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पोलीस कोठडीत आरोपीचय मतृ् यह 

 

मयनवी ाक् क संर्षण  धजाजनयम १९९३, कलम २१ धन् वये मायरय् ायत, मायरय् ा रयू य मयनवी ाक् क आयोायची 

स थयपनय करय ययत आली आा.े  

मय. पोलीस मायसंचयलक, मयनव धजाकयर ययंच यय दिनयंक ८/१२/२००४ च यय परातयतील जनिांयंन सयर, पोलीस 

कोठडीत ाो यरे मृत् यह आज  पोलीस कोठडीत ाो यरे बलयत् कयर ययंबयबत, धंय घटनेच यय २४ तयसयत मयनवी 

ाक् क आयोायलय कवजव े आव् यक आा.े 

 

वरील प्रकयरची घटनय घडल् ययस संबंाीत पोलीस आय क् त/पोलीस धजा्षणक ययंच ययमयफ त ककंवय स थयजनक ा न् ा े

धन् वेषण   जवगयायमयफ त तयतडीने जजल् ाय िंडयजाकयरी, रयू य ा न् ा ेधन् वेषण   जवगया ययंनय कववले जयते. तसेच 

घटनय स थवयचय पंचनयमय व नन् क् वेस ट पंचनयमय कयय कयरी िंडयजाकयरी ययंच ययमयफ त, जचरातीकर यसा केलय जयतो. 

 

दिनयंक २/९/२०११ रोजी सयिर झयलेल् यय पोलीस धावयलयन सयर सन २००९ ते २०११ यय कयवयत २३ पे्षणय 

जयस त मृत् यह पोलीस कोठडीत झयलेले आाते त् ययपीक  ५०% मृत् यह नीसगिा क कयर यंम वे, ३७% मृत् यह संबंजातयने 

आत् मात् यय केल् ययम वे तर ११% मृत् यह पोजलसयंनी केल् ययलय मयराय ीम वे झयलेले आाते.  

 

मायरय् ा ंयसन, ाृा जवगया ययंचे पररपरातक एचआरसी/०५९७/६५/पोल-१४, मंरातयलय, म बंई, दिनयंक 

२२/२/२००१ धन् वये पोलीस कोठडीतील मृत् यह झयलेल् यय य यक् तीचे ंवजवच  ेिन लयलील धकरयपीक  एकय 

रूग  यलययत करयवे धंय सहचनय आाते. 

१. ग्रँट वीद् यक य मायजवद् ययलय, म ंबई 

२. बी. जे. वीद् यक य मायजवद् ययलय, प   े

३. ंयसक य वीद् यक य मायजवद् ययलय, जमरज 

४. डॉ. वींंपययन स मृती वीद् यक य मायजवद् ययलय, सोलयप र 

५. की . गयऊसयाबे जारे ंयसक य वीद् यक य मायजवद् ययलय, ा वे 

६. ंयसक य वीद् यक य मायजवद् ययलय, औरंायबयि  

७. ंयसक य वीद् यक य मायजवद् ययलय, नयिंेड 

८. ंयसक य वीद् यक य मायजवद् ययलय, नयाप र 

९. नंदिरय ायंाी वीद् यक य मायजवद् ययलय, नयाप र  

१०. स वयमी रयमयनंि जतथ  ग्रयजम  ंयसक य वीद् यक य मायजवद् ययलय, आंबेजोायई 

११. की . श्री. वसंतरयव नयईक ंयसक य वीद् यक य मायजवद् ययलय, यवतमयव 

 

धसे ंवजवच  ेिन िोन ककंवय धजाक डॉक् टरस च यय पलनलने करयवे तसेच ंवजवच  ेिनयचे जचरातीकर  कर यरय नसम 

जजल् ायजाकयरी ययंनी प्रयजाकृत केलेलय धसयवय. ंवजवच  ेिनयच यय वेवी मयतयचे नयतेवयईक ाजर धसयवेत. व 

त् ययंनय ंवजवच  ेिन नोस सची एक प्रत िेय ययत ययवी. ंवजवच  ेिन जचरातीकर यची एक प्रत व संबंाीत सव  

कयािपरातयंची प्रत रयू य ा न् ा ेधन् वेषण   जवगयायच यय धजाकयय ययलय तयत् कयव िेय ययत ययवी आज  एक प्रत तयत् कयव 

मयनवी ाक् क आयोायलयलय पयठजवय ययची जबयबियरी संबंजात रूग  यलययची धसेल.            

