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1.

प्रस्तावना

रामकी एन्व्हायरो इं तजतनअसण तलतमटेड (“कं पनी”), आपल्या व्यवसायािी संबंतधत सवण घटक सवोच्च कायिेिीर व नैततक
मानकांनुसार चालतवण्यास बांधील आहेत व सवण कमणचारी व त्यांच्यावतीने काम करणाऱ्या इतर व्यक्तींनी ही बांतधलकी कायम
ठे वावी अिी अपेक्षा करते. या बांतधलकीनुसार, कं पनीने भ्रष्टाचारप्रततबंधक धोरण (“धोरण”) स्वीकारले आहे, जे सवण संचालक,
अतधकारी, कमणचारी, एजंट, प्रतततनधींना व कं पनीच्या इथर संबंतधत व्यक्तींना लागू आहे (ज्यामध्ये तज्ञ, सल्लागार व तात्पुरत्या
कमणचाऱ्यांचा समावेि असू िकतो) (एकतितपणे ज्यांना “कं पनीचे कमणचारी” असे म्हणतात).
थोडक्यात, कं पनी लाच, िलाली ककं वा कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार, थेट ककं वा तृतीय पक्षांद्वारे , या धोरणाद्वारे ककं वा कायद्याद्वारे
स्पष्टपणे प्रततबंतधत के ले असेल ककं वा नसेल तरी सहन करणार नाही. कं पनी कमणचाऱ्यांना अयोगप्रकारे व्यावसातयक लाभ
तमळवण्यासाठी ककं वा कायम राखण्यासाठी कु णालाही काहीही मूल्यवान (ज्यात भेटवस्तू, आततथ्य ककं वा मनोरं जनाचा समावेि
होतो) िेण्याची ककं वा िेऊ करण्याची परवानगी नाही. त्याचप्रमाणे, कं पनी कमणचारी असे चुकीच्या मागाणने पैसे मागू ककं वा स्वीकारू
िकत नाहीत.
हे धोरण व त्यातील अंतगणत तनयंिण लाचखोरी होऊ नये, गैरप्रकार तनििणनास यावे व कं पनीला ततच्या वतणनातवषयी उपतस्थती
झालेल्या कोणत्याही प्रश्नाला तातडीने व पररणामकारकपणे उत्तर िेता यावे यासाठी तयार करण्यात आले आहे. जे कं पनी कमणचारी
या धोरणाचे उल्लंघन करतील त्यांच्यावर बडतर्फीपयंत व त्यासह तिस्तभंगाची कारवाई होऊ िकते. या पुढील पानांवर भ्रष्टाचार
प्रततबंिक धोरणाच्या पालनातवषयी सवणसाधारण मागणििणक तत्वे िेण्यात आली आहेत, माि त्यामध्ये प्रत्येक संभाव्य पररतस्थतीचा
समावेि करण्यात आलेला नाही. म्हणूनच, कोणत्याही कं पनी कमणचाऱ्याला या धोरणाच्या आवश्यकतांसंिभाणत कोणतेही प्रश्न
असल्यास त्यांनी मुख्य पालन अतधकाऱ्याला संपकण करावा. 1

2.

लाचखोरी व भ्रष्टाचार

कं पनी कमणचाऱ्यांनी त्यांची कामे या धोरणाचे, भारतीय भ्रष्टाचार प्रततबंधक कायिा, 1988चे (“POCA”), यू.एस. तविेिी भ्रष्ट
पद्धती कायिा, 1977 सुधाररत (“FCPA”), यू.के . भ्रष्टाचार प्रततबंधक कायिा, 2010 सुधाररत (“UKBA”), युरोपीय महासंघाचे
कायिे, OECD तत्वे व इतर कोणतेही भ्रष्टाचार प्रततबंधक कायिे ककं वा कं पनीच्या कारवायांना लागू होणारे तनयम (ज्यांना
एकतितपणे, “ABAC कायिे” म्हणतात) यांचे पालन करून के ली पातहजेत.
या धोरणांतगणत, कं पनीच्या कमणचाऱ्यांनी कोणत्याही सरकारी अतधकाऱ्याला2 ककं वा कोणत्याही व्यावसातयक पक्षाला अयोग्यप्रकारे
व्यावसातयक र्फायिा तमळवण्यासाठी ककं वा तो राखून ठे वण्यासाठी प्रत्यक्ष ककं वा अप्रत्यक्षपणे काहीही मूल्यवान िेण्याची ककं वा िेऊ
करण्याची परवानगी नाही. “काहीही मूल्यवान” याचा व्यापक अथण लावायला हवा ज्यामध्ये रोख, कु टुंबाच्या सिस्यांना भेटवस्तू,
कजण, ऋण मार्फ करणे, वैयतक्तक मेहरबानी, मनोरं जन, जेवण व प्रवास, राजकीय व धमणिाय योगिाने, व्यावसातयक संधी व वैद्यकीय
िेखभाल, यासह इतरही बाबींचा समावेि होतो. कं पनी कमणचाऱ्यांना “सुतवधांसाठी पैसे” िेण्यासही मनाई आहे, म्हणजेच तनयतमत
सरकारी कामांना मित करण्यासाठी ककं वा ती वेगाने होण्यासाठी दिली जाणारी तुलनेने कमी रक्कम.
सोप्या िब्िात सांगायचं तर सरकारी अतधकारी ककं वा खरे िीिार, गुंतवणूकिार, ग्राहक ककं वा इथर खाजगी पक्षांना लाच, िलालली
ककं वा तत्सम पैसे द्यायला कधीच परवानगी दिली जात नाही. त्याचप्रमाणे, कं पनीचे कमणचारी असे पैसे मागू ककं वा स्वीकारू िकत
नाहीत.

