પ્રસ્તાવના
ભારતીય પ્રબંધ સંસ્થાન અમદાવાદ વતી, કાયયસ્થળ પર જાતીય સતામણી વવરુદ્ધ આ નીવતને
તમારી સમક્ષ સહર્ય પ્રસ્ત ુત કરું છં. આઇઆઇએમએ એક સુરક્ષક્ષત અને સુગમ વાતાવરણ બનાવવા
માટે વચનબદ્ધ છે , જે પ ૂવયગ્રહ, પક્ષપાત અને જાતીય સતામણીના ભય વવના સહુને કામ / અભ્યાસ
માટે સમથય બનાવે છે . વંશ, ક્ષ િંગ, ધમય, રં ગ, વૈવાહહક દરજ્જજા, જાતીય અક્ષભગમ, વય, રાષ્ટ્રીયતા,
વંશીય મ ૂળ, વવક ાંગતા અથવા ક્ષ િંગને ધ્યાનમાં

ીધા વગર આઇઆઇએમએ તમામ માટે સમાન

તકો અને સ ામત વાતાવરણ ઉપ બ્ધ કરાવવામાં વવશ્વાસ રાખે છે .
જ્યારે એક મહહ ાને કાયયસ્થળે જાતીય સતામણી દ્વારા ભેદભાવનો સામનો કરવો પડે છે ત્યારે
વશક્ષણ અને રોજગારમાં સમાનતા પર ગંભીરતાપ ૂવયક અસર આવી શકે છે . જાતીય સતામણી
ભારતના બંધારણ દ્વારા પ ૂરા પાડવામાં આવે

બે મ ૂળભ ૂત અવધકારોનુ ં ઉલ્ ઘ
ં ન કરે છે : (i) ક મ-

14 હેઠળ સમાનતાનો અવધકાર અને (ii) ક મ-21 હેઠળ મહહ ાએ જીવવાનો તથા ગૌરવપ ૂણય જીવન
જીવવાનો અવધકાર. ક મ-19(1) (જી) હેઠળ પણ જાતીય સતામણીના કારણે પીહડતાના મૌક્ષ ક
અવધકારોનું ઉલ્ ઘ
ં ન થઈ શકે છે કારણ કે કોઈ પણ વ્યવસાય, ઉપજીવવકા અથવા વેપાર સ ામત
કામકાજી વાતાવરણ પર આધાર રાખે છે જ્યાં એક મહહ ા પોતાના પ ૂણય સ્વમાન સાથે સુરક્ષક્ષત રીતે
કામ કરી શકે છે . જાતીય સતામણી વવરુદ્ધ સુરક્ષાના મૌક્ષ ક અવધકાર અને ગહરમાપ ૂણય રીતે કામ
કરવાના અવધકારને સાવયભૌવમક રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય સંમે નો અને એને સમકક્ષ માધ્યમો તરફથી
માન્યતા પ્રાપ્ત છે જેમ કે “મહહ ાઓ પ્રત્યે તમામ રૂપના ભેદભાવ નાબ ૂદી પર સમ્મે ન”, જેને 25
જૂન, 1993ના રોજ ભારત સરકાર દ્વારા માન્ય કરવામાં આવે

છે . વર્ય 1997માં, ભારતની સવોચ્ચ

અદા તે એક ઐવતહાવસક ચુકાદો {વવશાખા વવરુદ્ધ રાજસ્થાન રાજ્ય અને અન્ય (એઆઈઆર, 1997
એસસી 3011)} માં ઉપરોક્ત મ ૂળભ ૂત અવધકારોને માન્યતા આપી હતી અને તે વવશે માગયદવશિકા
પ્રકાવશત કરી હતી કે નોકરીદાતાઓએ કાયયસ્થળ પર જાતીય સતામણીની ફહરયાદોનુ ં વનવારણ કરી
શકાયું છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે આનુ ં ફરજજયાત પા ન કરવું આવશ્યક છે . વર્ય 2013માં,
ભારતીય સંસદે પણ વવશાખા ચુકાદામાં સવોચ્ચ અદા ત દ્વારા વનધાયહરત માગયદવશિકાની જેમ
જ 'કાયયસ્થળે મહહ ાઓની જાતીય સતામણી (વનવારણ, પ્રવતબંધ અને વનરાકરણ) અવધવનયમ અને
વનયમ-2013' ઘડવામાં આવ્યા છે .
આઇઆઇએમએ કોઈપણ સંજોગોમાં જાતીય સતામણી ચ ાવી

ેત ુ ં નથી. આ કાયદો ફક્ત

મહહ ાઓ માટે જ બનાવવામાં આવ્યો છે , ત્યારે આઇઆઇએમએ એ આ નીવત દ્વારા, કાયદા હેઠળ
અન્ય - ઉભયક્ષ િંગીઓ માટેના અવધકારો અને

ાભો પણ વવસ્ત ૃત કયાય છે . આ નીવત જાતીય

સતામણીની ફહરયાદોનું વનવારણ કરવા માટે પદ્ધવત અને સમયસરની પ્રહિયાની જોગવાઇ કરે છે ,
તદુપરાંત આવા બનાવોને થતાં અટકાવવા ઉપાય

ેવા પણ સ ૂચવે છે . આઈઆઈએમએની
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આંતહરક સવમવતનાં ચેરપસયન તરીકે, હુ ં જણાવું છં કે જો તમારી પાસે કોઈ ક્ષચિંતા / ફહરયાદો છે , તો
કૃપા કરીને અમારો સંપકય કરો અને સીએમજીઆઈ તમારા પ્રશ્નો / ફહરયાદો વાજબી અને ગોપનીય
રીતે ઉકે શે.
મને ખાતરી છે કે આ નીવત તમારા બધા માટે મદદરૂપ સાક્ષબત થશે અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે
આંતહરક સવમવતનાં સદસ્યો સુધી પહોંચવામાં તમને સક્ષમ બનાવશે. હુ ં આશા રાખુ ં છં કે
આઇઆઇએમએમાં માનવીય વસદ્ધાંતોને સમજવા તથા તેન ુ ં પા ન કરવામાં આપણાં સહુ માટે આ
સવમવત એક પ્રેરણા તરીકે સેવા આપશે.
ુ ી પ્રોનમલા અગ્રવાલ
સશ્ર

3
© ભારતીય પ્રબંધ સંસ્થાન અમદાવાદ; સીએમજીઆઇ સંપકય : chr-cmgi@iima.ac.in

જાતીય સતામણી નનવારણ અને નનરાકરણ માટે નીનત માર્ગ દનશિકા

ઋણ સ્વીકાર
આ નીવત ઘણી ચચાયઓ પછી તૈયાર કરવામાં આવી છે , જેથી ખાતરી કરી શકાય કે આ નીવતની
ભાર્ા સવેને સમજવામાં સરળ છે , સ્પષ્ટ્ટ છે અને સહે ી છે , સાથે એ પણ ખાતરી કરવામાં આવી છે
કે તે કાયદા પ્રમાણે જ છે . એટ ે જ ખ ૂબ સાવચેતીપ ૂવયક વવચારણા કરીને આ નીવત તૈયાર કરવામાં
આવી છે . આ દસ્તાવેજ

ેખનમાં અગાઉના મુસદ્દામાં પોતાની મ ૂલ્યવાન હટપ્પણીઓ તથા સ ૂચનો

આપીને ભાગ ભજવવા બદ

હુ ં શ્રીમતી ગીતા શમાયનો આભાર માનુ ં છં. ગ્રાહફક્સ સંબવં ધત સપોટય

માટે હુ ં શ્રી દીપક ભટ્ટ અને તેમની ટીમનો પણ આભાર માનુ ં છં.
સુશ્રી ક્ષબન્દુ ડોહડયા દ્વારા સીએમજીઆઈ માગયદવશિકાનુ ં ગુજરાતી રૂપાંતરણ કરવા બદ
સીએમજીઆઈ અધ્યક્ષા આભાર વ્યક્ત કરે છે .
અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમને આ નીવત વાંચવામાં સરળ અને સમજવામાં સહે ી

ાગશે

ુ ી પ્રોનમલા અગ્રવાલ
સશ્ર
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ભારતીય પ્રબંધ સંસ્થાન અમદાવાદે (“આઇઆઇએમએ”) 'કાયયસ્થળ પર જાતીય સતામણી
(વનવારણ, પ્રવતબંધ અને વનરાકરણ) અવધવનયમ અને વનયમ-2013' (“અનિનનયમ”) હેઠળ

સમસ્યા પ્રબંધ સવમવત (“સીએમજીઆઈ”) નામની એક આંતહરક સવમવતની સ્થાપના કરે

છે . જો કે,

સીએમજીઆઈની સ્થાપના માત્ર જાતીય સતામણીની ફહરયાદોનુ ં વનવારણ જ નહીં અવપત ુ
મુદ્દે સામનો કરવામાં જાગૃવત

ાવવા, સ ાહ, અને વશક્ષણ આપવા પર ધ્યાન દોરવા કરે

ૈંક્ષગક
ૈંક્ષગક

છે .

