అమెరికా లో భారతీయలు ఎవరైనా చనిపోతే ... చేయవలసిన ఏర్పాట్లు

స్వదేశంలో ఎవరైనా చనిపోయినప్పాడు మనకునన సంఘిక పరిసిితుల వలు చనిపోయిన వయక్తి యొకక కుట్లంబ స్భ్యయలకు
ఎట్లవంటి భారం లేకుండానే బంధు మిత్రుల స్హకారం తో అనిన పనులు చకచకా జరిగిపోతాయి. కాని విదేశాలోు
భారతీయులు ఎవరైనా చనిపోయినప్పాడు అకకడ దహనస్ంసకర్పలు చేయడానిక్త ఎన్నన నియమ నిభందనలు పాటించాల్సి
ఉంట్లంది. అలాగే పారిివ దేహానిన భారతదేశం తరల్సంచాలనాన అనేక శవ పరీక్షలు మరెన్నన రభుభ్యతవ అనుమతులు
అవస్రమౌతాయి. చనిపోయినవారు సమానుయలా, రభుముఖ వయకుిలా అనే విషయానిన పకకనపెటిి, విదేశాలోుని రభుభ్యతవ
అధికారులు అనిన నియమ నిభందనలను తు.చ తపాకుండా పాటిసిరు . ముఖయంగా విదేశాలోు అకసాతుిగా ఎవరైనా
చనిపోయినప్పాడు ఎలాంటి తదుపరి చరయలు తీసుకోవాలో తెల్సయని అయోమయ సిితిలో వారి కుట్లంబం ఉండడం
స్హజం. ఈ విషాద పరిసిితుల నుండి తేరుకొని చనిపోయిన వయక్తి యొకక అంతిమస్ంసకర్పలు అకకడే  జరిింంచాలంే
ఈ క్రంది పదితులు పాటించవలసిన అవస్రం ఉంది.
ఒక వయక్తి అనారోగ్య కారణంగా ఇంటి వదద చనిపోయినా, లేదా ఏదైనా రభుమాదంలో మరణంచినా, హతయ లేదా ఆతాహతయ
లాంటి స్ంఘటనలు చోట్లచేసుకునాన వంటనే పోలీసు శాఖకు తెల్సయజేయడం తపానిస్రి. ఆ తరువాత పోలీసు వారి
అనుమతితో ఆ పారిివ దేహానిన దగ్గరలో ఉనన ఆసుపత్రిక్త పంపవలసి ఉంట్లంది. అప్పాడు వైదుయలు అవస్రమైతే శవ
పంచనామా చేసి మరణానిక్త గ్ల కారణాలను ధృవీకరిస్తి ఒక శవ ‘పంచనామా నివేదిక’ (ఆటాింి రిపోర్టి), సుమారుగా
పలనా తేదిన, పలనా స్మయానిక్త చనిపోయినట్లు గా నిర్పిరిస్తి ‘మరణ ధృవీకరణ పత్రం’ (డెత్ స్రిిఫికేట్) లను జారీ
చేసిరు .
ఒకవేళ వైదయ చిక్తతి పందుతూ ఆసుపత్రిలోనే చనిపోతే, పై విధానానేన పాటిస్తి ఏ అనారోగ్య కారణాలతో చనిపోయారో
విశదీకరిస్తి స్ంబంధిత వైదయ అధికారులు‘మరణ ధృవీకరణ పత్రం’ (డెత్ స్రిిఫికేట్) ను జారీ చేసిరు .
తరువాత ఆ పారిివ దేహానిన కుట్లంబ స్భ్యయలు స్తచించిన విధంగా సినికంగా ఉనన ఒక ‘ఫ్యయనరల్ హం’ (అంతిమ
స్ంసకర్పలు జరిపే రభుదేశం) కు తరల్ససిరు . అప్పాడు ఆ ఫ్యయనరల్ హం అధికారులు ( ఆ పారిివ దేహానిక్త అకకడే  అంతిమ
స్ంసకర్పలు జరపాలనాన లేదా విదేశాలకు పంపాలనాన) కుట్లంబస్భ్యయల నుండి కావలసిన స్మాచార్పనిన ర్పతపూరవకం గా
తీసుకొని తదుపరి చరయలను చేపడతారు. ఈ క్రంది వివర్పలను కుట్లంబస్భ్యయలు ఫ్యయనరల్ హం అధికారులకు వంటనే
అందజేయాల్సి ఉంట్లంది.


చనిపోయిన వయక్తి పేరు



స్త్రీ లేదా ప్పరుషుడు



ప్పటిిన తేది



వయసుి



జనాస్ిలం



సోషల్ సెక్యయరిటీ నంబర్ట (ఒకవేళ ఉంే)



జాతి



వివాహితులా? లేదా?



భరి లేదా భారయ వివర్పలు



విదాయరహతలు



వృతిి



పనిచేసుినన రంగ్ం



చిరునామ



తండ్రి పేరు



తల్సు ఇంటి పేరు (పెళ్లు కాక ముందు)



చనిపోయిన స్ిలం, ప్రంతం



ఆసుపత్రి పేరు



చనిపోయినట్లుగా తెల్సింన వయక్తి పేరు, వివర్పలు



అంతిమ స్ంసకర్పల ప్రధానయత? – దహన స్ంసకరమా / ఖననమా / ఏదైనా ఆసుపత్రిక్త విర్పళమా?

