
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

જ્યાર ેકોઈ પ્રિયજન આત્મહત્યા દ્વારા મતૃ્ય ુપામ ેછે ત્યાર ેશુું સપોર્ટ ઉપલબ્ધ છે તેના પર આ 

ફેક્ર્શીર્ નજર નાખે છે. તે થઈ શકે તેવી તપાસો અને આત્મહત્યા દ્વારા શોકગ્રસ્ત થયલેી 

વ્યપ્રિન ેકેવી રીતે સપોર્ટ પરૂો પડવો તે પ્રવશનેી માપ્રહતી પણ િદાન કર ેછે. આ માપ્રહતી 

આત્મહત્યાથી િભાપ્રવત થયલેા કોઈની પણ મારે્ છે.  

 

આ ફેક્ર્શીર્માું છે: 

 

• ઉપયોગી માપ્રહતી િદાન કર ેછે તેવી વેબસાઇટ્સની પ્રલુંક્સ, અન ે

• પ્રરપ્રથુંક મને્ર્લ ઇલનેસ દ્વારા પ્રનપ્રમટત અન્ય ફેક્ર્શીટ્સ સુધીની સાઇનપોસ્ટ્સ. 

 

આ વેબસાઇટ્સ અને અન્ય ફેક્ર્શીટ્સ અુંગે્રજી ભાષામાું છે.  જો તમન ેતે વાુંચવા મારે્ મદદની 

જરૂર હોય, તો તમે કોઈ પ્રવશ્વસનીય વ્યપ્રિન ેતમારા મારે્ તેનુું ભાષાુંતર કરવા મારે્ કહી શકો 

છો.  

 
  

• આત્મહત્યામાું કોઈને ગમુાવવા એ સખત આઘાત અન ેદુુઃખનુું કારણ બની શકે છે. બની 

ગયેલી ઘર્નાનો સામનો કરવો તમારા મારે્ મુશ્કેલ થઇ શકે છે.  

• તમે લોકો અને પ્રનષ્ણાત સુંસ્થાઓ પાસેથી સપોર્ટ મળેવી શકો છો.  

• જ્યાર ેકોઈ વ્યપ્રિ મતૃ્ય ુપામ ેછે, ત્યાર ેતેઓ તેમની નાણાુંકીય બાબતો જવેી કેર્લીક 

વ્યાવહાપ્રરક બાબતો પાછળ છોડી ગયા હોઈ શકે છે. તમને આ કરવા મારે્ મદદની જરૂર 

પડી શકે છે અને એવી સુંસ્થાઓ છે જ ેતમન ેસપોર્ટ  પૂરો પાડી શકે છે.  

• જો કોઈએ પોતાનો જીવ લીધો હોવાની શુંકા ઉપજ,ે તો મતૃ્યુપ્રવષયક તપાસ કરવામાું 

આવશ.ે અન્ય તપાસો પણ કરવામાું આવી શકે છે.  

• તમને તેવુું લાગી શકે છે કે માનપ્રસક સ્વાસ્્ય સેવાઓએ તમારા પ્રિયજનના મૃત્યુ પહેલાું 

તેમને પૂરતો સપોર્ટ આપ્યો ન હતો. તમે ફપ્રરયાદ કરી શકો છો અથવા પ્રલલપ્રનકલ બેદરકારી 

દાવા મારે્ યોગ્ય કેસ હોઈ શકે છે.  

• કોઈ પ્રિય વ્યપ્રિને આત્મહત્યા દ્વારા ગુમાવી બેઠેલી વ્યપ્રિની વાત સાુંભળીન ેઅથવા તેન ે

વ્યાવહાપ્રરક સપોર્ટ  પૂરો પાડીને તમ ેતેમને સપોર્ટ આપી શકો છો. 

 

આ ફેક્ટશીટમ ાં નીચે મુજબનુાં આવરી લેવ મ ાં આવ્ુાં છે:  

1. મારા પ્રિય વ્યપ્રિની આત્મહત્યા મન ેકેવી રીતે અસર કરી શકે છે? 

2. હુું  ભાવનાત્મક સપોર્ટ  અન ેર્ૉપ્રકુંગ (વાતચીત) થેરપી કેવી રીતે મળેવી શકુું? 

3. મને વ્યાવહાપ્રરક સપોર્ટ કેવી રીતે મેળવી શકુું? 

4. શુું તેમના મૃત્ય ુઅુંગેની તપાસ કે અન્ય કોઈ તપાસો હાથ ધરવામાું આવશે? 

5. આત્મહત્યામાું કોઈ પ્રિયજનને ગમુાવનાર વ્યપ્રિને હુું  કેવી રીતે મદદ કરી શકુું? 

6. પ્રરપ્રથુંક મને્ર્લ ઇલનેસ શુું સપોર્ટ પરૂો પાડે છે? 

આત્મહત્યા - વ્યક્તિને ગમુાવવાથી પડેલી 
ખોટનો સામનો કરવો 
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1. મ ર  પ્રિ્ વ્પ્રિની આત્મહત્્  મન ેકેવી રીતે અસર કરી શકે છે? 

તમે જનેી દરકાર લો છો તેવી વ્યપ્રિન ેગુમાવવી તે હુંમેશા મુશ્કેલ હોય છે. પણ કોઈન ે

આત્મહત્યામાું ગુમાવવા એ ઘણી વધ ુભાવનાત્મક સમસ્યાઓનુું કારણ બની શકે છે.  

હુાં  શુાં પ્રવચ રતો/પ્રવચ રતી હોઈ શકુાં  છુાં ? 

આ તમારા મારે્ ખૂબ જ વ્યપ્રિગત હશ.ે કોઈ પ્રિયજનના આત્મહત્યામાું મૃત્યુ પામ્યા પછી દરકે 

વ્યપ્રિના પ્રવચારો અલગ અલગ હશ.ે પરુંતુ તમને નીચેનામાુંથી કેર્લાક પ્રવચારો આવી શકે છે: 

 

• મેં તેમને સપોર્ટ આપવા મારે્ પૂરતી કાળજી લીધી નહીું. 

• મેં પપ્રરપ્રસ્થપ્રતને વધુ ખરાબ કરી 

• હુું  તેમને રોકી શક્યો/શકી હોત 

• માર ેતેમને એકલા છોડવા જોઈતા ન હતા 

• મને ખ્યાલ ન હતો કે તેઓ કેર્લુું ખરાબ અનુભવી રહ્યા છે 

• મને છોડવાની તમની પ્રહુંમત કેવી રીતે થઇ 

• મને સમજાતુું નથી કે તેઓએ આવુું શા મારે્ કયુું 

• તેઓએ મારી સાથે વાત કેમ ન કરી? 

• તેમને મદદ કરવા મારે્ હુું વધ ુકરી શક્યો/શકી હોત 

 

આ પ્રવચારો આવવા સામાન્ય છે.  

મને કેવુાં લ ગતુાં હશે? 

સામાન્ય લાગણી જવેુું કઈું  છે જ નહીું. દુુઃખ એક વ્યપ્રિગત અનુભવ છે. સામાન્ય લાગણીઓ 

છે:1 

 

• આઘાત અન ેસુંવેદનશૂન્યતા, 

• અત્યુંત ઉદાસી, 

• થાક અથવા થકાવર્, 

• ગુસ્સો, આ મતૃ્ય ુપામનાર વ્યપ્રિ, અથવા તેમની બીમારી અથવા ભગવાન અથવા 

અન્ય વસ્તુઓ અથવા લોકો િત્યે હોઈ શકે છે, 

• અપરાપ્રધક ભાવના, કદાચ તમે કેવુું અનુભવી રહ્યા છો, અથવા તમ ેજ ેકયુું અથવા ન 

કયુું તેના પ્રવશે, અન ે

• એકલતાની તીવ્ર લાગણી. 

 

આ લાગણીઓ પસાર થઇ જાય તે સુંભવ છે અથવા સમય સાથ ેતેનો સામનો કરવો વધ ુસરળ 

બને છે. જ ેઘર્ના બની છે તેનો સામનો કરવા મારે્ તમારી જાતને સમય આપો. ભાવનાત્મક 

સપોર્ટ  તમન ેતમારી લાગણીઓનો વધ ુઝડપથી સામનો કરવામાું મદદ કરી શકે છે. વધ ુમાપ્રહતી 

મારે્ આ ફેક્ર્શીર્નો પ્રવભાગ 2 જુઓ.  

સપોટટ  મળેવવ  પ્રવશે હુાં  ક્ય ર ેપ્રવચ રી શકુાં?2 

જો કોઈ પ્રિયજન આત્મહત્યા દ્વારા મૃત્ય ુપામ ેતો દુુઃખ અનુભવવુું સામાન્ય છે. તમે જ ેરીતે 

અનુભવી રહ્યા છો જો તેનાથી તમારા જીવન પર અસર થઇ રહી હોય, તો તમન ેમદદ કરી શકે 

તેવી વસ્તુઓ છે જ ેતમ ેઅજમાવી શકો છો. 

