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લેસટરશા્ર પોલીસ ગનુાનો ભોગ બનેલાઓ અને 
સાક્ીઓને અમે જે કરીએ છીએ તેના કેનદ્ર સ્ાને 
રાખીને એક ઉત્કૃષટ સેવા પરૂી પાડવા માટે 
પ્રધતબદ્ધ છે. 

આ�પકુસ્કતા�ગનુતાને�કતારણે�અ્સરગ્રસ્�લોકોને�લેસટિર,�
લેસટિરશતાયર�અને�રટિલૅનડ�ખતા્ે�ઉપલબ્ધ�્સેવતાઓ�
્સમજવતામતા�ંમદદ�કરવતા�મતાટેિ�્ૈયતાર�કરવતામતા�ંઆવી�છે�
અને�્ે�્મને�પોલી્સ�અને�એવતા�અનયો�કે�જેમનુ�ંકતામ�
્મને�મદદ�કરવતાનુ�ંછે,�્ેમની�પતા્સેથી�શુ�ંઅપેક્તા�
રતાખવી�્ે�જણતાવ�ેછે.

વવક્ટિમ�ફસટિ્ટ�્રીકે�ઓળખતા્ી�એક�મફ્,�સવ્તં્ર�
અને�ગોપનીય�્સેવતા�થકી�્મતારે�મતાટેિ�સથતાવનક�
્સેવતાઓની�એક�શ્ેણી�ઉપલબ્ધ�છે.�ફોન�ઉપર�મતાહિ્ી�
અને�્સલતાિ�સલુભ�બને�્ેની�જરૂર�િોય�કે�પછી�
વયક્્ગ્�કતાઉન્સેબલંગ�(મ્સલ્)�જેવી�વધ�ુવનષણતા્�
્સેવતાઓ�િોય,�્ેઓ�લોકોને�ગનુતાને�પિોંચી�વળવતા�
અને�્ેમતાથંી�ઊગરીને�બિતાર�આવવતામતા�ંમદદ�કરે�છે.�
્મે�િતાલ�વવક્ટિમ�ફસટિ્ટનો�્સપંક્ટ�ન�કરવતા�મતાગં્તા�િોવ�
્ેવુ�ંબને,�પરંત�ુકૃપતા�કરીને�આ�પકુસ્કતાને�પતા્સે�રતાખો,�
કદતાચ�્મે�ભવવષયમતા�ં્ેવ ુ�ંકરવતા�ઇચછો�એમ��
બની�શકે.�

ગનુતાનો�ભોગ�બનનતારતાઓ�વવક્ટિમ્સ�કોડ�્રીકે�
ઓળખતા્ી�એક�રતાષટ્ીય�્સહંિ્તામતા�ંજણતાવલેતા�12�િકો�
્ધરતાવ�ેછે.�આમતા�ંગનુતાની�જાણ�કરવતામતા�ંઆવે�તયતારે�
લેબખ્�પકુષટિ�મેળવવતાનો;�્મતારી�જરૂહરયતા્ો�અન્ુસતાર�
્સેવતાઓ�અને�ટેિકતાની�રચનતા�કરતાવવતાનો;�હરિવમનલ�
જકસટિ્સ�વ્સસટિમ�પતા્સેથી�શેની�અપેક્તા�રતાખવી�્ેની�
મતાહિ્ી�મેળવવતાનો�અને�્પતા્સ�્થતા�કોઈ�્સભંવવ્�
ફોજદતારી�કતાય્ટવતાિી�વવશ�ેમતાહિ્ી�પરૂી�પડતાવતાનતા�િક�
્સતામેલ�છે.

અમે�જાણીએ�છીએ�કે�ગનુતાનો�ભોગ�બનેલતા�િોવુ,ં�
અથવતા�એક�્સતાક્ી�િોવુ�ંએ�્કલીફ�આપનતારંુ�િોઈ�
શકે�અને�ઘણી�વખ્�જીવન�બદલી�નતાખ્ી�ઘટિનતા�
િોઈ�શકે.�્ે�અલગ�અલગ�લોકોને�અલગ�અલગ�રી્ે�
અ્સર�કરી�શકે�છે.

કૃપતા�કરીને�વવશ્તા્સ�રતાખો�કે�્મતારે�આ�પહરકસથવ્નો�
એકલતા�િતાથે�્સતામનો�નથી�કરવતાનો,�એવી�ટિીમો�છે�
જે�્ેનતા�દરેક�પગલે�્મને�મદદ�કરશે�અને�આ�
પકુસ્કતામતાનંી�મતાહિ્ી�થકી�્મને�
શુ�ંઉપલબ્ધ�છે�્ે�વવશ�ેવધ�ુજાણવતામતા�ંમદદ�મળશે.

ભોગ�બનેલતાઓ�મતાટેિ�મતાહિ્ીનતા�વતાચંવતામતા�ં્સરળ�અને�
18-થી�નીચે�પ્રકતારો�પણ�ઉપલબ્ધ�છે.�



સમજવા માટે સમ ્્ક િોવુ ંઅને 
તમને સમજવામા ંઆવે  

્મને�િક�છે�કે�્મને�એવી�રી્ે�મતાહિ્ી�પરૂી�
પતાડવતામતા�ંઆવે�જે�્સમજવતામતા�ં્સરળ�િોય�
અને�્મતારી�વતા્�્સમજી�શકતાય�્ેમતા�ંમદદ�
કરવતા�મતાટેિ,�જયતા�ંજરૂરી�િોય�તયતા,ં�્મને�
દુભતાવિયતા�્થતા�ભતાિતાં્ ર�્સહિ્ની�્સેવતાઓ�પરૂી�
પતાડવતામતા�ંઆવ.ે

ગેરવાજબી ધવલબં ધવના 
ગનુાની ધવગતો નોંધાવી શકાવી

્મને�િક�છે�કે�બનતાવ�પછી�પોલી્સ�દ્તારતા�
ગનુતાની�વવગ્ો�શકય�્ેટિલી�જલદી�નોં્ધવતામતા�ં
આવ.ે�જો�્મતારે�એક�્સતાક્ી�વનવેદન�પરંુૂ�પતાડવુ�ં
અથવતા�ઇનટિરવ્�ૂ(મલુતાકતા્)�આપવો�જરૂરી�
િોય,�્ો�્મને�િક�છે�કે�્મને�આ�પ્રહરિયતામતાથંી�
પ્સતાર�થવતામતા�ંમદદ�કરવતા�મતાટેિ�વ્ધતારતાનો�ટેિકો�
પરૂો�પતાડવતામતા�ંઆવ.ે�

ગનુાની જાણ કરતા િોવ ત્ારે તમને 
માહિતી પરૂી પાડવામા ંઆવે�

્મને�િક�છે�કે�ગનુતાની�જાણ�કરો�તયતારે�્મે�
લેબખ્�પકુષટિ�પ્રતાપ્�કરી�શકો,�ફોજદતારી�નયતાવયક�
પ્રહરિયતા�વવશ�ેમતાહિ્ી�પરૂી�પતાડવતામતા�ંઆવ�ેઅને�
ભોગ�બનેલતાઓ�મતાટેિનતા�કતાય્ટરિમો�અથવતા�્સેવતાઓ�
વવશ�ેજણતાવવતામતા�ંઆવ.ે�આમતા�ં્મે�શકમદં�
અથવતા�ગનુો�આચરનતારને�મળી�શકો�્ેવી�
્સેવતાઓનો�્સમતાવશે�થઈ�શકે�છે,�જે�હરસટિટૉરેહટિવ�
જકસટિ્સ�(પનુ:સથતાપન�કેકનરિ્�નયતાય)�્રીકે�
ઓળખતાય�છે.

