
સ્ત્રીઓ અને છોકરીઓને હિંસા માથં્રી 
છુટકારો મેળવવા માટેના ત્રણ 
પગલાઓં
1. હિંસાનો હરપોટ્ટ કરવો
2. હિંસા માથં્રી છટકવાના પગલા ંલેવા
3. હિંસા માથં્રી સરુક્ષિત રિો

કાળા અને લઘમુતત વર્ણ્રીય (black and minority 
ethnic (BME)) સ્ત્રીઓ અને બાળકો માટે 
માગ્ટદત્શિકા

આ પતત્રકાના તનમા્ટણના 
ભાગ્રીદાર છે



આ પતત્રકા તમને જણાવે છે કે હિંસા અને અપમાનજનક 
વત્ટણકૂથ્રી ભાગ્રી છૂટવામા ંકેવ્રી રીતે મદદ મળે અને કેવ્રી 
રીતે સલામત રિવે ુ.ં તમે તેનો ઉપયોગ કરીને તમારા તમત્રન્રી 
પણ મદદ કરી ્કો છો.

આ પતત્રકા કાળા અને લઘમુતત વણ્રીય સ્ત્રીઓ અને બાળકો 
જે મદુ્ાઓનો સામનો કરી રહા ંછે તેના પર ધયાન કેન્દ્રિત કરે 
છે તે ઉપરાતં, તેમા ંતે પણ જાણકારી સમાવે છે જે કોઈપણ 
રાષ્ટ્ીયતા અથવા વં્ ્રીય પવૂ્ટભતૂમકાના લોકો, જે કૌટંુક્બક 
અને જાત્રીય હિંસાના પ્રીહિતો છે, તેમન્રી મદદ કરવા માટે 
ઉપયોગમા ંલઇ ્કાય છે.

આ પતત્રકા વાચંન સરળતા માટે હિંસા અને અપમાનજનક 
વત્ટણકૂના પ્રીહિતો / બચેલાઓનો મહિલા તરીકે ઉલલેખ કરે 
છે અને ગનુેગારોનો પરુુષ કારણ કે તે જબરજસત રૂપે મોટા 
ભાગના હકસસાઓને પ્રતતક્બંક્બત કરે છે. જોકે, તેનો અથ્ટ 
એ નથ્રી થતો કે હિંસા અને અતયાચાર સમક્લંગ્રી સબંધંોમા ં
અથવા મહિલાઓ દ્ારા પરુુષો સામેે નથ્રી થતા.ં

આ પતત્રકા સૌથોલ બલકે તસસટસ્ટ સાથ ેસયંકુતપણે લખાઈ છે. 
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સ્ત્રીઓ અને છોકરીઓન્રી હિંસામા ંન્રીચે 
આપેલ્રી હિંસક અને અપમાનજનક 
વત્ટનન્રી શે્ણ્રીનો સમાવે્ થાય છે:

•	 કૌટંુક્બક હિંસા
•	 જબરદસત્રીથ્રી લગન
•	 દિજેનો દુરૂપયોગ 
•	 સ્ત્રી જનન અંગછેદન / કાપવુ ં

(મહિલા સનુ્નત)
•	 સદ્માન આધાહરત હિંસા – સદ્માનના 

નામમા ંઅપરાધ
•	 લૈંક્ગક હિંસા
•	 બળાતકાર
•	 લૈંક્ગક હમુલો
•	 સતાવવુ ંઅને ત્રાસ દેવો

ત્રણ પ્રકારના પગલાઓ છે જે તમારે 
લવેા જોઈએ:

1. હિંસાનો રીપોટ્ટ કરો 
2. હિંસાથ્રી છુટકારો મળે તેના માટે 

પગલા ંલેવા
3. હિંસાથ્રી સરુક્ષિત રિો 

જો તમને ક્ારેય એવુ ંલાગે છે કે તમે 
તરત જ જોખમમા ંછે, તો 999 પર 
પોલ્રીસને ફોન કરો. તમારે પોલ્રીસને 
ફોન કરવા માટે િરવાનુ ંનિીં. કૌટંુક્બક 
અને જાત્રીય હિંસા તથા નકુસાનકારક 
વયવિારના તમામ સવરૂપો ગભં્રીર 
ગનુાઓ છે, અને પોલ્રીસ તમારંુ અને 
તમારા બાળકોનુ ંરષિણ કરી ્કે છે. 
એજદ્સ્રીઓ, BME મહિલા સેવાઓ 
સહિત પણ તમને સિાયતા અને આધાર 
આપ્રી ્કે છે (પતત્રકામા ંઆપેલ અંતમા ં
યાદી જુઓ).

1. સ્ત્રીઓ અન ેછોકરીઓ સામે 
હિસંા શુ ંછે?

અતયાચાર તમારો દોષ નથ્રી અને 
તમારે તેને સાથે સિન કરવાન્રી 
જરૂર નથ્રી.
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2. કૌટંુક્બક હિસંા

કૌટંુક્બક હિંસા એક જીવનસાથ્રી / 
ભતૂપવૂ્ટ સાથ્રી અથવા કુટંુબના સભય 
(સાસહરયા ંપષિ સહિત) તરફથ્રી 
અતયાચારનુ ંવલણ છે કે જે ઘણા 
સવરૂપો લઈ ્કે છે:

•	 તે ભૌતતક અતયાચાર િોઈ ્કે જેવુ ંકે 
મારવુ ંઅથવા લાત મારવ્રી

•	 તેમા ંભાવનાતમક અતયાચાર 
એટલે ધમકી, માનતસક ત્રાસ 
અને તમારી સાથે સબંધં િોવાનો 
ઇનકાર કરવો અથવા તમને અથવા 
તમારા બાળકોને મારી નાખવાન્રી 
ધમકીઓનો પણ સમાવે્ થઇ ્કે

