दता यंणा / वसल लोअर धोरण
1.

ाता वकः

यवसायकता,

ामा णकपणा आ ण नैतक वतनाचे सवच मानदं ड िवकान आपला यवसाय

आ ण कारभार संचा!लत कर"यास कंपनी वचनब% आहे . सवच कमचा(यांसाठ* सरु ,-त आ ण नैतक
काय संकृत परु /व"यासाठ* दे खील कंपनी वचनब% आहे .
कंपनी कायदा, 2013या कलम 177या उप-कलम 9या तरतद
ु 9 आ ण कंपनी (मंडळाची बैठक
आ ण <यांचे अ>धकार) नयम 2014या नयम 4 अनस
ु ार, सव स>ू चब% कंपCयांनी एक द-ता यंEणा
था/पत करणे अनवाय आहे , जेणेकन <यांचे संचालक आ ण कमचार9 अनैतक वतन Hकं वा अयोJय
कायाया कोण<याह9

संगाची खबर दे ऊ शकतील.

तसेच 1 ऑOटोबर, 2014 पासन
ू त<का!लन !लट9ंग कराराया सध
ु ाQरत पQरछे द 49 नस
ु ार आ ण
आता सेबी (एलओडीआर) नयम, 2014या नयम 22 अनस
ु ार, सव स>ू चब% कंपCयांनी अनैतक
वतन,

<य- Hकं वा संशयापद घोटाळा Hकं वा कंपनीया आचार संUहतेचे उVलंघन यांयाबाबत >चंता

नWद/व"यासाठ* संचालक आ ण कमचा(यांसाठ* “/वसल Yलोअर धोरण” तयार करणे आव[यक आहे .
कमचा(यांची ओळख सरु ,-त राखन
ू कंपनीतील गंभीर अनय!मततांबाबत

[न उपिथत कर"यासाठ*

<यांना एक चौकट परु /व"याया उ]ेशाने हे धोरण तयार कर"यात आले आहे .

2.

यायाः-

या धोरणाम^ये वापरलेVया काह9 म_
ु य शYदांया या_या खाल9 UदVया आहे तः
"ऑ डट स#मती" याचा अथ कंपनी कायदा, 2013चे कलम 117 आ ण त<का!लन !लट9ंग करार
सोबत सहवाचन सेबी (एलओडीआर) नयम, 2015 या नयम 18या पQरछे द 49 अनस
ु ार
कंपनीया संचालक मंडळाcवारे था/पत ऑdडट स!मती
i. "सम ा&धकरण" याचा अथ कंपनीचा म_
ु य कायकार9 अ>धकार9 आ ण याम^ये सदर धोरणाखाल9
वेळोवेळी आपले अ>धकार

द<त केलेल9 (Vया) यिOत समा/वgट राहतील.

ii. "कम'चार)" hहणजे कंपनीया रोजगारातील संचालकांसह कंपनीचा

<येक कमचार9 (मग तो

भारतात Hकं वा परदे शात काम करत असेल).
iii. "अ*वेषक" hहणजे संर,-त

कटनाया तपासाम^ये सहाiयासाठ* स-म अ>धका(याcवारे

ा>धकृत,

नयO
ु त, सVलाकृत Hकं वा संपक केलेVया यिOत.
iv. "संर-त कटन" hहणजे
कामाचा परु ावा

चांगVया इछे ने केलेल9 कोणतीह9 सच
ू ना जी अनैतक Hकं वा अयोJय

कट करते Hकं वा दाखवन
ू दे त.े

v. "यो/ता" hहणजे एक यिOत Hकं वा यिOतंचा समह
ू lयांया/व% Hकं वा संदभात एक संर,-त
कटन कर"यात आले आहे Hकं वा एखाcया तपासाया दरhयान परु ावा गोळा कर"यात आला आहे .

vi.

अनै1तक 2कं वा अयो3य काय' hहणजे मयादे/वना अथ राह9लः
अ)

अ>धकाराचा गैरवापर.

ब)

कंEाटाचा भंग.

क)

कंपनीचा डाटा/नWद9ंचा गैरवापर.

ड)

फौजदार9/Uदवाणी वपाची कोणतीह9 बेकायदे शीर कृती.

इ)

घोटाळा Hकं वा संशयत घोटाoयासह, हे तप
ु रु सर /व<तीय गैर कार.

फ)

संपण
ू  Hकं वा हे तप
ु रु सर नgकाळजीपणा lयामळ
ु े आरोJय, सरु ,-तता आ ण पयावरण
यांना मोpया आ ण /व!शgट

ग)

माणात धोका होणे.

