
somvwr 13 jnvrI 2020 qoN AYqvwr 19 jnvrI 2020 q`k 

13.1.20 somvwr:- lohVI Aqy sMgRWd dw idn hY[ 

4.00 v`jy: - sv: jsivMdr isMG qUr pirvwr v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT 4.00 vj̀y hoxgy, 
rihrws dy pwT hoxgy auprMq dIbwn s`jxgy, hzUrI jQw kIrqn krygw bwAd iv`c igAwnI 
gurmIq isMG kQw krngy[lMgr Awid dI swrI syvw hovygI,  

15.1.20 bu~Dvwr: - 4.30 vzy: - swD sMgq v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy , rihrws 
dy pwT auprMq dIvwn s`jxgyy 7.00 v`jy q`k hjUrI jQw kIrqn krygw bwAd ivc b`cI ismrn 
kOr qy b`cI sMdrInw kOr hwzrI BrngIAW auprMq igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy, lMgr 
Awid dI swrI syvw hovygI[ 

dygW dIAW syvwvW: - sR: AmrjIq isMG , sR:hrijMdr isMG Aqy bIbI qrsym kOr, bIbI pvndIp kOr, s 
ibkRmjIq isMG QWdI Aqy bIbI rxjIq kOr Aqy sR sucw isMG bYNs pirvwrW  vloN hoxgIAW[ 

16.1.20 vIrvwr:- 6.00 v`zy:- rihrws swihb dy pwT hoxgy auoprMq hzUrI jQw Sbd kIrqn 
krygw Aqy swrI syvw hovygI[dyg dI syvw:-s hrbMs isMG KYHrw Aqy nwirdMr isMG KYHrw v`loN mwqw 
dI Xwd iv`c dyg dI syvw hovygI[ 

17.1.20 Sukrvwr: - 10.00 vzy: - bIbI blvIr kOr dy spuqR s gurimMdr isMG jOhl’qy bIbI 
suKivMdr kOr jOhl v`loN b`cy pvn isMG dy pihly jnm idn dI KuSI iv`c  sRI AKMf pwT swihb 
10.00 vzy ArMB hoxgy Aqy iqMny idn lMgr Awid dI swrI syvw hovygI[ 

dygW dIAW syvwvW: - s: surjIq isMG syKoN, s: surjIq isMG Syrig~l qy bIbI gurdIp kOr Syrig`l, s: Avqwr 
isMG qy bIbI kulivMdr kOr puryvwl, bIbI suirMdr kOr puryvwl, s: kSmIr isMG qy bIbI suirMdr kOr nwgrw,  s: 
syvw isMG A`tw qy bIbI Avqwr kOr A`tw, bIbI AmrjIq kOr sMDU qy s: gurdyv isMG AOlK I,  s: iCMdw isMG QWdI, 
s: hrbMs isMG in`Jr, s: ieMdrjIq isMG bIbI pRmjIq kOr  qy sv: s: inrml isMG puryvwl, s blivMdr isMG 
jOhl qy bIbI mlivMdr kOr syKoN dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[ 

18.1.20 Sincrvwr: - jnm idn BweI ihMmq isMG jI[11.00 v`jy:- bIbI gurdyv kOr 
puryvwl Aqy pirvwr v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy   swrI syvw hovygI[2.00 v`jy: 
- gupq pirvwr dy gRih iv`Ky sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy[4.00 v`jy: - s nObq isMG 
nwrMg Aqy pirvwr vl̀oN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI 

19.1.20 AYqvwr: - 10.00 vzy: - bIbI blvIr kOr dy spuqR s gurimMdr isMG jOhl Aqy bIbI 
suKivMdr kOr jOhl b`cy pvn isMG dy pihly jnm idn dI KuSI iv`c rKwey hoey sRI AKMf pwT 
swihb dy Bog 10.00 vzy pYxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw, s: 
syvw isMG A~tw AOfItr gurduAwrw swihb dI Awmdn Krc dw vrvw pys krngy auprMq 
siqkwrXog hYf gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy [ 

20.1.20 somvwr:- 10.00 v`jy:- s jsivMdr isMG jI cImw dy giRh iv`Ky sRI suKmnI swihb 
dy pwT hoxgy[ 

• 26 jnvrI Teacher assessment in Punjabi School  
• 27 jnvrI jnm idn bwbw dIp isMG jI 
• 31 jnvrI pRkwS sRI gurU hirrwie jI 
• 2 February Punjabi School Assembly in Shaheed Udham Singh Community Hall. 

