Criminal Investigation (Identifying People) Act 2002 (the CIIPA)
ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ (ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ) ਅਿਧਿਨਯਮ 2002 (the CIIPA)
ਨਵੰਬਰ 2013 ਿਵੱਚ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Criminal Investigation (Identifying People)
Amendment Act 2013 (ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ [ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ] ਸੰਸ਼ਧ
ੋ ਨ ਅਿਧਿਨਯਮ 2013) ਨੂ ੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
CIIPA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਧਾਰਾ) 16 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਿਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। CIIPA ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਨਵ� ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂ ੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਿਜਹੜਾ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂ ੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਿਨਉ ਸਾਉਥ ਵੇਲਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਜਸਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਪਰ੍ਚਾਤ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੁਿਲਸ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਕਰਕੇ
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂ ੰਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂ ੰ “ਬੁਰਕਾ ਕਾਨੂ ੰਨ” ਕਰਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉ�ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਿਗਆ ਿਕ
ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ਿਵੱਚ ਕੁ ਝ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਿਲਸ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਨੂ ੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁ ਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂ ਨ
ੰ
ਸੈਕਸ਼ਨ (ਧਾਰਾ) 16(4A) CIIPA ਪੁਿਲਸ ਨੂ ੰ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ
(ਢੱਕਦੇ) ਕਪੜੇ ਨੂ ੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਿਬਨੈ
ਕਰਨ ਤਾਂਜੋ ਅਫਸਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਜਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਿਨਜੀ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰ ਸਕੇ

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਕਵਰ ਕਰਨ (ਢੱਕਣ) ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਿਵਸਿਤਰ ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਪਿਹਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜਾਂ ਆਂਿਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈਟ
(ਟੋਪੀਆਂ), ਹੇਲਮੇਟ, ਅਤੇ ਧੂਪ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਂ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਨਕਾਬ (ਮਾਸਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਸਨੇ
ਫੇਸ ਪ�ਟ ਜਾਂ ਮੇਕ ਅਪ (ਿਸ਼ੰਗਾਰ) ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਨੂ ੰ ਬਦਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਨੈ ਣ-ਨਕਸ਼ ਨੂ ੰ ਲੁ ਕਾ�ਦਾ ਹੋਵੇ।

ਆਮ ਸਵਾਲ
ਪੁਿਲਸ ਮੇਰੇ ਤ� ਮੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂ ੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੱਦ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
Criminal Investigation (Identifying People) Act 2002 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਧਾਰਾ) ਿਕਸੀ ਅਫਸਰ ਨੂ ੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਨਜੀ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਅਫਸਰ ਨੂ ੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਿਕ:
• ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਜਾਂ
• ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਸੰਿਦਗਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮੱਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਵਹਾਿਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂ ੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂ ੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਿਫਰ ਭਾਵ�
ਬੇਨਤੀ ਿਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਿਰਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਦ� ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਸਪੀਿਡੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਟਰੈਿਫਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਮਨਜ਼ (ਸੱਦਾ) ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨੋ ਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।

ਜਦ� ਮੈਥ� ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂ ੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁਮ
ੰ ਵ
ੇ ਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ?
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂ ੰ ਹਟਾਉ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤਾਂਜੋ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜਾਂ ਅੰਿਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਠੀਕ
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂ ੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡਾ ਉਹ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਵਰਗੇ ਿਕਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਵੱਚ ਤੁ ਸ� ਿਦੱਸਦੇ ਹੋਵੋ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦ� ਤਕ ਤੁ ਸ� ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਿਕਸੇ ਿਨਜੀ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਮ� ਆਪਣੇ ਡਰਾਇਿਵੰਗ ਲਾਇਸ�ਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰਾ/ਵੱਖਰੀ ਿਦਸਦਾ/ਿਦਸਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਕੀ ਪੁਿਲਸ ਮੇਰੇ ਡਰਾਇਿਵੰਗ ਲਾਇਸ�ਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤ� ਕਵਰ
ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪੁਿਲਸ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕਵਰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਿਲਸ ਇਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਫੋਟੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮ� ਇਹ ਿਬਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ� ਮ� ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਕਵਰ ਹਟਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਮਾਨ ਿਲੰਗ ਦਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਮੌਜੂਦਹੋਵ?
ੇ
ਪੁਿਲਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਫਸਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਵਾਜਬ ਹੱਦ ਤਕ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਨ ਿਲੰਗ ਦਾ
ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਪਿਹਚਾਣ ਪਰ੍ਿ�ਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵਹਾਿਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਪਿਰਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਮਿਹਲਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ�
ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਸਮਾਨ ਿਲੰਗ ਦਾ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਮੌਜਦ
ੂ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਕੀ ਿਫਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਿਫਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਿਲਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ
ਅਫਸਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਨ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਿਹਚਾਣ ਪਰ੍ਿ�ਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ

ਮੇਰੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਵਾਜਬ ਹੱਦ ਤਕ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ
ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਵਧੇਰੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਣਗੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂ ੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰੰਤੂ, ਜੇਕਰ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ
ਤੁ ਸ� ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਪੁਿਲਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼
ਆਉਣ ਵੇਲੇ, ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਨ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ
ਵੱਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ�ਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਮ� ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂ ੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂ ੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਤਮ ਡੰਡ ਕਰਕੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮ� ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਤ� ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂ ੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਿਬਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ, ਤੁ ਸ� ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂ ੰ ਿਬਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ/ਸਕਦੀ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂ ੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂ ੰ
ਸਮਝਾਏ। ਇੱਕ ਆਮ ਿਨਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂ ੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ
ਗਲ� ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਇਹ ਸਮਝਦੇ/ਸਮਝਦੀ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਿਕ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