સીએમજીઆઇના ઉદ્દે શ
1) બધાને સતામણી-મુક્ત વાતાવરણ પ ૂરું પાડવુ ં
2) બધા માટે પક્ષપાત-મુક્ત સંસ્કૃવત પ ૂરી પાડવી
3) આઈઆઈએમએમાં નીવતઓ અને પ્રહિયાઓમાં વ્યક્ક્તઓ સાથે ભેદભાવ નથી થતો
એની ખાતરી કરવા માટે અને જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં ફેરફારોની ભ ામણ કરી શકાય છે
4) કેમ્પસમાં રહેતા, કાયયરત, અભ્યાસકતાય અને / અથવા મુ ાકાતીઓ માટે કેમ્પસ
સ ામત બનાવી રાખવુ ં
5) તમામ કમયચારીઓ અને વવદ્યાથીઓમાં ક્ષ િંગ સંવેદનશી તા દ્વારા જાતીય સતામણી
અટકાવવી
6) જાતીય સતામણીની ફહરયાદો સમયબદ્ધ રીતે અને ફહરયાદોનુ ં વનવારણ તથા
અવધવનયમ મુજબ ફહરયાદીને ટેકો પ ૂરો પાડવો
ફરરયાદી એટલે કોણ?
“ફરરયાદી” એટ ે કોઈપણ વ્યક્ક્ત, જે કોઈ પણ ઉંમરની હોય, એ આઇઆઇએમએમાં કાયયરત હોય
કે ન હોય, અને જેણે જાતીય સતામણીના કૃત્યની પીડા સહન કરી હોવાનો આક્ષેપ કયો હોય.
જાતીય સતામણી શુંુ છે ?
“જાતીય સતામણી” : જાતીય સતામણીનો અથય નીચે પ્રમાણે છે અને આ બાબતો એમાં સમાયે

છે :

1) કો ેજકાયયની કોઈ પણ પ્રવ ૃવિમાં વ્યક્ક્તના વશક્ષણ / માગયદશયન, રોજગાર, સામે ક્ષગરી

અથવા મ ૂલ્યાંકનમાં જોડાણના સમયગાળા અથવા શરતના બદ ામાં અવનચ્છનીય
જાતીયતા પ્રસ્તાવ, જાતીય સંબધ
ં માટે અનુરોધ, અને / અથવા જાતીય પ્રકૃવતની મૌક્ષખક
અથવા શારીહરક વતયણકં ૂ , ક્ાં તો સ્પષ્ટ્ટ અથવા પરોક્ષ રીતનું આચરણ.
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2) અવનચ્છનીય પ્રસ્તાવ જેવા કે, મૌક્ષખક, ઇશારાથી અથવા શારીહરક વતયન, જાતીય ક્ષી

હટપ્પણી, પત્ર, ફોન કોલ્સ, એસએમએસ, ઈ-મેઇ

અથવા અન્ય કોઈ સંચાર માધ્યમોથી,

ચેનચાળાથી, પોનોગ્રાહફક સાહહત્ય બતાવવુ,ં ગંદી નજરથી તાકીને જોવુ,ં શારીહરક સ્પશય
અથવા છે ડતી કરવી, પીછો કરવો, બ ૂમો

ગાવવી અથવા અપમાનજનક સ્વભાવ

બતાવવો, વ્યક્ક્તની ઇચ્છા વવરુદ્ધ હસ્તક્ષેપનો ઉદ્દે શ રાખવો કે અસર પાડવી અથવા
ધમકાવવુ,ં શત્રુતાપ ૂણય અથવા આિમક વ ણ દાખવી એવો માહો

બનાવી રાખવો

3) બળજબરીથી શારીહરક સ્પશય અથવા છે ડતી, ચેનચાળા, વ્યંગ કરવો અને ટોણા મારવા,

કોઈની ઇચ્છા વવરુદ્ધ કેદમાં રાખવુ,ં અને મહહ ાની અંગત બાબત પર અનુક્ષચત કઠોર
આચરણ કરવુ.ં
4) સિામાં રહે

વ્યક્ક્ત દ્વારા કરવામાં આવે

કોઈ પણ કૃત્ય અથવા વતયન, અને કોઈ એક

ક્ષ િંગ સંબવં ધત વતયન, જે વશક્ષણ કે કારકીહદિ ના વવકાસમાં સમાન તક નકારે અથવા ભંગ કરે
અથવા અન્યથા આઇઆઇએમએમાં વાતાવરણને શત્રુતાપ ૂણય બનાવે અથવા અન્ય ક્ષ િંગના
વ્યહકતને ધમકાવે છે .
5) નીચેના સંજોગોમાં, અન્ય સંજોગોમાં, જો તેવ ુ ં થાય તો અથવા જાતીય સતામણીના કોઈ

પણ કૃત્ય અથવા વતયણકં ૂ સંબવં ધત હોય અથવા એનાથી જોડાયે

હોય તો તે જાતીય

સતામણીની શક્તા હોઇ શકે છે :


સહયોગ પ્રદાન કરવા માટે ગક્ષભિત અથવા સ્પષ્ટ્ટ વચન



ગક્ષભિત અથવા સ્પષ્ટ્ટ ધમકી અથવા હાવનકારક વતયન



વતયમાન અથવા ભાવવ રોજગાર ક્સ્થવત અથવા પ્રોજેક્્સ / સોંપણીઓ / પરીક્ષા
પહરણામો વવશે ગક્ષભિત અથવા સ્પષ્ટ્ટ ધમકી



કાયય / પ્રોજેક્્સ / સોંપણીઓમાં વવક્ષેપ પાડવો અથવા ધમકાવીને અથવા
અપમાનકારક અથવા પ્રવતકૂળ વાતાવરણ બનાવવુ ં


6)

સ્વાસ્્ય અથવા સ ામતીને અસર કરવાની શક્તા જોઈને અપમાનપ ૂણય વતયન

ૈંક્ષગક અથો ધરાવતા ઇરાદાથી કોઈપણ અણગમતી ચેષ્ટ્ટા કરવી

7) જાતીય સંબધ
ં ના

ક્ષ્યથી રં ગ, વંશીયતા, ડ્રેસ અથવા શારીહરક દે ખાવના આધારે વ્યક્ક્તનો

ઉપહાસ કરવો
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સીએમજીઆઇની રચના
આઇઆઇએમએ એ જાતીય સતામણી સંબવં ધત ફહરયાદો મેળવવા અને તેના વનવારણ માટે
સીએમજીઆઈની રચના કરી છે . હર સમયે, સીએમજીઆઇમાં ઓછામાં ઓછા નીચે મુજબનાં
સદસ્યોનો સમાવેશ થશે :
1) સીએમજીઆઇનાં અધ્યક્ષ (વનદે શક મહોદય દ્વારા નામાંકન કરે

વહરષ્ટ્ઠ અને અનુભવી

મહહ ા કમયચારી)
2) બે અન્ય સદસ્યો (એ કમયચારીઓમાંથી જ વનયુક્ત થવા જોઈએ, જે મહહ ા કલ્યાણ માટે
સ્વેચ્છાએ કહટબદ્ધ હોય અથવા જેની પાસે સામાજજક સેવાકાયયનો અનુભવ હોય અથવા આ
ક્ષેત્રમાં કાન ૂની જાણકારી હોય).
3) સ્ટાફમાંથી એક મહહ ા કમયચારી
4) ક્ષબન-સરકારી સંસ્થાઓ અથવા મહહ ાઓ માટે કહટબદ્ધ સંગઠનો પૈકીનો એક સદસ્ય
અથવા જાતીય સતામણીના મુદ્દાઓથી પહરક્ષચત
5) સીએમજીઆઇમાં વનયુક્ત કુ

ોકોમાંથી એક વ્યક્ક્ત હોવા જોઈએ

સદસ્યોમાંથી ઓછામાં ઓછા અડધા સદસ્યો મહહ ાઓ

રહેશે
સીએમજીઆઇ સદસ્યોના કાયાગલયનો સમયર્ાળો : કાયાય યમાં કાયયભારગ્રહણની તારીખથી
અથવા સીએમજીઆઇની પુનરય ચના સુધી સીએમજીઆઇના દરે ક સદસ્યનો કાયયકાળ (3)ત્રણ વર્યનો
રહેશે.
સીએમજીઆઈ સદસ્યોની અયોગ્યતા : સીએમજીઆઇના સદસ્ય તરીકે વનયુક્ત થયે , ચટાયે
ંૂ
,
નામાંકન પામે

અથવા સ ૂક્ષચત કોઈ પણ વ્યક્ક્ત જો નીચેનામાંથી કોઈ પણ કૃત્ય કે વતયન કરે તો

તેને વનમણકં ૂ માટે અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવશે :
1) આ નીવતની કોઈપણ જોગવાઈનુ ં ઉલ્ ઘ
ં ન કરે તો.
2) કોઈ પણ અપરાધ માટે દોર્ી ઠરાવવામાં આવ્યા હોય અથવા કોઈ પણ કાયદા હેઠળ કોઈ
ગુનો દાખ

કરવામાં આવ્યો હોય અને તેની તપાસ બાકી હોય તો.