 

मय. पोलीस उपमायजनरी्षणक, रय् ाीय मयनव धजाकयर आयोा, नवी दिल् ली ययंनी 'कोठडीतील मृत् यह' ययबयबत 

दिनयंक  २१/११/२०१६ रोजीच यय परातयने दिलेल् यय स प् टीकर यच यय आायरे मय. जवंेषण  पोलीस मायजनरी्षणक, 

रय् ाीय मयनव धजाकयर आयोा, म ंबई ययंनी दिनयंक १४/१२/२०१६ च यय पररपरातकयनहसयर लयलील प्रमय े 

स प् टीकर  दिले आा.े     
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 "पोलीस कोठडीतील मृत् यह" म् ा जे, जी य यक् ती सव सयायर प े पोलीस धजगक्ेषणत (पोलीस कोठडी) ककंवय 

चौकंीकरीतय पोजलसयंच यय तयय ययत धसतयंनय मर  पयवते त् ययलय 'पोलीस कोठडीतील मृत् यह' धसे संबोाय ययत 

ययवे.    

 "न् ययययलयीन कोठडीतील मृत् यह" म् ा जे, न् ययययजांयंनी मलजजस ाेट कस् टडी ररमयंड दिलेली  ककंवय की िी (बंिी) 

कयरयाृायत धसेलेली य यक् ती को त् ययाी कयर यने मर  पयवली तर त् ययलय 'न् ययययलयीन कोठडीतील मृत् यह' धसे 

संबोाय ययत ययवे. ययमध् ये की िी आजयरयम वे ककंवय पोलीस संर्षण यत वीद् यक य उपचयर घेत धसतयंनय रूग  यलययत 

मर  पयवलय धसेल ककंवय पोलीस संर्षण यत रूग  यलययत नेतयंनय मयत झयलय धसेल तरीाी त् ययलय 'न् ययययलयीन 

कोठडीतील मृत् यह' धसे संबोाय ययत ययवे. 

ययबयबत रय् ाीय मयनवी आयोायस स थयजनक पोजलसयंमयफ त न कववतय कयरयाृा प्रंयसनयमयफ त कवजवय ययत 

ययवे. कयर  रूग  यलययतील की िी (बिंी) उपचयर घेत धसतयंनय त् ययले स र्ेषणच ययिृ्  टीने पोलीस पायरय व स र्षणय िे े 

ाी रूग  यलय प्रंयसनयची जबयबियरी आा.े  

 जर की िी (बंिी) ाय संस रात पायय ययत ककंवय जेल कस टडीमध् ये धसतयनय व तो वॉरंटमाील धसेल व त् ययस पोलीस 

संर्षण यत कोटय त ाजर करययचे धसेल तर जेल प्रंयसनयने त् ययच यय प्रवयसयबयबत व ू यय कोटय त त् ययस ाजर 

करयवययचे आा ेत् यय रठकय यपय त स र्ेषणबयबत उपयय योजनय कर े आव् यक आा.े त् ययवेवी सिरचय 

की िी'न् ययययलयीन कोठडीतील की िी' संबोाय ययत ययवय. व त् ययच यय मृत् य बद् िल रय् ाीय मयनव धजाकयर आयोा, 

नवी दिल् ली ययंनय कयरयाृा प्रंयसनयमयफ त कवजव े आव् यक आा.े    

 

पोलीस धथवय न् ययययलयीन कोठडीत आरोपीचय मृत् यह झयल् ययस, त् ययच यय मृत् य च यय कयर यंची िंडयजाकयरीय 

चौकंी करयवी लयाते. 
 

 पोलीस कोठडीतील मृत् य चे प्रमय  कमी य ायवे म् ा हन मय. उच च न् ययययलययने फौजियरी ररट ययजचकय क्रमयंक 

२११०/२०१४ आज  २०५७/२०१२ मध् ये लयलील जनिां  दिलेले आाते. 

