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1. धोरि 
होम फर्स ट्च्या संहहतेनुसार त्याच्या कमटचार यांनी त्यांची कतटव्ये आणि जबाबदारया पार पाडताना व्यिसायाच्या 
उच्च मानकांचे आणि िैयक्ततक नैततकतेचे पालन करिे आिश्यक आहे. कंपनीचे कमटचारी आणि प्रतततनधी 
म्हिून, त्यांनी त्यांच्या जबाबदार या पूिट करण्यासाठी प्रामाणिकपिा आणि प्रत्यक्ष कृतीमध्ये सचो्ी आिायला 
हिी आणि सिट लागू कायदे आणि तनयमांचे पालन करायला हिे. क्व्हसल ब्लोअर धोरिाचा (“धोरि”) चा हेतू 
बळी पाडिे, भेदभाि केला जािे ककंिा गैरसोयीच्या जोखमीशििाय कोितीही अनैततक कृती (कायद्याच्या 
उल्लंघनामध्ये असो ककंिा नसो) करिार यांबाबत, बाबीची माहहती देण्यास कमटचार यांना प्रोत्साहन देिे हा आहे. हे 
धोरि कंपनीसाठी काम करिारे कमटचारी आणि ततचे सहयोगी यांना लागू होते. धोरिामध्ये नमूद केलेल्या 
क्व्हसल ब्लोअर ककंिा कळिण्याची यंत्रिा ही जबाबदारीने कृती करिार या सिट कमटचार यांना कंपनी आणि 
सहयोगींची प्रततष्ठा िर उचलून धरण्यासाठी आमंत्रत्रत करते. हे धोरि गंभीर समर्सयांबाबत योग्यप्रकारे आिाज 
उठिला जाईल आणि त्या संबोधल्या जातील आणि सुिासन पद्धतींच्या अंमलबजाििीमध्ये सक्षम करिारा 
घ्क म्हिून ओळखल्या जातील याची खात्री करते. 
 
2. व्याख्या 
a) “लेखा सशमती” म्हिजे कंपनीच्या संचालक मंडळाद्िारे र्सथावपत केलेली होम फर्स ट् फायनान्स कंपनी इंडडया 

शलशम्ेडची लेखा सशमती होय. 
b) “सहयोगी” म्हिजे कंपनीसोबत कोितेही व्यािसातयक संबंध असिारे व्यतती जयांमध्ये ग्राहक, कंत्रा्दार, 

पुरिठादार, व्यिसातयक कमटचारी, सेिा प्रदाते, चॅनेल भागीदारी, ततृतय पक्ष एजंसीज, मूल्यांकक इ. चा 
समािेि होतो पि ते तततकेच मयाटहदत नसतात. 

c) “कंपनी” म्हिजे होम फर्स ट् फायनान्स कंपनी इंडडया शलशम्ेड/होम फर्स ट् 
d) “कमटचारी” म्हिजे कंपनीचा प्रत्येक कमटचारी (भारतात ककंिा परदेिामध्ये काम करिारा) जयामध्ये बाहेरून 

सोसट केलेले, तात्पुरते आणि कंत्रा्ी कमटचारी, प्रोबिेनर, प्रशिक्षिाथी, शिकाऊ उमेदिार ककंिा अिाच इतर 
नािाने बोलािले जािारे, माजी-कमटचारी आणि कंपनीचे सिट संचालकांचा समािेि होतो. 

e) “क्व्हसल ब्लोिर” हे अिा व्यततीचा ककंिा संर्सथेचा संदभट देते जे या धोरिांतगटत त्यांच्या तनदटिटनास 
आलेल्या कोित्याही अनैततक गततविधींना सुरक्षक्षतपिे उघड करतात. क्व्हसल ब्लोिर हे कमटचारी, तलाएंट्स, 
िेंडसट, अंतगटत ककंिा तनयामक ऑडी्र, कायद्याची अंमलबजाििी करिार या/तनयामक संर्सथा ककंिा ततृीय 
पक्ष असू िकतात.  

