उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

1

131/2020

लोणी

51/2019

2

132/2020

लोणी

44/2016

3

133/2020

लोणी

57/2015

4

134/2020

लोणी

92/2014

5

135/2020

लोणी

22/2015

6

136/2020

लोणी

35/2019

7

137/2020

राजुरी

74/2014

8

138/2020

लोणी

104/2014

9

139/2020

राहाता

14/2019

10

140/2020

राहाता

27/2019

मयताचे नांव, वय व पत्ता
सखुबाई सुखिे व गोडगे वय 85 रा.
लोमेश्वरनगर लोणी खु ता.राहाता
ित्तात्रय बाजीराव वडीतके वय 45 वर्षे रा.
गळननब ता.श्रीरामपूर
गणेश महािू पवार वय 38 वर्षे रा. लोणी
बु.ता.राहाता
कु. दप्रया भाऊसाहेब लोखंडे वय 18 वर्षे
दतसगाव वाडी ता.राहाता
ऊर्षा रेवनाथ कानवडे वय 55 वर्षे रा.लोणी बु.
ता.राहाता
मथुराबाई सुखिेव ढवळे वय 70 वर्षे रा.
लोहगाव ता.राहाता
शुभम बाळासाहेब राजगुरू वय 17 वर्षे
रा.राजुरी ता.राहाता
बाळासाहेब दचमाजी वायकर वय 45 वर्षे
हसनापुर ता.राहाता
मंगश
े त्र्यंबक रासने वय 55 वर्षे रा.
शदनमंिीरामागे अकोले ता. अकोले
सखाराम िगडू धुमसे वय 68 वर्षे रा. धुमसे
वस्ती ता.राहाता

मयत दिनांक

मयत दिकाण

19 मे 2019

प्रवरा हॉस्पीटल लोणी ता.राहाता

10 जून 2016

गळननब गावचे दशवारात ता.श्रीरामपूर

09 जुलै 2015

प्रवरा हॉस्पीटल लोणी ता.राहाता

16 नोव्हेंबर 2014

प्रवरा हॉस्पीटल लोणी ता.राहाता

18 माचच 2015

प्रवरा कालवा लोहगाव दशवार
ता.राहाता

01 जुलै 2019

प्रवरा हॉस्पीटल लोणी ता.राहाता

14 ऑगष्ट 2014

प्रवरा हॉस्पीटल लोणी ता.राहाता

24 दडसेंबर 2014

हसनापुर ता.राहाता येथे राहत्या घरी

19 एदप्रल 2019

24 मे 2019

श्री. साईबाबा हॉस्पीटल दशडी
ता.राहाता
प्रवरा हॉस्पीटल लोणी ता.राहाता

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

Death due to coronory artery Disease ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू
Death Due to hanging
Death due to Bilateral Pulmonary
odema
Death is due to Sev. Anemia with
Spleenomegaly

गळफास घेतल्याने मृत्यू
फ्फुसाचे आजाराने मयत
एचआयव्ही आजाराने मृत्यू

Death is due to Drowning

पाण्यात बुडून मृत्यू

Death is due to Coronary Artery

हृियदवकाराच्या झटक्याने

Disease

मृत्यू

Death Due to Electrocution
Death is due to Unknown Insectide
Poision
Death is due to cardiac arrest due to
acute myocardio infaction a
subdurao nematome
Death due to Septicaemia Shock as
a Result of Burns

इलेक्रीक शॉक लागल्याने
मृत्यू
अज्ञात दवर्षारी और्षधाने मृत्यू
हृियदवकाराच्या झटक्याने
मृत्यू
भाजून जखमी होवून मृत्यू

Probable cause of death
11

141/2020

राहाता

34/2013

फ्रांदसस मनोहर पाटोळे वय 47 वर्षे
रा.आंबड
े कर नगर राहाता ता.राहाता

Cardiaorespiratery arrest due to
13 ऑगष्ट 2013

प्रवरा हॉस्पीटल लोणी ता.राहाता

undertaking pulmonary homeaorage
associated systematic infective

न्युमोदनयाचे आजारात
जंतस
ू स
ं गच होवून मृत्यू

illeness
12

142/2020

दशडी

23/2015

13

143/2020

दशडी

03/2016

रामा नामिेव कसबे वय 29 वर्षे रा.दशडी
ता.राहाता
शोभा सुधाकर दवश्वंभर वय 60 वर्षे रा. दशडी
ता.राहाता

20 माचच 2015

08 जानेवारी 2016
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दवरभद्र कॉलनी दबरोबा दशडी

Death is due to Asphyxia due to

ता.राहाता

Hanging

श्री. साईबाबा हॉस्पीटल दशडी
ता.राहाता

Acute myocardial Infaction with
cardiac impertophy c pulmnary
heamerage multiorgan failure

गळफास घेवन
ू आत्महत्या
हृियदवकाराच्या झटक्याने
मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र
14

एस.आर.नं.
144/2020

पोलीस स्टे शन
दशडी

अ.मृ.र.नं.
52/2019

मयताचे नांव, वय व पत्ता
संजय सुखिे व रोहमारे वय 52 वर्षे रा. पोहेगाव
ता.कोपरगाव

मयत दिनांक
26 मे 2020

आसाराम सखाराम गायकवाड वय 55 वर्षे
15

145/2020

दशडी

74/2019

मातोश्रीनगर दशडी ता.राहाता दजल्हा

07 जून 2019

अहमिनगर
राव कोगंती शेर्षदगरी वय ४८ वर्षे रा.आग्रीपल्ली
16

१४६/२०२०

दशडी

१३२/२०१९

मंडलम, कोम्मुरू, आगीरीपाल्ले, कृष्णा,

२१ ऑक्टोबर २०१९

आंध्रप्रिे श

17

१४७/२०२०

दशडी

१४६/२०१९

18

१४८/२०२०

राहाता

५८/2018

19

१४९/२०२०

लोणी

७९/२०१७

20

१५०/२०२०

लोणी

५४/२०१९

21

१५१/२०२०

लोणी

०२/२०१९

22

१५२/२०२०

लोणी

१७/२०१९

23

१५३/२०२०

लोणी

४९/२०१९

24

154/2020

कोपरगाव शहर

५८/२०१५

सावजीभाई अंबाभाई मालम वय ५७ वर्षे
रा.सुभार्षनगर, जुनागढ, गुजरात
नंिू कंु डदलक दधवर वय ३५ वर्षे रा.नपपळस
ता.राहाता
नेत्रा अदनल भुजबळ वय २२ वर्षे रा.ममिापूर
ता.राहाता
मदनर्षा दवजय माळविे वय ३५ वर्षे रा.िाढ बु.
ता.राहाता
गणेश प्रकाश नशिे वय २७ वर्षे रा. लोहगाव
ता.राहाता
संजय बाजीराव बेंद्रे वय ४६ वर्षे रा.बाभळे श्वर
ता.राहाता
सोमनाथ मल्हारी रजपूत वय १४ वर्षे
रा.बाभळे श्वर ता.राहाता
वेनुिास सखाराम गुरसळ वय ८० वर्षे
रा.डाऊच खुिच ता.कोपरगाव

०४ दडसेंबर २०१९

मयत दिकाण
श्री. साईबाबा हॉस्पीटल दशडी
ता.राहाता
श्री. साईबाबा हॉस्पीटल दशडी
ता.राहाता
साईबाबा भक्क्तदनवास, दशडी
ता.राहाता

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी
ता.राहाता

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

Death is due to Drowning

पाण्यात बुडून मृत्यू

Death is due to sudden cardiac
arrest due to acute myocordial
infarcation
Death due to Cardiorespiratory
Arrest due to Acute Myocardial
Infarction

हृियदवकाराच्या झटक्याने
मृत्यू
हृियदवकाराच्या तीव्र
झटक्याने मृत्यू

Death due to Cardiac Arrest due to

डोक्यास गंभीर मार लागून व

Head injury with Multiple fractures

दवदवध भागात फ्रॅक्चर होवून

with Multiple Subdural Hematoma

मृत्यू

Death due to Drowning

पाण्यात बुडून मृत्यू

Death due to Pneumonia and Renal

दनमोदनया व दकडनी च्या

Complications

आजाराने मृत्यू

२७ ऑक्टोबर 2018

पाण्याचा तलाव, नपपळस ता.राहाता

०२ नोव्हेंबर २०१७

प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

२५ मे २०१९

िाढ बु. ता.राहाता

Death due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

०२ जानेवारी २०१९

लोहगाव ता.राहाता

Death due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

Death due to Septicemia in an
२४ जानेवारी २०१९

सोपान हॉक्स्पटल नादशक दज.नादशक

Operated case of Srroke

जंतस
ु स
ं गच आजाराने मृत्यू

(Craniotomy)
१२ मे २०१९

२८ सप्टें बर २०१५
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बाभळे श्वर ता.राहाता
दसव्हील हॉक्स्पटल अ.नगर
दज.अ.नगर

Death suggestive of due to Drowning
Death due to Septicemia due to
Peritaneum i.e. Ascites due to bone
perforate

