
 
22 ਮਾਰਚ 2020 

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 

 
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਿਤਹ 

 
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਿਵ;ਾਲ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ= ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰB 

ਅਿਜਹੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਲੋਕB ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਪਿਹਲB ਕਦੇ ਨਹH 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸH ਸੰਗਤ ਅਤੇ 

ਸੇਵਾਦਾਰB ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਸੱੁਖ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਹਾਲBਿਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤB ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਗOਾ ਿਜੱਥ ੇਲੋਕ ਇਕੱਠQ  ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਗOਾ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ 

ਨਾਲ ਸੰਕਰਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲB ਹੀ ਕਈ ਦੇ;B ਿਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰB ਲੋਕB ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ. 

 
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੋਖਮB ਦਾ ਿਖਆਲ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਇਹ ਡੂੰ ਘੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 

ਪTਬੰਧਕ ਟੀਮ ਨQ  ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਆਮ ਸੇਵਾਵB ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੈ. ਅਸH ਪਿਹਲB ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ, ਹੋਰ ਿਵਿਦਅਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆ ਂਕਲਾਸB, ਸਲਾਹ ਦੀਆ ਂਸਰਜਰੀਆ ਂ

ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਖੇਡ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹB. ਿਵਸਾਖੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਮੇਲਾ ਮੁਲਤਵੀ 

ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਕUਟ ਕਾVਟੀ ਕਾVਸਲ ਨQ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡੇਅ ਸUਟਰ ਅਤੇ ਕUਟ ਿਵਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਦਵਸ 

ਕWਦਰB ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 
ਸੋਮਵਾਰ 23 ਮਾਰਚ ਤ=, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਠB ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ: 

 
1. ਅਪTੈਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ (ਿਵਆਹ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਿਹਬ) ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ 

ਜਾਣਗ ੇਅਤੇ 15 ਅਪTੈਲ ਤੱਕ ਅਸH ਮਈ 2020 ਿਵਚ ਕਾਰਜB ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰBਗ.ੇ 

2. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਨਤਨQ ਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਿਹਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਆਨੀ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵਖੇ ਠਿਹਰੇਗਾ. 

ਜੱਥੇ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਕਵW ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱ;ਟ ਮਾਰਗ ਦਰ;ਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

3. ਅਸH ਸੋ;ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹH ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਨਤਨQ ਮ ਨੰੂ ਪTਸਾਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪTਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹB ਅਤੇ ਿਜਵW ਹੀ 

ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਰਿਵਆ ਂਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰBਗ.ੇ 

 
 
 
 



 
 
 
4. ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਵਾਨ ਨਹH ਹੋਵੇਗਾ। 

5. ਅਸH ਿਕਸੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਿਵ;ੇ; ਪTਬੰਧ ਕਰBਗ ੇਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮW ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ. 

6. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵਚ ਖਾਣ ਲਈ ਲੰਗਰ ਨਹH ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

7. ਅਸH ਉਨO B ਲਈ ਲੰਗਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੇਵਾ ;ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹB ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪTਾਪਤ ਕਰਨ ਜB ਖੁਦ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪTਕਾ;ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. 

 
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਜਨ ਿਸਹਤ ਮਾਿਹਰB ਅਤੇ ਕਈ ਿਸੱਖ ਸੰਸਥਾਵB ਵੱਲ=  ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਤ= ਬਾਅਦ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਨO B ਨQ  ਿਨਰਦੇ; ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਵਆਪਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸਮੱੁਚੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 

ਲੋਕ ਦੱੁਖ ਝੱਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸH ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹH ਕਰਦੇ ਤB ਇਸ ਨਾਲ=  ਅਸH ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹH 

ਆਵBਗੇ. 

 
ਅਸH ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹB ਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ, ਦਰ;ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ 

ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕB ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪੈ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸH ਇਸ 

ਮੁ;ਕਲ ਸਮW ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਪੂਰੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹB. ਿਕTਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਿਨਤਨQ ਮ ਨੰੂ ਘਰ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨੰੂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭੱਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ. 

 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ, ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆfਂIਆ ਂਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ NHS ਦੁਆਰਾ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ. 

 
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਿਤਹ 

 
ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ 

 
 
 
 
ਮਨਪTੀਤ ਿਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪTਬੰਧਕ ਟੀਮ ਵੱਲ=  ਸ 


