અટકાયતમાાં હો ત્યારના તમારા અધિકારો યાદ રાખો
ઇંગ્લેંડ અને વેલ્સના કાયદા હેઠળ આ નોટીસમાાંના અધિકારો તમને મળશે જ તેની ખાતરી છે અને તે ફોજદારી કાયયવાહીના
કામોમાાં તમને માધહતી મેળવવાનો અધિકાર છે તેને લગતા યૂરોધિયન યૂધનયન આદેશ 2012/13નુાં અનુિાલન કરે છે .

િોધલસ સ્ટેશનમાાં તમારા અધિકારો ધવષે આ િૃષ્ટ ઉિર ટુકાં માાં માધહતી આિવામાાં આવેલ છે .
આ િછીના િૃષ્ટોના ફકરા 1 થી 11માાં વિુ માધહતી આિવામાાં આવેલ છે .
િૂરી ધવગતો િોધલસની આચારસાંધહતા સી.માાં આિવામાાં આવેલ છે .
1.

જ્યારે તમે િોલીસ સ્ટેશનમાાં હો ત્યારે તમે ઇચ્છતા હો કે એક વકીલ તમારી મદદ કરે તો િોલીસને તેની જાણ કરો.
આ મફત છે .

2.

જો તમે કયાાં છો તેની કોઇને જાણ કરવા માાંગતા હો તો િોલીસને તેની જાણ કરો. આ મફત છે .

3.

જો તમે િોલીસના ધનયમો જોવા માાંગતા હો – જે ને કોડ ઓફ પ્રેધકટસ (આચારસાંધહતા) કહેવામાાં આવે છે – તો
િોલીસને તેની જાણ કરો.

4.

જો તમને તબીબી મદદની જરુર હોય તો િોલીસને તેની જાણ કરો. જો તમને બીમાર હોવાની લાગણી થતી હોય
અથવા ઇજા થયેલ હોય તો િોલીસને જણાવો. તબીબી મદદ મફત છે .

5.

જો તમને એક ગુનાની શાંકા ધવષે સવાલો િૂછવામાાં આવે, તો તમારે કાંઇ િણ કહેવુ જ જોઇએ તેમ જરુરી નથી.
છતાાંિણ, જો તમને કોઇ સવાલો િૂછવામાાં આવે ત્યારે તમે કોઇ બાબત ન જણાવો અને કોટયમાાં બચાવ માટે તેની ઉિર
આિાર રાખો તો તમારા બચાવમાાં નુકશાન થઇ શકે છે . તમે જે િણ કહેશો તેને િૂરાવા તરીકે રજૂ કરવામાાં આવશે.

6.

િોલીસે તેઓના ધવચારે તમે જે ગુનો કયો છે તે ધવષે અને શા માટે તમારી િરિકડ કરવામાાં આવી છે અને શા માટે તમે
અટકાયતમાાં છો તેની તમને જાણ કરવી જ જોઇએ.

7.

િોલીસે તમને અથવા તમારા વકીલને તમારી શા માટે િરિકડ કરવામાાં આવી છે અને શા માટે અટકાયતમાાં છો તથા
િોલીસ સ્ટેશમાાં તમે ગાળેલ સમયને લગતી નોંિો અને દસ્તાવેજો જોવા દેવા જ િડશે.

8.

જો તમને એક ઇન્ટરધપ્રટરની જરૂરીયાત હોય તો િોલીસે તેની વ્યવસ્થા કરવી જ જોઇએ. તમે અમુક દસ્તાવેજોનુાં
ભાષાાંતર િણ કરાવી શકો છો. આ મફત છે .

9.

જો તમે ધિટટશ ન હો અને તમારી એમ્બેસી અથવા કોન્સ્યુલેટનો સાંિકય સાિવા માાંગતા હો અથવા તમારી અટકાયત
થયેલ છે તેની તેઓને જાણ કરવા માાંગતા હો તો િોલીસને તેની જાણ કરો. આ મફત છે .

10. િોલીસે તમને જણાવવુ જ િડશે કે તેઓ તમને કેટલા સમય સુિી અટકાયતમાાં રાખી શકે છે .
11. જો તમારી ઉિર આરોિ મુકવામાાં આવે અને તમારો કેસ કોટયમાાં જાય, તો તમારી અથવા તમારા વકીલ િાસે અધિકાર
છે કે કોટયની સુનાવણી િહેલા તમે સરકારી વકીલના િૂરાવા જોઇ શકો.
જો તમે આ કોઇ િણ અધિકારો ધવષે ચોકકસ ન હો તો િોલીસ કસ્ટડી ઓટફસરને તેની જાણ કરો.

િોલીસે તમારી સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઇએ અને કેવી રીતે તમારી સાંભાળ રાખવી જોઇએ તેને લગતી માધહતી માટે
ટુાંકમાાં આિવામાાં આવેલ માધહતી િછીના િાના જુ ઓ.
અધિકારો અને હકકોને લગતી આ નોટીસનનુાં પ્રરુિ 2 જૂ ન 2014ના ટદવસથી અમલમમાાં છે .

કૃિયા આ માધહતી તમારી િાસે રાખો અને શકય હોય તેટલી જલદી તેને વાાંચો. તમે જ્યારે િોલીસ સ્ટેશનમાાં હશો ત્યારે
ધનણયય લેવામાાં તેનાથી તમને મદદ થશે.

1.

તમને મદદ કરવા માટે વકીલની મદદ માાંગવી


એક વકીલ તમને કાયદા ધવષે મદદ અને સલાહ િૂરી િાડી શકે છે .



