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आपल्याला बिलाम कािमन जागतिक उद्योग मुल्ये आणि अनुपालन प्रमाणििाांची प्रि पुरप्रवण्यास मला आनांद िोि आिे . यामध्ये अशी धोरिे
समाप्रवष्ट आिे ि जी आपल्या दै नहां दन किी-कायाांमध्ये मागमदशमन करिाि. वर्ामनुवर्े आमच्यासाठी चाांगली कामगगरी िजावली त्या आमच्या
सवोच्च पािळीवरील नैतिक आणि कायदे शीर वागिक
म नम
ु ीच्या ऐतििाससक िाांगधलकीचे पन
ु अ
ु ोदन यामध्ये हदसन
ू येि.े
ह्या मागमदशमकाची रचना एक साधनसांपत्िी म्ििून केलेली आिे . आपल्या तनयुक्ि किमवयाांना लागू िोिाि त्या कायदे शीर आणि धोरिात्मक
प्रमाणििाांची पायाभूि माहििी िे आपल्याला दे ि.े त्यािून, हदशा आणि मयामदा समजावल्या जािाि. सांभावय उल्लांघनाांना कसा प्रतििांध
करावा, िी कशी शोधावी आणि नोंदवावी याचे स्पष्टीकरि िे करिे. कपया यािील िािीांचा नीट पररचय करून घ्या. स्थातनक कायद्याने
मयामदा घािली जाऊ शकिे त्या िािीांचा अपवाद वगळिा, या मागमदशमक ित्वाांचे पालन करिे िे नोकरी हटकून रािण्यासाठी आवश्यक आिे .
अगदी एखाद्या वयक्िीचे अनैतिक ककां वा िेकायदे शीर आचरि सुद्धा सवम बिलाम कािमनच्या अखांतिेला सरिेशेवटी सांकटाि टाकू शकेल. जे
कममचारी या धोरिाांचे उल्लांघन भांग करिील, मग िे वैयक्क्िक फायद्यासाठी असो, ककां वा कांपनीच्या फायद्यासाठी म्ििन
ू केलेले असो ककां वा
इिर कोित्यािी कारिासाठी असो, िे आम्िा सवाांची अपककिी करिे आणि त्यािून, उल्लांघनकिे िसेच कांपनी याांच्यासाठी, हदवािी ककां वा
फौजदारी स्वरुपाची जोखीम उभी करण्यास कारि ठरु शकिे. जािकार कममचारी म्ििून आपि, सांभावय उल्लांघने ओळखन
ू आणि त्याांची
खिर दे ऊन याला प्रतििांध घालण्यास मदि करु शकिा.
उभ्या ठाकिाि त्या सवम पररक्स्थिीांना िा मागमदशमक सांिोगधि करु शकेल असे नािी. िे लक्षाि घेऊन, आपि तनवती करिाना आणि तनिमय
घेिाना, आपल्या स्वि:च्या उत्िम तनिमयासि, या सांदभामचा वापर करावा. जर आपिाांस सांशय असेल ककां वा मागमदशमनाची गरज भासली िर,
कपया अनुपालन कायमक्रमम प्रशासन व माहििी प्रवभाग याांना सांदभम साांगा, िे कोिाशी सांपकम साधला पाहिजे त्याची माहििी दे िाि.
आपि या मागमदशमकािील माहििीचा अभ्यास केल्यानांिर आपल्याला, आपि या िरिुदी आणि या सांहििेमध्ये विमन केलेली धोरिे वाचलेली
आिे ि आणि त्याांचे पालन करिे आपिास मान्य आिे असे प्रमािपबिि करण्याि साांगगिले जाईल. आपिाांस असेिी प्रमािपबिि करण्यास
साांगगिले जाईल की खिर दे ण्यासांिांधीची आपली किमवये आपल्याला समजलेली आिे ि आणि आमची नैतिकिा व अनुपालन िॉटलाईन याांची
आपल्याला जािीव आिे . आपल्याला िी सांहििा आणि तिचे अनुपालन समजलेले आिे याचे पुनअ
म नम
ु ोदन करण्यासाठी दरवर्ी आपल्याला,
िी प्रमािपििाची प्रकक्रमया पार पातण्यास साांगगिले जाईल.
कांपनी आणि वयक्िी म्ििून, आमच्या यशप्राप्िीसाठी, कठोर पररश्रम व उच्च प्रमाणिििा याांच्याप्रिी सििची तनष्ठा आवश्यक असिे.
आम्िी आमचा उद्योग वाढप्रवण्यास आणि सध
ु ारण्यास झटि असिाना आपि सवाांनी िे स्पष्टपिे समजन
ू घेिलेच पाहिजे की ह्या
प्रमाणििाांची कास धरिे िे आमच्या सवामगधक मित्त्वाच्या प्राधान्याांपैकी एक आिे .
मन:पूवक
म ,
तॉ. सांिप्ि िी समश्रा
सीईओ, बिलाम कािमन
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सांिद्धिा

जागतिक उद्योग नैतिकिा आणि अनप
ु ालन प्रमाणिििा याांची िी सांहििा (“सांहििा”) बिलाम कािमनच्या प्रत्येक कांपनीला
(“बिलाम कािमन” ककां वा “कांपनी”) आणि कांपनीचे सवम अगधकारी, सांचालक आणि कममचारी (“कममचारी”) याांना लागू िोिे.

II.

सवमसामान्य अनुपालन प्रवधान

A.

सवमसामान्य अनप
ु ालन

बिलाम कािमन यासाठी िाांगधल आिे (i) त्याांचा उद्योग नैतिकिेने आणि लागू िोिा-या सवम कायद्याांनस
ु ार
चालप्रवण्यास; (ii) त्याांचे कममचारी, जनिा आणि पयामवरि याांच्या रक्षिासाठी सरु क्षक्षििा आणि सांगोपनाच्या
प्रमाणििाांनस
ु ार वागण्यास; आणि (iii) सशक्षि, पयमवेक्षि आणि तनयसमि आढावा याद्वारे या धोरिाांना चालना
दे ण्यास.
अनेक दे शाांमध्ये उप-कांपन्या असलेला बिलाम कािमन िा एक ििु-राष्रीय गट आिे . जर या सांहििेिील
कोित्यािी भागाचा कोित्यािी हठकािच्या स्थातनक कायद्याांशी सांघर्म उद्भवि असल्यास, योग्य त्या
न्यायकक्षेिला स्थातनक कायदा वरचढ ठरे ल.
सवम कममचा-याांनी िी सांहििा वाचली आणि समजन
ू घेिलीच पाहिजे. असे करिाना, या सांहििेचे सांभावयिः
उल्लांघन िोऊ शकेल अशा पररक्स्थिी ओळखिे, टाळिे ककां वा त्याांना प्रतििांध करिे याची जिािदारी प्रत्येक
कममचा-यावर आिे . जर, सांहििेमधील माहििीचा आढावा घेिल्यानांिर, एखाद्या कममचा-याला या मजकूराप्रवर्यी
ककां वा त्याच्या ककां वा तिच्या प्रवसशष्ट जिािदारीच्या क्षेिाशी सांिगां धि प्रश्न असिील िर, त्या वयक्िीने त्याच्या
ककां वा तिच्या वयवस्थापकाचा सल्ला घ्यावा. जर वयवस्थापक कममचा-याच्या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्िर
दे ऊ शकि नसेल, िर िे प्रश्न प्लान्ट ककां वा यतु नट वयवस्थापकाकते, त्याच्या ककां वा तिच्या प्रवभाग प्रमख
ु ाकते,
कांपनीच्या योग्य त्या प्रादे सशक अध्यक्षाांकते ककां वा मख्
ु य कायदा अगधका-याकते तनदे सशि केले जावेि.
सांहििेचे पालन केले जाईल अशी अपेक्षा कांपनी करिे. कायद्याद्वारे घािल्या जाऊ शकिा-या तनिांधाांचा
प्रवचार न करिा, उल्लांघन सांिध
ां ािील सवम दोर्ी कममचारी िे , त्याांच्या नोकरीच्या किमवयाांच्या उल्लांघनाच्या
कारिासाठी सशस्िभांग पररिामाांच्या अधीन असिील.
B.

कांपनीची मल्
ू ये

“जेविा लोक एखाद्या सांस्थेशी जोतले जािाि िेविा िे योगदान दे िाि आणि जेविा िे सांस्थेला समजून
घेिाि िेविा तिच्याशी जोतले जािाि.”

“मल्
ु याांद्वारे , मल्
ू ये तनमामि करिाि त्या सांस्किीचा अनभ
ु व घेऊन आणि मल्
ू ये घालन
ू दे िाि त्या यांििाांचा
आणि प्रकक्रमयाांचा वापर करुन लोक एखाद्या सांस्थेला घटनेला समजून घेि असिाि.”

“मोठ्या सांस्थाांमध्ये, अशी सामातयक समज िे केवळ वयक्िीांच्या नेित्वािन
ू तनमामि केली जाऊ शकि नािी;
त्यासाठी ित्वे, श्रद्धा, तनष्ठा याांचे अगधष्ठान असलेले नेित्व आवश्यक असिे.”
कुमार मांगलम बिलाम
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तनष्ठा. िाांगधलकी. उत्कटिा. एकसांधिा. गिी. आम्िी जयाांना आमची “मल्
ू ये” म्िििो िी या सा-याांची समळून
िनिाि.
तनष्ठा
रास्ि आणि प्रामाणिक रीिीने किी करिे आणि तनिमय घेिे. वयावसातयकिेच्या सवोच्च प्रमाणििाांचे पालन
करिे आणि असे करण्यासाठी ओळखले जािे. आमच्यासाठी तनष्ठा म्ििजे केवळ आगथमक आणि िौप्रद्धक
तनष्ठा नािी, िर सवम प्रकारच्या तनष्ठा त्याि समाप्रवष्ट िोिाि.
िाांगधलकी
सवम हििसांिध
ां ीांना त्याांची मल्
ू य-प्राप्िी समळावी यासाठी आवश्यक िे सवम कािी तनष्ठे च्या पायावर आधारून
करिे. ह्या प्रकक्रमयेमध्ये, आमच्या स्वि:चे, आमच्या पथकाचे आणि जयासाठी आम्िी सांस्थेि जिािदार आिोि
त्या हिश्श्याचे किी आणि तनिमय, याांचे दातयत्व स्वीकारिे.
उत्कटिा
सांस्थेिरोिरच्या भावतनक गि
ुां विीमधून उद्भविो असा एक उजामयक्
ु ि, स्वयांप्ररे रि उत्साि की जयाने काम
करण्याि गोती तनमामि िोिे व आपल्यािील प्रत्येकाला त्याचे ककां वा तिचे सवोत्िम काम करण्यासाठी प्रेरिा
समळिे.
स्वेच्छे च्या आणि स्वयांस्फूिम अशा उजेच्या व उत्सािाच्या सवोच्च पािळीवरून ध्येये आणि उहिष्टाांचा
स्वेच्छापि
ू ,म स्वयांस्फूिम व अथक पाठपरु ावा.
एकसांधिा
कायमकारी गट, पद-क्रमम, उद्योग आणि भौगोसलक िािी या सा-याांचा एकबिि प्रवचार करिे व काम करिे.
सामातयकिा (शेअरीांग) आणि सिकायमपि
ू म प्रयत्न यामधून सांस्थेिील ऐक्याला चालना दे िाना, एकबिि उजेचे
फायदे पदराि पतण्यासाठी प्रवप्रवध ढां गाांच्या क्षमिाांचा व दृष्टीकोनाांचा परु े परू उपयोग करून घेिे.
गिी
िाितीचे आिे असे मानन
ू अांिगमि आणि िहिस्थः ग्रािकाांना प्रतिसाद दे िे. ठरलेल्या मद
ु िीआधीच काम
सांपप्रवण्याचा सिि प्रयत्न करिे आणि सांस्थाांिग
म ि कायमक्षमिाांचा परु े परू उपयोग करण्यासाठी सवोत्िम लय
साधिे.

जागतिक उद्योग नैतिकिा आणि अनप
ु ालन प्रमाणििाांची सांहििा
जानेवारी १, २०१४

III.

6

धोरि प्रवधाने

A.
ग्रािकाची हदशाभल
ू िोिार नािी ककां वा त्याला चक
ु ीची माहििी समळिार नािी अशा पि
ू ,म रास्ि, अचूक आणि
वक्िशीर पद्धिीने आम्िी आमची आगथमक माहििी, अांिगमिरीत्या आणि िहिस्थःरीत्या, दे ण्यासाठी आणि
आमचा उद्योग नैतिकिेने आणि कायदे शीर दोन्िी प्रकारे चालप्रवण्यास आम्िी िाांगधल आिोि. या
धोरिानस
ु ार, खालील तनयम लागू करावयाचे आिे ि:
•

कांपनीच्या तनधीचा ककां वा सांपत्िीचा वापर कोित्यािी िेकायदे शीर ककां वा अनैतिक िेिस
ू ाठी करिे

याला मनाई आिे . उदािरिाथम, जर कोित्यािी लागू िोिा-या न्यायकक्षेच्या कायद्याांचे उल्लांघन िोिार असेल
िर, तनयामक अगधका-याांवर प्रभाव टाकण्यासाठी ककां वा त्याांच्याकतून अनक
ु ू ल वागिक
ू समळप्रवण्यासाठी
कॉपोरे ट सांपत्िीचा वापर केला जाऊ नये.
•
•

कोित्यािी उघत न केलेला ककां वा अ-नोंदीकि तनधी ककां वा सांपत्िी याांच्या स्थापनेला मनाई आिे;
कांपनीच्या हिशेि-वह्या ककां वा नोंदी यामध्ये चुकीची ककां वा हदशाभल
ू करिारी माहििी टाकण्यास

मनाई आिे;
•

विॉऊचरवर नोंद केलेल्यापेक्षा इिर कोित्यािी िे िक
ू रीिा कोित्यािी ििीय पक्षाला कोििेिी वेिन

ककां वा प्रविरि करण्यास मनाई आिे; आणि
•

अांिगमि असो ककां वा िहिस्थः, लेखी ककां वा िोंती स्वरुपाि कोित्यािी चक
ु ीच्या ककां वा हदशाभल
ू करिा-

या आगथमक माहििीचे ककां वा अिवालाचे प्रविरि करण्यास मनाई आिे .

