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व्हिसल ब्लोअर धोरण 

 

1. प र्श्वभमूी 
 

a. कंपनीतीि घटकांनी, व्यावसाययकता, प्रािाणणकपणाn, एकात्िता व नीतीपणूण वतणन यांच्या सवोच्च 
िानकांचा अविंब करून, आपिे आचरण न्याय्य व पारदर्णक राखावे, असे कंपनीिा वाटते. हे साध्य 
करण्यासाठी कंपनीने टाटा कोड ऑफ कॉण्डक्टट (आचारसंहहता) (“कोड”) तसेच िाचिुचपतववरोधी 
आणण भ्रष्टाचारववरोधी (ABAC) धोरण स्वीकारिे आहे. कंपनी व कंपनीतीि किणचाऱयांच्या कृतींचे 
प्रर्ासन करणारी तत्त्वे व िानके यात यनश्चचत करण्यात आिी आहेत.  या कोडचे प्रत्यक्ष ककंवा सभंाव्य 
उल्िंघन, िग ते ककतीही कु्षल्िक स्वरूपाचे असि े ककंवा कु्षल्िक सिजिे जात असिे, तरीही 
कंपनीसाठी गंभीर थचतंेचा ववषय ठरेि. आचारसंहहतेचे अर्ा प्रकारचे उल्िंघन िक्षात आणून 
देण्यािधीि किणचाऱयांची भूलिका किी िेखिी जाऊ र्कत नाही. किणचाऱयांना उल्िंघनाचे प्रकार 
कळवता यावसे याची तरतूद आचारसंहहतेत आहे. ती पुढीिप्रिाणे: 
 

 

"25. चचांत जनक ब बीांची म हिती देणे (ररपोहटिंग) 
 

"टाटा कंपनीच्या व्यवसायावर ककंवा प्रयतष्ठेवर पररणाि करू र्केि अर्ा प्रकारे, आचारसंहहतेचे प्रत्यक्ष 
ककंवा सभंाव्य उल्िंघन होत असल्याची जाणीव टाटा कंपनीच्या कोणत्याही किणचाऱयािा झाल्यास, 

त्याने/यतने तो त्वरेने व्यवस्िापनािा कळविे पाहहजे.”  

b. यानुसार, टाटा प्रोजेक्ट्स लिलिटेडच्या (TPL), भारतातीि ककंवा परदेर्ातीि सवण आस्िापनांिध्ये, 
यािध्ये सवण उपकंपन्या, सहयोगी आणण जॉइंट व्हेंचसण तसेच TPLर्ी व्यवहार करणाऱया सवण िडण 
पाटीजचा सिावरे् होतो, काि करणाऱया व्यक्टतींना कंपनीच्या अपेक्टस एथिक्टस कौश्न्सिर्ी सपंकण  करता 
यावा यासाठी यंत्रणा पुरवण्याच्या दृष्टीने श्व्हसि ब्िोअर पॉलिसी (“पॉलिसी”) तयार करण्यात आिी 
आहे.   

 

सवण स्तरांवर व शे्रणींिध्ये काि करणाऱया सवण व्यक्टतींना, यांिध्ये संचािक, वररष्ठ व्यवस्िापक, अथधकारी 
व अन्य किणचारी (कायिस्वरूपी, यनश्चचत काळासाठी ककंवा तात्पुरत्या यनयुक्टतीवरीि), कन्सल्टण््स, 
कंत्राटदार, प्रलर्क्षणािी, इंटन्सण, दयु्यि किणचारी, अस्िायी किणचारी आणण एजन्सी स्टाफ, एजं्स ककंवा 
आिच्या कंपनीर्ी यनगडडत अन्य कोणतीही व्यक्टती, यात चीफ एथिक्टस कौन्सिेरद्वारे वेळोवेळी यनयुक्टत 
करण्यात आिेल्या, आिच्या कंपनीच्या वतीने कृती करणाऱया व्यक्टतींचा सिावरे् होतो, (उपरोल्िेणखत 
सवाांचा उल्िेख यापुढे "किणचारी (एक ककंवा अनेक)" असा केिा जाईि); अर्ा सवाांना हे धोरण िागू 
आहे.    

