ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ 45 ਸਵਾਲ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਵ ਇਨ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਗਤ ਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਹਿਥਆਰ ਮੁੱ ਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱ ਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਿਵਰੋਧ ਕਰੋ, ਪਰ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਪ,ੰ ਟ ਕਰਕੇ ਉਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱ ਖੋ, ਜਵਾਬ ਮੰ ਗੋ।
ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਸੱ ਖ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਹੀਆ ਬੱ ਝ ਿਗਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਸੱ ਖ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਨਹ/ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕੰ ਮ ਸਾਿਰਆਂ
ਦਾ ਸਝਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਿਹੰ ਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਜੂਲਾ ਸਾਡੇ ਿਸਰ1 ਲਿਹ
ਸਕੇ।
1. 2003 ਿਵੱ ਚ ਿਫਰ ਤ1 ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਿਕ "ਸ,ੀ ਗੁਰੂ ਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਵਾਕਰ (ਤੁੱ ਲ) ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗ,ੰ ਥ, ਪੁਸਤਕ

ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਪ,ਕਾਸ਼ ਨਹ/ ਹੋ ਸਕਦਾ।" ਅੱ ਜ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਿਨਹੰ ਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰ ਜਾਬ ਤ1 ਬਾਹਰ ਦੋ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ
ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ,ੰ ਥ ਦਾ ਪ,ਕਾਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਵਲ1 ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ/?
ੂ ੱ ਤਾ ਦੇ ਪ,ਤੀਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ
2. ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤ1 ਸੰ ਨ 2003 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਿਸੱ ਖੀ ਦੀ ਵੱ ਖਰੀ ਹ1ਦ ਅਤੇ ਪ,ਭਸ
ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤ1 ਿਬਕਰਮ ਸੰ ਮਤ ‘ਚ ਿਕ4 ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? ਕੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹ/ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ
ਿਦਨ ਿਤਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਿਮਥੇ ਹੋਏ ਿਦਨ ‘ਤੇ ਆ4ਦੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਝੰ ਜਟ
ਮੁਕਦਾ?
3. ਸ,ੀ ਗੁਰੂ ਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਕਸਵੱ ਟੀ ਆਧਾਿਰਤ ਪ,ਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ/ ਕੀ ਮੱ ਲ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ?
4. ਸ਼,ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਭੀ ਇੱ ਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੱ ਸੋ, ਿਜੱ ਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱ ਖ ਰਿਹਤ ਮਿਰਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵ?ੇ
5. ਿਸੱ ਖ ਰਿਹਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱ ਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤੱ ਖਤ (ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ) ਦੇ ਮੁੱ ਖ

ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸ/ ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ‘ਤੇ ਿਬਠਾ ਕੇ ਕੌ ਮੀ ਫੈਸਿਲਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਿਕਸ ਿਨਯਮ ਅਧੀਨ
ਕਰਵਾ4ਦੇ ਹੋ?
6. ਆਪ ਨ9 ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਚਿਰਤ,ਹੀਣ ਮੁੱ ਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਿਗਆਨੀ ਇੱ ਕਬਾਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਿਕ4 ਨਹ/ ਕੀਤੀ, ਿਜਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਸਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਿਵਿਥਆ ਿਬਆਨ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰ ਘ ਨ9 2016 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?

7. ਨੀਲਧਾਰੀ ਸੰ ਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁੱ ਖੀ ਸਤਨਾਮ ਿਸੰ ਘ ਪੀਪਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ “ਸੰ ਤ ਬਾਬਾ”, “ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ” ਿਜਿਹਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਿਕਸ

ਿਨਯਮ ਅਧੀਨ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਨੀਲਧਾਰੀਆਂ ਨ9 ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਿਕੱ ਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ ਨ9
ਨੀਲੇ ਕਮਰਕੱ ਸੇ ਬੰ ਨਣੇ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ?
8. "ਸੰ ਤ ਸਮਾਜ" ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੈਰ ਿਸਧਤਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ1 500 ਵਰੇ ਪੁਰਾਣਾ

ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ “ਥੜਾ ਸਾਿਹਬ” ਢਾਹੁਣਾ, ਿਕਸ ਤਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
9. ਤੁਸ/ ਇਕ ਤਕਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਦਸਮ ਗ,ੰ ਥ, ਗੁਰੂ ਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱ ਕ ਅੰ ਗ ਹੈ” ਅਤੇ “ਜੋ ਿਵਸ਼ਾ ਦਸਮ

ਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਿਵਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ”, “ਗੁਰੂ ਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ, ਸੰ ਤ ਬਣਾ4ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ,ੰ ਥ
ਿਸਪਾਹੀ”। ਇਹ ਤੁਸ/ ਿਕਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਕਹਾ?
10. ਿਸੱ ਖੀ ਿਵੱ ਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ,ਾਪਤ ਹੈ। ਤੁਸ/ ਇਕ ਤਕਰੀਰ ‘ਚ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ "ਇਸਤਰੀ ਅਖੰ ਡ

ਪਾਠ ਨਹ/ ਕਰ ਸਕਦੀ।" ਇਹ ਤੁਸ/ ਿਕਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਕਹਾ?
11. ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤ1 ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸ/ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਿਕ4

ਨਹ/ ਕਰਵਾ ਸਕੇ? ਜਦ ਿਕ ਸ਼,ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱ ਖੀ ਪ,ਕਾਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਝ ਹਾਲੇ ਤੱ ਕ ਉਸ ਸਾਧ ਨਾਲ ਹੈ,
ਤੁਸ/ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?
12. ਸਾਧ ਦਲਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਵਾਲਾ ਿਜਸਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਅਨ<ਿਤਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਗਲਤ ਹੱ ਧਕੰ ਿਡਆਂ ਨਾਲ

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ੳਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲ1 ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ‘ਚ ਸੁੱ ਟਣਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦਰਸਾ4ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ?
13. ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੰ ਗੀਨ ਦੋਸ਼, ਇੱ ਕ ਿਸੱ ਖ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ ਲਈ ਅੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਸਾਧ ਮਾਨ ਿਸੰ ਘ

ਿਪਹੋਵੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸ ਤ1 ਸੋਨ9 ਦੇ ਖੰ ਡੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਣੇ ,ਕੀ ਇਹ ਨਹ/
ਦਰਸਾ4ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਧ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੈ?
14. ਪ,ੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਸਬੂਤ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਿਸਧਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰ ਥ ਤ1 ਛੇਕਣ

ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਉਿਚਤ ਹੈ?
15. ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ 16-17 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਪ,ੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਗੁਰਮਿਤ ਸਮਾਗਮ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ,

ਇਥ1 ਤੱ ਕ ਿਕ ਤੁਸ/ ਥਾਨ9ਦਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ “ਇਨ ਿਸੱ ਖ1 ਕੋ ਜੂਤੇ ਮਾਰੋ”। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਜਾਰੀ
ਹੁਕਮਨਾਿਮਆਂ ‘ਚ ਿਸਰਫ ਪ,ੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੀ ਅਿਹਿਮਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ
ਹੁਕਮਨਾਿਮਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਿਕ4 ਨਹ/ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ?

16. ਸ,ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਅੰ ਿਮ,ਤਸਰ ਿਵਖੇ ਿਸੱ ਖ ਰਿਹਤ ਮਿਰਆਦਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸ,ੀ ਗੁਰੂ ਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ

ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਵ ਤ1 ਇਲਾਵਾ ਿਲਖਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਤੁਸ/ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?
17. ਸ,ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਅੰ ਿਮ,ਤਸਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਿਵਖੇ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸ/ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?
18. ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਫਲਮ “ਸਾਡਾ ਹੱ ਕ” ਜੋ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸ>ਸਰ ਬੋਰਡ, ਸ਼,ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲ1 ਪ,ਵਾਿਨਤ ਹੈ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ‘ਚ ਨਹ/ ਚਲਣ

ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ, ਤੁਸ/ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱ ਝ ਨਹ/ ਕੀਤਾ, ਿਕ4?
19. ਸ,. ਪ,ਕਾਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਵਲ1 ਪੰ ਜਾਬ ‘ਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਫਲਮ “ਸਾਡਾ ਹੱ ਕ” ਨਾ ਚੱ ਲਣ ਦੇਣਾ, ਿਫਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਿਕ ਸ਼,ੋਮਣੀ

