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�તીય ગેરવત�ન અંગે ફ�રયાદ કઈ રીતે કરશાે ? 

�ુ જસ�ના �ાવસા�યકાેનું �નયમન કરનાર {ધી �ડ�વઝન અાેફ ક�્યુમર અફેર} �ાહક બાબતના �વભાગ અને 

બાેડ�  તેમજ ક�મટી જનતાની સુર�ા માટે સમ�પ� ત છે. અમે ઈ�ીઅે છીઅે કે જયારે પરવાનાધારક �વસા�યકાે 

(અથવા લાયસ�ી), �તીય ગેરવત�ન કરે �ારે લાેકાે તે અંગે ફરીયાદ કરી તેના �વશે અમને �ણ કરે. ફરીયાદને 

અાધારે બાેડ�  તપાસ કરી અે ન�ી કરી શકે કે લાયસ�ી સામે �શ�તભંગનાં પગલાં લેવા કે ન�હ. �ે બાેડ�ને જણાય 

કે તેમણે ગેરવત�ણુંક કરી છે તાે બાેડ�  તેમનું લાયસ� ર� કરી શકે છે અથવા પાછંુ ખેચી શકે છે.  

અમે �ણીઅે છીઅે કે �તીય ગેરવત�ન અંગે ફ�રયાદ કરવી અે સહેજ ડરાવનારી અને તનાવપૂણ� ���યા છે. અમે 

તમને જણાવવા ઈ�ીઅે છીઅે કે અાવી પ�ર���તમાં શું કરી શકાય ?  

�થમ પગલું: ફરીયાદ  

�ે તમે �તીય ગેરવત�ન અનુભવાે, અથવા તેના સા�ી બનાે અેટલે કે અેવું કશુંક જુઅાે અથવા તમને અાવું કશુક 

�ણવા મળે તાે તે અંગે કાેઈને કહાે. પાેલીસને �ણ કરાે અથવા �ુ જસ� કાેલીશન અગે� સેક�ુઅલ અસાે� 

(અેનજસેીઅેઅેસઅે) ખાતેના કાે�ીડે�ીયલ સેક�ુઅલ વાયાેલ� અેડવાેકેટનાે  1-800-601-7200 પર સંપક�  

સાધાે.  ગેરવત�ણૂક કરનાર ��� �ે ઉપરાે� કાેઈપણ  બાેડ�ના  લાઇસ�ી હાેય તાે તમે પાેલીસ રીપાેટ�  ફાઈલ 

કરવા સ�હતના અ� �વક�ાે અજમાવવાને �ાને અહ� �ાવસા�યક ગેરવત�ણૂકની  ફરીયાદ ના�ધાવી શકાે. તમારે 

તમારંુ નામ અાપવાની જ�ર રહેતી નથી, પરંતુ બેનામી ફ�રયાદાેની તપાસ અાગળ વધારવી સહેજ અઘરી બને છે. 

 પગલું 2: તપાસ. 

ફ�રયાદ મ�ા બાદ  બાેડ�  તપાસ શ� કરે છે. તે તપાસકતા�ને કામગીરી સા�પે છે, જ ેપુરાવા અેક� કરે છે અને વકીલ 

(જ ે ડે�ુટી અેટન� જનરલ અથવા ડીઅે� તરીકે અાેળખાય છે.) પણ રાેકે છે અને તે પણ તપાસ કામગીરીમાં 

સહભાગી થાય છે. તપાસ દર�મયાન તપાસકતા� સા�ીઅાે (જમેાં તમારાે લાઈસ�ી અથવા અ� ���અાે)ની 

પૂછપરછ કરી શકે. ડીઅે� તમને માેટેભાગે બાેડ�ના સ�ાેની હાજરીમાં કેસ �વશે સવાલાે પૂછી શકે. ડીઅે�  અે 

તમારા વકીલ નથી અેટલે અે  તમને કાનૂની સલાહ ન અાપી શકે. અા તપાસ ગુ� ��પની હાેવાથી તપાસકતા� અને 

ડીઅે� તમને તપાસ અંતગ�ત શું ચાલી ર�ું છે તેની તમામ �વગતાે અાપી ન શકે, પરંતુ અેનાે અથ� અે નથી કે તેઅાે 

તપાસ નથી કરી ર�ાં. 

 પગલું 3: સમી�ા.   



તપાસ પૂણ� થાય �ારે �શ�તભંગને લગતી ���યા અાગળ વધારવા અંગે �નણ�ય લેવા બાેડ�  પુરવાની સમી�ા કરશે. 