3) કોઈ પણ વશસ્ત કાયયવાહીમાં દોવર્ત ઠરાવવામાં આવ્યા હોય અથવા તેની વવરુદ્ધ વશસ્ત
કાયયવાહી બાકી હોય તો.
4) જાહેર હહતના બદ ે પોતાના હહત માટે પોતાના હોદ્દાનો દુરુપયોગ કયો હોય અને એ હોદ્દા
પર હજુ ટકી રહ્યા હોય તો.
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રોજગાર સમાપ્પ્ત, રાજીનામુ,ં મ ૃત્યુ, અપંગતા અથવા પદચ્યુત થવાના કારણે, સીએમજીઆઇમાં
ખા ી પડે

કોઈ પણ જગ્યાને, નવી નામવનયુક્ક્તથી ભરવામાં આવશે.

સીએમજીઆઇન ુંુ અનિકારક્ષેત્ર : સીએમજીઆઈના અવધકારક્ષેત્રમાં આઈઆઈએમએનાં કમયચારી
(સ્ટાફ અને સંકાય સદસ્યો સહહત) અને / અથવા વવદ્યાથીઓ રહેશે, જો ફહરયાદ નીચેનાં સ્થળો પર
આચરાયે

જાતીય સતામણીના કવથત કૃત્યો સંબવં ધત હોય તો :

1) તમામ કચેરીઓ, કેમ્પસ (વવદ્યાથી આવાસ, કમયચારી રહેઠાણ, વગયખડં ો, રમતનું મેદાન,
ભોજના ય, પુસ્તકા ય, સભાગૃહ, વવદ્યાથી પ્રવ ૃવિ કેન્ર અને કેમ્પસમાં અન્ય જાહેર સ્થળો
સહહત) અથવા અન્ય કોઈ પણ સ્થળ કે જ્યાં આઇઆઇએમએને

ાગતી-વળગતી પ્રવ ૃવિ

થાય છે .
2) આઇઆઇએમએ સંબવં ધત એ તમામ પ્રવ ૃવિઓ જે આઈઆઈએમએના કેમ્પસની બહાર
અન્ય કોઇ પણ સ્થળે આયોજજત કરવામાં આવી હોય.
3) કોઈપણ સામાજજક, વ્યાવસાવયક અથવા અન્ય સમારોહ / મેળાવડા / પાટીઓ / વપકવનક
વગેરે જ્યાં આચરાયે

અથવા કરે

હટપ્પણીથી કોઈ વવદ્યાથી, વનવાસી અને / અથવા

આઇઆઇએમએમાં કાયયરત વ્યક્ક્ત પર પ્રવતકૂળ અસર પડી શકે છે .
4) કાયાય યની બહાર અથવા કામકાજના ક ાકો દરવમયાન જાતીય સતામણીનુ ં કવથત કૃત્ય.
5) કમયચારી / વવદ્યાથી દ્વારા કાયાય યથી બહાર / કાયાય યમાં કામકાજના ક ાકો દરવમયાન
કોઈ પણ સોવશય

નેટવહકિંગ વેબસાઇટ પર કોઈપણ અન્ય ઇ ેક્રોવનક સંચાર દ્વારા

જાતીય સતામણી.
6) બહારથી મુ ાકાત માટે આવે

કમયચારી / વવદ્યાથી અથવા આઇઆઇએમએ ખાતે કાયયરત

/ વનયુક્ક્ત દરવમયાન.
7) કોઈ પણ પ્રવાસ દરવમયાન જ્યારે આઇઆઇએમએ દ્વારા પ ૂરા પાડવામાં આવતા
પહરવહનનો ઉપયોગ કરતી વખતે જાતીય સતામણીનુ ં કવથત કૃત્ય કરવામાં આવે.
સીએમજીઆઈનાું કાયો
ફરરયાદ દાખલ કરવી :
1) કોઈપણ (વવદ્યાથી, વનવાસી, સેવા પ્રદાતા, બહારના, શૈક્ષક્ષણક અથવા ક્ષબન-શૈક્ષક્ષણક સ્ટાફ

સદસ્ય વગેરે સહહત) ઇમેઇ
દાખ

દ્વારા જાતીય સતામણીની ફહરયાદ chr-cmgi@iima.ac.in પર

કરી શકે છે . આઈઆઈએમએનાં વવદ્યાથીઓ અને કમયચારીઓ (શૈક્ષક્ષણક અને / અથવા
8
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ક્ષબન-શૈક્ષક્ષણક સ્ટાફ) વવરુદ્ધ ફહરયાદોનુ ં સંચા ન સીએમજીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવશે. જો
ફહરયાદ અન્ય કોઈ એવા વ્યક્ક્તની વવરુદ્ધ છે , જેની સાથે કોઈ પણ આઈઆઈએમએ
કમયચારી / વવદ્યાથી આઈઆઈએમએ કેમ્પસ પર અથવા બહાર અન્ય જગ્યાએ (“થર્ગ પાટી”)
સંપકય કરે છે , તો એવા મામ ામાં સીએમજીઆઈ ફહરયાદીને યોગ્ય અવધકારી સમક્ષ ફહરયાદ
દાખ

કરવામાં મદદ કરશે, જો ફહરયાદકતાય ઇચ્છે તો સંતોર્કારક સમાપન કરવા માટે

સહાય

કરશે. સીએમજીઆઈ

સદસ્યોની

વવગતો

અને

અન્ય

વવગતો

https://www.iima.ac.in/web/about-iima/home/gender-issues-cmgi પર ઉપ બ્ધ છે .
2) ફહરયાદ

ેક્ષખતમાં થવી જોઈએ. તેમ છતાં, જો ફહરયાદકતાય ફહરયાદ

સીએમજીઆઇએ ફહરયાદીને
ઇમેઇ

ખી શકતા નથી, તો

ેક્ષખત રૂપ આપવામાં મદદ કરશે. કોઈપણ સહાય માટે ,

આઈડી chr-cmgi@iima.ac.in પર સીએમજીઆઈ ને

ખી શકો છો.

3) બનાવની તારીખથી 3(ત્રણ) મહહનાના સમયગાળામાં અને બનાવની શ્રેણીની ઘટનામાં,

છે લ્ ી ઘટનાની તારીખથી 3(ત્રણ) મહહનાની અંદર ફહરયાદ કરવી જોઈએ.
4) સીએમજીઆઇ 3(ત્રણ) મહહનાના બીજા સમયગાળામાં ફહરયાદ પ્રાપ્ત કરવા માટે સમય

મયાયદાનો વવસ્તાર કરી શકે છે . જો સવમવત સંત ુષ્ટ્ટ થાય કે બનાવના સમયે એવા સંજોગો હતા
જેનાથી ફહરયાદીને પ્રથમ 3(ત્રણ) મહહનાની અંદર ફહરયાદ દાખ

કરતાં રોકવામાં આવે

તો.
5) સીએમજીઆઇ

ેક્ષખતમાં 3(ત્રણ) મહહનાના વવસ્તરણના કારણો રે કોડય માં

ેશ.ે

6) ફહરયાદ દાખ

કરવામાં કોઈ પણ કવથત વવ બ
ં , ફહરયાદની સચ્ચાઈ નક્કી કરવા અથવા

પ્રસ્તુત પુરાવાને નક્કી કરવા માટે કોઈ યોગ્ય પહરબળ રહેશે નહીં.
7) જો ફહરયાદી શારીહરક અસમથયતાના આધારે ફહરયાદ કરી શકતા નથી, તો ફહરયાદ નીચે

જણાવે ી વ્યક્ક્તઓ (ફહરયાદીની
:

ેક્ષખત સંમવત પ્રમાણે) દ્વારા દાખ



તેના / તેણીના સગા અથવા વમત્ર



તેના / તેણીના સહકાયયકરો



રાષ્ટ્રીય મહહ ા આયોગ દ્વારા એક અવધકારી અથવા



કોઈ પણ વ્યક્ક્ત જેને ઘટનાની જાણ હોય

કરવામાં આવી શકે છે

8) જો ફહરયાદકતાય માનવસક અસમથયતાના આધારે ફહરયાદ કરી શકતા નથી, તો ફહરયાદ
નીચે જણાવે ી વ્યક્ક્તઓ (ફહરયાદીની

ેક્ષખત સંમવત સાથે) દ્વારા દાખ

કરવામાં આવી

શકે છે :


