲਾਰ,
ਬਮ੍ਚਿੱਤਰ ਮ੍ ੰਘ ਿੱਗੀ , ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ, ਬਲਮ੍ਵੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਪਿੱ ੀ, ਜ ਮ੍ਵੰਦਰ ਕੌਰ ਖ ਰਾ, ਤੇਜਾ ਮ੍ ਘ
ੰ
ਰਾਾਂਗ , ਰੰਗਲ ਮ੍ ੰਘ ਅਤੇ ਖੇਰ ਮ੍ ੰਘ ਨੇ ੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅ ੀ ਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਾਂ।

3.ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਦੀ ਉ ਾਰੀ।

ਮ੍ਪਛਲੇ ਾਲ ਜਨਰਲ ਬਾ ੀ ਨੇ ਰਾਤਾ ਾਮ੍ਹਬ ਕੌਰ ਹਾਲ ਉਪਰ ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ, ਕੌ ਲ ਵਲੋਂ
ਰਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਪਲੈ ਨ, ਦੀ ਪਿੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਿੇਰਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਰੇ ੀ ਨੇ ਇ
ਕੰਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਐ ੀਰੇ ਲਏ। ਚੌਹਾਾਂ ਮ੍ਬਲ ਰਜ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮ੍ਦਿੱਤਾ ਜੋ 342000 ਪੌ ਮ੍ਵਚ 22 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਕੰਰ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਕੇ ਦ ਬ
ੰ ਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱਕ ਕੰਰ ਖਤਰ ਕਰਨ ਗੇ। ਹੋਰ ਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਪਾਕੇ ਲਗ ਭਗ ਚਾਰ
ਲਿੱ ਖ ਤਕ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭ
ੰ ਾਵਨਾ ਹੈ।

4 ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ।

23 ਨਵੰਬਰ 2019 ਮ੍ਦਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ ਖ
ਿੱ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਅ ਥਾਨ ਤੇ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ
ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਅਤੇ ਮ੍ ਖ
ਿੱ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੀ 50ਵੀ ੰ ਵਰੇਗਢ
ੰ ਬੜੀ
ਧੂਰਧਾਰ ਨਾਲ ਰਨਾਈ। ਜਪੁਜੀ ਾਮ੍ਹਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਬਿੱਮ੍ਚਆਾਂ ਨੇ
ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਮ੍ਫਰ ਅਿੱਧੇ ਘੰ ੇ ਲਈ ਾ. ਜ ਮ੍ਵੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਾਂ ਮ੍ ਿੱਮ੍ਖਆਵਾਾਂ
ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ੍ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਮ੍ ੰਘ ਨੇ ਇਕ ਰਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਮ੍ਵਿੱਚ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਵਾਰੇ ਦਮ੍ ਆ। ਇ
ਰਾਗਰ ਮ੍ਵਿੱਚ ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਰੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮ੍ਗਣਤੀ ਮ੍ਵਿੱਚ
ਬਿੱਮ੍ਚਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਰਾਮ੍ਪਆਾਂ ਅਤੇ ੰਗਤਾਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਬਿੱਮ੍ਚਆਾਂ ਦਾ ਹੌ ਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਨੂੰ ਇਨਾਰ ਵਜੋਂ ਇਕ ਰ ੀਮ੍ਫਕੇ , ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਅਤੇ ਮ੍ ਿੱਖ
ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੀ 50ਵੀ ੰ ਵਰੇਗੰਢ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਾਗਰ ਮ੍ਵਚ ਸ਼ਾਰਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਮ੍ਦਿੱਤਾ
ਮ੍ਗਆ। ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਰੈਂਬਰਾਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ੁ ਾਇ ੀ ਵਾ ਤੇ ਕੀਤੀਆਾਂ ੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ
‘award of honour ‘ਮ੍ਦਿੱਤਾ ਮ੍ਗਆ ਅਤੇ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਨੂੰ
ਰਰਮ੍ਪਤ ਇਕ brochure ‘ ਮ੍ਤਕਾਰ – ਏ- ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ’, ਮ੍ਜ ਮ੍ਵਚ ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦਾ 50
ਾਲਾ ਇਮ੍ਤਹਾ ਅਤੇ ਉਘੇ ਪੰਥਕ ਲੇ ਖਕਾਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਾਂ ਮ੍ ਿੱਮ੍ਖਆਵਾਾਂ ਵਾਰੇ ਲੇ ਖ ਦਰਜ
ਹਨ, ਵੀ ਮ੍ਦਿੱਤਾ ਮ੍ਗਆ। ਾਰੇ ਪਿੋਗਰਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਮ੍ ੰਘ ਰਾਾਂਗ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ੀ ਦੇ ੇਵਾਦਾਰਾਾਂ – ਬਲਪਿੀਤ ਕੌਰ,
ਹਰਬੰ ਮ੍ ੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਮ੍ ੰਘ ਜੰ ੂ , ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ, ਰਮ੍ਹੰਦਰ ਮ੍ ਘ
ੰ ਗਰੇਵਾਲ,ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ
ਾਂ
ਮ੍ ੰਘ ਅਤੇ ਬਮ੍ਚਿੱਤਰ ਮ੍ ੰਘ ਿੱਗੀ ਨਾਲ ਮ੍ਰਲ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ ਕੀਤਾ। ਅ ੀ ਾਮ੍ਰਆਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ
ਹਾਾਂ। ਅੰਤ ਮ੍ਵਿੱਚ ੁ ਾਇ ੀ ਵਿੱਲੋਂ ਰੂਹ ੰਗਤਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਮ੍ਗਆ। ਗੁ ਰੂ ਕਾ ਲੰ ਗਰ ਅਤੁ ਿੱ
ਵਰਤਾਇਆ ਮ੍ਗਆ।

5.ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁ ਰੂ ਗੋਮ੍ਬੰਦ ਮ੍ ੰਘ ਜੀ।

5 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦ ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਧੂਰਧਾਰ ਨਾਲ ਰਨਾਇਆ ਮ੍ਗਆ। ਬਿੱਮ੍ਚਆਾਂ
ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ . ਰੂਪ ਮ੍ ਘ
ੰ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਮ੍11ਘ
ੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਮ੍ਰਜੈਂ ਰ ਨੇ ਗੁ ਰੂ ਰਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ

ਮ੍ ੰਘ ਅਤੇ ਬਮ੍ਚਿੱਤਰ ਮ੍ ੰਘ ਿੱਗੀ ਨਾਲ ਮ੍ਰਲ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ ਕੀਤਾ। ਅ ੀ ਾਂ ਾਮ੍ਰਆਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ
ਹਾਾਂ। ਅੰਤ ਮ੍ਵਿੱਚ ੁ ਾਇ ੀ ਵਿੱਲੋਂ ਰੂਹ ੰਗਤਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਮ੍ਗਆ। ਗੁ ਰੂ ਕਾ ਲੰ ਗਰ ਅਤੁ ਿੱ
ਵਰਤਾਇਆ ਮ੍ਗਆ।

5.ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁ ਰੂ ਗੋਮ੍ਬੰਦ ਮ੍ ੰਘ ਜੀ।

75 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦ ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਧੂਰਧਾਰ ਨਾਲ ਰਨਾਇਆ ਮ੍ਗਆ। ਬਿੱਮ੍ਚਆਾਂ
ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ . ਰੂਪ ਮ੍ ਘ
ੰ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਮ੍ ਘ
ੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਮ੍ਰਜੈਂ ਰ ਨੇ ਗੁ ਰੂ ਰਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ

ਵਾਰੇ ਲੈ ਕਚਰ ਮ੍ਦਿੱਤੇ ਅਰਦਾ ਉਪਰੰਤ ਬਿੱਮ੍ਚਆਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਰ ਮ੍ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁ ਰੂ ਕਾ ਲੰ ਗਰ ਅਤੁ ਿੱ
ਵਰਤਾਇਆ ਮ੍ਗਆ। ਾਰੇ ਰਾਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਤੇਜਾ ਮ੍ ੰਘ ਰਾਾਂਗ ਨੇ ਹੋਰ ੇਵਾਦਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਮ੍ਰਲ ਕੇ
ਕੀਤਾ।