f) “अन्िेषक” हे क्व्हसल ब्लोिरद्िारे पुढे मांडलेल्या समर्सयांचे िार्सतविक अन्िेषि आयोक्जत करण्यासाठी लेखा 
सशमतीच्या अध्यक्षांद्िारे अधधकृत, तनयुतत, सल्ला घेतल्या जािार या ककंिा संपकट  साधल्या जािार या 
व्यततींना संदशभटत करते आणि यामध्ये कंपनीचे लेखापाल आणि पोशलसांचाही समािेि होतो. 

g) “नैततक ितटिूक” म्हिजे आधथटक अयोग्यता आणि लेखाविषयक गैरव्यिहार यांचा समािेि करून, परंतु 
तततकेच मयाटहदत न राहता एखाद्या व्यिसायाचे आचरि तनयंत्रत्रत करिार या योग्य आणि चुकीच्या र्सिीकृत 
तत्तिांनुसार असिे. 

h) "व्यािसातयक ितटन" म्हिजे सखोल भािनांचे अत्यधधक प्रदिटन ्ाळून इतरांबद्दल सकारात्मक मत 
राखण्याचा प्रयत्न  करत असलेले कामाच्या हठकािी विनम्र, प्रामाणिक आणि सामान्यतः व्यिसायासारखे 
प्रदिटन होय. 

i) "शिर्सतभंगाची कारिाई" म्हिजे कोितीही कारिाई जी तपासिीची कायटिाही पूिट झाल्यािर/ त्यादरम्यान 
केली जाऊ िकते, जयामध्ये चेताििी, दंड आकारिे, अधधकृत कतटव्यांपासून तनलंबन करिे ककंिा त्याच्या 



प्रकरिांचे महत्ति लक्षात घेऊन योग्य समजल्या जािार या अिा कोित्याही कारिाईचा समािेि होतो पि 
त्या ततततयाच मयाटहदत नसतात. 

j) “संरक्षक्षत खुलासे” म्हिजे या धोरिाच्या व्याप्तीनुसार अनैततक ककंिा अयोग्य कृतीचा पुरािा देिार या 
माहहतीचा खुलासा ककंिा प्रात्यक्षक्षक करिार या सद्भािनेने केलेल्या लेखी संप्रेषिाद्िारे पुढे मांडलेली समर्सया 
होय. संरक्षक्षत खुलासे तथ्यात्मक असािेत आणि काल्पतनक र्सिरूपाचे नसािेत. 

k) “प्रयुतत” ही अिी व्यतती ककंिा व्यततींचा ग् असते या धोरिांतगटत अन्िेषिादरम्यान जयांच्या विरुध्द 
ककंिा त्यासंबंधात संरक्षक्षत खुलासा केला गेला आहे ककंिा परुािा संकशलत केला गेला आहे.  
 

3. धोरणाची व्याप्ती 

या पॉशलसीमध्ये झालेल्या/होण्याची ितयता असलेल्या गैरप्रकार आणि घ्नांचा समािेि होतो जयामध्ये खालील 
गोष््ींचा समािेि होतो: 

❖ अधधकाराचा गैरिापर 
❖  करार, कमटचारी आचारसंहहता ककंिा तनयम यांचा भंग 
❖  कंपनी डे्ा/नोंदींची फेरफार 
❖ फसििूक, घो्ाळा ककंिा संितयत फसििूक यांसह आधथटक अतनयशमतता 
❖  फौजदारी गुन्हा (उदा. फसििूक, भ्रष््ाचार ककंिा चोरी) केला आहे/ होण्याची ितयता आहे 
❖  गोपनीय/औधचत्य माहहतीची चोरी 
❖  जािूनबुजून कायदा/तनयमांचे उल्लंघन 
❖  कंपनीच्या तनधी/मालमत्तेचा अपव्यय/गैरवितनयोग 
❖  इतर कोितीही अनैततक, पक्षपाती, अनुकूल, अवििेकी घ्ना 
❖  गंभीर अयोग्य ितटन (कोित्याही प्रकारच्या छळासह) 
❖  कायदेिीर/तनयामक दातयत्िांचे पालन करण्यात अयिर्सिी होिे 
❖  कंपनीच्या संसाधनांमधून बेकायदेिीर नफा 

          कंपनी तक्रार प्रकक्रयेच्या जागी धोरि िापरले जाऊ नये ककंिा सहकार यांिर द्िेषयुतत ककंिा तनराधार 
आरोप लािण्याचा मागट असू नये. 

