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iનવારણ માગ6દiશ:કા

© reunite International Child Abduction Centre 2018

iગલે%ડ અને વે*સ માટે
બાળ અપહરણ iનવારણ માગ6દiશ:કા
આ iનવારણ માગ*દiશ.કા i1લે4ડ અને વે7સમાંથી ઇ4ટરનેશનલ પેરે4ટાના બાળકના અપહરણ પર ફોકસ કરે છે. જો
તમાGં બાળક Hકોટલે4ડ, નોધ*ન આયલe4ડ અથવા અ4ય દે શમાં રહે છે, તો તેઓ અલગ કાયદાકMય iલગલ iસHટમમાં રહે
છે અને તેથી iવiવધ કાયદા અને PiRયાઓ લાSુ થઈ શકે છે. પiરણામે, તમારે તે જ1યાનાં કયા iનવારક પગલાં લઈ
શકાય અને તમારે Wું કરવાની જXર છે તે iવશે સલાહ લેવી જોઈએ.
iર#ૂનાઇટઅ4ય

અiધકારZે[ો

માટે

સં\યાબંધ

iનવારણ

માગ*દiશ.કાઓ

ઑનલાઇન

જોવા

મળે

છેe

http://www.reunite.org/pages/prevention.asp. તમે iર#ૂનાઇટ એડવાઇસ લાઇન સાથે પણ સીધી વાત કરM શકો
છો જે ચા`ુ સલાહ, માiહતી અને સપોટ* આપી શકે છે
iર#ુનાઇટ aુકેમાં આંતરરાbMય પેરeટલ ચાઇ7ડ અપહરણમાં સૌથી સારM એડવાઇઝ લાઇન સેવા આપેe છે. એડવાઇઝ
લાઇન સોમવારથી WુRવાર, સવારે 9.30 થી સાંજના 5.00 વા1યા fુધી gુ7લી હોય છે અને તેમાં કલાકોની બહાર
કટોકટMની સેવા હોય છે. એડવાઇઝ લાઇન ટે iલફોન નંબર છે 0116 2556 234. જો તમારM પાસે ઓiફસ સમયની
બહાર કટોકટMની પiરiHથiત હોય તો કૃ પા કરMને સલાહ લાઇન પર કૉલ કરો અને તમને અમારM 24-કલાકની કટોકટMની
સેવા પર iનદe iશત કરવામાં આવશે.
આ સમl માગ*દiશ.કામાં 'તમારા બાળક' તરMકે ઉ7લેખ કરવામાં આoયો છે. આ ફpત સરળતા માટે છે, તેથી જો તમારM
પાસે એક કરતાં વqુ બાળકો હોય કે જે તમને અપહરણrું જોખમ હોય તેsું લાગે તો ખાતરM કરો કે તમે દરે ક બાળક માટે
કોઈપણ જXરM iનવારણ પગલાં લો છો.

બાળક%ું અપહરણ -ું છે ?
ટૂં કમાં, પેરeટલ બાળકrું અપહરણ એ છે uયાં એક માતા-iપતા (અ4યની મદદ સાથે અથવા વગર) બાળકને તેમના રMઢો
રહે ઠાણના દે શની બહાર બીx દે શમાં લઈ ગયા હોય, uયારે અ4ય માતાiપતા સંમત ન હોય કે બાળક iવદે શ Pવાસ કરM
શકે છે.
uયાં fુધી કોટe પરવાનગી ન આપી હોય yયાં fુધી માતાiપતાની જવાબદારM સાથે દરે ક oયipતની સંમiત iવના બાળકને
aુકેની બહાર લઈ જsું એ ફોજદારM Sુનો છે. જો કે , જો એવો આદે શ આપવામાં આoયો છે કે બાળક કોઈ oયipત સાથે
રહે વાrું છે, તો તે oયipત તે બાળકને એક મiહના fુધી aુકેની બહાર અ4ય કોઈની પરવાનગી લીધા iવના લઈ જઈ
શકશે.
સંમત રx અથવા {ુલાકાત પછM બાળકને બીx દે શમાં રાખsું એ પણ એક Pકારrું પેરeટલ ચાઇ7ડ અપહરણ છે જે ને
ખોટM રMતે રMટે 4શન તરMકે ઓળખવામાં આવે છે. aુકેમાં હાલમાં ખોટM રMતે xળવી રખે એ Sુનો નથી.
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આ દ2તાવેજનો ઉપયોગ કે વી ર<તે કરવો
આ iનવારણ માગ*દiશ.કા તમને તમારા બાળકrું અપહરણ થવાનો ડર હોય તો જXરM માiહતી એક[ કરવામાં તમારM મદદ
કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે અને તે સમxવે છે કે સંભiવત અપહરણ સફળ થવાના જોખમને ઘટાડવા માટે તમે
કયા પગલાં લઈ શકો છો.
સંદભ*ની સરળતા માટે માગ*દiશ.કાને iવભાગોમાં iવભાiજત કરવામાં આવી છે પરં ~ુ અમે તમને આ માગ*દiશ.કામાંની તમામ
સલાહ વાંચવા માટે Pોyસાiહત કરMએ છMએ કારણ કે પiરiHથiતઓ ઝડપથી બદલાઈ શકે છે. જો વાં•યા પછM તમને શંકા
હોય કે તમે Wું કરM શકો, તો સલાહ માટે iર#ૂનાઇટ સંપક* કરો અથવા iન€ણાત વકMલ સાથે વાત કરો.

અ<ુ>મiણકા
iવભાગ 1:

ચેતવણીની iનશાનીઓ

વાભાગ 2:

પહે લા પગલા
a) માબાપની જવાબદારM
b) પાસપોટ*
c) વણ*ન આપવાનાં ફોમ*

વાભાગ 3:

જે માં ઓછો ખતરો હોય એ@ું અપહરણ
a) સમાધાન

iવભાગ 4:

iચCતાDું Eતર વF#ું છે પરં Gુ આગામી 48 - 72 કલાકમાં અપહરણ થાય તેવી શKતા નથી.
a) ચાઇ7ડ એરે 4જમે4ટ ઓડ* સ* (માતાiપતાની જવાબદારM અર•)
b) Piતબંiધત પગલાં ઓડ* ર
c) oયવહાG પગલાં

iવભાગ 5:

અપહરણ Lૂબ જ સંભવ અને તરત છે (આવતા 48 કલાકમાં)
a) પોલીસની સંડોવણી અને પોટ* એલટ*
b) હાઈકોટ* નો ઓડ* ર
i)

Hથળનો ઓડ* ર

ii) કલેpશન ઓડ* ર
iii) પાHપોટ* ઓડ* ર
પiરiશP A: વણQન આપવાનાં ફોમQ
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iવભાગ 1: ચેતવણીની iનશાનીઓ
કે ટલીકવાર અપહરણની શ‚તા iવશે તમારM iચ.તાના કારણો Hપ„ હોય છે, અને અ4ય સમયે તે તમને અંદરથી જ શંકા
જઇ શકે છે. સામા4ય રMતે એsું કં ઈક હશે જે કહે વામાં આoaું છે, અથવા કં ઈક બ4aું છે, જે ણે તમારM iચ.તાઓ વધારM છે.
નીચે સંભiવત ચેતવણી iચ…ોની fૂiચ છે જે fૂચવે છે કે અ4ય માતાiપતા તમારા બાળકrું અપહરણ કરવાrું iવચારM ર†ા
છે. આ એક સં‡ૂણ* fૂiચ નથી, અને કે ટલીક iRયાઓ અ4ય માતાiપતા ˆારા ‡ૂણ* થઈ શકે છે, તેમ છતાં તેમનો તમારા
બાળકને અપહરણ કરવાનો કોઈ ઈરાદો નથી.

!પ# ધમક'ઓ
-

તમારા બાળકrું અપહરણ કરવાની અથવા બાળકને લઈ જવાની ધમકMઓ અને તમે તેને ફરMથી જોશો નહ‰.

-

તમને, બાળકને અથવા પોતાને rુકસાન પહoચાડવાની ધમકMઓ.

-

તમારM, બાળક અથવા પોતાની xત સામે ઢાંકiપછોડો ધમકMઓ.

અ*ય માતાiપતા/ું વત3ન
-

વત*નમાં ફે રફાર - કાં તો ખરે ખર સરસ અથવા ખરે ખર ભયાનક બનsુ.ં

-

તમારM અને અ4ય માતાiપતા વ•ચેનો બગડતો સંબંધ.

-

iહ.સક અથવા અપમાનજનક વત*ન.

-

પiરવાર, iમ[ો અથવા iવદે શમાં અ4ય સંપકo સાથે સંપક* માં વધારો.

-

ખાનગીમાં વત*ન.

-

બીx દે શ અને yયાં જવાની ઈ•છા iવશે સામા4ય કરતાં વqુ વાત કરે છે.

