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�વશે
આ સંસાધન એવા કોઈપણ �ય��તઓ માટ ેછે
જેમણે તેમની માન�સક અ�વ�થતા અથવા
મનો�ચ�ક�સક�ય �નદાનને કારણે તેમની તરફ
દરુાચાર, ફ�રયાદ કરનાર સામે કરાતી હેરાનગ�ત
અથવા �ષે �ે�રત �ુના થતા અ�ુભ�યા હોય. તે
�મડલસૅ�સ �ુ�નવ�સ�ટ� ખાતે હાથ ધરાયેલા
સંશોધન ઉપર આધા�રત છે[1]. આ સંસાધનનો
હે�ુ અમારા સંશોધનના થોડા �ન�કષ� તમાર�
સમ� લાવવા અને જો તમે આ �કારના
દરુાચારનો સામનો કય� હોય તો તમે �ંુ કર�
શકો તે �વશે તમને ઉપાયો અને �ૂચનો
આપવાનો છે. અમે સંસાધનોને ચાર ભાગમાં
આયો�જત કયા� છે:

1.     લોકોએ અમને �ંુ ક�ંુ
2.     લોકોને �ંુ મદદ�પ લા��ંુ
3.     જો તમે દરુાચાર સામનો કય� હોય
અથવા તમે �ષે �ે�રત �ુનાનો ભોગ બ�યા
હોવા�ંુ માનતા હોવ તો તમે �ંુ કર� શકો
4.     મદદના �ોતો

ખા�ંુ A: દરુાચાર �ંુ
છે? �ેષ �ે�રત �ુનો
�ંુ છે?
દરુાચાર અનેક �વ�પોમાં થતો હોય છે, પર��ુ તેમાં આમનો
સમાવેશ થઈ શકે છે: શાર��રક હુમલો, �તીય દરુાચાર,
ભાવના�મક અથવા મનોવૈ�ા�નક દરુાચાર, ભેદભાવ
આધા�રત દરુાચાર, સં�થાગત અથવા સં�થાક�ય
દરુાચાર, �ન�કાળ�, નાણાંક�ય શોષણ.

�ષે �ે�રત �ુનો �યારે ગણાય છે �યારે કોઈ તમાર�
અ�મતા, �લ�ગ, ઓળખ, વંશ, �મર, �તીય અ�ભગમ,
ધમ�, અથવા �યાલ આવેલા અ�ય ભેદને કારણે તમાર�
સામે �ુનો આચરે છે. અ�મતામાં મનો�ચ�ક�સક�ય �નદાન
અથવા માન�સક બીમાર� હોવાના �યાલનો સમાવેશ થાય
છે. 

તમે એ�ને��ટ ઇ�ટરનેશનલ વેબસાઇટ પર �ષે આધા�રત
�ુનાઓના ઉદાહરણો વાંચી શકો છો:
www.amnesty.org.uk/blogs/ether/hate-
crimes-uk-victims-stories
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આ સંસાધન નેશનલ ઇ���ટ�ુટ ફૉર હે�થ �રસચ� �કૂલ ફૉર સો�શયલ કેર �રસચ�
(NIHR SSCR) �ારા ભંડોળ �ૂ��  પડાયેલ �વતં� સંશોધન ઉપર આધા�રત છે.
�ય�ત કરાયેલા અ�ભ�ાયો લેખક(કો)ના છે અને તે NIHR SSCR, નેશનલ હે�થ
સ�વ�સ, નેશનલ ઇ���ટ�ુટ ફૉર હે�થ �રસચ� અથવા �ડપાટ� મે�ટ ઑફ હે�થ ઍ�ડ

સો�શયલ કેરના હોય તે�ંુ જ�ર� નથી.

આ સંસાધન ડૉ. સારાહ કેર, ડૉ. ��શ હેફડ�-લેચ�ફ�ડ, ડૉ. એ�લસન ફૉકનર, ડોરથી �ુ�ડ, ����ટન �ખસા, �લો�ડઆ મેગેલ,
રેચલ કોહેન �ારા �મડલસૅ�સ �ુ�નવ�સ�ટ� ખાતે હાથ ધરાયેલા સંશોધન ઉપર આધા�રત છે. આ સંશોધનમાંથી ��સ� કરાયેલા
સંશોધનપ�ો અહ� મળ� શકશે: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hex.12963 અને
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/hsc.12806 

http://www.amnesty.org.uk/blogs/ether/hate-crimes-uk-victims-stories
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hex.12963%20%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87%20https:/onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/hsc.12806
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hex.12963%20%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87%20https:/onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/hsc.12806


લોકોએ તેમના �વન દર�યાન અનેક �કારના દરુાચારનો સામનો કય� હતો, જે�ંુ કારણ મા� તેમના
માન�સક �વા��યની ��થ�ત�ંુ �હેર હો�ંુ ન હ�ંુ પર� �ુ તે વંશ, �લ�ગ, LGBT+ ઓળખ, અ�મતા અને
શાર��રક ખોડને કારણે પણ હતા; 

એ યાદ રાખ�ંુ �ૂબ અગ�ય�ંુ છુ�  કે તમે એકલા નથી. અમારા સંશોધનમાં અમે જેમની સાથે વાત કર� તે લોકોએ
અમને થોડા �ુ�કેલ અને �ય�થત કરનારા અ�ુભવો �વશે જણા��ંુ. તે અ�વ�થ કરનારા હોઈ શકે છે, આથી જો
તમે આમના �વશે વાંચવા ન માંગતા હોવ તો, કૃપા કર�ને �વભાગ 2 પર �વ.

