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Deecner JeÀmes JeÀece JeÀjlees

Heefj®e³e

ueeiet#ecelee

GefÎäs

ceole DeeefCe ceeefnleer MeesOele Deens

Ye´äe®eej DeeefCe uee®eKeesjer

CSR, Oecee&oe³e DeeefCe Òee³eespeJeÀlJe

YesìJemlet, ceveesjbpeve DeeefCe DeeojeefleL³e

jepeJeÀer³e ef¬eÀ³eeJeÀueeHe DeeefCe Jew³eefJeÌleJeÀ jepeJeÀer³e ³eesieoeve

k³eeJemeeef³eJeÀ YeeieeroejebMeer mebyebOe

JebÀHeveer®³ee jsJeÀe@[&®eer De®etJeÀlee 

HeÀmeJeCetJeÀ ÒeefleyebOe

DeBìer-ceveer ueeB[eEjie 

cebpegjer DeeefCe k³eeHeej efve³eb$eCes

Deece®es ueesJeÀ - ceeveJeer nJeÌJeÀ DeeefCe meceeve mebOeer

ueQefieJeÀ íU ÒeefleyebOe 

efnlemebyebOeeb®ee mebIe<e&

JebÀHeveer®³ee ceeueceÊes®es mebj#eCe DeeefCe JeeHej

ieesHeveer³elee 

Debleie&le k³eeHeej 

v³ee³³e k³eJenej

GlHeeoves DeeefCe mesJeeb®eer iegCeJeÊee

He³ee&JejCe Deejesi³e DeeefCe megj#eeflelee 

ceeref[³ee DeeefCe  JeÀc³egefveJesÀMeve 

Dee®eejmebefnles®³ee GuuebIevee®eer le¬eÀej JeÀjCes 

MeyoJeÀes<e

mebefnles®es ceeHeÀ 

efveøJeÀ<e&

mebefnles®eer Hees®eHeeJeleer

HeefjefMeä-1: mJeleb$e meb®eeueJeÀe®eer JeÀle&k³es 

HeefjefMeä-2: uee®eueg®eHele ÒeefleyebOeJeÀ DeeefCe Ye´äe®eej efJejesOeer OeesjCe 

HeefjefMeä-3: eqknmeue yueesDej Hee@efuemeer 

 HeefjefMeä-4: ì^mìefJejesOeer ceeie&oMe&ve veesìdme  



Deecner JeÀmes JeÀece JeÀjlees

Jesoeble peyeeyeoejer DeeefCe me®eesìerves k³eJemee³e JeÀjC³eemeeþer Je®eveyeà Deens. Deece®es jespe®es Dee®ejCe Deece®eer cetU cetu³es DeeefCe GÎsMe 
ÒeefleeEyeefyele JeÀjles pes Deece®³ee ye´B[ DeeefCe Òeefleÿsmeeþer DeefJeYeep³e Deensle. DeeHeCe Kee$eer JesÀueer Heeefnpes Deece®³ee JeãÀleer DeeefCe OeesjCes 
JesÀJeU  ueeiet JeÀe³eos DeeefCe efve³eceeb®es Heeueve JeÀjle veenerle lej k³eeJemeeef³eJeÀ vewefleJeÀlee DeeefCe me®eesìer®³ee meJees&®®e ceeveJeÀebMeer megmebiele.

Jesoeblee - cetU cetu³es
ì^mì / GÐeespeJeÀlee / veeJeerv³e / GlJeãÀälee / me®eesìer / Deeoj / JeÀeUpeer

ì^mì: Deecner Deece®³ee mìsJeÀnesu[me& DeeefCe Deece®³ee mìsJeÀnesu[me& DeeefCe Deece®³ee HejmHejmebJeeoeceO³es HejmHej efJeéeemee®eer mebmJeãÀleer 
meef¬eÀ³eHeCes Jee{Jelees HejmHej Deeoj megefveef½ele JeÀjCee &³ee Kegu³ee mebJeeoeuee Òeeslmeenve Ðee.

GÐeespeJeÀlee: JesoebleeceO³es Deece®es ueesJeÀ ner Deece®eer meJee&le cenÊJee®eer mebHeÊeer Deens. Deecner l³eebvee  meef¬eÀ³eHeCes Òeeslmeeefnle JeÀjlees 
efJeJeÀeme DeeefCe l³eeb®³ee O³es³eeb®ee HeeþHegjeJee JeÀjC³eemeeþer l³eebvee meceLe&ve. 

FveesknsMeve: Deecner veJeesHe¬eÀceeuee Òeeslmeenve osC³eemeeþer DevegJetÀue JeeleeJejCe mJeerJeÀejlees p³eecegUs Metv³e nesles He³ee&JejCeeuee neveer 
Heesnes®eJeCes DeeefCe vewmee|ieJeÀ  mebmeeOeveeb®³ee Fälece JeeHeje®es GoenjCe, megOeeefjle JeÀe³e&#ecelee DeeefCe GHe-GlHeeoveeb®eer HegveÒee&hleer. 

GlJeãÀälee: Deece®es ÒeeLeefceJeÀ ue#e Deece®³ee YeeieOeejJeÀebvee meJees&®®e opee&®es cetu³e efJelejerle JeÀjCes Deens. Deecner Deenesle Deece®eer eEJeÀcele 
megOeejC³eemeeþer DeeefCe Deece®³ee  Òel³esJeÀeceO³es GlHeeovee®eer iegCeJeÊee megOeejC³eemeeþer melele ÒeJeãÊe meJees&Êece mejeJe yeW®eceee|JebÀie®³ee 
mebmJeãÀleerÜejs k³eJemee³e.

me®eesìer: Deecner Deece®³ee meJee¥Meer vewefleJeÀlesves DeeefCe HeejoMe&JeÀHeCes menYeeieer nesC³eeme Del³eble cenÊJe oslees mìsJeÀnesu[me&, k³eeJemeeef³e-
JeÀles®eer  meJees&®®e ceeveJesÀ jeKeC³eemeeþer Deece®³ee JeãÀleeR®eer peyeeyeoejer IesCes, DeeefCe Deeblejjeä^er³e OeesjCes DeeefCe Òeef¬eÀ³eeb®es Heeueve JeÀjCes.

Deeoj: Deecner ceeveJeer nJeÌJeÀebJej meelel³eHetCe& Yej oslees, cegJeÌle, HetJeea, ceeefnleer®³ee leÊJee®ee Deeoj JeÀjlees mebceleer, lej 
mìsJeÀnesu[me&meesyele®³ee Deece®eer  meceãàer. 

Jesoeblee - cegK³e GÎsMe
Jesoeblee ner peeieefleJeÀ mlejeJej JewefJeO³eHetCe& vewmee|ieJeÀ mebmeeOeveeb®eer JebÀHeveer Deens p³eele JeÀceer Ke®ee&le Dee@HejsMevme Deensle. Deecner Deece®es 
meMeJeÌle Deece®³ee mìsJeÀnesu[me&meeþer cetu³e efvecee&Ce JeÀjC³eemeeþer ueesJeÀ GlJeãÀälee DeeefCe veeJeerv³e DeeCeC³eemeeþer.  Deecner peeieefleJeÀ 
opee&®es ÒeoMe&ve JeÀjlees Meemeve, megj#eeflelee, efìJeÀeTHeCee DeeefCe meeceeefpeJeÀ peyeeyeoejer®es ceeveJeÀ. 



 Heefj®e³e

ueeiet

• Jesoeblee ce³ee&efole k³eJemee³e Dee®eejmebefnlee DeeefCe veerefleMeem$e (`Dee®eejmebefnlee’ eEJeÀJee `mebefnlee’) Òeoeve JeÀjles Deece®³ee 
k³eeJemeeef³eJeÀ Dee®ejCeemeeþer meeceev³e efve³ece pesCesJeÀ©ve JebÀHeveer®ee k³eJemee³e megmebiele Demesue Deece®³ee cetu³eebmen DeeefCe 
cetU GÎsMeeves.
ner mebefnlee De#ejele DeeefCe  Deelc³eeves Jee®eueer Heeefnpes.

• ner mebefnlee De#ejele DeeefCe  Deelc³eeves Jee®eueer Heeefnpes. ner mebefnlee JebÀHeveer DeeefCe efle®³ee GHeJebÀHev³eeb®es meJe& meb®eeueJeÀ, 
DeefOeJeÀejer DeeefCe JeÀce&®eeN³eebvee ueeiet nesles (pes, meboYe& Dev³eLee DeeJeM³eJeÀ Demeu³eeefMeJee³e, ³ee JeÀes[ceO³es SefJeÀ$eleHeCes 
cnCetve meboe|Yele JesÀues peeleele "JebÀHeveer"). ne JeÀes[ efJe¬esÀles, mesJee Òeoeles DeeefCe k³eJenej JeÀjCeeN³ee leãleer³e He#eebvee osKeerue 
ueeiet Deens Jesoebleemen DeeefCe Jesoeblee®³ee Jeleerves k³eJenej JeÀjleevee.

• ³ee mebefnlesle HeefjefMeä-1 ceO³es pees[uesu³ee 'mJeleb$e meb®eeueJeÀeb®eer JeÀle&k³es' osKeerue meceeefJeä Deensle JeÀes[ DeeefCe JebÀHeveer 
JeÀe³eoe, 2013 ®³ee Devegmet®eer IV  ceO³es efJeefnle JesÀu³eevegmeej.

GefÎäs
mebefnles®es GefÎä Keeueerue GefÎäs meeO³e JeÀjCes Deens:

• vewefleJeÀ k³eJemee³e megefveef½ele JeÀjC³eemeeþer JeÀce&®eeN³eebveer HeeUues peeCeejs efve³ece DeeefCe leÊJes mLeeefHele JeÀjCes Dee®ejCe,
Deee|LeJeÀ DeeefCe Dee@HejsMeveue GlJeãÀälee Òeoe|Mele JeÀjCes DeeefCe meJeÀejelceJeÀ yeveJeCes DeeHeu³ee meceepeemeeþer DeeefCe
meceepeemeeþer ³eesieoeve.

• ueeiet mejJeÀejer JeÀe³eos, efve³ece DeeefCe efve³eceeb®es Heeueve JeÀjC³eemeeþer efveo&sMe Òeoeve JeÀjCes;
• Deece®³ee k³eeJemeeef³eJeÀ Deeblejef¬eÀ³eeb®³ee JesUer FlejebÒeleer Deece®es Dee®ejCe efve³ebef$ele JeÀjCes, p³eeceO³es meceeJesMe neslees

0  JeÀce&®ee&³eeb®es SJeÀcesJeÀebMeer Deeoj³egJeÌle Dee®ejCe DeeefCe JeeieCetJeÀ. JeÀce&®eejer Deensle l³eeb®³ee menJeÀe&³eeb®ee 
     Deeoj JeÀjCes DeHes#eefle Deens DeeefCe l³eeb®³ee Jele&veeves, ueQefieJeÀoãäîee l³eeb®ee íU JeÀª ve³es eEJeÀJee Dev³eLee. 
     ns 'ÒeefleyebOe, ÒeefleyebOe DeeefCe OeesjCe' Debleie&le leHeMeerueJeej meceeefJeä Deens. JebÀHeveer®³ee JeÀecee®³ee efþJeÀeCeer 
     ueQefieJeÀ íUe®es efveJeejCe.
0  efve³eeceJeÀebMeer mebJeeo meeOeleevee uee®eKeesjer DeeefCe DevewefleJeÀ k³eJenejebvee Metv³e menveMeeruelee eEJeÀJee Flej 
     yee¿e He#e DeeefCe DeeJeM³eJeÀ Demesue lesLes ÒeeceeefCeJeÀ DeeefCe efveøHe#e Kegueemes Òeoeve JeÀjCes mLeeefveJeÀ JeÀe³eos 
     DeeefCe efve³eceeb®es Heeueve.
0 k³eeJemeeef³eJeÀ Yeeieeroej DeeefCe Flej efleme&³eeMeer mebJeeo meeOeleevee ÒeeceeefCeJeÀ DeeefCe vewefleJeÀ Dee®ejCe 
   JeÀesCeleerner le[pees[ ve JeÀjlee eEJeÀJee Jew³eefJeÌleJeÀ DeeefCe efnlemebyebOeeb®³ee mebIe<ee&efMeJee³e He#e k³eeJemeeef³eJeÀ 
    mebyebOe;

• YesìJemlet eEJeÀJee efJejesOeeYeeme ³eemeejK³ee mebyebefOele ÒeJeÀìerJeÀjCeeb®ee JesUsJej DenJeeue osC³eemeeþer met®evee Òeoeve JeÀjCes k³eepe
• meuuee eEJeÀJee mHeäerJeÀjCe efceUefJeC³eemeeþer eEJeÀJee efJeMes<ele: JeÀesCel³eener mecem³ee ceeb[C³eemeeþer ÒeesìesJeÀe@ue mLeeefHele JeÀjCes
³ee mebefnles®es GuuebIeve. ³eemeeþer ³eesi³e mebHeJe&À k³eJeÌleer DeeefCe ®e@vesue®es leHeMeerue Òeoeve JeÀjCes

mebÒes<eCe ceole DeeefCe ceeefnleer MeesOele Deens
• ner mebefnlee meJe&meceeJesMeJeÀ efve³eceHegmleJeÀ yeveJeC³ee®ee nslet veener DeeefCe Òel³esJeÀ HeefjeqmLeleeruee mebyeesefOele JeÀª MeJeÀle veener

pesCesJeÀªve legcneuee meeceesjs peeJes ueeiesue. legcneuee SKeeÐee HeefjeqmLeleeryeÎue DemJemLe Jeeìle Demeu³eeme eEJeÀJee l³eeyeÎue
JeÀener MebJeÀe Demeu³eeme les JebÀHeveer®³ee vewefleJeÀ ceeveJeÀebMeer megmebiele Deens JeÀer veener, ceole I³ee. Deecner legcneuee Òeeslmeeefnle
JeÀjlees ceoleermeeþer ÒeLece DeeHeu³ee He³e&Jes#eJeÀeMeer mebHeJe&À meeOee.

• pej legce®ee He³e&Jes#eJeÀ legce®³ee ÒeÍ>ee®es GÊej osT MeJeÀle vemesue eEJeÀJee legcneuee mebHeJe&À JeÀjC³eeme mees³eermJeÀj Jeeìle vemesue
legce®ee He³e&Jes#eJeÀ, meef®eJe/JeÀe³eosMeerj efJeYeeieeMeer mebHeJe&À meeOee. legcner eEJeÀJee ³eeb®³eeJeÀ[tvener ceole IesT MeJeÀlee F&cesue
HeÊ³eeJej JebÀHeveeruee efuentve JebÀHeveeruee ceeefnleer meyeefceì JeÀje sgl.whistleblower@vedanta.co.in. legcner efveveeJeer
jent MeJeÀlee DeeefCe legcneuee ³ee®eer DeeJeM³eJeÀlee veener JebÀHeveerMeer legce®³ee mebÒes<eCeele legce®eer DeesUKe GIe[ JeÀje. ner mebefnlee
HeJee& ve JeÀjlee ueeiet nesles



  p³ee osMeele k³eJemee³e JesÀuee peelees. pesLes celeYeso Deensle mLeeefveJeÀ JeÀe³eoe DeeefCe ³ee mebefnles®³ee DeeJeM³eJeÀlee, DeeHeCe ³ee 
  DeeJeM³eJeÀlee ueeiet JeÀjCes DeeJeM³eJeÀ Deens eEJeÀJee mLeeefveJeÀ JeÀe³eoe, pes Jele&vee®es meJees&®®e ceeveJeÀ mesì JeÀjles. mLeeefveJeÀ 
  JeÀe³eÐeeJej MebJeÀe Demeu³eeme DeeJeM³eJeÀlee, JeãÀHe³ee JeÀe³eosMeerj efJeYeeieeJeÀ[tve ceeie&oMe&ve I³ee.

Ye´äe®eej DeeefCe uee®eueg®eHele ÒeefleyebOeJeÀ
• uee®e cnCepes Dee@HeÀj, Je®eve, osCes, ceeieCeer JeÀjCes eEJeÀJee ueeYe cnCetve mJeerJeÀejCes yesJeÀe³eosMeerj, DevewefleJeÀ eEJeÀJee

efJeéeemee®ee Yebie JeÀjCeeN³ee JeãÀleermeeþer ÒeueesYeve.
• Ye´äe®eej cnCepes Keepeieer HeÀe³eÐeemeeþer meeJe&peefveJeÀ Heoe®ee eEJeÀJee k³eeJemeeef³eJeÀ Heoe®ee iewjJeeHej. peveles®eer uee®eKeesjer

DeefOeJeÀejer eEJeÀJee Spebì, meeJe&peefveJeÀ Demees Jee Keepeieer, efveef<eà Deens DeeefCe l³eele iegbleuesu³ee k³eJeÌleer uee®eKeesjebvee
leg©bieJeemee®ee Keje OeesJeÀe Demelees. meeJe&peefveJeÀ DeefOeJeÀejer eEJeÀJee Spebì ³eeb®eer uee®eKeesjer, meeJe&peefveJeÀ  Demees eEJeÀJee
Demees Ye´äe®eej ÒeefleyebOeJeÀ JeÀe³eoe, 1988 Debleie&le Keepeieer ÒeefleyebefOele Deens.

• efJeosMeer Ye´ä k³eJenej JeÀe³eoe ("FCPA") JebÀHeveer, efle®es JeÀce&®eejer DeeefCe eEpeJeÀC³eemeeþer eEJeÀJee efìJeÀJetve þsJeC³eemeeþer
Hewmes eEJeÀJee Flej JeÀesCeleerner ceewu³eJeeve Jemlet Dee@HeÀj eEJeÀJee osC³eeHeemetve mesJee Òeoeles k³eJemee³e eEJeÀJee JeÀesCel³eener
meeJe&peefveJeÀ DeefOeJeÀejer, jepeJeÀer³e He#e, GcesoJeej ³eeb®³ee JeÀesCel³eener JeãÀleer eEJeÀJee efveCe&³eeJej ÒeYeeJe ìeJeÀCes jepeJeÀer³e
JeÀe³ee&ue³e eEJeÀJee meeJe&peefveJeÀ Deeblejjeä^er³e mebmLes®es DeefOeJeÀejer. FCPA ®es HesceWì ÒeefleyebefOele JeÀjles HejosMeer DeefOeJeÀeN³eebvee
uee®e, efJeÀJeÀye@JeÀ eEJeÀJee Flej ÒeueesYeves. ner yeboer osKeerue efJemleeefjle Deens HesceWì JeeHejues peeF&ue Demee efJeéeeme þsJeC³ee®es
JeÀejCe Demeu³eeme mesJee Òeoel³eeuee os³eJesÀ DeÒel³e#eHeCes HejosMeer DeefOeJeÀe&³eebvee ÒeefleyebefOele HesceWìmeeþer. FCPA ®es GuuebIeve
ne iegvne Deens pees JeÀª MeJeÀlees HeefjCeeceer, JeÀþesj ob[ DeeefCe HeÀewpeoejer ob[, lemes®e JebÀHeveerJeÀ[tve efMemleYebiee®eer JeÀejJeeF&
jespeieej mebHegäele DeeCeCes DeeefCe ³eemen.

• UK uee®eueg®eHele JeÀe³eoe ("UKBA") JebÀHeveer DeeefCe l³ee®³eeMeer mebyebefOele k³eJeÌleeRvee Dee@HeÀj JeÀjC³eeme osKeerue
ÒeefleyebefOele JeÀjles, De³eesi³e JeÀe³e&ÒeoMe&ve Ie[Jetve DeeCeC³eemeeþer Deeéeemeve osCes eEJeÀJee JeÀesCeleener Deee|LeJeÀ eEJeÀJee Flej
HeÀe³eoe osCes meeJe&peefveJeÀ DeefOeJeÀe&³eeuee JeÀe³e&ÒeoMe&veele ÒeYeeefJele JeÀjC³eemeeþer mebyebefOele JeÀe³e& eEJeÀJee ef¬eÀ³eeJeÀueeHeeleerue
ogme&³ee k³eJeÌleerÜejs k³eJemee³e eEJeÀJee HeÀe³eoe efceUJeC³ee®³ee eEJeÀJee efìJeÀJetve þsJeC³ee®³ee  GÎsMeeves l³ee®³ee eEJeÀJee efle®³ee
DeefOeJeãÀle JeÀe³ee¥®es k³eJemee³ee®es Dee®ejCe. efMeJee³e, uee®es®eer HeeJeleer osKeerue JeÀe³eÐeele meceeefJeä Deens DeeefCe ne iegvne Deens
l³ee Debleie&le UKBA Òel³e#e eEJeÀJee DeÒel³e#eHeCes uee®e osC³eeme DeeefCe HeeJeleer osC³eeme ÒeefleyebOe JeÀjles mebyebefOele k³eJeÌleer.
³ee JeÀuecee®³ee GÎsMeeves "mebyebefOele k³eJeÌleer" cnCepes Spebì, ceO³emLe, meuueeieej, ceeueJeenletJeÀ JeÀjCeejs, JebÀ$eeìoej,
meuueeieej, HegjJeþeoej, mene³³eJeÀ, leãleer³e He#e mesJee Òeoelee DeeefCe Flej k³eJemee³e Yeeieeroej pes JebÀHeveeruee mesJee Òeoeve
JeÀjleele.

• Deecner meJe& ueeiet Ye´äe®eej efJejesOeer JeÀe³eÐeeb®es Heeueve JeÀjC³ee®ee Òe³elve JesÀuee Heeefnpes pes JebÀHeveer uee®eueg®eHele ÒeefleyebOeJeÀ
JeÀe³eoe, 1988 ®³ee DeOeerve Deens peer iegvnsieejer JeÀjles meeJe&peefveJeÀ mesJeJeÀebJeÀ[tve mJeerJeÀejuesueer uee®e, ³etJesÀ
uee®eueg®eHele JeÀe³eoe DeeefCe ³et.Sme. efJeosMeer Ye´ä k³eJenej JeÀe³eoe.

• megefJeOee os³eJesÀ cnCepes ÒeMeemeJeÀer³e JeÀeceeuee ieleer osC³eemeeþer meeJe&peefveJeÀ DeefOeJeÀe&³eebvee efouesueer os³eJesÀ Òeef¬eÀ³ee, p³ee®ee
HeefjCeece HetJe&-efveOee&efjle Deens. megefJeOee os³eJesÀ osKeerue efJe®eejele Iesleueer peeleele uee®eKeesjer DeeefCe Ye´äe®eeje®³ee JeãÀleeRmee
jKes. JebÀHeveer JeÀesCel³eener ÒeJeÀej®eer mees³e JeÀjC³eeme ceveeF& JeÀjles k³eJemee³eeojc³eeve os³eJesÀ.

• JebÀHeveer DeeefCe efle®es JeÀce&®eejer DeJeepeJeer Deee|LeJeÀ eEJeÀJee Flej ueeYe osT eEJeÀJee osT JeÀjCeej veenerle meeJe&peefveJeÀ
DeefOeJeÀejer, ûeenJeÀ eEJeÀJee JeÀce&®ee&³eebmen JeÀesCel³eener k³eJeÌleer eEJeÀJee k³eJeÌleeRvee, ³eeb®es GuuebIeve JesÀues Deens JeÀesCeleener
De³eesi³e HeÀe³eoe efceUJeC³eemeeþer eEJeÀJee efceUJeC³eemeeþer JeÀe³eos DeeefCe DeefOeJeÀe&³eeb®eer JeÀe³eosMeerj JeÀle&k³es k³eJemee³e
efìJeÀJetve þsJee.

• JeÀce&®ee&³eebveer JeÀOeerner l³eeb®³ee ceeHe&Àle JeÀesCelesner HesceWì, Jew³eefJeÌleJeÀ ueeYe eEJeÀJee DevegJetÀuelee MeesOet ve³es eEJeÀJee mJeerJeÀeª ve³es
JebÀHeveermen eqmLeleer, peer JeÀesCel³eener k³eJemee³eeJej ÒeYeeJe ìeJetÀ MeJeÀles eEJeÀJee ÒeYeeefJele JeÀª MeJeÀles efveCe&³e eEJeÀJee k³eJenej.

• JeÀce&®eejer DeeefCe mesJee Òeoel³eebveer GHeJebÀ$eeì, Kejsoer Dee@[&j, meuueecemeuele JeeHeª ve³es JeÀjej, F k³eJemee³e Yeeieeroej
eEJeÀJee l³eeb®es veelesJeeF&JeÀ / k³eJemee³e menJeÀejer eEJeÀJee Flej.