તેના / તેણીના સગા અથવા વમત્ર



એક ખાસ વશક્ષક
9
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એક

ાયક મનોક્ષચહકત્સક અથવા મનોવવજ્ઞાની



વા ી અથવા એવા સિા ધરાવનાર જેની સંભાળ હેઠળ તે / તેણી સારવાર અથવા
સંભાળ મેળવે છે



કોઈ પણ એ વ્યક્ક્ત કે જેને ફહરયાદકતાયના સગા અથવા વમત્ર અથવા એક ખાસ
વશક્ષક અથવા

ાયક મનોક્ષચહકત્સક અથવા મનોવવજ્ઞાની અથવા વા ી અથવા

સિા ધરાવનાર જેની સંભાળ હેઠળ તે / તેણી સારવાર અથવા સંભાળ પ્રાપ્ત કરતા
હોય જે સંયક્ુ ત રીતે મળીને આ ઘટનાની જાણ રાખતા હોય.
9) જો ફહરયાદકતાય , અન્ય કોઈ પણ કારણસર ફહરયાદ કરવા માટે અસમથય હોય તો કોઈ પણ
વ્યક્ક્ત દ્વારા ફહરયાદ નોંધાવી શકાય છે જે તેની

ેક્ષખત સંમવત સાથે ઘટના વવશે જાણકારી

ધરાવતુ ં હોય. જો ફહરયાદી મત્ૃ યુ પામ્યા હોય તો, તેની / તેણીના કાન ૂની વારસદારની
ેક્ષખત સંમવત હોય એવા કોઈ પણ વ્યક્ક્ત દ્વારા ફહરયાદ નોંધાવી શકાય છે , જે ઘટના વવશે
જાણકારી ધરાવે છે .
10) ફહરયાદીએ સહાયક દસ્તાવેજો (જો કોઈ હોય તો)ની સાથે અને કવથત ઘટના(ઓ) અંગેની
સંબવં ધત વવગતો સાથે, નામ અને વવગતો સાથે ફહરયાદ દાખ
વવરુદ્ધ ફહરયાદ દાખ

કરવી પડશે. જે વ્યક્ક્ત

થનાર છે (“પ્રનતવાદી”) તેન ુ ં નામ અને તેની વવગતો અને

સાક્ષીઓનાં નામ તથા સરનામાં (જો કોઈ હોય તો) પ્રસ્તુત કરશે.
પ્રનતભાવ ફાઈલ કરવો :
1) ફહરયાદ પ્રાપ્ત થયા પછી, સીએમજીઆઈ કામકાજના 7(સાત) હદવસની અંદર ફહરયાદી
પાસેથી પ્રાપ્ત કરે ી પ્રતોમાંથી એક નક

પ્રવતવાદીને મોક શે. જો ફહરયાદ ઇમેઇ

મળી હોય, તો સીએમજીઆઇ એ વવશે “આ ઇમેઇ

પર

આઈઆઈએમએના કોઈ પણ અન્ય

કમયચારી/છાત્ર અથવા થડય પાટીને બતાવવો નહીં” એવી સ્પષ્ટ્ટ સ ૂચનાઓ સાથે પ્રવતવાદીને
આગળ મોક શે.
2) પ્રવતવાદી આ નક

પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી 10(દસ) કામકાજના હદવસની અંદર આ

ફહરયાદ પર પોતાનો જવાબ દસ્તાવેજોની યાદી (જો કોઈ હોય તો) સાથે, અને સાક્ષીઓનાં
નામ અને સરનામાં (જો કોઈ હોય તો) સાથે, પ્રવતભાવ ફાઇ

કરશે.

પરામશગ સેવાઓ : સીએમજીઆઇ પ્રવતવાદી અને ફહરયાદીને વાકેફ કરશે કે જો જરૂરી હોય તો
પરામશય સેવાઓ એમને ઉપ બ્ધ કરાવી શકાય છે .
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સમાિાન માટે ની કાયગવાહી :
1) પ ૂછપરછ શરૂ કરતાં પહે ાં, સીએમજીઆઇ, ફહરયાદીની

ેક્ષખત વવનંવત મુજબ,

ફહરયાદકતાય અને પ્રવતવાદી વચ્ચે સમાધાન દ્વારા સમજૂવત કરવા માટે પગ ાં

ઈ શકે છે .

2) સમાધાન ફહરયાદી માટે એક વવકલ્પ માત્ર છે .
3) ફહરયાદકતાય અથવા પ્રવતવાદીને તો છે તરવપિંડી, દબાણ અથવા અથવા અનુક્ષચત પ્રભાવ
દ્વારા મજબ ૂર કરીને સમજૂતી કરવા ફરજ પાડવામાં આવશે નહીં.
4) ફહરયાદકતાય અને પ્રવતવાદી બંને વવશે

ાવવામાં આવે

કોઈપણ પતાવટ પરસ્પર

સ્વીકાયય હોવી જોઈએ.
5) નાણાંકીય પતાવટને આવા સમાધાનનો આધાર બનાવી શકાય નહીં.
6) જો પતાવટ કરવામાં આવી હોય તો સીએમજીઆઈ તેને રે કોડય માં

ેશે અને

આઇઆઇએમએના સંચા કોને યોગ્ય કાયયવાહી કરવા માટે આગળ મોક શે, જેમ કે,
સીએમજીઆઇની ભ ામણમાં વનદે શ કરે

હશે.

7) સીએમજીઆઇ ફહરયાદી અને પ્રવતવાદીને નોંધાયે ી પતાવટની નક ો પણ આપશે.
8) જો સમાધાન પ ૂણય થઈ ગયુ ં હોય, તો સીએમજીઆઇને વધુ તપાસ કરવાની જરૂર નથી.
9) જો ફહરયાદી એમ માને કે પ્રવતવાદીએ સમાધાનની શરતોનું પા ન નથી કયુું તો અથવા
આઇઆઇએમએ દ્વારા કોઈ કાયયવાહી હાથ ધરવામાં આવી નથી તો ફહરયાદી ફહરયાદની
તપાસ કરવા સીએમજીઆઇને

ેક્ષખત વવનંતી કરી શકે છે .

તપાસ માટેની કાયગવાહી :
1) જો ફહરયાદકતાય અને પ્રવતવાદી સમાધાન કરવા માગતા નથી અથવા જો સમાધાન
સમાપનનુ ં પા ન કરવામાં આવ્યુ ં નથી અથવા આઇઆઇએમએ એના પર પગ ાં
નથી, તો સીએમજીઆઇ ફહરયાદકતાય તરફથી મળે

ીધાં

ેક્ષખત અરજી પર ફહરયાદ દાખ

કરશે.
2) સીએમજીઆઇ કુદરતી ન્યાયના વસદ્ધાંતો અનુસાર ફહરયાદમાં તપાસ કરશે અને તેની
બેઠકોના સમય અને તારીખની માહહતીની જાણ ફહરયાદકતાય અને પ્રવતવાદીને

ેક્ષખતમાં

કરશે.
3) પ ૂછપરછ દરવમયાન, જો સીએમજીઆઈને એમ

ાગે કે ન્યાય હહતમાં આ યોગ્ય રહેશે તો

સીએમજીઆઈ સમક્ષ હાજર થવા માટે તે કોઈ પણ વ્યક્ક્ત / સાક્ષીને બો ાવી શકે છે .
સવમવત પાસે ફહરયાદ સંબવં ધત કોઈ પણ દસ્તાવેજ મંગાવવાની પણ સિા છે . કોઈપણ
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કમયચારી / વવદ્યાથી દ્વારા સીએમજીઆઈ સમક્ષ કોઈ પણ સુનાવણીમાં હાજર રહેવાનો
ઇનકાર કરવાથી અથવા સીએમજીઆઇને આપવા માટે ના કોઈ પણ દસ્તાવેજ અને /
સ ૂચનાનો દુરુપયોગ કરવાથી, આઇઆઇએમએ

અથવા તેની સિામાં કે કબ્જામાં રહે

દ્વારા એવા કમયચારી / વવદ્યાથી વવરુદ્ધ કાયયવાહી કરવા માટે સીએમજીઆઈ બાધ્ય કરશે.
4) તમામ પક્ષને પ ૂછપરછની કાયયવાહીની તારીખ, સમય અને સ્થળ વવશે

ેક્ષખતમાં

અગાઉથી યોગ્ય સમયે જાણ કરવામાં આવશે.
5) પ ૂછપરછના તમામ કાયય-વવવરણ

ેક્ષખતમાં રે કોડય માં

ેવામાં આવશે અને હાજર

વ્યક્ક્તઓ દ્વારા તેને સમથયન આપવામાં આવશે.
6) સીએમજીઆઇ પાસે જેટ ી વાર જરૂર પડશે એટ ી વાર પ્રવતવાદી, ફહરયાદકતાય અને કોઈ
ુ ી બો ાવવાની સિા
પણ સાક્ષીને પ ૂરક પુરાવા માટે અને / અથવા સ્પષ્ટ્ટીકરણના હેતથ
રહેશે.
7) જો ફહરયાદકતાય કે પ્રવતવાદી સીએમજીઆઇ સવમવતનાં અધ્યક્ષા દ્વારા બો ાવે

સતત

3(ત્રણ) સુનાવણી પ ૂરતુ ં કારણ દશાયવ્યા વવના હાજર રહેવામાં વનષ્ટ્ફળ જાય તો
સીએમજીઆઈ પાસે તપાસ કાયયવાહીને સમાપ્ત કરવાનો અથવા ફહરયાદ પર એકતરફો
વનણયય આપવાનો અવધકાર રહેશે. એ શરત પર કે આવું સમાપન કે એકતરફો આદે શ
15(પંદર) હદવસ અગાઉ સંબવં ધત પક્ષને

ેક્ષખતમાં નોહટસ આપ્યા પછી જ આપી શકાશે.

