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1. િીવિ  

 

હોમ ફસ્ ા્  આચયર સંવહતય તેનય કમાચયરીઓને તેમની ફરજો અને જિયબદયરીઓનય આચરણમયં વ્યિસયય 

અને વ્યવિગત નીવતશયસ્ત્રનય ઉચ્ચ ધોરણોનલ ંપય્ન કરિયની આિશ્યકતય ધરયિે છે. કંપનીનય કમાચયરીઓ 

અને પ્રવતવનવધઓ તરીકે, તેઓએ તેમની જિયબદયરીઓ વનભયિિયમયં પ્રયમયવણકતય અને અખંવિતતયનો 

અભ્યયસ કરિો અને ્યગલ થિયપયત્ર  તમયમ કયયદયઓ અને વનયમોનલં પય્ન કરિલં જરૂરી છે. 

 

વ્હીસ્ બ્્ોઅર પૉવ્સી ("નીવત") નો ઉદે્દશ્ય એિય કમાચયરીઓને પ્રોત્સયવહત કરિયનો છે, જઓે ઉત્પીિન, 

ભેદભયિ અથિય ગેર્યભનય જોખમ વિનય બયબતોની જાણ કરિય મય્ે કોઇપણ અનૈવતક પ્રથય (કયયદયનલ ં

ઉલ્ંઘન હોય કે ન હોય) નલં અિ્ોકન કર ે છે. આ નીવત કંપની અને તેનય આનલષવંગકો મય્ે કયમ કરતય ં

તમયમ કમાચયરીઓને ્યગલ પિે છે. નીવતમયં વનધયાવરત છે તે મલજબ વવ્હસ્ બ્્ોઅર અથિય વરપોવ િ્ંગ 

વમકેવનઝમ, કંપની અને આનલષવંગકોની પ્રવતષ્ઠયને જાળિી રયખિય મય્ે તમયમ કમાચયરીઓન ે

જિયબદયરીપિૂાક કયયા કરિય આમંત્રણ આપે છે. નીવતનો ઉદે્દશ એ સલવનવિત કરિયનો છે કે ગંભીર 

વચંતયઓન ેયોગ્ય રીતે ઉઠયિિયમયં આિે અને તેનલં વનરયકરણ કરિયમયં આિે અને તેને સલશયસન પ્રથયઓનલ ં

સંચય્ન કરિયમયં સક્ષમ પવરબળ તરીકે મયન્યતય આપિયમયં આિ.ે 

 

2.  વ્યાખ્યાઓ  

 

a)  “ઓવિ્ સવમવત” એ્્ે કે કંપનીનય વનયયમક મંિળ દ્વયરય રચયયે્ હોમ ફસ્ ા્  ફયઇનયન્સ કંપની 

ઇવન્િયય વ્વમ્ેિની ઓવિ્ સવમવત. 

 

b)  "આનલષવંગકો" એ્્ે કંપની સયથે કોઈપણ વ્યિસયવયક સંબંધ ધરયિતી વ્યવિ સવહત પરંતલ 

ગ્રયહક, ઠેકેદયરો, આપવૂતાકયરો, વ્યિસયવયક કમાચયરીઓ, સેિય પ્રદયતયઓ, ચને્ ભયગીદયરો, 

તૃતીય પક્ષ એજન્સીઓ, મૂલયયંનકયરો િગેર ેસલધી મયયાવદત નહી ંએિી કોઇપણ વ્યવિ. 

 

c)  “કંપની” એ્્ે હોમ ફસ્ ા્  ફયઇનયન્સ કંપની ઇવન્િયય વ્વમ્ેિ/ હોમ ફસ્ ા્   

 

d)  “કમાચયરીઓ” એ્્ે કંપનીનો દરકે કમાચયરી (ભયરતમયં અથિય કે વિદેશમયં કયમ કરતી વ્યવિ) 

સવહત આઉ્સોસા કરે્ ી, હંગયમી અને કરયર પર હોય તેિય કમાચયરી, પ્રોબશેનર, ર્ ેઇની, 

એપ્રવેન્ સ અથિય આિયં અન્ય કોઇપણ બીજા નયમથી ઓળખયતી વ્યવિ, ભૂતપૂિા કમાચયરી, 

અને કંપનીનય વનયયમકો.   