अCय संचालक/यवसाय भा>गदार/कमचार9 Hकं वा कमकुवत

ौढ यांयासोबत गैरवतन

(उदा. शार9Qरक, लr>गक, मान!सक Hकं वा /व<तीय गैरवापर, /पळवणक
ू याcवारे ).
ह)

कंपनीचा नधी/मालम<ता वाया घालवणे/गैर कार करणे.

य)

कंपनीया पॉ!लसींचे उVलंघन

ज)

गोपनीय/ ो ायटर9 माUहतीचा

सार.

viii) " वसल लोअर" hहणजे या धोरणाखाल9 एक संर,-त

3.

कटन करणार9 एखाद9 यOती.

पाताः

या धोरणाखाल9 संर,-त

कटन कर"यासाठ* कंपनीचे सव कमचार9 पाE आहे त. ह9 संर,-त

कटने

कंपनीया Hकं वा तया कोण<याह9 उपकंपनीया बाबींशी नगडीत असू शकतात.

4.

अपाताः

अ.

याUठकाणी नमद
ू केVयानस
ु ार कोण<याह9

कारया प-पाती वागणक
ु tपासन
ू असल /वसल

Yलोअसना संपण
ू  संर-ण दे "याची खाEी केल9 जाईल, तथा/प या संर-णाचा कोणताह9 गैरवापर
केVयास !शतभंगाची कारवाई केल9 जाऊ शकते.
ब.

या धोरणाखाल9 संर-ण याचा अथ /वसल Yलोअरने केलेले

कटन खोटे आहे Hकं वा वाईट

उ]ेशाने आहे हे माUहती असन
ू ह9 <यातन
ू उvवलेVया !शतभंगाया कारवाईपासन
ू संर-ण असा
होत नाह9.
क.

कोणतेह9 संर,-त

कटन करणारे /वसल Yलोअस, जे नंतर वाईट Hकं वा बदनामीकारक

असVयाचे आढळून आले आहे Hकं वा असे /वसल Yलोअस जे 3 Hकं वा अ>धक संर,-त

कटने

करतील, जी नंतर खोडसाळ, नराधार Hकं वा चांगVया इछे खेर9ज अCय वपाची असVयाचे
आढळून आले असेल, <यांना या धोरणाखाल9 पढ
ु 9ल संर,-त

कwने दाखल कर"यापासन
ू अपाE

ठरवले जाईल आ ण ते !शतभंगाया कारवाईस पाE ठरतील.

5.

2;याः

सव संर,-त

कटने ह9 तxारदाराने <याला माUहती !मळाVयानंतर कमाल 30 Uदवसांया आत, शOय

ततOया लवकर लेखी वपात Uदल9 पाUहजेत आ ण ती एकतर टाईप केलेल9 Hकं वा वाचता येईल

अशी इंिJलश Hकं वा Uहंद9 Hकं वा /वसल Yलोअरया नोकर9या जागेतील

ादे !शक भाषेत हाताने

!लUहलेल9 असावीत.
अना!मक
संर,-त

कटने, एक नयम hहणन
ू , िवकारल9 जाणार नाह9त.
कटन तxारदाराया वा-र9ने एका आवरण पEाखाल9 एका बंद आ ण सरु ,-त !लफाzयात

सादर करावीत आ ण <यांयावर " वसल लोअर धोरणाखाल) संर-त कटन" असे !लहावे Hकं वा
ईमेलcवारे " वसल लोअर धोरणाखाल) संर-त कटन" असा /वषयासह पाठवावीत. जर तxार9वर
शYदांकन नसेल आ ण वर9ल माणे बंUदत नसेल तर, या धोरणाखाल9 नमद
ू केVयानस
ु ार /वसल
Yलोअरला संर-ण दे णे शOय होणार नाह9.
सव संर,-त

कटने कंपनीया स-म अ>धका(याकडे Hकं वा अपवादा<मक

करणी ऑdडट स!मतीया

अ^य-ाकडे पाठवावीत.
स-म अ>धका(याचा संपक तपशील खाल9ल माणे आहे ः
{ी. !भषम वढे रा,

नाव आ>ण प?ता

म_
ु य कायकार9 अ>धकार9,
ऑमॅOस Oवेअर, }लॉट x. 14,
जसोला dड~9Oट सटर, जसोला,
नवी UदVल9-110025
chatwithbhisham-gpi@modi.com

ई-मेल आयडी

स-म अ>धकार9 आवरण पE /वलग करे ल आ ण केवळ संर,-त

कटन तपासणीसाठ* अCवेषकांकडे

पाठवेल.

6.