-

કોઈ Hપ„, સાચા કારણ વગર અચાનક બાળક સંબંiધત દHતાવેજો, જે મ કે જ4મ Pમાણપ[ અથવા પાસપોટ*
માંગવા.

-

અચાનક કોઈ Hપ„ કારણ વગર fુHથાiપત સંપક* iદનચયા*માં ફે રફાર.

બી7 માતાiપતાના 8વન સંજોગો
-

તેઓ એક અલગ દે શના છે અને તે દે શમાં તેમના ઘણા પiરવાર, iમ[ો અને અ4ય સંપકo છે.

-

તમારM સાથેના તેમના સંબંધોમાં તીરાડ.

-

તાજે તરમાં •વન બદલી નાખનારM ઘટનાનો અrુભવ થયો, એટલે કે પiરવારના સ•યrું {ૃyaુ અથવા નોકરM
Sુમાવવી

-

નાણાકMય {ુŽકે લીઓ અથવા ઘ•ં બqુ દે sું.

-

કાrૂની {ુ•ાઓ જે મ કે ચાલી રહે લી કોટ* ની કાય*વાહM અથવા કાયદા સાથે રન-ઇ4સ.
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-

ઇiમlેશનાં Pો‘લેમ

-

iવદે શમાં રહે તા લોકોrું •વન ઘ•ં સાGં હોય છે એવી મા4યતા.

-

aુકે કરતાં iવદે શમાં વqુ મજ’ૂત સપોટ* નેટવક* ધરાવે છે.

-

સોiશયલ સiવ.સˆારા ધમકMની લાગણી

તૈયાર' કરવી
-

તેમrું ઘર વેચsું અથવા તેમની ભાડાની iમલકત પર લીઝ સમા”ત કરવી.

-

તેમની નોકરM છોડM દે વી અથવા તેમનો oયવસાય વેચવો.

-

aુકે-આધાiરત બeક ખાતાઓ બંધ કરવા અથવા iવદે શમાં ઘણાં પૈસા –ા4સફર કરવા.

-

કાર અથવા ફiન.ચર જે વી iમલકત વેચવી.

-

બાળકની શાળા અથવા નસ*રMમાં ખસેડવાની fૂચના આપવી.

તમારા બાળક/ું વત3ન
-

તેઓ તમને Hપ„પણે કહે છે કે તેઓ અથવા અ4ય માતાiપતા બીx દે શમાં જઈ ર†ા છે.

-

iવiચ[ P—ો ‡ૂછે છે.

-

તેઓ કં ઈક iવશે iચ.iતત અથવા iચ.iતત લાગે છે.

-

તેમના વત*નમાં મોટો ફે રફાર છે.

જો તમે ઉપરોpત કોઈપણ ચેતવણી iચ…ો જોશો અને માનતા હોવ કે તે fૂચવે છે કે અ4ય માતાiપતા તમારા બાળકrું
અપહરણ કરવા માગે છે, તો આ માગ*દiશ.કાના બાકMના ભાગમાં દશા*oયા {ુજબ યો1ય પગલાં લો.
તમારે અ4ય માતા-iપતાએ જે ક˜ું છે અથવા કaુ™ છે તેની ડાયરM લખવી અથવા રાખવી જોઈએ જે થી પછMની તારMખે
તમારM iચ.તાઓના ‡ુરાવા તરMકે તેનો ઉપયોગ કરM શકાય.
જો તમને ખાતરM ન હોય કે અ4ય માતા-iપતાની iRયાઓrું અથ*ઘટન કે વી રMતે કરsુ,ં તો iર#ૂનાઇટ પાસેથી સલાહ લો
જે થી સલાહકાર તમારM પiરiHથiત iવશે તમારM સાથે વાત કરM શકે અને તમને સલાહ અને સમથ*ન આપી શકે
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વાભાગ 2: પહે લા પગલા
a) માબાપની જવાબદારM
b) પાસપોટ*
c) વણ*ન આપવાનાં ફોમ*

માબાપની જવાબદાર<
માતાiપતાની જવાબદારM ધરાવતી oયipત કાયદે સર રMતે તેમના બાળક iવશેના અ{ુક iનણ*યોમાં સામેલ થવા માટે હકદાર
છે, જે માં તેમના બાળકે તેઓ જે દે શમાં રહે તા હોય તેની બહાર {ુસાફરM કરવી જોઈએ કે કે મ.
તમારા બાળક માટે તમારM માતા-iપતાની જવાબદારM છે તેની ખાતરM કરવાથી અપહરણ અટકાવવા અથવા પોલીસ ˆારા
કોઈપણ કટોકટMની કાય*વાહMને રોકવા માટે કોઈપણ કાrૂની અર•માં gૂબ મદદ મળશે
જો જ4મ Pમાણપ[ પર નામ આપવામાં આoaું હોય તો માતાઓ પર આપમેળે માતાiપતાની જવાબદારM હોય છે, iસવાય
કે કોટ* ˆારા તેમની જવાબદારM દૂ ર કરવામાં આવે, ઉદાહરણ તરMકે , સરોગસીના iકHસામાં.
iપતા આ ˆારા માતાiપતાની જવાબદારM મેળવે છે:
a) બાળકના બથ* સiટ.iફકે ટ પર નoધણી;
b) જ4મ સમયે બાળકની માતા સાથે લ› કયા™;
c) બાળકના જ4મ પછM બાળકની માતા સાથે લ› કરવા; અથવા
d) કોટ* ના આદે શથી.
તમારે સાiબત કરવાની જXર પડM શકે છે કે તમારM પાસે તમારા બાળક માટે માતાiપતાની જવાબદારM છે, તેથી ખાતરM
કરો કે તમારM પાસે તમારા બાળકના જ4મ Pમાણપ[, દœક લેવાrું Pમાણપ[, તમારા લ› Pમાણપ[ અથવા કોટ* ના
આદે શની નકલો છે જે તમને માતાiપતાની જવાબદારM આપે છે.
જો તમે સમાન લ•iગક સંબંધમાં છો, અથવા હતા, તો કૃ પા કરMને તમારા બાળક માટે માતાiપતાની જવાબદારM છે કે નહ‰ તે
અંગે iન€ણાત કુ ટં ુ બ વકMલ પાસેથી કાrૂની સલાહ લો.
જો તમારM પાસે તમારા બાળક માટે માતાiપતાની જવાબદારM નથી, તો અ4ય માતાiપતાએ તમારા બાળકને દે શની બહાર
લઈ જવા માટે તમારM પરવાનગી માંગવાની જXર નથી. પiરણામે તમારા બાળકને {ુસાફરM કરતા રોકવા માટે તમે
કટોકટMમાં બહુ ઓછું કરM શકો. જો તમને કાrૂની માતાiપતાની જવાબદારM જોઈતી હોય તો તમે તમારા બાળક માટે કે વી
રMતે પેરeટલ જવાબદારM મેળવી શકો તે iવશે વqુ સલાહ માટે iર#ુનાઈટ એડવાઈસ લાઇન અથવા iન€ણાત વકMલ સાથે
વાત કરો. આ સામા4ય રMતે કોટ* ના આદે શ ˆારા અથવા જ4મ Pમાણપ[ પર નoધણી ˆારા રજૂ કરવામાં આવશે.
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પાસપોટ@
પાસપોટ* ને લગતી સલાહ અને કાય*વાહM તમાGં બાળક ižiટશ પાસપોટ* કે અ4ય કોઈપણ રાbMયતાના પાસપોટ* માટે
હકદાર છે કે કે મ અને તમારા બાળક માટે હાલમાં કોઈપણ પાસપોટ* અiHતyવમાં છે કે કે મ તેના પર iનભ*ર છે.
બેવડા નાગiરકો અ4ય દે શો ˆારા xરM કરાયેલા એક કરતા વqુ પાસપોટ* ધરાવી શકે છે અને ‚ારે ક-‚ારે ક તેઓ જુ દા
જુ દા નામે પણ હોઈ શકે છે. ખાતરM કરો કે તમે iવiવધ રાbMયતાના તમામ પાસપોટ* ને Ÿયાનમાં લો છો જે ના માટે તમાGં
બાળક હકદાર બની શકે છે.

