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ઈન્ટરવ્ય ુશરૂ થાય તે પહલેા ક્યા અધિકારો ધિશે આપને જાણ કરિી અધનિાયય છે. 
 
1. વકીલ સાથે ખાનગી સલાહમસલત, અને ઈન્ટરવ્ય ુ

દરમમયાન કાનનૂી સહાયનો અમિકાર 

 

A. વકીલ 

 

— આપ આપની પસાંદગીના વકીલનો સાંપકક કરવાની 
માાંગ કરી શકો છો. 

— જો આપની પાસ ેઆપના વકીલ ન હોય અથવા જો 
આ વકીલ હાજર ન રહી શકે તો આપ બાર 
એસોમસએશનના ફરજ વકીલના સમહૂમાાંથી વકીલનો 
સાંપકક કરવાની માાંગ કરી શકો છો. 

— જો આપ ચોક્કસ કાનનૂી શરતોનુાં પાલન કરો તો આ 
કાનનૂી સહાય સાંપરૂ્કપર્ ેઅથવા આંમશક રીત ેમફત 
છે. જેમાાં કાનનૂી સહાય માટેની શરતો દશાકવવામાાં 
આવી હોય ત ેફોમક આપ માાંગી શકો છો. 

 

B. અગાઉથી ખાનગી સલાહમસલત 

 

— આગામી ઈન્ટરવ્ય ુપહલેાાં અને બાર એસોમસએશનના 
ફરજ વકીલના સમહૂમાાંથી વકીલ સાથ ેઆપ ેવાત કરી 
હોય ત ેપછી 2 કલાકની અંદર આપ આપના વકીલ 
સાથ ેત્રીસ મમનીટ માટે ખાનગી સલાહમસલત કરવા 
માટેનો અમિકાર િરાવો છો, જે અપવાદરૂપ ેઈન્ટરવ્ય ુ
લનેારના મનર્કય દ્વારા લાંબાવી શકાય છે. 

— આ સલાહમસલત ટેલલફોન દ્વારા અથવા ઈન્ટરવ્યનુા 
સ્થળ પર બન્ન ેરીત ેથઈ શકે છે. 

— જો આપના વકીલ સાથ ેઆયોજજત સલાહમસલત 2 
કલાકની અંદર ન થઈ હોય તો બાર એસોમસએશનના 
ફરજ વકીલના સમહૂ સાથ ેટેલલફોન દ્વારા ખાનગી 
સલાહમસલત હજુ પર્ થઈ શકશે. આ પછી ઈન્ટરવ્ય ુ
શરૂ થઈ શકે છે. 

— જો આપના વકીલ ઈન્ટરવ્ય ુદરમમયાન આવ ેતો 
તઓે બાકીની કાયકવાહીમાાં હાજરી આપી શકે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C. ઈન્ટરવ્ય ુદરમમયાન કાનનૂી સહાય 
 

— ઈન્ટરવ્ય ુસમય ેઆપના વકીલ મારફત ેસહાયતા 
મળેવવાનો આપનો અમિકાર છે. 

— આપના વકીલ સમુનમિત કરશ;ે 
o કે આપનો મૌન રહવેાનો અમિકાર અન ે

પોતાન ેઆરોપી નહહ ઠેરવવાના આપના 
અમિકારન ેજાળવવામાાં આવ;ે 

o ઈન્ટરવ્ય ુદરમમયાન આપની સાથે જે રીત ે
વતકન કરવામાાં આવ ેછે, તમન ેઅનલુચત 
દબાર્ હઠેળ મકૂવામાાં આવ ેછે કે નહહ; 

o એ હકીકત કે આપન ેઆપના અમિકારો 
સમજાવવામાાં આવ્યા હોય અન ેઈન્ટરવ્યનુી 
મનયમમતતા જાળવવામાાં આવ.ે 

 

જો આપના વકીલન ેઆમાાંની કોઈપર્ બાબતો અંગે 
ટીકા-હટપ્પર્ીઓ હોય તો તઓે પોલીસ ઈન્ટરવ્ય ુ
મનવદેનમાાં તેની તાત્કાલલક નોંિ કરાવી શકે છે. 
આપના વકીલ માાંગ કરી શકે કે ચોક્કસ પછૂપરછ 
કરવામાાં આવ ેઅથવા ચોક્કસ વ્યક્તત દ્વારા ઈન્ટરવ્ય ુ
કરવામાાં આવ.ે પછૂવામાાં આવતા પ્રશ્નો અંગે તઓે 
ખલુાસો માાંગી શકે છે. તઓે તપાસ અંગે અન ે
ઈન્ટરવ્ય ુઅંગે હટપ્પર્ીઓ આગળ િરી શકે છે. તેમન ે
આપની જગ્યાએ જવાબ આપવાની અથવા ઈન્ટરવ્ય ુ
અવરોિવાની પરવાનગી નથી. 

