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ભેટર ોોખરટન કોટટ  ભાટે ઓછાભાાં ઓછી કેટરી લસખત જરૂયી છે?

જાિેય સુરેિ ળાાંખત ભાટે ખજરા ભેજીસ્ટટરે ટે કયેર િુકભ કેટરા લિત સુધી અભરી ગણાળે?

કસ્ટટડીભાાં િોમ તેલા આયોી ખલરુદ્ધ ચાજટળીટ ન કમુું િોમ તેને જાભીન ય કેટરા દદલસભાાં છોડલાભાાં આલે છે?

જાભીન અયજી નાભાંજૂય થઇ િોમ તો પયી બખલષ્મભાાં ફીજી કોટટભાાં અયજી.......

જાભીન ય ભુક્ત કયેર આયોી કોટટભાાં િાજય ન યિે તો.....

કઈ વ્મખક્ત જાભીનરામક ગુનાભાાં જાભીન આી ળકે?

અળક્ત કે અખસ્ટથય દદભાગની વ્મખક્ત ને ફદરે કોઈ વ્મખક્ત ક્માયે પદયમાદ કયી ળકે?

ોરીસ લોયાંટ લગય ક્માયે ધયકડ કયી ળકે?

F.I.R. ૂરુાં  નાભ જણાલો.

F.I.R. રિાલલા કોઈ આલે ત્માયે ોરીસ સ્ટટેળન ઓદપસયે કઈ કામટલાિી કયલાની િોમ છે?

F.I.R. ભાાં આયોીનુાં નાભ ક્માયે આલાનુાં િોમ છે?

F.I.R. કઈ યીતે રિાલી ળકામ?
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ધયકડ કયેરી વ્મખક્તને કઈ ફાફત જણાલલી જોઈએ?

ધયકડ કયેરી વ્મખક્તને કેટરા સભમભાાં ભેજીસ્ટટરેટ સભક્ષ િાજય કયલી જોઈએ?

ગુનો ગાંબીય પ્રકાયનો ન િોમ તો આયોી ખલરુદ્ધ કેટરા દદલસભાાં ચાજટળીટ યજુ કયલુાં જોઈએ નદિ તેથી જાભીન ભુક્ત થળે?

સેસન્દ્ળ જજ ેજો ભોતની સજા આી િોમ તો તે ક્માયે અભરી ફનળે?

તાસની ફાફતભાાં કઈ જોગલાઈ કયલાભાાં આલી છે?

એક્ઝીક્મુટીલ ભેજીસ્ટટરેટ અને ખલરક પ્રોસીકમુટયની ખનભણુક કોણ કયે છે?

કોઈ ણ આયોીના કોટટ  લધુભાાં લધુ કેટરા દદલસની દયભાન્દ્ડ આી ળકે?

કઈ કરભ િેઠ ભેજીસ્ટટરેટને પદયમાદ કાઢી નાિલાની સત્તા છે?