 

e)  “વ્હીસ્ બ્્ોઅર” એિી વ્યવિ અથિય એકમનો સંદભા આપે છે જઓે આ નીવત હેઠળ તેઓએ 

અિ્ોકન કરે્ ી કોઇપણ અનવૈતક પ્રિવૃિને સંરવક્ષત રીતે જાહેર કર ે છે. કમાચયરીઓ, ગ્રયહકો, 

વિકે્રતયઓ, આંતવરક અથિય િૈધયવનક ઓવિ્સા, કયયદયની અમ્િયરી કરયિનયરી/ વનયમનકયરી 

એજન્સીઓ અથિય અન્ય ત્રયવહત પક્ષકયરો વ્હીસ્ બ્્ોઅર હોય શકે છે.  

 

f)  “તપયસકતયા” એિય વ્યવિઓને સંદવભાત કર ે છે જઓે વ્હીસ્ બ્્ોઅર દ્વયરય ઉઠયિિયમય ં

આિે્ી વચંતયઓની િયસ્તવિક તપયસ કરિય મય્ે ઓવિ્ સવમવતનય અધ્યક્ષ દ્વયરય અવધકૃત 

કરિયમયં આવ્યય હોય, વનયલિ કરિયમય ં આવ્યય હોય, પરયમશા મય્ે સપંકા , અથિય સપંકા  

કરિયમયં આવ્યો હોય.  

 



g)  “નવૈતક િતાણૂક” એ્્ે વ્યિસયયનય આચરણને વનયંવત્રત કર ે છે એિય સયચય અન ે ખો્યનય 

સ્િીકૃત વસદ્યંતો અનલસયર હોય જ ે િિસયયનય આચરણને સંચય્ન કરિય સવહત નયણયકીય 

અયોગ્યતય અને વહસયબી ગરેરીવતઓનો સમયિશે થયય છે, પરંતલ તે સલધી મયયાવદત નથી.  

 

h)  “વ્યયિસયવયક િતાણૂક” એ્્ે કયયાસ્થળ પર નમ્ર, પ્રમયવણક અન ેસયમયન્ય રીતે વ્યિસયય જિેી 

રીતનલં પ્રદશાન કરિલં કે જ ે ઊંિી ્યગણીનય અવતશય પ્રદશાનને ્યળીને અન્ય ્ોકો પ્રત્ય ે

સકયરયત્મક આદર જાળિિયનો પ્રયત્ન કર ેછે.  

 

i)  "વશસ્તની કયયાિયહી" નો એ્્ે એિી કોઈપણ કયયાિયહી કે જ ે તપયસની કયયાિયહી પણૂા થિય 

પર/દરવમયયન ્િેયમય ંઆિી શકે છે, જમેય ંચેતિણી, દંિ ્યદિય, સિયિયર ફરજોમયથંી સસ્પેન્િ 

કરિય અથિય આ બયબતની ગંભીરતયને ધ્યયનમયં રયખીને યોગ્ય મયનિયમયં આિે તેિી કોઇપણ 

વક્રયય સવહત પણ તેનય સલધી મયયાવદત ન હોિયનો સમયિશે થયય છે.  

 

j)  “સંરવક્ષત જાહેરયત” એ્્ ે સદ્ભયિનયથી કરિયમયં આિે્ ્ેવખત સંદેશયવ્યિહયર દ્વયરય 

ઉઠયિિયમયં આિે્ી વચંતય કે જ ેમયવહતી જાહેર કર ેછે અથિય દશયાિે છે જ ેઆ નીવતનય કિરજે 

મલજબ અનવૈતક અથિય અયોગ્ય પ્રિવૃિનો પલરયિો આપી શકે છે. સંરવક્ષત જાહેરયત તથ્ય પર 

આધયવરત હોિી જોઈએ અન ેઅનલમયવનત ન હોિી જોઈએ. 

 

k)  “વિષય” એ વ્યવિ અથિય વ્યવિઓનય જૂથને સંદવભાત કર ેછે કે જનેી વિરુદ્ અથિય સંબંધમય ં

આ નીવત હેઠળ તપયસ દરવમયયન સંરવક્ષત જાહેરયત કરિયમયં આિે અથિય પલરયિય એકત્ર 

કરિયમયં આિે. 