कांपनीच्या सवम कॉपोरे ट-वह्या, नोंदी आणि हिशेि िी रास्ि िपशीलयक्
ु ि अशी ठे वावाची आिे ि. पि
ू म आणि
अचक
ू आगथमक अिवाल ियार करण्यामध्ये मदि िोईल अशा पद्धिीने कॉपोरे ट वयविार दशमविे आणि
कॉपोरे ट सांपत्िीचा वापर करिे िे त्यािन
ू प्रतिबिांिीि झालेच पाहिजे.

आगथमक अिवाल दे िे आणि हिशेि याांची जिािदारी नािी अशाांच्या समावेशासि, प्रत्येक कममचा-याने िे धोरि
समजन
ू घेिे आणि त्याचे अनप
ु ालन करिे आवश्यक असेल, कारि िे वैयक्क्िक नोकरी-किमवयाांशी जोतलेले
आिे .
B.

रास्ि वयविार

प्रामाणिकपिा, तनष्ठा, नैतिक विमिूक आणि परस्पर प्रवश्वास यावर आधाररि एकमेकाांशी आणि ििीय
पक्षाांसोिि उत्पादक सांिध
ां ाची उभारिी करिे यावर कांपनीचे यश अवलांिन
ू असिे. आपले ग्रािक, परु वठादार,
स्पधमक आणि इिर कममचारी यािील प्रत्येकासोिि रास्ि वयविार ठे वण्याचा प्रयत्न प्रत्येक कममचा-याने
करावा. लिातीने फेरफार, लपवाछपवी, प्रवशेर्ागधकार माहििीचा दरु
ु पयोग, वास्िप्रवक सत्यिाांचा गैरवापर, ककां वा
इिर अरास्ि किी याांचा वापर करून कोित्यािी कममचा-याने कोिाचािी गैरफायदा घेऊ नये.
C.
1.

भेदभाव, छळविक
ू आणि इिर अवमानकारक क्स्थिीांपासन
ू स्वािांत्र्य
समान सांधी / छळविूकीपासन
ू स्वािांत्र्य
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सवम कममचा-याांना समान रोजगार सांधीची खािी दे िा-या धोरिावर बिलाम कािमनचा प्रवश्वास आिे आणि

त्याच्याशी पक्की िाांगधलकी आिे . प्रत्येक कममचा-याच्या केवळ अिमिच्
े या आधारावरच सवम रोजगार तनिमय
घेिले जािाि.

आपल्या कममचा-याांना सरु क्षक्षि आणि भेदभावापासन
ू मक्
ु ि असे कामाचे वािावरि परु प्रवण्यास कांपनी िाांगधल

आिे, यामध्ये वांश, विम, धमम, वय, सलांग, राष्रीय मळ
ू , अनभ
ु व क्स्थिी, अपांगत्व ककां वा लागू िोिा-या कायदाक्षेिाि
सांरक्षि असलेले कोििेिी इिर वैसशष््य यावर आधारीि सवम प्रकारच्या छळापासन
ू च्या स्वािांत्र्याचा समावेश
िोिो. भेदभाव करिे ककां वा कममचा-याचा छळ करिे याला मनाई आिे आणि यािन
ू सशस्िभांग कारवाई िोऊ
शकिे की जयाि, नोकरी गमवावी लागण्यापयांिचा समावेश िोऊ शकिो.
2.

छळापासन
ू स्वािांत्र्य

कममचा-याची नोकरी, मल्
ू यमापन, भरपाई, प्रगिी, तनयक्
ु ि किमवये ककां वा नोकरीच्या इिर अटी-शिी एक िर
वाढिील ककां वा त्यावर प्रवपररि पररिाम िोईल अशा प्रकारे दशमवन
ू कोित्यािी वयवस्थापकाने ककां वा

पयमवेक्षकाने, उघतपिे ककां वा छुपेपिाने, लैंगगक लगट करण्यास कममचा-याची मान्यिा ककां वा नकार समळविे
ककां वा लैंगगक लोभासाठी प्रवनांिी करिे वा धमकी दे िे िे करिा कामा नये.

कामाच्या हठकािी कािी प्रवसशष्ट किी-काये, मग िी वयवस्थापक, पयमवेक्षक ककां वा पयमवेक्षकेिर कममचा-याांद्वारे
घतली िरीिी त्याांना मनाई आिे . यामध्ये मानिातनकारक, अप्रतिष्ठा करिारे ककां वा चक
ु ीच्या अथामचे शब्द,

िावभाव, किी ककां वा अशा प्रकारची वागिूक की जयाि, कममचा-याांचा वांश, विम, धमम, वय, सलांग, राष्रीय मळ
ू ,
अनभ
ु व क्स्थिी ककां वा अपांगत्व याांचा उल्लेख असण्याचा समावेश िोिो. इिर किी-काये, जयामध्ये, नकोशी
लैंगगक लगट, लैंगगक लोभाकरीिा प्रवनांिी आणि इिर लैंगगक स्वरुपाच्या िोंती ककां वा शारीररक विमिक
ू ीचा
समावेश िोिो त्याांनािी, स्थातनक कायद्याांिगमि सवामगधक कठोरिेने असेल िशी मनाई आिे .

कोित्यािी वयवस्थापक ककां वा पयमवेक्षकाने िािाखालच्या सिका-याकतून कजामसाठी ककां वा लक्षिीय मल्
ू य
असिा-या अनक
ु ू लिेची प्रवनांिी करु नये.
3.

वेठबिगार आणि िाल कामगाराला मनाई

वरील िाांगधलकीांच्या जोतीला, बिलाम कािमनची, त्याांची कामाची जागा इिर अवमानकारक क्स्थिीांपासन
ू मक्
ु ि

आिे याची खािीशीर वयवस्था करण्यासाठी सद्ध
ां ीि सवम कायदे
ु ा िाांगधल आिे . अशा प्रकारे , वेठबिगारीशी सांिध
आणि अक्स्ित्वािील रोजगार तनयमनाांचे कांपनी पालन करील. पढ
ु े , बिलाम कािमन, प्रत्येक िालकाचे आगथमक
शोर्िापासन
ू सांरक्षि केले जाण्याच्या िक्काला ओळखिे व त्यामळ
ु े , त्याांचे प्रचालन असिा-या प्रत्येक

दे शामध्ये, त्याांचे कममचारी आणि एजांट यासाठीच्या ककमान तनयक्
ु िी वयाच्या कायद्याचा िी आदर करील.
4.

नोकरीप्रवर्यक प्रश्नाांची खिर दे िे

भेदभाव ककां वा छळ सांदभामिील वागिुकीची खिर द्यावी यासाठी कममचा-याांना प्रोत्सािन आिे . जया कममचायाांना त्याांच्यासोिि भेदभाव ककां वा छळ केला जाि आिे असे वाटि असेल, ककां वा अशा प्रकारची वागिक
ू

पाहिली असल्याचे वाटिे त्या कममचा-याांनी ित्परिेने त्याांच्या वयवस्थापकाला या प्रकाराची खिर हदली पाहिजे
ककां वा नैतिकिा आणि अनप
ु ालन िॉटलाईनशी सांपकम साधला पाहिजे. अशा खिरीांची सखोल चौकशी-िपास
केला जाईल. शक्य तििक्या गोपनीयिेने िा िपास आयोक्जि केला जाईल. जर िपासािन
ू आरोप ससद्ध

झाले िर, ित्परिेने सध
ु ारिेची किी केली जाईल. िपासाचा पररिाम कािीिी असो, िक्रमार करिा-या कममचा-

याला िपासाचे कोििेिी तनकाल कळप्रवले जािील. जर िक्रमारीमध्ये कािीिी िथ्य नािी असे िपासाि हदसन
ू
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आले ककां वा कोित्यािी कारवाईची गरज नसल्याचे हदसले, व कममचा-याने त्या तनिमयाच्या आढावयाची प्रवनांिी
केली िर, त्या िािीचा आढावा मख्
ु य कायदा अगधका-याद्वारे घेिला जाईल.
D.
जेथे कोठे बिलाम कािमनचे प्रचालन चालिे त्या कोित्यािी परदे शामध्ये उद्योग चालविाना, उद्योग
प्रचालनाचे िेथे लागू िोिारे सवम कायदे आणि तनयमने पाळिे व त्याांचे ित्विः पालन करिे ह्या दोन्िी
िािीांसाठी आम्िी िाांगधल रािू.
E.

रास्ि स्पधाम आणि अ-प्रवश्वास

बिलाम कािमनचा असा प्रवश्वास आिे की रास्ि आणि खल्
ु या स्पधेमळ
ु े ग्रािकाांना, उपभोक्त्याांना आणि एकूि
समाजाला फायदा िोि असिो. जगभर सवमि आक्रममकिेने, पि रास्िपिे उद्योग चालप्रवण्यासाठी कांपन्याना
प्रोत्सािन हदले जािे. या क्षेिाि, कॉपोरे ट आणि वैयक्क्िक वागिक
ु ीच्या प्रमाणिििा स्थाप्रपि करण्यासाठी
आणि लागू करण्यासाठी स्पधाम ककां वा अ-प्रवश्वास याप्रवर्यीचे कायदे अनेक दे शाांमध्ये आिे ि. िे कायदे
मोतल्यास कांपनी आणि कममचारी दोघाांनािी पररिामस्वरुप मोठाले दां त लागू शकिाि. बिलाम कािमन या
कायद्याांचे पि
म िे अनप
ू प
ु ालन करील. या अनप
ु ालनामध्ये खालील मागमदशमक ित्वे समाप्रवष्ट िोिाि:
•

कांपनीच्या प्रतितनधीांनी कोित्यािी स्पधामकासोिि ककां मिी ककां वा ककां मि, उत्पादन पािळ्या ककां वा

भाांतार पािळ्या, िोली, ककां वा उत्पादन प्रवभाजन, प्रवक्रमी-क्षेि, उत्पादने, ग्रािक, ककां वा परु वठादार याांना िाधा
आििा-या िािीांप्रवर्यी चचाम करु नये ककां वा औपचाररक ककां वा अनौपचाररक करार करु नये. उत्िम
सवमसाधारि मागम म्ििजे, स्पधमकाांना न भेटिे;
•

ििुिेक न्यायकक्षाांमध्ये, उत्पादनाची पन
ु प्रम वक्रमीची ककां मि स्थाप्रपि करिे, ग्रािकाच्या उत्पादनाची प्रवक्रमी

करण्याच्या िक्कावर मयामदा आििे, ककां वा इिर कांपनीची उत्पादने खरे दी करण्यासाठी उत्पादनाांच्या प्रवक्रमीची
अट घालिे अशा प्रकारच्या ग्रािक ककां वा परु वठादार याांच्यासोििच्या कराराांना परवानगी नािी; आणि
•

उद्योग सांिध
ां समाप्ि करण्यासाठीचे, ककां वा स्थाप्रपि पािळीच्या खाली उत्पादनाची ककां मि नेण्याचे

तनिमय िे स्थातनक कायद्याांद्वारे मयामहदि केले जाऊ शकिाि.
अनेक स्पधाम आणि अ-प्रवश्वास मि
ु े िे अत्यांि प्रवसशष्ट स्वरुपाचे असल्याकारिाने, िे असे क्षेि आिे की
जयामध्ये गरज असल्यास आपि कांपनीच्या मख्
ु य कायदा अगधका-याशी सांपकम साधावा.
उदािरिाथम
(i)

गेल्या वयापारी मेळ्यामध्ये मी स्पधमकाच्या एका कममचा-याशी िोललो. थोड्या वेळानांिर मला

जािवले की िो, पढ
ु च्या आगथमक वर्ामसाठीच्या कांपनीच्या उद्योग तनयोजनाप्रवर्यीची माहििी माझ्याकतून
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काढून घेण्याचा प्रयत्न करीि िोिा. िदल्यामध्ये, त्याच्यािी कांपनीची माहििी दे ण्याची ऑफर त्याने मला
हदली. अशा पररक्स्थिीमध्ये मी काय प्रतिसाद द्यावा?
उत्िर: स्पधमकाच्या कममचा-याला आपि त्याच्याशी अशा प्रवर्याांििल िोलिार नसल्याचे लगेचच अतिशय
स्पष्टपिे साांगा. - उद्योग गप्रु पिाांच्या अनगधकिपिे उघत करण्याच्या जोतीला - अशा प्रकारचे सांपकम िे अप्रवश्वास कायदे आणि सांहििेचा भांग करिे. िाितिोि आपल्या वयवस्थापकाला आणि/ककां वा कांपनीच्या मख्
ु य
कायदा अगधका-याला कळवा.
(ii)

मी अशा कोिाचािरी समि आिे जो स्पधमकासाठी प्रवक्रमेिा आिे . कधीकधी आम्िी प्रवपिन योजना

आणि उत्पादन ककां मिीप्रवर्यी चचाम करिो. िे समस्या उभे करिारे आिे का?
उत्िर: िोय. जयासाठी कांपनीने प्रवकासासाठी वेळ आणि पैसा गि
ुां प्रवला आिे अशी गोपनीय माहििी आपि
त्याच्यािरोिर िोलि आिाि. त्यािीपेक्षा अगधक म्ििजे, आपि अ-प्रवश्वास कायद्याांचा भांग करि आिाि की
जे प्रवपिन आणि ककमिीांच्या िाििीि चचेला परवानगी दे ि नािीि.
F.