4. मार्गदर्गक तत्त्व े

या धोरिाचे पालन केले जात आहे याची खात्री करण्यासाठी आणि समर्सयेिर गांभीयाटने कारिाई केली जाईल 
याची खात्री करण्यासाठी, कंपनी खालील गोष््ी करेल: 

a) क्व्हसल ब्लोअर आणि/ककंिा संरक्षक्षत खुलािािर प्रकक्रया करिार या व्यतती  असे केल्याने बळी पडिार 
नाही याची खात्री करेल 

b) अिा व्यतती/व्यततींिर शिर्सतभंगाची कारिाई करण्यासह, बळी पडण्याला गंभीर बाब मानिे. 
c) पूिट गोपनीयतेची खात्री करिे 
d) संरक्षक्षत खुलािाचा पुरािा लपिण्याचा प्रयत्न न करिे 
e) एखाद्याने केलेल्या संरक्षक्षत खुलािाचा पुरािा नष्् केला ककंिा लपविला तर शिर्सतभंगाची कारिाई 

करिे 
f) वििेषत: विषयािी संबंधधत व्यततींचे म्हििे ऐकून घेण्याची संधी द्या 



5. नििावी आरोप 

क्व्हसल ब्लोअरने त्यांची नािे आरोपात ्ाकली पाहहजेत कारि माहहतीचा स्रोत ओळखल्याशििाय पाठपुरािा प्रश्न 
आणि तपास ितय होिार नाही. तननािीपिे व्यतत केलेल्या खुलािांची सामान्यत: चौकिी केली जािार नाही. 

6. पध्दत 

अपिादात्मक ककंिा योग्य प्रकरिे िगळता क्व्हसल ब्लोअर थे् पत्राद्िारे ककंिा ईमेलद्िारे श्री मनोज 
विश्िनाथन, संचालक आणि मुख्य कायटकारी अधधकारी (तनयुतत अधधकारी), होम फर्स ट् फायनान्स कंपनी इंडडया 
शलशम्ेड, 511, ॲतमे प्लाझा, अंधेरी कुलाट. रोड, अंधेरी (पूिट), मुंबई ४०० ०५९ ईमेल: 
manoj.viswanathan@homefirstindia.com यांना संप्रेषि पाठिू िकतो. 

पदतनदेशित अधधकारी या प्रकरिाचा अहिाल लेखा सशमतीला देतील. 

तनयुतत अधधकार याकडून िाजिी िेळेत समर्सयेची पािती शमळाल्यानंतर, समर्सयेच्या प्रेषकाला (क्जथे परतीचा पत्ता 
ककंिा ईमेल पत्ता उपलब्ध असले) एक पोचपािती पाठिली जाईल. पोचपािती समर्सया शमळाल्याची पुष््ी करेल 
आणि समर्सयेची चौकिी केली जाईल, योग्यररत्या संबोधधत केले जाईल आणि ऑडड् सशमतीला कळिले जाईल 
हे प्रेषकाला सूधचत करेल. जर समर्सया क्व्हसल ब्लोअर पॉशलसीच्या कक्षेत येत नसेल तर, प्रेषकाला आिश्यक 
असेल त्याप्रमािे समर्सया ही पुढील कारिाईसाठी सबंंधधत विभाग/अधधकार याकडे पाठिली जाईल हे सूधचत केले 
जाईल. कोित्याही कमटचारयाला अनुपालन अधधकारी ककंिा त्याच्या तनयंत्रिाखालील कोितेही कायट आणि 
प्रिासन या उल्लंघनात सहभागी आहे असे िा्त असल्यास ककंिा त्याच्या तनिटयािर प्रभाि पडेल असे कोितेही 
हहतसंबंध गुंतलेले असल्यास, कमटचारी आपली समर्सया (अगदी तननािीपिे) संचालकांना आणि कंपनीच्या मुख्य 
कायटकारी अधधकार यांना कळिू िकतो. 

