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க�ோவிட் -19 த�ோற்றுக�ோயின் �ோரணமோ� நீங�ள் ஒருவரர இழந�திருந�ோல் இந� 

துண்டுப்ிரசுரம் உங�ளுக்கு ்யனுள்்ள�ோ� இருக்கும். 

க�ோவிட் -19 இறபபு�ள் மற்றும் ்ிற �ோரணங�்ளோல் ஏற்்டும் இறபபு�ள் ஆ�திய 
இரண்டிற்கும் இந� ��வல் த்ோருநதும். இந� வழி�ோட்டு�ல், இங�திலோந�தில் 
வசிப்வர�ளுக்கு, ‘ஒருவர இறக்கும் க்ோது என்்ன தசயவது’ என்ற துண்டுப்ிரசுரத�திலும் 
gov.uk/when-someone-dies ்ற்றிய ��வல்�ர்ளயும் பூரத�தி தசய�திறது.  

இந� க�சிய அவசர�ோலத�தில் துயரத�தில் வோடும் குடும்்ங�ள், �ண்்ர�ள் அல்லது 
அடுத� உறவி்னர�ள் முக்�தியமோ்ன முடிவு�ர்ள எடுக்� உ�வும் முக்�தியமோ்ன ��வல்�ர்ள 
இந� துண்டுப்ிரசுரம் ்�திரநது த�ோள்�திறது. இது அடுத� ்டி�ர்ள வி்ளக்�தி, உங�ள் 
க�ள்வி�ளுக்கு ்�தில்ளிதது �திரைக்�க்கூடிய உ�வி மற்றும் ஆ�ரவு குறிதது உங�ர்ள 
வழி�ைத� உ�வியோ� இருக்கும்.  

க�ோவிட் -19 த�ோற்றுக�ோயின் �ோரணமோ� ஒருவர இறந�ோல் த்ோதுவோ� க�ட்�ப்டும் 
க�ள்வி�ளுக்கும் இது ்�தில்ளிக்�திறது. ஒவதவோரு உட்கூறு ்ற்றிய கூடு�ல் 
விவரங�ர்ளயும் ்ின்்னர இந� துண்டுப்ிரசுரத�தில் நீங�ள் �ோணலோம்.

• இறு�ிச் ெடங்கு�ளை இனனும் �டத�லோமோ? கமலும் அ�ில் 
யோர் யோர் அ�ில் �லநது த�ோளைலோம்? 

 o இறு�திச் சைஙகு�ர்ள இன்னும் �ைத�லோம், ஆ்னோல் அரவ �ற்க்ோது 
�ரைமுரறயில் உள்்ள சமூ� இரைதவ்ளி �ைவடிக்ர��ளுக்கு உட்்ட்ைரவ. இ�ன் 
த்ோருள் ஒரு இறு�தி சைங�தில் ்ஙக�ற்்வர�்ளின் எண்ணிக்ர� குரறவோ� இருக்� 
கவண்டும். கமல�தி� ஆகலோசர்னரய இந� ஆவணத�திலும் 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 என்ற இரணயத�்ளத�திலும் நீங�ள் �ோணலோம்.

• இறு�ிச் ெடங்கு�ளை விளைவில் �டக� கவண்டுமோ?

 o ஆம், இவற்ரற விரரவில் �ைத� கவண்டும். இர� எவவோறு எ்ளி�ோக்குவது என்்து 
்ற்றிய கூடு�ல் ஆகலோசர்னரய இந� துண்டுப்ிரசுரத�தில் �ோணலோம்.

• இ�ற்�ோ� �ிளடககும் �ி�ி உ�வி என்ன? 

 o துயரத�தில் வோடும் குடும்்ங�ளுக்கு ்லவி�மோ்ன �தி�தி உ�வி �திரைக்�திறது. �கு�தி 
இருந�ோல் இத�ர�ய உ�வி�ர்ள நீங�ளும் த்றலோம். கமலும் விவரங�ர்ள  
gov.uk/when-someone-diesஇல் நீங�ள் �ோணலோம்

• இறப்புத துயைத�ிற்�ோ்ன ஆ�ைளவ �ோன எங்க� தெற முடியும்?

 o ஒரு இறபபு ஏற்்டும் க்ோத�ல்லோம், இது மி�வும் �டி்னமோ்ன மற்றும் சவோலோ்ன 
க�ரமோகும். க�ோவிட் -19 த�ோற்றுக�ோய�்ளின் க்ோது துயரதர�யும் வருத�தர�யும் 
அனு்விப்வர�ளுக்கு இது இன்னும் அ�தி�மோ� இருக்கும். எஙகு உ�வி க�டுவது 
என்்து குறித� ��வல்�ள் கீகழ மற்றும் gov.uk/coronavirus-funeral-advice 
என்ற இரணயத�்ளத�தில் அ்ளிக்�ப்ட்டுள்்ள்ன.
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• இறு�ி ெடங்�ில் �லநது த�ோளை முடியோவிட்டோல் �ோன 
துக�தள� எப்ெடி தவைிப்ெடுத�லோம்?

 o ஆன்ரல்னில் இறு�திச் சைஙகு�ர்ள �ைதது�ல், ஆன்ரல்னில் இரங�ல் 
புத��ங�ர்ள உருவோக்கு�ல் அல்லது ்ின்்னர கூடு�ல் �திர்னவு �தி�ழ்வு�ர்ள 
�ைதது�ல் ஆ�தியரவ இறு�தி சைங�தில் �லநது த�ோள்்ள முடியோ�வர�ளுக்கு 
உ�வக்கூடும். இந� ஆவணத�தில் கூடு�ல் ்ரிநதுரர�ள் அ்ளிக்�ப்ட்டுள்்ள்ன.

