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  1.పాలసీ 
హో మ్ ఫస్్ట కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ తన ఉద్యోగులు వ్యోపయరం యొకక ఉననత ప్రమాణాలను మరియు వ్యరి విధులు 
మరియు బాధోతలను నిరవహ ంచడంలో వ్ోకతిగత న ైతికతను పయట ంచాల్సి ఉంట ంద్ి . కంపెనీ యొకక 
ఉద్య ోగులుగయ మరియు ప్రతినిధులుగయ,వ్యరు తమ బాధోతలను న రవ్ేరచడంలో నిజాయితీ మరియు సమగరతను 
విధిగయ పయట ంచాల్స మరియు వ్రిించే అనిన చటా్ లు మరియు నిబంధనలకు కట ్ బడి ఉండాల్స.  
 
విజిల్ బలో యర్ పయలసీ ("పయలసీ") యొకక ఉద్ేేశ్ోం ఉద్యోగులను పర ర తిహ ంచడమే, ఎవ్ర ైనా అన ైతికంగయ ఉనన 
(చట్ ఉలోంఘన అయిన లేద్ా కయకపర యినా), బాధితులయియో ప్రమాదం, వివ్క్ష లేద్ా ప్రతికూలత లేకుండా 
విషయాలను నివ్ేద్ించడం. పయలసీ ఉద్యోగులందరికీ మరియు అనుబంధ సంసథలకత వ్రిిసుి ంద్ి. కంపెనీ మరియు 
ద్ాని యొకక అనుబంధ సంసథల కొరకు ప్నిచేయడం విజిల్ బలో యర్ లేద్ా రిపర రి్ంగ్ మెకయనిజం 
పయలసీలో ప ందుప్రచబడడ , ద్ీని యొకక ఖ్ాోతిని నిలబెట్డం కొరకు బాధోతాయుతంగయ వ్ోవ్హరించమని 
ఉద్య ోగులు అందరినీ ఆహ్వవనిసుి ంద్ి. ఈ పయలసీ యొకక లక్షోం ముఖ్ోమెైన విషయాలను సరిగయా  ప్రసంగించాల్స 
మరియు చేరిచంచబడాల్స మరియు  
సుప్రిపయలన ప్దధతులను నిరవహ ంచడంలో ఒక ఎనేబుల్ ఫ్యోక్ర్ గయ గురిించబడాల్స. 
 
