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1.

तावना

रामक एहायरो इं िजिनअस िलिमटेड (“कं पनी”), आप-या .वसायाशी संबंिधत सव घटक सव01 कायदेशीर व नैितक
मानकांनुसार चालिव2यास बांधील आहेत व सव कमचारी व यां%यावतीने काम करणा3या इतर .45नी ही बांिधलक कायम
ठे वावी अशी अपे6ा करते. या बांिधलकनुसार, कं पनीने 89ाचार)ितबंधक धोरण (“धोरण”) वीकारले आहे, जे सव संचालक,
अिधकारी, कमचारी, एजंट, )ितिनध:ना व कं पनी%या इथर संबंिधत .45ना लागू आहे (;याम<ये त=, स-लागार व तापुरया
कमचा3यांचा समावेश असू शकतो) (एकि?तपणे ;यांना “कं पनीचे कमचारी” असे @हणतात).
थोडBयात, कं पनी लाच, दलाली 'कं वा कोणयाही )कारचा 89ाचार, थेट 'कं वा तृतीय प6ांCारे , या धोरणाCारे 'कं वा कायDाCारे
प9पणे )ितबंिधत के ले असेल 'कं वा नसेल तरी सहन करणार नाही. कं पनी कमचा3यांना अयोग)कारे .ावसाियक लाभ
िमळव2यासाठी 'कं वा कायम राख2यासाठी कु णालाही काहीही मू-यवान (;यात भेटव तू, आितIय 'कं वा मनोरं जनाचा समावेश
होतो) दे2याची 'कं वा देऊ कर2याची परवानगी नाही. याच)माणे, कं पनी कमचारी असे चुक%या मागाने पैसे मागू 'कं वा वीकाJ
शकत नाहीत.
हे धोरण व यातील अंतगत िनयं?ण लाचखोरी होऊ नये, गैर)कार िनदशनास येऊ नयेत व कं पनीला ित%या वतनािवषयी
उपि थती झाले-या कोणयाही )Oाला तातडीने व पPरणामकारकपणे उ"र देता यावे यासाठी तयार कर2यात आले आहे. जे कं पनी
कमचारी या धोरणाचे उ-लंघन करतील यां%यावर बडतफSपयTत व यासह िश तभंगाची कारवाई होऊ शकते. या पुढील पानांवर
89ाचार )ितबंदक धोरणा%या पालनािवषयी सवसाधारण मागदशक तवे दे2यात आली आहेत, मा? याम<ये )येक संभा.
पPरि थतीचा समावेश कर2यात आलेला नाही. @हणूनच, कोणयाही कं पनी कमचा3याला या धोरणा%या आवUयकतांसंदभात
कोणतेही )O अस-यास यांनी मुVय पालन अिधका3याला संपक करावा. 1

2.

लाचखोरी व

ाचार

कं पनी कमचा3यांनी यांची कामे या धोरणाचे, भारतीय 89ाचार )ितबंधक कायदा, 1988चे (“POCA”), यू.एस. िवदेशी 89
पWती कायदा, 1977 सुधाPरत (“FCPA”), यू.के . 89ाचार )ितबंधक कायदा, 2010 सुधाPरत (“UKBA”), युरोपीय महासंघाचे
कायदे, OECD तवे व इतर कोणतेही 89ाचार )ितबंधक कायदे 'कं वा कं पनी%या कारवायांना लागू होणारे िनयम (;यांना
एकि?तपणे, “ABAC कायदे” @हणतात) यांचे पालन कJन के ली पािहजेत.
या धोरणांतगत, कं पनी%या कमचा3यांनी कोणयाही सरकारी अिधका3याला2 'कं वा कोणयाही .ावसाियक प6ाला अयोXय)कारे
.ावसाियक फायदा िमळव2यासाठी 'कं वा तो राखून ठे व2यासाठी )य6 'कं वा अ)य6पणे काहीही मू-यवान दे2याची 'कं वा देऊ
कर2याची परवानगी नाही. “काहीही मू-यवान” याचा .ापक अथ लावायला हवा ;याम<ये रोख, कु टुंबा%या सद यांना भेटव तू,
कज, ऋण माफ करणे, वैयि4क मेहरबानी, मनोरं जन, जेवण व )वास, राजकय व धमदाय योगदाने, .ावसाियक संधी व वैDकय
देखभाल, यासह इतरही बाब:चा समावेश होतो. कं पनी कमचा3यांना “सुिवधांसाठी पैसे” दे2यासही मनाई आहे, @हणजेच िनयिमत
सरकारी कामांना मदत कर2यासाठी 'कं वा ती वेगाने हो2यासाठी Yदली जाणारी तुलनेने कमी र(म.
सोZया श[दात सांगायचं तर सरकारी अिधकारी 'कं वा खरे दीदार, गुंतवणूकदार, \ाहक 'कं वा इथर खाजगी प6ांना लाच, दलालली
'कं वा तसम पैसे Dायला कधीच परवानगी Yदली जात नाही. याच)माणे, कं पनीचे कमचारी असे पैसे मागू 'कं वा वीकाJ शकत
नाहीत.

1

मुय पालन अिधका याचे (“CCO”) नाव देयात यावे. CCOची िनयु होईपयत कं वा CCOचे कायालय र असेपयत जोखीम

!व"थापन सिमती (स$या %याम$ये गौतम रे &ी, (ी. मेनन व स%या अडामाला यांचा समावेश आहे) CCOची भूिमका पार पाडेल.
2

“सरकारी अिधकारी” या सं)ेम$ये सरकारी िवभागाचे, सं"थे*या सव अिधकारी कं वा कमचा यांचा (उदा. +दूषण िनयं/ण मंडळ) कं वा

मा$यमांचा; कोण%याही महानगरपािलके चे कमचारी कं वा +ितिनधी; परवानगी देणा या सं"था; सीमशु1क अिधकारी; राजकय कायालयासाठी
उमेदवार; व सावजिनक आंतररा5ीय संघटनांचे अिधकारी यांचा समावेश होतो (उदा., रे ड 6ॉस). या सं)ेम$ये सरकारी मालक*या कं वा
िनयंि/त !ावसाियक उ9ोगां*या अिधका यांचा कं वा कमचा यांचा समावेश होतो उदाहरणाथ रा;या*या मालकची कं वा िनयंि/त िव9ापीठे ,
िवमान कं प<या, तेल कं प<या, आरो=य सवा सुिवधा कं वा इतर िव6े %यांचा समावेश होतो. या सं)ेम$ये अशा !>चे कौटुंिबक सद"य व जवळ*या
सहका यांचाही समावेश होतो (उदा., या धोरणांतगत एखा;या !ला भेटव"तू देणे +ितबंिधत असेल तर एका सरकारी कमचा याचे भावंड,
पती-पEी कं वा मुलाला महागडी भेटव"तू देयाची परवानगी नाही).
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या धोरणांतगत )ितबंिधत वतनांची यादी पुढे दे2यात आली आहे मा? ती सवसामावेशक नाही. ही यादी के वळ उदाहरणादाखल
दे2यात आली आहे; ती या धोरणांतगत )ितबंिधत वतनाचे संपूण वणन @हणून दे2यात आलेली नाही:
•
)दूषण िनयं?ण मंडळा%या अिधका3यांना पालनातील ?ुट:कडे दुल6 कर2यासाठी 'कं वा )शासकय दंड व िश6ा कमी
कर2या%या मोबद-यात रोख, भेटव तू, जेवण 'कं वा )वासखच देणे;
•
\ाहकांना सेवा कं ?ाटाचे पैसे वेळेत दे2यासाठी रोख 'कं वा भेटव तू देणे, असे पैसे दे2याला थािनक कायDांतगत परवानगी
असली तरीही;
•
महानगरपािलके %या अिधका3यांना िनिवदेिवषयी असावजिनक मािहती दे2या%या बद-यात भेटव तू व मनोरं जन देणे,
उदाहरणाथ अ)कािशत तांि?क 'कं वा .ावसाियक घटक ;यामुळे िनिवदा सिमती%या िनणयावर पPरणाम होतो;
•
कर सवलती व लाभ 'कं वा सरकारी िनिवदांसाठी िनवड करताना )ाधाय यासारखी राजकय मेहरबानी 'कं वा इतर
लाभां%या मोबद-यात राजकय 'कं वा धमदाय देणXया देणे;
•
मुVय पालन अिधका3याची आधी परवानगी अस-याखेरीज, सरकारी अिधका3यांना 'कं वा कं पनी%या .ावसाियक
भागीदारांना )िश6णाथ] @हणून घेणे 'कं वा नोकरीवर ठे वणे;
•
देयके वाढव2यासाठी, तरतुदी कर2यासाठी, पैसे बाजुला ठे व2यासाठी तृतीय-प6 व .ावसाियक भागीदारांशी संगनमत करणे
'कं वा सरकारी अिधका3यांना अयोXय)कारे पैसे दे2यासाठी खाती उघडणे;
•
थेट तृतीय-प6ांCारे लाभ देणे ;यांची परवानगी नाही.