 

તમે સપોર્ટ  મેળવવા અુંગ ેપ્રવચારી શકો છો જો: 

 

• તમને લાગ ેકે તમારા લક્ષણો ખૂબ લાુંબા સમય સુધી ચાલ ુરહ્યા છે, અથવા  

• તે લક્ષણોની તમારા જીવન પર નોુંધપાત્ર અસર થઇ રહી છે. 
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તમારા જીવન પર નોુંધપાત્ર અસર આ િમાણ ેહોઈ શકે છે:  

• વતટમાન પપ્રરપ્રસ્થપ્રતથી આગળ વધી શકાતુું નથી, 

• તમે સામાન્ય રીતે કરો છો તે કરી શકવા સક્ષમ ન હોવુું, જમે કે કામ કરવુું અથવા તમ ે

સામાન્ય રીતે આનુંદ અનુભવો તેવી વસ્તુઓ ન કરવી, 

• પોતાની જાતની અવગણના કરવી, જમે કે નહાવુું અથવા ખાવુું નહીું,  

• લોકો સાથનેા તમારા સુંબુંધો પર અસર થવી, 

• કામ અથવા અભ્યાસમાું રુપ્રચ ગુમાવવી, અન ે

• તમારી મહત્વકાુંક્ષાઓ અને સ્વપ્નો મારે્ ન જીવવુું. 

 

સપોર્ટ  અુંગ ેવધ ુમાપ્રહતી મારે્ આ ફેક્ર્શીર્નો પ્રવભાગ 2 જુઓ. 

 

NHS તરફથી 'શોકગ્રસ્તતા અથવા વ્યપ્રિને ગુમાવવાથી પડેલી ખોર્ પછીના દુુઃખ' પ્રવશે તમ ે

અહીું વધ ુવાુંચી શકો છો: 

www.nhs.uk/mental-health/feelings-symptoms-behaviours/feelings-and-
symptoms/grief-bereavement-loss  

આત્મહત્્ ન ેક રણ ેથ્ેલી શોકગ્રસ્તત ન  મ ર  અનભુવોન ેમ રી સ ાંસ્કૃપ્રતક પૃષ્ઠભૂપ્રમ 

કેવી રીતે અસર કરી શકે છે?3 

તમે અશ્વેત, એપ્રશયન અથવા લઘુમતી વુંશીય (BAME) સમુદાયમાુંથી અથવા UK ની બહારની 

રાષ્ટ્ર ીયતામાુંથી હોઈ શકો છો. આત્મહત્યામાું પ્રિયજનન ેગમુાવવા તમારા મારે્ મૂુંઝવણભયુું અન ે

જપ્રર્લ હોઈ શકે છે, કારણ કે તે તમારા પોતાના ધમટ અથવા માન્યતાઓ સાથે પ્રવરોધાભાસી 

હોઈ શકે છે.  

તમારા સમુદાયમાું માનપ્રસક સ્વાસ્્ય અન ેઆત્મહત્યા સાથે સુંકળાયેલા લાુંછન હોઈ શકે છે. 

આનાથી તમારી ખોર્ પ્રવશે પ્રદલ ખોલીને વાત કરી શકવી અન ેમદદ મેળવવી મુશ્કેલ બની શકે 

છે.  

લાુંછનના પપ્રરણામે તમ ેવધ ુપડતી શરમ, ડર, અસ્વીકાર અન ેએકલતાની લાગણી અનુભવી 

શકો છો. આ તમન ેતેવી લાગણી તરફ દોરી જઈ શકે જ્યાું તમ ેબીજાઓને કહી શકો નહીું કે 

તમારી પ્રિયજનની ખોર્ આત્મહત્યાન ેકારણે થઈ છે.  તે તમને તમારા પાપ્રરવાપ્રરક નેર્વકટની 

અુંદર કે બહાર તમારી ખોર્ પ્રવશ ેવાત કરવાથી રોકી શકે છે.  

 

તમારી પાસે પ્રવસ્તાપ્રરત પાપ્રરવાપ્રરક સપોર્ટ  નરે્વકટનો અભાવ પણ હોઈ શકે છે કારણ કે: 

 

• તમે િથમ અથવા બીજી પેઢીનો પપ્રરવાર છો, અથવા  

• તમારો પપ્રરવાર જુદા દેશમાું છે. 

BAME સમદુાયોના લોકો શા મારે્ પોતે પોતાનો જીવ લે છે તેમાું ફાળો આપનારા કારકોમાું 

વુંશીય ભેદભાવ અન ેવુંશીય પ્રહુંસા હોઈ શકે છે. આ તમારી શોકગ્રસ્તતા અન ેદુુઃખને િબુંપ્રધત 

કરવાનુું વધ ુમુશ્કેલ બનાવી શકે છે. 

ભાષાના અવરોધોને કારણ ેતમને સપોર્ટ સવેાઓ સુધીની પહોુંચ મેળવવામાું મુશ્કેલી પડી શકે 

છે. ઉપરાુંત, પ્રનમ્નપ્રલપ્રખત પ્રવશે સવેાઓમાુંથી સમજણનો દેખીતો અથવા વાસ્તપ્રવક અભાવ 

હોઈ શકે છે: 

• તમારી સાુંસ્કૃપ્રતક પૃષ્ઠભૂપ્રમ,  

• તમે પ્રિયજનની ખોર્ પર કેવી રીતે શોક વ્યિ કરો છો, જમેાું અુંપ્રતમ સુંસ્કારની 

વ્યવસ્થા અન ે 

• તમે તમારી ખોર્ પ્રવશ ેકેવુું અનુભવો છો તેનો સમાવશે થાય છે. 

http://www.nhs.uk/mental-health/feelings-symptoms-behaviours/feelings-and-symptoms/grief-bereavement-loss
http://www.nhs.uk/mental-health/feelings-symptoms-behaviours/feelings-and-symptoms/grief-bereavement-loss
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તમારી ખોર્ પ્રવશે ખુલ્લા પ્રદલ ેવાત કરી શકવામાું સક્ષમ થવા મારે્ યોગ્ય મદદ મેળવવી એ 

અત્યુંત મહત્વપણૂટ છે અન ેઆ દરકે મારે્ જુદુું હશ.ે કેર્લાક લોકો તેમના પોતાના સમુદાયમાુંથી 

સપોર્ટ  સુધીની પહોુંચ મેળવવા માુંગશ.ે બીજાઓ પ્રનષ્ણાત સપોર્ટ  સેવાઓ સુધીની પહોુંચ 

મેળવવા માુંગશે, અને કેર્લાક બુંને સુધીની પહોુંચ મળેવવા માુંગશ.ે  

તમે ‘અશ્વેત, એપ્રશ્ન, અથવ  લઘુમતી વાંશી્ (BAME) મ નપ્રસક સ્વ સ્્્’ પ્રવશે વધ ુ

માપ્રહતી www.rethink.org પર મેળવી શકો છો. અથવા અમારી સામાન્ય પૂછપરછ ર્ીમને 

0121 522 7007 પર કૉલ કરો અને તેમને અમારી ફેક્ર્શીર્ની કૉપી મોકલવા મારે્ કહો. 

ર્ૉપ 

2. હુાં  ભ વન ત્મક સપોટટ  અને ટૉપ્રકાંગ (વ તચીત) થરેપી કેવી રીતે મેળવી શકુાં? 

હુાં  ભ વન ત્મક સપોટટ  ક્ય ાંથી મળેવી શકુાં? 

તમે કેવુું અનુભવી રહ્યા છો તે પ્રવશે તમે લોકો સાથે વાત કરી શકો છો અન ેઘણાું લોકો મારે્ તે 

શોકની િપ્રિયાને લગતુું એક મહત્વપૂણટ પગલુું છે. જ્યાર ેતમને તૈયાર હોવાનુું અનુભવો ત્યાર ેતમ ે

આ પગલુું ભરી શકો છો. 

 

તમે નીચનેા માુંથી ભાવનાત્મક સપોર્ટ  મેળવી શકો છો: 

 

• પ્રમત્રો અન ેસુંબુંધીઓ, 

• પૂજાના સ્થળો અને ત્યાુંના તમારા સમદુાય નેર્વકટ , 

• ચેપ્રરર્ી સુંસ્થાઓ, જમેાું ભાવનાત્મક સપોર્ટ લાઇન્સ અન ેસપોર્ટ  ગ્રપુ્સનો સમાવશે થાય 

છે, 

• સમુદાય નરે્વક્સટ અન ેસામાપ્રજક મુંડળો, 

• પ્રનષ્ણાત BAME સપોર્ટ  સેવાઓ, અન ે

• પ્રનષ્ણાત આત્મહત્યા શોકગ્રસ્તતા સપોર્ટ  સેવાઓ. 

 

ભાવનાત્મક સપોર્ટ લાઇન્સ કાઉન્સપે્રલુંગ સેવાઓ જવેી નથી. ક્યારકે તેમન ે'શ્રવણ (પ્રલસનીુંગ) 

સેવાઓ' કહેવામાું આવ ેછે અન ેતેમાું કુશળ અને િપ્રશપ્રક્ષત શ્રોતાઓની કમટચારીઓ તરીકે 

પ્રનયુપ્રિ કરવામાું આવે છે.  

 

વાતચીત મારે્ જો તમે ગોપનીય અને નોન-જજમને્ર્લ (પ્રબન-આલોચનાત્મક) સુરપ્રક્ષત જગ્યા 

ઇચ્છતા હોવ તો તેઓ તમને સપોર્ટ  પરૂો પાડી શકે છે. પ્રવપ્રશષ્ટ્પણ ેજો: 

 

• તમે બીજાઓ સાથે વાત કરવામાું મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા હોવ જમેણ ેપણ પ્રિયજનને 

ગુમાવ્યા હોય, અથવા 

• તમે એવી લાગણીઓ અનુભવી રહ્યા હોવ જનેી સાથે તમને લાગે કે બીજા લોકો સુંમત 

ન પણ થઇ શકે. 