जर समर्सया ही क्व्हसल ब्लोअर पॉशलसीच्या कक्षेत येत नसेल, तर आिश्यक असेल त्याप्रमािे, पुढील 
कारिाईसाठी संबंधधत विभाग/अधधकार याकडे ही समर्सया पाठिली जाईल हे प्रेषकाला सूधचत केले जाईल. 

7. अन्वेषण े

लेखापरीक्षि सशमतीचे अध्यक्ष समर्सया ककंिा तक्रार प्राप्त झाल्यािर त्िररत या प्रकरिाची चौकिी करण्यासाठी 
योग्य ती कायटिाही करतील. अन्िेषक त्यानंतरच्या त्रैमाशसक लेखापरीक्षि सशमतीच्या बैठकीला, प्राप्त झालेल्या 
समर्सयेच्या तपिीलाची (त्यांना संपाहदत न करता) माहहती देईल. तो/ती लेखापरीक्षि सशमतीला चौकिी आणि 
कारिाईची क्र्सथती देखील अद्यततनत करेल. असल्यास पुढील कायटिाही लेखापरीक्षि सशमतीच्या तनदेिांनुसार 
आणि मागटदिटनानुसार केली जाईल. या संदभाटत, ऑडड् सशमती ततच्या वििेकबुद्धीनुसार योग्य िा्ेल अिा सिट 
कृती करू िकते, जयामध्ये खालील गोष््ींचा समािेि होतो: 

❖ संरक्षक्षत खुलािाच्या संबंधात कायदेिीर ककंिा तज्ांचे मत शमळिेल; 
❖  तपासात मदत करण्यासाठी बाह्य एजन्सी तनयुतत करेन; 
❖  कंपनीच्या कोित्याही अधधकारयाला चौकिी करण्यासाठी पुरेिी आधथटक ककंिा इतर संसाधने उपलब्ध 

करून देण्याची विनंती करेन 
❖ र्सपष््ीकरि िोधा ककंिा संरक्षक्षत खुलािािर विषय (आरोपी) सुपुदटगी मागिेल ककंिा तपास अहिालात 

समाविष्् असलेल्या भौततक तनष्कषाांिर विषयाला प्रततसाद देण्याची िाजिी संधी देईल. 
❖  तपास करण्याच्या उद्देिाने योग्य िा्ेल अिाप्रकारे कंपनीच्या कोित्याही कमटचारयाकडून ककंिा 
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इतर व्यतती(व्यतती) यांच्याकडून कोितीही माहहती/दर्सतऐिज आणि र्सपष््ीकरि मागििे. क्व्हसल 
ब्लोअरकडून संरक्षक्षत खुलासा/कोितेही आरोप शमळाल्यापासनू साधारिपिे 90 हदिसांच्या आत 
तपास पूिट केला जाईल. लेखापरीक्षि सशमतीला तपासासाठी तपिीलिार प्रकक्रयेची रूपरेषा देण्याचा 
अधधकार असेल आणि ती कंपनीच्या कोित्याही अधधकारयाला कोितीही तपासिी करण्यासाठी योग्य 
िा्ेल तसे अधधकार आणि प्राधधकरिे देऊ िकते. 

