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I. उद्देश 

 

a. टाटा कोड ऑफ कॉण्डक्टट (“TCOC”) 2015 िध्ये ननश्चचत करण्यात आिेल्या प्रिुख तत्त्िाांपैकी एकािध्ये 

निूद करण्यात आिे आहे: ‘आम्ही सिोच्च नैनतक तसेच नीतीित्ताविषयक िानकाांचे पािन करून आिचा 
व्यिसाय करण्यासाठी बाांधीि आहोत. कोित्याही स्िरूपातीि िाचिुचपत ि भ्रष्टाचार आम्ही खपिून घेत 

नाही. आम्ही जे काही करतो, त्याच्या पाचिशभूिीिा ही बाांथधिकी असत.े’ 

 

b. टाटा प्रोजेक्ट्स लिलिटेडने ("कां पनी”) TCOCचा स्िीकार केिा असून, ती जेिे जेिे काि करते तेिीि 

व्यािसानयक व्यिहार ि सांबांधाांिध्ये व्यािसानयकता, न्याय ि ननष्ठा राखण्यासाठी तसेच िाचिुचपत ि 

भ्रष्टाचार याांना विरोध करण्याच्या दृष्टीने योग्य त्या प्रकक्रया अििात आिण्यासाठी ि िागू करण्यासाठी, 
बाांधीि आहे. यािध्ये सिश देशाांतगशत ि परदेशी कायद्याांचे पािन करिे; अनुथचत पेिें्स, भेटिस्त ूयाांची 
देिािघेिाि न करिे; तसेच खासगी िा सरकारी अथधकारी, ग्राहक ि परुिठादार अशा कोिाही व्यक्टतीच्या 
प्रिोभनािा बळी न पडिे ककांिा प्रिोभन न देिे याांचा सिािशे होतो.  
 

c. िाचिुचपत, फॅलसलिटेशन पिेें्स (काि सिुभ करण्यासाठी पैस े देिे) ककां िा भ्रष्टाचार याांच्याशी ननगडडत 

कोितेही कृत्य ककांिा आचरि याांचा प्रनतबांध करण्याच्या दृष्टीने, िागशदशशक तत्त्िे आणि सुयोग्य प्रकक्रया 
विकलसत करिे, हे िाचिुचपतविरोधी ि भ्रष्टाचारविरोधी धोरिाचे (“ABACपॉलिसी”) उद्टदष्ट आहे.  

 

d. या धोरिानुसार आिच्या सिश कां पनी किशचाऱ्याांनी सांशयास्पद व्यिहार, ितशन ककां िा आचरि ओळखि े

आिचयक आहे तसेच अशा ितशन ककांिा आचाराविरोधात ननश्चचत प्रकक्रयाांची पूतशता करिे, नोंद घेिे ि पािन 

करिेही आिचयक आहे. 

 

II. व्याप्ती आणि उपयोजन 

 

a. ABAC धोरि हे आिच्या कां पनीिा आणि कां पनीसाठी तसचे कां पनीद्िारे, प्रत्यक्ष ककां िा अप्रत्यक्षपिे केल्या 
जािाऱ्या सिश कृतीांना, िागू आहे. या ABAC धोरिाचा स्िीकार सिश उपकां पन्या, सहयोगी कां पन्या ि जॉइांट 

व्हेंचसशच्या बोडाांनी करािा, अशी लशफारस आिची कां पनी करेि.  

 

b. ही ABAC पॉलिसी सिश स्तराांिर ि सिश शे्रिीांिध्ये काि करिाऱ्या सिश व्यक्टतीांना िागू आहे, याांिध्ये 

सांचािक, िररष्ठ व्यिस्िापक, अथधकारी आणि अन्य किशचारी (कायिस्िरूपी, ननश्चचतकािीन ककांिा 
तात्पुरत्या ननयुक्टतीिरीि), कन्सल्टण््स, कां त्राटदार, प्रलशक्षिािी, इांटन्सश, दयु्यि स्टाफ, अस्िायी कािगार 

ि  एजन्सी स्टाफ, एजां्स, ककांिा आिच्या कां पनीशी ननगडडत अन्य कोिीही व्यक्टती, याांिध्ये कॉम्प्िायन्स 

ऑकफसरने (खािी टदल्याप्रिािे) िेळोिेळी आिच्या ितीने कृती करण्यासाठी ननयुक्टत केिेल्या व्यक्टतीांचाही 
सिािेश होतो. (िर उल्िेख केिेल्या सिाांचा उल्िेख यापुढे 'एम्प्िॉयीज ककां िा किशचारी' असा केिा जाईि).  
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III. धोरि विधान (पॉलिसी स्टेटिेंट) 

 

1. आम्ही कोित्याही स्िरूपातीि ककां िा कोित्याही पद्धतीची िाचिुचपत ककां िा भ्रष्टाचार खपिून घेत नाही. 
कोित्याही स्िरूपातीि ककांिा कोित्याही पद्धतीच्या िाचिुचपत ि भ्रष्टाचारािा प्रनतबांध करण्यासाठी, 
अटकाि करण्यासाठी, हे प्रकार ओळखण्यासाठी तसेच त्याांना विरोध करण्यासाठी, योग्य प्रकक्रयाांची 
अििबजाििी करण्यास तसेच प्रितशन करण्यास, आिची कां पनी बाांधीि आहे. 

2. या बाांथधिकीचा एक भाग म्हिून, कोित्याही स्िरूपाची ऑफर देिे, ऑफर देण्याचा िायदा करिे ककांिा 
प्रत्यक्ष अििा अप्रत्यक्षात स्िरूपात िाच घेिे तसेच भ्रष्टाचाराच्या कृत्यात सहभाग घेि ेयाांस िनाई आहे. 

ही बाांथधिकी आिच्या व्यिसायाच्या प्रत्येक अांगात टदसून येईि. 

3. आिची कां पनी प्रत्येक व्यिहाराांचे तपशीििार ि अचूक िखेापुस्तक राखण्यास िचनबद्ध आहे, जेिेकरून, 

िाचिुचपत ककां िा भ्रष्टाचार ओळखण्यात िदत व्हािी. 
4. या ABAC धोरिाचे कोित्याही प्रकारे झाििेे उल्िांघन गाांभीयाशने घेति े जाईि आणि त्याची पररिती 

लशस्तभांगाच्या कारिाईत होईि. लशिाय बहुतेक देशाांतीि कायद्याांनुसार काटेकोर उत्तरदानयत्ि घािून 

देण्यात आिेि े आहे. काही प्रकरिाांत तर किशचारी तसचे आपल्या व्यिसायातीि िाचखोरी रोखण्यात 

अपयशी ठरिेल्या सांचािकाांिर फौजदारी कारिाई करण्याचीही तरतूद आहे. हे ABAC धोरि ककिान िानक 

प्रस्िावपत करते आणि कां पनीचा व्यिसाय ि कायशके्षत्र असिेल्या सिश देशाांिध्ये या िानकाांची पतूशता झािीच 

पाटहजे. हे  

5. ABAC धोरि एखाद्या देशातीि भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याांच्या तुिनेत, याांत िागू स्िाननक कायदे तसेच 

सीिाबाह्य कायद्याांचा सिािेश होतो, कां पनीचे िानक कायद्याांच्या तुिनेत अथधक कठोर असि े तरीही 
कां पनीिा िागू असिेल्या ककिान िानकाांचे पािन झािेच पाटहजे. िात्र, िागू िाचिुचपतविरोधी ि 

भ्रष्टाचारविरोधी कायदे या ABAC धोरिाहून कठोर असतीि, तर त्या पररश्स्ितीत त्या कायद्याांचे पािन 

झािेच पाटहजे.  
6. या ABAC धोरिातीि िागशदशशक तत्त्िे पुढीि धोरिाांसोबत िाचिी जािीत: 

i. टाटा कोड ऑफ कॉण्डक्टट;  

ii. श्व्हसि ब्िोअर धोरि; 

iii. थगफ््स अँड हॉश्स्पटॅलिटी धोरि; 

iv. ABAC धोरिािा धरून प्रलसद्ध झाििेे कोितेही िागशदशशन; 

v. िेळोिेळी अििात आििी गिेेिी अन्य सांबांथधत धोरिे. 
 

