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ઈન્ટરવ્ય ુશરૂ થાય તે પહલેા ક્યા અધિકારો ધિશે આપને જાણ કરિી અધનિાયય છે? 

 
1. િકીલ સાથે ખાનગી સલાહમસલત, અને ઈન્ટરવ્ય ુ

દરધમયાન કાનનૂી સહાયનો અધિકાર 

 

A. વકીલ 

 

— આપ આપની પસદંગીના વકીલનો સપંકટ કરવાની 
માગં કરી શકો છો. 

— જો આપની પાસ ેઆપના વકીલ ન હોય અથવા જો 
આ વકીલ હાજર ન રહી શકે તો આપ બાર 
એસોધસએશનના ફરજ વકીલના સમહૂમાથંી વકીલનો 
સપંકટ કરવાની માગં કરી શકો છો. 

— જો આપ ચોક્કસ કાનનૂી શરતોનુ ંપાલન કરો તો આ 
મદદ સપંરૂ્ટપર્ ેઅથવા આંધશક રીત ેમફત છે. જેમા ં
કાનનૂી સહાય માટેની શરતો દશાટવવામા ંઆવી હોય 
ત ેફોમટ આપ માગંી શકો છો. 

 

B. અગાઉથી ખાનગી સલાહમસલત 

 

— આગામી ઈન્ટરવ્ય ુપહલેા ંઅને બાર એસોધસએશનના 
ફરજ વકીલના સમહૂમાથંી વકીલ સાથ ેઆપ ેવાત કરી 
હોય ત ેપછી 2 કલાકની અંદર – આપ આપના વકીલ 
સાથ ેત્રીસ ધમનીટ માટે ખાનગી સલાહમસલત કરવા 
માટેનો અધિકાર િરાવો છો જે અપવાદરૂપ ેઈન્ટરવ્ય ુ
લનેારના ધનર્ટય દ્વારા લબંાવી 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 સગંઠનના ફરજ 
વકીલના સમહૂ સાથ ેટેલલફોન દ્વારા ખાનગી 
સલાહમસલત હજુ પર્ થઈ શકશે. આ પછી ઈન્ટરવ્ય ુ
શરૂ થઈ શકે છે. 

— જો આપના વકીલ ઈન્ટરવ્ય ુદરધમયાન આવ ેતો 
તઓે બાકીની કાયટવાહીમા ંહાજરી આપી શકે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ઈન્ટરવ્ય ુદરધમયાન કાનનૂી સહાય 

 

— ઈન્ટરવ્ય ુસમય ેઆપના વકીલ મારફત ેસહાય 
મળેવવાનો આપનો અધિકાર છે. 

— આપના વકીલ સધુનધિત કરશ:ે 
o કે આપનો મૌન રહવેાનો અધિકાર અન ે

પોતાન ેઆરોપી નહહ ઠેરવવાના આપના 
અધિકારન ેજાળવવામા ંઆવ;ે 

o ઈન્ટરવ્ય ુદરધમયાન આપની સાથે જે રીત ે
વતટન કરવામા ંઆવ ેછે, તમન ેઅનલુચત 
દબાર્ હઠેળ મકૂવામા ંઆવ ેછે કે નહહ; 

o એ હકીકત કે આપન ેઆપના અધિકારો 
સમજાવવામા ંઆવ્યા હોય અન ેઈન્ટરવ્યનુી 
ધનયધમતતા જાળવવામા ંઆવ.ે 

 

જો આપના વકીલન ેઆમાનંી કોઈપર્ બાબતો અંગે 
ટીકા-હટપ્પર્ીઓ હોય તો તઓે પોલીસ ઈન્ટરવ્ય ુ
ધનવદેનમા ંતેની તાત્કાલલક નોંિ કરાવી શકે છે. 
પછૂવામા ંઆવતા પ્રશ્નો અંગે આપના વકીલ ખલુાસો 
માગંી શકે છે.  
તમેન ેઆપની જગ્યાએ જવાબ આપવાની અથવા 
ઈન્ટરવ્ય ુઅવરોિવાની પરવાનગી નથી. 

