
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

మేము ఎదుగుతునన మారగము 
 
 
 
 
 
 
 
 

రవరతన నియమావళి 
మహీందా్ర ఇన్యూరెన్సయ బో్రఔర్సయ లిమిటెడ్ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

భహీందా్ర అీండ్ భహీందా్ర లిమిటెడ్ © 2018 
అన్నన హక్కులూ రిజయకు చేమఫడా్డయి 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

రవరతన నియమావళి 
 
 
 
 

మేభక ఎదకగకతకనన మాయగభక 



  



విషయీంశభకలక 
01. రవరతనా నియమావళి యొఔక ఓచితయము 
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i v . ఉలుీంఘనలనక న్నవేదిీంచకట 
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శ్ర ీఆనీంద్ భహీందా్ర 
 
 
మా క్ీంపెనీ మొదటగా రజాక్షేతరీం ల్లన్నకి వెళిినపుడక, కె.సి. భహీందా్ర గాయక కొన్నన షేయునక క్ీంపెనీ యొక్ు ఉద్యమగకల కోసీం 
రక్ున ఉీంచాయక. అనేక్భీంది ఉద్యమగకలక ధనమవాద్రలక చెఫకతూ ఆమనక్క వాాసినపుడక, వారి ఆపామమతనక గకరితీంచి వారికి 
క్ లేఖల్ల ఇలా ధనమవాద్రలక తెలిపాయక, ‚డఫకఫ క్లిగ ఉీండడీం బాగకీంది, ఐతే డఫకఫ కొనలేన్న వాటిన్న క్లిగ ఉీండడీం ఇీంకా 
బాగకీంటకీంది.‛ కాఫటిట , మా చరితర మొదట్లు నే డఫకఫ కొనలేన్న అనేక్ విషయల టు  భహీందా్ర దనకనగా న్నలఫడీంది. ఇీంకా, 
డఫకఫ కొనలేన్న అనేక్ విషయలల్ల అతమీంత పార భకఖమమైనది పేయక రతిషటలక. 
 
ఫోర్ఫ్ భనలిన రీంచీం ల్లన్న 200 అతమీంత రతిషట  గల క్ీంపెనీలల్ల క్టిగా జాబితా చేమడీం యదృచిఛక్ీంగానైతే 
జయగలేదక. రతిషట భరిమక సకరిపాలన అనేవి పార యీంబీం నకీండీ భన క్ీంపెనీ యొక్ు నయనర్థల్లు నూ ఇమిడపోయి ఉనానయి. 
భనపై ఎటకవీంటి తన్నసరి రిసిథతి లేన్న కాలాలల్ల సైతభూ అనేక్సాయకు  భనీం పాయదయశక్ీంగా ఉీండ్డలన్న ఎీంచకక్కనానభక. 
ఉద్రహయణక్క, చటటభక తన్నసరి చేమడ్డన్నకి ఎీంతో కాలీం భకీందకనకీండీ భన వాట్టద్రయకలక్క కార్పరేట్ రిపాలన గకరిీంచి 
క్ీంపెనీ తిరిగ న్నవేదిసూత  వచిుీంది. భన రకేిమలల్ల కార్పరేట్ న్నవిధానభక భరిమక రవయతనల యొక్ు అతకమననతమైన 
గీటకర్థళినక భనీం సీంసాథ గతీం చేసకక్కనన మార్థగ లక అనేక్ీం ఉనానయి. భనీం ఎవురైనా చూడగలిగనటిట  భూల విలకవలక 
భరిమక కార్పరేట్ రిపాలన పాలసీల క్ూయకనక యూపీందిీంచకక్కనానభక భరిమక పాలనా సీంఫీంధత సభసమలనీన 
సభయథవీంతీంగా భరిమక పాయదయశక్ీంగా రిషురిీంచఫడేలా చూసకకోవడ్డన్నకై ఎథిక్స్ భరిమక రిపాలనా భీండలి వీంటి 
ధృఢమైన వమవసథలనక భనీం క్లిగ ఉనానభక. 
 
ఇదీంతా క్రవలీం ఏతా వాతా ‘భీంచిగా అన్నపీంచకకోవడ్డన్నకి చేసే న్న’ కాదక. ద్రన్నకి బిజినెస్ డవిడీండకు  చెలిుీంచఫడతాయి. 
భనీం ఎలా న్న చేసాత భక భరిమక భనీం దేన్నకి న్నలఫడతాభక అన్న సషటీంగా తెలకసక కాఫటిట బిజినెస్ భాగసాుభకలక 
భనలిన విశుసిసాత యక. భన పార వీణమతక్క నైతిక్ విలకవలక వెనకనదనకనగా ఉీంట్టమన్న తెలకసక కాఫటిట విదేశ్ర సభనుమద్రయకలక 
భనక్క పార ధానమమిసాత యక. ఈ క్ీంపెనీ ఎలుపుడూ సరైన నకలే చేసకత ీంది భరిమక ఎటికీ వాటిన్న కేిీంద డనీమదక అన్న భన 
వాట్టద్రయకలక్క బాగా తెలకసక. భహీందా్రల్ల న్న చేసూత  ఉీండటీం టు  భనవాళుి గయుీంగా భావిసాత యక. 
 
నేడక భనీం అనకబవిసకత నన శ్రఘర ఎదకగకదల యొక్ు కాలవమవధకల్లు  కార్పరేట్ పాలన భరిమక విలకవలక భరిీంత 
భకఖమభవుతాయి. భనీం ఎీంత ఎక్కువ ఎదిగతే, నైతిక్ విలకవలక భరిమక సకరిపాలన టు  శియసావహీంచి ఉీండటభనేది 
భనల్ల రతి క్ురికీ భకఖమీం. నకలక చేమడీం భకఖమమే – వాటిన్న సరియైన దధతిల్ల చేమడభనేది భరిీంత భకఖమభక. 
 
కార్పరేట్ రవయతన యొక్ు అతకమననత రమాణాలనక న్నర్థధ రిీంచకకోవడ్డన్నకి భనభీందయభూ ఏది అయథీం చేసకకొన్న న్న 
చేయలి్న అవసయీం ఉీంద్య ఈ రవయతనా న్నమమావళి విపులీక్రిసకత ీంది. దమచేసి ఈ సూతార లనక అధమమనీం చేమీండ, 
భరిమక భరీ భకఖమీంగా, వాటిన్న భనసా, వాచా, క్యభణా పాటిీంచీండ. క్వేళ భనల్ల రతి క్ుయూ సకరిపాలనక్క భనలిన 
భనీం ఆదయశీంగా చూసకకోగలిగతే, భన భహీందా్ర గూూ పు డఫకఫ కొనలేన్న విషయలల్ల ధన్నక్ గూూ పుగా ఉీండడీం 
కొనసాగకతకీంది. 
 
ఆనీంద్ భహీందా్ర 
చైయభన్ 
భహీందా్ర అీండ్ భహీందా్ర లిమిటెడ్ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ఔ బొమమ వేయి మాటలీంత విలువైనద 
 
 
1997 డసీంఫర్ 16 వ తేదీ సామీంకాలీం ఆనీంద్ భహీందా్ర గారి కార్థమలమభకల్ల కొీందయక వమక్కత ల సభూహీం 
సమావేశమైీంది. వారిల్ల ఇదదయక ద్రద్రపు క్ సీంవత్యీం పాటక భూల విలకవలక భరిమక భూల ఉదేదశమ రక్టననక 
ఏయయచకకోవడ్డన్నకి రిశోధన చేశ్వయక; భరి తదకరి ఉషోదయన, ఈ ఆల్లచనలనక సీంసథ యొక్ు ఉననతసాథ యి 
యజమానమభకతో ీంచకక్కనానయక. వాళుి మాట్టు డ్డయక భరిమక చయు చేశ్వయక, ఐతే చాలా భకఖమమైన ఈ ఆల్లచనల అయథీం 
ఏమిట్ల సకలకవైన భరిమక సీంతృపతక్యమైన సమాచాయ విన్నభమ దధతిల్ల విపులీక్రిీంచలేక్పోయయక. 
 
జటకట  సబకమలల్ల ఆ సామీంతరీం ఇీంటికి వెళ్ళియక భరిమక ఈ ద్రయశన్నక్త గకరిీంచి తన ది సీంవత్ర్థల భనవర్థలితో 
మాట్టు డ్డయక. ఆమ తన కే్రయనునక తీసకకొన్న న్న చేమడ్డన్నకి ఉకే్మిీంచిీంది. భరి ఆ చినన అమాభయి గీసిన ఆ చితార న్నన 
భయకసటి రోజు ఉదమీం ఆనీంద్ భహీందా్ర గాయక ఉననత యజమానమీం భకీందక రదరిశీంచాయక. అది ఫహు భకచుటగా 
భరిమక క్కు తీంగా భన భూల విలకవలక భరిమక భూల ఉదేదశ్వమన్నన క్ళిక్క క్టిటీంది. 
 
నక్షతరీం యొక్ు ఐదక అీంశ్వలక 5 భూల విలకవలనక తెలిమఫయచాయి. ఆ నక్షతరీం ఈ దిగకవ మార్థగ న్నన చూపీంది, మీయక 
వెళ్ళిలి్న మాయగీం, భరిమక భరీ భకఖమీంగా – మీయక ద్రటి వెళిక్ూడనటకవీంటి సరిహదకద లక. ఆ మాయగీంపై మైలకర్థళుి 
వామపార్థలక తభక్క తాభక న్నరేదశిీంచకక్కనే లక్ష్యమలక. మైలకర్థళుి మారితే క్ లక్షయీం సాధీంచఫడనటకట , అపుడక భర్పక్ లక్షయీం 
ఏయయచకకోవడీం; అలా మాయగీం భకీందకక్క సాగే కొదీద  మైలకర్థళినక అధగమిీంచడ్డన్నకి భరిీంత క్ృషి అవసయభవుతకీంది. 
భరిమక ఆ యుతాల ఆవల ఇీందాధనకసక్ అదే భన భూల ఉదేదశమీం, ఉదయన భనీం న్నచేమడ్డన్నకి ఎీందకక్క వసాత మో, 
ఆ కాయణీం భనలిన భకీందకక్క భరిమక పై వైపుక్క తీసకక్కవెళుతకీంది. 
 
ఇదీ భహీందా్ర గూూ ప్ భూల విలకవలక భరిమక భూల ఉదేదశమ చితరీం – ది సీంవత్ర్థల చినానరి గీసిన చితరీం భరిమక అది 
ఇపుడక మా చరితరల్ల క్ భాగీంగా ఉీంది. 
 
మా భూల ఉదేదశమభక: భనీం సాీంరద్రమక్ ఆల్లచనా విధానాన్నన సవాలక చేసాత భక భరిమక భన వాట్టద్రయకలక భరిమక 
రీంచవామతీంగా సమాజాలక ఎదిగేలా చేమడ్డన్నకై సానకక్ూల మాయకనక భకీందకక్క తీసకక్కవెళిడ్డన్నకి భన వనయకలన్ననీంటినీ 
సృజనాతభక్ీంగా ఉయోగసాత భక. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



పార యీంబీం నకీండీ విలకవలక అనేవి మా భూల విశ్వుసాలకగా ఉనానయి. 
 
1945, నవీంఫర్ 8 వ తేదీ నాటి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇీండయల్ల మా మొటటమొదటి రక్టన, కొతత  క్ీంపెనీ ఆధాయడవలసిమకనన సూతార లనక 
రజానీకాన్నకి వివయీంగా విపులీక్రిీంచిీంది. రక్టన తెలిమజేసకత ననటకు గా, క్ీంపెనీకి రజానీక్ీం యొక్ు భదదతక భకఖమభక, కాఫటిట  క్ీంపెనీకి 
సూపరితన్న క్లిగీంచే సూతార లనక రజలక తెలకసకకోవాలి్ ఉీంటకీంది. చాలా కాలీం కేిీందట, మేభక రజల్లు కి వెళిడ్డన్నకి చాలా కాలీం భకీందక 
దేన్ననైనా వెలుడ చేమడీం అవసయమై ఉీండేది. అటినకీండీ క్ూడ్డ, పాయదయశక్త భరిమక విలకవలల్ల గటిట  విశ్వుసీం మా న్నల్ల క్ 
భాగీంగా ఉీంటూ వసోత ీంది. అది మా హక్కుద్రయకల కొయక్క క్ ఆీంద్యళన, భరిమక సరియైన న్న చేయలనే క్ ఆకాీంక్ష నకీండ 
ఉతననభవుతోీంది. 
 
కొనిన సీంవతయరాలుగా మహీందా్ర గ్ూ పులో అనేఔ విషయాలు మారాయి; ఐతే ఏద మారలేదో ఈ రఔటన సషటీంగా రదరిిసుు ీంద. 
 
అది మా సూతార లల్ల చాలా వాటిన్న రతిబిీంబిసకత ీంది, వాటిన్న మేభక మా భకఖమ విలకవలకగా వమకీతక్రిీంచాభక: 
 వృతితనైపుణమత - ‚సభయథత అనేది రతిబ భరిమక పురోగభనభక యొక్ు సభగూ రీక్ష‛ 
 భీంచి కార్పరేట్ పౌయసతుభక - ‚దేశభక యొక్ు పారిశీ్వమిక్ భరిమక వమవసామ అభివృదిధన్న భకీందకక్క తీసకక్కవెళ్ళిలనే 

ఆకాీంక్ష‛ 
 నైతిక్ విలకవలక - ‚సమాజ వమతిరేక్ శక్కత ల పోక్డలనక ఎదిరిీంచడ్డన్నకి కార్పరేట్ సీంసథల యొక్ు సభయథతల్ల నభభక్ీం‛ భరిమక 

అన్ననీంటి పైనా 
 వమకిత యొక్ు సహేతకక్త భరిమక హుీంద్రతనభక - ‚సహకాయ రీతిల్ల న్నచేమడభనేది మానవ శీభ యొక్ు హుీంద్రతనభకపై 

ఆధాయడ ఉీంటకీంది‛ భరిమక ‚సభయథత అనేది రతిబ భరిమక పురోగభనభక యొక్ు సభగూ రీక్ష భరిమక యీంగక గానీ, జాతి 
లేద్ర క్కలభక గానీ సాభయసమీంగా న్నచేసే మార్థగ న్నకి అడకా గా న్నలవక్ూడదక‛ 

 
మన వయవసా్థఔుల ఆదరాిలు దవయీంగా రకాశిసుు నానయనీ, మరియు మన ఔీంపెనీ యొఔక డిఎన్సఎ ద్రద్రపుగా మారలేదనీ 70 
సీంవతయరాల తదనీంతరీం, ఔనీసీం ఈ రోజున అయినా తెలుసుకోవడీం మీంచిదీంద. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

భహీందా్ర యొక్ు ఆవాసభక 

బార ీండక భూలసథీంభాలక 

రిమితకల ర్థహతమభకనక 
సీుక్రిీంచకట 

మేభక పెదదగా ఆల్లచిసాత భక భరిమక మా 
సాీంరద్రమక్ సరిహదకద లక్క అతీతీంగా 
చూసాత భక మేభక మా వాళినక 
సీుక్రిీంచదగనటకు గా భరిమక చకయకగాగ , 
రీంచ ఉతతభ శ్రీణి గీటకర్థయిగా ఉీండేలా 
పోర త్హసాత భక భరిమక మా క్సటభయుక్క 
అతకమతతభమైన ఉతతకత లక, సేవలక 
భరిమక రిష్కుర్థలనక అీందిీంచడ్డన్నకి 
బాగా సహేతకక్మైన శీభ తీసకక్కీంట్టభక. 

రతామమానమ ఆల్లచనా 
విధానభక 

మేభక మా దైనీందిన న్న-జీవితభకల్ల 
రతామమానమ ఆల్లచనా విధానాన్నన భరిమక 
కొతత చేయకవ దధతకలనూ ఆచరిసాత భక. 
మేభక, తాజా, వైవిధమమైన దృకోుణాలనక 
రిశ్రలిీంచకక్కీంట్టభక భరిమక 
రతామమానమ ఆల్లచనా విధానాన్నన 
అీందిీంచిన వారిన్న గౌయవిీంచకక్కీంట్టభక. 
భనీం భన మేధసక్నక క్సటభర్ వైపుక్క 
భళిిసాత భక - నవమతపై దృషిట పెడకతూ, భన 
హక్కుద్రయకలక్క విలకవనక జోడీంచడ్డన్నకి 
భన చతకయతనక ఉయోగసాత భక. 

సానకక్ూల మాయకనక 
భకీందకక్క నడకపుట 

భనీం భన క్సటభయు అవసర్థలనక ల్లతకగా 
అయథీం చేసకక్కీంట్టభక భరిమక వారికి 
నాణమమైన ఉతతకత లక భరిమక సేవలనక 
అీందిసాత భక, అవి వారిన్న 
ఆనీందిీంజేమడమే గాక్, వారి జీవితాలనక 
మయకగకయచి మాయకనక తీసకక్కవసాత యి. 
భనీం భన క్సటభయునక భన వామపాయీం 
యొక్ు క్రీంద ా బిీందకవు వదద  ఉీంచకతాభక 
భరిమక వారితో ధృఢమైన సీంఫీంధ 
బాీంధవామలనక నెలకొలకక్కీంట్టభక. 
భనీం సభగూత యొక్ు అతకమననత 
రమాణాల రకాయీం నడచకక్కీంట్టభక. భనీం 
భన సుీంత జీవితాల్లు  సానకక్ూల మాయకనక 
తీసకక్కర్థవడ్డన్నకి పాటకడతాభక, భరిమక 
భన క్సటభయకు  భరిమక సమాజాలక 
ఎదగడ్డన్నకి వీలక క్లిసాత భక. 

భూల విలకవలక 
వృతితనైపుణమభక | భీంచి కార్పరేట్ పౌయసతుభక |  

క్సటభర్ మొదట | నాణమమైన దృషిటసారిీంపు | వమకిత యొక్ు ఉీంద్రతనభక 

 
ముఖ్య ఉద్దే శ్యము 

మనం స ంప్రద్ాయక ఆలోచనా విధానాన్ని సవ లు చదస ా ము మరియు మన  వ టాద్ారులు  
మరియు ప్రప్ంచవ యపా్ంగ  సమాజాలు ఎద్ిగేలా చదయడాన్నక ై స నుకూల మారుును ముందుకు  

తీసుకువెళ్ళడాన్నకి మన  వనరులన్నింటినీ సృజనాత్మకంగ  ఉప్యోగిస ా ము. 



 

టైమ్స్ ఆఫ్ ఇీండయ 
8 నవీంఫర్ 1945 

 

భహీందా్ర భరిమక మొహభభద్ 
భాయతదేశ్వన్నకి తన బవిషమత్ సుపానల సీంపూయణ సాకాయీం కోసీం పారిశీ్వమిక్ అభివృదిధ  ఎీంతో అన్నవాయమమైనదనీ, అీందకక్క క్ 
సహకాయ రమతనభకగా దేన్ననైతే భనీం చక్ుగా పేర్పునగలమో ద్రన్నకి పార తిన్నధమీం వహీంచే క్ గణనీమమైన సమేభళనభక. 

మీయక దీన్నకి సీంఫీంధీంచిన రణాళిక్ల గకరిీంచి, అనేక్ రణాళిక్ల గకరిీంచి విన్న ఉనానయక. ఇపుడక భాయతదేశ వనయకలనక 
అభివృదిధ  చేమడ్డన్నకి భరిమక రజానీక్ీం యొక్ు జీవన రమాణాన్నన పైకి తేవడ్డన్నకి క్ సానకక్ూలమైన, గటిటదైన భరిమక 
సభనుమీం చేసకకోఫడన థక్ీం వసకత ీంది. 

అమరికా మకదధసభమపు సాధనల యొక్ు భూడక-సీంవత్ర్థల శీద్రధ పూయుక్ అధమమనభక తర్థుత క్ భాయతీమ 
వామపాయవేతతచే యూక్లన చేమఫడ, ఇది తభ దేశీం యొక్ు పురోగభనీంల్ల దీయఘకాలిక్ అనకబవీం భరిమక ధృఢమైన 
విశ్వుసీం క్ల వామపాయవేతతల సభూహీం యొక్ు భదదతక భరిమక సహామ సీంసిదధతనక క్ూడగటకట కొీంది. 

ఈ దేశీం యొక్ు పారిశీ్వమిక్ భరిమక వమవసామ అభివృదిధనక భకీందకక్క తీసకక్కవెళ్ళిలనే తభ ఆకాీంక్షల్ల, అతమీంత అధక్ 
రయోజనీం పీందే వమక్కత లైన- సాధాయణ రజానీక్ీం యొక్ు భదదతక తభక్క ఉీండ్డలన్న - భరిమక వారి లక్ష్యమలక భరిమక 
ఉదేదశ్వమలక సాధాయణీంగా ఆమోదిీంచదగనవిగా ఉీండేీందకక్క ఆ భదదతక ఆవశమక్భనీ ఈ సహకాయ-సీంసథ యొక్ు 
వమవసాథ క్కలక విశుసిీంచాయక. 

ఇక్ుడ, వారి బవిషమత్ కాయమకే్మాలక్క దిశ్వన్నరేదశీం చేమబోయే సూతార లక ఉనానయి - 

మొదటిదిగా, పైయవేటక రతితిత యొక్ు పోర తా్హభక భరిమక వమకిత యొక్ు చొయవ. 

రెీండవదిగా, గకతాత ధతామలక భరిమక ర్థజకీమ క్ూటభకల వీంటి సమాజ వమతిరేక్ పోక్డలనక వమతిరేకిీంచే కార్పరేట్ 
సీంసథల సభయథతల్ల విశ్వుసభక. 

భూడవదిగా, కారిభక్కడక తన న్నయభకాన్నకి తగగ విలకవ క్లిగ ఉనానడనీ భరిమక సహకాయ న్నవిధానభక భన్నషి 
హుీంద్రతనభకల్ల నెలకొన్న ఉీంటకీందనే వాసతవాన్నన గకరితీంచడీం. 

నాలగవదిగా, వారి భాగసాుమామల అీంతిభ విజమభకల్ల భరిమక వాటికి రభావాన్నన ఇవుడీంల్ల రజల యొక్ు సభయథత 
భరిమక యోగమత టు  ధృఢమైన విశ్వుసీం. 

ఐదవదిగా, సాభయథయీం అనేది రతిబ భరిమక పురోగతికి ఏకైక్ రీక్ష భరిమక వయణీం, జాతి లేద్ర క్కలీం సాభయసమ పూయుక్ న్న 
విధానభకల్ల రక్ున ఉీండ్డలనే వాసతవాన్నన గకరితీంచడీం. 

ఏమిటి, భహీందా్ర భరిమక భహభభద్  ఏమి చేయలనకక్కీంటకనానయక, ఎవరికి వాళుి పార తిన్నధమీం వహసాత యక, భరిమక వారి 
వామపాయ నైతిక్తలనీన నాక్క ఏమి న్నకి వసాత యి అన్న మీల్ల మీయక రశినీంచకక్కనానర్థ? 

భీంచిది, భహీందా్ర భరిమక భహభభద్ భాయతదేశ పారిశీ్వమిక్ భరిమక వమవసామ పునర్థవాసభక యొక్ు విధన్న పూరిత 
చేమడ్డన్నకి ఆధాయమిసూత - పార థమిక్ ఇీంజనీరిీంగ్ అన్న దేన్నన అనవచకు, అనే విషమీం టు  న్నభగనమై ఉనానయక. 

