
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
Kharar flyover work at Balongi in full swing, SDM Kharar  
 
All safety precautions & social distancing guidelines being followed  
 
 
S. A. S. Nagar/ Kharar , May 3: 
 
"The work with regard to the construction of the Kharar flyover at Balongi has resumed in full swing 
and at present erection work is being undertaken on W4 stretch i.e. fourth layer of the flyover." This 
was disclosed here today by the SDM Kharar Mr. Himanshu Jain.  
 
He further said that keeping in view the situation developing due to corona virus disease, all safety 
precautions have been ensured specially with regard to the workers engaged in work at the site. He 
also said that the social distancing guidelines are being followed meticulously and also the workers 
are being screened and provided with safety gear. 
 
The SDM further elaborated that the work on bus stand to Khanpur, Khanpur to Hospital Road and 
Ropar service road besides that of sidelanes till airport road would be completed by month end. 
Furthermore, the bridge would be demolished by the end of May and then the construction of the 
approach road would start.  
 
Giving more details, he said that the construction work on the upper flyover would be completed by 
15th June and the first flyover would see completion by the end of August. 

-- 

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  

 

State Government issues advisory for special care of elderly  

 

S. A. S. Nagar, May 3: 

 

The Department of Health and Family Welfare, Punjab, has issued an advisory for the special 

care of the elderly and the senior citizens in the wake of corona virus.  

 

The advisory is for the elderly citizens aged 60 or above due to their low immunity against 

corona virus and who suffer from chronic respiratory, heart,  kidney and liver ailments. 

 

The advisory entails the elderly people to stay indoors and avoid any visitors. In case of an 

unavoidable meeting, 1 metre distance must be observed. Washing of hands for 40 seconds and 

using alcohol based sanitizer can be done. In case of cough or sneeze, the handkerchief should be 

used to cover the face. They should keep the list of government helpline numbers handy for 

immediate use and download COVA APP developed by the Punjab Government for correct info 

on COVID-19.  

 

The elderly must avoid social and religious gatherings. In order to maintain fitness and mobility, 

they may consider doing light exercise and yoga at home. Coming to food, the elderly should 

have home cooked hot meals besides taking fresh juices to boost immunity and frequent intake 



of water. They must also take medicine only prescribed by their doctors and in case they develop 

fever, cough or have difficulty in breathing then they must contact the nearest healthcare Centre. 

They can also opt for teleconsultation helpline number of the Punjab Government 1800-180-

4104 for seeking advice from the physician. 

 

Since in the elderly age, mental well being assumes great significance, the elderly people may 

communicate with their neighbours provided the social distancing guidelines are observed. They 

should develop an interest in hobbies such as painting, listening to music and reading and must 

avoid tobacco, alcohol and other drugs to kill loneliness. 

 

Since the elderly cannot take proper care of themselves, the role of care takers also assumes 

importance. The caretakers should have a sense of emotional connection with the elderly even if 

the elderly are in bad mood. The caretakers must keep themselves thoroughly cleaned while 

helping the elderly and should wear masks, use sanitizers, soaps besides cleaning the surfaces 

often used. The caretakers should assist the elderly in washing hands and must contact the 

nearest medical facility if the elderly develops fever, cough, doesn't feels to eat food.  

 

The advisory also places responsibility on the old age homes and entails them to ensure adequate 

stock of medicines, regular visits by the doctors, demarcate a separate area as isolation ward and 

properly disinfect all the areas of the old age homes especially the toilets, kitchen.  

 

Also, in case an elderly person is tested corona virus positive with whom one had a contact, the 

matter should be reported to the helpline number 104 and State Control Room No. 

01722920074/08872090029. 

 
-- 

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 

  

District saw 24000 stranded persons from other states registered so far on 

portalcovidhelp.punjab.gov.in 

 

S. A. S. Nagar, May 3: 

   

"The District Administration has got a huge response from the persons from other states that are 

stranded in the district. So far, more than 24000 such persons have registered themselves on 

portal, covidhelp.punjab.gov.in." This was disclosed here today by the Deputy Commissioner 

Mr. Girish Dayalan.  

  

Those who get themselves registered within two days would be screened and the movement of 

such persons would start from May 5 and they must register at the 

portal,covidhelp.punjab.gov.in. He also added that in case of any query, 6284264563 can be 

contacted.  

  

He reiterated that At the time of giving screening certificate, options would be taken from each 

individual/group/family whether they have their own vehicles by which they want to travel. In 

case, they don’t have their own vehicles or do not want to travel in own vehicle, they would be 

http://portalcovidhelp.punjab.gov.in/
http://covidhelp.punjab.gov.in/
http://covidhelp.punjab.gov.in/


asked to give preference that whether they want to travel by train/road. Giving them the option of 

train/road would be the prerogative of the District Administration. 

  

He also added that those who have desired for movement by own vehicle, SMS would be sent to 

them asking them to apply for curfew movement pass on COVA App/Link. Those IDs which are 

in the lists finalized by DCs for movement by train would be informed about the time/departure 

route/coach number of train via sms. The SMS would also serve as curfew movement pass from 

residence to railway station of such people. Those not covered in above 2 categories, list of 

willing private bus operators with their numbers would be sent to them through SMS alongwith 

upper cap of per KM price and once a group is formed to move by such private vehicle, after the 

group members have telephonically negotiated with a private operator then the private operator 

would be informed to apply for curfew movement pass through COVA App/Link. 