 

ભાવનાત્મક સપોર્ટ લાઇન્સ અન ેતમન ેસપોર્ટ  પૂરો પાડી શકે તેવી અન્ય સુંસ્થાઓની પ્રવગતો 

મારે્ આ ફેક્ર્શીર્નો ઉપયોગી સુંપકો પ્રવભાગ જુઓ.  

 

તમે ‘અશ્વેત, એપ્રશ્ન, અથવ  લઘુમતી વાંશી્ (BAME) મ નપ્રસક સ્વ સ્્્’ પ્રવશે વધ ુ

માપ્રહતી www.rethink.org પર મેળવી શકો છો. અથવા અમારી સામાન્ય પૂછપરછ ર્ીમને 

0121 522 7007 પર કૉલ કરો અને તેમને અમારી ફેક્ર્શીર્ની કૉપી મોકલવા મારે્ કહો. 

 

 

 

http://www.rethink.org/
http://www.rethink.org/
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હુાં  ટૉપ્રકાંગ (વ તચીત) થરેપી કેવી રીતે મેળવી શકુાં? 

તમે આના દ્વારા કાઉન્સપે્રલુંગ મેળવી શકો છો: 

 

• NHS, 

• િાઇવેર્ થેરપી, 

• તમારા નોકરીદાતા દ્વારા કમટચારી સહાયતા કાયટિમ અથવા  

• ચેપ્રરર્ી સુંસ્થાઓ. 

હુું  NHS પર ર્ૉપ્રકુંગ (વાતચીત) થરેપી કેવી રીતે મળેવી શકુું? 

તમારા GP તમન ેNHS પર શોકગ્રસ્તતા કાઉન્સપે્રલુંગ ઑફર કરી શકવા અથવા તમને અન્ય 

સુંસ્થા સાથ ેસ્થાપ્રનક શોકગ્રસ્તતા સવેા મારે્ સુંદપ્રભટત કરવા સક્ષમ હોઈ શકે છે.  ઉપરાુંત, તમ ે

આ ફેક્ર્શીર્ના ઉપયોગી સુંપકો પ્રવભાગમાું શોકગ્રસ્તતા સેવાઓની પ્રવગતો મેળવી શકો છો 

અથવા www.ataloss.org પર તેમન ેશોધી શકો છો.  

 

સુંભવ છે કે શોકગ્રસ્તતા તમારી હતાશા અથવા પ્રચુંતાની લાગણીઓમાું ફાળો આપી રહી હોય. 

તમે તમારી સ્થાપ્રનક NHS ર્ૉપ્રકુંગ થરેપી સેવા પાસેથી થેરપી સુધીની પહોુંચ મેળવી શકો છો. 

તેઓ શોકગ્રસ્તતા સુંબુંપ્રધત કાઉન્સપે્રલુંગ પણ પરૂુું  પાડી શકે છે. 

 

ક્યારકે તે કેર્લીકવાર 'IAPT' સેવાઓ તરીકે ઓળખાય છે. IAPT નો અથટ છે ઈમ્િુપ્રવુંગ એક્સેસ 

રુ્ સાઇકોલૉપ્રજકલ પ્રર્રર્મેન્ટ્સ. 

 

આના દ્વારા તમ ેતમારી સ્થાપ્રનક NHS ર્ૉપ્રકુંગ થેરપી સવેા મેળવી શકો છો: 

 

•  નીચનેી NHS વેબસાઈર્ પર શોધીને: www.nhs.uk/mental-health/talking-

therapies-medicine-treatments/talking-therapies-and-counselling/nhs-
talking-therapies , 

• NHS 111 પર કૉલ કરીને, અથવા 

• તમારા GP ન ેપૂછીન.ે  

હુું  િાઇવેર્ ર્ૉપ્રકુંગ (વાતચીત) થેરપી કેવી રીતે મેળવી શકુું? 

િાઇવેર્ થેરપી તે એવી થેરપી છે જ ેNHS દ્વારા પૂરી પાડવામાું આવતી નથી અથવા NHS દ્વારા 

તેનુું ભુંડોળ પૂરુું  પાડવામાું આવતુું નથી. તમાર ેતેના મારે્ પોતે ચુકવણી કરવી પડશે અથવા તમે 

વીમા પૉપ્રલસી દ્વારા તે મારે્ કવર ધરાવતા હોઈ શકો છો. 

 

સમગ્ર દેશમાું જુદા જુદા થરેપ્રપસ્ર્ દ્વારા થેરપીનો ચાજટ જુદો જુદો હશ.ે તમે તમારા થરેપી સત્રો 

શરૂ કરો તે પહેલાું તમ ેચાજીસ પ્રવશ ેપૂછી શકો છો અન ેચાજીસ અુંગ ેસુંમત થઈ શકો છો.  

 

તમે નીચનેી વેબસાઇટ્સ પર તમારા સ્થાપ્રનક પ્રવસ્તારમાું િાઇવરે્ થેરપ્રપસ્ટ્સન ેશોધી શકો છો: 

 

• પ્રિપ્રટશ એસોપ્રસએશન ઓફ ક ઉન્સેલસટ એન્ડ સ ્કોથેરપ્રપસ્્સ: 

www.bacp.co.uk/search/Therapists;  

• સ ્કોથેરપી મ ટે UK ક ઉપ્રન્સલ: www.psychotherapy.org.uk/ 

• ક ઉન્સેપ્રલાંગ પ્રડરકે્ટરી: www.counselling-directory.org.uk 

હુું  ચપે્રરર્ી સુંસ્થાઓ પાસથેી ર્ૉપ્રકુંગ (વાતચીત) થરેપી કેવી રીતે મેળવી શકુું? 

પ્રનુઃશુલ્ક અથવા ઓછા ખચટ સાથ ેર્ૉપ્રકુંગ થરેપી પૂરી પાડતી કોઈપણ ચપે્રરર્ી સુંસ્થાઓ તમે 

શોધી શકો છો કે કેમ તે જોવા મારે્ તમ ેઑનલાઇન સચટ કરી શકો છો.  

 

તમે કુ્રઝ પ્રબરીવમેન્ટ સપોટટ  પાસથેી શોકગ્રસ્તતા સુંબુંપ્રધત કાઉન્સેપ્રલુંગ અન ેઅન્ય સપોર્ટ  

મેળવી શકો છો.  તેમની વેબસાઇર્ પર તેઓ હેલ્પલાઇન અન ેમાપ્રહતી ધરાવે છે. ઉપરાુંત, 

http://www.ataloss.org/
http://www.nhs.uk/mental-health/talking-therapies-medicine-treatments/talking-therapies-and-counselling/nhs-talking-therapies
http://www.nhs.uk/mental-health/talking-therapies-medicine-treatments/talking-therapies-and-counselling/nhs-talking-therapies
http://www.nhs.uk/mental-health/talking-therapies-medicine-treatments/talking-therapies-and-counselling/nhs-talking-therapies
http://www.bacp.co.uk/search/Therapists
http://www.psychotherapy.org.uk/
http://www.counselling-directory.org.uk/
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તેમની કેર્લીક સ્થાપ્રનક શાખાઓ આત્મહત્યાથી શોકગ્રસ્ત થયેલા લોકો મારે્ સપોર્ટ  ગ્રુપ્સ ધરાવ ે

છે.  તમે આ ફેક્ર્શીર્ના ઉપયોગી સુંપકો પ્રવભાગમાું તેમની પ્રવગતો મેળવી શકો છો. 

કમટચારી સહાયતા કાયટિમો (એમ્પ્લોયી અપ્રસસ્ર્ન્સ િોગ્રામ્સ) શુું છે? 

તમારા નોકરીદાતા કમટચારી સહાયતા કાયટિમ (EAP) પૂરો પાડી કરી શકે છે જમેાું કાઉન્સેપ્રલુંગ 

સેવાનો સમાવેશ થાય છે. તમે તમારા નોકરીદાતાન ેએ તપાસવા મારે્ કહી શકો છો કે તમે 

ઉપયોગ કરી શકો તેવી EAP સેવા ઉપલબ્ધ છે કે નહીું. 

 

તમે www.rethink.org ‘ટૉપ્રકાંગ થરેપીઓ’ પ્રવશ ેવધ ુમાપ્રહતી મેળવી શકો છો. અથવા અમારી 

સામાન્ય પૂછપરછ ર્ીમને 0121 522 7007 પર કૉલ કરો અન ેતેમન ેઅમારી ફેક્ર્શીર્ની કૉપી 

મોકલવા મારે્ કહો. 

ર્ૉપ 

3. મને વ્ વહ પ્રરક સપોટટ  કેવી રીતે મેળવી શકુાં? 

કોઈના મૃત્યુ પછી તમાર ેમતૃ્યનુી નોુંધણી કરવી અથવા તમારા પ્રિયજનની નાણાુંકીય બાબતો 

અુંગેના વ્યવહાર કરવા જવેી વ્યાવહાપ્રરક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. 

 

'કોઈનુું મૃત્યુ થાય ત્યાર ેશુું કરવુું જોઈએ' નામની સરકારી વબેસાઈર્ પર તમારા મારે્ ઉત્તરોત્તર 

અનુસરવાની માગટદપ્રશટકા આપેલી છે. મતૃ્ય ુપછી શુું કરવુું તે અુંગનેી માપ્રહતી આ આપ ેછે. 

