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ફરિયાદ કિવી 
ઓસ્ટ્રેલિયન માનવ અધિકાર પચં એક સ્ટ્વતતં્ર સસં્ટ્થા છે, જે ગેરકાયદેસર જાધત, વશં, ધવકિાગંતા 
અને વયભેદ, આઇએિઓ (આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સગંઠન) ૩ ભેદભાવ અન ેમાનવ અધિકારોના 
ભગં અંગનેી ફરરયાદોની તપાસ કરે છે અને ઉકેિ િાવ ેછે.  

તમે અમને કયા વવષયોમાાં ફરિયાદ કિી શકો છો 

• જાવતય ભેદભાવમાાં, જાતીય સતામણી અને જાધતય ઓળખ, આંતરજાધતય સ્સ્ટ્થધત, 
ગભાાવસ્ટ્થા, િગ્ન અથવા સબંિંની સ્સ્ટ્થધત, સ્ટ્તનપાન, પારરવારરક જવાબદારીઓ અને 
જાતીય અલભગમન ેઆિારે જાતીય સતામણી અન ેભેદભાવનો સમાવશે થાય છે. 

• વવકલાાંગતાના ભેદભાવમા ંશારીરરક ક્ષમતા, બૌદ્ધિક સવંેદના, શૈક્ષલણક અન ેમાનધસક 
ધવકિાગંતા, વ્યાધિ અથવા રોગો, તબીબીરૂપે શારીરરક સ્સ્ટ્થધત, કાયા સબંધંિત ઇજાઓ; 
ભતૂકાળ, વતામાન અને ભધવષ્ટ્યની ધવકિાગંતા; ધવકિાગંતા સહાય; પશઓુની સહાય અને 
ધવકિાગં વ્યસ્તત સાથેના સબંિંને આિારે થતા ભેદભાવનો સમાવેશ થાય છે.   

• વાંશીય ભેદભાવમા ંવણા, રંગ, વશં, રાષ્ટ્રીય અથવા વશંીય મળૂ અને દેશાતંર દરજ્જજાને 
આિારે થતા વશંીય નફરત અને ભેદભાવાનો સમાવશે થાય છે. 

• ઉંમિના ભેદભાવમાાં ખબૂ જ નાની ઉંમર અથવા વિારે ઉંમરના ંહોવાથી થતા ભેદભાવનો 
સમાવેશ થાય છે.  

• આઇએલઓ (આંતિિાષ્ટ્રીય મજૂિ સાંગઠન) ૩ ભેદભાવમા ંિમા, ફોજદારી નોંિ, મજૂરસિં 
પ્રવધૃિ, રાજકીય અલભપ્રાય અને સામાજજક મળૂના આિારે રોજગારીમા ંથતા ભેદભાવનો 
સમાવેશ થાય છે.  

• માનવ અવિકાિો મા ંરાષ્ટ્રમડંળ દ્વારા અથવા તેમના વતી િેવામા ંઆવતા એવા પગિા ંકે 
જેમા,ં નાગરરક અને રાજકીય અધિકારો પરના આંતરરાષ્ટ્રીય કારાર, બાળકોના અધિકારો 
પરનો કરાર અને ધવકિાગંોના અધિકારો પરનો કરાર જેવા ચોક્કસ આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ 
અધિકાર સાિનોના ભગંનો આરોપ થતો હોય તનેો સમાવેશ થાય છે.   

તમે ઓસ્ટ્રેલિયામા ંગમ ેતયા ંરહતેા હોય તો પણ ફરરયાદ કરી શકો છો અને ફરરયાદ કરવામા ંકોઇ 
ખચા થતો નથી. ફરરયાદ પ્રરિયાના પગિમા ંનીચે દશાાવ્યા છે.  

http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/DDA_complaints.html
http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/DDA_complaints.html
http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/DDA_complaints.html
http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/DDA_complaints.html
https://www.humanrights.gov.au/our-work/complaint-information-service/complaints-under-racial-discrimination-act
https://www.humanrights.gov.au/our-work/complaint-information-service/complaints-under-racial-discrimination-act
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પછૂપિછ કિો  

• જો તમે કોઇ બાબત ધવશે ફરરયાદ કરી શકો કે નહીં તે અંગે દ્ધદ્વિામા ંહો, તો સઘંની રાષ્ટ્રીય 
મારહતી સેવાનો ૧૩૦૦ ૬૫૬ ૪૧૯ ફોન કરીને અથવા ઇમેિ 
infoservice@humanrights.gov.au કરીને સપંકા કરશો. 

• આ પ્રરિયા શરૂ કરવા અમે તમને ફરરયાદનુ ંફારમ મોકિી શકીએ છીએ. 

