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मुलाखतीस सुरवात करण्यापूवी आपल्या कोणत्या अधिकाराांबाबत साांधितले िेले पाहिजे? 

 

1. मलुाखती दरम्यान वकीलासोबत िोपनीय सल्ला-
मसलत करण्याचा व कायदेशीर मदतीचा िक्क 

 

A. वकील 

 

— आपि आपल्या पसंतीच्या वकीलाला सपंकक  
करण्यास सांग ूशकता. 

— जर आपल्याजवळ आपला स्वत:चा वकील नसेल 

ककंवा तो वकील उपस्स्ित राहू शकत नसेल तर 
आपि बार असोससएशनच्या पूल ऑफ ड्यूटी 
वकीलांपैकी कुिाशी संपकक  साधायला सांगू शकता. 

— जर आपि काही ववसशष्ट कायदेशीर अटींच ेपालन 

केले तर ही कायदेशीर मदत संपूिकपिे ककंवा 
आंसशकररत्या मोफत असेल. कायदेशीर मदतीकरीता 
असिाऱ्या अटी जािून घेण्याकरीता आपि संबंधधत 

फॉमक मागू शकता. 
 

B. आधीची गोपनीय सल्ला-मसलत 

 

— पुढील मुलाखतीपूवी - आणि बार असोससएशनच्या 
पूल ऑफ ड्यूटी वकीलाशी बोलल्यानंतर 2 

तासामध्ये - आपि आपल्या वकीलाशी तीस 

समयनटापयतं गोपनीय सल्ला-मसलत करण्यास पात्र 

असता, जी मुलाखतकत्याकच्या यनिकयानुसार 
अपवादात्मक स्स्ितीमध्ये वाढवल्या जाऊ शकत.े 

— ही सल्ला-मसलत टेसलफोन आणि मुलाखतीच्या 
जागी अशा दोन्ही ठिकािी होऊ शकत.े 

— जर आपल्या वकीलाशी यनयोस्जत सल्ला-मसलत 2 

तासांमध्ये होऊ शकली नाही, तरीसुद्धा बार 
असोससएशनच्या पूल ऑफ ड्यूटी वकीलांशी 
टेसलफोनवर गोपनीय सल्ला-मसलत होईल. 

त्यानंतर, मुलाखत सुरू होऊ शकत.े 

— जर आपले वकील मुलाखतीदरम्यान उपस्स्ित झाले 

तर त ेउवकररत मुलाखतीमध्ये हजर राहू शकतील. 

 

 

 

C. मलुाखतीदरम्यान कायदेशीर मदत 

 

— मुलाखतीदरम्यान आपि आपल्या वकीलाची मदत 

घेण्यास पात्र आहात. 

— आपले वकील खालील बाबींची खात्री करतील: 

o मौन राहण्याच्या आपल्या अधधकाराच ेआणि 

गुन््यात गोवले न जाण्याच्या अधधकाराचे 
पालन होत आहे, 

o मुलाखतीदरम्यान आपल्याशी कसा व्यवहार 
होत आहे, आपल्यावर कसलाही अयोग्य 

दबाव तर आिला जात नाही आहे, 

o आपले अधधकार आणि मुलाखतीची 
यनयसमतता आपल्यावर स्पष्ट करण्यात 

आली आहे. 

 

जर आपल्या वकीलाला यापैकी कुिल्याही ववषयावर 
ठटप्पिी करायची असेल तर तो ती लगेच पोसलस 

मुलाखत यनवेदनामध्ये नोंद करू शकतो. 
आपले वकील ववसशष्ट ववचारपूस करण्यास ककंवा 
ववसशष्ट व्यक्तीला मुलाखत घेण्यास सांग ू

शकतात.त े ववचारल्या जािाऱ्या प्रशनांववषयी 
स्पष्टीकरि ववचारू शकतात. त े तपास आणि 

मुलाखतीशी संबंधधत आपले म्हििे समोर मांडू 

शकतात. त्यांना आपल्याऐवजी उत्तर देण्याची ककंवा 
मुलाखतीस अडिळा आिण्याची परवानगी नाही. 

 

— आपल्याला ककंवा आपल्या वकीलांना अयतररक्त 

गोपनीय सल्ला-मसलत करण्यासािी फक्त एकदा 
मुलाखत स्िधगत करण्याचा अधधकार आहे. 

जर मुलाखतीदरम्यान नवीन तथ्ये ककंवा गुन्हे 

उघडकीस आल्यास आपल्याला आपल्या 
वकीलांसोबत अयतररक्त गोपनीय सल्ला-मसलत 

करण्याची परवानगी आहे. ही सल्ला-मसलत 15 

समयनटांपेक्षा अधधक काळ चाल ूशकिार नाही. 
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D. सवलत 

 

वकीलाशी सल्ला-मसलत करण्याची ववनंती करिे 

ककंवा वकीलाची मदत घेिे आपल्यावर बंधनकारक 

नाही. 
 