 
-- 

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  

 

2 corona virus positive patients discharged from Gian Sagar Hospital, Both from Jawaharpur 

village, DC Girish Dayalan  

 

Two more positive cases surface in District  

 

S. A. S. Nagar, May 3: 

 

The district today saw two patients being discharged from the Gian Sagar Hospital after 

recovering. It is important to mention that both belong to the village Jawaharpur.  

 

Disclosing this here today, the DC Girish Dayalan further said that today two more corona virus 

positive cases surfaced in the district. Out of these, one is a 34 year old male who is undergoing 

treatment in Civil Hospital, Ludhiana but is a resident of Lalru who returned from Nanded. The 

second person found positive is a male too and belongs to Lalru. 

 

Now, the total positive cases in the district have reached 95. Out of these, 36 have recovered and 

56 are active. 
-- 
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Health Minister Balbir Singh Sidhu distributes dry ration to 1100 needy families  
 
Exhorts people to exercise precautions  
 
S. A. S. Nagar, May 3: 
 
The Health and Family Welfare Minister, Punjab, Mr. Balbir Singh Sidhu today undertook the 
initiative of distributing dry ration packets to the 1100 needy families in phase - 6 and Sector - 70. 
These packets contain oil, rice, atta, and other items of daily use.  
 



On the occasion, the minister said that extending a helping hand to needy sections in this hour of 
crisis is the social obligation of everyone. He said that the poor and needy sections would not be 
made to face shortage of essential supplies in the wake of curfew imposed owing to corona virus. He 
also exhorted the people to stay indoors, step out only when absolutely necessary, follow social 
distancing guidelines, wash their hands and exercise every precaution to defeat corona virus. 
 
Among other dignitaries present on the occasion included the Chairman Cooperative Bank Mohali 
Mr. Amarjit Singh Jeeti Sidhu, Political Secretary to the Health Minister --Mr. Harkesh Chand 
Sharma Machhli Kalan, Vice President District Congress Committee Baljit Kaur, Mr. Rajinder Singh 
Chahal, Ex Councillor Mr. Surinder Rajput, Advocate Ripudaman Singh and Mr. Pyara Singh.  

-- 

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  

 

Procedure outlined for those interested in going back to their home states on own vehicle, DC 

Girish Dayalan  

 

S. A. S. Nagar, May 3: 

 

"The procedure has been outlined for people of other states stranded in Punjab, who want to go 

back to their home states on their own vehicle." This was disclosed here today by the Deputy 

Commissioner Mr. Girish Dayalan.  

 

 

Divulging more details, he said that on registering for Inter-State movement on 

http://covidhelp.punjab.gov.in/, these people would get an SMS to go to their  nearest medical 

screening centre (list available on 

http://sasnagar.nic.in) and afterwards they have to go through screening and obtain fitness 

certificate. 

 

This would be followed by applying for Inter-State movement pass online, while uploading the 

fitness certificate as 

supporting document on: https://epasscovid19.pais.net.in/. Then they will be issued Inter-State 

Movement Pass to travel to your State. 

 

However, it would be important to note that the applications without screening certificate shall 

be rejected and they would be allowed to travel only 24 hours after the issue of the pass. That is 

so that intimation has to be sent to their State about their arrival. 

 
-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ਸੰਯਏ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ ਨਯ 

ਫਰੌਂ ੀ ਜਿਐ ਐਯੜ ਪਰਾਈਿਯ ਦਾ ਏੰਭ ੂਯ ਜਯਾਂ-ਸਯਾਂ ਨਾਰ ਸ਼ੁਯੂ, ਸ ਡੀ ਭ ਐਯੜ 

ਸੁਯੱਜਐਆ ਦੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਅਤ ਸਭਾਜਏ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸਾ-ਜਨਯਦਸਾਂ ਦੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ 
ਾਰਣਾ  

http://covidhelp.punjab.gov.in/
http://sasnagar.nic.in/
https://epasscovid19.pais.net.in/


ਸ  ਸ ਨਯ/ ਐਯੜ , 3 ਭਈ: 

"ਫਰੌਂ ੀ ਜਿਐ ਐਯੜ ਪਰਾਈਿਯ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਦ ਸੰਫੰਧ ਜਿਚ ਏੰਭ ੂਯ ਜਯਾਂ-ਸਯਾਂ ਨਾਰ ਭੁੜ ਸੁਯੂ ਹਇਆ ਹ ਅਤ 
ਭਜੂਦਾ ਸਭੇਂ ਡਫਰਮੂ 4 ਸਟ੍ਰਚ ਬਾਿ ਪਰਾਈਿਯ ਦੀ ਚਥੀ ਯਤ 'ਤ ਜਨਯਭਾਣ ਦਾ ਏੰਭ ਚੱਰ ਜਯਹਾ ਹ।" ਇਹ 

