
         

 

ANNEXURE 1 

 

Case Report Form – Suicide Surveillance System - Part 1 

કેસ રિપોર્ટ  ફોર્ટ –આત્ર્હત્યાના નનવાિણ ર્ારે્ની નનિીક્ષણ વ્યવસ્થા (સસુાઈડ સવેલન્સ નસસ્ર્ર્) 
A. Village Code: 

ગાર્નો કોડ: 

Village name: 

ગાર્નો નાર્: 

   B. Taluka: 

તાલકુો 
 Intervention 

 

 Control 

 

C. Code of the Surveillance Officer:  

    નનિીક્ષણ કિનાિ અનિકાિીનો કોડ 

 

 
 

  

D. Date:  તાિીખ:   
 

          

D D  M M  Y Y Y Y 

E. Consent of the informant obtained? 

ર્ારહતી આપનાિ પાસેથી સરં્નત લીિેલ છે? 

☐ Yes        ☐ No 

   હા               ના            
 

F. Study ID (Copy from the consent form): 

(સરં્નત પત્રકર્ાથંી કોપી કિો): 

 

      
 

Source of information (tick one option only): 

માહહતીનો સ્ત્રોત: (કોઈ પણ એકની સામ ે(√) ની નનશાની કરો) 
 

☐ Head of the village (Sarpanch)                  ☐ School principal/teacher             ☐ Dudh Mantri                                                        

   ગામના વડા(સરપચં)                                        શાળાના આચાર્ય/નશક્ષક                    દૂધ મતં્રી                                                                                                    
☐ Community /Village Temple Priest           ☐ Police                                          ☐ Anganwadi worker 

     ગામના મહંિરના પજૂારી                                 પોલીસ                                        આંગણવાડીના કમયચારીઓ                   

☐ Private physician                                        ☐Accredited community health workers (ASHA) 

     ખાનગી તબીબ (ડોક્ટર)                                 માન્ર્તા પ્રાપ્ત સામાજિક આરોગ્ર્ કાર્યકરો       
☐ Auxiliary Nurse Midwife                           ☐ Others; specify: _____________________ 

    (MPHW/FHW) સહાર્ક નસય                           અન્ર્ ; સ્પષ્ટ કરો: 
       

Do you know of someone who has either attempted suicide or died by suicide in your village in the past 

month? શ  ંતમે એવા વ્ર્ક્ક્તને જાણો છો કે જેણ ેગર્ા મહહને તમારા ગામમા ંઆત્મહત્ર્ા કરવાનો પ્રર્ાસ કર્ો છે 

અથવા આત્મહત્ર્ા કરી છે? 

 

☐Yes     ☐No           ☐Unsure     

  હા       ના         ચોક્કસ નથી                      
 

If Yes,       ☐ Attempted Suicide         ☐ Death by Suicide  

િો હા તો,     આત્મહત્ર્ાના પ્રર્ાસો             આત્મહત્ર્ા કરી હોર્         
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Number of cases: ___       No. of attempted suicide: ___           No. of deaths by suicide: ___ 

 

Note: For every informant reporting an attempted suicide or suicide, complete part 2 of the CRF separately. 

Similarly, complete separate CRFs for every instance reported. 

Write specifications of the informant’s work. 
For example, if you are interviewing a community priest who is specifically involved in the cremation 

practices, write 2-3 sentences about his work – where he works [name of the village(s)], for which 

communities (whether he works for all the communities or any specific ones), number of times a 

week/month he is involved in this work, etc. 

 

ર્ારહતી આપનાિના કાયટ નવશે નવગતવાિ ર્ારહતી આપો. 
ઉિાહરણ તરીકે, િો તમે િો તમે ગામના કે સમ િાર્ના પજૂારીની મ લાકાત લઈ રહ્યા હોર્ કે જે માહહતી પરૂી 
પાડવાની પ્રહિર્ામા ંસકંળાર્ેલ છે એટલ ેકે તમારા માટે માહહતીનો મ ખ્ર્ સ્ત્રોત છે તો તમે તેમના નવશેની નવગતો 
બે થી ત્રણ વાકર્ોમા ંઆ રીતે લખો – તેઓ જર્ા ંકામ કરે છે તે ગામન  ંનામ, તેઓ કર્ા વગય અથવા સમ િાર્ માટે 

કામ કરે છે (તેઓ બધા િ સમ િાર્ના લોકો માટે કાર્ય કરે છે અથવા કોઈ એક નવનશષ્ટ સમ િાર્ માટે કાર્ય કરે છે), 

તેઓ માહહતી પરૂી પાડવાની આ પ્રહિર્ામા ંમહહના અથવા અઠવાડીર્ા માટે પોતાનો કેટલો સમર્ ફાળવે છે, વગેરે 

જેવી માહહતી, માહહતી આપનાર પાસેથી પ્રાપ્ત કરવી. 
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Case Report Form – Suicide Surveillance System Part 2 

Intervention                 Control          

Month of incidence …………   Month of surveillance…………  Month of storage……… 

 

 

Study ID (Copy from the consent form): 

સરં્નત પત્રકર્ાથંી કોપી કિો): 
 

Date:  તાિીખ:                                                                   

 

 

Village name/ ગાર્નો નાર્:  ……………………………………………………….………. 

