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General Secretary’s Report
On behalf of the Executive Committee I would like to welcome you to the General Body meeting.
Dharam should be the key driver in any discussion regarding Sri Guru
Singh Sabha Southall. Gurmat should drive our decisions and actions,
with all business conducted with full openness and transparency. We
encourage the AGM to remain an open forum, to have constructive
discussions on how we continue to improve the Sabha and serve our
community.
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ� ਮ� ਜਨਰਲ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ�

Highlights
In the last 12 months a range of new programmes, activities and initiatives have commenced at the Sabha,
further details are included within this report.
The Sabha’s income remains strong with net debt continuing to decrease following the land purchases. The
average operating surplus has been c.£34k per month in the year to date August 2019. This year we have been
able to diversify the Sabha’s income by generating rental income from surplus property assets. The Trustees
continue to reinvest income in achieving the Sabha’s objectives. Further detail is included within the Treasurers
report.
The Park Avenue Development Sub – Committee has been formed and held its first meeting in September. The
group will share progress with the Sangat in due course. We will run a series of consultation events to take the
Sangat’s views on board.
Whilst members of the Executive Committee may have had historical differences, we must continue to work
together amicably for the Chardi Kala of the Sabha and the Khalsa Panth.
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Dharam & Parchar Drm Aqy pRcwr
With Guru Sahibs Kirpa, Singh Sabha continues to be the leading platform for parchar in the UK. World
renowned Katha Vachaks, Ragis, Dhadhis and Parchariks continue to visit.
Over the last 12 months many large Smagams celebrating various Gurpurabs and itihasic events.
In April, a 4-day Vaisakhi Smagam was held at Norwood Hall. The
Smagam was organised with all West London Gurdwaras. Parchariks
attended from across the world. We are grateful to all Sevadars who
helped with the Smagam.
In celebration of the 550th Avtar Purab of
Sri Guru Nanak Dev ji, weekly Sri Guru
Nanak Parkash Katha has been taking
place at Havelock Road Gurdwara
In August, Sangat were given the
opportunity to have darshan of the Nishaneeya of Sri Guru Arjan Dev Ji, Sri Guru
Hargobind Sahib Ji and Mata Ganga Ji.
ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਿਵਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਅਪ�ੈਲ ਿਵੱ ਚ ਵੈਸਾਖੀ
ਸਮਗਾਮ ਨ�ਰਵੁੱ ਡ ਹਾਲ ਿਵਖੇ hoieAw. ਸਾਰੇ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਿਜਤ kIqw igAw. ਅਸ� ਉਨ�� ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ� ਦੇ
ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹ� ਿਜਨ�� ਨ� ਸਮਗਮ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ.

National Kirtan, Poetry & Speech Competition ਕੀਰਤਨ ਕਿਵਤਾ
ਮੁਕਾਬਲੇ
The 2nd National Kirtan Poetry & Speech competition for children aged 5‐21
years took place in July to commemorate Sri Guru Nanak Dev Ji’s 550th Parkash
Utsav. Over 250 children took part. This year’s competition attracted attendees
from across the UK.

Youth Programs ਨੌਜਵਾਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ
Several youth-led initiatives have flourished, such as monthly Amrit Vela Diwans. These
are completely run by the next generation. Once a month Parkash, Nitnem, Simran,
Kirtan and Katha takes place at Havelock Road.

Amrit Sanchar ਅੰ ਿਮ�ਤ ਸੰ ਚਾਰ
Amrit Sanchars were held in November 2018 and April 2019. Kakkars were distributed free-of-cost. The Next
Amrit Sanchar will be held on November the 9th at Havelock Road.

Talks & Lectures
In the last few months we have hosted multiple talks, lectures and film showings.
Singh Sabha proudly sponsored the International Punjabi Conference held in Leicester along side Guru Teg
Bahadur Ji Gurdwara and the Sikh Educational Council. Academics from India and Pakistan gave thought
provoking presentations and discussions about recognising the importance of Preserving our Punjabi language
and heritage. The academics held round table discussions at Havelock Road Gurdwara.
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“Living Nations do not speak the languages and adopt the cultures of other nations as their
own.”
SGSSS were also proud to launch the new book “Exegesis of Akaal Ustat”. Paramjit SIngh from the SGSS
Academy delivered a fascinating insight to the 70 plus attendees.

Park Avenue Development pwrk AuYvinaU
In Nov 2018, the Sabha purchased land adjoining the Gurdwara from
Greylands and Network Rail. The land holding of the Gurdwara has
increased to 10,000 square meters (2.5 acres). The purchase was
financed using savings and a loan from the bank. The land was
purchased from Network Rail for a total of £1,176,000.
The Park Avenue Development Sub – Committee held its first
meeting in September. The group will share progress with the Sangat
in due course. A series on consultation events will be held with the
Sangat in due course to plan and decide the facilities the community
requires. This development gives us an opportunity to build a leading Gurdwara with modern facilities that can
successfully serve the community for decades to come.

Education
Khalsa Primary School ਖਾਲਸਾ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
Khalsa Primary School is progressing well following the full Ofsted
inspection last summer. I am grateful to the chairman, all the governors
and the staff of the school.
The Governing Body, Staff and Executive Committee share a clear vision
for the future of the school. Staff go the extra mile and ensure pupils get
the best teaching possible. The school has the full support and backing of
Sri Guru Singh Sabha Southall.
In June, Khalsa Primary School had its Section 48 Faith Inspection. The
school was “Outstanding” in all categories, including 1) Religious
education & Sikh Studies 2) Collective Worship 3) Leadership,
Management & Governance. The full report can be read on the school
website (www.khalsaschool.co.uk)
“Pupils say that they love going to the school Gurdwara every day. ‘I love this school because it has a Gurdwara,
which I visit daily. I also like learning about other religions so that we can all live happily together’.”
The full report can be read on the school website (www.khalsaschool.co.uk).We will be forming a sub group to
prepare a new application for a high school in 2019.
ਮ� ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਰੇ gvrnr ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹ�.
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Exhibitions
A new exhibition at Havelock Road Gurdwara was installed
focusing on the Punj Piyare, Amrit and the virtues of the Punj.
The exhibition also housed the Kirpana used during the Nagar
Kirtan.
An exhibition showing how pothiya and historic granths are
created and preserved by “Pothi Seva” was also launched and a
shaster display. The exhibitions have proved very popular with
visiting Sangat.
A new exhibition showing the timeline of events of 1984 was
installed at Havelock Road. Alongside this, the belongings of
several Shaheeds are now displayed, including those of Bhai Jaswant Singh Khalra, Bhai Surinder Singh Sodhi,
Bhai Gurjant Singh Budsinghwala.
ਹੈਵਲੋ ਕ ਰੋਡ ਿਵਖੇ ਇਕ ਨਵ� ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੋ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� dy ਸਮ�-ਸਮ� ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਕਈ ShIdW
ਦਾ ਸਮਾਨ ਪ�ਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਖਾਲੜਾ, ਭਾਈ ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰ ਟ ਿਸੰ ਘ bu`D isMG vwlw ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

Panjabi & Santhiya Classes ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੰ ਥੀਆ ਕਲਾਸ�
Punjabi and Santhiya classes have continued to grow, with classes held at Park Avenue,
Havelock Road and Khalsa Primary School throughout the week. Students of all ages
and all abilities now have an opportunity to learn to read Punjabi and Gurbani.

