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విజిల్ బ్లో యర్్ పాలసీ 
 

1. మ ుందు మాట 

 

a. తన ఉద్యోగులెందరూ అతయోననత స్ాా యి వృతి్త న ైపుణ్ోెం, న్సజాయితీ, సమగరత, న ైత్తక పరవరిన కలిగి 

నయోయెంగా, పారదరశకెంగా తమ విధులు న్సరవరిి్స్ాి రన్స కెంపెనీ విశ్వసిసుి ెంద్ి. ఈ కరమెంలో కెంపెనీ టాటా 

పరవరినయ న్సయమావళి ("న్సయమావళి") లెంచయలకు వోత్తరే్కెం, అవినీత్తకి వోత్తరే్క (ఎబీఎసీ) 

విధయనయన్సన ఆమోద్ిెంచెంద్ి. ఇద్ి కెంపెనీ, ద్యన్స ఉద్యోగుల చరోలను న్సయెంత్తరెంచే సూత్యర లు, 

పరమాణ్యలను న్సరేే్శిసుి ెంద్.ి  కోడ్ను ఉలోెంఘ ెంచడెం లేద్య ఉలోెంఘ ెంచే సెంభావోత అద్ి తకుువ 

స్ాా యిలో ఉననద్ ైనపపటికీ ద్యన్సన్స కెంపనెీ తీవరమ ైన విషయెంగా పరి్గణ్ిసుి ెంద్ి. అలాెంటి ఉలోెంఘనలను 

త్ లియజెపపప ఉద్యోగుల పాతరను తకుువ చేయలేెం. అలాెంటి ఉలోెంఘనలపెై ఉద్యోగులు ఫిర్ాోదు 

చేసపెందుకు న్సయమావళిలో వ సులుబ్ాటు ఉెంద్ి. అద్ి ఏెం చ పుి ెందెంటే: 

 

“25్ఆెంద్యళనలను త్ లియజేయడెం 

 

ఉలోెంఘన ఏద్ ైనయ జరి్గినయ లేద్య జరుగుతయెందన్స అన్సపిెంచనయ లేద్య త్యను పన్సచసేుి నన టాటా కెంపెనీ 

లేద్య ఏద్ నైయ ఇతర టాటా కెంపెనీల వాోపారెం లేద్య పరత్తషఠ కు భెంగెం కలుగుతయెందన్స త్ లిసనిపుపడు 

టాటా కెంపెనీకి చ ెంద్ిన పరతీ ఉద్యోగి అటిి విషయాన్సన మేనేజ్మ ెంట్కు వ ెంటనే త్ లియజేయాలి”. 

 

b.  భారతద్ేశ్ెం, విద్ేశాలోో న్స టాటా పరా జెకి్స్ లిమిటెడ్ (టీపీఎల్)లో పన్సచేసుి నన వారు సహ ఇతర 

సబ్ససడరీ్లు, అనుబ్ెంధ సెంసాలు, సెంయుకి సెంసాలు, టీపీఎల్త్ో లావాద్ేవీలు న్సరవహ ెంచే థరడ్ పారిీ్లు 

అన్సన కూడయ కెంపెనీకి చ ెంద్ిన అతయోననత న ైత్తక మెండలిన్స సెంపరద్ిెంచేెందుకు ఒక యెంత్యర ెంగాన్సన 

అెంద్ిెంచేెందుకు వీలుగా విజిల్ బ్లో యర్ పాలసీ (పాలసీ)న్స రూప ెంద్ిెంచడెం జరి్గిెంద్.ి 

 



TATA Projects Ltd  విజిల్ బ్లో యర పాలస ీ

Policy No. 03.02.01 b/P-01/R1  Page 3 of 10 
 

డ ైరె్కిరుో , సీన్సయర్ మేనేజరుో , ఆఫసీరుో , ఇతర ఉద్యోగులు సహ అన్సన లెవలస్, గేరడస్లో పన్సచేసప 

వోకుి లెందరు (వారు పరమన ెంట్, ఫిక్స్డ్ టరమ్ లేద్య త్యత్యులిక), కనసలెి ెంటుో , కాెంటార కిరుో , టెరయినీలు, 

ఇెంటరునలు, సెకెండ డ్ స్ాి ఫ్, కాోజువల్ వరురుో , ఏజెనీస సబి్బెంద్ి, ఏజెెంటుో , లేద్య  మా కెంపెనీత్ో 

