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वेदांत िभधवधतेला पणसोत्साहन देण्यासाठी आिण संस्थेमध्ये आिण आम्ही ज्यांच्यासोबत भागीदारी करतो अशा मोठ्या 
समुदायांमध्ये समावेश करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. आमच्या मंडळापासून सधणस स्तरांवर लैंिगक समानता पणसाप्त करणे हे 
आमचे उद्िदष्ट आहे. िभधवधता धोरण आम्हांला अत्यावश्यक रोडमॅप, मा णसदनणसन आिण अंतर भरून काढण्यासाठी मापन 
भझरभािषत, धोरण, योजना आिण अंमलबजावणी करण्यात मदत करेल कारण आम्ही िभधवध पैलूंवर काम करतो ज्यांचा 
िभधवधतेची उद्िदष्टे साध्य करण्यावर भझरणाम होतो. हे धोरण पुढे पाहणारे आहे आिण वेदांत समूहातील व्यवसायांसाठी िभधवधता 
आिण समावेशासाठी एक दृष्टीकोन सेट करते.

िविवधता आिण समावेशाची आमची व्याख्या

कामाच्या िठकाणची िविवधता एखाद्या संस्थेतील लोकांमधील िभन्नतेचा संदर्भ देते. संघटना म्हणजे िवचार, व्यक्ितमत्व, 
अद्िवतीय क्षमता आिण प्रितभा यांच्यातील वैयक्ितक फरक असलेल्या लोकांचे सामूिहक प्रितिनिधत्व जे ते कामात 
आणतात. ही एक समज आहे की प्रत्येक व्यक्ती अद्िवतीय आहे, आिण आपल्या वैयक्ितक फरकांची ओळख आहे, जेणेकरून 
प्रत्येकाला महत्त्वाचा, आदरणीय, समािवष्ट आिण व्यस्त वाटेल कारण आम्ही राष्ट्रीयत्व, भूगोल, वांिशकता, िलंग यासह 
परंतु इतकेच मर्यािदत न राहता फरक असलेल्या लोकांना आत्मसात करतो. , लैंिगक प्रवृत्ती, वय, शारीिरक क्षमता, कौटुंिबक 
स्िथती, धार्िमक श्रद्धा, दृष्टीकोन, अनुभव िकंवा इतर िवचारधारा. आम्ही सर्व प्रकारच्या िविवधतेची जोरदार प्रशंसा करत 
असताना, िलंग समानता प्राप्त करणे हे आमच्यासाठी प्राधान्य आहे.

यािशवाय, आमच्या कर्मचार् यांनी िविवध ग्राहक आिण आम्ही सेवा देत असलेले समुदाय प्रितिबंिबत केले पािहजेत. एक जागितक 
कंपनी म्हणून, आम्ही कायदे आिण िनयमांची िवस्तृत श्रेणी असलेल्या देशांमध्ये काम करतो. पण आम्ही कुठेही काम करत असलो 
तरी, आम्ही सर्वांची िविवधता, प्रितभा आिण क्षमता यांचा आदर करण्याची काळजी घेतो. आमच्यासोबत काम करणार् या 
लोकांच्या िविवध श्रेणीतील कौशल्ये, अनुभव आिण वचनबद्धतेचा आम्हाला खूप फायदा होतो.

वैिवध्य ही एक व्यावसाियक अत्यावश्यक आहे, िजतकी ती जागितक स्तरावर िविवध गटांमध्ये िनष्पक्षता आिण सामािजक 
समानतेबद्दल आहे. िनरोगी िविवधतेचे िमश्रण असलेल्या कंपन्यांना त्यांच्या उद्योगाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आर्िथक 
परतावा िमळण्याची शक्यता असते. याव्यितिरक्त, संशोधन दर्शिवते की सर्वात व्यस्त कर्मचारी हे खुले, िनष्पक्ष आिण 
वैिवध्यपूर्ण वातावरणात काम करणारे आहेत.

िविवधता धोरणाची उद्िदष्टे आिण व्याप्ती

समूहाच्या धोरणात्मक उद्िदष्टांना पुढे नेण्यासाठी आम्ही उच्च प्रितभावान व्यक्तींची िनयुक्ती, िटकवून ठेवण्यासाठी आिण प्रोत्साहन 
देण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. यासहीत:

• जागितक स्तरावर नामांिकत कंपन्या आिण संस्थांसह बेंचमार्क केलेल्या D&I उपक्रमांच्या संदर्भात सर्वोत्तम
पद्धती वापरणे;

• सर्व कर्मचारी आिण कंत्राटदारांसाठी समानता आिण आदराचे वातावरण प्रदान करणे;
• कोणत्याही व्यक्तीशी त्यांचे िलंग, वय, अपंगत्व, वांिशकता, लैंिगक प्रवृत्ती, कौटुंिबक स्िथती, धार्िमक श्रद्धा

आिण क्षमता यांच्या आधारावर भेदभाव न करणे;
• समानता कायदा 2010 सह आम्ही ज्या अिधकारक्षेत्रात कार्य करतो त्या सर्व संबंिधत कायद्यांनुसार कार्य करणे;

