एक्सह्यमेशन (Exhumation) - फौ.प्र.सं., कलम १७६(३)
Exhumation या इं ग्रजी शब्दाचा ा ्थ आ ेहे, जजमनीखाली खोदून काहीतरी बाहेर काढणे (जिशेषतः प्रेत)

यालाचा  दसरा इं ग्रजी पयाआयी शब्द ेहे, Disinterment of Bodies (the act of digging something out of
the ground (especially a corpse) where it has been buried).
Exhumation हा शब्द लॅटटन शब्दापासून ेला ेहे. यातील 'Ex' चा ा ्थ आ 'च्या बाहेर' (out of) ेजण

'humus' चा ा ्थ आ 'जमीन' (ground). ्शा प्रकारे Exhumation चा ा शब्दशः ्थ आ 'जजमनीच्या बाहेर' ्सा
होतो. याचा ा ्थ आ, मयत व्यक्तीच्या मृत्यचा े कारण जनजचा त करण्यासाठी ककं िा काही इतर संबंजात
तथयांिर जनणआय घेण्यासाठी, कायदेशीरपणे त्याचा े मृत शरीर दफन भमीतून खोदून शि पेटीच्या बाहेर
काढणे. (authorized digging out the coffin of a dead person from his grave, in order to establish his
cause of death, or to decide upon some other relevant fact.)

भारतात Exhumation चा ा िापर क्वजचा तचा  के ला जातो, कारण भारतात मृत शरीर ्जन संकार
(burning) करून नष्ट के ले जाते. भारतात के िळ काही समदायांमाफआ तचा  मृत शरीराचा े दफन के ले जाते.

त्यामळे Exhumation प्रक्रिया के िळ या समदायांशीचा  संबंजात ेहे.
एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यच्या िेळेस कोणतीही संशयापद पटरजथ ती नव्हती ेजण त्याच्या मृतदेहाचा े
दफन शि जिच्छेदनाजशिाय के ले गेले. त्यानंतर काही ्शी तथये प्रकाशात ेली ज्यामळे त्याचा ा मृत्य
संशयापद पटरजथ तीत ाल्याचा े क्रदसून ेले. मृत्यचा े नेमके कारण कळण्यासाठी शि जिच्छेदन ेियक
ेहे. ककं िा काही प्रकरणात पजहले ालेले शि जिच्छेदन ्पयाआप्त होते तेव्हा दफन के लेले प्रेत पन्हा बाहेर
काढू न पन्हा शि जिच्छेदन के ल्यास ्जाक तथय प्रकाशात येईल ्शी खात्री पटते. ्शा प्रसंगी
Exhumation प्रक्रिया के ली जाते. याचा ा ्थ आ शि जिच्छेदन करण्यासाठी दफन के लेले प्रेत बाहेर काढणे
्सा होतो.
 दफन के लेले प्रेत बाहेर काढणे

जिरूध्द गप्तपणे दडिलेले मयत शरीर पनप्राआप्त करणे

(Exhumation v/s retrieval of a clandestinely buried body)

दफन के लेले प्रेत बाहेर काढणे (Exhumation) ेजण गप्तपणे दडिलेले मयत शरीर पनप्राआप्त करणे (retrieval
of a clandestinely buried body) या दोन्ही गोष्टी एकचा  नसन दोन्ही गोष्टी जभन्न ेहेत हे ल्ात ्यािे.
गप्तपणे दडिलेले मयत शरीर पनप्राआप्त करणे या प्रक्रियेत मयत शरीर कायदेशीरपणे दफन के लेले (legally
buried or inhumed) नसते.
एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या गन्हेगाराने ककं िा गन्हेगारांच्या टोळीने ठार मारले ेजण खनाचा ा परािा नष्ट
करण्यासाठी त्याचा े शरीर गप्तपणे दफन के ले गेले. ्शा शरीराचा ी पनप्राआप्ती म्हणजे Exhumation नाही. या
प्रकाराला गन्हेगारी पध्दतीने ठार मारलेल्या व्यक्तीचा े बेकायदेशीरपणे परलेले मृत शरीर बाहेर काढणे
म्हणता येईल.
Exhumation हा शब्द तेव्हाचा  लागू होईल जेव्हा ाार्मआक पध्दतीने, कायदेशीर टरत्या मृत शरीराचा ा दफन
जिाी के ला गेला ्सेल.
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Exhumation या शब्दाचा ा ्थ आ, जजमनीखाली दफन के लेले प्रेत खोदून बाहेर काढण्याचा ी कायदेशीर

