
ਦਫ਼ਤਰ      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਸਫਰ ,ਰਰਪਨਗਰ

      ਜ਼ਵਦਦਸ਼ਲਸ਼ ਤਤ ਵਲਜ਼ਪਸ ਭਲਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥ/   ਇਸਡਥਅਨ ਜ਼ਸਟਥਜ਼ਨ    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ   ਨਰ ਸ ਦਰਜ
    ਕਰਵਲ ਸਕਦਦ ਹਨ ਸਰਚਨਲ -  ਜ਼ਡਪਟਥ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

     ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਰ ਸ ਭਦਜਥ ਜਲਵਦਗਥ ਸਰਚਨਲ
ਈ.ਮਦਲ. ਆਈ.ਡਥ.           ਅਤਦ ਸਸਪਰਕ ਨਸਬਰ ਤਦ ਵਥ ਦਰਜ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਸਕਦਥ ਹਹ ਸਰਚਨਲ

 ਰਰਪਨਗਰ 25  ਅਪਹਪਰਲ -            ਜ਼ਡਪਟਥ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਥ ਜ਼ਗਰਥ ਨਦ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਦਲਤ ਸਰਚਨਲ
                ਮਸਗਥ ਗਈ ਹਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦ ਜ਼ਜਹੜਦ ਭਲਰਤਥ ਜ਼ਨਵਲਸਥ ਜ਼ਵਦਦਸ਼ਲ ਜ਼ਵਦਚ ਕਸਮ ਕਰਦਦ ਹਨ ਜਲਸ਼ ਜ਼ਜਹੜਦ ਭਲਰਤਥ

           ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥ ਜ਼ਵਦਦਸ਼ਲ ਜ਼ਵਦਚ ਕਲਲਜ ਅਤਦ ਯਰਨਥਵਰਜ਼ਸਟਥਆਸ਼ ਜ਼ਵਦਚ ਉਚਦਰਥ ਜ਼ਸਦਜ਼ਖਆ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰਦਦ ਹਨ
               ਜਦਕਰ ਉਹ ਵਲਜ਼ਪਸ ਭਲਰਤ ਆਉਣਲ ਚਲਹਸੁੁਦਦ ਹਨ ਤਲਸ਼ ਇਸ ਸਬਸਧਥ ਉਨਲਲਸ਼ ਵਦਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਸ਼ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਰਚਨਲ

  ਮੁਹਦਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਦ      । ਉਨਲਲਸ਼ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19      ਦਦ ਮਦਦਦਨਜ਼ਰ ਬੁਹਤ ਸਲਰਦ ਇਸਡਥਅਨ ਜ਼ਸਟਥਜਨ
         ਜ਼ਵਦਦਸ਼ਲਸ਼ ਤਤ ਆਪਣਦ ਦਦਸ਼ ਭਲਰਤ ਆਉਣਲ ਚਲਹੁਸਦਦ ਹਨ ਪਰ ਕਲਜ਼ਵਡ-19(  ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ)   ਦਥ ਜ਼ਬਮਲਰਥ ਦਦ
                ਕਲਰਨ ਕਈ ਉਡਲਨਲਸ਼ ਪਜ਼ਹਲਲਸ਼ ਤਤ ਹਥ ਬਹਨ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਦਦ ਕਲਰਨ ਉਹ ਭਲਰਤ ਵਲਜ਼ਪਸ ਆਉਣ ਦਦ ਜ਼ਵਦਚ

 ਅਸਮਦਰਥ ਹਨ          । ਉਨਲਲਸ਼ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਦਦਸ਼ਲਸ਼ ਜ਼ਵਦਚ ਗਏ ਜ਼ਜਹੜਦ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥ/   ਇਸਡਥਅਨ ਜ਼ਸਟਥਜਨ ਜ਼ਲਸ਼
     ਜ਼ਵਦਦਸ਼ਲ ਜ਼ਵਦਚ ਕਸਮ ਕਰਦਦ ਭਲਰਤਥ ,     ਭਲਰਤ ਵਲਜ਼ਪਸ ਆਉਣਲ ਚਲਹੁਸਦਦ ਹਨ    । ਉਹ ਆਪਣਲ ਨਲਮ,  ਮਲਬਲਇਲ

