સંકલ્પ પતર્
:‐………………..………………..
સરનામું:-.......................... ………………..
...............................
િપન કોડ:-........................... ………………..
ફોન નં:-............................ ………………..
નામ

તારીખ:-

,

પર્િત

,
એનાટોમી િવભાગ,
પર્ાધ્યાપક અને વડા

બી.એમ.સી.આર.આઈ.

,

પાલનપુર
િવષય:-દેહદાન

,

માનનીય

હુ ં નામે ....................................................................................................................................ઉંમર વષર્ .................. આથી પર્િતજ્ઞા પૂવર્ક જાહેર
કરું છુ ં કેમૃત્યુ પશ્વાત મારા દેહને શૈક્ષિણક હેતુસર બનાસ મેિડકલ કોલેજ એન્ડ રીસચર્ ઇિન્સ્ટટ્યુટ

, પાલનપુર ના એનાટોમી િવભાગને સોપવો.

આ સાથે મારા વારસદારના નામે અને

તેમને આપેલ સંમિત સૂચક સહીઓ સામેલ છે . તેઓ એનાટોમી િવભાગને મૃત્યુબાદ સત્વરે માિહતગાર કરશે.

સહી:-....................................................................
(૧) િનકટના સ્વજનનું નામ................................................................................
ઉંમર.......................................................................
સરનામું...................................................................
...................................................................
....................................................................

સહી..........................................................................

(૨) િનકટના સ્વજનનું નામ...................................................................................
ઉંમર.........................................................................
સરનામું.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

સહી...........................................................................
એનાટોમી િવભાગનો ન ધણી નં:નામ:-

તારીખ:

/

/૨૦

બનાસ મેિડકલ કોલેજ એન્ડ રીસચર્ ઇિન્સ્ટટ્યુટ

,

પાલનપુર બનાસકાંઠા.
એનાટોમી િવભાગ
દેહદાન અંગે જરૂરી માિહતી
૧. કોઇપણ સરકાર માન્ય મેિડકલ તથા ડેન્ટલ કોલેજને દેહદાન કરી શકાય છે .

,

,

,

,

૨. મનુષ્યના મૃત્યુનું સ્થળ સમય અને સંજોગો અિનિ ચત હોવાથી આપની સાથે િખસ્સામાં દેહદાન અંગેની ઇચ્છાની ન ધ રાખવી સલાહ ભયુર્ છે .
(િવદેશમાં ડર્ાઇિવગ લાઇસન્સની પાછળ દેહદાનની ન ધ રાખવાની જોગવાઇ હોય છે .)

,

૩. આપના નજીકના સગા સંબંધી પાડોશી તથા આપના ફેિમલી ડોક્ટરને આપના દેહદાન અંગન
ે ા સંકલ્પની જાણ કરવી િહતાવહ છે . જે થી મૃત્યુ બાદ
દેહદાન અંગે પગલા ભરી શકાય.
આપના સગા સંબધ
ં ીને આ અંગે મદદ રૂપ થતી માિહતી
૧. મૃત્યુ અંગેનું પર્માણ પતર્ ફક્ત ક્વોિલફાઇડ ડીગર્ી ધરાવતા ડોક્ટર પાસેથી મેળવવું જરૂરી છે .
૨. આ પર્માણપતર્ મૃતદેહ સાથે દેહદાન વખતે લાવવું ફરિજયાત છે . કુદરતી મૃત્યુ અંગેનુ પર્માણપતર્ નિહ હોય તો દેહદાન સ્વીકારી શકાશે નહ .
૩. મૃત્યુ પામનાર વ્યિકતના પાસપોટર્ સાઇઝના તર્ણ ફોટા લાવવા જરૂરી છે .
૪. શબ વાિહનીની સગવડ માટે આપ િસિવલ હોિસ્પટલના પી.આર.ઓ./ સી.એમ.ઓ./આર.એમ.ઓ. અથવા મ્યુિનિસપલ કોપ રેશનનો અથવા અન્ય

,

,

સ્વૈિચ્છક સંસ્થા જે વી કે લાયન્સ ક્લબ સદિવચાર પિરવાર રેડકર્ોસ

, જુ િનયર િસિટઝન કાઉિન્સલ િવગેરે નો સંપકર્ સાધી શકો છો.

