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I. ఉదేే శం 
a. టాటా కోడ్ ఆఫ కండక్ ్ 2015 ("TCOC")లో పేరకొనన పరధాన సూతరా లలో ఒకటి ఇద:ి 'అతయయననత న ైతిక 

పరమాణాలకు అనుగుణంగా మా వాయపారాలను న్సరవహ ంచడాన్సకి మేము కటట్ బడి ఉనానము. లంచం లేదా 
అవినీతిన్స మేము ఏ రూపంలోనూ సహ ంచము. మేము చేస ే పరతీ చరయలోనూ ఈ న్సబదధత బలంగా 
కన్సపిసుత ంద.ి” 
 

b. టాటా పరా జ క్్్ ల్సమిటెడ్ (“కంపెనీ”), TCOCన్స సీవకరించి, వ్ృతితపరంగా, నాయయబదధంగా, న్సజాయితీతో 
వ్యవ్హరించేందుకు అలాగే అద ిఎకొడ కారయకలాపాలు న్సరవహ ంచినా, సంబంధాలు కల్సగిన ఉనాన లంచం, 
అవినీతిన్స ఎదురకొనేందుకు తగిన పరకిరయలను అమలు చసేేందుకు డాన్సకి కటట్ బడి ఉంద.ి  పెైైవేట్ లేదా 
పరభుతవ అధికారులు, కస్మరుల , సరఫరాదారులు సహా ఎవ్ర ైనా వ్యకితకి బహుమతయలు లేదా పరలోభాలు 
అందించడం లేదా తీసుకోవ్డాన్సన న్సషధేించే అన్సన దశేీయ, విదశేీ చటా్ లకు అనుగుణంగా ఉంటటంద.ి 
 

c. లంచం వ్యతిరేక, అవినీతి న్సరోధ్క విధానం ("ఎబీఎసీ విధానం") ఉదేేశం లంచం, సులభతర చెల్సలంపులు లేదా 
అవినీతికి సంబంధించిన ఏదెైనా కారాయచరణ లేదా పరవ్రతనను న్సరోధించడాన్సకి మారగదరశక సూతరా లు, తగిన 
విధానాలను రూప ందించడం. 
 

d. మా కంపెనీ ఉదోయగులందరూ సందేహాసపద లావాదవేీలు, పరవ్రతన లేదా తీరు గురితంచి అటటవ్ంటి పరవ్రతన లేదా 
తీరుతో వ్యవ్హరించడాన్సకి రూప ందించిన విధానాలకు అనుగుణంగా వాటి నమోదు చేయడాన్సకి, 
అనుసరించడాన్సకి చరయలు తీసుకోవాల్స. 

 
 

II. పరధి,ి వ్రితంపు 
a. ఈ ఏబీఎసీ విధానం మా కంపెనీ, కంపెనీ చపేటట్ లేదా కంపెనీ కోసం చేపటట్  పరతయక్ష, పరోక్ష 

కారయకలాపాలన్సనంటికీ వ్రితసుత ంద.ి ఈ ఎబీఎసీ విధానాన్సన అనుసరించాలన్స అనుబంధ్ సంసథలు, అసో సియేిటటల , 
జాయింట్ వ ంచరల బో రుు లు అనుసరించాలన్స మన కంపెనీ సిఫారుస చేసుత ంద.ి 
 

b. డెైర క్రుల , సీన్సయర్ మేనేజరుల , ఆఫసీరుల , ఇతర ఉదోయగులు సహ అన్సన లెవ్ల్స్, గేరడ్స్లో పన్సచేసే వ్యకుత లందరు 
(వారు పరమన ంట్్, ఫిక్స్డ్్ టరమ్ లేదా తాతాొల్సక), కనసలె్ ంటటల , కాంటరా క్రుల , టెరయినీలు, ఇంటరునలు, సెకండెడ్్ 
సా్ ఫ్, కాయజువ్ల్్ వ్రొరుల , ఏజ నీస సిబబంది, ఏజ ంటటల , లేదా  మా కంపెనీతో అనుబంధ్ం కల్సగిన ఏ వ్యకిత 
అయినా, కాంపలయన్స్ ఆఫీసర్ ఎపపటికపుపడు గురితంచే  కంపెనీ తరపున వ్యవ్హరిసుత నన, (దిగువ్ 
న్సరవచించిన విధ్ంగా) వార వ్ర ైనా ( పెైన పేరకొనన అందరినీ ఉమమడిగా ఉదోయగులు అన్స పేరకొనడం 
జరుగుతయంది) అందరికీ ఈ ఏబీఎసీ విధానం వ్రితసుత ంద.ి 
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III.  విధాన పరకటన 
1. ఏ రూపంలోనూ లేదా ఏ పదధతిలో లంచం లేదా అవినీతిన్స మేము సహ ంచము. లంచం, అవినీతి ఏ రూపం, ఏ 

పదేతిలో ఉనాన వాటిన్స న్సరోధించడాన్సకి, న్సయంతిరంచడాన్సకి, గురితంచడాన్సకి, ఎదురోొవ్డాన్సకి తగిన విధానాలు 
అమలు చేయడాన్స మన కంపెనీ కటట్ బడి ఉంది. 
 

2. ఈ న్సబదధతకు అనుగుణంగా భాగంగా పరతయక్షంగా లేదా పరోక్షంగా లంచాలు ఇవ్వడం, అందజేసాత మన్స వాగాే నం 
చేయడం లేదా సీవకరించడం, అవినీతికి పాలపడటం న్సషేధించడమ ైనది. ఈ న్సబదధత మా వాయపారంలోన్స పరతీ 
అంశంలోనూ పరతిబంబసుత ంది. 

 
3. లంచం లేదా అవినీతిన్స గురితంచేందుకు సాయపడలేా అన్సన లావాదేవీలు వివ్రణాతమకంగా, కచిితంగా ఉండేలా 

ఖాతా పుసతకాలు న్సరవహ ంచడాన్సకి మా కంపెనీ కటట్ బడి ఉంది. 
 

4.  ఏ ఉదోయగి అయినా ఈ ఏబీఏసీ విధానాన్సన ఉలలంఘ సేత  అద ితీవ్రమ ైన అంశంగా పరిగణ ంచడం జరుగుతయంద.ి అద ి
కరమశిక్షణా చరయకు దారి తీసుత ంద.ి అంతే కాదు, వాయపార లావాదేవీలోల  లంచాన్సన న్సరోధించడంలో విఫలమయేియ 
ఉదోయగి, డెైర క్రలపెై కఠినమ ైన బాధ్యతలు, కొన్సన సందరాాలోల  నేరబాధ్యతను కూడా విధించేలా చాలా దేశాలోల  చటా్ లు 
ఉనానయి. 

 
5. ఈ ఏబీఏసీ విధానం కంపెనీ వాయపారం, కారయకలాపాలకు సంబంధించి అన్సన దేశాలలో తపపన్ససరిగా పాటించాల్ససన 

కనీస పరమాణాలు కల్సగి ఉంటటంది. ఈ ఏబీఏసీ విధానం ఏ దేశంలోన ైనా వ్రితంచే లంచం, అవినీతి న్సరోధ్క చటా్ ల 
కంటట కఠినంగా ఉననపపటికీ - వ్రితంచే సాథ న్సక చటా్ లు, అదనపు పరా దేశిక అపిల కేషన్్తో కూడిన చటా్ లు సహా - ఈ 
కనీస పరమాణాలు కంపెనీకి వ్రితసాత యి. అయిత,ే వ్రితంచే లంచం, అవినీతి న్సరోధ్క చటా్ లు ఈ ఏబీఏసీ పాలసీ కంటట 
కఠినంగా ఉననపుపడు, అటటవ్ంటి చటా్ లనే తపపన్ససరిగా పాటించాల్సస ఉంటటంద.ి 

 
6. ఏబీఏసీ విధానంలోన్స మారగదరశకాలను వీటితో కల్సపి చదవాల్సస ఉంటటంది. 

i. టాటా పరవ్రతనా న్సయమావ్ళి 
ii. విజిల్్ బోల యరస్ విధానం 
iii. బహుమతయలు, ఆతిధ్య విధానం 
iv. ఏబీఏసీ విధానాన్సకి అనుగుణంగా పరచురించే ఇతర మారగదరశకాలు 
v. కాలానుగుణంగా అమలు చసేే సంబంధతి ఇతర విధానాలు 

 
IV. న్సరవచనాలు 

a. లంచం  
లంచం అనేది చట్విరుదధమ నై, అన ైతికమ ైన లేదా విశావసాన్సన ఉలలంఘ ంచే చరయకు పేరరణగా న్సలుసుత ంద.ి దీన్స 
పరిధిలోకి పరతిపాదన. వాగాే నం, ఇవ్వడం, డమిాండ్ చేయడం లేదా అనవ్సర పరయోజనాన్సన అంగీకరించడం 
వ్ంటివ్నీన ఉంటాయి. లంచాలోల  ఎకుొవ్ మటటకు డబుబ చెల్సలంపులు (లేదా చెల్సలంపుల వాగాే నాలు) లేదా 
విలువ్తో ముడిపడినవ నైవి కూడా ఉండవ్చుి – సరికాన్స బహుమతయలు, ఆతిథ్యం, వినోదం, అంతరగత 
సమాచారం లేదా లెైంగిక లేదా ఇతర సహాయాలు అందించడం; బంధ్ువ్ుకు ఉపాధి కల్సపంచడం; పరయాణ 
ఖరుిల పూచీకతయత ; విధ్ుల దురివన్సయోగం; లేదా ఇతర ముఖయమ నై సహాయాలు. లంచం అనేది నేరుగా 
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పరయోజనాలు అందించడంతో పాటట పరోక్షంగా అందించే పరయోజనాలు కూడా కల్సగి ఉంటటంది. లంచం అనేద ి
పెైన పేరకొనన వాటలిో ఏదెైనా చేయడాన్సకి చేస ేపరయతనంగా కూడా ఉంటటంద.ి 

 
b. అవినీతి 

అవినీతి అంటట అధికారాన్సన దురివన్సయోగం చేయడం, చట్విరుదధమ నై, అన ైతికమ ైన లేదా న ైతిక పరమాణాలకు 
విరుదధమ ైన మారాగ లోల  చేస ే తపుపలు కల్సగి ఉంటటంద.ి ఇది సాధారణంగా ఆరిథక పరయోజనాలు లేదా ఇతర 
వ్యకితగత పరయోజనాలతో ముడిపడి ఉంటటంద.ి  ఉదాహరణకు, డబుబ రూపంలో లంచాల ఇవ్వడం లేదా హామీ, 
పరతేయక హకుొ, విలువ ైన వ్సుత వ్ులు, ఒక వ్యకిత తన అధికారిక హో దాలో తీసుకునే న్సరణయాలపె ై తపుపడు 
పరభావ్ం చూపలేా ఒతితడి చూపే పరయోజనం అయి ఉంటటంది. 
 

