સીએમજીઆઈ સદસ્યોની ભ ૂમમકા તથા ઉત્તરદામયત્વ
સીએમજીઆઈની ભ ૂમમકાઓ તથા જવાબદારીઓ તથા કેટલાાંક સ ૂચનો નીચે પ્રમાણે છે જેમાાં ખાતરી
કરવામાાં આવે છે કે કાર્યસ્થળ પર મહિલાઓનાાં ર્ૌન ઉત્પીડન (મનવારણ, પ્રમતબાંધ અને મનરાકરણ)
અમધમનર્મ અને મનર્માવલી, 2013 મુજબ છે ("કાયદો").
સીએમજીઆઈના બંધારણ મવશે ઉત્તરદામયત્વ
 સીએમજીઆઈનાાં સદસ્ર્ોની પસાંદગી કરતાાં પિેલાાં સીએમજીઆઈએ સુસગ
ાં ત લોકો પાસેથી
અનૌપચાહરક પ્રમતહિર્ા મેળવવી જોઈએ.
ફરરયાદ દાખલ કરવા મવશે ઉત્તરદામયત્વ
 ફહરર્ાદ મળે ત્ર્ારે સીએમજીઆઈએ તુરાંત ફહરર્ાદનો ઉકેલ લાવવાનાાં પગલાાં લેવાાં
જોઈએ.
 સીએમજીઆઈએ એ ખાતરી કરવી કે સલાિકીર્ સવલત િર સમર્ ઉપલબ્ધ રિે.
 િાંમેશાાં સાંસ્થાની નીમત અને કાર્દાની પ્રમતલલમપઓ પોતાની પાસે િાજર રાખવી.
 જર્ાાં ફહરર્ાદી લેલખતમાાં ફહરર્ાદ કરવામાાં અસમથય િોર્ અને તેને મદદની જરૂર િોર્
ત્ર્ાાં સીએમજીઆઈ ફહરર્ાદીને તેની ફહરર્ાદને લેલખત રૂપ આપવામાાં મદદ કરશે.
 જો ફહરર્ાદી ર્ૌન ઉત્પીડનના છે લ્લા બનાવથી લઈને 3 મહીનાની અંદર ફહરર્ાદ ના
કરે તો એવા સાંજોગોમાાં, સીએમજીઆઈએ એ નક્કી કરવાનુ ાં રિેશે કે સમમમત ફહરર્ાદીને
3 મિીનાનો સમર્ગાળો લાંબાવી આપવા માાંગે છે કે નિીં (સીએમજીઆઈએ લેલખત
રૂપમાાં આવા અવમધ-મવસ્તરણ આપ્ર્ાનાાં કારણોનો રે કોડય રાખવો પડશે).
 જો સીએમજીઆઈ મસવાર્ કોઈ અન્ર્ વ્ર્ક્તત સમક્ષ ફહરર્ાદ કરવામાાં આવે અને
સીએમજીઆઈ સમક્ષ મોકલવામાાં આવે તો, સીએમજીઆઈએ આવી વ્ર્ક્તત સાથે
વાતચીત કરવી જોઈએ અને જાણ કરવી જોઈએ કે ફહરર્ાદનો ઉકેલ સીએમજીઆઈ
દ્વારા કરવામાાં આવશે. આવા સાંજોગોમાાં, સીએમજીઆઈએ જાતે ફહરર્ાદી સાથે પહરચર્
કેળવવો જોઈએ અને ફહરર્ાદીને તેના અમધકારો તથા કર્ત્યવ્ર્ો મવશે માહિતગાર કરવા
જોઈએ (કારણ કે ફહરર્ાદી આ કાર્દા અને / અથવા સીએમજીઆઈના અક્સ્તત્વ મવશે
જાગરૂક નિીં િોવાથી કોઈ અન્ર્ વ્ર્ક્તત / મવભાગને ફહરર્ાદ કરવા ગર્ા િોઈ શકે).
 ફહરર્ાદ મળે ત્ર્ારે સીએમજીઆઈનાાં સદસ્ર્ોએ નીચે પ્રમાણેની બાબતોનુ ાં ધ્ર્ાન રાખવુ ાં
:
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o

સીએમજીઆઈની નીમત લલિંગ તટસ્થ છે , માટે ફહરર્ાદી (પીહડત) કોઈ મહિલા જ
િોર્ તે જરૂરી નથી.