૫. દેહના અવસાન બાદ તેમના દેહદાન સંકલ્પની જાણ ઉપરોકત સંસ્થામાંથી કોઇપણ સંસ્થાને િવના િવલંબે કરવા િવનંતી છે જે થી જરૂરી તૈયારી
અને વ્યવસ્થા કરી શકાય.

,

૬. અકસ્માત થયેલ, પોસ્ટમૉટર્મ થયેલ ચેપી રોગવાળા અથવા ઓપરેશન થયેલ મૃતદેહ દેહદાન માટે યોગ્ય હોતા નથી.અને સ્વીકારવામાં આવશે નહી.

,

૭. અવસાન બાદ મૃતદેહની સ પણી ૬ કલાકની અંદર કરવી જરૂરી છે જે મ વધુ સમય જાય તેમ મૃતદેહ સંઘરી રાખવા માટે યોગ્ય રહેતો નથી અને
દેહદાન એળે જવાની શક્યતા છે તેથી જે મ બને તેમ જલદી મૃતદેહની સ પણી કરવી જોઇએ.
૮. મૃત્યુ પછી સંજોગવશાત મૃતદેહ એનાટોમી િવભાગ સુધી લાવવામાં િવલંબ થાય તેમ હોય તો તેને ઠંડક રહે તેમ બરફની પાટ વચ્ચે મુકવો
િહતાવહ છે . અથવા હોિસ્પટલ કોલ્ડ ચેમ્બરમાં મુકવો િહતાવહ છે .
૯.

,પાલનપુર િ થત કોલ્ડ સ્ટોરેજ રૂમમાં સાચવવામાં આવશે,તથા તે
પછીના કાયર્કારી િદવસે મૃતદેહને આદર સન્માન સાથે એનાટોમી િવભાગ, બી.એમ.સી.આર.આઈ. પાલનપુરમાં લાવી આગળની કાયર્વાહી કરવામાં આવશે.
જાહેર રજા તથા કચેરી સમય બાદ આવેલ મૃતદેહને િસિવલ હોિસ્પટલ

૧૦. જો મૃતદેહ સંગર્હ કરવા માટે તથા શૈક્ષિણક કાયર્ માટે યોગ્ય નિહ લાગતો હોય તો સંસ્થા નમર્તા પુવર્ક દેહદાનનો અસ્વીકાર કરી શકે છે .

,

,
સવારે ૯-૦૦ થી સાંજના ૫‐00.

પી.એ.ટુ ડીન :

: સવારે ૯-૦૦ થી બપોર ના ૧-૦૦

એનાટોમી એક્સટેન્સન :

૧૧. મૃતદેહની સ પણી એનાટોમી િવભાગ બી.એમ.સી.આર.આઈ. પાલનપુર કરવા માટે.........
સોમ થી શુકર્ :
શિનવાર

૦૨૭૪૨-૨૬૫૭૮૦

ડૉ. સંજય િવકાણી :૯૮૨૪૮૫૦૦૧૪
ડૉ. મયંક જાિવયા :૯૪૨૮૨૪૨૪૪૫

:

ઉપર ના સમય િસવાય તથા રિવવાર અને જાહેર રજાના િદવસે સંપકર્ કરવા માટે

ફોન નં:

,

૦૨૭૪૨-૨૬૫૭૮૦ (િસિવલ હોિસ્પટલ પાલનપુર)
સી.એમ.ઓ. : એક્સટેન્સન :
આર.એમ.ઓ.: એક્સટેન્સન :

અંતમાં આપની ઉદાત્ત ભાવનાને અમે દિધિચ ઋિષના અિસ્થદાન સાથે સરખાવીએ છીએ. જે રીતે દિધિચ ઋિષના અિસ્થ દૈત્યોનો નાશ કરવામાં મદદરૂપ થયા
હતા તેવીજ રીતે આપનો દેહ પણ તબીબી િવધાથ ઓના અભ્યાસકર્માં ઉપયોગ આવી રોગરૂપી દૈત્યોનો નાશ કરવામાં મદદરૂપ થશે.

આભાર સહ....

પર્ાધ્યાપક અને એનાટોમી િવભાગના વડા

