ਨੋਟਿਸ
ਵਾਟਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ

Date : 20 AUG 2020

ਵਾਟਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਟਿ
ਵੱ ਲ :- ਰਿਪੁਦਮਨ ਰ ਿੰ ਘ ਮਰਿਕ ਅਤੇ ਬਿਵਿੰ ਤ ਰ ਿੰ ਘ ਪਿੰ ਧੇਿ ਰਤਨਾਮ ਪਰਚਾਿ ਰਿਿੀਜੀਅ

ੁ ਾਇਟੀ 12386 69A AVE SURREY , BC

ਟਵਸ਼ਾ :- ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਟਿਬ ਦੇ ਿੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰ ਧੀ
ਧਿੰ ਨ ਧਿੰ ਨ ਾਰਿਬ ਰੀ ਗੁਿੂ ਗਰਿੰ ਥ ਾਰਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂਿੰ ਕਾਇਮ ਿੱ ਖਣਾ ਿਿ ਇਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿੇ ਵਾ ਰ ੱ ਖ ਦਾ ਫ਼ਿਜ਼ ਿੈ । ਉੱਥੇ ਰੀ ਗੁਿੂ
ਗਰਿੰ ਥ

ਾਰਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਛਪਾਈ

ਬਿੰ ਧੀ

ਰੀ ਅਕਾਿ ਤਖ਼ਤ

1998 ਨੂਿੰ ਿੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਿੀ ਕੀਤਾ ਰਗਆ
ਗੁਿੂ ਗਰਿੰ ਥ

ਾਰਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ

ੀ । ਰਜ

ਿੂਪਾਂ , ਗੁਟਕਾ

ਾਰਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਿ ਰ ਿੰ ਘ

ਾਰਿਬ ਭਾਈ ਿਣਜੀਤ ਰ ਿੰ ਘ ਵੱ ਿੋਂ ਰਮਤੀ 09 ਅਪਰੈਿ

ਰਵਚ ਇਿ ਰਿਰਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਿੰ ਥਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਵਦੇਸ਼ਾਂ ਰਵੱ ਚ
ਾਰਿਬ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਆਰਦ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਿਦੁਆਿਾ ਪਰਬਿੰਧਕ ਕਮੇਟੀ

ਾਰਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਿੀ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਨਿੀਂ ਕਿ ਕਦੇ । ਇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਨੇ

ਰਤਨਾਮ ਪਰਚਾਿ ਰਿਿੀਜੀਅ

ਰੀ

ਰੀ ਅਿੰ ਰਮਰਤ ਿ

ੁ ਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਿੇਠ ਾਰਿਬ

ਰੀ ਗੁਿੂ ਗਰਿੰ ਥ ਾਰਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਿੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਰਬਨਾਂ ਰਕ ੇ ਮਨਜ਼ੂਿੀ ਤੋਂ ਕਿਕੇ ਿੁਕਮਨਾਮਾ ਾਰਿਬ ਦੀ ਉਿਿੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਰੀ ਅਕਾਿ
ਤਖਤ ਾਰਿਬ ਨੂਿੰ ਰ ੱ ਧਾ ਚੈਿੇਂਜ ਕੀਤਾ ਿੈ ।ਰਜ
ਨੂਿੰ ਭਾਿੀ ਠੇ

ਪਿੁਿੰ ਚੀ ਿੈ । ਰਜ

ਰ ੱ ਖ ਗੁਿਦੁਆਿਾ

ਨਾਿ ਦੇਸ਼੍ ਰਵਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿੇ ਵਾ ਰ ੱ ਖ ਿੰ ਗਤਾਂ ਦੇ ਰਿਿਦੇ ਵਿੂਿੰਧਿੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਮਨਾਂ

ਕਿਕੇ ਰ ੱ ਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਰਵੱ ਚ ਭਾਿੀ ਿੋ

ਅਤੇ ਗੁੱ ਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਿਾ ਿੈ ਰਕਉਂਰਕ ਰਪਛਿੇ

ਾਰਿਬ ਰਵਖੇ ਬੀ . ੀ. ਗੁਿਦੁਆਿਾ ਕੌਂ ਿ ਦੇ ਰ ਿੰ ਘਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਵੱ ਚ ਆਪ ਨੇ ਰਵਸ਼ਵਾ

ਦੁਆਇਆ

ਮੇਂ ਰਵੱ ਚ ਗੁਿੂ ਨਾਨਕ
ੀ ਰਕ ਅੱ ਗੇ ਤੋਂ ਪਾਵਨ

ਿੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਿੀਂ ਕਿਾਂਗੇ ਪਰਿੰ ਤੂ ਆਪ ਨੇ ਛਪਾਈ ਕਿਕੇ ਰਵਸ਼੍ਵਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਿੈ । ਜੋ ਰਕ ਿਿ ਇੱ ਕ ਗੁਿਰ ੱ ਖ ਿਈ ਅ ਰਿਣਯੋਗ ਅਤੇ
ਬਿਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਿਿ ਿੈ ।ਇ

ਬਿੰ ਧੀ ਗੁਿੂ ਨਾਨਕ ਰ ੱ ਖ ਗੁਿਦੁਆਿਾ

ਇਿ ਫ਼ੈ ਿਾ ਰਿਆ ਰਕ ਰਜਿੰ ਨੇ ਵੀ
ਾਰਿਤ ਸ਼ਰਨਿੱਚਿਵਾਿ ਰਮਤੀ

ਰੀ ਗੁਿੂ ਗਰਿੰ ਥ

ਾਰਿਬ ਰਵਖੇ ਬੀ . ੀ. ਗੁਿਦੁਆਿਾ ਕੌਂ ਿ ਵੱ ਿੋਂ ਮੀਰਟਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ

ਾਰਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ

ਿੂਪ ਿੁਣ ਤੱ ਕ ਤੁਿਾਡੇ ਵੱ ਿੋਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਿਨ ,

22 ਅਗ ਤ 2020 ਸ਼ਾਮ ਨੂਿੰ 4 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਗੁਿੂ ਨਾਨਕ ਰ ੱ ਖ ਗੁਿਦੁਆਿਾ

ਜਾਣ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਨਾਿ ਿੰ ਬਿੰ ਧਤ

ਾਿਾ ਿੀ

ਾਮਾਨ ਪਿੁਿੰ ਚਾਇਆ ਜਾਵੇ , ਜੇਕਿ ਰਕ ੇ ਕਾਿਨ ਤੁ ੀ ਇਿ

ਰਤਕਾਿ ਿਰਤ ਇਿ ੇਵਾਵਾਂ ਰਨਭਾਅ ਕਦੇ ਿਾਂ । ਨਿੀਂ ਤਾ ਆਉਣ ਵਾਿੇ

ਮੋਰਨਿੰਦਿ ਰ ਿੰ ਘ
ਬੁਿਾਿਾ, ਬੀ . ੀ. ਗੁਿਦੁਆਿਾ ਕੌਂ ਿ

ਮੇਂ ਰਵੱ ਚ ਇ

ਰਤਕਾਿ

ਾਰਿਬ ਰਵਖੇ ਪਿੁਿੰ ਚਾਏ

ੇਵਾ ਨਿੀ ਕਿ

ਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਿੰ ਗਤਾਂ ਆਪ ਫ਼ੈ ਿੇ ਿੈ ਣਗੀਆਂ ।

ਕਦੇ ਤਾਂ ਅ ੀਂ