iAiટશ પા!પોટ3
જો ižiટશ પાસપોટ* અiHતyવમાં ન હોય અને તમાGં બાળક તેના માટે હકદાર છે
uયાં fુધી માતા-iપતા અથવા અ4ય વાંધો ઉઠાવનાર ˆારા હર મેજેHટMની પાસપોટ* ઑiફસમાં વાંધો નoધાવવામાં ન
આoયો હોય, yયાં fુધી ižiટશ પાસપોટ* સામા4ય રMતે માતાiપતામાંથી કોઈપણની સંમiતથી બાળકોને આપવામાં આવે
છે. જો iપતા પર માતાiપતાની જવાબદારM ન હોય તો માતાની સંમiત જXરM છે.
uયાં તે xણી~ું છે કે બાળક વોડ* iશપ ઓડ* રનો iવષય છે, yયાં કોટ* ની પરવાનગી iવના પાસપોટ* xરM કરવામાં આવતો
નથી. HM પાસપોટ* ઑiફસને કોઈપણ કોટ* ના આદે શો iવશે આપમેળે xણ કરવામાં આવશે નહ‰, તેથી તમારે HM
પાસપોટ* ઑiફસને આદે શ પર કાય* કરવા માટે તેમને fૂiચત કરsું આવŽયક છે, અને uયાં fુધી તેઓને વાHતiવક કોટ* નો
આદે શ ન મળે yયાં fુધી કોઈ પગલાં લેવામાં આવશે નહ‰. નોiટiફકે શન માટે HM પાસપોટ* ઑiફસના સરનામાની iવગતો
કોટ* ના આદે શના તiળયે હશે.
કોટ* ના આદે શ માટે અર• કરતી વખતે, તમારા બાળકના નામમાં સંભiવત iભ¢તા iવશે કોટ* ને xણ કરવાrું યાદ રાખો.
જો aુ.કે .ની અદાલતે નીચેનામાંથી કોઈ એક આદે શ આ”યો હોય તો વાંધાદાર HM પાસપોટ* ઑiફસને બાળક માટે
પાસપોટ* ન આપવા માટે કહM શકે છે: I.

કલમ 8 iચ7£ન એpટ 1989 હે ઠળ "Piતબંiધત પગલાંનો આદે શ";

II.

કલમ 8 iચ7£ન એpટ 1989 હે ઠળ "રહે ઠાણનો હુ કમ" અથવા "બાળ oયવHથાનો હુ કમ" અને વાંધો ઉઠાવનાર તે
oયipત છે જે ની સાથે બાળક તે હુ કમ હે ઠળ રહે છે;

III.

અiધકારZે[માંથી બાળકrું iનરાકરણ ઈ•છાઓની iવG¤ છે તેની ‡ુi„ કરતો હુ કમ

IV.

અiધકારZે[માંથી બાળકને દૂ ર કરવા માટે વાંધાજનકની સંમiત જXરM છે તે Hપ„ કરતો હુ કમ;

V.

aુ.કે .નો પાસપોટ* શરણાગiતની આવŽયકતા અને વqુ પાસપોટ* અર• કરવા અથવા અ4યથા પાસપોટ* ધરાવતા
બાળક સામે વાંધો ઉઠાવવા પર Piતબંધ {ૂકતો હુ કમ

VI.

iચ7£ન (Hકોટલે4ડ) એpટ 1995 હે ઠળ કરવામાં આવેલ Piતબંધ
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VII.

બાળક પાસે પાસપોટ* હોય અથવા દે શ છોડવા સામે વાંધો ઉઠાવનારના વાંધાને સમથ*ન આપતો આદે શ.

જો કોટ* નો કોઈ આદે શ ન હોય તો, માતા તરફથી વાંધો Ÿયાનમાં લઈ શકાય છે પરં ~ુ જો iપતાની માતાiપતાની જવાબદારM
ન હોય તો જ. જો iપતા પર માતાiપતાની જવાબદારM હોય, તો માતા અથવા iપતાએ ઉપર fૂiચબ¤ કોટ* ના આદે શોમાંથી
એક મેળવવાની જXર પડશે. પોલીસ વાંધો પણ નoધાવી શકે છે uયાં તેમણે HM પાસપોટ* ઑiફસને બાળ અપહરણ
અiધiનયમ 1984 હે ઠળ તેમની ધરપકડની સœાનો ઉપયોગ કરવાના ઇરાદા iવશે xણ કરM હોય.
બાળક માટે માતાiપતાની જવાબદારM ધરાવતી કોઈપણ oયipત બાળક માટે પાસપોટ* ના {ુ•ાને રોકવા માટે Wું કરM શકાય
તે અંગે સલાહ મેળવી શકે છે. પાસપોટ* એડવાઇઝ લાઇન સાથે વાત કરવી ¥ે¦ છે જે નો 0300 222 0000 પર સંપક*
કરM શકાય છે.

માiહતી HM પાસપોટ* ઑiફસની વેબસાઇટ www.gov.uk/government/organisations/hm-

passport-office પર પણ મળM શકે છે.
જો ižiટશ પાસપોટ* પહે લેથી હોય છે
એsું વારં વાર બને છે કે uયારે HM પાસપોટ* ઓiફસ ˆારા વાંધો Hવીકારવામાં આવે છે yયારે બાળક પાસે પહે લેથી જ
મા4ય પાસપોટ* હોય છે. HM પાસપોટ* ઑiફસ વાંધાને અસર કરવા માટે પાસપોટ* સરે 4ડર કરવાની ફરજ પાડM શકતી
નથી. HM પાસપોટ* ઑiફસ ˆારા સૌથી વqુ જે કરM શકાય છે તે 12 મiહનાના સમયગાળા માટે બાળકના નામની નoધ
લેવાrું છે જે થી જો તે સમય દરiમયાન પાસપોટ* HM પાસપોટ* ઑiફસના કબxમાં આવે અથવા પાસપોટ* માટે બી•
અર• કરવામાં આવે. બાળક માટે , તેઓ પછM વાંધા પર કાય* કરM શકે છે. 12 મiહનાના અંતે તમારે ‡ુરાવા Pદાન
કરવાની જXર પડશે કે કોટ* નો આદે શ અમલમાં છે.
જો અપહરણની તાyકાiલક ધમકM હોય તો તમે આ માગ*દiશ.કાની કલમ 5 માં iવગતવાર દશા*oયા {ુજબ, તમારા બાળકના
પાસપોટ* ને સરે 4ડર કરવા માટે ફરiજયાત આદે શો માટે હાઇકોટ* ને કહM શકો છો. કોઈપણ પાસપોટ* કે જે કોટ* ના આદે શના
પiરણામે રદ થવાનો છે અથવા અ4ય oયipતને સoપવાનો છે તેની ‡ુનઃPાi”તમાં મદદ કરવા માટે તમારે પોલીસનો સંપક*
કરવો જોઈએ.
જો ભiવ€યમાં અપહરણની આશંકા હોય અને તમે તમારા બાળક સાથે iવદે શની {ુલાકાત લેતા હોવ, તો તમને તમારા
પાસપોટ* અને તમારા બાળકના પાસપોટ* બંનેના નંબરની iવગતો રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ચોરM અથવા
ખોટના iકHસામાં તમે ન•કના ižiટશ પાસપોટ* xરM કરતી સœાiધકારM પાસેથી વqુ સરળતાથી iર”લેસમે4ટ મેળવી
શકશો.

અ*ય રાE'યતાના પાસપોટ3
જો તમને ખાતરM ન હોય કે તમાGં બાળકની બે iસiટઝનiશપ છે, અ4ય દે શrું નાગiરક છે અથવા અ4ય દે શની
રાbMયતા માટે હકદાર છે, તો તમારે તે દે શના દૂ તાવાસ અથવા કો4Haુલેટ સાથે તપાસ કરવી જોઈએ.
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જો તમાGં બાળક iˆ-રાbMય છે અથવા ižiટશ રાbMય નથી, તો તમારે બીx દે શના દૂ તાવાસ અથવા કો4Haુલેટનો
સંપક* કરવો જોઈએ અને તેમને તમારા બાળક માટે પાસપોટ* xરM ન કરવા માટે કહો. તેઓ તમારM iવનંતીને અrુસરવા
માટે બંધાયેલા નથી પરં ~ુ Hવે•છાએ તેમ કરM શકે છે. જો તમે સફળ ન થાવ તો કાrૂની સલાહ લો. શ‚ છે કે કોટ* iવદે શી
પાસપોટ* ના શરણાગiતનો આદે શ આપી શકે અથવા એ¨બેસી અથવા કો4Haુલેટને આદર‡ૂવ*ક iવનંતી કરે કે તમારા
બાળક માટે કોઈપણ {ુસાફરM દHતાવેજો xરM ન કરે .
જો કે હવે બાળક માટે કોઈ સંબંધીના ižiટશ પાસપોટ* માં સામેલ કરsું શ‚ નથી, તેમ છતાં અ4ય રાbMયતાના પાસપોટ*
માટે આ શ‚ બની શકે છે. તેથી તમારે સંબંiધત એ¨બેસી અથવા કો4Haુલેટને ‡ૂછsું જોઈએ કે Wું આ શ‚ છે અને જો
એમ હોય તો, જો આવો સમાવેશ અiHતyવમાં છે. એ જ રMતે તમે iવનંતી કરM શકો છો કે તમાGં બાળક બીx કોઈના
પાસપોટ* માં સામેલ ન હોય.