ఆ పునర్థవాసభక, మీతో వమవహరిీంచడ్డన్నకి ఫహుశ్వ గొ వమవహాయభక - మీయక న్నవసిీంచడ్డన్నకి మయకగైన బూమి భరిమక 
మీయక ఆనీందిీంచడ్డన్నకి ఆరోగమక్యమైన భరిమక సీంతోషద్రమక్మైన జీవితీం యొక్ు వాగాద నాన్నన నెతితన పెటకట క్కీంటకీంది. 

నైతిక్త విషయన్నకి వసేత, భహీందా్ర భరిమక భహభభద్ , క్ వామపాయ సీంసథ  అయినటికీ, క్ జాతీమ ఉదేదశమభక 
భరిమక క్ కొతత ధృక్థభకతో సభృదధమై రికాయకా ల్లు  న్నలవాలన్న ఉదేదశిీంచకకొీంది. 

వాయక ఎపుడక పార తిన్నధమీం వహసాత యక? పేయకనక ఫటిట , ఇది హీందకవులక భరిమక భహభభదీమకల యొక్ు ఉభభడ 
భాగసాుభమ సీంసథ . ఛైయభన్ శ్ర ీకె.సి. భహీందా్ర గాయక అమరికాల్ల భాయత రబకతు సపైె మిషన్ యొక్ు అధతిగా విదేశ్వలల్ల 
భూడక సీంవత్ర్థలక న్నచేసిన తర్థుత ఇటీవలనే తిరిగ వచాుయక. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

మేభక చేసే రతి న్నకీ విశ్వుసమే పార థభమభక. 
 

భహీందా్ర సిద్రధ ీంతభకతో న్న చేమడీం అీంటే, భన క్సటభయకు , 
సహోద్యమగకలక, వామపాయ భాగసాుభకలక భరిమక భనీం న్న చేసకత నన 
చోట గల సమాజాలచే విశ్వుసభక పీంది ఉీండేలా చూసకకోవడ్డన్నకి 
భనీం ఎలుపుడూ సభగూతతో న్న చేయలి్ ఉీంటకీంది. భహీందా్ర & 
భహీందా్ర లిమిటెడ్ (‘క్ీంపెనీ’ లేద్ర ‘భహీందా్ర’) కొయక్క భరిమక 
ద్రన్నతో న్న చేసకత నన రతియొక్ు వమకిత నకీండీ ఏదైతే 
ఆశిీంచఫడకతకననద్య ద్రన్నన్న భన రవయతనా న్నమమావళి ఏయయకసోత ీంది. 
భన భనకషకలక, భాగసాుభకలక భరిమక వాట్టద్రయకల టు  భన 
బాధమతనక క్ూడ్డ అది నొకిు చెఫకతోీంది. ఈ రవయతనా న్నమమావళి 
(‘న్నమమావళి’), న్నయణయల తెలిమజేతల్ల భనక్క సహామడకతకీంది 
భరిమక భరిీంత సమాచాయీం కోసీం ఎక్ుడకి వెళ్ళిల్ల భనక్క 
చెఫకతకీంది. 
 

 
 
 
 
 
క్ీంపెనీ సిద్రధ ీంతభక భనీం ఎలా న్నచేసాత భక అనే విషమీంగా భన 
భూల విలకవలనక ఏయయకసకత ీంది, కావున భనీం భన క్సటభయకు , 
వాట్టద్రయకలక, భనీం న్నచేసకత నన రజలక భరిమక భనీం న్నచేసే 
సమాజాలచే ఆర్థధీంచఫడవచకు. 
 
రవయతనా న్నమమావళి అీంటే ఏమిటి? 
రవయతనా న్నమమావళి అనేది భన భూల విధాన తరభక, ఇది క్ీంపెనీ 
కొయక్క భరిమక ద్రన్నతో న్న చేసకత నన రతియొక్ు వమకీత, వాయక న్నచేసే 
సాథ నభకతో సీంఫీంధీం లేక్కీండ్డ విధగా క్టకట ఫడ ఉీండ్డలి్న  

 
 

ఆవశమక్తలనక పేర్పుీంటకీంది. విధ లేద్ర సాథ నాన్నకి 
న్నరిదషటమైన భరిమక భనీం క్టకట ఫడ ఉీండ్డలి్న కొన్నన 
అదనపు పాలసీలనక క్ూడ్డ భనీం క్లిగ ఉీండవచకు. 
 
ఈ రవయతనా న్నమమావళి ఎవరికి వరితసకత ీంది? 
క్ీంపెనీ కొయక్క భరిమక క్ీంపెనీ తయఫున న్నచేసకత నన రతి 
క్ురికీ ఈ న్నమమావళి వరితసకత ీంది. క్ీంపెనీకి పార తిన్నధమీం 
వహీంచే రతి క్ుయూ అవే రమాణాలనక నెతితన వేసకకొన్న 
భరిమక భన న్నమమావళి భరిమక పాలసీలక్క క్టకట ఫడ 
ఉీండ్డలన్న భనీం ఆశిసాత భక. ద్రన్నకి అదనీంగా, వైమకితక్ 
వామపాయ విభాగాలక కొన్నన న్నరిదషట  వామపాయ ఆచయణలపై 
భరిీంత న్నరిదషట  మాయగదయశనాన్నన అీందిీంచే పాలసీలనక జారీ 
చేసాత యి. క్వేళ క్ పాలసీన్న క్నకగొనడీం లేద్ర అయథీం 
చేసకకోవడీంల్ల భనక్క సహామీం అవసయమైతే, లేద్ర 
న్నమమావళిపై భనక్క ఏదైనా సషటత లేద్ర మాయగదయశనీం 
అవసయమైన క్షభకల్ల, భనీం భకఖమ ఎథిక్స్ అధకారితో 
మాట్టు డ్డలి. 
 
భన కోసీం ఇది ఏమి అర్థథ న్నన తెలిమజేసకత ీంది? 
భనీం ఇలా ఉీండ్డలన్న క్ీంపెనీ ఆశిసకత ీంది: 
 నైతిక్మైన తీయకల్ల రవరితీంచడీం, భన చయమలక 

భరిమక న్నయణయల టు  గరిుీంచడీం. 
 భన న్నమమావళి ల్లన్న సూతార లక భరిమక 

న్నమమాల టు  సభభతి వహీంచడీం భరిమక భన 
చటటఫదధమైన భరిమక న్నఫీంధనామకత క్యతవామలనక 
నెయవేయుడీం. 

 భనీం న్నచేసకత నన విధానభక అనైతిక్మైనది లేద్ర 
సకయక్షతీం కాదన్న భనక్క అన్నపీంచిన చోటలాు  తగన 
మాయగదయశనీం పీందడీం. 

 భన న్నమమావళికి సభభతి వహీంచక్పోవడీం లేద్ర 
ఉలుీంఘననక వెీంటనే రిపోయకట  చేమడీం. 

మా విలకవలక 
వృతితనైపుణమత 
మేభక ఎలుపుడూ న్న కోసీం 
భీంచి వమక్కత లనే 
ఎీంచకక్కనానభక భరిమక 
వాయక ఎదగడ్డన్నకి సేుచఛ 
భరిమక అవకాశ్వన్నన 
ఇచాుభక. అలా చేమడీం 
మేభక కొనసాగసాత భక. 
మేభక సృజనాతభక్తనక 
భరిమక బాగా సహేతకక్మైన 
శీభ తీసకకోవడ్డన్నన 
పోర త్హసాత భక ఐతే భీంచి 
న్నతీయకనక కోయకతాభక. 

భీంచి కార్పరేట్ పౌయసతుభక 
గతీంల్ల లాగానే మేభక 
న్నచేసకత నన దేశ్వల యొక్ు 
అవసర్థలతో క్కదకయకబాటక 
క్లిగన దీయఘ-కాలిక్ విజయన్నన 
పీందడీం కొనసాగసాత భక. 
మేభక మా నైతిక్ వామపాయ 
రమాణాలతో 
ర్థజీ డక్కీండ్డనే 
ఈ న్న చేసాత భక. 
 
 

క్సటభర్ పస్ట (క్సటభర్ 
మొదట) 
క్రవలీం క్సటభర్ వలు మాతరమే 
మేభక ఉనానభక భరిమక 
విలసిలకు తకనానభక. మేభక 
మా క్సటభయు యొక్ు 
మాయకతకనన అవసర్థలక 
భరిమక ఆకాీంక్షల టు  
వేగీంగా, భర్థమదపూయుక్ీంగా 
భరిమక సభయథవీంతీంగా 
సీందిసకత నానభక. 
 
 

నాణమతపై దృషిట  సారిీంపు 
మా క్సటభయు కొయక్క డఫకఫక్క 
తగగ విలకవనక 
అీందజేమకటల్ల నాణమతయే 
అతి భకఖమమైనది. మేభక 
మా న్నల్ల, 
మా ఉతతకత లల్ల, భరిమక 
ఇతయకలతో మా యసయ 
చయమలల్ల నాణమతనక క్ 
'నడపే శకిత’ గా చేసాత భక. 
మేభక ద్రన్నన్న ‘మొదటిసారే 
సరిగాగ ’ చేసాత భక. 
 

వమకిత యొక్ు హుీంద్రతనభక 
మేభక వమకితగత 
హుీంద్రతనభకనక్క 
విలకవన్నసాత భక, అసభభతిన్న 
వమక్తయచే హక్కునక 
పైకెతకత క్కీంట్టభక భరిమక 
ఇతయకల 
సభమీం భరిమక శీభక్క 
గౌయవమిసాత భక. మా చయమల 
ద్రుర్థ, మేభక సభీంజసత, 
విశ్వుసభక భరిమక 
పాయదయశక్తనక పెీంచి 
పోషిసాత భక. 

 
 
 

01. 
రవయతనా న్నమమావళి 

యొక్ు ఔచితమభక 

క్ీంపెనీ యొక్ు 
సిద్రధ ీంతభక 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

నైతిక్విలకవల న్నయణమ వృక్షభక అనేది చాలా సకలకవైనది, ఐతే 
భన వామపాయ న్నయణయల బిగ భరిమక రభావభకనక భనీం 
సభకచితీంగా విశ్రుషిీంచి చూసకకోవడ్డన్నకి యూపీందిీంచఫడన 
శకితవీంతమైన సాధనభక. క్వేళ భన రవయతననక లేద్ర చయమలనక 
రజలక లేద్ర భన సహోద్యమగకలక చూసిన క్షభకల్ల ఎటకవీంటి 

రభావీం ఉీండవచకు అన్న భనక్క భనీం అడగాలి. క్వేళ వచిున 
జవాఫకతో సౌక్యమీంగా లేక్కీంటే, భనీం ఆ న్న చేమక్ూడదక. 
ఏదైనా న్నయణమీం తీసకక్కనే భకీందకగా భనక్క భనీం ఈ కేిీంది 
రశనలనక వేసకకోవాలి: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

02. 

నైతిక్విలకవల న్నయణమ 
వృక్షభక 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03. రవరతన నియమావళి 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

03. రవయతన న్నమమావళి 
 
 
 
 
 
 
 
 
రయోజనీం యొక్ు వివాదభకలనక న్నవారిీంచకట 
 
భనీం క్ీంపెనీ తయఫున న్న చేమకచకననపుడక ద్రన్న అతకమతతభ 
రయోజనాల మేయక్క న్నచేయలన్న ఆశిీంచఫడకతకీంది భరిమక 
ధృఢమైన నామమన్నయణమీం చేయలి్ ఉీంటకీంది. దీన్న అయథీం ఏమిటీంటే, 
వామపాయ న్నయణయలనక ఎటకవీంటి రయోజన వివాదీం లేక్కీండ్డ చేయలి్ 
ఉీంటకీంది. క్ వివాదీం ఉననటకు గా అగకపీంచడీం సైతభూ క్ వమకిత 
భరిమక /లేద్ర క్ీంపెనీ యొక్ు రతిషటనక దెఫఫతీమగలకగకతకీంది. 
క్ీంపెనీ టు  భన బాధమతతో భన ఫమటి కాయమక్లాపాలక లేద్ర 
వమకితగత రయోజనాలక వివాదమైనపుడక, లేద్ర వివాదమైనటకు  
క్న్నపీంచినపుడక, క్ ‘రయోజన వివాదీం’ ఏయడవచకు. క్ీంపెనీతో 
భనక్క గల హోద్రనక, లేద్ర భన ఉద్యమగ కాలభకల్ల భనీం సాుధీనీం 
చేసకక్కనన సమాచాయభకనక భన వమకితగత రయోజనాలక భరిమక 
క్ీంపెనీ యొక్ు రయోజనాల భధమ వివాద్రన్నన సృషిటీంచే విధీంగా 
ఉయోగీంచడీం లాీంటి సీందర్థబలనక క్ూడ్డ అది చేరి ఉీండవచకు. 
భనక్క రయోజన వివాద్రల గకరిీంచి తెలిసిన వెీంటనే వాటికి 
సీంఫీంధీంచిన సీందర్థబలన్ననీంటినీ సుచఛీందీంగా వెలుడ చేయలి్ీందిగా 
ఆశిీంచఫడకతకీంది. 
 
ఫీంధకవులతో వమవహార్థలక 
 
క్వేళ భనీం క్ సీంఫీంధత వమకిత (న్నయుచనీం కోసీం దకోశీం 2 
చూడీండ), ఫీంధకవు (న్నయుచనీం కోసీం దకోశీం 3 చూడీండ), లేద్ర క్ 
ఫీంధకవుక్క సీంఫీంధీంచిన వమకితతో రతమక్షీంగా గానీ లేద్ర రోక్షీంగా గానీ, 
క్ీంపెనీ యొక్ు ఉద్యమగ హోద్రల్ల ఏదైనా ఆరిథక్ లేద్ర ఆరిథక్రతయ 
వమవహాయభకల్ల న్నభగనీం కావలసి ఉనాన, లేద్ర క్ ీందీం 
క్కదకయకుకోవాలి్ ఉనాన, భనీం సీంభావమ లేద్ర వాసతవమైన రయోజన 
వివాద్రల సీందయబభక గకరిీంచి తన్నసరిగా లైన్ మేనేజయక నకీండ  
 

 
 
ఆమోదభక పీంద్రలి్ ఉీంటకీంది భరిమక భనీం అటిట  వమకితకి 
సీంఫీంధీంచిన న్నయణయలనక ఏ విధీంగానూ రతమక్షీంగా గానీ లేద్ర 
రోక్షీంగా గానీ రభావయచక్కీండ్డ చూసకకోవాలి. 
 
క్ రయోజన వివాదభకనక న్నవారిీంచడ్డన్నకి గానక, సాధాయణీంగా 
క్ీంపెనీ, భన ఫీంధకవులనక భనీం చేసకత నన న్నకి సీంఫీంధీంచిన అదే 
కాయమక్లాపాల సయళిల్ల న్నమమిీంచకకోవడ్డన్నకి అనకభతిీంచదక. 
అయినటికీ, క్ీంపెనీ యొక్ు గత భరిమక రసకత త న్నవారి 
ఫీంధకవులనక న్నమమిీంచకకోవడీం అనేద్రన్నన కోు ఉదీంతభక 
పార తిదిక్న రిగణిీంచవచకు. భనీం భన ఫీంధకవునక 
న్నమమిీంచకకోవాలి్ వచిున బాధమత ఉీండే సీందయబీం 
ఉతననమైనపుడక, భనక్క భనీం న్నయభక్ రకేిమ నకీండ దూయీంగా 
ఉీండ్డలి భరిమక ఆ రకేిమక్క సీంఫీంధీంచిన న్నయణయలక క్ సుతీంత్య 
వమకితచే తీసకకోఫడే విధీంగా చూసకకోవాలి. 
 
ఫమటి ఉద్యమగభక 
 
ఉద్యమగకలక క్ీంపెనీ యొక్ు ఉద్యమగాన్నకి ఆవల ఈ దిగకవ జాబితా 
చేమఫడన కాయమక్లాపాలల్ల త, ఏదేన్న వృతిత, ఉద్యమగభక, 
సలహావిధ, శిక్షణ బాధమత, వామపాయ లావాదేవీ లేద్ర భరేదేన్న ఇతయ 
కాయమకే్భీంల్ల న్నభగనీం కావడ్డన్నకి అనకభతిీంచఫడయక. 
ధారిభక్ సీంసథల (ఆద్రమపు నకన అధకాయకలచే ధృవీక్రిీంచఫడనవి) ల్ల 
లేద్ర వృతితనైపుణమ పారిశీ్వమిక్ వేదిక్ల (CI I , FI CCI , SI AM మొ. 
వీంటివి) ల్ల డైరెక్టర్ హోద్రలక లేద్ర సలహా భీండలి దవులక 
అనకభతిీంచఫడతాయి. ఉద్యమగకలక హెచ్ఆర్ రతిన్నధకి భకీందసకత గా 
తెలిమజేసూత  ఉీండ్డలి. 
ఎటకవీంటి పారితోషిక్భూ అనకభతిీంచఫడదక. 
ఏవేన్న మినహాయిీంపులక్క ఆడట్ క్మిటీ ఛైర్ య్న్ నకీండ 
లిఖితపూయుక్ ఆమోదభక అవసయభవుతకీంది. 

 

 
క్ సాథ న్నక్ విద్రమ సీంసథ  భనోజ్ (ఫైనాన్్ నకీండ) నక నాభమాతరపు యకసకభకతో వార్థీంతాలల్ల అతిథి అధామక్కడగా విద్రమయకథ లక్క 
బోధనోనామసాలక ఇవుడ్డన్నకి గానక ఆహాున్నీంచిీంది. అతనక ఆ ఆహాునాన్నన సీుక్రిీంచాలా లేద్ర అది ఫమటి ఉద్యమగాన్నకి సీంఫీంధీంచిన 
న్నమభ న్నఫీంధనలనక ఉలుీంఘీంచినటువుతకీంద్ర? 

 
అలా చేమడీం క్ీంపెనీ యొక్ు రయోజనాన్నకి వివాదీం క్లిగీంచనీంతవయక్ూ భరిమక అతనక అటకవీంటి బోధనోనామసాలనక క్ీంపెనీ 
యొక్ు వమవహాయవిధకల వేళలల్ల న్నయుహీంచక్కీండ్డ ఉననీంతవయక్ూ భనోజ్ ఆ విద్రమ సీంసథ  నకీండ ఆహాునాన్నన సీుక్రిీంచవచకు. 
న్నమమావళి రకాయభక, భనోజ్ ఏదేన్న వృతిత , శిక్షణ, ఉద్యమగభక, సలహా విధకలక, వామపాయ లావాదేవీ లేద్ర భరేదేన్న ఇతయ కాయమకే్భీంల్ల, 
ఏమైనా కానీ ఏ హోద్రల్ల కానీ తనక్క తానక సుమీంగా గానీ లేద్ర ఎవరేన్న భరో వమకిత/సీంసథ/వేదిక్/ బాడీ కార్పరేట్ సాహచయమభకతో గానీ, 
ఏదైనా రతిపలభకతో గానీ లేక్కనాన గానీ మానవ వనయకల విభాగీం రతిన్నధ నకీండ భకీందసకత  లిఖితపూయుక్ అనకభతి లేన్నదే న్నభగనీం 
కాక్ూడదక, అది క్ీంపెనీ యొక్ు రయోజనాల టు  వివాదీం అవుతకీంది. మానవ వనయకల రతిన్నధ భరిమక అతన్న లైన్ మేనేజయకక్క 
వెలుడీంచడీం క్ూడ్డ అవసయీం. 

 
 
రతిషటనక సీంపాదిీంచకకోవడ్డన్నకి సకమాయక 20 సీంవత్ర్థలక డకతకీంది భరిమక ద్రన్నన నాశనీం చేసకకోవడ్డన్నకి 
ఐదక న్నభకష్కలక చాలక. మీయక గనక్ ద్రన్న గకరిీంచి ఆల్లచిసేత, మీయక నకలనక విభిననీంగా చేసాత యక. 

03a. 

నైతిక్ వామపాయ రమాణాలనక 
న్నయుహీంచకకొనకట 

 



బోధనోనామసాలక చేమకట 

 భహీందా్ర గూూ పుల్లన్న ఏ క్ీంపెనీ యొక్ు రయోజనాలక్క వివాదీం 
ఏయడనీంత వయక్ూ ఉద్యమగకలక విద్రమ సీంసథలల్ల లేద్ర వృతితనైపుణమత 
గల వేదిక్లల్ల బోధనోనామసాలక ఇవువచకు/వారి కొయక్క వామసాలక 
వాామవచకు. 

 విషయీంశభక (ఉనామసీం లేద్ర వామసాన్నకి చెీందినది) 
అబమీంతయక్యమైనది గానీ లేద్ర గోనీమమైనది కానీ కాక్ూడదక. 

 ఉద్యమగకలక లైన్ మేనేజయకక్క భరిమక హెచ్ఆర్ రతిన్నధకి భకీందసకత గా 
తెలిమజేసూత  ఉీండ్డలి, వాయక ఆ విషయన్నన ఉద్యమగ యొక్ు వమకితగత 
రికాయకా ల్ల వాాసాత యక. ఎథిక్స్ భరిమక గవరెనన్్ క్మిటీ నకీండ ఆమోదీం 
అవసయమై ఉీంటకీంది. 

 ఉద్యమగ భకీందసకత గా సమాచాయీం తెలిమజేసిమకనన లైన్ మేనేజయక 
భరిమక హెచ్ఆర్ రతిన్నధ, రతిపాదిీంచఫడన ఉనామసభక ఎక్ుడ 
ఇవుఫడకతకీంద్య ఆ విద్రమసీంసథ/ రతిపాదిీంచఫడన వామసీం 
రచకరితభయేమ రచకయణ గౌయవరదమైనవి అన్న న్నర్థధ రిీంచకకోవాలి్ 
ఉీంటకీంది. 

 ఉద్యమగకలక దావమ యూభకల్ల గానీ లేద్ర దావమ-యేతయ యూభకల్ల గానీ 
ఎటకవీంటి పారితోషిక్భక సీుక్రిీంచడ్డన్నకి అనకభతిీంచఫడయక. 

 క్వేళ ఏదైనా పారితోషిక్భక దావమ-యేతయ యూభకల్ల సీుక్రిీంచఫడన 
క్షభకల్ల, అది కానకక్లక భరిమక వినోదభకపై క్ీంపెనీ యొక్ు పాలసీకి 
అనకగకణీంగా ఉీండ్డలి. 

 మినహాయిీంపులక అన్ననీంటికీ ఎథిక్స్ భరిమక గవరెనన్్ క్మిటీ నకీండ 
భకీందసకత  ఆమోదీం అవసయభవుతకీంది. 

