उपदवभागीय अदधकारी तथा िं र्डादधकारी दशर्डी भाग दशर्डी यांचेकर्डील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/194/2021 दशर्डी, दिनांक 01/04/2021 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 144
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

1

501/2020

दशर्डी

75/2020

2

502/2020

दशर्डी

87/2019

मयताचे नांव, वय व पत्ता
युवराज चैसाराम पवार वय 55 वर्ष रा.दशर्डी
ता.राहाता
नरहरी नामिेव दवसपुते वय 44 वर्े रा.
पानमळा दशर्डी ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

मयत दिनांक
17 ऑगष्ट 2020

14 जूलै 2019

मयत दिकाण

मयताचे कारण

वृध्िश्रमाजवळ केटीवेअरमधील

Death Due to vasovagal Shock Due

पाण्यात

to Drowning

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

Death Due to Unknown Poisioning

(चतुथष टप्पा)
मयताचे कारण मरािी
पाण्यात बुर्डून मृत्यू

अज्ञात दवर्ारी और्धाने मृत्यू

Death Due to Chronic Liver disease
3

503/2020

दशर्डी

57/2019

महेश एकनाथ िरेकर वय 22 रा. धोंर्डेवार्डी
पो.जवळके ता. कोपरगाव

04 मे 2019

व्होकाटष हॉस्स्पटल नादशक

with belaterd phenumonitis in case
of consumption of UNKNOWN

अज्ञात दवर्ारी और्धाने मृत्यू

POSION

4

505/2020

लोणी

77/2019

5

507/2020

कोपरगाव शहर

29/2020

6

508/2020

कोपरगाव शहर

89/2019

7

510/2020

कोपरगाव शहर

32/2020

8

511/2020

कोपरगाव शहर

10/2020

9

512/2020

कोपरगाव शहर

06/2020

10

513/2020

कोपरगाव शहर

35/2020

अनोळखी पुरूर् वय 60 वर्े रा. नाव गाव
माहीत नाही
सागर राजू पाटील वय 22 वर्े रा. हनुमान
नगर 105 कोपरगाव ता. कोपरगाव
भारत छबुराव गायकवार्ड वय 33 वर्े
कोकमिाण ता. कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
दिपक ताराचंि मैि वय 38 वर्े रा. समतानगर
,कोपरगाव ता.कोपरगाव दजल्हा अहममिनगर
गुलाबराव आसराजी िे शमुख वय 80 वर्े रा.
कोकमिाण ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
दनरजभाई हर्षिभाई गोहेल वय 26 रा. मधुबन
पाकष हु र्डको राजकोट गुजराथ
अब्िु ल बशीर सय्यि वय 43 रा. घारी
ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर

Death due to Septicemia due to

रक्िोर्ाने शरारातील अवयव

multi organ failure

खराब झाल्याने मृत्यू

हनुमान नगर कोपरगाव

Death due to hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

आत्मा मदलक हॉस्स्पटल कोकमिाण

Death Due to Poisioning

10 ऑगष्ट 2019

दसव्हील हॉस्स्पटल अहमिनगर

28 जूलै 2020

21 दर्डसेंबर 2019

21 ऑगष्ट 2020

08 माचष 2020

स्वास््य हॉस्स्पटल लाल टाकी
अहमिनगर
कोकमिाण दशवारात शेती

Death due to Asphyxia due to

महामंर्डळाचे जमीनीमधील दवहीरीत

Drownings

23 फेबुवारी 2020

पुणतांबा चौफुली ,

26 ऑगष्ट 2020

झगर्डे फाटा ते पुणतांबा चौफुली रोर्ड
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Death Due to Head Injury

दवर्ारी और्ध सेवन केल्याने
मृत्यू

र्डोक्यास मार लागून मृत्यू

पाण्यात बुर्डून मृत्यू

Death due to Acute myocordial

छातीत अचानक िुखण्याने

Infarction

मृत्यू

Death Due to Head Injury

र्डोक्यास मार लागून मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं र्डादधकारी दशर्डी भाग दशर्डी यांचेकर्डील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/194/2021 दशर्डी, दिनांक 01/04/2021 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 144
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

11

514/2020

राहाता

48/2019

12

515/2020

कोपरगाव शहर

71/2020

13

517/2020

तालुका कोपरगाव

77/2019

14

519/2020

दशर्डी

46/2020

15

520/2020

लोणी

56/2020

16

521/2020

दशर्डी

89/2020

17

522/2020

दशर्डी

158/2019

18

523/2020

दशर्डी

39/2020

मयताचे नांव, वय व पत्ता
अनोळखी पुरूर् वय 65 ते 70 वर्े रा. नाव गाव
माहीत नाही
ित्तात्रय केरू माळी वय 35 रा. टाकळी
ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
गंगाधर शंकर बोर्डखे वय 52 वर्े रा. रवंिा ता.
कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
ित्तात्रय दकसन पंर्डोरे वय 52 वर्े शुक्लेश्वर
बेट कोकमिाण ता. कोपरगाव
शरि गोरक्षनाथ तांबे वय 47 वर्े कोल्हार बु.
ता.राहाता दज. अहमिनगर
प्रदवण एकनाथ सोनकांबळे वय 50 वर्े रा.
दशर्डी ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
राहू ल लक्ष्मणभाई कदबरा वय 30 वर्े
रा.अहमिाबाि गुजराथ
आकाश दकसन वाकचौरे वय 19 वर्े रा.दशर्डी
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

मयत दिनांक

(चतुथष टप्पा)

मयत दिकाण

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

कोऱ्हाळे काकर्डी बस स्टँ र्डजवळ

Death Due to Cardirespiratery Arrest

ह्िय दवकाराच्या आजाराने

ता.राहाता

due to myocordial Intraction

मृत्यू

21 आक्टोबर 2019

टाकळी राहत्या घरी

Death due to hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

17 दर्डसेंबर 2019

ग्रामीण रूग्णालय कोपरगाव

Death due to Acute myocordial

ह्िय दवकाराच्या आजाराने

Infarction

मृत्यू

14 सप्टें बर 2020

सर्डे दशवार गोिावरी पात्र

Death Due to Drowning

पाण्यात बुर्डून मृत्यू

02 सप्टें बर 2020

पी.एम.टी.लोणी ता.राहाता

Death Due to Head Injury

र्डोक्यास मार लागून मृत्यू

21 सप्टें बर 2020

बाजरतळ दशर्डी

25 दर्डसेंबर 2019

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

13 माचष 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल, लोणी

20 सप्टें बर 2019

Death due to Asphyxia due to
Hanging
Coronary artery Disease
Septicemia Associated with
Necrotising Pneuonmia