Marriage Course ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੋਰਸ
Last year we held a series of Anand Karaj courses, which will continue in 2019. This
year we also launched the SGSSS Anand Karaj pack, a comprehensive document to
help couples who get married at Singh Sabha. We are grateful to Guru Nanak
Parkash Gurdwara, Coventry for providing guidance in the creation of this pack.

Duke of Edinburgh ਡੂਕ ਆਫ ਐਡੀਨਬਰਗ
The Sabha became the first Gurdwara in the world to become a Duke of Edinburgh license holder. The Earl and
Countess of Wessex visited Havelock Road Gurdwara to hand
over the license in December 2018. During the visit, the royal
couple paid their respects to Guru Sahib, helped in the Langar,
watched a gatka demonstration and met the youngsters who
will take part in the scheme. Youngsters can now earn the award
by learning Kirtan, Santhiya, doing Seva and sports like Gatka
The first group of students have successfully completed their DoE award with SGSSS, by taking part in an
expedition in the Surrey Countryside. Students learnt about discipline,
teamwork, survival skills, problem solving skills, army life, camping
skills, fitness training, night patrol and many more life skills.
For those who wish to participate in the next one, contact us at
doe@sgsss.org and register your interest for ages between 14‐18 years
old.
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School Visits ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
The committee is pleased to announce we are seeing an increasing number of school visits to the
Gurdwaras. Groups come from across the UK and abroad. They are given tours of the Gurdwara, a talk on the Sikh
faith, Q&A session, followed by Guru Ka Langar. Educational literature is also distributed to visitors. The committee
would like to thank the Sevadars who do this Seva with such passion.

Library ਲਾਇਬ�ੇਰੀ
The library continues to be a key asset to the Sangat, with over 11,000 books on a
wide range of subjects and we encourage greater use of this facility and suggestions
on how the services provided can be evolved. The executive committee are grateful
to Sevadars who manage the day to day operations of the library. The new
children’s area has been installed, and the number of books increased.

Tuition Classes
The Gurdwara runs several tuition classes, for both primary and secondary school children, including preparation
for the 11+ test. Last year, all 6 students who took the test passed. This year, 7 children will be sitting the test, we
wish them the best of luck.

Health ਿਸਹਤ
Sports ਖੇਡ�
We have continued to grow the number of sporting activities taking
part at the Sabha. Currently, gatka, wrestling, MMA and volleyball.
The Khalsa Boot Camp program takes place twice a week at
Norwood Hall.
Volleyball training sessions were launched and have proved very
successful. I thank Rajinder Singh for all their Seva in running the
teams.
In the summer, we held our annual sports
day at Norwood Hall and the Khalsa Football
tournament in Isleworth. Teams competed in
football, cricket, volleyball, athletics and a
gatka display. The Sports day organised by
S. Prabhjot Singh Thind, saw teams compete
in cricket, volleyball, athletics and a gatka
display.

ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਅਸ� ਆਪਣਾ ਸਲਾਨਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਨੌਰਵੁੱ ਡ ਹਾਲ ਅਤੇ ਈਲੇ ਵਰਥ ਿਵੱ ਚ ਖਾਲਸw ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮ�ਟ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ. ਟੀਮ� ਨ� ਫੁੱ ਟਬਾਲ,
ਿਕ�ਕਟ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਐਥਲੈ ਿਟਕਸ ਅਤੇ ਗਤਕਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ.
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Southall Community Sports Events ਸਾaUਥਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ
The Sevadars of the Sabha have been working closely
with Community groups in Southall to help improve health and
social welfare.
We assisted in the
Havelock Estate Family
Fun and Fitness Festival,
which was held on the
Grand Union canal and at Three Bridges School. We hosted volleyball and
helped with other fun activities promoting healthy living and community
spirit.

Fitness and Wellbeing ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ
SGSSS has been working the Let’s Go Southall Project for a while now and is happy to announce that we have
secured funding for several new activities.
Park Volleyball is running nearly every day in Recreation Park and Southall Park together with our existing
Dormers Wells Leisure Centre Volleyball. This is proving to be huge success and very popular.
Ladies only daily Hatha Yoga Exercise classes have started this month at Park Avenue, supported by a
professionally qualified instructor. An evening mixed class is to follow.
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨ� ਿਸਰਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗਾ ਅਿਭਆਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ� ਇਸ ਮਹੀਨ� ਪਾਰਕ ਐਵinaU. ਿਵਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਯੋਗ ਅਿਧਆਪਕ
ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹਨ

Community ਸਮਾਜ
Langar ਲੰਗਰ
Guru ka Langar is provided at both Gurdwaras each daily from Amrit Vela to late at night. We are grateful to all
Sevadars who continue Guru Nanak’s Langar today.
We encourage all to do Seva in the Langar, if they are mindful of food hygiene and health
& safety rules. Details are posted on notice boards in the Langar hall.
Havelock Road Gurdwara was able to see an increase in its food hygiene rating from 3 to 4
stars in July. In order to reduce the environmental impact of our operations, in line with Sikhi principles, we are
proud to be a “Zero to landfill” organisation. All the waste generated gets recycled, or turned into electricity.

Kaur Faction
Kaur Faction, a safe space for women has started taking place at Park
Avenue Gurdwara. The monthly meetings provide an opportunity for
women to meet and discuss panthic issues. In the first meeting in June the
Jeevani of Shaheed Bibia was explored whilst demystifying “Kaur
characteristics” that are often propagated by the media, but don’t align
with Sikh values.
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Sikhi Camp ਿਸੱ ਖੀ ਕ�ਪ
The annual Sikh Camp took place at Norwood
Hall. Over 500 children attended throughout the week
learning about Gurbani, our history, Gurmat and Sikhi. The
week-long camp gave the children a great opportunity to
learn, ask questions, take part in Seva and experience the
greatness of Sikhi. I am grateful to all those who helped
make the camp such a success.

Sikh Helpline ਿਸੱ ਖ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
The Sabha launched a helpline for the Sangat to provide support service to children, parents and families who
need to speak to specialists who can help them with issues such as bullying, stress, and anxiety.

Matrimonial Service
The Executive committee most sincerely thanks the Sevadars who run this service, primarily on a Sunday afternoon.
This is an extremely important service for the community and the committee will continue support this.

