VERIFICATION CERTIFICATE
TO WHOM IT MAY CONCERN
Administration of 2nd Dose of Covishield Vaccine For Foreign International
Travellers as per DHS letter no. COVID/NHM/PB/21/3477-98 dated 8.6.2021

A. Prescribed Time Interval : (after 28 days but before 84 days)
B. Eligible Beneficiaries:
Students who have to undertake foreign travel for the purpose of education.
Persons who have to take up jobs in foreign countries.
Athletes, Sportspersons and accompanying staff of Indian continent attending the
International Olympic Games to be held in Tokyo.
C. A competent authority designated by District Administration, SAS Nagar vide letter no.
DCM/MA/2021/9803 dated 10.06.2021(SDM, Circle revenue Officer, BDPO, EO of MC,
Labor Inspector, AETC/ETO/Excise Inspector, SHO, RMO, Elected Representative of
local and urban bodies) shall check before according permission for administration of
second dose before the period of 84 days after the date of first dose.
D. Documents Required to submit at the time of Vaccination –
1. First Dose Covishield vaccination certificate.
2. Valid VISA/Passport copy.
Both above said documents 1 & 2 to be verified by undersigned.
It's applicable only for Covishield and not for Covaxin.

It is verified that ____________________________________ Aged _________ Gender _____
Unique ID No. _____________ (Passport No.) Covishield 1st Dose Date _____________
Reference ID ___________________.

Above said information is correct and the Beneficiary is eligible for Second Dose of Covishield.

Dated:-

AUTHORISED SIGNATORY
(SIGNED AND STAMPED)

Upload this form as a special document on COWIN
The vaccination certificate will be issued by Vaccinator/DIO.

ਵੇਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
TO WHOM IT MAY CONCERN
ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ (ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਨਿਰਧਾਤੀਥ ਸਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ DHS ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰਬਰ
ੋ ਾ
COVID/NHM/PB/21/3477-98 ਮਿਤੀ 8.6.2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਰਨ
ਵੈਕਸੀਨ (ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ) ਟੀਕਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ.
A. ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਅੰ ਤਰਾਲ (28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰ 84 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ)
B. ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ .
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ.

ਟੋਕਿਓ ਵਿੱ ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰ ਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ
ਅਥਲੀਟ, ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ।
C.

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮਰੱ ਥ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੱ ਤਰ ਨੰਬਰ DCM/MA/2021/9803

dated 10.06.2021 (ਐਸਡੀਐਮ, ਸਰਕਲ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੀਡੀਪੀਓ, ਐਮਸੀ ਦੇ ਈਓ, ਲੇ ਬਰ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ, ਏਈਟੀਸੀ

/ ਈਟੀਓ / ਆਬਕਾਰੀ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ, ਐਸਐਚਓ, ਆਰਐਮਓ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ)
(SDM, Circle revenue Officer, BDPO, EO of MC, Labor Inspector, AETC/ETO/Excise Inspector, SHO, RMO,
Elected Representative of local and urban bodies) ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84

ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਗਿਆ.
D. ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ –
⮚ ਪਹਿਲਾ ਡੋਜ਼ ਕੋਵੀਸ਼ਿਲਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ.

⮚ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ / ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾੱਪੀ. ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਦੋਵੇ ਫਾਰਮ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ.
NOTE:- ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਵੀਸ਼ਿਲਡ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਲਈ
Above said information is correct and the Beneficiary is eligible for Second Dose of Covishield

It is verified that ______________________________ ______ Aged _____ Gender _________
Unique ID No. _________________________ (Passport No.) Covishield 1st Dose Date
_____________ Reference ID ___________________.

Dated:-

AUTHORISED SIGNATORY
(SIGNED AND STAMPED)

Upload this form as a special document on COWIN
The vaccination certificate will be issued by Vaccinator/DIO.