6.ਹੋਰ ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਰਾਗਰ।

੧.24 ਅਕਤੂ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਾ. ਜ ਮ੍ਵੰਦਰ ਕੌਰ co chair ethnic minority networks ਨੇ ਹੋਰ
ਆਮ੍ਫ ਰਾਰ ਨ
ਰੀ ਲੰ ਨ ਮ੍ਵਖੇ ਬੰਦੀ ਛੋ ੜ ਮ੍ਦਵ ਰਨਾਇਆ। ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਵਲੋਂ
ਮ੍ਗਆਨੀ ਬਲਮ੍ਵੰਦਰ ਮ੍ ਘ
ੰ ਪਿੱ ੀ ਨੇ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵ
ੇ ਾ ਮ੍ਨਭਾਈ। ਮ੍ਗਆਨੀ ਮ੍ਨਰਰਲਜੀਤ ਮ੍ ੰਘ
ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਾ. ਜ ਮ੍ਵੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮ੍ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਗੋਮ੍ਰਆਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋ ੜ ਮ੍ਦਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮ੍ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਵਲੋਂ ਫਰੀ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਵੰਮ੍ ਆ ਮ੍ਗਆ।

੨. ਅਖੰ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗਰ।

24 ਜਨਵਰੀ 2020, ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਨੂੰ ਰਰਮ੍ਪਤ ਅਖੰ ਕੀਰਤਨੀ
ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਰ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 9.30 ਤਕ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਜਾਇਆ। 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 930 ਮ੍ਤ ਤਕ ਆ ਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਮ੍ਗਆ। ੰਗਤਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮ੍ਗਣਤੀ ਮ੍ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ
ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।

7.ਗੁ ਰਰਮ੍ਤ ੈਰੀਨਾਰ।

੧.ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਨੂੰ ਰਰਮ੍ਪਤ 30 ਅਕਤੂ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਾਰ ਦੇ
6-7.30 ਤਕ ਮ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੁ ਰਰਮ੍ਤ ੈਰੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਮ੍ਜ ਮ੍ਵਿੱਚ ਪਿਮ੍ ਿੱਧ ਮ੍ਵਦਵਾਨ ਮ੍ਗਆਨੀ
ਮ੍ਨਰਰਲਜੀਤ ਮ੍ ੰਘ ਨੇ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮ੍ ਖਾਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ੀ ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਪਮ੍ਰਵਾਮ੍ਰਕ ਮ੍ਰਸ਼ਮ੍ਤਆਾਂ
ਦੇ ੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਿਬੰਧ ਲਈ ਮ੍ਦਤੀਆਾਂ ਮ੍ ਮ੍ਖਆਵਾਾਂ ਨੂੰ ਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਰ
ੈ ੀਨਾਰ ਲਈ ਮ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ
ਰੁਿੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮ੍ ਖ
ਿੱ ਮ੍ਚੰਤਕ ਅਜਰੇਰ ਮ੍ ੰਘ ਨੇ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਾਾਂਤੀਕਾਰੀ ਚ
ੋ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦੇ ੁ ਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦ ਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ੋਚ ਨੂੰ ੰ ਾਰ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਪਿਚਾਰਨ ਲਈ
ਪਿੇਮ੍ਰਆ। ਅੰਤ ਮ੍ਵਿੱਚ ੁ ਾਇ ੀ ਵਿੱਲੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ ਰੋਪਾਓ ਮ੍ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ੰਗਤਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

੨. ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਹੰਦ ੂ ਨਹੀ ਾਂ ਮ੍ਵਸ਼ੇ ਤੇ ੈਰੀਨਾਰ।

5 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮ੍ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਮ੍ਨਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਰਮ੍ਰੰਘਰ
ੂ ੀਓ
ਮ੍ਵਚ ੈਰੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਮ੍ਗਆ। ਮ੍ਜ ਮ੍ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ ਅਤੇ ਗੁ ਰਬਚਨ ਮ੍ ੰਘ ਅਠਵਾਲ ਨੇ
ਸ਼ਰੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਮ੍ਹੰਦਰ ਮ੍ ਘ
ੰ ਖਮ੍ਹਰਾ, ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮ੍ਕਰਨਪਿੀਤ ਕੌਰ ਨੇ
ਮ੍ਵਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਕਚਰ ਮ੍ਦਿੱਤ।ੇ
ਪੀਕਰਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮ੍ਵ ਥਾਰ ਨਾਲ ਇਮ੍ਤਹਾ ਕ ਤੇ ਗੁ ਰਰਮ੍ਤ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ
ਮ੍ ਧ ਕੀਤਾ ਮ੍ਕ ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਹੰਦ ੂ ਨਹੀ।ਾਂ ਮ੍ ਿੱਖ ਧਰਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਾਂ ਵਿੱ ਾ ਧਰਰ ਹੈ। ਮ੍ ਖਾਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਖਿੱਰੇ
ਮ੍ ਧਾਾਂਤ ਹਨ, ਵਖਿੱਰਾ ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਗਿਥ
ੰ , ਵਖਿੱਰੀ ਮ੍ਭਅਤਾ ਹੈ, ਮ੍ ਿੱਖ ਇਕ ਵਿੱਖਰੀ ਕੌਰ ਹੈ । ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ ਧਾਾਂਤ ਹੈ
‘ਮ੍ਹੰਦ ੂ ਤੁ ਰਕਨ ਤੇ ਹੈ ਮ੍ਨਆਰੀ ਧਰੇ ਖਾਲ ਾ ਰਮ੍ਹਤ ੁਚਾਰੀ ‘ ਅਤੇ ‘ਨ ਹਰ ਮ੍ਹੰਦ ੂ ਨ ਰੁ ਲਰਾਨ ‘।
ਜ
ੇ ਦੀ
ਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ ਨੇ ਮ੍ਨਭਾਈ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵਾਮ੍ਲਆਾਂ ਾਰਾ ਪਿੋਗਰਾਰ ਮ੍ਰਕਾਰ
12
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ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ੈਲੀਵੀਜਨ ਤੇ ਮ੍ਦਖਾਇਆ ਅਤੇ ਯੂ ਮ੍ ਊਬ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਅ ੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਾਂ।

੩.ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਯੋਮ੍ਧਆ ਪਿਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ੀ।

29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮ੍ ਖ
ਿੱ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਅ ਥਾਨ ਤੇ ੈਰੀਨਾਰ ਰਮ੍ਖਆ ਮ੍ਕ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ
ਜੀ ਅਯੋਮ੍ਧਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀ,ਾਂ ਮ੍ ਖ
ਿੱ ੀ ਪਿਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਨ। ੁਪਰੀਰ ਕੋਰ ਦੇ ਜਿੱਜਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ
ਅਯੂ ਮ੍ਧਆ ਰ ਲੇ ਦੇ ਫੈ ਲੇ ਤੇ ਮ੍ ਿੱਖ ਧਰਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਲ ਕਮ੍ਹੰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਕ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
ਅਯੋਮ੍ਧਆ ਦਰਸ਼ਨਾਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਮ੍ਹੰਦਰ ਮ੍ ਘ
ੰ ਖਮ੍ਹਰਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮ੍ਕਰਨਪਿੀਤ ਕੌਰ ਰੁਿੱਖ
ਪੀਕਰਜ ਨੇ ਦਿੱਮ੍ ਆ ਮ੍ਕ ਇਹ ਫੈ ਲਾ ਪੰਥ ਮ੍ਵਰੋਧੀ ਰਮ੍ਜੰਦਰ ਮ੍ ਹੁੰ ਮ੍ਨਰਾਲਾ ਨਾਰ ਦੇ ਮ੍ਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਤੇ ੁ ਪਰੀਰ ਕੋਰ ਦੇ ਜਿੱਜਾਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਉਦਾ ੀਆਾਂ ਚ ਮ੍ਹੰਦ ੂ ਰੁ ਲਰਾਨਾਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ੇ ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਅ ਥਾਨਾਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿਰਾਤਰਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰਰ ਕਾਾਂ ਾਾਂ ਵਮ੍ਹਰਾਾਂ ਭਰਰਾ ਚੋਂ ਕਿੱਮ੍ਢਆ।
ਮ੍ ਿੱਖ ਧਰਰ ਤਾਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਾਂ ਵਿੱ ਾ ਧਰਰ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਮ੍ਕਰਨਪਿੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮ੍ਗਆਨੀ ਹਰਪਿੀਤ ਮ੍ ੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਾਲਾ
ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਤੇ ਮ੍ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਮ੍ਵ ਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਮ੍ਵਆਮ੍ਖਆ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਮ੍ਹੰਦਰ ਮ੍ ਘ
ੰ
ਖਮ੍ਹਰਾ ਨੇ ਹਰਮ੍ਜੰਦਰ ਮ੍ ਘ
ੰ ਦਲਗੀਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੇ ਬੁਿੱਕ ਤੇ ਮ੍ਦਿੱਤੇ ਮ੍ਬਆਨ ਮ੍ਕ ਗੁ ਰੂ ਹਮ੍ਰਗੋਮ੍ਬੰਦ
ਾਮ੍ਹਬ ਨੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਾਮ੍ਹਬ ਦੀ ਾਜਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਦਾ ਖੰ ਨ ਕਰਕੇ ਇਮ੍ਤਹਾ ਕ ਹਵਾਮ੍ਲਆ
ਰਾਹੀ ਾਂ ਮ੍ ਧ ਕੀਤਾ ਮ੍ਕ ਰੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਰਾਲਕ ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਕੀਤੀ ੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ
ਕਾਇਰ ਹੈ। ਾਰੇ ੈਰੀਨਾਰ ਦੀ ਮ੍ਰਕਾਰਮ੍ ੰ ਗ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵਾਮ੍ਲਆਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ੈਲੀਵੀਜਨ ਤੇ ਮ੍ਦਖਾਈ।
ਭਾਰੀ ਮ੍ਗਣਤੀ ਮ੍ਵਿੱਚ ੰਗਤਾਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਅੰਤ ਗੁ ਰੂ ਕਾ ਲੰ ਗਰ ਅਤੁ ਿੱ
ਵਰਤਾਇਆ ਮ੍ਗਆ।

