
ઘર�� ૂઅત્યાચારઃ મદદ ક�વી ર�તે મેળવવી   

જો તમે અથવા તમે �ણતા ંહો તેવી કોઈ વ્ય�ક્ત ઘર�� ૂ

અત્યાચારનો ભોગ બની હોય, તો મદદ ક�વી ર�તે 

મેળવવી તે �ણો.  
  

કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19) અને ઘર�� ૂ

અત્યાચાર  
કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ના રોગચાળા દરમ્યાન ઘર�� ૂઅત્યાચાર 

િવશે �ચ�િતત છો?   
  

જો તમાર� ઘર�� ૂઅત્યાચારથી બચવા માટ� તમા�ંુ ઘર છોડ�ને નીકળ�ુ ં

પડ� તમે હોય, તો કોરોનાવાઈરસને પ�રણામે ઘરમા ંજ રહ�વા માટ� 

આપવામા ંઆવેલી �ચૂના તમને લા� ુપડતી નથી.  
  

� કોઈને પણ લાગ�ુ ંહોય ક� તેમના પર અત્યાચાર થવા�ુ ંજોખમ રહ��ુ ં

છે, તમેણે એ યાદ રાખ�ુ ંઅગત્ય�ુ ંછે ક� તમારા માટ� મદદ અન ે

સહાયતા ઉપલબ્ધ છે, �મા ંપોલીસ પ્રિતસાદ, ઓનલાઈન સહાયતા, 

આશ્રયસ્થાનો તમેજ અન્ય સેવાઓનો સમાવશે થાય છે. તમ ેએકલા ં

નથી.  
 

ઘર�� ૂઅત્યાચાર �ુ ંછે  
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ઘર�� ૂઅત્યાચારનો ભોગ કોઈ પણ બની શક� છે, પછ� તમે�ુ ં�લ�ગ, 

�મર, વશં�ળૂ, સામા�જક-આિથ�ક �સ્થિત, લ��ગકતા ક� પા�ર્�િૂમકા ભલે 

કોઈ પણ હોય.  

ઘર�� ૂઅત્યાચાર હમંેશા ંશાર��રક મારપીટ ક� �હ�સા જ નથી હોતી. તેમા ં

આ બાબતોનો પણ સમાવશે થાય છે, પરં� ુતે આટલા �રૂતી જ 

મયાર્�દત નથીઃ  

• જબરજસ્તી�વૂર્ક િનયતં્રણ રાખ�ુ ં  

• આિથ�ક અત્યાચાર  

• ઓનલાઈન અત્યાચાર  

• ધમક�ઓ આપવી અન ેડરાવ�ુ ં  

• ભાવનાત્મક અત્યાચાર  

• �તીય અત્યાચાર  

 

કઈ િનશાનીઓ માટ� નજર રાખવી 

જોઈએ   

જો તમા�ંુ માન�ુ ંહોય ક� તમ ેઅથવા બી� કોઈ વ્ય�ક્ત ઘર�� ૂ

અત્યાચારનો ભોગ બની રહ્યા ંછો, તો ત ેમાટ�ની ક�ટલીક િનશાનીઓ છે 

�ના પર તમાર� નજર રાખવી જોઈએ, �મા ંઆ િનશાનીઓ નો સમાવેશ 

થાય છે:   

• ખ�ચાયેલા રહ��ુ,ં અથવા �ુટંબીજનો અને િમત્રોથી અલગ રહ��ુ ં 

• શર�ર પર ચકામા,ં દાઝવાના ક� બટકા ંભરાયાના ં�ચહ્નો દ�ખાવા ં  

• પૈસા ઉપર િનયતં્રણ રાખવામા ંઆવ�ુ,ં અથવા ખોરાક ખર�દવા 

ક� �બલો ભરવા �રૂતા પૈસા આપવામા ંન અપાવા  
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• ઘરમાથંી બહાર નીકળવાની મ�ૂંર� ન મળવી, અથવા કોલેજ ક� 