गळफास घेतल्याने मृत्यू
ह्ियदक्रया बंि पर्डू न मृत्यू
रक्तिोर् दनमाण होवून

Death is due to cardiaresporatory
19

524/2020

राहाता

01/2020

वेणन
ु ाथ अजुन
ष कांर्डेकर वय 35 वर्े
रा.काकर्डी ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

arrest due to hemographic shock
20 दर्डसेंबर 2019

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

due to serve head injury with brain

र्डोक्यास मार लागून मृत्यू

hamarage and multiple facial bone
fracture

20

21

22

525/2020

526/2020

527/2020

श्रीरामपूर

दशर्डी

श्रीरामपूर

22/2020

51/2019

40/2020

रववद्र रमेश बर्डे वय 07, रा.वाकर्डी ता.राहाता
दजल्हा अहमिनगर
अल्लाबक्ष अल्ताफ शेख वय 29 वर्े रा.
संभाजीनगर वार्डष नं. 2 वाकर्डी ता.राहाता
प्रदिप दशवाजी शेटे वय 28 वर्े रा. दचतळी
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

24 जून 2020

संत लुक हॉस्पीटल श्रीरामपूर

Death due to snake Bite
Death is due to cardio respiratory

06 जून 2019

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

failure due to hepotosplenomegaly
due to cronic liver disease

30 सप्टें बर 2020

Page 2 of 14

दचतळी गावचे दशवारात शेती गट नं.

Death due to Asphyxia due to

393 मध्ये

hanging

सपषिंशाने मृत्यू

िारूचे व्यसन असलेने दलव्हर
खराब होवून मृत्यू

गळफास घेतल्याने मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं र्डादधकारी दशर्डी भाग दशर्डी यांचेकर्डील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/194/2021 दशर्डी, दिनांक 01/04/2021 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 144
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

23

528/2020

लोणी

106/2020

24

529/2020

लोणी

77/2020

25

530/2020

दशर्डी

72/2020

26

531/2020

कोपरगाव शहर

33/2020

मयताचे नांव, वय व पत्ता
रामभाऊ कोंर्डीराम सोनवणे वय 50 वर्े रा.
हसनापुर ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
शरि नामिे व गार्डे कर वय 40 वर्े रा. वपप्री
लौकी ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
प्रल्हाि चांगिेव शेळके वय 68 रा. आर्डगाव बु.
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
रदव आण्णा म्हसाळे वय 35 वर्े रा.संजयनगर
, कोपरगाव ता. कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर

मयत दिनांक

मयत दिकाण

19 नोव्हेंबर 2019

आत्मा मदलक हॉस्स्पटल कोकमिाण

24 आक्टोबर 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल, लोणी

Death due to hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

10 आक्टोबर 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल, लोणी

Death due to Pneumonitis

दनमोदनया आजाराने मृत्यू

Death Due to Drowning

पाण्यात बुर्डून मृत्यू

23 ऑगष्ट 2020

ित्तपार जवळ गोिावरी निीपात्र,
कोपरगाव

सनी रमेश पोरवाल वय 30 वर्े रा. मनमंिीर
27

532/2020

दशर्डी

62/2019

भाजी माकेट, कोपरगाव ता.कोपरगाव दजल्हा

533/2020

कोपरगाव शहर

26/2020

29

534/2020

कोपरगाव शहर

85/2019

अरूणा दिगंबर चंिनदशव वय 22 वर्े वहगणी
ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर

Death due to coronory artery
disease and pulmonarh edema

Death due to sudden Cardiac Arrest

मयताचे कारण मरािी
आजारपणामुळे मृत्यू

01 आक्टोबर 2019

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

17 ऑगष्ट 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल, लोणी

06 दर्डसेंबर 2019

ग्रामीण रूग्णालय कोपरगाव

Coronary artery Disease

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

25 माचष 2020

दटळे कर वस्ती दवहीरीत

Death Due to Drowning

पाण्यात बुर्डून मृत्यू

अहमिनगर
28

मयताचे कारण

(चतुथष टप्पा)

and Septic
Death due to Anaemia and its
complications

हृियदक्रया बंि पर्डू न मृत्यू

रक्तक्षयाने मृत्यू

रामभाऊ उत्तम वशिे वय 69 वर्े रा.
सुभद्रानगर , कोपरगाव ता. कोपरगाव दजल्हा
अहमिनगर
30

535/2020

कोपरगाव शहर

12/2020

31

536/2020

दशर्डी

07/2020

32

537/2020

कोपरगाव शहर

72/2019

अशाबाई अशोक गावस्कर वय 60 वर्े खर्डकी
कोपरगाव ता. कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
धोंर्डीबा सोमाजी गोरे वय 50 वर्े रा. जेऊर
कंु भारी ता. कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
दसताराम िािा जाधव वय85 वर्े रा. साितपुर
ता.संगमनेर दजल्हा अहमिनगर

01 माचष 2020

29 आक्टोबर 2019
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कोपरगाव बस स्थानक कृष्णा टी
समोर

कोपरगाव बस स्थानकासमोर

Death due to coronory artery Disease ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

Death due to liver cirrhosis

दलव्हर खराब होवून

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं र्डादधकारी दशर्डी भाग दशर्डी यांचेकर्डील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/194/2021 दशर्डी, दिनांक 01/04/2021 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 144
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

33

538/2020

दशर्डी

25/2020

34

539/2020

कोपरगाव शहर

37/2020

35

540/2020

कोपरगाव शहर

68/2020

36

541/2020

दशर्डी

26/2020

37

542/2020

दशर्डी

22/2020

38

543/2020

कोपरगाव शहर

51/2020

39

544/2020

कोपरगाव शहर

27/2020

मयताचे नांव, वय व पत्ता
पांर्डू रंग जगन्नाथ वैराळ वय 57 वर्े रा. खर्डकी
ता. कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
अतुल सुभार् उं र्डे वय 20 वय वशगणापुर
ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
बबनराव नारायणराव खार्डे वय 60 वर्े रा.
शेंिगाव ता. शेंिगाव दजल्हा वहगोली
संजय रंगनाथ फर्डे वय 50 रा. संदजवनी गेट
वशगणापुर ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
ज्योती दवजय काळे वय 18 वर्े रा.
कोकमिाण ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
सदचन अशोक जगताप वय 40 वर्े
िशरथवार्डी संवत्सर , ता.कोपरगाव