• mejJeÀej eEJeÀJee mejJeÀejMeer k³eJenej JeÀjleevee vesnceer mel³e, De®etJeÀ, menJeÀe³e& DeeefCe efJevece´ jne k³eJemee³eeojc³eeve
efve³eeceJeÀ Spevmeer DeefOeJeÀejer. metef®ele JeÀje DeeefCe legce®³eeJeÀ[tve meuuee I³ee He³e&Jes#eJeÀ eEJeÀJee JeÀe³eosMeerj/mes¬esÀìjer³eue
ìerce pej legcneuee SKeeÐeeJeÀ[tve efve³eefcele vee@ve-vesc³egìerve efJevebleer Òeehle Peeueer lej mejJeÀejer eEJeÀJee efve³eeceJeÀ mebmLee
DeefOeJeÀejer. mebYeek³e Ye´äe®eejeefJe©à þece jene. JeÀOeerner osT veJeÀe JeemleefJeJeÀ eEJeÀJee mecepeuesuee De³eesi³e HeÀe³eoe
efceUefJeC³eemeeþer JeÀenerner cetu³eJeeve.

• JebÀHeveer uee®eKeesjer eEJeÀJee JeÀesCel³eener Ye´ä JeãÀl³eeyeeyele Metv³e-meefnøCegles®ee oãefäJeÀesve DeJeuebyeles.

CSR, Oecee&oe³e DeeefCe Òee³eespeJeÀlJe
• Deecner p³ee mecegoe³eebceO³es JeÀe³e& JeÀjlees, l³ee®³eemeeþer Deece®³ee JeÀesCel³eener ÒeJeÀejs ceole JeÀjC³ee®es yebOeve Deens meJee¥meeþer

peerJevee®ee opee& megOeeª MeJeÀlees. JebÀHeveerves JeÀe@Hees&jsì meesMeue ®eer mLeeHevee JesÀueer Deens meceLe&veemeeþer mJeweq®íJeÀ DeeefCe
nesJeÀejeLeea JeãÀleermeeþer meJe& ef¬eÀ³eeJeÀueeHe efve³ebef$ele JeÀjC³eemeeþer peyeeyeoejer OeesjCe Deee|LeJeÀoãäîee ogye&ue IeìJeÀ DeeefCe
Deecner efpeLes JeÀece JeÀjlees les mecegoe³e

• JeÀe@Hees&jsì meeceeefpeJeÀ GÊejoeef³elJeemeeþer®es ³eesieoeve ³eeb®³ee lejlegoeRvegmeej efve³ebef$ele JesÀues peeles JeÀe@Hees&jsì meeceeefpeJeÀ
GÊejoeef³elJe OeesjCe lemes®e ueeiet JeÀe³eoe.

• JeÀce&®ee&³eebveer ns ue#eele þsJeues Heeefnpes JeÀer JeÀener HeefjeqmLeleeRceO³es Oecee&oe³e ³eesieoeve Demet MeJeÀles, uee®eueg®eHele/
Ye´äe®eeje®³ee JesMeele JeeHejues peeles. ns ®e@efjìsyeue megefveef½ele JeÀjC³eemeeþer DeeHeCe cesnveleer Demeues Heeefnpes uee®e cnCetve
³eesieoevee®ee iewjJeeHej nesle veener.

• JeÀefLele uee®eKeesjer eEJeÀJee Ye´äe®eeje®ee OeesJeÀe JeÀceer JeÀjC³eemeeþer, meJe& Oecee&oe³e ³eesieoeve DemeCes DeeJeM³eJeÀ Deens
meerSmeDeej OeesjCeeÜejs le³eej JesÀues.

• JebÀHeveer ¬eÀer[e eEJeÀJee meebmJeãÀefleJeÀ JeÀe³e&¬eÀce Òee³eesefpele JeÀª MeJeÀles. uee®eKeesjer DeeefCe Ye´äe®eej ns ígHes Demet MeJeÀleele
efJeefMeä HeefjeqmLeleerle Òee³eespeJeÀlJe cnCetve. les Òee³eespeJeÀlJe megefveef½ele JeÀjC³eemeeþer DeeHeCe HeefjÞece Iesleues Heeefnpes
HesceWì uee®e veener.

• JeÀce&®eejer l³eeb®³ee Jew³eefJeÌleJeÀ #ecelesvegmeej Oecee&oe³e ³eesieoeve osT MeJeÀleele. leLeeefHe, ³ee Jew³eefJeÌleJeÀ ³eesieoeve JebÀHeveer®es
ÒeefleefveOeer cnCetve JesÀues peeT ve³es.

YesìJemlet, ceveesjbpeve DeeefCe DeeojeefleL³e
• meeceev³eleë, k³eJemee³e Yeeieeroej/ûeenJeÀebmen YesìJemletb®eer osJeeCeIesJeeCe JeÀjCes mJeerJeÀe³e& veener DeefOeJeÀe&³eebcegUs ³ee®ee ÒeYeeJe

eEJeÀJee l³eeb®³ee yeepetves ÒeYeeJe Hee[C³ee®eer #ecelee metef®ele nesT MeJeÀles JeÀce&®eejer/JebÀHeveer DeeefCe efveCe&³e Iesleevee
JemlegefveÿlesMeer le[pees[.

• k³eJeÌleeRveer YesìJemlet veeJeÀejC³ee®ee eEJeÀJee Hejle JeÀjC³ee®ee meJe&leesHejer Òe³elve JesÀuee Heeefnpes.
• DeHeJeeoelceJeÀ HeefjeqmLeleerle pej YesìJemlet mJeerJeÀeje³e®³ee Demeleerue lej l³eeyeeyele JeÀUJeeJes legce®³ee leelJeÀeU

JeefjÿebJeÀ[s DeeefCe JebÀHeveer  meef®eJe / JeÀe³eosMeerj ÒecegKe ³eeb®³eeJeÀ[s pecee k³eJemee³e. veeMeJeble YesìJemlet JeÀe³ee&ue³eele
efJeleefjle JesÀu³ee peeT MeJeÀleele.

• JebÀHeveer DeesUKeles JeÀer veececee$e YesìJemlet (pemes JeÀer mìsMevejer, GHeYeesi³e Jemlet, HegÀues F.) Deece®³ee k³eeJemeeef³eJeÀ
Yeeieeroejebvee DeeefCe menJeÀeN³eebvee efJeMes<e efJeJeen, meceejbYe Fl³eeoer Òemebieer peesHe³e¥le DeMeer YesìJemlet efve³eceevegmeej Deens
JebÀHeveer®eer Yesì OeesjCe DeeefCe JeÀesCel³eener ÒeJeÀejs efveCe&³e IesC³eeJej ÒeYeeJe ìeJeÀC³eemeeþer veener.

• l³ee®eÒeceeCes, ÒeeceeefCeJeÀ DeeojeefleL³e DeeefCe Òe®eej, eEJeÀJee Flej k³eJemee³e Ke®e& pes Feq®íleele k³eeJemeeef³eJeÀ mebmLes®eer
Òeeflecee megOeejCes, GlHeeoves DeeefCe mesJee meeoj JeÀjCes DeefOeJeÀ ®eebieues eEJeÀJee meewneo&HetCe& mebyebOe ÒemLeeefHele JeÀjCes, k³eJemee³e
JeÀjC³ee®ee SJeÀ mLeeefHele DeeefCe cenÊJee®ee Yeeie cnCetve DeesUKeuee peelees, peesHe³e¥le les JeepeJeer Deee|LeJeÀ ce³ee&osle Deens.

• JeÀce&®ee&³eebveer JeÀesCelesner HeÀe³eos eEJeÀJee DeeojeefleL³e IesT ve³es eEJeÀJee mJeerJeÀeª ve³es pes JeepeJeer Demesue k³eJemee³ee®³ee
efveCe&³eebJej eEJeÀJee k³eJenejebJej ÒeYeeJe Hee[leele DeeefCe pes ce³ee&osle veenerle HejbHejeiele k³eeJemeeef³eJeÀ DeeojeefleL³e.

• Keeueerue ef¬eÀ³eebvee meJeÌle ceveeF& Deens DeeefCe JeÀce&®ee&³eebveer ³ee®eer peeCeerJe þsJeueer Heeefnpes, lej YesìJemlet neleeUCes:



0 JeÀpe&, jesKe eEJeÀJee Jew³eefJeÌleJeÀ OeveeosMe, YesìJemlet osT JeÀjCes ÒeefleyebefOele Deens pes yesJeÀe³eosMeerj Demet 
   MeJeÀleele (mLeeefveJeÀ eEJeÀJee Deeblejjeä^er³e uee®eKeesjer®es GuuebIeve JeÀªve mejJeÀejer DeefOeJeÀeN³eeuee Dee@HeÀj 
    JesÀuesueer JeÀesCeleerner ieesä JeÀe³eos) DeeefCe De³eesi³e mJeªHee®³ee YesìJemlet. YesìJemlet  osleevee ueeiet JeÀjeJe³ee®eer 
    ®ee®eCeer Deens. ye#eerme cnCetve l³eeb®ee nslet Demet MeJeÀlees, eEJeÀJee Deieoer JeepeJeer DeLe& ueeJeuee peeT MeJeÀlees 
   eEJeÀJee veener DevegJetÀuelesmeeþer eEJeÀJee Hemebleer®³ee GHe®eejebmeeþer Òeeslmeenve eEJeÀJee ÒeueesYeve. lej GÊej nes³e, 
    YesìJemlet efveef<eà Deensle.
0 mebmLes®³ee Dee®eejmebefnles®es Heeueve JeÀjCes ìeUC³eemeeþer YesìJemletmeeþer JeÀOeerner Jew³eefJeÌleJeÀefjl³ee Hewmes osT 
    veJeÀe.
0 JebÀHeveermeesyele yeesueer eEJeÀJee efveefJeoeceO³es menYeeieer Demeuesu³ee JeÀesCel³eener IeìJeÀeuee YesìJemlet osT veJeÀe.

• YesìJemlet DeeefCe ceveesjbpeve osCes/mJeerJeÀejCes ns JeÀesCel³eener ueeiet lejlegoer®es GuuebIeve JeÀª ve³es Ye´äe®eej ÒeefleyebOeJeÀ
JeÀe³eoe, efJeosMeer Ye´ä k³eJenej JeÀe³eoe, o. ³eemen JeÀe³eos DeeefCe efve³ece ³etJesÀ uee®eueg®eHele JeÀe³eoe, DeeefCe ner mebefnlee.

• JeÀesCeleerner YesìJemlet DeeefCe ceveesjbpeve, efJeÀleerner ueneve Demeues lejerner, Òeehle JesÀues peeT ve³es eEJeÀJee les MeJeÌ³e Demeu³eeme
Òeoeve  JesÀues peeT ve³es JeepeJeerHeCes DeHes#eefle Deens:
0 k³eJemee³e efveCe&³e eEJeÀJee k³eJeneje®³ee HeefjCeeceeJej HeefjCeece JeÀje
0 JebÀHeveer eEJeÀJee ÒeehleJeÀl³ee&uee JeÀesCeleener HeÀe³eoe Ðee eEJeÀJee
0 Dev³eLee De³eesi³eles®es mJeªHe efvecee&Ce JeÀje

• k³eJemee³eeojc³eeve ueb®e eEJeÀJee ef[vej eEJeÀJee Je@Àp³egDeue pesJeCe Òeoeve JeÀjCes / GHeeqmLele jenCes yewþJeÀ eEJeÀJee ®e®ee&
Demeeceev³e veener DeeefCe Ye´ä vemeu³eeme ³eesi³e ceeveues peeles FknWìceeieerue nslet eEJeÀJee JeÀesCeleener ®egJeÀer®ee ceePee ogYee&JeveeHetCe&
nslet.

• JeÀe@Hees&jsì YesìJemlet: efoJeeUer, ef¸emeceme, veJeerve Je<e&, ³eebmeejK³ee meCeeb®³ee efveefceÊeeves  Deens. efJe¬esÀl³eebmeesyele ueb®e/ef[vej
yewþJeÀ F.

• YesìJemlet DeeefCe ceveesjbpevee®eer ceev³elee
³ee mebefnles®³ee DeOeerve jentve, JebÀHeveer®³ee Jeleerves DeeefCe l³eeb®³ee Jeleerves YesìJemlet DeeefCe ceveesjbpevee®eer Dee@HeÀj efoueer peeF&ue
Keeueerue ce@efì^JeÌmevegmeej HetJe& cebpegjer®³ee DeOeerve jne:

meJe& GÎsMeebmeeþer YesìJemlet®³ee cetu³eeceO³es meJe& JeÀj DeeefCe Keepe megìCeeje ueesiees eEJeÀJee Flej ye´BeE[ie®eer eEJeÀcele meceeefJeä Demeles
YesìJemletJejerue Jemlet.

 • YesìJemlet DeeefCe ceveesjbpeve osC³ee®³ee eEJeÀJee mJeerJeÀejC³ee®³ee meJe& efJevebl³ee DeeefCe l³ee Debleie&le cebpetjer ns OeesjCe efueefKele
DeeefCe omleSsJepeerJeÀjCeele DemeeJes. Debleie&le JeÀce&®eeN³eeJeÀ[tve JeÀesCeleerner leeW[er efJevebleer YesìJemlet DeeefCe ceveesjbpeve
osC³eemeeþer eEJeÀJee mJeerJeÀejC³eemeeþer Hee@efuemeer DeeefCe ceer eEJeÀJee leeW[er j®evee Demet ve³es ÒeJeÀjCeeleerue JewOe efJevebleer eEJeÀJee
cebpetjer ceeveueer peeles.

• YesìJemlet, JeÀjceCetJeÀ DeeefCe DeeojeefleL³e Ke®ee&®ee ³eesi³e efnMesye ³ee leejKesuee JesÀuee Heeefnpes Ke®e& DenJeeue.
• Yej efouesu³ee meJe& YesìJemlet DeeefCe JeÀjceCegJeÀer®es leHeMeerue, JebÀHeveer eEJeÀJee l³ee®³ee JeÀce&®ee&³eebveer efouesues Demeues Heeefnpesle

YesìJemletb®³ee YesìJemletb®³ee  veeWoJenerceO³es veeWoJee. JebÀHeveer meef®eJe ³eebvee efÜJeee|<eJeÀ DenJeeue Òeoeve JeÀjsue efceUeuesu³ee
YesìJemletbJej meerF&Dees.

 efJeMes<e 

efJe¬esÀl³eebmeesyele ueb®e/ef[vej yewþJeÀ F. - Jew³eefJeÌleJeÀ JeeHejC³eemeeþer JeÀce&®eejer
efveCe&³e 
efoJeeUer, ef¸emeceme, veJeerve Je<e& ³eemeejK³ee Keeme Òemebieer YesìJemlet,
cewuee®ee oie[ F. 
JeÀe@Hees&jsì SbìjìsveceWì FknWìdme/knW[j FknWìdme F. Dee³eesefpele JeÀjCes. 

 JeÀ[tve cebpegjer DeeJeM³eJeÀ Deens 

 ueeFve  ExCo

 meerF&Dees DeeefCe meerSHeÀDees 

 meerF&Dees DeeefCe meerSHeÀDees 



राजकीय क्िरयाकलाप आिण वैयक्ितक राजकीय योगदान

- कंपनी प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या राजकीय आिण धार्िमक श्रद्धा आिण संलग्नता बाळगण्याच्या अिधकाराचा आदर
करते ज्या कायदेशीर आिण कायद्याने परवानगी आहेत. तथािप, सर्व राजकीय आिण धार्िमक क्िरयाकलाप
वैयक्ितक स्वरूपाचे आहेत आिण कार्यालयीन वेळेत आिण कार्यालयाच्या आवारात केले जाऊ नयेत.

- आपण हे करू नका:

o
o

राजकीय क्िरयाकलापांना समर्थन देण्यासाठी िकंवा प्रोत्साहन देण्यासाठी कंपनीचा वेळ, पैसा िकंवा संसाधने वापरा.

कोणत्याही धार्िमक िकंवा राजकीय कार्यासाठी योगदान मागणे िकंवा कार्यालय पिरसरात अशी कोणतीही
क्िरया करणे. तथािप, कार्यालये काही सुप्रिसद्ध सण जसे की ख्िरसमस, िदवाळी इत्यादी साजरे करू 
शकतात िकंवा ज्यामध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्िरत केले जाते.

o
o
o

मंडळाच्या अिधकारािशवाय कोणत्याही राजकीय हेतूसाठी कंपनीच्या िनधीचे योगदान द्या.

पूर्वपरवानगीिशवाय सार्वजिनक संबंिधत कार्यालयात जा

कार्यालय पिरसरात कोणताही राजकीय िकंवा धार्िमक प्रचार करा िकंवा त्यात सहभागी व्हा.

o कोणत्याही प्रितबंिधत िकंवा अितरेकी संघटनेत सामील व्हा िकंवा सदस्य व्हा.

- िवशेषत: कोणत्याही राजकीय पक्षाला िकंवा संस्थेला िकंवा सार्वजिनक पद धारण करणार् या िकंवा
सार्वजिनक पदासाठी उमेदवार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, लागू कायद्याने अशा योगदानाची परवानगी
िदल्यािशवाय आिण अध्यक्षांनी अिधकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला समूहाचा कोणताही िनधी िकंवा
मालमत्ता देऊ शकत नाही. िकंवा संचालक मंडळ.

- याव्यितिरक्त, कंपनी िकंवा ितच्या कोणत्याही उपकंपनी कोणत्याही पिरस्िथतीत युनायटेड िकंगडम, युनायटेड
स्टेट्स िकंवा युरोिपयन युिनयनमधील राजकीय संस्थांना देणगी िकंवा योगदान देऊ शकत नाहीत. अशा
कोणत्याही देणग्यांचा संचालक मंडळाने िवचार केला असल्यास, शेअरहोल्डरची अगोदरच मंजुरी घ्यावी.

- कर्मचारी त्यांच्या वैयक्ितक क्षमतेनुसार राजकीय योगदान देऊ शकतात, परंतु कंपनीचे प्रितिनधी म्हणून असे
योगदान कधीही देऊ नये.

व्यावसाियक भागीदारांशी संबंध

- कंपनी ितच्या व्यावसाियक भागीदारांशी प्रामािणकपणे आिण प्रामािणकपणे व्यवहार करते. व्यवसाय
भागीदारांमध्ये आमचे पुरवठादार, सेवा प्रदाते, िवक्रेते, कंत्राटदार, सल्लागार इ.

- आम्ही हे सुिनश्िचत केले पािहजे की आमचे व्यवसाय भागीदार जबाबदार वर्तनासाठी आमच्या उच्च मानकांची पूर्तता
करतात. हे उद्िदष्ट साध्य करण्यासाठी, सामािजक, नैितक आिण पर्यावरणीय िवचार हे आम्ही आमचे व्यावसाियक
भागीदार कसे मूल्यांकन आिण िनवडतो याचा अिवभाज्य भाग बनतील.

- आपण कोणत्या व्यावसाियक भागीदारांशी संलग्न आहोत हे आपण लक्षात घेतले पािहजे. आम्ही आमच्या खरेदी
प्रक्िरयेचे काटेकोरपणे पालन केले पािहजे आिण खालील बाबींचे परीक्षण केले पािहजे याची खात्री केली पािहजे:

o नैितकता आिण अनुपालन: आमच्या खरेदी प्रक्िरयेचे उद्िदष्ट नैितक समस्या आिण िनयामक गैर-
अनुपालन हे आहे. जेथे गंभीर नैितक समस्या ओळखल्या जातात, तेथे व्यवसाय भागीदारांना
आमच्यासोबत व्यवसाय करण्यापासून वगळण्यात यावे.

o पर्यावरण: आमची खरेदी प्रक्िरया हे सुिनश्िचत करेल की आमचे व्यावसाियक भागीदार ते सामग्रीचे
उत्पादन, वापर आिण िवल्हेवाट लावताना पर्यावरणावर िवनाकारण पिरणाम करणार नाहीत याची
खात्री करण्यासाठी आम्ही सर्व शक्य पावले उचलू.

- कंपनीने पुरवठादार आचारसंिहता िवकिसत केली आहे. आमच्या सर्व व्यवसाय भागीदारांनी पुरवठादार
आचारसंिहतेचे पालन केले पािहजे.

- पुरवठादारांशी व्यवहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या वस्तुिनष्ठतेचे काळजीपूर्वक रक्षण केले पािहजे. िवशेषत:,
कोणत्याही कर्मचार् याने पुरवठादार िकंवा संभाव्य पुरवठादाराकडून पुरवठादाराच्या उत्पादनांचे आिण िकमतींचे त्यांचे
उद्िदष्ट मूल्यमापन करताना तडजोड करू शकेल िकंवा तडजोड करू शकेल असे कोणतेही वैयक्ितक लाभ स्वीकारू नये िकंवा
मागू नये.



- कृपया हे देखील लक्षात घ्या की सल्लागार, दलाल, प्रायोजक, एजंट िकंवा इतर मध्यस्थांशी केलेले करार
सार्वजिनक अिधकारी, ग्राहक िकंवा कर्मचार् यांसह कोणत्याही व्यक्ती िकंवा व्यक्तींना पेमेंट चॅनल
करण्यासाठी, लाचखोरी आिण भ्रष्टाचारासंबंधी गटाच्या धोरणांना रोखण्यासाठी वापरले जाऊ नयेत.

कंपनीच्या रेकॉर्डची अचूकता

- अचूक आिण िवश्वासार्ह नोंदी व्यवसायासाठी महत्त्वपूर्ण असतात. आमचे रेकॉर्ड हे आमची कमाई िववरणे,
आर्िथक अहवाल आिण लोकांसमोरील इतर प्रकटीकरणांचा आधार आहेत आिण आमच्या व्यवसाय िनर्णय आिण
धोरणात्मक िनयोजनाचे मार्गदर्शन करतात.

- कंपनीच्या नोंदींमध्ये बुिकंग मािहती, वेतनपट, टाइमकार्ड, प्रवास आिण खर्चाचे अहवाल, ई-मेल, लेखा आिण
आर्िथक डेटा, मापन आिण कार्यप्रदर्शन रेकॉर्ड, इलेक्ट्रॉिनक डेटा फाइल्स आिण आमच्या व्यवसायाच्या
सामान्य अभ्यासक्रमात ठेवलेल्या इतर सर्व नोंदी समािवष्ट असतात.

- लागू असलेला कायदा आिण आमची धोरणे या दोन्हीसाठी कंपनीचा व्यवसाय, आर्िथक स्िथती आिण
ऑपरेशन्सच्या पिरणामांसंबंधी अचूक आिण संपूर्ण मािहती उघड करणे आवश्यक आहे.

- तुमच्या कामाच्या दरम्यान तुमचा सरकारी अिधकार् यांशी संपर्क असल्यास, िकंवा सरकारी िकंवा िनयामक
एजन्सीच्या चौकशी िकंवा तपासासंदर्भात मािहती देण्यास सांिगतले जात असल्यास, तुम्ही िदलेली कोणतीही
मािहती सत्य आिण अचूक आहे आिण कंपनीच्या कायदेशीर िहतसंबंधांचे संरक्षण केले आहे याची खात्री करणे 
आवश्यक आहे.

- कर्मचाऱ्यांना मनाई आहे

o
o

वरील आवश्यकतांच्या अधीन असलेल्या खोट्या नोंदी िकंवा खाती; आिण

संबंिधत स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये कोणत्याही ऑिडट िकंवा सार्वजिनक फाइिलंगच्या संदर्भात कोणतेही
भौितकदृष्ट्या खोटे, िदशाभूल करणारे िकंवा अपूर्ण िवधान करणे.

फसवणूक प्रितबंध

- Jesoeblee फसवणूक दूर करण्यासाठी रऍटबद्ध आहे. आमचे आर्िथक रेकॉघद तयार करताना आिण सादर करताना 

आपण नेहमी पदामािणक आिण पारदफदक असले पािहजे. आर्िथक नोंदींमध्ये कोणतेही फेरफार िकंवा 
अंतर्िरटहत व्यवहारांचे चुकीचे वचदन खपवून घेतले जाणार नाही.

- फसवणुकीच्या कोणत्याही संरफयत पदकरणांची कठोर तपासणी केली जाईल आिण, जेथे फसवणूक िकंवा अन्य 
गुन्हेगारी कृत्य िसद्ध होईल, चुकीचे काम करणाऱ्यांवर योग्य कारवाई केली जाईल.