 

— આપન ેઅથવા આપના વકીલને વિારાની ખાનગી 
સલાહમસલત માટે માત્ર એક પ્રસગેં ઈન્ટરવ્ય ુ
અટકાવવાનો અધિકાર છે. 
જો ઈન્ટરવ્ય ુદરધમયાન નવા પાસા અથવા અપરાિો 
પ્રકાશમા ંઆવ ેતો આપન ેવકીલ સાથ ેવિારાની 
ખાનગી સલાહમસલત કરવાની પરવાનગી પર્ છે. 
આ સલાહમસલત 15 ધમનીટથી વધ ુચાલી શકશે 
નહીં. 
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D. અધિકાર જતો કરવો 
 

આપ વકીલની સાથ ેસલાહમસલતની અથવા સહાય 
માટેની ધવનતંી કરવા માટે બિંાયેલા નથી. 
 

આપ સ્વછેાએ અન ેયોગ્ય ધવચારર્ા બાદ આ અધિકાર 
જતો કરી શકો છો, જો આપ; 

— કાનનૂી વય િરાવતા હોવ; 
— આ અંગેના દસ્તાવજેમા ંઆપ ેસહી કરી અન ેતારીખ 

નાખંી હોય ત ેપછી. 
— જો શક્ય હોય તો ઈન્ટરવ્યનુ ુ ંહફલમાકંન કરવામા ંઆવી  

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

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

 

E. અપવાદ 

 

અપવાદરૂપ સજંોગોમા ંઅથવા અધનવાયટ કારર્ોસર 
સરકારી વકીલ અથવા તપાસકતાટ મજેજસ્રેટ આપન ે
અગાઉથી ખાનગી સલાહમસલત અથવા ઈન્ટરવ્ય ુ
દરધમયાન વકીલ તરફથી મદદની મજૂંરી નહહ આપવાનો 
ધનર્ટય લઈ શકે છે. આ ધનર્ટય માટે તમેર્ ેકારર્ો આપવા 
જરૂરી છે. 
 

F. યરુોધપયન િરપકડ વોરંટ જારી કયુટ હોય ત ેદેશમા ંવકીલ 
રાખવાનો અધિકાર 

 

જેમર્ ેયરુોધપયન િરપકડ વોરંટ જારી કયુટ હોય તવેા 
દેશમા ંવકીલની ધનમણકૂ કરવાનો આપન ેઅધિકાર છે. આ 
વકીલ પ્રત્યાપટર્ પ્રહિયા અંગે માહહતી અન ેસલાહ સાથ ે
બલેીયમમા ંઆપના વકીલ આપી શકે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. યરુોધપયન િરપકડ િોરંટ અથિા APB અંગે માહહતી  

 

— યરુોધપયન િરપકડ વોરંટ અથવા APB ના સારાશં 
અંગે જાર્ મળેવવાનો આપન ેઅધિકાર છે.  

 

— જો આપનુ ંપ્રત્યાપટર્ દંડના અમલની દૃષ્ષ્ટથી લાગ ુ
પાડવામા ંઆવ્યુ ંહોય અન ેઆપને આ અપરાિ 
સાલબતી અંગે અથવા અધનલર્િત ફોજદારી કાયટવાહી 
અંગે જાર્ ન હોય તો આપ આપની માહહતી માટે 
ધવદેશી અપરાિ સાલબતીની એક નકલ મળેવવા માટે 
ધવનતંી કરી શકો છો અન ેએ શરત ેકે તનેી સમયસર 
વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવ.ે 

 

3. મૌન રહિેાનો અધિકાર 

 

— કોઈપર્ સમય ેપોતાન ેઆરોપી ઠેરવવાનુ ં
આપન ેદબાર્ કરી શકાત ુ ંનથી. 