IV. व्याख्या 
 

a. िाचिुचपत (ब्रायबरी) 
िाचिुचपत म्हिज े बेकायदा, अनैनतक, विचिासभांगाचे कृत्य उद्युक्टत करण्यासाठी, अिाजिी िाभाच्या 
स्िरूपात, टदिा जािारा प्रस्ताि, िायदा, भेट, केिी जािारी िागिी ककां िा स्िीकार होय. िाचिुचपतीिध्ये 

बहुतेकदा पैस े देण्याचा (पेिें्स) सहभाग असतो (ककां िा पैस े देण्याचा िायदा असतो) पि यािध्ये िूल्य 

स्िरूपातीि बाबीांचाही सहभाग असतो- अनुथचत भेटिस्त ू देिे, आनतथ्य ककां िा िनोरांजन करिे, आतीि 

िाटहती परुिि े ककां िा िैंथगक िा अन्य कोित्या स्िरूपाचा उपकार; नातेिाईकािा नोकरीचा प्रस्ताि देिे;



टाटा प्रोजेक्ट्स लिलिटेड    िाचिुचपतविरोधी आणि भ्रष्टाचारविरोधी (ABAC) धोरि 

 

धोरि क्रिाांक: 03.02.01/P-02/R1  Page 5 of 19 

 

  

प्रिास खचाशची हिी देिे; कािाचा अििान करिे (अब्युज ऑफ फां क्टशन) ककां िा अन्य कोिते ठळक उपकार 
स्िीकारि े ही त्याची उदाहरि े आहेत. िाचिुचपत म्हिजे प्रत्यक्ष ककां िा अप्रत्यक्ष, िध्यस्िाच्या िाफश त 

पुरिििेे िाभ होय. िरीिपैकी काहीही करण्याचा प्रयत्नही िाचिुचपतीिध्ये येतो.  
 

b. भ्रष्टाचार 
 

अथधकारपदािरीि व्यक्टती ककांिा सत्तेतीि व्यक्टतीांनी बकेायदा, अनैनतक ककां िा नीतीित्तेच्या िानकाांना 
अनूकूि नसिेल्या साधनाांद्िारे केिेि ेचुकीचे कृत्य म्हिजे भ्रष्टाचार होय. भ्रष्टाचाराचे कृत्य साधारिपिे 
आथिशक फायदा ककां िा व्यश्क्टतगत िाभ लिळिण्याच्या हेतनेू केिे जाते. उदाहरिािश, पैशाच्या स्िरूपात देऊ 

केिी जािारी ककां िा िायदा केिी जािारी िाच, िौल्यिान िस्तू, एखाद्या अथधकारी क्षितेतीि व्यक्टतीच्या 
ननिशयािर चुकीच्या पद्धतीने प्रभाि टाकण्याच्या उद्देशाने टदिा जािारा िाभ.  

 

c. भेटिस्तू, आनतथ्य आणि िनोरांजन 

 

भेटिस्तू म्हिज ेिूल्य असिेिी कोितीही िस्तू आणि यात कोित्याही अकारि टदल्या जािाऱ्या पशैाच्या 
स्िरूपातीि ककां िा अन्य स्िरूपातीि िाभाांचाही सिािशे होतो.  भेटिस्तूच्या सांकल्पनेत रोख पैसा, 
िौल्यिान धातू ि खडे, दाथगने, किाकृती ककांिा यासिान कोित्याही ितूश िस्तूांचा तसेच डडसकाउां्स, सिेा, 
कजश, उपकार, विशषे अथधकार, िाभ, फायदे ि सािान्य िोकाांना उपिब्ध नसििेे हक्टक आदी अिूतश बाबीांचा 
सिािेश होतो. आनतथ्यािध्ये साधारिपि ेखाद्यपदािश, जेिि, प्रिास आणि िुक्टकाि याांचा सिािशे होतो.  
 

िनोरांजनािध्ये साधारिपि े सुटीतीि सहिी, िनोरांजनाच्या सुविधाांचा िापर, 
नाटक/िैकफि/क्रीडासािन्याांची नतककटे ककां िा पास याांचा सिािेश होतो. आनतथ्य ि िनोरांजन िूल्य ि 

िारांिारतेची िाजिी सीिा ओिाांडत असल्यास, भेटिस्तूच्या िगाशतच िोडतीि. 

  

d. सािशजननक अथधकारी/परदेशी सािशजननक अथधकारी 
 

"सािशजननक अथधकारी” या व्याख्येत पुढीि घटकाांचा सिािशे होतो: 
i. सरकारचे सांसदीय, कायशकारी ककां िा प्रशासकीय कायाशिय धारि करिारी ककांिा सरकारच्या सांसदीय, 

कायशकारी ककांिा प्रशासकीय कायाशियाच्या ितीने ककां िा अथधकृत क्षितते काि करिारी कोितीही 
व्यक्टती; यात ननयुक्टत ककां िा ननिाशथचत, कायिस्िरूपी ककांिा तात्पुरत्या, पगारी ककां िा बबनपगारी अशा 
सिाांचा सिािशे होतो; 

ii. सरकारच्या सिेेतीि िा ितेनातीि; कें द्रीय, प्रादेलशक िा राज्यस्तरीय कायद्यानुसार स्िापन झािेि े

िहािांडळ ककां िा प्राथधकरि ककां िा सरकार िा सरकारी कां पनीद्िारे ननयांबत्रत ककां िा सहाय्यप्राप्त 

िांडळािरीि, ककांिा सरकारी कां पनीतीि ककां िा सािशजननक कतशव्य पार पाडल्याबद्दि सरकारद्िारे शुल्क 

िा कलिशनद्िारे भरपाई टदिी जािारी कोितीही व्यक्टती; 
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iii. कोितेही न्यायाधीश, यािध्ये कायद्याने ननिाशयक अथधकार टदिेिी कोितीही व्यक्टती, िग या 
अथधकाराांचा िापर ती व्यक्टती स्ित: करत असेि ककांिा कोित्या िांडळाची सदस्य म्हिून करत असिे, 

िोडते; 
iv. न्यायाियाने न्यायाच्या प्रशासनाशी सांबांथधत कोितेही कतशव्य पार पाडण्याचे अथधकार टदिेिी व्यक्टती, 

यात अिसायक (लिश्क्टिडेटर), प्राप्तकताश ककांिा आयुक्टताांचा सिािेश होतो; 
v. सािशजननक कतशव्य ननभाििारी कोितीही व्यक्टती, यािध्ये देशाच्या देशाांतगशत कायद्यात तसेच 

एखाद्या प्रदेशात िागू विलशष्ट कायद्यािध्ये विटहत केिेल्या सािशजननक एजन्सी ककांिा सािशजननक 

एांटरप्राइजिधीि व्यक्टतीांचा सिािशे होतो; 
vi. सािशजननक आांतरराष्रीय ककां िा बहुपक्षीय  सांस्िेचे, उदाहरिािश, सांयुक्टतराष्रे, कोितेही ननिाशथचत ककांिा 

ननयुक्टत अथधकारी ककां िा किशचारी; आणि  

vii. िागू कायदे ि ननयिाांनुसार सािशजननक अथधकारी सिजिी जािारी कोितीही व्यक्टती. 
 

"परदेशी सािशजननक अथधकारी” या सांकल्पनेत, ढोबळपि ेिर उल्िेख केिेल्या "सािशजननक अथधकाऱ्याांचा” 
सिािेश होतो पि हा अथधकारी भारतीय न्यायके्षत्रािध्ये येत नाही. “परदेशी सािशजननक अथधकाऱ्या”ची 
व्याख्या िागू स्िाननक ननयिाांिधीि प्रचलित व्याख्येच्या अधीन आहे.  

 

e. फॅलसलिटेशन पेिेंट ककां िा कककबॅक्टस 

"फॅलसलिटेशन पिेें्स” म्हिजे ननयलित ककांिा आिचयक कृतीनुसार कायशिाही करण्यासाठी/ न करण्यासाठी 
ककां िा कायशिाहीचा िेग िाढिण्यासाठी/ रोखण्यासाठी, सािशजननक अथधकाऱ्याांना करण्यात आििे े अनथधकृत 

पेिेंट होय. यािा काहीिेळा 'स्पीड’ िनी ककां िा 'ग्रीज’ पिेें्स ककां िा 'गुड-विि िनी’ अस े म्हटि े जात.े 

फॅलसलिटेशन पिेेंट करिारी व्यक्टतीकडे पूिीपासूनच आिचयक कृतीसाठी कायदेशीर ककां िा अन्य पात्रता असते. 
“कककबॅक्टस” म्हिज ेव्यािसानयक उपकाराच्या ककां िा िाभाच्या िोबदल्यात केििेे पेिेंट होय. 

 

f. िडश पाटी 
'िडश पाटी’ या सांज्ञेिध्ये, कां पनीच्या सांपकाशत येेिेारी ककां िा कां पनीशी व्यिहार करिारी, कोितीही व्यक्टती ककां िा 
सांस्िा येते. याांत कां पनीसाठी ककां िा कां पनीच्या ितीने काि करिारे प्रत्यक्ष आणि सांभाव्य क्टिाएां्स, व्हेण्डसश, 
कन्सल्टण््स, ररटेनसश, एजां्स, सल्िागार, वितरक, व्यिसाय सहयोगी, भागीदार (याांत शैक्षणिक सांस्िाांचा 
सिािेश होतो), कां त्राटदार, परुिठादार आणि सिेा पुरिठादार येतात.  

 
g. सांबांथधत ननयिने 
कां पनी, आपल्या व्यिसायाच्या ननलित्ताने ज्या न्यायके्षत्राांिध्ये काि करते, तेिे िागू असिेल्या 
िाचिुचपतविरोधी ि भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याांचे पािन करते. याांिध्ये भारत (भ्रष्टाचार प्रनतबांध (सुधारिा) 
कायदा 2018), युनायटेड ककां गडि (यूके ब्रायबरी अॅक्टट, 2010), आणि युनायटेड स्टे्स ऑफ अिेररका (फॉरेन 

करप्ट प्रॅश्क्टटसेस अॅक्टट, 1977) आदी कायद्याांचा सिािेश होतो. विलशष्ट कृत्य ककांिा कृती न करि ेहा गुन्हा ठरू 

शकतो का, हे ननश्चचत करण्यासाठी िेगिेगळे कायदे िेगिगेळ्या ननकषाांचा िापर करतात. “सांबांथधत ननयिनाां”ची 
यादी ि िहत्त्िाची अांग ेअनेक्टशुअर A िध्ये देण्यात आिी आहेत.  
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V. सािान्य तत्त्िे 

 

a. धोक्टयाचे िूल्याांकन 

i. िाििुचपत आणि भ्रष्टाचाराचे धोके विविध घटकाांिुळे बदिू शकतात, त्यािुळे आिचयक सरुक्षा उभी 
करण्यासाठी धोक्टयािर आधाररत दृश्ष्टकोन ठेिि ेआिचयक आहे. 

