કોવિડ-૧૯ મૃત્યુના વકસ્સામાાં સુરત મહાનગરપાલીકા અને સુરત
વિલ્લા(ગ્રામ્ય) વિસ્તાર માટે અરિદારશ્રીઓએ નીચે મુિબની કાયયિાહી
કરિાની રહેશ.ે

કોવિડ -૧૯ થી થયેલ મૃત્યુના પ્રમાણપત્રો એકત્રીત કરિા.
(૧)
(ર)

આર.ટી.પી.સી.આર/ રેપીડ એન્ટીજન ટે સ્ટ/મોલેક્યુલર ટે સ્ટ (કોરોના ટે સ્ટ) થયેલ હોય તેની નકલ
મૃત્યુની નોોંધણી અોંગન
ે ુોં પ્રમાણપત્ર (દાખલો)ની નકલ ઉપલબ્ધ ન હોય તો જયાોં મરણ થયુોં હોય તે
વિસ્તારના જન્મ - મરણ નોોંધણી અવધકારીશ્રીની કચેરીએથી મેળિી લેિાના રહેશે.
❖ સુરત મહાનગરપાલીકા વિસ્તારમાોં મરણ થયેલ હોય તો જયાોં મરણ નોોંધાિેલ હોય તે શહેરી
જન્મ-મરણ નોોંધણી કચેરી, મુગલીસરા/ નજીકની ઝોન ઓવિસ ખાતેથી મેળિિાનુોં રહેશે.
❖ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાોં મરણ થયેલ હોય તો જયાોં મરણ નોોંધાિેલ હોય તે સોંબવોં ધત તલાટી કમ મોંત્રીશ્રી,
ગ્રામ પોંચાયત કચેરી તથા ચીિ ઓિીસરશ્રી સોંબોંવધત નગર પાલીકા નોટીિાઇડ (INA) વિસ્તાર

પાસેથી મેળિી લેિાનુોં રહેશે.
નીચે િણાિેલ (A) (B) અથિા (C) માાંથી લાગુ પડતુ કોઇ પણ એક
(A) મેડીકલ સટીિીકે શન ઓિ કોઝ ઓિ ડેથ (MCCD) ફોમય - ૪ મૃત્યુનુોં કારણ દશાાિતુોં તબીબી
પ્રમાણપત્ર જે હોવસ્પટલમાોં મૃત્યુ થયેલ હોય તે હોવસ્પટલ માોંથી પ્રમાણીત નકલ (ડોકટરના સહી
વસકકા સાથે) મેળિિાની રહેશે.
(B) ઘરે મૃત્યુના વકસ્સામાોં મૃત્યુ અોંગેનુોં પ્રમાણપત્ર જે તે હોવસ્પટલ અથિા ખાનગી તબીબી
અવધકારી પાસેથી ફોમય-૪(એ) પ્રમાણીત નકલ (ડોકટરના સહી વસકકા સાથે મેળિિાની રહેશે.)
(C) ઉપરોકત બન્ને વકસ્સામાોં મૃત્યુના કારણ અોંગન
ે ુોં ડોકટરી પ્રમાણપત્ર િોમા-૪ અથિા િોમા- ૪(A)
મળે લ/ઉપલબ્ધ ન હોય અથિા મળે લ પ્રમાણપત્ર સામે િાોંધો હોઇ તે વકસ્સામાોં અરજદારે
COVID - 19 Death Ascertaining Committee (CDAC) સમક્ષ અરજી કરિાની
રહેશે.
જે માટે નીચે જણાિેલ સ્થળ પરથી તેનુ વનયત નમુનાની અરજી પત્રક (પવરવશષ્ટ-૩)
મેળિી શકાશે.
સુરત મહાનગરપાવલકા (SMC) માટે નજીકના ઝોન ઓવિસ ખાતેથી અથિા વજલ્લા કલેક્ટર
કચેરીની અવધકૃ ત િેબસાઈટ https://surat.gujarat.gov.in/ અને સુરત મહાનગરપાવલકાની
િેબસાઈટ https://www.suratmunicipal.gov.in/ ઉપરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકાશે. ઉપરથી
વનયતનમુના (પવરવશષ્ટ-3) મેળિી લેિાનુોં રહેશે. સુરત વજલ્લા (ગ્રામ્ય) માટે સોંબવોં ધત તાલુકા મામલતદાર
કચેરી ખાતેથી મેળિી લેિાનુોં રહેશે,
જે પરીવશષ્ટ-૩ માોં દશાાિેલ વબડાણ (ચેકલીસ્ટની યાદી) મુજબ અથિા નીચે જણાિેલ દસ્તાિેજો
સામેલ કરી અરજી તે જ કચેરીમાોં કરિાની રહેશે.
(૩)

