நிறுலனங்களுக்கான ஒருமப்பாடு உறுதிமாறி
நது

நாட்டின்

மபாருராதா

அசில்

ற்றும்

சமூக

முன்னனற்மத்திற்கு

ஊறல் ஒரு முக்கி தமைாக உள்ரது ன்று நாங்கள் நம்புகினமாம்.
ஒறிக்க

அசு,

குடிக்கள்

ற்றும்

தனிார்

துமம

ஊறமய

னபான்ம

அமனத்து

பங்குதார்களும் ஒன்மிமைந்து மசல்பை னலண்டும் ன்று நாங்கள் நம்புகினமாம்.
ந்தமலாரு ஊறல் நமைமுமமிலும் நாம் ஒரு பகுதிாக இல்மய ன்பமத
உறுதிப்படுத்த பாதுகாப்புகள், ஒருமப்பாடுகட்ைமப்புகள் ற்றும் மநமிமுமமகமர
மலக்க

னலண்டிதன்

ற்றுக்மகாள்கினமாம்.

அலசித்மத

னலும்

ஊறல்

டுத்துக்காட்டுலதன்

நிகழ்வுகமர

நாங்கள்

மூயம்
ிகவும்

நாங்கள்
கண்டிப்பாக

மகாளுகினமாம்.
ஒரு அமப்பாக ஊறமய ஒறிப்பதில் நாம் முன்னைிில் இருந்து லறிநைத்த
னலண்டும்

ன்பமதமம்,

ஒருமப்பாடு,
தங்கமர

ங்கள்

மசல்பாடுகரின்

மலரிப்பமைத்தன்ம

பாரிப்பதிலும்

நாம்

ற்றும்

அமனத்து

நல்யாட்சி

முன்னனம

அம்சங்கரிலும்

ஆகிலற்மின்

னலண்டும்

ன்பமத

உர்ந்த
நாங்கள்

உைர்கினமாம்.
னனல நாங்கள் இமத உறுதிரிக்கினமாம்:


நாங்கள் மநமிமுமம லைிக நமைமுமமகமர ஊக்குலிப்னபாம், னநர்ம
ற்றும் ஒருமப்பாட்டின் கயாச்சாத்மத லரர்ப்னபாம்.



நாங்கள் யஞ்சம் லறங்கனலா, ற்றுக்மகாள்ரனலா ாட்னைாம்.



மலரிபமைத்தன்ம,
அடிப்பமைில்

மபாறுப்புக்கூமல்
நல்ய

ற்றும்

நிறுலன

னநர்ம

ஆகிலற்மின்

நிர்லாகத்திற்கு

நாங்கள்

கைமப்பட்டுள்னராம்.


லைிக நைத்மதில் மதாைர்புமை சட்ைங்கள், லிதிகள் ற்றும் இைக்க
லறிமுமமகமர நாங்கள் கமைபிடிப்னபாம்.



ங்கள்

அமனத்து

ஊறிர்களுக்குான

மநமிமுமமகமர

நாங்கள்

பின்பற்றுனலாம்.


ங்கள் ஊறிர்களுக்கான சட்ைங்கள், ஒழுங்குமுமமகள் னபான்மலற்மம
உைர்ந்துமகாள்னலாம்.



தங்கள்
குமமகள்

கைமகமர
ற்றும்

குமமதீர்க்கும்

னநர்மாக
னாசடி

ற்றும்

நிமமனலற்றுலதற்காக

நைலடிக்மககமர

லிசில்ஊதுகுறல்

அலர்கள்

புகாரிப்பதற்கான

மபாமிமுமமம

நாங்கள்

லறங்குனலாம்.


பங்குதார்கள் ற்றும் சமூகத்தின் உரிமகள் ற்றும் நயன்கமர நாங்கள்
மபருரலில் பாதுகாப்னபாம்.

संगठनों के लिए ईमानदारी की प्रलतज्ञा
हम मानते हैं कक भ्रष्टाचार हमारे देश की आर्थथक, राजनीलतक और सामालजक प्रगलत की
बडी बाधाओं में से एक रहा है। हमारा मानना है कक सरकार, नागररकों और लनजी क्षेत्र
जैसे सभी लहतधारकों को भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लमिकर काम करने की जरूरत
है।
हम उदाहरण के लिए नेतृत्व करने के लिए अपनी लजम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और
यह सुलनलित करने के लिए कक हमें ककसी भी भ्रष्ट अभ्यास का लहस्सा नहीं हैं, यह
सुलनलित करने के लिए सुरक्षा उपायों, अखंडता के ढांचे और उत्साह के कोड में डािने की
आवश्यकता है और हम पूरी सख्ती के साथ भ्रष्टाचार के मामिों से लनपटते हैं।
हमें एहसास है कक एक संगठन के रूप में, हमें भ्रष्टाचार के उन्मूिन में और हमारे संचािन
के सभी पहिुओं में अंतर-व्यवस्था, पारदर्थशता और सुशासन के उच्चतम मानकों को बनाए
रखने की आवश्यकता है।
इसलिए, हम प्रलतज्ञा करते हैं:

 हम नैलतक व्यापार प्रथाओं को बढावा देंगे और ईमानदारी और अखंडता की
संस्कृ लत को बढावा देंगे;
 हम दुल्हन की पेशकश या स्वीकार नहीं करें ग;े
 हम पारदर्थशता, जवाबदेही और लनष्पक्षता के आधार पर अच्छे कॉपोरे ट प्रशासन के
लिए प्रलतबद्ध हैं;
 हम व्यापार के संचािन में प्रासंलगक कानूनों, लनयमों और अनुपािन तंत्र का पािन
करें गे;
 हम अपने सभी कममचाररयों के लिए आचार संलहता अपनाएंगे;
 हम अपने कतमव्यों के ईमानदारी से लनवमहन के लिए अपने काम के लिए प्रासंलगक
कानूनों, लवलनयमों आकद के अपने कममचाररयों को सचेत करें ग;े
 हम लशकायतों और धोखाधडी गलतलवलधयों की ररपोर्टटग के लिए लशकायत लनवारण
और लहहसि ब्िोअर तंत्र प्रदान करें गे;
 हम बडे पैमाने पर लहतधारकों और समाज के अलधकारों और लहतों की रक्षा करें गे।

--------------------------------------------------------

Integrity Pledge for Organisations
We believe that corruption has been one of the major obstacles to economic,
political and social progress of our country. We believe that all stakeholders such
as government, citizens and private sector need to work together to eradicate
corruption.
we acknowledge our responsibility to lead by example and the need to put in place
safeguards, integrity frameworks and code of ethics to ensure that we are not part
of any corrupt practice and we tackle instances of corruption with utmost
strictness.
We realize that as an Organization, we need to lead from the front in eradicating
corruption and in maintaining highest standards of integrity, transparency and good
governance in all aspects of our operations.
We, therefore, pledge that:
 We shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty
and integrity;
 We shall not offer or accept bribes;
 We commit to good corporate governance based on transparency,
accountability and fairness;
 We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanisms in the
conduct of business;
 We shall adopt a code of ethics for all our employees;
 We shall sensitize our employees of laws, regulations, etc. relevant to their
work for honest discharge of their duties;
 We shall provide grievance redressal and Whistle Blower mechanism for
reporting grievances and fraudulent activities;
 We shall protect the rights and interest of stakeholders and the society at
large.