  2.నిర్వచనాలు 
a) "ఆడిట్ కమిటీ" అనగయ హో మ్ ఫస్్ట ఫెైనాన్సి కంపెనీ ఇండియా ల్సమిటెడ్ యొకక ఆడిట్ కమిటీ అని అరథం. 
కంపెనీ యొకక బల ర్డ ఆఫ్ డ ైర క్రో ద్ావరయ ఏరయాట  చేయబడింద్ి. 
b) "అఫిల్సయియట్ లు" అనగయ, కంపెనీతో ఏద్ ైనా వ్యోపయర సంబంధమునన వ్ోకతి అని అరథము. కయనీ కస్మర్ లు, 
కయంటరా క్ర్ లు, సపో్యర్ లు, బిజిన స్ట ఉద్యోగులు, సరవవస్ట ప ర వ్ ైడర్  
ఛానల్ భాగస్యవములు, తృతీయప్క్ష ఏజ నీిలు, వ్యలూోయర్ మొదల ైనవ్యరు కయలేరు. 
c) "కంపెనీ" అనగయ హో మ్ ఫస్్ట ఫెైనాన్సి కంపెనీ ఇండియా ల్సమిటెడ్/ హో మ్ ఫస్్ట అని అరథం. 
d) "ఉద్యోగులు" అనగయ కంపెనీ యొకక ప్రతి ఉద్య ోగి (భారతద్ేశ్ంలో లేద్ా విద్ేశయలలో ప్నిచేసుి నాన) 
ఔట్ స్ర రిింగ్, తాతాకల్సక మరియు కయంటరా క్ట్ సిబబంద్ి, ప ర బేషనర్, టెైనైీ, అపెరంట స్ట తో సహ్వ 
లేద్ా ఇట వ్ంట  ఇతరులు , మాజీ ఉద్య ోగులు, మరియు కంపెనీ యొకక డ ైర క్రుో  అందరూ కూడా 
పిలవ్బడతారు.  
e) "విజిల్ బలో యర్" అనేద్ి ఈ పయలసీ కతంద ఏద్ ైనా అన ైతికత కయరోని సంరక్షిత వ్ లోడి చేసే ఒక వ్ోకతి లేద్ా 
సంసథను సూచిసుి ంద్ి. విజిల్ బలో యర్ ఉద్యోగులు కయవ్చుచ, కోయింట్ లు, వ్ ండర్ లు, అంతరాత లేద్ా 
చట్బదధమెైన ఆడిటర్ లు, లా ఎన్స ఫ్ర ర్ి మెంట్/ర గుోలేటరవ ఏజ నీిలు లేద్ా 
ఇతర మూడవ్ పయరవ్లు. 
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f) "ప్రిశోధకుడు" అనేద్ి అధికయరం ప ంద్ిన, నియమించబడడ , సంప్రద్ించబడడ  లేద్ా  
విజిల్ బలో యర్ ద్ావరయ లేవ్న తిిన కనిర్న యొకక వ్యసివ్ దరయోప్తి ను నిరవహ ంచడానికత ఆడిట్ కమిటీ చ ైరమన్స 
ద్ావరయ సంప్రద్ించబడడ  వ్ోకుి లను త ల్సయజేసుి ంద్ి మరియు కంపెనీ యొకక ఆడిటరుో  మరియు పర లీసులు 
ఉంటారు. 
g) "న ైతిక ప్రవ్రిన" అంటే ఒప్తా మరియు తప్తా అని అంగవకరించబడిన సూతరా లకు అనుగుణంగయ ఉండటం. 
అద్ి వ్ృతిి యొకక ప్రవ్రినను చూపేద్ి కయనీ ఆరిథక అకరమలు మరియు అక ంట ంగ్ అకరమాలకు ప్రిమితం కయదు  
h) “ప ర ఫెషనల్ బిహేవియర్” అంటే ప్ని చేసే సథలంలో మరయోదప్ూరవకంగయ, మనస్యిక్షిగయ మరియు స్యధారణంగయ 
ప్రవ్రిించడం. అద్ి వ్యోపయరప్రమెైన ప్దధతితో ఇతరుల ప్టో స్యనుకూల దృకాథానిన కొనస్యగించేందుకు 
భావ్నలను ఎకుకవ్ చూపించకుండా ఉండాల్స. 

i)"కరమశిక్షణా చరో" అనగయ, ఒక హచెచరిక, జరిమానా విధించడం, అధకియరకి విధుల నుండి ససెా నషన్స లేద్ా 
విషయం యొకక తీవ్రతను ప్రగిణనలోకత తీసుకొని తగనిద్ిగయ భావించబడ ేఏద్ ైనా చరోలకు ప్రమిితం కయకుండా 
దరయోప్తి  ప ర సడీింగ్ి ప్ూరియిన తరువ్యత/విచారణ సమయంలో తీసుకోగల ఏద్ ైనా చరో అని అరథం.  

j)"సంరక్షిత వ్ లోడ"ి అనగయ, ఈ పయలసీ యొకక కవ్రేజీ ప్రకయరము అన తైికమెైన లేద్ా అనుచితమెనై కయరోకలాపయనికత 
రుజువ్త కయగల సమాచారమును  డసి్ట కోో జర్  చసేే లేద్ా ప్రదరిశంచే ఒక మంచి విశయవసముతో చయేబడని ఒక 
వ్యర తప్ూరవక కమూోనికషేన్స ద్ావరయ లేవ్న తిబడని ఒక కనిర్న అని అరథము. సంరక్షతి బహ రాతాలు వ్యసివికంగయ 
ఉండాల్స మరయిు ఊహ్వతమక సవభావ్ంతో ఉండరయదు. 

k) "కరి" అనేద్ి, ఈ పయలసీ కతరంద ఒక విచారణ సమయంలో ఒక సంరక్షతి వ్ లోడ ిలేద్ా సేకరంిచబడని స్యక్షయోనికత 
వ్ోతిరకేంగయ లేద్ా ద్ానికత సంబంధించి ఒక వ్ోకతి లేద్ా వ్ోకుి ల సమూహ్వనిన సూచిసుి ంద్ి. 

