સૌરાષ્ટ્ર યુનીવસીટી કેમ્પસની બહેનોની જાતીય સતામણી નનવારણ આંતરરક ફરરયાદ સનમનત
સુપ્રીભ કોર્ટ નાાં આદે શથી અને યુજીસીની ગાઇડરાઈન અનુસાય સૌયાષ્ટ્ર યુનીવસીર્ી દ્વાયા કેમ્સ યની
ફહેનોની જાતીમ સતાભણી સાભે પ્રતતકાય કયવા એક સતભતતની યચના કયવાભાાં આવી છે .
સૌયાષ્ટ્ર યુનીવસીર્ીની તવદ્યાથીનીઓ, ભહહરા અધ્માકો તેભજ બફનશૈક્ષબણક કભટચાયી ફહેનો સાથે
કોઈણ પ્રકાયનો જાતીમ સતાભણીનો વ્મવહાય થમેર હોમ તો આ સતભતતને રેબખત યજૂઆત કયવી જરૂયી છે .
સતાભણીનો બોગ ફનનાય ભહહરાનુ ાં નાભ અત્માંત ગુપ્ત યાખવાભાાં આવશે . સતભતત આ અંગે મોગ્મ તાસ કયી
કસુયવાયને પુયતી સજા થામ તે ભાર્ે જરૂયી કામટવાહી કયવાની ખાતયી આે છે .
જો કોઈ ફહેન ોતાનુ ાં નાભ આવા ઈચ્છતી ન હોમ તો દયે ક તવબાગ દ્વાયા યાખવાભાાં આવેર ડ્રો
ફોક્સભાાં ોતાના નાભ વગય રેબખત જાણકાયી આશે તો ણ આવા નનાભા ત્રો ઉયથી સતભતત શક્ય
એર્રી મોગ્મ તાસ કયવાના પુયા પ્રમત્ન કયશે .
જાતીમ સતાભણીભાાં નીચેની ફાફતોનો સભાવેશ થામ છે .
(૧) શાયીહયક છે ડછાડ કે તેને પ્રોત્સાહન આવુ.ાં
(૨) જાતીમ વ્મવહાય ભાર્ે ભાાંગણી કે તવનાંતી કયવી.
(૩) અશ્રીર કે દ્વદ્વઅથી બાષા વાયવી.
(૪) અશ્રીર સાહહત્મ ફતાવવુાં કે વાંચાવવુ.ાં
(૫) ભોફાઈર દ્વાયા અશ્રીર બચત્રો કે રખાણ ભોકરવા.
(૬) નાયીની ગહયભા તથા જાહેય સુરુબચ કે ઔબચત્મ બાંગ થામ તેવી વાણી કે વતટનનો પ્રમોગ કયવો.
(૭) અન્મ કોઈ ણ શાયીહયક, શાબ્દદક, અશાબ્દદક(ઈશાયા), છે ડછાડ કે અડરાાં કયવા.
ઉયોકત ફાફતો અંગે સતભતતના કોઈણ સભ્મ સભક્ષ યજૂઆત કયવાથી મોગ્મ કામટવાહી કયવાભાાં
આવશે.
ક્રભ

સભ્મશ્રીનુ ાં નાભ

બવન / તવબાગ

સતભતતભાાં હોદા

સાંકટ નાંફય

૧.

સી.એ. રીનાફેન ગાાંધી

ઓડીર્ તવબાગ

પ્રીસાઇડીંગ

૯૦૯૯૯૩૯૪૦૪

ઓપીસયશ્રી
૨.

ડો.કલ્ાફેન એ. ભાણેક

ઈતતહાસ બવન

સભ્મશ્રી

૯૬૮૭૬૯૨૯૪૩

૩.

ડો.ભનીષ કે. શાહ

યસામણશાસ્ત્ર બવન

સભ્મશ્રી

૯૦૯૯૯૩૯૪૯૬

૪.

ડો.આયતીફેન ઓઝા

આંકડા તવબાગ

સભ્મશ્રી

૯૪૨૭૬૧૪૬૧૨

૫.

સુશ્રી. અલ્નાફેન (હેરીફેન)

ભહાત્ભા ગાાંધી

સભ્મશ્રી

૯૮૭૯૦૦૯૯૨૯

તત્રવેદી

ચેયીર્ેફર રસ્ર્, યાજકોર્

ડો. તવભરબાઈ યભાય

શ્રી કે. ી. શાહ રો

સભ્મશ્રી

૯૮૯૮૬૯૧૬૯૧

૬.

કોરેજ, જાભનગય
ઉયોકત ઉયાાંત પહયમાદ યુજીસીની વેફસાઈર્ ઉયના પહયમાદ તનવાયણ ોર્ટ ર અને ર્ોર ફ્રી નાંફય
ય ણ કયી શકાશે.
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