క్ క్ీంపెనీ యొక్ు డైరెక్టర్ దవి 

 శ్ర.ీ ఆనీంద్ జి. భహీందా్ర, ఎగ్క్ూమటివ్ ఛైయభన్ గారి నకీండ అీంతిభ 
ఆమోదీం పీందిన మీదట సీన్నమర్ వైస్ పెరసిడీంట్ భరిమక ఆ పై సాథ యి 
ఉద్యమగకలక (మేనేజిీంగ్ డైరెక్టర్ కాక్కీండ్డ) ఎగ్క్ూమటివ్ ఛైయభన్ శ్ర.ీ ఆనీంద్ 
జి. భహీందా్ర గారి నకీండ అీంతిభ సషటతతో లాభాపేక్ష గల క్ీంపెనీల 
కొయక్క క్ బాహమ డైరెక్టర్ హోద్ర/ సలహా భీండలి దవులనక 
సీుక్రిీంచవచకు, భరిమక క్టికి మిీంచిన ఫమటి డైరెక్టర్ హోద్రలక/ 
సలహా భీండలి దవులక శ్ర.ీ ఆనీంద్ జి. భహీందా్ర గారి సిఫాయసక మేయక్క 
నామినేషన్ భరిమక రెభూమనరేషన్ క్మిటీ ఆమోదభకనక్క ల్లఫడ 
ఉీంట్టయి. 

 భహీందా్ర గూూ పుక్క ఫమటి, జాబితా చేమఫడన బిుక్స క్ీంపెనీలల్లన్న 
డైరెక్టర్ హోద్రలక/ సలహా భీండలి దవులక సీుక్రిీంచడ్డన్నకి మేనేజిీంగ్ 
డైరెక్టర్ అనకభతిీంచఫడతాయక. తదకరి, వాయక జాబితా చేమఫడన 
బిుక్స క్ీంపెనీలల్ల రెీండకక్క మిీంచిన ఫమటి డైరెక్టర్ హోద్రలక/సలహా 
భీండలి దవులిన నామినేషన్ భరిమక రెభూమనరేషన్ క్మిటీ 
ఆమోదభకనక్క ల్లఫడ సీుక్రిీంచడ్డన్నకి అనకభతిీంచఫడతాయక. 

ద్రతృతు ఉదేదశ్వమలక గల క్ీంపెనీలల్ల డైరెక్టర్ హోద్ర/ సలహా భీండలి 
దవులక్క కాు జులక [i ] భరిమక [i i ] వరితీంచవు. 

వమకితగత ఉయోగభక కొయక్క వికే్రతలక, క్సటభయకు  లేద్ర ఎవరేన్న ఇతయ వామపాయ 
భాగసాుభకలనక న్నయోగీంచకట 

 భనీం వికే్రతలక, క్సటభయకు  లేద్ర క్ీంపెనీ యొక్ు ఎవరేన్న ఇతయ వామపాయ 
భాగసాుభకల నకీండ ఎటకవీంటి యక్ీం ఉకాయభకనూ సీుక్రిీంచక్ూడదక. 
భనీం లైన్ మేనేజయకక్క వెలుడీంచి ఉీంటే త సాధాయణ రజానీకాన్నకి 
అీందకబాటకల్ల ఉనన, లేద్ర క్ీంపెనీ విధానాలచే నెలకొలఫడన షయతకలపై 
కాక్కీండ్డ ఇతయతార  వమకితగత ఉయోగభక కొయక్క భనీం వికే్రతలక, 
క్సటభయకు  లేద్ర భరెవరేన్న ఇతయ వామపాయ భాగసాుభకలనక 
ఉయోగీంచకకోక్ూడదక. అటిట  వెలుడీంపు, పీందఫడన ఉతతకత లక లేద్ర 
సేవల యొక్ు వివర్థలక భరిమక విలకవ రెీండీంటిచేతనూ జతయచఫడ 
ఉీండ్డలి. 

ఇతయ న్నయభకాలక (అపాయిీంట్మీంటకు ) 

 క్ీంపెనీ యొక్ు వామపాయభక, క్ీంపెనీ టు ఉద్యమగకల బాధమత లేద్ర క్ీంపెనీ 
యొక్ు పేయక రతిషటలతో రయోజన వివాదభకనక సృషిటీంచక్కీండ్డ ఉీంటే, 
వైస్ పెరసిడీంట్ భరిమక ఆ పై సాథ యి ఉద్యమగకలక, క్ీంపెనీ యొక్ు 
వామపాయీంతో అనకసీంధానమైన వయతక్ సీంఘాలక, రబకతుభక/రబకతు 
అనకఫీంధ సీంఘాలక భరిమక విద్రమ సీంసథల బోయకా లపై హోద్రలనక 
సీుక్రిీంచడ్డన్నకి అనకభతిీంచఫడతాయక. పైన క్నఫయచిన వమవసాథ నలక 

దేన్నల్లనైనా క్ ఉద్యమగ పీందగలిగన సాథ నాల సీంఖమ అనేది ఆ సక్టర్ 
పెరసిడీంట్ యొక్ు విచక్షణపై ఆధాయడ ఉీంటకీంది. 

ఫమటి పెటకట ఫడకలక 

 క్ ఉద్యమగ లేద్ర ఎవరేన్న ఫీంధకవు [తలిుదీండకు లక/జీవిత 
భాగసాుమి/ఆధాయడన పలులక] జాబితా చేమఫడన్న ఏదేన్న పైయవేటక 
రతితిత సీంసథతో గానీ, క్ీంపెనీతో పోటీడే, క్ీంపెనీతో వామపాయీం చేసే, 
లేద్ర క్ీంపెనీతో వామపాయీం చేయలన్న కోయకక్కనే, క్ీంపెనీ యొక్ు 
వామపాయభకతో  రతమక్షీంగా గానీ లేద్ర రోక్షీంగా గానీ క్ పెటకట ఫడన్న 
క్లిగ ఉీండక్ూడదక లేద్ర క్ీంపెనీ టు  ఉద్యమగకల బాధమత లేద్ర క్ీంపెనీ 
యొక్ు పేయక రతిషటల టు  న్నజమైన లేద్ర సీంభావమమైన రయోజన 
వివాదభకనక సృషిటీంచే అీంక్కయ వామపాయ సీంసథతో రతమక్షీంగా గానీ లేద్ర 
రోక్షీంగా గానీ క్ పెటకట ఫడన్న క్లిగ ఉీండక్ూడదక. ఉద్యమగ యొక్ు 
సభమీం టు  క్టకట ఫడ క్లిగ ఉీండేటకు గా రతమక్షీంగా గానీ లేద్ర రోక్షీంగా 
గానీ ఎటకవీంటి పెటకట ఫడనీ చేమక్ూడదక; అీందకవలు అది క్ీంపెనీల్ల 
అతన్న/ఆమ యొక్ు న్నపై రభావభక చూపుతకీంది. 

 అటకవీంటి పెటకట ఫడన్న భకఖమ ఎథిక్స్ అధకారితో సీంరదిీంచి లైన్ 
మేనేజయక ఆమోదిీంచాలి్ ఉీంటకీంది. 

లీంచ-వమతిరేక్త భరిమక అవినీతి 
 మేభక ఏ యూభకల్లనూ, రబకతుభకల్లనైనా లేద్ర రబకతేుతయ 

వమవహార్థలల్ల ఐనా లీంచభక భరిమక అవినీతి [న్నయుచనీం కోసీం 
దకోశీం 4 చూడీండ] టు  లేద్ర చెలిుీంపులక [న్నయుచనీం కోసీం దకోశీం 
5 చూడీండ] సానకక్ూలయచడీం టు  శూనమ బరిీంపు విధానభకనక 
అనకసరిసాత భక. లీంచాలక ఇవుడీం క్ీంటే వామపార్థన్నన వదకలకకోవడ్డన్నక్ర 
మేభక పార ధానమమిసాత భక. భనభక అన్నన అీంతర్్థతీమ వరితీంపులక 
భరిమక సాథ న్నక్ లీంచ-వమతిరేక్ భరిమక అవినీతి-వమతిరేక్ చట్టట లనక 
అన్నన వేళల్లు నూ పాటిీంచేటకు గా భనల్ల రతి క్ుయూ చూసకకోవాలి. 

 భనీం క్ీంపెనీ తయఫున న్నచేసే రతి క్ురిల్లనూ లీంచ-వమతిరేక్ 
భరిమక అవినీతి-వమతిరేక్ దధతకలనక పోర త్హీంచవలసి ఉీంటకీంది.  
భనీం భనక్క తెలిసీ, భన తయఫున న్నచేసకత నన ఎవరైనా వమకిత ఏదేన్న 
లీంచీం, పారితోషిక్ీం లేద్ర సానకక్ూల చెలిుీంపునక ఇవుడీం లేద్ర 
తీసకకోవడీం గభన్నీంచి అనకభతిీంచక్ూడదక లేద్ర న్నయుక్షయీం 
చేమక్ూడదక. 

 క్వేళ ఎవరైనా లీంచభక లేద్ర రతిపలభకనక కోరినా లేద్ర 
అీందజూపనా, ద్రన్నన్న తియసురిీంచాలి భరిమక వెీంటనే క్ీంపెనీ యొక్ు 
భకఖమ ఎథిక్స్ అధకారికి రిపోయకట  చేయలి. 

ర్థజకీమ కాయమకే్మాల్లు  పాల్గగ నకట 
 క్ీంపెనీ ఏ న్నరిదషట ర్థజకీమ క్ష్యన్నకీ భదదతక ఇవుదక భరిమక ఎటకవీంటి 

ర్థజకీమ అనకఫీంధభక క్లిగ ఉీండదక. కాఫటిట , డైరెక్టయు భీండలి యొక్ు 
భకీందసకత  ఆమోదభక లేన్నదే క్ీంపెనీ తయఫున, రతమక్షీంగా గానీ లేద్ర 
రోక్షీంగా గానీ ఏదేన్న ర్థజకీమ క్ష్యన్నకి లేద్ర ఏదేన్న ర్థజకీమ 
ఉదేదశమభకనక్క గానీ ఎటకవీంటి విర్థళ్ళలూ ఇవుక్ూడదక. 

 భనీం భన ఉద్యమగ హోద్రనక గానీ లేద్ర క్ీంపెనీ సహానకఫీంధతనక గానీ 
ర్థజకీమ కాయమక్లాపాలక్క సీంఫీంధీంచి ఉయోగీంచజాలభక. 

 భన సుీంత హోద్రల్ల ఏదేన్న ర్థజకీమ క్షభక లేద్ర ర్థజకీమ 
కాయమక్లాపాలతో అనకఫీంధీం క్లిగ ఉననపుడక భనీం క్ీంపెనీకి 
పార తిన్నధమీం వహసకత ననటకు గా లేద్ర క్ీంపెనీ యొక్ు రతిన్నధగా ఉననటకు గా 
భావననక క్లిగీంచక్ూడదక. 

 క్ీంపెనీ యొక్ు కాయమక్లాపాలతో భకడడ ఉననటకవీంటి వమవహార్థలల్ల 
త, భనీం ర్థజకీమ రకేిమపై వామఖ్యమనాలక చేమక్ూడదక. క్ీంపెనీ, 
భన సిఫఫీంది, భరిమక భనీం న్న చేసకత నన క్భూమన్నటీలల్ల 
చటటఫదధమైన ఆీంద్యళన ఉనన విషయలపై విధానయమైన 
చర్థుగోషకట లల్ల లాబీయిీంగ్ తో సహా వివిధ మార్థగ లల్ల భనీం 
పాల్గగ నవచకు. అటకవీంటి కాయమక్లాపాలక క్ీంపెనీ యొక్ు కాయమక్లాపాలపై 
బరిీంపు క్లిగ ఉీంట్టయి కాఫటిట , ఆ న్నన్న అధీక్ృత సిఫఫీంది మాతరమే 
చేమవలసి ఉీంటకీంది. 

 రిశీభక్క సీంఫీంధీంచిన వమవహార్థలల్ల భన వామపాయ రయోజనాలనక 
పోర త్హీంచే, రియక్షీంచే భరిమక పెీంపీందిీంచే దృషిటతో భనీం 
రబకతుభక, ఛీంఫర్్ ఆఫ్ కాభర్్, భరిమక వయతక్ సీంఘాలతో 
సహక్రిసాత భక.



ఫైనాన్్ డపార్టమీంట్ ల్ల క్ మేనేజయకగా న్నచేసకత నన ధీయజ్, క్ వికే్రత యొక్ు వివాహ సీందయబీంగా అతన్న నకీండ క్ గఫ్్ వోచయకనక 
అీందకక్కనానడక. ఆ వోచయకనక నగదకగా మాయకుకోవచకు. ధీయజ్ ఏమి చేయలి? 

న్నమమావళి రకాయభక, క్ ఉద్యమగ క్ వికే్రత నకీండ కానకక్నక సీుక్రిీంచక్ూడదక.  అీందకవలు, అతనక సాధమమైనీంత తుయగా గఫ్్ వోచయకనక ఆ 
సయపర్థద్రయకక్క తిరిగ ఇచిువేయలి. 

కానకక్లక భరిమక వినోదభక 

 
 
క్ీంపెనీ యొక్ు గత, రసకత త లేద్ర బవిషమ క్సటభయకు , సయపర్థద్రయకలక, 
ీంపణీద్రయకలక, డీలయకు , సలహాద్రయకలక లేద్ర తోటి ఉద్యమగకల నకీండ భనీం 
కానకక్లనక సీుక్రిీంచడీం లేద్ర అీందజేమడీం [ న్నయుచనీం కోసీం అనకఫీంధీం 
1, దకోశీం 6 చూడీండ] వీంటి వాటిన్న [తోటి ఉద్యమగకల వివాహ 
సీందయబభకల్ల; లేద్ర రిటైర్మీంట్ సీందయబభకల్ల త] అనకభతిీంచభక. 
భనీం సామాజిక్ ఔచితమభక యొక్ు అవకాశీం ల్లపున ఉీండే భరిమక 
ఎక్కువ హీంగూ ఆర్థబట్టలతో, భారీ ఖయకుతో లేద్ర అతితయచకగా ఉీండన్న 
క్ భోజనీం, వినోదభక లేద్ర కేీడ్డ వేడకక్క్క ఆహాునాన్నన సీుక్రిీంచవచకు. 
అటకవీంటి ఆహాునాలక్క లైన్ మేనేజయక భకీందసకత గా సషటతన్నవుడీం 
ఉతతభీంగా ఉీంటకీంది [అటిట  ఆహాునభక పై పార తిదిక్నక తీయకునదిగా 
భరిమక క్ రయోజన వివాదభకనక క్లిగీంచన్నదిగా ఉీండేలా అతనక 
చూసకకోవాలి]. క్ ఉద్యమగ (లేద్ర అతన్న లేద్ర ఆమ ఫీంధకవులక 
[అనకఫీంధీం 1, దకోశీం 3 ల్ల న్నయుచిీంచఫడీంది]) చే అటిట ఆహాునాల 

యొక్ు సీుకాయభక లేద్ర ఏదేన్న అటిట  వేడకక్క్క హాజయకనక ఎథిక్స్ గవరెనన్్ 
క్మిటీకి రిపోయకట  చేమవలసి ఉీంటకీంది. 
 
రవయతనా న్నమమావళి కేిీంద ద్రగమకనన సూతరభక, ‘ఏ కానకక్లూ 
ఉీండక్ూడదక’. అయినటికీ క్ీంపెనీ న్నచేసకత నన మారెుటు  యక్ీం భరిమక 
సీందర్థబలపై ఆధాయడ, వామపాయ సుభావాన్నకి సీంఫీంధీంచి సానకక్ూలమైన 
ఆచయణాతభక్ మినహాయిీంపులనక రిగణిీంచవచకు. అయినా, 
ఉదేదశమపూయుక్ీంగా అయినా కాక్పోయినా, ద్రగమకనన రయోజనీం ఉీండే 
కానకక్ వసకత వులనక సీుక్రిీంచడీం లేద్ర అీందజేమడీం అనైతిక్ీం భరిమక 
అసభీంజసీం అవుతకీంది. 
 
అనకభతిీంచఫడే భళిిీంపులక భరిమక పాటిీంచవలసిమకనన రకేిమలనక 
భహీందా్ర గూూ ప్ యొక్ు గఫ్్ పాలసీ ద్రుర్థ సూచిీంచడీం జరిగీంది, వాటిన్న 
ఈ కాు జుతో క్లకపుకొన్న చదకవుకోవాలి. 

 
‘కానకక్లక భరిమక వినోదభక’ పై క్ సవివయమైన పాలసీ  

భహీందా్ర ఇీంటే్టనెట్ పై ఉీంచఫడీంది. 
 

 

Q. 

A. 



 
 
 
 

‘రతమక్ష అభభక్పు ఏజీంటు’ యొక్ు ఎీంపక్ల్ల న్నభగనభయేమ క్ మేనేజర్ అయిన కిమ్స క్క, క్ కేికెట్ మామచ్ కొయక్క ఏజీంటుల్ల క్రి నకీండ 
క్ టికెట్ నక ఇవుజూడీం జరిగీంది (మారెుట్ విలకవ:  యక 40,000). అధక్ మారెుట్ విలకవ క్లిగమకనన కాయణీంగా కిమ్స ఆ కానకక్నక 
న్నజాయితీగా తియసురిీంచాడక. తన సోదయకడకి క్కటకీంఫీం భరిమక సేనహతకలక్క గానక ఉచితీంగా టికెటకు  పీందే అయహత ఉీందనీ, అీందకవలు 
ఆ టికెట్ వలు తనక్క ఏ ఖయూు లేదన్న చెఫకతూ ఏజీంటక అతడన్న కానకక్క్క పీంచాడక. కిమ్స ఆ కానకక్నక సీుక్రిీంచాడక.  అలా చేమడీంల్ల 
కిమ్స సరైన నే చేశ్వర్థ? 
 
ఆ ఆహాునభక ఎీంతో విరీతమైన ఖరీదైనది కాఫటిట  కిమ్స ఆ ఆపయకనక సీుక్రిీంచక్ూడదక. క్వేళ అతడక ఆ ఆపయకనక సీుక్రిీంచాలన్న 
న్నయణయిీంచకక్కీంటే, అతడక అతన్న లైన్ మేనేజయక యొక్ు భకీందసకత  ఆమోదభకనక పీంద్రలి, భరిమక ద్రన్న గకరిీంచి ఎథిక్స్ భరిమక 
గవరెనన్్ పోయటల్ యొక్ు గఫ్్్ రిపోరిటీంగ్ ట్టమబ్ పై రిపోయకట  చేయలి. 
 
 
అధకారిక్ విధకలల్ల ఉనన పర క్ూమర్మీంట్ మేనేజయక కియణ్ క్క, లీండన్ ల్లన్న సయపర్థద్రయక ఆఫీసకనక సీందరిశీంచడ్డన్నకై ఆతిథమ భావనగా ఆ 
సయపర్థద్రయకచే క్ ట్టమకీ్ అీందజూఫడీంది. భరి దీన్నన్న ‘కానకక్ భరిమక వినోదభక’ గా రిగణిీంచవచకునా? 
 
లేదక, న్నమమావళి రకాయభక, ఆతిథమ భావనగా అీందజేమఫడే దైనీందిన వామపాయ భర్థమదలనక  ‘కానకక్ భరిమక వినోదభక’ గా 
రిగణిీంచలేభక. అయినటికీ, ఆతిథమభక ఎటకవీంటి క్యతవమబాధమతక్క లేద్ర ఉకార్థన్నకీ ద్రరి తీమక్కీండ్డ కియణ్ చూసకకోవాలి. 
ఆతిథమభకనక సీుక్రిీంచడ్డన్నన ఎథిక్స్ భరిమక గవరెనన్్ పోయటల్ ల్ల గఫ్్్ రిపోరిటీంగ్ ట్టమబ్ కేిీంద గానీ లేద్ర ఈ న్నమమావళిల్ల 
అీందజేమఫడన ఫాయభకలనక ఉయోగీంచి విడగా గానీ రిపోయకట  చేయలి్ ఉీంటకీంది. 
 
 
సుమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ అయిన జేమ్స్, లీండన్ ల్ల క్ సుమర్ భహాసబక్క (ఖయకులనీన చెలిుీంచఫడ) ఆహాున్నీంచఫడా్డడక. ఇది 
ఆమోదయోగమమేనా? జేమ్స్ భరో 3 రోజులక తన ఫసనక పడగీంచకకోవాలనకక్కనానడక భరిమక లీండన్ చకటకట టు  క్ విహాయయతర పాు న్ 
చేయలన్న భాయమక్క కాల్ చేశ్వడక. జేమ్స్ ఏమి చేయలి? 
 
జేమ్స్ సుమర్ భహాసబక్క హాజయక కావచకు. అయినా, అతన్న టికెట్, హోటల్ ఫస సౌక్యమభక మొదలగక వాటికి చెలిుీంచడ్డన్నకి అతనక 
సుమయకనక అనకభతిీంచక్ూడదక. ఔనక, పడగీంచకక్కనన తన ఫసక్క సీంఫీంధీంచి, అతన్నకి భరిమక అతన్న భాయమక్క అయేమ 
ఖయకులన్ననీంటినీ అతనే బరిీంచి విహాయయతర పాు న్ చేయలన్న భాయమక్క కాల్ చేమవచకు. అయినటికీ జేమ్స్ భాయమ భహాసబ కాయమకే్మాల్లు  
పాల్గగ నడ్డన్నకి అనకభతిీంచఫడదక. 
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03b. 
బిజినెస్ అసోసియేటకు , సయపర్థద్రయకలక, 

క్సటభయకు  భరిమక ర్థమవయణీం టు  
న్నఫదధత కొయక్క 

క్ క్ీంపెనీగా అతకమతతభమైనది మాతరమే కాదక సయుశ్రీషటమైన క్సటభర్ సేవనక క్లిగ 
ఉీండడీం లక్షయమై ఉీండ్డలి. 

శామ్ వ్యలటన్స, వామపాయవేతత భరిమక ఔతా్హక్ పారిశీ్వమిక్వేతత 

జసి్కా (పార సస్ ఇన్-ఛర్్) ఇటీవల, పార యీంభిీంచాలి్మకనన రతిపాదిత క్సటభర్ కాలిీంగ్ రకేిమపై క్ నాణమతా రిశ్రలననక న్నయుహీంచాయక భరిమక 
న్నఫీంధనా న్నమమాల టు  సభభతి వహీంచనటకు గా గభన్నీంచాయక. ఆ విషయన్నన ఆమ రిపోయకట  చేసి ఉీండనటుయితే ఆ రకేిమ ఆవిషుయణ 
గణనీమీంగా ఆలసమీం అయి ఉీండేది భరిమక తద్రుర్థ క్ీంపెనీకి వచేు లాభాలనక గణనీమీంగా కోల్లవలసి ఉీండేది. క్ీంపెనీ యొక్ు రయోజనాల 
మేయక్క ద్రన్నన్న రిపోయకట  చేమక్ూడదన్న జసి్కా న్నయణయిీంచకక్కీంది. భరి ఇది న్నమమావళి యొక్ు ఉలుీంఘనయేనా? 