’માન�સક �વા��યના �ુ�ાઓ અને �ષે �ે�રત �ુનો અને
LGBT �ુ�ાઓ ભેગા થઈ જતાં હોય છે જે�ું કારણ છે
માન�સક �વા��ય સાથે સંકળાયેલ લાંછન અને LBGT

�ુ�ાઓને સાથે સંકળાયેલ લાંછન. [...] મા��  માન�ું છે તે આ
�ણ બાબતો એવી છે જેમને દરેકને અલગ �ુ�ાઓ તર�કે
ગણવામાં આવે છે, પર��ુ ખરેખર તે એક મોટો �ુ�ો છે.’
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લોકોએ અમને �ંુ ક�ંુ:

‘મને �યાલ ન હતો કે કાળા હોવા સાથે
આટલો બધો �ષે સંકળાયેલો હશે અને તે

પણ માર� સામે ��ય� ર�તે’.

‘મ� આશરે 1997/8
98થી એક લાકડ� વાપરવા�ું શ�ક�ુ�
અને ફર�થી મોટુ�  લાંછન. અ�ત �ખ�
કરતી વાત છે, મ� �ારેય �વચા�ુ� પણ
ન હ�ું કે લાકડ�નો ઉપયોગ કરવાથી
મને આટલી બધી પરેશાની થશે.’

અ�ુક લોકો માટ,ે આ દરુાચાર તેમના પોતાના ઘરની અંદર અને આસપાસ હતો. અ�ૂરતી રહેણાંક �ુ�વધાઓ
ભોગ બનવાની વધારાની શ�તાનો �ોત બને છે, �યાં રહેઠાણ સંગઠનોનો લોકોના �ષે �ે�રત �ુના અને
દરુાચાર અંગેના અ�ુભવો સામે ��તસાદ મોટભેાગે અ�ૂરતો અથવા ગેરહાજર હોય છે.

લોકો ઘણી વખત �વા��ય અને સામા�જક કાળ� તથા ફોજદાર� �યાય �ણાલીઓ વ�ચે ફસાઈ જતા હોય છે,
જે તમામની જોખમ �બંધન અને સલામતી, �ુ�તો માટ ેસલામતી �યવ�થા અને અ�મતા આધા�રત �ષે �ે�રત
�ુના અંગે કોઈક �ૂ�મકા અને જવાબદાર� હોય છે.



ખા�ંુ B: �ુ�તો માટે સલામતી �યવ�થા �ંુ
છે?

·અ�ુક લોકોએ માન�સક �વા��ય અને કાળ�
સેવાઓની અંદર ગંભીર દરુાચાર અને ફ�રયાદ કરનાર
સાથે કરાતી હેરાનગ�તનો સામનો કય� છે; લોકોએ
શાર��રક અને �તીય હુમલા તથા સ��ય દરુાચાર અથવા
�ન�કાળ� વાળ� સારવાર �વશે વાત કર� છે. તેમણે
દરુાચાર સેવાઓ અને �ણાલીઓનો, �વશેષ�પથી
હૉ��પટલ જે ર�તે કામ કરતી હોય છે તેનો ભાગ બની
ગયો હોવા �વશે પણ વાત કર�.

‘પોલીસ અ�ધકાર�એ ક�ું કે ‘જો તમે 17 વષ�ના
હોત અને મને તમારા �શ�ક �વશે જણાવતા

હોત તો અમને આ મામલાને આગળ વધારવામાં
કોઈ ખચકાટ ન હોત. પર��ુ ખરેખર તો, તમે એક
માન�સક �વા��ય સેવાના વપરાશકતા� છો’...
આનાથી મને એવી મા�યતા બેસી ગઈ કે મારા

ઉપર �વ�ાસ �ૂકવામાં ન�હ આવે.’
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‘તમે બંધ બારણાની પાછળ �વ એટલે પછ� તે
એક �ાસદાયક અને ભયાવહ �થાન બની �ય
છે અને તમે તેના �વશે વાત કરવાની કો�શશ કરો
�યારે આ�ું નથી બ��ું અથવા તો એમાં તમારો
જ વાંક છે એમ કહ�ને આરોપ તમારા ઉપર

�ૂકવામાં આવે છે.’

અમે વાત કર� તેવા મોટાભાગના લોકોને એ�ંુ લા��ંુ હ�ંુ
કે દરુાચારની �ણ કરાઈ �યારે તેમના માન�સક
�વા��યની ��થ�ત �વશેના �યાલ અથવા
મનો�ચ�ક�સક�ય �નદાનને કારણે તેમની વાત પર �વ�ાસ
કરાયો ન હતો.

ઘણાએ �ુ�તો માટ ેસલામતી �યવ�થા (જુઓ ખા�ંુ B)
�વશે નહો�ંુ સાંભ�ંુ અથવા તે માટ ેઅર� કરવા �વશે
નહો�ંુ �વચા�ુ�. લોકોને એ બાબતે હ� મેશા �પ�તા ન હતી
કે તેમણે જે અ�ુભ��ંુ છે તેને �ુ�તો માટનેી સલામતી
�યવ�થા માટ ેએક �ચ�તા તર�કે જોવાશે કે પછ� એક �ષે
�ે�રત �ુના તર�કે, કે પછ� બંનેમાંથી કોઈ ન�હ.

અ�ુક લોકોને એ�ંુ લા��ંુ કે જે ઘટનાઓ બની, તેમની
ઉપર તેમ�ંુ કોઈ �નયં�ણ ન હ�ંુ અને તેમને માટ ેકોઈ
મદદ ઉપલ�ધ ન હતી.

‘હુ�  મા�ું છુ�  કે જે બધા બનાવો બ�યા તેનો સામનો
કરવાએ મને એવી લાગણી કરાવી છે કે, �ણે હુ�  એક

ર�તે સમાજની બહાર હો�.’