Community Outreach
Members of the committee and Sevadars are also active members of the Southall interfaith group which brings
local leaders from Christian, Hindu, Muslim and Sikh communities together to work collaboratively against
common issues.
We have been active in raising issues facing Sikhs nationally and locally. We welcomed the Governor of Punjab,
Pakistan to discuss preparation for the 550th Celebrations and the Kartarpur Corridor.
Representatives from the Gurdwara are also part of the “Help for Southall Street Homeless” group. This
organisation provides a homeless shelter, which we support by supplying volunteers and food to the less
fortunate. I commend those who invest time in this valuable Seva and encourage other members to get involved.
Following the severe flooding that occurred in Punjab in August 2019, the Sabha worked closely with Local
Gurdwaras and charities to raise funds to support our brothers and sisters in need of help.
The Archbishop of Canterbury paid a private visit to discuss specific matters effecting Sikhs in the UK and
Punjab. The Archbishop viewed the new exhibition and
was presented with a book on the Sikh faith for which he
was very grateful.
The Archbishop’s recent visit to Amritsar in September
2019, and apology for the Jalllianwala Bagh killings
stemmed from discussions that took place at this meeting.
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Mael Gael ਮੇਲ ਗੇਲ
Mael Gael has increased number of participants. We have over 200 participates attending our sessions
on Wednesday and Thursday. It is becoming challenging to accommodate the numbers attending at our present
hall.
Information, Awareness and Wellbeing: All our members were given a free HIV test. Information on wills and
trusts, Mental Health and other illness awareness session. We aim to equip our members with day to day
knowledge of current affairs. Three trips were arranged during Summer.
Our Exercise session on Wednesday and Yoga on Thursdays are increasingly popular. Both sessions are run by
well trained professionals. The project continues to tackle loneliness and isolation. It offers a friendly and safe
space and atmosphere where members meet and interact with each other.
Key activities that have been taking place include, yoga, exercise, talks, walks, outings, discussion, holidays. A
range of social and sports activities take place at Norwood Hall, most notably one of the wrestling sessions are
provided by a Commonwealth games medal champion who will be competing this year.
The Executive Committee has supported the great activities of Mael Gael and on behalf of the Executive
Committee I would like to thank all the Sevadars who manage Mael Gael.

Repairs & Maintenance ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਦਾ ਕੰ ਮ
We continue to invest in improving the facilities across all Sabha sites.
At Havelock Road, a new Sachkhand was built. New wardrobes, carpets and
beds were installed. We are grateful to the Sevadars who made this happen.
New boilers have been installed,
and work has commenced to repair
the Air Conditioning at Havelock
Road. The signage has also been
replaced.
The Gurdwaras housing has also
been renovated on Hammond Road.
The conservatory langar room at Park Avenue has been rebuilt. With
further works under way to modernise the storage areas.

Live Video Streaming ਵੀਡੀਓ ਸਟ�ੀਿਮੰ ਗ
The IT Infrastructure of the Gurdwara has been updated. The phone and internet
providers across all sites have been merged an internal network set up to reduce
costs, increase efficiency, improve security and make it easier to manage the
affairs of the charity.
Each day, a live video from Park Avenue is available on Facebook.
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Governance
In line with the constitution any member is welcome to inspect minutes of executive committee meetings,
or any other information for that matter.
A new accounting software has been installed to improve the bookkeeping and reporting.
Regular finance meetings have been held, to give members and the Sangat an opportunity to meet with the
committee to analyse, discuss, question and hold to account spending. I thank all members who have taken interest
and attended.
Staff and Sevadar Training
SGSSS continues invetsing in training for staff and sevadars. In the last few months, food hyegine, fire marshall
and safety as well as first aid training courses have run. All have been well attended. More courses will be held
throughout the year.
HR policies have been developed and employee contracts have been modernised to ensure staff and the Sabha
are adequately protected and best practice in place.

Litigation Matters ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ
The Sabha has concluded the two litigation matters that it was engaged in over the last few years.
Employment Tribunal case with a former employee
Background:
•
•
•
•
•
•
•

•

The claim against the Sabha was originally for £92,126. This was subsequently revised down to £56,782.
An offer of £10,000, to settle was made to the claimant, which was rejected on 6 September 2018
The tribunal hearing commenced on the 10 September 2018.
During the trial, several of the Sabha’s current Trustees, former Trustees and a Holding Trustee gave
evidence in defence.
The Claimant against the Sabha produced witness statements from 2 Sabha members, one of whom gave
evidence in person on behalf of the claimant.
The judgement was made on 20 December 2018 and is publicly available online.
Of the 15 detriments claimed, 12 were rejected by the court 1. The claimant was awarded c.£18.4k of
which c.£13.5k was paid directly to the claimant and the balance to the Department of Work & Pensions.
The legal costs of the case (in excess of £100k) were fully indemnified by the Sabha’s Employment
Insurance policy. It is likely the claimant’s legal costs exceeded the amount they were awarded.
The claimant launched an appeal against the amount awarded. The appeal was dismissed by the Court
on the 13 August 2019.

If any Sabha member would like to review any files in relation to the case, they are welcome to contact me and
arrange a convenient time.

1

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c2624ffed915d732cade00f/Ms_J_Shergill_v_The_President_Of_Sri_Guru_Singh
_Sabha_Southall___Others-3325370-2017___Others-Judgment.pdf
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Gravitas Case (High School Application)
In 2017 Gravitas Consultancy Ltd brought a claim of £152.4k plus interest against the charity. This claim
was settled before trial commenced for £43k plus legal costs of £48k in July 2019.
Background:
•

•
•

•

•
•

•

In mid-2014, the Sabha decided to apply for funding of c.£300k from the Department for Education to
set up a new secondary school. Gravitas were appointed as consultants. The director of Gravitas, Mr
Inderjeet Nijhar was a member of the Sabha at the time
The contract was signed by Gravitas on 10 August 2014. The same document was signed by the then
General Secretary of the Sabha on 25 September 2014
A new Executive Committee for the Charity was elected on 28 September 2014 and took control on 5
October 2014. The departing Executive Committee made a BACS payment of £9,000 to Gravitas on 6
October 2014 (after the Election) which cleared the account of Gravitas on 9 October 2014.
The new Committee arranged for Gravitas to give a presentation to the Sabha on the 8 October 2014.
Another provider, namely the Slough Sikh Education Trust, was also invited to give a presentation.
Following this meeting the new committee proceeded to work with the Slough Sikh Education Trust.
Gravitas Consultancy commenced legal action against the Sabha. Gravitas’s claim was for a fixed fee of
£26.4k and a success fee of 35% of the grant, a further £126k. (Total Claim £152.4k)
The Sabha obtained legal advice from Counsel which recommended: “..I consider that the Trust is at risk
of paying a substantial sum to Gravitas should this matter proceed to trial. As such, my strong advice is that
the Trust should aim to settle this matter at the earliest opportunity and on the best commercial terms
available.”
The Sabha attempted to negotiate for several months with Gravitas, eventually agreeing to £43,000 in full
and final settlement.