Taluka/તાલકુો: ………………………………………………………………………….…. 

Code of the Surveillance Officer/નનિીક્ષણ કિનાિ અનિકાિીનો કોડ: ……………………… 

Note: નોંિ 

Use separate form if more than one case of attempted suicide or suicide is reported. 

િો એક કરતા ંવધ  આત્મહત્ર્ાના પ્રર્ાસો અથવા આત્મહત્ર્ા માટેના કેસ નોંધાર્ા હોર્ તો તે િરકે માટે એક 

અલગ કેસ હરપોટય  ફોમયનો ઉપર્ોગ કરો અન ેતેમા ંતેની સપંણૂય નવગતો િશાયવો. 

 Information about the person who has attempted suicide or has died by committing suicide 

આત્મહત્ર્ાનો પ્રર્ાસ કર્ો હોર્ અથવા આત્મહત્ર્ા કરી હોર્ તેવા વ્ર્ક્ક્ત નવશેની માહહતી 
 

1. Name: ______________________________________________________________ 

નાર્ 

 

2. Age (years): ઉર્િ(વર્ટ)       
☐ Known, specify, _________  

   ચોક્કસ જાણ છે, િશાયવો      

      ☐Unsure (specify range: ____________) 

            ચોક્કસ નથી, સ્પષ્ટ કરો 
       ☐Not known  

         જાણ નથી   
 

      

          

D D  M M  Y Y Y Y 
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3. Gender:  ☐Male          ☐Female          ☐Other 

જાનત:       પ રૂષ            સ્ત્રી                  અન્ર્ 

 

 

4. Religion: ધમય       
☐Hindu હહન્દ                                   ☐Muslim મ ક્સ્લમ           ☐Christian હિનિર્ન      

☐Buddhist/Neo- Buddhist બૌદ્ધ      ☐Jain જૈન                  ☐Sikh શીખ                   

☐Jewish ર્હિૂી                                ☐Parsi/Zoroastrianism પારસી         
☐Other, specify અન્ર્, સ્પષ્ટ કરો: ________________         ☐No religion કોઈ ધમય નથી       
☐ Not known જાણતા નથી   

 

5. Caste:   જ્ઞાનત                                                                                                                                                               

☐ General/Open સામાન્ર્/ઓપન                      ☐ OBC અન્ર્ પછાત વગય                                                          
☐ Scheduled Caste અન સ ચચત જાનત                 ☐ Scheduled Tribe અન સ ચચત િનજાનત                

☐ Nomadic Tribe નવચરતી િનજાનત                 ☐ Not known જાણ નથી 
☐ Not applicable લાગ  પડત  ંનથી                      ☐ Other (Specify: ___________________) 

 

6. Marital Status: વૈવારહક સ્સ્થનત    

☐ Unmarried  અપહરચણત                                                 ☐ Currently Married  પહરચણત  

☐ Married but Gauna/Aanu not performed પહરચણત છે પણ “આણ ” કરવામા ંનથી આવ્્  ં                  
☐ Separated (no legal separation)   ત્ર્જી િીધેલ              ☐ Divorced   છુટાછેડા થર્ેલ                                                      

☐ Widowed/Widower  નવધવા/નવધ ર                                ☐Status not known વૈવાહહક ક્સ્થનતની જાણ નથી 

         

7. Education: નશક્ષણ 

☐ Known, specify/     જાણ છે, િશાયવો____________________          

☐ Not Sure/ Not known/ જાણ નથી / ચોક્કસ નથી _______________________________ 

                                

 

8. Vaas code: ____________________________________________ 

      વાસકોડ 

     If others (code 26), specify/ િો કોઈ અન્ર્ કોડ હોર્ તો તેન ેસ્પષ્ટ કરો:____________________ 

     

9. Employment Status (tick multiple options if applicable): 

વ્ર્ાવસાનર્ક ક્સ્થનત( એક કરતા ંવધારે (√) નનશાની કરી શકાર્)                                      
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☐Student                             ☐Salaried person                ☐Self-employed           ☐Housewife 

    નવદ્યાથી                                પગારિાર વ્ર્હકત                   સ્વ-રોિગારી               ગહૃહણી 

            ☐Daily wage earner            ☐Unemployed                     ☐Retired                        ☐Not known                 