તમે જો વકીલની સાથે વાત કરવાની માાંગ કરશો તો તેનાથી એવુ નહીં દેખાય કે તમે કાંઇક ખોટુાં કામ કયુય છે .



િોલીસ કસ્ટડી ઓટફસરે તમને િૂછવુ જ જોઇએ કે તમારે કાનૂની સલાહ જોઇએ છે કે નહીં. તે મફત છે .



િોધલસે કોઇ િણ સમયે, ટદવસ અથવા રાતના, તમે જ્યારે િોલીસ સ્ટેશનમાાં હો ત્યારે તમને વકીલ સાથે
વાત કરવા દેવી િડશે.



જો તમે કાનૂની સલાહની માાંગણી કરી હોય તો સામાન્યરીતે તમને જ્યાાં સુિી એક વકીલ સાથે વાતચીત
કરવાની તક ન મળે ત્યાાં સુિી િોલીસને તમારી સાથે વાતચીત કરવાની િરવાનગી નથી. જ્યારે િોલીસ
તમને સવાલ િૂછે ત્યારે એક વકીલ તમારી સાથે ઓરડામાાં બેસે તેવી માાંગ તમે કરી શકો છો.



જો તમે િોલીસને કહેશો કે તમારે કાનૂની સલાહ નથી જોઇતી અને ત્યાર બાદ તમારો ધવચાર બદલો, તો
િોલીસ કસ્ટડી ઓટફસરને તેની જાણ કરો કે જે ઓ તમને એક વકીલનો સાંિકય સાિવામાાં મદદ કરશે.



જો એક વકીલ ન આવે અથવા િોલીસ સ્ટેશનમાાં તમારો સાંિકય ન કરે, અથવા તમારે ફરીથી એક વકીલ
સાથે વાતચીત કરવાની જરુર િડે, તો િોલીસને ફરીથી તેઓનો સાંિકય કરવા માટે કહો.

કેટલીક ઓછી ગાંભીર બાબતો માટે મફત કાનૂની સલાહ:


કેટલાક ઓછી ગાંભીર બાબત હોય તેવા કેસોમાાં મફત કાનૂની સલાહ ટિધમનલ ટડફેન્સ સર્વવસ (સી.ડી.એસ)
ડાઇરેકટ મારફત ટેધલફોન ઉિર સલાહ િૂરતી સીમત છે , ધસવાયકે સીમીત અિવાદો લાગુ િડે કે જ્યારે
વકીલે િોલીસ સ્ટેશનમાાં આવવુ જોઇએ, જે વાકે:
~

િોલીસે તમને એક ગુન્હા ધવષે સવાલો િૂછવા હોય અથવા બનાવ આાંખે જોયેલ હોય તેવા સાધિ માટે
ઓળખનો પ્રબન્િ કરવો હોય.

~

તમારે “યોગ્ય વયસ્ક વ્યધકત” મારફત મદદની જરુર હોય. “જે વ્યધકતઓને મદદની જરૂર હોય”
ધવભાગ જૂ ઓ.

~

તમે ટેધલફોન ઉિર વાતચીત ન કરી શકતા હો, અથવા

~

તમે િોલીસ મારફત ગાંભીર દુવ્યયવહારનો આરોિ મૂકતા હો.

કયારે સી.ડી.એસ ડાઇરેકટ મારફત કાનૂની સલાહ ફકત ટેલીફોન ઉિર સીમીત નથી:


તમે જાણતા હો તે વકીલ સાથે વાતચીત કરવા માટે તમે માાંગ કરી શકો છો અને જો તેઓ ધલગલ એઇડનુાં
કામ કરતા હોય તો તમારે િૈસા નહીં ચૂકવવા િડે. જો તમે વકીલને ન જાણતા હો અથવા તમે જે વકીલને
જાણતા હો તેનો સાંિકય ન કરી શકાતો હોય, તો તમે એક ડ્યૂટી સોધલધસટર (ફરજ ઉિર હોય તેવા વકીલ)
સાથે વાતચીત કરી શકો છો. તે મફત છે .



ડયૂટી સોધલધસટરનુાં િોલીસ સાથે કાંઇ જ લાગતુ વળગતુ નથી.

મફત કાનૂની સલાહની વ્યવસ્થા કરવી:


િોલીસ ટડફેન્સ સોધલધસટર કોલ સેન્ટર (ડી.એસ.સી.સી)નો સાંિકય સાિશે. ડી.એસ.સી.સી કાનૂની સલાહ
આિવા માટેની વ્યવસ્થા કરશે, કયાાંતો સી.ડી.એસ ડાઇરેકટ મારફત, અથવા તમે જે વકીલની માાંગ કરી
હોય તેઓ મારફત, અથવા ડ્યૂટી સોધલધસટર મારફત.



ડી.એસ.સી.સી અને સી.ડી.એસ ડાઇરેકટ સ્વતાંત્ર સેવાઓ છે કે જે ઓ મફત કાનૂની સલાહની વ્યવસ્થા
કરવા માટે જવાબદાર છે અને તેઓનુાં િોલીસ સાથે કાંઇ જ લાગતુ વળગતુ નથી.

જો તમે જાતે કાનૂની સલાહ માટે િૈસા ચૂકવવા માાંગતા હો:

2.

3.

4.



દરેક કીસ્સામાાં જો તમે ઇચ્છતા હો તો કાનૂની સલાહ માટે િૈસા ચૂકવી શકો છો.



