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ਹੁਕਮ 

  ਕੋਿਵਡ-19 (ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਵਾਇਰਸ ਵੱਲ�  ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱਚ ਦਿਹਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�  ਵੀ ਮਹ�ਮਾਰੀ 

ਿਬਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਸਾਰਨ�  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ 

ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। 

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ 3062-85/ਐਮ.ਸੀ-4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ 23-03-2020 ਰ�ਹੀ ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱਚ 

ਕਰਿਫਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨ� ਹੁਕਮ� ਿਵੱਚ ਿਮ�ਤਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜ� ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ 

ਰਸਮ� ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ 5696-5715/ਐਮ.ਸੀ-4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ 09-04-2020 ਰ�ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤੇ ਸਨ। ਿਜਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ( ਹੈਲਥ-IV ਬਰ�ਚ) ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 

14/7/2020-4HB4/1057 ਿਮਤੀ: 10-04-2020 ਰ�ਹੀ ਹਦਾਇਤ� ਮੁਤਾਿਬਕ ਹੇਠ ਅਨਸਾਰ ਅੰਿਸ਼ਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ:- 

1. ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਗ�ਿਸਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। 

2. a) ਿਡਊਟੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਫੋਰ�ਿਸਕ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਲਪੇਟੀ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਿਡਊਟੀ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਚ ਿਸਫਟ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਇਕ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਿਸਫਿਟੰਗ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਿਸਫਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਰਚੁਰੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੋਰਟੋਕੋਲ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ�  ਿਦਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਿਜ਼ਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

b) ਮੈਿਡਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਮੌਤ Isolation Centre ਿਵੱਚ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ  ਸੀਲਡ ਕੀਟਾਣੂ-

ਰਿਹਤ ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਫਟ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁਰਦਾ ਘਰ Isolation Facility ਦਾ ਿਹੱਸਾ 

ਨਹ� ਹਨ ਤ� ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਚੋਣ  ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ ਉਕਤ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਿਵੱਚ 

ਿਸ਼ਫਟ ਕਰਨਗੇ। 

3. ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੰਧਰ ਜਲਦ ਤ� ਜਲਦ ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਜਲੰਧਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਜੇਕਰ ਿਮ�ਤਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਜਲ�ੇ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤ� ਅਿਜਹੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨੰੂ ਵੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

4. ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਰਸਮ� ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਤ� ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਦੇਹ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ 

ਿਨਰਿਧਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲ�   ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕ�ਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ  ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ 

ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। 

5. ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ� ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਗੇ:- 

i. ਜੇਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਿਜਲ�ਾ 

ਜਲੰਧਰ ਸੰਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। 

ii. ਜੇਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਿਮ�ਤਕ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮ� ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮ 

ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਤ� ਅਿਜਹੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮ� ਮੁਤਾਿਬਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ 

ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਨਭਾਉਣਗੇ। 

iii. ਜੇਕਰ ਿਮ�ਤਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਨਹ� 

ਆ�ਦਾ ਤ� ਅਿਜਹੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ Epidemic Control Act, 1897 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਮ�ਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ Unclaimed ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮ� ਮੁਤਾਿਬਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਨਭਾਉਣਗੇ। 

iv. ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਪੱਤਰ ਨੰ. 5696-5715/ਐਮ.ਸੀ-4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ 09-04-2020 ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। 

 
 

ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, 

ਜਲੰਧਰ।  
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ਿਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.       6238-6250               /ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ     ਿਮਤੀ- 16.04.2020 

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਹੱਤ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ- 

1. ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ�। 

2. ਵਧੀਕ ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ�। 

3. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ, ਜਲੰਧਰ 

4. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਿਲਸ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ (ਿਦਹਾਤੀ) ਜਲੰਧਰ 

5. ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੰਧਰ 

6. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਿਨਗਮ/ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਕ�ਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ�, ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ 

7. ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ 

8. ਿਜਲ�ਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ 

9. ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ। 

10. ਿਜਲ�ਾ ਲੋਕ ਸਪੰਰਕ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ 

11. ਸੁਪਪਡੰਟ ਗਰੇਡ-1, ਪੀ.ਏ. ਟੂ ਡੀ.ਐਮ., ਸਟੈਨ�  ਟੂ ਏ.ਡੀ.ਐਮ, ਸਟੈਨ�  ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਜ), ਸਟੈਨ�  ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਿਸ਼) 
 
 
 

ਵਾ. ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ 

ਜਲੰਧਰ। 
 
 


