વારં વાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો
1.

જાતીય સતામણી એટલે શ?ં

જાતીય સતામણીનાાં કેટલાાંક ઉદાહરણો : જાતીય સતામણીમાાં શાબ્દદક રૂપે, અશાબ્દદક રૂપે
અથવા શારીરરક વતતન જેમ કે અભદ્ર રટપ્પણીઓ, જાતીય ટીકા અથવા મજાક, પત્રો, ફોન કોલ્સ,
એસએમએસ અથવા ઈ-મેલ્સ અથવા અન્ય કોઈ સાંચાર માધ્યમથી, ઈશારા કરવા, અશ્લીલ
સારહત્ય બતાવવ,ાં લોલપ નજરથી જોવ,ાં પીછો કરવો, બ ૂમો પાડવી કે અપમાનજનક ભાવ
બતાવવો, કોઈ વ્યક્તતની આવડત પર દખલ કરવી કે ડરાવવ,ાં શત્રતાપ ૂણત કે આક્રમક
વાતાવરણ બનાવવ,ાં જબરદસ્તી શારીરરક અડપલાાં કરવાાં કે છે ડતી કરવી; છે ડતી કરવી,
પજવવ ાં તથા ટોણાાં મારવા, કોઈની ઇચ્છા વવરદ્ધ કેદમાાં રાખવ ાં અને કોઈની ગપ્તતામાાં ખલેલ
કરવો વગેરે સામેલ છે .
2.

મારી સાથે એક વાર જાતીય સતામણી કરવામાં આવી હોય તો શં હં ફરરયાદ દાખલ કરી

શકં ?
હા.
3.

મને સ્પશશ નથી કયો પરં ત જાતીય સંબધ
ં
માટે પ ૂછવામાં આવ્ ં હત,ં શં તેને

જાતીય સતામણી કહી શકાય?
જો અનભવકર્ત્ાત ને માટે આ અવનચ્છનીય હોય, તો તે જાતીય સતામણી ગણાય.
4.

મેં જાતીય સંબધ
ં ની માંગણીનો ઇનકાર કયો. એટલે હવે મને ધમકી આપવામાં આવી રહી

છે . શં આને જાતીય સતામણી કહી શકાય?
હા. નીચેના સાંજોગોમાાં, અન્ય ક્સ્થવત વચ્ચે, જો તેમ થાય અથવા જાતીય સતામણીની કોઈ
હરકત અથવા વતતણકાં ૂ ના સાંબધ
ાં માાં અથવા તેની સાથે સાંકળાયેલ હોય તો તે જાતીય
સતામણીમાાં સામેલ થઇ શકે છે :
1) અવધક આદરાત્મક વતતનન ાં ગર્ભિત અથવા સ્પષ્ટ વચન
2) ગર્ભિત અથવા સ્પષ્ટ ધમકી અથવા હાવનકારક વતતન
3) વતતમાન અથવા ભાવવ રોજગાર ક્સ્થવત અથવા પ્રોજેત્સ / એસાઇનમેન્્સ / પરીક્ષા
પરરણામ વવશે ગર્ભિત અથવા સ્પષ્ટ ધમકી
4) કાયત / પ્રોજેત્સ / એસાઇનમેન્્સ કામમાાં વવક્ષેપ પાડવો અથવા ધમકાવીને અથવા
અપમાનકારક અથવા પ્રવતકૂળ કાયતસ્થળ વાતાવરણ ઊભ ાં કરવ ાં
5) અપમાનજનક વતતન જેનાથી સ્વાસ્્ય અથવા સલામતી પર અસર થવાની શક્યતા રહે.
1

5.

મારી સાથે સીધી જ જાતીય સતામણી કરવામાં આવતી નથી, પણ મને સતત અશ્લીલ

સારહત્ય મોકલવામાં આવે છે અને જ્યારે હં કૉલેજમાં દાખલ થાઉં છં, ત્યારે આવ ં મોકલનારની
મમત્રટોળી દ્વારા મારી હાંસી ઉડાવવામાં આવે છે . શં આને જાતીય સતામણી કહી શકાય?
હા. પ્રવતકૂળ કાયતસ્થળ વાતાવરણ બનાવીને જાતીય સતામણી કરવામાાં આવે તેન ાં આ ઉદાહરણ
છે .
6.

મારી સાથે જાતીય સતામણી કરવામાં આવેલ, તો હં કોની પાસે ફરરયાદ દાખલ કરી શકં ?

આઇઆઇએમએની સીએમજીઆઈનાાં કોઈ પણ સદસ્ય સમક્ષ સીધી ફરરયાદ દાખલ કરી
શકાય. સીએમજીઆઇના સભ્યોની વવગતો આઇઆઇએમએ ની વેબસાઇટ પર ઉપલદધ છે .
7.

શં પરષો પણ જાતીય સતામણીની ફરરયાદ દાખલ કરી શકે છે ?

હા, ર્લિંગભેદ વવના કોઈપણ વ્યક્તત ફરરયાદ કરી શકે છે .
8.

સીએમજીઆઈ એટલે શ?ં

આઈઆઈએમએએ અવધવનયમને અનરૂપ લૈંર્ગક મદ્દા પ્રબાંધન સવમવત ("સીએમજીઆઇ")
નામની એક આંતરરક સવમવતની રચના કરી છે . જો કે, સીએમજીઆઈને ફતત જાતીય
સતામણીની ફરરયાદો જ સાંભાળવા માટે તૈયાર કરાઈ છે એવ ાં નથી, પરાં ત લૈંર્ગક મદ્દાઓ અંગે
જાગરૂકતા, સલાહ અને વશક્ષણ પર પણ ધ્યાન કેબ્ન્દ્રત કરવામાાં આવ્્ ાં છે .
9.

શં આ સમમમતના સદસ્યો કાયમી છે ?