2.1

ABAC धोरणाला अपवाद

ABAC धोरणाला अितशय दु_मळ पPरि थतीत अपवाद असेल जेहा कं पनी कमचा3यांकडे जीव, अवयव 'कं वा वातं`य गमवू नये
यासाठी तातडीने )ितबंिधत पैसे दे2यािशवाय इतर कोणताही पयाय नसेल.
अशा घटना तातडीने, 'कं वा शBय िततBया लवकर मुVय पालन अिधका3याला कळव-या पािहजेत.

3.

भेटवतू, जेवण, वास व मनोरं जनाचा खच

सवसाधारपणे सांगायचे तर, कं पनीला ितचे कमचारी, उपादने व सेवां%या दजामुळे .वसायात पधा करता येते व तो िमळवता
येतो, भेटव तू 'कं वा महागaा मनोरं जनामुळे नाही. कं पनीचा िनधी 'कं वा मालम"ेचा वापर, ;या सरकारी अिधकारी 'कं वा इतर
कु णीही .4 'कं वा सं थेला (खाजगी 'कं वा सावजिनक 6े?ातील) कं पनी%या .ावसाियक कामांिवषयी िनणय घे2याचा 'कं वा
)भाव टाक2याचा अिधकार आहे यांना भेटव तू, इनाम 'कं वा इतर लाभ दे2यासाठी वापर करणे, ती येथे )िसWीप?क A @हणून
जोड2यात आले-या कं पनी%या भेटवतू व मनोरं जन धोरणाचे पालन करत अस-याखेरीज )ितबंिधत आहे.
याच)माणे, .ावसाियक मनोरं ज, )वास व िनवासा%या खचाचे पैसे दे2यासंदभात िववेकबुWी व संयम राखला पािहजे. कं पनी
कमचा3यांनी कं पनीशी .वसाय करत असले-या कु णालाही के वळ ते मनोरं जन bिचत, माफक, वैध .ावसाियक उYc9े पूण
कर2या%या हेतूने तसेच कं पनी%या भेटवतू व मनोरं जन धोरणाचे पालन करणारे असेल तरच .ावसाियक मनोरं जन Dावे.

4.

तृतीय पांशी संबंध

89ाचार )ितबंधक कायदा तृतीय प6ाCारे अ)य6 पैसे दे2यास )ितबंध करतो, ;याम<ये तृतीय प6ाला काहीही मू-यवान
दे2याचा समावेश होतो जेहा ते सरकारी अिधका3याला अयोXय हेतूने दे2यात येणार अस-याचे मािहती असते. @हणूनच कं पनी
कमचा3यांनी या धोरणाचे उ-लंघन होईल अशा तृतीय प6ांचा समावेश असले-या पPरि थती टाळ-या पािहजेत.
जे कं पनी कमचारी तृतीय प6ांशी .वहार करतात ते तृतीय प6ांनी नैितकपणे .वसाय करावा व या धोरणाचे पालन करावे
यासाठी पुरेशी खबरदारी घे2यासाठी जबाबदार आहेत. अशा सावधिगर:म<ये )ामािणकपणे तृतीय प6ाचा योXय खबरदारी आढावा
घे2याचा, तृतीय प6ा%या िलिखत कं ?ाटाम<ये योXय 89ाचार-)ितबंधक पालन तरतुद:चा समावेश, ;याम<ये तृतीय प6ाला या
धोरणाचे व कोणयाही ) थािपत 89ाचार-)ितबंधक कायDांचे कं पनीशी .वसाय करताना उ-लंघन के ले नस-याचे व करणार
नस-याचे व िनयु4दर@यान तृतीय प6ाने Yदले-या सेवा व यांना दे2यात आलेली भरपाई रा त व कायदेशीर अस-याचे िनरी6ण
करत अस-याचे )मािणत करावे लागेल.
यानुसार, कं पनीने ;या तृतीय-प6ांना कं पनीसाठी िवdे ते 'कं वा सेवा पुरवठादार @हणून काम करायचे आहे अशा सवाTसाठी संबंिधत
िनयु45साठी लागू होणारी जोखीमेवर-आधाPरत योXय खबरदारी )Ydया ) थािपत के ली आहे. कं पनी कमचा3यांनी अशा तृतीयपान | 3
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प6ांसोबत सहकाय कर2यापूव] तृतीय-पाने योय खबरदारी ावली व माणन पूण के -याची खा?ी के ली पािहजे जे
)िसWीप?क B @हणून येथे जोड2यात आले आहे.
यािशवाय, जे कं पनी कमचारी सरकारी सं थांपुढे कं पनीचे )ितिनिधव करणा3या तृतीय प6ांना Pटकवून ठे वतात यांनी तृतीय
प6ांची िनवड कर2यापूव] या िनयु4िवषयी मुVय पालन अिधका3यांशी चचा के ली पािहजे. काही पPरि थत:म<ये, अितPर4
जोखीम-आधाPरत योXय खबदारी आवUयक असू शकते, याम<ये नावलौYकक खबरदारी पुरवठादारा%या िनयु4चा समावेश असू
शकतो मा? तेवfापुरतेच मयाYदत नसेल, जो तृतीय प6ाशी संबंिधत पाgभूमी तपासेल, )िसWीप?क Bला )ितसाद देताना
िवdे याने Yदले-या संदभाTची चचा करे ल 'कं वा मुVय पालन अिधका3याला आवUयक वाटणारी इतर सव पावले उचलेल.
खबरदारी%या अितPर4 उपाययोजनांची द तऐवजात व मुVय पालन अिधकारी ठे वत असले-या नhद:म<ये नhद करणे आवUयक
आहे. याबाबत योXय खबदारी )यiां%या .ाjीसंदभात कोणयाही शंका असतील तर मुVय पालन अिधका3याला संपक कJन
यांचे िनराकरण के ले पािहजे.
यािशवाय, कं पनीने तृतीय-पा या पालन तरतूदी, हा नमुना तयार के ला असून तो इथे )िसWीप?क Cसोबत जोडला आहे, तो
तृतीय-प6 एजंटशी के -या जाणा3या सव कं ?ाटांम<ये समािव9 के ला पािहजे. असे नमुने वापरताना यातील भाषेत कोणतेही बदल
के -यास मुVय पालन अिधका3याला ते प9 के ले पािहजे.
यािशवाय, एकदा तृतीय प6ाची िनयु4 झा-यानंतर, तृतीय प6ांशी .वहार करणा3या कं पनी कमचा3याला नेहमी संभा. लाल
इशा3यांिवषयी नेहमी मािहती असली पािहजे. लाल इशारा @हणजे अशी िविश9 कृ ये 'कं वा तIये ;यामुळे कं पनीला तृतीय प6ाचे
वतन अयोXय अस2या%या शBयतेचा इशारा िमळाला पािहजे. लाल इशा3याचा अथ काहीतरी अवैध झाले आहे असा नाही, तर
आणखी तपास आवUयक आहे असा होतो. लाल इशारे अितशय तIयावर-आधाPरत असतात, मा? लाल इशा3यांची काही उदाहरणे
आहेत:

•

अ वाभािवक 'कं वा अितPर4 पैसे दे2या%या िवनंया, उदाहरणाथ देयकात पैसे वाढवून दे2याची िवनंती, आगाऊ पैसे देणे,
पुरेसे प9ीकरण नसलेले 'कं वा ऐनवेळी पैसे देणे, .वहार यश वीपणे पूण कर2यासाठी दलाली 'कं वा कामा%या म<येच
भरपाईचे पैसे देणे;

•

तृतीय प6 जेथे असेल 'कं वा कं पनी%यावतीने जेथे काम करत असेल या.ितPर4 देशाम<ये एखाDा खायात पैसे
दे2याची िवनंती;

•

दुस3या तृतीय प6ाला पैसे दे2या%या, dमांक असले-या खायात 'कं वा रोख रकमेत 'कं वा इतर माग काढता येणार नाही
अशा िनधीCारे पैसे Dायची िवनंती;

•

राजकय 'कं वा धमदाय देणXयांसाठी िवनंया;

•

तृतीय प6 सरकारी अिधका3याशी संबंिधत आहे 'कं वा एखाDा सरकारी अिधका3याशी जवळचे वैयि4क 'कं वा
.ावसाियक नातेसंबंध आहे;

•

तृतीय प6ाने आपले मालक, भागीदार 'कं वा मुVय अिधकारी जाहीर करायला कोणताही नकार देणे 'कं वा टाळाटाळ
करणे;

•

तृतीय प6ाने धारक कं पया 'कं वा इतर पWत:चा वापर कJन आपली मालक, पुरेसे .ावसाियक प9ीकरण न देता
लपवली;

•

तृतीय प6ाने कं पनीतील याचे )ितिनधीव 'कं वा या%या िनयु4%या अटी गोपनीय ठे व2याची इ%छा .4 के ली; 'कं वा

•

तृतीय प6ाला उDोगाचा अितशय कमी अनुभव आहे मा? “योXय .4 मािहती अस-याचा” दावा करत असेल.

