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GOVERNMENT OF GUJARAT

Jai Prakash Shivahare, IAS

Commissioner CIRCULAR

subject: Acceptance of the birth/death certificates issued through
"e-olakh" application - reg.

The registration of the births and deaths in Gujarat is being done under the
provisions of the Registration of Births and Deaths Act, 196g and corresponding rules
made there under. The O/o Chief Registrar(Births & Death) & Commissioner of Health,
Gujarat State has developed uniform software named "e-olakh" for Registration of
Births and Deaths and issuance of certificates registered through the system. After
implementing this software, the birth and death certificates are being issued through
this software under the provisions of section-!2h 7 of the RBD Act, 1969"

2. The certificates issued through the software which is accessible at
'https://eolakh.gujarat.gov.in' have unique certificate number to each registered event
across the state. These certificates are enabled with quick response (eR) code and the
authenticity of the certificate can be verified from the website
'https://eolakh.gujarat.gov.in'. These certificates of birth and death are legally valid
document and may be considered as authentic proof for all Government as well as Non-
Government purposes. The process of generation of birth/death certificate through the
application is as under

"The events reported by the informants are being registered by the registrars
using their user id & password and after approval of the registrar, the certificates are
being generated electronically and either manual or facsimile signature of the issuing
authority appears on the records. The certificates thus generated will be made available
in the public portal of the 'e-olakh,.,,

3' AII concerned departments of Central Governments and State Governments are
requested to ensure that the certificates issued by the Registrars/Sub Registrars through
the application are accepted and not to insist for original certificates carrying manual
signature of the issuing authority. All heads of Departments may bring this to the notice
of their sub-officers for compliance.

4. This Circular is being issued in exercise of powers
the Registration of Births and Deaths Act, 1_969, to enable
certificates free of cost from their own home.
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The Directorate of Census Operations, Gujarat

Commissioner (M unicipality Ad ministration), Gujarat state

All the District Magistrates/ Collectors/ District Development officers/Taluka Development

offlcers
All the District Registrars of Births & Deaths

The Director, Primary Education, Gujarat state

official website of commissionerate of Health, Gujarat state
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જન્મ-મરણ પ્રમાણપત્રની નકલ ઓનલાઇન મળી રહવેા બાબત. 

જન્મ અને મરણ નોંધણી અધધધનયમ, ૧૯૬૯ હઠેળ રજીસ્ટ્રારને દરેક જન્મ અને મરણ (મતૃ 

જન્મ સહહત)ની જાણ કરવી ફરજીયાત છે. જન્મ કે મરણનો બનાવ જ્ાાં બન્્ો હો્ તેજ 

વવસ્તારમાાંના રજીસ્રાર (જન્મ-મરણ) પાસે જ જન્મ કે મરણની નોંધણી કરાવવાની રહ ેછે. 

જો ઘરમાાં જન્મ કે મરણનો બનાવ બન્્ો હો્ તો, રજજસ્રાર(જન્મ-મરણ)ને બનાવની જાણ 

કરવાની જવાબદારી કુટુાંબના વડાની છે. હોસ્સ્પટલો, નવસિંગહોમ, આરોગ્્ કેન્રો, વગેરે 

ખાતે બનતાાં જન્મ અને મરણના બનાવની સાંબાંવધત રજીસ્રાર(જન્મ-મરણ)ને જાણ 

કરવાની જવાબદારી જે તે સાંસ્થાના ઇનચાર્જ અવધકારીની છે. જન્મની નોંધણી માટે ફોમમ 
ન.ં ૧, મરણની નોંધણી માટે ફોમમ ન.ં ૨ અને મતૃ જન્મની નોંધણી માટે ફોમમ ન.ં ૩ ધનયત 

કરવામા ંઆવેલ છે. ધોરણસરની ધવગતે જન્મ, મરણ કે મતૃ જન્મના બનાવનો હરપોટમ  
તથા સાધનીક કાગળો મળ્યથેી રજીસ્ટ્રાર તેની ખાતરી કરી નોંધણી કરે છે.  

