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ਅਗਿੱ ਤ ੧੧, ੨੦੨੦ 
 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ,  

ਤੇਜਾ ਹਸੰਘ ਸਮੰੁਦਰੀ ਿਾਲ,  

ਅੰਹਮਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। 

 
 

ਸਿਸਾ: ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਿੱਚ  ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ  ਾਸਹਬ ਜੀ ਦ ੇ

 ਰੂਪ੍ ਛਾਪ੍ਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ  
 
 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਹਤਿ। 

 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਸਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਬਿੁਤ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼੍ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਾਂ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋਂਦ ਹਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ ਿਰ ਇਿੱਕ ਹਸਿੱਖ ਦੀ ਅਹਿਮ 

ਜੰੁਮੇਵਾਰੀ ਿੈ ਅਤੇ ਪੰ੍ਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਿੰੁਦੀ ਆ 

ਰਿੀ ਿੈ। ਹਜਥੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਤਕਾਰ ਦਾ ਹਵਸ਼੍ਾ ਿੋਵੇ, ਉਥੇ ਲੋੜ ਿੈ ਹਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰ੍ਥ ਇਕਿੱਠਾ ਿੋ ਕੇ 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ। 

 

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਾਂ ਹਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਬਾਤ ਚਿੱਲ 

ਰਿੀ ਿੈ ਹਕ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ੍ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਵਚ ਛਾਪੇ੍ ਜਾਣ। ਨੌਰਥ ਕੇਰੋਹਲਨਾ ਅਤੇ ਯੂਬਾ 

ਹਸਟੀ ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਅਤੇ ਹਤਆਰੀ ਿੋਈ ਪ੍ਰ ਦੋਵੇਂ ਜਗਹਾ ਤੇ ਗਿੱਲ ਹਸਰੇ ਨਾ ਲਿੱਗ ਸਕੀ। 

 

ਹਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਪੁ੍ਦਮਨ ਹਸੰਘ ਮਹਲਕ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਹਸੰਘ ਪੰ੍ਧੇਰ (ਜੋ ਹਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 

ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਰਾਿੀ ਾਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਹਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ) ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰਲੀਜਿੱਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਿੀ ਾਂ ਸਰੀ 

ਹਬਰਹਟਸ਼੍ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਹਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਹਸੰਘ ਪੰ੍ਧੇਰ ਦੇ ਗਰਹਿ ਹਵਚ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ੍ ਛਾਪ੍ਣ 

ਦੀ ਹਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਹਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰੂਪ੍ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛਾਪੇ੍ ਿਨ। ਹਬਰਹਟਸ਼੍ ਕੋਲੰਬੀਆ 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ (ਜਦੋਂ ਛਪ੍ਾਈ ਦੀ ਹਤਆਰੀ ਿੋ ਰਿੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੂਪ੍ ਛਾਪ੍ਣ ਤੋਂ 

ਪ੍ਹਿਲੰੋ) ਇਨਹਾਾਂ ਹਸੰਘਾਾਂ ਨਾਲ ਮੀਹਟੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਤੋਂ ਹਵਚਾਰਾਾਂ ਿੋ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ।  

 

ਭਾਈ ਹਰਪੁ੍ਦਮਨ ਹਸੰਘ ਮਹਲਕ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਹਸੰਘ ਪੰ੍ਧੇਰ ਦੇ ਬਚਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 

ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ  ਇਸ ਸਬੰਧ ਹਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਬ ਆਉਣ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੂਪ੍ ਅਿੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿੀ ਾਂ ਛਾਪ੍ਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ 

ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਨੇਡਾ ਹਵਚ ਸਰੂਪ੍ ਹਤਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਾਂ ਉਿ ਹਪ੍ਰੰਹਟੰਗ ਪ੍ਰੈਸ (ਜੋ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਿੈ) ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਭਾਈ ਮਹਲਕ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪੰ੍ਧੇਰ ਨੇ ਇਿ ਗਿੱਲ ਵੀ ਕਿੀ ਿੈ ਹਕ ਜੇਕਰ ੧੦ ਅਕਤੂਬਰ 



 

 

੨੦੨੦ ਤਿੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਢਕੁਵਾਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਾਂ ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰ 

ਿਾਲਤ ਹਵਿੱਚ ਸਰੂਪ੍ ਛਾਪ੍ਣੇ ਸ਼ੁ੍ਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।  

 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿੋਰ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪ੍ਿੰੁਚੇ ਿਾਾਂ ਹਕ ਹਕਸੇ ਇਿੱਕ ਸੰਸਥਾ 

ਜਾਾਂ ਇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ੍ ਛਾਪ੍ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਿੱਕ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ 

ਸੰਸਥਾ ਇਿ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਦੇ ਿਨ ਤਾਾਂ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਉਨਹਾਾਂ ਹਖਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ 

ਿੈ।  

 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਬੇਨਤੀ ਿੈ ਹਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ  ਕੈਨੇਡਾ ਹਵਿੱਚ ਸਰੀ 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ੍ ਛਾਪ੍ਣ ਦੀ ਹਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ 

ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਪੂ੍ਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।ਹਜਸ ਹਵਚ ਇਕ ਸਾਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਿੀ ਾਂ ਅਤੇ 

ਸਾਾਂਝੀ ਜਗਹਾ ਹਵਚ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ੍ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਾਇਮ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਿੇਠ ਿੀ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ੍ ਹਤਆਰ ਿੋਣਗੇ। 

 

ਆਪ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਿੈ ਹਕ ਅਕਤੂਬਰ ੧੦, ੨੦੨੦ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ 

ਪ੍ਿੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਟੈਲੀ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਿੀ ਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦਆੁਰਾ 

ਸਾਹਿਬਾਨਾਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਹਵਚਾਰ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ।  

 

ਇਿ ਉਿ ਸਮਾਾਂ ਿੈ ਹਜਸ ਹਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੀ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਸਿੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਿੈ ਤੇ ਸਰੀ 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ੍ ਘਰ-ਘਰ ਹਵਚ ਛਾਪ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਹਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਆਸ ਿੈ ਹਕ ਆਪ੍ ਜੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਹਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਾਂ ਹਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਾਂ ਨੰੂ ਧੰਨਵਾਦੀ 

ਬਣਾਉਗੇ। 
 

ਆਪ੍ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁ੍ਭਹਚੰਤਕ  

 

ਬੀ.ਸੀ. ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਕੌਂਸਲ  

ਉਾਂਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਕਮੇਟੀ  

ਉਾਂਟੇਰੀਓ ਹਸਿੱਖ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਕੌਂਸਲ 
 