c. బహుమతి, ఆతిధ్యం, వినోదం 
బహుమతి అనేది విలువ ైనది అయి ఉండి నగదు లేదా నగదేతర పరయోజనం కల్సగి ఉంటటంది. ఇందులో 
నగదు, విలువ ైన లోహాలు, రాళలల , ఆభరణాలు, కళాతమక వ్సుత వ్ు వాటిక ిసమానమ ైన రూపాల వ్ంటి కంటిక ి
కన్సపించే ఆసుత లు, సాధారణ పరజలకు అందుబాటటలో ఉండన్స డసి్ొంటటల , సేవ్లు, రుణాలు, ఉపకారాలు, 
పరతేయక హకుొలు, పరయోజనాలు, లాభాలు వ్ంటి కంటిక ికన్సపించన్స వ్సుత వ్ులూ ఉంటాయి. 
ఆతిథ్యంలో సాధారణంగా ఫలహారాలు, భోజనం, పరయాణం, వ్సతి వ్ంటివి ఉంటాయి. వినోదంలో సాధారణంగా 
సెలవ్ులు, పరయటనలు, వినోద స్కరాయలు, నాటకాలు/కచేరీలు/కీరడా కారయకరమాలకు టిక ొ ట్ లేదా పాస్ 
ఉంటాయి. సహేతయకమ ైన విలువ్, పరిధని్స మీరితే ఆతిథ్యం మరియు వినోదం కూడా బహుమతిగా 
పరిగణ ంచబడతాయి. 
 

d. పరభుతవ అధకిార/ివిదశేీ పరభుతవ అధకిార ి
పరభుతవ అధికారి అంటట వీరంతా వ్సాత రు: 

i. పరభుతవంలో శాసన, కారయన్సరావహక లేదా పరిపాలనా కారాయలయం, లేదా పరభుతవంలో శాసన, 
కారయన్సరావహక లేదా పరిపాలనా కారాయలయాన్సకి లేదా దాన్స తరపున అధికారిక హో దాలో వ్యవ్హరిసూత , 
న్సయమించబడినా లేదా ఎనునకోబడినా, శాశవతమ నైా లేదా తాతాొల్సకమ ైనా, వేతనాలు తీసుకుంటటనాన 
లేదా తీసుకోన్స వ్యకిత ఎవ్ర ైనా;  

ii.  పరభుతవంలో లేదా కేందర, పరా దేశిక, రాష్ర చటా్ ల కింద ఏరాపటెైన కారకపరేషన్ లేదా పరభుతవం లేదా పరభుతవ 
సంసథ  యాజమానయం లేదా న్సయంతరణలో లేదా దాన్స దావరా సహాయం ప ందుతయనన లేదా సంసథ  లేదా 
పరా ధికార విభాగం లేదా పరభుతవ బాధ్యతలు న్సరవరితంచేందుకు   పరభుతవం నుంచి ఫీజు లేదా కమిషన్్ 
తీసుకునే వ్యకిత ఎవ్ర ైనా; 

iii. ఎవ్ర ైనా నాయయమయరిత సహ నాయయపరమ ైన విధ్ులు న్సరవరితంచేందుకు సవయంగా లేదా వ్యకుత లతో కూడిన 
సంసథలో సభుయలుగా అధికారం కల్సపిన ఎవ్ర ైనా; 

iv.  ల్సకివడేటర, రిసీవ్ర లేదా కమిషనర్ సహా, నాయయ న్సరవహణకు సంబంధించి ఏదెైనా విధిన్స న్సరవరితంచడాన్సకి 
నాయయసాథ నం దావరా అధికారం ప ందిన ఏ వ్యకిత అయినా; 

v. ఆయా దేశాలోల న్స వ్రితంచే దేశీయ చటా్ ల పరకారం ఒక పరభుతవ ఏజ నీసలేదా పరభుతవ సంసథలో పరభుతవ 
విధ్ులు న్సరవరితంచే లేదా పరజాసేవ్లో న్సమగనమ ైన వారు లేదా పబల క్ డూయటీన్స న్సరవరితంచే  ఎవ్ర ైనా; 
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vi. ఐకయరాజయసమితి వ్ంటి అంతరాా తీయ లేదా బహుపాక్షిక సంసథలకు ఎన్సనక ైనా లేదా న్సయమితయలెైన 

అధికారులు లేదా ఉదోయగులు; మరియు; 
vii. వ్రితంచ ేచటా్ లు, న్సబంధ్నల పరకారం పరభుతవ అధికారిగా పరిగణ ంచబడే ఏ వ్యకిత అయినా. 

 
విదశేీ పరభుతవ అధకిార ిఅనే పరధిిలోకి భారత నాయయపరిధలిోకి రాన్స  పెైన పేరకొనన వారు అందరూ వ్సాత రు. వ్రితంచ ే
సాథ న్సక న్సబంధ్నలకు అనుగుణంగా విదేశీ పరభుతవ అధికారి అనే న్సరవచనం లోబడి ఉంటటంది. 

 
e. స్కరాయల చలె్సలంపు లేదా ముడుపులు 
"స్కరాయల చెల్సలంపులు" అనవేి సాధారణ లేదా అవ్సరమ ైన చరయలు తీసుకునేందుకు/తీసుకోకుండా ఉండటాన్సకి 
పరభుతావధికారులకు జరిపే అనధికారిక చెల్సలంపులు. వాటిన్స కొన్సనసారుల  'సీపడ్' మనీ లేదా 'గీరస్' చెల్సలంపులు లేదా 
'గుడ్-విల్ మనీ' అన్స కూడా అంటారు. స్కరాయల చెల్సలంపులు జరిప ేచెల్సలంపుదారు సాధారణంగా ఆ  సంబంధిత 
చరయకు చట్పరమ ైన లేదా ఇతర అరహతను కల్సగి ఉంటారు. "ముడుపు లు" అనవేి సాధారణంగా వాయపార 
అనుకూలత లేదా పరయోజనం కోసం చేసే చెల్సలంపులు. 

 
f. థ్రు్ పారీ ్
"థ్రు పార్ీ" అంటట కంపెనీతో పరచియం కల్సగిన వారు లేదా కంపనెీతో లావాదవేీలు న్సరవహ ంచే వారు, ఇందులోకి 
వాసతవ్, భవిషయత్ క ్లంటటల , వికేరతలు, కనసలె్ ంట్్లు, రిటెైనరుల , ఏజ ంటటల , సలహాదారులు, పంపిణీదారులు, వాయపార 
సహచరులు, భాగసావములు (విదాయసంసథలు సహా), కాంటరా క్రుల , సరఫరాదారులు లేదా కంపెనీ తరపున పన్స చేస ే
సేవా పరదాతలు సహ వ్యకుత లు లేదా సంసథలు వ్సాత యి. 

 
g. సంబంధతి న్సబంధ్నలు 
వాయపారం న్సరవహ ంచే భారతదేశం సహ వివిధ్ నాయయపరిధ్ులోల  లంచాలు, అవినీతిన్స న్సరోధించేందుకు సంబంధతి  
అన్సన చటా్ లను - భారత (అవినీతి న్సరోధ్క (సవ్రణ) చట్ం 2018, ది యున టైెడ్్ కింగ్డమ్ (యయకే బ్ైైబరరీ చట్ం, 
2010), యున ైటడె్్ సే్ట్స్ ఆఫ్ అమ రికా (ఫారిన్్ కరప్్్ పరా క్ీససె్్ చట్ం, 1977) కంపెనీ గౌరవిసుత ంద.ి ఒక చరయ లేదా 
లోపాన్సన నేరం కింద పరిగణ ంచేందుకు వేరేవరు చటా్ లు పరమాణాలను పరిగణనలోకి తీసుంటారు. అనుబంధ్ం Aలో 
సంబంధతి న్సబంధ్నలకు సంబంధించిన జాబతా, ముఖాయంశాలు ప ందపరచబడాు యి. 