o

ફહરર્ાદી (પીહડત) સાંસ્થાના જ કોઈ છાત્ર કે કમયચારી િોર્ તે જરૂરી નથી.

o

પીહડત તરફથી અન્ર્ લોકો દ્વારા પણ ફહરર્ાદ દાખલ કરી શકાશે (આવુ ાં કાર્દા
પ્રમાણે છે અને તેની મવગતો નીમતમાાં જણાવેલ જ છે ).

o

જો ફહરર્ાદ પોતાની જ સાંસ્થાના કોઈ કમયચારી / છાત્ર મવરુદ્ધ િોર્ તો
સીએમજીઆઈએ ફહરર્ાદની તપાસ કરવી પડશે.

o

કમયચારીની વ્ર્ાખ્ર્ા ઘણી મવસ્ત ૃત છે . જો સાંસ્થામાાં કાર્યરત કોઈ સલાિકાર કે
ઠેકેદાર મવરુદ્ધ ફહરર્ાદ દાખલ કરાઈ િોર્ તો, સીએમજીઆઈએ ત્ર્ારે પણ
ફહરર્ાદની તપાસ કરવી પડશે. ઇંટનય મવરુદ્ધ મળે લ ફહરર્ાદોની તપાસ પણ
સીએમજીઆઈ દ્વારા જ કરવામાાં આવશે.

o

જો ફહરર્ાદ કોઈ અન્ર્ સાંગઠન / સાંસ્થાના કમયચારી / છાત્રની મવરુદ્ધ િોર્ પણ
ફહરર્ાદ

સીએમજીઆઈ

સમક્ષ

કરવામાાં આવી

િોર્

(કારણ

કે

ફહરર્ાદી

આઈઆઈએમએનાાં કમયચારી / છાત્ર િોઈ શકે છે ), ત્ર્ારે સીએમજીઆઈ એ સાંગઠન
/ સાંસ્થાની આંતહરક સમમમત (આઈસી)ને આ ફહરર્ાદ રવાના કરી શકે છે (શરત
એટલી કે સમમમતને લેલખતમાાં ફહરર્ાદ આપવામાાં આવેલ િોર્ અને ફહરર્ાદીને
પોતાના અમધકારો મવશે માહિતગાર કરવામાાં આવ્ર્ા િોર્, તે એનો ઉપર્ોગ કરવા
માાંગતાાં િોર્ અને ફહરર્ાદ અન્ર્ આંતહરક સમમમત (આઈસી)ને મોકલવા માાંગતાાં
િોર્).
o

જો કોઈ અજાણી વ્ર્ક્તત મવરુદ્ધ ફહરર્ાદ કરવામાાં આવી િોર્ તો, સીએમજીઆઈ
(સાંસ્થા તરફથી) ફહરર્ાદીને પોલીસ સમક્ષ ફહરર્ાદ દાખલ કરવામાાં મદદ કરી શકે
છે , જો ફહરર્ાદી એમ કરવા માાંગે તો જ.

o

ફહરર્ાદ મૌલખક રીતે પણ કરી શકાર્ છે . સીએમજીઆઈએ ફહરર્ાદીને તેના
અમધકારો મવશે માહિતગાર કરવા પડશે કે તેણે ફહરર્ાદ લેલખતમાાં દાખલ કરવી
જોઈએ (સીએમજીઆઈએ કાર્યવાિી કરવા માટે) અને આ ફહરર્ાદ ગોપનીર્
રાખવામાાં આવશે.

o

સીએમજીઆઈને અજ્ઞાત ફહરર્ાદો પણ મળી શકે છે . એક ઔપચાહરક ફહરર્ાદીની
ગેરિાજરીના કારણે, સીએમજીઆઈ અમધમનર્મ વડે અમનવાર્ય કાર્યવાિીનુ ાં પાલન
કરવાની ક્સ્થમતમાાં આવી શકે નિીં.
જો કે, સીએમજીઆઈ ફહરર્ાદ મવશે અનૌપચાહરક અને કાળજીપ ૂવયક ભાળ
મેળવવાનો પ્રર્ાસ કરી શકે છે અને ફહરર્ાદીને શોધવાનો પ્રર્ાસ કરી શકે છે અને
તેને ફહરર્ાદ લેલખત રૂપમાાં આપવા માટે મવનાંતી કરી શકે છે .