Learnings from the case
To avoid such a scenario repeating itself, I would recommend the following actions be incorporated in the
revised constitution and as matter of best practice:
1) No material contracts or agreements should be entered in the run up to an election.
2) The Sabha must obtain and retain impartial legal advice on any material contracts it enters in to.
3) To ensure the Sabha gets value for money, a tendering process should take place before entering to any
material agreements.
4) Trustees have a duty to ensure the handover after an election is thorough and comprehensive.
5) All current and former Trustees (especially office bearers) and Members of the Sabha have a duty to
cooperate with the Executive Committee to provide information or documentation which could
reasonably assist the Sabha.
6) Office bearers should avoid using personal emails to conduct Gurdwara affairs/business, as any loss of
data can be detrimental to the Sabha.
7) Conduct extensive due diligence on any third party which the Sabha is entering into a contract with,
including obtaining references, viewing previous work, and conducting background checks.
8) Trustees and Members must declare any conflicts of interest which could prejudice decisions
My report to the General Body in March 2018 raised the point about, about the failure of the Sabha to conduct
due diligence into the credentials of the contractual party. Following this, Gravitas threatened defamation
proceedings which did not materialise. For the avoidance of any doubt, the statement contained in my March
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report was based on publicly available information in the media 2, a judgment made by the High Court
of Justice 3 and a statement from a respected sitting member of the House of Lords.
If any Sabha member would like to review any files in relation to the case, they are welcome to contact me and
arrange a convenient time.
The Sabha is not involved in any other legal proceedings. Given the Sabha has a littered history of litigation
(often unsuccessful) the membership should consider requiring Trustees, who choose to serve, to give a written
undertaking to personally indemnify the Sabha an element of costs, in the event of negligent decisions and
actions.

Future Plan
What’s Next? In 2018, the following items were included in the plan for the immediate future, I have included
them again and given an assessment of where we are against each objective.
Objective
Through a bipartisan approach,
overhaul the constitution of the Sabha

Progress Update
This remains a top priority and will be the focus of our
attentions in the months to come.

Continue the works started by the
sub-committees

Whilst some progress was made, this area will be of
increased focus.

Begin consultation on the Park Avenue
Development

IN PROGRESS: Initial feasibility studies have been
completed. The Subcommittee has started work in Sept
2019.
DONE: Land Assembly completed successfully

Complete the land assembly at Park
Avenue
Obtain mixed use permission for the
site at The Green

DONE: Planning permission obtained

Launch new exhibitions at Havelock
Road & Park Ave.

DONE: Multiple new exhibitions launched. More to come.

Upgrade the IT infrastructure

DONE: Wi-Fi and new networking facilities installed at
both Gurdwaras. New projection system installed at
Havelock Road.
DONE: New helpline launched

Sikh helpline
Kidspace

DONE: New children’s area created and regular baby and
toggler sessions take place.

The key focus for the coming months will be:
1)
2)
3)
4)

Events to celebrate the 550th Avtar Purab of Guru Nanak Dev Ji
Submitting a fresh new High School application
Progressing works with the Park Ave Development Committee
Launching efforts to modernise the constitution
Vaheguru Ji Ka Khalsa Vaheguru Je Ke Fateh
Harmeet Singh Gill

2
3

https://www.birminghammail.co.uk/news/local-news/businessman-who-claimed-to-be-a-friend-of-princess-148152
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2015/190.html
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Treasurers Report
We have continued to prudently manage the finances. Income from donations remains steady, a range of
measures to reduce costs and diversify our income have successfully been implemented.

Contactless and Online Donations Service ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਸੇਵਾਵ�
This year, we have introduced Contactless Donation Machines. These allow the Sangat to make quick and easy
donations of up to £30. This has proved very popular, and is now generating an additional £2,000 per month,
and nearly £13,000 to date. More recently, an Online Donation service has been launched through GoCardless.
Sangat can make regular monthly donations and one-off donations. To set up a direct debit visit
www.sgsss.org/donate/

Lettings ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਿਕਰਾਇਆ
Following the acquisition of 10 Park Avenue and the refurbishment of the properties on Hammond Road, we
have been able to let out several properties. This has enabled the Sabha to make better use of its assets and
generate an additional £21,000 so far this year. Going forward we will generate c.£6k per month in gross rent.
10 ਪਾਰਕ ਐਵੀਿਨ. ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੈਮੰਡ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਕਾਨ� ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸ� ਕਈ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਿਕਰਾਏ' ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਨਾਲ
ਸਭਾ ਨ� ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ� ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ £21,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਿਕਰਾਇਆ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.

Electricity and Gas ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ
We continue to focus on managing electricity and gas costs, which are a significant part of the Sabha’s
expenditure. In the coming 6 months, we will consolidate all our properties onto a single energy account,
allowing us to negotiate better prices with suppliers.
ਅਸ� ਿਬਜਲੀ, ਗੈਸ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ, ਅਸ� ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ� ਨੂੰ
ਇਕੱ ਲੇ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਇਕਜੁੱ ਟ ਕਰ�ਗੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ� ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਰੇਟ� ਦੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਮਲੇ ਗੀ.

Langar ਲੰਗਰ
Discussions are underway with national wholesalers, to help meet the Sabha’s Langar needs. Through these
partnerships, we expect to be able to secure competitive prices on Atta, Rice, Oil, Butter, and Milk.
ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਡੇ ਸਪਲਾਇਰ� ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ� ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਤੇਲ, ਮੱ ਖਣ, ਅਤੇ
ਦੁੱ ਧ 'ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ�.

Waste Disposal ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ
The Waste disposal provider from Biffa to Simply Waste Solutions. This has delivered a large saving in waste
disposal costs. ਅਸ� ਕੂੜੇ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਿਬਫਾ ਤ� ਿਸਮਲੀ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

Debt
We successfully obtained a credit facility to complete the purchases of the 2 Land parcels from Lloyds Bank. This
has been in the form of a loan of £1m for 15 years at a rate of Base+2.3% which started on the 26th of Feb 2018
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and a secondary loan for £1.5m on the 2nd of November 2018. We also have an overdraft facility in place
with Lloyds for up to £250k.
Total Loan as at 31/08/2019 was £2,351,554.38

Transparency & Accountability ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
The executive committee are custodians of the Sabha’s finances. Any individual is welcome to ask questions,
inspect receipts and offer suggestions. The Sangat has a right to know where every single penny is spent.
Finance meetings have been held to allow the Sangat to meet with the committee to review and discuss
spending. I thank all members who have attended and held the committee to account. Further meetings will take
place later this year.
A modern accounting system (Xero) was introduced this year. This ensures timely preparation of monthly
accounts.
In order to further drive transparency and accountability, all incoming bills and receipts are scanned into our
accounting system (Xero). This allows receipts to be shown side-by-side to bank transactions.

Audit ਆਿਡਟ
RSA were reappointed as auditors. 3 competitive quotes were obtained, RSA provided the best value for money
and demonstrated their understanding of the Sabha processes. The uncompetitive quotes ranged between £12k
and £13.2k, whilst RSA will only charge £7.2k.
The audited accounts for 2017 are available on the Sabha’s and the Charity’s Commission website. The 2018
statements are included on page 14.