वरील बाब:िशवाय, कं पनीने िनयु4 के ले-या सव तृतीय-प6ांनी दरवष] तृतीय प पालन माणप! पूण के ले पािहजे जे
येथे)िसWीप?क D @हणून जोडलेले आहे. मुVय पालन अिधकारी अशा )माणना%या )ितसादांचा आढावा घेईल व कोणतीही
अितPर4 पावले उचलणे आवUयक आहे का हे ठरवेल. या पWतीम<ये कोणयाही बदलाला मुVय पालन अिधका3याने आधी
परवानगी Yदली पािहजे व योXय)कारे द तऐवजात नhद के ली पािहजे.
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कं पनी कमचा3यांना तृतीय प6 संभा.पणे अयोXय वतन करत अस-याचा संशय असेल, तर ते तातडीने हे )करण मुVय पालन
अिधका3याला कळवतील. कं पनी%या संशयाची तपासाCारे पडताळणी झाली तर कं पनीने तपास के ला पािहजे व तृतीय प6ाला
आणखी पैसे देणे थांबवले पािहजे.

5.

नोकरी/िशणाथ पद

सरकारी अिधकारी 'कं वा कं पनीचे .ावसाियक भागीदार bिचत)संगी कं पनीला ठरािवक .45ना नोकरी 'कं वा )िश6णाथ] पद
दे2याची िवनंती कJ शकतात. सरकारी अिधका3यांना 'कं वा कं पनी%या .ावसाियक भागीदारांना )िश6णाथ] पद 'कं वा नोकरी
देणे मू-यवान व तू दे2यासारखे मानले जाईल.
हे धोरण सरकारी अिधकारी 'कं वा कं पनी%या .ावसाियक भागीदारांकडू न आले-या अशा िवनंती हाताळ2यासाठी मागदशक तवे
देते. एखाDा उमेदवाराची पदे भर2या%या सामाय )Ydयेम<ये )िश6णाथ] पद 'कं वा नोकरीसाठी मुलाखत घे2यात आली असल,
तर मुVय पालन अिधका3याला उमेदवाराचे सरकारी अिधका3याशी 'कं वा कं पनी%या .ावसाियक भागीदाराशी असलेले नाते
कळिवले पािहजे. सरकारी अिधकारी 'कं वा कं पनी%या .ावसाियक भागीदाराशी संबंिधत उमेदवाराची पदे भर2या%या सामाय
)Ydयेबाहेर मुलाखत झाली, तर असे कोणतेही )िश6णाथ] पद 'कं वा नोकरी देताना मुVय पालन अिधका3याची पूव-मंजुरी घेतली
पािहजे.

6.

राजक य योगदान व धमदाय देण$या

कं पनी कमचारी, यां%या नावे 'कं वा कं पनी%या नावे, .वसाय िमळव2यासाठी 'कं वा Pटकवून ठे व2यासाठी 'कं वा अयोXय राजकय
फायदा िमळव2यासाठी राजकय 'कं वा धमदाय देणXया देऊ शकत नाहीत. कं पनीने Yदले-या कोणयाही राजकय 'कं वा धमदाय
देणगीला कायDांतगत परवानगी असली पािहजे, या धोरणा%या अट:नुसार परवानगी दे2यायोXय असली पािहजे, ामािणक
धमदाय संघटनेला Yदलेली असली पािहजे व कोणताही सरकारी अिधकारी 'कं वा सरकारी सं थेशी संबंिधत राजकय देणगी 'कं वा
धमदाय देणगी मुVय पालन अिधका3या%या पूव मंजुरीने Yदली पािहजे. ठरािवक उदाहरणांम<ये जेथे 89ाचाराचा धोका अिधक
असतो, मुVय पालन अिधका3याने खबरदारी घेतली पािहजे. एखाDा सरकारी अिधका3याने कं पन 'कं वा ित%या संलm सं थांशी
संबंिधत कोणयाही सरकारी कृ तीसाठी एखादी राजकय 'कं वा धमदाय देणगी मािगतली तर मुVय पालन अिधका3याला
कळिव2यात आले पािहजे. वैयि4क कमचारी 'कं वा एजंटने कं पनी 'कं वा ित%या सहका3यां%यावतीने राजकय देणगी देऊ नये.

7.

न%दी ठे वणे व अंतगत िनयं(णे

या धोरणानुसार कं पनीचा सव खच कं पनी%या आ_थक नhद:म<ये अचूकपणे नhदवणे व कं पनी%या िनधीतून 'कं वा कं पनी%यावतीने
दे2यात आले-या सव पैशांसाठी योXय ती परवानगी Yदली असणे आवUयक आहे. कं पनी%या कमचा3यांनी लेखाकम व आ_थक
नhद:साठी सव ) थािपत मानके , तवे, कायदे व पWत:चे पालन के लेच पािहजे. कं पनी कमचा3यांनी .व थापनाला आवUयक
असलेले सव अहवाल व नhदी वेळीच व पूणपणे तयार के -या पािहजेत. िवशेषतः, कं पनी कमचा3यांनी कं पनी%या िहशेब पु तकांम<ये
व नhद:म<ये पूणपणे व अचूकपणे वणन के ले-या .ितPर4 इतर कोणयाही कारणाने कोणयाही पैशांचा Yकती भाग Yदला जाणार
नाही याची खा?ी के ली पािहजे. कं पनी%या कमचा3यांनी कं पनी%या िनधीचा 'कं वा मालम"ेचा समावेश असलेले सव .वहार,
िवतरण व पैसे देणे कं पनी%या आ_थक नhद:म<ये योXय व अचूकपणे नhदवले जातील याची खा?ी कर2यासाठी सवतोपरी )यi के ले
पािहजेत. कोणयाही हेतूने जाहीर न के लेली 'कं वा अनhदणीकृ त खाती उघडू नयेत. कोणयाही कारणासाठी कं पनीची िहशेब पु तके
'कं वा नhद:म<ये चुक%या 'कं वा बनावट नhदी कJ नयेत. शेवटचे @हणजे, या धोरणांतगत एरवी )ितबंिधत गो9 सा<य कर2यासाठी
वैयि4क िनधी वापरला जाऊ नये. मुVय पालन अिधकारी )ामुVयाने या धोरणावर देखरे ख व अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहे.
कं पनी या धोरणाचे पालन होत अस-याचे िनरी6ण कर2यासाठी आप-या िहशेब पु तकांचे व नhद:चे ठरािवक काळाने लेखापरी6ण
करे ल.

8.