— આપની ઓળખ જર્ાવ્યા બાદ આપ ધનવદેન 
આપવાનુ,ં પછૂવામા ંઆવલેા પ્રશ્નોના જવાબ 
આપવાનુ ંઅથવા મૌન રહવેાનુ ંપસદં કરી શકો 
છો. 

 

4. આપની િરપકડ કરિામા ંઆિી છે તેવુ ંકોઈને 
જણાિિાનો અધિકાર 

 

આપની િરપકડ અંગે ત્રીજા પક્ષન ેસલૂચત કરવાનો 
આપન ેઅધિકાર છે. 

 

જોકે, તપાસના હહતમા ંઅધનવાયટ કારર્ોસર જરૂરી 
સમયગાળા માટે સરકારી વકીલ કે તપાસકતાટ 
મજેજસ્રેટ દ્વારા તને ેમોકૂફ રાખવામા ંઆવી શકે છે. 

 

5. તબીબી સહાય 

 

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

— આપ આપની પસદંગીના ડૉક્ટર દ્વારા તપાસ 
કરાવવાની માગં કરી શકો છો. જો આમ કરવામા ં
આવ ેતો ત ેઆપન ેખચ ેરહશે.ે 
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ઈન્ટરવ્ય ુદરધમયાન આપના િિારાના અધિકારો ક્યા છે? 
 
6. ઈન્ટરવ્ય ુદરધમયાન અન્ય અધિકારો 
 

ઈન્ટરવ્ય ુઘર્ી બિી વાતચીતોથી શરૂ થાય છે. 
અપરાિોના સારાશંની વાતચીતના અન ેઆપના 
મૌન રહવેાના અધિકારના પનુરાવતટન બાદ વધમુા ં
તમન ેજર્ાવવામા ંઆવશ ેકે: 

 

— પછૂવામા ંઆવલે તમામ પ્રશ્નો અન ેઆપના દ્વારા 
આપવામા ંઆવેલ તમામ જવાબોની આપ ે
ઉપયોગ કરેલ શબ્દોમા ંનોંિ કરવાની આપ 
ધવનતંી કરી શકો છો; 

— આપ માગં કરી શકો કે ચોક્કસ પછૂપરછ કરવામા ં
આવ ેઅથવા ચોક્કસ વ્યક્ક્ત દ્વારા ઈન્ટરવ્ય ુ
કરવામા ંઆવ;ે 

— આપ ેકરેલ ધનવદેનો કાયદાની અદાલત સમક્ષ 
પરૂાવામા ંઉપયોગ કરવામા ંઆવી શકે છે.  

— તને ેપહરર્ામ ેઈન્ટરવ્યમુા ંધવલબં ન થતો હોય 
ત્યા ંસિુી ઈન્ટરવ્ય ુદરધમયાન આપ આપના 
કબજામા ંરહલેા દસ્તાવજેોનો ઉપયોગ કરી શકો 
છો. ઈન્ટરવ્ય ુદરધમયાન અથવા પછી આ 
દસ્તાવજેોન ેપોલીસ ઈન્ટરવ્ય ુધનવદેનમા ંઉમરેવા 
માટે અથવા કોટટ નોંિર્ીકચરેીમા ંજમા કરાવવાની 
આપ માગં કરી શકો છો. 

 

7. ઈન્ટરવ્યનુ ુ ંહિલમાકંન કરવુ ં
 

— જો શક્ય હોય તો ઈન્ટરવ્યનુી કાયટવાહીની દેખરેખ 
માટે ઈન્ટરવ્યનુ ુ ંહફલમાકંન કરવામા ંઆવી શકે છે. 

— આ અંગેનો ધનર્ટય ઈન્ટરવ્ય ુલનેાર, સરકારી 
વકીલ, અથવા તપાસકતાટ મજેજસ્રેટ દ્વારા કરવામા ં
આવ ેછે. 