Totals for the year ending 31 December 2018
Total Income: £3,128,792
Expenditure: £2,466,375
Net increase in funds: £662,417

Totals for 8 months ending 31 August 2019
The unaudited management accounts for the 8 months to August 2019 are included on page 15
Total Income: £1,874,064.91
Total Operating Expenditure: £1,602,546.72
We are the humble Sevadars of Guru Nanak Dev Ji’s House. This is the Guru’s Golak, and the Sangat’s donations.
If anyone ever has any questions or suggestions, they are welcome to contact the Treasurer anytime. The Sangat
has a right to know where every single penny is spent.
.
Vaheguru Ji Ka Khalsa Vaheguru Je Ke Fateh
Jitpal Singh Sahota
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2018 Accounts (Accrual Basis)

ਖਾਤੇ

1 January 2018 – 31 December 2018

1 ਜਨਵਰੀ 2018 - 31 ਦਸੰ ਬਰ 2018

14

2019 Unaudited Accounts (Cash Basis) ਖਾਤੇ
1 January 2019 – 31 August 2019

Income
Card Donations
Contactless Golak
Donation Books Havelock Road
Donation Books Park Avenue
Gift Aid
Golak Havelock Road
Golak Park Avenue
Lettings
Nagar Kirtan
Other Income
Pingalwara
Smagam Income
Standing Orders & Direct Debits
Total Income

£146,084.05
£12,856.00
£299,353.49
£329,973.37
£59,624.37
£403,777.52
£468,722.96
£21,416.00
£39,800.00
£30,690.00
£30,100.00
£31,417.19
£249.96
£1,874,064.91

1 ਜਨਵਰੀ 2019 - 31 ਅਗਸਤ 2019

Less Operating Expenses
Advertising & Marketing
Bank Fees
Cleaning
Council Tax
Cremations
Development - Park Avenue
Education
Electricity
Gas
Insurance
Langar
Legal Expenses
Loan Repayments
Motor Vehicle Expenses
Nagar Kirtan Costs
Overdraft Interest
PAYE Payable
Pensions Costs
Pingalwara Donations
Postage, Freight & Courier
Printing & Stationery
Religious Expenses - Akhand Path
Religious Expenses - Akhand Path at home
Religious Expenses - Anand Karaj
Religious Expenses - Jatha Bheta
Religious Expenses - Matrimonial
Religious Expenses - Rumallah & Siropas
Religious Expenses - Sehaj Path
Religious Expenses - Sukhmani Sahib
Religious Expenses - Sukhmani Sahib at home
Repairs & Maintenance
Salaries
Smagam Costs
Social, Sports and Welfare
Staff Training
Telephone & Internet
Waste
Water
Total Operating Expenses

£11,100.81
£8,265.70
£17,300.58
£8,675.32
£6,970.00
£25,168.49
£29,721.07
£73,031.05
£95,471.44
£34,032.02
£144,606.81
£68,997.00
£138,544.35
£1,166.31
£34,014.13
£5,802.60
£76,192.29
£7,592.11
£30,000.00
£488.00
£18,340.09
£48,886.50
£2,929.00
£6,490.00
£5,969.79
£112.00
£5,629.48
£35,037.50
£5,866.00
£4,370.50
£139,032.38
£391,547.91
£41,023.58
£15,237.39
£316.97
£5,373.66
£25,495.77
£33,748.12
£1,602,546.72

Operating Surplus (Deficit)

£271,518.19

Plus Non Operating Movements
Fixtures and Equipment
Plant & Machinery
Total Non Operating Movements

-£38,637.95
-£7,428.99
-£46,066.94

Net Cash Movement

£225,451.25

Summary
Opening Balance
Plus Net Cash Movement
Closing Balance

-£98,850.92
£225,451.25
£126,600.33
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ਜਨਰਲ ਸੱ ਕਤਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ - 15 ਸਤੰ ਬਰ 2019
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ� ਮ� ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨਲ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਿਹ ਿਦਲ� ਅਤੇ ਿਨ�ਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹ�।
ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਿਸੰ ਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਹਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਿਵਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤ� ਪ�ਮੁੱਖ

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼� ਗੁਰਮਿਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਸਾਰੇ mIitMg ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ�
ਿਕ ਅੱ ਜ ਦੀ ਿਵਚ ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਸੰ ਘ ਸਭਾ ਦੀ ਚੜ�ਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ।

ਹਾਈਲਾਈਟਸ
ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਸਭਾ ਿਵਚ ਕਈ ਨਵ� ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ� ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨI
ਸਭਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁੱ ਧ ਿਰਣ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਹੈ। Year to date ਅਗਸਤ 2019 ਿਵੱ ਚ average operating surplus c.£34k ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ I ਇਸ ਸਾਲ ਅਸ� ਵਾਧੂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਤ� ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਿਵਿਭੰ ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹ� I ਟਰੱ ਸਟੀ ਸਭਾ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁੜ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ I ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਹੋਰ ਿਵਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI
The Park Avenue Development Sub – Committee ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰ ਬਰ ਿਵੱ ਚ ਇਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ I ਸਮੂਹ ਕੰ ਮ� ਅਤੇ
ਤਰੱ ਕੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮ� ਤੇ ਸੰ ਗਤ� ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI ਸੰ ਗਤ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਲੜੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀI
ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰ ਥ ਦੀ ਚੜ�ਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇਕਮੁੱ ਠ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I
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ਧਰਮ ਅਤੇ ਪ�ਚਾਰ
ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਿਕ�ਪਾ ਨਾਲ ਿਸੰ ਘ ਸਭਾ ਯੂਕੇ ਪ�ਚਾਰ ਦਾ ਪ�ਮੁੱਖ ਮੰ ਚ ਹੈ I ਪੰ ਥ ਪ�ਿਸੱ ਧ ਿਵਸ਼ਵ ਪ�ਿਸੱ ਧ) ਕਥਾ
ਵਾਚਕ�, ਰਾਗੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਪ�ਚਾਰਕ� ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਵੱ ਡੇ ਸਮਗਾਮ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਗੁਰਪੁਰਬ� ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ� ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ
ਹ�I
ਅਗਸਤ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਸੰ ਗਤ ਨੂੰ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰ ਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰ ਗਾ ਜੀ
ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਵ� ਪ�ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ�ਕਾਸ਼ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ I
ਅਪ�ੈਲ ਿਵੱ ਚ ਵੈਸਾਖੀ ਸਮਾਗਮ, ਨੌਰਵੁੱ ਡ ਹਾਲ ਿਵਖੇ, ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦੇ
ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ�ਚਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਅਸ� ਉਨ�� ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ� ਦੇ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹ� ਿਜਨ�� ਨ�
ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ idqI I

