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બળજબરીપરૂ્વકન ાં અને ર્હલે ાં લગ્ન 

કોઇને લગ્ન મ ટે બળજબરી કરર્ીએ ઓસ્ટ્રેલીય મ ાં ગાંભીર ગનુો છે. 
ઓસ્ટ્રેલિયામાાં િોકોને િગ્ન કરવાાં કે નહ િં તે નક્કી કરવાની આઝાદી છે. સામાન્ય રીતે, કાયદેસર િગ્ન કરવાાં માટે જે તે વ્યક્તત 

૧૮ વર્ષથી વધ ુઉંમરની  ોવી જોઇએ. અમકુ સાંજોગોમાાં ૧૬ વર્ષથી ઉપરની વ્યક્તત િગ્ન કરી શકે છે, પરત ુાં તે માટે કોટષની 

માંજૂરીની જરૂર પડે છે. 

વ્યક્તત કોઇ પણ જાતની બળજબરી કે છેતરામણીનો ભોગ બન્યા વગર િગ્ન માટે સાંમત થયેિ  ોવી જોઇએ. 

એરેન્જ મેરેજ (સગાાં સાંબ ાંધી દ્વારાાં ગોઠવાયેિાાં િગ્ન), કે જેમાાં બ ાંને વ્યક્તતઓએ પોતાની મરજીથી િગ્નની સાંમતત આપી  ોય તે 
બળજબરીથી થતાાં િગ્નથી જુદાાં છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાાં એરેન્જ મેરેજને કાનનૂી માન્યતા છે. 

જો તમે કે તમારી ઓળખીતી વ્યક્તત જોખમમાાં  ોવ તો 000 પર પોલિસન ેફોન કરો.                
ઓસ્ટ્રેલિયામાાં પોલિસ પાસે જવુાં સિામત છે અને તેમનાાં પર તવશ્વાસ કરી શકાય છે. 

મફત અને ખાનગી સિા  (counselling) અને માહ તી માટે 1800 RESPECT ને 1800 737 732 પર ફોન 
કરો. 

જો તમારે મફત દુભાતર્યા સેવાની જરૂર  ોય તો 131 450 પર ફોન કરો. 

કોઇને બળજબરીથી લગ્ન કર ર્ર્ ાં બીજા દેશમ ાં લઇ જવુાં કે મોકલી દેવુાં કે કોઇન  દ્વ ર  તેની 
વ્યર્સ્ટ્થ  કર ર્ર્ી એ ગેરક નનૂી છે. 
ઘણીવાર બળજબરીપવૂષક અને વ િેાાં િગ્ન કરાવવાાંનાાં  તેથુી વ્યક્તતને તેની ઇચ્છા તવરુદ્ધ બીજા દેશમાાં કે સર દની પાર મોકિી 
દેવામાાં આવે છે, આમ કરવુાં ગેરકાનનૂી છે. 

શુાં તમે કે તમ રુાં  કોઇ ઓળખીત ુાં જોખમમ ાં છો? 

ઓસ્ટ્રેલિયાની સાંયતુત (ફેડરિ) પોલિસ (Australian Federal Police (AFP)) ને 131 237 પર ફોન કરો. AFP શરૂઆતી 
સિા સચૂન આપી શકે છે અને બળજબરીપવૂષકનાાં અને વ િેાાં િગ્નનાાં ભોગ બનનાર કે ઇચ્છા તવરૂદ્ધ સર દ પાર િઇ જવાતાાં 
 ોય તેવાાં વ્યક્તતને મદદ, જેવી કે ર વેાની વ્યવસ્ટ્થા, જરૂરી પૈસાની વ્યવસ્ટ્થા, સિા સચૂન અને કાયદાકીય સિા  માટે તનદેશ 
કરી શકે છે. 

વધ ુમાહ તી માટે AFP ની વેબસાઇટ www.afp.gov.au ની લિિંક પર જશો.  

http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking
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ઓસ્ટ્રેલલય મ ાં બીજી સેર્ ઓ પણ છે જે મદદ કરી શકે છે. 
1800 RESPECT એ જાતીય સતામણી, ઘરેલ ુઅને પાહરવાહરક હ િંસાનો ભોગ બનેિાઓને સિા  આપતી ઓસ્ટ્રેલિયાની રાષ્ટ્રીય 
સ્ટ્તરની સેવા છે (Australia’s National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling service).  તે મફત 
અને ખાનગી સિા  અને માહ તી, ફોન પર કે ઓનિાઇન આપી શકે છે. સિા  આપનારાઓ તમારી વાતો સાાંભળે, તમારા 
પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે અને તમારી નજીકના તવસ્ટ્તારમાાં ઉપલ્બધ બીજી મદદ કરતી સેવાઓ તરફ તમને દોરી શકે છે.  

1800 737 732 પર ફોન કરો અથવા 1800 RESPECT ની વેબસાઇટ www.1800RESPECT.org.au ની મિુાકાત 
િો. 

શુાં તમ રે દુભ ષિય ની જરૂર છે? 

131 450 પર ભાર્ાાંતર અને દુભાતર્યા સેવા (Translating and Interpreting Service) (ટીસ) માટે મફત ફોન કરો.  
ટીસ તમને બીજી સેવાઓ સાથે વાતચીત કરવામાાં મદદ કરશે.  ટીસ દ્વારા સિા  (counselling) આપવામાાં આવતી નથી. 

બળજબરીપરૂ્વકન ાં લગ્ન અને ઇચ્છ  ષર્રૂદ્ધ સરહદ પ ર લઇ જર્ ની બ બતમ ાં ર્ધ ુમ હહતી 
મ ટે: 

એટની જનરિનાાં ખાતાાંની (Attorney-General’s Department) વેબસાઇટ www.ag.gov.au ની લિિંક પર જશો. 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/HumanTrafficking/Pages/ForcedMarriage.aspx

