
 



 

 

 

 

 

 

 

 

స్ఫూర్తిదాయక నాయకత్వం 

వ్యవ్స్థా పకులు జంషెట్జీ టాటా దార్శనికత నాయకత్ాానిి కొనస్థగిస్తూ  గడిచిన 100 స్ంవ్తసరథలుగథ టాటా 

గరూ ప్ను దతర్దృషటి కలిగిన వథర్ు మ ందుకు నడిపటస్ుూ నాిర్ు. 

వథయపథరథభివ్ృదధిత్ో స్మానంగథ స్మాజహతిం గొపపగథ ఉండాలని ఆకథంకి్ంచే దార్శనికత 

వథయపథరథనిి బాధ్యత్ాయ తంగథ నిర్ాహించేందుకు కీలకమ ైన స్థమాజిక చర్యలను ఆచర్ణలో పటిెడం దార్శనికత 

దార్శనికత అంటే ఒక బృందంలో బలమ ైన స్థమాజిక వివేచన కలిగించేదధ 

 

 

 

  



 
“ఇతర్ుల కంటే మమే  అధధక నిస్థారా్పర్ులమని, ఎకుువ్ ఉదార్ స్ాభావ్ం కలిగని వథర్మని లేదా గొపప 
పరోపకథర్ులమని మేమ  చపెపపకోమ .  వథటాదార్ులను పరయోజనాలను మావిగథ పరగిణ ంచి, మా 
ఉదయ యగ ల ఆరోగయం, స్ంక్ేమానిి దృషటిలో పటెటి కొని మేమ  స్ర్ళమ ైన, గొపప వథయపథరథల సటదాి ంత్ాలత్ో 
మేమ  మ ందడుగ లు వేశథమని అనుకుంటటనాిం. అదే మా విజయానిక్ కచిితమ నై పపనాదధ. 

జంషెట్జీ  ట్ాట్ా 
ట్ాట్ా గ్రూ ప్ వ్యవ్స్థా పకుడు 

చ ైర్మన్ (1868-1904)   
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మ ందుమాట్  

వ్యవ్స్థా పకులు నిరేేశంచిన విలువ్లకు గడిచిన 150 ఏళలు గథ టాటా కంపెనీలు సటార్ంగథ కటటి బడి ఉనాియి. టాటా 
పరవ్ర్ూనా నియమావ్ళికి త్ొలుత ర్ూపకలపన చేసటందధ శ్రూ ర్తన్ టాటా. గరూ పపనకు మార్గదర్శనం చేసే విలువ్లు, 
ఆలోచనలు, మా కంపెనీలు వ్యవ్హరించాలిసన తీర్ుత్ో పథటట వథయపథరథనికి స్ంబంధధంచిన మన స్హో దయయగ లత్ో 
వ్యవ్హరించే తీర్ును అదధ త్ెలియజేస్ుూ ందధ. మన ఒక వ్యకిూగథ నిలిచేందుకు నేడు ఈ నియమావ్ళి ఒక పపనాదధగథ 
నిలవ్డమే కథదు కీలక టాటా విలువ్లకు నాయకతా నిబదితకు త్ారథుణంగథ నిలుస్్ూ ందధ.  

మన పరతీ వథటాదార్ుల పటు , మనం కథర్యకలాపథలు స్థగించే మన స్మాజాల పటు  మనకుండే నిబదితను టాటా 
పరవ్ర్ూనా నియమావ్ళి త్ేటత్ెలు ం చేస్ుూ ందధ. అంత్ే కథదు వథయపథర్ కథర్యకలాపథలోు  స్ంశయం ఏర్పడి మనలను న ైతికత 
అనే నాలుగ  రోడుు  కూడలిలో నిలబటెటినపపపడు అదధ మనకు కథంతిరేఖగథ నిలుస్ుూ ందధ. కథలంత్ో పథటట స్మకథలీనంగథ 
నిలిచేందుకు, చటాి లు, నిబంధ్నలకు తగిన రీతిలో ఉండటేటటి  దీనికి ఎపపటటకపపపడు మార్ిడం జర్ుగ త్ోందధ. కథని, 
అందులోని కీలక విషయాలు మాతరం ఎపపటటకీ మార్ుపలు లేకుండా ఉంటాయి. 

మన స్మ నుిత ఖాయతి, వథయపథర్ స్ంసా్గథ విజయాలకు కథర్ణం మన ఉదయయగ లు, డెైరెకిర్ుు , భాగస్థామ ల   
అచంచల నిబదిత, నియమావ్ళిలో ప ందుపరిచిన మ ఖయ విలువ్లు, సటదాి ంత్ాలకు లోబడి ఉండటమే. 
పరపంచవథయపూంగథ ఉని మా వథయపథర్ పరయోజనాలను నడిపటంచేందు చటాి లు, నిబంధ్నలను టాటా స్హచర్ులు, 
టాటా కంపెనీలు అనుస్రించడమే కథదు, గొపప గౌర్వథనికి దారి తీసేలా న ైతిక పరవ్ర్ూనలో మనం కొతూ  పరమాణాలు 
న లకొలపడానిి కొనస్థగిస్తూ  ఇతర్ులు దానిి అనుకరించలేా పేరర్ణగథ నిలవథలి. 

ఎన. చందరశేఖర్న 

21 ఫటబరవ్రి, 2017 

 

 

  



 
 

 

టాటా అంటే ఎలుపపపడత విలువ్లత్ో నడిచదేధ. మన వథయపథర్ కథర్యకలాపథల నిర్ాహణకు ఆధార్ంగథ 
నిలిచే ఐదు పరధాన విలువ్లు: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ఈ స్థర్ాజనీన విలువ్లు టాటా పరవ్ర్ూన నియమావ్ళికి పపనాదులుగథ నిలుస్థూ యి.  పరతి టాటా కంపెనీ విలువ్ 
వ్యవ్సా్లో ఇవి వ్యకూమవ్పత్ాయి. 

 

  

A. మా విలువ్ు 

 

నిజాయితీ 
మనం మన పరవ్ర్ూనలో నాయయంగథ, 
నిజాయితీగథ, పథర్దర్శకంగథ, 

న ైతికతత్ో ఉంటామ ; మనం చేసే 
పరతి పని పరజల పరీక్షలకు తటటి కొని 

నిలబడాలి. 

పరతిభ 
పరతిభను స్దా ప్ర తసహసి్తూ  

అతయయనిత నాణయత్ా పరమాణాలు 
స్థధధంచేందుకు స్ర్ాదా అభిర్ుచి 

కలిగి ఉంటామ  

మార్గదర్శకత్వం 
వినియోగదార్ుల లోత్ెైన అంతర్దృషటి 
ఉపయోగించి వినతతి పరిష్థురథలు 

అభివ్ృదధిపరిచేందుకు ధెైర్యంగథ 
స్వథళలు  సవాకరిస్తూ  స్థహస్్ పేతంగథ, 

దృఢంగథ ఉంటాం. 

బాధ్యత్ 
పరజల నుంచి ఏం 

తీస్ుకుంటటనాిమో అంతకు అనేక 
రెటటు  మళ్లు వథరికి చేరేలా మన 
వథయపథరథలోు  మనం పరథయవ్ర్ణ, 
స్థమాజిక సటదాి ంత్ాలు ఏకీకృతం 

చేస్థూ మ . 

ఐకయత్ 
నమమకం, పర్స్పర్ గౌర్వ్ం 
ఆదార్ంగథ నిర్ంతర్ం 

నేర్ుికునేందుకు, స్ంర్క్షణ, 
స్హకరించుకునే స్ంబందాల 
నిరథమణం కోస్ం మేమ  పరజలు, 
భాగస్థామ లపెై పెటటి బడులు 

పెడత్ామ . 



 

 

 

 

 

1. వీరిత్ో ఎలా పరవ్రిూంచాలో ఈ నియమావ్ళి 
త్ెలియజేస్ుూ ందధ.  
 
• మన ఉదయయగ లు, లేదా మనత్ో కలిసట 

పనిచేసవేథళలు . 
• మన వినియోగదార్ులు 
• మనం కథర్యకలాపథలు నిర్ాహించే స్మాజాలు, 

పరథయవ్ర్ణాలు 
• మన విలువ్ల వ్యవ్సా్ భాగస్థామ లు స్హ 

స్ర్ఫరథదార్ులు, స్రీాస్ ప ర వ ైడర్ుు , 
పంపటణీదార్ులు, సేల్స్ రిపరజెంటటవ్స్, కథంటార కిర్ుు , 
ఛాన ల్్ భాగస్థామ లు, కనసల్ి ంటటు , 
మధ్యవ్ర్ుూ లు, ఏజెంటటు . 

• మన జాయింట్ వ ంచర్ భాగస్థామ లు లేదా 
ఇతర్ వథయపథర్ అస్్ సటయేిటటు  

• మన ఆరాిక వథటాదార్ులు 
• మనం, మన గరూ పప కంపెనీలు కథర్యకలాపథలు 

నిర్ాహించే దేశథలోు ని పరభ త్ాాలు 
 

2. ఈ కోడ్్లో మేమ , మనం అంటే మన కంపెనీ, 
మన ఎగిికూయటటవ్్ డెైరెకిర్ుు , ఆఫవస్ర్ుు , ఉదయయగ లు, 
మనం కోస్ం పనిచేస్ుూ నివథర్ు, స్ందరథానిి బటటి 
ఉంటటందధ. 
 
3.   ఈ నియమావ్ళిలో పేరొుని మన గరూ ప్ 
కంపెనీలు ఈ కోడ్్ను వ్రిూంపజేసే టాటా స్నస 
కంపెనీలు /లేదా టాటా స్నస ఎవ్రికైెత్ే ఈ 
నియమావ్ళి జారీ చేశథరో వథర్ని అరా్ం. 
 
4. మనత్ో పనిచేసవేథర్ు ఎలా ఉండాలో ఈ కోడ్్ 
నిరేేశస్ుూ ందధ. మేమ  చసేే పరతీ పని కూడా ఈ 
నియమావ్ళికి లోబడి ఉంటటందధ కథబటటి మనత్ో 
వ్యవ్హరించేవథర్ు కూడా దీనిి త్ెలుస్ుకొని 
ఉండాలని ఆశస్ుూ నాిం. అలాగే దానికి 
అనుగ ణంగథ వ్యవ్హరించాలని కోర్ుకుంటటనాిం. 
 

 

 

 

గ్ ర్్ి ంచుక్ ండి.. 

అంకితభావ్ంత్ో ఈ నియమావ్ళిలో ప ందుపరిచిన విలువ్లు, సటదాి ంత్ాలకు కటటి బడి మన పరతిషఠ , మా బార ండ్ 
వథటాను మనం కథపథడుకోవథలి.  అలా చేయడం దాారథ మన పరత్ేయక స్ంస్ుృతి, గ రిూంపపను బలోపేతం చేయగలం.  

 

  

B. పరవ్రి్నా నియమావ్ళి పర్తధి, పరయోజనం 

 



 

 

 

 

మా పరధాన స్ఫతార లు 

 
“కథరొపరటే్ స్ంసా్లు కేవ్లం తమ యజమానుల పరయోజనాల కోస్ం మాతరమే పథటటపడకుండా తమ 

ఉదయ యగ లు, వథరి ఉతపతయూ లు వినియోగించే వినియోగదార్ులు, స్థా నిక స్మాజం, చివ్ర్గథ మొతూంగథ దేశ 
పరయోజనాలకు అనుగ ణంగథ అపపపడు, ఎపపపడత, నడేు మర ిమ ఖయంగథ ఉండాలనిదధ టాటా 

మేనేజ్మ ంట్ సటదాి ంతం.” 

జె.ఆర్.డి. ట్ాట్ా 
ఛెైర్మన, టాటా స్నస (1938-1991) 

 

  



 

 

 
 

1. అతయయనిత నీతి, అతయయనిత నీతి, న ైతిక పరమాణాలకు 
అనుగ ణంగథ మా వథయపథరథలను నిర్ాహించడానికి 
మేమ  కటటి బడి ఉనాిమ . లంచం లేదా అవినీతిని 
మేమ  ఏ ర్ూపంలోనత స్హించమ . ఈ నిబదిత మేమ  
చేసే పరతి పనిలోనత కనిపటస్ుూ ందధ. 

2. మేమ  మంచి కథరొపరేట పౌర్స్త్ాానికి కటటి బడి 
ఉనాిమ . మేమ  కథర్యకలాపథలు నిర్ాహించే 
పథర ంత్ాలోు ని స్మాజాలకు పరయోజనం చేకూరేి 
స్థమాజిక అభివ్ృదధి పనులు మా వథయపథర్ంలో 
అంతర్ాగంగథ ఉంటాయి.  

3. మేమ  కథర్యకలాపథలు నిర్ాహించే దేశథలు, పరదేశథలోు ని 
స్మాజాల స్ంస్ుృతి, నియమాలు, వథర్స్త్ాానిి 
గౌర్విస్తూ  వథరి  ఆరాికథభివ్ృదధి కి  త్ోడపడాలని మేమ  
కోర్ుకుంటటనాిమ . మేమ  కథర్యకలాపథలు నిర్ాహించే 
పథర ంత్ాలోు ని స్మాజాల విస్ూ ృత పరయోజనాలకు 
హానికర్ంగథ ఉండే పనులు లేదా కథర్యకలాపథలకు మేమ  
దతర్ంగథ ఉండేందుకు పరయతిిస్థూ మ . 