ਨਸਬਰ,        ਮਮਜਰਦਲ ਪਤਲ ਜ਼ਜਦਥਦ ਉਹ ਜ਼ਵਦਦਸ਼ ਜ਼ਵਦਚ ਰਜ਼ਹਸਦਦ ਹਨ,  ਪਲਸਪਲਰਟ ਨਸਬਰ,    ਜ਼ਕਸਨਦ ਜ਼ਵਅਕਤਥ ਵਲਜ਼ਪਸ ਭਲਰਤ
  ਆਉਣਲ ਚਲਹੁਸਦਦ ਹਨ(  ਪਜ਼ਰਵਲਰਕ ਮਹਬਰ)          ਅਤਦ ਉਨਲਲਸ਼ ਨਰ ਸ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਦਚ ਪਹਣ ਵਲਲਲ ਨਜ਼ਦਥਕਥ ਏਅਰਪਲਰਟ

     ਸਬਸਧਥ ਜਲਣਕਲਰਥ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਦਥ ਈ-  ਮਦਲ ਆਈ.  ਡਥ -  ropar.nri@gmail.com      ਤਦ ਭਦਜ਼
 ਸਕਦਦ ਹਨ       । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਟਹਲਥਫਲਨ ਨਸਬਰ : 01881-221157      ਤਦ ਵਥ ਸਰਚਨਲ ਦਰਜ ਕਰਲਉਣ ਲਈ
    ਸਸਪਰਕ ਕਥਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ            । ਉਨਲਲਸ਼ ਨਦ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਆਪਣਦ ਆਪਣਦ ਸਬ -  ਡਵਥਜ਼ਨ ਦਦ
        ਅਧਥਨ ਰਜ਼ਹਣ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਦਦਸ਼ਲਸ਼ ਜ਼ਵਦਚ ਪੜਲ ਲਈ ਕਰਨ ਗਏ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥ/     ਇਸਡਥਅਨ ਜ਼ਸਟਥਜ਼ਨ ਵਥ ਆਪਣਦ ਸਬ
          ਡਵਥਜ਼ਨ ਦਦ ਸਸਪਰਕ ਨਸਬਰਲਸ਼ ਤਦ ਵਥ ਸਰਚਨਲ ਦਰਜ ਕਰਵਲ ਸਕਦਦ ਹਨ।    

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/603/2020-DEPT-DPRO-ROOP NAGAR
I/20375/2020

1



                      ਦਫ਼ਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ। 

ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ ਚਅਯਭਨ ਭਜਸੰਦਰੀ ਵਰੋਂ  ਅਨਾਜ ਭੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਯਾ, ਖਯੀਦ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਜਰਆ ਜਾਇਜਾ 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ 25 ਅਰਰ () 

ਜਕਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਸਯਕ ਦਾਣਾ ਖਯੀਜਦਆ  ਜਾਵਗਾ ਇ ਰਈ ਜਕਾਨ ਾਪ ੁਥਯੀ ਅਤ ਨਭੀ ਯਜਸਤ ਕਣਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਰ  ਕ 
ਆਉਣ। ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਸ ਜਕ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਭਸਾਭਾਯੀ ਕਾਯਨ ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀ ਨੰੂ ਭੁੁੱ ਖ ਯੁੱ ਖਦ ਸ ਭੰਡੀਆਂ  ਜਵਚ ਬੀੜ ਨਾ 
ਇਕਠੀ ਸਣ ਜਦੁੱਤੀ ਜਾਵ ਅਤ ਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ੂਯਾ ਜਧਆਨ ਯੁੱ ਜਖਆ ਜਾਵ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਫਦਾ ਦਾ ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ ਦ ਚਅਯਭਨ ਸਯਫੰ ਰਾਰ ਭਜਸੰਦਰੀ ਵੁੱਰ  ਅਨਾਜ 

