ਹੁਕਮਕੋਿਵਡ-19 (ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਵੀ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀ
ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ� ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਪਸਾਰਨ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ
ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 3062-85 /ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ 23.03.2020 ਰ�ਹੀ ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱ ਚ ਕਰਿਫਊ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਭਾਵ� ਿਕ ਸਾਰੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ� ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ
ਅਟੱ ਲ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱ ਝ ਕੇਸ� ਿਵਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਾਿਲਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲਾ
ਇਨਸਾਨੀ ਹੱ ਕ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰ ਿਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ
ਜ� ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੱ ਿਭਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਾਵ� ਿਕ ਉਹ
ਕੋਿਵਡ-19 ਗ�ਿਸਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ� ਿਵਸ਼ੇਸ ਹਾਲਾਤ� ਨੂੰ ਿਧਆਨ
ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਿਮ�ਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸੰ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਨਵ� ਿਦਲੀ ਵਲ� ਜਾਰੀ COVID-19: Guidelines on Dead Body Management,
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. IDSP/NHM/PB/20/2123-88 ਿਮਤੀ- 05.04.2020 ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਪੁਿਲਸ ਰੂਲਜ- 1929 ਦੇ ਸਬ ਪੈਰਾ (6) ਪੈਰਾ 25:36 ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਪੀੜ�ਤ� ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦੀ
ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰ ਿਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤ�/ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ:1.

ਇਹ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਪੀੜ�ਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਉਪਰੰ ਤ ਿਮ�ਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਵੱ ਲ� ਹੀ ਸਬੰ ਧਤ
ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱ ਲ� ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ/ਹਦਾਇਤ� ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਠਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵੱ ਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

2.

ਇਹ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਮ�ਤਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਸੰ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ
ਿਵੱ ਚ ਸਬੰ ਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ/ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੰ ਟ ਵੱ ਲ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰ ਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ
ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

3.

ਇਹ ਿਕ ਸਬੰ ਧਤ ਡਾਕਟਰ/ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੰ ਟ ਵੱ ਲ� ਸੂਚਨਾ ਿਮਲਣ ਉਪਰਤ ਸਬੰ ਧਤ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱ ਖੀ ਜ� ਉਸ ਵੱ ਲ� ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ
ਿਗਆ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਤੁਰੰਤ ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਰੂਲਜ਼ 1929 ਦੇ ਸਬ ਪੈਰਾ (6) ਪੈਰਾ 25:36 ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੜਤਾਲ/ਲੋ ੜ�ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਜੇਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਮ�ਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਜਾ ਿਮੱ ਤਰ, ਿਮ�ਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਲੈ ਣ ਨੂੰ
ਿਤਆਰ ਨਹ� ਹਨ ਤ� ਉਹ ਇਸ ਿਮ�ਤਕ ਨੂੰ Unclaimed Dead Body ਤਸਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਮ�ਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰ ਭ ਕਰੇਗਾ।

4.

ਇਹ ਿਕ ਸਬੰ ਧਤ ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਆਪਣੇ ਵਲ� ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਕਾਰਕਾਰੀ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਿਡਊਟੀ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ
ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪੁਿਲਸ ਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਿਨਗਮ/ਨਗਰ ਕਾ�ਸਲ/ਗ�ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਲ� ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਮ
ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. IDSP/NHM/PB/B/2123-88
ਿਮਤੀ- 05.04.2020 ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਨਵੀ ਿਦੱ ਲੀ ਵਲ�
ਜਾਰੀ ਕੋਿਵਡ-19 Guidelines on Dead Body Management ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਾਇਡਲਾਇਨਜ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਿਮ�ਤਕ
ਦਾ ਇਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵੱ ਚ ਕਰਵਾਏਗਾ।

5.

ਇਹ ਿਕ ਿਮ�ਤਕ ਦਾ ਦੇਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਬੰ ਧਤ ਿਡਊਟੀ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਸ�ਝੇ ਤੋਰ ਉਪਰ
ਆਪਣੇ ਵਲ� ਿਮ�ਤਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਲਈ ਜਰੂਰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਸੰ ਭਵ ਸੰ ਿਖਆ ਿਵਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ
ਿਮ�ਤਕ ਦੇ ਅੰ ਿਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜਰ ਹੋਕੇ ਅੰ ਿਤਮ ਰਸਮ� ਿਨਭਾਉਣ।

6.