8.ਫਰੀ ਗੁ ਰਰਮ੍ਤ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਦੇ

ਾਲ।

੧.ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਦੀ ਯਾਦ ਮ੍ਵਿੱਚ ਿੀ ਗੁ ਰੂ ਮ੍ ੰਘ ਭਾ ਲੋ ਹ ਮ੍ਵਖੇ 26
ਅਕਤੂ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ੈਰੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਮ੍ਗਆ ਮ੍ਜ ਮ੍ਵਚ ਅਰਰਜੀਤ ਮ੍ ਘ
ੰ ਖਾਲੜਾ, ਜਥੇਦਾਰ
ਰਮ੍ਹੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਖਮ੍ਹਰਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮ੍ਕਰਨਪਿੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਾਂ ਮ੍ ਿੱਮ੍ਖਆਵਾਾਂ ਤੇ
ਮ੍ ਧਾਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕਚਰ ਮ੍ਦਿੱਤ।ੇ ਰੁਿੱਖ ਪੀਕਰ ਇੰ ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ . ਅਜਰੇਰ ਮ੍ ਘ
ੰ ਜੀ ਨੇ ੰਗਤਾਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ
ਇਕਿੱਠ ਨੂੰ ਬ
ੰ ੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ ਕੇ ਵਲੋਂ ਫਰੀ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਵੰ ਣ ਲਈ
ਾਲ
ਲਾਇਆ ਮ੍ਜ ਦੀ ਵ
ੇ ਾ ਬਲਮ੍ਵੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਪਿੱ ੀ, ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ ਅਤੇ ਹਰਬੰ ਮ੍ ੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ
ਕੀਤੀ। ੰਗਤਾਾਂ ਨੇ ਬਹੁ ਮ੍ਗਣਤੀ ਮ੍ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਮ੍ਲਆ।
੨.ਮ੍ ੰਘ ਭਾ ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਹੰ ਲੋ ਦੀ ਕਰੇ ੀ ਨੇ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ 712 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਰਧਾਰ ਨਾਲ ਰਨਾਇਆ। ੰਗਤਾਾਂ ਨੇ 5 ਮ੍ਦਨ ਹਾਜਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਭ
ਉਠਾਇਆ। ਪੰਜੇ ਮ੍ਦਨ ਮ੍ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਵਲੋਂ ਫਰੀ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਦਾ
ਾਲ ਲਾਇਆ। ੰਗਤਾਾਂ ਦੇ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ ਹੋਰ ਫਰੀ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਮ੍ਲਜਾ ਕੇ ਵੰਮ੍ ਆ । ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਵ
ੇ ਾਦਾਰ ਬਹਾਦਰ
ਮ੍ ੰਘ, ਬਲਮ੍ਵੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਪਿੱ ੀ, ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ, ਹਰਬੰ ਮ੍ ੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਬਮ੍ਚਿੱਤਰ ਮ੍ ੰਘ ਿੱਗੀ, ਜ ਵੰਤ
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ਮ੍ ੰਘ, ਰਮ੍ਹੰਦਰ ਮ੍ ਘ
ੰ ਗਰੇਵਾਲ,ਬੀਬੀ ਜ ਮ੍ਵੰਦਰ ਕੌਰ ਖ ਰਾ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਮ੍ ੰਘ ਰਾਾਂਗ ਨੇ
ਾਲ ਤੇ ੇਵਾ
ਕੀਤੀ।
੩.ਖਾਲ ਾ ਅਕੈ ਰੀ
ਕ
ੋ ਪੋਮ੍ਜਜ ਲੋ ਹ ਮ੍ਵਖੇ 7 ਅਤੇ 8 ਦ ਬ
ੰ ਰ 2019 ਨੂੰ ਾ.ਪਰਮ੍ਰੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਗਰਚਾ
ਨੇ ਰੇਤ ਪਮ੍ਰਵਾਰ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋ ਮ੍ਦਨ ਰਾਗਾਾਂ ਦੇ ਰਾਮ੍ਹਰਾਾਂ ਨੇ ੰਗਤਾਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ
ਮ੍ਨਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਵਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮ੍ਦਨ ਫਰੀ ਮ੍ਕਤਾਬਾਾਂ ਦਾ
ਾਲ ਲਾਇਆ ਮ੍ਗਆ।
ਾਲ ਤੇ ੇਵਾ ਬਲਮ੍ਵੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਪਿੱ ੀ, ਬਹਾਦਰ ਮ੍ ਘ
ੰ , ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ, ਹਰਬੰ ਮ੍ ੰਘ ਕੁਲਾਰ ਅਤੇ
ਬਮ੍ਚਤਿ ਮ੍ ੰਘ ਿੱਗੀ ਨੇ ਮ੍ਨਭਾਈ।

੪.ਇੰ ੀਆ ਮ੍ਵਿੱਚ

ਾਲ

ਮ੍ਗਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਮ੍ ੰਘ ਹੈਿੱ ਗਿੰਥੀ, ਗੁ ਰ ਫਤਮ੍ਹ ਗੜ੍ ਾਮ੍ਹਬ ਰਹੰਦ, ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਨਾਲ ਚਾਰ
ਾਮ੍ਹਬਜਾਮ੍ਦਆ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰਰਮ੍ਪਤ ਪਿੋਗਰਾਰ ਫਰ-ਏ-ਸ਼ਹਾਦਤ ਮ੍ਵਿੱਚ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਥਾਵਾਾਂ ਤੇ ਮ੍ ਿੱਖ
ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ ਕੇ. ਵਲੋਂ ਫਰੀ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਦੇ
ਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ। 22 ਦ ਬ
ੰ ਰ 2019 ਨੂੰ ਮ੍ਪੰ
ਹੇੜੀ, 23 ਦ ਬ
ੰ ਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲ ਰੋਮ੍ਰੰ ਾ ਅਤੇ 24 ਦ ਬ
ੰ ਰ ਨੂੰ ਗੁ ਰ ਠੰ ਾ ਬੁਰਜ ਫਤਮ੍ਹਗੜ੍ ਾਮ੍ਹਬ
ਾਲ ਲਗਾਏ । ‘ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਹੰਦ ੂ ਨਹੀ ਾਂ ਅਤੇ ‘’ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗੋ ਮ੍ਕਤਾਬਚੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਮ੍ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਵੰ ੇ ਗਏ। ਇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਛਪਵਾਈ ‘ਚਾਰ ਾਮ੍ਹਬਜ਼ਾਮ੍ਦਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ‘ਵੀ ਫਿੀ
ਵੰ ੀ। ਇਹ ਾਰੀ ੇਵਾ ਬਲਮ੍ਵੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਪਿੱ ੀ ਨੇ ਮ੍ਨਭਾਈ। ਅ ੀ ਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਾਂ।

