
ನಿಮ್ಮ 
ಗುರುತನುನು 
ಮೂಡಿಸಿ.
ಏವರಿ ಡೆನ್ನಿಸನ್ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾಗಿವೆ ಉಳಿದವು ಯಾವುದು 
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದನುನು ಹುಡುಕುವಂತೆ 
ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕದಿರಲ್ ಮತು್ತ ದೆೊಡ್ಡದಿರಲ್, 
ನಿಮಗೆ ಆಕಾರ ನಿೋಡುತ್ತವೆ. ಒಂದೆೊಂದಾಗಿ, 
ಅವು Avery Dennison ನ ಭವಿಷ್ಯವನುನು 
ರೊಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತೋ ಆಯ್್ಕಯೊ 
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಪ್ರತೋ ಆಯ್್ಕಯಂದಿಗೆ 
ನಿೋವು ಗುರುತನುನು ಮೊಡಿಸುತ್ತೋರಿ.

ಪ್ರತೀ ದಿನವು 
ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ 
ತುಿಂಬಿದೆ



3ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಬಹುತೆೋಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಪುಸ್ತಕದಂತದುದು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತು್ತ 

ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನುನು ತಳಿಸುತ್ತವೆ. Avery Dennison ನ ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಹಿತೆಯು ಇವುಗಳನುನು 

ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ. ಉತ್ತಮ ನಿರಾಧಾರಗಳನುನು ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಯಧಾವನುನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತೆ್ತೋವೆ.

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆಯು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೋಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್್ಟದೆ ಮತು್ತ ಜಯಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ 

ಹೆೊೋರಾಡುವುದು ಹಾಗೊ ಮೌಲಾ್ಯರಾರಿತವಾಗಿರುವುದರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೆೋ ಸಂಫಷಧಾ ಇಲಲಿ ಎಂಬ 

ವಿಶಾವಾಸವನುನು ಪ್ರತಬಂಬಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ, ನೆೈತಕವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೊ ಮೌಲಾ್ಯರಾರಿತ 

ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಗೆಲಲಿಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆಯನುನು ನಾವು ದಿನವೂ 

ಮಾಡುವ ಆಯ್್ಕಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತರುವ ಮಾತುಕತೆಯನುನು ಉತೆ್ತೋಜಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ವಿನಾ್ಯಸ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಹೆಚುಚು ಸಂಕೋರಧಾವಾದ ಜಗತ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಸೊ್ಪತಧಾದಾಯಕ, ಬುದಿಧಿವಂತ…ಮತು್ತ ನೆೈತಕ 

ನಿರಾಧಾರಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲು ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆಯನುನು ಬಳಸುತೆ್ತೋವೆ. ಈ ಮನಃಸ್ಥಿತಯು 

ನಮಗೆ ಸಂಪೂರಧಾ ಅನುಕೊಲತೆಯನುನು ನಿೋಡುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ವಿವಿಧ ನೌಕರರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ, ಮಾಲ್ೋಕರಾಗಿ 

ಮತು್ತ ಕಾರ್ಧಾರೆೋಟ್ ನಾಗರಿೋಕರಾಗಿ ನಮ್ಮನುನು ಪ್ರತೆ್ಯೋಕಸುತ್ತದೆ.

ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಹಿತೆಯು ನಿಮಗೆ ಸಮಗ್ರತೆಯಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಂದಿಗೆ 

ಕಾಯಧಾನಿವಧಾಹಿಸುವ ಪ್ರತಯಬ್ಬರ ಜೆೊತೆ - ನಮ್ಮ ಜನರು, ಗಾ್ರಹಕರು, ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ 

ಷೆೋರುದಾರರ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಾಸ ರೊಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಹಿತೆ ಕೆೋವಲ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಷೆ್ಟೋ 

ಅಲಲಿ; ಇದು ನಮ್ಮ ಡೆೈರೆಕ್ಟರುಗಳು ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೊ ಅನವಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನುನು ಮೊಡಿಸಲು 

ಸಂಕವನುನು ಮತು್ತ ಇತರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ನೆೈತಕ ಸಾಧನಗಳನುನು ಬಳಸಬೆೋಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನುನು 

ಉತೆ್ತೋಜಿಸುತೆ್ತೋನೆ.

ಮಿಚ್ ಬುಟ್ಯರ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೊ ಮುಖ್ಯ ನಿವಾಧಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ನಮ್ಮ ನಿೀತ ಸಿಂಹಿತೆಗೆ 
ಸುಸ್ವಾಗತ.
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ಶೆ್ರೋಷ್ಠ ನಿರಾಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಏಕತೆಯನುನು ಪ್ರತಬಂಬಸುವ ಜೆೊತೆಗೆ, ಅವು ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್ ಅನುನು 
ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸುತ್ತವೆ. ಶೆ್ರೋಷ್ಠ ನಿರಾಧಾರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಅಪಾಯಗಳನುನು ಹೆೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಶೆ್ರೋಷ್ಠ ನಿರಾಧಾರಗಳು 
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನುನು ಗರಿಷ್ಠಗೆೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶೆ್ರೋಷ್ಠ ನಿರಾಧಾರಗಳು, ಅವುಗಳ ಕೆೋಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೊ್ಪತಧಾ ಮತು್ತ 
ಬುದಿಧಿವಂತವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆಯು Avery Dennison ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉದೆೊ್ಯೋಗ ಜಿೋವನವನುನು ಮುನನುಡೆಸುವ 
ಮಾಗಧಾಸೊಚಿಗಳನುನು ಹೆೊಂದಿದೆ. ನಿೋವು ನಿಮ್ಮನುನು, ಇತರ ಜನರನುನು, ಸಂಸೆಥಿಯನುನು ಮತು್ತ ಕಾನೊನನುನು 
ಗೌರವಿಸ್ದಾಗ ನೆೈಸಗಿಧಾಕವಾಗಿ ಫಲ್ಸುವ ನೆೈತಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪಕ್ಷಿನೆೊೋಟ ತಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್ ನಿಮಗೆ ಮತು್ತ ಸಂಸೆಥಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನೆೈತಕ ಆಯ್್ಕಗಳನುನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ್ಸಲು ಸ್ದಧಿವಿದೆ. 
ನಿಮ್ಮ ಉದೆೊ್ಯೋಗಕೆ್ಕ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ನಿದಿಧಾಷ್ಟ ನಿರಾಧಾರಗಳನುನು ಮುನನುಡೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲು 
ಅನೆೋಕ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಂಕವು ಕೆೋವಲ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಿೋವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸೆಥಿಯು 
ಬೆಳೆದಂತೆ, ಹೆೊಸ ಪ್ರಶೆನುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತೋ ನಿರಾಧಾರವು ಶಿಕ್ಷರ ಮತು್ತ ಅರೆೈಧಾಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಯಿಂದ 
ಹೆೊರಹೆೊಮು್ಮತ್ತದೆ, ಮತು್ತ Avery Dennison ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಯನುನು ನಿೋವೊಬ್ಬರೆೋ ಎದುರಿಸುವುದಿಲಲಿ.

ನಿೋವು ಪ್ರಶೆನುಗಳು ಮತು್ತ ಆತಂಕಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೋರೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತೆ್ತೋವೆ. ಸುಮ್ಮನೆೋ ಇದದುಲ್ಲಿ, 
ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ, ಅದು ಜೆೊತೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಯುವ, ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆೊಳು್ಳವ ಮತು್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವನುನು 
ಇಲಲಿವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ, ಅದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಅರವಾ ಕಾನೊನುಬಾಹಿರವೂ ಆಗಬಹುದು.

ಸಂಕವನುನು ಓದಿ. ನಮ್ಮ ನಿೋತಗಳನುನು ಅರಧಾಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ ನೆೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. 
ನಿಮ್ಮ ಗೊ್ರಪ್ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗದ ಮತೆೊ್ತಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನುನು ಸಂಪಕಧಾಸ್. ಮತು್ತ 
ಮಾಗಧಾಸೊಚಿಯನುನು ಪಡೆಯಲು ಅರವಾ ವರದಿ ಮಾಡಲು, ಬಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ ಬಳಸುವುದಕೆ್ಕ 
ಎಂದಿಗೊ ಹಿಂಜರಿಯಬೆೋಡಿ, ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ ಅನಾಮಧಯವಾಗಿಯೊ ಸಹ. ಕಂಪನಿಯು ಒಳ ್ೆಳಯ 
ಭಾವನೆಯಿಂದ ವರದಿಯನುನು ಮಾಡುವ ಯಾರೆೊಬ್ಬರ ವಿರುದಧಿ ಸೆೋಡಿನ ಕ್ರಮವನುನು ಸಹಿಸುವುದಿಲಲಿ. 

ವಿಕಾಸ್ ಅರೆೊೋರಾ 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತು್ತ ಚಿೋಫ್ ರಿಸ್್ಕ ಆಫೋಸರ್

ಶೆ್ರೀಷ್ಠ ನಿರ್ಧಾರಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದು ಸಿಂವ್ದದ ಆರಿಂಭವ್ಗಿ ಈ 
ಸಿಂಕವನುನು ಆಲೊೀಚಿಸಿರಿ.
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 06  ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಿತೆಯನುನು ಮುನನುಡೆಸುವುದು 
ಯ್ವುದು

 09 ಸಹ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು
   ಒಿಂದು ಪ್ರಶೆನುಯನುನು ಕೆೀಳ, ಸಿಂವ್ದವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಿ, 

ಕಳಕಳಯನುನು ವರದಿಮ್ಡಿ.
  • ಸಂಪಕಧಾಗಳು
  • ವಾ್ಯಪಾರಿೋ ನಡವಳಿಗೆ ಮಾಗಧಾಸೊಚಿ

 12 ನಿೀವು + ಕ್ಯಧಾಕೆೀತ್ರ
 13 ನಿೀವು
  ಕ್ನೂನಿನ ಅನುಸರಣೆ
  ನೌಕರರ ಜವ್ಬ್ದಾರಿ
  ಮ್ಯಾನೆೀಜರ್ ಗಳ ಜವ್ಬ್ದಾರಿ
  ಮೌಲ್ಯಾರ್ರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನುನು ಮ್ಡುವುದು
  ಪ್ರಶೆನುಗಳನುನು ಕೆೀಳ್ವುದು ಮತ್ತ ಸಹ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು
  ವರದಿಮ್ಡುವ ಕಳಕಳಗಳ್
  •  ಬಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ ಮತು್ತ ಇತರ 

ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳು
  • ಅನಾಮರೆೋಯತೆ ಮತು್ತ ಗೌಪ್ಯತೆ
  • ನಾನ್-ರಿಟಾಲ್ಯ್ೋಷನ್

 17 ಸಹೊದೊಯಾೀಗಿಗಳ್
  ಸಮ್ನ ಅವಕ್ಶ
  ಕಿರುಕುಳ
  ಕ್ಯಧಾಕೆೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ
  ಪರಿಸರ, ಆರೊೀಗಯಾ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆ
  ಮ್ದಕವಸು್ತ ಮುಕ್ತ ಕ್ಯಧಾಕೆೀತ್ರ 
  ಆಯಾಿಂಟಿ-ನೆಪೀಟಿಸಿಂ

 19 ಸಿಂಸೆಥೆ
  ವ್ಯಾಪ್ರ ಮತು್ತ ಆರ್ಧಾಕ ದ್ಖಲೆಗಳ್
  • ನಿಖರ ಲೆಕ್ಕ ಮತು್ತ ದಾಖಲೆಗಳು
  • ದಾಖಲೆ ಮತು್ತ ಮಾಹಿತ ನಿವಧಾಹಣೆ
  ಆಸಿ್ತ ಮತು್ತ ಮ್ಹಿತ
  • ಸಂಸೆಥಿಯ ಆಸ್್ತಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತು್ತ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ
  • ಸವಾತ್ತನ ಮಾಹಿತ ಮತು್ತ ಬೌದಿಧಿಕ ಸವಾತ್ತನ ರಕ್ಷಣೆ 
  • ವೆೈಯಕ್ತಕ ಖಾಸಗಿತನ ಮತು್ತ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಡೆೋಟಾ 
  • ಇತರರ ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸದ ಮಾಹಿತ
  • ಇನ್ ಸೆೈಡರ್ ಟೆ್ರೋಡಿಂಗ್

 25 ನಿೀವು+ಮ್ರುಕಟೆಟೆ
 27 ಸರಬರ್ಜುದ್ರರು ಮತು್ತ ಪ್ಲುದ್ರರು
  ಆಸಕಿ್ತಗಳ ಘಷಧಾಣೆ
  • ಬಂಡವಾಳ ಮತು್ತ ವಾ್ಯಪಾರಿೋ ಸಂಬಂಧಗಳು
  • ಉಡುಗೆೊರೆ, ಆಹಾರ ಮತು್ತ ಮನೆೊೋರಂಜನೆ
  • ಎರಡನೆೋ ಕೆಲಸಗಳು
  • ಕಾರ್ಧಾರೆೋಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು
  ಸರಬರ್ಜುದ್ರರ ಪ್ರಮ್ಣಗಳ್

 30 ಗ್್ರಹಕರು ಮತು್ತ ಮ್ರುಕಟೆಟೆಗಳ್
  ಸೆೀಲ್ಸ್ ಮತು್ತ ಮ್ಕೆಧಾಟಿಿಂಗ್
  ಮ್ರುಕಟೆಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ವಹಿವ್ಟು
  ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜ್್ನ 
  ಪ್ರತಸ್ಪರೆಧಾ

 34 ನಿೀವುಜಗತು್ತ
 35 ಜ್ಗತಕ ಫೂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್
  ಸಸೆಟೆೀನಬಿಲ್ಟಿ
  ಪರಿಸರ
  ಸಮುದ್ಯ ಮತು್ತ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಜವ್ಬ್ದಾರಿ

 37 ಸಕ್ಧಾರಗಳ್
  ಟೆ್ರೀಡ್ ಅನುಸರಣೆ
  ಲಿಂಚ ಮತು್ತ ಭ್ರಷ್ಟೆಚ್ರ
  ಸಕ್ಧಾರಿೀ ವಿಚ್ರಣೆ ಮತು್ತ ತಪ್ಸಣೆಗಳ್

 39 ಮ್ಧಯಾಮ
  ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಮ್ಧಯಾಮ
  ಸುದಿದಾ ಮ್ಧಯಾಮ

 42 ಸಿಂಹಿತೆಯನುನು ಜ್ರಿಗೊಳಸುವುದು
  ತಪ್ಸಣೆ ಮತು್ತ ಪ್ರತಸ್ಪಿಂದನೆ
  ಅಪ್ರಮ್ಣಿಕ ವರದಿ
  ಸಿಂಕ ಉಲಲಿಿಂಘನೆಗೆ ಶಿಸು್ತ
  ಮನ್ನುಗಳ್

 45 ಪ್ರಕರಣ ಅಧಯಾಯನಗಳ್

ಬುದಿಧಿವಿಂತಕೆ ಮತು್ತ 
ಸೂ್ಪತಧಾಯುಳಳು ನಿಮ್ಮ 
ನೆೈತಕ ಆಯ್ಕೆಗಳ್, ನಮ್ಮ 
ಗುರಿ ಮತು್ತ ಮೌಲಯಾಗಳನುನು 
ಸಜಿೀವಗೊಳಸುತ್ತದೆ.



ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಿತೆಯನುನು 
ಮುನನುಡೆಸುವುದು 
ಯ್ವುದು

ಒಬ್ಬ Avery Dennison ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ನಿೋವು ಮಾಡುವ 
ನಿರಾಧಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಗಧಾದಶಿಧಾಸಲ್ಪಟ್್ಟದೆ. 
ಇವುಗಳು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳವ ನಿರಾಧಾರವನುನು 
ನಿದೆೋಧಾಶಿಸುವ ಶಕ್ತಗಳಾಗಿವೆ. 
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ಪಕ್ಷಿನ�ೋ�ಟ

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಸಮಗ್ರತೆ

ಸರಿಯ್ದ ಸಿಂಗತಯನುನು ಮ್ಡುವ 
ಮೂಲಕ ನ್ವು ಪ್ರಚೊೀದಿಸಲ್ಪಟಿಟೆದೆದಾೀವೆ. 
ಯ್ವ್ಗಲೂ.

•  ನಾವು ಹೆೋಳುವುದನೆನುೋ ಮಾಡುತೆ್ತೋವೆ.

•  ನಾವು ನೆೈತಕತೆಯನುನು ಲಾಭಕ್ಕಂತ 
ಮೋಲ್ರಿಸುತೆ್ತೋವೆ.

•  ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲಲಿದರಲೊಲಿ 
ನಾವು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ಮತು್ತ 
ಪಾರದಶಧಾಕವಾಗಿದೆದುೋವೆ.

ರೆೈಯಧಾ

ಪ್ರತಕೂಲ ಮತು್ತ ಗೊತ್ತಲಲಿದವುಗಳನುನು 
ಎದುರಿಸಲು ನ್ವು 
ರೆೈಯಧಾಶ್ಲ್ಗಳ್ಗಿದೆದಾೀವೆ.

•  ನಾವು ದೆೊಡ್ಡದನುನು ಯೋಚಿಸುತೆ್ತೋವೆ 
ಮತು್ತ ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ೆಯ ಗುರಿಗಳನುನು 
ಹಾಕಕೆೊಳು್ಳತೆ್ತೋವೆ.

•  ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕಾ್ಕಗಿ 
ಎದುದು ನಿಲುಲಿತೆ್ತೋವೆ ಮತು್ತ ಮಾತಾಡುತೆ್ತೋವೆ.

•  ನಾವು ಅಪಾಯಗಳನುನು ಎದುರಿಸುತೆ್ತೋವೆ 
ಮತು್ತ ಸೆೊೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನುನು 
ಗುರುತಸುತೆ್ತೋವೆ.

ಬ್ಹಯಾ ಕೆೀಿಂದಿ್ರೀಕರಣ

ಉತ್ತಮವ್ದುದನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಹೊರಬರುತೆ್ತೀವೆ.

•  ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಾ್ರಹಕರ ಯಶಸ್ಸ್ನಿಂದ 
ಉತೆ್ತೋಜಿತರಾಗಿದೆದುೋವೆ.

•  ನಮ್ಮ ದೃಷ್್ಟಕೆೊೋನವನುನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು 
ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನುನು 
ತಳಿಸಲು ನಾವು ಬಾಹ್ಯ 
ಪರಿಸರವನುನುಅನೆವಾೋಷ್ಸುತೆ್ತೋವೆ.

ವೆೈವಿಧಯಾತೆ

ವೆೈವಿಧಯಾಮಯ ವಿಚ್ರಗಳ್ ಮತು್ತ 
ತಿಂಡಗಳಿಂದ ನ್ವು ಬಲವನುನು 
ಪಡೆಯುತೆ್ತೀವೆ.

•  ವಿವಿಧ ದೃಷ್್ಟಕೆೊೋನಗಳು ಮತು್ತ 
ಚರೆಧಾಗಳು ನಮಗೆ ಬೆೋಕಾಗಿದೆ.

•  ಎಲಾಲಿ ಹಿನೆನುಲೆ ಮತು್ತ ದೃಷ್್ಟಕೆೊೋನಗಳ 
ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಅಂತಗಧಾತ ಮತು್ತ 
ಗೌರವಾನಿವಾತ ಪರಿಸರವನುನು 
ಸೃಷ್್ಠಸುತೆ್ತೋವೆ.

ನಮ್ಮ ಮೌಲಯಾಗಳ್
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ನಮ್ಮ ಮೌಲಯಾಗಳ್

ಸ್ಥಿರತೆ

ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹ್ರ, ಭೂಮಿಂಡಲ 
ಮತ್ತು ಸಮುದ್ಯಗಳ 
ದೀರ್ಘಕ್ಲೀನ ಆರೋಗ್ಯದ 
ಮೇಲೆ ನ್ವು ಗಮನ 
ಕೇಿಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವ .ೆ

•  ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ 
ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ 
ಪರಿರಾಮವನ್ನು 
ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ತಗ್ಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

•  ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು 
ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ನಾವು 
ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ನ್ವಿನ್ಯತೆ

ಹೊಸ ಸ್ಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು 
ಸೃಸ್ಟಿಸಲು ನ್ವು ಕಲ್ಪನೆ 
ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು 
ಬಳಸುತ್ತೇವ .ೆ

•  ನಾವು ಯರಾಸ್ರಿತಿಗೆ 
ಸವಾಲೆಸೆಯುತ್ತೇವೆ.

•  ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು 
ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

•  ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ 
ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ 
ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ತಿಂಡಕೆಲಸ

ನ್ವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಡುವ್ಗ 
ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ನಮ್ಮ 
ಮುಿಂದಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿದ್ಗ ನ್ವು 
ಉತ್ತಮವ್ಗಿರುತ್ತೇವ .ೆ

•  ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯು 
ಆದ್ಯತೆಯದ್ದಾಗಿದೆ.

•  ನಮ್ಮ ಸಮಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು 
ಮೇಲೆತ್ತಲು ನಾವು 
ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

•  ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಡದ 
ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ 
ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ

ನ್ವು ನಮ್ಮಿಿಂದ 
ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರಿಿಂದ 
ಅತ್ಯುತ್ತಮವ್ದುದನ್ನು 
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವ .ೆ

•  ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು 
ಪೊರೈಸುತ್ತೇವೆ.

•  ನಾವು ನಿರಂತರ ಸುಧಾರರೆಗೆ 
ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ.

•  ನಾವು ವೇಗ ಮತ್ತು 
ಚುರುಕಿನಿಂದ ನಿರ್ರಾಯಕವಾಗಿ 
ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ.



ಒಂದು ಪ್ರಶೆನು ಕೆೋಳಿ, ಸಂವಾದ ಆರಂಭಿಸ್, 

ಕಳಕಳಿಯನುನು ವರದಿಮಾಡಿ

ಸಹ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ�ೇಜರ್

ಯಾವಾಗಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುತಾತಾರೆ ಮತುತಾ ನಿಮ್ಮ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕಳಕಳಿಯನುನು ಮುಕತಾವಾಗಿ 
ಸ್ವೀಕರಿಸುತಾತಾರೆ. ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೆವೀಡಿ.

ಮ್ನವ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳು

ಉದೊ್ಯವೀಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು 
ಮತುತಾ ಕಳಕಳಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಶೆನುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 
ಅತು್ಯತತಾಮ ಸಿಂಪನೂ್ಮಲವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಿವೀಯ ಮಾನವ 
ಸಿಂಪನೂ್ಮಲ ಪ್ರತಿನಿಧುಯು ಸಹಾಯಕೆಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತಾತಾರೆ.

ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ಕೆೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕರರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು 
ನಿಮ್ಮ ಸಹೆೊೋದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳು ಎದುರಿಸ್ರುವ ನಿಜ ಜಿೋವನದ 
ಸ್ಥಿತಗಳನುನು ಪ್ರಸು್ತತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕರರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು 
ಉದೆದುೋಶಪೂವಧಾಕವಾಗಿ ಸವಾಲ್ನವುಗಳಾಗಿವೆ 
ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆೈತಕ ನಿರಾಧಾರವು ಯಾವಾಗಲೊ 
ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ.

ಆಲೊಚನೆಗಳ್? ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೆೀಳಸಲ್ಪಡಲ್!

ಈ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಕವನುನು ಹೆಚುಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆಲೆೊೋಚನೆ 
ಇದೆಯ್ೋ? ಉತ್ತಮ ನೆೈತಕ ನಿರಾಧಾರಗಳನುನು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸಲಹೆ 
ಹೆೊಂದಿದಿದುೋರಾ? ನಿೋವು ಏನು ಹೆೋಳಬಯಸುತ್ತೋರಿ ಎಂದು ಕೆೋಳಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳಲು 
ನಿಮ್ಮ ಗೊ್ರಪ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆ.



11

ಪಕ್ಷಿನ�ೋ�ಟ

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ವ್ಯಾಪ್ರಿೀ ನಡವಳಗೆ ಮ್ಗಧಾಸೂಚಿ

ಕೆೋಳಲು ನಿೋವು ಬಯಸ್ದಾದುಗ ಅರವಾ
ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸ್ದಾಗ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸಂಪನೊ್ಮಲವಾಗಿದೆ.
ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ ಎಲಾಲಿ ಸಮಯದಲೊಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಕರೆ ಮಾಡಿ
+1-720-514-4400
Operator assistance may be required
and local charges may apply.

See pages 58-59 for country  
and language-specific GuideLine 
numbers.

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಗೆ ಹೆೊೋಗಿ
https://www.averydennison.com/
guidelinereport

or

https://www.averydennison.com/
guidelinereport-eu 
from Europe

ಇತರ ಸಿಂಪನೂ್ಮಲಗಳ್

ಕಾರ್ಧಾರೆೋಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಕೆೈಪಿಡಿಯು OurWorld
ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ನಿೋತಗಳನುನು ಪರಿಶಿೋಲ್ಸ್
ಮತು್ತ ಅರಧಾಮಾಡಿಕೆೊಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ವಿನಂತಸ್ದಲ್ಲಿ,
ಸೊಕ್ತವಾಗಿ ವಾಷ್ಧಾಕ ಬದಧಿತೆಯ ದೃಢೋಕರರವನುನು
ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬದಧಿತೆಯನುನು ದೃಢೋಕರಿಸಲು
ಪೂತಧಾಗೆೊಳಿಸ್.

Your Regional Ethics Counsel

North America
Chris Johnson
+1-440-534-4894
chris.johnson@averydennison.com

Latin America
Diego Saul
+1-626-304-2388
diego.saul@averydennison.com

EMEA
Magdalena Pacyga
+31-611586198
magdalena.pacyga@averydennison.com

Asia Pacific
Maggie My Li
+852-2820-4598
maggiemy.li@ap.averydennison.com

http://averydennison.com/guidelinereport-eu for European employees
http://averydennison.com/guidelinereport-eu for European employees
https://www.averydennison.com/guidelinereport-eu
https://www.averydennison.com/guidelinereport


ನಿೀವು+
 ಕ್ಯಧಾಕೆೀತ್ರ

ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥಿಗೆ ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ 
ಏಕತೆಯ ಪ್ರಮಾರವು, ಕಾನೊನಿನ 
ಪ್ರತೋ ಅಂಶವನೊನು ಅನುಸರಿಸಲು 
ನಾನು ಗುರಿಹೆೊಂದಿದೆದುೋವೆ ಎಂದು 
ಅರೆೈಧಾಸುತ್ತದೆ.
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಕಾನೂನಿನ ಅನುಸರಣೆ
ಅನುಸರಣೆಯೇ ಅಸ್ತಿವಾರವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ — ಉದೊಯೇಗಗಳಿಗೆ 
ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನು, ನಿಯಮಗಳು ಮತುತಿ — ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನುನು 
ಅರದಿಮಾಡಿಕೊಳುಳುವ ಮತುತಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಅವಶಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅನುಸರಣೆಯು 
ಕೆೇವಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್್ಮ, ಕಾನೂನನುನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುಸರಿಸ್ದರೂ ಸಹ 
ಸರಿಯಾದದ್ದನುನು ಮಾಡದೆೇ ಇರಬಹುದು. ಅದು ನಮ್ಮ ತತ್ವಕೆಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದಗಿದೆ 
Avery Dennison ನಲ್್ಲ, ನಾವು ಉನನುತ ನೆೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತೆತಿೇವೆ.

ನೌಕರರ ಜವಾಬಾದುರಿ
ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಪ್ರಮಾರವು, ಕಾನೊನಿನ ಪ್ರತೋ 
ಅಂಶವನೊನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಾನು ಗುರಿಹೆೊಂದಿದೆದುೋವೆ ಎಂದು ಅರೆೈಧಾಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯ 
ಮತು್ತ ಶಕ್ತ ಬೆೋಕಾಗುವದನುನು ಮಾಡಲು ಜ್ಾನ ಮತು್ತ ತಳುವಳಿಕೆಯನುನು ಪಡೆಯಬೆೋಕು. 
ನಿಮ್ಮ ಸವಾಂತ ಯಶಸುಸ್ ಹಾಗೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದ 
ಬಂಡವಾಳ ಹೊಡಿಕೆ ಎಂಬುದನುನು ಪರಿಗಣಿಸ್.

