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આઇડેક્ટિફિકેશન 
એનજીઓ, 

ફેઇથ બઝે્ડ ગ્રપુ 

તમે શ ું કરી શકો છો? 
 

1. ચિહ્નોન ું જ્ઞાન મેળિો. અમારા સચૂન કરનાર કાડડસનો ઓડડર આપો, આ અનકૂુળ પાકીટના કદના કાડડસ 17 ભાષાઓમાાં 
ઉપલબ્ધ છે જે મહત્વના ચચહ્નો દર્ાડવે છે. તમારા સ્થાનનક નવસ્તારમાાં એવા લોકોને તમે આ કાડડસની વહેંચણી કરી ર્કો 
છો કે જે ભોગ બનતા લોકોના સાંપકડમાાં આવી ર્કતા હોય. વધ ુમાહહતી અહીં મેળવોોઃ 
www.dhs.gov/bluecampaign. 

 

2. મન ષ્યનો ગેરકાયદેસર િેપાર કરનારની જાણ કરિાની ખાસ રીત. 
શુંકાજનક રીતે મન ષ્યોનો ગેરકાયદેસર િેપારની પ્રવવૃિ કરનારની જાણ કરિા અથિા કાનનૂન ું  પાલન 
કરાિતી સરકારી સુંસ્થા પાસેથી મદદ મેળિિા માિે, 1-866-347-2423 નુંબર પર િોન કરો અથિા 
િેબસાઇિ www.ice.gov/tips પર ઑન-લાઈન માફિતી નોંધાિો. 

 

દુનનયાભરના લોકો ર્ાંકાજનક ગનુાહહત પ્રવનૃિની જાણ હોમલેન્ડ નસક્યહુરટી ઇન્વેસ્સ્ટગેટસડની (HSI) હટપલાઇનને 
હદવસના 24 કલાક, અઠવાહડયાના 7 હદવસ, વષડના દરેક હદવસે કરી ર્કે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે 802-872-6199 
બર પર ફોન કરીને હટપલાઇન સધુી પહોંચી ર્કાય છે. HSI દ્વારા લાગ ુકરવામાાં આવેલા મનષુ્ટ્યોનો ગેરકાયદેસર 
વેપારની પ્રવનૃિને અટકાવતા કાયદાઓ સહહત, 4૦૦થી વધારે કાયદાઓ નવષયક અહવેાલો જાહરે જનતા અને કાયદો 
લાગ ુકરતી સાંસ્થાઓ, બાંને પાસેથી ઉચ્ચતમ તાલીમબદ્ધ નનષ્ટ્ણાતો લેતા હોય છે. 

 

નેશનલ હ્ય મન ટ્રાફિકીંગ ફરસોસસ સેટિરને (NHTRC) 1-888-373-7888 નુંબર પર િોન કરોોઃ 
• મદદ મેળવવા અને તમારા નવસ્તારમાાં સેવા આપનાર સાથે જોડાવવા; 

• સાંભનવત રીતે મનષુ્ટ્યના ગેરકાયદેસર  વેપાર કરનારની પ્રવનૃિની માહહતી પરૂી પાડવા; અથવા 

• તાલીમ, વ્યાવસાનયક સહાયતા, કે સાંસાધનોની માગણી કરીને વધ ુમાહહતી મેળવવા. 
 

NHTRC એક એવી રાષ્ટ્રીય હોટલાઇન છે કે જેનો સાંપકડ દેર્ની કોઈ પણ જગ્યાએથી, હદવસના 24 કલાક ફોન 
કૉલ્સના જવાબ મેળવવા માટે નવના મલૂ્યે કરી ર્કાય છે અને તેનુાં સ ાંચાલન એક ચબન-સરકારી સાંસ્થા કરે છે. 

 

3.   પોતાની જાતને અને પોતાના સમ દાયને વશચિત બનાિો.  મનષુ્ટ્યના ગેરકાયદેસર વેપાર કરનાર અને તમારે માહહતગાર 
રહવે ુ ાં જોઈએ તેવા અન્ય સચૂકો નવરે્ વધ ુમાહહતી મેળવવા અમારી મફત, હિયાપ્રનતહિયા કરતી ઓનલાઇન તાલીમ 
મેળવો, અને તમે જાણતા હો તેવી વ્યક્તતઓને તાલીમ લેવા માટે કહો. વેબસાઇટ જુઓોઃ 
www.dhs.gov/bluecampaign. 

