
માનવ તસ્કરી : ધારણા છે કે વાસ્તવવક ? 

પ્રત્યાઘાત કરવામાાં સાથ આપો  

આ તસ્કરો ઘણી વાર આ પીવિત લોકો ના પરદેશ માાં સ્થાવપત થવાની પવરયોજના માાં મદદ 

કરવાવવાળા સહયોગી ના રૂપ માાં દેખાય છે ના કે અપરાધી ના રૂપ માાં. 

સચ્ચાઈ આ છે  

આનાથી પીવિત થયેલા લોકો આ તસ્કરી કરવાવાળા માાં જોય છે કે, તેઓ તેમના ભવવષ્ય ના લક્ષ્ય ને 

પ્રાપ્ત કરવામાાં જોશ આપે છે અને પછી એના જ ેપવરણામ આવે છે એ આ પીવિત લોકો ને આન ાં સાચ ાં 

કારણ શ ાં હત ાં તે સમજાવે છે. બીજી બાજ  પીવિત વ્યવિ શોષણ ની આ પવરવસ્થવત ને એક માત્ર વવકલ્પ 

ના રૂપ માાં જોય છે અને એટલા માટે કોઈ સવાલ કાયય વગર શોષણ કરવાવાળા ના દ્રવિકોણ નો સ્વીકાર 

કર ેછે. આના  પર પણ જોર આપવામાાં આવે છે કે પીવિતો ને અહીાં ના કાયદાઓ અને તેમના અવધકારો 

પાર સાંદેહ થાય કારણ કે તેઓ એવ ાં મને છે કે આ બધ ાં તેમના પાર લાગ  નથી થત ાં, અને એવ ાં બતાવવામાાં 

આવે છે કે શોષણ કરવાવાળી વ્યવિ જ તે લોકો માાંથી છે જ ેતેમને મદદ કરવા માાંગે છે. 

2. શ ાં પોટ યગલ માાં માનવ તસ્કરી ના વશકાર થયેલા લોકો છે? 

સચ્ચાઈ આ છે  

2008 થી 2018 ની વચ્ચે 1948 એવા લોકો ને સાંવકત કરી રજીસ્ટર  કરવામાાં આવેલા જમેાાંથી 693 માનવ 

તસ્કરી ના વશકાર થયેલા એની પ વિ કરવામાાં આવી તી અને 379 વબન સરકારી સાંગઠન ( એન જી ઓ 

)/અન્ય સાંગઠન દ્વારા સાંકવલત કરવામાાં આવેલા ( આ મામલાઓ ન ાં હજી વનરીક્ષણ ચાલે છે) આ 

જાણકારી ન ાં સ્તોત્ર MAI/OTSH ( આાંતવરક પ્રવેશ માંત્રાલય/માનવ પરીક્ષણ સાંગઠન) છે ( આ જાણકારી ન ાં 

છેલ્લી વખત અપિેટ જ લાઈ 2019 માાં થયેલ ાં) પોટ યગલ પણ આમાાં એક મૂળ દેશ છે, માનવ તસ્કરી કરીને 

લોકો ને અહીાં લાવવાન ાં સ્થાન છે. આ ઘટના તેની સાથે સમસ્યાત્મક કારણો અને તેના પવરણામો નો એક 

સમૂહ લઈને આવે છે : આ એક સાંઘવઠત અપરાધ છે જમેાાં યૌન શોષણ અને શ્રમ શોષણ કરાય છે ( બીજી 

પણ ઘણી બધી રીતો થી પણ), સૌથી વવકવસત અને  સૌથી વાંવચત દેશો, વલાંગ અને માનવ અવધકારો ના 

મ દ્દા, પવરવારો ન ાં તૂટવ ાં અને સામ દાવયક અસમથયન ની વચ્ચે જ ે વવષમતા છે તે આન ાં કારણ છે  

3. એક પોટ યગીઝ નાગવરક માનવ તસ્કરી નો વશકાર બની શકે છે. 

સચ્ચાઈ આ છે  

2008 થી 2018 દરમ્યાન 173 પોટ યગીઝ નોગવરક આ ગ નાહ ના વશકાર થયાની પ વિ થઇ છે. આ 

જાણકારી ન ાં સ્તોત્ર MAI/OTSH (આાંતવરક પ્રવેશ માંત્રાલય/માનવ પ્રવશક્ષણ સાંગઠન) છે. છે વાર આ 

જાણકારી ન ાં અપિેટ જ લાઈ 2019 માાં કરવામાાં આવેલ ાં। માનવ તસ્કરી ના વશકાર બનવા માટે એ જરુરી 

નથી કે આપ વવદેશી નાગવરક હો, બસ તમે શોષણ કરી શકાય તેવી વસ્થવત માાં હો તો પણ ઘણ ાં છે. 