 

— આપન ેઅથવા આપના વકીલને વિારાની ખાનગી 
સલાહમસલત માટે માત્ર એક પ્રસાંગે ઈન્ટરવ્ય ુ
અટકાવવાનો અમિકાર છે. 
જો ઈન્ટરવ્ય ુદરમમયાન નવા પાસા અથવા અપરાિો 
પ્રકાશમાાં આવ ેતો આપન ેવકીલ સાથ ેવિારાની 
ખાનગી સલાહમસલત કરવાની પરવાનગી પર્ છે. 
આ સલાહમસલત 15 મમનીટથી વધ ુચાલી શકશે 
નહીં. 
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D. અમિકાર જતો કરવો 
 

આપ વકીલની સાથ ેસલાહમસલતની અથવા સહાય 
માટેની મવનાંતી કરવા માટે બાંિાયેલા નથી.. 
 

આપ સ્વછેાએ અન ેયોગ્ય મવચારર્ા બાદ આ અમિકાર 
જતો કરી શકો છો, જો આપ; 
— કાનનૂી વય િરાવતા હોવ; 
— આ અંગેના દસ્તાવજેમાાં આપ ેસહી કરી અન ેતારીખ 

નાાંખી હોય ત ેપછી. 
— જો શક્ય હોય તો ઈન્ટરવ્યનુ ુાં હફલમાાંકન કરવામાાં આવી 

શકે છે. આપ આપના વકીલ સાથે આ અંગે ચચાક કરી 
શકો છો (મદુ્દો 7 પર્ જૂઓ). 

 

આ મદુ્દાઓ પર, તમ ેફરજ પર હોનારા વકીલોના 
બાર સાંગઠનના પલુના કોઈક સાથે ટેલલફોન પર વાત 
કરી શકો છો. 

 

 

E. અપવાદ 
 

અપવાદરૂપ સાંજોગોમાાં અથવા અમનવાયક કારર્ોસર 
સરકારી વકીલ અથવા તપાસકતાક મજેજસ્રેટ આપન ે
અગાઉથી ખાનગી સલાહમસલત અથવા ઈન્ટરવ્ય ુ
દરમમયાન વકીલ તરફથી મદદની માંજૂરી નહહ આપવાનો 
મનર્કય લઈ શકે છે. આ મનર્કય માટે તમેર્ ેકારર્ો આપવા 
જરૂરી છે. 

 

2. અપરાિોનો સારાાંશ જણાિિો 
 

 જે અપરાિો પર આપનો ઈન્ટરવ્ય ુલવેામાાં 
આવી રહ્યો હોય ત ેમવશ ેઆપન ેજાર્ હોવાનો 
અમિકાર છે.  

 

 

 

 
3. મૌન રહિેાનો અધિકાર 

 
 કોઈપર્ સમય ેપોતાન ેઆરોપી ઠેરવવાનુાં 

આપન ેદબાર્ કરી શકાત ુાં નથી. 
 આપની ઓળખ જર્ાવ્યા બાદ આપ મનવદેન 

આપવાનુાં, પછૂવામાાં આવલેા પ્રશ્નોના જવાબ  
 
આપવાનુાં અથવા મૌન રહવેાનુાં પસાંદ કરી શકો 
છો. 

 

4. આપની િરપકડ કરિામાાં આિી છે તેવુાં કોઈને જણાિિાનો 
અધિકાર 

 
 

આપની િરપકડ અંગે ત્રીજા પક્ષન ેસલૂચત કરવાનો 
આપન ેઅમિકાર છે. 

 

જોકે, તપાસના હહતમાાં અમનવાયક કારર્ોસર જરૂરી 
સમયગાળા માટે સરકારી વકીલ કે તપાસકતાક 
મજેજસ્રેટ દ્વારા તને ેમોકૂફ રાખવામાાં આવી શકે છે. 

 

5. તબીબી સહાય 

 

— જરૂર પડે તો આપની પાસ ેમફત તબીબી સહાયનો 
અમિકાર છે. 