 
3. పాలస ీయొకక కవరేజీ 

ఈ పయలస ీ జరగిిన / జరుగొచుచ అని అనుమానించబడే దుష ర్వ్రినలు మరయిు ఘటనలు  కవ్ర్ 
చేయబడతాయి: 

❖  అధికయర దురివనియోగం 
❖ కయంటరా క్్ట ఉలోంఘన, ఉద్యోగ ిప్రవ్రినా నియమావ్ళి లేద్ా నిబంధనలు 
❖ కంపెనీ డటేా/రకియరుడ లను తారు మరు చేయడం   
❖ మోసం, దురివనియోగం లేద్ా అనుమానిత మోసంతో సహ్వ ఆరిథక అవ్కతవ్కలు 
❖ నేరప్ూరతి నరేం (ఉద్ా. మోసం, అవినీతి లేద్ా ద్ ంగతనం) చేసని/చసేే అవ్కయశ్ం ఉనన  
❖ రహసోమెనై /యాజమానోత కల్సగిన సమాచారయనిన ద్ ంగలి్సంచడం 
❖ చట్ం/ర గుోలేషన్స యొకక ఉద్ేేశ్ోప్ూరవక ఉలోంఘన 
❖ కంపెనీ నిధులు/ఆసుి ల వ్ృథా/దురివనియోగం 
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❖ ఏద్ ైనా ఇతర అన తైిక, ప్క్షపయత, అనుకూలమెనై, త ల్సవితకుకవ్ ఘటన 
❖ తీవ్రమెనై అనుచిత ప్రవ్రిన (ఏద్ ైనా వ్ేధింప్తలతో సహ్వ) 
❖ చట్ప్రమెనై/ర గుోలేటరవ బాధోతలను పయట ంచడంలో విఫలం కయవ్డం 
❖ కంపెనీ యొకక వ్నరుల నుంచి ఉతాననమయియో చట్వ్ోతిరకే లాభాలు 

కంపెనీ గవరవియినె్సి ప ర సజీర్ ల స్యథ నంలో పయలసనీి ఉప్యోగించరయదు లేద్ా సహో ద్య ోగులపె ైహ్వనికరమెనై 
లేద్ా నిరయధారమెనై ఆరోప్ణలు లేవ్న తిడానికత ఉండరయదు 
 

4.మార్గదర్శక సూత్ాా లు 
ఈ పయలసకీత కట ్ బడ ిఉననట ో గయ ధృవీకరించడం కొరకు, మరయిు కనిర్న పెై సీరయిస్ట గయ చరో 
తీసుకోబడుతుందని ధృవీకరించడం కొరకు, కంపెనీ:  

a) విజిల్ బలో యర్ మరయిు/లేద్ా సంరక్షతి డిస్ట కోో జర్ ని పయర ససె్ట చసేే వ్ోకతి అలా చేయడం కొరకు 
బాధితులుగయ మారకుండా ధృవీకరించుకోండి.  

b) అట వ్ంట  వ్ోకతి/(లు)పెై కరమశిక్షణా చరోలను పయర రంభంచడంతో సహ్వ, బాధతిులను ముఖ్ోమెైన  
విషయంగయ ప్రగిణ ంచండి. 

c) ప్ూరిి గోప్ోతను ధృవీకరించడం 
d) సంరక్షిత వ్ లోడి యొకక స్యక్షయోలను ద్ాచిపెటే్ ప్రయతనం చయేకపర వ్డం  
e) చేయబడడ/చేయాల్సిన సంరక్షతి వ్ లోడకిత సంబంధించిన స్యక్షయోలను ఎవ్ర ైనా నాశ్నం చేయడం లేద్ా 

ద్ాచిపటె ్నటోయితే, కరమశిక్షణా చరోలు తీసుకోండి.  
f) మరిముఖ్ోంగయ సబెెకు్   సంబంధించి ఇమిడ ిఉనన వ్ోకుి లకు వినడానికత అవ్కయశ్ం కల్సాంచడం 

 
5.అనోనిమౌస్ట  అలిగేషన్స్ 
విజిల్ బలో యర్(లు) తమ పరోేను ఫ్యలోప్ ప్రశ్నలుగయ పరేొకనాల్స మరియు సమాచారం యొకక మూలానిన 
గురిించనటోయిత ేతప్ా ఇన వసి్గేషన్స స్యధోం కయకపర వ్చుచ. గురుి త లీకుండా వ్ోకీికరించబడడ  బహ రాతాలు స్యధారణంగయ 
ప్రశిోధించబడవ్త. 

