
somvwr 20 jnvrI 2020 qoN AYqvwr 26 jnvrI 2020 q`k 

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

22.1.20 bu~Dvwr: -  

4.30 vzy: - swD sMgq v`loy sRI suKmnI swihb dy pwT 4.30 vzy hoxgy, rihrws dy pwT 
auprMq dIvwn s`jxgyy hjUrI jQw kIrqn krygw, bIbI sqikrn kOr Aqy b`cI ikrn kOr 
hwzrI BrngIAW bwAd ivc hYf gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy Aqy swrI 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 [ 

23.1.20 vIrvwr: -  

6.00 v`zy: - rihrws swihb dy pwT hoxgy auoprMq hzUrI jQw Sbd kIrqn krygw Aqy swrI 
syvw hovygI [ 

24.1.20 Sukrvwr: -  

10.00 vzy: - swD sMgq v`loN ShId bwbw dIp isMG jI dy jnm idn dy sbMD iv`c sRI AKMf pwT 
swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy 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,  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[ 

25.1.20 Sincrvwr: -  

10.30 v`jy: - s jsivMdr isMG rwau Aqy pirvwr v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy 
swrI syvw hovygI 

4.00 vzy: - Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW [ 

Sikh Studies Classes for children age 5 up to GCSE level in Bibi Bhani ji Sikh study centre from 4.00 -5.30 PM.  

26.1.20 AYqvwr: - 8.30 vzy: - swD sMgq v`loN ShId bwbw dIp isMG jI dy jnm idn dy 
sbMD iv`c rKwey hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog pYxgy auprMq s rxjIq isMFG ig`l Aqy 
bIbI blvIr kOr ig`l Aqy pirvwr v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI, 
bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw, hYf gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy [ 

Teachers Assessments in Punjabi School 

********************************************************************* 
• 31 jnvrI pRkwS sRI gurU hirrwie jI 

• 2 February 2020 School Assembly in Shaheed Udham Singh Hall Time: - 11.00-11.3or 11.30-12.00 Noon. 

• 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 sMgMRWd P`gx dI 
• 15 PrvrI AnMd kwrz 
• 19 PrvrI jnm idn Bgq rivdws jI 
• 21 PrvrI ShIdI swkw nnkwxw swihb jI 



ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ 

 
 

•  

• ਸ ਿੱਖ ਧਰਮ ਸ ਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਦਾ ਨਾਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 26 

ਜਨ ਰੀ 1682 ਨ ਿੰ  ਸਪਿੰਡ ਪਹ ਸ ਿੰਡ ਸਿਲਹ ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ ਿੱਚ ਸਪਤਾ ਭਗਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਜਉਣੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ 

ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਾ  ੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਪਸਰ ਾਰ ਗੁਰ  ਗੋਸਬਿੰਦ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਨਿੰ ਦਪੁਰ ਹੋਲਾ ਮਹਿੱਲਾ 

 ੇਖਣ ਸਗਆ ਤਾਾਂ ਉਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰ  ਗੋਸਬਿੰਦ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅਿੰਸਮਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸ ਿੰਘ  ਜ 

ਗਏ। ਇ  ਸਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਅਨਿੰ ਦਪਰੁ  ਾਸਹਬ ਠਸਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰਸ ਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦ ੇਪਿਚਾਰ ਸ ਿੱਚ ਲਿੱਗ ਗਏ। ਇਿੱਥੇ 

ਰਸਹਿੰਸਦਆਾਂ ਹੀ ਉਨਹਾਾਂ ਫਾਰ ੀ,  ਿੰ ਸਕਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਦਾ ਸਗਆਨ ਸਲਆ ਅਤੇ ਸ਼ ਤਰ ਸ ਸਦਆ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ  

ਗੋਸਬਿੰਦ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਾਿਰੀ ਸ ਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਤਲ ਿੰਡੀ  ਾਬੋ ਸ ਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸ ਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਥ 

ਸਲਖਤ  ਰ ਪ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ  ੇ ਾ  ੀ ਸਨਭਾਈ। ਗੁਰ  ਗਸੋਬਿੰਦ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਨਾਾਂਦੜੇ  ਾਸਹਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ  ਮੇਂ ਇਿੱਥੋਂ 

ਦੀ ਸਿਿੰਮੇ ਾਰੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਨ ਿੰ   ੌਂਪ ਗਏ  ਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿੰਦਾ ਸ ਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਕਈ 