ஒருவர் இறந�ோல் எடுக� 
கவண்டிய �டவடிகள��ள
1. இறப்ளெ ெ�ிவு தெயயுங்�ள
இறபபு ஆயவிற்�ோ� சைல ஆயவோ்ளருக்கு த�ரிவிக்�ப்ட்ைோல் �விர, இறபபு 
5  �ோட்�ளுக்குள் ்ிறபபு, இறபபு மற்றும் �திருமண ்�திவோ்ளரிைம் ்�திவு தசயயப்ை 
கவண்டும்.

க�ோவிட் -19 த�ோற்றுக�ோயோல ஏற்்ட்ை இறபபு�ர்ள ்�திவு தசயவ�ற்�ோ்ன மோற்றங�ள் 
குறித� விவரங�ளுக்கு, உங�ள் உள்ளூர ்�திவோ்ளரரத த�ோைரபு த�ோள்ளுங�ள். 
உங�ள் உள்ளூர அலுவல�தர�க் �ண்டு்ிடிப்�ற்�ோ்ன வழி�ோட்டு�லும் உ�வியும்  
gov.uk/register-a-death இல் �ோணலோம்..

இறபபுக்�ோ்ன மருததுவ சோன்றி�ழில் ர�தயழுத�திட்ை மருததுவர உங�ள் த�ோைரபு 
விவரங�ர்ள ்�திவோ்ளருக்கு அனுப்ியிருக்�லோம், இ�்னோல் அவர�ள் ்�திவு 
தசயயவ�ற்�ோ� உங�ர்ள த�ோைரபு த�ோள்்ளலோம். இருப்ினும், நீங�ள் ஆரம்்க் 
�ட்ட்த�திகலகய ்�திவு அலுவல�தர� த�ோைரபு த�ோண்டு ்�திவு தசயல்முரற முடிக்�லோம் 
மற்றும் இறு�தி ஏற்்ோடு�ர்ள நீங�ள் த�ோைரலோம்.

க�ோவிட் -19 �ோல�ட்ைத�தில், ்�திவோ்ளர அைக்�ம் அல்லது ��்னம் தசயவ�ற்�ோ்ன துரறக்கு 
‘அைக்�ம் அல்லது ��்னம் தசயவ�ற்�ோ்ன சோன்றி�ழ்’ வழஙகுவோர, கமலும் நீங�ள் 
க�ரநத�டுத� இறு�தி சைஙகு இயக்கு�ருக்கும் ஒரு ��ரல அவர அனுப்லோம். உங�ள் 
இறு�தி சைஙகு இயக்கு்னர அைக்�ம் அல்லது ��்னம் தசயவ�ற்கு முன் க�ரவப்டும் 
கவறு எந� ்டிவங�ர்ளயும் ்ற்றி உங�ளுக்கு அறிவுரர கூறுவோர. 

்�திவோ்ளர உங�ளுக்கு மரண சோன்றி�ழின் ��ல் அல்லது ��ல்�ர்ள வழங� முடியும், 
�திரவ�திக்� தசோததுக்�ள் இருந�ோல் இந� சோன்றி�ழ் உங�ளுக்குத க�ரவப்டும்.

2. இறு�ி ெடங்ள� ஏற்ெோடு தெயயுங்�ள 
க�ோவிட்-19 த�ோற்று �ோலத�திலும் இறு�திச் சைஙகு�ள் த�ோைர�தின்ற்ன. இறு�திச் சைஙகு 
இயக்கு�ர�ள் மற்றும் இறு�தி இல்லங�ள் க்ோன்ற இறு�திச் சைஙகு�ர்ள வழஙகும் 
�திறுவ்னங�ள் �திறநக� உள்்ள்ன..

http://gov.uk/register-a-death


இறு�திச் சைஙகு�ர்ள �திரவ�திக்கும் �திறுவ்னங�ள் அ�தி�ரித� எண்ணிக்ர�யிலோ்ன 
இறபபு�ர்ளச் சமோ்ளிக்� முடியும் என்்ர� உறு�திப்டுத� இறு�ிச் ெடங்கு�ள 
�ோம�மோ�ோமல் இருப்ெது முக்�தியம். இது உங�ளுக்கு எவவ்ளவு �டி்னமோ� 
இருக்கும் என்்ர� �ோங�ள் புரிநதுத�ோள்�திகறோம், இருப்ினும் �ற்க்ோர�ய 
வழி�ோட்டு�ல் அர்னவரின் ்ோது�ோப்ிற்கும் எ�ிர்வரும் எ�ிர்�ோலத�ிற்கு 
த்ோருநதும்.

இறு�தி சைஙகுப த்ோதுவோ� இறபபுப ்�திவு தசயயப்ட்ை ்ின்்னகர �ரைத்றும். ஒரு 
இறு�தி சைஙர� நீங�க்ள ஏற்்ோடு தசயய முடியும் என்றோலும், த்ரும்்ோலோ்ன மக்�ள் 
ஒரு இறு�திசைஙகு இயக்கு�ரரப ்யன்்டுதது�திறோர�ள் (ஒரு இறு�தி சைஙர� நீங�க்ள 
ஏற்்ோடு தசயவ�ற்�ோ்ன ஆகலோசர்ன�ளுக்�ோ� naturaldeath.org.uk/ ஐப ்ோரக்�வும்). 
நீங�க்ள ஏற்்ோடு�ர்ளச் தசயய விரும்்ி்னோல், உங�ள் உள்ளூர சர் �ல்லரற மற்றும் 
��்னத துரறரயயும் த�ோைரபு த�ோள்்ளலோம்.