ನಿೀವು + ಕ್ಯಧಾಕೆೀತ್ರ

ನೆೈತಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನುನು ಮ್ಡುವುದು ಯ್ವ್ಗಲೂ ಸುಲಭವಲಲಿ ಎಿಂಬುದು ನಮಗೆ 
ಗೊತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆಗಿಯ್ೀ ನ್ವು, ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಿಂದಲೆಿಂದು 
ನಿಮಗೆ ಬೆಿಂಬಲ, ತರಬೆೀತ ಮತು್ತ ಸಿಂಪನೂ್ಮಲಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತೆ್ತೀವೆ. ನಿಮ್ಮ 
ಮ್ಯಾನೆೀಜರ್, ಮ್ನವ ಸಿಂಪನೂ್ಮಲವಿಭ್ಗ, ಗೂ್ರಪ್ ಎರ್ಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅಥವ್ 
ಕ್ನೂನು ವಿಭ್ಗದ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸದಸಯಾರು, ಬುಯಾಸಿನೆಸ್ ಕಿಂಡಕ್ಟೆ ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ 
ಹ್ಗೂ ಇತರ ನೆರವಿನ ಮೂಲಗಳ್ ಯ್ವ್ಗಲೂ ಲಭಯಾವಿರುತ್ತವೆ.

ನೀವು
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ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು
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ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ ಗಳ ಜವಾಬಾದುರಿ
ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಚುವರಿ ಜವಾಬಾದುರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮುನನುಡೆಸುತಾ್ತರೆ, ಸೊಕ್ತ ನಡವಳಿಕೆ 
ತೆೊೋರಿಸುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ನೌಕರರು ಸಂಹಿತೆ ಮತು್ತ ಇತರ ನಿಯಮಗಳನುನು ಅರಧಾಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದಾದುರೆ ಎಂಬುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರ ಜವಾಬಾದುರಿಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ, ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ ಗಳು
•  ನೆೈತಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಾ್ಯಸಗಳ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆಯನುನು ಒತ್ತಹೆೋಳುವ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನುನು ಎತ್ತ ಹಿಡಿಯುವ 

ಮೊಲಕ ಧ್ವನಿಯನುನು ಮೊಡಿಸ್,
•  ನಮ್ಮ ನೆೈತಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಹೆೋಗೆ ನಡೆಸುತೆ್ತೋವೆ ಎನುನುವುದನುನು ಪ್ರದಶಿಧಾಸಲು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ 

ಟೊಲ್ ಕಟ್ ಗಳನುನು ಹಾಗೊ ಇತರ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನುನು ಬಳಸ್ ತಮ್ಮ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೆೊತೆ ಸಂಹಿತೆಯ ಕುರಿತು 
ಮಾತನಾಡುತಾ್ತರೆ,

•  ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕಗಳನುನು ತಳಿಸಲು, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದಿರುವುದನುನು ಮೋಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಸೊಕ್ತವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೊ ಆತಂಕಗಳನುನು ತಳಿಸುವ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿರುದಧಿ ಪ್ರತಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳದಿರಲು 
ಉತೆ್ತೋಜಿಸುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ,

•  ಸಂಹಿತೆ ಅರವಾ ಕಾನೊನಿನ ಉಲಲಿಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅರವಾ ಕೆೋಳಿಸ್ಕೆೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ 
ವಿಭಾಗ ಅರವಾ ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊಲಕ ತವಾರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ 
ಕೆೈಗೆೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

ಮೌಲಾ್ಯರಾರಿತ ನಿರಾಧಾರಗಳನುನು ಮಾಡುವುದು
ಈ ಸಂಕವು ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್ ನ ಮೌಲ್ಯಗಳನುನು ಕ್ರಯ್ಯಲ್ಲಿ ತೆೊೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೌಕರರಾಗಿ ನಿೋವು ಪ್ರತೋ ಬಾರಿ ಒಂದು 
ಆಯ್್ಕಯನುನು ಮಾಡುವಾಗ, ನಿೋವು ಈ ಸಂಕಕೆ್ಕ ಜಿೋವ ತುಂಬುತ್ತೋರಿ. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಕೆಲಸವನುನು ಬೆೋಗ ಮುಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ 
ಒತ್ತಡಬಂದಾಗ, ಅದನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಕೆಂದು ನಾವು 
ಬಯಸುತೆ್ತೋವೆ. ಇದರರಧಾ ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆೊಂಡಿರುವ ಉದೆದುೋಶ ಹಾಗೊ ಮಾನದಂಡಗಳ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಬದುಗಳನುನು ಹಾಗೊ 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ಆಯ್್ಕ ಮಾಡಲು ನಿೋವು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಕು ಮತು್ತ ಸಮಗ್ರತೆಯಂದಿಗೆ ಕಾಯಧಾನಿವಧಾಹಿಸಬೆೋಕು.

ಪ್ರಶೆನುಗಳನುನು ಕೆೋಳುವುದು ಮತ್ತ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು
ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಶೆನುಗಳಿವೆಯ್ೋ? ಕಷ್ಟಕರ ಪ್ರಶೆನುಗಳು? ನಿೋವು ಏಕಾಂಗಿಯಲಲಿ. ಅತು್ಯತ್ತಮ ಆಯ್್ಕಯನುನು ಮಾಡಲು 
ನಿಮಗೆ ತಳಿಯದೆೋ ಹೆೊೋದಾಗ, ಬುದಿಧಿವಂತ, ನೆೈತಕ ನಿರಾಧಾರಗಳನುನು ಮಾಡಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಸ್ದಧಿರಿದೆದುೋವೆ. 
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ಪೂರಧಾ ಪಟ್್ಟಗಾಗಿ ಪುಟ 10-11ನೆೊೋಡಿ

ನೌಕರರಾಗಿ ನಿೋವು 
ಪ್ರತೋ ಬಾರಿ ಒಂದು 
ಆಯ್್ಕಯನುನು 
ಮಾಡುವಾಗ, ನಿೋವು 
ಈ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಜಿೋವ 
ತುಂಬುತ್ತೋರಿ.



15ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

1. ನನನು ನಿರ್ಧಾರವು ಸಿಂಹಿತೆಗೆ ಅನುಸ್ರವ್ಗಿದೆಯ್ೀ?

2. ಅದು ನೆೈತಕವ್ಗಿದೆಯ್ೀ? 

3. ಅದು ಕ್ನೂಬದಧಿವ್ಗಿದೆಯ್ೀ?

4. ನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನುನು ಮ್ಡಿದೆದಾೀನೆಿಂದು ನನನು ಸೆನುೀಹಿತರು 
ಮತು್ತ ಕುಟುಿಂಬಕೆಕೆ ತಳಸಲು ನ್ನು ಬಯಸುತೆ್ತೀನೆಯ್ೀ?

5. ನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗೆಗೆ ಇಿಂಟನೆಧಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಲು 
ಬಯಸುತೆ್ತೀನೆಯ್ೀ?

ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ನಿರಾಧಾರ ಸರಿಯಿಲಲಿದಿದಾದುಗ, ಈ ಪ್ರಶೆನುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಯ್ಯನುನು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಕೆೊಳಿ್ಳ. ಈ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವು 
"ಇಲಲಿ" ಎಂದಾದರೆ, ಮತೆೊ್ತಂದು ಕ್ರಮದ ಬಗೆಗೆ ಆಲೆೊೋಚಿಸ್ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವು "ಇರಬಹುದು" ಅರವಾ "ನಿಖರವಾಗಿ 
ಗೆೊತ್ತಲಲಿ" ಎಂದು ಇರುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ ಅರವಾ ಗೊ್ರಪ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ರವರ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನುನು ಕೆೋಳಿ.

ಕಿವಾಕ್ 5
ನೆೈತಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಗೆ ಮ್ಗಧಾಸೂಚಿ
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ವರದಿಮಾಡುವ ಕಳಕಳಿಗಳು
ಏಕತೆಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾರಗಳನುನು ನಿವಧಾಹಿಸಲು ನಾವೆಲಲಿರೊ ಜೆೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ 
ಸಂಹಿತೆಯು ಉಲಲಿಂಘನೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೆೋ ಸಂದಭಧಾವನುನು ನಿೋವು ನೆೊೋಡಿದರೆ ಅರವಾ ಸಂದೆೋಹಪಟ್ಟರೆ, ಅದರ 
ಬಗೆಗೆ ನಿೋವು ಮಾತನಾಡಬೆೋಕೆಂದು Avery Dennison ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಾಸ್ಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ - ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 
ನಿಮ್ಮ ಆತಂಕಗಳನುನು ಮಾ್ಯನೆೋಜ್ ಮಂಟ್, ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಗೊ್ರಪ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗದ ಬೆೋರೆೊೋಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಅರವಾ ನಮ್ಮ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ ಗೆ ತಳಿಸ್. ಕಂಪನಿಯು 
ಎಲಾಲಿ ವರದಿಗಳನುನು ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಸೊಕ್ತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ 
ಮಟ್್ಟಗೆ ಗಹನವಾದ ತನಿಖೆಯನುನು ಮಾಡಲು ಗೌಪ್ಯತೆಯನುನು ಕಾಯುದುಕೆೊಳು್ಳತೆ್ತೋವೆ.

ಒಂದು ಆತಂಕದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಹಿತಕರವಾದ ಅನುಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು 
ಅರಧಾಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಇದಕಾ್ಕಗಿಯ್ೋ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಿತೆಯ ಅಥವ್ ಕ್ನೂನಿಯ ಸಂಭವನಿೋಯ 
ಉಲಲಿಂಘನೆಯನುನು, ಒಳ ್ೆಳೋಯ ಮನಸ್ಸ್ನಿಂದ ವರದಿಮಾಡುವ ಯಾರ ವಿರುದಧಿವಾಗಿಯೊ, ವಿರೆೊೋಧತವಾವನುನು 
ನಿಷೆೋಧಿಸುತೆ್ತೋವೆ. ಪ್ರತಕಾರವು ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗೆ ವೃತ್ತಪರ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ನಡವಳಿಕೆ ಮತು್ತ ಇದು ಅನೆೋಕ 
ರೊಪಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆತಂಕವನುನು ತಳಿಸುವ ಯಾವುದೆೋ ವ್ಯಕ್ತಯ ವಿರುದಧಿ ನಿೋವು ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರತಕಾರವನುನು 
ನೆೊೋಡಿದರೆ ಅರವಾ ಸಂದೆೋಹಿಸ್ದರೆ, ಅದರ ಬಗೆಗೆ ತಕ್ಷರವೆೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ಆಡಳಿತದ ಮಂಡಳಿಯ ಇತರ 
ಯಾವುದೆೋ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ಅರವಾ ಬಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ ಗೆ ತಳಿಸ್. ನಾವು 
ಜೆೊತೆಯಾಗಿ, ಎಲಲಿರೊ ಮಾತನಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಯಧಾಕ್ೆೋತ್ರವನುನು ನಿವಧಾಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ನಾನ್-ರಿಟಾಲ್ಯ್ೋಶನ್ (ಪಾಲ್ಸ್ 2.15)ನೆೊೋಡಿ.

ಏಕತೆಯ ನಮ್ಮ 
ಪ್ರಮಾರಗಳನುನು 
ನಿವಧಾಹಿಸಲು ನಾವೆಲಲಿರೊ 
ಜೆೊತೆಯಾಗಿ 
ಕೆಲಸಮಾಡುವ 
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6VjczcF9aX2JpejA/view?usp=sharing
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಸಹೊದೊಯಾೀಗಿಗಳ್

ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ
ಪ್ರತೋ ನೌಕರರನುನು ನಾ್ಯಯಯುತವಾಗಿ ಮತು್ತ ಗೌರವದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್ ಬದಧಿವಾಗಿದೆ. 
ಹಿೋಗಂದರೆ, ಎಲಾಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅಜಿಧಾದಾರರಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನುನು ಒದಗಿಸುತೆ್ತೋವೆ. ನಾವು 
ಜನಾಂಗ, ಜನಾಂಗಿೋಯ ಮೊಲ, ವರಧಾ, ಧಮಧಾ, ಲ್ಂಗ, ಗಭಾಧಾವಸೆಥಿ, ರಾಷ್ಟ್ೋಯತೆ, ಆನುವಂಶಿಕತೆ, ನಾಗರಿಕತೆ, 
ವಯಸುಸ್, ವೆೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತ, ದೆೈಹಿಕ ಅಸಾಮರ್ಯಧಾ, ಮಾನಸ್ಕ ಅಸಾಮರ್ಯಧಾ, ವೆೈದ್ಯಕೋಯ ಸ್ಥಿತ, ಲೆೈಂಗಿಕತೆ, ಲ್ಂಗ 
ಗುರುತು ಹಾಗೊ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ, ಹಿರಿತನ ಅರವಾ ಕಾನೊನಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೆೋ ಇತರ ಸ್ಥಿತಯ ಕಾರರದಿಂದ 
ಕಾನೊನುಬಾಹಿೋರ ತಾರತಮ್ಯ ಅರವಾ ಕರುಕುಳವನುನು ನಿಷೆೋಧಿಸುತೆ್ತೋವೆ. ಉದೆೊ್ಯೋಗಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ನಿರಾಧಾರಗಳನುನು 
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ನಾವು ವೆೈಯಕ್ತಕ ಅಹಧಾತೆಗಳು, ನಿರೊಪಿಸ್ದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸಾಮರ್ಯಧಾಗಳು ಮತು್ತ ಸಾಧನೆಗಳನುನು 
ಹಾಗೊ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಪ್ರಸು್ತತವಾದ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲೆ ಗಮನ ಕೆೋಂದಿ್ರೋಕರಿಸುತೆ್ತೋವೆ.

ಸಮಾನ ಉದೆೊ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಮತು್ತ ಸಮರಧಾನಿೋಯ ಕ್ರಯ್ ನೆೊೋಡಿ (ಪಾಲ್ಸ್ 2.1).

ಕರುಕುಳ
ಕರುಕುಳಕೆ್ಕ ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ. ನಾವು ಮಾತನ ಅರವಾ ದೆೈಹಿಕ ಕರುಕುಳ, 
ಹಿೋಯಾ್ಯಳಿಸುವುದು ಅರವಾ ಬೆದರಿಸುವುದು, ಹೆೊಲಸು, ದುಭಾಧಾಷೆ ಅರವಾ ಹಗೆತನದ ಕಾಯಧಾ ಪರಿಸರವನುನು 
ಉಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದೆೋ ನಡವಳಿಕೆಯನುನು ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಕಂಪನಿಯು ಎಲಾಲಿ ರೊಪಗಳ ಕರುಕುಳದ ವಿರುದದು 
"ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷುಣುತೆ" ಯ ನಿೋತ ಹೆೊಂದಿದೆ. ಸಹೆೊೋದೆೊ್ಯೋಗಿಯ ಕೆಲಸವು ಅರವಾ ಬೆೋರೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಕೆಲಸವು ನಮಗೆ 
ಅಹಿತವಾಗುವಂತೆ ಆದಾಗ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವ ಮೊಲಕ ನಮ್ಮನುನು ಹಾಗೊ ಪರಸ್ಪರರನುನು ಗೌರವಿಸುತೆ್ತೋವೆ. 

ಕರುಕುಳವನುನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಗಾಗಿ, ನೆೊೋಡಿ 
ಕರುಕುಳ ಮತು್ತ ಹಿಂಸೆ-ರಹಿತ ಕಾಯಧಾಕ್ೆೋತ್ರ (ಪಾಲ್ಸ್ 2.8).

ಎಲಾಲಿ ನೌಕರರು 
ಮತು್ತ ಅಜಿಧಾದಾರರಿಗೆ 
ನಾವು ಸಾಮಾನ 
ಅವಕಾಶವನುನು 
ಒದಗಿಸುತೆ್ತೋವೆ.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6enVBSWNQLTFzejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFBcHZET0dSd0E/view?usp=sharing
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ಪಕ್ಷಿನ�ೋ�ಟ

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಕಾಯಧಾಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುಕುಳ
ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ ಅರವಾ ಹೆೋಳುವುದಿಲಲಿ:
• ಯಾವುದೆೋ ಸಹೆೊದೆೊ್ಯೋಗಿಯ ಅರವಾ ಯಾವುದೆೋ ವ್ಯಕ್ತಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅರವಾ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹಾನಿಮಾಡುವುದು 
• ಸಂಸೆಥಿ ಅರವಾ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಸವಾತ್ತಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವುದು ಅರವಾ 
• ಭಯ ಹುಟ್್ಟಸುವುದು.

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು ಅನುಭವಿಸಲು ನಾವೆಲಲಿರೊ ಅಹಧಾರಾಗಿದೆದುೋವೆ ಮತು್ತ ಮತೆೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಗೆ ಭಯ ಅರವಾ 
ಹಾನಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೋ ವಿಷಯವನುನು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವರದಿಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ 
ಜವಾಬಾದುರಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳತೆ್ತೋವೆ.

ಪರಿಸರ, ಆರೆೊೋಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಕೆಲಸದ ಸಥಿಳದ ಸುರಕ್ಷತೆಯು Avery Dennison ನ ಅತ್ಯಂತ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲಲಿರೊ 
ಕೆೋವಲ ನಮ್ಮ ಆರೆೊೋಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆಗಷೆ್ಟೋ ಜವಾಬಾದುರರಲಲಿ, ಅದರ ಜೆೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಹೆೊದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳು 
ಮತು್ತ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸರಕೊ್ಕ ಜವಾಬಾದುರರಾಗಿದೆದುೋವೆ. ಹಿೋಗಂದರೆ, ಕಷ್ಟಕರವಾದರೊ ಸಹ, ನಾವು ಜವಾಬಾದುರಿಯುತ 
ಆಯ್್ಕಗಳನುನು ಮಾಡುತೆ್ತೋವೆ ಮತು್ತ ಅಪಘಾತಗಳು, ಗಾಯಗಳು ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷಿತವಲಲಿದ ಅಭಾ್ಯಸಗಳನುನು ಮತು್ತ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಗಳನುನು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವರದಿಮಾಡುತೆ್ತೋವೆ. ತನನು ಕೆಲಸವನುನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತು್ತ ಕಾನೊನಿಗೆ 
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆೋಗೆ ನಡೆಸಬೆೋಕೆಂಬುದನುನು ತಳಿದುಕೆೊಳು್ಳವುದು ಪ್ರತಯಬ್ಬರ ಜವಾಬಾದುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಎನಿವಾರಾನ್ ಮಂಟ್ ರ್್ರಟೆಕ್ಶನ್ ಹೆಲ್್ತ & ಸೆೋಫ್ಟ (ಪಾಲ್ಸ್ 1.4) ಮತು್ತ ಎಂಪಾಲಿಯಿ ಹೆಲ್್ತ & ಸೆೋಫ್ಟ (ಪಾಲ್ಸ್ 2.5) ಗಳು 
ಪರಿಸರ, ಆರೆೊೋಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಾವೆಲಲಿರೊ ಹೆೊಂದಿರುವ ಜವಾಬಾದುರಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

ನಾವು ಪರಸ್ಪರ 
ಜವಾಬಾದುರಿ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳತೆ್ತೋವೆ 
ಮತು್ತ ಜವಾಬಾದುರಿಯುತ 
ಆಯ್್ಕಗಳನುನು 
ಮಾಡುತೆ್ತೋವೆ.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
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ಪಕ್ಷಿನ�ೋ�ಟ

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಮಾದಕವಸು್ತ ಮುಕ್ತ ಕಾಯಧಾಕ್ೆೋತ್ರ
ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್, ಮಾದಕವಸು್ತ ಮುಕ್ತ ಕಾಯಧಾಕ್ೆೋತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನುನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತು್ತ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸದಂತೆ ತಡೆಗಟು್ಟವ ಯಾವುದೆೋ ವಸು್ತ ಅರವಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ - 
ಅದು ಕಂಪನಿಯ ಆವರರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅರವಾ ಇಲಲಿದಿರಬಹುದು - ವರದಿಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವ ಜವಾಬಾದುರಿ ನಮಗಿದೆ.

ಸಬ್ ಸೆ್ಟನ್ಸ್ ಅಬೊ್ಯಸ್ (ಪಾಲ್ಸ್ 2.7), ಯಾವಾಗ ಮತು್ತ ಹೆೋಗೆ ಮಾದಕವಸು್ತ ಮತು್ತ ಮದ್ಯಪಾನ ಪರಿೋಕ್ೆಯನುನು 
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನುನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆ್ಯಂಟ್-ನೆರ್ೋಟ್ಸಂ
ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅರವಾ ನಾವು ಪೆ್ರೋಮಸಂಬಂಧ ಹೆೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೆೋ ವ್ಯಕ್ತಯ ನೆೋಮಕಾತ ನಿರಾಧಾರಗಳಲ್ಲಿ 
ನಾವು ಪಾಲೆೊಗೆಳು್ಳವುದಿಲಲಿ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಜೆೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತರುವಾಗ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ನಮ್ಮ "ಪ್ರಭಾವದ ಅರವಾ ನಿಯಂತ್ರರದ ವಲಯದಲ್ಲಿ" ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವರು ನೆೋರವಾಗಿ ಅರವಾ 
ಪರೆೊೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳು 
ಅರವಾ ಪೆ್ರೋಮ ಸಂಬಂಧ ಹೆೊಂದಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಉದೆೊ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 
ಇರುವಾಗ ತಳಿಸುತೆ್ತೋವೆ. 

ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ, ಆ್ಯಂಟ್-ನೆರ್ೋಟ್ಸಂ (ಪಾಲ್ಸ್ 2.16) ಅನುನು ನೆೊೋಡಿ.

ಸಿಂಸೆಥೆ

ವಾ್ಯಪಾರ ಮತು್ತ ಆಥಿಧಾಕ ದಾಖಲೆಗಳು
ಕಂಪನಿಯ ಎಲಾಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತು್ತ ಮಾಹಿತಯ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತ, ನಿಖರ ಮತು್ತ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿರಲು 
ಬದಧಿರಾಗಿದೆದುೋವೆ.

ಮುಕ್ತ, ನಿಖರ ಮತು್ತ 
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿರಲು 
ನಾವು ಬದಧಿರಾಗಿದೆದುೋವೆ.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6eDhVeWJzN19TVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bVQ2cjlyOFRSZlU/view?usp=sharing
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ನಿಖರ ಲೆಕ್ಕ ಮತು್ತ ದಾಖಲೆಗಳು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರಾಧಾರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಾರಿೋ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಖರತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಖರತೆಯು, 
ಶೆೋರ್ ಹೆೊೋಲ್ಡರ್ ಗಳು, ಸಕಾಧಾರಗಳು ಮತು್ತ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಯ ಹೆೊರಗಿನ ಇತರ 
ಸೆ್ಟೋಕ್ ಹೆೊೋಲ್ಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತು್ತ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಲಾಲಿ ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ 
ವಹಿವಾಟನುನು ನಾ್ಯಯಯುತವಾಗಿ ಮತು್ತ ನಿಖರವಾಗಿ ವರದಿಮಾಡಬೆೋಕು.

ನಾವು ಕಾನೊನು ಮತು್ತ ಎಲಾಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರರಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸುತೆ್ತೋವೆ. ನಾವು ಎಂದಿಗೊ, 
ಹರಕಾಸ್ನ ಲೆಕಾ್ಕರಾರ, ಗುರಮಟ್ಟ ವರದಿಗಳು, ಸಮಯ ಹಾಳೆಗಳು, ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೊ ವೆಚಚು ವರದಿಗಳು ಮತು್ತ 
ಇತರ (ಕೆಲಿೋಮ್ ನಮೊನೆಗಳು ಮತು್ತ ರೆಸೊ್ಯಮ್ ಗಳಂತಹ) ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನೊನು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೆೋ ಸುಳು್ಳ 
ದಾಖಲೆಯನುನು ಸೃಷ್್ಟಸುವುದಿಲಲಿ. ಎಲಾಲಿ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಮುಂದೆೊಂದು ದಿನ ಸಾವಧಾಜನಿಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ 
ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂಬಂತೆ ನಿಭಾಯಿಸುತೆ್ತೋವೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರ ಸಂಸೆಥಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡುವ ಎಲಲಿ ವರದಿಗಳೂ ಪೂರಧಾ, 
ನಾ್ಯಯಯುತ ಮತು್ತ ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ದಾಖಲೆಗಳು ಮತು್ತ ಮಾಹಿತ ನಿವಧಾಹಣೆ
ಕಂಪನಿಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಿವಧಾಹಣೆಯು, ಸಂಸೆಥಿಯಳಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಯ ಹರಿವನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ 
ಮತು್ತ ಹಳೆಯದಾದ ಮಾಹಿತಯ ಅಪಾಯವನುನು ಕಡಿಮಗೆೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾನೊನು ಅರವಾ ದಾಖಲೆ ಉಳಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳವ 
ಹಾಗೊ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿೋತ (ಪಾಲ್ಸ್ 7.21) ನಮಗೆ ಇನೊನು ಹೆಚುಚು ಕಾಲ ದಾಖಲೆ ಉಳಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳವುದನುನು 
ಅಗತ್ಯವಾಗಿಸದೆೋ ಇದದುಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಬಳಸುತ್ತರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೆೋ ಅವುಗಳನುನು ಉಳಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳತೆ್ತೋವೆ.

ಎಲಾಲಿ ಕಂಪನಿ 
ದಾಖಲೆಗಳು, 
ಮುಂದೆೊಂದು ದಿನ 
ಸಾವಧಾಜನಿಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ 
ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂಬಂತೆ 
ನಿಭಾಯಿಸುತೆ್ತೋವೆ.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?usp=sharing
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಆಸ್್ತ ಮತು್ತ ಮಾಹಿತ
ನಾವು ಸಂಸೆಥಿಯ ಆಸ್್ತ ಮತು್ತ ಮಾಹಿತಯನುನು ಸೊಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸುತೆ್ತೋವೆ. ಮಾಹಿತಯನುನು - ಅದು ನಮ್ಮದಾಗಲ್ೋ ಅರವಾ 
ಬೆೋರೆೊಬ್ಬರದಾಗಲ್ೋ - ಕಾನೊನುಬದಧಿವಾಗಿ ಮತು್ತ ನೆೈತಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೆೋಕೆಂದು ನಾವು ಅರಧಾಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದೆದುೋವೆ. 

ಸಂಸೆಥಿಯ ಆಸ್್ತಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತು್ತ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ
Avery Dennison ಆಸ್್ತಗಳು ಸಂಸೆಥಿಗೆ ಸೆೋರಿದಾದುಗಿದುದು ನಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಾರದ ಕಾಯಾಧಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿದೆ 
ಮತು್ತ ಅದು ವೆೈಯಕ್ತಕವಾಗಿ ನಮಗಾಗಲ್ೋ ಅರವಾ ಕಂಪನಿಯ ಹೆೊರಗಿನ ಯಾವುದೆೋ ವ್ಯಕ್ತಗಾಗಲ್ೋ ಸೆೋರಿಲಲಿ. ನಾವು 
ಕಂಪನಿಯ ಹರ, ಸಾಧನ, ಉತ್ಪನನುಗಳು, ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರುವ ಉತ್ಪನನು, ಮಾಲ್ೋಕತವಾ ಮಾಹಿತ, ಪೆೋಟೆಂಟ್ 
ಮತು್ತ ಟೆ್ರೋಡ್ ಮಾಕ್ಧಾ ಗಳನೊನು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಕಂಪನಿ ಆಸ್್ತಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮತು್ತ ರ್ೋಲುಮಾಡುವುದಿಲಲಿ. ನಾವು 
ನಮಗೆ ಗೆೊತ್ತಲಲಿದ ಮೊಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹರ ಅರವಾ ಮಾಹಿತಯ ವಿನಂತಗಳ ಕುರಿತು ನೆೈಸಗಿಧಾಕವಾಗಿ ಸಂದೆೋಹ 
ಹೆೊಂದಿರುತೆ್ತೋವೆ.

