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તમે શ ું કરી શકો છો?
1.

ચિહ્નોન ું જ્ઞાન મેળિો. અમારા સ ૂચન કરનાર કાડડ સનો ઓડડ ર આપો, આ અનુકૂળ પાકીટના કદના કાડડ સ 17 ભાષાઓમાાં
ઉપલબ્ધ છે જે મહત્વના ચચહ્નો દર્ાડ વે છે . તમારા સ્થાનનક નવસ્તારમાાં એવા લોકોને તમે આ કાડડ સની વહેંચણી કરી ર્કો
છો કે જે ભોગ બનતા લોકોના સાંપકડ માાં આવી ર્કતા હોય. વધુ માહહતી અહીં મેળવોોઃ

www.dhs.gov/bluecampaign.
2.

મનષ્યનો ગેરકાયદે સર િેપાર કરનારની જાણ કરિાની ખાસ રીત.
શુંકાજનક રીતે મનષ્યોનો ગે રકાયદે સર િેપારની પ્રવ ૃવિ કરનારની જાણ કરિા અથિા કાન ૂનન ું 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.
દુ નનયાભરના લોકો ર્ાંકાજનક ગુનાહહત પ્રવ ૃનિની જાણ હોમલેન્ડ નસક્યુહરટી ઇન્વેસ્સ્ટગેટસડની (HSI) હટપલાઇનને
હદવસના 24 કલાક, અઠવાહડયાના 7 હદવસ, વષડના દરે ક હદવસે કરી ર્કે છે . આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે 802-872-6199
બર પર ફોન કરીને હટપલાઇન સુધી પહોંચી ર્કાય છે . HSI દ્વારા લાગુ કરવામાાં આવેલા મનુષ્ટ્યોનો ગેરકાયદે સર
વેપારની પ્રવ ૃનિને અટકાવતા કાયદાઓ સહહત, 4૦૦થી વધારે કાયદાઓ નવષયક અહેવાલો જાહેર જનતા અને કાયદો
લાગુ કરતી સાંસ્થાઓ, બાંને પાસેથી ઉચ્ચતમ તાલીમબદ્ધ નનષ્ટ્ણાતો લેતા હોય છે .
નેશનલ હ્યમન ટ્રાફિકીંગ ફરસોસસ સેટિરને (NHTRC) 1-888-373-7888 નુંબર પર િોન કરોોઃ

તમે શ ું કરી શકો છો?

•

મદદ મેળવવા અને તમારા નવસ્તારમાાં સેવા આપનાર સાથે જોડાવવા;

•

સાંભનવત રીતે મનુષ્ટ્યના ગેરકાયદે સર વેપાર કરનારની પ્રવ ૃનિની માહહતી પ ૂરી પાડવા; અથવા

•

તાલીમ, વ્યાવસાનયક સહાયતા, કે સાંસાધનોની માગણી કરીને વધુ માહહતી મેળવવા.

મનષ્યના ગે રકાયદે સર િેપારનો ભોગ બનનારને ઓળખી કાઢીને સુંફદગ્ધ
કેસો નોંધાિિા

NHTRC એક એવી રાષ્ટ્રીય હોટલાઇન છે કે જેનો સાંપકડ દે ર્ની કોઈ પણ જગ્યાએથી, હદવસના 24 કલાક ફોન
કૉલ્સના જવાબ મેળવવા માટે નવના મ ૂલ્યે કરી ર્કાય છે અને તેન ુ ાં સાંચાલન એક ચબન-સરકારી સાંસ્થા કરે છે .

3. પોતાની જાતને અને પોતાના સમદાયને વશચિત બનાિો. મનુષ્ટ્યના ગેરકાયદે સર વેપાર કરનાર અને તમારે માહહતગાર
રહેવ ુ ાં જોઈએ તેવા અન્ય સ ૂચકો નવર્ે વધુ માહહતી મેળવવા અમારી મફત, હિયાપ્રનતહિયા કરતી ઓનલાઇન તાલીમ
મેળવો,

અને

તમે

જાણતા

www.dhs.gov/bluecampaign.
4.

હો

તેવી

વ્યક્તતઓને

તાલીમ

લેવા

માટે

કહો.