•	 તે તનયતંત્રત પણ િોય ્કે - એટલે 
કે તમને તમારા પોતાના પર ઘરથ્રી 
બિાર જવાન્રી અથવા તમારા કુટંુબ 
અથવા તમત્રો સાથે સપંક્ટ કરવા માટે 
અથવા પૈસા વપરા્ અથવા તમારા 
પસદંગ્રીના નોકરી મેળવવા માટે 
પરવાનગ્રી નથ્રી

•	 જાત્રીય સતામણ્રી અને ત્રાસ દેવો 
બનંે પણ કૌટંુક્બક અને જાત્રીય 
અતયાચારના એક લષિણ િોઈ ્કે છે

•	 તે બળાતકાર િોઈ ્કે - પરણેલા 
િોવાનો અથ્ટ એ નથ્રી કે તમારા 
પતતને તમારી મરજી સામે તમારી 
સાથે સભંોગનો અતધકાર છે

એ સમજવુ ંમિતવનુ ંછે કે તમારો દોષ 
નથ્રી અને તમારે તે સિન કરવાનુ ં
જરૂરી નથ્રી. કોઈ પણ હમુલાના, 

અતયાચારના અથવા અપમાનના પાત્ર 
નથ્રી, સૌથ્રી ઓછામા ંઓછા તેમના 
કુટંુબ અથવા સાથ્રી દ્ારા તો નહિ જ.

કૌટંુક્બક હિંસા ‘સદ્માન આધાહરત 
હિંસા’ તરીકે જ િોય જો તે કુટંુબ / 
સમદુાયના માન ને બચાવવામા ંથાય 
છે અથવા તમને લાગત ુ ંિોય કે તમે 
અતયાચારીને નથ્રી છોિી ્કતા કારણ 
કે તમને તેમના પર ્રમ અને કલકં 
લાવવાનો ભય છે (સદ્માન આધાહરત 
હિંસા પરનો તવભાગ જુઓ).

આપના અતયાચાર કરનારનુ ં
વત્ટન બદલાવાન્રી જરૂર છે નહિ કે 
તમારંુ
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કૌટંુક્બક હિંસા માટે સરકારન્રી પહરભાષા 
છે:

જે 16 વષ્ટ અથવા તેનાથ્રી વધ ુ
ઉમરના લોકો જેઓ િાલમા ંઅથવા 
અગાઉ ઘતનષ્્ઠ ભાગ્રીદારો રહા ંછે 
અથવા કુટંુબના સભયો છે, ક્લંગ 
અથવા લૈંક્ગકતા પર ધયાન આપયા 
વગર, તેમન્રી વચચે અંકુ્ રાખવાના, 
બળજબરી કરવાના અથવા ધમકી ભયા્ટ 
વત્ટનના, હિંસા અથવા અતયાચારના 
કોઈપણ બનાવ અથવા બનાવોન્રી 
પેટન્ટ છે.એ ન્રીચેના પ્રકારોના 
અતયાચારોને આવરી લઇ ્કે છે, પરંત ુ
મયા્ટહદત નથ્રી:

•	 માનતસક 
•	 ભૌતતક
•	 જાત્રીય
•	 નાણાકીય
•	 ભાવનાતમક

"તનયતં્રણમા ંરાખત ુ ંવત્ટણકૂ છે:
એક વયકકતને તાબે અને / અથવા 
તનભ્ટર બનાવવા માટે રચાયેલ કૃતયોન્રી 
એક શ્ેણ્રી છે જે તેમને આધારના 
સ્ોતથ્રી અલગ કરીને પોતાના 
વયકકતગત લાભ માટે તેમના સસંાધનો 
અને ષિમતાનુ ં્ોષણ કરે છે, તેમને 
સવતતં્રતા, પ્રતતકાર અને છટકી જવા 
માટે જરૂરી સાધનોથ્રી વકં્ચત રાખે છે 
અને તેમના રોજજંદા વત્ટનનુ ંતનયમન 
કરે છે

સખત્રીનુ ંવત્ટણકૂ છે: હમુલો,ધમકી, 
અપમાન અને િરાવવાનુ ંઅથવા અદ્ય 
અતયાચારનુ ંએક કૃતય અથવા કૃતયોન્રી 
એક પેટન્ટ જે તેમના ભોગ બનનારને 
િાતન પિોંચાિવા, સજા આપવા ંઅથવા 
િરાવવા માટે િોય છે1.”

1 આ વયાખયા, કે જે એક કાનનૂ્રી વયાખયા 
નથ્રી, તેમા ંકિવેાતા ‘સદ્માન’ આધારીત 
હિંસા, સ્ત્રીના જનનેન્દ્રિયોનુ ંઅંગછેદન (FGM) 
અને દબાણથ્રી લગન કરાવવાનો સમાવે્ 
થાય છે અને સાફ કિ ેછે કે ભોગ બનેલા 
લોકો એક ક્લંગ અથવા વં્ ્રીય જૂથ માટે જ 
બતંધયાર નથ્રી. 
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3. બળાતકાર અન ેલૈંક્ગક અતયાચાર 

એક અજાણ્રી વયકકત, ઓળખ્રીતા, તમત્ર, 
કુટંુબના સભયઅથવા સાથ્રી / ભતૂપવૂ્ટ-
સાથ્રી સાથે બળાતકાર અને જાત્રીય 
અતયાચાર કોઇ પણ વયહકતને અને 
કોઇ પણ સમયે થઇ ્કે છે. જો તમે 
સભંોગને સમંતત નથ્રી આપ્રી, ગમે તયા ં
તે થાય છે અને જે કોઈન્રી સાથે તે 
થાય છે તો પછી તે બળાતકાર છે અને 
તે ગનુા છે.