— આપ આપની પસાંદગીના ડૉતટર દ્વારા તપાસ 
કરાવવાની માાંગ કરી શકો છો. જો આમ કરવામાાં 
આવ ેતો ત ેઆપન ેખચ ેરહશે.ે 
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ઈન્ટરવ્ય ુદરધમયાન આપના ક્યા િિારાના અધિકારો છે? 
 
6. ઈન્ટરવ્ય ુદરધમયાન અન્ય અધિકારો 
 

ઈન્ટરવ્ય ુઘર્ી બિી વાતચીતોથી શરૂ થાય છે. 
અપરાિોના સારાાંશની વાતચીતના અન ેઆપના 
મૌન રહવેાના અમિકારના પનુરાવતકન બાદ વધમુાાં 
તમન ેજર્ાવવામાાં આવશ ેકે 

— પછૂવામાાં આવલે તમામ પ્રશ્નો અન ેઆપના દ્વારા 
આપવામાાં આવેલ તમામ જવાબોની આપ ે
ઉપયોગ કરેલ શબ્દોમાાં નોંિ કરવાની આપ 
મવનાંતી કરી શકો છો; 

— આપ માાંગ કરી શકો કે ચોક્કસ પછૂપરછ કરવામાાં 
આવ ેઅથવા ચોક્કસ વ્યક્તત દ્વારા ઈન્ટરવ્ય ુ
કરવામાાં આવ;ે 

— આપ ેકરેલ મનવદેનો કાયદાની અદાલત સમક્ષ 
પરૂાવામાાં ઉપયોગ કરવામાાં આવી શકે છે. 
તને ેપહરર્ામ ેઈન્ટરવ્યમુાાં મવલાંબ ન થતો હોય 
ત્યાાં સિુી ઈન્ટરવ્ય ુદરમમયાન આપ આપના 
કબજામાાં રહલેા દસ્તાવજેોનો ઉપયોગ કરી શકો 
છો. ઈન્ટરવ્ય ુદરમમયાન અથવા પછી આ 
દસ્તાવજેોન ેપોલીસ ઈન્ટરવ્ય ુમનવદેનમાાં ઉમરેવા 
માટે અથવા કોટક નોંિર્ીકચરેીમાાં જમા કરાવવાની 
આપ માાંગ કરી શકો છો. 

 

7. ઈન્ટરવ્યનુ ુાં ફિલમાાંકન કરવુાં  
 

— જો શક્ય હોય તો ઈન્ટરવ્યનુી કાયકવાહીની દેખરેખ 
માટે ઈન્ટરવ્યનુ ુાં હફલમાાંકન કરવામાાં આવી શકે છે. 

— આ અંગેનો મનર્કય ઈન્ટરવ્ય ુલનેાર, સરકારી 
વકીલ અથવા અથવા તપાસકતાક મજેજસ્રેટ દ્વારા 
કરવામાાં આવ ેછે. 

 

 

 

 

8. ઈન્ટરવ્યનેુ અંતે 

 

ઈન્ટરવ્યનુ ેઅંત ેઈન્ટરવ્યનુ ુાં લખાર્ આપન ેવાાંચવા 
માટે આપવામાાં આવશ.ે તે આપને વાાંચી 
સાંભળાવવામાાં આવે તવેી માાંગ પર્ આપ કરી શકો 
છો. આપ આપના મનવદેનમાાં કોઈ ફેરફાર અથવા 
ઉમરેો કરવા માાંગો છો કે કેમ ત ેઅંગે આપન ે
પછૂવામાાં આવશ.ે 

 

9. દુભાધિયાની મદદ 

 

— જો આપ ભાષા સમજી અથવા બોલી ન શકતા 
હોવ અથવા જો આપન ેબોલવાની અથવા 
સાાંભળવાની તકલીફ હોય તો અને જો આપના 
વકીલ આપની ભાષા સમજતા અથવા બોલતા 
ન હોય તો આપના વકીલ સાથે ખાનગી 
સલાહમસલત દરમમયાન આપન ેશપથ લીિલે 
દુભામષયા માટેનો અમિકાર છે. આ મદદ મફત 
છે. 

— જો આપ કાયકવાહીની ભાષા કરતા જુદી ભાષા 
બોલવા ઈચ્છતા હોવ તો ઈન્ટરવ્ય ુદરમમયાન 
આપન ેમદદ કરવા માટે શપથ લીિલે 
દુભામષયાન ેબોલાવવામાાં આવશ.ે આ મદદ 
મફત છે. 