प्रक्रिया. फौजदारी प्रक्रिया संजहतेच्या कलम १७४ ्न्िये पोजलस संशयापद मृत्यचा ा तपास करू
शकतात. कलम १७४ ्न्िये तपास करणारे पोलीस ्शा संशयापद मृत्यच्या चा ौकशीसाठी
दंडाजाकार्याला जिनंती करु शकतात.
फौजदारी प्रक्रिया संजहता, कलम १७६(३) ्न्िये Exhumation बाबत कायदेशीर तरतद ेहे. या
कलमान्िये, ज्या मयत व्यक्तीचा े ेाीचा  दफन करण्यात ेले ेहे ककं िा त्याला जजमनीखाली परण्यात
ेले ेहे ्शा कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यचा े कारण शोाून काढण्यासाठी त्याच्या मृतदेहाचा ी तपासणी
करणे जेव्हा दंडाजाकारी यांना समयोजचा त िाटेल तेव्हा ्सा मृतदेह जजमनीखालून उकरून काढण्यात
लािण्याचा ा ेजण त्याचा ी तपासणी करिून घेण्याचा ा ्जाकार दंडाजाकारी यांना ेहे.
महसूल खात्यातील दंडाजाकारीय ्जाकार ्सणारे ्जाकारी या कलमान्िये कारिाई करू शकतात.
यासाठी न्यायीक कामकाज करणार्या न्यायाजाशांच्या परिानगीचा ी ेियकता नाही. कारण फौजदारी
प्रक्रिया संजहता, कलम १७६ ्न्िये करण्यात येणारी चा ौकशी ही एक दंडाजाकारीय चा ौकशी (magisterial
inquiry) ेहे.
मंबईमध्ये हा ्जाकार ्पघाती ककं िा ्नैसर्गआक िाटणार्या मृत्यचा ी चा ौकशी करणार्यासाठी जनयक्त
के लेल्या जिशेष ्जाकार्यास (Coroner) ेहे.
भारतामध्ये Exhumation साठी कोणतीही कालमयाआदा जनजित के लेली नाही. Exhumation साठी
फ्रान्समध्ये १० िषे, जमआनीमध्ये ३० िषे ेजण कॉटलँडमध्ये २० िषे ्शी कालमयाआदा जनजचा त के लेली
ेहे.
एखाद्या गन्ह्याचा ा तपास करतांना जेव्हा पोलीस ्जाकार्याला िाजिी शंका येईल की, एखाद्या
व्यक्तीचा े शरीर (प्रेत) संशयापद पटरजथ तीत दफन के ले गेले ेहे, तेव्हा तो जलजखत िरूपात
त्याबाबतचा ी कारणे नोंदिेल ेजण जिळच्या कायआकारी दंडाजाकार्याकडे फौ.प्र.सं. कलम १७६(३)
्न्िये कारिाई करण्याचा ी लेखी जिनंती करे ल.
दरम्यानच्या काळात, त्या पोलीस ्जाकार्याने कबरीच्या संर्णाचा ी (to guard the grave) व्यिथ ा
के ली पाजहजे. तसेचा  प्रेत ओळखणारे सा्ीदार ेजण िैद्यकीय ्जाकारी घटनाथ ळी उपजथ त राहतील
याचा ी व्यिथ ा के ली पाजहजे. प्रेत जिघटटत (decompose) ाले ्सण्याचा ी शक्यता ्सल्यास,
घटनाथ ळीचा  शि जिच्छेदन (post mortem) करण्याच्या दृष्टीने योय ती व्यिथ ा के ली पाजहजे.
सामान्यत: ्शा प्रकरणात दंडाजाकार्याकडू न या प्रक्रियेिर पयआिे्ण करण्यासाठी ेजण शि
जिच्छेदनाचा े जनरी्ण करण्यासाठी एक पथ क तयार के ले जाते. Exhumation प्रक्रिया कशी करािी याचा े
जनकष ेजण मागआदशआक तत्त्िे ठरजिण्यात ेलेली नाहीत परं त दफनानंतर ककं िा मृत्यच्या कारणाति
उद्भिणायाआ कोणत्याही गन्हेगारी ककं िा नागरी उद्दीष्टासाठी ही प्रक्रिया िैयजक्तकटरत्या िापरली जाते.
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 Exhumation के व्हा के ले जाते

१. मयताच्या मृत्यचा े नेमके कारण जाणून घेण्यासाठी जेव्हा:
्. मयताला दफन के ल्यानंतर काही खात्रीशीर शंका उद्भिली ्सल्यास,
ब. शि जिच्छेदनानंतर दफन जिाी ाल्यािरही मयताच्या मृत्यच्या कारणाबाबत काही िाद
उद्भिल्यास,
क. एखाद्या महत्त्िाच्या ितूचा ी पनप्राआप्ती करणे ज्यामळे मयत प्रकरणािर ्जाक प्रकाश टाकता येईल,
जसे की एखाद्या व्यक्तीला ्जिशत्रांनी ठार मारल्यास मृत व्यक्तीच्या शरीरािरील गोळी (bullet) परत
जमळिणे इत्यादी
२. जिमा, िारसा, नकसान ककं िा ्पघात प्रकरणात दािा करण्यासाठी ओळख थ ाजपत (To establish
the Identity) करणे कामी. याकामी मयताच्या नातेिाईकांचा ी संमती ेियक ्सते.

