
 

ਸਤਿਗੁਰ ੂਨੇ ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਲਈ ਤਿਹੜੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼਼ੀ ਦੇਣ਼ੀ ਚਾਹੁੁੰਦੇ ਹਨ ਡੇਰਾ ਖੋਲਹ ਤਦਿੱਿਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਦਾ ਤਸਰਫ਼ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤਿਹੜੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦ਼ੀਆਂ ਸ਼ਰਿਾਂ ਪੂਰ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰਦ ੇ
ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸੁੰਗਿ ਦ ੇਤਕਸੇ ਦਸੂਰੇ ਮੈੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਦਾ ਨਹ਼ੀੈਂ ਤਦਿੱਿਾ ਿਾ ਤਰਹਾ। 

 

 ਕੋਤਵਡ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮੁਲਕ ਿੋੈਂ ਦਸੂਰੇ ਮੁਲਕ ਿਿੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਉੱਿੇ ਕਈ ਤਕਸਮ ਦ਼ੀਆਂ ਪਾਬੁੰਧ਼ੀਆਂ ਹਨ 
ਿੋ ਹਰ ਮੁਲਕ ਤਵਚ ਤ ੁੰਨ-ਤ ੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।  ਾਰਿ ਨਾ ਹ਼ੀ ਯਾਿਰ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸੈਲਾਨ਼ੀ ਵ਼ੀਜ਼ੇ ਦੇ ਤਰਹਾ ਹ ੈਅਿੇ ਨਾ ਹ਼ੀ ਇਹ ਵ਼ੀਜ਼ੇ 
ਸਵ਼ੀਕਾਰ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ  ਾਰਿ ਿੋੈਂ ਵਾਪਸ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁੰਬੁੰਧ਼ੀ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ (Quarantine) ਦ਼ੀਆਂ ਅਨੇਕ 
ਸ਼ਰਿਾਂ ਲਾਗੂ ਕ਼ੀਿ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ਼ੀ ਯਾਿਰਾ ਸੁੰਬੁੰਧ਼ੀ booking  ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 
ਿੋੈਂ ਯਾਿਰਾ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਹਾਂ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਪਾਬੁੰਦ਼ੀਆਂ ਅਿੇ ਤਹਦਾਇਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰ਼ੀ ਿਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਲਵੋ। 

1. ਤਸਰਫ਼ ਉਨਹਾਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਹ਼ੀ ਡੇਰੇ ਆਉਣ ਦ਼ੀ ਇਿਾਜ਼ਿ ਹੈ ਤਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰਦ ੇਹਨ 
ਅਿੇ ਤਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦ ੇਤਦਸ਼ਾਂ-ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸ  ਸ਼ਰਿਾਂ ਪੂਰ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

2. ਡੇਰਾ ਆਮ ਸੁੰਗਿ ਲਈ ਨਹ਼ੀੈਂ ਖੋਤਲਹਆ ਤਗਆ। ਤਸਰਫ਼ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹ਼ੀ ਡੇਰੇ ਆਉਣ ਦ਼ੀ ਆਤਗਆ ਹੈ। ਇਸ 
ਵਾਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦਸੂਰੇ ਮੈੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਿਾਂ ਿਾਂ ਸੁੰਗਿ ਦੇ ਮੈੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਦਾ ਨਹ਼ੀੈਂ ਤਦਿੱਿਾ ਤਗਆ। 

 

4. ਿੋ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਤਵਚ ਘਰ ਦੇ ਅਲਾਟ਼ੀ ਤਰਸ਼ਿੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤਵਚ ਰਤਹਣਾ ਚਾਹੁੁੰਦ ੇਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਹਲੋੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਨ 
ਆਰ ਆਈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਆੋਰਡ਼ੀਨੇਟਰ ਿੋੈਂ ਤਵਸਿਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਿਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ 
ਤਕਸੇ ਅਲਾਟ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਤਵਚ ਠਤਹਰਨ ਲਈ ਤਕਵੇੈਂ ਇਿਾਜ਼ਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

5. ਤਿਹੜੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਰਤਜ਼ਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਅਿੇ ਤਿਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ 
(Reservation Advice) ਤਮਲ ਗਈ ਹ,ੈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਪਹੁੁੰਚਣ ਿੇ ਡੇਰਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤਡਪਾਰਟਮੈੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ਼ੀ 
ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਅਿੇ ਆਪਣ਼ੀ ਤਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਦ਼ੀ ਇਕ ਕਾਪ਼ੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤਡਪਾਰਟਮੈੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ਼ੀ ਪਵੇਗ਼ੀ। 

6. ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 22 ਸਾਲ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ 
ਬੇਨਿ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬ਼ੀਬ਼ੀਆਂ ਲਈ  ਾਰਿ ਤਵਚ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਤਨਰਧਾਰਿ ਉਮਰ ਸੁੰਬੁੰਧ਼ੀ ਤਦਸ਼ਾ-ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦ਼ੀ 
ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂ਼ੀ ਹੈ। (ਦਖੇੋ ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱਿੇ ਿਾ ਰਹੇ ਤਦਸ਼ਾ-ਤਨਰਦੇਸ਼) 