ஒரு இறு�திசைஙகு இயக்கு்னரரப ்யன்்டுத�தி்னோல், அ�தில் உறுப்ி்னரோ� இருக்� 
கீகழயுள்்ள ஒருவரர நீங�ள் க�ரவு தசயயலோம்:

1. இறு�திசைஙகு இயக்கு�ர�்ளின் க�சிய சங�ம்

2. கூட்ைணி மற்றும் சுயோதீ்ன இறு�தி சைஙகு இயக்கு�ர�்ளின் க�சிய சங�ம் (SAIF)

எந�தவோரு குறிப்ிட்ை இறு�தி சைஙகு இயக்கு்னரரயும் ்யன்்டுததுவ�ற்கு உங�ளுக்கு 
�ட்ைோயம் இல்ரல, கமலும் ்லரின் கசரவ�ர்ளயும் விரல�ர்ளயும் ஒப்ிட்டுப 
்ோரக்�லோம். 

சில உள்ளூரோட்சி மன்றங�ள் �ங�்ளது தசோந� இறு�திச் சைஙகு�ர்ள �ைதது�தின்ற்ன. 
்ிரிட்டிஷ் ம்னி�க�ய சங�ம் மற்றும் சிவில் இறு�திச் சைஙகு �திறுவ்னம் ஆ�தியரவ ம� 
சோர்ற்ற இறு�திச் சைஙகு�ள் ்ற்றிய ஆகலோசர்னயுைன் உ�வலோம்.

நீங�ள் ஒரு இறு�தி சைஙகு இயக்கு�ரரத க�ரவுதசய�ோல், உைல் கச�ரிக்�ப்ட்டு 
ஒரு இறு�தி இல்லத�திற்கு அல்லது சவக்�திைங�திற்கு த�ோண்டு தசல்லப்டும். க�ோவிட் 
-19 �ோரணமோ� நீங�ள் இறு�ிச் ெடங்கு இல்லத�ிற்குச் தெல்வது 
�ற்கெோது ெோத�ியமில்ளல. உங�ள் இறு�தி சைஙகு இயக்கு்னர மற்றும் உள்ளூர 
அ�தி�ோரியின் ஆகலோசர்னரய நீங�ள் ்ின்்ற்ற கவண்டும். 

உங�ர்ள உைலுைன் த�ருங�திய த�ோைரபுக்கு த�ோண்டு வரும் ெடங்கு�ள 
அல்லது �ளடமுளற�ைில் ெங்க�ற்� கவண்டோம் எனறு 
அறிவுறுத�ப்ெடு�ிறீர்�ள. உைலுைன் த�ருங�திய த�ோைரர் உள்்ளைக்�திய 
உங�ள் ம�த�தின் அம்சங�ள் இருக்கும் இைங�்ளில், ெிெிஇ ெைியோ்ன 
ெயனெோட்டில் ெயிற்ெி தெற்ற ஒருவைின கமற்ெோர்ளவயின 
கீழ் �்னிப்ெட்ட ெோது�ோப்பு உெ�ைணங்�ள (ெிெிஇ) 
அணிந�ிருப்ெவர்�ளுககு த�ோைரபு �ட்டுப்டுத�ப்ை கவண்டும். �ழுவு�ல், 
உரை அணிவது மற்றும் கவறு எந� ம� அனுசரிபபு�ர்ளயும் �ைததுவ�ற்�ோ்ன 

http://naturaldeath.org.uk/


வருர�ரய ்ோது�ோப்ோ� ஏற்்ோடு தசயவ�ற்�ோ்ன சோத�தியக்கூறு�ள் குறிதது 
உங�ள் இறு�திசைஙகு இயக்கு்னரிைம் க்சலோம். இருப்ினும், நீங்�ள ஒரு 
ெவக�ிடங்ள�ப் ெோர்ளவயிட முடியோது.. சமூ� �ம்்ிக்ர� குழுக்�ள் என்்ன 
தசயய முடியும் என்்து ்ற்றியும் உங�ளுக்கு ஆகலோசர்ன வழங�லோம்.

3. இறப்பு குறிதது அைெிடம் தெோல்லுங்�ள
ஒருமுரற எங�்ளிைம் தசோல்லவும் கசரவ யோரோவது இறந�ோல் மத�திய மற்றும் உள்ளூர 
அரசோங�த துரற�ர்ளயும், த்ோதுததுரற ஓயவூ�திய �திட்ைங�ர்ளயும் த�ரிவிக்� 
அனும�திக்�திறது. நீங�ள் இறபர் ்�திவு தசயயும்க்ோது அல்லது இரைக்�ோல இறபபுச் 
சோன்றி�ரழப த்றும்க்ோது ்�திவோ்ளர உங�ளுக்கு ஒரு �்னிப்ட்ை குறிபபு எண்ரண 
வழஙகுவோர, ்ின்்னர நீங�ள் த�ோரலக்சி அல்லது ஆன்ரலன் வழியோ� கசரவரய 
அணு�லோம்.  கமலும் ��வலுக்கு gov.uk/tell-us-once க்குச் தசல்லவும்.  