(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)

મરણનુોં પ્રમાણપત્ર
અપ્રાપ્ય પ્રમાણપત્ર અથિા હોવસ્પટલ/ ખાનગી તબીબ ધ્િારા અપાયેલ (િોમા-૪ અથિા િોમા-૪(એ)ની
પ્રમાણીત (ડોકટરના સહી વસકકા સહીત) નકલ
ઇન્ડોર કે સ પેપસા (દાખલ થયેલ દદા ના વકસ્સામાોં)
ઘરે મૃત્યુના વકસ્સામાોં દદીએ સ્થાનીક તબીબની સારિાર લીધી હોય તેની વિગતો તથા આધાર પુરાિા
દદીના કરિામાોં આિેલ વિવિધ પવરક્ષણ જેિા કે (લેબોરેટરી પવરક્ષણ, રેડીયોલોજી પવરક્ષણના પુરાિા)

કોવિડ - ૧૯ સહાય મેળિિા બાબતે માગયદવશયકા
❖ કોવિડ-૧૯ના મૃત્યુ અોંગેની સહાય મેળિિા બાબતે ઉપર મુજબ જરૂરી કોવિડ
દસ્તાિેજ/પુરાિા એકત્ર કરી અરજદારે તા.૨૦/૧૧/૨૦૨૧ ના ઠરાિમાોં વનયત થયેલ િોમા સુરત
મહાનગરપાવલકા વિસ્તાર (SMC) માટે નજીકના ઝોન ઓવિસ ખાતે તેમજ સુરત વજલ્લા
(ગ્રામ્ય)
માટે
સોંબોંવધત
તાલુકા
મામલતદાર
કચેરીમાોંથી
અથિા
https://surat.gujarat.gov.in/ અથિા https://www.suratmunicipal.gov.in/

માોંથી ડાઉનલોડ કરી વિગત ભરીને નીચે મુજબના પુરાિાઓ સામેલ રાખી અરજી
• સુરત મહાનગરપાવલકા (SMC) વિસ્તાર માટે નજીકના ઝોન ઓવિસ ખાતે
• સુરત જીલ્લા (ગ્રામ્ય કક્ષાએ) મામલતદાર કચેરી ખાતે આપિાની રહેશે.

. સહાયની અરજી સાથે સામેલ રાખિાના પુરાિાઓ .
1.

મૃતકના મરણનુોં પ્રમાણપત્ર,

2.

િોમા-૪(હોવસ્પટલમાોં મૃત્યુ થયુોં હોય તો), / િોમા-૪-એ(અન્ય વકસ્સામાોં મૃત્યુ થયુોં હોય તો)

3.

RTPCR વરપોટા ,

4.

આધારકાડા ,

5.

િારસદારની બેંક ખાતાની વિગત,

6. એક જ િારસદાર હોય તો સાદા કાગળ પર ડેકલેરશ
ે ન/એક થી િધુ િારસદાર હોય તો અન્ય
િારસદારની સોંમવત સાથેની એવિડેવિટ જોડિાની રહેશે.

