
 

 

 
 

सििंबायोसिि मसिला वैद्यकीय मिासवद्यालय 

सििंबायोसिि आिंतरराष्ट्र ीय (डीम्ड युसिव्हसििटी) 
(यूजीसी कायदा 1956 च्या कलम 3 अंतर्गत स्थापित) 

‘ए’ गे्रडसह नॅकने िुन्हा अपिकृत केले 

संस्थापक: प्रा. डॉ. एस. बी. मुजुमदार, एम. एससी. पीएच. डी (भारताच्या राष्ट्र ितीनंी िद्मभूषण आपण िद्मश्री िुरस्काराने सन्मापनत केलेले) 

__________________________________________________________________________________________________ 

शरीररचिाशास्त्र सवभाग 

 

ऐच्छिक देिदािािाठी मागिदशिक तते्व आसि िूचिा 

 

I. देिदािाच्या िो िंदिीकररता आवश्यक अििारी कागदपते्र: 

1. खालील पैकी कोणतेही एक ओळखपत्र - आधार काडड / पॅनकाडड  / पासपोर्ड 

2. देहदान करणाऱ्या व्यक्तीचा पत्त्याचा पुरावा - आधार काडड 

3. २ पासपोर्ड साईझ फोर्ो 

 

II. देिदाि करतेवेळी लागिारी कागदपते्र:   

1. एखाद्या रजजस्टडड MBBS डॉक्टरांनी जदलेला मृतू्यचा दाखला. 

2. संबंजधत योग्य अजधकाऱ्याकडून स्मशान दाखला. या मधे्य देह जसंबायोजसस मेजडकल कॉलेज फॉर वूमन, लवळे, पुणे, ला दान 

करत असल्याची नोदं करून घेणे ही जवनंती.  

3. कोव्हीड नेगेजर्व्ह प्रमाणपत्र: जर शेवर्च्या ४ जदवसात रुग्णाची कोव्हीड चाचणी झाली नसेल तर, संस्था ती चाचणी होण्याकररता 

तुमच्या कुरंु्बाला सवडतोपरी मदतीसाठी प्रयत्नशील राहील.  

4. २ जवळच्या नातेवाईकांची सही देहदानाच्या अजाडवर आवश्यक आहे. मृतू्यनंतर देहदान करताना हे नातेवाईक हजर असले 

पाजहजेत. 

5. जवळच्या नातेवाईकांचे ओळखपत्र. (आधार काडड) 

 

III. िूचिा:  

1. कायदेशीर वारस जकंवा जवळच्या नातेवाईकांनी देहदान केलेल्या व्यक्तीच्या मृतू्यबद्दल त्यांच्या  मृतू्य पश्चIत  संस्थेला  लगेच 

कळवावे. 

2. देह संस्थेला ४ तासांच्या आत दान केला पाजहजे. जर ४ तासांपेक्षा अजधक वेळ लागणार असेल तर देह शीतगृहात ठेवला पाजहजे. 

3. मृतदेहाबद्दलच्या कागदपत्रांची पडताळणी शरीररचनाशास्त्र जवभागात केली जाईल. नातेवाईकांना कागदपत्रांच्या 

पडताळणीसाठी यावे लागेल. 



 

 

4. देहदान ऐच्छिक आहे. 

5. दान केलेले देह लगेच वापरले जातील जकंवा त्यांचे पुढील वापराकररता काही काळ जतन केले जाईल. 

6. पूणड वापर झाल्यानंतर उरलेले शारीररक भागांची वैज्ञाजनक ररत्या भारत सरकारच्या मागडदशडक तत्ांप्रमाणे जवले्हवार् लावली 

जाईल. 

7. देहदानाचा अजड भरला म्हणून  संस्थेने मृतदेह स्वीकारणे अजनवायड नाही. देह स्वीकारावा जकंवा नाही हा संस्थेचा जनणडय असेल 

आजण तो पूणडपणे संस्थेच्या गरजांवर अवलंबून राहील याची नोदं घ्यावी. 

 

IV. देिदाि खालील पररच्छथिती िंमधे्य िाकारण्यात येईल: 

1. संसगडजन्य मृतदेह 

2. HIV संसगड झालेला मृतदेह  

3. कावीळ झालेला मृतदेह  

4. क्षयरोग झालेला मृतदेह  

5. भाजून मृत झालेला देह  

6. ककड रोग  

7. झोपून राजहल्यामुळे झालेल्या जखमा  

8. अपघाती मृतू्य 

9. शवजविेदन झालेला देह  

10. आत्महत्या  

11. दुसरे कोणतेही न्यायवैद्यकीय कारण  

12. कोव्हीड पॉजसर्ीव्ह  

13. अजधकाऱ्यांच्या मते दुसरे कोणतेही कारण ज्यामधे्य देह आवश्यक कारणासाठी स्वीकारण्याच्या च्छस्थतीमधे्य नाही.  

 

V. मृतदेि स्वीकारल्याििंतर  ििंथिेकडूि समळिारी कागदपते्र: 

1. देहदान प्रमाणपत्र जदले जाईल.  

2. वाहतुकीची सोय केली जाईल. क्वजचत प्रसंगी कुरंु्बालाच वाहतुकीची सोय करण्याची जवनंती करण्यात येईल. अशा वेळेला 

संबंजधत खचड परत करण्यात येईल.  

 

कृपया िो िंद घ्यावी: 

नातेवाईक जकंवा जमत्रपररवारांनी खालील फोन क्रमांकावर मृतू्य झाल्यानंतर लगेचच कळवावे. 

 Telephone no -  020-61930000 Extension 4158 

 Mobile nos – 07262002426,  

     07262002427 