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 ਇੰਗਲੈਂ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀਥਰੋ
ਹਵਾਈ ਅਿੱ ੇ ਤੇ ਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਮ੍ਗਆ। ਿੀ ਗੁ ਰੂ ਮ੍ ਘ
ੰ
ਭਾ ਾਉਥਹਾਲ ਦੇ ਪਿਧਾਨ ਗੁ ਰਰੇਲ ਮ੍ ਘ
ੰ ਰਿੱਲ੍ੀ
ਰੇਤ ਭਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੈਂਬਰਜ ਅਤੇ ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਵਲੋਂ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ, ਹਰਬੰ ਮ੍ ੰਘ
ਕੁਲਾਰ ਅਤੇ ਗੁ ਰਬਚਨ ਮ੍ ੰਘ ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅਿੱ ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂ
ਆਉਣ ਤੇ ਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਮ੍ ੰਘ ਭਾ ਹੈਵਲਾਕ ਰੋ ਗੁ ਹਦਵਾਰਾ ਾਮ੍ਹਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ
ਛਿੱ ਕ ਕੇ ਊਪਰ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਹਾਲ ਮ੍ਵਿੱਚ ਵੀਚਾਰਾਾਂ ਹੋਈਆਾਂ । ਹਾਜਰ ਪਤਵੰਤੇ ਿੱਜਣਾਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਵੀਚਾਰ ਪ੍ਗਗ ਕੀਤੇ। ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਵਲੋਂ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀ
ਆਇਆਾਂ ਕਮ੍ਹੰਮ੍ਦਆਾਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮ੍ ਖ
ਿੱ ਰਮ੍ਹਤ ਰਮ੍ਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ
ਮ੍ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਮ੍ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਾਮ੍ਹਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮ੍ਵਚਾਰ ਦਿੱ ।ੇ

10.ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਵਲੋਂ ਮ੍ਗਆਨੀ ਹਰਪਿੀਤ ਮ੍ ੰਘ ਜੀ ਦਾ
ਵਾਗਤ।

ਇੰਗਲੈਂ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਗਆਨੀ ਹਰਪਿੀਤ ਮ੍ ਘ
ੰ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਾਮ੍ਹਬ, ਾ ੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਵਾਨ
ਕਰਕੇ, 11 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਅ ਥਾਨ ਤੇ ਆਏ। ਭਾਰੀ ਮ੍ਗਣਤੀ ਮ੍ਵਚ
ਹਾਜ਼ਰ ਉਘੇ ਪੰਥਕ ਜਣਾ ਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਿੱ ਕਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ
ਨੇ ਮ੍ਗਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ
ਤਖਤ ਾਮ੍ਹਬ ਦੀ ਰਹਿੱਤਤਾ ਦਰ ਾ ਕੇ ਕੁਿੱਝ ਪੰਥਕ ਰ ਮ੍ਲਆਾਂ – ਗਿੰਥਾਾਂ ਦੀ ਧ
ੋ , ਮ੍ ਿੱਖ ਇਮ੍ਤਹਾ ਮ੍ਵਿੱਚ
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ਮ੍ਰਲਾਵ , ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁ ਰੂ ੰ ਰ, ਈ ਾਈ ਧਰਰ ਦਾ ਪਿਚਾਰ, ਦ ਰ ਗਿਥ
ੰ , ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ 2003 ਵਾਲਾ
ਕੈਲੰ ਰ ਰੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਰ ਮ੍ਲਆਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਪਿੱਤਰ
ਮ੍ਦਿੱਤਾ।
ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਾਮ੍ਹਬ ਨੇ ੰਗਤਾਾਂ ਨੂੰ ਬ
ੰ ੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮ੍ਵਚਾਰ ਰਿੱਖੇ ਅਤੇ ੰਗਤਾਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਾਂ
ਦੇ ਜਵਾਬ ਮ੍ਦਿੱਤੇ ਅੰਤ ਮ੍ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ ਨੇ ਰੂਹ ੰਗਤਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ
ਾਮ੍ਹਬ ਨੂੰ ਮ੍ ਰੋਪਾਓ ਤੇ ਰਾਣ ਪਿੱਤਰ ਭੇਂ ਕੀਤੇ।

11.ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਾਮ੍ਹਬ ਨੂੰ ਪਤਿੱਰ।

ਗੁ ਰੂ ਾਮ੍ਹਬ ਦੀਆਾਂ ਤ ਵੀਰਾਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਧ ਰਹੇ ਮ੍ਰਵਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 19 ਅਕਤੂ ਬਰ 2019
ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮ੍ ੰਘ ਾਮ੍ਹਬ ਮ੍ਗਆਨੀ ਹਰਪਿੀਤ ਮ੍ ਘ
ੰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਿੱਰ ਮ੍ਲਮ੍ਖਆ। ਗੁ ਰੂ ਘਰ ਮ੍ਵਿੱਚ ਰੂਰਤੀ ਪੂਜਾ,
ਬੁਿੱਤ ਪੂਜਾ ਦੀ ਖਤ ਰਨਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣ ਮ੍ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਮ੍ਕ ਕਈ ਗੁ ਰਦੁਆਮ੍ਰਆਾਂ, ਗੁ ਰਰਮ੍ਤ ਰਾਗਰਾਾਂ
ਤੇ ਪੰ ਾਲਾਾਂ ਮ੍ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਾਂ ਤ ਵੀਰਾਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮ੍ਰਵਾਜ ਵਿੱਧ ਮ੍ਰਹਾ ਹੈ। ਗੁ ਰੂ ਘਰ ਮ੍ਵਿੱਚ ਤਾਾਂ ਗੁ ਰ
ਰੂਰਤ ਗੁ ਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਾ ਮ੍ ਧਾਾਂਤ ਹੈ।

12. ਮ੍ ਿੱਖ ਧਰਰ ਨੂੰ

ੁਪਰੀਰ ਕੋਰ ਦੇ ਜਿੱਜਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਕਲ ਕਮ੍ਹਣਾ।

12 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਯੋਮ੍ਧਆ ਦੇ ਫੈ ਲੇ ੰਬੰਮ੍ਧਤ ਮ੍ਬਆਨਾਾਂ ਮ੍ਵਿੱਚ ੁਪਰੀਰ ਕੋਰ ਦੇ ਜਿੱਜਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਮ੍ ਖ
ਿੱ
ਧਰਰ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਕਲ ‘ਮ੍ਕਹਾ ਮ੍ਗਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਰਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਮ੍ ਖ
ਿੱ ਧਰਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਾਂ
ਵਿੱ ਾ ਧਰਰ ਹੈ ਮ੍ਜ ਦਾ ਮ੍ਕ ੇ ਰੇਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ੀ । ਦੂਜਾ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਾਮ੍ਹਬ ਨੂੰ ਰਾਰ ਚੰਦਰ ਦਾ
ਭਗਤ ਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮ੍ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮ੍ਕ ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਅਯੋਮ੍ਧਆ ਦਰਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਗਏ ਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੋਨਾਾਂ
ਬੇਬੁਮ੍ਨਆਦ ਦਲੀਲਾਾਂ ਦਾ ਖੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮ੍ਗਆਨੀ ਹਰਪਿੀਤ ਮ੍ ਘ
ੰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰ
ਮ੍ਲਮ੍ਖਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮ੍ਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਰਾਮ੍ਹਰਾਾਂ ਦੀ ਲਾਹ ਨਾਲ ਓਪਰੋਕਤ ਗਲਤ ਮ੍ਬਆਨਾ ਨੂੰ ਦਰੁ ਤ
ਕਰਨ ਲਈ ੁਪਰੀਰ ਕੋਰ ਨੂੰ ਪ ੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

13. ਉੜੀ ਾ ਦੇ ਰੁਿੱਖ ਰੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰ।

ਉੜੀ ਾ ਮ੍ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਮ੍ਜਥੇ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁ ਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਾਮ੍ਹਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ
ਪਾਏ ਤੇ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ, ਇਹਨਾਾਂ ਥਾਵਾਾਂ –ਰੰਗੂ ਰਿੱਠ ਅਤੇ
ਬਾਉਲੀ ਰਿੱਠ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮ੍ਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮ੍ ਿੱਖਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ
ਜੁੜੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ। ਮ੍ ਖ
ਿੱ ਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਮ੍ਵਿੱਤਰ ਇਮ੍ਤਹਾ ਕ ਅ ਥਾਨ ਹਨ। ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ
550 ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਰਨਾਉਣ ਦੇ ਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਾਂ ਅ ਥਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੰਦਭਾਗਾ
ਹੈ। ਇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮ੍ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ ਕੇ. ਵਲੋਂ ਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉੜੀ ਾ ਦੇ ਪਿਧਾਨ
ਰੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰ ਮ੍ਲਮ੍ਖਆ ਮ੍ਗਆ ਤਾਾਂ ਮ੍ਕ ਓਹ ਇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮ੍ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ।
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14.ਪਾਮ੍ਕ ਤਾਨ ਦੇ ਪਿਧਾਨ ਰੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰ ।