आपि स्वेच्छेने आणि गंभीरपिे ववचार करून हा 
अधधकार सोडू शकता, जर आपि: 

— वयाने सज्ञान असाल, 

— आपि या अिाकच्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करून 

त्यावर ठदनांक नमूद केला असेल. 

— शक्य असल्यास, या मुलाखतीच ेदृक-श्राव्य धचत्रि 

केले जाऊ शकत.े आपि याववषयी आपल्या 
वकीलांशी चचाक करू शकता (सोबतच मुद्दा 7 बघा). 

 

या समस्येवर, आपि बार असोससएशनच्या ड्युटी 
वकील च्या पूल येिील एखाद्याशी फोनवर बोल ू

शकता. 
 

E. अपवाद 

 

काही अपवादात्मक पररस्स्ितींमध्ये ककंवा काही 
अपररहायक कारिांच्या आधारे, सरकारी वकील ककंवा 
तपास करिारे दंडाधधकारी मुलाखतीच्या दरम्यान 

आपल्याला वकीलाशी आगाऊ गोपनीय सल्ला-मसलत 

करण्याचा ककंवा मदत घेण्याचा अधधकार न देण्याचा 
यनिकय घेऊ शकतात. त्यांना या यनिकयाच ेकारि सांगिे 

आवशयक आहे. 

 

2. िुन्ह्याच ेसांक्षिप्त सांभाषण 

 

 ज्या गुन््यांकरीता आपली मुलाखत घेतली 
जात आहे त्याववषयी सांधगतले जािे हा 
आपला अधधकार आहे.  

 

 

 

 

 

 

3. मौन रािण्याचा अधिकार 
 

 कुिल्याही पररस्स्ितीमध्ये स्वत:ला गुन््यात 

गोवून घेण्याकरीता आपल्यावर बळजबरी 
करता येिार नाही. 

 आपि आपली ओळख सांधगतल्यानंतर, 
आपि स्टेटमेंट देण्याच,े ववचारलेल्या प्रशनांना 
उत्तर देण्याच े ककंवा मौन राहण्याच े यनवडू 

शकता. 
 

4. आपल्याला अटक झालेली आिे िे कुणाला तरी साांिणे 

 

आपल्या अटकेबद्दल यतसऱ्या व्यक्तीला 
कळवण्याचा अधधकार आपल्याला आहे. 

 

तिावप, तपासाच े ठहत लक्षात घेता अपररहायक 
कारिांच्या आधारे सरकारी वकील  तपास करिारे 
दंडाधधकारी हा भाग आवशयक तोपयतं पुढे ढकलू 
शकतात. 

 

5. वदै्यकीय मदत 

 

— गरज भासल्यास मोफत वदै्यकीय मदत 

समळण्याचा अधधकार आपल्याला आहे. 

— आपि आपल्या पसंतीच्या डॉक्टरांकडून तपासिी 
करवून घ्यायची आहे असे सांग ू शकता. असे 

असल्यास, याचा खचक आपल्याला करावा लागेल. 
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मुलाखतीदरम्यान आपले अततररक्त अधिकार काय आिेत? 

 

6. मलुाखती दरम्यान अततररक्त अधिकार 
 

मुलाखतीची सुरवातच बऱ्याच संभाषिांनी 
व्हायला हवी. गुन््यांबाबत पुन्हा संक्षक्षप्त माठहती 
आणि मौन राहण्याच्या आपल्या अधधकाराची 
माठहती देण्यासोबतच आपल्याला खालील बाबी 
सुद्धा सांगण्यात येतील: 

 

— आपि अशी ववनंती करू शकता की ज ेकाही प्रशने 

ववचारले जातील आणि आपि ठदलेली संपूिक 
उत्तरे आपल्याच शबदांत जशीच्या तशी रेकॉडक 
केली जावी, 

— आपि ववसशष्ट ववचारपूस करण्यास ककंवा 
ववसशष्ट व्यक्तीला मुलाखत घेण्यास सांग ू

शकता, 
— न्यायालयामध्ये आपल्या स्टेटमेंटला 

पुराव्याच्या स्वरूपात वापरले जात.े 

— मुलाखतीदरम्यान, आपि आपल्या ताबयातील 

दस्तऐवजांचा वापर करू शकता, जर यामुळे 

मुलाखत घेण्यास उशीर होत नसेल तर. आपि 

मुलाखतीदरम्यान ककंवा त्यानंतर या 
कागदपत्रांना पोसलस मुलाखत यनवेदनामध्ये 

जोडण्यास ककंवा न्यायालयीन कचरेीमध्ये जमा 
करण्यास सांग ूशकता. 

 

7. मलुाखतीच ेधचत्रण 

 

— शक्य असल्यास, मुलाखतीच्या कायकवाहीचे 
यनरीक्षि करण्याकरीता मुलाखतीच ेधचत्रि केले 

जाऊ शकत.े 

— याचा यनिकय मुलाखतकताक, सरकारी वकील ककंवा 
तपास करिारे दंडाधधकारी घेतला जातो. 