अांिगमि माहििीवर वयापार

कममचारी म्ििून, आपल्याला कांपनीप्रवर्यीची ककां वा इिर कांपन्याांप्रवर्यीची लक्षिीय आणि गोपनीय माहििी
असू शकिे. जेविा आपल्याला िथाकगथि “अांिगमि माहििी” चे ज्ञान असिे िेविा, जािीररीत्या समभागाांचा
वयापार िोि असिा-या कांपन्याांचे समभाग खरे दी ककां वा प्रवक्रमी करण्यास त्या वयक्िीला अांिगमि
वयापारप्रवर्यक कायद्याांची मनाई असिे. अांिगमि माहििी म्ििजे सवमसाधारिपिे, बिगर-सावमजतनक अशी
प्रत्यक्ष स्वरुपाची माहििी असिे ककां वा अशी बिगर-सावमजतनक माहििी की जी सावमजतनक झाली िर
समभागाांच्या ककां मिीवर प्रभाव टाकू शकिे. अशा माहििीच्या आधारे , कममचा-याने (व कममचा-याच्या
नात्यािील कोिीिी) समभागाांची ककां वा कोित्यािी रोख्याांची खरे दी ककां वा प्रवक्रमी करु नये, ककां वा त्यािन
ू
कोित्यािी प्रकारे आगथमक फायदा समळवू नये. अांिगमि माहििीवरून वयापाराशी सांिगां धि कोििीिी सांभावय
समस्या टाळण्याच्या दृष्टीने आपि, ढोिळपिे रोख्याांचा वयापार करण्याआधी, अांिगमि माहििी सांज्ञच
े ा अथम
समजून घ्यावा. त्यािीपढ
ु े , कांपनीि नोकरी करीि असल्यामळ
ु े , आपल्या ककां वा दस
ु -या कांपनीच्या रोख्याांमधील
गि
ुां विुकीप्रवर्यीच्या तनिमयाचा सल्ला घेण्या-दे ण्यासाठी अांिगमि माहििी वापरु नये ककां वा इिराांना दे ऊ नये.
अशा अांिगमि माहििीमध्ये (मयामदेसशवाय) खालील गोष्टीांचा समावेश िोिो:
•

उद्योग ककां वा उद्योग यतु नटे िाब्याि घेिे ककां वा काढून टाकिे;

•

आगथमक माहििी जसे नफा, उत्पन्न आणि लाभाांश;

•

नवीन उत्पादन िाजारपेठेि आिण्याच्या ककां वा प्रवकासाच्या घोर्िा;

जागतिक उद्योग नैतिकिा आणि अनप
ु ालन प्रमाणििाांची सांहििा
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•

मालमत्िा पन
ू मल्
ूम याांकने

•

गि
ुां विूक तनिमय/योजना;

•

पन
ु रचमनेच्या योजना

•

वयवस्थापनािील मोठे िदल, सांयक्
ु ि प्रकल्प, आणि मोठे उद्योगप्रवर्यक करार;

•

न्यायालयीन िािी आणि/ककां वा िपास यामधील मोठ्या घतामोती; आणि

•

पि उभारिी.

जनिेला परु े शी उघत केली जाि नािी िोपयांिची माहििी िी बिगर-सावमजतनक मानली जािे. ह्या गोष्टीांच्या
पाश्वमभम
ां आिे
ू ीवर, कांपनीच्या सांलग्न उद्योगाांच्या, कांपनीच्या स्पधमकाांच्या, बिलाम कािमनचा मालकी हििसांिध
अशा इिर कांपन्याांच्या ककां वा जयाांच्यासोिि कांपनीचे प्रत्यक्ष उद्योग-सांिध
ां असिील त्याांच्या रोख्याांमध्ये
वयापार करण्याआधी, बिलाम कािमनच्या कोित्यािी कममचा-याने िी माहििी सावमजतनक असल्याची खािी
करावी िी िाि आम्िी आवश्यक केली आिे . जर आपल्याला याप्रवर्यी कािी प्रश्न असिील िर, कममचारयाांनी कांपनीि काम करिाना गोळा केलेल्या माहििीच्या आधारावर कोििेिी रोखे वयविार करण्याआधी
मख्
ु य कायदा अगधका-याकतून सल्ला घ्यावा.
G.

उद्योग आणि वयापारी गप्रु पिे

बिलाम कािमनची माहििी यामध्ये पढ
ु ील िािीांचा समावेश िोिो - आमच्या उद्योगाच्या यांििा आणि पद्धिी,
परु वठादार आणि ग्रािक याांच्या याद्या, हिशेि-पद्धिी, उत्पादन-प्रकक्रमया आणि सि
ां आणि
ू े (फॉम्यल
ुम )े , सांयि
यांिसामग्री रचना, प्रवपिन आणि प्रवक्रमी सांकल्पना व योजना, आगथमक माहििी, आणि कममचारी िािी िसेच
जीला कांपनी दरम्यान गोपनीय ककां वा मालकीची असे म्िटले ककां वा मानले जािे अशी सवम इिर माहििी.
अशा प्रकरिाांना गोपनीयिेने िािाळिे म्ििजे केवळ कांपनीिािे रील लोकाांशी त्याििल चचाम न करिे एवढे च
नािी िर िे पािण्याचीिी काळजी घेिे की आपल्या नोकरी-काळाि ककां वा त्यानांिरिी, कोठल्यािी िािीशी
सांिध
ां ीि कोित्यािी अनावश्यक ककां वा अनगधकि प्रिी, लघ-ु वत्िे ककां वा इिर नोंदी अक्स्ित्वाि येऊ नयेि
िसेच कांपनीच्या िािे रील वयक्िीांना ह्या प्रिी, विमने आणि इिर नोंदी पािण्यास समळू नयेि. उद्योगप्रवर्यक
िािी आणि वयापारी गप्रु पिे याांची चचाम कांपनीिािे रच्या लोकाांशी िेविाच फक्ि केली जावी की जेविा िो
मान्यिाप्राप्ि सादरीकरि ककां वा आदशमभि
ू अभ्यासाचा भाग असेल आणि केवळ िेविाच अशा माहििीची
चचाम करायची आिे की सांिगां धिाांिरोिर योग्य त्या गोपनीयिा ककां वा अ-प्रकटीकरि कराराचा अांमल झालेला
आिे . कांपनीिािे र माहििीचा वापर करायचा असल्यास ककां वा िी उघत करायची असल्यास, नोकरी-काळाि
ककां वा त्यानांिरिी, कममचा-याांनी गोपनीय ककां वा मालकीच्या माहििीचा गैरवापर करू नये वा तिची पन
ु रचमना
करु नये ककां वा िसे करण्यास इिराांना मदििी करु नये.
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वयापार तनयांििे

जे धोकादायक असू शकिे अशा जगाि आम्िी आांिरराष्रीय पािळीवरच्या उद्योगाचे प्रचालन करिो.
दिशिवादाला प्रतििांध करिे, शस्ि-प्रसार रोखिे, आणि अांमली पदाथाांची वाििक
ू व इिर गन्
ु िे याप्रवरुद्ध
लढिे याकरीिा प्रवप्रवध दे शाांच्या सरकाराांनी वयापार-तनयांििे स्थाप्रपि केली आिे ि की जयामळ
ु े प्रवसशष्ट
उद्योग वयविाराांवर आणि राष्रीय सीमाांवरून प्रवसशष्ट मालाच्या िालचालीांना मयामदा पतिाि.
बिलाम कािमन जया दे शाांमध्ये उद्योग प्रचालन करिे िेथे लागू िोिारे सवम वयापारी-िांदी, तनयामि तनयांििे,
आणि सीमाशल्
ु क कायदे आणि तनयमने याांचे अनप
ु ालन करिे.
वयापारी तनयांिि कायदे िे तनिांध लागू करू शकिाि:
• प्रवसशष्ट वस्ि,ू सेवा आणि िांिज्ञाने याांची तनयामि करण्यास;
• प्रवसशष्ट दे श, सांस्था व वयक्िी याांच्याशी उद्योग-वयविार (आयाि, तनयामि, व गि
ुां विूकी समाप्रवष्ट);
• प्रवसशष्ट दे शाांकते प्रवास; आणि
• माहििीची दे वाि-घेवाि
I.
प्रत्येक कममचा-याने सदासवमकाळ, कांपनीच्या हििसांिध
ां ाांशी सांघर्म करु शकिा-या ककां वा कांपनीच्या हििसांिध
ां ाांशी
सांघर्म िोि असल्याचे हदसिा-या, ककां वा उद्योग वयविारामध्ये कममचा-याची अ-प्रवभाक्जि तनष्ठा कांपनीला
गमवावी लागू शकिे अशा कोित्यािी िािी टाळल्याच पाहिजेि. यादृष्टीने, जयाि एखादा वैयक्क्िक हििसांिध
ां
तनमामि िोऊ शकेल अशा पररक्स्थिीि, ककां वा त्याच्या वा तिच्या सवोत्कष्ट क्षमिेने सदासवमकाळ कांपनीची
सेवा करण्याच्या त्याच्या वा तिच्या प्राथसमक किमवयाि िस्िक्षेप करील अशा प्रकारे कममचा-याला िांधनकारक
ठरिा-या अशा कोित्यािी क्स्थिीमध्ये कममचा-याने गि
ुां िा कामा नये. ह्या किमवयाची प्रवशेर्त्वाने जािीव
ठे वली पाहिजे अशा कममचा-याांमध्ये त्या सवाांचा समावेश िोिो की जे खालील िािीांमध्ये असू शकिील:
•

कांपनीच्या विीने मालमत्िा, माल ककां वा सेवा खरे दी ककां वा प्रवक्रमी करण्याचा अगधकार असिारे ;

•

खरे दी ककां वा प्रवक्रमीच्या सांदभामि तनिमयाची सशफ़ारस करिारे ककां वा त्यावर प्रभाव टाकिारे ; आणि

•

कांपनीची गोपनीय माहििी, प्रकक्रमया, ककां वा किी-काये याांचे ज्ञान असिारे ककां वा त्यापयांि पोिोच

असिारे .
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हििसांिध
ां ाांचे सांघर्म उद्भविे ककां वा हििसांिध
ां ाांचे सांघर्म उद्भवि असल्याचे हदसिे असे घतवू शकिा-या सवमच
किी-कायाांची सच
ां ाांचे सांघर्म उद्भवण्याची दाट शक्यिा असू शकेल
ू ी सादर करिे अशक्यप्राय आिे . हििसांिध
अशी क्षेिे सगू चि करण्यासाठी खालील मागमदशमक सच
ू नाांचा उपयोग िोऊ शकिो.
उदािरिाथम
(i)

त्याांना त्याांची कांपनी बिलाम कािमनची परु वठादार विावी असे वाटिे त्यासाठी मी त्याांना मदि करावी

असे माझ्या काकाांनी मला प्रवचारले. मी काय करावे?
उत्िर: त्याांच्या उत्पादनाि ककां वा सेवेमध्ये स्वारस्य असू शकेल त्या वयक्िीकते आपल्या काकाांना तनदे सशि
करा. िथाप्रप, आपल्या वयवस्थापकाला व खरे दीचा तनिमय घेिे त्या वयक्िीला आपल्या नािेसि
ां ध
ां ाप्रवर्यी
माहििी द्या आणि आपल्या स्वि:ला आढावा आणि प्रकक्रमयेिन
ू वेगळे करा. आपल्या काकाांकरीिा प्रवशेर्
वागिूक हदली जािार नािी याच्या खािी करण्यासाठी बिलाम कािमनने परु वठादार तनवतण्याच्या नेिमीच्या
प्रकक्रमयेचेच पालन केले पाहिजे.
(ii)

बिलाम कािमनचे एक ग्रािक त्याांचे वेिन भरण्याि नेिमीच उशीर करि असिाि. या ग्रािकाने त्याच्या

जया कममचा-याला वेिन दे ण्याची जिािदारी नेमन
ू हदली आिे िो माझा समि आिे, आणि त्याने वेिन
भरण्यािील उसशराप्रवर्यी कािीिी न करण्यास मला साांगगिले. मी काय करावे ?
उत्िर: उशीराने वेिन दे िे िे सिन करिे कदागचि बिलाम कािमनला चालू शकि असेल, माि कांपनीच्या
तनिमयाांवर वैयक्क्िक हििसांिध
ां ाचा प्रभाव पतू नये. आपि स्वि: असे तनिमय घेऊ नका. आपल्या
वयवस्थापकाला कळवा आणि पररक्स्थिी पढ
ु े िािाळण्यासाठी त्याच्या/तिच्याशी सिमि रिा.
1.

,

इ

जगामध्ये कोठे िी आपि कांपनीच्या विीने काम करि असलाि, िरी लाचलच
ु पि-प्रवप्रवरोधी कायदे आपिाांस
लागू िोिाि. अगधकाांश दे शाांमध्ये लाचखोरी प्रवप्रवरोधी कायदे आिे ि जे सरकारी अगधका-याांना लाच दे ण्यास
मनाई करिाि, जसे यए
ु स फॉरे न करप्ट प्रॅक्टीसेस ऍक्ट आणि यक
ु े ब्रायिरी ऍक्ट. अनेक दे शाांमध्ये लाचखोरी
प्रवप्रवरोधी कायदे िे खाजगी क्षेिामध्येिी लागू िोिाि.
आपल्या उद्योग तनिमयाांवर कधीिी भ्रष्टाचाराचा प्रभाव पतिा कामा नये. भ्रष्राचारामध्ये अदायगी ककां वा
मौल्यवान अशा कशाचीिी दे वाि-घेवाि याांचा समावेश िोिो आणि त्यामध्ये लाचखोरी आणि प्रत्याघाि अशा
किी-कायाांचा समावेश िोिो. एखाद्या कममचा-याने एखादी वयक्िी, सांघटना, ककवा सरकारी प्रतितनधी याांना
ककां वा त्याांच्याकतून, प्रत्यक्षपिे असो ककां वा अप्रत्यक्षपिे, कािीिी दे ऊ करू नये, वचन, मांजूरी, अगध-किी
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दे ऊ-घेऊ नये, मागिी, स्वीकार करू नये. भ्रष्ट किी-काये िी केवळ सशस्िभांग ओढवन
ू घेिारे सांहििेचे
उल्लांघन करिाि असे नािी िर िे प्रवप्रवध दे शाांमधील फौजदारी व हदवािी लाचखोरी-प्रवप्रवरोधी आणि
भ्रष्राचार-प्रवप्रवरोधी कायद्याांचे गांभीर उल्लांघनिी ठरू शकिे.
उदािरिाथम
मी बिलाम कािमनमध्ये प्रवक्रमीकरीिा जिािदार आिे आणि मला या वर्ी मिसल
ु ाचे लक्ष्य पार करायचे आिे .
एका सांभावय ग्रािकाने (सरकारी अगधकारी) आरएफपी (प्रस्िावाची प्रवनांिी) जारी केलेली आिे अशा मोठ्या
प्रकल्पासाठी मी िोली ियार केली आिे . बिलाम कािमनला िा करार दे ण्यासाठी आपला अगधकार वापरण्याची
ऑफर ग्रािकाकतील जिािदार तनिमय-किाम दे िो. मी काय करावे?
उत्िर: ऑफरिािि प्रश्न प्रवचारा. जर िेथे कोििीिी अयोग्य विमिूक ककां वा भ्रष्टाचाराची लक्षिे असिील
(म्ििजे तनिमयकत्यामचा त्याला /तिला वैयक्क्िक रोख रक्कम दे ण्यासाठी आरएफपीवर आपला अगधकार
वापरण्याचा इरादा असला), िर आपि ऑफर नाकारावी. जर आपि िोली प्रकक्रमयेमधील अयोग्य किी ककां वा
इिर भ्रष्ट िािीांििल गचांिि
े पतला असाल िर, त्वररि आपल्या वयवस्थापक आणि/ककां वा बिलाम कािमनच्या
मख्
ु य कायदा अगधका-याला कळवा.
2.

