आभषणांची ओळख परे ड
काहीवेळा पोजिसांकडू न आभूषणांची ओळख परे ड घेण्याची जवनंती करण्यात येत.े
ज्याप्रमाणे फौजदारी प्रक्रिया संजहता किम २० अन्वये जनयूक्त काययककारी दंडाजाकारी दजायक्या
अजाकार्याकडे ओळख परे ड घेण्याचे काम सोपजविेिे आहे, त्याचप्रमाणे ाखाद्या गन्यात काही मौल्यवान
वस्तू ककं वा आभूषणे हस्तगत करण्यात आिी असल्यास त्यांचीही ओळख परे ड काययककारी दंडाजाकारी यांनी
घेणे न्याया्या द्टीने आवयक असते.
सवयक सााारणपणे अशा वस्तू म्हणजे सोने ककं वा चांदीची चेन, बांगड्या, कणयकफिे, हार अशा प्रकार्या
असतात.
आभषणांची ओळख परे ड म्हणजे ाखादा साक्षीदार, ाखाद्या गन््यात हस्तगत कूनन ज्त के िेिी आभूषणे
त्याची आहेत असे सांगतो ककं वा ाखादा साक्षीदार अशा आभूषणांना ओळखतो असा दावा करतो तेव्हा
त्याबाबत खारी ी करण्यासा ी अशी ओळख परे ड आयोजजत करण्यात येते.
आभूषणांची ओळख परे ड कशी घ्यावी या बाबत सवयकसााारण सूचना खािीि प्रमाणे:
 आभूषणां्या ओळख परे डचा उद्देश: ाखाद्या गन्यात हस्तगत कूनन ज्त करण्यात आिेल्या मौल्यवान
वस्त ककं वा आभषणे ज्यां्या मािकीची आहेत ककं वा ज्या्या पचरचया्या आहेत त्यांनी अशा वस्तू
अचूकपणे आजण न्यायचरतीने ओळखणे हा आहे.
 आभषणां्या ओळख परे डिा जातांना काययककारी दंडाजाकारी, त्यांचा िेखजनक, पोिीसांशी संबंा नसिेिे,
दोन जनपक्ष आजण प्रजतजित पंच, काययककारी दंडाजाकारी यां्या कायायकियातीि ाक ककं वा दोन जशपाई यांनी
जावे. पंच पोिीसांशी संबंजात नाहीत याची काययककारी दंडाजाकारी यांनी खारी ी करावी.
 अशी ओळख परे ड काययककारी दंडाजाकारी यां्या कायायकियात ककं वा पोिीसांनी आयोजजत के िेल्या अन्य
च काणी घेतिी जाऊ शकते.
 ओळख परे ड सून कूनन संपेपयंत काययककारी दंडाजाकारी यांनी अत्यंत जनपक्ष असावे. काययककारी
दंडाजाकार्याकडू न कोणतीही क् ती अशी घडू नये जी त्या्या जनपक्षपातीपणाबाबत संशय जनमायकण करे ि.
 ओळख परे ड घेतांना काययककारी दंडाजाकारी, दोन जनपक्ष, प्रजतजित पंच, काययककारी दंडाजाकार्याचा
िेखजनक व आरोपींचा ाक जमरी  ककं वा वकीि (असल्यास) हजर असावेत. या ओळख परे ड्या वेळेस तपासी
अंमिदारािा उपजस्ित े वता येईि.
 ओळख परे ड सून होण्याआाी पंचाना प्रकरणाची व घटनेची कल्पना द्यावी. ओळख परे ड सून कूनन
संपेपयंत दोन्ही पंच सतत काययककारी दंडाजाकार्याबरोबरच असावे व काययककारी दंडाजाकारी ज्या-ज्या क् ती
करीत आहात त्यांचे वणयकन पंचनाम्यात जिजहण्याची दक्षता घ्यावी.
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 ओळख परे ड सून होण्याआाी, पोिीसांनी हस्तगत कुनन ज्त के िेल्या आभषणांसारखी क्रदसणारी आभषणे
ाकतर सोनाराकडू न ककं वा बाजारात उपिब्ा असतीि तर ती उपिब्ा कूनन घेण्यात यावी. ाक प्रकार्या
मूळ आभषणासा ी क्रकमान ६ (सहा) डमी आभूषणे उपिब्ा कुनन घेण्यात यावी.
 पोिीसांनी हस्तगत कुनन ज्त के िेल्या अशा वस्तच
ं े वजन कुनन त्यािा जसिबंद पाकीटात े विेिे असते.
याबाबत प्रिम खारी ी करावी.
 ओळख परे ड सून करण्याआाी काययककारी दंडाजाकार्याने साक्षीदारांना भेटावे. त्यांना स्वत:ची ओळख
कूनन द्यावी व घटनेची सजवस्तर माजहती जवचारावी.
 कोणत्याही पचरजस्ित ओळख परे ड्या आाी साक्षीदारािा हस्तगत कुनन ज्त के िेिी आभूषणे
दाखजवण्यात आिी नाहीत याची काययककारी दंडाजाकार्याने खारी ी करावी.
 ओळख परे ड सून करण्याआाी उपजस्ितांना काययककारी दंडाजाकार्याने स्वत:ची ओळख देऊन त्यांना ओळख
परे ड प्रक्रकयेबद्दि िोडक्यात समजावून सांगावे.
