
COVID-19 રોગચાળા 
દરમિયાન કોઈ 
મતૃ્યુ પાિ ેતયારે  
શયુ ંકરવયું



જો તમે Covid-19 રોગચાળા દરમમયાન કોઈન ેગુમાવયા હોય તો તમન ેઆ 
પમરિકા ઉપયોગી થઈ શકે છે 
માહહતી COVID-19 ન ેલીધ ેમૃત્ુ અન ેઅનય કારણોથી મૃત્ ુબનંને ેલાગુ પડ ેછે.  
આ માગ્ગદશ્ગન, ઇંગલેંડમા ંરહેતા લોકો માટ,ે ‘કોઈ મૃત્ ુપામે તયારે શુ ંકરવંુ’ અને  
gov.uk/when-someone-dies પરની પમરિકાની માહહતીન ેપૂણ્ગ કરે છે.  

આ રાષ્ટ્રીય કટોકટ્રી દરમમયાન શોકગ્રસત પરરવારો, મમરિો અથવા નજીકના સબંધંીની મદદ 
માટ ેઆ પમરિકા મહતવપૂણ્ગ માહહતી શરે કરે છે. તે આગળના ંપગલાઓં સમજાવે છે, 
પ્રશ્ોના જવાબો આપે છે અન ેતમન ેજે ઉપલબધ છે તે સહાય અન ેમદદ માટ ેમાગ્ગદશ્ગન 
આપે છે.  

જયારે કોઈ Covid-19 રોગચાળા દરમમયાન મૃત્ ુપામે તયારે તે સામાનય ર્રીતે પૂછાતા 
પ્રશ્ોના જવાબો પણ આપે છે. દરેક તતવ પર વધુ મવગત આ પમરિકામા ંપછ્રીથી મળી શકે 
છે.

• શયુ ંઅંમિિમિમિ હજી પણ રાખી શકાય છે અને િિેા ંકોણ હાજરી આપી શકે છે? 

 o અંમતમમવમધ હજી પણ રાખી શકાય છે પરંતુ તે સામાજજક અંતરના પગલાન ેઆમધન 
છે જે હાલમા ંકાય્ગરત છે. આનો અથ્ગ એ કે અંમતમમવમધમા ંહાજર્રી આપનારાઓની 
સખંયા મયા્ગરદત હોવી જોઈએ. વધુ સલાહ આ દસતાવેજમા ંઅન ેgov.uk/
government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-
funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-
for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic પર 
મળી શકે છે

• શયુ ંઅંમિિમિમિ શક્ય િટેલી િહેલી િકે થિી જોઈએ?

 o હા, આ શક્ય તેટલી વહેલી તકે હાથ ધરવામા ંઆવવી જોઈએ. આ સગવડ કેવી 
ર્રીતે કરવી તે અંગેની વધ ુસલાહ આ પમરિકામા ંમળી શકે છે.

• કઈ નાણાકીય સહાય ઉપલબિ છે? 

 o શોકગ્રસત માટ ેનાણાક્રીય સહાયની ઘણી શ્ણેી ઉપલબધ છે જેના માટ ેતમે પારિ હોઈ 
શકો છો. વધુ મવગતો gov.uk/when-someone-dies પર મળી શકે છે. 
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• હયું  શોકને િાટે સહાય ક્યાથંી િળેિી શકયું ?

 o જયારે પણ શોક હોય છે, તયારે તે અતયતં મુશકેલ અન ેપડકારજનક સમય હોઈ શકે 
છે. આ Covid-19 રોગચાળા દરમમયાન શોક અન ેદઃુખનો અનભુવ કરનારા લોકો 
માટ ેઆનાથી પણ વધ ુહોવાની સભંાવના છે. મદદ ક્યા ંલવેી જોઈએ તે અંગેની 
માહહતી નીચે અન ેgov.uk/coronavirus-funeral-advice પર સયુોજજત 
થયલે છે

• જો હયું  અંમિિમિમિિા ંહાજરી ન આપી શકયું  િો હયું  કેિી રીિ ેશોક કરી શકયું ?

 o ઓનલાઇન અંમતમમવમધનુ ંઆયોજન, સહાનભૂુમત બતાવવા ઓનલાઇન પુસતકો 
બનાવવા અથવા પછ્રીની તાર્રીખ ેવધારાના સમરણ કરાવનારા પ્રસગંો યોજવા તે 
એ લોકોની મદદ કર્રી શકે છે જેઓ અંમતમમવમધમા ંભાગ લઈ શકતા નથી. આ 
દસતાવેજમા ંવધારાના સચૂનો આપવામા ંઆવયા છે.

