•
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲ੍ੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵਾਧਾ
ਸਵੇਰੇ 8 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਕਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 10 ਅਪਰੈਲ੍ -( )-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਮਤੀ 23.03.2020 ਨੰ ਕਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦਦ ਅੰ ਦਰ ਅਗਲ੍ੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱ ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲ੍ਗਾਇਆ
ਜ਼ਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰ:316/ਜ਼ਮਤੀ 08- 4-2020 ਰਾਂਹੀ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਗਰਜ਼ਹ
ਮਾਮਲ੍ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਭਾਗ , ਚੰ ਡੀਗੜ ਵੱ ਲ੍ੋ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰ ਦਰ
ਲ੍ੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰ ਹਰ ਰੋਿ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1.00 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਚਲ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ
ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਹਾੜੀ ਸੀਿਨ ਕਾਰਨ ਇੰ ਨਹਾਂ ਕਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਇੰ ਨੇ ਘੱ ਟ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕਰੇਟ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨੇ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲ੍ਈ
ਕਰੇਟ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰ
ਹਰ ਰੋਿ ਸਵੇਰੇ 08 . 00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 06.00 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਪਜ਼ਹਲ੍ੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲ੍ਾਉਣ
ਦੀ ਕਰਜ਼ਫਊ ਹੁਕਮਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਛੋਟ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਮਤੀ 10-04-2020 ਤੋਂ ਅਗਲ੍ੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਤੱ ਕ ਲ੍ਾਗ ਰਜ਼ਹਣਗੇ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚਲ੍ੇ ਧਾਰਜ਼ਮਕ /ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਅਗਲ੍ੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱ ਕ
ਬੰ ਦ
ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਮਾਗਮ /ਇਕੱ ਠ ਤੇ ਅਗਲ੍ੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱ ਕ ਪਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ
ਫਰੀਦਕੋਟ,10 ਅਪਰੈਲ੍ -( )-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਆਈਏਐੱਸ ਨੇ ਪੰ ਿਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜ਼ਹ ਤੇ ਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕਰੋਨਾ
ਵਰਗੀ ਜ਼ਭਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰਤਾ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਜ਼ਵਚਲ੍ੇ ਸਮਹ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਥਾਨਾਂ /ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੰ ਆਮ ਿਨਤਾ ਲ੍ਈ ਅਗਲ੍ੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱ ਕ ਪਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰ ਦ
ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਹਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਥਾਨਾਂ /ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ
ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਮਾਗਮ ਿਾਂ ਇਕੱ ਠ ਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਕਰਮੀਨਲ੍ ਪਰੋਸੀਿਰ 1973 ਤਜ਼ਹਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਗਲ੍ੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱ ਕ ਲ੍ਾਗ ਰਜ਼ਹਣਗੇ।

--

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਜ਼ਹੰ ਦ ਖੰ ਦ ਨੰ ਅੱ ਗ ਲ੍ਾਉਣ ਤੇ ਪਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ੍ ,ਹਾਦਜ਼ਸਆਂ ਨੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜ਼ਗਆ ਫੈਸਲ੍ਾ
ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ 2020 ਤੱ ਕ ਲ੍ਾਗ ਰਜ਼ਹਣਗੇ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 10 ਅਪਰੈਲ੍ -( )-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਨੇ ਹਾੜਹੀ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੰ ਮੁੱ ਖ
ਰੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰ ਤ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਤੇ ਹੋਰ ਰਜ਼ਹੰ ਦ ਖੰ ਦ ਨੰ ਅੱ ਗ ਲ੍ਗਾਉਣ ਤੇ ਪਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲ੍ਗਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੈ
।ਅਜ਼ਿਹਾ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ,ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ੍ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਦਜ਼ਸਆਂ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਕੱ ਤਰ, ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਇੰ ਸ ਤਕਨਾਲ੍ੋ ਿੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਅਰਧ
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱ ਤਰ ਰਾਂਹੀ ਜ਼ਲ੍ਜ਼ਖਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਹਾੜੀ 2020 ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਕਟਾਈ ਿਲ੍ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ । ਉਨਹ ਾਂ
ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਕੱ ਟਣ ਉਪਰੰ ਤ ਰਜ਼ਹੰ ਦ ਖੰ ਹਦ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੰ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਲ੍ਕਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਅੱ ਗ ਲ੍ਗਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਸ ਨਾਲ੍

