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ÒemleeJevee
Jesoeblee ef}efceìs[ (’JebÀHeveer’ eEJeÀJee ’VEDL’) ®³ee meb®ee}JeÀ ceb[Ueves (’yees[&’) oÊeJeÀ Iesle}s Deens. mebyebefOele He#e 
J³eJenej (’OeesjCe’) ®³ee mebyebOeele Kee}er} OeesjCe DeeefCe Òeef¬eÀ³ee. ns OeesjCe HeefjJeÀequHele JeÀjles mebyebefOele He#e J³eJenej efve³ebef$ele 
JeÀjCeejer JeÀe³e&He×leer ³ee®eer Kee$eer JeÀjC³eemee"er JebÀHeveerves DevegmejCe JeÀjCes DeeJeµ³eJeÀ Deens. }eiet JeÀe³eos DeeefCe efve³eceeb®es Hee}ve.

ns OeesjCe JebÀHeveer}e }eiet nesF&}. ns OeesjCe ³eeb®³eeleer} J³eJenejeb®es efve³eceve JeÀjC³eemee"er Deens. JebÀHeveer eEJeÀJee efle®³ee GHeJebÀHev³ee DeeefCe 
l³eeb®³ee mebyebefOele He#eebvee }eiet JeÀe³eos DeeefCe efve³eceebJej DeeOeeefjle JebÀHeveer.

ns OeesjCe 01 SefÒe} 2023 Heemetve }eiet nesF&}. JebÀHeveer®es meb®ee}JeÀ ceb[U, efo. JebÀHeveer®³ee }sKeeHejer#eCe DeeefCe peesKeerce J³eJemLee-
Heve meefceleer®³ee efµeHeÀejµeer OeesjCee®es HegvejeJe}esJeÀve JeÀjs} JesUesJesUer DeeefCe Debleie&le efve³eeceJeÀ megOeejCeebµeer mebjsefKele JeÀjC³eemee"er 
OeesjCeele JesUesJesUer megOeejCee JeÀª µeJeÀles JebÀHeveer JeÀe³eoe /SEBI (met®eerye× oeef³elJes DeeefCe ÒeJeÀìerJeÀjCe DeeJeµ³eJeÀlee) efJeefve³ece, 
2015.

GÎsµe
ns OeesjCe efmeJeÌ³egefjìerpe SJeÌme®eWpe yees[& Dee@HeÀ Fbef[³ee (ef}eÅmìie) ®³ee efve³eceve 23 ®³ee DeeJeµ³eJeÀlesvegmeej le³eej JesÀ}s Deens oeef³elJes 
DeeefCe ÒeJeÀìerJeÀjCe DeeJeµ³eJeÀlee) efJeefve³ece, 2015 [JeÀesCel³eener HesÀjyeo}(ves)/og©mleermen / l³ee®eer HegvejdDeefOeefve³ece (}s)] (met®eerye× 
efve³eceeJe}er) DeeefCe JebÀHeveer JeÀe³eoe, 2013 ®³ee JeÀ}ce 188 vegmeej (JeÀe³eoe) DeeefCe ³eesi³e ceev³elee, ÒeJeÀìerJeÀjCe DeeefCe DenJee} 
DeeJeµ³eJeÀles®eer Kee$eer JeÀjC³ee®³ee GÎsµeeves Deens. JebÀHeveer DeeefCe efle®³ee mebyebefOele He#eebceOeer} J³eJenej. JebÀHeveerves ojJe<eea Keg}emee JeÀjCes 
DeeJeµ³eJeÀ Deens, Deee|LeJeÀ efJeJejCeebceO³es DeeefCe Jeee|<eJeÀ DenJee}ele, JebÀHeveer DeeefCe mebyebefOele ³eeb®³eeleer} J³eJenej He#e lemes®e mebyebefOele 
He#eebmeesyele®³ee J³eJenejebµeer mebyebefOele OeesjCes.

³ee Hee@ef}meerceO³es JeeHeju³ee peeCee³ee& Hejbleg ³esLes HeefjYeeef<ele ve JesÀ}su³ee meJe& Je@ÀefHeì}eFPe JesÀ}su³ee meb%eeb®ee DeLe& Deµee µeyoe}e 
efve³egJeÌle JesÀ}s}e DemeeJee JesUesJesUer megOeeefjle JesÀu³eevegmeej JeÀe³eoe DeeefCe l³eeKee}er le³eej JesÀ}s}s efve³ece DeeefCe met®eer efJeefve³eceebceO³es.

J³eeK³ee
mebyebefOele He#ee®ee DeLe& JeÀe³eÐee®³ee JeÀ}ce 2 (76) Debleie&le eEJeÀJee Debleie&le HeefjYeeef<ele JesÀu³eeÒeceeCes Demes}.}eiet }sKee ceeveJeÀ.

pej JeÀe:
 De) met®eerye× IeìJeÀe®³ee ÒeJele&JeÀ eEJeÀJee ÒeJele&JeÀ ieìe®ee Yeeie yeveJeCeejer JeÀesCeleerner J³eJeÌleer eEJeÀJee mebmLee; 
 ye) JeÀesCeleerner J³eJeÌleer eEJeÀJee JeÀesCeleerner mebmLee , FeqJeÌJeìer µesDeme& OeejCe JeÀjCeejer:
  i) 1 SefÒe} 2023 Heemetve on ®³ee JeÀ}ce 89 Debleie&le Òeoeve JesÀu³eevegmeej Lesì eEJeÀJee HeÀe³eosµeerj J³eepe  
      DeeOeejeJej met®eerye× IeìJeÀeceO³es leelJeÀeU DeeOeer®³ee Deee|LeJeÀ Je<ee&le, JeÀOeerner, JeÀe³eoe JeÀje;  mebyebefOele  
        He#e Demeu³ee®es ceeve}s peeF&}. 
mebyebefOele He#ee®³ee mebyebOeeleer} veelesmebyebOee®ee DeLe& JeÀ}ce 2(77) Debleie&le HeefjYeeef<ele JesÀu³eeÒeceeCes Demes}. JeÀe³eoe.

mebyebefOele He#e J³eJeneje®ee DeLe& met®eer®³ee efve³eceve 2(1)(zc) Debleie&le HeefjYeeef<ele JesÀu³eeÒeceeCes Demes} efve³ece DeeefCe DeefOeefve³ecee®³ee 
JeÀ}ce 188 (1) ceO³es veceto JesÀu³eeÒeceeCes.

ef}mìeRie jsi³eg}sµeve ®³ee jsi³eg}sµeve 2(1)(zc) Debleie&le mebyebefOele He#e J³eJenej cnCepes SJeÀ J³eJenej ojc³eeve mebmeeOeves, mesJee eEJeÀJee oeef³elJeeb®es 
nmleeblejCe:

 i) SJeÀerJeÀ[s met®eerye× mebmLee eEJeÀJee efle®eer JeÀesCeleerner GHeJebÀHeveer DeeefCe met®eerye× IeìJeÀeµeer mebyebefOele He#e eEJeÀJee JeÀesCel³eener ogmejerJeÀ[s l³ee®³ee 

mene³³eJeÀ JebÀHev³ee;



 ii) SJeÀerJeÀ[s met®eerye× mebmLee eEJeÀJee efle®eer JeÀesCeleerner GHeJebÀHeveer, DeeefCe ogmejer JeÀesCeleerner J³eJeÌleer eEJeÀJee mebmLee, p³ee®ee GÎsµe DeeefCe HeefjCeece  

    ne met®eerye× IeìJeÀe®³ee mebyebefOele He#ee}e eEJeÀJee l³eeb®³eeHewJeÀer JeÀesCel³eener SJeÀe He#ee}e }eYe osCes Deens GHeJebÀHev³ee.

