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కాన్ఫ్లి క్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టట (సీఓఐ) విధానం 

 
I. విధాన ప్ెకట్న, ఉదేేశం 

 
ఉద్యోగులు అందరూ ఎలలవేళలా కంపెనీ ఎలలప్పుడూ కంపెనీ ఉత్తమ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా 
వ్ోవ్హర ంచాలి. అలాగే వార కునన వాోపారప్రమ ైన లేద్ా వ్ోకతతగత్ సాన్సనహిత్ోం సహ సన్సనహిత్ 
వ్ోకతతగత్ సంబంధాలు కలిగ న కంపెనీ, లేద్ా కంపెనీ కారోకలాపాలలల  వారు న్సరవర తంచే బాధ్ోత్లు, 
పాత్రల మధ్ో  ప్రయోజన వివాదం (సఓీఐ) సృష్టంచరాదు. అంతే కాదు కంపెనీ లేద్ా టాటా గరూ ప్ 
కంపెనీలతో ప్రయోజన వివాద్ాన్సకత ద్ార  తీసే వాోపారం, సంబంధ్ం లేద్ా కారోకలాపాలలల  ఉద్యోగులు 
న్సమగనం కారాదు. టాటా కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట, 2015 (టీసీఓసీ)లల ఈ విషయాలను ర ండు ప్రధాన 
స్ద్ాధ ంతాలుగా నొకతి చపె్ుడం జర గ ంద్ి: 
 
• మన కంపెనీకత పరా తిన్సధ్ోం వ్హిసుత ననప్పుడు మనం వ్ృతిత  న్సబదధత్, న్సజాయితీ, చిత్తశుద్ిధతో 

వ్ోవ్హర ంచాలి. అవి అత్యోననత్ న తైిక ప్రమాణాలకు లలబడి ఉండాలి. 
• మా ప్రవ్రతన సరళంగా, పారదరశకంగా ఉండాలి, మరడయ వ్ోకతత కూడా అవి సరళంగా, 

పారదరశకంగా ఉననటటట  కన్సప్ంచాలి.  
 
కాన్ఫ్్ల క్ట్ ఆఫ్ ఇంటరరస్ట్కు సంబంధించి టాటా కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ (అనుబంధ్ంలల ప ందుప్ర చిన రీతిలల) 
సుషటమ ైన మారగదరశనం అంద్ిసుత ంద్ి. 
 

II. ప్రిధ ి
 

 
ఈ సీఓఐ విధానం మన కంపెనీకత వ్ర తసుత ంద్ి. ఈ సీఓఐ విధానాన్సన ఇత్ర సబ్ససడరీలు, అసో స్యేిటటల , 
జాయింట్ వ ంచరల బో రుు లు సీవకర ంచాలిసంద్ిగా మన కంపెనీ సఫ్ారుస చేసుత ంద్.ి  
 
డెైర కటరుల , సీన్సయర్ మేనేజరుల , ఆఫసీరుల , ఇత్ర ఉద్యోగులు సహ అన్సన లెవ్ల్స్, గేూడస్లల ప్న్సచేస ే
వ్ోకుత లందరు (వారు ప్రమన ంట్, ఫ్క్స్డ్ టరమ్ లేద్ా తాతాిలిక), కనసలెట ంటటల , కాంటార కటరుల , టరరయినీలు, 
ఇంటరునలు, సెకండెడ్ సాట ఫ్, కాోజువ్ల్్ వ్రిరుల , ఏజ నీస సబ్బంద్ి, ఏజ ంటటల , లేద్ా  మా కంపెనీతో 
అనుబంధ్ం కలిగ న ఏ వ్ోకతత అయినా, చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్ ఎప్ుటికప్పుడు గుర తంచే  కంపెనీ 
త్రప్పన వ్ోవ్హర సుత నన వార వ్ర ైనా, (పెైన పేరకినన అందర నీ ఉమమడిగా ఉదయోగి(గులు) అన్స 
పేరకినడం జరుగుత్యంద్ి) అందర కీ ఈ పాలసీ వ్ర తసుత ంద్ి. 
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III.  కాన్ఫ్లి క్టస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టట్ శ్రేణులు (ఉదాహరణ) 

 
కాన్ఫ్్ల క్ట్ ఆఫ్ ఇంటరరస్ట్ అనేద్ి ఉద్యోగ  లేద్ా వార  త్క్షణ కుటటంబం (త్లిలదండుర లు, తోబుటటట వ్పలు, 
జీవిత్ భాగసావమి, భాగసావమి, ప్లలలు సహ), బంధ్ువ్పలు లేద్ా సన్సనహతి్ వ్ోకతతగత్ సంబంధ్ంతో 
(ఉద్ేేశ న్సరాా రణపెై ఆధారప్డి) చపే్టటట  ఏద్ెైనా ప్న్స, లావాద్ేవీ, సంబంధ్ం లేద్ా సేవ్ ద్ావరా 
గుర తంచవ్చుు. వాటి కారణంగా ఉద్యోగ  కంపెనీలల త్న విధ్ులను సకూమంగా న్సరవర తంచలేకపో వ్చుు.  
నోట్: ఇకిడ ప ందుప్ర చిన కాన్ఫ్్ల క్టస్ ఆఫ్ ఇంటరరస్ట్ అననద్ ి కేవ్లం ఉద్ాహరణ మాత్రమే, ద్ాన్సన 
ప్ూర త జాబ్సతాగా ప్ర గణ ంచడాన్సకత వీలేల దు. 
 