అనుబ్ెంధెం కలిగిన ఏ వోకిి అయినయ, చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్ ఎపపటికపుపడు గురిి్ెంచే  కెంపెనీ తరపున 

వోవహరి్సుి నన వారె్వరైె్నయ, (పెనై పపర్కునన అెందరి్నీ ఉమమడిగా ఉదయోగి(గ లు) అన్స పపర్కునడెం 

జరుగుతయెంద్ి) అెందరి్కీ ఈ పాలసీ వరిి్సుి ెంద్.ి 

 

థర్డ్ పారీీ(రీీలు) అెంటే టీపీఎల్త్ో లావాద్ేవీలు న్సరవహ ెంచే వోకుి లు లేద్య సెంసాలు సహ కసిమరుో , 

సపోయరుో , కనసలెి ెంటుో , పరత్తన్సధులు, ఏజెెంట్ అడవజెైరుో  ఇెంకా గురుి  త్ లియన్స వోకుి లు కూడయ. 

 

2.  నిరవచనాలు 

 

ఈ పాలసీలో ఉపయోగిెంచన కొన్సన ముఖ్ోమ ైన పద్యల న్సరవచనయలు ద్ిగువన ఇవవబ్డయడ యి. పెదే అక్షర్ాలోో  

ఉననవాటిన్స న్సరవచెంచనటుి  అయిత్ే వాటికి ఈ కోడ్లో పపర్కునన అర్ాా లే వరిి్స్ాి యి. 

 

a. ఆడిట్ కమిట ీఅెంటే కెంపెనీ బ్ల రుడ  ఆఫ్ డ ైరె్కిరుో  కెంపెనీల చటిెం, 2013 సెక్షన్ 177 పరకారెం ఏర్ాపటు 

చేసిన ఆడటి్ కమిటీ 

b. చీఫ్ ఎథిక్స్ ఆఫీసర్్ – అెంటే ఆడిట్ కమిటీ చ ైరమన్ అెంద్ిెంచన హో ద్య పరకారెం మేనేజిెంగ్ 

డ ైరె్కిర్/ఎగిికూోటివ్ డ ైరె్కిర్/చీఫ్ ఎగిికూోటివ్ ఆఫసీర్ అన్స అరాెం. 

c. చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌనిసలర్్ – అెంటే చీఫ్ ఎథిక్స్ ఆఫీసర్/ఆడిట్ కమిటీ ఛ ైరమన్ న్సయమిెంచన 

ఆఫీసర్/ఎగిికూోటవి్ అన్స అరాెం. 

d. కోడ్ అెంటే టాటా పరవరినయ న్సయమావళి 

e. ఇనవవసిీగేటరుో  అెంటే చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్/ఎపెక్స్ ఎథిక్స్ కౌన్ససల్ అధికారమిచిన, న్సయమిెంచన, 

సెంపరద్ిెంచన లేద్య కలిసి వోకుి లు సహ కెంపెనీ ఆడటిరుో , పో లీసులు కూడయ ఉెంటారు. 

f. రక్షణాత్మక వవలోడి అెంటే సదుద్ేేశ్ెంత్ో చేసిన కమయోన్సకేషన్. అద్ి అన ైత్తక లేద్య అనుచతమ ైన పనులకు 

స్ాక్షోెంగా చూపపద్ి లేద్య వ లోడిెంచేద్ి అన్స అరాెం. 
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g. సబ్జెకుీ  అెంటే ఎవరైె్నయ వోకిికి వోత్తరే్కెంగా లేద్య వారి్కి సెంబ్ెంధిెంచ చేసప రక్షణ్యతమక వ లోడి లేద్య 

దర్ాోపుి లో భాగెంగా సపకరి్ెంచన స్ాక్షోెం. 

h. విజిల్ బ్లో యర్్ అెంటే ఈ పాలసీ కిెంద రక్షణ్యతమక వ లోడి చేసప ఉద్యోగి లేద్య థరడ్ పారిీ్. 

i. ఏజ ుంట్ అెంటే కెంపెనీత్ో జరి్పప కారోకలాపాల సవభావెంత్ో సెంబ్ెంధెం లేకుెండయ, కెంపెనీ తరపున 

పరా త్తన్సధోెం/వోవహరి్ెంచే వారు లేద్య న్సరణయెం తీసుకునేవారు ఎవరైె్నయ థరడ్ పారిీ్.  ఏజెెంటుో లోకి సపలస్ 

ఏజెెంటుో , డిసిిబి్యోటరుో , కాెంటార కిరుో , కనసలెి ెంటుో , కోియరి్ెంగ్ అెండ్ ఫార్ావరి్డెంగ ఏజెెంటుో , మొదలెైన 

వారు అెందరూ వస్ాి రు.  