पाण्यात बुडून मृत्यू
वयोवृद्धपणामुळे व
आजारपणामुळे मयत

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

मयताचे नांव, वय व पत्ता

मयत दिनांक

मयत दिकाण

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

२७ जून २०२०

रेलवाडी, कोकमिाण ता.कोपरगाव

Death due to Drowning

पाण्यात बुडून मृत्यू

२१ जून २०२०

लोणी बु. ता.राहाता

Death due to Drowning

पाण्यात बुडून मृत्यू

०८ एदप्रल २०२०

प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

Death suggestive of due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

16 नोव्हेंबर २०१९

प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

Death due to Unknown Poisioning

अज्ञात दवर्षारी और्षधाने मृत्यू

१३ जून २०२०

प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

०२ माचच २०२०

दनमगाव ता.राहाता

२४ सप्टें बर २०१७

दशडी ता.राहाता

१) ज्ञानेश्वर तुकाराम खोतकर वय ३० वर्षे
25

१५६/२०२०

कोपरगाव शहर

२४

रा.रेलवाडी, कोकमिाण ता.कोपरगाव
2)कदवता ज्ञानेश्वर खोतकर वय २५ वर्षे
रा.रेलवाडी, कोकमिाण ता.कोपरगाव

26

१५७/२०२०

लोणी

३४

27

158/2020

लोणी

24

28

१५९/२०२०

लोणी

१०५/२०१९

29

१६०/२०२०

लोणी

३२/2020

30

१६२/२०२०

दशडी

३२/2020

31

१६३/२०२०

दशडी

८४/२०१७

32

१६४/२०२०

दशडी

५६

33

१६५/२०२०

दशडी

४९

34

१६६/२०२०

कोपरगाव तालुका

२४

35

१६७/२०२०

कोपरगाव तालुका

५०/२०१९

36

१६८/२०२०

राहाता

५३/२०१९

रदव मारुती गायकवाड वय ३० वर्षे
रा.दनमचळनपप्री ता.राहाता
संजय रामनसग पवार वय ४८ वर्षे रा.राजुरी
ता.राहाता
शकंु तला सुखिे व म्हस्के वय ६८ वर्षे
रा.ममिापूर ता.राहाता
शालन साईनाथ साळवे वय ५० वर्षे
रा.यशवंतनगर, बाभळे श्वर ता.राहाता
दवजय तुळशीराम अनंत वय ४५ वर्षे
रा.दनमगाव ता.राहाता
लता भागवत नशिे वय ५५ वर्षे रा.दशडी
ता.राहाता
भारत भास्कर थोरात वय ३० वर्षे रा.जवळके
ता.कोपरगाव
नसधुबाई आनंिराव वाबळे वय 65 वर्षे रा.रुई
ता.राहाता
आयुर्ष नानासाहेब नाईकवाडे वय ०५ वर्षे
रा.धारणगाव ता.कोपरगाव
बेवारस पुरुर्ष वय अंिाजे ३५ ते ४० वर्षे
रा.अज्ञात
दवलास बाबुराव उगले वय ३९ वर्षे रा.नपावाडी
ता.राहाता

१५ जून २०२०
१७ मे २०२०

16 मे २०२०

१४ ऑगस्ट २०१९

०५ ऑक्टोबर २०१९
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जवळके ता.कोपरगाव
श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी
ता.राहाता
धारणगाव ता.कोपरगाव

सडे दशवार, ता.कोपरगाव
श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी
ता.राहाता

Death due to Coronary Artery
Disease
Death due to Asphyxia due to
Hanging

हृियदवकाराचे आजाराने मृत्यू
गळफास घेतल्याने मृत्यू

Death due to Cardiorespiratory

हृियदवकाराचा झटका येवन
ू

arrest with Ovarian Mucinous

व अंडाशयामध्ये गािीचे

Cystadenoma

िु खण्याने मृत्यू

Death due to Drowning

पाण्यात बुडून मृत्यू

Death due to Drowning

पाण्यात बुडून मृत्यू

Death due to Head Injury with
Visceral injury
Death due to Asphyxia due to
Drowning

खाली पडू न डोक्यास व
पोटातील आतल्या भागात
मार लागून मृत्यू
पाण्यात बुडून मृत्यू

Death due to Cardiorespiratory

सपचिंश झाल्यामुळे

Failure due to Snake-bite

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

(Neurotoxicity)

येवन
ू मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

37

१६९/२०२०

कोपरगाव तालुका

१९/२०१९

38

१७०/२०२०

लोणी

१०४/२०१९

39

१७१/२०२०

लोणी

६६/२०१९

मयताचे नांव, वय व पत्ता
रामिास कोंडीराम शेळके वय ५२ वर्षे
रा.करंजी ता.कोपरगाव
लक्ष्मण दभकाजी गोरे वय ५५ वर्षे रा.लोणी खु.
ता.राहाता
संगीता राजेंद्र दगरी वय ४७ वर्षे रा.लोणी बु.
ता.राहाता

मयत दिनांक
१४ माचच २०१९

16 नोव्हेंबर २०१९
१९ जुलै २०१९

मयत दिकाण

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव

Death due to Cardiac Arrest due to

हृियदवकाराच्या तीव्र

ता.कोपरगाव

Acute Myocardial Infarction

झटक्याने मृत्यू

ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव
ता.कोपरगाव
प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

Coronary Heart Disease
Death due to Unknown Poisoning

हृियदवकाराच्या तीव्र
झटक्याने मृत्यू
अज्ञात दवर्षारी और्षधाने मृत्यू

Death due to Organophosphorous
40

१७२/२०२०

लोणी

१८/२०१९

सदचन सुधाकर काकडे वय २४ वर्षे रा.राजुरी
ता.राहाता

०४ फेबुवारी २०१९

प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

insecticide dimethoate (rogor)

रोगर हे दवर्षारी और्षध सेवन

poisoning associated with injuries on

केल्याने मृत्यू

back

41

42

43

44

45

46

१७३/२०२०

१७४/२०२०

१७५/२०२०

१७६/२०२०

१७७/२०२०

१७८/२०२०

दशडी

लोणी

दशडी

दशडी

दशडी

दशडी

१२/२०१९

111/२०१९

११९/२०१९

१३९/२०१९

१५२/२०१९

९६/२०१९

बेवारस पुरुर्ष वय अंिाजे ४५ वर्षे रा.अज्ञात

रमेश दवश्वनाथ माळी वय ५६ वर्षे रा.लोणी खु.
ता.राहाता
सायली िािासाहेब दवखे वय १४ वर्षे
रा.सावळीदवहीर खु . ता.राहाता
दवजय नामिे व दखलारी वय ४३ वर्षे रा.रुई
ता.राहाता

रदव प्रभुिास रोहेरा वय ३४ वर्षे
रा.उल्हासनगर दज.िाणे

बेवारस पुरुर्ष वय अंिाजे ५० वर्षे रा.अज्ञात

२४ जानेवारी २०१९

दशडी ता.राहाता

Death due to Traumatic shock due
to multiple injuries
Death due to Coronary Artery

06 दडसेंबर २०१९

प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

Disease associated with Liver
disease
Death due to Cardiorespiratory

२४ सप्टें बर २०१९

सावळीदवहीर खु . ता.राहाता

arrest due to Asphyxia due to
Hanging
Death due to Cardiorespiratory

०९ नोव्हेंबर २०१९

रुई ता.राहाता

arrest due to severe Myocardial
Infarction

१५ दडसेंबर २०१९

१२ ऑगस्ट २०१९
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श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी

Death due to Cardiac Arrest with

ता.राहाता

Subdural Hematoma

दशडी बस स्थानक, दशडी ता.राहाता

शरीरावर एकादधक जखमा
झाल्याने मानदसक आघात
होवून मृत्यू
हृियदवकाराच्या व दलव्हरच्या
आजाराने मृत्यू
गळफास घेतल्याने
हृियप्रदक्रया बंि पडू न मृत्यू
हृियदवकाराच्या तीव्र
झटक्याने मृत्यू
डोक्याच्या आत मार
लागल्याने व हृियदवकाराच्या
झटक्याने मृत्यू