�ુ�તો માટનેી સલામતી �યવ�થા એ એવા �ુ�તોને ર�ણ આપવાની ���યાને અપાયે�ું નામ છે જેમને દરુાચાર
અથવા �ન�કાળ� સામે કાળ� અને આધારની જ�ર છે. 
સલામતી �યવ�થા એવા લોકો માટ ેછે, જેમને માન�સક �વા��ય સમ�યાઓ અથવા શીખવામાં પડતી �ુ�કેલીઓ
જેવા �ુ�ાઓને કારણે દરુાચાર અથવા �ન�કાળ�ના જોખમમાં �ૂકે તેવી કાળ� અને આધાર માટનેી જ��રયાતો
હોય છે.
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�ુ�તો માટ ેસલામતી �યવ�થાની �ુ�ય જવાબદાર� પોલીસ અને NHS સાથે ભાગીદાર�માં �થા�નક સ�ાઓની છે
જો કોઈ �થા�નક સ�ા�ું એ�ું માન�ું હોય કે કોઈ �ય��ત દરુાચાર અથવા �ન�કાળ�ના જોખમ હેઠળ છે, તો તેણે
પ�ર��થ�ત અંગે એક તપાસ કરવાની હોય છે. 
દરેક �થા�નક સ�ા માટ ેએક સંપક�  �બ�દ ુઅને આવી તપાસો હાથ ધરવા માટ ેસેફગા�ડ�ગ ઍડ��સ બૉડ�  હોય છે. 
�ુ�તો માટ ેસલામતી �યવ�થા �વશે વ�ુ મા�હતી માટ,ે છેવટના ભાગમાં અમારા સંસાધનોની �ૂ�ચ જુઓ.

લોકોને �ંુ મદદ�પ લા��ંુ
અમે જેમની સાથે વાત કર� તેમાંના ઘણા લોકોએ તેમને થતા અ�ુભવો અંગે
ઉપાયો કરવા માટેની ��ૂહરચના તૈયાર કરવામાં મદદ કરે તેવા આધારના �ોતો
શોધી કા�ા હતા. આમાં આમનો સમાવેશ હતો:

‘મારા અ�ુભવોને સારા ઉ�ેશોમાં કામે
લગાડવાનો �નણ�ય.... તે મારે માટ ેટક� રહેવા
માટ ેસૌથી ખાસ બાબત બની રહ� છે,
કારણ કે હુ�  એ જોઈ શકુ�  છુ�  કે તે ખરેખર
�યવ�થાતં� અથવા તેમાં કામ કર� રહેલા
લોકોને કોઈક ર�તે કામ લાગે છે, હુ�  જે કામ
ક��  છુ�  તે કરવા પાછળ�ું કારણ એ જ છે’

‘આમ, તેઓ [�થા�નક સા�ુદા�યક સં�થાઓ] �યાં જે
કરે છે તેની ખા�સયત એ છે કે તેઓ તમે કઈ

બાબતોમાં કાબેલ છો તે �ણવાનો �યાસ કરે છે.
તેઓ તમને �ંુ તકલીફ છે તે નથી �ૂછતા, તેઓ તમે
કાબેલ હોવ તેવી બાબતો શોધવાનો �યાસ કરે છે
અને મ� �યાં અનેક નવી બાબતો અજમાવી જોઈ છે.’

કોઈકની સાથે વાત કરવી: તમારા પર �વ�ાસ �ૂકાવો,
વાત કરવા માટ ેઆધાર થક� ‘યો�ય’ લોકો, તમે જે કહો
છો તેમાં ભરોસો કરનારા અને ખરેખરો ટકેો આપવાની
તૈયાર� બતાવતા લોકો મળવા. આ પ�રવારના સ�યો અને
�મ�ો હોઈ શકે છે, પર� �ુ ઘણી બધી વખત �થા�નક સેવા
વપરાશકતા� જૂથો, સહયોગીનો આધાર અથવા
સા�ુદા�યક જૂથો હતા.

બનાવની �ણ કરતાં પહેલાં ટકેો શોધવો: કોઈ બનાવ
�વશે �ણ કરવી કે ન�હ તે ન�� કરતાં પહેલાં કોઈનો
ટકેો મેળવવો અગ�યનો હતો: �મ�ો, પ�રવાર, �થા�નક
માન�સક �વા��ય અથવા અ�મતા સં�થાઓ કે જેઓ
સમથ�ન સેવાઓ �ૂર� પાડવા અથવા �ષે �ે�રત �ુના સામે
પડકાર આપવામાં રોકાયેલા હોય. એક �ય��તએ
જણા��ંુ કે ‘માર� સખાવત સં�થાઓ મારે માટે
�વનર�ક બની રહ� છે’.

સામેલ થ�ંુ: અનેક લોકોએ એ જો�ંુ છે કે સેવાઓમાં
�ુધારો કરવા ચળવળો થક� સ��ય ર�તે સામેલ થ�ંુ,
�યાવસા�યકોને તાલીમ આપવી, સંશોધનમાં ભાગ લેવો
અથવા અ�યોને ટકેો આપવો, મદદ�પ બની રહેતા હોય
છે. સ��ય રહે�ંુ અને અ�યો માટ ેક�ઇક સા��  કર�ંુ લોકોને 
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‘હુ�  સલામતી માટનેી �યવ�થા શ�દનો ઉપયોગ
કર�શ, હુ�  �ષે �ે�રત �ુના શ�દનો ઉપયોગ

કર�શ, હુ�  આવી ર�તે વાત જણાવીશ કારણ કે
મને ખબર છે તેમણે પગલાં લેવા જ�ર� બને છે.
હુ�  જોખમ શ�દનો ઉપયોગ ક��  છુ� , મ� �ણે
�ણાલીની અંદર રહ�ને કામ કરતાં શીખી લી�ું
છે અને તેઓ સમજે તેવી ભાષા �ણી લીધી

છે.’

એવી અ�ુ�ૂ�ત કરાવવામાં મદદ�પ ર�ંુ છે કે તેઓ પોતાના �વન ઉપર �નયં�ણ ધરાવે છે અને ક�ઈક ઉપયોગી કર�
ર�ાં છે.