ఔనక, జసి్కా న్నమమావళిన్న ఉలుీంఘీంచిీంది భరిమక కే్భశిక్షణా చయమక్క గకరి అవుతకీంది. ఏదైనా నాణమత సభసమ ఏయడనపుడక, అది అయకదైన 
మినహాయిీంపు అనే ద్రన్నతో న్నమితతీం లేక్కీండ్డ తియసురిీంచి, ఆ విషయన్నన తన లైన్ మేనేజయకక్క రిపోయకట  చేమడీం జసి్కా యొక్ు విధ. ఏదైనా 
రకేిమ ఉలుీంఘన లేద్ర నాణమత సభసమ అది ఎీంత సుల విషమీంగా క్న్నపీంచినా ద్రన్నతో సీంఫీంధీం లేక్కీండ్డ అది చాలా భకఖమమైనది భరిమక 
క్ీంపెనీపై ద్రన్న రభావభక ఉీండవచకు. అటకవీంటి క్ సభసమనక రిపోయకట  చేమక్పోవడీం ద్రుర్థ న్నజాయితీన్న కోల్లయిన భావననక ఆమ 
చూపుతకీంది. అటకవీంటి సభసమలనక రిపోయకట  చేసి, రిషురిీంచాలి్ ఉీంటకీంది. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
సరీుస్/ పార సస్ నాణమతనక న్నర్థధ రిీంచకకొనకట 

 
నాణమత అనేది మా అతమీంత విలకవైన ఆసిత భరిమక అది మా 
వామపాయీంవిధానభక యొక్ు భూలభకల్ల ఉీంటకీంది. భన సేవలక 
సాీంక్రతిక్యీంగా సయసీంగా ఉీంట్టయి భరిమక భన క్సటభయు 
అవసర్థలనక తీయకసూత నే, భనీం క్సటభయకక్క అతకమతతభ సాధమత గల 
విలకవనక అీందజేసాత భక. భన సేవలక వరితీంచే రమాణాలక భరిమక 
అభభక్ీం చేసే దేశీం యొక్ు వరితీంచక శ్వసనాలక అన్ననీంటికీ సభభతి 
వహసాత యి. భన సేవా రమాణాలక అతకమననత కే్భభకల్ల ఉీంట్టయి. 
 
‘నాణమత (కాులిటీ)’ పై క్ సవివయమైన పాలసీ భహీందా్ర ఇీంటే్టనెట్ పై 
ఉీంచఫడీంది. 
 

బాధమతామకతమైన మారెుటిీంగ్ 
మేభక ఆవశమక్త యొక్ు సహేతకక్త భరిమక న్నజాయితీతో 
దూక్కడకగా భరిమక సభయథవీంతీంగా పోటీ డతాభక. మా అభభకాలక, 
మారెుటిీంగ్ భరిమక వామపాయ రక్టన అీంశ్వలల్ల న్నజాయితీ అనేది మా 
మాయగదయశక్ సూతరభక. క్ీంపెనీ భరిమక ద్రన్న సేవల గకరిీంచి భన 
వామపాయ రచాయ భరిమక మారెుటిీంగ్ కామీంపెయినుల్ల ఇచేు రక్టనలక 
క్రవలీం సీంపూయణమైన, వాసతవిక్మైన, భరిమక సతమమైన రక్టనలకగా 
మాతరమే ఉీండేలా మేభక చూసకక్కీంట్టభక. 
 

మా క్సటభయు టు  న్నఫదధత 
భనీం భన క్సటభయునక నైతిక్ీంగా, సభీంజసీంగా భరిమక వరితీంచక 
చట్టట లక అన్ననీంటితో సభభతి వహీంపుతో చూసకకోవాలి, భరిమక 
శ్రీషటమైన ఉతతకత లక, క్సటభర్ సేవ, భరిమక సయసమైన ధయలతో 
వామపార్థన్నన ఆర్ిీంచకకోవాలి. ఏదైనా వమవహాయభక లేద్ర క్సటభయకనక 
పీందడ్డన్నకి గానక భనభక ఏ యక్మైన అసభీంజసమైన లేద్ర 
మోసపూరితమైన ఆచయణలల్లన్నకి అడకగకపెటటభక. క్సటభర్ ఫిర్థమదకలక 
భరిమక సభసమల టు  క్సటభర్ యొక్ు అతమీంత సీంతృపత మేయక్క శీదధ  
వహీంచి రిషురిీంచాలి. 
 

‘డీలయకు  భరిమక క్సటభయుతో వమవహార్థలక’ పై క్ సవివయమైన పాలసీ 
భహీందా్ర ఇీంటే్టనెట్ పై ఉీంచఫడీంది.
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భలిుక్స (భహీందా్ర ఇనూ్యరెన్్ యొక్ు పర క్ూమర్మీంట్ హెడ్) న్న క్ వికే్రత క్లిశ్వయక, క్ీంపెనీల్ల జాబితా చేమఫడన వికే్రతగా పామనల్ ల్ల 
చోటక పీందడ్డన్నకై అతడక రతేమక్ ర్థయితీలనక అీందిీంచడ్డన్నకి సిదధీంగా ఉనానడక. ఆ వికే్రత వదద  చాలాభీంది పలులక కారిభక్కలకగా న్న 
చేసకత నానయన్న, అది దేశీం యొక్ు కారిభక్ చట్టట న్నకి వమతిరేక్భన్న మారెుట్ అధమమనభక తెలిమజేసోత ీంది. భరి భలిుక్స ఆ వికే్రతక్క కాీంటే్టక్కట  
ఇచిు క్ీంపెనీ కోసీం లాభాలక చేసకకోవచకునా? 

భనీం భన సయపర్థద్రయకలనక ధయ, నాణమత, అీందజేత, సేవ, రతిషట , ర్థమవయణ భరిమక వామపాయ ఆచయణల పార తిదిక్న 
ఎీంచకక్కీంట్టభక. భన సయపర్థద్రయకలక క్ూడ్డ భన భూలమైన కారిభక్ రమాణాలక్క భదదతక ఇవాులన్న భరిమక వరితీంచే సాథ న్నక్ 
భరిమక అీంతర్్థతీమ చట్టట లక్క క్టకట ఫడ ఉీండ్డలన్న భనీం ఆశిసాత భక. దీన్నన్న రిగణిీంచకకొన్న భలిుక్స ఆ వికే్రతక్క కాీంటే్టక్కట నక 
అగీంచక్ూడదక. 

 
 

బిజినెస్ ఫృీందభకల్ల న్నచేసకత నన యక్షత, క్ీంపెనీ యొక్ు పోటీద్రయక క్ీంపెనీలల్ల క్ ద్రన్నల్ల ల్లగడ న్నచేసిన క్ ఉద్యమగన్న ఇటీవల 
న్నమమిీంచకకొీంది. ఈ పోటీద్రయక క్ీంపెనీకి చెీందిన ఫహయీంగీం-కాన్న గోమతా సమాచాయభకనక యక్షత అడగవచకునా, అీందకవలు భన 
క్ీంపెనీకి క్ పోటీద్రమక్మైన ఊపు వసకత ీంది క్ద్ర? 
 
రతి ఉద్యమగకీ తభ భకనకటి మజమాన్న యొక్ు ఫహయీంగీం-కాన్న గోమతా సమాచాయభకనక గోమీంగా ఉీంచాలనే క్ నైతిక్ భరిమక 
చటటయమైన బాధమత ఉీంటకీంది. కొతతగా న్నమమిీంచకక్కనన ఉద్యమగన్న సమాచాయభకనక వెలుడీంచభన్న అడగడీం ద్రుర్థ, అతన్న/ఆమ 
యొక్ు వృతితయమైన సభగూతనక ఉలుీంఘీంచినటువుతకీంది. అలా చేసేత యక్షత కొతత ఉద్యమగన్న భరిమక క్ీంపెనీన్న ఇఫఫీందిక్య రిసిథతకల్లు  
ఉీంచినటువుతకీంది. అటకవీంటి రవయతన భన న్నమమావళితో సిథయమైనది కాదక భరిమక న్నమమావళి యొక్ు ఉలుీంఘన అవుతకీంది. 

మా సయపర్థద్రయకలక భరిమక బిజినెస్ 
అసోసియేటు  టు  న్నఫదధత 
 క్ీంపెనీ క్రవలీం సహేతకక్ీంగా పోటీ డకతకీంది కాఫటిట , భన 

న్నయణయలనీన సీంపూయణీంగా క్ీంపెనీ యొక్ు సేవలక్క విలకవనక 
జోడీంచే లేద్ర క్ీంపెనీ యొక్ు వ్యమహాతభక్ రణాళిక్లనక 
నెయవేయకుకోవడ్డన్నకి సహామడే సభయథతపై ఆధాయడ ఉీండేటకు గా 
భనీం చూసకకోవాలి. 

 వామపాయ భాగసాుభకల వామపాయ రవయతనా న్నమమావళి, భూల 
విలకవలక, భరిమక ఇతయ వామపాయ సూతార లక అదేవిధీంగా 
రకేిమలక భన క్ీంపెనీతో సభీంగా జతక్లిసినటకవీంటి వమక్కత లక 
మాతరమే భన వామపాయ భాగసాుభకలకగా ఎీంపక్ 
చేసకకోఫడతాయక. 

 భనీం భన సయపర్థద్రయకలనక సయసమైన ధయ, నాణమత, 
అీందజేత, సేవ, రతిషట , ర్థమవయణ , భరిమక వామపాయ ఆచయణల 
పార తిదిక్న ఎీంచకక్కీంట్టభక. భన సయపర్థద్రయకలక క్ూడ్డ భన 
భూలమైన కారిభక్ రమాణాలక్క భదదతక ఇవాులన్న భరిమక 
వరితీంచే సాథ న్నక్ భరిమక అీంతర్్థతీమ చట్టట లక్క క్టకట ఫడ 
ఉీండ్డలన్న భనీం ఆశిసాత భక. 

 భనీం భన సయపర్థద్రయకలక భరిమక ఉ-గకతేతద్రయకలనక 
సభీంజసీంగా భరిమక సభగూతతో చూసకక్కీంట్టభక. భనీం 
సయపర్థద్రయకలతో షయతకలక భరిమక న్నఫీంధనలనక గౌయవిసాత భక 
భరిమక భన న్నఫదధతలక్క క్టకట ఫడతాభక. 

 
‘ఉతతకత లక భరిమక సేవల యొక్ు సయపర్థద్రయకలక భరిమక 
వికే్రతలతో వమవహార్థలక’ పై క్ సవివయమైన పాలసీ భహీందా్ర 
ఇీంటే్టనెట్ పై ఉీంచఫడీంది. 
 

 
 
 
 

అవిశ్వుసీం భరిమక పోటీ నామమభక 
 భనీం సభీంజసీంగా, నైతిక్ీంగా భరిమక వరితీంచే అన్నన పోటీ 

సీంఫీంధత చట్టట ల యొక్ు చటేభక ల్లపున పోటీ 
డ్డలనకక్కీంట్టభక. పోటీకి వమతిరేక్మైన అభామసాలక క్ీంపెనీ 
యొక్ు వామపార్థన్నన భరిమక రతిషటనక దెఫఫతీమగలకగకతాయి. 

 పోటీ సీంఫీంధత చట్టట లక ఆరోగమక్యమైన పోటీకి వమతిరేక్మైన 
రవయతననక న్నషేధీంచడీం ద్రుర్థ పోటీన్న కాపాడతాయి. ఈ 
రవయతనల్ల ఈ కేిీందివి ఉీండవచకు: 
– ధయ-న్నర్థధ యణ, బిడ్-రిగగీంగ్, మారెుట్ క్రట్టయిీంపు భరిమక 

సయపర్థనక రిమితి చేసే ీంద్రలతో సహా పోటీద్రయకలతో 
పోటీ- వమతిరేక్ ీంద్రలనక క్కదకయకుకొనకట. 

– పోటీద్రయకలతో సకన్ననతమైన సమాచాయభకనక (న్నయుచనీం 
కోసీం దకోశీం 7 చూడీండ) యసయ మారిడ చేసకకొనకట. 

 చోరీ, భబమపెటటడీం, తపుగా చెడీం, లేద్ర భరే ఇతయ అకే్భ 
లేద్ర అనైతిక్ దధతకల ద్రుర్థ భనీం పోటీద్రయకల గకరిీంచిన 
సమాచాయభకనక తీసకకోక్ూడదక. 
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ర్థమవయణీం 
టు  న్నఫదధత 
 
రసకత తభకనన కాలకషమ 
న్నమీంతరణ చట్టట లక్క 
అనకగకణీంగా శకదిధ  
చేమఫడతే త, భన 
ఉతతకత ల తయరీల్ల 
ఉయోగీంచఫడన 
సాీంక్రతిక్ రిజాానభక, 
ఉద్రగ ర్థలక లేద్ర 
విషపూరిత వమర్థథ ల 
విడకదలక్క కాయణీం 
కాక్ూడదక. ర్థమవయణ 
సభతకలమతనక 
న్నయుహీంచడ్డన్నకి, అయకదైన 
సహజ వనయకలనక 
సీంయక్షీంచడ్డన్నకి భరిమక 
కాలకషమభకనక 
న్నవారిీంచడ్డన్నకి 
సాధమభయేమ రతి 
రమతనభూ భనచే 
చేమఫడకతకీంది. 

న్నఫీంధనా ఆవశమక్తలనక 
తీయకుక్కీంటూనే భన 
కాయమక్లాపాలక, ఉతతకత లక 
భరిమక సేవలక ఆరోగమీం 
భరిమక ర్థమవయణభకనక 
రియక్షీంచే తీయకల్ల ఉీంటూ 
వాటి విధకలనక క్ూడ్డ 
నెయవేయకుకోవాలనేది భన 
విధానభకగా ఉీంది. 

భనీం న్న చేసకత నన సమాజాలల్ల వారి 
యొక్ు అబకమననతికి భరిమక 
మయకగకదలక్క భనీం క్టకట ఫడ ఉనానభక. 
భన వామపాయ కాయమక్లాపాలపై జీవ 
వైవిధమభక యొక్ు రభావభకనక భనీం 
రిగణిసాత భక. భన కార్పరేట్ సామాజిక్ 
బాధమత కాయమకే్మాలక దీర్థఘ వధ 
విలకవలనక సృషిటీంచడ్డన్నకై 
బాధమతామకతమైన వామపాయ 
అభామసాలనక భరిమక సామాజిక్ 
పెటకట ఫడకలనక ఉయోగసాత యి. 

'ర్థమవయణభక భరిమక కాలకషమభక’ పై 
క్ సవివయమైన పాలసీ భహీందా్ర ఇీంటే్టనెట్ పై 
ఉీంచఫడీంది. 

క్ీంపెనీ యొక్ు రిపాలనా విభాగభకల్ల క్ ఉద్యమగగా న్న చేసకత నన వివేక్స అనే ఉద్యమగ, ఉద్రగ య శకదిధ  న్నమమాలనక సరిగాగ  యమవేక్షీంచడీం 
లేదన్న గభన్నీంచాడక, అీందకవలు ఆఫీస్ బవనభకల్ల రవేశిీంచే ఇతయకలక భరిమక చకటకట టు రజలక్క ఆరోగమ సీంఫీంధత హాన్న ఏయడకతోీంది. 
అటిట  విషయన్నన రిపోయకట  చేయలా లేద్ర చేమక్ూడద్ర అన్న వివేక్స క్క అవగాహన లేదక. 
 
వామపాయ న్నయుహణ అనేది, రసకత తభకనన కాలకషమ న్నమీంతరణ చట్టట లక్క అనకగకణీంగా శకదిధ  చేమఫడతే త, ఉద్రగ ర్థలక లేద్ర విషపూరిత 
వమర్థథ ల విడకదలక్క కాయణీం కాక్ూడదక. ర్థమవయణ హానకలక లేద్ర ఇతయ అసకయక్షత న్న రిసిథతకలక ఉీండటీం అనేది న్నమమావళి టు  
తీవామైన ఉలుీంఘన అవుతకీంది కాఫటిట  వాటి గకరిీంచి భకఖమ ఎథిక్స్ అధకారికి రిపోయకట  చేయలి్న బాధమత వివేక్స పై ఉీంది. 
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చట్టట లతో సభభతి వహీంచకట 
 
 
 
 
 
 
 
 
 భనీం బాధమతామకతమైన కార్పరేట్ పౌయకలకగా వామపాయీం 

న్నయుహీంచాలన్న భరిమక భనీం న్నచేసకత నన దేశీం యొక్ు వరితీంచక 
చటటఫదధమైన చటేభకనక చటటీం యొక్ు సూపరితతో భరిమక 
అక్షర్థలా అనకసరిీంచాలనీ ఆశిీంచఫడకతకనానభక. ఉద్యమగభకల్ల 
భన విధకలక భరిమక బాధమతలనక న్నయురితసకత ననపుడక భనీం 
అీందయభూ వరితీంచే చటటఫదధమైన క్యతవమ బాధమతలనక తెలకసకకొన్న 
భరిమక అయథీం చేసకకోవాలన్న ఆశిీంచఫడకతకనానభక. 
తెలిమక్పోవడభనేది చటట  ఉలుీంఘనక్క క్ సాక్క కాక్ూడదక. 
ఎక్ుడైనా న్నమమావళి యొక్ు ఏదేన్న న్నఫీంధన వరితీంచక 
చటటభకతో విభేదిసేత, లేద్ర అసిథయీంగా ఉీంటే, ఆ చటటభక యొక్ు 
న్నఫీంధనలతో సభభతి వహీంచాలి్ ఉీంటకీంది భరి అవి ఈ 
న్నమమావళిన్న అధగమిసాత యి. 

 
 
 భనీం చటటఫదధమైన వామపాయ ఆవశమక్తల కొయక్క, చటటఫదధమైన 

న్నధకలతో హవాలా వమతిరేక్ సూతార లక్క అనకగకణీంగా రతిషట  గల 
క్సటభయుతో వామపాయీం న్నయుహీంచేలా ఎలుపుడూ చూసకకోవాలి్ 
ఉీంటకీంది. ఉద్యమగకలక అీందయూ హవాలా న్నవాయణ చటటభక-2002 
క్క క్టకట ఫడ ఉీండ్డలి –   
https://legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/prev
ention-money-laundering-act-2002 చూడీండ. 

 క్ీంపెనీ తన వసకత వులక భరిమక సేవలనక జాతీమ సరిహదకద ల 
వామతీంగా ఫదిలీ చేసకత ీంది, భరి అీందకవలు భన బిజినెస్ 
లావాదేవీలక ఎగకభతి భరిమక దిగకభతకలనక న్నమీంతిరీంచే 
వివిధ వయతక్ న్నమీంతరణలక భరిమక చట్టట లక్క ల్లఫడ ఉీంట్టయి. 
భనీం ఎలుపుడూ ఈ చట్టట లతో సభభతి వహీంచాలి. సాథ న్నక్ 
భరిమక అీంతర్్థతీమ చట్టట ల భధమ క్ వివాదీం ఉననచోట, 
భనీం ఎలుపుడూ సాథ న్నక్ చట్టట లనే పాటిీంచాలి. 

 వరితీంచక రబకతు చట్టట లక, న్నమమాలక భరిమక న్నఫీంధనల 
యొక్ు ఉలుీంఘన వమకితగత కేిమినల్ భరిమక పౌయ బాధమతక్క 
గకయయేమలా చేమవచకు. అటిట  వమకితగత ఉలుీంఘనలక క్ీంపెనీన్న 
క్ూడ్డ సివిల్ లేద్ర కేిమినల్ బాధమతక్క, లేద్ర వామపాయీం యొక్ు 
రతిషట  కోల్లవడ్డన్నకి గకయయేమలా చేమవచకు భరిమక ఈ రెీండక 
ఘటనలక క్ీంపెనీచే కే్భశిక్షణా చయమలక తీసకకోఫడేలా చేమవచకు. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

03c . 

హక్కుద్రయకల టు  
న్నఫదధత 

ప్రతీ వ యప రవేతా్ కొరకు ఈ కిరంద్ిద్ి బంగ రు న్నయమము అయి ఉండాలి: మిమమలిి మీరు మీ కసట మర్ 

స ా నములో ఉంచుక ండి. 
ఒరిసన్స స్వవట్ మారెెన్స, సూపరితద్రమక్ యచయిత “ 

”
ō 

https://legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/prevention-money-laundering-act-2002
https://legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/prevention-money-laundering-act-2002


పుసతకాలక, రికాయకా లక, భరిమక ఫహయీంగ 
వెలుడీంపులక 

 
 క్ీంపెనీ యొక్ు అకీంటిీంగ్ భరిమక ఆరిథక్యమైన రికాయకా లక 

క్చిుతతుభక భరిమక సీంపూయణతుభక యొక్ు అతకమననత 
రమాణాలక్క తగగటకట  ఉీండేలా భనీం చూసకకోవాలి. భనీం ఆరిథక్ 
భరిమక ఆరిథక్రతయ లావాదేవీలక భరిమక సమాచాయభక అన్ననీంటినీ 
వాట్టద్రయకల రిశ్రలన కొయక్క న్నజాయితీగా, క్చిుతీంగా, భరిమక 
సహేతకక్ీంగా నమోదక చేసి భరిమక న్నవేదిీంచాలి (న్నయుచనీం కోసీం 
దకోశీం 8 చూడీండ). 

 క్ీంపెనీ టు  పార భకఖమతక్క అనకగకణీంగా రికాయకా లక అన్ననీంటినీ వాటి 
జీవితచకే్ీం అీంతట్ట బదాీంగా భరిమక చట్టట లక, నకన, కే్భఫదధత, 
అకీంటిీంగ్, భరిమక బిజినెస్ న్నలకపుదల ఆవశమక్తలక్క తగగటకట గా 
న్నయుహీంచాలి. 

 క్ీంపెనీ యొక్ు ఏవేన్న పుసతకాలక, రికాయకా లక లేద్ర వెలుడీంపులక 
క్చిుతమైనవి కాదన్న, అసవమమైనవన్న, లేద్ర తపుద్రరి టిటీంచేలా 
ఉనానమన్న నభభడ్డన్నకి భనక్క క్ కాయణీం ఉననటుయితే, అటిట  
సభసమ యొక్ు సుభావభకనక పేర్పుీంటూ భనీం వెీంటనే భకఖమ 
ఆరిథక్ అధకారి (చీఫ్ ఫైనాని్నమల్ ఆఫీసర్) భరిమక భకఖమ ఎథిక్స్ 
అధకారికి రిపోయకట  చేయలి. 

 క్ీంపెనీ యొక్ు సమాచాయభకనక వెలుడీంచడ్డన్నకి అధీక్యణ పీందిన 
వమక్కత లక, రజలక్క ఇవుఫడన సమాచాయభక సతమమైనది, 
క్చిుతమైనది భరిమక సీంపూయణమైనదిగా ఉీండేలా చూసకకోవాలి. 
ఎటకవీంటి వెలుడ క్ూడ్డ తపుద్రరి టిటీంచక్ూడదక. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ఇన్సైడర్ టేేడీంగ్ భరిమక కార్పరేట్ 
గోనీమత 

 ఇన్సైడర్ టేేడీంగ్ న్న శ్వసిీంచే న్నఫీంధనలక కొన్నన ఉనానయి, అీందకల్ల 
భాయత సక్ూమరిటీ భరిమక ఎక్స్ చేీంజ్ బోయకా  (ఇన్సైడర్ టేేడీంగ్ 
యొక్ు న్నషేధభక) న్నఫీంధనలక, 2015 భరిమక మాతృ క్ీంపెనీ 
భహీందా్ర & భహీందా్ర లిమిటెడ్ ఫైనాని్నమల్ సరీుసస్ లిమిటెడ్ 
భరిమక అీంతిభ గూూ పు మాతృ క్ీంపెనీ భహీందా్ర & భహీందా్ర 
లిమిటెడ్ యొక్ు సక్ూమరిటీలల్ల ఇన్సైడర్ టేేడీంగ్ న్నవాయణ కొయక్క 
రవయతనా న్నమమావళి ఉనానయి. క్వేళ అది అతన్నకి/ఆమక్క 
వరితీంచినటుయితే, వాటితో సభభతి వహీంచడీం రతి ఉద్యమగ యొక్ు 
బాధమత అయి ఉీంటకీంది.  వాటి టు  ఏదేన్న సభభతి వహీంచన్న 
ఘటననక ఇన్సైడర్ టేేడీంగ్ న్నఫీంధనల కేిీంద ఎథిక్స్ అధకారికి లేద్ర 
కాీంపుయెన్్ అధకారికి రిపోయకట  చేయలి్ ఉీంటకీంది. 
 