Death due to Cardiorespiratory

टी.बी. या आजाराने

failure due to Pulmonary- koachis

हृियप्रदक्रया बंि पडू न मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

मयताचे नांव, वय व पत्ता

मयत दिनांक

मयत दिकाण

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

१५ जून 2018

दचतळी दशवार ता.राहाता

Death due to Shock due to Head

डोक्यास जबर मार लागल्याने

injury

झटका येवन
ू मृत्यू

१२ नोव्हेंबर २०१९

दचतळी दशवार ता.राहाता

Death due to Crush injury to head

डोक्यास जबर मार लागून मृत्यू

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी

Death due to Cardiorespiratory

ता.राहाता

failure due to Unknown Poisoning

हनुमंत उफच अंतवन रंगनाथ सिाफळ वय ७०
47

१७९/२०२०

श्रीरामपूर तालुका

३२/2018

वर्षे रा.वाकडी-दिघी रोड, वाकडी दशवार
ता.राहाता

48

१८०/२०२०

श्रीरामपूर तालुका

५८/२०१९

49

१८१/२०२०

कोपरगाव तालुका

५२/२०१९

50

१८२/२०२०

श्रीरामपूर तालुका

२६/२०१९

51

१८३/२०२०

कोपरगाव शहर

७९/२०१९

52

१८४/२०२०

कोपरगाव शहर

२७/२०१९

53

१८५/२०२०

कोपरगाव शहर

५८/२०१९

54

१८६/२०२०

कोपरगाव शहर

५६/२०१९

55

१८७/२०२०

कोपरगाव तालुका

७४/२०१९

56

१८८/२०२०

कोपरगाव तालुका

७५/२०१९

दशवमंगल सुखी पार्षी वय ३९ वर्षे रा.सैदनपूर
ता.दज.फतेहपुर राज्य- उत्तर प्रिे श

दवश्वास अजुन
च वाघ वय ५० वर्षे रा.बोलकी
ता.कोपरगाव

नासीर याकुब शेख वय ७० वर्षे रा.वाकडी
ता.राहाता
बाळासाहेब जगन्नाथ जगताप वय ५२ वर्षे
रा.जेऊर कंु भारी ता.कोपरगाव
बेवारस पुरुर्ष वय अंिाजे ४० वर्षच रा.अज्ञात
वेणि
ु ास कवडू जी कोसरे वय २६ वर्षे
रा.भािु रणी (दशकापूर) ता.मुल दज.चंद्रपूर
दवलास कारभारी मुंढे वय ५४ वर्षे
रा.बैलबाजार रोड, कोपरगाव ता.कोपरगाव
कैलास राघू दनकम वय ४७ वर्षे रा.सुरेगाव
ता.कोपरगाव
जनाबाई पांडु रंग आदहरे वय ७५ वर्षे
रा.घोयेगाव ता.कोपरगाव

१४ ऑगस्ट २०१९

अज्ञात दवर्षारी और्षध सेवन
केल्याने हृियप्रदक्रया बंि
पडू न मृत्यू

Death due to Septicemia due to

उजव्या हाताचे गँगरीनमुळे

Gangrene of right forearm

जंतस
ु स
ं गच झाले कारणाने मृत्यू

Death due to Cardiorespiratory

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

arrest due to Myocardial -Infarction

येवन
ू मृत्यू

१४ एदप्रल २०१९

दसव्हील हॉक्स्पटल अहमिनगर

०७ नोव्हेंबर २०१९

जेऊर कंु भारी ता.कोपरगाव

१३ एदप्रल २०१९

कोपरगाव ता.कोपरगाव

०३ सप्टें बर २०१९

कोकमिाण दशवार ता.कोपरगाव

Death due to Drowning

पाण्यात बुडून मृत्यू

आत्मा मादलक हॉक्स्पटल, कोकमिाण

Death due to Acute Myocardial

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

ता.कोपरगाव

Infarction

येवन
ू मृत्यू

06 नोव्हेंबर २०१९

सुरेगाव ता.कोपरगाव

Death due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

०९ नोव्हेंबर २०१९

घोयेगाव ता.कोपरगाव

Death due to burns

जळाल्याने मृत्यू

२९ ऑगस्ट २०१९
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Death due to Severe Anaemia due to
Chronic Lung Disease

फुस्सुच्या आजाराने मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

57

१८९/२०२०

कोपरगाव तालुका

४०/२०१९

58

१९०/२०२०

दशडी

१२०/२०१९

59

१९१/२०२०

राहाता

०८/2018

60

१९२/२०२०

राहाता

४५/२०१९

61

१९३/२०२०

लोणी

८७/२०१७

62

१९४/२०२०

दशडी

११८/२०१९

63

१९५/२०२०

कोपरगाव शहर

८४/२०१९

64

१९६/२०२०

लोणी

62/2018

65

१९७/२०२०

राहाता

३०/2018

66

१९८/२०२०

राहाता

४४/२०१९

67

१९९/२०२०

लोणी

४८/२०१९

मयताचे नांव, वय व पत्ता
समथच बाबुराव साळुं के वय २३ वर्षे रा.धामोरी
ता.कोपरगाव

िाकूर नागेंद्र ब्रम्हिे व वय ७५ वर्षे रा.कामतौल,
दज.िरभंगा राज्य- दबहार
दवमल ित्तात्रय जेजुरकर वय ४५ वर्षे
रा.अस्तगाव दशवार ता.राहाता
कदवता दवजय गायकवाड वय १८ वर्षे
रा.चांिे कसारे ता.कोपरगाव
दवमल कोंडीराम होडकर वय ५५ वर्षे
रा.चांिे वाडी फत्याबाि ता.श्रीरामपूर
दिपक अदनल महाले वय २२ वर्षे रा.दशडी
ता.राहाता
भास्कर िामू चंिनदशव वय ७२ वर्षे रा.कंु भारी
ता.कोपरगाव
एकनाथ दभमराज रजपूत वय ३३ वर्षे
रा.िु गापूर ता.राहाता
बाळासाहेब सिादशव लोंढे वय ६७ वर्षे
रा.रांजणगाव ता.राहाता
कल्पना गणेश नशिे रा.नपपळवाडी रोड,
राहाता ता.राहाता
नवनाथ दकसन बोरुडे वय ५० वर्षे
रा.धुमाळवस्ती, कोल्हार बु. ता.राहाता

मयत दिनांक

16 जुलै २०१९

२६ सप्टें बर २०१९

मयत दिकाण

मयताचे कारण

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी

Death due to Cardiorespiratory

ता.राहाता

arrest due to Unknown Poisoning

Death due to Cardiorespiratory

हृियदवकाराचा तीव्र झटका
येवन
ू मृत्यू

Death due to Synthetic Pyrethroid

दवर्षारी कीटनाशक सेवन

Insecticide Cypermethrin Poisoning

केल्याने मृत्यू

साकुरी ता.राहाता
चांिे वाडी फत्याबाि दशवार
ता.श्रीरामपूर

Death due to Respiratory Failure due

गळफास घेतल्याने

to Asphyxia due to Hanging

हृियप्रदक्रया बंि पडू न मृत्यू

Death due to Septicemic shock
Death due to Cardiorespiratory

दशडी ता.राहाता

arrest due to Asphyxia due to
Hanging

ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव
ता.कोपरगाव

१४ सप्टें बर 2018

प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

16 जून 2018

प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

२५ ऑगस्ट २०१९

राहाता गाव दशवार ता.राहाता

०८ मे २०१९

धुमाळवस्ती, कोल्हार बु. ता.राहाता
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पडू न मृत्यू

arrest due to Myocardial -Infarction

०१ सप्टें बर २०१९

06 दडसेंबर २०१९

केल्याने हृियप्रदक्रया बंि

ता.राहाता

अस्तगाव ता.राहाता

२४ सप्टें बर २०१९

अज्ञात दवर्षारी और्षध सेवन

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी

१५ फेबुवारी 2018

२२ दडसेंबर २०१७

मयताचे कारण मरािी

जंतस
ु स
ं गामुळे झटका येवन
ू
मृत्यू
गळफास घेतल्याने
हृियप्रदक्रया बंि पडू न मृत्यू

Death due to Coronary Artery

हृिय रक्तवादहन्यांच्या

Disease

आजाराने मृत्यू

Death due to Asphyxia due to
Drowning
Death due to burns

पाण्यात बुडून मृत्यू
जळाल्याने मृत्यू

Death due to Cardiorespiratory

पाण्यात बुडाल्याने

arrest due to Drowning

हृियप्रदक्रया बंि पडू न मृत्यू

Death due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

68

२००/२०२०

लोणी

१०३/२०१९

69

२०१/२०२०

कोपरगाव शहर

८३/२०१९

70

२०२/२०२०

कोपरगाव शहर

७६/२०१९

71

२०३/२०२०

लोणी

४५/2018

72

२०४/२०२०

लोणी

५९/२०१९

73

२०५/२०२०

लोणी

१०८/२०१९

74

२०६/२०२०

लोणी

९०/२०१९

75

२०७/२०२०

लोणी

९४/२०१९

76

२०८/२०२०

लोणी

७२/२०१९

77

२०९/२०२०

कोपरगाव शहर

९०/२०१९

78

२१०/२०२०

लोणी

९६/२०१९

79

२११/२०२०

लोणी

०४

80

२१२/२०२०

कोपरगाव शहर

७४/२०१९

मयताचे नांव, वय व पत्ता
प्रभाकर भाऊसाहेब नशिे वय ४० वर्षे
रा.बाभळे श्वर ता.राहाता

बबन एकनाथ जंजीरे वय ५० वर्षे
रा.अंदबकानगर,कोपरगाव ता.कोपरगाव
िािासाहेब उफच दिपक दशवाजी वनसे वय ३८
वर्षे रा.दनवारा कॉनचर, कोपरगाव ता.कोपरगाव
सादहल लक्ष्मण गायकवाड वय ११ वर्षे
रा.लोणी खु. ता.राहाता
रदव अशोक माळी वय ३५ वर्षे रा.प्रवरानगर
फाटा, लोणी बु. ता.राहाता
शारिा अदभजीत कुटे वय ३० वर्षे रा.लोणी बु.
ता.राहाता
ज्ञानिेव तुकाराम घुले वय ५८ वर्षे
रा.घुलेवस्ती, दतसगाव ता.राहाता
गोरक्षनाथ संपत गाडे कर वय ३८ वर्षे रा.िाढ
बु. ता.राहाता
भाऊसाहेब हदरभाऊ वैद्य वय ५४ वर्षे
रा.गोगलगाव ता.राहाता
अमोल भगवान कोंढरे वय 20 वर्षे रा.वाकि
ता.दनफाड दज.नादशक
रवींद्र लक्ष्मण मगर वय ३४ वर्षे रा.गोगलगाव
दशवार ता.राहाता
दिलीप उफच पनतगराव श्रीरंग दनमचळ वय ५०
वर्षे रा.दनमचळ नपप्री ता.राहाता
सुभार्ष ित्तात्रय उिावंत वय ६० वर्षे
रा.लक्ष्मीनगर, कोपरगाव ता.कोपरगाव