ii. कां पनीची िाचिुचपत आणि भ्रष्टाचारविषयक धोक्टयाची रूपरेखा ननश्चचत करण्यासाठी धोक्टयाचे 

िूल्याांकन करून घेति े पाटहजे. यािध्ये बाह्य घटकाांच्या परीक्षिाचा सिािशे असिा पाटहज े

(उदाहरिािश, उद्योगके्षत्र, भौगोलिक विस्तार, ननयिनाची कक्षा िगैरे). त्याचप्रिाि े अांतगशत घटकही 
(उदाहरिािश, धोरिे, प्रकक्रया, प्रलशक्षि कायशक्रि, डेटा विचिषेि आदी) विचारात घेतिे पाटहजेत. 

iii. ननश्चचत केिेल्या धोक्टयाच्या रूपरेखेनुसार, त्याच्या उपशिनासाठी आिचयक पाििे उचििी गेिी 
पाटहजेत. धोका िूल्याांकन प्रकक्रया दर तीन िषाांनी ककां िा धोक्टयािर पररिाि करिाऱ्या घटकाांिध्ये िोठे 

बदि झाल्यास, उदाहरिािश, व्यिसायाचे स्िरूप, निीन ननयि आदी, त्यापिूीही केिे गिेे पाटहजे.  
 

b. भेटिस्तू, िनोरांजन आणि आनतथ्य 

i. भटेिस्तू, िनोरांजन आणि आनतथ्य िाजिी प्रिािात, चाांगल्या हेतूने तसेच कां पनीचे धोरि, TCOC, 

कां पनीची थगफ्ट अँड हॉश्स्पटॅलिटी पॉलिसी ि िेळोिेळी जारी करण्यात आिेल्या सूचनाांची पतूशता करिारे 

असेि, तर त ेस्िीकाराहश ठरू शकेि. 

ii. कां पनीच्या व्यिसायादरम्यान ककां िा नोकरीच्या कायशकाळात कोित्याही किशचाऱ्याने, या व्यिसायाशी 
ककां िा नोकरीशी ननगडडत तथ्यात्िक िूल्याांकनाशी तडजोड होईि ककां िा तडजोड झाल्यासारखी िाटेि, 

अशा प्रकारचा व्यश्क्टतगत िाभ कोिाही व्यक्टतीकडून स्िीकारू नये ककां िा त्यासाठी िागिी करू नये. 

iii. कां पनी ककां िा कां पनीच्या व्यिसाय सहयोगीांचे कां त्राटी सांबांध असिेल्या ककां िा ज्याांच्याशी करारासाठी 
िाटाघाटी करायियाच्या आहेत अशा व्यक्टतीांना, ितशिान ककां िा सांभाव्य ग्राहकाांना, त्याांचे एम्प्िॉयर ककां िा 
एजांट ककांिा अन्य कोिाही व्यक्टतीिा (याांिध्ये सािशजननक अथधकाऱ्याांचा सिािशे होतो पि त े

तेिढ्यापरुत ेियाशटदत नाही), भेटिस्त ू देऊ करण्यास ककां िा व्यिसायाच्या सािान्य प्रकक्रयेबाहेर जाऊन 

उपकृत करण्यास, किशचाऱ्याांना िनाई आहे.  

 

c. फॅलसलिटेशन पेिें्स ककां िा कककबॅक्टस 

i. कोित्याही प्रकारची फॅलसलिटेशन पिेें्स ककां िा कककबकॅ्टस ही अनुथचत पेिें्स आहेत आणि कां पनीच्या 
व्यिसायादरम्यान ककांिा नोकरीच्या काळात अशा प्रकारची कोितीही पिेें्स करण्यास सक्टत िनाई 

आहे. 

 

d. ग्राहकाांशी सांिाद 

i. जेव्हा ग्राहकाशी नातेसांबांध ठेिण्याची जबाबदारी किशचाऱ्यािर असते, तेव्हा तो/ती, कां पनीच्या थगफ्ट 

अँड हॉश्स्पटॅलिटी पॉलिसीचे काटेकोर पािन करून, ग्राहकाचे सद्हेतूने आनतथ्य करू शकतो/ते. अशा 
आनतथ्याची नोंद थगफ्ट अँड हॉश्स्पटॅलिटी पॉलिसीनुसार ठेििे आिचयक आहे. 
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ii. व्यिसायाच्या सािान्य क्रिािध्ये ग्राहकाांना सििती (डडसकाउां्स) ि ररबे्स देऊ करण्याची पद्धत 

खासगी ि सािशजननक दोन्ही के्षत्राांिध्ये आहे. ही उद्योगके्षत्रातीि सािान्य पद्धत असिी, तरी 
व्यिस्िाांिधीि विस्ततृ िैविध्य आणि  त्यातीि काहीांिध्ये तिुनेने असिेिी जटीिता याांिळेु काही 
बाबतीत धोका ननिाशि होऊ शकतो. यातीि काही व्यिस्िाांिध्ये, व्यश्क्टतगत ग्राहक प्रनतननधीांसाठी, 
छुप्या स्िरूपाची अनुथचत प्रिोभने अस ूशकतात (उदाहरिािश, िोफत उत्पादने टदिी जात आहेत या 
िाटहतीचा ननिडक पद्धतीने प्रसार करिे), आणि म्हिनूच अशा व्यिस्िा अििात आिताना खूप 

काळजी घेि ेआिचयक आहे. 

e. िडश पाटी एजां्स, कन्सल्टण््स आणि अन्य िध्यस्िाांचा िापर 
i. आपिी कां पनी िाचेपोटी पैस े देण्याचा अथधकार कोिािाही देत नसिी तरी, कां पनीच्या ितीने िडश 

पाटीद्िारे टदल्या गेिेल्या िाचेसाठीही, कां पनीिा जबाबदार धरिे जाऊ शकत.े याचे पररिाि तीव्र ि 

भरून न काढता येण्याजोग ेअसतात. म्हिूनच, िडश पाटींची ननिड काळजीपूिशक करिे खूप िहत्त्िाचे 

आहे. 

ii. िडश पाटींसोबतचे सिश व्यिहार ननष्ठेच्या सिोच्च िानकाांचे पािन करून तसेच सिश सांबांथधत ि िागू 

कायदे-ननयिाांशी ससुांगती राखूनच झािे पाटहजेत. सिश किशचाऱ्याांनी आपल्या कां पनीच्या प्रकक्रयाांचे 

अनुसरि करि ेआिचयक आहे तसेच अांतगशत ननयांत्रि प्रिािीिा धरून राहिेही आिचयक आहे. िडश 
पाटीची ननिड, कधीही भटेिस्तू प्राप्त झाल्याच्या ककां िा तशा अपेके्षच्या, आनतथ्याच्या, पैशाच्या ककां िा 
अन्य कोित्याही प्रकारच्या िा पद्धतीच्या उपकाराच्या िोबदल्यात, केिी जाऊ नये. 

iii. िडश पाटीशी व्यिहार करण्यापूिी पुढीि बाबी िक्षात घ्याव्यात: 

• योग्य तिेढी चौकशी करािी आणि नतची नीट नोंद ठेिािी. 
• करारािध्ये, TCOCव्यनतररक्टत, िाचिुचपतविरोधी तसचे भ्रष्टाचारविरोधी तरतुदीांचा सिािेश 

करािा, यािध्ये िेखापरीक्षिाच्या (ऑडडट) अथधकाराचा सिािेश असािा तसेच भागीदार/पाटी 
िाचिुचपतविरोधी ि भ्रष्टाचारविरोधी अटीांचे पािन करण्यास असििश ठरल्यास करार रद्द 

करण्याचेही किि असािे.  
• िडश पाटीकडून या िानकाांची पूतशता करण्याचा औपचाररक िखेी िायदा िागण्यात यािा. 

iv. िडश पाटीशी करार करण्यातून, कां पनीिा ककती धोका ननिाशि होऊ शकतो यािर चौकशीची प्रकक्रया 
आधाररत असािी. उदाहरिािश, कां पनीच्या िूल्यानुसार, टाटा सिूहाबाहेरीि फम्सशना टदिी जािारी टॉप-

टेन कां त्राटे ( SCM व्याख्येनुसार, कॅट-4 पोटकां त्राटे) साधारिपिे िाचिुचपत ि भ्रष्टाचाराच्या दृष्टीने 

'अनतधोक्टया’च्या प्रिगाशत टाकिी जातात. हे िगीकरि ननयलित कािािधीने केि ेजाते.  
• अनतधोक्टयाच्या िडश पाटींसाठी, प्रिोटसश/िहत्त्िाचा व्यिस्िापकीय किशचारी आणि सहभागी घटक 

याांसाठी तपशीििार चौकशी प्रकक्रया केिी जािी. याांत विविध पतूशता डेटाबसे तसेच िाध्यिाांच्या 
नोंदी तपासि,े स्िळािा भेटी देिे, बाजाराचा अभ्यास, वित्तीय बाबीांचे विचिेषि आदीांचा सिािशे 

होतो. ही चौकशी प्रकक्रया िडश पाटीशी सांबांध जोडण्यापिूी केिी जािी तसेच ननयलित काळानांतर 

पुन्हा करत राहािी (ककिान तीन िषाांतून एकदा). 
• किी धोक्टयाच्या व्हेंडसशसाठी आिचयक चौकशी प्रकक्रया विविध पूतशता डेटाबसे ि िाध्यिाांच्या नोंदी 