ఆడట్ భరిమక రిశోధనల్ల సహామత 
 క్ీంపెనీల్ల ఉద్యమగభకల్ల ఉనన కాలభకల్ల, క్ీంపెనీ యొక్ు ఫమటి 

ఆడటయకు  లేద్ర ఇతయ ఆడట్ సీంసథలచే న్నయుహీంచఫడే ఆడట్ లేద్ర 
అీంతయగత దర్థమపుు ల్ల పాల్గగ నవలసిీందిగా భనలిన అడగవచకు. 
అటకవీంటి వమవహార్థలల్ల పాల్గగ ననపుడక భనీం సీంపూయణీంగా 
సహక్రిీంచాలి భరిమక విషయలనక న్నజాయితీగా తెలిమఫయచాలి. 

 భనీం తార ల కొయక్క అబమయథననక క్ూడ్డ అీందకకోవచకు లేద్ర క్ 
చటటఫదధమైన న్న లేద్ర రబకతు దర్థమపుు క్క సీంఫీంధీంచి 
న్నఫీంధనాధకాయకలక లేద్ర నామమవాదకలనక క్లవభన్న భనలిన 
కోయవచకు. క్వేళ భనీం అటిట  అబమయథననక అీందకక్కీంటే, 
సమాచాయభక భరిమక మాయగదయశనీం కోసీం భనీం వెీంటనే లైన్ 
మేనేజయకనక భరిమక క్ీంపెనీ యొక్ు నామమ విభాగభకనక 
సీంరదిీంచాలి. 

‘ఇన్సైడర్ టేేడీంగ్’ పై క్ సవివయమైన పాలసీ  
భహీందా్ర ఇీంటే్టనెట్ పై ఉీంచఫడీంది.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

రిచా (క్ మేనేజ్మీంట్ టైయనీ) యొక్ు రిపోరిటీంగ్ మేనేజయక, ట్టరెగట్ న్న తీయుడ్డన్నకి గానక క్ అన్నర్థధ రిత అభభకాన్నన త్రయమాసిక్ న్నవేదిక్ల్ల 
నమోదక చేయలి్ీందిగా, భరిమక అలా చేసినీందకక్క గానక క్ ద్యననతి ఇసకత ననటకు గా ఆమక్క చెపాడక. భరి రిచా ఈ అభభకాన్నన నమోదక 
చేయలా? 

లేదక, అన్నన వమయలక భరిమక ర్థఫడకలనక సరియైన కాలవమవధల్ల నమోదక చేమడీం చాలా భకఖమభక. ఇీంకా పూరిత కాన్న అభభకాన్నన 
రిపోయకట  చేమడీం ఆరిథక్యమైన సేటట్మీంటు  యొక్ు అవక్తవక్ కావచకు. రిచా తన మేనేజర్ యొక్ు ఆపయకనక సీుక్రిీంచడ్డన్నకి న్నర్థక్రిీంచాలి 
భరిమక దీన్నన్న వెీంటనే భకఖమ ఆరిథక్ వమవహార్థల అధకారి భరిమక భకఖమ ఎథిక్స్ అధకారికి రిపోయకట  చేయలి. A

. 

Q
. 



మోసభక భరిమక అనకచిత రవయతన 
 ఏదేన్న మోసపూరిత (న్నయుచనీం కోసీం దకోశీం 9 న్న చూడీండ) రవయతన, 

తపుగా చెడీం లేద్ర అనకచిత రవయతనపై దర్థమపుు  చేమడ్డన్నకి బాధమత 
ఉీంటకీంది భరిమక సీంఫీంధత ఉద్యమగ (లక) తగన కే్భశిక్షణా చయమ 
భరిమక/లేద్ర చటటయమైన చయమనక ఎదకరోువడ్డన్నకి బాధకమలై ఉీంట్టయక. 
క్ీంపెనీ యొక్ు కాయమక్లాపాలక్క హాన్నక్యమైన చయమలక్క అనగా., 
లీంచగొీండతనీం, మోసీం, చోరీ, దీంగతనీం, నమోదక చేమన్న అభభకాలక, 
ఆద్రయన్నన పాక్షక్ీంగా నమోదక చేమడీం వీంటి వాటికి పాలడటీం లేద్ర 
చేయిీంచడీం, ఈ అనీన అనకచిత రవయతనగా పేర్పునఫడతాయి. 

 డేట్ట భరిమక సమాచాయభకనక మోసభక, తపుగా వకేీక్రిీంచడీం, భరిమక 
తాయకమాయక చేసిన ఘటనలనక రిపోయకట  చేమడ్డన్నకి భీందయభూ బాధకమలమే. 

 
బాహమ సమాచాయ విన్నభమభక 
 ఎవరైనా తిరకా విలేఖయకలక, భదకయకలక, మారెుట్ విశ్రుషక్కలక లేద్ర 

భరెవరేన్న ఫమటి క్ష్యలతో క్ీంపెనీ బిజినెస్ గకరిీంచి చరిుీంచడ్డన్నకి భనలిన 
గనక్ సీంరదిీంచి భరిమక అబమరిథీంచినటుయితే, అలా చేమడ్డన్నకి భనీం 
దూయీంగా ఉీండ్డలి, భరిమక అీందకక్క ఫదకలకగా ఆ హోద్ర పీందిన 
అధకారిక్ రతిన్నధ లేద్ర క్ీంపెనీ యొక్ు మేనేజిీంగ్ డైరెక్టయకక్క ఆ అబమయథననక 
ీంపీంచాలి. అటకవీంటి బాహమ క్భూమన్నక్రషనుపై తదకరి మాయగదయశనీం 
కొయక్క, గూూ ప్ క్భూమన్నక్రషన్్ విభాగభకనక గానీ లేద్ర క్ీంపెనీ యొక్ు అధకాయ 
రతిన్నధ లేద్ర మేనేజిీంగ్ డైరెక్టయకనక గానీ సీంరదిీంచీండ. 

 భన పోటీద్రయకలక భరిమక వారి ఉతతకత ల గకరిీంచి భన క్భూమన్నక్రషన్ 
సరియైనదిగా భరిమక క్చిుతమైనదిగా ఉీండ్డలి భరిమక పుకాయుచే ఎటిట  
రిసిథతకల్లు నూ రభావీం కాక్ూడదక. 

 అదేవిధీంగానే, సామాజిక్ మాధమమాన్నన ఉయోగసకత ననపుడక, భనీం క్ీంపెనీ 
తయఫున మాట్టు డక్ూడదక. భనీం ఎలుపుడూ: 
– భనీం పోసకట  చేసకత నన మటీరిమల్్ భరిమక అభిపార యలక భన 

సుీంత అభిపార యలక మాతరమే అనీ భరిమక క్ీంపెనీవి కాదన్న 
పేర్పునాలి; 

– క్ీంపెనీ గకరిీంచి భనీం ఎటకవీంటి గోమతా సమాచాయభకనూ 
వెలుడీంచడీం లేదక అన్న చూసకకోవడ్డన్నకై తగనీంత భకీందకజాగూతత 
తీసకకోవాలి; భరిమక 

– భకఖమ ఎథిక్స్ అధకారి యొక్ు సషటమైన అనకభతి లేక్కీండ్డ క్ీంపెనీ 
యొక్ు లేద్ర తృతీమ క్షీం యొక్ు ల్లగోలక లేద్ర టేేడ్ మార్ులనక 
ఉయోగీంచక్కీండ్డ దూయీంగా ఉీండ్డలి. 

పెటకట ఫడద్రయక సీంఫీంధాలక 
 సమాచాయభక టు  తన భదకయకల యొక్ు హక్కులనక క్ీంపెనీ 

గకరితసకత ీంది భరిమక ఈ అవసయీం టు  తానక ఎలుపుడూ సకన్ననతీంగా 
ఉీంటకీంది. సీంఫీంధత సమాచాయభక వేగీంగా వామపత 
చేమఫడకతకీంది భరిమక గోనీమత భరిమక వరితీంచక శ్వసనాలక్క 
ల్లఫడ అది ఎీంత సమాచాయమకతీంగా ఉీండ్డల్ల అీంతమేయక్క 
ఉీంటకీంది. క్ీంపెనీ యొక్ు జనయల్ మేనేజయకతో సమావేశ్వలతో సహా, 
భదకయకల సమావేశ్వల సీందయబీంగా ఎజీండ్డల్ల భాగీంగా భరిమక 
క్ీంపెనీ యొక్ు న్నతీయకపై యూపీందిీంచిన అీంశ్వలపై భదకయకలక 
తభ అభిపార యలనక వమక్తయచే హక్కునక భనీం గౌయవిీంచాలి్ 
ఉీంటకీంది. భనీం వారి గభన్నక్లక భరిమక రశనలక్క సాధమమైనీంత 
మేయ అతకమతతభీంగా సీందిీంచాలి. 

 భదకయకల యొక్ు న్నరిదషట  గూూ పులక్క వారిన్న ఇతయ భదకయకల 
గూూ పులపై రయోజనాతభక్ీంగా ఉీంచే తీయకల్ల ఎీంపక్ చేసిన 
పార తిదిక్న ఎటకవీంటి సమాచాయభకనూ అీందకబాటకల్ల 
ఉీంచక్ూడదక. క్ీంపెనీల్ల క్ీంపెనీ యొక్ు భదకయకలక ఉీంచిన 
సక్ూమరిటీలక్క సీంఫీంధీంచిన విషయల టు  భనీం ఎలుపుడూ 
వేగవీంతీంగా భరిమక భర్థమదపూయుక్ీంగా సీందిీంచాలి. ఏదేన్న 
సభసమనక లేద్ర ఉలుీంఘననక వెీంటనే ఎథిక్స్ అధకారికి రిపోయకట  
చేయలి. 

 
‘గూూ ప్ సమాచాయ విన్నభయలక’ పై క్ సవివయమైన పాలసీ భహీందా్ర 

ఇీంటే్టనెట్ పై ఉీంచఫడీంది. 
 

‘భదకరి సీంఫీంధాలక’ భరిమక ‘భదకరి విజాానలక’ పై సవివయమైన 
పాలసీలక భహీందా్ర ఇీంటే్టనెట్ పై ఉీంచఫడా్డయి.

 

 
 
 
 
 

ర్థహుల్ ఇటీవలనే, తన మౌలిక్ వసతకల సేవల మేనేజయక తనక్క అకే్భ చెలిుీంపులక చేసినీందకక్క ఫదకలకగా తనక్క ఇషటమైన వికే్రతలక్క 
మోసపూరితీంగా  కాీంటే్టక్కట లనక ఇసకత నానడన్న గకరితీంచాడక. దీన్న గకరిీంచి అతణిణ  న్నలదీసినపుడక, అతనక 'చెడా రిణామాలక’ ఉీంట్టమన్న 
ఇతన్నన బెదిరిీంచాడక. ర్థహుల్ ఏమి చేయలి? 

ర్థహుల్ ఈ విషయన్నన ఎటకవీంటి బమీం కానీ జీంక్క గానే లేక్కీండ్డ వెీంటనే ఎథిక్స్ అధకారికి రిపోయకట  చేయలి. అతనక రతీకాయ 
బాధతకడక కానటకు గా క్ీంపెనీ యజమానమభక చూసకక్కీంటకీంది. ఎటకవీంటి యక్ీం రతీకాయభక లేద్ర దూషణ ఎటిటరిసిథతకల్లు నూ 
సహీంచఫడదనీ భరిమక కే్భశిక్షణాచయమక్క ద్రరితీసకత ీందనీ న్నమమావళి సషటీంగా పేర్పుీంటకననది. 

 
 

క్ీంపెనీ యొక్ు ఉద్యమగ అయిన యవి, నవీన బీమా వరితీంపుల యొక్ు డేట్టనక క్లిగ ఉనానయక, కొతత బీమా ఉతతకత లనక యూపీందిీంచడ్డన్నకై 
వాటి గకరిీంచి క్ీంపెనీ ఇీంకా బీమాద్రయకలతో చరిుీంచవలసి ఉీంది. యవి తన సేనహతకలతో వీటి గకరిీంచి ఫేస్ఫకక్స పై చరిుీంచాలనకక్కనానడక. 
అతనక బీమా వరితీంపుల యొక్ు వివర్థలనక తన వమకితగత ఖ్యతాపై పోసకట  చేశ్వడక భరిమక సేనహతకల నకీండ వామఖమలనక ఆహాున్నీంచాడక. 
ఈ వరితీంపులనక ఇీంకా రజాయీంగభకల్లన్నకి విడకదల చేమలేదక భరిమక క్ీంపెనీ యొక్ు కొదిద  భీంది ఎీంపక్ చేమఫడన ఉద్యమగకలక్క 
మాతరమే తెలకసక. యవి న్నమమావళిన్న ఉలుీంఘీంచాడ్డ? 

 
ఔనక, యవి న్నమమావళిన్న ఉలుీంఘీంచాడక. సామాజిక్ మాధమభ సైటు  టు  ఉద్యమగకలక తభ వమకితగత ఖ్యతాల విషమభకల్ల సైతభూ 
క్చిుతమైన న్నమభన్నఫీంధనలనక పాటిీంచాలన్న ఆశిీంచఫడకతకనానయక, రతేమకిీంచి అది క్ీంపెనీ యొక్ు యహసమ వామపాయ సమాచార్థన్నకి 
సీంఫీంధీంచి ఏదైనా విషమమై ఉీంటే. ఏ ఉద్యమగీ క్ూడ్డ గోనీమమైన లేద్ర సాుభావిక్ీంగా సకన్ననతమై ఉనన ఏ సమాచార్థనీన వెలుడ 
చేమక్ూడదక, భరిమక ఎలుపుడూ తభ సమాచాయ విన్నభయలల్ల వృతితయతుీంగా ఉీండ్డలి. 

Q
. 

Q
. 

A
. 

A
. 



03d. 

న్న రదేశభకల్ల రవయతన 
 

ఆమీర్ తన డపార్ట మీంటకల్ల ఎీంతో ఎక్కువగా రయణిీంచాలి్న అవసయీం ఉనన క్ ఉద్యమగ ఖ్యళీన్న బరీత చేమడ్డన్నకై ఇీంటయూుయ కోసీం 
అబమయకథ లనక ష్కర్ట లిస్ట చేసకత నానయక. సదయక ఉద్యమగ పర ఫైల్ కి ీంటరి పేరెీంట్్ సరిపోయక కాఫటిట  క్వేళ అతనక అటిట  అబమయకథ లనక 
తియసురిీంచినటుయితే అది సరియైనదేనా? 

ఆమీర్ పై ఉద్యమగాన్నకి అవసయమైన ఆవశమక్తలనక తీయుడ్డన్నకి అయహతలక ఉనన అఫమయకథ లీందరినీ ఇీంటయూుయ చేసి, భరిమక ఉద్యమగీం యొక్ు 
ఆవశమక్తలనక సషటీంగా అబమరిథకి వివరిీంచినీంతవయక్ూ అతనక/ఆమ ీంటరి పేరెీంట్ అనే విషమీంతో సీంఫీంధీం లేక్కీండ్డ అతమీంత సభయథత 
గల అబమరిథన్న ఎీంపక్ చేసకకోవాలి్న బాధమత ఉీంది. ఇటకవీంటి కాయణాలనక చూప అబమయకథ ల భధమ వివక్షనక చూపీంచడీం న్నమమావళి 
ఉలుీంఘన అవుతకీంది. అదే సభమభకల్ల, వమకితగత వివక్ష లేద్ర క్షపాతీం చూడీం వలు క్ీంపెనీ సైతభూ రతిబగల అబమరిథన్న కోల్లవచకు. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
సమాన ఉద్యమగావకాశభక భరిమక వైవిధమత 
భరిమక మానవ హక్కులనక గౌయవిీంచకట 
 మేభక మా ఉద్యమగ పాలసీలక భరిమక ఆచయణల ద్రుర్థ 

ఉద్యమగకలక్క సమాన అవకాశ్వలక భరిమక చేక్ూయక అీందిసాత భన్న 
చెడీం గయుకాయణీంగా భావిసాత భక. వివిధ నేధామలక, 
అభిపార యలక భరిమక రతిభాపాటవాల క్లగలయిక్ సీంసథనక 
సభృదధయచి భరిమక మేభక విజమీం సాధీంచడ్డన్నకి 
సహామడకతకీందన్న మేభక గకరితసాత భక. 

 మా న్నరదేశభకల్ల వైవిధమత యొక్ు పార భకఖమతనక మేభక 
సీంఫయీంగా భావిసాత భక, భరి అీందకవలు మేభక సేవ చేసే క్సటభయకు  
ఎీంత వైవిధమీంగా ఉీంట్టరో అీంతే వైవిధమీంగా ఉీండేీందకక్క 
పాటకడతాభక. 

 మా కాయమక్లాపాలన్ననీంటిల్లనూ పార థమిక్ మానవ హక్కుల 
న్నయుహణ భరిమక పోర త్హీంచాలి్న పార భకఖమతనక మేభక 
గకరితసాత భక. మేభక సభీంజసమైన భరిమక సమానమైన 
వేతనాలక, రయోజనాలక, భరిమక ఉపాధ యొక్ు ఇతయ 
రిసిథతకలనక అీందిసాత భక. 

 మేభక ఉద్యమగకల వాక్స సాుతీంతరయపు హక్కునక గౌయవిసాత భక 
భరిమక సకయక్షత భరిమక మానవతుభకతో క్ూడన 
న్నరిసిథతకలనక క్లిసాత భక. 

 మేభక ఫలవీంతపు చాకిరీ భరిమక బాల కారిభక్కలనక క్ఠినీంగా 
న్నషేధసాత భక. 

 మేభక వమకితన్న గౌయవిసాత భక భరిమక విశ్వుసభక యొక్ు 
సీంసుృతిన్న క్లిసాత భక భరిమక సానకక్ూల న్న 
వాతావయణభకనక పోర త్హీంచే చయమనక గౌయవిసాత భక. 

 మేభక ఎటికీ ఉద్యమగకలక లేద్ర ఉద్యమగాయకథ ల టు  
అసభీంజసీంగా వివక్ష చూభక లేద్ర అలా నడచకకోభక భరిమక 
ఉపాధల్ల సమాన అవకాశ్వలక అీందిీంచేీందకక్క క్టకట ఫడ ఉనానభక. 
లిీంగభక, జాతి, వయణభక, జాతీమత, వీంశపాయీంయమతుభక, 
భతభక, భౌతిక్ లేద్ర మానసిక్ వైక్లమభక, వైదమ సిథతి, లైీంగక్ 
గకరితీంపు, లేద్ర వైవాహక్ సిథతి పార తిదిక్న ఎటకవీంటి న్నయణయలూ 
చేమఫడవు. 

 
‘ఉద్యమగకల సీంఫీంధబాీంధవామలక’,  ‘మానవ వనయకలక’, భరిమక 

‘ఆరిథక్యమైన న్నయణయలక తీసకక్కనే రకేిమల్ల మానవ హక్కులక’ పై 
సవివయమైన పాలసీలక భహీందా్ర ఇీంటే్టనెట్ పై ఉీంచఫడా్డయి.

 
 
 
 

 
 

విజమవీంతమైన భన్నషిగా మాయడ్డన్నకి రమతినీంచక్ీండ. అీందకక్క ఫదకలకగా విలకవ గల 
భన్నషిగా మాయీండ. 

ఆలబర్సట ఐన్సస్టటన్స, భౌతిక్శ్వసరవేతత భరిమక శ్వసర సిద్రధ ీంతవేతత “ 
”
ō 
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A. 

టీనా (జూన్నమర్ ఎగ్క్ూమటివ్) యొక్ు మేనేజయక ఆమ వసరధాయణపై ఆమ అసౌక్యమ భావనక్క గకయయేమలా భరిమక ఆమ యొక్ు ఇతయ 
సహోద్యమగకల భకీందక తానక ఇఫఫీంది డే తీయకల్ల వామఖమ చేశ్వడక. సీంసథల్ల క్ జూన్నమర్ ఉద్యమగగా ఉననీందకవలు ఆమ తన పై 
అధకాయకల భకీందక ద్రన్న టు  అబమీంతయీం వమక్తీం చేమలేక్పోయిీంది. ఆమ ఏమి చేయలి? 

బెదిరిీంపు, విరోధభక, లేద్ర నేయపూరిత రవయతన లేన్న క్ వాతావయణభకల్ల న్న చేమడ్డన్నకి టీనా న్నమమిీంచఫడీంది. క్వేళ సీంసథల్ల 
ఎవరైనా చేసిన ఏదేన్న వామఖమ గనక్ ఆమక్క అసౌక్యమీం క్లిగీంచే రీతిల్ల ఉననటుయితే, అపుడక ఆమ ద్రన్న గకరిీంచి ఎథిక్స్ అధకారి 
కార్థమలమీం యొక్ు మానవ వనయకల రతిన్నధకి రిపోయకట  చేసే విధీంగా వీలక క్లిీంచఫడీంది భరిమక ఫిర్థమదకద్రయక యొక్ు గకరితీంపునక 
గోమీంగా ఉీంచకతూ ద్రన్న గకరిీంచి దర్థమపుు  చేమఫడకతకీంది. క్వేళ ఆ రవయతన గనక్ లైీంగక్ వేధీంపుగా ఋజువైనటుయితే, ఆమ 
మేనేజయకపై తగన చయమ తీసకకోఫడకతకీంది. 

న్న రదేశభకల్ల నడచకక్కనే తీయక 

 
 న్నరదేశభకల్ల భన తోటి సహోద్యమగకలతో భన రవయతన భన 

గకరిీంచి అనకచితమైన భావన క్లిగీంచక్కీండ్డ భనీం చూసకకోవాలి. 
ఇతయకలనక అసభీంజసమైన రీతిల్ల తాక్డీం లేద్ర 
అసహమక్యమైనదిగా భావిీంచఫడే రీతిల్ల భకటకట కోవడీం వీంటివి 
న్నవారిీంచకకోవాలి. భనీం ఎలుపుడూ హుీంద్రగా, గౌయవరదీంగా, 
భర్థమదగా ఉీండ్డలి భరిమక మకక్తమైన భరిమక 
వృతితనైపుణమమైన తీయకల్ల రవరితీంచాలి. 

 న్నల్ల, కార్థమలమ ఆవయణభక ల్లల భరిమక ఫమట క్ూడ్డ 
భనీం సరైన విధీంగా భకసాత ఫక చేసకక్కన్న చక్ున్న వసరధాయణతో 
ఉీండ్డలన్న ఆశిీంచఫడకతకనానభక. 