 

3. పరిధ ి

 

a. ఈ పాలసీ అనదే్ి టాటా పరవరినయ న్సయమావళి, ఎబీఎస ీ పాలసీకి కొనస్ాగిెంపు. నమమకమ ైన 

సమాచయరెంత్ో న్సవేద్ిెంచడెం విజిల్ బ్లో యర్ పాతర.  వారు దర్ాోపుి ద్యరులు లేద్య వాసివాలను 

కన్సపెటేివారుగా ఉెండయలిసన అవసరెం లేదు అలా ఆశిెంచడెం కూడయ లేదు. అెంత్ే కాదు అలాెంటి 

సెందర్ాాలోో  వారు ద్ిదుే బ్ాటు చరోలు లేద్య తగిన సరైె్న చరోలను సూచెంచయలన్స కూడయ కోరుకోవడెం 

లేదు. 

b. ఏటువెంటి దర్ాోపుి  కారోకలాపాలను విజిల్ బ్లో యరుో  స్ ెంతెంగా చేపటిడయన్సకి వీలేో దు. అెంత్ే కాదు చీఫ్ 

ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్/ఎపెక్స ఎథిక్స్ కౌన్ససల్ విజఞపిి  చేసపి  తపప ఎటువెంటి దర్ాోపుి  కారోకలాపాలోో  పాలగొ నే 

హకుు వారి్కి ఉెండదు. 

c. రక్షణ్యతమక వ లోడిపెై ఆ సెందర్ాాన్సన బ్టిి చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్/ఎపెక్స ఎథిక్స్ కౌన్ససల్ తగిన రీ్త్తలో 

వోవహరి్స్ాి రు. 

 

4. అరహత్ 

 

ఈ విధయనెం కిెంద రక్షణ్యతమక వ లోడి చేసపెందుకు కెంపెనీకి చ ెంద్ిన ఉద్యోగులు అెందరూ, థరడ్ పారిీ్లు అనీన 

కూడయ అరహత కలిగి ఉెంటాయి. రక్షణ్యతమక వ లోడి అనేద్ి కెంపనెీకి సెంబ్ెంధిెంచన వోవహార్ాలు కావచుి లేద్య 

టాటా కెంపెనీకి చ ెంద్ిన ఇతర కెంపెనీలకు సెంబ్ెంధిెంచనద్ి కావచుి.  
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5. అనరహత్లు 

 

a. ఇకుడ పపర్కునన విధెంగా న్సజమ ైన విజిల బ్లో యర్లకు అనుచతమ ైన వోవహార్ాల నుెంచ సెంపూరణమ ైన 

రక్షణ్ కలిపెంచడెం జరుగుతయెంద్ి, అలాగే ఈ రక్షణ్ను దురి్వన్సయోగెం చేసినటుి  అయిత్ే ద్యన్సపెై తగిన 

కరమశిక్షణ్య చరోలు ఉెంటాయి. 

b.  ఈ విధయనెం కిెంద రక్షణ్ అెంటే తపుప, అబ్దధమన్స త్ లిసి దురుద్ేేశ్ెంత్ో చేసప తపుపడు లేద్య అబ్దధపు 

ఆర్ోపణ్లపెై విజిల్ బ్లో యర్పెై కరమశిక్షణ్ చరోలు తీసుకోకుెండయ కలిపెంచే రక్షణ్ కాదు. 

c. విజిల్ బ్లో యరుో  చేసప రె్ెండు లేద్య అెంత కెంటే ఎకుువ రక్షణ్యతమక వ లోడులు, ఆ తర్ావత అవి దురుద్ేేశ్ెం, 

పన్సకి మాలినవి, న్సర్ాధయరమ ైనవి, ద్ేవషపూరి్తమ ైనవి లేద్య సదుద్ేేశ్ెంత్ో చేసినవి కావన్స గురిి్ెంచనటుి  

