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તથ્ય પત્રિકા 

વશંીય ભેદભાવ કાયદા હઠેળની ફરિયાદો 

વશંીય ભેદભાવ કાયદો શ  ંછે? 

વશંીય ભેદભાવ અધિધિયમ ૧૯૭૫ (કો.લ્થ)(આરડીએ) હઠેળ તમારા વર્ણ, રંગ, વશં, રાષ્ટ્રીય અથવા 
વશંીય મળૂ કે દેશાતંરિા દરજ્જાિે કારર્ે તમારી સાથે અન્યાય કરવો તે કાયદાિી ધવરુદ્ધ છે.  

તેિા થકી વશંીય િફરત પર્ કાયદાિી ધવરુદ્ધ છે.  

આ કાયદાનો ઉપયોગ ક્યાિે થઇ શકે છે? 

ાહરે જીવિિા ઘર્ા ંક્ષેત્રોમા ંતમારી સાથે તટસ્થ વતણિ થાય ત ેમાટે આરડીએિો ઉપયોગ કરી શકો 
છો: 

• િોજગાિ – િોકરી, િોકરીિા ધિયમો અિે શરતો, તાલીમ, બઢતી મેળવવા, બરતરફ થતા.ં 

• ત્રશક્ષણ – ખાિગી કે સરકારી શાળા, કોલેજ અથવા યધુિવધસિટીમા ંપ્રવેશ અથવા અભ્યાસ. 

• િહઠેાણ –  બેઠંુ ઘર અથવા બહુમાળી ઇમારતમા ંઘર ભાડે લેવુ ંકે ખરીદવુ.ં 

• સેવાઓ મેળવવી કે તેનો ઉપયોગ કિવો – જેવી કે, બેંક અથવા વીમા, સરકારી ખાતાઓ દ્વારા 
પરૂી પાડવામા ંઆવતી સેવાઓ, પરરવહિ અિે દૂરસચંાર સેવાઓ, વકીલો, તબીબો અથવા 
વેપારીઓ દ્વારા પરૂી પાડવામા ંઆવતી વ્યાવસાધયક સવેાઓ, ભોજિાલય, દુકાિો અથવા 
મિોરંજિિા સ્થળો દ્વારા પરૂી પાડવામા ંઆવતી સેવાઓ. 

• જાહિે સ્થળોએ પ્રવેશ – જેવા કે, બગીચા, સરકારી કચેરીઓ, ભોજિાલયો, ધવશ્રાન્ન્તગહૃો અથવા 
ખરીદી કેન્રો. 

વશંીય ભેદભાવ શ  ંછે? 

જ્યારે એક વ્યન્તત સાથ ેતેિા વર્ણ, રંગ, વશં, રાષ્ટ્રીય અથવા વશંીય મળૂ અથવા દેશાતંર દરજ્જાિે 
કારર્ે, તેિા જેવી જ પરરન્સ્થધતમા ંહોય તેવા બીા વ્યન્તતિી સરખામર્ીમા ંઓછો અનકૂુળ વ્યવહાર 
કરવામા ંઆવે ત્યારે વશંીય ભેદભાવ થયો કહવેાય. ઉદાહરર્ તરીકે, જો કોઇ જમીિ-મકાિિો દલાલ 
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કોઇ વ્યન્તતિે ત ેએક ચોક્કસ વશંિો અથવા રંગિો હોવાિે લીિે ઘર ભાડે આપવાિી િા પાડે તો તે 
'સીિો ભેદભાવ' થયો કહવેાય. 

વશંીય ભેદભાવ ત્યારે પર્ થાય છે જ્યારે કોઇ ધિયમ કે િીધત દરેકિે માટે સમાિ હોય, પરંત ુ ંતેિી એક 
ચોક્કસ વર્ણ, રંગ, વશં, રાષ્ટ્રીય અથવા વશંીય મળૂ અથવા દેશાતંર દરજ્જજો િરાવતા ંવ્યન્તતઓ પર 
અનચુચત અસર થતી હોય. આિે 'પરોક્ષ' ભેદભાવ કહવેાય. ઉદાહરર્ તરીકે, જો કોઇ કંપિી એવુ ંકહ ેકે, 
કમણચારીઓએ િોકરીિા સ્થળે ટોપી કે બીજુ ંકશુ ંમાથા પર િ પહરેવુ,ં તો તે પરોક્ષ ભેદભાવ થઇ શકે છે, 
કારર્ કે કેટલાક વર્ણ/વશંીય પષૃ્ટ્ટભધૂમ િરાવતા લોકો પર તેિી અયોગ્ય અસર થવાિી શક્યતા છે.   

વશંીય નફિત શ  ંછે? 

ાહરેમા ંકોઇ વ્યન્તતિા અથવા જિસમદુાયિા વશં, રંગ, રાષ્ટ્રીય અથવા વશંીય મળૂિા આિારે એવુ ં
કંઇક કરવુ ંકે જે તેમિા માટે મન દ ભાવનાર ં , અપમાનીત કિનાર ં , શિત્રમિંદ ં  કિનાર ં  કે ડિાવનાર ં હોય તો 
તે કાયદાિી ધવરુદ્ધ છે.  