 सवयकसााारणत: हस्तगत कुनन ज्त के िेिी मूळ आभूषणे पोिीसांकडू न ्िास्टीक्या जपशवीत जसिबंद
कुनन, त्यावर ग. र. िमांक, गन्याचे किम, वस्तचे वजन . ची ओळख जचठ्ठी िावून े विेिी असतात.
डमी अभषणे त्याचप्रमाणे तयार कुनन घ्यावीत. जुनरतर जसिबंद के िेिी मूळ आभषणे ओळख परे ड
घेण्यार्या दंडाजाकार्यासमोर जसिबंद पाक्रकटातून बाहेर काढण्यात येऊ शकतीि.
 ओळख परे ड सून करण्याआाी साक्षीदारांना स्वतंरी  खोिीत बसवावे. तसेच ाका साक्षीदाराची साक्ष
संपल्यानंतर तो पन्हा त्या खोिीत येऊन तर साक्षीदारांना भेटणार नाही याची सध्दा दक्षता घ्यावी. त्या
खोिी्या बाहेर काययककारी दंडाजाकार्याचा जशपाई े वावा.
 ाका टेबिवर मूळ आभूषणे आजण डमी आभूषणे ाकरी  कुनन ाका ओळीत े वण्यात यावीत.
 ओळख परे ड सून करतांना काययककारी दंडाजाकार्याने, त्याचा िेखजनक, दोन जनपक्ष, प्रजतजित पंच,
आरोपींचा ाक जमरी  ककं वा वकीि (असल्यास), तपासी अंमिदार यांचे जशवाय तर सवांना बाहेर जाण्यास
सांगावे. दाराबाहेर काययककारी दंडाजाकार्याचा जशपाई े वावा.
 ओळख परे ड्या पंचनाम्यात सूनवातीिा खािीि गोष्टींचा उल्िेख जूनर असावा:
१. ओळख परे ड घेणार्याचे नाव आजण पदनाम.
२. ओळख परे ड घेतल्याचा क्रदनांक, वेळ आजण स्िळ.
३. दोन्ही पंचांचे पूणयक नाव, वय, व्यवसाय, पत्ता.
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 यानंतर काययककारी दंडाजाकार्या्या जशपायामाफयक त ककं वा पंचामाफयक त ाका साक्षीदारािा तेिे बोिवावे.
त्या साक्षीदारास टेबिावर े विेल्या आभूषणांमाून, त्यािा माजहत असिेि/े चोरीिा गेिेिे आभूषण, जवळ
जाऊन हात िाऊन ओळखायिा सांगावे. साक्षीदाराने मूळ आभूषण ओळखिे ककं वा नाही याचा स्पट उल्िेख
पंचनाम्यात करावा.
 पढीि साक्षीदारािा बोिजवण्यापूव , जूनरतर मूळ आभूषणाची ओळीतीि जागा बदिावी. साक्षीदार
आल्यावर त्यािा टेबिावर े विेल्या आभूषणांमाून, त्यािा माजहत असिेिे/ चोरीिा गेिेिे आभूषण, जवळ
जाऊन हात िाऊन ओळखायिा सांगावे. साक्षीदाराने मूळ आभूषण ओळखिे ककं वा नाही याचा स्पट उल्िेख
पंचनाम्यात करावा.
 ओळख परे डची सवयक प्रक्रिया पंचनाम्यात सजवस्तरपणे नमूद करावी.
 ओळख परे ड प्रक्रकया पूणयक झाल्यानंतर मूळ आजण डमी आभूषणे पोिीसां्या ताब्यात द्यावी.
 पंचनाम्यावर शेवटी, ‘उपरोक्त पंचनामा आम्हािा वाचून दाखवण्यात आिा. तो ओळख परे ड्या वेळेस
जशा घटना घडल्या त्याप्रमाणे आम्या समक्ष अचूक जिजहिा गेिा आहे (संगणकावर टाईप के िा गेिा
आहे.)’ असे जिहून दोन्ही पंच, आरोपींचा जमरी  ककं वा वकीि (हजर असल्यास), तपासी अंमिदार यांची
क्रदनांकीत स्वाक्षरी घ्यावी. काययककारी दंडाजाकार्याने स्वत:ची क्रदनांकीत स्वाक्षरी कूनन जशक्का उमटवावा.
 पंचनाम्यावर शेवटी जिहावे: ‘उपरोक्त ओळख परे ड, मी स्वत:, पंच, नामे १.------ व २.---- यांचे
(आरोपींचा ाक जमरी  ककं वा वकीि हजर असल्यास त्याचा उल्िेख करावा), तपासी अंमिदार यां्या समक्ष
घेतिेिी आहे, त्यांनी याबाबत वर स्वाक्षरी के िी आहे.’ त्याखािी स्वत:ची क्रदनांकीत स्वाक्षरी कूनन जशक्का
उमटवावा.
 पंचनाम्या्या प्रत्येक पानावर काययककारी दंडाजाकारी यांनी स्वत:ची क्रदनांकीत स्वाक्षरी कूनन जशक्का
उमटवावा तसेच दोन्ही पंच, आरोपींचा जमरी  ककं वा वकीि (हजर असल्यास), तपासी अंमिदार यांनी
क्रदनांकीत स्वाक्षरी करावी. पंचनाम्याची मूळ प्रत पोिीसांना द्यावी. ाक प्रत काययककारी दंडाजाकारी यां्या
कायायकियात े वावी.
 आभूषणां्या ओळख परे डचा पंचनामा हा काीही सायक्िोस्टा ल्ड आजण चरकाम्या जागा भूनन के िेिा
नसावा. असा पंचनामा न्यायाियात राहा्य ारिा जात नाही.
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