 

3. પોવલસીિ ં કિરિે 

 

આ નીવતમયં ગરેરીવતઓ અને ઘ્નયઓ આિરી ્ેિયમય ં આિી છે જ ે થઈ છે/ થિયની શંકય છે જમેય ં

સયમે્ છે:  

❖ સિયનો દલરુપયોગ 

❖ કરયર, કમાચયરીની આચયર સવંહતય અથિય વનયમોનો ભંગ 

❖ કંપનીનય િે્ય/રકેોિાની હેરફેર 

❖ નયણયકીય અવનયવમતતયઓ, જમેયં છેતરવપંિી, ઉચયપત અથિય શકંયસ્પદ છેતરવપંિીનો સમયિેશ થયય છે 

❖ ફોજદયરી ગલનો (દય.ત. છેતરવપિંી, ભ્રષ્ટયચયર અથિય ચોરી) પ્રવતબદ્/ પ્રવતબદ્ થિયની શક્યતય 

❖ ગોપનીય/મયવ્કી મયવહતીની ચોરી 

❖ કયયદય/વનયમનનલં ઇરયદયપૂિાક ઉલ્ંઘન 

❖ કંપનીનય ભંિોળ/સપંવિનો બગયિ/દલરુપયોગ 

❖ કોઈપણ અન્ય અનૈવતક, પક્ષપયતી, તરફેણકયરી, અવિિેકી ઘ્નય 

❖ ગંભીર અયોગ્ય િતાન (કોઈપણ પ્રકયરની સતયમણી સવહત) 

❖ કયનૂની/વનયમનકયરી જિયબદયરીઓનલં પય્ન કરિયમયં વનષ્ફળતય 

❖ કંપનીનય સસંયધનોમયથંી ઉદ્ભિતય ગેરકયનૂની ્યભો 

 

 કંપનીની ફવરયયદ પ્રવક્રયયનય સ્થયને નીવતનો ઉપયોગ થિો જોઈએ નહી ંઅથિય સયથીદયરો સયમે દૂવષત અથિય 

પયયય િગરનય આકે્ષપો કરિય મય્ેનો મયગા હોિો જોઈએ નહી.ં 

 

 



4. માર્ટદર્ટક વસદ્ાંિો  

  

આ નીવતનલં પય્ન કરિયમયં આિે છે તેની ખયતરી કરિય અને વચંતય પર ગંભીરતયથી કયયાિયહી કરિયમય ં

આિશે તેની ખયતરી કરિય મય્ે, કંપની: 

a) સલવનવિત કરશે કે વ્હીસ્ બ્્ોઅર અન/ેઅથિય સંરવક્ષત જાહેરયતની પ્રવક્રયય કરતી વ્યવિ 

આમ કરિયથી ભોગ બને્ી નથી. 

b) આિી વ્યવિ/(ઓ) પર વશસ્તભંગની કયયાિયહી શરૂ કરિય સવહત, ઉત્પીિનને ગંભીર મયમ્ો 

ગણશ.ે 

c) સંપણૂા ગોપનીયતયની ખયતરી કરશે.  

d) સંરવક્ષત જાહેરયતનય પલરયિય છલ પયિિયનો પ્રયત્ન નહી ંકર ે 

e) જો કોઈ વ્યવિ કરિયમયં આિે્/ કરિયમયં આિનયર સંરવક્ષત જાહેરયતનય પલરયિયનો નયશ કર ે

અથિય છલ પયિે તો વશસ્તબદ્ પગ્યં ્શેે  

f) ખયસ કરીને વિષય સયથે સંકળયયે્ી વ્યવિઓને સયંભળિયની તક પૂરી પયિશ ે

 

5. અિામી આરોપ  

  

 કયરણ કે જ્યં સલધી અનલિતી પ્રશ્નો અને મયવહતીનય સ્ત્રોતની ઓળખ ન થયય ત્યયં સલધી તપયસ શક્ય ન 

હોિયથી વવ્હસ્ બ્્ોઅર(ઓ)એ તેમનય નયમ આરોપમયં મૂકિલં જરૂરી છે. અનયમી રીતે વ્યિ કરયયે્ય 