કામ પર જવા ન દ�વા ં  

• ટ�ક્નોલો�, �મ ક� સોિશયલ મી�ડયા પ્લેટફોમ્સર્ના વપરાશ પર 

દ�ખર�ખ રાખવામા ંઆવવી, અથવા અન્ય કોઈ વ્ય�ક્ત તમારા 

ટ�ક્સ્ટ, ઈમઈેલ અથવા પત્રો વાચં� ુ ંહોય   

• વારંવાર નીચા પાડવામા ંઆવવા, અથવા અપમાન  કર�ુ ં

અથવા તમ ેનકામા ંછો એમ કહ�વામા ંઆવ�ુ ં 

• �તીય સબંધં માટ� દબાણ કરવામા ંઆવ�ુ ં 

• અત્યાચાર થવા માટ� તમારો વાકં છે, અથવા તમે વ� ુપડતી 

પ્રિત�ક્રયા આપી રહ્યા ંછો એમ કહ�વામા ંઆવ�ુ.ં  
  

તમને તમારા �વનસાથી અથવા �તૂ�વૂર્ �વનસાથીથી �ાર�ય ડર 

લાગ્યો છે?  

તમારા �વનસાથી અથવા �તૂ�વૂર્ સાથી �ુ ંકરશ ેતનેો તમને ડર 

લાગતો હોવાને કારણે તમાર� �ાર�ય તમા�ંુ વતર્ન બદલ�ુ ંપડ�ુ ંછે?  
   

જો આનો જવાબ હા હોય, તો તમે કદાચ એક અત્યાચર ભયાર્ સબંધંમા ં

છો.  
  

મદદ �ાથંી મેળવવી  

  

999 પર કોલ કરો  

જો તમારા પર તાત્કા�લક ખતરો હોય, તો 999 પર કોલ કરો અન ે

પોલીસ સાથ ેવાત કરવા કહો - પોલીસ ઈમ�ન્સી કોલના જવાબો 

આપવા�ુ ંચા� ુરાખશે.  
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જો તમારા પર ખતરો હોય અને ફોન પર વાત કર� શકો તમે ન હોય, 

તો 999 પર કોલ કરો, ઑપર�ટરના પ્ર�ો સાભંળો અને તમારાથી બની 

શક�, તો ફોન પર ઉધરસ ખાઈને અથવા ટકોરા માર�ને જવાબ આપો. તે 

પછ� તમે મોબાઈલ પરથી કોલ કર� રહ્યા ંછો ક� લેન્ડલાઈન પરથી, 

તેના આધાર� �ચૂનાઓ�ુ ંપાલન કરો.  
  

તમે મોબાઈલ પરથી કોલ કય� હોય તો  

�યાર�ઑપર�ટર કહ� ત્યાર� 55 દબાવો �થી તેઓ તમને સાભંળ� શક� - 

આનાથી તમારો કોલ પોલીસ સાથ ેજોડાઈ જશ.ે  

55 દબાવ�ુ ંમાત્ર મોબાઇલ પર જ કામ કર� છે અને તનેાથી પોલીસ 

તમે �ા ંછો તે સ્થળ શોધી શકતા નથી.  

 

જો તમ ેલેન્ડલાઈન પરથી 999 પર કોલ કય� હોય તો  

જો માત્ર પાછળનો ઘ�ઘાટ જ સભંળાતા હોય અન ેBT ઑપર�ટસર્ એ 

ન�� ન કર� શકતા ંહોય ક� કોઈ ઈમ�ન્સી સવેાની જ�ર છે ક� ક�મ, તો 

તેઓ તમારો કોલ પોલીસ કોલ સભંાળનાર સાથ ેજોડ� આપશ.ે  

જો તમે હ�ન્ડસેટ પાછો �કૂ� દ�શો તો લેન્ડલાઈન કોલ તે પછ� 45 સેકંડ 

�ધુી જોડાયેલો રહ�શ,ે તમે ફર�થી તે ઉપાડ�ને વાત કર� શકો તે માટ�.  

લેન્ડલાઈન પરથી �યાર� 999 પર કોલ કરવામા ંઆવે છે ત્યાર�તમે �ા ં

છો તે સ્થળ િવશનેી મા�હતી આપમેળે જ તે કોલ લેનારને મળ� જશે, 

�થી તેમને પ્રિતસાદ આપવામા ંમદદ થાય.  