તમારા અ�ધકારો �ણવા: લોકોને સામસામે અથવા ઓનલાઇન, અ�ુક �વયંસેવા �ે�ની સં�થાઓ અને
વપરાશકતા� જૂથો મળ� આ�યા, જે તેમને તમના અ�ધકારો સમજવામાં મદદ�પ હતા. ���ટશ ઇ���ટ�ુટ ઑફ
�ુમન રાઇ�સે તમારા માનવ અ�ધકારો �ણવા માટ ે�ુગમ હોય તેવી માગ�દ�શ�કાઓની એક �ેણી �વકસાવી છે: હુ�
�ા અ�ધકારો ધરા�ંુ છુ

બનાવોનો અહેવાલ રાખવો: તમે આગળ જતાં કોઈક સમયે દરુાચારની �ણ કરવા માંગતા હોવ તે �ક�સામાં �ંુ
થાય છે અને �ારે તેની ન�ધ રાખવી મદદ�પ બને છે. લોકોને બતાવવા માટ ેથોડા �ુરાવા હોવા પણ મદદ�પ નીવડે
છે: ફોટો�ાફ અથવા સા�ી �ુરાવો, આ બ�ંુ મદદ�પ બનશે.

યો�ય ભાષાનો ઉપયોગ કરવો: અ�ુક લોકોએ
સ�ા�ધકાર�ઓ તરફથી જ�દ� ���ુ�ર મળે તેવા
શ�દોનો ઉપયોગ કરવો મદદ�પ થતો હોવા�ંુ અ�ુભ��ંુ
છે. ઉદાહરણ તર�કે, ‘�ષે �ે�રત �ુના’, ‘દરુાચાર અથવા
�ન�કાળ�ના જોખમ હેઠળ’ અને ‘સલામતી �યવ�થા’
જેવા શ�દોનો ઉપયોગ કરવો ઉપયોગી બની શકે છે.

જો તમે દરુાચાર, ફ�રયાદ કરનાર સામે
કરાતી હેરાનગ�ત અથવા �ેષ �ે�રત �ુનાનો
સામનો કર� ર�ાં હોવ તો તમે �ંુ કર� શકો

કોઈની સાથે વાત કરો સૌ�થમ, જો તમે કર� શકો તો, �ંુ થ�ંુ છે અથવા �ંુ થઈ ર�ંુ છે તેના �વશે તમે
�વ�ાસ કરતા હોવ તેવા કોઈ �ય��ત સાથે વાત કરો. આ આં�શક ર�તે તમારા પોતાને માટનેા આધાર માટ ેછે,
પર� �ુ �ંુ થઈ ર�ંુ છે તે �વશે અ�ય કોઈ �ય��ત �ણે તે �ુ�ન��ત કર�ંુ પણ અગ�ય�ંુ છે. તેઓ મદદ કર�
શકે અથવા તેઓ દરુાચાર અથવા ભોગ બ�યા હોવા �વશે સા�ી બની શકે.

તમારા અ�ધકારો �ણો. �થા�નક સા�ુદા�યક સં�થાઓ તમને તમારા અ�ધકારો �ણવામાં મદદ કર� શકે.
તમે મદદને ઓનલાઇન પણ શોધી શકો છો: https://knowyourhumanrights.co.uk/human-
rights/what-rights-do-i-have/

https://knowyourhumanrights.co.uk/human-rights/what-rights-do-i-have/
https://knowyourhumanrights.co.uk/human-rights/what-rights-do-i-have/


જો તમે તમે જેનો સામનો કર� ર�ાં છો તેના �વશે �ણ કરવા માંગતા હોવ તો તમે �ો માગ� લઈ શકો છો તે �ણવા
માટ ેએક �ોતનો સંપક�  કરવાનો �યાસ કરો. મદદ માટનેા ઓનલાઇન �ોતોમાં આમનો સમાવેશ થાય છે: SCIE
(સો�શયલ કેર ઇ���ટ�ુટ ફૉર એ�સલ�સ www.scie.org.uk અથવા ટ�ેલફોન 020 77667400), �ટોપ હેટ
UK અને અને આ સંસાધનના �વભાગ 4માં �ૂ�ચબ� કરેલા અ�યો. તમે જેનો સામનો કર� ર�ા હોવ તે જો �ુ�તો માટે
સલામતી �યવ�થા અથવા �ષે �ે�રત �ુના હેઠળ આવ�ંુ હોય તો, એક �થા�નક સખાવત સં�થા અથવા અ�મતા
ધરાવતા લોકોની સં�થા, અથવા �સ�ટઝ�સ એડવાઇસ ��ુરો તમને ર�તો શોધવામાં મદદ કર� શકે - અને તમને �ંુ કર�ંુ
તે ન�� કરવામાં મદદ કર� શકે. તમે એક સહા�ુ�ૂ�ત ધરાવતા �થા�નક કાઉ��સલર અથવા MPનો સંપક�  પણ કર�
શકો.

સેવાઓની અંદર થતા દરુાચાર �વશે ફ�રયાદ કરવી

તમે �ષે �ે�રત �ુનાની �ણ અલગ-અલગ ર�તે કર� શકો: પોલીસ પાસે �તે જઈને અથવા 101 પર કૉલ કર�ને
અથવા ઓનલાઇન (સામા�ય ર�તે �થા�નક પોલીસ મથકો �ષે �ે�રત �ુના સામે કામ લેવા માટ ેજવાબદાર

અ�ધકાર�ઓ ધરાવતા હોય છે); અથવા તમે તેની �ણ ‘�ી� પ� �ષે �ે�રત �ુનાની �ણ કરવાના કે��ો’ થક� કર�
શકો...