ਕਮੇਟੀ ਨ9 ਇਹ ਿਫਲਮ ਨਹ/ ਦੇਖੀ, ਜਦਿਕ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਮੱ ਕੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਦਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼,ੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਮ>ਬਰ ਨ9 ਇਹ ਿਫਲਮ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਿਫਰ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ। ਤੁਸ/ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?
20. ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਲ1 ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਨ9 ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ ਤ1 “॥”

ਹਟਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ, ਤੁਸ/ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?
21. ਿਹੰ ਦੀ ‘ਚ ਛਪੀ “ਿਸੱ ਖ ਇਿਤਹਾਸ” ‘ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਘੋਰ ਿਨੰਦਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਿਨਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤ1 ਕੀਤੀ

ਗਈ, ਤੁਸ/ ਸ਼,ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?
22. ਸ਼,ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪ,ਕਾਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ “ਫਖਰ-ਏ-ਕੌ ਮ” ਿਕਸ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਿਕਸ ਮਾਅਰਕੇ ਲਈ, ਿਕਸ

ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ?
23. ਅਵਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਮੱ ਕੜ ਨੂੰ “ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰ ਘ” ਅਵਾਰਡ (ਜਦਿਕ ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰ ਘ ਵਲ1 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ

ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਮੋਰ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਿਕੱ ਕਰ ਨਾਲ ਬੰ ਨ ਕੇ ਕੋੜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ) ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਮੱ ਕੜ (ਅਵਾਰਡ
ਮੁਤਾਿਬਕ ਅੱ ਜ ਦੇ ਫੂਲਾ ਿਸੰ ਘ), ਪ,ਕਾਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਬਾਦਲ (ਅੱ ਜ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ) ਨੂੰ ਕਟਰੀਨਾ ਕੈਫ਼ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ 'ਤੇ
"ਫਖਰ-ਏ-ਕੌ ਮ"! ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਹੈ?
24. ਗੁਰੂ ਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ 'ਤੇ ਿਟੱ ਪਣੀ, ਬਾਬਾ ਬੰ ਦਾ ਿਸੰ ਘ ਬਹਾਦੁਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਿਟੱ ਪਣੀ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱ ਸਣ ਵਾਲਾ

ਅਖੌਤੀ ਿਨਹੰ ਗ ਧਰਮ ਿਸੰ ਘ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਿਬਆਨ ਲਾ ਕੇ, ਮਗਰ1 ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ?
25. ਅਵਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਮੱ ਕੜ ਦੀ ਗੱ ਡੀ ਬਹੁਤ ਤੇਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤੰ ਨ ਕਰੋੜ ਤ1 ਿਜ਼ਆਦਾ

ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਇਕੱ ਲਾ ਉਨ ਦੀ ਗੱ ਡੀ ਹੀ ਪੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੋਗ?ੇ
26. ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰ ਘ ਜੀ, ਤੁਸ/ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੌਕ,ੇ ਿਹੱ ਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਕਿਟਹਰੇ

ਿਵੱ ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਤ1 Aਪਰ ਸਮ ਹੋ ਿਗੳ, ਪਰ ਕੋਈ ਿਗ,ਫਤਾਰੀ ਨਹ/ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਈ
ਜਸਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦਰ ਦਰ ਠBਕਰ ਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ ਦੀ ਬਹ ਿਕ4 ਨਹ/ ਫੜੀ?

27. 16 ਅਪ,ਲ
ੈ 2012 ਨੂੰ ਤੁਸ/ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ “ਮ> ਰਹ ਜਾ ਨਾ ਰਹ, ਿਕਸੇ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਰੋਧੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਿਸ਼ਆ

ਨਹ/ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਵ”ੇ । ਸ਼,ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਫਖਰ-ਏ-ਕੌ ਮ
ਪ,ਕਾਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਿਹਨ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਨਾ, ਅਪ,ੈਲ 2013 ‘ਚ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਹਰਿਸਮਰਤ
ਕੌ ਰ ਬਾਦਲ ਵਲ1 ਿਸ਼ਵਿਲੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲ1 ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ…
ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਤੁਸ/ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?
28. ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖ ਯੂਥ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨ9 ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਿਬੱ ਟੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਿਸੰ ਘ ਬੜਾ ਿਪੰ ਡ

ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਵਲ1 ਝੂਠ9 ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਰਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰ ਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਪੰ ਜ ਿਸੰ ਘ ਸਾਿਹਬਾਨ ਿਮਿਟੰ ਗ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਤ1 ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱ ਜ
ਤੱ ਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਨ9 ਕੋਈ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਕ4 ਨਹ/ ਸੱ ਦੀ?
29. ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਸੈਨਹੋਜ਼,ੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ ਿਸੱ ਖ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ

ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸ/ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨ9 ਅੰ ਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨ9 ਲੰਘਣ
'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਿਕ4 ਨਹ/ ਹੋਇਆ?
30. ਤਖ਼ਤ ਸ,ੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ‘ਚ ਬਕਿਰਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਬਕਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਿਟੱ ਕੇ ਪਿਹਲ ਸ਼ਸਤਰ, ਿਫਰ ਸ,ੀ ਗੁਰੂ

ਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਭੰ ਗ ਦਾ ਪ,ਸ਼ਾਦ “ਸੁਖ ਿਨਧਾਨ” ਕਿਹਕੇ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਮਿਤ
ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ?
31. ਪੰ ਥਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ‘ਤੇ ਸੰ ਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ

ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ/ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਛੱ ਡ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ, ਿਬਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤ1 ਬੰ ਦ
ਕਮਰੇ ‘ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਿਪੱ ਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ?
31. 2003 ਿਵੱ ਚ ਿਫਰ ਤ1 ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਿਕ "ਸ,ੀ ਗੁਰੂ ਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਵਾਕਰ (ਤੁੱ ਲ) ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗ,ੰ ਥ, ਪੁਸਤਕ

ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਪ,ਕਾਸ਼ ਨਹ/ ਹੋ ਸਕਦਾ।" ਅੱ ਜ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਿਨਹੰ ਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰ ਜਾਬ ਤ1 ਬਾਹਰ ਦੋ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ
ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ,ੰ ਥ ਦਾ ਪ,ਕਾਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਵਲ1 ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ/?
ੈ 2013 ਨੂੰ ਿਸੱ ਖ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾ4ਦੀ ਿਫਲਮ "ਸਾਡਾ ਹੱ ਕ" ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਤ1 ਿਕ4 ਇਨਕਾਰ
32. 15 ਅਪ,ਲ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
33. ਿਦੱ ਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 4ਕਾਰ ਿਸੰ ਘ ਥਾਪਰ ਵਲ1 2010 ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਵ ਿਹੰ ਦੂ ਪਿਰਸ਼ਦ ਦੀ ਰੈਲੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ

ਿਕ "ਸ,ੀ ਗੁਰੂ ਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱ ਚ 2533 ਵਾਰ ਰਾਮ ਆ4ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਮ, ਸ,ੀ ਰਾਮ ਚੰ ਦਰ ਜੀ ਹਨ", ਤੁਸ/ ਕੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?

34. ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਿਹੰ ਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਵਾਰ ਦੀ ਨਕਲ 'ਚ ਅਸਥੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ

ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਹੈ?
35. ਪ,ਕਾਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵਲ1 ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ "ਸਿਤਗੁਰ"ੂ

ਕਿਹ ਕੇ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਿਸੱ ਖੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਨਹ/?
36. ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਿਵਰਸਾ ਿਸੰ ਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵਲ1 , ਿਸੱ ਖ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਯੋਤੀ ਪ,ਚੰਡ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਿਕ

ਸ,ੀ ਅਕਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਉਸ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
37. ਤੁਸ/ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਬਾਗੀ ਪੁੱ ਤਰ ਸ,ੀ ਚੰ ਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਸ,ੀ ਚੰ ਦ ਦੇ ਿਦਹਾੜੇ ਮਨਾ4ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ9 ਕੋਈ
ਅਿਹਮੀਅਤ ਨਹ/ ਿਦੱ ਤੀ, ਕੀ ਤੁਸ/ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਕਸਨ9 ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ?
38. ਰਾਗੀ ਹਰਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸ,ੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਗਆਨ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਿਫਲਮੀ ਧੁਨ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹ/ ਕਰਦੇ?