 

 

4. માફિતીનો િેલાિો કરો! અમારા Blue Campaign (બ્લ ૂકેમ્પેઇન) અને અન્ય ઘણાાં ઉપલબ્ધ કાયડિમો નવરે્ 
સાથીઓને, કુટુાંબીજનોને અને રસ ધરાવતી કોઈ પણ વ્યક્તતને જાણ કરો. માહહતી અહીં ઉપલબ્ધ છેોઃ 
www.dhs.gov/bluecampaign. 

 

5. Blue Campaign (બ્લ ૂકેમ્પેઇન) િેબસાઇિ જ ઓ. મનષુ્ટ્યોના ગેરકાયદેસર વેપારનો અંત લાવવાની લડતમાાં તમે 
કેવી રીતે જોડાઈ ર્કો તેને લગતી વધ ુતાલીમ અંગેની માહહતી, માહહતીના પ્રસારણની સામગ્રીઓ, ભોગ બનનારની 
સહાયતા માટેની સામગ્રીઓ માટે વેબસાઇટ જુઓોઃ www.dhs.gov/bluecampaign. ફેસબકુ પર અમને પસાંદ 
કરો, “Like”: www.facebook.com/bluecampaign. અથવા, BlueCampaign@hq.dhs.gov પર અમારો સાંપકડ 
કરોોઃ  BlueCampaign@hq.dhs.gov. 

 

તમે શ ું કરી શકો છો? 
મન ષ્યના ગેરકાયદેસર િેપારનો ભોગ બનનારને ઓળખી કાઢીને સુંફદગ્ધ 

કેસો નોંધાિિા 
  

 

http://www.dhs.gov/bluecampaign
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તમે શ ું કરી શકો છો? 
મન ષ્યના િેપારનો ભોગ બનનારને ઓળખી કાઢીને સુંફદગ્ધ કેસો નોંધાિિા 

 

ભોગ બનનારાઓને સરળતાથી ઓળખી શકાય છે.  
નર્ક્ષકો, નસો, સામાજીક કાયડકરો, ધાનમિક આગેવાનો અન ેચબન-સરકારી સાંસ્થાઓ (NGOs) સમાજના સભ્યો હોય છે અન ેતેઓન ે 

મનષુ્ટ્યોના ગેરકાયદેસર વપેારનો ભોગ બનનારાઓનો ભટેો થવાની ર્ક્યતા છે – અન ેતઓેન ેઓળખીન ેતમેને મદદરૂપ થવાની ર્ક્યતા 
રહતેી હોય છે. તમારે મનષુ્ટ્યોનો ગેરકાયદેસર વપેાર કરનારાઓના ભોગ બનલેાઓ ના ચચહ્નો અન ેસચૂકો નવર્ ેજાણવુાં જોઈએ. આવા ભોગ 
બનનારાઓન ેઓળખી કાઢવામાાં અન ેમનષુ્ટ્યોનો ગેરકાયદેસર વપેાર કરનારાઓન ેકાયદાની કાયડવાહી હઠેળ લાવવામાાં તમારુાં આ પહલેુાં 
પગલુાં બને છે, જે તમારા સમાજને સરુચક્ષત રાખવામાાં મદદ કરી ર્કે છે. 

 

 મન ષ્યોના ગેરકાયદેસર િેપારનો ભોગ બનનારાઓ આપણા સમાજમાું જોિા મળે છે 
 

તેઓ ય .એસ. નાગફરકો સફિતના કોઈ પણ ઉંમરના, જાવતના, ચલિંગ(પ ર ષ અથિા સ્ત્રી) કે રાષ્ટ્રીયતાના િોઈ શકે છે 

