જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેડિકલ કોલેજ, સોલા,
અમદાવાદ.
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સરનામ:ું -.....................................................................................
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પિન કોડ:-....................................................................................
ફોન નું:-.......................................................................................
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સોલા,અમદાવાદ.
ડવષય:-દે હદાન
માનનીય,

હું નામે ....................................................................................................................................ઉુંમર વર્ષ ................... આથી પ્રપતજ્ઞા િવષક જાહેર કરું છું કે મ્રત્ય
પ્રશ્યાત મારા દે હને શૈક્ષપિક હેતસર જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મેડીકલ કોલેજ, સોલા ના એનાટોમી પવભાગને સોિવો. આ સાથે મારા વારસદારના નામે અને તેમને
આિેલ સુંમપત સૂચક સપહઓ સામેલ છે . તેઓ એનાટોમી પવભાગને મૃત્યબાદ સત્વરે માપહતગાર કરશે.
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ગુજરાત મેિીકલ એજયુકેશન એન્િ રીસર્ચ સોસાયટી
મેિીકલ કોલેજ, સોલા,અમદાવાદ.
એનાટોમી ડવભાગ
દે હદાન અંગે જરૂરી માડહતી
૧. કોઇિિ સરકાર માન્ય મેડીકલ તથા ડેન્ટલ કોલેજ ને દે હદાન કરી શકાય છે .
૨. મનષ્ય ના મૃત્ય નું સ્થળ, સમય અને સુંજોગો, અપનશ્ર્પચત હોવાથી આિની સાથે, પખસ્સામાું, દે હદાન અુંગેની ઇચ્છાની નોુંધ રાખવી સલાહ ભયું છે .
(પવદે શમાું ડર ાઈપવુંગ લાઈસન્સની િાછળ દે હદાન ની નોુંધ રાખવાની જોગવાઇ હોય છે .)
૩. આિના નજીકના સગા સુંબુંધી, િાડોશી તથા આિના ફે પમલી ડોક્ટરને આિની દે હદાન અુંગે ના સુંકલ્િ ની જાિ કરવી પહતાવહ છે . જેથી મૃત્ય બાદ
દે હદાન અુંગે િગલા ભરી શકાય.
આપના સગા સંબંધીને આ અંગે મદદ રૂપ થતી માડહતી
૧. મૃત્ય અુંગેનું પ્રમાિ િત્ર ફક્ત ક્વોલીફાઇડ પડગ્રી ધરાવતા ડોક્ટર િાસેથી મેળવવું જરૂરી છે .
૨. આ પ્રમાિિત્ર મૃતદે હ સાથે દે હદાન વખતે લાવવું ફરપજયાત છે . કદરતી મૃત્ય અુંગેનું પ્રમાિિત્ર નપહ હોય તો દે હદાન સ્વીકારી શકાશે નહીું.
૩. મૃત્ય િામનાર વ્યપકત ના િાસિોટષ સાઇઝ ના ત્રિ ફોટા લાવવા જરૂરી છે .

૪. શબ વાપહનીની સગવડ માટે આિ પસવીલ હોપસ્િટલના િી.આર.ઓ./ સી.એમ.ઓ./ આર.એમ.ઓ. અથવા મ્યપનસીિલ કોિોરેશનનો અથવા અન્ય
સ્વૈપચ્છક સુંસ્થા જેવીકે લાયન્સ ક્લ્બ, સદપવચાર િપરવાર, રેડક્રોસ , જપનયર પસપટઝન કાઉપન્સલ પવગેર ે નો સુંિકષ સાધી શકો છો.
૫. દે હ ના અવસાન બાદ તેમના દે હદાન સુંકલ્િ ની જાિ ઉિરોક્ત સુંસ્થા માુંથી કોઇિિ સુંસ્થા ને પવના પવલુંબે કરવા પવનુંપત છે જેથી જરૂરી તૈયારી
અને વ્યવસ્થા કરી શકાય.