કોઈ મતૃ્યુ પાિ ેતયારે લિેાના પગલા
1. મતૃ્યુની નોંિણી કરો

મૃત્નુ ે5 રદવસની અંદર જનમ, મૃત્ુ અન ેલગ્નના રજજસટ્ાર સાથ ેનોંધણી કરવાની જરૂર 
રહેશ,ે સસવાય કે મૃત્ુ મવશ ેમૃત્ુની સમીક્ા કરનારન ેઉલલખે કરવામા ંઆવયો હોય.

Covid-19 ફાટ્રી નીકળ્ા દરમયાન મૃત્ ુનોંધણીના ફેરફારો પર મવગતો માટ,ે તમારા સથાહનક 
રજજસટ્ારનો સપંક્ક  કરો. gov.uk/register-a-death પર તમાર્રી સથાહનક ઓરફસને 
શોધવા માટ ેમાગ્ગદશ્ગન અન ેસહાયતા મળી શકે છે.

મૃત્નુા ંકારણોના ંતબીબી પ્રમાણપરિ પર સહ્રી કરનાર ડૉકટર, રજજસટ્ારન ેતમાર્રી સપંક્ક  
મવગતો આપી શકે છે જેથી તેઓ નોંધણીન ેમાટ ેવયવસથા કરવા માટ ેતમારો સપંક્ક  કર્રી શકે. 
જો કે, તમે વહેલી તકે નોંધણી ઓરફસનો સપંક્ક  કર્રી શકો છો જેથી નોંધણી પ્રરરિયા પૂણ્ગ 
થઈ શકે અન ેતમે અંમતમમવમધની વયવસથા આગળ ચાલ ુકર્રી શકો.

Covid-19 સમયગાળા દરમમયાન, રજજસટ્ાર દફન અથવા અસગ્ન સસંકાર સત્ાન ે‘દફન 
અથવા અસગ્ન સસંકાર માટનેુ ંપ્રમાણપરિ’ જાર્રી કરશ ેઅન ેતમારા પસદં કરેલા અંમતમમવમધ 
સચંાલકન ેતેની એક નકલ પણ મોકલી શકે છે. તમારા અંમતમમવમધના સચંાલક તમન ેઅનય 
કોઈપણ સવરૂપો મવશ ેસલાહ આપી શકશ ેકે જે દફન અથવા અંમતમમવમધ આગળ વધે તે 
પહેલા ંજરૂર્રી છે. 

રજજસટ્ાર તમન ેમૃત્ુ પ્રમાણપરિની નકલ અથવા નકલો આપી શકે છે, જેની જો તમને 
વહ્રીવટ કરવા માટ ેમાલમત્ા હોય તો તમન ેજરૂર પડશ.ે

http://ataloss.org
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2. અંમિિમિમિની વયિસથા કરો 

Covid-19 ફાટ્રી નીકળ્ા દરમમયાન અંમતમમવમધ આગળ ચાલ ુરાખવામા ંઆવે છે. 
અંમતમમવમધ સવેાઓ પ્રદાન કરનારા, જેમ કે અંમતમમવમધ સચંાલકો અન ેઅંમતમમવમધના 
ગૃહો, ખલુલા રહે છે.

અંમતમમવમધનુ ંસચંાલન કરતી સસંથાઓ મૃત્નુી વધેલી સખંયાનો સામનો કરવામા ંસક્મ 
છે તેની ખાતર્રી કરવા માટ,ે તે મહતવનુ ંછે કે અંમિિમિમિિા ંિોડયું  ન થાય. અમે સમજીએ 
છ્રીએ કે આ તમારા માટ ેકેટલુ ંમુશકેલ હશ,ે તેમ છતા,ં દરેકની સલામતી માટ ેનજીકના 
ભમિષય માટ ેહાલનુ ંમાગ્ગદશ્ગન કાય્ગરત રહેશ.ે

અંમતમમવમધ સામાનય ર્રીતે મૃત્ ુનોંધાયા પછ્રી જ થઈ શકે છે. મોટાભાગના લોકો 
અંમતમમવમધ સચંાલકનો ઉપયોગ કરે છે, તેમ છતા ંતમે જાતે અંમતમસસંકારની વયવસથા કર્રી 
શકો છો (જાતે અંમતમસસંકારની ગોઠવણ કરવાની સલાહ માટ ેnaturaldeath.org.uk/ 
જુઓ). જો તમારે જાતે વયવસથા કરવી હોય તો સલાહ માટ ેતમે તમારા સથાહનક કાઉનનસલ 
કબ્રસતાન અન ેસમશાન મવભાગનો સપંક્ક  કર્રી શકો છો.

જો અંમતમમવમધના સચંાલકનો ઉપયોગ કર્રી રહા ંછો, તો તમે તે કોઈ એકની પસદંગી કર્રી 
શકો છો જે નીચેનામાથંી કોઈના સભય છે:

1. અંમતમમવમધના સચંાલકોનુ ંરાષ્ટ્રીય સગંઠન (National Association of Funeral 
Directors)

2. સાથી અન ેસવતંરિ અંમતમમવમધના સચંાલકોની રાષ્ટ્રીય સોસાયટ્રી (Society of Allied 
and Independent Funeral Directors, SAIF)

તમે કોઈપણ અંમતમમવમધના સચંાલકનો ઉપયોગ કરવા માટ ેપ્રમતબમંધત નથી, અન ેતેમની 
સવેાઓ અન ેકકંમતોની તુલના કરવા માટ ેઘણાનો સપંક્ક  કર્રી શકો છો. 

