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ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਜਿਿਹਾਰ/ਪਰੇਸਾਨੀ, ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਜਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨ ਜਿਰੁਿੱ ਧ ਨੀਤੀ 

 
1. ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤ ੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰ ਦੀ ਘ਼ੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਅੰਦਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਾਂ ਕਰਮ ਦੇ ਜਵਰ ੁੱ ਿ ‘ਜ਼ੀਰ਼ੋ 
ਸ਼ਜਹਣਸ਼ੀਲਤਾ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਿ ਜਵਚ ਮਈ, 2002 ਜਵੁੱ ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਿਤ ਜਕਸੇ 
ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਸਕਾਇਤ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ "ਕਾਰਿ-ਸਥਾਨ ਜਵਖੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ 
ਰ਼ੋਕਥਾਮ ਸੈੈੱਲ" ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੈੈੱਲ ਦਾ ਛ਼ੋਟਾ ਜਸਰਲੇਖ "ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ 
ਰ਼ੋਕਥਾਮ ਸੈੈੱਲ" (ਪ੍ੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਸੀ) ਹੈ। 

2. ਪ੍ੀ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਯੂ.ਿੀ.ਸੀ. ਦ ਆਰਾ ਜਨਰਦਜੇਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਯੂ.ਿੀ.ਸੀ. 
ਦ ਆਰਾ ਮਾਰਚ 1999 ਜਵੁੱ ਚ ਸਾਰੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਜਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਜਿਕਾਰ ਅਿੀਨ 
ਕਾਰਿ-ਸਥੁੱਲਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਰ਼ੋਕਥਾਮ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਇਹ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਵਸ਼ਾਕਾ ਬਨਾਮ ਰਾਿਸਥਾਨ ਰਾਿ (1997) ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹ਼ੋਏ ਇਜਤਹਾਸਕ ਜਨਰਣੇ ਦੇ 
ਸਬੰਿ ਜਵੁੱ ਚ ਜਦੁੱ ਤ ੇਗਏ ਜਿਸ ਜਵੁੱ ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ ਪ੍ਰੀਮ ਕ਼ੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਦਸਾ-
ਜਨਰਦੇਸ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜਕ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਜਵਿਾਨ ਦੇ ਤਜਹਤ ਜਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ 
ਦੇ ਅਜਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹ ੰ ਦ ੇਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜਵਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਸੰਯ ਕਤ ਰਾਸਟਰ  
ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਿਾਜਰਤ ਹਨ। (ਸੀ.ਈ.ਡੀ.ਏ.ਡਬਲਯੂ.)। 

3. ਪੰ੍ਿਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ, ਪ੍ਜਟਆਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸ ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨ ਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਚਨਬੁੱ ਿ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵੁੱ ਚ ਜਵਜਦਆਰਥੀ, ਅਜਿਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਜਿਆਪ੍ਨ ਅਮਲਾ, ਜਹੰਸਾ, ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ, 
ਸ਼ੋਸਣ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਵੁੱ ਚ ਜਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋਣ। ਇਸ ਜਵੁੱ ਚ ਜਲੰਗਕ ਜਹੰਸਾ, 
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਅਤੇ ਜਲੰਗ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਹ਼ੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ੍ ਸਾਜਮਲ ਹਨ। ਪੰ੍ਿਾਬੀ 
ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ, ਪ੍ਜਟਆਲਾ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੰੂ ਅਜਹਮੀਅਤ ਜਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇ ਮਨ ੁੱ ਖੀ 
ਅਜਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂ੍ਰਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰ੍ਿਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ,ਪ੍ਜਟਆਲਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਜਮਆਂ, 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਬਨੈਕਾਰਾਂ, ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਸਖਲਾਈ, ਸੇਿ ਿਾਂ 
ਜਸੁੱ ਜਖਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ 
ਅਿੀਨ ਰ ਜ਼ਗਾਰ, ਜਸੁੱ ਜਖਆ ਿਾਂ ਜਸਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਜਵੁੱ ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ੍ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ 
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

4. ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਜਸਿਾਂਤ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਸੀ. ਆਪ੍ਣੇ ਕਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ 
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਜਲਆਂ ਅਤੇ ਯ.ੂਿੀ.ਸੀ. ਜਦਸਾ-ਜਨਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਜਵਆਇਆ ਅਤੇ 
ਸ਼ੋਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ, ਇਸਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਿ-ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ 
(ਰ਼ੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨਪ੍ਟਾਰਾ) ਐਕਟ, 2013 ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਜਮਸਨ (ਉੱਚ 
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ਜਵਜਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਮਜਹਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਦੀ ਰ਼ੋਕਥਾਮ, 
ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨਪ੍ਟਾਰਾ) ਅਜਿਜਨਯਮ, 2015 ਦੇ ਅਨ ਕੂਲ ਹੈ। 