मयत दिनांक

मयत दिकाण

१४ नोव्हेंबर २०१९

बाभळे श्वर ता.राहाता

३१ ऑक्टोबर २०१९

१२ नोव्हेंबर २०१९

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी
ता.राहाता
ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव
ता.कोपरगाव

मयताचे कारण
Death due to Cerebral Hypoxia due
to Hanging
Death due to Sudden Cardiac Arrest

मयताचे कारण मरािी
गळफास घेतल्यामुळे मेंिूपयंत
पुरेसे ऑक्क्सजन न
पोहोचल्याने मृत्यू
हृियदवकाराच्या तीव्र

due to Acute Myocardial Infarction

झटक्याने व डोक्यात

with Intracranial bleed

रक्तस्त्राव झाल्याने मृत्यू

Death due to Myocardial Infarction

२९ एदप्रल २०१९

प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

Death due to Unknown Poisoning

२२ जून २०१९

भगवतीपूर दशवार ता.राहाता

Death due to Drowning

२१ नोव्हेंबर २०१९

प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

१२ ऑक्टोबर २०१९

प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

२५ ऑक्टोबर २०१९

प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

२५ ऑगस्ट २०१९

प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

३० दडसेंबर २०१९

हृियदवकाराचा तीव्र झटका
येवन
ू मृत्यू
अज्ञात दवर्षारी पिाथच खाल्याने
मृत्यू
पाण्यात बुडून मृत्यू

dengue shock syndrom

डें गू आजाराने मृत्यू (पोस्ट

(pm report not attached)

मोटे म दरपोटच जोडलेले नाही)

Death due to Coronary Artery

हृिय रक्तवादहन्यांच्या

Disease

आजाराने मृत्यू

Death due to Coronary Artery

हृिय रक्तवादहन्यांच्या

Disease

आजाराने मृत्यू

Death due to Coronary Artery

हृिय रक्तवादहन्यांच्या

Disease

आजाराने मृत्यू

कोपरगाव ता.कोपरगाव

Death is due to electric Shock

इलेक्क्रक शॉक लागून मृत्यू

०१ नोव्हेंबर २०१९

गोगलगाव ता.राहाता

Death due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

०८ जानेवारी २०२०

प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

Death due to Coronary Artery

हृिय रक्तवादहन्यांच्या

Disease

आजाराने मृत्यू

२६ ऑक्टोबर २०१९

प्रवरा हॉक्स्पटल लोणी ता.राहाता

Death due to Cerebro-Vascular

मेंिूस रक्त पुरविा कमी

Accident

झाल्याने मृत्यू
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उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र
81

एस.आर.नं.
२१३/२०२०

पोलीस स्टे शन
कोपरगाव शहर

अ.मृ.र.नं.
८६/२०१९

मयताचे नांव, वय व पत्ता
दमनलि िािा जगधने वय ४८ वर्षे
रा.लक्ष्मीनगर, कोपरगाव ता.कोपरगाव

मयत दिनांक
१४ दडसेंबर २०१९

मयत दिकाण

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव

Death due to Coronary Artery

हृिय रक्तवादहन्यांच्या

ता.कोपरगाव

Disease

आजाराने मृत्यू

Death due to Bilateral Pulmonary
82

२१४/२०२०

कोपरगाव शहर

६५/२०१९

गणेश गोखले वय अंिाजे ६० वर्षे रा.अज्ञात

१८ सप्टें बर २०१९

दसव्हील हॉक्स्पटल अहमिनगर

Consolidation with Septicemia in an
admitted case of right leg cellulitis in
septic shock under treatment
Death due to Cardiorespiratory

बाळासाहेब फकीरा नवघरे वय ५४ वर्षे
83

२१५/२०२०

कोपरगाव शहर

९०/२०१९

रा.मोदहनीराजनगर, बेट, कोपरगाव

११ ऑक्टोबर २०१९

ता.कोपरगाव

84

२१६/२०२०

कोपरगाव शहर

20/2018

85

२१७/२०२०

कोपरगाव तालुका

०३

86

२१८/२०२०

कोपरगाव तालुका

०४/२०१९

87

२१९/२०२०

कोपरगाव तालुका

06/२०१९

88

२२०/२०२०

दशडी

१०९/२०१७

89

90

२२१/२०२०

२२२/२०२०

दशडी

दशडी

६८/२०१७

०८/2018

संतोर्ष लक्ष्मण वाकळे वय ३० वर्षे रा.खडकी
त.कोपरगाव
उर्षा नारायण वायचळ वय ४२ वर्षे रा.धामोरी
ता.कोपरगाव

बेवारस पुरुर्ष वय अंिाजे ४० वर्षे रा.अज्ञात
भाऊसाहेब गंगाधर पगार वय ५० वर्षे रा.मुखेड
ता.येवला दज.नादशक
सुहास आत्माराम लोखंडे वय ४३ वर्षे रा.लक्ष्मी
सिन, ए नवग, केएमएक्स नगर, दवरार, मुंबई

बेवारस पुरुर्ष वय अंिाजे ५2 वर्षे रा.अज्ञात

बेवारस पुरुर्ष वय अंिाजे ७० वर्षे रा.अज्ञात

१४ एदप्रल 2018

१४ जानेवारी २०१९

१७ दडसेंबर २०१७

०७ ऑगस्ट २०१७

३० जानेवारी 2018
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डोक्यास मार लागल्यामुळे

Arrest due to Haemorrhagic shock

मेंिूच्या आत रक्तस्त्राव

ता.राहाता

due to severe Head injury with Brain

झाल्याने हृियप्रदक्रया बंि

Haemorrhage

पडू न मृत्यू

ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव

Death due to Asphyxia due to

ता.कोपरगाव

Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

Death due to Bilateral Pneumonitis

िोन्ही फुफ्फुसांमध्ये जंतस
ु स
ं गच

with its Sequelae

झाल्याने मृत्यू

Death is due to Lung Fibrosis due to

टी.बी. या आजाराने फुफ्फुसे

Pulmonary Tuberculosis

खराब होवून मृत्यू

ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव

Death is due to Intra Cerebral

मेंिूच्या आत रक्तस्त्राव

ता.कोपरगाव

Haemorrhage

झाल्याने मृत्यू

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी

Acute Myocardial Infarction leading

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

ता.राहाता

to Cardiac Arrest & Death

येवन
ू मृत्यू

महादवद्यालय रुग्णालय व संशोधन
केंद्र, आडगाव दज.नादशक

१३ जानेवारी २०१९

झाल्याने मृत्यू

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी

डॉ.वसंतराव पवार वैद्यकीय
२४ दडसेंबर २०१९

फुफ्फुसाचे आजाराने व
उजव्या पायास जंतस
ु स
ं गच

दतळवणी गावचे दशवार ता.कोपरगाव

दसव्हील हॉक्स्पटल अहमिनगर

साईनाथ हॉक्स्पटल दशडी ता.राहता

Death due to Asphyxia due to
Chronic Lung Infection

फुफ्फुसाचे आजाराने शरीरात
ऑक्क्सजन ची मात्रा कमी
होवून मृत्यू

Death due to Acute Myocardial

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

Infarction

येवन
ू मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र
91

एस.आर.नं.
२२३/२०२०

पोलीस स्टे शन
दशडी

अ.मृ.र.नं.
१३७/२०१९

मयताचे नांव, वय व पत्ता
सागर कैलास गोसावी वय २४ वर्षे रा.नांिु खी
खु. ता.राहाता

मयत दिनांक

मयत दिकाण

मयताचे कारण
Death due to Cardiorespiratory

०४ नोव्हेंबर २०१९

नांिु खी खु. ता.राहाता

Arrest due to Asphyxia due to
Drowning

मयताचे कारण मरािी
पाण्यात बुडाल्याने
हृियप्रदक्रया बंि पडू न मृत्यू
पी.एम दरपोटच नुसार वैद्यकीय

92

२२४/२०२०

दशडी

१२७/2018

बेवारस मदहला वय अंिाजे ३० ते ३५ वर्षे
रा.अज्ञात

Opinion as to cause of death is not
16 नोव्हेंबर 2018

दनमगाव ता.राहाता

possible due to advanced state of
decomposition

अदधकारी यांनी मृतकाचे
शरीर
कुजल्यामुळे/सडल्यामुळे
मृत्यूचे कारणे िे णे शक्य
नसल्याचे नमूि केले आहे