,

,

जर िसे करण्याने, कांपनीचे किमवय पार पातण्याची ककां वा रास्ि आणि प्रवना-पव
म ि पद्धिीने तनिमय करण्याची
ू ग्र
कममचा-याची क्षमिा िागधि िोि असेल ककां वा िागधि िोि असल्याचे हदसि असेल िर एखाद्या कममचा-याने
कोििीिी कांपनी, सरकार ककां वा सरकारी प्रतितनधी, सांघटना, ककां वा वयक्िीकतून पैसा घेऊ नये ककां वा दे ऊ नये,
ककां वा भेटी, करमिूक ककां वा उपकार प्रत्यक्षपिे ककां वा अप्रत्यक्षपिे स्वीकारु नये ककां वा दे ऊ नयेि. भेटवस्िू
आणि ऑफसम िे कममचारी केवळ िेविाच स्वीकारु शकिाि वा मांजूर करू शकिाि जेविा:
•

त्या माफक ककां मिीच्या असिील आणि तनत्याच्या उद्योग वस्िू ककां वा किी-काये असिील;

•

त्या वारां वारिेमध्ये अतिजास्ि नसिील; आणि

•

कोििािी कायदा, िी सांहििा ककां वा बिलाम कािमनच्या कोित्यािी धोरिाांचा त्या भांग करि नसिील.

सांहििेचा भांग करिारी कोििीिी भेटवस्ि,ू कजम, मजी ककां वा करमिूकीची ऑफर िी, योग्य त्या
स्पष्टीकरिासि, ित्परिेने दात्याकते परि केली गेलीच पाहिजे. कममचा-याच्या जवळच्या नािेवाईकाला भेट
ककां वा करमिूक हदल्यास िी सद्ध
ु ा कममचा-यासाठीचीच भेट मानली जाईल. ऑफर ककां वा भेटवस्िू सांहििेचा
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भांग करिे आिे ककां वा नािी याप्रवर्यी आपिाांस कािी प्रश्न असल्यास, आपि त्याांची चचाम आपले
वयवस्थापक, मख्
ु य कायदा अगधकारी ककां वा मख्
ु य लोक अगधकारी याांच्याशी करावी.
उदािरिाथम
मी साांगगिले नसिानािी परु वठादाराने भेटवस्िच
ू ी िास्केट मला पाठप्रवली. त्याच्या आधीच मी परु वठादाराला
दोन वर्ाांसाठी करारिद्ध केलेले िोिे, त्यामळ
ु े माझ्या तनिमयावर भेटवस्िच
ू ा पररिाम नवििा. मी भेटीची
टोपली ठे वू शकिो का?
उत्िर: जर आपि िास्केटमधील भेटवस्िू आपल्या सिका-याांसोिि वाटून घेिार असाल िर िी ठे वा
जेिेकरुन आपि प्रवशेर् वागिक
ू स्वीकारि आिाि असे हदसिार नािी. आपि नेिमी आपल्या कांपनीच्या
भेटी आणि आदरातिथ्य मागमदशमक सच
ू नाांचे अनप
ु ालन केलेच पाहिजे.
3.

परकीय भ्रष्ट काये कायदा (एफसीपीए)

यए
ू स भ्रष्ट काये कायदा (एफसीपीए) ककां वा इिर दे शाांमधील अशा प्रकारच्या कायद्याांचे अनप
ु ालन करुनच
परकीय सरकारच्या अगधका-याांसोिि सवम वयविार केले गेले पाहिजेि. उद्योग समळप्रवण्यासाठी ककां वा
राखण्यासाठी, परकीय सरकारी अगधका-याांना अदायगी करिे, ककां वा अदायगीचे वचन दे िे ककां वा मौल्यवान
चीजा दे ऊ करिे या िािीांना िे कायदे मनाई करिाि. आणि िे, जेथे कांपनी उद्योग चालविे िेथे लागू
िोिाि.
लाचखोरी प्रवप्रवरोधी कायद्याांचे अनप
ु ालन करण्यासाठी, कोित्यािी कममचा-याने कोिीिी सरकारी अगधकारी
ककां वा त्याचे ककां वा तिचे कुटूांि ककां वा प्रतितनधी याांना प्रत्यक्षपिे ककां वा अप्रत्यक्षपिे कोित्यािी स्वरुपाि
भेटवस्ि,ू करमिूक ककां वा मौल्यवान िािी असे कधीिी खालील िािीांसाठी ऑफर करिा कामा नये:
•

उद्योग समळप्रवण्यासाठी ककां वा राखण्यासाठी;

•

उद्योग तनिमयाांवर प्रभाव टाकण्यासाठी; ककां वा

•

रास्ि नािी असा फायदा समळप्रवण्यासाठी.

“सरकारी अगधकारी” याि अशा वयक्िीचा समावेश िोिो जी सरकारी मालकीच्या ककां वा सरकार तनयांबिि
सांस्थेसाठी काम करि असिे ककां वा एजांट असिे. लाचखोरी प्रवरोधी कायदे जसे की एफसीपीए च्या िे िम
ूां ध्ये,
सरकारी अगधका-याांमध्ये याांचा समावेश िोिो – तनवतून आलेले आणि तनयक्
ु ि अगधकारी ककां वा राष्रीय,
पासलकेचे ककां वा स्थातनक सरकाराांचे कममचारी (वैधातनक, प्रशासकीय आणि न्यातयक पदे धारि करिा-या
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वयक्िीांसि), राजकीय पक्षाांचे अगधकारी आणि राजकीय पदाांसाठीचे उमेदवार आणि सरकारी ककां वा राजयतनयांबिि कांपनीचे कममचारी याांचा समावेश िोिो.
जर एखाद्या कममचा-याने एफसीपीएचा ककां वा इिर कोित्यािी दे शाांिील लाचखोरी प्रवरोधी कायद्याचा भांग
केला, िर िे उल्लांघन कममचारी स्विः आणि कांपनी याांच्यासाठी िीव्र सांभावय फौजदारी व हदवािी कारवाईची
आपत्िी तनमामि करिे. िे मनाई तनिांध आपल्या उद्योग प्रचालनाांना आणि आपल्या विीने काम करिारे
एजांट, सल्लागार, परु वठादार आणि करारदार याांनािी लागू िोिाि.
सरकारी अगधका-याांना हदलेली सवम अदायगी आणि भेटी आणि त्याांची करमिूक याची पव
ू -म मांजूरी योग्य िे
प्रादे सशक अध्यक्ष ककां वा मख्
ु य कायदा अगधकारी याांच्याकतून आधीच घेिलेली असावी. जरी परवाना दे िे,
परसमटे ककां वा क्विसा दे िे याांसारख्या तनयसमि किी-कायाांना गिी दे ण्यासाठी ककां वा तनत्याच्या किी
खािीशीरपिे पार पतण्यासाठी सरकारी अगधका-याांना ककमान “सप्रु वधा” अदायगी करण्यास कायद्याने
परवानगी हदलेली असेल िरीिी अशा पव
ू -म मांजूरीची गरज लागू िोिे. सरकारी अगधका-याांना प्रत्यक्ष ककां वा
अप्रत्यक्ष दोन्िी प्रकारे , केलेली सवम अदायगी हिशेि-वह्या आणि नोंदी यामध्ये अचूकपिे नोंदवावी.
आपि सरकारी अगधका-यािरोिर वयविार केल्याची आपल्याला खािी नसेल ककां वा लाचखोरी प्रवरोधी
कायद्याचे अनप
ु ालन करण्यािािि कािी इिर प्रश्न असिील िर मागमदशमनाकरीिा आपल्या प्रादे सशक
अध्यक्षाांशी ककां वा मख्
ु य कायदा अगधका-याशी सांपकम साधावा.
4.

,

,

जेविा एखादा कममचारी ककां वा कममचा-याच्या जवळचा नािेवाईक िे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपिे, अशा सांस्थेच्या
वयवस्थापनामध्ये गि
ुां लेला असिाि की जे कांपनीशी परु वठादार, कांिाटदार, खरे दीदार ककां वा कांपनीच्या
उत्पादनाांचा प्रविरक म्ििून ककां वा िे कांपनीचे स्पधमक असिाि िेविा त्याांना त्याि आगथमक स्वारस्य असिे व
येथे हििसांिध
ां ाांचा सांघर्म अक्स्ित्त्वाि असू शकिो. “आगथमक स्वारस्य” िी सांज्ञा म्ििजे सांघटनेच्या आगथमक
यश ककां वा अपयशामध्ये प्रत्यक्ष ककां वा अप्रत्यक्ष असे स्वारस्य, त्या स्वारस्याचे स्वरुप ककां वा िी सांस्था
िाब्याि घेिली जाण्याच्या पद्धिीचा येथे सांिध
ां नािी. यामध्ये उदािरिाथम याांचा समावेश िोिो, समभाग
असिे, भागगदार िनिे, धनको िनिे ककां वा अशी कोििीिी वयवस्था की जयामध्ये कममचारी ककां वा त्याच्या
जवळच्या नािेवाईकाला सांस्थेच्या मालमत्िेि ककां वा उत्पन्नावर स्वारस्य असेल ककां वा दावा असेल.
िथाप्रप, जर आगथमक स्वारस्य ठोस नसेल आणि िे केवळ राष्रीय रोखे िाजाराि नोंदप्रवलेले समभाग व
िॉन्ड्स यापरु िेच असिील ककां वा सामान्यपिे िाजारामध्ये खरे दी आणि प्रवक्रमी केले असिील िर स्वारस्याचा
सांघर्म िा असांभवनीय असेल. आगथमक स्वारस्याला “लक्षिीय” िेविा मानले जािे जेविा की िे सांस्थेच्या
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गि
े ा अगधक दशमप्रवले ककां वा िो कममचा-याच्या
ुां विूक केल्या गेलेल्या सामान्य समभागाच्या एक टक्क्याांपक्ष
सांपत्िीचा लक्षिीय भाग असेल.
5.
जेविा एखादा कममचारी ककां वा कममचा-याच्या जवळचा नािेवाईक िे कांपनीकतून कोित्यािी प्रकारची
मालमत्िा, सप्रु वधा ककां वा साधने खरे दी, प्रवक्रमी करिाि ककां वा भातेित्वावर घेिाि-दे िाि ककां वा त्यािािि
कांपनीशी स्पधाम करिाि िेविा स्वारस्याचा सांघर्म िोऊ शकिो. असलेल्याांकतून ककां वा कोित्यािी प्रकारची
सांपत्िी, भातेित्त्वावर घेि.े स्वारस्याचा सांघर्म िेविा सद्ध
ु ा िोऊ शकिो की जेविा कममचा-याचे कोिी जवळचा
नािेवाईक, कममचारी कांपनीला दे िो त्यापेक्षा वेगळी सेवा कांपनीला प्रदान करिाि, ककां वा, जेथे कममचारी
प्रत्यक्षपिे ककां वा जवळच्या नािेवाईकामाफमि कांपनीची खरे दी आणि प्रवक्रमी घतवन
ू आिू पाििो.
6.

-

-

-

कांपनीिरोिर ककां वा कांपनीची स्पधमक आिे त्याांच्यािरोिर वयविार करीि असलेल्या ककां वा करू पाििा-या
कोित्यािी कांपनी, सांघटना, ककां वा वयक्िीकतून जेविा कममचारी ककां वा त्याचा जवळचा नािेवाईक कोित्यािी
प्रकारची मालमत्िा, सप्रु वधा ककां वा साधने खरे दी, प्रवक्रमी करिाि ककां वा भातेित्वावर घेिाि-दे िाि, ककां वा िो वा
िी कोित्यािी कांपनी, सांघटना, ककां वा वयक्िीकतून दलाली, नफ्यािील वाटा, ककां वा कोित्यािी स्वरुपाि
भरपाई स्वीकारिाि िेविा स्वारस्याचा सांघर्म अक्स्ित्वाि असू शकिो.
7.

इ

जेविा एखादा कममचारी, दस
ु री सांस्था ककां वा वयक्िीकते कममचारी, एजांट, सल्लागार ककां वा सांचालक म्ििून सेवा
प्रदान करिो, जर िी कांपनी, सांस्था ककां वा वयक्िी त्याच्या कांपनीिरोिर वयविार करीि असेल वा करू पािि
असेल ककां वा कांपनीची स्पधमक असेल, ककां वा जर िािे रची नोकरी कममचा-याच्या कांपनीच्या किमवयाच्या
कामगगरीि िस्िक्षेप करीि असेल िर स्वारस्याचा सांघर्म अक्स्ित्वाि असू शकिो.
8.

कॉपोरे ट सांधी

कांपनीच्या स्वारस्यासाठी असू शकिे अशी कोििीिी वयापार सांधी एखाद्या कममचा-याने, योग्य असेल
त्याप्रमािे मख्
ु य प्रचालन अगधकारी, मख्
ु य कायमकारी अगधकारी, ककां वा सांचालक मांतळ याांच्याकते सांपि
ू म वास्िव
सत्यिा उघत केल्याखेरीज व त्याांच्याकतून प्रथम लेखी अगधकारपि घेिल्याखेरीज, प्रत्यक्षपिे वा
अप्रत्यक्षपिे, त्याने ककां वा तिने स्विः िळकावू नये ककां वा इिराांकते वळवू नये. िी प्रवसशष्ट उद्योग-सांधी या
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कांपनीच्या अक्स्ित्वािील उद्योगाशी जवळून सांिगां धि असिे ककां वा कांपनीच्या किी-कायामच्या प्रवस्िाराच्या
इक्च्छि मागामचे प्रतितनधीत्व त्या सांधीने करिे िी सत्यिा म्ििजे कांपनीला त्या सांधीमध्ये स्वारस्य
असल्याची सस्
ु पष्ट खि
ू आिे .
या कलमाचा भांग करिारी कममचा-याद्वारे धारि केलेली कोििीिी मालमत्िा िी कांपनीच्या फायद्याची आिे
असे गहिि धरण्याि येईल. कममचा-याांनी कांपनीसोिि स्पधाम करु नये.
9.