 ફહરર્ાદ મળ્ર્ા બાદ, સીએમજીઆઈએ નીચે પ્રમાણે કરવાનુ ાં રિેશે :
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• તપાસ પ્રહિર્ામાાં સમર્ પત્રકનુ ાં પાલન કરવુ ાં (કાર્દા અંતગયત નક્કી થર્ા
મુજબ) :
 ફહરર્ાદ મળ્ર્ાના 7 કાયયરદવસોની અંદર ફહરર્ાદની એક નકલ એ વ્ર્ક્તતને
("પ્રમતવાદી") મોકલવી જેના મવરુદ્ધ ફહરર્ાદ દાખલ કરવામાાં આવી છે .
 એવી ખાતરી કરી લેવી કે પ્રમતવાદીને આની જાણ કરવામાાં આવી છે કે તેણે
10 કાયયરદવસોની અંદર જવાબ આપવો પડશે.
• તપાસ શરૂ થર્ા પિેલાાં, સીએમજીઆઈએ ફહરર્ાદીને જાણ કરવી પડશે કે તેની
પાસે સમાધાન કરવાનો મવકલ્પ છે અને જો તે સમાધાન પસાંદ કરે તો તેણે નીચે
મુજબ કરવુ ાં પડશે :
 જો ફહરર્ાદી સમાધાનનો મવકલ્પ પસાંદ કરે , તો તેણે આ મવનાંતી લેલખતમાાં
રજૂ કરવી પડશે.
 ત્ર્ારબાદ સીએમજીઆઈએ ફહરર્ાદી અને પ્રમતવાદી વચ્ચે આ મામલાના

ઉકેલ માટે કાયયવાહી કરવી પડશે.
 સીએમજીઆઈએ એની ખાતરી કરવી પડશે કે આ સમાધાનમાાં કોઈ પણ
પ્રકારના નાણાાંકીર્ કરાર સામેલ ના થાર્.
 સીએમજીઆઈએ તે સમર્ે સમાધાનની શરતોનો રે કોડય નોંધવો પડશે અને
મનર્ોતતાને (સાંચાલકો) રવાના કરવુ ાં પડશે તથા ફહરર્ાદી અને પ્રમતવાદીને
એની પ્રમતલલમપ બતાવવી પડશે.
 જો ફહરર્ાદી સમાધાન પસાંદ ના કરે , અથવા સમાધાન મનષ્ફળ જાર્, અથવા
સમાધાનની

શરતોનુ ાં પાલન

કરવામાાં

આવતુ ાં નથી,

અને

ફહરર્ાદી

સીએમજીઆઈને એવી જાણ કરે કે મામલો આટલે પિોંચ્ર્ો છે , ત્ર્ારે
સીએમજીઆઈ ફહરર્ાદની તપાસ કરશે.


જો ફહરર્ાદ કાર્દા દ્વારા નક્કી થર્ેલ સમર્સીમા (ઉપર દશાયવેલ છે તેમ) પછી મળે ,
અને જો સીએમજીઆઈ કાર્દા મુજબ ફહરર્ાદના મનવારણ માટે સક્ષમ ના બની શકે,
ત્ર્ારે બિારથી ફહરર્ાદનો ઉકેલ લાવવાના પ્રર્ત્નો કરી શકાર્ છે – એ ખાતરી કરવા
માટે કે આ બનાવનુ ાં પુનરાવતયન થયુ ાં નથી અને / અથવા આ બનવાના કારણે આગળ
વધુ ગાંભીર અપરાધ આચરી શકશે નિીં – આ જે કાંઈ પણ િોર્ તે મવશે સાંચાલકો
સમક્ષ સાંદભય આપવો જોઈએ જેથી સાંચાલકોને ર્ોગ્ર્ લાગે તે મુજબ કાર્યવાિી કરી શકે.
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તપાસ દરમમયાન ઉત્તરદામયત્વ


સીએમજીઆઈએ એ જોવાનુ ાં રિેશે કે સાંસ્થાએ કોઈ સેવા-મનયમ લાગુ કર્ાય છે કે નિીં (જે
સમર્ે ફહરર્ાદ દાખલ કરવામાાં આવેલ તે સમર્ે). જો િા, તો તપાસ આ સેવા-મનર્મોમાાં
નક્કી થર્ેલ પ્રહિર્ા મુજબ થવી જોઈએ (અને આ સેવા-મનર્મોની જોગવાઈઓને સમાવવા
માટે નીમતને સુધારવાની પણ જરૂર પડી શકે છે ).