કેટલીક સથાહનક કાઉનનસલ અંમતમમવમધ માટનેી પોતાની સવેાઓ ચલાવે છે. સબ્રરટશ 
માનવતાવાદ્રી સગંઠન અન ેસસમવલ અંમતમમવમધની સસંથા, સબન-ધારમંક અંમતમમવમધની 
સવેાઓ મવશનેી સલાહમા ંપણ મદદ કર્રી શકે છે.

જો તમે અંમતમમવમધના સચંાલક પસદં કરો છો, તો મૃતદેહ એકમરિત કરવામા ંઆવશ ેઅને 
અંમતમમવમધના ગૃહે અથવા શબ રાખવાની જગયા પર લઈ જવામા ંઆવશ.ે Covid-19 
ન ેકારણે િિારા િાટે અંમિિમિમિ ઘરની મયુલાકાિ લિેાનયુ ંહાલિા ંશક્ય નથી. તમારે 
તમારા અંમતમમવમધના સચંાલક અન ેસથાહનક સત્ાની સલાહનુ ંપાલન કરવંુ જોઈએ. 

તમન ેિ ેિારિમિક મિમિઓ અથિા વયિહારિા ંભાગ ન લિેાની સલાહ આપિાિા ંઆિે 
છે જે િિને મિૃદેહ સાથે નજીક સંપક્કિા ંલાિ ેછે. જયા ંઆસથાના પાસાઓં છે જેમાં 
શર્રીર સાથ ેનજીકનો સપંક્ક  શામેલ છે, સપંક્ક  એિા લોકો સયુિી િયાયાદદિ હોિો જોઈએ 
જેઓ PPE ના યોગય ઉપયોગિા ંિાલીિ પાિલેા કોઈની દેખરેખ હેઠળ વયક્િગિ 

http://naturaldeath.org.uk/


રક્ષણાતિક સાિનો (Personal Protective Equipment, PPE) પહેરે છે. તમે 
તમારા અંમતમમવમધના સચંાલક સાથ ેધોવા, કપડા ંપહેરવા ંઅન ેકોઈ અનય ધારમંક પાલન 
આયોજીત કરવા માટ ેસલામત ર્રીતે મુલાકાત ગોઠવવાની સભંાવના મવશ ેવાત કર્રી શકો છો. 
જો કે, શબ રાખિાની કોઈ જગયાની મયુલાકાિ શક્ય નથી. સમુદાયના મવશ્ાસ જૂથો 
તમન ેશુ ંકરવાનુ ંશક્ય છે તે મવશ ેસલાહ આપી શકે છે.

3. સરકારને મતૃ્યુ મિશ ેજાણ કરો

જયારે કોઈ મૃત્ ુપામે છે, તયારે અમન ેએકવાર જણાવો (ટલે અસ વનસ) સવેા તમન ેકેનદ્ર 
અન ેસથાહનક સરકાર્રી મવભાગો અન ેજાહેર ક્રેિની પેનશન યોજનાઓની શ્ણેીન ેજાણ 
કરવાની પરવાનગી આપે છે. રજજસટ્ાર તમન ેઅનનય સદંભ્ગ નબંર પ્રદાન કરશ ેજયારે 
તમે મૃત્ુની નોંધણી કરાવો અથવા વચગાળાના મૃત્નુુ ંપ્રમાણપરિ મેળવશો, તે પછ્રી તમે 
ટમેલફોન અથવા ઓનલાઇન દ્ારા સવેાઓન ેઍકસસે કર્રી શકો છો. વધુ માહહતી માટ ે
gov.uk/tell-us-once પર જાઓ.  

તમારે બેંક, ઉપયોમગતા કંપનીઓ અન ેમકાનમામલકો અથવા હાઉસસંગ એસોસસએશનને 
અલગથી જાણ કરવાની જરૂર પડશ.ે

તમે અમન ેએકવાર જણાવો (ટલે અસ વનસ) સવેાન ેઍકસસે કર્રી શકશો નહીં જો: 

• તમાર્રી સથાહનક નોંધણી ઓરફસ અમન ેએકવાર જણાવો સવેા (ટલે અસ વનસ) પ્રદાન 
કરતી નથી

• તે વયનકત મવદેશમા ંિ ેદેશિા ંમતૃ્યુ પાિી જયા ંઅિને એકિાર જણાિો  
(ટેલ અસ િનસ) ઉપલબિ નથી