જો તમારા બાળક પાસે પહે લેથી જ કોઈપણ નેરાE'યતાનો પાસપોટ3 (અથવા પાસપોટ3 ) હોય તો લેવા માટે ની
કાય3વાહ'
a) જો તમારM પાસે તમારા બાળકનો પાસપોટ* (ઓ) હોય તો તેને એવી fુરiZત જ1યાએ રાખો કે સંભiવત અપહરણકતા*
તેને શોધી શકશે નહ‰ અથવા ઍpસેસ કરM શકશે નહ‰.
b) જો તમારM પાસે તમારા બાળકનો પાસપોટ* નથી, તો શ‚ હોય તો તેને મેળવવાનો Pયાસ કરો અને તેને fુરiZત
જ1યાએ રાખો.
c) જો પાસપોટ* ખરે ખર ખોવાઈ ગયો હોય, તો તમારા Hથાiનક પોલીસ Hટે શનને ખોવાઈ જવાની xણ કરો અને HM
પાસપોટ* ઑiફસ અથવા સંબંiધત દૂ તાવાસને xણ કરો જે થી કરMને તમને iર”લેસમે4ટ મળM શકે . જો તમે પાસપોટ*
ખોવાઈ ગયો અથવા ચોરાઈ ગયો હોવાની xણ કરો છો પરં ~ુ તમે xણો છો કે તે અ4ય oયipત પાસે છે, તો આને
દૂ iષત ર•Mકરણ તરMકે ગણવામાં આવે છે. જો તે ižiટશ પાસપોટ* હોય, તો HM પાસપોટ* ઓiફસ પોલીસને
બનાવટM ઘોષણા અંગે xણ કરશે.
d) જો પાસપોટ* અ4ય માતા-iપતા પાસે હોય કે જે નાથી તમને ડર હોય કે તમારા બાળકrું અપહરણ કરM શકે છે, અને
તેઓની માતા-iપતાની જવાબદારM છે, તો તે oયipતને પાસપોટ* તમને પરત કરવા કહો. જો તેઓ ઇનકાર કરે તો
કાrૂની સલાહ મેળવો. કોઈ પણ બાળકrું અપહરણ થઈ શકે તેવી શ‚તા હોય તેને xરM કરવામાં આવેલ અથવા
જે માં તેની iવગતો હોય તેવા કોઈપણ પાસપોટ* ના શરણાગiતનો આદે શ કોટ* આપી શકે છે. આ સામા4ય રMતે
સોiલiસટરની ઑiફસમાં રાખવામાં આવતા પાસપોટ* rું HવXપ લે છે અને કોટ* ની પરવાનગી iવના તેને પરત કરM
શકા~ું નથી.
e) જો પાસપોટ* કોઈ અ4ય oયipત પાસે હોય જે અ4ય માતા-iપતા નથી, તો તેમને તેને રાખવાનો કોઈ અiધકાર નથી
iસવાય કે અદાલતે તેમને આsું કરવાની મંજૂરM આપી હોય. જો કોઈ કોટ* નો આદે શ અiHતyવમાં નથી, તો પાસપોટ*
પરત કરવા માટે ‡ૂછો. જો તેઓ ઇનકાર કરે , તો પોલીસને xણ કરો જે તમને પાસપોટ* ‡ુનઃPા”ત કરવામાં મદદ
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કરM શકશે. જો નiહ., તો પાસપોટ* તમને પરત કરવાનો ઓડ* ર મેળવવાની ચચા* કરવા માટે iર#ુનાઈટ એડવાઈસ
લાઇન અથવા iન€ણાત સોiલiસટર સાથે વાત કરો.
f)

જો તમારા બાળકનો ઉ7લેખ અ4ય oયipતના પાસપોટ* માં હોય તો તેને fુરiZત રાખો, જો ના હોય તો કાrૂની સલાહ
લો. કોઈ પણ બાળકrું અપહરણ થવાની સંભાવના હોય તેવી iવગતો ધરાવતા કોઈપણ પાસપોટ* ના શરણાગiતનો
આદે શ કોટ* આપી શકે છે.
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વણ@ન આપતા ફોBસ@: જે મ બને એમ જDદ< ભરો!
પiરiશ„ A માં વણ*ન HવXપો તમને તમારા બાળક, સંભiવત અપહરણકતા* અને તમારા iવશેની માiહતી એકi[ત
કરવામાં મદદ કરશે જે થી કરMને જો અપહરણનો ખતરો વાHતiવક અને iનકટવતª બને તો તમારM પાસે આ બધી iવગતો
તૈયાર હોય. આ તે Pકારની માiહતી છે જે પોલીસ અને વકMલો xણવા માંગશે જે થી તેઓ ઝડપથી અને યો1ય રMતે કાય*
કરM શકે .
આ માગ*દiશ.કા Pા”ત કયા* પછM શ‚ તેટલી વહે લી તકે તમારે નીચે {ુજબ કરsું જોઈએ:
તમારા પiરવારના દરે ક બાળક માટે તમને લાગે છે કે અપહરણrું જોખમ છે:
1.

વણ*ન ફોમ* ભરો - જો તમારM પાસે એક કરતાં વqુ બાળક હોય તો ફોમ*ની ફોટોકોપી કરો.

2.

બાળકના બે ફોટોlા«સ લો (પાસપોટ* સાઇઝના ફોટા આદશ* છે) અને તેની iP4ટ આઉટ કરો.

3.

ફોટોlા«સની પાછળ બાળકrું નામ અને જ4મ તારMખ અને ફોટો લેવામાં આoયો તે તારMખ લખો. આ ફોટોlા«સ
અ¬તન રાખો.

4.

તમારા બાળકના જ4મ Pમાણપ[ અને તમારા બાળક સંબંiધત કોઈપણ કોટ* ના આદે શની ફોટોકોપી બનાવો.

દરે ક VયiXત માટે જે તમને લાગે છે કે ભાiવ અપહરણકતા* હોઈ શકે છે:
1.

વણ*ન ફોમ* ભરો - જો તમને એક કરતાં વqુની જXર હોય તો ફોમ*ની ફોટોકોપી કરો.

2.

સંભiવત અપહરણકતા*નો ફોટોlાફ શોધવાનો Pયાસ કરો.

3.

ફોટોlાફની પાછળ સંભiવત અપહરણ કરનારrું નામ અને જ4મ તારMખ અને ફોટો લેવામાં આoયો હતો તે
તારMખ લખો. જો ફોટોlાફ લોકોના જૂ થનો હોય, તો પાછળના ભાગમાં જૂ થમાં iવષયrું Hથાન લખો દા.ત.
પાછળની પંipત, ડાબેથી [ી•.

તમારા iવષe
1.

ફોમ*માં iવગતો ભરો

3.

જો લાSુ હોય તો, કોઈપણ સંભiવત અપહરણકતા*ને તમારા લ› Pમાણપ[ની એક ફોટોકોપી બનાવો.