તઓે કાયદેસર કાયમી વસવાટ ક્સ્થનત ધરાવતા હોઈ કે ના પણ હોઈ ર્કે. ભોગ બનનારાઓ કાયદેસર અન ેગેરકાયદેસર બાંન ેમજૂર ક્ષેત્રોમાાં 
જોવા મળતા હોય છે; કેટલાકન ેસારા પગારની નોકરીઓ, કે પ્રમે જેવા ખોટા વચનોની લાલચ આપવામાાં આવતી હોય છે. તઓે દેવસ્થાનો, 
ર્ાળાઓ, ઘરો, હોટલો, રેસ્ટોરેંટ, બાાંધકામ સ્થળો, ખતેરો, બસ અને રેઇન સ્ટેર્નો, એરપોટડ , આડોર્-પડોર્ના બગીચાઓ, રક સ્ટોપ્સ અન ેહાઇવ ે
પરના નવશ્રામ સ્થાનો જેવી જગ્યાઓએ; અથવા મસાજ પાલડરો, બાર અન ેસ્સ્રપ તલબોમાાં જોવા મળી ર્કે છે. ઘણી વાર, તઓે પર ઘરેલુાં ગલુામી, 
ખતેર કે ફેતટરી મજૂર, અથવા અન્ય પ્રકારના બળજબરી પવૂડકના મજૂર, કે વાચણજ્યક જાતીય સાંબાંધ બાાંધવાનુાં (વશે્યાવનૃિ કરવાનુાં) દબાણ કે 
જબરદસ્તી કરવામાાં આવ ેછે. સરકારના કાયદા હઠેળ, વાચણજ્યક જાતીય સાંબાંધ બાાંધવામાાં સાંડોવાતી દરેક સગીર વ્યક્તત  મનષુ્ટ્યોના 
ગેરકાયદેસર વપેારનો ભોગ બનેલી હોય છે. 

 

મન ષ્યોનો ગેરકાયદેસર િેપાર કરનારાઓ કેિી રીતે કાયસ કરતા િોય છે 

મનષુ્ટ્યોનો ગેરકાયદેસર વપેાર કરનારાઓ નજીવી કે ચબલકુલ સામાજીક સરુક્ષા ન ધરાવતા લોકોનો નર્કાર કરતા હોય છે. તઓે આનથિક 
તાંગી, ઘરેલુાં હહિંસા, કુદરતી આપનિઓ, કે રાજકીય અક્સ્થરતા જેવા નવનવધ કારણોસર નબળા હોય તવેા લોકોન ેર્ોધતા હોય છે. મનષુ્ટ્યોનો 
ગેરકાયદેસર વપેાર કરનારાઓ લોકોન ેફસાવવા અન ેગલુામ બનાવવા માત્ર હહિંસા કે હહિંસાનો ડર જ નહહ, પણ માનનસક જુલમ સહહતની 
નવનવધ વ્યહૂરચનાઓનો ઉપયોગ કરે છે. આ આઘાત એટલો જબરદસ્ત હોઈ ર્કે છે કે ઘણાાં લોકો પોતાન ેભોગ બનનાર તરીકે ન પણ ગણ ે
અથવા તો જાહરેમાાં બહુ ભીડ હોય તો પણ મદદ મળેવવા માટે ન કહ.ે 

 
મનષુ્ટ્યોનો ગેરકાયદેસર વપેાર કરનારાઓ ઘણી વાર નચેે દર્ાડવલેા કાયો કરી ન ેપોતાનુાં કામ ચલાવતા હોય છેોઃ 

• હહિંસક બનીન ેકે વ્યક્તત અથવા તો વ્યક્તતના કુટુાંબીજનોન ેભયભીત કરીન;ે 

• વ્યક્તતની મળૂભતૂ જરૂહરયાતોન ેહાનન કરીન ેકે તનેાથી વાંચચત કરીન,ે જેમ કે ખોરાક, પાણી, કે ઊંઘ; 

• પ્રમે કે સાથ નનભાવવાનુાં ખોટુાં વચન આપીન;ે 

• સારી નોકરી અન ેઘર અપાવવાનુાં ખોટુાં વચન આપીને; 
• ભોગ બનનારને ધાનમિક કાયોમાાં ભાગ લતેા અટકાવીને; 
• નમત્રો કે કુટુાંબ સાથનેા સાંપકડમાાં નનયાંત્રણ લાદીને; 
• હરેફેરની સ્વતાંત્રતા મયાડહદત કરીન;ે 

• વ્યક્તતના ઓળખ દસ્તાવેજો પર કાબ ૂલાવીને; 
• દેર્નનકાલ કરાવવાની કે કાયદો લાગ ુકરવાની કાયડવાહી કરવાની ધમકી આપીને; અન/ેઅથવા 
• આરોપ મકેૂલુાં ઋણ ચકૂવવા વ્યક્તતના પગારમાાં કલ્લ્પત ઉમરેો કરીન.ે 

 

