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शरीररचिाशास्त्र सवभाग
ऐच्छिक दे िदािािाठी मागिदशिक तत्वे आसि िूचिा
I.

दे िदािाच्या िोिंदिीकररता आवश्यक अििारी कागदपत्रे :

1. खालील पैकी कोणतेही एक ओळखपत्र - आधार काडड / पॅनकाडड / पासपोर्ड
2. दे हदान करणाऱ्या व्यक्तीचा पत्त्याचा पुरावा - आधार काडड
3. २ पासपोर्ड साईझ फोर्ो

II.

दे िदाि करतेवेळी लागिारी कागदपत्रे :

1. एखाद्या रजजस्टडड MBBS डॉक्टरां नी जदले ला मृ त्यूचा दाखला.
2. संबंजधत योग्य अजधकाऱ्याकडून स्मशान दाखला. या मध्ये दे ह जसंबायोजसस मे जडकल कॉलेज फॉर वूमन, लवळे , पुणे, ला दान
करत असल्याची नोंद करून घेणे ही जवनं ती.
3. कोव्हीड ने गेजर्व्ह प्रमाणपत्र: जर शे वर्च्या ४ जदवसात रुग्णाची कोव्हीड चाचणी झाली नसेल तर, संस्था ती चाचणी होण्याकररता
तुमच्या कुर्ुं बाला सवडतोपरी मदतीसाठी प्रयत्नशील राहील.
4. २ जवळच्या नातेवाईकां ची सही दे हदानाच्या अजाड वर आवश्यक आहे . मृ त्यूनंतर दे हदान करताना हे नातेवाईक हजर असले
पाजहजे त.
5. जवळच्या नातेवाईकां चे ओळखपत्र. (आधार काडड )

III.

िूचिा:

1. कायदे शीर वारस जकंवा जवळच्या नातेवाईकां नी दे हदान केले ल्या व्यक्तीच्या मृ त्यूबद्दल त्यां च्या मृ त्यू पश्चIत संस्थेला लगेच
कळवावे.
2. दे ह संस्थे ला ४ तासां च्या आत दान केला पाजहजे . जर ४ तासां पेक्षा अजधक वेळ लागणार असेल तर दे ह शीतगृहात ठे वला पाजहजे .
3. मृ तदे हाबद्दलच्या कागदपत्रां ची पडताळणी शरीररचनाशास्त्र जवभागात केली जाईल. नातेवाईकां ना कागदपत्रां च्या
पडताळणीसाठी यावे लागेल.

4. दे हदान ऐच्छिक आहे .
5. दान केले ले दे ह लगेच वापरले जातील जकंवा त्यां चे पुढील वापराकररता काही काळ जतन केले जाईल.
6. पूणड वापर झाल्यानं तर उरले ले शारीररक भागां ची वैज्ञाजनक ररत्या भारत सरकारच्या मागडदशड क तत्ां प्रमाणे जवल्हे वार् लावली
जाईल.
7. दे हदानाचा अजड भरला म्हणून संस्थे ने मृ तदे ह स्वीकारणे अजनवायड नाही. दे ह स्वीकारावा जकंवा नाही हा संस्थे चा जनणडय असेल
आजण तो पूणडपणे संस्थे च्या गरजां वर अवलं बून राहील याची नोंद घ्यावी.

IV.

दे िदाि खालील पररच्छथिती िंमध्ये िाकारण्यात येईल:
1. संसगडजन्य मृ तदे ह
2. HIV संसगड झाले ला मृ तदे ह
3. कावीळ झालेला मृ तदे ह
4. क्षयरोग झाले ला मृ तदे ह
5. भाजू न मृ त झाले ला दे ह
6. ककडरोग
7. झोपून राजहल्यामुळे झाले ल्या जखमा
8. अपघाती मृ त्यू
9. शवजविे दन झालेला दे ह
10. आत्महत्या
11. दु सरे कोणतेही न्यायवैद्यकीय कारण
12. कोव्हीड पॉजसर्ीव्ह
13. अजधकाऱ्यां च्या मते दु सरे कोणतेही कारण ज्यामध्ये दे ह आवश्यक कारणासाठी स्वीकारण्याच्या च्छस्थतीमध्ये नाही.

V.

मृतदे ि स्वीकारल्याििंतर ििंथिेकडूि समळिारी कागदपत्रे :
1. दे हदान प्रमाणपत्र जदले जाईल.
2. वाहतुकीची सोय केली जाईल. क्वजचत प्रसंगी कुर्ुं बालाच वाहतुकीची सोय करण्याची जवनं ती करण्यात येईल. अशा वेळेला
संबंजधत खचड परत करण्यात येईल.

कृपया िोिंद घ्यावी:
नातेवाईक जकंवा जमत्रपररवारां नी खालील फोन क्रमां कावर मृ त्यू झाल्यानं तर लगेचच कळवावे.
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