நீங�ள் வங�தி�ள், ்யன்்ோட்டு �திறுவ்னங�ள் மற்றும் �தில உரிரமயோ்ளர�ள் அல்லது 
வீட்டு சங�ங�ளுக்கு �்னித�்னியோ� ��வல் த�ரிவிக்� கவண்டும்.

ஒருமுரற எங�்ளிைம் தசோல்லவும் கசரவரய நீங�ள் ்ின்வரும் �ோரணங�ளுக்�ோ� 
அணு� முடியோது: 

• உங�ள் உள்ளூர ்�திவு அலுவல�ம் ஒருமுரற எங�்ளிைம் தசோல்லவும் கசரவரய 
வழஙகுவ�தில்ரல

• ஒருவர தவ்ளி�ோட்டில் இறந� �ோரணத�ோல் ஒருமுளற எங்�ைிடம் 
தெோல்லவும் கெளவ �ிளடக�ோது

• ஆன்ரலன் கசரவ�ர்ளப ்யன்்டுத� உங�்ளோல் முடியவில்ரல அல்லது �டி்னமோ� 
உள்்ளது

ஒருமுரற எங�்ளிைம் தசோல்லவும் கசரவரய உங�்ளோல் அணு� முடியோவிட்ைோல், நீங�ள் 
சம்்ந�ப்ட்ை அரமபபு�ர்ள �்னித�்னியோ� த�ோைரபு த�ோள்்ள கவண்டும். இரவ 
்ின்வருவ்னவற்ரற உள்்ளைக்கு�தின்ற்ன: 

• வருவோய மற்றும் சுங�த துரற (HMRC)

• க�சிய �ோபபீட்டு ்ங�்ளிபபு அலுவல�ம்

• குழநர� �லன் அலுவல�ம்

• வரி அலுவல�ம்

• கவரல மற்றும் ஓயவூ�தியத துரற

• ஓயவூ�திய �ண்�ோணிபபு கசரவ / ்ரைவீரர இங�திலோநது (ஆயு�ப்ரை 
ஓயவூ�தியத�திற்�ோ�)

• ஓட்டு�ர மற்றும் வோ�்ன உரிம �திறுவ்னம் (டி.வி.எல்.ஏ)

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. இறு�ி ெடங்�ிற்கு �யோர் தெயவது
சமூ�ங�ள், அரமபபுக்�ள் மற்றும் �்னி�்ர�ள் �டுரமயோ� மருததுவரீ�தியோ� 
்ோ�திக்�ப்ைக்கூடிய கமலும் தீவிரமோ்ன க�ோய ஏற்்டும் வோயபபு அ�தி�மோகும் மக்�ளுக்கு 
்ோது�ோக்கும் ஒரு குறிப்ிட்ை �வ்னம் தசலுத�தி, �ங�ள் அஞசலிக்�ோ� கூடி யோர இந� 
இறு�தி ஊரவலத�தில் மத�தியில் ்ரப்ி Covid 19 ்ோ�திபர்க் குரறக்� �ைவடிக்ர� எடுக்� 
அறிவுறுத�ப்டு�திறோர�ள். இந� தசயல்�்ளில் ்ின்வருவ்ன அைஙகும்:

• �்னி�்ர�்ளிரைகய குரறந�து 2 மீட்டர்�ள (6 அடி) ்ோது�ோப்ோ்ன தூரதர� உறு�தி 
தசயவ�ற்�ோ� துக்�ப்டு்வர�்ளின் எண்ணிக்ர�ரய முடிந�வரர குரறவோ�க் 
�ட்டுப்டுததுவது. இறு�தி சைஙகு இயக்கு்னர, கசப்ல் உ�வியோ்ளர மற்றும் இறு�தி 
ஊழியர�ளுைன் ்ின்வரும்வர�ள் மட்டுகம �லநது த�ோள்்ள கவண்டும்:

 o இறந�வரின் குடும்் உறுப்ி்னர�ள்

 o உை்னடி குடும்் உறுப்ி்னர�ள் மற்றும் / அல்லது த�ருங�திய �ண்்ர�ள் 
அனும�திக்�ப்ட்ை அ�தி�்ட்ச எண்ணிக்ர�யில் �லநது த�ோள்்ளலோம்.

• இடத�ின அைவும் சூழ்�ிளலயும்இைம்ளிக்�க்கூடிய அ�தி�்ட்ச 
எண்ணிக்ர�ரய தீரமோ்னிக்கும், அக� க�ரத�தில் சமூ� தூரதர� எ்ளி�ோக்கு�திறது, 
ஆ்னோல் எண்�ர்ள முடிந�வரர குரறக்� கவண்டும். இர� உறு�தி தசயவ�ற்�ோ� 
இைம் கமலோ்ளர�ள் எண்ணிக்ர�ரயக் �ட்டுப்டுத�லோம் மற்றும் அனும�திக்�ப்ட்ை 
அ�தி�்ட்ச துக்�ம் விசோரிப்வர�ர்ள அவர�ள் உங�ள் இறு�தி இயக்கு�ருக்கு 
த�ரிவிப்ோர�ள், அர� நீங�ள் �ரை்ிடிக்� கவண்டும்.

• துக்�ம் விசோரிப்வர�ள் ள� �ழுவு�ல் மற்றும் த�ோற்று ்ரவோமல் �டுப்து 
குறித� வழி�ோட்டு�ரலப ்ின்்ற்ற கவண்டும்.

• இறு�ிச் ெடங்�ிற்குச் தெல்லும் கெோதும், ெயணிககும் கெோதும் 
ெமூ� வில�ல் குறித� ஆகலோெள்ன�ளையும் துக�ம் 
விெோைிப்ெவர்�ள ெினெற்ற கவண்டும். 