  

જો તમ ેબિધર હો અથવા મોઢ�થી બોલીન ેવાતચીત ન કર� શકતા ંહો  

તમે ઈમ�ન્સી SMS સેવા સાથ ેર�જસ્ટર થઈ શકો છો. 999 પર 

REGISTER ટ�ક્સ્ટ કરો. તે પછ� �ુ ંકર�ુ ંતે જણાવતો એક ટ�ક્સ્ટ સદં�શો 
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તમને મળશે. જો �રુ�ક્ષત હોય ત્યાર� આ કર� દો, �થી તમ ે�યાર� 

જોખમમા ંહો ત્યાર� તમે ટ�ક્સ્ટ કર� શકો.  

  

નેશનલ ડોમે�સ્ટક અબ્�ઝુ હ�લ્પલાઈન  

ર�ફ�જુ દ્વારા નેશનલ ડોમે�સ્ટક અબ્�ઝુ હ�લ્પલાઈન ચલાવવામા ંઆવ ેછે, 

�યા ંતમ ે0808 2000 247 પર િવના �લૂ્ય ેઅન ેખાનગીમા ં�દવસના 

24 કલાક ગમે ત્યાર� કોલ કર� શકો છો. �ગે્ર� ન�હ બોલતા ંલોકો 

�ુભાિષયા માટ� �છૂ� શક� છે અથવા બી� કોઈને તમારા વતી કોલ 

કરવા કહ� શક� છે.   

  

વેલ્સ �લવ ફ�અર ફ્ર� હ�લ્પલાઈન 

વેલ્સ �લવ ફ�અર ફ્ર� હ�લ્પલાઈન સ્ત્રીઓ સામ ેકરવામા ંઆવતી �હ�સા, 

ઘર�� ૂઅત્યાચાર તમેજ �તીય �હ�સા �ગે મદદ અન ેસલાહ �રૂ� પાડ� 

છે. વેલ્શ ન હોય તવેા/�ગે્ર� ન�હ બોલતા ંલોકો �ુભાિષયા માટ� �છૂ� 

શક� છે અથવા બી� કોઈને તમારા વતી કોલ કરવા કહ� શક�.  

ટ��લફોનઃ 0808 8010 800  

ટ�ક્સ્ટઃ 078600 77 333  

  

��ુષો માટ�ની એડવાઈઝ લાઈન  

��ૂષો માટ�ની એડવાઈઝ લાઈન ઘર�� ૂઅત્યાચારનો ભોગ બનેલા ��ુષો 

તેમજ તમેને ટ�કો આપનારા ંલોકો માટ�ની એક ખાનગી હ�લ્પલાઈન છે. 

�ગે્ર� ન�હ બોલી શકતા ંલોકો �ુભાિષયા માટ� �છૂ� શક� છે અથવા 

બી� કોઈને તમારા વતી કોલ કરવા કહ� શક�.   

ટ��લફોનઃ 0808 801 0327  

  

િવ�ક્ટમ સપોટર્ સપોટર્લાઈન 
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�નુાનો ભોગ બનેલા ંલોકો માટ� િવ�ક્ટમ સપોટર્ દ્વારા એક મફત અને ખાનગી 

24/7 સપોટર્લાઈન ચલાવવામા ંઆવ ેછે, �મા ંઘર�� ૂઅત્યાચારનો પણ 

સમાવશે થઈ �ય છે, અને તમેની પાસ ેસમગ્ર �ગ્લેન્ડ અને વલે્સમા ં

24/7 લાઇવ ચેટ મારફત ેસહાયતા પણ ઉપલબ્ધ છે. 

• ટ��લફોનઃ 08 08 16 89 111 

• તેમની વબેસાઈટ પર તઓે 24/7 મફત લાઇવ ચેટની સવેા પણ 

�રૂ� પાડ� છે. 