સીએમજીઆઈએ 90 રદવસની અંદર તપાસ પ ૂરી કરવાની છે .



સીએમજીઆઈનાાં બધાાં સદસ્ર્ો દ્વારા તપાસ થવી જોઈએ. જો કે, એક મવશેષ બેઠક માટે
કમ સે કમ 3 સીએમજીઆઈ સદસ્યો િાજર રિેવા અમનવાર્ય છે કારણ કે કાર્દા વડે
મનધાયહરત આ ન્ય ૂનતમ કોરમ (કાર્યસાધક સાંખ્ર્ા) છે અને અધ્ર્ક્ષાની િાજરી અમનવાર્ય છે .



સીએમજીઆઈનાાં સદસ્ર્ોની અનુમમત મવના, સીએમજીઆઈ દ્વારા આર્ોજજત કોઈ પણ
તપાસની કાર્યવાિી દરમમર્ાન પ્રમતવાદી, ફહરર્ાદી અને સાક્ષીને મોબાઇલ ફોન, લેપટૉપ,
આઈપેડ, કે કોઈ પણ અન્ર્ સાધન લઈ જવાની પરવાનગી નથી.



સીએમજીઆઈએ પ ૂછપરછની બધી કાયયવાહી રે કોડય માાં લેલખત રૂપે નોંધવી જોઈએ.
સમમમતની બધી બેઠકોનાાં કાર્યવ ૃર્ત્ોનો રે કોડય નોંધવો જોઈએ અને દરે ક બેઠકમાાં રજૂ કરે લ
દસ્તાવેજોને જોડવા જોઈએ. બેઠક / તપાસમાાં ભાગ લેનાર બધાાં સીએમજીઆઈ સદસ્ર્ોએ
તપાસ અિેવાલ / બધી બેઠકોનાાં કાર્યવ ૃર્ત્ો પર િસ્તાક્ષર કરવા જોઈએ.



સીએમજીઆઈએ બધી સ ૂચનાઓ (ફહરર્ાદી તથા પ્રમતવાદીની ઓળખ, બધા દસ્તાવેજ,
સાંદેશા વ્ર્વિાર વગેરે) ગોપનીય રાખવાનુ ાં છે અને ર્ોગ્ર્ તપાસ કરવા માટે માત્ર આધાર
(જો જરૂરી િોર્ તો) જાણવા માટે જ મવગતોની લેવડ-દે વડ કરવાની છે . જે લોકોને મવગતો
બતાવવામાાં આવી છે એમને ગોપનીર્તાના ઉર્ત્રદામર્ત્વ મવશે માહિતગાર કરવા જોઈએ.



સીએમજીઆઈએ કુ દરતી ન્યાય મસદ્ાંતોન ંુ પાલન કરવાનુ ાં છે એટલે કે સમમમતએ મનષ્પક્ષ
રિેવ ુ ાં જોઈએ, કોઈ પણ મનષ્કષય પર પિોંચતા પિેલાાં બન્ને પક્ષોને સાાંભળવા જોઈએ અને
તેમને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવા માટે બરાબર સમર્ તથા તકો આપવી પડશે. જો કે, જો
કોઈ પણ પક્ષ સતત 3 બેઠકોમાં હાજર ના રહે, તો સીએમજીઆઈ એમને સાાંભળ્ર્ા વગર
(15 હદવસની નોહટસ આપ્ર્ા પછી) આગળ વધી શકે છે .



સીએમજીઆઈ પાસે લોકોને બોલાવવા અને એમને શપથ લેવરાવીને પ ૂછપરછ કરવાની
તથા મનષ્પક્ષ મનષ્કષય સુધી પિોંચવા માટે કોઈ પણ દસ્તાવેજ માાંગવાની સર્ત્ા છે . આવુ ાં
એટલા માટે છે કે આ કાર્દા િેઠળ સીએમજીઆઈને મસમવલ કોટય ની સત્તાઓ પ્રદાન કરવામાાં
આવેલ છે .