• 8 PrvrI v`fw G`lUGwrw 
• 9 PrvrI 2020 Parents meeting in Punjabi school and progress reports 

• 11 PrvrI jnm idn swihbzwdw AjIq isMG jI 
• 12 PrvrI sMgRWd P`gx dI 
• 15 PrvrI AnMd kwrz 

• 19 PrvrI jnm idn Bgq rivdws jI 
• 21 ShIdI swkw nnkwxw swihb jI 



ਭਾਈ ਹ ਿੰਮਤ ਹ ਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 

 
ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ  ਸੰਗਰਰੂ ਦ ੇਜ ੰਡ ਸੰਗਤ ੁਰਾ ਨੰੂ  ੰਜ ਜ ਆਜਰਆਂ ਜ ਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ  ਾਲੇ੍ ਤੀਜ ੇਜ ਆਰੇ ਭਾਈ ਜਹੰਮਤ ਜਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ 

ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ  ਰਾ ਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਹੰਮਤ ਜਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 356 ਸਾਲ੍  ਜਹਲ੍ਾਂ ਜ ੰਡ ਸੰਗਤ ੁਰਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਸੰਗਰਰੂ) ਜ ਿੱਚ ਜ ਤਾ 

ਜੋਤੀ ਰਾਮ (ਜਿਊਰ) ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ ਦੇ ਘਰ 5 ਮਾਘ 1718 ਸੰਮਤ ਨੰੂ ਹੋਇਆ। 

 

ਭਾਈ ਜਹੰਮਤ ਜਸੰਘ ਦੇ ਬਚ ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹੰਮਤ ਰਾਏ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆ ਣੇ ਬਚ ਨ ਦੇ ਜਦਨ ਜ ੰਡ ਸੰਗਤ ੁਰਾ (ਲ੍ਜਹਰਾਗਾਗਾ) ਜ ਿੱਚ 

ਗੁ਼ਿਾਰੇ। 1675 ਈਸ ੀ ਜ ਿੱਚ ਜਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌ ੇਂ ਗੁਰ ੂਸਰੀ ਗੁਰ ੂਤਗੇ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ  ਰਭਾਜ ਤ ਹੋਏ ਜਿ ਼ੁਿਲ੍ਮ 

ਜ਼ਿਲ੍ਾਫ਼ ਲ੍ੜਨ ਲ੍ਈ ਉਹ ਜ ੰਡ ਸੰਗਤ ੁਰਾ ਛਿੱਡ ਿੇ ਚਲੇ੍ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਰ ਿਦੇ ਜ ਿੱਛੇ ਮੜੁ ਿ ੇਨਹੀ ਂ ੇਜਖਆ। 

 

ਔਰੰਗ਼ਿੇਬ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਿਾਬਲ੍ਾ ਿਰਨ ਲ੍ਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ੂਗੋਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਜੀ ਨੇ  ਜਹਲ੍ੀ ਜ ਸਾਖ 1756 ( 30 mwrc 1699) ਨੰੂ 

਼ਿਾਲ੍ਸੇ ਦੀ ਜਸਰਜਣਾ ਿਰਨ ਲ੍ਈ ਆਨੰਦ ੁਰ ਸਾਜਹਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਿੱ ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਿਿੱਠ ਿੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਹੰਮਤ ਰਾਏ  ੀ ਇਸ 

ਸਮਾਗਮ ਜ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਿੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਜਸਿੱਖ ਸਗੰਤਾਂ ਤੋਂ  ੰਜ ਜਸਰਾ ਂਦੀ ਮਗੰ ਿੀਤੀ। 

 

ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੁਣ ਿ ੇਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਿੱਿੀ ਬਿੱਿੀ ਰਹੀ ਗਈ। ਿੋਈ  ੀ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੰੂ ਆ ਣਾ ਜਸਰ ਭੇਂਟ ਿਰਨ ਲ੍ਈ ਜਤਆਰ 

ਨਹੀ ਂਸੀ।  ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਿਿੱਠ ਜ ਿੱਚੋਂ  ੰਜ ਜਸਿੱਖ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੰੂ ਆ ਣਾ ਜਸਰ ਭੇਂਟ ਿਰਨ ਲ੍ਈ ਅਿੱਗੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਜਹੰਮਤ ਰਾਏ ਉਨਹਾਂ 