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜੀਤ ਿਮ�ਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦਾ ਹੈ:a.

ਿਡਊਟੀ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਜੋ ਸਬੰ ਧਤ ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਵਲ� ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

b.

ਸਬੰ ਧਤ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਜ� ਉਸ ਵਲ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਥਾਣੇਦਾਰ।

c.

ਨਗਰ ਿਨਗਮ/ਨਗਰ ਪੰ ਚਾਇਤ/ਗ�ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਲ� ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮ�ਬਰ।

d.

ਸੰ ਬਧਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈ।

e.

ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸਬੰ ਧਤ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਮ�ਬਰ ਿਜਨ�� ਨ� ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭ�ਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ।

f.

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. IDSP/NHM/PB/B/2123-88 ਿਮਤੀ05.04.2020 ਦੇ ਪੈਰਾ 8 ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ।
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7.

ਇਹ ਿਕ ਉਕਤ ਗਿਠਤ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪੁਰਾ ਿਖਆਲ ਰਖੇਗੀ ਿਕ ਇਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਿਮ�ਤਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਚਲੀਆਂ
ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜਾ ਮੁਤਾਿਬਕ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਿਵਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ ਨੰ. 4 ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਸਰਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ�/ਗਾਇਡਲਾਈਨਜ ਮੁਤਾਿਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

8.

ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੰਧਰ ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮ�ਬਰਾ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ Protective Gear
ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ।

9.

ਂ ੂਲ�ਸ ਰਾਹ� ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਿਵੱ ਚ
ਇਹ ਿਕ ਸਬੰ ਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ/ਮੈਡੀਕਰ ਸੁਪਰੰ ਡਟ ਿਮ�ਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ ਐਬ

ਵਰਨਣ ਹਦਾਇਤ/ਗਾਇਡਲਾਈਨਜ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਿਬਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਿਜਲਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ� ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਿਜਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
10. ਇਹ ਿਕ ਸਬੰ ਧਤ ਨਗਰ ਿਨਗਮ/ਨਗਮ ਕ�ਸਲੇ ਿਜਲਾ ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਇਕ ਨ�ਡਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਹੁਦੇ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ. ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਲਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਅਤੇ ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਕ�ਮਵਾਰ ਉਨ�� ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਪੰ ਡ� ਿਵਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੳ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੳ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
11. ਇਹ ਿਕ ਸਬੰ ਧਤ ਨਗਰ ਿਨਗਮ/ਨਗਮ ਕ�ਸਲ/ਗ�ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਿਜਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਲ� ਗਿਠਤ ਟੀਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹਰ ਪ�ਕਾਰ
ਦਾ ਸਮਾਨ/ਸਮਗਰੀ/ਲਕੜ ਆਿਦ ਵੀ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਇਹ ਪ�ਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤ� ਉਨ� ਨੂੰ ਇਹ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
12. ਿਜਥੇ-ਿਜਥੇ ਅਿਜਹਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਿਨਗਮ, ਜਲੰਧਰ/ਕਾਰਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਨਗਰ ਕ� ਸਲ, ਸਬੰ ਧਤ ਨਗਰ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਅਤੇ ਮੋਕੇ ਤੇ ਮੋਜੂਦ ਪੈਰਾ ਨੰ. 6 ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ
ਤਰਜੀਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਿਜਥੇ ਇਲੈ ਕਿਟ�ਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜ� ਗੈਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਹੀ ਅੰ ਿਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਕ�ਸਲ ਜ� ਿਕਸੇ ਗ�ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਿਵੱ ਚ ਇਲੈ ਕਿਟ�ਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜ� ਗੈਸ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਲਬੱ ਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਲਕੜ�
ਰਾਹ� ਸੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਤ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਮ�ਤਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮ�ਸਮ� ਤੇ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ ਿਜਨ�� ਦਾ ਉਪਰ ਿਵਸਥਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਉਨ�� ਦੀ ਇੰਨ-ਿਬੰ ਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
13. ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਲਈ ਸਬੰ ਧਤ ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨ�ਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤ� ਦੇ
ਪੈਰਾ ਨੰ 6 ਿਵੱ ਚ ਲੜੀ ਨੰ a ਤ� d ਤੱ ਕ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਿਠਤ ਟੀਮ� ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਡੈਜੀਗਨ�ਟਡ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਪ�ੰ ਬਧਕ�
ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਤੁਰੰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ�ਬੰਧ� ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਨ�ਡਲ ਅਫਸਰ ਉਕਤ
ਵਰਨਣ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲੇ , ਨਵ� ਿਦੱ ਲੀ ਵੱ ਲ� ਜਾਰੀ COVID19 Guidelines on Dead Body Management ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰਦੇ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ
IDSP/NHM/PB/20/2123-88 ਿਮਤੀ 05.04.2020 ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਰੂਲਜ 1929 ਦੇ ਸਬ ਪੈਰਾ (6) 25:36