Www.gov.uk/when-someone-dies પર તમે આ શોધી શકો છો. 

 

સલાહ મારે્ તમે પ્રબરીવમેન્ટ એડવ ઈસ સેન્ટર નો સુંપકટ  કરી શકો છો.  

મૃત્ય ુપછી શુું કરવુું તે અુંગ ેપ્રનુઃશુલ્ક વ્યાવહાપ્રરક સલાહ પરૂી પાડનારી આ એક રાષ્ટ્ર ીય સવેા છે. 

તેમની વબેસાઇર્ પર તમે અનુસરી શકો તેવી માગટદપ્રશટકાઓ ઉપલબ્ધ છે. તમ ેઆ ફેક્ર્શીર્ના 

ઉપયોગી સુંપકો પ્રવભાગમાું તેમની પ્રવગતો મેળવી શકો છો. 

લોન અાંગે હુાં  ક્ય ાંથી સલ હ મેળવી શકુાં? 

લોન સાથ ેસુંકળાયેલી સુંસ્થાઓ પાસથેી તમ ેપ્રનુઃશુલ્ક, પ્રનષ્ણાત સલાહ મેળવી શકો છો જો: 

• મૃતકની લોન હોય, અથવા 

• તેમના મતૃ્યથુી તમને નાણાુંકીય મુશ્કેલી પડી રહી હોય. 

 

તમે આ ફેક્ર્શીર્ના ઉપયોગી સુંપકો પ્રવભાગમાું લોન સલાહ સુંસ્થાઓ મારે્ની પ્રવગતો મેળવી 

શકો છો. 

તમે નીચે આપેલી વેબસાઇર્ પર સ્થાપ્રનક લોન સલાહકારોને પણ શોધી શકો છો: 

https://advicefinder.turn2us.org.uk  ડર ોપડાઉન મનેૂમાુંથી 'લોન' પસુંદ કરો અને તમારો 

પોસ્ર્કોડ દાખલ કરો.  

 

તેમની વબેસાઈર્ પર, નેશનલ ડેટલ ઈન (National Debtline) પર 'મૃત્યુ પછીની લોન' 

નામની ઉપયોગી માપ્રહતી છે: 

www.nationaldebtline.org/EW/factsheets/Pages/dealing-with-debt-when-
someone-dies/bereavement-and-debt.aspx 

ર્ૉપ 

4. શુાં તેમન  મૃત્્ુ અાંગેની કોઈ તપ સ કે અન્્ પૂછપરછો થશે? 

જ્યાર ેકોઈ વ્યપ્રિ પોતે પોતાના જીવનનો અુંત લાવ ેછે ત્યાર ેતેમના મતૃ્ય ુઅુંગ ેઓછામાું ઓછી 

એક તપાસ તો થશે જ.  

 

http://www.rethink.org/
https://www.gov.uk/when-someone-dies
https://advicefinder.turn2us.org.uk/
http://www.nationaldebtline.org/EW/factsheets/Pages/dealing-with-debt-when-someone-dies/bereavement-and-debt.aspx
http://www.nationaldebtline.org/EW/factsheets/Pages/dealing-with-debt-when-someone-dies/bereavement-and-debt.aspx
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આ તપાસો તમને પપ્રરપ્રસ્થપ્રત પ્રવશેના િશ્નો જ ેતમન ેહોઈ શકે છે તેના ઉત્તરો મેળવવામાું મદદ 

કરી શકે છે. 

 

મૃત્યપુ્રવષયક તપાસ થવી અપ્રનવાયટ છે.  NHS કેસ નોુંધ સમીક્ષા અન ેસરુક્ષા ઘર્ના તપાસ તરીકે 

ઓળખાતી તપાસો પણ થઇ શકે છે. 

મૃત્્ુપ્રવષ્ક તપ સ શુાં છે?  

જો તેવુું જણાય કે કોઈએ પોતે પોતાના જીવનનો અુંત કયો છે તો મૃત્યપુ્રવષયક તપાસ હાથ 

ધરવામાું આવશ.ે4  

મૃત્યપુ્રવષયક તપાસ એ કોર્ટની સનુાવણી છે જ્યાું એક કોરોનર કોઈના મતૃ્ય ુઅુંગનેી તપાસ કર ે

છે. એક કોરોનર સામાન્ય રીતે ડૉક્ર્ર અથવા સોપ્રલપ્રસર્ર હોય છે.  

 

મૃત્યપુ્રવષયક તપાસ નીચ ેમુજબના મુદ્દ્દાઓ તપાસ ેછે: 5  

 

• કોનુું મતૃ્ય ુથયુું, 

• તેમનુું ક્યાું મૃત્ય ુથયુું, 

• તેઓ ક્યાર ેમૃત્યુ પામ્યા, અન ે

• તેઓ કેવી રીતે મતૃ્ય ુપામ્યા. 

 

મૃત્યપુ્રવષયક તપાસ પુરાવાના આધાર ેતેઓ જણાવશે કે તેમના પ્રવચાર ેમૃત્ય ુકેવી રીતે થયુું. તેઓ 

નક્કી કરી શકે છે કે મૃત્યુ આત્મહત્યા દ્વારા થયુું હતુું અથવા તેઓ અન્ય ચકુાદાઓ પર પહોુંચી 

શકે છે.6 

 

તમે www.rethink.org ‘મૃત્્ુપ્રવષ્ક તપ સો’ પ્રવશ ેવધ ુમાપ્રહતી મેળવી શકો છો. અથવા 

અમારી સામાન્ય પૂછપરછ ર્ીમને 0121 522 7007 પર કૉલ કરો અન ેતેમને અમારી 

ફેક્ર્શીર્ની કૉપી મોકલવા મારે્ કહો.  

NHS કેસ નોાંધ સમીક્ષ  શુાં છે? 

જ ેકેસ નોુંધ સમીક્ષા તરીકે ઓળખાય છે તે NHS એ ત્યાર ેહાથ ધરવુું જોઈએ જ્યાર:ે 7 

 

• તેમની સુંભાળમાું એક દદીનુું મૃત્ય ુથયુું છે, અન ે

• NHS દ્વારા દદીને િદાન કરવામાું આવતી સુંભાળ પ્રવશ ેતેમના પપ્રરવાર ે'નોુંધપાત્ર 

પ્રચુંતા' વ્યિ કરી છે. 

 

નોુંધપાત્ર પ્રચુંતાનો અથટ છે:8 

 

• પપ્રરવાર દ્વારા ઉઠાવવામાું આવેલી કોઈપણ પ્રચુંતાઓ કે જનેો આ સમયે ઉત્તર આપી 

શકાતો નથી, અથવા 

• પપ્રરવારના સુંતોષ મુજબ ઉત્તર ન મળ્યો હોય તેવી કોઈપણ બાબત. 

 

જો મતૃ્ય ુઆકપ્રસ્મક, અચાનક અથવા અણધાયુું હોય તો આવુું થઈ શકે છે.  

 

કેસ નોુંધ સમીક્ષાનો અથટ એ છે કે પ્રલલપ્રનપ્રશયન મતૃ્ય ુપામલેી વ્યપ્રિની કેસ નોુંધો જોશ.ે 

પ્રલલપ્રનપ્રશયન સામાન્ય રીતે NHS મારે્ કામ કરશ,ે પરુંતુ તેઓ વ્યપ્રિની સુંભાળ સાથ ે

સુંકળાયેલા હશ ેનહીું.  

 

તેઓ જોશ ેકે મતૃ્ય ુપામનાર વ્યપ્રિન ેકેર્લી સારી સુંભાળ િદાન કરવામાું આવી હતી. જો 

સમીક્ષામાું તેમન ેમળેલી સુંભાળમાું કોઈ સમસ્યા જણાય, તો આ અુંગ ેચચાટ કરવા મારે્ તમારો 

સુંપકટ  કરવો જોઈએ. 

 

http://www.rethink.org/
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ઉપરાુંત, NHS ર્રસ્ટ્સ એ તેમની સુંભાળમાું દદીઓના મૃત્યનુે તેઓ કેવી રીતે િપ્રતભાવ આપે છે 

અન ેતેમાુંથી શીખે છે તેની પ્રવગતો િકાપ્રશત કરવી જોઈએ.9 તમન ેર્રસ્ર્ની વેબસાઇર્ પર 

પ્રવગતો મળી શકે છે અથવા તમે તેના પ્રવશ ેતેમનો સુંપકટ  કરી શકો છો.  

સુરક્ષ  ઘટન  તપ સ શુાં છે?10 

જો મતૃ્ય ુ‘સુરક્ષા ઘર્ના’ન ેકારણે થયુું હોય તો સુરક્ષા ઘર્નાની તપાસ હાથ ધરવામાું આવી શકે 

છે. 

 

સુરક્ષા ઘર્ના એ એક ઘર્ના છે, જ ેસ્વાસ્્ય સુંભાળ મળેવતા દદીઓને નુકસાન પહોુંચાડી 

શકવા તરફ દોરી જઈ શકયુું હોત અથવા દોરી ગયુું હતુું.  ઘર્ના પ્રબનઈરાદાપૂવટકની અથવા 

અનપેપ્રક્ષત હશે.  

 

સુરક્ષા ઘર્નાની તપાસ થવી જોઈએ જો એવી પ્રચુંતા હોય કે સરુક્ષા ઘર્ના એ દદીના મતૃ્યુમાું 

ફાળો આપ્યો હોઈ શકે છે. તપાસનો ઉદેશ્ય ભૂલોમાુંથી શીખવાનો અને દદીઓ મારે્ ભાપ્રવ 

જોખમ ઘર્ાડવાનો છે.  