કાયદા મજબ દરે ક સદસ્યનો કાયતકાળ 3 વર્ત છે . પરાં ત સવમવતના એક સદસ્ય તરીકે ટકી રહેવા
માટે, અથવા સવમવતના સદસ્ય તરીકે વનમણકાં ૂ , ચટાવા,
ાં ૂ
નામાાંકન પામવા અથવા વન્તત થવા
માટે એક વ્યક્તતને ત્યારે અયોગ્ય જાહેર કરવામાાં આવશે જ્યારે આવા સભ્ય નીચે મજબ વતતણકાં ૂ
કરશે :
1) આઈઆઈએમએની નીવતની કોઈપણ જોગવાઈ અથવા આઈઆઈએમએના મહત્ત્વ
/ માગત દવશિકાન ાં ઉલ્લાંઘન કરે છે ; અથવા
2) કોઈ પણ કાયદા હેઠળ ગના માટે દોર્ી ઠરાવવામાાં આવ્યા હોય અથવા આ વ્યક્તત
વવરદ્ધ કોઈ ગના માટે તપાસ બાકી હોય; અથવા
3) કોઈ વશસ્ત કાયતવાહીમાાં દોવર્ત ઠરાવવામાાં આવ્યા હોય અથવા આ વ્યક્તત વવરદ્ધ
વશસ્ત કાયતવાહીની તપાસ બાકી હોય; અથવા
4) કાયાતલયમાાં પોતાની ક્સ્થવતનો દરપયોગ કરીને કાયાતલયમાાં પોતાન ાં પદ જાળવી
રાખવા જાહેર રહતથી પ્રવતકૂળ બનવા પ્રયત્ન કયો હોય.
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રોજગાર, રાજીનામ,ાં મ ૃત્્, વવકલાાંગતા અથવા હકાલપટ્ટી, જે પણ લાગ પડે ત્યારે , તેના કારણે
સવમવતમાાં ખાલી પડેલ સભ્ય-પદને ભરવા માટે નવ ાં નામાાંકન કરવામાાં આવશે.
10. ફરરયાદ નોંધાવતાં પહેલાં મારે કોઈની પાસેથી પરવાનગી લેવી પડશે?
ના.
11. ફરરયાદ ક્ાં સધીમાં દાખલ કરી લેવી આવશ્યક છે ?
બનાવની તારીખથી 3(ત્રણ) મરહનાના સમયગાળામાાં અને બનાવની શ્રેણીના રકસ્સામાાં, છે લ્લા
બનાવની તારીખથી 3(ત્રણ) મરહનાની અંદર ફરરયાદ કરવી જોઈએ.
12. જો હં 3 મરહનાની અંદર ફરરયાદ નોંધાવી ના શકં તો શં થશે?
જો સવમવતને એ બાબતથી સાંતોર્ થાય કે સાંજોગો એવા હતા કે જેનાથી ફરરયાદીને પ્રથમ
3(ત્રણ) મરહનાના સમયગાળામાાં ફરરયાદ કરવાથી રોકવામાાં આવેલ, તો સવમવત ફરરયાદ
મેળવવા માટેની સમયમયાતદા બીજા 3(ત્રણ) મરહના સધી લાંબાવી શકશે. સવમવત 3(ત્રણ)
મરહનાના લાંબાવેલા સમયગાળાનાાં કારણો લેર્ખતમાાં રે કોડત કરશે. એટલે આમ, તમારે મહર્ત્મ 6
મરહનાની અંદર ફરરયાદ દાખલ કરવી પડે. ફરરયાદ દાખલ કરવામાાં પોતાના દ્વારા કરવામાાં
આવેલ દે ખીતા વવલાંબને, ફરરયાદની સચ્ચાઈ નક્કી કરવા કે રજૂ કરે લ પરાવાને માન્ય કરવામાાં
કોઈ સાંબવાં ધત પરરબળ માનવામાાં નહીં આવે.
13. ફરરયાદ દાખલ કરવાની કોને જરૂર પડે?
જે વ્યક્તતની જાતીય સતામણી (પીરડત) થઈ છે / અનભવ કયો છે / સતામણીનો સામનો કરવો
પડયો છે તેને ફરરયાદ દાખલ કરવાની જરૂર પડે.
14. શં પીરડત વતીથી કોઈ અન્ય વયરકત ફરરયાદ દાખલ કરી શકે છે ?
હા. જો પીરડત શારીરરક અક્ષમતાના આધારે ફરરયાદ કરવામાાં અસમથત હોય, તો નીચેની
વ્યક્તતઓ દ્વારા ફરરયાદ દાખલ કરી શકાય છે (ફરરયાદીની લેર્ખત સાંમવત પ્રમાણે) :
•

સાંબધ
ાં ી અથવા વમત્ર; અથવા

•

તેના સહકમી; અથવા

•

રાષ્રીય મરહલા પાંચ કે રાજ્ય મરહલા પાંચના અવધકારી

•

એવી કોઈ પણ વ્યક્તત જેને ઘટનાની જાણ હોય.

જો પીરડત માનવસક અક્ષમતાના આધારે ફરરયાદ કરવામાાં અસમથત હોય, તો નીચે મબજનાાં
વ્યક્તતઓ દ્વારા ફરરયાદ દાખલ કરી શકાય છે :
•

સાંબધ
ાં ી અથવા વમત્ર; અથવા
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•

એક ખાસ વશક્ષક; અથવા

•

એક લાયક મનોર્ચરકત્સક અથવા મનોવવજ્ઞાની; અથવા

•

વાલી અથવા એ સર્ત્ાવાહી વ્યક્તત જેની સાંભાળ હેઠળ તે સારવાર અથવા સાંભાળ
મેળવી રહ્યા હોય; અથવા

•

કોઈપણ એવા વ્યક્તત જેને બનાવ વવશે જાણકારી હોય, જે સગાાં અથવા વમત્ર હોય
અથવા એક ખાસ વશક્ષક અથવા લાયક મનોર્ચરકત્સક કે મનોવવજ્ઞાની, કે વાલી
અથવા એવી સર્ત્ાવાહી વ્યક્તત જેની સાંભાળ હેઠળ / તે સારવાર અથવા સશ્રર્ા
મેળવી રહ્યા છે .