eEJeÀcele DeeJeÀej}er peeles JeÀer veener ³ee®eer HeJee& ve JeÀjlee DeeefCe mebyebefOele He#eemeesyele®ee ’J³eJenej’ ³ee®ee DeLe& }eJe}e peeF&} JeÀjejeceO³es SJeÀ®e J³eJenej 

eEJeÀJee J³eJenejeb®ee mecetn meceeefJeä JeÀje.

metì

Hejbleg met®eer efJeefve³eceeb®³ee GÎsµeebmee"er, Kee}er} mebyebefOele He#e DemeCeej veenerle J³eJenej:

De)  DeefOeceev³e DeeOeejeJej efvee|oä efmeJeÌ³egefjìerpe®ee cegÎe, Debleie&le DeeJeµ³eJeÀleeb®es Hee}ve JeÀjC³ee®³ee DeOeerve efmeJeÌ³egefjìerpe DeB[ SJeÌme®eWpe yees[& Dee@HeÀ Fbef[³ee 

    (Yeeb[Je} DeeefCe ÒeJeÀìerJeÀjCe DeeJeµ³eJeÀlee peejer JeÀjCes) efve³ece, 2018.

bye)  met®eerye× IeìJeÀebÜejs Kee}er} JeÀe@Hees&jsì Je=Àleer p³eele met®eerye× veme}su³ee GHeJebÀHev³eeb®ee meceeJesµe Deens. meJe& YeeieOeejJeÀebvee l³eeb®³ee µesDejneseÅu[ie®³ee 

    ÒeceeCeele SJeÀmeceeve }eiet/Dee@HeÀj JesÀ}s}s:

 - }eYeebµe YejCes;

 - jesK³eeb®es GHeefJeYeeie eEJeÀJee SJeÀ$eerJeÀjCe;
 - jeFì Fµ³et eEJeÀJee yeesveme Fµ³etÜejs efmeJeÌ³egefjìerpe peejer JeÀjCes; DeeefCe
 - efmeJeÌ³egefjìerpe®eer Kejsoer Hejle JeÀjCes.
JebÀ)  yeBJeÀe/vee@ve-yeBeEJeÀie HeÀe³eveevme JebÀHev³eebJeÀ[tve SJeÀmeceeve DeìeRJej cegole "sJeer mJeerJeÀejCes meJe& YeeieOeejJeÀebvee/meeJe&peefveJeÀebvee }eiet/Dee@HeÀj JesÀ}s}s, meesyele®e 

     les GIe[ JeÀjC³ee®³ee DeOeerve oj mene ceefnv³eebveer mìe@JeÀ SJeÌme®eWpeJeÀ[s mebyebefOele He#ee®³ee J³eJenejeb®es ÒeJeÀìerJeÀjCe, ³ee mJeªHeele ceb[UeÜejs efvee|oä:

Hejbleg Heg{s Demes JeÀer ner J³eeK³ee c³eg®³egDe} HebÀ[ebveer peejer JesÀ}su³ee ³egefveìdmemee"er }eiet nesCeej veener ceev³eleeÒeeHle mìe@JeÀ SJeÌme®eWpeceO³es met®eerye× Deensle;

[)  JeepeJeer J³eJemee³ee®eer ejleHesÀ[ DeeefCe ÒeJeeme Ke®ee&®ee meceeJesµe Deme}s}e JeÀesCeleener J³eJenej JebÀHeveer®³ee JeÀesCel³eener meb®ee}JeÀ eEJeÀJee ÒecegKe 

     J³eJemLeeHeJeÀer³e JeÀce&®ee³ee¥®ee (KMP)J³eJemee³ee®ee meeceev³e DeY³eeme¬eÀce DeeefCe l³ee®³ee mene³³eJeÀ JebÀHev³eebvee ³ee OeesjCeebleie&le cebpegjer®eer DeeJeµ³eJeÀlee veener;

efJeefµeä ÒeJeÀej®es J³eJenej eEJeÀJee J³eJemLee pes efJeµes<ele: ®³ee mJeleb$e lejlegoer Debleie&le neleeU}s peeleele JeÀe³eos DeeefCe mJeleb$e cebpetjer/Òeef¬eÀ³es Debleie&le Debce}ele 

DeeCeu³ee ies}su³ee JeÀe³eÐeebvegmeej cebpetj JesÀ}s peeleer} }eiet JeÀe³eoe DeeefCe mebyebefOele Òeef¬eÀ³ee. Deµee J³eJenejeb®eer GoenjCes Kee}er}ÒeceeCes Deensle:

 - efve³egJeÌleer DeeefCe ceesyeo}e, JeÀesCel³eener HeÀjJeÀemen, JebÀHeveer DeeefCe l³ee®³ee KMPs mee"er JeÀe³eosµeerj lejlegoeR®es Hee}ve JeÀjCeeN³ee mene³³eJeÀ JebÀHev³ee;

 - JeÀesCel³eener meb®ee}JeÀe}e HeeefjÞeefceJeÀ, HeÀer, JeÀefceµeve, JeÀesCel³eener leHeÀeJele F.®ee YejCee JeÀe³eosµeerj 

 - JebÀHeveerÜejs ESOPs men meb®ee}JeÀ eEJeÀJee KMPs ®³ee HeÀe³eÐeemee"er µesDeme& DeeOeeefjle Òeeslmeenve ³eespevee eEJeÀJee l³ee®³ee mene³³eJeÀ; eEJeÀJee
 -  CSER ³eesieoeve.

Deecme& }svLe ì^evPe@JeÌµeve cnCepes oesve mebyebefOele He#eebceOe}e J³eJenej pees pemes®³ee lemes Dee³eesefpele JesÀ}e peelees DemebyebefOele, pesCesJeÀªve mJeejm³eeb®ee JeÀesCeleener mebIe<e& 

veener.

J³eJemee³ee®ee meeceev³e DeY³eeme¬eÀce

J³eJemee³ee®³ee meeceev³e DeY³eeme¬eÀceeleer} J³eJenej ³ee µeyoe®eer J³eeK³ee DeefOeefve³ece eEJeÀJee met®eer Debleie&le JesÀ}s}er veener efve³eceeJe}er. leLeeefHe, Fbìjve@µeve} mìB[[& 

Dee@ve Dee@ef[eEìie (ISEA) 550 ves JeÀener GoenjCes met®eerye× JesÀ}er Deensle. mebmLes®³ee meeceev³e J³eJemee³ee®³ee yeensjer} J³eJenej. Deµeer GoenjCes Kee}er 

met®eerye× JesÀ}er Deensle:

 - peefì} FeqJeÌJeìer J³eJenej, pemes JeÀer JeÀe@Hees&jsì Hegvej&®evee eEJeÀJee DeefOeûenCe.