मयत दिनांक

मयत दिकाण

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

07 जुलै 2020

खर्डकी येथे राहत्या घरी

Death due to hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

Death Due to Drowning

पाण्यात बुर्डून मृत्यू

11 सप्टें बर 2020

40

545/2020

कोपरगाव शहर

69/2020

41

546/2020

कोपरगाव शहर

88/2020

42

547/2020

राहाता

49/2020

कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
एकनाथ िे वराम पगारे वय 60 वर्े रा.
लक्ष्मीनगर ता. कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर

वशगणापुर
ग्रामीण रूग्णालय कोपरगाव

Death due to Artery Disease

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

04 जुलै 2020

ग्रामीण रूग्णालय कोपरगाव

Death due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

Death due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

Death due to hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

Death due to hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

19 जून 2020

22 आक्टोबर 2020

11 जुलै 2020

ता.कोपरगाव
रमेश यािव साळवे वय 45 वर्े संवत्सर ता.

रामवसग मंिीराचे जवळचे बंधाऱ्यात

10 आक्टोबर 2020

उज्वला भगवान शेळके वय 24 वर्े रा. आत्मा
मलीक आश्रम कमषचारी वसाहत कोकमिाण

(चतुथष टप्पा)

कोकमिाण रोर्ड कोपरगाव मयताचे
राहते घरी
िशरथवार्डी कोपरगाव राहते घरी
आत्मा मलीक आश्रम कमषचारी
वसाहत कोकमिाण ता.कोपरगाव

08 एदप्रल 2020

ग्रामीण रूग्णालय कोपरगाव

20 जानेवारी 2019

लक्ष्मीनगर कोपरगाव

22 सप्टें बर 2020

दशर्डी रोर्ड बजरंगवार्डी

17 ऑगष्ट 2020

अपोलो हॉस्स्पटल नादशक

01 जून 2020

साखर हॉस्स्पटल श्रीरामपूर

Death is due to Acute mycordial
Intraction

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

Death due to coronory artery Disease ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

गौरव बाळासाहेब पेटकर वय 22 वर्े रा.
बजरंगवार्डी पुणतांबा ता.राहाता दजल्हा

Asphyxaia due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

अहमिनगर
स्वप्नील दवजय कोपरे वय 29 वर्े
43

548/2020

राहाता

40/2020

रा.आंबर्ड
े करनगर राहाता ता.राहाता दजल्हा
अहमिनगर

44

549/2020

राहाता

27/2020

कुसूमबाई भाऊसाहेब वरखर्ड वय65 रा.
पुणतांबा ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
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Cerebral Damage due to blunt
trauma to head
Death Due to Unknown Poisioning

र्डोक्यास मार लागून मृत्यू

अज्ञात दवर्ारी और्धाने मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं र्डादधकारी दशर्डी भाग दशर्डी यांचेकर्डील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/194/2021 दशर्डी, दिनांक 01/04/2021 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 144
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

45

550/2020

राहाता

52/2020

46

551/2020

कोपरगाव शहर

24/2019

47

554/2020

कोपरगाव शहर

41/2020

48

555/2020

कोपरगाव शहर

49/2020

49

556/2020

कोपरगाव शहर

30/2020

50

557/2020

कोपरगाव शहर

67/2019

51

558/2020

कोपरगाव शहर

26/2020

52

559/2020

कोपरगाव शहर

11/207

53

560/2020

लोणी

25/2020

54

561/2020

कोपरगाव शहर

81/2019

55

562/2020

कोपरगाव शहर

57/2019

मयताचे नांव, वय व पत्ता
ित्तात्रय गणपत वार्डे कर वय 50 वर्े रा.
गणेशनगर ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
राजेश सुरेश वशिे वय 21 वर्े संजयनगर
कोपरगाव ता. कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
वाल्मीक पुर्ड
ं लीक वाळुं ज वय 47 वर्े
कान्हेगाव ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
संदिप ऊफष संजय पांर्डू रंग दिवेकर वय 38 वर्े
रा. खर्डकी ता. कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
गणेश अशोक पवार वय 21 वर्े रा. धरणग्रस्त
नगर वैजापुर ता. कोपरगाव दजल्हा औरंगाबाि
अनोळखी पुरूर् वय अंिाजे 40 वर्े नाव गाव
माहीत नाही
राहू ल संजय फर्डे वय 27 वर्े वशगणापूर
ता.कोपरगाव
तनुबाई दभमराज कांबळे वय 68 वर्े रा.स्टे शन
रोर्ड कोपरगाव ता. कोपरगाव
बापुसाहेब नामिे व दिवेकर वय 54 वर्े रा.
कोल्हार बु. ता.राहाता
सुदनता सरोश कोपरे वय 35 रा. दटळकनगर
कोपरगाव ता.कोपरगाव
प्रेम दहरालाल माळी वय 4 वर्े रा. कोकमिाण
ता.कोपरगाव

मयत दिनांक

मयत दिकाण

09 आक्टोबर 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल, लोणी

31 माचष 2019

ग्रामीण रूग्णालय कोपरगाव

30 सप्टें बर 2020

19 आक्टोबर 2020

31 जुलै 2020

15 आक्टोबर 2019

हेमार्डपंथी मंिीराजवळ कोकमिाण
गोिावरी निीपात्र

खर्डकी येथे राहत्या घरी

गोिावरी निीपात्र पुलाखाली
कोकमिाण दशवार
बुध्िदवहार जवळ गोिावरी नािीपात्र
कोपरगाव

04 जुलै 2020

ग्रामीण रूग्णालय कोपरगाव

02 माचष 2017

दसव्हील हॉस्स्पटल अहमिनगर

24 एदप्रल 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल, लोणी

27 नोव्हेंबर 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल, लोणी

मयताचे कारण
Death due to Consolidation of Lungs
with coronory Artery Disease
Death due to Asphyxia due to
hanging