ਜਾਣਏਾਯੀ ਅੱਜ ਇਥ ਸਡੀਭ ਐਯੜ ਸਰੀ ਜਹਭਾਂਸੂ ਜਨ ਨੇ ਜਦੱਤੀ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਅੱ ਜਏਹਾ ਜਏ ਏਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਜਫਭਾਯੀ ਏਾਯਨ ਦਾ ਹਈ ਸਜਥਤੀ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਿਚ ਯੱਐਦ ਹ, ਏੰਭ ਦੀ ਜਹਾ 
'ਤ ਏਾਜਭਆਂ ਦ ਸੰਫੰਧ ਜਿਚ ਜਿਸਸ ਤਯ 'ਤ ਸੁਯੱਜਐਆ ਦੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਆ ਹ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਏਹਾ ਜਏ ਸਭਾਜਏ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸਾ ਜਨਯਦਸਾਂ ਦਾ ਫਾਯੀਏੀ ਨਾਰ ਾਰਣ ਏੀਤਾ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹ ਅਤ 
ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਸਜਏਰਜਨੰ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਅਤ ਸੁਯੱਜਐਆ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ। 

ਸਡੀਭ ਨੇ ਅੱ ਦੱਜਸਆ ਜਏ ਫੱਸ ਅੱਡ ਤੋਂ ਐਾਨੁਯ, ਐਾਨੁਯ ਤੋਂ ਹਸਤਾਰ ਯਡ ਅਤ ਯੜ ਸਯਜਿਸ ਯਡ ਦ ਨਾਰ 

ਨਾਰ ਅਯਯਟ੍ ਯਡ ਤੱਏ ਸਾਈਡ ਰਾਈਨਾਂ ਦਾ ਏੰਭ ਭਹੀਨੇ ਦ ਅੰਤ ਤੱਏ ੂਯਾ ਏਯ ਜਰਆ ਜਾਿਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, 
ਭਈ ਦ ਅਐੀਯ ਜਿਚ ਇਸ ੁਰ ਨੰੂ ਢਾਹ ਜਦੱਤਾ ਜਾਿਾ ਅਤ ਜਪਯ ਹੰੁਚ ਸੜਏ ਦਾ ਜਨਯਭਾਣ ਸੁਯੂ ਹ ਜਾਿਾ। 

ਿਧਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਏਹਾ ਜਏ ਉਯਰ  ਪਰਾਈਿਯ ਦਾ ਜਨਯਭਾਣ ਏਾਯਜ 15 ਜੂਨ ਤੱਏ ਭੁਏੰਭਰ ਹ 
ਜਾਿਾ ਅਤ ਜਹਰਾ ਪਰਾਈਿਯ ਅਸਤ ਦ ਅੰਤ ਤੱਏ ੂਯਾ ਹਿਾ। 

 
-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ਸੰਯਏ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਯ 

ਸੂਫਾ ਸਯਏਾਯ ਿੱਰੋਂ ਫ਼ਿੁਯਾਂ ਦੀ ਜਿਸਸ ਦਐਬਾਰ ਰਈ ਡਿਾਈ਼ਿਯੀ ਜਾਯੀ  
ਸ  ਸ ਨਯ, 3 ਭਈ: 

ਜਸਹਤ ਅਤ ਜਯਿਾਯ ਬਰਾਈ ਜਿਬਾ, ੰਜਾਫ ਨੇ ਏਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਦ ਭੱਦਨ਼ਿਯ ਫ਼ਿੁਯਾਂ ਅਤ ਜਫਯਧ ਨਾਜਯਏਾਂ ਦੀ 
ਜਿਸਸ ਦਐਬਾਰ ਰਈ ਇਏ ਡਿਾਈ਼ਿਯੀ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਹ। 

ਇਹ ਡਿਾਈ਼ਿਯੀ ਏਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਰਤੀ ੱਟ੍ ਰਤੀਯਧਏ ਸਏਤੀ ਿਾਰ  60 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਭਯ ਦ ਫ਼ਿੁਯ 

ਨਾਜਯਏਾਂ ਅਤ ੰਬੀਯ ਸਾਹ, ਜਦਰ, ੁਯਦ ਅਤ ਜਜਯ ਦੀਆਂ ਜਫਭਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ੀੜਤਾਂ ਰਈ ਹ । 

ਡਿਾਈ਼ਿਯੀ ਜਿਚ ਫ਼ਿੁਯ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਯ ਦ ਅੰਦਯ ਯਜਹਣ ਅਤ ਜਏਸ ਿੀ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਨੰੂ ਨਾ ਜਭਰਣ ਰਈ ਜਏਹਾ ਜਆ 

ਹ। ਏਈ ਨਾ ਟ੍ਾਰਣਮ ਭੀਜਟੰ੍ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਿੱਚ, 1 ਭੀਟ੍ਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾਈ ਯੱਐਣੀ ਰਾ਼ਿਭੀ ਹ। 40 ਸਜਏੰਟ੍ਾਂ ਰਈ 

ਹੱਥ ਧਣ ਅਤ ਅਰਏਹਰ ਅਧਾਯਤ ਸਨੀਟ੍ਾਈ਼ਿਯ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਸਏਦੀ ਹ। ਐੰ ਜਾਂ ਜ ੱਏ ਹਣ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਿਚ, 

ਜਚਹਯ ਨੰੂ ਢੱਏਣ ਰਈ ਯੁਭਾਰ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਯਏਾਯੀ ਹਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਯੰਤ 

ਿਯਤੋਂ ਰਈ ਏਰ ਯੱਐਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ਏਜਿਡ -19 ਸਫੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਫਣਾਈ 