1. వ్ోకతిగత సంబంధాల కారణంగా ప్ెయోజన వివాదం 

 

i. కంపెనీలల లేద్ా గరూ ప్ కంపెనీ ద్ేన్సలలన ైనా త్న త్క్షణ కుటటంబం, బంధ్ువ్ప లేద్ా 
సన్సనహత్ వ్ోకతతగత్ అనుబంధ్ం కలిగ న వ్ోకతతన్స ఉద్యోగంలల న్సయమించే ప్రకతూయలల 
ఉద్యోగ  ఉననప్పుడు. 

ii. త్క్షణ కుటటంబం, బంధ్ువ్ప లేద్ా సన్సనహత్ వ్ోకతతగత్ అనుబంధ్ం కలిగ న వ్ోకతతకత  
అంద్ించే  ప్రయోజనాలు అంటట వేత్నం లేద్ా ఇత్ర ఏద్ెనైా పార తోష్కం, పో స్టంగ్, 
ప్రమోషన్ లేద్ా కూమశిక్షణా న్సరణయాలను ప్రభావిత్ం చేసే హోద్ాలల ఉద్యోగ  ఉననప్పుడు. 

iii. కంపెనీ త్రప్పన ఉద్యోగ  వాోపారం న్సరవహించేటప్పుడు (సరఫరారాదు లేద్ా 
ఖాతాద్ారుతో కంపెనీ వాోపార న్సరణయాన్సన ప్రభావిత్ం చసే ే హో ద్ాలల ఉననప్పుడు) 
అకిడ ఉద్యోగ   బంధ్ువ్ప లేద్ా సన్సనహిత్ వ్ోకతతగత్ సంబంధ్ం వ్ోకతత  ప్రధాన అధికార  
లేద్ా ప్రతిన్సధిగా ఉండటం, త్ద్ావరా బంధ్ువ్ప/సన్సనహిత్ వ్ోకతతగత్ అనుబంధ్ం కలిగ న 
వ్ోకతతకత  వ్ోకతతగత్ ప్రయోజనం లేద్ా ప్రయోజనం చేకూరడం. 

iv. బంధ్ువ్ప లేద్ా సన్సనహిత్ వ్ోకతతగత్ అనుబంధ్ం కలిగ న వ్ోకతతకత ఉద్యోగ అవ్కాశం 
కలిుంచాలన్స వ ండార్, సరఫరాద్ారు, కసటమర్ లేద్ా వాోపార భాగసావమిన్స కోరడం. 
 

2. థర్డ్ పారీటలో (పో ట్ీదారులు/వాోలయో చ ైన్ భాగస్ాాములు) ఆరిిక ఆసకతి కారణంగా ప్ెయోజన 
వివాదం 
 
i. కంపెనీతో లావాద్ేవీలు జర పే ఎవ్ర తోన నైా ఉద్యోగ కత వాోపార సంబంధాలు (ఆర ాక లేద్ా 

ఆర ాకేత్ర ప్రయోజనాలు) కలిగ  ఉండటం 
ii. త్క్షణ కుటటంబ సభ్ుోల లేద్ా సన్సనహిత్ వ్ోకతతగత్ అనుబంధ్ం కలిగ న వ్ోకతతకత 

(ఆర ాకప్రమ ైన ఆసకతత కలిగ న వారు) ప్రయోజనం అంద్ించే స్ాతిలల ఉద్యోగ  ఉననప్పుడు 
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అంటట ఏద్ెైనా లావాద్ేవీకత సంబంధించి న్సరణయాలు తీసుకోవ్డం లేద్ా ప్రభావిత్ం 
చేయడం. 

iii. ఉద్యోగ  లేద్ా త్క్షణ కుటటంబ సభ్ుోలు లేద్ా సన్సనహతి్ వ్ోకతతగత్ అనుబంధ్ం కలిగ న 
వ్ోకతత (ఆర ాకప్రమ ైన ఆసకతత కలిగ న వారు) కంపెనీతో సరఫరాద్ారు/వ ండార్/సబ్ 
కాంటార కటర్/కనసలెట ంట్ లేద్ా కసటమర్ ర లేషన్షప్్ ఏరురచుకోవ్డం 

iv. వ ండార్, సరఫరాద్ారు, వాోపార భాగసావమి లేద్ా కసటమర్ నుంచి ఏ రూప్ంలలన నైా 
డబుబ అంగీకర ంచడం 

v. మీకు నచిున ధార మక సంసాలల డబుబ పటెటట బడి పెటటమన్స లేద్ా విరాళం ఇవ్వమన్స 
కసటమర్, సరఫరాద్ారు, వ ండార్ లేద్ా వాోపార భాగసావమిన్స కోరడం. 
 