તમામ ફોમ*, ઓડ* ર અને Pમાણપ[ોની ફોટોકોપી કરો અને નીચે Pમાણે બે સેટ બનાવો:
સેટ 1: ઓરMiજનલ તમારા માટે fુરiZત રMતે રાખવા:
ઓરMiજનલ ફોમ*માં, બથ* સiટ.iફકે ટ, કોટ* ઓડ* ર અને ફોટોlાફનો એક સેટ
સેટ 2: તમારા વiકલ માટે , અથવા જો વiકલ ન હોય તો જે ના પર તમે ભરોસો {ૂકો એ oયipત:
ફોમ*ની ફોટોકોપી, જ4મ અને લ›ના Pમાણપ[ો, કોટ* ના આદે શો અને ફોટોlા«સનો એક સેટ.
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જો તમે કાrૂની સલાહ લો છો તો અમે ભલામણ કરMએ છMએ કે તમે એવા iન€ણાત સોiલiસટર સાથે વાત કરો જે મને
અપહરણ અટકાવવાનો અrુભવ હોય. ખાસ વકMલોrું iલHટ અમારા વકMલોના iલHટ પર અહ‰ મળM શકે
છેhttp://www.reunite.org/lawyers.asp.
Hકે ન કરે લી કૉપી:
જો શ‚ હોય તો તમામ ફોમ*, ફોટોlા«સ, ઓડ* સ* અને Pમાણપ[ોની Hકે ન કરે લી નકલ બનાવો જે થી કટોકટMની
iHથiતમાં આને ઝડપથી ઈમેલ કરM શકાય.
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વાભાગ 3: જે માં ઓછો ખતરો હોય એLું અપહરણ
સમાધાન
જો તમે તમારM અને અ4ય માતા-iપતા વ•ચેના સંબંધોના ભંગાણના Pારં iભક તબ-ે છો, અને/અથવા તમારા બાળક માટે
લાંબા ગાળાની ગોઠવણની ચચા* કરવાની PiRયામાં છો જે મ કે તેઓ ‚ાં રહે શે, તો મŸયHથી એક રચનાyમક iવક7પ હોઈ
શકે છે.
સમાધાન કરનાર એ પોતાની મર•થી કરવામાં આવે છે જે માતાiપતાને Hવતં[ [ી• પાટ® સાથે મળવાની તક આપે છે
જે તેમને તેઓ જે સમHયાઓ ઉકે લવા માગે છે તેને ઓળખવામાં અને પછM માતાiપતા બંનેને Hવીકાય* હોય તેવા oયવહાG
ઉકે લો fુધી પહoચવામાં મદદ કરશે.
એવા સંજોગોમાં મŸયHથી ન થવી જોઈએ કે uયાં iચ.તાઓ એટલી મોટM હોય કે yયાં એક વાHતiવક જોખમ હોય કે , જો
fૂiચત કરવામાં આવે તો, સંભiવત અપહરણકતા* તમારા બાળકrું અપહરણ કરવાની તેમની યોજનાઓને વેગ આપશે.
જો કે , જો કોઈ iનકટવતª જોખમ જણા~ું નથી, અથવા જો તમને નથી લાગ~ું કે મŸયHથી થવાની સંભાવના વધારવાથી
તમારા ¯ૂત‡ૂવ* •વનસાથી/પાટ* નરને iRયામાં આવશે, તો આ તબ-ે ¥ે¦ જવાબ એ છે કે એકબીx સાથે વાત કરવી.
તમને \યાલ આવી શકે છે કે આ કોઈ જોખમ નથી, અથવા તમે xણતા હશો કે આ કં ઈક છે જે ને ઉકે લવાની જXર છે.
કોઈપણ કરાર કે જે માતાiપતા વ•ચે કામ કરM શકે છે તે હં મેશા કાrૂની કાય*વાહM અથવા અiનi°તતા કરતાં વqુ સામેલ
બાળકોને લાભ આપે છે.
રY#ુનાઈટની પોતાની સમાધાન કરવાની સેવા છે જે અપહરણ, અપહરણ, Hથળાંતર અને આંતરરાbMય સરહદો પારના
સંપક* ને રોકવાના કે સોમાં iન€ણાત છે. જો તમે ‡ુનઃiમલન મŸયHથી સેવા iવશે વqુ માiહતી મેળવવા માંગતા હો, તો કૃ પા
કરMને 0116 255 5345 પર મŸયHથી ટMમનો સંપક* કરો.
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iવભાગ 4: iચ:તા<ું Nતર વOPું છે પરં Qુ આગામી 48 - 72 કલાકમાં અપહરણ થાય
તેવી શTતા નથી.
a)

Piતબંiધત પગલાં ઓડ* ર

b)

બાળકની ગોઠવણ iવષે ઓડ* ર

c)

oયવહાG પગલાં

Giતબંiધત પગલાં ઓડ@ ર
આ Wું છે: એક આદે શ જે જણાવે છે કે ચો-સ iRયા થવી જોઈએ નહ‰. કોઈની પણ સામે Piતબંiધત પગલાંનો ઓડ* ર
કરવામાં આવી શકે છે, પછM ભલેને તેમની માતા-iપતાની જવાબદારM હોય કે ન હોય.
શાની જXર છે: અ4ય માતાiપતાને તમારાબાળકને અiધકારZે[માંથી અથવા ચો-સ iવHતારમાંથી દૂ ર કરવા માટે
Piતબંiધત કરવા માટે Piતબંiધત પગલાંનો ઓડ* ર કરM શકાય છે. જો તમે માનતા હોવ કે કોઈ iહલચાલ (aુકેની અંદર
પણ) થવાની સંભાવના છે, તો Piતબંiધત પગલાંનો ઓડ* ર આવી iહલચાલને રોકવામાં મદદ કરશે.
કે વી રMતે મેળવsું: તમારM Hથાiનક ફે iમલી કોટ* માં C100 ફોમ* પર ચાઇ7ડ એરે 4જમે4±સ ઓડ* ર માટે સમાન અર•.
Piતબંiધત પગલાંના ઓડ* ર માટે તાyકાiલક ધોરણે (ex parte) અર• કરM શકાય છે, જે નો અથ* છે કે અ4ય માતાiપતાને
કોઈપણ અર• અથવા fુનાવણીની fૂચના આ”યા iવના. આ તાyકાiલક એXસપાટQ એi”લકે શન યો1ય છે uયાં iચ.તાઓ
એટલી મોટM છે કે yયાં એક વાHતiવક જોખમ છે કે જો 'iટપ ઓફ' કરવામાં આવે તો, અ4ય માતાiપતા તમારા બાળકને
iનવારક પગલાં લાSુ કરવામાં આવે તે પહે લાં દૂ ર કરવાનો Pયાસ કરશે.
એ Wું કરM શકે : વાHતવમાં, Piતબંiધત પગલાંનો ઓડ* ર એ બાંયધરM નથી કે તમારા બાળકને દે શની બહાર લઈ જવામાં
આવશે નહ‰ કારણ કે aુકે છોડતી વખતે કોઈ ફરiજયાત એipઝટ ચેક નથી. જો કે , જો અપહરણની તમારM iચ.તા એટલી
મોટM ન હોય કે તમે વqુ તાકMદના આદે શની આવŽયકતા માનો છો, તો Piતબંiધત પગલાંનો ઓડ* ર gૂબ જ મદદXપ છે,
પરં ~ુ uયાં ઓડ* રની જXર છે જે થી અ4ય માતાiપતાને ખબર પડે કે તેઓએ Wું ન કરsું જોઈએ, અને તેથી તે કરM શકે છે.
જો જXરM હોય તો લાSુ કરવામાં આવશે.
Piતબંiધત પગલાંના આદે શના ભાગ Xપે તે આદે શ આપી શકાય છે કે અ4ય માતાiપતાએ બાળકના પાસપોટ* અથવા
{ુસાફરM દHતાવેજો તેમના કબxમાં હોય તો તેઓને સoપવા આવŽયક છે. જો તમને નથી લાગ~ું કે અ4ય માતા-iપતા આ
આદે શrું પાલન કરશે અને અપહરણrું જોખમ રહે છે, તો પાસપોટ* ઓડ* ર માટે હાઇકોટ* માં અથવા તમારા માટે Hથાiનક
કોટ* માં બેઠેલા હાઇકોટ* ના 4યાયાધીશને અર• કરવાrું iવચારsું યો1ય છે. iવભાગ 5 માં iવગતવાર.
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બાળકની ગોઠવણ iવષે ઓડ@ ર
આ Wું છે: તમાGં બાળક દરે ક માતાiપતા સાથે iવતાવે છે અને તમારા બાળકને કોની સાથે રહે sું જોઈએ તેની iવગતો
આપતો ઓડ* ર.
શાની જXર છે: સામા4ય રMતે એવા સંજોગોમાં uયાં તમે અને અ4ય માતા-iપતા તમારા બાળકે કોની સાથે રહે sું જોઈએ
અને તમારા બાળકે અ4ય માતા-iપતા સાથે કયો સમય iવતાવવો જોઈએ તે અંગે સહમત થવામાં અસમથ* હોય છે. જો કે ,
ચાઈ7ડ એરે 4જમે4±સ ઓડ* ર માટે અર• કરવી એ અ4ય ઘણી રMતે પણ મદદ કરM શકે છે જે મ કે :
a) અર•ની PiRયા આ મતભેદોને કોટ* ના મેદાનમાં લાવે છે uયાં અપહરણને રોકવાના સંદભ*માં અ4ય આદે શો,
જે મ કે iનવારક અને રZણાyમક આદે શો કરM શકાય છે. વqુમાં, કોટ* માં જવાથી અ4ય માતાiપતા તેમની
ભાiવ iRયાઓ iવશે iવચારM શકે છે અને કોઈપણ આવેગજ4ય iનણ*યોને અટકાવી શકે છે. તે તમારા માટે
અને અ4ય માતા-iપતા માટે તમામ {ુ•ાઓને Pસાiરત કરMને તમારા બાળકના ભiવ€ય iવશેના તેમના
³i„કોણની ચચા* કરવાનો માગ* ખોલી શકે છે.
b) ચાઇ7ડ એરે 4જમે4±સ ઓડ* ર મેળવવો એ Hપ„પણે "કHટડM અiધકારો" ન-M કરે છે જે નો દરે ક
માતાiપતાએ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જો અપહરણ થaું હોય તો આ gૂબ જ ઉપયોગી છે કારણ કે તમે
બતાવી શકો છો કે તમારM પાસે કHટડMના અiધકારો છે જે અપહરણથી Pભાiવત થયા છે.
કે વી રMતે મેળવsું: ફોમ* C100 નો ઉપયોગ કરMને ફે iમલી કોટ* માં અર• કરો. આવી અર• માટે તમારે ફM ´ૂકવવી પડM
શકે છે.
એ Wું કરM શકે : uયાં બાળ oયવHથાનો ઓડ* ર છે:
a) ઓડ* રનો અમલ કરM શકાય છે અને ઉ7લંઘન કરનાર પZકારને જે લમાં મોકલી શકાય છે અને/અથવા દં ડ,
અવેતન કામ કરવા અથવા નાણાકMય વળતર ´ૂકવવા માટે કરવામાં આવી શકે છે.
b) uયાં fુધી કોટe પરવાનગી ન આપી હોય yયાં fુધી માતાiપતાની જવાબદારM સાથે દરે ક oયipતની સંમiત iવના
બાળકને aુકેની બહાર લઈ જsું એ Sુનો છે. જો કે , જો એવો આદે શ આપવામાં આoયો છે કે બાળક કોઈ oયipત
સાથે રહે વાrું છે, તો તે oયipત તે બાળકને એક મiહના fુધી aુકેની બહાર અ4ય કોઈની પરવાનગી લીધા iવના
લઈ જઈ શકશે.