 ਾਈ:  -  ਾਈ ਦ਼ੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਜ਼ਰਰੂ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। 
- ਕੁਆਰੇ  ਾਈ ਤਕਸੇ ਨੌਕਰ਼ੀ ਿਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਵਚ ਹੋਣ ਿਾਂ ਤਵਤਦਆਰਥ਼ੀ। 

ਬ਼ੀਬ਼ੀਆਂ:  - ਸ਼ਾਦ਼ੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਅਿੇ ਿੇ ਪਿ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤਮਲ ਚੁਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। । 
- ਤਵਆਹ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਤਮਤਲਆ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। 



- ਬ਼ੀਬ਼ੀ ਕੁਆਰ਼ੀ ਹੋਵ ੇਪਰ ਸਵੈ-ਤਨਰ ਰ ਹੋਵ ੇਿਾਂ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। 
- ਬ਼ੀਬ਼ੀ ਕੁਆਰ਼ੀ ਹੋਵ ੇਅਿੇ ਤਕਸੇ ਦਸੂਰੇ ਉੱਿੇ ਤਨਰ ਰ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। 

7. ਡੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਲਿੱਗ਼ੀ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਅਿੇ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ 
 ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਤਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਤਦਿੱਿੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਨਿ਼ੀ ਪਿੱਿਰ ਦ ੇਨਾਲ ਵੈਕਸ਼ੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿੱਗ਼ੀ 

ਹੋਣ ਦ ੇਸਰਟ਼ੀਫ਼਼ੀਕੇਟ ਦ਼ੀ ਇਕ ਕਾਪ਼ੀ ਲਾਈ ਿਾਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਤਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਵੈਕਸ਼ੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਮਾਤਣਕ ਸਰਟ਼ੀਫ਼਼ੀਕਟੇ 
ਦ਼ੀ ਇਕ ਕਾਪ਼ੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਅਿੇ ਿਦੋੈਂ ਡੇਰੇ ਤਵਖੇ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਰਤਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ਼ੀ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਉਹ ਕਾਪ਼ੀ 
ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। 

8. ਡੇਰੇ ਪਹੁੁੰਚਣ ਿੋੈਂ ਪਤਹਲੋੈਂ 72 ਘੁੰਟੇ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਅੁੰਦਰ RT-PCR ਦ਼ੀ ਨੈਗੇਤਟਵ ਤਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂ਼ੀ ਹੈ ਅਿੇ ਡੇਰੇ 
ਪਹੁੁੰਚਣ ਿੇ ਇਹ ਤਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ਼ੀ ਜ਼ਰਰੂ਼ੀ ਹੈ। 

9. ਹਰ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਪਹੁੁੰਚਣ ਦ ੇਤਦਨ ਿੋੈਂ । ਨਾ ਹ਼ੀ ਪਤਹਲੋੈਂ 
ਆਉਣ ਦ਼ੀ ਇਿਾਜ਼ਿ ਤਦਿੱਿ਼ੀ ਿਾਵੇਗ਼ੀ ਅਿੇ ਨਾ ਹ਼ੀ ਡੇਰੇ ਰਤਹਣ ਦ਼ੀ ਇਿਾਜ਼ਿ ਤਵਚ ਵਾਧਾ ਕ਼ੀਿਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

10. ਤਿਹੜੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਡੇਰੇ ਤਵਖੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰਦ ੇਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਲਈ  
ਵਾਲੇ ਤਦਨ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਖੁਿੱਲਹ ਿਾਵੇਗਾ (ਇਸ ਿੋੈਂ ਪਤਹਲੋੈਂ ਨਹ਼ੀੈਂ) ਅਿੇ ਡੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਿਰ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 
ਪਹੁੁੰਚਣ ਦ ੇ । 

11.  ਿਾਂ ਿੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਦਾਨ 
ਦ਼ੀ ਰਤਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਮਲ ਿਾਵੇ। 

12. ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਲਈ 
ਨੂੰ ਹਨ।  

13. ਨਾਮਦਾਨ ਦ਼ੀ ਬਖਤਸ਼ਸ਼ ਰਤਿਸਟਰਸ਼ੇਨ ਮੁਕੁੰਮਲ ਹੋ ਿਾਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਦਨ ਹੋਵੇਗ਼ੀ। 
14. ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਡੇਰੇ ਪਹੁੁੰਚ ਿਾਣ ਿੋੈਂ ਬਾਅਦ ਤਕਸੇ ਵ਼ੀ ਕਾਰਨ ਡੇਰੇ ਿੋੈਂ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਦ਼ੀ ਇਿਾਜ਼ਿ ਨਹ਼ੀੈਂ 

ਹੋਵੇਗ਼ੀ। 
15. ਡੇਰੇ ਤਵਖੇ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਮੇੈਂ ਤਚਹਰੇ ਉੱਿੇ ਮਾਸਕ (Mask) ਪਾ ਕੇ ਰਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰਰੂ਼ੀ ਹੈ। 