 
V.  సాధారణ సూతార లు 

a. రసి్ొ్ అససె్్మ ంట్్ 
i. రకరకాల కారకాల వ్లల   లంచం, అవినీతి ముపుపలు మారుతూ ఉండవ్చుి. కాబటి్ అవ్సరమ ైన రక్షణలు 
కల్సపంచేందుకు రిస్ొ-ఆధారిత విధానం రూప ందించుకోవాల్స. 
ii. లంచం, అవినీతికి సంబంధించి కంపెనీ రిస్ొ ప ర ఫెైల్్ గురితంచడాన్సకి రిస్ొ అసెస్్మ ంట్ న్సరవహ ంచాల్స. ఇందులో 
ఇతర కారకాల సమీక్ష (పరిశరమ, భౌగోళిక పరా ంతం, న్సయంతరణ వ్యవ్సథలు మొదలెైనవి), అంతరగత కారకాలు 
(విధానాలు, పరకిరయలు, శిక్షణా కారయకరమం, డేటా విశలలషణ మొదలెైనవి) ఉండాల్స.  
iii. గురితంచిన రిస్ొ ప ర ఫెైల్ ఆధారంగా వాటి ఉపశమనాన్సకి అవ్సరమ ైన చరయలు తీసుకోవాల్స. రిస్స్ అసెస్్మ ంట్్ 
పరకిరయను పరతీ మయడు సంవ్తసరాలకోసారి లేదా  రిస్ొ్ను పరభావితం చేసే కారకాలు ఉంటట ఉదాహరణకు వాయపార 
సవభావ్ం, కొతత  న్సబంధ్నలు మొదలెైనవాటిలోల   పెదే మారుప సంభవించినటలయితే దాన్సకి ముందే వాటిన్స చపేటా్ ల్స. 
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         b. బహుమతయలు, వినోదం, ఆతిధ్యం 

i. బహుమతయలు, వినోదం, ఆతిథ్యం అనవేి సదుదేేశంతో చేస ి సహేతయకంగా ఉండి అవి టీసఓీస,ీ కంపెనీ 
బహుమతయలు & ఆతిధ్య విధానం, వాటిపెై ఎపపటికపుపడు జారీ చేస ే మారగదరశకాలకు లోబడ ి ఉంటట అవి 
ఆమోదయోగయం కావ్చుి. 
ii. కంపెనీ వాయపారం లేదా ఉదోయగం చేసుత నన సమయంలో ఎవ్ర ినుంచి ఎటటవ్ంటి వ్యకితగత పరయోజనాన్సన ఏ ఉదోయగి 
అంగీకరించకూడదు, అభయరిథంచకూడదు, అలాంటి వాయపారం లేదా ఉపాధికి సంబంధించి వారి ఆబ్ా క్ివ అంచనాలో 
రాజీ పడవ్చుి లేదా రాజీ పడనిటట్  కన్సపించవ్చుి. 
iii.కంపెనీ లేదా దాన్స వాయపార అనుబంధ్ సంసథలకు కాంటరా క్్్ సంబంధ్ం కల్సగి ఉండటం లేదా ఏదెైనా ఒపపందం 
కుదురుికునే ఉదేేశం ఉనన  పరసుత త లేదా కాబో యేి కస్మరుల , వారి ఉదోయగులు లేదా ఏజ ంటటల  లేదా ఏ వ్యకితక ైనా ( 
పరభుతవ అధికారులు సహ వారికే పరమిితం కాకుండా) సాధారణ వాయపార న్సరవహణను మీరుతూ  బహుమతయలు 
లేదా సహాయాలు అందించడం వ్ంటవిి ఉదోయగులకు న్సషధే్ం.  

 
c. స్కరాయల చలె్సలంపు లేదా ముడుపులు 

i. కంపెనీ వాయపారం లేదా ఉదోయగ సమయంలో ఎటటవ్ంటి స్కరయ చెల్సలంపులు లేదా ముడుపులు, అసంబదధమ ైన 
చెల్సలంపులు న్సషేధ్ం. 
 

d. కస్మరలతో  ఇంటరాక్షన్్ 
i. కస్మరలతో సంబంధాలోల  భాగంగా కస్మరలకు సహతేయకమ ైన వినోదం అందించే బాధ్యతలు కల్సగి ఉదోయగులు అటి్ 
వాటిన్స కంపెనీ బహుమతయలు, ఆతిథ్య విధానాన్సకి అనుగుణంగా చేపటా్ ల్స. బహుమతయలు, ఆతిథ్య విధానాన్సకి 
అనుగుణంగా వాటి రికారుు లు మ యింటెయిన్ చేయాల్స. 
ii. సాధారణ వాయపార న్సరవహణలో భాగంగా పరభుతవ, పెైైవేట్్ రంగంలోకి కస్మరలకు డిస్ొంటటల , రిబేటటల  అందించడం 
జరుగుతయంది. వాయపార న్సరవహణలో ఇది సాధారణ విధానమే అయినా వీటిలో ఉండే విసతృత శలరణ  ఏరాపటల  కారణంగా 
కొంత మేరకు రిస్ొ్ ఇమిడి ఉంటటంద.ి  అలాంటి వాటి కారణంగా ఖాతాదారుల వ్యకితగత పరతిన్సధ్ులకు (ఉదాహణకు 
ఉచిత కానుకలు అందించే విషయాన్సన కొంత మేరకే వ లలడించడం) తపుపడు పేరరణ కలగవ్చుి. కాబటి్ అలాంట ి
ఏరాపటటల  చేపటట్ సమయంలో అదనపు శరదధ  చూపాల్సస ఉంటటంది.  

 
e. థ్రు్ పారీ్ ఏజ ంటటల , కనసలె్ ంటటల , ఇతర మధ్యవ్రుత ల ఉపయోగం 

i. మన కంపనెీ తరపున థ్రు్ పార్ీ జరిప ే లంచాల చెల్సలంపులకు మనం బాధ్యత వ్హ ంచాల్సస ఉంటటంది. అటి్ 
చెల్సలంపులను మన కంపెనీ ధ్ుర వీకరించనపపటికీ వాటి కారణంగా తీవ్రమ ైన కొన్సన సందరాాలోల  చకొదిదేలేన్స సాథ యిలో 
నష్ం సంభవిసుత ంద.ి కాబటి్, థ్రు్ పార్ీల ఎంపికలో జాగరతతగా ఉండటం చాలా కీలకం. 
ii. థ్రు్ పార్ీతో న్సరవహ ంచే అన్సన లావాదవేీలు న్సజాయితీ, అతయయననత పరమాణాలతో సంబంధతి, వ్రితంచే చటా్ లు, 
న్సబంధ్నలకు అనుగుణంగా న్సరవహ ంచాల్స. ఉదోయగులందరూ తపపన్ససరిగా మా కంపెనీ పరకిరయలను అనుసరించాల్స. 
అలాగే అంతరగత న్సయంతరణల వ్యవ్సథకు కటట్ బడి ఉండాల్స. థ్రు పార్ీ ఎంపిక అననది బహుమతి, ఆతిథ్యం, చెల్సలంపు 
లేదా ఏదెైనా ఉపకారం లేదా కరుణపెై ఆధారపడి ఉండకూడదు. 
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iii. థ్రు్ పార్ీతో పనుల సమయంలో ఈ విషయాలు గురుత ంచుకోవాల్స.: 
• తగిన రీతిలో న్సశిత పరశిీలన న్సరవహ ంచి దాన్సన అక్షరబదధం చేయాల్స. 
• కాంటరా కు్ లోల  అవినీతి వ్యతిరేక, లంచం వ్యతిరేక న్సబంధ్నలు సహ టీసీఓస,ీ సంబంధిత ఇతర విధానాలు, 

ఆడిట్్ హకుొతో పాటట భాగసావమి/పక్షం  అవినీతి వ్యతిరేక, లంచం వ్యతిరేక న్సబంధ్నలకు కటట్ బడ ి
ఉండననటట్  అయితే  ఆ కాంటరా కు్  టెరిమనేట్్ చేసేందుకు తగిన కాల జ్ చేరాిల్స. 

• ఈ పరమాణాలు పాటిసాత మన్స థ్రు పార్ీ నుంచి అధికారిక ల్సఖితపూరవక హామీ తీసుకోవాల్స. 
iv.  థ్రు్ పార్ీతో ఒపపందం కుదురుికోవ్డం వ్లల  కంపెనీకి ఎదురయేియ పరమాదసాథ యిపెై ఆధారపడి న్సశిత పరశిీలన 
చేపటా్ ల్సస ఉంటటంది. ఉదాహరణకు, విలువ్ పరకారం టాప్్ 10 సరవీసు కాంటరా కు్ లు (ఎస్్సీఎం న్సరవచనం పరకారం 
కాయట్-4 సబ్-కాంటరా క్్) టాటా గయర పతేర సంసథలకు ఇచిినటట్  అయితే అటి్ వాటిన్స లంచం, అవినీతిర పరకారం అధిక 
రిస్ొ్గా వ్రీగకరించాల్స. కాలానుగుణంగా ఈ వ్రీగకరణ చపేటా్ ల్స. 
• అధిక రిస్ొ ఉనన థ్రు పార్ీలకు సంబంధించి  పరమోటరుల /కీలక న్సరావహక ఉదోయగి, ఆ సంసథకు 

పరమేయమునన విషయాలపె ైసమగర వివ్రణాతమక న్సశిత పరశిీలన  చేపటా్ ల్స. ఇందులో వివిధ్ కాంపలయన్స్ 
డేటాబేస్్లు, మీడియా రికారుు లు, సెైట్ విజిట్స్, మార ొట్ పరిశోధ్న, ఆరిథక విశలలషణలు మొదలెైనవి ఈ 
దరాయపుత లో ఉండాల్స. చేరుతయనన సమయంలోనూ అలాగే న్సరేధశిత గడువ్ులోల  (కనీసం మయడు 
సంవ్తసరాలకోసారి) తగిన న్సశిత పరశిీలన చేపటా్ ల్స. 