•	 કદ્સેદ્ટનો અથ્ટ એ થાય કે તમે 
સહરિયતાથ્રી સભંોગ કરવાનુ ંપસદં 
કરો છો અને આમ કરવા માટે સમંત 
છો

•	 કોઇને માટે પણ એ ધારણા કરવાનો 
અતધકાર નથ્રી કે તમે સમંતત આપ્રી 
છે– તેઓ કોણ છે અથવા તેમન્રી 
સાથે તમારો સબંધં શુ ંછે એ કઈ 
મિતવનુ ંનથ્રી

•	 અતનચછન્રીય સપ્્ટ જાત્રીય હમુલો છે 
અને તે એક ગનુો પણ છે

તેવ્રી સસંથાઓ છે કે જે તમને મદદ કરી 
્કે છે અને એ નક્ી કરવામા ંતમને 
મદદ કરે છે કે શુ ંતમારે તેનો પોલ્રીસને 
અિવેાલ કરવા માગંો છો. તેઓ 
હિમાયત અને પરામ્્ટ પણ પરુા પાિી 
્કે છે. જો તમને ખબર િોય કે તમે 
તેનો પોલ્રીસને અિવેાલ કરવા માગંો 
છો, તો તમારે તે ્ક્ એટલુ ંજલદી 
કરવુ ંજોઈએ.

તમે તમારા તવસતારમા ંસસંથાઓન્રી 
તવગતો કે જે મદદ કરી ્કે છે સહિત 
વધ ુમાહિત્રી મેળવ્રી ્કો છો આ 
કરવાથ્રી:

•	 ને્ નલ રેપ રિાઇતસસ િલેપલાઇન ને 
ફોન કરો 0808 802 9999

•	 જુઓ રેપ રિાઇતસસ (ઇંગલેંિ અને 
વલેસ) ન્રી વબેસાઇટ  
www.rapecrisis.co.uk

•	 જુઓ ધ સવા્ટઇવસ્ટ ટ્સટ વબેસાઇટ 
www.thesurvivorstrust.org

જો તમારી સાથે બળાતકાર 
કરવામા ંઆવયો છે અથવા તમારી 
પર જાતતય હમુલો કરવામા ં
આવયો છે, તો તે યાદ રાખવાનુ ં
અગતયનુ ંછે કે દોષ તમારો નથ્રી.
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4. જાિરે ભિંોળ પર કોઈ આશ્ય 
નહિ (નો રીકોસ્ટ)

જો તમે યકેુમા ંએક પતત અથવા 
પતન્રી, એક  અપહરણ્રીત સાથ્રી, એક  
ક્રિહટ્ તસહટઝન િોય તેવા ંઅથવા 
યકેુમા ંસથાય્રી એક ક્બન નાગહરકના 
સમક્લંગ્રી અથવા તસતવલ ભાગ્રીદાર 
તરીકે દાખલ થયા ંકે રહા ંછો અને 
જો તમારા સબંધંના પ્રથમ પાચં વષ્ટ 
(જેમણે 9 જુલાઇ 2012 પિલેા ંસપાઉઝલ 
તવઝા મેળવયો છે તેમના માટે બે વષ્ટ) 
દરમયાન કૌટંુક્બક હિંસાના પહરણામે 
તમારા સબંધં તટૂી ગયેલ છે, તો તમે 
કાયમ માટે સથાય્રી કરવાન્રી પરવાનગ્રી 
માટે અરજી કરી ્કો છો (‘ઇનિેહફનેટ 
લ્રીવ ટુ હરમેન’ તરીકે પણ જે ઓળખાય 
છે) જે સામાદ્ય રીતે ‘િોમેન્સટક 
વાયોલેદ્સ રુલ’. તરીકે ઓળખાય છે 
તેન્રી િ્ેઠળ.

જો તમારા વ્રીઝામા ં‘નો રીકોસ્ટ ટ ૂ
પબબલક ફંડસ’ ્બદોન્રી સમાવત્રી છે, 
તો તમે જાિરે ભિંોળ માટે િકપાત્ર નથ્રી 
જેમ કે લોકલ કાઉકદ્સલના િાઉતસંગ 
તવભાગ તરફથ્રી રિ્ેઠાણ, અને મોટા 
ભાગના સોત્યલ સ્રીક્હૂરટી બેતનહફટસ. 
તેમછતા ંપણ, જો તમે ગભ્ટવત્રી 
િો, તમારા બાળકો છે અથવા અમકુ 
અદ્ય રીતે સવંેદન્્રીલ છો, જેમ કે 
માનતસક સવાસ્થય અથવા અદ્ય તબ્રીબ્રી 
પહરકસથતત અથવા હિસેક્બક્લટી છે, 
તમારે ટેકા માટે કાઉકદ્સલન્રી સોત્યલ 
કેર સવ્રીસ્રીસ (એક સોત્યલ વક્ટર) 
નો સપંક્ટ કરવો જોઈએ (આવુ ંકરો તે 

પિલેા ં્ક્ િોય તો, સલાિ લેવ્રી). 
અમકુ તવઝા પર, તમે કાઉકદ્સલના 
કાઉકદ્સલ િાઉતસંગ અને બેતનહફટસ, 
માટે દાવો કરી ્કે છે, જેથ્રી તમારે 
િમંે્ા તપાસ કરવ્રી જોઈએ એ જોવા 
માટે કે આ ્ક્ છે