જો કોઈ અન્ય કારણોથી પીરડત વ્યક્તત ફરરયાદ કરી શકતા નથી, તો તેની ફરરયાદ તેમની
લેર્ખત સાંમવત સાથે કોઈપણ એવી વ્યરકત દ્વારા નોંધાવવામાાં આવે જે બનાવ વવશેની જાણકારી
ધરાવતા હોય.
15. ફરરયાદ કેવી રીતે દાખલ કરાય?
તમે સવમવતના કોઈ પણ સભ્ય સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરી શકો છો. ફરરયાદ રૂબરૂ જઈને કોઈપણ
સભ્ય પાસે અથવા ઇલેતરોવનક રીતે ઈમેઇલ (chr-cmgi@iima.ac.in) દ્વારા મોકલી શકાય
છે . તમે સહાયક દસ્તાવેજો (જો કોઈ હોય તો) અને સાંબવાં ધત કવથત ઘટના(ઓ)ને લગતી સાંગત
વવગતો સરહત, તમારાં નામ અને વવગતો, જેની વવરદ્ધ ("પ્રમતવાદી") ફરરયાદ દાખલ કરવાની છે
તેન ાં નામ અને વવગતો સાથે ફરરયાદ નોંધાવી શકો છો.
16. શં ફરરયાદ મૌખખક રીતે દાખલ કરી શકાય?
ના.
17. શં હં અનામી રીતે ફરરયાદ દાખલ કરી શકં ?
ના, આવી ભલામણ કરવામાાં નથી આવતી. એક લેર્ખત ફરરયાદની જરૂર રહેશે અને લેર્ખત
ફરરયાદથી તમને ઘણી રીતે મદદ રહેશે. પહેલ ાં તો એ કે, તેનો એક રે કોડત જળવાય છે , તેથી
તમારી ફરરયાદને અવગણી શકાય નહીં. બીજ ાં કે, તમે અને સવમવતના સભ્યો, ઘણી વખત જાણ
કરવાને બદલે, એક જ વારમાાં ઘટના વવશે જાણવામાાં સક્ષમ રહેશે.
જો તમે ફરરયાદ લખવામાાં અક્ષમ હો, તો સવમવત તમને લેર્ખત કરાવવામાાં સહાય
કરશે. કોઈપણ મદદ માટે , તમે ઓનલાઇન રાખવામાાં આવેલ ફોન નાંબર અને / અથવા ઇમેઇલ
આઈડી પર કોઈ પણ સવમવત સભ્યનો સાંપકત કરી શકો છો.
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18. કૉલેજ ક્લાસ પ ૂરા થયા પછી મારી સાથે જાતીય સતામણી કરવામાં આવી રહી છે , હં
ફરરયાદ દાખલ કરી શકં ?
હા. જો કોલેજ પ ૂરી થયા પછી આઇઆઇએમએના સાંકલમાાં સાંકળાયેલા કોઈના દ્વારા કોઈ
વ્યક્તતની જાતીય સતામણી થાય તો પણ તે આઇઆઇએમએના અવધકારીઓ સમક્ષ ફરરયાદ
દાખલ કરી શકે છે . નીચેનામાાંથી કોઈપણ ઘટના તેમની સાથે બને તો ત્યારે પણ આ લાગ પડે
છે :
1)

બધાાં કાયાતલયો, કેમ્પસમાાં (વવદ્યાથી આવાસ, રહેઠાણો, વગતખડાં ો, રમતના મેદાન,
કેબ્ન્ટન, પસ્તકાલય, સભાગાર, વવદ્યાથી પ્રવ ૃવર્ત્ કેન્દ્ર અને કેમ્પસ પર અન્ય જાહેર
સ્થળો સરહત) અથવા અન્ય કોઇ પરરસરમાાં જ્યાાં આઇઆઇએમની વનસબત હોય
ત્યાાંનો બનાવ.

2)

આઇઆઇએમને લાગતી-વળગતી એ બધી જ પ્રવ ૃવર્ત્ઓ કે જે આઈઆઈએમએના
પરરસરથી દૂ ર અન્ય કોઈપણ સ્થળે આયોજજત થાય ત્યાાંના બનાવ.

3)

કોઈપણ સામાજજક, વ્યવસાય અથવા અન્ય સમારોહ / મેળાવડા / પાટીઓ /
વપકવનક વગેરે જ્યાાં આવી વતતણકાં ૂ અથવા રટપ્પણીઓ કોઈ અભ્યાસકર્ત્ાત , રહેવાસી
અને / અથવા આઇઆઇએમએમાાં કાયતરત વ્યક્તત પર પ્રવતકૂળ અસર કરે તે.

4)

કાયાતલય / કામકાજના કલાકો દરવમયાન અથવા તે ઉપરાાંતના સમયે જાતીય
સતામણીન ાં કવથત કૃત્ય.

5)

કમતચારી / વવદ્યાથી દ્વારા ઓરફસની બહાર / કામકાજના કલાકો દરવમયાન કોઈ પણ
સામાજજક નેટવરકિંગ વેબસાઇટ પર જાતીય સતામણી.