વેબસાઇટ

જુ ઓોઃ

માફિતીનો િેલાિો કરો! અમારા Blue Campaign (બ્લ ૂ કે મ્પેઇન) અને અન્ય ઘણાાં ઉપલબ્ધ કાયડિમો નવર્ે
સાથીઓને, કુ ટુાંબીજનોને અને રસ ધરાવતી કોઈ પણ વ્યક્તતને જાણ કરો. માહહતી અહીં ઉપલબ્ધ છે ોઃ

www.dhs.gov/bluecampaign.
5.

Blue Campaign (બ્લ ૂ કે મ્પેઇન) િેબસાઇિ જઓ. મનુષ્ટ્યોના ગેરકાયદે સર વેપારનો અંત લાવવાની લડતમાાં તમે
કેવી રીતે જોડાઈ ર્કો તેને લગતી વધુ તાલીમ અંગેની માહહતી, માહહતીના પ્રસારણની સામગ્રીઓ, ભોગ બનનારની
સહાયતા માટે ની સામગ્રીઓ માટે વેબસાઇટ જુ ઓોઃ www.dhs.gov/bluecampaign. ફેસબુક 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?

મનષ્યનો ગે રકાયદે સર િેપાર કરિાના ચિહ્નો

મનષ્યના િેપારનો ભોગ બનનારને ઓળખી કાઢીને સુંફદગ્ધ કેસો નોંધાિિા

ભોગ બનનારાઓને સરળતાથી ઓળખી શકાય છે .
નર્ક્ષકો, નસો, સામાજીક કાયડકરો, ધાનમિક આગેવાનો અને ચબન-સરકારી સાંસ્થાઓ

ગેરકાયદે સર વેપારનો ભોગ બનનારાઓને ઓળખીને અને સાંલગ્ન માહહતીની જાણ કરીને, તમે ભોગ બનનારાઓને કાયદો લાગુ
કરનાર દ્વારા બચાવવામાાં મદદ કરો છો અને આ રીતે તમે કોઈનુાં જીવન બચાવી ર્કો છો. ભોગ બનનારાઓ પોતાની સ્વતાંત્રતા અને

(NGOs) સમાજના સભ્યો હોય છે અને તેઓને

મનુષ્ટ્યોના ગેરકાયદે સર વેપારનો ભોગ બનનારાઓનો ભેટો થવાની ર્ક્યતા છે – અને તેઓને ઓળખીને તેમને મદદરૂપ થવાની ર્ક્યતા
રહેતી હોય છે . તમારે મનુષ્ટ્યોનો ગેરકાયદે સર વેપાર કરનારાઓના ભોગ બનેલાઓ ના ચચહ્નો અને સ ૂચકો નવર્ે જાણવુાં જોઈએ. આવા ભોગ
બનનારાઓને ઓળખી કાઢવામાાં અને મનુષ્ટ્યોનો ગેરકાયદે સર વેપાર કરનારાઓને કાયદાની કાયડવાહી હેઠળ લાવવામાાં તમારુાં આ પહેલ ુાં
પગલુાં બને છે , જે તમારા સમાજને સુરચક્ષત રાખવામાાં મદદ કરી ર્કે છે .

મનષ્યોના ગે રકાયદે સર િેપારનો ભોગ બનનારાઓ આપણા સમાજમાું જોિા મળે છે

ગૌરવ પાછાં મેળવે તે માટે તમે તેઓને અપાતી સેવાઓ જેવી કે તબીબી અને માનનસક આરોગ્ય સાંભાળ, આશ્રય સ્થાન, કામની તાલીમ
અને કાન ૂની સહાયતા આપતી સેવાઓ સાથે તેઓનો સાંપકડ કરાવી ર્કો છો. તમારી સુરક્ષા તેમજ ભોગ બનનારની સુરક્ષા મહત્વની
હોય છે . કોઈ પણ સમયે સીધેસીધા ર્ાંકાર્ીલ ગેરકાયદે સર વેપાર કરનારની સામે થવાનો કે ભોગ બનનારને તમારી ર્ાંકાઓ જણાવીને
ચેતવવાનો પ્રયત્ન કરર્ો નહીં. કોઈ પણ સ ૂચક અથવા સાક્ષી ની હાજરી કે ગેરહાજરી મનુષ્ટ્યનો ગેરકાયદે સર વેપાર કરનારનો પુરાવો
બને તે જરૂરી નથી. મનુષ્ટ્યનો ગેરકાયદે સર વેપાર થવાના ર્ાંકાર્ીલ હકસ્સાઓની તપાસ કરવી એ કાયદો લાગુ કરનારાઓ માટે ની
બાબત છે .