 
6.విధానం 
అస్యధారణమెనై లేద్ా సముచితమెనై సందరయాలోో  మినహ్వ విజిల్ బలో వ్ర్ నేరుగయ లేఖ్ ద్ావరయ లేద్ా ఇమెయిల్ 
ద్ావరయ వ్యర తప్ూరవకంగయ కమూోనికషేన్స ను ప్ంప్వ్చుచ. శ్రర మనోజ్ విశ్వనాథన్స, డ రై క్ర్ & CEO (నియమించిన 
అధకియరి), హో మ్ ఫస్్ట ఫెనైాన్సి కంపెనీ ఇండియా ల్సమిటడె్, 511, ఆకేమ పయో జా, అంధేర ికురయో  రోడ్, అంధరేి (తూరుా), 
ముంబె ై400 059 ఇమెయిల్: manoj.viswanathan@homefirstindia.com. నియమించబడని అధికయరి ఈ 
విషయానిన ఆడిట్ కమిటకీత నివ్ేద్ిస్యి రు. నిరయధ రతి అధకియర ిద్ావరయ కనిర్న యొకక రసదీు అందుకునన 
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సముచితమెనై సమయంలో, ఒక ఎక్ట నాల డె్ మెంట్ కనిర్న యొకక సెండర్ కు రటిర్న చిరునామా లేద్ా 
ఇమయెిల్ చిరునామా అందుబాట లో ఉనన చోట) రసీదు ప్ంప్బడుతుంద్ి. కనిర్న యొకక రసదీు  నిరయధ రసిుి ంద్ి 
మరియు కనిర్న గురించి విచారించబడుతుందని, తగని విధంగయ ప్రషికరించబడుతుందని మరియు ఆడటి్ 
కమిటీకత నివ్దే్ించబడుతుందని ప్ంపినవ్యరికత త ల్సయజసేుి ంద్ి. ఒకవ్ళే కనిర్న విజిల్ బలో వ్ర్ పయలసీ ప్రిధలిోకత రయని 
ప్క్షంలో, అవ్సరమెైనద్గియ భావించ ేతదుప్ర ిచరో కోసం సంబంధతి విభాగం/అధికయరయనికత కనిర్న ను  
ప్ంప్తతుననట ో  ప్ంపనివ్యరకిత త ల్సయజేయాల్స. 
 
కయంపో్యన్సి ఆఫసీర్ లేద్ా అతని నియంతరణలో ఉనన ఏద్ నైా ఫంక్షన్స మరయిు అడమినిసే్షేన్స ఉలోంఘనకు 
పయలాడనిట ో గయ విశ్వసించడానికత ఏద్ ైనా కయరణం ఉననటోయిత ేలేద్ా తన తీరుాను నీడలో ఉంచే ఏద్ ైనా ఆసకతి 
ఇమిడి ఉననటోయితే, ఉద్యోగ ితన కనిర్న ను (అనామధయేంగయ కూడా) కంపెనీ డ రై క్ర్ మరయిు CEOకు 
నివ్దే్ించవ్చుచ. 
 
7.విచార్ణ 
ఆడటి్ కమిటీ యొకక ఛ ైరమన్స  కనిర్న యొకక రసదీు  లేద్ా ఫిరయోదు అందుకునన తరువ్యత, ఈ విషయానిన 
విచారించడం కొరకు తక్షణం తగిన చరోను పయర రంభంచాల్స. ప్రశిోధకుడు తదుప్ర ికయవర్రవో ఆడటి్ కమిట ీమీట ంగ్ కు, 
అందుకోబడడ   చొంచ ర్న ల  యొకక వివ్రయలను రిపర ర్్ చయేాల్స( వ్యట ని ఎడటి్ చేయకుండానే). అతను/ఆమ/ెఆమ ె
విచారణ మరయిు చరోల యొకక సిథతిపెై ఆడిట్ కమిటీని కూడా అప్ డేట్ చేయాల్స. ఆడటి్ కమిట ీయొకక ఆద్ేశయలు 
మరియు మారాదరశకతవంలో ఏవ్ ైనా ఉంటే, తదుప్ర ిచరోలు తీసుకోబడతాయి. ద్నీికత సంబంధించి, ఆడిట్ కమిట ీ
తన యొకక ప్ూరిి విచక్షణ మేరకు తగనిద్ిగయ భావించే అట వ్ంట  అనిన చరోలను చపే్ట్వ్చుచ, వీట లో కతంద 
పేరొకననవ్యట తో సహ్వ: 