1 એતપ્રલ 2012 થ્રી, એક પતત, પતન્રી 
અથવા સાથ્રી જેઓ તનરાધાર છે 
અને કૌટંુક્બક હિંસાના ત્કાર તરીકે 
અમયા્ટહદત સમય સધુ્રી રિવેા માટે 
લાયક પાત્ર છે તેઓ આ િેન્સટટ્ ૂ્ ન 
િોમેન્સટક વાયોલદ્સ રાિત (DDV) 
િ્ેઠળ જાિરે ભિંોળ મેળવવા માટે અરજી 
કરી ્કે છે.  આ રાિત િ્ેઠળ જેઓ 
પાત્ર િોય છે તેમન્રી રજા, અને તે રજા 
સાથે સકંળાયેલ ્રતો અલગ અલગ 
કરવામા ંઆવ્ે જેથ્રી તેમને જાિરે 
ભિંોળનો આશ્ય મળી ્કે. આ રાિત 
િ્ેઠળ 3 મહિના માટે કામચલાઉ રજા 
આપવામા ંઆવ્ે તે સમય દરતમયાન 
તમારે િોમેન્સટક વાયોલદ્સ તનયમ 
િ્ેઠળ અમયા્ટહદત સમય સધુ્રી રિવેાન્રી 
રજા માટે અરજી કરવ્રી જ પિ્.ે અમે 
ભલામણ કરીએ છીએ કે યકેુ બોિ્ટર 
એજદ્સ્રીને અરજી કરવા પિલેા ંતમે 
કાનનૂ્રી સલાિ મેળવો તે જોવા માટે 
કે તમારી રજા મજૂંર થવાનો તમને 
અતધકાર છે કે નહિ. વકૈલલપક રીતે, તમે 
સ્રીધા જ યકેુ બોિ્ટર એજદ્સ્રીને અરજી 
કરી ્કો છો આ DDV રાિત િ્ેઠળ 
(સચૂના ફોમસ્ટ અને માગ્ટદ્્ટન માટે 
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જુઓ www.ukba.homeoffice.gov.uk/
visas-immigration/while-in-the-uk/
domestic-violence)

આ એલપલકે્નમા ંતમારા આધાર 
માટે તમે BME અને અદ્ય મહિલા 
સસંથાઓનો સપંક્ટ કરી ્કો છો.

 લિંનમા ંરિતેા મહિલાઓ જેઓ DDV 
રાિત િ્ેઠળ મદદ મેળવવા
માટે અસમથ્ટ છે, તેઓ િાઉતસંગ અને 
ગજુરાનના નાણાકીય આધાર માટે 
સૌથોલ બલેક તસસટસ્ટનો પણ સપંક્ટ 
કરી ્કે છે. તમે ઇમેઇલ કરી ્કો છો 
info@southallblacksisters.
co.uk અથવા ફોન કરો   
020 8571 0800.
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5. UK મા ંસથાય્રી થવાન્રી પરવાનગ્રી 
માટે અરજી કરવ્રી

કૌટંુક્બક હિસંાના પ્રીહિતો જે જીવનસાથ્રી, 
તસતવલ, અતવવાહિત અથવા સમાન 
ક્લગંના સાથ્રીદાર તવઝા પર UK મા ં
દાખલ થયા ંછે, તઓે ઇકમમગે્્ન 
રુલસ િ્ેઠળ UK મા ંકાયમ્રી રિવેા માટે 
પરવાનગ્રી માટે અરજી કરી ્કે છે. એક 
કૌટંુક્બક હિસંાના ત્કાર તરીકે સથાય્રી 
થવાન્રી પરવાનગ્રી આપવામા ંઆવ ેતે 
માટે, તમારે સાક્બત કરવુ ંજ જોઈએ કે 
તમન ેઉપર આપલે વગગો માથં્રી એક 
માથં્રી UK મા ંદાખલ થવાન્રી અથવા 
રિવેાન્રી પરવાનગ્રી આપવામા ંઆવ્રી છે 
અન ેતમ ેકૌટંુક્બક હિસંાના ત્કાર િતા 
અન ેત ેકારણ ેતમારા સબંધં તમારી 
દાખલ કરવા માટે અથવા રિવેાન્રી 
પરવાનગ્રી પરૂી થાય ત ેપિલેા ંતટૂી 
ગયા.ં

UK મા ંકૌટંુક્બક અથવા અદ્ય સવરૂપોન્રી 
હિસંાના પ્રીહિતો જેઓ અદ્ય પ્રકારોના 
તવઝા પર છે તમેન ેસમથ્ટન માટે અથવા 
રિતેમયત કે અદ્ય કારણોસર ઈતમગે્્ન 
રુલસન્રી બિાર UK મા ંરિવેાન્રી અરજી 
કરવા અંગ ેસલાિ લવે્રી.જો તઓે ઘર 
પરત થાય તો અતયાચારથ્રી િરતા 
મહિલાઓ આશ્ય અથવા માનવતાવાદી 
રષિણ ના દાવા તવ્ ેપણ સલાિ લઇ 
સકે છે. તમારે UK મા ંરિવેા માટેન્રી 
અરજી તમારા તવઝા સમાપત થઈ જાય 
ત ેપિલેા ંસપુ્રત કરવાનો પ્રયાસ કરવો 
જોઈએ. તમ ેિજુ પણ એક મોિી અથવા 
‘આઉટ ઓફ ટાઇમ’ ન્રી અરજી કરવા 
માટે સલાિ લઇ ્કો છો તમેછતા ંપણ, 

તમારે ત ેતવલબં માટે કારણ સમજાવો 
જ જોઈએ.

ઇકમમગે્્ન, અસાઇલમ અન ેબતેનહફટસ 
રુલસ અન ેજોગવાઈઓ બદલાય ્કે 
છે જેથ્રી તમારે િમંે્ ા આ બાબતો પર 
સલાિ લવે્રી જોઈએ.

તમારે યોગય લાયકાત ધરાવનાર એક 
ઇમ્રીગે્્ન સવેા અથવા વકીલનો ્ક્ 
એટલ્રી જલદીથ્રી સપંક્ટ કરવો જોઇએ, 
પ્રાધાદ્ય પ્રમાણે કોઈ વયહકત જેન ેજાિરે 
તનતધ મળે છે (લ્રીગલ એઈિ િ્ેઠળ). 
તઓે તમન ેUK મા ંતમારા રિવેાના 
સદંભ્ટમા ંઆગળ શુ ંકરવુ ંતને્રી સલાિ 
આપવા માટે સમથ્ટ િ્.ે આ મદદ 
ક્ાથં્રી મળેવવાન્રી તને્રી સલાિ માટે, 
અન ેઆ માટે સામાદ્ય આધાર માટે અને 
િાઉતસગં અને નાણાકીય સિાય કેવ્રી 
રીત ેમળેવવા માટે, એસાયલમ સપોટ્ટ 
સહિત, BME મહિલાઓ અન ેઇમ્રીગે્્ન 
સલાિ સસંથાઓ સાથ ેસપંક્ટ કરો.

