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యూనివెర్్సల్ ప్్రప్ంచవ్యయాప్్త  అనుసర్ణ ప్్ర్ర గ్్యరా ం
మనము చిత్్తశుద్్ధధితో, మన అనుసరణా విధానాలకు అనుగుణంగా ప్్రవర్్త్తసు్త నానామని యూనివెర్సల్ ప్్రప్ంచవాయాప్్త  అనుసరణ 
ప్్ర ్ర గారా ం నిశ్్చయప్రుసు్త ంద్్ధ. యూనివెర్సల్ త్మ ప్బ్లి క్ వెబ్ సై�ైట్ లో ఒక అనుసరణ పేజీని సృష్్టటించి, ఆ అనుసరణ పేజీని 
17 భాషలలో అందుబాత్ులో ఉంచింద్్ధ. అనుసరణ గుర్్తంచి మర్్తంత్ తెలుసుకోవడానికి దయచేసై్ట మా అనుసరణ ప�జిని 
సందర్్తశించండి:

www.universalcorp.com/compliance

యూనివెర్్సల్ అనుసర్ణ హాట్ లై�ైన్ 
యూనివెర్సల్ అనుసరణ హాట్ ల�ైన్ ను ప్్రప్ంచంలో ఎక్కడనుండెైనా సంప్్రద్్ధంచవచు్చ. ప్ూర్్త్త ప్్రప్ంచవాయాప్్త  అనుసరణ ఫ్ర న్ లిసుటి  
ఈ నియమావళి చివర్్తలో ఇవ్వబడినద్్ధ మర్్తయు ద్ానిని యూనివెర్సల్ యొక్క అనుసరణ వెబ్ సై�ైట్ లోను చూడవచు్చ.

ఆన్ -ల�ైన్: www.ethicspoint.com  లేద్ా  www.universalcorp.com/compliance

అనుసరణ హాట్ ల�ైన్ వారములొ 7 ర్ోజులూ మర్్తయు ర్ోజులో 24గంటలూ అందుబాటులో ఉంటుంద్్ధ. అనుసరణ హాట్ ల�ైన్ 
కు నివేద్్ధసు్త ననా ఎవరూ త్మ పేరు గాని లేద్ా ఇవార్్తని గుర్్త్తంచగల ఇత్ర సమాచారం ఏద్్ధ కూడా ఇవ్వవలసై్టన అవసరం లేదు 
మర్్తయు కాలర్ ఐడి లేద్ా ర్్తకార్్తడింగ్ ప్ర్్తకరం ఏద్్ధ కూడా వాడబడదు.

ప్్రప్ంచవ్యయాప్్త  అనుసర్ణ బృందం
Harvard B. Smith 
ప్్రధాన అనుసరణా అధ్ధకార్్త 

+1 804 359 9311 (ర్్తచామాండ్, వర్్జజీనియా, యుఎస్ ఏ) కు కాల్ చేయడం ద్ా్వర్ానో లేక ప్్రధాన అనుసరణా అధ్ధకార్్తకి 
compliance@universalleaf.com కి ఇ-మెయిల్ చేయడం ద్ా్వర్ానో మీరు అనుసరణ కమిటీ యొక్క ఏ సభ్ుయాలునెైనా 
సంప్్రద్్ధంచవచు్చ. compliance@universalleaf.com కు చేశే ఇ-మెయుల్ లు అనామద్ేయం కావు అని దయచేసై్ట 
గమనించండి.

అవినీతి-నిరోధక అనుసర్ణ మానుయావల్
యూనివెర్సల్ లంచాలు ఇవ్వదు. మేము అవినీతికి సంబంధ్ధంచిన అనినా చటాటి లకు మర్్తయు యూనివెర్సల్ విధానాలకు 
అనుగుణంగా అనినా సమయాలలోనూ నడుచుకుంటాము. మా అవినీతి నిర్ోధక అనుసరణ మానుయావల్ లో అవినీతి-నిర్ోధకానికి 
సంబంధ్ధంచిన విధానాలు ఉంటాయి మర్్తయు వాటిని www.universalcorp.com/compliance లో అనుసరణ పేజిని 
సందర్్తశించి చూడవచు్చ.
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యూనివెర్సల్ కార్పరేషన్ కుటువంబానికి చెవంద్న ఉద్యాగులు, 
అధ్కారులు మర్యు డెైరెకటరలికు సవందేశవం 

ప్్రయమెైన సహుద్యాగులారా, 

యూనివెర్సల్ కార్పరేషన్ సవంస్థలు గత 100 సవంవత్సరాలకు ప�ైగా సగర్వంగా వాయాపారవం చేసూ్త  ఉనానాయి. ఆ 
సమయవంలో, ప్రపవంచవాయాప్త వంగా ఉననా మా స్బ్వంద్ ఒక ముఖయామెైన వాయాపార సవంపదను ఏర్పరచడవం కోసవం కృష్ 
చేసూ్త  వసు్త నానారు—నిజాయతి సమగరత.

మునుమవందు, ఈ విలువెైన సవంపదను కాపాడుకోవాలస్న అవసరవం మనకు ఉననాద్. నిజాయతి సమగ్రతతో మనవం 
మన వాయాపారానినా నడిప్వంచడవం అనేద్ మనవం పర్శ్రమలో ప్రధమ సా్థ నవంలో కొనసాగ్వంచడానికి చాలా ముఖయావం. 
ఇద్ మన కసటమరులి , మన సమాజాలు మర్యు మన షేర్ హొలడరలి కోసవం మనవం చేయవలస్న కర్తవయావం. దీనిలో 
మనకు ఒక కీలక పాత్ర ఉవంద్ మర్యు ఈ అవంశవంలో యూనివెర్సల్ మీ ప�ైనే విశా్సవం ఉవంచివంద్. 

మనకు మార్గరదశకవం ఇవ్డానికి మన ప్రవర్తనా నియమావళి ఉననాత నెైతిక విలువల ప్రమాణాలను 
రూపొ వంద్వంచివంద్. ఈ ఉననాత నెైతిక విలువల ప్రమాణాలకు అనుగుణవంగా మనవం మన వాయాపారానినా నడిప్వంచడమే 
మనవం చేయవలస్న సరెైన పని, అవంతే కాక, అదే మవంచి వాయాపారవం కూడా. నెైతిక విలువల మర్యు నిజాయతి 
సమగ్రత విషయాలకు వసే్త , యూనివెర్సల్ లో మనకు మూదు ప్రధాన లక్ష్యాలు ఉనానాయి: 1) నిజాయతి 
సమగ్రతతో పని చేయడవం; 2) నిజాయతి సమగ్రతతో వాయాపారానినా నడిప్వంచడవం; మర్యు 3) నిజాయతి 
సమగ్రతతో సమాచారానినా మర్యు సవంపదలను నిర్హివంచడవం. ఈ లక్ష్యాలను మనవం సాధ్వంచినపు్పడే, మనవం 
యూనివెర్సల్ ని దాని సా్థ యికి తగ్న కవంప�నిగా చేయగలము.

భవదీయుడు,

జార్జీ స్. ఫ్్రమాన్, III 
ఛెైరమన్, అధయాక్షుడు మర్యు ప్రధాన నిరా్హణా అధ్కార్
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ఈ నియమావళి ఎవర్కి 
వర్్తసు్త ంది 
నెతైికతతో కూడని ప్రవర్తనను 
ప�వంపొ వందవ్ంచడానికి మరయ్ు నెతైిక విలువల 
ప్రమాణాలతో అనుసరణను ప్ ్ర త్సహివంచడానికి 
మర్యు అనెతైిక ప్రవర్తన మరయ్ు చటటవిరుదధి  
ప్రవర్తనలను నివదేవ్ంచడవం మరయ్ు కొనినా 
నెతైిక ప్రమాణాలు, యూనివరె్సల్ విధానాలు 
మర్యు వర్్తవంచ ేచటాట ల ఉలలి వంఘనలను 
నివదేవ్ంచడవం వవంటకిి వీలు కలి్పవంచడానికి 
యూనివరె్సల్ కార్పరేషన్ యొక్క పాలక 
మవండలి డెరైకటరులి  ఈ ప్రవర్తనా నియమావళిని 
అమలుచసేు్త నానారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా 
చటాట నినా అన్సర్వంచాలి అనదే ్నిజమెనైప్పటకిి, 
ఈ నియమావళి దానిని విస్తరవ్ంచి మర్వంత 
ఉననాత ప్రమాణాలను మనము పాటవించలేా 
చసేు్త వంద.్ ఈ నియమావళి యూనివరె్సల్ 
సవంస్థలలోని అవందరు ఉద్యాగులు, అధక్ారులు 
మర్యు డరకటరలికు నరేుగా వర్్తసుట వంద.్ అవంతే 
కాకువండా, జాయివంట్ వవెంచర్ భాగసా్ములు, 
విక్రయ యిజేవెంటులు మర్యు ఇతరల 
మువందు ఆయా సవంస్థలకు ప్ార తినితయావం వహివంచే 
కొనినా మూడవ పక్ష్లు ఒప్పవందవం ప్రకారవం 
ఈ నియమావళిని పాటవించవలస ్ఉవంటువంద.్ 
ప్రతి ఉద్యాగ,్ అధక్ార్ మర్యు డెరైకటర్ ఈ 
నియమావళికి, యూనివరె్సల్ విధానలకు 
మర్యు వర్్తవంచ ేసా్థ నిక, రాష్ట రీయ మర్యు 
దశేీయ చటా్త లు మర్యు నిబవంధనలకు 
అనుగుణవంగా ప్రవర్్తవంచడవం వార ్వార్ భాదయాత. 
ఈ నియమావళి లో “యూనివరె్సల్” అనే 
పదవం వాడనిపు్పడలాలి , అద ్యూనివరె్సల్ 
కార్పరేషన్ మరయ్ు దాని సమాహవం లోని 
సవంస్థలను సూచిసు్త వంద.్

ఈ నియమావళిని 
ప్టించకప్ తే
ఏ వాయాపరవంలోనెనైా చటటవం మరయ్ు నెతైిక 
వాయాపర పదధితి ప్రకారవం వయాకు్త లు కలిస్ 
పనిచయేాలవంట ్హేతుబద్దమెనై ప్రవర్తనా 
నియమాలు అవసరమవుతాయి. తమ ప్రతి 
ఉద్యాగ ్కూడా చటా్త నికి నెతైికతకి అనుగుణవంగా 
ప్రవర్్తచాలని యూనివరె్సల్ ఆశిసు్త వంద.్ ఈ 
నియమావళికి ఏ ఉలలి వంఘన జరగ్న్ా తగు 
క్రమశిక్ష చరయా తీసుకోబడుతువంద.్ క్రమశిక్ష 
సమసయాల యొక్క తీవ్రత లేదా తరచుదనవం బటిట  
మౌఖిక లేదా వ్ార తపూరత్ హెచ్చరక్, సస�్పన్షన్, 
క్రమశిక్ష చరయా, పొ ్ర బషేన్, నగదు జరమ్ానా 
మర్యు/లేదా యూనివరె్సల్ తో ఉద్యాగ్ 
యొక్క సవంబవంధానినా రదు్ద  చయేడవం అవసరవం 
కావచు్చ. అధనవంగా, ఈ నియమావళికి లేదా 
ఇతర యూనివరె్సల్ విధానాలకు కటుట బడి 
ఉవండడవంలో ఒద్యాగ ్విఫలమెతై,ే ఆ విషయవం 
ఇనె్సనిటవ్ లేదా పనితీరు ఆధారత్ పరహ్ారవంతో 
సహా ప్రమోషన్ మరయ్ు జీతము నిర్ణయాలలో 
మర్యు పర్గణనలోకి తీసుకోబడవచు్చ. 
ఎటువవంట ిక్రమశిక్షణ చరయా మర్యు/లేదా 
నివారణ చరయా తీసుకోవాలన ేవిషయవంలో 
యూనివరె్సల్ కే ఏకెకై విచక్షణాధక్ారవం కలదు. 

ప్రతిక్ర-నిరోధక విధానం
ఈ నియమావళి యొక్క సవంభావిత 
ఉలలి వంగ్హనలను నివదేవ్ంచవలసన్ కర్తవయావం  
ప్రతి ఉద్యాగ,్ అధక్ార్ మర్యు డెరెైకటర్ కు 
ఉవంటువంద,్ అవందుమూలానా ప్రవర్తనను 
పర్శీలివంచడానికి మరయ్ు తగు చరయా 
తీసుకోవడానికి యూనివరె్సల్ కి వీలు 
కలుగుఉవంద.్ 

చటటవం లేదా యూనివరె్సల్ విధానాల 
ఉలలి వంఘనకు సవంబవంధవ్ంచి వాస్తవ సమాచారవం 

ఇచే్చ ఏ ఒకర్ మీదా కూడా యూనివరె్సల్ 
కుటువంబవంలో ఎవరూ ఎటువవంట ిప్రతికూల 
చరయాను తీసుకోరు. ఈ నియమావళి యొక్క 
సవంభావిత ఉలలి వంఘనల గురవ్ంచి సదుదేధిశవంతో 
నివదేవ్ంచవేార ్ప� ైలేదా ప్రశనలు అడగేి వార్ ప�ై 
ఏ విధమ�నై ప్రతికార చరయాలను యూనివరె్సల్ 
భర్వంచదు. ఎవర�నైా ప్రతికారవం తీసుకునానా 
లేదా తీసుకోవడానికి ప్రయతినావంచినా వార ్ప�ై 
క్రమశిక్షణ చరయా తీసుకోబడుతువంద.్ తమ ప�ై 
ప్రతికారవం తీసుకునానారని ఎవరైెనా భావిసే్త , 
వారు వనెువవెంటన ేఈ నియమావళి యొక్క 
“ఏమి చయేాలి” అన ేవిభాగవంలో ఇచి్చన 
సూచనలను పాటవించాలి. 

ఏమి చేయాలి 
అవండరు ఉద్యాగులు, అధక్రులు మర్యు 
డెరెైకటరులి  ఈ నియమావళిని చదవ్ి అరధివం 
చసేుకోవాలి మర్యు ఈ నియమావళిని 
ఉలలి వంఘన జరగ్న్టులి  వారు విశ్సవ్ంచ ేఏదెనైా 
చరయా లేదా సవంఘటన జరగ్త్,ే తప్పక వాటనిి 
నివదేవ్ంచాలి. అవండరు ఉద్యాగులు, అధక్రులు 
మర్యు డెరెైకటరులి  దనీిలో ఉననా విధానాలు, 
నియమాలు మర్యు మార్గదరశకాలను 
తప్పక గుర్్తవంచి అనుసర్వంచాలి. 

ఈ నియమావళి యొక్క వర్్తవంపు గురవ్ంచి 
మీకు ఏదెనైా ప్రశనాలు ఉవంట,్ వాటకిి 
సమాధానాలు కొరకు అడగడవం మీ భాదయాత. 
ఈ నొయమావళిలో పరేొ్కననా ఆశయాల 
గురవ్ంచి యూనివరె్సల్ చిత్తశుద్ధితో ఉవంద.్ 
ఈ నియమావళి సరగ్ా్గ  అరధివం కాకప్ వడవం 
అనదే ్ఉలలి వంఘనకు ఒక కారణముగా 
పర్గణవించబడదు. 