 

8. ઈન્ટરવ્યનેુ અંતે 
 

ઈન્ટરવ્યનુ ેઅંત ેઈન્ટરવ્યનુ ુ ંલખાર્ આપન ેવાચંવા માટે 
આપવામા ંઆવશ.ે ત ેઆપન ેવાચંી સભંળાવવામા ંઆવ ે
તવેી માગં પર્ આપ કરી શકો છો.  
 
આપ આપના ધનવદેનમા ં કોઈ ફેરફાર અથવા ઉમરેો કરવા 
માગંો છો કે કેમ ત ેઅંગે આપને પછૂવામા ંઆવશ.ે 

9. દુભાધિયાની મદદ 
 

 જો આપ ભાષા સમી અથવા બોલી ન શકતા હોવ 
અથવા જો આપન ેબોલવાની અથવા સાભંળવાની 
તકલીફ હોય તો અન ેજો આપના વકીલ આપની 
ભાષા સમજતા અથવા બોલતા ન હોય તો આપના 
વકીલ સાથ ેખાનગી સલાહમસલત દરધમયાન 
આપન ેશપથ લીિલે દુભાધષયા માટેનો અધિકાર 
છે. આ મદદ મફત છે. 

— જો આપ કાયટવાહીની ભાષા કરતા જુદી ભાષા 
બોલવા ઈચ્છતા હોવ તો ઈન્ટરવ્ય ુદરધમયાન 
આપન ેમદદ કરવા માટે શપથ લીિલે દુભાધષયાન ે
બોલાવવામા ંઆવશ.ે આ મદદ મફત છે. 

— આપન ેઆપનુ ં ધનવદેન આપની પોતાની ભાષામા ં
લખવાનુ ંકહવેામા ંઆવી શકે છે. 

 

10. પ્રત્યાપયણ માટે સમંત થવુ ં
 

જે દેશ તમને માગંતો હોય તને ેપ્રત્યાપટર્ માટે 
આપ સમંત થઈ શકો છો. યરુોધપયન િરપકડ 
વોરંટમા ંચોક્કસ ઉલલખે કયાટ મજુબના અપરાિો 
માટે આપ આપની સમંધત મયાટહદત કરી શકો છો. 
આપ ધવધશષ્ટ ધનયમ પર્ જતો કરી શકો છો, જેઓ 
અથટ એ થાય છે કે આપનુ ંપ્રત્યાપટર્ થયા પછી 
જેન ેમાટે પ્રત્યાપટર્ની અરી કરવામા ંઆવી હતી 
ત ેધસવાયના અપરાિો માટે આપવામા ંઆવલેી 
સજાના અમલના ભાગ તરીકે આપની સામ ેકાનનૂી 
કાયટવાહી કરવામા ંઆવશે અથવા કેદમા ંરાખવામા ં
આવશ.ે 

 

તપાસકતાટ મજેજસ્રેટ દ્વારા ઈન્ટરવ્ય ુપછી જો આપ 
પ્રત્યાપટર્ માટે સહમત થાવ તો સરકારી વકીલ 
દ્વારા તમને સાભંળવામા ંઆવશ.ે સરકારી વકીલ 
તનેા સલૂચતાથો સમજાવશ.ે આપ આપના વકીલની 
મદદ લઈ શકો છો. આપ માત્ર સરકારી વકીલ 
સમક્ષ પ્રત્યાપટર્ માટેની સમંધત આપી શકો છો. 
એકવાર આપ પ્રત્યાપટર્ કરવાની કાયદેસર સમંધત 
આપી દો પછી આપ આપના પ્રત્યાપટર્ અંગે પાછા 
ફરી શકતા નથી.  



આપના અધિકારો અંગે સ્પષ્ટતા  

 

જો યરુોધપયન િરપકડ વોરંટ અથવા APB (ઓલ 
પોટટસ બલુેટીન) હઠેળ આપની અટકાયત 
કરવામા ંઆવી હોય. 

4/4 

 

આપને કેટલા સમય સિુી અટકાયતમા ંરાખિામા ંઆિી શકે છે? 
 