NયવહાO પગલાં
કોટ* ના આદે શો મેળવવાની સાથે સાથે તમારા બાળકrું અપહરણ થવાના જોખમને ઘટાડવા માટે તમે અ4ય oયવહાG
પગલાં લઈ શકો છો:
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•

તમારM iચ.તાઓ iવશે તમારા બાળકની શાળા અથવા નસ*રMને xણ કરો અને તમારM પાસે હોય તેવા કોઈપણ કોટ* ના
આદે શો તેમની સાથે શેર કરો. શાળા અથવા નસ*રM સાથે Hપ„ કરો કે તેઓ તમને કે વી રMતે ટે કો આપી શકે છે અને
તેઓ તમારM સાથે કે ટલી માiહતી શેર કરવા સZમ છે, ખાસ કરMને જો તમાGં બાળક અથવા અ4ય માતાiપતા
શાળામાં કં ઈક કહે અથવા કરે છે જે અપહરણની તમારM iચ.તાઓની ‡ુi„ કરે છે.

•

તમારા બાળકની સંભાળ રાખનાર કોઈપણ oયipત સાથે તમારM iચ.તાઓ શેર કરો, જે મ કે બાળ માઇ4ડર, iમ[
અથવા કોઈપણ વધારાની Psૃiœઓના નેતા, જે થી તેઓ તે {ુજબ કાય* કરM શકે .

•

જો તમે અ4ય માતા-iપતાની ન•કની કોઈપણ oયipત સાથે સારા સંબંધ ધરાવતા હો, જે મ કે પાડોશી અથવા iમ[,
તો તેઓને અપહરણની તમારM iચ.તાઓને ‡ુi„ આપ~ું કં ઈપણ દે ખાય અથવા સાંભµું હોય તો તે તમને જણાવવા
માટે કહો. આના ઉદાહરણો એ હોઈ શકે છે કે તેઓ સાંભળે છે કે અ4ય માતાiપતાrું ઘર વેચાણ માટે છે, અથવા
તેઓ અ4ય માતાiપતા અને તમારા બાળકને ઘણાં સામાન સાથે ટે pસીમાં જતા જુ એ છે.

•

જો તમાGં બાળક ‡ૂર~ું જૂ rું છે અને તે તેમને ડરાવવાrું નથી, તો ખાતરM કરો કે જો સંભiવત અપહરણકતા* તેને
દે શની બહાર લઈ જવાનો Pયાસ કરે તો Wું કરsું તે તેઓ xણે છે. ઉદાહરણ તરMકે , તેમને પોલીસ અiધકારM,
એરપોટ* iસ¶ુiરટM ઓiફસર અથવા સœાiધકારM oયipત પાસે જવાrું કહો અને તેમને તમારો સંપક* કરવા કહો.
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iવભાગ 5: અપહરણ Uૂબ જ સંભવ અને તરત છે (આવતા 48 કલાકમાં)
a) પોલીસની સંડોવણી અને પોટ* એલટ*
b) હાઈકોટ* નો ઓડ* ર
i)

પાHપોટ* ઓડ* ર

ii)

Hથળનો ઓડ* ર

iii)

કલેpશન ઓડ* ર

પોiલસ અને પોટ@ એલટ@
-

Wું તમને લાગે છે કે તમારM સંમiત અથવા કોટ* ની સંમiત iવના તમારા બાળકને દે શની બહાર લઈ જવામાં આવી શકે
છે?

-

Wું તમે માનો છો કે આગામી 48 કલાકમાં આsું થશે?

જો તમે આ બંને P—ોના જવાબ 'હા'માં આ”યા હોય તો તમારે તમારા Hથાiનક પોલીસ દળનો સંપક* કરMને 101 પર
ટે iલફોન કરMને અથવા તમારા Hથાiનક પોલીસ Hટે શનની {ુલાકાત લઈને તાyકાiલક પગલાં લેવાrું iવચારsું જોઈએ.
પોલીસ પiરiHથiતને 'iRમ ઇન એpશન' તરMકે ગણી શકે છે અને કે ટલાક iકHસાઓમાં પોટ* એલટ* સiહત કટોકટM
iનવારણ પગલાં {ૂકવાrું iવચારM શકે છે. આrું કારણ એ છે કે , બાળ અપહરણ અiધiનયમ 1984ની કલમ 1 હે ઠળ,
માતા-iપતાની જવાબદારM ધરાવતા દરે કની સંમiત અથવા કોટ* ના આદે શ iવના 16 વષ*થી ઓછM uમરના બાળકને
UKમાંથી કાઢM {ૂકsું એ ફોજદારM Sુનો છે.
પોટQ એલટQ
આ Wું છે: દે શમાં અને બહારના તમામ બંદરો માટે fૂચના જે સંબંiધત અiધકારMઓને ચેતવણી આપશે જો તમારા બાળકને
દે શમાંથી દૂ ર કરવામાં આવી ર˜ું છે. તેને કે ટલીકવાર 'ઓલ પો±સ* ચેતવણી' તરMકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
શાની જXર છે: જો તમાGં બાળક અપહરણની PiRયામાં હોવાrું માનવામાં આવે છે, તો પોટ* એલટ* સœાવાળાઓને
ચેતવણી આપીને તમારા બાળકને દે શમાંથી દૂ ર કરવામાં રોકM શકે છે.
કે વી રMતે મેળવsું: પોલીસને 16 વષ*થી ઓછM uમરના બાળક માટે પોટ* એલટ* xરM કરવા માટે કોટ* ના આદે શની જXર
નથી કારણ કે એકવાર તેઓ સં~ુ„ થઈ xય કે દૂ ર કરવાની ધમકM "વાHતiવક" અને "iનકટવતª" બંને છે (48 કલાકની
અંદર) તેઓ આ PiRયા શX કરM શકે છે. . 16-18 વષ*ની વયના બાળક માટે કોટ* ના આદે શની જXર પડશે.