•

શુાં વ્યક્તત કુ ટુાંબ, નમત્રો, સામુદાનયક સાંસ્થાઓ કે ધમડસ્થાનથી અલગ થઈ ગયો હોવાનુાં જણાય છે ?

•

શુાં બાળકે ર્ાળાએ જવાનુાં બાંધ કયુું છે ?

•

શુાં વ્યક્તતની વતડણ ૂકમાાં અચાનક અથવા નાટકીય કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો છે ?

જોવા મળતા હોય છે ; કે ટલાકને સારા પગારની નોકરીઓ, કે પ્રેમ જેવા ખોટા વચનોની લાલચ આપવામાાં આવતી હોય છે . તેઓ દે વસ્થાનો,

•

શુાં વ્યક્તત વાચણજ્યક જાતીય પ્રવ ૃનિઓમાાં પ્રવ ૃિમય હકર્ોર વયની છે ?

ર્ાળાઓ, ઘરો, હોટલો, રે સ્ટોરેં ટ, બાાંધકામ સ્થળો, ખેતરો, બસ અને રે ઇન સ્ટે ર્નો, એરપોટડ , આડોર્-પડોર્ના બગીચાઓ, રક સ્ટોપ્સ અને હાઇવે

•

શુાં વ્યક્તત આત્મનવસ્મ ૃનત થયેલ કે ગચ
ાં ૂ વાયેલ અથવા માનનસક કે ર્ારીહરક અત્યાચારના ચચહ્નો બતાવે છે ?

•

શુાં વ્યક્તતના ર્રીર પર ઉઝરડાના રુ ઝાવાના નવનવધ તબક્કાઓ ના નનર્ાન છે ?

•

શુાં વ્યક્તત ભયભીત, કાયર કે તાબે થનારો છે ?

ગેરકાયદે સર વેપારનો ભોગ બનેલી હોય છે .

•

શુાં વ્યક્તત પોતાને ખોરાક, પાણી, ઊંઘ કે તબીબી સાંભાળ લેવાની મનાઈ ફરમાવી હોય તેવા ચચહ્નો બતાવે છે ?

મનષ્યોનો ગે રકાયદે સર િેપાર કરનારાઓ કેિી રીતે કાયસ કરતા િોય છે

•

શુાં વ્યક્તત ઘણી વાર કોઈને અધીન હોય તેવી વ્યક્તતના સાંગાથમાાં હોય છે ? અથવા પહરક્સ્થનત નનયાંત્રણમાાં

તેઓ ય.એસ. નાગફરકો સફિતના કોઈ પણ ઉંમરના, જાવતના, ચલિંગ(પરષ અથિા સ્ત્રી) કે રાષ્ટ્રીયતાના િોઈ શકે છે
તેઓ કાયદે સર કાયમી વસવાટ ક્સ્થનત ધરાવતા હોઈ કે ના પણ હોઈ ર્કે . ભોગ બનનારાઓ કાયદે સર અને ગેરકાયદે સર બાંને મજૂર ક્ષેત્રોમાાં

પરના નવશ્રામ સ્થાનો જેવી જગ્યાઓએ; અથવા મસાજ પાલડરો, બાર અને સ્સ્રપ તલબોમાાં જોવા મળી ર્કે છે . ઘણી વાર, તેઓ પર ઘરે લ ુાં ગુલામી,
ખેતર કે ફેતટરી મજૂર, અથવા અન્ય પ્રકારના બળજબરી પ ૂવડકના મજૂર, કે વાચણજ્યક જાતીય સાંબધ
ાં બાાંધવાનુાં (વેશ્યાવ ૃનિ કરવાનુ)ાં દબાણ કે
જબરદસ્તી કરવામાાં આવે છે . સરકારના કાયદા હેઠળ, વાચણજ્યક જાતીય સાંબધ
ાં બાાંધવામાાં સાંડોવાતી દરે ક સગીર વ્યક્તત મનુષ્ટ્યોના

રાખતી હોય તેવી કોઈ વ્યક્તતના સાંગાથમાાં, દા.ત. તેઓ ક્યાાંક જતા હોય અથવા કોઈ સાથે વાત કરતા હોય ?

