CTA's Information guidelines on Inter-state Curfew / Revised/1
All the Tibetans who are stranded in different places due to the Coronavirus Lockdown and Curfew are
requested to study the following guidelines to reach their home.
1. First, they should try to get "Curfew pass" by browsing "interstate curfew pass" or going directly
to https://www.investindia.gov.in/bip/resources/applying-curfewmovementemergencypass-during-covid-19-lockdown . You will need Adhar card or RC to apply for this online
Curfew pass. You can also approach the local SP / SDM / DC office for more information
2. If you are stranded in Delhi, you will need to apply for e-pass from:
https://epass.jantasamvad.org/epass/relief/english/ Help in Delhi: 1) Wangdhen la:
8130782161 [for those going to Karnataka States, Bhandara, Orissa and Mainpat]. 2) Gawa la:
7042667128 [for those going to H.P. and Uttarkhand] and 3) Jorden la: 8626869685 [for those
going to Arunachal, Sikkim and West Bengal]
3.

If you are not able to do the above, you should contact the local Tibetan Settlement office or
your own Settlement office for help and guidance. If you are not aware of the Settlement
offices, you can contact Department of Home (Nangsi) for information. If you are students, you
can contact Department of Education (Sherig).

4. For Nangsi office, contact Additional Secretary Tsultrim la at 9366522910 and 89743935582 and
Ms Migmar la at 9816435322 and 7018012388 or email at home@tibet.net
5. For Sherig office, contact Tenzin Samdup la at 7018111983 and Tenzin Tashi la at 7678326285
6. All the Settlement officers should try their best to help the stranded people. TSO's should help
the people connect to the Nodal offices. Information on the Nodal offices are available here in
seven pages:
https://cdn.s3waas.gov.in/s36c524f9d5d7027454a783c841250ba71/uploads/2020/05/2020050
167.pdf
7. Contact phones of the CTA Departments and Settlement office are at:
https://tibet.net/contact/cta-contact/ and https://tibetanhealth.org/coronavirus-helplinecontacts-of-medical-staff-from-tibetan-settlements-across-india-nepal/
8. Those who are stranded and needs any other help for food, lodging, expenses, etc .should
contact Settlement office or Nangsi office. Students should contact Sherig office.
9. TSOs should also contact local SP / SDM/ DC offices for more information in the respective
regions and advise the people. If any help or intervention is needed from CTA, please contact
Nangsi and DIIR Secretaries.
_________________________________________
CTA Covid-19 Emergency Relief Committee

ཕེབས་བསྐྱོད་ལམ་སྐྱོན་གསལ་བསྒྲགས། བབབབབབབབབབབབ
༄༅། །ཏྐྱོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་འགྐྱོ་འྐྱོང་བཀག་སྐྱོམ་རེན་བྐྱོད་མྱི་སེར་ས་མྱི་མང་སུ་ཞྱིག་རང་གནས་སུ་ཕེབས་བསྐྱོད་
མ་ཐུབ་པ་དང་། བར་ལྱིང་དུ་ལུས་ཏེ་དཀའ་བསྔལ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡྐྱོད་ན། གཤམ་གསལ་ལམ་སྐྱོན་ཁག་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་
ལག་བསར་ཡྐྱོང་བ་ཞུ།
༡༽ དང་པྐྱོ་བྐྱོད་མྱི་རང་ངྐྱོས་ནས་སྐྱོ་སྐྱོའ་ྱི ས་གནས་སུ་ལྐྱོག་རྒྱུའྱི་ཆེད་ Curfew pass ཞུ་ཐབས་གནང་དགྐྱོས། འདྱི་
ད་ྲྭ གནས་བརྒྱུད། interstate curfew pass ཞེས་
https://www.investindia.gov.in/bip/resources/applying-curfewmovementemergency-pass-during-covid-19-

བརྒྱུད་ཞུ་དགྐྱོས། རང་གྱི་བཞཞཞཞཞགནས་ཀྱི་Adharcard ཡང་ན་ RC དགྐྱོས་ཀྱི་ཡྐྱོད།
གནང་སབས་བདེ་ན་ས་གནས་ཀྱི་ SP / SDM / DC ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ལམ་སྐྱོན་ཞུ་ཆྐྱོག །
lockdown