• க�ோவிட் -19 இன் அறிகுறி�்ளோல் �ங�ள் வீட்டில் யோரோவது உைல்�திரல 
சரியில்லோமல் இருப்�ோல் 14 �ோட்�ள சுய-�்னிளமப்ெடுத�ப்ெட்ட 
துக�ப்ெடுெவர்�ள ஆ்னோல் �ங�ளுக்கு அறிகுறி�ள் இல்லோ�வர�ள், அவர�ள் 
அவவோறு தசயய விரும்்ி்னோல், இறு�ிச் ெடங்�ில் க�ைில் �லநது 
த�ோளை வெ�ி தெயய கவண்டும் இது த�ோற்று ்ரவும் அ்ோயதர� 
குரறக்� முக்�தியம்.

• மருததுவ ரீ�ியோ� ெோ�ிக�ப்ெடககூடிய அல்லது �வெமுளை 
குழுவில் உளை துக�ப்ெடுெவர்�ளும் �லநதுத�ோளை வெ�ி 
தசயயப்ை கவண்டும், ஆ்னோல் த�ோற்று அ்ோயதர� குரறக்கும் �ைவடிக்ர��ள் 
கமற்த�ோள்்ளப்ை கவண்டும்.



• க�ோவிட் -19 அறிகுறி�ளைக த�ோண்டுளை எந� துக�ம் 
விெோைிப்ெவரும் (பு�ிய த�ோடர்ச்ெியோ்ன இருமல் அல்லது அ�ி� 
தவப்ெ�ிளல)மற்றவர்�ளுககு ஆெதள� விளைவிப்ெ�ோல் 
இறு�ிச் ெடங்�ில் �லநது த�ோளைககூடோது த�ோரல 
்ஙக�ற்பர் �ருத�தில் த�ோள்்ள கவண்டும்.

்ல குடும்்ங�ள் கூடு�ல் �ிள்னவு �ி�ழ்வு�ளை ெிற்�ோலத�ில் 
�ிட்டமிடு�ினற்ன அல்லது ஆனளலன �ிள்னவு �ி�ழ்வு�ள 
ளவத�ிருக�ினற்ன இ�்னோல் துக்�ம் விசோரிப்வர�ள் ்ோது�ோப்ோ� 
மரியோர� தசலுத� முடியும். ஆன்ரலன் இரங�ல் புத��ங�ளும் உ�வக்கூடும். 
�்னிப்ட்ை முரறயில் �லநது த�ோள்்ள முடியோவிட்ைோலும் ஒரு துக்� �தி�ழ்ரவத �திட்ைமிை 
உ�விதசயவது,துக்�ம் விசோரிப்வர�ளுக்கு ஆறு�லோ� அரமயும். 

்ஙக�ற்்ோ்ளர�ள் ்யணம் மற்றும் சமூ� தூரதர�ப ்ற்றிய சமீ்த�திய அரசோங� 
வழி�ோட்டு�ரலக் �லந�ோகலோசிக்� கவண்டும். இறு�திச் சைங�தில் �லநதுத�ோள்்வர�ள் 
வீடு �திரும்பும்க்ோது க�ோட்டல்�ளைப் ்யன்்டுததுவது சோத�தியமற்றது. 

சமீ்த�திய மரணச்சைஙகு ்ற்றிய அறிவுறுத�ல்�ளுக்கு உங�ள் உள்ளூர அ�தி�ோரம், 
இறு�தி சைஙகு இயக்கு்னர, ம�த �ரலவர மற்றும் / அல்லது GOV.UK ஐ அணு� 
கவண்டும்.

5. தெோததுக�ளை ள�யோளவது
நீங�ள் த�ருங�திய �ண்்ர அல்லது உறவி்னர அல்லது விருப்தர� 
�திரறகவற்று்வரோ� இருந�ோல், இறந� �்ரின் விருப்ம், ்ணம் மற்றும் தசோதது 
ஆ�தியவற்ரற நீங�ள் ர�யோ்ள கவண்டியிருக்கும்.

இறந�வரின் தசோததுக்�ர்ளக் ர�யோள்வ�ற்�ோ்ன சட்ைபூரவமோ்ன உரிரமரயப 
த்றுவ�ற்கு நீங�ள் விண்ணப்ிக்� கவண்டியிருக்�லோம். கமலும் விவரங�ர்ள gov.uk/
applying-for-probateஇல் �ோணலோம்.

 விண்ணப்ிப்�ன் ஒரு ்கு�தியோ�, இறந� �்ரின் ்ணம், தசோதது மற்றும் 
உரைரம�ர்ள (‘எஸகைட்’) நீங�ள் ம�திப்ிை கவண்டும். தசோதர� ம�திப்ிடுவ�ற்கு 
நீங�ள் 3 முக்�திய ்ணி�ர்ள முடிக்� கவண்டும்: 

1. ஒருவரின் தசோததுக்�ள் மற்றும் �ைன்�ள் குறிதது வங�தி�ள் அல்லது ்யன்்ோட்டு 
வழஙகு�ர�ள் க்ோன்ற அரமபபு�ர்ளத த�ோைரபு த�ோள்ளுங�ள்.