ఈ నియమావళికి సవంబవంధవ్ంచి ఏదెనైా 
ప్రశనలు అడగడానికి లేదా ఏదెనైా 
ఉలలి వంఘనను నివదేవ్ంచడానికి 5 పజేిలో ఉననా 
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అనుసరణ హాట్ ల�ైన్ కు నివదేస్ు్త ననా ఎవరూ తమ పరేు 
గాని లేదా ఇవార్ని గుర్్తవంచగల ఇతర సమాచారవం ఏద్ 
కూడా ఇవ్వలసన్ అవసరవం లేదు మరయ్ు కాలర్ ఐడి 
లేదా ర్కార్డవంగ్ పర్కరవం ఏద్ కూడా వాడబడదు. 
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“తీసుకోవలసన్ చరయాలకు సూచనలు” బాకు్స 
సూచిసు్త వంద్. ఆ పర్స్్థతిలో మీకు చేయడానికి 
వీల�ైనద్ మీరు చేయవండి. జాబ్తాలో ఉననా 
ఎవర్నెైనా మీరు సవంప్రద్వంచినపు్పడు, వార్ 
స్పవందన స్పషటవంగా లేదనో అసవంపూర్్తగా ఉవందనో 
మీరు్క అనిపస్ే్త , జాబ్తాలోని వరేే ఎవరనైె్న 
సవంప్రదవ్ంచవండ.ి ఉద్యాగ ్లేదా నివదేవ్ంచవేారు 
కావాలనుకువంట,్ ఈ విధానవం కి్రవంద నివదేక్లను 
అనామదయేవంగా సమర్్పవంచవచు్చ. 

చివరగ్ా, మీరు www.universalcorp.
com యూనివరె్సల్ ఇవంటరెనాట్ స�టై్ లోని 
సూచనలను పాటవించి యూనివరె్సల్ 
కార్పరేషన్ పాలక మవండలి డెరెైకటరలిను 
(ప్రధాన స్తవంత్ర డెరెైకటర్ సహా) కూడా 
సవంప్రదవ్ంచవచు్చ. 

ఈ నియమావళిలో మీ ప్రశనాలనినాటకిి 
సమాధానాలు లేకప్ వచు్చ. అవంత ేకాక, 
ఈ నియమావళిలో పరేొ్కని పరస్్్థతి మీకు 
ఎదురవ్చు్చ. ఆ పరస్్్థతులలో, ప�నై పరేొ్కననా 
రస్్ రు్సలను ఉపయోగవ్ంచి సహాయవం 
తీసుకోమని మిమమలినా మేము గటటగా 
కోరుతునానాము.

సహక్రం 
చటటవం అమలు చసే ేసవంస్థలు మరయ్ు ప్రభుత్ 
సవంస్థలతో సవంపూర్ణవంగా సహకరవ్ంచడవం 
యూనివరె్సల్ యొక్క విధానవం. అయితే 
మా సహకారానినా సమన్యపరచడవంలో 
కొనినా సారులి  మన నాయాయ నిపుణులను 
అనుమతివంచవలస ్ఉవంటువంద.్ తాను ఒక చటట 
అమలుచసే ేవయాకి్త అనో ప్రభుత్ అధక్ార్ అనో 
పరేు్కవంటూ ఎవరైెనా మిమమలినా యూనివరె్సల్ 
కుటువంబవం యొక్క ఏయొక్క కవంప�నికి 
సవంబవంధవ్ంచి మీ ఇవంట్లి నో కారాయాలయవంలోనో 
సవంప్రదస్ే్త , మర్యు అలా చయేడానికి 
తనకు హకు్క ఉవందని చూపడానికి అతని/

ఆమె వద్ద ఎటువవంట ిఆధారమూ లేకప్ త,ే 
దయచసే ్ఇలా చయేవండ ి(a) మీరు మర్యు 
కవంప�ని ప్రభుత్ దరాయాపు్త లో సహకరవ్ంచడానికి 
కోరుకువంటుననాటులి  ఆ వయాకి్తకి తలెియచయేవండ ి
(b) ఆ వయాకి్త యొక్క బ్జనస్ కారుడ  లేదా 
సవంప్రదవ్ంపు వివరాలను అడగవండ ి(c) ఆ 
విషయానినా చర్్చవంచడవం కొరకు మీ కవంప�ని 
నాయాయసలహాదారులు సవంబవంధత్ ప్రభుత్ 
యిజేనెి్సని వవెంటన ేసవంప్రదస్ా్త రని చపె్పవండ ి(d) 
మరాయాదతో తపు్పకోవండ.ి ప్రభుత్ అధక్ారులు 

తమకు తగ్న అధక్ారవం ఉవందని తలెియచసేే 
తగు ఆధారాలు చూపత్ ే(శోధాకు వారవంట్ లేదా 
కోర్ట ఆరడర్ వవంటవిి) “తలెలివారు రెయిడులి ” చసే్ 
పత్ార ల ప్రతులినా వారు సా్ధనీవం చసేుకోవచు్చ. 
అటిట  పరస్్్థతిలో, వారకి్ అధక్రముననా 
పత్ార లను మీరు వారకి్ అవందవ్ంచవచు్చ 
కాని వార్తో ముఖయా విషయాల ప� ైచర్చలు 
జరపకూడదు. తాను ఒక చటట అమలుచసేే 
వయాకి్త అనో ప్రభుత్ అధక్ార ్అనో పరేు్కవంటూ 
ఎవరైెనా మిమమలినా సవంప్రదస్ే్త , మీరు వవెంటన ే

•	 మీ సూపరెై్జర్ తో గాని వరేొక సూపరెై్జర్ తో గాని మాటాలి డవండ.ి 

•	 ప్ార వంతీయ అనుసరణ బృవందవం యొక్క సభుయానితో మాటాలి డవండ ి లేదా 
యూనివరె్సల్ యొక్క ప్రధాన అనుసరణ అధక్ార్ లేదా కారొ్పరేట్ అనుసరణ 
కమిట ీసభుయానితో +1 804 359 9311 (ర్చ్ మావండ్, వర్జీనియా,యు ఏస్ ఏ) కు 
కాల్ చయేడవం దా్రా మాటాలి డవండ,ి లేదా ప్రధాన అనుసరణ అధక్ార్కి 
compliance@universalleaf.com ఇ-మెయిల్ చయేవండ;ి

•	 +1 804 359 9311 (ర్చ్ మావండ్, వర్జీనియా, యు ఏస్ ఏ) కు కాల్ చయేడవం 
దా్రా చటట విభగవంలో ఎవరత్ోనెనైా మాటాలి డవండ;ి

•	 +1 804 359 9311 (రచ్్ మావండ్, వర్జీనియా,యు ఏస్ ఏ) కు కాల్ చయేడవం 
దా్రా మానవ వనురుల విభగవంలో ఎవరత్ోనెనైా మాటాలి డవండ;ి మరయ్ు/
లేదా 

•	 యూనివరె్సల్ అనుసరణ హాట్ ల�ైన్ ను రోజులో 24 గవంటలూ, వారవంలో 7 
రోజులూ ఏ సమయములోనైెనా సవంప్రదవ్ంచవండ.ి

◊	 ఇంటర�నెట్ దా్వర్: www.ethicspoint.com  
లేదా www.universalcorp.com/compliance 

◊	 ఫ్ న్ దా్వర్: లోపలి కవర్ లోని సూచనలను చూదవండ ి లేదా 
యూనివరె్సల్ యొక్క అనుసరణ పజేిలోని ప్రపవంచవాయాప్త  ఫ్ న్ లిస్టవంగ్ 
ను చూడవండ.ి

తీసుకోవలసిన చరయాలకు సూచనలు 



యూనివరె్సల్ నాయాయ విభాగములో ఎవర్నైెనా 
సమొప్రదవ్ంచాలి.  
అవంత ేకాక, మీ కవంప�ని యొక్క 
నాయాయసలహాదారులను కూడా మీరు 
సవంప్రదవ్ంచాలి.

అనుసరణ కమిటీ
యూనివరె్సల్ కార్పరేషన్ పాలక మవండలి 
డెరెైకటరులి  ర్చ్ మావండ్, వర్జీనియా యుఎస్ ఏ 
లోనిజీ  స�నియర్ మేనజే్ మెవంట్ లతో ఒక 
అనుసరణ కమిటనీి ఏరా్పటు చశేారు 
మర్యు దానికి ప్రధాన అనుసరణ అధక్ార్ 
నతేృత్వం వహిసా్త రు. ఈ అనుసరణ కమిట,ీ 
యూనివరె్సల్ యొక్క విధానాలు, ప్ ్ర గా్ర వంలు 
మర్యు పదధితులను పరయావకే్వించడవంలో 
పాలక మవండలికి మర్యు యూనివరె్సల్ 
యాజమానాయానికి సహాయపడుతువంద.్ 
అనుసరణ కమిట ీయూనివరె్సల్ బదకకో 
అనుసరణ ప్ ్ర గా్ర వంలను సమీక్వించి 
మూలాయావంకనవం చసేతువంద ్మర్యు 
దాని అనుసరణ ప్ ్ర గా్ర వం నిర్హణను 
పరయావకే్సిు్త వంద ్మర్యు ముఖయామైెన 
అముసరణ ప్రమాదాకాశాలను నియవంత్రణలను 
పరగ్ణసిు్త వంద ్మర్యు పలక మవండలి 
కేటాయివంచ ేఇతర కారయాక్రమాలను 
చపేడుతువంద.్ యూనివరె్సల్, అనుసరణ 
కమిటకిీ సహాయవం చయేడవం కొరకు మరయ్ు 
కొనినా అనుసరణ ప్రశనాలు పర్ష్కర్వంచడవంలో 
సవంబవంధత్ ప్ార వంతీయ లేదా వాయాపార యూనిట్ 
లకు సహాయపడ ేకొరకు ప్ార వంతీయ అనుసరణ 
బృవందాలను కూడా సా్థ పవ్ంచివంద.్ అనుసరణ 
కమిట ీలేదా అనుసరణ అవంశాలకు సవంబవంధవ్ంచి 
ఏ ప్రశనాలనెనైా మీరు ప్ార వంతీయ అనుసరణ 
బృవందవం లేదా అనుసరణ కమిట ీయొక్క ఏ 
సభుయాడనిెనైా మీరు సవంప్రదవ్ంచవచు్చ లేదా 
ఈ నియమావళి యొక్క “ఏమి చయేాలి” 
విభాగవం ప్రకారవం ప్రధాన అనుసరణ అధక్ార్ని 
సవంప్రదవ్ంచవచు్చ. అనుసరణ కమిట ీమరయ్ు 
ప్ార వంతీయ అనుసరణ బృవందాల సభుయాల 
వివరాలు ఈ నియమావళి యొక్క లోపలి 
కవర్ లో ఇవ్బడనిద.్ 

ముఖయా అంశ్లు
ఈ నియమావళి ప్రతేయాకం క్దు: ఈ కోడ్, 
యూనివరె్సల్ యొక్క ప్రతి విధానమును కలిగ్ 
లేదు అలాగే విధానల అనినా వివరాలను కలిగ్ 
లేదు మర్యు వివరవ్ంచిన అవంశాల యొక్క 
నిర్ధిషట  పదధితులను కలిగ్ లేదు. యూనివరె్సల్ 
విధానలకు అధనవంగా, మీ కవంప�ని కూడా 

విధానాలు మర్యు పదధితులను కలిగ్ 
ఉవండవచు్చ. కాలక్రమేణా, యూనివరె్సల్ 
లేదా మీ కవంప�ని బహుశా కొ్ర త్త  విధానాలను 
పదధితులను సృష్టవంచవచు్చ లేదా ప్రసు్త త 
విధానాలను పదధితులను మార్చవచు్చ. 
అవందరు ఉద్యాగులు, అధక్ారులు మర్యు 
డెరెైకటరులి  వార్కి పవంపణ్ ీచశేిన విధానాలను 
పదధితులను అరధివం చసేుకొవాలి, మరయ్ు 
ఏదెనైా కొ్ర త్త  లేదా మార్్చన విధానాలను 
పదధితులను తలెియచసేన్పు్పడు వాటనిి 
పాటవించాలి. 

స్థా నిక చట్టా లతో విరుదాధా లు: అందరు 
ఉద్యాగులు, అధకి్రులు మర్యు డ�రై�కటారులు  
చట్టా నిక ిలోబడ ిఉండాలి. ఈ నియమావళిని 
పాటవించడవం మీ దశేపు చటాట లకు ఉలలి వంఘనకు 
ధార్ తీసు్త వందవంట,్ అపు్పడు మీరు మీ సా్థ నిక 
చటాట లన ేపాతివంచి, ఈ పరస్పర విరుదధివం 
గురవ్ంచి యూనివరె్సల్ నాయాయ విభాగానికి 
నివదేవ్ంచాలి. సా్థ నిక సవంప్రదాయవం లేదా 
విధానవం ఈ నియమావలిని ఉలలి వంఘిస�్త , ఈ 
నియమావళిన ేపాటవించాలని యూనివరె్సల్ 
ఆశిసు్త వంద,్ దాని మూలానా యూనివరె్సల్ కు 
వాయాపరపరవంగా నషటవం కలిగన్ప్పటకిి. 

ఉద్యాగ ఒప్ందం క్దు: ఈ నియామవళిలో 
ఉననా ఏద ్కూడా ఎవర్కీ ఉద్యాగానికి 
ఒప్పవందవం కాదు మరయ్ు ఎవర్తోనూ 
ప్రసు్త తవం అమలులో ఉననా ఉదయ్ాగ నియమ 
నిభవందనలను మార్చడవం లేదు. 

