
Raspberry Pi Foundation Safeguarding Policy

�वारे  �न�म�त: मा�रया �वेवीडो (आरपीएफ सरु�ा अ�धकार�)
�वारा मा�यता �ा�त: �फ�लप कोलगन (आरपीएफ म�ुय काय�कार�)
मा�यता �ा�तीची तार�ख: �डस�बर 2021
पढु�ल पनुरावलोकनाची तार�ख: �डस�बर 2022

1. �या पॉ�लसी �वारे  Raspberry Pi फाउंडशेनची  सरं�ण �वषयीची माग�दश�न त�वे �प�ट केल� जात
आहेत. ह� पॉ�लसी �नय�मतपणे पनुरावलोकन आ�ण अ�धका� यांकडून प�ुहा  मा�यता �ा�ती क�न घेतल�
जात.े

2. Raspberry Pi फाउंडशेनला मलू, त�ण �य�ती, �कंवा असरु��त �ौढ �यांना कधीह� कोण�याह� �कारचे
वाईट अनभुव येणार नाह�त �या�वषयी सपंणू� �व�वास आहे. आ�ह� सव� मलेु, त�ण लोक, आ�ण असरु��त
�ौढां�या क�याणासाठ� आ�ण �यांना सरु��त ठेव�यासाठ� आमची जबाबदार� ओळखतो. �यांचे सरं�ण
करणा�या प�धती वापर�यासाठ� आ�ह� बांधील आहोत.

3. हे धोरण सव� कम�चार�, �व�व�त, �वयसेंवक आ�ण उपय�ुत कामगार, एज�सी कम�चार� आ�ण
Raspberry Pi फाउंडशेन (आरपीएफ) �या वतीने काम करणा� या कोणालाह�, जसे क� �ादे�शक स�ंथा,
�लब �कंवा रा���य भागीदारांना लाग ूहोत.े

4. यात सव� आरपीएफ काय��म आ�ण ��या कलापांचा समावेश आहे, यात Code Club, CoderDojo, छान
�क�प, ��श�ण आ�ण आ�ह� थेट ��े�पत क� शकू अशा इतर काय��मांचा समावेश आहे. आपण सव�
अनेक �ठकाणी सरु�े�वषयक धोरणे असले�या काय��मां�या �थळी भेट� देतो , अशावेळी ह� पॉ�लसी
�यांना परूक �हणनू ब�घतल� पा�हजे.

5. या पॉ�लसीचा उ�देश आहे:

a. मलेु, त�ण लोक, आ�ण आरपीएफ काया�त भाग घेणारे असरु��त �ौढांचे सरं�ण करणे.

b. आम�या सरं�ण आ�ण बालकांचे सरं�ण कर�यासाठ� आम�या �ि�टकोनाचे माग�दश�न
करणा�या अ�त मह�वा�या त�वांची कम�चार� आ�ण �वयसेंवकांना मा�हती देणे.

6. बालकांचे सरं�ण कर�याचा �य�न करणा� या कायदा व माग�दश�ना�या आधारे हे धोरण काढ�यात आले
आहे: यकेू बालकांचा कायदा 1989, बालकां�या �या ह�कांचे सयं�ुत अ�धवेशन 1991, यकेू डटेा �ोटे�शन
अ◌ॅ�ट 1998 व 2018, यकेू मानवा�धकार कायदा 1998, यकेू ल��गक अपराध कायदा 2003, यकेू
बालकांचा अ�ध�नयम 2004, यकेू असरु��त गट अ�ध�नयम 2006, यकेु �वा��य कायदा 2012, यकेू मलेु
व कुटंुबे कायदा 2014, �थम कायदा आयल�डचा बालकां�वषयक 2015.
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7. हे धोरण आम�या गोपनीयता धोरण बरोबर वाचले पा�हजे, जे डटेा �वषय अ�धकारां�वषयी मा�हती आ�ण
आमचे डटेा सवंध�न मा�हती परुवत.े  इतर सबं�ंधत धोरणे समा�व�ट:

a. वत�णकू कोड.
b. सोशल �म�डया आ�ण स�ेंषण माग�दश�क त�वे.
c. मा�हतीचे �कट�करण आ�ण अवधै वत�णकू यांना समजनू घेणा�या माग�दश�नाचे द�तऐवज.
d. ऑन लाइन स�ासाठ� माग�दश�क त�वे सरु��तता आ�ण स�.
e. �ौढांसाठ� माग�दश�क ऑन लाइन स�ाम�ये मलुांना उपि�थत राह�यास समथ�न दे�यासाठ�.
f. ऑन लाइन स�ांम�ये उपि�थत असले�या मलुांसाठ� �यवहाराचे कोड.