16
© reunite International Child Abduction Centre 2022

પોટ* એલટ* શX કરવા માટે તમારા Hથાiનક પોલીસ દળને 101 પર કૉલ કરો અથવા તમારા Hથાiનક પોલીસ Hટે શનની
{ુલાકાત લો. તમારM iચ.તા સમxવો કે તમારા બાળકrું તાyકાiલક અપહરણ થઈ શકે છે અને તમે શા માટે iચ.iતત છો તેના
કારણો. કલમ 1 માં ચચા* કયા* {ુજબ તમને iચ.તા થાય તેવા બનાવોની ડાયરM રાખવી યો1ય છે જે થી કરMને તમે આ
માiહતી પોલીસને આપી શકો. પોલીસ તમને તમારા બાળક અને સંભiવત અપહરણકતા* iવશેની વાHતiવક માiહતી પણ
‡ૂછશે, તેથી આ માગ*દiશ.કામાં સમાiવ„ વણ*નના ફોમ* ભરો. તમારા બાળકના અ¬તન, Hપ„ ફોટોlા«સ સાથે એક
નકલ fુરiZત જ1યાએ રાખો. તમે પોલીસને જે ટલી વqુ માiહતી આપી શકશો, તેમની iRયાઓ તેટલી વqુ અસરકારક
બની શકશે.
તમે જે પણ અiધકારY સાથે વાત કરો છો તેDું નામ, કોલર નંબર અને ટે iલફોન નંબર હં મેશા લખો અને આપેલા કોઈપણ
સંદભQ અથવા ઘટના નંબરની નoધ લો. તમને પછYની તારYખે આ માiહતીની જ^ર પડY શકે છે .
જો પોલીસને તમારM iચ.તા પર Wું કરsું અથવા Wું કરsું તે અંગે અચો-સ હોય, તો તેમને બાળ અપહરણ અiધiનયમ
1984 ની કલમ 1 જોવા માટે Pોyસાiહત કરો, જે બાળકના અપહરણના Sુનાની Xપરે ખા આપે છે, વiર¦ સાથીદાર સાથે
વાત કરે છે અથવા તેમની આંતiરક iસHટમ તપાસે છે. સલાહ જો પોલીસ હજુ પણ અiનi°ત હોય તો તેમને રiર#ૂનાઇટ
અથવા નેશનલ Rાઈમ એજ4સીના iમiસ.ગ પસ*4સ aુiનટનો સંપક* કરવા Pોyસાiહત કરો.
જો પોલીસ સહકારM ન હોય, તો અiધકારM સાથે વાત કરવા માટે તમારા સોiલiસટર અથવા iર#ૂનાઇટ માટે ના
સલાહકારની oયવHથા કરો.
એ Wું કરM શકે : બાળકની iવગતો 28 iદવસના Pારં iભક સમયગાળા માટે બાળ અપહરણ ચેતવણી યાદMમાં {ૂકવામાં આવે
છે. aુકે છોડતી વખતે કોઈ ફરiજયાત એipઝટ ચેpસ ન હોવાના કારણે અને સœાવાળાઓ aુકે છોડતા લોકોની oયાપક
fૂiચ xળવી રાખતા નથી, પોટ* એલટ* એ વોટરટાઈટ iનવારણrું માપ નથી અને હં મેશા કામ કર~ું નથી. પiરણામે uયારે
કોઈ અ4ય iનવારણ પગલાં શ‚ ન હોય yયારે તમારે વાHતiવક કટોકટMની પiરiHથiતમાં મા[ પોલીસ પોટ* એલટ* પર
આધાર રાખવો જોઈએ. તે એક છે7લો ઉપાય હોવો જોઈએ અને ફpત તેના પર આધાર રાખવો જોઈએ નહ‰. આ
માગ*દiશ.કાના અ4ય ભાગોમાં ચચા* કયા* {ુજબ ફે iમલી કોટ* ˆારા વqુ મજ’ૂત iનવારણ પગલાં {ૂકવામાં આવી શકે છે
એકવાર iનકટવતª ખતરો પસાર થઈ xય, કૃ પા કરMને વqુ તપાસ કરો, લાંબા ગાળાના iનવારણ પગલાં જે મ કે કોટ* ના
આદે શો કે જે પોટ* એલટ* પર આધાર રાખવા કરતાં વqુ અસરકારક હોઈ શકે છે.

હાઈકોટ@ નો ઓડ@ ર
નીચેના આદે શો સામા4ય રMતે રોયલ કોટ* ઓફ જiHટસ, H–ે 4ડ, લંડન, WC2A 2LL ખાતે બેઠેલા હાઇકોટ* ના જજ ˆારા
અથવા તમારા માટે Hથાiનક કોટ* માં બેઠેલા હાઇકોટ* ના જજ ˆારા કરવામાં આવશે.
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કોટ* ના આ આદે શો કટોકટMના ધોરણે (એટલે કે ~ુરંત) કરM શકાય છે, જે માં સામા4ય કોટ* ના સમયની બહાર ટે iલફોન ˆારા
પણ સામેલ છે, અને અ4ય માતાiપતાને xણ કયા* iવના કરM શકાય છે. કે ટલીકવાર અ4ય માતાiપતાને નોiટસ આપવી
અયો1ય હોઈ શકે છે કારણ કે તે સંભiવત એi”લકે શન માટે તેમને ચેતવણી આપી શકે છે, જોખમ સાથે કે તેઓ સંભiવત
અપહરણને આગળ લાવે છે.
કોટ* PiRયાના iન€ણાત Hવભાવને લીધે, અને સાચા આદે શો કરવામાં આવે છે તેની ખાતરM કરવા માટે , અમે કોઈપણ
કોટ* ની અર•ઓમાં મદદ કરવા માટે iન€ણાત સોiલiસટરની સલાહ લેવાની ભલામણ કરMWુ.ં તમે આ અર•ઓ કરવા
માટે કાrૂની સહાય માટે હકદાર હોઈ શકો છો. કૃ પા કરMને અમારM વેબસાઇટ પર બાળ અપહરણના iન€ણાત વકMલોની
fૂiચનો સંપક* કરો: http://www.reunite.org/lawyers.asp.
નીચે આપેલા હાઈકોટ* ના આ તમામ આદે શો ટMપHટાફ ˆારા લાSુ કરવામાં આવે છે, જે હાઈકોટ* ˆારા આપવામાં આવેલા
આદે શોને લાSુ કરવા માટે iનaુpત અiધકારM છે. iટપHટાફ પાસે બે ડે ”aુટMઓ છે અને જો જXરM હોય તો તેમના વતી
અમલીકરણની કામગીરM હાથ ધરવા માટે તેઓ તેમની સœાઓ પોલીસ અiધકારMઓને સoપી શકે છે.

પા!પોટ3 ઓડ3 ર
આ Wું છે: iટપHટાફને તમારા બાળક અને સંબંiધત ‡ુ\ત વયના લોકો માટે પાસપોટ* અને {ુસાફરM દHતાવેજો દૂ ર
કરવાની મંજૂરM આપે છે.
શાની જXર છે: uયારે તમારા બાળકને aુ.કે .માંથી દૂ ર કરવામાં આવતા અટકાવsું જXરM હોય.
કે વી રMતે મેળવsું: રોયલ કોટ* ઓફ જiHટસમાં બેઠેલા હાઈકોટ* ના જજને અથવા તમારા માટે વqુ Hથાiનક કોટ* માં બેઠેલા
હાઈકોટ* ના જજને અર• કરવી જોઈએ.
એ Wું કરM શકે : ટMપHટાફ કોઈપણ xણીતા સરનામે હાજરM આપશે અને ઓડ* રમાં દશા*oયા {ુજબ તમામ પાસપોટ* અને
{ુસાફરM દHતાવેજો દૂ ર કરશે. કોટ* નવો અથવા iર”લેસમે4ટ ižiટશ પાસપોટ* xરM કરવાથી અટકાવતો આદે શ પણ કરM
શકે છે. ižiટશ અદાલતો iવદે શી પાસપોટ* xરM થતા અટકાવવામાં સZમ નથી પરં ~ુ સંબંiધત દૂ તાવાસ અથવા
કો4Haુલેટને માતાiપતા અથવા કોટ* બંનેની સંમiત iવના બદલો પાસપોટ* xરM ન કરવા માટે કહM શકે છે.

!થળનો ઓડ3 ર
આ Wું છે: કોટ* ને iટપHટાફ અને અ4ય લોકોની મદદથી તમારા બાળકrું ઠેકા•ં શોધવાની મંજૂરM આપે છે.
શાની જXર છે: જો તમાGં બાળક Sુમ થયેલ હોય અને તમે એવી કોઈ oયipતનો સંપક* કરM શકતા નથી કે જે ઓ xણતા
હોય કે તમાGં બાળક ‚ાં છે, તો લોકે શન ઓડ* ર આ માiહતી મેળવવામાં મદદ કરM શકે છે.
18
© reunite International Child Abduction Centre 2022

કે વી રMતે મેળવsું: રોયલ કોટ* ઓફ જiHટસમાં બેઠેલા હાઈકોટ* ના જજને અથવા તમારા માટે વqુ Hથાiનક કોટ* માં બેઠેલા
હાઈકોટ* ના જજને અર• કરવી જોઈએ. એi”લકે શનમાં બાળક iવશેની તમામ સંબંiધત માiહતી અને તમારા બાળકના
સંભiવત ઠેકાણા iવશેના કોઈપણ iવચારો, જે મ કે કુ ટં ુ બ, iમ[ો, ડૉpટરો, શાળા વગેરેની iવગતો અને સરનામાં જણાવવા
જોઈએ.
એ Wું કરM શકે : ટMપHટાફ એવી કોઈપણ oયipત અથવા સંHથાને ઓડ* ર આપવા માટે ગોઠવી શકે છે કે જે ને તે oયાજબી
રMતે માને છે કે બાળકrું ઠેકા•ં xણી શકે છે. xહે ર સœાવાળાઓ (ઉદાહરણ તરMકે એચએમઆરસી, બેiનiફ±સ
એજ4સી, ડMવીએલએ, Hથાiનક સœાવાળાઓ અથવા Hથાiનક iશZણ સœાવાળાઓ) સામે ઓડ* ર કરM શકાય છે જે માં
તેમને તેમના રે કો¹સ* શોધવાની અને કોટ* ને xણ કરવાની જXર છે કે Wું તેમની પાસે તમારા બાળકનો અથવા તમારા
બાળકનો કોઈ રે કોડ* છે. સાથે હોવાrું માનવામાં આવે છે.
સમાન ઓડ* ર ટે iલફોન અને અ4ય IT સેવા Pદાતાઓને, બeકો અને અ4ય નાણાકMય સંHથાઓને, એરલાઇ4સ અને અ4ય
{ુસાફરM સેવા Pદાતાઓને iનદe iશત કરM શકાય છે - બાદમાં તમારા બાળકે ખરે ખર દે શ છોડM દMધો છે કે કે મ તે શોધવા
માટે અને, જો તેમ હોય તો, કયા ગંતoય માટે . તેઓ અપહરણ કરનાર માતાiપતાના સંબંધીઓ, iમ[ો અને સહયોગીઓને
પણ xરM કરM શકાય છે, જે ઓ પછM તમારા બાળકના ઠેકાણાની ઓળખ તરફ દોરM શકે તેવી કોઈપણ માiહતી xહે ર
કરવાની કાrૂની ફરજ હશે.