આાંતરરાિર ીય, ય રોપીઅન કાયદા અને પોટ યગલ ના કાયદા હેઠળ, જ ેવ્યવિ તસ્કરી નો અપરાધ કર ે છે 

તેમાાં આ બધ ાં થઇ શકે છે ; કોઈ જરૂરત વાળી વ્યવિ ને કોઈ પ્રસ્તાવ કરવો, તેમને ક્ાાંક પહોાંચાિવા, 

કોઈને સૂપૂતય કરવા, તેમને લાલચ આપવી, તેમનો સ્વીકાર કરવો, તેમન ાં પવરવહન કરવ ાં, તેમને રહેઠાણ 

આપવ ાં અને તેમને પોતાની સાથે રાખવા : આ માધ્યમો નો ઉપયોગ કરીને ; વહાંસા, અપહરણ, ધમકી ન ાં 

જોખમ, છેતરવપાંિી, કપટ અથવા દાવપેચ, અવધકારો નો દ રુપયોગ,  વવકલાાંગતા અથવા ખાસ કોઈની 

નબળાઈ નો ફાયદો લેવો, જને ાં ઉદેશ્ય હોય છે કે, તેમન ાં શોષણ કરવ ાં, અથાયત યૌન શોષણ, શ્રમ શોષણ, 



ભીખ માંગાવવી, ગ લામી કરાવવી, શરીર ના અાંગ કાપવા અથવા અન્ય અપરાવધક પ્રવૃવિ થી પીવિતો ન ાં 

શોષણ કરવ ાં. એક  માનવ તસ્કરી ના ગ ના  માટે, એક વ્યવિ ને આાંતરરાિર ીય સીમા પાર કરાવવ ાં એજ 

જરૂરી નથી, એક જ અથવા એજ દેશ મેં તેમન ાં પવરવહન કરાવવ ાં પણ પ્રાપ્ત છે, અપરાવધક દાં િ સાંવહતા ના 

કાયદા ક્રમાાંક 160 હેઠળ. 

4. તસ્કર રોજગાર અપાવાવવાળી અને પયયટન એજેંસી ના માધ્યમ થી કામ કરી શકે છે, એવ ાં વચન આપી 

ને કે તેમને વવદેશ માાં રોજગાર અપાવશે અને સફર માટેના જરૂરી દસ્તવાઇઝ પણ બનાવી દેશ ે

સચ્ચાઈ આ છે  

માનવ તસ્કરી નો ગ નો ખ બ જ સ વ્યવવસ્થત રીતે કરાય છે, મોટા ભાગ ેઆ એક વ્યવવસ્થત નેટવકય  હોય 

છે જનેો મોટાભાગનો અથય એ છે કે તે નેટવકયમાાં જ ેસેવાઓ બજારમાાં  મ િ રીતે સરળતા થી ઉપલબ્ધ 

છે, રોજગાર અપાવવાવાળી અને પયયટન એજેંસી  દવારા કામ કરવા થી કોઈ પ્રકાર નો વહેમ નથી થતો. 

5. માનવ તસ્કરી ના મામલા માાં, બધી પીવિત વ્યવિઓ ને જ્ાાં તેમન ાં શોષણ થત ાં હોય છે તે જગ્યા થી 

બહાર જવ ાં અથવા તે સ્થાન છોિવા માટે રોકવા માાં આવે છે. 

ધારણા 

ઘણી વખત પીવિતો ન ાં જ્ાાં શોષણ થઇ રહ્ ાં હોય છે તે સ્થાન થી બહાર જવાની સાંભાવના હોય છે, જો કે 

તેમને માનવસક અથવા શારીવરક રીતે હેરાન કરવાની ધમકીઓ આપવામાાં આવે છે જ ે તેમને ત્યાાંથી 

ભાગવાની અથવા કોઈની મદદ માંગાવાની અન મવત નથી આપત ાં. મોટે ભાગે, ભોગ બનેલા લોકો પણ 

આને લીધ ેબહાર આવતા નથી  

6. તસ્કરી ના વશકાર થયેલા બધા વવદેશી લોકો પાસે કાનૂની દસ્તાવેઝ નથી હોતા  

ધારણા 

તસ્કરી ના વશકાર થયેલા બધા લોકો કાનૂની દસ્તાવેઝ વગર ના નથી હોતા, તેમ છતાાં તેઓ શોષણ ના 

વશકાર બને છે અને તેમની ઉપર ઘણી બધી રીતે વનયાંત્રણ કરી શકાય છે. જ ેસમય ને વહસાબે બદલ ેછે. 

