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વિક્ટોરીયામાાં ગુનાનો ભોગ બનનારા માટેની સેિાઓ –ગુજરાતી 
 

વિક્ટોરીયાની સરકારની ગનુાનો ભોગ બનનારા માટેની હલે્પલાઈન તમારા અન ેતમારા પરરિાર માટે મફત મારહતી, 
સલાહ અન ેમદદ આપ ેછે. 

ગનુાનો ભોગ બનનારા માટેની હલે્પલાઈન 

ઉપલબ્ધ: સિારના 8 - રાત્રીના 11 િાગ્યા સધુી, સપ્તાહમાાં 7 રદિસ 

કોલ કરો: 1800 819 817 

લેખિત મેસેજ કરો: 0427 767 891 

ઈ-મેઈલ: vsa@justice.vic.gov.au  

નીચેના હતેઓુ માટે હલે્પલાઈનને કોલ કરો, લખો કે ઈ-મેઈલ કરો: 

• પોલીસને ગનુાની જાણ કેિી રીતે કરિી તે શોધી કાઢિા માટે 

• તમને મદદ કરી શકે છે તેિી અન્ય સેિાઓ મળેિિા માટે 

• વિક્ટોરીયાનુાં ન્યાય તાંત્ર કેિી રીતે કામ કરે છે તેના વિશેની મારહતી મેળિિા માટે 

• જો તમારે અદાલતમાાં એક સાક્ષી બનિાનુાં હોય તો મદદ મેળિિા માટે 

• િળતર અન ેઆવથિક સહાય માટે અરજી કરિા મદદ મળેિિા માટે – જો તમે યોગ્યતા ધરાિતા હો 

• તમને અન ેતમારા પરરિારને સલામત રાિિા માટે તમે શુાં કરી શકો તે જાણિા માટે. 

જો તમે અત્યારે ભયમાાં હોવ તો, પોલીસને ત્રણ શનૂ્ય (000) ઉપર કોલ કરો. તમે પણ પોલીસ સ્ટેશને જઈ શકો છો. 

અમે ઘણી જુદી જુદી સ્સ્િતતઓમાાં લોકોને મદદ કરીએ છીએ 

દરેક િરે્ષ, અમ ેજુદી જુદી ઉંમર, જાવતઓ અન ેપષૃ્ઠભવૂમના હજારો લોકો, કે જેઓ ગનુાનો ભોગ બન્યા હોય છે, તેમન ેમદદ 

કરીએ છીએ. 

તમે પોલીસને ગનુાની જાણ કરવા ના માાંગતાહોવ તો પણ, અમે તમને મદદ કરી શકીએ છીએ 

પોલીસને ગનુા અંગે જણાિિાના ફાયદાકારક કારણો હોય છે. તઓે તમારા રીપોટટન ેગાંભીરતાથી લશે ેઅન ેજેણ ેગનુો કયો 
છે તે વ્યક્ક્તન ેશોધિાની કોવશશ કરશે. તેઓ તમારુાં રક્ષણ પણ કરી શકે છે. 
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જો તમે રીપોટટ  કરિા માટે તયૈાર ના હોિ તો અથિા પોલીસ સાથ ેિાત કરિા અંગ ેખ િંતા અનભુિતા હોિ તો, 
હલે્પલાઈન ની ેની બાબતો કરશ:ે 

• તમારી સાથ ેિાત કરશ ેઅને તમારી પરરક્થથવત સમજશે 

• તમે ગનુાનો રીપોટટ  ના કરિા માાંગતા હો તો પણ, એિી સિેાઓ શોધશ ેજે તમને મદદ કરી શકે 

• જો તમે ઈચ્છો તો, પોલીસ સાથે િાત કરિામાાં તમારી મદદ કરશ.ે 

તમે એક દુભાતિયાનો ઉપયોગ કરી શકો છો 

જો તમારે જરૂર હોય તો, હલે્પલાઈન તમન ેએક મફત દુભાવર્ષયાની સેિા આપશ.ે તમ,ે તમારા માટે એક દુભાવર્ષયો 
મેળિિા માટે હલે્પલાઈનને કોલ કરિા માટે બીજા કોઇન ેપણ કહી શકો છો. 

એક દુભાવર્ષયો મળેિિા માટે: 

1. 1800 819 817 ઉપર હલે્પ લાઈનન ેકોલ કરો 

2. તેમને તમારુાં નામ, ફોન નાંબર અન ેભાર્ષા જણાિો 

3. દુભાવર્ષયો તમન ેસામો ફોન કરશ.ે 

જજ્યારે દુભાવર્ષયો કોલ કરે છે ત્યારે તે ‘એક િાનગી નાંબર’, ‘બ્લોકડ’ અથિા ‘નો કોલર આઈડી’ ('private number', 

'blocked' or 'no caller ID') તરીકે તમારા મોબાઈલ ફોન ઉપર પ્રદવશિત થઇ શકે છે. 