ઇમ્રીગે્્ન સબંતંધત વધ ુમાહિત્રી 
માટે, www.ukba.homeoffice.gov.
uk/while-in-uk/domesticAbuse/ 
પર જાઓ અથવા ઇમઇેલ: 
UKBApublicenquiries@ukba.gsi.gov.
uk. તમે UK બોિ્ટર એજદ્સ્રીન ેસપંક્ટ 
પણ કરી ્કો છો આ ટેક્લફોન નબંર 
પર:  
0870 606 7766.
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6. ‘સદ્માન’ આધાહરત હિસંા – 
અતયાચાર (HBV)

‘સદ્માન’ આધાહરત હિંસા અથવા 
‘સદ્માન’ ગનુો એક હિંસા કૃતય છે જે 
અતયાચારી દ્ારા સમજાવામા ંઆવયુ ં
છે કે તે કુટંુબ / સમદુાયના ‘સદ્માન’ 
રષિણના િતેથુ્રી કરવામા ંઆવયુ ંછે આ 
ગનુાઓમા ંસમાવે્ થાય છે:

•	 કૌટંુક્બક અને લૈંક્ગક હિંસા
•	 જબરદસત્રીથ્રી લગન
•	 જાત્રીય સતામણ્રી
•	 તવસતતૃ કુટંુબ અથવા સમદુાયના 

સભયો દ્ારા કરવામા ંઆવતા.
સામાજજક અસવ્રીકાર અને તનયતં્રણ 
અને અપમાનજનક વયવિારના અદ્ય 
સવરૂપો.

મહિલાઓ HBVનો અનભુવ કરે છે જો 
તેઓ પર આરોપ મકૂાય છે કે તેઓ 
પરંપરાગત સાસંકૃતતક અને ધાતમશિક 
અપેષિાઓ માટે અનકુળૂ નથ્રી, ઉદાિરણ 
તરીકે સમાવે્ થાય છે:

•	 મેક-અપ અથવા પતચિમ્રી કપિા ં
પિરેવા

•	 એક બોયફે્દ્િ રાખવાથ્રી અથવા એ 
પરુુષ જે કુટંુબ સભય ન િોય સાથે 
એકલા જોવામા ંઆવે તો

•	 લગન બિાર સગભા્ટ 
•	 અલગ ધમ્ટ કે રાષ્ટ્ીયતા માથં્રી કોઇ 

સાથે સબંધં રાખવાથ્રી

•	 જબરદસત્રી લગનનો ઇનકાર 
•	 અફવાઓ / અણઘટતુ ંવત્ટણકૂ કરતા 

જોવામા ંઆવે

HBV મા,ં જોખમો વધ ુિોઈ ્કે કારણ 
કે ઘણા અતયાચારીઓ તવસતતૃ કુટંુબ 
અથવા સમદુાય નેટવક્ટમા ંિોય ્કે, જે 
સ્ત્રીઓન્રી કનિગત અથવા અતયાચાર 
કરવામા ંવધ ુઆયોજીત િોય ્કે છે. 
પહરવાર અથવા સમદુાયમા ંઅદ્ય લોકો 
ત્કારને દબાણ આપ્રી ્કે છે કે તેઓ 
અપમાનજનક પહરકસથતતમા ંપાછા જાય 
અથવા તેમને ટેકો આપવામા ંતનષ્ફળ 
થાય છે.

પ્રીહિતોએ તેમને પોતાને અને 
તેમના બાળકોને સરુક્ષિત રાખવા 
તાતકાક્લક મદદ લેવ્રી



11

7. જબરદસત્રીથ્રી લગન 

દબાણ લગન એ છે જયારે કોઈ વયકકતને 
પોતાન્રી મરજી અન ેપરવાનગ્રી 
વગર કોઈ અદ્ય સાથ ેતમેના લગન 
કરવામા ંઆવ ેછે. એક દબાણ લગન 
એ લગન છે જેમા ંલગન કરવા માટે 
ક્ા ંતો એક અથવા બનં ેપતત અને 
પતન્રીન્રી સમંતત નથ્રી, અથવા સમંતત 
માટે ષિમતાનો અભાવ છે અન ેતમેા ં
જબરદસત્રી સામલ ેછે. આમા ં્ારીહરક, 
લૈંક્ગક, મનોવજૈ્ાતનક, નાણાકીય અને 
લાગણ્રી્્રીલ દબાણ સમાવે્  કરી ્કે 
છે. 

એક દબાણ લગન એક ગો્ઠવાયલેા 
લગનથ્રી ખબૂ જ અલગ છે. એક 
ગો્ઠવાયલેા લગનમા ંકુટંુબો ભાગ્રીદારોન્રી 
પસદં અન ેપહરચય કરાવવામા ંભતૂમકા 
ભજવ્રી ્કે છે. એ ગો્ઠવણ સવ્રીકારવ્રી 
કે નિી ત ેમાટેન્રી પસદંગ્રી એ સભંતવત 
પતત અન ેપજતન પાસ ેજ રિવે્રી જોઇએ. 
બ્રીજા ્બદોમા ંકિીએ તો – મખુય વસત ુ
જેન્રી પર ધયાન કેન્દ્રિત કરવાનુ ંછે એ છે 
પસદંગ્રી – વયકકતઓ િમંે્ ા મકુતપણે 
પસદં કરવામા ંસમથ્ટ િોવા જોઈએ.કે 
તઓે કોન્રી સાથ ેલગન કરવા છે કે નથ્રી 
કરવા. 