જ્યારે કાનૂની સલાહ સી.ડી.એસ ડાઇરેકટ મારફત ટેલીફોન ઉિર સલાહ િૂરતી જ સીમીત હોય તો િણ
તમે ઇચ્છો તો તમારી િસાંદગીના વકીલ સાથે વાતચીત કરી શકો છો, િરાંતુ તેને માટેની ચૂકવણી ધલગલ
એઇડ મારફત નહીં કરવામાાં આવે અને કદાચ તમને તે માટે િૈસા ચૂકવવાનુાં કહેવામાાં આવે.
ડી.એસ.સી.સી તમારા વતી તમારા િોતાના વકીલનો સાંિકય સાિશે.



તમે ટેલીફોન ઉિર તમારી િસાંદગીના વકીલ સાથે વાતચીત કરવા માટે અધિકાર િરાવો છો અથવા તેઓ
કદાચ તમને મળવા માટે િોલીસ સ્ટેશને આવવાનુાં નકકી કરે.



જો તમારી િસાંદગીના વકીલનો સાંિકય ન સાિી શકાય, તો િોલીસ હજુ િણ ડી.એસ.સી.સીનો સાંિકય
સાિી શકશે અને એક ડ્યૂટી સોધલધસટર િાસેથી મફત કાનૂની સલાહ મેળવવાની વ્યવસ્થા કરી શકશે.

કોઇને જણાવવુ કે તમે િોલીસ સ્ટેશનમાાં છો.


તમે િોલીસ સ્ટેશનમાાં છો તેવી જાણ કરવાની જરુર હોય તેવી વ્યધકતનો સાંિકય સાિવા માટે તમે
િોલીસને કહી શકો છો. તે મફત છે .



તેઓ શકય હશે તેટલી જલદી કોઇનો તમારા માટે સાંિકય સાિશે.

આચાર સાંધહતા જોવી


આચાર સાંધહતા તમે િોલીસ સ્ટેશનમાાં હો ત્યારે િોલીસ શુાં કરી શકે છે અને શુાં નથી કરી શકતી તેને લગતા
ધનયમો છે . તેમાાં આ નોટટસમાાં ટુાંકમાાં આિવામાાં આવેલ અિીકારોની ધવગતો સામેલ છે .



િોલીસ તમને આચાર સાંધહતા વાાંચવા દેશે િરાંતુ તમે તે એટલો લાાંબો સમય સુિી નહીં વાાંચી શકો કે જે થી
તમે કાયદાનો ભાંગ કયો છે કે નહીં તેની તિાસ કરવાના િોલીસના કામમાાં રોક લાગે.



જો તમારે આચાર સાંધહતા વાાંચવી હોય, તો િોલીસ કસ્ટડી ઓટફસરને તેની જાણ કરો.

જો તમારુાં આરોગ્ય સારુાં ન હોય અથવા તમને ઇજા થયેલ હોય તો તબીબી મદદ મેળવવી


જો તમને બીમાર હોવાની લાગણી થાય અથવા દવાની જરુર હોય અથવા તમને ઇજા થયેલ હોય તો
િોલીસને તેની જાણ કરો. તેઓ ડોકટર અથવા નસયને બોલાવશે અથવા આરોગ્ય સાંભાળના એક
વ્યવસાયીકને બોલાવશે અને તે મફત છે .



તમને કદાચ તમારી િોતાની દવા લેવા માટેની માંજૂરી આિવામાાં આવશે િરાંતુ િોલીસે િહેલા તે ધવષે
િૂછિરછ કરવી િડશે. સામાન્યરીતે નસય તમને િહેલા જોશે, િરાંતુ જો તમને જરુર હશે તો િોલીસ એક
ડોકટર બોલાવશે. તમે બીજા કોઇ ડોકટર તમને તિાસે તેવી માાંગ કરી શકો છો િરાંતુ તમારે તે માટે િૈસા
ચૂકવવા િડશે.

5.

ચૂિ રહેવા માટેનો અધિકાર
જો તમને એક ગુનાની શાંકા ધવષે સવાલો િૂછવામાાં આવે, તો તમારે કાંઇ િણ કહેવુ જ જોઇએ તેમ જરુરી નથી.
છતાાંિણ, જો તમને કોઇ સવાલો િૂછવામાાં આવે ત્યારે તમે કોઇ બાબત ન જણાવો અને કોટયમાાં બચાવ માટે
તેની ઉિર આિાર રાખો તો તમારા બચાવમાાં નુકશાન થઇ શકે છે .
તમે જે િણ કહેશો તેને િૂરાવા તરીકે રજૂ કરવામાાં આવશે.

6.

7.

તમે કયો ગુનો કયો છે તેની શાંકા છે તે ધવષે અને શા માટે તમારી િરિકડ કરવામાાં આવી છે અને શા
માટે તમે અટકાયતમાાં છો તે ધવષે જાણવુ


િોલીસે તેઓના ધવચારે તમે કયો ગુનો કયો છે તેના પ્રકાર ધવશે તમને જાણ કરવી જ જોઇએ. આમાાં
તેઓના ધવચારે તે કયાાં અને કયારે થયો હતો તે સામેલ હોવુ જોઇએ.



િોલીસે તમને કહેવુ જ જોઇએ કે શા માટે તેઓ ધવચારે છે કે તમે ગુનો કયો છે અને શા માટે તેઓના
ધવચારે તમારી િરિકડ કરવાની જરૂર હતી.