ખલ્યસયઓની સયમયન્ય રીતે તપયસ કરિયમયં આિશે નહી.ં 

 

6. કાયટપદ્વિ/ પ્રવિયા  

  

વ્હીસ્ બ્્ોઅર અપિયદરૂપ અથિય યોગ્ય વકસ્સયઓ વસિયય, પત્ર દ્વયરય અથિય ઈમે્  દ્વયરય, શ્રી મનોજ 

વિશ્વનયથન, વિરકે્્ર અને સીઈઓ (વનયલિ અવધકયરી), હોમ ફસ્ ા્  ફયઈનયન્સ કંપની ઈવન્િયય વ્વમ્ેિ, 

511, એક્મ પ્્યઝય, અંધેરી કલ્યા. રોિ, અધંેરી (પિૂા), મલંબઈ 400 059 ઈમે્: 

manoj.viswanathan@homefirstindia.com. પર સીધો જ ્ેવખતમયં સદેંશયવ્યિહયર મોક્ી શકે છે. 

વનયલિ અવધકયરી બદ્યમયં ઓવિ્ સવમવતને આ બયબતની જાણ કરશ.ે  

 

વનયલિ અવધકયરી દ્વયરય વચતંયની પ્રયવિનય િયજબી સમયની અંદર, વચંતય મોક્નયરને એક સ્િીકૃવત 

મોક્િયમયં આિશે (જ્યં િળતર સરનયમલં અથિય ઈમેઇ્ સરનયમલં ઉપ્બ્ધ હશે). સ્િીકૃવત વચંતયની 

પ્રયવિની પલવષ્ટ કરશે અને પ્રષેકને જાણ કરશે કે વચંતય અંગે પૂછપરછ કરિયમયં આિશે, યોગ્ય રીતે 

સંબોધિયમયં આિશે અને ઓવિ્ સવમવતને જાણ કરિયમયં આિશે. જો વચંતય વ્હીસ્ બ્્ોઅર નીવતનય 

દયયરયમયં આિતી નથી, તો પ્રેષકને જાણ કરિયમયં આિશે કે જ ેરીતે જરૂરી જણયય શકે છે તેમ વચંતયન ે

આગળની કયયાિયહી મય્ે યોગ્ય વિભયગ/સિયમંિળને મોક્િયમયં આિી રહી છે. 

 

જો કોઈ કમાચયરી પયસે એિલ ંમયનિયનલં કયરણ હોય કે અનલપય્ન અવધકયરી અથિય તેનય વનયંત્રણ અન ે

િહીિ્ હેઠળનલં કોઈપણ કયયા ઉલ્ંઘનમયં સંિોિયયે્ છે અથિય તેનય ચલકયદયનો પિછયયો હોઈ શકે તેિય 

કોઈ વહત સંકળયયે્ય છે, તો કમાચયરી તેની વચંતયની (અનયમી રીતે પણ) કંપનીનય વનયયમક અને CEO ન ે

જાણ કરી શકે છે. 

 

જો વચંતય વ્હીસ્ બ્્ોઅર પોવ્સીનય દયયરયમયં ન આિતી હોય તેિય વકસ્સયમયં, પ્રેષકને જાણ કરિયમય ં

આિશે કે વચંતયને આગળની કયયાિયહી મય્ે યોગ્ય વિભયગ/સિયમંિળને મોક્િયમયં આિી રહી છે.  

 

 



7. િપાસ  

 

ઓવિ્ કવમ્ીનય અધ્યક્ષ વચતંય અથિય ફવરયયદની પ્રયવિ પર તરત જ આ બયબતની તપયસ કરિય મય્ે 

યોગ્ય કયયાિયહી કરશે. તપયસકતયાએ અનલગયમી વત્રમયવસક ઓવિ્ સવમવતની બેઠકમયં, પ્રયિ થયે્ી 