3. ఉదయోగానికత వ లుప్ల/ఎక్స్ట్రనల్ మయోన్డేట్: 
 

i. విద్ాో/వ్ృతిత  సంసాలు, ప్రభ్ుత్వ కమిటీలు/సంఘాలు లేద్ా ప్రభ్ుత్వ సంసాలలల  
బాధ్ోత్లతో కూడిన సభ్ోత్వం/హోద్ా 

ii. పరా థమిక ఉద్యోగాన్సకత వ లుప్ల వాోపార కారోకలాపాల బాధ్ోత్తో కూడిన 
హో ద్ా 

iii. సామాజిక లేద్ా పౌర కారణాలలల  సవత్ంత్రంగా లేద్ా ఏద్ెైనా సంసాతో సంబంధ్ం 
కలిగ  ఉండటం 
 

4. రాజకీయ ప్కెతేయ/సంసితో అనుబంధం 
 

i. ప్రభ్ుత్వ కారాోలయాలు లేద్ా ప్రభ్ుత్వ సంసాలుగా భావించే సంసాలలల  అభ్ోర ాగా 
ఎన్సనకల ప్రకతూయలల పాలగగ నడం 

ii. ఎన్సనకల ప్రకతూయలల కారోకరత/ప్రచారకరతగా పాలగగ నడం 
 

IV. వ లిడ,ి ఉప్శమనం 
 
A. వ లిడి ప్కెతేయ 

 
సెక్షన్ VIIలలన్స డిస్్కోల జర్ ర వ్ూో ప్రకారం ఎప్ుటికప్పుడు లిఖిత్ప్ూరవకంగా త్లెతేత  లేద్ా ఉనన 
ప్రయోజన వివాద్ాలను ఉద్యోగులు వ లలడించాలిస ఉంటటంద్.ి  

 
• ఎగ ికూోటివ్ డెైర కటరుల  కాకుండా ఇత్ర ఉద్యోగుల విషయంలల సీఈసీ లేద్ా సీహచె్ఆర్ఓ (ద్ిగువ్ 

పేరకిననఆమోద సవరూప్ం ప్రకారం) ఆమోద అధికారులుగా ఉంటారు. 
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ప్ెయోజన వివాద రకాలు ఆమోదం అవ్సరం 

వ్ోకతతగత్ సంబంధ్ం సీహెచ్ఆర్ఓ 

థరు్ పారీటలల ఆర ాక ఆసకతత (పో టీద్ారు/వాోపార 

భాగసావమి/వ ండార్/సబ్ కాంటార కటర్ 

సీఈస ీ

ఉద్యోగాన్సకత వ లుప్ల/ఎక్స్టరనల్్ మాోన్డేట్/సామాజిక కారణాలలల  

సవత్ంత్రంగా లేద్ా ఏద్ెైనా సంసాతో కలిస్ పాలగగ నడం 

సీహెచ్ఆర్ఓ 

రాజకీయ ప్రకతూయతో సంబంధ్ం లేద్ా పౌర కారణాలలల  సవత్ంత్రంగా 

లేద్ా ఏద్ెైనా సంసాతో కలిస్ పాలగగ నడం 

సీహెచ్ఆర్ఓ 

 

• చీఫ్ ఎగ ికూోటివ్ ఆఫీసర్/మేనజేింగ డెైర కటర్, ఎగ ికూోటివ్ డెైర కటర్(రుల ) విషయంలల కంపెనీ బో రుు  
ఆఫ్ డెైర కటరుల  ఆమోద అధికారులుగా ఉంటారు. 

• బో రుు  ఆఫ్ డెైర కటరలకు సంబంధించిన ప్రయోజన వివాద వ లలడి, ఆమోదం, న్సవదే్ించడం అన్సన 
కూడా బో రుు  ఛెైరమన్కు ఉంటాయి.  

 
ఏద్ెైనా న్సర ేషఠ  విషయంలల ప్రయోజన వివాదం ఉంద్ా లేద్ా అన్స తెలుసుకునేందుకు ర పో ర టంగ్ 
మేనేజర్/హెచ్ఆర్ మేనేజర్/సీఈస/ీలలకల్్ ఎథిక్స కౌన్ససలర్ను సంప్రద్ించి న్సరాా ర ంచుకోవాలి. 
అలాగే ద్ానునంచి ఎలా ఉప్శమనం ప ంద్ాలల తెలుసుకోవాలి. ఈ విషయాలకు సంబంధించి వివ్రణ 
కోర న సమయంలల ప్రయోజన వివాద వ లలడిలల పేరకినన ఎటటవ్ంటి ప్నులలల నూ సదరు ఉద్యోగ  
పాలగగ నకూడదు. 
 

B. వ లిడి ఫ్ీకెవాన్సస/సందరభం 
 

• కంపెనీలల కొత్తగా చేరుత్యనన అందరూ కంపెనీలల చేరే సమయంలల ప్రయోజన వివాద వ లలడని్స 
సమర ుంచాలి. 

• G4 గేూడ్ పెైన ఉండే ఉద్యోగులందరూ లేద్ా సపెలల  చెనై్ మేనేజ్మ ంట్ విధ్ులలల  ప్న్సచసేుత ననవారు 
COI విధానం విడుదల చేస్న 30 రోజులలల ప్ప ప్రయోజన వివాదం ఏమ ైనా ముందు ముందు 
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త్లెత్యత త్యంద్ా, ప్రసుత త్ం ఏమ ైనా ఉంద్ా లేద్ా గడిచిన 3 సంవ్త్సరాల కాలంలల ఉంద్ా అన ే
విషయాలతో కూడిన ప్రయోజన వివాద వ లలడిన్స సమర ుంచాలిస ఉంటటంద్ి.  