१) मयननीय सवोच्च न्ययययलययने डी. के बस  प्रकर यतयत दिलेल् यय मया ि  ंक सहचनयंचे तसेच आरोपनानय धटक 

कर े, त् ययंनय न् ययययलययसमोर ाजर कर े, पोलीस कोठडी िे े ययबयबत फौजियरी प्रदक्रयय संजातेमध् ये २००६ व 

२००९ मध् ये करय ययत आलेल् यय तरत िनाचे कयटेकोर पयलन करय ययत ययवे. 

२) धटक आरोपीची स र्षणय, आरोग य व जजजवतयची जबयबियरी, त् ययस धटक कर यरय धजाकयरी, तपयसी 

धजाकयरी, स टें न ायऊस ीफ सर व त् यय ठयय ययचय वरर् ठ पोलीस जनरी्षणक ययंची रयाील. 

३) धटक केलेल् यय व पोलीस कोठडी िेय ययत आलेल् यय आरोपीस ि लयपत झयल् ययचे आढवल् ययस त् ययस तयत् कयव 

जववच यय रूग  यलययत नेऊन उच च प्रतीची वीद् यक य स जवाय उपलय ा करून िेऊन त् ययंच यय जजजवतयचे व स वयस थयचे 

र्षण  करयवे.  

४) आरोपीस धटक केल् ययनंतर २४ तयसयत संबंजात प्रगयरी वरर् ठ पोलीस जनरी्षणक ययंनी त् ययस न् ययययलययसमोर 

ाजर करयवे तसेच त् ययच यय नयतेवयईकयंनय त् ययच यय धटकेबयबत व त् ययच यय कयर यंबयबत धवात करयवे. 

५) पोलीस कोठडीतील आरोपीस एलयिी ि लयपत झयल् ययचे आढवल् ययस त् ययचे  यययजचरात कयढय ययत ययवे.  

६) पोलीस कोठडीत आरोपीचय मृत् य  झयल् ययस त् ययचे ंवजवच  ेिन करतयंनय चलजचरात  करून त् ययचे जतन करयवे. 

७) एलयद् यय आरोपीस मयराय  झयल् ययम वे त् ययचय पोलीस कोठडीत मृत् य  झयल् ययस तसेच आरोपीस प्रय घयतक 

ईजय झयल् ययचे आढवल् ययस संबंाीतयजवरूध् ि गयरतीय िंड संजातेन सयर नम ि ा न्  ययसयठी एफ.आय.आर. ियलल 

करय ययत ययवय. धंय प्रकर यंमध् ये फौजियरी प्रदक्रयय संजातेच यय कलम १७६ (१-ध) च यय तरत िीन सयर  त् ययबयबत 

िंडयजाकयरीय चौकंी करय ययत ययवी तसेच त् ययबयबतचे प रयवे न् ट ाो यर नयाीत ययची लयराती करयवी.  

८) धंय प्रकर ी जयंेषण  सरकयरी वक लयची व त् ययच यय मितीसयठी मजालय सरकयरी वक लयची जनय क् ती करय ययत 

ययवी.     

 

 मयननीय सवोच्च न्ययययलययने डी. के बस  जवरूध् ि पजिम बंायल रयूय यय प्रकर यत पोलीसयंनी धटक करतयनय 

धन सर  करय ययसयठी जवजंष्ट मया ि  ंक तत्त्वे घयलहन दिललेी आाते. ती लयलील प्रमय े: 
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१) आरोपीलय धटक कर यय यय आज  त् ययची चौकंी कर यय यय पोलीस धजाकयरी/कम चयय ययने त्ययचे पि व नयव 

ययची सपष्ट व धचहक ओवल ि  ंजव यरय जबल् लय (tag) पररायन करयवय. धटक केलेल् यय आरोपीची चौकंी 

कर यय यय पोलीस धजाकयरी/कम चयय ययचय तपंीलयची नोंि एकय नोंिवाीत करून ठेव े आव्यक आा े