એમાાંથી આ પવરવસ્થઓ છે જ ેધ્યાન ખેંચે છે : 

* દસ્તાવેઝ જપ્ત કરી લેવા, પીવિતો ને દસ્તાવેઝ એન્િ પૈસા થી વાંવચત કરી શકાય છે એવ ાં કહી ને કે આ 

બધી વસ્ત ઓ અમારી પાસે સ રવક્ષત રહેશે અને વવઝા લેવા ના કામ માાં તેની જરૂર પિશે, એવી રીતે 

પીવિત લોકો ની સ્વતાંત્રતા પર વનયાંત્રણ કરી શકાય છે; 

*તેમની પર અત્યાચાર થાય છે અને તેમની ઉપર કોઈ આાંદોલન માાં ભાગ લેવા પાર પ્રવતબાંધ લગાિવામાાં 

આવે છે. પીવિતો પર વનયાંત્રણ કરવા માટે વવવવધ માગો નો ઉપયોગ કરાય છે, જમેાાં તેમન ાં ઉત્પીિન અને 

િરગ પ્રશાશન માાં પણ તેમને સાંિોવી શકાય છે; 

* પીવિતો ને અને સાથે તેમના પવરવારજનો ધમકીઓ અપાય છે. ઘણી વખત તસ્કરો એવી ધમકીઓ 

આપે છે, ઉદાહરણ તરીકે; પીવિતો ના પવરવારજનો અને તેમના સમ દાય જ્ાાંથી તેઓ આવે છે તેમને તે 

લોકો કહી દેશે કે પીવિત વ્યવિ અહીાં કેવ ાં  અપમાનજનક કામ કર ેછે અથવા સરકારી અવધકારીઓ ને 

કહી દેશે કે પીવિત વ્યવિ પાસે કાનૂની દસ્તાવેઝ નથી આવી ધમકીઓ આપે છે. 

7. માનવ તસ્કરી નો વશકાર થયેલા લોકો આવથયક રીતે ગરીબ હોય એવ ાં જરૂરી છે. 



ધારણા  

માનવ તસ્કરી થી પીવિત લોકો ન ાં વવવશિ પ્રકાર થી વણયન કરવ ાં સાંભવ નથી, પીવિત કોઈ પણ હોઈ શકે 

છે, બાળકો અથવા પ ખ્ત વયના, સ્ત્રી અથવા પ રુષ, વશવક્ષત અથવા અભણ, શારીવરક રૂપ થી શશિ 

અથવા અપાંગ, પીવિત વવવવધ સ્થાનો અથવા દેશો થી અને વવવવધ સમ દાય ના હોઈ શકે છે. બધા લોકો 

ન ાં કોઈ એક જ પ્રકાર ન ાં શોષણ નથી થત ાં , અને કોઈ પણ વ્યવિ કોઈ પણ પ્રકાર ના શોષણ ન ાં લક્ષ્ય 

હોઈ શકે છે. જોકે વધાર ેપિતા પીવિત લોકો, એક સારુાં  જીવન જીવવાની આશા રાખે છે, પોતાના 

પવરવાર ના લોકો માટે પૈસા કમાવા માાંગ ેછે, પણ તેમની તે આશા ધરાશાયી થઇ જાય છે જયાર ેતેમને 

ઠગી લેવામાાં આવે છે. આની માટે જવાબદાર પોલીસ અવધકારીઓ આમાાં તત્કાલ હસ્તક્ષેપ કરી શકે તે 

માટે એક કીટ છે. 

8. તેમની ભરતી/વશકાર બનાવેવ  માટે હાંમેશા શારીવરક બળજબરી  નો ઉપયોગ કરીને અથવા 

અપહરણ કરાય છે. 

ધારણા 

 તસ્કરી નો વશકાર બનવા વાળા લોકો ની ભરતી અથવા તેમને ગોતી ને ભેગા કરવા માટે ની રીતો 

બદલતી રહે છે. અને આ વધાર ે તેમની ઉમર અને તેમની વલાંગ (સ્ત્રી/પ રુષ) પર વનભયર છે અને સાથે 

તેમનાથી કેવા પ્રકાર ન ાં શોષણ ન ાં કામ કરાવવાન ાં છે. આવી રીતે એ સાંભવ છે કે ખોટી રોજગાર 

અપાવવાની જાહેરાત ના માધ્યમ નો ઉપયોગ કરી તેમને આમાાં લાવવામાાં આવે છે. તેમની સાથે સારો 

વહેવાર કરવામાાં આવશ ેએવ ાં વચન આપીને, તેમને ભણવાનો અને ટરેઈની ાંગ નો મોકો આપવામાાં આવશે 

એવ ાં કહીને, પરદેશ માાં તેમને સરળતા થી સ્થાવપત કરવામાાં મદદ કરવાન ાં વચન આપીને અથવા પીવિત 

ન ાં અપહરણ કરીને. જ ેવચનો તેમને અપાય હોય છે તે બધી છેતરવપાંિી હોય છે, અથવા કહી શકાય કે, જ ે

સારા ભવવષ્ય અપાવેવના વચનો તેમને અપાય હતા તે ક્ાર ેપણ પ રા નવહ થાય વ્યવિને લાલચ આપી 

આકવષયત કરવા, અને પછી, તેમને શોષણ કારક વસ્થવત ને આધીન કરી દેવામાાં આવે છે.  

 

 

 

 