- एक कतदचारी म्हणून, आपण हे करणे आवश्यक आहे:

o लागू कायदे आिण िनयमांनुसार सपद अहवाल आिण पदकटीकरण आवश्यकतांचे पालन सुिनश्िचत करा

o
o

कंपनी आिण व्यावसाियक सहकार् यांशी तुमच्या सर्व व्यवहारांमध्ये प्रामािणक रहा.

कंपनीची योग्य मालमत्ता, िनधी िकंवा कंपनीच्या मालकीची कोणतीही मूल्याची वस्तू िकंवा तुम्ही
पात्र नसलेल्या प्रितपूर्तीचा दावा करू नका.

o
अँटी-मनी लाँडिरंग

-

फसवणुकीच्या कोणत्याही संशियत घटनेची त्विरत तक्रार करा.

मनी लाँड्िरंग ही अवैध िनधीचे मूळ शोधण्यासाठी आिण ते वैध स्त्रोतांकडून प्राप्त झाल्याचे िदसण्यासाठी 
राउट करण्याची प्रक्िरया आहे.

- Jesoeblee सपद मनी लाँरघरंग िनयमांचे पालन करते, ज्या पदत्येक अिधकारक्षेतदात ते काथदरत आहे. कतदचार् यांनी, 

िनयामक पदािधकरणांद्वारे कतदचार् याने, अिधकार् याने िकंवा समूहाच्या संचालकांद्वारे संभाव्य मनी लाँड्िरंगचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही तपासणीस पूचद सहकाथद केले पािहजे.

- आमच्या गदाहकांनी, व्यावसाियक भागीदारांनी िकंवा इतरांद्वारे आम्हाला िवनंती केलेली कोणतीही संशयास्पद 
आर्िथक व्यवस्था िकंवा िनधी हस्तांतरणाची आम्ही जाणीव ठेवली पािहजे.



- हे फंड गुन्हेगारी कृत्यातून िमळालेले आहेत याची आम्हाला जाणीव झाल्यास आम्ही एखाद्या संस्थेकडून कोणताही िनधी
स्वीकारू नये.

मंजुरी आिण व्यापार िनयंत्रणे

- िनयामक संस्थांनी लादलेल्या सर्व िनर्बंध आिण व्यापार िनयंत्रणांचे पालन करण्यासाठी कंपनी वचनबद्ध
आहे.

- आम्ही चालू असलेल्या कोणत्याही व्यापार िनर्बंधांचे िकंवा कोणत्याही प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार िनर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्या

कोणत्याही क्िरयाकलापांमध्ये गुंतू नये.

- आम्ही हे सुिनश्िचत केले पािहजे की आमचे ऑपरेशन्स आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी लागू असलेल्या िनर्यात
िनयंत्रण आिण सीमाशुल्क िनयमांचे पालन करतात.

आमचे लोक - मानवी हक्क आिण समान संधी मानवी 

हक्क

- वेदांतामध्ये, आमच्या कतदचार् यांचे मुलभूत अिधकार राखणे हे आमच्या व्यवसाय ऑपरेशन्सचे केंददस्थान 
आहे.

- आमचे सपद व्यवसाय लागू असलेल्या िनयमांचे पालन करतात, सपद कामगार हक्क राखण्याचा पदयत्न करतात 
आिण राष्टदीय आिण आंतरराष्टदीय िनयमांशी संरेिखत आहेत. सपद कतदचाऱ्यांनी आमच्या मानवी हक्क 
धोरणाचे पालन करणे आवश्यक आहे.

- कंपनीचे मानवी हक्क धोरण हे व्यवसाय आिण मानवी हक्कांवरील UN मार्गदर्शक तत्त्वांशी संरेिखत आहे 
आिण त्यात बाल िकंवा सक्तीच्या मजुरीवर बंदी समािवष्ट आहे - थेट िकंवा कंत्राटी कामगारांद्वारे.

- आमच्या व्यवसाय आिण पुरवठा साखळीतील आधुिनक गुलामिगरीचा सामना करण्यासाठी आम्ही आमच्या दृष्िटकोनात वचनबद्ध
आहोत. आम्ही आमच्या सर्व कंत्राटदार, पुरवठादार आिण इतर व्यावसाियक भागीदारांकडून समान उच्च मानकांची अपेक्षा
करतो.

- आमच्या व्यवसायाच्या कोणत्याही भागामध्ये सक्तीने, सक्तीच्या िकंवा तस्करी केलेल्या मजुरांचा िकंवा गुलामिगरीत िकंवा गुलामिगरीत

ठेवलेल्या कोणीही वापरला जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत आिण आम्ही अपेक्षा करतो की आमचे

पुरवठादार त्यांच्या स्वतःच्या संस्थेसाठी आिण पुरवठा साखळीसाठी समान उच्च मानके लागू करतील.

समान संधी, िविवधता आिण समावेश

- वेदांत हा समान संधीचा िनयोक्ता आहे. आम्ही जात, धर्म, वंश, िलंग ओळख, लैंिगक अिभमुखता, अपंगत्व, इ.
यांसारख्या कारणास्तव कोणताही भेदभाव प्रितबंिधत करतो. कोणतीही भरती, किरअर िवकास संधी,
प्रिशक्षण इ. केवळ कामिगरी आिण गुणवत्तेवर आधािरत असेल.

- वेदांत वैिवध्यपूर्ण आिण सर्वसमावेशक कार्य संस्कृतीला प्रोत्साहन देते. िविवध संस्कृती, समुदाय आिण
दृष्िटकोन असलेले कामाचे वातावरण तयार करण्याचे महत्त्व आम्ही ओळखतो. वेदांत आपल्या सर्व
कर्मचार् यांच्या योगदानाची कदर करते आिण आमच्या कामाच्या वातावरणात त्यांचे स्वागत करण्याचा
प्रयत्न करते.

- आम्ही आमच्या कर्मचार् यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा छळ सहन करत नाही. एक सुरक्िषत कामाचे वातावरण िनर्माण करण्याचा
आमचा प्रयत्न आहे िजथे कर्मचाऱ्यांना आदर वाटेल आिण ते बोलण्यास आिण कोणत्याही गैरवर्तनाची तक्रार करण्यासाठी
त्यांच्या िचंता व्यक्त करण्यास सोयीस्कर असतील.

- समूहाने 'समान संधी धोरण' आिण 'िविवधता आिण समावेशन धोरण' स्वीकारले आहे जे समूहाच्या
वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करतात.

लैंिगक छळ प्रितबंध

- कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांचा आदर करणे अपेक्िषत आहे. कंपनी लैंिगक छळासह कोणत्याही प्रकारचा
छळ सहन करत नाही. कंपनीने 'कामाच्या िठकाणी लैंिगक छळ प्रितबंध, प्रितबंध आिण िनवारण धोरण'
स्वीकारले आहे जे कर्मचार् यांच्या वर्तनाचे तपशीलवार िनयम आिण कोणत्याही गैरवर्तनाची तक्रार
करण्याची प्रक्िरया प्रदान करते.



िहतसंबंधांचा संघर्ष

- जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या वैयक्ितक िहतसंबंधात हस्तक्षेप होतो िकंवा संपूर्ण कंपनीच्या िहतसंबंधांमध्ये
हस्तक्षेप होतो तेव्हा िहतसंबंधांचा संघर्ष होऊ शकतो.

- कर्मचार् याचे रोजगार दाियत्व कंपनीचे आहे. कंपनीच्या कर्मचार् यांनी अशा कोणत्याही पिरस्िथतीत प्रवेश
करू नये ज्यामध्ये त्यांचे वैयक्ितक िकंवा आर्िथक िहतसंबंध कंपनीच्या िहतसंबंधांशी संघर्ष करू शकतील िकंवा
कंपनीच्या िहतासाठी कार्य करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर प्रभाव टाकू शकतील.

- व्यवसाय िनर्णय आिण कृती कंपनीच्या सर्वोत्तम िहतांवर आधािरत असणे आवश्यक आहे आिण तुमचे कार्य
वस्तुिनष्ठ आिण प्रभावीपणे केले पािहजे.

- व्यवसाय भागीदार, ग्राहक, प्रितस्पर्धी िकंवा िनयामक यांच्याशी असलेल्या संबंधांना कंपनीच्या वतीने
आमच्या स्वतंत्र आिण योग्य िनर्णयावर पिरणाम होऊ देऊ नये.

- काही पिरस्िथती ज्यामध्ये स्वारस्यांचा संघर्ष असू शकतो त्या खालीलप्रमाणे आहेत:

o बाहेरील रोजगार. कोणत्याही कर्मचार् याने मुख्य मानव संसाधन अिधकारी (CHRO) च्या आगाऊ
मंजुरीिशवाय इतर कोणत्याही कंपनीच्या, िवशेषत: ग्राहक, पुरवठादार, िवतरक िकंवा कंपनीच्या
स्पर्धकाकडून काम करू नये, त्याचे संचालक म्हणून काम करू नये िकंवा सेवांसाठी देयके प्राप्त करू 
नये. कंपनी. कोणतीही बाहेरील क्िरयाकलाप कंपनीने नोकरीपासून काटेकोरपणे िवभक्त केली पािहजे
आिण कंपनीच्या िहतांना, कंपनीच्या व्यवसायाला िकंवा कंपनीतील नोकरीच्या कामिगरीला हानी
पोहोचवू नये.

o आर्िथक िहतसंबंध. कर्मचार् यांनी त्यांच्या गुंतवणुकीवर कंपनीच्या वतीने त्यांच्या स्वतंत्र
िनर्णयावर प्रभाव पडू देऊ नये िकंवा प्रभािवत होऊ देऊ नये. एखाद्या कर्मचाऱ्याने प्रितस्पर्धी,
पुरवठादार, ग्राहक िकंवा िवतरकामध्ये गुंतवणूक केली असल्यास आिण त्याच्या िनर्णयाचा या
बाहेरील पक्षावर व्यवसायावर पिरणाम होऊ शकतो तर िहतसंबंधांचा संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता
असते.

o कर्ज िकंवा इतर आर्िथक व्यवहार. कोणत्याही कर्मचार् याने कंपनीच्या ग्राहक, पुरवठादार िकंवा
प्रितस्पर्धी असलेल्या कोणत्याही कंपनीकडून कर्ज िकंवा वैयक्ितक जबाबदाऱ्यांची हमी घेऊ नये 
िकंवा इतर कोणत्याही वैयक्ितक आर्िथक व्यवहारात प्रवेश करू नये. हे बँका, ब्रोकरेज फर्म िकंवा
इतर िवत्तीय संस्थांसह शस्त्रास्त्र-लांबीच्या व्यवहारांना प्रितबंिधत करत नाही.

o बोर्ड आिण सिमत्यांवर सेवा. कोणत्याही कर्मचार् याने संचालक मंडळावर िकंवा िवश्वस्त मंडळावर
िकंवा कोणत्याही घटकाच्या सिमतीवर (नफा असो वा नसो-नफा असो) ज्यांचे िहतसंबंध कंपनीच्या
िहतसंबंधांशी वाजवीपणे संघर्ष करतील अशी अपेक्षा असेल. अशा कोणत्याही सेवेसाठी कंपनीच्या
मुख्य मानव संसाधन अिधकारी (CHRO) ची पूर्व परवानगी आवश्यक असेल.

o कुटुंबातील सदस्यांचे वैयक्ितक िकंवा व्यावसाियक िहत. कंपनीचे कोणतेही व्यावसाियक भागीदार,
ग्राहक, स्पर्धक यांच्याशी असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या सहवासामुळे वर वर्णन केलेल्या
िहतसंबंधांच्या संघर्षांना देखील कारणीभूत ठरू शकते कारण ते कंपनीच्या वतीने िनर्णय घेण्याच्या
कर्मचाऱ्याच्या वस्तुिनष्ठतेवर प्रभाव टाकू शकतात.

- कंपनीने अशी अपेक्षा केली आहे की कर्मचार् यांनी िहतसंबंधांच्या संघर्षाला कारणीभूत ठरेल अशी कोणतीही
पिरस्िथती उघड करावी. जर तुम्हाला शंका असेल की तुमच्यात स्वारस्यांचा संघर्ष आहे, िकंवा इतरांना
वाजवीपणे िहतसंबंधांचा संघर्ष समजू शकेल अशी एखादी गोष्ट आहे, तर तुम्ही तुमच्या पर्यवेक्षकाला िकंवा
सिचव/कायदेशीर िवभागाकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे.

- कामाच्या िठकाणी कोणत्याही िवद्यमान कर्मचार् यांसह िकंवा भरतीसाठी संभाव्य उमेदवारांशी असलेले कोणतेही
वैयक्ितक संबंध HR ला कळवले जाणे आवश्यक आहे.

कंपनीच्या मालमत्तेचे संरक्षण आिण वापर

- कर्मचार् यांनी कंपनीच्या मालमत्तेचे संरक्षण केले पािहजे आिण त्यांचा कार्यक्षम वापर केवळ कायदेशीर
व्यावसाियक हेतूंसाठी केला पािहजे. चोरी, िनष्काळजीपणा आिण कचरा यांचा थेट पिरणाम कंपनीच्या नफ्यावर
होतो.



- कंपनीच्या िनधीचा िकंवा मालमत्तेचा वापर, वैयक्ितक फायद्यासाठी असो िकंवा नसो, कोणत्याही अनुिचत िकंवा
बेकायदेशीर हेतूसाठी प्रितबंिधत आहे.

- कंपनीच्या मालमत्तेचे संरक्षण आिण योग्य वापर सुिनश्िचत करण्यासाठी, प्रत्येक कर्मचाऱ्याने:

o कंपनीच्या इलेक्ट्रॉिनक आिण तंत्रज्ञान प्रणालीसह कंपनीच्या मालमत्तेची चोरी, नुकसान िकंवा
गैरवापर टाळण्यासाठी वाजवी काळजी घ्या.

o कंपनीच्या मालमत्तेची वास्तिवक िकंवा संशियत चोरी, नुकसान िकंवा गैरवापराची तक्रार एखाद्या
पर्यवेक्षकाला करा.

o कंपनीची दूरध्वनी प्रणाली, इतर इलेक्ट्रॉिनक संप्रेषण सेवा, लेखी सािहत्य आिण इतर मालमत्तेसह
कंपनीची मालमत्ता प्रामुख्याने व्यवसाय-संबंिधत हेतूंसाठी वापरा.

o सर्व इलेक्ट्रॉिनक कार्यक्रम, डेटा, संप्रेषणे आिण िलिखत सामग्री इतरांच्या अनवधानाने 
प्रवेशापासून सुरक्िषत करा. कंपनीच्या इलेक्ट्रॉिनक मालमत्तेचा कोणताही अनुिचत वापर केल्याने 
अनवधानाने कंपनीला सायबर सुरक्षा उल्लंघन आिण डेटाची हानी िकंवा चोरी होऊ शकते.

o तुमच्या नोकरीच्या जबाबदाऱ्यांच्या संदर्भात अिधकृत केल्यानुसार, कंपनीच्या मालमत्तेचा वापर
फक्त कायदेशीर व्यावसाियक हेतूंसाठी करा.

- कर्मचार् यांनी हे लक्षात ठेवले पािहजे की कंपनीच्या मालमत्तेमध्ये कंपनीच्या इलेक्ट्रॉिनक िकंवा टेिलफोिनक
िसस्टीमद्वारे प्रसािरत केलेले सर्व िलिखत संप्रेषण आिण डेटा समािवष्ट आहे.

- कंपनीला कंपनीच्या मालमत्तेचा वापर करून सर्व डेटा आिण संप्रेषण ट्रान्सिमशनचे मूल्यांकन करण्याचा
आिण आवश्यक असल्यास, कायद्याची अंमलबजावणी आिण िनयामक प्रािधकरणांना ते उघड करण्याचा
अिधकार आिण दाियत्व आहे.

- कर्मचार् यांनी कंपनीची इलेक्ट्रॉिनक मालमत्ता वापरताना त्यांना वेदांत मािहती सुरक्षा धोरणाची जाणीव आहे
आिण त्यांचे पालन केले आहे याची खात्री करावी.

गुप्तता

- कंपनीमध्ये नोकरी करत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याला प्रदान केलेली िकंवा त्यात प्रवेश प्राप्त केलेली
कोणतीही मािहती योग्य प्रािधकरणाद्वारे अन्यथा स्पष्टपणे सूिचत केल्यािशवाय गोपनीय मािहती मानली
जावी. एखाद्या कर्मचाऱ्याने अशी मािहती गोपनीय ठेवणे आवश्यक आहे आिण कंपनी िकंवा व्यवसाय भागीदार,
ग्राहक िकंवा अशा कोणत्याही तृतीय पक्षाशी संबंिधत कोणतीही गोपनीय मािहती उघड करू नये िकंवा वापरू 
नये.

- कंपनीच्या लेखी संमतीने िकंवा कायद्यानुसार प्रकटीकरण आवश्यक असल्यािशवाय, कर्मचारी तृतीय
पक्षांकडून प्राप्त झालेल्या मािहतीशी संबंिधत सर्व गोपनीयतेच्या िकंवा इतर करारांच्या अटींचे पालन
करतील.

- कंपनी कोणत्याही कर्मचार् याला गोपनीय मािहतीच्या गोपनीयतेने अशी मािहती इतर कोणासही संप्रेषण
करण्यापासून प्रितबंिधत करते जोपर्यंत व्यवसायादरम्यान तसे करणे आवश्यक नसते. तुम्ही िकती मािहती
संप्रेषण करू शकता याबद्दल तुम्हाला शंका असल्यास, कृपया तुमच्या पर्यवेक्षकाचा िकंवा तुमच्या ऑपरेिटंग
युिनटच्या प्रमुखाचा सल्ला घ्या.

- खालील गोपनीय मािहतीची एक अनन्य यादी आहे:

o
o

कंपनीचे आर्िथक आिण िवक्री पिरणाम सार्वजिनक डोमेनमध्ये येण्यापूर्वी.

व्यापार रहस्ये, कोणत्याही व्यवसाय िकंवा तांत्िरक मािहतीसह, जसे की सूत्रे, पाककृती, प्रक्िरया,
संशोधन कार्यक्रम िकंवा मािहती जी मौल्यवान आहे कारण ती सामान्यतः ज्ञात नसते.

o कंपनीच्या कोणत्याही कामामुळे िकंवा कंपनीच्या व्यवसायाशी संबंिधत असलेल्या कंपनीच्या सुिवधा
िकंवा व्यापार गुप्त मािहतीचा वापर करून कर्मचाऱ्याने िवकिसत केलेला कोणताही शोध िकंवा
प्रक्िरया.



o मालकीची मािहती जसे की ग्राहक िवक्री सूची आिण ग्राहकांची गोपनीय मािहती.

o कंपनीचा िकंवा िवचारात घेतला जाणारा कोणताही व्यवहार जो सार्वजिनकिरत्या उघड केला गेला
नाही.

- आमचे कर्मचारी आिण व्यावसाियक भागीदार यांच्या डेटाची गोपनीयता सुिनश्िचत करण्यासाठी आम्ही खूप
काळजी घेतली पािहजे. कर्मचारी आिण/िकंवा व्यावसाियक भागीदार, ग्राहक इत्यादींची वैयक्ितक
ओळखण्यायोग्य मािहती गोपनीय मानली जाईल आिण अनावश्यक प्रकटीकरणापासून संरक्िषत आहे याची
कर्मचाऱ्यांनी खात्री केली पािहजे. अशा मािहतीमध्ये वैयक्ितक संपर्क तपशील, कर िकंवा सरकारी नोंदणी
क्रमांक जसे की पॅन िकंवा आधार, जन्मतारीख आिण जन्मस्थान, वांिशक िकंवा वांिशक मूळ, धर्म, िलंग, रक्त
गट, लैंिगक प्रवृत्ती, िकंवा अंतर्गत पिरभािषत केल्यानुसार इतर कोणतीही वैयक्ितक ओळखण्यायोग्य मािहती
समािवष्ट असू शकते. भारताचे वैयक्ितक डेटा संरक्षण िवधेयक, 2019, िकंवा EU कायद्यानुसार सामान्य डेटा
संरक्षण िनयमन, लागू मर्यादेपर्यंत.

अंतर्गत व्यापार

- कर्मचार् यांनी इनसाइडर ट्रेिडंगशी संबंिधत लागू कायदे, िनयम आिण िनयमांचे पालन करणे अपेक्िषत आहे.

- कर्मचार् यांनी खात्री केली पािहजे की त्यांना वेदांत इनसाइडर ट्रेिडंग पॉिलसीची मािहती आहे आिण त्यांचे
पालन केले पािहजे, ज्यात आवश्यक असेल तेव्हा ट्रेिडंगसाठी पूर्व मंजूरी िमळवणे आिण कंपनी सेक्रेटरी
िवभागाला तत्काळ ट्रेिडंग उघड करणे आवश्यक आहे.

- कर्मचार् यांना कंपनीच्या शेअर्समध्ये िकंवा इतर िसक्युिरटीजमध्ये ट्रेिडंग करण्यास मनाई आहे, तर कंपनीची
सामग्री, गैर-सार्वजिनक मािहती ताब्यात आहे.

- कर्मचार् यांना सामग्री, सार्वजिनक मािहतीच्या आधारे कंपनीचे शेअर्स िकंवा इतर िसक्युिरटीज खरेदी िकंवा
िवक्री करण्याची िशफारस करण्यास, "िटिपंग" करण्यास िकंवा सूिचत करण्यास मनाई आहे. एखाद्या
कर्मचाऱ्याच्या जवळच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून िकंवा त्यांच्या वैयक्ितक घरातील सदस्यांद्वारे संशयास्पद
व्यापार कायदेशीर आिण कंपनीने लादलेल्या िनर्बंधांना जन्म देऊ शकतो.

- मािहती सामान्यत: प्रेस रीिलझद्वारे िकंवा व्यापक िवतरणाच्या इतर माध्यमांद्वारे लोकांना उपलब्ध करून िदली
गेली नसेल तर ती 'सार्वजिनक नसलेली' असते. समभाग िकंवा इतर िसक्युिरटीज खरेदी, धारण िकंवा िवक्री
करण्याचा िनर्णय घेताना जर वाजवी गुंतवणूकदार ती महत्त्वाची मानत असेल तर ही मािहती "मटेिरयल"
असते. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला अशा कोणत्याही बाबीची जाणीव झाली असेल जी कदािचत कंपनीला आधीच
मािहत नसलेली सामग्री असू शकते, तर त्याने ती त्याच्या व्यवस्थापकाच्या लक्षात आणून िदली पािहजे.

- भौितक मािहतीची गोपनीय मािहती असलेला कोणताही कर्मचारी एम्प्लॉयी इनसाइडर मानला जाणे आवश्यक
आहे आिण म्हणून, कंपनीच्या इनसाइडर ट्रेिडंग प्रोिहिबशन कोडच्या अधीन आहे.

- कर्मचाऱ्यांनी 'िनवडक खुलासे' करू नयेत. 'िनवडक प्रकटीकरण' तेव्हा होते जेव्हा कोणतीही व्यक्ती गुंतवणूक
करणार् या लोकांसाठी बातम्या उपलब्ध होण्यापूर्वी िनवडलेल्या व्यक्तींना संभाव्य बाजारपेठेची मािहती
पुरवते. लागू कायद्यांचे पालन करण्यासाठी आिण कंपनीची तसेच ितच्याशी संलग्न असलेल्या सर्व व्यक्तींची
प्रितष्ठा आिण अखंडता जपण्यासाठी िनवडक प्रकटीकरण प्रितबंिधत करणे आवश्यक आहे.

- कर्मचार् यांनी हे लक्षात ठेवले पािहजे की इनसाइडर ट्रेिडंग कायद्यांचे उल्लंघन केल्यामुळे SEBI द्वारे कठोर
दंड आिण फौजदारी खटला भरला जाऊ शकतो आिण कंपनीकडून िशस्तभंगाची कारवाई, नोकरी संपेपर्यंत आिण
त्यासह.