પ ૂછપરછ કરતી વખતે સીએમજીઆઈનાાં સદસ્ર્ોએ નીચે મુજબની બાબતો ધ્ર્ાનમાાં રાખવી
જોઈએ :
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•
•
•
•
•
•
•

પહરક્સ્થમત પ્રમાણે ફહરર્ાદી કે પ્રમતવાદીને બેઠકની નોહટસ આપવી જોઈએ (કોઈ
પણ પક્ષને જાણ કર્ાય મવના બોલાવવા જોઈએ નિીં).
સાંવેદનશીલ બની રિેવ ુ ાં જોઈએ.
બધા પક્ષકારોને ભરોસો અપાવવો કે સુનાવણી દરમમર્ાન ર્ોગ્ર્ કાર્યવાિીનુ ાં પાલન
કરવામાાં આવશે.
કાર્યવાિી મવશે જણાવવુ ાં (જો જરૂર પડે તો).
એમને સ ૂચના આપવી કે ફહરર્ાદ ગોપનીર્ રીતે મનવારવામાાં આવશે.
બન્ને પક્ષકારોનાાં અંગત જીવનને તપાસને સાંબદ્ધ બનાવવામાાં આવશે નિીં.
િૉસ તપાસ દરમમર્ાન નાજુક પ્રકૃમતના પ્રશ્નોને સીએમજીઆઈ સમક્ષ (લેલખતમાાં)
મ ૂકવાની સ ૂચના આપી શકાર્ છે જેની સામે ફહરર્ાદીને જવાબ મળશે અને
જવાબનો રે કોડય રાખવામાાં આવશે (જો તથ્ર્ો તથા પહરક્સ્થમતના આધારે જરૂરી િોર્

•

તો).
દસ્તાવેજી પુરાવા અનેક પ્રકારના િોઈ શકે છે (ઇલેતરોમનક સાલબતી જેમ કે
વ્િૉટ્સએપ્પ ચેટ, ઈમેઇલ, ટેતસ્ટ મેસેજ, સોમશર્લ મીહડર્ા સાંદેશ, ઑહડર્ો રે કોહડિંગ

•

અને વીહડર્ો રે કોહડિંગ સહિતના પત્રો, ભેટ-સોગાદ વગેરે).
જો કે, એવો કોઈ મનર્મ નથી કે પ્રમતવાદીને દોષી સાલબત કરવા માટે સમથયન
જરૂરી રિે.

•
•

ર્ૌન ઉત્પીડનના અપરાધની વ્ર્ક્તતગત પ્રકૃમતને જોતાાં પીહડત તરફથી સાલબતી
રજૂ કરવા માટે ભાગ્ર્ે જ કોઈ સાક્ષી મળી શકે.
ફતત એટલુાં તથ્ર્ છે કે ર્ૌન ઉત્પીડનની ફહરર્ાદ સાંબધ
ાં ે ફોજદારી કાર્યવાિી શરૂ
કરવામાાં આવી છે , સીએમજીઆઈ માટે કોઈ કારણ નથી કે પિેલાથી ચાલુ રાખે.

•
•

બન્ને કાર્યવાિી એકસાથે ચાલુ રિી શકે છે .
સાક્ષીઓ અને ફહરર્ાદીને પજવણી તથા ધમકી આપવાની બાબત માટે ગાંભીર
મશસ્તભાંગનાાં પગલાાં લેવામાાં આવશે.
જો પ્રમતવાદી દોષી સાલબત થાર્, તો ફહરર્ાદીને પ્રમતવાદી સાથે કામ કરવા /
ભણવા માટે મજબ ૂર કરવામાાં આવશે નિીં. જો ફહરર્ાદ ર્ોગ્ર્ લાગશે તો એવી
ક્સ્થમત દરમમર્ાન અને પછીથી, એમની વચ્ચે વાતચીત બાંધ કરવા માટે ર્ોગ્ર્
પગલાાં લેવામાાં આવશે. જર્ાાં ર્ોગ્ર્ લાગે, ત્ર્ાાં પ્રમતવાદીની રાાંસફર કરવી જોઈએ

•
•

પણ ફહરર્ાદીની નિીં.
સીએમજીઆઈએ ફહરર્ાદી કે પ્રમતવાદીના વકીલને તપાસમાાં એમના તરફથી
પ્રમતમનમધત્વ કરવાની પરવાનગી આપવી જોઈએ નિીં.
તપાસના અમનણીત સમર્ગાળા દરમમર્ાન, ફહરર્ાદી લેલખતમાાં મવનાંતી કરી શકે છે
કે તેને રાાંસફર, રજા વગેરે જેવી કામચલાઉ રાિત જોઈએ છે . સીએમજીઆઈએ આ
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મનણયર્ લેવો કે આવી મવનાંતીને માંજૂર કરવી છે કે નિીં. સીએમજીઆઈએ લેલખતમાાં
આ માંજૂરી મવશે કારણ દશાયવવુ ાં જોઈએ.
પ ૂછપરછ તપાસ પછી