 - JeÀceJegÀJele JeÀe@Hees&jsì JeÀe³eÐeebmen DeefOeJeÀej#es$eeleer} Dee@HeÀµeesj mebmLeebmen J³eJenej.

 - peeies®es Yee[sHeÆîeeves osCes eEJeÀJee mebmLesÜejs J³eJemLeeHeve mesJee ogme³ee& He#ee}e osCes, vemeu³eeme efJe®eej efJeefvece³e JesÀ}e peelees.



 - efJe}#eCe cees"îee meJe}leer eEJeÀJee HejleeJ³eemen efJe¬eÀer J³eJenej.

 - HeefjHe$eJeÀ J³eJemLesmen J³eJenej, GoenjCeeLe&, HegveKe&jsoer JeÀjC³ee®³ee Je®eveye×lesmen efJe¬eÀer.

 - JeÀjejebleie&le J³eJenej p³eeb®³ee Deìer cegoleerHetJeea yeo}u³ee peele

meeceûeerµeer mebyebefOele He#e J³eJenejebvee efve³eceve®³ee lejlegoervegmeej HeefjYeeef<ele JesÀu³eeÒeceeCes meceeve DeLe& Demes} met®eer efve³eceeb®es 23(1).

HetCe& cee}JeÀer®eer GHeJebÀHeveer (’WOS) ceO³es SJeÀ JebÀHeveer meceeefJeä Demes} p³eeceO³es neseÅu[ie JebÀHeveer Demes} l³ee JebÀHeveer®³ee SJetÀCe celeoevee®³ee 100% 

µeJeÌleer®ee JeeHej eEJeÀJee efve³eb$eCe, SJeÀlej mJele: eEJeÀJee Lesì eEJeÀJee DeÒel³e#eHeCes l³ee®e eEJeÀJee DeÒel³e#eHeCes l³ee®³ee Flej HetCe& cee}JeÀer®³ee GHeJebÀHev³eebÜejs; OeR ®eer 

j®evee efve³ebef$ele JeÀjles l³ee JebÀHeveer®es meb®ee}JeÀ ceb[U.

YeewefleJeÀlee Le´sµeesu[

ef}eÅmìie jsi³eg}sµeve®³ee jsi³eg}sµeve 23 ceO³es JebÀHeveerves YeewefleJeÀlee Le´sµeesu[ Òeoeve JeÀjCes DeeJeµ³eJeÀ Deens p³ee®³ee He}erJeÀ[s J³eJenejebmee"er YeeieOeejJeÀeb®eer cebpegjer 

meeceev³e "jeJeeÜejs DeeJeµ³eJeÀ Demes} DeeefCe JebÀHeveer®ee JeÀesCeleener mebyebefOele He#e mebmLee mebyebefOele Deme}e lejerner Deµee "jeJeebvee cebpetjer osC³eemee"er celeoeve JeÀjCeej 

veener efJeefµeä J³eJenejemee"er He#e eEJeÀJee veener.

jsi³eg}sµeve 23(1) ®³ee lejlegoerle Demes veceto JesÀ}s Deens JeÀer mebyebefOele He#eemeesyele®ee J³eJenej ceìsefj³e} ceeve}e peeF&}, pej J³eJenej (}s) Jew³eeqJeÌleJeÀefjl³ee 

ÒeefJeä JesÀ}s peeleer} eEJeÀJee ceeieer} J³eJenejebmeesyele SJeÀ ojc³eeve Iesle}s peeleer} Deee|LeJeÀ Je<e&, SJeÀ npeej JeÀesìer ©He³eebHes#ee peemle eEJeÀJee Jeee|<eJeÀ SJeÀef$ele 

G}e{e}er®³ee one ìJeÌJesÀ met®eerye× IeìJeÀe®³ee Debeflece }sKeeHejeref#ele efJeÊeer³e efJeJejCeevegmeej, pes JeÀceer Demes} les.

Jejer} ieesäer Demetvener, met®eer efJeefve³eceeb®³ee efve³eceve 23(1A) ®³ee ¢äerves, SJeÀ J³eJenej p³eeceO³es ye´B[ JeeHej eEJeÀJee je@³euìer meboYee&le met®eerye× IeìJeÀeÜejs 

mebyebefOele He#ee}e efo}s}er os³eJesÀ Demeleer} J³eJenej (}s) Jew³eeqJeÌleJeÀefjle ÒeefJeä JesÀ}s Demeu³eeme eEJeÀJee ceeieer} meesyele Iesle}s Demeu³eeme meeefnl³e ceeve}s peeles

Deee|LeJeÀ Je<ee&leer} J³eJenej, met®eerye× JesÀ}su³ee Jeee|<eJeÀ SJeÀef$ele G}e{e}er®³ee Hee®e ìJeÌJeÌ³eebHes#ee peemle met®eerye× IeìJeÀe®³ee Debeflece  }sKeeHejeref#ele Deee|LeJeÀ 

efJeJejCeevegmeej mebmLee.

ns Heg{s mHeä JesÀ}s Deens JeÀer mene³³eJeÀ JebÀHev³eebveer mebyebefOele He#ee}e JesÀ}su³ee HesceWì®ee meceeJesµe Deme}s}e J³eJenej ye´B[ JeeHej eEJeÀJee je@³euìer meboYee&le met®eerye× 

IeìJeÀ meeceûeer ceeve}er peeF&} Jew³eeqJeÌleJeÀefjl³ee ÒeJesµe JesÀ}e peeF&} eEJeÀJee Deee|LeJeÀ Je<ee&le ceeieer} J³eJenejebmen SJeÀ$e Iesle}s peeF&}, Dees}eb[}s peeF&} ©. 

1000 JeÀesìer eEJeÀJee µesJeì®³ee Dee@ef[ìvegmeej met®eerye× IeìJeÀe®³ee Jeee|<eJeÀ SJeÀef$ele G}e{e}er®³ee 10% met®eerye× IeìJeÀe®es Deee|LeJeÀ efJeJejCe, pes JeÀceer Demes}.

ns mHeä JesÀ}s Deens JeÀer efve³eceve 23(4) vegmeej, JebÀHeveer®³ee YeeieOeejJeÀeb®eer cebpetjer osKeer} DeeJeµ³eJeÀ Demes} J³eJenej DeeefCe l³eeveblej®³ee YeewefleJeÀ yeo}ebmee"er 

(Kee}er HeefjYeeef<ele) meeefnl³e mebyebefOele He#e J³eJenejebmee"er p³eeceO³es JebÀHeveer®eer Demet®eerye× GHeJebÀHeveer He#e Deens Hejbleg JebÀHeveer He#e veener.

l³eeveblej®³ee yeo}ebmee"er YeewefleJeÀlee Le´sµeesu[ 

meeceûeerµeer mebyebefOele He#e J³eJeneje®³ee mebyebOeele, l³eeveblej®³ee YeewefleJeÀ yeo}eb®ee DeLe& Òel³esJeÀ yeo}e®³ee meboYee&le, DeeOeerHeemetve cebpetj JesÀ}su³ee J³eJenej cetu³ee®³ee 