ਜਆ ਏਿਾ  ਡਾਊਨਰਡ ਏਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 



ਫ਼ਿਯੁਾਂ ਨੰੂ ਸਭਾਜਜਏ ਅਤ ਧਾਯਜਭਏ ਇਏੱਠਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਤੰਦਯੁਸਤੀ ਅਤ ਤੀਸੀਰਤਾ ਫਣਾਈ ਯੱਐਣ 

ਰਈ, ਉਹ ਯ ਜਿਚ ਹਰਏ ਅਜਬਆਸ ਅਤ ਮਾ ਏਯਨ ਫਾਯ ਜਿਚਾਯ ਏਯ ਸਏਦ ਹਨ। ਐਾਣ ਸਫੰਧੀ, ਫ਼ਿੁਯਾਂ ਨੰੂ ਯ 

ਜਿੱਚ ਏਾ ਹ ਯਭ ਬਜਨ ਦ ਨਾਰ ਰਤੀਯਧਏ ਸ਼ਏਤੀ ਿਧਾਉਣ ਰਈ ਤਾ਼ਿਾ ਜੂਸ ਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ ਫਾਯ ਫਾਯ 

ਾਣੀ ੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਸਯਪ ਆਣ ਡਾਏਟ੍ਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਜਦੱਤੀ ਦਿਾਈ ਹੀ ਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਫੁਐਾਯ, ਐੰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਰਣ ਜਿੱਚ ਭੁਸਏਰ ਆਉਂਦੀ ਹ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਜਦੀਏੀ ਜਸਹਤ ਸੰਬਾਰ ਏੇਂਦਯ ਨਾਰ ਸੰਯਏ ਏਯਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਉਹ ਜਚਜਏਤਸਏ ਤੋਂ ਸਰਾਹ ਰਣ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਦ ਟ੍ਰੀਏਨਸੱਰਟ੍ਸ਼ਨ ਹਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 

1800-180-4104 ‘ਤ ਸੰਯਏ ਏਯ ਸਏਦ ਹਨ।  
ਫੁਢਾ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ, ਭਾਨਜਸਏ ਤੰਦਯੁਸਤੀ ਫਹੁਤ ਭਹੱਤਿ ਯੱਐਦੀ ਹ, ਫ਼ਿੁਯ ਰਏ ਆਣ ੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਰ ੱਰਫਾਤ 

ਏਯ ਸਏਦ ਹਨ ਫਸਯਤ ਸਭਾਜਏ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸਾ ਜਨਯਦਸਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਏ ਜਜਿੇਂ 
ਜਏ ੇਂਜਟੰ੍, ਸੰੀਤ ਸੁਣਨਾ ਅਤ ੜਹਨਾ ਜਿਚ ਯੁਚੀ ਦਾ ਏਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ਇਏੱਰਤਾ ਨੰੂ ਐਤਭ ਏਯਨ ਰਈ 

ਤੰਫਾਏੂ, ਸਯਾਫ ਅਤ ਹਯ ਨਜਸਆਂ ਤੋਂ ਯਹ਼ਿ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

ਫ਼ਿੁਯ ਆਣੀ ਸਹੀ ਦਐਬਾਰ ਨਹੀਂ ਏਯ ਸਏਦ, ਇਸ ਰਈ ਦਐਬਾਰ ਏਯਨ ਿਾਜਰਆਂ ਦੀ ਬੂਜਭਏਾ ਿੀ ਭਹੱਤਿ ਯੱਐਦੀ 
ਹ। ਦਐਬਾਰ ਏਯਨ ਿਾਜਰਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿੁਯਾਂ ਨਾਰ ਬਾਿਨਾਤਭਏ ਸੰਫੰਧ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਬਾਿੇਂ ਫ਼ਿੁਯ ਭਾੜ ਭੂਡ ਜਿਚ 

ਹਨ। ਦਐਬਾਰ ਏਯਨ ਿਾਜਰਆਂ ਨੰੂ ਫ਼ਿੁਯਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਯਜਦਆਂ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਯੱਐਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹ ਅਤ ਭਾਸਏ ਜਹਨਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ, ਸਨੀਟ੍ਾਈ਼ਿਯ, ਸਾਫਣ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏਯਨ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਅਏਸਯ  ੂਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਸਤਹਾਂ ਦੀ ਸਪਾਈ ਏਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਦਐਬਾਰ ਏਯਨ ਿਾਰ  ਨੰੂ ਫ਼ਿੁਯਾਂ ਨੰੂ ਹੱਥ ਧਣ ਜਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਏਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹ ਅਤ ਜਏਯ ਫ਼ਿੁਯ ਨੰੂ ਫੁਐਾਯ, ਐਾਂਸੀ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਬਜਨ ਐਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁਹੰਦ ਤਾਂ ਰਾ਼ਿਭੀ ਤਯ ‘ਤ ਨਜਦੀਏੀ 
ਡਾਏਟ੍ਯੀ ਸਹੂਰਤ ਨਾਰ ਸੰਯਏ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

ਡਿਾਈ਼ਿਯੀ ਜਿਚ ਜਫਯਧ ਆਸ਼ਯਭ ਨੰੂ ਿੀ ਜ਼ੰਿਭਿਾਯੀ ਜਦੱਤੀ ਈ ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦਿਾਈਆਂ ਦ ਰੜੀਂਦੀ ਸਟ੍ਾਏ ਨੰੂ 

ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ, ਡਾਏਟ੍ਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਫਾਏਾਇਦਾ ਭੁਰਾਏਾਤ ਏਯਨ, ਇਏ ਿੱਐਯ ਐਤਯ ਨੰੂ ਆਈਸਰਸ਼ਨ ਿਾਯਡ ਿਜੋਂ 
ਜਨਸਚਤ ਏਯਨ ਅਤ ਜਫਯਧ ਆਸ਼ਯਭਾਂ ਦ ਸਾਯ ਐਤਯਾਂ ਐਾਸ ਏਯਏ ਐਾਨੇ, ਯਸਈ ਦ ਜਨਯਭਾਣ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ 

ਦੀ ਜ਼ੰਿਭਿਾਯੀ ਜਦਤੀ ਈ ਹ। 

ਇਸ ਦ ਨਾਰ, ਜ ਜਏਸ ਫ਼ਿੁਯ ਜਿਅਏਤੀ ਦਾ ਟ੍ਸਟ੍ ਏਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਾਜਜਟ੍ਿ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ਜਜਸਦਾ ਜਏਸ ਨਾਰ 

ਸੰਯਏ ਹਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਭਰ  ਦੀ ਜਯਯਟ੍ ਹਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 104 ਅਤ ਸਟ੍ਟ੍ ਏੰਟ੍ਯਰ ਯੂਭ ਨੰਫਯ 

01722920074/08872090029 'ਤ ਜਯਟ੍ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 

 

 
-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ਸੰਯਏ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਯ 



ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਏ ਦੂਜ ਸੂਜਫਆਂ ਦ ਪਸ ਹ 24,000 ਜਿਅਏਤੀ portalcovidhelp.punjab.gov.in ‘ਤ ਹ 

ਯਜਜਸਟ੍ਯਡ  

ਸ  ਸ ਨਯ, 3 ਭਈ: 

 "ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰ  ਜਿਚ ਪਸ ਹਯ ਸੂਜਫਆਂ ਦ ਜਿਅਏਤੀਆਂ ਦਾ ਬਯਿਾਂ ਹੰੁਾਯਾ ਜਭਜਰਆ ਹ। ਹੁਣ ਤਏ 24000 ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਅਜਜਹ ਜਿਅਏਤੀਆਂ ਨੇ ਐੁਦ ਨੰੂ portalcovidhelp.punjab.gov.in ਯਟ੍ਰ 'ਤ ਯਜਜਸਟ੍ਯ ਏੀਤਾ ਹ।" ਇਹ 

ਰਟ੍ਾਿਾ ਅੱਜ ਇਥ ਜਡਟ੍ੀ ਏਜਭਸਨਯ ਸਰੀ ਜਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਏੀਤਾ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਜਏਹਾ ਜਏ ਜਜਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਜਦਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਯਜਜਸਟ੍ਯ ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਏਰਜਨੰ ਏੀਤੀ ਜਾਿੀ ਅਤ ਅਜਜਹ 
ਜਿਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ 5 ਭਈ ਤੋਂ ਆਯੰਬ ਹ ਜਾਿੀ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਯਟ੍ਰ, covidhelp.punjab.gov.in 'ਤ 
ਯਜਜਸਟ੍ਯ ਏਯਿਾਉਣਾ ਿਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਏਹਾ ਜਏ ਜਏਸ ਿੀ ੱੁ ਜੱ  ਦ ਭਾਭਰ  ਜਿਚ 6284264563 ‘ਤ 
ਸੰਯਏ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਏਦਾ ਹ।  
ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਹਯਾਇਆ ਜਏ ਸਏਰੀਜਨੰ ਸਯਟ੍ੀਜਪਏਟ੍ ਦਣ ਿਰ  ਹਯਏ ਜਿਅਏਤੀ / ਸਭੂਹ / ਜਯਿਾਯ ਏਰੋਂ  ਜਿਏਰ ਰ 

ਜਾਣ ਜਏ ਏੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਆਣ ਿਾਹਨ ਹਨ ਜਜਸ ਦੁਆਯਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ਹਨ। ਜ ਉਹਨਾਂ ਏਰ ਆਣ ਿਾਹਨ ਨਹੀਂ 
ਹਨ ਜਾਂ ਆਣ ਿਾਹਨ ਨਹੀਂ ਰ  ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਤਯਜੀਹ ਦਣ ਰਈ ਜਏਹਾ ਜਾਿਾ ਜਏ ਏੀ ਉਹ ਯਰ ਜਾਂ 
ਸੜਏ ਯਾਹੀਂ ਮਾਤਯਾ ਏਯਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਯਰ / ਯਡ ਦਾ ਜਿਏਰ ਦਣਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਦਾ ਅਜਧਏਾਯ ਹਿਾ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਏਹਾ ਜਏ ਜਜਹੜ ਰਏ ਆਣ ਿਾਹਨ ਰ  ਜਾਣ ਦੀ ਇੱ ਾ ਯੱਐਦ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ ਭ ਸ ਬਜਜਆ 