• पािरश्रिमक, रोजगाराच्या अटी व शर्ती, पदोन्नती, प्रिशक्षण आिण िवकासाच्या संधींसह बाबींमध्ये िनष्पक्षता
सुिनश्िचत करणे आिण बेकायदेशीर भेदभाव टाळणे;
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• ग्रुपच्या क्िरयाकलापांदरम्यान कर्मचारी, ग्राहक, पुरवठादार आिण इतर भागधारकांद्वारे छळ, गुंडिगरी िकंवा
बेकायदेशीर भेदभावाच्या तक्रारींना त्विरत आिण िनष्पक्षपणे हाताळणे;

• िनष्पक्षतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी गटाच्या रोजगार धोरणांचे आिण पद्धतींचे पुनरावलोकन करणे आिण िलंग
समतोल साधण्यासाठी िलंगभेद आिण अंतर्िनिहत अडथळे दूर करणे;

• कर्मचार् यांना प्रिशक्षण आिण िवकासासाठी समान संधी प्रदान करून, आवश्यकतेनुसार, त्यांच्या पूर्ण क्षमतेचा
उपयोग करून नेतृत्व क्षमता िनर्माण करणे; आिण

• किरअरच्या प्रगतीच्या संदर्भात सर्व कर्मचाऱ्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे.

आम् हाला समजले आहे की D&I तत्त्वे स् थािपत करण् यासाठी वातावरण साध्य करण् यासाठी आिण िटकवून ठेवण् यासाठी 
संपूर्ण समुहामध्ये समतोल आिण एकत्िरत प्रयत्नांची आवश् यकता आहे. यािशवाय, आमचा D&I अजेंडा पुढे नेण्यासाठी 
आम्हाला समुदाय, सरकार आिण िवशेष स्वारस्य गट यासारख्या महत्त्वाच्या भागधारकांसोबत काम करणे आवश्यक आहे. हे 
धोरण वेदांत समूहातील सर्व कर्मचारी आिण कंत्राटदारांना समािवष्ट करते.

िविवधतेकडे गटाचा दृष्िटकोन काय आहे?

िविवधता आिण समावेशासाठी गटाची वचनबद्धता आमच्या 
व्यवसायाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये िवस्तािरत आहे. िविवधतेचा 
प्रचार आिण समावेशासाठी कंपनीची अंतर्गत मूल्ये, प्रक्िरया, 
धोरणे यावर संतुिलत प्रयत्नांची आवश्यकता असेल. त्यापलीकडे 
जाऊन, आम्हाला समुदाय, सरकार, िवशेष स्वारस्य गटांसह काम 
करणे आवश्यक आहे. िविवधता धोरण आम्हाला िलंग समानता 
साध्य करण्याच्या िदशेने पिरभािषत टप्पे असलेले मार्गदर्शक 
तत्त्वे, धोरण आिण अंमलबजावणी योजना तयार करण्यात मदत 
करेल.

वेदांत ग्रुपने नोकरी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहेजागितक 
िविवधता आिण समावेशन बेंचमार्क मॉडेल ©O मारा आिण 
िरक्टर 2014 . समूहाचे वैिवध्य आिण समावेश उपक्रम 
सर्वसमावेशक दृष्िटकोनावर लक्ष केंद्िरत करतात

खालील तीन क्षेत्रे-

पाया
• िविवधता आिण समावेश दृष्टी, धोरण आिण व्यवसाय प्रकरण
• नेतृत्व आिण जबाबदारी
• नेतृत्व आिण कर्मचाऱ्यांची क्षमता आिण िविवधता बुद्िधमत्ता
• पायाभूत सुिवधा आिण अंमलबजावणीची तत्त्वे

अंतर्गत प्रक्िरया आिण धोरणे
• भर्ती, िवकास आिण प्रगती
• कामाच्या िठकाणी आचरण, फायदे, कामाचे जीवन आिण लविचकता यावर धोरणे

• नोकरी िडझाइन, वर्गीकरण आिण भरपाई
• D&I िशक्षण आिण प्रिशक्षण

बाह्य भागीदारी
• समुदाय, सरकारी संबंध आिण सामािजक जबाबदारी
• उद्योग संस्था भागीदारी
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ब्िरिजंग
• मूल्यांकन, संप्रेषण आिण िटकाऊपणा

िविवधता आिण समावेश: दृष्टी, धोरण आिण व्यवसाय प्रकरण
वेदांतमध्ये, आमची दृष्टी शेवटी एक िचरंतन कार्यस्थळ संस्कृती िनर्माण करणे आहे िजथे िमश्र िलंग, वंश, प्रादेिशक 
संलग्नता, शारीिरक क्षमता, वय आिण अिभमुखता िविवध दृष्टीकोन आिण अनुभवांचे प्रितिनधी आहेत. आम्ही अशा 
संस्कृतीला सक्िरयपणे बळकट करू िजथे प्रत्येकाला सामील आिण आदर वाटेल - असे वातावरण िजथे आम्ही सर्वांना समान 
संधी देऊन फरकांना महत्त्व देतो.

आम्ही सर्व प्रकारच्या िविवधतेला ओळखतो आिण प्रोत्साहन देत असताना, आम्ही आहोतिलंग िविवधता उपक्रमांवर लक्ष केंद्िरत करण्यास 

प्राधान्य.