  
�ી� પ� �ષે �ે�રત �ુનાની �ણ કરવાના કે��ોમાં �થા�નક સખાવત સં�થાઓ, શાળાઓ, ભોગ બનનાર માટે

આધાર સં�થાઓ, �સ�ટઝ�સ એડવાઇસ ��ુરો�સ અથવા અ�મતા ધરાવતા લોકો માટનેી સં�થાઓનો સમાવેશ
થાય છે. તમારા �થા�નક પોલીસ �ટશેન પાસે આવા કે��ોની એક �ૂ�ચ હશે અને તેઓ તેમની વેબસાઇટ પર આ
ધરાવતા હશે. જો તમને લાગ�ું હોય કે તમે પોલીસ પાસે જઈ શકો તેમ નથી, તો �ી� પ� �ણ કરવાના કે��ો
તમને આધાર આપશે, તમાર� �વગતો અનામી રાખશે, અને જો તમે �ુનાની �ણ કરવા�ું ન�� ક�ુ� હોય તો તમને

તેમ કરવામાં ટકેો �ૂરો પાડશે.
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દરુાચાર અથવા �ેષ �ે�રત �ુનાની �ણ કરવી

તમામ સેવાઓ એક ફ�રયાદ અંગેની ની�ત અને ���યા ધરાવતી હોવી જોઈએ, તમે આમની એક નકલ માટ ે�વનંતી કર� શકો
જેથી કર�ને તેમાં �ું છે તે તમે જોઈ શકો. 
તમે ઔપચા�રક ફ�રયાદ યં�ણાનો ઉપયોગ કર�ને એક ફ�રયાદ કરવાનો હક ધરાવો છો. આમ કરવાથી સં�થા ક�થત ખરાબ
કાય�ર��ત અથવા દરુાચાર અંગે તપાસ શ� કર� શકે છે. 
ફ�રયાદ શેના �વશે છે તેના ઉપર આધાર રાખતાં, તમે સેવા �દાતા, ક�મશનર, �થા�નક સ�ા�ધકાર�,CQC* (��લૅ�ડ),
હે�થ ઇ��પે�ટરેટ વે�સ, અથવા પોલીસને ફ�રયાદ કર� શકો. *કૃપા કર�ને ન�ધ લેશો: જો મે�ટલ હે�થ ઍ�ટ હેઠળ અટકાયત
કરાઈ હોય તો તમે CQCને મા� એક �ય��ત તર�કે જ ફ�રયાદ કર� શકો.
�યારે તમને લાગ�ું હોય કે �ુનો આચરાયો છે �યારે દરુાચાર �વશે પોલીસને �ણ કરવી યો�ય છે.
�ુલાકાતો �વશે તૈયાર� કરો અને જો તમે લઈ જઈ શકો તો કોઈને તમાર� સાથે લઈ �વ; �ુલાકાતો તણાવ આપનાર� બની
શકે છે અને જો તમે �ચ�તા�ુર બનો તો �ું કહેવા�ું છે તે યાદ કર�ું �ુ�કેલ બની શકે છે.

સેવાઓ �વશે ફ�રયાદ કરવી સરળ નથી હોતી, અને આને માટ ેઆધાર હોય તે હ�મેશા મદદ�પ નીવડ ેછે. તમારા �વ�તારમાં સમથ�ન
સેવાઓ હોઈ શકે છે, જે આધાર માટ ે�ૂ�યવાન �ોત બની શકે છે. 

http://www.scie.org.uk/
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જો તમે તેના �વશે �ણ ન કરવા માંગતા હોવ: તમે કર� શકો તેવી અ�ય બાબતો પણ હોઈ શકે છે. મદદ માટે
તમારા �થા�નક �ોતો શોધવા એ અહ� ફર�થી મદદ�પ બની શકે છે. �વભાગ 4માં સંસાધનો અને મદદના
�ોતોની �ૂ�ચ જુઓ.

‘યો�ય’ ભાષાનો ઉપયોગ કરો: જો તમે એ�ંુ જણાવો કે તમને ‘સલામતી માટેની �યવ�થા’ અંગે �ચ�તા છે, કે
તમાર� ઉપર ‘જોખમ’ છે અથવા તમે ‘�ેષ �ે�રત �ુના’નો ભોગ બ�યા છો, તો તમે જે કહ� ર�ા છો તેને
�યાવસા�યકો વ�ુ �યાનથી સાંભળે તેવી વ�ુ શ�તા છે. જો કોઈ �ય��ત આ �કારના દરુાચારો અથવા
ફ�રયાદ કરનાર સામે કરાતી હેરાનગ�તનો સામનો કર� ર�ાં હોય તો તેઓ ���ુ�ર આપવા માટે ફરજબ�
છે.

�ુ�તો માટે સલામતી �યવ�થા હેઠળ તપાસ શ� કરાવવા માટે તમાર� �થા�નક સ�ાઓનો સંપક�  કરો. જો
તમે દરુાચાર અથવા �ન�કાળ�નો સામનો કર� ર�ાં હોવ, તો આ માગ� અપનાવવો યો�ય રહેશે. તમામ
�થા�નક સ�ાઓ પાસે �ુ�તો માટે સલામતી �યવ�થા માટે જબાબદાર કમ�ચાર�ઓ છે (�ુ�તો માટે સલામતી
�યવ�થા �ંુ છે તે �ણવા ખા�ંુ B અને તમાર� સલામતી �યવ�થા માટે �થા�નક સ�ાઓએ �ંુ કરવા�ંુ હોય
છે તે �ણવા ખા�ંુ C જુઓ).