• જો અમે તમને મદદ કરી શકીએ તેમ ન હોય તો, અમે તમને જે મદદ કરી શકે તનેી પાસે 
મોકિવાનો પ્રયાસ કરીશુ.ં  

ફરિયાદ કિો 

• ફરરયાદ િેલખતમા ંજ હોવી જોઇએ. તમે ફરરયાદનુ ંફારમ ભરીને અમને ટપાિ અથવા ફેતસ 
મારફતે પાછ ંમોકિી શકો છો અથવા અમારી વેબસાઇટ www.humanrights.gov.au પર 
જઇને તમે ઓનિાઇન ફરરયાદ પણ કરી શકો છો.  

• તમે તમારી પસદંગીની ભાષામા ંફરરયાદ કરી શકો છો અને જો જરૂરી હોય તો અમ ેતમને 
ફરરયાદ િખવામા ંમદદ કરી શકીએ છીએ.  

• ફરરયાદ કરવા માટે તમારે વરકિની જરૂર નથી.  

• જો અમે તમારી ફરરયાદ પર કામ કરી શકીએ તેમ ન હોય તો અમે તમને તેનુ ંકારણ 
સમજાવીશુ.ં  

તપાસ  

• તમારી ફરરયાદની બાબતમા ંવાત કરવા અમે તમારો સપંકા કરીશુ ંઅને અમે તમને વધ ુ
મારહતી આપવાનુ ંપણ કહીએ.  

• સામાન્ય રીતે, સઘં તમે જેના ધવરુિ ફરરયાદ કરી રહ્યા છો તે વ્યસ્તત અથવા સસં્ટ્થાનો સપંકા 
કરશે અને તેમને તમારી ફરરયાદની એક નકિ આપશે. અમે તેમન ેતમારી ફરરયાદનો 
પ્રધતભાવ આપવા અને⁄અથવા ચોક્કસ મારહતી આપવાનુ ંકહી શકે છે.  

• અમકુ રકસ્ટ્સાઓમા,ં અમે તમારી ફરરયાદ પર કામ ન કરવાનો ધનણાયો િઇ શકીએ છીએ. જો 
આવુ ંથશે તો અમે તેનુ ંકારણ સમજાવીશુ.ં  

• અમે તમારી સાથે સમાિાન દ્વારા ફરરયાદને ઉકેિવાનો પ્રયાસ કરવા ધવશે વાત કરી શકીએ.  

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
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સમાિાન 

• સમાિાનનો અથા કે અમે તમને અને તમે જે વ્યસ્તત કે સસં્ટ્થા ધવરુિ ફરરયાદ કરો છો, તેમને 
જે તે બાબતમા ંરસ્ટ્તો કાઢવામા ંમદદ કરી શકીએ છીએ.  

• ′તન્સીિીએશન કોન્ફરન્સ′ કહવેાતી સમાિાન સભામા ંમોઢામોઢ વાત કરીને અથવા ફોન પર 
વાત કરીને સમાિાન થઇ શકે છે. અમકુ સજંોગોમા,ં સમાિાનકતાા સાથે ઇ-મઇેિ અને 
વાતચીતના આદાન-પ્રદાન દ્વારા ફરરયાદોનુ ંધનરાકરણ આવી શકે છે. 

• ફરરયાદોનુ ંધનરાકરણ અિગઅિગ રીતે આવી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, માફી દ્વારા, નીધતમા ં
ફેરફાર કરીને અથવા વળતર ચકૂવીને.  

શક્ય અદાલતી કાયયવાહી – જાવત, અપાંગતા, વાંશીય અને ઉંમિના 
ભેદભાવ 

• ગેરકાયદેસર ભેદભાવ થયો છે કે નહીં તે નક્કી કરવાની સિા સઘંને નથી.  

• જો તમારી ફરરયાદનુ ંસમાિાન ન થાય અથવા અન્ય કોઇ કારણસર તેના પર કામ કરવાનુ ં
બિં કરવામા ંઆવ્્ુ ંહોય તો, તમે તે બાબતને અદાિતમા ંિઇ જઇ શકો છો. ગેરકાયદેસર 
ભેદભાવ થયો છે કે કેમ તે અદાિત નક્કી કરી શકે છે.  

• સઘં તમારી ફરરયાદ પર કામ કરવાનુ ંબિં કરી દે તયારથી, તમારી પાસે ઓસ્ટ્રેલિયાની 
ફેડરિ સકીટ કોટા અથવા ફેડરિ કોટામા ંઅરજી કરવા માટે ૬૦ રદવસ છે.  

• સઘં જે ત ેબાબતને તમારા માટે અદાિતમા ંના િઇ જઇ શકે અથવા તે તમારા વતી 
અદાિતમા ંકેસ રજૂ ના શકે.   

• જો તમે અદાિતમા ંજવા માગંતા હોવ તો તમારે વકીિ અથવા કાનનૂી સેવા સાથે વાત 
કરવાની જરૂર હોય શકે છે.  