4. వథణ జయ పరయోజనాల స్థధ్నలో భదరతపర్ంగథ మేమ  
రథజీపడమ . మా ఉదయయగ లు, మాత్ో పనిచేసే వథర్ందరికీ 
స్ుర్కి్తమ ైన, ఆరోగయకర్మ ైన  స్ాచఛమ ైన పని 
వథత్ావ్ర్ణం కలిపంచేందుకు మేమ  కృషట చేస్థూ మ . 

5. మా కంపెనీకి పథర తినిధ్యం వ్హిస్ుూ నిపపపడు, మేమ  
వ్ృతిూ  న ైపపణయం, నిజాయితీ, చితూశుదధిత్ో వ్యవ్హరిస్థూ మ .  
అతయయనిత నీతి, న తైిక పరమాణాలకు లోబడి ఉంటామ . 
మేమ  పనిచేసే దేశథలలో స్థంస్ుృతికంగథ తగిన 
పరవ్ర్ూనను మేమ  కలిగి ఉంటాం. మా పరవ్ర్ూన 
నాయయంగథ, పథర్దర్శకంగథ ఉండటమే కథదు థరడ్ 
పథరిీలకు కూడా పథర్దర్శకంగథ కనపడేలా ఉండేలా 
చతస్థూ ం. 

6. మేమ  మా వథటాదార్ులందరి మానవ్ హకుులు, 
మరథయదను గౌర్విస్థూ మ . 

7. మేమ  మా వథటాదార్ుల పరయోజనాలు పరిర్కి్ంచేందుకు 
పరయతిిస్థూ ం, వథరిలో పరతి ఒకురిత్ోనత నాయయంగథ 
వ్యవ్హరిస్థూ మ .  ఏ ర్కమ ైన అనాయయమ ైన వివ్క్షకు త్ావ్ప 
ఇవ్ామ .  

8. మా వథటాదార్ుల కోస్ం మేమ  చేసే పరకటనలు 
స్దుదేేశంత్ో, యధారా్ంత్ో ఉంటాయి. 

9. మేమ  ఎటటవ్ంటట అనుచిత వథయపథర్ విధానాలు, ఆంక్షలకు 
పథలపడబో మ . 

10. స్దుదేేశంత్ో వ్యకూం చేసే ఆందయళన లేదా ఏదెైనా స్ందేహాలు 
లేవ్న తూడం లేదా ఈ నియమావ్ళి ఉలు ంఘన లేదా 
ఉలు ంఘన జర్ుగ తయనిదని భావ్నలను 
త్ెలియజెపేపందుకు మా వథటాదార్ులందరికీకి మేమ  
తగిన వేదధకలు స్మకూర్ుిత్ాం. 

11. స్దుదేేశంత్ో ఆందయళనలు వ్యకూం చేసేందుకు ఫటరథయదు 
చేసేందుకు మేమ  భయం, పరతీకథరథనికి త్ావ్ప లేని 
సేాచాఛయ త వథత్ావ్ర్ణానిి స్ృషటించేందుకు 
పరయతిిస్థూ మ . స్దుదేేశంత్ో లేదా పరజా పరయోజనారా్ 
విషయాలు లేవ్న తిూనందుకు లేదా బహిర్గతం చేసటనందుకు 
ఎవ్రిని  శకి్ంచమ , బాధ్పడేలా చేయమ . 

12. ఈ నియమావ్ళిలో ప ందుపరిచిన రీతిలో మా వథయపథర్ 
నాయకులు తమ పరవ్ర్ూన దాారథ, మాన కంపెనీలు 
న లకొలిపన తగిన పరకిూయలకు అనుగ ణంగథ న తైిక 
పరమాణాలపర్ంగథ  తమ నిబదితను చాటటత్ార్ని మేమ  
ఆశస్ుూ నాిమ . 

13. మేమ  కథర్యకలాపథలు నిర్ాహించే దేశథలోు ని చటాి లు లేదా 
మాకు వ్రిూంచే ఏవ ైనా ఇతర్ చటాి లకు మేమ  కటటి బడి 
ఉంటామ . వ్రిూంచే చటిం లేదా ఉదయయగ నిబంధ్నల పరకథర్ం 
స్పషింగథ వ్యరిూంచే నియమావ్ళి నిబంధ్నలకు స్ంబంధధంచి, 
చటిం  ఆ నిబంధ్నలకు  పథర ధానయత ఇవ్ాడం జర్ుగ తయందధ. 
ఏదెైనా వ్రిూంచే చటిం కిూంద నిరేేశంచబడని పరమాణాలు 
నియమావ్ళి కంటే తకుువ్గథ ఉని స్ందర్ాంలో, మేమ  
నియమావ్ళి  నిబంధ్నల పరకథర్ం నడుచుకుంటామ . 

 

గ్ ర్్ి ంచుక్ ండ ి
స్దుదేేశం అంటే మీర్ందధంచే స్మాచార్ం నిజమ ైనదని స్హతేయకమ ైన నమమకం కలిగి ఉండటం. తల్త్ేూ ఉలు ంఘన 
లేదా ఫటరథయదు చేసే కేస్ుకు స్ంబంధధంచి మొతూం స్థక్యయలు కలిగి ఉండాలని అరా్ం కథదు. 
 

C. మా పరధాన స్ఫతార లు 



 

 

 

 

మా ఉదో యగ్ లు 

 
‘మా విలువ్లు, ఆలోచనలు పంచుకున ేఉతూమ వ్యకుూ లు మనకు దొరకిినపపపడు, వథర్ు స్ ంతంగథ 

పనిచసేేందుకు సేాచఛ కలిపస్థూ ం. వథరకిి మేమ  బంధ్నాలు విధధంచం. వథరిని ప్ ర తసహిస్థూ ం, నాయకతా 
స్థా యికి ఎదధగేలా వథరిక ిఅవ్కథశథలు అందధస్థూ ం’ 

జె.ఆర్.డి. ట్ాట్ా 
ఛెైర్మన, టాటా స్నస (1938-1991) 

 

  



 

 

 

 

స్మాన అవ్కథశథలు కలిపంచే యజమాని 
 

1. మా ఉదయయగ లందరికీ, మా కంపెనీలో ఉదయయగం 
కోస్ం దర్ఖాస్ుూ  చసే్ుకుని అర్ుు లకు మేమ  
స్మాన అవ్కథశథలు కలిపస్థూ ం. జాతి, కులం, 
మతం, ర్ంగ , వథర్స్తాం, వ వైథహిక సటాతి, 
లింగం, ల్ైంగిక భావ్న, వ్యస్ుస, జాతీయత, 
జాతి మరలాలు, వ ైకలయం లేదా వ్రిూంచే చటాి ల 
పరకథర్ం ర్క్షణ ప ందుతయని వథరిపెై ఎటటవ్ంటట 
అనాయయమ ైన వివ్క్ష చతపమ . 

 

2. ఉదయయగ లను నియమంచేటపపపడు, ఉదయయగ ల 
అభ యనితి, పదయనితయల విషయంలో మా 
నిర్ణయాలు పనితీర్ు, పరతిభ, స్మరా్త, 
ప టెనిియల్్పెై ఆధార్పడి ఉంటాయి. 
 

3. వ్రిూంచే చటాి లు, ఈ నియమావ్ళిలోని 
నిబంధ్నలకు అనుగ ణంగథ వ ైవిధ్యం, 
స్మానత్ాానిి ప్ర తసహించేలా మా ఉదయయగ ల 
విధానాలు నాయయబదింగథ, పథర్దర్శకంగథ, 
స్పషింగథ ఉంటాయి. ఈ విధానాలు ఉదయయగం, 
శక్షణ, అభివ్ృదధి , పనితీర్ు నిర్ాహణకు 
స్ంబంధధంచిన స్పషిమ ైన నియమాలు 
త్ెలియజేస్థూ యి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

గ్ ర్్ి ంచుక్ ండి… 

వేధధంపపలను ఏ ర్ూపంలోనత మేమ  స్హించమ . కథబటటి, పనిపరదేశంలో పరతీ ఉదయయగి కూడా దుష ర్వ్ర్ూన కలిగి 
ఉండర్ని మేమ  ఆశస్ుూ నాిం. 

 

 

పరశ్ాలు & జవథబ లు 

ఉదో యగ్ అవ్స్ర్థల క్ స్ం విసి్ృత్ంగథ పరయాణ ంచాలిి ఉంట్ ంది. ఒక అభయర్తాక్ి ఆ పనిలో త్గతన అర్హత్లు, అనుభవ్ం 
ఉంది. క్థని ఆ అభయర్తా స ంగతల్ పరే్ెంట్్. ఆ క్థర్ణంగథ ఉదో యగ్ అవ్స్ర్థలోో  ఆ అభయర్తా స్థమర్థయ ానిా గ్ణనీయంగథ 
పరభావిత్మవ్ుత్ ందని నేను భావిస్ుి నాాను. ఆ పర్తస ాత్ లోో  ననేేం చేయాలి? 

జవథబ : ఈ నియమావ్ళి పరకథర్ం ఉదయయగి నియమాకం అనిదధ పరతిభపెై ఆధార్పడి ఉండాలి. ఉదయయగ నిమతూం ఆ 
అభయరాి పరయాణాలు చేపటికప్ వ్చిని మనం మ ందుగథనే ఊహించడం స్బబ  కథదు. అర్ుు ల్ైన అభయర్ుి లందరికీ 
స్మాన అవ్కథశథలు కలిపంచాలే లేదా ఆ ఉదయయగథనికి స్ంబంధధంచిన పరయాణాలు చేయగలరథ అని జసటిఫెై చేయాలి. 
సటంగిల్్ పేరెంట అయినంత మాతరమే వథరిపెై నియమాకంలో ఏ దశలోన ైనా లేదా పరస్ుూ తం మన కంపెనీలో చేస్ుూ ని 
ఉదయయగం విషయంలో వివ్క్ష చతపరథదు. 

 

D. మా ఉదో యగ్ లు 



 

 

 

 

గౌర్వ్ం, మర్థయద 
4. స్హనం, అవ్గథహన, పర్స్పర్ స్హకథర్ం, వ్యకిూగత 

గోపయతకు గౌర్వ్ం ఆధార్ంగథ స్థనుకూల పని 
వథత్ావ్ర్ణం స్ృషటించేందుకు మా నాయకులు 
బాధ్యత వ్హిస్థూ ర్ు. 

5. మన పని వథత్ావ్ర్ణంలో పరతి ఒకురినీ గౌర్వ్ంగథ, 
మరథయదపూర్ాకంగథ చతడాలి. ల్ైంగిక, శథరీర్క, 
మౌఖిక లేదా మానసటక వేధధంపపలను మేమ  
స్హించమ . 

6. మేమ  స్పషిమ ైన, నాయయబదిమ ైన కూమశక్షణా 
విధానాలు కలిగి ఉనాిమ , ఇందులో తపపనిస్రిగథ  
ఉదయయగి తన వథదనను వినిపటంచే హకుు కూడా 
ఉంటటందధ. 

7. మేమ  మా ఉదయయగ ల గోపయత హకుును 
గౌర్విస్థూ మ .  పని వథత్ావ్ర్ణం వ లుపల వథరి 
పరవ్ర్ూనత్ో మాకు ఎటటవ్ంటట స్ంబంధ్ం ఉండదు. 
అయిత్ే ఆ  పరవ్ర్ూన వథరి పని తీర్ును దబెబతీసేలా, 
పరయోజన వ ైర్ుధాయలు స్ృషటించేలా లేదా మన 
పరతిషఠ  లేదా వథయపథర్ పరయోజనాలపెై పరతికూల 
పరభావ్ం చతపేలా ఉండకూడదు. 

మానవ్ హకుులు 
8. మేమ  పనిపరదేశథలోు  బాలలను ఉదయయగథలోు  

నియమంచం. 
9. ఏ ర్ూపంలోనత వ టటిచాకిరీని మేమ  

ఉపయోగించం.  ఉదయయగ ల వ్యకిూగత పత్రా ల 
స్థాధీనం చేస్ుకోవ్డం లేదా మాత్ో ఉదయయగం 
చేసేందుకు లేదా మాత్ో పనిచేసేందుకు మాకు 
లేదా వేరే ఎవ్రికైెనా చెలిుంపపలు జరిపేలా ఒతిూడ ి
చేయమ . 

 
లంచం & అవినీతి  

10.మా ఉదయయగ లు, ఏజెంటటు , మధ్యవ్ర్ుూ లు స్హా 
మాకు పథర తినిధ్యం వ్హించే వథర్ు, మా వథయపథర్ 
నిర్ాహణ కోస్ం పరతయక్షంగథ లేదా పరోక్షంగథ 
అకూమ లేదా అనుచిత చలెిుంపపలు లేదా 
స్మానమ ైన పరయోజనాలు ప ందడం లేదా 
ఇవ్ాడం వ్ంటటవి చేయర్ు. 

 

 

 

 

 

 

గ్ ర్్ి ంచుక్ ండి…. 