- अयोग्य िनवडक प्रकटीकरण टाळण्यासाठी खालील प्रक्िरया स्थािपत केल्या आहेत. प्रत्येक अिधकारी,
संचालक आिण कर्मचाऱ्याने या प्रक्िरयेचे पालन करणे आवश्यक आहे:

o गुंतवणूक िवश्लेषक, प्रेस आिण/िकंवा मीिडयाच्या सदस्यांसह कंपनीचे सर्व संपर्क मुख्य कार्यकारी
अिधकारी, मुख्य िवत्तीय अिधकारी िकंवा त्यांनी िनयुक्त केलेल्या व्यक्तींद्वारे (एकत्िरतपणे,
"मीिडया संपर्क") केवळ केले जातील.



o मीिडया संपर्कांव्यितिरक्त, कोणताही अिधकारी, संचालक िकंवा कर्मचारी कंपनी िकंवा ितच्या
व्यवसायासंबंधी कोणतीही मािहती कोणत्याही गुंतवणूक िवश्लेषक िकंवा प्रेस िकंवा मीिडयाच्या
सदस्याला देऊ शकत नाही.

o तृतीय पक्षांकडील सर्व चौकशी, जसे की उद्योग िवश्लेषक िकंवा मीिडयाचे सदस्य, कंपनी िकंवा
ितच्या व्यवसायाबद्दल मीिडया संपर्कांकडे िनर्देिशत केले जावे. कंपनीशी संबंिधत गुंतवणूक
समुदायासमोर सर्व सादरीकरणे मीिडया संपर्काच्या िनर्देशानुसार केली जातील.

o मीिडया संपर्कांव्यितिरक्त, कोणताही अिधकारी, संचालक िकंवा कर्मचारी ज्याला प्रेस िकंवा
मीिडयाच्या सदस्याने कंपनी िकंवा ितच्या व्यवसायािवषयी प्रश्न िवचारला असेल त्यांनी “नो
िटप्पणी” सह प्रितसाद द्यावा आिण चौकशी मीिडया संपर्काकडे पाठवावी.

- कर्मचार् यांनी इनसाइडर ट्रेिडंग पॉिलसीच्या कोणत्याही उल्लंघनाची तक्रार कंपनी सेक्रेटरींना त्विरत
कळवावी.

- कंपनीच्या इनसाइडर ट्रेिडंग पॉिलसीबद्दल तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास कृपया सेक्रेटरी/कायदेशीर
िवभागाशी संपर्क साधा.

वाजवी व्यवहार

- कंपनी मार्केटप्लेसमध्ये मुक्त आिण मुक्त स्पर्धेसाठी वचनबद्ध आहे. वेदांताचा असा िवश्वास आहे की मुक्त
बाजार आिण व्यावसाियक स्पर्धा आमच्या उत्पादनांची आिण सेवांची गुणवत्ता वाढवण्यास मदत करते

- कर्मचार् यांनी फेडरल आिण राज्य अिवश्वास कायद्यांसह बाजारपेठेतील स्पर्धात्मक पद्धती िनयंत्िरत
करणार् या कायद्यांच्या िवरुद्ध असतील अशा कृती टाळल्या पािहजेत.

- अशा कृतींमध्ये प्रितस्पर्ध्याच्या गोपनीय मािहतीचा गैरवापर आिण/िकंवा गैरवापर करणे िकंवा
प्रितस्पर्ध्याच्या व्यवसाय आिण व्यवसाय पद्धतींबद्दल चुकीची िवधाने करणे समािवष्ट आहे.

- एक कर्मचारी म्हणून तुम्ही हे करू नये:

o स्पर्धा कायद्याच्या तरतुदींसह संभाव्य संघर्ष िनर्माण करणार् या प्रितस्पर्ध्यांशी थेट व्यवहार
करा, संपर्क साधा िकंवा त्यांच्याशी संलग्न व्हा.

o इंडस्ट्री फोरममध्ये कंपनीची िविशष्ट मािहती सामाियक करा िकंवा भाग घ्या िकंवा तुम्ही कायदेशीर
िवभागाशी आगाऊ सल्ला घेतल्यािशवाय कोणत्याही िवषयावर प्रितस्पर्ध्यांशी करार करा.

o करारांमध्ये प्रवेश करा जे वर्चस्वाचा दुरुपयोग िकंवा प्रितबंधात्मक व्यापार पद्धती जसे की िकंमत
िनश्िचत करणे, व्यवस्थांमधील अनन्य बंधन, वस्तू िकंवा सेवांचा पुरवठा मर्यािदत करणे,
प्रितस्पर्ध्यांसह प्रदेशांचे िवभाजन करणे िकंवा वाटप करणे, सामूिहक बोली हेराफेरी िकंवा िशकारी
िकंमती िकंवा त्यात गुंतणे. इतर कोणत्याही स्पर्धा िवरोधी क्िरयाकलाप.

- कंपनी आिण ितचे कर्मचारी कोणत्याही पिरस्िथतीत कोणत्याही स्पर्धािवरोधी पद्धतींमध्ये गुंतणार नाहीत जसे
की िकंमतींचे बेकायदेशीर िनर्धारण, बाजाराची वाटणी िकंवा इतर कृती जी लागू असलेल्या िवश्वासिवरोधी
कायद्यांचे उल्लंघन करून स्पर्धा प्रितबंिधत, प्रितबंिधत िकंवा िवकृत करतात.

- अिधक तपिशलांसाठी, कर्मचार् यांनी वेदांतने तयार केलेल्या ट्रस्टिवरोधी मार्गदर्शन नोट्सची जाणीव करून
िदली पािहजे.

उत्पादने आिण सेवांची गुणवत्ता

- कंपनी ितच्या प्रत्येक व्यवसायात उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी वचनबद्ध आहे. वेदांताचा िवश्वास
आहे की उत्पादने आिण सेवांचा उच्च दर्जा प्रदान केल्याने आमच्या ग्राहकांना आमचे मूल्य िदसून येईल आिण
बाजारपेठेतील नेते म्हणून आमचे स्थान स्थािपत होईल.

- आमचा व्यवसाय यश िचरस्थायी ग्राहक संबंध वाढवण्याच्या आमच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. ग्राहकांशी
िनष्पक्ष, प्रामािणकपणे आिण सचोटीने व्यवहार करण्यासाठी कंपनी वचनबद्ध आहे.



पर्यावरण आरोग्य आिण सुरक्षा आरोग्य 

आिण सुरक्िषतता

- आमच्या कर्मचार् यांचे आिण कंपनीच्या कामकाजामुळे प्रभािवत होऊ शकणार् या इतर कोणत्याही व्यक्तीचे
आरोग्य आिण सुरक्िषतता अत्यंत महत्त्वाची आहे. आमचे कर्मचारी आिण कंत्राटदारांसाठी 'शून्य हानी'
वातावरण सुिनश्िचत करण्यासाठी कंपनी आरोग्य आिण सुरक्िषततेवरील आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करते.

- कंपनी आिण ितचे कर्मचारी इजा, आजारी आरोग्य, नुकसान आिण त्याच्या ऑपरेशन्समुळे उद्भवणारे नुकसान
टाळण्यासाठी तसेच सुरक्षा, आरोग्य आिण पर्यावरणाशी संबंिधत सर्व िनयामक िकंवा इतर कायदेशीर
आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी सक्िरयपणे कार्य करतील.

- सर्व कर्मचार् यांना आरोग्य, सुरक्िषतता आिण पर्यावरणिवषयक समस्यांबद्दल जागरुक असणे आवश्यक आहे आिण लागू कायदे
आिण त्यांच्या व्यवसाय/कामाच्या क्षेत्रांना लागू होणार् या कंपनीच्या धोरणांशी पिरिचत असणे आवश्यक आहे आिण महत्त्वाचे
म्हणजे, धोक्यात आणू शकणार् या कोणत्याही असुरक्िषत िकंवा बेकायदेशीर क्िरयाकलापांची तक्रार करण्यासाठी सतर्क राहणे
आवश्यक आहे. कामाच्या िठकाणी इतरांची सुरक्षा आिण आरोग्य.

पर्यावरण संरक्षण आिण िटकाऊपणा

- वेदांतमध्ये, आम्ही आमच्या व्यवसायाचा अिवभाज्य भाग म्हणून आरोग्य, सुरक्िषतता आिण पर्यावरणाचे
प्रभावी व्यवस्थापन ओळखतो. वेदांत आम्ही आर्िथकदृष्ट्या सक्षम राहू याची खात्री करून आमच्या
ऑपरेशन्सच्या पर्यावरणीय आिण सामािजक पैलूंच्या व्यवस्थापनासाठी वचनबद्ध आहे.

- आम्ही पर्यावरण आिण शेजारच्या समुदायांवर होणारे पिरणाम टाळण्याचा, कमी करण्याचा िकंवा कमी करण्याचा प्रयत्न
केला पािहजे आिण िजथे शक्य असेल ितथे आमच्या ऑपरेशन्समधून कचरा व्यवस्थािपत करून आिण कचरा टाळणे,
पुनर्वापर, पुनर्वापर या तत्त्वांचा अवलंब करून पर्यावरणीय पिरस्िथती सुधारणे आिण वाढवणे आवश्यक आहे.

- शाश्वत भिवष्यासाठी उद्िदष्ट असलेल्या उपक्रमांमध्ये योगदान देण्याची आमची जबाबदारी आम्ही
ओळखतो. आपण पर्यावरणास अनुकूल आिण ऊर्जा-कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला पािहजे आिण
जबाबदार उपभोग आिण उत्पादनाच्या तत्त्वांनुसार आपल्या नैसर्िगक संसाधनांचे जतन करण्यासाठी
प्रक्िरया सुधारणा सादर करण्याच्या संधी शोधल्या पािहजेत.

- आमच्या सर्व ऑपरेशन्सच्या संपूर्ण जीवनचक्रावर लागू होणाऱ्या IFC च्या कार्यप्रदर्शन मानकांसारख्या
आंतरराष्ट्रीय मानकांिवरुद्ध आमच्या प्रक्िरयांचे मॅिपंग करून आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींचे पालन
सुिनश्िचत करण्यासाठी कंपनी वचनबद्ध आहे.

मीिडया आिण कम्युिनकेशन

- कंपनी जबाबदार कॉर्पोरेट संप्रेषण धोरणांना उच्च मूल्य देते. वेदांतच्या क्िरयाकलापांबद्दल सामाियक केलेली,
िनयोिजत िकंवा अन्यथा, प्रत्येक मािहती कंपनीच्या एकूण प्रितमेवर प्रभाव पाडते.

- लोकांपर्यंत, िवशेषत: आर्िथक आिण गुंतवणूक करणार् या समुदायापर्यंत तसेच माध्यमांपर्यंत पोहोचणारे
संप्रेषण व्यवस्थािपत करणे, म्हणूनच महत्त्वाचे आहे. कंपनी योग्य वेळी योग्य संदेश एकात्िमक,
सातत्यपूर्ण आिण सकारात्मक पद्धतीने पोहोचवू इच्िछते.

- केवळ िबझनेस युिनट्स पीआर हेड्सना मीिडया संस्थांशी संवाद साधण्यासाठी, मसुदा तयार करण्यासाठी,
मीिडया िरलीज आिण स्टेटमेंट्सचे समन्वय, मुलाखतींचे समन्वय, मीिडया िकट आिण पार्श्वभूमी सामग्रीसाठी
अिधकृत आहेत.

- कंपनीच्या वेदांताच्या ग्रुप कम्युिनकेशन पॉिलसीनुसार, बाह्य संप्रेषण आिण माध्यमांशी संबंिधत सर्व बाबी
ग्रुप कम्युिनकेशन कौन्िसलच्या िनर्देशानुसार आहेत आिण माध्यमांशी संवाद साधू शकणारे अिधकृत प्रवक्ते 
ओळखले जातात. अिधकृत प्रवक्त्यांव्यितिरक्त कोणतेही कर्मचारी मीिडयाला प्रितसाद देऊ शकत नाहीत

- कंपनीशी संबंिधत मािहतीसाठी सर्व वृत्त माध्यमे िकंवा इतर सार्वजिनक िवनंत्या हेड - ग्रुप कम्युिनकेशनकडे 
िनर्देिशत केल्या पािहजेत. ग्रुप कम्युिनकेशन्स, इन्व्हेस्टर िरलेशन्स, सेक्रेटेिरअल आिण लीगल िडपार्टमेंट
तुमच्या आिण योग्य कर्मचार् यांसह िवनंतीच्या प्रितसादाचे मूल्यांकन आिण समन्वय साधण्यासाठी कार्य
करेल.



- तुम्हाला सार्वजिनक मंचावर बोलण्यासाठी आमंत्िरत केले असल्यास, तुमच्या पर्यवेक्षकाची आिण ग्रुप
कम्युिनकेशन्स कौन्िसलची अगोदर मंजुरी िमळवा. कोणतेही भाषण िकंवा प्रेझेंटेशन करावयाचे असल्यास त्याला
ग्रुप कम्युिनकेशन्स कौन्िसलची पूर्व-मान्यता असणे आवश्यक आहे.

- सोशल मीिडयावरील खुलासे देखील सामान्यतः इतर कोणत्याही मास मीिडया कम्युिनकेशन्स प्रमाणेच
लोकांद्वारे पािहले जातात. त्यामुळे तुमची प्रितष्ठा िकंवा कंपनीच्या प्रितष्ठेला हानी पोहोचेल अशा
कोणत्याही बेजबाबदार कृतीपासून ते टाळतील याची खात्री करणे ही आता सर्व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आहे.

- ग्रुप कम्युिनकेशन कौन्िसलने केस-टू-केस आधारावर तसे करण्यास स्पष्टपणे मान्यता िदल्यािशवाय
कर्मचाऱ्यांना कंपनीचे कर्मचारी म्हणून त्यांच्या अिधकृत क्षमतेनुसार सोशल मीिडयावर कोणतीही मािहती
पोस्ट करण्यास मनाई आहे.

- कर्मचार् यांना सोशल मीिडयावर कंपनी ऑपरेशन्स िकंवा पॉिलसीशी संबंिधत प्रकरणे पोस्ट करण्यास सक्त
मनाई आहे.

- एखाद्या सोशल नेटवर्िकंग साइटवर चुकीच्या िकंवा कंपनीकडून त्याचे समर्थन सूिचत करणारी कोणतीही
िटप्पणी पोस्ट करू नका. धर्म, जात, िलंग, व्यावसाियक समुदाय िकंवा राजकीय संबंधांबद्दलच्या
िटप्पण्यांसारख्या संवेदनशील गोष्टी टाळल्या पािहजेत.

- कर्मचार् यांनी वेदांत ग्रुप कम्युिनकेशन पॉिलसीचा संदर्भ घ्यावा आिण त्यांचे अनुपालन सुिनश्िचत केले 
पािहजे.

संिहतेचे उल्लंघन

- या संिहतेचे उल्लंघन करणार् या कोणत्याही कर्मचार् याला योग्य िशस्तीचे अधीन केले जाईल, ज्यामध्ये
नोकरीची समाप्ती समािवष्ट असू शकते असे कंपनीचे धोरण आहे. हा िनर्धार प्रत्येक िविशष्ट पिरस्िथतीतील
तथ्ये आिण पिरस्िथतींवर आधािरत असेल. या संिहतेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणार् या कर्मचार् याला,
योग्य िशस्तीचा कोणताही िनर्धार करण्यापूर्वी, त्याच्या िकंवा ितच्या इव्हेंटची आवृत्ती सादर करण्याची संधी
िदली जाईल. जे कर्मचारी कायद्याचे िकंवा या संिहतेचे उल्लंघन करतात ते लागू कायद्यानुसार स्वत:ला मोठ्या
प्रमाणात नागरी नुकसान, फौजदारी दंड आिण/िकंवा तुरुंगवासाच्या अटींना सामोरे जाऊ शकतात.

आचारसंिहतेच्या उल्लंघनाची तक्रार करणे

- वेदांत िलिमटेड सर्वोच्च नैितक मानकांचे पालन करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. प्रत्येक कर्मचारी हे सुिनश्िचत
करण्यासाठी जबाबदार आहे की त्याचे िकंवा ितचे आचरण आिण कर्मचाऱ्याला तक्रार करणाऱ्या कोणाचेही वर्तन या
व्यावसाियक नीितशास्त्राच्या संिहतेचे आिण कंपनीच्या व्यवसाय व्यवहारांना िनयंत्िरत करणाऱ्या धोरणांचे पूर्णपणे 
पालन करत आहे.

- सर्व कर्मचार् यांचे कर्तव्य आहे की कंपनीला लागू होणारे कायदे, िनयम, िनयम िकंवा धोरणांचे कोणतेही
उल्लंघन यासह या संिहतेच्या ज्ञात िकंवा संशियत उल्लंघनाची तक्रार करणे. तुम्हाला या संिहतेचे उल्लंघन
मािहत असल्यास िकंवा संशय असल्यास, तुमच्या पर्यवेक्षकाला आचरणाची त्विरत तक्रार करा.

- जर तुम्हाला तुमच्या पर्यवेक्षकाला वर्तनाची तक्रार करण्यास सोयीस्कर वाटत नसेल तर तुम्ही कंपनीच्या
व्िहसल ब्लोअर धोरणानुसार अहवाल देऊ शकता.

- कंपनी एखाद्या कर्मचाऱ्यािवरुद्ध सूड घेण्यास प्रितबंध करते, जो सद्भावनेने मदत घेतो िकंवा ज्ञात िकंवा
संशियत उल्लंघनाचा अहवाल देतो. सद्भावनेने मदत मािगतल्याबद्दल िकंवा अहवाल दाखल केल्याबद्दल
कर्मचाऱ्यािवरुद्ध कोणताही बदला िकंवा सूड उगवल्यास, संभाव्य नोकरीच्या समाप्तीसह, िशस्तभंगाची
कारवाई केली जाईल.

शब्दकोष

संचालक, अिधकारी आिण कर्मचार् यांसह या संिहतेमध्ये समािवष्ट असलेल्या सर्व व्यक्तींना आम्ही “कंपनी कर्मचारी” 
िकंवा फक्त “कर्मचारी” म्हणून संबोधतो. आम्ही आमचे मुख्य कार्यकारी अिधकारी, आमचे मुख्य िवत्तीय अिधकारी आिण 
आमचे मुख्य लेखा अिधकारी आिण िनयंत्रक यांना आमचे "मुख्य िवत्तीय अिधकारी" म्हणून संबोधतो.

या संिहतेच्या उद्देशांसाठी, "कुटुंब" मध्ये तुमचा जोडीदार िकंवा जीवनसाथी, भाऊ, बिहणी आिण पालक, सासरे आिण 
मुले यांचा समावेश होतो, मग असे नाते रक्ताने िकंवा दत्तक घेतलेले असोत. कर्मचारी शोधू शकत नाहीत



कुटुंबातील सदस्य िकंवा िमत्रांसाठी िकंवा कुटुंबातील सदस्य िकंवा िमत्रांना स्वारस्य असलेल्या व्यवसायांसाठी 
कंपनीकडून िवशेष वागणूक िमळवा.

संिहतेचे माफ

- कर्मचार् यांसाठी या संिहतेची सूट कंपनीच्या कार्यकारी अिधकाऱ्याद्वारेच केली जाऊ शकते. आमच्या
संचालक, कार्यकारी अिधकारी िकंवा इतर प्रमुख िवत्तीय अिधकार् यांसाठी या संिहतेची कोणतीही सूट केवळ
आमच्या संचालक मंडळाद्वारे केली जाऊ शकते आिण लागू कायदा िकंवा स्टॉक एक्स्चेंज िनयमानुसार
आवश्यकतेनुसार लोकांसमोर उघड केली जाईल.

िनष्कर्ष

- जर तुम्हाला संिहतेबद्दल काही प्रश्न असतील तर कृपया तुमच्या पर्यवेक्षकाशी िकंवा सिचव / कायदेशीर
िवभागाशी संपर्क साधा.

- ही संिहता भारतीय स्टॉक एक्स्चेंजच्या सूचीकरण कराराच्या कलम 49, तसेच 2002 च्या सरबनेस-ऑक्सले 
कायद्याच्या कलम 406 आिण त्याअंतर्गत प्रिसध्द केलेल्या िनयमांनुसार आमची "नीतीसंिहता" असेल.

- ही संिहता आिण त्यात समािवष्ट असलेल्या बाबी रोजगाराचा करार िकंवा कंपनी धोरण चालू ठेवण्याची हमी
नाहीत.

- आम्ही या संिहतेमध्ये सुधारणा, पूरक िकंवा बंद करण्याचा अिधकार राखून ठेवतो आिण येथे नमूद केलेल्या बाबी,
पूर्वसूचना न देता, कोणत्याही वेळी.



संिहतेची पावती

मी याद्वारे पुष्टी करतो की मला वेदांत व्यवसाय आचारसंिहता आिण आचारसंिहता (“संिहता”) प्राप्त झाली आहे आिण 
वाचली आहे. मला संिहतेत वर्णन केलेली तत्त्वे समजली आहेत आिण पुढे हे समजले आहे की वेदांत येथे माझ्या भूिमकेत 
मला अितिरक्त कायदे/धोरण लागू आहेत आिण जारी केलेल्या सर्व पॉिलसींसह स्वतःला अपडेट ठेवण्याची माझी सतत 
जबाबदारी आहे.

नैितक आिण शाश्वत पद्धतींद्वारे कंपनीच्या वाढीसाठी मी वचनबद्ध आहे. मी संिहता आिण वेदांताच्या धोरणांचे पालन 
करण्यास सहमत आहे. मी समजतो की असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास माझ्या नोकरीच्या समाप्तीपर्यंत आिण 
त्यासह िशस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. यापुढे मी संिहतेचे िकंवा कोणत्याही धोरणांचे िकंवा माझ्याद्वारे केलेल्या 
माझ्या रोजगार कराराचे उल्लंघन केल्यामुळे कंपनीचे कोणतेही नुकसान भरून काढण्याचे वचन देतो.

मला मािहती आहे की माझ्या नोकरीच्या कालावधीत संिहतेबाबत कोणतेही प्रश्न िकंवा समज नसताना मी माझ्या 
पर्यवेक्षक आिण/िकंवा सिचव/कायदेशीर िवभागाचा सल्ला घेऊ शकतो. मला माहीत आहे की अशा चर्चा वेदांत या 
व्यक्तींकडून िवश्वासात घेतल्या जातील.

संिहता आिण/िकंवा इतर कोणत्याही वेदांत धोरणाच्या संभाव्य उल्लंघनांबद्दल मला िचंता असल्यास, मी संिहतेत प्रदान 
केलेल्या यंत्रणेनुसार ती त्विरत उठवीन.

मला समजते की कंपनी भिवष्यात स्वतःच्या िववेकबुद्धीनुसार आचारसंिहतेमध्ये सुधारणा िकंवा बदल करू शकते.

कर्मचारी नाव:

कर्मचारी आयडी:

स्वाक्षरी:

तारीख:



पिरिशष्ट-1: स्वतंत्र संचालकाची कर्तव्ये

स्वतंत्र संचालक हे करतील-

1. योग्य इंडक्शन घ्या आिण त्यांची कौशल्ये, ज्ञान आिण कंपनीची ओळख िनयिमतपणे अपडेट आिण िरफ्रेश
करा;

2. मािहतीचे योग्य स्पष्टीकरण िकंवा वाढ करणे आिण आवश्यक असल्यास, कंपनीच्या खर्चावर योग्य
व्यावसाियक सल्ला आिण बाहेरील तज्ञांचे मत घेणे आिण त्यांचे पालन करणे;

3. संचालक मंडळाच्या आिण तो सदस्य असलेल्या मंडळ सिमत्यांच्या सर्व बैठकांना उपस्िथत राहण्याचा प्रयत्न
करा;

4. मंडळाच्या ज्या सिमत्यांमध्ये ते अध्यक्ष िकंवा सदस्य आहेत त्यात रचनात्मक आिण सक्िरयपणे सहभागी
होणे;

5. कंपनीच्या सर्वसाधारण सभांना उपस्िथत राहण्याचा प्रयत्न करणे;

6. िजथे त्यांना कंपनी चालवण्याबद्दल िकंवा प्रस्तािवत कृतीबद्दल िचंता असेल, ते बोर्डाद्वारे संबोिधत केले 
जातील याची खात्री करा आिण, ज्या प्रमाणात त्यांचे िनराकरण केले जात नाही, त्यांच्या िचंता मंडळाच्या
बैठकीच्या इितवृत्तात नोंदवल्या जाव्यात असा आग्रह धरा;

7. कंपनी आिण ती ज्या बाह्य वातावरणात कार्य करते त्याबद्दल स्वत:ला चांगली मािहती ठेवा;

8. बोर्डाच्या अन्यथा योग्य मंडळाच्या िकंवा सिमतीच्या कामकाजात अन्यायकारकपणे अडथळा आणू नये;

9. पुरेसे लक्ष द्या आिण संबंिधत पक्षाच्या व्यवहारांना मान्यता देण्यापूर्वी पुरेशी चर्चा केली जाईल याची खात्री
करा आिण ते कंपनीच्या िहताचे आहेत याची स्वतःला खात्री द्या;

10. कंपनीकडे पुरेशी आिण कार्यात्मक दक्षता यंत्रणा आहे याची खात्री करणे आिण खात्री करणे आिण अशा
यंत्रणेचा वापर करणार् या व्यक्तीच्या िहतसंबंधांवर अशा वापरामुळे प्रितकूल पिरणाम होणार नाही याची
खात्री करणे;

11. अनैितक वर्तन, वास्तिवक िकंवा संशियत फसवणूक िकंवा कंपनीच्या आचारसंिहता िकंवा नैितकता धोरणाचे
उल्लंघन याबद्दल िचंता नोंदवा;

12. त्याच्या अिधकारात कार्य करणे, कंपनी, भागधारक आिण ितच्या कर्मचार् यांच्या कायदेशीर िहतसंबंधांचे
संरक्षण करण्यात मदत करणे;

13. बोर्डाने स्पष्टपणे मंजूर केलेल्या िकंवा कायद्याने आवश्यक असल्यािशवाय, व्यावसाियक गुिपते, तंत्रज्ञान,
जािहरात आिण िवक्री जािहरात योजना, अप्रकािशत िकंमत संवेदनशील मािहती यासह गोपनीय मािहती उघड
करू नका.