तपासणी आ>ण अ*वेषकांची भ#ू मकाः

अ)

उपिथत केलेVया

कऱणी अंतगत तपास केला जाईल Hकं वा /वसल Yलोअरने उपिथत केलेVया

समयेया वपानस
ु ार बाय अCवेषकाकडे पाठवले जाईल.
ब)

स-म अ>धका(याने तपास कर"याचा घेतलेला नणय हा वतःहून एक आरोप नाह9 आ ण ह9
एक तटथ स<य-शोधन Hxया समजायची आहे . या तपासाचा नgकष /वसल Yलोअरया
नgकषाला समथन करणार नाह9 कt एक अयोJय Hकं वा अनैतक कृती कर"यात आलेल9 होती.

क)

एखाcया औपचाQरक तपासाया

ारं भी

योO<यांना आरोपांची सामाCयतः माUहती Uदल9 जाईल

आ ण तपासाया दरhयान आपल9 बाजू मांड"याची संधी <यांना राह9ल.
ड)

तपासाया दरhयान स-म अ>धकार9 Hकं वा कोण<याह9 अCवेषकासोबत <या
कर"याचे

माणापयत सहकाय

योO<यांचे क<तय राह9ल कt अशा सहकायातन
ू लागू कायcयांखाल9 उपलYध वयं-

संर-णासोबत तडजोड होणार नाह9.

इ)

अCवेषक आ ण/Hकं वा ऑdडट स!मतीचे सदय आ ण/Hकं वा /वसल Yलोअर यांयाखेर9ज, <यांया
पसंतीची यिOत Hकं वा अनेक यिOतंसोबत सVलामसलत कर"याचा अ>धकार

योO<यांना

राह9ल. तपासणी कायवाह9त आपल9 बाजू मांड"यासाठ* वखचाने वकtल नेम"याचं वातंय
योO<यांना कोण<याह9 वेळी राह9ल. परं त,ु

योO<याया /व% केलेले आरोप

ाय धर"यायोJय

नसतील तर, असा खच भन दे "यास कंपनीला कारण असू शकेल.
फ)

तपासाया नgकषाची माUहती कळ"याचा अ>धकार

ग)

संर,-त

कटन

योO<यांना राह9ल.

ा}त झाVयापासन
ू 45 Uदवसांया आत सामाCयतः तपास पण
ू  केला जाईल

आ ण 45 Uदवसांया पढ
ु े कोणताह9 /वलंब झाVयास तपासणी अहवालात <याचं पgट9करण
Uदलं जाईल.
अCवेषकांची भ!ू मका खाल9ल माणे राह9लः
i.

अCवेषकांनी स<यशोधन आ ण /व[लेषणासाठ* एक

Hxया संचा!लत कऱ"याची आव[यकता

राह9ल.
ii.

सव अCवेषक वतत
ु ः आ ण कVपनेनस
ु ार वतंE आ ण नgप- राहतील.

iii.

अCवेषकांचे क<तय राह9ल कt ते नgप-, लियत, सखोल, नैतक वतन, आ ण कायदे शीर
आ ण यवसायक मानदं डांचे पालन करणारे असतील.

iv.

तपासाचा आरं भ स-म अ>धका(यांना एक

ाथ!मक आढावा घेतVयानंतरच स
ु केला जाईल.

v.

अCवेषक सदै व सOतीने गोपनीयता पाळतील.

vi.

अCवेषक चौकशीचा नgकष काढतील आ ण योJय कृतीचा xम सांगतील.

vii.

अCवेषक आपला अहवाल स-म अ>धका(याकडे सादर करतील.

7.

1नण'यः

एखाcया तपासातन
ू नणय नघाला कt अयोJय Hकं वा अनैतक वतन झाले आहे , तर स-म अ>धकार9
लागू सेवा नयमाया तरतद
ु 9खाल9 !शतभंगाची Hकं वा द
ु तीची कारवाई घे"यास आ ण/Hकं वा
लागय
ू ोJय वैधानक तरतद
ु 9ंखाल9 कृती स
ु कर"यास कंपनीया यवथापनाला !शफारस करे ल.
या धोरणानस
ु ार एका तपासणीया नgकषाया पQरणामी

योO<या/व% स
ु केलेल9 कोणतीह9

!शतभंगाची Hकं वा उपाया<मक कारवाई लागय
ू ोJय कमचार9 Hकं वा कमचार9 वतन आ ण !शतीया
Hxयांया अनस
ु ार राह9ल.
जर स-म अ>धका(याला वाटले कt संब>ं धत संर,-त

कटनावर कोणतीह9 पढ
ु 9ल कारवाई कर"याची

गरज नाह9 असे तपासातन
ू नgपCन झाले आहे तर, तो तसे लेखी नWदवेल.