 

��ુસ્લમ િવમેન્સ નેટવકર્ હ�લ્પલાઈન 

��ુસ્લમ િવમેન્સ નટેવકર્ હ�લ્પલાઈન એક રાષ્ટ્ર�ય સ્તરની િનષ્ણાત 

ધાિમ�ક તમેજ સાસં્�ૃિતક ર�ત ેસવંેદનશીલ હ�લ્પલાઈન છે � ખાનગી છે 

અન ેિવના �લૂ્ય ેમળેવી શકાય છે. 

ટ��લફોનઃ 0800 999 5786 

ટ�ક્સ્ટઃ 07415 206 936 

ઈમઈેલઃ info@mwnhelpline.co.uk 

 

ગેલપ 

ગેલપ રાષ્ટ્ર�ય લે�સ્બયન, ગે, બાઈસેક્સ્�અુલ, ટ્રાસં અને, ક્વ�ેિન�ગ + 

(LGBTQ+) લોકો માટ� ડોમે�સ્ટક એબ્�ઝુ ઘર�� ૂઅત્યાચાર હ�લ્પલાઇન 

ચલાવે છે. �ગે્ર� ન�હ બોલી શકતા ંલોકો �ુભાિષયા માટ� �છૂ� શક� છે. 

ટ��લફોનઃ 0800 999 5428 

ઈમઈેલઃ help@galop.org.uk  

િનષ્ણાતો સાથનેી વબેચેટની સેવાઃ http://www.galop.org.uk 

 

NSPCC 
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NSPCC ની હ�લ્પલાઈન � કોઈને પણ બાળક િવશે કોઈ �ચ�તા હોય 

તેમને સલાહ અને સહાય �રૂ� પાડવા ઉપલબ્ધ છે. �ગે્ર� ન�હ બોલી 

શકતા ંલોકો �ુભાિષયા માટ� �છૂ� શક� છે અથવા બી� કોઈને તમારા વતી 

કોલ કરવા કહ� શક� છે. 

ટ��લફોનઃ 0808 800 5000 

ઈમઈેલઃ help@nspcc.org.uk. 

 

NSPCC દ્વારા એક નશેનલ FGM હ�લ્પલાઈન પણ ચલાવવામા ંઆવ ેછે, 

� તમને કોઈ બાળક ઉપર FGM�ુ ંજોખમ હોવાની અથવા �મ�ુ ંFGM 

કરવામા ંઆવી ��ૂુ ંહોય તેવી કોઈ વ્ય�ક્ત િવશે �ચ�તા હોય તો તે �ગે 

માગર્દશર્ન અન ેટ�કો �રૂો પાડ� છે.  

ટ��લફોનઃ 0800 028 3550  

ઈમઈેલઃ fgmhelp@nspcc.org.uk. 

 

ઈમકાન 

ઈમકાન એ સ્ત્રીઓની એક સસં્થા છે � કાળા અન ેલ�મુતી સ�દુાયની 

સ્ત્રીઓ સામેની �હ�સાને સબંોધ ેછે. 

 

સાઉથોલ બ્લેક િસસ્ટસર્ 

સાઉથોલ બ્લેક િસસ્ટસર્ અત્યાચારનો ભોગ બની રહ�લી એિશયન તમેજ 

આફ્રો-ક�ર��બયન સ્ત્રીઓને સમથર્ન તેમજ મા�હતી �રૂ� પાડ� છે. 

 

જો તમને કોઈને ઈ� પહ�ચાડવા �ગે �ચ�તા હોય તો ટ�કો  

ઘર� રહ�તા ંહો તે દરમ્યાન તમ ેતમારા કોઈ સ્વજનન ેઈ� ક� �કુ્સાન 

પહ�ચાડશો એવી �ચ�તા તમને હોય, તો ર�સ્પેક્ટ ફોનલાઈનને કોલ કર�ને 

તમારા વતર્નન ેસભંાળવામા ંટ�કો અને મદદ મેળવો. આ પોતાના 
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�વનસાથીઓ અને પ�રવારોન ેહાિન પહ�ચાડ� રહ�લા ��ુુષો અન ેસ્ત્રીઓ 

માટ� એક ખાનગી અને અનામી હ�લ્પલાઈન છે. તે �નુો આચરનાર �ગે 

�ચ�તા હોય તેવા સાથીઓ અથવા �તૂ�વૂર્ સાથીઓ, િમત્રો અન ે

સબંધંીઓના કોલ્સ લે છે. �ગે્ર� ન�હ બોલી શકતા ંલોકો �ુભાિષયા માટ� 

�છૂ� શક� છે અથવા બી� કોઈને તમારા વતી કોલ કરવા કહ� શક�.   