మూడవ పక్షాలు: ఈ నియామవళి మరయ్ు 
అనకే వర్్తవంచ ేచటాట ల ప్రకారవం, మీరు గాని  
మీ కవంప�ని గాని మీ తరఫున ఒక మూడవ 
పక్ష్నినా పనిలో ప�టుట కువంట,్ ఆ మూడవ  
పక్షవం చసే ేపనులు మీరు చసేన్టులి గానే 
భావివంచబడతాయి, వాటనిి మీరే చశేినటులి  
పర్గణవించబడతయి. ఈ నియమవళిని  
గాని చటాట నినా గాని ఉలలి వంఘివంచడానికి 
గాని మీరు లేదా మీ కవంప�ని ఒక మూడవ 
పక్ష్నినా పనిలో ప�టటకూడదు. మూడవ 
పక్ష్లను నియమివంచడవం మరయ్ు వార్ 
కారయాకలాపాలను పరయావకే్వించడనికి సవంబవంధవ్ంచి 
అధనపు విధానాలను పదధితులను 
యూనివరె్సల్ యొక్క అవినీతి-నిరోధక 
మానుయావల్ మర్యు దానికి సవంబవంధవ్ంచి 
మీ కవంప�ని లేదా యూనివరె్సల్ జార్ 
చశేిన ప్రమాణక ఆపరేటింగ్ పదధాతులను 
యూనివరె్సల్ పవంపణ్ ీచశేివంద.్ ఆ విధానాలను 
పదు్తులను కూడా పాటవించాలి. మీ మూడవ 
పక్ష్ల పతలి  మీ కర్తవయావం గురవ్ంచి మీకు ఏదెనైా 

సవందహేవం ఉవంట,్ అనుసరణ కమిట ీలేదా 
ప్ార వంతీయ అనుసరణ బృవందవం సభుయాలు 
ఎవర్నెనైా లేదా నాయాయ విభాగవం సభుయాలుని 
సవంప్రదవ్ంచవండ.ి 

మినహాయంపులు: కొనినా పరమ్ిత 
పర్స్్థతులలో, ఈ నియమావళికి 
మినహాయివంపుల కొరకు అభయారధినలను 
అనుసరణ కమిట ీపరగ్ణవించవచు్చ. ఆ 
సవందరాభాలలో, ఆ మినహాయివంపులు చటట 
ఉలలి వంఘనకు ధార ్తీయకువండా ఉవండడానికి 
అధనపు నియవంత్రణలను అనుసరణ కమిటీ 
కోరవచు్చ. మినహాయివంపులను, వర్్తవంచే 
విధ ్విధానాలను అనుసరవ్ంచి అనుసరణ 
కమిట ీలేదా అవసరమైెత ేపాలక మవండలి 
డెరెైకటరులి  మాత్రమే ఇవ్గలరు. ఉదాహరణకు, 
యూనివరె్సల్ కార్పరేషన్ అధక్ారులకు, 
డెరెైకటరలికు మినహాయివంపులను పాలక మవండలి 
డెరెైకటరులి  లేదా ఒక బో రుడ  కమిట ీమాత్రమే 
ఇవ్గలదు మరయ్ు వాటనిి బహిరవంగవంగా 
వలెలిడవించాలి. 

మారు్లు: ఈ నియమావళిని ఏ 
సమయములోనైెనా సమీక్వించవచు్చ  
మర్యు ఎప్పటకిపు్పడు సవరవ్ంచబడవచు్చ. 
ఈ నియమావళికి చయేబడ ేమారు్పలను 
ఎప్పటకిపు్పడు మీకు యూనివరె్సల్ 
అవందస్ు్త వంద.్ ఈ నియమావళి యొక్క తాజా 
వరె్షన్ ఎలలిపు్పడూ యూనివరె్సల్ వబె్ స�టై్ 
www.universalcorp.com/compli-
ance లో అవందుబాటులో ఉవంటువంద ్మర్యు 
ముద్్రవంచిన ప్రతులు ఉచితవంగా లబ్సు్త వంద,్ 
దానికి ప్రధాన అనుసరణ అధక్ార్ని గాని 
అనుసరణ కమిట ీలేదా మీ ప్ార వంతీయ 
అనుసరణ బృవందవం సభుయాని గాని లేదా మీ 
సా్థ నిక యాజమానాయానినా గాని సవంప్రదవ్ంచవండ.ి
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ఈ నియమావళి యొక్క సవంభావిత ఉలలి వంఘనలను 
నివదేవ్ంచవలసన్ బాధయాత ప్రతి ఉద్యాగ,్ అధక్ార్మర్యు 
డెైరెకటర్ ప�ై ఉవంద్, అపు్పడే ఆ ప్రవర్తనను పర్గణివంచి  
తగు చరయాలు తీసుకోవడానికి యూనివరె్సల్ అవకాశవం 
కలుగుతువంద.్
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యూనివరె్సల్ లో మేము మా సహ ఉద్యాగులకు మరయ్ు మేము పనిచశేే 
సమాజాలకు కటుట బడ ిఉనానాము. మా కరాయాలయాలు మరయ్ు సదుపాయాలు 
లోపల, మా స్బ్వంద్ సురక్ితవంగాను గౌరవవంగాను పనిచేశే వాతావరణవం 
ఉవండేలా మేము నిశ్చయపరుచువంటాము మర్యు వార్కి విచక్షణ మర్యు 
వేద్వంపు లేకువండా చూసుకువంటాము. మా పనిస్థలము బయట, మాకు 
సహకరవ్ంచ ేసమాజాల పటలి  మేము శ్రదధి  వహిసా్త ము మర్యు మవంచి సవేకులుగా 
వయావహరస్ా్త ము, సామాజిక బాధయాత కలిగ ్ఉవంటాము. పనితనవంలో సామరధి్వం లేదా 
పని అవసరలాకవంట ్బధ్రత మరయ్ు పరాయావరణ పరర్క్షణ మర్వంత ముఖయాము.  
మా స్బ్వంద ్పటలి  మర్యు మా సమాజాల పటల మాకుననా అవంకితభవవం 
మమమలినా మర్వంత బలమెైన కవంప�నిగా నిలబెటుతువంద్ మర్యు నియాయతి 
సమగ్రతతో పనిచయేడానికి మాకు వనెెనాముకలా ఉపకరస్ు్త వంద.్

విచక్షణ మర్యు వేద్వంపు నువండి విముకి్త 
ఆరోగయావం, భద్రత, మర్యు పరాయావరణవం
సామాజిక భాదయాత
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విచక్షణ మర్యు వేదింపు 
నుండి విముకి్త 
పనిస్థలము విచక్షణ మరయ్ు వదేవ్ంపు 
లేకువండా ఉవండాలనద ేయూనివరె్సల్ యొక్క 
సవంకల్పవం. జాతి, వర్ణవం, లివంగవం, మతవం, 
దశేీయత, వయసు్స, వెకైలయావం లేదా వటెరన్ 
స్్థతి వవంట ివయాకి్తగత అవంశాల ఆధారవంగా 
మేము ఎటవవంట ివిచక్షణను చూపము 
మర్యు విచక్షణను అనుమతివంచము. 
మానవవనురులతో సవంబవంధముననా 
అనినా కరయాకలాపాలు, అనగా ఉద్యాగములొ 
తీసుకోవడవం, ప్రయోజనాలు, బదల్ీలు, 
పరహ్ారవం మరయ్ు లే-ఆఫ్ లు అటిట  విచక్షణ 
లేకువండా జరుగుతాయి. ఉద్యాగులు, 
అధక్ారులు మర్యు డెరెైకటరులి  తమను తమ 
నెపైుణాయాలు, సామరాధి ్లు మర్యు పనితీరు 
ను బటిట  మాత్రమే మధవ్ంపు చసేా్త రే తప్ప 
—వయాకి్రతుగత గుణాల ఆధారవంగా కాదని వారు 
తలెుసుకోవాలి. 

ఇవంకా, అవందరు యూనివరె్సల్ ఉద్యాగులు, 
అధక్ారులు మర్యు డెరెైకటరలిను మరాయాదగాను 
గౌరవవంగాను చూసా్త రు. లివంగవం, జాతి, వర్ణవం, 
మతవం, లివంగవం, దశేీయత, వయసు్స, వెకైలయావం 
లేదా వటెరన్ స్్థతి వవంట ిఅవంశాలకు సవంబవంధవంచి 
ఎటువవంట ివధేవ్ంపు, బధెర్వ్ంపు లేదా బలవవంత 
ప�టటడవం వవంటవిి లేని ఒక పనిస్థలమును మా 
ఉద్యాగులకు కలిగవ్ంచడమే యూనివరె్సల్ 
యొక్క విధానవం. అటువవంట ిప్రవర్తనను మెము 
సహివంచము ఎవందుకవంట ్అద ్మన అవందరు 
సబ్్వంద ్పటలి  పరస్పర గౌరవవం ఉవండాలన ేమన 
విధానానికి అద ్విరుదధివం కనుక. 

మా ఉద్యాగులు, అధక్ారులు మర్యు డెరెైకటరులి  
అవందరూ వదేవ్ంపు లేదా విచక్షణ పటలి  మా జీరో 
టాలరన్్స అనే మా విధానానినాఅరధివం చేసుకుని 
ఆచరవ్ంచాలి.
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 మా స్బ్వంద్ పటలి  మర్యు మా సమాజాల పటల 
మాకుననా అవంకితభవవం మమమలినా మర్వంత బలమెైన  
  కవంప�నిగా నిలబెటుతువంద్

ఆరోగయాం, భద్రత, మర్యు 
పర్యావరణం
యూనివరె్సల్ కుటువంబవం యొక్క ప్రతి 

సభుయాని వయాకి్తగత ఆరోగుయావం మరయ్ు భద్రత 
యూనివరె్సల్ కు చాలా ముఖయాము. 
సురక్తిమెనై మర్యు ఆరోగయావవంతమెనై 
వాతావరణానినా సృష్టవంచడవం మరయ్ు దానిని 

Q నా కార్యాలయాన్క్ ప్రక్కన ఉన్న మరొక కార్యాలయవంల్ ఉన్న నా 
సహ ఉద్య్గ్ ఒకరు ఇవంటర్నెట్ ల్ అశ్ల్ల సైటులను తరచు చూస్తూ 
ఉవంటారు. పన్ న్మ్త్తవం అతన్త్ మాట్లాడడాన్క్ అతన్ కార్యాలయాన్క్ 
వెళ్ళ్నప్పుడు, నేను కూడా అప్పుడప్పుడు వాట్న్ చూడవల్స్ వస్తువంద్. 
ద్న్ వలన నాకు చాలా అసౌకర్యవంగా ఉవంద్. అయ్తే, ఇద్ వేద్వంపు 
అవుతువందా?

A అవును, కార్యాలయవంల్ ఇవంటర్నెట్ ల్ అశ్ల్ల సైటులను చూడడవం 
సహుద్య్గులకు అసౌకర్యమైనదే మర్యు ఇద్ వేద్వంపు అవుతువంద్. 
ఇద్ కవంప్యూటర్ ఉపయ్గవం గుర్వంచ్న మా వ్ధానాన్క్ వ్రుద్ధవం. వేద్వంపు 
పలు రూపాలల్ ఉవండవచ్చు. యూన్వెర్సల్ దేన్న్ వేద్వంపు అన్ 
పర్గణ్స్తువంద్ అనేదాన్క్ కొన్న్ ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయ:్

•	 ఒక వ్యక్త్ యొక్క బట్టలు, శర్రవం లేదా వ్యక్త్గత జ్వ్తవం గుర్వంచ్ 
అనుచ్త వ్యాక్యలు చేయడవం

•	 అవావంచన్య లేదా వేద్వంపుత్ కూడ్న శార్రక స్పర్శలు

•	 బాద కల్గ్వంచే న్క్ నేమ్ లు పెట్టడవం వాడడవం 

•	 అనుచ్త హాస్యాలు లేదా అవావంచన్య వ్యాఖ్యలు 

•	 లైవంగ్క కార్యకలాపాలు, జాత్, ఛాయ, మతవం, ల్వంగవం, దేశవం, అవంగవైకల్యవం 
లేదా వెటరన్ స్థ్త్ వ్యక్త్ యొక్క ఉద్య్గవం, పద్న్నత్, పన్త్రు 
అవంచనా, లేదా పన్ చేశే పర్స్థ్తులను ప్రభావ్తవం చేసతువందన్ ఏదైనా 
సూచ్వంచడవం. 

•	 అవావంచన్య వస్తువులు లేదా చ్త్రాలను చూప్వంచడవం 

•	 ఇవంటర్నెట్ ను అనుచ్తవంగా ఉపయ్గ్వంచడవం, అవావంచన్య ఇ-మెయ్ల్స్, 
జ్క్కులు మర్యు ఇ-మెయ్ల్ చర్చలు జరపడవం వవంట్వ్ 

•	 భాయాన్కమైన లేదా ప్రత్కూల వాతావరణమును సృష్ట్వంచే ప్రవర్తన

ఒకర్ చర్య వేద్వంపు అవుతువందా అన్ వ్షయవం గుర్వంచ్ మ్కు ఏవైనా ప్రశ్నలు 
ఉవంటే, దయచేస్ యూన్వెర్సల్ న్యాయ వ్భాగవం సభ్యులు ఎవర్నైనా సలహా 
కొరకు సవంప్రద్వంచవండ్.

వేదింపు అంటే ఏమిటి?



నిర్ర్్తవంచ ేభాదయాత ప్రతి ఉద్యాగ,్ అధక్ార్ 
మర్యు డెరెైకటర్ కు ఉవంద ్అనదే ్మా విధానవం. 
ప్రతి ఉద్యాగ,్ అధక్ార్ మర్యు డెరెైకటర్ 
యూనివరె్సల్ విధానానికి అనుగుణవంగా 
తమ విధులను నిర్్ర్్తవంచాలి. వీటలిో కొనినా 
భద్రత మర్యి ఆరోగయా నియమాలను 
పాటవించడవం, ప్రమాదాలను, ఘాయాలను, 
మర్యు సురక్షతలేని పరక్రాలు, ఆచరణలు, 
లేదా పర్స్్థతులను నివదేవ్ంచడవం. భద్రతా 
ప్రమాణాలను ఎప్పటకీి విసమరవ్ంచరాదు 
లేదా వదల్ిప�టటరాదు. మన ఉత్పతి్త  
సదుపాయాలలో మర్వంత ఎకు్కవ అవగాహన 
అవసరమవుతువంద.్ అవంత ేకాక, సురక్తిమెనై 
మర్యు ఆరోగయావవంతమెనై పని వాతావరణవం 
అనగా హివంస-రహిత పనిస్థలమని అరధివం. 
భయప�టటడవం లేదా హివంసవ్ంచడవం వవంటవిి 
సహివంచుకోబడవు. 

ఒక భాదయాతగల కారొ్పరేట్ పొ రుడగిా పరాయావరణ 
అనుసరణ అనదే ్చాలా ముఖయాము. గాలి, 
నీరు మర్యు నలేలో కాలుషాయా పదారాధి లను 
కలపడానినా నిరూమలివంచడానికి, తగ్్గవంచడానికి 
లేదా నియవంతి్రవంచి పరాయావరణమును రక్వించడవం 
కొరకు ప్రపవంచవాయాప్తవంగా అనకే పరాయావరణ 
నియమ నిబవంధనలు అమలుచయేడవం 
జరగ్వ్ంద.్ అనినా పరాయావరణ చటాట లను 
అనుసరవ్ంచడవం అనదే ్యూనివరె్సల్ 
యొక్క విధానవం. ఈ చటాట లు మర్యు 
నియమనిబవంధనలు చాలా కిలిషటమెనైవి 
మర్యు వీటలిో ల�ైస�ను్సలు, అనుమతులు, 
నివదేక్లు మర్యు రక్ారుడ లు పాటవించడవం 
వవంట ినియమాలు ఉనానాయి. యూనివరె్సల్ 
కుటువంబవంలో పరాయావరణ నిపుణులు 
అవందుబాటులో ఉనానారు మర్యు పరాయావరణ 
అనుసరణ గురవ్ంచి ఏ ఉద్యాగకి్కెనైా ఏదెనైా 
ప్రశనా లేదా అనుమానవం ఉవంట,్ వారన్ి 
సవంప్రదవ్ంచాలి. మన భవనాలు మరయ్ు 
చిరాసు్త లు, పరక్రాలు, ప్రకి్రయలు మర్యు 
ఉత్పతు్త ల యొక్క పరాయావరణ అవంశాల 
గురవ్ంచి అవందరు ఉద్యాగులు, అధక్ారులు 
మర్యు డెరెైకటరులి  అతుయాననాత వివకేమును 
ఉపయోగవ్ంచాలి. ప్రతి ఉద్యాగ,్ అధక్ార్ 
మర్యు డెరెైకటర్ తమ కారయాకలాపాలు 
మర్యు తమ తోట ిఉద్యాగుల కా్కరయాకలాపాలు 
పరాయావరణ అనుకూలవంగా ఉనానాయని ఈ 
విధానమును అనుసరవ్ంచి ఉనానాయని 
నిశ్చయపరుచుకోవాలి.