ભોગ બનેલાઓને ટેકો આપતી િો્ 
તેવી સેવાઓ માટે તમારો સદંભ્ક 
કરવામા ંઆવે અને સેવાઓ ત્ા 
ટેકામા ંતમારી જરૂહર્ાત અનસુાર 
તૈ્ાર કરેલી િો્ 

્મને�િક�છે�કે�ભોગ�બનેલતાઓને�ટેિકો�આપ્ી�
િોય�્ેવી�્સેવતાઓ�મતાટેિ�્મતારો�્સદંભ્ટ�કરવતામતા�ં
આવ,ે�જેમતા�ં્ેમનો�્સી્ધો�્સપંક્ટ�કરી�શકવતાનો,�
અને�્મતારી�જરૂહરયતા્ોનુ�ંમલૂયતાકંન�કરવતામતા�ં
આવ�ે્ેનો�િક�્સતામેલ�છે,�જેથી�્સેવતાઓ�અને�
ટેિકતા�્મતારી�જરૂહરયતા્�અન્ુસતાર�્ૈયતાર�કરી�
શકતાય�જો�પતાત્ર�િોવ�્ો,�્મને�િક�છે�કે�ટેિકતા�
મતાટેિની�એક�વનષણતા્�્સેવતા�મતાટેિ�્મતારો�્સદંભ્ટ�
કરવતામતા�ંઆવે�અને�નયતાયતાલય�(કોટિ્ટ)�ખતા્ે�
ઉપલબ્ધ�િોય�્ેવતા�વ્ધતારતાનતા�ટેિકતા�વવશ�ે્મને�
જણતાવવતામતા�ંઆવ,ે�ઉદતાિરણ�્રીકે�વવશેિ�
ઉપતાયો.�

વળતર ધવશે માહિતી પરૂી  
પડાવી

જયતારે�પતાત્ર�િોવ�તયતારે,�્મને�િક�છે�કે�ગનુતાનતા�
પહરણતામે�થયેલ�કોઈ�ખોટિ,�નકુ્સતાન�અથવતા�ઇજા�
્સતામે�વળ્ર�મેળવવતા�દતાવો�કેવી�રી્ે�કરવતામતા�ં
આવ�ે્ે�્મને�જણતાવતાય.

તપાસ અને ફોજદારી કા ્્કવાિી ધવશે 
તમને માહિતી પરૂી પડાવી

્મને�િક�છે�કે�્મતારતા�કે્સ�વવશ�ે્મને�અદ્ય્ન�
જાણકતારી�પરૂી�પડતા્ી�રિ�ેઅને�જયતારે�મિતતવનતા�
વનણ્ટયો�લેવતાય�તયતારે�્મને�જણતાવવતામતા�ંઆવ.ે�
્મને�એ�િક�પણ�છે�કે,�નયતાવયક�પ્રહરિયતાનતા�
ચોક્ક્સ�્બક્કતાઓ�પર,�્મે�સ્ુસગં્�્સેવતા�
પ્રદતા્તા�દ્તારતા�વનણ્ટયો�અંગે�ફેરવવચતારણતા�કરવતામતા�ં
આવ�ે્ેમ�કિી�શકો.

ધવક્ટમસ કોડ (ગનુાનો ભોગ બનેલાઓ માટેની 
સહંિતા) િઠેળ તમે શેને માટે પાત્ર છો?

જો તમે ઇંગલલૅનડ અ્વા વલૅલસમા ંગનુાનો ભોગ બન્ા 
િોવ તો, તમે એક વ્ક્ત િોવ કે વ્ાપાર, તમે કોડ 
ઑફ પે્રક્ટસ ફૉર ધવક્ટમસ ઑફ ક્રાઇમ િઠેળ ફોજદારી 
ન્ાધ્ક સસં્ાઓ તરફ્ી ટેકો મેળવવાને પાત્ર છો, 
પછી ભલેને બનાવની જાણ તમે પોલીસને ન  
કરી િો્. 
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ધવક્ટમ પસ્કનલ સટેટમેનટ 
આપવુ ં

્મને�િક�છે�કે�્મે�એક�વવક્ટિમ�પ્સ્ટનલ�
સટેિટિમેનટિ�આપી�શકો,�જે�નયતાયતાલયને�એ�જણતાવે�
કે�ગનુતાએ�્મને�કેવી�રી્ે�અ્સર�કરી�છે,�અને�
્ેને�ગનુો�આચરનતારને�્સજા�આપ્ી�વખ્ે�
ધયતાનમતા�ંલેવતામતા�ંઆવ.ે�્મને�પ્રહરિયતા�વવશ�ે
મતાહિ્ી�આપવતામતા�ંઆવશે.�

મકુદ્દમો, મકુદ્દમાની પ્રહક્ર્ા અને એક 
સાક્ી તરીકે તમારી ભધૂમકા ધવશે 
માહિતી પરૂી પડાવી

જો�્મતારો�કે્સ�નયતાયતાલયમતા�ંજાય,�્ો�્મને�
િક�છે�કે�્મને�્ે�અંગેની�કોઈ�સનુતાવણીની�
્તારીખ,�્સમય�અને�સથતાન�્થતા�આવી�
સનુતાવણીઓનતા�પહરણતામો�વવશ�ે્સમય્સર�
જણતાવવતામતા�ંઆવ.ે�જો�્મતારે�પરુતાવો/જુબતાની�
આપવી�જરૂરી�િોય�્ો,�્મને�િક�છે�કે�્મને�
મકુદ્દમતા�પિલેતા�ંયોગય�મદદની�રજૂઆ્�કરવતામતા�ં
આવ�ેઅને,�જયતા�ંશક્ય�િોય�તયતા,ં�જો�નયતાયતાલય�
પરવતાનગી�આપે�્ો,�જુબતાની�આપ્તા�પિલેતા�ં
્મે�ફહરયતાદ�પક્નતા�વકીલ�્સતાથે�મળો.�

કેસ અને કોઈ અપીલ કરાઇ િો્ 
તો તેના પહરણામ ધવશે માહિતી પરૂી 
પડાવી

્મને�િક�છે�કે�્મને�કે્સનતા�પહરણતામ�
વવશે�જણતાવવતામતા�ંઆવે�અને,�જો�આરોપી�
દોવિ્�ઠેરવતાયતા�િોય,�્ો�્સજા�અંગે�્સમજૂ્ી�
આપવતામતા�ંઆવ.ે�જો�ગનુો�આચરનતાર�્ેમનતા�
દોવિ્�ઠરવતાયતા�અથવતા�કરતાયેલી�્સજા�્સતામે�
અપીલ�કરે,�્ો�્મને�િક�છે�કે�્મને�અપીલ�
અને�્ેનતા�પહરણતામ�વવશે�જણતાવવતામતા�ંઆવ.ે�

ખરા્કઓની ચકુવણી કરાવી અને 
ધમલકત પરત કરાવી 

જો�્મતારે�કોટિ્ટમતા�ંિતાજરી�આપવી�અને�પરુતાવતા�
આપવતા�જરૂરી�િોય,�્ો�્મને�અમકુ�ચોક્ક્સ�
ખચતા્ટઓ�મતાટેિ�દતાવો�કરવતાનો�િક�છે.�જો�્મતારી�
કોઈ�વમલક્�પરુતાવતા�્રીકે�લેવતામતા�ંઆવી�
િોય�્ો,�્મને�્ે�શકય�્ેટિલી�વિલેી�પતાછી�
મેળવવતાનો�િક�છે.�

દોધિત ઠ ય્ે ગનુો આરરનાર ધવશે 
માહિતી પરૂી પાડવામા ંઆવશે 

જયતા�ંપતાત્ર�િોવ�તયતા,ં�્મને�િક�છે�કે�્મને�
વવક્ટિમ�કોનટેિ્ટિ�કસકમ�(ભોગ�બનેલતાઓની�
્સપંક્ટની�યોજનતા)�મતાટેિ�આપમેળે�્સદંભ્ટ�
આપવતામતા�ંઆવ,ે�જે�્મને�ગનુો�આચરનતાર�
વવશ�ેઅને�્ેમનતા�કેદમતાનંતા�રિમ�વવશ�ે્થતા�જો/
જયતારે�્ેઓ�પેરોલ�અથવતા�મકુ્્�અંગે�વવચતારણતા�
મતાટેિ�પતાત્ર�બને�તયતારે�્ેની�મતાહિ્ી�પરૂી�પતાડશ.ે�
જયતા�ંલતાગ�ુપડત ુ�ંિોય�તયતા,ં�્મને�એ�િક�પણ�
છે�કે�્મે�નવુ�ંવવક્ટિમ�પ્સ્ટનલ�સટેિટિમેનટિ�આપી�
શકો,�જેમતા�ં્મે�એ�જણતાવી�શકો�કે�્ે�ગનુો�કેવી�
રી્ે�્મને�િજી�પણ�અ્સર�કરી�રહ્ો�છે.

તમારા િકો મળતા ન િો્ તે 
બાબતે ફહર્ાદ દાખલ કરવી

જો�્મે�મતાન્તા�િોવ�કે�્મને�્મતારતા�િકો�નથી�
મળયતા,�્ો�્મને�લતાગ�ુપડ્તા�્સેવતા�પ્રદતા્તાને�
એક�ફહરયતાદ�કરવતાનો�િક�છે.�જો�્મે�િજી�પણ�
નતાખશુ�િોવ,�્ો�્મે�પતાલ્ટમેનટિહર�ઍનડ�િલેથ�
્સવવવિ્સ�ઑમબડઝમૅનનો�્સપંક્ટ�કરી�શકો�છો.
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ધવક્ટમસ કોડ (ગનુાનો ભોગ બનેલાઓ માટેની સહંિતા) 
િઠેળ તમે શેને માટે પાત્ર છો?
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આ�ભોગ�બનેલતાઓ�અને�્સતાક્ીઓનતા�એવપ્રલ�2021થી�કતાયદતામતા�ંલતાગ�ુકરતાયેલતા�કતાનનૂી�િકો�
છે.�્મને�વધ�ુવવગ્વતાર�મતાહિ્ી�અિીં�મળી�શકે:�
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/936239/victims-code-2020.pdf



ગનુાનો ભોગ બનનાર તરીકે, પોલીસ તમારી માહિતી 
અને સપંક્ક  ધવગતો ધવક્ટમ ફસટ્ક ને મોકલવા માટે તમારી 
પરવાનગી માગંશે, જેઓ 48 કલાકની અંદર તમારો સપંક્ક  
કરશે. આ તપાસ ટીમ સા્ે‘ધવક્ટમ કોનટ્ા્ટ’નો એક ભાગ 
બનશે.

આ�ભોગ�બનનતાર�કેકનરિ્�્સેવતા�એ�સવુનવચિ્�કરવતા�્ૈયતાર�
કરવતામતા�ંઆવી�છે�કે�નયતાવયક�પ્રહરિયતાનતા�દરેક�્બકે્ક�ભોગ�
બનનતારની�્થતા�્સતાક્ીની�જરૂહરયતા્ો�્સૌથી�ઉપર�અને�
આગળ�રતાખવતામતા�ંઆવ.ે�્ે�મફ્,�પોલી્સથી�સવ્તં્ર�અને�
ગોપનીય�છે.�વવક્ટિમ�ફસટિ્ટ�પતા્સે,�ભોગ�બનનતારતાઓને�
પનુ:સવસથ્તા�્રફની�્ેમની�્સફર�દરમયતાન�ટેિકો�
આપવતામતા�ંમદદ�કરવતા�મતાટેિ�વયવ્સતાવયક�કે્સ�કતાય્ટકરોની�
એક�ટિીમ�છે,�જેમને�પ્રવ્બદ્ધ�અને�ઊચચ�્તાલીમ�પતામેલ�
સવય્ંસેવકોની�ટિીમનો�ટેિકો�મળેલો�છે.�

વવક્ટિમ�ફસટિ્ટ�એ�લેસટિરશતાયર�પોલી્સ�અને�એક�વવસત ૃ્ �
શ્ેણીનતા�વવભતાગોમતા�ંટેિકો,�મતાહિ્ી�્થતા�મતાગ્ટદશ્ટન�પરૂી�
પતાડી�રિલેી�અનય�્સસંથતાઓ�્સતાથ�ેભતાગીદતારીમતા�ંકતામ�કર�
છે.�આ�્સેવતાની�શરુઆ્�પોલી્સ�અને�રિતાઇમ�કવમશનરની�
કચેરી�દ્તારતા�કરવતામતા�ંઆવી�છે�અને�્ે�Catch22�દ્તારતા�પરૂી�
પતાડવતામતા�ંઆવે�છે.�

ધવક્ટમ ફસટ્ક  આ ઉપલબધ કરે છે: 

•� �ભરો્સતાથી�વતા્�કરી�શકતાય�્ે�મતાટેિ�કોઈક�
(્સતામ્સતામે�મલુતાકતા્ો�અથવતા�ટેિબલફોન�થકી�ટેિકો)