સીએમજીઆઈએ પછી 10 રદવસની અંદર ભલામણો સહિત એક તપાસ અિેવાલ તૈર્ાર
કરવો પડશે અને પગલાાં લેવા માટે મનર્ોતતા સમક્ષ રજૂ કરવો પડશે અને ફહરર્ાદી તથા
પ્રમતવાદીને આ તપાસ અિેવાલની એક-એક નકલ આપવી પડશે.



ધ્ર્ાનમાાં રાખવા લાર્ક કેટલીક અન્ર્ બાબતો :
•
•
•

મનર્ોતતાએ 60 રદવસની અંદર (સીએમજીઆઈ મનર્ોતતા સમક્ષ પોતાનો તપાસ
અિેવાલ રજૂ કરે ત્ર્ારથી) પગલાાં લેવાનાાં છે .
ફહરર્ાદી અને / કે પ્રમતવાદીને 90 રદવસની અંદર અપીલ કરવાનો અમધકાર છે .
દર વષે, સીએમજીઆઈએ એક વામષિક અહેવાલ તૈયાર કરવો જોઈએ અને તે
મનર્ોતતાને આપવાનો રિેશે. આ વામષિક અિેવાલમાાં નીચે પ્રમાણેની મવગતો
દશાયવવાની રિેશે :
o

આખા વષય દરમમર્ાન મળે લ ર્ૌન ઉત્પીડનની ફહરર્ાદનો આંકડો

o

આખા વષય દરમમર્ાન મનવારણ કરે લ ફહરર્ાદોનો આંકડો

o

નેવ ુ ાં (90) હદવસથી વધુ સમર્ સુધી અમનણીત રિેલા કેસોનો આંકડો

o

આર્ોજન કરે લ કાર્ાયશાળાઓ કે જાગરૂકતા કાર્યિમોનો આંકડો

o

મનર્ોતતા દ્વારા ભરવામાાં આવેલ પગલાાંન ુ ાં સ્વરૂપ

જામત સંવેદનશીલતા અને અભિગમ સંબમં ધત ઉત્તરદામયત્વ
 સીએમજીઆઈ સાંસ્થામાાં નીમતઓના મવશેષ પ્રચારની સાથે-સાથે કેમ્પસનાાં બધાાં જ જાિેર
સ્થળો જેવાાં કે, પુસ્તકાલર્, સ્વાસ્થ્ર્ કેંદ્ર, આવાસીર્ સ્થળો, કેંહટન, શૉમપિંગ સેંટર વગેરે
જગ્ર્ાઓ પર પ્રચારની ખાતરી કરશે.
 સીએમજીઆઈ, દરે ક શૈક્ષલણક વષયની શરૂઆતમાાં એક પહરપત્ર દ્વારા, સ્વર્ાંસેવકો
(“ચેમ્પપયન્સ”)ની એક પ ૂરતી ટીમની ર્ાદી બનાવીને સહિર્ કરશે. આ ચેક્મ્પર્નો
સીએમજીઆઈના જામત સાંવેદીકરણ તથા સાંચાલનમાાં મદદ કરશે, પરાં ત ુ ફહરર્ાદના
ઔપચાહરક મનવારણના કાર્યમાાં ભાગ લેશે નિીં.
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 સીએમજીઆઈ કાર્યશાળાઓ, પહરસાંવાદો, પોસ્ટરો, હફલ્મ-શો, ચચાયઓ, વિોક્તતઓ વગેરે
દ્વારા સાંસ્થાના સમુદાર્ના જામત સાંવેદીકરણ માટે

કાર્યિમોનુ ાં આર્ોજન કરશે.