6)

બહારથી

મલાકાતે

આવેલ

કમતચારી/છાત્ર

અથવા

આઇઆઇએમએમાાં

કાયતરત/વન્ક્તત દરવમયાન કોઈ પણ પ્રવાસ દરવમયાન જ્યારે આઇઆઇએમએ
દ્વારા પ ૂરી પાડવામાાં આવતા પરરવહન સરહત થયેલ સતામણી.
19. હં કૉલેજથી દૂ ર એક બેઠક માટે પ્રોફેસર સાથે ગઈ અને તેમણે આ દરમમયાન મારી
સતામણી કરી. શં હં ફરરયાદ નોંધાવી શકં ?
હા.
20. મેં જાતીય સતામણીનો બનાવ નજરે જોયો છે , તો શં હં ફરરયાદ દાખલ કરી શકં ?
હા. પરાં ત જે વ્યક્તત જાતીય સતામણીનો ભોગ બની છે /સામનો કયો છે તેની લેર્ખત સાંમવત સાથે
જ ફરરયાદ કરી શકાય.
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21. મારી સાથે મવદ્યાથી / પ્રોફેસર / અન્ય કમશચારીએ કોલેજ / આઈઆઈએમએ કેમ્પસમાં
જાતીય સતામણી કરે લ, તો શં હં સમમમતમાં ફરરયાદ દાખલ કરી શકં ?
હા.
22. મારી સાથે એક અજાણી વયક્ક્ત દ્વારા કૉલેજ / આઈઆઈએમએ કેમ્પસ પર જાતીય
સતામણી કરવામાં આવી હતી, તો શં હં સમમમતમાં ફરરયાદ દાખલ કરી શકં ?
ના. યોગ્ય વનવારણ માટે તમારે પોલીસ ફરરયાદ દાખલ કરવી જોઈએ. આઇઆઇએમએ તમને
તેમ કરવામાાં મદદ કરી શકે છે . કૃપા કરીને તેના વવશે સીએમજીઆઈને જાણ કરો.
23. મારી સાથે બસ / ટ્રે નમાં એક અજાણી વયક્ક્ત દ્વારા જાતીય સતામણી કરવામાં આવી હતી,
શં હં આઇઆઇએમએમાં સમમમત સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરી શકં ?
ના. યોગ્ય વનવારણ માટે તમારે પોલીસ ફરરયાદ કરવી જોઈએ. આઇઆઇએમએ તમને તેમ
કરવામાાં મદદ કરી શકે છે . તેથી કૃપા કરીને અમને જણાવો.
24. જો મારે કૉલેજ / આઈઆઈએમએના સંચાલકોમાંથી કોઈ વયક્ક્ત સામે ફરરયાદ કરવી હોય
તો શં કરવ ં જોઈએ?
તમે અમારો સાંપકત કરી શકો છો અને આઇઆઇએમએની સવમવત સમક્ષ ફરરયાદ પણ દાખલ કરી
શકો છો. જો કે, ફરરયાદની તપાસ સ્થાવનક સવમવત દ્વારા જ કરવામાાં આવશે કારણ કે ફરરયાદ
સાંચાલનમાાં સામેલ કોઈ વ્યક્તત વવરદ્ધ છે . વૈકલ્લ્પક રીતે, તમે સ્થાવનક સવમવત પાસે ફરરયાદ
દાખલ કરી શકો છો.
25. સ્થામનક સમમમત શં છે ?
સ્થાવનક સવમવત (એલ.સી.) દે શના દરે ક જજલ્લામાાં સ્થપાયેલ એક સવમવત છે , જે નોકરીદાતાઓ
વવરદ્ધની ફરરયાદો લે છે , સ્થાવનક કામદારો દ્વારા કરવામાાં આવેલ ફરરયાદો લે છે અને જે
નોકરીદાતા પાસે 10થી ઓછા કમતચારી હોવાના કારણે આંતરરક સવમવત નથી બનાવી શકતા
તેમનાાં કમતચારીઓની ફરરયાદો લે છે . આમ, સ્થાવનક સવમવત આઈસી (આંતરરક સવમવત)ની જેમ
કાયો કરે છે .
26. લેખખત ફરરયાદ કયાશ પછી મને ધમકી આપવામાં આવે તો શં કરવ ં જોઈએ?
જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય, તો તરત જ કોઇ સવમવતના સભ્યને મળો. તમારી સરક્ષા માટે
તાત્કાર્લક પગલાાં લેવામાાં આવશે. આઇઆઇએમ ફરરયાદી અને સાક્ષીઓ વવરદ્ધ બદલાની
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ભાવનાને ચલાવી લેશે નહીં અને બદલાની ભાવનાવાળા વ્યક્તત સામે કડક કાયતવાહી
કરવામાાં આવશે.
27. જો મારી મવરદ્ઘ ફરરયાદ નોંધાવવામાં આવી હોય તો શં મને ફરરયાદની એક નકલ મળી
શકે?
હા. સવમવત દ્વારા ફરરયાદ મળ્યાના 7 કામકાજના રદવસની અંદર સમગ્ર ફરરયાદની એક નકલ
પ્રવતવાદીને આપવામાાં આવશે.
28. શં મારી મવરદ્ધ કરવામાં આવેલ ફરરયાદનો જવાબ આપવાનો મને અમધકાર છે ?
હા. એકવાર તમને ફરરયાદની નકલ મળી જાય, પછી તમારે 10 કામકાજના રદવસોમાાં લેર્ખતમાાં
જવાબ આપવો પડશે. આ જવાબ દસ્તાવેજોની યાદી સાથે, અને સાક્ષીઓના નામો અને
સરનામા (જો કોઈ હોય તો) સરહત મોકલી શકાય.
29. મારા મવરદ્ધ ફરરયાદનો જવાબ મારે કેટલા રદવસમાં આપવાનો હોય છે ?
10 કામકાજના રદવસમાાં.
30. મારા માટે સમાધાન કરવ ં ફરજજયાત છે ?
ના.
31. સમાધાન એટલે શ?ં
પ ૂછપરછ શરૂ કરતાાં પહેલાાં, સીએમજીઆઇ ફરરયાદીની લેર્ખત વવનાંતીના આધારે , ફરરયાદકતાત
અને પ્રવતવાદી વચ્ચે સમાધાનથી બનાવ બાબતે ઉકેલ લાવી શકે છે .
32. શં હં તપાસ પછી સમાધાન કરી શકં ?
ના.
33. ફરરયાદની તપાસ કરવા માટે કેટલો સમય લાગે છે ?
સીએમજીઆઇ / આઈસીને પ્રવતવાદી પાસેથી જવાબ મેળવવાના રદવસથી લઈને 90 રદવસની
અંદર તપાસ પ ૂરી કરવાની હોય છે .