ટ��લફોનઃ 0808 802 4040  

  

જો �કુ�મા ંતમાર� રહ�વાની સ્થાયી �સ્થિત ન હોય તો  

સેટલમેન્ટ માટ� અર� કરવી 

જો ઘર�� ૂઅત્યાચારને કારણે �બ્ર�ટશ નાગ�રક અથવા �.ુક�.મા ંસ્થાયી 

કોઈ વ્ય�ક્ત સાથેના તમારા સબંધંો �ટૂ� ગયા હોય, તો તમે ઘર�� ૂ

�હ�સાનો ભોગ બનેલ વ્ય�ક્ત તર�ક�ના સેટલમેન્ટ માટ�ની અર� કરવા 

માટ� પાત્ર હોઈ શકો.  

  

આને ધ્યાનમા ંરાખીને, સરકાર ડ�સ્ટ�ટ�ટુ ડોમે�સ્ટક વાયોલન્સ કન્સેશન 

(ઘર�� ૂ�હ�સાને કારણે બેઘર થઈ ગયલે વ્ય�ક્તની રાહત) �રૂ� પાડ� છે, 

� ઘર�� ૂઅત્યાચારનો ભોગ બનેલ એવા ંલોકોન ેમદદ �રૂ� પાડ� છે, 

�ઓ એવા સબંધંોમા ંબધંાયેલ હોય �મા ંતેઓ અત્યાચાર� સાથી પર 

નાણાકં�ય ર�તે િનભરર્  હોય, �મને �.ુક�.મા ં�બ્ર�ટશ નાગ�રક અથવા 

�.ુક�.મા ંસ્થાયી થયલે વ્ય�ક્તના પિત ક� પત્ની તર�ક�, અપ�ર�ણત સાથી, 

સમ-�લ�ગી સાથી અથવા િસિવલ પાટર્નર તર�ક� આવવાની મ�ૂંર� મળેલ 

હોય.  

  

બેિન�ફટો મેળવવા માટ� અર� કરવી  

ડ�સ્ટ�ટ�શુન ડોમે�સ્ટક વાયોલન્સ કન્સશેન ઘર�� ૂઅત્યાચારનો ભોગ 

બનેલ લોકોને ઈિમગે્રશનના િનયમો બહાર 3 મ�હના �ધુી રહ�વાની �ટ 
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આપે છે, �મા ંતેઓ �હ�ર ભડંોળ મેળવવા માટ� અર� કર� શક� છે. 

આમ કરવાથી તમેન ેઅત્યાચાર� વ્ય�ક્તથી સ્વતતં્રપણે કામચલાઉ ર�ત ે

ઈિમગે્રશન સ્ટ�ટસ મળેવવાની અન ેસલામત રહ�ઠાણ માટ� ભડંોળ 

મેળવવાની તક �રૂ� મળે છે, �યા ંઘર�� ૂઅત્યાચારનો ભોગ બનેલ 

વ્ય�ક્ત અચો�સ �દુત �ધુી અહ� રહ�વા માટ�ની અર� કરવા�ુ ંઅથવા 

તેમના પોતાના �ળૂ વતન પાછા ફરવાનો િનણર્ય લેવા�ુ ંિવચાર� શક� 

છે.  

  

ઉપરોક્ત પત્રકો �ગે્ર�મા ંભરવા ંજ�ર� છે. જો તમને તે ભરવામા ં

મદદની જ�ર હોય તો તમે ઘર�� ૂઅત્યાચારનો ભોગ બનેલા ંલોકો 

માટ�ની ચે�રટ�ઓ, �મ ક� ર�ફ�જુ પાસેથી મદદ માગંી શકો છો. 
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