(चतुथष टप्पा)
मयताचे कारण मरािी
हृियदक्रया बंि पर्डू न मृत्यू

गळफास घेतल्याने मृत्यू

Death due to Drowning

पाण्यात बुर्डून मृत्यू

Coronary artery Disease

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

Death Due to Drowning

पाण्यात बुर्डून मृत्यू

Death Due to Drowning

पाण्यात बुर्डून मृत्यू

Death is due to Hanging with
Aspiration of gastric contains
Cardioreapiratory failure Death due
to Septic Shock And COPD

गळफास घेतल्याने मृत्यू
भाजून जंतू संसगाने ह्िय व
श्वास थांबून तसेच ह्िय
दवकाराने मयत

Death due to coronory artery Disease ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू
Death Due to Unknown Poisioning

अज्ञात दवर्ारी और्धाने मृत्यू

Unknown Poisioning Associated with
31 ऑगष्ट 2019

प्रवरा हॉस्स्पटल, लोणी

cereforal Edemia and Its
Comlications
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अज्ञात दवर्ारी और्धाने मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं र्डादधकारी दशर्डी भाग दशर्डी यांचेकर्डील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/194/2021 दशर्डी, दिनांक 01/04/2021 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 144
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

56

564/2020

कोपरगाव शहर

57/2020

57

565/2020

कोपरगाव शहर

50/2020

58

566/2020

मनमार्ड रेल्वे

16/2020

59

567/2020

लोणी

53/2020

60

568/2020

लोणी

20/2019

61

569/2020

श्रीरामपूर

41/2020

62

01/2021

कोपरगाव तालुका

36/2020

मयताचे नांव, वय व पत्ता
सदचन रत्नाकर धोक्रट वय 32 वर्े रा.
वशगणापूर ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
अनोळची पुरूर् वय अंिाजे 45 ते 47 वर्े नाव
गाव माहीत नाही
अनोळखी पुरूर् वय अंिाजे 65 वर्े नाव गाव
माहीत नाही
ताराचंि संपत माळी वय 45 वर्े र. हसनापुर
ता. राहाता
अजुन
ष गुलाबराव सोनवणे वय 64 वर्े रा.
प्रवरानगर लोणी ता.राहाता
बापुसाहेब बाळसाहेब सिाफळ वय 67 वर्े
खंर्डाळा ता.श्रीरामपूर दजल्हा अहमिनगर

(चतुथष टप्पा)

मयत दिनांक

मयत दिकाण

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

03 नोव्हेंबर 2020

ग्रामीण रूग्णालय कोपरगाव

Death due to hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

19 आक्टोबर 2020

कोपरगाव बस स्थानकासमोर

Coronary artery Disease

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

20 फेबुवारी 2020

रेल्वे स्टे शन साईनगर दशर्डी

14 ऑगष्ट 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल, लोणी

18 फेबुवारी 2019

प्रवरा हॉस्स्पटल, लोणी

03 आक्टोबर 2020

Death due to Cardirespiratery Arrest फुफुसाचे क्षयरोगाचे आजाराने
Arrest due to pulmonary koachs
Death Suggestive of due to
Electocution

मयत
दवजेच्या धक्क्याने मृत्यू

Death due to coronory artery Disease ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

दचतळी गावचे दशवारात रेल्वे दक.मी.

Death due to hypovalemic shock

रेल्वे अपघातात जबर मार

427/03 ते 427/04 िरम्यान

due to railway impact

लागून मृत्यू

ग्रामीण रूग्णालय,कोपरगाव

Coranary artery Disease

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

Death Due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

सुखिे व रखमाजी थोरात वय 54 वर्े
रा.कोळपेवार्डी ता.कोपरगाव दजल्हा

10 जुलै 2020

अहमिनगर
63

02/2021

कोपरगाव तालुका

08/2020

दनता रववद्र मोरे वय 21 वर्े रा. आनंिवार्डी
ता. कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर

18 जून 2020

मयताचे राहते घरी , चांिेकसारे
कोपरगाव ता.कोपरगाव

Septimia in case of ishemic bowel
64

03/2021

कोपरगाव तालुका

02/020

कावेरी भाऊसाहेब भगत वय 44 वर्े
रा.वेळापूर ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर

03 दर्डसेंबर 2019

के.ई.एम. हॉस्स्पटल परेल, मुंबई

disease due to gangrenous bowl
semnt associated with subdural
haemorrhage (natural)

65

04/2021

कोपरगाव तालुका

01/2020

आकाश अरूण थोरात वय 18 वर्े रा. िे र्डे
चांिवर्ड ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर

05 जानेवारी 2020
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ग्रामीण रूग्णालय कोपरगाव

Death due to internal of hamarage
with multiple visceral injuries

जंतस
ू स
ं गष , आतर्डयाचा काही
भाग सर्डणे व मेंिूतील
नैसर्गगक रक्तस्त्राव

र्डोक्यास मार लागून मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं र्डादधकारी दशर्डी भाग दशर्डी यांचेकर्डील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/194/2021 दशर्डी, दिनांक 01/04/2021 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 144
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

66

05/2021

कोपरगाव शहर

59/2020

67

07/2021

श्रीरामपुर तालुका

04/2020

68

08/2021

कोपरगाव शहर

40/2020

69

09/2021

कोपरगाव शहर

34/2020

70

10/2021

कोपरगाव शहर

53/2020

71

11/2021

कोपरगाव शहर

48/2020

72

12/2021

कोपरगाव शहर

51/2020

73

13/2021

लोणी

85/2020

74

14/2021

लोणी

84/2019

75

15/2021

लोणी

36/2020

76

16/2021

लोणी

35/2020

मयताचे नांव, वय व पत्ता
गोदपनाथ नाथा पगारे वय 55 वर्े रा.
कोपरगाव ता.कोपरगाव
राहू ल वसंत कर्डू वय 35 वर्े रा. जळगाव ता.
राहाता दजल्हा अहमिनगर
शांताबाई गंगाराम पगारे वय 90 वर्े रा.
गांधीनगर , कोपरगाव ता. कोपरगाव
आवनी राहु ल लोंढे वय 04 रा.कांचनवार्डी
कोपरगाव ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
जयवंत दवष्णूपत
ं जाधव वय 35 वर्े रा.येवला
रोर्ड, दटळे कर वस्ती,कोपरगाव ता.कोपरगाव
आनंि वामन पालवे वय 30 वर्े रा.जेऊर
कंु भारी ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
योगेश रामिास वािे वय 35 वर्े कान्हेगाव
ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
भाऊसाहेब िािासाहेब माघार्डे वय 28 वर्े
रा.गोगलगाव ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
दिलीस सोपान बर्डे वय 49 वर्े रा.ममिापुर
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
मोहन दशवाजी दशरसाि वय 41 वर्े रा.
प्रवरानगर ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
रमेश पोपट दगरी वय 50 वर्े रा.बाभळे श्वर
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