93

२२५/२०२०

दशडी

२३/२०१९

94

२२६/२०२०

राहाता

४०/२०१७

95

२२७/२०२०

लोणी

०३/२०१९

96

२२८/२०२०

लोणी

८२/२०१९

97

२२९/२०२०

लोणी

४६/२०१९

98

२३०/२०२०

लोणी

६४/२०१९

99

२३१/२०२०

कोपरगाव तालुका

६९/२०१९

स्वपन भाग्यकांत सोम वय ६९ वर्षे रा.कॅम्प
बाजारपाडा पल्ला बधचमान वेस्ट राज्य- बंगाल
दललाबाई सखाराम कडवे वय ७० वर्षे
रा.राहाता ता.राहाता
भाऊसाहेब भास्कर घाडगे वय ४३ वर्षे
रा.दतसगाव ता.राहाता
आनंि अशोक िे साई वय ३० वर्षे रा.कोल्हार
बु. ता.राहाता
अशोक फकीरा खैरे वय ५३ वर्षे रा.दतसगाव
ता.राहाता
बाबासाहेब महािू मगर वय ७० वर्षे
रा.गोगलगाव ता.राहाता

कौसर हनीफ शेख उफच सोनी शमशु शेख वय
२५ वर्षे रा.धारणगाव ता.कोपरगाव

०५ फेबुवारी २०१९

दनमगाव ता.राहाता

२२ ऑगस्ट २०१७

साईनाथ हॉक्स्पटल दशडी ता.राहता

०४ जानेवारी २०१९

१४ सप्टें बर २०१९
३० एदप्रल २०१९

१५ जुलै २०१९

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

Infarction

येवन
ू मृत्यू

Death due to Cardiorespiratory

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

arrest due to Myocardial -Infarction

येवन
ू मृत्यू

प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी

Death due to Dimethoate (ROGOR)

रोगर आदण दनयॉन हे दवर्षारी

ता.राहाता

and Dichlorvos (NUVAN) poisoning

और्षधे सेवन केल्याने मृत्यू

Death due to Pneumoconiosis

फुफ्फुसाच्या आजाराने मृत्यू

Death due to Coronary Artery

हृिय रक्तवादहन्यांच्या

Disease

आजाराने मृत्यू

प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी
ता.राहाता
दतसगाव ता.राहाता
प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी

Death due to Acaricide Amitraz

गोचीड मारण्याचे दवर्षारी

ता.राहाता

Poisoning

और्षध सेवन केल्याने मृत्यू

०३ ऑक्टोबर २०१९ अशोका मेडीकव्हर हॉक्स्पटल, नादशक
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Death due to Acute Myocardial

Splenic Abscess with Bilateral

िोन्ही फुफ्फुसांमध्ये जंतस
ु स
ं गच

Pneumonitis with early changes of

झाल्याने व दलव्हर खराब

Cirrhosis

झाल्याने मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

100

२३२/२०२०

कोपरगाव तालुका

७८/२०१९

101

२३३/२०२०

कोपरगाव तालुका

16/2018

102

२३४/२०२०

दशडी

१३१/२०१९

मयताचे नांव, वय व पत्ता
संजय हदरभाऊ नागरे वय ४५ वर्षे रा.सुरेगाव
ता.कोपरगाव
कमल ित्तात्रय सानप वय ४० वर्षे रा.बक्तरपूर
ता.कोपरगाव

प्रकाश कारभारी नशिे वय ४५ वर्षे
रा.वाघवस्ती,१००० रूम मागे, दशडी ता.राहाता

मयत दिनांक
२४ दडसेंबर २०१९

२८ फेबुवारी 2018

१८ ऑक्टोबर २०१९

मयत दिकाण

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी

Death due to Cardiorespiratory

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

ता.राहाता

arrest due to Myocardial -Infarction

येवन
ू मृत्यू

सूया मल्टीस्पेशादलटी

Death due to Coronary artery

हृिय रक्तवादहन्यांच्या

हॉक्स्पटल,नादशक

disease and its Sequelae

आजाराने मृत्यू

Death due to Cardiorespiratory

दलव्हरच्या दिघचकालीन

Arrest due to Haemorrhagic shock

आजाराने व डोक्यास मार

due to Head injury with Brain

लागल्यामुळे मेंिूच्या आत

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी
ता.राहाता

Haemorrhage with Hepatomegaly

रक्तस्त्राव झाल्याने

and Chronic Liver Disease

हृियप्रदक्रया बंि पडू न मृत्यू

रक्तातील तांबड्या पेशींची
Death due to Cardiorespiratory
Arrest due to Hypovolemic shock
103

२३५/२०२०

दशडी

१२७/२०१९

बेवारस पुरुर्ष वय अंिाजे ४५ वर्षे रा.अज्ञात

06 ऑक्टोबर २०१९

साईनाथ हॉक्स्पटल दशडी ता.राहता

due to Pericardial-Effusion with
Hepatosplenomegaly with severe
Anaemia

गंभीर कमतरता व सोबत
स्प्लीन व दलव्हर ला सूज
आल्याने व हृियाच्या
सभोवतालच्या जागेत
अदतदरक्त द्रवपिाथच तयार
झाल्याने झटका येवन
ू
हृियप्रदक्रया बंि पडू न मृत्यू

104

105

२३६/२०२०

२३७/२०२०

दशडी

दशडी

१४९/२०१९

२५

दवनायक अबाजी वाघ वय ६३ वर्षे रा.रुई
ता.राहाता
सुरेश दभमराव पवार वय ४८ वर्षे रा.दशडी
ता.राहाता

Death due to Neurotoxic Poisoning
०७ दडसेंबर २०१९

२३८/२०२०

दशडी

०९/२०१९

रा.झुलेलाल मंदिराचे शेजारी, दशवाजीनगर,

(Synthetic Pyrethroid Insecticide
Cypermethrin)

१७ फेबुवारी २०२०

राजेश तुलसीिास नैनवाणी वय ४२ वर्षे
106

रुई ता.राहाता

०९ जानेवारी २०१९

दशडी ता.राहाता
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शेळके वस्ती, दशडी ता.राहाता
श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी
ता.राहाता

Death due to Asphyxia due to
Hanging
Death due to Cardiorespiratory
failure due to Asphyxia due to
Hanging

दवर्षारी कीटनाशक सेवन
केल्याने मृत्यू
गळफास घेतल्याने मृत्यू
गळफास घेतल्याने
हृियप्रदक्रया बंि पडू न मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

मयताचे नांव, वय व पत्ता

मयत दिनांक

राजेंद्र रघुनाथ पोटे वय ४६ वर्षे रा.१२/2
107

२३९/२०२०

दशडी

०२

बी.,इंदिरानगर लोअर, बँक ऑफ महाराष्र

06 जानेवारी २०२०

जवळ दबबवेवाडी, पुणे शहर

मयत दिकाण

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी

Death is due to Bilateral Lung

िोन्ही फुफ्फुसे खराब झाल्याने

ता.राहाता

Consolidation wth Fibrosis

मृत्यू
मेंिू आदण त्याच्या बाह्य

108

२४०/२०२०

दशडी

१४८/२०१९

श्रीकांत बन्सी मोकळ वय ४५ वर्षे रा.पोहेगाव
ता.कोपरगाव

06 दडसेंबर २०१९

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी

Death due to Sudden Cardiac Arrest

आवरण िरम्यान रक्तस्त्राव

ता.राहाता

with Subdural Hematoma

झाल्याने व आकक्स्मक
हृियप्रदक्रया बंि पडल्याने मृत्यू

109
110

२४१/२०२०
२४२/२०२०

लोणी
लोणी

९५/२०१९
16

लक्ष्मण सुखिेव नशिे वय ३४ वर्षे रा.गळननब
ता.श्रीरामपूर
श्रावण दचमाजी वडीतके वय ३३ वर्षे रा.कडीत
बु. ता.श्रीरामपूर

२७ ऑक्टोबर २०१९
06 माचच २०२०

चंद्रभान महािू दबडवे वय ८८ वर्षे रा.न्वाही
111

२४३/२०२०

राहाता

६३/२०१९

गल्ली, सावतामहाराज मंदिराजवळ, राहाता

१० नोव्हेंबर २०१९

ता.राहाता
112

२४४/२०२०

राहाता

62/२०१९

कदवता सागर बारे वय २६ वर्षे रा.मेहेत्रव
े स्ती,
राहाता ता.राहाता

१८ नोव्हेंबर २०१९

प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी

Death due to Coronary Artery

हृिय रक्तवादहन्यांच्या

ता.राहाता

Disease

आजाराने मृत्यू

Death due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी
ता.राहाता
प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी
ता.राहाता
प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी
ता.राहाता

Septicemia due to Multi Organ Failure

जंतस
ु स
ं गामुळे एकादधक अवय
दनकामी झाल्याने मृत्यू
दसझर झालेनंतर जास्त ताप

Death Due to Septicaemia

वाढल्याने व त्यातच रक्तिोर्ष
झाल्याने मृत्यू
आकक्स्मक हृियप्रदक्रया बंि
पडल्याने व त्या सोबत

Death due to Sudden Cardiac Arrest
113

२४५/२०२०

राहाता

६७/२०१९

प्रकाश साहेबराव पगारे वय ५२ वर्षे
रा.खंडोबाचौक, राहाता ता.राहाता

२७ नोव्हेंबर २०१९

साईनाथ हॉक्स्पटल दशडी ता.राहता

with Haemothorax with
Haemoperitoneum with Subdural
Hematoma
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छातीमध्ये व पोटामध्ये रक्ताचे
अंतगचलन झाल्याने व मेंिू
आदण त्याच्या बाह्य आवरण
िरम्यान रक्तस्त्राव झाल्याने
मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