ਤ
ਿੱ ਰ ਾਲ ਬਾਅਦ ਮ੍ ਿੱਖ ੰਗਤਾਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਾਂ ਲਈ ਇੰ ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾ ੇ ਤੋਂ ਰਾਹ
ਖੁਲਣਾ, ਖਾ ਕਰਕੇ ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਾਲਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਉਤ ਵ ਰੇਂ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਰਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਘ ਨਾ ਹੈ। ਮ੍ ਖ
ਿੱ
ੰਗਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮ੍ਨਿੱ ਤ ਦੀਆਾਂ ਅਰਦਾ ਾਾਂ ਨੂੰ ਵਾਮ੍ਹਗੁਰੂ ਨੇ ੁ ਮ੍ਣਆ ਤਾਾਂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਮ੍ਕ ਤਾਨ ਦੀਆਾਂ ਰਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਾਂਗਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪਿੇਮ੍ਰਆ।
ਅ ੀ ਾਂ ਦੋਨਾਾਂ ਰਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਪਾਮ੍ਕ ਤਾਨ ਦੀ ਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮ੍ ਿੱਖ
ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ . ਕੇ. ਵਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਿਧਾਨ ਰੰਤਰੀ ਇਰਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਿੱਰ ਮ੍ਲਮ੍ਖਆ
ਮ੍ਗਆ। ਰਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਪ ੀ ਮ੍ਪਆਰ, ਾਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਿੱਤਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਮ੍ਹਗੁ ਰੂ
ਇ
ਾਾਂਞ ਨੂੰ ਹਰੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖ।ੇ

15.ਕੀਰਤਨ, ਤਬਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਾਾਂ।

ਹਰ ਬੁਿੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰ ਦੇ 6 ਤੋਂ 7.30 ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਾਾਂ ਲਗਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਹਰ
ਸ਼ੁ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਤੋਂ 7.30 ਤਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ੰਮ੍ਥਆ ਕਲਾ ਾਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਾਂ
ਹਨ। ੰਗਤਾਾਂ ਪਿਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮ੍ਕ ਇਹਨਾਾਂ ਕਲਾ ਾਾਂ ਦਾ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।

16 ਮ੍ਪੰਗਲਵਾੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੈਰੀ ੀਜ ਲਈ ਫੰ ।

ਮ੍ਪੰਗਲਵਾੜੇ ਲਈ ਮ੍ ਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਲੰ ਗਰ ਹਾਲ ਮ੍ਵਚ ਇਕ ੋ ਨੇਸ਼ਨ ਬਕ ਾ ਲਗਾਇਆ
ਮ੍ਗਆ ਹੈ। ੰਗਤਾਾਂ ਨੂੰ ਇ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਇ
ਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤਿੱਕ
1000 ਪੌਂ ਇਕਠੇ ਹੋਏ। ਮ੍ ਗਲੀਗਰ ਵਣਜਾਰੇ ਫੰ ਲਈ 500 ਪੌਂ ਮ੍ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲ ਾ ਏ ਲਈ 500
ਪੌਂ ਮ੍ਦਿੱਤ।ੇ

17.ਜੇਲਾਾਂ ਚ ਮ੍
ਦੇ ਰੈਂਬਰ
।

ਖ
ਿੱ ਕੈਦੀਆਾਂ ਲਈ ਰੁਫਤ ਗੁ ਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਮ੍ਕਤਾਬਾਾਂ ਭੇਜੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਕਰੇ ੀ
ਬਮ੍ਚਿੱਤਰ ਮ੍ ਘ
ੰ
ਿੱਗੀ ਵੀ ਜੇਲਾਾਂ ਮ੍ਵਚ ਜਾ ਕੇ ੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੀ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਵੰ ਦੇ ਹਨ

18. ਲਾਹ ਕਾਰ ਬੋਰ ।

ੁ ਾਇ ੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰ ਮ੍ਲਆਾਂ ਵਾਰੇ ਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ੁ ਾਇ ੀ ਦਾ ਇਕ
Advisory;Board ਹੈ। ਮ੍ਪਿੰ ੀਪਲ ਗੁ ਰਰੁਖ ਮ੍ ੰਘ ਜੀ ਇ ਦੇ ਚੇਅਰਰੈਨ ਹਨ। । ਇਹਨਾਾਂ ਵਲੋਂ ਮ੍ਰਪੋਰ
ਅਗਲੇ ਪੰਮ੍ਨਆਾਂ ਤੋਂ ਪੜੋ ਜੀ।

19 ਕਨੂੰ ਨੀ ਲਾਹਕਾਰ।

. ਕੁਲਵੰਤ ਮ੍ ੰਘ ਰਾਏ ਮ੍ ਖ
ਿੱ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਅਤੇ ਰਾਮ੍ਜਕ ਰ ਮ੍ਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਹ
ਰਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਹ ਕਾਰ ਹਨ।

ਮ੍ ਿੱਖ ਕੌਂ ਲ ਯੂ . ਕੇ.

ਮ੍ ਿੱਖ ਕੌਂ ਲ ਯੂ . ਕੇ. ਅਤੇ ਯੂ ਰਪ ਦੇ ਮ੍ ਿੱਖਾਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਗੋਰਮ੍ਰੰ ਨਾਲ ਇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਲਰੇਲ
ਹੈ। ੁ ਾਇ ੀ ਇ ਦੀ ਰੈਂਬਰ ਹੈ।
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ਰੈਂਬਰਮ੍ਸ਼ਪ ਅਤੇ ਆਮ੍ਫ ਕੰਰ
ੁ ਾਇ ੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਰੈਂਬਰਮ੍ਸ਼ਪ ਲਈ ਕੇਬਲ 50 ਪੌ ਲਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮ੍ਕ ਵਿੱਧ
ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਰੈਂਬਰ ਬਣਾਕੇ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਮ੍ਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੁਿੱਲ 1450 ਰੈਂਬਰਜ
ਹਨ ਅਤੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮ੍ਕ ਆਪਣਾ ਐ ਰੈ ਬਦਲਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ
ਪੋ
ਕੋ
ਰੇਤ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਆਪਣਾ ਈਰੇਲ ਪਤਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮ੍ਕਹਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮ੍ ੰਘ ਜੀ, ਅਮ੍
ੈਂ
ਕਿੱਤਰ, ਚੈਮ੍ਰ ੀ ਕਮ੍ਰਸ਼ਨ, HMRC, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਾਂ ਆਮ੍ਦ
ਨਾਲ ਮ੍ਚਿੱਠੀ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਾਰਾ ਕੰਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੁ ਰਦਵਾਮ੍ਰਆਾਂ ਲਈ ਫਰੀ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ

ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਵਲੋਂ ਹਰੇਸ਼ਾ ਰੁਫਤ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਵੰਮ੍ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਕਾਊ ਾਂ

।

ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ੇਵਾ . ਗੁ ਰਬਚਨ ਮ੍ ੰਘ ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਮ੍ਨਭਾਈ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਤਕ . ਜਰਨੈਲ ਮ੍ ੰਘ
ਜੰ ੂ ਨੇ ਅਕਾਊ ਾਂ ਮ੍ਲਖਣ ਦਾ ਾਰਾ ਕੰਰ ਕੀਤਾ। ਾਲਾਨਾ ਅਕਾਉ ਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ
. ਅਠਵਾਲ ਜੀ ਨੇ
ਮ੍ਤਆਰ ਕੀਤੀ।
. ਹਰਬੰ ਮ੍ ੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਇ ਮ੍ਵਚ ਪੂਰੀ ਰਦਦ ਕੀਤੀ। 2019 – 2020 ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲੇ
ਪੰਮ੍ਨਆਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕਦੇ ਹੋ। ਾਰੇ ਅਕਾਊ ਾਂ ਅਕਾਉ ਾਂ ੈਂ
. ਕੁਲਦੀਪ ਮ੍ ੰਘ, ਰਣਬੀਰ ਮ੍ ੰਘ ਅ ਵਾਲ
ਅਤੇ ਇੰ ਰਨਲ ਆ ੀ ਰਜ . ਅਵਤਾਰ ਮ੍ ੰਘ ਬੁ ਰ ਤੇ ਲਾਲ ਮ੍ ੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੀਤੇ।
ਅ ੀ ਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਾਂ।
ਅੰਤ ਮ੍ਵਿੱਚ ਦਾ
ਾਰੇ ਕਰੇ ੀ ਰੈਂਬਰਾਾਂ, ਰਿੱ ੀਆਾਂ, ਮ੍ਹਯੋਗੀਆਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਲਮ੍ਵੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਪਿੱ ੀ ਅਤੇ
ਤੇਮ੍ਜੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਕਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਮ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮ੍ਜਰੇਦਾਰੀ ਮ੍ਨਭਾਉਣ ਲਈ
ਪੂਰਨ ਮ੍ਹਯੋਗ ਮ੍ਦਿੱਤਾ। ਭੁ ਲਾਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਾਾਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਾਮ੍ਹਗੁ ਰੂ ਅਿੱਗੇ ਅਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ।
ੇਵਕ
ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ
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the sikh missionary society
10 featherstone road
southall, middlesex ub2 5aa

report and accounts

for the year ended 31 march 2020

executive committee’s certificate
We certify that the books, vouchers and information produced to our accountants, from
which the attached accounts have been prepared, contain a full and correct record of our
business transactions to the best of our knowledge.