20% Hes#ee peemle SJeÀef$ele GlHeVe efJeJejCeeceO³es efveJJeU Deee|LeJeÀ ÒeYeeJe DemeCeeje JeÀesCeleener HeÀjJeÀ DeeefCe YeewefleJeÀlee ce³ee&oe. , ³eeHewJeÀer pes peemle Demes}, 

Hejbleg ©. Hes#ee peemle veener. 1000 JeÀesìer.

mebyebefOele He#eeb®eer DeesUKe

DevegHee}ve DeefOeJeÀejer JeÀe³eÐee®³ee JeÀ}ce 2(76) ceO³es HeefjYeeef<ele JesÀu³eevegmeej mebyebefOele He#eeb®eer met®eer jeKes}, JebÀHeveer (J³eeK³ee leHeµeer}eb®es leHeµeer}) efve³ece, 

2014 DeeefCe }eiet }sKee ceeveJeÀebvegmeej Jee®ee:

 - Òel³esJeÀ meb®ee}JeÀ DeeefCe ÒecegKe J³eJemLeeHeJeÀer³e JeÀce&®eejer efve³egJeÌleer®³ee JesUer, Òel³esJeÀ Deee|LeJeÀ Je<ee&®³ee megªJeeleerme DeeefCe Deµee ÒeJeÀejs JesÀ}su³ee 

    ÒeJeÀìerJeÀjCeele JeÀesCeleener yeo} JesÀu³eeJej, HeÀe@ce& MBP-1 ceO³es Keg}emee JeÀjleer}.सर्व व्यक्ती, संस्था ज्यात त्याला किंवा तिला   
   स्वारस्य आह,े प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे 



   -  प्रत्येक संचालक आणि प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी नियुक्तीच्या वेळी, प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस आणि  
      जेव्हा जेव्हा खुलासा करण्यात कोणताही बदल होईल तेव्हा घोषणा प्रदान करेल:
  • त्याचे नातेवाईक
  • ज्या फर्ममध्ये असे संचालक/व्यवस्थापक किंवा त्यांचे नातेवाईक भागीदार आहेत
  • खाजगी कंपन्या ज्यामध्ये संचालक किंवा व्यवस्थापक किंवा त्यांचे नातेवाईक सदस्य किंवा संचालक आहेत
  • सार्वजनिक कंपन्या ज्यामध्ये संचालक किंवा व्यवस्थापक संचालक असतात आणि त्यांच्याकडे नातेवाईकांसह 
          पेड-अप भाग भांडवलाच्या 2% पेक्षा जास्त रक्कम असते

अनुपालन अधिकारी हे करेल:
 - संचालक आणि KMP च्या घोषणेच्या आधारे, संबंधित पक्षांशी संबंधित माहिती त्यांच्या वैयक्तिक/कंपनी तपशीलांसह
    ओळखा आणि अद्यतनित डेटाबेसच्या स्वरूपात रेकॉर्ड ठेवा.

 - आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस आणि त्यानंतरच्या कोणत्याही बदलांवर, वेदांता समूहातील संबंधित पक्षांची माहिती 
     डेटाबेसमध्ये ओळखा आणि राखून ठेवा, म्हणजे, उपकंपन्या, संयुक्त उपक्रम, सहयोगी इ.

 - कंपनीच्या प्रवर्तक किंवा प्रवर्तक गटाचा किंवा कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा कोणत्याही घटकाचा भाग असलेल्या 
    व्यक्ती/संस्थेचा डेटाबेस ओळखणे आणि राखणे, कंपनीमध्ये दहा टक्के किंवा त्याहून अधिक इक्विटी शेअर्स एकतर थेट 
   किंवा फायदेशीर व्याज आधारावर प्रदान केल्याप्रमाणे. कंपनी कायदा, 2013 चे कलम 89, कोणत्याही वेळी, तात्काळ 
    आधीच्या आर्थिक वर्षात.

 - जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा संबंधित पक्षांचा डेटाबेस अद्यतनित करा आणि किमान तिमाहीत एकदा पुनरावलोकन करा.

संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांची ओळख
 - प्रत्येक संचालक, प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन कंपनी किंवा लेखापरीक्षण आणि जोखीम 
     व्यवस्थापन समितीला त्याच्या किंवा तिच्या किंवा तिच्या नातेवाईकांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही संभाव्य संबंधित 
     पक्ष व्यवहाराची सूचना देण्यासाठी जबाबदार असेल.

 - अनुपालन अधिकारी हे सुनिश्चित करतील की सर्व संचालक, मुख्य व्यवस्थापक आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन सर्व भौतिक, 
   आर्थिक आणि व्यावसायिक व्यवहारांशी संबंधित वार्षिक घोषणा करतील जेथे वेदांताच्या हिताशी त्यांच्या संभाव्य 
    विरोधाभास असू शकतात.

 - अनुपालन अधिकारी संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांची यादी खालीलप्रमाणे एकत्र करेल:
  • कंपनीच्या आर्थिक विवरणांमध्ये केलेल्या प्रकटीकरणानुसार आरपीटी चालू ठेवणे;
  • या धोरणाच्या अनुषंगाने आवश्यक मंजूरी मिळविण्यासाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपूर्वी प्रत्येक 
     संबंधित पक्षासोबत अंमलात आणले जाण्याची शक्यता असलेले व्यवहार आणि अशा व्यवहारांचे अंदाजे मूल्य.

संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांची मंजुरी आणि पुनरावलोकन करण्याची प्रक्रिया

ऑडिट आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती
a ) संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांना कंपनीच्या लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे.  
 ऑडिट आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांवर त्याच्या मंजुरीसाठी चर्चा करताना सर्व संबंधित 
 घटकांचा विचार करेल.

b) सूचीबद्ध घटकाच्या संबंधित पक्षाच्या व्यवहारातील फेरफारच्या संदर्भात, पूर्व मंजुरी सर्व बदलांसाठी ऑडिट आणि जोखीम 
 व्यवस्थापन समिती आवश्यक असेल.



c)  उपकंपन्यांचा समावेश असलेल्या संबंधित पक्षाच्या व्यवहारातील फेरफारच्या संदर्भात, ज्यामध्ये सूचीबद्ध संस्था व्यवहार 
 करणारा पक्ष नाही, फक्त भौतिक बदलांसाठी, वेदांता लिमिटेडच्या ऑडिट आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीची पूर्व परवानगी 
 आवश्यक आहे.

d)  लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीचे केवळ तेच सदस्य, जे स्वतंत्र संचालक आहेत, संबंधित पक्ष व्यवहारांना 
 मान्यता देतील. ऑडिट आणि रिस्क मॅनेजमेंटचे असे कोणतेही सदस्य
 कोणत्याही संबंधित पक्षाच्या व्यवहारात संभाव्य स्वारस्य असलेल्या समितीने संबंधित पक्षाच्या व्यवहारावर मतदान 
 करण्यापासून दूर राहावे.
  