• తకుొవ్ రిస్ొ వికేరతల కోసం న్సశిత పరిశీలన పరకిరయను  వివిధ్ కాంపలయన్స డేటాబసే్్లు, మీడియా 
రికారుు లు మొదలెైనవాటికే పరశిీలనను పరిమితం చేయవ్చుి. న్సశిత పరశిీలన పరకిరయ కనీసం ఐదు 
సంవ్తసరాలకు ఒకసారి న్సరవహ ంచాల్స. 

 
f. పరభుతవంతో పరతిసపందన 

పరభుతవంతో లావాదవేీలు అంటట అతయధిక న్సయంతరణ ఉంటటంద.ి అలాగే సాధారణంగా వాణ జయ మార ొట్్లో ఉనన వాట ి
కంటట కఠినమ ైన న్సయమాలు అనుసరించాల్సస ఉంటటంది. మీరు పరభుతవ అధికారులతో లేదా పరభుతవ 
యాజమానయంలోన్స (లేదా పాక్షిక యాజమానయంలోన్స) కంపెనీతో కల్ససి పన్స చేసేటపుపడు అతయయననత పరమాణాలకు 
కటట్ బడ,ి అకరమాలకు తావివ్వకుండా వ్యవ్హరించాల్సస ఉంటటంది. అలాగే వ్రితంచ ే చటా్ లు, న్సబంధ్నలు 
తెలుసుకోవ్డం మీ పరతేయక విధి అవ్ుతయంది. మన కంపెనీ పరభుతవం, పరభుతవ అధకిారులు, పరభుతవ సంసథలతో అనకే 
రూపాలోల  సంపరదింంపులు జరపవ్చుి. అవి ఏంటంటట: చట్బదధమ ైన లేదా న్సయంతరణా ఆమోదాలు కోరేందుకు, 
సరఫరాదారుగా, కస్మర్గా మొదలెైనవి. పరభుతవం లేదా పరభుతావధికారులు, పరభుతవ సంసథలు ముందు మన 
కంపెనీకి పరా తిన్సధ్యం వ్హ ంచేటపుపడు మన ఉదోయగులు ఎలలపుపడూ న్సజాయితీగా, కచిితతవంతో, సహకరిసూత , 
మరాయదపూరవకంగా ఉండాల్స.  

 
g. రాజకయీ, సామాజిక లేదా థారమిక విరాళాలు, సాపనసర్షపి్స్ 

టీసీఓస ీ  2015లోన్స సకె్షన్్ I, కాల జ్ 1 పరకారం: మేము కారయకలాపాలు న్సరవహ ంచే  దేశాలోల న్స రాజాయంగం, పాలన 
పదధతయలకు లోబడి నడుచుకుంటాం.  ఎన్సనకల ఫల్సతాలను పరభావితం చేయడం, లేదా పరభుతవ వ్యవ్సధను మారిడం 
లేదా తకుొవ్ చయేడం వ్ంటి పనులకు పాలపడబో ం. ఎన్సనకలోల  మేము ఒక న్సరిధషఠ  రాజకీయ పార్ీ లేదా అభయరిథకి 
మదేతయ తెలుపం.  పరసపర సహకారం/ఏదేన్స రాజకీయ సంసథ  లేదా వ్యకితకి అనుకూలంగా ఉండేలా మా పరవ్రతన 
ఉండదు అలాగే ఏదేన్స న్సరిధషఠమ ైన రాజకీయ పార్ీ, అభయరిథ లేదా పరచారాన్సకి మా కంపెనీకి చెందిన న్సధ్ులు లేదా 
ఆసుత లు లేదా ఏవేన్స వ్నరులను విరాళంగా అందించము, ఇవ్వము.  
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i. ఎన్సనకల పరకిరయను శుదిధ  చేసేందుకు భారతదేశంలో పరజాసావమయ శకుత లకు బలోపతేం చసేేందుకు ఏదెైనా ఆరిథక 

విరాళం అందించాలన్స మా బో రుు  ఆఫ్ డెైర క్రుల  పరిశీల్సంచినటట్  అయితే అటి్ దాన్సన్స భారతదేశంలో  పరగతిశీల 
ఎన్సనకల టరసు్  దావరా, భారతదేశం వ లుపల అయితే అలాంటి  ఇతర పారదరశక, ధ్ుర వీకరణ ప ందిన వివ్క్ష 
రహ త, విచక్షణాధికార సంసథ   దావరానే అద ిఅందించడం జరుగుతయంది.  

ii. వ్రితంచే చటా్ లకు అనుగుణంగా టసీీఓసీ పరకారం బో రుు  ఆమోదం తెల్సపిన రాజకీయ విరాళాలు మినహా 
కంపెనీకి చెందిన వ్నరులు, ఆసుత లు, న్సధ్ుల నుంచి రాజకీయ విరాళాలు అందించేందుకు ఉదోయగులకు 
అనుమతి లేదు. 

iii. అతయవ్సర పరిసిథతయలు, విపతయత  సహాయం సహా మానవ్తా దృకఫథ్ం, ఇతర విషయాల కోసం మన కంపెనీ 
సవచఛంద విరాళాలు అందించవ్చుి. మన కంపెనీ కారకపరేట్ సో షల్ ర సాపన్ససబల్సటీ పాలసీకి (“సీఎస్్ఆర్ 
పాలసీ”) అనుగుణంగా ఇటటవ్ంటి విరాళాలు అందించాల్స. ఏదేమ నైపపటికీ, విరాళాలు ఇచేి టపుడు మనం 
సహేతయకమ ైన జాగరతతలు తీసుకోవ్డం చాలా ముఖయం. అంటట విరాళాలు ఎటటవ్ంటి డిమాండ్ లేదా ఆపేక్ష 
లేకుండా ఉండాల్స. మనం ఇచేి  విరాళాలు ఏ రూపంలో లేదా పదధతిలో పేరరపేణలుగా పరిగణ ంచబడరాదు. 
కాబటి్, కమయయన్సటీ పరా జ క్్్లు లేదా సవచఛంద సంసథలకు కంపెనీ దావరా అందించ ేవిరాళాలు, చితతశుదిధతో మన 
టీఓసీస,ీ ఈ ఏబీఏసీ విధానం, ఎపపటికపుపడు అప్్డేట్్ చేస ేవ్రితంచే  అన్సన ఇతర సంబంధతి విధానాలు, 
పరకిరయలకు అనుగుణంగా ఉండాల్స. 

iv. అలాంటి విరాళాలు చేసేముందు ఉదోయగి వీటిన్స చూడాల్స: 
• అటి్ దాతృతవ విరాళాలు ఒక వాయపార డలీ్్ ఖరారు చేసేందుకో లేదా వాటిపెై ఆధారపడే ఉండరాదు. 
• మన కంపెనీ CSR పాలసీక ిఅనుగుణంగా పరకృతి వ ైపరీతాయల బాధతియలకు విరాళాలు లేదా గరా ంటటల  నేరుగా 

అందించబడే చోట తపప తపప మా విరాళాలు  సవచఛంద సంసథకు అందించాల్స తపప న్సరేిష్ వ్యకితకి కాదు. 
• విరాళాలను తయదిగా ఎకొడ ఉపయోగిసాత రో మరియు/లేదా న్సయంతిరసాత రో తెల్ససిన సంసథలకు మాతరమే 

విరాళాలు అందించాల్స. 
•  దేశంలోన్స వ్రితంచే చటా్ లకు అనుగుణంగా నమోదెైన సవచఛంద సంసథలకు మాతరమే విరాళాలు 

అందించాల్స. 
•  అందించే విరాళాలు అకరమ కారయకలాపాలకు న్సధ్ులుగా, మనీ లాండరింగ చటా్ ల ఉలలంఘన, తీవ్రవ్యతిరేక 

చటా్ లు, వ్రితంచే చటా్ లకు వ్యతిరేకంగా ఉండకుండా చూసేందుకు విరాళాలు ఇసుత నన సవచఛంద సంసథలపెై  
సాధ్యమ ైనంత మేరకు నేపథ్య పరశిీలన చేయాల్స. 

•  సాథ న్సక చటా్ లు, విధానాల పరకారం చట్పరమ ైన, న తైిక విలువ్లకు అనుగుణంగానే దాతృతవ విరాళాలు 
ఉండాల్స.  

 
v. మన కంపెనీ చేపటట్ వివిధ్ రకాల సామాజిక/వాయపార కారయకరమాలకు సాపనసర్షిప్్లు దగగరి   సంబంధ్ం కల్సగి 

ఉండాల్స.  విదాయ సాొలర్షిప్్ల నుంచి సాథ న్సక కీరడా బృందాలను సాపనసర చేయడం వ్రకు ఉండాల్స. ఏదెైనా 
సాపనసర్షిప్్ అననద ి న్సజమ ైన వాయపారం లేదా దాతృతవ లక్షయయల కోసం ఉదేేశించి ఉండాల్స తపప అందులో 
ఎటటవ్ంటి  కివడ్్ పోర  కోకు తావ్ు ఉండరాదు. అటటవ్ంట ిసాపనసర్షిప్ ఏదెైనా మా కంపెనీ సీఎస్్ఆర్ లేదా 
ఏదెైనా ఇతర వ్రితంచే విధానాలకు అనుగుణంగా పారదరశకంగా, సకరమంగా ఆమోదించబడ,ి సరిగాగ  డాకుయమ ంట్ 
చేయబడి, సరిగాగ  న్సవదేించబడి ఉండాల్స. 
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h. విలీనాలు, సావధనీాలు, జాయింట్్ వ ంచరుల , భాగసావమాయలు 

i. మన కంపెనీ పెటట్ బడి పెటట్ ఏ వాయపారాన్సకి సంబంధించి అయినా లంచం వ్యతిరేక, అవినీతి న్సరోధ్క 
విధానాలకు అనుగుణంగా ఉంద,ి కీరిత, న్సజాయితీ ఎలా ఉనానయి అన ే అంశాలపెై సహేతయకమ ైన న్సశిత 
పరిశీలన చేపడుతయంది. 

ii. మా కంపెనీ సంభావ్య లక్షయయన్సన సావధీనం చేసుకునేటపుపడు లేదా న్సయంతరణ లేదా భాగసావమయం లేదా 
సారూపయ వాయపార ఏరాపటటతో జాయింట్ వ ంచర్లోకి పరవేశించినపుపడు అటటవ్ంటి వాయపార సంసథలకు టాటా 
కోడ్్ ఆఫ్ కండక్్్ వ్రితంపజేయడం జరుగుతయంద.ి ఆ వాయపార యయన్సటల  ఉదోయగులకు శిక్షణ ఇసుత ంద.ి కంపెనీ 
పరమాణఆలకు పరకారం థ్రు్ పార్ీలను పునర్ మదింపు చేసుత ంద.ి అవ్సరమ ైన చోటల  అటి్ వాయపార యయన్సటలలో 
ఆడిట్్ న్సరవహ సుత ంది. 

i.  బుక్స్, రకిారుు లు, అంతరగత న్సయంతరణా అవ్సరాలు 
i. మన కంపెనీ విజయవ్ంతంగా కారయకలాపాలు న్సరవహ ంచేందుకు, చట్పరమ నై, న్సయంతరణ బాధ్యతలు 