वेदांत पुढे जाऊन आपली बांिधलकी आणखी मजबूत करण्याचा मानस आहेदृष्टी आिण धोरण मजबूत करणेवर्गातील 
सर्वोत्तम साधनांचा वापर करून उच्च व्यवस्थापन आिण नेत्यांच्या महत्त्वपूर्ण सहभागाद्वारे िविवधता आिण समावेशासाठी
1) ओपन स्पेस टेक्नॉलॉजी आिण 2) िडझाइन िथंिकंग. हे सर्वेक्षण, िवश्लेषणे आिण िनष्कर्षांच्या व्यापक वापरावर
आधािरत आहे आिण दृष्टी आिण धोरण घटक मजबूत करण्यासाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन आहे.

याव्यितिरक्त, आम्हाला योग्य संघटना संरचना तयार करण्याचे महत्त्व लक्षात येतेिविवधता आिण समावेश पिरषदD&I 
उपक्रमांची मालकी, अंमलबजावणी आिण मोजमाप करण्यासाठी आमच्या संपूर्ण व्यवसायात. सर्व समूह कंपन्यांमध्ये या 
पिरषदा िनर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. कॅलेंडर केलेल्या आिण मोजता येण्याजोग्या िवतरणासह एकूण D&I अजेंडा 
कौन्िसलकडे स्पष्टपणे असेल. िविवध गटांसाठी पायाभूत सुिवधा, आर्िकटेक्चरल िडझाइन, गोपनीयतेची िचंता या दृष्टीने एक 
सुरक्िषत कार्यस्थळ तयार करण्याच्या अजेंडासह िविवधता पिरषदांना अिनवार्य केले जाईल.

या संदर्भात आमचे यश हे अंतर्गत सर्वेक्षण, स्वतंत्र बाह्य लेखापरीक्षण तसेच पुरस्कार आिण उद्योगातील सर्वोत्तम 
सराव मंच म्हणून मान्यता याद्वारे मोजले जाईल. राष्ट्रीय आिण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रिसद्ध उद्योग मंचावर िकमान एक 
प्रितष्िठत पुरस्कार िमळवण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.

नेतृत्व आिण जबाबदारी
वेदांत समुहाकडे मंडळाकडून व्यवसायातील वैयक्ितक विकलांसाठी सर्वोच्च पातळीची बांिधलकी आहे. िविवधतेच्या आमच्या 
वचनबद्धतेला पािठंबा देण्यासाठी प्रत्येकाची एक अद्िवतीय आिण मौल्यवान भूिमका आहे. मंडळ एकूण िविवधता अजेंडा 
ठरवते. ते शाश्वत आिण सर्वसमावेशक कार्यस्थळ संस्कृती िवकिसत करण्यासाठी कार्यस्थळ प्रणाली, प्रक्िरया, पद्धती 
आिण मोजमाप यावर िवचार नेतृत्व प्रदान करतात.

वेदांतमध्ये, मंडळाचे सदस्य आिण विरष्ठ नेतृत्व चर्चा करतात आिण उदाहरण देऊन नेतृत्व करतात. त्यानुसार, आमच्या 
एकूण वैिवध्यपूर्ण धोरणामध्ये मंडळ आिण विरष्ठ व्यवस्थापनाची िविवधता मोठी आहे. वेदांत समूहाला िविवधतेमुळे त्याच्या 
मंडळाला िमळू शकणारे फायदे समजतात आिण त्याचे महत्त्व आहे. बोर्डावरील नवीन िनयुक्त्यांचा िवचार करताना, 
नामिनर्देशन सिमती बोर्डावरील कौशल्ये, अनुभव आिण िविवधतेच्या समतोलाचा आढावा घेते, जेणेकरून ते िनकष ओळखले 
जातील जे मंडळाची पिरणामकारकता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. हे िनकष मंडळाच्या नवीन िनयुक्त्या शोधण्याचा 
आधार बनतात. नामिनर्देशन सिमती मंडळावरील लैंिगक िविवधतेची कमतरता दूर करण्यासाठी, उमेदवारांच्या िनवड यादीमध्ये 
अिधक मिहला उमेदवारांचा समावेश सुिनश्िचत करते.

नामिनर्देशन सिमती वेदांताच्या वार्िषक अहवालाच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स िवभागात, बोर्ड िनयुक्तींच्या संदर्भात वापरल्या 
जाणार् या प्रक्िरयेचा वार्िषक अहवाल देईल. अशा अहवालात अ
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या धोरणाचा सारांश, धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी िनश्िचत केलेली मापनीय उद्िदष्टे आिण ती उद्िदष्टे साध्य करण्याच्या 
िदशेने केलेली प्रगती.