1

मुख्य पालन अतधकाऱ्याचे (“CCO”) नाव िेण्यात यावे. CCOची तनयुक्ती होईपयंत ककं वा CCOचे कायाणलय ररक्त असेपयंत जोखीम

व्यवस्थापन सतमती (सध्या त्यामध्ये गौतम रे ड्डी, श्री. मेनन व सत्या अडामाला यांचा समावेि आहे) CCOची भूतमका पार पाडेल.
2

“सरकारी अतधकारी” या संज्ञेमध्ये सरकारी तवभागाचे, संस्थेच्या सवण अतधकारी ककं वा कमणचाऱ्यांचा (उिा. प्रिूषण तनयंिण मंडळ) ककं वा

माध्यमांचा; कोणत्याही महानगरपातलके चे कमणचारी ककं वा प्रतततनधी; परवानगी िेणाऱ्या संस्था; सीमिुल्क अतधकारी; राजकीय कायाणलयासाठी
उमेिवार; व सावणजतनक आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे अतधकारी यांचा समावेि होतो (उिा., रे ड क्रॉस). या संज्ञेमध्ये सरकारी मालकीच्या ककं वा
तनयंतित व्यावसातयक उद्योगांच्या अतधकाऱ्यांचा ककं वा कमणचाऱ्यांचा समावेि होतो उिाहरणाथण राज्याच्या मालकीची ककं वा तनयंतित तवद्यापीठे ,
तवमान कं पन्वया, तेल कं पन्वया, आरोग्य सवा सुतवधा ककं वा इतर तवक्रेत्यांचा समावेि होतो. या संज्ञेमध्ये अिा व्यक्तींचे कौटुंतबक सिस्य व जवळच्या
सहकाऱ्यांचाही समावेि होतो (उिा., या धोरणांतगणत एखादया व्यक्तीला भेटवस्तू िेणे प्रततबंतधत असेल तर एका सरकारी कमणचाऱ्याचे भावंड,
पती-पत्नी ककं वा मुलाला महागडी भेटवस्तू िेण्याची परवानगी नाही).
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या धोरणांतगणत प्रततबंतधत वतणनांची यािी पुढे िेण्यात आली आहे माि ती सवणसामावेिक नाही. ही यािी के वळ उिाहरणािाखल
िेण्यात आली आहे; ती या धोरणांतगणत प्रततबंतधत वतणनाचे संपूणण वणणन म्हणून िेण्यात आलेली नाही:
•
प्रिूषण तनयंिण मंडळाच्या अतधकाऱ्यांना पालनातील िुटींकडे िुलणक्ष करण्यासाठी ककं वा प्रिासकीय िंड व तिक्षा कमी
करण्याच्या मोबिल्यात रोख, भेटवस्तू, जेवण ककं वा प्रवासखचण िेणे;
•
ग्राहकांना सेवा कं िाटाचे पैसे वेळेत िेण्यासाठी रोख ककं वा भेटवस्तू िेणे, असे पैसे िेण्याला स्थातनक कायद्यांतगणत परवानगी
असली तरीही;
•
महानगरपातलके च्या अतधकाऱ्यांना तनतविेतवषयी असावणजतनक मातहती िेण्याच्या बिल्यात भेटवस्तू व मनोरं जन िेणे,
उिाहरणाथण अप्रकातित तांतिक ककं वा व्यावसातयक घटक ज्यामुळे तनतविा सतमतीच्या तनणणयावर पररणाम होतो;
•
कर सवलती व लाभ ककं वा सरकारी तनतविांसाठी तनवड करताना प्राधान्वय यासारखी राजकीय मेहरबानी ककं वा इतर
लाभांच्या मोबिल्यात राजकीय ककं वा धमणिाय िेणग्या िेणे;
•
मुख्य पालन अतधकाऱ्याची आधी परवानगी असल्याखेरीज, सरकारी अतधकाऱ्यांना ककं वा कं पनीच्या व्यावसातयक
भागीिारांना प्रतिक्षणाथी म्हणून घेणे ककं वा नोकरीवर ठे वणे;
•
िेयके वाढवण्यासाठी, तरतुिी करण्यासाठी, पैसे बाजुला ठे वण्यासाठी तृतीय-पक्ष व व्यावसातयक भागीिारांिी संगनमत करणे
ककं वा सरकारी अतधकाऱ्यांना अयोग्यप्रकारे पैसे िेण्यासाठी खाती उघडणे;
•
थेट तृतीय-पक्षांद्वारे लाभ िेणे ज्यांची परवानगी नाही.

2.1

ABAC धोरणाला अपवाि

ABAC धोरणाला अततिय िुर्मणळ पररतस्थतीत अपवाि असेल जे्हा कं पनी कमणचाऱ्यांकडे जीव, अवयव ककं वा स्वातंत्र्य गमवू नये
यासाठी तातडीने प्रततबंतधत पैसे िेण्यातिवाय इतर कोणताही पयाणय नसेल.
अिा घटना तातडीने, ककं वा िक्य तततक्या लवकर मुख्य पालन अतधकाऱ्याला कळवल्या पातहजेत.

3.

