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అక్రమ చలె్లాంపులు కూడదు అక్రమ అనుకూలత కూడదు

ఒక అక్రమ అనుకూలతను ప ొ ందడనికి ప్రభుత్వ ఉద ్యోగులతో సహా, ఎవరికీ కూడా ప్రతయోక్ంగానో పరోక్ంగానో డబుబు చెల్లంపులు చేయరాదు 
లేదా విలువ�ైనది దేనినీ ఇసాతా మని చెప్పకూడదు, హామి ఇవ్వకూడదు, లేదా చెల్లంకకూడదు. దీనిలో యూనివ�ర్సల్ నుండి ముందసుతా  
ఆమోదం లేకుండా ఒక అధికారికి బహుమతులు ఇవ్వడం లేదా ప్రయాణం మరియు ఆథితాయోనికి డబుబు చెల్లంచడం కూడా ఉంది. 

ఉదాహరణకు, మేము కి్రంది చెల్లంపులు చెయయోము:

•  ఒక సేల్ ను ప ొ ందడం కొరకు ఒక అధికారికి 
•  చట్టమును ప్రభావపరచడం కొరకు 
•  ఒక తనిఖీని సఫలం అవ్వడం కొరకు ఒక తనిఖీ అధికారికి 
•  పేపర్ వర్క్ ను వేగవంతం చేయడం కొరకు ఒక కస్ట ంస్ అధికారికి 
•  ప్్ర-షిపి్పంగ్ ప్ార డక్్ట తనిఖీlలను ఏరా్పటు చేయడం కొరకు 
•  ప్ార డక్్ట డలెవరీ యొకక్ ధృవపత్రం జారీ చేయడం కొరకు ఒక అధికారికి
•  విసా లేదా వర్క్ పెరిమిట్ ను ప్ార సస్ చేయడంకొరకు ఒక కస్ట ంస్ అదికారికి
•  ఒక ఫెైటో-సానిటరీ ధృవపత్రం జారీ చేయడం కొరకు ఒక అధికారికి
•  ఒక గ్్రడింగ్ తనిఖీను ప్రభావపరచడం కొరకు ఒక అధికారికి
•  ఏ అధికారిక�ైనా వారి పనిని చేయడం కొరకు ఒక టిప్ లేదా గా్ర జివిటీ ఇవ్వడం

యూనివెర్సల్ తరఫున ఎటువాంటి చలె్లాంపులనూచేయకూడదు. 
అటిటి  చలె్లాంపులు చేయాలని ఎవర�ైన్ అడిగిత,ే వెాంటనే మాకు తలెయజేయాండి.         

మేము మీనుండి ఈ కి్రందవి ఆశిసుతా నాము:

•   యూనివ�ర్సల్ విధానాలు, ఎఫ్ సిప్ఎ లేదా మీ దేశములోని ఇతర చటా్ట లను ఉల్ల ంఘించేఎటువంటి చరయోలను చేయరాదు.
•   యూనివ�ర్సల్ యొకక్ప్రవరతానా నియమావళి మరియు అవినీతి-నొరోధక పాటింపు మానుయోవల్ గురించి తెలుసి ఉండడం మరియు 

వాటిని అనుసరించడం.
•   మీ అధికారులు, డెైర�క్టరు్ల  లేదా సిబబుంది ఎవర�ైనా ప్రభుత్వ అధికారిగా ఉంటే, లేదా ఒక అధికారి యొకక్ బంధువు అయి ఉంటే, లేదా 

ఒక ధికారి మీ సంస్థలో గణనీయమైెన ఆరిధిక ఆసకితా కలగి ఉంటే, మాకు చెపా్పల.
•   యూనివ�ర్సల్ యొకక్ ముందసుతా  వ్ార తపూరిత ఆమోదం లేకుండా మా ఎకౌంటుకు సబ్-కాంట్ార క్టరు్ల , ప్రతినిదులు లేదా ఏజ�ంటులను 

ఉపయోగించరాదు. 
•   యాజమానయోం లేదా మేనేజ్ మెంట్ లో మారు్ప వంటి పాటింపు మీద ప్రభావం చూపగల ప్రధానమెైన మారు్పలుఏవ�ైనామీ సంస్థలో 

జరిగిత,ే తక్ణం మాకు తెలఅజ్యాల.
•   ఒక ప్రభుత్వ అధికారి ఎపు్పడెైనా తనకు ఏదెైనా చెల్లంచమని అడిగితే లేదా యూనివ�ర్సల్ యొకక్విధానాలను ఉల్ల ంగించే దేనిన�ైనా 

ఇవ్వమని మిమమిలని అడిగిత,ేమాకు తెలయజ్యాల.