ਕੀ ਿਸੱ ਖ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਨਹ/ ਸੀ, ਇਸ ਿਖਤਾਬ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਿਫਰ ਿਕਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਿਕਸ ਕਸਵੱ ਟੀ 'ਤੇ, ਿਕਹੜੇ
ਮਾਪਦੰ ਡ 'ਤੇ ਉਨ ਨੂੰ "ਸ਼,ੋਮਣੀ ਰਾਗੀ" ਦਾ ਿਖਤਾਬ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ?
39. 22 ਤ1 24 ਨਵੰ ਬਰ ਤੱ ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਿਤੰ ਨ ਬ,ਾਹਮਣ ਸਭਾਵ ਵਲ1 ਸਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਮੰ ਦਰ ਮਾਈਸਰ ਖਾਨਾ ਤ1

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰ ਜ ਤੱ ਕ ਇੱ ਕ "ਿਰਣ ਉਤਾਰ ਯਤਨ ਯਾਤਰਾ" ਸ਼,ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ,ਸਤੀ ਹੇਠ ਕੱ ਢੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹ/ ਦਰਸਾ4ਦੀ,
ਤੁਸ/ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੋਗ?ੇ
40. ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਮੱ ਕੜ ਵਲ1 ਿਸੱ ਖ ਨੂੰ ਕੁੰ ਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ

ਪ,ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ?
41. ਮਾਰਚ 2013 'ਚ ਤੁਸ/ ਸੇਵਾ ਿਸੰ ਘ ਤਰਮਾਲਾ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ "ਪ,ਭ ਿਮਲਨ< ਕਾ ਚਾਉ" ਸੰ ਸਥਾ ਸ,ੀ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਰਿਹਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਰਮਾਲੇ ਵਲ1 ਕਰਵਾਏ
ਜਾ ਰਹੇ ਿਸਮਰਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਿਸੱ ਖ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰ ਲਿਹ ਜਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਿਕਹੜੀ ਮਿਰਆਦਾ
ਹੈ, ਿਕਥ1 ਦੀ ਮਿਰਯਾਦਾ ਹੈ?
42. 29 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਮੁੱ ਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਲ1 ਸ਼,ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ,ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ:

1. ਜਲਦੀ ਤ1 ਜਲਦੀ ਗੁਰਮਿਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਿਹਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੇ ਜੱ ਥੇਦਾਰ ਅਤੇ
ਮੁੱ ਖ ਗ,ੰ ਥੀ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਿਨਯਮ, ਿਜਵC ਿਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵ, ਉਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਿਵਧੀ,
ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਿਦ ਦੇ ਿਨਯਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮC ਸਮC ਪੇਸ਼

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰ ਥਕ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤ1 ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਿਵਧੀ ਿਵਧਾਨ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ ਜੋ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵਲ1 ਵੀ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ
ਿਨੱਜੀ ਿਹੱ ਤ ਲਈ ਵਰਤ1 ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰ ਥ ਿਵੱ ਚ ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤ1 ਸਮC ਸਮC
ਜਾਰੀ

ਕੀਤੇ

ਹੁਕਮਨਾਿਮਆਂ

ਦੀ

ਮਾਨਤਾ

ਅਤੇ

ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ

ਕਾਇਮ

ਰਵੇ।

ਕੀ ਤੁਸ/ ਹੁਣ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਯਾਦ ਹੈ? ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕ4ਿਕ ਇਸ ਇੱ ਕਤਰਤਾ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ/ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ,
ਅਤੇ ਆਪਜੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ। ਤੁਸ/ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਿਕਆ?
43. ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤ1 ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼-ਕੌ ਮ ਪ,ਤੀ ਿਕਹੜੀ ਪ,ਾਪਤੀ, ਿਕਹੜੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਿਕਹੜੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਕਰਕੇ,

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ9 "ਸ਼ਹੀਦ" ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਿਦੱ ਤੀ। ਉਸਦੀ ਅੰ ਿਤਮ ਿਕ,ਆ 'ਚ ਤੁਸ/ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ। ਤੁਸ/ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਕੀਤਾ?
44. ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਥ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰ ਤ ਜਰਨ<ਲ ਿਸੰ ਘ ਿਭੰ ਡਰਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਸਟੀਲ
ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ। ਉਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱ ਟਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨ9 ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸ/
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
45. ਿਦੱ ਲੀ ਿਵਖੇ 1984 ਿਸੱ ਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱ ਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲ1 ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬੀਬੀ ਿਨਰਪ,ੀਤ

ਕੌ ਰ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਹੜਤਾਲ, ਿਕਹੜੀਆਂ ਮੰ ਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੋੜੀ ਗਈ?
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