
આપના અધિકારો અંગે સ્પષ્ટતા 
 

 

જો આપની અટકાયત કરવામાાં ન આવી 
હોય અન ેશકમદં તરીકે પ્રશ્નો કરવામા ં
આવી રહ્યા હોય. 
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1. વકીલ સાથે ખાનગી સલાહમસલત અને ઈન્ટરવ્ય ુ

દરધમયાન કાનનૂી સહાયનો અધિકાર 
 
A. ક્યારે? 

 

 આપન ેઈન્ટરવ્ય ુપહલેા અન ેવકીલ સાથે ખાનગી 
સલાહમસલતનો અન ેઈન્ટરવ્ય ુદરમમયાન કાનનૂી 
સહાયનો અમિકાર છે. 

 જો ની જેલ માટે સજાન ેપાત્ર અપરાિો માટે 
આપનો ઈન્ટરવ્ય ુકરવામા ંઆવી રહ્યો હોય, C. 
હઠેળ સ્થામપત કાયયપ્રણાલી લાગ ુપડશ.ે 

 

B. ક્યા વકીલ? 

 

 આપ આપની પસદંગીના વકીલ સાથ ે
સલાહમસલત કરવા માટે મકુ્ત છો. 

 આપ કેટલીક કાનનૂી શરતોન ેઆિીન રહીને 
કાનનૂી સહાય મસસ્ટમ હઠેળ વકીલ બોલાવી શકો 
છો, જે સપંણૂયપણે અથવા આંમશક રીત ેમફત છે. 
જેમા ંકાનનૂી સહાય માટેની શરતો દશાયવવામા ં
આવી હોય ત ેફોમય આપ માગંી શકો છો. ત્યારબાદ 
આપ બાર એસોમસએશનની કાનનૂી સહાય ઓફીસને 
વકીલ મનયકુ્ત કરવા માટે મવનતંી કરી શકો છો. 

 

C. ખાનગી સલાહમસલત કેવી રીત ેથાય છે? 

 

જો આપન ેસખં્યા 1 થી 4 હઠેળ દશાયવલે અમિકારોની યાદી 
િરાવત ુ ંઅને ઈન્ટરવ્યમુા ંહાજરી આપતા પહલેા આપે વકીલ 
સાથ ેસલાહમસલત કરી લીિી છે તમે માની લેવામા ંઆવ્યુ ં
હોય ત ેદશાયવત ુ ંલખેખત આમતં્રણ મોકલવામા ંઆવ્યુ ંહોય: 

 આપન ેહજુ વધ ુમોકુફીની મજૂંરી આપવામા ંનહહ 
આવ ેકારણકે આપની પાસ ેપહલેેથી જ વકીલ સાથ ે
સલાહમસલત કરવાની તક હતી. 

 જો આપન ેઆપના વકીલ દ્વારા સહાય ન જોઈતી 
હોય તો ઈન્ટરવ્ય ુશરૂ થયા પહલેા આપન ેઆપના 
મૌન રહવેાના અમિકાર અંગે અમનવાયયપણ ેસલાહ 
મળેલી હોવી જોઈએ.પોઈન્ટ 3 પર જુઓ) 

 

જો આપન ેલખેખત આમતં્રણ મોકલવામા ંન આવ્યુ ંહોય 
અથવા અપણૂય આમતં્રણ મોકલવામા ંઆવ્યુ ંહોય તો: 

 

 આપ માત્ર એક જ પ્રસગેં ઈન્ટરવ્ય ુપછીની તારીખ ે
અથવા સમય ેમલુતવી રાખવાનુ ંકહી શકો જેથી 
આપ વકીલની સાથ ેસલાહમસલત કરી શકો. 

 આપ ટેખલફોન પર આપના વકીલ સાથ ેવાત 
કરવાની પસદંગી કરવા માટે મકુ્ત છો જે પછી 
ઈન્ટરવ્ય ુશરૂ થઈ શકે છે.  

આપ ઈન્ટરવ્ય ુસ્થળ પર આપના વકીલના આગમનની 
રાહ જોઈં શકો છો.  

 

D. ઈન્ટરવ્ય ુદરમમયાન કાનનૂી સહાય 

 

આપના વકીલ સમુનમિત કરશ:ે 
 

 કે આપનો મૌન રહવેાનો અમિકાર અન ેપોતાન ે
આરોપી નહહ ઠેરવવાના આપના અમિકારન ે
જાળવવામા ંઆવ.ે 

 ઈન્ટરવ્ય ુદરમમયાન આપની સાથે જે રીત ેવતયન 
કરવામા ંઆવ ેછે, આપને અનખુિત દબાણ હઠેળ 
મકૂવામા ંઆવ ેછે કે નહહ; 

 એ હકીકત કે આપન ેઆપના અમિકારો 
સમજાવવામા ંઆવ્યા હોય અન ેઈન્ટરવ્યનુી 
મનયમમતતા જાળવવામા ંઆવી હોય. 