ವಾ್ಯಪಾರಕಾ್ಕಗಿ ಕಂಪೂ್ಯಟರ್, ಫೋನ್ ಮತು್ತ ಇಂಟನೆಧಾಟ್ ಆಕೆಸ್ಸ್  ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ನಾವು ಮಾಹಿತ ಮತು್ತ ಡೆೋಟಾ 
ನಿವಧಾಹಣಾ ಸ್ಸ್ಟಮ್ ಗಳನುನು ನಿಭಾಯಿಸುತೆ್ತೋವೆ. ನಾವು ಇದನಾನುಗಲ್ೋ ಅರವಾ ಇತರ ಕಂಪನಿಯ ಸವಾತು್ತಗಳನಾನುಗಲ್ೋ 
ವೆೈಯಕ್ತಕ ಉಪಯೋಗಕೆ್ಕ, ಔದೆೊ್ಯೋಗಿಕ ಆಕಾಂಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಅರವಾ ಸೊಕ್ತವಲಲಿದ ಉದೆದುೋಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದಿಲಲಿ. ನಾವು 
ತಾಕಧಾಕ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಮತು್ತ ಫೋನುಗಳನುನು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ೆೋಪ ಉಂಟುಮಾಡದೆೋ 
ಇರುವವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ನಾವು ಕಂಪನಿಯ ಹರ, 
ಸಾಧನ, ಉತ್ಪನನುಗಳು, 
ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೆಲಸದಿಂದ 
ಬರುವ ಉತ್ಪನನು, ಮಾಲ್ೋಕತವಾ 
ಮಾಹಿತ, ಪೆೋಟೆಂಟ್ ಮತು್ತ 
ಟೆ್ರೋಡ್ ಮಾಕ್ಧಾ ಗಳನೊನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಕಂಪನಿ 
ಆಸ್್ತಗಳ ದುರುಪಯೋಗ 
ಮತು್ತ ರ್ೋಲುಮಾಡುವುದಿಲಲಿ.
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಸವಾತ್ತನ ಮಾಹಿತ ಮತು್ತ ಬೌದಿಧಿಕ ಸವಾತ್ತನ ರಕ್ಷಣೆ
ನಾವು ರೊಪಿಸುವ ಅರವಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತಯು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಗರನಿೋಯ 
ಮೌಲ್ಯವನುನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಪಾ್ಪದ ಅರವಾ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಸ್ಪಧಿಧಾಸುವ 
ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಯಧಾದ ಮೋಲೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತಪಾ್ಪದ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಕಾನೊನಿನ ಉಲಲಿಂಘನೆಯೊ 
ಸಹ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗೌಪ್ಯ ಮತು್ತ ಮಾಲ್ೋಕತವಾದ ಮಾಹಿತಯನುನು ಕಾಪಾಡುತೆ್ತೋವೆ 
ಮತು್ತ ಅವಶ್ಯಕವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನುನು ಹಂಚಿಕೆೊಳು್ಳತೆ್ತೋವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಯ ಹಾಗೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತರ 
ವಿಶಾವಾಸದಿಂದ ನಿೋಡಿರುವವುಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆಯನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸೊಕ್ತ ಮುನೆನುಚಚುರಿಕೆಗಳನುನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳತೆ್ತೋವೆ. 
ಸಂಸೆಥಿಯಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉದೆೊ್ಯೋಗವು ಮುಕಾ್ತಯಗೆೊಂಡ ನಂತರವೂ ಸಹ ಈ ಮಾಹಿತಯನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ನಮ್ಮ 
ಬದಧಿತೆಯು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತಗಾಗಿರ್್ರಟೆಕ್ಶನ್ ಆಫ್ ಕಾನಿಫಿಡೆನಿ್ಶಯಲ್ & ರ್್ರಪಿ್ರಯ್ೋಟರಿ 
ಇನ್ ಫಾಮೋಧಾಶನ್ (ಪಾಲ್ಸ್ 7.13) ನೆೊೋಡಿ

ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಂದಭಧಾದಲ್ಲಿ, ನಾವು ರೊಪಿಸುವ ವಸು್ತಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಬೌದಿಧಿಕ ಸವಾತಾ್ತಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಕಂಪನಿಯ 
ಬೌದಿಧಿಕ ಸವಾತ್ತನುನು ಅಂದರೆ ಪೆೋಟೆಂಟುಗಳು, ಕಾಪಿರೆೈಟುಗಳು ಹಾಗೊ ಟೆ್ರೋಡ್ ಮಾಕ್ಧಾ ಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡು 
ರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೋವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಂಶೊೋಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪೆೋಟೆಂಟುಗಳನುನು ಪಡೆಯುತೆ್ತೋವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು 
ತಯಾರಿಸುವ ಹಾಗೊ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನುನು ನಿೋಡುತ್ತದೆ. ಕಾಪಿರೆೈಟ್ ಗಳೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ಲ್ಖಿತ ವಸು್ತಗಳು ಹಾಗೊ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಲೆೊೋಗೆೊೋವು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ 
ಟೆ್ರೋಡ್ ಮಾಕ್ಧಾ ಆಗಿ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ರುವ ಚಿಹೆನುಯಾಗಿದೆ. ಪೆೋಟೆಂಟ್ಸ್(ಪಾಲ್ಸ್ 7.16), ಕಾಪಿರೆೈಟ್ಸ್ (ಪಾಲ್ಸ್ 7.17), 
ಮತು್ತ ಟೆ್ರೋಡ್ ಮಾಕ್ಸ್ಧಾ (ಪಾಲ್ಸ್ 7.18) ಹೆಚಿಚುನ ವಿವರ ನಿೋಡುತ್ತವೆ.

ಗೌಪ್ಯತೆಯನುನು 
ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಸೊಕ್ತ 
ಮುನೆನುಚಚುರಿಕೆಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳತೆ್ತೋವೆ.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ZzY4WldmWV9ZejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6T2R0b3M1Mnc4NEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NGZjZzFSTEtsODA/view?usp=sharing
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ವೆೈಯಕ್ತಕ ಖಾಸಗಿತನ ಮತು್ತ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಡೆೋಟಾ
ಮಾಹಿತ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು, ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ವಿಶಾವಾಸ್ಸುವ ಮೊಲ ಆರಾರವಾಗಿವೆ. ನಾವು ಇತರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನುನು 
ಗೌರವಿಸುತೆ್ತೋವೆ ಮತು್ತ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಮಾಹಿತಯನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೋವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳು, ಗಾ್ರಹಕರು, 
ಬಳಕೆದಾರರು ಮತು್ತ ಇತರರ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಗೆೊಳಿಸುವ ಮಾಹಿತಯೊ ಸಹ ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ.

ವೆೈಯಕ್ತಕ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಾಗೊ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಮಾಹಿತಯನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು 
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು, ಗಾ್ರಹಕರು ಅರವಾ ಇತರರ ಬಗೆಗೆ, ಹೆೊರಗಿನವರಿಗೆ ಅರವಾ ನಾ್ಯಯಯುತವಾಗಿ 
ತಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಲು ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲಲಿದಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗಿನ ಜನರಿಗೊ ಸಹ ನಾವು ವೆೈಯಕ್ತಕ 
ಮಾಹಿತಯನುನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ. ಕೆಲವು ಸನಿನುವೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ವೆೈಯಕ್ತಕ ಮಾಹಿತಯನುನು ಒದಗಿಸುವುದು 
ಕಾನೊನುಬಾಹಿರವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿೋವು ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯ, ಗಾ್ರಹಕರ ಅರವಾ ಇತರ ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ಪಾಲುದಾರರ 
ವೆೈಯಕ್ತಕ ಮಾಹಿತಯನುನು ನಿೋಡುವಂತೆ ವಿನಂತಯನುನು ಪಡೆದಲ್ಲಿ, ವಿನಂತಯನುನು ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ 
ಪ್ರತನಿಧಿಗೆ ನಿದೆೋಧಾಶಿಸ್. ಐಟ್ ಸೆಕು್ಯರಿಟ್, ಉದೆೊ್ಯೋಗಿ ಮಾಹಿತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು (ಪಾಲ್ಸ್ 2.11) ಮತು್ತ 
ಐರೆೊೋಪ್ಯ ಒಕೊ್ಕಟದ ದತಾ್ತಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿೋತಯನುನು ಒಳಗೆೊಂಡು. ಮಾಹಿತ ಗೌಪ್ಯತಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ 
ನಿಯಮಗಳನುನು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳ ಮೊಲಕ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಇತರರ 
ಗೌಪ್ಯತೆಯನುನು 
ಗೌರವಿಸುತೆ್ತೋವೆ 
ಮತು್ತ ವೆೈಯಕ್ತಕ 
ಮಾಹಿತಯನುನು 
ಸಂರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೋವೆ.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WjhwTFFiZXRBRnM/view?usp=sharing
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಇತರರ ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸದ ಮಾಹಿತ 
ನಾವು ಇತರ ಸಂಸೆಥಿಗಳ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಯ ಬಗೆಗೆಯೊ ಸಹ ಜಾಗರೊಕತೆ ವಹಿಸುತೆ್ತೋವೆ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಯನುನು 
ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಗೆ ನಿೋಡುವಷೆ್ಟೋ ಗೌರವನುನು ನಿೋಡುತೆ್ತೋವೆ ಮತು್ತ ಅದನುನು ನಮಗೆ ಯಾವ ಉದೆದುೋಶಕೆ್ಕ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆಯೋ 
ಅದಕೆ್ಕ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುತೆ್ತೋವೆ. ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಅನುಮತ ಇಲಲಿದೆೋ ಅವರ ಗೌಪ್ಯತಾ ಮಾಹಿತಯನುನು 
ಇಟು್ಟಕೆೊಳ್ಳಲು, ಬಳಸಲು ಅರವಾ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆೊಂದಲು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ 
ನೌಕರನು ಹಿಂದಿನ ಉದೆೊ್ಯೋಗದ ಮೊಲಕ ಪಡೆದುಕೆೊಂಡ ಗೌಪ್ಯತಾ ಮಾಹಿತ ಅರವಾ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಹೆೊರಗಿನ 
ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳೂ ಸಹ ಒಳಗೆೊಂಡಿವೆ.

ಇನ್ ಸೆೈಡರ್ ಟೆ್ರೋಡಿಂಗ್
ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತರುವಾಗ, ಸಾವಧಾಜನಿಕವಾಗಿ ತಳಿದಿಲಲಿದ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಯ 
ಬಗೆಗೆ ತಳಿದುಕೆೊಳು್ಳತೆ್ತೋವೆ. ಈ ರಿೋತಯ ಮಾಹಿತಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಗರನಿೋಯ ಬಂಡವಾಳ 
ಪಾ್ರಜೆಕು್ಟಗಳು, ಮೊಕದದುಮಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ತಾಂತ್ರಕ ಸುರಾರಣೆಗಳು ಅರವಾ ಹೆೊಸ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಅರವಾ 
ವಶಪಡಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳವಿಕೆಗಳು ಹಾಗೊ ಪರಭಾರೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾವಧಾಜನಿಕವಲಲಿದ 
ಮಾಹಿತಯ ಆರಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಾ್ಟಕುಗಳ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಅರವಾ ಬೆೋರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಯನುನು 
ನಿೋಡುವುದನುನು ಇನ್ ಸೆೈಡರ್ ಟೆ್ರೋಡಿಂಗ್ ಎನುನುತಾ್ತರೆ. ಇನ್ ಸೆೈಡರ್ ಟೆ್ರೋಡಿಂಗ್ ಕಾನೊನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಇದು 
ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯನುನು ಕಲುಷ್ತಗೆೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ವಿಶಾವಾಸವನುನು ಹಾನಿಗೆೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆಥಿಧಾಕ ಅರವಾ 
ಇತರ ಗೌಪ್ಯತಾ ಮಾಹಿತಯನುನು ಬಳಸುವುದಿಲಲಿ ಅರವಾ ಇದನುನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅರವಾ ಇತರರಿಗೆ 
ಸಾ್ಟಕ್ಸ್ ಅರವಾ ಇತರ ಸೆಕು್ಯರಿಟ್ಗಳನುನು ಟೆ್ರೋಡ್ ಮಾಡುವ ಉದೆದುೋಶಕಾ್ಕಗಿ ನಿೋಡುವುದಿಲಲಿ. ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ 
ಇನ್ ಸೆೈಡರ್ ಟೆ್ರೋಡಿಂಗ್ (ಪಾಲ್ಸ್ 7.10) ನೆೊೋಡಿ.

ನಿೀವು+ಕ್ಯಧಾಕೆೀತ್ರ  
ನಿೀತಯ ಉಲೆಲಿೀಖ

ತತವಾ 1.1 ಕಾನೊನು ಮತು್ತ ನೆೈತಕ ನಡವಳಿಕೆ

ತತವಾ 1.4  ಎನಿವಾರಾನ್ ಮಂಟಲ್ ರ್್ರಟೆಕ್ಶನ್, 

ಹೆಲ್್ತ ಎಂಡ್ ಸೆೋಫ್ಟ

ಪಾಲ್ಸ್ 2.1  ಈಕವಾಲ್ ಎಂಪಾಲಿಯ್ ಮಂಟ್ ಆಪಚುಧಾನಿಟ್ 

ಮತು್ತ ಅಫಮೋಧಾಟ್ವ್ ಆಕ್ಶನ್

ನಿೋತ 2.5 ಉದೆೊ್ಯೋಗಿ ಆರೆೊೋಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆ

ನಿೋತ 2.6 ಧೊಮಪಾನ ರಹಿತ ಕೆಲಸದ ಸಥಿಳ

ನಿೋತ 2.7 ಮಾದಕವಸು್ತ ಸೆೋವನೆ

ನಿೋತ 2.8  ಕರುಕುಳ ಮತು್ತ ಹಿಂಸೆ ಮುಕ್ತ ಕಾಯಧಾಸಥಿಳ

ಪಾಲ್ಸ್ 2.11  ಡಿಸ್ ಕೆೊಲಿೋಸರ್ ಆಫ್ ಎಂಪಾಲಿಯಿೋ 

ಇನ್ ಫಾಮೋಧಾಶನ್

ಪಾಲ್ಸ್ 2.15 ನಾನ್-ರಿಟಾಲ್ಯ್ೋಷನ್

ನಿೋತ 2.16 ಆ್ಯಂಟ್-ನೆರ್ೋಟ್ಸಂ

ಪಾಲ್ಸ್ 3.4 ಇಂಟನಧಾಲ್ ಕಂಟೆೊ್ರೋಲ್

ಪಾಲ್ಸ್ 4.3  ರ್್ರಟೆಕ್ಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ 

ಪಾ್ರಪಟ್ಧಾ & ಆಪರೆೋಶನ್ಸ್

ಪಾಲ್ಸ್ 7.10 ಇನ್ ಸೆೈಡರ್ ಟೆ್ರೋಡಿಂಗ್

ಪಾಲ್ಸ್ 7.13  ರ್್ರಟೆಕ್ಶನ್ ಆಫ್ ಕಾನಿಫಿಡೆನಿ್ಶಯಲ್ 

& ರ್್ರಪಿ್ರಯ್ೋಟರಿ ಇನ್ ಫಾಮೋಧಾಶನ್

ಪಾಲ್ಸ್ 7.14  ಡೆೋಟಾ ಮಾ್ಯನೆೋಜ್ ಮಂಟ್ & 

ಕನೊ್ಯನಿಕೆೋಶನಿಸ್ಸಿ ಸ್ಟಮ್ಸ್

ಪಾಲ್ಸ್ 7.16 ಪೆೋಟೆಂಟ್ಸ್

ಪಾಲ್ಸ್ 7.17 ಕಾಪಿರೆೈಟ್ಸ್

ಪಾಲ್ಸ್ 7.18 ಟೆ್ರೋಡ್ ಮಾಕ್ಸ್ಧಾ

ಪಾಲ್ಸ್ 7.20  ರಿರ್ೋಟ್ಧಾಂಗ್ & ಇನ್ ವೆಸ್್ಟಗೆೋಶನ್ 

ಆಫ್ ಲ್ೋಗಲ್ & ಎಥಿಕಲ್ ಮಾ್ಯಟರ್ ಸ್

ಪಾಲ್ಸ್ 7.21 ರೆಕಾಡ್ಸ್ಧಾ ರೆಟೆನ್ಶನ್ & ರ್್ರಟೆಕ್ಶನ್ 

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-21_Records_Retention_and_Protection.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TkEwSG1qTHlqR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TkEwSG1qTHlqR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WUhHcloydUFMRTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6eDhVeWJzN19TVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WjhwTFFiZXRBRnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6VjczcF9aX2JpejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6N3ZId2xTZGlmQWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ZzY4WldmWV9ZejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6T2R0b3M1Mnc4NEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NGZjZzFSTEtsODA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bVQ2cjlyOFRSZlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6enVBSWNQLTFzejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFBcHZET0dSd0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WXo2Znd2aVNvY1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6SkloeTFLQWRucVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aVRqdWdPTjBVeGM/view?usp=sharing


25ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆ್ ನುೀತ್ತರಗಳ್ ನಿೀವು + ಕ್ಯಧಾಕೆೀತ್ರ

ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ

ನಮ್ಮ ಸಿಂಕವನುನು ಒಬ್ಬರು ಉಲಲಿಿಂಘಿಸಿದ್ಗ ಏನ್ಗುತ್ತದೆ?
ಕಂಪನಿಯು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಸಾಧ್ಯವಾದಲೆಲಿಲಾಲಿ, 
ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ರಯ್ಗಳನುನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ 
ಅದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲ್ತುಕೆೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಲಲಿಂಘನೆಯ 
ಸವಾರೊಪದ ಮೋಲೆ ಅವಲಂಬತವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ನೌಕರರನುನು, ಅವರ 
ಉದೆೊ್ಯೋಗ ಸಥಿಗಿತಗೆೊಳಿಸುವುದನೊನು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಶಿಸು್ತ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಿಂಕವನುನು ಉಲಲಿಿಂಘಿಸಲು ನ್ನು ಬಯಸಲ್ಲಲಿ ಆದರೆ ನ್ನು 
ಉಲಲಿಿಂಘಿಸಿರುವುದನುನು ಗಮನಿಸಿದೆದಾೀನೆ. ನನನು ಮ್ಯಾನೆೀಜರ್ ಗೆ 
ಹೆೀಳದರೆ ನನಗೆ ತೊಿಂದರೆಯ್ಗುತ್ತದೆಯ್ೀ?
ಸಂಹಿತೆ, ಎಫ್ ಎಕು್ಯ ಮತು್ತ ಕಾರ್ಧಾರೆೋಟ್ ನಿೋತಗಳನುನು 
ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಮತು್ತ ತಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತು್ತ ಗಮನವನುನು 
ನಿೋಡುವ ಮೊಲಕ ಅನೆೋಕ ತಪು್ಪಗಳನುನು ನಿಯಂತ್ರಸಬಹುದು. 
ಆದರೆ ತಪು್ಪಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಆ ತಪ್ಪನುನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ 
ಗಮನಕೆ್ಕ ಬಂದ ತಕ್ಷರವೆೋ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ ಗೆ 
ತಳಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೊ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

ಒಿಂದು ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗೆಗೆ ನ್ನು ಕ್ನೂನು ವಿಭ್ಗವನುಹು 
ಸಿಂಪಕಿಧಾಸಲು ಬಯಸುತೆ್ತೀನೆ ಆದರೆ ಅದು ವಿಷಯಗಳನುನು 
ನಿರ್ನಗೊಳಸುವುದಿಲಲಿವೆೀ?
ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗವನುನು ಮೊದಲೆೋ 
ಒಳಗೆೊಳು್ಳವುದು; ಇದು ಅವುಗಳನುನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಳಗೆೊಳು್ಳವುದಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಯನುನು ತವಾರಿತಗೆೊಳಿಸುವುದು.

ಸಥೆಳೀಯ ಕ್ನೂನು, ಸಿಂಕಕೆಕೆ ಸರಿಹೊಿಂದಿಲಲಿವ್ದರೆ ಏನು ಮ್ಡಬೆೀಕು?
ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತ ಎದುರಾಗುವುದು ಬಹು ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಒಂದು 
ವೆೋಳ  ೆಇದದುಲ್ಲಿ, ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗವನುನು ಸಂಪಕಧಾಸ್

ನಿಮ್ಮ ಸಹೊದೊಯಾೀಗಿಗಳ ಬಗೆಗೆ

ನನನು ಸುರಕ್ಷತ್ ಕಳಕಳಯನುನು ನ್ನು ಈಗ ತಳಸಿದರೆ, ಅದು 
ಉತ್್ಪದನೆಯನುನು ನಿರ್ನಗೊಳಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ನ್ವು ನಮ್ಮ 
ಅಿಂತಮ ಗಡುವನುನು ತಪ್ಪಸಬಹುದು. ನನನು ಸೂಪರ್ ವೆೈಸರ್ ನನನು 
ಮೀಲೆ ಕೊೀಪಸಿಕೊಳಳುಲು ನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ನೆೀನು 
ಮ್ಡಲ್?
ಅಂತಮ ಗಡುವುಗಳು ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಆರೆೊೋಗ್ಯ 
ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಯಾವಾಗಲೊ ಪ್ರರಮವಾಗಿವೆ. ಈ ಆದ್ಯತೆಗೆ 
ನಾವು ಬದಧಿರಾಗಿದೆದುೋವೆ. ಆತಂಕಗಳನುನು ಅವು ಒಂದು ವೆೋಳ  ೆ
ಉತಾ್ಪದನೆಯನುನು ನಿರಾನಗೆೊಳಿಸ್ದರೊ, ಅಂತಮ ಗಡುವನುನು 
ತಪಿ್ಪಸ್ದರೊ ಅರವಾ ವಾ್ಯಪಾರಿೋ ಅವಕಾಶವನುನು ತಪಿ್ಪಸ್ದರೊ ಸಹ, 
ಅವುಗಳನುನು ತಕ್ಷರವೆೋ ತಳಿಸಬೆೋಕೆಂದು ಕಂಪನಿಯು ಬಯಸುತ್ತದೆ.

ನನನು ಸಹೊದೊಯಾೀಗಿಗೆ ಮ್ದಕವಸು್ತವಿನ ಸಮಸೆಯಾ ಇದೆ ಎಿಂದು 
ನನಗನಿನುಸುತ್ತದೆ. ನ್ನು ಈ ಬಗೆಗೆ ತಳಸಿದರೆ, ಅವನು ಕೆಲಸ 
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್್ತನೆಯ್ೀ?.
ಅವಶ್ಯಕವಿಲಲಿ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮತು್ತ ಮಾದಕವಸು್ತ ಅವಲಂಬನೆಗಳು 
ಚಿಕತೆಸ್ ನಿೋಡಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು 
Avery Dennison ಗುರುತಸುತ್ತದೆ. ಈ ದುರುಪಯೋಗವನುನು 
ಬಡಲು ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಪಾಲಿಯಿ 
ಅಸ್ಸೆ್ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಯಕ್ರಮವು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏವರಿ 
ಡೆನಿನುಸನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಯಬ್ಬರನೊನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು, 
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸು್ತ ಅರವಾ ಮದ್ಯಪಾನದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ 
ನೌಕರರನುನು ಶಿಸ್್ತನ ಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು.

ಕಿಂಪನಿಯ ಬಗೆಗೆ

"ಗೌಪಯಾತ್ ಮ್ಹಿತ" ಎಿಂದರೆೀನು?
ಗೌಪ್ಯತಾ ಮಾಹಿತ ಎಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಕಟ್ಸದ ಅರವಾ 
ಸಾವಧಾಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರದ ಯಾವುದೆೋ 
ಮಾಹಿತಯಾಗಿದೆ. ಆವಿಷಾ್ಕರಗಳು, ಗುತ್ತಗೆಗಳು, ದರನಿಗದಿ, ಹೆೊಸ 
ಉತ್ಪನನುಗಳು, ರ್್ರಟೆೊಟೆೈಪ್, ರ್್ರರ್ಸಲ್, ಹರಕಾಸು ಮಾಹಿತ, 
ವಾ್ಯಪಾರಿೋ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತು್ತ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾಹಿತಯು 
ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಉಳಿದವುಗಳು ಸಾವಧಾಜನಿಕಗೆೊಳಿಸದ 
ಕಾರ್ಧಾರೆೋಟ್ ಗಳಿಕೆಯ ವರದಿಗಳು ಅರವಾ ಮುನೊಸ್ಚನೆಗಳನುನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿವೆ ಸಂಶೊೋಧನೆ ಮತು್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು, ಬೆೋರೆ 
ಕಂಪನಿಗಳ ಜೆೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತ. 

ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್, ನನನು ಸಿಂಸೆಥೆಯ ಇಮೀಲ್ ಓದುತ್ತದೆಯ್ೀ ಅಥವ್ ನನನು 
ವ್ಯ್ಸ್ ಮೀಲ್ ಕೆೀಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯ್ೀ?
ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಾರಿೋ ಸಂವಹನಗಳನುನು 
ಗಮನಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಆದರೆ Avery Dennison, ಇ-ಮಲ್, ವಾಯ್ಸ್ 
ಮೋಲ್ ಇಂಟನೆಧಾಟ್ ಬೌ್ರಸರ್, ಆಂತರಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ 
ಸಂವಹನಗಳು ಮತು್ತ ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಹಾಡ್ಧಾ ಡೆರೈವ್ ಗಳನೊನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಸಥಿಳಿೋಯ ಕಾನೊನು ಅನುಮತಸುವ ಹಾಗೆ, ಕಂಪನಿಯ 
ಸ್ಸ್ಟಮ್ ಗಳ ಮೊಲಕ ಹೆೊೋಗುವ ಮಾಹಿತಯನುನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.



ನಿೋವು ಮಾಡುವ ನಿರಾಧಾರಗಳು 
ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನುನು ರೊಪಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿೀವು+
 ಮ್ರುಕಟೆಟೆ
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ಪಕ್ಷಿನ�ೋ�ಟ

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಘರ್ಷಣೆ
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಿದೆ. ನಿೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಭವನಿೀಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳ 
ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಮ್ನನುಡೆಸ್ವಾಗ, ನಿೀವು ಮಾಡ್ವ ಆಯೆಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭವಿರ್ಯವನ್ನು 
ರೂಪಿಸ್ತತಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್್ಮ, ನಿೀವು ತಕ್ಷಣವೆೀ ಸಂಭವನಿೀಯ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು 
ಗ್ರ್ತಿಸಬಹ್ದಾಗಿದೆ: ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, Avery Dennison ಒಬ್ಬ ಪೂರೆೈಕೆದಾರ 
ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಿತಿರ್ವ ಒಂದ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೊೀದರನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ. 
ಆದರೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮ್ ಇದ್ದರೂ - ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ 
ಉಂಟಾಗಬಹ್ದೆಂದ್ ಕಂಡರೂ - ನಿೀವು ಹೆೀಗೆ ಕಾಯ್ಷಮಾಡಲ್ ಆಯೆಕೆಮಾಡ್ತಿತಿೀರಿ 
ಎಂಬ್ದ್ ಕಂಪನಿಯ ಮನನುಣೆಯ ಮ್ೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತತಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ವೆೈಯಕ್ತಕ ನಿರಾಧಾರ ಕೆೈಗೆೊಳು್ಳವಿಕೆಯನುನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಯಾವುದೆೋ 
ಸನಿನುವೆೋಶದಲ್ಲಿ ಅರವಾ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಪರ ನಿರಧಾಯ ಕೆೈಗೆೊಳು್ಳವ ಕಲ್ಪನೆಯನುನು 
ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಎನುನುವ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ, ಇದು ನಿೋವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೆೋಕರುವ 
ಹಿತಾಸಕ್ತ ಸಂಘಷಧಾವಾಗಿದೆ. ವಾ್ಯಪಾರಿೋ ನಿರಾಧಾರಗಳಲ್ಲಿ, ವೆೈಯಕ್ತಕ ಆಸಕ್ತಗಳಿಗಿಂತ 
ಕಂಪನಿಯ ಆಸಕ್ತಗಳನುನು ಮುಂದಾಗಿರಿಸುವ ಜವಾಬಾದುರಿ ನಮಗಿದೆ. ಯಾವುದೆೋ 
ಹಿತಾಸಕ್ತ ಸಂಘಷಧಾವನುನು ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಝರ್ ಅರವಾ ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ ತಳಿಸ್ 
ಮತು್ತ ವಾಷ್ಧಾಕ ಕಂಪೆಲಿೈಯನ್ಸ್ ಸಟ್ಧಾಫಕೆೋಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್.