• మిగ లిన ఉద్యోగులందరూ వార కత సంబంధించి ఏద్ెైనా ప్రయోజన వివాదం త్లెత్యత ందన్స గుర తంచిన 
వ ంటనే వ లలడి సమర ుంచాలిస ఉంటటంద్ి.  

• గత్ంలల ప్రయోజన వివాద వ లలడి సమర ుంచిన ఉద్యోగులు, అటిట వ లలడికత సంబంధించి ఏమ ైనా 
మారుులు చోటటచసేుకునాన లేద్ా ఆ ప్ర స్ాతికత అదనంగా ఏమ ైనా ప్రయోజన వివాదం చేర నా 
కొత్తగా వ లలడిన్స సమర ుంచాలిస ఉంటటంద్ి.  
 

C. వ లిడించకపో తే ప్రణిామయలు 
 
సకాలంలల వ లలడి చేయడంలల విఫలమ ై, అటిట ప్రయోజనా వివాద్ాన్సన ఉద్యోగ  వ లలడించలేదన ే
విషయాన్సన కంపెనీ మేనేజ్మ ంట్ గుర తంచినటటట  అయితే అటిట విషయాన్సనమేనేజ్మ ంట్ తీవ్రంగా 
ప్ర గణ సుత ంద్ి, ఉద్యోగుల ఉద్యోగ న్సబంధ్నలు, వ్ర తంచే కూమశిక్షణా చరోల మారగదరశకాల ప్రకారం 
త్గ న కూమశిక్షణ చరో చేప్డుత్యంద్ి.  
 

D. ఉప్శమనం 
 
ఉద్యోగ  సమర ుంచిన వ లలడి ప్రకారం ప్రయోజన వివాద్ాలు ఉననటటట  గుర తంచినటటట  అయిత ే
సంబంధిత్ వాటాద్ారులు, ఉద్యోగ తో (అవ్సరమ ైతే) చర ుంచి ఆ ప్రయోజన వివాదం నుంచి 
ఉప్శమనం కోసం చరోలు కంపెనీ చేప్డుత్యంద్ి. అటిట ఉప్శమన చరోలలల  ఇవి సహ వీటికే 
ప్ర మిత్ం కాకుండా ఉంటాయి: 
 

• ప్రయోజన వివాద్ాన్సకత సంబంధించిన న్సరణయాలలల  ఉద్యోగ  ప్రమేయాన్సన ప్ర మిత్ం చేయడం 

• ప్రయోజన వివాదం త్లెతితన బాధ్ోత్ల నుంచి ఉద్యోగ న్స తొలగ ంచడం 
• ఆ వ్ోవ్హారంలల ఉద్యోగ  వ్ోకతతగత్/ఆర ాక ఆసకతత వ్దులుకునేలా చేయడం 
• ప్రయోజన వివాదం కలిగ ంచిన కారణాన్సన వేగంగా ముగ ంచడం 
• ఆ వ లలడిన్స బటిట ఏద్ెైనా ఇత్ర చరో 
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V. బాధోతలు 
 
A. ఉదయోగి 

 

• ఉద్యోగులు ఎలలప్పుడూ కంపెనీ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా వ్ోవ్హర ంచాలి. అలాగే వార  
వాోపారం లేద్ా సన్సనహిత్ వ్ోకతతగత్ సంబంధాలు సహ వ్ోకతతగత్ అనుబంధాల కారణంగా  మన 
కంపెనీలల లేద్ా మన కంపెనీ కారోకలాపాలలల  వార  విధ్ులు, బాధ్ోత్లలల  ఎటటవ్ంటి ప్రయోజన 
వివాదం సృష్టంచకుండా ఉండాలి. 

•  కంపెనీ లేద్ా టాటా గరూ ప కంపెనీల ప్రయోజనాలకు విరుదధంగా ఉండే ఏ వాోపారం, సంబంధ్ం 
లేద్ా కారోకలాపాలలల  ఉద్యోగులు పాలగగ నకూడదు. 

•  చార తరా త్మక కారణాల వ్లల  త్లెతేత  ప్రయోజన వివాద్ాలు లేద్ా అలాంటివి ఏమ ైనా ఉంటట వాటని్స 
త్గ నంత్గా, ప్ూర త సాా యిలల ఉద్యోగులు వ లలడించాలి. 

•  కంపెనీలల చేరే  సమయంలల ఉద్యోగులు  ప్రయోజన వివాద్ాన్సకత ద్ార  తీసే లేద్ా ముందు 
ముందు కారణమవ్పత్యందన్స భావించే  త్మ త్క్షణ కుటటంబం లేద్ా వార కత సన్సనహిత్ వ్ోకతతగత్ 
సంబంధాలు ఉనన వ్ోకుత లు, పో టీద్ారు, సరఫరాద్ారు కసటమర్ లేద్ా డిస్టబిరోటర్ లేద్ా మన 
కంపెనీతో లావాద్ేవీలు న్సరవహించే  కుటటంబ వాోపారం లేద్ా కంపెనీ లేద్ా సంసా గుర ంచిన 
ప్ూర త వివ్రాలు ఉద్యోగ  వ లలడించాలి. 