त्याचप्रमाणे, कार्यकारी सिमत्या आिण गट स्तरावरील नेतृत्व संघ आिण वैयक्ितक व्यवसाय स्तरावरील िनयुक्तींची 
गंभीरपणे छाननी केली जाते आिण िरक्त पदांसाठी आवश्यक आवश्यकता म्हणून िविवध मिहला उमेदवारांच्या मॅिपंगवर शोध 
आदेश लक्ष केंद्िरत करतात. वेदांत ग्रुप कंपन्यांमधील विरष्ठ व्यवस्थापन भूिमकांमध्ये िविवधता िवकिसत करण्यावर बोर्ड 
जास्त भर देते आिण व्यवसाय कार्यकारी सिमत्या आिण नेतृत्व श्रेणींमध्ये मिहला अिधकाऱ्यांचे पुरेसे प्रितिनिधत्व सुिनश्िचत 
करण्याच्या वेदांताच्या उद्िदष्टाचे समर्थन आिण देखरेख करते. हे उद्िदष्ट मंडळाद्वारे परीक्षण केले जाते आिण कार्यकारी 
कामिगरीच्या मूल्यांकनामध्ये अंतर्भूत केले जाते.

नेते आिण मंडळाचे सदस्य D&I उद्िदष्टे आिण उद्िदष्टे यांची पूर्तता त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून 
पाहतात. ते सार्वजिनकपणे अंतर्गत आिण बाह्य िविवधतेशी संबंिधत क्िरयाकलापांना समर्थन देतात. जेव्हा ते D&I चा िवचार 
करतात तेव्हा ते बदल एजंट आिण रोल मॉडेल म्हणून पािहले जातात, िनयिमतपणे D&I च्या महत्त्वाची चर्चा करतात आिण 
सुसंगत आिण दृश्यमान D&I नेतृत्व प्रदान करतात. अशी अनेक उदाहरणे आहेत िजथे विरष्ठ नेत्यांनी आमच्या अँकर िशप 
प्रोग्रामद्वारे, सहभागाद्वारे आिण िविवधता आिण समावेशाशी संबंिधत कार्यक्रमांद्वारे आघाडीवर राहून िविवधतेचे कारण पुढे 
केले आहे. एक संस्था या नात्याने, आम्ही सर्वोत्कृष्ट सराव साधनांचा वापर करून नेतृत्व क्षमता आिण वचनबद्धता पुन्हा 
बळकट करण्यासाठी आिण िनर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत.ग्लोबल जेंडर इंटेिलजन्स ®असेसमेंट टूलउदाहरण 
म्हणून, D&I सक्षमता िनर्माण करण्यासाठी नेतृत्व प्रिशक्षणावरील अितिरक्त हस्तक्षेपांद्वारे पूरक. पुढे, प्रत्येक 
नेत्याचे वार्िषक परफॉर्मन्स कॅिलब्रेशन्सवर वेदांत मूल्यांवर मूल्यांकन केले जाते आिण D&I क्षमतेसह त्यांच्या क्षमतांवर 
फीडबॅक िदला जातो. आमच्या भर्ती आिण िनवड, कर्मचारी वाढीच्या कार्यक्रमांद्वारे विरष्ठ नेत्यांनी मजबूत िविवधता 
िनर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

विरष्ठ नेत्यांना पुरेसा जनादेश आहिेविवध प्रितिनिधत्विवशेष टास्क फोर्स संघ, भर्ती आिण मुलाखत पॅनेल, सामूिहक 
िनर्णय घेणारे मंच आिण अशा सर्व प्रसंगी ज्यात संघ, िवभाग आिण मोठ्या संस्थेसाठी िनर्णय घेणे, प्रितिनधी मंडळ आिण 
सक्षमीकरण समािवष्ट आहे.

यािशवाय, अनेक व्यावसाियक क्षेत्रांमध्ये वैिवध्यपूर्ण अभ्यासक आिण सिमत्या आहेत जे वैिवध्यपूर्ण उपक्रम राबवतात, 
िवशेषत: वैयक्ितक व्यावसाियक गरजा पूर्ण करण्यासाठी. एक उदाहरण सांगायचे तर, अंतर्गत वाढ कार्यशाळा प्रवेगक 
किरअर मार्गांसाठी गंभीर आिण बहुमोल कर्मचार् यांना सक्िरयपणे ओळखतात. िविवध उमेदवारांचा सहभाग आिण त्यांना 
मोठ्या आिण मोठ्या भूिमकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने कार्यशाळांचे िविशष्ट आदेश आहेत. आमच्या तत्त्वज्ञानाच्या 
अनुषंगाने, गट आयोिजत करतो'अंतर्गत वाढ कार्यशाळा' जे समूहाच्या व्यवसायांमध्ये आिण कार्यांमध्ये नेतृत्वाच्या 
भूिमकेत अंतर्गत प्रितभेला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्िरत करतात. अंतर्गत वाढ कार्यशाळेने आजपर्यंत समूहाच्या 
व्यवसायांमध्ये 100 हून अिधक मिहला व्यावसाियकांसह 500 हून अिधक नवीन नेत्यांची ओळख पटवली आहे ज्यांनी 
महत्त्वपूर्ण भूिमका आिण जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या आहेत.