િોલીસ સ્ટેશનમાાં, િોલીસે તેઓના ધવચારે તમારી અટકાયત શા માટે જરુરી છે તે ધવશે તમને જાણ કરવી
જ જોઇએ.



કોઇ િણ ગુના ધવષે તમને કોઇ િણ સવાલો િૂછવામાાં આવે તે િહેલાાં િોલીસે તમે શુાં કયુય છે તે ધવષે
િૂરતી માધહતી તમને અથવા તમારા વકીલને આિવી જ જોઇએ કે જે થી તમે તમારો બચાવ કરી શકો,
િરાંતુ એવા સમયે નહીં કે જ્યારે િોલીસની તિાસમાાં નુકસાન થાય.



આ િોધલસના ધવચારે તમે કયાય હોય તેવા અન્ય કોઇ િણ ગુનાને લાગુ િડે છે .

તમારી િરિકડ તથા અટકાયતને લગતી નોંિો અને દસ્તાવેજો જોવા.


જ્યારે િોલીસ સ્ટેશમાાં તમારી અટકાયત થયેલ હોય, ત્યારે િોલીસે :


તમારી કસ્ટડીની નોંિમાાં કારણ અને તમારી િરિકડની જરૂરીયાત ધવષે અને તેઓના ધવચારે શા માટે
તમારી અટકાયત જરુરી છે તેની નોંિ લખવી િડશે.



તમને અને તમારા વકીલને આ નોંિો જોવા દેવી િડશે. િોલીસ કસ્ટડી ઓટફસર આ માટેની
વ્યવસ્થા કરશે.

 આ િોધલસના ધવચારે તમે અન્ય કોઇ ગુના કયાય હોય તેને લાગુ િડે છે .
 િોધલસે તમને તથા તમારા વકીલને તમારી િરિકડ અને અટકાયત કાયદેસરની છે કે નહીં તેને
અસરકારકરુિે િડકારવા માટે આવશ્યક વસ્તુઓ અને દસ્વાવેજો સુિી િહોંચ આિવી જ િડશે.

8.

તમને મદદ કરવા માટે ઇન્ટરધપ્રટર (દુભાધષયા) બોલાવવા અને અમુક દસ્તાવેજોનુાં ભાષાાંતર િૂરૂ િાડવુ
 જો તમે અાંગ્રેજી ન બોલી શકતા હો અથવા ન સમજી શકતા હો તો િોલીસ તમારી મદદ કરવા માટે
તમારી ભાષા બોલતી કોઇ વ્યધકતની વ્યવસ્થા કરશે. આ મફત છે .
 જો તમે બિીર (બહેરા) હો અથવા બોલવામાાં મુશ્કેલી િરાવતા હો, તો િોલીસ ધિટટશ સાઇન લેંગ્વેજ
ઇંધગ્લશ ઇન્ટરધપ્રટરની તમારા માટે વ્યવસ્થા કરશે. આ મફત છે .
 જો તમે ઇંધગ્લશ સમજતા અથવા બોલતા ન હો, તો િોલીસ તમને શા કારણે તેઓ હવાલામાાં રાખી
રહ્યા છે અને તમારી ઉિર કોઇ ધવધિસર આરોિ મુકવામાાં આવ્યો હોય તો તે ધવષે એક ઇન્ટરધપ્રટરની
તમારી સાથે વાતચીત કરાવશે. િોલીસ તમને હવાલાતમાાં રાખવાનો ધનણયય કરે ત્યારે દરેક વખતે તેઓએ
આમ કરવુ િડશે.
 તમને હવાલાતમાાં રાખવાના દરેક ધનણયય બાદ અને તમને કોઇ િણ ગુના માટે ચાજય કરવામાાં આવ્યા હોય
(ધવધિસર આરોિ મુકવામાાં આવ્યો હોય) તે બાદ, િોલીસે તમને તમારી િોતાની ભાષામાાં તમને શા માટે
હવાલાતમાાં રાખવામાાં આવ્યા છે અને જે ગુના માટે તમને ચાજય કરવામાાં આવ્યા હોય તેની નોંિ આિવી
જ િડશે, ધસવાયકે આમ ન કરવા િાછળ કોઇ ખાસ કારણ હોય. આ નીચે પ્રમાણે છે :
 જો તમે નકકી કરો કે તમારે તમારો બચાવ કરવા માટે નોંિની જરુર નથી કારણકે તમને શુાં થઇ રહ્યુ છે
તે ધવષે અને જો તમે નોંિ માટેના તમારા હકને જતો કરશો તો તેનુાં િટરણામ શુાં હશે તે ધવષે િૂરેિૂરી
સમજ િડી રહી છે અને િોલીસે તમને તે ધવષે ધનણયય કરવા માટે એક વકીલની મદદ માાંગવા દીિી
હોય. તમારે લેધખત સાંમધત આિવી િડશે.
 જો તમારો બચાવ કરવા માટે
 અને શુાં થઇ રહ્યુ છે તે ધવષે િૂરિ
ે રૂ ી સમજ માટે લેધખત ભાષાાંતરના બદલે એક દુભાધષયા મારફત
મૌધખક ભાષાાંતર અથવા ટુાંકમાાં માધહતી િૂરતી હોય અને કસ્ટડી ઓટફસર તે માટે માંજૂરી આિે.
 જ્યારે િોલીસ તમને સવાલો િૂછશે અને એક ઓડીયો રેકોર્ડડગ ના કરે, ત્યારે ઇન્ટરધપ્રટર તમને િૂછવામાાં
આવતા સવાલો અને તમારા જવાબોની તમારી િોતાની ભાષામાાં નોંિ કરશે. તમે તેની ઉિર સાચી
નોંિ તરીકે સહીં કરો તે િહેલા તેને તિાસી શકશો.
 જો તમારે િોલીસને બયાન આિવુ હોય, તો ઇન્ટરધપ્રટર તે બયાનની નકલ તમારી િોતાની ભાષામાાં કરશે
કે જે થી તમે તેને તિાસી શકશો અને તેની ઉિર તે બયાન સાચુ છે તે જણાવવા સહીં કરી શકશો.
 તમે આ નોટટસના એક ભાષાાંતર માટે િણ હકદાર છો. જો ભાષાાંતર ઉિલભ્ય ન હોય તો તમને એક
દુભાધષયા મારફત આ માધહતી આિવી જ જોઇએ અને કોઇ િણ પ્રકારની અનુધચત ઢીલ વગર ભાષાાંતર
િૂરૂ િાડવુ જોઇએ.