• వాసతవ్మ ైన లేద్ా త్లెత్తబో యేి ప్రయోజన వివాద్ాల గుర ంచి సంబంధిత్ వ్ోకతత వ ంటనే ఆ 
విషయాన్సన తెలియజేసే COI విధానం ప్రకారం అవ్సరమ ైన అనుమతి తీసుకోవాలి. 
 

B. రిపో రిటంగ్ మనేేజర్్, సీహచె్ఆర్్ఓ, సీఈస ీ
 

• ఉద్యోగులు అధికార కంగా లేద్ా అనధికార కంగా త్మ దృష్టకత తీసుకువ్చిున ప్రయోజన 
వివాద్ాలను (వాసతవ్మ ైనవి లేద్ా త్లెత్తబో యేివి) అధికార కంగా ర కారు చేస్, కంపెనీ విధానాన్సన 
అనుసర ంచి సకాలంలల చరో తీసుకునేలా చూసుకోండి. 

•  ఉద్యోగ  వ లలడించిన సమాచారాన్సన త్గ న గోప్ోత్తో ప్ర రకి్ంచడంతో  పాటట ప్క్షపాత్ం లేకుండా 
ప్ర గణ నలలకత తీసుకోవాలి.  



TATA Projects Ltd  ప్రయోజన వివాదం విధానం 

Policy No.: 03.02.01 / P-03 / R0 

Page 8 of 14 

 

• ఉద్యోగ  వ లలడించిన ప్రయోజన వివాద్ాలు సహ కంపెనీ వాోపార ప్రయోజనాలకు కలిగే ముప్పు, 
కంపెనీ ప్రతిషఠ ను దృష్టలల పెటటట కొన్స  నాోయంగా అంచనా వేయాలి. 

•  అవ్సరమ ైతే (డిపారట్మ ంట హెడ/ఫంక్షన, లీగల్, CHRO) CEC నుంచి గ ైడెనస తీసుకోండ.ి 
• ‘ప్రయోజన వివాదంతో త్లెత తే ముప్పును త్గ గంచేందుకు, ఉద్యోగ  వ్ోకతతగత్ ఆసకతతన్స వీలెైనంత్ 

వ్రకు రకి్ంచేందుకు ఆచరణాత్మక న్సరణయం తీసుకోండి.  

• తీసుకునన న్సరణయాన్సన, ఆ న్సరణయం వ నుకునన కారణాన్సన ఉద్యోగ కత తెలియజేస్ ఆమోదంలల 
తెలిప్న షరత్యలు/రక్షణకు ఉద్యోగ  కటటట బడి ఉండేలా చూసుకోండి. 

•  కంపెనీ సమాచార భ్దరత్ విధానం, డాకుోమ ంట ర టరనషన పాలసీ ప్రకారం ప్రయోజన వివాద 
వ లలడ,ి ద్ాన్సపెై తీసుకునన న్సరణయ ప్తరా లను మీ దగగర ప్ద్ిలప్రచండి. 
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VI. వ లిడి చసే ందుకు వ్ర్క్ఫిో్ , ఆమోదం 

 
     

ప్రయోజన వివాదం వ లలడి సమరుణ - ఉద్యోగ  

  
 

 ప్రయోజన వివాద సవభావ్ం 

• వ్ోకతతగత్ సంబంధ్ం 

• థరట్ పారీటలల ఆర ాక ఆసకతత 

• బయట ఉద్యోగం/వ లుప్ల ప్నులు 

• రాజకీయ ప్రకతూయ/సంసాతో అనుబంధ్ం 

 

 
  

ప్రయోజన వివాద వ లలడిన్స త్గ న ఆమోద అధికార  ద్ావరా 

సమీక్ష (ఇద్ి ప్రయోజన వివాద సవభావ్ంపెై ఆధారప్డ ి

ఉంటటంద్ ి

   
 

సంబంధిత్ వాటాద్ారు/సీఈసీ/ర పో ర టంగ్ మేనేజర్/లీగల్్తో 

చరు 

 
    

            ఆమోద్ించే అధికార  న్సరణయం 

 
    

చరోల నుంచి ఉప్శమనం ప ంద్ేందుకు ఉద్యోగ కత సమాచారం 

 
 

వ లలడి ఫెైల్్ చసే్ ఆడిట్ కమిటీకత న్సవేద్ించడం 
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VII. ప్ెయోజన వివాద వ లిడి ప్తెం 
 

1. ఉదయోగి వివ్రాలు 

పేరు  ఉద్యోగ  ఐడీ  

హో ద్ా     ర పో ర టంగ మేనేజర్  

డిపారుట మ ంట్     ప్రద్ేశం  

 

 

2. డికిరేషన్ 

• టాటా కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట ప్రకారం ప్రయోజన వివాద్ాన్సన (వాసతవ్ం/త్లెతేత) వ లలడించాలన్స నాకు 
తెలుసు. 