मयत दिनांक
13 नोव्हेंबर 2020

10 माचष 2020

मयत दिकाण
राहते घरी अण्णाभाऊ सािे पुतळा
जवळ , कोपरगाव ता. कोपरगाव

(चतुथष टप्पा)

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

Death is due to lung Failure

फ्फुस दनकामी झाल्याने मयत

साखर कामगार हॉस्स्पटल, श्रीरामपूर

Death due to cardiac arrest due to

ता.श्रीरामपूर

cronic liver disease
Death is due to Coronary Artery

यकृत आजाराने मृत्यू

29 सप्टें बर 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

31 ऑगष्ट 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

Death due to snake Bite

सपषिंशाने मृत्यू

दटळे कर वस्ती येवला रोर्ड, कोपरगाव

Death due to haemorrahagic shock

यकृतास मार लागून रक्तस्त्राव

ता.कोपरगाव

due to liver laceration

होवून मृत्यू

Death due to hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

Death due to Snake Bite

सपषिंशाने मृत्यू

27 आक्टोबर 2020

16 आक्टोबर 2020

अशोक नानासाहेब िौंर्ड यांचे शेतात
जेऊर कंु भारी

27 आक्टोबर 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

23 नोव्हेंबर 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

20 सप्टें बर 2019

ममिापुर दशवार गट नं. 432 मधील
दवहीर

Disease and its complications

Death due to Asphyxia hue to
hanging

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

गळफास घेतल्याने मृत्यू

Death Due to Drowning

पाण्यात बुर्डून मृत्यू

23 जून 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

Death due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

23 जून 2020

लोहगाव दशवार गट नं 25/2 मध्ये

Death due to coronory Artery

ह्ियदवकराचे झटक्याने मृत्यू
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उपदवभागीय अदधकारी तथा िं र्डादधकारी दशर्डी भाग दशर्डी यांचेकर्डील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/194/2021 दशर्डी, दिनांक 01/04/2021 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 144
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

मयताचे नांव, वय व पत्ता

मयत दिनांक

दरयाज फैयाज शेख वय 27 वर्े रा. दप्रन्स
77

17/2021

लोणी

21/2020

कॉनषर, लोणी खु ता.राहाता दजल्हा

21 फेबुवारी 2020

अहमिनगर
78

18/2021

लोणी

58/2020

79

19/2021

लोणी

55/2020

80

20/2021

लोणी

90/2020

81

21/2021

कोपरगाव शहर

02/2020

82

22/2021

लोणी

86/2019

83

23/2021

लोणी

87/2020

84

24/2021

दशर्डी

61/2020

85

25/2021

दशर्डी

79/2020

मिार सरिार पिाण वय 35 वर्े रा.बाभळे श्वर
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
अक्षय अण्णासाहेब कर्डोळे वय 28 वर्े
रा.कुरणपुर ता.श्रीरामपूर
इथी रेड्डी लाहरी वय 27 रा. राजहंस कॉलोनी
लोणी बु. ता.राहाता
ताई सदचन भोसले वय 18 रा. जेऊर कंु भारी
ता. कोपरगाव
पुनम दनतीन खैरे वय28 वर्े रा. राहाता
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
दवनायक श्रावण महाले वय 40 वर्े रा.पाथरे
बु.ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
दसताराम सिाम दगरे वय 55 वर्े रा.कनकुरी
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
अदनल बाबासाहेब तुरकणे वय 34 वर्े
रा.वपपळवार्डी ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

मयत दिकाण

मयताचे कारण

प्रवरा र्डावा कालवा बाभळे श्वर

Death due to Asphyxia due to

ता.राहाता

Drowning

(चतुथष टप्पा)
मयताचे कारण मरािी
पाण्यात बुर्डून मृत्यू

Death due to head injur due to fall

उं चावरून र्डोक्यावर पर्डल्याने

from hight

मृत्यू

06 सप्टें बर 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

16 ऑगष्ट 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

15 दर्डसेंबर 2020

राजहंस कॉलोनी, लोणी बु. ता.राहाता

Asphyxaia due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

27 जानेवारी 2020

ग्रामीण रूग्णालय कोपरगाव

Death Due to Poisioning

गळफास घेतल्याने मृत्यू

28 सप्टें बर 2019

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

Death due to Unknoown Poisioning

अज्ञात दवर्ारी और्धाने मृत्यू

श्री. साईबाबा हॉस्पीटल दशर्डी

Death due to head injury Subdura

ता.राहाता

Hematoma

06 जुलै 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

Death due to Hanging

04 सप्टें बर 2020

वपपळवार्डी येथे राहत्या घरी

03 दर्डसेंबर 2020

Death due to septiciamic shock due
to Burns

Death due to Asphyxia due to
Hanging

जळाल्याने मृत्यू

र्डोक्यास मार लागून मृत्यू

गळफास घेतल्याने मृत्यू

गळफास घेतल्याने मृत्यू

Death due to Cardiorespiratory
86

26/2021

दशर्डी

27/2020

सुदनल रमेश साळुं खे वय दचचोली ता.यावल
दजल्हा जळगाव

21 फेबुवारी 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

Arrest due to congestive Hearth

ह्िय दवकाराचे तीव्र झटक्याने

Disease (Failure) due to Rheumatic

मृत्यू

Heart Disease
87

27/2021

श्रीरामपुर तालुका

38/2019

अशाोोक अंबािास दसपनकर वय 70 वर्े
रा.जळगाव ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

13 जुलै 2019
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बेलापुर मनमार्ड रेल्वे लाईन 431/26
इलेक्रीक पोलजवळ

Death due to decapitation of head
due to cut and crush injury at neck
level

रेल्वेची धउक बसल्याने मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं र्डादधकारी दशर्डी भाग दशर्डी यांचेकर्डील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/194/2021 दशर्डी, दिनांक 01/04/2021 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 144
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