114

२४६/२०२०

राहाता

६६/२०१९

मयताचे नांव, वय व पत्ता

मयत दिनांक

मयत दिकाण

06 दडसेंबर २०१९

राहाता ग्रामीण रुग्णालय ता.राहाता

गुल्ली उफच वेंकटासुब्बया सुब्बारागडू पाशुला
वय ४५ वर्षे रा.गाजुलापल्ली, महानंिी

२४७/२०२०

दशडी

१३८/२०१९

116

२४८/२०२०

दशडी

३७

बेवारस पुरुर्ष वय अंिाजे 65 वर्षे रा.अज्ञात
तात्याभाऊ माधव गोरडे वय 62 वर्षे
रा.रांजणगाव िे शमुख ता.कोपरगाव

०१ नोव्हेंबर २०१९

१४ माचच २०२०

मयताचे कारण मरािी

Death due to Cardiorespiratory

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

arrest due to Myocardial -Infarction

येवन
ू मृत्यू

नपपळवाडी रोड, दशडी दशवार

Death due to Cardiorespiratory

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

ता.राहाता

arrest due to Myocardial -Infarction

येवन
ू मृत्यू

Death due to Coronary Artery

हृिय रक्तवादहन्यांच्या

Disease

आजाराने मृत्यू

ता.नंदियाल दज.करनुल राज्य- आंध्रप्रिे श

115

मयताचे कारण

रांजणगाव िे शमुख ता.कोपरगाव

हृियदवकाराचा तीव्र झटका
117

२४९/२०२०

दशडी

१८

कमलेश धीरूभाई रािोड वय ३२ वर्षे
रा.वलसाड, ता.दज.वलसाड राज्य- गुजरात

०८ फेबुवारी २०२०

हॉटे ल ग्रीन क्व्हव समोर, दशडी
ता.राहाता

Death due to Sudden Cardiac arrest

आल्याने व त्यासोबत मेंिू

due to Myocardial Infarction with

आदण त्याच्या बाह्य आवरण

Subdural Hematoma

िरम्यान रक्तस्त्राव झाल्याने
मृत्यू

118

२५०/२०२०

कोपरगाव शहर

३२४/२०२०

119

२५१/२०२०

कोपरगाव तालुका

७६/२०१९

120

२५२/२०२०

कोपरगाव तालुका

२५/२०१९

121

२५३/२०२०

दशडी

२५/२०१९

गोरख रामिास पवार वय ३२ वर्षे रा.दतनचारी,
कोकमिाण ता.कोपरगाव
बेवारस पुरुर्ष वय अंिाजे ४० वर्षे रा.अज्ञात
मोहदनश चंद्रकांत नशिे वय २४ वर्षे
रा.दतळवणी ता.कोपरगाव
योगेश दिलीप सोनवणे वय २८ वर्षे
रा.सावळीदवहीर ता.राहाता

16 ऑक्टोबर २०१९
१५ दडसेंबर २०१९
०२ एदप्रल २०१९

१४ फेबुवारी २०१९

ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव

Death due to Acute Myocardial

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

ता.कोपरगाव

Infarction

येवन
ू मृत्यू

येसगाव दशवार ता. कोपरगाव

Death due to Drowning

पाण्यात बुडून मृत्यू

ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव

Death due to Asphyxia due to

ता.कोपरगाव

Hanging

सावळीदवहीर ता.राहाता

Death due to Cardiorespiratory
arrest due to Acute Coronary Disease

May be Cardiorespiratory failure due
122

२५४/२०२०

दशडी

८५/२०१४

स्वाती राजेंद्र डांगे वय ३० वर्षे रा.डोऱ्हाळे
ता.राहाता

१३ सप्टें बर २०१४

डोऱ्हाळे दशवार ता.राहाता

to Asphyxia due to water in lungs &
Upper respiratory tract probably due
to Drowning. (Fresh water)
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गळफास घेतल्याने मृत्यू
हृिय रक्तवादहन्यांच्या तीव्र
आजारामुळे हृियप्रदक्रया बंि
पडल्याने मृत्यू
किादचत (fresh water)
पाण्यात बुडाल्याने फुफ्फुसात
पाणी भरून श्वास गुिमरून
हृियप्रदक्रया बंि पडल्याने
मृत्यू`

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र
123

124

125

126

एस.आर.नं.
२५६/२०२०

२५७/२०२०

२५८/२०२०

२५९/२०२०

पोलीस स्टे शन
लोणी

राहाता

राहाता

राहाता

अ.मृ.र.नं.
७८/२०१९

५८/२०१९

३७/२०१९

१२/2018

127

२६०/२०२०

राहाता

०७/२०१९

128

२६१/२०२०

दशडी

१४१/२०१९

मयताचे नांव, वय व पत्ता
सदचन शंकर आहेर वय २८ वर्षे रा.भगवतीपूर
ता.राहाता
सुिाम मारुती आग्रे वय ५१ वर्षे रा.एकरुखे
ता.राहाता
महेश महािू गांगुडे वय १४ वर्षे रा.एकरुखे
दशवार ता.राहाता
बाळासाहेब संजय जेजुरकर वय २७ वर्षे
रा.अस्तगाव ता.राहाता
कमल राजेंद्र िेवरे वय ४५ वर्षे रा.साकुरी
ता.राहाता
गायत्री दकशोर वाघ वय १७ वर्षे रा.पोहेगाव
ता.कोपरगाव

मयत दिनांक

मयत दिकाण

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

०२ सप्टें बर २०१९

भगवतीपूर दशवार ता.राहाता

Death due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

Death due to Cardiorespiratory
०३ नोव्हेंबर २०१९

एकरुखे ता.राहाता

Arrest due to Asphyxia due to
Drowning

२३ जून २०१९

२८ फेबुवारी 2018

२५ जानेवारी २०१९

०७ नोव्हेंबर २०१९

एकरुखे ता.राहाता

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी
ता.राहाता
श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी
ता.राहाता

पाण्यात बुडाल्याने
हृियप्रदक्रया बंि पडू न मृत्यू

Death due to Encephalitis

मेंिूला सूज आल्याने मृत्यू

Death due to Cardiorespiratory

पोटात पाणी झाल्याने व

Arrest due to Pneumonitis with

फुफ्फुसात संसगच झाल्याने

Ascitis

हृियप्रदक्रया बंि पडू न मृत्यू

Death due to Poisoning

प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी

Death due to Dengue fever and its

ता.राहाता

complications

दवर्षारी और्षध सेवन केल्याने
मृत्यू
डें ग्यूच्या तापामुळे
और्षधोपचार चालू असताना
मृत्यू
अंतर्ननदहत संसगांमुळे

129

२६२/२०२०

दशडी

११४/२०१३

आदिनाथ िशरथ सोनवणे वय ४८ वर्षे
रा.प्रवरानगर ता.राहाता

१९ नोव्हेंबर २०१३

दशडी नांिुखी रोड, २०० रूम समोर,
दशडी ता.राहाता

Death due to Sudden

आकक्स्मकपणे हृियप्रदक्रया

Cardiorespiratory Failure due to

बंि पडू न मृत्यू

Underlying infections cause

डोक्यास गंभीर मार

130

२६३/२०२०

दशडी

६१/२०१९

दभमराज िािासाहेब खरात वय ३५ वर्षे
रा.चांिे कसारे ता.कोपरगाव

१८ मे २०१९

Death due to Cardiorespiratory

लागल्यामुळे व एकादधक

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी

Failure due to Haemorrhagic Shock

फ्रॅक्चर होवून शरीरामध्ये

ता.राहाता

due to Head Injury and Multiple

मोठ्या प्रमाणात रक्ताची

Fractures

कमतरता झाल्याने
हृियप्रदक्रया बंि पडू न मृत्यू
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उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

मयताचे नांव, वय व पत्ता

मयत दिनांक

उमेशकुमार दिनानाथ दवश्वकमा वय ४० वर्षे
131

२६४/२०२०

दशडी

७५/२०१९

रा.कुण्डलीकुला ता.उनरेि दज.नछिवाडा

१० जून २०१९

राज्य- छत्तीसगड

मयत दिकाण

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी
ता.राहाता

दकरण उफच सोन्या मच्च्छद्र चौधरी वय २९ वर्षे
132

२६५/२०२०

दशडी

१०५/२०१९

रा.कनकुरी रोड, दवठ्ठलनगर, नांिु खी बु.