અમકુ હકસસાઓમા,ં લોકોન ેતવદે્મા ંલઈ 
જવામા ંઆવયા ંછે એ જાણયા તવના કે 
તઓે લગનના દબાણમા ંઆવ્.ે જયારે 
તઓે દે્મા ંઆવ ેછે તયારે તમેનો 
પાસપોટ્ટ તમેન્રી પાસથે્રી લવેામા ંઆવે 

છે અન ેતમેન ેજણાવ્રી ્કે છે કે તઓેને 
ઘર પાછા જવાન્રી મજૂંરી નથ્રી.
એવ્રી ખાસ આધાર સવેાઓ છે અને 
મદદ માટે કાનનૂ્રી પગલા ંઉપલબધ છે 
જો તમને અથવા તમારા કોઇ જાણ્રીતાને 
દબાણથ્રી લગન કરાવવામા ંઆવ ેછે. 
તમેા ંદબાણ લગન રોકવા માટે અથવા 
છોિી દેવામા ંમદદ કરવા માટે તસતવલ 
કોટ્ટનો હકુમ મળેવવામા ંતમન ેમદદ 
કરવાનો સમાવે્  થાય છે. જો તમે 
ક્ચતંતત છો, તો તમારે કોઈન ેકિવે ુ ં
જોઈએ જેન્રી પર તમન ેભરોસો છે જેમ 
કે એક ત્ષિક, પોક્લસ અથવા એક 
તનષ્ણાતં આધાર સસંથાનો સપંક્ટ કરવો 
જોઇએ (પતત્રકામા ંઆપલે અંતમા ંયાદી 
જુઓ).

તમ ેસૌથોલ બલકે તસસટસ્ટ નો સપંક્ટ કરી 
્કો છો 020 8571 0800 અથવા તમેને 
ઇમઇેલ કરો info@southallblacksisters.
co.uk

ગવન્ટમેંટનુ ંફોસિ્ટ મરેૅજ યતૂનટ ક્રિહટ્ 
તસહટઝદ્સ, જેઓ UK અન ેતવદે્મા ં
એક દબાણ લગનના ત્કાર બનવાના 
જોખમમા,ં અથવા સભંતવત જોખમમા ંછે, 
તમેના માટે આધાર અન ેજાણકારી પરૂી 
પાિવા માટે જવાબદાર છે તમ ેતમેનો 
સપંક્ટ કરી ્કો છો 0207 008 0151 
અથવા જુઓ તમેન્રી વબેસાઇટ  
www.fco.gov.uk/forcedmarriage
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8. દિજે અતયાચાર 

લગન પર તેમન્રી સાથે પરૂત્રી દિજે 
ન લાવવા માટે અમકુ હકસસાઓમા,ં 
સ્ત્રીઓને સતાવયા પણ િોઈ ્કે અથવા 
તેમન્રી પર અતયાચાર કરવામા ંઆવ્રી 
્કે, લગન દબાણથ્રી થયા િોય કે ના ં
િોય.

કોઇ પણ પ્રકારનો અતયાચાર સવ્રીકાય્ટ 
નથ્રી અને તમારે પોલ્રીસ અને સ્ત્રીઓ 
સસંથાઓ, ખાસ કરીને BME મહિલા 
સેવાઓ પાસેથ્રી મદદ લેવ્રી જોઈએ. જો 
તમારે તમારી દિજે પાછી લેવાનો દાવો 
કરવો િોય અથવા તમારંુ રષિણ કરવા 
માટે કોટ્ટ  ઓિ્ટરો જોઈતા િોય તો તમે 
એક કુટંુબ્રી વકીલનો પણ સપંક્ટ કરો

તમે સૌથોલ બલેક તસસટસ્ટનો પણ   
020 8571 0800 પર સપંક્ટ કરી ્કો છો 
અથવા તેમને   
info@ southallblacksisters.co.uk  
પર ઇમેઇલ કરો.

અતત્ય દિજેન્રી માગંમા ંમોટા 
પ્રમાણમા ંરોકિ, તમલકત, જવલેરી, 
અથવા અદ્ય ખચા્ટળ માલ પરૂા 
પાિવાન્રી આવશયકતાઓને 
સમાવે્  થાય છે.
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9. સ્ત્રી જનન અંગછેદન કાપવુ ં(FGM) 

ક્બન-તબ્રીબ્રી કારણોસર સ્ત્રી જનન 
અંગછેદન / કાપવુ ંતેમા ંમાદાના 
જનનેન્દ્રિયોને બિારથ્રી અં્તઃ અથવા 
કુલ રૂપે કાઢવાનો અને અદ્ય ઈજાનો 
સમાવે્ થાય છે. UKમા ંઆ ગનુો 
છે, ભલે તે વયહકતને અંગછેદન માટે 
તવદે્ લઇ જવામા ંઆવ.ે તે ક્ારેક 
મહિલા સનુ્નત અથવા ‘સનુ્ના’ તરીકે પણ 
ઓળખાય છે.

જો તમે FGM ના જોખમમા ંછો 
અથવા વયહકત જે FGM ના UK 
અથવા તવદે્મા ંજોખમ પર િોઈ ્કે 
તેના અંગે તમને ક્ચંતા છે, તો એક 
વયવસાતયક જેના પર તમને તવશ્ાસ છે 
જેમ કે એક ત્ષિક, એક નસ્ટ કે િૉકટર 
સાથે વાત કરો, અથવા તે પોલ્રીસ અને 
સોત્યલ કેર સવ્રીસ્રીસ ને અિવેાલ 
કરો. તમે તનષ્ણાત BME મહિલા 
સસંથાનો પણ સપંક્ટ કરી ્કો છો 
અથવા તનષ્ણાત FGM લકલતનક. તમે 
તમારી નજીકન્રી તનષ્ણાત લકલતનક માટે 
www.forwarduk.org.uk/resources/
support/well-woman-clinics પર 
જઇને તપાસ કરી ્કો છો 

FGM ના ગભં્રીર આરોગય 
પહરણામો છે, બનં ેઅંગછેદન 
સમય ેચેપનો ઊંચા જોખમનો 
સમાવે્  થાય છે અન ેજીવન 
પર પછીથ્રી લાબંા ગાળાના 
અસમથ્ટતા, ગભ્ટવસથા અને 
બાળજદ્મમા ંગભં્રીર સમસયાઓ, 
અન ેમતૃય ુપણ.
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10. તમારા માટે મદદ 

અમે જાણ્રીએ છીએ કે અપમાનજનક 
સબંધં છોિવુ ંકેટલુ ંમશુકેલ છે; કુટંુબ 
અને સમદુાયના સભયોમાથં્રી સાસંકૃતતક 
કે ધાતમશિક દબાણોનુ ંતનરાકરણ, અને 
તમારા ઇમ્રીગે્્નન્રી કસથતત ઉપર અને 
આધાર મેળવવા પર ક્ચંતા છે. તમારે 
મદદ માટે પછૂવામા ંભયભીત ન થવુ ં
જોઈએ.
 