ਜਾਿਾ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਏਪਾ  / ਜਰੰਏ 'ਤ ਏਯਜਪਊ ਾਸ ਰਈ ਜਫਨੈ ਏਯਨ ਰਈ ਜਏਹਾ ਜਾਿਾ। ਜਜਹੜ ਆਈਡੀ਼ਿ ਜ 
ਡੀਸੀ ਦੁਆਯਾ ਯਰ ਦੁਆਯਾ ਆਿਾਜਾਈ ਰਈ ਅੰਤਭ ਯੂ ਜਿੱਚ ਜਦੱਤੀਆਂ ਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਭਸ ਯਾਹੀਂ 
ਯਰੱਡੀ ਦ ਸਭੇਂ / ਯਿਾਨੀ / ਏਚ ਨੰਫਯ ਫਾਯ ਦੱਜਸਆ ਜਾਿਾ। ਸਭਸ ਅਜਜਹ ਰਏਾਂ ਦ ਜਯਹਾਇਸੀ ਤੋਂ ਯਰਿ 
ਸਟ੍ਸਨ ਤੱਏ ਏਯਜਪਊ ਭੂਿਭੈਂਟ੍ ਰਈ ਾਸ ਦਾ ਏੰਭ ਏਯਾ। ਜਜਹੜ ਉਯਏਤ 2 ਿਯਾਂ ਜਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਜਾਣ ਦ ਇ ੱੁਏ ਰਾਈਿਟ੍ ਫੱਸ ਆਯਟ੍ਯਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਤੀ ਜਏਰਭੀਟ੍ਯ ਏੀਭਤ ਦ ਨਾਰ ਸਭਸ ਦ ਯਾਹੀਂ ਬਜੀ 
ਜਾੀ ਅਤ ਇਏ ਿਾਯ ਜਦੋਂ ਜਏਸ ਜਨਿੱਜੀ ਿਾਹਨ ਦੁਆਯਾ ਜਾਣ ਰਈ ਇਏ ਸਭੂਹ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਸਭੂਹ ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ 
ਦੁਆਯਾ ਟ੍ਰੀਪਨ ਯਾਹੀਂ ਜਏਸ ਰਾਈਿਟ੍ ਆਯਟ੍ਯ ਨਾਰ ੱਰਫਾਤ ਏੀਤੀ ਈ ਤਾਂ ਰਾਈਿਟ੍ ਆਯਟ੍ਯ ਨੰੂ ਏਿਾ  / 

ਜਰੰਏ ਯਾਹੀਂ ਏਯਜਪਊ ਾਸ ਰਈ ਅਯ਼ਿੀ ਦਣ ਰਈ ਸੂਜਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਿਾ। 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ਸੰਯਏ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਯ 

ਜਿਾਹਯੁਯ ਜੰਡ ਦ ਦ ਏਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਾਜਜਟ੍ਿ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਜਆਨ ਸਾਯ ਹਸਤਾਰ ਤੋਂ ਜਭਰੀ  ੱੁਟ੍ੀ, ਡੀਸੀ 
ਜਯੀਸ ਜਦਆਰਨ 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿੱਚ ਦ ਹਯ ਾਜਜਟ੍ਿ ਭਾਭਰ  ਆ ਸਾਹਭਣ 
ਸ  ਸ ਨਯ, 3 ਭਈ: 

http://portalcovidhelp.punjab.gov.in/
http://portalcovidhelp.punjab.gov.in/
http://covidhelp.punjab.gov.in/


ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿੱਚ ਅੱਜ ਦ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਠੀਏ ਹਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਆਨ ਸਾਯ ਹਸਤਾਰ ਤੋਂ  ੱੁਟ੍ੀ ਜਭਰ ਈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ 
ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਹ ਜਏ ਦਿੇਂ ਭਯੀ਼ਿ ਜੰਡ ਜਿਾਹਯੁਯ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡੀਸੀ ਸਰੀ ਜਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਅੱ ਦੱਜਸਆ ਜਏ ਅੱਜ ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿੱਚ ਦ ਹਯ ਏਯਨਾ 
ਿਾਇਯਸ ਾ਼ਿਜਟ੍ਿ ਏਸ ਸਾਹਭਣ ਆ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਿੱਚੋਂ ਇੱਏ 34 ਸਾਰਾ ਜਿਅਏਤੀ ਹ ਜ ਜਸਿਰ ਹਸਤਾਰ, ਰੁਜਧਆਣਾ 
ਜਿੱਚ ਼ਿਯ ਇਰਾਜ ਹ ਯ ਉਹ ਰਾਰੜੂ ਦਾ ਿਸਨੀਏ ਹ ਜ ਨਾਂਦੜ ਤੋਂ ਿਾਸ ਆਇਆ ਹ। ਾਜਜਟ੍ਿ ਾਇਆ ਜਆ ਦੂਜਾ 
ਜਿਅਏਤੀ ਿੀ ਰਾਰੜੂ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਹ। 

ਹੁਣ, ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿੱਚ ਏੱੁਰ ਾਜਜਟ੍ਿ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਣਤੀ 95 ‘ਤ ਹੰੁਚ ਈ ਹ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਿੱਚੋਂ 36 ਠੀਏ ਹ ਹਨ ਅਤ 56 

ਏਜਟ੍ਿ ਹਨ। 

 

 

 

ਜ਼ਿਰਾ ਰਏ ਸੰਯਏ ਦਪਤਯ, ਸ  ਸ ਨਯ  

 