༢༽ ལྱི་ལྱིར་ལུས་ཡྐྱོད་ན། https://epass.jantasamvad.org/epass/relief/english/ ཞཞཞཞཞཞཞཞཞ
ཞཞཞཞཞནས་ E-pass ཞུ་དགྐྱོས། དཀའ་བསྔལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། ལྱི་ལྱིཞ་ཞཞཞཞཞཞཞཞ
ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ
ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ
ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ
ཞཞཞཞ ཞཞ ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ ཞཞཞཞཞ
ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ
ཞཞ ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ ཞཞཞཞཞ
ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ
ཞཞཞཞ
༣༽ གྐྱོང་ཞུས་ལྟར་མ་ཐུབ་ན། འབེལ་ཡྐྱོད་ས་གནས་འགྐྱོ་འཛིན་དང་དྐྱོ་དག་རང་གྱི་གནས་ཞཞཞཞཞཞཀྱི་ས་
འགྐྱོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་གང་རུང་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ཏེ་ལམ་སྐྱོན་ཞུ་དགྐྱོས། ས་གནས་འགྐྱོ་འཛིན་གྱི་འབེལ་བ་གནང་
ཡུལ་ཤེས་རྐྱོགས་མེད་ན། རྡ་ས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབེལ་བ་ཞུ་དགྐྱོས། སྐྱོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་
འབེལ་ཞཞགནང་ཞཞཞཞཞ
༤༽ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབེལ་བ་གནང་ཡུལ། དྲུང་འཕར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ཞཞཞ ༩༣༦༦༥༢༢༩༡༠ /
༨༩༧༤༣༩༣༥༨༢ / དང་འཛིན་སྐྱོང་མྱིག་དམར་ལགས་ཞཞཞ ཁ་ཞར་ ༩༨༡༦༤༣༥༣༢༢ / ༧༠༡༨༠༡༢༣༨༨
ལ་འབེལ་བ་གནང་རྐྱོགས་ཞུ། ཞཞཞཞཞཞཞ home@tibet.net

༥༽ སྐྱོབ་ཕྲུག་ཁག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབེལ་མཐུད་པ་བསན་འཛིན་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཞཞཞ
༧༠༡༨༡༡༡༩༨༣ དང་། བསན་འཛིན་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ཞཞཞཞཞཞཞཞ ༧༦༧༨༣༢༦༢༨༥ ལ་འབེལ་
གནང་རྐྱོགས་ཞུ། ཞཞཞཞཞཞཞ education@tibet.net
ཞཞ ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ
ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ
https://tibetanhealth.org/coronavirus-helpline-contacts-of-medical-staff-from-tibetan-settlements-across-indianepal/

ཞ༽ས་གནས་འགྐྱོ་འཛིན་ཁག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀྐྱོད་ཁྱབ་ལམ་སྐྱོན་ལྟར་དཀའ་བསྔལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་ཚོར་
ཕྱག་རྐྱོགས་ལམ་སྐྱོན་གནང་དགྐྱོས། ས་གནས་སུ་ལྐྱོག་ཕེབས་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁྐྱོལ་འབེལ་ཡྐྱོད་ Nodal offices ལ་
འབེལ་བ་ཞུས་ཏེ་ལམ་སྐྱོན་གནང་དགྐྱོས། Nodal office ཁག་གྱི་འབེལ་བ་བ་ཡུལ་ལམ་སྐྱོན་ཤྐྱོག་གངས་བདུན་ཅན་
ཞཞཞཞཞཞཞཞཞ
https://cdn.s3waas.gov.in/s36c524f9d5d7027454a783c841250ba71/uploads/2020/05/2020050167.pdf

ཞ༽ བར་ལྱིང་དུ་ལུས་ནས་ཟས་གྐྱོས་དང་བཞཞཞཞཞགནས། ལམ་གྐྱོན་སྐྱོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྔལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡྐྱོད་ན།
ས་གནས་འགྐྱོ་འཛིན་དང་ནང་སྱིདཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ
ཞཞཞཞཞཞཞ། སྐྱོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབེལ་བ་ཞུ་དགྐྱོས།
༩༽ ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ ས་གནས་འགྐྱོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
ནས་འབེལ་ཡྐྱོད་ས་གནས་ཀྱི་ SP / DC/ SDM ལས་ཁུངས་སུ་འབེལ་བ་ཞུས་ཏེ་མྱི་མང་ལ་ལམ་སྐྱོན་གནང་གལ།
སྒྲྱིག་འཛུགས་རང་ནས་གནང་དགྐྱོས་ཁག་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ་དང་དྱིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ལ་འབེལ་བ་གནང་རྐྱོགས་ཞུ།
ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ
ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ
ཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞཞ

