
અટકાયતમાાં હો ત્યારના તમારા અધિકારો યાદ રાખો 
ઇંગ્લેંડ અને વેલ્સના કાયદા હઠેળ આ નોટીસમાાંના અધિકારો તમને મળશે જ તેની ખાતરી છે અને તે 

ફોજદારી કાયયવાહીના કામોમાાં તમને માહહતી મેળવવાનો અધિકાર છે તેને લગતા ઈય ુના હદશા ધનદેશ  

2012/13નુાં અનપુાલન કરે છે.  

 

 

1. જ્યારે તમે પોલીસ સ્ટેશનમાાં હો ત્યારે તમે ઇચ્છતા હો કે એક વકીલ તમારી મદદ કરે તો પોલીસન ે

તેની જાણ કરો.  આ મફત છે.  

2. જો તમે ક્ાાં છો તેની કોઇને જાણ કરવા માાંગતા હો તો પોલીસને તેની જાણ કરો.  આ મફત છે.  

3. જો તમે પોલીસના નનયમો જોવા માાંગતા હો – જેને કોડ ઓફ પ્રેક્ટટસ (આચારસાંહહતા) કહવેામાાં 
આવે છે – તો પોલીસન ેતનેી જાણ કરો.  

4. જો તમને તબીબી મદદની જરુર હોય તો પોલીસન ેતેની જાણ કરો. જો તમને બીમાર હોવાની 
લાગણી થતી હોય અથવા ઇજા થયેલ હોય તો પોલીસને જણાવો. તબીબી સહાય મફત છે. 

5. જો તમને એક ગનુાની શાંકા નવષે સવાલો પછૂવામાાં આવે, તો તમારે કાંઇ પણ કહવે ુજ જોઇએ તેવુાં 
જરુરી નથી.  છતાાંપણ, જો તમને કોઇ સવાલો પછૂવામાાં આવે ત્યારે તમે કોઇ બાબત ન જણાવો અને 
કોટટમાાં બચાવ માટે તેની ઉપર આધાર રાખો તો તમારા બચાવમાાં નકુશાન થઇ શકે છે.  તમે જે પણ 

કહશેો તેન ેપરૂાવા તરીકે રજૂ કરવામાાં આવશે.  

6. પોલીસ ેતેઓના નવચાર મજુબ તમે જે ગનુો કયો છે તે નવષે અને શા માટે તમારી ધરપકડ કરવામાાં 
આવી છે અને શા માટે તમે અટકાયતમાાં છો તેની તમન ેજાણ કરવી જ જોઇએ. 

7. પોલીસ ેતમને અથવા તમારા વકીલને તમારી શા માટે ધરપકડ કરવામાાં આવી છે અને શા માટે 

અટકાયતમાાં છો તથા પોલીસ સ્ટેશમાાં તમે ગાળેલ સમયને લગતી નોંધો અને દસ્તાવેજો જોવા 
દેવા જ પડશ.ે 

8. જો તમને એક ઇન્ટરનપ્રટર (દુભાષીયા)ની જરૂરીયાત હોય તો પોલીસે તેની વ્યવસ્થા કરવી જ 

જોઇએ.  તમે અમકુ દસ્તાવેજોનુાં ભાષાાંતર પણ કરાવી શકો છો.  આ મફત છે.  

9. જો તમે બ્રિહટશ ન હો અને તમારી એમ્બેસી અથવા કોન્સ્યલેુટનો સાંપકટ  સાધવા માાંગતા હો અથવા 
તમારી અટકાયત થયેલ છે તેની તેઓને જાણ કરવા માાંગતા હો તો પોલીસન ેતેની જાણ કરો. આ 

મફત છે.  

10. પોલીસ ેતમને જણાવવ ુજ પડશ ેકે તેઓ તમને કેટલા સમય સધુી અટકાયતમાાં રાખી શકે છે.  

11. જો તમારી ઉપર આરોપ મકુવામાાં આવે અને તમારો કેસ કોટટમાાં જાય, તો તમારી અથવા તમારા 

 

પોલલસ સ્ટેશનમાાં તમારા અધિકારો ધવષે આ પષૃ્ટ ઉપર ટુાંકમાાં માહહતી આપવામાાં આવેલ છે.  

આ પછીના પષૃ્ટોના ફકરા 1 થી 11માાં વધ ુમાહહતી આપવામાાં આવેલ છે.  

પરૂી ધવગતો પોલલસની આચારસાંહહતા સી.માાં આપવામાાં આવેલ છે.  

 

જો તમે આ કોઇ પણ અનધકારો નવષે ચોક્કસ ન હો તો પોલીસ કસ્ટડી ઓહફસરન ેતેની જાણ કરો. 



વકીલ પાસે અનધકાર છે કે કોટટની સનુાવણી પહલેા તમે સરકારી વકીલના પરૂાવા જોઇ શકો.  
 

 
 
 

અધિકારો અને હક્કોને લગતી આ નોટીસનનુાં પ્રરુપ 21 ઑગસ્ટ 2019 ના હદવસથી અમલમમાાં છે. 

પોલીસ ેતમારી સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઇએ અન ેકેવી રીતે તમારી સાંભાળ રાખવી જોઇએ તેન ે

લગતી માહહતી માટે ટુાંકમાાં આપવામાાં આવેલ માહહતી પછીના પાના જુઓ. 



 

1. તમને મદદ કરવા માટે વકીલની મદદ માાંગવી  

 એક વકીલ તમને કાયદા નવષ ેમદદ અન ેસલાહ પરૂી પાડી શકે છે.  

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

 પોલીસ કસ્ટડી ઓહફસરે તમને પછૂવ ુજ જોઇએ કે તમારે કાનનૂી સલાહ જોઇએ છે કે નહીં.  
તે મફત છે.  

 પોબ્રલસે હદવસ અથવા રાતના, કોઇ પણ સમયે, તમે જ્યારે પોલીસ સ્ટેશનમાાં હો ત્યારે 

તમને વકીલ સાથ ેવાત કરવા દેવી પડશે.  

 જો તમે કાનનૂી સલાહની માાંગણી કરો તો, સામાન્ય રીતે તમને જ્યાાં સધુી એક વકીલ 

સાથ ેવાતચીત કરવાની તક ન મળે ત્યાાં સધુી પોલીસને તમારી સાથ ેવાતચીત કરવાની 
પરવાનગી નથી.  જ્યારે પોલીસ તમન ેસવાલ પછેૂ ત્યારે એક વકીલ તમારી સાથ ે

ઓરડામાાં બેસે તેવી માાંગ તમે કરી શકો છો.  

 જો તમે પોલીસને કહશેો કે તમારે કાનનૂી સલાહ નથી જોઇતી અન ેત્યાર બાદ તમારો 
નવચાર બદલો, તો પોલીસ કસ્ટડી ઓહફસરને તેની જાણ કરો કે જેઓ તમને એક વકીલનો 
સાંપકટ  સાધવામાાં મદદ કરશ.ે  

 જો એક વકીલ ન આવ ેઅથવા પોલીસ સ્ટેશનમાાં તમારો સાંપકટ  ન કરે, અથવા તમારે 

ફરીથી એક વકીલ સાથ ેવાતચીત કરવાની જરુર પડે, તો પોલીસને ફરીથી તેઓનો સાંપકટ  
કરવા માટે કહો.  

કેટલીક ઓછી ગાંભીર બાબતો માટે મફત કાનનૂી સલાહ: 

 કેટલાક ઓછી ગાંભીર બાબત હોય તેવા કેસોમાાં મફત કાનનૂી સલાહ હિનમનલ હડફેન્સ 

સનવિસ (સી.ડી.એસ) ડાઇરેટટ મારફત ટેબ્રલફોન ઉપર સલાહ પરૂતી સીમત છે, નસવાયકે 

સીમીત અપવાદો લાગ ુપડે કે જ્યારે વકીલે પોલીસ સ્ટેશનમાાં આવવ ુજોઇએ, જેવાકે: 

~ પોલીસે તમન ેએક ગનુ્હા નવષ ેસવાલો પછૂવા હોય અથવા બનાવ આંખે જોયેલ હોય 

તેવા સાક્ષી માટે ઓળખનો પ્રબન્ધ કરવો હોય.  

~ તમારે “યોગ્ય વયસ્ક વ્યક્ટત” મારફત મદદની જરુર હોય. “જે વ્યક્ટતઓને મદદની 
જરૂર હોય” નવભાગ જૂઓ.  

કૃપયા આ માહહતી તમારી પાસે રાખો અને શક્ હોય તેટલી જલદી તેન ેવાાંચો.  તમે જ્યારે પોલીસ 

સ્ટેશનમાાં હશો ત્યારે નનણટય લેવામાાં તેનાથી તમને મદદ થશે. 



~ તમે ટેબ્રલફોન ઉપર વાતચીત ન કરી શકતા હો, અથવા 

~ તમે પોલીસ મારફત ગાંભીર દુવ્યટવહારનો આરોપ મકૂતા હો. 
 

 



ક્યારે સી.ડી.એસ ડાઇરેક્ટ મારફત કાનનૂી સલાહ ફક્ત ટેલીફોન ઉપર સીમીત નથી: 

 તમે જાણતા હો તે વકીલ સાથ ેવાતચીત કરવા માટે તમે માાંગ કરી શકો છો અન ેજો તેઓ 

બ્રલગલ એઇડનુાં કામ કરતા હોય તો તમારે પૈસા નહીં ચકૂવવા પડે.  જો તમે વકીલને ન 

જાણતા હો અથવા તમે જે વકીલને જાણતા હો તેનો સાંપકટ  ન કરી શકાતો હોય, તો તમે 

એક ડયટૂી સોબ્રલનસટર (ફરજ ઉપર હોય તેવા વકીલ) સાથ ેવાતચીત કરી શકો છો.  આ 

મફત છે.  

 ડયટૂી સોબ્રલનસટરનુાં પોલીસ સાથ ેકાંઇ જ લાગત ુવળગત ુનથી.  

મફત કાનનૂી સલાહની વ્યવસ્થા કરવી: 

 પોલીસ હડફેન્સ સોબ્રલનસટર કોલ સેન્ટર (ડી.એસ.સી.સી)નો સાંપકટ  સાધશ.ે  ડી.એસ.સી.સી 
કાનનૂી સલાહ આપવા માટેની વ્યવસ્થા કરશ,ે ક્ાાંતો સી.ડી.એસ ડાઇરેટટ મારફત, 

અથવા તમે જે વકીલની માાંગ કરી હોય તેઓ મારફત, અથવા ડયટૂી સોબ્રલનસટર મારફત.  

 ડી.એસ.સી.સી અન ેસી.ડી.એસ ડાઇરેટટ સ્વતાંત્ર સેવાઓ છે કે જેઓ મફત કાનનૂી 
સલાહની વ્યવસ્થા કરવા માટે જવાબદાર છે અને તેઓનુાં પોલીસ સાથ ેકાંઇ જ લાગત ુ

વળગત ુનથી.  

જો તમે જાતે કાનનૂી સલાહ માટે પૈસા ચકૂવવા માાંગતા હો: 

 દરેક હકસ્સામાાં જો તમે ઇચ્છતા હો તો કાનનૂી સલાહ માટે પૈસા ચકૂવી શકો છો. 

 જ્યારે કાનનૂી સલાહ સી.ડી.એસ ડાઇરેટટ મારફત ટેલીફોન ઉપર સલાહ પરૂતી જ 

સીમીત હોય તો પણ તમે ઇચ્છો તો તમારી પસાંદગીના વકીલ સાથ ેવાતચીત કરી શકો 
છો, પરાંત ુતેને માટેની ચકૂવણી બ્રલગલ એઇડ મારફત નહીં કરવામાાં આવ ેઅન ેકદાચ 

તમને તે માટે પૈસા ચકૂવવાનુાં કહવેામાાં આવ.ે  ડી.એસ.સી.સી તમારા વતી તમારા 
પોતાના વકીલનો સાંપકટ  સાધશ.ે  

 તમે ટેલીફોન ઉપર તમારી પસાંદગીના વકીલ સાથ ેખાનગીમાાં વાતચીત કરવા માટે 

અનધકાર ધરાવો છો અથવા તેઓ કદાચ તમન ેમળવા માટે પોલીસ સ્ટેશને આવવાનુાં 
નક્કી કરે.  

 જો તમારી પસાંદગીના વકીલનો સાંપકટ  ન સાધી શકાય, તો પોલીસ હજુ પણ 

ડી.એસ.સી.સીનો સાંપકટ  સાધી શકશ ેઅન ેએક ડયટૂી સોબ્રલનસટર પાસેથી મફત કાનનૂી 
સલાહ મેળવવાની વ્યવસ્થા કરી શકશ.ે  

 

 



 



2. કોઇને જણાવવ ુકે તમે પોલીસ સ્ટેશનમાાં છો. 

 તમે પોલીસ સ્ટેશનમાાં છો તેવી કોઈને જાણ કરવાની જરુર હોય તેવી વ્યક્ટતનો સાંપકટ  
સાધવા માટે તમે પોલીસને કહી શકો છો.  તે મફત છે.   

 તેઓ શક્ હશ ેતેટલી જલદી કોઇનો તમારા માટે સાંપકટ  સાધશ.ે  

3. આચાર સાંહહતા જોવી  

 આચાર સાંહહતા એ તમે પોલીસ સ્ટેશનમાાં હો ત્યારે પોલીસ શુાં કરી શકે છે અને શુાં નથી 
કરી શકતી તેન ેલગતા નનયમો છે. તેમાાં આ નોહટસમાાં ટુાંકમાાં આપવામાાં આવલે 

અધીકારોની નવગતો સામેલ છે.   

 પોલીસ તમન ેઆચાર સાંહહતા વાાંચવા દેશ,ે પરાંત ુતમે તે ત્યારે નહીં વાાંચી શકો કે જેથી 
તમે કાયદાનો ભાંગ કયો છે કે નહીં તેની તપાસ કરવાના પોલીસના કામમાાં રોક લાગ.ે  

 જો તમારે આચાર સાંહહતા વાાંચવી હોય, તો પોલીસ કસ્ટડી ઓહફસરને તેની જાણ કરો.  

4. 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 પોલીસને તેની જાણ કરો. તેઓ ડોટટર અથવા નસટન ેબોલાવશ ેઅથવા આરોગ્ય 

સાંભાળના એક વ્યાવસાનયકને બોલાવશ ેઅન ેતે મફત છે.   

 તમને કદાચ તમારી પોતાની દવા લેવા માટેની માંજૂરી આપવામાાં આવશ,ે પરાંત ુપોલીસે 
પહલેા તે નવષ ેપછૂપરછ કરવી પડશ.ે  સામાન્યરીતે નસટ તમને પહલેા જોશ,ે પરાંત ુજો 
તમને જરુર હશ ેતો પોલીસ એક ડોટટર બોલાવશે.  તમે બીજા કોઇ ડોટટર તમને તપાસ ે

તેવી માાંગ કરી શકો છો પરાંત ુતમારે તે માટે પૈસા ચકૂવવા પડશ.ે  

5. ચપૂ રહવેા માટેનો અધિકાર 

જો તમન ેએક ગનુાની શાંકા નવષ ેસવાલો પછૂવામાાં આવ,ે તો તમારે કાંઇ પણ કહવે ુજ જોઇએ 

તેમ જરુરી નથી.   
છતાાંપણ, જો તમન ેકોઇ સવાલો પછૂવામાાં આવ ેત્યારે તમે કોઇ બાબત ન જણાવો અન ે

કોટટમાાં બચાવ માટે તેની ઉપર આધાર રાખો તો તમારા બચાવમાાં નકુશાન થઇ શકે છે.   

તમે જે પણ કહશેો તેને પરૂાવા તરીકે રજૂ કરવામાાં આવશ.ે  

6. તમે કયો ગનુો કયો છે તેની શાંકા છે તે ધવષે અને શા માટે તમારી િરપકડ કરવામાાં 
આવી છે અને શા  માટે તમે અટકાયતમાાં છો તે ધવષે જાણવ ુ

 પોલીસે તેઓના નવચાર મજુબ તમે કયો ગનુો કયો છે તેના પ્રકાર નવશ ેતમને જાણ 

કરવી જ જોઇએ.  આમાાં તેઓના નવચારે તે ક્ાાં અન ેક્ારે થયો હતો તે સામેલ હોવ ુ

જોઇએ. 



 પોલીસે તમન ેકહવે ુજ જોઇએ કે શા માટે તેઓ નવચારે છે કે તમે ગનુો કયો છે અન ેશા 
માટે તેઓના નવચાર મજુબ તમારી ધરપકડ કરવાની જરૂર હતી.  

 પોલીસ સ્ટેશનમાાં, પોલીસે તેઓના નવચાર મજુબ તમારી અટકાયત શા માટે જરુરી છે તે 

નવશ ેતમને જાણ કરવી જ જોઇએ.  

 કોઇ પણ ગનુા નવષે તમને કોઇ પણ સવાલો પછૂવામાાં આવ ેતે પહલેાાં પોલીસે તમે શુાં 
કયુટ છે તે નવષ ેપરૂતી માહહતી તમને અથવા તમારા વકીલને આપવી જ જોઇએ કે જેથી 
તમે તમારો બચાવ કરી શકો, પરાંત ુએવા સમયે નહીં કે જ્યારે પોલીસની તપાસમાાં 
નકુસાન થાય.  

 આ પોબ્રલસના નવચાર મજુબ તમે કયાટ હોય તેવા અન્ય કોઇ પણ ગનુાને લાગ ુપડે છે.  

 

7. તમારી િરપકડ તથા અટકાયતને લગતી નોંિો અને દસ્તાવેજો જોવા.  
 જ્યારે પોલીસ સ્ટેશમાાં તમારી અટકાયત થયેલ હોય, ત્યારે પોલીસે : 

 તમારી કસ્ટડીની નોંધમાાં કારણ અન ેતમારી ધરપકડની જરૂરીયાત નવષ ેઅન ે

તેઓના નવચારે શા માટે તમારી અટકાયત જરુરી છે તેની નોંધ લખવી પડશ.ે  

 તમને અન ેતમારા વકીલને આ નોંધો જોવા દેવી પડશ.ે પોલીસ કસ્ટડી ઓહફસર 

આ માટેની વ્યવસ્થા કરશ.ે  

 આ પોબ્રલસના નવચાર મજુબ તમે અન્ય કોઇ ગનુા કયાટ હોય તેન ેલાગ ુપડે છે.  

 પોબ્રલસે તમને તથા તમારા વકીલને તમારી ધરપકડ અન ેઅટકાયત કાયદેસરની છે કે 

નહીં તેન ેઅસરકારકરુપે પડકારવા માટે આવશ્યક વસ્તઓુ અને દસ્વાવેજો સધુી પહોંચ 

આપવી જ પડશે.  
8. તમને મદદ કરવા માટે ઇન્ટરધપ્રટર (દુભાધષયા) બોલાવવા અને અમકુ દસ્તાવેજોનુાં 

ભાષાાંતર પરૂૂ પાડવ ુ

 જો તમે અંગ્રેજી ન બોલી શકતા હો અથવા ન સમજી શકતા હો તો, પોલીસ તમારી મદદ 

કરવા માટે તમારી ભાષા બોલતી કોઇ વ્યક્ટતની વ્યવસ્થા કરશ.ે  આ મફત છે. 

 જો તમે બધીર (બહરેા) હો અથવા બોલવામાાં મશુ્કેલી ધરાવતા હો, તો પોલીસ બ્રિહટશ સાઇન 

લેંગ્વજે ઇંગ્ગ્લશ ઇન્ટરનપ્રટરની તમારા માટે વ્યવસ્થા કરશ.ે આ મફત છે. 

 જો તમે ઇંગ્ગ્લશ સમજતા અથવા બોલતા ન હો તો, પોલીસ તમને શા કારણે તેઓ 

હવાલાતમાાં રાખી રહ્યા છે અન ેતમારી ઉપર કોઇ નવનધસર આરોપ મકુવામાાં આવ્યો હોય તો 
તે નવષ ે એક ઇન્ટરનપ્રટરની તમારી સાથ ે વાતચીત કરાવશ.ે  પોલીસ તમને હવાલાતમાાં 
રાખવાનો નનણટય કરે ત્યારે દરેક વખતે તેઓએ આમ કરવ ુપડશ.ે   

 તમને હવાલાતમાાં રાખવાના દરેક નનણટય બાદ અન ે તમને કોઇ પણ ગનુા માટે ચાર્જ 

કરવામાાં આવ્યા હોય (નવનધસર આરોપ મકુવામાાં આવ્યો હોય) તે બાદ, પોલીસે તમને 

તમારી પોતાની ભાષામાાં તમને શા માટે હવાલાતમાાં રાખવામાાં આવ્યા છે અન ેજે ગનુા માટે 



તમને ચાર્જ કરવામાાં આવ્યા હોય તેની નોંધ આપવી જ પડશ,ે નસવાયકે આમ ન કરવા 
પાછળ કોઇ ખાસ કારણ હોય.  આ નીચે પ્રમાણે છે: 

 જો તમે નક્કી કરો કે તમારે તમારો બચાવ કરવા માટે નોંધની જરુર નથી કારણકે તમને 

શુાં થઇ રહ્ય ુ છે તે નવષ ે અન ેજો તમે નોંધ માટેના તમારા હકને જતો કરશો તો તેનુાં 
પહરણામ શુાં હશ ેતે નવષે પરેૂપરૂી સમજ પડી રહી છે અન ેપોલીસે તમને તે નવષ ેનનણટય 

કરવા માટે એક વકીલની મદદ માાંગવા દીધી હોય. તમારે લેબ્રખત સાંમનત આપવી 
પડશ.ે 

 જો તમારો બચાવ કરવા માટે  

 અન ેશુાં થઇ રહ્ય ુછે તે નવષ ેપરેૂપરૂી સમજ માટે લેબ્રખત ભાષાાંતરના બદલે એક દુભાનષયા 
મારફત મૌબ્રખક ભાષાાંતર અથવા ટુાંકમાાં માહહતી પરૂતી હોય અને કસ્ટડી ઓહફસર તે 

માટે માંજૂરી આપે. 

 જ્યારે પોલીસ તમને સવાલો પછૂશે અન ેઓડીયો રેકોહડિંગ ના કરે, ત્યારે ઇન્ટરનપ્રટર તમને 
પછૂવામાાં આવતા સવાલો અન ેતમારા જવાબોની તમારી પોતાની ભાષામાાં નોંધ કરશ.ે તમે 

તેની ઉપર સાચી નોંધ તરીકે સહીં કરો તે પહલેા તેન ેતપાસી શકશો.  

 જો તમારે પોલીસને બયાન આપવ ુહોય, તો ઇન્ટરનપ્રટર તે બયાનની નકલ તમારી પોતાની 
ભાષામાાં કરશ ે કે જેથી તમે તેન ે તપાસી શકશો અને તેની ઉપર તે બયાન સાચ ુ છે તે 

જણાવવા સહીં કરી શકશો.  

 તમે આ નોહટસના ભાષાાંતર માટે પણ હકદાર છો.  જો ભાષાાંતર ઉપલબ્ધ  ન હોય તો તમને 
એક દુભાનષયા મારફત આ માહહતી આપવી જ જોઇએ અન ેકોઇ પણ પ્રકારની અનબુ્રચત 

ઢીલ વગર ભાષાાંતર પરૂૂ પાડવ ુજોઇએ.  

9. તમારી એમ્બેસી અથવા કોન્સ્યલેુટનો સાંપકય  સાિવો.  

જો તમે બ્રિહટશ ન હો, તો તમે પોલીસન ેતમારા હાઇ કમીશન, એમ્બેસી અથવા કોન્સલુેટનો 
તમે ક્ાાં છો અન ેતમે શા માટે પોલીસ સ્ટેશનમાાં છો તેની જાણ કરવા માટે સાંપકટ  સાધવા માટે 

જણાવી શકો છો. તેઓ તમારી એકાાંતમાાં પણ મલુાકાત લઇ શકે છે અથવા વકીલ તમને 
મળવા આવ ેતે માટે વ્યવસ્થા કરી શકે છે.  

10. કેટલા લાાંબા સમય સિુી તમને અટકાયતમાાં રાખી શકાશે? 

 સામાન્યરીતે તમને 24 કલાક સધુી આરોપ મકૂયા વગર હવાલાતમાાં રાખી શકાશ.ે  આ 

સમય લાંબાવી પણ શકાય છે પરાંત ુફટત ગનુો િાઉન કોટટમાાં જજ અન ેજ્યરૂી મારફત 

સાાંભળી શકાય તેવો હોય તો જ અન ેપોલીસ સનુપ્રટેન્ડન્ટ અથવા કોટટ  તે માટે માંજૂરી 



આપ ેતો જ.  36 કલાકો પછી, ફટત કોટટ  જ પોલીસને આરોપ મકૂ્ા વગર તમારી 
અટકાયત ચાલ ુરાખવા માટે વધ ુસમય માટે પરવાનગી આપી શકે છે.  

 

અમકુ સમયના ગાળે નસનનયર પોલીસ ઓહફસરે (ઉપરી પોલીસ અનધકારીએ) તમને હજુ પણ 

પોલીસ સ્ટેશનમાાં રાખવાની જરુર છે કે નહીં તેની ઉપર નજર રાખવી જ પડશ.ે આન ેરીવ્ય ુ

(સમીક્ષા) કહવેામાાં આવે છે અન ેતે ઓહફસરને રીવ્ય ુઓહફસર (સમીક્ષા અનધકારી) કહવેામાાં 
આવ ેછે. નસવાય કે તમારી તબ્રબયત સારી ન હોય, તમારી પાસે આ નનણટય નવષે લેબ્રખતમાાં 
અથવા સમીક્ષા અનધકારીને વ્યક્ટતગત રૂપ ેઅથવા ટેબ્રલનવઝન બ્રલિંક પર કહીને માંતવ્ય 

આપવાનો અનધકાર છે.  તમારા વતી તમારા વકીલ પાસે પણ આ નવષ ેમાંતવ્ય આપવા 
માટેનો અનધકાર છે.  

 જો રીવ્ય ૂઓહફસર તમને છોડે નહીં, તો તમને તે નવષ ેજણાવવ ુજ જોઇએ અન ેકારણ 

કસ્ટડીની નોંધમાાં નોંધવ ુજ જોઇએ.  

 જો તમારી અટકાયત જરુરી ન હોય તો, તમને છોડવા જ જોઇએ.  જો પોલીસ તમને કહ ે

કે તેઓ ગનુાની તપાસ ચાલ ુરાખવા માાંગે છે, તો તમને ક્ા તો  જામીન ઉપર કે પછી 
જામીન નવના છોડવામાાં આવશ.ે જો જામીન આપવામાાં આવ ેતો તમન ેલેબ્રખતમાાં તમારે 

પોલીસ સ્ટેશનમાાં પરત ફરવુાં જ પડશ ેએ કહતેી અન ેતમારી જામીન પર લાગ ુથતી 
કોઈપણ શરતો નવશનેી  નોટીસ આપવી જ જોઈએ.  

 જ્યારે પોલીસ કોટટમાાં તમારી અટકાયતને વધારવા માટે માાંગ કરે: 

 સનુાવણી માટે તમને કોટટમાાં લાવવા જ પડશ.ે નસવાય કે ટેબ્રલનવઝન બ્રલિંક સેટ  

કરવામાાં આવ ેજેથી  તમે કોટટમાાં લોકોન ેજોઈ અન ેસાાંભળી શકો અન ેતેઓ તમને 

જોઈ અન ેસાાંભળી શકે છે. 

 ટેબ્રલનવઝન બ્રલિંક સેટ  માત્ર ત્યારે જ થઇ શકશ ેકે જયારે કસ્ટડી અનધકારી યોગ્ય 

ગણતો હોય, અને સોબ્રલનસટરે તમને તેના ઉપયોગ નવશ ેસલાહ આપી હોય  અન ેતમે 

તમારી સાંમનત આપી હોય. 

 કોટટને આપવામાાં આવતી પરૂાવા જણાવતી અન ેપોલીસ તમન ેશા માટે કબજામાાં 
રાખવા માાંગે છે તે નવષેની માહહતી તમન ેઆપવી જ જોઇએ.  

 તમારી પાસે કોટટમાાં સનુાવણી માટે  વકીલ હાજર રાખવા  માટેનો અનધકાર છે.  

 જો કોટટ  એવ ુમાને કે તમને કબજામાાં રાખવાની જરુર છે અન ેપોલીસ કાળજીપવૂટક 

અન ેસમય બરબાદ કયાટ વગર તમારા કેસની તપાસ કરી રહી છે તો જ પોલીસને 



તમને કબજામાાં રાખવાની પરવાનગી આપવામાાં આવશ.ે  

 જો પોલીસ પાસે તમને કોટટમાાં મોકલવા માટે પરૂતા પરૂાવા હશ,ે તો તમારી ઉપર 

પોલીસ સ્ટેશનમાાં અથવા ટપાલ મારફત આરોપ મકૂવામાાં આવશ ેઅન ેતમારે 

સનુાવણી માટે કોટટમાાં હાજર થવાનુાં રહશે.ે  

11. જો તમારો કેસ કોટયમાાં જાય તો પરૂાવા સિુી પહોંચ 

 જો તમારી ઉપર એક ગનુાનો આરોપ મકુવામાાં આવ,ે તો તમન ેઅથવા તમારા વકીલને 
તમારી નવરુધ્ધમાાં જે પરુાવા છે તે તથા તમને બચાવમાાં મદદ કરી શકે તેવા પરૂાવા 
જોવા દેવા જ પડશ.ે આ તમારી સનુાવણી શરુ થાય તે પહલેાાં કરવ ુપડશે.  પોલીસ અન ે

િાઉન પ્રોસીક્યશુન સનવિસે આ  માટેની વ્યવસ્થા કરવા માટે તથા સાંબાંનધત દસ્તાવજેો 
અન ેવસ્તઓુ સધુી પહોંચ પરૂી પાડવી જ જોઈએ. 



પોલીસ સ્ટેશનમાાં હોવા ધવષે જાણવા લાયક અન્ય 

બાબતો  

તમારી સાથે કેવો વ્યવહાર થવો જોઇએ અને તમારી કેવી રીતે સાંભાળ રખાવી જોઇએ  

તમન ેજ્યારે પોલીસ સ્ટેશનમાાં રાખવામાાં આવે ત્યારે તમે શુાં અપેક્ષા રાખી શકો છો ત ેનવષ ેઆ 

નોંધો તમને કહશેે. વધ ુજાણકારી માટે આચાર સાંહહતા જોવા માટે માાંગ કરો.  તેમાાં આ દરેક 

વસ્તઓુ નવષ ેવધ ુમાહહતી ક્ાાંથી મેળવવી ત ેનવષેની એક યાદી સામેલ છે.  જો કોઇ સવાલો 
હોય તો પોલીસ કસ્ટડી ઓહફસરને પછૂો.  

મદદની જરુર હોય તેવા લોકો  

 જો તમ ે18 વષટ કરતાાં ઓછી ઉમરના હો, અથવા નનબટળતા ધરાવતા હોય, ઉદાહરણ તરીકે 

જો તમને શીખવાની મશુ્કેલીઓ (લનનિંગ હડહફકલ્ટીઝ) અથવા માનનસક આરોગ્યની 
સમસ્યાઓ હોય તો જ્યારે પોલીસ અમકુ વસ્તઓુ કરે ત્યારે તમારી સાથ ેકોઇ વ્યક્ટત હોય 

તેનો તમન ેઅનધકાર છે.  આ વ્યક્ટતન ે“તમારી યોગ્ય વયસ્ક વ્યક્ટત” (અપ્રોનપ્રએટ અડલ્ટ) 

કહવેામાાં આવે છે અને તેઓન ેઆ નોહટસની એક નકલ આપવામાાં આવશ.ે  

 તમારી સાથેના યોગ્ય પખુ્ત વયની વ્યક્ટત શુાં થઈ રહ્યુાં છે ત ેસમજવામાાં અન ેતમારી 
રુબ્રચઓનુાં ધ્યાન રાખવામાાં સહાય કરશ.ેજ્યારે પોલીસ તમને તમારા અનધકારો નવષે અને 
તમન ેશા માટે પોલીસ સ્ટેશનમાાં રાખવામાાં આવ્યા છે ત ેજણાવે ત્યારે ત ેઅથવા તેણી 
એપ્રોનપ્રએટ અડલ્ટ તરીકે તમારી સાથે હોવા જોઇએ.  જ્યારે પોલીસ તમને પોલીસની 
ચેતવણી વાાંચી સાંભળાવે ત્યારે પણ ત ેઅથવા તેણી તમારી સાથ ેહોવા જોઇએ.  

 તમારા અપ્રોનપ્રએટ અડલ્ટ તમારા વતી એક વકીલની માાંગ પણ કરી શકે છે.  

 તમ ેજો ઇચ્છો તો રૂમમાાં અપ્રોનપ્રએટ અડલ્ટની હાજરી વગર તમારા વકીલ સાથ ેવાતચીત 

કરી શકો છો.  



 તમ ેજ્યારે પોલીસ સ્ટેશનમાાં હો ત્યારે પોલીસે કદાચ નીચે જણાવલે વસ્તઓુમાાંની એક પણ 

કદાચ કરવી પડે. નસવાયકે કોઇ ખાસ કારણો હોય, પોલીસ જો નીચનેી કોઇ પણ વસ્તઓુ કરે 

ત્યારે તમારી સાથનેી યોગ્ય પખુ્ત વયની વ્યક્ટત  સાંપણૂટ સમય સાથ ેરહી શકે છે: 

 તમારો ઇન્ટરવ્ય ુલ ેઅથવા તમન ેએક લખેીત બયાન અથવા પોલીસની નોંધો ઉપર 

સહીં કરવાનુાં કહ.ે  

 તમન ેતપાસવા માટે તમારા બહારના કપડાાં કરતા વધ ુકપડા કાઢે.  

 તમારા આંગળીના નનશાનો, ફોટોગ્રાફ અથવા હડ.એન.એ. અથવા અન્ય સેમ્પલો 
લેવામાાં આવ.ે  

 સાક્ષી મારફત ઓળખની પ્રહિયાન ેલગતા કોઇ પણ કામો કરે.   

 

 જ્યારે પોલીસ તમને વધ ુસમય અટકાયતમાાં રાખવા જોઇએ કે નહીં ત ેનક્કી કરવા તમારા 
કેસ ઉપર ફરીથી નજર કરે ત્યારે તમારા એપ્રોનપ્રએટ અડલ્ટને તમારી મદદ કરવા માટે 

વ્યક્ટતગત હાજર રહવેા અથવા ટેબ્રલફોન ઉપર હાજર રહવેા માટેની તક આપવી જોઇએ.  

 જો તમારા એપ્રોનપ્રએટ અડલ્ટ ઉપલબ્ધ  હોય તો, જ્યારે પોલીસ તમારી ઉપર એક ગનુાનો 
આરોપ મકેુ ત્યારે તઓે હાજર હોવા જ જોઇએ.  

પોલીસ સ્ટેશનમાાં તમે ગાળેલ સમય ધવષે ધવગતો મેળવવી  

 તમ ેજ્યારે પોલીસ સ્ટેશનમાાં હો ત્યારે તમારી સાથ ેબન ેત ેદરેક બાબતોની નોંધ 

રાખવામાાં આવ ેછે.  આને કસ્ટડી રેકોડટ કહવેામાાં આવે છે.  

 જ્યારે તમ ેપોલીસ સ્ટેશન છોડો ત્યારે, તમ,ે તમારા વકીલ અથવા તમારા યોગ્ય 

વયસ્ક વ્યક્ટત કસ્ટડી રેકોડટની એક નકલની માાંગ કરી શકે છે.  પોલીસ ેતમન ેશક્ 

હોય તટેલી જલદી તમારા કસ્ટડી રેકોડટની એક નકલ આપવી પડ ેછે.   

 તમ ેપોલીસ સ્ટેશન છોડો ત્યાર પછી 12 મહીનાઓ સધુીના સમયમાાં તમ ેતમારા 
કસ્ટડી રેકોડટની એક નકલ માાંગી શકો છો.   

સસસસસસ સસસસસ સસસસસ  

 વકીલની સાથ ેવાત કરવા અને તમન ેહહરાસતમાાં લવેામાાં આવ્યા છે તનેી જાણ કરવાની 
સાથ ેસાથે સામાન્ય રીતે તમન ેએક ફોન પણ કરવા દેવામાાં આવશ.ે   



 જો તમારે એક ફોન કરવો હોય તો પોલીસન ેકહો.   

 તમ ેએક પેન અન ેએક કાગળ માટે પણ માાંગણી કરી શકો છો.  તમે મલુાકાતીન ેમળી 
શકશો પરાંત ુકસ્ટડી ઓહફસર ત ેમાટે ઇનકાર કરી શકે છે.  

તમારી કોટડી  

 જો શક્ હોય તો કોટડીમાાં એકલા રાખવા જોઇએ.   

 ત ેસ્વચ્છ, ગરમ અન ેઉજાશ વાળી હોવી જોઇએ.   

 તમારુાં બ્રબસ્તર સ્વચ્છ અને સારી પહરક્સ્થતીમાાં હોવુાં જોઇએ.   

 તમન ેટોઇલેટનો વપરાશ અન ેઅંગત સફાઇ માટેની વ્યવસ્થા પરૂી પાડવી જ જોઇએ.  

 

અંગત જરૂરિયાતો – તદુંિસ્તી, આિોગ્યશાસ્ત્ર અને કલ્યાણ 

 જ્યારે તમને અટકાયતમાાં રાખવામાાં આવ ેત્યારે તમન ેઅવશ્ય પછૂવ ાં જોઈએ કે તમને 
તમારી તાંદ રસ્તી, આરોગ્યશાસ્ત્ર અન ેકલ્યાણની બાબતમાાં તમન ેકદાચ અસર કરે અથવા 
ચચિંતતત બનાવ ેતેવી તમારી કોઈ પણ અંગત જરૂરરયાતો તવષે કસ્ટરિ સ્ટાફના સભ્ય સાથ ે

ખાનગીમાાં વાતચીત કરવાની ઇચ્છા છે. 

 તમારી જરૂરરયાતોન ેસાંતોષી શકે તેવી તવચારણા કરવા જેવા જરૂરી ઉત્પાદો પરૂાાં 
પાિવાની પોલીસ વ્યવસ્થા કરશ.ે જો તમારી ઇચ્છા હોય તો, જે વ્યક્તત સાથ ેતમ ે

વાતચીત કરો ત ેકદાચ તમારા જેવા એકજ જાતતના હોય. 

 જો તમ ે18 વષષની ઉંમરના અથવા ત ેકરતાાં મોટી ઉંમરની સ્ત્રી હો તો, જ્યારે તમને 
અટકાયતમાાં રાખવામાાં આવ ેત્યારે તમન ેઅવશ્ય પછૂવ  જોઈએ કે જો તમને કોઈ પણ 

માતસક સ્રાવ સાંબાંતિત ઉત્પાદોની જરૂર છે અથવા જરૂર પિ ેતેવી શક્યતા રહ,ે અન ેતમન ે

અવશ્ય કહવેામાાં આવ ેકેેઃ 

~ ઉત્પાદો તવના મલૂ્ય ેપરૂાાં પાિવામાાં આવશે; 

~ રરપ્લેસમેન્ટ ઉત્પાદો મળી રહ ેછે; અન ે

~ જો કસ્ટરિ ઑરફસર સહમત થાય તો ઉત્પાદો તમારા ક ટ ાંબ અથવા તમત્રો દ્વારા તેઓના ખચ ે

પરૂાાં પાિી શકાય. 

 જો તમ ે18 વષષની નીચેની કોઈ છોકરી હો તો, કસ્ટરિ ઑરફસર ખાતરી કરશે કે પોલીસ 



સ્ટેશનમાાં તમારી સાંભાળ રાખવા માટે કોઈ એક સ્ત્રી મળી રહ ેછે, અન ેતમારી અંગત 

જરૂરરયાતો અને માતસક સ્રાવ સાંબતિત ઉત્પાદો તવષે તમને પછેૂ. 
 

કપડાાં 

જો તમારા પોતાના કપડાાં તમારી પાસેથી લઇ લવેામાાં આવ્યા હોય, તો પોલીસ ેતમને અન્ય 

કપડાાં આપવા જ પડશે.  
 

 

ખોરાક અને પીણાાં 

તમન ેહદવસમાાં પીણાાં સાથેના 3 ભોજનો પરૂા પાડવા જ જોઇએ. તમે ભોજનો વચ્ચેના સમય 

દરનમયાન પણ પીણાાં પી શકો છો.  

વ્યાયામ  

જો શક્ હોય તો દરરોજ તમન ેતાજી હવા માટે બહારની બાજુએ નીકળવા દેવા જોઇએ. 

જ્યારે પોલીસ તમને સવાલ પછેૂ ત્યારે  

 ઓરડો સ્વચ્છ, ગરમ અને ઉજાશ વાળો હોવો જોઇએ.  

 તમારે ઉભા ન રહવે ુપડે તમે હોવ ુજોઇએ.  

 પોલીસ ઓહફસરોએ તમને તેઓનુાં નામ અને તેઓનો રેંક જણાવવો જોઇએ.  

 ભોજનના સામાન્ય સમયોએ તમન ેઆરામ મળવો જોઇએ અન ેદરેક બે કલાકો બાદ પીણાાં 
માટે િકે મળવો જોઇએ.  

 જ્યારે તમ ેહવાલાતમાાં હો ત્યારે દર 24 કલાકમાાં ઓછામાાં ઓછા 8 કલાકોનો આરામ મળવો 
જોઇએ.  

િાધમિક જરુરીયાતો  

જ્યારે તમ ેપોલીસ સ્ટેશનમાાં હો ત્યારે જો તમારા ધમટનુાં પાલન કરવા માટેની કોઇ જરુરીયાત 

હોય તો પોલીસને તેની જાણ કરો.  તઓે જરુરી હશે તો તમન ેધાનમિક પસુ્તકો અને અન્ય 

વસ્તઓુ પરૂી પાડી શકશે.  



જ્યારે સામાન્ય ધનયમો જુદા હોય તેવા સમયો  
 

તમને મદદ કરવા માટે એક વકીલ મેળવવા 

કેટલાક સાંજોગો હોય છે કે જ્યારે પોલીસે તમને વકીલ સાથ ે વાતચીત કરવાનો સમય મળે તે 

પહલેાાં તાત્કાબ્રલક સવાલો પછૂવા પડે છે. આ પ્રકારના ખાસ સાંજોગો નવષ ેમાહહતી આચાર સાંહહતામાાં 
આપવામાાં આવલે છે.  આ એવ ુપસુ્તક છે કે જેમાાં પોલીસ તમે પોલીસ સ્ટેશનમાાં હોવ ત્યારે શુાં કરી 
શકે છે અન ેશુાં નથી કરી શકતી તે જણાવવામાાં આવલે છે.  જો તમે નવગતો જોવા માાંગતા હો, તો તે 

આચાર સાંહહતાના ફકરા 6.6ના કોડ સી હઠેળ છે.  

 

એક ખાસ સમય છે કે જ્યારે પોલીસ તમન ેતમારા પસાંદગીના વકીલ સાથ ેવાતચીત નહીં કરવા દે.  

જ્યારે આમ બને ત્યારે તમને અન્ય વકીલની પસાંદગી તેઓએ કરવા દેવી પડશ.ે  જો તમારે નવગતો 
જોવી હોય તો તે અંગે આચાર સાંહહતાના કોડ સીના અનલુગ્નક બીમાાં આપેલ છે.  

 

તમે પોલીસ સ્ટેશનમાાં છો તેની કોઇને જાણ કરવી  

એવા ખાસ સાંજોગો છે કે જ્યારે પોલીસ તમને કોઇનો પણ સાંપકટ  નહીં સાધવા દે.  આ ખાસ સમયો 
નવષ ેઆચાર સાંહહતામાાં માહહતી આપેલ છે.  જો તમારે માહહતી જોવી હોય તો તે અંગે આચાર 

સાંહહતાના કોડ સીમાાં અનલુગ્નક બીમાાં આપેલ છે.  

 

હરિંક રાઇવ અને રગ રાઈવ અંગેના ગનુાઓ  

જો તમને દારૂ પીધા પછી અથવા ડ્રગ લીધા પછી  વાહન ચલાવવા માટેના ગનુા હઠેળ બ્રગરફતાર 

કરવામાાં આવ્યા હોય, તો તમારી પાસે એક વકીલ સાથ ેવાતચીત કરવા માટેનો હક્ક છે. આ હક્કનો 
અથટ એમ નથી થતો કે તમે વકીલ સાથ ેહજુ વાતચીત ન કરી હોય તો પોલીસને શ્વાસ, લોહી અથવા 
પેશાબની તપાસ માટે સેમ્પલ આપવા માટે ના કહી શકો છો.  
 
 



માનધસક આરોગ્યના અધિધનયમ 1983 હઠેળ અટકાયત  

 

પોલીસ માનનસક આરોગ્યના અનધનનયમ હઠેળ આકારણી  માટે પણ તમને પોલીસ સ્ટેશનમાાં અટકાયતમાાં 
રાખી શકે છે. જો તમે 18 વષટની ઉપરના હો અને જો એવુાં કોઈપણ જોખમ હોય  કે તમારા વતટનને કારણ ે

તમને અથવા અન્યોન ે ગાંભીર ઇજા અથવા મતૃ્ય ુથાય, તો તમને અન્યત્ર અટકાયતમાાં રાખવાની અપેક્ષા 
રાખી શકાતી નથી  જો તમન ેમાનનસક આરોગ્યના અનધનનયમ હઠેળ અટકાયતમાાં રાખવમાાં આવેલ હોય તો 
તેનો અથટ એમ નથી થતો કે તમને કોઇ ગનુ્હા માટે બ્રગરફતાર કરવામાાં આવ્યા છે.  

 

તેનો અથટ એમ થાય છે કે પોલીસે એક ડોટટર અને આકારણી કરવા માટે યોગ્યતા ધરાવતા એક 

માન્યતાપ્રદ માનનસક આરોગ્યના વ્યવસાનયક મારફત તમને જોવાની વ્યવસ્થા કરવી જ પડશે.  તમે 

પોલીસ સ્ટેશનમાાં આવો અથવા તમારી અટકાયતના 24 કલાકોની અંદર તમારી આકારણી થવી જ જોઇએ 

પરાંત ુપોલીસ આ માટે શક્ હોય તેટલી જલદી વ્યવસ્થા કરશે. પોલીસ સ્ટેશન પર, જો ડૉટટરને આવશ્યક 

લાગે અન ેવહરષ્ઠ પોલીસ અનધકારી તેન ેમાંજૂર કરે , તો મલૂ્યાાંકન માટે 24 કલાકની અટકાયત અવનધને  

વધ ુ12 કલાક સધુી નવસ્તતૃ કરી શકાય છે.આ સમય દરનમયાન પોલીસ કદાચ તમને વધ ુયોગ્ય સ્થળે 

તબદીલ (ટ્રાન્સફર) કરે કે જેથી આકારણી કરી શકાય.  

 

જ્યારે તમે આંકણી માટે રાહ જોતા હોય, ત્યારે પોલીસ કદાચ માન્યતાપ્રદ આરોગ્યસાંભાળના પ્રેટટીશનર 

મારફત તમારી તપાસની વ્યવસ્થા કરે.  તેઓ આંકણી નથી કરી શકતા,પરાંત ુતમને હોય તેવી કોઇ પણ 

આરોગ્યની બ્રચિંતાઓ માટે મદદ કરી શકે છે અને આંકણી શુાં છે તે નવષે તમને સમજાવી શકે છે.  

 

હવાલાતના સ્વતાંત્ર મલુાકાતીઓ (ઇન્ડીપેન્ડન્ટ કસ્ટડી ધવઝીટસય) 
 

આ કોમ્યનૂનટીના એવા લોકો છે કે જેઓ અગાઉથી જાણ કયાટ વગર પોલીસ સ્ટેશનોની મલુાકાત લઇ શકે છે.  

તેઓને ઇન્ડીપેન્ડન્ટ કસ્ટડી નવઝીટસટ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે અન ેતેઓ મરજીયાત ધોરણે કામ કરે છે 

એની ખાતરી કરવા માટે કે હવાલાતમાાં હોય તે વ્યક્ટતઓ સાથે યોગ્ય વતટણ ૂાંક કરવામાાં આવી રહી છે અન ે

તેઓ તેઓના હક્કોનો ઉપયોગ કરી શક્ા છે.  

 

તમારી પાસ ેઇન્ડીપેન્ડન્ટ કસ્ટડી નવબ્રઝટરને મળવાનો અનધકાર નથી અને ઇન્ડીપેન્ડન્ટ કસ્ટડી નવબ્રઝટર 

તમારી મલુાકાત લે તે માટે નવનાંતી કરી શકશો નહીં.  જો ઇક્ન્ડપેન્ડન્ટ કસ્ટડી નવબ્રઝટર તમે હવાલાતમાાં હો 
ત્યારે તમારી મલુાકાત લે તો તેઓ પોલીસથી સ્વતાંત્રપણે કામ કરતાાં હશ ેએ તપાસવા માટે કે તમારુ 

કલ્યાણ અન ેહક્કોને સલામત રાખવામા આવ્યા છે.  છતાાંપણ, જો તમે તેઓ સાથે વાતચીત ન કરવાનુાં 
ઇચ્છો તો વાતચીત કરવી જરુરી નથી.  
 

ફહરયાદ કેવી રીતે કરવી  



જો તમારી સાથ ેજે રીતે વ્યવહાર કરવામાાં આવ્યો હોય તે નવષે તમે ફહરયાદ કરવા માાંગતા હો, તો કૃપા 
કરીને એક ઇન્સ્પેટટર અથવા તેઓથી ઉંચા હોદ્દા ઉપર હોય તેવા એક પોલીસ ઓહફસર સાથે વાતચીત 

કરવા માટે માાંગ કરો.  તમન ેમકુ્ટત  મળે ત્યાર બાદ પણ તમે, ઇન્ડીપેન્ડન્ટ ઓફીસ ફોર પોલીસ કાંડકટ 

(IOPC) અથવા વકીલ મારફત અથવા તમારા વતી તમારા મેમ્બર ઓફ પાલાટમેન્ટ કોઇ પણ પોલીસ 

સ્ટેશને ફરીયાદ કરી શકો છો.  