३. ्योयपणे ककं िा फसिणूक करून, चा कीच्या माणसाचा े शरीर दफन करण्यात ेले ्सल्यास.
४. मागील जपढ्ांमाील पोषण ककं िा/ेजण रोग यांचा ी तलनात्मक ््यासासाठी.
५. मागील जपढ्ांमाील मृत्यूचा े कारण थ ाजपत करण्यासाठी.
६. जेव्हा दफन भूमीचा ी जागा पनर्िआकासासाठी हलजिली जाते.
७. जेव्हा मयत व्यक्तीचा े नातेिाईक काही कारणाति कबर थ ानांतटरत करू इजच्छतात.
८. मृत शरीराचा ी ्पघटन (decomposition) प्रक्रिया रोखण्यासाठी ककं िा कमी करण्यासाठीच्या पद्धतींचा े
परी्ण ककं िा संशोानात्मक ््यास करण्यासाठी.
९. एखादी ्त्यंत महत्िाचा ी ितू ्निाानाने मयतासोबत दफन ाली ्सल्यास ती परत
जमळजिण्यासाठी कटंजबयांच्या जिनंतीिरून.
 Exhumation साठी ेियक बाबी:

१. कायआकारी दंडाजाकारी ककं िा याकामी जनयक्त के लेल्या जिशेष ्जाकार्याचा ा लेखी ेदेश.
२. मयताच्या नातेिाईकांचा ी उपजथ ती तसेचा  त्यांनी ककं िा दफनभूमीचा ी देखभाल करणार्या व्यक्तीने
्थ िा खन प्रकरणात ेरोपीने, मयत व्यक्तीला दफन के लेली जागा ्चा ूक ओळखणे.
Exhumation प्रक्रिया करतांना, मयत व्यक्तीचा े नातेिाईक, कायआकारी दंडाजाकारी ककं िा याकामी जनयक्त
के लेल्या जिशेष ्जाकारी, संबंजात पोलीस ्जाकारी, िैद्यकीय ्जाकारी ेजण दोन ककं िा जात
प्रजतष्ठीत पंचा  ि घटनेशी संबंाीत ्न्य व्यक्ती (्सल्यास) यांनी उपजथ त ्सािे. संपूणआ प्रक्रियेचा े
छायाजचा त्रीकरण (photography & videography) करण्यात यािे.
दंडाजाकारी यांच्या ेदेशाजशिाय पोलीस Exhumation करू शकत नाहीत.
भारतात सिआसााारणपणे ्शी प्रथ ा ेहे की Exhumation साठी दंडाजाकारी, तीन िेगिेगळ्या िैद्यकीय
संथ ांकडू न तीन िेगिेगळ्या फॉरें जसक रोगजनदान शास्त्रज्ांच्या (forensic pathologists) मंडळाचा ी
थ ापना करतात. हे मंडळ संयक्तपणे Exhumation प्रक्रियेचा े जनरी्ण करते ेजण शि जिच्छेदन परी्ांचा े
(postmortem examination) ेयोजन करते.
जरी कायद्याला जिशेषतः ्शा मंडळाचा ी जनर्मआती करण्याचा ी ेियकता नसली तरी सामान्यपणे या
मागे, मयताच्या नातेिाईकांना, Exhumation प्रक्रिया कोणत्याही दबािाने मक्त ेजण न्याय्य पद्धतीने
के ली गेली ेहे ्सा संदश
े जमळािा हा उद्देश ्सतो.
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प्रेत उकरून काढतांना करण्यात येणारे खोदकाम ्त्यंत काळजीपूिआक करण्यात यािे. शि-पेटी (coffin)
ककं िा प्रेताला (corpse) कोणत्याही प्रकारचा ी ईजा, नकसान होणार नाही याचा ी काटेकोरपणे काळजी
्यािी. यानंतर शि-पेटी ेजण/ककं िा प्रेताचा ी ओळख संबंजातांकडू न पटिून ्यािी.
शि-पेटी कबरे तून बाहेर काढल्यानंतर शिपेटीचा े ाकण उघडू न सिआ उपजथ तांनी थ ोडािेळ शि
पेटीपासून दूर थ ांबाबे. यामळे शि-पेटीत तयार ालेले हानीकारक िायू मोकळ्या हिेत जनघून जातात.
(foul gases to escape in open air) ेजण िैद्यकीय ्जाकार्यास मृत शरीराचा ी तपासणी करणे
सोयीकर होते.
िैद्यकीय ्जाकार्यांनी मृत शरीराचा ी तपासणी करण्यापूिम मृत शरीराचा ी छायाजचा त्रे ्यािी. कारण
त्यानंतरच्या हाताळणी दरम्यान मृत शरीराचा ी हाडे, त्िचा ा इत्यादी ्पघटन (decomposition) प्रक्रियेमूळे
नाजूक ालेली ्सतात ि ती तटण्याचा ी शक्यता ्सते.
शि जिच्छेदनापूिम संबंजातांना सिआ घटनेचा ी सजितर माजहती (detailed history) द्यािी.
यािेळी करण्यात येणारे शि जिच्छेदन क्रदिसा ेजण नैसर्गआक प्रकाशातचा  (during day time, under
natural light) करण्यात यािे ेजण तपासणीचा ी गोपजनयता ्बाजात ठे िण्यात यािी.
शक्य ्सल्यास मयताच्या संपूणआ शरीराचा ी ्-क्रकरण तपासणी (X-ray) करण्यात यािी. शि जिच्छेदनाचा ी
प्रक्रिया नेहमीप्रमाणेचा  करण्यात यािी. जनयजमत पध्दतीने रासायजनक जिश्लेषणासाठी जव्हसेरा इत्यादी
जतन करण्याबरोबरचा  खालील ितचा 
ं े नमने गोळा करण्यात यािे.
्. मयताचा ी हाडे, नखे ेजण के स
ब. शि पेटी/ मयताच्या शरीरािरील, चा ारही बाजूंचा ी ेजण त्याच्या खालील मातीचा े नमने ितंत्रपणे
गोळा करून ते ितंत्र डब्यात दशआक जचा ठी ला न ठे िािे. (Samples of soil from above, below, and
from all four sides of the coffin/corpse should be collected and preserved in separate glass jars,
with identification tags.)