e)  संबंधित पक्षाचा व्यवहार जो (i) सामान्य व्यवसायात नाही; किंवा (ii) हाताच्या लांबीच्या किंमतीनुसार नाही, लागू अंतर्गत 
 आवश्यक असेल त्याप्रमाणे मंडळाची किंवा भागधारकांची मंजुरी आवश्यक असेल
 कायदा

f) कंपनीच्या अल्टिमेट होल्डिंग कंपन्यांसह त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांसह संबंधित पक्ष व्यवहार ज्यात कंपनीची उपकंपनी 
 पक्ष आहे परंतु कंपनी पक्ष नाही, आवश्यक असेल
 कंपनीच्या ऑडिट आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीची पूर्व परवानगी. वरील गोष्टी असूनही, व्होल्कन इन्व्हेस्टमेंट्स 
 लिमिटेड (बहामास) (वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड आणि तिच्या सहाय्यक कंपन्या वगळून) च्या उपकंपन्यांसोबत संबंधित 
 पक्षाच्या व्यवहारासाठी ज्यात कंपनीची उपकंपनी पक्ष आहे परंतु कंपनी पक्ष नाही, यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. 
 कंपनीच्या लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीने जर अशा व्यवहाराचे मूल्य वैयक्तिकरित्या केले असेल किंवा 
 आर्थिक वर्षात मागील व्यवहारांसह घेतले असेल तर, शेवटच्या लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणानुसार कंपनीच्या उपकंपनीच्या 
 वार्षिक स्टँडअलोन टर्नओव्हरच्या 10% पेक्षा जास्त असेल.
 उपकंपनीचे किंवा रु. 120 कोटी1, यापैकी जे कमी असेल.

g) वर बिंदू f मध्ये समाविष्ट केलेल्या व्यवहारांव्यतिरिक्त, संबंधित पक्षाचा व्यवहार ज्यामध्ये कंपनीची उपकंपनी एकीकडे 
 पक्षकार आहे (आणि कंपनी पक्ष नाही) आणि कंपनी/कंपनी/अल्टिमेटच्या उपकंपनीचे संचालक/केएमपी दुसरीकडे 
 कंपनीच्या होल्डिंग कंपन्यांना त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांसह, कंपनीच्या लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीची 
 पूर्व परवानगी आवश्यक असेल, जर अशा व्यवहाराचे मूल्य त्यात प्रवेश केला असेल किंवा नाही  व ै यक ्त िकर ित ्य ाक ि ं व ा  
 आर्थिक वर्षात मागील व्यवहारांसह एकत्रितपणे, कंपनीच्या उपकंपनीच्या वार्षिक स्टँडअलोन 
 टर्नओव्हरच्या 10% पेक्षा जास्त उपकंपनी किंवा रु. 10 कोटी1, यापैकी जे कमी असेल.

h) कंपनीच्या दोन उपकंपन्यांमधील संबंधित पक्षाच्या व्यवहारासाठी (जेथे एक संपूर्ण मालकीची नसलेली किंवा दोन्ही पूर्णपणे 
 मालकीची नसलेली) ऑडिट आणि जोखीम व्यवस्थापनाची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे.
 कंपनीच्या समितीने, जर अशा व्यवहाराचे मूल्य वैयक्तिकरित्या केले असेल किंवा आर्थिक वर्षात मागील व्यवहारांसह घेतले 
 असेल तर, वार्षिक स्टँडअलोनच्या 10% पेक्षा जास्त असेल
 कंपनीच्या उपकंपनीची उलाढाल, कमी उलाढाल.

i ) संबंधित पक्ष व्यवहार ज्यासाठी कंपनीची असूचीबद्ध उपकंपनी एकीकडे पक्ष आहे (परंतु कंपनी पक्ष नाही) आणि दुसरीकडे 
 “f ते h” पर्यंत वरील मुद्द्यांमध्ये समाविष्ट नसलेला कोणताही अन्य संबंधित पक्ष आवश्यक असेल. कंपनीच्या 
 लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीची पूर्वपरवानगी जर अशा व्यवहाराचे मूल्य वैयक्तिकरित्या केले असेल किंवा 
 एकत्र घेतले असेल तर आर्थिक वर्षात मागील व्यवहारांसह, उपकंपनीच्या शेवटच्या लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणानुसार 
 कंपनीच्या उपकंपनीच्या वार्षिक स्टँडअलोन उलाढालीच्या 10% किंवा रु. 120
 कोटी1, यापैकी जे कमी असेल.

j) एकीकडे कंपनीने केलेला व्यवहार, दुसरीकडे इतर कोणत्याही असंबंधित व्यक्ती किंवा घटकाशी केलेला व्यवहार आणि ज्याचा 
 उद्देश आणि परिणाम कंपनीच्या संबंधित पक्षाला किंवा

1 कठोर थ्रेशोल्ड स्वीकारला



 त्याच्या कोणत्याही उपकंपनीला, कंपनीच्या ऑडिट आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असेल.

k) एकीकडे कंपनीच्या उपकंपनीद्वारे अंमलात आणलेला व्यवहार, दुसरीकडे इतर कोणत्याही असंबंधित व्यक्तीच्या घटकासह 
 आणि ज्याचा उद्देश आणि परिणाम संबंधित पक्षाला लाभ देणे आहे. कंपनी किंवा त्याच्या उपकंपनींपैकी कोणत्याही 
 सहाय्यकांना कंपनीच्या लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असेल, जर अशा व्
 यवहाराचे मूल्य वैयक्तिकरीत्या केले असेल किंवा घेतले असेल. आर्थिक वर्षातील मागील व्यवहारांसह, उपकंपनीच्या 
 शेवटच्या लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणानुसार कंपनीच्या उपकंपनीच्या वार्षिक स्टँडअलोन उलाढालीच्या 10% पेक्षा 
 जास्त.

l) लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती खालील अटींच्या अधीन राहून कंपनीने प्रस्तावित केलेल्या संबंधित 
 पक्षाच्या व्यवहारांसाठी सर्वांगीण मान्यता देऊ शकते, म्हणजे-
 अ) अशी मान्यता पुनरावृत्ती स्वरूपाच्या व्यवहारांच्या बाबतीत लागू होईल;
 b) लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती अशा सर्वज्ञ मान्यतेच्या गरजेबाबत स्वतःचे समाधान करेल आणि अशी 
      मान्यता सूचीबद्ध घटकाच्या हिताची आहे;
 c) सर्वांगीण मान्यता निर्दिष्ट करेल:
 - संबंधित पक्षाचे नाव, व्यवहाराचे स्वरूप, व्यवहाराचा कालावधी, ज्या व्यवहारांमध्ये प्रवेश केला जाईल त्याची 
     कमाल रक्कम,
 -  सूचक आधारभूत किंमत / वर्तमान करार केलेली किंमत आणि जर असेल तर किंमतीत तफावत करण्याचे सूत्र; आणि
 - ऑडिट आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती योग्य वाटेल अशा इतर अटी:
   परंतु, जेथे संबंधित पक्षीय व्यवहाराची गरज भासली जाऊ शकत नाही आणि उपरोक्त तपशिल उपलब्ध नसतील, तेव्हा 
      लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती अशा व्यवहारांना त्यांचे मूल्य प्रति व्यवहार एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त 
    नसेल अशा व्यवहारांसाठी सर्वांगीण मान्यता देऊ शकते.
 d) लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती, कमीत कमी तिमाही आधारावर, कंपनीने दिलेल्या प्रत्येक सर्वांगीण 
        मंजुरीच्या अनुषंगाने केलेल्या संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांच्या तपशीलांचे पुनरावलोकन करेल;
 ई) अशा सर्वांगीण मंजुरी एक वर्षांपेक्षा जास्त नसलेल्या कालावधीसाठी वैध असतील आणि एक वर्षाच्या समाप्तीनंतर 
      नवीन मंजुरी आवश्यक असतील.
 f) खालील व्यवहार सर्वागीण मार्गाने मंजूर केले जाऊ शकत नाहीत:
 - कंपनीच्या उपक्रमाची विक्री किंवा विल्हेवाट लावण्यासंदर्भातील व्यवहार;
 - व्यवहार जे सामान्य व्यवसायात नाहीत किंवा हाताच्या लांबीच्या किंमतीत नाहीत;
 - मंडळाने निर्दिष्ट केलेल्या मर्यादा ओलांडलेले व्यवहार;
 - कंपनी कायदा, 2013 किंवा SEBI लिस्टिंग रेग्युलेशन्स अंतर्गत केलेले नियम किंवा नियमांनुसार निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
    इतर कोणताही व्यवहार.

m)  जेथे, अत्यावश्यक कारणांमुळे, संबंधित पक्षाचे व्यवहार लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीच्या 
 पूर्वपरवानगीशिवाय अंमलात आणले गेले आहेत, त्यासाठी तर्कसंगत स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. ऑडिट आणि जोखीम 
 व्यवस्थापन समितीच्या समाधानासाठी प्रदान केले जाईल. लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती सर्व संबंधित बाबी 
 विचारात घेऊन अशा व्यवहारांचे मूल्यमापन करेल आणि त्यानंतर अशा व्यवहारांमध्ये प्रवेश केल्यापासून 3 (तीन) 
 महिन्यांच्या कालावधीत अशा व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल.

n) इव्हेंटमध्ये, कंपनीला संबंधित पक्षासोबतच्या व्यवहाराची जाणीव होते ज्याला या धोरणानुसार मान्यता दिली गेली नाही, तर या  
 प्रकरणाचे पुनरावलोकन केले जाईल लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती आणि लेखापरीक्षण आणि जोखीम 
 व्यवस्थापन समिती व्यवहारासंबंधी सर्व संबंधित तथ्ये आणि परिस्थितींचा विचार करेल आणि संबंधित पक्षाच्या व्यवहाराची 
 मान्यता, पुनरावृत्ती किंवा समाप्तीसह कंपनीकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचे मूल्यांकन करेल.



o) कोणत्याही परिस्थितीत, जेथे ऑडिट आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती मंजूरीशिवाय सुरू झालेल्या संबंधित पक्षाच्या 
 व्यवहाराला मान्यता न देण्याचे ठरवते, तेव्हा लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती, योग्य त्याप्रमाणे, बंद करणे 
 यासह, परंतु इतकेच मर्यादित न राहता, अतिरिक्त कारवाई करू शकते. व्यवहार करणे किंवा भागधारकांची मान्यता घेणे, संबंधित 
 पक्षाकडून झालेल्या नुकसानीची भरपाई देणे इ. संबंधित पक्षाच्या व्यवहाराच्या कोणत्याही पुनरावलोकन/मंजुरीच्या 
 संदर्भात, लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीला बदल करण्याचा किंवा माफ करण्याचा अधिकार आहे.
 या धोरणाच्या कोणत्याही प्रक्रियात्मक आवश्यकता.

p) ऑडिट आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीच्या पुनरावलोकनासाठी कंपनीद्वारे सर्व RPTs ची तिमाही माहिती ठेवली जाईल. 
 मॅनेजमेंट ऑडिट आणि रिस्क मॅनेजमेंट कमिटीला अहवाल सादर करेल ज्यामध्ये मंजूरी आणि वास्तविक व्यवहार यांची तुलना 
 केली जाईल.

ऑडिट आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेला अपवाद
q) विनियमन 23 आणि विनियम 15 चे उपनियम (2) असल्यास, सूचीबद्ध उपकंपनी पक्षकार आहे परंतु कंपनी पक्षकार नाही 
 अशा संबंधित पक्षाच्या व्यवहारासाठी कंपनीच्या लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीची पूर्व परवानगी 
 आवश्यक नाही. सूचीचे नियम अशा सूचीबद्ध उपकंपनींना लागू होतात.
r)  कंपनीच्या लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीची पूर्वपरवानगी संबंधित पक्षाच्या व्यवहारासाठी आवश्यक नाही 
 ज्यात सूचीबद्ध उपकंपनी आणि अशा सूचीबद्ध उपकंपनीची असूचीबद्ध उपकंपनी दोन्ही पक्ष आहेत परंतु कंपनी पक्ष नाही, 
 जर नियमन 23 आणि उप- अशा सूचीबद्ध उपकंपनीला सूची विनियमांच्या नियमन 15 चे नियमन (2) लागू आहे आणि 
 सूचीबद्ध उपकंपनीच्या लेखापरीक्षा समितीची पूर्व मान्यता पुरेशी आहे.
s) कंपनीच्या लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीची पूर्व मंजुरी खालील संबंधित पक्षीय व्यवहारांच्या संदर्भात 
 लागू होणार नाही:
 अ) त्यानंतरच्या सर्व बदलांसह सर्व व्यवहार जे व्यवसायाच्या सामान्य अभ्यासक्रमात आहेत आणि आर्म लेन्थ किमतीत 
    आहेत आणि होल्डिंग कंपनी आणि तिच्या पूर्ण मालकीची उपकंपनी यांच्यामध्ये प्रवेश केला आहे ज्यांची खाती अशा 
    होल्डिंग कंपनीमध्ये एकत्रित केली गेली आहेत आणि समभागधारकांसमोर ठेवली आहेत. मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभा; 
 b) सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनीच्या दोन पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्यांमधील नंतरच्या सर्व बदलांसह सर्व व्यवहार, ज्यांची खाती 
    अशा होल्डिंगसह एकत्रित केली जातात. कंपनी आणि मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेत भागधारकांसमोर ठेवली.