વનર્યય/અહવેાલ – આઇએલઓ ૩ ભેદભાવ અને માનવ અવિકાિો  

• જો ફરરયાદનુ ંસમાિાન ન થાય અથવા અન્ય કારણસર બિં કરવામા ંન આવે તો, સઘં 
પ્રમખુ, આઇએિઓ ૩નો ભદેભાવ અથવા માનવ અધિકારનો ભગં થયો છે કે નહીં તેનો 
ધનણાય િઇ શકે છે.  

• જો પ્રમખુને સતંોષ હોય કે ભેદભાવ અથવા માનવ અધિકારનો ભગં થયો છે, તો પ્રમખુ આ 
બાબતની જાણ ફેડરિ એટની-જનરિને કરી શકે છે. અહવેાિમા ંપ્રમખુ જે તે વ્યસ્તતને થયેિા 



Australian Human Rights Commission 
Fact sheet Making a complaint - Gujarati 

 
NATIONAL INFORMATION SERVICE  

telephone 1300 656 419 or (02) 9284 9888 • www.humanrights.gov.au •infoservice@humanrights.gov.au 
April 2020 

નતુસાન અથવા ઇજાના વળતરની ભિામણ કરી શકે છે. આ અહવેાિ સસંદમા ંરજૂ કરી 
શકાય છે.  

• ભેદભાવ અને માનવ અધિકારો અંગે પ્રમખુના ધનણાયોના ઉદાહરણો સઘંની વેબસાઇટ 
http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act પર 
ઉપિબ્િ છે.  

હુાં વધ ુમારહતી ક્યાાંથી મેળવી શકુાં? 

ઓસ્ટ્રેલિયાના ંમાનવ અધિકાર સઘંના સપંકાની મારહતી આ મજુબ છે: 

ફોન 
રાષ્ટ્રીય મારહતી સેવા: ૧૩૦૦ ૬૫૬ ૪૧૯ 
ટીટીવાય: ૧૮૦૦ ૬૨૦ ૨૪૧ 
એનઆરએસ ૧૩૩ ૬૭૭ 
ફેતસ: (૦૨) ૯૨૮૪ ૯૬૧૧ 

જો તમારે દુભાધષયાની જરૂર હોય તો ૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરો અને ઓસ્ટ્રેલિયાના માનવ અધિકાર સઘંને 
જોડી આપવા કહશેો.  

જો તમે બધિર છો અથવા શ્રવણશસ્તતમા ંખામી છે તો તમે ૧૮૦૦ ૬૨૦ ૨૪૧ પર ટીટીવાય 
મારફતે અમારો સપંકા કરી શકો છો. જો તમે બધિર છો અથવા સાભંળવામા ંકે બોિવામા ંતકિીફ 
હોય તો તમ ેનેશનિ રરિે સધવિસ (એનઆરએસ) મારફતે ૧૩૩ ૬૭૭ પર અમારો સપંકા કરી શકો 
છો. જો તમારે ઓસ્ટ્િાન દુભાધષયાની જરૂર હોય તો અમે તેની વ્યવસ્ટ્થા કરી શકીએ છીએ.  

જો તમે નેત્રહીન છો અથવા દૃષ્ષ્ટ્ટમા ંખામી હોય અને કહો તો અમે વૈકલ્પપક સ્ટ્વરૂપમા ંમારહતીઓ 
પરૂી પાડી શકીએ છીએ.  

ટપાલ 
 
GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 

ઓનલાઇન 
ઇ-મઇેિ: infoservice@humanrights.gov.au  
વેબસાઇટ: www.humanrights.gov.au  

તમે ઓનિાઇન ફરરયાદ નોંિાવી શકો છો તે માટે  
http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging-your-complaint પર જશો. 

http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act
mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging-your-complaint
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સામાન્ય કાનનૂી સલાહ 

જો તમે ફરરયાદ કરવા ધવશ ેધવચારી રહ્યા હોવ, તો કદાચ તમે કાનનૂી સિાહ િવેાનુ ંપણ 
ધવચારો. સમદુાય કાનનૂી સેવાઓ ઉપિબ્િ છે જે ભેદભાવ અને સતામણી ધવશે મફત સિાહ 
આપી શકે છે.   

તમે કાનનૂી સહાય સસં્ટ્થાનો (https://www.nationallegalaid.org/for-individuals/) અથવા 
તમારા નજીકના સમદુાય કાનનૂી કેન્રનો (www.naclc.org.au/directory) સપંકા કરી શકો છો. 

અસ્વીકિર્: આ તથ્ય પવિકામાાં આપેલ મારહતીઓ ફક્ત માગયદશયન માટે જ છે. તે કાનનૂી 
સલાહનો વવકલ્પ નથી.  

 

 

 

 

https://www.nationallegalaid.org/for-individuals/
http://www.naclc.org.au/directory