ਪਾਰਕ ਐਵੇਿ ਨਊ ਿਵਕਾਸ

ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਸਭਾ ਨ� ਪਾਰਕ ਐਵੇਿਨਊ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਿਵਖੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ
ਪਾਰਸਲ ਨ�ਟਵਰਕ ਰੇਲ ਤ� ਖਰੀਦੇ I ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਨਵੰ ਬਰ 2018 ਿਵਚ ਹੋਈ ਸੀI ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਫ�ੀਹੋਲਡ' ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1801 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈI ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਰਕ ਐਵੇਿਨਊ
ਿਵਖੇ ਸਭਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ 21% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.I ਜਨਵਰੀ 2018 ਿਵੱ ਚ,
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨ� ਗ�ਲ
ੇ � ਡਜ਼ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਿਲਆI ਨਵ� ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ 10,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ� ਲਗਭਗ 2.5 ਏਕੜ) ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ
ਜ�ਦੀ ਹੈ I ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨ�ਟਵਰਕ ਰੇਲ ਤ� ਕੁਲ £ 1,176,000 ਿਵਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀI ਮੌਜੂਦਾ
ਫੰ ਡ� ਅਤੇ ਉਧਾਰ� ਦੇ ਿਮਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਿਵੱ ਤ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ I
ਸੰ ਗਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨੂੰ
ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗੀ I ਇਹ ਿਵਕਾਸ ਸਾਨੂੰ ਆਧੁਿਨਕ ਸਹੂਲਤ� ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਪ�ਮਖ
ੁੱ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤੱ ਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I
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ਖਾਲਸਾ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
ਿਪਛਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵਚ ਖਾਲਸਾ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜ�ਚ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ I ਮ� ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹ� I
ਪ�ਬੰਧਕ ਸਭਾ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਜੋ ਸ�ਝਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ �ਤਮ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ I ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਸਭਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ I ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਿਸੰ ਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ I
ਜੂਨ ਿਵਚ, ਖਾਲਸਾ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ Iਅਸ� ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵੱ ਚ
“ਬਕਾਇਆ” ਸਕੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹ� I ਿਨਰੀਖਣ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: 1) ਧਾਰਿਮਕ ਿਸੱ ਿਖਆ

2)

ਸਮੂਹਕ ਪੂਜਾ 3) ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ, ਪ�ਬੰਧਨ
“ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ� ਿਟੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਮ� ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ

ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਮ� ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ�ਦਾ ਹ�। ਮੈਨੰ ੂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਸੱ ਖਣਾ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਅਸ�
ਸਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੀਏ। ”

ਪੂਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.khalsaschool.co.uk) 'ਤੇ ਪੜ�ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ I
ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਅਸ� ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾ ਸਾਈਟ� ਿਵੱ ਚ ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹ�I
ਹੈਵਲੋ ਕ ਰੋਡ ਿਵਖੇ ਸੇਵਾਦਾਰ� ਨ� ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵ� ਸੱ ਚ ਖੰ ਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵ� ਵਾਰਡਰੋਬ, ਕਾਰਪੇਟ ਅਤੇ ਿਬਸਤਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ I ਅਸ� ਸੇਵਾਦਾਰ� ਦੇ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹ� I ਦੋਵ�
ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਿਵਚ ਹੁਣ wifi ਅਤੇ
ਨ��ਟਵਰਿਕੰ ਗ ਹੈ I ਹੈਵਲੌ ਕ ਿਵਖੇ ਿਬਜਲੀ
ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ
ਸਾਰੇ 3 ਥਾਵ� 'ਤੇ ਅੱ ਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ
ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆI
ਹੈਵਲੌ ਕ ਿਵਖੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 3 ਥਾਵ� 'ਤੇ ਅੱ ਗ ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ I
ਨਵ� ਬਾਇਲਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੈਵਲੋ ਕ ਰੋਡ ਿਵਖੇ ਏ ਸੀ ਯੂਿਨਟ� ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ਹੈਵਲੋ ਕ ਰੋਡ 'ਤੇ
ਲੱਗੇ sign ਦੀ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈI
ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਦਾ ਨਵ� ਸਕ�ੀਨ ਅਤੇ ਪ�ਜ
ੋ ੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਿਨਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ I
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ�
ਸਭਾ ਿਵਚ ਹੁਣ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 40 ਤ� ਵੱ ਧ ਕਲਾਸ� ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ, ਸੰ ਿਥਆ , ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ�,
ਕੁਸ਼ਤੀ, ਐਮਐਮਏ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਲੱਬ , ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸ�, ਦਸਤਾਰ ਬੰ ਨ�ਣ, ਪੋਥੀਸੇਵਾ, ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਦੀ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਸਖਲਾਈ ਕਲਾਸ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ I
ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਹਨ I ਅਸ� ਉਨ�� ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ� ਦੇ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹ� ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਕਲਾਸ� ਚਲਾ�ਦੇ ਹਨ I
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ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੰ ਿਥਆ ਕਲਾਸ�
ਪਾਰਕ ਐਵੇਿਨਊ ਹੈਵਲਕ ਰੋਡ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਹਫ਼ਤੇ
ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਸ� ਲਗਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ
ਸੰ ਿਥਆ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ� ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱ ਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ�ਨਾ ਿਸੱ ਖਣ I

ਯੂਥ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰ ਿਮ�ਤਵੇਲਾ ਦੀਵਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨੌਜਵਾਨ�
ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ Iਮਹੀਨ� ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੈਵਲੋ ਕ ਰੋਡ ਿਵਖੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਕਾਸ਼,
ਿਨਤਨ�ਮ, ਿਸਮਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
Kaur Faction ਔਰਤ� ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ� ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਿਸਕ ਮੀਿਟੰ ਗ ਔਰਤ� ਨੂੰ ਪੰ ਥਕ ਮੁੱ ਿਦਆਂ

ਤੇ

ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ I ਜੂਨ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀਆ ਦੀ
ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ�ਿਕ ਕੌ ਰ ਦੇ ਿਜਨ�� ਗੁਣ� ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਚਾਿਰਆ
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਸੱ ਖ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹ� ਖ�ਦੇ ।
ਿਸੱ ਖੀ ਕ�ਪ
ਸਲਾਨਾ ਿਸੱ ਖ ਕ�ਪ ਨ�ਰਵੁੱ ਡ
ਹਾਲ ਿਵਖੇ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ।
ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ 450 ਤ�
ਵੱ ਧ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ� ਗੁਰਬਾਣੀ,
ਸਾਡਾ ਇਿਤਹਾਸ, ਗੁਰਮਿਤ
ਅਤੇ ਿਸੱ ਖੀ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਿਖਆ Iਮ�
ਉਨ�� ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦੀ
ਹ� ਿਜਨ�� ਨ� ਕ�ਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ I
ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਿਸੰ ਘ ਸਭਾ ਸੰ ਗੀਤ ਕ�ਦਰ 3 ਤ� 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ� ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਿਸੰ ਘ
ਸਭਾ ਹੈਵਲੋ ਕ ਰੋਡ 24 ਦਸੰ ਬਰ 2018 ਿਵਖੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ�ਪ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ I ਕ�ਪ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਾ ਚਾਰ ਸਾਿਹਬਜਾਿਦਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸੀ I ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ� ਚਾਰ
ਸਾਿਹਬਜਾਿਦਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਪ, ਕੀਰਤਨ, ਭਾਸ਼ਣ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ,
ਕਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ kivqw ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ । ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ
ਇਨਾਮ ਵੰ ਡੇ ਗਏ।

19

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਵ� ਪ�ਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 5 -21
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ gurmiq ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ।
6 ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ 250 ਤ� ਵੱ ਧ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨ� ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆI ਇਸ
ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨ� ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਤ� ਆਏ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾI

ਆਨੰ ਦ ਕਾਰਜ ਕੋਰ ਸ
ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ� ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ
ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ , ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹ� ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖ ਰਿਹਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ
ਸਕੇਗੀI