 
िडण पाटी (त्रयस्ि पक्ष) म्हणजे TPLर्ी व्यवहार करणारी कोणतीही व्यक्टती अिवा संस्िा होय, यांिध्ये 
ग्राहक, पुरवठादार, कंत्राटदार, कन्सल्टण््स, प्रयतयनधी, एजंट सल्िागार ककंवा अज्ञात व्यक्टतींचाही 
सिावेर् होतो. 
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2. हय ख्य  
 

पॉलिसीिध्ये वापरल्या जाणाऱया काही िहत्त्वपूणण सजं्ञांच्या व्याख्या खािी हदल्या आहेत. येिे व्याख्या न 
केिेल्या कॅवपटि अक्षरांतीि सजं्ञांचा कोडखािी यनश्चचत अिण ग्राह्य धरिा जाईि.  

 

a. “िेखा सलिती” (ऑडडट कलिटी) म्हणजे कंपनीच्या संचािक िंडळाने कंपनी कायदा, 2013िधीि 
177व्या कििानुसार स्िापन केिेिी िेखा सलिती होय.  

 

b. चीफ एथिक्टस ऑकफसर म्हणजे ऑडडट कलिटीने यनयुक्टत केििेा व्यवस्िापकीय संचािक/कायणकारी 
संचािक/िुख्य कायणकारी अथधकारी 
 

c. चीफ एथिक्टस कौन्सेिर याचा अिण चीफ एथिक्टस ऑकफसर/ऑडडट कलिटीचे अध्यक्ष यांनी यनयुक्टत 
केिेिा अथधकारी/एश्झझक्टयुहटव होय. 
 

d. “कोड” म्हणजे टाटा कोड ऑफ कॉण्डक्टट. 
 

e. “अन्वषेक” म्हणजे चीफ एथिक्टस कौन्सिेर/ अपेक्टस एथिक्टस कौश्न्सि यांच्याद्वारे अथधकार प्रदान 
करण्यात आिेल्या, सल्िा घेण्यात आिेल्या ककंवा संपकण  साधण्यात आिेल्या व्यक्टती, यांिध्ये 
कंपनीचे ऑडडटसण तसेच पोलिसांचाही सिावरे् होतो. 
 

f. “प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजर (संरक्षक्षत प्रकटीकरण)” याचा अिण अनैयतक ककंवा अनुथचत कृतीचा पुरावा देणारी 
िाहहती उघड करण्यासाठी ककंवा दाखवण्यासाठी, चांगल्या हेतूने केििेा कोणत्याही प्रकारचा संपकण  
होय.  

 

g. “सब्जेक्टट” म्हणजे, तपासाच्या प्रकियेदरम्यान, श्जच्याववरोधात ककंवा श्जच्यासंदभाणत प्रोटेक्टटेट 
डडसक्टिोजकर करण्यात आिे आहे अर्ी व्यक्टती.  

 

h. “श्व्हसि ब्िोअर (जागल्या)” म्हणजे या पॉलिसीखािी प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजर करणारा किणचारी ककंवा 
िडण पाटी होय.  

 

i. “एजंट” म्हणजे कोणीही िडण पाटी, िग यतचा कंपनीर्ी कोणत्याही स्वरूपाचा सपंकण  असिा तरी 
चािेि/कंपनीच्या वतीने कृती करणारी/ कंपनीच्या वतीने यनणणय करणारी व्यक्टती. एजं्सिध्ये वविी 
एजंट, ववतरक, कंत्राटदार, कन्सल्टण््स, क्टिीअररगं आणण फॉरवडडांग एजं्स यांचा सिावेर् होतो. 
 