૬. અકસ્માત થયેલ, િોસ્ટમૉટષ મ થયેલ, ચેિી રોગવાળા અથવા વાઢકાિ થયેલ મૃતદે હ દે હદાન માટે યોગ્ય હોતા નથી.
૭. અવસાન બાદ મૃતદે હ ની સોુંિિી ૬ કલાકની અુંદર કરવી જરૂરી છે , જેમ વધ સમય જાય તેમ મૃતદે હ સુંઘરી રાખવા માટે યોગ્ય રહેતો નથી અને
દે હદાન એળે જવાની શક્યતા છે તેથી જેમ બને તેમ જલદી મૃતદે હ ની સોુંિિી કરવી જોઇએ.
૮. મૃત્ય િછી સુંજોગવશાત મૃતદે હ એનેટોમી પવભાગ સધી લાવવામાું પવલુંબ થાય તેમ હોય તો તેને ઠું ડક રહે તેમ બરફની િાટ વચ્ચે મૂકવો
પહતાવહ છે .
૯. જાહેર રજા તથા કચેરી સમય બાદ આવેલ મૃતદે હ ને પસપવલ હોસ્િીટલ, સોલા, અમદાવાદ ના કોલ્ડ સ્ટોરેજ રૂમ માું સાચવવા માું આવશે, તથા તે
િછી ના કાયષકારી પદવસે મૃતદે હ ને આદર સુંમ્માન સાથે એનાટોમી પવભાગ,મેડીકલ કોલેજ, સોલા માું લાવી આગળ ની કાયષવાહી કરવામાું આવશે.
૧૦. જો મૃતદે હ સુંગ્રહ કરવા માટે તથા શૈક્ષપિક કાયષ માટે યોગ્ય નપહ લાગતો હોય તો સુંસ્થા નમ્રતા િવષક દે હદાન નો અસ્વીકાર કરી શકે છે .
૧૧. મૃતદે હ ની સોુંિિી એનેટોમી પવભાગ, જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેડીકલ કોલેજ, સોલા, અમદાવાદ કરવા માટે .........
સોમ થી શક્ર : સવારે ૯–00 થી સાુંજના ૫–00.
િી.એ.ટ ડીન : ૦૭૯-૨૭૬૬૦૨૭૫,૨૭૬૬૧૧૮૭
શપનવાર
: સવારે ૯-૦૦ થી બિોર ના ૧-૦૦
એનાટોમી એક્સટે ન્સન : ૧૩૮, ૧૩૨, ૧૩૪, ૧૩૯
ડો. એચ.આર. જાદવ - ૯૯૨૪૮૫૭૫૦૯
ડો. ધવલ િટે લ - ૭૩૮૩૫૩૪૨૮૦
ડો. મૌપલક િટે લ - ૯૮૭૯૨૩૧૯૯૫
ઉિર ના સમય પસવાય તથા રપવવાર અને જાહેર રજાના પદવસે સુંિકષ કરવા માટે : ફોન નું:૦૭૯-૨૭૬૬૪૩૫૯ (સીવીલ હોસ્િીટલ,સોલા)
િી.આર.ઓ. : એક્સટે ન્સન :૧૦૧
સી.એમ.ઓ. : એક્સટે ન્સન :૩૦૪
આર.એમ.ઓ.: એક્સટે ન્સન :૫૦૧
અુંતમાું આિની ઉદાત્ત ભાવનાને અમે દપધપચ ઋપર્ના અપસ્થદાન સાથે સરખાવીએ છીએ. જે રીતે દપધપચ ઋપર્ના અપસ્થ દૈ ત્યોનો નાશ કરવામાું
મદદરૂિ થયા હતા તેજ રીતે આિના દે હ િિ તબીબી પવધાથીઓના અભ્યાસક્રમ માું મદદ કરી રોગરૂિી દૈ ત્યોનો નાશ કરવામાું મદદરૂિ થશે.
આભાર સહ....
પ્રાધ્યાિક અને એનેટોમી પવભાગ ના વડા