જો તમને ઇંગક્લ્ બોલવામા ંઅસમથ્ટ 
િ્ો, તો મોટા ભાગના કાનનૂ્રી 
એજદ્સ્રીઓ તમને સવતતં્ર દુભાતષયો 
પ્રદાન કરવા માટે સમથ્ટ િ્.ે. જો તમે 
ક્ચંતતત છો કે દુભાતષયો તમારા કુટંુબને 
તમારા તવષે કિે્ ે, તો તમે અલગ 
ઈદ્ટરપ્ર્રીટર માટે પછૂી ્કો છો.

આ એજદ્સ્રીઓ તમારા માટે ઉપલબધ 
કાનનૂ્રી તવકલપો સમજાવ્ે, તમારા 
અતયાચારી સામે ફોજદારી કાય્ટવાિી 
સહિત અને તમારી અને તમારા 
બાળકોન્રી રષિા માટે તસવ્રીલ અથવા 
કુટંુબ કોટ્ટ  ઓિ્ટર. આ એજદ્સ્રીઓ ન્રીચે 
લખેલ પર પણ સલાિ આપ્રી ્કે છે:

•	 િાઉતસંગ
•	 પૈસા મદુ્ાઓ
•	 આરોગય અને માનતસક સવાસ્થય, સવ-

નકુસાન સહિત
•	 સોત્યલ કેર
•	 ત્ષિણ અને બાળકોન્રી જરૂહરયાતો

જો તમે ઘરે રિતેા િો, તો તે મિતવનુ ં
છે કે ભતવષ્ય માટે કેટલ્રીક યોજનાઓ 
બનાવવ્રી જો તમારે હિંસા અને 
અતયાચારના પહરણામે ઘર છોિવુ ંપિે. 
ન્રીચેના ને સરુક્ષિત રીતે ઘરે અથવા, 
પ્રાધાદ્ય પ્રમાણે, તવશ્સન્રીય તમત્ર સાથે 
રાખો:

•	 મિતવના દસતાવેજો જેમ કે જદ્મ 
પ્રમાણપત્રો, ડ્ાઇતવંગ લાઇસદ્સ, 
પાસપોટ્ટ , ઇમ્રીગે્્ન દસતાવેજો, કોટ્ટ  
ઓિ્ટર અને કાનનૂ્રી, તમલકત અને 
નાણાકીય કાગળો અને વધારાના 
રેિહિટ અને િેક્બટ કાિ્ટ, 

જેના પર તમ ેતવશ્ાસ કરો છો 
તમેન્રી સાથ ેવાત કરો અને 
પોલ્રીસ અથવા તનષ્ણાત કૌટંુક્બક 
અથવા લૈંક્ગક હિસંા સસંથા કે 
સલાિકારન ેઅતયાચારન્રી જાણ 
કરો.
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•	 તમારા અને તમારા બાળકો માટે 
કપિા ંઅને એક વધારાન્રી ફ્દ્ટ 
દરવાજા અને કારન્રી ચાવ્રી, મોબાઇલ 
ફોન, સપંણૂ્ટપણે ચાર્જ કરેલો રેિહિટ 
સાથે, રોકિ અને અદ્ય મિતવનુ ં
વસતઓુ સાથે વધારાન્રી તનયત દવા

પરંત ુજો તમારે જવુ ંજ પિે અને જો 
જઈ ્કો તમે આ સામાન તમારી સાથે 
ન લઇ જઈ ્કો તો ક્ચંતા નિીં કરો – 
તમે પોલ્રીસ સાથે પાછા આવ્રીને તે લઇ 
્કો છો.

જો આવુ ંકરવા માટે સલામત હોય, તો 
તમે તમારા બાળકો તમારી સાથે લઇ 
જાઓ. જો ન િોય તો, પોલ્રીસ, કુટંુબના 
વકીલનો સપંક્ટ કરો અને મદદ મેળવવા 
માટે કૌટંુક્બક અતયાચાર મહિલા સસંથા 
કે સલાિકાર.

તવચાર કરો ત્રણ સરુક્ષિત સથળો જયા ં
તમે કટોકટીમા ંજઈ ્કો:

•	 પોલ્રીસ સટે્ન
•	 એક તમત્રને ઘર
•	 વ્રીમેદ્સ રેફ્જૂ અથવા કૌટંુક્બક / 

જાત્રીય હિંસા ટેકો એજદ્સ્રી
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11. મદદ અને સિાય

ઍમજ જેનસી નબંર અને કૌટંુબબક હહંસા 
હલે્પલાઇન 

•	 ્પોલીસ, એમ્બ્લુનસ અને ફાયર બરિગેડ: 
999 (મફત ફોન 24 કલાક)

•	 નૅશનલ કૌટંુબબક હહંસા હલે્પલાઇન: 0808 
2000 247 (મફત ફોન 24 કલાક) 
તવમેદ્સ એઇિ અને  
રેફ્જૂ વચચે ભાગ્રીદારીમા ં
ચલાવવામા ંઆવે છે 