વચંતયઓની વિગતો (તેને સપંયવદત કયયા વિનય) અહેિયવ્ત કરિી જોઈએ. તેઓ/તણેી તપયસ અન ે

કયયાિયહીની વસ્થવત અંગે ઓવિ્ સવમવતને પણ અપિે્ કરશે, જો કોઈ હોય તો. ઓવિ્ સવમવતનય 

વનદેશો અને મયગાદશાન હેઠળ આગળની કયયાિયહી કરિયમયં આિશે. આ સંદભે, ઓવિ્ સવમવત તેનય 

સંપણૂા વિિેકબલવદ્થી યોગ્ય ્યગે તેિય તમયમ કયયો કરી શકે છે, જમેયં નીચનેયનો સમયિેશ થયય છે: 

 

❖ સંરવક્ષત જાહેરયતનય સંબંધમય ંકયનનૂી અથિય વનષ્ણયત અવભપ્રયય મેળિશે; 

❖ તપયસમયં મદદ કરિય મય્ે બયહ્ય એજન્સીની વનમણકૂ કરશે; 

❖ કંપનીનય કોઇપણ અવધકયરી(ઓ)ને તપયસ હયથ ધરિય મય્ે પયયાિ નયણયકીય અથિય અન્ય 

સંસયધનો પ્રદયન કરિય વિનંતી કરશ ે

❖ સંરવક્ષત જાહેરયત પર સબજકે્્ (આરોપી) સબવમશન મય્ે ખલ્યસો મયંગશે અથિય વિનંતી 

કરશે અથિય તપયસ અહેિય્મયં સમયવિષ્ટ સયમગ્રીનય તયરણો પર વિષયને જિયબ આપિય મય્ે 

િયજબી તક આપશે. 

❖ કંપનીનય કોઇપણ કમાચયરી અથિય અન્ય વ્યવિઓ (વ્યવિઓ) પયસથેી કોઇપણ 

મયવહતી/દસ્તયિેજ અને સમજૂતી મંગયિિય મય્ે એિય કયરણ મયંગશે કે જ ેતપયસ હયથ ધરિયનય 

હેતલ મય્ે યોગ્ય જણયય. 

 

સયમયન્ય રીતે વવ્હસ્ બ્્ોઅર તરફથી સંરવક્ષત જાહેરયત/કોઇપણ આરોપો મળ્યયનય 90 વદિસની અંદર 

તપયસ પણૂા કરિયમયં આિશે. 

 

ઓવિ્ સવમવતને તપયસ મય્ે વિગતિયર પ્રવક્રયયની રૂપરખેય આપિયનો અવધકયર છે અને તે કોઇપણ 

તપયસ હયથ ધરિય મય્ે આિી સિયઓ અને સિયવધકયર તેને યોગ્ય ્યગે તેિય કંપનીનય અવધકયરીને  

સોપંી શકે છે.  

 

વિષયની તપયસકતયા સયથે સહકયર કરિયની ફરજ રહેશે અને તપયસ પ્રવક્રયયમયં દખ્ અથિય અિરોધ ન 

કરિયની જિયબદયરી છે. 

 

અહેિય્ પ્રયિ થયય પછી, મનેેજમેન્ ે  વિષયને સયંભળિયની િયજબી તક પૂરી પયડ્યય પછી વશસ્તબદ્ 

કયયાિયહી મય્ે કંપનીની ઓવિ્ સવમવતને ભ્યમણો સયથ ેતેન ેસબવમ્ કરશે. ઉપરોિ અહેિય્ અન ે

ભ્યમણોને ધ્યયનમયં ્ીધય પછી, ઓવિ્ સવમવતનય અધ્યક્ષ તેમન ે યોગ્ય ્યગ ે તે પ્રમયણે વશસ્તની 

કયયાિયહી નક્કી કરશે અને અવંતમ સ્િરૂપ આપશે. 

 

8. વિષયિા અવિકારો 

  

a) વિષયને સયંભળિયમયં આિે તેનો અવધકયર હશે અને ઓવિ્ સવમવત વિષયને તેનય/તણેીનય 

અવભપ્રયય વિશે િયતચીત કરિય મય્ે પૂરતો સમય અને તક આપશે. 

b) વિષયને તપયસનય પવરણયમથી જાણકયર થિયનો અવધકયર છે અને પૂછપરછ/તપયસ પ્રવક્રયય પણૂા 

થયય પછી કંપની દ્વયરય ્ેવખતમયં જાણ કરિયમયં આિશે. 