•� મતાહિ્ી�અને�્સલતાિ�

•� �ભોગ�બનેલતાઓ�વ્ી�પોલી્સ�અને�અનય�્સસંથતાઓ�્સતાથ�ે
હિમતાય્�

•� વનષણતા્�્સસંથતાઓ�્રફ�હદશતાવનદદે વશ્�કરતાવુ�ં

•� �વયવિતારુ�ટેિકો�(ધયેય�વન્ધતા્ટરણ,�
વયક્્ગ્�ચે્વણી�્સકેં્ો)�

•� �મતાનવ્સક�સવતાસ્થય�ટેિકો�(ઇન-િતાઉ્સ�મતાનવ્સક�
સવતાસ્થય�ન્સ્ટ)�

•� �હરસટિટૉરેહટિવ�જકસટિ્સને�સગુમ�બનતાવવતા�મતાટેિ�(હરસટિટૉરેહટિવ�
જકસટિ્સ�ભોગ�બનેલતાઓને�્ેમની�્સતામે�ગનુો�
આચરનતારતાઓને�ગનુતાની�ખરી�અ્સર�્સમજાવવતા�મતાટેિ�
મળવતાની�અથવતા�વતા્ચી્�કરવતાની�્ક�આપે�છે�-�
્ે�ભોગ�બનેલતાઓને�એક�અવતાજ�પરૂો�પતાડીને�્ેમનુ�ં
્સશક્્કરણ�કરે�છે.�્ે�ગનુો�આચરનતારતાઓને�્ેમણે�
જે�ક્ુું�છે�્ે�મતાટેિ�ઉત્તરદતાયી�પણ�ઠેરવ�ેછે�અને�્ેમને�
જવતાબદતારી�સવીકતારવતામતા�ંઅને�સ્ુધતારો�કરવતામતા�ંમદદ�
પણ�કરે�છે)

્મે�વવક્ટિમ�ફસટિ્ટને�કટૉલ�કરી�શકો�છો,�ભલેને�ગનુો�
્તાજે્રનો�િોય�કે�ભ ૂ્ કતાળનો.�્ેઓ�્મને�ટેિકો�આપશ,ે�
્મે�બનતાવની�જાણ�પોલી્સને�ન�કરવતાનુ�ંપ્સદં�કરો��
્ો�પણ.

ધવક્ટમ ફસટ્ક  િલેપલાઇન:�0800�953�95�95�
ઈ-મેલ:�support@victimfirst.pnn.gov.uk�
ઓનલાઇન:�www.victimfirst.org�

જો�્મે�કોઈ�હિં્સક�ગનુતાનો�ભોગ�બનયતા�િોવ�અથવતા�
્મતારી�્સતાથ�ેથયેલતા�ગનુતામતા�ંઇજા,�િતાવન�અથવતા�
નકુ્સતાનનો�્સમતાવશે�થ્ો�િોય,�્ો�્મે�હરિવમનલ�ઇનજહરઝ�
કમપન્સેશન�ઑથોહરટિી�(CICA)�પતા્સેથી�વળ્ર�મેળવવતા�
મતાટેિ�પતાત્ર�છો.�્ે�ગનુતા�બદલ�કોઈ�દોવિ્�ઠેરવતા્ુ�ંકે�નહિ�
્ેનતાથી�અ્સબંદ્ધ,�્મે�વળ્ર�મતાટેિ�અરજી�કરી�શકો�છો.�
વધ�ુજાણકતારી�મતાટેિ,�અિીં�મલુતાકતા્�લો:�www.cica.gov.uk�
અથવતા�CICAને�03000�033601�પર�કટૉલ�કરો.

્મતારે�ઇજા,�િતાવન�અથવતા�નકુ્સતાનની�્સચોટિ�વવગ્ો�
આપવી�અને�સ્ુસગં્�ર્સીદો�્સતાચવવી�જરૂરી�રિશેે�જેથી�
વળ્ર�મતાટેિ�દતાવો�કરી�શકતાય.�

અન્ ઉપ્ોગી સપંકકો

ધસહટઝનસ એડવાઇસ
www.citizensadvice.org.uk�

ક્રાઇમસટોપસ્ક 
www.crimestoppers-uk.org�0800�555�111

િર મેજજકસટઝ કોરસ્ક ઍનડ હટ્બ્નુલ સધવવિસ
www.gov.uk/going-to-court-victim-witness

ક્રાઉન પ્રોધસક્શુન સધવવિસ  
www.cps.gov.uk�0116�204�6700�

લેસટરશા્ર પોલીસ ધવટનેસ કેર ્ધુનટ Witness.
CareUnit@leicestershire.pnn.police.uk�અથવતા�101�પર�
કટૉલ�કરો,�લેસટિરશતાયર�પોલી્સ�વવટિને્સ�કેર�્વુનટિ�મતાટેિ�
પછૂો

નેબરહડૂ ણલંક�–�્મતારતા�વવસ્તારમતા�ંશુ�ંથઈ�રહુ�ંછે�્ે�વવશ�ે
વનયમ્પણે�ઈ-મેલ�પ્રતાપ્�કરવતા�મતાટેિ�અમતારી�્સતામદુતાવયક�
્સદેંશ�યોજનતા�મતાટેિ�્સતાઇન-અપ�થતાવ�
www.neighbourhoodlink.co.uk

ધવક્ટમ ફસટ્ક  શુ ંછે અને તેઓ મને 
કેવી રીતે મદદરૂપ ્ઈ શકે?
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તમને શુ ં્્ુ ંિત ુ ંતે ધવશે વધારાની ધવગતો પરૂી 
પાડવા માટે કિવેાશે જે્ી કરીને પોલીસ એ નક્ી 
કરી શકે કે એક ફોજદારી તપાસ શરુ કરવા માટે 
પરૂતી માહિતી ઉપલબધ છે કે કેમ. જો પરૂતી માહિતી 
ઉપલબધ ન િો્, અ્વા પાછળ્ી વધ ુકોઈ પગલા ં
લીધા ધવના ફોજદારી તપાસને બધં કરવાનો ધનણ્ક્ 
લેવા્, તો તમને આવુ ંકેમ કરા્ુ ંતેનુ ંકારણ 
આપવામા ંઆવશે.

્મે�્સતામનો�કરેલતા�ગનુતા�પર�એક�્પતા્સ�અવ્ધકતારી�
દ્તારતા�કતામ�કરતાશ,ે�જે�્મતારી�્સતામેનતા�ગનુતા�મતાટેિ�
જવતાબદતાર�્સતામે�્સભંવવ્�કતાનનૂી�કતાય્ટવતાિી,�અથવતા�
કોટિ્ટ �બિતારની�પ્તાવટિમતા�ંટેિકો�આપવતા�મતાટેિ�પરુતાવતા�
મેળવવતાની�કોવશશ�કરશે.�પરુતાવતામતા�ંફોરેકન્સક�્સતામગ્રી;�
્સતાક્ી�વનવદેનો/�વવડીયો-રેકડ્ટ�કરેલી�જુબતાની;�ઘરે�
ઘરે�કરેલી�પછૂપરછ�અને�CCTV�ફૂટેિજ�(અનય�બતાબ્ો�
્સતાથ)ેનો�્સમતાવશે�થઈ�શકે.