�ે ���યા અાગળ વધારવા માટે પયા�� પુરાવા જણાય તાે બાેડ�  �થમ લાઈસ�ીને અેવી તક અાપશે કે તે ���યામાં 

અાગળ વધવા �સવાય અમુક ડીસી�ીન (�શ�તભંગ)ની કબૂલાત કરી કેસની પતાવટ કરે. ગેરવત�ણૂકનાે ભાેગ 

બનનાર ફ�રયાદી કેસની પતાવટ થાય અે પહેલા ડીઅે� સાથે વાતચીત કરી શકે. 

�ે કેસની પતાવટ ના થાય તાે અ� ડીઅે� કેસ હાથમાં લઇ લે છે અને સુનાવણીની અાૈપચા�રક ���યા શ� કરવા 

બાેડ�  સમ� ગેરવત�ણૂકનાે અારાેપ ના�ધાવે છે. નવા ડીઅે� કેસની �વગતાેની ચચા� કરવા તમારાે સંપક�  સાધી શકે છે. 

 પગલું 4: સુનાવણી.   

ડીઅે� અેકવાર ગેરવત�ણૂકનાં અારાેપ ના�ધાવે  અે પછી ડીઅે� અને લાઈસ�ી લે�ખત પુરાવાની પર�ર અાપ-લે 

કરે છે. અંતે સુનાવણી થાય છે  જમેાં ડીઅે� અને લાઈસ�ી ટ� ાયલ કાેટ�ની જમે પુરાવા રજૂ કરે છે. સુનાવણી કેસની 

જ�ટલતાને અાધારે અેક અથવા અનેક �દવસ સુધી ચાલી શકે છે. બાેડ�  સુનાવણી �તે હાથ ધરી શકે છે અથવા તા ે

કાયદાની વહીવટી કચેરીના વહીવટી કાનૂની   �ાયાધીશને સુનાવણી હાથ ધરવા જણાવી શકે છે. 

 દુભા��યે �ારેક તપાસથી સુનાવણી સુધીની ���યા ઘણી  લાંબી બની �ય છે. �તીય ગેરવત�ણૂકની ફ�રયાદ બાેડ�  

ઘણી ગંભીરતાથી લે છે અને તેની ખૂબ કાળ�પૂવ�ક તપાસ કરે છે. અને તે માટે તેમાં તપાસકતા� અને ડીઅે�અે 

અનેક પગલાં લેવા જ પડે છે. સુનાવણી ન�ી થવામાં �વલંબ પણ થઇ શકે છે. 

 સુનાવણી અગાઉ ડીઅે� તમને જુબાની અાપવા કહી શકે છે. તમે જુબાની અાપવા ઈ�ાે છાે કે નહી તે અંગે 

ડીઅે�ને જણાવી શકાે છાે. પરંતુ ડીઅે� તમને કાનૂની સલાહ અાપી ન શકે. તમે જુબાની અાપવા ના માગતા હાે તાે  

ડીઅે�ને તેની જ�ર નહ� પડે, પરંતુ તમારી જુબાની અાપવાની ઈ�ા હાેય કે ન હાેય લાઈસ�ીને તમને સા�ી તરીકે 

બાેલાવવાની પરવાનગી છે.  

 પગલું 4 : ઠરાવ.   

સુનાવણી પછી બાેડ�  અથવા અેડ�મ�ન��ેટીવ લાે જજ (કાનૂની વહીવટી �ાયાધીશ)  તમામ પુરાવા �ાનમાં લેશે. �ે 

સુનાવણી �ાયાધીશે હાથ ધરી હાેય, તાે  તેઅાે બાેડ�ને ભલામણ કરશે. બંને �ક�ામાં  અં�તમ �નણ�ય બાેડ�  લેશે. �ે 

દંડ લાદવાનાે હાેય તાે તેનાે �નણ�ય પણ બાેડ�  લેશે. બાેડ�નાે �નણ�ય �હેર કરવામાં અાવશે પરંતુ તેમાં તમારા નામનાે 

ઉપયાેગ થશે નહી.  

પગલું 5 : અપીલ  

�ે બાેડ�  સુનાવણી પછી લાઈસ�ી સામે �શ�તભંગના પગલાં લે તાે લાઈસ�ી અદાલતને બાેડ�ના �નણ�યની સમી�ા 

કરવા કહી શકે. અા ���યાને અપીલ કહેવાય છે. �ે કાેટ�ને જણાય કે બાેડ�ના �નણ�યનું સમથ�ન કરવા માટે પયા�� 
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પુરાવા નથી અથવા સુનાવણીમાં અ� ગંભીર સમ�ાઅાે છે,તાે તે બાેડ�નાે �નણ�ય બાજુઅે મૂકી શકે છે અથવા 

બાેડ�ને અા કેસને બી� ���કાેણથી મૂલવવા જણાવી શકે છે.
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