ਜਸਹਤ ਭੰਤਯੀ ਫਰਫੀਯ ਜਸੰ ਜਸੱਧੂ ਨੇ 1100 ਰੜਿੰਦ ਯਿਾਯਾਂ ਨੰੂ ਿੰਜਡਆ ਯਾਸ਼ਨ 

 

ਐੀ ੜੀ ਜਿਚ ਰੜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਫਾਂਹ ਪੜਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭਾਜਏ ਫ਼ਯ਼ਿ 

 

ਰਏਾਂ ਨੰੂ 'ਏਯਨਾਿਾਇਯਸ' ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਼ਿਯੂਯੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਯਤਣ ਰਈ ਆਜਐਆ 

 

ਸ  ਸ ਨਯ, 3 ਭਈ : ਜਸਹਤ ਅਤ ਜਯਿਾਯ ਬਰਾਈ ਭੰਤਯੀ ਸ. ਫਰਫੀਯ ਜਸੰ ਜਸੱਧੂ ਨੇ 'ਏਯਨਾਿਾਇਯਸ' ਭਹਾਂਭਯੀ ਦ ਸੰਏਟ੍ 

ਦਯਾਨ ਰੜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਨ ਦਾ ਉਯਾਰਾ ਰਾਤਾਯ ਜਾਯੀ ਯੱਜਐਆ ਹਇਆ ਹ। ਇਸ ਜਦਸ਼ਾ ਜਿਚ ਉਨਾਂ ਅੱਜ ਭਹਾਰੀ ਦ ਫ਼਼ਿ 5 

ਅਤ ਸਏਟ੍ਯ 70 ਜਿਐ 1100 ਰੜਿੰਦ ਜਯਿਾਯਾਂ ਨੰੂ ਸੱੁਏ ਯਾਸ਼ਨ ਦ ਏਟ੍ ਿੰਡ। ਇਨਹ ਾਂ ਏਟ੍ਾਂ ਜਿਚ ਤਰ, ਚਰ, ਆਟ੍ ਸਭਤ ਜਨਿੱਤ 

ਿਯਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹਯ ਼ਿਯੂਯੀ ਿਸਤਾਂ ਹਨ। 
            ਇਸ ਭਏ ੱਰਫਾਤ ਏਯਜਦਆਂ ਸ. ਜਸੱਧੂ ਨੇ ਜਏਹਾ ਜਏ ਇਸ ਐੀ ੜੀ ਜਿਚ ਰੜਿੰਦਾਂ ਰਏਾਂ ਦੀ ਫਾਂਹ ਪੜਨਾ ਹਯ ਜਏਸ ਦਾ 
ਸਭਾਜਜਏ ਫ਼ਯ਼ਿ ਫਣਦਾ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਏਹਾ ਜਏ ਇਸ ਭਾਯੂ ਫੀਭਾਯੀ ਦੀ ਯਏਥਾਭ ਰਈ ਰਾ  ਏਯਜਫ਼ਊ ਏਾਯਨ ਏਈ ਰਏਾਂ ਦਾ ਯੁ਼ਿਾਯ 

ਐੱੁਸ ਜਆ ਹ ਤ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਯ ਗ਼ਯੀਫ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਈ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਏਹਾ ਜਏ ਏਾਂਯਸ ਾਯਟ੍ੀ ਦ ਿਯਏਯ ਏਈ ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿੱਐ ਿੱਐ ਥਾਈ ਂ

ਰੜਿੰਦਾਂ ਨੰੂ ਼ਿਯੂਯੀ ਚੀ਼ਿਾਂ ਭੁਹਈਆ ਏਯਿਾ ਯਹ ਹਨ ਤਾਂ ਜਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਐਾਣ-ੀਣ ਸਫੰਧੀ ਜਏਸ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਭੁਸ਼ਏਰ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਨਾ 
ਏਯਨਾ ਿ। ਸ. ਜਸੱਧੂ ਨੇ ਦਜਸਆ ਜਏ ਉਨਾਂ ਫ਼਼ਿ 5 ਜਿਐ 500 ਅਤ ਸਏਟ੍ਯ 70 ਜਿਐ 600 ਏਟ੍ ਯਾਸ਼ਨ ਿੰਜਡਆ ਹ। ਸ. ਜਸੱਧੂ ਨੇ ਰਏਾਂ 
ਨੰੂ ਅੀਰ ਏੀਤੀ ਜਏ ਇਸ ਫੀਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਉਹ ਅਣ ਯਾਂ ਅੰਦਯ ਹੀ ਯਜਹਣ ਅਤ ਫਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜ ਣ 'ਤ ਹੀ ਫਾਹਯ 

ਜਨਏਰਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਿਾਯ ਿਾਯ ਹੱਥ ਧਣ ਅਤ ਇਏ ਦੂਜ ਤੋਂ ਼ਿਯੂਯੀ ਫ਼ਾਸਰਾ ਯੱਐਣ ਰਈ ਿੀ ਆਜਐਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਉਭੀਦ ਰਟ੍ ਏੀਤੀ ਜਏ 

ਏਟ੍ਨ ਅਭਜਯੰਦਯ ਜਸੰ ਦੀ ਅਿਾਈ ਿਾਰੀ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਚੱੁਏ  ਏਦਭਾਂ ਅਤ ਰਏਾਂ ਦ ਸਜਹਮ ਨਾਰ ਇਸ ਭਾਯੂ 