ખા�ંુ C: તમાર� સલામતી �યવ�થા માટે
�થા�નક સ�ાઓએ �ંુ કરવા�ંુ હોય છે

દરુાચાર અને �ન�કાળ�ને �નવારવા માટ ેઅને તે �યારે થાય �યારે �વ�રતપણે અટકાવતી હોય તેવી �ુ�તો માટે
સલામતીની �થા�નક બહુ-સં�થાક�ય �યવ�થાની આગેવાની લેવી
�ૂછપરછો કરવી, અથવા અ�યોને તે કરવા માટ ે�વનંતી કરવી, �યારે તેમ�ું માન�ું હોય કે એક કાળ� અને ટકેાની
જ��રયાત વાળ� કોઈ �ુ�ત �ય��તને દરુાચાર અથવા �ન�કાળ��ું જોખમ હોઈ શકે અને તેમણે �ું પગલાં લેવાની
જ�ર છે તે શોધ�ું જ�ર� હોય
�ુ�તો માટ ેસલામતી �યવ�થા બૉ��સની �થાપના કરવી, જેમાં �થા�નક સ�ા, NHS અને પોલીસનો સમાવેશ થાય
છે, જે સલામતી માટનેી �યવ�થા માટ ેએક સં�ુ�ત ��ૂહરચના �વકસાવશે, વહ�ચશે અને અમલમાં �ૂકશ ે
�ુ�તો માટ ેસલામતી �યવ�થાની સમી�ાઓ હાથ ધરવી �યારે કાળ� અને આધારની જ��રયાત વાળ� કોઈ
�ય��ત �ન�કાળ� અથવા દરુાચારના પ�રણામે �ૃ��ુ પામે અને એવી �ચ�તા હોય કે �થા�નક સ�ા અથવા તેના
ભાગીદારો તેમના ર�ણ માટ ેવ�ુ સા��  કામ કર� શ�ા હોત
જો જ�ર પડ ેતો, સલામતી માટનેી �યવ�થા હેઠળની તપાસ અથવા સમી�ાનો �વષય હોય તેવા �ય��ત�ું
��ત�ન�ધ�વ કરવા અને ટકેો આપવા માટ ેએક �વતં� વક�લની ગોઠવણ કરવી.

ધ કેર ઍ�ટ, 2014 �થા�નક સ�ાઓએ અને �ણાલીના અ�ય ભાગોએ દરુાચાર અથવા �ન�કાળ�ના જોખમ હેઠળના
�ુ�તો�ું ર�ણ કેવી ર�તે કર�ું ર�ું તે બાબતે �પ� કા�ૂની માળ�ું �ૂ��  પાડ ેછે. �થા�નક સ�ાઓની આ ફરજ છે:

વ�ુ મા�હતી માટ:ે www.scie.org.uk/care-act-2014/safeguarding-adults/ પર �ઓ

http://www.scie.org.uk/care-act-2014/safeguarding-adults/


મદદ માટે સંસાધનો અને �ોતો
આ સંસાધન�ું �કાશન 2020ની પાનખરમાં કરવામાં આવી ર�ું છે, એ વાત �ણવી અગ�યની છે કે, તમામ
ચાવી�પ સેવાઓ પર COVID-19ની અસર અને તેના કારણે આ સમયે ફ�રયાદ કરવી વ�ુ �ુ�કેલ હોઈ શકે છે.
તમને આ ���યામાં મદદ કરે તે માટે વધારાનો આધાર મેળવવો �ૂબ અગ�યનો છે.
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સામા�ય આધાર અને સમથ�ન
સમથ�ન: અ�ુક �વ�તારોમાં, તમને �થા�નક સમથ�ન સેવા મળશે, વક�લ તમને તમારા અ�ધકારો સમજવા અને તેમનો
ઉપયોગ કરવામાં મદદ કરવા માટ ેટકેો �ૂરો પાડ� શકે. તમે ઇ�ટરનેટ સચ� એ��જન પર તમારા �વ�તાર માટ ેસમથ�ન
સેવાઓની શોધ કર� શકો, અથવા �થા�નક સમથ�ન સેવાઓ માટ ેતમાર� �થા�નક સ�ાનો સંપક�  કર� શકો. આ
મા�હતી માટનેા અ�ય �ોતોમાં �ુ�તકાલયો, GP સજ�ર� અને સા�ુદા�યક �ૂચના ફલકોનો સમાવેશ થઈ શકે છે. 

ભોગ બનનાર માટ ેઆધાર: �ુનાથી અસર��ત લોકોને આધાર �ૂરો પાડ ેછે; તેમની સેવાઓ �ન�ુ�ક, ગોપનીય અને
�ુનાની �ણ કરાઈ છે કે તે કેટલા સમય પહેલાં બ�યો હતો તેનાથી અસંબ�, ��લૅ�ડ તથા વે�સમાં બધાને માટે
ઉપલ�ધ હોય છે. �ન�ુ�ક આધાર માટ ેલાઈન: 08 08 16 89111. ભોગ બનનારાઓ માટ ેઆધારની �થા�નક
સેવાઓની �વગતો તેમની વેબસાઇટ પર અને ઓનલાઇન આધાર પ�ક પર છે: www.victimsupport.org.uk/

તમારા �થા�નક સેવા વપરાશકતા� જૂથનો સંપક�  કરવાનો �યાસ કરો: NSUN (નેશનલ સવા�ઇવર �ુઝર નેટવક�  -
info@nsun.org.uk/02078208982) �થા�નક સ�ય જૂથોની એક �ડરે�ટર� રાખે છે: �ુપ �ડરે�ટર�.  તેવી જ
ર�તે, શે�પ�ગ અવર લાઇ�સ (એક રા��ય સં�થા અને વપરાશકતા� �ારા આગેવાની લેવાતા જૂથો, સેવા વપરાશકતા�ઓ
અને અ�મતા ધરાવતા લોકો�ંુ નેટવક� , 08452410383)
તેમના સ�ય જૂથોની એક �ડરે�ટર� અહ� ધરાવે છે: www.shapingourlives.org.uk/list-of-members