88

28/2021

दशर्डी

90/2019

89

29/2021

दशर्डी

104/2019

90

30/2021

कोपरगाव शहर

02/2021

91

31/2021

लोणी

47/2020

92

32/2021

कोपरगाव तालुका

54/2020

93

33/2021

कोपरगाव तालुका

56/2020

94

34/2021

कोपरगाव तालुका

33/2020

95

96

35/2021

36/2021

लोणी

लोणी

60/2020

40/2019

97

37/2021

लोणी

08/2020

98

38/2021

लोणी

38/2020

99

39/2021

लोणी

73/2020

मयताचे नांव, वय व पत्ता
गुरुफदरयाि वसग (अनोळखी पुरूर्) वय
अंिाजे 36 वर्े नाव पत्ता माहीत नाही
अनोळखी बेवारस अं. 41 वर्े रा.नाव गाव
माहीत नाही
राजेंद्र मच्च्छद्र राक्षे वय 48 वर्े
रा.गांधीनगर,कोपरगाव ता.कोपरगाव
गौरव दिगंबर घोरपर्डे वय 20 वर्े
रा.भगवतीपुर कोल्हार ता.राहाता
दनकीता गोववि भोसले वय 19 वर्े कोल्हेवस्ती
येसगाव ता.कोपरगाव
छाया शरि पवार 28 वर्े रा. चासनळी
ता.कोपरगाव
योदगता साईनाथ मोरे वय 29 वर्े रा.मायगाव
िे वी ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
रूपाली प्रभाकर कुलकणी वय 34 वर्े रा. िाढ
बु. ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
हु सन
ै जावेि शेख वय 8 महीने लोहगाव
ता.राहाता
अनोळखी बेवारस पुरूर् जातीचे प्रेत वय
अंिाजे 45 वर्े रा. गाव माहीत नाही
अदश्वन ऊफष गोकुळ दजजाबा नवले वय 23 वर्े
लोणी बु. ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
अशोक सोपान ताजणे वय 66 वर्े रा. कोल्हार
बु. ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

मयत दिनांक

मयत दिकाण

मयताचे कारण
Death due to cardiac arrest due to

(चतुथष टप्पा)
मयताचे कारण मरािी

18 जुलै 2019

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

22 ऑगष्ट 2019

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

06 जानेवारी 2021

ग्रामीण रूग्णालय,कोपरगाव

26 जुलै 2021

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

Death Due to Drowning

पाण्यात बुर्डून मृत्यू

09 नोव्हेंबर 2020

कोल्हे वस्ती येसगाव

Death due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

04 दर्डसेंबर 2020

धार्डीवाल हॉस्स्पटल नादशक

acute myocordial infraction
Death due to cardiorespiratory
failure due to septicemia

हृियदवकाराचे आजाराने मृत्यू
हृियदवकाराचे आजाराने मृत्यू

Death due to coronory artery disease हृियदवकाराचे झ्टक्याने मृत्यू

Death due to spinovertibral Damage
and its Sequelae

मनक्यास मार लागून मृत्यू

Death due to caretro consisent
17 जून 2020

दसव्हील हॉस्स्पटल नादशक

desth due to cerdrro pulmonary

दलव्हरच्या आजाराने मृत्यू

odemia with cronic liver disease
07 सप्टें बर 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

Asphyxaia due to Hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

Death due to Haemorrhagic shock
17 एदप्रल 2019

तांबेनगर, लोहगाव दशवार ता.राहाता

due to injury to vital organs as a

कुत्र्याने चावा घेतल्याने मृत्यू

result of Dog Bite
Death due to Pulmonary

12 माचष 2020

ग्रामपंचायत बाभळे श्वर प्रवेशद्वाराजवळ

27 जून 2020

मुसळे वस्ती, लोणी बु. ता.राहाता

Death due to hanging

10 आक्टोबर 2020

कंु कलोळ कॉम्पलेक्स कोल्हार बु.

disease associated with renal cell

Tuberculosis and its Complicatoins

ट्युबरदकलोदसस मुळे मृत्यू

गळफास घेतल्याने मृत्यू

Death due to coronory artery
carcinoma
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हृियदवकाराचे आजाराने मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं र्डादधकारी दशर्डी भाग दशर्डी यांचेकर्डील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/194/2021 दशर्डी, दिनांक 01/04/2021 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 144
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

मयताचे नांव, वय व पत्ता

मयत दिनांक

बाळासाहेब िशरथ मापारी वय 75 वर्े रा.
100

40/2021

लोणी

03/2021

मापारवार्डी , लोणी बु. ता. राहाता दजल्हा

16 जानेवारी 2021

अहमिनगर
101

41/2021

दशर्डी

41/2020

102

42/2021

दशर्डी

89/2019

राजेश रमेश वाटमकर वय 51 वर्े रा.दशर्डी
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

मयत दिकाण
दनमषळनगर, सहजयोग ध्यान केंद्र
गेटवर ता.राहाता

25 माचष 2020

सावळीदवहीर फाटा भारत पेरोल पंप

18 जुलै 2019

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

30 जानेवारी 2021

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

04 जानेवारी 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

04 सप्टें बर 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

26 नोव्हेंबर 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

अव्िावानीकर गोपाळा दशिरामप्पा
रा.दशरालकोप्पा,दशकारीपुरा दजल्हा दशमोगा
कनाटका
कांचन अशोक बर्डे ऊफष कांचन आदिनाथ
103

43/2021

दशर्डी

18/2021

माळी वय 30 रा, कोते गल्ली दशर्डी ता.राहाता
दजल्हा अहमिनगर

104

44/2021

दशर्डी

01/2020

105

45/2021

दशर्डी

78/2020

106

46/2021

दशर्डी

107/2020

107

47/2021

दशर्डी

96/2020

प्रकाश दिनकरराव जाधव वय 70 वर्े रा.
वजारामपूरी कोल्हापुर
दवजय उमाकांत भांगे वय 58 वर्े येवला
ता.येवला दजल्हा नादशक

दगरीर् गुर्डाप्पा वाल्मीक वय 30 वर्े रा.दशर्डी
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

नवनाथ माधव राहाणे वय 58 वर्े रा.दशर्डी
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

108

48/2021

दशर्डी

49/2018

शेर्नारायण वय 45 वर्े रा.बंगलोर कनाटक

109

49/2021

दशर्डी

134/2019

दसध्िीदवनायक प्लाझा, दचकुवार्डी बोरीवली

(चतुथष टप्पा)