્પતા્સ�અવ્ધકતારી�્મે�પ્સદં�કરેલી�્સપંક્ટની�પદ્ધવ્�
થકી�્મને�ઓછતામતા�ંઓછતા�દર�28�હદવ્સે�મતાહિ્ી�
વવશે�અદ્ય્ન�રતાખવતા�મતાટેિ�્સમં્�થશ.ે�્મે�વધ�ુ
વનયવમ્પણે�અદ્ય્ન�રખતાવતા�મતાટેિ�વવનં્ ી�કરી�શકો�
છો.

્ે�અવ્ધકતારી�્મતારી�્સતાથે�એ�બતાબ્ે�પણ�ચચતા્ટ�કરશ�ે
કે�શુ�ંમીહડયતા�અને/અથવતા�્સોવશયલ�મીહડયતા�પર�
અપીલ�કરવતાથી�અનય�્સતાક્ીઓ�શો્ધવતામતા�ંમદદ�
મળી�શકે�કે�કેમ�અથવતા�મતાહિ્ી�મતાટેિ�અપીલ�કરવી�
મદદરૂપ�બની�શકે�કે�કેમ.�જો�આવુ�ંિોય,�્ો�્મતારી�
વયક્્ગ્�વવગ્ો�જાિરે�કરવતામતા�ંનહિ�આવ.ે�બ્ધતા�
ગનુતાઓ�મતાટેિ�અપીલ�જારી�કરતા્ી�નથી.

ભોગ�બનેલતા�એવતા�લોકો�અને�્સતાક્ીઓ,�જેઓ�
હમુલતાનો�ભોગ�બની�શકે�્ેવતા�અને�્ધમકતાવતાયેલતા�
િોય,�્ેમને�મતાટેિ�વવશેિ�ઉપતાયો�છે�જે�્મને�પરુતાવતા�
આપો�તયતારે�ટેિકો�આપવતા�મતાટેિ�અમલમતા�ંમકૂી��
શકતાય�છે.

મેં એક ગનુાની જાણ કરી છે, 
િવે શુ ં્શે?
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એક ધનવેદન આપીને, અ્વા એક ધવડી્ો-રેકોડ્ક કરેલ 
વ કૃત્ાનત પરંુૂ પાડીને તમે તપાસમા ંમદદ કરી રહા ં
છો, જે કોઈ ગનુો આરરનારને સામે ન્ાધ્ક પગલા ં
લેવામા ંમદદરૂપ ્ઈ શકે.

જો�કોઈ�શકમદં�ઉપર�એક�ગનુતાનો�આરોપ�મકૂતાયો�
િોય�્ો�્મને�પરુતાવો�આપવતા�મતાટેિ�થઈને�કોટિ્ટમતા�ં
િતાજર�રિવેતા�કિવેતાઇ�શકે.�જો�CPS�અને�બચતાવપક્�
્મતારતા�વનવદેન�્સતાથ�ે્સમં્�થતાય�્ો�્ેઓ�મતાત્ર�
્મતારતા�વનવદેન�ઉપર�જ�આ્ધતાર�રતાખવતાનુ�ંપ્સદં�કરી�
શકે�અને�્મને�કોટિ્ટ �આવવતાનુ�ંનહિ�કિવેતાય.

પોલી્સને�્મતારતા�ગનુતાની�્પતા્સ�કરવતામતા�ંમદદ�કરવતા�
મતાટેિ�્મતારે�્ેમને�આ�જાણ�કરવી�જોઈએ:�

•� �જો�્મને�કંઈક�એવુ�ંયતાદ�આવ�ેજે�્મે�પિલેતા�ં
આપ્ુ�ંિોય�્ેવતા�કોઈ�વનવેદનમતા�ં્સમતાયેલુ�ંનથી

•� જો�્મતારી�્સપંક્ટ�વવગ્ો�બદલતાય�

•� �જો�ગનુતામતા�ંકોઈ�પ્રકતારની�શત્ુ્ તા�્સડંોવતાયેલી�િોય,�
દતાખલતા�્રીકે�જો�્મને�્મતારતા�વશં,�લૈંબગક્તા,�
્ધમ્ટ,�અક્મ્તા�અથવતા�લૈંબગક�ઓળખ,�અથવતા�
્સમજ�થયેલ�વશં,�લૈંબગક્તા,�્ધમ્ટ,�અક્મ્તા�અથવતા�
લૈંબગક�ઓળખને�કતારણે�વનશતાન�બનતાવતાયતા�િ્તા�

•� �જો�્મતારી�કોઈ�ચોક્ક્સ�જરૂહરયતા્ો�િોય,�દતાખલતા�
્રીકે�ચલનક્મ્તા,�વતા્ચી્�અંગેની�અથવતા�
્ધતાવમવિક�જરૂહરયતા્ો�

મારંુ સાક્ી ધનવેદન કોણ જોઈ શકશે? 

કે્સ�્સતાથે�્સકંળતાયેલ�દરેક�્મતારંુ�વનવદેન�/�જુબતાની�
જોશ,ે�આથી�જયતારે�્મે�વનવદેન�પરંુૂ�પતાડો�તયતારે�
્મતારી�વયક્્ગ્�વવગ્ો�રોકી�રખતાશ.ે�જયતારે�્મે�
એક�વનવદેન�પરંુૂ�પતાડો�તયતારે�કૃપતા�કરીને�વયક્્ગ્�
મતાહિ્ી�્સતામેલ�કરશો�નહિ,�વ્સવતાય�કે�્ે�બનતાવનતા�
્સજંોગો�્સતાથે�સ્ુસગં્�િોય.�્સતાક્ી�વનવદેન�આપવતા�
વવશે�વધ�ુમતાહિ્ી�અિીં�ઉપલબ્ધ�છે;�www.gov.uk/
government/publications/the-new-leaflet-giving-
a-witness-statement-to-the-police-what-happens-
next

તો, મારા સાક્ી ધનવેદનનુ ં 
શુ ં્શે?



તમારી સા્ે ્્ેલા ગનુા  
અંગે પગલા ંભરવા
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કોઈ તપાસ દરમ્ાન, જો કોઈની ધરપકડ કરવામા ં
આવે, તો તેમની પછૂપરછ ્ઈ શકે અને તેમની સા્ે 
શુ ં્શે તે અંગે એક ધનણ્ક્ લેવામા ંઆવશે. 