సమరథవ్ంతంగా చేపటట్ందుకు సర ైన రీతిలో సంపూరణంగా రికారుు లు న్సరవహ ంచడం చాలా ముఖయం.  కంపెనీకి  
సంబంధించి అంతరగత లేదా వ లుపల్స పతరా లోల  న్సవేదించే లేదా రికారుు  చేస ే పరతీ విషయాన్సన పరతీ ఉదోయగి 
కచిితంగా, సంపూరణంగా, న్సజాయితీతో చేయాల్స. అకౌంటింగ రికారుు లు, టెైమ్కారు్లు, వ్యయ న్సవేదికలు, 
ఇనావయిస్్లు, పేరోల్ రికారుు లు, భదరతా రికారుు లు, వాయపార రికారుు లు, పన్సతీరు మయలాయంకనాలు, 
ఒపపందాలు మొదలెైనవి సహ ఇది వాటిక ేపరిమితం కాదు. 

ii. అన్సన వాయపార యయన్సటటల , సంసథలు తపపన్ససరిగా అంతరగత న్సయంతరణతో పాటట అన్సన లావాదేవీలు 
పరయవేక్షించేందుకు ఒక సమరథవ్ంతమ నై వ్యవ్సథను న్సరవహ ంచాల్స. మన విధానాలోల  కొన్సన పరయవేక్షణ 
న్సయంతరణలు ముఖయంగా పరయాణాలు, వినోద ఖరుిల ఆమోదాన్సకి సంబంధించి గురితంచడం జరిగింద.ి  

iii. చట్పరంగా, పనునపరంగా, న్సయంతరణా అవ్సరాలకు అవ్సరమ నై రీతిలో మన రికారుు ల న్సరవహణ, వాట ి
పరిరక్షణ ఉండాల్స. ఇకపె ై అవ్సరం లేన్స లేదా చట్బదధమ నై పరరిక్షించాల్ససన అవ్సరం లేన్స రికారుు లను 
సురక్షతింగా న్సరూమల్సంచాల్స. 

 
VI. బాధ్యతలు 
a. ఆడటి్్ కమిట ీ

i. ఈ ఏబీఏసీ విధానం అమలు, కంపలయన్స పరయవకే్షణ అదికారం కంపనెీ ఆడిట్్ కమిటకిీ (బో రుు ) ఉంద.ి ఏబీఏస ీ
విధాన ఉలలంఘనకు సంబంధించిన తీవ్రమ ైన కేసులను వ ంటన ేఆడటి్ కమిటకిీ న్సవేదించాల్స. 

ii. ఏబీఏసీ విధానం అమలు, పరభావాన్సన ఆడిట్ కమిట ీ పరయవేక్షించడంతో పాటట దాన్స అనుకూలత, 
సముచితతవం, పరభావాన్సన సమీక్షిసుత ంది. 

 
b. చీఫ్ ఎథకి్స్ కౌన్ససలర్ 

i. ఏబీఏసీ విధానంలోన్స న్సబంధ్నలు తగిన రీతిలో అమలయేియలా చూసేందుకు తగిన సీన్సయారిటీ, సమరథత, 
సేవచఛ కల్సగిన ఒక ఉదోయగిన్స కంపెనీ ఎపపటికపుపడు చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్గా న్సయమించి ఆ విషయాన్సన 
ఉదోయగులకు తెల్సయజేసుత ంద.ి  

ii. ఏబీఏసీ విధానాన్సకి సంబంధించిన యధావిధ,ి సంబంధతి శిక్షణ, అవ్గాహన సెషనుల  ఉదోయగులకు 
అందుబాటటలో ఉండలేా చీఫ ఎథిక్స కౌన సలర చూసుకోవాల్స. 
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iii. ఈ ఏబీఏస ీ విధానాన్సకి సంబంధించిన అన్సన న్సవేదికలు, ఫిరాయదులు, సందహేాలు లేదా ఆందోళనలు చీఫ 
ఎథిక్స కౌన సలర్కు తెల్సయజేయాల్స. ఏదెైనా ఉదోయగి దావరా లంచం లేదా అవినీతికి సంబంధించి వ్చిిన  ఏదెైనా 
పరశన, ఆందోళనలు లేదా ఫిరాయదులను తక్షణమే చీఫ ఎథిక్స కౌన సలర్కు న్సవేదించాల్స. 

iv. ఈ ఏబీఏసీ విధానంలో  ఏదెైనా అనుమాన్సత ఉలలంఘనకు సంబంధించి తలెతేత  పరశన లేదా ఆందోళనను చీఫ 
ఎథిక్స కౌన సలర సమీక్షిసాత రు/పరిశోధిసాత రు. ఈ ఏబీఏసీ విధానాన్సకి అనుగుణంగా ఏదెైనా చరయ చేపటా్ ల్సస వ్సేత  
దాన్సన చీఫ ఎథిక్స కౌన సలర తీసుకుంటారు. 

 
c. ఉదోయగులు 

i. ఉదోయగులందరూ ఏబీఏసీ విధానం, బహుమతయలు, ఆతిధ్య న్సయంతరణ సహ  ఇతర విధానాలు,  పరకిరయల 
గురించి న్సరవహ ంచే శిక్షణా తరగతయలోల  పాలగగ నడం లేదా కంపెనీ ఎపపటికపుపడు జారీ చేస ే మారగదరశకాల 
తెలుసుకొన్స ఉండాల్స. 

ii.  ఉదోయగులు తపపన్ససరిగా ఈ ఏబీఏసీ విధానాన్సకి కటట్ బడి ఉండాల్స. అలాగే ఏబీఏసీ రిసుొలు తగిగంచడాన్సకి 
మన కంపెనీ విధానాలు, చరయలు సమరిథసూత  వాటిన్స పటిష్ంగా న్సల్సపేలా చూసుకోవాల్స. ఏదెైనా చరయ ఏబీఏస ీ
విధానాన్సన ఉలలంఘ ంచిందా అన ేసందేహం కల్సగితే ఒక అడుగు వ నకిొ వేస ిఆ చరయకు సంబంధించి వీటిన్స 
మిమమల్సన మీరే పరశినంచుకోండి: 

iii. • ఉదేేశం ఏమిటి – అనుచిత పరయోజనాన్సన తీసుకుంటటననటటల  లేదా ఇవ్వడంగా ఈ చరయ 
పరిగణ ంచబడుతయందా? 

iv. • ఈ వివ్రాలు పరధాన వారాత పతిరక మొదటి పేజీలో లేదా లేదా సో షల్ మీడియాలో కన్సపిసేత  అద ి ఎలా 
ఉంటటంది? 

v. ఈ ఏబీఏసీ విధానంపె ైలేదా ఈ ఏబీఏసీ విధానం కింద సంభావ్య ఉలలంఘనగా భావించ ేఏదెైనా చరయ గురించి 
సందేహం తలెతితనపుపడు సదరు  టాటా [కంపెనీ పేరు] ఉదోయగి వ ంటనే కంపలయన్స ఆఫీసర లేదా ఎథిక్స 
కౌన సలర్న్స సంపరదించాల్స. 

vi. ఆతిథ్యం, బహుమతయలు, ధారిమక విరాళాలు లేదా థ్రు పార్ీకి జరిపిన చెల్సలంపులకు సంబంధించిన అన్సన 
వ్యయ క లయిమ్లను ఉదోయగులు  వ్రితంచే విధానాలకు అనుగుణంగా సమరిపంచాలన్స, అటటవ్ంటి వ్యయ 
క లయిమ్లన్సనంటిన్స పరతేయకంగా నమోదు చేయడం లేదా అలాంట ి ఖరుికు కారణాన్సన పేరకొనడం వ్ంటవిి 
ఉండేలా. న్సరాధ రించుకోవాల్స. 

vii. మేనేజర్ సాథ నాలోల  ఉనన ఉదోయగులు తమ బృంద సభుయలు ఈ ఏబీఏసీ విధానం, ఇతర సంబంధిత విధానాల 
గురించి పూరితగా తెలుసుకొన్స ఉండలేా చూసుకోవాల్స. ఏబీఏసీ విధానంలోన్స మారగదరశకాలను అనుసరించి 
వాటికి తమ బృంద సభుయలు, వారితో కల్ససి పన్సచేసుత నన థ్రు్ పార్ీలు కటట్ బడి ఉండేలా చూసుకోవాల్స.  

viii.  ఏదెైనా సమమతి లేదా ఏదెైనా ర డ్ ఫ్ాల గ సూచికలను న్సవేదించడం పరతి ఉదోయగి విధ.ి (అనుబంధ్ం B చూడండి) 
అలా తెల్సయజేయడం వ్లన ఉతపననమయేియ నష్ా్ లు, ఇతర పరిణామాలు తగిగంచడాన్సకి తక్షణమే 
అవ్సరమ ైన చరయ తీసుకునేందుకు కంపెనీకి వీలు కలుగుతయంది. 

ix.  ఏబీఏసీ విధాన ఉలలంఘ ంచినందుకు కంపెనీ న్సరవహ ంచే లేదా న్సరవహ ంచాల్ససన ఏదెైనా విచారణ లేదా 
దరాయపుత నకు ఉదోయగులు పూరిత సహకారాన్సన అందించాల్స. 
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VII. కమయయన్సకషేన్్, శిక్షణ 

a. ఏబీఏసీ విధానం, ఉదోయగుల బాధ్యతలు, కంపెనీ విధానాలు, చరయలకు సంబంధించి కరమం తపపకుండా శిక్షణ, 
అవ్గాహన సషెన్్లు అందుబాటటలో ఉంటాయి. కంపెనీ విజిల్్ బోల యింగ పరకిరయలు కంపెనీ అంతటా 
కరమపదధతిలో తెల్సయజేయబడతాయి. 
 

b. ఏబీఏసీ విధానం పరకారం థ్రు్ పార్ీలకు  కేటాయించిన పనుల కారణంగా గణనీయమ ైన రిస్ొ తలెతేత  వ్చిన్స 
భావిసేత  వారికి కూడా మన కంపెనీ శిక్షణా తరగతయలు విసత రించవ్చుి.  