2. தசோதர� ம�திப்ிடுங�ள். இது எச்.எம்.ஆர.சிக்கு நீங�ள் ம�திபர் எவவோறு 
த�ரிவிக்�திறீர�ள் என்்ர�யும், எந�தவோரு மரபுரிரம வரிரயயும் பு�ோர்ளிப்�ற்கும் 
தசலுததுவ�ற்குமோ்ன �ோலக்த�டுரவயும் இது ்ோ�திக்கும். த்ரும்்ோலோ்ன 
தசோததுக்�ளுக்கு வரி வி�திக்�ப்டுவ�தில்ரல.

3. தசோதது ம�திபர் வருவோய HM மற்றும் சுங�த துரறக்கு (HMRC) த�ரிவிக்�வும்.

ஒவதவோரு �ட்ைததுை்னோ்ன கூடு�ல் விவரங�ர்ளயும் ஆ�ரரவயும்  
gov.uk/valuing-estate-of-someone-who-died இல் �ோணலோம்

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


நீங�ள் தசோதது ்�திவு�ர்ளயும் புதுப்ிக்� கவண்டும்:

• கூட்டு உரிரமயோ்ளர இறக்கும் க்ோது

 o ஒரு தசோத�தின் கூட்டு உரிரமயோ்ளர இறந�ோல், ்�திகவட்டில் இருநது அவர�்ளின் 
த்யரர அ�ற்ற டி.கே.்ி ்டிவதர� �திரப்வும்.

 o பூரத�தி தசயயப்ட்ை ்டிவதர� இறபபு சோன்றி�ழின் அ�தி�ோரபபூரவ ��லுைன் எச்.
எம். �தில ்�திகவடு அலுவல�த�திற்கு அனுப்வும்.

• ஒரு தசோத�தின் ஒகர உரிரமயோ்ளர இறநதுவிட்ைோல், தசோதது த்ோதுவோ� இவர�ளுக்கு 
மோற்றப்டும்:

 o தசோத�தின் வோரிசு (‘்ய்னோ்ளி’ என்று அரழக்�ப்டு�திறோர)

 o மூன்றோம் �ரபபு, எடுததுக்�ோட்ைோ� தசோதர� வோஙகு்வர

த�ோைரபுரைய விவரங�ளுக்�ோ்ன கூடு�ல் விவரங�ள் மற்றும் இரணபபு�ர்ள இஙக� 
�ோணலோம்: www.gov.uk/update-property-records-someone-dies

இறப்பு ஆயவோைருககு 
த�ைிவிக�ப்ெட்ட இறப்பு�ள
ஒரு மருததுவர ்ல �ோரணங�ளுக்�ோ� ஒரு இறபர் இறபபு ஆயவோ்ளருக்கு 
அனுப்லோம், அவற்றுள் இரவ உள்்ளைஙகும்:

• இறப்ிற்�ோ்ன �ோரணம் த�ரியவில்ரல

• இறபபு வன்முரற �ோரணமோ� அல்லது இயற்ர�க்கு மோறோ்னது

• �திடீதரன்று விவரிக்�ப்ை முடியோமல் க�ரந� மரணம்

�்ர எவவோறு இறந�ோர என்்ர�க் �ண்டு்ிடிக்� ்ிகர� ்ரிகசோ�ர்ன க�ரவ என்று 
இறபபு ஆயவோ்ளர தீரமோ்னிக்�லோம். இர� ஒரு மருததுவமர்ன அல்லது த்ோது 
சவக்�திைங�தில் தசயயலோம். ்ிகர� ்ரிகசோ�ர்னக்குப ்ிறகு, எந�தவோரு விசோரரணயும் 
இல்லோமல் உைல் விடுவிக்�ப்ட்ைோல், மரண �ண்ைர்ன�ோரர ஒரு ்டிவதர� (‘்ிஙக் 
்டிவம் - ்டிவம் 100 ்ி’) ்�திவோ்ளருக்கு மரணத�திற்�ோ்ன �ோரணதர�க் கூறி அனுபபுவோர. 
சைலம் ��்னம் தசயயப்ை கவண்டுமோ்னோல், ��்னம் தசய்வர ஒரு ‘த�ோகரோ்னரின் 
சோன்றி�ழ் - ��்னம் 6 ்டிவதர�’ ��்ன அ�தி�ோரத�திற்கு அனுபபுவோர அல்லது உைல் 
அைக்�ம் தசயயப்ை கவண்டுமோ்னோல் ‘அைக்�ம் தசயவ�ற்�ோ்ன த�ோகரோ்னரின் உத�ரரவ 
அனுபபுவோர. நீங�ள் இறபர் ்�திவு தசயது இறபபு சோன்றி�ழின் ��ல்�ர்ளப த்றலோம்.

மரணத�திற்�ோ்ன �ோரணம் இன்னும் அறியப்ைவில்ரல, அல்லது அந� �்ர வன்முரற 
அல்லது இயற்ர�க்கு மோறோ்ன மரணம் அரைந�திருக்�லோம் அல்லது சிரறயில் அல்லது 
த்ோலிஸ �ோவலில் இறந�திருந�ோல் இறபபு ஆயவோ்ளர விசோரரண �ைத� கவண்டும்.

• விசோரரணயின் ்ின்்னர நீங�ள் இறபர் ்�திவு தசயய முடியோது.

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


• �்ர இறநதுவிட்ைோர என்்ர� �திரூ்ிக்� இரைக்�ோல மரண சோன்றி�ரழ இறபபு 
ஆயவோ்ளர வழங� முடியும். �திறுவ்னங�ளுக்கு மரணம் குறிதது த�ரியப்டுத�வும், 
ஆயவுக்கு விண்ணப்ிக்�வும் இர�ப ்யன்்டுத�லோம்.