 ੰਜ ਜਸਿੱਖਾਂ ਜ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਿ ਸਨ। ਇਨਹਾਂ  ੰਜ ਜਸਿੱਖਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਆ ਣੇ ਹਿੱਥੀ ਂਅੰਜਮਰਤ ਛਿਾ ਿੇ  ੰਜ ਜ ਆਜਰਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦਿੱਤਾ। ਖੰਡੇ 

ਬਾਟੇ ਦੀ  ਾਹਲੁ੍  ੀ ਿ ੇਭਾਈ ਸਾਜਹਬ ਜਹੰਮਤ ਰਾਏ ਤੋਂ ਜਹੰਮਤ ਜਸੰਘ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ  ੰਜ ਜ ਆਜਰਆਂ ਦੀ ਿੌਜ ਜ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੋ ਗਏ। 

ਗੁਰ ੂਗੋਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਜੀ ਨਾਲ੍ ਼ੁਿਲ੍ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਾਫ਼ ਲ੍ੜਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਹੰਮਤ ਜਸੰਘ 8  ੋਹ, 1761 ਨੰੂ ਚਮਿੌਰ ਦੀ ਜਗੰ ਜ ਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ 

ਗਏ। 

 

ਭਾਈ ਜਹੰਮਤ ਜਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਜਦ ਸ 5 ਮਾਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਦ ਸ 8  ੋਹ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਦ ੇਜਿੱਦੀ ਜ ੰਡ ਸੰਗਤ ੁਰਾ ਜ ਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਜ ੰਡ ਦ ੇਗੁਰਦਆੁਰੇ ਜ ਿੱਚ ਸਰੀ ਅਖੰਡ  ਾਠ ਸਾਜਹਬ  ਰਿਾਸ਼ ਿਰ ਾ ਿੇ 7 ਮਾਘ ਅਤੇ 10  ੋਹ ਨੰੂ ਭੋਗ  ਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।  ੰਥ ਰਤਨ 

ਮਰਹਮੂ ਗੁਰਚਰਨ ਜਸੰਘ ਟੌਹੜਾ 21 ਜਨ ਰੀ 1980 ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਜ ੰਡ ਸੰਗਤ ੁਰਾ ਜ ਖ ੇਭਾਈ ਜਹੰਮਤ ਜਸੰਘ ਦ ੇਜਨਮ ਜਦਨ ਨੰੂ 

ਸਮਰਜ ਤ ਸਮਾਗਮ ਜ ਿੱਚ  ੁਿੱਜ ੇਸਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾ ਂਨੇ ਭਾਈ ਜਹੰਮਤ ਜਸੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਜ ਿੱਚ ਬਣ ੇਗੁਰਦਆੁਰੇ ਲ੍ਈ ਦਸ ਹ਼ਿਾਰ ਰ ੁਏ ਦੀ 

ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਿਰ ਿੇ ਜ ੰਡ  ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਜ ਸ਼ ਾਸ ਜਦ ਾਇਆ ਸੀ ਜਿ ਜ ੰਡ  ਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉ ਰਾਲੇ੍ ਅਤੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ੍  ਰਜਿਜਰਆ 

 ੂਰੀ ਿਰ ਿੇ ਜ ੰਡ ਸੰਗਤ ੁਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਜਤਹਾਜਸਿ ਜ ੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਜ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

 

2004 ਜ ਿੱਚ ਅਗਲ੍ੀ ਿੇਰੀ ਦਰੌਾਨ ਸਰੀ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਗੁਰਦਆੁਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲ੍ਈ 11 ਲ੍ਿੱਖ ਰ ੁਏ ਦੀ ਜ ਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ  ੀ ਜਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

 ਰ ਅਜੇ ਤਿੱਿ ਇਸ  ਰਜਿਜਰਆ ਨੰੂ ਅਮਲ੍ ਜ ਿੱਚ ਨਹੀ ਂਜਲ੍ਆਦਂਾ ਜਗਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਜਿ ਜ ਡੰ ਸੰਗਤ ੁਰਾ ਇਜਤਹਾਜਸਿ ਹ ੋਿ ੇ ੀ 

ਇਜਤਹਾਜਸਿ ਜ ੰਡਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਜ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

 

 ਿੰਪਰਕ: 98769-30023 

ਗੁਰਮੇਲ ਹ ਿੰਘ  ਿੰਗਤਪੁਰਾ 

 

 

 

 

https://www.punjabitribuneonline.com/wp-content/uploads/2018/01/11601183cd-_bhaihimmat_singhji.jpg