స్మాజిక భ్దయాత
మనవం వాయాపారవం చపేటుతుననా అనినా 

కారయాకలాపాలలో సామాజిక భాదయాత 
కలిగ ్ఉవండాలనదే ేయూనివరె్సల్ యొక్క 
సవంకల్పవం. మన కారయాకలాపాలనినాటలిో 
సమరధివవంతమెనై పరాయావరణ మరయ్ు 
ఉద్యాగ-సవంబవంధత్ ఆరోగయావం మరయ్ు భద్రతను 
నిశ్కయపరుచుకోవడవం దా్రా మవంచి 
కారొ్పరేట్ పౌరసత్మును మనవం ప్రదర్శసూ్త  
ఉనానాము. సహజ వనురులను పరర్క్వించడవం 
మర్యు పునరుధ్ధివంచడానికి మేము మదధితు 
పలుకునానాము. ప్రపవంచమవంతట ఉననా పొ గాకు 
రెతైులకు మవంచి పవంట యాజమానయా పదధితులు 
పాటవించాలని సలహా ఇసు్త నానావం. వీటలిో  
రెతైు సామరాధి ్నినా ప�వంచడవం కొరకు మరయ్ు 
సహజ వనురులను సవంరక్వించడవం కొరకు  
మటిట  సవంరక్షణ, చటెులి  పవంచడవం, పొ గాకు 
రకవం ఎవంపక్, ఎరువులు వయేడవం మర్యు 
పురుగుమవందులు వాడకవం వవంటవిి ఉనానాయి. 
మేము వాయాపారకలాపాలలు చపేటుతుననా 
ప్ార వంతాలలో ప�టుట బడ ిప�టిట  ఉపాద్ 
కలి్పవంచడానికి కృష ్చసేు్త నానావం. మా సవంస్థ  
యొక్క అనినా సా్థ యిలలోనూ పనికి  
విభిననా వయాకు్త లను పనిలో ప�టుట కోవడానికి 
ప్రయతినావంచడవం కొనసగుసూ్త న ేఉనానాము. 
మేము ఏ సా్థ నిక చటాట లకు విరుదధివంగాను 
గౌవరమెనై మర్యు ఆమోదవ్ంచబడడ   
ఉద్యాగ సావంప్రదాయలకు విరుధధివంగాను 
బాలకార్మకలను పనిలో ప�టుట కోవడవం లేదు 
మర్యు మేము కారయాకలాపాలు సాగ్సు్త ననా 
దశేాలలో పొ గాకు రైెతులను అలాగే  
చయేమని పొ్ర త్సహిసు్త ననాము. వర్్తవంచే 
అనినా చటాట లకు మా అవందరు సబ్్వంద్ 
కటుట బడ ిఉవంటారనదేానిలో మేము చాలా 
ధృడసవంకల్పవంతో ఉనానాము మర్యు 
ఈ నియమావళితో సవంపూర్ణ అనుసరణ 
పాటవించవలసన్ భాదయాత వార్ ప� ైఉవంద.్
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Q నేను అకౌవంట్వంగ్ల్ ఉన్నాను. నా కార్యాలయవం మన ప్రాసస్వంగ్ 
సదుపాయాల ప్రక్కనే ఉవంద్. నా కార్ వాద్దకు నేను నడ్చ్ 
వెళ్తున్నప్పుడు, ఒక పర్కరవంల్ ముదురు ఆరవంజ్ రవంగు భద్రత గార్డు 
కనపడలేదు అయ్తే, ఆ పర్కరవం పూర్త్ వేగవంత్ నడుస్తూ ఉవంద్. ద్న్ 
గుర్వంచ్ నేను ఎవర్కైనా చెప్పాలా?

A అవును. ఈ వ్షయాన్న్ ఎవర్ ఒకర్ ధృష్త్క్ త్సుకువెళ్ళడవం మ్ భాద్యత. 
సురక్ష్తమైన పన్ స్థలమును న్ర్వహ్వంచడాన్క్ మ్రు కూడా భాద్యులే 
మర్యు సురక్ష్తలేన్ పర్స్థ్తులను మనవం చూస్నప్పుడు వాట్న్ 
న్వేద్వంచడాన్క్ మనమవందర్క్ భాద్యత ఉవంద్. ఈ వ్షయవంల్, మ్రు ఆ 
సదుపాయవం యొక్క సూపర్వైజ ధృష్త్క్ త్సుకువెళ్ళాల్, అప్పుడే అనత్ 
ఆమ్ దాన్న్ సర్చేయగలరు.

ఆర్గ్యం మరియు భద్రత 

నిజాయతి సమగ్రతతో పని చేయడవం



నిజాయతి సమగ్రతతో  
 వాయాపారవం నిర్ర్్తవంచడవం 

యూనివెర్సల్ లో మేము మా కసటమరలికు అవంద్వంచే ఉత్పతు్త లు మర్యు సేవల 
యొక్క ఉననాత నాణయాత పటలి  సగౌరవవంగా ఉనానాము. ఆ ఉత్పతు్త లు మర్యు 
సవేలతో పాటు మా వాయాపారానినా నిజాయతితోనూ, నాయాయవంగాను నిర్ర్్తవంచాలనే 
మా ప్రతిజ్ఞ ఉవంద.్ మన కసటమరలితో, మన ప్ టదీారులతో మరయ్ు ఇతర మూడవ 
పక్ష్లతో వయావహర్వంచినపు్పడు, నియవంత్రణా అధ్కారులు మర్యు ఇతర 
ప్రభుత్ ప్రతినిధులతో సహా, నిజాయతి సమగ్రతతో ఉవండాలి. అనాయాయమెనై ప్ ట,ీ 
లవంచగొవండితనవం లేదా ఇతర చటటవయాతిరేక లేదా అనెైతిక పనుల దా్రా మేము 
మా వాయాపారానినా చయేము. వాయాపారవంలో విజయవం సాధవ్ంచాలవంట,్ మనము మన 
వాయాపారానినా నిజాయతి సమగ్రతో నిర్రవ్ంచాలవలసన్ అవసరవం ఉవంద.్

ఇతరులతో ప్ టీపడడవం మర్యు నాయాయమెైన లావాదేవీలు
లవంచగొవండితనవం ఉవండరాదు 
బహుమతులు మర్యు వినోదము
వాయాపార నియవంత్రణలు మర్యు బహిష్కరణలు
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నిజాయతి సమగ్రతతో వాయాపారవం 
నిర్ర్్తవంచడవం 

ఇతరులతో ప్ టీపడడం 
మర్యు నాయాయమ�ైన 
లావ్దేవీలు
మనవం వాయాపారవం చశేే ప్రతి ప్ార వంతములోను ప్ టీ 
కి సవంబవంధవ్ంచి సా్థ నిక చటాట లు ఉనానాయి, ఇవి 
ప్ టకిీ సవంబవంధవ్ంచి మనవం ఏవి చయేవచు్చ 
మర్యు ఏవి చయేకూడదని నిరాధి రస్ా్త యి. 
ఈ చటాట లు చాలా సారులి  సరగ్ా్గ  అరధివం కాకువండా 
ఉవంటాయి మరయ్ు కొనినా సారులి  మేము 
వాయాపారవం చశేే మరొక చోట ఉననా చటాట లకు 
విర్దధివంగా ఉవంటాయి. 

ప్రపవంచవాయాప్తవంగా ప్ టకిీ సవంబవందవ్ంచిన చటాట లు 
అరధివం కావడానికి కషటవంగా ఉవంటాయి కనుక, ఈ 
అవంశవంలో యూనివరె్సల్ విధానవం సరళమెనైద:్ 
మేము అనినా సమయాలూ నాయాయవంగాను 
నియాయతిగాను ప్ ట ీపడతాము. దనీికి అరధివం 
ఏమవంట,్ వర్్తవంచ ేఅనినా ప్ ట ీచటాట లకు మేము 
కటుట బడ ిఉవంటాము, మరయ్ు చాలా సారులి  
చటటవం యొక్క అవసరాలకవంట ్ఎకు్కవగానే 
పాటసిా్త వం. 

మా ఉత్పతు్త లు మర్యు సవేల వనెుక 
మెము సగర్వంగా నిలబడతావం మరయ్ు 
మేము నాయాయవంగాను నిజాయతిగాను 
ప్ ట ీచశేామన ేతృప్్తతో మేము వాటనిి మా 
కసటమరలికు అవందస్ా్త వం.

నాయాయవంగాను నిజాయతిగాను ప్ ట ీచయేడవం 
అవంట,్ అనినా సమయాలలోనూ మేము 
గటిటగాను స్తవంత్రవంగాను చటటపరమెనై 
ప్రతి మార్గవంలోను ప్ ట ీపడతామను అరధివం. 
యూనివరె్సల్ నాయాయ విభాగవం యొక్క 
మువందసు్త  అనుమతి లేకువండా మా 
ప్ టదీారులతో మేము ఎటువవంట ిఒప్పవందాలు 
గాని ఏరా్పటులి  గాని చసేుకోము. ఎటిట  
పరస్్్థతిలోను, ధర, కసటమరులి , మారె్కటులి , 
విక్రయ నియమాలు, సవేలు లేదా ప్ టకిీ 
ఏదెనైా ఇతర సునినాతమెనై లేదా ముఖయామైెన 

అవంశాలలో ప్ టదీారులతో ఎటువవంట ిఒప్పవందవం 
గాని అవగాహన గాని చసేుకొము. 

అవంత ేకాకువండా, నాయాయవంగాను నిజాయతిగాను 
ప్ ట ీచయేడవం అవంట ్ప్ టదీారులే లేకువండా 
చయేడవం, ఒక ఫలాన ప్ టదీారుని తప్్పవంచడవం 
లేదా మారె్కట్ లో ధరలను నియవంతి్రవంచడవం 
వవంటవిి చయేబో ము. అటిట  కారయాకలాపాలను 
మేము చయేము ముర్యు అటిట  
కారయాకలాపాలను చయేడానికి వరేే ఎవర్కెనైా 
సహాయవం చయేము. 

యూనివరె్సల్ లో, మేము మాతో 
వాయాపారవం చశేే ప్రతి ఒక్కరత్ోను అతని/
ఆమె సే్చ్చను గౌరవిసూ్త  నిజాయతిగా 
నాయాయవంగా వయావహరస్ా్త ము. ఇద ్కేవలవం 
కసటమరలికు మాత్రమే కాదు; మాతో వాయాపారవం 
చశేే ప్రతి ఒక్కరకి్ వర్్తసు్త వంద.్ ప్రతి ఉద్యాగ,్ 
అధక్ార్ మర్యు డెరెైకటర్ యూనివరె్సల్ 
కసటమరలు,సప�లలియరులి , ప్ టదీారులు మర్యు 
మనవం వాయాపరవం చశేే ఇతర మూడవ పక్ష్లతో 
నిజాయతిగా నాయాయవంగా వయావహరవ్ంచాలి. 
మానిపులేట్ చయేడవం, దాచడవం, గోపయా 
సమాచారానినా దుర్్నియోగవం చయేడవం, 

వాస్తవాల విషయవంలో అబదా్ద లు చపె్పడవం, 
లేదా ఇతర అనుచిత వయాహరము దా్రా 
ఎవర్నెనై అనాయాయవంగా వాడుకోవడవం 
వవంటవిి చయేకువండా ప్రతి ఉద్యాగ,్ అధక్ార్ 
మర్యు డెరెైకటర్ నిషదేవ్ంచబడాడ రు. అలా 
కాకువండా, మనవం ఎలలిపు్పడూ మన విధులు 
నిర్ర్్తసు్త ననాపు్పడు నిజాయతిగాను మర్యు 
బహిటవంగాను ఉవండాలి.

లంచగొండితనం ఉండర్దు
యూనివరె్సల్ లో, ఒక సరళమెనై నియమవం 
ఉవంద:్ మమేు లంచం ఇవ్వము.

యూనివరె్సల్ ధృష్టలో “లవంచవం” అనగా 
యూనివరె్సల్ తో వాయాపారవం చశేే నిర్ణయవం 
తీసుకోవడానికి ప్రలోభ ప�టటడానికి ఆఫర్ 
చయేబడ,ే ఇసా్త మని హామి ఇవ్బడ ేలేదా 
ఇవ్బడ ేవిలువకలిగన్ద ్ఏదెనైా. దనీిలో 
కి్రత్త  వాయాపరవం పొ వందడవం, ప్రసు్త తవం ఉననా 
వాయాపారమును అటిటప�టుట కోవడవం లేదా వరేే 
ఏదెనైా అనుచిత అనుకూలవం పొ వందడవం 
ఉనానాయు. యూనివరె్సల్ లో, ఎవరకి్ 
లవంచవం ఇవ్డానినా మేము అనుమతివంచము. 
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వాయాపారవంలో విజయవం సాధవ్ంచాలవంట,్ మనము మన వాయాపారానినా  
 నిజాయతి సమగ్రతో నిర్ర్వంచాలవలసన్ అవసరవం ఉవంద్

Q నా స్నేహ్తురాలు మన ప్ట్ సవంస్థల్ పన్చేస్తువంద్. మన రెవండు కవంపెన్లు 
సప్లై చేస్తున్న ఒక కస్టమర్ త్ రాబ్యే ఒక పొగాకు టెవండర్ గుర్వంచ్ 
నన్ను అడగడాన్క్ నాకు కాల్ చేశ్వంద్. కస్టమర్ త్ మన మార్కెట్ షేర్ కు 
బవంగవం రాకువండా మనవం బ్డ్ ధర గుర్వంచ్ చర్చ్వంచుకువందామన్ సూచ్వంచ్వంద్. 
ఆమెత్ ద్న్ గుర్వంచ్ మాట్లాడడవం సబబేనా?

A మన ప్రత్పాధ్త ధర గుర్వంచ్ ఒక ప్ట్దారుత్ మాట్లాడడవం ఎప్పుడుకూడా 
సర్కాదు. ధరలు స్వతవంత్రవంగా న్ర్ణయ్వంచబడాల్ —వేరే ఎవర్ ధరల 
గుర్వంచ్ తెల్యకువండా. ఈ సవందర్భవంల్, ఆ ప్టేధారు కవంపెన్ ఉద్య్గ్త్ 
మ్రు ఇకపై ఎటువవంట్ సవంప్రద్మొపులు జరపకూడదు. బదులుగా, మ్రు 
వెవంటనే యూన్వెర్సల్ న్యాయ వ్భాగమును సప్రద్వంచాల్.