सात)याने पालनाचे िनरीण व िशण

कं पनी%या 89ाचार-)ितबंधक पालना%या सातयपूण बांिधलकचा एक भाग @हणून, सव कं पनी कमचा3यांना धोरणची एक )त
िमळाली पािहजे व ितचा आढावा घेतला पािहजे (भेटव तू व मनोरं जन धोरण व जाग-या (िह टल[लोअर) धोरणासह). सव कं पनी
कमचा3यांनी दरवष] िलिखत वJपात )मािणत के ले पािहजे क यांनी (1) धोरणांचा आढावा घेतला आहे; (2) धोरणांचे पालन
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करायचे माय करतात; व (3) धोरणांचे कोणतेही संभा. उ-लंघन मुVय पालन अिधका3याला कळिव2याचे माय करतात. सव
कं पनी कमचा3यांनी पूण करायची अशा )माणनाची एक )त )िसWीप?क E @हणून जोड2यात आली आहे.
यािशवाय, कं पनी ABAC कायदे व या धोरणा%या आवUयकता व बंधनांिवषयी कं पनी कमचा3यांना )िशि6त कर2यासाठी
ठरािवक काळाने 89ाचार-)ितबंधक पालन )िश6ण कायdम आयोिजत करे ल. सव कं पनी कमचा3यांनी अशा )िश6णाम<ये
सहभागी झाले पािहजे व मुVय पालन अिधका3याने या आवUयकतेचे पालन होत अस-याचे िसW कर2यासाठी हजेरी नhदी ठे व-या
पािहजेत.

9.

गैरवतना+या घटना कळिवणे

कं पनी 89ाचार-)ितबंधक पालनाची बांिधलक अितशय गांिभयाने घेते व सव कं पनी कमचा3यांनी ही बांिधलक पाळावी अशी
अपे6ा करते. कं पनी @हणून कोणयाही कमचा3याने या धोरणाचे उ-लंघन झा-याचे मािहती असेल 'कं वा तसा संशय घे2याचे कारण
असेल तर तातडीने मुVय पालन अिधका3याला संपक करावा अशी अपे6ा करते व असे करणे आवUयक आहे. असे अहवाल िननावी
देता येतील. कं पनी कमचा3यांनी मािहती असलेले 'कं वा संशय असलेलल
े कोणतेही उ-लंघन कळवले नाही, तर संबंिधत कं पनी
कमचा3यावर बडतफSपयTत व यासह िश तभंगाची कारवाई होऊ शकते.
कं पनीने पुढील ईमेल प"ा व हॉटलाईन या धोरण%या संभा. उ-लंघनांिवषयी nचंता कळिव2यासाठी िनिoत के ला आहे:
ethics.reel@ramky.com. हॉटलाईन d.: +91- 8096875557. या nचंता कळिव2याशी संबंिधत अितPर4 मिहती कं पनी%या
जाग#या (ि%हटल&लोअर) धोरणात दे2यात आली आहे जी )िसWीप?क F @हणून येथे जोड2यात आली आहे.
कं पनीचे असे धोरण आहे क, =ात 'कं वा संशियत उ-लंघन )ामािणकपणे 'कं वा सpावनेने कळिव2यात आले तर, 89ाचार-)ितबंध
कायदे 'कं वा या धोरणाचे उ-लंघन 'कं वा संशियत उ-लंघन कळिवले @हणून कोणयाही कं पनी कमचा3यािवqW सूडभावनेने
नोकरीशी-संबंिधत िवपPरत कारवाई के ली जाणार नाही.
कं पनी कमचा3यांनी उपि थत के ले-या सव nचंता अयंत गोपनीयपणे हाताळ-या जातील व कं पनी धोरणाचे उ-लंघन कळिवणा3या
'कं वा कळिव2याचा िवचार करणा3या इतर कु णाही .4चा सूड, िश6ा 'कं वा छळ कर2याची धमक देणा3या 'कं वा देणा3या
कु णािवqWही बडतफSपयTत व यासह िश तभंगाची कारवाई करे ल.
या धोरणाशी संबंिधत सव )O मुVय पालन अिधका3याकडे पाठवले पािहजेत.
कृ पया न)द *या:
कं पनी आपला वसाय नैितक वातावरणात चालिवणे व POCA, FCPA, UKBA, OECD त वे कं वा इतर कोणतेही
लाचलुचपत-ितबंधक, ाचार-ितबंधक कायदे कं वा िनयमांचे पालन करयाया ितया उाचे हेतू पूण करयासाठी यो"य
वाटेल यामाणे लाचलुचपत-ितबंधक, ाचार-ितबंधक धोरणात सुधा$रत %थािपत काय'ाया आधारे सुधारणा क( शकते
कं वा इतर धोरणे कं वा )यांची अंमलबजावणी क( शकते.
धोरणाम*ये कं वा याया संबंिधत कोण याही मु,'ात जसे व -यामाणे बदल के ले जातील, हा(हे) बदल भागधारकांना यो"य
याकारे कळिवले जातील.
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िसीपक A

भेटवतू आिण मनोरं जन धोरण

आवृी/लागू हो याची तारीख: 31
ऑगट, 2018

यांनी तयार के ले:

यांनी मंजुरी दली:

सया अडामाला/एम. गौतम रे ी

संचालक मंडळ

हा द तऐवज रामक एहायरो इं िजिनअस िलिमटेडची एकमेव मालमा आहे. रामक एहायरो इं िजिनअस िलिमटेड"या पूव
िलिखत परवानगीिशवाय या द तऐवजाचा कोणताही वापर &कं वा डु ि(लके शस स*पणे ,ितबंिधत आिण अवैध आहे.

रामक ए हायरो एंिजिनअस िलिमटेड
भेटव तू आिण मनोरं जन धोरण

1.

तावना

भेटव तू आिण मनोरं जन धोरण ("हे धोरण") भेटव तू, मनोरं जन, ,वास, जेवण, िनवास आिण रोजगाराशी संबंिधत िविवध
िनयम ठरवते. असे सव खच खालील मागदशना,माणे रामक एहायरो इं िजिनअस िलिमटेड ("कं पनी") "या पु तके आिण
न2द3म4ये अचूकपणे रे कॉड के ले जाणे आव7यक आहे. हे धोरण सव संचालक, अिधकारी, कमचारी, एजंट, ,ितिनधी व कं पनीशी
संबंिधत इतर 8*9ना लागू होते (:याम4ये त;, स<लागार व तापुरया कमचा=यांचाही समावेश होऊ शकतो) (:यांना
संघ?टतपणे “कं पनी कमचारी” असे @हणतात).

2.

भेटवतू

हे धोरण भेटव तू, मनोरं जन, ,वास, जेवण, िनवास आिण रोजगाराशी िनगडीत िविवध िनयम ठरवते. अ7या सव खचाAची खाली
Bदले<या मागदशना,माणे कं पनी"या पु तके आिण न2द3म4ये अचूकपणे न2द के ले जाणे आव7यक आहे.
सवसाधारपणे सांगायचे तर, कं पनीला ितचे कमचारी, उपादने व सेवां"या दजामुळे 8वसायात पधा करता येते व तो िमळवता
येतो, भेटव तू &कं वा महागEा मनोरं जनामुळे नाही. कं पनी"या िनधी &कं वा संपीचा सरकारी अिधकारी &कं वा इतर 8* &कं वा
सं था (खाजगी &कं वा सावजिनक GेHातील) यांना भेटव तू, कृ त;ता &कं वा इतर फायKांक?रता वापर करणे, :यांना कं पनी"या
8ावसाियक BLयाकलापांवर िनणय घेMयाचा &कं वा यावर ,भाव पाडMयाची श* आहे, जोपयAत खालील सव प?रि थत3ची
पूतता होत नाही तोपयAत सव ,ितबंिधत आहे.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

भेटव तूम4ये रोख &कं वा रोख समकG भेटव तूंचा समावेश नाही (उदा., भेट काड, टोअर काडN &कं वा
जुगाराचे िच(स);
Oा भेटव तू थािनक कायदा आिण ,ाPकया"या िनयोQयां"या BदशािनदNशांनुसार वीकारली जातात;
Oा भेटव तू उघडपणे पूण पारदशकतेने सादर के ली जाते;
कं पनी"या पु तके आिण न2द3म4ये ही भेटव तू योRय?रया न2दवली गेली जाते;
Oा भेटव तू, सौजयाने &कं वा आदराितTय परत करMया"या हेतूने Bद<या जातात आिण थािनक पUती"या
अनुVप असतात; आिण
व तूची &कं मत भारतीय . 7000 पेGा कमी असते.