नेतृत्व आिण कर्मचाऱ्यांची क्षमता आिण िविवधता बुद्िधमत्ता
कोणत्याही िविवधता आिण समावेशन कार्यक्रमाचे यश हे मुख्यतः लीडर्स आिण मॅनेजरवर अवलंबून असते जे शेवटी संघ 
व्यवस्थािपत करण्यासाठी जबाबदार असतात. आमचा ठाम िवश्वास आहे की सर्व D&I संबंिधत उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी आिण 
जलद आिण अिधक फायदे पाहण्यासाठी, िविवध कर्मचारी कोणत्याही पक्षपातीपणािशवाय कामाच्या वातावरणात सक्िरयपणे 
गुंतलेले आहेत हे सुिनश्िचत करणे आवश्यक आहे. सर्वसमावेशक नेते म्हणून, आम्हाला अशा वातावरणाचे संगोपन करण्यासाठी 
सतत कार्य करणे आवश्यक आहे जेथे िविवध कर्मचार् यांचे भिवष्यातील नेते म्हणून त्यांची क्षमता िवकिसत करण्यासाठी त्यांचे 
पालनपोषण, मार्गदर्शन आिण प्रिशक्षण िदले जाते. िलंग, िवचार, अिभमुखता इत्यादींमध्ये वैिवध्य असलेल्या लोकांशी संवाद 
साधताना आमचे मत, वर्तन, भाषा, दृष्टीकोन, भूिमका आिण एकूण आचरण यांचे मार्गदर्शन करणार् या कोणत्याही जाणीवपूर्वक 
िकंवा बेशुद्ध पूर्वाग्रहांपासून आम्ही मुक्त आहोत याची खात्री करण्यासाठी आम्ही सतत आत्मपरीक्षण करतो.

4 |पी वय



वेदांतने लैंिगक बुद्िधमत्तेवर कार्यशाळांची मािलका सुरू केली आहे. यांना म्हणतात"लैंिगक बुद्िधमत्ता आिण नेतृत्व”संपूर्ण 
संस्थेतील सर्व लोक व्यवस्थापकांना कव्हर करण्याच्या उद्देशाने कार्यशाळा. या कार्यशाळांचा उद्देश संपूर्ण संस्थेतील 
िवद्यमान व्यवस्थापक आिण नेत्यांची िविवधता व्यवस्थापन क्षमता सुधारणे आहे. कार्यशाळा कामाच्या िठकाणी िलंग, 
व्यक्ितमत्व आिण सांस्कृितक फरक कसे कार्य करतात हे स्पष्ट करतात. अडथळे दूर करणे आिण जागरुकता वाढवणे 
कर्मचार् यांना त्यांचे सर्वोत्तम योगदान देण्यास मुक्त करते आिण प्रत्येक सदस्याचे योगदान स्वीकारण्याची टीमला 
परवानगी देते, जेणेकरून प्रत्येकजण अिधक सर्जनशीलता, उत्साह आणू शकेल आिण कॉर्पोरेट उद्िदष्टे साध्य करण्यासाठी 
लक्ष केंद्िरत करू शकेल.
केर्न, वेदांताचा तेल आिण वायू व्यवसाय, याआधीच 300 नेत्यांसाठी लैंिगक बुद्िधमत्ता कार्यशाळा आयोिजत केल्या आहेत 
आिण आम्ही समूहाच्या इतर कंपन्यांमध्ये ते आणण्याची योजना आखत आहोत.

भर्ती िवकास आिण प्रगती
कोणत्याही D&I उपक्रमाचे यश हे िनयुक्ती आिण कर्मचारी तत्त्वज्ञानावर अवलंबून असते. वेदांतमध्ये, आम्ही खात्री 
करतो की D&I भरती, प्रितभा िवकास, प्रगती आिण िटकवून ठेवण्यासाठी एकत्िरत केले आहे. यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न 
केले जातातिविवध आयाम गटातील अर्जदारांना आकर्िषत करास्तर आिण फंक्शन्समध्ये िविवधता दर्शिवणारे कार्यबल 
प्राप्त करण्यासाठी आिण राखण्यासाठी. शोध संस्थांना िविवध उमेदवार प्रदान करणे आवश्यक आहे. जािहरात िविवध 
समुदायांना लक्ष्ियत केली जाते, मुलाखत पॅनेलवरील िविवधता मानक आहे आिण कर्मचारी/िनयुक्त व्यवस्थापकांना 
पूर्वाग्रहाच्या प्रभावाबद्दल िशक्िषत केले जाते. संपूर्ण संस्थेमध्ये समतोल पद्धतीने प्रितिनिधत्व न केलेल्या 
पार्श्वभूमीतील उच्च संभाव्य प्रितभांना प्रिशक्षण, मार्गदर्शन आिण प्रायोजकत्वाच्या संधी प्रदान केल्या जातात. 
कर्मचार् यांना त्यांच्या वर्तमान कार्यात्मक, तांत्िरक िकंवा व्यावसाियक क्षेत्राबाहेरील िवकासाच्या संधी आिण पदांचा 
िवचार करण्यास प्रोत्सािहत केले जाते.

आमची िविशष्ट भरती उद्िदष्टे आहेत. संपूर्ण कॅम्पसमधून 50% वैिवध्यपूर्ण कर्मचारी िनयुक्त करण्याचे आमचे उद्िदष्ट आहे आिण 
पार्श्िवक िनयुक्तीसाठी मिहला उमेदवारांच्या गटाचे िनरोगी संतुलन अिनवार्य आहे.