34. તપાસ કાયશવાહી માટે શં હં મારા વકીલને સાથે લઈને આવી શકં ?
ના.
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35. સમમમતએ મને બોલાવયો છે / સમમમતએ મને દસ્તાવેજો માટે પ ૂછ્ ં છે , મારે હવે શં કરવ ં
જોઈએ?
સવમવતને લાગે કે ન્યાયના રહતમાાં રહેશે તો કોઈ પણ વ્યક્તતને સાક્ષી તરીકે હાજર થવા માટે
બોલાવી શકે છે . સવમવત પાસે કોઈપણ વ્યક્તતને હાજર થવા બોલાવવા અને અમલ કરવાની
સર્ત્ા છે . કોઈપણ કમતચારી દ્વારા / વવદ્યાથી દ્વારા સવમવત સમક્ષ કોઇ સનાવણીમાાં હાજર રહેવાનો
ઇનકાર કરવા અથવા સવમવત અવધકાર ક્ષેત્રમાાં માાંગવામાાં આવેલ દસ્તાવેજો અને / અથવા
મારહતી આપવા માટે ઇનકાર કરવા બદલ આને ગેરવતતણ ૂક માનવામાાં આવશે, અને સવમવતને
આવા કમતચારી / વવદ્યાથી વવરદ્ધ પ્રવતકૂળ પગલાાં લેવા માટે બાધ્ય કરશે.
36. હં તપાસમાં સનાવણી માટે જવાન ં બંધ કરં તો શં થાય ?
જો તમે (તમે ફરરયાદકતાત અથવા પ્રવતવાદી જે પણ હો તે) પ ૂરતાાં કારણો બતાવ્યા વવના
અધ્યક્ષ દ્વારા સમક્ન્વત સનાવણીમાાં સતત 3(ત્રણ) વાર હાજર રહેવામાાં વનષ્ફળ જાઓ, તો
સવમવતને તપાસ કાયતવાહીને સમાપ્ત કરવાનો અથવા ફરરયાદ અંગે એકતરફી વનણતય
આપવાનો અવધકાર રહેશે. આ વનણતય લેવાના 15(પાંદર) રદવસ અગાઉ નોરટસ તમને
મોકલવામાાં આવશે.
37. શં ફરરયાદને ગપ્ત રાખવામાં આવશે?
હા. તમામ વવગતો પ ૂણત ગોપનીય રહેશે. બધા વવદ્યાથીઓ / કમતચારીઓ જે સાક્ષી તરીકે સામેલ
છે અને સવમવતની કાયતવાહીનો ભાગ છે , તેઓને ગોપનીયતા કરાર / પત્ર / વ્યવસ્થા પર
હસ્તાક્ષર કરવાની જરૂર પડશે. જો કોઈ વ્યક્તત (સાક્ષીઓ સરહત) ગોપનીયતાનો ભાંગ કરે છે
તો આઇઆઇએમએ આવા વ્યક્તત પાસેથી પાાંચ હજાર રૂવપયા દાંડ વસ ૂલ કરશે.
38. જો હં ફરરયાદ દાખલ કરં તો શં મને કોલેજમાંથી રજા લેવાન ં કહેવામાં આવશે?
નહીં. તે ફતત ત્યારે જ થશે જ્યારે તમે પ ૂછપરછના સમયગાળા દરવમયાન કોઇપણ રજા માટે ની
લેર્ખત અરજી પ્રસ્તત કરશો.
39. જે પ્રોફેસરની મવરદ્ધ મેં જાતીય સતામણીની ફરરયાદ નોંધાવી હોય તેમના વયાખ્યાનમાં હં
હાજરી આપવા માંગતી ના હોઉં તો મારે શં કરવ ં જોઈએ?
તમે લેર્ખતમાાં આવી રાહત માટે સવમવતને વવનાંતી કરી શકો છો.
40. મારી ફરરયાદની તપાસ બાકી હોય તે સમય દરમમયાન મારે કઈ રાહત માંગવી જોઈએ?
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જો તમે ફરરયાદકર્ત્ાત હોવ તો તમે સવમવતને લેર્ખત વવનાંતી કરી શકો છો કે જે તમને સનાવણી
દરવમયાન રાહત આપે. સવમવત આઇઆઇએમએને નીચે મજબની ભલામણો કરી શકે છે :
1)

તમને અથવા પ્રવતવાદીને અન્ય કોઈ સ્થળે બદલી કરી આપે (જો શક્ય હોય તો)

2)

તમને 3(ત્રણ) મરહનાના સમયગાળાની રજા આપે (આ રજાઓ તમારી હકદારીની
રજાઓ ઉપરાાંતની વધારાની હોઈ શકે છે )

3)

આઇઆઇએમએ જે યોગ્ય લાગે તેવી કોઈપણ અન્ય રાહત આપે.

4)

તમારા કામની કામગીરી પર પ્રવતવાદી દ્વારા રરપોટત આપવા અથવા તમારા
ગોપનીય રરપોટત લખવા પર વનયાંત્રણ લાદવ ાં અને અન્ય કોઈ વડા / અવધકારીને
આની સોંપણી આપવી.