खासगी  कं वा संथा यांना भेटवतू, कृ त!ता कं वा इतर फायदे "या उपरो माग'दश'कत)वांम*ये िवशेषतः येत नाहीत,
+यां,यासाठी मु/य अनुपालन अिधका3याकडू न अि6म स7लामसलत आिण मंजूरी घेणे आव8यक आहे. 1 वरील अटी पूण'
कर याित:र, सरकारी अिधका3याना सव' भेटवतू, कृ त!ता कं वा इतर फायदे दे यासाठी मु/य अनुपालन अिधका3यासोबत
अि6म स7लामसलत करणे आिण मंजरू ी घेणे आव8यक आहे, मग ते वर ठरिवले7या घटकांचे (a) - (f) पालन करो क न करो.
लGात असू Kा क भेटव तूचा ,ावधान, तसेच ?रपोट करMयाची आव7यकता ही या धोरणात लागू होते, जरी कं पनी काWमक
खचासाठी परतफे ड मागत नाही, अथात आप<या खचातून पैसे खच करणे (हणजे या गरजा टळत नाही).
कं पनी काWमकाने कोणयाही Yाहकाकडू न, पुरवठादाराकडू न &कं वा कं पनीसोबत 8वसाय करणा=या &कं वा करMयासाठी इ"छु क
असले<या कोणयाही 8*कडू न नाममाH मू<याचे आयटम वगळता कोणयाही भेटव तू, कृ त;ता &कं वा इतर कोणते फायदे
वीकारायला नको, तसेच या"या/ित"या ताकाळ कु टुंबातील कोणयाही सद याला ते वीकारMयाची परवानगी Bदली जाणार
नाही. नाममाH मू<य नसलेली कोणतीही भेट ताबडतोब परत करावी आिण आप<या पयवेGकांना कळिवली पािहजे. व?रत परत
करणे 8ावहा?रक नस<यास ते धमादाय दानासाठी कं पनीला Bदले पािहजेत.

मुय पालन अिधका याचे (“CCO”) नाव देयात यावे. CCOची िनयु होईपयत कं वा CCOचे कायालय र असेपयत जोखीम
!व"थापन सिमती (स$या %याम$ये गौतम रे &ी, (ी. मेनन ("वतं) संचालक) व स%या अडामाला यांचा समावेश आहे) CCOची भूिमका पार
पाडेल.

1
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भेटव तू आिण मनोरं जन धोरण

3.

जेवण, मनोरं जन आिण लॉजंग

8वसाया"या मनोरं जनात आिण ,वासाची देयके आिण कं पनी"या वतीने के ले<या खचाम4ये सामाय ;ान आिण िनयंHण असणे
आव7यक आहे. कं पनी काWमकांनी कं पनीबरोबर 8वसाय करणा=या 8*स 8वसाय मनोरं जन ,दान के ले पािहजे, पण हे
तेहाच के ले पािहजे, जेहा हे मनोरं जन नेहमी नसणारे , मयाBदत आिण वैध 8वसाियक उB[\ांचे पालन करणारे असेल.
जेवण, मनोरं जन, ,वास आिण िनवास Oांचा , ताव कधीही दुस=या 8*"या 8वसाया"या िनणयावर ,भाव पाडMया"या
उ[े7याने देऊ नये. Oापैक ,येकाचा , ताव तेहाच Bदला पािहजे जेहा ते योRय आहे, जािहरात3साठी उिचत आहे, िवKमान
8वसाय संबंधा"या सामाय ,BLयेत , तािवत के ले आहे &कं वा वीकारले आहे आिण जर चचNचा ,ाथिमक िवषय &कं वा
,वासाचा हेतू 8वसाय आहे. एखाKा िविश\ ,कार"या मनोरं जन, ,वास आिण िनवासाची योRयता ही खचाची तक शुUता आिण
संबंिधत BLयाकलाप दोघांवर अवलंबून आहे. हे या आधारावर िनधा?रत के ले जाते क हा खच वाजवी आिण संबंिधत 8*"या
वभावाशी संबंिधत आहे. ,ौढ मनोरं जन स*ने ,ितबंिधत आहे.
सरकारी अिधकारी &कं वा इतर 8* &कं वा सं था (खाजगी &कं वा सावजिनक GेHात) :या"याकडे कं पनी"या 8ावसाियक
BLयाकलापांचा िनणय घेMयाचा &कं वा यावर ,भाव पाडMयाचा अिधकार आहे Oां"या क?रता जेवण, मनोरं जन, ,वास आिण
िनवासासाठी खच हे खालील सव शत_ची पूतता होत नाही तोपयAत मु`य अनुपालन अिधकारी"या पूव परवानगीिशवाय के ला
जाऊ शकतो:

(a)

हे खच वा तिवक आिण कायदेशीर 8वसाय उ[ी\ेशी संबंिधत आहेत आिण संबंिधत कायLमांत योRय कं पनी
,ितिनधी उपि थत आहे;

(b)

जेवण, मनोरं जन, ,वास &कं वा िनवासाचा खच ,ित 8* भारतीय . 7000 पेGा कमी आहे; आिण

(c)

हे भोजन, मनोरं जन, ,वास &कं वा िनवास करMयाला ,ाPकया िनयो*ा (लागू अस<यास) "या िनयमांaारे
परवानगी आहे.

अशा सव खचासाठी के ले<या परतफे ड"या िवनंतीम4ये सव उपि थत सद यांची सं`या आिण यांची नावे, िनयो*ा आिण शीषक
(शQय अस<यास) चा उ<लेख करणे आव7यक आहे. सव खचाची परतफे ड पावयांनी समWथत असणे आव7यक आहे आिण हे खच
आिण मंजूरी कं पनी"या न2द3म4ये अचूकपणे आिण पूणपणे रे कॉड के ली जाणे आव7यक आहे. सव प?रि थतीत, काWमकाने हे
सुिनिcत के ले पािहजे क जेवण, िनवास, ,वास &कं वा मनोरं जन संबंिधत खचाची रे कॉdडAग ही खचाचे खरे उ[ी\ प\पणे
,ितeबंिबत करते.
लGात ठे वा क या धोरणाम4ये जेवण, मनोरं जन, ,वास आिण िनवासाची तरतूद, तसेच ?रपोट करMयाची आव7यकता तेहाही
लागू आहे, जेहा कं पनीचे कमचारी खचासाठी परतफे ड मागत नाहीत (अथात हे खच आप<या वत:"या िखशातून के ले असले
तरी या आव7यकता टळत नाहीत).
जेहा शQय असेल तेहा, भोजन, मनोरं जन, ,वास आिण िनवासाची देयके कं पनीaारे थेट सेवा ,दायास करायला हवीत आिण
परतफे ड @हणून थेट Bदले जाऊ नयेत. सरकारी अिधकारी &कं वा इतर कोणयाही 8* (खाजगी &कं वा सावजिनक GेHातील) ला
भा Kायला नको, :या"या जवळ कं पनी"या 8ावसाियक BLयाकलापांवर िनणय घेMयाचा &कं वा यावर ,भाव पाडMयाची श*
आहे.
<ती  भारतीय . 7000 पे=ा अिधक कमतीचे जेवण, मनोरं जन, <वास कं वा राह याचा खच' आिण जेवण, मनोरं जन,
<वास, कं वा िनवासासाठी के लेला इतर कोणताही खच', जो वैध वसाया,या उ?ेशाशी िनगडीत नाही, तो मु/य अनुपालन
अिधकारी@ारे पूव-' मंजरू करणे आव8यक आहे.
कृ पया लGात fया क पारं पा?रक भेटव तू, जेवण, मनोरं जन आिण ,वास, जे 8वसाया"या संबंधांत ,दान के ले जातात, या
8ित?र* कशालाही भेटव तू मानावे, जेथे कं पनी काWमक उपि थत नसतात, आिण ते Oा धोरणाम4ये भेट3साठी नमूद के ले<या
िनयम व आव7यकतां"या अधीन असतील.
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4.

भेटवतू आिण मनोरं जन ॅकर

भेटवतू आिण मनोरं जन Aॅकर, या धोरणाम4ये प?रिश\ I @हणून संलg के ले आहे, हे हैदराबाद मधील कं पनी कॉरपोरे ट
ऑBफसम4ये राखले जाणे आव7यक आहे आिण यात कं पनीम4ये कं पनी काWमकां"या रोजगारा"या संबंधात यांना ,दान के ले<या
&कं वा यांनी ,ाP के ले<या सव भेट3चा समावेश करणे आव7यक आहे.
iॅकरची देखभाल ही मु`य अनुपालन अिधकारीची &कं वा या"या/ित"या िडझाइनरची जबाबदारी असेल आिण यास हे सुिनिcत
करMयासाठी अKतिनत करणे आव7यक आहे क भेटव तू &कं वा मनोरं जन संबंिधत दा8ांना भेटव तू &कं वा मनोरं जन ,दान
करMया"या &कं वा वीकारMया"या घटनेपासून 15 Bदवसां"या आत योRय रीतीने रे कॉड के ले आहे.