संस्था िविवध िवकास कार्यक्रम ऑफर करते आिण कर्मचाऱ्यांना त्यांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्सािहत करते. वेदांत सादर 
करत आहे एनेतृत्व िवकास कार्यक्रमQ2 2018 मध्ये, जे िविवधतेच्या प्रितभेसह उच्च संभाव्य कर्मचाऱ्यांचे प्रिशक्षण 
आिण िवकास पाहतील. हा कार्यक्रम उच्च संभाव्य नेत्यांसाठी सहा मिहन्यांच्या कालावधीत कार्य करतो आिण धोरणात्मक, 
सहयोगी आिण प्रभावशाली नेतृत्व कौशल्ये प्रदान करतो. पुढे, जॉब रोटेशन, क्रॉस फंक्शनल िबझनेस क्िरिटकल 
प्रोजेक्ट्सद्वारे किरअरच्या मोिबिलटीच्या आसपास लक्ष्ियत आिण िविशष्ट कार्यक्रम सर्व ग्रुप कंपन्यांद्वारे सक्िरयपणे 
प्रोत्साहन िदले जातात. नेतृत्व आिण क्षमता िवकासाच्या उद्देशाने िविशष्ट कार्यक्रम िलंग िविवध कर्मचार् यांच्या 
वाढीसाठी आिण किरअरच्या गितशीलतेसाठी िडझाइन आिण लागू केले जातात.

पुढे जाऊन, D&I प्रयत्नांवर लक्ष केंद्िरत केले जाऊ शकतेकिरअर िडझाइन लॅबहा एक प्रायोिगक किरअर िनयोजन 
उत्प्रेरक कार्यक्रम आहे, ज्याचा उद्देश मिहला कर्मचाऱ्यांना त्यांचे किरअर यशस्वीपणे पुढे नेण्यासाठी सुलभ करणे हा आहे. 
ही अनोखी किरअर िनयोजन पद्धत व्यावसाियक मिहलांना त्यांच्या किरअरच्या मध्यावधीत येणाऱ्या आव्हानांना लक्षात 
घेऊन तयार करण्यात आली आहे.

कामाच्या िठकाणी आचरण, फायदे, कामाचे जीवन आिण लविचकता यावर धोरणे
आमचेकामाच्या िठकाणी धोरणेिविवधता आिण समावेशाच्या पायाभूत तत्त्वांवर संस्कृतीला बळकट करण्यात महत्त्वाची भूिमका 
बजावते. आम्ही ज्या पद्धतीने काम करतो आिण आमच्या जीवनाकडे जातो त्यावर धोरणांचा मजबूत आधार असतो. ही धोरणे हे 
सुिनश्िचत करतात की आम्ही कामाच्या िठकाणी व्यावसाियकता आिण आचरणाच्या सर्वोच्च मानकांचे पालन करतो. वर्क-लाइफ 
इंिटग्रेशनबद्दलची आमची धोरणे वर्गात सर्वोत्कृष्ट आहेत आिण प्रभािवत गटांसोबत िवस्तृत चर्चा केल्यानंतर तयार केली जातात. 
आमची काही धोरणे आहेत:-

समान रोजगार संधी धोरण: आमची व्यावसाियक उद्िदष्टे साध्य करण्यासाठी, आम्ही गुणवत्तेवर आधािरत िनयुक्ती 
प्रक्िरयेसाठी वचनबद्ध आहोत. आमच्याकडे धोरणे आिण पद्धती आहेत ज्या सक्षम आिण वैिवध्यपूर्ण सक्षम करतात
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कर्मचार् यांना संस्थेमध्ये उपलब्ध असलेल्या सर्व संधींचा, न्याय्य आिण न्याय्य पद्धतीने प्रवेश होतो. गुणवत्तेवर आधािरत 
रोजगारासाठी आमची वचनबद्धता लक्षात घेऊन आम्ही िविवध उमेदवारांच्या िवस्तृत समूहामध्ये प्रवेश करू शकतो याची 
खात्री करण्यासाठी आमच्याकडे वर्ग साधने आिण पद्धतींमध्ये सर्वोत्तम आहेत.

आचारसंिहता धोरण: हा गट कामाच्या िठकाणी सर्व प्रकारचा बेकायदेशीर भेदभाव, छळ, गुंडिगरी आिण व्यक्तींचा बळी 
घेण्यास किटबद्ध आहे. आमचे आचारसंिहता धोरण कार्यस्थळ राखण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचे समर्थन करते जेथे सर्व 
कर्मचारी अस्वीकार्य कार्यस्थळाच्या वर्तनावर पिरणाम होण्याच्या भीतीिशवाय काम करू शकतात. दरवर्षी कर्मचार् यांना 
आचारसंिहता धोरण वाचून त्यावर स्वाक्षरी केल्याच्या संदर्भात वैयक्ितक हमीपत्र द्यावे लागते. कंपनीच्या प्रत्येक 
कर्मचाऱ्याला लैंिगक छळ प्रितबंधक (POSH) प्रिशक्षण घेणे आवश्यक आहे.

व्यावसाियक सराव िवधान: आमचा व्यवसाय वैयक्ितक सचोटी आिण आचरणाच्या उच्च मानकांवर आधािरत आहे, ज्यासाठी 
पूर्ण प्रामािणकपणा आवश्यक आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे ग्रुपच्या प्रामािणकपणा, सचोटी आिण िवश्वास या मूलभूत 
मूल्यांमध्ये िदसून येतात.