9.

તમારા એમ્બેસી અથવા કોન્સ્યુલટે નો સાંિકય સાિવો.
જો તમે ધિટટશ ન હો, તો તમે િોલીસને તમારા હાઇ કમીશન, એમ્બેસી અથવા કોન્સુલેટનો તમે કયાાં છો અને
તમે શા માટે િોલીસ સ્ટેશનમાાં છો તેની જાણ કરવા માટે સાંિકય સાિવા માટે જણાવી શકો છો. તેઓ તમારી
એકાાંતમાાં િણ મુલાકાત લઇ શકે છે અથવા વકીલ તમને મળવા આવે તે માટે વ્યવસ્થા કરી શકે છે .

10. કેટલા લાાંબા સમય સુિી તમને અટકાયતમાાં રાખી શકાશે?


સામાન્યરીતે તમને 24 કલાકો સુિી આરોિ મૂકયા વગર હવાલાતમાાં રાખી શકાશે. આ સમય લાંબાવી
િણ શકાય છે િરાંતુ ફકત ગુનો િાઉન કોટયમાાં જજ અને જ્યૂરી મારફત સાાંભળી શકાય તેવો હોય તો જ
અને િોલીસ સૂિરીટેન્ડન્ટ અથવા કોટય તે માટે માંજૂરી આિે તો જ. 36 કલાકો િછી ફકત કોટય જ
િોલીસને આરોિ મૂકયા વગર તમારી અટકાયત ચાલુ રાખવા માટે વિુ સમય માટે િરવાનગી આિી શકે
છે .



અમુક સમયના ગાળે ધસધનયર િોલીસ ઓટફસરે (ઉિરી િોલીસ અધિકરીએ) તમને હજુ િણ િોલીસ
સ્ટેશનમાાં રાખવાની જરુર છે કે નહીં તેની ઉિર નજર કરવી િડશે. આને રીવ્યુ કહેવામાાં આવે છે .
ધસવાયકે તમારી તધબયત સારી ન હોય, તમારી િાસે આ ધનણયય ધવષે માંતવ્ય આિવાનો અધિકાર છે .
તમારા વતી તમારા વકીલ િાસે િણ આ ધવષે માંતવ્ય આિવા માટેનો અધિકાર છે .



જો રીવ્યૂ ઓટફસર તમને છોડે નહીં, તો તમને તે ધવષે જણાવવુ જ જોઇએ અને કારણ કસ્ટડીની નોંિમાાં
નોંિવુ જ જોઇએ.



જો તમારી અટકાયત જરુરી ન હોય તો તમને છોડવા જ જોઇએ. જો િોલીસ ગુનાની તિાસ ચાલુ
રાખવા માાંગતા હોય, તો તમને જામીન ઉિર છોડી શકાશે.



જ્યારે િોલીસ કોટયમાાં તમારી અટકાયતને વિારવા માટે માાંગ કરે:
 સુનાવણી માટે તમને કોટયમાાં લાવવા જ િડશે.
 કોટયને આિવામાાં આવતી િૂરાવા જણાવતી અને િોલીસ તમને શા માટે કબજામાાં રાખવા માાંગે છે તે
ધવષેની માધહતી તમને આિવી જ જોઇએ.
 તમારી િાસે કોટયમાાં એક વકીલ હાજર હોય તે માટેનો અધિકાર છે .
 જો કોટય એવુ માને કે તમને કબજામાાં રાખવાની જરુર છે અને િોલીસ કાળજીિૂવયક અને સમય
બરબાદ કયાય વગર તમારા કેસની તિાસ કરી રહ્યા છે તો જ િોલીસને તમને કબજામાાં રાખવાની
િરવાનગી આિવામાાં આવશે.



જો િોલીસ િાસે તમને કોટયમાાં મોકલવા માટે િૂરતા િૂરાવા હશે, તો તમારી ઉિર િોલીસ સ્ટેશનમાાં
અથવા ટિાલ મારફત આરોિ મૂકવામાાં આવશે અને તમારે સુનાવણી માટે કોટયમાાં હાજર થવાનુાં રહેશે.

11. જો તમારો કેસ કોટયમાાં જાય તો િૂરાવા સુિી િહોંચ


જો તમારી ઉિર એક ગુનાનો આરોિ મુકવામાાં આવે, તો તમને અથવા તમારા વકીલને તમારી ધવરુધ્િમાાં

જે િૂરૂવા છે તે તથા તમને બચાવમાાં મદદ કરી શકે તેવા િૂરાવા જોવા દેવા જ િડશે. આ તમારી
સુનાવણી શરુ થાય તે િહેલાાં કરવુ િડશે. િોલીસ અને િાઉન પ્રોસીકયુશન સર્વવસ આ માટેની વ્યવસ્થા
કરવા માટે તથા લાગતા વળગતા દસ્તાવેજો અને વસ્તુઓ સુિી િહોંચ િૂરી િાડવા માટે જવાબદાર છે .

િોલીસ સ્ટેશનમાાં હોવા ધવષે જાણવા લાયક અન્ય બાબતો
તમારી સાથે કેવો વ્યવહાર થવો જોઇએ અને તમારી કેવી રીતે સાંભાળ રખાવી જોઇએ
તમને જ્યારે િોલીસ સ્ટેશનમાાં રાખવામાાં આવે ત્યારે તમે શુાં અિેિા રાખી શકો છો તેની આ ટુાંકી નોંિો છે . વિુ
જાણકારી માટે આચાર સાંધહતા જોવા માટે માાંગ કરો. તેમાાં આ દરેક વસ્તુઓ ધવષે વિુ માધહતી કયાાંથી મેળવવી તે
ધવષેની એક યાદી સામેલ છે . જો કોઇ સવાલો હોય તો િોલીસ કસ્ટડી ઓટફસરને િૂછો.
મદદની જરુર હોય તેવા લોકો
 જો તમે 18 વષય કરતાાં ઓછી ઉમરના હો, અથવા માનધસક ધનબયળતા િરાવતા હોય ઉદાહરણ તરીકે જો તમને
શઈખવાની મુશ્કેલીઓ (લર્નનગ ટડટફકલ્ટીઝ) અથવા માનધસક આરોગ્યની સમસ્યાઓ હોય તો જ્યારે િોલીસ
અમુક વસ્તુઓ કરે ત્યારે તમારી સાથે કોઇ વ્યધકત હોય તેનો તમને અધિકાર છે . આ વ્યધકતને “તમારી યોગ્ય
વયસ્ક વ્યધકત” (અપ્રોધપ્રએટ અડલ્ટ) કહેવામાાં આવે છે અને તેઓને આ નોટટસની એક નકલ આિવામાાં
આવશે.
 જ્યારે િોલીસ તમને તમારા અધિકારો ધવષે અને તમને શા માટે િોલીસ સ્ટેશનમાાં રાખવામાાં આવ્યા છે તે
જણાવે ત્યારે તમારા એપ્રોધપ્રએટ અડલ્ટ તમારી સાથે હોવા જોઇએ. જ્યારે િોલીસ તમને િોલીસની
ચેતવણી વાાંચી સાંભળાવે ત્યારે િણ તેઓ તમારી સાથે હોવા જોઇએ.
 તમારા અપ્રોધપ્રએટ અડલ્ટ તમારા વતી એક વકીલની માાંગ િણ કરી શકે છે .
 તમે જો ઇચ્છો તો રૂમમાાં અપ્રોધપ્રએટ અડલ્ટની હાજરી વગર તમારા વકીલ સાથે વાતચીત કરી શકો છો.
 તમે જ્યારે િોલીસ સ્ટેશનમાાં હો ત્યારે િોલીસે કદાચ નીચે જણાવેલ વસ્તુઓમાાંની એક િણ કદાચ કરવી િડે.
તમારા અપ્રોધપ્રએટ અડલ્ટ, ધસવાયકે કોઇ ખાસ કારણો હોય, તમારી સાથે િોલીસ જો નીચેની કોઇ િણ
વસ્તુઓ કરે ત્યારે સાંિૂણય સમય સાથે રહી શકે છે :


તમારો ઇન્ટવ્યુય લે અથવા તમને એક લેખીત બયાન અથવા િોલીસની નોંિો ઉિર સહીં કરવાનુાં કહે



તમને તિાસવા માટે તમારા બહારના કિડાાં કરતા વિુ કિડા કાઢે



તમારા આાંગળીના ધનશાનો, ફોટોગ્રાફ અથવા ટડ.એન.એ અથવા અન્ય સેમ્િલો લેવામાાં આવે.



સાિી મારફત ઓળખની પ્રટિયાને લગતા કોઇ િણ કામો કરે



જ્યારે િોલીસ તમને વિુ સમય અટકાયતમાાં રાખવા જોઇએ કે નહીં તે નકકી કરવા તમારા કેસ ઉિર ફરીથી
નજર કરે ત્યારે તમારા એપ્રોધપ્રએટ અડલ્ટને વ્યધકતગત હાજર રહેવા અથવા ટેધલફોન ઉિર હાજર રહેવા
માટેની તક આિવી જોઇએ.



જો તમારા એપ્રોધપ્રએટ અડલ્ટ ઉિલભ્ય હોય તો, જ્યારે િોલીસ તમારી ઉિર એક ગુનાનો આરોિ મુકે ત્યારે
તેઓ હાજર હોવા જ જોઇએ.

િોલીસ સ્ટેશનમાાં તમે ગાળેલ સમય ધવષે ધવગતો મેળવવી


તમે જ્યારે િોલીસ સ્ટેશનમાાં હો ત્યારે તમારી સાથે બને તે દરેક બાબતોની નોંિ રાખવામાાં આવે છે .
આને કસ્ટડી રેકોડય કહેવામાાં આવે છે .



જ્યારે તમે િોલીસ સ્ટેશન છોડો ત્યારે, તમે, તમારા વકીલ અથવા તમારા યોગ્ય વયસ્ક વ્યધકત કસ્ટડી
રેકોડયની એક નકલની માાંગ કરી શકે છે . િોલીસે તમને શકય હોય તેટલી જલદી તમારા કસ્ટડી રેકોડયની
એક નકલ આિવી િડે છે .



તમે િોલીસ સ્ટેશન છોડો ત્યાર િછી 12 મહીનાઓ સુિીના સમયમાાં તમે તમારા કસ્ટડી રેકોડયની એક
નકલ માાંગી શકો છો.

સાંિકય જાળવી રાખવો
 વકીલની સાથે વાત કરવા અને તમને ધહરાસતમાાં લેવામાાં આવ્યા છે તેની જાણ કરવાની સાથે સાથે
સામાન્યરીતે તમને એક ફોન િણ કરવા દેવામાાં આવશે.
 જો તમારે એક ફોન કરવો હોય તો િોલીને કહો.
 તમે એક િેન અને એક કાગળ માટે િણ માાંગણી કરી શકો છો. તમે મુલાકાતીને મળી શકશો િરાંતુ કસ્ટડી
ઓટફસર તે માટે ઇનકાર કરી શકે છે .
તમારી કોઠરી
 જો શકય હોય તો કોઠરીમાાં એકલા રાખવા જોઇએ.
 તે સ્વચ્છ, ગરમ અને ઉજાશ વાળી હોવી જોઇએ.
 તમારુાં ધબસ્તર સ્વચ્છ અને સારી િટરધસ્થતીમાાં હોવુાં જોઇએ.
 તમને ટોઇલેટનો વિરાશ અને અાંગત સફાઇ માટેની વ્યવસ્થા િૂરી િાડવી જ જોઇએ.
કિડાાં
જો તમારા િોતાના કિડાાં તમારી િાસેથી લઇ લેવામાાં આવ્યા હોય, તો િોલીસે તમને અન્ય કિડાાં આિવા જ
િડશે.
ખોરાક અને િીણાાં
તમને ટદવસમાાં િીણાાં સાથેના 3 ભોજનો િૂરા િાડવા જ જોઇએ. તમે ભોજનો વચ્ચેના સમય દરધમયાન િણ
િીણાાં િી શકો છો.
વ્યાયામ
જો શકય હોય તો દરરોજ તમને તાજી હવા માટે બહારની બાજુ એ નીકળવા દેવા જોઇએ.
જ્યારે િોલીસ તમને સવાલ િૂછે ત્યારે
 ઓરડો સ્વચ્છ, ગરમ અને ઉજાશ વાળો હોવો જોઇએ.
 તમારે ઉભા ન રહેવુ િડે તેમ હોવુ જોઇએ
 િોલીસ ઓટફસરોએ તમને તેઓનુાં નામ અને તેઓનો રેંક જણાવવો જોઇએ.
 ભોજનના સામાન્ય સમયોએ તમને આરામ મળવો જોઇએ અને દરેક બે કલાકો બાદ િીણાાં માટે િેક મળવો
જોઇએ.
 જ્યારે તમે હવાલાતમાાં હો ત્યારે દર 24 કલાકમાાં ઓછામાાં ઓછા 8 કલાકોનો આરામ મળવો જોઇએ.
િાર્વમક જરુરીયાતો
જ્યારે તમે િોલીસ સ્ટેશનમાાં હો ત્યારે જો તમારા િમયનુાં િાલન કરવા માટેની કોઇ જરુરીયાત હોય તો
િોલીસને તેની જાણ કરો. તેઓ જરુરી હશે તો તમને િાર્વમક િુસ્તકો અને અન્ય વસ્તુઓ િૂરી િાડી શકશે.

જ્યારે સામાન્ય ધનયમો જુ દા હોય તેવા સમયો
તમને મદદ કરવા માટે એક વકીલ મેળવવા
કેટલાક સાંજોગો હોય છે કે જ્યારે િોલીસે તમને વકીલ સાથે વાતચીત કરવાનો સમય મળે તે િહેલાાં તાત્કાધલક
સવાલો િૂછવા િડે છે . આ પ્રકારના ખાસ સાંજોગો ધવષે માધહતી આચાર સાંધહતામાાં આિવામાાં આવેલ છે .
આ એવુ િુસ્તક છે કે જે માાં િોલીસ તમે િોલીસ સ્ટેશનમાાં હોવ ત્યારે શુાં કરી શકે છે અને શુાં નથી કરી શકતી તે
જણાવવામાાં આવેલ છે . જો તમે ધવગતો જોવા માાંગતા હો, તો તે આચાર સાંધહતાના ફકરા 6.6ના કોડ સી
હેઠળ છે .
એક ખાસ સમય છે કે જ્યારે િોલીસ તમને તમારા િસાંદગીના વકીલ સાથે વાતચીત નહીં કરવા દે. જ્યારે
આમ બને ત્યારે તમને અન્ય વકીલની િસાંદગી તેઓએ કરવા દેવી િડશે. જો તમારે ધવગતો જોવી હોય તો
આચાર સાંધહતાના કોડ સીના અનુલગ્નક બીમાાં આિેલ છે .

તમે િોલીસ સ્ટેશનમાાં છો તેની કોઇને જાણ કરવી
એવા ખાસ સાંજોગો છે કે જ્યારે િોલીસ તમને કોઇનો િણ સાંિકય નહીં સાિવા દે. આ ખાસ સમયો ધવષે
આચાર સાંધહતામાાં માધહતી આિેલ છે . જો તમારે માધહતી જોવી હોય તો તે આચાર સાંધહતાના કોડ સીમાાં
અનુલગ્નક બીમાાં આિેલ છે .