8) પ ૂછપરછ દરવમયાન, ફહરયાદી અને પ્રવતવાદીને પોતાની વાત જણાવવાની વાજબી તક
આપવામાં આવશે.
9) તપાસ અહેવા

તૈયાર કરતાં પહે ાં, તારણોની નક

બન્ને પક્ષકારોને આપવામાં આવશે,

જો તેઓ આવાં તારણો વવરુદ્ધ રજૂઆત કરવા માંગતા હોય તો.
10) કોઈ પણ સમયે તપાસ હાથ ધરવામાં, ફહરયાદ સીએમજીઆઈના ઓછામાં ઓછા 3(ત્રણ)
સદસ્યો દ્વારા સાંભળવામાં આવશે, જેમાં પીઠાસીન અવધકારી પણ સામે

રહેવા જોઈએ

અને આ તપાસ ફહરયાદ મળ્યાની તારીખથી 90(નેવ)ુ ં હદવસની અંદર પ ૂરી કરવામાં
આવશે.
11) કાયયવાહીના કોઈપણ તબક્કે ફહરયાદી અને પ્રવતવાદીને સીએમજીઆઇ સમક્ષ તેમનુ ં
પ્રવતવનવધત્વ કરવા માટે કોઈ કાન ૂની વ્યવસાયી

ાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે

નહીં.
12) દરે ક વ્યક્ક્ત જે સીએમજીઆઈ કાયયવાહીનો એક ભાગ છે , તેઓએ ફહરયાદ સંબવં ધત
તમામ વવગતોને ગુપ્ત રાખવી પડશે અને ગુપ્તતા કરાર / પત્ર / વ્યવસ્થા પર સહી
કરવાની જરૂર પડી શકે છે .
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ુ ત દરનમયાન કાયગવાહીની
પ ૂછપરછ અનનણીત મદ
દરવમયાન, ફહરયાદી

દ્વારા

કરવામાં આવે ી

કાયગનવનિ : તપાસની અવનણીત મુદત
ેક્ષખત

વવનંતીના

આધારે ,

સીએમજીઆઇ

આઇઆઇએમએને નીચે મુજબની ભ ામણો કરી શકે છે :
1) ફહરયાદી અથવા પ્રવતવાદીને કોઈ અન્ય કાયયસ્થળે સ્થાનાંતહરત કરે
2) ફહરયાદીને 3(ત્રણ) મહહનાના સમયગાળાની રજા આપવાની મંજુરી આપે (આ આપે
રજાઓ ફહરયાદીની ફરજજયાત હકરજાઓ ઉપરાંતની, અ ગ રજાઓ રહેશે)
3) ફહરયાદીને કોઈ અન્ય રાહત આપે, જેને સીએમજીઆઇની દૃષ્ષ્ટ્ટએ યોગ્ય માનવામાં આવે.
4) પ્રવતવાદીએ ફહરયાદકતાયની કામગીરી પર હરપોટય આપવા અથવા તેના / તેણીના ગુપ્ત
અહેવા

ખતાં રોકીને આ કામ માટે બીજા વડા / અવધકારીની વનયુક્ક્ત સીએમજીઆઈ

કરશે.
5) જો ફહરયાદ પ્રવતવાદીના હાથ હેઠળ કાયયરત કોઈ તા ીમાથી કે વસખાઉ દ્વારા દાખ
કરાયે

હોય તો એવા હકસ્સામાં, સીએમજીઆઈ ફહરયાદીની કોઈપણ શૈક્ષક્ષણક પ્રવ ૃવિના

વનરીક્ષણ થી પ્રવતવાદીને અટકાવશે અને આ વનરીક્ષણ કાયય માટે અન્ય અવધકારીની
વનયુક્ક્ત કરશે.
સીએમજીઆઇ તરફથી ભ ામણ મેળવ્યા બાદ, આઇઆઇએમએ આ ભ ામણોને અમ માં
મ ૂકશે અને સીએમજીઆઈ ને આવા અમ ીકરણનો અહેવા

મોક શે.

તપાસ અહેવાલ તૈયાર કરવો અને સલાહ-સ ૂચન પર કાયગવાહી કરવાની કાયગનવનિ :
1) પ ૂછપરછ પ ૂણય થવા પર, સીએમજીઆઇ તપાસ પ ૂરી થાય તે તારીખથી 10(દસ) હદવસના
સમયગાળાની અંદર આઇઆઇએમએ ને તેનાં તારણો અને ભ ામણોનો એક
અહેવા

આપશે અને આ અહેવા

ેક્ષખત

બન્ને પક્ષકારોને ઉપ બ્ધ કરાવશે.

2) પ ૂછપરછના અહેવા માં પ્રવતવાદી વવરુદ્ધના આરોપોની વવગતો, પક્ષો દ્વારા રજૂ કરાયે ા
વનવેદનો અને પુરાવા અને સીએમજીઆઇ દ્વારા મેળવે ાં તારણોના કારણો આપતાં
વનવેદનનો ઉલ્ ેખ કરવાનો રહેશે. આ ઘટનામાં સીએમજીઆઈ એવા વનષ્ટ્કર્ય પર પહોંચે
છે કે પ્રવતવાદી સામેના આરોપો સાક્ષબત થયા નથી, તો તે આઇઆઇએમએ ને ભ ામણ
કરશે કે આ બાબતે કોઈ પગ ાં

ેવાની જરૂર નથી. ફહરયાદને સાક્ષબત કરવા અથવા

પ ૂરતા પ્રમાણમાં પુરાવા આપવાની એકમાત્ર અસમથયતાથી ફહરયાદ જૂઠી કે
દુભાય વનાયુક્ત હતી તેવા આધારે ફહરયાદી વવરુદ્ધ કાયયવાહી કરવાની જરૂર રહેતી નથી.
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પ્રનતવાદી કમગચારી (શૈક્ષણણક અને / અથવા ણિન-શૈક્ષણણક) હોય અને તે દોનિત સાણિત થાય તો
પ્રનતવાદી નવરુદ્ધ સીએમજીઆઈની ભલામણ : જ્યારે સીએમજીઆઈ એવા વનષ્ટ્કર્ય પર પહોંચે કે
પ્રવતવાદી (કમયચારી - શૈક્ષક્ષણક અથવા ક્ષબન-શૈક્ષક્ષણક) વવરુદ્ધના આક્ષેપ સાક્ષબત થાય છે અને આવા
કમયચારીને જાતીય સતામણીના દોર્ી ઠેરવવામાં આવ્યા છે , ત્યારે સીએમજીઆઈ નીચેની
ભ ામણોમાંની કોઈપણ આપી શકે છે :
1) કમયચારી પાસેથી

ેક્ષખત માફી

2) કમયચારીને ચેતવણીનો પત્ર આપી શકે
3) કમયચારીને ઠપકો આપવો અથવા વનિંદા કરવી
4) વહીવટી પદ પરથી દૂ ર કરવા
5) વહીવટી પદના ભારમાંથી મુક્ત કરવા
6) ફરજજયાત વનવ ૃવિ

ેવરાવે

7) બઢતી રોકવી
8) પગાર વધારો અથવા ઇન્િીમેન્ટ રોકવું
9) પગાર વવના તાત્કાક્ષ ક રાન્સફર અથવા સસ્પેન્શન
10) મયાયહદત સમય માટે કાયાય ય સેવામાંથી સસ્પેન્શન
11) કાયાય ય સેવામાંથી સમાપ્પ્ત
12) એક પરામશય સત્રમાં હાજર રહેવ ુ ં પડે
13) સમુદાય સેવા પ ૂરી પાડવી પડે
14) કમયચારીના પગાર અથવા મહેનતાણામાંથી કપાત, ફહરયાદી અથવા તેના કાન ૂની
વારસદારોને વળતર તરીકે ચ ૂકવવા માટે સીએમજીઆઈ જે રકમ યોગ્ય ગણે તે. કમયચારી
ફરજ પર ગેરહાજર હોવાના કારણે અથવા તે બેરોજગાર હોવાના કારણે જો
આઇઆઇએમએ કમયચારીના પગારમાંથી કપાત કરી શકે નહીં તો, સીએમજીઆઈ
ફહરયાદીને આવી રકમ ચ ૂકવવા માટે કમયચારીને હદશા બતાવી શકે છે . જો તે રકમ
ચ ૂકવવામાં વનષ્ટ્ફળ જાય તો તેવા હકસ્સામાં, સીએમજીઆઇ જમીન મહેસ ૂ ની બાકી રકમ
તરીકે સંબવં ધત જજલ્ ા અવધકારીને વસ ૂ ાત માટે નો આદે શ આગળ ધપાવી શકે છે .
વળતર નક્કી કરવા માટેની કાયગવાહી :
ુ ર જરૂરી
સીએમજીઆઇ આ અવધવનયમ હેઠળ ફહરયાદીને ચ ૂકવવાની રકમનુ ં વનધાયરણ કરવાના હેતસ
વવવવધ પહરબળો પર વવચાર કરી શકે છે અને નીચેની બાબતો પર વવચારી શકે છે :
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1) ફહરયાદીને થયે