— આપન ેઆપનુાં મનવદેન આપની પોતાની 
ભાષામાાં લખવાનુાં કહવેામાાં આવી શકે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



આપના અધિકારો અંગે સ્પષ્ટતા  

 

જો આપની અટકાયત કરવામાાં આવી હોય 
અન ેશકમાંદ તરીકે પ્રશ્નો પછૂાવાના હોય. 4/4 

 

આપને કેટલા સમય સિુી અટકાયતમાાં રાખિામાાં આિી શકે છે? 
 

1. 48 કલાક 

 

આપન ે48 કલાકથી વધ ુનહહ જેટલા સમયગાળા માટે 
અટકાયતમાાં રાખવામાાં આવી શકે છે. 

 

2. તપાસકતાય મેજજસ્રેટ 

 
 48 કલાકની અંદર આપને છોડી મકૂવામાાં આવશ ે

અથવા તપાસકતાક મજેજસ્રેટની સમક્ષ લાવવામાાં 
આવશ.ે બ ેપકૈીના બીજા મનર્કય લશે ેકે કસ્ટડીમાાં 
રહવે ુાં કે નહહ અથવા િરપકડ વોરાંટ જારી કરવુાં કે 
નહીં. 

 

 આ બાબત અંગે પહલેા આપન ેસાાંભળવા માટે 
તપાસકતાક મજેજસ્રેટ બાંિાયલેા છે. આ ઈન્ટરવ્ય ુ
દરમમયાન પર્ આપન ેઆપના વકીલ તરફથી મદદ 
મળેવવાનો અમિકાર છે. તપાસકતાક મજેજસ્રેટ આપની 
િરપકડ માટે વોરાંટ જારી થઈ શકે છે ત ેહકીકત 
મવશ ેઆપની અથવા આપના વકીલ દ્વારા આગળ 
િરવામાાં આવલેી ટીપ્પર્ીઓ સાાંભળશ.ે 

 

જો આપ કાનનૂી વયના હોવ તો જ માત્ર આપ વકીલ 
તરફથી મદદ લવેાનો હક જતો કરી શકો છો. 

 જો તપાસકતાક મજેજસ્રેટ આપની િરપકડ માટે વોરાંટ 
જારી કરે તો આપની પાસ ેનીચેના અમિકારો છે: 
o આપન ેઆપના વકીલ સાથ ેમયાકદા વગર 

વાત કરવાનો અમિકાર છે. 
o િરપકડ વોરાંટ જારી કરવામાાં આવ્યા બાદ 

પાાંચ હદવસની અંદર આપ કમમટલ ચમે્બર 
સમક્ષ ઉપક્સ્થત થશો જયાાં આપ આપની 
િરપકડન ેઅન ેઆપન ેહરમાાંડ પર રાખવામાાં 
આવ્યા છે ત ેહકીકતને પડકારી શકો છો. 

o કમમટલ ચમે્બર અથવા ઈન્ડાઈટમેન્ટ ચમે્બરની 
સનુાવર્ીના આગલા હદવસ ેઆપન ેઆપની 
કેસ ફાઈલ જોવા માટેની પરવાનગી આપવામાાં 
આવશ.ે 

o જે ભાષામાાં કાયકવાહી હાથ િરવામાાં આવી રહી 
હોય ત ેભાષા આપ ન સમજતા હોવ તો આપ 
િરપકડ વોરાંટના સાંબાંમિત ફકરાઓના 
(લલેખત) અનવુાદ માટે મવનાંતી કરી શકો છો 
મસવાય કે આપન ેિરપકડ વોરાંટનો મૌલખક 
અનવુાદ આપવામાાં આવ્યો હોય. આ માટે 
આપ ેિરપકડ વોરાંટ જારી થયા પછી ત્રર્ 
હદવસની અંદર પ્રારાંલભક કોટકની કોટક રજીસ્રી 
પાસ ેમવનાંતી જમા કરાવવાની રહેશ.ે આ 
અનવુાદ મફત છે. 

o આ કાયકવાહીની આગળના િટનાક્રમની હદશા 
અંગે વિારે મવગતવાર સમજૂતી આપના 
વકીલ આપી શકે છે. 

o જો આપ બલે્લજયન નાગહરક ન હોવ તો 
આપના વાલર્જયદૂત અમિકારીઓન ેઆપ 
આપની િરપકડ અંગે સલૂચત કરી શકો છો. 

 

 

 

 

 
આપના અધિકારોની આ સ્પષ્ટતા આપ આપની પાસે રાખી 
શકો છો. 