भेटवस्तू, जेवण, प्रवास व मनोरं जनाचा खचण

सवणसाधारपणे सांगायचे तर, कं पनीला ततचे कमणचारी, उत्पािने व सेवांच्या िजाणमळ
ु े व्यवसायात स्पधाण करता येते व तो तमळवता
येतो, भेटवस्तू ककं वा महागड्या मनोरं जनामुळे नाही. कं पनीचा तनधी ककं वा मालमत्तेचा वापर, ज्या सरकारी अतधकारी ककं वा इतर
कु णीही व्यक्ती ककं वा संस्थेला (खाजगी ककं वा सावणजतनक क्षेिातील) कं पनीच्या व्यावसातयक कामांतवषयी तनणणय घेण्याचा ककं वा
प्रभाव टाकण्याचा अतधकार आहे त्यांना भेटवस्तू, इनाम ककं वा इतर लाभ िेण्यासाठी वापर करणे, ती येथे प्रतसद्धीपिक A म्हणून
जोडण्यात आलेल्या कं पनीच्या भेटवस्तू व मनोरं जन धोरणाचे पालन करत असल्याखेरीज प्रततबंतधत आहे.
त्याचप्रमाणे, व्यावसातयक मनोरं ज, प्रवास व तनवासाच्या खचाणचे पैसे िेण्यासंिभाणत तववेकबुद्धी व संयम राखला पातहजे. कं पनी
कमणचाऱ्यांनी कं पनीिी व्यवसाय करत असलेल्या कु णालाही के वळ ते मनोरं जन क्वतचत, मार्फक, वैध व्यावसातयक उदिष्टे पूणण
करण्याच्या हेतूने तसेच कं पनीच्या भेटवस्तू व मनोरं जन धोरणाचे पालन करणारे असेल तरच व्यावसातयक मनोरं जन द्यावे.

4.

तृतीय पक्षांिी संबंध

भ्रष्टाचार प्रततबंधक कायिा तृतीय पक्षाद्वारे अप्रत्यक्ष पैसे िेण्यास प्रततबंध करतो, ज्यामध्ये तृतीय पक्षाला काहीही मूल्यवान
िेण्याचा समावेि होतो जे्हा ते सरकारी अतधकाऱ्याला अयोग्य हेतूने िेण्यात येणार असल्याचे मातहती असते. म्हणूनच कं पनी
कमणचाऱ्यांनी या धोरणाचे उल्लंघन होईल अिा तृतीय पक्षांचा समावेि असलेल्या पररतस्थती टाळल्या पातहजेत.
जे कं पनी कमणचारी तृतीय पक्षांिी व्यवहार करतात ते तृतीय पक्षांनी नैततकपणे व्यवसाय करावा व या धोरणाचे पालन करावे
यासाठी पुरेिी खबरिारी घेण्यासाठी जबाबिार आहेत. अिा सावधतगरींमध्ये प्रामातणकपणे तृतीय पक्षाचा योग्य खबरिारी आढावा
घेण्याचा, तृतीय पक्षाच्या तलतखत कं िाटामध्ये योग्य भ्रष्टाचार-प्रततबंधक पालन तरतुिींचा समावेि, ज्यामध्ये तृतीय पक्षाला या
धोरणाचे व कोणत्याही प्रस्थातपत भ्रष्टाचार-प्रततबंधक कायद्यांचे कं पनीिी व्यवसाय करताना उल्लंघन के ले नसल्याचे व करणार
नसल्याचे व तनयुक्तीिरम्यान तृतीय पक्षाने दिलेल्या सेवा व त्यांना िेण्यात आलेली भरपाई रास्त व कायिेिीर असल्याचे तनरीक्षण
करत असल्याचे प्रमातणत करावे लागेल.
त्यानुसार, कं पनीने ज्या तृतीय-पक्षांना कं पनीसाठी तवक्रेते ककं वा सेवा पुरवठािार म्हणून काम करायचे आहे अिा सवांसाठी संबंतधत
तनयुक्तींसाठी लागू होणारी जोखीमेवर-आधाररत योग्य खबरिारी प्रदक्रया प्रस्थातपत के ली आहे. कं पनी कमणचाऱ्यांनी अिा तृतीयपान | 3
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पक्षांसोबत सहकायण करण्यापूवी तृतीय-पक्षाने योग्य खबरिारी प्रश्नावली व प्रमाणन पूणण के ल्याची खािी के ली पातहजे जे
प्रतसद्धीपिक B म्हणून येथे जोडण्यात आले आहे.
त्यातिवाय, जे कं पनी कमणचारी सरकारी संस्थांपुढे कं पनीचे प्रतततनतधत्व करणाऱ्या तृतीय पक्षांना रटकवून ठे वतात त्यांनी तृतीय
पक्षांची तनवड करण्यापूवी या तनयुक्तीतवषयी मुख्य पालन अतधकाऱ्यांिी चचाण के ली पातहजे. काही पररतस्थतींमध्ये, अततररक्त
जोखीम-आधाररत योग्य खबरदारी आवश्यक असू िकते, त्यामध्ये नावलौदकक खबरिारी पुरवठािाराच्या तनयुक्तीचा समावेि असू
िकतो माि तेवढ्यापुरतेच मयाणदित नसेल, जो तृतीय पक्षािी संबंतधत पार्श्णभूमी तपासेल, प्रतसद्धीपिक Bला प्रततसाि िेताना
तवक्रेत्याने दिलेल्या संिभांची चचाण करे ल ककं वा मुख्य पालन अतधकाऱ्याला आवश्यक वाटणारी इतर सवण पावले उचलेल.
खबरिारीच्या अततररक्त उपाययोजनांची िस्तऐवजात व मुख्य पालन अतधकारी ठे वत असलेल्या नोंिींमध्ये नोंि करणे आवश्यक
आहे. याबाबत योग्य खबिारी प्रयत्नांच्या व्याप्तीसंिभाणत कोणत्याही िंका असतील तर मुख्य पालन अतधकाऱ्याला संपकण करून
त्यांचे तनराकरण के ले पातहजे.
त्यातिवाय, कं पनीने तृतीय-पक्षाच्या पालन तरतूिी, हा नमुना तयार के ला असून तो इथे प्रतसद्धीपिक Cसोबत जोडला आहे, तो
तृतीय-पक्ष एजंटिी के ल्या जाणाऱ्या सवण कं िाटांमध्ये समातवष्ट के ला पातहजे. असे नमुने वापरताना त्यातील भाषेत कोणतेही बिल
के ल्यास मुख्य पालन अधिकाऱ्याने ते अधिकृ त के लेले असाव.
त्यातिवाय, एकिा तृतीय पक्षाची तनयुक्ती झाल्यानंतर, तृतीय पक्षांिी व्यवहार करणाऱ्या कं पनी कमणचाऱ्याला नेहमी संभाव्य लाल
इिाऱ्यांतवषयी नेहमी मातहती असली पातहजे. लाल इिारा म्हणजे अिी तवतिष्ट कृ त्ये ककं वा तथ्ये ज्यामुळे कं पनीला तृतीय पक्षाचे
वतणन अयोग्य असण्याच्या िक्यतेचा इिारा तमळाला पातहजे. लाल इिाऱ्याचा अथण काहीतरी अवैध झाले आहे असा नाही, तर
आणखी तपास आवश्यक आहे असा होतो. लाल इिारे अततिय तथ्यावर-आधाररत असतात, माि लाल इिाऱ्यांची काही उिाहरणे
आहेत:

•

अस्वाभातवक ककं वा अततररक्त पैसे िेण्याच्या तवनंत्या, उिाहरणाथण िेयकात पैसे वाढवून िेण्याची तवनंती, आगाऊ पैसे िेणे,
पुरेसे स्पष्टीकरण नसलेले ककं वा ऐनवेळी पैसे िेणे, व्यवहार यिस्वीपणे पूणण करण्यासाठी िलाली ककं वा कामाच्या मध्येच
भरपाईचे पैसे िेणे;

•

तृतीय पक्ष जेथे असेल ककं वा कं पनीच्यावतीने जेथे काम करत असेल त्याव्यततररक्त िेिामध्ये एखाद्या खात्यात पैसे
िेण्याची तवनंती;

•

िुसऱ्या तृतीय पक्षाला पैसे िेण्याच्या, क्रमांक असलेल्या खात्यात ककं वा रोख रकमेत ककं वा इतर पाठ पुरावा येणार नाही
अिा तनधीद्वारे पैसे द्यायची तवनंती;

•

राजकीय ककं वा धमणिाय िेणग्यांसाठी तवनंत्या;

•

तृतीय पक्ष सरकारी अतधकाऱ्यािी संबंतधत आहे ककं वा एखाद्या सरकारी अतधकाऱ्यािी जवळचे वैयतक्तक ककं वा
व्यावसातयक नातेसंबंध आहे;

•

तृतीय पक्षाने आपले मालक, भागीिार ककं वा मुख्य अतधकारी जाहीर करायला कोणताही नकार िेणे ककं वा टाळाटाळ
करणे;

•

तृतीय पक्षाने धारक कं पन्वया ककं वा इतर पद्धतींचा वापर करून आपली मालकी, पुरेसे व्यावसातयक स्पष्टीकरण न िेता
लपवली;

•

तृतीय पक्षाने कं पनीतील त्याचे प्रतततनधीत्व ककं वा त्याच्या तनयुक्तीच्या अटी गोपनीय ठे वण्याची इच्छा व्यक्त के ली; ककं वा

•

तृतीय पक्षाला उद्योगाचा अततिय कमी अनुभव आहे माि “योग्य व्यक्ती मातहती असल्याचा” िावा करत असेल.

वरील बाबींतिवाय, कं पनीने तनयुक्त के लेल्या सवण तृतीय-पक्षांनी िरवषी तृतीय पक्ष पालन प्रमाणपि पूणण के ले पातहजे जे
येथप्र
े तसद्धीपिक D म्हणून जोडलेले आहे. मुख्य पालन अतधकारी अिा प्रमाणनाच्या प्रततसािांचा आढावा घेईल व कोणतीही
अततररक्त पावले उचलणे आवश्यक आहे का हे ठरवेल. या पद्धतीमध्ये कोणत्याही बिलाला मुख्य पालन अतधकाऱ्याने आधी
परवानगी दिली पातहजे व योग्यप्रकारे िस्तऐवजात नोंि के ली पातहजे.
पान | 4
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कं पनी कमणचाऱ्यांना तृतीय पक्ष संभाव्यपणे अयोग्य वतणन करत असल्याचा संिय असेल, तर ते तातडीने हे प्रकरण मुख्य पालन
अतधकाऱ्याला कळवतील. कं पनीच्या संियाची तपासाद्वारे पडताळणी झाली तर कं पनीने तपास के ला पातहजे व तृतीय पक्षाला
आणखी पैसे िेणे थांबवले पातहजे.

5.

नोकरी/प्रतिक्षणाथी पि

सरकारी अतधकारी ककं वा कं पनीचे व्यावसातयक भागीिार क्वतचतप्रसंगी कं पनीला ठरातवक व्यक्तींना नोकरी ककं वा प्रतिक्षणाथी पि
िेण्याची तवनंती करू िकतात. सरकारी अतधकाऱ्यांना ककं वा कं पनीच्या व्यावसातयक भागीिारांना प्रतिक्षणाथी पि ककं वा नोकरी
िेणे मूल्यवान वस्तू िेण्यासारखे मानले जाईल.
हे धोरण सरकारी अतधकारी ककं वा कं पनीच्या व्यावसातयक भागीिारांकडू न आलेल्या अिा तवनंती हाताळण्यासाठी मागणििणक तत्वे
िेते. एखाद्या उमेिवाराची पिे भरण्याच्या सामान्वय प्रदक्रयेमध्ये प्रतिक्षणाथी पि ककं वा नोकरीसाठी मुलाखत घेण्यात आली असल,
तर मुख्य पालन अतधकाऱ्याला उमेिवाराचे सरकारी अतधकाऱ्यािी ककं वा कं पनीच्या व्यावसातयक भागीिारािी असलेले नाते
कळतवले पातहजे. सरकारी अतधकारी ककं वा कं पनीच्या व्यावसातयक भागीिारािी संबंतधत उमेिवाराची पिे भरण्याच्या सामान्वय
प्रदक्रयेबाहेर मुलाखत झाली, तर असे कोणतेही प्रतिक्षणाथी पि ककं वा नोकरी िेताना मुख्य पालन अतधकाऱ्याची पूव-ण मंजुरी घेतली
पातहजे.