માનવસક આઘાત, પીડા, દુુઃખ અને

2) જાતીય સતામણીની ઘટનાને

ાગણીસભર તક ીફ

ીધે કારહકદીની તકમાં ઘટાડો

3) શારીહરક અથવા માનવસક ઉપચાર માટે ભોગ બનનારે ઉઠાવે

તબીબી ખચય

4) પ્રવતવાદીની આવક અને નાણાંકીય ક્સ્થવત
5) સામટી રકમ અથવા હપ્તામાં આવા ચુકવણીની શક્તા.
પ્રનતવાદી છાત્ર હોય અને દોિી સાણિત થાય તો પ્રનતવાદી નવરુદ્ધ સીએમજીઆઇની ભલામણ
: જ્યારે સીએમજીઆઈ એવા વનષ્ટ્કર્ય પર પહોંચે કે પ્રવતવાદી (છાત્ર) વવરુદ્ધ થયે

આક્ષેપ સાક્ષબત

થાય છે અને વવદ્યાથીને જાતીય સતામણીના દોવર્ત ઠરાવાય છે , ત્યારે સીએમજીઆઈ નીચેની
ભ ામણોમાંથી કોઈ પણ આપી શકે છે :
1) ચેતવણી અથવા ઠપકો
2) અન્ય છાત્રાવાસ પર સ્થાનાંતહરત કરે
3) એક ટમય સુધીના સમયગાળા માટે છાત્રા ય આવાસથી હાંકી કાઢવા
4) સ્ ોટ / ટમય / કોસીસ / પાઠયિમનું પુનરાવતયન કરાવે
5) સ્ ોટ / ટમય / કોસય / પાઠયિમમાંથી સસ્પેન્શન
6) આઇઆઇએમએ તરફથી અવધકૃત ચહરત્ર પ્રમાણપત્ર અથવા સંદભયપત્રના હકથી હટાવવા
7) એક વર્ય સુધીના સમયગાળા માટે આઇઆઇએમએ દ્વારા હકા પટ્ટી
8) આઇઆઇએમએના સમારોહો અથવા કાયયિમમાં ભાગ

ેવા પર રોક

9) વહીવટી પદ પરથી દૂ ર કરવા
10) વહીવટી પદભારથી મુક્ત કરવા
11) દીક્ષાંત સમારોહની શોભાયાત્રામાં ભાગ

ેવા પર રોક

12) આઇઆઇએમએમાંથી હકા પટ્ટી, અને / અથવા આઈઆઈએમએ દ્વારા પ્રસ્તાવવત
અભ્યાસના કોઈપણ કાયયિમમાં પ્રવેશ પરીક્ષા / ઈન્ટરવ્યુ માટે ઉપક્સ્થત થવા પર રોક
13) આઇઆઇએમએ દ્વારા અપાયે ી ઉપાવધ પ્રમાણપત્ર રોકવું
ફરીથી કરે લ અપરાિના રકસ્સામાું ભલામણ : બીજી વાર અથવા ફરીથી આચરે

ગુનાના હકસ્સામાં

સીએમજીઆઇ દ્વારા ગંભીર ભ ામણો કરવામાં આવી શકે।
આઇઆઇએમએ દ્વારા કાયગવાહી : આઇઆઇએમએનાં સંચા કો સીએમજીઆઇ દ્વારા આપવામાં
આવે ી ભ ામણ પર આ ભ ામણ મળ્યાના 60(સાઠ) હદવસની અંદર પગ ાં ભરશે.
આઇઆઇએમએ દ્વારા

ેવામાં આવે ાં પગ ાં અને પ્રવતવાદીને કરવામાં આવે

દંડને (જો
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પ્રવતવાદી એક કમયચારી - શૈક્ષક્ષણક અને / અથવા ક્ષબન-શૈક્ષક્ષણક – હોય તો) તેના વાવર્િક કામગીરી
અહેવા

/ ખાનગી રે કોડય (જે

આઇઆઇએમએ દ્વારા

ાગુ પડે તેમાં)માં રે કોડય માં

ેવામાં આવશે. આ ઉપરાંત,

વ
ે ાયે ાં પગ ાં અને પ્રવતવાદીને આપવામાં આવે

હકસ્સામાં) તેની અંગત ફાઇ માં રે કોડય માં

ેવામાં આવશે. ઉપર દશાયવે

દંડને (વવદ્યાથીના

દં ડ ઉપરાંત, વ્યક્ક્તને

ૈંક્ષગક સંવેદીકરણ વ્યાખ્યાનોમાં હાજર રહેવ ું પડશે અને ફહરયાદીને

પરામશય અને

ેક્ષખત માફી

આપવી પડશે.
થર્ગ પાટી નવરુદ્ધ આઇઆઇએમએ દ્વારા લેવાયેલ પર્લાું : થર્ગ પાટી નવરુદ્ધ ફહરયાદ દાખ

કરવામાં

આવે તો, એ હકીકત જાણવા છતાં કે આવી થડય પાટી વવરુદ્ધ આઇઆઇએમએ દ્વારા કોઈ રોજગાર
સંબવં ધત પગ ાં
પણ પગ ાં

ેવાં શક્ નથી તે છતાં પણ, આઇઆઇએમએ નીચેનામાંથી બધાં જ અથવા કોઈ

ઈ શકે છે પછી ભ ે એમાં સીએમજીઆઇ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવે તે શક્ હોય કે

ના હોય :
1) આવી થડય પાટીને ચેતવણી આપવી, ઠપકો આપવો, અથવા વનિંદા કરવી
2) તેના / તેણીના ગૈરવતયનનું વણયન કરતો પત્ર તેની વશક્ષણ સંસ્થાન, રોજગાર સ્થળ અથવા
રહેઠાણ પર મોક વો
3) કેમ્પસમાં પ્રવેશ પર વનર્ેધ અને/અથવા આઇઆઇએમએ દ્વારા ઓફર કરાયે
અભ્યાસિમના પ્રવેશ પરીક્ષા / ઈન્ટરવ્યુ માટે ઉપક્સ્થત થવા પર રોક
4) સેવા પ્રદાતા હોવાના હકસ્સામાં, સેવા પ્રદાતા પાસેથી સેવા નહીં
5) આવશ્યક હોઈ શકે તેવાં કોઈપણ અન્ય પગ ાં

કોઈપણ

ગાવવી.

ેવાની જાહેરાત કરવી.

ેવાં.

ખોટી ફરરયાદ દાખલ કરવા િદલ લેવાનાું પર્લાું :
1) જાતીય સતામણીના હકસ્સામાં કમયચારીઓ / વવદ્યાથીઓને સુવવધા માટે એક મંચ પ્રદાન
કરવાની ખાતરી કરવા માટે આ નીવત રચવામાં આવી છે . જો કે, જો પ ૂછપરછ કરવાથી
સાક્ષબત થાય કે ફહરયાદ ખરાબ ઉદ્દે શથી અને સંબવં ધત પીહડત વ્યક્ક્ત સાથે ગૈરવતયન
ુ ી પીહડતની છાપને ક હં કત કરવા અને વ્યક્ક્તગત / વ્યવસાવયક ફાયદો
કરવાના હેતથ
મેળવવા કરવામાં આવી હતી; તો ફહરયાદી વવરુદ્ધ કડક પગ ાં

ેવામાં આવશે.

2) જો સીએમજીઆઈ એવા વનષ્ટ્કર્ય પર પહોંચે કે પ્રવતવાદી વવરુદ્ધના આરોપ ખરાબ ઇરાદાથી
થયે

છે અથવા ફહરયાદીએ જૂઠી ફહરયાદ કરી છે અથવા કોઈ બનાવટી અથવા ગેરમાગે

ુ કયાય હોય, તો સીએમજીઆઈ આઈઆઈએમએને એવી
દોરનારા દસ્તાવેજ પ્રસ્તત
ભ ામણ કરી શકે કે ફહરયાદી વવરુદ્ધ ઉક્ષચત સેવાના વનયમોની

ાગુ જોગવાઈઓ અને /
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અથવા ઉપર જણાવે

કોઈપણ અનુસાર પગ ાં

ઈ શકે છે . આથી, ખોટી ફહરયાદ

નોંધાવવા બદ , સીએમજીઆઈ ફહરયાદી વવરુદ્ધ એ બધી ભ ામણ કરી શકે છે જે ફહરયાદ
સાચી સાક્ષબત કરવા પ્રવતવાદી વવરુદ્ધ કરવાની હતી કારણ કે જો ફહરયાદી વવરુદ્ધ ફહરયાદ
થઈ હોત તો તે જ સાચો અપરાધી સાક્ષબત થાત. ત્યારબાદ આઇઆઇએમએનાં સંચા કો
સીએમજીઆઈ દ્વારા કરે

ભ ામણ પ્રમાણે ભ ામણ મળ્યાની તારીખથી 60(સાઠ)

હદવસની અંદર ભ ામણને આધારે પગ ાં

ેશે.