ప్టీ



యూనివరె్సల్ ఉద్యాగులు, అధకి్రులు 
మరయ్ు డ�రై�కటారులు  మర్యు మన తరఫున 
పనిచసేటుననె ఏద�నైా మూడవ పక్షాలు ఎవర్కి 
లంచం లాగ్ పర్గనించబడ ేదనేినెనైా ఇవ్వడం 
ఖచ్చితంగ్ నిషధేంిచబడనిద.ి 

అటిట  పనులు యూనివరె్సల్ యొక్క విధానానికే 
వయాతిరేకవం కాకువండా, అవి యు.ఎస్. విదేశీ 
అవినీతి పదధితుల చటటవం (ఎఫ్ స్ పే ఏ) కి్రవంద 
లేదా ఇతర దేశాల యొక్క ఇతర చటాట ల 
కి్రవంద కూడా యూనివెర్సల్ కుటువంబానికి 
చెవంద్న కవంప�నీలకు వయాకు్త లకు తీవ్ర 
సమసయాను సృష్టసు్త వంద్. ఈ అవినీతి నిరోధక 
చటాట లు ఉలలి వంఘనలు ఖెైదు, గణనెయమెైన 
జర్మానాలు మర్యు ఇతర శిక్షలకు ధార్ 
తీయవచు్చ. మన వాయాపారవం ఉననా ప్రతి 
దేశములో లేదామన కసటమరులి ననా దేశములో 
లవంచానికి వయాతిరేకవంగా చటాట లునానాయి. 
లవంచానినా పటిటవంచుకోని లేదా క్షమివంచే సా్థ నిక 
వాయాపార పదధితులను పటిటవంచుకోవదు్ద ; వర్్తవంచే 
మొత్తవం స్బ్వంద్ ఈ నియమావళిలోను 
యూనివెర్సల్ యొక్క అవినీతి-నిరోధక 
అనుసరణ మానుయావల్ (యూనివరె్సల్ వబె్ స�టై్ 
www.universalcorp.com/compliance 
లో అవందుబాటులో ఉననాద్) లోను పరేు్కననా 
విధానాలను పదధితులను తప్పక పాటవించాలి. 

లవంచవం పలు రూపాలలో ఉవంటువంద ్— కేవలవం 
నగదు మాత్రమే కాదు. ఈ విధానవం ప్రకారవం 
విలువగల దనేినెనైా (బహుమతులు, వినోధవం, 
ప్రయాణ ఖరు్చలు, అనుచితమెనై అనుకూల 
వాయాపార ఏరా్పటులి  వవంటవిి) ఎవరక్ెనైా లవంచావం 

లాగా ఆఫర్ చయేడవం, ఇసా్త మని హామి 
ఇవ్డవం లేదా ఇవ్డవం నిషధేవం. 

మీరు లేక మీ కవంప�ని మీ తరఫున 
ప్రభుత్వంతో గాని ప్రభుత్ ఆధనీవంలో 
ఉననా సవంస్థతో గాని ఒక మూడవ పక్ష్నినా 
నియమిసే్త , ఈ నియమావళి యొక్కప్రతిని 
మీరు వార్కి అవందచయేాలి మరయ్ు మీకు 
లేదా మీ కవంప�నికి సవేలు అవందవ్ంచడవంలో 
ఈ నియమవళిని తప్పక అనుసరవ్ంచాలని 
వార్కి తలెియచయేాలి. ఒక మూడవ 
పక్షవం లవంచవం ఇచి్చనా లేక ఆఫర్ చశేినా 
ఈ నియమావళి కి్రవంద మీరే భాదయాత 
వహివంచాలి, కొనినా సవందరాభాలలో లవంచవం 
గురవ్ంచి మీకు తలెియకప్ యినా లేక మీరు 
దానిని అవంగక్ర్వంచకప్ యినా సరె. ఈ 
చటటపరమెనై ప్రమాదమును ఎదురొ్కనుటవం 
కొరకు యూనివరె్సల్ యొక్క అవినీతి-
నిరోధక అనుసరణ మానుయావల్ ప్రకారవం 
మీరు తగు నిఘు పాటవించాలి, ఒప్పవంద 
భద్రతలను అమలు చయేాలి మరయ్ు కొనినా 
మూడవ పక్ష్లకు పరయావకే్షణా సాధనాలను 
ఉపయోగవ్ంచాలి. 

మీ సా్థ నిక రాజకీయవతే్తలకు మీరు మదధితుగా 
సహాయవం చయేవచా్చ అనదేాని ప� ైమీకు 
ప్రశనాలు ఉవండవచు్చ. ఉద్యాగులు, అధక్ారులు 
లేదా డెరెైకటరులి  వయాకి్తగతవంగా తమ స్వంత ఇషటవం 
మేరకు రాజకీయ ప్రకి్రయలో పాలొ్గ నడానినా 
యూనివరె్సల్ నిరుతా్సహపరచదు, వార్ 
ఇషాట నుసారవం పక్ష్లకు లేదా అభయార్తలకు 
స్చ్చవందవంగా విరాళాలు ఇవ్డవం కూడా 

చయేవచు్చ. అయిత ేయునెటైడె్ సేటట్్స 
బయట యూనివరె్సల్ కవంప�నీలు రాజకీయ 
విరాళాలు చయేరాదు కాని మీరు వయాకి్తగతవంగా 
చశేే విరాళాలు యూనివరె్సల్ తరఫన ఏదెనైా 
ప్రభుత్ చరయాకు ప్రతిఫలవంగా ఉవండటేటుట  
ఒప్పవంధవం లేక అవగాహన ప� ైఎపు్పడు 
కూడా ఆధారపడరాదు. ధాతృత సవంస్థలకు, 
సమాజాలకు లేదా సామాజిక భదయాత 
ప్ార జకెుట లకు విరాళాలు ఇచి్చనపు్పడుకూడా 
ఇద ేజాక్రత్తలు పాటవించాలి, ముఖయావంగా 
ఆ కారయాక్రమవం చశేేవారు ప్రభుత్వంతో 
సవంబవంధుముననాన వారెతై.ే వీటలిో ఉననా 
ప్రమాదవకాశాలు ధృషట్, ఇటిట  విరాళాలు 
యూనివరె్సల్ యొక్క అవినీతి-నిరోధక 
అనుసరణ మానుయావల్ లో పరేు్కననా విధవంగా 
తప్పక ఆమోధవ్ంచబడాలి.

బహుమతులు మరయ్ు 
వినోదము
యూనివరె్సల్ లో, కొనినా సారులి  మనవం 
వివందులు, వినోదాలు, బహుమతులు 
మర్యు ఇతర అవంశాలను వాయాపార మరాయాద 
నిమిత్తవం మన కసటమరులి , సపలియరులి  మర్యు 
ఇతరులతో ఇచి్చపుచు్చకువంటూ ఉవంటావం, ఇద్ 
మనవం వాయాపారవం చశేేవార్తో మవంచి వాయాపార 
సవంబవంధవం ప�వంపొ వందవ్ంచ ేకొరలు గుడ్ విల్ కొరకు 
చసేా్త వం. అయిత ేఇటువవంట ివాయాపార మరాయాదలు 
కొనినా సారులి  సముచితవం కావు. వాయాపార 
మరాయాదలు ఎపు్పడుకూడా సముచితవంగా 
ఉవండాలని నిశ్చయపరుచుకోవడవం కొరకు 
ఈ నియమావళి మరయ్ు అవినీతి-నిరోధక 
అనుసరణ మానుయావల్ లోని “బహుమతులు, 
ప్రయాణవం మరయ్ు ఆతిధయావం” విధానవం తగన్ 
సూచనలు మరయ్ు మార్గదరశకాలను 
ఇసా్త యి. 

ఒక వాయాపార మరాయాదను ఒపు్పకోవడవం 
కి్రవంద ్సవందరాభాలలో తప్ప ఎపు్పడుకూడా 
సముచితవం కాదు:

• అద ్మవంచి వాయాపార సావంప్రదాయముతో 
సర్ప్ తువంద;్

• అద ్గుడ్ విల్ ను ప�వంపొ వందవ్ంచటవం కొరకే 
తప్ప ఒక ఫలాన వాయాపార నిర్ణయాని 
చయేడవం కొరకో లేదా సానుకొలలి వంగా 
స్పవందవ్ంచడవం కొరకో ఉవండకూడదు;

• అద ్లవంచవం కాకూడదు మరయ్ు 
సముచితవం కాదన ేఅభిప్ార యానినా అద్ 
కలగచయేకూడదు;

Q  నెను ఒక కొత్త వ్క్రయ యేజెవంటుత్ సవంప్రద్స్తునాను. ప్రభుత్వ 
న్ర్వహణల్ ఉన్న ఒక స్గరెట్టు ఉత్పత్త్ సవంస్థకు వ్కయాన్క్ సహయవం 
చేయడాన్క్ ఆ వ్క్రయ యేజెవంటు 15% కమ్షన్ అడుగుతున్నారు. ఈ 
ప్రావంతాలల్ మామూలుగా కమ్షన్ 2% నువండ్ 5% వరకే ఉవంటువంద్. అవంతే 
కాకువండా, ఆ వ్క్రయ యేజెవంటు సగవం కమ్శన్ ను మువందుగానే చెల్ల్వంచాలన్ 
అడుగుతున్నారు. ఇద్ సరైనేదానా?

A  మ్రు కమ్షన్ కు ఒప్పుకునే మువందు యూన్వెర్సల్ న్యాయ వ్భాగవం 
సలహా త్సుక్వాల్ మర్యు అవినీతి-నిర్ధక అనుసరణ మ్న్యువల్  ల్ 
పేర్కున్న పద్ధతులను తప్పక పాట్వంచాల్. ఆ యేజెవంటు అడగడవంల్ చాలా 
సమస్యలు ఉన్నాయ్ మర్యు ఆ సమస్యలకు అర్ధవం ఏమవంటే ఆ 
యేజెవంటు వ్యాపారవం దక్క్వంచుక్వడవం కొరకు కమ్షన్ ల్ కొవంత భాగమును 
లవంచవం లాగా ఇవ్వడవం జరగవచ్చు. అసాధరణమైన అధ్క కమ్షన్ రేటుక్ 
మర్యు మువందస్తు కమ్షన్ చెల్ల్వంపుక్ న్యాయమైన వ్యాపార 
కారణవం ఉవంటే తప్ప, ఈ లావాదేవ్ సరైనద్ కాదు.

లంచం
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• వర్్తవంచ ేసా్థ నిక చటాట లు మర్యు 
సమవంజసమెనై సా్థ నిక సావంప్రదయవం 
ప్రకారవం అద ్సమవంజసమెనై మర్యు 
సముచితమిన విలువ కలిగ్నద ్అయి 
ఉవండాలి మరయ్ు సావంప్రదాయానికి 
అనుగుణవంగా ఉవండాలి;

• ఈ మరాయాదను పొ వందవేారు మామూలుగా 
తీసుకోని ఒక నిర్ణయానినా తీసుకునలేా 
అతనికి/ఆమెకు ఒక నెతైికభాదయాతను ఇద్ 
సృష్టవంచకూడదు;

• ఈ మరాయాద బహిర్గతవం చయేబడత,ే 
అద ్యూనివరె్సల్ కు ఇబ్వందక్రవంగా 
ఉవండకూడదు; మరయ్ు 

• ఇద ్యూనివరె్సల్ ఉద్యాగ ్యొక్క 
వయాకి్తగాత ప్రయోజనాలకు యూనివరె్సల్ 
యొక్క అతుయాత్తమ ప్రయోజనాలకు మధయా 
విరుదధివంగా ఉవండకూడదు. 

అవంత ేకాకువండా, మినాయివంపులు లేని 
కొనినా సద్ాధి వంతాలు ఉనానాయి. ఒక 
వాయాపార మరాయాదను అవందవ్ంచ ేమువందు ఈ 
సద్ాధి వంతాలను మీరు తప్పక పరగ్ణనలోకి 
తీసుకోవాలి. కి్రవందవి ఎటిట  పరస్్్థతిలోనూ 
చయేరాదు:

• లవంచవం ఇవ్డవం లేదా తీసుకోవడవం 

• నగదు లేదా నగదు సమానమెనైవి ఇవ్డవం 
లేదా తీసుకోవడవం;

• చటట వయాతిరేక వాయాపార కారయాక్రమాలలో 
పాలొ్గ నడవం; లేదా

• యూనివరె్సల్ తో వాయాపారవం చశేే 
సవంస్థలనువండ ిలేదా వాయాపారవం 
చయేాలనుకున ేసవంస్థల నువండ ిప్రతయాక్షవంగా 
గాని పరోకశవంగా గాని ఏదెనైా అడగడవం.

ప్రభుత్ అధక్ారులతో లేదా ప్రభుత్ 
ఆధనీవంలో ఉననా సవంస్థలతో సవంప్రదవ్ంపులు 
జరప్చేటేపు్పడు, వాయాపార మరాయాదలు 
ఇవ్డవం లేదా అవందుకోవడవం గురవ్ంచి మర్ 
కొనినా అధనపు నిబవంధనలు మరయ్ు 
నియవంత్రణలు ఉనానాయని గుర్్తవంచడవం కూడా 
ముఖయాము. ఒక వాయాపార వాతావరణవంలో 
సరెనైదగ్ా ఒపు్పకోబడవేి అద ేప్రభుత్వంతో 
సవంబవంధముననావార్తో సవంప్రదవ్ంపులు 
జరప్టేపు్పడు తప్పవ్్చు్చ లేదా చటట 
వయాతిరేకవం కూడా అవ్వచు్చ. ఏ ప్రభుత్ 
అధక్ారులకు లేదా ప్రభుత్ ఆధనీవంలో ఉననా 
సవంస్థలు లేదా వార ్ఉద్యాగులకు ఏటువవంటి 
వాయాపార మరాయాదలు ఇవ్రాదు మరయ్ు 
వార్నువండ ితీసుకోరాదు, అవి అవినీతి-నిరోధక 

• కూయాబాప� ైనియవంత్రణలు ఒక యు.ఎస్ సవంస్థ  
ఆధనీవంలో ఉననా లేదా నియవంత్ర్ణణలో ఉననా 
యు.ఎస్-కాని సవంస్థలకు లేదా యు.ఎస్. 
పౌరలకు లేదా శాశ్త నివాసస్ు్త లకు 
వర్్తసా్త యి.

• దశేముతో, ప్రభుత్ముతో, లేదా ప్రజలతో 
ప్రతయాక్ష లేదా పరోక్ష వాయాపారవం/లావాదవేీలు 
ఉవండరాదు.

• నియవంత్రణలు వర్్తవంచ ేఎవరత్ోనూ వాయాపార/
లావాదవేీలకు సహాయవం చయేరాదు.