વશંીય િફરતિા ઉદાહરર્ોમા,ં વશંીય રીતે: 

• વાિંાજિક સામગ્રી કે જેમા ંઇન્ટરિેટ પર ઇ-ફોરમ(ચચાણ), બ્લોગ્સ, સોધશયલ િેટવરકિંગ સાઇટ્સ 
અિે વીરડયો શેરરિંગ સાઇટ્સિો સમાવેશ થાય છે 

• વાિંાજિક રટપ્પર્ીઓ અથવા ચચત્રો, છાપામંા,ં સામાધયકોમા ંઅથવા ચોપાિીયામા ંપ્રકાધશત 
કરવા 

• ાહરે સભાઓમા ંવાિંાજિક ભાષર્ો 

• ાહરે સ્થળો જેવા કે દુકાિો, િોકરીિા સ્થળો, બગીચા, પરરવહિિા ંસાિિો અથવા શાળામા ં
અપમાિજિક રટપ્પર્ીઓ  

• ખેલાડીઓ, દશણકો, ધશક્ષકો (રમતિા) અથવા અધિકારીઓ દ્વારા રમતગમતિા કાયણક્રમોમા ં
અપમાિજિક રટપ્પર્ીઓ. 

જાત્રત પિ આધારિત આક્રમક વતતન ક્યાિે કાયદાની ત્રવરૂદ્ધ નથી? 

આરડીએિો ઉદે્દશ મતુત સવંાદિા અધિકાર ('વાર્ી સ્વાતતં્ર્ય') અિે વશંીય િફરતથી મતુત રહવેાિા 
અધિકાર વચ્ચે સતંલુિ ાળવવાિો છે. આરડીએ કહ ેછે કે, જો િીચેિી બાબતો "વ્યાજબી િીતે અને 
સદ્ભાવનાથી" કરવામા ંઆવે તો તે કાયદાિી ધવરુદ્ધ િથી: 

• કલાત્મક કાયત અથવા પ્રદશતન – ઉદાહરર્ તરીકે, જો િાટકમા ંપાત્ર દ્વારા વશંીય આક્રમક 
વલર્િે વ્યતત કરવામા ંઆવ્યુ ંહોય.  
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• શ દ્ધ શૈક્ષણણક અથવા વૈજ્ઞાત્રનક હતે  ઓ માટે કિવામા ંઆવેલ ત્રનવેદન, પ્રકાશન, ચચાત અથવા 
દલીલ – ઉદાહરર્ તરીકે, ચોક્કસ જિસમદુાય માટે દેશાતંર, બહુસાસં્કૃધતકવાદ અથવા ધવશેષ 
પગલા ંજેવી ાહરે િીધતઓ પર ચચાણ અિે દલીલો. 

• જાહિે રહતની બાબતમા ંયોગ્ય અને સચોટ અહવેાલ બનાવવો – ઉદાહરર્ તરીકે, વશંીય આક્રમક 
વતણિ ધવષ ેછાપામા ંતટસ્થ અહવેાલ. 

• તટસ્થ રટપ્પણી કિવી, જો તે રટપ્પર્ી જે તે વ્યન્તતિી સાચી માન્યતાિી અચભવ્યન્તત હોય.  

જો મને ભેદભાવ કે વશંીય નફિતનો અન ભવ થાય તો હ ં શ  ંકિી શક ં? 

તમે સીિી જે તે વ્યન્તત કે લોકો તેમા ંસામેલ હોય તેમિી સાથે જ વાત કરી શકો છો. 

જો તેિાથી ઉકેલ િ આવે અથવા તમિે તેમ કરવાનુ ંઅનકૂુળ િ લાગતુ ંહોય તો, તમે ઓસ્રેચલયિ 
માિવ અધિકાર સઘંિે ફરરયાદ કરી શકો છો. તમ ેતમારા વતી કોઇ વકીલ, િારાશાસ્ત્રી અથવા મજૂરસઘં 
દ્વારા પર્ ફરરયાદ કરાવી શકો છો.  

સઘંિે ફરરયાદ કરવામા ંખચણ થતો િથી.  

તમારી ફરરયાદ લેચખતમા ંહોવી જરૂરી છે. સઘંનુ ંએક ફરરયાદ ફારમ છે જે તમ ેભરીિે તેિે ટપાલ 
મારફતે અથવા ફેતસ કરીિે અમિે મોકલી શકો છો અથવા અમારી વેબસાઇટ પર તમે ઓિલાઇિ 
ફરરયાદ પર્ દાખલ કરી શકો છો. જો તમે તમારી ફરરયાદ લખી શકો તેમ િ હોવ તો અમે તમિે મદદ 
કરી શકીએ છીએ.  