• விசோரரண முடிந�தும், ்�திவோ்ளர ்�திகவட்டில் என்்ன ரவக்� கவண்டும் என்று 
்�திவோ்ளரிைம் இறபபு ஆயவோ்ளர கூறுவோர.

இறப்பு ஆ�ைவு
ஒரு �ண்்ரின் அல்லது க�சிப்வரின் இழபபு �தி�ழும் க்ோத�ல்லோம், அது மி�வும் 
�டி்னமோ்ன மற்றும் சவோலோ்ன க�ரமோகும். க�ோவிட் -19 த�ோற்றுக�ோய�்ளின் க்ோது 
துயரதர�யும் வருத�தர�யும் அனு்விப்வர�ளுக்கு இது இன்னும் அ�தி�மோ� 
இருக்கும் .

துயரமரைந� மக்�ள் அ�திரச்சியரைக் கூடும், இறபபு மட்டுமல்ல, சமூ� த�ோரலதூர 
�ைவடிக்ர��ள் �ோரணமோ� அவர�ள் விரும்்ிய வழியில் இறந�வரிைம் இருநது 
விரைத்ற முடியோது என்்தும் இ�தில் அைஙகும். �்னியோ� �்னிரமப்டுதது்வர�ளுக்கு 
இது மி�வும் �டி்னமோ� இருக்கும், கமலும் வழக்�மோ்ன ஆ�ரவு த�ட்தவோரக்கு�ளுைன் 
இரணப்து �டி்னமோ� இருக்�லோம்.

இறபபுக்குச் தசல்வ�தில் உள்்ள சிக்�ல்�ர்ளச் சமோ்ளிக்�, கீகழயுள்்ள ஆகலோசர்னரயப 
்ின்்ற்ற நீங�ள் விரும்்லோம்: 

தெயய கவண்டியது

• க்ோதுமோ்ன தூக்�ம் (உங�ள் சோ�ோரண அ்ளவு) த்ற க�ரம் ஒதுக்குங�ள், ஓயதவடுதது 
�வறோமல் ஆகரோக்�தியமோ� சோப்ிடுங�ள்.

• உங�ளுக்குத க�ரவயோ்னர� மக்�ளுக்குச் தசோல்லுங�ள்.

• நீங�ள் �ம்பும் �்ர�ளுைன் க்சுங�ள். நீங�ள் எல்கலோரிைமும் எல்லோவற்ரறயும் 
தசோல்ல கவண்டிய�தில்ரல, ஆ்னோல் யோரிைமும் எதுவும் தசோல்லோ�து த்ரும்்ோலும் 
உ�வோது.

• வீட்டில் அல்லது வோ�்னம் ஓட்டும்க்ோது அல்லது சவோரி தசயயும் க்ோது �வ்னிததுக் 
த�ோள்ளுங�ள் - ஒரு அ�திரச்சி�ரமோ்ன அல்லது ம்ன அழுத� �தி�ழ்வுக்குப ்ிறகு 
வி்ததுக்�ள் அ�தி�ம் �ோணப்டு�தின்ற்ன.

• உங�ள் மீ�ோ்ன தவ்ளிபபுற க�ோரிக்ர��ர்ள குரறக்� முயற்சிக்�வும், �ற்க்ோர�க்கு 
கூடு�ல் த்ோறுபபு�ர்ள ஏற்� கவண்ைோம்.

• நீங�ள் ்ோது�ோப்ோ� உணரும் இைத�திற்குச் தசல்ல க�ரம் ஒதுக்குங�ள், உங�ள் 
ம்ன�தில் என்்ன �ைந�து என்்ர� அரம�தியோ�ப ்ோருங�ள். இந� க�ரத�தில் 
உணரவு�ள் மி�வும் வலுவோ� இருந�ோல் இர�ச் தசயய உங�ர்ள �ட்ைோயப்டுத� 
கவண்ைோம்.



தெயய கூடோ�து

• உங�ள் உணரச்சி�ர்ள அைக்கு�ல். நீங�ள் �ம்பும் ஒருவருைன் அவர�ர்ளப ்ற்றி 
க்சுவது உ�வியோ� இருக்குமோ என்று சிந�தியுங�ள். �திர்னவு�ள் உை்னடியோ� 
மரறநதுவிைோது.

• உங�ள் உணரவு�ள் மற்றும் எண்ணங�ள் அல்லது மற்றவர�்ளின் உணரச்சி�்ளோல் 
தவட்�ப்டு�ல். அரவ மி�வும் ம்ன அழுத�த�திற்குரிய �தி�ழ்வுக்கு சோ�ோரண 
எ�திரவிர்ன�ள்.

• நீங�ள் �ம்பும் �்ர�ர்ளத �விரப்து.

இறக்கும் க்ோது உங�ளுக்கும் உங�ள் குடும்்த�திற்கும் ஆ�ரவ்ளிக்�க்கூடிய ்ல 
கசரவ�ள் மற்றும் �திறுவ்னங�ள் உள்்ள்ன, அவற்றுள்:

• உங�ள் உள்ளூர சர்யிலிருநது இறபபு கசரவ�ர்ளக் �ண்ைறியவும்.

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

• NHS ��வல் மற்றும் இறபபு ்ற்றிய ஆ�ரவு.