 

તપાસ બાહ્ય તપાસકતાટઓ અથવા NHS દ્વારા હાથ ધરવામાું આવી શકે છે. 

 

જો કોઈ સરુક્ષા ઘર્નાની તપાસ થવા જઈ રહી હોય તો તમને જણાવવુું જોઈએ, અન ેિપ્રિયા 

તમને સમજાવવી જોઈએ. શુું તમે સામેલ થવા ઈચ્છો છો તે તમન ેપૂછવુું જોઈએ.  

શુાં હુાં  NHS તપ સ િપ્રક્ર્ ઓ પ્રવશે વધુ મ પ્રહતી મેળવી શકુાં? 

માનપ્રસક સ્વાસ્્ય ર્રસ્ર્ પાસ ેતેમની સુંભાળમાું રહેલ દદીઓના મતૃ્યનુી તપાસ તેઓ કેવી રીતે 

કર ેછે તેના પર પૉપ્રલસીઓ હોવી જોઈએ. તમ ેર્રસ્ર્ન ેતેમની પૉપ્રલસીની કૉપી મારે્ પછૂી શકો 

છો. તમાર ેમાપ્રહતીની સ્વતુંત્રતા (ફ્રીડમ ઓફ ઇન્ફોમેશન) મારે્ પ્રવનુંતી કરવાની જરૂર પડી શકે 

છે.   

 

તમે માપ્રહતીની સ્વત્રુંતતા મારે્ પ્રવનુંતીઓ પ્રવશ ેવધ ુમાપ્રહતી અહીું મેળવી શકો છો: 

www.gov.uk/make-a-freedom-of-information-request  
 

ર્રસ્ર્ની પશેન્ર્ એડવાઈસ એન્ડ લાયઝન સપ્રવટસ (PALS) તમને પૉપ્રલસીની કૉપી મેળવવામાું 

મદદ કરી શકે છે. તમ ેPALS ઓપ્રફસો અહીું સચટ કરી કરી શકો છો:  

www.nhs.uk/service-search/patient-advice-and-liaison-services-
(pals)/locationsearch/363  

જો મન ેલ ગે કે મ ર  પ્રિ્જનની સાંભ ળ અન ેસ રવ ર ેતેમન  મૃત્્ુમ ાં ફ ળો આપ્્ો છે તો 

હુાં  શુાં કરી શકુાં? 

જો તમને પ્રચુંતા હોય કે તમારા પ્રિયજનની સુંભાળ અથવા સારવાર ેતેમના મૃત્યમુાું ફાળો આપ્યો 

છે તો તમે NHS ન ેતપાસ મારે્ કહી શકો છો. તમે પશેન્ર્ એડવાઇઝરી એન્ડ લાયઝન સપ્રવટસ 

(PALS) નો સુંપકટ  કરી શકો છો.  

 

PALS NHS નો ભાગ છે. તેઓ દદીઓ અને તેમના પપ્રરવારન ેગોપનીય સપોર્ટ, માપ્રહતી અન ે

સલાહ પૂરી પાડે છે.  

 

તમે PALS ઓપ્રફસો અહીું સચટ કરી કરી શકો છો:  

www.nhs.uk/service-search/patient-advice-and-liaison-services-
(pals)/locationsearch/363  

શુું હુું NHS ન ેફપ્રરયાદ કરી શકુું? 

http://www.gov.uk/make-a-freedom-of-information-request
http://www.nhs.uk/service-search/patient-advice-and-liaison-services-(pals)/locationsearch/363
http://www.nhs.uk/service-search/patient-advice-and-liaison-services-(pals)/locationsearch/363
http://www.nhs.uk/service-search/patient-advice-and-liaison-services-(pals)/locationsearch/363
http://www.nhs.uk/service-search/patient-advice-and-liaison-services-(pals)/locationsearch/363
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જો તમ ેકોઈ બાબતથી સુંતુષ્ટ્ ન હોવ તો તમે NHSન ેફપ્રરયાદ કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે, 

તમને લાગી શકે છે કે: 

 

• કેસ નોુંધ સમીક્ષા અથવા સરુક્ષા ઘર્ના તપાસ દ્વારા તમારી બધી પ્રચુંતાઓનુું સમાધાન 

થયુું નથી, અથવા 

• તપાસ િપ્રિયા યોગ્ય રીતે અનુસરવામાું આવી નથી. 

 

‘NHS અથવ  સ મ પ્રજક સેવ ઓ પ્રવશે ફપ્રર્ દ કરવી’ પ્રવશે વધ ુમાપ્રહતી તમ ે

www.rethink.org પર મળેવી શકો છો. અથવા અમારી સામાન્ય પૂછપરછ ર્ીમન ે0121 522 

7007 પર કૉલ કરો અને તેમને અમારી ફેક્ર્શીર્ની કૉપી મોકલવા મારે્ કહો.  

જો મને લાગતુું હોય કે વળતર આપવુું જોઈએ તો હુું શુું કરી શકુું? 

તમે પ્રવચારતા હોઈ શકો કે NHS એ તમન ેઅથવા બીજાન ેવળતર આપવુું જોઈએ કારણ કે 

તેમની પ્રનષ્ફળતા તમારા પ્રિયજનના મૃત્યુ તરફ દોરી ગઈ છે.  

 

કેસ નોુંધની સમીક્ષા અથવા સુરક્ષા ઘર્નાની તપાસ પછી NHS વળતર આપશે નહીું. 

 

પ્રલલપ્રનકલ બેદરકારી મારે્ તમાર ેદાવો કરવો જરૂરી રહેશ.ે પ્રલલપ્રનકલ બેદરકારી એ છે જ્યાર ે

સ્વાસ્્યસુંભાળ વ્યાવસાપ્રયકો તમન ેઆપેલી સ્વાસ્્ય સુંભાળના ધોરણન ેકારણે તમન ેશારીપ્રરક 

અથવા માનપ્રસક રીતે નુકસાન પહોુંચાડે છે.   

 

પ્રલલપ્રનકલ બેદરકારી મારે્નો દાવો એ એક કાનૂની િપ્રિયા છે, તેથી જો તમે દાવો કરવા માુંગતા 

હોવ તો સોપ્રલપ્રસર્ર પાસથેી સલાહ મેળવવી શે્રષ્ઠ છે.   ઉપરાુંત, તમ ેમેપ્રડકલ અકસ્મ તો સ મ ે

ક ટ્વ હી પાસથેી સલાહ મળેવી શકો છો. તમે આ ફેક્ર્શીર્ના ઉપયોગી સુંપકો પ્રવભાગમાું 

તેમના વારસદારની સુંપકટ  પ્રવગતો શોધી શકો છો.  

 

તમે:  

 

• પ્રલલપ્રનકલ બેદરકારી 

• કાનૂની સલાહ 

 

પ્રવશે www.rethink.org પર વધ ુજાણી શકો છો. અથવા અમારી સામાન્ય પૂછપરછ ર્ીમને 

0121 522 7007 પર કૉલ કરો અને તેમને અમારી ફેક્ર્શીર્ની કૉપી મોકલવા મારે્ કહો. 

ર્ૉપ 

5. કોઈએ આત્મહત્્ મ ાં પોત નુાં પ્રિ્જન ગુમ વ્ુાં હો્ તેવ  વ્પ્રિન ેહુાં  કેવી રીતે મદદ 

કરી શકુાં? 

તે નીચ ેમુજબ મદદ કરી શકે છે: 

 

• તેમને જણાવવામાું કે તમ ેતેમની દરકાર કરો છો અને તેઓ એકલા નથી 

• જો તેઓ ઇચ્છતા હોય તો તેમને વાત કરવા મારે્ િોત્સાપ્રહત કરવામાું 

• કુંઈક એવુું કહીન ેતેમની સાથ ેસહાનુભૂપ્રત દશાટવવામાું, 'હુું  કલ્પના કરી શકતો/શકતી 

નથી કે આ તમારા મારે્ કેર્લુું દુુઃખદાયક છે, પરુંતુ હુું  સમજવાનો િયત્ન કરવા માુંગુ છુું ,' 

• સાુંભળો 

• નોન-જજમેન્ર્લ રહો. 

• તમે તેમને સાુંભળી રહ્યાું છો અન ેતેમન ેયોગ્ય રીતે સમજ્યા છો તે પરુવાર કરવા મારે્ 

તેમના શબ્દોને તમારા પોતાના શબ્દોમાું પનુરાવપ્રતટત કરો 

• મૃત્ય ુપછીના વ્યાવહાપ્રરક કાયોમાું તેમન ેમદદ કરવાની ઑફર કરો 

• તેમની સાથ ેસુંપકટમાું રહો 

http://www.rethink.org/
http://www.rethink.org/
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• તેમની સાથ ેએ જ રીતે વ્યવહાર કરો જ ેરીતે તમ ેકોઈ પણ અન્ય દુુઃખી વ્યપ્રિ સાથ ે

વ્યવહાર કરશો 

 

તે કદાચ મદદ નહીું કર ેજો તમે: 

• તેમના મારે્ સરળ ઉપાય અજમાવશો 

• પ્રવષય બદલશો 

• તમારા પ્રવશ ેવાત કરશો  

• તેમના િપ્રત, અથવા મતૃ્ય ુપામનાર વ્યપ્રિ િપ્રત અપ્રભિાય બાુંધશો 

• તેમને કહો કે તેઓએ એવુું ન અનુભવવુું જોઈએ 

• તેમને કહો કે તેઓ નાદાન જવેુું વતટન કરી રહ્યા છે 

• તમારી િપ્રતબદ્ધતાઓન ેન અનુસરો 

 

યાદ રાખો કે તમાર ેઉત્તર શોધવાની જરૂર નથી, અથવા તે સમજવાની પણ જરૂર નથી કે તેઓ 

શા મારે્ આ રીતે અનુભવી રહ્યા છે. તેમન ેસાુંભળવાથી ઓછામાું ઓછુું  તેમને ખબર પડશ ેકે 

તમે તેમની દરકાર કરો છો. 