ನಿೀವು +ಮ್ರುಕಟೆಟೆ

ನೆೈತಕ ವ್ಯಾಪ್ರವು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪ್ರವ್ಗಿದೆ ಎಿಂಬುದನುನು ನಿೀವು ಜಗತ್ತಗೆ ತೊೀರಿಸಬಹುದು. 
ನಿಮ್ಮ ನೆೈತಕ ನ್ಯಕತವಾವು, ಪೂರೆೈಕೆದ್ರರು ಮತು್ತ ಇತರ ವ್ಯಾಪ್ರಿೀ ಪ್ಲುದ್ರರೊಿಂದಿಗಿನ 
ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಿಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನುನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ಸಕಿ್ತಗಿಿಂತ ಕಿಂಪನಿಯ 
ಹಿತ್ಸಕಿ್ತಯನುನು ಮುಖಯಾವ್ಗಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ರಿ ಪ್ಲುದ್ರರನುನು 
ಸಮ್ನವ್ಗಿ ಕ್ಣುವ ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ನೆೈತಕ ನಡವಳಕೆಯ ನಿರಿೀಕೆಯ ಮ್ದರಿಯನುನು ತೊೀರಿಸುವ 
ಮೂಲಕ, ನ್ವು ಸರಿಯ್ಗಿರುವುದನೆನುೀ ಮ್ಡುತೆ್ತೀವೆ ಎಿಂಬುದನುನು ನಿೀವು ಸ್ಪಷಟೆಪಡಿಸಬಹುದ್ಗಿದೆ.

ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಮತುತು ಪಾಲುದಾರರು
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಬಂಡವಾಳ ಮತು್ತ ವಾ್ಯಪಾರಿೋ ಸಂಬಂಧಗಳು
ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್ ಪರವಾಗಿ ವಾ್ಯಪಾರವನುನು ನಡೆಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾ್ಯಯತೋಪಿಧಾನ ಮೋಲೆ ಪ್ರಭಾವಬೋರುವ, ಅರವಾ 
ಪ್ರಭಾವ ಬೋರುವಂತೆ ಕಾರುವ ಯಾವುದೆೋ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ತಪಿ್ಪಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗರೊಕತೆ ಹೆೊಂದಿದೆದುೋವೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ವೆೈಯಕ್ತಕವಾಗಿ Avery Dennison ನೆೊಂದಿಗೆ ಅರವಾ ಅದರ ವಿರುದಧಿವಾಗಿ ವಾ್ಯಪಾರ 
ಮಾಡಬಾರದು, Avery Dennison ನೆೊಂದಿಗೆ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುವ ಅರವಾ ಪ್ರತಸ್ಪಧಿಧಾಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೆೋ "ಹಿತಾಸಕ್ತಯನುನು" ನಾವು ಹೆೊಂದಿರಬಾರದು. "ಹಿತಾಸಕ್ತ" ಎಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಟಾ್ಟರೆ ಮಾಲ್ೋಕತವಾದಲ್ಲಿ 
ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಸೆಧಾಂಟ್ ಹೆೊಂದಿರುವುದು, ಅರವಾ $100,000 ಗೊ ಹೆಚಿಚುನ ಮೊತ್ತದ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ಮೌಲ್ಯದ 
ಬಂಡವಾಳ ಹೆೊಂದಿರುವುದು. ಮತು್ತ ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೊ ಸಹ ಅನವಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು 
ಪರಿಸ್ಥಿತಗಳಲ್ಲಿ ಇಂರ ಆಸಕ್ತಗಳನುನು ಅನುಮತಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಅವಶ್ಯ್ಯಕ ಅನುಮೊೋದನೆಯ ನಂತರ 
ಮಾತ್ರ, ವಿವರಗಳನುನು ಕಾನ್ ಫಲಿಕ್್ಟ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್್ಟ (ನಿೋತ 7.12) ನಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.

ಉಡುಗೆೊರೆ, ಆಹಾರ ಮತು್ತ ಮನೆೊೋರಂಜನೆ
ಅನೆೋಕ ವಾ್ಯಪಾರಿೋ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಗೆೊರೆ, ಆಹಾರ ಮತು್ತ ಮನೆೊೋರಂಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದದುರೊ, ಅವು 
ವಾ್ಯಪಾರಿೋ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೋಲೆ ತಪಾ್ಪದ ಪ್ರಭಾವವನುನು ಬೋರಬಹುದೆಂಬುವ ನೆೊೋಟವನೊನು ಸಹ ನಾವು ತಪಿ್ಪಸಲು 
ಜಾಗರೊಕತೆಯಿಂದಿರಬೆೋಕು.

ಉಡುಗೆೊರೆ ನಿೋಡುವ ವಾಡಿಕೆಗಳು ಹಾಗೊ ಉಡುಗೆೊರೆ ನಿೋತಯ ರೆ್ರಶ್ ಹೆೊೋಲ್್ಡ ಗಳು ವಲಯದಿಂದ ವಲಯಕೆ್ಕ 
ಮತು್ತ ವಿಭಿನನು ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸಥಿಳಿೋಯ ವಾಡಿಕೆಯ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ, ನಾವು ಯಾವುದೆೋ 
ಸಕಾಧಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪೂವಧಾ ಅನುಮೊೋದನೆ ಇಲಲಿದೆಯ್ೋ ಯಾವುದೆೋ ಮೌಲ್ಯಯುತ 
ವಸು್ತವನುನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲಲಿ ಅರವಾ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸುವುದಿಲಲಿ. ನಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಾರದ ತೋಪಿಧಾನ ಮೋಲೆ 
ಪ್ರಭಾವ ಬೋರುವಂತಹ ಯಾವುದೆೋ ಉಡುಗೆೊರೆ, ಆಹಾರ, ಮನೆೊೋರಂಜನೆಯನುನು ಅರವಾ ಇನಾ್ಯವುದೆೋ ವಿಷಯವನುನು 
ಸ್ವಾೋಕರಿಸುವುದಿಲಲಿ. ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಉಡುಗೆೊರೆ, ಊಟ ಅರವಾ ಮನೆೊೋರಂಜನೆಯನುನು ನಿೋಡಿದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇದನುನು 
ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಬೆೋಗನೆೋ ವರದಿ ಮಾಡುತೆ್ತೋವೆ.

ಇದು ಸಂಕೋರಧಾವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪೂರಧಾ ಚರೆಧಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ ಫಲಿಕ್್ಟ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್್ಟ (ಪಾಲ್ಸ್ 7.12) ನೆೊೋಡಿ

ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್ ಪರವಾಗಿ 
ವಾ್ಯಪಾರವನುನು ನಡೆಸುವಾಗ 
ನಮ್ಮ ನಾ್ಯಯತೋಪಿಧಾನ 
ಮೋಲೆ ಪ್ರಭಾವಬೋರುವ 
ಯಾವುದೆೋ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು 
ತಪಿ್ಪಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಜಾಗರೊಕತೆ ಹೆೊಂದಿದೆದುೋವೆ.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಎರಡನೆೋ ಕೆಲಸಗಳು
ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮೋಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾ್ರರಮಿಕ ಕೆೋಂದಿ್ರೋಕರರವನುನು ನಿೋಡುವ ಮೊಲಕ Avery Dennisonಗೆ 
ನಮ್ಮ ಬದಧಿತೆಯನುನು ನಾವು ನಿರೊಪಿಸುತೆ್ತೋವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸ ಮತು್ತ ಎರಡನೆೋ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ 
ಸಮಯ ಮತು್ತ ಶಕ್ತಯನುನು ವಿಭಜಿಸದೆೋ ಇದದುರೆ ನಾವು ಹೆಚುಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತೆ್ತೋವೆ. ಒಂದು ವೆೋಳ  ೆನಿಮ್ಮ 
ಎರಡನೆೋ ಉದೆೊ್ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸನಿನುವೆೋಶಗಳಿದದುರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಪರ್ ವೆೈಸರ್ ಗೆ ತಳಿಸ್, ಅವರು 
ಪೂವಧಾ ಅನುಮೊೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದಿವಾತೋಯಕ ಉದೆೊ್ಯೋಗ (ನಿೋತ 2.12) ನಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಗಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸುತಾ್ತರೆ. ನಿೋವು ಒಂದು ವೆೋಳ  ೆವಾಷ್ಧಾಕ ಬದಧಿತೆಯ ಸಟ್ಧಾಫಕೆೋಶನ್ ಅನುನು ಪೂತಧಾಗೆೊಳಿಸುವುದು 
ಅಗತ್ಯವಿದದುರೆ, ನಿೋವು ಹೆೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೆೋ ದಿವಾತೋಯಕ ಉದೆೊ್ಯೋಗವನುನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್.

ನಮಗೆ ಎರಡನೆೋ ಕೆಲಸವಿದದುರೆ, ಅದು ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕತೆ, ಹಾಜರಾಗಿ ಅರವಾ ಕೆಲಸದ 
ಸಾಧನೆಯ ಮೋಲೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಜಾಗರೊಕತೆಯಿಂದಿರಬೆೋಕು. ನಾವು 
ಎಂದಿಗೊ ಮುದ್ರರ ವಾ್ಯಪಾರ, ಅಡೆಸ್ವ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ ವಾ್ಯಪಾರಗಳು ಅರವಾ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ವಾ್ಯಪಾರದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಸ್ಪಧಿಧಾಯಾಗಿರುವ ಅರವಾ ನಮಿ್ಮಂದ ಖರಿೋದಿಸುತ್ತರುವ ಅರವಾ ವಾ್ಯಪಾರ ಘಟಕಕೆ್ಕ ಮಾರುತ್ತರುವ ಯಾವುದೆೋ 
ಕಂಪನಿಯ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನುನು ಸ್ವಾೋಕರಿಸುವುದಿಲಲಿ.

ಕಾರ್ಧಾರೆೋಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು
ನೆೈಜವಾಗಿ Avery Dennisonಗೆ ಹೆೊೋಗಬೆೋಕರುವ ವಾ್ಯಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ನಮಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳವುದಿಲಲಿ. 
Avery Dennison ಮೊಲಕ ವಾ್ಯಪಾರಿೋ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ನಾವು ಕಂಡುಕೆೊಂಡರೆ-ಅವು ಕಂಪನಿಯ ಸವಾತು್ತ, 
ಮಾಹಿತ ಅರವಾ ಸಾಥಿನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದದುರೊ- ನಾವು ಈ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಕಂಪನಿಯ ಸೊಕ್ತ ವಲಯಕೆ್ಕ 
ತಳಿಸುತೆ್ತೋವೆ. ಕಂಪನಿಯಂದಿಗೆ ನೆೋರವಾಗಿ ಅರವಾ ಪರೆೊೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಸ್ಪಧಿಧಾಸದೆೋ ಇರುವ ಮೊಲಕ, 
ನಾವೆಲಲಿರೊ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆೊಂದುತೆ್ತೋವೆ ಮತು್ತ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲಾಲಿ Avery Dennison ನ ವಾ್ಯಪಾರಿೋ 
ಹಿತಾಸಕ್ತಗಳನುನು ಹೆಚಿಚುಸುವ ನಮ್ಮ ಕತಧಾವ್ಯವನುನು ಪೂರೆೈಸುತೆ್ತೋವೆ. ಲ್ೋಗಲ್ & ಎಥಿಕಲ್ ಕಾಂಡಕ್್ಟ (ಪಾಲ್ಸ್ 1.1) 
ಮತು್ತ ಹಿತಾಸಕ್ತ ಸಂಘಷಧಾಕೆ್ಕ (ಪಾಲ್ಸ್ 7.12) ಅನುಸಾರವಾಗಿ.

ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ 
ಮೋಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾ್ರರಮಿಕ 
ಕೆೋಂದಿ್ರೋಕರರವನುನು 
ನಿೋಡುವ ಮೊಲಕ 
Avery Dennisonಗೆ 
ನಮ್ಮ ಬದಧಿತೆಯನುನು 
ನಾವು ನಿರೊಪಿಸುತೆ್ತೋವೆ.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aS10QW9yZ1F2U2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಪ್ರಮಾರಗಳು
ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರು Avery Dennison ಸಂಸಕೃತಯ ಭಾಗವಾಗಿದಾದುರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವ ನೆೈತಕ 
ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅವರೊ ಬದಧಿರಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಆದಷೊ್ಟ ಪ್ರಯತನುಸುತೆ್ತೋವೆ. Avery Dennison ನ ಗೆೊಲಿೋಬಲ್ 
ಸಪೆಲಿೈಯರ್ ಸಾ್ಟಂಡಡ್ಸ್ಧಾ ಗೆ ಅವರು ಬದಧಿರಾಗಿದಾದುರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಿ್ಮಂದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ನಾವು 
ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುವ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಅಭಾ್ಯಸಗಳು ಮತು್ತ ನೆೈತಕ ನಡವಳಿಕೆಯನುನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಮಗೆ ವಸು್ತ ಅರವಾ ಸೆೋವೆಗಳನುನು ತಯಾರಿಸುವ ಉಪ ಗುತ್ತಗೆದಾರರುಗಳೂ ಸಹ ಈ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನೊನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ, ಈ ಪ್ರಮಾರಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರನುನು ನಾವು 
ಸಾಧ್ಯವಾದಷೊ್ಟ ಜವಾಬಾದುರಿಯುತರನಾನುಗಿಸುತೆ್ತೋವೆ:
•  ಬಾಲ್ಯ ಕಾಮಿಧಾಕರು ಅರವಾ ಒತಾ್ತಯದ ಕಾಮಿಧಾಕರನುನು ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಾವು 

ಅನುಮತಸುವುದಿಲಲಿ
•  ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಅವರ ನೌಕರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತು್ತ ಆರೆೊೋಗ್ಯಕರ ಕಾಯಧಾಕ್ೆೋತ್ರವನುನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೊ 

ಎಲಾಲಿ ಸಥಿಳಿೋಯ ಪರಿಸರ, ಆರೆೊೋಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾನೊನುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾಯಧಾಮಾಡಬೆೋಕೆಂದು ನಾವು 
ಬಯಸುತೆ್ತೋವೆ.

•  ನಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಾರಿ ಸ್ದಧಿತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಯ ಲಂಚ, ಕಕ್ ಬಾ್ಯಕ್ ಅರವಾ ಇತರ ರೊಪದ 
ವೆೈಯಕ್ತಕ ಪಾವತಯನುನು ನಾವು ಅನುಮತಸುವುದಿಲಲಿ.

ಗ್್ರಹಕರು ಮತು್ತ ಮ್ರುಕಟೆಟೆಗಳ್

ಸೆೋಲ್ಸ್ ಮತು್ತ ಮಾಕೆಧಾಟ್ಂಗ್
ಮಾರಾಟವನುನು ಗೆಲಲಿಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಗುರಮಟ್ಟ ಹಾಗೊ ಸೆೋವೆಗಳ ಮೋಲೆ ಅವಲಂಬಸ್ದೆದುೋವೆೋ ಹೆೊರತು 
ಅನೆೈತಕ ಕುತಂತ್ರಗಳ ಮೋಲಲಲಿ. ಹಿೋಗೆಂದರೆ
• ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಮತು್ತ ಸೆೋವೆಗಳನುನು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾರುತೆ್ತೋವೆ.
• ನಾವು ತಪಾ್ಪಗಿ ನಡೆಸುವ ಅರವಾ ಮೊೋಸದ ಮಾಕೆಧಾಟ್ಂಗ್ ಅಭಾ್ಯಸಗಳಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗುವುದಿಲಲಿ.
• ನಮ್ಮ ಪ್ರತಸ್ಪಧಿಧಾಗಳು ಅರವ ಅವರ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಪಾ್ಪದ ಹೆೋಳಿಕೆ ನಿೋಡುವುದಿಲಲಿ.
• ಒಂದು ವೆೋಳ  ೆನಾವು ತಪಾ್ಪದ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡಿದಾದುಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಾವು ಅದನುನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳತೆ್ತೋವೆ.

ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರು 
ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್ 
ಸಂಸಕೃತಯ 
ಭಾಗವಾಗಿದಾದುರೆ ಹಾಗಾಗಿ 
ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವ 
ನೆೈತಕ ಪ್ರಮಾರಗಳಿಗೆ 
ಅವರೊ ಬದಧಿರಾಗುವಂತೆ 
ನಾವು ಆದಷೊ್ಟ 
ಪ್ರಯತನುಸುತೆ್ತೋವೆ.
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ ನಾ್ಯಯಯುತ ವಹಿವಾಟು
ಎಲಾಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾ್ಯಯವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತೆ್ತೋವೆ. ಸ್ಪಧಿಧಾಗಳನೊನು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ, 
ಕಳ್ಳತನ, ದುರುಪಯೋಗ, ತಪಾ್ಪಗಿ ನಿರೊಪಿಸುವುದು ಅರವಾ ಯಾವುದೆೋ ಇತರ ಕಾನೊನುಬಾಹಿರ ಅರವಾ 
ಅಕ್ರಮವಾದ ಕ್ರಯ್ಯ ಮೊಲಕ ನಾವು ಯಾರೆೊಬ್ಬರ ಅನುಕೊಲತೆಯನುನು ಪಡೆದುಕೆೊಳು್ಳವುದಿಲಲಿ. ಗುತ್ತಗೆ ನಿೋಡಲು 
ಅರವಾ ಇತರ ವಾ್ಯಪಾರಿೋ ವಹಿವಾಟನುನು ನಿೋಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೋರುವ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಯ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ವಸು್ತಗಳನುನು 
ಕೆೊಡುವುದಿಲಲಿ ಅರವಾ ಪಾವತಸುವುದಿಲಲಿ.

ಸ್ಪರಾಧಾತ್ಮಕ ಜ್ಾನ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಸ್ಪಧಿಧಾಯನುನು ಗೌರವದಿಂದ ನೆೊೋಡುತೆ್ತೋವೆ ಮತು್ತ ನಾವು ನಮ್ಮದಕೆ್ಕ ನಿೋಡುವಷೆ್ಟೋ ಆರೆೈಕೆಯಿಂದ 
ಅವರ ಬೌದಿಧಿಕ ಸವಾತ್ತಗೊ ಸಹ ನಿೋಡುತೆ್ತೋವೆ. ನಾವು Avery Dennison ಸ್ಪಧಿಧಾಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, 
ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು ಅರವಾ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನುನು ಕಾನೊನುಬದಧಿವಾಗಿ ಹಾಗೊ ನೆೈತಕವಾಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೋವೆ. 
ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ನಾವು ಸಕಾಧಾರಿ ಏಜೆನಿಸ್ಗಳು, ಕಂಪನಿ ಎಗೆಸ್ಕುಟ್ವ್ ಗಳು ಮಾಡುವ ಸಾವಧಾಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, 
ವಾಷ್ಧಾಕ ವರದಿ ಮತು್ತ ಪ್ರಕಟ್ಸ್ದ ಲೆೋಖನಗಳ ಮೊಲಕ ಮಾಹಿತಯನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತೆ್ತೋವೆ ಮತು್ತ ಬಳಸುತೆ್ತೋವೆ. 
ಸೊಕ್ತವಲಲಿದ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರವಾ ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುವ ಯಾವುದೆೋ ಸ್ಪರೆಧಾಯ 
ಮಾಹಿತಯನುನು ನಾವು ಸ್ವಾೋಕರಿಸುವುದಿಲಲಿ, ಹಂಚಿಕೆೊಳು್ಳವುದಿಲಲಿ ಅರವಾ ಬಳಸುವುದಿಲಲಿ.

ನಾವು ನಮ್ಮ 
ಪ್ರತಸ್ಪಧಿಧಾಯನುನು 
ಗೌರವದಿಂದ ನೆೊೋಡುತೆ್ತೋವೆ 
ಮತು್ತ ನಾವು ನಮ್ಮದಕೆ್ಕ 
ನಿೋಡುವಷೆ್ಟೋ ಆರೆೈಕೆಯಿಂದ 
ಅವರ ಬೌದಿಧಿಕ ಸವಾತ್ತಗೊ 
ಸಹ ನಿೋಡುತೆ್ತೋವೆ.
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ಪಕ್ಷಿನ�ೋ�ಟ

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಪ್ರತಸ್ಪರೆಧಾ
ನಾವು ಯಾವಾಗಲೊ ಆ್ಯಂಟ್ ಟ್ರಸ್್ಟ ಕಾನೊನುಗಳಿಗೆ ಬದಧಿರಾಗಿರುತೆ್ತೋವೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ ನಾ್ಯಯಯುತ 
ಸ್ಪರೆಧಾಯನುನು ಮತು್ತ ಸ್ಪಧಿಧಾಗಳಿಗೆ ಅದೆೋ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪದಿಧಾಸುವಂತೆ ಉತೆ್ತೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅರವಾ 
ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಗಳ ಮೊಲಕ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ಬಂದಂತೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ - ಅಂದರೆ ಸ್ಪಧಿಧಾಯು ಸ್ಪರೆಧಾಯನುನು ನಿಯಂತ್ರಸುವುದು 
ಅರವಾ ವಾ್ಯಪಾರವನುನು ಕಾರರವಿಲಲಿದೆೋ ತಡೆದಲ್ಲಿ ಆ್ಟಂಟ್ ಟ್ರಸ್್ಟ ಕಾನೊನುಗಳ ಉಲಲಿಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದರ ನಿಗದಿ 
ಮಾಡುವ, ಗಾ್ರಹಕರನುನು ಅರವಾ ಪ್ರದೆೋಶಗಳನುನು ಹಂಚಿಕೆೊಳು್ಳವ, ಗುತ್ತಗೆಯ ಬಡ್  ಗಳನುನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ (ಬಡ್ ರಿಗಿಗೆಂಗ್ 
ಎನುನುತಾ್ತರೆ), ಉತಾ್ಪದನೆಯ ಮಿತಯನುನು ಮಿತಗೆೊಳಿಸುವ ಅರವಾ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರ ಅರವಾ ಗಾ್ರಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು 
ನಿರಾಕರಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳನುನು ಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಡಿ - ಇದು ಸ್ಪರೆಧಾಯನುನು ನಿಯಂತ್ರಸುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಕಾನೊನುಬಾಹಿೋರ ಆಗಿವೆ. 

ಪ್ರತಸ್ಪಧಿಧಾಗಳೂೆಂದಿಗಿನ ತಪಾ್ಪದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನೆೊೋಟವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಖಾ್ಯತಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, 
ಆದದುರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಸ್ಪಧಿಧಾಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೊ ಚಚಿಧಾಸುವುದಿಲಲಿ:
• ದರ
• ಮಾರಾಟದ ನಿಯಮ ಮತು್ತ ಷರತು್ತಗಳು 
• ಗಾ್ರಹಕರ ಅರವಾ ಪ್ರದೆೋಶಗಳ ನಿಯೋಜನೆ
• ಪ್ರತಸ್ಪರೆಧಾಯ ಮೋಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೋರುವ ಯಾವುದೆೋ ಇತರ ವಿಷಯ.

ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ಘಟಕದ ಗಾ್ರಹಕರಾಗಿದೊದು ಅದೆೋ ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ಘಟಕ ಅರವಾ ಬೆೋರೆ ಘಟಕದ 
ಸ್ಪಧಿಧಾಗಳೂ ಆಗಿರುವ ಗಾ್ರಹಕರನುನು ಹೆೊಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಗಾ್ರಹಕರ ಜೆೊತೆ ಕಾಯಧಾನಿವಧಾಹಿಸುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೆೋಕು 
ಎನುನುವ ಮಾಗಧಾದಶಧಾನಕಾ್ಕಗಿ, ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗವನುನು ಸಂಪಕಧಾಸ್.

ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಪಧಿಧಾಗಳ ಜೆೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯು ಆ್ಯಂಟ್ ಟ್ರಸ್್ಟ ಕಾನೊನು ಉಲಲಿಂಘನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಕಾನೊನು 
ವಿಭಾಗದ ಅನುಮೊೋದನೆ ಇಲಲಿದೆೋ ಟೆ್ರೋಡ್ ಅಸೆೊೋಸ್ಯ್ೋಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು.

ಈ ವಿಷಯವು ಸಂಕೋರಧಾವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭ ಬಂದುವಾಗಿ, ಆಂಟ್ ಟ್ರಸ್್ಟ ಕಂಪೆಲಿೈಯನ್ಸ್ (ಪಾಲ್ಸ್ 7.9) ಮತು್ತ ಅದು 
ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರಧಾ ನಿೋಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರೆೊಂದಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿ. ಇದರ ಜೆೊತೆಗೆ, ನೌಕರರಿಗೆ ವೆಬ್-ಆರಾರಿತ 
ತರಬೆೋತಗಳನುನು ನಿಯತಕಾಲ್ಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ಪಧಿಧಾಗಳ ಜೆೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಆ್ಯಂಟ್ ಟ್ರಸ್್ಟ 
ಅರವಾ ನಾ್ಯಯಯುತ ಸ್ಪರಾಧಾತ್ಮಕ ಆತಂಕಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗವನುನು ಸಂಪಕಧಾಸ್.

ನಿೀವು+ ಮ್ರುಕಟೆಟೆ  
ನಿೀತಗಳ ಉಲೆಲಿೀಖ

ತತವಾ 1.1 ಕಾನೊನು ಮತು್ತ ನೆೈತಕ ನಡವಳಿಕೆ

ತತವಾ 1.2 ಸವಾತು್ತಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯ ಜವಾಬಾದುರಿ 

ಪಾಲ್ಸ್ 2.12 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಂಪಾಲಿಯ್ ಮಂಟ್

ಪಾಲ್ಸ್ 7.9 ಆಂಟ್ಟ್ರಸ್್ಟ ಕಾಂಪಲಿಯನ್ಸ್

ಪಾಲ್ಸ್ 7.12 ಕಾನ್ ಫಲಿಕ್್ಟ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್್ಟ

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-1_Legal_and_Ethical_Conduct.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-2_Employee)Responsibility_Concerning_Assets.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/2-12_Secondary_Employment.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-9_Antitrust_Compliance.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-12_Conflict_of_Interest.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aS10QW9yZ1F2U2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NHRmWkpIMkJSMVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
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ಪ್ರಶೆ್ ನುೀತ್ತರಗಳ್ ನಿೀವು+ಮ್ರುಕಟೆಟೆ

ಸರಬರ್ಜುದ್ರರು ಮತು್ತ ಪ್ಲುದ್ರರು

"ಆಸಕಿ್ತಯ ಘಷಧಾಣೆ" ಎಿಂದರೆೀನು?
ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಆಸಕ್ತಗಳು (ನಿಮಗೆ ಅರವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೆನುೋಹಿತರಿಗೆ 
ಅರವಾ ಹತ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಯಾವುದು ಅತು್ಯತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೋ 
ಅದು), ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್ ಗೆ ಯಾವುದೆೋ ಅತು್ಯತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೋ 
ಅದಕ್ಕಂತ ವಿಭಿನನುವಾದಾಗ ಅರವಾ ವಿಭಿನನುವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡಾಗ, 
ಆಸಕ್ತಯ ಘಷಧಾಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ನಿೋವು 
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆೊೋಗಬೆೋಕಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚುಚುವರಿ 
ರಿವಾಡ್ಧಾ ಮೈಲ್ಸ್ ನಿೋಡುವ ಏರ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು 
ನಿಮಗೆ ಅತು್ಯತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮತೆೊ್ತಂದು 
ಏರ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಬೆಲೆಯ ವಿಮಾನ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು ಮತು್ತ 
ಹಿೋಗಾಗಿ ಅದು ಸಂಸೆಥಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.

ಆಸಕಿ್ತಗಳ ಘಷಧಾಣೆಯ್ದ್ಗ, ಯ್ರು ಹತ್ತರದ ಸಿಂಬಿಂಧಿಯ್ಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್್ತರೆ?
ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜಿೋವನ ಸಂಗಾತ, ಸಥಿಳಿೋಯ ಪಾಲುದಾರ, ರ್ೋಷಕ, 
ಅಜಿಜಿತಾತ, ಅತೆ್ತಮಾವ, ಮಗು, ಮೊಮ್ಮಗು, ಸಹೆೊೋದರ, 
ಸಹೆೊೋದರಿ, ಭಾವ, ಅತ್ತಗೆ, ಇವರುಗಳು ಒಂದೆೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ವಾಸ್ಸ್ದರೊ ಅರವಾ ಇಲಲಿದಿದದುರೊ, ಇವರನುನು ಹತ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ 
ಎಂದು ಭಾವಿಸುತೆ್ತೋವೆ.