२३ ऑगस्ट २०१९

नांिु खी बु. ता.राहाता

ता.राहाता
133

134

135

२६६/२०२०

२६७/२०२०

२६८/२०२०

दशडी

दशडी

लोणी

८३/2018

९८/2018

११५/२०१९

136

२६९/२०२०

लोणी

२३

137

२७०/२०२०

लोणी

20

138

२७१/२०२०

लोणी

०२

139

२७२/२०२०

लोणी

४०

140

२७३/२०२०

कोपरगाव तालुका

६८/२०१९

िे दविास नाना खरात वय ३० वर्षे रा.दशडी
ता.राहाता
मंिा आदहरे वय ५५ वर्षे रा.अज्ञात
बाळासाहेब कारभारी फणसे वय ४५ वर्षे
रा.हनमंतगाव ता.राहाता
आशा वाक्ल्मक गाडे कर वय ३० वर्षे रा.राहाता
ता.राहाता
सुदनल दसताराम दिक्षीत वय ४८ वर्षे
रा.कोपरगाव हल्ली रा.लोणी खु. ता.राहाता
नारायण जानकू सातपुते वय ४५ वर्षे रा.िाढ
बु. ता.राहाता
मंिाबाई िकाजी वलवे वय ४७ वर्षे रा.िु गापूर
ता.राहाता
बळीराम िामू वाघ वय ४५ वर्षे रा.येसगाव
ता.कोपरगाव

३१ जुलै 2018

२८ ऑगस्ट 2018

१५ दडसेंबर २०१९

२४ माचच २०२०

१४ माचच २०२०

०५ जानेवरी २०२०

२९ जून २०२०
०८ ऑक्टोबर २०१९
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मयताचे कारण

Death due to Cardiac Arrest due to
Intestinal Obstruction due to
Haemoperitoneum

Death due to Asphyxia due to
Hanging

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी

Death due to Acute Myocardial

ता.राहाता

Infarction with Alcohol Consumption

दसव्हील हॉक्स्पटल अहमिनगर
दज.अहमिनगर
प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी
ता.राहाता

Death due to Hepato-Splenomegaly
Death due to Organophosphorous
insecticide dimethoate (rogor)
poisoning

मयताचे कारण मरािी
पोटामध्ये रक्ताचे अंतगचलन
झाल्यामुळे आतड्यांमध्ये
अडथळा दनमाण झाल्याने
हृियप्रदक्रया बंि पडू न मृत्यू

गळफास घेतल्याने मृत्यू
िारूचे अदतसेवनाने
हृियदवकाराचा तीव्र झटका
येवन
ू मृत्यू
स्प्लीन व दलव्हर ला सूज
आल्याने
रोगर हे दवर्षारी कीटकनाशक
सेवन केल्याने मृत्यू

प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी

Death due to Unknown Poisonous

अज्ञात दवर्षारी और्षध सेवन

ता.राहाता

Compound

केल्याने मृत्यू

प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी
ता.राहाता

Death due to Organophosphorous
Insecticide Dichlorvos (NUVAN)
Poisoning

नुवान हे दवर्षारी कीटकनाशक
सेवन केल्याने मृत्यू

प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी

Death due to Organophosphorous

दवर्षारी कीटकनाशक सेवन

ता.राहाता

Insecticide Dichlorvos Poisoning

केल्याने मृत्यू

प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी

Death due to Coronary Artery

हृिय रक्तवादहन्यांच्या

ता.राहाता

Disease

आजाराने मृत्यू

Death due to Acute Myocardial

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

Infarction

येवन
ू मृत्यू

येसगाव दशवार ता. कोपरगाव

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

141

२७४/20

लोणी

९३/2018

मयताचे नांव, वय व पत्ता
माधव दभमराज दवखे वय ५५ वर्षे रा.लोणी बु.
ता.राहाता

मयत दिनांक

३० दडसेंबर 2018

मयत दिकाण

मयताचे कारण

प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी

Death due to Coronary Artery

ता.राहाता

Disease Associated with Pneumonitis

मयताचे कारण मरािी
हृिय रक्तवादहन्यांच्या
आजाराने व संबदं धत
फुफ्फुसाच्या आजाराने मृत्यू
ह्रियापासून रक्त नेणारी मुख्य

142

२७५/२०२०

दशडी

२८/२०१९

मदल्लकाजुन
च कोटे श्वरराव नारनेपाटी वय ७०
वर्षे रा.छु टू गट
ुं ा ता.दज.गुट
ं ू र राज्य- आंध्र प्रिे श

०१ माचच २०१९

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी
ता.राहाता

Death due to Cardiac Arrest due to
Acute Myocardial Infarction with
Rupture of Aorta

रक्तनदलका (Aorta)
फुटल्याने व सोबत
हृियदवकाराचा तीव्र झटका
आल्याने हृियप्रदक्रया बंि
पडू न मृत्यू

143

२७६/२०२०

दशडी

५२/२०१९

अशोक दनवृत्ती दगरी वय ३५ वर्षे रा.साकुरी
दशव, दशडी ता.राहाता

Death due to Cardiorespiratory
२९ एदप्रल २०१९

२७७/२०२०

दशडी

१३६/२०१९

कोहाट एन्क्लेव, प्रीतमपुरा, सरस्वती दवहार,

०४ नोव्हेंबर २०१९

नॉथच-वेस्ट दिल्ली, दिल्ली

145

२७८/२०२०

दशडी

८१/२०१९

बंडू हदरभाऊ नरके वय ४१ वर्षे रा.ननबळक
ता.दज.अ.नगर

Arrest due to Asphyxia due to
Hanging

दवनोिकुमार भारद्वाज वय ६७ वर्षे रा.४९५
144

साकुरी दशव, दशडी ता.राहाता

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी

Death due to Cardiorespiratory

ता.राहाता

Failure due to Chronic Lung Disease

Death due to Cardiorespiratory
२२ जून २०१९

दशडी ता.राहाता

Failure due to Pneumonitis with
Hepatosplenomegaly

गळफास घेतल्याने
हृियप्रदक्रया बंि पडू न मृत्यू
िीघचकालीन फुफ्फुसाच्या
आजाराने हृियप्रदक्रया बंि
पडू न मृत्यू
फुफ्फुसात संसगच झाल्याने व
सोबत स्प्लीन व दलव्हरला
सूज आल्याने हृियप्रदक्रया बंि
पडू न मृत्यू
िीघचकालीन दलव्हरच्या

146

२७९/२०२०

दशडी

१२९/२०१९

बेवारस पुरुर्ष वय अंिाजे ४० वर्षे रा.अज्ञात

०२ ऑक्टोबर २०१९

दसव्हील हॉक्स्पटल अहमिनगर

Death due to Cerebropulmonary

दज.अहमिनगर

Edema with Chronic Liver Disease

आजाराने व सोबत मेंिू
सभोवती आदण फुफ्फुसात
अदत प्रमाणात द्रवपिाथच जमा
झाल्याने मृत्यू
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उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

मयताचे नांव, वय व पत्ता

मयत दिनांक

मयत दिकाण

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

Death due to Hepatic

गंभीर कमतरता आदण कावीळ

रक्तातील तांबड्या पेशींची
147

२८०/२०२०

दशडी

१०९/२०१९

बेवारस पुरुर्ष वय अंिाजे 5 वर्षे रा.अज्ञात

३० ऑगस्ट २०१९

दसव्हील हॉक्स्पटल अहमिनगर
दज.अहमिनगर

Encephalopathy and Liver Cirrhosis

व त्या सोबत दलव्हर खराब

with Jaundice and severe anaemia

झाल्याने मेंिू दनकामी होवून
मृत्यू

148

२८१/२०२०

कोपरगाव तालुका

५७/2018

149

२८२/२०२०

कोपरगाव तालुका

४३/२०१९

150

२८३/२०२०

कोपरगाव तालुका

४९/२०१९

151

२८४/२०२०

कोपरगाव तालुका

३५/२०१९

दवलास नारायण भारती वय ३६ वर्षे रा.करंजी
ता.कोपरगाव
चंद्रकांत दवठ्ठल नशिे वय ६१ वर्षे रा.दतळवणी
ता.कोपरगाव
बेवारस पुरुर्ष वय अंिाजे ५५ वर्षे रा.अज्ञात

०४ ऑक्टोबर 2018
३० जुलै २०१९
०९ ऑगस्ट २०१९

सदचन सिानंि जाधव वय ३८ वर्षे रा.६९/६,
ओल्ड सायखेडा रोड, बालाजीनगर, जेल

२७ मे २०१९

रोड, नादशक ता.दज.नादशक
152
153

२८५/२०२०
२८६/२०२०

कोपरगाव शहर
लोणी

५९/२०१९
७६/२०१९

हेमंत जगिीश िक्कर वय ३५ वर्षे
रा.ओमनगर, कोपरगाव ता.कोपरगाव
कचरू म्हाळू कुऱ्हाडे वय ४५ वर्षे रा.लोणी खु.
ता.राहाता

०५ सप्टें बर २०१९
३१ ऑगस्ट २०१९

प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी
ता.राहाता

Death due to Unknown Poisoning

अज्ञात दवर्षारी और्षध सेवन
केल्याने मृत्यू

ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव

Death due to Acute Myocardial

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

ता.कोपरगाव

Infarction

येवन
ू मृत्यू

घारी दशवार ता.कोपरगाव

Death due to Lung Fibrosis

फुफ्फुसाच्या आजाराने मृत्यू

ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव

Death due to Acute Myocardial

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

ता.कोपरगाव

Infarction

येवन
ू मृत्यू

ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव

Death due to Acute Myocardial

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

ता.कोपरगाव

Infarction

येवन
ू मृत्यू

Death due to Head Injury

डोक्यास मार लागल्याने मृत्यू

प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी
ता.राहाता

एकादधक अवयव प्रणाली
154

२८७/२०२०

दशडी

२८/2018

राजेश दवनेरकर वय ५० वर्षे रा.कनकवली
ता.कनकवली दज.नसधूिुगच

०४ फेबुवारी 2018

दसव्हील हॉक्स्पटल अहमिनगर

Death due to Asphyxia due to Multi

दनकामी झाल्यामुळे

दज.अहमिनगर

Systemic Failure

शरीरामध्ये ऑक्क्सजन ची
मात्रा कमी होवून मृत्यू

155

२८८/२०२०

कोपरगाव शहर

४६/२०१९

156

२८९/२०२०

कोपरगाव शहर

३९/२०१९

मंगल नचतामण माडीवाले वय 65 वर्षे
रा.साईनगर, कोपरगाव ता.कोपरगाव
दनलेश दकसन िरंिले वय ३७ वर्षे
रा.महािे वनगर, कोपरगाव ता.कोपरगाव