 క్ీంపెనీ అనాహాు దక్యమైన సూచనలక, సగీం-వాసతవాలక, పుకాయకు  
భరిమక వమయథ పేరలాలననక పోర త్హీంచదక, అవనీన వమకిత యొక్ు 
ఆతభ గౌయవీంపై ద్రడ చేసాత యి భరిమక /లేద్ర ఉద్యమగకలనక 
గూూ పులకగా విడగొటటడ్డన్నకి రమతినసాత యి. 

 న్న రదేశభకల్ల రవయతన యొక్ు ఈ న్నమమాలక వర్ు పరమ్స హోమ్స 
(ఇీంటి నకీండ న్న చేమడీం) సన్ననవేశ్వన్నకి క్ూడ్డ అీంతే సమానీంగా 
వరితసాత యి 

 
 
 
 
 
 
 

వేధీంపు నకీండ సేుచఛ 

 
 ‚వేధీంపు‛ అనేది క్ నేయపూరితమైన, బెదిరిీంపుతో క్ూడన, 

అవమాన్నీంచే లేద్ర విరోధపూరితమైన న్న వాతావయణభకనక 
ఏయయచే క్ రవయతన. వేధీంపు భౌతిక్మైనది లేద్ర 
మాటపూయుక్మైనది కావచకు, భరిమక భకఖతః చేమవచకు లేద్ర 
ఇతయ విధాలకగా చేమవచకు (వేధీంచే సీందేశ్వలక లేద్ర ఇమయిల్్ 
వీంటివి). అటకవీంటి ఉద్రహయణలక: అవాీంఛనీమమైన లైీంగక్ 
చొయవలక లేద్ర సూచిక్లక, నేయపూరితమైన ఛల్లక్కత లక భరిమక 
అవమానక్యమైన వామఖమలక, లైీంగక్ ఫహయగత గాూ ఫిక్స్, బొభభలక, 
వీడయోలక, యన్నమేషన్ మొ. వేధీంపు అనేది, లైీంగక్ీంగా లేద్ర 
ఇతయతార  గానీ భన చయమలపై న్నయణయిీంచఫడకతకీందన్న భరిమక భన 
ఉదేదశ్వమలతో న్నమితతీం లేక్కీండ్డ అవి ఇతయకలపై ఎలా రభావీం 
చూపసకత నానమనేది గకయకత ీంచకకోవడీం భకఖమీం. 

 వేధీంపు టు  క్ీంపెనీ ‘శూనమ సహనీం’ రమాణాన్నన నెలకొలిీంది. 
వేధీంపుతో క్ూడన లేద్ర అలా భావిీంచఫడే చయమలక లేద్ర రవయతననక 
న్నవారిీంచేలా చూసకకోవడ్డన్నకి భనభీందయభూ బాధకమలమై 
ఉనానభక. 

 మేభక ‘లైీంగక్ వేధీంపు’ ఘటనలన్ననీంటినీ చాలా తీవామైనవిగా 
చూసాత భక భరిమక రతి ఉద్యమగీ లైీంగక్ వేధీంపుల సీంఘటనలనక 
అీంతయగత ఫిర్థమదకల క్మిటీకి రిపోయకట  చేయలి్ీందిగా 
పోర త్హసాత భక. క్ీంపెనీ యజమానమభక ఎటకవీంటి యక్ీం లైీంగక్ 
వేధీంపు గకరిీంచిన తపు చేసిన ఏ ఉద్యమగ పైన ఐనా క్ఠిన కే్భశిక్షణా 
చయమలనక మొదలకపెటటవచకు. 

 
‘లైీంగక్ వేధీంపు’ పై క్ సవివయమైన పాలసీ  

భహీందా్ర ఇీంటే్టనెట్ పై ఉీంచఫడీంది.
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ఆరోగమభక భరిమక బదాతనక చూసకకొనకట 
 మేభక రతి వమకితనీ సీంసథ  యొక్ు భకఖమమైన ఆసితగా 

విలకవన్నసాత భక భరిమక బదాత భరిమక సీంయక్షణ యొక్ు 
అతకమననత రమాణాలక్క క్టకట ఫడ ఉనానభక. 

 భనల్ల రతి క్ుయభూ అన్నన వేళల్లు నూ క్ీంపెనీ యొక్ు బదాత 
భరిమక యక్షణ దధతకలనక అదేవిధీంగా వరితీంచక చట్టట లక భరిమక 
న్నఫీంధనలనక పాటిీంచే బాధమత క్లిగ ఉనానభక. క్వేళ 
ఆరోగమభక భరిమక బదాత గనక్ ర్థజీ డనటుయితే భనీం జోక్మీం 
చేసకకొన్న వెీంటనే రిపోయకట  చేయలి్ ఉీంటకీంది. 

 భనీం ఆరోగమీం, బదాత, భరిమక ర్థమవయణాన్నన రియక్షీంచేీందకక్క 
యూపీందిీంచఫడన అన్నన సౌక్ర్థమలనక ఆవశమక్మైన అనకభతకలక, 
ఆమోదభకలక, భరిమక న్నమీంతరణలతో సుీంతీం చేసకకొన్న 
న్నచేసాత భక. భన గకతేతద్రయకలక భరిమక ఇతయ తృతీమక్ష 
వమక్కత లక అదే సాథ యి ఆరోగమ భరిమక బదాతా రియక్షణక్క క్టకట ఫడ 
ఉీండ్డలి్ీందిగా ఆశిీంచఫడకతకనానయక. 

 

భతకత భీందకలక భరిమక భదమభక 
 క్ీంపెనీ న్నరదేశపు ఆవయణభకల్ల, న్న చేసూత  ఉీండగా గానీ లేద్ర 

న్నచేమన్న వేళల్లు  గానీ భనీం అకే్భ భతకత భీందకలక లేద్ర 
భదమభక వాడకాన్నకి, క్లిగ ఉీండేీందకక్క, వికే్యన్నకి, తయలిీంపుక్క, 
తయరీకి, ీంపణీకి లేద్ర వాటి రభావీం కేిీంద ఉీండేీందకక్క 
అనకభతిీంచఫడలేదక. ద్రన్నతో పాటకగా, భనీం భదమభక, అకే్భ 
భతకత భీందకలక లేద్ర భతకత  ద్రర్థథ ల రభావభక కేిీంద, లేద్ర 
వాటిచే అవక్యమై న్నకి ర్థక్ూడదక. బిజినెస్ భాగసకథ లతో క్ీంపెనీ 
పార యోజిత అధకారిక్ విీందక/డననర్ వేడకక్లల్ల భదమీం వాడక్భక 
లైన్ మేనేజర్ యొక్ు ఆమోదభకతో మాతరమే 
అనకభతిీంచఫడకతకీంది. 

 
‘బదాత భరిమక వృతితసీంఫీంధమైన ఆరోగమభక’ పై క్ సవివయమైన 
పాలసీ భహీందా్ర ఇీంటే్టనెట్ పై ఉీంచఫడీంది. 
 

హీంస-వమతిరేక్త మాయగదయశకాలక్క క్టకట ఫడ 
ఉీండకట 
 క్ సకయక్షతమైన న్న వాతావయణాన్నన క్లిీంచడభనే క్ీంపెనీ 

యొక్ు న్నఫదధతక్క సీంఫీంధీంచి, న్నభగనమైన ఉద్యమగ యొక్ు 
హోద్రతో న్నమితతీం లేక్కీండ్డ మేభక ఎటికీ ఏ యూభకల్లనూ 
హీంసనక లేద్ర దూషణలల్లనూ పాల్గగ నభక లేద్ర సహీంచభక. 
వమక్కత లక సకయక్షతభన్న భరిమక అన్నన వేళల్లు నూ గౌయవ భర్థమదలక 
భరిమక వృతితయతుభకతో చూడఫడకతకనానభన్న భావిీంచే 
యక్మైన వాతావయణాన్నన మేభక పెీంచి పోషిీంచాలనకక్కీంట్టభక. 

 క్ీంపెనీ ఆవయణభకల్ల భర్పక్ వమకిత భీతిలేులా లేద్ర అబదాతా 
భావభకనక క్లిగీంచే ఎటకవీంటి చయమలక్ూ పాలడక్కీండ్డ భనీం 
న్నషేధీంచఫడ ఉనానభక. ఇీందకల్ల మాటపూయుక్ దూషణలక, 
అవమాన్నీంచడీం, బెదిరిీంపులక, దూక్కడక రవయతన లేద్ర 
అవమానక్యీంగా మాట్టు డడీం లేద్ర ర్థమగీంగ్ చేమడీం వీంటివి 
ఉీంట్టయి. భనీం భన న్నరదేశీంల్ల మాయణామకధాలనక క్లిగ 
ఉీండడ్డన్నకి క్ూడ్డ న్నషేధీంచఫడ ఉనానభక. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

బయత్ యొక్ు సహోద్యమగకలల్ల క్యక కే్భీం తక్కీండ్డ భదమపాన సేవనీం యొక్ు రభావీం కేిీంద న్నకి వసకత నానడక. అతనక తన వమకితగత 
జీవితభకల్ల మానసిక్ీంగా క్కే ీంగపోతకనానడన్న బయత్ క్క తెలకసక, ఐతే అలా భదమీం రభావీం కేిీంద న్నచేమడీం వలు అతనక తనక్క 
తానకగా అదే విధీంగా అతన్న తోటి న్నవారికీ భకపు క్లిగసకత నానడక. బయత్ ఏమి చేయలి? 
 
భదమీం యొక్ు వాడక్భక సహోద్యమగకల సీంక్షేభభక భరిమక అతన్న న్న యొక్ు నాణమతనక పాడక చేసే అవకాశీం ఉీంటకీంది. దీన్న గకరిీంచి 
ఎథిక్స్ అధకారికి రిపోయకట  చేసే బాధమత బయత్ పై ఉీంటకీంది, వాయక ఈ విషమభకతో సకన్ననతమైన రీతిల్ల వమవహరిసాత యక. 
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03e. 
ఆసకత ల సీంయక్షణ 

భరిమక సమాచాయ 
యజమానమభక 

“ 

Q
. 

A. 

షీబా (లీగల్ డపార్ట మీంటకల్ల న్న చేసకత నన క్ ఎగ్క్ూమటివ్) కొన్ననసాయకు  తనక్క క్ీంపెనీచే ఇవుఫడన డేట్ట కాయకా నక అధక్ వాలూమభక 
భూవీలక, ఇీంకా పాటలనక డౌన్ల్లడ్ చేసకకోవడ్డన్నకి గానక ఇీంటరెనట్ పార మతక్క ఉయోగీంచకక్కీంటకీంది. అటకవీంటి వమకితగత వాడకాన్నకి 
డేట్ట కాయకా నక వాడకకోవడీం సరియైనదేనా? 

క్ీంపెనీ యొక్ు రయోజనాలతో ర్థజీ డనీంతవయక్ూ, భన ఉద్యమగ న్నతీయకనక రతిక్ూలీంగా రభావితీం చేమనీంతవయక్ూ, క్ీంపెనీ 
యొక్ు వనయకల మితిమీరి దకయకయోగభకగా అన్నపీంచనీంతవయక్ూ క్ీంపెనీ ఆసకత లక భరిమక సమాచాయ సాీంక్రతిక్నక అపుడపుడూ 
వమకితగతీంగా వాడకకోవడ్డన్నకి భనీం అనకభతిీంచఫడతాభక. క్ీంపెనీచే ఇవుఫడన డేట్ట కాయకా నక అధక్ వాలూమభక భూవీలక, ఇీంకా 
పాటలనక డౌన్ల్లడ్ చేసకకోవడ్డన్నకి వాడకకోవడ్డన్నన క్ీంపెనీ వనయకల దకయకయోగభకగా రిగణిీంచఫడకతకీంది భరి అీందకవలు అది 
న్నమమావళి ఉలుీంఘన అవుతకీంది. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
కార్పరేట్ ఆసకత లక భరిమక సమాచాయ 
సాీంక్రతిక్త యొక్ు యక్షణ భరిమక 
బాధమతామకతమైన వాడక్భక 
 క్ీంపెనీల్లన్న రతి క్ుయూ క్ీంపెనీ ఆసకత లక భరిమక సమాచాయ 

సాీంక్రతిక్తనక చోరీ, విధుీంసభక, అనకచిత వాడక్భక, 
వమయథయచకట భరిమక దకయకయోగభక నకీండ బదాీంగా ఉీంచడీం, 
సకయక్షతయచడీం భరిమక రియక్షీంచడ్డన్నకి వమకితగతీంగా బాధకమలై 
ఉీంట్టయక. భన ఆసకత లల్ల సిథర్థసిథ , సభమభక, సాుధీనత 
సమాచాయభక, కార్పరేట్ అవకాశ్వలక, క్ీంపెనీ న్నధకలక భరిమక 
క్ీంపెనీ సామాగూ చేరి ఉీంటకీంది. 

 క్ీంపెనీ ఆసకత లనక క్రవలీం వామపాయ ఆవశమక్తలక భరిమక భన 
వ్యమహాతభక్ ఉదేదశ్వమల కొయక్క మాతరమే ఉయోగీంచాలి్ 
ఉీంటకీంది. క్ీంపెనీ యొక్ు రయోజనాలతో ర్థజీ డనీంతవయక్ూ, 
భన ఉద్యమగ న్నతీయకనక రతిక్ూలీంగా రభావితీం 
చేమనీంతవయక్ూ, క్ీంపెనీ యొక్ు వనయకల మితిమీరి 
దకయకయోగభకగా అన్నపీంచనీంతవయక్ూ క్ీంపెనీ ఆసకత లక 
భరిమక సమాచాయ సాీంక్రతిక్నక అపుడపుడూ వమకితగతీంగా 
వాడకకోవడ్డన్నకి భనీం అనకభతిీంచఫడతాభక. 

 
‘ఇ-బిజినెస్ బదాత’, ఇీంటే్టనెట్’, భరిమక ‘ఇీంటరెనట్ వాడక్భక’ పై 

సవివయమైన పాలసీలక భహీందా్ర ఇీంటే్టనెట్ పై ఉీంచఫడా్డయి.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

సమాచాయ సాీంక్రతిక్త (ఐటి) ఆసకత లనక సభయథవీంతమైన భరిమక రభావవీంతమైన విధకల న్నయుహణక్క 
విఘాతీం క్లిగీంచే బాహమ భరిమక అీంతయగత చయమల నకీండ యక్షీంచాలి్ ఉీంటకీంది. 

 

రాఫర్సట ఇ. డేవిస్, సమాచాయ సాీంక్రతిక్త యచయిత “ 
”
ō 
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Q
. 

A. 

క్ీంపెనీ యొక్ు క్ మాజీ ఉద్యమగ భరిమక వివాన్ క్క మాజీ బాస్ (ఫైనాన్్ డపార్ట మీంటకల్ల ఎగ్క్ూమటివ్)  అయిన క్ వమకిత, తాభక 
ఇదదయూ క్లిసి న్నచేసిన కొన్నన యహసమ క్ీంపెనీ రిపోయకట ల సార్థీంశ్వన్నన ీంపీంచభన్న వివాన్ నక కోర్థడక. తన మాజీ బాస్ క్క ఫైనాన్్ డపార్ట 
మీంటకల్లన్న తన ఇతయ సహోద్యమగకలక అదే విధమైన అబమయథనలక్క అతన్నకి అనకక్ూలీంగా వమవహరిీంచాయన్న క్ూడ్డ వివాన్ క్నకగొనానడక. 
వివాన్ ఏమి చేయలి? 

ఎటకవీంటి రిసిథతకల్లు నూ వివాన్ మాజీ ఉద్యమగకి అతనక అడగన సమాచార్థన్నన ఇవుక్ూడదక, అది గోమతా సమాచాయీం అయి ఉీండవచకు. 
అీంతే కాక్కీండ్డ వివాన్ తనక్క తానే చొయవ తీసకకొన్న తన సహచయకలక భకనకటి ఉద్యమగకి క్ీంపెనీ యహసమ సమాచార్థన్నన చేయవేమడీం ద్రుర్థ 
క్ీంపెనీ యొక్ు న్నమమావళిన్న ఉలుీంఘీంచక్కీండ్డ ఆపాలి. దీన్నన్న వెీంటనే ఎథిక్స్ అధకారికి రిపోయకట  చేయలి్న క్యతవమబాధమత క్ూడ్డ వివాన్ పై 
ఉీంటకీంది భరిమక ఈ ఉదీంతభకల్ల క్ీంపెనీ యొక్ు సమాచాయభకనక రియక్షీంచడ్డన్నకి ఎథిక్స్ అధకారిచే సభకచితమైన చయమ 
తీసకకోఫడకతకీంది. 

క్ీంపెనీ, ద్రన్న ఉద్యమగకలక భరిమక ద్రన్న 
వామపాయ సహామక్కల గోమతా 
సమాచాయభకనక రియక్షీంచీండ 

 
 న్న చేసే కే్భభకల్ల, భనీం క్ీంపెనీ యొక్ు గోనీమత 

సమాచాయభకనక పార మత చేసకకోవచకు. ‘గోనీమత 
సమాచాయభక’ అనేది, క్ీంపెనీల్ల తభ హోద్ర పలితీంగా 
ఉద్యమగకలక్క తెలిసి ఉీండగల, సాధాయణీంగా రజానీకాన్నకి 
వెలుడీంచలేన్న భరిమక/లేద్ర వమకితగతీంగా గకరితీంచదగన 
సమాచాయభక (న్నయుచనీం కోసీం దకోశీం 10 చూడీండ) అయి 
ఉీంటకీంది, క్వేళ వెలుడీంచినటుయితే, అది పోటీద్రయకలక్క 
ఉయోగడవచకు లేద్ర క్ీంపెనీకి హాన్నక్యభక కావచకు. సాధాయణ 
ఉద్రహయణల్లు  ఇవి ఉీంట్టయి: 
– క్సటభర్ జాబితాలక 
– క్ీంపెనీతో క్ హోద్ర పీందిమకనన పలితీంగా వమకితకి తెలిసిన 

ఆరిథక్ లేద్ర ఆరిథక్రతయ సమాచాయభక 
– న్నరిదషట  క్సటభయకు  లేద్ర సయపర్థద్రయకలక్క అీందజూపన 

షయతకలక, ర్థయితీ ధయలక, లేద్ర యకసకభకలక 
– మారెుటిీంగ్ లేద్ర వ్యమహాతభక్ రణాళిక్లక 
– తయరీ భరిమక మారెుటిీంగ్ రకేిమలక భరిమక 

దధతకలతో సహా వామపాయ యహసామలక 

– సాఫ్్ వేర్, రిస్ు నభూనాలక, సాధనాలక, భరిమక ఇతయ 
సిసటభకలక లేద్ర టెకానలజీ అభివృదిధలక 

– క్సటభయకు , వికే్రతలక భరిమక/లేద్ర ఉద్యమగకలక్క చెీందిన పేయకు , 
సీంరదిీంచక చియకనామాలక, ఇమయిల్ చియకనామాలక, 
రబకతు గకరితీంపు ఋజువులక, కేెడట్ కాయకా లక, బామీంక్స ఖ్యతా 
వివర్థలక, ఫోట్లలక, వీడయోలక లేద్ర ఆ సమాచాయభక 
యొక్ు ఏదేన్న సమేభళనభక. 

 భనీం గోనీమతా సమాచాయభకనక వీరికి మాతరమే వెలుడీంచాలి: 
– ‘తెలకసకకోవాలి్న అవసయీం ఉనన పార తిదిక్న’ చటటఫదధమైన 

సషటత ఉననటిట  తోటి క్ీంపెనీ ఉద్యమగకలక లేద్ర తృతీమ 
క్ష్యలక 

– సమాచాయభకనక గోమీంగా ఉీంచవలసిన సషటమైన విధకలక 
లేద్ర క్యతవమ బాధమత క్లిగమకననవాయక 

– ఈ సమాచాయభకనక అవసయమైనటకు గా వెలుడ చేమడ్డన్నకి 
చటటఫదధమైన క్యతవామన్నన క్లిగమకననవాయక. 

 

మేధోసీంతిత  భరిమక టేేడ్ మాయకులక 
 తృతీమ క్ష్యలక్క చెీందిన మేధోసీంతిత (ఐప) న్న (న్నయుచనీం కోసీం 

దకోశీం 11 నక చూడీండ) భనీం తన్నసరిగా గౌయవిీంచాలి, 
భరిమక తెలిసి తెలిసీ ఇతయకల యొక్ు మేధోసీంతిత హక్కులనక 
ఉలుీంఘీంచక్ూడదక. 

 ఏదేన్న ఇతయ క్ీంపెనీ యొక్ు పేయక లేద్ర భకదిాత సామాగూన్న 
ఉయోగీంచి వామపాయ రక్టనలక లేద్ర పోర తా్హక్ సామాగూన్న 
తయయక చేసేటపుడక భనీం చాలా జాగయూక్తతో ఉీండ్డలి. 
లైసనక్ పీందిన క్ సాఫ్్ వేర్ న్న ఉయోగీంచేటపుడక, 
రచకయణక్యతచే తగన లైసనక్ పీందిన సాఫ్్ వేర్ న్న మాతరమే క్ీంపెనీ 
క్ీంపూమటయుపై లేద్ర క్ీంపెనీ న్న న్నయురితీంచడ్డన్నకి ఉయోగీంచాలి. 

 
‘టేేడ్ మాయకులక’ పై క్ సవివయమైన  

పాలసీ భహీందా్ర ఇీంటే్టనెట్ పై ఉీంచఫడీంది.
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భన న్నమమావళుల జారీ భరిమక వాటికి 
సవయణలక 
 క్ీంపెనీ యొక్ు డైరెక్టయు భీండలి, డైరెక్టయు భీండలికి రిపోయకట  చేసే 

బాధమతతో ఎథిక్స్ భరిమక పాలన క్మిటీ(ఇజిసి) న్న నెలకొలిీంది, 
అది న్నమమావళి, పాలసీలక, భరిమక వాటి టు  సభభతి 
వహీంపునక అజమాయిషీ చేసకత ీంది. ఈ పాలసీల సభయథతనక 
సమీక్షీంచడీం భరిమక మాయకతకనన కాలాన్నకి అనకగకణీంగా వాటికి 
సవయణలనక సూచిీంచడీం క్ూడ్డ ఇజిసి యొక్ు బాధమతగా 
ఉీంటకీంది. ఈ న్నమమావళి యొక్ు న్నఫీంధనలతో సభభతి 
వహీంపులనక యమవేక్షీంచడ్డన్నకి ఇజిసి బాధమత వహసకత ీంది. 
వమవసథలక భరిమక విధానాలక సషటీంగా భరిమక పాయదయశక్ీంగా 
ఉీండ్డలి, భరిమక అబమసనీం భరిమక పాలన కొయక్క క్ 
విలకవైన సాధనీంగా న్నచేసే క్యదీపక్లల్ల వాటిన్న డ్డమక్కమమీంట్ 
చేసి ఉీండ్డలి. ఎథిక్స్ భరిమక పాలన క్మిటీ(ఇజిసి) 
ఎటిక్పుడక కాలానకగకణీంగా న్నమమావళి యొక్ు 
న్నఫీంధనలనక సమీక్ష చేసకత ీంది భరిమక మాయకతకనన రిసిథతకలక్క 
అనకగకణీంగా తానక అవసయభన్న భావిీంచిన సవయణలనక 
సూచిసకత ీంది. 