 

જો આપના વકીલન ેઆમાનંી કોઈપણ બાબતો અંગે 
ટીકા-હટપ્પણીઓ હોય તો તઓે પોલીસ ઈન્ટરવ્ય ુ
મનવદેનમા ંતેની તાત્કાખલક નોંિ કરાવી શકે છે. 
આપના વકીલ માગં કરી શકે કે િોક્કસ પછૂપરછ 
કરવામા ંઆવ ેઅથવા િોક્કસ વ્યક્ક્ત દ્વારા ઈન્ટરવ્ય ુ
કરવામા ંઆવ.ે પછૂવામા ંઆવતા પ્રશ્નો અંગે તઓે 
ખલુાસો માગંી શકે છે. તઓે તપાસ અંગે અન ે
ઈન્ટરવ્ય ુઅંગે હટપ્પણીઓ આગળ િરી શકે છે. 
તમેન ેઆપની જગ્યાએ જવાબ આપવાની અથવા 
ઈન્ટરવ્ય ુઅવરોિવાની પરવાનગી નથી. 



આપના અધિકારો અંગે સ્પષ્ટતા 
 

 

જો આપની અટકાયત કરવામાાં ન આવી 
હોય અન ેશકમદં તરીકે પ્રશ્નો કરવામા ં
આવી રહ્યા હોય. 
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E. અમિકાર જતો કરવો? 
 

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

આપ સ્વછેાએ અન ેયોગ્ય મવિારણા બાદ આ અમિકાર જતો 
કરી શકો છો, જો આપ; 
 

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

તારીખ નાખંી હોય ત ેપછી 
 

2. અપરાિોનો સારાાંશ જણાવવો 
 

 જે અપરાિો પર આપનો ઈન્ટરવ્ય ુલવેામા ંઆવી 
રહ્યો હોય ત ેમવશ ેઆપન ેજાણ હોવાનો અમિકાર છે.  

 

3. મૌન રહવેાનો અધિકાર 

 

 કોઈપણ સમય ેપોતાન ેઆરોપી ઠેરવવાનુ ંઆપન ે
દબાણ કરી શકાત ુ ંનથી. 

 આપની ઓળખ જણાવ્યા બાદ આપ મનવદેન 
આપવાનુ,ં પછૂવામા ંઆવલેા પ્રશ્નોના જવાબ 
આપવાનુ ંઅથવા મૌન રહવેાનુ ંપસદં કરી શકો છો. 

 

4. ઈન્ટરવ્ય ુદરધમયાન અન્ય અધિકારો 
 

 ઈન્ટરવ્ય ુઘણી બિી વાતિીતોથી શરૂ થાય છે. 
અપરાિોના સારાશંની વાતિીતના અન ેઆપના 
મૌન રહવેાના અમિકારના પનુરાવતયન બાદ વધમુા ં
તમન ેજણાવવામા ંઆવશ ેકે: 

 

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

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

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

 આપ િરપકડ હઠેળ નથી અન ેકોઈપણ સમય ે
આપ ઈચ્છો ત્યારે જઈ શકો છો. 

— તને ેપહરણામ ેઈન્ટરવ્યમુા ંમવલબં ન થતો હોય ત્યા ં
સિુી ઈન્ટરવ્ય ુદરમમયાન આપ આપના કબજામા ં
રહલેા દસ્તાવજેોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઈન્ટરવ્ય ુ
દરમમયાન અથવા પછી આ દસ્તાવજેોને પોલીસ 
ઈન્ટરવ્ય ુમનવદેનમા ંઉમરેવા માટે અથવા કોટય 
નોંિણીકિરેીમા ંજમા કરાવવાની આપ માગં કરી 
શકો છો. 

 

5. ઈન્ટરવ્યનેુ અંતે  

 

ઈન્ટરવ્યનુ ેઅંત ેઈન્ટરવ્યનુ ુ ંલખાણ આપન ેવાિંવા 
માટે આપવામા ંઆવશ.ે તે આપને વાિંી 
સભંળાવવામા ંઆવે તવેી માગં પણ આપ કરી શકો 
છો.  
 

આપ આપના મનવદેનમા ંકોઈ ફેરફાર અથવા ઉમરેો 
કરવા માગંો છો કે કેમ તે અંગે આપન ેપછૂવામા ં
આવશ.ે 

 

6. દુભાધિયાની મદદ 
 

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

 આપન ેઆપનુ ં મનવદેન આપની પોતાની ભાષામા ં
લખવાનુ ંકહવેામા ંઆવી શકે છે. 

 

 

 

 

 

 

આપના અધિકારોની આ સ્પષ્ટતા આપ આપની પાસે રાખી 
શકો છો.

 