అయిత్ే ఈ విధయనెం కిెంద వారి్న్స తదుపరి్ రక్షణ్యతమక వ లోడులు చేసపెందుకు అనరుహ లుగా పరకటిెంచడెం 

జరుగుతయెంద్ి. త్ లిసి తపుపడు ఫిర్ాోదు లేద్య ఆర్ోపణ్లు చసేప విజిల్ బ్లో యర్పెై కరమశిక్షణ్ చరోలు 

తీసుకోవడెం జరుగుతయెంద్ి, ఇెందులో జరి్మానయ, ససపెనషన్, ఉద్యోగెం నుెంచ త్ొలగిెంపు వెంటివి కూడయ 

ఉెంటాయి.  

 

6. పరో సీజర్్ 

 

a. ఆరాి్క/అకౌెంటిెంగ్ వోవహార్ాలకు సెంబ్ెంధిెంచన అన్సన రక్షణ్యతమక వ లోడులను దర్ాోపుి  కోసెం చీఫ్ 

ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్/ఎపెక్స్ ఎథిక్స్ కౌన్ససల్కు న్సవేద్ిెంచయలి. 

b. ఎపెక్స్ ఎథిక్స్ కౌన్ససల్ సభుోలు, గేరడ్ B ఉద్యోగులు, మేనేజిెంగ్ డ ైరె్కిర్కు నేరుగా రి్పో రుి  చేసప వారి్కి 

సెంబ్ెంధిెంచన రక్షణ్యతమక వ లోడులను కెంపెనీకి చ ెంద్ిన ఆడిట్ కమిటీ ఛ ైరమన్కు త్ లియజేయాలి. 

మిగిలిన ఉద్యోగులకు సెంబ్ెంధిెంచన విషయాలను చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్/ఎపెక్స ఎథిక్స్ కౌన్ససల్కు 

న్సవేద్ిెంచయలి. 

c. కెంపెనీకి చ ెంద్ిన చీఫ్ ఎథిక్స్ ఆఫీసర్ కాెంటాకి్్ వివర్ాలు కెంపెనీకి చ ెంద్ిన ఇెంటరా న ట్లో, కెంపెనీ 

వ బ్సెైట్లో శాశ్వతెంగా డిస్పపో  చేయడెం జరుగుతయెంద్.ి ఉద్యోగులెందరి్కీ ఈ విషయాన్సన వారు కెంపెనీలో 

చేరే్ సమయెంలో త్ లియజేయడెం జరుగుతయెంద్ి.  
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d. ఆడిట్ కమిటీ ఛ ైరమన్ లేద్య చీఫ్ ఎథిక్స్ ఆఫీసర్ లేద్య చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్కు కాకుెండయ కెంపెనీకి 

చ ెంద్ిన ఎగిికూోటివ్ ఎవరైె్నయ రక్షణ్యతమక వ లోడి అెందుకుననటుి  అయిత్ే అటిి ద్యన్సపెై తగిన చరోల 

న్సమితిెం చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర/ఎపెక్స్ ఎథిక్స్ కౌన్ససల్కు పెంపిెంచయలి. అటిి విజిల్ బ్లో యర్ గురిి్ెంపును 

కాపాడేెందుకు తగిన జాగరతిలు తీసుకొన్స గోపోెంగా ఉెంచయలి.  

e. రక్షణ్యతమక వ లోడి అననద్ి వీలెనైెంత మటుకు లిఖితపూరవకెంగా ఉెండయలి. చూపిన సమసోను సపషిెంగా 

అరాెం చేసుకునేెందుకు అద్ి టెైప్ అయినయ చేసి ఉెండయలి లేద్య చకుగా చదవగలిగే చేత్త ర్ాతత్ో ఇెంగోిష్, 

హ ెంద్ీ లేద్య సదరు విజిల్ బ్లో యర్ పన్సచేసప పరా ెంతెంలోన్స పరా ెంతీయ భాషలో ర్ాయాలి. 

f. రక్షణ్యతమక వ లోడి చేసప విజిల్ బ్లో యర పెంపిెంచే కవరి్ెంగ్ లెటర్లో తమ గురిి్ెంపును త్ లియజేయాలి. 

చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్/ఎపెక్స్ కౌన్ససల్ ఆ కవరి్ెంగ్ లెటర్ త్ొలగిెంచ దర్ాోపుి  న్సమితిెం దర్ాోపుి ద్యరులకు 

కేవలెం ఆ రక్షణ్యతమక వ లోడిన్స మాతరమే పెంపిెంచయలి.  

g. విజిల్ బ్లో యర్ను ఇెంటరూవూ చేసపెందుకు అవకాశ్ెం ఉెండదు కాబ్టిి గోపోెంగా పెంపిెంచే వ లోడులను 

స్ాధయరణ్ెంగా సీవకరి్ెంచడెం జరగదు. కాన్స, ఎవరైె్నయ గుపి విజిల్ బ్లో యర్ తన ఫిర్ాోదుకు బ్లెం 

చేకూరే్ిలా న్సరేి్షిమ ైన, కచితమ ైన సమాచయరెం అెంటే న్సెంద్తి మోసగాళలో , పరద్ేశ్ెం, ఘటన రకెం, ఆ 

విషయెం త్ లిసిన ఇతర ఉద్యోగులు, న్సరి్ధషిమ ైన స్ాక్షోెం, ద్యన్సత్ో ముడిపడి ఉనన మొతిెం వెంటివి 

అెంద్ిెంచనటుి  అయిత్ే అటిిద్యన్సన్స ఈ విధయనెం కిెంద రక్షణ్యతమక వ లోడిగా తన సీవయ విచక్షణ్ మేరకు 

చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్ న్సరణయిెంచ అెంగీకరి్ెంచవచుి.  

h. రక్షణ్యతమక వ లోడి అనేవి వాసివెంగా ఉెండయలి కాన్స ఊహాజన్సతెంగా లేద్య ముగిెంపు సవభావెం కలిగి 

ఉెండకూడదు. ఆ సమసోకు సెంబ్ెంధిెంచన సవభావాన్సన, పరి్ధిన్స తగిన రీ్త్తలో మద్ిెంపు చేసపెందుకు, 

పరా థమిక దర్ాోపుి  పరకిరయ అతోవశ్ోత కోసెం ఆ సమాచయరెం వీలెైనెంత వరకు న్సరి్ధషఠ ెంగా ఉెండయలి.  

i. ద్ిగువ ప ెందుపరి్చన రీ్త్తలో అెందరి్కీ లేద్య ఎవరి్కైెనయ ఫిర్ాోదు చేయవచుి.  

• ఈమ యిల్: tpl-whistleblower@tataprojects.com 

• ద్ిగువ చరునయమాకు లేఖ్ ర్ాయవచుి: 

చీఫ్ ఎథిక్స ఆఫసీర్/చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్/ఆడిట్ కమిటీ ఛ ైరమన్ 

టాటా పరా జెకి్స్ లిమిటెడ 

1, బ్ల ల్వరడ్ సీిటి్, లేక్్ బ్ల ల్వరడ ర్ోడ్, 

హీర్ానెంద్యన్స బ్సజిన స్ పారు్, ప వ ై, ముెంబ్యి – 400 076, ఇెండియా 

mailto:tpl-whistleblower@tataprojects.com
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7. దరాోపతు  

 

a. ఈ పాలసీ కిెంద న్సవేద్ిెంచన అన్సన రక్షణ్యతమక వ లోడులను కెంపెనీకి చ ెంద్ిన చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్/ 

ఎపెక్స్ ఎథిక్స్ కౌన్ససల్ న్సశితెంగా దర్ాోపుి  చేపటిడెం జరుగుతయెంద్ి. 

b. ఎపెక్స్ ఎథిక్స్ కౌన్ససల్కు చ ెంద్ిన లేద్య సెంబ్ెంధిెంచన రక్షణ్యతమక వ లోడులపెై ఆడిట్ కమిటీ సవయెంగా 

దర్ాోపుి  జరుపుతయెంద్.ి 

c. దర్ాోపుి  కోసెం ఇతర దర్ాోపుి ద్యరుల పరమేయాన్సకి సెంబ్ెంధిెంచ చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్ / ఎపెక్స్ ఎథిక్స్ 

కౌన్ససల్ తన విచక్షణ్ మేరకు పరి్గణ్నలోకి తీసుకుెంటుెంద్ి. 