મનુષ્ટ્યોનો ગેરકાયદે સર વેપાર કરનારાઓ નજીવી કે ચબલકુ લ સામાજીક સુરક્ષા ન ધરાવતા લોકોનો નર્કાર કરતા હોય છે . તેઓ આનથિક
તાંગી, ઘરે લ ુાં હહિંસા, કુ દરતી આપનિઓ, કે રાજકીય અક્સ્થરતા જેવા નવનવધ કારણોસર નબળા હોય તેવા લોકોને ર્ોધતા હોય છે . મનુષ્ટ્યોનો

•

શુાં વ્યક્તતએ શુાં કહેવ ુાં તેવી તાલીમ મેળવેલી હોય તેવ ુાં જણાય છે ?

ગેરકાયદે સર વેપાર કરનારાઓ લોકોને ફસાવવા અને ગુલામ બનાવવા માત્ર હહિંસા કે હહિંસાનો ડર જ નહહ, પણ માનનસક જુ લમ સહહતની

•

શુાં વ્યક્તત પ્રનતકૂળ પહરક્સ્થનતઓમાાં રહે છે ?

•

શુાં વ્યક્તતની કોઈ અંગત વસ્તુઓની ઉણપ દે ખાય છે અને તે ક્સ્થર રીતે જીવન ન જીવતો હોય તેવી ક્સ્થનતમાાં

નવનવધ વ્ય ૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરે છે . આ આઘાત એટલો જબરદસ્ત હોઈ ર્કે છે કે ઘણાાં લોકો પોતાને ભોગ બનનાર તરીકે ન પણ ગણે
અથવા તો જાહેરમાાં બહુ ભીડ હોય તો પણ મદદ મેળવવા માટે ન કહે.
મનુષ્ટ્યોનો ગેરકાયદે સર વેપાર કરનારાઓ ઘણી વાર નેચે દર્ાડવલ
ે ા કાયો કરી ને પોતાનુાં કામ ચલાવતા હોય છે ોઃ

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

હહિંસક બનીને કે વ્યક્તત અથવા તો વ્યક્તતના કુ ટુાંબીજનોને ભયભીત કરીને;

વ્યક્તતની મ ૂળભ ૂત જરૂહરયાતોને હાનન કરીને કે તેનાથી વાંચચત કરીને, જેમ કે ખોરાક, પાણી, કે ઊંઘ;
પ્રેમ કે સાથ નનભાવવાનુાં ખોટુાં વચન આપીને;

સારી નોકરી અને ઘર અપાવવાનુાં ખોટુાં વચન આપીને;

ભોગ બનનારને ધાનમિક કાયોમાાં ભાગ લેતા અટકાવીને;
નમત્રો કે કુ ટુાંબ સાથેના સાંપકડ માાં નનયાંત્રણ લાદીને;
હેરફેરની સ્વતાંત્રતા મયાડહદત કરીને;

વ્યક્તતના ઓળખ દસ્તાવેજો પર કાબ ૂ લાવીને;

દે ર્નનકાલ કરાવવાની કે કાયદો લાગુ કરવાની કાયડવાહી કરવાની ધમકી આપીને; અને/અથવા
આરોપ મ ૂકે લ ુાં ઋણ ચ ૂકવવા વ્યક્તતના પગારમાાં કલ્લ્પત ઉમેરો કરીને.

હોવાનુાં જણાય છે ?

•

શુાં વ્યક્તત હરવા-ફરવાની સ્વતાંત્રતા ધરાવે છે ? શુાં વ્યક્તત જ્યાાં જીવે છે ત્યાાં મુતતપણે રહી ર્કે છે ? શુાં કોઈ
ગેરવ્યાજબી સુરક્ષાના પગલાઓ જણાય છે ?