5.

रपोटग

कं पनी काWमकांना ,ितकारा"या कोणयाही भीतीिशवाय आपली eचंता , तुत करMयासाठी ,ोसािहत के ले जाते, जर यांना Oा
धोरणा"या तरतुदी"या िवkU कोणयाही BLयाकलाप &कं वा आचरणाब[ल ;ात होते &कं वा यांना तसे काही होMयाचा संशय
होतो.
कं पनी काWमकांaारे , तुत करMयात आले<या सव सम यांना अयंत गोपनीयतेने हाताळले जाईल आिण , तुत के ले<या सम यांचे
िनराकरण करMयासाठी कं पनी धोरणां"या संरेखणम4ये योRय कारवाई के ली जाईल. कं पनी काWमक अ7या कोणयाही 8*िवkU
नोकरी"या समापनासमवेत आिण समापनापयAत अनुशासनामक कारवाई करे ल, जो अ7या 8*ला धमकावतो, &कं वा
ित"यािवkU ,ितसाद, ,ितशोध &कं वा छळवणूक करीत आहे, :याने या धोरणाचे उ<लंघनाची &कं वा इतर कोणतीही लाच
घेMयाची &कं वा l\ाचाराची तLार के ली आहे &कं वा तLार करMयाचा िवचार करीत आहे.
या धोरणाचे उ<लंघन करत अनुिचत भेटव तू &कं वा मनोरं जन , तािवत करMया"या &कं वा वीकारMया"या घटना
ethics.reel@ramky.com, Lमांक 040-23015000 वर, &कं वा मु`य अनुपालन अिधकारीकडे न2दिव<या जातील.
अिधक मािहती/ प\ीकरणांसाठी, कृ पया मु`य अनुपालन अिधकारीशी संपक साधावा.

टीपः
कं पनी या 'भेटवतू आिण मनोरं जन धोरणास' संशोिधत क शकते, कं वा इतर धोरणे कं वा या लागू क शकते या नैितक
पयावरणात वसाय करयासाठी यो"य मानली जातात आिण लागू कायदे आिण िनयमांचे पालन करतात.
या धोरणाम%ये कं पनी'या व(र) वथापना'या िववेकानुसार नािमत *+चे तपशील बदलले जाऊ शकतात आिण अित(र*
संपक समािव. के ले जाऊ शकतात. या धोरणाम%ये कं वा /या'याशी संबंिधत कोण/याही करणात के लेले कोणतेही बदल यो"य
चॅनेल3ारे सूिचत के ले जातील.
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िसीपक B
तृतीय प यथोिचत प र म ावली आिण माणप

िय [िवे ताचे नाव]
जसे क आपयाला मािहतच आहे, रामक एहायरो एंिजिनअस िलिमटेड ("कं पनी") ने वतःसाठी उ# कॉप%रे ट प'रचालन
मानक िनधा'रत के ले आहेत आिण ितला आपया )ाहकांना आिण िवे *यांना जाणून घे,यास आिण समजून घे,यास अिभमान
आहे. नवीन िवे *यांना समािव- कर,या.या /येचा भाग 0हणून आिण िव3मान िवे *यांसोबतचा आपले संबंध कायम ठे वून
आ0ही आम.या कं पनी.या नैितक मूयांचे आिण कॉप%रे ट प'रचालना.या मानकांनुसार सुसंगत यथोिचत प'र5म /यांचे
अनुसरण करतो.
*याकारे , कं पनीशी आपया ितब6तेपूव7, आपणांस या फॉमम9ये खाली /दलेया िवनं*यांना ितसाद दे,यास आिण या
प;ासोबत संल< माणप; पूण कर,याची िवनंती आहे. या फॉमची पूतता आिण माणन ही कं पनीसह आपया ितब6तेची
एक अट आहे.
आ0ही आपया संदभासाठी कं पनीची लाचलुचपत-ितबंधक व >-ाचार-ितबंधक धोरण, भेटवतू आिण मनोरं जन धोरण
आिण िहटल?लोअर धोरण (एकि;तपणे "अनुपालन धोरणे") @ांची एक त संल< करत आहोत, Aयाने आपयासह
सव कं पनी िहतसंबंधां.या नैितक वतनासाठी धोरणे आिण आवBयकता िनधा'रत के या आहेत. या धोरणांसाठी
www.<<urltobeincluded>>>.com वर देखील वेश के ला जाऊ शकतो.
दर0यान, आपयाकडे काही E असयास, कृ पया ईमेल Fकं वा फोनGारे माHयाशी संपक साधा.
आपया वेळेवर ितसाद आिण या महIवपूण उपमाम9ये आपया सहकायासाठी आगाऊ धयवाद. आ0ही आपला Jवसाय
संबंध चालू ठे व,यास उ*सुक आहोत.
िवनL,
XX
संपक ई-मेल आयडी -

तृतीय प यथोिचत प र म ोरे
1. िवे ताचे तपशील
कृ पया खाली तपशील दान करा.

a)

िवे ताचे नाव (कायदेशीर संथेचे नाव)

b)

नNदणीकृ त कायालयीन पPा

c)

कॉप%रे ट कायालयाचा पPा

d)

तािवत सेवा/उ*पादनाचा कार

e)

फोन/फॅ Rस मांक

f)

ईमेल पPा

g)

Jवथापक य संचालक/मालक/भागीदार यांचे नाव

h)

Jवथापक य संचालक/मालक/भागीदार यांचे संपक
मांक

i)

Jवथापक य संचालक/मालक/भागीदार यांचा ईमेल
पPा

j)

एका एकल संपकाचे नाव (“SPOC”)

k)

SPOCचा संपक मांक

m)

SPOCचा ईमेल पPा

2. कायदेशीर नदणी
कृ पया खालील मािहती दान करा. कृ पया (a) आिण (f) ची त दान करा. (a) .या बाबतीत, कृ पया मािणत ती
दान करा.
a)

संथे.या संरचने.या आधारावर समावेशन माणप;,
भागीदारी करार, LLC करार, Fकं वा इतर तुलना*मक
मूळ दतऐवज.

b)

आयकर कायमवTपी खाते मांक

c)

वतू आिण सेवा कर नNदणी मांक

d)

कमचारी राAय िवमा नNदणी कोड

e)

कमचारी भिवUय िनधी नNदणी कोड

f)

लेखाप'रिWत आXथक िवधान (गेया दोन वषा[चे)

3. अनुपालन 1
अनुभाग 3 मधील सव Eांचे "होय" Fकं वा "नाही" 0हणून उPर /दले पािहजे आिण िवनंतीनुसार मािहती दान के ली पािहजे. या
िवभागातील कोण*याही Eाचे उPर "लागू नाही" 0हणून /दले जाऊ शकत नाही.

a)

कृ पया अंितम फायदेशीर मालकां.या ओळखीसह
िवे *याची मालक संरचना यांचे तपशील दान करा.

b)

कृ पया सूिचत करा क या िवे *याम9ये कोणतेही
िव3मान Fकं वा पूव7चे सरकारी अिधकारी Fकं वा
*या.या/ित.या नातेवाईकाचे *यW Fकं वा अ*यWपणे
काही भाग आहेत Fकं वा *यांचे कोणतेही लाभकारी िहत
आहेत. जर होय, तर *या J\ चे नाव, िवे तामधील
*या J\ .या भागाचे आकार आिण वTप दान करा,
आिण एक सरकारी अिधकारी.या Tपांत *या J\ ची
भूिमका/पूव7ची भूिमका यांचे वणन करा.

c)

कृ पया िवे *याचे अिधकारी, संचालक Fकं वा कमचारी
कोणतेही िव3मान Fकं वा पूव7चे सरकारी अिधकारी
आहेत Fकं वा नाही हे सूिचत करा. जर होय, तर J\ चे
नाव आिण कं पनीमधील J\ चे पद दान करा आिण
सरकारी अिधकारी 0हणून *या J\ ची भूिमका/पूव
भूिमके चे वणन करा.

d)

कृ पया हे सूिचत करा क मागील 5 वषा[त िवे ता, *याचे
अिधकारी, संचालक Fकं वा एजंट कोण*याही िनयामक
Fकं वा गुहेगारी अवेषण, चौकशी Fकं वा कायवाहीचा
िवषय रािहले आहेत का. जर होय, तर कृ पया वणन करा.

e)

कृ पया हे सूिचत करा क िवे ता, *याचे अिधकारी,
संचालक Fकं वा कमचारी हे मागील 5 वषा[त लाच,
>-ाचार, फसवणूक Fकं वा मनी ल]ड^रं ग संबंिधत
कोण*याही अंतगत Fकं वा बा@ आरोपांचा िवषय रािहले
आहेत का. जर होय, तर कृ पया वणन करा.

f)

कृ पया हे सूिचत करा क िवे *याकडे पुढीलपैक कोणतेही
धोरण थािपत आहे Fकं वा नाही आिण तसे असयास,
कृ पया सूिचत करा क अशी कागदप;े िवे *या.या

1

ाधाय /दयास, या अनुभागातील Eांची उPरे वतं; िलिखत दतऐवजाम9ये दान के ली जाऊ शकतात.