ప్రవర్తన్ నియమావళి మరియు అవినీతి-వ్యతిరేక అనుసరణ మాను్యవల్

యూనివ�ర్సల్ అనుసరణ మరియు నిజాయతికి విలువ 
ఇసుతా ంది. మా విజయంలో ముఖయో పాత్ర నిజాయతి పట్ల  
మా నిబదధిత. యూనివ�ర్సల్ యొకక్ ప్రవరతానా నియమావళి 
(సిఓస)ి మరియు అవినీతి-నిరోధక అనుసరణ 
మానుయోవల్ (ఎసిఎమ్) మన ప్రధాన అనుసరణ మరియు 
న�ైతికవిలువల డాకుయోమెంటు్ల  మరియు అవి అనుసరణ 
పట్ల  మా విధానాలను తెలయజ్సుతా ంది.

యు.ఎస్. విదేశీ అక్రమ పదధతుల చటటి ాం (ఎఫ్ సిపీఎ)

“ఏయొకక్ జారీచేసేవారు, దేశీయ సంస్థ , యు.ఎస్. తో సంబంధుమునని ఏ 
వయోకితా అయినా సర,్ వాయోపరమును ప ొ ందడం కొరకు లేదా నిలబెటు్ట కోవడం 
కొరకు గాని లేదా అక్రమ అనుకూలం ప ొ ందడం కొరకు గాని ఏయొకక్ విదేశీ 
అధికారికి ప్రతయోక్ంగానో పరోక్ంగానో (“ఎరుక”త)ో లంచం లేదా ఏదెైనా విలువ�ైనది 
చలె్లంచడానికి లేదా లంచం ఇసాతా మనే హామిని ముందుకు తీసుకువ�ళ్ళడానికి 
ఎటువంటి చరయోలను తీసుకోరాదు.”

యూనివ�ర్సల్ ఎఫసిపిఎ తో అనుసరణ కలగి ఉననిది మరియు ప్రపంచవాయోపతా ంగా ఉనని మా వాయోపార భాగసా్వముయోలు కూడా దానితో 
అనుసరణ కలగి ఉండాలని మేము ఆశిసుతా నానిము. వాయోపరమును ప ొ ందడం కొరకు లేదా నిలబెటు్ట కోవడం కొరకు గాని లేదా అక్రమ 
అనుకూలం ప ొ ందడం కొరకు గాని ఏయొకక్ ప్రభుత్వ అధికారికి డబుబు గాని లేద్ ఏదెైన్ విలువెైనది గాని లాంచాంగా ఇవ్డ్నిని లేద్ 
ఇసా్త నని హామి ఇవ్డ్నిని ఎఫసిపిఎ చటటి విరోధాం చేసిాంద.ి ఇది సంస్థలకు మరియు వాటి సిబబుందులకు మరియు ఆ సంస్థలకు ప్ార తినిధయోం 
వహిసుతా నని మూడవ పక్షాలకు వరితాసుతా ంది. యూనివ�ర్సల్ యొకక్ ప్రపంచవాయోపతా  అనుసరణ ప ్్ర గా్ర ం మరియు మా విధానాలు ఎఫసిపిఎ తో 
అనుసరణ సాధించడానికి తోడ్పడుతునానియి. 

“అధికారి అనే పదానికి ఎఫసిపిఎ వారి నిర్వచనం: ఒక విదేశీ ప్రభుత్వం లేదా ఏదెైనా విభాగం, ఏజ�నీ్స, లేదా వాటికి సంబంధించిన సంస్థ  
లేదా ఒక ప్రభుత్వ అంతరాజా తీయ సంస్థ  యొకక్ ఏ అధికారి లేదా సిబబుంది లేదా అటి్ట  విదేశీ ప్రభుత్వం లేదా ఏదెైనా విభాగం, ఏజ�నీ్స, లేదా 
వాటికి సంబంధించిన సంస్థ  లేదా ఒక ప్రభుత్వ అంతరాజా తీయ కొరకు లేదా దాని తరపున అధికారిక హ ో దాలో పనిచేసతునని వయోకితా ఎవర�ైనా;   

మరింత వివరాలకు దయచేసి ఎసిఎం యొకక్ 8వ పేజిని చూడండి.