२) धटक कर यरय पोलीस धजाकयरी/कम चयरी, धटक करतयंनय धंय धटकेचय मेमो (memo) तययर करेल ू ययवर 

दकमयन एकय सयज्षणियरयची स वय्षणरी धसेल जो धटक केलेल् यय य यक् तीच यय  क ट ंबयतील सिसय ककंवय धटक करय ययत 

आलेल् यय पररसरयतील एक आिर ीय व्यक्त  धसेल. सिर मेमोवर धटक केलेल् यय य यक् तीची प्रतीस वय्षणरी आज  

धटकेचय दिनयंक आज  वेव नम ि धसेल. 

३) धंय मेमोवर सय्षणीियर म् ा हन स वय्षणरी कर यरी य यक् ती, धटक केलेल् यय य यक् तीची जमरात ककंवय नयतेवयईक 

नसेल, धटक केलेल् यय ककंवय तयय ययत घेतलेल् यय य यक् तीस ठेवय ययत आले धसेल ते स थयन, पोलीस ठय े ककंवय तपयस 

क्षण ककंवय लॉक-धप ययपीक  जे धसेल ते, धटक केलेल् यय य यक् तीचय जमरात ककंवय नयतेवयईक ककंवय त् यय य यक् तीची 

कयवजी धस यय यय य यक् तीलय लवकरयत लवकर कवजवय ययचय त् ययलय ाक् क धसेल.  

 ४) धटक केलेल् यय य यक् तीचे जमरात ककंवय नयतेवयईक त् यय ंारयच यय ककंवय जजल्  ययच यय बयारे रयात धसतील तर,  

धटक केल्ययनंतर ८ ते १२ तयसयच यय आत, त् ययंनय त् यय ंार/जजल्  ययतील जजल्ाय कययिेंीर मित संघटनेचयय 

मयध्यमयतहन,  संबंजात पोलीस ठययययमयफ त ककंवय तयरेच यय मयध् यमयत न संबंजात धटकेबयबत, धटकेची वेव व 

धटक केलेल् यय य यक् तीलय ठेवलेले सथव सहजचत कर े आव्यक आा.े 

५) धटक केलेल् यय ककंवय तयय ययत घेतलेल् यय य यक् तीलय, सिर धटकेबयबत त् ययलय त् ययच यय नयतेवयईकयंनय 

कवजवय ययचय ाक् क आा ेययची तयत् कयव जय ीव करून द् ययवी. 

६) धंय धटकेसंबंाी, धटक केलेल् यय जयाेवरील नोंिवाीमध् ये सिर धटकेची तसेच धटक केलले् यय य यक् तीच यय ू यय 

जमरातयलय/नयतेवयईकयलय त् ययबयबत कववययचे आा ेययची आज  ू यय पोलीस धजाकयरी/कम चयय ययच यय तयय ययत 

धंी धटक झयलेली य यक् ती आा ेययबयबत तपंील नोंिवयवय. 

७) धटक केलेल् यय य यक् तीच यय ंरीरयवर, धटक करतयंनय धसलेल् यय लायन-मोठ यय जलमयंची नोंि घेय ययत ययवी. 

आज  धंय 'तपयस ी मेमो' वर धटक झयलेल् यय य यक् तीची आज  धटक कर यय यय पोलीस धजाकयरी/कम चयय ययने 

स्  वय्षणरी करून त् ययची एक प्रत  धटक झयलेल् यय य यक् तीलय िेय ययत ययवी.  

८) धटक केलेली य यक् ती, त् ययच यय धटकेच यय िरम् ययन िर ४८ तयसयलय, संबंाीत रयू ययच यय ककंवय कद् रशांयजसत 

प्रिेंयच यय संचयलक, आरोगय सेवय ययंनी मंजहर व जनय क्त केलेल् यय डॉक्टरयंच् यय पलनेलवरील  डॉक्टरने तपयसय ययस 

पयरात धसेल. संचयलक, आरोगय सेवय ा ेधसे एक पलनेल प्रत् येक तयल कय आज  जजल् ाय स तरयवर तययर करतील.  