Mr Harcharan Singh Taunque - General Secretary
Mr Gurbachan Singh Atwal - Treasurer
Mr Kuldip Singh - External Auditor
Mr Avtar Singh Buttar - Internal Auditor
Mr Lal Singh Rai - Internal Auditor
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the sikh missionary society
10 featherstone road
southall, middlesex ub2 5aa
income and expenditure account for the year ended 31 march 2020
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the sikh missionary society
10 featherstone road
southall, middlesex ub2 5aa
balance sheet at 31 march 2020
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the sikh missionary society
10 featherstone road
southall, middlesex ub2 5aa
notes to the accounts at 31 march 2020
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Advisory board: consultations & Advisories
(Report by Gurmukh Singh OBE)

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

the
7

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 (ਕੌਰੀ) 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.
22
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

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
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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)

2020 – 2021 Report
ਕੋਰੋਨਾ ਰਹਾਰਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇ। ਮ੍ਫਰ ਵੀ ਮ੍ ਖ
ਿੱ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ ਕੇ
ਵਲੋਂ ਰਾਤਾ ਾਮ੍ਹਬ ਕੌਰ ਹਾਲ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਦਾ ਕੰਰ ਚਲਦਾ ਮ੍ਰਹਾ ਮ੍ਜ ਦੀ ਮ੍ਪਛਲੀ
ਜਨਰਲ ਬਾ ੀ ਦੀ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਮ੍ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਨਜੂਰੀ ਮ੍ਦਿੱਤੀ ੀ। ਗੁ ਰੂ ਰਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮ੍ਕਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ
ਕੰਰ ੰਪੂਰਨ ਹੋ ਮ੍ਗਆ ਹੈ। ਇ ਤੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮ੍ਹ ਾਬ ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੈ :

Building construction Report
Mulberry Construction & Building Services Ltd ਨੂੰ ਮ੍ਦਿੱਤਾ Contract: £342000। ਕੁਝ
ਿੱ ਕੰਰ
ਮ੍ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਰਾਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਚ £63328. Architect, Building control,
Surveyors Engineering consultants etc ਦਾ ਖਰਚ £12090 ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਖਰਚ 417418
ਪੌ । ਇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮ੍ਲਫ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 20000 ਪੌ ਹੋ ਕਦਾ ਹੈ।
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ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਦੇ ਕੰਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਮ੍ ਰੇ ਚਾੜ੍ਨ ਲਈ Executive Committee ਨੇ Construction
Committee ਬਣਾਈ ੀ ਮ੍ਜ ਦੇ ਰੈਂਬਰਜ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ, ਹਰਬੰ ਮ੍ ਘ
ੰ ਕੁਲਾਰ, ਬਮ੍ਚਿੱਤਰ ਿਮ੍ ਘ
ੰ
ਿੱਗੀ, ਗੁ ਰਬਚਨ ਮ੍ ੰਘ ਅਠਵਾਲ, ਬਹਾਦਰ ਮ੍ ੰਘ,ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮ੍ ਘ
ੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੇ ਰਿੱ ੀਆਾਂ ਚੋਂ .
ਰੰਗਲ ਮ੍ ੰਘ ਝੀਤਾ, . ੰ ਾਰ ਮ੍ ੰਘ ਆ ੀ ਅਤੇ . ਜ ਵੀਰ ਮ੍ ੰਘ ਘੁ ਰ
ੰ ਣ ਨੂੰ ਹਾਇਤਾ ਵਾ ਤੇ ਕਰੇ ੀ
ਮ੍ਵਚ ਮ੍ਲਆ। ਕਰੇ ੀ ਰੈਂਬਰਜ ਲਿੱ ਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ ਕੋਰੋਨਾ ਰੇਂ ਮ੍ਵਚ ਵੀ ੁ ਾਇ ੀ ਆਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਰ ਦੀ
ਮ੍ਨਗਰਾਨੀ ਤੇ ਮ੍ਬਲ ਰ ਨਾਲ ਲਾਹ ਰਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਰੂਰੀ ਕੰਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਅਤੇ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ
ਲਈ Construction ਕਰੇ ੀ ਨੇ 11 ਰੀਮ੍ ੰਗਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ Executive Committee ਦੀਆਾਂ 5
ਰੀਮ੍ ੰਗ ਹੋਈਆਾਂ। ਰਿੱ ੀਆਾਂ ਚੋਂ . ਰੰਗਲ ਮ੍ ੰਘ ਝੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਾਈਰ ਦੇ ਕੇ ਮ੍ਬਲ ਰ . ਧ
ੰ ੂ ਨਾਲ
ਤਾਲਰੇਲ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਾਮ੍ਹਬ, ਚਖੰ ਚ ਅਲਰਾਰੀ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਾਂ ਦੇ ਮ੍ਫਨੀਮ੍ ਗ
ੰ ਕੰਰ ਮ੍ਵਚ ਵੀ
ਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਦਾ ਇਹਨਾਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਹ construction Committee members ਦਾ
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਮ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਰਹਾਵਾਰੀ ਦੁਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰਾਾਂ ਮ੍ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ੰਗਤਾਾਂ ਪਾ ੋਂ ਜਾਕੇ ਚਲ
ਰਹੇ ਕੰਰ ਵਾ ਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅ ੀ ਾਂ ਮ੍ਬਲ ਰ ੰਧੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਾਂ ਮ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮ੍ਰਹਨਤ
ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਾਂ ਰੁਸ਼ਮ੍ਕਲਾਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਾਰਾ ਕੰਰ ਰੁਕਰ
ੰ ਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਾਂ ਨੇ ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਦੇ ਕੰਰ
ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ Central heating system ਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਚੋ ਕੇ ਇਕ ਕਰਰੇ ਦੀ ਖਰਾਬ
ਹੋਈ ਛਿੱ ਤ ਦੀ ਰੁਰਰ
ੰ ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ੁ ਾਇ ੀ ਦੀ ਰ ਈ
ੋ ਮ੍ਵਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ washing machine ਬਦਲੇ
ਆਪ ਨਵੀ ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਵਾਈ। ਅ ੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਰ ਮ੍ਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਰ ਖਤਰ ਹੋਣ ਮ੍ਵਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਾਰਾ ਕੰਰ
ਬੜੀ ਮ੍ਰਹਨਤ ਤੇ ੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੰਰ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ੁ ਾਇ ੀ ਕੋਲ ਲਿੱ ਗਭਗ £230000.00 ਨ। ੰਗਤਾਾਂ ਪਾ ੋਂ ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਫੰ ਵਾ ਤੇ
ਰਾਇਆ £57000 ਆਈ। ਸ਼ੁ ਰੂ ਤੋਂ ਾ ਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ੀ ਮ੍ਕ ਾਨੂੰ 100000 ਪੋੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਐਗਜੈਕਮ੍ ਵ ਕਰੇ ੀ ਨੇ 2020 ਤੰਬਰ ਦੀ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਮ੍ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੀਤਾ ੀ ਮ੍ਕ individuals ਕੋਲੋਂ 2 ਾਲ
ਲਈ interest free loan ਮ੍ਲਆ ਜਾਵੇ। ਾ ੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕਰੇ ੀ ਰੈਂਬਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁ ਰਰੁਖਾਾਂ ਪਾ ੋਂ
85000 ਪੋੰ 2 ਾਲ interest free loan ਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਹਨ ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ
£20000, . ਗੁ ਰਦੀਪ ਮ੍ ੰਘ ਮ੍ਥੰਦ £15000, , .ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮ੍ ੰਘ £15000, . ਬਮ੍ਚਿੱਤਰ ਮ੍ ੰਘ ਿੱਗੀ
£10000, . ਰੰਗਲ ਮ੍ ੰਘ ਝੀਤਾ £10000, . ੁ ਮ੍ਰੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ £5000, . ਹਰਬੰ ਮ੍ ੰਘ
ਕੁਲਾਰ £5000, . ਗੁ ਰਬਚਨ ਮ੍ ੰਘ ਅਠਵਾਲ £5000 । ਇਹਨਾਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ
ਰੂਹ ਰੈਂਬਰਜ ਪਾ ਵੀ ਮ੍ਨਰਰਤਾ ਮ੍ਹਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮ੍ਕ ਮ੍ਬਲਮ੍ ੰ ਗ ਫੰ ਮ੍ਵਚ ਜਰੂਰ ਮ੍ਹਿੱ ਾ ਪਾਓ ਜੀ ਤਾਾਂ ਮ੍ਕ
ਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨ ਪਵੈ। ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ 1450 ਰੈਂਬਰਜ ਹਨ ਜੇ ਘ ਤੋਂ ਘ ਹਰ ਰੈਂਬਰ
100 ਪੌ ਵੀ ੁ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਰਾਇਆ ਚੈਕ ਰਾਹੀ ਾਂ
ਜਾਾਂ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਅਕਾਊ ਾਂ ਮ੍ਵਚ ਰਾਾਂ ਫਰ ਕਰ ਕਦੇ ਹੋ – Account Name – The Sikh
Missionary Society U.K HSBC UK Bank, Sort Code 40-42-13,A/C NO 61600109.
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