ಗ್್ರಹಕರು ಮತು್ತ ಮ್ರುಕಟೆಟೆಗಳ್

ನ್ವು ಸರಬರ್ಜು ಮ್ಡಲು ಪ್ರಯತನುಸುತ್ತರುವ ಒಿಂದು ಉತ್ಪನನುಕೆಕೆ 
ಆಕೆ ಪ್ರಸು್ತತವ್ಗಿ ಎಷುಟೆ ಪ್ವತಸುತ್ತದ್ದಾರೆಿಂದು ನ್ನು ಒಬ್ಬ 
ಗ್್ರಹಕರನುನು ಕೆೀಳಬಹುದೆೀ?
ಹೌದು

ಒಬ್ಬ ಗ್್ರಹಕರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಸ್ಪಧಿಧಾಗಳ ದರ ತಳಸಿದರೆ, ನ್ನು 
ಅದಕೂಕೆ ಕಡಿಮ ಬೆಲೆ ನಿೀಡಬಹುದೆೀ?
ಇರಬಹುದು. ನಿೋವು ಯಾವಾಗಬೆೋಕಾದರೊ ಪ್ರತಸ್ಪಧಿಧಾಯ 
ಬೆಲೆಯನುನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಕಡಿಮ ಬೆಲೆಗೆ ನಿೋಡುವುದು 
ಯಾವಾಗಲೊ ಕಾನೊನುಬದಧಿವಾಗಿ ಅನುಮತಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಅದು 
ನಿೋವು ಆ ಕಡಿಮ ದರವನುನು ಎಲಾಲಿ ಗಾ್ರಹಕರಿಗೊ ನಿೋಡುತ್ತದಿದುೋರಾ 
ಎನುನುವುದನುನು ಒಳಗೆೊಂಡು ಎಂಬುದರ ಸನಿನುವೆೋಶಗಳ ಮೋಲೆ 
ಅವಲಂಬಸ್ರುತ್ತದೆ. ಸನಿನುವೆೋಶದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕಾನೊನು 
ವಿಭಾಗವನುನು ಸಂಪಕಧಾಸ್.

ಟೆ್ರೀಡ್ ಶೆ್ ೀಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗ್್ರಹಕರು ಅಥವ್ ಸರಬರ್ಜುದ್ರೂ 
ಆಗಿರುವ ಪ್ರತಸ್ಪಧಿಧಾಗಳೊೆಿಂದಿಗೆ ನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಚಚಿಧಾಸಬಹುದು?
ಜಾಗರೊಕತೆಯಿಂದ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷೊ್ಟ ಮಟ್್ಟಗೆ ನಿಮ್ಮ 
ಚರೆಧಾಯನುನು ಸ್ೋಮಿತಗೆೊಳಿಸ್ ಮತು್ತ ಅವರನುನು ನಮ್ಮ 
ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ಘಟಕದ ಖರಿೋದಿ ಅರವಾ ಮಾರಾಟ ಸಂಬಂಧಕೆ್ಕ 
ಮಾತ್ರ ಸ್ೋಮಿತಗೆೊಳಿಸ್. ಗಾ್ರಹಕರು ಅರವಾ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರ 
ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಧಿಧಾಸುವ ಮತೆೊ್ತಂದು ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ಘಟಕವನುನು 
ಎಂದಿಗೊ ಪ್ರಭಾವಿಸಲು ಯತನುಸಬೆೋಡಿ. ಪ್ರತಸ್ಪಧಿಧಾಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
ಹಾನಿಕಾರಕವಲಲಿದ ಸಂವಾದಗಳೂ ಸಹ ಆ್ಯಂಟ್ಟ್ರಸ್್ಟ ಕಾನೊನಿನ 
ಉಲಲಿಂಘನೆಯಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗಾ್ರಹಕರು ಅರವಾ 
ಸರಬರಾಜುದಾರೊ ಆಗಿರುವ ಪ್ರತಸ್ಪಧಿಧಾಗಳೂೆಂದಿಗೆ ನಿೋವು ಟೆ್ರೋಡ್ 
ಶೊೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುನನು, ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗದೆೊಂದಿಗೆ 
ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.



ನಾವು ಜಿೋವಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸೊ್ಪತಧಾದಾಯಕ 
ಜಗತ್ತನುನು ಸೃಷ್್ಟಸಲು ಮತು್ತ ಅದನುನು ಮುಂದಿನ 
ಪಿೋಳಿಗೆಗೆ ಬಟು್ಟಹೆೊೋಗಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುತೆ್ತೋವೆ.

ನಿೀವು+
 ಜಗತು್ತ
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಸಸ್ಟೇನಬಿಲಿಟಿ
ಏವರಿ ಡ್ನ್ನಿಸನ್ ನಲಿಲಿ, ಜವಾಬಾದಾರಿಯುತ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತು ಪರಿಸರ 
ಅಭಾಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ, ಜಗತ್ತುನಾದಯಾಯಂತ ಆರ್ೂೇಗಯಾಕರ ಸಮುದಾಯಗಳನುನಿ ಕಟುಟವಲಿಲಿ 
ನ್ರವಾಗುವ ದೇರಥಿಕಾಲ ಬರುವ ವಾಯಾಪಾರಿೇ ಯಶಸ್ಸನುನಿ ಸಾಧಿಸುವಲಿಲಿ ನಾವು 
ವಿಶಾವಾಸ ಹ್ೂಯಂದದ್ದಾೇವ್. ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲಲಿದರಲಿಲಿಯೂ ಸುಸ್ಥಿರತ್ಗ್ ಹ್ಚ್ಚಿನ ಒತುತು 
ನ್ೇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತುೇವ್. ನಮ್ಮ ಗುರಿಯು ನಮ್ಮ ಷ್ೇರುದಾರರಿಗ್, ಗಾ್ರಹಕರಿಗ್ ಮತುತು 
ಉದ್ೂಯಾೇಗಿಗಳಿಗ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜಿೇವನ ಗುಣಮಟಟವನುನಿ ಸುಧಾರಿಸುವಲಿಲಿ 

ಪ್ರಯೋಜನ ನಿೋಡುವ ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳನುನು ಸಮತೆೊೋಲನದಲ್ಲಿಡುವುದು 
ಹಾಗೊ ಜಗತ್ತನ ನೆೈಸಗಿಧಾಕ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸತತ 
ಸುರಾರಣೆಯ ಮೋಲೆ ಗಮನ ಕೆೋಂದಿ್ರೋಕರಿಸುವುದರೆೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಷೆೋರುದಾರರ 
ಮೌಲ್ಯವನುನು ಹೆಚಿಚುಸಲು, ನಿಜವಾದ ಪ್ರಭಾವವನುನು ಬೋರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಾರಣೆ 
ಕಾಯಧಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಲು, ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕೆ್ಕ ಜವಾಬಾದುರಿಯುತ 
ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿರಲು ನಾವು ಬದಧಿರಾಗಿದೆದುೋವೆ.

ನಿೀವು+ಜಗತು್ತ

ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್ ಒಿಂದು ಜ್ಗತಕ ಸಿಂಸೆಥೆಯ್ಗಿದೆ, ಮತು್ತ ನ್ವು ಉತ್ತಮ ಜ್ಗತಕ 
ನ್ಗರಿೀಕರ್ಗಲು ಬದಧಿರ್ಗಿದೆದಾೀವೆ. ಮೀರೆಗಳ್ದಯಾಿಂತ ನ್ವು ಪ್ರತೀ ಭೆೀಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 
ಖ್ಯಾತಯನುನು ಕಟುಟೆತೆ್ತೀವೆ, ಸಕ್ಧಾರಗಳೊೆಿಂದಿಗೆ ವಹಿವ್ಟು ನಡೆಸುವುದರಿಿಂದ ಹಿಡಿದು 
ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡ ವೃತ್ತಪರ ಆಸಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನುನು ಭೆೀಟಿಮ್ಡುವವರೆಗೆ. 
ನ್ವು ಎಲಲಿ ಸಿಂಸಕೃತಗಳೊ ನಮ್ಮ ನೆೈತಕ ಮ್ನದಿಂಡಗಳ ಭ್ಗ ಎಿಂದು ಭ್ವಿಸುತೆ್ತೀವೆ. 
ಜೊತೆಯ್ಗಿ, ನ್ವು ಜಿೀವಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸೂ್ಪತಧಾದ್ಯಕ ಜಗತ್ತನುನು ಸೃಷ್ಟೆಸಲು ಮತು್ತ 
ಅದನುನು ಮುಿಂದಿನ ಪೀಳಗೆಗೆ ಬಿಟುಟೆಹೊೀಗಲು ನ್ವು ಶ್ರಮಿಸುತೆ್ತೀವೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಫೂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಪರಿಸರ
ನಮ್ಮ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾಯಾಧಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮತು್ತ ಉತ್ಪನನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬಾದುರಿಯುತ ಪರಿಸರ 
ಅಭಾ್ಯಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬದಧಿರಾಗಿದೆದುೋವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದು್ಯತ್ ಉಳಿತಾಯವನುನು ಹೆಚಿಚುಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನುನು, 
ನಾವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಗಿ್ರೋನ್ ಹೌಸ್ ಗಾ್ಯಸ್ ಮತು್ತ ತಾ್ಯಜ್ಯ ವಿಸಜಧಾನೆಯನುನು ಕಡಿಮಗೆೊಳಿಸುವುದನುನು, ಪರಿಸರ-ಸೆನುೋಹಿ 
ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಉತೆ್ತೋಜಿಸುವುದನುನು, ಹಾಗೊ ನಮ್ಮ ನೆೈಸಗಿಧಾಕ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್, 
ಉಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳವ ಮೊಲಕ, ನಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಾರಿೋ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳ ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವವನುನು 
ನಿಭಾಯಸಲು ಮತು್ತ ತೆಗದುಹಾಕಲು ಶ್ರಮಸುತೆ್ತೋವೆ. ನಾವು ಪಾರಸರಿಕ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಸಂವಹನಗೆೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅರಧಾಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಪಡಿಸಲು 
ಕಾಯಧಾಕ್ರಮಗಳನುನು ಹೆೊಂದಿದೆದುೋವೆ.

ಎನಿವಾರಾನ್ ಮಂಟ್ ರ್್ರಟೆಕ್ಶನ್, ಹೆಲ್್ತ & ಸೆೋಫ್್ಟ (ಪಾಲ್ಸ್1.4) ಮತು್ತ ಎನಿವಾರಾನ್ ಮಂಟ್ ರ್್ರಟೆಕ್ಶನ್ ಮತು್ತ ಕಾಂಪಲಿಯನ್ಸ್ 
(ಪಾಲ್ಸ್ 4.2) ಇವುಗಳು ಪರಿಸರವನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ, ಮಾನವ ಕುಲವನುನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೆೊಳಿಸುವ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷಿತ 
ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ತಯಾರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆವನುನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮುದಾಯ ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬಾದುರಿ
ನಿಮ್ಮ ಅರಿವು ಮತು್ತ ಕಾಳಜಿಯು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೊ ಜಾಗತಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, Avery Dennison 
ಸಂಸೆಥಿಯನುನು ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿಶಾವಾಸಾಹಧಾ ಸದಸ್ಯನನಾನುಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅತು್ಯತ್ತಮ ಕಾರ್ಧಾರೆೋಟ್ ನಾಗರಿೋಕರಾಗಿ 
ಗುರುತಸಲ್ಪಡಲು ಬಯಸುತೆ್ತೋವೆ- ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಯವಾಗಿರುವುದು, ನೌಕರ ವೆೈವಿಧ್ಯತೆ, ಅಭಿವೃದಿಧಿ, 
ಆರೆೊೋಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹಾಗೊ ಜಾಗತಕ ಕಾಮಿಧಾಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಬದಧಿರಾಗುವುದು, ನಾವು ಕಾಯಧಾನಿವಧಾಹಿಸುವ 
ಜಗತ್ತನ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಂದಿರುವ ಹಾಗೊ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಂದುತ್ತರುವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜಕೆ್ಕ 
ಕೆೊಡುಗೆಯನುನು ನಿೋಡುವುದು. ನಮ್ಮ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಮತು್ತ ಗುರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೆವಾೈವಾಷ್ಧಾಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ 
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್್ಟದುದು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಧಾರೆೋಟ್  ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್, ನಾಗರಿೋಕ, ದಾನ ಮತು್ತ ಫಲಾಂತೆೊ್ರಫಕ್ ಸಂಸೆಥಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಸದಸ್ಯತವಾವನುನು 
ಉತೆೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ರಾರಿಟೆಬಲ್ ಕಾಂಟ್್ರಬೊ್ಯಶನ್ಸ್ (ಪಾಲ್ಸ್ 6.7) ಕಂಪನಿಯು ಹೆೋಗೆ ಉದಾರ ದೆೋಣಿಗೆಗಳನುನು ನಿೋಡುತ್ತದೆ 
ಎಂಬುದನುನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮಗೆೊಳಿಸ್. 
ರಕ್ಷಿಸ್.
ಸಂರಕ್ಷಣೆ.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aDhQejdDWlJhRnM/view?usp=sharing
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಸಕ್ಧಾರಗಳ್

ಟೆ್ರೋಡ್ ಅನುಸರಣೆ
ನಿದಿಧಾಷ್ಟ ದೆೋಶಗಳು ಮತು್ತ ವ್ಯಕ್ತಗಳ ನಡುವೆ ವಾ್ಯಪಾರ ವಹಿವಾಟನುನು ನಿಯಂತ್ರಸುವ ನಿಯಮಗಳನುನು ಹಾಗೊ ದೆೋಶಗಳ 
ಗಡಿಗಳ ಉದದುಕೊ್ಕ ವಸು್ತಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನುನು ನಿಷೆೋಧಿಸುವ ವಾ್ಯಪಾರ ನಿಯಂತ್ರರಗಳನುನು ಜಗತನಾದ್ಯಂತ ಅನೆೋಕ 
ಸಕಾಧಾರಗಳು ರೊಪಿಸ್ವೆ. ನಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಾರಕೆ್ಕ ಅನವಾಯಿಸುವ ಎಲಾಲಿ ಟೆ್ರೋಡ್ ನಿಯಂತ್ರರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬದಧಿರಾಗಿದೆದುೋವೆ 
ಮತು್ತ ನಿಷೆೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಗಳೂೆಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸದಿರುವುದನುನು ಅರವಾ ನಿಷೆೋಧಿತ ಗೊಡ್ಸ್ ಆಮದು ಅರವಾ 
ರಫ್್ತ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಜಾಗರೊಕರಾಗಿದೆದುೋವೆ. ಯು.ಎಸ್ . ಕಂಪನಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಯು.ಎಸ್ .ನ ಎಲಲಿ ವಾ್ಯಪಾರ 
ನಿಯಂತ್ರರಕೆ್ಕ ಬದಧಿರಾಗಿರಬೆೋಕು. ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೆೋ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ಅನವಾಯಿಸುವ ಕಾನೊನುಗಳನುನು 
ಕೊಡ ಪಾಲ್ಸುತೆ್ತೋವೆ.

ಈ ಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಾನೊನು ಸಂಕೋರಧಾವಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಆಗಾಗೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಟೆ್ರೋಡ್ ಚಟುವಟ್ಕೆಯ 
ಬಗೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇದದುಲ್ಲಿ, ಗೆೊಲಿೋಬಲ್ ಟೆ್ರೋಡ್ ಮಾ್ಯನೆೋಜ್ ಮಂಟ್ (ಪಾಲ್ಸ್ 7.22) ಅರವಾ ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗದ ಸಲಹೆ 
ಪಡೆಯಿರಿ.

ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸೆ್ಟೋಟ್ಸ್ ನೆೊಂದಿಗೆ ಸೆನುೋಹಪರವಾಗಿರುವ ದೆೋಶಗಳ ವಿರುದಧಿ ಸೊಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೆೋ ಅಂತರಾಷ್ತ್ೋಯ 
ನಿಷೆೋಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲಲಿ. ನಿೋಷೆೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೆೋಶಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಅರವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಪಾರವನುನು 
ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆೊೋರುವ ಯಾವುದೆೋ ಕೆೊೋರಿಕೆಯನುನು ನಾವು ಒಪು್ಪವುದಿಲಲಿ, ಅರವಾ ಒಂದು ನಿಷೆೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿ ಅರವಾ 
ದೆೋಶದ ನಿಷೆೋಧಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಮಾಹಿತಯನುನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೊಲ, ಧಮಧಾ, ರಾಷ್ಟ್ೋಯತೆ 
ಅರವಾ ನಿಷೆೋಧ ಅನುಸರಣೆಯ ಬಗೆಗೆ). ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಎಲಲಿ ಇಂಟರ್ ನಾ್ಯಶನಲ್ ಬಾಯಾ್ಕಟ್ (ಪಾಲ್ಸ್ 7.11) 
ಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಷೆೋಧ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆೊೋರಿಕೆಗಳನುನು ನಾವು ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ ವರದಿಮಾಡುತೆ್ತೋವೆ.

ಒಂದು ಯು.ಎಸ್. 
ಸಂಸೆಥಿಯಾಗಿ, ನಾವು 
ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುವಲೆಲಿಲಾಲಿ 
ಯು.ಎಸ್. ಟೆ್ರೋಡ್ 
ನಿಯಂತ್ರರಗಳಿಗೆ ನಾವು 
ಬದಧಿರಾಗಿರಬೆೋಕು.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6MzJTU29HYjFRVnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UFpnYWtZQ3NpbFE/view?usp=sharing
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಲಂಚ ಮತು್ತ ಭ್ರಷಾ್ಟರಾರ
ಲಂಚ ನಿೋಡುವುದು ಎಂದರೆ ಸಕಾಧಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರವಾ ಮೊರನೆೋ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ವ್ಯವಾಹಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ 
ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುವುದನುನು ಒದಗಿಸುವ ಅರವಾ ಒದಗಿಸುವುದಾಗು ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಲಂಚ ನಿೋಡುವುದು ಅನೆೋಕ 
ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೊನುಬಾಹಿೋರ. ನಗದು, ನಗದು ಸಮಾನ ವಸು್ತ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದೆೊ್ಯೋಗ ನಿೋಡುವ ಭರವಸೆ ಮತು್ತ 
ಭಾರಿೋ ಮೊತ್ತದ ಕೆೊಡುಗೆ ಮತು್ತ ಮನೆೊೋರಂಜನೆಗಳನುನು ಕೆೊಡುವ ಪ್ರಸಾ್ತಪ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅರವಾ ನಿೋಡಿದಲ್ಲಿ, ಇದನುನು 
ಲಂಚ ಎಂದು ಪರಿಗರನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಕೆಲಸದ ಮರಿಟ್ ಆರಾರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುಲಿತೆ್ತೋವೆ, ಎಂದಿಗೊ ಲಂಚ ಅರವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅರವಾ 
ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರೆೊಂದಿಗೆ ಬೃಷಾ್ಟರಾರದಿಂದ ಪಡೆಯುವುದಿಲಲಿ. ಹಿೋಗೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೆೋ 
ಸಕಾಧಾರಿೋ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಚಟುವಟ್ಕೆಯ ಮೋಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೋರುವಂರ ಯಾವುದೆೋ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ವಸು್ತವನುನು, 
ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳನೊನು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ, ನಿೋಡುವುದಿಲಲಿ:
• ಅನುಮತಯನುನು ನಿೋಡುವುದು,
• ಉತ್ತಮ ತೆರಿಗೆ ಅರವಾ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನುಕೊಲತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅರವಾ
• ಕಾನೊನು ಜಾರಿಗೆೊಳು್ಳವುದನುನು ತಪಿ್ಪಸುವುದು.

ಲಂಚವನುನು ನಿೋಡಲು ನಾವು ಎಂದಿಗೊ, ಉಪಗುತ್ತಗೆದಾರ, ಸಲಹೆಗಾರ ಅರವಾ ಏಜೆಂಟ್ ನಂತಹ ಯಾವುದೆೋ ಮೊರನೆೋ 
ವ್ಯಕ್ತಯನೊನು ಸಹ ನಾವು ಬಳಸುವುದಿಲಲಿ. ದೆೊೋಷದ ಚಿಹೆನುಯೊ ಸಹ ಕಾಣಿಸುವುದನುನು ತಪಿ್ಪಸಲು, ಸಕಾಧಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, 
ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಅರವಾ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೆೋ ವಾ್ಯಪಾರಿೋ ಕೆೊಡುಗೆಗಳು ಅರವಾ ಉಡುಗೆೊರೆಗಳನುನು ನಿೋಡುವ 
ಮುನನು ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಫಾರಿನ್ ಕರಪ್್ಟ ಪಾ್ಯಕ್ಟೋಸಸ್ ಆಕ್್ಟ (FCPA), ದ ಆಗಧಾನೆೈಸೆೋಶನ್ ಫಾರ್  ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೆೊಆಪರೆೋಶನ್ & ಡೆವಲಪೆ್ಮಂಟ್ 
(OECD), ಕನೆವಾನ್ಶನ್ ಆನ್ ಕಾಂಬಾ್ಯಟ್ಂಗ್ ಬೆರೈಬರಿ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಅಫೋಶಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ ನಾ್ಯಶನಲ್ 
ಟಾ್ರನಾಸ್ಕ್ಷನ್ಸ್, ಮತು್ತ ಯುಕೆ ಬೆರೈಬರಿ ಆಕ್್ಟ ಗಳಂತಹ ಕಾನೊನು ಮತು್ತ ನಿಯಂತ್ರರಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಹಾಗೊ ಸಂಕೋರಧಾತೆ 
ಹೆರಾಚುಗುತ್ತದೆ. ನಿೋವು ಈ ಕಾನೊನುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹಾಗೊ ಅವು ಜಗತ್ತನಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಯಾಧಾಚರಣೆಯ ಮೋಲೆ ಹೆೋಗೆ 
ಪ್ರಭಾವ ಬೋರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಲ್ೋಗಲ್ & ಎಥಿಕಲ್ ಕಾಂಡಕ್್ಟ (ತತವಾ 1.1) ನಲ್ಲಿ ಇನನುಷು್ಟ ಕಂಡುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ 
ಗುರಮಟ್ಟದ ಮೊಲಕ 
ವಾ್ಯಪಾರವನುನು ಗೆಲುಲಿತೆ್ತೋವೆ.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಸಕಾಧಾರಿೋ ವಿರಾರಣೆ ಮತು್ತ ತಪಾಸಣೆಗಳು
ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ಯಾವುದೆೋ ಸಕಾಧಾರಿೋ ಕೆೊೋರಿಕೆಗಳೂೆಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರಧಾವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತೆ್ತೋವೆ. ಕೆೊೋರಿಕೆಯ 
ಮೋರೆಗೆ, ನಾವು ಸಕಾಧಾರಕೆ್ಕ ನಿಜವಾದ, ಸಂಪೂರಧಾ ಮತು್ತ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಯನುನು ನಿೋಡುತೆ್ತೋವೆ. 
ರೆಸಾ್ಪನ್ಸ್ ಟು ಗವನ್ಧಾ ಮಂಟ್ ಇನ್ ವೆಸ್್ಟಗೆೋಶನ್ಸ್ (ಪಾಲ್ಸ್ 7.8) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಯಧಾವಿರಾನಗಳನುನು 
ನಾವು ಅನುಸರಿಸುತೆ್ತೋವೆ ಮತು್ತ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ಯಾವುದೆೋ ಸಕಾಧಾರಿೋ ಕೆೊೋರಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾನೊನು 
ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ ತಳಿಸುತೆ್ತೋವೆ. ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗವು ವಿನಂತಗಳನುನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ Avery Dennison ನ 
ಹಕು್ಕಗಳನುನು ನಿಖರ ಹಾಗೊ ಸಂಪೂರಧಾ ಪ್ರತಕ್ರಯ್ಯನುನು ಒದಗಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮ್ಧಯಾಮ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ
ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್ ನೌಕರರಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆೊಂಡ ಗುರುತಸುವಿಕೆ ಹೆೊಂದಿದೆದುೋವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸವಾಂತ 
ಆಲೆೊೋಚನೆಗಳು, ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳು ಮತು್ತ ಆಸಕ್ತಗಳನುನು ಹೆೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಗಳೂ ಸಹ ಆಗಿದೆದುೋವೆ. ಕೆಲಸದ ಹೆೊರಗೆ 
ನಾವು ಬಾಲಿಗ್ ಮಾಡುತೆ್ತೋವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ರ್ೋಸ್್ಟ ಮಾಡುತೆ್ತೋವೆ, ವಚುಧಾವಲ್ ಜಗತ್ತನಲ್ಲಿ ಆಡುತೆ್ತೋವೆ 
ಮತು್ತ ವಿಕಗಳಿಗೆ ಕೆೊಡುಗೆ ನಿೋಡುತೆ್ತೋವೆ. ಈ ವೆೈಯಕ್ತಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 
ತೆೊಡಗಿಸುವಿಕೆಗಳು, ಕಂಪನಿ ಮತು್ತ ಅದರ ನೌಕರರು, ಗಾ್ರಹಕರು, ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಮತು್ತ ಇತರ ವಾ್ಯಪಾರಿೋ 
ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ನಾವು ಹೆೊಂದಿರುವ ಜವಾಬಾದುರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೆೋಕು.

ಈ ಸುಲಭ ಮಾಗಧಾಸೊಚಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಇದನುನು ಅಭಾ್ಯಸಕೆ್ಕ ತರುವುದು ಸರಳವಾಗಿದೆ:
•  ವೆೈಯಕ್ತಕ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ, ನಿೋವು ನೆೋಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಕಾ್ತರರಲಲಿದಿದದುರೆ, Avery Dennison ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೆೋಡಿ.
•  ಕಂಪನಿಯ ಗೌಪ್ಯತಾ ಮಾಹಿತಯನುನು ಎಂದಿಗೊ ಪ್ರಕಟ್ಸಬೆೋಡಿ ಅರವಾ ನಮ್ಮ ಗಾ್ರಹಕರು, ಸರಬರಾಜುದಾರರು, 

ವಾ್ಯಪಾರಿೋ ಪಾಲುದಾರರು ಅರವಾ ಇತರ Avery Dennison ನೌಕರರ ಬಗೆಗೆ, ಅವರ ಅನುಮತ ಇಲಲಿದೆೋ, 
ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಬೆೋಡಿ.

ಈ ವೆೈಯಕ್ತಕ 
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ, 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 
ತೆೊಡಗಿಸುವಿಕೆಗಳು, 
ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು 
ಹೆೊಂದಿರುವ ಜವಾಬಾದುರಿಗೆ 
ಸರಿಯಾಗಿರಬೆೋಕು.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?usp=sharing
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ಪಕ್ಷಿನ�ೋ�ಟ

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

• Avery Dennison ಗೆೊಲಿೋಬಲ್ ಬಾ್ರಂಡ್ ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ಸ್ ಅನುನು ಗೌರವಿಸ್.
•  ಎಲಾಲಿ ಟೆ್ರೋಡ್ ಮಾಕ್ಧಾ, ಕಾಪಿರೆೈಟ್, ನಾ್ಯಯಯುತ ಬಳಕೆ, ಟೆ್ರೋಡ್ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಆಥಿಧಾಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನುನು 

ಅನುಸರಿಸ್.
•  ನಿಮ್ಮ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತುತುಧಾಸ್ಥಿತಯ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸೆೊೋಶಿಯಲ್ ಮಿೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರ್ೋಸ್್ಟ ಮಾಡುವಾಗ 

ಜಾಗರೊಕರಾಗಿರಿ.
•  ನಿಮ್ಮನುನು Avery Dennison ನೌಕರನೆಂದು ಗುರುತಸ್ಕೆೊಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ನಿೋವು Avery Dennison ಬಗೆಗೆ ಅರವಾ 

ಅದರ ವಾ್ಯಪಾರದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಸಂಸೆಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ನಿೋವಾಗಿಯ್ೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತದಿದುೋರಿ 
ಎಂಬುದನುನು ಸ್ಪಷ್್ಟೋಕರಿಸ್.

ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಸೆೊೋಶಿಯಲ್ ನೆಟ್ ವಕಧಾಂಗ್ (ಪಾಲ್ಸ್ 6.9) ನಮ್ಮಸೆೊೋಶಿಯಲ್ ಮಿೋಡಿಯಾ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗಳು ಮತು್ತ 
ನಮ್ಮಗೆೊಲಿೋಬಲ್ ಬಾ್ರಂಡ್ ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ ಗಳನುನುಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತಗಾಗಿನೆೊೋಡಿ.