તમારી ફરરયાદ માન્ય રહ ેતે માટે, તેમા ંવાજબી દલીલો હોવી જોઇએ કે જેિી તમે ફરરયાદ કરી રહ્યા છો 
તે ગેરકાયદેસરિો ભેદભાવ છે અિે તમારા આરોપો ધવશે તમારે પરૂતી મારહતી આપવી જોઇએ, જેમકે 
શુ ંથયુ,ં ક્યારે થયુ ંઅિે ક્યા ંથયુ ંઅિે તેમા ંકોર્ સામેલ હત ુ.ં 

ફરરયાદ કોઇ પર્ ભાષામા ંહોય શકે છે. જો તમારે અનવુાદક અથવા દુભાધષયાિી જરૂર હોય તો અમ ે
તેિી વ્યવસ્થા કરી શકીએ છીએ.  

હ ં વધ  મારહતી ક્યાથંી મેળવી શક ં? 

ઓસ્રેચલયિ માિવ અધિકાર સઘંિા સપંકણિી ધવગતો: 

ફોન 

રાષ્ટ્રીય મારહતી સેવા: ૧૩૦૦ ૬૫૬ ૪૧૯ અથવા (૦૨) ૯૨૮૪ ૯૮૮૮ 

ટીટીવાય: ૧૮૦૦ ૬૨૦ ૨૪૧ (કર મતુત) 
ફેતસ: (૦૨) ૯૨૮૪ ૯૬૧૧ 
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ટપાલ 

 
GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 

ઓિલાઇિ 

ઇ-મેઇલ: infoservice@humanrights.gov.au  

વેબસાઇટ: www.humanrights.gov.au  

તમે ઓિલાઇિ ફરરયાદ   
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html પર કરી શકો છો. 

જો તમે બધિર હોવ અથવા શ્રવર્શન્તતમા ંખામી હોય તો ૧૮૦૦ ૬૨૦ ૨૪૧ પર ટીટીવાય મારફતે 
અમારો સપંકણ કરી શકો છો. જો તમારે ઓસ્લાિ દુભાધષયાિી જરૂર હોય તો, અમ ેતિેી વ્યવસ્થા કરી 
શકીએ છીએ. 

જો તમે અંિ હોવ અથવા દૃષ્ષ્ટ્ટમા ંખામી હોય તો, અમિ ેજર્ાવશો તો અમ ેમારહતી વૈકલ્લ્પક સ્વરૂપમા ં
ઉપલબ્િ કરાવી શકીએ છીએ. 

વશંીય નફિત ત્રવશે ફરિયાદો માટે અન્ય સપંકતના સ્થાનો 

જો તમે વાિંાજિક પ્રચાર માધ્ય વાતાણઓ, પ્રસારર્ો અથવા ઓિલાઇિ સામગ્રી ધવશે ચચિંધતત હોવ તો 
તમે, ઓસ્રેચલયિ કોમ્યધુિકેશન્સ એન્ડ મીરડયા ઓથોરરટી (એસીએમએ); િી એડવટાણઇચ િંગ સ્ટાન્ડડણસ ્
બોડણ ફોર એડવટાણઇ મેન્ટ્સ; અથવા િી ઓસ્રેચલયિ પ્રસે કાઉન્સીલ ફોર ન્ય ુપેપર સ્ટોરી િે ફરરયાદ 
કરી શકો છો. તમે જે તે પ્રચાર માધ્યમ સસં્થાિા સપંાદક અથવા વ્યવસ્થાપકિે પર્ ફરરયાદ કરી શકો 
છો. 

જો તમે પડોશી દ્વારા વાિંાજિક વતણિ અંગ ેચચિંધતત હોવ, તો તમ ેઆ સમસ્યાનુ ંસમાિાિ કરવા માટે 
સામદુાધયક ન્યાય કેન્રિો સપંકણ કરી શકો છો અથવા જો તમે ાહરે આવાસમા ંરહતેા હોવ તો તમે 
હાઉધસિંગ ધવભાગિો સપંકણ કરી શકો છો.  

જો તમને રહિંસાની ધમકી આપવામા ંઆવી હોય અથવા તમાિા પિ રહિંસક હ મલો થયો હોય તો 
પોલીસ પાસે જશો.  

સામાન્ય કાનનૂી સલાહ 

જો તમે ફરરયાદ કરવા ધવશે ધવચારી રહ્યા હોવ, તો કદાચ તમે કાનિૂી સલાહ લવેાનુ ંપર્ ધવચારો 
અથવા તમારા મજૂરસઘંિો સપંકણ કરો. સમદુાય કાનિૂી સેવાઓ ઉપલબ્િ છે જે ભેદભાવ અિે સતામર્ી 
ધવશે મફત સલાહ આપી શકે છે.  તમારા િજીકિા સમદુાય કાનિૂી કેન્રિો 
www.naclc.org.au/directory પરથી સપંકણ કરી શકો છો. 

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html
http://www.naclc.org.au/directory
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અસ્વીકિણ: આ તથ્ય પત્રિકામા ંઆપેલ મારહતીઓ ફક્ત માગતદશતન માટે જ છે. તે કાનનૂી સલાહનો 
ત્રવકલ્પ નથી. 