નનષ્ાત હલે્પલાઇનો  

•	 સૌથોલ ્બલેક નસસટસ્સ
(કૌટંુક્બક / લૈંક્ગક હિંસા અનભુવ્રી 
રિી BME મહિલાઓ દિજેને 
સબંધં્રીત અતયાચાર, માટે, 
જબરદસત્રીથ્રી લગન, દિજેને સબંધં્રીત 
અતયાચાર, મહિલા સનુ્નત, સદ્માન 
આધાહરત હિંસા અને ઇકમમગે્્ન / 
નો રીકોસ્ટ સમસયાઓ  
િલેપલાઇન: 020 8571 0800  
વેબસાઇટ: www.southallblacksisters.
org.uk

•	 ફોસડ્સ મૅરેજ ્નૂનટ  
િલેપલાઇન: 0207 008 0151 
વેબસાઇટ: www.fco.gov.uk/
forcedmarriage 

•	 સટટૉહકંગ હલે્પલાઇન
િલેપલાઇન: 0808 802 0300 
વેબસાઇટ: www.stalkinghelpline.org

•	 રે્પ ક્ાઇનસસ (ઇંગલેંિ અને વેલસ) 
િલેપલાઇન: 0808 802 9999  
(મફત ફોન)  
વેબસાઇટ: www.rapecrisis.org.uk

નોરધન આયલજેનડ, સકોટલેનડ અને 
વેલસ માટે હલે્પલાઇન   

•	 નોરધન આયલજેનડ નવમેનસ એઈડ 24 
કલાક ડોમેસસટક અ્બ્સૂ હલે્પલાઇન

•	 િલેપલાઇન: 028 9033 1818 
•	 સકટૉહટશ ડોમેસસટક અ્બ્સૂ હલે્પલાઇન  

િલેપલાઇન: 0800 027 1234 
•	 ઓલ વેલસ ડોમેસસટક અ્બ્સૂ એનડ 

સેકસ્અુલ વાયોલેનસ
(વેલ્ વોમેદ્સ એઈિ) િલેપલાઇન: 
0808 80 10 800 

•	 ધ ડીન વેલસ / ડીન ખીમરુ હલે્પલાઇન: 
0808 801 0321

•	BAWSO (વલેસન્રી BME	સ્ત્રીઓ માટે) 
િલેપલાઇન 0800 731 8147 (24 
કલાક)

•	 રે્પ ક્ાઇનસસ સકટૉટલૅંડ
િલેપલાઇન: 08088 010302
(મફત ફોન)

•	 નોરધન આયલજેનડ રે્પ ક્ાઇનસસ એનડ 
સેકસ્અુલ અ્બ્સૂ Centre
િલેપલાઇન: 028 9032 9002
(મફત ફોન)
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FGM (મહહલા સનુ્નત)

•	 ફાઉંડેશન ફોર વીમેનસ હલેથ હરસર્સ એનડ 
ડેવેલ્પમેંટ (ફોરવિ્ટ)  
િલેપલાઇન: 020 8960 4000 
વેબસાઇટ: www.forwarduk.org.uk 

•	 મેટ્ો્પોબલટન ્પોલીસ 
(ચાઈલિ અબયસૂ ઇદ્વેન્સટગે્ન  
કમાિં / પ્રૉજેકટ અઝ્રુ)  
િલેપલાઇન: 020 7161 2888

ઇમમમગે્શન અસાઇલમ એનડ નો 
રીકોસ્સ

•	 સૌથોલ ્બલેક નસસટસ્સ 
િલેપલાઇન: 020 8571 0800 
વેબસાઇટ:  
www.southallblacksisters.org.uk

•	
•	 જોઇનટ કાઉમનસલ ફોર ધ વેલફેર ઓફ 

ઇમમમગ્નટસ
િલેપલાઇન: 020 7251 8708

•	 અસાઇલમ એઈડ
િલેપલાઇન: 0207 354 9264

અનય

•	 રિોકન રેનબો (લેકસબયન, ગે, 
બાઇ-સેક્યુલ, ટ્ાદ્સજેદ્િર માટે) 
િલેપલાઇન: 0300 999 5428

•	 મેનસ અડવાઇઝ લાઇન
િલેપલાઇન: 0808 801 0327

•	 રીસ્ેપકટ અડવાઇઝ લાઇન 
(િલેપલાઇન લોકો જે તેમના 
ભાગ્રીદારો તરફ અપમાનજનક છે 
અને બધં કરવા માટે મદદ માગેં 
છે તેમન્રી માટે માહિત્રી અને સલાિ 
આપવ્રી)  
િલેપલાઇન: 0808 802 4040

•	 રાઇલડલાઇન (24 કલાક મફત 
િલેપલાઇન બાળકો માટે) િલેપલાઇન: 
0800 1111

•	 સેમેહરટનસ (મફત 24 કલાક 
િલેપલાઇન જો તમને હિપ્રે્નન્રી 
લાગણ્રી છે)  
િલેપલાઇન: 08457 90 90 90  

•	 ધ ઍન ક્ાફટ ટ્સટ
્્રીખવાન્રી અક્મતાવાળા ંલોકોનુ ં
અતયાચાર માથં્રી રષિણ કરવુ ં
િલેપલાઇન: 0115 951 5400

•	 રીસ્પોંડ (્્રીખવાન્રી મશુકેલ્રીઓ વાળા 
લોકોને સમથ્ટન આપતા, તેમના 
પહરવારો, સભંાળ રાખનારા કેરરો 
અને ટ્ૉમા અને અતયાચાર દ્ારા 
અસરગ્સત વયાવસાતયકોને સમથ્ટન 
આપતા)  
િલેપલાઇન: 0808 808 0700 

•	 વટૉઇસ ્કેૂ (્્રીખવાન્રી અક્મતાવાળા ં
લોકો અને અદ્ય સવંેદન્્રીલ લોકો 
જેમણે અપરાધ અથવા અતયાચારનો 
અનભુવ કયગો છે તેમના માટેે ટેકો) 
િલેપલાઇન: 0845 122 8695
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