कजे

मख्
ु य लोक अगधकारी ककां वा मख्
ु य कायमकारी अगधकारी आणि योग्य असेल िर सांचालक मांतळ याांनी,
प्रवसशष्ट वयविार ककां वा धोरि स्वीकि केलेले असल्यासशवाय कममचारी ककां वा त्याांचे कुटुांबिय याांना कजे
परु प्रविे, ककां वा दातयत्वाच्या िमी परु प्रविे िे , मान्य केले जाऊ नये.
ख

J.

सवम सांभावय आणि वास्िप्रवक स्वारस्याच्या सांघर्ाांची ककां वा प्रत्यक्ष वयविाराांची ककां वा सांिध
ां ाांची की जयािन
ू
असे सांघर्म उद्भवण्याची रास्ि अपेक्षा असिे िेविा, त्याची खिर ित्परिेने प्रादे सशक अध्यक्ष, मख्
ु य कायदा
अगधकारी, मख्
ु य लोक अगधकारी ककां वा मख्
ु य कायमकारी अगधकारी याांना कळवलेच पाहिजेि. सांघर्ाांच्या
उद्भवामध्ये समाप्रवष्ट नसिील असा जयाच्याििल प्रवश्वास असेल त्या वयक्िीकते सांघर्ाांची खिर दे ण्याची
काळजी कममचा-याांनी घ्यावी.
K.

पैसा लाटण्यास प्रवरोध

आम्िी बिलाम कािमन उद्योग प्रचालन करिे त्या सवम दे शाांमधील सवम पैसा लाटण्यास प्रवरोध करिा-याा्रे लागू
कायदे , तनयम आणि तनयमने याांचे पालन करु.
गन्
ु िे गारी कारवाया जसे दिशदवाददिशिदवाद, अांमली पदाथाांची वाििक
ू , ककां वा लाचखोरी यािन
ू समळवलेल्या
पैशाचे स्वरुप आणि स्िोि लपवन
ू त्या िेकायदे शीरपिे समळप्रवलेल्या पैशाला वयापार-उदीमाि गि
ुां वण्याची
प्रकक्रमया म्ििजे पैसा लाटिे, याद्वारे िो पैसा कायदे शीर म्ििून पढ
ु े येिो ककां वा त्याचा स्िोि ककां वा मालक
ओळखला जाऊ शकि नािी.
या क्षेिामध्ये समस्या टाळण्यासाठी, कममचा-याांनी त्याप्रवर्यी जागरुक राहिलेच पाहिजे आणि ग्रािक, सल्लागार
आणि उद्योग भागीदाराांच्या सांशतयि विमिक
ू ीची खिर हदलीच पाहिजे. वयविार आणि करार याांच्या
सांिध
ां ािील रोख रक्कम आणि अदायगीप्रवर्यी लागू िोिा-या सवम हिशेििपासिी, नोंद ठे विे आणि आगथमक
वत्िाांि आवश्यकिा याांचे पालन दे खील कममचा-याांनी केलेच पाहिजे.
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L.
लागू कायद्याच्याकायद्याचे पालन करून एखाद्या मांजरू ीप्राप्ि धोरिाच्या अनर्
ां ाने केलेल्या िािी वगळिा,
ु ग
कोििेिी सावमजतनक कायामलयासाठीचे उमेदवार ककां वा राजकीय पक्ष याांना बिलाम कािमन प्रत्यक्ष ककां वा
अप्रत्यक्षपिे कोििीिी योगदाने ककां वा इिर अदायगी, ककां वा मालमत्िा वा सेवा परु वि नािी. वैयक्क्िकरीत्या
राजकीय दे िग्या दे िा-या कोित्यािी कममचा-याने वयक्क्िशः याची खािी केली पाहिजे की त्याचे वा तिचे िे
दान कांपनीकतून आिे असे सगू चि िोि नािी. धमामदाय सांस्थाांना कांपनीच्या दे िग्या ह्या कांपनीची धोरिे
आणि अगधकाराच्या यांििा यानस
ु ार मांजूर व अगधकि केल्या जािील.
कममचारी राििाि त्या समाजाांमधील नागरी िािीांमध्ये सक्रमीयिेने सिभागी िोण्यास बिलाम कािमन प्रोत्सािन
दे ि.े िथाप्रप, सावमजतनक मद्द
ु याांवर िोलिाना, कममचा-याांनी, समाजािील वैयक्क्िक नागररक या नात्याने िे
करावयाचे आिे आणि याची काळजी घेिलीच पाहिजे की िे बिलाम कािमनच्या विीने ककां वा कांपनीचे
प्रतितनधीत्व करि आिे ि असा ग्रि तनमामि िोिार नािी. कांपनीच्या विीने प्रतितनधीत्व करिे ककां वा िोलिे
याचा योग्य अगधकार असलेले कममचारी एविढाचएवढाच या सांदभामिला अपवाद आिे .
M.

पयामवरिीय अनप
ु ालन

जगािील अग्रगण्य कािमन ब्लॅ क तनमामत्या कांपन्याांपक
ै ी एक म्ििून बिलाम कािमन, जगभरािील लोकाांचे
जीवनमान सध
ु ारण्याला योगदान दे िाि अशी उत्पादने िनप्रविे. आम्िी आगथमक कामगगरी, आरोग्य आणि
सरु क्षक्षििा याांचा पाठपरु ावा करिो त्याच प्रकारच्या काळजीने आम्िी कामगगरीचािी पाठपरु ावा करिो. आम्िी
जगभराि सवमि प्रदर्
ू ि-प्रतििांध आणि जिािदार पयामवरिीय किमवय याांना िाांगधल आिोि. िी िाांगधलकी पढ
ु े
तनभावण्यासाठी, आम्िी
•

आम्िी पयामवरि आणि स्थातनक समाजाच्या गरजा याांचा समिोल आमच्या भागधारकाच्या

हििसांिध
ां ाांशी राखून आमच्या सप्रु वधा रचिो, उभारिो आणि चालप्रविो;
•

ऊजाम कायमक्षमिेला पढ
ु ावाचालना दे िो आणि जिािदार पन
ु प्रमकक्रमया आणि साधनसांपत्िीची पन
ु ःप्राप्िी

जास्िीि जास्ि वाढप्रविो;
•

भक्कम प्रवज्ञानाचा आधार घेि रास्ि आणि न्याय्य पयामवरिीय ध्येये स्थाप्रपि करण्यासाठी

हििसांिगां धयाांशी भागगदारी करिो;
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एकीकते आमची पयामवरिीय कामगगरी आणि पयामवरिीय वयवस्थापन यांििा याांच्या सध
ु ारिेसाठी

झटून प्रयत्न करीि असिाना, लागू िोिाि त्या सरकारी आवश्यकिा आणि आणि उत्िम वयवस्थापन प्रथा
याांच्याशी सस
ां िी राखन
ु ग
ू प्रचालन करिो;
•

सांघटनेच्या सवम पािळ्याांवर पयामवरिीय कामगगरीसाठी दातयत्वाला पढ
ु ावाचालना दे िो;

•

कममचा-याांच्या कामगगरीच्या मल्
ू यमापनाि ह्या धोरिाच्या पररिामकारक अांमलिजाविीला मान्यिा

दे िो; आणि
•

त्याच्या ककां वा तिच्या दै नहां दन किी-कायाांमध्ये जिािदार पयामवरिीय किमवयाांचे नीिीित्व

अांगगकारण्यास प्रत्येक कममचा-याला प्रोत्सािन समळे ल अशी सांस्किी जोपासिो. त्याांच्या घराांमध्ये आणि
समाजामध्ये िे नीिीित्व समाप्रवष्ट करण्यास आम्िी आमच्या कममचा-याांना आणि उद्योग भागीदाराांना
प्रोत्सािन दे िो.
N.
बिलाम कािमनमध्ये, आमचे कममचारी आणि त्याांची कुटुांिे याांचे आरोग्य, सरु क्षक्षििा आणि क्षेम-कल्याि िे
अत्यांि मित्त्वाचे आिे . यासाठी, दोन उहिष्टाांचे हदघमकालीन उपक्रमम कांपनीकते आिे ि: कामाच्या हठकािच्या
दख
ु ापिी आणि वयावसातयक आजारपि नािीसे करिे आणि कामावर असिाना व नसिाना अशा दोन्िी
क्स्थिीि सरु क्षक्षििा िा जीवनाचा मागम िनेल अशा रीिीने कममचा-याांच्या विमिूकीवर प्रभाव टाकिे.
या उपक्रममाची मल
ु भि
ू कल्पना म्ििजे प्रत्येक कममचा-याने सरु क्षक्षििेची वैयक्क्िकरीत्या जिािदारी घ्यावी.
जेविािी शक्य िोईल िेविा वयावसातयक आरोग्य आणि सरु क्षक्षििा याांचे धोके दरू िोिील असे कामाचे
वािावरि ियार करिे िे प्रत्येक कममचा-याचे काम आिे . जर एखादा धोका दरू करिा आला नािी िर, त्याचे
पररिामकारकरीत्या तनयांिि िोईल याच्या खािीसाठी कममचा-याांनी एकि काम केलेच पाहिजे.
बिलाम कािमन जया दे शाांमध्ये उद्यागउद्योग-प्रचालन करिे त्या दे शाांमधील सवम वयावसातयक आरोग्य आणि
सरु क्षक्षििेचे कायदे व तनयामकिा याांचे अनप
ु ालन करण्यासाठी आम्िी िाांगधल आिोि. आम्िी मानिो की
स्पधामत्मक ककमिीांमध्ये उच्च दजामची उत्पादने उत्पाहदि करण्याच्या आमच्या प्रयत्नाांची साांगत वयावसातयक
आरोग्य आणि सरु क्षक्षििा याांच्याशी घािली जाऊ शकिे व िी घािली गेलीच पाहिजे. वयावसातयक आरोग्य
आणि सरु क्षक्षििा िे एक प्राथसमक मल्
ू य िनप्रवण्याकरीिा आम्िी समप्रपमि आिोि, त्याांच्या सप्रु वधाांमध्ये
वयावसातयक आरोग्य आणि सरु क्षक्षििा याप्रवर्यीच्या कामगगरीच्या उत्कष्ट पािळीसाठीचे आणि आमची
वयावसातयक आरोग्य आणि सरु क्षक्षििा उहिष््ये साध्य करण्यासाठीच्या प्रथा, ित्यारे आणि साधनसांपत्िी
परु वण्याचे दातयत्व आम्िी वयवस्थापकाांकते सोपवि आिोि.
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कामाच्या हठकािी शन्
ू य दख
ु ापिी आणि वयावसातयक आजारपिे यासाठी आमच्या कममचा-याांनी झटले
पाहिजे अशी आम्िी अपेक्षा करिो. त्याांच्या कुटुांिाच्या आणि त्याांच्या समाजाांच्या सरु क्षक्षििेकरीिा त्याांनी
साित्याने एक आदशम वयक्िी आणि चॅ क्म्पयन िनावे यासाठी आमचे कममचा-याांना प्रोत्सािन आिे .
O.

अांमली पदाथम आणि दारू

कांपनीच्या पररसराि अांमली पदाथम ककां वा अल्कोिोलयक्
ु ि पेये िाळगिे, प्रवक्रमी, प्रविरि, वापर, ककां वा खरे दी िे
कांपनी धोरिाच्या प्रवरुद्ध आिे आणि त्यामळ
ु े कममचा-याला काढून टाकले जाण्यापयांि सशस्िभांग कारवाईला
सामोरे जावे लागेल. या धोरिाला केवळ एकच अपवाद म्ििजे तॉक्टराांनी सलिून हदलेली और्धे की जयाांचे
वैध प्रप्रक्स्क्रमप्शन कममचा-याकते आिे आणि कममचारी िी योग्य प्रकारे वापरिाि. कममचा-याच्या शरीरयांििेमध्ये दारू, िेकायदे शीर और्धे याांच्या प्रतििांगधि पािळ्या, ककां वा गैरवापराचे प्रप्रक्स्क्रमप्शन (और्धे) ककां वा
सलिून न हदलेली केलेली और्धे असिाना कांपनीमध्ये काम करिे ककां वा कामावर िजर िोिे िे कांपनी
धोरिाच्या प्रवरुद्ध आिे .
स्थातनक कायद्याने प्रतििांगधि केले असल्याखेरीज, जर कोित्यािी कममचा-याििल कांपनीच्या पररसराि
असिाना ककां वा कामाच्या िासाांदरम्यान, अांमली पदाथम ककां वा दारू िाळगिे, वापर करिे, प्रवक्रमी करिे, तनमामि
करिे, प्रविरि करिे, वाटप करिे, खरे दी करिे ककां वा त्याच्या ककां वा तिच्या शरीर-यांििेमध्ये मनाई असलेल्या
और्धाांची ककां वा दारूची मनाईची पािळी असिे असा रास्िपिे सांशय आला िर, त्याला पररक्स्थिीच्या
चौकशीपयांि तनलांबिि केले जाऊ शकेल.
स्थातनक कायद्याने ककां वा अन्य प्रकारे प्रतििांगधि केले असल्याखेरीज, कांपनी सवम कममचा-याांसाठी दारू आणि
अांमली पदाथम चाचिी आवश्यक करू शकिे. दारू आणि अांमली पदाथम चाचिी करून घेण्यास कममचा-याने
प्रशासनाला नकार हदला ककां वा सिकायम केले नािी िर पररिामी त्या कममचा-याला काढून टाकले जाईल.
वैद्यकीय आढावा अगधका-याद्वारे आढावा घेिल्यावर जयाांच्या चाचण्या सकारात्मक असिील त्या कममचायाांना काढून टाकले जाण्यापयांि सशस्िभांग कारवाई िोऊ शकिे.
P.

शोध आणि पेटां्स

आपल्या नोकरीदरम्यान (तनयसमि उद्योग िासाांदरम्यान असो ककां वा नसो) आपि वापरिा िे कांपनीच्या
उद्योगाशी सांिध
ां ीि सवम अमि
ू म शोध, मि
ू म शोध, सध
ु ारिा आणि इिर कल्पना ह्या कांपनीच्या मालकीच्या
आिे ि. कांपनी आपल्या मजीप्रमािे, कममचा-याला एखाद्या कल्पनेििल पाररिोप्रर्क दे ण्याचा तनिमय घेऊ
शकेल, पि स्थातनक कायद्यामध्ये अन्य कािी साांगगिले असल्यासशवाय, कममचा-याला हदल्या जािा-या
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तनयसमि भरपाईकते पाििा, कल्पनेवरील मालकी िक्क कांपनीचा असेल. त्या िक्काचे रक्षि करण्यासाठी
आवश्यक ककां वा सोयीस्कर अशा सवम कागदपिाांवर अांमल करण्याचे आपि मान्य करिा.
Q.