 

 

8. मलुाखतीच्या शवेटी 
 

मुलाखतीच्या शेवटी मुलाखतीचा मजकूर आपिास 

वाचायला ठदला जाईल.तो आपल्याला वाचून 

दाखवण्यासही आपि सांग ूशकता.  
 
असे काही आहे ज ेआपल्याला बदलायच ेआहे ककंवा 
काही जोडायच ेआहे का असेही आपल्याला ववचारले 

जाईल. 

 

9. दभुाषीची मदत 

 

— जर आपि भाषा समजू ककंवा बोलू शकत 

नसाल ककंवा आपल्याला ऐकण्यास ककंवा 
बोलण्यास समस्या येत असेल आणि आपले 

वकील आपली भाषा समजू ककंवा बोलू शकत 

नसतील तर आपल्या वकीलांसोबत गोपनीय 

सल्ला-मसलतीदरम्यान एका अधधकृत 

दभुाषीची मदत घेण्यास आपि पात्र आहात. ही 
मदत मोफत आहे. 

— जर कायकवाहीच्या भाषेव्ययतररक्त आपल्याला 
दसुऱ्या भाषेमध्ये बोलायचे असल्यास 

मुलाखतीदरम्यान आपल्या मदतीसािी एका 
अधधकृत दभुाषीला बोलवण्यात येईल. ही 
मदत मोफत आहे. 

— आपल्याला आपल्या भाषेमध्ये स्वत:च े

स्टेटमेंट सलहण्यास सांधगतले जाऊ शकत.े 
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आपल्याला ककती काळ कैदेत ठेवले जाऊ शकत?े 

 

1. 48 तास 

 

आपल्याला जास्तीत जास्त 48 तास कैदेत 

िेवले जाऊ शकत.े 

 

2. तपास करणारा दांडाधिकारी 
 

 48 तासांच्या आत आपली एकतर सुटका केली 
जाईल ककंवा आपल्याला तपास करिाऱ्या 
दंडाधधकाऱ्यासमोर हजर केले जाईल. आपली 
पोसलस कोिडी चाल ूिेवायची ककंवा नाही व अटक 

वॉरंट जारी करायच े ककंवा नाही याचा यनिकय ते 
घेतील. 

 

 तपास करिाऱ्या दंडाधधकाऱ्याला प्रिम 

प्रकरिाववषयी आपले म्हििे ऐकून घेिे 

बंधनकारक आहे. या मुलाखतीदरम्यान आपि 

आपल्या वकीलाची मदत घेण्यास पात्र आहात. 

तपास करिारा दंडाधधकारी आपल्या अटकेकरीता 
वॉरंट जारी करण्याववषयी आपले म्हििे ककंवा 
आपल्या वकीलांनी समोर मांडलेला प्रयतवाद ऐकेल. 

 

जर आपि सज्ञान वयाच ेअसाल तर वकीलाची मदत 

घेण्याचा आपला अधधकार आपि सोडू शकता. 
 

 तपास करिाऱ्या दंडाधधकाऱ्याने जर आपल्या 
अटकेसािी वॉरंट जारी केल्यास आपल्याला खालील 

अधधकार असतील: 

o आपि कुिल्याही मयाकदेसशवाय आपल्या 
वकीलाशी बोलण्यास मुक्त असाल. 

o अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर पाच ठदवसांचे 
आत आपल्याला सत्र न्यायालयासमोर सादर 
केले जाईल जेिे आपि आपल्या अटकेला 
आणि आपल्याला पोसलस कोिडीत िेवण्याला 
आव्हान देऊ शकता. 

o सत्र न्यायालयाच्या ककंवा असभयोग 

न्यायालयाच्या सुनाविीच्या एक ठदवस आधी 
आपल्याला आपल्या केस फाइल ववषयी 
सल्ला-मसलत करण्याची परवानगी असेल. 

o जर आपल्याला अटक वॉरंटच े शास्बदक 

भाषांतर ठदलेले नसेल व कामकाज ज्या 
भाषेमध्ये चाल ूआहे ती आपल्याला समजत 

नसेल तर आपि अटक वॉरंटच्या संबंधधत 

पररच्छेदाचे (सलणखत) भाषांतर ठदले जाण्याची 
ववनंती करू शकता. याकरीता अटक वॉरंट 

जारी झाल्यापासून तीन ठदवसांच े आत 

आपल्याला प्रािसमक न्यायालयाच्या 
न्यायालयीन कचरेीमध्ये एक ववनंती सादर 
करावी लागेल. हे भाषांतर मोफत आहे. 

o आपले वकील या प्रकियेच्या 
अंमलबजाविीचा पुढील भाग ववस्ततृ 

स्वरूपात समजावून सांगू शकतील. 

o जर आपि बेस्ल्जयमच ेनागररक नसाल तर 
आपि आपल्या दतूावासाच्या अधधकाऱ्यांना 
आपल्या अटकेबद्दल कळवू शकता. 

 

 

 

आपल्या अधिकाराांच े िे स्पष्टीकरण आपण आपल्याजवळ 

ठेऊ शकता. 