तपासण्याएिढी ियाशटदत अस ूशकते. या प्रकरिाांिध्ये ककिान पाच िषाांतून एकदा चौकशी प्रकक्रया 
नव्याने केिी जािी.  
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f. सरकारशी आांतरकक्रया 
i. सरकारशी व्यिसाय करण्यािर बरेच ननयिन ठेििे जाते आणि व्यािसानयक बाजारपेठेत केल्या 

जािाऱ्या व्यिहाराांच्या तिुनेत अथधक काटेकोर ननयिाांचे पािन केिे जाते. जर तुम्ही सरकारी 
अथधकाऱ्यासोबत ककां िा सरकारी िािकीच्या (ककां िा अांशत: िािकीच्या) कां पनीसोबत काि करत 

असाि, तर िागू कायदे ि ननयि िाहीत करून घेण्याचे ि त्याांचे पािन करण्याचे, ननष्ठेच्या सिोच्च 

िानकाांना थचकटून राहण्याचे आणि अनौथचत्याचा भासही ननिाशि होऊ देि ेटाळण्याचे, विशषे कतशव्य 

तुम्हािा बजािािे िागेि. आपिी कां पनी सरकार, सरकारी अथधकारी आणि सरकारी एजन्सीांशी विविध 

स्िरूपात आांतरकक्रया करू शकते. उदाहरिािश: िैधाननक ककां िा ननयािक िांजुऱ्या िागिी, एक 

पुरिठादार म्हिून, एक ग्राहक म्हिून िगैरे. आपल्या कां पनीचे सरकार, सरकारी अथधकारी ककां िा 
सरकारी एजन्सीांपुढे प्रनतननथधत्ि करताना आपल्या किशचाऱ्याांनी कायि सत्यिादी, अचूक, 

सहकायशशीि आणि सौहादशपिूश ितशन ठेििे पाटहजे.  
g. राजकीय, सािुदानयक ककां िा सेिाभािी योगदाने आणि प्रायोजकत्ि 

i. TCOC 2015च्या विभाग 1, किि 1 म्हिते: “आपि ज्या देशाांिध्ये काि करतो, तेिीि 

राज्यघटना ि प्रशासकीय प्रिािीांशी ससुांगती राखून आपि कृती केिी पाटहजे. सािशबत्रक 

ननिडिुकाांच्या ननष्पत्तीिर प्रभाि टाकण्याचा प्रयत्न आपि करत नाही तसेच कोित्याही सरकारी 
प्रिािीिध्ये बदि घडिण्याचा ककांिा नतच्या खच्चीकरिाचा आपिा प्रयत्न नसािा. आपि 

कोित्याही विलशष्ट राजकीय पक्षािा ककां िा उिेदिारािा ककां िा राजकीय कायाशियािा पाटठांबा देत 

नाही. एखाद्या राजकीय िांडळाप्रती ककांिा व्यक्टतीप्रती परस्परािांबबत्ि/उपकार म्हिून ज्याकडे 

बनघतिे जाऊ शकते, अस ेकृत्य आपल्या आचारािध्ये टाळिे गेि ेपाटहजे, आणि आपि कोित्याही 
विलशष्ट राजकीय पक्षािा, उिेदिारािा ककांिा िोटहिेिा देिगी म्हिून कां पनीचा ननधी ककां िा 
िािित्ता ककांिा सांसाधने देऊ करत नाही ककांिा देत नाही.” 

ii. प्रशासनाची िोकशाही पद्धती स्िच्छ ननिडिूक प्रकक्रयेद्िारे बळकट केिी जािी या हेतूने 

कोित्याही आथिशक योगदानाचा विचार आपल्या सांचािक िांडळाने केिा, तर हे योगदान भारतात 

केिळ प्रोग्रेलसि इिेक्टटोरि रस्टच्या िाध्यिातून केि े जाईि आणि भारताबाहेरही तेिढ्याच 

पारदशशक, आिचयक अथधकारप्राप्त, भेदभाि न करिाऱ्या तसेच व्यक्टतीच्या वििेकबुद्धीिर 
आधाररत नसिेल्या यांत्रिेच्या िाध्यिातून केिे जाईि.  

iii. बोडाशने TCOCनुसार तसेच िागू कायद्याांची पतूशता करून, िांजूर केिेल्या राजकीय योगदानाांचा 
अपिाद िगळता, कां पनीचा ननधी, िािित्ता ककांिा अन्य सांसाधनाांतून राजकीय योगदाने करण्याची 
परिानगी किशचाऱ्याांना नाही.  

iv. आपिी कां पनी िानितािादी आिचयकता ि अन्य काही िदु्दयाांसाठी सिेाभािी योगदाने देऊ शकते. 
याांिध्ये आपत्कािीन श्स्िती तसेच आपत्ती िदतीचा सिािशे होतो. ही योगदाने आपल्या कां पनीच्या 
कॉपोरेट सोशि ररस्पॉश्न्सबबलिटी धोरिानुसार (“CSR पॉलिसी”) करिे आिचयक आहे. अिाशत 

देिगी देताना आपि आिचयक तिेढी सािधथगरी बाळगिी पाटहजे. देिगी ही कोिीही िागिी न 

करता ककां िा अपेक्षा व्यक्टत न करता टदिी जािी, जेिेकरून, आपि टदिेल्या देिग्याांकडे कोित्याही 
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स्िरूपात ककां िा पद्धतीने, प्रिोभन म्हिून बनघति े जाऊ नये. अशा ररतीने, कां पनीने सिुदाय 

प्रकल्प ककां िा सिेाभािी कािाांसाठी टदिेि ेयोगदान चाांगल्या हेतूने तसेच आपल्या TCOC, ABAC 

आणि अन्य सिश सांबांथधत धोरिे ि प्रकक्रयाांची ि त्यात िळेोिेळी झािेल्या बदिाांची पतूशता करिारे 

असािे. 
v. असे योगदान देण्यापूिी किशचाऱ्याने पुढीि बाबीांची खात्री करािी:  

• सेिाभािी योगदान हे कोित्याही व्यािसानयक करारािर अििांबून नाही, ककां िा व्यािसानयक 

करारासाठी केििेे नाही.  
• योगदान हे नेहिी सिेाभािी कायाशिा केि े जाईि, विलशष्ट व्यक्टतीिा केि े जािार नाही. 

नैसथगशक आपत्तीांच्या पीडडताांना िेट देिगी ककां िा अनुदान देिे अपेक्षक्षत आहे अशा पररश्स्ितीत, 

कां पनीच्या CSR धोरिाची पूतशता करून, यािा अपिाद केिा जाऊ शकतो.  
• जेिे योगदानाचा अखेरचा िापर ज्ञात आणि/ककां िा ननयांबत्रत आहे, अशाच घटकाांना योगदान 

टदिे जािे.  
• देशातीि िागू कायद्याांखािी नोंदिीकृत सिेाभािी सांस्िाांनाच योगदान टदिे जाि.े  

• सेिाभािी सांस्िाांची पाचिशभूिी तपासण्याचे काि सिश प्रकरिाांिध्ये शक्टय तोिर केि े जािे, 
विशेषत: देिगी स्िरूपात टदिेिा पैसा बकेायदा कारिायाांसाठी जात नाही याची खातरजिा 
करण्यासाठी हे विशेषत्िाने गरजेचे आहे. त्याचप्रिािे यात िनी िाँडररांगविरोधी, 
दहशतिादविरोधी ककां िा अन्य सांबांथधत कायद्याांचे उल्िांघन होत नाही याचीही खातरजिा 
करण्यासाठी हे आिचयक आहे.  

• स्िाननक कायदे ि पद्धतीांखािी कायदेशीर ि नैनतक आहेत अशीच सिेाभािी योगदाने टदिी 
जािीत. 

vi. प्रायोजकत्ि े (स्पॉन्सरलशप्स) आपल्या कां पनीद्िारे राबिल्या जािाऱ्या अनेक प्रकारच्या 
सिुदाय/व्यिसाय उपक्रिाांशी ननगडडत असतात. याांिध्ये शैक्षणिक लशष्यितृ्तीांपासून त े स्िाननक 

क्रीडा सांघाांना टदल्या जािाऱ्या प्रायोजकत्िाचा सिािेश होतो. कोितेही प्रायोजकत्ि हे अस्सि 

व्यािसानयक ककां िा सिेाभािी उद्टदष्टाने टदिे जािे अत्यािचयक आहे, यािध्ये कशाच्या तरी 
िोबदल्यात िाभ देण्याचा प्रकार नसािा. अशा प्रकारचे प्रायोजकत्ि आपल्या कां पनीच्या CSR ककां िा 
अन्य कोित्याही िागू धोरिानुसार, पारदशशक, िांजुरीप्राप्त, व्यिश्स्ित नोंद केिेि,े असािे.  

 

h. वििीनीकरिे आणि अथधग्रहिे, जॉइांट व्हेंचसश, भागीदाऱ्या 
i. ज्या व्यिसायात गुांतििूक करायची आहे त्या व्यिसायाबद्दि आपिी कां पनी पूिश चौकशी करेि. 