ગનુતા�ઉપર�આ્ધતાર�રતાખ્તા,ં�આ�વનણ્ટય�ક્યતા�ં્ો�
પોલી્સ�દ્તારતા�અથવતા�્ો�રિતાઉન�પ્રોવ્સક્શુન�્સવવવિ્સ�
દ્તારતા�લેવતામતા�ંઆવે�છે.�

ગનુો�આચરનતાર�્સતામે�કેવી�રી્ે�કતામ�લેવતામતા�ંઆવે�્ે�
અંગે�અનેક�રી્ો�િોય�છે,�જેમતા�ંઆમનો�્સમતાવશે��
થતાય�છે:�

•� �્ ેમની�્સતામે�આરોપો�ઘડતાવતા�અથવતા�િતાજર�થવતા�
ફરમતાન�જાિરે�કરતાવુ�ંઅને�નયતાયતાલય�્સમક્�િતાજર�
કરતાવતા�અથવતા�નયતાયતાલયમતા�ંિતાજરી�આપવી�જરૂરી�
બનતાવવી

•� �કોટિ્ટ �બિતાર�પ્તાવટિ,�જેમ�કે�ચે્વણી�અપતાવતાન�ે
પતાત્ર�બનવુ�ં

•� �્સતામદુતાવયક�ઠરતાવનુ�ંપતાલન�કરવુ�ંઅથવતા�
હરસટિટૉરેહટિવ�જકસટિ્સ�

•� વધ�ુકોઈ�પગલતા�ંવવનતા�છોડી�મકૂતાવતા�

જો�્મે�કતાનનૂી�કતાય્ટવતાિી�ન�કરવતાનતા�વનણ્ટયથી�
નતાખશુ�િોવ�્ો,�્મે�વવક્ટિમ્સ�રતાઇટિ�ટુ�હરવ્�ુ(ભોગ�
બનેલતાઓનો�્સમીક્તા�મતાટેિનો�િક)�(VRR)�યોજનતા�મતાટેિ�
પતાત્ર�છો�www.leics.police.uk/advice/advice-and-
information/acr/vrr/victims-right-review-scheme/

જો�કોઈ�વયક્્�ઉપર�આરોપ�ઘડતાયતા�િોય�અથવતા�
નયતાયતાલયમતા�ંિતાજર�થવતા�ફરમતાન�કરતા્ુ�ંિોય�અને�
નયતાયતાલયમતા�ંમોકલતાયતા�િોય,�્ો�અમે�્મતારો�્સપંક્ટ�
કરીશુ�ંઅને�્મને�નયતાયતાલયની�પિલેી�્તારીખ�
જણતાવીશુ�ંઅને�પ્રહરિયતા�્સમજાવીશુ.ં�જો�પિલેી�
સનુતાવણી�પછી�આરોપી�દ્તારતા�દોિી�િોવતાની�સવીકૃવ્�
કરવતામતા�ંઆવી�િોય�્ો�અમે�્મને�પહરણતામ�વવશે�
મતાહિ્ગતાર�કરીશુ.ં

જો�આરોપી�દ્તારતા�નયતાયતાલયને�પો્ે�દોિી�ન�
િોવતાનુ�ંજણતાવતા્ુ�ંિોય�્ો,�નયતાયતાલયની�પિલેી�
સનુતાવણી�્તારીખ�બતાદ�લેસટિરશતાયર�પોલી્સનો�
વવટિને્સ�કેર�્વુનટિ�્મતારો�્સપંક્ટ�કરશ.ે�્ેઓ�્મને�
અદ્ય્ન�મતાહિ્ી�આપશ,ે�જો�્મતારે�પરુતાવો�આપવતા�
નયતાયતાલયમતા�ંિતાજરી�આપવતાની�જરૂર�પડે�્ો�્મને�
જરૂરી�મતાહિ્ી�અને�વયવિતારુ�ટેિકો�પરૂો�પતાડશ,ે�અને�
્મતારી�પરવતાનગી�વડે,�અનય�પ્રકતારનતા�ટેિકતાઓ�પરૂતા�
પતાડી�શકે�્ેમ�િોય�્ેવી�અનય�્સસંથતાઓનો�્સદંભ્ટ�
્મને�આપશ.ે�

વધ�ુસનુતાવણીઓ�મતાટેિ�્મને�રિતાઉન�કોટિ્ટમતા�ં
મોકલવતામતા�ંઆવે�્ેવતા�હકસ્સતામતા,ં�વવટિને્સ�કેર�્વુનટિ�
્મતારી�્સતાથે�્સપંક્ટ�જાળવી�રતાખશ�ેઅને�્મને�
અદ્ય્ન�મતાહિ્ી�્થતા�વવક્ટિમ્સ�કોડ�ઑફ�પ્રેક્ટિ્સની�
જોગવતાઇઓ�અન્ુસતાર�ટેિકો�પરૂો�પતાડશ.ે�

એ અગત્નુ ંછે કે જો તમારી સપંક્ક  ધવગતો બદલા્ 
તો તમે ધવટનેસ કેર ્ધુનટનો સપંક્ક  કરો. 



ધવક્ટમ પસ્કનલ સટેટમેનટ (VPS) એ એક લખેલુ ં
અ્વા નોંધેલુ ંધનવેદન છે, જે ગનુાએ તમને શારીહરક, 
ભાવનાતમક, નાણાકંી્ અ્વા અન્ કોઈ રીતે કેવી 
રીતે પ્રભાધવત ક્ા્ક છે એ વાત તમારા પોતાના 
શબદોમા ંસમજાવે છે. 

નયતાયતા્ધીશ�અથવતા�મેજજસટે્ટિ�દ્તારતા�આરોપીને�શુ�ં્સજા�
કરવી�્ે�નક્કી�કર્ી�વખ્ે�VPSને�ધયતાનમતા�ંલેવતામતા�ં
આવ�ેછે,�્થતા�્મને�અને/અથવતા�્મતારતા�પહરવતારને�
ક્યતા�વ્ધતારતાનતા�ટેિકતાની�જરૂર�પડી�શકે�્ે�ધયતાનમતા�ંલેવતા�
મતાટેિ�્ે�્સેવતા�પ્રદતા્તાઓને�પણ�મદદરૂપ�થઈ�શકે.�

્મે�VPS�આપવતા�મતાગંો�છો�કે�કેમ�્ે�નક્કી�કરવતામતા�ં
મદદ�મતાટેિ,�્મને�િક�છે�કે�ગનુતાની�જાણ�કર્ી�વખ્ે�
્મને�પોલી્સ�દ્તારતા�VPS�પ્રહરિયતા�વવશે�મતાહિ્ી�પરૂી�
પતાડવતામતા�ંઆવ.ે�જો�્મે�VPS�આપવતાનુ�ંનક્કી�કરો,�
્ો�્મને�પછૂવતામતા�ંઆવશે�કે�્મે�્મતારંુ�વનવદેન�
નયતાયતાલયમતા�ંમોટેિથી�વતાચંવતા�મતાગંશો�કે�પછી�કોઈ�
્મતારતા�વ્ી�્ેને�વતાચંી�્સભંળતાવ�ેએમ�ઇચછશો.�્મે�
પોલી્સ�પતા્સેથી�એક�નકલ�મેળવવતા�મતાટેિ�વવનં્ ી�કરી�
શકો�છો�અને�ગનુતાની�બદલતા્ી�અ્સરને�આવરી�લેવતા�
મતાટેિ�એક�વ્ધતારતાનુ�ંવયક્્ગ્�વનવેદન�કરવતાની�્ક�
્મને�આપવતામતા�ંઆવશે.�્મતારે�્મતારંુ�VPS�વતાચંી�
્સભંળતાવવુ�ંકે�્ેને�્મતારતા�વ્ી�વતાચંવતામતા�ંઆવે�્ે�
જરૂરી�નથી.�્મે�પો્તાનો�વનણ્ટય�બદલી�શકો�છો.�
્મતારંુ�VPS�નયતાયતાલયમતા�ંમોટેિથી�વતાચંવતામતા�ં(કે�
વગતાડવતામતા)ં�આવ્ુ�ંિોય�કે�નહિ�્ેનતાથી�અ્સબંદ્ધ,�
નયતાયતા્ધીશ�અથવતા�મેજજસટે્ટિ�દ્તારતા�્સમતાન�રી્ે�
ધયતાનમતા�ંલેવતામતા�ંઆવશે.�

ગનુતાઓનતા�્મતામ�ભોગ�બનેલતાઓ,�જો�્ેઓ�ઇચછે�્ો�
VPS�આપવતા�મતાટેિ�પતાત્ર�છે.�

જો�્મે�સવજન�ગમુતાવવતાનતા�શોક�અનભુવ્તા�નજીકનતા�
્સબં્ંધી�િોવ�્ો,�્મને�પણ�VPS�આપવતાનો�િક�છે�
અને�જયતારે�્મે�એવુ�ંકરી�રહ્તા�ંિોવ�તયતારે�કોઇકને�
્મતારી�્સતાથ�ેરતાખવતાનો�િક�છે.�

જો�આરોપી�દોિી�િોવતાનુ�ંસવીકતારે,�અથવતા�દોિી�
િોવતાનુ�ંજણતાય,�અને�્મે�એમ�જણતાવ્ુ�ંિોય�કે�્મતારંુ�
વનવદેન�નયતાયતાલયમતા�ંમોટેિથી�વતાચંવતામતા�ં(અથવતા�
વગતાડવતામતા)ં�આવ,ે�્ો�નયતાયતા્ધીશ�અથવતા�મેજજસટે્ટિ�
એ�નક્કી�કરશ�ેકે�શુ�ં્મતારંુ�વયક્્ગ્�વનવેદન�મોટેિથી�
વતાચંવતામતા�ં(અથવતા�વગતાડવતામતા)ં�આવ�ેકે�કેમ,�અને�
્ેનતા�ક્યતા�ભતાગો�મતાટેિ�આમ�કરતાય,�અને�્ે�કોણે�વતાચંી�
્સભંળતાવવતા�જોઈએ.�નયતાયતા્ધીશ�અથવતા�મેજજસટે્ટિ�
્ેમનો�વનણ્ટય�લે્ી�વખ્ે�્મતારી�પ્સદંગીને�િમંેશતા�
ધયતાનમતા�ંલેશ,ે�વ્સવતાય�કે�્ેમ�ન�કરવતા�મતાટેિ�યોગય�
કતારણ�િોય.�વવટિને્સ�કેર�્વુનટિ�્મને�નયતાયતા્ધીશ�
અથવતા�મેજજસટે્ટિનો�વનણ્ટય�જણતાવશ.ે

નયતાયતા્ધીશ�અથવતા�મેજજસટે્ટિ�્મતારતા�VPSને�અને�
ગનુતાએ�્મને�પિોંચતાડેલી�િતાવનનતા�સ્રને,�અનય�
પરુતાવતાની�્સતાથે�ધયતાનમતા�ંલેશ.ે

વધ�ુમતાહિ્ી�મતાટેિ,�અિીં�મલુતાકતા્�લો:�www.gov.
uk/government/publications/victim-personal-
statement�

એક ધવક્ટમ પસ્કનલ સટેટમેનટ (ભોગ બનનારનુ ં
વ્ક્તગત ધનવેદન) (VPS) આપવું
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જો તમારો વેપાર અ્વા સસં્ા (જેમ કે સખાવત) 
ગનુાનો ભોગ બની િો્ તો ધવક્ટમસ કોડ વધમુા ં
તમને એક પ્રભાવ અંગેનુ ંધનવેદન આપવા માટે પણ 
પાત્ર બનાવે છે.

બબઝને્સ�ઇમપે્ટિ�સટેિટિમેનટિ�ગનુતાએ�્મતારતા�વપેતાર�ઉપર�
પ્રતયક્�નતાણતાકંીય�અ્સર�(અસક્યતામ્ો�ચોરતાવી�અથવતા�
નકુ્સતાન�પતામવી),�અપ્રતયક્�નતાણતાકંીય�અ્સર�(ગ્રતાિક�
ગમુતાવવતા,�કમ્ટચતારીઓનો�્સમય�બગડવો,�વગેરે)�અને�
બબન-નતાણતાકંીય�નકુ્સતાન,�જેમકે,�પ્રવ્ષઠતાને�િતાવનનતા�
રૂપમતા�ંકેવી�રી્ે�અ્સર�કરી�છે�્ેની�વવગ્ોનુ�ંવણ્ટન�
્મને�કરવતા�્ક�આપે�છે.�

અિીં એ જણાવવુ ંઅગત્નુ ંછે કે તમારે ન્ા્ાલ્ 
જવાનુ ંજરૂરી બને તેવી કસ્ધતમા,ં ધવનતંી ક ય્ે, તમને 
લેસટરશા્ર પોલીસ, ધવટનેસ કેર ્ધુનટ અને ધવક્ટમ 
ફસટ્ક  ્કી ટેકો પરૂો પાડવામા ંઆવશે. 