 
VIII. లంచం లేదా సదుపాయాల చలె్సలంపు తపపన్ససర నైపుపడు 

a. లంచం, సదుపాయాల చెల్సలంపుల న్సషేధ్ం విషయంలో తన విధానాన్సకి కంపెనీ కటట్ బడి ఉనాన కొన్సన 
అనుకోన్స సందరాాలోల   అధికారం కల్సగిన వ్యకిత లంచం లేదా సదుపాయ చెల్సలంపులు డిమాండ్్ చేసినపుపడు 
ఉదోయగి లేదా థ్రు్ పార్ీ ఆరోగయం, భదరతకు ముపుప వాటిలుల తయందనే విషయాన్సన కంపెనీ గురితంచింది. 
ఉదాహరణకు, గాయపడిన ఉదోయగికి  అతయవ్సర వ ైదయ చికితస కోసం పరభుతవ అధికారి సదుపాయా చెల్సలంపు 
అడిగే సందరాం కావ్చుి.  

b. అటటవ్ంటి అసాధారణ పరిసిథతయలోల  లంచం లేదా సదుపాయ చలె్సలంపు డిమాండ్్ అంగీకరించే ముందు 
ఉదోయగులు వారి రిపో ర్ింగ మేనేజర లేదా చీఫ ఎథిక్స కౌన సలర్ను సంపరదించాల్స. అటటవ్ంటి అసాధారణ 
పరిసిథతయలలో ఏదెైనా చెల్సలంపు జరిగితే దాన్సకి సంబంధించిన పూరిత వివ్రాలు 24 గంటలలోపు చీఫ ఎథిక్స 
కౌన సలర్కు అధికారికంగా న్సవేదించాల్స. 

c.  అటటవ్ంటి చెల్సలంపు జరిపని తేదీ నుంచి ఏడు రోజులోల పు సంబంధతి చటా్ న్సన అమలు చసేే అధికారం లేదా 
న్సయంతరణ సంసథకు లీగల్్ హెడ్్ ఆ విషయాన్సన న్సవేదించాల్స. 

 
IX. ఆందోళలు, దరాయపుత లు న్సవదేంిచడం 

a. ఏదెైనా లంచం లేదా అవినీతిక ి సంబంధించిన వ్యవ్హారం లేదా ఏబీఏసీ విధానం లేదా వ్రితంచే ఏబీఏస ీ
చటా్ న్సకి సంబంధించిన ఆందోళనలు ఉంటట వాటిన్స లేవ్న తేతలా పరతీ ఉదోయగిన్స పోర తసహ ంచడం జరుగుతయంద.ి 
ఒక న్సరేిష్ చరయ, లంచం లేదా అవినీతి కిందకు వ్సుత ందా అన ేవిషయం వారికి తెల్సయకుంటట లేదా వారికి 
ఏవ ైనా ఇతర పరశనలు ఉంటట, వాటిన్స సంబంధిత రిపో ర్ింగ మేనేజర,  ecounsellor@tataprojects.com లోచీఫ 
ఎథిక్స కౌన సలర్ను సంపరదించాల్స 

 
b. టీఓసీసీలోన్స ర జైింగ్ కనసరస్ యంతరా ంగం దావరా లేదా విజిల్్ బోల యర్ విధానం కింద ఉదోయగులు చీఫ ఎథిక్స 

కౌన సలర్కు ఆందోళనలు లేదా పరశనలను తెల్సయజేయవ్చుి. 
 

c. సదుదేేశంతో ఏ ఉదోయగి అయినా ఏబీఏసీ పాలసీ కింద ఉలలంఘనను న్సవేదించినటట్  అయితే వారిపెై ఎటటవ్ంట ి
వేధింపు, పరతీకార చరయ లేదా ఉదోయగపరంగా ఎటటవ్ంటి పరతికూల చరయలు ఉండవ్ు. 

 
d. ఏబీఏసీ విధానం పరకారం సంభావ్య లేదా వాసతవ్ ఉలలంఘన(ల) గురించి న్సవేదించినబఆందోళన(ల) పె ైచీఫ 

ఎథిక్స కౌన సలర దిగువ్ పేరకొనన తగిన చరయలు తీసుకుంటారు: 

mailto:ecounsellor@tataprojects.com
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దరాయపుత  
i.  ఏబీఏసీ విధానం కింద ఫిరాయదు చసేిన సంభావ్య ఉలలంఘనపెై చీఫ ఎథిక్స కౌన సలర దావరా లేదా వారి 

పరయవేక్షణతో విచారణ లేదా దరాయపుత  న్సరవహ ంచాల్స.  ఆ విచారణ లేదా దరాయపుత  లక్షయం వాసతవాలను 
గురితంచడమ  ైఉండాల్స. 

ii.  అన్సన దరాయపుత లు సహజ నాయయ సూతరా లను పాటించాల్స. దరాయపుత  బృందం ముందు తమ వాదనను 
విన్సపించే అవ్కాశం సంబంధిత ఉదోయగులకు కల్సపంచేలా చూడాల్స. 

iii. న్సవేదించబడిన అంశాలను పరిశీలన జరపడాన్సకి సర ైన జాా నం మరియు న ైపుణాయలు కల్సగిన న్సపుణులను 
న్సయమించవ్చుి. 

iv.  దరాయపుత  పరకిరయ, న్సవేదికను గోపయంగా ఉంచాల్స. వ్రితంచే చట్ం లేదా కంపెనీ పరా మాణ క దరాయపుత  పరకిరయ 
పరకారం "తలెుసుకోవాల్ససన అవ్సరం" ఉనన వ్యకుత లకు మాతరమే అది తెల్సయజేయాల్స. 

 
దదిుే బాటట చరయ:  అవ్సరమ తైే అమలు చసేేందుకు దదిుే బాటట చరయలు తగిన మేనేజరుల , అధికారులు, ఉదోయగులకు 
న్సరేేశించడం లేదా సూచించడం జరుగుతయంది. 

 
కరమశిక్షణా చరయ:  సంబంధిత వాటాదారుల నుంచి సమాచారాన్సన తీసుకునన తరావత తపిపదాన్సకి పాలపడిన 
ఉదోయగిన్స సరీవస్్ నుంచి ససెపండ్్ చేయడం, తొలగించడం సహ వాటకేి పరిమితం కాకుండా తగని కరమశిక్షణా చరయను 
చీఫ ఎథిక్స కౌన సలర కూడా సిఫారుస చేసాత రు.  అటి్ ఉలలంఘన నేర సవభావ్ం కల్సగినది అన్స భావించిన పక్షంలో 
వ్రితంచే చట్ం పరకారం సంబంధిత అధికారులకు ఆ విషయాన్సన ఛీఫ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర తెల్సయజేసాత రు. కిరమినల్ లేదా 
ర గుయలేటర ీ ప ర సీడింగస సందరాంలో సదరు ఉదోయగి సంబంధిత అధికారులకు సహకరించాల్స.  తపపిద సవభావ్ం, 
పరిమాణం ఆధారంగా చీఫ ఎథిక్స కౌన సలర అటటవ్ంటి వాటిపెై సవిిల్ మరియు/లేదా కిరమినల్ ప ర సీడింగ్ చేపట్మన్స 
బో రుు కు సిఫారసు చేయవ్చుి. 

 
X. పనెాల్ీలు 

1. ఏబీఏసీ విధానాన్సన ఎవ్ర ైనా ఉదోయగి ఉలలంఘ ంచినటట్  అయిత ే అద ి తీవ్రమ ైన అంశంగా పరిగణ ంచడం 
జరుగుతయంది.  అటి్ వాటిపెై వ్రితంచే చట్ం, ఉదోయగ న్సబంధ్నల పరకారం ఉదోయగం నుంచి తొలగంచడం సహ దాన్సకి 
పరిమితం కాకుండా కరమశిక్షణ చరయలు తీసుకోవ్డం జరుగుతయంద ి
 

2. లంచం చట్రీతాయ నేరం. ఉదోయగులు తాము లంచం ఇచిినా లేదా లంచం వ్యతిరేక, అవినీతి న్సరోధ్క చటా్ లకు 
విరుదధంగా వారు అలా చేయమన్స మరకకరికి  అధికారం ఇచిినా, సహాయం చేసినా లేదా కుటర చసేినా వారు 
దాన్సకి జవాబుదారీగా ఉంటారు. చటా్ న్సన ఉలలంఘ ంచిన వ్యకితకి జ ైలు శిక్ష, ప ర బేషన్్, ఆరిథక జరిమానాలు 
(అటి్వాటిన్స కంపెనీ చెల్సలంచదు) ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, పసీఏీ కింద జరిమానాతో (చెల్సలంచాల్ససన గరిష్ 
జరిమానాపెై పరిమితి లేదు) పాటట 3 సంవ్తసరాల నుంచి 7 సంవ్తసరాల శిక్ష ఉంటటంది. 