તમા��  �થા�નક હે�થવૉચ તમને �ણાલી �મજવામાં અને વક�લ શોધવામાં મદદ કર� શકે. તેઓ �તે પણ તમાર�
�ચ�તાઓ પર કામ શ� કર� શકે છે. તમારા �થા�નક હે�થવૉચને અહ� શોધો:
www.healthwatch.co.uk/your-local-healthwatch/list અથવા 03000 683 000 પર કૉલ
કર�ને અથવા અહ� ઈ-મેલ કર�ને:  enquiries@healthwatch.co.uk

�સ�ટઝ�સ એડવાઇસ ��ુરો�સ: CABs તમારા અ�ધકારો �વશે સલાહ આપવી, દરુાચાર અને ભેદભાવ અંગે �ંુ કર�ંુ,
�વા��ય અને સામા�જક કાળ� સેવાઓ �વશે ફ�રયાદો કેવી ર�તે કરવી સ�હતના અનેક �વષયો પર સલાહ અને
મા�હતી ઉપલ�ધ કરાવે છે. તમે તમારા �થા�નક CABને ઓનલાઇન
https://www.citizensadvice.org.uk/ જઈને અથવા અહ� ફોન કર�ને શોધી શકો છો: એડવાઇસલાઇન
(��લૅ�ડ):  03444 111 444; એડવાઇસ�લ�ક (વે�સ): 03444 77 20 20 અથવા ટ�ે�ટફોન: 18001 03444
111 445

http://www.victimsupport.org.uk/
http://www.shapingourlives.org.uk/list-of-members
http://www.healthwatch.co.uk/your-local-healthwatch/list
https://www.citizensadvice.org.uk/
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�ેષ �ે�રત �ુનો

પેશ��સ અસો�શએશન www.patients-association.org.uk આ સખાવત સં�થા દદ�ઓની �ચ�તાઓ અને
જ��રયાતોને �કાશમાં લાવે છે. તે લોકોને તેમની �વા��ય કાળ�નો �ે� લાભ લેવામાં મદદ કરવાના હે�ુસર સલાહ
�ૂર� પાડ ેછે અને તમને વ�ુ મા�હતી અને સલાહ �ાં મળ� શકે તે જણાવે છે. પેશ��સ અસો�શએશનની રા��ય
હે�પલાઇન 0800 345 7115 પર સંપક�  કરો

�ટોપ હેટ UK �ષે �ે�રત �ુનાની �ણ કરવામાં આધાર આપવા માટ ેઅનેક સંસાધનો તૈયાર કરે છે. 
 www.stophateuk.org/resources/24 કલાક હે�પલાઇન 08001381625. 

સરકાર� �ષે �ે�રત �ુના અંગેની વેબસાઇટ: https://hatecrime.campaign.gov.uk/  આ �ષે �ે�રત
�ુનાની �ણ કરવા માટ ેમદદ અને સલાહ �ૂર� પાડ ેછે.

અ�ધકારો
���ટશ ઇ���ટ�ુટ ઑફ �ુમન રાઇ�સ www.bihr.org.uk અથવા 02078825850 BIHR �ન�ન�લ�ખત
વેબસાઇટ પર તમારા માનવ અ�ધકારો �ણવા માટ ે�ુગમ હોય તેવી માગ�દ�શ�કાઓની એક �ેણી ��સ� કરે છે:
https://knowyourhumanrights.co.uk/human-rights/what-rights-do-i-have/

દરુાચાર અને �ેષ �ે�રત �ુનાનો સામનો કરતા અલગ-
અલગ સ�ુદાયો માટે મદદ અને સલાહ
ગેલપ www.galop.org.uk �ષે �ે�રત �ુના, ઘરે�ુ દરુાચાર અને �તીય �હ�સા અંગે લે��બયન (સમલ��ગક
મ�હલાઓ), ગે (સમલ��ગક �ુ�ષો), બાયસે���ુઅલ (બેવડ� �તીય અ�ભગમતા વાળા) અને �ા�સ (�ક�ર) + ભોગ
બનેલા/તેમાંથી બહાર આવેલા લોકોને ટ�ેલફોન, ઈ-મેલ, ટ�ે�ટ અને �હો�સઍપ વડ ેઆધાર �ૂરો પાડ ેછે. તમે
ઓનલાઇન પ�ક, ઈ-મેલ અથવા ટ�ેલફોનનો ઉપયોગ કર�ને તેમનો સંપક�  કર� શકો છો. ફોન: 0800 9995428
(સોમવારથી �ુ�વાર સવારે 10 - સાંજે 5; �ુધવારથી �ુ�વાર સવારે 10 - રા�ે 8) Email:
advice@galop.org.uk
મો�નટ�ર�ગ �ુપ એક વંશીય ભેદભાવ �વરોધી સખાવત સં�થા છે જે નાગ�રક અ�ધકારોને �ો�સાહન આપે છે અને
વંશીય �હ�સાનો ભોગ બ�યા હોય તેવા લોકો માટ ે�વયંસેવકો �ારા ચલાવાતી એક આધાર હે�પલાઇન ઉપલ�ધ કરાવે
છે. તમે વંશીય ભેદભાવ �વશે www.tmg-uk.org/do-you-need-help/do-you-need-help/ અહ�
�ણ કર� શકો છો અથવા તેમનો office@tmg-uk.org પર સંપક�  કર� શકો છો ફોન: 020 7582 7438; સોમ-
�ુ� સવારે 11 - સાંજે 6.
�ર�પો�ડ એ એક રા��ય સખાવત સં�થા છે જે શીખવા અંગેની અ�મતાઓ, ઑ�ટઝમ અથવા બંને ધરાવતા હોય
તેવા, દરુાચાર, �હ�સા અથવા માન�સક આઘાતનો સામનો થયો હોય તેવા લોકો માટ ેઉપચાર અને આધાર સેવાઓ �ૂર�
પાડ ેછે. �ર�પો�ડ �ચ�ક�સક�ય ટકેો તેમજ �યવહા� સલાહ અને મા�હતી �ૂર� પાડ ેછે. તેની હે�પલાઇન શીખવા
અંગેની અ�મતા ધરાવાતા લોકો પોતે તેમજ તેમના પ�રવાર, તેમને આધાર આપનારા કાળ� �દાતાઓ અને
�યવસા�યકો માટ ેછે.  ફોન: 0808 808 0700 ઈ-મેલ: admin@respond.org.uk. અહ� વ�ુ �ણકાર�
મેળવો: www.respond.org.uk.