3. हय प्ती 
 

a. ही पॉलिसी टाटा कोड ऑफ कॉण्टक्टट आणण ABAC पॉलिसीचेच ववस्ताररत स्वरूप आहे. श्व्हसि 
ब्िोअरची भूलिका खात्रीर्ीर िाहहती कळवणाऱया पक्षाची आहे.  तपास करणे ककंवा तथ्ये र्ोधण े
त्याच्याकडून अपेक्षक्षत नाही तसेच सबंंथधत प्रकरणात कोणती सुधारात्िक ककंवा उपायात्िक कृती करण े
आवचयक आहे हे यनश्चचत करणेही त्याच्याकडून अपेक्षक्षत नाही.  
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b. कोणतेही तपासकाि करण्यात श्व्हसि ब्िोअर स्वत:हून भाग घेऊ र्कत नाही, चीफ एथिक्टस 
कौन्सेिर/अपके्टस एथिक्टस कौश्न्सिने ववनंती केल्याखेरीज तपासकािात भाग घेण्याचा अथधकार श्व्हसि 
ब्िोअरिा नाही.  

 

c. प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजर, केसची गरज असिे त्याप्रिाणे, चीफ एथिक्टस कौन्सेिर/अपके्टस एथिक्टस 
कौश्न्सिद्वारे, योझय पद्धतीने हाताळिे जाईि. 

 

4. प त्रत  
 
या पॉलिसीखािी कंपनीचे सवण किणचारी आणण िडण पाटीज, प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजसण, करण्यासाठी पात्र आहेत. 
प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजर हे कंपनीर्ी ककंवा अन्य कोणत्याही टाटा कंपनीर्ी यनगडडत असू र्कते.  

 
5. अप त्रत  

 
a. अस्सि श्व्हसि ब्िोअरिा, कोणत्याही प्रकारच्या अयोझय वतणणुकीपासून, येिे निूद केल्याप्रिाणे, संपणूण 

संरक्षण परुविे जाईि. िात्र, या संरक्षणाचा कोणत्याही प्रकारे गरैवापर झाल्यास, श्व्हसि ब्िोअरवर 
लर्स्तभंगाची कारवाई होऊ र्केि.  

b. या पॉलिसाखािी संरक्षण याचा अिण श्व्हसि ब्िोअरने जाणूनबुजून केिेल्या चुकीच्या ककंवा बोगस 
ककंवा दषु्ट हेतूने केिेल्या आरोपांिुळे त्याच्यावर झािेल्या लर्स्तभंगाच्या कारवाईपासून सरंक्षण असा 
होत नाही.  

c. श्व्हसि ब्िोअरने केिेिी दोन ककंवा त्याहून अथधक प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजसण दषु्ट हेतूने केिेिी, 
खोडसाळपणाने केिेिी, यनराधार ककंवा द्वषेपणूण ककंवा चांगल्या हेतूने न केिेिी आढळल्यास, त्यािा 
त्यानंतर प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजर करण्यापासून, या पॉलिसीखािी, अपात्र ठरविे जाते. जो श्व्हसि ब्िोअर 
जाणूनबुजून चुकीच्या तिारी ककंवा आरोप करतो, तो लर्स्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरेि. ही कारवाई 
दंड, यनिंबन आणण नोकरीवरून काढून टाकणे या स्वरूपाची असू र्केि. 
 

6. प्रक्रक्रय  
 

a. आथिणक/िेखापािनार्ी यनगडडत सवण प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजसण, तपासासाठी, चीफ एथिक्टस 
कौन्सेिर/अपके्टस एथिक्टस कौश्न्सिकडे पाठविी गिेी पाहहजेत.  