లంచం, అవినీతి వ్యతిరేకత, ప్ టీ వ్యతిరేకత, డేటా గోపయత మొదల్ైనవథటటకి స్ంబంధధంచిన ఏదెైనా చటాి నిి ఒకు 
ఉదయయగి ఉలు ంఘించినా తీవ్రమ ైన ఆరాిక జరిమానాలు విధధంచడం జర్ుగ తయందధ. వథటట వ్లన కంపెనీ పరతిషఠ  కోలుకోలేని 
దెబబతగలవ్చుి. 

 

 



 

 

 

బహుమతయలు &  ఆతిథయం 
 
11. స్థధార్ణ వథయపథర్ కథర్యకలాపథలోు  భాగంగథ 

వథయపథర్ బహుమతయలు ఆతిథయం కొనిిస్థర్ుు  
ఇవథాలిస ఉంటటందధ. ఏదధ ఏమ ైనపపటటకీ, 
బహుమతయలు లేదా ఆతిథయం (వినోదం లేదా 
పరయాణం స్హా) తర్చుగథ ఉనాి లేదా 
గణనీయమ ైన విలువ్ను కలిగి ఉంటే, అవి 
అకూమ చెలిుంపపలు అనే భావ్నను 
కలిగించవ్చుి లేదా వథస్ూవ్ పరయోజన 
వ ైర్ుధాయనిి స్ృషటించవ్చుి. కథబటటి, ఇచేి, 
తీస్ుకునే బహుమతయలు, ఆతిథయం 
విలువ్పర్ంగథ నిరథడంబర్ంగథ, స్మ చితంగథ 
ఉండాలి. అవి మన కంపెనీ బహుమతయలు, 
ఆతిథయ విధానానికి అనుగ ణంగథ ఉండాలి. 

 

స్ంఘంగథ ఏర్పడేందుకు సేవచఛ 
 

12. అస్్ సటయేిషన్లలో చేర్డానికి లేదా వథరి వ్యకిూగత 
స్థమరథా ాలలో పౌర్ లేదా పరజా వ్యవ్హారథలోు  పథలగగ నేందుకు 
ఉదయయగ లకు ఆస్కిూ ఉంటటందనే విషయానిి మేమ  
మేమ  గ రిూంచామ . అయిత్ే అటటవ్ంటట కథర్యకలాపథలు 
మా కంపెనీ పరయోజనాలత్ో అస్లు లేదా స్ంభావ్య 
వ ైర్ుధాయనిి స్ృషటించకుండా ఉండాలి. ఈ నియమావ్ళిలోని 
'పరయోజన వ ైర్ుదిాం' నిబంధ్నల పరకథర్ం వ్రిూంచే కంపెనీ 
విధానాలు, చటాి నికి అనుగ ణంగథ మన ఉదయయగ లు ఆ 
విషయాలు తపపనిస్రిగథ త్ెలియజేయాలి అటటవ్ంటట 
పనుల కోస్ం మ ందస్ుూ  అనుమతి ప ందాలి. 

      

  
 
గ్ ర్్ి ంచుక్ ండ ి

ఒక స్థధార్ణ నియమంగథ మనం మన వథయపథర్ అస్్ సటయేిట్ నుంచి బహుమతి లేదా ఆతిధాయనిి అంగీకరించవ్చుి, 
అయిత్ే ఆ బహుమతి 
• నిరథండబర్ విలువ్ కలిగి ఉండాలి, అలాగే అదధ అందధంచవేథరికి ఏ ర్కంగథను పథర ధానయత ఆదర్ణ లభిస్ుూ ందన ే

భావ్న (దాని దాారథ తపపనిస్రిగథ చేయాలనే బాధ్యత) కలిగించరథదు. 
• అదధ మన కంపెనీ పరయోజనాల కోస్ం ఉతూమ రీతిలో పనిచేసే స్థమరథి ానిి  పరభావితం చేయరథదు, పరభావితం 

చేస్ుూ నిటటి  కనిపటంచరథదు 
• ఆ విషయం పరజలకు వ లుడి అయిత్ే అదధ కంపెనీ లేదా ఇచిిన వథరిని ఇబబందులకు గ రిచేయరథదు. 
ఈ బహుమతయలు ఎపపపడత అనుచితమ ైనవ,ే వీటటని ఎపపపడత ఇవ్ారథదు, అంగీకరించరథదు: 
• నగదు బహుమతి లేదా బంగథర్ం లేదా ఇతర్ విలువ ైన రథళలు , ర్త్ాిలు; 
• వ్రిూంచే చటాి ల పరకథర్ం నిషేధధంచిన బహుమతయలు; 
• లంచం, మ డుపపలు లేదా స్దుపథయ చెలిుంపపల స్ాభావ్ం కలిగిన బహుమతయలు*; 
• బహుమతి ఇస్ుూ నివథరి కంపెనీ, తీస్ుకుంటటని వథరి స్ంసా్ నిషేధధంచిన బహుమతయలు 
• సేవ్ ర్ూపంలో బహుమతయలు లేదా నగదేతర్ పరయోజనాలు (ఉదా. ఉదయయగం ఇస్థూ నని హామ) 
(* స్దుపథయ చెలిుంపప అనిదధ స్థధార్ణ పరభ తా నాయయపర్మ ైన చర్యలు ప ందేందుకు లేదా వేగవ్ంతం చసేేందుకు, 
అంటే పరిమటటు  జారీ చేయడం లేదా కసి్మ్స్ అధీనంలో ఉని వ్స్ుూ వ్పలు విడిపటంచడం) 
  



 
 
 
 

మా దగ్గ ర్ ఉదోయగ్ం చేస్ఫి  బయట్ పనులు చేయడం 
13. మీ ఖాళ్ల స్మయంలో పథరిత్ోషటకం తీస్ుకొని లేదా 

తీస్ుకోకుండా మా కంపెనీలో ఉదయయగం చేస్తూ  
బయట మరో ఉదయయగం చేయడం, 
బాధ్యత్ాయ తమ ైన స్థా నానిి అంగీకరించడం లేదా 
బయట వథయపథరథనిి నిర్ాహించడం వ్లన మా 
కంపెనీలో స్మరా్వ్ంతంగథ పని చేసే మీ 
స్థమరథా ానికి ఆటంకం కలుగవ్చుి లేదా 
పరయోజన వ ైర్ుధాయలకు దారితీయవ్చుి. 
అటటవ్ంటట కథర్యకలాపథలు ఏవి కూడా మన 
కంపెనీకి చెందధన కసి్మర, స్ర్ఫరథదార్ు, 
పంపటణీదార్ు లేదా ప్ టీదార్ుత్ో ఉండకూడదు. ఈ 
కోడ్ 'పరయోజన వ ైర్ుధాయలు ' నిబంధ్న పరకథర్ం, 
వ్రిూంచే కంపెనీ విధానాలు, చటాి నికి అనుగ ణంగథ 
అటటి విషయాలు మా ఉదయయగ లు తపపనిస్రిగథ 
త్ెలియజేయాలి. అటటవ్ంటట పనుల కోస్ం కోస్ం 
మ ందస్ుూ  అనుమతి ప ందాలి. 

స్మాచార్ం, ఆస్ుూ ల నిజాయితీ. 
14. మన రికథర్ుడ లు, అంతర్గత, వ లుపరి స్మాచార్ం, 

నివేదధకలు స్హ ఆరాిక పరకటన విషయంలో 
రథజీపడటం, ఉదేేశపూర్ాక తపటపదాలు, లేదా 
వథస్ూవథలు వ్కీూకరించే చర్యలకు మా ఉదయయగథలు 
పథలపడరథదు. 

 

15. కంపెనీ లేదా వథయపథర్ స్ంబంధధత స్మాచారథనిి 
బహిర్గతం చేయడానికి మ ందు మా ఉదయయగ లు, 
డెైరెకిర్ుు  తగిన అనుమతిని ప ందధ ఉండాలి. అలా 
బహిర్గతం చేసే స్మాచార్ం కంపెనీ మీడియా, 
కమరయనికేషన విధానానికి అనుగ ణంగథ ఉండాలి. 
స్్ షల్్ మీడియా స్హ అనిి ర్కథల మీడియా లేదా 
వేదధకలకు ఇదధ వ్రిూస్ుూ ందధ. 

16. మా ఉదయయగ లు కంపెనీకి అందధంచిన వ్యకిూగత డేటా 
లేదా స్మాచార్ం నిజాయితీగథ ఉండేలా 
నిరథి రించాలి. వ్రిూంచ ే కంపెనీ విధానాలు లేదా 
చటాి నికి అనుగ ణంగథ మాకు అందధంచిన డేటా 
లేదా స్మాచార్ గోపయతను మేమ  కథపథడుత్ామ . 

17. మా ఉదయయగ లు మన కంపెనీకి చెందధన స్మస్ూ  
ర్హస్య స్మాచారథనిి, మేధయస్ంపతిూని 
గౌర్వించాలి, ర్కి్ంచాలి. 

18. థరడ్పథరిీకి చెందధన మేధయస్ంపద, డేటాను మా 
ఉదయయగ లు పరిర్కి్ంచాలి, మా ఉదయయగ లు తమ 
ఆధీనంలోకి వ్చేి అటటవ్ంటట మేధయస్ంపద, 
డేటాను దురిానియోగం చేయకూడదు. వ్రిూంచ ే
కంపెనీ విధానాలు లేదా చటాి నికి లోబడి తపప 
ఇతర్ుల్వ్రిత్ోనత ఆ విషయాలు పంచకూడదు. 

19. మన కంపెనీ లేదా ఏదెైనా థరడ పథరిీకి చెందధన 
ఏదెైనా ర్హస్య స్మాచార్ం లేదా మేధయస్ంపద, 
డేటా నషిం, దొంగతనం లేదా విధ్ాంస్ం గ రించి 
వ ంటనే మన ఉదయయగ లు నివేదధంచాలి. 

 
పరశ్ాలు & జవథబ లు 

నేను కంపెనీ ఫెైనాన్ి విభాగ్ంలో అక్ౌంట్ ంట్్ని. నా కళాత్మక న ైపుణాయల క్థర్ణంగథ ప లోల క్ స్ం క్థర్టూ నుో  గీయాలని 
నాకు ఒక ఆఫర్్ వ్చిచంద.ి దానిక్ి నాకు పథర్తతోషకం కూడా లభిస్ుి ంది. ఈ పనిని నేను వథర్థంతాలోో  
చేయాలనుకుంట్ నాాను. ఈ ఆఫర్్ అంగీకర్తంచడానిక్ి మ ందు నేనేం చేయాలి? 

ఆఫర్ అంగీకరించే మ ందు కంపెనీ విధానాలు, నియమాల పరకథర్ం మీర్ు ఆ విషయానిి స్తపర్వ ైజర్కు బహిర్గతం 
చేయాలనుకుంటటనాిరథ లేదా అని నిరథి రించుకోవథలి.  తదాారథ మీర్ు ఆ పని చపేటిడం మన కంపెనీ 
పరయోజనాలను పరతికూలంగథ పరభావితం చేస్ుూ ందా అనిదధ కంపెనీ నిర్ణయిస్ుూ ందధ. అలా లేదు అని కంపనెీ నుంచి 
మీకు స్మాచార్ం అందధత్ే మీర్ు ఆ పని చేపటివ్చుి. అంత్ే కథదు మీర్ు వ లుడించిన పరిసటాతయలోు  ఏమ ైనా మార్ుపలు 
చోటటచసే్ుకుంటే ఆ విషయానిి కంపెనీ దృషటి కి తీస్ుకురథవ్డం మీ బాధ్యత.  



 

 

20. మన కంపెనీ సటార్చరథస్ుూ లు స్హ కంపూయటర్, 
కమరయనికేషన్ పరికరథలను ఏ అవ్స్ర్ం కోస్ం అయిత్ే 
ఉదయయగికి ఇచాిరో వథటట కోస్మే వథటటని ఉపయోగించాలి. 
అలాంటట ఆస్ుూ లను దురిానియోగపర్చరథదు. మోస్ం 
మ పపప, మా ఆస్ుూ ల దురిానియోగం, దుర్ుపయోగం 
వ్ంటటవి జర్గకుండా మేమ  తగిన పరకిూయలు 
న లకొలుపత్ాం. 

21. వ్రిూంచే అనిి యాంటీ-మనీలాండరింగ్, మోస్ం, అవినీతి 
నిరోధ్క చటాి లకు కటటి బడి ఉంటామ . అటటవ్ంటట చటాి ల 
ఉలు ంఘనలు జర్గకుండా నివథరించేందుకు మేమ  తగిన 
పరకిూయలు ఏరథపటట చేస్థూ మ . 

ఇన్్సెైడర్్ ట్రరడింగ్ 
22. పబ్లు క్ డొమ ైన్లో లేని ధ్ర్లను పరభావితం చేసే స్ునిిత 

స్మాచారథనిి యాకెసస్ చేయడం లేదా కలిగి 
ఉనిపపపడు ఆ స్మాచారథనిి దాారథ లబే్ల ప ందేందుకు 
మా ఉదయయగ లు ఏ ర్ూపంలోనత ఇన్సెైడర్ టేరడింగ్్కు 
పథలపడరథదు, లేదా ఇతర్ుల అంటే తక్షణ కుటటంబం, 
సేిహితయలుస్, వథయపథర్ అస్్ సటయేిటు కు 
స్థయపడరథదు, వథటట దాారథ ఎటటవ్ంటట పరయోజనాలు 
ప ందదార్ు. 