કલેMશન ઓડ3 ર
આ Wું છે: iટપHટાફને તમાGં બાળક uયાં હાજર હોવાrું xણી~ું છે yયાં હાજર રહે વા, તમારા બાળકને એકi[ત કરવા
અને તેને અથવા તેણીને તમારM સંભાળ, અ4ય નામવાળM oયipત અથવા Hથાiનક સœાiધકારMની સંભાળમાં {ૂકવાની
મંજૂરM આપે છે.
શાની જXર છે: uયારે તમે સામા4ય રMતે તમારા બાળકની સંભાળ રાખતા હો yયારે તમારા બાળકને તમારM સંભાળમાંથી
દૂ ર કરવામાં આવે અથવા શંકાHપદ સંજોગોમાં તેમના સામા4ય સરનામાં પરથી દૂ ર કરવામાં આવે, પરં ~ુ બાળકrું Hથાન
xણી~ું હોય અને અ4ય માતાiપતા તમારા બાળકને પરત કરવાનો ઇનકાર કરતા હોય.
કે વી રMતે મેળવsું: રોયલ કોટ* ઓફ જiHટસમાં બેઠેલા હાઈકોટ* ના જજને અથવા તમારા માટે વqુ Hથાiનક કોટ* માં બેઠેલા
હાઈકોટ* ના જજને અર• કરવી જોઈએ.
એ Wું કરM શકે : iટપHટાફ તમારા બાળકને એકi[ત કરM શકે છે અને તેને અથવા તેણીને તમારM સંભાળ, અ4ય નામવાળM
oયipત અથવા Hથાiનક સœાiધકારMની સંભાળમાં {ૂકM શકે છે.

પોટ3 એલટ3 ઓડ3 ર
આ Wું છે: પોલીસને પોટ* એલટ* {ૂકવાનો આદે શ આપે છે.
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શાની જXર છે: uયારે અપહરણrું વાHતiવક જોખમ હોય અને એવી iચ.તા હોય કે પોલીસ ˆારા પોટ* એલટ* મેળવવાની
PiRયા gૂબ જ ધીમી હોઈ શકે છે, અથવા uયાં પોલીસ કાય*વાહM કરવા માટે અપહરણ iનકટવતª નથી.
કે વી રMતે મેળવsું: રોયલ કોટ* ઓફ જiHટસમાં બેઠેલા હાઈકોટ* ના જજને અથવા તમારા માટે વqુ Hથાiનક કોટ* માં બેઠેલા
હાઈકોટ* ના જજને અર• કરવી જોઈએ.
એ Wું કરM શકે : ઓડ* રની એક નકલ Hથાiનક પોલીસ અને નેશનલ બોડ* ર ટાગeટ‰ગ સે4ટરને આપવી પડશે જે માં તમારM
iવગતો અને તમારા વકMલની iવગતોનો સમાવેશ થાય છે, જો તમારM પાસે હોય. જો તમાGં બાળક «લાઇટ માટે ચેક ઇન
કરે છે, અથવા એરપોટ* અથવા બંદર પર જોવા મળે છે, તો પોલીસને xણ કરવામાં આવશે જે થી કરMને તેઓ તમારા
બાળકને અટકાવવાનો Pયાસ કરM શકે . આવી પiરiHથiતમાં તેઓ કોઈપણને પણ xણ કરશે જે મને તેઓને fૂચના
આપવામાં આવી છે, જે મ કે iટપHટાફ, તમે અને તમારા વકMલ. પોટ* એલટ* 28 iદવસ fુધી ચા`ુ રહે શે iસવાય કે કોટ*
ˆારા iર4aુ કરવામાં આવે.
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અપહરણના જોખમમાં રહે લા દરે ક બાળક માટે નીચેની iવગતો ભરો
અટક:
નામ(નામો):
બી` નામોથી તેઓ ઓળખાય છે :
iલCગ:

નેbાiલટY:

જનમ તારYખ:

જમન Eથળ:

cયાં બાળક સામાdય રYતે રહે છે
તેના સરનામાં:
તેઓ આ સરનામે કોની સાથે રહે છે :
ટે લીફોન નંબર:
વંશીય દે ખાવ:

ગોરા/ iમXસ(મહે રબાની કર*ને જણાવો) /એiશયન / કાળા / ચાયiનસ / બી`
(મહે રબાની કર*ને જણાવો)

હાઇટ:

iબfડ:

આંખનો રં ગ:

ચgમા

હા/નાં

પહે રનાર:

(મહે રબાની કરMને ચકરડુ કરો)

વાળનો રં ગ:

વાળની લંબાઇ:

જનમથી કોઈ iનશાનીઓ અથવા

જો હા, તો કૃ પા કર*ને અહ3 iવગતો આપો:

ખાસ iવiશPા:
hલડ iૃપ:

NHS નંબર:

કોઈ ખાસ દવાઓની જ^ર:
પાEપોટQ નંબર અને નેbાiલટY:
કોઈ પણ કોટe આપેલા ઓડQ ર

જો હા, તો કૃ પા કર*ને અહ3 iવગતો આપો:

21
© reunite International Child Abduction Centre 2022

જે ણે અપહરણ કTુU હોય શકે એની iવગતો નીચે આપો
અટક:
નામ(નામો):
બી` નામોથી તેઓ
ઓળખાય છે :
બાળ કે બાળકો સાથે સબંધ:
iલCગ:

નેbાiલટY:

જનમ તારYખ:

જમન Eથળ:

ખબર હોય એ છે flું સરનાmું
ટે લીફૉન નંબર:

મોબાઇલ ટે લીફોન નંબર:

વંશીય દે ખાવ:

ગોરા/ iમXસ(મહે રબાની કર*ને જણાવો) /એiશયન / કાળા / ચાયiનસ / બી`
(મહે રબાની કર*ને જણાવો)

હાઇટ:

iબfડ:

આંખનો રં ગ:

ચgમા

હા/નાં

પહે રનાર:

(મહે રબાની કરMને ચકરડુ કરો)

વાળનો રં ગ:

વાળની લંબાઇ:

ચહે રા પર કોઈ વાળ

ખાસ બોલી:

(લાSુ પડે તો)
જો હા, તો કૃ પા કર*ને અહ3 iવગતો આપો:

જનમથી કોઈ iનશાનીઓ/
ટે ટુ /ખાસ iવiશPા:
પાEપોટQ નંબર અને નેbાiલટY
(xણતા હોવ તો):
UK N.I. નંબર

ગાડYની iવગતો:
(ર•H–ે શન નંબર, મોડલ
અને રં ગ)
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અપહરણ કરાનાર હોય શકે એની પરદે શની iવગતો
સગાવહાલાઓ, iમWો અને iબઝનેસ પાટ@ નરો
નામ:
સરનાmુ:

ટે લીફોન નંબર:
અપહરણ કરનાર સાથે સબંધ

નામ:
સરનાmુ:

ટે લીફોન નંબર:
અપહરણ કરનાર સાથે સબંધ

નામ:
સરનાmુ:

ટે લીફોન નંબર:
અપહરણ કરનાર સાથે સબંધ
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તમારW iવગતો
અટક:
નામ(નામો):
માતાની અટક:
(લાSુ પડે તો)
બાળ કે બાળકો સાથે
સબંધ:
સરનાmુ:

ઘરનો ટે લીફોન નંબર:

મોબાઇલ ટે લીફોન નંબર:

જનમ તારYખ:

જમન Eથળ:

નેbાiલટY:
જો તમે અપહરણકતાQ સાથે પરણેલા/હતા, તો લoની
તારYખ:

તમારા વકWલની iવગતો
નામ:
કં પની:
સરનાmુ:
ટે લીફોન નંબર:

મોબાઇલ ટે લીફોન નંબર
(જો તમારY પાસે હોય
તો):
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