पिरिशष्ट-2: लाचलुचपत प्रितबंधक आिण भ्रष्टाचार िवरोधी धोरण

फसवणूक, लाचखोरी आिण इतर सर्व भ्रष्ट व्यवसाय पद्धती रोखण्यासाठी, प्रितबंध करण्यासाठी आिण शोधण्यासाठी 
आम्ही वचनबद्ध आहोत. यूके लाचलुचपत कायदा, 2010 आिण फॉरेन करप्ट प्रॅक्िटसेस ऍक्ट यांसारख्या लाचलुचपत 
प्रितबंधक कायद्यांसह आम्ही िविवध कायद्यांनी बांधील आहोत. आम्ही ज्या अिधकारक्षेत्रात काम करतो त्या सर्व 
अिधकारक्षेत्रांमध्ये लाचखोरी आिण भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी संबंिधत कायद्यांचे पालन करण्यास कंपनी वचनबद्ध आहे. 
पॉिलसी कर्मचारी आिण संबंिधत व्यक्तींना आर्िथक िकंवा अन्यथा कोणत्याही स्वरूपात लाच देण्यास िकंवा स्वीकारण्यास 
मनाई करते.

हे धोरण कंपनीचे कर्मचारी आिण व्यावसाियक भागीदारांना लागू आहे.

"लाच म्हणजे बेकायदेशीर, अनैितक िकंवा िवश्वासाचा भंग करणार् या कृतीसाठी प्रलोभन म्हणून फायद्याची 
ऑफर, वचन देणे, मागणी करणे िकंवा स्वीकारणे."

कर्मचार् यांसाठी धोरण अटी

UK लाचखोरी कायदा ("UKBA") कंपनी आिण त्याच्याशी संबंिधत व्यक्तींना प्रितबंिधत करतो

- संबंिधत कार्य िकंवा क्िरयाकलापातील दुसर् या व्यक्तीकडून अयोग्य कामिगरी घडवून आणण्यासाठी
कोणताही आर्िथक िकंवा इतर फायदा ऑफर करणे, वचन देणे िकंवा देणे,

- एखाद्या परदेशी सार्वजिनक अिधकार् यावर व्यवसाय िमळिवण्याच्या िकंवा िटकवून ठेवण्याच्या हेतूने िकंवा व्यवसायाच्या
आचरणात फायदा िमळवण्याच्या उद्देशाने त्याच्या िकंवा ितच्या अिधकृत कार्यांच्या कामिगरीवर प्रभाव पाडणे.

- लाचेची पावती देखील कायद्यात समािवष्ट आहे आिण त्याअंतर्गत गुन्हा आहे. अिधक संक्िषप्तपणे सांिगतले तर UKBA
संबंिधत व्यक्तीद्वारे प्रत्यक्ष िकंवा अप्रत्यक्षपणे लाच देण्यास आिण पावती देण्यास प्रितबंध करते.

- व्यवसाय िमळवण्यासाठी िकंवा िटकवून ठेवण्यासाठी कायदे आिण अिधकार् यांच्या कायदेशीर कर्तव्यांचे
उल्लंघन करून कर्मचारी, सार्वजिनक अिधकारी, ग्राहक िकंवा कर्मचारी, कोणत्याही संबंिधत व्यक्तींसह,
कोणत्याही व्यक्ती िकंवा व्यक्तींना अवाजवी आर्िथक िकंवा सुिवधा देयके, इतर लाभ देऊ िकंवा देऊ शकत
नाहीत. .

- सल्लागार, दलाल, प्रायोजक, एजंट िकंवा इतर मध्यस्थांसोबतचे करार सार्वजिनक अिधकारी, ग्राहक िकंवा
कर्मचार् यांसह कोणत्याही व्यक्ती िकंवा व्यक्तींना पेमेंट चॅनल करण्यासाठी वापरले जाऊ शकत नाहीत आिण
त्याद्वारे लाचखोरी आिण भ्रष्टाचारासंबंधी कंपनीच्या धोरणांना अडथळा आणतात.

भेटवस्तू आिण मनोरंजन 

भेटवस्तू

आमच्या अिधष्ठाता तत्वज्ञानाचा आिण सुशासनाचा एक भाग म्हणून, वेदांत िलिमटेड (कंपनी) त्यांच्या सर्व कार्यसंघ 
सदस्यांना क्षुल्लक व्यावसाियक मूल्य वगळता भेटवस्तू घेण्यापासून परावृत्त करते. टीम मेंबर्समध्ये कंपनीचे सर्व 
कर्मचारी/िरटेनर/सल्लागार इत्यादी आिण ितच्या सर्व उपकंपन्यांचा समावेश होतो.

व्यावसाियक मूल्य असलेल्या भेटवस्तू नाकारण्याचा िकंवा परत करण्याचा प्रत्येकाने प्रयत्न केला पािहजे. 
अपवादात्मक पिरस्िथतीत जर भेटवस्तू स्वीकारायच्या असतील तर त्या तत्काळ विरष्ठांना कळवाव्यात आिण कंपनी 
सेक्रेटरीकडे जमा कराव्यात. नाशवंत भेटवस्तू घरी नेल्या जाऊ शकत नाहीत. ते तुमच्या इतर कार्यालयीन 
कर्मचार् यांसह कार्यालयात सेवन करावे लागेल. कंपनी सिचवाने अशा भेटवस्तूंचा तपशील कंपनीचे मुख्य कार्यकारी 
अिधकारी/सीओओ, युिनट हेड यांना इच्िछत अंतराने पाठवावा.

चांगले व्यावसाियक संबंध िनर्माण करण्यासाठी भेटवस्तू देणे हे एक कायदेशीर योगदान आहे. तथािप, हे महत्त्वाचे आहे 
की, भेटवस्तू कधीही व्यावसाियक िनर्णय घेण्यावर अवाजवी प्रभाव टाकत नाहीत िकंवा इतरांना अनुिचत प्रभाव जाणवू 
देत नाहीत.

- कर्ज, रोख िकंवा वैयक्ितक धनादेश, भेटवस्तू जे बेकायदेशीर असू शकतात (स्थािनक िकंवा आंतरराष्ट्रीय
लाचलुचपत कायद्याचे उल्लंघन करून सरकारी अिधकाऱ्याला िदलेली कोणतीही गोष्ट) आिण अयोग्य
स्वरूपाच्या भेटवस्तू देण्यास मनाई आहे. भेटवस्तू देताना लागू करावयाची चाचणी ही आहे की त्यांचा हेतू असू
शकतो, िकंवा अगदी उिचत अर्थ लावला जाऊ शकतो, बक्षीस िकंवा प्रोत्साहन िकंवा अनुकूलतेसाठी िकंवा
प्राधान्य उपचारांसाठी प्रलोभन म्हणून. उत्तर होय असल्यास, भेट प्रितबंिधत आहे.

- संस्थेच्या आचारसंिहतेचे पालन करणे टाळण्यासाठी भेटवस्तूसाठी कधीही वैयक्ितकिरत्या पैसे देऊ नका



-िबड िकंवा टेंडरमध्ये सहभागी असलेल्या कोणत्याही घटकाकडून कधीही भेटवस्तू देऊ नका.

मनोरंजन

प्रामािणक आदराितथ्य आिण प्रचारात्मक िकंवा व्यावसाियक संस्थेची प्रितमा सुधारण्यासाठी, उत्पादने आिण सेवा 
सादर करण्यासाठी िकंवा सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थािपत करण्याचा प्रयत्न करणारे इतर व्यावसाियक खर्च व्यवसाय 
करण्याचा एक स्थािपत आिण महत्त्वाचा भाग म्हणून ओळखला जातो.

या क्षेत्रात चांगला िनर्णय वापरणे ही तुमची जबाबदारी आहे. सामान्य िनयमानुसार, तुम्ही ग्राहकांना िकंवा पुरवठादारांना 
िकंवा त्यांच्याकडून मनोरंजन देऊ शकता िकंवा प्राप्त करू शकता जर मनोरंजन हे कोणत्याही िविशष्ट व्यावसाियक 
िनर्णयासाठी प्रलोभन िकंवा बक्षीस म्हणून पािहले जाणार नाही. करमणूक खर्चाचा िहशोब योग्यिरत्या खर्चाच्या 
अहवालांवर केला पािहजे.

राजकीय योगदान

कंपनीचा कोणताही िनधी िकंवा मालमत्ता कोणत्याही राजकीय पक्षाला िकंवा संस्थेला िकंवा सार्वजिनक पद धारण 
करणार् या िकंवा सार्वजिनक पदासाठी उमेदवार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला लागू कायद्याने अशा योगदानाला 
परवानगी िदली असेल आिण अध्यक्ष िकंवा संचालक मंडळ िकंवा भागधारक जसे असेल.

व्यवसाय भागीदारांसाठी धोरण अटी

- दव्यवसाय भागीदार कोणत्याही अनैितक वर्तनाचा (अस्पष्ट िकंवा स्पष्ट), िकंवा तृतीय पक्षाकडून
व्यवसाय िकंवा इतर फायदा िमळवण्यासाठी िकंवा िटकवून ठेवण्यासाठी कोणताही वैयक्ितक िकंवा अयोग्य
फायदा देऊ िकंवा वचन देऊ शकत नाही, मग ते सार्वजिनक िकंवा खाजगी असो. , कंपनीच्या कोणत्याही
कर्मचाऱ्यासह.

- व्यवसाय भागीदार लाच देऊ करणार नाही िकंवा स्वीकारणार नाही िकंवा अनुिचत िकंवा अयोग्य फायदा िमळवण्यासाठी इतर
माध्यमांचा वापर करणार नाही, कोणतीही िककबॅक ऑफर करणार नाही िकंवा स्वीकारणार नाही आिण कोणत्याही लागू होणार् या
लाचलुचपत प्रितबंधक कायदे आिण िनयमांचे उल्लंघन करणार नाही िकंवा त्यांच्या व्यावसाियक भागीदारांना परदेशी भ्रष्टाचा
समावेश आहे. प्रॅक्िटसेस ऍक्ट ऑफ यूएसए (FCPA), युनायटेड िकंगडमचा लाचलुचपत कायदा आिण भारताचा भ्रष्टाचार
प्रितबंधक कायदा.

- व्यवसाय भागीदार अनुकूल वागणूक िमळिवण्यासाठी िकंवा व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी िकंवा कोणतेही उपकार
िमळवण्यासाठी कोणत्याही कौटुंिबक/सामािजक/राजकीय संबंधांचा कोणताही फायदा घेऊ नये. मेिरट हे
कंपनीशी संलग्नतेचे एकमेव गुणधर्म असेल.

- व्यवसाय भागीदार कंपनीच्या कर्मचार् याशी आर्िथक िकंवा इतर कोणत्याही संबंधात प्रवेश करणार नाही
ज्यामुळे कंपनीसाठी कोणतेही वास्तिवक िकंवा संभाव्य िहतसंबंध िनर्माण होतात.

- दव्यवसाय भागीदार एखाद्या कर्मचार् याने िकंवा त्यांच्याशी कराराखाली असलेल्या व्यावसाियकांना त्यांच्या
व्यवसायात िकंवा त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचे आर्िथक संबंध असू शकतील अशा कोणत्याही पिरस्िथतीत
कंपनीला तक्रार करणे अपेक्िषत आहे.

- व्यवसाय भागीदार कोणताही फायदा, ऑर्डर िकंवा अनुिचत उपकार िमळवण्याच्या उद्देशाने कोणतीही
भेटवस्तू, आदराितथ्य िकंवा मनोरंजन देऊ नये.

- अनुिचत व्यापार पद्धती: व्यवसाय भागीदारांनी कोणत्याही अयोग्य िकंवा स्पर्धात्मक व्यापार पद्धतींपासून दूर
राहावे.



पिरिशष्ट-3: व्िहसल ब्लोअर पॉिलसी

लेखांकन, अंतर्गत लेखा िनयंत्रणे, फसवणूक िकंवा लेखापरीक्षण प्रकरणांसाठी तक्रार आिण तपास प्रक्िरया

वेदांत िलिमटेड ('कंपनी') च्या लेखापरीक्षण सिमतीने कंपनीच्या लेखा, अंतर्गत लेखा िनयंत्रणे िकंवा लेखापरीक्षण 
प्रकरणांसंबंधीच्या तक्रारींची पावती, धारणा आिण उपचार यासाठी आिण गोपनीय, िननावी अहवालाचे संरक्षण 
करण्यासाठी खालील प्रक्िरयांचा अवलंब केला आहे. शंकास्पद लेखा िकंवा लेखापरीक्षण प्रकरणांबाबत कर्मचारी 
िचंता.

ही धोरणे आिण कार्यपद्धती कंपनी आिण ितच्या सहाय्यक कंपन्या, संचालक आिण सर्व बाह्य भागधारकांच्या सर्व 
कर्मचाऱ्यांना लागू होतात आिण उपलब्ध आहेत.

अ) धोरण

लेखा, अंतर्गत लेखा िनयंत्रणे, लेखापरीक्षण प्रकरणे िकंवा शंकास्पद आर्िथक व्यवहार ("लेखा तक्रारी") बद्दलच्या 
तक्रारी गांभीर्याने आिण त्वरीत हाताळणे हे कंपनीचे धोरण आहे.

कर्मचाऱ्यांना कंपनीच्या गोपनीय आिण िननावी लेखा तक्रारी, मर्यादेिशवाय, खालील गोष्टींसह पुनरावलोकनासाठी 
सबिमट करण्याची संधी िदली जाईल:

• गुंतवणूकदारांिवरुद्ध फसवणूक, िसक्युिरटीजची फसवणूक, मेल िकंवा वायर फसवणूक, बँक फसवणूक िकंवा
िसक्युिरटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंिडया (“SEBI”), यूएस िसक्युिरटीज अँड एक्सचेंज किमशन (“
SEC”), संबंिधत स्टॉक एक्स्चेंज यांना िदलेली फसवणूक , इतर कोणतेही संबंिधत प्रािधकरण िकंवा गुंतवणूक
करणार् या लोकांचे सदस्य;

• कंपनीला लागू असलेल्या आिण लेखा, अंतर्गत लेखा िनयंत्रणे आिण लेखापरीक्षण प्रकरणांशी संबंिधत
कोणत्याही िनयमांचे आिण िनयमांचे उल्लंघन;

• कंपनीच्या कोणत्याही आर्िथक िववरणाची तयारी, पुनरावलोकन िकंवा ऑिडट करताना हेतुपुरस्सर त्रुटी िकंवा
फसवणूक; आिण

• कंपनीच्या अंतर्गत लेखा िनयंत्रणातील महत्त्वपूर्ण कमतरता िकंवा हेतुपुरस्सर न पाळणे.

कर्मचार् याने िवनंती केल्यास, कंपनी कर्मचार् याची गोपनीयता आिण िननावीपणाचे शक्य िततके संरक्षण करेल, पुरेसे 
पुनरावलोकन आयोिजत करण्याच्या आवश्यकतेशी सुसंगत. िवक्रेते, ग्राहक, व्यवसाय भागीदार आिण कंपनीच्या 
बाहेरील इतर पक्षांना देखील लेखा तक्रारी सादर करण्याची संधी िदली जाईल; तथािप, कंपनी गैर-कर्मचाऱ्यांकडून 
लेखासंबंधी तक्रारी गोपनीय ठेवण्यास िकंवा गैर-कर्मचाऱ्यांचे नाव गुप्त ठेवण्यास बांधील नाही.

लेखािवषयक तक्रारींचे लेखापरीक्षण सिमतीच्या िनर्देशानुसार आिण कंपनीच्या इन-हाउस जनरल काउंिसल (“जनरल 
कौन्सेल”), इंटरनल ऑिडट मॅनेजर िकंवा ऑिडट किमटी िकंवा जनरल काउंिसल योग्य असल्याचे ठरवणाऱ्या इतर 
व्यक्तींच्या देखरेखीखाली पुनरावलोकन केले जाईल.

या प्रक्िरयेंतर्गत कायदेशीररीत्या तक्रारी सादर करणार् या कर्मचार् यांवर सूड घेण्यास प्रितबंध करणार् या सर्व 
कायद्यांचे कंपनी पालन करेल. तक्रारी िकंवा तक्रार प्रक्िरयेचा कोणताही भाग हाताळण्यासाठी कंपनी तृतीय पक्षाशी 
करार करते अशा पिरस्िथतीत, तृतीय पक्ष या धोरणांचे आिण प्रक्िरयेचे पालन करेल.

दक्षता यंत्रणा

कंपनी कायदा 2013 मध्ये पिरकल्िपत केलेली दक्षता यंत्रणा आिण कंपनीच्या व्िहसल ब्लोअर पॉिलसीद्वारे िविहत 
केलेले िनयम लागू केले जातात ज्यामुळे अशा यंत्रणेचा वापर करणार् या व्यक्तींचा बळी घेण्यापासून पुरेसे संरक्षण 
िमळेल आिण ऑिडट सिमतीच्या अध्यक्षांपर्यंत थेट प्रवेश िमळण्याची तरतूद केली जाईल. , योग्य िकंवा 
अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये.



ब) प्रक्िरया

तक्रारी आिण तपास प्रक्िरया

वेदांता िलिमटेड ("कंपनी") च्या लेखापरीक्षण सिमतीने तक्रारींची पावती, धारणा आिण उपचार िनयंत्िरत करण्यासाठी 
आिण त्यांच्या गोपनीय, िननावी अहवालाचे संरक्षण करण्यासाठी खालील प्रक्िरयांचा अवलंब केला आहे.

ही धोरणे आिण कार्यपद्धती कंपनीच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, ितच्या सहाय्यक कंपन्या आिण सर्व बाह्य भागधारकांना 
लागू होतात आिण उपलब्ध आहेत.

क) धोरण

कर्मचार् यांना खालील क्षेत्रांशी संबंिधत 'तक्रारी' सादर करण्याची / कळवण्याची संधी आहे जसे की:

1. गुंतवणुकदारांिवरुद्ध फसवणूक (संबंिधतांच्या िहतसंबंधांवर पिरणाम करणारे जाणूनबुजून चुकीचे सादरीकरण)
यूएस िसक्युिरटीज अँड एक्स्चेंज किमशन (“SEC”), संबंिधत स्टॉक एक्सचेंज, इतर कोणतेही संबंिधत
प्रािधकरण िकंवा गुंतवणूक करणार् या लोकांचे सदस्य.

2. कंपनीला लागू असलेल्या कोणत्याही िनयमांचे आिण िनयमांचे उल्लंघन आिण लेखा, अंतर्गत लेखा िनयंत्रणे
आिण ऑिडिटंग प्रकरणांशी संबंिधत

3. कंपनीच्या कोणत्याही आर्िथक िववरणाची तयारी, पुनरावलोकन िकंवा ऑिडट करताना हेतुपुरस्सर त्रुटी िकंवा
फसवणूक

4. कंपनीच्या आचारसंिहता धोरणात िनर्िदष्ट केल्यानुसार कंपनीच्या नैितक व्यवसाय पद्धतींचे कोणतेही उल्लंघन

5. व्यवसायाच्या िहतसंबंधांवर पिरणाम करणारी इतर कोणतीही घटना

पुरेसा पुनरावलोकन करण्याच्या उद्देशाने कंपनी तक्रारदाराची गोपनीयता आिण िननावीपणाचे शक्य िततके संरक्षण 
करेल.

बाह्य भागधारक जसे की िवक्रेते, ग्राहक, व्यावसाियक भागीदार इत्यादींना 'तक्रारी' सादर करण्याची संधी आहे; 
तथािप, कंपनी गैर-कर्मचार् यांच्या 'तक्रारी' गोपनीय ठेवण्यास िकंवा गैर-कर्मचारींचे नाव गुप्त ठेवण्यास बांधील नाही.

िननावी 'तक्रारी' पाठवण्याऐवजी 'तक्रार' पाठवणाऱ्या/कोणतीही बाब मांडणाऱ्या व्यक्तींना आम्ही प्रोत्सािहत करतो 
कारण ते तक्रार पुनरावलोकन प्रक्िरयेस मदत करेल.

पुनरावलोकनानंतर, 'तक्रार' चुकीच्या हेतूने केल्याचे आढळल्यास, तक्रारदारावर कठोर कारवाई केली जाईल. आम्ही 
कर्मचार् यांना खर् या 'तक्रारी' आिण सद्भावनेने सादर केलेल्या तक्रारी नोंदवण्यास प्रोत्सािहत करतो.

ड) प्रक्िरया

तक्रारींच्या पावत्या

या धोरणांतर्गत सर्व 'तक्रारी' ग्रुप हेड - मॅनेजमेंट अ◌ॅश्युरन्सला कळवल्या पािहजेत, जो ऑपरेिटंग व्यवस्थापन 
आिण व्यवसायांपासून स्वतंत्र आहे.

संपर्क तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

गट प्रमुख - व्यवस्थापन आश्वासन, वेदांत, 
75 नेहरू रोड
िवलेपार्ले (पू), मुंबई ४०० ०९९ दूरध्वनी 
क्रमांक +९१-२२-६६४६१००० फॅक्स 
क्रमांक +९१-२२-६६४६१४५०



'तक्रार' िनयुक्त केलेल्या ई-मेल आयडीवर देखील पाठवल्या जाऊ शकतात:
sgl.whistleblower@vedanta.co.in ; ई-मेल आयडीचा संरक्षक गट प्रमुख - व्यवस्थापन आश्वासन असेल.

Ethics Point द्वारे व्यवस्थािपत केलेल्या वेब आधािरत पोर्टलवर (www.vedanta.ethicspoint.com) िकंवा टोल फ्री 
क्रमांकावर कॉल करून (पोर्टलवर तपशील प्रदान केला आहे) तक्रारी देखील नोंदवल्या जाऊ शकतात.

कंपनीच्या इतर कोणत्याही कार्यकारी व्यक्तीकडून 'तक्रार' प्राप्त झाल्यास, ती वरील पत्त्यावर गट प्रमुख - 
व्यवस्थापन आश्वासनाकडे पाठवली जावी.

तक्रारींवर उपचार

1. हेड - मॅनेजमेंट अ◌ॅश्युरन्स 'तक्रारी'चे पुनरावलोकन करेल आिण त्याची स्वतः चौकशी करेल िकंवा अन्य
कर्मचारी, कोणतीही सिमती, बाहेरील सल्लागार, सल्लागार, तज्ञ िकंवा तृतीय पक्ष सेवा प्रदात्याला
'तक्रार' तपासण्यासाठी िकंवा तपासात मदत करण्यासाठी िनयुक्त करू शकेल. हेड - मॅनेजमेंट अ◌ॅश्युरन्स हे 
िनर्देश देऊ शकते की 'तक्रार' कामाची चौकशी करण्यासाठी िनयुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला 
तपासादरम्यान हेड - मॅनेजमेंट अ◌ॅश्युरन्स िकंवा इतर कोणत्याही विकलाच्या िनर्देशानुसार िकंवा त्यांच्या 
सहकार्याने.