व्यावसाियक आरोग्य आिण सुरक्षा धोरण आिण प्रक्िरया: आमच्या दीर्घकालीन यशासाठी आमचे लोक, अभ्यागत, 
कंत्राटदार आिण ग्राहक यांचे आरोग्य आिण सुरक्षा आवश्यक आहे. आम्ही िनरोगी आिण सुरक्िषत कार्यस्थळ प्रदान 
करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत.

धोरणे सोडा: वेदांतमध्ये आमचा असा िवश्वास आहे की आमच्या लोकांच्या जीवन आिण किरअरच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये 
बदलत्या गरजा आहेत. कर्मचाऱ्यांना ते बदल व्यवस्थािपत करण्यात मदत करण्यासाठी रजेचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. 
एक कंपनी म्हणून आमच्याकडे आमच्या संस्थेतील वैिवध्यपूर्ण कर्मचार् यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पॅरेंटल रजा, किरअर 
ब्रेक (सब्बॅिटकल) यािशवाय मातृत्व, िपतृत्व आिण दत्तक संबंिधत रजा आिण भरपाई धोरणांच्या संदर्भात वर्ग पद्धतींमध्ये 
सर्वोत्तम आहे.

पुढे जाऊन, आम्ही दत्तक घेण्याच्या शक्यतेचे उत्तरोत्तर मूल्यमापन करूचांगला सराववैयक्ितक वचनबद्धतेमुळे कदािचत 
ब्रेक घेतलेल्या मिहलांसाठी वेदांत वर्क टू वर्क प्रोग्राम म्हणून.

• इंटर्निशप अनुभव कार्यक्रम: हा इंटर्निशप प्रोग्राम िवद्यार्थ्यांना आिण इंटर्नला एक संस्मरणीय अनुभव
देण्यावर लक्ष केंद्िरत करतो. वेदांताची पुढची िपढी घडवणे हे ध्येय आहे.

• सोशल मीिडया लीव्हरेज पॉिलसी: वेबसाइटवर मेसेिजंग आिण सोशल मीिडयावर सर्व स्तरांवर / वेगवेगळ्या
िपढ्यांमधील / अपंग लोक आिण इतर िविवध गटांमधील मिहलांना आमंत्िरत करणे.

नोकरी िडझाइन, वर्गीकरण आिण भरपाई
वेदांतमध्ये, नोकरीची रचना आिण वर्गीकरण िनःपक्षपाती आहे आिण नुकसान भरपाई न्याय्य आहे याची खात्री करण्यासाठी 
आम्ही अत्यंत काळजी घेतो. संस्था पद्धतशीरपणे नोकरीच्या आवश्यकता, वर्गीकरण आिण भरपाईचे पुनरावलोकन करते. 
नोकरीचे वर्णन आिण आवश्यकता स्पष्ट आहेत आिण त्यात नोकरी-संबंिधत नसलेल्या घटकांचा समावेश नाही. संस्था शक्य 
िततक्या, वैयक्ितक गरजा तसेच संस्थात्मक गरजा सामावून घेण्यासाठी नोकऱ्यांची रचना करते. मोबदला गुणवत्ता, कामिगरी 
आिण बाजार डेटावर आधािरत आहे.

बाह्य भागीदारी
आता दोन दशकांपासून, वेदांतने हे कायम ठेवले आहे की केवळ आर्िथक उत्पन्न हेच   चांगल्या व्यवसायाचे लक्षण नाही. 
आम्ही आमच्या कर्मचार् यांच्या आिण िततकेच, आम्ही ज्या स्थािनक समुदायांमध्ये काम करतो त्यांच्या कल्याणाची देखील 
उत्कटतेने काळजी घेतो. आम् हाला सांगण् यास अिभमान वाटतो की, वर्षभरात, सामुदाियक उपक्रमांच् या िदशेने जागितक 
पातळीवर USD 36.5 दशलक्ष (INR 244 कोटी) गुंतवणुकीसह आम् ही काम करत असलेल् या समुदायांच् या वचनबद्धतेचे 
समर्थन केले. जागितक स्तरावर आम्ही सामुदाियक िवकास उपक्रमांद्वारे 3.6 दशलक्ष लोकांना प्रभािवत केले आहे.

या क्षेत्रातील आमच्या कामाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे मिहलांचे सक्षमीकरण करणे आिण मुलांना जीवनातील सर्वोत्तम 
सुरुवात करणे. भारतात, बाल कुपोषण िनर्मूलनाच्या पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय संकल्पनेसाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत,