5)

પ્રવતવાદીને તમારી શૈક્ષર્ણક પ્રવ ૃવર્ત્ની દે ખરે ખ રાખવાથી પ્રવતબાંવધત કરવા (જો
પ્રવતવાદી પોતે પ્રોફેસર હોય તો) અને અન્ય અવધકારીને આ કામ સોંપવ.ાં

સવમવતની ભલામણ મળ્યા પછી, આઇઆઇએમએ આ ભલામણો અમલમાાં મ ૂકશે.
41. મારી મવરદ્ધની ફરરયાદની તપાસ બાકી હોય તે સમય દરમમયાન હં કઈ રાહત માંગી શકં ?
જે વ્યક્તતની વવરદ્ધ ફરરયાદ નોંધાવવામાાં આવી છે તે વ્યક્તત માટે કોઈ ઉપાય ઉપલદધ નથી.
ઉપાય ફતત ફરરયાદી માટે જ ઉપલદધ છે .
42. જાતીય સતામણી મવશે વાત કરતા અન્ય કોઇ કાયદાઓ છે ?
હા. ભારતીય દાંડ સાંરહતા, 1908 જણાવે છે કે જાતીય સતામણી એક ફોજદારી ગનો છે અને
આરોપી માટે જેલની સજાની જોગવાઈ છે .
43. શં આ સંબમં ધત કોઈ અન્ય અપરાધ છે ?
હા. પીછો કરવો અને છુપા-છુપા જોયે રાખવ ાં પણ આને સાંબવાં ધત ગનાઓ છે જે જાતીય
સતામણીની સાથે-સાથે અથવા જાતીય સતામણીના બનાવ પહેલાાં અથવા પછીથી થઈ શકે છે .
આ પણ ભારતીય દાંડ સાંરહતા, 1908 હેઠળ ફોજદારી ગનાઓ છે અને આરોપીઓ માટે જેલની
સજાની જોગવાઈ કરે છે .
44. શં હં પોલીસ અને આઇઆઈએમએ બન્ને સમક્ષ ફરરયાદ દાખલ કરી શકં ?
હા, કરી શકો છો.
45. શં મને તપાસ અહેવાલની નકલ મળી શકે?
હા (ફરરયાદી અને પ્રવતવાદી બાંનેને તપાસ અહેવાલની નકલ આપવામાાં આવે છે ).
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46. સમમમત દ્વારા પ્રસ્તત તપાસ અહેવાલ પર કૉલેજ / આઈઆઈએમએએ કેટલા રદવસોમાં
પગલાં લેવાનાં હોય છે ?
60 રદવસમાાં.
47. જો સંચાલકો મારી ફરરયાદ પર કોઈ કાયશવાહી હાથમાં ન લે તો શં કરવ?ં
તમે આઈસી (આંતરરક સવમવત) અથવા સાંચાલકોને મળી શકો છો અથવા કાયદા પ્રમાણે કોટત /
રરદ્નલ સમક્ષ અપીલ કરી શકો છો.
48. જો હં તપાસ અહેવાલમાં સીએમજીઆઇના મનષ્કષશથી ખશ ન હોઉ તો મારે શં કરવ ં જોઈએ?
કાયદા પ્રમાણે તમે કોટત / રરદ્નલ સમક્ષ અપીલ ફાઇલ કરી શકો છો.
49. અપીલ ફાઇલ કરવા માટે કેટલા રદવસોનો સમય મને મળે છે ?
90 રદવસનો.
50. કાયદા હેઠળ શં રોજગારદાતા માટે કોઈ ચોક્કસ ફરજો છે ખરી?
હા. કાયદો રોજગારદાતા માટે ઘણી ફરજોની જોગવાઈ કરે છે . તેમાાંની કેટલીક નીચે પ્રમાણે છે :
•

કાયતસ્થળે એક સલામત કાયતવાતાવરણ પ ૂરાં પાડવ ાં જેમાાં કાયતસ્થળે સાંપકત માાં
આવતા લોકોની સલામતીનો સમાવેશ થાય છે .

•

કાયતસ્થળમાાં કોઈ પણ ચોક્કસ સ્થાન પર જાતીય સતામણીના દાંડનીય પરરણામ
અને સીએમજીઆઈ / આંતરરક સવમવત ("આઈસી") ની રચના કરવાના હકમને
પ્રદવશિત કરે .

•

જાતીય સતામણીના વનર્ેધ, વનવારણ અને વનરાકરણ માટે ની આંતરરક નીવત
તૈયાર કરવી અને વ્યાપકપણે પ્રચારરત કરવી.

•

આઈસીનાાં તમામ સભ્યોની વવગતો અને સાંપકત ની વવગતો જાહેર કરવી.

•

કમતચારીઓને સાંવેદનશીલ બનાવવા માટે વનયવમત અંતરાલ પર કાયતશાળાઓ
અને જાગરૂકતા કાયતક્રમોન ાં આયોજન કરવ.ાં

•

આઈસી સભ્યો માટે અર્ભગમ કાયતક્રમો ગોઠવવા.

•

આઈસી સભ્યો માટે ક્ષમતા વનમાતણ અને કૌશલ્ય વનમાતણ કાયતક્રમોન ાં સાંચાલન
કરવ.ાં

•

કમતચારી જાગરૂકતા કાયતક્રમો ચલાવવા અને સાંવાદ માટે ફોરમ બનાવવ.ાં
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51. જો કાયદા હેઠળ સ ૂખચત ફરજોન ં કોઈ પાલન ન કરે તો શં થાય?
જો કોઈ સીએમજીઆઇ / આઈસીની રચના ના કરે અથવા અવધવનયમ હેઠળ બાકી રહેલી તમામ
ફરજોને પ ૂણત ના કરે તો તેમના પર કાયદા હેઠળ દાંડ લગાવી શકાય છે જે રૂ. 50,000/- સધીનો
હોઈ શકે છે . આ ફરજોને વારાં વાર પરરપ ૂણત નહીં કરવાના રકસ્સામાાં, દાંડ બમણો થઈ શકે અને
જ્યાાં કોઈને વ્યવસાય કરવાન ાં લાયસાંસ મળવાની શક્યતા હોય ત્યાાં આવા લાયસાંસ રદ્દ અથવા
તેની નોંધણી અથવા નવીનીકરણ માટે ની અરજી પાછી મોકલવામાાં આવશે અથવા રદ્દ કરી
શકાય છે .
52. કાયશસ્થળે જાતીય સતામણી અટકાવવા માટે રોજગારદાતા શં પગલાં ઉઠાવી શકે છે ?
રોજગારદાતા નીચે મજબનાાં પગલાાં લઈ શકે છે :
•

આઈસી સભ્યો માટે વનયવમત તાલીમ કાયતક્રમો ગોઠવવા જેથી તેઓ કાયદા અને
પ્રરક્રયા પરની મારહતી સાથે સાંપ ૂણત રીતે અદ્યતન રહી શકે.