8. आ�ह� ओळखतो क�:

a. मलेु, त�ण लोक आ�ण असरु��त �ौढ यांचे क�याण सव��े�ठ आहे.

b. सव� मलेु आ�ण असरु��त �ौढ �यांना वया�या मया�दे�शवाय अपगं�व, �लगं, वां�शक वारसा,
धा�म�क �व�वास, ल��गक आवड �कंवा ओळख, हानी आ�ण द�ुपयोग सव� �कार�या गो�ट�ंचे
सरं�ण कर�याचा अ�धकार आहे.

c. मलुांबरोबर भागीदार� करताना त�ण लोक, असरु��त �ौढ, पालक/पालक, काळजीवाहक आ�ण
�यां�या स�ंथा  �यां�या क�याणासाठ� मह�वा�या ठरतात.

9. मलेु, त�ण लोक आ�ण असरु��त �ौढांचे सरं�ण कर�यासाठ�, आ�ह�  पढु�ल गो�ट�ंचे पालन क�:

a. सव� मलेु, त�ण लोक, आ�ण असरु��त �ौढ �यां�या �हण�याला �कंमत देणे, �यांचे ऐकणे, �यांना
मान देणे.

b. राजीनामा आ�ण Raspberry Pi फाउंडशेन साठ� एकूण �नय�ुत सरं�ण आघाडी ��श��त, ��या
कलाप ��येक �मखु �े�ाचे आघाडी आ�ण सरं�ण कर�यासाठ� जबाबदार एक आघाडी मडंळ
सद�य.

c. �प�ट प�धती सांगनू सरं�ण त�वे लाग ूकरणे, a वत�णकू कोड , आ�ण सामािजक �म�डया आ�ण
स�ेंषण माग�दश�न कम�चार� आ�ण �वयसेंवक �यांसाठ�

d. कम�चार� आ�ण �वयसेंवक भरती सरु��तपणे करावी , सव� आव�यक धनादेश �था�नक कायदे
आ�ण चांगला सराव पालन केले आहेत हे स�ुनि�चत क�न मगच भरती करावी.  Raspberry Pi
फाउंडशेन कम�चार� ग�ुहेगार� रेकॉड� दर तीन वषा�नी तपासतात.  �था�नक काय�यानसुार, सव�
आय�रश कम�चा� यांनी देखील पालन करणे आव�यक आहे मलुां�या स�ेु�वषयक �वधाने आम�या
आयल�ड काया�लयात �द�श�त.

e. सव� कम�चार�, �व�व�त, �वयसेंवकांना �भावी सरु�ा �वषयक ��श�ण देणे �यात मोफत ऑन
लाइन ��श�ण मॉ�यलूचा आ�ण सबं�ंधत सरु�ा सघं घेत असले�या �नय�मत सरु�ा
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https://www.raspberrypi.org/privacy
https://static.raspberrypi.org/files/safeguarding/Raspberry_Pi_Foundation-safeguarding-code-of-behaviour.pdf
https://static.raspberrypi.org/files/safeguarding/Raspberry-Pi-Foundation-safeguarding-social-media-and-communication.pdf
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��श�णाचा  देखील समावेश आहे.

f. आव�यक असेल त�ेहा आ�ह� आम�या �णाल�ंचे पनुरावलोकन आ�ण अ�त�र�त माग�दश�न,
��श�ण आ�ण ससंाधने �वक�सत क�न कामा�वषयी कोण�याह� बादलां�वषयी मा�हती देणे.

g. Raspberry Pi फाउंडशेन�या रा���य, �ादे�शक, आ�ण �व�तार भागीदार करारांम�ये �या सरु�ा
पॉ�लसी�वषयक सरु�ा बधंने आ�ण सबं�ंधत �था�नक कायदे आ�ण इतर �था समा�व�ट करणे
जेणेक�न वा�ष�क भागीदार परवाना पनुरावलोकनाम�ये सरु�ा �व - म�ूयमापना�या समावेशाची
खा�ी क�न घेणे.

