MONTH: NOVEMBER 2020

ਮਹੀਨਾ : ਨਵੰ ਬਰ 2020

ਤ੍ਰੀਕ/ਦਿਨ

ਟਾਈਮ

ਸਮਾਗਮ

ਸੇਵਾ

Date/ Day

Time

Semagam

Sewa

1.1.2020
Sunday
ਐਤਵਾਰ

6.30-8.30 am

ਸਪਤਾਹਿਕ ਦੀਵਾਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ

ਚਾਿ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ

Morning Semagam Kirten Asa Di Waar

Cha Sewa

4.11.2020
Wednesday
ਬੁੱ ਧਵਾਰ

6.40-8.30 pm

ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ – ਕੀਰਤਨ / ਕਥਾ ਸਮਾਗਮ

ਗਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ

5.11.2020
Thursday
ਵੀਰਵਾਰ

3.00 -5.00pm

08.11.2020
Sunday
ਐਤਵਾਰ

6.30-8.30 am

11.11.2020
Wednesday
ਬੁੱ ਧਵਾਰ

6.40-8.30 pm

15.11.2020
Sunday
ਐਤਵਾਰ

6.30-8.30 am

ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਡਾ: ਜਸਵੰ ਤ ਹਸੰ ਘ (ਵਕੀਲ) ਵੁੱ ਲੋਂ

1.30ਵਜੇ

Evening Semagam- Kirten/ Katha
by Sardar Dr: Jaswant Singh ( Lawyer)

Guru Ka Langgar
Sewa 1.30 pm

ਇਸਤਰੀ ਸਹਤ ਸੰ ਗ ਵੁੱ ਲੋਂ ਸਮਾਗਮ

ਚਾਿ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ

Istri Satsang Semagam

Cha Sewa

ਸਪਤਾਹਿਕ ਦੀਵਾਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ/ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ - ਸੇਵਾ

ਚਾਿ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ

ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਹਸੰ ਘ ਅਤੇ ਪਹਰਵਾਰ

Cha Sewa

Morning Semagam- Kirten Asa Di Waar/ Paath Da
Bhog sewa by Sardar Jit Singh And Family
ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ – ਕੀਰਤਨ / ਕਥਾ

ਗਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ

Evening Semagam- Kirten/ Katha
Samagam by Istri Satsang
ਸਪਤਾਹਿਕ ਦੀਵਾਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ/ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ - ਸੇਵਾ

Guru Ka Langgar
Sewa 1.30 pm
ਚਾਿ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ

ਸਰਦਾਰ ਿਰਬੰ ਸ ਹਸੰ ਘ ਅਤੇ ਪਹਰਵਾਰ

Cha Sewa

ਇਸਤਰੀ ਸਹਤ ਸੰ ਗ ਵੁੱ ਲੋਂ ਸਮਾਗਮ

1.30ਵਜੇ

ਸੰ ਗਰਾਂਿ ਮੱ ਘਰ / Sangrand “ Maghar ”
ਬੰ ਿੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ / Bandi Chhodh Diwas

18.11.2020
Wednesday
ਬੁੱ ਧਵਾਰ

6.40-8.30 pm

Morning Semagam- Kirten Asa Di Waar/ Paath Da
Bhog sewa by Sardar Harbans Singh And Family
ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ – ਕੀਰਤਨ / ਕਥਾ ਸਮਾਗਮ
ਸਰਦਾਰ ਸਕਦੇਵ ਹਸੰ ਘ ਅਤੇ ਪਹਰਵਾਰ ਵੁੱ ਲੋਂ :

ਕਾਕਾ ਗਰਦੇਸ਼ਹਵੰ ਦਰ ਹਸੰ ਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਅਤੇ
ਕਾਕਾ ਅਕਾਸ਼ਹਵੰ ਦਰ ਹਸੰ ਘ ਦੀ ਹਮੁੱ ਠੀ ਯਾਦ ਹਵਚ .

Evening Semagam- Kirten/ Katha by Sardar
Sukdev Singh and family : first Barsi of Kaka
Gurdeshvinder Singh and in sweet memory of
Kaka Akashvinder Singh

ਗਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ
ਸੇਵਾ1.30

ਵਜੇ

Guru Ka Langgar
Sewa 1.30 pm

MONTH: NOVEMBER 2020

ਮਹੀਨਾ : ਨਵੰ ਬਰ 2020

ਤ੍ਰੀਕ/ਦਿਨ

ਟਾਈਮ

ਸਮਾਗਮ

ਸੇਵਾ

Date/ Day

Time

Semagam

Sewa

22.11.2020
Sunday
ਐਤਵਾਰ

6.30-8.30 am

ਸਪਤਾਹਿਕ ਦੀਵਾਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਮਾਗਮ

ਚਾਿ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ

Morning Semagam Kirten Asa Di Waar

Cha sewa

25.11.2020
Wednesday
ਬੁੱ ਧਵਾਰ

6.40-8.30 pm

ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ – ਕੀਰਤਨ / ਕਥਾ

ਗਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ

ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਹਰਵਾਰ ਵੁੱ ਲੋ

ਸੇਵਾ1.30

Evening Semagam- Kirten/ Katha
sewa by sewak family

Guru Ka Langgar
Sewa 1.30 pm

ਵਜੇ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇਵ ਜੀ ਅਵਤ੍ਾਰ ਪੁਰਬ
29 ਨਵੰ ਬਰ ਤ੍ੋਂ 30 ਨਵੰ ਬਰ ਤ੍ਕ ਿੇ ਪਰੋਗਰਾਮ

29.11.2020
Sunday
ਐਤਵਾਰ

30.11.2020
Monday

GURU NANAK DEV JI’S AVTAAR PURAB
PROGRAMMES FROM 29TH November to 30th November
ਸਪਤਾਹਿਕ ਦੀਵਾਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਮਾਗਮ –
6.30-8.30 am

ਚਾਿ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ
Cha sewa

ਦਨਸਾਨ ਸਾਦਹਬ ਸਲਾਮੀ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ
Morning Semagam Kirten Asa Di Waar semagam
Nishan Sahib Salami at 8.30 am

5.00 -8.30 pm

ਸੋਮਵਾਰ

ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਕੀਰਤਨ / ਕਥਾ - ਸਮਾਗਮ

ਗਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ

Evening Semagam – Kirten / Katha semagam

ਸੇਵਾ 1.30 ਵਜੇ
Guru Ka Langgar
Sewa 1.30 pm

IMPORTANT NOTICE TO THE SANGAT:
Sangat ji we have to strictly follow the SOP given. Thank you for your cooperation .
ਸੰ ਗਤ੍ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ:

ਸੰ ਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ।।ਤਿਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ
ਧੰ ਨਵਾਦ ।। .

We would like to encourage Sadh Sangat Ji to come forth and take up available Sewa/programme
slots. Please do contact the Gurdwara Secretary – Sardarni Amar Kaur at 0192811953
ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰ ਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰ ਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਉਿ ਅੁੱ ਗੇ ਆ ਕੇ ਉਪਲੁੱਬਧ ਸੇਵਾ / ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਣ ਲਈ ।
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰਦਆਰਾ ਸੈਕਟਰੀ - ਸਰਿਾਰਨੀ ਅਮਰ ਕੌ ਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

019 2811953