•

સમય-સમયે કમતચારીઓ માટે જાગરૂકતા કાયતક્રમો ગોઠવવા જેથી તેમના અવધકારો
અને ફરજોથી મારહતગાર રાખી શકાય અને જાતીય સતામણી એટલે શ ાં તેની
જાણકારી રહે.

•

સાંચાલકો માટે સત્રો ગોઠવવા જેથી તેઓ કાયદાન ાં પાલન અસરકારક રીતે કરી શકે
અને જાતીય સતામણીના બનાવોને અટકાવી શકે અને કામન ાં વાતાવરણ દરસ્ત
બનાવી શકે.

•

નવાાંગતક કમતચારીઓ / વવદ્યાથીઓ માટે ઓરરએન્ટેશન પ્રોગ્રામ રાખીને તેમને
સાંસ્થાની ભાવનાઓ અને નીવતઓ વવશે જાણકારી આપવી જોઈએ.

•

કાયતસ્થળે સમાનતાની ભાવના ઊભી કરવા માટે લૈંર્ગક સાંવેદનકરણ કાયતક્રમોન ાં
આયોજન કરવ.ાં આ એક દૂ રદશી પગલ ાં હોય છે જે દશાતવે છે કે રોજગારદાતા એક
સમાન તક પ્રદાતા છે અને તે દીઘતકાલીન હોઈ શકે છે .

•

એવી ખાતરી કરવી કે આઈસી વનયવમત ધોરણે મદ્દાઓ પર ચચાત કરવા અને પોતાને
અપડેટ રાખવા માટે મળે છે .

•

તેઓએ આઇસીને જરૂરી બધી સવવધાઓ પ ૂરી પાડવી.

53. શં કૉલેજ / રોજગારદાતા / આઇઆઇએમએ સંબમં ધત પક્ષો મસવાય કોઈની સાથે ફરરયાદની
મવગતો શેર કરી શકે છે ?
ના. કૉલેજ / રોજગારદાતા / આઇઆઇએમએ કોઈ પણ જાહેર માંચ પર અથવા કોઈ પણ અન્ય
વ્યરકત સાથે જાતીય સતામણી અથવા તેને સાંબવાં ધત વ્યક્તતઓની ઓળખની કોઈ પણ
રકસ્સાની વવગતો કોઈને અથવા જે કોઈ આ બાબતમાાં સામેલ નથી તેઓને જણાવી અથવા
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બતાવી શકતા નથી. કાયદામાાં એવી જોગવાઈ છે કે જાતીય સતામણીના મદ્દાથી સાંબવાં ધત કોઈ
પણ મારહતી પ્રકાવશત, સાંપ્રેવર્ત કે પ્રેસ અથવા મીરડયામાાં કોઈપણ રીતે જાહેર કરવામાાં આવશે
નહીં.
54. જે રોજગારદાતા પાસે 10 કમશચારી હોય, પરં ત તેમાં કોઈ પણ મરહલા કમી ના હોય, તો શં
તેવા મનયોક્તાને પણ સીએમજીઆઇ / આઇસીની જરૂર રહે ખરી?
હા.
55. એક બાહ્ય સભ્ય કોણ હોઈ શકે?
એનજીઓ અથવા એસોવસએશનો પૈકી કોઈપણ મરહલા સદસ્ય જે લોકકલ્યાણનાાં કાયો અથવા
જાતીય સતામણીના મદ્દાઓથી પરરર્ચત હોય અથવા એમના માટે કામ કરવા પ્રવતબદ્ધ હોય.
56. શં બાહ્ય સભ્ય હોવ ં ફરજજયાત છે ?
હા. એક ત ૃતીય પક્ષના સ્વતાંત્ર સભ્ય રાખવા જરૂરી છે .
57. શં સીએમજીઆઇ સભ્યો માટે કોઈ કાયશકાળ નક્કી હોય છે ?
હા, તમામ આઈસી સભ્યોનો ત્રણ વર્ત સધીનો કાયતકાળ હોય છે .
58. સીએમજીઆઇ / આઈસી સદસ્યને આ કાયશકાળ પ ૂરો થાય તે પહેલાં દૂ ર કરી શકાય?
હા, કાયદા મજબ કેટલીક ચોક્કસ પરરક્સ્થવતઓમાાં, સીએમજીઆઇ / આઈસી સદસ્યને કાયતકાળ
પ ૂરો થયા પહેલાાં હટાવી શકાય છે જેમ કે, સ્વરહતનો સાંઘર્ત, જો સવમવતના સભ્ય કવથત સતામણી
કરનાર અથવા ફરરયાદી વગેરે હોય તો. કાયદાની જોગવાઈઓ અનસાર આવા સદસ્યની
હકાલપટ્ટી પછી ખાલી પડેલ જગ્યાને ફરી ભરવાની જરૂર પડે છે .
59. શં સીએમજીઆઇ / આઇસીને ફરરયાદ સનાવણી માટે કોઈ કાયશવાહી કરવાની જરૂર છે ?
હા. કાયદાએ એક પ્રરક્રયા નક્કી કરે લ છે . સીએમજીઆઇ / આઇસીને ફરરયાદની તપાસ
દરવમયાન કદરતી ન્યાયના વસદ્ધાાંતોને અનસરવાના હોય છે અને સવમવતને સાક્ષીઓને
બોલાવવા અને દસ્તાવેજોની તરફેણ કરવા માટે ની વસવવલ કોટત ની સર્ત્ાઓ મળે લ છે .
60. શં નોકરીદાતાને મવદ્યાથીઓ / કમશચારીઓમાં જાતીય સતામણી રોકવા મવશે જાગૃમત
લાવવાની જરૂર છે ?
હા.
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61. તાલીમ / કાયશશાળા / પરરસંવાદ / જાગૃમત કાયશક્રમ દ્વારા કેવી રીતે મદદ કરી શકાય?
•

આ પ્રકારનાાં સત્રો એ ખાતરી કરશે કે તમારા કમતચારીઓ તેમના અવધકારો તેમજ
જવાબદારીઓથી પરરર્ચત છે .