• నాకు తెలిస్నంత్ వ్రకు నేను న్సవేద్ించేందుకు ఎటటవ్ంట ిప్రయోజన వివాదం నాకు లేదు లేద్ా 
ప్రయోజన వివాద్ాన్సన ఇప్ుటికే న్సవదే్ించాను. 

 

సపందన: 
 

అవ్పను  కాదు 

 

• ఒకవేళ సమాధాన కాదు అయితే  ద్ిగువ్ గడులు న్సంపాలి. 

 

3. వ లిడించాల్ససన ప్ెయోజన వివాదం(దాలు)  

సీ.న ం. ప్ెయోజన వివాదం ట్ిక్్ 

1 వ్ోకతతగత్ సంబంధ్ం  

2 థరు్ పారీటలల ఆర ాక ఆసకతత (పో టీద్ారు/వాోపార భాగసావమి/వ ండార్)  

3 ఇత్ర ఉద్యోగం/ఎక్స్టరనల్్ మాోన్డేట్  

4 రాజకీయ ప్రకతూయ/సంసాతో అనుబంధ్ం  

5 ఇత్రములు  
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4. ప్ెయోజన వివాదానికత సంబంధించి సవివ్రమ ైన సమయచారం అందించాల్స 

a) ప్ెయోజన వివాదానికత సంబంధించి సవివ్రమ నై సమయచారం అందించండ ి (సంబంధిత్ ప్తరా లు 

ఏమ ైనా ఉంటట జత్ప్రచండి) 

b) ప్ెయోజన వివాద ప్భెావానిన తగిిస్ాి యని మీరు భావించే ఏవ ైనా అంశం(శ్ాలు) వివ్రించండ.ి 

(ఉద్ాహరణకు ప్న్స గంటల త్రావత్ బయట వేరే ప్నులు చేసుకోవ్డం, ప్న్సతీరు చరులలల  

పాలగగ నకపో వ్డం, సరఫరాద్ారుతో నేరుగా ప్న్సచేయకపో వ్డం) 

 

5. ప్ెయోజన వివాదం – ఆమోదం 

ఆమోదం – త్దుప్ర  చరో ఏమి అవ్సరం లేదు  

ఆమోదం – ఉప్శమన చరో(లు)కు లలబడి  

ఆమోద్ించలేదు (రక్షణ చరోలతో/లేకుండా)  

 

6. అవ్సరమ ైన ఉప్శమన చరో(లు) 

• ఉదయోగికత 

 

• రిపో రిటంగ్ మనేేజరుకు 
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ప్ెయోజన వివాదానికత సంబంధించి ట్ాట్ా కోడ్ ఆఫ కండక్ట్ – అనుబంధం 

 

కాి జ్ D 24 - మా ఉద్యోగులు, ఎగ ికూోటివ డెైర కటర్లు ఎలలప్పుడూ మన కంపెనీ ప్రయోజనాలకు 
అనుగుణంగా వ్ోవ్హర సాత రన్స వారు సన్సనహిత్ వ్ోకతతగత్ సంబంధాలు, సహా ఏద్ెైనా వాోపారం లేద్ా 
వ్ోకతతగత్ సంబంధాల కారణంగా కంపనెీలల వార  పాత్రలు, విధ్ులలల  ఎటటవ్ంటి ప్రయోజన వివాదం 
ఏరుడకుండా చూసాత రుయ మా ఉద్యోగులు, ఎగ ికూోటివ డెైర కటరుల  మన కంపెనీ లేద్ా మన గరూ ప కంపెనీల 
ప్రయోజనాలకు విరుదధంగా ఉండే ఏ వాోపారం, సంబంధ్ం లేద్ా కారాోకలాపాలలల  పాలగగ నకూడదు. 
 
కాి జ్ D 25 – వాసతవికంగా లేద్ా ఏద్ెనైా ప్రయోజన వివాదం త్లెతితతే సంబంధతి్ వ్ోకతత త్క్షణమే అటటవ్ంట ి
ప్రయోజన వివాద్ాలను తెలియజేస్ వ్ర తంచే చటాట లు, కంపెనీ విధానాలకు అనుగుణంగా ఆమోదం 
ప ంద్ాలి.  సత్వర ప్దధతిలల ప్రయోజన వివాద్ాన్సన ప్ర షిర ంచడం లేద్ా న్సవార ంచేందుకు త్గ న చరో 
తీసుకునేలా  కంపెనీ పాలసలీల పేరకినన త్గ న సమయాన్సన సదరు ఉద్యోగ కత  ఇవావలి. 
 
కాి జ్ 26 – ఎగ ికూోటివ డెైర కటరుల  కాకుండా ఇత్ర ఉద్యోగుల  విషయంలల చీఫ ఎగ ికూోటివ ఆఫీసర / 
మేనేజింగ డెైర కటర  త్గ న అధికార గా న్సలుసాత రు. వారు అటటవ్ంటి కేసులను ప్రతీ  మరడు న లలకోసార  
బో రుు  ఆఫ్ డెైర కటరస్ ముందు ఉంచుతారు. ఒకవేళ చీఫ ఎగ ికూోటివ ఆఫీసర/మేనజేింగ డెైర కటర, 
ఎగ ికూోటివ డెైర కటరల విషయంలల అయితే న్సరణయాధికారం కంపెనీ డెైర కటరల బో రుు  కలిగ  ఉంటటంద్ి. 
 