मयताचे कारण

मयताचे कारण मरािी

Death due to artery insufficency

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

cardio arrest due to mycardial
intreaction
Death due to cardiorespiratory arrest
due to several myocardial inrtraction
Death due to Asphyxia due to
complete Hanging
Death due to cardiorespiratory arrest
due to myocardial inrtraction
Death due to cardiorespiratory arrest
due to myocardial inrtraction

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

गळफास घेतल्याने मृत्यू

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

Death due to cardiorespiratory arrest
due to heptospleno mesaly with

दलव्हर खराब होवून

alchololic liver disease with animia
Death is due to hepatocellular
16 आक्टोबर 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

carcinaoma with metastatis to vital

पोटात पाणी झाल्याने

organs with ascitss with anemia
23 मे 2018

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

29 आक्टोबर 2019

हॉटे ल साईिरबार चे बाथरूममध्ये

अँजोलो टीओटीन दर्डसोझा वय 56

Death due to cardiarespratory arrest
death due to cardiarespiratory failure

वेस्ट मुंबई

due to aspirsation of food matarial
into respiratory truck
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ह्िय दवकाराचे तीव्र झटक्याने
मृत्यू
ह्िय दवकाराचे तीव्र झटक्याने
मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं र्डादधकारी दशर्डी भाग दशर्डी यांचेकर्डील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/194/2021 दशर्डी, दिनांक 01/04/2021 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 144
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

110

50/2021

दशर्डी

70/2020

111

51/2020

दशर्डी

108/2020

112

52/2021

दशर्डी

113/2020

113

53/2021

दशर्डी

114/2020

114

54/2021

दशर्डी

117/2018

115

55/2021

दशर्डी

54/2019

116

56/2021

दशर्डी

93/2020

117

57/2021

दशर्डी

69/2020

118

58/2021

दशर्डी

83/2020

119

59/2021

दशर्डी

72/2020

120

60/2021

कोपरगाव तालुका

57/2020

121

61/2021

कोपरगाव तालुका

03/2021

मयताचे नांव, वय व पत्ता
अशोककुमार मोतीलाल जैन वय 51 वर्े
रा.िे वरी ता.िे वरी दजल्हा गोंिीया
अदनल ित्तू थोरात वय 28 वर्े रा. जवळके
ता.कोपरगाव
राजेश हरिे व मोहंतो वय 32 वर्े दशर्डी
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
संजय िगर्डू पिार्डे वय 44 वर्े रा.रूई
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
वैशाली संजय घाटे वय 28 वर्े रा.नांिु खी
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
एक अनोळखी बेवारस पुरूर् जातीचे प्रेत वय
अंिाजे 65 पत्ता माहीत नाही .
शुभम नारायण र्डांगे वय 20 वर्े रा.र्डोऱ्हाळे
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
धनंजय रामिास दत्रभुवन वय 17 वर्े
रा.पोहेगाव ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
अनोळखी पुरूर् वय अंिाजे 65 पत्ता माहीत
नाही
पुष्पा बाजीराव वाणी वय 55 वर्े रा.दशर्डी
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
दवलास भास्कर घोर्डके वय 65 वर्े सुरेगाव
ता.कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर
दशवाजी कादशनाथ गमे वय 65 वर्े रा.मढी
गमे वस्ती ता. कोपरगाव दजल्हा अहमिनगर

मयत दिनांक

मयत दिकाण

12 ऑगष्ट 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

30 नोव्हेंबर 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

18 दर्डसेंबर 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

19 दर्डसेंबर 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

मयताचे कारण
Death due to sudden cardiac arrest
due to Pulmonory Kochis
Death due to Drowning
Death is due to Acute myocardial
Infection
Death is due to Acute myocardial
Infection

(चतुथष टप्पा)
मयताचे कारण मरािी
ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू
पाण्यात बुर्डून मृत्यू
ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू
ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

Death due to postmortom and
03 नोव्हेंबर 2018

घाटी हॉस्स्पटल औरंगाबाि

clinical findings are consistent with

गळफास घेतल्याने मृत्यू

hanging
Death due to acute myocardial

04 मे 2019

पालखी रोर्डशेजारी दशर्डी ता.राहाता

08 दर्डसेंबर 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

Death due to Drowining

पाण्यात बुर्डून मृत्यू

10 ऑगष्ट 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

Death due to Snake Bite

सपषिंशाने मृत्यू

वपपळवार्डी येथे पाण्याच्या टाकीचे

Death due to acute myocardial

चौकात

infraction

11 सप्टें बर 2021

infraction

Death due to acute myocardial

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

15 ऑगष्ट 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

09 दर्डसेंबर 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

Death due to head injury

र्डोक्यास मार लागून मृत्यू

19 जानेवारी 2021

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

death Due to Drowning

पाण्यात बुर्डून मृत्यू
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infraction

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं र्डादधकारी दशर्डी भाग दशर्डी यांचेकर्डील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/194/2021 दशर्डी, दिनांक 01/04/2021 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 144
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

122

62/2021

राहाता

50/2020

123

63/2021

राहाता

44/2020

124

64/2021

राहाता

41/2020

125

65/2021

राहाता

05/2020

मयताचे नांव, वय व पत्ता
अशोक कोंर्डाजी पोकळे वय 35 वर्े
रा.पोकळे वार्डी ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

दवजय माधव वाघमारे वय 42 वर्े रा.वपपळस
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
रामा नामु वाघ वय 35 वर्े रा. लोहगाव
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

मयत दिनांक

मयत दिकाण

28 सप्टें बर 2020

न.पा.वार्डी, पोकळे वस्ती ता.राहाता

05 सप्टें बर 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

126

66/2021

राहाता

17/2020

127

67/2021

राहाता

60/2020

128

68/2021

राहाता

54/2019

129

69/2021

राहाता

16/2020

130

70/2021

राहाता

33/2020

मढ मा.येवला दजल्हा नादशक
अशोक दवठ्ठल काळवाघे वय 55 वर्े रा.वशगवे
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
अक्षय रववद्र पऱ्हे वय 29 वर्े रा.रस्तापुर
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
अदनता चांगिेव िेिे वय 52 वर्े रा.अस्तगाव
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
रमेश लक्ष्मण सिाफळ वय 43 वर्े रा. राहाता
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