माहििी यांििा

1.
सवम बिलाम कािमन कममचारी, प्रवक्रमेिे, कांिाटदार, ग्रािक आणि इिर बिलाम कािमनचे नसलेले कममचारी िे कांपनीच्या
धोरिानस
ु ार, मालकीच्या आणि गोपनीय माहििीचे रक्षि करण्यासाठी जिािदार असिील. कायद्याने
परवानगी हदल्याखेरीज, आवश्यक केल्याखेरीज आणि अगधकार हदल्याखेरीज, कममचा-याने, तनिमय, योजना,
स्पधामत्मक िोली, यािाििचा तेटा ककां वा कांपनी ककां वा कोित्यािी ग्रािकाशी सांिगां धि इिर कोििीिी माहििी
कोिापढ
ु े िी उघत करु नये ककां वा दे ऊ नये. जो कममचारी त्याचे ककां वा तिचे काम पार पातण्याच्या ओघाि
माहििीचा वापर करि असेल त्याला िा तनिांध लागू िोि नािी. कममचा-याने त्याच्या ककां वा तिच्या
फायद्याकरीिा ककां वा कांपनीखेरीज इिर कोिाच्यािी फायद्यासाठी कांपनीची ककां वा ग्रािकाची गोपनीय माहििी
वापरु नये ककां वा उघत करु नये.
सवम कॉपोरे ट माहििी सरु क्षक्षि राहिल याची खािी करण्यासाठी, त्याचे ककां वा तिचे नोकरीिले किमवय पार
पातण्याच्या दृष्टीने िी माहििी पाििे जर वापरकत्यामच्या कामासाठी आवश्यक असेल िरच िी पािण्यास
मांजूरी हदली जािे. बिलाम कािमनच्या कममचा-याांना आगाऊ लेखी अगधकार-पिासशवाय, कांपनीची कोििीिी
खाजगी, गोपनीय ककां वा कॉपोरे ट माहििी कोित्यािी स्वरुपामध्ये वत्िमाध्यमाांचे प्रतितनधी, माजी बिलाम कािमन
कममचारी ककां वा इिर याांच्याकते उघत करण्याचा अगधकार

नािी.

मनाई असलेल्या इिर किी:
•

कममचा-याच्या आवश्यक नोकरी-कायामशी सांिध
ां ीि असल्याखेरीज माहििीि िदल आणि फेरिदल

करिे;
•

जयासाठी कममचा-याला नेमका-प्रवसशष्ट अगधकार नािी िी माहििी, वापरकिाम आयती, सप्रु वधा, ककां वा

इिर माहििी पािायला समळवण्याचा कोििािी प्रयत्न;
•

बिलाम कािमनचे अजमदार, कममचारी ककां वा माजी कममचारी याांची वैयक्क्िक माहििी उघत करिे ककां वा

तिचा गैरवापर; आणि
•

माहििी यांििा धोरिाशी सस
ां ि अशा ककमान, अपघािी वापराचा अपवाद वगळिा, कांपनीच्या
ु ग

उद्योगाशी प्रवसांगि अशा प्रकारे तेटा-प्रोसेससांग सप्रु वधा ककां वा कॉपोरे ट माहििी साधनसांपत्िीचा वापर,;
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माहििी यांििा साधनसांपत्िी आणि त्याांचे मजकूर-िपशील िी कांपनीची सांपदा आिे आणि अनगधकि प्रवेश,
िदल, प्रवनाश ककां वा प्रगटीकरि यापासन
े पाहिजे.
ू त्याचे सांरक्षि केले गेलच
िौप्रद्धक सांपदा िी मौल्यवान सांपत्िी आिे आणि त्यामध्ये पेटांट, कॉपीराईट, वयापार-गचन्िे , िाांबिक तेटा आणि
इिाइिर माहििीचा समावेश िोिो की जी स्पधमकाला माहिि झाली िर त्याचा फायदा िोिो. कांपनीच्या
िौप्रद्धक सांपदे चे सांरक्षि करण्यासाठी सवम कममचा-याांनी काटे कोर सावधगगरी िाळगण्याची अपेक्षा आिे .
2.

माहििी यांििाांचा वापर

या धोरिाच्या िे िस
ू ाठी, “आहदत्य बिलाम गट” िी सांज्ञा आहदत्य बिलाम ग्रप
ु दरम्यानच्या सवम कायदे शीर
घटकाांचा एकबििपिे सांदभम दे ि,े जयामध्ये बिलाम कािमनमध्ये असिा-याांचािी समावेश िोिो. आहदत्य बिलाम
ग्रप
ु च्या माहििीयांििा आणि सप्रु वधाांमध्ये याांचा समावेश िोिो - कोििािी अनप्र
ु योग, सांगिक, सविमर,
इलेक्रॉतनक माध्यमे, सांपकम साधने नेटवकम, माहििी िांिज्ञान सेवा (इांटरनेट आणि ईमेल समाप्रवष्ट) की जया
आहदत्य बिलाम ग्रप
ु द्वारे (एकबििपिे, “माहििी यांििा”) परु वल्या जािाि, समगथमि केल्या जािाि, प्राप्ि केल्या
जािाि, भाड्याने हदल्या जािाि ककां वा वापरल्या जािाि. वापरकत्यामने कोििीिी सेवा ककां वा साधन
(वैयक्क्िक गिन साधने जसे स्माटम फोन्स, टॅ िले्स याांच्या समावेशासि) मालकी िक्काने घेिले/ प्राप्ि केले
आणि आहदत्य बिलाम ग्रप
ु ची माहििी पािण्यास वापरले िर त्याने सद्ध
ु ा िे धोरि पाळलेच पाहिजे. “माहििी
यांििाांपयांि पोिोच परु प्रवली गेलेली कोििीिी वयक्िी (कममचारी, प्रसशक्षिाथी, कांिाटदार, आणि ििीय पक्ष) िी
माहििी यांििेचा “वापरकिाम”असू शकिे. या धोरिाचा िे िू िा आिे की सवम वापरकत्याांनी आहदत्य बिलाम
ग्रप
ु च्या गिन सप्रु वधा पररिामकारकरीत्या, कायमक्षमिेने, नैतिकिेने आणि कायदे शीरपिे वापरावयाि.
•

आहदत्य बिलाम ग्रप
ु माहििी यांििा या केवळ आहदत्य बिलाम ग्रप
ु उद्योगाांशी सांिगां धि तेटा आणि

माहििी प्रकक्रमयेसाठी वापरावयाच्या आिे ि. वैयक्क्िक फायद्यासाठी आहदत्य बिलाम ग्रप
ु च्या माहििी
यांििाांचा/तेटाचा कोििािी वापर करण्याला मनाई आिे .
•

त्याांच्या िाब्याि असलेल्या कोित्यािी माहििीचे सांरक्षि करण्यास वापरकिे जिािदार असिील,

त्यामध्ये त्याांच्या कांपनी वकमस्टे शन, लॅ पटॉप आणि वैयक्क्िक गिन साधनाांमध्ये साठप्रवलेल्या माहििीचािी
समावेश िोिो.
•

जयाकरीिा वापरकत्याांकते अगधकार नसेल ककां वा माहििीच्या मालकाची सस्
ु पष्ट सांमिी नसेल िर,

वापरकत्याांनी, आहदत्य बिलाम ग्रप
ु यांििेवर कोििािी तेटा ककां वा प्रोग्राम पािण्याचा प्रयत्न करु नये.
•

वापरकत्याांनी कोित्यािी किीसाठी िे िप
म माहििी यांििाांचा (इांटरनेट आणि ईमेल समाप्रवष्ट)
ू व
ु क

वापर पढ
ु ील इराद्याांसाठी करू नयेः
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सलांग, वांश, धासममक श्रद्धा, अपांगत्व, राजकीय तनष्ठा, लैंगगक प्राधान्य, वय ककां वा अन्यथा यावर आधाररि

इिराांना भेदभाव, छळ, िदनामी ककां वा फसप्रवण्यासाठी;
o

यांििाांची कामगगरी तनत्कष्ट करण्यासाठी;

o

योग्य अगधकार हदला गेलेला नािी त्या आहदत्य बिलाम ग्रप
ु यांििेपयांि पोिोच समळप्रविे;

o

आहदत्य बिलाम ग्रप
ु च्या माहििी सरु क्षा उपायाांना िाजल
ू ा टाकून, वाटप केलेल्यापेक्षा अगधक, यांििाांना

पोिोच समळप्रवण्यासाठी ककां वा प्रवशेर्ागधकार घेण्यासाठी आहदत्य बिलाम ग्रप
ु च्या माहििी यांििेला असलेली
अगधकि वापरकत्यामची पोिोच हिरावन
ू घेिे;
o

आहदत्य बिलाम ग्रप
ु िािे रच्या असलेल्या ििीय पक्षाला माहििी दे ि,े की जयाने ििीयपक्षाला सरु क्षा

यांििा िाजूला टाकण्यास स्वीकिी समळे ल; ककां वा
o

सप्रु वधा ककां वा मालमत्िा याांचे प्रत्यक्ष नक
ु सान करिे.

•

कांपनीची माहििी जसे तेटा, ईमेल आणि एसएमएस एक्सेस करण्यासाठी, साठप्रवण्यासाठी आणि

दे वाि-घेवाि करण्यासाठी वापरकत्याांनी केवळ मांजूरीप्राप्ि वैयक्क्िक गिन/ िािाि धरण्याची साधने (उदा.
आयपॅत, टॅ िले्स, मोिाईल फोन, ब्लॅ किेरी इ.) वापरावीि. िी साधने येथे हदलेल्या कलम क्य.ु ३ नस
ु ार
अनप
ु ालन करुनच वापरली जावीि आणि वापरकत्याांनी अशी साधने आणि त्यामध्ये साठप्रवलेला तेटा याांचे
नक
ु सान, चोरी आणि गैरवापरापासन
ू सांरक्षि करण्यासाठी योग्य िी काळजी घ्यावी.
•

आहदत्य बिलाम ग्रप
ु च्या माहििी यांििाांचा योग्य प्रकारे वापर करण्याप्रवर्यीच्या कोित्यािी शांका ककां वा

प्रश्न असिील िर िे वापरकत्यामचे सांिगां धि वयवस्थापक ककां वा माहििी यांििेचे सांचालक याांच्याकते न्यावेि.
•

वापरकत्याांनी सवम वेळी सरु क्षा तनदे श, मागमशक
म ित्वे आणि धोरिे याांचे अनप
ु ालन करावे.

वापरकत्याांनी आहदत्य बिलाम ग्रप
ु ककां वा कांपनीने जारी केलेली कोििीिी िाककमक ककां वा प्रत्यक्ष सरु क्षा तनयांििे
ककां वा मागमदशमक ित्वे याांना िाजूला टाकू नये ककां वा िसा प्रयत्न करु नये. याच्याच जोतीला, वेळोवेळी
आयोक्जि केली जाऊ शकिील िी सवम सरु क्षा आणि सरु क्षक्षििा काये, ड्रील्स ककां वा प्रसशक्षिे यामध्ये
वापरकत्याांनी सक्रमीयिेने सिभाग घ्यावा.
•

वापरकत्याांनी कोििेिी अनगधकि सॉफ्टवेअर ताऊनलोत आणि /ककां वा स्थाप्रपि करु नये.

•

कायदा ककां वा कॉपीराईटच्या मालक याांची परवानगी असल्यासशवाय वापरकत्याांनी कॉपीराईट

असलेल्या सॉफ्टवेअरच्या अनगधकि प्रिी िनवू नये. येथे वापरल्याप्रमािे, “कॉपीराईट मालक” म्ििजे अशी
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वयक्िी ककां वा सांस्था जयाांच्याकते प्रिी िनप्रविे, परवाना असे इिर कोिालािी नसलेले िक्क आिे ि आणि
अन्यथा साहित्य, उद्योग, सांगीि ककां वा कलाकिी, छापील असो की ऑडतओ असो की क्विडतओ असो इत्याहदांचा
परु े परू वापर करिे.
•

आहदत्य बिलाम माहििी यांििा आणि मोिाईल गिन साधने वापरुन साठप्रवलेल्या ककां वा िस्िाांिरीि

केलेल्या सामग्रीला वापरकत्याांनी स्वि: सदा सवमकाळ जिािदार असिील. आहदत्य बिलाम ग्रप
ु पेक्षा वेगळ्या
अशा इिर सांस्थाांची कॉपीराईट असलेली सामग्री, सन्मान्य अपवाद वगळिा, जी आहदत्य बिलाम ग्रप
ु च्या
कममचा-याांकतून ई-मेल, इांटरनेट ककां वा इांरानेट यांििेद्वारे प्रक्षेप्रपि केली गेली नािी असे िोऊ शकिे. इिर
कांपन्याांच्या ककां वा वयक्िीांच्या सामग्रीला पोिोच समळप्रविा-या सवम वापरकत्याांनी, सवम कॉपीराईटचा आदर
केलाच पाहिजे आणि, कॉपीराईट मालकाची परवानगी असल्याखेरीज, ककां वा योग्य कायद्याखाली परवानगी
असल्याखेरीज, कॉपीराईट असलेल्या सामग्रीची प्रि िनवू नये, पन
ु प्रामप्ि करू नये, िदलू नये ककां वा फॉरवतम
करु नये. प्रवसशष्ट कॉपीराईट केलेले काम वापरण्यासाठी परवाना हदला गेला आिे त्याअांिगमि लागू िोिा-या
परवान्याच्या सवम अटी आणि शिी प्रत्येक कममचा-याने पाळावयाच्या आिे ि.
•

कोित्यािी अगधकि सांपकामसाठी आहदत्य बिलाम ग्रप
ु द्वारे न परु प्रवलेल्या ककां वा अगधकि न केलेल्या

ई-मेल ककां वा सांपकम सप्रु वधा वापरण्यास मनाई आिे . वापरकत्याांनी कोििीिी अनगधकि ई-मेल सेवा, इन्स्टां ट
मेसज
ें सम ककां वा सांपकम सप्रु वधा याांचा वापर कोििीिी अगधकि माहििी प्रक्षेप्रपि करण्यासाठी, साठप्रवण्यासाठी
ककां वा पन
ु प्रामप्िीसाठी करु नये.
•