1. 48 કલાક 

 

આપન ે48 કલાકથી વધ ુનહહ જેટલા 
સમયગાળા માટે અટકાયતમા ંરાખવામા ં
આવી શકે છે. 

 

2. તપાસકતાય મેજજસ્ટ્રેટ 

 

— 48 કલાકની અંદર આપને છોડી મકૂવામા ંઆવશ ે
અથવા તપાસકતાટ મજેજસ્રેટની સમક્ષ લાવવામા ં
આવશ.ે બ ેપકૈીના બીજા ધનર્ટય લશે ેકે યરુોધપયન 
એરેસ્ટ વોરંટ અનસુાર આપની અટકાયત કરવી કે 
નહીં 

— આ બાબત અંગે પહલેા આપન ેસાભંળવા માટે 
તપાસકતાટ મજેજસ્રેટ બિંાયલેા છે. આપન ેઆપના 
વકીલ તરફથી મદદ મળેવવાનો અધિકાર છે. 
તપાસકતાટ મજેજસ્રેટ શક્ય કસ્ટડી ધવશ ેઆપની 
અથવા આપના વકીલ દ્વારા આગળ િરવામા ં
આવલેી ટીપ્પર્ીઓ સાભંળશ.ે 

 

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

 

— જો તપાસકતાટ મજેજસ્રેટ આપની િરપકડ માટે 
વોરંટ જારી કરે તો આપની પાસ ેનીચનેા અધિકારો 
છે: 

 

o આપ આપના વકીલ સાથ ેમયાટદા વગર વાત 
કરવા માટે મકુ્ત છો. 

o આપની િરપકડ કરવામા ંઆવ્યા બાદ પદંર 
હદવસની અંદર આપ કધમટલ ચમે્બર સમક્ષ 
ઉપક્સ્થત થશો જયા ંઆપ યરુોધપયન એરેસ્ટ 
વોરંટ હઠેળ આપની કસ્ટડી અન ેપ્રત્યાપટર્ન ે
પડકારી શકો છો. આ ધનર્ટય અંગે આપ 
ઈન્ડાઈટમને્ટ ચમે્બર સમક્ષ અપીલ કરી શકો 
છો, જે પદંર હદવસમા ંપોતાનો ધનર્ટય 
સભંળાવશ.ે કધમટલ ચમે્બરના ધનર્ટયની 
આપની પાસ ેબજવર્ી થઈ ગઈ હોય તનેા 24 
કલાકની અંદર અપીલ દાખલ થવી અધનવાયટ 
છે. 

o કધમટલ ચમે્બર અથવા ઈન્ડાઈટમેન્ટ ચમે્બરની 
સનુાવર્ીના આગલા હદવસ ેઆપન ેઆપની 
કેસ ફાઈલ જોવા માટેની પરવાનગી આપવામા ં

આવશ.ે 
o આ કાયટવાહીની આગળના િટનાિમની હદશા અંગે 

વિારે ધવગતવાર સમજૂતી આપના વકીલ આપી 
શકે છે. 

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

o જો આપ યરુોધપયન િરપકડ વોરંટની ભાષા અથવા 
જે ભાષામા ંતનેો અનવુાદ કરવામા ંઆવ્યો હોય ત ે
ન સમી શકો તો આપ કધમટલ ચમે્બર સમક્ષ 
ઉપક્સ્થત થાવ ત ેપહલેા અન ેમોડામા ંમોડા અમલ 
બાબત ેઆખરી ધનર્ટય આવ ેતે પહલેા આપ જે 
ભાષા સમી શકતા હોવ તેમા ંયરુોધપયન િરપકડ 
વોરંટનો લલેખત અનવુાદ અથવા યરુોધપયન 
િરપકડ વોરંટનો મૌલખક અનવુાદ અથવા આવશ્યક 
પ્રહિયાગત નોંિનો મૌલખક અનવુાદ આપવામા ં
આવશ.ે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આપના અધિકારોની આ સ્ટ્પષ્ટતા આપ આપની પાસે રાખી શકો 
છો. 