IT ਦਾ ਬੁਿ ਨਆਦੀ ਦਾ ਢ�ਚਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀI. ਇਸ ਸਾਲ ਅਸ� SGSSSyoutube ਪੇਜ 'ਤੇ ਿਸੱ ਧਾ ਪ�ਸਾਰਣ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ
ਿਧਆਨ ਕ�ਦ�ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ Iਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ I

ਿਡਊਕ ਆਫ ਐਿਡਨਬਰ
ਿਸੰ ਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਹਾਲ ਡੀ.ਓ.ਈ ਲਾਇਸ�ਸ ਧਾਰਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਿਵਸ਼ਵ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਗੁਰਦ
ੂ ੁਆਰਾ
ਬਿਣਆ। ਿਪ�ੰ ਸ ਐਡਵਰਡ, ਅਰਲ ਆਫ ਵੇਸਕ
ੈ ਸ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੋਫੀਆ, ਵੈਸੈਕਸ ਦੇ kwauNtYs ਨ�
ਵੀਰਵਾਰ 6 ਦਸੰ ਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਸ�ਸ ਸ�ਪਣ ਲਈ ਹੈਵਲੋ ਕ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ
ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਇਲ joVy ਨ� ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ��
ਨੌਜਵਾਨ� ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ ਡੀ.ਓ.ਈ ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਗੇ I
ਪਿਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਨ� ਸਰੀ ਿਵਚ ਇਕ ਮੁਿਹੰ ਮ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਕੇ,
ਐਸਜੀਐਸਐਸਐਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡੀ.ਓ.ਈ ਅਵਾਰਡ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾI ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ� ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਟੀਮ ਵਰਕ, ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ
ਮੁਹਾਰਤ�, ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤ�, ਫੌਜ� ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ,
ਕ�ਿਪੰ ਗ ਹੁਨਰ�, ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ� ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਿਖਆIਉਨ�� ਲਈ ਜੋ ਅਗਲI ਵਾਰ
ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, doe@sgsss.org 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ ਅਤੇ 14-18 ਸਾਲ� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋI
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ਲੈ ਕਚਰ ਅਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਸ� ਕਈ ਵਾਰਤਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿਫਲਮ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ� ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ I
ਿਸੰ ਘ ਸਭਾ ਨ� ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਟਰ
ਿਵਖੇ ਆਯੋਿਜਤ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ
ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਨ� ਇਸ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਕੀਤੇ I
ਸਾਡੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਵਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਕੀਤੇ I
ਿਸੰ ਘ ਸਭਾ ਨ� ਨਵੀ ਿਕਤਾਬ ਐਕਸੇਿਜਿਸਸ ਆਫ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ
ਹੈ I ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨ� 70 ਤ� ਵੱ ਧ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀI
ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਿਸਖਲਾਈ
ਿਸੰ ਘ ਸਭਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ Iਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ
ਿਵੱ ਚ, ਫੂਡ ਹਾਈਜਾਈਨ, ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਟ ਏਡ ਿਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਗਏ
ਹਨ I

ਿਸੱ ਖ ਹੈਲ ਪਲਾਈਨ : ਸਭਾ ਨ� ਸੰ ਗਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ I
ਅੰ ਿਮ�ਤ ਸੰ ਚਾਰ : ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰ ਿਮ�ਤ ਸੰ ਚਾਰ ਨਵੰ ਬਰ ,2018 ਿਵਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਅਪ�ਲ
ੈ , 2019 ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਐਵੇਿਨਊ. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵਖੇ
ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI ਅਗਲਾ ਅੰ ਿਮ�ਤ ਸੰ ਚਾਰ ਨਵੰ ਬਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵਗ
ੇ ਾI
ਹੈਵਲੋ ਕ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਐਵੇਿ ਨਊ ਿਵਚ ਸਕੂਲ � ਦਾ ਦੌਰ ਾ : ਦੋਨ� ਗੁਰੂ ਘਰ� ਿਵਚ ਬੱ ਚੇ ਲੋ ਕਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼� ਤ� ਆ ਰਹੇ ਹਨ I ਇਥੇ ਊਨਾ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ I ਕਮੇਟੀ ਉਨ�� ਸੇਵਾਦਾਰ� ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾ�ਦੇ ਹਨI
ਮੈਿ ਰਜ ਿਬਊਰੋ ਅਤੇ ਮੈਿ ਰਜ ਰਿਜਸਟਰਾਰ :ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾਦਾਰ� ਦਾ ਤਿਹ ਿਦਲ� ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਦੁਪਿਹਰ
ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਲਾ�ਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਨਾ ਿਸਰਫ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਿਵਚ, ਬਲਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸੇਵਾ ਹੈ I
ਲਾਈਬ�ੇਰ ੀ :ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਸੰ ਗਤ ਲਈ ਇਕ ਪ�ਮਖ
ੁੱ ਸੰ ਪਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ 11,000 ਿਕਤਾਬ� ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ� ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤੇ ਿਸੱ ਖ
ਇਿਤਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹਨ I ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈI ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾਦਾਰ� ਦਾ ਤਿਹ ਿਦਲ� ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਦੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰ ਮ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ I
ਲੰ ਗਰ: ਦੋਵ� ਥ�ਵ� ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅੰ ਿਮ�ਤ ਵੇਲਾ ਤ� ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱ ਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਦਾਹੈ । ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ, ਅਸ� ਸੇਵਾਦਾਰ� ਲਈ ਤਿਹ ਿਦਲ� ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹ� ਜੋ
ਪਰੰ ਪਰਾਵ� ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨI ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ -ਭੋਜਨ) ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹ� ਹੋ
ਸਕਦਾ, ਉਹ ਿਬਜਲੀ ਿਵਚ ਬਦਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ.
ਖੇਡ� ਿਸੰ ਘ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡ� ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ, ਗਤਕਾ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਐਮਐਮਏ ਅਤੇ
ਵਾਲੀਬਾਲ. ਿਵਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਹੈI. ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੂਟ ਕ�ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨ�ਰਵੁੱ ਡ ਹਾਲ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈI
ਗਰਮੀਆਂ ਿਵਚ ਅਸ� ਆਪਣਾ ਸਲਾਨਾ ਖੇਡ ਿਦਵਸ ਨੌਰਵੁੱ ਡ ਹਾਲ ਅਤੇ AweIjlvrQ

iv`c Kwlsw ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮ�ਟ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾI ਸ: ਪ�ਭਜੋਤ ਿਸੰ ਘ ਿਥੰ ਦ ਦੁਆਰਾ
ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖੇਡ ਿਦਵਸ ਿਵਚ ਟੀਮ� ਨ� ਿਕ�ਕਟ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਐਥਲੈ ਿਟਕਸ ਅਤੇ ਗਤਕਾ
ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ।
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ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਇੰ ਟਰਫੇਥ ਗਰੁੱ ਪ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮ�ਬਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਈਸਾਈ, ਿਹੰ ਦੂ, ਮੁਸਿਲਮ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨ�ਤਾਵ� ਨੂੰ ਸ�ਝੇ ਮਸਿਲਆਂ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਆ�ਦੇ ਹਨ।
The Archbishop of Canterbury
ਆਰਟਿਬਸ਼ਪ ਆਫ਼ ਕ�ਟਰਬਰੀ ਨ� ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ
ਿਸੱ ਖ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਵਟ�ਦਰੇ ਲਈ ਇਕ ਿਨਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ I