 

 
పరశ్ాలు - జవథబ లు 
మా కంపెనీ ఇట్జవ్ల క్ొతి్ వథయపథర్ం పథర ర్ంభించినట్ ో  పరకట్ ంచింది. దీనిక్ి స్ంబంధించి, పరమ ఖ వథయపథర్ వథర్థి పతిరకలో 
జర్ాలిస్ుూ గథ ఉనా మీ సేాహతి్ డు త్న ర్థబో యేి కథనంలో కవ్ర్ చేసేందుకు ఆ వథయపథర్ం గ్ ర్తంచి మర్తంత్ 
స్మాచార్ం అందించమని మిమమలిా క్ ర్థర్్. అత్ను మిమమలిా క్ ట్ చేయనని లేదా మీ గ్ ర్తింపును బహిర్గత్ం 
చేయనని వథగథా నం చేశథర్్. మీర్్ అత్నిక్ి ఈ స్మాచార్ం ఇవవవచాచ? 
లేదు. వ లుడించేవథరి వివ్రథలు గోపయంగథ ఉంచుత్ామని హామ ఇచిినపపటటకీ ఆ స్ాభావ్ం కలిగిన స్మాచారథనిి 
మీడియాకు త్ెలియజేయకూడదు. కంపెనీలో అధీకృత వ్యకుూ లకు మాతరమే మీడియాత్ో మాటాు డేందుకు, ఆ 
స్మాచారథనిి వ లుడించేందుకు అనుమతి ఉంటటందధ. 
 
మన కంపెనీకి "స్్ షల్ మీడియా వినియోగం" విధానం ఉందధ. మీ ఖాళ్ల స్మయాలోు  అలాంటట స్్ షల్్ మీడియాను 
ఉపయోగించినా అందులో ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అని స్పషింగథ ఉందధ. అలాంటట విధానం ఎందుకు? 
ఎక్స్టర్ిల్్ కమరయనికేషన తీవ్రమ ైన విషయం. దానిి జాగూతూ గథ మాయనేజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మన కంపెనీ లేదా 
దాని వథయపథరథలకు స్ంబంధధంచిన స్మాచార్ం స్పషింగథ, నిజాయితీగథ ఉండాలి. అలాగే మనం ఇతర్ పథరిీలకు ఇచిిన 
హామీలను అవి ఉలు ంఘించేలా ఉండకూడదు. పరతి వథయపథర్ంలో బయటట పరపంచానికి స్మాచార్ం త్ెలియజేసేందుకు 
తగిన అధధకథర్ం కలిగిన అధధకథర్ులు ఉంటార్ు. మీర్ు ఏదెైనా స్మాచార్ం అందుకునాి లేదీ మీర్ు బయటటకి 
త్ెలియజేయాలనుకునాి ఆ విషయానిి మీర్ు ఆ అదధకథర్ులు త్ెలియజేయాలి. స్్ షల్ మీడియాను 
ఉపయోగించడంలో పరత్ేయకించి బాు గ లు లేదా స్్ షల్ న ట్వ్రిుంగ్ సెైట్లలో, మీర్ు మన కంపెనీ లేదా మనం చేసే 
వథయపథర్ం గ రించి మాటాు డేటపపపడు చాలా జాగూతూగథ ఉండాలి.  సేిహితయలత్ో చాట చేస్ుూ నిటటు  లేదా వ్యకిూగత 
అభిపథర యానిి వ్యకూం చేస్ుూ నిటటు  మీకనిపటంచవ్చుి, కథనీ అలాంటపపపడు కూడా మీర్ు మన కంపెనీకి 
స్ంబంధధంచిన ఎలాంటట ర్హస్య స్మాచారథనిి వ లుడించకూడదు. 
 
 గ్ ర్్ి ంచుక్ ండి. 
ఇతర్ుల ఆసటూ  హకుులను మేమ  గౌర్విస్థూ ం. వథరి ఆస్ుూ లు, మేధయస్ంపద లేదా వథయపథర్ ర్హస్థయలు స్హ అనధధకథర్ 
స్థపి్వేర్ుు  కథపవ చేయడం లేదా డౌన్ లోడ్్ చేయడం, టేరడ్్మార్ుులు, కథపవరైెట్ కలిగిన మ టటరీయల్్ లేదా లోగోలను 
దురిానియోగం చేయమ . కంపూయటర స్థఫి్్వేర ప్ర గథూ మ్్లను అనధధకథరికంగథ కథపవలు తయార్ు చేయడం లేదా మన 
కంపెనీ కంపూయటర్లలో ల్ైసనెస లేని వ్యకిూగత స్థఫి్్వేర్ను ఉపయోగించడం వ్ంటటవి చేయరథదు. 
 



 

 

 
నిషేధించిన మాదకదరవథయలు, పదార్థా లు 
23. నిషేధధంచిన డరగ్స, పదారథి ల ఉపయోగం వ్లన 

మన పనిపరదేశథలోు  భదరత, ఇతర్ మ పపపలకు 
కథర్ణమవ్పతయందధ. మన పని పరదేస్థలు లేదా 
మన కంపెనీ విధ్ులోు  ఉండగథ నిషధేధత డరగ్స్, 
పదారథు లు కలిగి ఉండటం, వినియోగంచడం లేదా 
పంపటణీ చేయడానిి మేమ  స్హించమ . 

పరయోజన వ రై్్ధాయలు 
24. మా ఉదయయగ లు, ఎగిికూయటటవ్ డెైరెకిర్ుు  ఎలుపపపడత 

మా కంపెనీ పరయోజనాలకు అనుగ ణంగథ 
వ్యవ్హరించాలి. వథరి స్నిిహిత వ్యకిూగత 
స్ంబంధాలు స్హా ఏదెనైా వథయపథర్ం లేదా వ్యకిూగత 
అనుబంధ్ం మన కంపెనీ లేదా మన 
కథర్యకలాపథలలో వథరి పథతరలు, విధ్ులత్ో 
పరయోజనాల వ ైర్ుధాయనిి స్ృషటించకుండా 
చతస్ుకోవథలి. మన ఉదయయగ లు ఎగిికూయటటవ్ 
డెైరెకిర్ుు  మా కంపెనీ లేదా మా గరూ ప కంపెనీల 
పరయోజనాలకు విర్ుదింగథ ఉండే ఏ వథయపథర్ం, 
స్ంబంధ్ం లేదా కథరథయకలాపథలోు  పథలగగ నకూడదు. 

 

 
25. ఏవ ైనా వథస్ూవ్ లేదా స్ంభావ్య పరయోజనాల వ ైర్ుధాయలు 

తల్తిూత్ే, స్ంబంధధత వ్యకిూ తక్షణమే అటటవ్ంటట 
వ ైర్ుధాయలను నివదేధంచాలి.   వ్రిూంచే చటిం, కంపెనీ 
విధానానికి అనుగ ణంగథ అవ్స్ర్మ ైన అనుమతయలు 
ప ందాలి. స్తార్ పదితిలో వ ైర్ుధాయలు 
పరిషురించడానికి లేదా నివథరించడానికి స్తచించిన 
విధ్ంగథ స్ంబంధధత ఉదయయగి అవ్స్ర్మ ైన చర్య 
వేగవ్ంతంగథ తీస్ుకోవ్డానికి వీలుగథ, మా కంపెనీ 
పథలసవలో నిర్ాచించిన విధ్ంగథ తగిన అధధకథర్ం కలిగిన 
అధధకథరికి స్దర్ు ఉదయయగికి స్హేతయక స్మయంలో 
త్ెలియజేస్థూ ర్ు. 

26. ఎగిికూయటటవ్ డెైరెకిర్ుు  కథకుండా ఇతర్ ఉదయ యగ లందరి 
విషయంలో చీఫ్ ఎగిికూయటటవ్ ఆఫవస్ర/మేనేజింగ్ డెైరెకిర 
స్మరా్ అధధకథర్ం కలిగి ఉంటార్ు, వథర్ు అటటవ్ంటట 
కేస్ులను త్ెైైమాసటక పథర తిపదధకన డెైరెకిర్ు బో ర్ుడ కు 
నివేదధంచాలి. చీఫ్ ఎగిికూయటటవ్ ఆఫవస్ర / మేనేజింగ్ 
డెైరెకిర, ఎగిికూయటటవ్ డెైరెకిర్ు విషయంలో మన కంపెనీ 
డెైరెకిర్ు బో ర్ుడ  స్మరా్ అధధకథర్ం కలిగి ఉంటటందధ. 

 

పరశ్ాలు - జవథబ లు 
మా కంపెనీ కస్ూమర్ డేట్ాబేస్ నిర్వహణ బాధ్యత్ మీపెై ఉంది. మీ సేాహిత్ లోో  ఒకర్్ వథయపథర్ వ ంచర్్ను 
పథర ర్ంభిస్ుి నాార్్, త్న మార్ెుట్ ంగ పరయోజనాల క్ స్ం ఈ డేట్ాబేస నుంచి క్ొనిా వివ్ర్థలు అందించాలని మిమమలిా 
అభయర్తాస్ుి నాార్్. ఆ డేట్ాను, అలాగే త్నకు అందించిన వథర్త వివ్ర్థలు గోపయంగథ ఉంచుతానని అత్ను మీకు హామీ 
ఇచాచడు. మీర్్ అలా చేయవ్చాచ? 
లేదు. మీర్ు కసి్మర స్మాచార్ గోపయతను గౌర్వించాలి.  తగిన అధధకథర్ం లేకుండా ఏ వ్యకిూత్ోనత డటేాబేస ఏ 
భాగథనిి వ లుడించకూడదు. 
 
మన కంపెనీక్ి చ ందని వివిధ్ వథయపథర్ యరనిటో్ ఆదాయ వివ్ర్థల స్మాచార్ం మీర్్ కలిగత ఉనాార్్. స్థయంత్రం 
సేాహిత్ లతో స్ర్దాగథ గ్డుపుత్ నా స్మయంలో మీ సేాహతి్ డు ఒకర్్ మన కంపెనీ ఆర్తాక పనితీర్్ గ్ ర్తంచి ఆర్థ 
తీస్థి ర్్. మీర్్ మీ సేాహిత్ డితో వివ్ర్ణాత్మక స్మాచార్థనిా పంచుక్ ర్్, క్థనీ స్ుమార్్గథ ర్థబడి గ్ణాంక్థలు 
త లియజేస్థి ర్్. మీ ఈ పరవ్రి్న స్ర్ెనైదేనా? 
స్రికథదు. ఈ స్మాచార్ం త్లెుస్ుకోవ్లిసన అవ్స్ర్ం లేని ఇతర్ులత్ో మా కంపెనీ ఆరాిక స్మాచారథనిి 
వ లుడించేందుకు మీకు అనుమతి లేదు. ఆరాిక స్మాచార్ం ఎలుపపపడత భదరంగథ ఉంచాలి. అవ్స్ర్మ ైన అనుమతయలు 
ప ందధన తరథాత మాతరమే త్ెలుస్ుకోవ్లిసన అవ్స్ర్ం పథర తిపదధకన మాతరమే బహిర్గతం చేయాలి. పరజలకు 
స్థధార్ణంగథ అందుబాటటలో లేని ఏదెైనా ధ్ర్ స్ునిిత స్మాచారథనిి చేర్వేయడమనిదధ ఇన్సెైడర్ వథయపథర్ చటాి ల 
ఉలు ంఘన కిందకు వ్స్ుూ ందధ. 
 



 

 

27. చారితరక కథర్ణాల వ్లు  ఏర్పడిన పరయోజన 
వివథదంత్ో స్ంబంధ్ం లేకుండా వథటటత్ో ఆస్కిూ 
కలిగిన ఉదయయగ లందర్ూ వథటటకి స్ంబంధధంచిన 
పూరిూ వివ్రథలు మేనేజ్మ ంట్కు వ లుడించాలి. 
కంపెనీలో చేరే స్మయంలో ఉదయయగ లు, 
ఎగిికూయటటవ్్ డెైరెకిర్ుు  పరయోజన వివథదానికి దారి 
తీసే లేదా మ ందు మ ందు కథర్ణమవ్పతయందని 
భావించే తమ తక్షణ కుటటంబం 

(తలిుదండుర లు, త్ోబ టటి వ్పలు, జీవిత భాగస్థామ, 
భాగస్థామ, పటలులు స్హ) లేదా వథరికి స్నిిహిత 
వ్యకిూగత స్ంబంధాలు ఉని వ్యకుూ లు, ప్ టీదార్ు, 
స్ర్ఫరథదార్ు కసి్మర్ లేదా డిసటిబిరయటర్ లేదా 
మన కంపెనీత్ో లావథదేవీలు నిర్ాహించే కుటటంబ 
వథయపథర్ం లేదా కంపెనీ లేదా స్ంసా్ గ రించిన పూరిూ 
వివ్రథలు ఉదయయగి వ లుడించాలి.  