•

તેનાથી એ પણ સ્પષ્ટ થશે કે તમે જાતીય સતામણીના બનાવોને રોકવા માટે
ખરે ખર પગલાાં લીધાાં છે .

•

આવાાં આયોજનોથી આઇસીની ફરરયાદોને ઉકેલવામાાં વધ સારી મદદ મળી રહે છે .

•

તેનાથી સાંસ્થામાાં કમતચારીઓમાાં શ્રદ્ધા ઊભી થશે.

•

તે ર્લિંગ સાંવેદનશીલ કાયતસ્થળન ાં વાતાવરણ બનાવશે.

•

વવરદ્ધ ર્લિંગ સાથે કામ કરવા માટે કમતચારીઓને ભડકાવવામાાં નહીં આવે પરાં ત તે
પયાતવરણમાાં કામ કરવા માટે એકબીજાના સમાન હકોનો સાંબધ
ાં ધરાવતા તાંદરસ્ત
વાતાવરણમાાં કામ કરવાથી, હકારાત્મકતા અને કાયત ઉત્પાદકતા તરફ દોરી જશે.

62. શં કૉલેજ / નોકરીદાતાઓ માટે જાતીય સતામણી સામે નીમત હોવી ફરજજયાત છે ?
હા.
63. કૉલેજ / રોજગારદાતા પોતાના મવદ્યાથીઓ / કમશચારીઓને આ નીમત મવશે કેવી રીતે જાણ
કરી શકે?
વવદ્યાથીઓ / કમતચારીઓને નીચે પ્રમાણે જાણ કરી શકાય છે :


ઇમેઇલ પર વવદ્યાથીઓ / કમતચારીઓને નીવતન ાં પ્રસારણ કરે .



તેને વેબસાઇટ અથવા ઇન્રા-નેટ પર પ્રકાવશત કરે .



કાયતસ્થળ પર જાહેર સ્થાનો પર પોસ્ટરો દશાતવે.

પોસ્ટરો પ્રદવશિત કરવાના વધારાના ફાયદા એ છે કે માત્ર કમતચારીઓ જ નહી પરાં ત મલાકાતીઓને
નીવત વવશે વાકેફ કરવામાાં આવે. એનાથી મલાકાતીઓ તરફથી અવનચ્છનીય વતતનને અટકાવી
શકાય છે .
64. શં કૉલેજ / સંગઠનમાં પોસ્ટર પ્રદમશિત કરવાં ફરજજયાત છે ?
હા. આ ઉપરાાંત, પોસ્ટસત કમતચારીઓ / વવદ્યાથીઓ તેમજ મલાકાતીઓના મનમાાં ખાસ કરીને
દ્રશ્ય અસરને ધ્યાનમાાં રાખીને જાગૃવત લાવવાનો શ્રેષ્ઠ માગત બની શકે છે . એનાથી સાંસ્થા /
કોલેજમાાં વવશ્વાસ ફેલાવવાનો, જાતીય સતામણીના રકસ્સાઓ અટકાવવા અને સલામત
કાયતસ્થળ વાતાવરણ બનાવવાની લાાંબી સફર નક્કી થઈ શકે છે . હકીકતમાાં, પ્રાદે વશક

13

ભાર્ાઓમાાં પોસ્ટરો તે પણ ખાતરી કરાવે છે કે આ સાંદેશ બધા રહતધારકો સધી પહોંચી
જાય, જે ભાર્ામાાં તેઓ સમજે-જાણે છે .
નોંધ : સીએમજીઆઇ એની ખાતરી રાખશે કે સીએમજીઆઇ દસ્તાવેજોના અંગ્રેજીમાાંથી રહન્દી અથવા
ગજારાતી અનવાદની પ્રરક્રયામાાં કોઈપણ ખામીઓ અથવા અથતફેર માટે કોઈ અવકાશ નથી. છતાાં પણ,
ત્રણ અલગ-અલગ ભાર્ાઓમાાં સીએમજીઆઇ દસ્તાવેજોની સામગ્રી અથવા અથતના આધારે ઊભી થતી
સાંભવવત વવસાંગતતા / ગેરસમજ / અસાંમવતના રકસ્સામાાં અંવતમ વનણતય ભારત સરકાર દ્વારા પ્રકાવશત
અવધવનયમ / માગતદવશિકા / હેન્ડબકની પ્રાદે વશક ભાર્ાની અનકૃવત અથવા સીએમજીઆઈ દસ્તાવેજોની
અંગ્રેજી આવ ૃવર્ત્ પર આધારરત રહેશે. સીએમજીઆઇ સવમવત તમારી પસાંદગીની ભાર્ામાાં સામગ્રી વવશે
ચચાત, સ્પષ્ટતા અને વશર્ક્ષત કરવા માટે ઉપલદધ રહેશે.

આ દસ્તાવેજ સીએમજીઆઈ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે . જો ઉપરોક્ત પ્રશ્નો તમને મદદરૂપ ન
લાગતા હોય તો કૃપા કરીને chr-cmgi@iima.ac.in પર સીએમજીઆઇનો સંપકશ કરો.

પ્રોફેસર પ્રોમિલા અગ્રવાલ
અધ્યક્ષ, સીએમજીઆઇ
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