• ઓનલાઈન સવેાઓનો ઉપયોગ કરવામા ંતમે અસમથ્ગ છો અથવા તમન ેમુશકેલ લાગે છે

જો તમે અમન ેએકવાર જણાવો સવેા (ટલે અસ વનસ) ઍકસસે કરવામા ંઅસમથ્ગ છો, તો 
તમારે સબંમંધત સગંઠનોનો વયનકતગત રૂપે સપંક્ક  કરવાની જરૂર રહેશ.ે આમા ંનીચેના શામેલ 
હોઈ શકે છે: 

• HMRC

• રાષ્ટ્રીય વીમા ફાળાની ઓરફસ

• બાળ લાભ માટનેી ઓરફસ

• ટકેસ રેિરડટ માટનેી ઓરફસ

• કાય્ગ અન ેપેનશન માટનેો મવભાગ

• પેનશન ટ્સેીંગ સવેા / અનભુવી UK (સશસ્ત્ર દળોના પેનશન માટ)ે

• ડ્ાઇવર અન ેવાહન લાઇસનનસગં એજનસી (Driver and Vehicle Licensing 
Agency, DVLA)

http://gov.uk/tell-us-once
https://www.gov.uk/after-a-death/death-abroad
https://www.gov.uk/after-a-death/death-abroad


4. અંમિિમિમિની િયૈારી

શોક કરનારાઓમા,ં જેઓ તેમના માન આપવા માટ ેભેગા થયા છે, Covid-19નુ ંચેપ 
ફેલાવાનુ ંજોખમ ઘટાડવા માટ ેસમુદાયો, સગંઠનો અન ેવયનકતઓન ેકાય્ગવાહ્રી કરવાની 
ભારપૂવ્ગક સલાહ આપવામા ંઆવે છે, જેમા ંતબીબી ર્રીતે સવેંદનશીલ અન ેગંભીર બીમાર્રી 
થવાની સભંાવના ધરાવતા લોકોન ેસરુસક્ત રાખવા પર ખાસ ધયાન કેસનદ્રત કરવામા ંઆવ્ંુ 
છે. આ રરિયાઓમા ંશામેલ છે:

• ઓછામા ંઓછા 2 િીટર (6 ફુટ) ની સલામત અંતરની ખાતર્રી વયનકતઓ વચચે 
જાળવી શકાય તે માટ ેશક્ય તેટલુ ંઓછ્રી શોક કરનારાઓની સખંયા પર હનયરંિણ મૂકવંુ. 
અંમતમમવમધના સચંાલક, ચેપલ પરરચર અન ેઅંમતમમવમધના કમ્ગચાર્રીઓની સાથ ેફકત 
નીચેના લોકોએ જ હાજર રહેવંુ જોઈએ:

 o મૃતકના ઘરના સભયો

 o નજીક કુટંુબના સભયો અન/ેઅથવા નજીકના મમરિો મંજૂર્રીની મહત્મ સખંયા સધુી 
હાજર રહ્રી શકે છે.

•  સથળનયુ ંકદ અને સંજોગો મહત્મ સખંયાન ેહનધા્ગરરત કરશ ેજે સમામવષ્ટ કર્રી શકાય 
છે જયારે સામાજજક અંતરની સમુવધા પણ સરળ બનાવે છે, પરંતુ સખંયાઓ શક્ય તયા ં
સધુી ઘટાડવી જોઈએ. આની ખાતર્રી કરવા માટ ેસથળોના સચંાલકો સખંયા પર સીમા 
નક્્રી કર્રી શકે છે અન ેતમારા અંમતમમવમધના સચંાલકન ેશોક કરનારાઓની મંજૂર કરેલ 
મહત્મ સખંયાની જાણ કરશ,ે જેનુ ંતમારે પાલન કરવંુ જોઈએ.

• શોક કરનારાઓએ હાથ િોિાની સિચછિા અન ેચેપના ફેલાવાન ેરોકવા અંગેના 
માગ્ગદશ્ગનનુ ંપાલન કરવંુ જોઈએ.

• અંમતમમવમધ યારિામા ંજવા માટ ેઅન ેભેગા થતી વખતે, શોક કરનારાઓએ સાિાજજક 
અંિર અગેંની સલાહનયુ ંપણ પાલન કરવયુ ંજોઈએ. 

• તેમના કુટંુબમા ંકોઈક Covid-19 ના લક્ણોથી અસવસથ હોવાન ેકારણે 14 દદિસથી 
સિ-અલગ થિો હોય તેવા શોક કરનારાઓન,ે પરંતુ તેઓ પોતાન ેલક્ણવાળું ન હોય 
તો, સરંિમણનુ ંજોખમ ઘટાડવા માટ ેમૂકવામા ંઆવતી પ્રરરિયાઓ સાથ ેિ ેવયક્િને 
અંમિિમિિીિા ંભાગ લિેાની સયુમિિા આપિી જોઈએ, જો િઓે એિ કરિા 
િાગંિા હોય.