या व्यिसायाद्िारे होिाऱ्या, िाचिुचपतविरोधी ि भ्रष्टाचारविरोधी प्रकक्रयाांच्या पतूशतबेाबत तसेच 

व्यिसायाचा िौककक ि ननष्ठा याांबद्दि योग्य ि िाजिी अभ्यास कां पनीद्िारे केिा जाईि.  

ii. जेव्हा आपिी कां पनी एखादा व्यिसाय अथधग्रटहत करत असेि ककां िा ननयांत्रि िा भागीदारी िा 
तत्सि व्यिसाय व्यिस्िेच्या िाध्यिातून जॉइांट व्हेंचरिध्ये प्रिशे करत असेि, तेव्हा टाटा कोड 

ऑफ कॉण्डक्टट आणि सांबांथधत धोरिे, याांचा विस्तार सिोरच्या व्यिसायातही केिा जाईि, या 
व्यिसायातीि किशचाऱ्याांना प्रलशक्षि टदि ेजाईि, कां पनी िानकाांखािी िडश पाटींचे पुन्हा िूल्यिापन 

केिे जाईि आणि जेिे गरज भासिे, तेव्हा या व्यिसायाांचे िेखापरीक्षिही (ऑडडट) केि ेजाईि.  
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i. टहशेब, नोंदी आणि अांतगशत ननयांत्रि आिचयकता 
i. नोंदी अचूक ि सांपिूश राखि ेहे आपल्या कां पनीच्या यशस्िी कािकाजासाठी अत्यािचयक आहे तसेच 

आपल्यािरीि कायदेशीर ि ननयािक बांधनाांचे पािन करण्यासाठीही हे गरजेचे आहे. कां पनीच्या सिश 
अांतगशत ि बाह्य दस्तािजेाांिध्ये जी िाटहती टदिी जात ेककांिा ज्या नोंदी केल्या जातात, त्या अचूक, 

सांपूिश ि प्रािाणिक असिे ही प्रत्येक किशचाऱ्याची जबाबदारी आहे. यािध्ये टहशेबाच्या नोंदी, 
टाइिकार्डशस, खचाशचे अहिाि, देयके (इनव्हॉइसेस), पेरोिच्या नोंदी, सरुक्षक्षतता नोंदी, 
व्यिसायातीि नोंदी, कािथगरीचे िूल्यिापन, कां त्राटे आदीांचा सिािशे होतो पि हे एिढ्यापुरते 
ियाशटदत नाही. 

ii. सिश व्यिसाय एकके (युनन्स) आणि घटकाांनी आपल्या व्यिहाराांच्या अांतगशत ननयांत्रिासाठी तसेच 

देखरेखीसाठी प्रभािी प्रिािी राखिे अत्यािचयक आहे. आपल्या धोरिाांिध्ये काही विलशष्ट देखरेख 

ननयांत्रिे निूद करण्यात आिी आहेत, विशषेत: प्रिास ि िनोरांजन खचाशच्या िांजरुीसाठी विलशष्ट 

ननयांत्रिे आहेत. 

iii. आपल्या नोंदी व्यिस्िापन ि जतनीकरि धोरिाद्िारे, कायदेशीर, करविषयक आणि ननयािक 

आिचयकताांच्या पूतशतेसाठी आिचयक नोंदी, राखल्या जातात. त्याचप्रिाि ेज्या नोंदीांची आिचयकता 
सांपिेिी आहे ककां िा ज्याांचा िैधाननक जतनीकरि कािािधी उिटिा आहे, अशा नोंदीची सरुक्षक्षतपिे 
विल्हेिाटही िाििी जाते.  

 

VI. जबाबदाऱ्या 
 

a. िेखा सलिती (ऑडडट कलिटी) 
i. कां पनीची ऑडडट कलिटी (“बोडश”) या ABAC धोरिाच्या प्रशासनािर तसेच पूतशतेिर ननरीक्षि ठेित.े 

या ABAC धोरिाच्या उल्िांघनाची गांभीर प्रकरिे तातडीने ऑडडट कलिटीपुढे ठेििी जातीि.  

ii. ऑडडट कलिटी ABAC धोरिाच्या पररिािकारकतेिर िक्ष ठेिेि आणि त्याची अनुकूिता, 
पयाशप्तता आणि पररिािकारकता याांचा विचार करून अििबजाििीचे परीक्षि करेि.  

b. चीफ एथिक्टस कौन्सेिर 
i. ABAC धोरिाच्या तरतुदीांची पूतशता होत आहे हे ननश्चचत करण्यासाठी, कां पनी, िेळोिेळी पुरेशी 

ज्येष्ठता, क्षिता ि स्िातांत्र्य असिेल्या किशचाऱ्याची ननयुक्टती, चीफ एथिक्टस कौन्सिेर म्हिून 

करेि आणि याची सूचना सिश किशचाऱ्याांना टदिी जाईि.  

ii. ABAC धोरिाशी सांबांथधत प्रलशक्षि तसेच जागरूकता सते्र किशचाऱ्याांना ननयलित ि सांदभाशसह 

उपिब्ध करून टदिी जातीि याची काळजी चीफ एथिक्टस कौन्सेिरने घेतिी पाटहजे.  
iii. ABAC धोरिाशी ननगडडत सिश अहिाि, तक्रारी ककां िा थचांता चीफ एथिक्टस कौन्सिेरपुढे ठेिल्या 

जातीि. कोित्याही किशचाऱ्यािा, िाचिुचपत ककांिा भ्रष्टाचाराशी सांबांथधत चौकशी, थचांता ककां िा 
तक्रार प्राप्त झाल्यास, त्याने/नतने ती त्िररत, चीफ एथिक्टस कौन्सिेरिा, कळिि ेआिचयक आहे.  

iv. ABAC धोरिाच्या सांशनयत उल्िांघनाबाबत उपश्स्ित झािेल्या प्रत्येक शांकेचे ककां िा थचांतेचे 

परीक्षि/तपास चीफ एथिक्टस कौन्सेिर करतीि. काही कायशिाही करण्याची आिचयकता असिे, तर 
तीही चीफ एथिक्टस कौन्सिेरच या ABAC धोरिाखािी करतीि.  
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c. किशचारी 
i. किशचाऱ्याांनी, त्याांच्यासाठी घेतल्या जािाऱ्या प्रलशक्षि सत्राांिध्ये सहभागी होऊन तसेच कां पनीद्िारे 

िेळोिेळी जारी िागशदशशक तत्त्िे सिजून घेऊन, ABAC पॉलिसी, अन्य धोरिे, प्रकक्रया तसेच थगफ्ट 

अँड हॉश्स्पटॅलिटीसारख्या ननयांत्रिाांची नीट िाटहती करून घेतिी पाटहजे.  
ii. किशचाऱ्याांनी या ABAC धोरिाचे पािन करिे अत्यािचयक आहे तसेच आपल्या कां पनीच्या प्रकक्रया 

ि ABAC धोक्टयाांच्या उपशिनाचे उपाय पाळिे तसेच बळकट केि ेजातीि याची काळजी घ्यािी. 
एखाद्या कृतीिुळे ABAC धोरिाचे उल्िांघन होईि अशी शांका आल्यास दोन पािि ेिाग ेजाि ेि 

स्ित:िा या कृत्याबद्दि खािीि प्रचन विचारािे:  
• हेतू काय आहे- या कृत्याकडे अिाजिी फायदा घेिारे ककां िा देिारे म्हिून बनघति ेजाईि का? 

• हे तपशीि प्रिुख ितृ्तपत्राच्या पटहल्या पानािर ककां िा सोशि िीडडयािर आिे तर कस े

टदसतीि? 

iii. या ABAC पॉलिसीबद्दि काही सांभ्रि ननिाशि झािा ककां िा एखादे कृत्य या ABAC पॉलिसीचे 

सांभाव्य उल्िांघन ठरू शकेि की काय अस े िाटि,े तर टाटा (कां पनीचे नाि) किशचाऱ्याने 

कॉम्प्िायन्स ऑकफसर ककांिा एथिक्टस कौन्सिेरचा सल्िा घेतिा पाटहजे.  
iv. आनतथ्य, भेटिस्तू, सिेाभािी देिग्या ककां िा िडश पाटीिा करण्यात आििेी पेिें्स याांसाठी केिेल्या 

खचाशचे दािे, िागू धोरिाांचे पािन करून, सादर केि ेजातीि तसेच या सिश खचाांच्या दाव्याांिध्ये 

खचाशिागीि कारि ेविशषेत्िाने निूद केिी जातीि, याची काळजी किशचाऱ्याांनी घेिे आिचयक आहे.  

v. व्यिस्िापकीय हुद्दयािरीि किशचाऱ्याांनी, त्याांच्या टीिचे सदस्य ABAC धोरि ि अन्य सांबांथधत 

धोरिाांशी पररथचत असतीि याची, काळजी घ्यािी. या ABAC धोरिातीि िागशदशशक तत्त्िाांचे, 

त्याांच्या टीि सदस्याांकडून तसेच त ेज्या िडश पाटींसोबत काि करत आहेत, त्याांच्याकडून पािन 

होत आहे यासाठी व्यिस्िापकीय हुद्दयािरीि किशचारी िागशदशशन करतीि ि याची खातरजिा 
करतीि. 

vi. या धोरिाची पतूशता होत नसल्याचे ककां िा एखादा रेड फ्िॅग इांडडकेटर टदसून आल्यास त्याची िाटहती 
देिे हे प्रत्येक किशचाऱ्याचे कतशव्य आहे, (िाचा अॅनेक्टशुअर B) जेिेकरून धोक्टयाचे उपशिन 

करण्यासाठी ि त्यािुळे होिारे पररिाि टाळण्यासाठी कां पनी त्िररत आिचयक कारिाई करू शकेि.  

vii. या ABAC पॉलिसीच्या सांभाव्य उल्िांघनाप्रकरिी कां पनीने घेतिेल्या ककां िा कां पनी घेिार असिेल्या 
कोित्याही चौकशी ककां िा तपासासाठी किशचाऱ्याांनी सांपिूश सहकायश केि ेपाटहजे.  