కాి జ 27 - చార త్రక కారణాల వ్లల  ఏరుడిన ప్రయోజన వివాదంతో సంబంధ్ం లేకుండా  వాటతిో ఆసకతత 
కలిగ న ఉద్యోగులందరూ వాటికత సంబంధించిన ప్ూర త వివ్రాలు మేనేజ్మ ంట్కు వ లలడించాలి. కంపెనీలల 
చేరే  సమయంలల ఉద్యోగులు, ఎగ ికూోటివ్ డెైర కటరుల   ప్రయోజన వివాద్ాన్సకత ద్ార  తీసే లేద్ా ముందు 
ముందు కారణమవ్పత్యందన్స భావించే  త్మ త్క్షణ కుటటంబం (త్లిలదండుర లు, తోబుటటట వ్పలు, జీవిత్ 
భాగసావమి, భాగసావమి, ప్లలలు సహ)  లేద్ా వార కత సన్సనహిత్ వ్ోకతతగత్ సంబంధాలు ఉనన వ్ోకుత లు, 
పో టీద్ారు, సరఫరాద్ారు కసటమర్ లేద్ా డిస్టబిరోటర్ లేద్ా మన కంపెనీతో లావాద్ేవీలు న్సరవహించ ే 
కుటటంబ వాోపారం లేద్ా కంపెనీ లేద్ా సంసా గుర ంచిన ప్ూర త వివ్రాలు ఉద్యోగ  వ లలడించాలి. 
 
కాి జ్ 28 – సకాలంలల అవ్సరమ ైన విషయాలు వ లలడి చేయడంలల విఫలమ ై, అటిట ప్రయోజన వివాద్ాన్సన 
ఉద్యోగ  వ లలడించలేదనే విషయాన్సన మేనేజ్మ ంట్ గుర తంచినటటట  అయితే అటిట విషయాన్సనమేనేజ్మ ంట్ 
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తీవ్రంగా ప్ర గణ సుత ంద్ి, ఉద్యోగుల ఉద్యోగ న్సబంధ్నలు, వ్ర తంచే కూమశిక్షణా చరోల మారగదరశకాల ప్రకారం 
త్గ న కూమశిక్షణ చరో చేప్డుత్యంద్ి. అలాంటి సందరాాలలల  సుషటమ ైన నాోయమ ైన కూమశిక్షణ ప్రకతూయను 
అనుసర సూత  ఉద్యోగ  వాదన వినాలనే హకుిను గౌరవిసాత ం. 
 
నోట్: ప్రయోజన వివాదం అననద్ి ఉద్యోగ , వార  త్క్షణ కుుటంబం (త్లిలదండుర లు, తోబుటటట వ్పలు, జీవిత్ 
భాగసావమి, భాగసావమి, ప్లలలు సహ) బంధ్ువ్పలు లేద్ా సన్సనహత్ వ్ోకతతగత్ సంబంధ్ం  చేప్టటట ఏద్ెనైా 
ప్న్స, లావాద్ేవీ, సంబంధ్ం లేద్ా సవే్లు (ఉద్ేేశ న్సరాా రణపెై ఆధారప్డి) వాటి కారణంగా ఉద్యోగ  కంపెనీలల 
త్న విధ్ులను సకూమంగా న్సరవర తంచలేకపో వ్చుు. 
 
కాి జ్ D7 – గౌరవ్ మరాోదలు 
మా ఉద్యోగుల గోప్ోత్ హకిను మేము గౌరవిసాత ం.  ప్న్స వాతావ్రణం వ లుప్ల వార  ప్రవ్రతన ఎలా ఉనాన 
మాకు సంబంధ్ం లేదు, కాన్స వాటి వ్లన వార  ప్న్సతీరు ద్ెబబతినడం, ప్రయోజన వివాద్ాలు త్లెత్తడం, 
లేద్ా మా ప్రతిషఠ  లేద్ా వాోపార ప్రయోజనాలపెై ప్రతికూల ప్రభావ్ం లేకుండా ఉండాలి.  
 
కాి జ్ D-12 – సంఘంగా ఏరపడేందుకు స ాచఛ 
ఉద్యోగులు సంఘాలలల  చేరేందుకు, లేద్ా వ్ోకతతగత్ హో ద్ాలల పౌర లేద్ా ప్రజా విషయాలలల  పాలగగ నేందుకు 
ఆసకతత  కలిగ  ఉంటారన్స మేము గుర తంచాం. కాన్స. అలాంటి కారోకలాపాల కారణంగా కంపెనీతో వాసతవ్ంగా 
గాన్స ముందు ముందు కాన్స ఎటటవ్ంటి ప్రయోజన వివాద్ాలు ఏరుడకుండా ఉండాలి. ఈ కోడ్లలన్స  
ప్రయోజన వివాదం న్సబంధ్న, వ్ర తంచే కంపెనీ విధానాలు, చటాట న్సకత అనుగుణంగా మా ఉద్యోగులు అటిట 
విషయాలను త్ప్ున్ససర గా తెలియజసే్ వాటికత ముందసుత  ఆమోదం ప ంద్ాలి.  
 
