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مسلمانوں کی تدفین کے عالقے پالٹ ایریا  2کے بارے میں ضابطے
ہر مسلمان کو ،مسلمانوں کے فرقوں سے قطع نظر ،ویجلے کے شمالی قبرستان(ویجلے نورڈر کرکےگارڈے) میں موجود مسلمانوں کے عالقے
میں دفن کیا جا سکتا ہے۔
بچوں /بڑوں کی تدفین کے لیے پالٹ
 .1تدفین کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ پالٹ  20برس کے لئے خریدے اور سلیقے سے رکھے جا سکتے ہیں(بچوں کی تدفین کے
لیے پالٹ کی مدت  10برس ہے)۔
 20 .2برس کے لیے پالٹ کو سلیقے سے رکھنے اور اس کی دیکھ بھال کے بارے میں ویلجے کرکےگارڈ سے معاہدہ کرنا ضروری
ہے (بچوں کی تدفین کے لیے پالٹ کی مدت  10برس ہے)۔
 .3اس معاہدے کے تحت تدفینی پالٹ اور مسلمانوں کے لیے مخصوص عالقے کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے اس کی دیکھ بھال کی
جاتی ہے۔
 .4خریدار کو تدف ینی پالٹ کے بارے میں دستاویز جاری کی جاتی ہے اور پالٹ مخصوص کرانے کی مدت ختم ہونے پر اس کی
تجدید کرائی جا سکتی ہے۔ دستاویز کی تجدید کم سے کم  5برس اور زیادہ سے زیادہ بڑوں کے لیے  20اور بچوں کے لیے 11
برس تک کے لیے کرائی جس سکتی ہے۔
ت کار کے کم از کم دو دن پہلے کرائی جانی
 .5تدفین کے بارے میں ویلجے کرکر اوگ کرکے گارڈ کو اطالع ،تدفین سے اوقا ِ
چاہیئے۔
.6

تدفین سے پہلے متوفی کی میت تابوت میں رکھی جانی چاہیئے اور اسے قبر میں تابوت سمیت دفن کیا جانا چاہیئے۔

 .7قبر کو قبرستان کا عملہ بند کرے گا۔ متوفی کے رشتے دار تابوت پر مٹی ڈالنے کے کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔
 .8تدفین کا عمل دن دو بجے ہوتا ہے۔
 .9قبرستان میں داخلے کے مقام سے پانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔
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تدفینی پالٹ کا ڈیزائن
1۔ تدفینی پالٹ میں ایک مرقد رکھا جانا چاہیئے جس کی اونچائی  80سینٹی میٹر ،چوڑائی  40سینٹی میٹر اورگہرائی  10سینٹی میٹر (بچوں
کی تدفین کے لیے پالٹ کی اونچائی  50سینٹی میٹر ،چوڑائی  30سینٹی میٹر ،گہرائی  10سینٹی میٹر) ہونی چاہیئے۔
2۔ مرقد کسی بھی مواد سے تیار کیا جا سکتا ہے۔
 3۔ تدفینی پالٹ پر نوکیلے پتھرنہ رکھے جائیں یا پتھروں سے چنائی نہ کی جائے۔ ویجلے کرکےکاڈے تدفینی پالٹ کے نشان لگانے میں
احتیاط سے کام لیتا ہے۔ باڑ لگانے اور پھولوں یا جھاڑیوں کے پودے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔
4۔ مرقد کے سامنے آرائشی اور دوسرے پھول رکھے جا سکتے ہیں۔
5۔ قبرستان کا عملہ کسی بھی نامناسب پودے یا ڈھانچے کو خبردار کئے بغیر ہٹا دے گا۔
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ویجلے قبرستان کا بورڈ