ਭੰਡੀ ਅਗੰਭੁਯ ਦਾ ਦਯਾ ਕੀਤ ਜਾਣ ਭਕ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਖਯੀਦ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਰਣ ਭਕ ਜਕਸਾ ਜਕ ਯਾਣਾ ਕ. ੀ. ਜੰਘ 
ੀਕਯ ਜਵਧਾਨ ਬਾ ੰਜਾਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਵੁੱਚ ਜਕਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰ ਦਾ ਇਕ ਇੁੱ ਕ ਦਾਣਾ ਖਯੀਜਦਆ ਜਾਵਗਾ।  ਇ ਭਕ 
ਕੁੱ ਤਯ ੁਜਯੰਦਯ ਾਰ ਜੰਘ , ਗੁਯਦੀ ਜੰਘ , ਯਜਸਤ ਸ਼ਯਭਾ , ਆੜਤੀ ਭੁਕਸ਼ ਨੁੱ ਢਾ , ਯਾਕਸ਼ ਭਜਸੰਦਰੀ ਆਜਦ ਸਾ਼ਿਯ ਨ  

ਤਵੀਯ:- ਅਗੰਭੁਯ ਜਵਖ ਕਣਕ ਦ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਰੈਂਦ  ਸ ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ ਦ ਚਅਯਭਨ  ਸਯਫੰ ਰਾਰ ਭਜਸੰਦਰੀ ਅਤ 
ਸਯ     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ ਜਜਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ 
ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਰਾਕਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਜਕ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਭੁੱ ਜਆ ਨਸੀਂ ਆਉਣ ਜਦੁੱਤੀ ਜਾਵਗੀ -ਭਡਭ ਕਨੰੂ ਗਯਗ 

ੱ.ਡੀ.ਭ   
 

ਭਾਨਵਤਾ ਦੀ ਵਾ ਕਯਨਾ ਸੀ ਾਡਾ ਬ ਤੋਂ ਜਸਰਾ ਫ਼ਯ਼ਿ 
 

 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ 25 ਅਰਰ - ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਚੁੱਰਜਦਆਂ ਜਜੁੱਥ ੂਯਾ ੰਾਯ ਅੁੱਜ ਕਯਨਾ ਦ 
ਕਜਸਯ ਨੰੂ ਝਰ ਜਯਸਾ ਸ  ਗੁਯੂ  ਨਗਯੀ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ ਜਵਖ ਉੱਘ ਭਾਜ ਵੀ ਇੰਦਯਜੀਤ ਜੰਘ ਅਯੜਾ 
ਰਧਾਨ ਵਾਯ ਭੰਡਰ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ  ਦੀ ਮਗ  ਅਗਵਾਈ ਜਵੁੱਚ ਧਯਭ ਜਾਤ ਤੋਂ ਉੱਯ ਉੱਠ ਕ ਭਾਨਵਤਾ ਦੀ 
ਵਾ ਜਵੁੱਚ 22  ਭਾਯਚ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ  ਰਗਾਤਾਯ ਗੁਯੂ ਭਸਾਯਾਜ ਦੀ ਅਾਯ ਜਕਰਾ ਦਕਾ ਰੰਗਯ ਚੁੱਰ ਜਯਸਾ ਸ।  

ਉੱਥ ਸੀ ਅੁੱਜ ਰੰਗਯ ਜਵੁੱਚ ਭਡਭ ਕਨੰੂ ਗਯਗ  ਡੀ ਭ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ ਤ ਸੰੁਚ। ਇ ਭਕ 
ਭਡਭ ਕਨੰੂ ਗਯਗ ਵੁੱਰੋਂ ਇੁੱਕ ਸ਼ਿਾਯ ਦ ਕਯੀਫ ਭਾਕ ਵੰਡ ਗ ਅਤ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਘਯ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਨਾ ਜਨਕਰਣ ਦੀ 
ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਘਯ ਜਵੁੱਚ ਯਜਸ ਕ ਸੀ ਤੁੀ ੁਯੁੱ ਜਖਅਤ ਸ ਅਤ   ਇੁੱਕ ਦੂਜ ਨਾਰ ਫਯਾਫਯ 
ਦੂਯੀ ਦਾ ਖਾ ਜਖਆਰ ਯੁੱ ਜਖਆ ਜਾਵ ਤਾਂ ਸ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਵਯਗੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਜਚਆ ਜਾ ਕ।  