 RPTs च्या मंजुरीसाठी लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीद्वारे पुनरावलोकन केले जाणारी माहिती
प्रस्तावित आरपीटीच्या मंजुरीसाठी ऑडिट आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीच्या पुनरावलोकनासाठी कंपनी खालील माहिती समाविष्ट 
करेल:
अ)  प्रस्तावित व्यवहाराचा प्रकार, भौतिक अटी आणि तपशील;
b)  संबंधित पक्षाचे नाव आणि कंपनी किंवा तिच्या उपकंपनीशी त्याचे नाते, याच्या स्वरूपासह त्याची चिंता किंवा स्वारस्य 
 (आर्थिक किंवा अन्यथा);
c)  प्रस्तावित व्यवहाराचा कालावधी (विशेष कालावधी निर्दिष्ट केला जाईल);
ड)  प्रस्तावित व्यवहाराचे मूल्य;
e)  कंपनीच्या वार्षिक एकत्रित उलाढालीची टक्केवारी, तात्काळ आधीच्या आर्थिक वर्षासाठी, जी प्रस्तावित व्यवहाराच्या 
 मूल्याद्वारे दर्शविली जाते (आणि RPT साठी उपकंपनी, सहाय्यक कंपनीच्या वार्षिक उलाढालीच्या आधारे स्वतंत्रपणे 
 गणना केलेली अशी टक्केवारी अतिरिक्तपणे प्रदान केली जाईल);
f)  जर व्यवहार कोणत्याही कर्ज, आंतर-कॉर्पोरेट ठेवी, आगाऊ किंवा सूचीबद्ध संस्था किंवा तिच्या उपकंपनीद्वारे केलेल्या 
 किंवा दिलेल्या गुंतवणुकीशी संबंधित असल्यास:
 i  प्रस्तावित व्यवहाराच्या संबंधात निधीच्या स्त्रोताचा तपशील;
 ii  जेथे कर्ज, आंतर-कॉर्पोरेट ठेवी, अग्रिम किंवा गुंतवणूक करण्यासाठी किंवा देण्यासाठी कोणतेही आर्थिक कर्ज 
  आहे,
  - कर्जबाजारीपणाचे स्वरूप;
  -  निधीची किंमत; आणि



   - कार्यकाळ
 iii  लागू अटी, करार, कार्यकाळ, व्याज दर आणि परतफेडीचे वेळापत्रक, सुरक्षित किंवा असुरक्षित असले तरीही; 
     सुरक्षित असल्यास, सुरक्षिततेचे स्वरूप; आणि
 iv  RPT च्या अनुषंगाने अशा निधीचा अंतिम लाभार्थी ज्या उद्देशासाठी निधी वापरला जाईल.
g)  RPT कंपनीच्या हिताचे का आहे याचे औचित्य;
h)  मूल्यांकन किंवा इतर बाह्य पक्षाच्या अहवालाची प्रत, जर अशा कोणत्याही अहवालावर अवलंबून असेल;
i)  काउंटर-पार्टीच्या वार्षिक एकत्रित उलाढालीची टक्केवारी जी ऐच्छिक आधारावर प्रस्तावित RPT च्या मूल्याद्वारे 
 दर्शविली जाते;
j)  इतर कोणतीही माहिती जी संबंधित असू शकते.

कंपनीची ऑडिट आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती दीर्घकालीन (एक वर्षापेक्षा जास्त) किंवा आवर्ती RPT च्या स्थितीचे वार्षिक 
आधारावर पुनरावलोकन करेल.

बोर्ड
•  जर कंपनीचा समावेश असलेले कोणतेही संबंधित पक्षाचे व्यवहार लेखापरीक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीद्वारे 
 बोर्डाकडे त्याच्या मंजुरीसाठी पाठवले जातात कारण व्यवहार (i) सामान्य व्यवसायात नसल्यामुळे किंवा (ii) एक हात लांब 
 नसल्यामुळे किंमत, मंडळ अशा घटकांचा विचार करेल, जसे की, व्यवहाराचे स्वरूप, भौतिक अटी, किंमत ठरवण्याची पद्धत 
 आणि अशा व्यवहारात प्रवेश करण्यासाठी व्यावसायिक तर्क.
•  त्यानंतरच्या भौतिक सुधारणांसह सर्व सामग्रीशी संबंधित पक्ष व्यवहार, ज्यांना पूर्वी भागधारकांची मंजुरी आवश्यक आहे, 
 त्यांना प्रथम मंडळाची पूर्व परवानगी आवश्यक असेल;
•  मंडळाचा कोणताही सदस्य किंवा मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी ज्यांना कोणत्याही संबंधित पक्षाच्या व्यवहारात रस आहे 
 त्यांनी संबंधित पक्षाच्या व्यवहारावर मतदान करण्यापासून दूर राहावे.

भागधारक
सूची नियम
• ऑडिट आणि रिस्क मॅनेजमेंट कमिटीने परिभाषित केल्यानुसार सर्व सामग्री संबंधित पक्ष व्यवहार आणि त्यानंतरच्या भौतिक 
 सुधारणांना सामान्यांद्वारे भागधारकांची पूर्व परवानगी आवश्यक असेल.
 ठराव आणि कोणताही संबंधित पक्ष अशा ठरावांना मंजूरी देण्यासाठी मतदान करणार नाही की संस्था विशिष्ट व्यवहाराशी 
 संबंधित पक्ष आहे किंवा नाही;
• कंपनी कायदा आणि सूची विनियमांच्या अंतर्गत मंजुरीची आवश्यकता स्वतंत्रपणे आणि स्वतंत्रपणे पूर्ण करेल.

सूची नियमांतर्गत भागधारकांच्या मंजुरीला अपवाद
•  सामग्रीशी संबंधित पक्ष व्यवहारांसाठी भागधारकांच्या मंजुरीची आवश्यकता खालील प्रकरणांमध्ये लागू होणार नाही:
 अ) होल्डिंग कंपनी आणि तिची पूर्ण मालकीची उपकंपनी ज्यांची खाती अशा होल्डिंग कंपनीमध्ये एकत्रित केली गेली आहेत 
 अशा सर्व नंतरच्या बदलांसह सर्व व्यवहार आणि  मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेत भागधारकांसमोर ठेवले.
 b) सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनीच्या दोन पूर्ण-मालकीच्या उपकंपन्यांमधील सर्व नंतरच्या बदलांसह सर्व व्यवहार, ज्यांची खाती 
 अशा होल्डिंगसह एकत्रित केली जातात. कंपनी आणि मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेत भागधारकांसमोर ठेवली.
• नियमन 23 आणि उप-तर, सूचीबद्ध उपकंपनी एक पक्ष आहे परंतु कंपनी पक्ष नाही अशा संबंधित पक्षाच्या व्यवहारासाठी 
 कंपनीच्या भागधारकांची पूर्व मंजुरी आवश्यक नाही. यापैकी विनियम 15 चे नियमन (2) अशा सूचीबद्ध उपकंपनींना लागू 
 आहेत. पुढे, वर नमूद केल्याप्रमाणे सूचीबद्ध उपकंपनीच्या असूचीबद्ध सहाय्यक कंपन्यांच्या संबंधित पक्ष व्यवहारांसाठी, 
 अगोदर सूचीबद्ध उपकंपनीच्या भागधारकांची मंजूरी पुरेशी असेल.
• पुढे, वरील आवश्यकता दिवाळखोरी संहितेच्या कलम 31 अंतर्गत मंजूर केलेल्या ठराव योजनेच्या संदर्भात लागू होणार नाहीत, 
 रिझोल्यूशन प्लॅन मंजूर झाल्याच्या एका दिवसाच्या आत मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये खुलासा केला जाईल.