• તબીબી ર્રીતે સવેંદનશીલ હોય તેવા અથવા સરંક્ણની જરૂર હોય તેવા સમૂહમા ંહોય 
તેવા શોક કરનારાઓન ેપણ સરંિમણનુ ંજોખમ ઘટાડવા માટ ેમૂકવામા ંઆવતી પ્રરરિયાઓ 
સાથ ેહાજર્રી આપવા માટ ેસમુવધા આપવી જોઈએ 



• કોઈ પણ શોક કરનાર, જેન ેCovid-19 ના લક્ણો હોય (સતત નવી ઉધરસ અથવા 
ઉચચ તાપમાન) તેમણે અંમતમમવમધમા ંન આવવંુ જોઈએ, કારણ કે તેઓ અનય લોકો 
માટ ેજોખમ ઉભંુકરે છે; આવા સમય ેદૂરસથ ભાગીદાર્રી ધયાનમા ંલવેી જોઈએ 

ઘણા પરરવારો પછ્રીની તાર્રીખ ેઅમતરરકત સમરણ કાય્ગરિમોનુ ંઆયોજન કર્રી રહા ંછે અથવા 
તો ઓનલાઇન સમરણ કાય્ગરિમોનુ ંઆયોજન કરે છે જેથી વધુ શોક કરનારાઓ આદરપૂવ્ગક 
સનમાન આપી શકશ.ે ઓનલાઇન શોક પુસતકો પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે. મવમધની યોજના 
બનાવવામા ંમદદ, જો તેઓ રૂબરૂમા ંભાગ લવેા સક્મ ન હોય તો પણ, શોક કરનારાઓને 
રદલાસો આપવાની ભાવના લાવી શકે છે. 

ઉપનસથત લોકોએ મુસાફર્રી અન ેસામાજજક અંતર મવશ ેનવીનતમ સરકારના માગ્ગદશ્ગનની 
સલાહ લવેી જોઈએ. Tઅંમતમમવમધમા ંભાગ લનેારા લોકો તયારે હોટલનો ઉપયોગ કર્રી 
શકશ ેજયારે ઘરે પરત ફરવંુ અવયવહારુ હશ.ે 

નવીનતમ અંમતમમવમધની સલાહ માટ ેતમારે તમાર્રી સથાહનક સત્ા, અંમતમમવમધ સચંાલક, 
ધારમંક નતેા અન/ેઅથવા GOV.UK ની સલાહ લવેી જોઈએ.

5. સંપત્તિ સાથ ેવયિહાર કરિો

જો તમે નજીકના મમરિ અથવા સબંધંી છો, અથવા મવલના અમલકતા્ગ છો, તો તમારે મૃત્ુ 
પામનાર વયનકતની મવલ, પૈસા અન ેસપંસત્ સાથ ેવયવહાર કરવો પડી શકે છે.

મૃતકની સપંસત્ સાથ ેવયવહાર કરવાનો કાનનૂી અમધકાર મેળવવા માટ ેતમારે પ્રોબટે માટ ે
અરજી કરવાની જરૂર પડી શકે છે. વધુ મવગતો gov.uk/applying-for-probate પર 
મળી શકે છે.

પ્રોબટે માટ ેઅરજી કરવાના ભાગ રૂપે, તમારે મૃત્ુ પામેલ વયનકતના પૈસા, મમલકત અને 
કબજા (‘સપંસત્’) નુ ંમૂલય લગાવવંુ પડશ.ે સપંસત્ના મૂલય માટ ેતમારે 3 મુખય કાયયો પૂણ્ગ 
કરવાની જરૂર છે: 

1. વયનકતની માલમમલકત અન ેદેવા મવશ ેબેંકો અથવા ઉપયોમગતા પ્રદાતાઓ જેવી 
સસંથાઓનો સપંક્ક  કરો.

2. સપંસત્ના મૂલયનો અંદાજ લગાવો. આનાથી તમે HMRC ન ેમૂલયની જાણ કેવી ર્રીતે કરો 
છો, અન ેકોઈપણ વારસાઇ વેરાની જાણ કરવા અન ેચૂકવણી કરવાની અંમતમ તાર્રીખ 
પર અસર થશ.ે મોટાભાગની સપંસત્ઓ પર કર લાગતો નથી.