జార్జ్ ఫీ్రమాన్
ఛెైరమిన్, అధయోక్షుడు మరియు ఛీఫ్ ఎగిజాకియోటివ్ ఆఫ్సర్ 

Universal Corporation  సంస్థల కుటుంబం 100 సంవత్సరాలకుపెైగా వాయోపారాలు నిర్వహి్సతూ ఉంది. ఈ కాలములో, మా అతి 
ముఖయోమెైన వాయోపార ఆసితా  అయిన- నియాయతి ని సృషి్ట ంచి దానిని రక్ించడం కొరకు ప్రపంచవాయోపతా ంగా మన సిబబుందితీవ్రంగా శ్రమిసూతా  
వచాచారు. లంచగొండితనం అనేది మన వాయోపరాలకు, సిబబుందికి మరియు మన సాంసక్ృతికి పెను అపాయము వంటిది. మన వాయోపారాలను 
అతుయోననిత న�ైతిక ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నడిపించడం మరియు అవినీతిని ఖండించడం అనేది మన కస్టమర్లకు, మన సమాజాలకు, 
మన షేర్ హ ో ల్డ ర్లకు మరియు మనకు కూడా మనం చూపవలసిన కరతావయోం. ఒక మాటలో చెపా్పలంటే: మనాం లాంచ్లు ఇవ్ము. 

మేము ఎల్ల పు్పడూ అతుయోననిత ప్రమాణాలకు కటు్ట బడి ఉంటాం మరియు ప్రపంచవాయోపతా ంగా ఉనని మన వాయోపార భాగసా్వములానుండి 
కూడా దానినే ఆశిసుతా నానిము. మీరు ఒక సప్ల యర్ అయినా, వ�ండార్ అయినా, ఏజ�ంట్, ఫార్వర్డర్, బ ్్ర కర్, సలహాదారుడు లేదా ఇతర 
మధయోవరితా అని మీరు ఎవర�ైనా సర,్ మీరు కూడా మా విలువలను కలగియుండాలని మరియు చట్టపరమెైన పాటింపుకు కటు్ట బడి ఉండాలని 
ఆశిసుతా నాము. 

మీరు ప్రపంచంలో ఎకక్డ ఉనానిరనేదానితో నిమితతా ం లేకుండా లేదా యూనివ�ర్సల్ కు ఏ రకమెైన సేవలు అందిసుతా ననిరనేదానితో నిమితతా ం 
లేకుండా, ఎవరికీ లంచాలు ఇవ్వడం, కిక్ బాయోక్ లు ఇవ్వడం లేదా అకరమ చెల్లంపులు చేయడం ఎప్పటికీ అంగీకారయోగయోం కాదు. 

మా విధానలను మీరు పాటిసాతా రని మాకు మీ నుండి వాగాధి నం కావాల. సక్రమమెైనదానినే చేయడం, మాతో పారదర్కత్వం మరియు 
నిజాయతితో కూడిన సత్సంబంధమును ఏర్పరుచుకోవడం వలన పని చేయుటకు ఒక సానుకూలమెైన పాటింపుతో కూడిన వాతావరణమును 
సృషిటించడానికి మరియు నిరంతర పరస్పర విజయవంతమెైన వాయోపార సంబంధానిని పెంప ొ ందుటకు తోడ్పడుతుంది.

యూనివెర్సల్ ప్రపాంచవా్యప్త  అనుసరణ ప ్్ర గా్ర ాం

మనం విజాయతితో వయోవహరించాలని, అనుసరణ విధానాల ప్రకారం 
నడుచుకుంటామని యూనివ�ర్సల్ప్రపంచవాయోపతా  అనుసరణ ప ్్ర గా్ర ం 
నిరాధి రిసుతా ంది. ప్రజలకు అంధుబాటులో ఉనని వ�బ్ సెైట్ లో ఒక అనుసరణ 
పేజిని యూనివ�ర్సల్ రూప ొ ందించింది మరియు ఆ అనుసరణ పేజిని 
పదిహేను భషలలో అందుబాటిలో ఉంచింది. 

అనుసరణ గురించి మరింత వివరాలకు దయచేసి మా అనుసరణ పేజిని 
సందరి్సంచండి: www.universalcorp.com/compliance

నిజాయతితో నతేృత్ాం