ਿਵਚ

ਦਰਸਾਈਆਂ ਤਮਾਮ ਹਦਾਇਤ�/ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਿਬਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਪੀੜਤ ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਿਕਵ� ਸੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਦੀ ਪੁਰੀ ਟਰੇਿਨੰਗ ਦੇਣਗੇ ਤ� ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼/ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਇੰਨ-ਿਬੰ ਨ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
14. ਇਹ ਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਭਲਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲੇ , ਨਵ� ਿਦੱ ਲੀ ਵੱ ਲ� ਜਾਰੀ COVID-19 Guidelines on
Dead Body Management ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰਦੇ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ IDSP/NHM/PB/
20/2123-88 ਿਮਤੀ 05.04.2020 ਰ�ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਇੰਨ-ਿਬੰ ਨ ਪਾਲਣਾ ਿਹੱ ਤ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
15. ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ National Disaster Management Act, 2005 ਨੂੰ

Invoke ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ National Disaster Management Act, 2005 ਤਿਹਤ ਹੁਕਮ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ

COVID-19 ਨਾਲ ਿਮ�ਤਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰ ਿਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਜ� ਦਫਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ
ਘਾਟ/ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਪ�ਬੰਧਕ ਜ� ਕਮੇਟੀ ਨ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਤ� ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰ ਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਐਗਜੈਕਿਟਵ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਅੰ ਿਤਮ
ਸੰ ਸਕਾਰ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ/ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ
ਤ� ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਜ� ਤਾਲਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।
ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ,
ਜਲੰਧਰ।

2

ਿਪੱ ਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.

5696-5715

/

ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ
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ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ :-

1. ਮੁੱ ਖ ਸਕੱ ਤਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰ ਡੀਗੜ�।
2. ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਸਕੱ ਤਰ, ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ, ਚੰ ਡੀਗੜ�
3. ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ IDSP/NHM/PB/ 20/2123-88 ਿਮਤੀ
05.04.2020 ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ

4. ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਮੰ ਡਲ, ਜਲੰਧਰ
5. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਿਲਸ, ਜਲੰਧਰ/ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ (ਿਦਹਾਤ), ਜਲੰਧਰ
6. ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੰਧਰ
7. ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਿਨਗਮ/ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਕ� ਸਲ/ਨਗਰ ਪੰ ਚਾਇਤ�, ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ
8. ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ�, ਜਲੰਧਰ
9. ਿਜਲ�ਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ
10. ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ
11. ਸੁਪਰਡੰ ਟ ਗਰੇਡ-1, ਪੀ.ਏ. ਟੂ ਡੀ.ਐਮ., ਸਟੈਨ� ਟੂ ਏ.ਡੀ.ਐਮ, ਸਟੈਨ� ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਜ), ਸਟੈਨ� ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਿਸ਼)
ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਹੱ ਤ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਵਾ. ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ
ਜਲੰਧਰ।
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