ಸುದಿದು ಮಾಧ್ಯಮ
ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಜಗತು್ತ ನಮಿ್ಮಂದ ಕೆೋಳಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳವ ಸತತ, ನಿಖರ ಸಂದೆೋಶವನುನು ಕೆೋಳಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳವುದರ 
ಮೋಲೆ ಅವಲಂಬಸ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂದೆೋಶವು ಯಾವಾಗಲೊ ಗುರಿಯ ಮೋಲೆ ಕೆೋಂದಿ್ರೋಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳಲು, ಸುದಿದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಯಾವುದೆೋ ಇತರ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಗೆ, ಕೆೋವಲ ನೆೋಮಿತ ವಕಾ್ತರರು 
ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಯನುನು ನಿೋಡುತಾ್ತರೆ. ಇದು ತುತುಧಾಸನಿನುವೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಧಾಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 
ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಕಾರ್ಧಾರೆೋಟ್ ಕಮೊ್ಯನಿಕೆೋಷನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಹಿತ ಕೆೊೋರಿಕೆಯನುನು ನೆೊೋಡಿ.

ಹೆಚಿಚುನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಮೊ್ಯನಿಕೆೋಶನ್ಸ್ ಟು ದ ನೊ್ಯಸ್ ಮಿೋಡಿಯ (ಪಾಲ್ಸ್ 6.2) ನೆೊೋಡಿ

ನಿೀವುಜಗತು್ತನಿಯಮಗಳ  
ಉಲೆಲಿೀಖ

ತತವಾ 1.1 ಕಾನೊನು ಮತು್ತ ನೆೈತಕ ನಡವಳಿಕೆ

ತತವಾ 1.4  ಎನಿವಾರಾನ್ ಮಂಟಲ್ ರ್್ರಟೆಕ್ಶನ್, ಹೆಲ್್ತ  

ಎಂಡ್ ಸೆೋಫ್ಟ 

ಪಾಲ್ಸ್ 4.2  ಎನಿವಾರಾನ್ ಮಂಟಲ್ ರ್್ರಟೆಕ್ಶನ್ಮತು್ತ 

ಕಾಂಪಲಿಯನ್ಸ್

ನಿೋತ 6.2 ನೊ್ಯಸ್ ಮಿೋಡಿಯ ಸಂಪಕಧಾ 

ಪಾಲ್ಸ್ 6.3  ಫೆೈನಾನಿ್ಶಯಲ್ ಪಬಲಿಕ್ ರಿಲೆೋಶನ್ಸ್ 

ಎಂಡ್ ಡಿಸೆೊ್ಕಲೋಶರ್

ಪಾಲ್ಸ್ 6.4 ಆಗಧಾನೆೈಸೆೋಶನಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂಟ್ಸ್

ಪಾಲ್ಸ್ 6.5  ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾಡಿಧಾಂಗ್ ಅಕವಾಸ್ಶನ್ಸ್, 

ಡಿವೆಸ್್ಟಟೊ್ಯಸ್ಧಾ & ಸ್ಗಿನುಫಕೆಂಟ್ ಬಸ್ನೆಸ್ 

ಟಾ್ರನ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್

ಪಾಲ್ಸ್ 6.7 ರಾರಿಟೆಬಲ್ ಕಾಂಟ್್ರಬೊ್ಯಶನ್

ಪಾಲ್ಸ್ 6.9 ಇಂಟನೆಧಾಟ್ ಸೆೊೋಶಿಯಲ್ ನೆಟ್ ವಕಧಾಂಗ್

ಪಾಲ್ಸ್ 7.8  ರೆಸಾ್ಪನ್ಸ್ ಟು ಗವನ್ಧಾ ಮಂಟ್ 

ಇನ್ ವೆಸ್್ಟಗೆೋಶನ್ಸ್

ಪಾಲ್ಸ್ 7.11 ಇಂಟರ್ ನಾ್ಯಶನಲ್ ಬಾಯಾ್ಕಟ್

ಪಾಲ್ಸ್ 7.22 ಎಕ್ಸ್ ರ್ೋಟ್ಧಾ ರಿಸ್ಟ್ಕ್ಶನ್

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-1_Legal_and_Ethical_Conduct.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-4_Environmental_Protection.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-4_Environmental_Protection.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/4-2_Environmental_Protection_and_Compliance.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/4-2_Environmental_Protection_and_Compliance.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-2_Communications_to_the_News_Media.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-3_Financial_Public_Relations_and_Disclosure.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-3_Financial_Public_Relations_and_Disclosure.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-4_Organizational_Announcements.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-7_Charitable_Contributions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-9_Internet_Social_Networking.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-8_Response_to_Government_Investigations.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-8_Response_to_Government_Investigations.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-11_International_Boycotts.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-22_Export_Restrictions.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0B3wKoFZoOm82bFVaYjZTNGJsZkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dFNRRm50NGJERjg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/averydennison.com/document/d/1Ci2ahZfn5d671FtxQpZXpA-QtOQys6yHfczUitmTIpc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0B3wKoFZoOm82bFVaYjZTNGJsZkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bUt1SkpmLXJ3bFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6b0c0aFFvejJqMWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bUt1SkpmLXJ3bFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6RE9yZHRiNkN3VHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UFpnYWtZQ3NpbFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dFNRRm50NGJERjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aDhQejdDWlJhRnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6a3YycEZZZEROT0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6MzJTU29HYjFRVnc/view?usp=sharing
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ಪ್ರಶೆ್ ನುೀತ್ತರಗಳ್ ನಿೀವುಜಗತು್ತ

ಜ್ಗತಕ ಫೂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್

ನನನು ಸಥೆಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರಿಸರ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತು್ತ ಆರೊೀಗಯಾ 
ವೃತ್ತಪರರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಿಂದ ಸಸೆಟೆೀನಬಿಲ್ಟಿಯ ಬಗೆಗೆ ನ್ನು 
ಚಿಿಂತಸುವ ಅಗತಯಾವಿಲಲಿವೆೀ?
ಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರತಯಬ್ಬರ ಜವಾಬಾದುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ 
ಪ್ರರಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಯಬ್ಬರೊ 
ಸಹ ಐಡಿಯಾಗಳನುನು ನಿೋಡಬಹುದು ಮತು್ತ ಜವಾಬಾದುರಿಯಾಗಿ 
ನಡೆದುಕೆೊಳು್ಳವ ಮೊಲಕ, ನಾವೆಲಲಿರೊ ಸಕರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನುನು 
ಬೋರಬಹುದು. ಜಿೋವಿಕೆ ಮತು್ತ ಹೆಚುಚು ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡಲು 
ಪ್ರತಯಬ್ಬರ ಕೆೊಡುಗೆಯ ಒಟು್ಟಗೊಡುವಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 
ವ್ಯತಾ್ಯಸವನುನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಸಕ್ಧಾರಗಳ್

"ಸಕ್ಧಾರಿ ಅಧಿಕ್ರಿ" ಯ್ರು?
ಕಾನೊನಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಸಕಾಧಾರಿ ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲಾಲಿ 
ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಸಕಾಧಾರಿೋ ನೌಕರರು, ಸಕಾಧಾರಿೋ ನಿಯಂತ್ರತ 
ಸಂಸೆಥಿಗಳ ನೌಕರರು ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯದ ಸಾವಾಯತ್ತ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತು್ತ 
ಕಂಪನಿಗಳ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳು, ಹಾಗೊ ರಾಜಕೋಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತು್ತ 
ರಾಜಕೋಯ ಹುದೆದುಯ ಅಭ್ಯಥಿಧಾಗಳು ಒಳಗೆೊಂಡಿದಾದುರೆ. ಕೆಲವು 
ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಧಾರಿೋ ಸಾವಾಮ್ಯದ ಸಂಸೆಥಿಗಳಾವುವು ಎಂಬುದನುನು 
ಅರಧಾಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದೊ ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ 
ಖಚಿತತೆ ಇಲಲಿವಾದರೆ, ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಸಿಂಭವನಿೀಯ ಗ್್ರಹಕರು ನಿಷೆೀಧಿತ ಪ್ಟಿಧಾ ಎಿಂದು ನ್ನು 
ಕಿಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆೀಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರದೆೋಶಿಕ ಗೆೊಲಿೋಬಲ್ ಮಾ್ಯನೆೋಜ್ ಮಂಟ್ ರಿಪ್ರಸೆಂಟೆೋಟ್ವ್ 
ಅನುನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರವನುನು ಪಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಅರವಾ ಸೊಕ್ತ 
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳತ್ತ ನಿದೆೋಧಾಶಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸಂಪಕಧಾಸ್.

ಕಸಟೆಮ್ಸ್ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳಗೆ ಲಿಂಚ ನಿೀಡುವ ಅಿಂಶವು 
ಸ್ಮ್ನಯಾವ್ಗಿರುವ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಸ್ಪಧಿಧಾಗಳ್ ಹಿೀಗೆ 
ಮ್ಡುತ್ತರಬಹುದ್ದ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆೈತಕ ತತವಾಗಳನುನು 
ಕ್ಪ್ಡುವುದು ಹೆೀಗೆ?
ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಕಂಡರೊ ಸಹ, ಲಂಚವಿಲಲಿದೆೋ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಲು 
ಯಾವಾಗಲೊ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರಾಧಾತ್ಮಕ, ನೆೈತಕ 
ವಿರಾನವನುನು ಪತೆ್ತ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಾನೊನು 
ವಿಭಾಗವನುನು ಸಂಪಕಧಾಸ್.

ಮ್ಧಯಾಮ

ನನನು ವೃತ್ತಪರ ಕುಶಲತೆಯ ಬಗೆಗೆ ನ್ನು ಬ್ಲಿಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ಟೆ 
ಮ್ಡುತೆ್ತೀನೆ. ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್ ನೊಿಂದಿಗೆ ನನನು ಸಿಂಪಕಧಾದ ಬಗೆಗೆ 
ನ್ನು ಮುಕ್ತವ್ಗಿ ತಳಸಬೆೀಕೆೀ?
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಜಗತ್ತನಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಪಾರದಶಧಾಕವಾಗಿರುವುದು ಒಳ ್ೆಳಯ ನಡವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ 
ಬಾಲಿಗ್, ರಾಟ್ ಅರವಾ ಇತರ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಮೊದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ಸಾಲನುನು ಸೆೋರಿಸ್ದರೆ ಸಾಕು: "ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳು ನನನು ಸವಾಂತದಾದುಗಿವೆ ಮತು್ತ ಏವರಿ ಡೆನಿನುಸನ್ ನ 
ದೃಷ್್ಟಕೆೊೋನವನುನು ಪ್ರತನಿಧಿಸುವುದಿಲಲಿ"



ಸಿಂಹಿತೆಯನುನು 
ಜ್ರಿಗೊಳಸುವುದು
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ
ಎಲಾಲಾ ಸಪಂಭವನೀಯ ಕಾನೂನ್ ಅಥವಾ ಸಪಂಹಿತೆ ಉಲಲಾಪಂಘನೆಗಳನ್ನು ಸಪಂಸೆಥೆಯ್ 
ಗಪಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕತುವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಜಿಇಸಿಗಳು 
ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಗಾಗಿ ತನಖೆಗಳನ್ನು, ಚೀಫ್ ಕಪಂಪೆಲಾೈಯನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ 
ಕೌನೆಸ್ಲ್  ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೊೀಚಸಿ ಅವಲೊೀಕಿಸ್ತಾತುರೆ. ಜಿಇಸಿ ಗಳು ನದೆೀೇಶಿಸಿದರೆ, 
ಸೂಕತು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರ್ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹ್ದ್. 

ತನಿಖೆಯು ಪೂರಧಾಗೆೊಂಡ ನಂತರ, ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೋ ಕ್ರಮವನುನು 
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಿಧಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತು್ಯತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು (ತರಬೆೋತ, 
ವೃದಿಧಿಸ್ದ ನಿಯಂತ್ರರ, ಕೆೊೋಚಿಂಗ್ ಅರವಾ ಸಂವಹನಗಳಂತವು) ಅರವಾ ಶಿಸ್್ತನ 
ಕ್ರಮ ಒಳಗೆೊಂಡಿರಬಹುದು. ಸಂಭವನಿೋಯ ಉದೆೊ್ಯೋಗ ಸಥಿಗಿತಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆಯನುನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ಶಿಸ್್ತನ ಕ್ರಮವನುನು ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
ಪರಿಶಿೋಲ್ಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಹಿತೆಯನುನು ಜ್ರಿಗೊಳಸುವುದು

ಸಿಂಹಿತೆಯನುನು ಜ್ರಿಗೊಳಸಲು, ತಪ್ಸಣೆಗಳನುನು ನಡೆಸಲು, ಮತು್ತ ಸ್ಧಯಾವ್ದಷೂಟೆ 
ಮಟಿಟೆಗೆ ಗೌರವಯುತವ್ದ, ಗೌಪಯಾವ್ದ ಮತು್ತ ನ್ಯಾಯಯುತವ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಲು Avery Dennison ಬದಧಿವ್ಗಿದೆ. ಸಿಂಹಿತೆಯನುನು ಜ್ರಿಗೊಳಸಲು, 
ಗೂ್ರಪ್  ಎರ್ಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಗಳೊೆಿಂದಿಗೆ (ಜಿಇಸಿ) ಚಿೀಫ್ ಕಿಂಪೆಲಿೈಯನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಜವ್ಬ್ದಾರಿ 
ಹೊತ್ತದ್ದಾರೆ, ಮತು್ತ ಜನರಲ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಹ್ಗೂ ಗವಧಾನೆಧಾನ್ಸ್ ಮತು್ತ ಸೊೀಶಿಯಲ್ 
ರೆಸ್್ಪನಿಸ್ಬಿಲ್ಟಿ ಕಮಿಟಿೀ ಆಫ್ ದ ಬೊೀಡ್ಧಾ ಆಫ್ ಡೆೈರೆಕಟೆರ್ ಗಳ ಮೀಲ್ವಾಚ್ರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ.
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ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು
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ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು
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ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ 
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಕಂಪನಿಯು ತನಿಖೆಗಳನುನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷೊ್ಟ ಮಟ್್ಟಗೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ, ಪೂರಧಾ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಯುತ ವಿರಾರಣೆಯಂದಿಗೆ 
ನಡೆಸುತ್ತದೆ. 

ಈ ಸಿಂಹಿತೆಯ ಸಿಂಭವನಿೀಯ ಉಲಲಿಿಂಘನೆಯನುನು, ಒಳ ಳೆುಯ ಮನಸಿಸ್ನಿಿಂದ ವರದಿಮ್ಡುವ ಯ್ರ ವಿರುದಧಿವ್ಗಿಯೂ, 
ಪ್ರತಕ್ರ ಮ್ಡುವುದನುನು Avery Dennison ತ್ಳಕೊಳ್ಳುವುದಿಲಲಿ. ಪ್ರತಕಾರವು ಯಾವುದೆೋ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯ 
ಸೆೋವೆಯನುನು ಮುಕಾ್ತಯಗೆೊಳಿಸುವುದು, ಹಿಂಬಡಿ್ತ ನಿೋಡುವುದು, ಮರುನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಯೋಜನ 
ನಿರಾಕರಿಸುವುದು, ಮುಂಬಡಿ್ತ ನಿೋಡದಿರುವುದು, ತರಬೆೋತ ನಿೋಡದಿರುವುದು ಅರವಾ ಮುಖ್ಯ ಮಿೋಟ್ಂಗ್ ಗಳಿಂದ 
ಹೆೊರಹಾಕುವ ರೊಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಸಂದೆೋಹಾಸ್ಪದ ಉಲಲಿಂಘನೆಗಾಗಿ ನಂಬುಗೆಯಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ 
ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯ ಮೋಲೆ ಪ್ರತಕಾರ ಮಾಡುವುದು ವಜಾಗೆೊಳಿಸುವಂತಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ ವರದಿ
ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲಲಿಂಘನೆಯು ತಳಿದೊ ತಪು್ಪ ಆರೆೊೋಪ ಹೆೊರಿಸುವುದು, ತನಿಖೆದಾರರಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೆೋಳುವುದು ಅರವಾ 
ತನಿಖೆಯ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲು ತರಸ್ಕರಿಸುವುದನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತೆಯನುನು 
ಉಲಲಿಂಘಿಸುವ ಯಾವುದೆೋ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯೊ ಶಿಸು್ತ ಕ್ರಮಕೆ್ಕ, ಸೆೋವೆಯನುನು ಮುಕಾ್ತಯಗೆೊಳಿಸುವುದನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ 
ಒಳಪಟ್್ಟರುತ್ತದೆ.

ಸಂಹಿತೆ ಉಲಲಿಂಘನೆಗೆ ಶಿಸು್ತ
ಸಂಕ ಉಲಲಿಂಘನೆಗೆ ಶಿಸ್್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕತೆ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಯುತವಾಗಿರಲು ಶ್ರಮಿಸುತೆ್ತೋವೆ. ಮಾತನ ಅರವಾ 
ಲ್ಖಿತ ಎಚಚುರಿಕೆ; ವೆೋತನದೆೊಂದಿಗೆ ಅರವಾ ವೆೋತನ ಇಲಲಿದೆೋ ವಜಾಗೆೊಳಿಸುವುದು; ಇನ್ ಸೆಂಟ್ವ್ ಪರಿಹಾರದ ನಷ್ಟ 
ಅರವಾ ಕಡಿಮಗೆೊಳಿಸುವುದು; ಹಿಂಬಡಿ್ತ; ಅರವಾ ತೋರಾ ಗಂಭಿೋರವಾದ ಅಪರಾಧಗಳು ಅರವಾ ಪುನರಾವತಧಾತ 
ದುವಧಾತಧಾನೆಗಳಿಗೆ, ಉದೆೊ್ಯೋಗ ಸಥಿಗಿತಗೆೊಳು್ಳವುದು ಶಿಸ್ಥಿನ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ.

ಮನಾನು
ಸಂಹಿತೆಯ ಯಾವುದೆೋ ನಿಯಮವನುನು ಮನಾನು ಮಾಡಲು ಬೆೊೋಡ್ಧಾ ಆಫ್ ಡೆೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಅರವಾ ಅವರ 
ನೆೋಮಕಗೆೊಂಡಿರುವ ಸಮಿತಯು ಅನುಮೊೋದಿಸಬೆೋಕು, ಮತು್ತ ಕಾನೊನಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂತಹ ಮನಾನುಗಳನುನು 
ಸಂಸೆಥಿಯು ಸಾವಧಾಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ್ಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಸ್್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಏಕತೆ ಮತು್ತ 
ನಾ್ಯಯಯುತವಾಗಿರಲು 
ಶ್ರಮಿಸುತೆ್ತೋವೆ.



ಈ ಪ್ರಕರರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಉದೆದುೋಶಪೂವಧಾಕವಾಗಿ ಸಮಾಲ್ನದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ 
ಹೆೊಂದಿರುವುದಿಲಲಿ. ಕೆಲವು ಸನಿನುವೆೋಶಗಳು ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ನೆೈಜ 
ಈವೆಂಟುಗಳನುನು ಅವಲಂಬಸ್ರುತ್ತವೆ. Avery Dennisonಗಾಗಿ ನಿೋವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿೋವು 
ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ , ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗ, ಗೊ್ರಪ್  ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್  ಅರವಾ ಕಾನೊನು 
ವಿಭಾಗದ ಮತೆೊ್ತಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಅರವಾ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ ನಿಂದ ಮಾಗಧಾದಶಧಾನ 
ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮತು್ತ ನಿೋವು ಎದುರಿಸುವ ನೆೈತಕ ಅಂಶಗಳನುನು ಅವು ತೆೊೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಅಧಯಾಯನಗಳ್



46

ಪಕ್ಷಿನ�ೋ�ಟ

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ವ್ಯಾಪ್ರ ರಹಸಯಾಗಳ್ ಹ್ಗೂ ಗೌಪಯಾತೆ

ಪರಿಸಿಥೆತ
ಗಾ್ರಹಕರೆೊಬ್ಬರು ಸ್ಪಧಿಧಾಯಬ್ಬರಿಗೆ ಉದೆದುೋಶಿಸ್ದದು ಪರೆೋಧಾಸ್ ಆಡಧಾರನುನು ಆಕಸ್್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಾ್ತರೆ. ನಿೋವು ಪಡೆಯುವ ಮಾಹಿತಯಿಂದ ನಿೋವು 
ಏನು ಮಾಡಬೆೋಕು?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಹಿಂತರುಗಿಸುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅಂರೆಯು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದದುಲಲಿ. ದೆೊೋಷದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಯಾವುದೆೋ ದಾಖಲೆಯನುನು ಮಾಹಿತಯ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ 
ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಬೆೋಡಿ ಮತು್ತ ಯಾರಿಗೊ ದಾಖಲೆಯನುನು ಫಾವಧಾಡ್ಧಾ  ಮಾಡಬೆೋಡಿ. ನಿೋವು ಪರೆೋಧಾಸ್ ಆಡಧಾರ್ ಪಡೆದಿರುವ ಮತು್ತ ಹಿಂತರುಗಿಸ್ರುವ ಬಗೆಗೆ ದಾಖಲೆ 
ಇರಿಸ್ ಮತು್ತ ನಿೋವು ಇದನುನು ತಪಾ್ಪಗಿ ಪಡೆದಿದಿದುೋರಿ ಎನುನುವುದನುನು ಕಳುಹಿಸ್ರುವವರಿಗೆ ತಳಿಸ್. ಪರೆೋಧಾಸ್ ಆಡಧಾರನುನು ಇಮೋಲ್ ಮೊಲಕ ಪಡೆದಿದದುರೆ, ನಿಮ್ಮ 
ಮೋಲ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಹಾಗೊ ರಾ್ರಶ್ ಫೋಲ್ಡರಿನಿಂದ ಅಳಿಸ್.

ಪರಿಸಿಥೆತ
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕವು ಗಾ್ರಹಕರ ಜೆೊತೆ ಗೌಪ್ಯತಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳತ್ತದೆ, ನಂತರ ಗಾ್ರಹಕರು ಕೆೊಟೆೋಶನ್ ವಿನಂತಸುತಾ್ತರೆ. ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
Avery Dennison ನ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕಕಾ್ಕಗಿ ದಿೋಘಧಾ ಕಾಲ್ಕ ಕಾಯಧಾನಿೋತಯನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಧಾರೆೋಟ್ ಕರೆೋರಿಯು ಬಾಹ್ಯ 
ಸಮಾಲೆೊೋಚಕರೆೊಬ್ಬರ ಸೆೋವೆಯನುನು ಉಳಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಸಮಾಲೆೊೋಚಕರು ನಿಮಗೆ ಕೆೊಟೆೋಶನಿನುನ ನಕಲು ನಿೋಡುವಂತೆ ಕೆೋಳುತಾ್ತರೆ. ಸಮಾಲೆೊೋಚಕರು 
ಈ ಕೆಲಸ ಪೂತಧಾಗೆೊಳಿಸಲು ಅನೆೋಕ ಸಲ ಇದು Avery Dennison ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮೊರನೆೋ ಪಕ್ಷದ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮಾಹಿತಯನುನು ಪಡೆದ 
ಸಂದಭಧಾಗಳನುನು ಉಲೆಲಿೋಖಿಸ್ ಕೆೊಟೆೋಶನಿನುನ ನಕಲು ಪಡೆಯುವುದರ ಬಗೆಗೆ ಒತಾ್ತಯಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅಲಲಿದೆೋ ಸಮಾಲೆೊೋಚಕರು Avery Dennison ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ 
ತಾವು ಹೆೊಂದಿರುವ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೊಡ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸುತಾ್ತರೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕದ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿೋವು 
ಸಮಾಲೆೊೋಚಕರಿಗೆ ಕೆೊಟೆೋಶನ್ ಅನುನು ನಿೋಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೋರಿ.

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ನಿೋವು ವಿಷಯವನುನು ಸೊಕ್ತವಾಗಿ ನಿವಧಾಹಿಸ್ದಿದುೋರಿ. ಮೊದಲನೆೋಯದಾಗಿ, ಸಮಾಲೆೊೋಚಕರು ಮೊರನೆೋ ಪಕ್ಷದ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಗೆ ಆಕೆಸ್ಸ್ ಹೆೊಂದಿರುವ 
ಸನಿನುವೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನುನು Avery Dennison ನ ಅಂತಹ ಮೊರನೆೋ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸುವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡಿಕೆಯನುನು ಅವಲಂಬಸ್ರಬೆೋಕು. ಈ ಅಧಿಕಾರ 
ನಿೋಡಿಕೆಗಳು Avery Dennison ಗೆ ತನನು ಬಾಹ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ ಹಂಚಿಕೆಯನುನು ಅನುಮತಸಬೆೋಕು. ಈ ಪ್ರಕರರದಲ್ಲಿ, ಗಾ್ರಹಕರ 
ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಮಾಲೆೊೋಚಕರಿಗೆ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತ ವಗಾಧಾಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡುವುದಿಲಲಿ. ವಿಷಯವನುನು ಗಾ್ರಹಕರ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿನ 
ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ತದುದುಪಡಿಯನುನು ಕೆೋಳುವ ಮೊಲಕ ವಿಷಯವನುನು ನಿರಧಾಯಿಸಲಾಗಿದುದು, ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕಕೆ್ಕ ಸಮಾಲೆೊೋಚಕರ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ 
ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಸಲಾಗಿದೆ.
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಆಯಾಿಂಟಿಟ್ರಸ್ಟೆ

ಪರಿಸಿಥೆತ
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕವು ಅನೆೋಕ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಬೆಲೆ ಹೆಚಿಚುಸ್ದದುರಿಂದ ಉತ್ಪನನುದ ದರ ಹೆಚಿಚುಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸ್ದೆ. ಹಿಂದೆ ಬೆಲೆಯನುನು 
ಹೆಚಿಚುಸ್ದಾಗ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಕಳೆದುಕೆೊಂಡಿತು್ತ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನುನು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾಕೆಧಾಟ್ ಹೆೋಗೆ ಪ್ರತಕ್ರಯ್ ನಿೋಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲು 
ನಿೋವು ಬಯಸುತ್ತೋರಿ. ನಿೋವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೆಚಚುಳದ ಘೊೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಏನಾಗಬಹುದು ಎನುನುವುದನುನು ಗಾ್ರಹಕರಿಂದ ತಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದೆೋ, ಸಫಿದಿಧಾಗಳೂ 
ಇದನುನು ಅನುಸರಿಸುವರೆೋ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಬೆಲೆಗಳನುನು ಹೆಚಿಚುಸುವರೆೋ ಎಂದು ನೆೊೋಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕೆ್ಕ ಅನುಮತಯಿದೆಯ್ೋ?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಇದನುನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಧಿಧಾಗಳಿಗೆ "ಬೆಲೆ ಸಂಕ ನಿೋಡುವುದು" ಎಂದು ನೆೊೋಡಬಹುದು: ನಿೋವು ಸ್ಗನುಲ್ ನಿೋಡುತ್ತೋರಿ, ಸ್ಪಧಿಧಾಗಳು ಸ್ವಾೋಕರಿಸುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅದೆೋ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆದುಕೆೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಈ ಚಟುವಟ್ಕೆಯನುನು ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು, ಇದನುನು ಆ್ಯಂಟ್ಟ್ರಸ್್ಟ ಕಾನೊನುಗಳು ನಿಷೆೋಧಿಸ್ವೆ. ಅಂತಹ 
ಪ್ರಕ್ರಯ್ಯನುನು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರರಗಳು ಅರವಾ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳು ಇದದುರೊ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾರತನದಾದುಗಿರುವುದಿಲಲಿ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೆೋ 
ಕಾಯಧಾನಿೋತಯನುನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳವ ಮೊದಲು ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗವನುನು ಕೆೋಳಿರಿ.