 

VII. सांिाद आणि प्रलशक्षि 

 

a. हे ABAC धोरि, किशचाऱ्याांची कतशव्ये, कां पनीच्या प्रकक्रया ि उपाययोजना याांच्याशी ननगडडत प्रलशक्षि ि 

जागरूकता सते्र ननयलित उपिब्ध करून टदिी जातीि. कां पनीच्या श्व्हसिब्िोइांग प्रकक्रयाांचे तपशीि सांपूिश 
कां पनीिध्ये ननयलितपिे प्रसाररत केिे जातीि.  

 

b. िडश पाटींना सोपिण्यात आिेि े कािाचे स्िरूप, ABAC पॉलिसीनुसार, धोकादायक असेि, तर िडश 
पाटींसाठीही आपिी कां पनी प्रलशक्षि कायशक्रि घेऊ शकते.  
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VIII. िाच ककां िा फॅलिलसटेशन िनीसाठी सक्टती केिी जाते तेव्हा 
 

a. कोित्याही प्रकारच्या िाच ककांिा फॅलसलिटेेेशन पिेेंटसाठी िनाई करण्यास कां पनी िचनबद्ध असिी, तरीही 
एखाद्या अपिादात्िक पररश्स्ितीत, अथधकारीपदािरीि एखाद्या व्यक्टतीने िाच ककांिा फॅलसलिटेशन 

पेिेंटची िागिी केल्यािुळे, किशचारी ककांिा िडश पाटीच्या आरोग्यािा ि सरुक्षक्षततिेा धोका ननिाशि होऊ 

शकतो, याची जािीिही कां पनीिा आहे. उदाहरिािश, एखाद्या जखिी किशचाऱ्याच्या त्िररत स्ििाांतरासाठी 
सािशजननक अथधकाऱ्याने फॅलसलिटेशन पिेेंटची िागिी केल्यास अशी अपिादात्िक पररश्स्िती ननिाशि होऊ 

शकते. 
 

b. अशा अपिादात्िक पररश्स्ितीत, किशचाऱ्याांनी, िाच ककां िा फॅलसलिटेशन पिेेंटची िागिी िान्य करण्यापिूी, 
ते ज्या व्यिस्िापकािा ररपोटश करतात त्याचा ककां िा चीफ एथिक्टस कौन्सिेरचा सल्िा घेिे अत्यािचयक 

आहे. अशा अपिादात्िक पररश्स्िती केिेल्या कोित्याही पेिेंटची िाटहती चीफ एथिक्टस कौन्सेिरिा सिश 
तपलशिाांसह 24 तासाांच्या आत कळििी पाटहजे.  
 

c. िीगि हेडने या प्रकरिाची िाटहती सांबांथधत कायदा प्रितशन प्राथधकरिािा ककांिा ननयािक िांडळािा, या 
पेिेंटच्या तारखेपासून, सात टदिसाांच्या आत टदिी पाटहजे.  
 

IX. थचांताजनक िुद्दयाांची िाटहती देिे आणि तपास 

 

a. कोिताही िाचिुचपतीचा िुद्दा ककां िा भ्रष्ट पद्धत ककांिा ABAC पॉलिसीचे कोितेही उल्िांघन ककांिा िागू 

ABAC कायद्याचे उल्िांघन याांबाबत ििकरात ििकर थचांता उपश्स्ित करण्यास प्रत्येक किशचाऱ्यािा 
प्रोत्साहन टदि ेजाते. एखादे विलशष्ट कृत्य िाचिुचपतीचे ककां िा भ्रष्टाचाराचे आहे का याबद्दि किशचाऱ्यािा 
खात्री नसेि ककां िा त्यािा/नतिा अन्य काही शांका आसेि, तर त्याबद्दि सांबांथधत ररपोटटांग व्यिस्िापकाांशी 
आणि चीफ एथिक्टस कौन्सेिरशी (ecounsellor@tataprojects.com) बोिि ेआिचयक आहे.  

 

b. TCOC खािीि 'रेश्जांग कन्सन्सश’ यांत्रिेिाफश त ककां िा 'श्व्हसि-ब्िोअर’ धोरिािाफश त, किशचारी, त्याांच्या 
थचांता ककां िा शांका चीफ एथिक्टस कौन्सेिरपुढे िाांडू शकतात.  

 

c. चाांगल्या हेतूने ABAC धोरिाच्या उल्िांघनाची िाटहती देिाऱ्या कोित्याही किशचाऱ्यािा छळ, सूड ककां िा 
नोकरीबाबत िाईट पररिाि आधी सहन करािे िागिार नाही.  
 

d. ABAC पॉलिसीच्या प्रत्यक्ष ककांिा सांभाव्य उल्िांघनाबाबत उपश्स्ित करण्यात आिेल्या शांकेबाबत, चीफ 

एथिक्टस कौन्सिेर योग्य ती पािि ेउचिेि. ती पाििे पुढीिप्रिाि:े  

तपास: 

i. ABAC पॉलिसीच्या सांभाव्य उल्िांघनाबाबत उपश्स्ित करण्यात आिेल्या शांकेची चौकशी ककांिा तपास 

चीफ एथिक्टस कौन्सेिरद्िारे ककां िा त्याच्या/नतच्या ननरीक्षिाखािी केिा जाईि. या चौकशी ककां िा 
तपासाचे उद्टदष्ट तथ्ये ननश्चचत करिे हे असिे.  
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ii. सिश तपासाांिध्ये नैसथगशक न्यायाच्या तत्त्िाांचे पािन केि ेजाईि आणि सांबांथधत किशचाऱ्यािा तपास 

पिकापुढे आपिी बाज ूिाांडण्याची सांधी ननश्चचतपि ेटदिी जाईि.  

iii. कथित शांकेचा तपास करण्यासाठी योग्य ज्ञान ि कौशल्य असिेल्या तज्ज्ञाांची ननयुक्टती केिी जाईि.  

iv. तपास प्रकक्रया आणि अहिाि गोपनीय ठेििा जािा आणि ज्या व्यक्टतीांना, िागू कायदे ककां िा कां पनीच्या 
ननयलित तपास प्रकक्रयेनुसार, त्याबद्दि "कळिे गरजेचे” आहे त्याांनाच तो पाठििा जािा.  

 

सुधारात्िक कारिाई: आिचयकता भासल्यास, सांबांथधत व्यिस्िापक, अथधकारी आणि किशचाऱ्याांना, 
अििबजाििीसाठी सुधारात्िक कृती घािून टदिी जाईि ककां िा सुचििी जाईि.  

 

लशस्तभांग कारिाई: सांबांथधताांकडून लिळािेल्या िाटहतीिर विचार केल्यानांतर चीफ एथिक्टस कौन्सेिर योग्य 

त्या लशस्तभांगाच्या कारिाईची लशफारस करतीि. याांिध्ये चूक करिाऱ्या किशचाऱ्याविरोधात ननिांबनाची, 
सेितेून बडतफीची ककां िा कारिाई केिी जाईि पि हे तिेढेच ियाशटदत नसिे. उल्िांघन जर सांभाव्य गुन्हेगारी 
स्िरूपाचे असिे तर चीफ एथिक्टस कौन्सेिर िागू कायद्याखािी, सांबांथधत प्राथधकरिाांना त्याची िाटहती 
देण्याची, लशफारस करतीि. फौजदारी ककां िा ननयािक कायशिाहीदरम्यान, किशचारी सांबांथधत अथधकारप्राप्त 

व्यक्टतीांना सहकायश करतीि. चुकीचे स्िरूप आणि प्रिाि याांनुसार, चीफ एथिक्टस कौन्सेिर, कां पनीिा िागू 

कायद्याखािी उपिब्ध उपायाांचे प्रितशन करता यािे या दृष्टीने, सांबांथधत किशचाऱ्याविरोधात टदिािी 
आणि/ककां िा फौजदारी प्रकक्रया सुरू करण्यासाठी, लशफारसही बोडाशिा करू शकतो.  
 

X. दांड 

 

1. किशचाऱ्याद्िारे ABAC पॉलिसीचे कोित्याही प्रकारचे उल्िांघन गाांभीयाशने घेतिे जाईि आणि त्याची 
पररिती लशस्तभांगाच्या कारिाईत होईि. याांिध्ये िागू कायदा ि किशचाऱ्याच्या नोकरीविषयक अटी 
याांच्यानुसार सेिाबडतफीची ककां िा त्यापिीकडीिही कारिाई होऊ शकते.  
 

2. िाचिुचपत हा फौजदारी गुन्हा आहे. किशचाऱ्याांनी स्ित: िाच टदिी ककां िा िाचिुचपतविरोधी तसेच 

भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याांचे उल्िांघन करण्याच्या कृतीत एखाद्या व्यक्टतीने कोिािा अथधकार टदिे ककांिा 
या कािात कोिािा सहाय्य केि े ककां िा कोिासोबत लिळून कट रचिा, तरी त्या व्यक्टतीिा जबाबदार 
धरिे जाते. कायद्याचे उल्िांघन करिाऱ्या व्यक्टतीिा तुरांगिास, पररविक्षा, आणि रोख दांड (हा कां पनीतफे 

भरिा जािार नाही) या स्िरूपाची लशक्षा होऊ शकते. उदाहरिािश, PCA खािी 3 त े7 िष ेकारािासाची 
लशक्षा होऊ शकते, तसेच दांडही होऊ शकतो (किाि दांडाच्या रकििेर कोितीही ियाशदा नाही).  

