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મ ખ્ય લોકપાલ (Chief Ombudsman) દ્વારા આર્ામી 

જનરીક્ષણ  
 

પ્રસ્તાવના 

મ ખ્ય લોકપાલ (Chief Ombudsman) આરોગ્ય અને અક્ષમ લોકોના અટકાયત સ્થળોએ કે 

િયાાં લોકો તેમની ઇચ્છાન સાર બહાર નીકળવા સ્વતાંત્ર નથી તયાાં એમની સાથે કરવામાાં 

આવતા વ્યવહારના જનરીક્ષણ માટે િવાબદાર છે. આમાાં COVID-19 માટેના આયોજિત 

એકાાંતવાસ અન ેસાંસર્ગ જનષેધ સ જવધાઓનો સમાવેશ થાય છે.  
 

મ ખ્ય લોકપાલ (Chief Ombudsman) તેમના વતી જનરીક્ષકોને સ જવધામાાં પ્રવેશ કરવાનો 

અજધકાર આપે છે િથેી જનરીક્ષકો, લોકોના રોકાણ દરજમયાન, સ જવધા તેમના 

માનવાજધકારોન ાં સન્માન અન ેરક્ષણ કેવી રીતે કર ેછે તેના જવશેની માજહતી એકત્ર કરી શકે. 
  

નનરીક્ષણ દરનિયાન શ ું થશ ે 

જનરીક્ષણ લર્ભર્ બે કલાક સ ધીનો સમય લેશ ેતેવ ાં અન માન છે અન ેમ ખ્ય લોકપાલ (Chief 

Ombudsman) ના જનરીક્ષકોની નાની ટીમ ઓછામાાં ઓછો જવકે્ષપ થાય તેવ ાં લક્ષ્ય રાખે છે.  
 

જનરીક્ષકો સ જવધામાાં ફરીને સ જવધાના સાંચાલનન  જનરીક્ષણ કરશ.ે તઓે સ જવધાની 

પજરજસ્થજતની વધ  સારી સમિ મેળવવા માટે અને કઈ સર્વડો ઉપલબ્ધ છે ત ેિોવા માટે 

તેઓ કેટલાક રૂમના બારણાાંઓ પર ટકોરા માર ેપણ ખરા.  
 

જનરીક્ષકો વ્યજકતર્ત સ રક્ષા સાધન (પીપીઈ) (Personal Protective Equipment PPE) 

પહેરવા સજહત સ જવધાની બધી સ્વાસ્થય અન ેસ રક્ષાઓની આવશ્યકતાઓને અન સરશ.ે  
 

તિ ેનનરીક્ષણિાું કેવી રીતે િાનિતી આપી શકો  

િ ેલોકોને આયોજિત એકાાંતવાસ અન ેસાંસર્ગ જનષેધ સ જવધાઓમાાં રાખવામાાં આવ્યા હોય, 

તેમની પજરજસ્થજતઓ અને તેમની સાથે કરવામાાં આવતા વ્યવહારના અન ભવો જવશે એ 

લોકોની વાત સાાંભળવી એ મ ખ્ય લોકપાલની જનરીક્ષણનો એક મહતવપૂણગ ભાર્ છે.  
 

જનરીક્ષણના ટૂાંક સમય પછી, જનરીક્ષણના સમયે સ જવધામાાં રોકાયેલા લોકોને તેમના અન ભવ 

જવશ ેઓનલાઇન સવેક્ષણમાાં ભાર્ લેવા માટે ટેક્સસ્ટ અન/ેઅથવા ઇમેઇલ દ્રારા આમાંજત્રત 

કરવામાાં આવશે. િો જનરીક્ષણ સમયે સ જવધામાાં ઉપજસ્થત કોઇ વ્યજકતને આમાંત્રણ ન મળય ાં 

હોય અન ેતેઓ સવેક્ષણમાાં ભાર્ લેવા માાંર્તા હોયતો તેઓ 

MIQ@ombudsman.parliament.nz ને ઇમેઇલ કરીન ેજલાંક માટે જવનાંતી કરી શકે. કૃપા કરીને 

જવષય પાંજકતમાાં ‘MIQ survey’ લખો.  
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જનરીક્ષકો, જનરીક્ષણ સમયે સ જવધામાાં રોકાયેલા લોકો સાથે, પછીની તારીખે ટેજલફોન અથવા 

ઝૂમના માધ્યમ દ્વારા નાની સાંખ્યામાાં ઇન્ટરવ્ય  લેશે. િો તમને ઇન્ટરવ્યૂમાાં ભાર્ લવેાની ઈચ્છા 

હોય તો કૃપા કરીને MIQ@ombudsman.parliament.nz પર એક ઇમેઇલ મોકલો અથવા 

0800 802 602 પર ફોન કરો. કૃપા કરીન ેજવષય પાંજકતમાાં ‘MIQ interview’ લખો. જનરીક્ષકો, 

િમેણે સાંપકગમાાં કયો ત ેબધા લોકોનો ઇન્ટરવ્ય  લેવા માટે પ્રયાસ કરશ.ે  
 

જનરીક્ષણના ભાર્ રૂપે અમન ેઆપેલ કોઈપણ માજહતીન ેખાનર્ી રાખવામાાં આવશ ેઅન ે

સ રજક્ષત રૂપે સાંગ્રજહત કરવામાાં આવશે. મ ખ્ય લોકપાલના (Chief Ombudsman) કોઈપણ 

અહેવાલો અથવા તારણોમાાં વ્યજિઓની ઓળખ આપવામાાં આવશે નહીાં. 
 

જનરીક્ષણમાાંથી એકજત્રત કરવામાાં આવેલી માજહતીનો ઉપયોર્ સ જવધાની જસ્થજત અન ે

વ્યવહારમાાં સ ધારો કરવા માટે મ ખ્ય લોકપાલની ભલામણોની જાણ માટે થશે. તે સ જવધાના 

જનરીક્ષણ અાંર્ેનો અહેવાલ તૈયાર કરશ,ે િ ેપ્રકાજશત કરવામાાં આવી શકે.  
 

ફનરયાદો  

લોકપાલ (Ombudsman) આયોજિત એકાાંતવાસ અન ેસાંસર્ગ જનષેધ સ જવધાઓન ાં જનરીક્ષણ  

માનવ અજધકારોના ઉલ્લાંઘનને અટકાવવા માટે કર ેછે. તેમની જનરીક્ષણોની ભૂજમકામાાં 

ફજરયાદો મેળવવાનો સમાવેશ નથી.  
 

િો તમન ેઆયોજિત એકાાંતવાસ અથવા સાંસર્ગ જનષેધ સ જવધા અાંર્ે કોઈ ફજરયાદ હોય, તો 

કૃપા કરીન ેસ જવધા મેનિેર અથવા વેલબીઈાં ર્ કોઓજડગનેટરનો સાંપકગ  કરો. તમે ફજરયાદ 

ઓનલાઇન ફોમગ ભરીને અથવા 0800 476 647 (જનશ લ્ક) પર ફોન કરીન ેઆયોજિત 

એકાાંતવાસ અન ેસાંસર્ગ જનષેધ સ જવધાઓની સમાધાન ટીમ (Resolutions Team) નો સાંપકગ  

કરી શકો છો. ફજરયાદોની કાયગવાહી અન ેફજરયાદો ફોમગ જવશેની વધ  માજહતી 

https://www.miq.govt.nz/about/contact-us/complaints-procedure/ પર ઉપલબ્ધ છે.  
 

િો તમે પહેલેથી િ આ કરી ચૂક્યા હોવ અન ેતમને લાર્ે છે કે સરકારી એિન્સી (િમે કે 

વ્યવસાય, ઇનોવેશન અને રોિર્ાર માંત્રાલય અથવા આરોગ્ય માંત્રાલય) દ્વારા તમારી સાથે 

ન્યાયી વ્યવહાર કરવામાાં આવ્યો નથી, તો મ ખ્ય લોકપાલ તમને મદદ કરી શકશ.ે  
 

િો તમે આયોજિત એકાાંતવાસમાાંથી મ જિ માટેની અરજી કરી હોય, અન ેતમને લાર્ે છે કે 

તમારી અરજીની કાયગવાહીમાાં કાંઇક ખોટ ાં  થય ાં છે, તો મ ખ્ય લોકપાલ મદદ કરી શકે છે. મ ખ્ય 

લોકપાલ (Chief Ombudsman) ના ફજરયાદોના કાયગ જવશ ેવધ  માજહતી 
https://www.ombudsman.parliament.nz/what-we-can-help/complaints-about-

government-agencies/how-make-complaint પર મળી શકે છે.  
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વધ  િનિતી  

મ ખ્ય લોકપાલ (Chief Ombudsman) જનરીક્ષણ કાયગક્રમો જવશ ેવધ  માજહતી તેમની વેબસાઇટ 
https://www.ombudsman.parliament.nz/what-we-can-help/monitoring-covid-19-

managed-isolation-and-quarantine-facilitiesપર ઉપલબ્ધ છે.  
 

િો તમન ેમ ખ્ય લોકપાલ (Chief Ombudsman) ના આયોજિત એકાાંતવાસ અને સાંસર્ગ જનષેધ 

સ જવધા જનરીક્ષણના કાયગક્રમના જવકાસ જવશ ેકોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને અમન ેઇમેઇલ 

કરો MIQ@ombudsman.parliament.nz). તમે અમને ફેસબ ક (@Ombudsman) પર પણ 

ફોલો કરી શકો છો. 
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