आहदत्य बिलाम ग्रप
ु च्या िािे रील दस
ु -या वयक्िीला वापरकत्यामने इलेक्रॉतनक नेटवकमद्वारे कोििेिी

सांदेश ककां वा माहििी पाठप्रवल्यास, िी प्रवधाने आहदत्य बिलाम ग्रप
ु ला प्रतिबिांबिि करिाि. म्ििून आहदत्य
बिलाम ग्रप
ु ची सरु क्षा आणि प्रतिमा मनामध्ये ठे वन
ू असे सवम सांपकम केले जावेि.
•

वापरकत्यामने कममचारी, ग्रािक आणि उद्योग भागगदाराांची वैयक्क्िक माहििी रास्िपिे आणि

कायदे शीररीत्या िािाळावी. जया वापरकत्याांना वैयक्क्िक माहििी गोळा करण्याचे काम हदले गेले आिे त्याांनी
िे नेमक्या, कायदे शीर, सस्
ांू ाठी करावे. त्या िे िश
ांू ी सस
ां ि अशी ह्या माहििीवरील
ु पष्ट आणि न्याय्य िे िस
ु ग
प्रकक्रमया पढ
ु च्या वापरकत्याांनी करायची आिे .
•

केवळ कांपनी आणि आहदत्य बिलाम ग्रप
ु च्याच एकमेव फायद्यावयक्िीररक्ि इिर कोित्या िे िन
ू े

वापरकत्याांनी इलेक्रॉतनक ककां वा िोंती ककां वा लेखी स्वरुपाि कांपनीची गोपनीय माहििी कांपनीची आगाऊ
सांमिी घेिल्यासशवाय ििीय पक्षाला उघत करु नये.
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आहदत्य बिलाम ग्रप
ु तनत्याच्या पद्धिीने आपल्या ई-मेल, इांटरनेट सांपकम, आणि इिर आयटी सेवाांच्या

वापराच्या पद्धिीांवर लक्ष ठे वि असिे. आहदत्य बिलाम ग्रप
ु च्या ई-मेल, इांटरनेट ककां वा माहििी यांििाांवर ियार
केलेले, साठप्रवलेल,े पाठप्रवलेले ककां वा पन
ु प्रामप्ि केलेले सांदेश िी आहदत्य बिलाम ग्रप
ु ची मालमत्िा आिे आणि
त्याला गोपनीय माहििी असे मानले जाऊ नये. सदा सवम काळ सवम इलेक्रॉतनक सांदेश व वापरकत्यामच्या
फायलीांची सॉफ्ट आणि िातम प्रि पािण्याचा व त्यावर लक्ष ठे वण्याचा िक्क आहदत्य बिलाम ग्रप
ु वयवस्थापन
राखन
ू ठे विे.
•

आहदत्य बिलाम ग्रप
ु माहििी यांििाांद्वारे इांटरनेट, वैयक्क्िक गिन साधने, ई-मेल, सामाक्जक माध्यमे

ककां वा ब्लॉग सांकेिस्थळाांना वापरुन वापरकत्याांनी त्यावर ठे वलेल्या, प्रसाररि केलेल्या, प्रक्षेप्रपि केलेल्या ककां वा
साठप्रवलेल्या कोित्यािी अवमानकारक, अश्लील, अपमानजनक, राजकीय, मालकीप्रवर्यक, कॉपीराईट असलेल्या
ककां वा अब्रन
ु क
ु सानीकारक मजकुराला िे स्विःच वैयक्क्िकररत्या जिािदार धरले जािील. आहदत्य बिलाम
ग्रप
ु च्या माहििी यांििाांच्या सामाक्जक माध्यमाांच्या मांचाांवर अपलोत केलेल्या मजकूरासाठी अशा वयक्िीांप्रवरुद्ध
स्थातनक कायद्याच्या परवानगीनस
ु ार ििीय पक्ष कायदे शीर कारवाई करु शकिील.
•

जर आहदत्य बिलाम ग्रप
ु माहििी यांििाांमधील कमजोरीप्रवर्यी ककां वा सांभावय गैरवापराच्या कोित्यािी

घटनाांप्रवर्यी ककां वा या धोरिाचे उल्लांघन झाल्याची माहििी वापरकत्यामला झाली, िर त्या वापरकत्यामने
त्याच्या / तिच्या वयवस्थापकाला ककां वा मख्
ु य माहििी अगधका-याला (सीआयएसओ) ला त्याप्रवर्यी खिर
द्यावी.
या धोरिाचे कोित्यािी प्रकारे उल्लांघन झाल्यास, त्याला आहदत्य बिलाम ग्रप
ु कतून वापरकत्यामच्या गैरविमनाची
खूि असे मानले जाईल आणि मग वापरकिे खालील गोष्टीांच्या अधीन रािू शकिील :
(i)

लेखी ककां वा िोंती िाकीद

(ii)

समप
ु दे शन

(iii)

पोिोच आणि यांििा प्रवशेर्ागधकार पि
म िे वा आांसशक रीिीने काढून घेिे
ू प

(iv)

वरीलपैकी कोिाचेिी समश्रि

या धोरिाचे गांभीर ककां वा वारां वार उल्लांघन झाल्यास, त्यािे एकुिाि गैरविमन मानण्याि येईल आणि
सशस्िभांग कारवाईमध्ये याांचा समावेश असू शकेल:
(i)

ितिफी

(ii)

फायदे गमाविे

(iii)

स्थातनक कायद्याांनस
ु ार कायदे शीर प्रकक्रमया
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इलेक्रॉतनक सांदेश (ई-मेल) आणि ध्वनी सांदेश (क्वि-मेल) चा मख्
ु य िे िू िा कांपनीचा उद्योग सांपकम वाढप्रविे
िा असिो. सांवेदनशील आणि गोपनीय माहििी असलेले सांदेश कममचा-याांनी ध्वनी सांदेश यांििाांमध्ये सोतू
नये.
मजकूराला प्रवचाराि न घेिा, सवम ई-मेल आणि क्वि-मेल िी कांपनीची मालमत्िा आिे . ई-मेल आणि क्वि-मेल
याांना इिर िोंती ककां वा लेखी उद्योग सांपकम म्ििून वागिूक हदली जावी. योग्य भार्ा आणि सभ्यिेच्या
प्रमाणिििा वापरल्या गेल्याच पाहिजेि. अपमानजनक, िदनामीकारक, अब्रन
ु क
ु सानीच्या ककां वा प्रवध्वांसक
सांदेशाांना मनाई आिे . इांटरनेट ककां वा ई-मेल वापरुन पाठप्रवलेला सवम मजकूर, ऑडतओ आणि क्वितीओ यासाठी
यांििेचे वापरकिे जिािदार असिील. कॉपीराईट, वयापार-गचन्िे, िौप्रद्धक सांपिा आणि तनयामि तनयांिि
यासांिध
ां ीच्या सवम सांदेशाांनी, सांिध
ां ीि सांघराजयाच्या आणि राजय कायद्याांचे अनप
ु ालन केलेच पाहिजे.
कांपनीचे दरू ध्वनी, सांगिक आणि इिर सांपकम साधने िी उद्योगाच्या िे िक
ूां रीिा परु प्रवली गेली आिे ि आणि
कममचा-याांना िी साधने प्रासांगगक वैयक्क्िक उपयोगासाठी वापरण्याची परवानगी असिे, या प्रवशेर्ागधकाराचा
गैरवापर करु नये. कांपनीच्या दरू ध्वनीवर केले जािारे सवम वैयक्क्िक कॉल िे उगचि लाांिीचे ठे वा आणि जर
दरू वरच्या क्रममाांकावर केले गेले असिील िर कांपनीला त्याची प्रतिपि
ू ी हदली जावी.
4.

इांटरनेट वापर

उद्योगाच्या गरजाांच्या आधारे कममचारी, प्रवक्रमेिे, कांिाटदार आणि ग्रािकाांना इांटरनेट पोिोच मान्य केली जािे.
त्याांच्या मजीनस
ु ार, इांटरनेट पोिोच मयामहदि करण्याची तनवत बिलाम कािमन सांकेिस्थळे करू शकिाि.
इांटरनेट पोिोच िे यांििेची साधनसांपत्िी वापरिे. िे िे प्रवभाग आणि उद्योग याांच्याशी सांिगां धि मोहिमा
आणि जिािदा-या याांच्या समथमनासाठीच इांटरनेट पोिोच वापर केला गेला पाहिजे. नोकरीिील काये पार
पातण्यासाठी इांटरनेटच्या स्वीकारािम वापरामध्ये याांचा समावेश िोऊ शकिो:
•

उद्योग िे िक
ूां रीिा कममचारी आणि बिगर-कममचारी याांच्यादरम्यानचे सांपकम;

•

माहििी यांििाांद्वारे सॉफवेअरसॉा्फ़्टवेअर अपग्रेत आणि पॅचेस ताऊनलोत करिे;

•

उत्पादन माहििीसाठी सांभावय प्रवक्रमेत्याच्या सांकेिस्थळाचा आढावा घेि;े

•

तनयामक ककां वा िाांबिक माहििीचा सांदभम; आणि
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कॉपोरे ट उद्योग पररिामकारकिेने आणि कायमक्षमपिे चालवला जावा यासाठी कांपनीच्या नोंदी ियार केल्या
जािाि, वयवस्थाप्रपि केल्या जािाि आणि राखल्या जािाि. कॉपोरे ट नोंदी धारिा अनस
ु च
ू ीद्वारे बिलाम
कािमनची त्या नोंदीांची धारिा-सांिध
ां ीि कायामलयीन मागमदशमक ित्वे घालन
ू हदली आिेि. माध्यम ककां वा
स्वरुपाचा प्रवचार न करिा, नोंदप्रवलेल्या सवम माहििीला िी मागमदशमक ित्वे लागू िोिाि. कांपनीच्या उद्योग
प्रचालनाांसाठी आवश्यक असलेल्या नोंदी सांरक्षक्षि आिेि आणि अनावश्यक, कालिाह्य नोंदी वेळोवेळी काढून
टाकलेल्या आिे ि याची खािी करिे िा या अनस
ु च
ू ीचा िे िू आिे . तनक्श्चि केलेल्या सवम प्रशासकीय, आगथमक,
कायदे शीर आणि ऐतििाससक धारिा गरजाांची पि
ू ी करण्यासाठी म्ििून, सरू
ु असलेल्या उद्योगासाठीच्या
आवश्यक नोंदी राखून ठे वल्या जािाि आणि त्या उद्योग माहििीच्या दे खरे खीशी सांिगां धि अशा प्रवद्यमान
स्थातनक, राजय, साांतघक, आणि आांिरराष्रीय कायद्याांचे अनप
ु ालन केलेल्या असिाि. नोंदी धारिा
अनस
ु च
ू ीमध्ये दे ण्याि आलेल्या प्रवल्िे वाट धोरिे आणि पद्धिी यानस
ु ार सवम इिर नोंदी नष्ट केल्या पाहिजेि.
S.

कांपनीच्या सांपत्िीचे सांरक्षि आणि योग्य वापर

प्रत्येक कममचारी कांपनी आणि ग्रािकाांच्या सांपत्िीचा योग्य आणि कायमक्षम वापर करण्यासाठी जिािदार
असिो, सांपत्िी म्ििजे जसे की माहििी(मालककची ककां वा अन्यथा), सामग्री, सप्रु वधा आणि साधने िसेच अमि
ू म
सांपत्िी. कममचा-याांना स्वि:च्या ककां वा इिराांच्या फायद्यासाठी म्ििन
ू त्या सांपत्िीचा वापर करिाच येिार
नािी. त्याच्या जोतीला, गमाविे, नक
ु सान, गैरवापर, चोरी, काढून टाकिे आणि वाया जािे यापासन
ू त्या
सांपत्िीचे सांरक्षि करण्याच्या पद्धिीने कममचा-याांनी वागलेच पाहिजे. सरिेशव
े टी, कममचा-याांनी िी सांपत्िी
केवळ न्याय्य उद्योग-िे िक
ांू रीिा वापरली जाईल याची खािी केलीच पाहिजे.
T.

सामाक्जक माध्यमाांचा वापर

1.

सामाक्जक माध्यमाांचा कॉपोरे ट वापर

आमच्या हििसांिगां धयाांना एकीचा सांदेश सादर करण्याच्या दृष्टीने, सिकारी बिलाम कािमनच्या विीने केवळ
तनयक्
ु ि सिकारीच िोलू शकिील. यामध्ये, िोंती सांदेश, िसेच ईमेल आणि सामाक्जक माध्यमे सांकेिस्थळाांवर
हदलेल्या माहििीचािी समावेश िोिो. बिलाम कािमनच्या विीने तनवेदने करिे ककां वा सामाक्जक माध्यमाांवर
माहििी टाकण्यासाठी आपल्याकते अगधकार असायलाच िवा.
आपि नेिमी
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•

सांपकाांचे आराखते वयावसातयक पद्धिीने ियार करावे;

•

बिलाम कािमन आणि इिर ििीय पक्षाांच्या िौप्रद्धक सांपदे चा आदर करावा; आणि

•

आपली सांहििा आणि कांपनीची इिर धोरिे याांचे पालन करावे.

आपि िे कधीिी करु नये
•

सावमजतनक नािी िी माहििी उघत करिे, िे अांिगमि माहििीवर वयापार याचे उल्लांघन असू शकिे;

•

कांपनीच्या कोििीिी गोपनीय व मालकी माहििी उघत करिे ककां वा त्यावर हटप्पिी करिे;

•

आगाऊ परवानगी घेिल्यासशवाय बिलाम कािमन ग्रािक, परु वठादार ककां वा उद्योग भागीदाराांचा सांदभम

दे िे;
•

उघत न करण्याच्या कराराअांिगमिकराराांिगमि परु प्रवलेली कोििीिी माहििी उघत करिे;

•

आपल्या कांपनीप्रवर्यीच्या अफवा आणि अनम
ु ानाांना प्रतिसाद दे िे; आणि

•

िदनामीकारक, अब्रन
ां ी, अपमानास्पद, असभ्य, अश्लील ककां वा छळिक
ु क
ु सानीदायक, लैंगगक, वांशासांिध
ू

करिारी सामग्री पोस्ट करिे
2.