3. HM મહેસલૂ અન ેજકાત (HM Revenue and Customs, HMRC) ન ેમૂલયની  
જાણ કરો.

દરેક તબકે્ વધુ મવગતો અન ેસમથ્ગન gov.uk/valuing-estate-of-someone-
who-died પર મળી શકે છે

http://GOV.UK
http://gov.uk/applying-for-probate
http://gov.uk/valuing-estate-of-someone-who-died
http://gov.uk/valuing-estate-of-someone-who-died


તમારે સપંસત્ના રેકોડ્કન ેપણ અપડટે કરવાની જરૂર રહેશ:ે

• જયારે સં્ કુત મામલક મૃત્ ુપામે

 o જયારે કોઈ મમલકતનો સં્ કુત મામલક મૃત્ ુપામે છે, તયારે રજજસટરમાથંી તેમનુ ંનામ 
દૂર કરવા માટ ેDJP ફોમ્ગ ભરો.

 o મૃત્ ુપ્રમાણપરિની સત્ાવાર નકલ સાથ,ે HM લનેડ રજજસટ્્રીન ેપૂણ્ગ કરેલ ફોમ્ગ મોકલો.

• જયારે કોઈ સપંસત્ના એકમારિ મામલકનુ ંઅવસાન થાય છે, તયારે મમલકત સામાનય ર્રીતે 
નીચેનામાથંી કોઈન ેતબરદલ કરવામા ંઆવે છે:

 o સપંસત્નો વારસો મેળવનાર વયનકત (‘લાભકતા્ગ’ તર્રીકે ઓળખાય છે)

 o તૃતીય પક્, ઉદાહરણ તર્રીકે કોઈએ મમલકત ખર્રીદ્રી

સબંમંધત કાગળકામની વધ ુમવગતો અન ેલલંક અહીં મળી શકે છે:  
www.gov.uk/update-property-records-someone-dies

મતૃ્યુની સિીક્ષા કરનારને િોિની જાણ કરી
ડૉકટર ઘણા કારણોસર મૃત્નુી સમીક્ા કરનારન ેમૃત્નુી જાણ કર્રી શકે છે, આ સહહત:

• મૃત્નુુ ંકારણ જાણી શકા્ુ ંનથી

• મૃત્ ુહહસંક અથવા અકુદરતી હતી

• મૃત્ ુઅચાનક અન ેસમજાવી શકાય તેમ ન હતંુ

મૃત્નુી સમીક્ા કરનાર નક્્રી કર્રી શકે છે કે તે વયનકતનુ ંમૃત્ુ કેવી ર્રીતે થ્ુ ંતે શોધવા માટ ે
પોસટ મોટ્કમ પર્રીક્ાની જરૂર છે. આ કા ંતો હોનસપટલ અથવા સાવ્ગજહનક શબ રાખવાની 
જગયામા ંપણ કર્રી શકાય છે. પોસટ મોટ્કમ પર્રીક્ા પછ્રી, જો મૃતદેહન ેકોઈ મૃત્મુવષયક 
તપાસ મવના બહાર લાવવામા ંઆવે, તો મૃત્નુી સમીક્ા કરનાર મૃત્નુુ ંકારણ જણાવતા 
રજજસટ્ારન ેએક ફોમ્ગ (‘હપંક ફોમ્ગ - ફોમ્ગ 100B’) મોકલશ.ે મૃત્નુી સમીક્ા કરનાર 
મૃતદેહના અંમતમ સસંકાર કરવા માગંતા હોય તો, ‘મૃત્નુી સમીક્ા કરનારનુ ંપ્રમાણપરિ 
- દહન સસંકાર સબંધંી ફોમ્ગ 6’ સમશાન અમધકાર્રીન ેપણ મોકલશ ેઅથવા જો મૃતદેહને 
દફનાવવો હોય તો ‘મૃત્નુી સમીક્ા કરનારનો દફન માટનેો ઓડ્કર’ મોકલશ.ે પછ્રી તમે મૃત્ુ 
નોંધણી કર્રી શકો છો અન ેમૃત્ ુપ્રમાણપરિની નકલો મેળવી શકો છો.

મૃત્નુા ંકારણો હજી અજાણયા છે, અથવા જો તે વયનકત હહંસક અથવા અકુદરતી મૃત્ુ 
પામી હોય અથવા જેલ અથવા પોલીસ કસટડીમા ંમૃત્ ુપામી હોય, તો મૃત્ુની સમીક્ા 
કરનારે મૃત્મુવષયક તપાસ કરવી જ જોઇએ.

http://www.gov.uk/update-property-records-someone-dies


• મૃત્મુવષયક તપાસ ન થાય તયા ંસધુી તમે મૃત્ુની નોંધણી કર્રી શકતા નથી.

• મૃત્નુી સમીક્ા કરનાર, વયનકત મૃત્ ુપામી છે તે સાસબત કરવા માટ ેવચગાળાના મૃત્ુનું 
પ્રમાણપરિ આપી શકે છે. તમે સગંઠનોન ેમૃત્ુ મવશ ેજણાવી શકો છો અન ેપ્રોબટે માટ ે
અરજી કર્રી શકો છો.

• જયારે મૃત્મુવષયક તપાસ પૂણ્ગ થાય છે તયારે મૃત્નુી સમીક્ા કરનાર રજજસટ્ારન ેકહેશે 
કે રજીસટરમા ંશુ ંમૂકવંુ.