ਮ੍ਰ ੋਰ

ੈਕ ਰੀ ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ
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ਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨ ਪਵੈ। ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ 1450 ਰੈਂਬਰਜ ਹਨ ਜੇ ਘ ਤੋਂ ਘ ਹਰ ਰੈਂਬਰ
100 ਪੌ ਵੀ ੁ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਰਾਇਆ ਚੈਕ ਰਾਹੀ ਾਂ
ਜਾਾਂ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਅਕਾਊ ਾਂ ਮ੍ਵਚ ਰਾਾਂ ਫਰ ਕਰ ਕਦੇ ਹੋ – Account Name – The Sikh
Missionary Society U.K HSBC UK Bank, Sort Code 40-42-13,A/C NO 61600109.
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

ਮ੍ਰ ੋਰ
7

ੈਕ ਰੀ ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ

ਹਰਬੰ ਮ੍ ੰਘ ਕੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਮ੍ ਆ ਮ੍ਕ ਕੋਈ 10 ਰਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮ੍ਕਤਾਬਾਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਾਰਾਨ ਦਾ ਆਰ ਰ ਮ੍ ੰਘ
ਬਰਦਰਜ ਇੰ ੀਆ ਨੂੰ ਮ੍ਦਿੱਤਾ ੀ ਜੋ ਰਾਰਚ 2021 ਮ੍ਵਚ ਅਿੱਧਾ ਾਰਾਨ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ
ਹੋਰ ਾਰਾਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਾਰਾਨ ਆਉਣ ਮ੍ਵਚ ਕਾਫੀ ਰੁਸ਼ਮ੍ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
. ਤਮ੍ਜੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਬੜੀ ਮ੍ਰਹਨਤ ਤੇ ਇਰਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮ੍ਰ ੋਰ
ੈਂ ਰ ਮ੍ਵਚ ਕੰਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ
ਬਲਮ੍ਵੰਦਰ ਮ੍ ੰਘ ਪਿੱ ੀ ਜੀ ਵੀ ਮ੍ਰ ਰ
ੋ
ੈਂ ਰ ਮ੍ਵਚ ਅਤੇ ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਪਿੋਗਰਾਰ ੁ ਾਇ ੀ ਮ੍ਵਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ
ਪਿਚਾਰ ਦੀ ਮ੍ਜੰਰਵ
ੇ ਾਰੀ ਮ੍ਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਰਾਗਰ।
ਇ

ਾਲ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਕਰਕੇ ਪਿਗ
ੋ ਰਾਰ ਬਹੁਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਕੇ।

ੁਖਰਨੀ ਾਮ੍ਹਬ ਹਾਲ ਮ੍ਵਚ
ੁਖਰਨੀ ਾਮ੍ਹਬ ਘਰ ਮ੍ਵਚ
ਮ੍ਹਜ ਪਾਠ ਹਾਲ ਮ੍ਵਚ
ਮ੍ਹਜ ਪਾਠ ਘਰ ਮ੍ਵਚ
ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹਾਲ ਮ੍ਵਚ
ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਘਰ ਮ੍ਵਚ
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01

01

ਹਾਈ ਕਮ੍ਰਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਤਿੱਰ
ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ .ਕੇ.ਵਲੋੰ ਮ੍ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾ ਰ ਤੇ ਘ
ੰ ਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜਾਰਾਾਂ ਮ੍ਕ ਾਨਾਾਂ ਦੀ ਹਰਾਇਤ
ਕਰਦੌ ਹੋਏ ਇੰ ੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮ੍ਰਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 8 ਦ ਬ
ੰ ਰ 2020 ਨੂੰ ਪਤਿੱਰ ਮ੍ਲਮ੍ਖਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮ੍ਕ ਕਮ੍ਹਰ
ਦੀ ਠੰ ਮ੍ਵਚ ਬੈਠੇ ਮ੍ਕ ਾਨ ਬਜੁਰਗਾਾਂ, ਬੀਬੀਆਾਂ ਅਤੇ ਬਮ੍ਚਆਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮ੍ਖਆਲ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰ ੀਅਨ
ਗੋਰਮ੍ਰੰ ਨੂੰ ਾ ੇ ਵਲੋਂ ਮ੍ਚੰਤਾ ਪਿਗ ਾਈ ਜਾਵੇ। ਮ੍ਕ ਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰੰਗਾਾਂ ਰੰਨੀਆਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮ੍ਕ ਾਨ ਮ੍ਵਰੋਧੀ
ਕਾਨੂੰ ਨ ਵਾਪ ਲਏ ਜਾਣ।

ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਧਰਰਾਾਂ ਦੇ ਲੀ ਰਾਾਂ ਦੀ ਰੀਮ੍ ੰਗ
22 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਵਿੱਖਰੇ ਧਰਰਾਾਂ ਦੇ ਲੀ ਰਾਾਂ ਦੀ ਮ੍ਹੰਦ ੂ ਰੰਦਰ ਮ੍ਕੰਗ
ਰੀ ਮ੍ਵਚ ਇਕ ਰੀਮ੍ ੰਗ ਹੋਈ
ਮ੍ਜ ਮ੍ਵਿੱਚ ਾਮ੍ਰਆਾਂ ਵਲੋਂ , BJP ਰਾਈ ਗਰੁਪ
ਿੱ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਗੋਰਮ੍ਰੰ ਦੀਆਾਂ ਪਾਲ ੀਆਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਮ੍ਵਚ 26
ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਾਊਥਾਲ ਤੋਂ ਹੈਵਲੋ ਕ ਰੋ ਤਕ, ਦੇ ਮ੍ਖਲਾਫ ਰਤਾ ਪਾ ਕੀਤਾ
ਤਾ ਮ੍ਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਾਊਥਾਲ ਦਾ ਰਹੌਲ ਨ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਵਲੋਂ ਹਰਚਰਨ
ਮ੍ ੰਘ ਾਾਂਕ, ਗੁ ਰਬਚਨ ਮ੍ ੰਘ ਅਠਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਬੰ ਮ੍ ਘ
ੰ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਹਾਜਰੀ ਭਰੀ।
ਪੋਲੀ ਨੂੰ ਮ੍ ਿੱਖੀ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
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17 ਰਈ 2021 ਨੂੰ ਅਕ ਬਮ੍ਰਜ ਪੋਲੀ
ਸ਼
ੇ ਨ ਵਲੋਂ ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਨਾਲ ਪ
ੰ ਰਕ ਕੀਤਾ ਮ੍ਕ
ਓਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੋਲੀ ਇਕਿੱਠ ਨੂੰ ਮ੍ ਖ
ਿੱ ੀ ਵਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵ।ੇ ਕੁਲਵੰਤ ਮ੍ ੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇ
ਕਾਰਜ ਲਈ ਭੇਮ੍ਜਆ ਤੇ ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦਾ ਮ੍ ਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮ੍ਲ ਰੇਚਰ ਵੀ
ਭੇਮ੍ਜਆ। ਓਨਾ ਨੇ ਮ੍ ਿੱਖ ਧਰਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ੍ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮ੍ਦਿੱਤ।ੇ ਅ ੀ ਾਂ
ਰਾਏ ਾਮ੍ਹਬ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਾਂ।