2. 'तक्रार' ज्याच्या िवरुद्ध िकंवा ज्यांच्याशी संबंिधत आहे त्या व्यक्ती/व्यक्तींनी तपासकर्त्याला सहकार्य
करावे आिण तपासादरम्यान त्यांचे इनपुट प्रदान करण्याचा अिधकार असेल.

3. दर सहा मिहन्यांतून िकमान एकदा आिण आवश्यक वाटेल तेव्हा, हेड - मॅनेजमेंट अ◌ॅश्युरन्स लेखापरीक्षण
सिमतीला आिण कंपनी व्यवस्थापनाच्या इतर सदस्यांना अहवाल सादर करेल ज्याला लेखापरीक्षण सिमती
असा अहवाल प्राप्त करण्यासाठी िनर्देश देईल, ज्यामध्ये प्रत्येक 'तक्रारीचा सारांश असेल. ' गेल्या 12 
मिहन्यांत केले आहे आिण िवशेषत: दाखवते: (अ) तक्रारदार (िननावी असल्यािशवाय, अहवालात असे सूिचत 
केले जाईल), (ब) 'तक्रारी'च्या पदार्थाचे वर्णन, (क) स्िथती तपास, (d) अन्वेषकाने गाठलेले कोणतेही 
िनष्कर्ष आिण (ई) िनष्कर्ष आिण िशफारसी.

अहवाल आिण रेकॉर्डमध्ये प्रवेश आिण तपास पिरणामांचे प्रकटीकरण

'तक्रारी' शी संबंिधत सर्व अहवाल आिण नोंदी गोपनीय मािहती मानल्या जातात आिण प्रवेश लेखापरीक्षण 
सिमतीच्या सदस्यांसाठी, गट प्रमुख - व्यवस्थापन आश्वासन आिण गट प्रमुख - व्यवस्थापन आश्वासनाद्वारे 
परवानगी िदलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीसाठी प्रितबंिधत केला जाईल.

तक्रारी आिण कोणतेही पिरणामी तपास, अहवाल िकंवा पिरणामी कृती सामान्यत: कोणत्याही कायदेशीर आवश्यकता िकंवा 
िनयमांद्वारे िकंवा त्या वेळी असलेल्या कोणत्याही कॉर्पोरेट धोरणाद्वारे आवश्यक असल्यािशवाय सार्वजिनकपणे उघड 
केल्या जाणार नाहीत.

नोंदी ठेवणे

वर वर्णन केलेल्या प्रक्िरयेद्वारे केलेल्या अशा तक्रारींशी संबंिधत सर्व कागदपत्रे तक्रारीच्या तारखेपासून िकमान 
पाच वर्षांपर्यंत राखून ठेवली जातील, त्यानंतर ही मािहती कोणत्याही प्रलंिबत िकंवा संभाव्य मुकदमेशी, चौकशीशी 
संबंिधत नसेल तर ती मािहती नष्ट केली जाऊ शकते. तपास, ज्या प्रकरणात मािहती त्या खटल्याच्या, चौकशीच्या 
िकंवा तपासाच्या कालावधीसाठी राखून ठेवली जाईल आिण म्हणून आवश्यक असेल.

धोरणात सुधारणा

कोणतेही कारण न देता कोणत्याही वेळी या धोरणात संपूर्ण िकंवा अंशतः सुधारणा करण्याचा िकंवा बदल करण्याचा 
अिधकार कंपनीने राखून ठेवला आहे आिण तो कंपनीच्या वेबसाइटवर पोस्ट केला जाईल.



पिरिशष्ट-4: ट्रस्टिवरोधी मार्गदर्शन नोट्स

सामग्री

पिरचय
अिवश्वास कायद्यांचे िवहंगावलोकन 1. 
स्पर्धािवरोधी करार
1.1 स्पर्धकांशी संबंध

1.1.1 िकंमत िनश्िचत करणे

1.1.2 प्रदेशांची िवभागणी/मार्केट शेअिरंग आिण ग्राहकांचे वाटप

1.1.3 गट बिहष्कार

1.1.4 उत्पादन मर्यादा

1.1.5 कार्टेलायझेशन आिण िबड हेराफेरी

1.1.6 संयुक्त खरेदी

1.1.7 संयुक्त व्यापारीकरण

1.1.8 मािहतीची देवाणघेवाण

1.1.9 स्पर्धक व्यवसायाच्या साइटला भेट

मार्गदर्शक सूचना: स्पर्धकांसोबत करा आिण करू नका

१.२ पुरवठादार आिण िवतरकांशी संबंध
1.2.1 टाय-इन करार
1.2.2 िवशेष पुरवठा करार:

1.2.3 अनन्य िवतरण करार

1.2.4 पुनर्िवक्री िकंमत करार

मार्गदर्शक सूचना: पुरवठादार आिण िवतरकांसह काय करावे आिण करू नये

१.३ व्यापारी संघटनांच्या बैठकीत वागणूक

मार्गदर्शक सूचना: व्यापारी संघटनांच्या बैठकीत काय करावे आिण काय करू नये

१.४ बेंचमार्िकंग
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पिरचय

अिवश्वास मार्गदर्शन नोट्स (मार्गदर्शन नोट्स) मध्ये वेदांत ग्रुपचे (दगट) अिवश्वास कायद्याच्या पालनासाठी 
वचनबद्धता. या मार्गदर्शक नोट्सचा उद्देश अिवश्वास कायद्याचे पालन करण्यासाठी गटाची वचनबद्धता िनश्िचत 
करणे आिण समूहाच्या सर्व कर्मचार् यांना, िजथे कुठेही असले तरी, अिवश्वास कायद्याच्या संदर्भात मूलभूत 
मार्गदर्शन प्रदान करणे आिण त्यांचे पालन करण्यात त्यांना मदत करणे हा आहे. समूह अत्यंत स्पर्धात्मक 
वातावरणात कार्यरत असल्याने, जेथे संबंिधत अिवश्वास कायदे अिधकािधक महत्त्वाची भूिमका बजावत आहेत, 
याद्वारे, समूह, अिवश्वास कायद्यांचे प्रामािणकपणा आिण पालन करण्याच्या उद्देशावर जोर देऊ इच्िछतो. गट 
जोमदार, िनरोगी आिण िनष्पक्ष स्पर्धा िटकवून ठेवण्यासाठी आिण संबंिधत अिवश्वास कायद्याचे पालन करण्यासाठी 
वचनबद्ध आहे.

अिवश्वास कायदे स्पर्धािवरोधी करार आिण प्रबळ शक्तीचा दुरुपयोग यापासून संरक्षण करतात. लागू राष्ट्रीय 
अिवश्वास कायद्यांचे पालन न केल्याने गटाची आर्िथक स्िथती, प्रितष्ठा आिण व्यवहार्यतेवर प्रितकूल पिरणाम होऊ 
शकतात.

समुहाचे कर्मचारी आिण व्यवसाय भागीदार (उदा. पुरवठादार, सल्लागार, सल्लागार िकंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे सेवा 
प्रदात्यांनी) संपूर्ण गटामध्ये मार्गदर्शक सूचनांच्या काटेकोरपणे लागू करण्यासाठी वैयक्ितकिरत्या जबाबदार वाटले 
पािहजे. िवशेषत: अिवश्वास कायद्याच्या कोणत्याही उल्लंघनामुळे उद्भवू शकणाऱ्या जोखमींचे स्वरूप आिण गांभीर्य 
लक्षात घेऊन.

अिवश्वास कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना महत्त्वपूर्ण दंड भरावा लागू शकतो. उदाहरणार्थ, युरोिपयन 
किमशन आिण भारतीय स्पर्धा आयोग समूहाच्या एकत्िरत एकूण उलाढालीच्या 10% पर्यंत दंड आकारू शकतात. 
स्पर्धािवरोधी पद्धतींमुळे त्यांचे सतत नुकसान झाल्याचे दाखवून देणाऱ्या कंपन्यांकडून नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल 
केला जाऊ शकतो. अिवश्वास कायद्याचे उल्लंघन करणारी कोणतीही कराराची तरतूद सामान्यत: िनरर्थक आहे आिण 
न्यायालयांमध्ये लागू केली जाऊ शकत नाही. िशवाय, संपूर्ण करार िविशष्ट पिरस्िथतीत आिण अिधकारक्षेत्रांमध्ये 
अवैध देखील केला जाऊ शकतो. आर्िथक जोखीम व्यितिरक्त, अिवश्वास कायद्यांचे उल्लंघन हे भागधारकांद्वारे 
अनैितक वर्तन म्हणून अिधकािधक समजले जाते, ज्यामुळे समूहाच्या प्रितमेवर आिण प्रितष्ठेवर गंभीर पिरणाम होऊ 
शकतो, आिण ते कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या सर्वोच्च मानकांचे पालन करते हे पटवून देण्याच्या क्षमतेवर देखील पिरणाम 
करते. अिवश्वास अिधकार् यांनी अलीकडच्या काळात कंपनीचे संचालक, विरष्ठ व्यवस्थापन आिण इतर अिधकार् यांना 
अिवश्वास कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल जबाबदार धरले आहे, जेव्हा त्यांना असे आढळून आले की कर्मचार् यांनी 
कंपनीशी स्पर्धािवरोधी क्िरयाकलाप करण्यासाठी संगनमत केले आहे.

समूहाच्या मार्गदर्शक नोट्समध्ये नमूद केल्यानुसार गैर-अनुपालन आिण अिवश्वास अनुपालनासाठी वचनबद्धतेची उच्च 
मानके लक्षात घेता, समूहाद्वारे अिवश्वास कायद्यांचे पालन करणे म्हणजे सर्वोच्च मानक असलेल्या सर्व 
कर्मचार् यांचे पालन होय. तथािप, मार्गदर्शक सूचना िवशेषतः अशा कर्मचार् यांसाठी लक्ष्ियत आहे जे त्यांच्या 
व्यावसाियक कर्तव्यादरम्यान अिवश्वास कायद्यात सामील आहेत िकंवा होऊ शकतात. सर्व कर्मचार् यांनी मार्गदर्शक 
नोट्स काळजीपूर्वक वाचणे आिण समजून घेणे आिण अिवश्वास कायद्यांचे पूर्णपणे पालन करणे सुिनश्िचत करणे 
अिनवार्य आहे. मार्गदर्शक नोट्सचा उद्देश सर्व कर्मचार् यांची अिवश्वास िनयमांबद्दल जागरूकता वाढवणे आहे परंतु 
सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नाहीत. म्हणूनच संबंिधत अनुपालन अिधकार् यांचा सल्ला घ्यावा असे सुचवले आहे (
अनुपालन अिधकारीग्रुप' कंपनीचे (कंपनी), प्रत्येक वेळी कोणत्याही अिधक मािहतीची आवश्यकता असते.

अिवश्वास कायद्यांचे िवहंगावलोकन

एकसमानतेचा अभाव असूनही, िवशेषत: जेव्हा प्रक्िरयात्मक पैलूंचा िवचार केला जातो, तेव्हा सर्व देशांमध्ये अिवश्वास 
कायद्याच्या सामंजस्याकडे कल वाढत आहे जेथे बाजार अर्थव्यवस्था आिण मुक्त स्पर्धा आर्िथक िवकासासाठी 
सर्वोत्तम मॉडेल म्हणून स्वीकारली गेली आहे.

अिवश्वास कायदा सामान्यतः तीन मूलभूत संकल्पनांवर आधािरत आहे:
- स्पर्धात्मक करार आिण एकत्िरत पद्धतींवर बंदी;
- वर्चस्व असलेल्या स्िथतीचा िकंवा भरीव बाजार शक्तीचा गैरवापर करण्यास मनाई; आिण



- प्रबळ पदांची िनर्िमती िकंवा स्पर्धा कमी होण्यापासून रोखण्यासाठी अिधग्रहण आिण संयुक्त उपक्रमांचे
मूल्यांकन या मार्गदर्शक नोट्स वर नमूद केलेल्या संकल्पनांवर सर्वसमावेशक मार्गदर्शन प्रदान करतात,
तथािप, या सर्वसमावेशक नाहीत आिण येथे समािवष्ट नसलेल्या पिरस्िथती देखील उद्भवू शकतात. त्यामुळे,
कोणतीही शंका असल्यास कंपनीच्या संबंिधत अनुपालन अिधकाऱ्याला त्विरत कळवावे.

1. स्पर्धा िवरोधी करार
अिवश्वास कायद्याच्या उद्देशांसाठी, "करार" या शब्दाचा खूप िवस्तृत अर्थ आहे आिण दोन (िकंवा अिधक)
प्रितस्पर्ध्यांमधील सर्व प्रकारच्या एकत्िरत व्यवस्था आिण समज यांचा समावेश आहे, िलिखत आिण/िकंवा
अिलिखत. अिवश्वास कायदा बाजारातील खेळाडूंमधील करार िकंवा एकत्िरत सराव प्रितबंिधत करतो ज्यांचा उद्देश
िकंवा पिरणाम स्पर्धा मर्यािदत करण्यासाठी आहे. "प्रितबंधात्मक करार" च्या प्रितबंधाचा व्यापक अर्थ लावला
जाणे आवश्यक आहे. अिवश्वास कायद्यातील “करार” या संकल्पनेमध्ये औपचािरक तसेच अनौपचािरक करार, लेखी
आिण तोंडी करार, स्पष्ट िकंवा अंतर्िनिहत करार िकंवा समज यांचा समावेश होतो. कराराचे वास्तिवक स्वरूप
अप्रासंिगक आहे, "मनाची बैठक" होताच, एक करार अस्ितत्वात आहे.

एक एकत्िरत सराव हा बाजारातील खेळाडूंमधील समन्वयाचा एक प्रकार आहे जो, ज्या टप्प्यावर करार झाला आहे 
त्या टप्प्यावर न पोहोचता, जाणूनबुजून स्पर्धेच्या जोखमीसाठी त्यांच्या दरम्यान व्यावहािरक सहकार्याची जागा 
घेतो. िवशेषत: प्रितस्पर्ध्यांमधील गोपनीय मािहतीची देवाणघेवाण अनेकदा एकत्िरत सराव म्हणून पात्र ठरते.

एखाद्या करारामध्ये स्पर्धा प्रितबंिधत करण्याचा उद्देश होताच, अिवश्वास कायदा लागू होतो. प्रितबंिधत 
करण्यासाठी कराराची प्रथम अंमलबजावणी करणे आवश्यक नाही. जर करार झाला असेल आिण पक्षांनी 
स्वतंत्रपणे कराराची अंमलबजावणी न करण्याचा िनर्णय घेतला असेल, तरीही त्यांच्या करारासाठी त्यांना दंड होऊ 
शकतो. उलट देखील लागू होते. जर पक्षांचा हेतू स्पर्धा प्रितबंिधत करण्याचा अिजबात नसेल, परंतु कराराचा 
स्पर्धेचा प्रितबंधात्मक प्रभाव असेल, तर करार िततकाच प्रितबंिधत असेल आिण कंपन्यांना िशक्षा होऊ शकते.

प्रितस्पर्ध्यांमधील कोणताही संपर्क अिवश्वास कायद्याच्या दृष्टीकोनातून िचंतेला जन्म देऊ शकतो. 
प्रितस्पर्ध्यांना भेटण्याच्या वास्तिवक हेतूंबद्दल अिवश्वास अिधकारी नेहमीच संशयास्पद राहतील. पिरणामी, 
अनौपचािरक प्रसंगी, प्रितस्पर्ध्यांना भेटताना सर्व कर्मचार् यांनी सावधिगरी बाळगली पािहजे आिण अिवश्वास 
कायद्याच्या दृष्टीकोनातून मीिटंगच्या उद्देशांना परवानगी आहे की नाही याबद्दल आश्चर्य वाटले पािहजे. या 
समस्येबद्दल काही शंका असल्यास, कर्मचार् यांनी कंपनीच्या संबंिधत अनुपालन अिधकाऱ्याशी संपर्क साधावा.

१.१
िकमती राखण्यासाठी, िकमती वाढवण्यासाठी पुरवठा प्रितबंिधत करण्यासाठी, उद्योगातील खेळाडूंमध्ये (तोंडी िकंवा 
िलिखत) औपचािरक िकंवा अनौपचािरक बाजार वाटप करण्याचा कोणताही करार स्पर्धािवरोधी आहे आिण सर्व 
कर्मचार् यांनी अशा कोणत्याही क्िरयाकलापांमध्ये सहभागी होण्यापासून परावृत्त केले पािहजे. या सर्व प्रकारच्या 
करारांची सामान्य समजूतदारपणासाठी थोडक्यात ओळख करून िदली आहे, या पद्धतींबाबत कोणतीही शंका/प्रश्न 
कंपनीच्या संबंिधत अनुपालन अिधकाऱ्यासोबत शेअर करणे आवश्यक आहे.

स्पर्धकांशी संबंध

1.1.1 िकंमत िनश्िचत करणे

सर्व अिवश्वास कायद्याच्या िनयमांमध्ये, प्रितस्पर्ध्यांसाठी सहमत असणे बेकायदेशीर आहे, मग ते प्रत्यक्ष 
िकंवा अप्रत्यक्षपणे (उदाहरणार्थ िवतरकांद्वारे), त्यांची उत्पादने तृतीय पक्षांना िवकल्या जाणार् या िकमतीच्या 
पातळीवर. अप्रत्यक्षपणे िकमतींवर पिरणाम करणारे करार िकंवा समजुती, जसे की सूट िकंवा सवलत, िकंमत 
पद्धती, खर्च आिण पेमेंट अटी, देखील अिवश्वास कायद्यानुसार बेकायदेशीर मानल्या जातात.

1.1.2 प्रदेशांची िवभागणी/बाजार शेअिरंग आिण ग्राहकांचे वाटप
प्रितस्पर्ध्यांनी एकमेकांना प्रदेश वाटप करणे आिण/िकंवा अशा प्रदेशांमध्ये स्पर्धा न करण्याचे मान्य करणे अिवश्वास 
कायद्यानुसार बेकायदेशीर आहे. मार्केट शेअिरंग िकंवा मार्केट िडव्िहजन करार यापैकी एक असू शकतात



भौगोिलकदृष्ट्या िकंवा ग्राहकांच्या िकंवा ग्राहकांच्या िविशष्ट श्रेणी िकंवा इतर कोणत्याही प्रकारे वस्तू िकंवा 
सेवांच्या प्रकारांच्या संदर्भात शेअर बाजार. स्पर्धकांना ते ज्या मार्केटमध्ये स्पर्धा करतात िकंवा जेथे 
त्यांच्याकडून स्पर्धा करणे अपेक्िषत आहे तेथे ग्राहकांना त्यांच्यामध्ये िवभािजत करण्यास सहमती देण्याची 
परवानगी नाही.

१.१.३

स्पर्धकांनी िविशष्ट ग्राहक िकंवा पुरवठादार िकंवा ग्राहक िकंवा पुरवठादारांच्या वर्गावर बिहष्कार टाकण्यास 
सहमती देणे बेकायदेशीर आहे. येथे “बिहष्कार” म्हणजे दोन िकंवा अिधक स्पर्धकांमधील कोणतीही ठोस कृती िकंवा 
करार एखाद्या िविशष्ट ग्राहक िकंवा पुरवठादाराला िकंवा त्याच्या वर्गाला िवकू नये िकंवा खरेदी करू नये. या 
प्रकारचा िनर्णय व्यापारी असोिसएशनद्वारे देखील घेतला जाऊ शकतो (व्यापारी संघटना) कोणत्याही िविशष्ट 
िकंवा वर्गाच्या सदस्य िकंवा गैर-सदस्य िवरुद्ध स्पर्धािवरोधी िनर्णय घेत असताना.

गट बिहष्कार

पुरवठादार, ग्राहक िकंवा स्पर्धकासोबत व्यवसाय न करण्याचा िनर्णय घेण्यास कंपनी सर्वसाधारणपणे मोकळी 
असली तरी, हे िनर्णय दोन िकंवा अिधक कंपन्यांद्वारे संयुक्तपणे घेतले जातात तेव्हा अिवश्वास धोके असतात. 
कर्मचार् यांनी खालील प्रकारचे करार टाळले पािहजेत, जे बेकायदेशीर बिहष्कार म्हणून पािहले जाऊ शकतात:

- स्पर्धकांमध्ये िविशष्ट पुरवठादार िकंवा ग्राहकांसह व्यवसाय न करण्याचा करार.
- िविशष्ट स्पर्धकांमध्ये इतर प्रितस्पर्ध्यांसह सहयोग िकंवा व्यवसाय न करण्याचा करार.

- िवनंती करणार् या कंपन्यांच्या प्रितस्पर्ध्यांसोबत व्यवसाय न करण्याच्या दोन िकंवा अिधक ग्राहकांच्या
िकंवा दोन िकंवा अिधक पुरवठादारांच्या िवनंतीचा करार.

बिहष्कार हा लक्ष्ियत कंपन्यांसोबत व्यवसाय करण्यास पूर्ण नकार िकंवा केवळ काही अटींवर त्यांच्याबरोबर 
व्यवसाय करण्याच्या इच्छेवर आधािरत असू शकतो. या प्रकारचे काही करार कायदेशीर असू शकतात, परंतु 
कर्मचार् यांनी प्रथम कंपनीच्या अनुपालन अिधकाऱ्याशी सल्लामसलत केल्यािशवाय यापैकी कोणत्याही करारामध्ये 
प्रवेश करू नये िकंवा त्यावर चर्चा करू नये.

१.१.४

उत्पादन, पुरवठा, बाजार, तांत्िरक िवकास गुंतवणूक िकंवा सेवांची तरतूद मर्यािदत िकंवा िनयंत्िरत करणारे करार 
देखील स्पर्धािवरोधी मानले जातात. प्रितस्पर्धी कंपन्यांनी उत्पादन थांबवण्यास सहमती देणे िकंवा सामान्य 
स्पर्धात्मक शक्तींना त्यांचे स्वतंत्र उत्पादन िनर्णय घेण्यास परवानगी देण्याऐवजी ते एका िविशष्ट पातळीपर्यंत 
मर्यािदत करणे बेकायदेशीर आहे.

उत्पादन मर्यादा

१.१.५

कार्टेल हे िकमती िनश्िचत करण्यासाठी, आउटपुटवर मर्यादा घालण्यासाठी आिण बाजारपेठेचे वाटप, िरग िबड 
इत्यादीसाठी प्रितस्पर्ध्यांमधील करार आहेत. सर्व कार्टेल बेकायदेशीर आहेत, मग तो करार िलिखत असो वा तोंडी, 
स्पष्टपणे केलेला िकंवा िनिहत. कार्टेल हे अिवश्वास उल्लंघनाचे सर्वात गंभीर प्रकार आहेत. कार्टेलमध्ये सहभाग 
घेतल्यास गुंतलेल्या कर्मचार् यांच्या तुरुंगवासासह कठोर दंड होऊ शकतो.

कार्टेलायझेशन आिण िबड हेराफेरी

बोली िवनंतीला प्रितसाद म्हणून सबिमट करायच्या िकंमती िकंवा अटी आिण शर्तींशी संबंिधत स्पर्धकांमधील करार 
िकंवा समजूत सामान्यपणे प्रितबंिधत आहे. यामध्ये िबड न करण्याचे मान्य करणे समािवष्ट आहे. साधारणपणे, िबड-
िरिगंगचे दोन सामान्य प्रकार असतात, एक ज्यामध्ये फर्म सामाईक िबड सबिमट करण्यास सहमती देतात आिण 
दुसरी िजथे िबड अशा प्रकारे सबिमट केली जातात की प्रत्येक फर्मने मान्य संख्या िकंवा संपर्क मूल्य िजंकले.

१.१.६

वैयक्ितक स्पर्धकांमधील संयुक्त खरेदी करार स्पर्धा प्रितबंिधत करू शकतात आिण म्हणून जेव्हा ते पक्षांचे 
स्वातंत्र्य मर्यािदत करतात आिण/िकंवा इतर पुरवठादारांना मोठ्या प्रमाणात पुरवठा करण्यापासून प्रितबंिधत 
करतात तेव्हा ते प्रितबंिधत केले जाऊ शकतात. िशवाय, सामूिहक खरेदी करारांमुळे भरीव क्रयशक्ती िनर्माण होऊ 
शकते, ज्याची संयुक्त खरेदीदारांची सामूिहक प्रबळ स्िथती म्हणून व्याख्या केली जाऊ शकते.