6.

राजकीय योगिान व धमणिाय िेणग्या

कं पनी कमणचारी, त्यांच्या नावे ककं वा कं पनीच्या नावे, व्यवसाय तमळवण्यासाठी ककं वा रटकवून ठे वण्यासाठी ककं वा अयोग्य
व्यावसाधयक र्फायिा तमळवण्यासाठी राजकीय ककं वा धमणिाय िेणग्या िेऊ िकत नाहीत. कं पनीने दिलेल्या कोणत्याही राजकीय
ककं वा धमणिाय िेणगीला कायद्यांतगणत परवानगी असली पातहजे, या धोरणाच्या अटींनुसार परवानगी िेण्यायोग्य असली पातहजे,
प्रामातणक धमणिाय संघटनेला दिलेली असली पातहजे व कोणताही सरकारी अतधकारी ककं वा सरकारी संस्थेिी संबंतधत राजकीय
िेणगी ककं वा धमणिाय िेणगी मुख्य पालन अतधकाऱ्याच्या पूवण मंजुरीने दिली पातहजे. ठरातवक उिाहरणांमध्ये जेथे भ्रष्टाचाराचा
धोका अतधक असतो, मुख्य पालन अतधकाऱ्याने खबरिारी घेतली पातहजे. एखाद्या सरकारी अतधकाऱ्याने कं पन ककं वा ततच्या संलग्न
संस्थांिी संबंतधत कोणत्याही सरकारी कृ तीसाठी एखािी राजकीय ककं वा धमणिाय िेणगी मातगतली तर मुख्य पालन अतधकाऱ्याला
कळतवण्यात आले पातहजे. वैयतक्तक कमणचारी ककं वा एजंटने कं पनी ककं वा ततच्या सलग्न कं पनीच्या वतीने राजकीय िेणगी िेऊ नये.

7.

नोंिी ठे वणे व अंतगणत तनयंिणे

या धोरणानुसार कं पनीचा सवण खचण कं पनीच्या आर्थणक नोंिींमध्ये अचूकपणे नोंिवणे व कं पनीच्या तनधीतून ककं वा कं पनीच्यावतीने
िेण्यात आलेल्या सवण पैिांसाठी योग्य ती परवानगी दिली असणे आवश्यक आहे. कं पनीच्या कमणचाऱ्यांनी लेखाकमण व आर्थणक
नोंिींसाठी सवण प्रस्थातपत मानके , तत्वे, कायिे व पद्धतींचे पालन के लेच पातहजे. कं पनी कमणचाऱ्यांनी व्यवस्थापनाला आवश्यक
असलेले सवण अहवाल व नोंिी वेळीच व पूणणपणे तयार के ल्या पातहजेत. तविेषतः, कं पनी कमणचाऱ्यांनी कं पनीच्या तहिेब पुस्तकांमध्ये
व नोंिींमध्ये पूणणपणे व अचूकपणे वणणन के लेल्या व्यततररक्त इतर कोणत्याही कारणाने कोणत्याही पैिांचा कोण भाग दिला जाणार
नाही याची खािी के ली पातहजे. कं पनीच्या कमणचाऱ्यांनी कं पनीच्या तनधीचा ककं वा मालमत्तेचा समावेि असलेले सवण व्यवहार,
तवतरण व पैसे िेणे कं पनीच्या आर्थणक नोंिींमध्ये योग्य व अचूकपणे नोंिवले जातील याची खािी करण्यासाठी सवणतोपरी प्रयत्न के ले
पातहजेत. कोणत्याही हेतूने जाहीर न के लेली ककं वा अनोंिणीकृ त खाती उघडू नयेत. कोणत्याही कारणासाठी कं पनीची तहिेब पुस्तके
ककं वा नोंिींमध्ये चुकीच्या ककं वा बनावट नोंिी करू नयेत. िेवटचे म्हणजे, या धोरणांतगणत एरवी प्रततबंतधत गोष्ट साध्य करण्यासाठी
वैयतक्तक तनधी वापरला जाऊ नये. मुख्य पालन अतधकारी प्रामुख्याने या धोरणावर िेखरे ख व अंमलबजावणीसाठी जबाबिार आहे.
कं पनी या धोरणाचे पालन होत असल्याचे तनरीक्षण करण्यासाठी आपल्या तहिेब पुस्तकांचे व नोंिींचे ठरातवक काळाने लेखापरीक्षण
करे ल.

8.