 

સવ ટઈવસટ ઓફ પ્રબરીવમેન્ટ બ ્ સ્્ુસ ઈડ (SOBS) પાસ ેઆત્મહત્યા દ્વારા શોકગ્રસ્ત 

વ્યપ્રિન ેતમે કેવી રીતે સપોર્ટ  કરી શકો તેની માપ્રહતી છે: https://uksobs.org/we-can-

help/suicide-bereavement/supporting-the-bereaved/supporting-friends-and-
family/?doing_wp_cron=1646911125.0830760002136230468750  

ર્ૉપ 

6. પ્રરપ્રથાંક મેન્ટલ ઇલનેસ શુાં સપોટટ  પરૂો પ ડે છે? 

હાલમાું પ્રરપ્રથુંક મેન્ર્લ ઇલનેસ આત્મહત્યાથી શોકગ્રસ્ત લોકો મારે્ 3 પ્રનષ્ણાત સપોર્ટ સવેાઓ 

િદાન કર ેછે. આ સેવાઓ તમને તમારા શોકમાું સપોર્ટ પરૂો પાડવા મારે્ વ્યાવહાપ્રરક અન ે

ભાવનાત્મક સપોર્ટ ની શે્રણી પૂરી પાડે છે.   

જો તમારી િથમ ભાષા અુંગે્રજી ન હોય, તો અમારી સેવાઓ તમારા મારે્ દુભાપ્રષયાની પહોુંચ 

મેળવી શકે છે. 

અમારી સવેાઓ છે:  

િ ઇટન SOS સેવ  

18 વષટ અન ેતેથી વધ ુવયના લોકો જઓે આત્મહત્યાથી શોકગ્રસ્ત થયા છે તેમન ેસપોર્ટ  િદાન 

કર ેછે. તેઓ પવૂટ સસેક્સના બ્રાઇર્ન અન ેહોવમાું પોતાની આત્મહત્યાની લાગણીથી િભાપ્રવત 

લોકોન ેપણ સપોર્ટ પૂરો પાડે છે.   

 

ટેપ્રલફોન: 01273 709060 

ઇમેઇલ: sos.mendos@rethink.org 

વેબસ ઇટ: www.rethink.org/brighton-sos 

 
 

ગ્લોસ્ટરશ ્ર સપોટટ  આફ્ટર સ્્ુસ ઇડ સપ્રવટસ 

ગ્લોસ્ર્રશાયરમાું રહેતા 18 અન ેતેથી વધ ુવયના લોકો જઓે આત્મહત્યાથી શોકગ્રસ્ત થયા છે 

તેમને મારે્ સપોર્ટ પૂરો પાડે છે.   

 

ટેપ્રલફોન: 07483 375516 

ઇમેઇલ: glossupportaftersuicide@rethink.org 

વેબસ ઇટ: www.rethink.org/glossupportaftersuicide 

https://uksobs.org/we-can-help/suicide-bereavement/supporting-the-bereaved/supporting-friends-and-family/?doing_wp_cron=1646911125.0830760002136230468750
https://uksobs.org/we-can-help/suicide-bereavement/supporting-the-bereaved/supporting-friends-and-family/?doing_wp_cron=1646911125.0830760002136230468750
https://uksobs.org/we-can-help/suicide-bereavement/supporting-the-bereaved/supporting-friends-and-family/?doing_wp_cron=1646911125.0830760002136230468750
ટેલિફોન:01273%20709060
mailto:sos.mendos@rethink.org
http://www.rethink.org/brighton-sos
mailto:%20glossupportaftersuicide@rethink.org
http://www.rethink.org/glossupportaftersuicide
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નોથટ સેન્ટરલ લાંડન સપોટટ  આફ્ટર સ્્ુસ ઇડ સપ્રવટસ  

લુંડન બરો ઓફ કેમડેન, ઇપ્રસ્લુંગ્ર્ન, બાનેર્, એનપ્રફલ્ડ અને હેરી ુંગીમાું આત્મહત્યાથી શોકગ્રસ્ત 

થયા હોય તેવા કોઈપણ વયના લોકોને સપોર્ટ પરૂો પાડે છે. જો આત્મહત્યા બરોની અુંદર થઈ 

હોય તો સેવા બરોની બહારના લોકોને મદદ કરી શકે છે. 

 

ટેપ્રલફોન: 07483 368 700 

ઇમેઇલ: supportaftersuicide@rethink.org 

વેબસ ઇટ: www.rethink.org/ncl-supportaftersuicide 

 

જો હુાં  એવ  પ્રવસ્ત રમ ાં રહેતો/રહેતી હોવ કે જ્ ાં તમ રી આત્મહત્્  સપોટટ  સેવ  નથી? 

તમે વેબસાઇર્ www.ataloss.org સચટ કરી શકો છો. તે તમારા અન ેતમારા પપ્રરવાર મારે્ 

સૌથી યોગ્ય સપોર્ટ શોધવામાું મદદ કરવા મારે્ એક પ્રનુઃશલુ્ક સાઇનપોપ્રસ્ર્ુંગ સાઇર્ છે.  

તેઓ દરકે શોકગ્રસ્ત થયેલી વ્યપ્રિને ક્યાર ેઅન ેક્યાું તેની જરૂર હોય તે મારે્ સપોર્ટ મળે તે 

લક્ષ્ય રાખે છે.  અહીું ડર ોપડાઉન પ્રવકલ્પ અહીું 'મતૃ્યનુા સુંજોગો' જુઓ: 

www.ataloss.org/Pages/FAQs/Category/organisations-that-can-help?Take=24. 

‘આત્મહત્યા’ પસુંદ કરવાનો પ્રવકલ્પ છે.  આ પ્રવકલ્પ પસુંદ કરવાથી તમન ેએવી સુંસ્થાઓ 

શોધવામાું મદદ મળશે જ ેતમને આત્મહત્યાનો સામનો કરવામાું મદદ કરી શકે. 

 

આ ફેક્ટશીટન  પ્રનમ ટણ પ્રવશેની મ પ્રહતી 

પ્રરપ્રથુંક મને્ર્લ ઇલનેસ’આત્મહત્યા શોક્ગ્રસ્તતા સવેાઓએ પ્રડપાર્ટમેન્ર્ ઓફ હેલ્થ સોપ્રશયલ કેર 

સ્યુસાઈડ પ્રિવેન્શન ફુંડમાુંથી ગ્રાન્ર્ મેળવી છે. આ ગ્રાન્રે્ અમન ેઆ ફેક્ર્શીર્ના અુંગે્રજી 

સુંસ્કરણન ેUKમાું સૌથી વધ ુબોલાતી 10 પ્રબન-અુંગે્રજી ભાષાઓમાું અનુવાપ્રદત કરવામાું મદદ 

કરી. આ એ સપુ્રનપ્રિત કરવા મારે્ છે કે BAME સમુદાયોના લોકો તેમની પોતાની ભાષામાું 

શોકગ્રસ્ત માપ્રહતીની પહોુંચ મેળવી શકે. BAME એર્લ ેઅશ્વેત, એપ્રશયન અથવા લઘમુતી 

વુંશીય. 

www.rethink.org પરથી આ ફેક્ર્શીર્ પ્રનુઃશુલ્ક ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.  

ર્ૉપ 

 
 

આત્મહત્યા પછીની ભાગીદારી સુંસ્થાન સપોર્ટ પ્રડપ ટટમેન્ટ ઓફ હેલ્થ ની વેબસાઈર્ પર એક 

પુપ્રસ્તકા </5274>છે જનેુું નામ છે ‘હેલ્પ ઈઝ એર્ હેન્ડ’. તે એવા લોકો મારે્ છે કે જઓે 

આત્મહત્યા દ્વારા શોકગ્રસ્ત થયા છે અને તે દુુઃખના ભાવનાત્મક અન ેવ્યાવહાપ્રરક બુંન ેપાસાઓ 

પર સલાહ આપે છે:  https://supportaftersuicide.org.uk/resource/help-is-at-hand  

 
 
 
 
 

 
 
 

ટેલિફોન:07483%20368%20700
mailto:supportaftersuicide@rethink.org
http://www.rethink.org/ncl-supportaftersuicide
http://www.ataloss.org/
http://www.ataloss.org/Pages/FAQs/Category/organisations-that-can-help?Take=24
http://www.rethink.org/
https://supportaftersuicide.org.uk/resource/help-is-at-hand
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સવ ટઈવસટ ઓફ પ્રબરીવમેન્ટ બ ્ સ્્ુસ ઈડ (SOBS)  

SOBS એ 18 વષટથી વધ ુઉુંમરના લોકો મારે્ રચાયેલ સુંસ્થા છે જમેણ ેઆત્મહત્યામાું કોઈ 

પ્રિયજનને ગમુાવ્યા છે. તેઓ એક રાષ્ટ્ર ીય હેલ્પલાઇન ધરાવ ેછે જ ેસપોર્ટ પરૂો પાડે છે. તેઓ ગ્રપુ 

મીપ્રર્ુંગ્સ અન ેમાપ્રહતી ફેક્ર્શીર્ પણ ધરાવે છે.  