શોક િાટેની સહાય
જયારે પણ કોઈ મમરિ અથવા હપ્રયજનનુ ંઅવસાન થાય છે, તયારે તે ખબૂ જ મુશકેલ અને 
પડકારજનક સમય હોઈ શકે છે. આ Covid-19 રોગચાળા દરમમયાન શોક અન ેદઃુખનો 
અનભુવ કરનારા લોકો માટ ેઆનાથી પણ વધ ુહોવાની સભંાવના છે

શોકગ્રસત લોકો આઘાત સાથ ેસઘંષ્ગ કર્રી શકે છે, ફકત શોકની જ નહીં પરંતુ સામાજજક 
અંતરના ંપગલાનંો અથ્ગ એ છે કે તેઓ ઇચછે તે ર્રીતે તેઓન ેમવદાય ન આપી શકે. આ 
એકલા અલગ પડનારાઓ માટ ેખાસ કર્રીન ેમુશકેલ હોઈ શકે છે, અન ેસામાનય સહાય 
નટેવક્કથી કનકેટ કરવંુ મુશકેલ હોઈ શકે છે.

શોકન ેનમેવગેટ કરવાની મુશકેલીઓનો સામનો કરવામા ંમદદ કરવા માટ,ે તમે નીચેની સલાહને 
અનસુરવાની ઇચછા કર્રી શકો છો: 

આટલયુ ંકરવયું

• ઊંઘ (તમાર્રી સામાનય મારિા) મેળવવા માટ ેસમય કાઢો, આરામ કરો અન ેહનયમમત અને 
આરોગયપ્રદ ર્રીતે ખાઓ.

• લોકોન ેતમન ેશુ ંજોઈએ છે તે કહો.

• તમે મવશ્ાસ કરો છો તેવા લોકો સાથ ેવાત કરો. તમારે દરેકન ેદરેક વસતુ કહેવાની જરૂર 
નથી પરંતુ કોઈન ેકંઈ પણ કહેવંુ નહીં તે ઘણીવાર મદદરૂપ થતંુ નથી.

• ઘરે અથવા વાહન ચલાવતી વખતે અથવા સવાર્રી વખતે કાળજી લો - આઘાતજનક 
અથવા તણાવપૂણ્ગ ઘટના પછ્રી અકસમાતો વધુ જોવા મળે છે.

• તમારા પર બહારની માગણીઓ ઓછ્રી કરવાનો પ્રયાસ કરો અન ેથોડા સમય માટ ે
વધારાની જવાબદાર્રીઓ ન લશેો.

• એવી જગયા પર જવા માટ ેસમય કાઢો જયા ંતમન ેસલામત લાગે અન ેશામંતથી તમારા 
મનમા ંજે બન્ુ ંછે તેનુ ંહનર્રીક્ણ કરો. જો આ ક્ણે લાગણીઓ ખબૂ પ્રબળ હોય તો 
તમાર્રી જાતન ેઆ કરવા માટ ેદબાણ ન કરો.



આ ન કરો

• લાગણીઓન ેદબાવી રાખવી નહીં. તમે જેનો મવશ્ાસ કરો છો તે કોઈની સાથે તેમના 
મવશ ેવાત કરવામા ંમદદરૂપ થશ ેકે નહીં તે મવશ ેમવચારો. યાદો તરત જ લપુત થઈ શકે 
નહીં.

• તમાર્રી ભાવનાઓ અન ેમવચારોથી, અથવા બીજાના મવચારોથી મંૂઝવણ અનભુવો. તે 
ખબૂ જ તણાવપૂણ્ગ ઘટના માટ ેસામાનય પ્રમતરરિયાઓ છે.

• જે લોકો પર તમે મવશ્ાસ કરો છો તેન ેટાળો.

નીચેના સહહત, સખંયાબધં સવેાઓ અન ેસસંથાઓ છે જે શોક દરમમયાન તમન ેઅન ેતમારા 
પરરવારન ેસહાય આપી શકે છે:

• તમાર્રી કાઉનનસલમાથંી શોકની સવેાઓ મેળવો.

 o gov.uk/find-bereavement-services-from-council

• શોક પર NHS ની માહહતી અન ેસહાય.

 o nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/coping-with-
bereavement/

• શોક પછ્રી સરકાર્રી પગલુ-ંદર-પગલુ ંમાગ્ગદરશકંા.

 o gov.uk/after-a-death

• રૂિઝ સબર્રીવમનટ કેર પાસ ેકેવી ર્રીતે શોક અન ેદઃુખ આ રોગચાળા દ્ારા અસરગ્રસત થઈ 
શકે છે અન ેકેવી ર્રીતે ફેલાવા વખતે બાળકોન ેસહાય આપવી, તેના પર સસંાધનો છે.