મન ષ્યનો ગેરકાયદેસર િેપાર કરિાના ચિહ્નો 
 

ગેરકાયદેસર વપેારનો ભોગ બનનારાઓન ેઓળખીને અન ેસાંલગ્ન માહહતીની જાણ કરીન,ે તમ ેભોગ બનનારાઓન ેકાયદો લાગ ુ
કરનાર દ્વારા બચાવવામાાં મદદ કરો છો અન ેઆ રીત ેતમે કોઈનુાં જીવન બચાવી ર્કો છો. ભોગ બનનારાઓ પોતાની સ્વતાંત્રતા અન ે
ગૌરવ પાછાં મેળવ ેતે માટે તમ ેતેઓન ેઅપાતી સવેાઓ જેવી કે તબીબી અન ેમાનનસક આરોગ્ય સાંભાળ, આશ્રય સ્થાન, કામની તાલીમ 
અન ેકાનનૂી સહાયતા આપતી સેવાઓ સાથ ેતેઓનો સાંપકડ કરાવી ર્કો છો. તમારી સરુક્ષા તમેજ ભોગ બનનારની સરુક્ષા મહત્વની 
હોય છે. કોઈ પણ સમય ેસીધેસીધા ર્ાંકાર્ીલ ગેરકાયદેસર વપેાર કરનારની સામ ેથવાનો કે ભોગ બનનારન ેતમારી ર્ાંકાઓ જણાવીને 
ચતેવવાનો પ્રયત્ન કરર્ો નહીં. કોઈ પણ સચૂક અથવા સાક્ષી ની હાજરી કે ગેરહાજરી મનષુ્ટ્યનો ગેરકાયદેસર વપેાર કરનારનો પરુાવો 
બન ેત ેજરૂરી નથી. મનષુ્ટ્યનો ગેરકાયદેસર વપેાર થવાના ર્ાંકાર્ીલ હકસ્સાઓની તપાસ કરવી એ કાયદો લાગ ુકરનારાઓ માટેની 
બાબત છે. 
 

• શુાં વ્યક્તત કુટુાંબ, નમત્રો, સામદુાનયક સાંસ્થાઓ કે ધમડસ્થાનથી અલગ થઈ ગયો હોવાનુાં જણાય છે? 

• શુાં બાળકે ર્ાળાએ જવાનુાં બાંધ કયુું છે? 

• શુાં વ્યક્તતની વતડણકૂમાાં અચાનક અથવા નાટકીય કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો છે? 

• શુાં વ્યક્તત વાચણજ્યક જાતીય પ્રવનૃિઓમાાં પ્રવિૃમય હકર્ોર વયની છે? 

• શુાં વ્યક્તત આત્મનવસ્મનૃત થયેલ કે ગ ૂાંચવાયેલ અથવા માનનસક કે ર્ારીહરક અત્યાચારના ચચહ્નો બતાવ ેછે? 

• શુાં વ્યક્તતના ર્રીર પર ઉઝરડાના રુઝાવાના નવનવધ તબક્કાઓ ના નનર્ાન છે? 

• શુાં વ્યક્તત ભયભીત, કાયર કે તાબે થનારો છે? 

• શુાં વ્યક્તત પોતાન ેખોરાક, પાણી, ઊંઘ કે તબીબી સાંભાળ લવેાની મનાઈ ફરમાવી હોય તેવા ચચહ્નો બતાવ ેછે? 

• શુાં વ્યક્તત ઘણી વાર કોઈને અધીન હોય તવેી વ્યક્તતના સાંગાથમાાં હોય છે? અથવા પહરક્સ્થનત નનયાંત્રણમાાં 
રાખતી હોય તેવી કોઈ વ્યક્તતના સાંગાથમાાં, દા.ત. તઓે ક્યાાંક જતા હોય અથવા કોઈ સાથ ેવાત કરતા હોય? 

• શુાં વ્યક્તતએ શુાં કહવે ુાં તવેી તાલીમ મળેવલેી હોય તવે ુાં જણાય છે? 

• શુાં વ્યક્તત પ્રનતકૂળ પહરક્સ્થનતઓમાાં રહ ેછે? 

• શુાં વ્યક્તતની કોઈ અંગત વસ્તઓુની ઉણપ દેખાય છે અન ેત ેક્સ્થર રીત ેજીવન ન જીવતો હોય તેવી ક્સ્થનતમાાં 
હોવાનુાં જણાય છે? 

• શુાં વ્યક્તત હરવા-ફરવાની સ્વતાંત્રતા ધરાવ ેછે? શુાં વ્યક્તત જ્યાાં જીવે છે ત્યાાં મતુતપણ ેરહી ર્કે છે? શુાં કોઈ 
ગેરવ્યાજબી સરુક્ષાના પગલાઓ જણાય છે? 