ਇਕ ਫੁਰਾਯ ਨੇ ਦੁੱ ਜਆ ਜਕ ਇ ਰੰਗਯ ਨੰੂ ਫਣਾਉਣ ਜਵੁੱਚ ੰਦਯਾਂ ਸਰਵਾਈ ੈਂਤੀ ਵਰੰਟੀਅਯ਼ਿ ਵੁੱਰੋਂ ਯ਼ਿਾਨਾ ਦ 
ਸ਼ਿਾਯ ਤੋਂ ਰ ਕ ੰਦਯਾਂ ਸ਼ਿਾਯ ਦ ਕਯੀਫ ਰਕਾਂ ਰਈ ਸਯ ਯ਼ਿ ਖਾਣਾ ਨੇੜ ਬਗਤ ਯਜਵਦਾ ਚਕ ਅਯੜਾ ਭਾਯਕੀਟ 
ਜਵਖ ਜਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਵਾਯਡ ਨੰਫਯ ਇੁੱਕ, ਦ, ਜਤੰਨ, ਚਾਯ, ੰਜ ਅਤ ਛ  ਭੁਸੁੱ ਰਾ ਨੇੜ ਜਵਰ ਸਤਾਰ 
,ਭੁਸੁੱਰਾ ਕੁਯਾਰੀ ਵਾਰਾ , ਭੁਸੁੱਰਾ ਫੜੀ ਯਕਾਯ , ਚਈ ਫਾ਼ਿਾਯ ਫਣੀ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸ ਅਤ ਆਭ 
ਜਫਭਾਯੀਆਂ ਰਈ ਵਾਯ ਭੰਡਰ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ ਵੁੱਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।  

ਇ ਭਕ ਤ ਸਾ਼ਿਯ ਯਫਜੀਤ ਜੰਘ ਕੁਰਗਰਾ ਜਟੀ ਇੰਚਾਯਜ ਵੁੱਰੋਂ ਸ਼ਜਸਯ ਜਵੁੱਚ  ੁਜਰ ਦ ੁਖ਼ਤਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਜਾ 
ਯਸ ਸਨ ਤਾਂ ਜਕ  ਰਕ ਜਫਨਾਂ ਭਤਰਫ ਘਯਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਨਾ ਜਨਕਰਣ। ਇ ਭਕ ਤ ਫਰਦ ਸ ਇੰਦਯਜੀਤ ਜੰਘ 
ਅਯੜਾ ਰਧਾਨ ਵਾਯ ਭੰਡਰ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਯਾਣਾ ਕ ੀ ਜੰਘ ੀਕਯ ੰਜਾਫ ਜਵਧਾਨ ਬਾ ਦ ਅਸ਼ੀਯਵਾਦ ਦਕਾ 
ਵਾਯ ਭੰਡਰ ਦ ਾਯ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ ਜਸਮਗ ਨਾਰ ਅਤ ਆਭ ਰਕਾਂ ਦ ਜਸਮਗ ਨਾਰ ਅੀਂ ਰੰਗਯ ਚਰਾ ਯਸ ਸਾ। 
ਜਜਸਦ ਜਵਚ ਅੀਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਫਨਤੀ ਕਯਦ ਸਾਂ ਜਕ ਕਈ ਵੀ ਜਫਨਾਂ ਭਤਰਫ ਤੋਂ ਆਣ ਘਯ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਨਾ 
ਜਨਕਰਣ ਤਾਂ ਜਕ ਅੀਂ ਇ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਵਯਗੀ  ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਨਾਰ ਰੜ ਕੀ ਅਤ ਨੰੂ ਸਯਾ ਕੀ। ਰਸ਼ਾਨ 
ਅਤ ੁਜਰ ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਖਾ ਜਸਮਗ ਸ।ਇ ਭਕ ਤ ਮੁਵਾ ਆਗੂ ਦਭਨਰੀਤ ਸ਼ ੈੀ ਅਯੜਾ ,ਤਯਨਰੀਤ ਕਭੀ 
ਅਯੜਾ, ੁਖਜਵੰਦਯ ਾਰ ਜੰਘ ੁੁੱ ਖੂ, ਗੁਯਕੀਯਤ ਜੰਘ ਫਾਵਾ, ਨੰੂ ਅਯੜਾ, ਕਾਕਾ ਕਭਰਰੀਤ ਜੰਘ ਫਦੀ,ਰਕਾਸ਼ ਜੰਘ 
ਚੀਨੰੂ, ਤਨਾਭ ਜੰਘ ਖਾਰਾ, ਜਜਤੰਦਯ ਜੰਘ ਉਭਸ਼ ਜਸ਼ੀ ਆਜਦ ਸਾਜਯ ਨ। 
 