h. सव� आतंररा���य भागीदारांना Raspberry Pi फाउंडशेन सरु�ा पॉ�लसी आ�ण माग�दश�क
त�वांची अमंलबजावणी कर�यासाठ� अ�त�र�त माग�दश�न परुवणे.

i. कम�चार� आ�ण �वयसेंवक �या�वरोधी आरोप �यव�था�पत कर�यासाठ� �प�ट ���येचे
अनसुरण करणे

j. आप�या सम�यां�वषयी यो�य स�ंथांशी सपंक�  साधा आ�ण पालक, मलेु आ�ण असरु��त �ौढांना
�यानसुार �यांम�ये समा�व�ट क�न �या.

k. Raspberry Pi फाउंडशेन सरु�ा �वभागाला सव� घटना आ�ण सम�या  सात�याने आ�ण ता�काळ
सां�गत�या जातील, म�ुय काय�कार� अ�धकार� आ�ण सरु�ा �मखु �व�व�तांना सम�या
न�दव�या�या 24  तासांत मा�हती �मळेल आ�ण सव� बोड� वर �या गो�ट� मांड�या जातील �याची
काळजी घेणे.

l. ऑन लाइन ऑन लाइन सरु�ा �वषयक त�ार न�दणी फॉम� ,आ�ण 24-तास टे�लफोन समथ�न
सेवा सव� तातडी�या सरु�ा सम�यांसाठ� परुवणे: +44 (0) 800 1337 112 (फ�त यकेु साठ�)
�कंवा +44 (0) 203 6377 112, सव� कम�चार� आ�ण �वयसेंवकांना �या सेवेची मा�हती देणे

m. गुडं�गर� �वरोधी वातावरण तयार क�न अशा सम�यांशी �न�तर�यासाठ� आप�याकड ेपरूक
पॉ�लसी आ�ण �णाल� अस�याची खा�ी करणे.

n. आप�याकड ेसव� त�ार�ंवर �भावी आ�ण ता�काळ उपाय अस�याची खा�ी करणे.

o. कायदा आ�ण �नयामक माग�दश�क त�वानसुार आप�या मलुांना, त�णांना, असरु��त �ौढ,
कम�चार� आ�ण �वयसेंवकांना आरो�य आ�ण सरु�ेसाठ� सरु��त वातावरणाची गरज आहे.

p. �या पॉ�लसीचे पनुरावलोकन समा�व�ट क�न �तस�या प�ां�या ऑ�डट म�ये  Raspberry Pi
सरं�ण पॉ�लसी म�ये समा�व�ट करणारे क�मशन दर तीन वषा�नी  हे करत ेआ�ण अतंग�त
स�ंकृतीमळेु अतंग�त ऑ�डटम�ये दर वष� �यातील बदल न�दवले जातात.
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q. Raspberry Pi फाउंडशेन सरं�ण काम�गर�, धोरणे, आ�ण  काय�प�धती आढावा  �वषयक
वषा�तनू एकदा अ�भ�ाय मा�गतले जातात.

10. �वशषे सरु�ा सघं:

�व�व�त सरु�ा सघं: चा�स� ल�डबेएटर
�नय�ुत सरु�ा सघं: मा�रया �वेवडो, maria@raspberrypi.org
�नय�ुत सरु�ा सघं अ�धकार�:

a. Code Club:तमसीन �ीन�ो �ॅहम, tamasin.g.graham@raspberrypi.org
b. CoderDojo:जॉन मॅकटोमी, john.mcatominey@raspberrypi.org
c. �लब जाग�तक भागीदार: सोनाज बायनट�,sonja@raspberrypi.org
d. सगंणक �व�ान ट�म: फ�यु�सन कक� पॅ��क, fergus.kirkpatrick@raspberrypi.org
e. �श�क समथ�न काय�सघं: दान एल�वकक, dan.elwick@raspberrypi.org
f. काय��म: हेलन डॉगी, helen.drury@raspberrypi.org
g. अनौपचा�रक �श�ण सघं: माक�  �कॉट, marc@raspberrypi.org
h. ऑपरेश�स: अ�ँय ूमॉट�न, andrew.morton@raspberrypi.org
i. यवुा भागीदार�: टॉम हॅडफ��ड, tom@raspberrypi.org

धोरण समा�त
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