સીએમજીઆઈ આ ચેક્મ્પર્નો દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલ કાર્યિમો સહિત આ કાર્યિમોને
પ ૂણય કરવા માટે મવશેષ માંડળો / સાંગઠનો અને / અથવા કોઈ પણ કેમ્પસ માંડળના
નામોની ર્ાદી બનાવી શકે છે .
 ચેક્મ્પર્નો સાથે મનર્મમત સાંવાદ કરી શકે છે , એ સમજવા માટે કે તેઓને જાગૃમત
લાવવામાાં કોઈ તકલીફ પડી રિી છે કે નિીં.
 સીએમજીઆઈ દર વષે ઓછામાાં ઓછી એક મુખ્ર્ પ્રવ ૃમર્ત્નુ ાં આર્ોજન કરશે જેમાાં
આવનાર નવા છાત્રોની બેચ સામેલ રિેશે.
 સીએમજીઆઈ કેમ્પસ પર સુરક્ષા સેવા સાથે સમન્વર્ કરશે, જેનાથી પદ્ધમતઓ અને
સાધનો મવકમસત કરી શકાર્ જેથી કટોકટી મનવારણની મસસ્ટમ જામત-સાંવેદનશીલ તથા
ઝડપી અને અસરકારક બને અને સાચી જગ્ર્ા પર રાખી શકાર્. કેમ્પસમાાં સુરક્ષા સેવા
સાથે મનર્મમત સાંપકય જળવાઈ રિેશે જેથી એ ખાતરી કરી શકાર્ કે ર્ૌન ઉત્પીડનના
બનાવોથી ઊભી થતી કટોકટીઓમાાં, સીએમજીઆઈનાાં સદસ્ર્ો, અને / અથવા એના
દ્વારા મનયુતત કરવામાાં આવેલ સ્વર્ાંસેવકોને મવના મવલાંબે જાણ કરી શકાર્.
 સીએમજીઆઈ એનાાં બધાાં સદસ્ર્ોની સાંપકય મવગતો (આમધકાહરક અને વ્ર્ક્તતગત
બન્ને)ના

બિોળા

પ્રચારની

ખાતરી

રાખશે.

સીએમજીઆઈ

કેમ્પસ

પર

જામત

સાંવેદનશીલતા અને ન્ર્ાર્ના મ ૂળભ ૂત મસદ્ધાાંતોનાાં ગાંભીર ઉલ્લાંઘનોને ધ્ર્ાનમાાં લેશે,
પછી ભલે ને કોઈ પણ ફહરર્ાદ દાખલ ન થઈ િોર્ અને તે ર્ૌન ઉત્પીડન સાંબમાં ધત ના
િોર્ – પણ તેના પર એક મનવારણ ઉપાર્ તરીકે ધ્ર્ાન આપશે જ.
સામાન્ય ઉત્તરદામયત્વ


એ જણાવવાની જરૂર રિેતી નથી કે, ફહરર્ાદની તપાસ માટે સીએમજીઆઈ સદસ્ર્ો જર્ારે
પણ ફહરર્ાદ દાખલ કરવામાાં આવે ત્ર્ારે મળશે.



એટલે સુધી કે જો સમગ્ર વષય દરમમર્ાન કોઈ પણ ફહરર્ાદ દાખલ નથી થતી, તો પણ
સીએમજીઆઈ સદસ્ર્ો કાર્દા તથા નીમત વગેરે િેઠળ સાંબમાં ધત ચચાયઓ, જાગરૂકતા
સાંબમાં ધત પ્રવ ૃમર્ત્ઓ, ભ ૂમમકાઓ અને જવાબદારીઓને સ્મરણમાાં રાખવા માટે છ મિીનામાાં
ઓછામાાં ઓછાં એક વાર એટલે કે વષયમાાં બે વાર (અથવા જરૂરી અંતરાલ પર) મળશે.
•

ફહરર્ાદ બાબતે પ ૂછપરછ માટે અથવા અન્ર્થા, સદસ્ર્ોને લેલખતમાાં અથવા
ઇલેતરોમનક સાંચાર દ્વારા જાણ કરવામાાં આવશે.
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•
•

બધાાં સદસ્ર્ો આવી બેઠકો માટે સ્વર્ાં ઉપક્સ્થત રિેશે અને જો તેઓ અસમથય િશે તો
તુરાંત જ અધ્ર્ક્ષાને જાણ કરશે.
બધી બેઠકોનાાં કાર્યવ ૃર્ત્ રે કોડય માાં સામેલ કરવામાાં આવશે, એનુ ાં સમથયન કરવામાાં
આવશે અને અપનાવવામાાં આવશે. ગેરિાજર સદસ્ર્ોને (જો કોઈ િોર્ તો) જાણકારી

•
•

માટે આ કાર્યવ ૃર્ત્ોની એક નકલ આપવામાાં આવશે.
સીએમજીઆઈ સદસ્ર્ોને તેમની તરફથી વૈકલ્લ્પક રીતે પ્રમતમનમધત્વ કરવાની તક
આપવામાાં આવશે નિીં.
વષય દરમમર્ાન બન્ને બેઠકોની તારીખો વષયની શરૂઆતમાાં જ નક્કી કરી શકાશે જેથી
બધાાં સીએમજીઆઈ સદસ્ર્ો અગાઉથી જ આ તારીખોની નોંધ રાખી શકે.