  

గ ర్ుూ ంచుకోండి. 

పరయోజన వ ైర్ుధ్యం అనిదధ ఉదయయగి లేదా వథరి తక్షణ కుటటంబం (తలిుదండుర లు, త్ోబ టటి వ్పలు, జీవిత భాగస్థామ, 
భాగస్థామ, పటలులు స్హ), బంధ్ువ్పలు లేదా స్నిిహతి వ్యకిూగత స్ంబంధ్ంత్ో (ఉదేేశ నిరథా ర్ణపెై ఆధార్పడి) చపేటేి 
ఏదెైనా పని, లావథదేవీ, స్ంబంధ్ం లేదా సేవ్ దాారథ గ రిూంచవ్చుి. వథటట కథర్ణంగథ ఉదయయగి కంపెనీలో తన విధ్ులను 
స్కూమంగథ నిర్ారిూంచలేకప్ వ్చుి.  

 

 
పరయోజన వ రై్్ధ్య త్లెతేి  అంశథల ఉదాహర్ణలు. 
ఒక ఉదయయగి లేదా ఎగిికూయటటవ్్ డెైరెకిర్ ఈ విధ్ంగథ వ్యవ్హరించినపపపడు పరతయక్షంగథ లేదా పరోక్షంగథ పరయోజన 
వ ైర్ుధ్యం తల్తయూ తయందధ: 

(a) మన కంపెనీత్ో లావథదేవీలు నిర్ాహించే పథరిీ ఎవ్రిత్ోన ైనా వథయపథర్ం లేదా కథర్యకలాపథలు లేదా స్ంబంధ్ం కలిగి 
ఉనిపపపడు; 

(b) ఏదెైనా లావథదేవీకి స్ంబంధధంచి నిర్ణయాలు తీస్ుకోవ్డం లేదా పరభావితం చేయడం దాారథ వ్యకిూగతంగథ లేదా 
కుటటంబ స్భ యలకు లేదా స్నిిహిత వ్యకిూగత స్ంబంధ్ంలో ఉని ఏ వ్యకిూకి అయినా అనుచిత పరయోజనానిి 
అందధంచేగలిగే సటాతిలో ఉనిపపపడు: 

(c) కంపెనీ తర్పపన ఉదయయగి వథయపథర్ం నిర్ాహించేటపపపడు (స్ర్ఫరథరథదు లేదా ఖాత్ాదార్ుత్ో కంపెనీ వథయపథర్ 
నిర్ణయానిి పరభావితం చేసే హోదాలో ఉనిపపపడు) అకుడ ఉదయయగి బంధ్ువ్ప లేదా స్నిిహిత వ్యకిూగత స్ంబంధ్ం 
వ్యకిూ పరధాన అధధకథరి లేదా పరతినిధధగథ ఉండటం, తదాారథ బంధ్ువ్ప/స్నిిహిత వ్యకిూగత అనుబంధ్ం కలిగిన 
వ్యకిూకి వ్యకిూగత పరయోజనం లేదా పరయోజనం చేకూర్డం. 

(d) మన కంపెనీ లేదా ఏదేని గరూ పప కంపెనీలో ఉదయయగం చేస్ుూ ని బంధ్ువ్ప లేదా స్నిిహత వ్యకిూగత అనుబంధ్ం 
కలిగిన వ్యకిూకి స్ంబంధధంచి అందధంచే పరయోజనాలు అంటే వతేనం లేదా ఇతర్ ఏదెనైా పథరిత్ోషటకం, ప్ సటింగ్్, 
పరమోషన్లో పరభావితం చేసే సటాతిలో ఉనిపపపడు 

(e) మన కంపెనీ లేదా మా గరూ ప కంపెనీల పరయోజనాలు దెబబతీసే లేదా రథజీపడే పనులు చేపటిడం; లేదా 
(f) మన కంపెనీ లేదా మన గరూ ప కంపెనీల ఉతూమ పరయోజనాల రీత్ాయ స్ాతంతర ఆలోచన పరకథర్ం తగదు అని 

భావించిన పనులు చేసటనపపపడు.  
 



 

 

28. అవ్స్ర్మ ైన వివ్రథలు వ లుడ ిచేయడంలో విఫలమ ై, 
స్దర్ు ఉదయయగి లేదా ఎగిికూయటటవ్్ డెైరెకిర్ 
వ లుడించాలిసన పరయోజన వ ైర్ుధాయల గ రించి మన 
మేనేజ్మ ంట త్ెలుస్ుకుంటే మన మేనేజ్మ ంట ఆ 
విషయానిి తీవ్రంగథ పరిగణ స్ుూ ందధ.  ఉదయయగ 
నిబంధ్నల పరకథర్ం తగిన కూమశక్షణా చర్యలు 
చేపడుతయందధ. 

అటటవ్ంటట విషయాలనిింటటలో మేమ  స్పషిమ ైన, నాయయమ ైన 
కూమశక్షణా విధానాలు అనుస్రిస్థూ మ .  ఉదయయగికి తన వథదనను 
వినిపటంచే హకుును గౌర్విస్థూ మ  

. 

వ్ర్తించే కంపెనీ విధానం పరక్థర్ం స్థధార్ణంగథ ఆమోదించే క్థర్యకలాపథలకు ఉదాహర్ణలు (వ లోడి త్ర్థవత్) 
కిందధ స్ందరథాలలో బాధ్యత్ాయ తమ నై స్థా నానిి (వేతనంత్ో లేదా వతేనం లేకుండా) అంగీకరించేందుకు 
స్థధార్ణంగథ అనుమతించడం జర్ుగ తయందధ. అయిత్ే వథటటకి కేటాయించే స్మయం కథర్ణంగథ స్దర్ు ఉదయయగి 
కంపెనీలో చేపటేి పథర థమక విధ్ులు, బాధ్యతలకు భంగం కలగడం, దృషటి మళుడం వ్ంటటవి జర్గకూడదు. అటట 
విషయాలు ఉంటే తక్షణమే కంపెనీలోకి తగిన అధధకథరికి వథటట గ రించి త్ెలియజేయాలి: 

(a) మన గరూ ప కంపెనీలు, జాయింట వ ంచర్లు లేదా అస్్ సటయేిట కంపెనీలలో ఏదెైనా బో ర్ుడ లలో డెైరెకిర్ పదవ్పలు  
(b) విదాయ/వ్ృతిూపర్మ ైన స్ంసా్లలో స్భయత్ాాలు/బాధ్యత గల స్థా నాలు, అయిత్ే వథటట కథర్ణంగథ మన కంపెనీ 

పరయోజనాలు ప్ర తసహించాలి. 
(c) పరభ తా కమటీలు/స్ంఘాలు లేదా స్ంసా్లలో స్భయత్ాాలు లేదా భాగస్థామయం.  
   

పరశ్ాలు & జవథబ లు  
మీతో పనిచేసే స్హో దో యగతతో మీకు స్ంబంధ్ం ఉంద,ి వథర్్ ఇట్జవ్లే మీ బృందంలోక్ి చేర్థర్్, వథర్్ మీకు ర్తపో ర్్ూ  
చేస్ుి నాార్్. మీర్్ ఏమి చేయాలి? 
రిప్ రిింగ్ స్ంబంధ్ం కలిగిన మరొక ఉదయయగిత్ో పేరమ లేదా లేదా స్నిిహిత వ్యకిూగత స్ంబంధాలు కలిగి ఉండి, ఒకరి 
పనితీర్ును మదధంపప చేసే బాధ్యతలు మరొకరికి ఉంటే కచిితంగథ అదధ పరయోజన వ ైర్ుధాయనికి కథర్ణమవ్పతయందధ. 
అలాంటట పరిసటాతిలో, మీర్ు తల్త్ేూ  పరయోజన వ ైర్ుధాయనిి మీ స్తపర్వ ైజర్ుకు త్ెలియజేయాలి. 
 మీర్్ ఇంత్కు మ ందు ఉదో యగ్ం చేస న ఉనా కంపెనీక్ి మీ కంపెనీ ఇపుపడు ఒక పరతిపథదనను స్మర్తపసిో్ ంది. మీ 
పథత్ కంపెనీక్ి స్ంబంధించి మీ దగ్గ ర్ క్ీలక స్మాచార్ం ఉంది. ఆ స్మాచార్థనిా పరస్ుి త్ కంపెనీక్ి ఇసేి  క్థంట్ార కుూ  
స్థధిస్ుి ందని మీర్్ నమ మత్ నాార్్. అలాంట్పుపడు ఆ స్మాచార్థనిా ఇవథవలా? 
లేదు. మీర్ు ఆ స్మాచారథనిి మీ కంపెనీకి త్ెలియజేయకూడదు. ఎందుకంటే అదధ థరడ పథరిీకి స్ంబంధధంచిన ర్హస్య 
స్మాచార్ం. మీర్ు గతంలో పనిచేసటన కంపెనీలకు స్ంబంధధంచిన ర్హస్య స్మాచారథనిి కథపథడాలని తన ఉదయయగ ల 
బాధ్యతను మీ కంపెనీ గౌర్విస్ుూ ందధ.  
మీ కంపెనీ పరర కూయర్్మ ంట్ విభాగ్ంలో మీర్్ క్ొనుగోలు మేనజేర్. త్మ అతిధగిథ ఒక మ ఖయమ ైన క్ీూడా ఈవ ంట్్కు 
హాజర్్ క్థవథలని మీర్్ ఒక స్ర్ఫర్థదార్్ నుంచి ఆహావనం అందుకుంట్ార్్. మీ కంపెనీ జార్ీ చసే న ఓపెన్ ట్ ండర్ 
క్ స్ం పరతిపథదన స్మర్తపంచిన విక్ేూత్లలో ఈ స్ర్ఫర్థదార్్ కూడా ఒకర్్. మర్త మీర్్ ఆ ఆహావనానిా అంగీకర్తంచాలా?  
లేదు. ఈ స్ందర్ాంలో మీర్ు ఆహాానానిి అంగీకరించకూడదు. మీర్ు కీలక నిర్ణయం తీస్ుకునే పథతరలో ఉనాిర్ు 
కథబటటి టెండర కోస్ం, మీర్ు సవాకరించే ఏదెైనా అస్థధార్ణ పరయోజనం ఒక పేరర్ణగథ భావించబడుతయందధ మీ 
నిష్థపకి్కతను అదధ రథజీపడేలా చేస్ుూ ందధ.  
 



 

 

 

 

మన కస్ూ మర్్ో  

 
‘ప్ రథడాలిసన పరతికూల స్మయాలోు  కూడా మేమ  శేూయస్ుసను ఆస్థాదధస్తూ నే ఉనాిం. స్ంబంధధత అందరిత్ో మా 

స్ంబంధాలు అతయంత సేిహపూర్ాకంగథ ఉంటాయి. మా భాగస్థామ లు, వినియోగథదార్ులత్ో స్తటటగథ 
వ్యవ్హరించే లక్షణానిి మేమ  కొనస్థగిస్ుూ నాిం.  మా ఉతపతయూ లు అదే అధధక నాణయత కలిగి ఉంటాయి కథబటటి 
ఖాయతి కలిగి అధధక ధ్ర్లు వ్చేిలా చేస్థూ యి.  ఈ విషయం నేను ఎందుకు చెపపూ నాిను అంటే నిజాయితీ, స్తటటగథ 
ఉండే వథయపథర్ సటదాి ంత్ాలు, వివ్రథలు స్ునిశతంగథ, జాగూతూగథ పరిశ్రలించడం, అలాగే అనుకూల అవ్కథశథలు, 

పరిసటాతయలత్ో పరయోజనం ప ందగలిగిత్ే అకుడ విజయానికి ఆస్థుర్ం ఉంటటందధ.’ 

జంషెటీి టాటా 
టాటా గరూ ప్ వ్యవ్స్థా పకులు 

ఛెైర్మన్, టాటా స్నస (1868-1904) 
  



 

 

 

 

 

 

ఉత్పత్ ి లు  సేవ్లు 
 
1. వ్రిూంచే అనిి పరమాణాలకు అనుగ ణంగథ పరపంచ-

స్థా యి నాణయత కలిగిన ఉతపతయూ లు, సవే్లు 
అందధంచేందుకు మేమ  కటటి బడి ఉనాిమ . 

2. మేమ  అందధంచే ఉతపతయూ లు, సేవ్లు వ్రిూంచే అనిి 
చటాి లకు అనుగ ణంగథ ఉండటం స్హ ఉతపతిూ 
పథయకేగ్, లేబ లింగ్, ఆఫి్ర్ సలే్స్ స్రీాస్ బాధ్యతలకు 
లోబడి ఉంటాయి. 

3. మేమ  మా ఉతపతయూ లు, సేవ్లను వథటట స్ ంత 
పరతిభపెై వికూయిస్థూ ం తపప మా ప్ టీదార్ుల 
ఉతపతయూ లు, సేవ్ల గ రించి అస్మంజస్మ ైన లేదా 
తపపపదారి పటటించే పరకటనలు చేయమ . 

ఎగ్ మతి నియంత్రణలు వథణ జయ ఆంక్షలు 
4. మేమ  మా వథయపథర్పర్ంగథ అనిి స్ంబంధధత 

ఎగ మతి నియంతరణలు లేదా వథణ జయ ఆంక్షలకు 
కటటి బడి ఉంటామ . 