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਜ਼ਣਆ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਹਵਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਧੰ ਏ ਨਾਲ੍ ਬਹੁਤ ਪਰਦਸ਼ਣ ਫੈਲ੍ਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਸ ਨਾਲ੍ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਰਜ਼ਹੰ ਦ ਖੰ ਹਦ ਨੰ ਅੱ ਗ ਲ੍ਗਾਉਣ ਨਾਲ੍ ਿਮੀਨ ਦੀ ਉਪਿਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ । ਆਲ੍ੇ ਦੁਆਲ੍ੇ ਖੜੀ ਫਸਲ੍ ਿਾਂ ਜ਼ਪੰ ਡ
ਜ਼ਵੱ ਚ ਵੀ ਅੱ ਗ ਲ੍ੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਸ ਨਾਲ੍ ਕਈ ਵੱ ਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਨੀ ਮਾਲ੍ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ
ਖਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਸੜਕ ਦੁਆਲ੍ੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦ ਖੰ ਹਦ ਨੰ ਅੱ ਗ ਲ੍ਗਾਉਣ ਨਾਲ੍ ਆਵਾਿਾਈ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਵਘਨ ਪੈਦਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ
। ਜ਼ਿਸ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਕਸੇ ਸਮੇਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਨੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਸ ਨਾਲ੍ ਭਾਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਜ਼ਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੰ ਰੋਕਣਾ ਲ੍ੋ ਕ ਜ਼ਹੱ ਤ ਜ਼ਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਿਰਰੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਰੰਤ ਲ੍ੋ ੜੀਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਅਤੀ ਲ੍ੋ ੜ ਿਾਪਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੰ ਡ ਧਾਰਾ 144 ਤਜ਼ਹਤ ਪਰਾਪਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰ ਦਰ ਕਣਕ ਦੀ
ਫਸਲ੍ ਦੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦ ਖੰ ਹਦ ਨਾੜ ਨੰ ਅੱ ਗ ਲ੍ਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਮਤੀ 10-04-2020 ਤੋਂ
31-05-2020 ਤੱ ਕ ਲ੍ਾਗ ਰਜ਼ਹਣਗੇ । --

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ੍ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼/ਗਾਈਡਲ੍ਾਈਨਿ ਿਾਰੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ 10 ਅਪਰੈਲ੍, 2020 ( ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਪੀੜਤ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਸਹਤ
ਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲ੍ਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਦੱ ਲ੍ੀ ਅਤੇ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਹੋ ਿਾਣ ਦੀ ਸਰਤ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਗਾਈਡਲ੍ੈਂ ਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਹੋ ਿਾਣ ਉਪਰੰ ਤ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇਹ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਹੀ ਸਬੰ ਧਤ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜ਼ਵਚ
ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲ੍ਾਈਨਿ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਠਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਿਰੀ ਜ਼ਵਚ ਕਰਨਾ
ਲ੍ਾਿਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਿੇਕਰ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਲ੍ਾਸ਼ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਲ੍ੈ ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜ਼ਿਹੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਵਚ
ਸਬੰ ਧਤ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦੇ ਡਾਕਟਰ/ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰ ਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਨੰ ਜ਼ਲ੍ਖਤੀ ਸਚਨਾ ਭੇਿੀ
ਿਾਵੇਗੀ।
ਡਾਕਟਰ/ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸੁਪਰਡੰ ਟ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਸਚਨਾ ਜ਼ਮਲ੍ਣ ਉਪਰੰ ਤ ਸਬੰ ਧਤ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਿਾਂ ਉਸ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੰ ਿਾਬ
ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਰਲ੍ਿ-1929 ਦੇ ਸਬ ਪੈਰਾ(6)ਪੈਰਾ 25:36 ਨੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਪੜਤਾਲ੍/ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਿੇਕਰ ਪਾਇਆ
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਜ਼ਰਵਾਜ਼ਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿਾਂ ਜ਼ਮੱ ਤਰ, ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਲ੍ੈ ਣ ਨੰ ਜ਼ਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇਹ ਨੰ
ਅਨਕਲ੍ੇ ਮਡ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਤਸੱ ਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੀ ਲ੍ਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰ ਭ ਕਰੇਗਾ।
ਸਬੰ ਧਤ ਉਪ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲ੍ਈ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਨੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਡਊਟੀ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਜ਼ਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਿੋ

ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ, ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਗਜ਼ਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਮ ਨਾਲ੍ ਤਾਲ੍ਮੇਲ੍ ਕਰਕੇ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ
ਭਲ੍ਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲ੍ਾ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਦੱ ਲ੍ੀ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ
ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਗਾਈਡਲ੍ਾਈਨਿ ਆਨ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਜ਼ਵਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਾਈਡਲ੍ਾਈਨਿ ਨੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦਾ ਸਸਕਾਰ
ਆਪਣੀ ਹਾਿਰੀ ਜ਼ਵਚ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਜ਼ਮਰਤਕ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਸਬੰ ਧਤ ਜ਼ਡਊਟੀ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇ
ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨੰ ਇਸ ਗੱ ਲ੍ ਲ੍ਈ ਿਰਰ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇ ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਹਾਿਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਰਸਮਾਂ ਜ਼ਨਭਾਉਣ।
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੀ ਲ੍ਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਹੇਠ ਜ਼ਲ੍ਖੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਜ਼ਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿਸ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਡਊਟੀ
ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਿੋ ਸਬੰ ਧਤ ਉਪਮੰ ਡਲ੍ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਸਬੰ ਧਤ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਿਾਂ ਉਸ ਵੱ ਲ੍ੋਂ
ਅਜ਼ਧਕਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ੍/ਨਗਰ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਗਜ਼ਠਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਹ ਮੈਂਬਰ, ਸਬੰ ਧਤ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ
ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੋ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਸਬੰ ਧਤ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਨਹ ਾਂ ਨੇ
ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇਹ ਨੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵ।ੇ
ਉਕਤ ਗਜ਼ਠਤ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱ ਲ੍ ਦਾ ਪਰਾ ਜ਼ਖਆਲ੍ ਰੱ ਖੇਗੀ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਸਕਾਰ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਚੱ ਲ੍ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ
ਰੀਤੀ ਜ਼ਰਵਾਿਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਿੋ ਕੇਵਲ੍ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜ਼ਵਚ ਚੱ ਲ੍ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਗਾਈਡਲ੍ਾਈਨਿ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ
ਿਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਲ੍ੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੋਟੈਕਜ਼ਟਵ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਸਬੰ ਧਤ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦਾ ਡਾਕਟਰ/ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੰ ਜ਼ਵਸੇਸ਼ ਐਬਲ੍ੈਂ ਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਜ਼ਵਚ ਵਰਨਣ
ਹਦਾਇਤਾਂ/ਗਾਈਡਲ੍ਾਈਨਿ ਨੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਰੋਟੋਕਾਲ੍ ਮੁਤਾਬਕ ਲ੍ਾਸ਼ ਨੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲ੍ਈ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜ਼ਵਚ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਰਿ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਉਿ ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲ੍ਈ ਇਕ ਟੀਮ
ਸਮੇਤ ਇਕ ਨੋ ਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਹੁਦੇ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰਬਰ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ
ਜ਼ਲ੍ਸਟ ਿਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸਬੰ ਧਤ ਨਗਰ ਕੌ ਸਲ੍ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਗਜ਼ਠਤ ਟੀਮ ਸਸਕਾਰ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦਾ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ/ਸਮੱ ਗਰੀ/ਲ੍ੱਕੜ ਆਜ਼ਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਰਿ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ੍/ਸਬੰ ਧਤ ਬਲ੍ਾਕ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਅਤੇ ਜ਼ਦਹਾਤੀ
ਏਰੀਏ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ, ਿੇਕਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜ਼ਿਥੇ ਸਸਕਾਰ ਇਲ੍ੈ ਕਟਰੋਜ਼ਨਕ ਮਸ਼ੀਨ ਿਾਂ ਗੈਸ
ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਉਪਲ੍ੱਬਧ ਹੋਵੇ ਨੰ ਡੈਿੀਗਨੇ ਟ ਕਰੇਗਾ।
ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲ੍ਈ ਸਬੰ ਧਤ ਉਪ ਮੰ ਡਲ੍ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਨੋ ਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਿੋ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ
ਗਜ਼ਠਤ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਡੈਿੀਗਨੇ ਟਡ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਿਰਰੀ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੰ
ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਨੋ ਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਉਕਤ ਵਰਨਣ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ
ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲ੍ੇ , ਨਵੀਂ ਜ਼ਦੱ ਲ੍ੀ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਗਾਈਡਲ੍ਾਈਨਿ ਆਨ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਮੈਂਨੇਿਮੈਂਟ, ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਂ ਿ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ
ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰ ਿਾਬ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਰਲ੍ਿ ਜ਼ਵਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਤਮਾਮ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਗਾਈਡਲ੍ਾਈਨ
ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਜ਼ਕਵੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਰੀ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਗਾਈਡਲ੍ਾਈਨਿ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰ ਨ ਜ਼ਬੰ ਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲ੍ਾਗ ਹੋਣਗੇ।