 

5. ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਸੀ.ਦੇ ਉਦੇਸ਼: 
 ਕਾਰਿ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਰ਼ੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਨਪ੍ਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਿ ਜਵੁੱ ਚ ਸ ਪ੍ਰੀਮ ਕ਼ੋਰਟ ਅਤੇ ਯੂ.ਿੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨਾ। 
 ਪ੍ੀੜਤ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਪ੍ਰਾਜਿਕ, ਮ ੁੱ ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ, ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਉਲਟ ਇੁੱ ਕ ਜਸਵਲ 

ਜਨਪ੍ਟਾਰਾ ਜਵਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 
 ਜਿਨਸੀ ਸ਼਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਜਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰ਼ੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਨਪ੍ਟਾਰੇ ਲਈ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

ਰਾਹੀਂ ਇੁੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਜਵਿੀ ਜਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤੁੱ ਕ ਪ੍ਹ ੰ ਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹ਼ੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 
ਪ੍ੀੜਤ ਜਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਇੁੱ ਕ ਕਾਰਗਰ ਉਪ੍ਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਿ਼ੋ 
ਉਹ ਅਜਿਐਨ/ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੁੱ ਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਬਨਾਂ ਹ਼ੋਰ ਰ ਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਜਵਕਸਤ ਹ਼ੋ ਸਕੇ। 

 ਜਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈ੍ਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ ਉਜਚਤ ਜਰਪ਼੍ੋਰਜਟੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਲਖਤ 
ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਜਵੁੱ ਚ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। 

 ਿਾਣਕਾਰੀ, ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲਤਾ ਦੇ ਸੈਸਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ-ਕਾਿੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਜਿਨਸੀ 
ਸ਼ੋਸਣ ਦੀ ਰ਼ੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ। 

 ਜਨਪ੍ਟਾਰੇ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਜਵਸਜਤਰਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 
 ਜਲੰਗ-ਆਿਾਜਰਤ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 
 ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਹ ੰ ਚ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਜਵੁੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। 
 ਇੁੱਕ ਸ ਰੁੱ ਜਖਅਤ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਦੀਆਂ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਰ਼ੋਕੇਗਾ। 
 ਇੁੱਕ ਸ ਜਹਰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਜਵਜਗਆਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰਨਾ ਿ਼ੋ ਆਪ੍ਣੇ ਵੁੱ ਖ-

ਵੁੱ ਖ ਰੂਪ੍ਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਬਾਰੇ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰੇਗਾ। 
6. ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪਜਰਭਾਸ਼ਾ:ਇਸ ਜਿਚ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਰਧਾਰਤ ਹੇਠ ਜਲਜਿਆ ਅਣਚਾਜਹਆ    
    ਜਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਿੇ ਿਾਂ ਪਰਭਾਿ ਦੁਆਰਾ) ਸਾਜਿਲ ਹਨ: 

I. ਸਰੀਰਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਜਹਲ ਕਦਮੀਆਂ; 
II. ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਿਾਂ ਬੇਨਤੀ; 
III. ਕਾਮ ਕ ਜਟੁੱ ਪ੍ਣੀਆਂ; 
IV. ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਜਹਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤ ੇਵੀਡੀਓ ਜਦਖਾਉਣਾ; 
V. ਜਿਨਸੀ ਸ ਭਾਅ ਦਾ ਕ਼ੋਈ ਵੀ ਹ਼ੋਰ ਅਣਚਾਜਹਆ ਸਰੀਰਕ, ਜ਼ ਬਾਨੀ ਿਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ ਬਾਨੀ ਜਵਵਹਾਰ। 
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7. ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਿੋ ਕੰਿ ਿਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸਣ ਬਣਦੀਆਂ  
    ਹਨ: 
 ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਟੁੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਿਾਂ ਜਵਅੰਗ। 
 ਗੰਭੀਰ ਿਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪ੍ਮਾਨਿਨਕ ਜਟੁੱ ਪ੍ਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਾਂ ਜਦੁੱ ਖ 

ਨਾਲ ਸਬੰਜਿਤ ਛੇੜਛਾੜ। 
 ਅਪ੍ਮਾਨਿਨਕ ਜਟੁੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਿਾਂ ਚ ਟਕਲੇ। 
 ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੈਕਸ ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਣਉਜਚਤ ਸਵਾਲ, ਸ ਝਾਅ ਿਾਂ ਜਟੁੱ ਪ੍ਣੀਆਂ। 
 ਕਾਮ ਕ ਿਾਂ ਹ਼ੋਰ ਅਪ੍ਮਾਨਿਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪ਼੍ੋਸਟਰ, ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ, ਵਟਸਐਪ੍ 