 

స్ర్స్మ ైన పో ట్జ 
5. మేమ  కథర్యకలాపథలు నిర్ాహించే పరతీ దేశంలోనత 

ప్ టీతతాంత్ో కూడిన సేాచఛ మారెుటటు , వథణ జయం, 
పెటటి బడుల స్ర్ళ్లకర్ణకు మేమ  మదేతయ త్ెలుపపత్ాం. 

6. మారెుట ఆధధపత్ాయనిి దురిానియోగం చేయడం, 
కుమమకువ్డం, ఒపపందాలోు  లో పథలగగ నడం లేదా 
ప్ టీదార్ులత్ో అనుచితమ ైన స్మాచార్ మారిపడి వ్ంటట 
ప్ టీ వ్యతిరేక పరవ్ర్ూనను కలిగి ఉండే ఏ చర్యలోనత 
మేమ  పథలగగ నం. 

7. మేమ  స్థధార్ణ వథయపథర్ంలో భాగంగథ మాతరమే మేమ  
ప్ టీదార్ుల స్మాచారథనిి సేకరిస్థూ మ  అదధ కూడా   
చటిబదింగథ, అనుమతించబడని మారథగ ల దాారథ దానిి 
ప ందుత్ామ . 

కస్ూమరో్తో లావథదేవీలు 
8. కసి్మర్ుత్ో మా లావథదేవీలు ప ర ఫెషనల్్గథ, నాయయంగథ 

పథర్దర్శకంగథ ఉంటాయి. 
9. వ్యకిూగత డేటాకు స్ంబంధధంచి మా కసి్మర్ు గోపయత 

హకుును మేమ  గౌర్విస్థూ మ . వ్రిూంచే చటాి లకు 
అనుగ ణంగథ మా కసి్మర్ు వ్యకిూగత డేటాను మేమ  
భదరపర్ుస్థూ మ . 

 
 

 

 

 

  

E. మన కస్ూ మర్్ో  



 

 

 

 

 

 పరశ్ాలు & జవథబ లు 

మీర్్ మన కంపెనీ ర్ీజినల సేలి మేనజేర్. మీర్్ ఒక ఇన్్స్ూంట్్ మ సేజింగ్ స్ర్ీవస్ులో ఉండే అనధిక్థర్తక గ్రూ ప్్లో 
స్భ యలయాయర్్. అందులో మన పో ట్జ కంపెనీల ర్ీజినల్ సలేి హడె్ి కూడా స్భ యలుగథ ఉనాార్్.  ఆ గ్రూ ప్్ 
అడిమనిసేూ ేట్ర్్ మార్ుెట్ పర్తస ాత్ ల గ్ ర్తంచి పర్తశ్ూమ దృక్ ుణం నుండి "ధ్ర్ల వ్యయహం"పెై  మేధో మథనం చసేేందుకు 
వ్యక్ిిగ్త్ంగథ స్మావేశథనిక్ి ర్థవథలని మిమమలిా విజఞప ి  చేశథర్్.  మీర్్ ఏం చేయాలి? 
ప్ టీదార్ులత్ో ఏదెైనా స్మావేశం, మ ఖయంగథ ధ్ర్ల వ్ూయహం గ రించి చరిించడం అంటే అదధ ప్ టీ వ్యతిరేక తత్ాానిి 
ప్ర తసహించడం లేదా ధ్ర్లు మార్ిడానికి జరిగే పరయతిం కథవ్చుి. మీర్ు ఆ ఆహాానానిి తిర్స్ురించాలి, అలాగే 
ఆ గరూ ప్ నుంచి ఎగిిట్ కథవథలి. ఈ విషయానిి మీర్ు మీ స్తపర్వ ైజర్, మీ లీగల్్ డిపథర్ుి మ ంటటకు కూడా 
త్ెలియజేయాలి.  
మీర్్ ఒక స్హో దో యగతతో కలిస  కస్ూమర్ స్మావేశథనిక్ి హాజర్వ్ుత్ నాార్్.   మీ స్హో దో యగత కంపెనీ సేవ్ల గ్ ర్తంచి ఒక 
అవథసి్వ్ పరకట్న చేస్థి ర్్. మీర్్ ఏం చేయాలి? 
కుదధరిత్ే ఆ స్మావేశంలోనే మీ స్హో దయయగి చెపటపన మాటలోు ని అవథస్ూవథలు స్రిదధదాే లి. ఒకవేళ అదధ స్థధ్యం కథకప్ త్ే 
స్మావేశం తరథాత మీ స్హో దయయగిత్ో ఆ విషయానిి లేవ్న తూండి, కసి్మర్త్ో కంపెనీ గ రించి చెపటపన అవథస్ూవథనిి 
స్రిదధదుే కునేలా చతడండి. 
కస్ూమర్ పథర జెకుూ పెై పని చేస్ుి నాపుపడు, మీకు మీ స్హో దో యగత నుంచి క్థల వ్స్ుి ంది. ఆ కస్ూమర్్ అక్ౌంట్్ను మీ కంట్ర 
మ ందు అత్ను నిర్వహించేవథర్్. ఒక క్ొతి్ ఆర్డర్తంగ్ స స్ూమ్ ర్టపర ందించేందుకు ఆ కస్ూమర్్తో తాను పనిచేశథనని, 
ఇపుపడు అది మర్ొక కస్ూమర్్కు లాభదాయకంగథ ఉంట్ ంద ిక్థబట్ ూ  ఆ పథర జెకుూ  వివ్ర్థలు పంప ంచాలని క్ ర్తాడు. 
మీర్్ ఏం చేయాలి? 
కసి్మర్ు నుంచి నిరేిషిమ ైన ఆమోదం లేకుండా మీర్ు ఆ స్మాచారథనిి షేర్ చేయకూడదు. స్థఫి్్వేర్ స్హా కసి్మర్ు 
ఆస్ుూ లను మరొక కసి్మర కోస్ం లేదా ఏదెైనా వ్యకిూగత అవ్స్రథల కోస్ం ఉపయోగించడానికి మీకు అనుమతి లేదు. 
 

 

గ్ ర్్ి ంచుక్ ండ.ి... 
మన పనుల పరమాణాలోు  పరతిభ, మన వ్స్ుూ వ్పలు, సవే్లోు  నాణయత అనిదధ టాటా మ ఖయ విలువ్లు. ఈ విలువ్లను 
సటార్ంగథ కొనస్థగించడం వ్లేు  మన బార ండుపెై కసి్మర్ు విలువ్ ర్ూప ందధ అదధ స్ుసటార్ంగథ ఉంటటందధ. 
మా స్మాజాలు, పర్థయవ్ర్ణం 

 

 

 

 



 

 

 

 

మా స్మాజాలు, పర్థయవ్ర్ణం

 
‘ఒక సేాచఛ స్ంసా్లో స్మాజం అనిదధ కవే్లం వథయపథర్ంలో ఒక భాగస్థామ కథదు, వథస్ూవథనికి  

మన మనుగడకు అద ేపరధాన కథర్ణం’ 
 

జంషెట్జీ  ట్ాట్ా 
టాటా గరూ ప్ వ్యవ్స్థా పకులు 

ఛెైర్మన్, టాటా స్నస (1868-1904) 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

స్మాజాలు 
1. మేమ  మంచి కథరొపరేట పౌర్స్త్ాానికి కటటి బడ ి

ఉనాిమ . మేమ  కథర్యకలాపథలు నిర్ాహించే 
స్మాజాలోు ని పరజల జీవ్న నాణయత 
మ ర్ుగ పర్చడంలో చుర్ుగథగ  స్హాయం చేస్థూ మ . 

2. మా వథయపథర్ కథర్యకలాపథల కథర్ణంగథ స్థా నిక 
స్మాజాలు, పరథయవ్ర్ణంపెై తల్త్ేూ  ఏదేని పరతికూల 
పరభావథనిి తగిగంచేందుకు మేమ  అకుడ ి
స్మాజాలు, వథటాదార్ులత్ో నిమగిమ ై 
ఉంటామ . 

3. మేమ  కథర్యకలాపథలు నిర్ాహించే పథర ంత్ాలోు ని 
స్మాజాలకు పరయోజనం చేకూరేి పథర జెకుి లోు  
స్ాచఛందంగథ పథలగగ నలేా మా సటబబందధని మేమ  
ప్ర తసహిస్థూ ం. అయిత్ే వ్రిూంచే చోట ఈ కోడ్ 
స్తత్రా లు, పరత్ేయకించి ‘పరయోజన వివథదం’ 
నిబంధ్నను అనుస్రించాలిస ఉంటటందధ.  

 

పర్థయవ్ర్ణం 
4. మా ఉతపతయూ లు, సేవ్ల ఉతపతిూ , అమమకథలోు  మేమ  

పరథయవ్ర్ణ స్ుసటార్త కోస్ం కృషట చేస్థూ ం.  వ్రిూంచే అనిి 
చటాి లు, నిబంధ్నలకు లోబడి ఉంటామ . 

5. స్హజ వ్నర్ుల వ్ృధా వినియోగథనిి నిరోధధంచడానికి 
మేమ  పరయతిిస్తూ  పరథయవ్ర్ణానిి 
మ ర్ుగ పర్చడానికి కటటి బడి ఉంటాం. మ ఖయంగథ 
గీూన్హౌస వథయ వ్పల ఉదాగ ర్ం, నీర్ు. ఇంధ్న 
వినియోగం, వ్యరథా లు, పరమాదకర్ పదారథా ల 
నిర్ాహణ. మా కథర్యకలాపథలలో వథత్ావ్ర్ణ 
మార్ుపల పరభావథనిి భరీూ చేయడానికి మేమ  
పరయతిిస్థూ మ . 

 

  

F. మన కమరయనిట్జలు, పర్థయవ్ర్ణం 



 

 

 

 

 

మన వథలూయ చ ైన్ భాగ్స్థవమ లు 

 
‘ఇతర్ స్ంసా్లు చసేటన వ్స్ుూ వ్పలోు  కొనిి అయిన మనం చేసట ఉంటే ఈపథటట మనం పరస్ుూ తం ఉనిదాని కంటే రెండు 
రెటటు  పెదేగథ ఉండేవథళుం. కథని మనం ఆ పని చేయలేదు. అంత్ే కథదు, అలా చేయాలని కూడా నేను అనుకోవ్డం 

లేదు’ 

జె.ఆర.డ.ి టాటా 
ఛెైర్మన, టాటా స్నస (1938-1991) 

(1960లోు , 70లోు  టాటా గరూ పప విస్ూర్ణ వేగంపెై) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

1. మేమ  మా స్ర్ఫరథదార్ులు, సేవ్లందధంచే వథరిని 
నాయయంగథ, పథర్దర్శకంగథ ఎంపటక చేస్థూ మ . 

2. మనలాంటట విలువ్లు కలిగిన స్ర్ఫరథదార్ులు, 
సేవ్లందధంచే వథరిత్ో పని చేసేందుకు మేమ  
పరయతిిస్థూ మ . మాలాంటట న ైతిక పరమాణాలను 
వథర్ు పథటటంచాలని మేమ  ఆశస్ుూ నాిమ . 

3. మా స్ర్ఫరథదార్ులు, సేవ్లందధంచేవథర్ు మన 
కంపెనీ నుండి స్కూమమ ైన అధీకృత లిఖితపూర్ాక 
అనుమతి ప ందధన తరథాత మాతరమే మన కంపెనీకి 
పథర తినిధ్యం వ్హిస్థూ ర్ు. వథర్ు మా తర్పపన 
మాటాు డేటపపపడు నియమావ్ళికి కటటి బడి 
ఉంటార్ని,  

 
 

అలాగే వథరిత్ో పంచుకుని స్మాచార్ గోపయతను 
పరిర్కి్ంచే విషయంలో ఆ గౌర్వథనిి కథపథడుత్ార్ని 
మేమ  విశాసటస్ుూ నాిం. 

4. మా స్ర్ఫరథదార్ులు లేదా సేవ్లందధంచే వథరికి ఇచేి 
లేదా వథరి నుంచి సవాకరించే బహుమతయలు లేదా 
ఆతిధ్యం మన కంపెనీ బహుమతయలు, ఆతిథయ 
విధానానికి అనుగ ణంగథ ఉండలేా మేమ  చతస్థూ ం. 

5. థరడ పథరిీ మేధయస్ంపద, డేటా వినియోగం విషయంలో 
మేమ  మా బాధ్యతలను గౌర్విస్థూ మ . 

 

పరశ్ాలు & జవథబ లు 

మీర్్ మా కంపనెీలో పరర కూయర్్మ ంట్ విధ్ులకు నతే్ృత్వం వ్హిస్ుి నాార్్. మీర్్ పని చసే్ుి నా పథర జెక్టూ క్ స్ం మీకు 
కఠతనమ నై బడ ీ ట్ పర్తమిత్ లు ఉనాాయి. నిర్ణయించిన ధ్ర్లో పథర జెకుూ  పయరి్యేియలా చఫసేందుకు మీర్్ ఈ పథర జెకుూ పె ై
అస్థధార్ణమ నై డిస్్ుంట్్ ఇవథవలని స్ర్ఫర్థదార్్ను క్ ర్తార్్. ఆ నష్థూ నిా భవిషయత్ ఆర్డరో్లో భర్ీి చేస్థి నని అంట్ార్్. 
మీర్్ నియమావ్ళిని ఉలోంఘించడం లేదా? 