3) ફહરયાદ સાક્ષબત નહીં થવાથી અથવા પ ૂરતા પ્રમાણમાં પુરાવા આપવામાં અસમથય
રહેવાથી ફહરયાદી વવરુદ્ધ પગ ાં

ેવાની જરૂર નથી રહેતી. આવા ફહરયાદકતાય સામે

કાયયવાહી કરવાની ભ ામણ કરતાં પહે ાં ફહરયાદીની તરફથી ખરાબ ઉદ્દે શ્યની તપાસ
દ્વારા સાક્ષબત કરવુ ં પડશે.
ર્ોપનીયતા
દરે ક વ્યક્ક્ત અને વનયુક્ત અવધકારીઓની એ ફરજ છે કે સીએમજીઆઇ સમક્ષ દાખ

કરે

બધી

ફહરયાદોની ગપ્તતાની ખાતરી રાખે. પ ૂછપરછની શરૂઆત કયાય પછી, શક્ હોય ત્યાં સુધી આવી
ગુપ્તતા જાળવી રાખવામાં આવશે. ફહરયાદી અથવા પ્રવતવાદીના નામ અથવા તેમની ઓળખ પ્રેસ
/ મીહડયા અથવા કોઈ અન્ય વ્યક્ક્ત સમક્ષ પ્રકટ નહીં કરી શકાય અને કોઈપણ કાયયવાહી, કેસ, હુકમ
અથવા જજમેન્ટની જાણ પણ પ્રકટ નહીં કરી શકાય. તેમ છતાં, પીહડત માટે સુરક્ષક્ષત ન્યાયના
હેત ુસર, ફહરયાદી તથા સાક્ષીઓની ઓળખ માટે તેમનાં નામ, સરનામુ,ં ઓળખ અથવા કોઈપણ
અન્ય વવગતોનો ખુ ાસો કયાય વવના, જાણકારી પ્રસાહરત કરી શકાશે. સીએમજીઆઇ દ્વારા તમામ
ચચાયઓ / વનણયયોના દસ્તાવેજ બનાવીને જાળવવા આવશ્યક છે અને તેમને સ ામત તથા ગુપ્ત
રાખવા જોઈએ. ઉપરોક્તમાં અવનણીત તપાસનુ ં સસ્પેન્શન શામે

હોઈ શકે છે . આ અવધવનયમ

મુજબ યોગ્ય માહહતી સરકારી અવધકારીઓને દશાયવવામાં આવશે. જો કોઈ વ્યક્ક્ત (સાક્ષીઓ સહહત)
ગોપનીયતાને ભંગ કરે છે , તો આઇઆઇએમએ આવા વ્યક્ક્ત પાસેથી પાંચ હજાર રૂવપયા દંડ વસ ૂ
કરશે.
શોિણ સામે રક્ષણ
આઇઆઇએમએ કોઈ પણ કમયચારી / વવદ્યાથી સામે કોઈ પણ સ્વરૂપમાં પ્રવતશોધનો, સમથયનનો
સ્વીકાર કે સહન નહીં કરે , જે સદ્ભાવયુક્ત કામમાં, શંકાસ્પદ ગેરવતયણ ૂકની જાણ કરે છે , પ્રશ્નો પ ૂછે છે
અથવા સંબધ
ં ધરાવતા હોય. કોઈ પણ વ્યક્ક્ત જે આવા પ્રવતશોધમાં સીધી કે આડકતરી રીતે જોડાય
છે , અથવા અન્યને આવુ ં કરવા માટે પ્રોત્સાહહત કરે છે , તેના વવરુદ્ધ યોગ્ય વશસ્તભંગના પગ ા

ઈ
17

© ભારતીય પ્રબંધ સંસ્થાન અમદાવાદ; સીએમજીઆઇ સંપકય : chr-cmgi@iima.ac.in

જાતીય સતામણી નનવારણ અને નનરાકરણ માટે નીનત માર્ગ દનશિકા

શકાશે. જાતીય સતામણીની કોઈપણ ફહરયાદને પહોંચી વળવા દરવમયાન, સીએમજીઆઇ એવી
ખાતરી કરશે કે ફહરયાદી અથવા સાક્ષી પ્રવતવાદી દ્વારા પીહડત અથવા પક્ષપાતનો ભોગ બનતા
નથી.
કોઈપણ અત્યાચારના હકસ્સામાં, સીએમજીઆઇ નીચે પ્રમાણેનાં પગ ાં

ઈ શકે છે :

1) પ્રવતવાદીને ચેતવવા માટે એક વનર્ેધક હુકમ જારી કરે છે જે તેના / તેણીની તરફથી
અથવા તેના વતી કાયય કરનાર વ્યક્ક્તના પ્રયાસથી, ફહરયાદી કે ફહરયાદી તરફથી કોઈ
વ્યક્ક્ત દ્વારા સંપકય કરવા, અથવા પ્રભાવવત કરવા અથવા ડરાવવા, ફહરયાદી અથવા તેના
કેસમાં પ ૂવયગ્રહયુક્ત કોઈ પણ પ્રકારના દબાણથી ફહરયાદીના ભરોસા માટે હાવનકારક
સાક્ષબત થઈ શકે છે . સીએમજીઆઇ એક મૌક્ષખક અને

ેક્ષખત ચેતવણી આપી શકે છે કે

આવા વતયનથી તેની વવરુદ્ધ પ્રવતકૂળ અનુમાન (એટ ે કે વવપરીત / નકારાત્મક દૃષ્ષ્ટ્ટકોણ)
થઈ શકે છે . પ્રવતવાદી(ઓ) તરફથી, કે પ્રવતવાદીના બદ ે એના તરફથી, ફહરયાદી દ્વારા કે
એના કોઈ પણ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા કોઈ પણ વનર્ેધક આદે શનુ ં ઉલ્ ઘ
ં ન કરવામાં આવે
ત્યારે સીએમજીઆઈને

ેક્ષખતમાં જાણ કરવી જોઈએ. જાતીય સતામણીના દોવર્ત

વ્યક્ક્તના ગુનાના પ્રકારનો વનધાયર કરતી વખતે સીએમજીઆઇ વનર્ેધક હક
ુ મના તમામ
ઉલ્ ઘ
ં નને ધ્યાનમાં

ેશે.

2) જો ફહરયાદકતાય / સાક્ષી એક વવદ્યાથી હોય અને પ્રવતવાદી(ઓ) વશક્ષક હોય, તો તપાસ
દરવમયાન અને તપાસ-ઉપરાંત (જો વશક્ષકને દોવર્ત ઠરાવવામાં આવે તો),
પ્રવતવાદી(ઓ) વવદ્યાથીની કોઈ શૈક્ષક્ષણક પ્રવ ૃવિની દે ખરે ખ નહીં કરે , આ અહીં સુધી
મયાયહદત નથી, આગળ અન્ય ભ ામણ જોડાઈ શકે, જેમાં મ ૂલ્યાંકન અને પરીક્ષા,
પુનુઃપરીક્ષા, અને દે ખરે ખ સામે

થઈ શકે.

3) જો ફહરયાદી / સાક્ષી અને પ્રવતવાદી આઈઆઈએમએના શૈક્ષક્ષણક અને / અથવા ક્ષબનશૈક્ષક્ષણક કમયચારીઓમાં સદસ્ય છે , અને તપાસ દરવમયાન અને તપાસ-ઉપરાંત (જો
પ્રવતવાદીને દોવર્ત ઠરાવવામાં આવે તો), જો કોઈ અન્યને અવધકૃત ના કયાય હોય તો
પ્રવતવાદી ફહરયાદીના વાવર્િક કામગીરીનો અહેવા

ખશે નહીં.

