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બળજબરીપરૂ્વકન ાં અને ર્હલે ાં લગ્ન 

કોઇને લગ્ન મ ટે બળજબરી કરર્ીએ ઑસ્ટ્રેલલય મ ાં ગાંભીર ગનુો છે. 

ઑસ્ટ્રેલિયામાાં િોકોને િગ્ન કરવાાં કે નહીં અને કોની સાથે િગ્ન કરવાાં તે નક્કી કરવાની સ્ટ્વતાંત્રતા છે. સામાન્ય રીતે, 
કાયદેસર િગ્ન કરવાાં માટે જે તે વ્યક્તત 18 વર્ષથી વધ ુઉંમરની હોવી જોઇએ. અમકુ સાંજોગોમાાં 16 વર્ષથી ઉપરની વ્યક્તત 
18 વર્ષથી ઉપરની વ્યક્તત સાથે િગ્ન કરી શકે છે, પરત ુાં તે માટે કોટષની માંજૂરીની જરૂર પડે છે. 

કોઈન ેિગ્ન માટે બળજબરી કરવી, ધમકી આપવી અથવા છેતરીને િગ્ન કરાવવાાં એ ઑસ્ટ્રેલિયાના કાયદાની વવરુદ્ધ છે. જો 
તમે પીડડત વ્યક્તત ન હો તો બળજબરીપવૂષકનાાં િગ્નને પ્રોત્સાહન આપવુાં અથવા તનેી વ્યવસ્ટ્થા કરવામાાં મદદ કરવી, અને 
બળજબરીપવૂષકનાાં િગ્નના પક્ષકાર હોવુાં એ પણ કાયદાની વવરુદ્ધ છે. આ કાયદેસર, સાાંસ્ટ્કૃવતક અને ધાવમિક િગ્નોને િાગ ુપડે 
છે. 

એરેન્જ મેરેજ (સગાાં સાંબાંધી દ્વારાાં ગોઠવાયેિાાં િગ્ન), કે જેમાાં બાંને વ્યક્તતઓએ પોતાની મરજીથી િગ્નની સાંમવત આપી હોય 
તે બળજબરીથી થતાાં િગ્નથી જુદાાં છે. ઑસ્ટ્રેલિયામાાં એરેન્જ મેરેજને કાનનૂી માન્યતા છે. 

જો તમે કે તમારી ઓળખીતી વ્યક્તત જોખમમાાં હોવ તો 000 પર પોિીસને ફોન કરો. 

ઑસ્ટ્રેલિયામાાં પોિીસ પાસે જવુાં સિામત છે અને તેમનાાં પર વવશ્વાસ કરી શકાય છે. 

જો તમારે મફત દુભાવર્યા સેવાની જરૂર હોય 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. 

બળજબરીપવૂષક િગ્ન કરાવવા માટે ક્યારેક િોકોન ેતેમની ઇચ્છા વવરુદ્ધ અથવા છેતરીને બીજા દેશમાાં િઈ જવામાાં આવ ેછે. 
આ કાયદાની વવરુદ્ધ છે અને તેના પડરણામે જેિની સજા થઈ શકે છે. 

શુાં તમે કે તમ રુાં  કોઇ ઓળખીતુાં જોખમમ ાં છો? 

જો તમે કે તમારુાં કોઇ ઓળખીત ુાં બળજબરીપવૂષકનાાં કે વહિેાાં િગ્નમાાં હોય અથવા તેના જોખમમાાં હોય, તો તમે મદદ માટે 
131 237 (131AFP) પર ઑસ્ટ્રેલિયન ફેડરિ પોિીસ (Australian Federal Police) (AFP) નો સાંપકષ કરી શકો છો. 

AFP તમને સિામત રાખી શકે છે, શરૂઆતી સિાહસચૂન આપી શકે છે અને તમને મદદ માટેની બીજી સેવાઓ, જેવી કે 
રહવેાની વ્યવસ્ટ્થા, જરૂરી પૈસાની વ્યવસ્ટ્થા, સિાહસચૂન અને કાયદાકીય અને ઇવમગે્રશનને િગતી સિાહ માટે વનદેશ કરી 
શકે છે. વધ ુમાડહતી AFP ની વેબસાઇટ www.afp.gov.au પર છે. 

ઑસ્ટ્રેલલય મ ાં બીજી સેર્ ઓ પણ છે જે મદદ કરી શકે છે. 

મ ય બ્લ ુસ્ટ્ક ય (My Blue Sky) એ બળજબરીપવૂષકનાાં િગ્નના વનવારણ, માડહતી, રેફરલ્સ અન ેમફત કાયદાકીય સિાહ 
માટે સમવપિત ઑસ્ટ્રેલિયાની રાષ્ટ્રીય વેબસાઇટ અને હલે્પિાઇન છે. 

(02) 9514 8115 પર ફોન કરો, 0481 070 844 પર ટેતસ્ટ્ટ કરો,  help@mybluesky.org.au પર ઇમેિ કરો, અથવા 
www.mybluesky.org.au પર My Blue Sky ની વેબસાઇટ પર જાઓ. 
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1800RESPECT એ જાતીય સતામણી, ઘરેલ ુઅને પાડરવાડરક ડહિંસાનો ભોગ બનેિાઓને સિાહ આપતી ઑસ્ટ્રેલિયાની 
રાષ્ટ્રીય સ્ટ્તરની સેવા છે (Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service).  
તે મફત અને ખાનગી સિાહ અને માડહતી, ફોન પર કે ઓનિાઇન આપી શકે છે. સિાહ આપનારાઓ તમારી વાતો સાાંભળે, 

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે અને તમારી નજીકના વવસ્ટ્તારમાાં ઉપલ્બધ બીજી મદદ કરતી સેવાઓ તરફ તમને દોરી 
શકે છે.  

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

શુાં તમ રે દુભ ષિય ની જરૂર છે? 

131 450 પર ભાર્ાાંતર અને દુભાવર્યા સેવા (Translating and Interpreting Service) (ટીસ) માટે ફોન કરો.  ટીસમાાંથી 
દુભાવર્યો તમને બીજી સેવાઓ સાથે વાતચીત કરવામાાં મદદ કરશે, જોકે  ટીસ દ્વારા સિાહ (counselling) આપવામાાં 
આવતી નથી. બધા કૉલ્સ મફત અને ખાનગી હોય છે. 

બળજબરીપરૂ્વકન ાં લગ્નની બ બતમ ાં ર્ધ ુમ હહતી મ ટે: 

www.homeaffairs.gov.au પર ગહૃ ખાતા (Department of Home Affairs) ની વેબસાઇટની મિુાકાત િો અને 
“forced marriage (બળજબરીપરૂ્વકન ાં લગ્ન)” શોધો. 

http://www.1800respect.org.au/