उपरोक्त सिआ प्रक्रियांचा ी लेखी नोंद घेण्यात यािी.
 मयाआदा:

१. प्रगत ्पघटन (Advanced decomposition) इजा ेजण रोग प्रक्रिया ओळखण्यास ्डथ ळा ेणू
शकते.
२. मयताच्या, ेद्रतआता पूणआपणे संपलेल्या, सकन गेलेल्या ेजण काळे ालेल्या (mummified and
blackened) बोटांमळे मयताचा ी ओळख थ ाजपत करण्यासाठी बोटांचा े ठसे घेणे ्िघड होते.
३. फक्त जीिंतपणीचा  शरीरािर ेढळणार्या काही नैसर्गआक खणा (Artefacts) नष्ट ालेल्या ्सतात.
४. प्रगत ्पघटनामध्ये (Advanced decomposition) फक्त हाडाच्या सांगायािरील इजाचा  (skeletal
injuries) कळू न ये शकतात.
५. प्रगत ्पघटनामळे गदमरणे, डू बणे, ेघात, इत्यादींचा ी पष्टी करणे ककं िा नाकारणे ्शक्य होते.
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उपरोक्त मयाआदा ्सूनही, बाहेर काढलेल्या प्रेताच्या शिजिच्छेदनामळे मोठ्या प्रमाणािर माजहती जमळू
शकते. नातेिाईक ेजण जनतेच्या मनात ्सलेल्या शंकाचा े जनरसन के ले जा शकते. प्रगत ्पघटन ाले
्सले तरी हाडांचा े फ्रॅक्चा र सहजपणे ओळखले जा शकते. बंदकीचा ी गोळी, छररे शस्त्रात्रांचा े ्िशेष
(Presence of foreign bodies like bullets, pellets, parts of weapon etc.) इत्यादीसारख्या ितंचा े
्जतत्ि मृत्यचा े िरूप (nature of death) पष्ट करू शकते. जव्हसेराचा े रासायजनक परी्ण जिषबााा
प्रकरणांत उपयोगी ठरू शकते. डेंटल डेटा ेजण सपरइम्पोजीशन (dental data and superimposition
technique) तंत्रांच्या मदतीने मयताचा ी ओळख थ ाजपत करण्यात मदत जमळू शकते.
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