❖ సంరక్షిత వ్ లోడికత సంబంధించి చట్ప్రమెనై లేద్ా నిప్తణుల అభపయర యానిన ప ందడం; 
❖  ఇన వసి్గేషన్స లో స్యయప్డటం కొరకు బాహో ఏజ నీిని నియమించడం; 
❖ ఇన వసి్గషేన్స చపే్ట్డం కొరకు తగని ఆరిథక లేద్ా ఇతర వ్నరులను అంద్ించమని కంపెనీ యొకక ఎవ్ర నైా 

అధకియరి(లు)ని అభ్ోరిథంచాల్స. 
❖ రక్షతి వ్ లోడపిెై వివ్రణ కోరడం లేద్ా సబెె క్్ట (నింద్తిుడు) సమరాణను అభ్ోరిథంచడం లేద్ా విచారణ 

నివ్దే్ికలో ఉనన మటెరీియల్ అనేవషణలపెై సబెె క్్ట కు ప్రతిసాంద్ించడానికత సహతేుకమెైన అవ్కయశయనిన 
ఇవ్వండి. 

❖ కంపెనీకత చ ంద్ని ఏద్ నైా ఉద్యోగ ిలేద్ా ఇతర వ్ోకతి(ల) నుండ ిఏద్ ైనా సమాచారం / ప్తరం మరియు వివ్రణ 
కోసం వ్యరు విచారణను నిరవహ ంచడం కోసం తగనిద్గియ భావించవ్చుచ. 
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విజిల్ బలో యర్ నుంచి సంరక్షిత వ్ లోడ/ిఏవ్ నైా ఆరోప్ణలు అందుకునన 90 రోజులోో గయ ఇన వసి్గషేన్స 
స్యధారణంగయ ప్ూరిి చయేబడుతుంద్ి. 
ఆడటి్ కమిటీకత ఒక ఇన వసి్గేషన్స కొరకు ఒక సవిసిరమెైన ప ర సీజర్ ని రూప ంద్ించ ేహకుక ఉంట ంద్ ి
మరియు ఏద్ ైనా ఇన వసి్గషేన్స నిరవహ ంచడానికత  కంపెనీ యొకక ఏ అధకియరికత అయినా తగనిద్గియ భావించే 
అట వ్ంట  అధికయరయలు మరయిు అథారటిీలను అప్ాగించవ్చుచ. 

 
సబెె క్్ట ప్రశిోధకుడికత సహకరించాల్సిన బాధోతను కల్సగ ిఉంట ంద్ ిమరయిు విచారణ ప్రకతరయలో జోకోం 
చేసుకోకుండా లేద్ా అడుడ కోకుండా బాధోతను కల్సగ ిఉంట ంద్ి. 

 
రిపర రు్  అందుకునన తరువ్యత, సబెెకు్ కు వినడానికత సహతేుకమెైన అవ్కయశయనిన కల్సాంచిన తరువ్యత, 
డిసిిపిోనరవ ఆక్షన్స  కొరకు కంపనెీ యొకక ఆడటి్ కమిటకీత సిఫ్యరసులతో పయట గయ మనేేజ్ మంెట్ ద్ానిని 
సబిమట్ చేయాల్స. పెైన పరేొకనన విధంగయ నివ్ేద్కి మరయిు సఫి్యరసులను ప్రిగణనలోకత తీసుకునన 
తరువ్యత, ఆడటి్ కమిటీ ఛ ైరమన్స తనకు తగనిద్ిగయ భావించే  డిసిిపిోనరవ ఆక్షన్స ను నిరణయించి, ఖ్రయరు 
చేస్యి రు. 
 

    8.సబ్జె క్్ట యొకక హకుకలు 
a. సబెె క్్ట వినడానికత హకుక ఉంట ంద్ి మరయిు ఆడటి్ కమిటీ ఈ విషయంపెై అతని/ఆమె చ పేా  

విషయానిన త లుసుకోవ్డానికత  తగని సమయం మరియు అవ్కయశయనిన ఇసుి ంద్ి. 
 

b. విచారణ యొకక ఫల్సతం గురించి త లుసుకోవ్డానికత  సబెె క్్ట కు హకుక ఉంద్ ి మరియు 
విచారణ/దరయోప్తి  ప్రకతరయ ప్ూరియిన తరయవత కంపెనీ ద్ావరయ వ్యర తప్ూరవకంగయ 
త ల్సయజేయబడుతుంద్ి. 