સ્વાસની તિાસો
જો તમને દારૂ િીિા િછી વાહન ચલાવવા માટેના ગુના હેઠળ ધગરફતાર કરવામાાં આવ્યા હોય, તો તમારી
િાસે એક વકીલ સાથે વાતચીત કરવા માટેનો હકક છે . આ હકકનો અથય એમ નથી થતો કે તમે વકીલ સાથે
હજુ વાતચીત ન કરી હોય તો િોલીસને શ્વાસ, લોહી અથવા િેશાબની તિાસ માટે સેમ્િલ આિવા માટે ના
કહી શકો છો.

માનધસક આરોગ્યના અધિધનયમ 1983 હેઠળ અટકાયત
િોલીસ માનધસક આરોગ્યના અધિધનયમ હેઠળ આાંકણી માટે િણ લોકોને િોલીસ સ્ટેશનમાાં અટકાયતમાાં રાખી શકે છે .
જો તમને માનધસક આરોગ્યના અધિધનયમ હેઠળ અટકાયતમાાં રાખવમાાં આવેલ હોય તો તેનો અથય એમ નથી થતો કે
તમને કોઇ ગુન્હા માટે ધગરફતાર કરવામાાં આવ્યા છે .
તેનો અથય એમ થાય છે કે િોલીસે એક ડોકટર અને આાંકણી કરવા માટે યોગ્યતા િરાવતા એક માન્યતાપ્રદ માનધસક
આરોગ્યના વ્યવસાધયક મારફત તમને જોવાની વ્યવસ્થા કરવી જ િડશે. તમે િોલીસ સ્ટેશનમાાં આવો તેના 72 કલાકો
(3 ટદવસો)ની અાંદર તમારી આાંકણી થવી જ જોઇએ િરાંતુ િોલીસ આ માટે શકય હોય તેટલી જલદી વ્યવસ્થા કરશે.
આ સમય દરધમયાન િોલીસ કદાચ તમને વિુ યોગ્ય સ્થળે તબદીલ (ટ્રાન્સફર) કરે કે જે થી આાંકણી કરી શકાય.
જ્યારે તમારી આાંકણી માટે રાહ જોવાતી હોય, ત્યારે િોલીસ કદાચ માન્યતાપ્રદ આરોગ્યસાંભાળના પ્રેકટીશનર મારફત
તમારી તિાસની વ્યવસ્થા કરે. તેઓ આાંકણી નથી કરી શકતા િરાંતુ તમને હોય તેવી કોઇ િણ આરોગ્યની ચચતાઓ માટે
મદદ કરી શકે છે અને આાંકણી શુાં છે તે ધવષે તમને સમજાવી શકે છે .

હવાલાતના સ્વતાંત્ર મુલાકાતીઓ (ઇન્ડીિેન્ડન્ટ કસ્ટડી ધવઝીટસય)
આ કોમ્યૂધનટીના એવા લોકો છે કે જે ઓ અગાઉથી જાણ કયાય વગર િોલીસ સ્ટેશનોની મુલાકાત લઇ શકે છે . તેઓને
ઇન્ડીિેન્ડન્ટ કસ્ટડી ધવઝીટસય તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે અને તેઓ મરજીયાત િોરણે કામ કરે છે એની ખાતરી કરવા
માટે કે હવાલાતમાાં હોય તે વ્યધકતઓ સાથે યોગ્ય વતયણાંક કરવામાાં આવી રહી છે અને તેઓ તેઓના હકકોનો ઉિયોગ
કરી શકયા છે .
તમારી િાસે ઇન્ડીિેન્ડન્ટ કસ્ટડી ધવધઝટરને મળવાનો અધિકાર નથી અને ઇન્ડીિેન્ડન્ટ કસ્ટડી ધવધઝટર તમારી મુલાકાત
લે તે માટે ધવનાંતી કરી શકશો નહીં. જો ઇધન્ડિેન્ડન્ટ કસ્ટડી ધવધઝટર તમે હવાલાતમાાં હો ત્યારે તમારી મુલાકાત લે તો
તેઓ િોલીસથી સ્વતાંત્રિણે કામ કરતાાં હશે એ તિાસવા માટે કે તમારુ કલ્યાણ અને હકકોને સલામત રખાયા છે .
છતાાંિણ, જો તમે તેઓ સાથે વાતચીત ન કરવાનુાં ઇચ્છો તો વાતચીત કરવી જરુરી નથી.

ફટરયાદ કેવી રીતે કરવી
જો તમારી સાથે જે રીતે વ્યવહાર કરવામાાં આવ્યો હોય તે ધવષે તમે ફટરયાદ કરવા માાંગતા હો, તો કૃિયા એક ઇન્સ્િેકટર
અથવા તેઓથી ઉંચા હોદ્દા ઉિર હોય તેવા એક િોલીસ ઓટફસર સાથે વાતચીત કરવા માટે માાંગ કરો. તમને મુકતી
મળે ત્યાર બાદ િણ તમે, ઇન્ડીિેન્ડન્ટ િોલીસ કમ્્લેન્ટસ કધમશન (આઇ.િી.સી.સી) અથવા વકીલ મારફત અથવા
તમારા વતી તમારા મેમ્બર ઓફ િાલાયમન્ે ટ કોઇ િણ િોલીસ સ્ટેશને ફરીયાદ કરી શકે છે .