ఈ పై వివర్పలను కుట్లంబస్భ్యయల నుండి సేకరించిన తరువాత ఫ్యయనరల్ హం అధికారులు ఆసుపత్రి నుండి శవ
పంచనామా నివేదిక (ఉంే), ‘మరణ ధృవీకరణ పత్రం’ (డెత్ స్రిిఫికేట్), చనిపోయిన వయక్తి ప్రంతప్ప జనన మరణ
నమోదు కార్పయలయప్ప అధికరులనుండి చనిపోయినట్లుగా నమోదు చేసిన (కంటీ డెత్ స్రిిఫికేట్) పత్రాలను
సేకరిసిరు .
పారిివ దేహం చెడిపోకుండా స్మశీతల ఉష్ణోగ్రత పరిసిితులలోు భద్రపరచిన తరువాత కుట్లంబస్భ్యయల
వీలుననుస్రించి అంతిమ స్ంసకర ఏర్పాట్లు చేసిరు . చనిపోయిన వయక్తి యొకక ఇతర కుట్లంబ స్భ్యయలు, బంధు
మిత్రులు ఆ పారిివ దేహానిన స్ందరిశంచి శ్రదాింజల్స ఘటించేందుకు వీలుగా తగు ఏర్పాటును ఆ ఫ్యయనరల్ హం
అధికారులే చేసిరు . అంతేగాక, చనిపోయిన వయక్తి మతాచార్పలకు అనుగుణంగా శాసోోకింగా పూజా కారయక్రమాలు
జరిపే వీలును క్యడా ఫ్యయనరల్ హం అధికారులు కల్సాసిరు. సధారణంగా రభుతి ఫ్యయనరల్ హం ఆవరణలోను పారిివ
దేహానిన ఖననం చేసే ఏర్పాట్ల ఉంట్లంది కాని చాలా కొనిన ఫ్యయనరల్ హమ్సి లో మాత్రమె దహన స్ంసకర్పలు జరిపే
వీలుంట్లంది. ఒకవేళ ఆ స్దరు ఫ్యయనరల్ హం లో దహన స్ంసకర్పలు జరిపే వీలులేకుంే, వారే దగ్గరలో ఆ వీలునన
ఫ్యయనరల్ హం లో తగు ఏర్పాట్లు చేసి ఆ పారిివ దేహానిన అకకడక్త తరల్ససిరు . పారిివ దేహం చెడిపోకుండా కొనిన
రోజుల పాట్ల యథా సిితిలో ఉండే ట్లిగా కొనిన రసయనాలను నింిం భద్ర పరచే రభుక్రయను ‘ఎంబామింగ్’ అంటారు.

పారిివ దేహానిక్త ఇరవై నాలుగు గ్ంటలోుప్ప అంతిమ స్ంసకర్పలు జరిింనా లేదా శీతలీకరణ చేసినా ఎంబామింగ్
అవస్రం ఉండదు. మిగ్తా అనిన స్ందర్పాలోునూ ఈ ఎంబామింగ్ రభుక్రయ తపానిస్రి. ఫ్యయనరల్ హం వారు కల్సాంచే
ఈ ఏర్పాటుననటికీ కల్సిం సుమారుగా మూడు లేదా నాలుగు వేల డాలరుు ఖరచవుతుంది.
ఒకవేళ పారిివ దేహానిన భారత దేశం తరల్సంచాల్సి వసేి ఫ్యయనరల్ హం అధికారులే ఈ క్రంది వివర్పలు సేకరించి,
అవస్రమైన అనుమతి పత్రాలు స్ంపాదించి కావాల్సిన ఏర్పాటును చేయవల్సిఉంట్లంది. సేకరించవలసిన వివర్పలు –


చనిపోయిన వయక్తి పాస్ పోరుి



పారిివ దేహం నుండి ఎట్లవంటి అంట్ల వాయధులు ర్పకుండా తగు జాగ్రతలు తీసుకుననట్లి ధృవీకరిస్తి సినిక
ఆరోగ్య అధికారుల నుండి అనుమతి పత్రం



పారిివ దేహానిన సీల్్ కంటైనర్ట లో భద్రపరచినట్లు ధృవీకరణ పత్రం



కొనిన స్ందర్పాలోు అవస్రమైతే పోలీసు అధికారులనుండి కావాల్సిన అనుమతి పత్రాలు



కానుిలేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారులనుండి పారిివ దేహానిన భారతదేశం పంపడానిక్త అనుమతి
పత్రం



పారిివ దేహానిన ఎవరైతే ఇండియాలో సీవకరిసుినానరో వారి వివర్పలు



పారిివ దేహానిన భారతదేశంలో ఏ స్ాశాన వాటికలో దహనం లేదా ఖననం చేసుినానరో దాని చిరునామ

మొదలైనవి అనినటిని సేకరించి ఎయిర్ట లైన్ అధికారులతో ఫ్యయనరల్ హం అధికారులు స్ంరభుదింప్పలు జరిం పారిివ
దేహానిన భారతదేశం తరల్ససిరు . సధారణ పరిసిితులోు ఈ ఏర్పాటునిన పూరిి అయియ, పారిివ దేహం భారతదేశం
చేరడానిక్త సుమారుగా 3 నుండి 5 రోజులు పడుతుంది. దాదాప్ప గా 5 వేల నుండి 8 వేల డాలరు వరకు ఖరచవుతుంది.
పూరిి వివర్పలకు www.prasadthotakura.com వబ్ సైట్ ను చూడవచ్చచ
(ఈ వాయస్ రచయిత డాకిర్ట. రభుసద్ తోటక్యర గ్త మూడు దశాబాదలుగా అమెరికాలో సిిరపడి పలు సమాజిక సేవా
కారయక్రమాలోు చ్చరుకుగా పాల్గంట్లనన రభుముఖ రభువాస్ భారతీయ నాయకుడు. అనేక విషాద స్ంఘటనలోు ఎన్నన
కుట్లంబాలకు అండగా నిల్సచ అనేక పర్పయయాలు ఇలాంటి కావల్సిన ఏర్పాట్లు చేసిన అనుభవజుుడు)