मयताचे कारण मरािी

Death due to crushed injuries over

र्डोक्याला व शरीराला मार

head / face abdomen /thorore

लागून मृत्यू

due to mycordial infraction with

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

alcholic liver disease
19 ऑगष्ट 2020

साकुरी पुल कातनाल्यातील पाण्यात

18 जानेवारी 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

03 एदप्रल 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

05 दर्डसेंबर 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

अहमिनगर
राहु ल गवनाथ कांबरे वय 25 वर्े रा. दनमगाव

मयताचे कारण

Death due to cardiorespiratory arrest

माकषस बाबुराव थोरात वय 35 वर्े
रा.थोरातवार्डी, पुणतांबा ता.राहाता दजल्हा

(चतुथष टप्पा)

Death due to asphyxia due to acute
mortar Drowning
Death due to coronory artery
disease with liver Pathalogy
Death due to Burns and its
complications
Death de to asphyxia due to hanging

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

यकृताच्या आजाराने मृत्यू

जळाल्याने मृत्यू
गळफास घेतल्याने मृत्यू

Death due to Cardiorespiratory
17 आक्टोबर 2019

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

Arrest due to Asphyxia due to

पाण्यात बुर्डून मृत्यू

Drowning
01 एदप्रल 2020

06 जुलै 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

Death due to Unknown Poisioning

सिाफळ वस्ती ता.राहाता दजल्हा

Death due to Cardiorespiratory

अहमिनगर

Arrest due to Hanging

अज्ञात दवर्ारी और्धाने मृत्यू

गळफास घेतल्याने मृत्यू

पायल शेर्राव चव्हाण वय 06 वर्े
131

72/2021

राहाता

68/2018

रा.आंबातांर्डा ता. कन्नर्ड दजल्हा औरंगाबाि ,
हल्ली चव्हाणवस्ती पुणतांबा ता.राहाता दजल्हा

20 नोव्हेंबर 2018

ग्रामीण रूग्णालय पुणतांबा

11 ऑगष्ट 2020

रामपुरवार्डी ओढ्याचे बंधाऱ्यावर

Death due to hyporolmic Shock due
to head injury

र्डोक्यास मार लागून मृत्यू

अहमिनगर
132

72/2021

राहाता

39/2020

दवजय रमेश गांगुर्डे वय 46 वर्े रा.रामपूरवार्डी
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
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Death due to asphyxia due to
drowning

पाण्यात बुर्डून मृत्यू

उपदवभागीय अदधकारी तथा िं र्डादधकारी दशर्डी भाग दशर्डी यांचेकर्डील आिे श क्र.काया/एम.ए.जी.-2/194/2021 दशर्डी, दिनांक 01/04/2021 अन्वये अनुसच
ु ी अ.नं. 1 ते 144
अ.क्र

एस.आर.नं.

पोलीस स्टे शन

अ.मृ.र.नं.

133

73/2021

राहाता

124/2020

134

74/2021

राहाता

47/2019

135

75/2021

राहाता

02/2018

136

76/2021

राहाता

71/2019

137

77/2021

राहाता

31/2020

138

78/2021

राहाता

123/2020

139

79/2021

राहाता

14/2020

140

80/2021

लोणी

71/2020

मयताचे नांव, वय व पत्ता
सदवता पंर्डीत गोरे वय 30 वर्े रा. रामपूरवार्डी
पुणतांबा, ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

सुहास कैलास र्डोखे वय 23 वर्े रा.पुणतांबा
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
सागर दवजय वपगळे वय 21 वर्े रा.पुणतांबा
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

राणी संभाजी शेरकर वय 24 वर्े रा. पुणतांबा
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
रामभाऊ बाबुलाल मोरे वय 52 वर्े राहाता
ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
गणेश ित्तात्रय भोईर वय 30 वर्े रा. रामगल्ली
पुणतांबा ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर
दभमराज गोववि रोहोम वय 55 वर्े रा.
एकरूखे ता.राहाता दजल्हा अहमिनगर

मयत दिनांक

मयत दिकाण

मयताचे कारण

16 एदप्रल 2019

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

and its complicaions associated with

death due to Bronchopneumonia
septimia

17 सप्टें बर 2019

26 जानेवारी 2018

29 दर्डसेंबर 2019

(चतुथष टप्पा)
मयताचे कारण मरािी
दवर्ारी साप चावल्याने
ह्ियदक्रया बंि पर्डू न मृत्यू

संजीवन हॉस्स्पटल श्रीरामपूर

Death due to cardiac arrest due to

रक्ताच्या गािी होवून

ता.श्रीरामपूर

myocardial Infraction

ह्ियदवकाराचे झटक्याने मृत्यू

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

श्री.संतलुक हॉस्स्पटल श्रीरामपूर

Death due to Cardiorespiratory
arrest due to electrocute shock

दवजेच्या धक्क्याने मृत्यू

Cerebral and Bilateral Pulmonary

दसझरेन झालेनंतर मेंिू व

edema with bilateral lung lobe

फुफ्फुसाला सुज येवन
ू व

consolidution with traspid

ह्ियाचे वॉलचा आजार

inwmpetance

असल्याने मयत

ब्राम्हणगल्ली,श्रीकृष्ण मंिीराजवळ

Death due to Asphyxia due to

राहाता ता.राहाता

Hanging

06 नोव्हेंबर २०१९

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

Death due to Cerebral infract

कावीळच्या आजाराने मृत्यू

18 माचष 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

Death due to Unknown Poisoning

अज्ञात दवर्ारी और्धाने मृत्यू

09 आक्टोबर 2020

श्री.साईबाबा हॉस्स्पटल दशर्डी

Death due to hanging

गळफास घेतल्याने मृत्यू

16 जुलै 2020

प्रवरा हॉस्स्पटल लोणी ता.राहाता

Death due to Electrocution

दवजेच्या धक्क्याने मृत्यू

13 माचष 2020

ग्रामपंचायत नाला,लोणी खु

Death due to Liver Cirrhosis

यकृताच्या आजाराने मृत्यू

02 जुलै 2020

गळफास घेतल्याने मृत्यू

शुभम अदनल चव्हाण वय 20 वर्े
रा.लोमेश्वरनगर लोणी खु ता.राहाता दजल्हा
अहमिनगर
आशाबाई लुकास ब्राम्हणे वय 50 वर्े
141

81/2021

लोणी

45/2020

रा.ब्राम्हणे वस्ती लोणी खु. ता.राहाता दजल्हा
अहमिनगर
दवजय बाळासाहेब िे शमुख वय 42 वर्े रा.

142

82/2021

लोणी

18/2020

जवळे कर्डलग ता.संगमनेर दजल्हा
अहमिनगर
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