तपास करिार याला सहकायट करिे हे प्रयुतताचे कतटव्य असेल आणि त्याने तपास प्रकक्रयेत व्यत्यय न आििे 
ककंिा अडथळा न आििे ही त्याची जबाबदारी असेल. अहिाल प्राप्त झाल्यानंतर, व्यिर्सथापन प्रयुतताचे म्हििे 
ऐकून घेण्यासाठी िाजिी संधी पुरिल्यानंतर शिफारिींसह तो अहिाल शिर्सतभंगाच्या कारिाईसाठी कंपनीच्या 
लेखा सशमतीकडे सुपुदट करेल. िरीलप्रमािे अहिाल आणि शिफारिींचा विचार केल्यानंतर, लेखापरीक्षि सशमतीचे 
अध्यक्ष त्यांना योग्य िा्ेल त्याप्रमािे शिर्सतभंगाची कारिाई तनक्श्चत करतील आणि अंततम रूप देतील. 

8. प्रयुक्ताचे हक्क 

a) प्रयुतताकडे त्याचे म्हिने ऐकूि घेण्याचा हतक असेल आणि लेखा सशमती या बाबतीत त्याचे/ततचे म्हिने 
काय आहे याबाबत संप्रेषि करण्यासाठी प्रयुतताला पुरेसा िळे आणि संधी देईल  

b) चौकिीच्या तनकालाची माहहती शमळण्याचा अधधकार प्रयुतताला आहे आणि चौकिी/तपास प्रकक्रया पूिट 
झाल्यानंतर कंपनीने तसे लेखी कळिले पाहहजे. 

* सूचना क्व्हसल ब्लोअरची भूशमका संरक्षक्षत खुलासा करण्यापुरतीच मयाटहदत आहे. क्व्हसल ब्लोअरने संरक्षक्षत 
खुलािाच्या अधीन असलेल्या त्याच्याद्िारे नोंदिलेल्या प्रकरिांच्या तपासात गुंतू नये. संरक्षक्षत खुलासा सादर 
केल्यापासून अनुसरून योग्य सुधारात्मक कारिाई तनक्श्चत करण्यात क्व्हसल-ब्लोअरचाही सहभाग असू नये. 

9. पीडिताववरूद्ध संरक्षण 

अ) क्व्हसल ब्लोअरने या धोरिांतगटत संरक्षक्षत खुलासा केल्यामुळे त्याला/ततला कोितीही अन्यायकारक िागिूक 
हदली जािार नाही. कंपनी क्व्हसल ब्लोअरच्या विरोधात कोित्याही प्रकारचा भेदभाि, छळििूक ककंिा इतर 
कोित्याही अनुधचत रोजगार पद्धतीचा तनषेध करते. त्यामुळे, क्व्हसल ब्लोअरला बदला घेिे, धमकी देिे ककंिा 
सेिा समाप्तीची धमकी देिे/तनलंबन, शिर्सतभंगाची कारिाई, बदली, पदािनती, पदोन्नती नाकारिे, क्व्हसलमध्ये 
अडथळा आिण्यासाठी अधधकाराचा प्रत्यक्ष ककंिा अप्रत्यक्ष िापर यांसारख्या कोित्याही अनुधचत प्रथेविरुद्ध 
संपूिट संरक्षि हदले जाईल. पुढील संरक्षक्षत खुलासा करण्यासह त्याची कतटव्ये/काये करत राहण्याचा ब्लोअरचा 
अधधकार. तपासादरम्यान क्व्हसल ब्लोअरला येिारया अडचिी कमी करण्यासाठी कंपनी पािले उचलेल. 

अिा प्रकारे, जर क्व्हसल ब्लोअरला फौजदारी ककंिा शिर्सतभगंामध्ये पुरािे देिे आिश्यक असेल 

कायटिाही, कंपनी क्व्हसल ब्लोअरला प्रकक्रया इ.बद्दल सल्ला शमळण्याची व्यिर्सथा करेल. 

b) क्व्हसल ब्लोअर कोित्याही उल्लंघनाची तक्रार लेखापरीक्षि सशमतीच्या अध्यक्षांना थे् करू िकतो, ते त्याची 
चौकिी करतील आणि व्यिर्सथापनाला योग्य कारिाईची शिफारस करतील. 

c) क्व्हसल ब्लोअरची ओळख ितय ततततया प्रमािात आणि कायद्यांतगटत परिानगी असेल त्या मयाटदेपयांत 
गोपनीय ठेिली जाईल. 



d) सदर तपासात सहाय्य करिार या इतर कोित्याही कमटचार यांना देखील क्व्हसल ब्लोअर प्रमािेच संरक्षक्षत केले 
जाईल. 