 
XI. ఏబీఏస ీవిధాన సవ్రణ 

 
ఏబీఏస ీవిధానాన్సన ఎపపటకిపుపడు మారేి ందుకు మరయిు/లేదా సవ్రంిచ ేఅథకిారం కంపనెీ కల్సగ ిఉంద.ి 
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అనుబంధ్ం A – సంబంధతి న్సబంధ్నలు 
 

యున ైటెడ్ సే్ట్స ఫారిన్ కరప్్ పరా క్ీససె్ యాక్్ (ఎఫ్సీపీఎ), యున ైటడె్్ కింగ్డమ్ బ్ైైబరీ యాక్్ (యయకేబీఎ), అవినీతి న్సరోధ్క 
చట్ం, 1988 (పీసీ చట్ం), పరపంచవాయపతంగా ఉనన అనేక ఇతర లంచాలు, అవినీతి న్సరోధ్క (ఏబీఏసీ) చటా్ లు, న్సబంధ్నలు  
లంచం, అవినీతిన్స చట్విరుదధమన్స పరకటించి న్సషేధిసుత నానయి, ఈ న్సబంధ్నలు ఉలలంఘ ంచినటట్  అయిత ే ఫెైనుల , జరిమానాలు, 
పరువ్ు నష్ం వ్ంటి నేర బాధ్యతలకు దారి తీసుత ంది. ఈ న్సబంధ్నల ముఖయ సారాంశం దిగువ్న ప ందుపరచడం జరిగింద.ి 
వీటికి సంబంధించి పన్సచేసే దేశంలోన్స న్సబంధ్నలు, అమలోల  ఉనన న్సయమాలు గురించి తెలుసుకునేందుకు ఆయా దేశ 
పరభుతావల వ బ్్సెైటటల  చూడటం లేదా నాయయన్సపుణుల నుంచి తెలుసుకోవ్డం మంచిద.ి 
 

1. ఫారని్ కరప్్ పార కీ్ససె్ యాక్్ (ఎఫ్సపీఎీ) 
FCPA అమ రికాలో 1977లో అమలులోకి వ్చిింది.  ఇందులో అకౌంటింగ్, లంచాన్సకి వ్యతిరేక న్సబంధ్నలు ఉనానయి. 
అమ రికాకు చెందిన వ్యకుత లు, (దేశీయ సంసథలు), యున ైటెడ్ సే్ట్స్కు చెందిన, యున ైటెడ్ సే్ట్స్లోన్స సా్ క్ ఎకేసఛంజీలలో 
ల్సస్్్ అయిన విదశేీ పబల క్ కంపెనీలు, లేదా సెకూయరిటీస్ అండ్ ఎకేసఛంజ కమిషన్ (ఇషూయయరస) పరకారం కాలానుగుణ 
న్సవేదికలు దాఖలు చేస ే సంసథలు, విదశేీ వ్యకుత లు, యున టైెడ్ సే్ట్స (పరా దశేిక అధికార పరిధ)ి హదుే లోల న్స సంసథలు  
వాయపారాన్సన ప ందేందుకు లేదా న్సలబ్టట్ కునేందుకు విదేశీ అధికారులకు అవినీతి చెల్సలంపులు జరపడాన్సన ఈ చట్ం 
న్సషేధిసుత ంది.  
 
అకౌంటింగ న్సబంధ్నల పరకారం జారీ చేసేవారు కచిితమ నై పుసతకాలు, రికారుు లు కల్సగి ఉండటమే కాదు అంతరగత 
అకౌంటింగ న్సయంతరణలకు తగని వ్యవ్సథను రూప ందించడం,  న్సరవహ ంచడం అవ్సరం. ఉదేేశపూరవకంగా పుసతకాలు, 
రికారుు లను తపుపగా రాయడం లేదా తెల్సస ివాటిన్స తపుపగా మారిడం లేదా అంతరగత న్సయంతరణల వ్యవ్సథ  అమలులో 
వ్యకుత లు, వాయపారాల వ ైఫలాయన్సన ఈ న్సబంధ్నలు న్సషేధిసుత నానయి. డిపార్్మ ంట్ ఆఫ జసి్స్ (డఓీజ ), సెకూయరిటీస్ అండ్ 
ఎకేసఛంజ కమిషన్ (ఎస్్ఈసీ)  ఎఫ్సీపీఎ అమలు చేస ేఅధికారం కల్సగి ఉంటాయి. ఉలలంఘనలకు పాలపడిన కంపెనీలు, 
వ్యకుత లకు రకరకాల కిరమినల్్, సవిిల్్ జరిమానాను ఎఫ్సపీీఏ న్సరేేశిసోత ంది. 
 
కారకపరేట్ బాధ్యతకు సంబంబధించిన సాధారణ సూతరా లు ఎఫ్సపీీఎకి వ్రితసాత యి. కాబటి్ ఒక కంపెనీ డెైర క్రుల , అధికారులు, 
ఉదోయగులు లేదా ఏజ ంటటల  వారి ఉదోయగ పరిధిలో పన్సచసేినపుపడు, కంపెనీకి పరయోజనం చేకూరేిందుకు అది కనీసంగా 
పాక్షికంగా ఉననపపటిక,ీ న్సరేేశించిన ఎఫ్సీపీఎ ఉలలంఘనలకు పాలపడినపుపడు ఆ కంపెనీ దాన్సకి బాధ్యత వ్హ ంచాల్సస 
ఉంటటంద.ి అదే విధ్ంగా, ఇతర చటా్ ల తరహాలో కారకపరేట్్ బాధ్యతను న్సరవరితంచడంలో  మాతృసంసథ, దాన్స వారసుల 
తీరును  డీఓజ , ఎస్్ఈస,ీ మదింపు చేసాత యి. ఎఫ్సపీీఎ అకౌంటింగ న్సబంధ్నలు "జారీదారులు"కు న్సరేేశించబడినపపటికీ, 
జారీదారుల  పుసతకాలు, రికారుు ల పరధిిలోకి  దాన్స ఏకీకృత అనుబంధ్ సంసథలు, అనుబంధ్ సంసథలు కూడా ఉంటాయి. 
సబసడరీలు లేదా అనుబంధ్ సంసథలు సహ విదశేీ అనుబంధ్ సంసథలు, జాయింట్ వ ంచరుల  అన్సన కూడా  అకౌంటింగ 
న్సబంధ్నలకు అనుగుణంగా వ్యవ్హరించలేా తన న్సయంతరణలో ఉండేలా చూసుకోవాల్ససన బాధ్యత జారీచేస ే వారిపె ై
ఉంటటంద.ి  
 

2. యు.క .బ్ైైబర ీయాక్్ (యయకబేీఎ) 
బ్ైైబరీ యాక్్ 2010 యున ైటెడ్ కింగ్డమ్లో (యయకే) 1 జూలెై, 2011 నుంచి అమలోల కి వ్చిింది. లంచం,  లంచం ఇవ్వడం 
లేదా ఇసాత నన్స  వాగాే నం చయేడం (కిరయాశీల లంచం), లంచం అభయరిథంచడం, లంచం సీవకరించడం లేదా తీసుకుంటానన్స 
అంగీకరించడం (న్సషిరియ లంచం) వ్ంటి ర ండు సాధారణ నేరాల పరసాత వ్న ఈ చట్ంలో ఉంది.  వాణ జయపరమ ైన లంచాన్సకి 
సంబంధించి పరతేయకంగా పరసాత వించే మరో ర ండు నేరాలు కూడా ఇందులో ఉనానయి. వాయపారం లేదా వాయపార న్సరవహణలో 



Tata Projects Limited లంచం వ్య తిరేక, అవినీతి వ్య తిరేక (ఎబీఎసీ) విధానం 

 

(పాలసీ నం. 03.02.01/P-02/R1)  Page 15 of 17 

 

పరయోజనం ప ందేందుకు లేదా న్సల్సప ిఉంచుకోవ్డం కోసం విదశేీ పరభుతవ అధికారికి లంచం ఇవ్వడాన్సకి సంబంధించిన 
నేరాన్సన సకె్షన్్ 6 తెల్సయజసేుత ంద.ి వాయపార సంసథ  తరపున లంచాన్సన న్సవారించనందుకు కొతత  కారకపరేట్్ బాధ్యతను సెక్షన్ 
7 న్సరేేశిసుత ంది. 
 
చట్ంలోన్స సెక్షన్ 12 పరకారం యయకేలో జరిగిన నేరాలపెై నాయయసాథ నాలు అధికార పరిధిన్స కల్సగి ఉండటమే కాదు యయకే 
వ లుపల చేసని నేరాలపెై కూడా నాయయసాథ నాలు అధికార పరధిి కల్సగి ఉంటాయి. వాటికి పాలపడే వ్యకిత బరటీష్ జాతీయుడు 
లేదా యయకేలో ఉండే సాధారణ న్సవాసి కావ్డం, యయకేలో లేదా సాొటిషన్్ భాగసావమయంతో న లకొల్సపన సంసథ  విలీనమ ైన 
సంసథ  లేదా సాొటిష్ భాగసావమయం కల్సగి ఉండాల్స. ఒక వాణ జయ నేరాన్సకి పాలపడినటటల  గురితంచినటట్  అయితే ఆ సంసథ 
జరిమానా విధించబడుతయంది. ఒకవేళ ఎవ్ర ైనా వ్యకిత నేరాన్సకి పాలపడినటట్  అయితే ఆ వ్యకితకి గరిష్ంగా 10 సంవ్తసరాల 
జ ైలు శిక్ష లేదా జరిమానా లేదా ర ండూ విధించవ్చుి. 
 

3. అవినీతి న్సరోధ్క చట్ం, 1988 (ప.ిస.ిచట్ం) భారత్ 
పరభుతవ విభాగాలోల  అవినీతిన్స న్సరోధించేందుకు, అవినీతి కారయకలాపాలకు పాలపడే పరభుతవ ఉదోయగులను పరా సికూయట్్ చేస ి
శిక్షించేందుకు అవినీతి న్సరోధ్క చట్ం, 1988 (పి.సి.చట్ం) రూప ందించడం జరిగింద.ి  ఒక సవ్రణ (సవ్రణ చట్ం) 
రూప ందించి దీన్సన 26 జూలెై 2018 నుంచి అమలులోకి తీసుకురావ్డం జరిగింది. 
 
సవ్రణ చట్ం పరకారం పరభుతవ ఉదోయగి తన విధిన్స తపుపగా లేదా మోసం చేసేలా లేదా అలా వ్యవ్హరించడం లేదా అలాంట ి
పన్సకి సహకరించడం లేదా చేసేందుకు లేదా చేసేందుకు పేరరేపించే ఉదేేశంతో ఎవ్ర ైనా ఒక వ్యకిత నుంచి ఏదెైనా 'అనుచిత 
పరయోజనాన్సన' ప ందడం లేదా అంగీకరించడం లేదా ప ందేందుకు పరయతినంచ ే ఏ పరభుతోవదో యగికి అలాంటి పన్స 
చేసేనందుకు కనీసం 3(మయడు) సంవ్తసరాల నుంచి గరిషఠ ంగా 7 (ఏడు) సంవ్తసరాల వ్రకు జ ైలుశిక్షతో పాటట 
జరిమానా విధించడం జరుగుతయంద.ి సవ్రణ చట్ం పరకారం ‘అనుచిత పరయోజనం’ అంటట చట్బదధమ నై పారితోషికం 
కాకుండా ఏదెైనా పరతిఫలం (ధ్నసంబంధ్మ ైన పరతిఫలం లేదా ధ్నంతో అంచనా వేయగల్సగే పరతిఫలాలు) వ్సాత యి. 
 