ર્ૌન ઉત્પીડનની ફહરર્ાદની તપાસની સાથે-સાથે, સીએમજીઆઈ સદસ્ર્ોએ કોઈ પણ
અન્ર્ ભર્ મવશે પોતાને સાવધ કરવાની જરૂર રિેશે, જેમાાં કોઈ બનાવ અને / અથવા
ર્ૌન ઉત્પીડનની ફહરર્ાદ થઈ શકે છે .



જો કોઈ સીએમજીઆઈ સદસ્ર્ને એવી ક્સ્થમતની જાણ થાર્ તો તેણે તુરાંત જ અધ્ર્ક્ષાને
જાણ કરવી જોઈએ. તત્કાલલક ધોરણે, અધ્ર્ક્ષા સીએમજીઆઈ સદસ્ર્ોની કટોકટીની બેઠક
બોલાવી શકે છે અથવા આવનાર પ ૂવયમનધાયહરત બેઠકના ચચાયના મવષર્ોમાાં આને સામેલ
કરી શકે છે .



જો સીએમજીઆઈનાાં સદસ્ર્ો ભમવષ્ર્ની લચિંતાને જોઈ શકે અથવા ભામવ જોખમોને જોઈ
શકે છે , તો સીએમજીઆઈ સદસ્ર્ોએ એવા બનાવોને ઓછા કરવા કે રોકવા માટે મનવારક
ઉપાર્ તરીકે પગલાાં લેવાની જરૂર પડી શકે છે . આ પ્રકારની કાર્યવાિી સીએમજીઆઈ
સદસ્ર્ોની બેઠકોમાાં લેવાર્ેલા મનણયર્ોના આધારે કરી શકાર્ છે .



જો કોઈ પણ સીએમજીઆઈ સદસ્ર્ એવુ ાં માનતાાં િોર્ કે તે કોઈ પણ પ ૂછપરછમાાં મનષ્પક્ષ
અને ર્ોગ્ર્ ભલામણ આપવા માટે સક્ષમ નથી, તો દાખલ કરે લ ફહરર્ાદ સાંબધ
ાં ે કોઈ પણ
પ્રકારના રસ ધરાવવાથી થતાાં સાંઘષયને કારણે, એવા સીએમજીઆઈ સદસ્ર્ પોતાને
સ્વૈલ્ચ્છક રીતે એવી ફહરર્ાદની પ ૂછપરછથી દૂ ર રાખી શકશે.

નોંધ : સીએમજીઆઇ એની ખાતરી રાખશે કે સીએમજીઆઇ દસ્તાવેજોના અંગ્રેજીમાાંથી હિન્દી અથવા
ગુજારાતી અનુવાદની પ્રહિર્ામાાં કોઈપણ ખામીઓ અથવા અથયફેર માટે કોઈ અવકાશ નથી. છતાાં પણ,
ત્રણ અલગ-અલગ ભાષાઓમાાં સીએમજીઆઇ દસ્તાવેજોની સામગ્રી અથવા અથયના આધારે ઊભી થતી
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સાંભમવત મવસાંગતતા / ગેરસમજ / અસાંમમતના હકસ્સામાાં અંમતમ મનણયર્ ભારત સરકાર દ્વારા પ્રકામશત
અમધમનર્મ / માગયદમશિકા / િેન્ડબુકની પ્રાદે મશક ભાષાની અનુકૃમત અથવા સીએમજીઆઈ દસ્તાવેજોની
અંગ્રેજી આવ ૃમર્ત્ પર આધાહરત રિેશે. સીએમજીઆઇ સમમમત તમારી પસાંદગીની ભાષામાાં સામગ્રી મવશે
ચચાય, સ્પષ્ટતા અને મશલક્ષત કરવા માટે ઉપલબ્ધ રિેશે.

પ્રોફેસર પ્રોમિલા અગ્રવાલ
અધ્યક્ષ, સીએમજીઆઇ
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