 

* નોધં: વ્હીસ્ બ્્ોઅરની ભૂવમકય સલરવક્ષત જાહેરયત કરિય સલધી મયયાવદત છે. વવ્હસ્ બ્્ોઅર ે તેનય દ્વયરય 

નોધંયયે્ બયબતોની તપયસમયં સયમે્ થિલં જોઈએ નહી ંજ ેસંરવક્ષત જાહેરયતને આવધન છે. સંરવક્ષત જાહેરયતની 



રજૂઆતથી અનલસરી શકે તેિી યોગ્ય સલધયરયત્મક કયયાિયહી નક્કી કરિયમયં પણ વવ્હસ્ બ્્ોઅર ે સયમે્ થિલ ં

જોઈએ નહી.ં 

 

9. ઉત્પીિિ સામે સંરક્ષણ  

  

a) વવ્હસ્ બ્્ોઅર ેઆ નીવત હેઠળ સલરવક્ષત જાહેરયતની જાણ કરી હોિયનય કયરણે તેની સયથે કોઈ 

અન્યયયી વ્યિહયર કરિયમયં આિશે નહી.ં કંપની વવ્હસ્ બ્્ોઅર સયમે અપનયિિયમયં આિતય 

કોઇપણ પ્રકયરનય ભેદભયિ, સતયમણીનો ભોગ બને્ય અથિય અન્ય કોઈપણ અન્યયયી રોજગયર 

પ્રથયની વનદંય કર ે છે. તેથી, વવ્હસ્ બ્્ોઅરને કોઈપણ અન્યયયી પ્રથય જમે કે બદ્ો, ધમકી 

અથિય સેિયને સમયિ કરિયની/ સસ્પેન્શનની ધયકધમકી, વશસ્તભંગની કયયાિયહી, ર્ યન્સફર, 

વિમોશન, પ્રમોશનનો ઇનકયર, સવહત જમેયં વ્હીસ્ બ્્ોઅરન ે તેની ફરજો/ કયયો સવહત િધલ 

આગળ સંરવક્ષત જાહેરયત કરિયનો અવધકયર છે તેમયં અિરોધ ્યિિય મય્ે સિયનો પ્રત્યક્ષ 

અથિય પરોક્ષ ઉપયોગ સયમે્  છે તેની સયમે સપંૂણા રક્ષણ આપિયમયં આિશે. વવ્હસ્ બ્્ોઅર 

તપયસ દરવમયયન અનલભિી શકે તેિી મલશ્કે્ીઓ ઘ્યિિય મય્ે કંપની પગ્યં ્ેશે. આમ, જો 

વ્હીસ્ બ્્ોઅરને ફોજદયરી અથિય વશસ્તની કયયાિયહીમયં પલરયિય આપિય જરૂરી હોય, તો 

કંપની વ્હીસ્ બ્્ોઅરને પ્રવક્રયય િગેર ેવિશે સ્યહ મેળિિયની વ્યિસ્થય કરશે. 

 

b) વ્હીસ્ બ્્ોઅર કોઈપણ ઉલ્ંઘનની જાણ ઓવિ્ સવમવતનય અધ્યક્ષને સીધી કરી શકે છે, 

જઓે તેની તપયસ કરશે અને મેનેજમેન્ ને યોગ્ય પગ્યં ્ેિયની ભ્યમણ કરશે. 

 

c) વ્હીસ્ બ્્ોઅરની ઓળખ શક્ય હોય ત્યયં સલધી ગલિ રયખિયમયં આિશે અને કયયદય હેઠળ તેન ે

મંજૂરી આપિયમયં આિશ.ે 

 

d) ઉપરોિ તપયસમયં મદદ કરતય અન્ય કોઈપણ કમાચયરીન ેપણ વ્હીસ્ બ્્ોઅર જે્ ્ી જ હદ 

સલધી સલરવક્ષત રયખિયમયં આિશે. 