6 |पी वय



िशक्षण, आरोग्य सेवा आिण मिहलांना कौशल्य िवकासासह सक्षम करणे. भारतातील १३.७ लाख अंगणवाड्यांमधील ८.५ 
कोटी मुलांचे आिण २ कोटी मिहलांचे जीवन बदलण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. नंद घरे, पूर्ण करत मा. प्रित 
पंतप्रधानांची वचनबद्धतास्वच्छ भारत,बेटी बचाओ बेटी पढाओआिणस्टार्टअप इंिडयानंद घरांना ई-लर्िनंगसाठी टेिलव्िहजन, 
िवश्वासार्ह वीज, सुरक्िषत िपण्याचे पाणी आिण स्वच्छ शौचालयासाठी सौर पॅनेलसह सुसज्ज करून. नंद घरे हे आधुिनक 
अंगणवाड्यांचे नेटवर्क आहे जे भारतातील 13.7 लाख अंगणवाड्यांच्या नेटवर्कसमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी िडझाइन 
केलेले आहे. भारतातील 11 राज्यांमध्ये 4,000 नंद घरे बांधण्याच्या वचनबद्धतेसह, या उपक्रमाचे उद्िदष्ट सुमारे 4 दशलक्ष 
समुदाय सदस्यांच्या जीवनाला स्पर्श करणे आिण वार्िषक आधारावर सुमारे 2,00,000 मुले आिण सुमारे 1,80,000 मिहलांवर 
थेट पिरणाम करणे आहे.

वेदांत समूह आपल्या कर्मचार् यांसाठी CSR क्िरयाकलापांमध्ये सहभागी होण्यासाठी एक मोठा स्वयंसेवा कार्यक्रम स्वीकारू इच्िछतो 
जेणेकरुन आम्ही ज्या समुदायांसाठी काम करतो त्या समुदायांमध्ये मोठा सामािजक प्रभाव पाडता येईल.

मूल्यांकन, संप्रेषण आिण िटकाऊपणा
शाश्वत D&I मॉडेल तयार करणे आिण िटकवून ठेवण्याच्या िदशेने मोठ्या रोडमॅपची सुरुवात मोठ्या कर्मचारी वर्गासह अंतर्गत 
सर्वेक्षणाने करणे आवश्यक आहे. आमच्या संस्थेमध्ये प्रचिलत असलेल्या दृष्टीकोनांचे मूल्यमापन करण्यासाठी आम्ही 
काही जागितक कंपन्यांच्या संदर्भात ज्या त्यांच्या D&I संस्कृती आिण नैितकतेसाठी ओळखल्या जातात त्या संदर्भात 
आम्ही कुठे उभे आहोत. िलंग संतुलन साधण्याच्या िदशेने आम्ही या रोमांचक प्रवासाला सुरुवात करत असताना जागितक 
बेंचमार्िकंग सर्वेक्षणाची िशफारस केली जाते. आम्हाला संस्थेमध्ये योग्य भाविनक ऊर्जा िनर्माण करणे आवश्यक आहे 
जेणेकरुन आपल्यापैकी प्रत्येकजण आपल्या स्वतःच्या प्रभावाच्या वैयक्ितक क्षेत्रात D&I अजेंडाचा प्रचार करण्यास 
उत्कट असेल. आमची प्रगती बेंचमार्क करण्यासाठी िशक्षण, दळणवळण, जोडणी आिण सातत्यपूर्ण सर्वेक्षण हे आमच्या 
प्रयत्नांमध्ये शाश्वतता पिरभािषत करण्यासाठी महत्त्वाचे असेल. प्रत्येक व्यवसाय त्याच्या D&

सर्वोत्कृष्ट कार्यपद्धतींपैकी, समर्िपत तयार करण्याच्या मोठ्या संधी आहेतमार्गदर्शन मॉडेलमिहला नेत्यांना अँकर 
करण्यासाठी. समान िहत गटाद्वारे सक्िरय नेटवर्िकंग म्हणूनवेदांतचे मिहला नेटवर्कसमुह कंपन्यांना प्रमोशन आिण फायदा 
घेण्यासाठी अत्यंत िशफारसीय आहे, एक प्रशंसनीय कृती िबंदू म्हणून पुढे जाणे.

मापन आिण प्रभाव
िविवधता आिण समावेशन उपक्रमांचे दरवर्षी मोजमाप करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक वर्षी बोर्ड आिण ग्रुप डायव्हर्िसटी 
कौन्िसल िलंग िविवधता साध्य करण्यासाठी आिण बोर्ड आिण कौन्िसलने नामिनर्देिशत केलेल्या िविवधतेच्या इतर कोणत्याही 
पैलूसाठी उद्िदष्टे स्थािपत करतील. गटाची सध्याची िविवधतेची उद्िदष्टे सनद आिण अजेंड्यासह व्यवसाय आिण गट 
स्तरावरील िविवधता पिरषदांच्या िनर्िमतीशी संबंिधत आहेत, कॅम्पस आिण पार्श्िवक िनयुक्ती आिण व्यवसाय आिण एकूण 
गट स्तरावरील िविवधतेच्या टक्केवारीच्या एकूण हालचालींवर देखरेख ठेवण्यासाठी िविवधता िनयुक्ती लक्ष्य साध्य करणे.

गटासाठी खालील िलंग िविवधता उद्िदष्टे देखील िनश्िचत केली आहेत आिण प्रगतीचे िनरीक्षण केले जाईल आिण 
प्रत्येक वर्षी अहवाल िदला जाईल.

• विरष्ठ व्यवस्थापनात मिहलांची टक्केवारी
• वर्षभरात भरती झालेल्या मिहलांची टक्केवारी
• संपूर्ण गटातील एकूण पूर्णवेळ मिहला कर्मचाऱ्यांची टक्केवारी

7 |पी वय