 

ટેપ્રલફોન: 0300 111 5065  

સરન મુાં: The Flamsteed Centre, Albert Street, Ilkeston, Derbyshire DE7 5GU 

ઇમેઇલ: email.support@uksobs.org 
વેબસ ઇટ: www.uksobs.org 

 
 

આત્મહત્્  પછી ભ ગીદ રી સપોટટ  

રાષ્ટ્ર ીય આત્મહત્યા પ્રનવારણ એલાયન્સનુું એક સ્પપે્રશયલ ઇન્ર્રસે્ર્ ગ્રપુ કે જઓે આત્મહત્યાથી 

શોકગ્રસ્ત અથવા અસરગ્રસ્ત થયા છે તેમન ેસપોર્ટ  પૂરો પાડવા પરધ્યાન કેપ્રન્િત કર ેછે.  

 

ઇમેઇલ: https://supportaftersuicide.org.uk/contact/ પર ઑનલાઈન સુંપકટ  ફોમટ.  

વેબસ ઇટ: www.supportaftersuicide.org.uk   

 
 

કુ્રઝ પ્રબરીવમેન્ટ સપોટટ   

િુઝ શોકગ્રસ્ત થયેલા લોકોને પ્રનુઃશુલ્ક, ગોપનીય મદદ ઑફર કર ેછે. તેમની કેર્લીક સ્થાપ્રનક 

શાખાઓમાું આત્મહત્યાથી શોકગ્રસ્ત થયા હોય તેવા લોકો મારે્ સપોર્ટ ગ્રુપ્સ પણ છે. 

 

ટેપ્રલફોન: 0808 808 1677 

સરન મુાં: PO Box 800, Richmond, Surrey, TW9 1RG 

સ્થ પ્રનક શ ખ ઓ મ ટે સચટ કરો: www.cruse.org.uk/get-help/local-services 

વેબસ ઇટ: www.cruse.org.uk  

 
 

ઇન્વેસ્ટ  

પપ્રરવારના સામેલ થવાના અપ્રધકારો સપ્રહતની મૃત્યપુ્રવષયક તપાસ પ્રવશે માપ્રહતી િદાન કર ેછે. 

તેઓએ ‘ધ ઇન્વેસ્ર્ હેન્ડબકુ’પણ પ્રનમાટણ કરી છે. ઇન્વેસ્ર્ શોકગ્રસ્ત પપ્રરવારોને પ્રનુઃશલુ્ક 

કૉપી આપે છે અથવા તમ ેતેને તેમની વબેસાઇર્ પર વાુંચી શકો છો. તે સલાહ રે્પ્રલફોન અને 

ઇમેઇલ સેવા પણ સુંચાપ્રલત કર ેછે  

 

ટેપ્રલફોન: 020 7263 1111  

સરન મુાં: 3rd Floor, 89-93 Fonthill Road, London, N4 3JH   

ઇમેઇલ: www.inquest.org.uk/forms/help-and-advice-form પર ઑનલાઇન ફોમટ 

વેબસ ઇટ: www.inquest.org.uk  

 
 

બેરીવમેન્ટ એડવ ઈસ સેન્ટર  

આ એક રાષ્ટ્ર ીય સવેા છે જ ેપ્રનુઃશુલ્ક વ્યાવહાપ્રરક સલાહ અન ેમૃત્યુ પછી શુું કરવુું તેની માપ્રહતી 

િદાન કર ેછે.  

  

ટેપ્રલફોન: 0800 634 9494.  

સરન મુાં: Heron House, Timothy's Bridge Road, Stratford-Upon-Avon, CV37 9BX 

વેબસ ઇટ: www.bereavementadvice.org 
 
 

mailto:email.support@uksobs.org
http://www.uksobs.org/
https://supportaftersuicide.org.uk/contact/
http://www.supportaftersuicide.org.uk/
https://www.cruse.org.uk/get-help/local-services
http://www.cruse.org.uk/
https://www.inquest.org.uk/forms/help-and-advice-form
http://www.inquest.org.uk/
http://www.bereavementadvice.org/
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ધ કમ્પેશનૅટ ફૅ્રન્્ઝ  

આ સેવા બાળકની ખોર્ મારે્ શોકગ્રસ્ત માતાપ્રપતા અન ેતેમના પપ્રરવારોન ેમદદ કર ેછે. 

 

ટેપ્રલફોન: 0345 123 2304  

ઇમેઇલ: info@tcf.org.uk 

વેબસ ઇટ: www.tcf.org.uk 

 
 

SOS સ ્લન્સ 

SOS સાયલન્સ આત્મહત્યાથી િભાપ્રવત કોઈપણ વ્યપ્રિને એકસાથ ેલાવે છે, પછી ભલ ેતેઓ 

શોકગ્રસ્ત હોય, આત્મહત્યાના પ્રવચારો ધરાવતા હોય અથવા આત્મહત્યાનો િયાસ કયો હોય. 

તેમની પાસ ેશ્રવણ (પ્રલસનીુંગ) સવેાઓ અને વ્યપ્રિગત સપોર્ટ  ગ્રુપ્સ છે. 

 

ટેપ્રલફોન: 0300 1020 505 

ઇમેઇલ: support@sossilenceofsuicide.org  

વેબસ ઇટ: https://sossilenceofsuicide.org  

 
 

ધ સમ પ્રરટન્સ 

ધ સમાપ્રરર્ન્સ લોકોને ગોપનીય ભાવનાત્મક સપોર્ટ પરૂો પાડે છે. કેર્લાક પ્રવસ્તારોમાું તેમની 

સ્થાપ્રનક શાખાઓ છે જ્યાું તમે સપોર્ટ  મારે્ જઈ શકો છો.  

 

ટેપ્રલફોન: 116 123 (UK) (24 કલાક) 

સરન મુાં: PO Box RSRB-KKBY-CYJK, P.O. Box 90 90, Stirling FK8 2SA 

ઇમેઇલ: jo@samaritans.org 

વેબસ ઇટ: www.samaritans.org  

 
 

સેનેપ્રલન 

તેઓ ગોપનીય ભાવનાત્મક સપોર્ટ  િદાન કર ેછે. તેઓ રે્ક્સ્ર્કેર નામની પ્રનુઃશુલ્ક રે્ક્સ્ર્-

આધાપ્રરત સપોર્ટ સેવા પણ િદાન કર ેછે. અન ેએક ઑનલાઈન સપોપ્રર્ટવ ફોરમ સમુદાય જ્યાું 

કોઈપણ વ્યપ્રિ તેમના માનપ્રસક સ્વાસ્્યના અનુભવો શેર કરી શકે છે. 

 

ટેપ્રલફોન: 0300 304 7000 

ટેક્સ્ટકેર: www.sane.org.uk/what_we_do/support/textcare 

સપોટટ  ફોરમ: www.sane.org.uk/what_we_do/support/supportforum 

વેબસ ઇટ: www.sane.org.uk 

 
 

સપોટટ  લ ઇન  

સપોર્ટ  લાઇન રે્પ્રલફોન, ઇમઇેલ અને પોસ્ર્ દ્વારા ગોપનીય ભાવનાત્મક સપોર્ટ આપ ેછે.  

 

ટેપ્રલફોન: 01708 765200 

સરન મુાં: SupportLine, PO Box 2860, Romford, Essex RM7 1JA 

ઇમેઇલ: info@supportline.org.uk      

વેબસ ઇટ: www.supportline.org.uk  

 
 

એક્શન અગેઈન્સ્ટ મેપ્રડકલ એપ્રક્સડન્્સ (AvMA) 

(AvMA) એ UK ની ચપે્રરર્ી છે જ ેપ્રનુઃશુલ્ક અન ેગોપનીય સલાહ અન ેતબીબી અકસ્માતોથી 

િભાપ્રવત લોકોને સપોર્ટ પરૂો પાડે છે. 

mailto:info@tcf.org.uk
http://www.tcf.org.uk/
mailto:support@sossilenceofsuicide.org
https://sossilenceofsuicide.org/
mailto:jo@samaritans.org
http://www.samaritans.org/
http://www.sane.org.uk/what_we_do/support/textcare
http://www.sane.org.uk/what_we_do/support/supportforum
http://www.sane.org.uk/
mailto:info@supportline.org.uk
http://www.supportline.org.uk/


14 
 

 

ટેપ્રલફોન: 0845 123 2352  

સરન મુાં: Freedman House, Christopher Wren Yard, 117 High Street, 

Croydon, CR0 1QG 

ઇમેઇલ: લલાયન્ર્ ફોમટનો ઉપયોગ કરવા મારે્ વેબસાઇર્ની મુલાકાત લો 

વેબસ ઇટ: www.avma.org.uk  

 
 

લોન અને ન ણ ાં સાંબાંપ્રધત સલ હ 

 

નેશનલ ડેટલ ઇન  

સ્વ-સહાયના ધોરણે પ્રનુઃશુલ્ક, સ્વતુંત્ર, ગોપનીય સલાહ િદાન કર ેછે. તમે તેમનો રે્પ્રલફોન પર, 

ઇમેઇલ અથવા પત્ર દ્વારા સુંપકટ  કરી શકો છો.  