8.

अहवालः

या धोरणाखाल9

ा}त तxार9ंया सं_या, केलेला तपास आ ण <यांचे नgकष यांयासह एक तमाह9

अहवाल, ऑdडट स!मतीया समोर मांडला जाईल.
स-म अ>धका(याने केलेल9 कोणतीह9 कारवाई Hकं वा नणयाचा आढावा घे"याचा अ>धकार ऑdडट
स!मतीला राह9ल.

9.

संरणः

एखाcया /वसल Yलोअरने या धोरणाखाल9 एक संर,-त

कटन केले hहणन
ू <याला/तला भेदभावा<मक

वागणक
Uदल9 जाणार नाह9. कंपनी, एक पॉ!लसी hहणन
ू
ू , /वसल Yलोअसया /व% कोण<याह9
कारचा भेदभाव, छळ, बदला Hकं वा कोणतीह9 अCय प-पाती रोजगार

था अवलंब"याचा >धःOकार

करते.
संर,-त

कटन केVयाया पQरणामी /वसल Yलोअरला आलेVया कोण<याह9 अडचणी कमी कर"यासाठ*

कंपनी उपाय करे ल.
कायcयाने मंजूर आ ण शOय ततOया

माणात /वसल Yलोअरची ओळख गोपनीय ठे व"यात येईल.

सदर तपासात सहाiय करणा(या कोण<याह9 अCय कमचा(याला /वसल Yलोअरया इतOयाच

माणात

संर,-त केले जाईल.

10. गोपनीयताः
सदर धोरणाखाल9 उपिथत केलेVया सव >चंता आ ण समया एक संपण
ू , नgप- आ ण
तपासाया संचालनासाठ* आव[यक
/वसल Yलोअर,

कोणीह9

माणात एका गोपनीय प%तीने हाताळVया जातील.

योOता, स-म अ>धकार9, ऑdडट स!मतीचे सदय, अCवेषक आ ण या

सहभागी कोणीह9 या

भावी

Hxयेत

करणाची संपण
ू  गोपनीयता/ग}ु तता राखेल.

वर9ल गोgट9ंचे पालन करत नसVयाचे आढळून आVयास, <याला/तVया

योJय <या

!शतभंगाया कारवाईस पाE धर"यात येईल.

11.

कागदपे जतन करणेः

सव लेखी संर,-त

कटने Hकं वा <याया तपासाशी नगडीत नgकषासोबत कागदोपEी केलेVया नWद9

कंपनीcवारे Hकमान सात वष जतन कन ठे वल9 जातील.

12. अका#शत 2कंमत संवेदनशील माKहती (“यप
ू ीएसआय”) बाहे र फुटSयास वसल लोTग
i. यप
ू ीएसआय बाहे र फुट"याचा कोणताह9

संग एखाcया /वसल Yलोअरया पUहVया थेट अनभ
ु वाया

आधारे नसावा. तो कोण<याह9 दiु यम, अ/व[वसनीय ोतावर आधाQरत असावा जसे कt

ेपवाईन

Hकं वा कोण<याह9 अCय वपातील औपचाQरक सच
ू ना.
ii. /वसल Yलोअर यप
ू ीएसआयया गळतीची माUहती स-म अ>धका(याला ईमेलcवारे <यांया ई-मेल
आयडीवर “ल9क ऑफ यपीएसआय” अशा /वषयाखाल9 कळवू शकतो.
iii. या सच
ू नेया आधारे , स-म अ>धकार9 चौकशी स
ु कर"यापव
ू  या सच
ू नेया असलपणाबाबत
तपासणी करे ल.
iv. यप
ू ीएसआयया गळतीबाबत माUहतीचा असलपणा पडताळून पाUहVयावर लगेचच, स-म
अ>धकार9, यप
ू ीएसआयया गळतीया
प%तीचे पालन करे ल.

संगात चौकशीसाठ*

Hxयेसाठ* धोरणाखाल9 नेमन
ू UदलेVया

13. सध
ु ारणाः
कोणतेह9 कारण न दे ता, कोण<याह9 वेळी, संपण
 णे Hकं वा अंशतः या धोरणात द
ू प
ु ती Hकं वा बदल
कर"याचा अ>धकार कंपनीने राखन
ू ठे वला आहे . या धोरणातील कोणताह9 द
ु ती कंपनीया संचालक
मंडळाने माCय केलेVया आ ण कंपनीया वेबसाईटवर

द!शत केVयाया Uदनांकापासन
ू लागू राह9ल.

मंडळाया आदे शाने

हता./आर. ए. शाह
(अ^य-)

हता./के.के. मोद9
(यवथापकtय संचालक)