10. खोट्या खुलार्ांवर कारवाई 

जो कमटचारी जािूनबुजून अनैततक आणि अयोग्य कृती ककंिा कधथत चुकीच्या ितटनाचे खो्े आरोप लाितो 
त्याच्यािर कंपनी तनयम, धोरिे आणि कायटपद्धतींनुसार, नोकरीच्या समाप्तीपयांत आणि यासह शिर्सतभंगाची 
कारिाई केली जाईल.  

पुढे जयाच्या विरुद्ध त्याच्याकडून सूचना केल्याच्या कोित्याही खुलािाशििाय आणि कायदेिीर कारिांमुळे ककंिा 
कंपनीच्या तनयम आणि धोरिांतगटत प्रततकूल कमटचार यांची कारिाई केली गेली आहे अिा कमटचारयाकडून संरक्षि 
म्हिून या धोरिाचा िापर केला जाऊ िकत नाही. 

11. लेखापरीक्षण सममतीच्या अध्यक्षांिा प्रवेर् 

क्व्हसल ब्लोअरला योग्य ककंिा अपिादात्मक प्रकरिांमध्ये लेखापरीक्षि सशमतीच्या अध्यक्षापयांत थे् प्रिेि 
करण्याचा अधधकार असेल आणि लेखापरीक्षि सशमतीच्या अध्यक्षांना या संदभाटत विहहत योग्य तनदेि देण्याचा 
अधधकार आहे. 

12. दस्तऐवजाचंी धारणा 

सिट संरक्षक्षत खुलासे आणि दर्सतऐिज आणि त्यासंबंधधत तपासाच्या तनकालांसह, कंपनीने ककमान सात िषाांच्या 
कालािधीसाठी ककंिा इतर कोित्याही कायद्याद्िारे तनहदटष्् केलेल्या इतर कालािधीसाठी ठेिले जातील. 

13. र्ोपिीयता 

कंपनी क्व्हसल ब्लोअरची ओळख संपूिट कायटिाहीदरम्यान आणि क्व्हसल ब्लोअर बळी पडण्यापासून संरक्षि 
करण्यासाठी गोपनीय ठेिेल. पुढे, केसची सिट कागदपत्रे, इततितृ्त, नोंदी इत्यादी गोपनीय ठेििे कंपनीचे कतटव्य 
असेल, परंतु न्यायालयाच्या योग्य सरकारी प्राधधकरिाने अिी कागदपत्रे,  इततितृ्त, नोंदी माधगतल्यास काहीही 
लागू होिार नाही.  

14. धोरणात सुधारणा करण्याचा अधधकार 

कंपनीकडे कधीही या धोरिात सुधारिा करिे, नतचे तनलंबन करिे ककंिा ती रद्द करण्याचा अधधकार आहे. 
कंपनीने या धोरिाच्या अंमलबजाििीसाठी तपिीलिार कायटपद्धती पररभावषत करण्यासाठी सिोत्तम प्रयत्न केले 
असले तरी, काही प्रकरिांकडे लक्ष हदले जात नाही ककंिा कायटपद्धतींमध्ये संहदग्धता असू िकते. धोरिाच्या 
व्यापक हेतूनुसार अिा अडचिी ककंिा अर्सपष््तेचे तनराकरि केले जाईल. या धोरिाचा हेतू लागू करण्यासाठी 
आणि चांगल्या कॉपोरे् सुिासनाचे उद्हदष्ट्य पुढे नेण्यासाठी कंपनी िेळोिेळी पुढील तनयम आणि प्रकक्रया 
देखील र्सथावपत करू िकते. 