ಪರಿಸಿಥೆತ
ಗಾ್ರಹಕರು/ಸ್ಪಧಿಧಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಕಧಾ ವ್ಯಕ್ತಯು ಇಮೋಲ್ ಮೊಲಕ ಸಂಪಕಧಾಸುತಾ್ತರೆ: "ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಗೆ್ಮಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರಾಟವನುನು ಹೆಚಿಚುಸಲು 
ನೆೊೋಡುತ್ತದೆದುೋವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮತೆೊ್ತಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕವು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಗೆ್ಮಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆೊಸ ಉತ್ಪನನು ತರುತ್ತರುವುದನುನು ನಾನು 
ಅರಧಾಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದೆದುೋನೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸ್ದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮತೆೊ್ತಂದು ಘಟಕಕೆ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿರಲು 
ಮಾತೆೊಂದನುನು ಹೆೋಳುವಂತೆ ನಾನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತೆ್ತೋನೆ" ನಿೋವೆೋನು ಮಾಡಬೆೋಕು?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಗಾ್ರಹಕರು/ಸ್ಪಧಿಧಾಗೆ ಮತೆೊ್ತಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕವು ತನನುದೆೋ ನಿರಾಧಾರವನುನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಹೆೊಸ ಉತ್ಪನನುವನುನು ಮಾಕೆಧಾಟ್ ಗೆ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೆೋಕೆೋ 
ಅರವಾ ಬೆೋಡವೆೋ ಎನುನುವುದು ಸವಾತಃ ಅದೆೋ ನಿಧಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿೋವು ಕೆೋವಲ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಧಿಧಾ/ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ತಳಿಸ್. 
Avery Dennison ಹೆೊಸ ಉತ್ಪನನುದ ಬಗೆಗೆ ಮತು್ತ ಗಾ್ರಹಕರ/ಸ್ಪಧಿಧಾಯ ಬೆೋರೆೊಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದು 
ಅರವಾ "ಯಾವುದೆೋ ಆಮಿಷದ" ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು ಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಸೊಚಿಸುವ ಏನನೊನು ಮಾಡಬೆೋಡಿ ಅರವಾ ಹೆೋಳಬೆೋಡಿ. ಇದರೆೊಂದಿಗೆ, ಕಾನೊನು 
ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ ತಕ್ಷರವೆೋ ಮಾತುಕತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತ ತಳಿಸ್.
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಲಿಂಚ

ಪರಿಸಿಥೆತ
ನಿೋವು ಸಂಪಕಧಾಗಳು ಮಹತವಾದಾದುಗಿರುವ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದಿದುೋರಿ ಮತು್ತ "ಅವಕಾಶಗಳನುನು ತೆರೆಯಲು" ಹಾಗೊ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನು 
ಪರಿಚಯಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಸಲಹೆಗಾರನನುನು ನೆೋಮಿಸುವ ಕುರಿತು ನಿೋವು ಆಲೆೊೋಚಿಸುತ್ತದಿದುೋರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೊ ತಪಿ್ಪದೆಯ್ೋ?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಸಲಹೆಗಾರರನುನು ನೆೋಮಿಸುವಾಗ, ಸಲಹೆಗಾರನು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಅಹಧಾತೆಗಳು ಮತು್ತ ಅನುಭವವನುನು ಹೆೊಂದಿದಾದುನೆಯ್ೋ, ಆತನು ಸಕಾರರಯುಕ್ತವಾದ 
ಮತು್ತ ರೊಢಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಲ್ಕವನುನು ಕೆೋಳುತ್ತರುವನೆೋ, ಮತು್ತ ಸರಕಾರ ಮತು್ತ ಸರಕಾರಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸೆಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಧಾ ಹೆೊಂದಿರುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬದುನುನು 
ಖಚಿತ ಪಡಿಸಲು, ಒಂದು ನಿಶಿಚುತ ಮಟ್ಟದ ಕಾಯಧಾತತ್ಪರವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೊಳು್ಳವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. "ಅವಕಾಶಗಳನುನು ತೆರೆಯಲು" ಮತು್ತ 
ಪರಿಚಯಗಳನುನು ಮಾಡಲು ನೆೋಮಕ ಮಾಡಿದ ಸಮಾಲೆೊೋಚಕರು ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೃಷಾ್ಟರಾರದ ಆತಂಕಗಳನುನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೆೋ 
ಸಮಾಲೆೊೋಚಕರನುನು ನೆೋಮಕ ಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವ ಮೊದಲು ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗವನುನು ಸಂಪಕಧಾಸ್.

ಪರಿಸಿಥೆತ
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕವು ಇತ್ತೋರೆಗೆ ಅನೆೋಕ ಸಕಾಧಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನು ಹೆೊಂದಿರುವ ಮಹತವಾದ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನುನು ಪೂತಧಾಗೆೊಳಿಸ್ದೆ. 
ಪೂರೆೈಕೆ ದಿನಾಂಕವು ರಾಷಟ್ದ ಬಹುದೆೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದುದು ಇಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಪಾರಿ ಮಂದಿಯು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಗಾ್ರಹಕರು ಮತು್ತ ಇತರೆೋ ವ್ಯವಹಾರ 
ಸಹಭಾಗಿಗಳನುನು ಹೆೊರಗೆ ಕರೆದೆೊಯು್ಯವುದೆೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಾ್ರಜೆಕ್್ಟ ನಯವಾಗಿ ಹಾಗೊ ಯಶಸ್ವಾಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರಿಂದ, ನಿೋವು 
ಪಾ್ರಜೆಕ್ಟನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ಸಕಾಧಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಡಿನನುರ್ ಏಪಧಾಡಿಸುವುದನುನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದಿದುೋರಿ. 
ನಿೋವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾ?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನರಂಜನೆ ವಿರಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ, ಮನರಂಜನೆಯು ಬೃಷಾ್ಟರಾರ ವಿರೆೊೋಧಿ ಕಾನೊನುಗಳ ಉಲಲಿಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆಯ್ೋ 
ಎಂಬುದನುನು ನಿೋವು ಪರಿಗಣಿಸಬೆೋಕು. ಪ್ರಸು್ತತ ಪ್ರಕರರದಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯು ಸಂಪೂರಧಾಗೆೊಂಡಿರುವ ಕಾರರ ಮತು್ತ ಇನುನು ಯಾವುದೆೋ ಅನುಮತಗಳು ಬಾಕ 
ಇಲಲಿದ ಮತು್ತ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿದ ಕಾರರ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನರಂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕವು ಯಾವುದೆೋ ಅನುಕೊಲಗಳನುನು 
ಪಡೆಯುವುದಿಲಲಿ. ಸಕಾಧಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆೊೋರಂಜನೆಯು ಅಂತಹ ಮನರಂಜನೆಯನುನು ನಿೋಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿರುವ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದದುಲ್ಲಿ, ಇದು 
ಸಥಿಳಿೋಯ ಬೃಷಾ್ಟರಾರ ನಿರೆೊೋಧಕ ಕಾನೊನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾೋಕರಾಹಧಾ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೆೋಗೆ ಇದದುರೊ ನಿೋವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕೊ್ಕ ಮೊದಲು ಕಾನೊನು 
ವಿಭಾಗವನುನು ಸಂಪಕಧಾಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಪರಿಸಿಥೆತ
ಒಂದು Avery Dennison ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕವು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಧಾಚರಿಸುತ್ತದೆ. ವಲಯದಿಂದ ಹೆೊರಗೆ ಅರವಾ ಒಳಗೆ ಎಲಾಲಿ 
ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಾಟಕೆ್ಕ ಸ್ೋಮಾ ಶುಲಾ್ಕಲಯದ ಅನುಮತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಸುಂಕಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವಸತ ವ್ಯವಸೆಥಿ, ಸಾರಿಗೆ ಅರವಾ ಊಟದ ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು 
ಒದಗಿಸುವುದು ಸಥಿಳಿೋಯ ಕಾನೊನಿವ ಪ್ರಕಾರ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಥಿಳಿೋಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಅನುಮತಸ್ರುವಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೊ ಊಟದ ಭತೆ್ಯಗಾಗಿ 
ನಗದನುನು ನಿೋಡುವಂತೆ ಸಥಿಳಿೋಯ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆೋಳುತಾ್ತರೆ. ನಗದು ಭತೆ್ಯಯನುನು ನಿೋವು ಒದಗಿಸಬೆೋಕೆೋ?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಯು.ಎಸ್ .ನ ವಿದೆೋಶಿ ಬೃಷಾ್ಟರಾರ ರೊಢಯ ಕಾಯಿದೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಬೃಷಾ್ಟರಾರ ವಿರೆೊೋಧಿ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಧಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ 
ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಹೆಚಿಚುನ ಜಾಗರೊಕತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸುಂಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತು್ತ ಊಟವನುನು (ವಸು್ತವಿನ ರೊಪದಲ್ಲಿ) ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮತ 
ಇದೆಯಾದರೊ, ಅವರಿಗೆ ಇಂಧನಕಾ್ಕಗಿ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ನಗದು ಅರವಾ ನಗದು ಕೊಪನ್ ಗಳನುನು ನಿೋಡಲು ಅನುಮತ ಇರುವುದಿಲಲಿ. ನಿೋವು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಸೆೋವೆ 
ಹಾಗೊ ಊಟವನುನು ಕಂಪನಿಯ ಕೆೋಫೆಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿಯ್ೋ ನಿೋಡುವುದು ಹೆಚುಚು ಸ್ವಾೋಕರಾಹಧಾವೆೋ ಎಂದು ನಿಧಧಾರಿಸಲು ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗವನುನು ಸಂಪಕಧಾಸಬೆೋಕು. 
ಒಂದು ವೆೋಳ  ೆಕಾನೊನು ವಿಭಾಗವು ವೆಚಚುಗಳು ಹೆಚುಚು ಸೊಕ್ತ ಎಂದು ನಿಧಧಾರಿಸ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನುನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಖಾತ್ರಪಡಿಸಲು ವೆಚಚುಗಳನುನು ಸೊಕ್ತವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿದೆ ಎನುನುವುದನುನು ಖಾತ್ರಪಡಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಕು.

ಕ್ನ್ ಫಲಿಕ್ಟೆ ಆಫ್ ಇಿಂಟರೆಸ್ಟೆ

ಪರಿಸಿಥೆತ
ನಿಮ್ಮ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಗಾತಯು ಕಂಪನಿಗೆ ಪಾ್ರಡಕು್ಟಗಳನುನು ಮಾರುತ್ತದಾದುರೆ. ಪಾ್ರಡಕು್ಟಗಳನುನು ಸ್ಪರಾಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ 
ಕಂಪನಿಗೆ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಗಾತಯು ಪಾ್ರಡಕ್ಟನುನು ಬೆೋರೆ ಯಾವುದೆೋ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚು 
ಕಡಿಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮತು್ತ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸುತಾ್ತರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಸಥಿಳಿೋಯ ಖರಿೋದಿ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್  ಹೆೊರತುಪಡಿಸ್ ಬೆೋರೆ ಯಾರಿಗೊ ತಳಿಯದಂತೆಯ್ೋ 
ಅರವಾ ಯಾರ ಅನುಮೊೋದನೆಯೊ ಇಲಲಿದೆೋ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೊ ತಪಿ್ಪದೆಯ್ೋ?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾ್ಯನೆೋಜ್ ಮಂಟ್ಗೆ ಸೊಕ್ತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆಯ್ೋ ಈ ಸಂಬಂಧವನುನು ಆರಂಭಿಸ್ರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತ 
ಸಂಘಷಧಾದ ನಿೋತಯ ಉಲಲಿಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಮೊೋದನೆಯನುನು ಉದೆೊ್ಯೋಗಿ ಹಾಗೊ ಸಥಿಳಿೋಯ ಖರಿೋದಿ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ ಅನುನು ನಿರಾಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಯಿಂದ 
ಹೆೊರತುಪಡಿಸ್ ಇನೊನು ಮೋಲ್ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಡೆಯಬೆೋಕತು್ತ.
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಪರಿಸಿಥೆತ
ನಿಮ್ಮ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯು Avery Dennison ಕಾಯಧಾನಿವಧಾಹಿಸುತ್ತರುವ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟರದಲ್ಲಿ ಸಥಿಳಿೋಯ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲವು 
ಸಾಧಿಸುತಾ್ತರೆ. ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುತಾ್ತರೆ. ಸೊಪರ್ ವೆೈಸರ್ ಆಗಿ ಮತು್ತ ಸಥಿಳಿೋಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯ ಬದಧಿತೆಯನುನು 
ಬೆಂಬಲ್ಸುವ ಇರೆಛೆಯಿಂದ ನಿೋವು ಅನುಮೊೋದಿಸುತ್ತೋರಿ. ಇದು ಸೊಕ್ತವೆೋ?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಇಲಲಿ.ನಿೋವು ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೊ ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗವನುನು ನಿೋವು ಆಕೆಗೆ ಅಂತಹ ಅನುಮೊೋದನೆಯನುನು ನಿೋಡುವ ಮೊದಲೆೋ 
ಸಂಪಕಧಾಸಬೆೋಕತು್ತ. ಆಯ್್ಕಯಾಗಿರುವ ಸಾಥಿನದ ಸ್ಥಿತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸ್ಕೆೊಳ್ಳಲಾಗದ ಹಿತಾಸಕ್ತ ಸಂಘಷಧಾ ಇರಬಹುದು. Avery Dennison 
ನ ಸವಾತ್ತನ ಹಿತಾಸಕ್ತಗಳು ಮುನಿಸ್ಪಾಲ್ಟ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಿನನುವಾಗಿರಬಹುದು ಮತು್ತ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯ ಕತಧಾವ್ಯಗಳು ಹಾಗೊ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು 
ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗೆ Avery Dennison ಮತು್ತ ಮುನಿಸ್ಪಾಲ್ಟ್ ಎರಡೊ ಬದಿಯಿಂದಲೊ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತ ತಳಿದಿರುವುದರಿಂದ 
ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯು ಕಷ್ಟಕರ ಸ್ಥಿತಗೆ ಸ್ಲುಕಬಹುದು.

ಪರಿಸಿಥೆತ
ನಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಪಾಟ್ಧಾ ಮಂಟ್ ಹೆೊಂದಿದುದು ಅದನುನು ಲ್ೋಸ್ಗೆ ನಿೋಡಲು ಬಯಸುತಾ್ತರೆ. ಈ ಪ್ರದೆೋಶಕೆ್ಕ ಬರುವ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆಂದು 
ಮತು್ತ ತಾತಾ್ಕಲ್ಕ ವಸತ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗವು ಅಪಾಟ್ಧಾ ಮಂಟುಗಳನುನು ಲ್ೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನುನುವುದನುನು ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ 
ತಳಿದುಕೆೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗವು Avery Dennison ಸವಾತ್ತನುನು ಲ್ೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಕು ಹಾಗೊ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ದರಗಳ ಅನವಾಯ 
ಮೊರು ವಷಧಾಗಳ ಲ್ೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಕು ಎಂದು ನಿಧಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ ಈ ಕುರಿತು ತಳಿದಿದದುರೊ, ನಿೋವು, ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ 
ಅವರ ಸೊಪರ್ ವೆೈಸರ್ ಆಗಿ ಈ ವ್ಯವಸೆಥಿಗೆ ಅನುಮೊೋದನೆ ನಿೋಡುವುದಿಲಲಿ. ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಹರಕಾಸು ವಿಭಾದ ಸಹೆೊೋದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 
ತನನು ಮಾಸ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಯನುನು ತಡೆಹಿಡಿದು ಅದನೆನುೋ ತನನು ಪರವಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ವೆಚಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾವತಸುವಂತೆ ಸೊಚನೆಯನುನು ನಿೋಡುತಾ್ತರೆ. 
ಸಹೆೊೋದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ ಗೆ ಇದನುನು ಅನುಕೊಲ ಮಾಡಿಕೆೊಡುವ ದೃಷ್್ಟಯಿಂದ ಮಾಡಲು ಒಪಿ್ಪಕೆೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಚಟುವಟ್ಕೆಯು 
ಸೊಕ್ತವಲಲಿ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆಯ್ೋ?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಇದು ನಿಜಕೊ್ಕ ಹಿತಾಸಕ್ತ ಸಂಘಷಧಾದ ಸನಿನುವೆೋಶ. ಬಾಡಿಗೆಯ ಒಪ್ಪಂದವು ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯ ದರಗಳ ಅನವಾಯವೆೋ ಇದದುರೊ ಹಾಗೊ ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ 
ವಿಭಾಗ ಅಂತೆಯ್ೋ ಬೆೋರೆಯವರಿಗೊ ಅಪಾಟ್ಧಾ ಮಂಟ್ ಅವರದೆದುೋ ಆಗಿದೆ ಎನುನುವುದು ತಳಿದಿತು್ತ, ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ ನಿಮಗೆ ಸನಿನುವೆೋಶವನುನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು 
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮೊೋದನೆಯನುನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಿತು್ತ. ಅದರೆೊಂದಿಗೆ ತನನು ವೆೈಯಕ್ತಕ ವೆಚಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಹರಪಾವತ ನಿವಧಾಹಿಸುವಂತೆ ಹರಕಾಸು 
ವಿಭಾಗದ ಸಹೆೊೋದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳನುನು ಕೆೋಳುವುದು ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ ರಿಗೆ ಸೊಕ್ತವಲಲಿ. ಸಹೆೊೋದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳು ತರಸ್ಕರಿಸಬೆೋಕತು್ತ ಮತು್ತ ವಿನಂತಯ ಕುರಿತು ವರದಿ 
ಮಾಡಬೆೋಕತು್ತ.
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಪರಿಸಿಥೆತ
Avery Dennison ನಿಶಿಚುತ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ತನನು ತಯಾರಿಕೆಯ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನಿವಧಾಹಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನುನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳತ್ತದೆ, ನಿೋವು ಸಾ್ಕರಾಪ್ 
ನಿರಾನವಾಗಿ ಹೆಚುಚುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗರನಿೋಯವಾಗಿ ಅಲಲಿ ಎನುನುವುದನುನು ಒಪಿ್ಪಕೆೊಳು್ಳತ್ತೋರಿ. ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಬಾಲಿಕ್ ಮಾಕೆಧಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ 
ಹೆಚುಚು ತಾ್ಯಜ್ಯವನುನು ಉತಾ್ಪದನೆ ಮಾಡಲು ಆಪರೆೋಟರುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಸುತ್ತದಾದುರೆ ಎಂದು ನಿೋವು ಸಂದೆೋಹಿಸುತ್ತೋರಿ. ನಿೋವು ಖಾಸಗಿ ತನಿಖೆದಾರರನುನು ನೆೋಮಕ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದು, ಪೂರೆೈಕೆದಾರರ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನುನು ಹಾಗೊ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ಎಲಲಿ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳ ಸೆೋವೆಯನುನು ಮುಕಾ್ತಯಗೆೊಳಿಸುವುದು, 
ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೆೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಈ ರಿೋತ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚಚುರಿಕೆ ನಿೋಡುವುದು ಅರವಾ ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗ ಅರವಾ ಬು್ಯಸುನೆಸ್ 
ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ ಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಅನೆೋಕ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನುನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೋರಿ. ನಿೋವೆೋನು ಮಾಡಬೆೋಕು?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ನಿೋವು ಮೊದಲು ಗೊ್ರಪ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಯುನಿಟ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ತಳಿಸದೆೋ ನೆೋರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೊಳು್ಳವುದು ನಿಮಗೆ 
ಸೊಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ. ಕಂಪನಿಯ ನಿೋತಯಂತೆ ಎಲಲಿ ತನಿಖೆಗಳನೊನು ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗವೆೋ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸೊಕ್ತವಲಲಿದ ತನಿಖೆಯ 
ಕಾನೊನು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಹೆೊರತಾಗಿ, ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳ ಸೆೋವೆ ಮುಕಾ್ತಯಗೆೊಳಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರ ಜೆೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದುಕೆೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಲಲಿದೆೋ 
ಪೂರೆೈಕೆದಾರರ ಮತು್ತ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೋಲೆ ಕಾನೊನು ಕ್ರಮ ಅರವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಪರಾಧಿಕ ಖಟೆಲಿಗಳನುನು ಹೆೋರುವುದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದನುನು 
ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ ನಿದೆೋಧಾಶಿಸಬೆೋಕು ಹೆೊರತಾಗಿ ಪಾಲಿಂಟ್ನ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಹಾಗೊ ಯಾವುದೆೋ ಬಾಹ್ಯ ತನಿಖೆದಾರರು ಮಾಡಬಾರದು.

ಟೆ್ರೀಡ್ ಅನುಸರಣೆ

ಪರಿಸಿಥೆತ
ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕಕೆ್ಕ ಸೆೋವೆಯನುನು ನಿದಿಧಾಷ್ಟ ದೆೋಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ಹರವನುನು ಮಾತ್ರ ಬೆೋರೆ ದೆೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೆೋಳುತಾ್ತರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೊ ಹಾನಿಯಿದೆಯ್ೋ?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಇರಬಹುದು. ತೆರಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸ್ಕೆೊಳ್ಳಲು ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಮತೆೊ್ತಂದು ನಾ್ಯಯವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲ್ಲಿ ಹರವನುನು ನಿೋಡುವಂತೆ ವಿನಂತಸ್ಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾನೊನು 
ವಿಭಾಗವನುನು ಸಂಪಕಧಾಸ್, ಇದರಿಂದ ಸನಿನುವೆೋಶವನುನು ಹೆಚುಚು ಸಮಿೋಪದಿಂದ ಗಮನಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಪರಿಸಿಥೆತ
ದೆೋಶ ಎ ಯಿಂದ ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನುನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದರ ಮೋಲೆ ಇರುವ ನಿಬಧಾಂಧಗಳ ಕಾರರದಿಂದ, Avery Dennison ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ದೆೋಶ ಎ 
ಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ದ ವಸು್ತಗಳನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಖಾತರಿಯನುನು ನಿೋಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಾ್ರಡಕ್ಟನ ಕೆೊರತೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ದೆೋಶ 
ಎಯು Avery Dennison ಗೆ ಪಾ್ರಡಕ್ಟನುನು ಹೆಚಿಚುನ ಪ್ರಮಾರದಲ್ಲಿ ಹೆೊಂದಿರುವ ದೆೋಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟ ಪ್ರತನಿಧಿಯು, ಗಾ್ರಹಕರನುನು ಸಂಪಕಧಾಸದೆಯ್ೋ 
ಗಾ್ರಹಕರ ಆಡಧಾರ್ ಅನುನು ಪೂರೆೈಸುವ ಮೊಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೆೊೋಷವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಿಧಧಾರಿಸುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ದೆೋಶ ಎ ಯಿಂದಲೆೋ 
ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ರವಾನಿಸುತಾ್ತರೆ.ಅವರು ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಸತ್ಯಸ್ಥಿತಯನುನು ವಿವರಿಸದೆೋ ಮರೆಮಾಚುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಗಾ್ರಹಕ ಸೆೋವೆಯ ಗುಮಾಸ್ತರಿಗೆ 
ಬೆೋರೆ ದೆೋಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಸುಳು್ಳ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯನುನು ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಸೊಚಿಸುತಾ್ತರೆ. ಇದನುನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿೋವು ಯಾವುದೆೋ 
ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನು ಹೆೊಂದಿದಿದುೋರಾ?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ದಾಖಲೆ ನಿೋಡಿಕೆಯನುನು ಹುಸ್ಯಾಗಿಸುವ ಮೊಲಕ, ಮಾರಾಟ ಪ್ರತನಿಧಿಯು ನಡಾವಳಿ ಸಂಹಿತೆಯನುನು ಮತು್ತ ಗಾ್ರಹಕರ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿನ ಒಪ್ಪಂದವನುನು 
ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದಾದುರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಗರನಿೋಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತನನು ದೆೋಶಕೆ್ಕ ವಸು್ತಗಳನುನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ 
ಹೆೊಣೆಯಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. ನಿೋವು ಈ ವಿಷಯವನುನು ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ ವರದಿ ಮಾಡಬೆೋಕು.

ಪರಿಸಿಥೆತ
ಮೋಲೆ ವಿವರಿಸ್ದ ಸನಿನುವೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾದೃಚಿಛೆಕವಾಗಿ ಕಂಟೆೋನರ್ ತೆರೆಯುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಜೆೊತೆಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ದಾಖಲೆಯು ಉತ್ಪನನುದ 
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ರುವ ದೆೋಶವನುನು ಸೊಚಿಸುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಕಂಡುಕೆೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏಜೆನಿಸ್ಯು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ Avery Dennison ಗೆ ಸ್ಪಷ್್ಟೋಕರರ 
ನಿೋಡುವಂತೆ ಪತ್ರವನುನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಯನುನು ಮೊದಲೆೋ ತಪಾ್ಪಗಿ ನಿೋಡಿರುವ ಮಾರಾಟ ಪ್ರತನಿಧಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅವರು ತನನು 
ಸೊಪರ್ ವೆೈಸರ್ ಅನುನು ಸಂಪಕಧಾಸದೆೋ ವಿನಂತಯನುನು ನಿವಧಾಹಿಸಲು ನಿಧಧಾರಿಸುತಾ್ತರೆ. ಮತೆೊ್ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಯನುನು ತಪಾ್ಪಗಿ ನಿೋಡುತ್ತ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಬರೆಯುತಾ್ತರೆ. ಇದು ಸನಿನುವೆೋಶವನುನು ಸುಸ್ಥಿತಗೆ ತರುತ್ತದೆಯ್ೋ? 

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಮಾರಾಟ ಪ್ರತನಿಧಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಸನಿನುವೆೋಶವನುನು ಇನನುಷು್ಟ ಉಲ್ಬಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾದುರೆ. ಅವರು ತನನು ಸೊಪರ್ ವೆೈಸರ್ ಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡಬೆೋಕತು್ತ ಮತು್ತ 
ಸನಿನುವೆೋಶದ ಕುರಿತು ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡಬೆೋಕಾಗಿತು್ತ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಲಲಿಂಘನೆಯನುನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಅರವಾ ನಿರಧಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು, 
ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗ ಅರವಾ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್ ಲೆೈನ್ ಅನುನು ಸಂಪಕಧಾಸಬೆೋಕು.
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಯಧಾಸಥೆಳ

ಪರಿಸಿಥೆತ
"ಈ ಕೆಲಸ ಸಥಿಳದ ಬಗೆಗೆ ಬೆೋಸರ" ಗೆೊಂಡಿರುವ ಮತೆೊ್ತಬ್ಬ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯ ಬಗೆಗೆ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನು ನಿೋವು ಕೆೋಳಿರಬಹುದು ಮತು್ತ ಕಂಪನಿಯ ಸವಾತ್ತಗೆ 
ಹಾನಿಯನುನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತರಬಹುದು. ದೊರು ಹೆೋಳುವ ವ್ಯಕ್ತಯು ಅಸಹಜ, ಹಿೋಯಾಳಿಕೆಯ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳನುನು ನಿೋಡುತ್ತರಬಹುದು. ಅವರ ಬಗೆಗೆ 
ನಿಮಗಿರುವ ಅನಾದರದಿಂದಾಗಿ, ನಿೋವು ಅವರ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನು ಕೆೋವಲ ಸ್ಟು್ಟ ಹೆೊರಹಾಕುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ರಬಹುದು. ಏನು, ಯಾವುದಾದರೊ 
ಇದದುಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೆೋಕು?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅರವಾ ಸವಾತ್ತಗೆ ಹಾನಿಯನುನು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೆೋ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನೊನು ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಕು ಮತು್ತ ಅದನುನು 
ಸೊಪರ್ ವೆೈಸರ್, ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗ ಅರವಾ ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗ, ಆರೆೊೋಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ ತಕ್ಷರವೆೋ ತಳಿಸಬೆೋಕು. 
ನಿೋವು ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನಾನುಗಲ್ೋ ಅರವಾ ಅವುಗಳನುನು ಮಾಡುತ್ತರುವುದರ ಉದೆದುೋಶಗಳನಾನುಗಲ್ೋ ಅರಧಾವಿವರಣೆ ಮಾಡಲು ಯತನುಸಬಾರದು.

