
 

 
कोविड संशवयत मृत व्यक्तीच े Inquest न 
करण्याची मुभा देणेबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 

               शासन पवरपत्रक क्र.संकीणण-0420/प्र.क्र.52/विशा 1 ऄ 
  मंत्रालय, मंुबई-400 032, 

   वदनाकं : 07 एवप्रल, 2020. 
 

              संदभण :- 1) फौजदारी दंड संवहता, 1793 मधील कलम  194. 
    2) साथरोग वनयंत्रण कायदा, 1897 (Epidemic Diseases Act, 1897) 

प्रस्तािना :- 
          सध्याच्या करोना विषाणचु्या पार्श्णभमुीिर रुग्णालयात दाखल करण्यात अलेल्या कोविड 
संशवयत मृत व्यक्तीची पोलीस यंत्रणेमाफण त मृत्यूच्या  Inquest चा अग्रह धरण्यात  येत अहे.  सध्या 
ऄसलेल्या पवरस्स्थतीत मृत व्यक्तीच्या Inquest करण्यामध्ये डॉक्टसण, नसण, पोलीस यानंा करोना संसगण 
जास्त प्रमाणात होण्याची शक्यता अहे.  त्यामुळे ऄशा मृत व्यक्तीचे Inquest न करण्याची मुभा पोलीस 
यंत्रणेला देण्याबाबत वनदेश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.  

पवरपत्रक :- 

रुग्णालयात अणलेल्या कोविड संशवयत मृत व्यक्ती संदभात  तत्कावलन पवरस्स्थतीच्या अधारे 
िदै्यवकय ऄवधकाऱ्याचे मत घेऊन मृत व्यक्तीचे Inquest न करण्याची मुभा पोलीस यंत्रणेला देण्यात येत 
अहे.  

सदरचे अदेश हे साथरोग वनयंत्रण कायदा, 1879 (Epidemic Diseases Act, 1897)  मधील 
भाग 2 सह अपत्तीव्यिस्थापन कायदा, 2005 (Disaster Management Act, 2005) मधील तरतुदी 
ऄन्िये राज्यामध्ये वनबंध ऄस्स्तत्िात ऄसे पयंत लागु राहतील. 

सदर पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 202004081346409829 ऄसा अहे. हा अदेश वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािंाने, 
 

 
                                         ( वशरीष मोहोड ) 
                                    शासनाचे उप सवचि 
प्रवत,  

1) मा.राज्यपालाचंे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मंुबई  
2) मा.मुख्यमंत्री याचंे ऄपर मुख्य सवचि  
3) मा.उपमुख्यमंत्री याचंे सवचि 
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4) सिण मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि 
5) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबई 
6) सिण विधानसभा/विधानपवरषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
7) मा.ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा याचंे सवचि 
8) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद याचंे सवचि 
9) मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य 
10) सिण मंत्रालयीन विभागाचे ऄपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि 
11) अयुक्त, बृहन्मंुबई महानगरपावलका, 
12) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
13) पोलीस अयुक्त, बृहन्मंुबई 
14) सिण पोलीस अयुक्त (पोलीस अयुक्त बृहन्मंुबई िगळून) 
15) महासंचालक, मावहती ि जनसंपकण  महासंचालनालय, मंुबई  
16) सिण विभागीय अयुक्त 
17) सिण वजल्हावधकारी तथा वजल्हादंडावधकारी 
18) सिण वजल्हा पोलीस ऄधीक्षक 
19) वनिड फाईल (विशा-1 ऄ). 
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