http://www.patients-association.org.uk/
http://www.stophateuk.org/resources/24
http://www.stophateuk.org/resources/24
https://hatecrime.campaign.gov.uk/
https://knowyourhumanrights.co.uk/human-rights/what-rights-do-i-have/
http://www.galop.org.uk/
http://www.tmg-uk.org/do-you-need-help/do-you-need-help/
http://www.respond.org.uk/


11

નેશનલ સે�ટર ફૉર ડોમે��ટક વાયોલ�સ (NCDV) ઘરે�ુ �હ�સાનો ભોગ બનેલાઓને, તેમના નાણાંક�ય સંજોગો, વંશ,
�લ�ગ અથવા �તીય અ�ભગમથી અસંબ� �વના �ૂ�યે, ઝડપી, તાક�દની રોકથામ સેવા �ૂર� પાડ ેછે. ફોન: 0800
970 2070 બ�ધર �ય��તઓ માટ ેNCDV �મ�નકોમ સેવા ઉપલબ�ધ કરાવે છે - ડાયલ કરો: 0800 970 2070
www.ncdv.org.uk
એ�શન ઑન એ�ડર અ��ુઝ એક સખાવત સં�થા છે જે મોટ� �મરના લોકો સામે દરુાચાર અંગે મદદ અને મા�હતી
�ૂર� પાડ ેછે. ફોન: 0808 808 8141 વેબસાઇટ: http://elderabuse.org.uk/
નેશનલ અસો�શએશન ફૉર પીપલ અ��ુ�ડ ઇન ચાઇ�ડહૂડ http://napac.org.uk બાળપણમાં થયેલા
શાર��રક, �તીય, ભાવના�મક, દરુાચાર અથવા �ન�કાળ� સ�હતના તમામ �કારના દરુાચારોનો ભોગ રહ� �ૂકેલા
�ુ�ત લોકો માટ ેઆધાર ઉપલ�ધ કરાવે છે. સપોટ�  લાઇન 0808 801 0331 (દર સોમવાર, �ુધવાર અને �ુ�વારે
સવારે 10 – સાંજે 4 અને દર મંગળવાર અને �ુ�વારે બપોરે 2 – રા�ે 9).

માન�સક �વા��ય અને કા�ૂની સલાહ
નેશનલ મે�ટલ હે�થ ચે�રટ� માઇ�ડ એક કા�ૂની હે�પ લાઇન ધરાવે છે જે મદદ�પ બની શકે તેવી સામા�ય કા�ૂની
સલાહ �ૂર� પાડ ેછે. કા�ૂની લાઇન: 0300 466 6463 ઈ-મેલ: legal@mind.org.uk. ટપાલ: Mind Legal
line, PO Box 75225, London, E15 9FS.

સલામતી �ૂર� પાડવી
SCIE (સો�શયલ કેર ઇ���ટ�ુટ ફૉર એ�સલ�સ) �ુ�તોને સલામતી �ૂર� પાડવા અંગે મા�હતી અને માગ�દશ�ન �ૂ��
પાડ ેછે www.scie.org.uk/care-act-2014/safeguarding-adults/ ટ�ેલફોન. 020 77667400.

તમારા �થા�નક સ�ાના સામા�જક સેવાઓના �વભાગનો સંપક�  કરો. સલામતી �ૂર� પાડવા અંગેની �ચ�તાઓ પર
પગલાં લેવા એ તમામ �થા�નક સ�ાઓની ફરજ છે અને વય�કોને સલામતી �ૂર� પાડવાના ઉપાયો કરવા માટનેા
સંપક� ના �થમ �બ�દ ુતર�કે કોઈકને ના�મત કરવામાં આ�યા હશે. 

મદદ મેળવવા માટનેો બીજો એક સંભ�વત માગ� છે તમારા �થા�નક MP અથવા કાઉ��સલરનો સંપક�  કરવો. તમે આ
વેબસાઇટ થક� તમારા MP શોધી શકો છો: www.parliament.uk/get-involved/contact-an-mp-
or-lord/contact-your-mp/ અથવા: www.mysociety.org/wehelpyou/contact-your-
mp/.  વૈક��પક ર�તે, તમે હાઉસ ઑફ કોમ�સ ખાતે તેમની કચેર�એ ટ�ેલફોન પર વાત કરવા 020 7219 3000 પર
કૉલ કર� અને તમારા MP�ંુ નામ જણાવીને તેમની કચેર� સાથે વાત કરાવવા કહ� શકો છો. તમારા MPને તેમના
�થા�નક મત�વ�તારની કચેર�માં ફોન કરવા માટ ેસંપક�  �વગતો તમને તમારા �થા�નક ટાઉન હોલ અથવા �ુ�તકાલય
પર મળશે, અથવા તે MPsની �ડરે�ટર�માં હોઈ શકે છે. તમારા �થા�નક કાઉ��સલસ� શોધવા માટ:ે
www.gov.uk/find-your-local-councillors

http://www.ncdv.org.uk/
http://elderabuse.org.uk/
http://napac.org.uk/
http://www.scie.org.uk/care-act-2014/safeguarding-adults/
http://www.parliament.uk/get-involved/contact-an-mp-or-lord/contact-your-mp/
http://www.mysociety.org/wehelpyou/contact-your-mp/
http://www.gov.uk/find-your-local-councillors