d. దర్ాోపుి  జరపాలన్స చీఫ్ ఎథిక్స్ ఆఫీసర్/చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్ / ఎపెక్స్ ఎథిక్స్ కౌన్ససల్/ఆడిట్ కమిటీ 

చ ైరమన్ న్సరణయాన్సన న్సెంద్యర్ోపణ్గా భావిెంచర్ాదు. ఆ దర్ాోపుి  వాసివాన్సన కనుగకనే ఒక తటసా పరకిరయగా 

భావిెంచయలి. ఒక తపుపడు లేద్య అన ైత్తక చరోకు పాలపడినటుి  విజిల్ బ్లో యర్ భావనను దర్ాోపుి  

సమరాి్ెంచకపో వచుి.  

e. చటిపరమ ైన, దర్ాోపుి పరెంగా అవసరమ ైన ద్యన్సన బ్టిి సబ్జికుి  గురిి్ెంపును వీలెైనెంత వరకు రహసోెంగా 

ఉెంచడెం జరుగుతయెంద్ి. 

f. దర్ాోపుి  సమయెంలో సబ్జికుి  తన వాదనలు విన్సపిెంచేెందుకు తగిన అవకాశ్ెం కలిపెంచబ్డుతయెంద్ి. 

g. చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్ / ఎపెక్స్ ఎథిక్స్ కౌన్ససల్ లేద్య ఇతర దర్ాోపుి ద్యరులకు దర్ాోపుి  సెందరాెంగా 

ఎెంత మేరకు అయిత్ే సహకరి్ెంచయలో అెంత వరకు సహకరి్ెంచడెం సబ్జికుి  బ్ాధోత. ఊరి్కేనే అపర్ాధయన్సన 

అెంగీకరి్ెంచయలిసన అవసరెం లేదు.  

h. చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్ / ఎపెక్స్ ఎథిక్స్ కౌన్ససల్ మరి్యు/లేద్య ఆడిట్ సభుోలు కాకుెండయ తమకు 

నచిన వోకిి లేద్య వోకుి లను సెంపరద్ిెంచే హకుు సబ్జికుి కు ఉెంటుెంద్ి.  దర్ాోపుి  పరకిరయలో తన తరపున 

పరా త్తన్సధోెం వహ ెంచేెందుకు స్ ెంత ఖ్రుిలత్ో నయోయపరత్తన్సధని్స ఏర్ాపటు చేసుకునే సపవచఛ సబ్జికుి కు 

ఎపుపడూ ఉెంటుెంద్.ి  
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i. దర్ాోపుి లో జోకోెం చేసుకోకుెండయ ఉెండయలిసన బ్ాధోత సబ్జికుి పెై ఉెంటుెంద్ి. స్ాక్ష్యోలను ద్యచపెటిడెం, 

నయశ్నెం చేయడెం లేద్య త్యరుమారు చేయడెం, స్ాక్ష్యోలను పరభావితెం చేయడెం, వారి్న్స బ్జద్ిరి్ెంచడెం, 

భయపెటిడెం, వారి్కి నేరి్పెంచడెం వెంటి పనులకు సబ్జికుి  పాలపడర్ాదు. 

j. అలా చేయర్ాదన్స బ్లమ నై కారణ్యలు ఉెంటే తపప దర్ాోపుి  న్సవేద్ికలో విషయాలపెై సపెంద్ిెంచేెందుకు 

సబ్జికుి కు అవకాశ్ెం కలిపెంచడెం జరుగుతయెంద్ి. ఆర్ోపణ్కు మదేతయగా తగిన స్ాక్షోెం ఉెంటే తపప ఒక 

సబ్జి కి్్పెై తపుప ఆర్ోపణ్లను పరి్గణ్ిెంచడెం జరగదు. 

k. స్ాధయరణ్ెంగా రక్షణ్యతమక వ లోడి అెంద్ిన 90 ర్ోజులోో పు దర్ాోపుి  పూరిి్ చేయడెం జరుగుతయెంద్ి. 