ਜਿੰਗਾਾਂ ਲੜੀਆਾਂ। 

ਬਾਬਾ ਬਿੰਦਾ ਸ ਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ ਿੱਖ ਕੌਮ ਉਪਰ ਜਬਰ ਿੁਲਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਸਗਆ। ਅਸਹਮਦ ਸ਼ਾਹ 

ਅਬਦਾਲੀ ਜੋ ਹਰ  ਰਹ ੇਲੁਿੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਆਉਾਂਦਾ  ੀ, ਨੇ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਖੋਜ ਸਮਟਾਉਣ ਲਈ ਿੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ 

ਚਲਾ ਸਦਿੱਤੀ। ਉ  ਨੇ ਦਰਬਾਰ  ਾਸਹਬ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕ ੇਇ  ਦੀ ਪਸ ਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਆ ਥਾ ਨ ਿੰ  ਭਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼  

ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ  ਾਸਹਬ ਦੀ ਬਅੇਦਬੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੁਿੱਜੀ ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਇ  ਦ ੇਸਿਿੰਮੇ ਾਰਾਾਂ ਨ ਿੰ   ਿਾ 

ਦੇਣ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕਰ ਸਲਆ। ਸ ਿੰਘਾਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨ ਿੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਉਹ ਅਿੰਸਮਿਤ ਰ ਲਈ ਰ ਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਸਪਿੰਡਾਾਂ ਸ ਿੱਚੋਂ 

ਹੁਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਿੰਸਮਿਤ ਰ ਪਹੁਿੰਚਣ ਤਿੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਸ ਿੱਚ ਬਹਤੁ  ਾਰੇ ਸ ਿੰਘ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਗਏ  ਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾ 

ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ  ਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾ  ਕੀਤੀ। ਸ ਿੰਘਾਾਂ ਦ ੇਅਿੰਸਮਿਤ ਰ  ਿੱਲ ਕ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ   ਬ ੇਕਲੋ 

ਪੁਿੱਜੀ ਤਾਾਂ ਉ  ਨੇ ਫੌਜਦਾਰ ਜਹਾਨ ਖਾਾਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਅਿੰਸਮਿਤ ਰ ਲਈ ਰ ਾਨਾ ਕਰ ਸਦਿੱਤੀ। ਗੋਹਲ ੜ 

ਦੇ ਨਿਦੀਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਜਹਾਨ ਖਾਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹ ੋਸਗਆ। ਇ  ਮੈਦਾਨ ਸ ਿੱਚ  ੀ ਸ ਿੰਘ 

  ਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ  ਨ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਨ ਖਾਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕ ਾਨ ਹੋਣ ਲਿੱਗਾ ਤਾਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਸ ਿੱਚ ਭਾਜੜਾਾਂ ਪੈ 

ਗਈਆਾਂ। 

ਇ  ਦੌਰਾਨ ਹਾਜੀ ਅਤਾਈ ਖਾਾਂ  ੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਸ ਿੱਚ ਹਸਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਿੱਜ ਸਗਆ। ਇਿੱਥੇ ਬਹਤੁ ਘਮ ਾਣ 

ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਸ ਿੰਘਾਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਸ ਖਾਉਾਂਸਦਆਾਂ ਦਸ਼ੁਮਣਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਾਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਸਦਿੱਤੇ। ਅਿੰਸਮਿਤ ਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 

ਰਾਮ ਰ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਨ ਿੰ  ਗਰਦਨ ਸ ਿੱਚ ਤਲ ਾਰ ਦਾ ਮਾਰ  ਫਿੱਟ ਲਿੱਗ ਸਗਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਿੱੱਥ 

ਨਾਲ  ੀ  ਨ ਿੰ   ਿੰਭਾਲਦ ੇਹੋਏ ਇਿੱਕ ਹਿੱਥ ਸ ਿੱਚ ਨੌਂ  ੇਰ ਦੇ ਦੋ-ਧਾਰ ੇਖਿੰਡੇ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਖਾਾਂ ਦਾ ਸ ਰ ਲਾਹ ਸਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ 

ਦਸ਼ੁਮਣਾਾਂ ਦੇ ਆਹ  ਲਾਉਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ  ਾਸਹਬ ਦੀ ਪਸਰਕਰਮਾ ਸ ਿੱਚ ਨਤਮ ਤਕ ਹੁਿੰਸਦਆਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏੇ। 

ਗੁਰਜੀ ਨ ਸ ਿੰਘ ਸ ਿੱਧ  ਨਥਾਣਾ 

 ਿੰਪਰਕ: 94170-79435 
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