 

XI. ABAC धोरिात सुधारिा 
 

ABAC पॉलिसीच्या अटी िेळोिळेी बदिण्याचे आणि/ककां िा सुधारण्याचे हक्टक आिची कां पनी राखून ठेिते. 
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सांिग्नक (अॅनेक्टशुअर) A- सांबांथधत ननयिने 

 

युनायटेड स्टे्स फॉरेन करप्ट प्रॅश्क्टटससे अॅक (FCPA), यूके ब्रायबरी अॅक्टट (UKBA), भ्रष्टाचार प्रनतबांध 

कायदा, 1988 (PC कायदा) आणि जगभरातीि अस े अनेक िाचिुचपतविरोधी आणि भ्रष्टाचारविरोधी 
(ABAC) कायदे अस ेस्पष्ट करतात की, िाचिुचपत आणि भ्रष्टाचारािा सिशत्र िनाई आहे आणि त ेबकेायदा 
आहे. या ननयिनाांचे उल्िांघन केल्यास त्याची पररिती दांड, लशक्षा, प्रनतष्ठेिा बाधा पोहोचिे आणि काही 
प्रकरिाांत फौजदारी कारिाईपयांत होऊ शकते. या ननयिनाांतीि काही िहत्त्िाच्या तरतुदी खािी िोडक्टयात 

टदल्या आहेत. या ननयिनाांिर तसेच कां पनी कािकाज करत असिेल्या भौगोलिक प्रदेशाांतीि प्रचलित 

ननयिाांिर अथधक िाटहती प्राप्त करण्यासाठी, सांबांथधत सरकारच्या िेबसाइ्स बघिे ककांिा 
कायदेतज्ज्ञाांकडून िागशदशशन घेिे, योग्य ठरेि.  

 

I. फॉरेन करप्ट पॅ्रश्क्टटसेस अॅक्टट (FCPA) 

FCPA कायदा अिेररकेत 1977 सािी सांित करण्यात आिा. यािध्ये िाचिुचपतविरोधी तसेच 

िेखापािनाशी सांबांथधत तरतुदी आहेत. यातीि िाचिचुपतविरोधी तरतुदी अिेररकेतीि व्यक्टती ि 

व्यिसायाांना (देशाांतगशत िुद्दे), अिेररकेतीि शेअर बाजाराांिर सूथचत अिेररकी ि परदेशी सािशजननक 

कां पन्याांना ककां िा लसक्टयुररटीज अँड एक्टस्चेंज कलिशनकडे ननयलित अहिाि सादर करि ेआिचयक असिेल्या 
कां पन्याांना (जारीकते) आणि अिेररकेच्या सीिेत (प्रादेलशक न्यायके्षत्र) काि करिाऱ्या विलशष्ट परदेशी 
व्यक्टती ि व्यिसायाांना, काि लिळिण्याच्या ककां िा टटकिण्याच्या उद्देशाने, परदेशी अथधकाऱ्याांना भ्रष्ट पेिेंट 

करण्यास, िनाई करतात.  

 

िेखापािनाविषयीच्या तरतुदीांनुसार जारीकत्याांनी अचूक टहशेब ि नोंदी ठेििे आिचयक आहे तसेच अांतगशत 

िेखापािन ननयांत्रिासाठी सुयोग्य प्रिािी राखिेही त्याांच्यासाठी आिचयक आहे. िेखापािनाच्या तरतुदी 
व्यक्टती ि व्यिसायाांना जाितेपिी खोटे टहशेब लिटहण्यास तसेच अांतगशत ननयांत्रि व्यिस्िा अििात 

आिण्याच्या ननयिािा िळसा घािण्यास प्रनतबांध करतात. डडपाटशिेंट ऑफ जश्स्टस (DOJ) आणि 

लसक्टयुररटीज अँड एक्टस्चेंज कलिशन (SEC) ही FCPA प्रितशन प्राथधकरिे आहेत. FCPCिध्ये, व्यक्टती ि 

कां पन्याांना, उल्िांघनासाठी, फौजदारी ि टदिािी अशा िेगिगेळ्या दांडाांची तरतूद आहे.  

 

कॉपोरेट दानयत्िाची सािान्य तत्त्िे FCPAिा िागू आहेत. त्यािुळे कां पनीचे सांचािक, अथधकारी, किशचारी 
 ककां िा एजां्स, त्याांच्या नोकरीच्या कके्षत काि करताना, FCPAचे उल्िांघन करतात आणि त्याांचा उद्देश 

कां पनीिा फायदा लिळिून देिे हा असतो, तेव्हा कां पनीिर या उल्िांघनाची जबाबदारी येत.े त्याचप्रिािे अन्य 

कोित्याही कायद्याप्रिािे, DOP आणि SECही कॉपोरेट दानयत्िाचे िूल्यिापन करताना, पािक-उपकां पनी 
तत्त्िे तसेच उत्तराथधकारी दानयत्िाची तत्त्ि ेविचारात घेतात. FCPSच्या िेखापािन तरतुदी "जारीकत्याश”च्या 
टदशेने असल्या, तरीही जारीकत्याशच्या िेखापुश्स्तका ि नोंदीांिध्ये एकबत्रत उपकां पन्या ि सांिग्न कां पन्याांचाही 
सिािेश असतो. म्हिूनच जारीकत्याशच्या ननयांत्रिाखािीि उपकां पन्या ि सांिग्न कां पन्याांसाठीही 
जारीकत्याशिा जबाबदार धरिे जाते. परदेशी उपकां पन्या ि जॉइांट व्हेंचसश याांद्िारे िेखापािन तरतुदीांचे पािन 

केिे जाईि ही जारीकत्याशची जबाबदारी असते.  
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II. यूके ब्रायबरी कायदा (UKBA) 

युनायटेड ककां गडििधीि ब्रायबरी अॅक्टट 2010 हा 1 जिु ै2010 रोजी िागू झािा. या कायद्यािध्ये दोन 

सरसकट गुन्हे सिाविष्ट आहेत. यापकैी एक म्हिज े िाच देऊ करिे, िाचेचा िायदा करिे, िाच देि े

(सकक्रय िाचखोरी) आणि दसुरा म्हिजे िाचेसाठी विनांती करिे, सहिती दशशििे ककां िा िाच स्िीकारिे होय 

(ननश्ष्क्रय िाचखोरी). यािध्ये दोन आिखी गुन्हेही ननश्चचत करण्यात आिे आहेत. त्यातून व्यािसानयक 

िाचखोरीची सिस्या विशेषत्िाने हाताळिी जाते. या कायद्याच्या 6व्या कििात, काि लिळिण्यासाठी 
ककां िा राखण्यासाठी ककां िा व्यिसायात िाभ लिळिण्यासाठी परदेशी सािशजननक अथधकाऱ्याच्या 
िाचखोरीसांदभाशतीि गुन्हा निूद करण्यात आिा आहे, तर 7व्या कििात व्यािसानयक कां पनीच्या ितीने 

िाचखोरीचा प्रकार रोखण्यात असििश ठरल्यािुळे ननिाशि होिाऱ्या कॉपोरेट दानयत्िाचे निीन स्िरूप 

हाताळि ेआहे.  

 

कायद्याच्या 12व्या कििातीि तरतुदीनुसार, न्यायाियाांचे कायशके्षत्र यूकेिध्ये घडिाऱ्या गुन्ह्याांपुरते असिे 

पि यूकेबाहेर घडिाऱ्या गुन्ह्याांिध्ये गुांतिेल्या व्यक्टतीांचे, बब्रटटश नागररक म्हिून ककांिा यूकेतीि रटहिासी 
म्हिून, यूकेत सिाविष्ट यांत्रिा म्हिून ककां िा स्कॉटटश भागीदारीिुळे, यूकेशी दृढ सांबांध येत असतीि, तर त े

गुन्हे यूकेतीि न्यायाियाांच्या अथधकारके्षत्रात येतीि. गुन्ह्याप्रकरिी दोषी ठरिेल्या व्यािसानयक कां पनीिा 
दांड ठोठाििा जाईि. दोषी ठरिेल्या व्यक्टतीिा 10 िषाांपयांतचा कारािास ककां िा दांड ककां िा दोन्ही ठोठािि े

जाऊ शकत.े  

 

III. भ्रष्टाचार प्रनतबांध कायदा, 1988 (PC कायदा), भारत 

सरकारी खात्याांतीि भ्रष्टाचारािा प्रनतबांध करण्यासाठी तसेच भ्रष्ट कारिायाांिध्ये गुांतिेल्या सरकारी 
नोकराांिर कारिाई करून त्याांना लशक्षा करण्यासाठी, भ्रष्टाचार प्रनतबांध कायदा,1988 (PC कायदा) सांित 

करिून घेण्यात आिा.  
 

सुधारिा कायद्यातीि तरतुदीनुसार, कोिताही सरकारी नोकर, स्ित:साठी ककांिा अन्य कोिासाठी, 
सािशजननक कतशव्याची पूतशता अयोग्य ररतीने ककांिा अप्रािाणिकपिाने करण्याच्या हेतूने ककां िा सािशजननक 

कतशव्य न करण्याच्या हेतूने, कोित्याही व्यक्टतीकडून 'अिाजिी िाभ’ स्िीकारत असेि ककांिा स्िीकारण्याचा 
प्रयत्न करत असेि, तर तो/ती ककिान 3 ि किाि 7 िष ेकारािासाच्या लशके्षस पात्र ठरेि ि दांडासही पात्र 

ठरेि. सुधाररत कायद्यािध्ये 'अिाजिी िाभा’चा अिश कायदेशीर िेतनाखेरीज अन्य कोित्याही स्िरूपाचे 

उपकार (आथिशक ककांिा पशैाच्या स्िरूपातीि उपकाराांपुरते ियाशटदत नसििेे) असा देण्यात आिा आहे. 