ਜਦਖਾਉਣਾ। 
 ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ, ਿਮਕਾਉਣਾ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ। 
 ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣਾ, ਿਮਕਾਉਣਾ ਿਾਂ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਿ਼ੋ ਜਿਨਸੀ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅਸਜਵਕਾਰਯ਼ੋਗ ਜਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਬ਼ੋਲਦਾ ਹੈ। 
 ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅਣਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਦੇ ਿ਼ੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਰਜਟੰਗ ਵਿੋਂ ਸਮਝੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
 ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਜਹਲ ਕਦਮੀਆਂ ਿ਼ੋ ਪ੍ਰਤੁੱ ਖ/ਅਪ੍ਰਤੁੱ ਖ ਵਾਅਜਦਆਂ ਿਾਂ ਿਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਿਾਂ 

ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਹ਼ੋ ਸਕਦੀਆਂਹਨ। 
 ਸਰੀਰਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਛੂਹਣਾ ਿਾਂ ਚੂੰ ਢੀ ਵੁੱ ਢਣਾ। 
 ਜਕਸੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਦੇ ਜਵਰ ੁੱ ਿ ਪ੍ਲ਼ੋਸਣਾ, ਚ ੰ ਮਣਾ ਿਾਂ ਜਪ੍ਆਰਨਾ (ਹਮਲਾ ਜਵਚਾਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ)। 
 ਜਨੈੱਿੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ (ਜਬਨਾਂ ਜਕਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹ ਤ ਨੇੜੇ ਿਾਣਾ, ਖਜਹਣਾ, ਘੇਰਨਾ)। 
 ਸੁੱਦ ੇਨੰੂ ਠ ਕਰਾਏ ਿਾਣ ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਕਸੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਲਈ ਪ੍ ੁੱ ਛਦੇ ਰਜਹਣਾ। 
 ਜਕਸੇ ਦਾ ਜਪ੍ੁੱ ਛਾ ਕਰਨਾ। 
 ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਲਈ ਜਕਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ੋਹਣ ਦੀ ਿਮਕੀ ਦੇਣਾ ਿਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗ ਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਕਮਜ਼਼ੋਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਅਜਿਕਾਰਾਂ ਿਾਂ ਸਕਤੀ ਦੀ ਦ ਰਵਰਤੋਂ। 
 ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਦਰਵਾਿੇ ਦੇ ਜਪ੍ੁੱ ਛੇ ਜਕਸੇ ਉੱਪ੍ਰ ਝੂਠੇ ਦ਼ੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਕਮਜ਼਼ੋਰ 

ਕਰਨਾ 
 ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਜਨੈੱਿੀ ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦ ਆਰਾ ਜਨਯੰਤਜਰਤ 

ਕਰਨਾ। 
8. ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਸੀ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਿੇਤਰ- ਸੈੈੱਲ ਅਜਿਆਪ੍ਕਾਂ, ਖ਼ੋਿਾਰਥੀਆਂ, ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ  

    ਗੈਰ-ਅਜਿਆਪ੍ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਸਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬ਼ੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
 ਪੰ੍ਿਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਕੈਂਪ੍ਸ, ਪੰ੍ਿਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ 
 ਨੇਬਰਹ ੁੱ ਡ ਕੈਂਪ੍ਸ ਅਤ ੇਜਰਿਨਲ ਸੈਂਟਰ 
 ਕਾਂਸਟੀਜਚਉਂਟ ਕਾਲਿ 
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9. ਜਸਕਾਇਤ ਜਨਪਟਾਰਾ ਜਿਧੀ:ਪ੍ੀਡਬਲਯੂਐਚਸੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਨਾਲ ਸਬੰਜਿਤ ਜਸਕਾਇਤਾਂ ਦੇ 
ਜਨਪ੍ਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਵਿੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਿਾਰ ਉੱਪ੍ਰ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਸਕਾਇਤ 
ਕਮੇਟੀ’ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ ਦੀ ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਬਣਤਰ 
ਹ਼ੋਣਗੀਆਂ: 

a. ਇੁੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਜਡੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੀ ਜਵਜਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜਵਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ੁੱ ਿਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹ਼ੋਵੇਗੀ (ਜਕਸੇ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੁੱ ਚ ਪ੍ਰ਼ੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 
ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਕ ਜਕਸੇ ਕਾਲਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੁੱ ਚ ਰੀਡਰ ਦੇ ਐਸ਼ੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰ਼ੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ), ਕਾਰਿਕਾਰੀ 
ਅਥਾਰਟੀ ਦ ਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 
ਬਸਰਤੇ ਜਕ ਿੇ ਕ਼ੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ੁੱ ਿਰ ਦੀ ਮਜਹਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪ੍ਲਬਿ ਨਾ ਹ਼ੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਜਡੰਗ ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਉਪ੍-ਿਾਰਾ 2(0) ਜਵੁੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਜਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਕਾਰਿ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਹ਼ੋਰ 
ਦਫਤਰਾਂ ਿਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 
ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਿੇ ਕਾਰਿ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਹ਼ੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਿਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ 
ਜਵੁੱ ਚ ਕ਼ੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ੁੱ ਿਰ ਦੀ ਮਜਹਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਜਡੰਗ ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਉਸੇ 
ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਹ਼ੋਰ ਜਵਭਾਗ ਿਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਕਾਰਿ-ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ 
ਿਾਵੇਗਾ। 