• లావాదవేీలో యు.ఎస్. సస్టవంలు లేదా 
ఆసు్త లు (నిదులు, కవంపూయాటర్ సరె్రులి . 
మొ.) వాడరాదు. 

• స�్పషల్ ల�ైస�న్్స లేకువండా ఏ వయాకి్తగాని 
కవంప�ని గాని, వారు ఎక్కడ ఉనానా సరె, 
యు.ఎస్. వసు్త వులను ఈ దశేాలకు 
సరఫరా చయేడానికి స�్పషల్ ఆరడర్ 
చయేరాదు.

యు.ఎస్. అంశ్లకు సంబంధంిచ్న ఆంక్షలు: 
ఉత్తర కొర్యా, సర్ియా 

• అనకే యు.ఎస్. వసు్త వలను సరఫరా 
చయేడానికి వీలు లేదు; విలువలో 10% 
కవంట ్ఎకు్కవ యు.ఎస్. కవంటవెంట్ ఉననా 
యు.ఎస్.కాని వసు్త వులను సరఫరా 
చయేరాదు.

ప్క్కి ఆంక్షలు: మియానామార్ (బర్మా)

• బరామ వసు్త వులు యు.ఎస్. కి దగ్ుమతి 
చయేరాదు; ఏ యు.ఎస్. వయాకి్త కూడా ఆర్ధిక 
సవేలను బరామకి ఎగుమతి చయేకూడదు 
లేదా బరామ లో గాని బరామవనురుల నువండి 
లాబాలు అర్జీవంచ ేబరామ-కాని సవంస్థలలో 
ప�టు్త బడ ిప�టటరాదు.

• నిషదేవ్ంచబడని లావాదవేీలకు ఏ యు.ఎస్. 
వయాకి్త కూడా సదుపాయవం కలి్పవంచకూడదు.

ఈ చటాట లు కిలిషటమెనైవి మర్యు తరచూ 
మారుతూ ఉవంటాయి, అవందువలన ప�ై 
తలెిపన్ దశేాలలో ఉననా విదశేీ సవంస్థలు లేదా 
పక్ష్ల తో ఎటువవంట ివాయాపారవం చయేాలననా 
లేదా లావాదవేీలు చపేటాట లనానా, దానికి 
మువందు యూనివరె్సల్ నాయాయ విభాగమును 
సవంప్రదవ్ంచడవం ముఖయాము. 

వాయాపార ఆవంక్షలకు సవంబవంధవ్ంచిన ఈ 
చటాట లను గౌరవివంచడవంతో పాటు, మనకు 
వర్్తవంచ ేబహిష్కరణ-వయాతిరేక చటాట లను కూడా 
యూనివరె్సల్ కుటువంబవం గౌరవివంచాలి. 

అనుసరణ మానుయావల్ లో పరేొ్కననా విధానాలు 
మర్యు పదధితులు ప్రకారవం మువందుగానే 
ఆమోదవ్ంచబడత ేతప్ప.

వ్యాప్ర ఆంక్షలు మర్యు 
బహిష్కరణలు
మన పరశ్్రమలో ప్రపవంచవాయాప్తవంగా ప్రధాన 
సవంస్థగా ఉననా మనవం, కొనినా దశేాలు, 
సవంస్థలు లేదా వయాకు్త లతో వాయాపారవం చయేడవం 
ప� ైఆవంక్షలు లేదా నిషదేాలు విధవ్ంచే 
చటాట లను నిబవంధనలను గౌరవివంచాలి. ఈ 
చటట నిభవంధనలలో యు.ఎస్. వాయాపార 
ఆవంక్షలు, ఎగుమతి నియవంత్రణలు, మరయ్ు 
బహిష్కరణ-వయాతిరేక చటాట లతో పాటు 
యూనివరె్సల్ వాయాపార కారయాకలాపాలు 
నిర్హిసు్త ననా ఇతర దశేాలు లేదా ఐకయారాజయా 
సమితి అమలు చశేే వాయాపార ఆవంక్షలు, 
ఎగుమతి నియవంత్రణలు ఉనానాయి. 
యూనివరె్సల్ కుటువంబానికి చవెందన్ పలు 
సభుయాలు ఈ ఆవంక్షలకు లోబడ ిఉవంటాయి 
ఎవందుకవంట,్ వారకి్ యు.ఎస్. తో లేదా 
యూనివరె్సల్ తో లావాదవేీల సవంబవంధాల 
ఉవంటాయి కనుక. ఉదాహరణకు, యు.ఎస్. 
మీదగా పపేర్ వర్్క చసేతుననా యు.ఎస్. 
బాయావంకులు, లేదా ప్రపవంచవంలో ఎక్కడొ  ఉననా 
ఇక యు.ఎస్. పౌరుడు నువండ ిసహాయవం 
తీసుకోవడవం వవంట ిలావాదవేీలకు కూడా ఈ 
ఆవంక్షలు వర్్తసా్త యి. 

ఉగ్రవాదవం, మాదకద్రవాయాల రవాణా మరయ్ు 
ఆయుదాల తయార ్మర్యు పవంపణ్ ీసహా 
ఇతర ఆక్షలు విధవ్ంచబడని కారయాకలాపాలలో 
పాలొ్గ వంటుననా ఆవంక్షలు విదవ్ంచబడని 
దశేాలు లేదా పక్ష్లతో సవంబవంధముననా 
నియమిత పక్ష్లు మర్యు సవంస్థలతో 
కొనినా లావాదవేీలను యు.ఎస్. చటాట లు 
నిషదేస్ు్త నానాయి లేదా వాట ిప� ైఆవంక్షలు 
విదస్ు్త నానాయి. ప్రసు్త తవం యు.ఎస్. ప్రభుత్వం 
ఆవంక్షలు విదవ్ంచిన కొనినా నియవంత్రణలు ఇక్కడ 
ఇవ్బడాడ యి:

సంపూర్ణ ఆంక్షలు: క్యాబ్, ఇర్న్, సుడాన్

• నియవంత్రణలు యు.ఎస్. కవంప�నీలకు, వార్ 
విదశేీ శాఖలకు, కారాయాలయాలకు, మరయ్ు 
ఉద్యాగులకు వర్్తసా్త యి; యు.ఎస్.పౌరులు 
మర్యు శాశ్త నివాససు్త లకు, వారు 
ఎక్కడ ఉనానా లేదా ఎవర్ వద్ద  ఉద్యాగవంలో 
ఉనానా; మర్యు బౌతికవంగా యు.ఎస్. లో 
ఉననా వయాకు్త లకు వర్సా్త యు. 
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యూనివరె్సల్’s ఉద్యాగులు, అధక్ారులు మర్యు 
డెరెైకటరులి , మర్యు మన తరఫున పనిచశేే ఏవెనైా 
మూడవ పక్ష్లు లవంచవం అని పరగ్ణవించబడడానికి 
ఆసా్కరముననా దనేినెనైా ఎవరక్ెనైా ఇవ్డవం 
ఖచి్చతవంగా నిషధేవ్ంచబడనిద.్ 

యు.ఎస్. గౌరవివంచని విదశేీ బహిష్కరణలకు 
మదధితుగా పరగ్ణవించబడ ేకొనినా చరయాలను 
చయేడానికి యు.ఎస్. చటటవం యూనివరె్సల్ 
కార్పరేషన్ ని నిషధేస్ు్త వంద,్ అరాబ్ యొక్క 
ఇస�్రయిల్ బహిష్కరణతో సహా. నిషధేవ్ంచబడని 
చరయాలలో కొనినా, ఎగుమతి లావాదవేీలకు 
సవంబవంధవ్ంచి నగెటవి్ లేదా “బాలి క్ లిస్ట” 
స�ర్టఫకే్షనలిను జార్ చయేడవం, ల�టర్్స ఆఫ్ 
కె్రడటి్ లేదా షప్్్పవంగ్ ఏరా్పటులి , వాయాపార 
సవంబవంధాలు మరయ్ు అస్ సయ్ిషేనలి  

గురవ్ంచి ప్రశానావళీలకు లేక ఇతర మారా్గ లలో 
స్పవందవ్ంచడవం మరయ్ు బహిష్కరణకు 
గురెనై లేదా బాలి క్ లిస్ట చయేబడని సవంస్థతో 
వాయాపారవం చయేడానికి నిరాకరవ్ంచడవం వవంటవిి 
నిషఢేవించబడని చరయాలలో ఉనానాయి. ఈ 
నిషధేాలు యూనివరె్సల్ కుటువంబానికి 
ఏదెనైా యు.ఎస్. పాత్ర ఉననాపు్పడు 
వర్్తసా్త యి. యూనివరె్సల్ కుటుమానికి 
చవెందన్ ఎవరెనైాఅవంతరాజీ తీయు బహిష్కరణలో 
పాలొ్గ నడానికి లేదా సహకరవ్ంచడానికి 

అవంగ్కరవ్ంచిన ఎడల (యు.ఎస్. పాత్ర ఉననా 
లేకప్ యినా), యూనివరె్సల్ కార్పరేషన్ ప�ై 
యినెటైడ్్ సేటట్్స పనునా జరమ్ానాలు కూడా 
విధవ్ంచబడవచు్చ. ఈ బహిష్కరణ-వయాతిరేక 
చటాట ల అనుసరణ గురవ్ంచిన వివరణాతమక 
సూచనలు యూనివరె్సల్ యొక్క నాయాయ 
మర్యు పనునా విభాగాలు అవంద్సా్త యి 
మర్యు ఈ కిలిషటమెనై అవంశవం ప� ైఏదెనైా ప్రశనా 
ఉవంట,్ వవెంటన ేవారన్ి సవంప్రదవ్ంచాలి.
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నిజాయతి సమగ్రతతో సమాచారవం  
 మర్యు సవంపదలను నిర్ర్్తవంచడవం

మన వద్దనుననా సమాచారవం మర్యు అసు్త లకు మనవం మవంచి రక్షణ కలి్పసా్త మను 
అనకే మవంద ్మన మీద ఆధారపడతారు. యూనివరె్సల్ యొక్క అసు్త లను 
సమాచారమును యూనివరె్సల్ ప్రయోజనాలకే తప్ప మన స్వంత ప్రయోజనాలకు 
వాడము అని చాలా మవంద ్నముమతారుమర్యు వార్లో కొవందరు మన 
షరే్ హో లడరులి , ఉద్యాగులు, కసటమరులి  మర్యు సపలియరులి . యూనివరె్సల్ యొక్క 
అసు్త లను సమాచారమును నాయాయమెనై వాయాపార ప్రయోజనాలకు మాత్రమే 
ఉపయోగవ్ంచాలి - అసు్త లను సమాచారమును స్లాభాలకు ఉపయోగవ్ంచడవం, 
యూనివరె్సల్ తో ప్ ట ీపడడానికి వాడడవం, లేదా ఇతర అనెతైిక ఉదే్దశాలకు 
వాడడవం ఖచి్చతవంగా నిశేధవ్ంచబడనిద.్ నిజాయతి సమగ్రతతో సమాచారవం మర్యు 
సవంపదలను నిర్ర్్తవంచడవం మన ప� ైఆధారపడ ేవాళ్ళు మన ప� ైఉవంచిన నమమకానినా 
ప�వంచుతువంద ్మర్యు మనలినా శకి్తవవంతమెనై కవంప�నిలా చసేు్త వంద.్

ఇన్ స�ైడర్ ట్్రడివంగ్ ఉవండరాదు 
పరస్పర విరుదధి  ఆసకు్త లు ఉవండరాదు
సమాచారవం మర్యు సవంపదలను రక్ివంచడవం
నివేద్వంచడవం; పుస్తకాలు మర్యు ర్కారుడ లు; అకౌవంటివంగ్ కవంట్్ర ల్్స
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ఇన్ స�ైడర్ ట్్రడింగ్ ఉండర్దు
చాలా తరచుగా మన వాయాపారవం గురవ్ంచి 
యూనివరె్సల్ కుటువంబానికి బయట ఉననా 
వార్కి తలెియని విషయాలు మనకు తలెుసూ్త  
ఉవంటాయి. ఆ వాయాపార సమాచారమును 
రక్వించడవం మన భాదయాత మరయ్ు 

ఆ సమాచారవం మనకు తలెుసు అనే 
విషయానినా మనవం మన స్లాభానికి 
ఉపయోగవ్ంచరాదు లేదా ఇతరల వయాకి్తగత 
లాభాలకు ఉపయోగవ్ంచరాదు. బహిరవంగవంగా 
అవందుబాటులో లేని మటర్ీయల్ సమాచారవం 
తలెిసన్ ఎవరెనైా, ఉద్యాగులు, అధక్ారులు 
మర్యు డెరెైకటరులి  సహా, యూనివరె్సల్ 
స�కూయారట్సీ్ ను కొనడవం లేదా అమమడవం 
యూనివరె్సల్ విధానవం ప్రకారవం నిషధేవం. 
“మటర్ీయల్ సమాచారవం” అనగా 
యూనివరె్సల్ స�కూయారట్సీ్ ను కొనడవం, 
అమమడవం లేదా అటిటప�టుట కోవడవం అనే 
నిర్ణయానినా తీసుకోవడవంలో ముఖయా పాత్ర 
వహివంచ ేసమాచరమని లేదా స�కూయారట్సీ్ 
మరె్కట్ ధరప� ైగణనీయమెనై ప్రభావవం 
చూపగల సమాచారవం అని వివకేవంగలవారు 
అనుకుననాద.్ మీరు యూనివరె్సల్ స�కూయారట్సీ్ 
ను కొనడవం లేదా అమమడవం చయేరాదని 
మాత్రమే కాదు దనీి అరధివం, యూనివరె్సల్ 
స�కూయారట్సీ్ ను కొనడవం లేదా అమమడవం కొరకు 
ఇతరులకు సమాచారవం కూడా ఇవ్ఫరాదు 
అని దనీి అరధివం. ఈ తరహాచరయాకు పాల్పడడవం 
యూనివరె్సల్ విధానుము ఉలలి వంఘిచడమే 
కాకువండా, అద ్చటటవిరుడ్వం కూడా మర్యు 
దనీి ప� ైయూనివరె్సల్ చాలా తీవ్రవంగా చరయా 
తీసుకువంటువంద.్ సమాచారవం బహిరవంగవంగా 
అవందుబాటులో ఉననాదా లేక అద్ మెటర్ీయల్ 
సమాచారమా అన ేదాని ప� ైమీకు ఏదెనైాప్రశనా 
ఉవంట,్ మీరు యూనివరె్సల్ నాయాయ విభాగవంలో 
ఎవరన్ెనైా సవంప్రదవ్ంచాలి. 

ఈ విధానవం, మన కసటమరులి  లేదా సపలియరలి 

గురవ్ంచిన సమాచరానికి కూడా వర్్తసు్త వంద.్ 
ఒక మూడవ పక్షవం గురవ్ంచి బహిరవంగవంగా 
అవందుబాటులో లేని మెటర్ెయల్ సమాచారవం 
మీకు తలెిస్ ఉవంట,్ ఆ మూడవ పక్షవం 
యొక్క స�కూయారట్ల్ను మీరు కొనడవం లేదా 
అమమడవం సముచితవం కాదు. యూనివరె్సల్ లో 
కసటమరులి , సపలియరులి  మర్యు ఇతర వాయాపార 
భాగసా్ముల సమాచారమును కూడా మన 
స్వంత సమాచారవం మాధర్గ్ాన ేజాగ్రత్తగా 
పరగ్ణసిా్త వం.