જો�શકમદં�ઉપર�આરોપ�ઘડવતામતા�ંઆવયો�િોય�્ો�
્મને�પરુતાવો�આપવતા�મતાટેિ�નયતાયતાલયમતા�ંિતાજરી�
આપવતા�જણતાવતાઇ�શકે.�જો�કે,�જો�રિતાઉન�પ્રોવ્સક્શુન�
્સવવવિ્સ�(CPS)�અને�બચતાવપક્�્મતારતા�વનવેદનથી,�
્ે�પરૂ્ી�રી્ે�પણૂ્ટ�વ ૃ્ તા ં્ �િોવતા�્રીકે�્સમં્�િોય�્ો�
્ેઓ�્સી્ધો�્મતારતા�વનવેદન�ઉપર�જ�આ્ધતાર�રતાખવતાનુ�ં
પ્સદં�કરી�શકે.�

્મતારે�નયતાયતાલય�તયતારે�જ�જવુ�ંપડી�શકે,�જો�આરોપી:�

•� આરોપોને�નકતારે�અને�‘દોિી�ન�િોવતાનુ’ં�જણતાવે�

•� �દોિી�િોવતાનુ�ંજણતાવે�પરંત�ુગનુતામતા�ં
અગતયનો�ભતાગ�િોવતાનુ�ંન�સવીકતારે,�જે�્ેને�અથવતા�
્ેણીને�
થનતારી�્સજાનતા�પ્રકતાર�ઉપર�અ્સર�કરી�શકે�

જો�્મતારે�નયતાયતાલયમતા�ંિતાજર�થવુ�ંજરૂરી�બને,�્ો�
ફહરયતાદ�પક્�અને�બચતાવ�પક્નતા�વકીલો�્મને�
્મતારતા�પરુતાવતા�અંગે�પ્રશ્ો�પછૂશ.ે�્મે�પિલેતા�ં્મતારી�
યતાદ�્તાજી�કરી�લેવતા�મતાટેિ�્મતારંુ�વનવદેન�વતાચંી�
શકશો.�

જો�્મે�એક�વનવદેન�આપ્ુ�ંિોય�અને�્મને�પરુતાવો�
આપવતા�મતાટેિ�નયતાયતાલયમતા�ંિતાજર�રિવેતા�જણતાવવતામતા�ં
આવ,ે�્ો�્મતારે�્ેમ�કરવુ�ંરહુ�ંકતારણ�કે�્ે�કતાનનૂી�
રી્ે�જરૂરી�છે.�જો�્મને�નયતાયતાલયમતા�ંિતાજર�રિવેતા�
જણતાવવતામતા�ંઆવ,ે�્ો�્મને�ક્યતારે�અને�ક્યતા�ંજવુ�ં
્ે�જણતાવ્ો�એક�પત્ર�અને�વવગ્ો�્ધરતાવત ુ�ંએક�
ચોપતાવન્ુ�ંમોકલવતામતા�ંઆવશે.�

અ્સિતાય�અને�ડરતામણી�કરતાયેલતા�્સતાક્ીઓ�મતાટેિ�
વ્ધતારતાની�મદદ�ઉપલબ્ધ�છે.�વવટિને્સ�કેર�્વુનટિ,�
વવટિને્સ�્સવવવિ્સ,�પોલી્સ�અને�CPS�્મને�જણતાવશે�
કે�ક્યતા�પ્રકતારની�મદદ�ઉપલબ્ધ�છે.�ગનુતાનો�ભોગ�
બનેલતાઓઓ�મતાટેિ�્સતાક્ી�બનવતા�અંગે�વધ�ુમતાહિ્ી�
અિીં�www.cjsonline.org/witness�અથવતા�www.
cjsonline.org/victims�ઉપલબ્ધ�છે.�

પ્રતારંબભક�્પતા્સનતા�ભતાગરૂપે,�ટિીમ�્મતારતા�કે્સમતા�ંવધ�ુ
વવશેિ�ઉપતાયો�(જેમ�કે�પડદતાઓ)�લતાગ�ુકરવતા�મતાટેિ�
થઈને�્મતારતા�કે્સનુ�ંમલૂયતાકંન�કરશ,ે�જેની�વવનં્ ી�
્મને�પરુતાવો�આપ્ી�વખ્ે�વધ�ુઆતમવવશ્તા્સ�
રિ�ે્ે�મતાટેિ�કરવતામતા�ંઆવશે.�આ�મલૂયતાકંન�ખબૂ�જ�
શરુઆ્નતા�્બકે્ક�પણૂ્ટ�કરવતામતા�ંઆવશે�જેથી�વવનં્ ી�
કોઈ�કોટિ્ટ �કે્સ�શરુ�થ્તા�ંપિલેતા�કરી�શકતાય.�અમે�
જાણીએ�છીએ�કે�ગનુતાનો�ભોગ�બનેલતાઓ�મતાટેિ�આ�ઘણી�
વખ્�ઘણો�જ�અ્સલી�ડર�િોય�છે,�પરંત�ુઅમે�્સતાથે�
મળીને�્મને�નયતાયતાલયની�પ્રહરિયતાઓમતાથંી�પ્સતાર�
થવતામતા�ંમદદ�કરીશુ.ં

ણબઝનેસ ઇમપે્ટ  
સટેટમેનટ (BIS)

શુ ંમારે ન્ા્ાલ્ 
જવુ ંપડશે?
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અમે સમજીએ છીએ કે ગનુાનો ભોગ બનેલા િોવુ ં
તમને એવી લાગણી કરાવી શકે કે તમે સિલેાઇ્ી 
હમુલોનો ભોગ બની શકો તેવા છો. જો તમને તપાસ 
અને ફોજદારી ન્ા્ પ્રહક્ર્ા અંગે ટેકો ત્ા મફત 
અને સવતતં્ર સલાિની જરૂર િો્ તો ધવક્ટમ ફસટ્ક  
િાજર છે.

એવતા�ઉપતાયો�છે�જેનતા�થકી�્મે�થોડતા�્સરળ�્સલતામ્ી�
પગલતાઓં�લઈને�અને�્મે�કઈ�મતાહિ્ી�ઓનલતાઇન�
મકૂો�છો�્ે�વવશે�કતાળજીપવૂ્ટક�વવચતાર�કરીને�પો્તાને�
વધ�ુ્સલતામ્�અનભુવ�કરતાવી�શકો�છે.

ગનુતા�વનવતારણ�મતાટેિ�ખબૂ�ઉપયોગી�િોય�્ેવી�ઘણી�
બ્ધી�્સલતાિ�લેસટિરશતાયર�પોલી્સની�વબે્સતાઇટિ�ઉપર�
રિલેી�છે�www.leics.police.uk/cp

્મે�અમતારી�નેબરહડૂ�બલંક�્રીકે�ઓળખતા્ી�
્સતામદુતાવયક�્સદેંશ�યોજનતા�મતાટેિ�અિીં�્સતાઇન�અપ�પણ�
કરી�શકો�છો�www.neighbourhoodlink.co.uk.�આ�
્મને�પોલી્સ�્રફથી�મતાહિ્ી�અને�્સલતાિ�પ્રતાપ્�
કરવતા�્સમથ્ટ�બનતાવશે�અને�્મે�સથતાવનક�પોલી્સ�
કતામગીરી�પ્રતાથવમક્તાઓ�અંગે�પ્રવ્્સતાદ�પણ�આપી�
શકશો.�

નોંધ / વધ ુપ્રશ્ો:
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ગનુા ધનવારણની સલાિ અને  
વધ ુમાહિતી

@LeicsPolice

લેસટિરશતાયર�પોલી્સ

leicestershire_police�

www.leics.police.uk


