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પરામશg િવન#તી
 

http://www.kkc.com/contact-us/
http://www.kkc.com/practice-areas/whistleblower-rewards/
http://www.kkc.com/practice-areas/whistleblower-rewards/
http://www.kkc.com/wp-content/uploads/2014/09/Foreign-Companies-Registered-with-SEC.pdf
http://www.kkc.com/practice-areas/whistleblower-rewards/foreign-corrupt-practices/
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Whis	  *	  tle	  *	  ફટકો	  *	  ER	  (Noun)

	  
1.	   bની	  વફાદારી	  એક	  સ\ય	  R.

2.	   ઘણી	  વખત	  eaર	  િહત	  વતી	  હાિનકારક	  િ�યાઓ	  રોકવા	  Wય�	  fના	  અથવા	  fણીના	  નાણાકીય	  �ર2ા	  �ખમમJ	  નાખવા	  bવો	  થતો,	  યો�ય

સ�ાવાળાઓ	  Rતરyપડી,	  UVાચાર,	  કોપ}�ટ	  �રવતgણ�ક,	  અથવા	  કાયદા	  અvય	  ઉc#ઘન	  અaવાલ	  b	  એક.

3.	   એક	  િબઝSસ	  લાભ	  |ળવવા	  મા9	  માગી	  ,યિoઓ	  xારા	  સરકારી	  અિધકારીઓ	  લJચ	  discloses	  b	  એક.	  	  
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અaવાલ	  િવNશી	  લJચ

	  

સરકારી	  અિધકારીઓ	  િવNશી	  લJચ	  eણ	  મા9	  એક	  નાણાકીય	  બિ2સની	  |ળવવા

	  

	  
	  
	  