कमचाaयाना िवतरीत के ली गेली आहेत Fकं वा नाही आिण
याची ितिलपी दान करा:
a. नीतीशाbाचे िलिखत कोड, आचारसंिहता Fकं वा
त*सम;
b. िलिखत लाचलुचपत िवरोधी धोरण;
c.

िलिखत िहटल?लोअर पॉिलसी;

d. िलिखत भेट आिण मनोरं जन धोरण.
g)

मागील वषा[त िवे *यांनी /कती वेळा कमचाaयांसाठी
>-ाचार िवरोधी िशWण आयोिजत के ले?

h)

िवे ताकडे एक अंतगत Fकं वा बा@ ऑिडट कायरत आहे
का? जर होय, तर ऑिडट फं Rशनम9ये >-ाचारिवरोधी
देखरे ख (उदा. संभाJ लाचलुचपत समयांसाठी खचाची
आविधक समीWा) समािव- आहे का?

i)

िवे ता एक लहान रोख बॉRस Fकं वा खाते ठे वतो का?
अप पैशा.या वापराबाबत िवे *याकडे िलिखत धोरणे
आहेत का? जर होय, तर कृ पया ती दान करा आिण
सूिचत करा क िवे *या.या कमचाaयास अशी धोरणे
िवत'रत के ली आहेत काय.

j)

िवे *याचा कं पनीला देऊ के लेया सेवांशी संबंिधत
कोण*याही उप-कं ;ाटदारांचा वापर कर,याचा हेतू आहे
का? जर होय तर कृ पया तो उप-कं ;ाटदार ओळखा.

k)

cँडड
े पेन, कॉफ इ. सारeया कमी Fकं मती.या
वतूJित'र\ िवे ता, सरकारी अिधकाaयांना भोजन,
मनोरं जन Fकं वा भेटवतू देऊ करतो का?

l)

िवे ता गेया 5 वषा[त भारत सरकार, Fकं वा युनायटेड
टेfस, Fकं वा युनायटेड Fकं gडम Fकं वा युरोिपयन युिनयन
Fकं वा अय लागू िनयामक यां.या देखरे खीखाली
असलेया कोण*याही आXथक ितबंधा.या सू.यावर
आला का, Fकं वा अBया कोणा J\ ला रोजगार /दला का
जो अBया सू.यावर आला, Fकं वा कोण*याही संथा Fकं वा
J\ सह Jवसाय के ला का जो अBया सू.यांवर आला?

m)

िवे ता िस'रया, Rयूबा, सुदान, युेन मधील  िमया
Wे;, इराण, Fकं वा उPर को'रयाम9ये कोण*याही
Jवसायात संल< आहे का Fकं वा ितथे िथत
िवे *यांसोबत कोण*याही Jवसायात संल< आहे का?

4. संदभ

a)

आपया 5 शीष )ाहकांची सूची संल< करा आिण पुढील
मािहती दान करा

b)

सेवेम9ये वषा[ची संeया

c)

नाव

d)

पPा

e)

संपक J\

f)

संपक मांक
ईमेल

टीपः
1. फॉममधील सव मािहती दान करणे आवBयक आहे. सव Eांचे प-ीकरणा समवेत होय Fकं वा नाही म9ये उPर देणे
आवBयक आहे, Fकं वा जर "लागू नाही" असे उPर /दले, तर िवे ताने याबhल प-ीकरण दान करणे आवBयक आहे
क तो E िवे ता.या सेवांसाठी का लागू होत नाही.
2. फॉम भरताना िवे *यास अचूक आिण वातिवक मािहती दान करणे आवBयक आहे. *यानंतर जर कं पनीला कळले क
/दलेली कोणतीही मािहती चुक ची आहे Fकं वा कोणतीही मािहती दडपलेली आहे, तर कं पनीने िवे *याशी *व'रत
संबंध संपु-ात आण,याचा अिधकार राखून ठे वला आहे.
3. जर फॉम योgय'र*या भरला नाही Fकं वा आवBयक कागदप;े संल< के ली नाहीत, तर कं पनीने िवे *यासोबत
कोण*याही Jवसाया.या Jवहारासह पुढे न जा,याचा अिधकार राखून ठे वला आहे.

परभािषत अटीः
"शासक य अिधकारी" 0हणजे (i) एखादी सरकारी, सरकारी मालक ची संथा (Fकं वा कोण*याही एजसी, िवभागाची Fकं वा
कारक*वाची), राजक य पW Fकं वा सावजिनक आंतरराiीय संथा यांचे अिधकारी, एजंट Fकं वा कमचारी; (ii) सरकारी Fकं वा
राजक य कायालयासाठी उमेदवार; Fकं वा (iii) सरकार.या मालक ची कोण*याही संथेचा एजंट, अिधकारी Fकं वा कमचारी.
"सरकारी अिधकाaयां" .या िविश- उदाहरणाम9ये सरकारी िवभाग, एजसी Fकं वा कारक*व यं;णा, परवानगी एजसीज,
सीमाशुक अिधकारी, राजक य पW अिधकारी, सावजिनक आंतरराiीय संथांचे अिधकारी (उदा. रे ड ॉस, जागितक बँक),
एखा3ा उ3माचे कमचारी Fकं वा सहयोगी संथा, यांचे अिधकारी Fकं वा कमचारी यांचा समावेश असू शकतो, Aयाची मालक ,
ायोिजतता Fकं वा िनयं;ण सरकारकडे असते—जसे आरोgय-सुिवधा, बँक, उपयु\ता, तेल कं पनी, िव3ापीठ Fकं वा संशोधन
संथा आिण लागू >-ाचार काय3ाGारे प'रभािषत के लेले इतर कोणतेही पद.

माणीकरण

मी, [ािधकृ त अिधकारी], [ िवे *याचे नाव] *याचे मुeय/नNदणीकृ त कायालय [पूण पPा] येथे आहे, .या वतीने घोषणा करतो,
क या फॉमम9ये /दलेली मािहती माHया िवjासाहतेत आिण kानात सवा[त बरोबर आिण अचूक आहे. मी/आ0ही उपरो\
मािहतीमधील कोण*याही बदलांना रामक एहायरो एंिजिनअस िलिमटेड म9ये अ3तिनत कर,याची शपथ घेतो.
पुढे, या घोषणेवर वाWरी कTन, िवे ताचे नाव ] रामक एहायरो एंिजिनअस िलिमटेड ("कं पनी") ला /दयाजाणाaया
सेवां.या संदभात सव (i ) भारतीय >-ाचार ितबंधक काय3ांसह परं तु इतके च मया/दत नाही, आिण लाच आिण >-ाचार
संबंिधत सव लागू असलेया काय3ांचे आिण िनयमांचे (ii) कं पनी.या लाचलुचपत िवरोधी आिण >-ाचार िवरोधी धोरण,
भेटवतू आिण मनोरं जन धोरण आिण िहटल?लोअर धोरणाचे पालन कर,यास वचनब6 आहे.
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रामक ए हायरो इं िजिनअस िलिमटेड
ि हटललोअर (जागया) धोरण