ਫੀਭਾਯੀ 'ਤ  ਤੀ ਹੀ ਏਾਫੂ ਾ ਜਰਆ ਜਾਿਾ। ਇਸ ਭਏ ਸਜਹਏਾਯੀ ਫੈਂਏ ਭਹਾਰੀ ਦ ਚਅਯਭਨ ਅਭਯਜੀਤ ਜਸੰ ਜੀਤੀ,  ਜਸਹਤ 

ਭੰਤਯੀ ਸ. ਜਸੱਧੂ ਦ ਜਸਆਸੀ ਸਏੱਤਯ ਹਯਏਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਯਭਾ ਭੱ ਰੀ ਏਰਾਂ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਏਾਂਯਸ ਏਭਟ੍ੀ ਦ ਭੀਤ ਰਧਾਨ ਫਰਜੀਤ ਏਯ, 

ਯਾਜਜੰਦਯ ਜਸੰ ਚਾਹਰ, ਸਾਫਏਾ ਏੌਂਸਰਯ ਸੁਜਯੰਦਯ ਯਾਜੂਤ, ਡਿਏਟ੍ ਜਯੂਦਭਨ ਜਸੰ, ਜਆਯਾ ਜਸੰ ਆਜਦ ਿੀ ਭਜੂਦ ਸਨ। 
 



ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ਸੰਯਏ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਯ 

ਆਣ ਿਾਹਨ ਦੁਆਯਾ ਆਣ ਸੂਜਫਆਂ ਨੰੂ ਿਾਸ ਜਾਣ ਦ ਇੱ ੁਏ ਰਏਾਂ ਰਈ ਏਾਯਜ ਰਣਾਰੀ ਦੀ ਯੂ ਯਐਾ ਜਤਆਯ, 

ਡੀ.ਸੀ. ਜਯੀਸ ਜਦਆਰਨ 

ਸ  ਸ ਨਯ, 3 ਭਈ: 

"ੰਜਾਫ ਜਿਚ ਪਸ ਦੂਜ ਸੂਜਫਆਂ ਦ ਰਏਾਂ ਰਈ ਏਾਯਜ ਰਣਾਰੀ ਦੀ ਯੂ ਯਐਾ ਜਤਆਯ ਏੀਤੀ ਈ ਹ, ਜ ਆਣੀ ਿਾਹਨ 

'ਤ ਆਣ ਸੂਜਫਆਂ ਨੰੂ ਿਾਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ਹਨ।" ਇਹ ਰਟ੍ਾਿਾ ਅੱਜ ਇਥ ਜਡਟ੍ੀ ਏਜਭਸਨਯ ਸਰੀ ਜਯੀਸ ਜਦਆਰਨ 

ਨੇ ਏੀਤਾ। 

ਿਧਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਏਹਾ ਜਏ http://covidhelp.punjab.gov.in/ ਨੰੂ ਅੰਤਯ-ਯਾਜ ਆਿਾਜਾਈ ਰਈ 

ਯਜਜਸਟ੍ਯ ਏਯਨ ਸਭੇਂ, ਇਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਨ਼ਿਦੀਏੀ ਡਾਏਟ੍ਯੀ ਜਾਂਚ ਏੇਂਦਯ (ਸੂਚੀ http://sasnagar.nic.in 'ਤ 
ਉਰਫਧ ਹ) ਜਾਣ ਰਈ ਇੱਏ ਸਭਸ ਜਭਰਾ ਅਤ ਫਾਅਦ ਜਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਏਰੀਜਨੰ ਜਿਚੋਂ ਰੰਣਾ ਾ ਅਤ 
ਤੰਦਯੁਸਤੀ ਰਭਾਣ ੱਤਯ ਰਾਤ ਏਯਨਾ ਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤੰਦਯੁਸਤੀ ਰਭਾਣ ੱਤਯ ਨੰੂ ਸਹਾਇਏ ਦਸਤਾਿ਼ਿ ਿਜੋਂ https://epasscovid19.pais.net.in/ ‘ਤ 
ਅਰਡ ਏਯਦ ਸਭੇਂ ਅੰਤਯ-ਯਾਜੀ ਆਿਾਜਾਈ ਾਸ ਰਈ ਆਨਰਾਈਨ ਅਯ਼ਿੀ ਜਦੱਤੀ ਜਾੀ। ਜਪਯ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਸੂਫ 
ਜਿਚ ਜਾਣ ਰਈ ਅੰਤਯ-ਯਾਜੀ ਆਿਾਜਾਈ ਾਸ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਜਾਿਾ। 

ਹਾਰਾਂਜਏ, ਇਹ ਮਾਦ ਯੱਐਣਾ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਹਿਾ ਜਏ ਜਫਨਾਂ ਰਭਾਣ ੱਤਯ ਦ ਜਫਨੈ ੱਤਯਾਂ ਨੰੂ ਯੱਦ ਏਯ ਜਦੱਤਾ ਜਾਿਾ 
ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਾਸ ਰਾਤ ਹਣ ਦ 24 ੰਟ੍ ਫਾਅਦ ਹੀ ਮਾਤਯਾ ਏਯਨ ਦੀ ਆਜਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾੀ। ਇਹ ਇਸ ਰਈ ਹ 
ਜਏ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਆਉਣ ਫਾਯ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਸੂਫ ਨੰੂ ਸੂਜਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 
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