4) જો પ્રવતવાદી(ઓ) એક રહેવાસી / સેવા પ્રદાતા હોય, તો તપાસના સમયગાળા દરવમયાન
અને આવી પ ૂછપરછ પછી પણ, જો પ્રવતવાદીને દોર્ી ઠેરવવામાં આવે તો, કાયયવવવધ
અનુસાર જારી કરવામાં આવે ી વનર્ેધક આદે શનો િમ હંમેશાં અમ માં રહેશે.
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અપીલ માટે ની જોર્વાઈઓ
કોઈ ફહરયાદ પર સીએમજીઆઈ દ્વારા પગ ાં ન

વ
ે ાય તો એ હકસ્સામાં, અથવા જો ફહરયાદકતાય

અથવા પ્રવતવાદી સીએમજીઆઇની ભ ામણોથી અને / અથવા આઈઆઈએમએ દ્વારા અપાયે ી
વશસ્તભંગની કાયયવાહીથી અસંત ુષ્ટ્ટ હોય, તો તેની / તેણી પાસે આ અવધવનયમની જોગવાઈઓ
મુજબ અદા તમાં અથવા હરબ્યુન
દાખ

સમક્ષ ભ ામણ મળ્યાથી 90(નેવ)ુ ં હદવસની અંદર અપી

કરવાનો અવધકાર રહેશે.

ુ ારહત અપરાિ છે
જાતીય સતામણી ગન
1) ભારતીય દંડ સંહહતા, 1860 હેઠળ અથવા કોઈ અન્ય કાયદા હેઠળ જાતીય સતામણી એક
વવશેર્ અપરાધ સમાન છે , એ સીએમજીઆઈની ફરજ રહેશે કે તે ફહરયાદીને ઉક્ષચત
અવધકાર સહહત કાયદે સર રીતે કાયયવાહી કરવા માટે ના તેના / તેણીના હક્કની જાણ કરશે
અને આ અંગે સંબવં ધત સ ાહ અને માગયદશયન આપે.
2) આ નીવતની જોગવાઈઓ, આઇઆઇએમએ અથવા ફહરયાદીના હકને કોઈપણ રીતે
પ્રવતવાદી વવરુદ્ધ કોઈ પણ ગેરવતયણકં ૂ , કે ગુનાહહત અનુકરણ કે નાગહરક સુધાર માટે આગળ
વધવાથી રોકશે નહીં અથવા ભ ે તે આ નીવતના કાયયક્ષેત્રમાં ગેરવતયણ ૂકથી જોડાયે

હોય

કે ના હોય.
3) આ નીવત હેઠળની કાયયવાહી, પ્રવતવાદી વવરુદ્ધ કોઈ પણ રીતે, કાયદાકીય અદા ત દ્વારા
જારી વવશેર્ હુકમો વસવાય, નાગહરક અથવા ફોજદારી કાયદાની કોઈપણ અન્ય જોગવાઈ
હેઠળ ફહરયાદી દ્વારા પસંદ કરાયે ી કોઈપણ અન્ય કાયયવાહીથી પ્રભાવવત થશે નહીં. આ
પ્રકારની નીવત હેઠળ કરવામાં આવે

કાયયવાહી, તેની શરૂઆતની કોઈ પણ પ્રકારની

કાયયવાહી અને / અથવા કોઈપણ કાયયવાહી ઉપરાંતની રહેશે.
આઇઆઇએમએની જવાિદારી
1) આઇઆઇએમએ એવા ફહરયાદીઓને કાયદાકીય, તબીબી અને પરામશય સહાય પ ૂરી પાડશે
જેઓ કાયદાનો આશ્રય

ે છે .

2) જો આઇઆઇએમએના સંચા કોને ફહરયાદ મળે તો ફહરયાદના યોગ્ય વનવારણ માટે આ
ફહરયાદ તે આગળ સીએમજીઆઇને મોક શે.
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3) આઇઆઇએમએ ફહરયાદોના સંદભયમાં સંપ ૂણય ગુપ્તતા જાળવી રાખશે.
4) આઇઆઇએમએ આ નીવતના સંપ ૂણય, અસરકારક અને ઝડપી અમ ીકરણ માટે તમામ
જરૂરી સહાય પ ૂરી પાડશે.
5) આઇઆઇએમએ એક સ ામત કાયયસ્થળ બની રે હવાનો પ્રયાસ કરશે અને સીએમજીઆઇને
તેની અસરકારક અને વનરં કુશ કાયયવાહી માટે સહાય પ ૂરી પાડશે.
6) આઇઆઇએમએ સીએમજીઆઇના વાવર્િક અહેવા , જજલ્ ા અવધકારીને રવાના કરશે
તમારી પાસેથી આઈઆઈએમએની અપેક્ષાઓ
1) આઇઆઇએમએને બધા માટે સ ામત અને આદરપ ૂવયકનુ ં વાતાવરણ પ ૂરું પાડવામાં મદદ
કરવી અને તેને જાળવવામાં મદદરૂપ રહેવ.ું
2) જો તમારી સાથે જાતીય સતામણી કરવામાં આવે તો એ વવશે ચચાય કરો. ધ્યાન રાખો કે
આઇઆઇએમએ આક્ષેપોને ગંભીરતાથી

ેશે અને જો તમે કોઈ ફહરયાદ આગળ મોક ો તો

પ ૂછપરછમાં તમારા સહકારની માગણી કરવામાં આવશે.
3) સીએમજીઆઇ દ્વારા જ્યારે પ ૂછવામાં આવે ત્યારે સાક્ષી તરીકેની સાક્ષી આપવી અને તમામ
હકીકતોની સંપ ૂણય અને સચોટ ખુ ાસા સહહત માહહતી આપવી. ફહરયાદની કોઈપણ
પ ૂછપરછ દરવમયાન સહકાર આપો, તો બીજી તરફ સંસ્થાનમાં જાતીય સતામણીના
કોઈપણ કેસ વવશે સંપ ૂણય ગુપ્તતા જાળવી રાખવાની ખાતરી રાખવી.
4) આઇઆઇએમએના વસદ્ધાંતોને અનુરૂપ રહીને ગહરમામય કાયયસ્થળ વતયણકં ૂ અને નૈવતક
ધોરણોનું ઉદાહરણ ઊભું કરો.
5) આ નીવતના જાણીતા અથવા શંકાસ્પદ ઉલ્ ઘ
ં ન સંબવં ધત માહહતીને સમજદારીપ ૂવયક અને
ગોપનીય રીતે સંભાળો અને સીએમજીઆઈનો સમાવેશ કયાય વગર આ નીવત વવશેની
માહહતી કે તપાસ વવશે પ ૂછપરછ / શંકાસ્પદ ઉલ્ ઘ
ં નની તપાસ જાતે જ કરશો નહીં.
પ્રનતરિયા આપવાની રીત
1) સતામણીનો વવરોધ કરવામાં ના આવે ત્યાં સુધી તે રોકાવાની શક્તા નથી હોતી.
2) આઇઆઇએમએ સમુદાયના એ તમામ સદસ્યોને સમથયન અને પ્રોત્સાહન આપે છે જેઓ
માને છે કે તેઓ જાતીય સતામણીનો ભોગ બન્યાં છે અને સતામણીનો અંત

ાવવા માટે

પગ ાં ભરશે.
3) પજવણી કરનાર સાથેની કોઈપણ મૌક્ષખક અથવા

ેક્ષખત સંચારનો રે કોડય રાખો.

4) સીએમજીઆઈનાં કોઈપણ સદસ્ય સાથે વાતચીત કરો અથવા ઇમેઇ

કરો.
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જાતીય સતામણી નનવારણ અને નનરાકરણ માટે નીનત માર્ગ દનશિકા

5) ફહરયાદ નોંધાવવાથી કારહકદી / ગ્રેડ / શૈક્ષક્ષણક ક્સ્થવતને પ્રવતકૂળ અસર નહીં થાય.
ુ ારો
નીનતમાું સિ
આઇઆઇએમએ સમયાંતરે કાયયસ્થળે જાતીય સતામણી સંબવં ધત કોઈ પણ કાયદા / વનયમો /
વવવનયમોનું પા ન કરવા માટે સમય-સમય પર નીવતમાં સુધારો કરવાના અવધકાર સુરક્ષક્ષત રાખે
છે .
નોંધ : સીએમજીઆઇ એની ખાતરી રાખશે કે સીએમજીઆઇ દસ્તાવેજોના અંગ્રેજીમાંથી હહન્દી અથવા
ગુજારાતી અનુવાદની પ્રહિયામાં કોઈપણ ખામીઓ અથવા અથયફેર માટે કોઈ અવકાશ નથી. છતાં પણ,
ત્રણ અ ગ-અ ગ ભાર્ાઓમાં સીએમજીઆઇ દસ્તાવેજોની સામગ્રી અથવા અથયના આધારે ઊભી થતી
સંભવવત વવસંગતતા / ગેરસમજ / અસંમવતના હકસ્સામાં અંવતમ વનણયય ભારત સરકાર દ્વારા પ્રકાવશત
અવધવનયમ / માગયદવશિકા / હેન્ડબુકની પ્રાદે વશક ભાર્ાની અનુકૃવત અથવા સીએમજીઆઈ દસ્તાવેજોની
અંગ્રેજી આવ ૃવિ પર આધાહરત રહેશે. સીએમજીઆઇ સવમવત તમારી પસંદગીની ભાર્ામાં સામગ્રી વવશે
ચચાય, સ્પષ્ટ્ટતા અને વશક્ષક્ષત કરવા માટે ઉપ બ્ધ રહેશે.
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