 
* నోట్: విజిల్ బలో యర్ యొకక పయతర సంరక్షతి వ్ లోడి చయేడానికత ప్రమిితం చయేబడుతుంద్ి. విజిల్ బలో యర్, 

సంరక్షిత వ్ లోడికత  లోబడ ి అతడి ద్ావరయ నివ్ేద్ించబడడ  విషయాలకు సంబంధించిన ఇన వసి్గషేన్స లోో  
పయలగా నకూడదు. సంరక్షతి వ్ లోడి సబిమట్ చయేడం ద్ావరయ పయట ంచ ేతగని ద్దిుే బాట  చరోను త లుసుకోవ్డంలో 
విజిల్ బలో యర్ పయలగా నకూడదు. 

 
9. బాధితుల న ుంచి రక్షణ 

 a) ఈ పయలస ీకతంద అతడు/ఆమె ఒక సంరక్షిత వ్ లోడిని నివ్దే్ించడం వ్లో విజిల్ బలో యర్ కు ఎలాంట  అనాోయమెనై 
చికతతి చయేబడదు. విజిల్ బలో యర్ కు విరుదధంగయ ఎలాంట  వివ్క్ష, వ్ేధింప్త బాధతిులు లేద్ా ఏద్ నైా ఇతర 
అనాోయమెనై ఉద్యోగ విధానాలను అవ్లంబించడానిన కంపనెీ ఖ్ండసిుి ంద్ి. అందువ్లో, ప్రతీకయరం తీరుచకోవ్డం, 
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బెద్రిించడం లేద్ా సరవవస్ట యొకక నిల్సపివ్తే, కరమశిక్షణా చరో, బద్లిీ, డిమోషన్స, ప్రమోషన్స నిరయకరించడం, తదుప్ర ి
సంరక్షిత బహ రాతంతో సహ్వ తన విధులు/విధులను కొనస్యగంిచే విజిల్ బలో యర్ యొకక హకుకను నిరోధించడానికత 
ఏద్ ైనా ప్రతోక్ష లేద్ా ప్రోక్ష అధకియరయనిన ఉప్యోగించడంతో సహ్వ, విజిల్ బలో యర్ కు ప్ూరిి రక్షణ ఇవ్వబడుతుంద్ి. 
ఇన వసి్గషేన్స సమయంలో విజిల్ బలో యర్ అనుభ్వించే ఇబబందులను కనిష్ం చయేడం కొరకు కంపెనీ చరోలు 
తీసుకుంట ంద్ి. ఒకవ్ళే విజిల్ బలో యర్ కతరమినల్ లేద్ా డసిిిపిోనరవ చరోలలో స్యక్షోం ఇవ్యవల్సి వ్సేి , ప్రకతరయ మొదల ైన 
వ్యట  గురించి విజిల్ బలో యర్ సలహ్వ అందుకోవ్డానికత కంపెనీ ఏరయాట ో  చేసుి ంద్ి. 

b) విజిల్ బలో యర్ ఏద్ ైనా ఉలోంఘన గురించి ఆడిట్ కమిటీ ఛ ైరమన్స కు నేరుగయ నివ్దే్ించవ్చుచ, అతడు ద్ానిపె ై
దరయోప్తి  చేయాల్స మరియు మనేేజ్ మెంట్ కు తగిన చరోను సిఫ్యరసు చయేాల్స. 
c)  విజిల్ బలో యర్ యొకక గురిింప్తను స్యధోమెనైంత వ్రకు గోప్ోంగయ ఉంచాల్స మరియు చట్ం  అనుమతించాల్స. 
d)చ ప్ాబడని విచారణలో సహ్వయం చసే ేఏ ఇతర ఉద్యోగ ిఅయినా కూడా విజిల్ బలో యర్ వ్ల  రక్షించబడాల్స. 
 

10. తప్పుడు వెలోడిప  ైచర్య 
అన తైిక మరియు అనుచితమెనై విధానాలు లేద్ా తప్తాడు ప్రవ్రిన గురించి త ల్ససి తప్తాడు ఆరోప్ణలు చసేే 
ఉద్యోగి, కంపెనీ నిబంధనలు, పయలసీలు మరయిు ప్రకతరయలకు అనుగుణంగయ, ఉద్యోగయనిన తొలగించడం మరియు 
వ్యట తో సహ్వ డసిసీిిపిోనరవ చరోలకు లోబడి ఉండాల్స.ఇంకయ కంపెనీ నియమాలు మరియు పయలసలీ ప్రకయరం 
చట్బదధమెనై కయరణాలు లేద్ా కయరణాల వ్లో ఎలాంట  సమాచారం వ్ లోడి కయకుండా సవతంతరంగయ ప్రతికూల సబిబంద్ ి
చరో తీసుకోబడిన ఉద్యోగి రక్షణగయ ఈ పయలసీని ఉప్యోగించకూడదు. 