९) वर नम ि केलेल् यय सव  कयािपरातयंची प्रत, धटक मेमोसा न् ययजांयंनय धजगलेलकयमी सयिर करय ययत येईल. 

१०) धटक केलेल् यय य यक् तीलय, तपयसयिरम् ययन, त् ययच यय वक लयलय गेटतय येईल. 

११) धटक कर यरय धजाकयरी, पोलीस जनयंरात  क्षणयमयफ त सव   जजल्ाय आज  रयूय म ख्ययलययत, धटके संिगय त 

आज  धटक करून ठेवलेल् यय रठकय यच यय संिगय त मयजाती १२ तयसयत कववेल. आज  पोलीस जनयंरात  क्षण ाी 

मयजाती नोटीस बोड वर प्रिगि  ंत करेल.  

उपरोक् त स चनयंचे पयलन न कर यरे पोलीस धजाकयरी/कम चयरी लयतेजनायय कयरवयईलय पयरात धसतील तसेच 

त् ययच यय जवरूध् ि न् ययययलययचय धवमयन केल् ययबद् िल प्रयिेजंक कयय क्षणय धसलेल् यय को त् ययाी उच च न् ययययलययत 

लटलय ियलल करतय येईल.    

 

फौजियरी प्रदक्रयय संजातय १९७३, कलम १७६ धन् वये मृत् य च यय कयर यंची िंडयजाकयरीय चौकंी करय ययची 

तरत ि आा.े ती लयलील प्रमय े: 
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पोलीस कोठडीतील आरोपीचय मृत् यह झयल् ययस त् ययबयबत पोलीस धजा्षणक / कयरयाृा धजा्षणक ययंचय धावयल 

प्रयप् त झयल् ययनंतर मयनवी ाक् क आयोायस तयतडीने जबनतयरी संिेंयद्वयरे कवजवले जयते. 

घटनय घडलले् यय रठकय यचे संबंाीत उपजवगयाीय िंडयजाकयरी ययंनय सिर मृत् य च यय कयर यंची िंडयजाकयरी 

चौकंी करून धावयल सयिर कर े जवषण यी आिें दिले जयतयत.   

 

पोलीस कोठडीतील आरोपीच यय मृत् य बयबत चौकंी करय ययचे आिें प्रयप् त झयल् ययनंतर िंडयजाकयरी ययंनी लयलील 

कयािपराते प्रयप् त झयल् ययची लयराती करयवी. 

 संबंाीत पोलीस सटेंनचय धावयल 

 मयनवी ाक् क आयोायस जबनतयरी संिेंयद्वयरे कवजवले ाेल् ययचय प रयवय.  

 पोसट मयट म ररपोट  व त् ययचे चलजचरात यची प्रत.   

 मृत् य चय ियललय 

 एफ.आय.आर. ची प्रत 

 धकसमयत मृत्यहचयय लबरीची प्रत 

 नन्वेसट पंचनयम् ययची प्रत 

 कोठडीत मृत्यह पयवलेल्यय व्यक्त ची कोठडीत रवयनाी करयययपहवी वीद्यक य तपयस ी करयययत आली धसल्ययस 

तपयस ी धावयलयची प्रत 

 मयत नसमयस मृत्य पहवी पोलीस ककंवय न्ययययलयीन कोठडी मंज र झयली धसल्ययस संबंजात ररमयंड धजय ची प्रत  

 कोठडीत मृत्य  ाोय ययपहवी संबंजात व्यक्त स कोठडीसयठी न्ययययलययत ाजर केल्ययनंतर त्ययन ेजर मयराय ीची 

तक्रयर व त्ययवरुन त्यय व्यक्त ची वीद्यदकय तपयस ी केली ाेली धसल्ययस त्यय तपयस ी धावयलयची प्रत. 

 

चौकंी: उपरोक् त सव  कयािपरातयंचय सलोल ध् ययस करयवय.  