సవ్రణ చట్ం పరకారం, పరభుతోవదో యగికి ఒక వ్యకిత అనుచిత పరయోజనం కల్సపంచడం అనేది నేరంగా పరిగణ ంచడం 
జరుగుతయంది. దాన్సన్స 7 (ఏడు) సంవ్తసరాల వ్రకు జ ైలు శిక్ష లేదా జరిమానా లేదా ర ండూ విధించదగిన నరేంగా 
పరిగణ ంచడం జరుగుతయంద.ి అనుచిత పరయోజనం కల్సపంచాలన్స ఒకవేళ సదరు వ్యకితన్స బలవ్ంతం/ ఒతితడ ి చేసి ఇచేిలా 
చేసినటెట్, అటి్ విషయాన్సన సదరు వ్యకిత అలా చసేిన 7 (ఏడు) రోజులలోపు సంబంధిత అధికారికి న్సవేదించినటలయిత,ే వారు 
దాన్సకి బాధ్యత వ్హ ంచాల్సస ఉండదు. 
సవ్రణ చట్ం పరకారం పరభుతవ ఉదోయగికి ఒక వాణ జయ సంసథ  లంచం ఇవ్వడం నేరంగా పరిగణ ంచడం జరుగుతయంది. ఇందులో 
వాణ జయ సంసథ  అంటట భారత్లో వాయపార కారయకలాపాలు న్సరవహ సుత నన సంసథ లేదా భాగసావమయ సంసథ  మాతరమే కాదు 
భారతదేశంలో కారయకలాపాలు న్సరవహ సుత నన భారతదేశం వ లుపల్స ఏరాపటెైన లేదా న లకొలపబడిన భాగసావమయ సంసథ 
కూడా దీన్స పరధిిలోకి వ్సుత ంద.ి సవ్రణ చట్ంలో వాణ జయ సంసథలు, వాటితో సంబంధ్ం ఉనన వ్యకుత లు పాలపడే నేరాలకు 
న్సరేిష్ న్సబంధ్న ఉంది. అవినీతి న్సరోధ్క చట్ంలో ప ందుపరిచన నేరాలోల  దేన్సన ైనా ఒక వాణ జయ సంసథ  పాలపడినటట్  అయిత,ే 
ఆ నేరం జరిగేలా సమమతి లేదా సహకరించిన పరతి డెైర క్ర, మేనేజర, సెకరటరీ లేదా ఇతర అధికారి అవినీతి న్సరోధ్క చట్ం 
పరకారం  బాధ్యత వ్హ ంచాల్స.  
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అనుబంధ్ం –B – ఎరర జ ండా సూచికలు 

 
ఇకొడ సుదరీఘమ ైన జాబతాను ప ందపరిచే వీలు లేదు కాబటి్ ఉదోయగి జాగరతతగా ఉండాల్ససన కొన్సన పరశినంచదగిన లావాదవేీలు 
లేదా సందరాాలను ఇకొడ ఉదహరించడం జరిగింద.ి ఇవి ఉమమడిగా ఉండవ్చుి లేదా వేరేవరుగానూ ఉండవ్చుి. ఇవి 
కన్సపించినపుపడు వ ంటనే రిపో ర్ింగ్ మేనేజర్ లేదా చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్కు ఎరర జ ండా పంపించాల్స. 
i. ఒక ఒపపందాన్సకి థ్రు పార్ీ కనసలె్ ంట్్న్స ఉపయోగించడం అవ్సరమ ై, అకొడ థ్రు పార్ీ ముఖయ వ్యకిత లేదా 

యజమాన్స పరభుతవ అధికారి అయితే; 
ii. వాయపారాన్సకి అరహతలు లేదా వ్నరులు లేవ్ు అంటట సంభావ్య వాయపార భాగసావమిలో సేవ్లు అందించే న్సరవహ ంచగల 

సామరథయం కన్సపించడం లేదు. మోసపూరిత సరీవస్్ కాంటరా క్్్ దావరా లంచం లేదా అవినీతి కారయకలాపాల కోసం 
కనసల్్సంగ్ ఒపపందం లేదా ఇతర ఏరాపటటల  లేదా  లంచం లేదా అవినీతి కారయకలాపాలలో పాలగగ నడాన్సకి విలక్షణమ నై 
పదధతయలు అనుసరించడం; 

iii. విజయాన్సకి గాయర ంటీలు అందించే ఎవ్ర నైా సంభావ్య భాగసావమి లేదా లెైసెనుసలు లేదా ఇతర పరభుతవ ఆమోదం 
ప ందే సామరాథ యన్సన కల్సగి ఉనాననన్స క లయిమ చేసూత  ఆ లక్షయసాధ్న కోసం చట్బదధమ ైన పదధతి వివ్రణ 
అందించకపో వ్డం; 

iv)  అసాధారణ చెల్సలంపు విధానాలు లేదా ఆరిథక ఏరాపటలతో కూడిన లావాదవేీలు. దీన్స పరకారం అసాధారణంగా అధకి 
కమీషనుల  చెల్సలంచాలన్స అభయరిథంచడం అవినీతిక ిహెచిరిక సంకేతం. బహుళ బాయంకు ఖాతాలు,  విదశేీ బాయంకులోల  
కమీషన్్ జమ చేయాలనే అభయరథనల వ్ంటివి ఉంటట అదనపు పరశిీలన చేపట్డం సహేతయకంగా ఉంటటంది. 

v)  పరతిపాదిత ఒపపందంలో ఏబీఏసీ లేదా యాంటీ మనీ లాండరంిగ న్సబంధ్నను అంగీకరించడాన్సకి న్సరాకరించ ే
సంభావ్య థ్రు పార్ీ; 

vi)  ముందసుత  న్సశిత పరశిీలనలో సంభావ్య కౌంటర్పార్ీకి లంచాలు ఇవ్వడం లేదా ఇతర చటా్ లు ఉలలంఘ ంచడం లేదా 
అసాధారణంగా న్సరామణాతమక లావాదవేీలలో పాలగగ నడం వ్ంటి వాటిక ిఖాయతి ఉందన్స సపష్మ ైనపుపడు. 

vii)  సంభావ్య కౌంటర్పార్ీ లేదా అనుబంధ్ పరా జ క్్్లో చెల్సలంపుల హెచుి లేదా సందేహాసపద పాతర; 
viii)  పరతిపాదిత థ్రు్ పార్ీ తన మాతృసంసథ  వివ్రాలు వ లలడించేందుకు న్సరాకరించడం లేదా అందించడంలో విఫలం 

కావ్డం తన  ఫీజులను పంచుకునే వ లలడించన్స పిరన్ససపాల్స్, అనుబంధ్ వ్యకుత లు లేదా సబ్్ కాంటరా క్రుల  ఉననపుపడు. 
ix)  పరతిపాదిత ఒపపందం పరకారం అభయరిథంచిన పుసతకాలు, రికారుు లు చూపేందుకు థ్రు్ పార్ీ న్సరాకరించడం. 
x)  వాయపార విషయాన్సకి సంబంధించి విచక్షణాధికారం కల్సగిన ఒక పరభుతవ అధికారి ఒక న్సరేిష్ థ్రు పార్ీ,  కంపెనీ లేదా 

వ్యకితన్స ఎంపిక చేయాలన్స లేదా కుదురుికోవాలన్స సదరు పరభుతవ అధికారి సూచించడం, అభయరిథంచడం, కోరడం, 
నొకిొ చెపపడం లేదా డిమాండ్ చేయడం. 

xi) కంపెనీ పరమేయం లేకుండా పరభుతవ అధికారులతో వ్యవ్హరించాలన్స థ్రు పార్ీ పటట్ బటి్నపుపడు. 
xii)  మార ొట్ రేటటతో పో ల్ససేత  థ్రు పార్ీకి అందించిన ఫీజు, కమీషన్ లేదా పరిమాణ డిస్ొంట్ అసాధారణంగా ఎకుొవ్గా 

ఉననపుపడు. 
xiii)  లంచాలు చెల్సలంచడంలోనూ, లంచాలు పుచుికోవ్డంలోనూ, పరభుతవ అధికారులతో పరతేయక సంబంధాలు కల్సగి 

ఉననటట్  ఖాయతి కల్సగినపుపడు. 
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అనుబంధ్ం –C – ఉదోయగ ిముసాయిదా డకిలరషేన్్ 

 
• దిగువ్ సంతకందారున ైనా నేను ఇందుమయలంగా ధ్ుర వీకరిసుత ననది ఏమిటంటట, 
• నేను కంపెనీ ఏబీఏసీ విధానాన్సన చదవిి అరథం చేసుకునానను. 
• కంపెనీలో ఉదోయగం చేసుత నన సమయంలో ఏబీఏసీ విధానాన్సకి కటట్ బడి ఉంటానన్స పరమాణం చేసుత నానను. 
• కంపెనీలో నేను ఉదోయగం చేసుత నన కాలంలో నా విధి న్సరవహణలో లేదా కంపెనీ తరపున వ్యవ్హరించటేపుపడు లేదా 

నా వ్యకితగత హోదాలో నా విధ్ులు న్సరవరితంచేటపుపడు ఏబీఏసీ విధానంలో అరథం చేసుకునన మేరకు నేను ఎటటవ్ంట ి
లంచం లేదా అవినీతి కారయకలాపాలోల  పాలగగ నడం లేదా పాలగగ నే పరయతనం నేను చేయను. 

• ఒకవేళ ఏబీఏసీ విధానాన్సన అనుసరించన్స సందరాాలు చోటటచేసుకుంటట వ ంటనే అటి్ ఉలలంఘనను కంపెనీలోన్స 
సంబంధిత అధికారులకు వ ంటనే తెల్సయజేసాత ను. 
 
 

ఉదోయగి పేరు  _____________________ 

ఉదోయగి కోడ్్  _____________________ 

హో దా   _____________________ 

డిపారు్ మ ంట్్ ______________________ 

తేద ీ  _____________________ 

సంతకం  _____________________ 

 

 

 