सुधारिा कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्टतीकडून सरकारी नोकरािा अिाजिी िाभ टदिा जािे हाही लशक्षापात्र 

गुन्हा आहे आणि यासाठी 7 (सात) िषाांपयांतचा कारािास ि दांडाच्या लशके्षची तरतूद आहे. िात्र, एखाद्या 
व्यक्टतीिा अिाजिी िाभ देण्याची सक्टती/जबरदस्ती करण्यात आिी पि त्या व्यक्टतीने असे केल्यानांतर 7 

(सात) टदिसाांच्या आत याची िाटहती सांबांथधत अथधकाऱ्यािा टदिी, तर तो/ती लशके्षस पात्र ठरत नाही.  
 

सुधारिा कायद्यािध्ये व्यािसानयक सांस्िेकडून सरकारी नोकरािा िाच टदिी जाण्याप्रकरिातीि गुन्हा 
विटहत आहे. यािध्ये व्यािसानयक सांस्िेची व्याख्या केिळ एक िांडळ ककां िा सिाविष्ट भागीदारी असिेिी ि
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भारतात व्यिसाय करिारी सांस्िा एिढ्यापरुती ियाशटदत नसून, भारताबाहेर सिाविष्ट ककां िा स्िापन 

झािेल्या पि भारतात व्यिसाय करिाऱ्या सांस्िाांचाही यात सिािशे करण्यात आिा आहे. व्यािसानयक 

सांस्िा ि या सांस्िाांशी जोडिेल्या व्यक्टतीांनी केिेल्या गुन्ह्याांसाठी, सुधारिा कायद्यािध्ये, विलशष्ट तरतूद 

आहे. जर एखाद्या व्यािसानयक सांस्िेने पीसी कायद्यािध्ये सिाविष्ट गुन्ह्याांपैकी एखादा गुन्हा केिा, तर 
प्रत्येक सांचािक, व्यिस्िापक सथचि ककांिा ज्याच्या ‘सांिती ककां िा दिुशक्षा’िुळे हा गुन्हा झािा असिे त्या 
प्रत्येक अथधकाऱ्यािा, PCAिध्ये ननटदशष्ट केल्याप्रिािे, जबाबदार धरिे जािे अशी तरतूद आहे.  
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सांिग्नक (अॅनेक्टशुअर) B- रेड फ्िॅग इांडडकेटसश 
सांशयास्पद व्यिहार ककां िा पररश्स्ितीांची सांपिूश यादी देिे शक्टय नसिे, तरी किशचाऱ्याांनी कोित्या व्यिहार ि 

पररश्स्ितीांबाबत सािध राहाि ेआणि ररपोटटांग व्यिस्िापक ककां िा चीफ एथिक्टस कौन्सेिरकडे एकबत्रतपि े

अििा व्यक्टतीश:, 'रेड फ्िॅग'चा ननदेश करािा, याची यादी खािी टदिी आहे: 

i. कां त्राटासाठी िडश पाटी कन्सल्टण्टचा िापर करि ेआिचयक आहे आणि िडश पाटीचा प्रिुख ककांिा िािक 

सरकारी अथधकारी आहे; 

ii. व्यिसायाकडे पात्रता ककांिा सांसाधनाांची कितरता आहे, म्हिजेच सांभाव्य व्यिसाय भागीदार ऑफर 
करत असिेल्या सिेा देण्यास सक्षि आहे अस ेिाटत नाही. कन्सश्ल्टांग करार ककांिा अन्य काही कराराांचा 
िापर करून ज्याांच्याखािी भ्रष्ट पिेें्स िपििी जातात अशी खोटी सेिा कां त्राटे म्हिज े िाचिुचपत 

ककां िा भ्रष्ट कारिायाांसाठी सािान्यपिे िापरिी जािारी प्रारूपे असतात; 

iii. कोिताही सांभाव्य भागीदार यशाची हिी देत असेि ककांिा परिाने अििा अन्य सरकारी िांजुऱ्या प्राप्त 

करण्याच्या क्षितेचा दािा, ही उद्टदष्टे साध्य करण्यासाठी आिचयक अशा िैध पद्धतीचे ििशन न करता 
देत असिे तर;  

iv. नेहिीपेक्षा िेगळे पिेेंट निुने ककां िा आथिशक व्यिस्िाांनी युक्टत अस ेव्यिहार. त्याचप्रिाि,े प्रचांड कलिशन 

देण्याची विनांती म्हिजे सांभाव्य भ्रष्टाचाराचा इशारा देिारी खूि आहे. त्याचप्रिाि ेकलिशनची रक्टकि 

िेगिेगळ्या बँक खात्याांिध्ये जिा करण्याची, काहीिेळा परदेशी बकँ खात्यात जिा करण्याची, विनांती 
करण्यात आल्यास अनतररक्टत तपासाची आिचयकता आहे हे नक्टकी; 

v. करारात ABAC ककां िा िनी िाँडररांगविरोधी किि ेस्िीकारण्यास नकार देिारी सांभाव्य िडश पाटी; 
vi. अथधग्रहिापूिी केिेल्या चौकशीिध्ये, सांभाव्य भागीदाराच्या नािािर िाच देऊ करि े ककां िा अन्य 

कायद्याांचे उल्िांघन करि े ककां िा नेहिीपेक्षा िेगळ्या रचनेतीि व्यिहार करि े आदी बाबी आढळू 

शकतात; 

vii. सांभाव्य भागीदार ककांिा त्याांच्याशी सांिग्न कां पन्याांच्या प्रकल्पाांिध्ये फुगिििेे प-ेआउ्स ककां िा 
सांशयास्पद रोल्स आढळू शकतात; 

viii. सांभाव्य िडश पाटी पािकत्िाचे (पेरेंटेज) तपशीि पुरिण्यास प्रनतबांध करत असेि ककां िा असििश ठरत 

असेि ककां िा ज्या प्रिुखाांसोबत, सहयोगीांसोबत ककांिा पोटकां त्राटदाराांसोबत ही कां पनी शुल्क िाटून घेत 

असेि, त्याांची नािे गुप्त ठेित असेि तर; 
ix. प्रस्तावित कराराखािी विनांती केिी असता, िडश पाटी प्रनतपक्ष आपिी िेखापुस्तके ि नोंदी उपिब्ध करून 

देण्यास नकार देत असिे तर; 
x. एखादा सािशजननक अथधकारी विलशष्ट िडश पाटी, कां पनी ककां िा व्यक्टतीिा ननिडण्याची ककां िा सहभागी 

करून घेण्याची सूचना, विनांती, आग्रह ककां िा िागिी करत असिे आणि विशेषत: या अथधकाऱ्यािा 
व्यिसायािर ननिाशयक अथधकार असतीि तर; 

xi. िडश पाटी कां पनीच्या सहभागालशिाय सरकारी अथधकाऱ्याांची बोििी करण्याचा आग्रह धरत असिे तर; 
xii. िडश पाटीिा टदि ेजािारे शुल्क, कलिशन ककां िा व्हॉल्युि डडसकाउांट बाजारभािाच्या तुिनेत खूपच चढा 

असेि तर; 
xiii. िडश पाटी िाच देण्यासाठी ओळखिी जात असेि, ककांिा त्याांना िाच टदिी जािी अशी िागिी करत असेि 

ककां िा सरकारी अथधकाऱ्याांसोबत "विशेष नातसेांबांध” ठेिण्यासाठी ओळखिी जात असिे तर;. 
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सांिग्नक (अॅनेक्टशुअर) C- किशचाऱ्याद्िारे घोषिापत्राचा िसुदा 
 

िी, खािी स्िाक्षरी करिारा/री, येिे प्रिाणित करतो/ते की,  
• िी कां पनीची ही ABAC पॉलिसी िाचिी आहे आणि सिजून घेतिी आहे.  

• िी िाझ्या कां पनीतीि नोकरीच्या कायशकाळात, ABAC पॉलिसीतीि आिचयकताांची पतूशता करेन अशी हिी 
देतो/ते.  

• िी, िाझ्या कां पनीप्रती असिेल्या तसेच कां पनीच्या ितीने पार पाडण्याच्या कतशव्याांदरम्यान ककांिा कां पनीतीि 

नोकरीच्या कायशकाळादरम्यान व्यश्क्टतगत क्षितेिध्ये, ABAC पॉलिसीनुसार सिजून घेतिेल्या, कोित्याही 
िाचिुचपत ककां िा भ्रष्टाचाराच्या कृतीांिध्ये सहभागी होण्याचा प्रयत्न करिार नाही. 

• ABAC पॉलिसीचे पािन होत नसल्याचे उदाहरि ििा आढळल्यास, िी अशा प्रकारचे उदाहरि तातडीने 

कां पनीतीि सांबांथधत अथधकाऱ्याांच्या ननदशशनास आिून देईन.  

 

 

 

किशचाऱ्याचे नाि_______________________ 

 

किशचारी कोड _______________________ 

 

हुद्दा _______________________ 

 

विभाग _______________________ 

 

तारीख _______________________ 

 

स्िाक्षरी _______________________ 