पोलीस कोठडीत मृत्यह पयवलेल्यय व्यक्त प्रकर यत जवनयजवलंब चौकंी करयवी. आरोपी मयत झयल् ययच यय घटनय 

स थवयलय गेट द् ययवी. मयतयचे नयतेवयईक, जमरात, सिर प्रकर यंी संबंजात सव  पोलीस धजाकयरी/कम चयरी, 

वीद् यक य धजाकयरी/कम चयरी ययंचेकडे चौकंी करून त् ययंचे जबयब घ् ययवे. मयतयसा पोलीस/न् यययलयीन कोठडीत 

धसलेल् यय य यक् तनानय जव् वयसयत घेऊन त् ययंच ययकडे चौकंी करून त् ययंचे जबयब घ् ययव.े  

नन्वेसट पंचनयम् ययमध् ये कयाी जलमय दिसहन आल् यय धसतील तर त् ययबयबत लयराती करयवी. नन्वेसट पंचनयमय 

कर यय यय धजाकयय ययस सम्षण बोलवहन चौकंी करयवी. पोसट मयट म कर यय यय डॉक् टरची सम्षण गेट घेऊन चचय  

करयवी. मयत आरोपीचे नयतेवयईक, जमरात नेामीच धंय मृत् य बयबत संंय य यक् त करतयत. त् ययम वे धत् यंत 

जनप्षणपयतीप े आज  सि ्सिजववेकब जद् ाने त् ययंच ययकडे चौकंी करयवी. रयू य ा न् ा ेधन् वेषण   जवगयायच यय तपयसी 

धजाकयय ययंंी चचय  करयवी.  

चौकंी िरम् ययन- 
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 मृत् य च यय वेवेची पररजस थती 

 मृत् य ंी जनाडीत प्रसंा व धन क्रम 

 मयतयलय धस यरे रोा, य यसने 

 मृत् य चे कयर  

 मयतयलय दिलेल् यय वीद् यक य उपचयरयंचय कयव, तयतडी 

 मृत् य स कयर ीगहत घटक 

ययंबयबत जवंेषण  ल्षण द् ययवे. 

 

वरील सव  बयबी आज  कयािपरातयंचय सलोल ध् ययस करून त् ययबयबतचय पररपह   आज  स वयंस प् ट धावयल मय. 

जजल्ायजाकयरी तथय जजल्ायिंडयजाकयरी ययंनय सयिर करयवय.  

चौकंी करतयंनय ती जनप्षणपयतीप े करयवी. त मच यय धावयलयवर बरेच मात् वयचे आज  मोठे जन  य घेतले जय यर 

आाते ययची जय ीव ठेवयवी.  

त मच यय धावयलयच यय आायरे मय.जजल्ायजाकयरी तथय जजल्ायिंडयजाकयरी त् ययंचय धावयल धावयल मयनवी ाक्क 

आयोायस सयिर करतयत.  

 

 वरील चौकंी करतयंनय बय ययच वीद् यक य सं्य वयचययलय आज  ककययलय जमवतयत. त् ययंचय धथ  जनट समजहन 

घे े आव् यक धसते. त् ययबयबत वीद् यक य धजाकयय ययंंी चचय  कर े आव् यक धसते. कयाी वीद् यक य सं्यंचे धथ  

संिगय सयठी लयली नम ि केले आाते.  

 

 Abrasion – ओरलडय 

 Acute dilation of stomach – वयजवीपे्षणय जयस त जेव  झयल् ययम वे जठरयवर तय  पडहन आलेलय मृत् य   

 Adipocere – पयय ययत ककंवय थंड ावेच यय रठकय ी प्रेत क जय ययकवजी, त्ययमध्ये तययर ाो यरय मे यसयरलय 

पियथ   

 Antemortem – मृत् य पहवी झयलेली  

 Asphyxia - ॲजस फजक् ं यय -  ्  वसनयवरोा - प्रय वयय  फ प् फ सयत जयय ययचे बंि झयल् ययम वे आलेलय मृत् य  

 Bed sores – सतत झोपहन रयजाल् ययने ाो यरे कमरेलयलील र  

 Bestiality- प  ंसंगोा  

 Blisters – फोड 

 Blunt – बोथट 

 Bruises and contusion - लरचटललेे आज  म कय मयर 

 Burns- seared – जव े- पोव े  

 Chronic – ज नयट 

 Collapse – ंक् तीपयत  

 Colon – आतडे 

  Coma - कोमय- मू जयघयत - मद्िहचे कयय  स थजात ाोऊन कययमच यय बे  ंद् ाीने आलेलय मृत् यह 