सातत्याने पालनाचे तनरीक्षण व प्रतिक्षण

कं पनीच्या भ्रष्टाचार-प्रततबंधक पालनाच्या सातत्यपूणण बांतधलकीचा एक भाग म्हणून, सवण कं पनी कमणचाऱ्यांना धोरणची एक प्रत
तमळाली पातहजे व ततचा आढावा घेतला पातहजे (भेटवस्तू व मनोरं जन धोरण व जागल्या (त्हस्टलब्लोअर) धोरणासह). सवण कं पनी
कमणचाऱ्यांनी िरवषी तलतखत स्वरूपात प्रमातणत के ले पातहजे की त्यांनी (1) धोरणांचा आढावा घेतला आहे; (2) धोरणांचे पालन
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रामकी एन्व्हायरो एंतजतनअसण तलतमटेड
लाचलुचपत-प्रततबंधक व भ्रष्टाचार-प्रततबंधक धोरण
करायचे मान्वय करतात; व (3) धोरणांचे कोणतेही संभाव्य उल्लंघन मुख्य पालन अतधकाऱ्याला कळतवण्याचे मान्वय करतात. सवण
कं पनी कमणचाऱ्यांनी पूणण करायची अिा प्रमाणनाची एक प्रत प्रतसद्धीपिक E म्हणून जोडण्यात आली आहे.
त्यातिवाय, कं पनी ABAC कायिे व या धोरणाच्या आवश्यकता व बंधनांतवषयी कं पनी कमणचाऱ्यांना प्रतितक्षत करण्यासाठी
ठरातवक काळाने भ्रष्टाचार-प्रततबंधक पालन प्रतिक्षण कायणक्रम आयोतजत करे ल. सवण कं पनी कमणचाऱ्यांनी अिा प्रतिक्षणामध्ये
सहभागी झाले पातहजे व मुख्य पालन अतधकाऱ्याने या आवश्यकतेचे पालन होत असल्याचे तसद्ध करण्यासाठी हजेरी नोंिी ठे वल्या
पातहजेत.

9.

गैरवतणनाच्या घटना कळतवणे

कं पनी भ्रष्टाचार-प्रततबंधक पालनाची बांतधलकी अततिय गांतभयाणने घेते व सवण कं पनी कमणचाऱ्यांनी ही बांतधलकी पाळावी अिी
अपेक्षा करते. कं पनी म्हणून कोणत्याही कमणचाऱ्याने या धोरणाचे उल्लंघन झाल्याचे मातहती असेल ककं वा तसा संिय घेण्याचे कारण
असेल तर तातडीने मुख्य पालन अतधकाऱ्याला संपकण करावा अिी अपेक्षा करते व असे करणे आवश्यक आहे. असे अहवाल तननावी
िेता येतील. कं पनी कमणचाऱ्यांनी मातहती असलेले ककं वा संिय असलेलेल कोणतेही उल्लंघन कळवले नाही, तर संबंतधत कं पनी
कमणचाऱ्यावर बडतर्फीपयंत व त्यासह तिस्तभंगाची कारवाई होऊ िकते.
कं पनीने पुढील ईमेल पत्ता व हॉटलाईन या धोरणच्या संभाव्य उल्लंघनांतवषयी चचंता कळतवण्यासाठी तनतित के ला आहे:
ethics.reel@ramky.com. हॉटलाईन क्र.: +91- 8096875557. या चचंता कळतवण्यािी संबंतधत अततररक्त मतहती कं पनीच्या
जागल्या (त्हस्टलब्लोअर) धोरणात िेण्यात आली आहे जी प्रतसद्धीपिक F म्हणून येथे जोडण्यात आली आहे.
कं पनीचे असे धोरण आहे की, ज्ञात ककं वा संितयत उल्लंघन प्रामातणकपणे ककं वा सद्भावनेने कळतवण्यात आले तर, भ्रष्टाचार-प्रततबंध
कायिे ककं वा या धोरणाचे उल्लंघन ककं वा संितयत उल्लंघन कळतवले म्हणून कोणत्याही कं पनी कमणचाऱ्यातवरुद्ध सूडभावनेने
नोकरीिी-संबंतधत तवपररत कारवाई के ली जाणार नाही.
कं पनी कमणचाऱ्यांनी उपतस्थत के लेल्या सवण चचंता अत्यंत गोपनीयपणे हाताळल्या जातील व कं पनी धोरणाचे उल्लंघन कळतवणाऱ्या
ककं वा कळतवण्याचा तवचार करणाऱ्या इतर कु णाही व्यक्तीचा सूड, तिक्षा ककं वा छळ करण्याची धमकी िेणाऱ्या ककं वा िेणाऱ्या
कु णातवरुद्धही बडतर्फीपयंत व त्यासह तिस्तभंगाची कारवाई करे ल.
या धोरणािी संबंतधत सवण प्रश्न मुख्य पालन अतधकाऱ्याकडे पाठवले पातहजेत.
कृ पया नोंि घ्या:

कं पनी आपला व्यवसाय नैततक वातावरणात चालतवणे व POCA, FCPA, UKBA, OECD तत्वे ककं वा इतर कोणतेही
लाचलुचपत-प्रततबंधक, भ्रष्टाचार-प्रततबंधक कायिे ककं वा तनयमांचे पालन करण्याचे उद्दिष्टपूणण पूणण करण्यासाठी योग्य वाटेल
त्याप्रमाणे लाचलुचपत-प्रततबंधक, भ्रष्टाचार-प्रततबंधक धोरणात सुधाररत प्रस्थातपत कायद्याच्या आधारे सुधारणा करू िकते ककं वा
इतर धोरणे ककं वा प्रदक्रयांची अंमलबजावणी करू िकते.
धोरणामध्ये ककं वा त्याच्या संबंतधत कोणत्याही मुद्द्द्यात जसे व ज्याप्रमाणे बिल के ले जातील, हा(हे) बिल भागधारकांना योग्य
त्याप्रकारे कळतवले जातील.
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प्रसिद्धीपत्रक F
सहिस्टलब्लोअर धोरण

आवृत्ती 01, ररल (REEL) व िंलग्न िंस््थंनी स्वीकथरलेली 31 ऑगस्ट 2018 पथिून प्रभथवी

