
ड यडू यएूफ त ार िनवारण या 
 
ड यडू यूएफ इंिडयाने अशा समुदायां ारे1समोर आण या गलेे या चतांना ा  कर यासाठीव ितसाद दे यासाठी एक 
यं णा थािपत केली आह,े यां यावर कदािचत या संवाद कृत चा प रणाम होऊ शकतो. ह ेकाम ड यडू यूएफ या 
सामािजक धोरणांचा, त वांचा याच माण े मागदशकांचा (खालील न द पहा)काया वय दढृ कर यासाठी याच माण े
आप या सुर ा यां या भावीपणाला सुधार यासाठी कर यात आले आह.े ही यं णा ड यूड यूएफ इंिडया या 
एका मकता, पारदशकता आिण उ रदािय वा या ताि वक क टब दतेचा देखील मह वपूण भाग आह.े संवाद, सहकाय 
आिण पर पर सहमती या आधारावर त ार िनवारण केल े जाते. त ार चे वेळेवर व भावीपणे केलले े िनवारण तंटे 
सोडव यात आिण सामजं य सुधार यात, याच माणे उ रदािय वाला दढृ कर यासह वाढ या सहयोगाचा पाया उपल ध 
करते. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
त ारी या ततुीची ट लटे 
 
त ारीम ये खालील मािहतीचा समावेश असण ेआव यक आह:े   

 त ार करणा-याचे नाव आिण संपकाची मािहती (जर त ार करणा-यामाफत दाखल केली गेली नसेल तर, 
बािधक प ाची कृतीला अिधकृतता अस याचा पुरावा)   

 चता असललेा क प कवा काय म आिण त ारीचे प  थान  
 िविश  त ार उ व याची मािहती आिण दनांक 
 सोसावा लागणारा नकारा मक प रणाम 
 इतर संबिंधत मािहती कवा द तऐवज   
 ड यडू यूएफ इंिडया/ितच े काया वय भागीदार यांना संपक कर याचा आतंभाव करत त ार करणा-याला 

सम या िनवारणासाठी करावे लागलेल ेकोणतेही य  
 गोपनीयतेचीिवनंतीकर यातआलीआहकेानाही (कारणे ावी)   

 
त ारीचे िनकष 
 
त ार हणजे समुदायावर ड यूड यूएफ इंिडया कवा ितचे काया वय भागीदारांना वदेशी (जमातीच)े अिधकार, 
मानवी अिधकार, लगाची समानता, ततुी आिण िहताशी संबंिधत ड यडू यूएफ या सामािजक धोरणांचा, त वे व 
मागदशकांचा आदर कर यात आले याअपयशामुळे झाललेा कोणताही नकारा मक प रणाम होय.     
 
त ार िमळव याची यं णा 
 
ड यडू यूएफ इंिडयाला ईमलेने त ार पाठवता येऊ शकते ईमेल आयडी:grievances@wwfindia.net कवा पो टने येथ े
त ार पाठवता यऊे शकते त ार िनवारण, C/O एचआर, ड यूड यूएफ इंिडया, 172 बी लोडी रोड नवी द ली 110003 

 
1 समुदाय हणजे जमाती कवा इतर थािनक सामािजक समुह कवा यातील कोणतेही सद य जे ड यूड यूएफ इंिडया या े ात 
येतात आिण यासंोबत ड यूड यूएफ इंिडया कायरत आह.े 
 

कोण त ार क  शकते आिण शोिषत/बािधत प  कोण असतो 

कोणताही सामुदाियक गट ( कमान दोन कवा जा त लोक) कवा सामािजक सं था यांना यां यावर ड यूड यएूफ इंिडयामाफत काया वियत केले या कोण याही 
कृतीचा नकारा मक प रणाम होत आहे असा िव ास असेल, हा प रणाम ड यूड यूएफ इंिडया या सामािजक धोरणांचे पालन कर यात तसेच ड यडू यूएफ इंिडया 

क प कृती कवा काया वया या सुर ेत आले या अपयशामुळे झाला अस यास याला “शोिषत/बािधत प ” समजले जाते   

कोणताही बािधत प  त ार दाखल क  शकतो. बािधत प  कोण याही ला कवा सं थेला ( ितिनध ना) यां या वतीने त ारीब ल ड यूड यूएफ इंिडयाशी 
बोल याची िवनंती क  शकतो.   

बािधत प ा या वतीने त ार न दवणा-या ितिनिधने त ार सादर कर यासाठी अिधकृततेचा ठोस परुावा सादर करणे आव यक आहे.   

ितिन धची काही उदाहरणे: समाजातली एखादी अिधकृत  उदा. गावाच े मखु, पारंपा रक कवा क टमरी ािधकरण, थािनक, रा ीय कवा आंतररा ीय 
एनजीओ(NGO) जर ते बािधत प ा ारे केले या िवनंतीचा ठोस परुावा दाखव ूशकल ेतर.  

ामसभेचाठराव; कमान 10 ाम थांची  वा री असललेे ामपंचायतीचे प  ठोस परुावा असू शकतो. 

अ ात त ार चा िवचार करणे श य होणार नाही, परंतु त ारदार गोपनीयतेची िवनंती क  शकतात 