सामाक्जक माध्यमाचा वैयक्क्िक वापर

वैयक्क्िक पािळीवर सामाक्जक माध्यमे वापरण्यासाठी सद्ध
ु ा बिलाम कािमन सांहििा लागू िोऊ शकिे.
सांकेिस्थळाच्या िािे रील आपली किी-काये जरी वयावसातयक असण्यापेक्षा वैयक्क्िक असली, िरीिी, आपल्या
कांपनीची गोपनीय आणि मालकीची माहििी सांरक्षक्षि करण्याची जिािदारी आपल्यावर असेलच. सि-कममचायाांसोििच्या आपल्या आांिरकक्रमया ककां वा सिकममचा-याांििलची आपली चचाम िी वयावसातयक आणि आदरपि
ू म
असावी, आणि िी कधीिी छळिुकीची, धमकीवजा ककां वा नकारात्मक नसावी.
U.

सवमसामान्य सच
ू ना

1.

खिर दे िे

जीवन आणि मालमत्िेला सांभावयि: धोकादायक असलेल्या, ककां वा जया िेकायदे शीर असल्याचे हदसिे ककां वा
सांहििेचे उल्लांघन करू शकि असिील िर त्या क्स्थिीांची खिर िाितिोि हदलीच पाहिजे. त्याच्या जोतीला,
कांपनीची हिशेिाच्या प्रथा, अांिगमि तनयांििे, ककां वा लेखा-पररक्षि िािी याांच्याप्रवर्यी गचांिा असिा-या कममचायाांनी त्याांच्या गचांिा ित्परिेने कळवावया. जर कममचा-याला एखाद्या गचांिाजनक क्स्थिीची जािीव झाली
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असेल, िर प्लान्ट ककवा यतु नट प्रमख
ु , त्याचा ककां वा तिचा प्रवभाग प्रमख
ु , ककां वा प्रादे सशक अध्यक्ष, त्या
क्स्थिीसाठी जो कोिी अगधक योग्य असेल त्याला, चाांगल्या भावनेने त्वररि खिर दे िे िे त्याची ककां वा तिची
जिािदारी आिे . जर िी गचांिाजनक पररक्स्थिी िोतगा काढिा न येिारी अशी असेल, िर कममचारी क्जला
कळवेल िी वयक्िी मख्
ु य कायदा अगधकारी ककां वा मख्
ु य लोक अगधकारी याांच्य़ी ित्परिेने सल्लामसलि
करण्यासाठी जिािदार असेल. उल्लांघनाच्या प्रकरिाि गि
ुां लेली नािी असा प्रवश्वास जया वयक्िीििल असेल
त्या वयक्िीकते िी उल्लांघनाची खिर दे ण्याची काळजी कममचा-याांनी घ्यावी.
सवम खिरी ककां वा गचांिा िे तननावी पद्धिीने सादर केल्या जाऊ शकिील जािील आणि एकीकते बिलाम
कािमनकतून िपास आणि योग्य कारवाई केली जाि असिाना शक्य िोईल िेवढ्या त्या गोपनीय ठे वल्या
जािील. खिरी-गचांिा चाांगल्या भावनेने हदल्या जािील आणि कममचारी िे िप
म ककां वा
ू व
ु क
द्वेर्भावनेनवे दे र्भावनेने खो्या खिरी-गचांिा दे िार नािीि अशी अपेक्षा आिे .
बिलाम कािमन पररिामकारक आणि स्विांि लेखा-जोखा दे िा-याांना राखून ठे वि असिे, जे ठराप्रवक काळाने या
िािीांवर सांचालक मांतळाला अिवाल दे ि असिाि.
1.1

नैतिकिा आणि अनप
ु ालन िॉटलाईन

कांपनीने नैतिकिा आणि अनप
ु ालन िॉटलाईन हदवसाचे २४ िास, वर्ामचे ३६५ हदवस कायम राखिे, जी
िहिस्थः अनप
ु ालन सेवा कांपनी, हद नेटवकम, आयएनसी., द्वारे वदारे वयवस्थाप्रपि केली जािे, जेथे वास्िप्रवक
ककां वा सांभावय क्स्थिीप्रवर्यी चचाम करण्यास व प्रश्न प्रवचारण्यास कममचारी तननावी कॉल करु शकिाि.
िॉटलाईनवर केले जािारे कॉल िे स्थातनक कायद्याचे पि
ू म अनप
ु ालन करून िािाळले जािील. परु विीमधील
सच
ू ीि आिे ि त्याप्रमािे योग्य दे शासाठीच्या क्रममाांकाला तायल करुन कममचारी कॉल करु शकिाि.
1.2

कोििािी सत
ू नािी

खिर दे ण्यास तनवतलेली प्रिाली लक्षाि न घेिा, कममचा-याने त्याच्या ककां वा तिच्या चाांगल्या भावनेने
कोििािी कायदा, तनयामकिा ककां वा या सांहििेचे उल्लांघन िोि आिे असे मानन
ू एखाद्या किी-कायामची खिर
हदल्यास त्याप्रवरुद्ध कोित्यािी प्रकारचा सत
ू घेिला जािार नािी.
2.

प्रमािपिि

िी सांहििा समळिा-या प्रत्येक कममचा-याला, यािील मजकुराचा आढावा घेण्यास आणि मग त्याला ककां वा
तिला यािील िरिद
ु ीांचे पालन करण्यास मान्यिा दे ण्यास साांगगिले जाईल. कममचा-याच्या कायमच्या
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नोकरीच्या फायलीचा भाग म्ििून िे प्रमािपिन नोंदन
ू राखून ठे वले जाईल. कममचा-याांना दरवर्ी ह्या
प्रकक्रमयेची पन
ु रावत्िी करण्यास साांगगिले जाईल.
कपया नोंद घ्या की प्रमािपिन प्रकक्रमया िी त्या वयक्िीला, सांहििेचे अनप
ु ालन करण्याच्या िाििीिल्या
कोित्यािी प्रश्नाांचे स्पष्टीकरि समळप्रवण्यासाठी मि
ु े उभे करण्याची परवानगी दे ि.े
3.

सट
ू आणि दरु
ु स्िी

कोित्यािी बिलाम कािमन कांपनीच्या कायमकारी अगधका-यासाठी सांहििेच्या कोित्यािी िरिद
ू ीांमध्ये कोििीिी
सट
ू , योग्य असेल त्याप्रमािे केवळ सांचालक मांतळ ककां वा मख्
ु य कायमकारी अगधकारी याांच्याद्वारे याांच्या वदारे
मांजरू केली जाईल.

IV.

अनुपालन कायमक्रमम प्रशासन आणि माहििी

सांहििेमधील धोरिाांपक
ै ी प्रत्येक धोरि आणि कांपनीद्वारे केली गेलेली आिे ि इिर सवम परू क प्रवधाने याांची
अांमलिजाविी खालील िािीांशी सस
ां िी राखून केली जाईल:
ु ग
ह्या धोरिाांचे कांपनी-वयापी आकलन िोिे आणि त्याांचे पालन िोिे याांच्यासाठी कांपनीचा मख्
ु य कायदा
अगधकारी िा जिािदार असिो. कोित्यािी कममचा-याला सांहििेि विमन केले असलेल्या एखाद्या धोरिाप्रवर्यी
कािी स्पष्टीकरि िवे असल्यास ककां वा या धोरिाांपक
ै ी कोित्यािी एकाच्या उल्लांघनािािि खिर द्यायची
असल्यास त्या कममचा-याला, मख्
ु य कायदा अगधकारी, मख्
ु य प्रचालन अगधकारी, मख्
ु य लोक अगधकारी, ककां वा
मख्
ु य कायमकारी अगधकारी याांच्याशी सांपकम साधिा येिो.
प्रत्येक कममचारी या धोरिाांप्रवर्यीच्या कोित्यािी गचांिा ककां वा उल्लांघन त्वररि नैतिकिा आणि अनप
ु ालन
िॉटलाईनला कळवू शकिो. परु विीमध्ये सच
ू ीिद्ध केलेल्या योग्य दे शासाठीच्या क्रममाांकाला तायल करुन
कममचारी िॉटलाईनला जोतला जाऊ शकिो. िॉटलाईनला केले जािारे कॉल िे स्थातनक कायद्याांचे पि
ू म
अनप
ु ालन करुन िािाळले जािील. त्याच्या जोतीला, लागू असेल िसे कममचारी खालीलपैकी कोिा एकाला
कोििीिी गचांिा ककां वा उल्लांघन यािािि कळवू शकिो:
•

पयमवेक्षक;

•

मानवी साधनसांपत्िी वयवस्थापक;

•

सांयि
ां ककां वा यतु नट वयवस्थापक;
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•

प्रादे सशक अध्यक्ष

•

मख्
ु य कायदा अगधकारी;

•

मख्
ु य लोक अगधकारी;

•

मख्
ु य अथम अगधकारी;

•

मख्
ु य प्रचालन अगधकारी;

•

मख्
ु य कायमकारी अगधकारी; आणि

•

सांचालक मांतळ.
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उल्लांघनाच्या प्रकरिाि गि
ांु लेली नािी असा प्रवश्वास जया वयक्िीििल असेल त्या वयक्िीकते िी उल्लांघनाची
खिर दे ण्याची काळजी कममचा-याांनी घ्यावी. जे कममचारी त्याांच्या वयवस्थापकाला ककां वा प्रवभाग प्रमख
ु ाला
पेचाची पररक्स्थिी कळप्रवण्याचे पसांि करि नािी िे थेटपिे प्रादे सशक अध्यक्ष, मख्
ु य कायदा अगधकारी, ककां वा
मख्
ां सांरक्षक्षि
ु य लोक अगधका-याचा सल्ला घेऊ शकिाि. कममचारी आणि कांपनी दोघाांचेिी न्याय्य हििसांिध
ठे विा येिील अशा पद्धिीने सांहििेच्या अनप
ु ालनाची खािी करिे िा या पद्धिीांचा िे िू आिे .
कांपनी ठराप्रवक काळाने सांहििेशी सांिध
ां ीि शैक्षिीकशैक्षणिक कायमक्रमम आणि अनप
ु ालन आढावे आयोक्जि
करील.

V.
यािून पुष्टी िोिे की मला बिलाम कािमनच्या उद्योग नैतिकिा आणि अनुपालन प्रमाणिििा (“सांहििा”)
समळाली, असलकतेच वाचली आणि समजून घेिली आिे . या दस्िावेजािील प्रमाणिििाांमध्ये कोित्यािी
दरू
ु स्त्या नािीि.
मी याची पाविी दे िो की माझे पद, दातयत्वाचे क्षेि आणि माझ्या तनयक्
ु िीच्या हठकािच्या न्यायक्षेिाला
सांहििा आणि िी धोरिे लागू िोि असल्याकारिाने, मी िी समजून घेण्यास, त्याांचे अनप
ु ालन करण्यास
आणि अांमलिजाविी करण्यास जिािदार आिे .
मी समजिो की माझे वैयक्क्िक कामाचे हठकाि ककां वा कामकाज याांच्यावर अांमल गाजवू शकिाि िी धोरिे
आणि मागमदशमक ित्वे याांचे सद्ध
ु ा मी अनप
ु ालन केले पाहिजे. माझी नोकरी सरू
ु रािण्याची अट म्ििन
ू मी िी
जिािदारी स्वीकारिो आणि िे समजिो की जर मी या प्रमािपिन प्रपिावर स्वाक्षरी केली नािी िर, माझी
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बिलाम कािमनमधील नोकरी सशस्िभांगाच्या कारवाईच्या अधीन असेल आणि केली गेलेली कोििीिी कारवाई िी
स्थातनक कायदे आणि तनयमनाांनस
ु ार असेल. खाली हदल्याप्रमािे ककां वा कांपनीच्या प्रतितनधीने आधीच
योग्यपिे नोंदप्रवले असेल त्याला वगळिा, माझ्या सवोत्िम ज्ञानाप्रमािे मी या धोरिाांचे अनप
ु ालन करि
आलो आिे आणि सध्यािी करि आिे .

(जागतिक उद्योग नैतिकिा आणि अनुपालन प्रमाणिििाांशी सांघर्म करू शकिाि अशा कोित्यािी
अक्स्ित्त्वािील पररक्स्थिीचे या प्रपिाच्या खाली ककां वा मागे विमन करा. कपया जेवढा शक्य िोईल िेवढा
िपशील समाप्रवष्ट करा.)
मी िे िी जाििो की जागतिक उद्योग नैतिकिा आणि अनप
ु ालन प्रमाणिििाांच्या सांहििेच्या कोित्यािी
उल्लांघनाला नोंदप्रविे िे माझे किमवय आिे आणि मी प्रवप्रवध पद्धिीने, जसे माझे वयवस्थापक, प्रवसशष्ट
कॉपोरे ट अगधकारी ककां वा नैतिकिा आणि अनप
ु ालन िॉटलाईनद्वारे प्रश्न प्रवचारु शकिो ककां वा मद्द
ु याांची खिर
दे ऊ शकिो.
मी समजिो की परु विीमध्ये सच
ू ीिद्ध केलेल्या योग्य दे शाच्या क्रममाांकासाठी िॉटलाईन हदवसाचे २४ िास,
आठवड्याचे साि हदवस उपलब्ध आिे आणि िे की िॉटलाईनद्वारे गोपनीय पद्धिीने गचांिाांची खिर हदली
जाऊ शकिे.
स्वाक्षरी

हदनाांक

नाव (महु िि)

कममचारी आयती#

हठकाि
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पुरविी
िॉटलाईन क्रममाांकाांची सच
ू ी
ब्राझील .............................................................................................................................. 0800-892-1604
कॅनता ................................................................................................................................ 888-504-7728
चीन ………………………………………………………………………………………………………………………….10-800-110-0737
इक्जप्ि …………………………………………………………………………………………………………………………….8664208370
............................................................................................................... (
................................................................................................. (

-

) 2510-0200
) 02-2510-0200

जममनी .............................................................................................................................. 0800-183-3645
िां गेरी .................................................................................................................................. 06-800-12-471
भारि ……………………………………………………………………………………………………………………...000-800-100-1640
इटली .................................................................................................................................... 800-788605
जपान .......................................................................................................................... 0034-800-900092
कोररया .............................................................................................................................. 00368-11-0129
स्पेन ...................................................................................................................................... 900-97-1092
थायलांत ………………………………………………………………………………………………………………001-800-11-006-7645
यन
ु ायटे त ककां गतम ............................................................................................................. 0800-051-7039
सांयक्
ु ि राजये ...................................................................................................................... 866-420-8370