పరస్ర విరుదధా  ఆసకు్త లు 
ఉండర్దు
యూనివరె్సల్ లో, మన వాయాపార నిర్ణయాలను 
వయాకి్తగత ఆసకు్త ల కొరకు కాకువండా కేవలవం 
యూనివరె్సల్ యొక్క ఉననాత ప్రయోజనాల 

కొరకే తీసుకొని ఆ నిర్ణయాల యొక్క 
నిజాయతి సమగ్రతను కాపాడాలి. ఒక వయాకి్త 
యొక్క వయాకి్తగత ఆసకు్త లు యూనివరె్సల్ 
యొక్క ఆసకు్త ల మధయా పరస్పర విరుడ్వం 
కలిగత్ ేలేదా కలిగేలా అనిప్సే్త , “పరస్పర 
విరుదధి  ఆసకు్త లు” ఏర్పడుతువంద.్ విరుదాధి లు 
వివిధ సవంధరాభాలలో కలగవచు్చ మర్యు 
కొనినా సారులి  తలెియకువండా లేదా అనుకోకువండా 
కలగవచు్చ.

ఒక వయాకి్త కొనినా చరయాలు తీసుకుననాపు్పడు 
ఒక విరుదధి  పరస్్్థతి కలగవచు్చలేదా 
అతనిని/ఆమెని సమరధివవంతవంగా తటస్తవంగా 
పని చయేనివ్కువండా ఆసకు్త లు కలిగ్ 
ఉననాపు్పడు ఆ పరస్్్థతి కలగవచు్చ.
ఉదాహరణకు, వాయాపార మరాయాదలను 
ఇచి్చపుచు్చకోవడవంలో సవంభావిత విరుదాధి లను 
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 యూనివెర్సల్ యొక్క అసు్త లను సమాచారమును 
నాయాయమెైన వాయాపార ప్రయోజనాలకు మాత్రమే ఉపయోగ్వంచాలి 

Q ననేు సవంప్రదస్ు్త ననా మన కసటమర్ ఒక పబ్లి క్ గా ట్్రడ్ అవుతుననా కవంప�ని 
మర్యు ఆ కవంప�ని షరేులి  నూయా యార్్క సాట క్ ఎక్్స చవేంజ్ లో లిస్ట చయేబడా్ద యి. 
ఆ కవంప�ని సాట క్ కొనినా కొనాలని అనుకువంటునానాను ఎవందుకవంట,్ ఆ సాట క్ ఈరోజు 
ధరలో మవంచి విలువ గలద ్అని ననేు అనుకువంటునానాను, ననేు ఆ కవంప�నితో 
చాలా నిశితవంగా పని చసేు్త నానాను ఎవందుకవంట ్వార్ ముకఖయామెనై లొకేశన్ లో 
ననె ేవార్కి పొ గాకు సరఫరా చసేు్త నానాను. కసటమరో్త  నాకుననా కావంటాకుట ల దా్రా 
ననేు ఒక సమాచారవం తలెుసుకునానాను, ఏమవంట,్ ఒక కీలక ప్రదశేములో 
వారు వార్ కారయాకలాపాలలను విస్తరవ్ంచడవం కొరకు వార ్పాలక మవండలి డెరెైకటరులి  
భార్గా కాయాపట్ల్ వయాయవం చయేబో తుననారాని తలెుసుకునానాను. ననేు ఏమి 
చయేాలి? 

A ఈ సమాచారవం ప్రకారవం, మీరు వార ్ సాట క్ ని కొనరాదు. మీ వద్ద ఉననా 
సమాచారవం ప�టుట బడ ిప�ట్ట  ప్రజలకు ముఖయామెనై సమాచారవం కాని అద ్ఇవంకా 
బహిరవంగపరచబడలేదు. ఆ సమాచారవం ప్రజలకు బహిరవంగవంగా అవందుబాటులోకి 
వచే్చవరకు వార ్ సాట క్ ను మీరు కొనడవం సముచితవం కాదు. కసటమరలి సాట క్ 
ను కొన ేమువందు మీరు ఈ నియమావళి యొక్క”పరస్పర విరుదధి  ఆసకు్త లు 
ఉవండరాదు” విభాగమును ఎవందుకవంట ్పరస్పర విరుదధి  సవంబావయావం కావచు్చ.

ఇన్ స�ైడర్ ట్్రడింగ్



ఈ నియమావళి యొక్క “బహుమతులు 
మర్యు వినోధవం” విభాగవం వివరస్ు్త వంద.్ 
ఒక వయాకి్త, లేదా అతని లేదా అమె కుటువంబ 
సభుయాలకు యూనివరె్సల్ లో అతని లేదా 
అమె హో దా వలన ఏదెనైా అనుచిత వయాకి్తగత 
ప్రయోజనాలు కలిగత్ ేలేదా అతను లేదా 
అమె యూనివరె్సల్ ఆస్్త , సమాచారవంలేడా 
స్్థతులు ఉపయోగవం దా్రా లభివంచ ేకార్పరేట్ 
లేదా వాయాపార అవకాశాలను మువందసు్త  
అనుమతి లేకువండా ఉపయోగవ్ంచుకువంట,్ 
విరుదధి  పరస్్్థతి కలగవచు్చ. ఒక వయాకి్త 
తన విధ ్నిర్హణకు ఆటవంకవం కలిగవ్ంచే 
విధముగా లేదా దానికి విరుదధిమెనై వయాకి్తగత 
వాయాపార ఆసకు్త లు కలిగ్యువంట ్లేదా 
యూనివరె్సల్ లో ఇతర ఆసకు్త లు కలిగ్ 
ఉనానా, విరుదాధి లు తల�త్తవచు్చ. విరుదాధి లు 
లేకువండా చూసుకోవడవం ముఖయాము అలాగే 
కనీసవం విరుదధిలు ఉననాటులి  అనిపవ్ంచడవం కూడా 
ఉవండరాదు. 

యూనివరె్సల్ తన ఉద్యాగులు, అధక్ారులు 
మర్యు డెరెైకటరలినువండ ివిశా్సానినా 
కోరుకువంటువంద ్మర్యు అటిట  విశా్సవం 
పరస్పర విరుదధి  ఆసకు్త లలేకువండా ఉవండాలి. 
ప్రతి ఉద్యాగ,్ అధక్ార్, డెరెైకటర్ లేదా అతని/
అమె సమీప కుటువంబ సభుయాలు యూనివరె్సల్ 
యొక్క ఉననాత ఆసకు్త లకు విరుదధివంగా 
ఎటువవంట ిచరయాలలోను పాల్పడరాదు. 

పరస్పర విరుదధి  ఆసకు్త ల గురవ్ంచి మర్వంత 
సమాచారవం కొరకు దయచసే ్యూనివరె్సల్ 
యొక్క పరస్ర విరుదధా  ఆసకు్త ల గుర్ంచ్ 
విధాన ప్రకటన చూడవండ.ి

సమాచారం మర్యు 
ఆసు్త లను రక్ించడం
అవందరు ఉద్యాగులు, అధక్ారులు మర్యు 
డెరెైకటరులి  యూనివరె్సల్ ఆసు్త లను తప్పక 
రక్వించాలి మర్యు వాటనిి సమరధివవంతవంగా 
వినియోగ్వంచాలి. దొవంగతనవం, నిరలిక్షయావం, 
మర్యు వృదా చయేడవం మన లాభాల ప�ై 
నరేుగా ప్రభావాలు చూపుతాయి మర్యు 
ఇతరులు మన ప� ైప�టిటన విశా్సానినా 
బవంగపరుసా్త యి. అనినా సమయాలలోను 
యూనివరె్సల్ ఆసు్త లను నాయాయమెనై వాయాపార 
ప్రయోజనాలకే వినియోగవ్ంచాలి. 

అవంత ేకాకువండా, మనవం చాలా సారులి  గోపయామెనై 
లేదా యూనివరె్సల్ కు పొ ్ర ప�ైటైర్ అయిన 
సమాచారవంతో పనిచసేూ్త  ఉవంటావం. వీతిలో 
కొవంత సమాచారవం యూనివరె్సల్ యొక్క 
స్వంత కారయాకలాపాలల నువండ ివస్తయి, అనగా 
పరశ్ోధనలు, కారయానిర్హణ మెరుగుదలలు, 
మర్యు సాధారణ వాయాపర ప్రకి్రయల నువండి 
వసా్త యి. ఇతర సమాచారాలు మన కసటమరులి , 
సపలియరులి ,లేదా మనవం వాయాపారవం చసేు్త ననా 
ఇతర మూడవ పక్ష్లనువండ ిరావచు్చ. ఈ 

సమాచారవం వార్కి గోపయామెనైద ్మర్యు ఇద్ 
మనతో వాయాపారవం కొరకు మనకు ఇవ్బడనిద.్ 
కొవందరు కసటమరులి  గొపయాత ఒప్పవందాల ప�ై 
మనకు సమాచారవం ఇసు్త వంటారు. అటిట  అనినా 
గోపయాత సమాచారాలు ఖచి్చతవంగా “నీడ్ టు 
నో” పదధితిలో మాత్రమే యూనివరె్సల్ లో 
పవంచుకోబడాలి అనదే ్యూనివరె్సల్ విధానవం. 
ఏయొక్క ఉద్యాగ,్ అధక్ార్ లేదా డెరెైకటర్ 
కూడా అటిట  సమాచారానినా ఎవంపక్చయేబడని 
పద్దతిలో వలెలిడవించడానికి అనుమతి లేదు, 
సహ ఉద్యాగులు, మితు్ర లు, బవంధువులు,లేదా 
పర్చయిసు్త లతో సహా. అలాగే, అటిట  
సమాచారానినా తన అనుకూలానికి లేదా 
ఇతరల ప్రయోజనాలకు ఉపయోగవ్ంచరాదు. 
ఎటిట  పరస్్్థతిలోను యూనివరె్సల్ ఉదుయాగులు, 
అధక్ారులు లేదా డెరెైకటరులి  వాయాపార 
రహసాయాలను ఇతర గోపయా సమాచారాలను 
అనుచితవంగా పొ వందడవం గాని వలెలిడవించడవం గాని 
చయేరాదు- అవి యూనివరె్సల్ సమాచారవం 
కావచు్చ లేదా మన మూడవ పక్ష్ల 
సమాచారవం కావచు్చ.

గోపయా సమాచారానికి బౌతికవంగా రక్షణ కలి్పవంచి 
అవి వలెలిడవించబడకువండా రక్వించాలి. ఈ విధానవం 
పపేర్ పత్ార లకు మర్యు ఎల�కాటరా నికల్ గా 
నిల్ చసేన్ లేదా పవంపన్ సమాచారానికి 
వర్్తసు్త వంద.్ యూనివరె్సల్ వాయాపారవంలో మన 
కసటమరలికు చాలా ముఖయామెనై ఉత్పతు్త లు 
మర్యు సవేలను మనవం అవందస్ూ్త  ఉనానావం, 
పొ వందుతూ ఉనానావం. మన కసటమరులి  మనకు 
ఇచే్చ సమాచారవం వారకి్ సర్యి�నై ఉత్పతి్త  
లేదాసవేను అవందవ్ంచడానికి యూనివరె్సల్ 
కు సహకర్సు్త వంద.్ ఎటిట  పరస్్్థతిలోను 
యూనివరె్సల్ ఉదుయాగులు, అధక్ారులు లేదా 
డెరెైకటరులి  ఇతరుల వాయాపార రహసాయాలను లేదా 
గోపయా సమాచారాలను అనుచితవంగా పొ వందడవం 
గాని ఉపయోగవ్ంచడవం గాని వలెలిడవించడవం గాని 
చయేరాదు. మన వాయాపార భాగసా్ములు 
మన ప� ైవిశా్సవం ఉవంచి మనకు గోపయా 
సమచారానినా ఇసా్త రు, మనవం ఆ విశా్సానినా 
తగ్నవిధవంగా ఆ సమాచారానినా ఎలలిపు్పడూ 
రక్వించాలి. 

గోపయా సమాచారవం గురవ్ంచిన యూనివరె్సల్ 
విధానాలు పూర్ ఉద్యాగులు, అధక్ారులు 
మర్యు డెరెైకటరలికు వర్్తసా్త యి. యూనివరె్సల్ 
లో పనిచసేతుననా అవందరు ఈ విధానాలను 
పాటవించడవం ముఖయాము, అలాగే వారు 
యూనివరె్సల్ కుతువంబానినా వదల్ి 
వళెిళునపు్పడు, వారు యూనివరె్సల్ కు 
ఇచి్చన మాట మీద నిలబడ ిఉవండాలి, 

Q యూనివరె్సల్ యొక్క ఒక్క కసటమరలి సాట క్ ను కొనాలని అనుకువంటునానాను. 
ఆ కసటమర్ తమ స�కూయారట్సీ్ లను నూయా యార్్క సాట క్ ఎక్్స చవేంజ్ లో లిస్ట 
చసేు్త నానారు. ననేు ఒక సలే్్స పర్సన్ కనుక, ఈ కసటమర్ కు ననేు పొ గాకు 
అముమతునానాను. ఈ కసటమర్ గుర్వంచి బహిరవంగవంగా అవందుబాటులో లేని ఏ 
సమాచారామూ నా వద్ద  లేదు అని అనుకువంట,్ వార్ సాట క్ ను ననేు కొనడవం 
సరయ్ి�నైదనేా?

A ఈ విషయవంలో, మీకు ఈ నియమావళి యొక్క “ఇన్ స�డైర్ ట్్రడవింగ్ ఉవండరాదు” 
అన ేవిభాగవంలో సొ చివంచిన సమసయాలు మీకు వర్్తవంచవు. కాని ఇక్కడ మరక్ 
సమసయా ఉవండవచు్చ. ఇక్కడ పరస్పర విరుదధి  ఆసకు్త ల అవంశవం రావచు్చ, 
అవంట ్ మీరు ఎవంత సాట క్ కొనాలనుకువంటునానారో అన ే విశయవంతో సహా, ఈ 
అవంశవం మీ పరస్్్థతిని ప� ైఆధారపడుతువంద.్ ఉదాహరణకు, మీరు వార ్సాట క్ 
భార్ మొత్తవం కొనాలనుకువంట,్ అద ్ పరస్పర విరుదధి  ఆసకు్త ల ఉననాటులి  
కనబడవచు్చ ఎవందుకవంట ్మీరు ఇతర కసటమరలికవంట ్మీరు ప�టుట బడ ిప�టిటన 
కసటమర్ కు అనుకూలవంగా వయావహరవ్ంచలేా కనబడవచు్చ. మీరు మవంచి 
ఉదే్దశవంతోన ేపొ గాకు విక్రయివంచినా, మీ విధ ్నిర్హణలో మీ వయాకి్తగత అర్ధిక 
ఆసకు్త లు మీ నిర్ణయాలను ప్రభావితవం చసేన్టులి  కనబడవచు్చ. కసటమర్ సాట క్ 
లో భార ్మొత్తవం ప�టుట బడ ిప�ట్ట  మువందు మీరు సలహా కోసవం యూనివరె్సల్ 
నాయాయ విభాగమును సవంప్రదవ్ంచాలి.