 న్నమమావళికి సీంఫీంధీంచిన ఏ విషమభకల్లనైనా ఏదైనా సషటత, 
సలహా సీంరదిీంపు లేద్ర ఏదైనా చయు అవసయమైన క్షభకల్ల, 
వాటి కోసీం ఎథిక్స్ అధకారిన్న ఆశీయిీంచడ్డన్నకి భనీం 
పోర త్హీంచఫడతాభక. 

 

న్నవేదిీంచఫడన ఉలుీంఘనలనక దర్థమపుు  
చేమకట 
 క్ీంపెనీ సీంభావమ ఉలుీంఘనల యొక్ు రిపోయకట లక అన్ననీంటినీ చాలా 

తీవాీంగా తీసకక్కీంటకీంది భరిమక గోనీమతక్క క్టకట ఫడ 
ఉీంటకీంది, భరిమక ఆరోణలక అన్ననీంటినీ న్నమమిీంచఫడన 
ఫృీంద్రలతో సభగూ దర్థమపుు  చేయిసకత ీంది. 

 అీంతయగత దర్థమపుు లల్ల సహక్రిీంచడీం టు  భనీం బాధమత క్లిగ 
ఉనానభక భరిమక అలా చేమకటల్ల విపలమైతే కే్భశిక్షణ 
చయమలక తీసకకోఫడతాయి. 

 క్ీంపెనీ ఇీందకక్క పాటకడకతకీంది: 

– ఆచయణల్ల సాధమమైనీంత మేయక్క న్నభగనమైన వమక్కత ల 
గోమతనక రియక్షీంచకట; 

– అటిట  వెలుడీంపు దర్థమపుు నక రమాదభకల్ల 
డవేమనీంతవయక్ూ, భకఖమీంగా సమాచాయీం సీంపూయణీంగా 
ఉీండ ఉద్యమగ నకీండ సషటతనక తీసకకోవాలి్న అవసయీం 
ఏయడన సభమభకల్ల అతన్న/ఆమపై మోఫడన 
అభియోగాల గకరిీంచి ఉద్యమగకి తెలిమజేమకట; 

– అనకభతిీంచదగన చోట ఎక్ుడైనా సరే, రిపోయకట  చేమఫడన 
సమాచార్థన్నన సమీక్షీంచకకొన్న సరిదిదకద కోవడ్డన్నకి 
ఉద్యమగకలనక అనకభతిీంచకట. 

 

సీంభావమ న్నమమావళి ఉలుీంఘనల 
న్నవేదిక్లనక అీందకకొనక లైన్ మేనేజయకు  
భరిమక ఇతయకల క్యతవమబాధమతలక 
సీంభావమ న్నమమావళి ఉలుీంఘనల యొక్ు రిపోయకట లనక అీందకక్కనే లైన్ 
మేనేజయకు  భరిమక ఇతయకలక న్నమమాళిన్న సభరిథీంచడీం టు  చాలా 
భకఖమమైన పాతర వహసాత యక. భన సభసమల గకరిీంచి లైన్ మేనేజయుతో 
మాట్టు డేీందకక్క భన క్ీంపెనీ భనలిన  పోర త్హసకత ీంది. లైన్ మేనేజయకు  
భరిమక సబకమలక ఇలా చేయలి: 
 న్నమమావళిన్న తాభక బాగా అవగాహన చేసకక్కననటకు గా 

చూసకకోవాలి భరిమక తభ రవయతన న్నమమావళికి తగనటకు గా 
ఉీండేలా చూసకకోవాలి 

 తాభక టీభక సబకమల సభసమలనక చరిుీంచడ్డన్నకి అీందకబాటకల్ల 
ఉీంటూ వారికి భదదతకగా ఉననటకు  టీభక సబకమలక తెలకసకక్కనేలా 
చేయలి 

 ఎవరేన్న టీభక సబకమడక న్నమమావళి లేద్ర చటటభకనక 
ఉలుీంఘీంచక్కీండ్డ ఆపేీందకక్క న్నచేయలి 

 అన్నన సభసమలనూ సభకచితమైన సాథ యి భరిమక హోద్ర దృషిటకి 
తీసకక్కవెళ్ళిలి 

 తభ సభసమలక న్నయుక్షయీం చేమఫడా్డమన్న టీభక సబకమలక ఎటికీ 
భావిీంచక్కీండ్డ చేయలి 

 న్నమమావళి యొక్ు క్ అనకమాన్నత ఉలుీంఘననక రిపోయకట  
చేసినీందకక్క గానక ఎవరిపైనా రతీకాయ ఘటన జయగక్కీండ్డ 
చూసకకోవాలి.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

04. 
భన న్నమమావళి అభలక 

జరిగేలా చూచకట 
భరిమక ఉలుీంఘనలనక 

న్నవేదిీంచకట 



ఉలుీంఘనలనక న్నవేదిీంచకట 
ఈ సూతార ల గకరిీంచి సభకచితమైన రీతిల్ల తెలిమజేమకటక్క, ఇవి 
ఎవరికైతే ఉదేదశిీంచఫడా్డయో వాయక అీందయూ అయథీం చేసకక్కనేలా 
చూసకక్కనేీందకక్క క్ీంపెనీ యొక్ు డైరెక్టయు భీండలి, ఆడట్ క్మిటీ 
భరిమక ఎథిక్స్ భరిమక రిపాలన క్మిటీ బాధమత వహసాత యక. క్ీంపెనీ 
సేుచాఛమకతమైన భరిమక న్నజాయితీ గల సమాచాయ విన్నభమభకనక 
పోర త్హసకత ీంది. క్వేళ భనక్క భన న్నమమావళి లేద్ర ఇతయ చటటఫదధ  
ఆవశమక్తల యొక్ు క్ అతికే్భణ లేద్ర ఉలుీంఘన జరిగనటకు  
తెలిమవసేత, అది భనక్క చెీందినదైనా లేద్ర భన మేనేజయక లేద్ర 
భరెవురికి సీంఫీంధీంచినదైనా భనీం తన్నసరిగా రిపోయకట  చేయలి. 
 న్నమమావళికి సీంఫీంధీంచి ఏ విషమభకల్లనైనా భనీం ఎథిక్స్ 

అధకారి నకీండ మాయగదయశనీం తీసకకోవాలి. న్నమమావళి యొక్ు 
ఎటకవీంటి ఉలుీంఘననైనా, ఈ న్నమమావళి యొక్ు పేజీ సీంఖమ 
22 ల్ల జతచేసిమకనన ఆమోదపు మామటేిక్స్ (టిటక్)ల్ల క్నఫయచిన 
విధీంగా ఎథిక్స్ అధకారి, ఆ విధ యొక్ు మానవ వనయకల రతిన్నధ, 
ఆ విధ యొక్ు లైన్ మేనేజర్ లేద్ర డైరెక్టయు భీండలికి రిపోయకట  
చేయలి్ ఉీంటకీంది. పై అీంశ్వలక్క అదనీంగా, క్ సవివయమైన 
విజిల్-బోు మర్ పాలసీ ఇీంటే్టనెట్ పై అీందకబాటకల్ల ఉీంది 
భరిమక అవసయమైతే ఉయోగీంచకకోవచకు. ఈ సభస్మల 
యొక్ు కొన్నన ఉద్రహయణలల్ల ఇవి ఉీంట్టయి: 
– అకీంటిీంగ్ లేద్ర ఆడటిీంగ్ అవక్తవక్లక లేద్ర తపుడక 

లెక్ులక 
– మోసభక, చోరీ, లీంచగొీండతనభక, భరిమక ఇతయ అవినీతి 

వామపాయ అభామసాలక 
– అవిశ్వుసభక లేద్ర ఇన్సైడర్ టేేడీంగ్ ఉలుీంఘనలక 
– గణనీమమైన ర్థమవయణ, బదాత, లేద్ర ఉతతిత నాణమత 

సభసమలక 
– అకే్భమైన వివక్ష లేద్ర వేధీంపు 
– వాసతవ లేద్ర సీంభావమ ఆసకిత వివాదభకలక 
– క్ీంపెనీకి లేద్ర భన ఉద్యమగాన్నకి వరితీంచే ఏదేన్న జాతీమ, 

పార ీంతీమ, గరిజన పార ీంత, ర్థషటయ లేద్ర భకన్నసిల్ 
చటటఫదధమైన ఆవశమక్తలపై మాయగదయశనీం. 

 
కే్భశిక్షణా చయమ 
 సభగూత యొక్ు అతకమననత రమాణాల న్నయుహణకై, భనీం 

రవయతనా న్నమమావళి, క్ీంపెనీ పాలసీలక భరిమక దధతకలక 
అదేవిధీంగా వరితీంచక చట్టట లక భరిమక న్నఫీంధనలక్క భనక్క 

భనభకగా అీంకితీం కావాలి్ ఉీంటకీంది. అలా చేమకటల్ల 
విపలమైన వమక్కత లక కే్భశిక్షణా చయమక్క ల్లఫడ ఉీంట్టయక. 

 ఉదీంతభక యొక్ు వాసతవాలపై ఆధాయడ కే్భశిక్షణా చయమ 
న్నయణయిీంచఫడకతకీంది భరిమక అీందకల్ల అర్థధ యకసకభకలక, 
ససనిన్, లేద్ర ఉద్యమగీం నకీండ తొలగీంపు సైతభూ చేరి 
ఉీండవచకు. ద్రన్నకి అదనీంగా, క్వేళ యజమానమభకచే 
అవసయభన్న భావిీంచఫడనటుయితే, తగన అధకాయకలక్క 
తెలిమజేమఫడకతకీంది భరిమక అవసయమైన మేయక్క న్నభగనీం 
చేమఫడకతకీంది భరిమక కేిమినల్ లేద్ర సివిల్ చయమ తీసకకోవడీం 
పార యీంభిీంచవచకు. 

 
సీంతక్భక భరిమక అకానలెడ్్మీంటక 
కొతత భరిమక రసకత తభకనన ఉద్యమగకలక అీందయూ, తాభక 
న్నమమావళిన్న చదకవుకొననటకు గానూ భరిమక ద్రన్న న్నఫీంధనలక్క 
క్టకట ఫడ ఉీండేీందకక్క అీంగీక్రిసకత ననటకు గానూ న్నర్థధ రిసూత  క్ కాలానకగత 
వమవధ పార తిదిక్న క్ అకానలెడ్్మీంట్ ఫాయభకపై తన్నసరిగా 
సీంతక్ీం చేయలి. ఈ న్నమమావళిన్న చదకవుకోవడీంల్ల వైపలమభక లేద్ర 
అకానలెడ్్మీంట్ ఫాయభకపై సీంతక్ీం చేమక్పోవడభనేది క్ ఉద్యమగ 
న్నమమావళితో సభభతి వహీంచడీం నకీండ తపీంచజాలదక. 
 

మాఫీలక 
క్ీంపెనీ యొక్ు అధకాయకల కోసీం ఈ న్నమమావళి యొక్ు ఏదేన్న 
న్నఫీంధననక మాఫీ చేయలీంటే, అది తన్నసరిగా ఎథిక్స్ అధకారిచే 
ఆమోదభకనక పీంద్రలి. 
 

రతీకాయభక తీయకుకోక్కీండకట 
సదభిపార మభకతో క్ అనకమాన్నత ఉలుీంఘననక రిపోయకట  చేసిన ఏ వమకిత 
పైనా ఏ యూభకల్లనైనా రతీకాయభక తీయకుకోవడ్డన్నన క్ీంపెనీ 
సహీంచదక. ద్రన్నకి అదనీంగా, భన క్ీంపెనీ యొక్ు దర్థమపుు ల్ల పాల్గగ నన 
లేద్ర న్నజాయితీగా భరిమక సీంపూయణీంగా సహక్రిీంచిన ఎవురైనా అలా 
చేసినీందకక్క రతీకాయభకనక్క గకరి కాయక. సదిుశ్వుసభకతో రిపోయకట  
చేసినీందకక్క లేద్ర పైన క్నఫయచినటకు గా క్ రిపోయకట  యొక్ు దర్థమపుు ల్ల 
పాల్గగ ననీందకక్క గానక క్ వమకిత పైన రతీకాయభక తీయకుక్కనే వమకిత ఎవరైనా 
కే్భశిక్షణ చయమలక్క గకయవుతాయక. 
 

క్ సవివయమైన ‘విజిల్-బోు మర్ పాలసీ’  
భహీందా్ర ఇీంటే్టనెట్ పై ఉీంచఫడీంది.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

అనకఫీంధీం 1. దకోశభక 
1. ‘లైన్ మేనేజర్’ అీంటే ఎవయక? 
‘లైన్ మేనేజర్’ అీంటే, క్ ఉద్యమగ యొక్ు న్నవేదిీంచకక్కనే 
మేనేజయక/సూరైైజయక, అతనక క్నీసీం క్ విధకి వైస్-పెరసిడీంట్ 
సాథ యిల్ల లేద్ర ఆ పై సాథ యిల్ల ఉీంట్టయక. వైస్-పెరసిడీంట్ సాథ యిల్ల లేద్ర 
ఆ పై సాథ యిల్ల ఉీండే ఊద్యమగకల కొయక్క, ఈ ఉదేదశమభకనక్క గానక వారి 
తక్షణ రిపోరిటీంగ్ మేనేజయక ‘లైన్ మేనేజర్’  గా రిగణిీంచఫడతాయక. 
 
2. న్నమమావళి కేిీంద ‘సీంఫీంధీంచిన వమకిత’ గా ఎవయక 

రిగణిీంచఫడతాయక? 
క్వేళ ఏ సభమభకల్లనైనా ఆరిథక్యమైన భరిమక/లేద్ర న్న 
సీంఫీంధత న్నయణయలక చేమడీంల్ల క్ వమకిత ఎదకటి వమకితన్న 
న్నమీంతిరీంచగలిగే సాభయథయీం క్లిగ ఉీంటే లేద్ర ఎదకటి వమకితమీద 
గణనీమమైన రభావభకనక క్నఫరిసేత అటిట  వమక్కత లక సీంఫీంధీంచిన 
వమక్కత లకగా రిగణిీంచఫడతాయక. 
‘న్నమీంతరణ’ అనగా: 
 సుీంతదనీం, రతమక్షీంగా గానీ లేద్ర రోక్షీంగా గానీ, క్ రతితితల్ల 

సగీం క్ీంటే ఎక్కువ వోటిీంగ్ అధకాయీం క్లిగ ఉీండడీం, లేద్ర 
 క్ క్ీంపెనీ విషమభకల్లనైతే డైరెక్టయు భీండలి యొక్ు క్ూయకల్ల 

న్నమీంతరణ, లేద్ర భరేదేన్న ఇతయ రతితిత  సీంసథల్ల సీంఫీంధత 
పాలక్ వయగభక యొక్ు క్ూయకల్ల న్నమీంతరణ క్లిగ ఉీండడీం, లేద్ర 

 వోటిీంగ్ అధకాయభకల్ల భరిమక న్నరేదశిీంచక అధకాయభకల్ల 
గణనీమమైన రయోజనద్రయకగా, చటటయీంగా గానీ లేద్ర 
ీందయీంగా గానీ, రతితిత  యొక్ు ఆరిథక్ భరిమక /లేద్ర న్న 
సీంఫీంధత పాలసీలల్ల న్నమీంతరణద్రయకగా ఉీండడీం. 

‘గణనీమమైన లకక్కఫడ’ అనగా: 
క్ రతితిత  యొక్ు ఆరిథక్యమైన భరిమక/లేద్ర న్నచేసే 
విధానయమైన న్నయణయలల్ల పాల్గగ నడీం, ఐతే ఆ విధానాలనక 
న్నమీంతిరీంచడీం కాదక. 
 
3.  న్నమమావళి కేిీంద ఎవయక క్ ‘ఫీంధకవు’ గా 

రిగణిీంచఫడతాయక? 
‘ఫీంధకవు’ అనగా, మాభూలక మాటల్లు , భనీం రతమక్షీంగా గానీ లేద్ర 
రోక్షీంగా గానీ, క్ సీంఫీంధీం లేద్ర ఆసకిత క్లిగమకీండే క్ వమకిత, 
క్ీంపెనీ, సహచయకలక లేద్ర సీంసథ  కావచకు, వాయక క్ీంపెనీ తయఫున భనీం 
చేసిన న్నయణయలనక రభావితీం చేమవచకు లేద్ర రభావితీం చేసకత ననటకు  
అన్నపీంచవచకు. 
ఏ వమకితకైనా సీంఫీంధీంచి చూసేత, క్వేళ ఈ కేిీంది విధీంగా యసయీం 
సీంఫీంధీం క్లిగమకనన వమకిత: 
 వాయక అవిబక్త హీందూ క్కటకీంబాన్నకి చెీందిన సబకమలక. 
 వాయక భార్థమ బయతలక; లేద్ర 
 ఈ కేిీంది విధీంగా క్ వమకిత భర్పక్ వమకితతో ఫీంధకతుీం క్లిగమకన్న 

వాయక: 
– తీండు (మాయక తీండు చేరి ఉీంట్టయక) 

– తలిు (మాయక తలిు చేరి ఉీంట్టయక) 

– క్కమాయకడక (మాయక పుతకర డక చేరి ఉీంట్టయక) 

– క్కమాయకడ భాయమ – కోడలక 

– క్ూతకయక (మాయక క్ూతకయక చేరి ఉీంట్టయక) 

– క్ూతకరి బయత – అలకు డక 

– సోదయకడక (మాయక సోదయకడక చేరి ఉీంట్టయక) 

– సోదరి (మాయక సోదరి చేరి ఉీంట్టయక) 

– క్ీంపెనీ యొక్ు ఉద్యమగ నకీండ >50% సీంపాదననక 
గూహీంచివేసే ఎవరైనా వమకిత. 

 
4. ‘లీంచగొీండతనభక భరిమక 'అవినీతి’ అీంటే అయథీం 

ఏమిటి? 
‘లీంచభక’ అనేది డఫకఫతో సహా, కానకక్లక భరిమక వినోదభక, ఇతయ 
వామపాయ భర్థమదలక, ఆతిథమభక, లేద్ర వామపాయభక పీందడ్డన్నకి లేద్ర 
న్నలకపుకోవడ్డన్నకి లేద్ర అసభీంజసమైన రయోజనీం లేద్ర 
రయోజనావకాశీం పీందడ్డన్నకి గానక క్ వమకిత యొక్ు రవయతననక 
రభావయచే క్ రమతనభకల్ల ఇవుఫడన, అీందజూపన లేద్ర 
అీందకక్కనన వమకితగత రతిపలీం ఏదైనా విలకవ క్లిగన వసకత వు. 
‘అవినీతి’ అనేది మేనేజయకు  లేద్ర రబకతాుధకాయకలక వీంటి ఉననత 
అధకాయ హోద్రలల్ల ఉనన వమక్కత లచే న్నజాయితీ లేన్న అకే్భ రవయతన. 
అవినీతిల్ల, లీంచాలక లేద్ర అనకచితమైన కానకక్లక ఇవుడీం లేద్ర 
సీుక్రిీంచడీం, ఫలు కేిీంద వమవహాయీం, న్నధకల భళిిీంపు, డఫకఫ హవాలా, 
భరిమక భదకయకలనక మోసగీంచడీం చేరి ఉీండవచకు. 
 
5. ‘సౌక్యమత చెలిుీంపులక’ భరిమక ‘అకే్భ చెలిుీంపులక’ 

అీంటే ఏవేవి? 
సౌక్యమత చెలిుీంపులక అనేవి, క్ రబకతాుధకారి తన క్యతవమ 
బాధమతలల్ల భాగీంగా కొన్నన అనకభతకలక, లైసనక్లక, వీసాలక జారీ 
చేమడీం, భరిమక తపాలా వీంటి న్నయుహీంచవలసిమకనన మాభూలక 
వివక్షయహత రబకతు నకలనక వేగయయచి సానకక్ూలయచడ్డన్నకి గానక 
రబకతాుధకాయకలక్క చేమఫడే వేగయయచే లేద్ర 'త్రలీం’ వేసే చినన 
చెలిుీంపులక. సౌక్యమత చెలిుీంపులల్ల క్ రబకతాుధకారి క్ క్ీంపెనీతో 
కొతత వామపార్థన్నన అనకభతిీంచడ్డన్నకి లేద్ర వామపాయీం కొనసాగీంచడ్డన్నకి 
తీసకక్కనే ఏదేన్న న్నయణమీం చేరి ఉీండదక. 
 
అకే్భ చెలిుీంపులక అనేవి బేయసార్థలక చేసి ఇవుఫడే లీంచాలక, ఇీందకల్ల 
లీంచీం తీసకక్కనే వమకితకి అతన్న సేవలనక పీందినీందకక్క గానక ‘నీకిది-
నాక్ది’ అనే యూభకల్ల క్ క్మీషన్ చెలిుీంచఫడకతకీంది. మాభూలకగా 
మాట్టు డ్డలీంటే, చాలా కాలీం నకీండీ పారితోషిక్ీం (డఫకఫ, వసకత వులక, 
లేద్ర అగీంచఫడే సవలక) బేయసార్థలక నడకసూత నే ఉనానయి. ఈ 
అకే్భ చెలిుీంపులక్క ఇతయ యకాల లీంచాలక్క తేడ్డ ఉీంటకీంది. ఇీందకల్ల 

 
 

05. 
న్నమమావళికి 
అనకఫీంధభక 



క్ వమకిత భర్పక్ వమకిత నకీండ లీంచీం తీసకకోవడ్డన్నకి ఫదకలకగా, ఏజీంటకు  
భరిమక రెీండక క్ష్యల భధమ క్కదకయకుక్కనన క్ూటమి ఉీంటకీంది. 
చటటవమతిరేక్మైన నకల్లు  సహక్రిీంచడ్డన్నకి మాభూలకగా ఇతయ క్ష్యన్నన 
పోర త్హీంచడీం అకే్భ చెలిుీంపుల యొక్ు ఉదేదశమభక. 
 
6. ‘కానకక్లక భరిమక వినోదభక’ అీంటే అయథీం ఏమిటి? 
‘కానకక్లక భరిమక వినోదభక’ ల్ల, క్ృతజాత వమక్తయచే ఉదేదశమభకతో 
రతమక్షీంగా గానీ లేద్ర రోక్షీంగా గానీ క్ వమకితచే అీందజూఫడే / 
అీందకకోఫడే దావమయూ విలకవ క్లిగన ఏదైనా చేరి ఉీంటకీంది. 
కానకక్లల్ల నగదక భరిమక నగదక-యేతయ వసకత వులక చేరి ఉీంట్టయి, 
వాటికి కొన్నన ఉద్రహయణలక: ఆర్ట వర్ు, వాచీలక, నగలక, రిక్య 
సామాగూ, 
సేవలక, ఫహుభతకలక, గఫ్్ వోచయకు , ధారిభక్ సీంసథలక్క విర్థళ్ళలక, 
విహాయయతార  సౌక్ర్థమల వాడక్భక, సాట క్సలక లేద్ర ఇతయ సక్ూమరిటీలక, 
ఇీంటి మయకగకదలలక, టికెటకు / కేీడలక్క, సాీంసుృతిక్ లేద్ర ఏదేన్న ఇతయ 
వేడకక్క్క ఆహాునాలక. అయినటికీ, ఇీందకల్ల క్ గాూ హక్ సీంఫీంధత 
వయతక్ అభామసభకగా ఎవరేన్న వామపాయ భాగసాుమిచే అీందజూఫడే/ 
అీందకకోఫడే మాభూలైన వామపాయ భర్థమదలక్క ఖయకు చేమఫడే 
సహేతకక్మైన ఖయకు చేరి ఉీండదక (అనగా. యవాణా సౌక్యమీం 
అీందిీంచడీం, భోజనీం, వసతి మొ.) 
 