रथमकी एन्वहिथयरो इं सिसनअिस सलसमटेड
व्हिस्टलब्लोअर (िथगल्यथ) धोरण

A. प्रस्तथवनथ
रथमकी एन्वहिथयरो इं सिसनअिस सलसमटेड (“कं पनी”) सतच्यथ दैनंददन कथमकथिथमध्ये कथयदेशीर व नैसतक वतसनथलथ बथंधील आिे. िे धोरण िवस
िंचथलक, असधकथरी, कमसचथरी, एिंट, प्रसतसनधी व कं पनीशी िंबंसधत इतर व्यक्तींनथ लथगू िोते (ज्यथमध्ये तज्ञ, िल्लथगथर व तथत्पुरत्यथ
कमसचथऱयथंचथिी िमथवेश िोऊ शकतो) (ज्यथंनथ िंघरटतपणे “कं पनी कमसचथरी” अिे म्िणतथत).
कं पनीची अशी अपेक्षथ आिे की िवस कं पनी कमसचथऱयथंनी िवस प्रस््थसपत कथयदे, सनयम व कं पनीच्यथ धोरणथंनुिथर कथम करथवे व आपली कतसव्ये व
िबथबदथऱयथ पथर पथडतथनथ िवोच्च व्यथविथसयक मथनकथंचे व वैयसक्तक नैसतक मूल्यथंचे पथलन करथवे. म्िणूनच कं पनीची अशी अपेक्षथ आिे व
आवश्यक आिे की कं पनीच्यथ कोणत्यथिी कमसचथऱयथलथ कथयद्यथचे ककं वथ कं पनीच्यथ धोरणथचे कोणतेिी उल्लंघन झथल्यथचे िमिल्यथि, ककं वथ तशी
शंकथ घेण्यथि वथव अिल्यथि अशथ चचंतथ तथतडीने मुख्य पथलन असधकथऱयथलथ कळवथव्यथत.1 अिे अिवथल सननथवी देतथ येतील. कं पनी
कमसचथऱयथंनी मथसिती अिलेले ककं वथ िंशय अिलेलेल कोणतेिी उल्लंघन कळवले नथिी, तर िंबंसधत कं पनी कमसचथऱयथवर बडतर्फीपयंत व त्यथिि
सशस्तभंगथची कथरवथई िोऊ शकते.
कं पनीचे अिे धोरण आिे की, ज्ञथत ककं वथ िंशसयत उल्लंघन प्रथमथसणकपणे ककं वथ िद्भथवनेने कळसवण्यथत आले तर, भ्रष्टथचथर-प्रसतबंध कथयदे ककं वथ
यथ धोरणथचे उल्लंघन ककं वथ िंशसयत उल्लंघन कळसवले म्िणून कोणत्यथिी कं पनी कमसचथऱयथसवरुद्ध िूडभथवनेने नोकरीशी-िंबंसधत सवपररत
कथरवथई के ली िथणथर नथिी.
कं पनी कमसचथऱयथंनी उपसस््त के लेल्यथ िवस चचंतथ असतशय गोपनीयपणे िथतथळल्यथ िथतील व कं पनी यथ धोरणथंतगसत उल्लंघन झथल्यथचे
कळसवणथऱयथ ककं वथ कळसवण्यथचथ सवचथर करणथऱयथ इतर कोणथिी व्यक्तीलथ धमकी देणथऱयथ ककं वथ िूड घेणथऱयथ, बदलथ घेणथऱयथ ककं वथ छळ
करणथऱयथ कु णथवरिी बडतर्फीपयंत व त्यथिि सशस्तभंगथची कथरवथई करे ल.

B. कळसवल्यथ िथणथऱयथ तक्रथरींची वगसवथरी
कं पनीचे कमसचथरी कोणत्यथिी बदल्यथची भीती न बथळगतथ, कोणतीिी चचंतथ ककं वथ िमस्यथ ककं वथ कोणतेिी प्रत्यक्ष, िंभथव्य ककं वथ िंशसयत
अयोग्य कृ ती ककं वथ वतसन कळसवण्यथि स्वतंत्र आिेत. िी यथदी िवसिमथवेशक नथिी. मथत्र, खथलील यथदी यथ धोरणथंतगसत कळसवणे आवश्यक
अिलेल्यथ गैरवतसनथच्यथ प्रकथरथंचथ नमुनथ िथदर करण्यथच्यथ िेतूने देण्यथत आली आिे.

• कं पनीच्यथ लथचखोरी-प्रसतबंधक व भ्रष्टथचथर प्रसतबंधक धोरणथचे उल्लंघन;
• कं पनी कमसचथरी ककं वथ कं पनीच्यथ व्यथविथसयक कमसचथऱयथंनी दलथली ककं वथ लथच स्वीकथरणे ककं वथ देणे;
• कं पनीचे एिंट, सवक्रेते व कं पनीच्यथ भथगीदथरथंद्वथरे कं पनीच्यथ धोरणथचे उल्लंघन;
• सनधीची अर्फरथतर्फर;
• व्यविथरथंच्यथ लेखथकमथसत र्फिवणूक;
• पैिे ककं वथ सनधीचथ अनसधकृ त वथपर;
• र्फौिदथरी गुन्विथ ककं वथ बेकथयदेशीर कृ त्य;
• कोणतथिी अनसधकृ त वथपर ककं वथ वैयसक्तक र्फथयद्यथिथठी पदथचथ गैरवथपर ककं वथ सित िंघर्स, उदथ. कं त्रथटथिथठी एखथद्यथ िंबंसधत पक्षथलथ
झुकते मथप देणे;

• लैंसगक छळ;
• दडपशथिी.

1

मुख्य पथलन असधकथऱयथचे (“CCO”) नथव देण्यथत यथवे. CCOची सनयुक्त िोईपयंत ककं वथ सि्े CCOचे कथयथसलय ररक्त अिेल, िोखीम व्यवस््थपन िसमती

(िध्यथ गौतम रे ड्डी, श्री. राधाकृ ष्णन व श्री.नारायना अडथमथलथ यथंचथ िमथवेश अिलेली) CCOची भूसमकथ पथर पथडेल.