అవ్పను, మీర్ు ఉలు ంఘించార్ు. స్ర్ఫరథదార్ుకు భవిషయతయూ  పరయోజనాలు స్హా ఏ ర్ూపంలోన ైనా పేరరేపటంచడమనిదధ 
ఉతూమ పరయోజనాలకు అనుగ ణంగథ వ్యవ్హరించే మీ స్థమరథా ానిి అదధ దెబబతీస్ుూ ందధ కథబటటి వథటటని దతర్ం పెటాి లి 

 

గ్ ర్్ి ంచుక్ ండ.ి.. 

మా విలువ్ చెైన్ భాగస్థామ లు అంటే మన స్ర్ఫరథదార్ులు, సేవ్లందధంచేవథర్ు, పంపటణదీార్ులు, వికూయ 
పరతినిధ్ులు, కథంటార కిర్ుు , ఛాన ల్ భాగస్థామ లు, కనసల్ి ంటటు , మధ్యవ్ర్ుూ లు ఏజెంటటు , జాయింట వ ంచర 
భాగస్థామ లు, ఇతర్ వథయపథర్ స్హచర్ులు కూడా ఉంటార్ు. 

  

G. మన విలువ్-చ నై్ భాగ్స్థవమ లు 



 

 

 

 

 

మా ఆర్తాక వథట్ాదార్్లు 

 
వథయపథర్ంలో పరతీ విషయంలోనత, భాగస్థామ లుగథ నిలిచే అందరిత్ోనత న ైతిక పరవ్ర్ూన అనిదధ పపనాదధ. దానిపెైనే 
టాటా గరూ ప్ నిరిమతమ ైందధ, కథర్యకలాపథలు స్థగిస్్ూ ందధ. గరూ ప్ స్థా పటంచిన నాటట నుంచి ఇదే విశథాస్ంత్ో నడుస్్ూ ందధ.  

ఇదధ మన పరతిష్థి తమకమ ైన వథర్స్తాం, మన జీవ్న విధానం 

ర్తన టాటా 
చెైర్మన, టాటా స్నస (1991-2012) 

  



 

 

 

 

 

 

1. వథటాదార్ుల హకుులు నియంతిరంచే చటాి లు 
నిబంధ్నలకు లోబడి వథటాదార్ుల విలువ్లు 
పెంచేందుకు మేమ  కటటి బడి ఉనాిమ . 

2. మేమ  మా వథయపథరథనికి స్ంబంధధంచిన అంశథలను 
స్మయానుస్థర్ంగథ మా ఆరాిక వథటాదార్ులకు 
గ రించి నాయయమ ైన, కచిితమ ైన రీతిలో 
త్ెలియజేస్థూ మ .  వ్రిూంచే చటాి లు, ఒపపందాల 
పరకథర్ం అటటవ్ంటట స్మాచారథనిి బహిర్గతం 
చేస్థూ మ . 

 

3. మేమ  మా కథర్యకలాపథలకు స్ంబంధధంచి 
కచిితమ ైన రికథర్ుడ లు నిర్ాహిస్థూ ం. వ్రిూంచే చటాి లు, 
పరిశూమ పరమాణాలకు అనుగ ణంగథ బహిర్గత 
పరమాణాలకు కటటి బడి ఉంటామ . 

 

 

  

H. మా ఆర్తాక వథట్ాదార్్లు 



 

 

 

 

 

పరభ తావలు 

 
నేను చతసటన వథయపథర్ం అంటే మీపెై ఒక గొపప డిమాండ్ మోపపతయందధ. దాని పరకథర్ం అనిి స్మయాలోు  మీర్ు 
నీతి, విలువ్లు, నాయయం, నిష్థపకి్కత చటార నిి ర్ూప ందధంచుకోవ్డం అవ్స్ర్ం. దీనిి చేయడం అంత్ా స్ులభం 

కథదు; మీర్ు దానిని బలవ్ంతంగథ మీపెై విధధంచుకోలేర్ు ఎందుకంటే అదధ మీలో అంతరథాగంగథ ఉండాలి. 

ర్త్న్ ట్ాట్ా 
ఛ ైర్మన్, ట్ాట్ా స్న్ి (1991-2012) 

 

  



 

 

 

 

 

ర్థజక్ీయ అలీనం 
 
1. మేమ  కథర్యకలాపథలు నిర్ాహించే దేశథలోు ని 

రథజాయంగం, పథలన పదితయలకు లోబడ ి
నడుచుకుంటాం.  ఎనిికల ఫలిత్ాలను పరభావితం 
చేయడం, లేదా పరభ తా వ్యవ్సి్ను మార్ిడం లేదా 
తకుువ్ చేయడం వ్ంటట పనులకు పథలపడబో ం. 
ఎనిికలోు  మేమ  ఒక నిరిిషఠ  రథజకీయ పథరిీ లేదా 
అభయరాికి మదేతయ త్ెలుపం.  పర్స్పర్ 
స్హకథర్ం/ఏదేని రథజకీయ స్ంసా్ లేదా వ్యకిూకి 
అనుకూలంగథ ఉండలేా మా పరవ్ర్ూన ఉండదు 
అలాగే ఏదేని నిరిిషఠమ నై రథజకీయ పథరిీ, అభయరాి 
లేదా పరచారథనికి మా కంపెనీకి చెందధన నిధ్ులు 
లేదా ఆస్ుూ లు లేదా ఏవేని వ్నర్ులను విరథళంగథ 
అందధంచమ , ఇవ్ామ .  
 
ఎనిికల పరకిూయను శుదధి చేసేందుకు భార్తదేశంలో 
పరజాస్థామయ శకుూ లకు బలోపేతం చేసేందుకు ఏదెైనా 
ఆరాిక విరథళం అందధంచాలని మా బో ర్ుడ  ఆఫ్్ డెైరెకిర్ుు  
పరిశ్రలించినటటి  అయిత్ే అటటి దానిని భార్తదేశంలో 
పరగతిశ్రల ఎనిికల టరస్ుి  దాారథ, భార్తదేశం 
వ లుపల అయిత్ే అలాంటట ఇతర్ పథర్దర్శక, 
ధ్ుర వీకర్ణ ప ందధన వివ్క్ష ర్హిత, విచక్షణాధధకథర్ 
స్ంసా్ దాారథనే అదధ అందధంచడం జర్ుగ తయందధ.  

 
 

పరభ త్వంతో ఒపపందాలు 
 

2. స్ుపరిపథలనను ప్ర తసహించేందుకు మేమ  
పరభ తాం, నియంతరణా స్ంసా్లత్ో 
నిరథమణాతమక ధయర్ణ లో వ్యవ్హరిస్థూ ం. వథరిత్ో 
మేమ  జరిపే చర్ిలు ఈ నియమావ్ళికి 
అనుగ ణంగథ ఉంటాయి.  

3. ఏదెైనా పరభ తా స్మీక్ష లేదా దరథయపపూ  
నిర్ణయాలను పరభావితం చేయడం, 
అడుడ కోవ్డం, ఆటంకపర్చడం లేదా డేటా లేదా 
డాకుయమ ంటు  స్మగూత లేదా లభయతను 
తపపపగథ పరభావితం చేయడం లేదా పరభావితం 
చేయడం వ్ంటటవి చేయమ . 

 

 

 

 

  

I. పరభ తావలు 



 

 

 

 

 

మన గ్రూ ప్ కంపెనీలు 

 
పథరిశథూ మక దార్శనికునిగథ జంషెటీిత్ో స్మానంగథ మరోకర్ు ఉనాిర్ని నేను అనుకోవ్డం లేదు. జంషటెీిని నేను 
ఆరథధధంచేందుకు ఇదధ ఒకుటే పరధాన కథర్ణం కథదు. ఆయన గరూ పపనకు అందధంచిన విలువ్ల గ రించి తపన, 

శేూషఠమ ైన విలువ్లు కూడా కథర్ణం. టాటా కంపెనీలను కలిపట ఉంచుతయనిదధ ఏంటని ఎవ్రైెనా ననుి పరశిసేూ ,నేను 
మ ందుగథ చెపేపదధ జంషటెీి టాటా నుంచి వథర్స్తాంగథ అందధన ఆదర్శ విలువ్లు అని చెబ త్ాను. 

జె.ఆర.డ.ి టాటా 
ఛెైర్మన, టాటా స్నస (1938-1991) 

  



 

 

 

 

 

1. వ్రిూంచే చటాి లు స్హ స్ంబంధధత ప్ టీ చటాి నికి 
కటటి బడి ఉంటూ పరిపథలన విధానాలు, 
అభాయస్థలకనుగ ణంగథ మేమ  మా గరూ పప 
కంపెనీలు స్హ జాయింట్ వ ంచర్ుత్ో ఎకుడ 
అవ్స్ర్మ ైత్ే అకుడ విజాా నం, భౌతిక వ్నర్ులు, 
మానవ్, మేనేజ్మ ంట్ వ్నర్ులు షేర్ చేస్ుకుంటాం.  

2. మా మధ్యన లేదా మా గరూ ప్ కంపెనీల మధ్యన 
ఏదెైనా వివథదం తల్తిూత్ే మా వథయపథర్ ఆస్కుూ లు, 
వథటాదార్ుల విలువ్కు భంగం కలిగించుకుండా 
వథటటని స్థమర్స్యంగథ పరిషురించేందుకు మేమ  
కృషట చేస్థూ మ . 

3. స్రైెన అనుమతి లేకుండా ఏ థరడ పథరిీ లేదా 
జాయింట వ ంచర తన ఆస్కుూ ల కోస్ం TATA 
పేర్ు/బార ండ్్ను ఉపయోగించకుండా ఉండలేా 
మేమ  తగిన పరకిూయలు కలిగి ఉనాిం. 

4. టాటా స్నస ఎపపటటకపపపడు ర్ూప ందధంచ ే
విధానాలు, మార్గదర్శకథలను అందధపపచుికున ే
విషయానిి మన డెైరెకిర్ు బో ర్ుడ  చేపటటి వథటటని 
గరూ ప్ కంపెనీలకు పంపటణీ చేస్ుూ ందధ 

 

 

 

పరశ్ాలు & జవథబ లు 
 
మీర్్ మన కంపెనీలో IT పథర జెక్టూ క్ స్ం స్ంభావ్య విక్ేూత్లను ఎంప క చేసే పరక్ిూయలో ఉనాార్్. ర్ెండు కంపెనీలు చివ్ర్త 
ష్థర్ూ్లిస్ుూ కు చేర్థయి.  అందులో ఒకట్  క్ొతి్ స్థూ ర్ూప్్, పర్తమిత్ ర్తఫర్నె్ి్లు త్కుువ్ ధ్ర్-క్ొట్రషన్్ ఇచిచంది. మర్ొకట్  
మ పెైప స్ంవ్త్ిర్థల అమలు అనుభవ్ం, మంచి ర్తఫర్ెన్ి్లు కలిగతన ట్ాట్ా కంపెనీ, అయితే ఇది క్ ట్్ చేస న ధ్ర్ క్ొంచ ం 
ఎకుువ్.  దాదాపు అనిా పథర్థమిత్ లు స్మానంగథ ఉనాపుపడు మీర్్ దేనిా ఎంచుక్ వథలి? 
నిర్ణయం తీస్ుకునే విషయంలో ధ్ర్ నిస్సందేహంగథ ఒక మ ఖయమ ైన పరమాణం. కథని మదధంపప చేసేందుకు అదొకుటే 
పరమాణం కథరథదు. మీ ఐటీ భాగస్థామని నిర్ణయించడానికి మీర్ు మంచి కసి్మర రిఫరెనస్లు, నిర్ూపటతమ ైన టార క్ 
రికథరడ షేరడ వథలూయ సటసి్మ్స కూడా పరిగణ ంచాలిస ఉంటటందధ. 
 
మీర్్ ఒక పథర జెకుూ  క్ స్ం స్ంభావ్య విక్ేూత్లను ఎంచుకునే పరక్ిూయలో ఉనాార్్. మ గ్ గ ర్్ ఫెైనలిసూ్లలో ఒకట్  గ్రూ ప్ 
కంపెనీ. త్ ది పరతిపథదనలు స్మీకి్ంచడంలో, మీర్్ ధ్ర్, యాజమానయం, మొతి్ం ఖర్్చ ఆధార్ంగథ మరడు 
పరతిపథదనలలో గ్రూ ప్ కంపెనీక్ి ర్ెండవ్ ర్థయంక్ట ఇచాచర్్ మొదట్  ర్థయంక్ట ఉనా విక్ేూత్ను ఎంచుకునాార్్. ఇది స్ర్ెనై 
నిర్ణయమేనా? 
అవ్పను. మీర్ు వికేూతను ఎంచుకోవథలి, దాని స్ాంత పరతిభపెై మీ కంపెనీ అవ్స్రథలకు అతయంత స్మ చితం వికేూత. 
అనుబంధ్ం కథర్ణంగథ మాతరమే గరూ ప కంపెనీని ఎంచుకోకూడదు. 
  