కాి జ్ D -13 మయతో ప్నిచేసతి  బయట్ వరేే ఉదయోగం చేయడం 
మా ఉద్యోగం త్రావత్ మీ ఖాళీ సమయంలల వేత్నంతో లేద్ా వేత్నం లేకుండా మరో ఉద్యోగం చేప్టటడం 
లేద్ా ఏద్ెనైా బాధ్ోత్ అంగీకర ంచడం లేద్ా ఏద్ెైనా వాోపారాన్సన న్సరవహించడం వ్లన మా కంపనెీలల మీ 
ప్న్స సామరధయంపెై అద్ి ప్రభావ్ం చూప్వ్చుు లేద్ా ప్రయోజన వివాదం సృష్టంచవ్చుు. అలాంట ి
కారోకలాపాలేవి కూడా కంపెనీకత చెంద్ిన కసటమర్, సరఫరాద్ారు, డిస్టబిరోటర్ లేద్ా పో టీద్ారుతో 
చేప్టటకూడదు. ఈ కోడ్లలన్స  ప్రయోజన వివాదం  న్సబంధ్న, వ్ర తంచే కంపెనీ విధానాలు, చటాట న్సకత 
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అనుగుణంగా మా ఉద్యోగులు త్ప్ున్ససర గా అటిట విషయాలు వ లలడించాలి.  అటటవ్ంటి  కారోకలాపాల 
కోసం ముందసుత  అనుమతి ప ంద్ాలి. 
 
కాి జ్ F 1. సమూహాలు 
1. మేము చకిన్స కారకురేట పౌరసతావన్సకత కటటట బడి ఉనానము. అలాగే మేము ప్న్స చేసే సమాజాలలల న్స  
ప్రజల జీవ్న నాణోత్ను మ రుగుప్రచడంలల చురుగాగ  సాయప్డతాం. 
2. మా వాోపార కారోకలాపాల  కారణంగా సాా న్సక సమాజాలు, ప్రాోవ్రణంపెై  త్లెతేత  ఏద్ేన్స ప్రతికూల 
ప్రభావాన్సన త్గ గంచేందుకు మేము అకిడి సమాజాలు, వాటాద్ారులతో న్సమగనమ ై ఉంటాము. 
3. మేము  కారోకలాపాలు న్సరవహించే పరా ంతాలలల న్స సమాజాలకు ప్రయోజనం చేకూరేు పరా జ కుట లలల  
సవచఛందంగా  పాలగగ నేలా మా స్బబంద్ిన్స మేము పోర త్సహిసాత ం. అయితే వ్ర తంచే చో ఈ  కోడ సూతరా లు, 

ప్రతేోకతంచి ‘ప్రయోజన వివాదం’ న్సబంధ్నను అనుసర ంచాలిస ఉంటటంద్ి.  
 
కాి జ్ I 1. రాజకీయ తట్సి విధానం - మేము కారోకలాపాలు న్సరవహించే  ద్ేశాలలల న్స రాజాోంగం, పాలన 
ప్దధత్యలకు లలబడి నడుచుకుంటాం.  ఎన్సనకల ఫలితాలను ప్రభావిత్ం చేయడం, లేద్ా ప్రభ్ుత్వ వ్ోవ్సధను 
మారుడం లేద్ా త్కుివ్ చేయడం వ్ంటి ప్నులకు పాలుడబో ం. ఎన్సనకలలల  మేము ఒక న్సర ధషఠ  రాజకీయ 
పారీట లేద్ా అభ్ోర ాకత మదేత్య తెలుప్ం.  ప్రసుర సహకారం/ఏద్ేన్స రాజకీయ సంసా లేద్ా వ్ోకతతకత 
అనుకూలంగా ఉండలేా మా ప్రవ్రతన ఉండదు అలాగే ఏద్ేన్స న్సర ధషఠమ ైన రాజకీయ పారీట, అభ్ోర ా లేద్ా 
ప్రచారాన్సకత మా కంపెనీకత చెంద్ిన న్సధ్ులు లేద్ా ఆసుత లు లేద్ా ఏవేన్స వ్నరులను విరాళంగా అంద్ించము, 
ఇవ్వము.  
 
ఎన్సనకల ప్రకతూయను శుద్ిధ చేసేందుకు భారత్ద్ేశంలల ప్రజాసావమో శకుత లకు బలలపేత్ం చేసేందుకు ఏద్ెైనా 
ఆర ాక విరాళం అంద్ించాలన్స మా బో రుు  ఆఫ్ డెైర కటరుల  ప్ర శీలించినటటట  అయితే అటిట ద్ాన్సన్స భారత్ద్ేశంలల  
ప్రగతిశీల ఎన్సనకల టరసుట  ద్ావరా, భారత్ద్ేశం వ లుప్ల అయితే అలాంటి  ఇత్ర పారదరశక, ధ్ుర వీకరణ 
ప ంద్ిన వివ్క్ష రహిత్, విచక్షణాధికార సంసా  ద్ావరానే అద్ి అంద్ించడం జరుగుత్యంద్ి.  