Health Resilience Project

2.ਬੀਬੀ ਮ੍ਕਰਨਪਿੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਉਘੇ ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਵਦਵਾਨ ਹਨ PhD ਦੇ ਮ੍ਵਮ੍ਦਆਰਥੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਰ
ਦੇ 7 ਵਜੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮ੍ ਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਬਹੁਤ ਮ੍ਰਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮ੍ ਖ
ਿੱ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ
ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ ਕੇ ਵਲੋਂ Health Resilience Publication Project magazine ਮ੍ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮ੍ਜ
ਮ੍ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ੍ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇ ਰਹਾਾਂਰਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਮ੍ਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ, ਇ ਦੇ ਨਾਲ
ਾਰਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਅਤੇ ਇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰੇਂ ਰਾਨਮ੍ ਕ, ਰੀਰਕ, ਅਤੇ ਅਮ੍ਧਆਤਮ੍ਰਕ ਮ੍ ਹਤ
ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਾਂ ਨੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ੀਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮ੍ਵਿੱਚ ਮ੍ਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਮ੍ਗਆ ਹੈ। ਇ ਦਾ ਬਜੁਰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਓਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਮ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮ੍ਵ -19 ਬਾਰੇ ਰਕਾਰੀ
ਮ੍ਦਸ਼ਾ ਮ੍ਨਰਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਮ੍ਵਿੱਚ ਵਿੱ ੀਆਾਂ ਰੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਦਾ ਾਹਰਣਾ
ਕਰਨਾ ਮ੍ਪਆ ਹੈ। ਇ ਰੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੈ
ਲੰ ਨ ਦੇ ਹ ਪਤਾਲਾਾਂ, ਕੇਅਰ ਹੋਰਜ, ਰਜਰੀਜ ਅਤੇ
ਧਾਰਮ੍ਰਕ ਅ ਥਾਨਾਾਂ ਮ੍ਵਚ ਵੰਮ੍ ਆ ਮ੍ਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੱਕ ੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ੰ ਥਾਵਾਾਂ ਮ੍ਵਿੱਚ ਭੇਮ੍ਜਆ ਮ੍ਗਆ ਹੈ।
British Library Yorkshire ਅਤੇ British Library London ਦੇ Legal Deposit Office ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਮ੍ਜਆ
ਹੈ ਮ੍ਜਥੇ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਯੂ ਕੇ ਦਾ ਮ੍ਰਕਾਰ ਰਹੇ ਗਾ। ਇ ਰੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਮ੍ਜਥੇ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ੍ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਓਥੇ ਰੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾ ੇ ਮ੍ ਖ
ਿੱ
ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਮ੍ਦਿੱਤੇ ੰਖੇਪ ਇਮ੍ਤਹਾ , ਰੰਤਵ ਅਤੇ ਵ
ੇ ਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹ
ੋ ਣਾ ਪਿਚਾਰ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਮ੍ ਿੱਖ ਮ੍ਰਸ਼ਨਰੀ ੁ ਾਇ ੀ ਦੇ ਅ ਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮ੍ਲਆ ਜਾ ਮ੍ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੋਜੈਕ ਕਮ੍ਰਊਮ੍ਨ ੀ ਲਾ ਰੀ
ਫੰ ਤ ਹੈ ਾਰਾ ਖਰਚਾ ਰੈਗਜ਼ੀਨ ਮ੍ਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵੰ ਣ ਬਗੈਰਾ ਦਾ ਇ ਲਾ ਰੀ
ਫੰ ਦੀ ਮ੍ਰਲੀ ਗਰਾਾਂ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮ੍ਕਰਨਪਿੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮ੍ਰਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈਗਜ਼ੀਨ
ਮ੍ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅ ੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਾਂ।

ਲਾਹ ਕਾਰ ਮ੍ਪਿੰ ੀਪਲ ਗੁ ਰਰੁਖ ਮ੍ ੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ ਅਗਲੇ ਪੰਮ੍ਨਆਾਂ ਤੇ
ਪੜੋ ਜੀ।
ਅਕਾਊ ਾਂ
ਇ
ਾਲ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਵ
ੇ ਾ . ਗੁ ਰਬਚਨ ਮ੍ ੰਘ ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਮ੍ਨਭਾਈ। ਾਲ 2020 – 2021 ਦੇ ਖਰਚੇ
ਆਰਦਨ ਦੀ ਮ੍ਰਪੋਰ ਅਗਲੇ ਪੰਮ੍ਨਆਾਂ ਤੇ ਮ੍ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅ ੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਾਂ।
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the sikh missionary society
10 featherstone road
southall, middlesex ub2 5aa

report and accounts

for the year ended 31 march 2021

executive committee’s certificate
We certify that the books, vouchers and information produced to our accountants, from
which the attached accounts have been prepared, contain a full and correct record of our
business transactions to the best of our knowledge.

Mr Harcharan Singh Taunque - General Secretary
Mr Gurbachan Singh Atwal - Treasurer
Mr Kuldip Singh - External Auditor
Mr Avtar Singh Buttar - Internal Auditor
Mr Lal Singh Rai - Internal Auditor
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the sikh missionary society
10 featherstone road
southall, middlesex ub2 5aa
income and expenditure account for the year ended 31 march 2021
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the sikh missionary society
10 featherstone road
southall, middlesex ub2 5aa
balance sheet at 31 march 2021
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the sikh missionary society
10 featherstone road
southall, middlesex ub2 5aa
notes to the accounts at 31 march 2021
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Advisory Board: Consultations & Advisories
(Report by Gurmukh Singh OBE)
Advisory sewa is available to the Society through the Hon General Secretary and the lead Office
Holders who also constitute the “Advisory Board”. I co-ordinate this work and keep the Board
members informed of current topics of Society’s interest.
There are continual challenges to independent Sikhi Miri-Piri tradition which require response through
articles and briefings. Column space in UK’s Panjab Times also allows discussion and dissemination of
Sikh news and views.
Advisories include response to e-mail queries and requests for briefings about Sikh religious issues.
Sikhi educational information is also provided through Society’s publications and short articles on the
Sikh Missionary Society’s Website (https://www.sikhmissionarysociety.org/ ) managed by sewadar Amarpreet
Singh. The Publications section contains an extensive library of PDF's downloadable for users to view at
their own discretion. The Society’s and other publications are available at the Resource Centre.
The Society continues to support Sikh political pressure on the Government for issuing a Statutory
Code of Practice on the Five Kakkar and Dastaar (see Sikh Missionary Society’s Website home page
under Guidance on the wearing of Sikh Articles of Faith)
Looking ahead, it has been suggested that UK Sikhs should preserve their history and keep a record of the
challenges which they have faced in settling down while trying to preserve own religio-social identity and
way of life. With the extension of the Society’s building, this is a proposal which can be considered by the
Advisory Board and the Executive Committee.
Gurmukh Singh OBE
Chair, Advisory Board
E-mail: sewauk2005@yahoo.co.uk
ਅੰਤ ਵ ਚ
ਿੱ ਦਾਸ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਜ ਅਤੇ ਟਸਸਟੀਜ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਾਦੀ ਹੈ ਵਜਹਨਾਾਂ
ਨੇ ਕੋਹੋਨਾ ਰਹਾਰਾਰੀ ਦੇ ਰੁ ਕਲ ਰੇਂ ਮ੍ਵਚ ਮ੍ਹਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਦਾ ਨੂੰ ਮ੍ਜਰੇਦਾਰੀ ਮ੍ਨਭਾਉਣ ਲਈ ਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ । ਇ
ਦੁਰਾਨ ਹੋਈਆਾਂ ਭੁਲਾਾਂ ਦੀ ਮ੍ਖਰਾਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ ‘ਭੁਲਣ ਅੰਦਮ੍ਰ ਭੁ ਕੋ ਅਭੁਲੁ ਗੁਰ ੂ ਕਰਤਾਰੁ ‘
ਦਾ
ਹਰਚਰਨ ਮ੍ ਘ
ੰ
ਾਾਂਕ ਆਫਰੇਗੀ ਜਨਰਲ ਕਿੱਤਰ
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constituting
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notes
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notes
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Welcome of Giani Harpreet Singh Ji Jathedar Akal takhat Sahib
at SMS and presentation of Memorandum about Panthic Masle

Gurbani Santhia

Committee members and Trustees standing in the new hall building