संयुक्त खरेदी



१.१.७

त्यांच्या उत्पादनांची संयुक्तपणे िवक्री, िवतरण िकंवा जािहरात करण्यासाठी प्रितस्पर्ध्यांमधील करार अिवश्वास 
कायद्याची िचंता वाढवू शकतात जेथे असे करार वैयक्ितक सहभागींना त्यांचे स्वतःचे व्यावसाियक धोरण ठरवण्याच्या 
आिण वैयक्ितकिरत्या जािहरात करण्याच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालतात.

संयुक्त व्यापारीकरण

१.१.८

सर्वसाधारणपणे, प्रितस्पर्धी कंपन्यांसाठी मािहतीची देवाणघेवाण करणे बेकायदेशीर आहे जे त्यांच्या वैयक्ितक 
व्यावसाियक धोरणाच्या स्वतंत्र िनर्धारावर प्रभाव टाकू शकते, जसे की िवक्रीचे प्रमाण, िकमती, िकंमत संरचना, 
सवलत आिण इतर व्यापार पिरस्िथती, िकंवा त्यांच्या वैयक्ितक ग्राहकांशी संबंिधत मािहती आिण /िकंवा पुरवठादार.

मािहतीची देवाणघेवाण

१.१.९

प्रितस्पर्ध्यांनी िकंवा त्यांच्या साइटला भेट िदल्याने अिवश्वास कायद्याचे उल्लंघन होण्याचा धोका असतो. ते 
कमीतकमी आिण आरोग्य, सुरक्िषतता, पर्यावरण आिण तत्सम ऑपरेशनल उपक्रमांपुरते मर्यािदत ठेवले पािहजेत 
आिण त्यामुळे व्यावसाियकदृष्ट्या संवेदनशील मािहती उघड िकंवा प्राप्त होऊ नये. स्पर्धक कर्मचारी 
व्यावसाियकदृष्ट्या संवेदनशील मािहतीवर चर्चा करत असल्यास िकंवा व्यावसाियकदृष्ट्या संवेदनशील 
मािहतीबद्दल प्रश्न िवचारत असल्यास, संभाषण समाप्त करा आिण कंपनीच्या अनुपालन अिधकाऱ्याला घटनेची 
तक्रार करा.

स्पर्धकांच्या व्यवसायाच्या साइटला भेट

मार्गदर्शक सूचना: स्पर्धकांसोबत करा आिण करू नका

नेहमी
- कायदेशीर कारण असल्यािशवाय प्रितस्पर्ध्यांशी संपर्क टाळा
- प्रितस्पर्ध्यांसह कोणत्याही मीिटंगच्या उद्देशांची नोंद ठेवा.
- प्रितस्पर्ध्यांसोबत गोपनीय मािहती िकंवा व्यावसाियक गुिपते यासंबंधी कोणतीही चर्चा टाळा
- जर एखादा स्पर्धक खाली "डू नका" अंतर्गत सूचीबद्ध केलेल्या कोणत्याही आयटमवर चर्चा करण्यास सुरुवात करतो,

तर नेहमी नमूद करा की तुम्ही अशा िवषयांवर चर्चा करू शकत नाही, संभाषण संपुष्टात आणा, याची आिण काय बोलली

गेली याची अचूक फाइल नोंद ठेवा आिण कायदेशीर आिण अनुपालन टीमला कळवा. तुमची कंपनी.

- लक्षात ठेवा की प्रितस्पर्धी हा स्पर्धात्मक बुद्िधमत्तेचा कायदेशीर स्रोत नाही.
- कोणत्याही उत्पादनाची िकंमत, िवपणन आिण िवक्री यामध्ये वेदांताचे िनर्णयाचे स्वातंत्र्य राखा.

प्रितस्पर्ध्यांशी कोणत्याही समन्वयास सूिचत करणारी कोणतीही कृती टाळा

कधीच नाही

- िकंमत िनश्िचत करणे, िकंमतीतील बदलांची वेळ, िवतरण पद्धती, िवक्रीच्या अटी िकंवा तुमची कंपनी ज्या
अटींवर व्यवसाय करते त्या अटींवर चर्चा करा िकंवा त्यांना सहमती द्या

- बाजार (स्थान िकंवा ग्राहकानुसार) िकंवा मार्केिटंग शेड्यूलशी संबंिधत िनर्बंधांवर चर्चा करा िकंवा सहमती
द्या

- मार्केट शेअर्सची उत्क्रांती कृत्िरमिरत्या िनश्िचत करण्यासाठी िकंवा हाताळण्यासाठी िडझाइन केलेल्या संयुक्त कारवाईवर चर्चा करा िकंवा 

सहमत व्हा

- आउटपुट िकंवा िवक्रीवर चर्चा करा िकंवा कोटा िनश्िचत करा (उदाहरणार्थ क्षमतांची मर्यादा िकंवा करार)
- कोणत्याही ग्राहक, प्रितस्पर्धी िकंवा पुरवठादारांच्या बिहष्कारावर चर्चा करा िकंवा सहमती द्या

- कोणतीही गुंतवणूक िकंवा तांत्िरक िवकास मर्यािदत िकंवा िनयंत्िरत करण्यासाठी चर्चा करा िकंवा सहमती द्या

- ग्राहकाकडून प्राप्त करा, स्पर्धकाच्या ऑफर/िबडबद्दल तपशीलवार मािहती जोपर्यंत बोली प्रक्िरयेची
रचना आिण मािहती सर्व सहभागींसाठी खुली आिण प्रवेशयोग्य आहे.

- प्रितस्पर्ध्याला त्याची िवक्री/खरेदी िकंवा धोरणे िकंवा तंत्रज्ञान प्रक्िरया सूिचत करण्यास सांगा

- प्रत्यक्ष िकंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही व्यावसाियकदृष्ट्या संवेदनशील मािहतीला स्पर्धकांसोबत उघड
करा िकंवा देवाणघेवाण करा, जोपर्यंत ती िवशेषत: अनुपालन अिधकाऱ्याने मंजूर केली नसेल.



- स्पर्धकांना व्यावसाियकदृष्ट्या संवेदनशील मािहती देण्याचे अप्रत्यक्ष माध्यम म्हणून व्यापार प्रकाशन
िकंवा पत्रकार वापरा.

- गोपनीय िकंवा इतर अप्रकािशत व्यवसाय मािहती (जसे की िकमती; अिधभार; उत्पादन िकंवा िवतरणाचा
खर्च; नफा; धोरण, व्यवसाय आिण िवपणन योजना; उत्पादन िवकास योजना; ग्राहकांवरील मािहती) प्रवेश
द्या, प्रवेश िमळवा िकंवा त्यावर चर्चा करा.

१.२
प्रितस्पर्ध्यांसोबतच्या कराराच्या िवपरीत, ग्राहक/पुरवठादारांसोबतचे अनेक करार आवश्यक आिण दैनंिदन 
व्यवसायात पूर्णपणे योग्य असतात. अनुलंब करार हे उत्पादन साखळीच्या िविवध स्तरावरील व्यक्तींमधील करार 
असतात जसे की िनर्माता आिण िवतरक यांच्यातील करार. उत्पादन, पुरवठा, िवतरण, साठवणूक, िवक्री िकंवा 
िकंमत, िकंवा वस्तूंचा व्यापार िकंवा सेवांच्या तरतुदी, टाय-इन व्यवस्थेसह, िविवध बाजारपेठांमधील उत्पादन 
साखळीच्या िविवध टप्प्यांवर िकंवा स्तरावरील उपक्रम िकंवा व्यक्तींमधील कोणताही करार, अनन्य पुरवठा करार, 
अनन्य िवतरण करार, व्यवहारास नकार, पुनर्िवक्रीची िकंमत देखभाल, अशा करारामुळे संबंिधत बाजारपेठेतील 
स्पर्धेवर प्रशंसनीय प्रितकूल पिरणाम होऊ शकतो िकंवा होण्याची शक्यता असल्यास अिवश्वास कायद्याचे 
उल्लंघन करणारा करार असू शकतो.

पुरवठादार आिण िवतरकांशी संबंध

१.२.१ टाय-इन करार
टाय-इन करारांमध्ये अशा प्रकारच्या खरेदीची अट म्हणून, इतर काही वस्तू (ज्याला बांधलेले उत्पादन म्हणतात) 
खरेदी करणे आवश्यक आहे अशा कोणत्याही कराराचा (ज्याला टाियंग उत्पादन म्हणतात) समावेश केला गेला आहे. 
साधारणपणे, कर्मचार् याने योग्य आर्िथक औिचत्यािशवाय, असंबंिधत अितिरक्त सेवा स्वीकारल्याच्या सशर्त 
व्यावसाियक संबंधांमध्ये प्रवेश करू नये.

१.२.२

कोणत्याही प्रकारे प्रितबंिधत कोणताही करार, िवक्रेत्याच्या िकंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या व्यितिरक्त इतर कोणत्याही 
चांगल्या गोष्टी िमळवण्यापासून िकंवा अन्यथा व्यवहार करण्यापासून खरेदी करणे अिवश्वासाची िचंता वाढवू शकते. अनन्य 
पुरवठा व्यवहार करार स्पर्धा िवरोधी असू शकतात जर ते अवरोिधत करतात िकंवा इतर उत्पादकांना बाजारात प्रवेश करण्यास 
परवानगी न देऊन प्रवेशामध्ये अडथळे िनर्माण करतात.

िवशेष पुरवठा करार

१.२.३

कोणताही करार िकंवा मर्यादा, कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन िकंवा पुरवठा प्रितबंिधत करणे िकंवा अन्यथा रोखणे 
िकंवा वस्तूंच्या िवल्हेवाट िकंवा िवक्रीसाठी कोणतेही क्षेत्र िकंवा बाजार वाटप करणे अनन्य िवतरण करारांच्या 
श्रेणीमध्ये अिवश्वास कायद्याची समस्या िनर्माण करू शकते. सामान्यतः, अनन्य िवतरकाद्वारे त्यांच्या िनयुक्त 
क्षेत्राबाहेर अवांिछत/िनष्क्िरय िवक्री प्रितबंिधत केली जाऊ नये.

अनन्य िवतरण करार

१.२.४

देखरेखीची पुनर्िवक्री िकंमत' या अटीवर वस्तू िवकण्याच्या कराराचा समावेश आहे की खरेदीदाराने पुनर्िवक्रीवर 
आकारल्या जाणार् या िकमती िवक्रेत्याने िनर्धािरत केलेल्या िकमती असतील, जोपर्यंत त्या िकमतींपेक्षा कमी 
िकमती आकारल्या जाऊ शकतात हे स्पष्टपणे नमूद केले जात नाही. पुनर्िवक्रीची िकंमत िनश्िचत करण्यासाठी 
धमक्या, धमकावणे, चेतावणी, देखरेख दंड, िवलंब िकंवा िवतरण िनलंबन यांचा वापर करू नये.

पुनर्िवक्री िकंमत करार

१.२.५

कंपनीने केलेले करार ज्यात त्याच्याकडे उच्च सौदेबाजीची शक्ती आहे आिण ज्या अटी जबरदस्तपणे एकतर्फी 
आहेत ते हुकूम करण्यास सक्षम आहेत ते प्रितस्पर्धी िवरोधी मानले जातात.

एकतर्फी करार



मार्गदर्शक सूचना: पुरवठादार आिण ग्राहकांसोबत करा आिण करू नका

नेहमी
- पुनर्िवक्री िकमतीची िशफारस करण्याचा िवचार करा (दबाव िकंवा प्रोत्साहनांचा पिरणाम म्हणून िनश्िचत िकंवा

िकमान िकमतीचा कोणताही पिरणाम न करता एकतर्फी सुचवले जावे).
- तुमची िवक्री पद्धत म्हणून अनन्य िवतरण िनवडण्याच्या वस्तुिनष्ठ उद्देशाचे समर्थन करा.
- दोन उत्पादनांची पॅकेज म्हणून एकत्र िवक्री करा, फक्त जर ग्राहक ती स्वतंत्रपणे घेऊ शकतील.

कधीच नाही

- तुमच्या िवतरकासोबत उत्पादनाची पुनर्िवक्री िकंमत/नफा मार्िजन िनश्िचत करा.
- तुमच्या िवतरकाला िदलेल्या प्रदेशात तुमचे उत्पादन पुनर्िवक्री करण्यापासून प्रितबंिधत करा.

- अनन्य िवतरकांना त्यांच्या िनयुक्त क्षेत्राबाहेर अवांिछत/िनष्क्िरय िवक्री प्रितबंिधत करा.
- तुमचा बाजारातील िहस्सा तुलनेने मोठा असेल तेव्हा दीर्घ कालावधीचे (स्थािनक कायद्याच्या आधारे आिण

पिरस्िथतीजन्य िवश्लेषणाच्या अधीन राहून ठरवले जाणारे) अनन्य करार (क्षेत्र खरेदी, िवक्री िकंवा मर्यािदत
करण्यासाठी) अंमलात आणा.

- औिचत्य न देता, असंबंिधत अितिरक्त सेवांच्या स्वीकृतीवर व्यावसाियक संबंधांमध्ये प्रवेश करणे सशर्त करा.

- तुमच्या ग्राहक िकंवा पुरवठादारांकडून प्रितस्पर्ध्यांबद्दल मािहती िमळवण्याचा प्रत्यक्ष िकंवा अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न
करा.

- प्रितस्पर्ध्यांची त्यांची वर्तमान िकंवा भिवष्यातील िकंमत, नफा मार्िजन िकंवा खर्च, िबड, मार्केट शेअर,
िवतरण पद्धती, िवक्री अटी, िविशष्ट ग्राहक िकंवा िवक्रेते यांची मािहती िमळवा.

- एका ग्राहकाला दुस-या ग्राहकावर अन्यायकारकपणे अनुकूल िकंवा फायदा होईल अशा पद्धतीने वागा.

- पुरवठादाराकडून कंपनीच्या प्रितस्पर्ध्याला त्याच्या ऑफरबद्दल तपशीलवार मािहती प्राप्त करू नका.

- दुसरे (अिधक इष्ट) उत्पादन िमळिवण्यासाठी तुमच्या ग्राहकांकडून एक (कमी इष्ट) उत्पादन खरेदी करणे 
आवश्यक आहे.

- करारामध्ये एकतर्फी कलम वापरा

१.३
ग्रुप अंतर्गत िविवध कंपन्या अनेक व्यापारी संघटनांचे सदस्य आहेत. या संघटना योग्य मािहती गोळा करण्यात आिण 
प्रसािरत करण्यात तसेच उद्योगाचे लोक, सरकारी अिधकारी आिण एजन्सी यांच्यासमोर प्रितिनिधत्व करण्यासाठी 
प्रभावी ठरू शकतात.

व्यापारी संघटनांच्या बैठकीतील वर्तन

कर्मचार् यांसाठी व्यापार संघटनांमध्ये भाग घेणे पूर्णपणे कायदेशीर आहे, अशा क्िरयाकलापांना अशा कायदेशीर 
उद्देशाच्या पलीकडे जाण्याची परवानगी नाही आिण िवशेष म्हणजे प्रितस्पर्ध्यांमधील बेकायदेशीर संगनमताचा मंच 
म्हणून वापर केला जाऊ नये, उदाहरणार्थ िकंमत िनश्िचत करणे, बाजार आिण ग्राहक वाटप सुलभ करणे. व्यवस्था

स्पर्धा प्रितबंिधत करण्याचा उद्देश िकंवा पिरणाम असलेल्या कंपन्यांच्या संघटनांचे कोणतेही िनर्णय िततकेच 
प्रितबंिधत आहेत. प्रितस्पर्ध्यांसह अशा "अिधकृत" मीिटंगबद्दल अिवश्वास अिधकारी सहसा संशयास्पद 
असतात. त्या शंकांना सामोरे जाण्यासाठी, ट्रेड असोिसएशनकडे स्पर्धा अनुपालन धोरण असावे ज्याचे ते 
काटेकोरपणे पालन करते.



मार्गदर्शक सूचना: व्यापारी संघटनांच्या बैठकीत काय करावे आिण काय करू नये

नेहमी
- मुक्कामघन जर चर्चा धोक्याच्या क्षेत्रांमध्ये भरकटली तर: o

एस tate - की तुम्ही अशा िवषयांवर चर्चा करू शकत नाही

oओ bject - आिण जर मीिटंग औपचािरक असेल, तर तुमचा आक्षेप िवचारा
oएल चर्चा सुरू रािहल्यास मीिटंग सोडा आिण बैठक औपचािरक असेल तर, तुमच्या प्रस्थानाचे िमिनट काढण्यास

सांगा

oआय चर्चेची कायदा िवभागाला मािहती द्या
oडी मीिटंग, चर्चा आिण तुमचा प्रितसाद नोंदवा

- कोणत्याही ट्रेड असोिसएशनमध्ये सामील होण्यापूर्वी आिण अशा संस्थेमध्ये कोणतेही िनर्णय घेणारे पद
स्वीकारण्यापूर्वी पूर्व मान्यता घ्यावी.

- कोणत्याही सभेच्या अगोदर एक अजेंडा चांगला प्रसािरत केला गेला पािहजे आिण त्या अजेंड्यावर चर्चा
करण्यासाठी कोणतेही स्पर्धािवरोधी मुद्दे नसावेत आिण त्या अजेंडाचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल.

- िमिनटे रेकॉर्ड करून िवतिरत केली पािहजेत.
- ट्रेड असोिसएशनने घेतलेल्या कोणत्याही िनर्णयापासून (होणार) अंतर ठेवा जे अिवश्वास कायद्याचे

उल्लंघन करू शकते. हे चालू रािहल्यास, मीिटंग सोडा (कोणतेही कागदपत्र स्वीकारू नका) आिण तुमची कृती
रेकॉर्ड केली आहे याची खात्री करा

- औपचािरक ट्रेड असोिसएशनच्या बैठकीबाहेरच्या चर्चेत (उदा. लंच िकंवा िडनर दरम्यान) समान तत्त्वे लागू
केली पािहजेत.

- ग्राहक िकंवा पुरवठादाराबद्दल गैर-व्यावसाियकदृष्ट्या संवेदनशील मािहती काळजीपूर्वक शेअर करा, जसे
की त्याचे क्रेिडट रेिटंग िकंवा आरोग्य आिण सुरक्षा रेकॉर्ड. तथािप, अशा ग्राहक/पुरवठादाराशी व्यवहार
करायचा की नाही हे वेदांताने एकतर्फी ठरवावे;

- योग्य व्यवसाय िकंवा व्यावसाियक हेतूंसाठी आयोिजत केलेल्या वैध व्यापार आिण व्यावसाियक संघटनांच्या
बैठकांना उपस्िथत रहा.

कधीच नाही

- जेथे व्यावसाियकदृष्ट्या संवेदनशील मािहतीची देवाणघेवाण होते तेथे व्यापार संघटनांच्या मेळाव्यात सहभागी
व्हा.

- िकंमत, तंत्रज्ञान आिण िकमतीच्या घटकांसारख्या कोणत्याही व्यावसाियकदृष्ट्या संवेदनशील समस्यांवर
सदस्यांना सल्ला द्या.

- ट्रेड असोिसएशनने घेतलेल्या कोणत्याही िनर्णयाचे पालन करा जे अिवश्वास कायद्याचे उल्लंघन करू शकते

- "पूरक िबड" (म्हणजेच, िनिवदेच्या आवश्यकता पूर्ण न करणारी बोली) सबिमट करण्यासाठी
प्रितस्पर्ध्याशी सहमत, िकंवा चर्चा देखील करा;

- उत्पादन, उत्पादन प्रक्िरया आिण/िकंवा सेवांचा पुरवठा यासह उत्पादन मर्यािदत करण्यास िकंवा
वाढिवण्यास सहमती;

- िविशष्ट प्रकल्प/खरेदी/िवक्री धोरणासाठी तांत्िरक उपाय सामाियक करा, ज्यामध्ये िविशष्ट
पुरवठादाराकडून/िविशष्ट ग्राहकाकडून उत्पादने िकंवा प्रणाली खरेदी/िवक्री करायची की नाही, िकंवा
कोणत्या पिरस्िथतीत;

- कायदेशीर कारणािशवाय पुरवठादार िकंवा ग्राहक िकंवा प्रितस्पर्धी यांच्यावर सामूिहक बिहष्कार घालण्यास
सहमती द्या.

"व्यावसाियकदृष्ट्या संवेदनशील मािहती” ही अशी मािहती आहे जी समूह िकंवा त्याच्या प्रितस्पर्ध्याच्या व्यावसाियक 

िनर्णयावर िकंवा रणनीतीवर प्रभाव टाकू शकते आिण त्यात भूतकाळ, वर्तमान िकंवा भिवष्यािवषयी मािहती समािवष्ट आहे:

- िकंमत घटक (उदा., सूट, गणना पद्धती), िनयोिजत िकंमत बदल;



- िवक्री/खरेदी महसूल, खंड, प्रदेश, ऑर्डर स्िथती, ग्राहक याद्या, करार, िवक्री अटी;

- ऑफर, िनयोिजत / तयार केलेल्या बोली (तांत्िरक वैिशष्ट्ये आिण अटी आिण िनयम);
- खर्च संरचना (R&D, उत्पादन आिण िवतरण), नफा मार्िजन, क्षमता वापर, उत्पादन;
- R&D योजना आिण त्यांचे पिरणाम.

"मािहती व्यावसाियकदृष्ट्या संवेदनशील नाही"तर:
- ते स्पर्धेच्या मापदंडांशी संबंिधत नाही;
- हे सार्वजिनक डोमेनमध्ये आहे;

- ती ऐितहािसक आहे (1 वर्षापेक्षा जुनी मािहती – तुमचा िववेक वापरा); िकंवा
- त्याची संवेदनशीलता गमावण्यासाठी ते पुरेसे एकत्िरत आहे.

१.४ बेंचमार्िकंग:

स्पर्धेबद्दल मािहती िमळवण्यामुळे स्पर्धा-िवरोधी पिरणाम देखील होऊ शकतात; ते फॉलो िकमती आिण इतर 
व्यवसाय पद्धती कुठे सुधारू शकतात हे कंपन्यांना अिधक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास सक्षम करू शकते.

मार्गदर्शक सूचना: बेंचमार्िकंगवर काय करावे आिण काय करू नये

नेहमी
- सार्वजिनक स्त्रोतांकडून िकंवा स्वतंत्र तृतीय पक्षांकडून मािहती िमळवा
- साधारणपणे फक्त ऐितहािसक डेटा िमळवण्याचा प्रयत्न करा (म्हणजे िकमान 12 मिहने जुना डेटा)
- 'िसस्टर' कंपन्या/िवभाग/युिनट्ससह बेंचमार्िकंग व्यायाम करा
- बेंचमार्िकंग व्यायाम आयोिजत करा, जो एकतर्फी आहे, म्हणजे, िजथे कंपनी स्वतः िकंवा स्वतंत्र

सल्लागाराच्या मदतीने - उद्योग पक्षांकडून कोणतीही मािहती न िमळवता - स्पर्धात्मक बुद्िधमत्ता वापरून
इतर उद्योगातील खेळाडूंच्या कामिगरीची तुलना करते;

- वेदांत संस्थांच्या स्पर्धक नसलेल्या कंपन्यांसह बेंचमार्िकंग व्यायाम करा;

- स्पर्धकांसोबत बेंचमार्िकंग व्यायाम करा जर ते डेटाशी संबंिधत असेल जे व्यावसाियकदृष्ट्या संवेदनशील नाही,
उदाहरणार्थ, मानवी संसाधन व्यवस्थापन, कर्मचारी इ.

- कायदेशीर तपशीलवार बेंचमार्िकंग कार्य योजना आहे
- स्पर्धकांचा समावेश असलेले बेंचमार्िकंग व्यायाम अनुपालन अिधकाऱ्याने मंजूर केले पािहजेत आिण िवशेषतः

मसुदा तयार केलेल्या लेखी बेंचमार्िकंग योजनेनुसार आयोिजत केले जावे.
- अनुपालन अिधकाऱ्याने मंजूर केल्यािशवाय बेंचमार्िकंग व्यायाम व्यवसायाच्या तांत्िरक पैलूंपुरते मर्यािदत

असणे आवश्यक आहे.