 

b. अपेक्टस एथिक्टस कौश्न्सि, गे्रड बी किणचारी ककंवा व्यवस्िापकीय संचािकांना िेट ररपोटण करणाऱया 
किणचाऱयाबंद्दिची प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजसण, कंपनीच्या ऑडडट कलिटीच्या चेअरिनिा उद्देर्ून करण े
आवचयक आहे आणण अन्य किणचाऱयांर्ी सबंंथधत प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजसण कंपनीच्या चीफ एथिक्टस 
कौन्सेिर/अपके्टस एथिक्टस कौश्न्सििा उद्देर्ून केिी पाहहजे.  
 

c. कंपनीच्या चीफ एथिक्टस कौन्सिेरच्या संपकाणचे तपर्ीि कंपनीच्या इंट्रानेटवर तसेच कंपनीच्या 
वेबसाइटवर कायिस्वरूपी हदिेि े असावते आणण सवण किणचाऱयांना कंपनीत रुजू होताना याची 
व्यवश्स्ित िाहहती हदिी पाहहजे. 
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d. ऑडडट कलिटीचे चेअरिन ककंवा चीफ एथिक्टस ऑकफसर ककंवा चीफ एथिक्टस कौन्सेिर वगळता, 
कंपनीच्या अन्य एश्झझक्टयुहटविा, प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजर प्राप्त झािे, तर त्याने/यतने ते चीफ एथिक्टस 
कौन्सेिर/अपके्टस एथिक्टि कौश्न्सिकडे, योझय कायणवाहीसाठी, पाठविे पाहहजे. श्व्हसि ब्िोअरची 
ओळख गुप्त राखण्यासाठी आवचयक ती सवण काळजी घेणे अत्यावचयक आहे. 
 

e. प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजसण र्क्टयतोवर िेखी हदिी पाहहजेत, जेणेकरून, त्यात उपश्स्ित केििेा िुद्दा 
स्पष्टपणे सिजून घेतिा जाऊ र्केि. प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजर हे इंग्रजी, हहदंी ककंवा श्व्हसि ब्िोअर ज्या 
प्रदेर्ात काि करत आहे, त्या प्रादेलर्क भाषेत, एकतर टाइप केिे जावे ककंवा वाचनीय हस्ताक्षरात 
लिहहिे जावे. 
 

f. आदर्ण पररश्स्ितीत श्व्हसि ब्िोअरने त्याची/यतची ओळख प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजरिा जोडिेल्या पत्रात 
उघड करावी. चीफ एथिक्टस कौन्सिेर/अपेक्टस एथिक्टस कौश्न्सिने हे पत्र काढून टाकावे आणण केवळ 
प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजर अन्वेषकाकंडे तपासासाठी पाठवावे.  

 

g. सािान्यपणे यननावी डडसक्टिोजसणची दखि घेतिी जाणार नाही, कारण, प्रत्येक श्व्हसि ब्िोअरर्ी प्रत्यक्ष 
बोिण ेर्क्टय नाही. िात्र, जेव्हा यननावी श्व्हसि ब्िोअर,  कथित गुन्हेगार, स्िळ, घटनेचा प्रकार, या 
प्रकाराची िाहहती असिेल्या अन्य किणचाऱयांची नावे, ववलर्ष्ट पुरावा, घोटाळयांतीि रकिा अर्ी ववलर्ष्ट 
आणण ववचवसनीय िाहहती पुरवतो, तेव्हा चीफ एथिक्टस कौन्सेिर त्याची/यतची वववेकबुद्धी वापरून, या 
पॉलिसीखािी, प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजर स्वीकारायचे की नाही याचा यनणणय करू र्कतात. 
 

h. प् रोटेक्टटेड डडसक्टिोजसण तथ्यात्िक असिे पाहहजे, ते संर्य व्यक्टत करणारे ककंवा यनष्कषाणसारखे अस ू
नये. यािध्ये र्क्टय तेवढी ववलर्ष्ट िाहहती हदिेिी असावी, जेणेकरून, थचतंाजनक िुद्दयाचे स्वरूप व 
व्याप्ती यांचे व्यवश्स्ित िूल्यिापन करण ेर्क्टय व्हावे आणण प्रािलिक अन्वेषण प्रकिया ककती तातडीने 
सुरू करायिा हवी याचा अंदाज यावा.  
 

i. थचतंेचे िुद्दे खािीि उल्िेख केिेल्यांपकैी सवण ककंवा कोणत्याही िागाणने कळविे जाऊ र्कतात. 

