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आ$तररा()ीय अडथळ/ स$र1ण घ4सखोरी:   अ स$य47त आता नाग:रक<ना आ=थक बि1@ िमळAयाचा ह7क

	  
आ"तररा&'ीय अडथळ. एक घ2सखोरी म78, म29य य:एस ;&ाचार =वरोधी कायदा, परकीय ॅ& Cयवहार कायदा, आता िशGीचा आवाज
मोठJा आKथक बिMN OाPत करQयासाठी =बगर अS=रकन नाग=रकUना परवानगी Vतो. उXल"घन जगात कZठ.ही 8ऊ शकतात, आिण
धोकादश]क मा=हती गोपनीय ^ली जाऊ शक_.  
 
सDE$बर 2015 F1ा जाHत 9 0 :व:वध Kश<तील अडथळ/ य4नायEड HEट्स मPQ R:तफळ भUन पावW दाY दाखल करAयात आला आZ
आिण $ 30 दशल1 डॉलस\ ही अडथळ/ अदा करAयात आली आZ.  
 

परकीय ॅ' (यवहार कायदा
 
परकीय ॅ( ^यवहार कायदा एकच सव`त महaवाb आZ   आ$तररा()ीय धोकादश\क स$र1ण वाढ:वAयासाठी कायKशीर साधन. य4नायEड
HEट्स ऑफ बाZर वाHत^य कोण अडथळ/ परकीय ॅ( ^यवहार कायदा उgल$घन झाgयाची तiार आिण aय<ची मा:हती एक यशHवी
खटgयात भाग jहणkन वापरW जाl तर आ=थक बि1@ पाm अ:धकार आZ, आिण l :नयमशाn आवoयकता पालन.
 
परकीय ॅ( ^यवहार कायदा Kखील अप:रहाय\ आZ जशास त@ धोका कमी, अडथळ/ य4नायEड HEट्स मPQ ग4Dतपण/ दाY दाखल
करAयास परवानगी Kl.
 
परकीय ॅ( ^यवहार कायदा ^याDती ^यापक आZ.   Z परKशी उपकpपqया समाYश परKशातील ^यवसाय आयोिजत सव\ अr:रकन
^य7ती आिण कpपqया क^हर, पण य4नायEड HEट्स मPQ साठा :वiी परKशी कpपqया क^हर नाही फ7त.  
 
कायदा अ$तग\त परKशी / :बगर अr:रकन कpपqया यादी Qs :नगडीत आZ.  

इतर iरवॉड2स काय4
 
परकीय ॅ( ^यवहार कायदा ^य:त:र7त इतर य4नायEड HEट्स R:तफळ भUन पावW कायK Kखील परKशी नाग:रक<ना वापर uला
जाऊ शकतो. Z कायK secur ities उgल$घन, कर फसवणkक, सरकारी कpाट<wया फसवणkक आिण आ$तररा()ीय वqयजीव स$र1ण कायK
य<b उgल$घन क^हर.
 

आप6 अiधकार जाण;न =या
 

परकीय ॅ( ^यवहार कायदा आिण इतर धोकादश\क R:तफळ भUन पावW कायK मा:हती असWW एक स$साधx पyz Qs :क{क करा.
 

मदत ?ा@त
 
Kohn, Kohn आिण Colapinto तीस वष} अडथळ/ R:त:न:धaव uल$, व धोकादश\क R:तफळ भUन पावW दाY दाखल एक कौशgय

आZ आZ.   आपण दावा दाखल करAयासाठी य4नायEड HEट्स मPQ Rवास करण/ आवoयक आZ नाही, आिण Kohn, Kohn आिण
Colapinto Hकाईप वापर माPयमातkन एक गोपनीय सgला आयोिजत कU शकता.
 
आjही जगभरातील अडथळ/ काम असW तरी, आjही आमwया फम\ स$चार इ$�जी अ@ल की :वचाU.  

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/


 
एक सgला :वन$ती
 

Whistleblower (याAया साठी CD iEक करा.  
 
 

	  
Whistleblower:	  !या$या

	  
Whis	  *	  TLE	  *	  मोठा	  ध7का	  बसला	  आZ	  *	  एर	  (नाम)

	  
1.	   �या	  :नzा	  एक	  सaय	  आZ.

2.	   अxकदा	  साव\ज:नक	  ^याज	  वतीx	  हानीकारक	  :iया	  थ<बवk	  Rयaनात	  aयाwया	  �कवा	  :तwया	  आ=थक	  स4र1ा	  risking	  यो�य

अ:धकाय�कड/	  फसवणkक,	  �(ाचार,	  कॉप��ट	  ग�रवत\न	  �कवा	  काय�ाb	  इतर	  उgल$घन	  अहवाल	  जो.

3.	   ^यवसाय	  फायदा	  RाDत	  करAयासाठी	  िमळ:वAयाwया	  ^य7त�ना	  सरकारी	  अ:धकारी	  लाचल4चपत	  जाहीर	  करतो.	  	  

	  

अडथळ/	  �र:	  आपgया	  ह7क,	  अ:धकार	  जाणkन

	  

अहवाल	  परKशी	  लाचल4चपत

	  

सरकारी	  अ:धका-‐य<ची	  लाच	  परKशी	  अहवाल	  :व�	  aयाb	  फळ	  RाDत

	  

	  
	  
	  