పరస్ర విరుదధా  ఆసకు్త లు
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• యాజమానయావం యొక్క సాధారణ లేదా విశేష 
ఆమోదాలకు అనుగుణవంగా లావాదవేీలు 
జరపబదుతునానాయి;

• ఆర్ధిక ప్రకటనల తయారకి్ అవసరమయేియా 
విధవంగా లావాదవేీలు నమోదు 
చయేబడుతునానాయి మర్యు అవి 
సాధారణ అకౌవంటవింగ్ సూత్ార లకు లేదా 
ఇతర వర్్తవంచ ేనిబవంధనలకు అనుగుణవంగా 
ఉనానాయి మర్యు ఆసు్త ల ల�కి్కవంపుకు 
అనుగుణవంగా ఉనానాయి;

• ఆసు్త లకు ప్ార ప్్త  యాజమానయావం 
యొక్క సాధారణ లేదా విశేష 
ఆమోదాలకు అనుగుణవంగా మాత్రమే 
అనుమతివంచబడా్ద యి; మరయ్ు 

• నమోదు చయేబడఒిన ఆసు్త ల ల�కి్కవంపు 
ప్రసు్త త అసు్త లతో తరచూ సరచ్ూడబడి 
ఏవెనైా తడేాలు ఉవంట ్వాటకిి సముచిత చరయా 
తీసుకోవడవం.

యూనివరె్సల్ ఈ కి్రవంద వాటనిి ఖచి్చతవంగా 
నిషధేస్ు్త వంద:్

• యూనివరె్సల్ కుటువంబానికి చవెందన్ 
ఏ కవంప�ని లేదా వాయాపారవం యొక్క 
పుస్తకాలలోను ఎటువవంట ిఆసతయా, కృతి్తమ 
లేదా అభద్దపు ఎవంటీ్రలు ఏ కారణవం చతేనెనైా 
చయేరాదు. 

• యూనివరె్సల్ తరఫున చశేే ఏ చలెిలివంప�నైా 
అక్కడ పరేొ్కననా ఉదే్దశానికి కాకువండా వరేే 
ఏ కారణానికెనైా ఉపయోగవ్ంచరాదు లేదా 
ఆమోదవ్ంచరాదు. 

• యూనివరె్సల్ కుటువంబవం లో ఏ 
ఉదే్దశానికెనైా ఎటువవంట ివలెలిడవించని లేదా 
నమోదు చయెని నిధులు, ఖాతా లేదా ఆస్్త  
ఏర్పరచ్ార దు. 

• మన ఆర్ధిక నిఏదక్లు తపు్పదార్ పటిటవంచలేా 
మన స్తవంత్ర రెగస్టర్డ పబ్లి క్ అకౌవంటవింగ్ 
సవంస్థను ప్రతయాక్షవంగానో పరోక్షవంగానో 
మోసపూరత్వంగా బలవవంతప�టటడవం, 
దుర్్నియోగవం చయేడవం, లేదా తపు్పదార్ 
పటిటవంచ ేఏ చరయాలను తీసుకోరాదు. 

ప్రజలు యూనివరె్సల్ ప� ైవిశా్సానినా ఉవంచి 
మనవం అవందవ్ంచ ేసమాచారానినా ఖచి్చతమని 
నాయాయమెనైదని అనుకొని స్్కర్సా్త రు. ఈ 
విధానాలు ప్రజల యొక్క ఆ విశా్సానినా 
కాపాడడానీకి సహాయవం చసేా్త యి.

వాటనిి గౌరవివంచాలి, మరయ్ు యూనివరె్సల్ 
లో వార్కి లభివంచిన గోపయా సమాచారానినా 
వలెలిడవించడవం గాని దుర్్నియోగవం చయేడవం 
గాని చయేరాదు యూనివరె్సల్ యొక్క బౌతిక 
ఆసు్త ల మాధర్గ్ా గోప సమాచారము కూడా 
యూనివరె్సల్ కు చాలా విలువెనైద ్మర్యు 
వాటనిి అలాగే పర్గణవించాలి.

చివరగ్ా, ర్కారుడ లు మర్యు ఇతర 
సమాచారాలను అటిటప�టుట కోవడవం మరయ్ు 
పారవయేడవంలో అవందరు యూనివరె్సల్ 
ఉద్యాగులు, అధక్ారులు మర్యు డెరెైకటరులి  
వర్్తవంచ ేఅనినా చటాట లను యూనివరె్సల్ 
విధానాలను తప్పక పాటవించాలి. కొనినా 
చటాట లు మర్యు యూనివరె్సల్ విధానాల 
ప్రకారవం కవంప�నీలు నిర్ధిషట  కాలానికి ర్కారుడ లను 
అటిటప�టుట కోవాలి. ఆ కాలవం వరకు మీరు 
రక్ారుడ లను అటిటప�టుట కోవడవం చాలా ముఖయాము 
మర్యు అటిట  సమాచారమును పారవయేాలని 
అనుకుననాపు్పడు, అలా పారవయేడవం 
వర్్తవంచ ేచటాట లను యూనివరె్సల్ విధానాలను 
ఉలలి వంఘివంచదని నిరాధి రవ్ంచుకోవాలి. రక్ారు్ద లు 
మర్యు ఇతర సమాచారవం గురవ్ంచి మీకు 
ఏదెనైా ప్రశ ఉవంట,్ యూనివరె్సల్ నాయాయ 
విభాగమును సవంప్రదవ్ంచవండ.ి

నివేదించడం; పుస్తక్లు 
మర్యు ర్క్రుడు లు; 
అకౌంటింగ్ కంట్్ర ల్్స
యూనివరె్సల్ కార్పరేషన్ కు యూనివరె్సల్ 
కుటువంబానికి చవెందన్ అవందరు సభుయాల నువండి 
సమాచారవం అవసరమువుతాయి ఎవందుకవంట్ 
అవి ప్రభుత్ సవంస్థలు,. మన షరే్ హో లడరులి  
మర్యు ప�టుట బడ ిప�ట్ట  ప్రజలకు ఇవ్వలస్ 
ఉవంటువంద.్ స�కూయారట్సీ్ అవండ్ ఎక్్స చవేంజస్ 
కమిషన్ మర్యు ఇతర నియవంత్రణ సవంస్థలు 
మర్యు యూనివరె్సల్ బహిరవంగవంగా చశేే 
ప్రకటనల కొరకు ఎలలిపు్పడు సవంపూర్ణ, 
నాయాయమెనై, ఖచి్చతమెనై సమాయానికి 
అరధిమయేియా విధవంగా నివదేక్లు పత్ార లు 
సమర్్పవంచాలి. యూనివరె్సల్ కుటువంబానికి 
చవెందన్ కవంప�నీలు పుస్తకాలను, ర్కారుడ లను, 
అకౌవంట్్స లను ఖచి్చతవంగాను, నాయాయవంగాను 
మర్యు వివరవంగాను నిర్హివంచాలి. 
యూనివరె్సల్ ఆసు్త ల లావాదవేీలలోను అలాగే 
వయావహరవ్ంచాలి. అధనవంగా, యూనివరె్సల్ 
కుటువంబానికి తగు అవంతర్గత అకౌవంటవింగ్ 
కవంట్్ర ల్్స ను సృష్టవంచి నిర్హివంచి ఈ కి్రవంద 
అవంశాలును నిరాధి రవ్ంచుకోవాలి:
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 యూనివరె్సల్ లో మేము మా అతిముఖయామెనై వాయాపర 
సవంపదను రక్వించడావంకి కృష ్చసేూ్త  ఉనానావం: నిజాయతి 
సమగ్రత. ఆ కృషుఇలో మీద ్ఒక ముఖయా పాత్ర. మీరు 
ఈ ప్రవర్తనా నియమావళిని చదవ్ి అరధివం చసేుకోవాలి. 
మీకు ఏవెైనా ప్రశనాలు ఉవంట్, వెవంటనే మీరు సహాయువం 
పొ వందాలి. ఏదెనైా తపు్ప మీకు కనిపస్ే్త , తప్పక మీరు 
నిలదయీాలి. మన లక్ష్యాలను మనవం చరేుకోవాలవంట,్ 
మనమవందరవం కలిస్ కృష్ చేయాలి. మేము మిమమలేనా 
నముమకునానావం.
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అనుబవంధవం: ట్ల్-ఫ్్ర నెవంబర్ జాబ్తా
ఫ్ న్ దా్రా మీ దేశవం యొక్క ట్ల్-ఫ్్ర స�ర్్స్ నెవంబర్ ను డయల్ 
చేయవండి. అడిగ్నపు్పడు (866) 292 5224 డయల్ చేయవండి.  
ఈ నెవంబరుకు మువందు “1” ని డయల్ చేయాలి.

మీ దేశానికి ట్ల్-ఫ్్ర నెవంబర్ ఇవ్కప్ తే, దయచేస్ నేరుగా 
యునెైట్డ్ సేటట్్స ఆఫ్ అమెర్కా లోని అనుసరణ హాట్ ల�ైన్ కు 
డయల్ చేయవండి +1 866 292 5224.

కి్రవంద ఇవ్బడిన అనినా ఫ్ న్ నెవంబరులి  జూల�ై 26, 2012 నాటికి అమలులో ఉననావి. తాజా జాబ్తా కొరకు దయచేస్ ఈ లివంక్ ని సవందర్శవంచవండి: 
https://www.universalcorp.com/compliance.

AT&T Direct Dial Access®
1. From an outside line dial the AT&T Direct Dial 

Access® for your location:

Brazil ................................................. 0-800-888-8288
Brazil ................................................. 0-800-890-0288
Bulgaria ..................................................00-800-0010
China (GIS) ............................................ 4006612656
Dominican Republic ....................... 1-800-225-5288
Dominican Republic (Spanish Operator) ........ 11-22
Dominican Republic ....................... 1-800-872-2881
Germany........................................... 0-800-225-5288
Greece .....................................................00-800-1311
Guatemala ................................................... 999-9190
Hungary ............................................. 06-800-011-11
India ............................................................... 000-117
Indonesia ..................................................001-801-10
Italy .........................................................800-172-444
Macedonia (F.Y.R).................................. 0800-94288
Mexico .......................................... 001-800-462-4240
Mexico (Spanish Operator) .......... 001-800-658-5454
Mexico ............................................ 01-800-288-2872
Mexico (Por Cobrar) ....................... 01-800-112-2020
Netherlands .......................................0800-022-9111
Nicaragua (Spanish Operator) ................1-800-0164
Nicaragua .................................................1-800-0174
Paraguay (Asuncion City only) ...............008-11-800
Philippines (PLDT) .............................1010-5511-00
Philippines (Globe, Philcom, Digitel, Smart) . 105-11
Philippines (Tagalog Operator) ...................... 105-12
Poland ............................................ 0-0-800-111-1111
Russia (St. Petersburg) ................................ 363-2400
Russia (Moscow) ......................................... 363-2400

Russia.......................................... 8^10-800-110-1011
Russia................................................8^495-363-2400
Russia................................................8^812-363-2400
Singapore (StarHub)............................800-001-0001
Singapore (SingTel) .............................800-011-1111
South Africa ....................................... 0-800-99-0123
Spain .......................................................900-99-0011
Switzerland ..........................................0-800-890011
Turkey .................................................0811-288-0001

2. At the prompt dial 866-292-5224.
3. The call will be answered in English. To 

continue your call in another language:

1. Please state your language to request an 
interpreter.

2. It may take 1–3 minutes to arrange for an 
interpreter.

3. During this time please do not hang up.
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మీ దశేవం ఈ జాబ్తాలో లేకప్ త,ే అదనపు టలెిఫ్ న్ యాక్సస్ కోడ్్స 
కొరకు దయచసే,్ www.universalcorp.com/compliance  
ని సవందర్శవంచవండ.ి

Direct Dial
From an outside line dial direct for your location:

United States .................................... 1-866-292-5224
Bangladesh ...........................................503-748-0657
Malawi ..................................................503-748-0657
Mozambique ........................................503-748-0657
Tanzania ...............................................503-748-0657
United Arab Emirates ........................503-748-0657
Zimbabwe ............................................503-748-0657
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ప్్య్ర ంతీయ అనుసర్ణా బృందాలైు 

అనుసరణ మర్్తయునిజాయతి సమగరాత్ ప్టలి  అంకిత్భావం 
కలిగ్త ఉండడానికి యూనివరె్సల్ గర్్త్వసు్త ంద్్ధ. యూనివరె్సల్ 
ప్్రప్ంచవాయాప్్త  అనుసరణ ప్్ర ్ర గారా ం గుర్్తంచి మర్్తంత్ సమాచారం 
కొరకు దయచసేై్ట మా కార్పర్టే్ వబె్ సై�టై్ లో అనుసరణ ప�జీని 
సందర్్తశించండ:ి

www.universalcorp.com/compliance

ఆఫ్్ర్రక్య ప్్య్ర ంతీయ 
అనుసర్ణ బృందం

Justin Benjamin 
Fabio Fedetto

Wayne Kluckow
Johan Knoester
Doug Meisel

Rory Micklem

అశియా ప్్య్ర ంతీయ 
అనుసర్ణ బృందం

Paul Beevor
Andrew Cuthbertson

Silvi Friestiani
Tonny Gharata

Rodney Miriyoga
Randy Nijkamp

Michee San Pascual
Bradley Peall

Arif Soemardjo 
Winston Uy

Richard Wood

డార్క్ ఎయిర్ క్యయార్డ్ 
ప్్య్ర ంతీయ అనుసర్ణ 

బృందం

Jens Böhning
Fritz Bossert

Matthias Glissmann
Raul Perez

Arturo Villareal

ఐరోప్్య ప్్య్ర ంతీయ 
అనుసర్ణ బృందం

Enrique del Campo
Domenico Cardinali
Giorgio Marchetti

Donatella Pontarollo

స్ర కోటాబ్ ప్్య్ర ంతీయ 
అనుసర్ణ బృందం

Maria Angelova-Maillard
Richard Lopez
Nicolas Métais
Sandra Preston

Christian Rasmussen
Jonathan Wertheimer

దక్షిణ అమెరిక్య ప్్య్ర ంతీయ 
అనుసర్ణ బృందం

Fernando Brandt 
Cesar A. Bünecker

Aline Butzge
Aldemir Faqui 
Adam Fraser 

Julio Mantovani
Miqueline Maske
Valmor Thesing
Eduardo Trebien

ఉత్్తర్ అమెరిక్య ప్్య్ర ంతీయ 
అనుసర్ణ బృందం

Lindsay Efird
Clay Frazier
Brian Pope

John Sabatini
George Scott
Andrew Torry 
Ricardo Yudi
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