 

 

8. రక్షణ 

 

a. ఈ పాలసీ కిెంద రక్షణ్యతమక వ లోడి చేసినెందుకు విజిల్ బ్లో యర్కు ఎలాెంటి అనయోయెం జరగదు. విజిల్ 

బ్లో యరోకు వోత్తరే్కెంగా చూపప వివక్ష, వేధిెంపులు, బ్లిపశువులు చేయడెం లేద్య ఉద్యోగెంలో 

అనయోయెంగా వోవహరి్ెంచడెం వెంటి చరోలను ఒక విధయనెంగా కెంపెనీ ఎపుపడూ ఖ్ెండిసుి ెంద్ి.  

పరతీకారెం, ఉద్యోగెం నుెంచ టెరి్మనేట్/ససెపెండ్ చేస్ాి మన్స బ్జద్రిి్ెంచడెం లేద్య భయపటిెడెం, కరమశిక్షణ్య 

చరోలు, బ్ద్లిీ, డమిోషన్, పరమోషన్కు న్సర్ాకరి్ెంచడెం సహ విజిల్ బ్లో యర్ తన విధులు 

న్సరవహ ెంచకుెండయ పరతోక్షెంగా లేద్య పర్ోక్షెంగా అధికార్ాన్సన ఉపయోగిెంచ అడుడ కోవడెం, మరి్న్సన 

రక్షణ్యతమత వ లోడులు చేయకుెండయ విజిల్ బ్లో యర్ను అడుడ కోవడెం వెంటి అనుచత చరోల నుెంచ విజిల్ 

బ్లో యరోకు కెంపెనీ పూరిి్ రక్షణ్ అెంద్ిసుి ెంద్ి.  రక్షణ్యతమక వ లోడి చేసిన కారణ్ెంగా విజిల్ బ్లో యర్కు 

ఎదురయియో సమసోలను తగొిెంచేెందుకు కెంపెనీ అన్సన చరోలు తీసుకుెంటుెంద్ి. అెంత్ే కాదు కిరమినల్ 

లేద్య కరమశిక్షణ్య చరోల కిెంద విజిల్ బ్లో యర్ స్ాక్షోెం ఇవావలిస ఉెంటే, ఆ పరకిరయకు సెంబ్ెంధిెంచ తగిన 

సలహాను విజిల్ బ్లో యర్ ప ెంద్ేెందుకు కెంపెనీ ఏర్ాపటుచేసుి ెంద్ి.  

b. పెైన పపర్కునన కాో జు ఉలోెంఘన జరి్గిెందన్స విజిల్ బ్లో యర్ చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్/ఎపెక్స్ కౌన్ససల్కు 

న్సవేద్ిెంచనటుి  అయిత్ే వారు ద్యన్సపెై దర్ాోపుి  జరి్పి తగిన చరోలు తీసుకోవడెం/సిఫారుస చేయడెం 

జరుగుతయెంద్ి. 
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c. చటిెం అనుమత్తెంచన మేరకు విజిల్ బ్లో యర్ గురిి్ెంపును వీలెైనెంత మటుకు రహసోెంగా ఉెంచడెం 

జరుగుతయెంద్ి. చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్/ఎపెక్స్ ఎథిక్స కౌన్ససల్ న్సయెంతరణ్లో లేన్స కారణ్యలత్ో (ఉద్య. 

దర్ాోపుి ద్యరులు చేపటేి దర్ాోపుి  సెందరాెంలో) విజిల్ బ్లో యరో గురిి్ెంపు వ లోడి అయియో అవకాశ్ెం ఉెందన్స 

వారి్న్స హెచిరి్సుి నయనెం. 

d. సదరు దర్ాోపుి లో సహకరి్ెంచే ఇతర ఉద్యోగులకు కూడయ విజిల్ బ్లో యర్త్ో సమానమ ైన రక్షణ్ 

అెంద్ిెంచడెం జరుగుతయెంద్ి.  

 

9. దరాోపతు దారులు 

 

a. వాసివాలను గురిి్ెంచేెందుకు, విశలోషిెంచేెందుకు దర్ాోపుి ద్యరులు ఒక పరకిరయను చేపటాి లి. 