▪ ईिेि: tpl-whistleblower@tataprojects.com 

▪ खािीि पत्त्यावर पत्र लिहावे: 
चीफ एथिक्टस ऑकफसर/चीफ एथिक्टस कौन्सिेर/चेअरिन ऑडडट कलिटी 
टाटा प्रोजेक्ट्स लिलिटेड 

वन बोिवाडण रस्ता, िके बोिवाडण िागण, हहरानंदानी बबझनेस पाकण , पवई,  

िुंबई – 400076, भारत 

 

7. तपास 
 

a. या पॉलिसीखािी कळवण्यात आिेल्या सवण प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजसणची, कंपनीचे चीफ एथिक्टस 
कौन्सेिर/अपके्टस एथिक्टस कौश्न्सि, योझय पद्धतीने, सपंूणण तपासणी करतीि.  
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b. अपेक्टस एथिक्टस कौश्न्सिच्या सदस्यांबाबतच्या ककंवा त्यांच्यार्ी सबंंथधत प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजसणचा तपास 
खुद्द ऑडडट कलिटीद्वारे केिा जाईि.  
 

c. चीफ एथिक्टस कौन्सिेर/अपेक्टस एथिक्टस कौश्न्सि, आपल्या वववेकबुद्धीने, तपासासाठी कोणत्या 
अन्वेषकांना सहभागी करून घ्यायचे याचा ववचार करू र्कतात. 
 

d. चीफ एथिक्टस ऑकफसर/चीफ एथिक्टस कौन्सिेर/अपेक्टस एथिक्टस कौश्न्सि/ ऑडडट कलिटीचे चेअरिन 
यांनी घेतिेिा तपासाचा यनणणय म्हणजे आरोप नव्हे, तर ही तथ्ये र्ोधण्याची त्रयस्ि पद्धत आहे. 
अनुथचत ककंवा अनैयतक कृती केिी गेिी आहे या श्व्हसि ब्िोअरच्या यनष्कषाणिा पुष्टी न देणारी 
यनष्पत्तीही या तपासातून यनघू र्कते.  
 

e. कायद्याच्या व अन्वेषणाच्या वैध आवचयकतांचा अपवाद वगळता, सब्जके्टटची ओळख र्क्टयतोवर गुप्त 
ठेविी जाईि.  

 
f. सबे्जक्टल  तप स दरम्य न त्य च्य /ततच्य जवळची म तिती पुरवण्य ची सांधी तदली ज ईल. 

  
g. च्ीफ एथिक्टस कौन्सिेर/अपेक्टस एथिक्टस कौश्न्सि ककंवा अन्य कोणत्याही अन्वेषकािा, तपासादरम्यान, 

सहकायण करणे हे सब्जके्टटचे कतणव्य असेि. जोपयांत सब्जेक्टटवर गुन्हा कबूि करण्याची सक्टती केिी 
जात नाही, तोपयांत त्याने सहकायण केिे पाहहजे.  

 
h. सब्जेक्टटिा, चीफ एथिक्टस कौन्सिेर/अपेक्टस एथिक्टस कौश्न्सि आणण/ककंवा ऑडडट कलिटीच्या 

सदस्यांव्ययतररक्टत, त्याने/यतने यनवडिेल्या अन्य कोणाही व्यक्टतीचा सल्िा घेण्याचा अथधकार आहे. 
तपासाच्या कायणवाहीदरम्यान कधीही स्वत:च्या खचाणने कौन्सेि घेण्याचे स्वातंत्र्य सब्जेक्टटिा असेि.  

 
i. तपासकािात हस्तके्षप न करणे ही सब्जके्टटची जबाबदारी आहे. पुरावा राखून ठेवणे, नष्ट करणे ककंवा 