 
11. ఆడిట్ కమిటీ ఛ ైర్మన్స కు యాకస్స్ట 
విజిల్ బలో యర్ కు ఆడటి్ కమిటీ యొకక ఛ రైమన్స ని సముచితమెనై లేద్ా అస్యధారణమెైన సందరయాలోో  నేరుగయ 
యాక ిస్ట చసేుకునే హకుక ఉంట ంద్ి మరయిు ద్ీనికత సంబంధించి తగిన ఆద్ేశయలను సిఫ్యరసు చేయడానికత ఆడటి్ 
కమిటీ ఛ ైరమన్స కు అధకియరం ఉంట ంద్ి. 
 
12. డాకుయమెంట్ లను నిలుప్పకోవడం 
అనిన సంరక్షతి వ్ లోడలిను మరియు డాకుోమెంట్ లు, ద్ానికత సంబంధించిన ఇన వసి్గషేన్స ఫల్సతాలతో పయట గయ, 
కంపెనీ ద్ావరయ కనీసం ఏడు సంవ్తిరయల కయలవ్ోవ్ధి లేద్ా ప్రసుి తానికత అమలోో  ఉనన కయలానికత ఏద్ నైా ఇతర చట్ం 
ద్ావరయ పరేొకనబడడ  అట వ్ంట  ఇతర కయలవ్ోవ్ధి వ్రకు కంపనెీ ద్ావరయ ఉంచబడుతుంద్ి. 
 
13. గోప్యత 
ప ర సీడింగ్ి అంతటా విజిల్ బలో యర్ యొకక వికత్మెజైషేన్స ని సంరక్షించడం కొరకు కంపెనీ విజిల్ బలో యర్ యొకక 
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గురిింప్తను గోప్ోంగయ ఉంచుతుంద్ి. తదుప్రి, కోరు్  యొకక సముచితమెనై ప్రభ్ుతవ అథారిట ీఅట వ్ంట  
డాకుోమెంట్ లు, మినిట్ి, రికయరుడ లు మొదల ైన వ్యట ని అడగినిటోయితే తప్ా, కేసు యొకక అనిన డాకుోమెంట్ లు, 
నిమిషయలు, రకియరుడ లు మొదల ైన వ్యట ని గోప్ోంగయ ఉంచడం కంపెనీ యొకక విధి. 
 
14. పాలసీని సవరించ ేఅధికార్ం 
ఏ సమయంలోన ైనా ఈ పయలసనీి సవ్రించడానికత, ససెాండ్ చయేడానికత లేద్ా రదుే  చేయడానికత కంపెనీకత హకుక 
ఉంద్ి. ఈ పయలసీని అమలు చయేడం కొరకు సవిసిరమెనై ప్రకతరయలను నిరవచించడం కొరకు కంపెనీ అతుోతిమ 
ప్రయతానలు చేసనిప్ాట కీ, కొనిన విషయాలను ప్రషికరించని సందరయాలు ఉండవ్చుచ లేద్ా ప్రకతరయలోో  అసాష్త 
ఉండవ్చుచ. అట వ్ంట  ఇబబందులు లేద్ా అసాష్తలు పయలసీ యొకక విసిృత ఉద్ేేశయోనికత అనుగుణంగయ 
ప్రషికరించబడతాయి. కంపెనీ నియతానుస్యరంగయ ఇవ్వడం కొరకు తదుప్రి నియమనిబంధనలు మరయిు 
ప్రకతరయలను కూడా ఏరయాట  చేయవ్చుచ. ఈ విధానం యొకక ఉద్ేేశయనిన మరయిు మంచి కయరొారేట్ గవ్ర నన్సి 
యొకక లక్షయోనిన అమలు చయేడానికత కంపెనీ ఎప్ాట కప్తాడు మరినిన నియమాలు మరయిు విధానాలను కూడా 
ఏరయాట  చేయవ్చుచ 