దర్ాోపుి ద్యరులు తమ దర్ాోపుి లో భాగెంగా, ఆ పరి్ధి మేరకు తమ అధికార్ాన్సన, త్ లుసుకునే 

హకుును చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్/ఎపెక్స్ ఎథిక్స కౌన్ససల్ నుెంచ ప ెందుత్యరు.  

b. దర్ాోపుి నకు అవసరమ ైన మేరకు తగిన స్ాెంకేత్తకపరమ ైన, ఇతర వనరులను ప ెందవచుి. వాసివాన్సన 

కనుగకనే విషయెంలోనూ గరహ ెంచే విషయెంలోనూ దర్ాోపుి ద్యరులు సవతెంతరెంగా, న్సష్ాపకి్ష్కెంగా 

వోవహరి్ెంచయలి. నయోయవరిన, న్సష్ాపకి్ష్కత, సెంపూరణత, న ైత్తక పరవరినత్ో పాటు చటిపరమ ైన, 

వృతి్తపరమ ైన పరమాణ్యలు అనుసరి్ెంచే బ్ాధోత కూడయ దర్ాోపుి ద్యరులపెై ఉెంటుెంద్ి. 

c. పరా థమిక సమీక్షలో న్సర్ాా రణ్ జరి్గిన తర్ావత దర్ాోపుి  పరా రెంభెంచడెం జరుగుతయెంద్:ి 

i. సదరు ఆర్ోపతి చరో తగన్స లేద్య అన ైత్తక చరో లేద్య పరవరిన కిెందకు ర్ావడెం 

ii. సదరు ఆర్ోపణ్పెై దర్ాోపుి  జరి్పపెందుకు తగిన న్సరాి్షిమ ైన సమాచయరెం  

అెందుబ్ాటులో ఉెండటెం లేద్య చీఫ్ ఎథిక్స్ ఆఫసీర్/చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్ 

అభపరాయెం మేరకు సదరు వోవహారెం దర్ాోపుి నకు తగినద్ిగా భావిెంచడెం 

10. నిరణయుం 

 

తగన్స లేద్య అన ైత్తక పన్స జరి్గినటుి గా దర్ాోపుి లో త్ేలినటుి  అయిత్ే, అటిి ద్యన్సపెై కరమశిక్షణ్య లేద్య 

ద్ిదుే బ్ాటు చరో చేపటాి లన్స ఎపెక్స్ ఎథిక్స్ కౌన్ససల్కు ఆడిట్ కమిటీ ఛ ైరమన్/చీఫ్ ఎథిక్స్ కౌన్ససలర్ సిఫారుస 

చేయవచుి. ఈ పాలసీ కిెంద చేపటిిన దర్ాోపుి లో భాగెంగా త్ేలిన ఫలిత్యన్సకి అనుగుణ్ెంగా సబ్జికుి పెై చేపటేి 
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కరమశిక్షణ్య లేద్య ద్ిదుే బ్ాటు చరోలకు వరిి్ెంచే సిబ్బెంద్ి లేద్య స్ాి ఫ్ కటుి బ్డి ఉెండయలి. ఇద్ి కెంపెనీ విధయనయలోో  

న్సరవచెంచన కరమశిక్షణ్యచరోలోో  ఉెంటుెంద్ి.  

 

11. రిపర రిీుంగ్ 

 

కేసులకు సెంబ్ెంధిెంచన సిాత్త ఎపెక్స ఎథిక్స్ కౌన్ససల్ కనీవనర్ న్సరవహ స్ాి రు, వాటికి సెంబ్ెంధిెంచన స్ాా యి, 

దర్ాోపుి  ఫలిత్యలు, చేపటేి ద్దిుే బ్ాటు చరోలపెై ఎపపటికపపడు న్సవేద్ికను ఆడిట్ కమిటీకి సమరి్పెంచయలి.  

 

12. డాకుోమ ుంటలో  కలిగి ఉుండటుం 

 

లిఖితపూరవకెంగా ఉనన అన్సన రక్షణ్యతమక వ లోడలు, లేద్య డయకుోమ ెంట్ చేసినవాటిత్ో సహ దర్ాోపుి  

ఫలిత్యలను కెంపెనీ కనీసెం ఏడు సెంవతసర్ాలు తన దగొరే్ ఉెంచుకుెంటుెంద్ి. 

 

13. సవరణ 

 

ఈ పాలసీ అమలును పరోవేకి్ష్ెంచడెంత్ో పాటు సమీకి్ష్ెంచడెం, ఈ పాలసీలో మారుపలు తీసుకుర్ావడెం 

వెంటివి ఎపెక్స ఎథిక్స కౌన్ససల్ చూసుి ెంద్ి.  

 