A.  तावना
रामक ए हायरो इं िजिनअस िलिमटेड (“कं पनी”) ितया दैनंदन कामकाजाम ये कायदेशीर व नैितक वतनाला बांधील आहे. हे धोरण सव
संचालक, अिधकारी, कमचारी, एजंट, %ितिनधी व कं पनीशी संबंिधत इतर '()ना लागू होते (*याम ये त+, सलागार व ता,पुर,या
कमचा/यांचाही समावेश होऊ शकतो) (*यांना संघ1टतपणे “कं पनी कमचारी” असे 3हणतात).
कं पनीची अशी अपे4ा आहे क सव कं पनी कमचा/यांनी सव %थािपत कायदे, िनयम व कं पनीया धोरणांनुसार काम करावे व आपली कत'े व
जबाबदा/या पार पाडताना सव78 'ावसाियक मानकांचे व वैयि(क नैितक मूयांचे पालन करावे. 3हणूनच कं पनीची अशी अपे4ा आहे व
आव;यक आहे क कं पनीया कोण,याही कमचा/याला काय<ाचे =कं वा कं पनीया धोरणाचे कोणतेही उलंघन झायाचे समजयास, =कं वा तशी
शंका घे@यास वाव असयास अशा Aचंता तातडीने मुBय पालन अिधका/याला कळवा'ात.1 असे अहवाल िननावी देता येतील. कं पनी
कमचा/यांनी मािहती असलेले =कं वा संशय असलेलल
े कोणतेही उलंघन कळवले नाही, तर संबंिधत कं पनी कमचा/यावर बडतफFपयGत व ,यासह
िशतभंगाची कारवाई होऊ शकते.
कं पनीचे असे धोरण आहे क, +ात =कं वा संशियत उलंघन %ामािणकपणे =कं वा सJावनेने कळिव@यात आले तर, KLाचार-%ितबंध कायदे =कं वा
या धोरणाचे उलंघन =कं वा संशियत उलंघन कळिवले 3हणून कोण,याही कं पनी कमचा/यािवMN सूडभावनेने नोकरीशी-संबंिधत िवप1रत
कारवाई के ली जाणार नाही.
कं पनी कमचा/यांनी उपिथत के लेया सव Aचंता अितशय गोपनीयपणे हाताळया जातील व कं पनी या धोरणांतगत उलंघन झायाचे
कळिवणा/या =कं वा कळिव@याचा िवचार करणा/या इतर कोणाही '(ला धमक देणा/या =कं वा सूड घेणा/या, बदला घेणा/या =कं वा छळ
करणा/या कु णावरही बडतफFपयGत व ,यासह िशतभंगाची कारवाई करे ल.

B. कळिवया जाणाया तारची वग!वारी
कं पनीचे कमचारी कोण,याही बदयाची भीती न बाळगता, कोणतीही Aचंता =कं वा समया =कं वा कोणतेही %,य4, संभा' =कं वा संशियत
अयोOय कृ ती =कं वा वतन कळिव@यास वतंP आहेत. ही यादी सवसमावेशक नाही. माP, खालील यादी या धोरणांतगत कळिवणे आव;यक
असलेया गैरवतनाया %कारांचा नमुना सादर कर@याया हेतूने दे@यात आली आहे.

• कं पनीया लाचखोरी-%ितबंधक व KLाचार %ितबंधक धोरणाचे उलंघन;
• कं पनी कमचारी =कं वा कं पनीया 'ावसाियक कमचा/यांनी दलाली =कं वा लाच वीकारणे =कं वा देणे;
• कं पनीचे एजंट, िवQे ते व कं पनीया भागीदारांRारे कं पनीया धोरणाचे उलंघन;
• िनधीची अफरातफर;
• 'वहारांया लेखाकमात फसवणूक;
• पैसे =कं वा िनधीचा अनिधकृ त वापर;
• फौजदारी गुहा =कं वा बेकायदेशीर कृ ,य;
• कोणताही अनिधकृ त वापर =कं वा वैयि(क फाय<ासाठी पदाचा गैरवापर =कं वा िहत संघष, उदा. कं Pाटासाठी एखा<ा संबंिधत प4ाला
झुकते माप देणे;

• लWिगक छळ;
• दडपशाही.
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मुय पालन अिधका याचे (“CCO”) नाव देयात यावे. CCOची िनयु होईपयत कं वा िजथे CCOचे कायालय र असेल, जोखीम व थापन सिमती

(स#या गौतम रे $ी, &ी. मेनन व स'या अडामाला यांचा समावेश असलेली) CCOची भूिमका पार पाडेल.
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रामक ए हायरो इं िजिनअस िलिमटेड
ि हटललोअर (जागया) धोरण

D. भूिमका व जबाबदाया
कं पनी कमचा/यांनी कं पनीया धोरणाचे संभा' उलंघन कळिवणे अपेि4त असले तरीही, जागयाने (ि हटललोअर) कोणताही तपास
करताना वतःYन कारवाई कZ नये. कं पनी सव तQारी गंभीरपणे घेते व या धोरणाशी संबंिधत सव अहवालांचा योOय%कारे तपास करे ल.
जागयांची िननावी राह@याची इछा असयास ते तसे कZ शकतात. माP, कं पनी ठरािवक प1रिथत\म ये जागयांना या धोरणांतगत कर@यात
आलेया कोण,याही तपासात सहकाय कर@यास सांगू शकते, *याम ये संभा' उलंघनाया कोण,याही अहवालासंदभात अित1र( मािहती
दे@याचाही समावेश असू शकतो. प1रिथतीनुसार, कं पनी या धोरणांतगत कर@यात आलेया कोण,याही तपासाचे िनकाल जागयाला देऊ शकते,
*याम ये कर@यात आलेया कोण,याही सुधारणा,मक कृ त\चा समवेश असू शकतो.

E. कळिवणे व तपास
कोण,याही कमचा/यांना असा िव]ास वाटत असेल क ,याला/ितला वर नमूद के या%माणे कोणतीही Aचंता =कं वा कोण,याही
वZपाचे गैरवतन समजले आहे, तर ,याने/ितने तातडीने पुढीलपैक एक कृ ती के ली पािहजे: (i) Aचंता ईमेल कZन कळवा'ात
ethics.reel@ramky.com; Aचंतच
े े वणन करणारा वनी संदश
े +91 8096875557 या Qमांकावर सोडा, =कं वा (iii) थेट
मुBय पालन अिधका/याला संपक करा.

G. भेदभाव, बदला $कं वा छळ
कं पनी या धोरणांतगत अहवाल देणा/या कोण,याही '(िवMN कोणताही भेदभाव, बदला =कं वा छळाचा काटेकोरपणे %ितबंध करते. असा
भेदभाव, बदला =कं वा छळ झालेया कोण,याही पीिडत '(ने हे %करण तातडीने मुBय पालन अिधका/याया नजरे स आणून देणे अ,याव;यक
आहे, 3हणजे या %करणाचा तपास करता येईल व तातडीने व योOय%कारे हाताळले जाईल.

H. खो'ा तारिव( कारवाई
जो जागया जाणीवपूवक
 खोटी तQार =कं वा आरोप करे ल ,यायावर िशतभंगाची कारवाई के ली जाऊ शकते

I. राखून ठे वणे
या धोरणांतगत दे@यात आलेले अहवाल, तपास व अंमलबजावणीशी संबंिधत सव दतऐवज मुBय पालन अिधका/याया देखरे खीखाली सांभाळू न
ठे वले जातील.

J. अंमलबजावणीिवषयी अित)र* मािहती
कमचा/यांना नेहमी जाणीव असली पािहजे क कं पनीया अंतगत तQार %Qयेिशवाय ठरािवक कायदा अंमलबजावणी संथांना संशयापद
लेखाकम =कं वा लेखा परी4ण %करणांचा =कं वा आ`थक मािहतीिवषयी संभा'पणे फस'ा अहवालांचा आढावा घे@याचा अिधकार आहे. या
धोरणातील कशाचाही हेतू कमचा/याला जे हा कायदा =कं वा िनयमाचे उलंघन झायाचे वाट@यासाठी पुरेसे कारण असेल ते हा ,याला योOय ,या
संथेला मिहती दे@यापासून रोख@याचा नाही.

K. थािनक काय,ांची -वहाय!ता
*या घटनांम ये थािनक कायदा या धोरणािवMN असेल ते हा थािनक कायदा अंितम मानला जाईल. हे धोरण कं पनीचे चाललुचपत-%ितबंधक
व KLाचार-%ितबंधक धोरण व भेटवतू व मनोरं जन धोरणासोबत वाचले व लागू के ले पािहजे. *या घटनांम ये हे धोरण %थािपत कायदे व
िनयमांपे4ा जात िनबGध घालणारे असेल, ितथे कं पनी कमचा/यांनी या धोरणाचे पालन करणे आव;यक आहे.
कं पनी कमचा/यांना या धोरणांसंदभात कोणतेही %a असयास ,यांनी मुBय पालन अिधका/याला संपक के ला पािहजे.
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