कंपनी कायदा
• कायद्याच्या कलम 2(76) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार संबंधित पक्षासोबतचे सर्व व्यवहार जे आहेत: (a) व्यवसायाच्या 
 सामान्य मार्गात किंवा हाताच्या लांबीवर नाही; आणि (b) जे विहित मर्यादेपेक्षा जास्त आहेत कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत 
 भागधारकांच्या मान्यतेसाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही सुधारणा किंवा सुधारणांसह, कंपनीच्या सर्वसाधारण सभेत 
 पारित केलेल्या ठरावाद्वारे भागधारकांची मान्यता आवश्यक असेल; आणि अशा प्रकरणांमध्ये, व्यवहाराशी संबंधित 
 पक्ष/(ies) अशा ठरावावर मतदान करण्यापासून दूर राहतील.
• कंपनी कायदा आणि सूची विनियमांतर्गत मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या आवश्यकतांचे स्वतंत्रपणे आणि स्वतंत्रपणे पालन 
 करेल.

आरपीटीच्या विचारासाठी भागधारकांना माहिती प्रदान केली जाईल
  
कोणत्याही प्रस्तावित RPT साठी मंजूरी मागणाऱ्या भागधारकांना पाठवल्या जाणाऱ्या नोटीसमध्ये, कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत 
आवश्यकतेव्यतिरिक्त, स्पष्टीकरणात्मक विधानाचा भाग म्हणून खालील माहिती समाविष्ट केली जाईल:
अ)  कंपनीच्या व्यवस्थापनाने ऑडिट आणि जोखीम व्यवस्थापन समितीला दिलेल्या माहितीचा सारांश;
b)  प्रस्तावित व्यवहार कंपनीच्या हिताचा का आहे याचे औचित्य;
c)  जेथे व्यवहार कोणत्याही कर्ज, आंतर-कॉर्पोरेट ठेवी, आगाऊ किंवा कंपनी किंवा तिच्या उपकंपनीने दिलेल्या किंवा दिलेल्या 
 गुंतवणुकीशी संबंधित आहे, आधी नमूद केल्याप्रमाणे तपशील; (ची आवश्यकता निधीचा स्रोत आणि निधीची किंमत जाहीर 
 करणे सूचीबद्ध बँक/NBFC ला लागू होणार नाही.)
d)  प्रस्तावित व्यवहाराच्या संदर्भात कंपनीद्वारे मूल्यांकन किंवा इतर बाह्य अहवाल, जर असेल तर, त्याच्या नोंदणीकृत ईमेल 
 पत्त्याद्वारे उपलब्ध करून दिला जाईल असे विधान भागधारक;
e)  काउंटर-पार्टीच्या वार्षिक एकत्रित उलाढालीची टक्केवारी जी ऐच्छिक आधारावर प्रस्तावित आरपीटीच्या मूल्याद्वारे 
 दर्शविली जाते;
f)  इतर कोणतीही माहिती जी संबंधित असू शकते. संबंधित पक्षीय व्यवहारांना मान्यता देण्यासाठी लेखापरीक्षण आणि जोखीम 
 व्यवस्थापन समिती आणि संचालक मंडळाचे घटक / मार्गदर्शक तत्त्वे

संबंधित पक्षाच्या व्यवहाराला मंजुरी प्रदान केली जाऊ शकते किंवा नाही हे निर्धारित करताना, खालील घटकांचा विचार केला जाऊ 
शकतो:
• संबंधित पक्ष व्यवहार कंपनीच्या व्यवसायाच्या सामान्य अभ्यासक्रमात आहे की नाही;
• संबंधित पक्षाचा व्यवहार हाताच्या लांबीच्या आधारावर आहे की नाही;
• उपलब्ध पर्यायांची तुलना करून, जर असेल तर, कंपनीला संबंधित पक्ष व्यवहारात प्रवेश करण्यासाठी व्यवसायाच्या सोयीची 
 पुरेशी कारणे आहेत का;
• संचालक किंवा KMP संबंधी RPT च्या बाबतीत, हे सुनिश्चित केले जाते की संबंधित संचालक किंवा KMP या विषयसूची 
 आयटममध्ये मतदान करण्यापासून दूर राहतील;
• प्रस्तावित संबंधित पक्षाच्या व्यवहारामध्ये प्रस्तावित व्यवहाराच्या परिणामी किंवा त्याच्या संबंधात उद्भवू शकणारे 
 कोणतेही संभाव्य प्रतिष्ठित/नियामक जोखीम समाविष्ट आहेत का;
• संबंधित पक्षाचा व्यवहार कंपनीच्या कोणत्याही संचालक किंवा प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचार्यांसाठी हितसंबंधाचा अयोग्य 
 विरोध दर्शवेल की नाही, व्यवहाराचा आकार, एकूणच  संबंधित पक्षाची आर्थिक स्थिती, व्यवहारातील संबंधित पक्षाच्या  
 हिताचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूप आणि ऑडिट आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती किंवा मंडळासारखे इतर घटक
 संचालक संबंधित समजतात.

अहवाल आणि प्रकटीकरण
• कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवरील अनुपालन अहवालासह सर्व सामग्री संबंधित पक्ष व्यवहारांचे तपशील संबंधित पक्षांसोबतच्या 
 कोणत्याही नंतरच्या भौतिक बदलांसह त्रैमासिकपणे उघड केले जातील.
• कायद्याच्या कलम 188(1) मध्ये संदर्भित संबंधित पक्षांशी करार किंवा व्यवस्थेचे तपशील



 फॉर्म AOC-2 मध्ये संचालकांच्या अहवालात खुलासा केला जाईल.
• सूचीबद्ध घटक स्टॉक एक्स्चेंजकडे, बोर्डाने वेळोवेळी निर्दिष्ट केल्यानुसार संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांचे प्रकटीकरण सादर 
 करेल आणि ते त्यांच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करेल. 01 एप्रिल, 2023 पासून प्रभावी, कंपनी दर सहा महिन्यांनी असे खुलासे 
 तिच्या स्वतंत्र आणि एकत्रित आर्थिक निकालांच्या प्रकाशनाच्या तारखेला करेल.
• कंपनी त्यांच्या वेबसाइटवर संबंधित पक्ष व्यवहारांशी संबंधित धोरण उघड करेल आणि वार्षिक अहवालात त्याची वेब लिंक 
 प्रदान करेल.

मर्यादा आणि दुरुस्ती
 या धोरणाच्या तरतुदी आणि कायदा किंवा सूचीकरण विनियम किंवा इतर कोणतेही वैधानिक अधिनियम, नियम, अशा 
 कायद्याच्या तरतुदी किंवा सूची विनियम किंवा वैधानिक अधिनियम, नियम यांच्यात कोणताही विरोध झाल्यास, नियम या 
 धोरणावर प्रचलित असतील. या संदर्भातील सूची विनियम, कायदा आणि/किंवा लागू कायद्यांमध्ये कोणतीही त्यानंतरची 
 सुधारणा/बदल आपोआप या धोरणाला लागू होतील.