त्यात फेरफार करणे यापैकी काहीही होणार नाही याची काळजी घेतिी गेिी पाहहजे. सब्जेक्टटने 
साक्षीदारांवर प्रभाव टाकणे, त्यांना पढवणे, धिक्टया देण,े दहर्त घािण ेयापैकी काहीही करू नये. 
 

j. तपास अहवािातीि तथ्यात्िक संर्ोधनावंर प्रयतकिया देण्याची संधी सब्जेक्टटिा, अगदीच अपवादात्िक 
कारणे वगळता, हदिी जाईि. आरोपाच्या सििणनािण सज्जड पुरावा येत नाही तोपयांत सब्जेक्टटवरीि 
चुकीच्या कृत्यांचे आरोप ग्राह्य धरिे जाणार नाहीत.  

 
k. प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजर प्राप्त झाल्यापासून 90 हदवसांच्या आत, सािान्यपणे, तपास पूणण केिा जाईि.  

 

8. प्रोटेक्शन (संरक्षण) 

 

a. श्व्हसि ब्िोअरने, या पॉलिसीखािी, प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजर हदिे आहे या कारणास्तव त्यािा/यतिा 
कोणत्याही प्रकारे अन्यायकारक वतणणूक हदिी जाणार नाही. श्व्हसि ब्िोअरच्या ववरोधात भेदभाव,
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छळ, पक्षपात ककंवा नोकरीबाबत अन्य कोणत्याही प्रकारे अन्याय्य वतणणूक करण्यास कंपनीचा एक 
धोरण म्हणून तीव्र ववरोध आहे. सूड उगवणे, धिकी देणे ककंवा सेवेतून बडतफी/यनिबंनाची दहर्त 
घातिी जाणे, लर्स्तभंगाची कारवाई, बदिी केिे जाणे, पदावनती, पदोन्नती नाकारिी जाणे यांपासून 
श्व्हसि ब्िोअरिा सरंक्षण पुरवि ेजाईि ककंवा अथधकाराचा प्रत्यक्ष ककंवा अप्रत्यक्ष वापर करून, पुढीि 
प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजर करण्यासारख्या कतणव्यपूतीत, श्व्हसि ब्िोअरिा अडिळा आणिा जाऊ र्कत 
नाही. प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजर केल्याचा पररणाि म्हणून श्व्हसि ब्िोअरिा अनुभवाव्या िागणाऱया 
अडचणी ककिान स्तरावर ठेवण्यासाठी कंपनी पाविे उचिेि. अर्ा ररतीने, जर श्व्हसि ब्िोअरिा 
फौजदारी ककंवा लर्स्तभंगाच्या कारवाईत पुरावा देण्याची गरज भासणार असेि, तर कंपनी श्व्हसि 
ब्िोअरिा या प्रकियेववषयी सल्िा प्राप्त करण्याची सोयही करून देईि. 
 

b. वरीि कििांचे उल्िंघन झाल्यास श्व्हसि ब्िोअर चीफ एथिक्टस कौन्सिेर/अपेक्टस एथिक्टस कौश्न्सि 
यांना ते कळवू र्कतो. ते याबाबत तपास करून योझय ती कायणवाही करतीि ककंवा तर्ी लर्फारस 
करतीि.  

 

c. श्व्हसि ब्िोअरची ओळख, र्क्टयतोवर तसेच कायद्याने परवानगी असेपयांत, गुप्त ठेविी जाईि. चीफ 
एथिक्टस कौन्सेिर/अपके्टस एथिक्टस कौश्न्सिच्या यनयंत्रणाबाहेरीि कारणांिुळे श्व्हसि ब्िोअरची ओळख 
उघड होऊ र्कते याचा इर्ारा त्यािा/यतिा हदिा जाईि (उदाहरणािण, अन्वषेकांद्वारे केल्या जाणाऱया 
तपासादरम्यान ओळख उघड होऊ र्कते.) 
 

d. कथित तपासात सहाय्य करणाऱया अन्य कोणत्याही किणचाऱयािा श्व्हसि ब्िोअरिा हदिे जाईि तवेढेच 
संरक्षण हदिे जाईि. 
 