b. ਅਜਿਹ ੇਦ਼ੋ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦ਼ੋ ਗੈਰ-ਅਜਿਆਪ੍ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ 
ਦ ਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਰਿੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ ਪ੍ਰਤੀ 
ਵਚਨਬੁੱ ਿ ਹਨ ਿਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਵੁੱ ਚ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 

c. ਿੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਵੁੱ ਚ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਸਾਜਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਗਰੈਿੂਏਟ ਪ੍ੁੱ ਿਰ ਦੇ ਜਤੰਨ 
ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਜਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

d. ਇੁੱਕ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱ ਿ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸਨਾਂ ਜਵੁੱ ਚੋਂ ਿਾਂ 
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਿਤ ਮ ੁੱ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ਆਰਾ 
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। 

10.    ਜਸਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਜਕਜਰਆਿਾਂ: 
 ਜਕਸੇ ਪ੍ੀਜੜਤ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਜਲਖਤੀ 

ਜਸਕਾਇਤ ਸੌਂਪ੍ਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 
 ਦ਼ੋਸਤ, ਜਰਸਤੇਦਾਰ, ਸਜਹਕਰਮੀ, ਸਜਹ-ਜਵਜਦਆਰਥੀ, ਮਨੋਜਵਜਗਆਨੀ ਿਾਂ ਪ੍ੀੜਤ ਦਾ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਰ 

ਸਜਹਯ਼ੋਗੀ ਅਜਿਹੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੁੱ ਚ ਜਸਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੁੱ ਥੇ ਪ੍ੀੜਤ ਜਵਅਕਤੀ 
ਸਰੀਰਕ ਿਾਂ ਮਾਨਜਸਕ ਅਸਮਰੁੱਥਾ ਿਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਸਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯ਼ੋਗ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
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 ਿੇ ਇਹ ਜਸਕਾਇਤ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਮ ਖੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਡੀਨ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਿਾਂ 
ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ ਜਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ ਦੇ 
ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ ਨੰੂ ਭੇਿ ਜਦੁੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

11. ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ-ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ ਨੰੂ ਗ ਪ੍ਤਤਾ, ਗੈਰ-ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਭਰ਼ੋਸਾ ਤੇ ਜਨਰਪ੍ੁੱ ਖ ਿਾਂਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਸਮੇਂ ਜਵਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ੜਾਅ ਹਨ: 
ਪਜਹਲਾ ਪੜਾਅ: ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ 
ਦੂਿਾ ਪੜਾਅ: ਜਿਆਨ ਨਾਲ ਯ਼ੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣਾ: ਇੁੱਕ ਗ ਪ੍ਤ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਲ਼ੋੜੀਂਦ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣਾ 
ਤੀਿਾ ਪੜਾਅ: ਸ ਣਵਾਈ ਲਈ ਇੰਟਰਜਵਊ ਯ਼ੋਿਨਾ ਜਤਆਰ ਕਰਨਾ: ਜਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਪ੍ੁੱ ਖੀ। 
ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ: ਿਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੁੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਆਿਾਜਰਤ ਜਵਸਲੇਸਣ ਅਤ ੇਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ 
ਪੰਿਿਾਂ ਪੜਾਅ: ਖ਼ੋਿ ਅਤੇ ਜਸਫਾਰਸ 
ਛੇਿਾਂ ਪੜਾਅ: ਜਰਪ਼੍ੋਰਟ ਜਲਖਣਾ 
 

12. ਜਸਕਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਿਾਸਤੇ ਸਿਾਂ-ਸੀਿਾਿਾਂ 
 

ਜਸਕਾਇਤ ਿਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ 3 ਮਹੀਜਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ੁੱ ਖ ਨੰੂ ਨੋਜਟਸ ਜਸਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ 7 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਿਾਂਚ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੁੱ ਬ ੇਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ ਦ ਆਰਾ ਜਰਪ਼੍ੋਰਟ 
ਿਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ 

ਿਾਂਚ ਪੂ੍ਰੀ ਹ਼ੋਣ ਦੇ ਦਸ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਜਸਫਾਰਸਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ                                           ਸੁੱਠ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਅਪ੍ੀਲ ਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁੱ ਬ ੇਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
 