२५ जून २०१९
२६ जून २०१९
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प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी
ता.राहाता
महािे वनगर, कोपरगाव ता.कोपरगाव

Death due to Burns
Death due to Asphyxia due to
Hanging

भाजून जखमी होवून मृत्यू
गळफास घेतल्याने मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

मयताचे नांव, वय व पत्ता

मयत दिनांक

मयत दिकाण

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी
हृियदवकाराचा तीव्र झटका

सदमता हदरचंद्र तळगावकर वय २८ वर्षे
157

२९०/२०२०

दशडी

62/२०१९

रा.२०५, जय संतोर्षी मां दबल्डींग, गौरीशंकर

१९ मे २०१९

वाडच न.2, पंत नगर, घाटकोपर इस्ट, मुंबई

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी
ता.राहाता

Death due to Sudden Cardiac arrest

आल्याने व त्यासोबत मेंिू

with Myocardial Infarction with

आदण त्याच्या बाह्य आवरण

Subdural Hematoma

िरम्यान रक्तस्त्राव झाल्याने
हृियप्रदक्रया बंि पडू न मृत्यू

158

२९१/२०२०

लोणी

७५/2018

159

२९२/२०२०

कोपरगाव तालुका

३९/2018

160

२९४/२०२०

लोणी

३७/२०१९

161

२९६/२०२०

कोपरगाव तालुका

३७/२०१९

162

२९७/२०२०

दशडी

६१/२०१६

163

164

२९८/२०२०

२९९/२०२०

दशडी

दशडी

16/२०१७

०७/२०१७

राधादकसन चांगिे व पवार वय ४५ वर्षे
रा.दनमचळनपप्री ता.राहाता
अशोक रामनाथ िराडे वय ४१ वर्षे रा.सोनारी
ता.कोपरगाव
अदनल तबाजी भणगे वय ४० वर्षे रा.राजुरी
रोड, कोल्हार बु. ता.राहाता
अशोक सखाहरी भडांगे वय ५५ वर्षे
रा.कान्हेगाव ता.कोपरगाव
दवलास ईश्वर दटके वय 65 वर्षे रा.लोणंि
ता.खंडाळा दज.सातारा
िािासाहेब दवष्णू वामन वय ५६ वर्षे
रा.हेडगेवारनगर, दशडी ता.राहाता
उर्षा दशवाजी राहाणे वय ३० वर्षे रा.नपपळवाडी
ता.राहाता

१९ ऑक्टोबर 2018

दनमचळनपप्री ता.राहाता

१७ जुलै २०१९

सोनारी ता.कोपरगाव

06 एदप्रल २०१९
20 जून २०१९

२२ मे २०१६

२१ फेबुवारी २०१७

३१ जानेवारी २०१७

प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी
ता.राहाता
कान्हेगाव ता.कोपरगाव

Death due to Coronary Artery

हृिय रक्तवादहन्यांच्या

Disease

आजाराने मृत्यू

Death due to Acute Myocardial

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

Infarction

येवन
ू मृत्यू

Death due to Unknown Poisoning
Death due to Asphyxia due to
Hanging

दसव्हील हॉक्स्पटल अहमिनगर

Death due to Asphyxia due to

दज.अहमिनगर

Chronic Pulmonary Infection

अज्ञात दवर्षारी और्षध सेवन
केल्याने मृत्यू
गळफास घेतल्याने मृत्यू
तीव्र फुफ्फुसाचे आजाराने
शरीरात ऑक्क्सजन ची मात्रा
कमी होवून मृत्यू
हृिय रक्तवादहन्यांच्या

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी

Death due to Coronary Heart Artery

ता.राहाता

Disease (Heart Attack)

प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी

Death due to Septicemia due to

भाजून जखमी झाल्याने

ता.राहाता

Burns

रक्तिोर्ष होवून मृत्यू

दसव्हील हॉक्स्पटल अहमिनगर

Death due to Multi Organ Failure

पदरणामी शरीरातील

दज.अहमिनगर

with Head Injury Consequences

एकादधक अवयव दनकामी

आजाराने हृियदवकाराचा तीव्र
झटका येवन
ू मृत्यू

डोक्यास मार लागल्याने
165

३००/२०२०

दशडी

१०६/२०१७

बेवारस मदहला वय अंिाजे ४० वर्षे रा.अज्ञात

०८ ऑक्टोबर २०१७

होवून मृत्यू
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उपदवभागीय अदधकारी तथा िं डादधकारी दशडी भाग दशडी यांचेकडील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/353/2020 दशडी, दिनांक 31/08/2020 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 176 (िुसरा टप्पा)
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

मयताचे नांव, वय व पत्ता

मयत दिनांक

मयत दिकाण

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

Death may be due to Acute

आवरण िरम्यान रक्तस्त्राव

मेंिू आदण त्याच्या बाह्य

166

३०१/२०२०

दशडी

५८/२०१७

जगिीश िु गाप्रसाि नसग वय २८ वर्षे
रा.द्वारकानगर, दशडी ता.राहाता

१८ जुलै २०१७

श्री साईबाबा हॉक्स्पटल, दशडी

Myocardial Infarction with Subdural

झाल्याने व त्यासोबत

ता.राहाता

Hematoma Over Parieto-Occipital

हृियदवकाराच्या तीव्र

Region

झटक्यामुळे मृत्यू झाला असू
शकतो

167

३०२/२०२०

दशडी

१०७/2018

168

३०३/२०२०

राहाता

०९/२०१९

169

३०४/२०२०

कोपरगाव शहर

१९/२०१९

170

३०५/२०२०

कोपरगाव शहर

६१/२०१९

171

३०६/२०२०

कोपरगाव शहर

४४/२०१९

172

३०७/२०२०

दशडी

20/२०१९

दकरण लहानू जाधव वय ४३ वर्षे रा.रुई
ता.राहाता
संिीप तुळशीराम भुजबळ वय ३३ वर्षे
रा.राहाता ता.राहाता

गोरखनाथ कादशनाथ भोंगळे वय 65 वर्षे
रा.सुभद्रानगर, कोपरगाव ता.कोपरगाव

आनंि मादणक गोपाळ वय २९ वर्षे रा.दनवारा
कॉनचर, कोपरगाव ता.कोपरगाव
उत्तम ित्तोबा आढाव वय 65 वर्षे रा.नशगणापूर
ता.कोपरगाव
संजय रंगनाथ किम वय ४५ वर्षे
रा.सावळीदवहीर ता.राहाता

16 ऑक्टोबर 2018

१७ फेबुवारी २०१९

२८ माचच २०१९

२७ सप्टें बर २०१९

१३ जुलै २०१९

०२ फेबुवारी २०१९

रुई ता.राहाता
प्रवरा ग्रामीण रुग्णालय लोणी
ता.राहाता

Death due to Acute Myocardial

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

Infarction

येवन
ू मृत्यू

Death due to Organophosphorous
Insecticide Dichlorvos (NUVAN)
Poisoning

नुवान हे दवर्षारी कीटकनाशक
सेवन केल्याने मृत्यू
हृियदवकाराचा तीव्र झटका

ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव

Death due to Cardiac arrest due to

ता.कोपरगाव

Acute Myocardial Infarction

ग्रामीण रुग्णालय कोपरगाव

Death due to Coronary Artery

हृिय रक्तवादहन्यांच्या

ता.कोपरगाव

Disease

आजाराने मृत्यू

Death due to Acute Myocardial

हृियदवकाराचा तीव्र झटका

Infarction

येवन
ू मृत्यू

नशगणापूर ता.कोपरगाव

सावळीदवहीर ता.राहाता

Death due to Cardiac arrest due to
Severe Myocardial Infarction

आल्याने हृियप्रदक्रया बंि
पडू न मृत्यू

हृियदवकाराचा तीव्र झटका
आल्याने हृियप्रदक्रया बंि
पडू न मृत्यू
हृियदवकाराचा तीव्र झटका

173

३०८/२०२०

दशडी

४६/२०१९

ए. नीरजा वय ३७ वर्षे रा.दतरूपतीगाव
दज.दचत्तूर राज्य- आंध्रप्रिे श

१५ एदप्रल २०१९

नवीन प्रसािालय जवळ दशडी

Death due to Acute Myocardial

ता.राहाता

Infarction with Subdural Hematoma

आल्याने व त्यासोबत मेंिू
आदण त्याच्या बाह्य आवरण
िरम्यान रक्तस्त्राव झाल्याने
मृत्यू
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