ਮੇਲ ਗੈਲ ਿਰਪੋਰਟ
ਮੇਲ ਗੇਲ ਨ� ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 200 ਤ� ਵੱ ਧ
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ I
ਮੁੱ ਖ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਯੋਗਾ, ਕਸਰਤ, ਗੱ ਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੈਰ I
ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀਆਂ
ਹੈਵਲੋ ਕ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵਖੇ ਇਕ ਨਵ� ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੋ ਿਕ ਪੰ ਜ ਿਪਆਰੇ, ਅੰ ਿਮ�ਤ
� ਕਰਦੀ ਹੈI ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ
ਅਤੇ ਪੰ ਜੇW ਦੇ ਗੁਣ� 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਤ
ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਕ�ਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈI
ਇਕ ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ ਪ�ਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੋਥੀਆ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਗRMQ ਿਕਵ�
ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਥੀਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ
ਲਗਾਈ ਗਈI
ਇਕ ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ ਿਵੱ ਚ 1984 ਦੇ ਈਵ�ਟਸ ਨੂੰ ਹੈਵਲੋ ਕ ਰoਡ ਿਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI
ਗਵਰਨ� ਸ
ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ meeting ਦੇ ਿਮੰ ਟ� ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ.
ਿਕਤਾਬ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਨਵ� ਲੇ ਖਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ I
ਮ�ਬਰ� ਅਤੇ ਸੰ ਗਤ ਨੂੰ ਅਕਾ�ਟ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ, ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਿਨਯਮਤ
ਿਵੱ ਤ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ I
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ਮੁਕੱਦਮੇਬ ਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਸਭਾ ਨ� ਦੋਵ� ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਿਸੱ ਟਾ ਕੱ ਢ ਿਲਆ ਹੈ I
ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰ ਪਲਾਇਮ�ਟ ਿਟ�ਿ ਬਊਨਲ ਕੇਸ
ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰ ਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ. ਫੈਸਲਾ 20 ਦਸੰ ਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ I
ਗ�ੈਿ ਵਟਾਸ ਕੰ ਸਲਟ�ਸ ੀ ਿਲਮਿਟਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨ)
2014 ਦੇ ਅੱ ਧ ਿਵਚ, ਸਭਾ ਨ� ਇਕ ਨਵ� ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਤ� £300k ਦੇ ਫੰ ਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
Iਗ�ੈਿਵਟਾਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀII ਗ�ੇਿਵਟਾਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰ ਦਰਜੀਤ ਿਨਝਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮ� ਸਭਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਸਨ। ਗ�ੇਿਵਟਸ ਦੁਆਰਾ
10/8/14 ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ I ਉਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸੱ ਕਤਰ ਨ� 25/09/14 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ I
ਚੈਰਟੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਨਵ� ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ 28/09/14 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ I
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨ� 6-10/14 ਨੂੰ ਗ�ੈਿਵਟਸ ਨੂੰ £9,000 ਦੀ ਇੱ ਕ payment ਕੀਤੀ
ਗ�ੇਿਵਟਾਜ਼ ਕੰ ਸਲਟ�ਸੀ ਨ� ਸਭਾ ਿਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ I ਗ�ੈਵੀਟਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ. 26.4k ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਫੀਸ ਅਤੇ 35% ਗ��ਟ ਦੀ
ਸਫਲਤਾ ਫੀਸ, ਇੱ ਕ ਹੋਰ £126k ਲਈ ਸੀ I (Total £152.4k)
ਸਭਾ ਨ� ਗ�ੈਿਵਟਾਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਖਰਕਾਰ £43,000 ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਸਮਝੋਤੇ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ I
ਜੇ ਕੋਈ ਸਭਾ ਮ�ਬਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ I
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ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਸੰ ਪਰਕ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ dsvMD ਸੇਵਾ
ਇਸ ਸਾਲ, ਅਸ� contact less card ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਸੰ ਗਤ ਨੂੰ £ 30 ਤੱ ਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ dsvMD dyn ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ I
ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ, ਗੋਕਾਰਡਲੈ ਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ dsvMD ਸੇਵਾ ਅਰੰ ਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ I
ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਕਰਾਇਆ
10 ਪਾਰਕ ਐਵੇਿਨਊ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੈਮੰਡ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ,. ਇਸ ਨਾਲ ਸਭਾ ਨ� ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ� ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਵਰਤ�
ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱ ਕ £21,000 ਵਾਧੂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਅੱ ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸ� ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁੱ ਲ ਿਕਰਾਏ ਿਵਚ £6k ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ�ਗੇ
ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
1) ਅਸ� ਿਬਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ. ਇਹ ਸਭਾ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ I
2) ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥੋਕ ਿਵਕਰੇਤਾਵ� ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨ� ਭਾਈਵਾਲੀ
ਦੁਆਰਾ, ਅਸ� ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਤੇਲ, ਮੱ ਖਣ, ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ 'ਤੇ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ� ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰ ਸਕੀਏ I
3) ਕੂੜ-ੇ ਕਰਕਟ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਕੂੜ-ੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਿਬਫਾ ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ Iਇਸ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ
ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ I
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਭਾ ਦੇ ਿਵੱ ਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ Iਸੰ ਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਇੱ ਕ ਪੈਸਾ ਿਕੱ ਥੇ ਖਰਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ I
ਕਰਜ਼ੇ
ਅਸ� ਲੋ ਇਡਜ਼ ਬ�ਕ ਤ� 2 ਲ� ਡ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕ�ੈਿਡਟ ਸਹੂਲਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਬੇਸ + 2.3%
ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ� ਲਈ £2.5m ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾ ਹੈ I
31/08/2019 ਨੂੰ ਕੁੱ ਲ ਲੋ ਨ £ 2,351,554.38 ਸੀ I
ਆਿਡਟ
31/12/2018 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਸੰ ਿਖਆ
ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ: £3,128,792
ਖਰਚ: £2,466,375
ਫੰ ਡ� ਿਵਚ ਕੁੱ ਲ ਵਾਧਾ: £662,417
ਅਸ� ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹ�। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਗਤ ਦਾ dsvMD ਹੈ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਜ� ਸੁਝਾਅ
ਹਨ, ਤ� ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ. ਸੰ ਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਇੱ ਕ ਪੈਸਾ ਿਕੱ ਥੇ ਖਰਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ.
ਵਾਿਹਗੁਰ ੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਿਹਗੁਰ ੂ ਜੀ ਕੀ ਫਿਤਹ
ਜੀਤਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਸਹੋਤਾ
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NAGAR KIRTAN: 3rd November 2019
AMRIT SANCHAR: 9th November 2019
GURU NANAK DEV JI’s 550TH AVTAR PURAB: 12th November 2019
Celebrations and events taking place throughout November and December
25