कधीच नाही

- प्रितस्पर्ध्याकडून थेट मािहती िमळवण्याचा प्रयत्न करा
- अंतर्गत बेंचमार्िकंग जर सार्वजिनक मािहतीवर आधािरत नसेल तर ते तुमच्या कंपनीच्या कायदेशीर आिण

अनुपालन टीमशी न तपासता.
- शक्य असल्यास, स्वतंत्र संस्थेचा समावेश न करता बेंचमार्िकंग करा
- अंतर्गत बेंचमार्िकंग व्यायामादरम्यान िकंवा त्याच्या संबंधात प्रितस्पर्ध्यांशी थेट संपर्क साधा

- इतर सहभागी िकंवा स्पर्धकांसह अंतर्गत बेंचमार्िकंग व्यायामाच्या पिरणामांची चर्चा करा.

2. वर्चस्वाचा गैरवापर:

एखाद्या कंपनीला आर्िथक सामर्थ्य (आिण बाजारपेठेतील सामर्थ्य) चे स्थान लाभले असेल तर ती प्रभावी स्पर्धा 
टाळण्यासाठी आिण प्रितस्पर्ध्यांपासून स्वतंत्रपणे वागण्यास सक्षम करते,



ग्राहक, आिण ग्राहक एक कौतुकास्पद प्रमाणात. कंपनीचा बाजार िहस्सा िवचारात घेऊन स्िथतीचे मूल्यांकन करणे 
सुरू होते. खूप मोठे मार्केट शेअर्स दीर्घकाळ स्िथर राहणे हा प्रबळ स्िथतीच्या अस्ितत्वाचा पुरावा मानला जाऊ 
शकतो. व्यवहारात, एखाद्या कंपनीचा बाजारातील िहस्सा ठरािवक टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास वैयक्ितकिरत्या 
प्रबळ होण्याची शक्यता नाही.

तथािप, वर्चस्वाचा िनकष पिरमाणात्मक ऐवजी गुणात्मक आहे. हे संबंिधत बाजारपेठेतील िविशष्ट बाजारपेठेशी 
संबंिधत नाही. तथािप, बहुतेक अिवश्वास प्रािधकरणांद्वारे वर्चस्व गृहीत धरले जाते जेथे िदलेल्या संबंिधत 
बाजारपेठेवर 50% िकंवा त्याहून अिधक बाजाराचा िहस्सा अस्ितत्त्वात असतो. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे 
की, अिवश्वास कायद्यांतर्गत वर्चस्व असणं अिजबात समस्याप्रधान नाही; केवळ िदलेल्या संबंिधत बाजारपेठेतील 
वर्चस्व असलेल्या स्थानाचा गैरवापर करण्यास मनाई आहे.

२.१ अिवश्वास कायद्यांतर्गत संबंिधत बाजार:

अिवश्वास कायद्यांतर्गत संबंिधत बाजार व्याख्येमध्ये उत्पादन/सेवा आिण भौगोिलक पिरमाण असते. संबंिधत 
उत्पादन/सेवा बाजार हे "उत्पादनांच्या वैिशष्ट्यांमुळे, त्यांच्या िकंमती आिण त्यांचा हेतू वापरून ग्राहकांद्वारे 
अदलाबदल करण्यायोग्य िकंवा बदलण्यायोग्य मानल्या जाणार् या सर्व उत्पादनांचा आिण/िकंवा सेवांचा समावेश 
असलेला बाजार" म्हणून समजला जातो.

संबंिधत भौगोिलक बाजारपेठेची व्याख्या "ज्या क्षेत्रामध्ये उत्पादने िकंवा सेवांच्या पुरवठा आिण मागणीमध्ये 
संबंिधत उपक्रम गुंतलेले असतात, ज्यामध्ये स्पर्धेची पिरस्िथती पुरेशी एकसमान असते, आिण जे शेजारच्या 
क्षेत्रांपेक्षा वेगळे केले जाऊ शकते कारण पिरस्िथती त्या क्षेत्रांमध्ये स्पर्धा खूपच वेगळी आहे.”

बाजाराच्या व्याख्येचा मुख्य उद्देश हा आहे की सहभागी कंपन्यांना ज्या स्पर्धात्मक अडचणींचा सामना करावा 
लागतो ते पद्धतशीरपणे ओळखणे.

२.२
बहुतेक अपमानास्पद प्रथा प्रबळ कंपनीच्या िकंमत धोरणाशी संबंिधत आहेत.

वर्चस्व वर्तनाच्या गैरवर्तनाची उदाहरणे

प्रबळ कंपनीची िकंमत अितरेक, िशकारी िकंवा भेदभाव करणारी असू शकत नाही. सवलत आिण सवलती देखील एक 
समस्या िनर्माण करू शकतात िजथे एखाद्या िविशष्ट योजनेद्वारे प्रबळ स्िथती मजबूत केली जाते. इतर प्रकारच्या 
वागणुकीमुळे देखील गैरवर्तन होऊ शकते, उदाहरणार्थ बांधणे िकंवा बंडल करणे (कनेक्ट नसलेल्या उत्पादनांची 
पॅकबंद िवक्री) आिण िविशष्ट पिरस्िथतीत, पुरवठा करण्यास नकार देणे देखील अपमानास्पद असू शकते.

२.२.१

प्रबळ कंपनी अिवश्वास कायद्यांतर्गत अत्यािधक/अयोग्य िकंमती आकारून ितच्या पदाचा गैरवापर करू शकते, 
जेव्हा त्याच्या िकंमत धोरणाचा उत्पादनाच्या आर्िथक मूल्याशी वाजवी संबंध नसतो आिण हे दुहेरी चाचणीद्वारे 
िनर्धािरत केले जाऊ शकते: (i) िकंमत-खर्च मार्िजन अवाजवी आहे आिण (ii) लादलेली िकंमत एकतर स्वतःच 
अन्यायकारक आहे िकंवा प्रितस्पर्धी उत्पादनांच्या तुलनेत.

अवाजवी िकंमत

२.२.२

प्रबळ फर्मने कपात योजनांमध्ये गुंतले पािहजे जे िनष्ठा वाढवतात. सवलत िदली जाऊ शकते, परंतु ती नेहमी 
कार्यक्षमतेच्या नफ्यावर आधािरत असावी आिण व्हॉल्यूम सारख्या ओळखण्यायोग्य खर्च बचतीशी जोडलेली 
असावी. िवशेषत:, िनष्ठा सवलत, म्हणजे, िविशष्ट कालावधीत पुरवठादाराकडून सर्व िकंवा मोठा भाग खरेदी 
करणाऱ्या ग्राहकावर सशर्त सवलत बेकायदेशीर आहेत. या सवलती ग्राहकांना पर्यायी पुरवठादारांकडे जाण्यापासून 
प्रितबंिधत करतात आिण पिरणामी, प्रितस्पर्धी पुरवठादारांना त्या ग्राहकांना िवक्री करण्याच्या संधीपासून दूर 
ठेवण्यास सक्षम असतात.

िनष्ठा सवलत

लक्ष्य सवलत, म्हणजे, िवतरकाने िविशष्ट लक्ष्य गाठण्यावर सशर्त असलेली सवलत, बहुतेक प्रकरणांमध्ये 
प्रबळ कंपन्यांसाठी बेकायदेशीर असतात. हेच िडस्काउंट स्कीम बनवण्यासाठी लागू होते



मार्केट शेअर लक्ष्य िकंवा मार्केट शेअर िमिनमाचा संदर्भ. अ-िलिखत, गैर-पारदर्शी िकंवा व्यक्ितिनष्ठ सवलत 
योजना अिवश्वास कायद्यानुसार बेकायदेशीर असू शकतात.

२.२.३

प्िरडेटरी प्राइिसंग म्हणजे उत्पादन खर्चापेक्षा कमी िकमतीत िवक्री करून प्रितस्पर्ध्यांना व्यवसायातून बाहेर 
काढण्याच्या प्रबळ कंपनीच्या सरावाचा संदर्भ आहे. ही एक व्यावसाियक रणनीती आहे ज्याद्वारे प्रबळ फर्म प्रथम 
ितची िकंमत अशा पातळीवर कमी करते ज्यामुळे शेवटी त्यांच्या प्रितस्पर्ध्यांना बाजारातून बाहेर काढले जाईल. जेव्हा 
नंतरचे यशस्वीिरत्या िनष्कािसत केले जातात, तेव्हा कंपनी पुन्हा िकमती वाढवू शकते आिण बक्िषसे िमळवू शकते.

िशकारी िकंमत

२.२.४

संबंिधत बाजारपेठेत प्रबळ स्थान असलेल्या कंपनीने वेगवेगळ्या ग्राहकांवर समान पिरस्िथतींमध्ये िभन्न िकंमती 
िकंवा इतर व्यापार अटी लागू करणे िकंवा भेदभावपूर्ण परवाना अटी, वस्तुिनष्ठ समर्थनािशवाय लागू करणे 
बेकायदेशीर आहे.

िकंमती िकंवा इतर व्यापार पिरस्िथतींमध्ये भेदभाव

वस्तुिनष्ठ कारणास्तव न्याय्य असल्यास िभन्नता अनुमत असू शकते. उदाहरणार्थ, जेथे िवतरक इतर िवतरकांद्वारे 
प्रदान न केलेल्या अितिरक्त सेवा करतो िकंवा जेथे मोठ्या खंडांची खरेदी केली जाते तेथे कमी िकंमतीची हमी िदली 
जाऊ शकते.

२.२.५

सर्वसाधारणपणे, पुरवठा करण्याचे कोणतेही पूर्ण बंधन नाही, िवशेषत: जेथे ते संभाव्य ग्राहकाशी संबंिधत आहे 
ज्याच्याशी पूर्वीचे कोणतेही व्यापार संबंध नाहीत. तथािप, अिवश्वास कायद्यानुसार, प्रबळ कंपनीकडे िवद्यमान 
ग्राहकाला पुरवठा खंिडत करण्यासाठी िकंवा कमी करण्यासाठी काही वाजवी आिण वाजवी व्यावसाियक कारणे 
असणे आवश्यक आहे. वस्तुिनष्ठ औिचत्यांमध्ये ग्राहकाच्या क्रेिडट योग्यतेबद्दल िकंवा संबंिधत उत्पादनाच्या 
कमतरतेबद्दल वास्तिवक िचंता समािवष्ट असू शकते.

पुरवठा करण्यास नकार

मार्गदर्शक सूचना: वर्चस्वाचा गैरवापर करण्यावर काय करावे आिण करू नये

नेहमी
- समान ग्राहक आिण िवतरक यांच्याशी सातत्याने आिण कोणताही भेदभाव न करता वागणे आिण या धोरणातील

कोणतेही बदल योग्य आर्िथक औिचत्य असले पािहजेत.
- पुरवठा करण्यास नकार िदल्याबद्दल कायदेशीर िवभागाशी आगाऊ चर्चा केली गेली आहे याची खात्री करा

आिण व्यावसाियक कारणे नोंदवा – क्रेिडटपात्रतेची िचंता िकंवा उत्पादनाची कमतरता यासारखी न्याय्य
कारणे.

- पिरमाण सवलत प्रदान करा, जे स्केलच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये खर्च बचत दर्शवतात आिण सर्व खरेदीदारांसाठी उपलब्ध

आहेत आिण खरेदीदाराच्या पुरवठादाराच्या िनवडीवर कोणतेही बंधन न ठेवता.

कधीच नाही

- व्यवसाय मालक/अनुपालन अिधकारी यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतरच सवलत सवलत िकंवा िनष्ठा बोनस
मंजूर करा.

- िकंमतीमुळे बाजारातील अितरेकी िकंवा िशकारीची चुकीची छाप पडू नये.
- अवास्तव आिण कोणत्याही व्यावसाियक कारणािशवाय िवद्यमान ग्राहक/पुरवठादाराला पुरवठा खंिडत करणे 

िकंवा कमी करणे.
- प्रितस्पर्ध्यांशी चर्चा िकंवा करारावर आधािरत व्यवहार करण्यास नकार देण्यास सहमती द्या.

- आर्िथकदृष्ट्या न्याय्य असल्यािशवाय वेगवेगळ्या ग्राहकांसाठी वेगवेगळ्या सवलती/सवलती लागू करू नका.

- लॉयल्टी िरबेट्स िकंवा सवलती द्या ज्याचा पिरणाम एखाद्या ग्राहकाला पुरवठादाराशी बांधून ठेवण्याचा
पिरणाम आहे िकंवा ग्राहकाने खरेदी केलेल्या त्याच्या गरजांच्या टक्केवारीवर आधािरत कोणतीही सूट द्या.



3. अंतर्गत दस्तऐवज आिण बाहेर वापरलेली भाषा
जरी एखादी कंपनी अिवश्वास कायद्यांचे पूर्ण पालन करत असली तरीही, ितचे तोंडी आिण लेखी संप्रेषण अद्याप
अन्यथा सुचवू शकतात. प्रत्यक्षात, ते पूर्णपणे कायदेशीर वर्तन संशयास्पद बनू शकते, फक्त शब्दांच्या खराब
िनवडीमुळे. िलिखत स्वरुपात िविशष्ट वर्तनाच्या कायदेशीरतेबद्दल चर्चा करणे त्याच कारणांसाठी अयोग्य आहे;
काही वर्तनास परवानगी िदली जाऊ शकत नाही असे सुचवण्यात लेखक चुकीचा असू शकतो, तरीही ते अिवश्वास
प्रािधकरणाचे लक्ष वेधून घेते. तुम्ही तुमच्या दस्तऐवजांमध्ये आिण बाहेरील कम्युनेशनमध्ये िनवडलेल्या भाषेबाबत
सावधिगरी बाळगा. तुमच्या मजकुराचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्यास, अिधक संदर्भ द्या आिण/िकंवा स्पष्ट
भाषा वापरा. इतर कर्मचारी, स्पर्धक आिण अिवश्वास कायदा अिधकार् यांद्वारे कागदपत्रे कशी वाचली जाऊ
शकतात याचा िवचार करा.

3.1 लाल ध्वज शब्द/वाक्प्रचार
खालील अटी आिण वाक्यांशांची उदाहरणे आहेत जी वेदांत समूहाच्या क्िरयाकलापांशी संबंिधत कोणत्याही संप्रेषण, 
पत्रव्यवहार िकंवा करारामध्ये टाळली पािहजेत कारण ते स्पर्धािवरोधी वर्तन िकंवा हेतूचा अवास्तव िनष्कर्ष काढू 
शकतात:

- बाजारात वर्चस्व / वर्चस्व
- िकंमती िनश्िचत करा/िकंमत िनयंत्िरत करा

- आयात रोखा
- बाजार राखून ठेवा
- बाजार शेअर करा / िकमती समन्वियत करा
- स्पर्धा चुरशीची/ िचरडणे
- बाजारातून काढून टाका
- हा दस्तऐवज नष्ट करा/हा ई-मेल वाचल्यानंतर हटवा
-आमचा बाजार

- एक "उजवा" समास

- बाजार िनयंत्िरत/स्िथर करणे
- बाजाराचे िवभाजन/िवभाजन करा

- वाजवी स्पर्धा; काउबॉय नाहीत
- बाजारातून बाहेर काढा
- स्पर्धा नष्ट करा
- बिहष्कार

4.
दुसर् या कंपनीकडून मालमत्ता िकंवा इक्िवटी संपादन करणे अिवश्वास कायद्याचे उल्लंघन करू शकते जर 
संपादनाच्या पिरणामामुळे स्पर्धा खराब होऊ शकते. डीलचा स्पर्धेवर होणारा पिरणाम लक्षात न घेता, िविशष्ट 
आर्िथक उंबरठ्याची पूर्तता करणार् या व्यवहारातील पक्षांनी संबंिधत अिवश्वास प्रािधकरणाला पूर्व सूचना देणे 
आवश्यक आहे.

M & A च्या बाबतीत अिवश्वास प्रािधकरणांद्वारे िनयामक मंजूरी

कंपनीने या सूचनेच्या आवश्यकतेचे पालन केल्याची खात्री करण्यासाठी, कर्मचार् यांनी एखाद्या व्यवहारावर करार 
करण्यापूर्वी कंपनीच्या संबंिधत अनुपालन अिधकाऱ्याशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे ज्यामुळे कंपनी (िकंवा 
कोणत्याही संलग्न कंपनीद्वारे) मालमत्ता, इक्िवटी, िकंवा संयोजन.

अिवश्वास संस्थांकडे आवश्यक नोटीस दाखल करण्यात अयशस्वी झाल्यास गंभीर पिरणाम होऊ शकतात. पक्ष 
असू शकतात:
- ते न भरता पुढे जात असलेल्या प्रत्येक िदवसासाठी प्रितिदन दंड आकारला जातो.

- त्यांचा व्यवहार पूर्ववत करणे आवश्यक आहे.

- त्यांनी फाइिलंग करेपर्यंत आिण िनर्िदष्ट प्रतीक्षा कालावधी संपेपर्यंत बंद होण्यास िवलंब करण्यास भाग पाडले 
जाते.

कंपनीच्या कॉर्पोरेट व्यवहाराने "गन जंिपंग" टाळले पािहजे (म्हणजे, आवश्यक प्रतीक्षा कालावधी संपण्यापूर्वी 
त्यांच्या क्िरयाकलापांचे समन्वय िकंवा एकत्रीकरण करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे). मानक कराराच्या तरतुदी 
ज्यांना त्याच्या मालमत्ता आिण ऑपरेशन्स बंद होईपर्यंत िटकवून ठेवण्यासाठी लक्ष्य आवश्यक आहे, सहसा 
कोणतीही समस्या उद्भवत नाही. तथािप, जेव्हा अिधग्रिहत पक्ष लक्ष्याच्या व्यवस्थापनावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पाडतो, िकंवा पक्ष त्यांच्या व्यावसाियक क्िरयाकलापांचे समन्वय साधतात तेव्हा, अिवश्वास प्रािधकरण असा 
िनष्कर्ष काढू शकतो की पक्ष त्यांच्या व्यवहाराचा लाभ वेळेपूर्वी उपभोगत आहेत आिण दंड आकारण्याचा प्रयत्न 
करतात.



४.१
अशा तरतुदी असल्यास गैर-प्रितस्पर्धी कलमे न्याय्य आहेत:

स्पर्धा नसलेली कलमे

- मर्यािदत कालावधीसाठी असतात, जेव्हा व्यवसायाच्या हस्तांतरणामध्ये ग्राहकांच्या िनष्ठेचे हस्तांतरण
समािवष्ट असते सद्भावना आिण मािहती-कसे आिण दोन वर्षांपर्यंत, जेव्हा केवळ सिदच्छा हस्तांतिरत केली जाते;

- स्पष्टपणे िनर्धािरत मर्यािदत भौगोिलक व्याप्ती आहे;
- हस्तांतिरत व्यवसायाच्या आर्िथक क्िरयाकलापांची िनर्िमती करणार्या उत्पादनांपुरते मर्यािदत राहणे; आिण
- िनव्वळ आर्िथक गुंतवणुकीच्या उद्देशाने समभाग धारण करण्यावर बंदी घालू नका - गुंतवणूक मर्यािदत असू
शकते, जेथे शेअरहोल्िडंग, प्रत्यक्ष िकंवा अप्रत्यक्षपणे, कोणतेही व्यवस्थापन कार्य िकंवा प्रितस्पर्धी
कंपनीमध्ये कोणतेही भौितक प्रभाव पाडते.

मार्गदर्शक सूचना: M&A वर करावे आिण काय करू नये

नेहमी
- िनयामक अिवश्वास प्रािधकरणांसमोर िवलीनीकरण फाइिलंग सबिमट करा (जेथे आवश्यक असेल)

- कोणत्याही M&A क्िरयाकलापांना अंितम स्वरूप देण्यापूर्वी व्यवसाय मालक/अनुपालन अिधकाऱ्याचा सल्ला घ्या.

- M&A उपक्रम सुरू करण्यापूर्वी योग्य अिवश्वास योग्य पिरश्रम करा.
- स्वतंत्र संस्था म्हणून काम करा आिण व्यवहार पूर्ण होईपर्यंत स्पर्धा सुरू ठेवा.
- िवलीन करणार् या संस्थांमधील िवलीनीकरणापूर्वी समन्वय का आवश्यक आहे याची कोणतीही कारणे सांगा.

- कंपनी िवलीन झालेल्या घटकाच्या भिवष्याबाबत एकतर्फी िनर्णय घेऊ शकते आिण ते िनर्णय अंमलात
आणण्यासाठी आवश्यक ते आंतिरकपणे करू शकते.
- कंपनी आिण ितचे िवलीनीकरण एकत्रीकरणासाठी संयुक्तपणे योजना करू शकतात.
- ताळेबंद सामाियक करा, उत्पन्न िववरणे आिण कर परतावा, वर्तमान आिण अंदािजत िवक्री महसूल, वर्तमान
उत्पादनांच्या याद्या, उत्पादन ऑपरेशन्स,
- िवद्यमान संयुक्त उपक्रम िकंवा तृतीय पक्षांसोबत तत्सम संबंधांसंबंधी सामान्य मािहती सामाियक करा
(गोपनीयतेच्या दाियत्वांचा योग्य िवचार करून).

कधीच नाही

- त्यांच्या मंजुरीसाठी संबंिधत अिवश्वास अिधकार् यांशी संपर्क न करता M&A व्यवहार पूर्ण करा.

- िवलीनीकरण व्यवहारात सामील असलेल्या संस्थांव्यितिरक्त इतर कोणत्याही घटकाशी संबंिधत
व्यावसाियकदृष्ट्या संवेदनशील मािहतीची चर्चा करा.
- िवलीनीकरण पूर्ण होईपर्यंत संयुक्त उत्पादन िवकास कार्यसंघ िकंवा सह-िमळवणी कर्मचार् यांची स्थापना
करा, जोपर्यंत त्यासाठी ठोस औिचत्य उपलब्ध होत नाही.
- िवलीन करणार् या संस्थेने त्यांच्या ग्राहकांना ऑफर केल्या जाणार् या िकमती आिण व्यापाराच्या अटी िकंवा ते कोणत्या

ग्राहकांशी संपर्क साधू शकत नाहीत हे सांगा.

- व्यापार शो आिण इतर व्यवसाय िवकासाच्या संधींमध्ये िवलीन होणाऱ्या घटकाचा सहभाग मर्यािदत करा.

- िवलीनीकरण बंद होण्यापूर्वी िकंमती, िवक्री अटी, ग्राहक आिण िवक्री प्रदेश यावर सहमत व्हा.

५.
लागू असलेल्या अिवश्वास कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन करणे हे प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे कर्तव्य आहे. अनुपालन 
सुिनश्िचत करण्यासाठी आिण िनरीक्षण करण्यासाठी, खालील देखरेख यंत्रणा अवलंबली आहे.

िनयामक अनुपालन देखरेख यंत्रणा

५.१
अिवश्वास कायद्याचे पालन करण्यासाठी गटाची वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी, सर्व कर्मचार् यांना खालीलपैकी कोणत्याही गोष्टीचा 

अहवाल देणे बंधनकारक आहे:

िरपोर्िटंग चॅनेल



- कायद्याचे उल्लंघन.
- कायद्याचे उल्लंघन होऊ शकते असे आचरण करा.
- शंकास्पद आचरण जे उल्लंघन दर्शवू शकते.

खालीलपैकी कोणालाही अहवाल िदला जाऊ शकतो:

- कर्मचार् याचा पर्यवेक्षक जोपर्यंत कर्मचार् याला संशय येत नाही की पर्यवेक्षकाने उल्लंघनात भाग घेतला आहे
िकंवा क्षमा केली आहे.
- कायदा िवभागाचा सदस्य.
- अनुपालन हॉटलाइन.

५.२
अनुपालन हॉटलाइन ही 24-तास सेवा आहे िजच्याशी कोणताही कर्मचारी कोणत्याही उल्लंघनाची िकंवा कायद्याच्या संभाव्य 
उल्लंघनाची तक्रार करण्यासाठी संपर्क करू शकतो. कायदेशीर आिण नैितक अनुपालनाबाबत कोणतेही मार्गदर्शन 
िमळिवण्यासाठी कर्मचारी अनुपालन हॉटलाइन देखील वापरू शकतात. अनुपालन हॉटलाइनशी खालीलपैकी एका चॅनेलद्वारे संपर्क 
साधला जाऊ शकतो:

अनुपालन हॉटलाइनवर अहवाल देणे

- टेिलफोन (भारत) +91-22 -66461000
- ईमेल: sgl.whistleblower@vedanta.co.in

तुम्ही िवनंती केल्यास अनुपालन हॉटलाइनला िदलेले तुमचे अहवाल गोपनीय असतील.