 

ટેપ્રલફોન: 0808 808 4000 

વેબચટે: વેબચેર્નો ઉપયોગ કરવા મારે્ વેબસાઇર્ની મુલાકાત લો  

વેબસ ઇટ: www.nationaldebtline.org  

 
 

સ્ટેપચેન્જ 

UKની અગ્રણી લોન ચપે્રરર્ી સુંસ્થાઓમાુંની એક. તેઓ પ્રનુઃશુલ્ક અને અસરકારક લોન સુંબુંપ્રધત 

સલાહ અન ેવ્યાવહાપ્રરક ઉકેલો િદાન કર ેછે. 

 

ફોન: 0800 138 1111 

વેબસ ઇટ દ્વ ર  વબેચટે:: www.stepchange.org/contact-us.aspx  

વેબસ ઇટ: www.stepchange.org  

 
 

ધ મની એડવ ઈસ સપ્રવટસ 

નાણાુંકીય સમસ્યાઓ પ્રવશ ેપ્રનુઃશુલ્ક અન ેપ્રનષ્પક્ષ સલાહ. 

 

ફોન: 0800 011 3797     
વેબચટે અને વબે-આધ પ્રરત સાંપકટ  ફોમટ: www.moneyhelper.org.uk/en/contact-

us/pensions-guidance   

વેબ: www.moneyadviceservice.org.uk/en 

 
 

મેન્ટલ હેલ્થ એન્ડ મની એડવ ઈસ વબેસ ઈટ 

તમારુું  માનપ્રસક સ્વાસ્્ય અને નાણાુંકીય સમસ્યાઓને સમજવામાું, િબુંપ્રધત કરવામાું અન ે

સુધારવામાું તમારી મદદ કર ેછે.  પૈસા અને દેવાની બાબતો પર પ્રર્પ્સ અન ેમાપ્રહતી. 

 

વેબસ ઇટ: www.mentalhealthandmoneyadvice.org  

 
 

 
1 NHS. શોકગ્રસ્િિાનો સામનો કરવો. www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-

depression/coping-with-bereavement/ (19મી સપ્ટેમ્બર 2019 ના રોજ પહોંચ મેળવાયેલ). 
2 NHS. શોકગ્રસ્િિાનો સામનો કરવો. www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-

depression/coping-with-bereavement/ (19મી સપ્ટેમ્બર 2019 ના રોજ પહોંચ મેળવાયેલ). 
3 પૌલલન રરવાટટ  અને અન્યો વશંીય લઘમુિી જૂથોની આત્મહત્યાને લગિી શોકગ્રસ્િિાના અનભુવો: 
ગણુાત્મક અન્વેષણાત્મક અભ્યાસ. પયાટવરણીય સશંોધન અને જાહરે સ્વાસ્્યની આંિરરાષ્ટ્રીય જનટલ. 

2021. 18 (11860). Pp 1-11. 
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4 S1(2), કોરોનસટ એન્ડ જસ્સ્ટસ એતટ 2009 c.25. 
5 S5(1), કોરોનસટ એન્ડ જસ્સ્ટસ એતટ 2009 c.25. 
6 હાઉસ ઓફ કોમન્સ લાયબ્રેરી. કોરોનસટ િપાસો અને મતૃ્યવુવષયક િપાસો (ઇન્તવેસ્્સ) બ્રીરફિંગ પેપર. 

નબંર 03981; 7મી મે 2019. પાનુ ં11. 
7 NHS ઇું ગ્લેન્ડ. શોકગ્રસ્િિા ક્સ્થવિ પછી પરરવારો માટે મારહિી - અમારી સભંાળમા ંમતૃ્યનુી 
સમીક્ષાઓ www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/08/information-for-families-

following-a-bereavement.pdf પાનુ ં5 (10 માચટ 2022 ના રોજ પહોંચ મેળવાયેલ). 8 NHS ઈંગ્લેન્ડ. શોકગ્રસ્િિા ક્સ્થવિ પછી પરરવારો માટે મારહિી.  www.england.nhs.uk/wp-

content/uploads/2018/08/information-for-families-following-a-bereavement.pdf પાનુ ં6 

(16મી રડસેમ્બર 2019 ના રોજ પહોંચ મેળવાયેલ). 
9 NHS. મતૃ્યનુા માળખામાથંી મારહિીનુ ંઅમલીકરણ: રસ્ટ બોર્ડટસ માટેની મખુ્ય આવશ્યકિાઓ. 

https://improvement.nhs.uk/documents/1747/170921__Implementing_LfD_-

_information_for_boards_JH_amend_3.pdf પાનુ ં17 (19મી રડસેમ્બર 2019 ના રોજ પહોંચ 

મેળવાયેલ). 
10 NHS ઈંગ્લેન્ડ. શોકગ્રસ્િિા ક્સ્થવિ પછી પરરવારો માટે મારહિી – િપાસો 
www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/08/information-for-families-following-a-

bereavement.pdf પાનુ ં5 (10મી માચટ 2022 ના રોજ પહોંચ મેળવાયેલ). 

http://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/08/information-for-families-following-a-bereavement.pdf
http://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/08/information-for-families-following-a-bereavement.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/08/information-for-families-following-a-bereavement.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/08/information-for-families-following-a-bereavement.pdf
https://improvement.nhs.uk/documents/1747/170921__Implementing_LfD_-_information_for_boards_JH_amend_3.pdf
https://improvement.nhs.uk/documents/1747/170921__Implementing_LfD_-_information_for_boards_JH_amend_3.pdf
http://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/08/information-for-families-following-a-bereavement.pdf
http://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/08/information-for-families-following-a-bereavement.pdf
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© પ્રરપ્રથુંક મને્ર્લ ઇલનેસ 2014 

છેલ્લ ેપ્રડસમે્બર 2019માું અપડેર્ કરવામાું આવ્યુું 

આગામી અપડેર્ પ્રડસેમ્બર 2022 

સુંસ્કરણ 6.1 

આ ફેતટશીટ મોટી વિન્ટમા ંઉપલબ્ધ છે. 

રરવથિંક મેન્ટલ ઇલનેસ એડવાઈઝ સવવિસ 

ફોન 0808 801 0525 

સોમવારથી શકુ્રવાર, સવારે 9:30 થી સાજંે 4 વાગ્યા સધુી 
(બેંક રજાઓ વસવાય) 

ઇમેઇલ advice@rethink.org 

શુ ંઆનાથી મદદ મળી? 

અમને એ જાણવાનુ ંગમશે કે આ મારહિીએ િમને મદદ 

િદાન કરી કે નહીં. 
અમને અહીં લખો: feedback@rethink.org 

 

અથવા Rethink Mental Illness પર અમને લખો: 
RAIS 
PO Box 17106 
Birmingham B9 9LL 

 

અથવા અમને 0808 801 0525 પર કૉલ કરો 
અમે સવારે 9:30 થી સાજંના 4 વાગ્યા સધુી ઉપલબ્ધ છીએ 

સોમવારથી શકુ્રવાર (બેંકનીની રજાઓ વસવાય) 

 

રરવથિંક મેન્ટલ ઇલનેસ. 

 

ગભંીર માનવસક બીમારીથી િભાવવિ દરેક વ્યક્તિને સારી 
ગણુવત્તાવાળા જીવનના માગે દોરી જવા. 
 

રરવથિંક મેન્ટલ ઇલનેસ ફોન અંગે વધ ુમારહિી માટે 0121 

522 7007  
ઇમેઇલ info@rethink.org 

વધ ુમદદની જરૂર છે? 

લક્ષણો, સારવાર, પૈસા અને લાભ અને િમારા અવધકારો 
વવશેની મારહિી માટે www.rethink.org પર જાઓ. 
 

શુ ંિમારી પાસે વેબ સધુીની પહોંચ નથી? 

અમને 0121 522 7007 પર કૉલ કરો. અમે સોમવારથી 
શકુ્રવાર ઉપલબ્ધ છીએ. સવારે 9 થી સાજંના 5 વાગ્યા સધુી, 
અને અમે િમને પોસ્ટમા ંજોઈિી મારહિી મોકલીશુ.ં 
 

શુ ંિમારે સલાહકાર સાથે વાિ કરવાની જરૂર છે? 

જો િમને વ્યાવહારરક સલાહની જરૂર હોય, િો અમને સવારે 

9:30 થી સાજંના 4 વાગ્યાની વચ્ચે 0808 801 0525 પર કૉલ 

કરો. સોમવાર થી શકુ્રવાર. અમારા વનષ્ટ્ણાિ સલાહકારો િમને 

લાભ માટે કેવી રીિે અરજી કરવી, સભંાળની પહોંચ મેળવવી 
અથવા ફરરયાદ કરવી જેવા િશ્નોમા ંમદદ કરી શકે છે.  

શુ ંિમે અમને આગળ વધવામા ંમદદ કરી શકશો? 

અમે િમારા જેવા લોકોના દાનને કારણે જ  

લોકોને મદદ કરી શકીએ છીએ. જો િમે દાન કરી શકો િો કૃપા 
કરીને ભેટ આપવા માટે www.rethink.org/donate પર જાઓ 

અથવા 0121 522 7007 પર કૉલ કરો. અમે અમારા િમામ 

દાિાઓના ઉદાર સપોટટ  માટે ખબૂ જ આભારી છીએ.  
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