                   િૈનનક વેતન કરનાર             બેરોિગાર                            નનવતૃ્ત                             જાણ નથી 
                      

            ☐Other; specify/ અન્ર્; સ્પષ્ટ કરો ________________________________________ 

                  

10. Date of attempt of suicide/suicide:  

પોતાને હાનન પહોચાડી હોય અથવા  
આત્ર્હત્યા કિી હોય તેની તાિીખ:  

  If not known, tentative date (mention range): _____________________________________ 

  િો ચોક્કસ તારીખ ર્ાિ ન હોર્ તો, આશરે તમને ર્ાિ હોર્ તે તારીખ િણાવો 
 

11. Time of attempt of suicide/suicide:  

પોતાને હાનન પહોચાડી હોય અથવા આત્ર્હત્યાનો પ્રયત્ન કયો હોય તે સર્ય જણાવો:  
☐Known, specify: __________________________________________________ 

   જાણ છે , સ્પષ્ટ કરો 
☐Not Sure, tentative time of the day: __________________________ 

    િો તે સમર્ નવશેની જાણ ન હોર્ તો આશરે સમર્ િણાવો  
☐ Not known 

     જાણ નથી 
12. Method of attempt of suicide/suicide (tick one option only):  

સ્વ-હાનન પહોચાડવાની િીત/ આત્ર્હત્યાની િીત:  

☐ Drowning in waterbody પાણીમા ંડૂબીને                              

☐ Fire/Self-immolation સ્વર્નંે આગ ચાપંીને                           
☐ Hanging   ગળાફાસો ખાઈને 
☐ Self-infliction of injury (e.g. with knife/firearm) સ્વર્મંન ેઇજા કરીન ેઆત્મહત્ર્ા કરવી (ઉ.િા. ચાક /બદૂંક 

વગેરે)                        

☐ Jumping (e.g. from high-rise / building) કૂિીને (ઉ.િા. ઊંચાર્/ચબલ્ડીંગ પાટી વગેરે) 

☐ Overdose of medication િવાન  ંવધ  પ્રમાણ લઈન ે(જેમ કે વધ  ઊંઘની ગોળીઓ લઈન)ે   

☐ Self-electrocution વીિપ્રવાહ દ્વારા     
☐ Intentionally jumping in front of running vehicles/train ચાલ  વાહન અથવા ચાલ  ટે્રનની વચ્ચે અડફેટમા ં
આવીને 
☐ Poisoning ઝેર 

      ☐Known, specify/ જાણ છે, સ્પષ્ટ કરો__________________________________________ 
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   ☐ Not Sure/ ચોક્કસ નથી    ________________________________________________ 

☐ Not known જાણ નથી                                                 
☐ Other means; specify______________________________ 

    અન્ર્; સ્પષ્ટ કરો 
Whether the person was under the influence of any substance when the incident occurred (e.g. alcohol 

or drugs)/ઘટના ઘટી તે સમરે્ વ્ર્ક્ક્તએ કોઈ નશીલા માિક દ્રવ્ર્ન  ંસેવન કરેલ હત   ં તે સ્પષ્ટ કરો (િા.ત. 

આલ્કોહોલ અથવા ડ્રગ્સ):  

☐Yes/ હા   ☐No/ ના      ☐Not known/ જાણ નથી              
          

13. Number of previous attempts (if known): _________________________________ 

     અગાઉ કરેલ આત્મહત્ર્ાના પ્રર્ત્નોની સખં્ર્ા (િો જાણતા હોર્ તો): 
14. Place of attempt of suicide/suicide (if known):  

સ્વર્મંન ેહાનન પહોચાડવાનો પ્રર્ત્ન કર્ો હોર્ તે િગ્ર્ા (િો જાણતા હોર્ તો): 
___________________________________________ 

 

15. How long did it take for the attempt to be first discovered (if known)? 

આત્મહત્ર્ાનો પ્રર્ત્ન કર્ો તે નવશેની જાણ કેટલા સમર્ગાળા િરનમર્ાન થઈ હતી (િો જાણતા હોર્ તો):  
______________________________ Minutes / Hour / Days (mark whichever applicable) 

                                                  નમનનટો / કલાકો / હિવસો (લાગ  પડતી બાબત િણાવો) 
16. Was the person taken to the health care facility / professional:  

કોઈ પણ સાિવાિ પિૂી પાડવાર્ા ંઆવી હતી:   
 

A. ☐Yes     ☐No      ☐Not known 

       હા          ના        જાણ નથી 
If yes, - િો હા, તો પરૂી પાડવામા ંઆવેલ સારવારની પદ્ધનત: 

☐for medical treatment                                                  ☐for admission   

   તબીબી સારવાર પરૂી પાડવામા ંઆવી હતી                       િવાખાનામા ંિાખલ કરવામા ંઆવ્ર્ા હતા       
☐for counselling                                                            ☐Not known  