9. अने्वषक 

 
a. अन्वेषकांनी तथ्यर्ोधन आणण ववचिेषणाकडे जाणारी प्रकिया पूणण करणे आवचयक आहे. अन्वेषकांना, 

या कािावधीत व त्यांच्या तपासाच्या कके्षत कृती करण्याचे अथधकार व प्रवेर्ाचे हक्टक चीफ एथिक्टस 
कौन्सेिर/अपके्टस एथिक्टस कौश्न्सिकडून प्राप्त होतीि.  
 

b. तपासाचा दजाण सुधारण्यासाठी आवचयक असतीि तर्ी तांबत्रक व अन्य संसाधने हदिी जातीि. सवण 
अन्वेषक स्वतंत्र असतीि तसेच तथ्ये व त्यांबद्दिच्या धारणा यांबाबत पवूणग्रहिकु्टत असतीि. न्याय्य 
वतणणकू, तथ्यात्िकता, सखोि तपास, नीतीित्ता तसेच कायद्याच्या व व्यावसाययक िानकांची पूतणता हे 
अन्वेषकांचे कतणव्य असिे.  

 

c. पुढीि बाबी प्रस्िावपत करणाऱया प्रािलिक परीक्षणानंतरच तपास सुरू केिा जाईि: 
 

i. कथित कृत्यातून अनुथचत ककंवा अनैयतक किया अिवा आचार घडणे आणण 
 

ii. तपास करता येईि एवढ्या िाहहतीची जोड आरोपािा असणे ककंवा या ववषयाचा पुढे जाऊन 
तपास करणे आवचयक आहे असे चीफ एथिक्टस ऑकफसर/चीफ एथिक्टस कौन्सिेर यांना वाटणे. 
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10. ननणणय 

 
अनुथचत ककंवा अनैयतक कृत्य घडिे आहे असा यनष्कषण तपासातून यनघािा तर ऑडडट कलिटी चेअरिन/चीफ 
एथिक्टस कौन्सेिर अपके्टस एथिक्टस कौश्न्सिकडे लर्स्तभगंाच्या ककंवा सुधारात्िक कारवाईची लर्फारस करतीि. 
पॉलिसीतीि तरतुदींचे पािन करून झािेल्या तपासातीि यनष्कषाांचा पररणाि म्हणून सब्जेक्टटववरोधात सुरू 
करण्यात आिेिी कोणत्याही प्रकारची लर्स्तभंगाची अिवा सुधारात्िक कारवाई, कंपनी धोरणांिध्ये सिाववष्ट 
करण्यात आिेल्या तसेच िागू असिेल्या किणचारी ककंवा स्टाफ आचारसंहहततेीि अनुर्ासन प्रकियेिा धरून 
असेि, हे स्पष्ट करण्यात आिे आहे.  

 

11. ररपोनटिंग 

 
अपेक्टस एथिक्टस कौश्न्सिचे यनिंत्रक प्रत्येक प्रकरणाची सद्यश्स्िती (स्टेटस) काय आहे याची नोंद ठेवतीि तसेच 
सद्यश्स्िती, तपासाचे यनष्कषण आणण के्ेिेिी सुधारात्िक कारवाई यांचा यनयलित अहवाि ऑडडट कलिटीिा 
देतीि.  

 

12. दस्तावेज जतन करणे 

 
सवण िेखी स्वरूपातीि ककंवा दस्तावेजीकृत प्रोटेक्टटेड डडसक्टिोजसण, तपासाच्या यनष्कषाणसह, कंपनीद्वारे ककिान 
सात वषाांच्या काळासाठी, जतन करून ठेविे जातीि. 

 

13. सुधारणा (अमेंडमेंट) 

 
पॉलिसीची अििबजावणी, परीक्षण यांच्यावर अपेक्टस एथिक्टस कौश्न्सिचे पयणवेक्षण असेि आणण पॉलिसीत 
सुधारणाही कौश्न्सिच घडवून आणते.  