 o cruse.org.uk/get-help/coronavirus-dealing-bereavement-and-
grief

 o cruse.org.uk/coronavirus/children-and-young-people

 o 0808 808 1677 પર કૉલ કરો

• ઍટ અ લૉસ સમગ્ર ્ુકેમા ંસાઇનપોસસટગં અન ેસવેાઓ, તેમજ ઓનલાઇન પરામશ્ગ 
સવેાઓ પ્રદાન કરે છે.

 o ataloss.org

http://gov.uk/find-bereavement-services-from-council
http://nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/coping-with-bereavement/
http://nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/coping-with-bereavement/
http://gov.uk/after-a-death
http://cruse.org.uk/get-help/coronavirus-dealing-bereavement-and-grief
http://cruse.org.uk/get-help/coronavirus-dealing-bereavement-and-grief
http://cruse.org.uk/coronavirus/children-and-young-people
http://ataloss.org


• કરુણાભયા્ગ મમરિો (ધ કમપેનસનટે ફે્ન્ડઝ) કોઈપણ વયના અન ેકોઈપણ કારણોસરના 
બાળકના મૃત્ ુપછ્રી પરરવારોન ેસહાય આપે છે.

 o tcf.org.uk

 o 0345 123 2304 પર કૉલ કરો

• બાળપણના શોકના નટેવક્ક  (ચાઇલડહૂડ બરે્રીવમેનટ નટેવક્ક ) પાસ ેરાષ્ટ્રીય અન ેસથાહનક 
સહાયક સસંથાઓની માહહતી અન ેલલંક છે.

 o childhoodbereavementnetwork.org.uk

• LGBT મવસશષ્ટ સહાય આમાથંી ઉપલબધ છે:

 o સવીચબોડ્ક - LGBT+ લોકો માટ ેફોન પર,  ઇમેઇલ દ્ારા અન ેતવરરત મેસસેજંગ દ્ારા 
સાભંળવાની સવેા switchboard.lgbt 

 o માઇનડઆઉટ - LGBTQ સમુદાયોના માનસસક સવાસ્થય અન ેસખુાકાર્રીમા ંસધુારણા 
માટ ેહહમાયત અન ેઓનલાઇન સહાય સવેાઓ. mindout.org.uk

 o લડંન ફે્નડ - ઓનલાઇન સાથી કાય્ગકર સહાય મંચ, મવરડઓ પરામશ્ગ અન ેમાનસસક 
સવાસ્થય સકંટ હનવારણ યોજનાઓ સહહત માનસસક સવાસ્થય સહાય પ્રદાન કરે છે. 
londonfriend.org.uk

 o LGBT ફાઉનડશેન - સલાહ અન ેભાવનાતમક સહાયક સબંધં, તેમજ  એક 
હેલપલાઇન આપે છે. lgbt.foundation

• BAME મવસશષ્ટ સહાય આમાથંી ઉપલબધ છે: 

 o તમાર્રી સથાહનક કાઉનનસલ કે જેની વેબસાઇટ પર BAME મવસશષ્ટ સવેાઓ હોઈ  
શકે છે. 

 o BAME કાઉનસલેર મવકલપો કે જે તમે પસદં કરો છો તેમાથંી કોઈપણ સહાય 
સવેામાથંી ઉપલબધ હોઈ શકે છે. 

 o BAATN (બલકે, આરફ્કન અન ેએસશયન થરેાપી નટેવક્ક  - Black, African and 
Asian Therapy Network) જે ્ુકેમા ંબલકે, આરફ્કન, એસશયન અન ેકેરેસબયન 
હેરરટજેના સલાહકારો અન ેમનોમચરકતસકોના મવશાળ સમુદાયનુ ંપ્રમતહનમધતવ કરે છે. 
કૃપા કર્રીન ેધયાન આપશો કે આ સવેામા ંફ્રી લવેામા ંઆવે છે.  
baatn.org.uk | 020 3600 0712

અસવસથતા, હતાશા, અથવા પોસટ ટ્ોમેરટક રડસઓડ્કરના સભંમવત લક્ણો મવશ ેતમે 
તમારા GP અથવા NHS111 નો સપંક્ક  કર્રી શકો છો. આ મુદ્ાઓ માટ ેઅમતરરકત સહાય 
NHS પસદંગીઓ (NHS.uk) દ્ારા ઉપલબધ છે અથવા સમેેર્રીટનસન ે08457 90 90 90 
પર કૉલ કરો.

http://tcf.org.uk
http://childhoodbereavementnetwork.org.uk
http://mindout.org.uk
http://londonfriend.org.uk
http://baatn.org.uk
http://NHS.uk


આ માગ્ગદશ્ગન ઇંગલેંડ માટ ેછે. સકોટલનેડ, ઉત્ર્રી આયલલેનડ અન ેવેલસમા ંપણ સહાય ઉપલબધ છે.


	INFORMATION FOR THE BEREAVED CORONAVIRUS (COVID 19)