    પરામશય માટે મોકલવામા ંઆવ્ર્ા હતા                              જાણ નથી 
 

B. Specify the facility / professional where the case was referred (public/private/NGO or trust): 

વ્ર્ક્ક્તન ેસારવાર માટે જર્ા ંમોકલવામા ંઆવી હતી તે સસં્થા કે વ્ર્ાવસાનર્ક ડોક્ટરની નવગતો સ્પષ્ટ કરો 
(જાહરે / ખાનગી / એનજીઓ અથવા ટ્રસ્ટ): 

 ______________________________________________  

 

C. If admitted, number of days of hospitalization: ______________________________ 

િો વ્ર્ક્ક્તન ેિવાખાનામા ંિાખલ કરવામા ંઆવેલ હોર્,  
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તો િાખલ થર્ેલ હિવસથી લઈન ેરજા આપવામા ં 
આવેલ હોર્ તે હિવસ સ ધીના ક લ હિવસોની સખં્ર્ા િણાવો. 

 

17. Outcome on discharge:  દવાખાનેથી િજા આપ્યા પછીનુ ંપરિણાર્:   

☐ Survived from an attempt of suicide/ આત્મહત્ર્ાના કરેલા પ્રર્ાસમાથંી સ્વાસ્્ર્ની પ નઃપ્રાપ્પ્ત 

☐ Referral to another critical care facility / વધ  િેખરેખ માટે અન્ર્ તિજ્ઞ પાસે મોકલ્ર્ા 
☐ Death/ મતૃ્્  
☐ Other, specify/ અન્ર્, સ્પષ્ટ કરો ________________________________ 

☐ Not known/ જાણ નથી 
      ☐ Not applicable because person was brought dead 

        લાગ  પડત  ંનથી કારણ કે, વ્ર્ક્ક્તન ેમતૃ અવસ્થામા ંિ િવાખાને લાવવામા ંઆવેલ હતી 
      ☐ Not applicable because person was not brought to the hospital.  

            લાગ  પડત  ંનથી કારણ કે, વ્ર્ક્ક્તન ેિવાખાને લાવવામા ંઆવેલ નથી 
 

18. Distance between the place of attempt of suicide or suicide and the nearest health center where the 

person was taken after the incident:  

આત્મહત્ર્ા અથવા આત્મહત્ર્ાનો પ્રર્ાસ કર્ો હોર્ તે સ્થળથી લઈન ેનજીકના આરોગ્ર્ કેન્દ્રના સ્થળે સ ધીની 
અંતર કે િર્ા આત્મહત્ર્ા અથવા આત્મહત્ર્ાનો પ્રર્ાસ કર્ો પછી વ્ર્ક્ક્તન ેલઈ િવામા ંઆવી હતી 
 

___________________    kilometers/ હકલોમીટર        
☐Not known જાણ નથ 

☐ Not applicable. લાગ  પડત  ંનથી. 
                                                                             

19. Informed to police:   બનાવ અંગે પોલીસને જાણ કિી હતી:    
☐Yes        ☐No       ☐Not known 

         હા           ના        જાણ નથી 
20. Police record available: પોલીસ પાસેથી િેકોડટ (ર્ારહતી) પ્રાપ્ય છે 

☐Yes        ☐No       ☐Not known 

   હા            ના        જાણ નથી 

Additional Notes: નોંધ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Annexure 2 

SPIRIT Suicide Surveillance System/–આત્ર્હત્યાના નનવાિણ ર્ારે્ની નનિીક્ષણ વ્યવસ્થા (સસુાઈડ સવેલન્સ નસસ્ર્ર્) 

Case Report Form for Hospitals (Attempted Suicide or Suicide)/ દવાખાના ંર્ારે્ કેસ રિપોર્ટ  ફોર્ટ (આત્મહત્ર્ાના પ્રર્ાસો/આત્ર્હત્યા) 

Name of Hospital/Clinic: /િવાખાનાન  ંનામ……………………………………………………………….  

☐Trust facility/ટ્રસ્ટ ☐ Public facility/સરકારી   ☐Private/ખાનગી                     
  

 

City/ શહરે- …………………………………………  

Month of surveillance/ નનરીક્ષણ કરેલ માસ………………………………   Year/વષય……………………………………. 

S 

No. 

 

Date of 

Incidence 

ઘટના ની 
તારીક 

 

Name 

નામ 
 

Age 

ઉમ્ર 

Gender 

જાનત 

Village 

ગામન  ં નામ 

Taluka 

તાલ કા 
Method 

રીત 

Attempted / 

completed suicide 

સ્વ-હાની/આત્મહત્ર્ા 
 

Additional Notes 

નોંધ 
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