જન્મ-મરણની નોંધણી માટે હાલમા ંઓનલાઇન એપ્લીકેશન ઈ-ઓળખ(ગજુરાત સીવીલ 
રજીસ્રેશન વસસ્ટમ)નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે. હોસ્પીટલમાાં બનેલા જન્મ, મરણ 

કે મતૃ જન્મ બનાવની નોંધણી હોસ્પીટલ દ્વારા ઈ-ઓળખ મારફતે કરવામાાં આવેલ 

ઓનલાઇન રરપોટટ  તથા સાધવનક કાગળોને આધારે ઇ-ઓળખમાાં તેની નોંધણી સાંબાંવધત 

રજીસ્રાર(જન્મ-મરણ) દ્વારા કરવામાાં આવે છે. ત ેજ રીત ેઘરે બનતા બનાવોની નોંધણી 
કુટંુબના વડાના હરપોટમ  તથા રજુ કરવામા ંઆવેલ સાધનીક કાગળોને આધારે ઇ-ઓળખમા ં
ઓનલાઇન નોંધણી સબંધંધત રજીસ્ટ્રાર(જન્મ-મરણ) દ્વારા કરવામા ંઆવ ેછે.  

ઓનલાઇન પધ્ધધતમા ંજ્યારે હોસ્ટ્પીટલ દ્વારા જન્મ કે મરણની એન્રી, રજીસ્ટ્રારને submit 

કરવામા ંઆવ ેછે ત્યારે એક SMS, નોંધણી ફોમમમા ંપરુા પાડવામા ંમોબાઇલ નબંર ઉપર 

ધસસ્ટ્ટમ દ્વારા મોકલવામા ંઆવ ે છે. જેમા ંજન્મ કે મરણનો અરજી નબંર (application 

number) પણ મોકલવામા ંઆવ ે છે. ત્યારબાદ, હોસ્ટ્પીટલ દ્વારા મળેલ સાધનીક કાગળોન ે



આધારે રજીસ્ટ્રાર સબંધંધત બનાવની ઓનલાઇન નોંધણી/verify/approve કરે છે, ત્યારે 

સીસ્ટ્ટમ દ્વારા જન્મ કે મરણનુ ંપ્રમાણપત્ર તયૈાર થઇ ગયાનો વધ ુએક SMS મોકલવામા ં
આવ ે છે. આવી જ રીતે રજીસ્ટ્રાર જ્યારે બબન-સસં્ટ્થાકીય બનાવની ઓનલાઇન 

નોંધણી/verify/approve કરે ત્યારે પણ સીસ્ટ્ટમ દ્વારા જન્મ કે મરણનુ ંપ્રમાણપત્ર તૈયાર થઇ 

ગયાનો SMS અરજી નબંર સાથ ેમોકલવામા ંઆવ ેછે.     

તાજેતરમા ંરાજ્યમા ંકોરોનાનુ ંસકં્રમણ વધવા પામેલ છે, ત્યારે જન્મ-મરણના પ્રમાણપત્ર 

માટે લોકોન ેલાઇનમા ંઉભ ુરહવે ુન પડે તે માટે તેમજ કોરોનાનુ ંસકં્રમણ ન ફેલાય ત ેમાટે 

SMS link મારફતે જન્મ-મરણના પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકાય ત ેમાટેની વ્યવસ્ટ્થા 
ટ ંક સમયમા ંઅમલી બનાવવાનુ ંમાન. મખુ્ય મતં્રીશ્રી કક્ષાએથી નકકી થયેલ હત ુ.ં જે 

અંગેની સધુવધા કાયમરત કરવામા ંઆવેલ છે. જે મજુબ નોંધણી વખતે રજૂ કરવામાાં આવેલ 

મોબાઇલ નાંબર કે અરજી નાંબર દાખલ કરવાથી કોમ્પ્યરુાઇઝડ બારકોડ અને કયઆુર કોડ 

સાથેનુાં જન્મ કે મરણનુાં પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકાશે. અરજદારો ઇ-ઓળખ 
પોટમલ:https://eolakh.gujarat.gov.in ઉપર જઇને પણ જન્મ કે મરણનુ ં પ્રમાણપત્ર 

ડાઉનલોડ કરી શકે છે.  વધમુાાં, ઇ-ઓળખમાાં કા ટ્રત હોસ્સ્પટલો જ્ારે જન્મ-મરણના 
બનાવનો રરપોટટ  ઓનલાઇન કરે ત્્ારે તથા રજીસ્રાર બબન સાંસ્થાકી્ બનાવની નોંધણી 
કરે ત્્ારે સાંબાંવધતનો મોબઇલ નાંબર ઇ-ઓળખમાાં અવશ્્ દાખલ કરે કે જેથી કરીને આ 

વ્્વસ્થાનો મહત્તમ લાભ નાગરરકો લઇ શકે.  

આ બાબત લાગતા વળગતા સહુ કોઇના ધ્યાન ેલાવવા ખાસ ધવનતંી છે.  
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