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

• ஒரு மரணத�திற்குப ்ிறகு அரசோங�த�தின் ்டிப்டியோ்ன வழி�ோட்டி.

 o gov.uk/after-a-death

• இந� த�ோற்றுக�ோயோல் இறபபு மற்றும் துக்�ம் எவவோறு ்ோ�திக்�ப்ைலோம் மற்றும் 
த�ோற்று ்ரவல் �ோலத�தில் குழநர��ளுக்கு எவவோறு ஆ�ரவ்ளிப்து என்்�ற்�ோ்ன 
ஆ�ோரங�ர்ள க்ரூஸ பீகரவதமன்ட் க�ர த�ோண்டுள்்ளது.

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

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

 o 0808 808 1677 ஐ அரழக்�வும்

• அட் ஏ லோஸ இங�திலோநது முழுவதும் ரசன் க்ோஸடிங மற்றும் கசரவ�ர்ளயும், 
ஆன்ரலன் ஆகலோசர்ன கசரவ�ர்ளயும் வழஙகு�திறது.

 o ataloss.org

http://gov.uk/find-bereavement-services-from-council
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/coronavirus/children-and-young-people
http://ataloss.org


• �ம்க்கேக்னட் ஃபதரண்ட்ஸ எந�தவோரு வய�தி்னரின் குழநர�யின் மரணத�திற்குப 
்ிறகு மற்றும் எந�தவோரு �ோரணத�திற்�ோ�வும் குடும்்ங�ளுக்கு ஆ�ரரவ 
வழஙகு�திறோர�ள்.

 o tcf.org.uk

 o 0345 123 2304 ஐ அரழக்�வும்

• குழநர� ்ருவ இறபபு த�ட்தவோரக்�தில் க�சிய மற்றும் உள்ளூர ஆ�ரவு 
�திறுவ்னங�ளுக்�ோ்ன ��வல்�ள் மற்றும் இரணபபு�ள் உள்்ள்ன.

 o childhoodbereavementnetwork.org.uk

• எல்ேி்ிடி குறிப்ிட்ை ஆ�ரவு இ�திலிருநது �திரைக்�திறது:

 o சுவிட்ச்க்ோரடு - எல்ேி்ிடி + �்ர�ளுக்கு த�ோரலக்சியில், ர்தமயில் 
மற்றும்  உை்னடி தசய�தி சுவிட்ச்க்ோரடு மூலம் க�ட்கும் கசரவ switchboard.lgbt 

 o MindOut - எல்ேி்ிடி சமூ�ங�்ளின் ம்ன ஆகரோக்�தியம் மற்றும் �ல்வோழ்ரவ 
கமம்்டுததுவ�ற்�ோ்ன வக்�ோலதது மற்றும் ஆன்ரலன் ஆ�ரவு கசரவ�ள்.  
mindout.org.uk

 o லண்ைன் �ண்்ர - ஆன்ரலன் ச� ஆ�ரவு மன்றங�ள், வீடிகயோ ஆகலோசர்ன மற்றும் 
ம்ன�ல த�ருக்�டி �டுபபு �திட்ைங�ள் உள்்ளிட்ை ம்ன�ல ஆ�ரரவ வழஙகு�திறது. 
londonfriend.org.uk

 o எல்ேி்ிடி அறக்�ட்ைர்ள - ஆகலோசர்ன மற்றும் �ட்ர் வழஙகு�திறது, 
அததுைன்  தெல்பரலன் கசரவயும் வழஙகு�திறது. lgbt.foundation

• BAME குறிப்ிட்ை ஆ�ரவு இ�திலிருநது �திரைக்�திறது: 

 o உங�ள் உள்ளூர �வுன்சில் அவர�்ளின் வரலத�்ளத�தில் BAME குறிப்ிட்ை 
கசரவ�ர்ளக் த�ோண்டிருக்�லோம். 

 o நீங�ள் க�ரவு தசயயும் எந� ஆ�ரவு கசரவயிலிருநதும் �திரைக்�க்கூடிய BAME 
ஆகலோச�ர விருப்ங�ள். 

 o BAATN (�ருபபு, ஆப்ிரிக்� மற்றும் ஆசிய சி�திச்ரச த�ட்தவோரக்) இது 
இங�திலோந�தில் உள்்ள �ருபபு, ஆப்ிரிக்�, ஆசிய மற்றும் �ரீ்ியன் ்ோரம்்ரியத�தின் 
ஆகலோச�ர�ள் மற்றும் உ்ளவியலோ்ளர�்ளின் ஒரு த்ரிய சமூ�தர� குறிக்�திறது. 
இந� கசரவ �ட்ைணம் வசூலிக்�திறது என்்ர� �திர்னவில் த�ோள்�.  
baatn.org.uk | 020 3600 0712

�வரல, ம்னச்கசோரவு அல்லது ்ிநர�ய அ�திரச்சி�ரமோ்ன க�ோ்ளோறு க்ோன்ற 
அறிகுறி�ர்ளப ்ற்றி உங�ள் த்ோது மருததுவர அல்லது NHS (க�சிய சு�ோ�ோர கசரவ) 
111 ஐ த�ோைரபு த�ோள்்ளலோம். இந� சிக்�ல்�ளுக்�ோ்ன கூடு�ல் ஆ�ரவு NHS க�ரவு�ள் 
மூலம் �திரைக்�திறது (NHS.uk) அல்லது சமோரியர�ர்ள 08457 90 90 90 என்ற எண்ணில் 
அரழக்�வும்.

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


இந� வழி�ோட்டு�ல் இங�திலோநதுக்�ோ்னது. ஸ�ோட்லோநது, வைக்கு அயரலோநது மற்றும் 
கவல்ஸிலும் ஆ�ரவு �திரைக்�திறது.
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