ಪರಿಸಿಥೆತ
ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆೋ ಮಹತವಾದ ವ್ಯತರಿಕ್ತ ಆರೆೊೋಗ್ಯ ಪ್ರತಕ್ರಯ್ ಅರವಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಆತಂಕವು ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದಾದರೊ ಒಂದು ಉತ್ಪನನುದ ಬಗೆಗೆ 
ಗಮನಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನುನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ್ೋ?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಅಂತಹ ಆತಂಕ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷರವೆೋ ಅದನುನು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನನು ಬದಧಿತೆ ಪ್ರತನಿಧಿಗೆ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸ್.
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ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ವಿತರಕರು

ಪರಿಸಿಥೆತ
Avery Dennison ನ ದೆೊಡ್ಡ ವಿತರಕರು ನಮ್ಮ ಯಾವುದಾದರೆೊಬ್ಬ ಅಂತಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೊಲಕ ನಾವು ಹೆೊಂದಿರುವ ರಿಬೆೋಟ್ ರ್್ರೋಗಾ್ರಂ ಬಗೆಗೆ 
ತಳಿಯುತಾ್ತರೆ. ರ್್ರೋಗಾ್ರಂ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಇದೆೋ ನಿದಿಧಾಷ್ಟ ವಿತರಕರ ಮೊಲಕ ಹೆಚಿಚುನ ಮಾರಾಟವು ನಡೆಯುತ್ತದದುರೊ ಅಂತಮ ಬಳಕೆದಾರರು 
ವಿತರಕರಿಂದಲೆೋ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಖರಿೋದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ. Avery Dennison ನ ಸಥಿಳಿೋಯ ಮಾರಾಟ ಪ್ರತನಿಧಿಯಾಗಿರುವ 
ನಿಮ್ಮನುನು ವಿತರಕರು ಸಂಪಕಧಾಸುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ತನಗೆ ರಿಬೆೋಟ್ ಪಾವತಯನುನು ನಿೋಡುವಂತೆ ಬೆೋಡಿಕೆ ಇರುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ತಾನು ಅಂತಮ ಬಳಕೆದಾರರ 
ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ "ಅಲ್ಲಿಂದಲೆೋ ಸಂಗತಗಳನುನು ನಿವಧಾಹಿಸುವುದಾಗಿ" ಹೆೋಳುತಾ್ತರೆ. ನಿೋವೆೋನು ಮಾಡಬೆೋಕು?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ನಾವು ಅಂತಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಬೆೋಟ್ ರ್್ರೋಗಾ್ರಂನ ನಿಯಮಗಳನುನು ಪೂತಧಾಗೆೊಳಿಸುವ ಕಾನೊನು ಮತು್ತ ನೆೈತಕ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನು 
ಹೆೊಂದಿರುತೆ್ತೋವೆ, ಇದರರಧಾ ನಾವು ರ್್ರೋಗಾ್ರಂನ ಗೌಪ್ಯತೆಯನುನು ಕಾಯುದುಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಕರುತ್ತದೆ. ವಿತರಕರಿಗೆ ರ್್ರೋಗಾ್ರಂ ಬಗೆಗೆ ಹೆೋಗೆ ತಳಿದುಬಂದಿದೆ 
ಎಂದು ನಿಧಧಾರಿಸಲು ಯತನುಸಬೆೋಕು, ಆದರೆ ನಿೋವು ವಿತರಕರ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ರ್್ರೋಗಾ್ರಂನ ವಿವರಗಳನುನು ಚಚಿಧಾಸಬಾರದು. ಅಲಲಿದೆೋ ನಿೋವು ಸ್ೋನಿಯರ್ 
ಮಾ್ಯನೆೋಜ್ ಮಂಟ್ ಹಾಗೊ ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗಕೊ್ಕ ಕೊಡ ಗೌಪ್ಯತೆಯನುನು ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದದುಕಾ್ಕಗಿ ಮಾಹಿತಯನುನು ನಿೋಡಬೆೋಕು. ಅಂತಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೊ 
ಕೊಡ ಮಾಹಿತಯನುನು ನಿೋಡಬೆೋಕು. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಿನಂತಗೆ ಬದಧಿರಾಗಿ ರಿಬೆೋಟ್ ಅನುನು ವಿತರಕರಿಗೆ ನಿೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲಲಿ. ಹಾಗೆ 
ಮಾಡುವುದು ರಿಬೆೋಟ್ ಪಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಅಂತಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಕ್ಕನುನು ಉಲಲಿಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅಂತಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದೆೋ ನಿದಿಧಾಷ್ಟ 
ವಿತರಕರ ಮೊಲಕವೆೋ ಖರಿೋದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪರಿಸಿಥೆತ
Avery Dennison ಅನೆೋಕ ವಿತರಕರನುನು ಒಂದು ದೆೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಹತವಾದ ಜಾಬ್ ಕುರಿತು ಬಡ್ ಅನುನು ಸೆೊೋತ ನಂತರ, ದೆೊಡ್ಡ 
ವಿತರಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೆೊೋತ ಜಾಬನಲ್ಲಿ "ಬೆಲೆಯನುನು ಅಸ್ಥಿರಗೆೊಳಿಸುವುದರ" ಬಗೆಗೆ ಸಥಿಳಿೋಯ Avery Dennison ನ ಮಾರಾಟ ಪ್ರತನಿಧಿಗೆ ದೊರನುನು 
ನಿೋಡುತಾ್ತರೆ. ದೆೊಡ್ಡ ವಿತರಕರು ನಿದಿಧಾಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ, ಸಥಿಳಿೋಯ ಪ್ರತನಿಧಿಗೆ ದಿೋಘಧಾಕಾಲದಿಂದಲೊ ಗಾ್ರಹಕರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೆೋಳುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಇತರ 
ವಿತರಕರು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಂತಲೊ ಕಡಿಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿೋಡುವಂತೆ ಕೆೋಳುತಾ್ತರೆ. ಈ ವಿನಂತಯನುನು ಒಪಿ್ಪಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಕೆೋ?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ನಾವು ಇತರ ವಿತರಕರಿಗೆ ನಿೋಡುವ ಬೆಲೆಯನುನು ವಿತರಕರ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಚಿಧಾಸುವಂತಲಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ಆ್ಯಂಟ್ಟ್ರಸ್್ಟ ಮತು್ತ 
ಇತರ ಕಾನೊನುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಿಬೆೋಟುಗಳ ಪ್ರಮಾರದಂತಹ ಕಾನೊನಾತ್ಮಕ 
ಅಪವಾದಗಳೂ ಕೊಡ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ನಿರಿೋಕ್ೆಗಳು ಅನವಾಯಿಸುತ್ತವೆಯ್ೋ ಎಂದು ನಿಧಧಾರಿಸಲು ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗವನುನು ಸಂಪಕಧಾಸ್.
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಪ್್ರಡಕ್ಟೆ ಕಿಂಪೆಲಿೈಯನ್ಸ್

ಪರಿಸಿಥೆತ
ಗಾ್ರಹಕರು ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಡಕು್ಟಗಳು ಅನವಾಯಿಸುವ ಪಾರಿಸರಿಕ, ಆರೆೊೋಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾನೊನುಗಳು ಹಾಗೊ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಬದಧಿವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಸಟ್ಧಾಫಕೆೋಶನ್ ಅನುನು ಸಹಿ ಮಾಡಬೆೋಕೆ?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಅಂತಹ ಬದಧಿತೆಯನುನು ಖಾತ್ರಪಡಿಸುವ ಸೊಕ್ತ ದೃಢಪ್ರಯತನುದ ನಿವಧಾಹಣೆಯನುನು ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೆೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಯಾಗಿದದುಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೆೋ 
ಸಟ್ಧಾಫಕೆೋಟ್ ಅನುನು ಸಹಿ ಮಾಡಬೆೋಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್್ಟರುವ ಅಗತ್ಯ ಸಟ್ಧಾಫಕೆೋಶನ್  ಪಡೆಯುವುದನುನು, ಅಂತಮ 
ಪಾ್ರಡಕ್ಟನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ಎಲಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗಾಗಿ ಮಟ್ೋರಿಯಲ್ ಸೆೋಫ್ಟ ಡೆೋಟಾ ಶಿೋಟುಗಳನುನು ಪರಿಶಿೋಲ್ಸುವುದು ಮತು್ತ/ಅರವಾ ಅನಾಲ್ಟ್ಕಲ್ 
ಲಾ್ಯಬೆೊೋರೆೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನನುವನುನು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುವುದನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರಬಹುದು. ಸೊಕ್ತ ದೃಢಪ್ರಯತನುದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿವಧಾಹಿಸಲಾಗುವ ದೃಢೋಕರರದ 
ಮಟ್ಟವನುನು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಟ್ಧಾಫಕೆೋಶನ್ ಅನುನು ನಿದಿಧಾಷ್ಟಪಡಿಸಬೆೋಕು ಅರವಾ ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತೆ್ಯೋಕವಾಗಿ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಬೆೋಕು ಮತು್ತ 
ಗುಂಪಿನ ಪಾ್ರಡಕ್್ಟ ಕಂಪೆಲಿೈಯನ್ಸ್ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ ಹಾಗೊ ಲ್ೋಗಲ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಇದನುನು ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಅನುಮೊೋದಿಸಬೆೋಕು. ಪಾ್ರಡಕ್್ಟ 
ಕಂಪೆೈಯನ್ಸ್ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್ ಗಾ್ರಹಕರ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ್ರಡಕ್್ಟ ಕಂಪೆಲಿೈಯನ್ಸ್ ಕುರಿತು ಮಾಡುವ ಎಲಲಿ ಸಂವಹನಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಹೆೊಂದಿರಬೆೋಕು. 

ಪರಿಸಿಥೆತ
ಗಾ್ರಹಕರು ನಿಮಗೆ ಉತ್ಪನನುವು ಆರೆೊೋಗ್ಯ ಆಪತ್ತನುನು ಹೆೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಳಿಸುತಾ್ತರೆ. ನಿೋವೆೋನು ಮಾಡಬೆೋಕು?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಡಕ್್ಟ ಕಂಪೆಲಿೈಯನ್ಸ್ ಪ್ರತನಿಧಿ ಹಾಗೊ ಕಾನೊನು ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ ತಕ್ಷರವೆೋ ಇದನುನು ವರದಿ ಮಾಡಬೆೋಕು. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಗಾ್ರಹಕರ 
ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಧಾ ಸಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿೋವು ಮೊದಲ್ನವರಾಗಿದದುಲ್ಲಿ, ಸವಾತಃ ನಿೋವಾಗಿಯ್ೋ ವಿಷಯವನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಯತನುಸಬೆೋಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, 
Avery Dennison ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಬದಧಿತೆಯನುನು ಮತು್ತ ಗಾ್ರಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೋವ್ರವಾಗಿ ಬದಧಿತೆಯನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ ಎಂದು 
ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ತಳಿಸ್ ಮತು್ತ ಎಲಲಿ ಪಾ್ರಡಕ್್ಟ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿಷಯಗಳನುನು ಪಾ್ರಡಕ್್ಟ ಕಂಪೆಲಿೈಯನ್ಸ್ ಗೆ ಸೊಕ್ತವಾಗಿ ನಿದೆೋಧಾಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು 
ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಪ್ರತಕ್ರಯ್ಯನುನು ನಿೋಡುತಾ್ತರೆ.
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಉದೊಯಾೀಗದ ರೂಢಿಗಳ್

ಪರಿಸಿಥೆತ
ನಿಮ್ಮ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯು ಸೊಪರ್ ವೆೈಸರುಗಳು ತಪಾ್ಪಗಿ ನಡೆಸ್ಕೆೊಳು್ಳತ್ತರುವುದರ ಕುರಿತು ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್  ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಕಾನೊನು 
ವಿಭಾಗ ಮತು್ತ ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗವು ಒಂದು ತನಿಖೆಯನುನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಅನೆೋಕ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳನುನು ಸಂದಶಿಧಾಸಲಾಗಿದೆ 
ಮತು್ತ ಕರೆ ಮಾಡುವವರು ಸವಾತಃ ಸೊಕ್ತವಲಲಿದ ರಿೋತಯಲ್ಲಿ ವತಧಾಸ್ದಾದುರೆ, ತನನು ನೆೋರ ಕೆಳಗಿನ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳನುನು ತಪಾ್ಪಗಿ ನಡೆಸ್ಕೆೊಂಡಿದಾದುರೆ ಮತು್ತ 
ಸಹೆೊೋದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೊ ಸೊಪರ್ ವೆೈಸರುಗಳನುನು ಗೌರವಿಸ್ಲಲಿ ಎಂದು ಫಲ್ತಾಂಶವು ತೆೊೋರಿಸ್ರುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆಯ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನು ಕಂಡಿರುವ 
ನಿೋವು Avery Dennison ನಲ್ಲಿ ಹಿೋಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರುವವರ ಸೆೋವೆಯನುನು ಮುಕಾ್ತಯಗೆೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೋರಿ. ಆದರೆ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯು ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ 
ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್  ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಆತ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸೆಥಿಯು ಕರೆ ಮಾಡಿದದುಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಕಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೆೋವೆ ಮುಕಾ್ತಯಗೆೊಳಿಸುವುದನುನು 
ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿೋವೆೋನು ಮಾಡಬಹುದು?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಕಾಯಧಾನಿವಧಾಹಣೆ ಹಾಗೊ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯ ಸೆೋವೆಯನುನು ಮುಕಾ್ತಯಗೆೊಳಿಸುವುದನುನು ಸೊಕ್ತವಾಗಿಸುತೆ್ತ ಎನುನುವುದು ನಿಜವಾದರೊ, 
ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಅವರ ಕರೆಯು ಸನಿನುವೆೋಶವನುನು ಹೆಚುಚು ಸಂಕೋರಧಾವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು, 
ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಗಧಾಸೊಚಿಯನುನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರತಕಾರದ ಕ್ರಮವನೊನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಗೊ್ರಪ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ 
ಪ್ರಕರರವನುನು ಚಿೋಫ್ ಕಂಪೆಲಿೈಯನ್ಸ್ ಆಫೋಸರ್ ಮತು್ತ ಜನರಲ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಗಾಗಿ ತಳಿಸಬೆೋಕು. ಒಂದು ವೆೋಳ  ೆನಿಶಿಚುತವಾಗಿಯೊ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ 
ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಅವರ ಕರೆಯ ನೆೋರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯ್ೋ ಉದೆೊ್ಯೋಗದಿಂದ ಹೆೊರಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲಲಿ ಮತು್ತ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಾರರಗಳು 
ಇದದುಲ್ಲಿ, ಸೆೋವೆಯ ಮುಕಾ್ತಯಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆಯನುನು ಅನುಮತಸಬಹುದು. 

ಸ್ಮ್ನಯಾ ವ್ಯಾವಹ್ರಿಕ ನಡವಳಕೆ

ಪರಿಸಿಥೆತ
ನಿಮ್ಮ ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ಯುನಿಟ್ ಅಡವಾಟೆೈಧಾಸ್ಂಗ್ ಏಜೆನಿಸ್ಯ ಸಹಾಯದ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಹ್ಯ ವೃತ್ತಪರರು ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೆೊಗಾ್ರಫ್ ಗಳನುನು ಪ್ರದಶಿಧಾಸುವ 
ಬೆೈಂಡರುಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸ್ದೆ. ಅಡವಾಟೆೈಧಾಸ್ಂಗ್ ಏಜೆನಿಸ್ಯು ಫೋಟೆೊಗಳನುನು ಮಾಪಧಾಡಿಸ್ದೆ, ಆದರೊ ಇವುಗಳನುನು ಬಹುತೆೋಕ ಗುರುತಸಬಹುದಾಗಿದೆ, 
ಇದರಿಂದ ಫೋಟೆೊಗಾ್ರಫರುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಪಿರೆೈಟ್ ಉಲಲಿಂಘನೆಯನುನು ಕೆಲಿೋಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿೋವೆೋನು ಮಾಡಬೆೋಕು?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಅವರ ಫೋಟೆೊಗಳನುನು ಬಳಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ಘಟಕವು ಅನುಮತಯನುನು ಪಡೆದಿರಬಹುದು. ಅನುಮತಯನುನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ 
ತಡವಾಗಿದದುಲ್ಲಿ, ಬೆೈಂಡರುಗಳನುನು ಬಳಸಬಾರದು.
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

ಪರಿಸಿಥೆತ
ಒಬ್ಬ ಗಾ್ರಹಕರು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಇನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒದಗಿಸಬೆೋಕೆಂದು ಕೆೋಳಿಕೆೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ - ಒಂದು ಸರಕುಗಳ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಮತು್ತ ಪ್ರಮಾರ ಹಾಗೊ 
ಮತೆೊ್ತಂದು ಕಡಿಮ ಬೆಲೆಯದುದು. ಗಾ್ರಹಕರು ಕಡಿಮ ತೆರಿಗೆಯನುನು ಪಾವತಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಕಡಿಮ ಬೆಲೆಯ ಇನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೆೋಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನುನು 
ಕೆೋಳಿಕೆೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. Avery Dennison ಔಟ್ ಕಳೆದುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೆಲಲಿರಿಗೊ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನ / ಗೆಲುವು ಪರಿಸ್ಥಿತ ತೆೊೋರುತ್ತದೆ 
ಆದದುರಿಂದ ಆತ ಸಂತೆೊೋಷವಾಗಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ ಹೆೋಳುತಾ್ತರೆ. ನಿೋವು ಈ ವಿನಂತಯನುನು ಗೌರವಿಸಬೆೋಕೆೋ?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
ಇಲಲಿ, ಯಾವುದೆೋ ಕಾನೊನುಬಾಹಿೋರ ವಿಷಯವನುನು ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮೊರನೆಯವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ನಡಾವಳಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲಲಿಂಘನೆ ಮತು್ತ ತೋವ್ರ 
ಸವಾರೊಪದ ದಂಡ ಹಾಗೊ ಶಿಸು್ತಕ್ರಮವನುನು ಉದೆೊ್ಯೋಗದಿಂದ ವಜಾಮಾಡುವುದು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಒಳಪಟ್್ಟರಬಹುದು.

ಪರಿಸಿಥೆತ
ಒಬ್ಬ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಯು ನಿಶಿಚುತ ಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದಧಿವಾಗಿಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೋಳುತಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಧಿಧಾಯು ಇದನುನು ಮಾಡುತ್ತದಾದುರೆ ಎಂದು 
ಗೆೊತ್ತರುವುದರಿಂದ ಅದನುನು ನಾವೂ ಕೊಡ ಮಾಡಬೆೋಕೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಯಲಲಿ ಎನುನುತಾ್ತರೆ. ನಿೋವೆೋನು ಮಾಡಬೆೋಕು?

ಮ್ಗಧಾದಶಧಾನ
Avery Dennison ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳು ತಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ ಹಾಗೊ ಸ್ಪರಾಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
ಸಂಗತಯ ನಡುವೆ ಕಲ್್ಪತ ಸಂಘಷಧಾವನುನು ಎದುರಿಸ್ದಾಗ ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗಳು 
ಮಾಹಿತಯನುನು ಪಡೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮನುನು ತಪಾ್ಪಗಿ ಪ್ರಸು್ತತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳವ ಮೊಲಕ "ಸ್ಪರಾಧಾತ್ಮಕ ಸಂಶೊೋಧನೆಯಲ್ಲಿ" ತೆೊಡಗಿಕೆೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ 
ಉತೆ್ತೋಜಿತರಾಗಬಹುದು. ಅರವಾ ಉತ್ಪನನುವು ಭರವಸೆ ನಿೋಡಿದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯ್ೋ ಎಂದು ತಳಿಯದೆೋ ಕೆೋವಲ ಸ್ಪಧಿಧಾಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ 
ಎನುನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನನುದ ಕಾಯಧಾನಿವಧಾಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಹೆಚಿಚುನ ಭರವಸೆಯನುನು ನಿೋಡಬಹುದು. ಅರವಾ ಅವರು ಒಂದಕ್ಕಂತ ಹೆಚುಚು 
ಇನ್ ವೆೈಸುಗಳನುನು ನಿೋಡುವ ವಿನಂತಯನುನು, ನಮ್ಮ ಸ್ಪಧಿಧಾಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ ಎನುನುವ ಏಕೆೈಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಿೋಡಬಹುದು. ಸ್ಪರಾಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು 
ಮತು್ತ ನೆೈತಕವಾಗಿರುವುದರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೆೋ ಸಂಘಷಧಾ ಇದದುಲ್ಲಿ, ಉದೆೊ್ಯೋಗಿಗೆ ಸೊಕ್ತ ಗೊ್ರಪ್ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಯುನಿಟ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ 
ಅವರಿಂದ ಮಾಗಧಾದಶಧಾನ ಪಡೆಯಲು ತಳಿಸ್.
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ಪಕ್ಷಿನ�ೋ�ಟ

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

Argentina 
Telefonica 
00.800.1777.9999 
Spanish

All Carriers 
0800.333.0095 
Spanish

Australia 
Telstra 
0011.800.1777.9999 
English

All Carriers 
1.800.763.983 
English

Bangladesh 
All Carriers 
+880.(0).9610.998400
Bengali, Hindi, English

Belgium 
Comgen Brussels 
00.800.1777.9999 
Dutch, French

All Carriers 
0800.260.39 
Dutch, French

Brazil 
Embretel 
0021.800.1777.9999 
Portuguese

All Carriers 
0.800.892.2299 
Portuguese

Brazil  (Rio de Janeiro) 
All Carriers 
+55.2120181111
Portuguese

Cambodia 
(Phnom Penh) 
All Carriers 
+855.23962515
Khmer, English, French

Canada 
All Carriers 
1.800.235.6302 
French, English

Chile 
CTC Mundo and Entel 
1230.020.3559 
Spanish

China 
Telcom and Unicorn 
00.800.1777.9999 
Mandarin

All Carriers 
400.120.3062 
Mandarin

Colombia 
Colombia ETB 
844.397.3235 
Spanish

Colombia (Bogota) 
All Carriers 
+57.13816523
Spanish

Czech Republic 
All Carriers 
800.701.383 
Czech

Denmark 
All Carriers 
8082.0058 
Danish

Telecom Denmark 
00.800.1777.9999 
Danish

Dominican Republic 
All Carriers 
1.829.200.1123 
Spanish

Egypt 
All Carriers 
0800.000.0413 
Arabic

El Salvador  
(San Salvador) 
All Carriers 
503.21133417 
Spanish, English

France 
All Carriers 
0805.080339 
French

France (includes An-
dora, Corsica, Monaco) 
France Telecom 
00.800.1777.9999 

French

Germany 
Deutsche Bundespost 
Telekom 
00.800.1777.9999 
German

Germany 
All Carriers 
0800.181.2396 
German

Guatemala  
(Guatemala City) 
All Carriers 
+502.23784832
Spanish

Honduras 
All Carriers 
800.2791.9500 
Spanish, English

Hong Kong 
CW 
001.800.1777.9999 
Mandarin, Cantonese, 
English

All Carriers 
800.906.069 
Mandarin, Cantonese, 
English

India 
VSNL 
000.800.100.3428 
Hindi

India 
All Carriers 
000.800.100.4175 
Hindi

Indonesia 
Persero lndosat 
803.015.203.5129 
Indonesian

Indonesia  
(Jakarta) 
All Carriers 
62.21.297.589.86 
Indonesian

Ireland 
Telecom Eireann 
00.800.1777.9999 
English

Israel 
All Carriers 
1.809.457254 
Arabic, Hebrew

Israel 
Barak, Bezeq,  
and Gldn Lns 
00.800.1777.9999 
Arabic, Hebrew

Italy 
All Carriers 
800.727.406 
Italian

Italy (includes San  
Marino, Vatican City) 

Telecom ltalia 
00.800.1777.9999 
Italian

Japan 
All Carriers 
010.800.1777.9999 
Japanese

All Carriers 
0800.170.5621 
Japanese

Kenya 
All Carriers 
0800.221312 
English, Swahili

Kenya (Nairobi) 
All Carriers 
+254.20.3892291
English, Kirundi,
Amharic, French

Korea (Republic of 
South Korea) 
Dacom 
002.800.1777.9999 
Korean

All Carriers 
080.808.0574 
Korean

Luxembourg 
Luxembourg Postes et 
Telecom 
00.800.1777.9999 
French

Malaysia 
All Carriers 
+60.1548770383
Malaysian

Malaysia Telecom 
00.800.1777.9999 
Malaysian

Mauritius 
All Carriers 
802.049.0005 
English

Mexico 
Telmex 
866.376.0139 
Spanish, English

All Carriers 
800.681.6945 
Spanish, English

Netherlands 
All Carriers 
0.800.022.0441 
Dutch

Telecom Netherlands 
00.800.1777.9999 
Dutch

New Zealand 
Telecom Corp 
00.800.1777.9999 
English

Our Business Conduct GuideLine
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ಪಕ್ಷಿನ�ೋ�ಟ

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವುದ್ ಯಾವುದ್

ಸಹಾಯ ಪಡ�ಯ್ವುದ್

ನ�ವು + ಕಾಯ್ಯಕ��ತ್ರ

ನ�ವು + ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ

ನ�ವು + ಜಗತ್ತು

ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೋಳಿಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ

ಪ್ರಶೆನುಗಳ್? ಸಂಪಕಧಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 10-11 ಪುಟ ನೆೊೋಡಿ.

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆೋಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಏಥಿಕ್ಸ್ ಕೌನೆಸ್ಲ್ ಅರವಾ
ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಜೆೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸ್.

•  ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬು್ಯಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡಕ್್ಟ ಗೆೈಡ್  ಲೆೈನ್ ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬಹುದು (ನಿೋವು ಬಯಸ್ದರೆ, ಅನಾಮರೆೋಯವಾಗಿ).

(continued) 
New Zealand 
All Carriers 
0800.002341 
English

Norway 
All Carriers 
800.24.664 
Swedish

Telenor Nett 
00.800.1777.9999 
Swedish

Pakistan (Islamabad) 
All Carriers 
+92.518108900
English, Urdu, Farsi

Peru 
All Carriers 
0800.78323 
Spanish, English

Philippines (Manila) 
All Carriers 
+63.2.8626.3049 
Tagalog, English

PLDT 
00.800.1777.9999 
Tagalog, English

Poland 
Polish Telecom 
00.800.111.3819 
Polish

All Carriers 
00.800.141.0213 
Polish

Romania 
All Carriers 
0.800.360.228 
Romanian, English

Russia 
All Carriers 
8.800.100.9615 
Russian

Singapore 
Singapore Telecom 
001.800.1777.9999 
Mandarin

All Carriers 
800.852.3912 
Mandarin

South Africa 
Posts & Telecom 
00.800.1777.9999 
English

South Africa 
(Johannesburg) 
All Carriers 
+27.105004106
English

Spain  
(includes Canary Islands) 
Telefonica 
00.800.1777.9999 
Spanish

All Carriers 
900.905460 
Spanish

Sri Lanka  
(inside Colombo) 
All Carriers 
247.2494 
English

Sri Lanka  
(outside Colombo) 
All  Carriers 
011.247.2494 
English

Sweden 
Telia Telecom AB 
00.800.1777.9999 
Swedish

All Carriers 
020.889.823 
Swedish

Switzerland  
(includes Lichtenstein) 
Swisscom 
00.800.1777.9999 
German

Taiwan 
All Carriers 
00801.14.7064 
Mandarin

Chunghura Telecom 
00.800.1777.9999 
Mandarin

Thailand 
All Carriers 
1.800.012.657 
Thai

Comm Authority of 
Thailand 
001.800.1777.9999 
Thai

Thailand (Bangkok) 
All Carriers 
+66.21065161
English, Thai, Burmese

Turkey 
All Carriers 
00.800.113.0803 
Turkish

Ukraine 
All Carriers 
0.800.501134 
Ukrainian

United Arab Emirates 
All Carriers 
8000.3570.3169 
English, Arabic

United Kingdom  
(includes England,  
Scotland, Northern 
Ireland, Wales) 
All Carriers 
0.808.189.1053 
English

United Kingdom  
(includes England,  
Scotland, Northern 
Ireland, Wales) 
BT and CW 
00.800.1777.9999 
English

United States and 
Canada (includes US 
Virgin Islands, Puerto 
Rico. Guam) 
All Carriers 
1.800.461.9330 
English, Spanish

Vietnam 
All Carriers 
122.80.390 
Vietnamese

Note 
For countries not listed here,  
please use the following number 
+1.720.514.4400

Operator assistance may be required 
and local charges may apply.

English, Spanish, Mandarin, Arabic, Russian. 
French, Armenian, Bengali, Lao. Uzbek



60ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆ© 2018 Avery Dennison Corporation. ಎಲಾಲಿ ಹಕು್ಕಗಳನುನು ಕಾಯಿದುರಿಸಲಾಗಿದೆ.


	Page 13

	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 