7. ‘సకన్ననతమైన సమాచాయభక’ అీంటే ఏమిటి? 
‘సకన్ననతమైన సమాచాయభక’ ల్ల ఫహయీంగీంగా తెలిమఫయచడ్డన్నకి వీలక 
లేన్న భరిమక వాణిజమ విలకవ ఉీండగలిగన చటటఫదధమైన అీంగీకాయ 
తార లక, సాీంక్రతిక్ ససిఫిక్రషనకు , లేద్ర భరేదైనా సమాచాయభక చేరి 
ఉీండవచకు. 
 
8. ‘హక్కుద్రయక’ అనే దభకల్ల ఎవరెవయక చేయుఫడ 

ఉీంట్టయక? 
‘హక్కుద్రయక’ అనగా ఈ కేిీందివాయక చేరి ఉీంట్టయక: 
వాట్టద్రయకలక, బామీంక్యకు , డీలయకు , మీడయ, రబకతుభక, వామపాయ 
భాగసాుభకలక, పోటీద్రయకలక, ఆమోదిీంచక ఏజనీ్లక, సేవా క్రీందా్రలక, 
సమాజభక, పయకగకసేవలక అీందిీంచేవాయక, సుమీం విశ్రుషక్కలక, నామమ 
సలహాద్రయకలక, వృతిత న్నపుణకలక, సలహాద్రయకలక, ఆడటయకు , 
నామమసాథ నాలక, విశ్రుషక్కలక, భరిమక భూలామీంక్న సీంసథలక. 
 
 
 
 

 
9.  మోసభక అీంటే ఏమిటి'? 
క్ క్ీంపెనీ లేద్ర ఏదేన్న కార్పరేట్ సీంసథ  యొక్ు వమవహార్థలక్క 
సీంఫీంధీంచి  ‘మోసభక’ అనగా, ఏదేన్న అకే్భ ఆయ్న లేద్ర అనామమ 
నషటీం ఉనాన లేద్ర లేక్కనాన క్ీంపెనీ లేద్ర ద్రన్న వాట్టద్రయకలక లేద్ర ద్రన్న 
ఋణద్రతలక లేద్ర ఎవరేన్న ఇతయ వమకిత యొక్ు రయోజనాలనక 
గామయచే, లేద్ర అకే్భ రయోజనీం పీందడ్డన్నకి, మోసగీంచక 
ఉదేదశమభకతో, ఏ విధీంగానైనా ఉపేక్షీంచక ఉదేదశమభకతో ఎవరైనా వమకిత 
లేద్ర ఇతయ వమకితచే పీందఫడన వాసతవాన్నన క్పపుచుడీం లేద్ర హోద్రనక 
దకయకయోగీం చేమడీం వీంటి ఏదేన్న చయమ లేద్ర మినహాయిీంపు చేరి 
ఉీంటకీంది. 
‘అకే్భ ఆయ్న’ అనగా, క్ వమకితకి చటటఫదధీంగా అయహత క్లిీంచఫడన్న ఆసిత 
నకీండ  అనామమీంగా పీందిన సీంపాదన అన్న అయథీం. 
‘అనామమ నషటీం’ అనగా క్ వమకితకి చటటఫదధీంగా అయహత క్లిీంచఫడన 
ఆసిత నకీండ  అనామమీంగా నషటపోవడీం అన్న అయథీం. 
 
10. వమకితగతీంగా గకరితీంచదగన సమాచాయభక (“PII”) అీంటే 

ఏమిటి? 
“PII” అనగా, పేయక, న్నవాస చియకనామా, ఇమయిల్ చియకనామా, రబకతు 
గకరితీంపు కాయకా లక, కేెడట్ కాయకా లక లేద్ర బామీంక్స ఖ్యతా వివర్థలక, ఫోట్ల, 
వీడయో, లేద్ర క్ వమకితన్న గకరితీంచే ఆ సమాచాయభక యొక్ు ఏదేన్న 
సమేభళనీం వీంటి క్ వమకితన్న గకరితీంచగల ఏదేన్న సమాచాయభకగా 
న్నయుచిీంచఫడకతకీంది. 
 
11.  ‘మేధో సీంతిత' అీంటే ఏమిటి? 
‘మేధో సీంతిత ' అీంటే ఏదేన్న క్ీంపెనీ సుీంతమైనటకవీంటి ఈ కేిీంది 
విధమైన సమాచాయభక: 
పేటెీంటక పీందిన ఆవిషుయణలక, డజైనకు , కాపీరైటక సామాగూ, టేేడ్ మార్ు
లక భరిమక సరీుస్ మార్ులక, వయతక్ యహసామలక భరిమక రిజాానభక, 
అభభకాలక, మారెుటిీంగ్ భరిమక ఇతయ కార్పరేట్ డేట్ట బేస్లక, 
మారెుటిీంగ్ వ్యమహాలక భరిమక రణాళిక్లక, రిశోధన భరిమక 
సాీంక్రతిక్ డేట్ట, వామపాయ ఆల్లచనలక, రకేిమలక, రతిపాదనలక లేద్ర 
వ్యమహాలక, కొతత ఉతాదన భరిమక/లేద్ర పామక్రజ్ డజైన్, భరిమక 
క్ీంపెనీచే కొనఫడన లేద్ర యూపీందిీంచఫడన అభివృదిధ  సాఫ్్ వేర్, లేద్ర 
ధయ న్నయణమీం, మారెుటిీంగ్ భరిమక క్సటభర్ వ్యమహాలతో సహా వయతక్ 
కాయమక్లాపాలల్ల ఉయోగీంచఫడన సమాచాయభక. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



అనకఫీంధీం 2. వెలుడీంపు భరిమక ఆమోదపు టిటక్ 

 ఎథిక్స్ ఆఫీసర్ లైన్ మేనేజర్ మానవ వనయకల రతిన్నధ డైరెక్టయు 
భీండలి 

ఆీంద్యళనల విషమభక వెలుడ ఆమోదభక వెలుడ ఆమోదభక వెలుడ ఆమోదభక ఆమోదభక 

నైతిక్ వామపాయ రమాణాలనక న్నయుహీంచకకొనకట 

ఫమటి ఉద్యమగభక 
  

   
* 

గభన్నక్ 1 

 

 
ఫీంధకవులతో వమవహార్థలక 

   
* 

గభన్నక్ 1 

   

వమకితగత ఉయోగభక కొయక్క వికే్రతలక, 
క్సటభయకు  లేద్ర ఎవరేన్న ఇతయ వామపాయ 
భాగసాుభకలనక న్నయోగీంచకట 

  
     

ఫమటి పెటకట ఫడకలక    
* 

గభన్నక్ 1 

   

లీంచ-వమతిరేక్త భరిమక అవినీతి 
 

      

ర్థజకీమ క్ష్యలక్క విర్థళ్ళలక ఇచకుట       
 

రిమితిన్న ద్రటి కానకక్లక, వినోదభక, లేద్ర 
ఆతిథమభక అీందకకొనకట/ అీందజూపుట 

   
* 

గభన్నక్ 1 

   

బిజినెస్ అసోసియేటకు , సయపర్థద్రయకలక, క్సటభయకు  భరిమక ర్థమవయణీం టు  న్నఫదధత 

సభసమలక భరిమక ఉలుీంఘనలనక రిపోయకట  
చేమకట 

 
 

 
    

హక్కుద్రయకల టు  న్నఫదధత 

క్చిుతీంగా లేన్న, అసవమమైన, భరిమక 
తపుద్రరి టిటీంచే పుసతక్ న్నయుహణ భరిమక 
రికాయకా  న్నయుహణ 

 (భరిమక 
CFO) 

      

ఇన్సైడర్ వయతక్భక ఉలుీంఘనలనక రిపోయకట  
చేమకట 

 
      

ఆడట్ భరిమక అీంతయగత దర్థమపుు ల్ల 
సహామత 

  (భరిమక 
చటటఫదధమైన) 

    

క్ీంపెనీ లేద్ర తృతీమ క్ష ల్లగోలక లేద్ర టేేడ్ 
మార్ు లనక ఫమటి క్భూమన్నక్రషన్ ల్ల 
ఉయోగీంచకట 

 
      

పెటకట ఫడద్రయక సీంఫీంధాలక 
 

      

న్న రదేశభకల్ల రవయతన 

క్ీంపెనీ- పార యోజిత సీందర్థబలల్ల 
భదమభక విన్నయోగభక 

   * 
గభన్నక్ 1 

   

రవయతన సీంఫీంధత ఉలుీంఘనలనక న్నవేదిీంచకట     
 

  

ఆసకత ల సీంయక్షణ భరిమక సమాచాయ యజమానమభక 

ఆసకత లక భరిమక సమాచాయ సాీంక్రతిక్త 
యక్షణక్క సీంఫీంధీంచిన సభసమలక భరిమక 
అతికే్భణలనక రిపోయకట  చేమకట 

  
     

న్నమమావళిన్న బోధీంచకట 

"న్నమమావళి యొక్ు ఏవేన్న ఇతయ 
ఉలుీంఘనలనక రిపోయకట  చేమకట 
 

       

న్నమమావళికి మాఫీలక  
 

     

*  గభన్నక్ 1: న్నమమావళి యొక్ు ఏవేన్న పై కాు జుల కొయక్క వెలుడీంపు భరిమక ఆమోదపు ఫార్థభట్ కోసీం అనకఫీంధీం 5 చూడీండ 
*  గభన్నక్ 2: ఎవరేన్న లైన్ మేనేజయక లేద్ర మానవ వనయకల రతిన్నధచే పైన పేర్పునఫడన ఏదేన్న ఆమోదభకలక భీంజూయక చేమఫడనచో వాటిన్న త్రయమాసిక్ పార తిదిక్న ఎథిక్స్ అధకారికి రిపోయకట  చేయలి్ ఉీంటకీంది 
 



అనకఫీంధీం 3. భన న్నమమావళి - క్ విహీంగవీక్షణీం 
 చేమదగనవి చేమక్ూడన్నవి 

 
 
 
 

నైతిక్ వామపాయ రమాణాలనక 
న్నయుహీంచకకొనకట 
 

• ఏవేన్న ఫమటి నకలక భరిమక అనకఫీంధతలక్క 
ఆమోదభక తీసకకొనకట. 

• కానకక్లక భరిమక వినోదభక ఇచకుటక్క భరిమక 
తీసకకొనకటక్క గానక 
ఆవశమక్తలతో సభభతి వహీంపు. 

• ఫీంధకవులక/సీంఫీంధీక్కలక/ఫీంధకవుల యొక్ు 
సీంఫీంధీక్కలతో ఏవైనా వమవహార్థలక చేమకనపుడక 
ఆమోదభక తీసకకొనకట. 

• లీంచ-వమతిరేక్ భరిమక అవినీతి-వమతిరేక్ ఆచయణలనక 
పాటిీంచకట. 

• అదే ఆదేశ్వలక లేద్ర విధకల కే్భభకల్ల ఫీంధకవులనక 
న్నమమిీంచకకొనకట. 

• వికే్రతలక, క్సటభయకు  లేద్ర సయపర్థద్రయకల నకీండ 
ఉకాయభక సీుక్రిీంచకట. 

• క్ీంపెనీ యొక్ు వామపాయ సహచయకలతో గణనీమమైన 
పెటకట ఫడకలక క్లిగ ఉీండకట. 

• లీంచభక లేద్ర ఇచిుపుచకుకోవడ్డలక. 

 
 
 

బిజినెస్ అసోసియేటకు , సయపర్థద్రయకలక, 
క్సటభయకు  భరిమక ర్థమవయణీం టు   
న్నఫదధత కొయక్క 

• క్సటభయునక సభీంజసీంగా, నైతిక్ీంగా చూసకకొనకట, 
భరిమక వరితీంచక చట్టట లన్ననీంటితో సభభతి వహీంచకట. 

• సయపర్థద్రయకలక భరిమక ఉ-గకతేతద్రయకలనక 
సభీంజసీంగా భరిమక సభగూతతో చూసకకొనకట. 

• సయపర్థద్రయకలతో షయతకలక భరిమక న్నఫీంధనలనక 
గౌయవిీంచకట, భరిమక న్నఫదధతలక్క క్టకట ఫడకట. 

• ఆరోగమభక భరిమక ర్థమవయణభకనక్క సీంఫీంధీంచి 
న్నఫీంధనా ఆవశమక్తలనక నెయవేయకుట. 

• ఉతతిత నాణమత భరిమక బదాతా రమాణాలక, 
చట్టట లక భరిమక న్నఫీంధనలనక హేళన చేమకట. 

• పోటీ నామమభకనక ఉలుీంఘీంచే చయమలల్ల పాల్గగ నకట 

• ఉతతిత నాణమతనక అతిగా పేర్పునకట లేద్ర తపుగా 
చెపుట. 

 
 
 
 
 

హక్కుద్రయకల టు  న్నఫదధత 

• వరితీంచక చట్టట లక భరిమక న్నఫీంధనలన్ననీంటితోనూ 
సభభతి వహీంచకట. 

• క్ీంపెనీ యొక్ు రికాయకా ల న్నలకపుదల పాలసీన్న అయథీం 
చేసకకొనకట భరిమక పాటిీంచకట. 

• క్చిుతమైన రికాయకా లనక న్నయుహీంచకట. 

• మోసభక, తపుడక ధృవీక్యణ భరిమక తాయకమాయకనక 
గకరితీంచకట భరిమక న్నవేదిీంచకట 

• భదకయకల యొక్ు హక్కులనక గౌయవిీంచకట. 

• ఏదేన్న డ్డక్కమమీంటక, రికాయకా , లేద్ర లావాదేవీన్న, అది 
ఆరిథక్మైనదైనా లేద్ర ఆరిథక్రతయమైనా తపుడక 
సుభావీం క్లదిగా చేమకట. 

• గోమతా సమాచాయభకనక వెలుడీంచకట. 

• అధీక్ృతీం చేమఫడ ఉీంటే త క్ీంపెనీ తయఫున 
క్భూమన్నక్రట్ చేమకట. 

 
 
 
 

న్న రదేశభకల్ల రవయతన 

• ఆవశమక్ చట్టట లన్ననీంటితో సభభతి వహీంచకట. 

• న్నమమావళి యొక్ు ఉలుీంఘననక వెీంటనే 
న్నవేదిీంచకట. 

• వమక్కత ల యొక్ు వైవిధమతనక గౌయవిీంచకట. 

• మానవ హక్కులనక గౌయవిీంచకట. 

• వివక్ష. 

• ఏదేన్న యక్ీం వివక్షనక అనకభతిీంచకట. 

• అసకయక్షత చయమలనక న్నయురితీంచకట. 

• చటటవమతిరేక్మైన భతకత భీందకలక లేద్ర భదమభక 
రభావభక కేిీంద న్న చేమకట. 

• హీంసల్ల న్నభగనభగకట. 

• బాల కారిభక్కలనక న్నమమిీంచకకొనకట. 
 
 
 

ఆసకత ల యొక్ు సీంయక్షణ భరిమక 
సమాచాయ న్నయుహణ 

• క్ీంపెనీ ఆసకత లక భరిమక సమాచాయ సాీంక్రతిక్తనక 
క్షేభీంగా చూసకకొనకట, బదాయచకట, భరిమక 
రియక్షీంచకట. 

• క్ీంపెనీ యొక్ు ఐటి బదాత పాలసీన్న అయథీం చేసకకొన్న 
పాటిీంచకట. 

• చేమడ్డన్నకి సభకచితమైనదన్న న్నర్థధ రిీంచకకోక్కీండ్డనే 
క్ీంపెనీ యొక్ు ల్లలి లేద్ర ఫమటి వమకితకి ఎవరికైనా 
గోనీమత డేట్ట లేద్ర ఫహయీంగీం-కాన్న 
సమాచాయభకనక అీందిీంచకట. 

• ఇతయకల యొక్ు మేధోసీంతిత  
హక్కుల ఉలుీంఘన. 

• క్ీంపెనీ వనయకలనక దకయకయోగయచకట. 

 
 



అనకఫీంధీం 4. సూచిక్ కొయక్క భహీందా్ర ఇీంటే్టనెట్ పై పాలనక్క సీంఫీంధీంచి అీందకబాటకల్ల ఉనన 
రసకత త పాలసీల జాబితా 
• నైతిక్ వామపాయ రమాణాలనక న్నయుహీంచకకొనకట 

– వయతక్ీం భరిమక రిశీభల్ల కార్పరేట్ పార తిన్నధమభకపై పాలసీ 

• బిజినెస్ అసోసియేటకు , సయపర్థద్రయకలక, క్సటభయకు  భరిమక 
ర్థమవయణీం టు  న్నఫదధత కొయక్క 

– నాణమత (కాులిటీ) పై పాలసీ 

– డీలయకు  భరిమక క్సటభయుతో వమవహార్థలపై పాలసీ 

– ఉతతకత లక భరిమక సేవల యొక్ు సయపర్థద్రయకలక 
భరిమక వికే్రతలతో వమవహార్థలపై పాలసీ 

– ర్థమవయణభక భరిమక కాలకషమభకపై పాలసీ 

• హక్కుద్రయకల టు  న్నఫదధత 

– ఇన్ సైడర్ వయతక్భకపై పాలసీ 

– గూూ ప్ సమాచాయ విన్నభయలపై పాలసీ 

– భదకరి సీంఫీంధాలపై పాలసీ 

– భదకరి విజాానలపై పాలసీ 

• న్న రదేశభకల్ల రవయతన 

– ఉద్యమగ సీంఫీంధాలపై పాలసీ 

– మానవ వనయకలపై పాలసీ 

– ఆరిథక్ న్నయణయలక చేసే రకేిమల్ల మానవ హక్కులపై పాలసీ 

– లైీంగక్ వేధీంపుల టు  పాలసీ 

– బదాత భరిమక వృతిత సీంఫీంధత ఆరోగమభకపై పాలసీ 

• ఆసకత ల సీంయక్షణ భరిమక సమాచాయ యజమానమభక 

– ఇ-బిజినెస్ బదాతపై పాలసీ 

– ఇీంటే్టనెట్ పై పాలసీ 

– ఇీంటరెనట్ విన్నయోగభకపై పాలసీ 

– టేేడ్ మార్ు లపై పాలసీ 

• భన న్నమమావళి అభలక జరిగేలా చూచకట భరిమక 
ఉలుీంఘనలనక న్నవేదిీంచకట 

– విజిల్- బోు మర్ పాలసీ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



అనకఫీంధీం 5. వెలుడీంపు భరిమక ఆమోదభక ఫార్థభట్ 
 

ఉద్యమగ సమాచాయభక 

పేయక: 
 

హోద్ర: 
 

డపార్ట మీంట్ భరిమక సాథ నభక: 
 

 

ఆఫీస్ ఫోన్: 
 

ఆఫీస్ ఇ-మయిల్: 
 

 
న్నరిదషట  విషమభక 

న్నరిదషట  విషమభక: 
 
 
 
 
 
పైవాటికి అదనీంగా, ఆరిథక్ ఆసకిత 
భరిమక రిణాభీం (యూపాయి 
విలకవల్ల), ఏదైనా ఉీంటే, 
వివరిీంచీండ. 

దమచేసి న్నరిదషట  విషమభక, న్నమమావళి ఉలుీంఘీంచఫడకతకనన/ఉలుీంఘీంచగల అీంశ్వలనక భరిమక అవసయమైన 
వెలుడీంపు/ఆమోదభకనక వివరిీంచీండ: 

ఉద్యమగ సీంతక్భక:  

తేదీ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



అనకఫీంధీం 6. భీంజూరైన ఆమోదభక భరిమక/లేద్ర వెలుడీంపు అీందకక్కనన ఫార్థభట్ 
 

సీంఫీంధత అధకారి సమాచాయభక 

సీంఫీంధత అధకారి పేయక: 
 

 

హోద్ర: 
 

డపార్ట మీంట్ భరిమక 
సాథ నభక: 
 

 

ఆఫీస్ ఫోన్: 
 

ఆఫీస్ ఇ-మయిల్: 
 

 
అధికారిచే తీసుకోఫడిన నిరణయము మరియు/లేద్ర గమనిీంచఫడిన వెలుడిీంపు 

సీంఫీంధత అధకారిచే 
న్నయణమభక: 

మీ ఎీంపక్నక సూచిీంచడ్డన్నకి 

‘’ అన్న మార్ు చేమీండ. 
 
 

నేనక, ఉద్యమగచే పైన గకరితీంచఫడన న్నరిదషట  విషమభక భరిమక ఆరిథక్ రయోజనాన్నన సమీక్షీంచానక. 

 పైన క్నఫయచిన అబమయథనపై ఉద్యమగచే చేమఫడన వెలుడీంపునక నేనక 
వాాసకక్కీంటకనాననక. ఈ విషమభకపై నా వామఖమలక ఈ కేిీంది విధీంగా ఉనానయి. 
 

 పైన క్నఫయచిన అబమయథననక నేనక ఆమోదిసకత నాననక/తియసురిసకత నాననక. ఈ 
విషమభకపై నా వామఖమలక ఈ కేిీంది విధీంగా ఉనానయి. 

సీంఫీంధత అధకారి సీంతక్భక: 
 

 

తేదీ: 
 

వామఖమలక: 
 

 
 

క్వేళ అవసయమైతే అదనపు పేజీలనక జోడీంచీండ. 
 

రతి లైన్ మేనేజర్ రతి విడవిడ ఆమోదభక/వెలుడీంపు ఫాయభకనక క్ కేోడీక్ృత జాబితాక్క జతయచవలసి ఉీంటకీంది, త్రయమాసిక్  
పార తిదిక్న కేోడీక్ృత జాబితానక తయయక చేసి ఎథిక్స్ అధకారికి ద్రఖలక చేయలి్ ఉీంటకీంది. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



గమనిఔ: 

ఈ న్నమమావళి, సభూహీం యొక్ు మాతృసీంసథ  అయిన భహీందా్ర అీండ్ భహీందా్ర లిమిటెడ్ (ఎీం&ఎీం) యొక్ు న్నమమావళి 

పైననే రధానీంగా ఆధాయడ ఉీంది. క్ీంపెనీచే అనకసరిీంచఫడే న్నరిదషట  న్నమమావళులక భరిమక పాలసీలక భరిమక ఎీం&ఎీం చే 

అనకసరిీంచఫడే వాటి భధమ అసిథయతాులక ఉనన క్షభకల్ల, క్ీంపెనీచే అనకసరిీంచఫడే న్నమమావళులక/ పాలసీలే అీంతిభీంగా 

అసిథతుభకల్ల ఉీంట్టయి. క్ీంపెనీచే యూపీందిీంచఫడన న్నరిదషట  న్నమమావళులక/ పాలసీలక ఏవీ లేన్న చోట, ఎీం&ఎీం చే 

అనకసరిీంచఫడే న్నమమావళులక/ పాలసీలక సాధమమైనీంత వయక్ూ ఆచయణీమీంగా / సహేతకక్ీంగా వరితసాత యి. 

 
 
 
 
 