1

रथमकी एन्वहिथयरो इं सिसनअिस सलसमटेड
व्हिस्टलब्लोअर (िथगल्यथ) धोरण

D. भूसमकथ व िबथबदथऱयथ
कं पनी कमसचथऱयथंनी कं पनीच्यथ धोरणथचे िंभथव्य उल्लंघन कळसवणे अपेसक्षत अिले तरीिी, सुचकाने (सहिस्टलब्लोअर) कोणतथिी तपथि करतथनथ
स्वतःहून कथरवथई करू नये. कं पनी िवस तक्रथरी गंभीरपणे घेते व यथ धोरणथशी िंबंसधत िवस अिवथलथंचथ योग्यप्रकथरे तपथि करे ल. सुचकाांची
सननथवी रथिण्यथची इच्छथ अिल्यथि ते तिे करू शकतथत. मथत्र, कं पनी ठरथसवक पररसस््तींमध्ये िथगल्यथंनथ यथ धोरणथंतगसत करण्यथत आलेल्यथ
कोणत्यथिी तपथिथत ििकथयस करण्यथि िथंगू शकते, ज्यथमध्ये िंभथव्य उल्लंघनथच्यथ कोणत्यथिी अिवथलथिंदभथसत असतररक्त मथसिती देण्यथचथिी
िमथवेश अिू शकतो. पररसस््तीनुिथर, कं पनी यथ धोरणथंतगसत करण्यथत आलेल्यथ कोणत्यथिी तपथिथचे सनकथल सुचकाला देऊ शकते, ज्यथमध्ये
करण्यथत आलेल्यथ कोणत्यथिी िुधथरणथत्मक कृ तींचथ िमवेश अिू शकतो.

E. कळसवणे व तपथि
कोणत्यथिी कमसचथऱयथंनथ अिथ सवश्वथि वथटत अिेल की त्यथलथ/सतलथ वर नमूद के ल्यथप्रमथणे कोणतीिी चचंतथ ककं वथ कोणत्यथिी
स्वरूपथचे गैरवतसन िमिले आिे, तर त्यथने/सतने तथतडीने पुढीलपैकी एक कृ ती के ली पथसििे: (i) चचंतथ ईमेल करून कळवथव्यथत
ethics.reel@ramky.com; चचंतेचे वणसन करणथरथ ध्वनी िंदश
े +91 8096875557 यथ क्रमथंकथवर िोडथ, ककं वथ (iii) ्ेट
मुख्य पथलन असधकथऱयथलथ िंपकस करथ.

G. भेदभथव, बदलथ ककं वथ छळ
कं पनी यथ धोरणथंतगसत अिवथल देणथऱयथ कोणत्यथिी व्यक्तीसवरुद्ध कोणतथिी भेदभथव, बदलथ ककं वथ छळथचथ कथटेकोरपणे प्रसतबंध करते. अिथ
भेदभथव, बदलथ ककं वथ छळ झथलेल्यथ कोणत्यथिी पीसडत व्यक्तीने िे प्रकरण तथतडीने मुख्य पथलन असधकथऱयथच्यथ निरे ि आणून देणे अत्यथवश्यक
आिे, म्िणिे यथ प्रकरणथचथ तपथि करतथ येईल व तथतडीने व योग्यप्रकथरे िथतथळले िथईल.

H. खोट्यथ तक्रथरींसवरुद्ध कथरवथई
िो सूचका िथणीवपूवक
स खोटी तक्रथर ककं वथ आरोप करे ल त्यथच्यथवर सशस्तभंगथची कथरवथई के ली िथऊ शकते

I. रथखून ठे वणे
यथ धोरणथंतगसत देण्यथत आलेले अिवथल, तपथि व अंमलबिथवणीशी िंबंसधत िवस दस्तऐवि मुख्य पथलन असधकथऱयथच्यथ देखरे खीखथली िथंभथळू न
ठे वले िथतील.

J. अंमलबिथवणीसवर्यी असतररक्त मथसिती
कमसचथऱयथंनथ नेिमी िथणीव अिली पथसििे की कं पनीच्यथ अंतगसत तक्रथर प्रदक्रयेसशवथय ठरथसवक कथयदथ अंमलबिथवणी िंस््थंनथ िंशयथस्पद
लेखथकमस ककं वथ लेखथ परीक्षण प्रकरणथंचथ ककं वथ आर््सक मथसितीसवर्यी िंभथव्यपणे र्फिव्यथ अिवथलथंचथ आढथवथ घेण्यथचथ असधकथर आिे. यथ
धोरणथतील कशथचथिी िेतू कमसचथऱयथलथ िेहिथ कथयदथ ककं वथ सनयमथचे उल्लंघन झथल्यथचे वथटण्यथिथठी पुरेिे कथरण अिेल तेहिथ त्यथलथ योग्य त्यथ
िंस््ेलथ मसिती देण्यथपथिून रोखण्यथचथ नथिी.

K. स््थसनक कथयद्यथंची व्यविथयसतथ
ज्यथ घटनथंमध्ये स््थसनक कथयदथ यथ धोरणथसवरुद्ध अिेल तेहिथ स््थसनक कथयदथ अंसतम मथनलथ िथईल. िे धोरण कं पनीचे लाच लुचपत-प्रसतबंधक
व भ्रष्टथचथर-प्रसतबंधक धोरण व भेटवस्तू व मनोरं िन धोरणथिोबत वथचले व लथगू के ले पथसििे. ज्यथ घटनथंमध्ये िे धोरण प्रस््थसपत कथयदे व
सनयमथंपेक्षथ िथस्त सनबंध घथलणथरे अिेल, सत्े कं पनी कमसचथऱयथंनी यथ धोरणथचे पथलन करणे आवश्यक आिे.
कं पनी कमसचथऱयथंनथ यथ धोरणथंिंदभथसत कोणतेिी प्रश्न अिल्यथि त्यथंनी मुख्य पथलन असधकथऱयथलथ िंपकस के लथ पथसििे.
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