 

10.  ખો્ી જાહેરાિ કરિા પર પર્લા 
 

જ ે કમાચયરી જાણી જોઈને અનવૈતક અને અયોગ્ય વ્યિહયર અથિય કવથત ખો્ય આચરણનય ખો્ય 

આક્ષેપો કર ે છે તે કંપનીનય વનયમો, નીવતઓ અને પ્રવક્રયયઓ અનલસયર, નોકરીની સમયવિ સલધી અન ે

સવહત, વશસ્તભંગનય પગ્યનંે પયત્ર રહેશે. િધલમયં, આ નીવતનો ઉપયોગ એિય કમાચયરી દ્વયરય સંરક્ષણ 

તરીકે થઈ શકશે નહી ંકે જનેી સયમે કંપનીનય વનયમો અને નીવતઓ હેઠળ કયયદેસરનય કયરણોસર અથિય 

કયરણસર તેનય દ્વયરય સૂચનયનય કોઈપણ ખલ્યસયથી સ્િતંત્ર રીતે પ્રવતકૂળ કમાચયરી પગ્યં ્ેિયમયં આવ્યય 

છે. 

 

11. ઓવિ્ સવમવિિા અધ્યક્ષિે સ લભિા  

 

વ્હીસ્ બ્્ોઅરને યોગ્ય અથિય અસયધયરણ કેસોમયં સીધય જ ઓવિ્ સવમવતનય અધ્યક્ષ સલધી 

પહોચંિયનો અવધકયર હશે અને ઓવિ્ સવમવતનય અધ્યક્ષ આ સંદભે વનયત યોગ્ય વદશયવનદેશો 

મય્ે અવધકૃત છે. 

 

 

 



12. દર્સિાિેિોિી જાળિણી 

 

તેનય સંબંવધત તપયસનય પવરણયમો સયથેનય તમયમ સંરવક્ષત જાહેરયતો અને દસ્તયિેજો, કંપની 

દ્વયરય ઓછયમયં ઓછય સયત િષાનય સમયગયળય મય્ે અથિય તે સમય મય્ે અમ્મયં હોય તેિય 

કોઇપણ અન્ય કયયદય દ્વયરય વનવદા ષ્ટ અન્ય સમયગયળય મય્ે જાળિી રયખિયમયં આિશે. 

 

13. ર્ોપિીયિા 

 

કંપની વ્હીસ્ બ્્ોઅરની ઓળખને અને વ્હીસ્ બ્્ોઅરનય ભોગ બને્યને બચયિિય મય્ે સમગ્ર 

કયયાિયહી દરવમયયન ગલિ રયખશે. િધલમય,ં કેસનય તમયમ દસ્તયિેજો, વમવનટ્સ, રકેોડ્સા િગેરનેે ગોપનીય 

રયખિયની કંપનીની ફરજ રહેશે, વસિયય કે આિય દસ્તયિેજો, વમવનટ્સ, રકેોડ્સા, િગરેનેય વકસ્સયમયં કો ા્  

ઑફ જવસ્્સનય યોગ્ય સરકયરી સિયવધકયરીઓનય વકસ્સયમયં કશલં જ ્યગલ પિશે નહી.ં  

 

14. િીવિમાં સ િારો કરિાિી સત્તા 

 

કંપની કોઈપણ સમયે આ નીવતમયં સલધયરો કરિય, સ્થવગત કરિય અથિય રદ કરિય મય્ે હકદયર છે. જ્યર,ે 

કંપનીએ આ નીવતનય અમ્ીકરણ મય્ે વિગતિયર પ્રવક્રયયઓને વ્યયખ્યયવયત કરિય મય્ે શે્રષ્ઠ પ્રયયસો 

કયયા છે, એિય પ્રસંગો હોઈ શકે છે જ્યર ે અમલક બયબતો પર ધ્યયન આપિયમયં આિતલં નથી અથિય 

પ્રવક્રયયઓમયં અસ્પષ્ટતય હોઈ શકે છે. આિી મલશ્કે્ીઓ અથિય અસ્પષ્ટતયઓને નીવતનય વ્યયપક ઉદે્દશ્યન ે

અનલરૂપ ઉકે્િયમયં આિશે. કંપની આ નીવતનય ઉદે્દશ્યન ે પ્રભયવિત કરિય અને સયરય કોપોરે્  

ગિનાન્સનય ઉદે્દશ્યને આગળ િધયરિય મય્ે સમયયંતર ેિધલ વનયમો અને પ્રવક્રયયઓ પણ સ્થયવપત કરી શકે 

છે. 