 Concussion - मद्िहलय झयलेली नजय 

 Congestion – रक्तसंचय 

 Contused wound – सहज आलेली जलम (िाड, लोलडंी पायर, कयठी ययम वे झयलेली) 

 Cranium/Skull – कवटी 
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 Cyanosed- रक्तयतील प्रय वययहचे प्रमय  धप रे पडल्ययम वे त्वचेवर व श्ले्मल त्वचेवर ये यरय जनवसरप य 

 Decomposition – क ज े, सड े 

 Dislocation - जनलव े  

 Drowning - पयय ययत ककंवय रशाव पियथय त ब डहन  

 Epiglottis – घंयतील वयय नजलकेवरील झडप 

 Fangs - जवषण यरी ियत 

 Food poisoning – धन् नयम वे जवषण बयाय  

 Gunshot Wound – स फोटक ंस्त्रयने झयलेली जलम  

 Hanging – टयंाहन घे -े फयंी घे  े 

 Heat stroke – उ्मयघयत 

Hymen – योजनम लयवरील पयतव पडिय 

 Hypodermic – त् वचेलयलहन  

 Incised wound- ायरियर ंस्त्रयने झयलेली जलम  

 Incised wounds – कयपीव जलम (तीक्ष्   चयक , य लेड, क य ायडीचे पयते धंय ंस रातयने झयलेली) 

 Injuries to Muscles and bones – स नयय  आज  ायडयंच यय जलमय 

 Intestine – आतडे 

 Intramuscular – स नययहमाहन  

 Intrathecal - मज्जयरज्जहतहन  

 Intravenous – जंरेतहन 

 Lacerated wound – ठेचयवलेली/बोथट ंस्त्रयने जलम (िाड, जवट ययने ककंवय यरंातयत सयपडल् ययम वे झयलेली)  

 Larynx – सवरयंरात 

 Liver – यकृत 

 Mummification – उ्   ावेच यय रठकय ी प्रेत क जय ययकवजी, मृत ंरीरयतील पेंीसमहा स कह न ाेल्ययम वे पे्रत 

स कय ययची दक्रयय  

 Necrophilia – पे्रतयवर बलयत् कयर  

 Other Organs - नतर नंदरशाय े

 Postmortem – मृत् य नंतर झयलेली 

 Punctured wound – गोसकलेली जलम (गयलय, सहरी, संजान, बय  धंय ंस रातयने झयलेली)   

 Pupil – डोळ् ययची बयलली 

 Rigor Mortis - मृत्यहनंतर घडहन ये यरय स्नययहंचय तयठरप य (सयायर  ावेत तीन तयसयत स रू ाोतो, 

ऊन् ायळ् ययत लवकर स रू ाोतो) 

 Scars – र  

 Semen – जवय  

 Seminal stains – जवयय चे डया 

 Shock – गययघयत  
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 Sodomy – ा ियमीथ न 

 Sperm –  ंक्रय   

 Spine - पयठीचय क य 

 Spleen – जप् लाय  

 Starvation – उपयसमयर 

 Sternum bone –  यतीतील ायड 

 Still born – जन् मत: मेलेले महल 

 Strangulation- ावय ियबल् ययम वे  

 Suffocation –  ा िमरल् ययम वे  

 Syncope- ससंकोपी – हृिययवरोा – हृियदक्रयय बिं पडहन आलेलय मृत् यह  

 Tardieu’s spots – ् वसनयवरोायम वे रक् तयचय ियब वयढतो आज  यय ियबयचय परर यम म् ा हन केंवयजान् यय 

फयटल् ययम वे दिस यरे रक् तयचे चस टे 

 Throttling – ावय ियबहन मयर  े

 Tissue – पेंी 

 Trachea - ् वयस नजलकय 

 Ulcer - र  

 Vaginal Injuries – योनीच यय जलमय  

 Womb – ागय ंय  

 

 