J. మా గ్రూ ప్ కంపెనీలు 



 

 

 

 

 

మన నియమావ్ళి, విధానాలు లేదా చటి ఉలు ంఘన 
జరిగినా లేదా జర్ుగ తయందని త్ెలిసటనా వ ంటనే ఆ 
విషయానిి త్ెలియజేసేందుకు మా ఉదయయగ లు, కసి్మర్ుు , 
స్ర్ఫరథదార్ులు ఇతర్ వథటాదార్ులను మేమ  
ప్ర తసహిస్థూ ం. మా విలువ్లు, సటదాి ంత్ాలను పరతిబ్లంబ్లచని 
దుష ర్వ్ర్ూనత్ో కూడిన (వథస్ూవ్ లేదా స్ంభావ్య) ఘటనను 
కూడా నివేదధంచేలా మేమ  ప్ర తసహిస్థూ మ . 
ఆందయళనలు త్ెలియజేయడం లేదా పరశిల కోస్ం లేదా 
కేస్ులు నివేదధంచడానికి అందుబాటటలో ఉని మారథగ లు: 
• తక్షణ ల్నై మేనేజర లేదా మన కంపెనీ మానవ్ 

వ్నర్ుల విభాగం 
• మన కంపెనీ నియమంచిన ఎథధక్స అధధకథర్ులు 
• 'కథనిిడెనిియల్ రిప్ రిింగ్' థరడ పథరిీ ఎథధక్స హెల్ప్ల్ైన 

(అందుబాటటలో ఉంటే) 
• మా కంపెనీ 'విజిల్్బోు యర' విధానంలో పేరొుని ఏదెైనా 

ఇతర్ రిప్ రిింగ్ ఛాన ల్. 
 

స్హేతయమ ైన ఆందయళనలను త్ెలియజసేటన ఎవ్రిపెనై 
కూడా ఏ ర్ూపంలోనత పరతీకథర్ చర్యలను మేమ  
స్హించం. ఎవ్రైెనా వ్యకిూని ఎవ్రైెనా లక్షయంగథ 
చేస్ుకుంటే ఆ వ్యకిూపెై కూమశక్షణా చర్యలు 
తీస్ుకోవ్డం జర్ుగ తయందధ. 
ఆందయళనను లేవ్న తిూనందుకు లేదా ఏదెైనా కేస్ు 
ఫటరథయదు చేసటనందుకు మీర్ు లేదా మీకు త్ెలిసటన 
ఎవ్రిపెైనా అయినా పరతీకథర్ం తీస్ుకుంటటనాిర్ని 
అనుమానం కలిగిత్ే వ ంటనే మీర్ు మీ ల్ైన్ మేనేజర్, 
కంపెనీ ఎథధక్స కౌన సలర, మానవ్ వ్నర్ుల విభాగం, 
MD/CEO లేదా గరూ ప్ చీఫ్ ఎథధక్స ఆఫవస్ర 
కథరథయలయానిి స్ంపరదధంచండి.  

  
పరశ్ాలు & జవథబ లు 
 
చట్ూ విర్్దయమని నేను భావించే పనులు చేయమని నా స్ఫపర్్వ ైజర్ ననుా అడిగథర్్.  చ ప పనట్ ో  చేయకపో తే నా 
ఉదో యగ్ం పో త్ ందని ననేు భయపడుత్ నాాను. నేను దానిా చయేాలా? 
లేదు. చటాి నిి ఉలు ంఘించడం అనిదధ ఎపపటటకీ ఆపిన కథదు. వథస్ూవథలు అరా్ం చేస్ుకునేందుకు మీరిదేర్ూ మీ 
స్తపర్వ ైజర్త్ో కలిసట చరిించండ.ి అకుడ కూడా స్మస్య పరిష్థుర్ం కథకప్ త్ే ఉనిత స్థా యి స్తపర్వ ైజర, ఎథధక్స 
కౌన సలర, లీగల్ డిపథరి్మ ంట్ను స్ంపరదధంచండి లేదా అందుబాటటలో ఉనిటుయిత్ే కంపెనీ ర్హస్య రిప్ రిింగ్ సటసి్మ్ 
దాారథ వథటటని నివేదధంచండి. 
 
ఎథిక్టి క్ౌన ిలర్్కు ఆందో ళనను నివేదించినందుకు నా స్ఫపర్్వ ైజర్ నాతో అనాయయంగథ వ్యవ్హర్తస్ుి నాార్ని ననేు 
భావిస్ుి నాాను. నేనేం చేయాలి? 
ఎవ్రైెనా ఆందయళనలు త్ెలియజసేేూ  చేసేూ వథరిపెై పరతీకథర్ం తీర్ుికోవ్డమనిదధ కోడ్ ఉలు ంఘన.ే అందుచేత మీర్ు ఈ 
విషయానిి మీ స్తపర్వ ైజర్ుకు, థధక్స కౌన సలర్కు లేదా మీ కంపెనీ MD/CEOకి లేదా అందుబాటటలో ఉంటే కంపెనీ 
ర్హస్య రిప్ రిింగ్ సటసి్మ్ దాారథ వ ంటనే నివేదధంచాలి. 
 

 

ఆందో ళనలను త లియజేయడం 



 

 

 

 

 

 

 

నిరేేశత మార్గదర్శకథల కంటే కూడా ఈ నియమావ్ళి 
ఎకుువ్.  అధధకథరిక స్మమతిని త్ెలియజెపథపలనే ఏకైెక 
ఉదేేశంత్ో దీని జారీ చేయడమ ైనదధ. ఇదధ మన విలువ్ 
వ్యవ్సా్, మన మ ఖయ సటదాి ంత్ాల పటు  మన స్మషటఠ  
నిబదితను చాటటచపెపూ ందధ. 
 

పరతయక్షంగథ లేదా పరోక్షంగథ మన దాారథ ఉపథధధ 
ప ందుతయని పరతి వ్యకిూ అతని/ఆమ  పరవ్ర్ూనకు 
జవథబ దారీగథ ఉండాలని ఆశస్ుూ నాిం. వథరి ఈ 
కోడ్్ను ఉలు ంఘించినటటి గథ ఉంటే వథరి ఉదయయగ 
నిబంధ్నలు, స్ంబంధధత కంపెనీ విధానాలకు 
అనుగ ణంగథ వథరిపెై చర్య ఉంటటందధ.  
ఈ నియమావ్ళిని తూ.చ తపపకుండా పథటటంచినటటి  
అయిత్ే అదధ మన ఉదయయగ లు, మన కోస్ం 
పనిచేస్ుూ నివథరిలో నిలిచిప్ తయందధ.  ఇదధ మన 
వథటాదార్ుల పటు  మనకుని స్మషటఠ  బాధ్యతను, 
పర్స్పర్ నిబదితను త్ెలియజసే్ుూ ందధ.  

       

 

 

ఈ నియమావ్ళిలో ప ందుపరిచిన స్తత్రా లకు అనుగ ణంగథ మీర్ు తీస్ుకోబో యేి చర్య ఉందా లేదా అనే స్ందేహం 
కలిగినపపపడు, మమమలిి మీర్ు అడగండి: 
• అదధ పరతయక్షంగథ కథని పరోక్షంగథ అదధ ఎవ్రికైెనా పరమాదం కలిగిస్ుూ ందా లేదా గథయపర్ుస్ుూ ందా? 
• అదధ మన విధానాలు, పరకిూయలకు భినింగథ, అకూమం/చటివ్యతిరేకంగథ ఉందా? 
• దానిి నా మనస్థసకి్ తిర్స్ురిస్్ూ ందా? అదధ నా వ్యకిూగత విలువ్లకు భంగకర్ంగథ ఉందా? 
• ఆ కథనం మీడియాలో వ్సేూ  నాకు అస్ౌకర్యంగథ ఉంటటందా? అదధ నా కంపెనీ, జీవిత భాగస్థామ, భాగస్థామ, 

తలిుదండుర లు, పటలుల పర్ువ్ప తీస్ుూ ందా? 
• అదధ తపపప పని అనిపటస్్ూ ందా? 
ఈ పరశిలోు  వేటటకైెనా స్మాధానం అవ్పను అయిత్ే, వ ంటనే ఆ పని ఆపసేట మీ రిప్ రిింగ్ మేనేజర్, ఎథధక్స కౌనిసలర్, 
హెచ్ ఆర్ విభాగథనిి, లీగల్్ డిపథర్ుి మ ంటటను లేదా సవనియర్ మేనేజ్మ ంట్ టీమ్్లో ఎవ్రిన ైనా స్ంపరదధంచండి, 
నిర్ణయం తీస్ుకోవ్డంలో వథర్ు మీకు స్థయపడత్ార్ు.  
గందర్గోళంలో ఉనిపపపడు: ఆగండ,ి ఆలోచించండి, బాధ్యతగథ వ్యవ్హరించండి.  

జవథబ దారీ్త్నం 

మాటా్లడండి… 

 



 

 

 

 

 

 

 

కంపెనీ దృకపథం లేదా వథటాదార్ుల దృకపథం నుంచి వథరి బాధ్యతల కోణంలో ఈ కోడ్్ అంచనాలకు స్ంబంధధంచి 
స్మగూమ ైన పూరిూ వివ్ర్ణ అందధంచదు. 

వ్రిూంచే అనిి చటాి లు, గరూ పప స్థా యి స్తచనలు, విధానాలు, కంపెనీ-స్థా యి విధానాలు, పరకిూయలు, పని 
నియమాలను త్ెలుస్ుకొని ఉండటం మన ఉదయయగ ల నిర్ంతర్ బాధ్యత. కోడ్ అరథా లకు స్ంబంధధంచి ఏదెనైా 
మార్గదర్శకతాం కోస్ం, మనం మా కంపెనీ ఎథధక్స కౌన సలర నుంచి లేదా గరూ ప చీఫ్ ఎథధక్స ఆఫవస్ర నుంచి 
స్హకథరథనిి ప ందవ్చుి. 

అనిి జాయింట వ ంచర్లు టాటా కోడ్ ఆఫ్ కండకి్ (టీసవఓసవ) లేదా TCOC లోని అనిి అంశథలు చేర్ుితూ తగిన 
పరవ్ర్ూనా నియమావ్ళి ర్ూప ందధంచేలా ప్ర తసహించడం జర్ుగ తయందధ.  

టాటా పరవ్ర్ూనా నియమావ్ళి జూల్ై 29, 2015 నుంచి అమలులోకి వ్చిిందధ. గతంలో ఉని అనిి వ రి్నుు , వథటటకి 
స్ంబంధధంచిన అనిి పత్రా లు ర్దేవ్పత్ాయి. 

కోడ్్పెై ఏదెైనా స్ందేహం లేదా వివ్ర్ణ కోస్ం, దయచేసట గరూ ప చీఫ్ ఎథధక్స ఆఫవస్ర కథరథయలయానిి ఈమ యిల్్లో 
స్ంపరదధంచండి: ethicsoffice@tata.com 

  

నోట్్ 

mailto:ethicsoffice@tata.com


 

 

 

 

 

 

టాటా పరవ్ర్ూనా నియమావ్ళి నేను అందుకునాినని నేను త్లెియజేస్ుూ నాిను. 

టాటా పరవ్ర్ూనా నియమావ్ళిని నేను చదధవథను, టాటా ఉదయయగిగథ నేను అందులో పేే్ర్కొని మార్గదర్శకథలను 
అనుస్రించాలని, అందులో విఫలమ ైత్ే నా ఉదయయగ నిబంధ్నలు, స్ంబంధధత కంపెనీ విధానాలకు అనుగ ణంగథ నా పెై 
కూమశక్షణా చర్యలు ఉంటాయని నేను అంగీరిస్ుూ నాిను. 

టాటా పరవ్ర్ూనా నియమావ్ళి ఉలు ంఘన లేదా స్ంభావ్య ఉలు ంఘనకు స్ంబంధధంచిన నాకు ఏమ ైనా ఉంటే, అలాంటట 
వథటటని నివేదధంచేందుకు నాకు నా కంపెనీల అందుకు తగిన వేదధకలు ఉనాియని నేను అరా్ం చేస్ుకునాిను. 
అవ్స్ర్మ ైనపపపడు ఆ వేదధకలు ఉపయోగించుకొని మనం కలిగి ఉండాలిసన ఉనిత న ైతిక పరమాణాలు పథటటంచడంలో 
నా వ్ంతయ పథతరను ననేు ప్ షటసటస్థూ ను. 

 

స్ంతకం: ______________ 

త్ేదీ     : ______________ 

పేర్ు    : ______________________________________________________ 

డిపథర్ుి మ ంటట: _______________________________________________________ 

అడరస్: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

(దయ చేసట ఈ డికురేషన్ను మీర్ు మీ కంపెనీ ఎథధక్స కౌనిసలర్ లేదా హుమన్ రిస్ రెససెస డిపథర్ుి మ ంటటకు 
స్మరిపంచండి) 

 

 

     

ట్ాట్ా పరవ్రి్నా నియమావ్ళి – 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

నోట్ి 
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