
आपला 
मदु्ा 
सपष्ट करा.
एव्हरी डनेिसि आचार संह्हता

फेब्रुवारी 2018 मध्े अद्तनीत.
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काही सोपे असतात. बाकीचे आपल्ाला का् 
्ोग् आहे त ेजरा जासत शोधा्ला लावतात. 
लहान आणि मोठे, त ेआपल्ाला घडवतात. 
एक -एक करून त ेएवहरी डनेनसनच्ा 
भववष्ाला आकार देतात. प्रत्ेक प्ाया् 
महतवाचा आहे, आणि आपला ननवडलेला 
प्रत्ेक प्ाया् आपला मरुद्ा सपष्ट करतो.

प्रत य्ेक दिवस अनयेक 
प्ाय्ा ांनी भरलयेला 
असतो.



3आचारसहंिता

अधधकांश आचार सहंहता नन्मांवली प्रमािे असतात, ज्ा आपल्ा आपि का् करू 
शकतो आणि का् करू शकत नाही त ेसांगतात. एवहरी डनेनसन आचार सहंहता करत नाही. 
आमही चांगले ननिय्ा  घेण्ाच्ा आपल्ा क्षमतचेा आदर करतो.

आचार सहंहता आमच्ा मरुल्ांवर त्ार झालेली आहे आणि जजकंण्ासाठी खेळिे आणि 
मलू् आधाररत असिे ्ामध्े कोिताही सघंरया नाही हा ववशवास ती प्रनतबबबंबत करत.े 
खरं तर, ननैतक आणि मरुल्ांवर आधाररत कंपनी असिे आमहाला जजकंण्ास मदत करत.े 
आचार सहंहतचेी रचना रोज ननवडलेल्ा प्ाय्ा ांबद्ल ननरंतर सवंादाला प्रोतसाहन देण्ासाठी 
केली गेली आहे. 

ह्ा जातील व्ावसान्क ववशवात मागयाक्रमि करत असताना, आमही आचार सहंहतचेा वापर 
आमहाला पे्रररत, बरुद्ीजीवी ...आणि ननैतक ननिय्ा  घेण्ास मदत करतात. ही ववचारधारा 
आमहाला एक सपधायातमक आवहान देत ेआणि आमहाला एक नन्ोकता आणि एक कॉपपोरे्ट 
नागररक महिून, इतर वेग-वेगळ्ा व्कतींच्ा समहूापेक्षा वेगळे करत.े

आचार सहंहता हे एकातमतनेे वागण्ात मदत करिारे साधन आहे, आमच्ा कंपनीशी सवंाद 
साधिाऱ्ा प्रत्ेकाच्ा मनात ववशवास ननमायाि करण्ाचे - आमची लोकं, ग्ाहक, परुरवठेदार, 
अडं सवायात महतवाचे आमचे शअेरधारक. ही सहंहता, केवळ आमच्ा कमयाचाऱ्ांना नाही, तर 
ती आमच्ा ननबंधकांना आणि अधधकाऱ्ांना सरुद्ा लाग ूहोत.े मी आपल्ाला आपला मरुद्ा 
सपष्ट करण्ासाठी सहंहतचेा आणि आमच्ा इतर मूल् आणि ननैतकता साधनांचा वापर 
करण्ाचे प्रोतसाहन देतो.

मीच बरु्टीअर
अध्क्ष आणि प्रमरुख का्याकारी अधधकारी

आमच्ा आचार संदितयेत 
आपलये सवागत आिये.
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उततम ननिय्ा  केवळ आपल्ा वै् जकतक एकातमतलेा प्रनतबबबंबत करत नाहीत, तर त ेएवहरी 
देननसनला व्ाख्ांवीत करतात. उततम ननिय्ा ांमध्े कधीकधी जोखीमा सरुद्ा समाववष्ट असतात. 
उततम ननिय्ा  सभंावना अधधकततम करतात. उततम ननिय्ा , मरुळातच, पे्रररत आणि बरुद्ीजीवी असतात.

ह्ा आचार सहंहतते एवहरी डनेनसन मधील आपल्ा कामाची मागयादशयाक धोरिे समाववष्ट 
आहेत. जेवहां आपि सवतःला, इतर लोकांना, कंपनीला आणि का्द्ाचा आदर करता, त्ाच्ा 
पररिामसवरूपी ननमायाि होिाऱ्ा ननैतक व्वहाराला ती अधोरेणखत करत.े

एवहरी डनेनसन, आपल्ासाठी आणि आपल्ा कंपनीसाठी ्ोग् असलेले ननैतक ननिय्ा  घेण्ात 
आपले समरयान देण्ासाठी उपजसरत आहे. अनेक ससंाधने, जी आपल्ाला आपल्ा कामासबंंधधत 
आवश्क ववशशषठ ननिय्ा  घेताना मदत करण्ाहेतू, मागयाक्रमि करण्ासाठी उपलबध आहेत. ही 
सहंहता त्ापकैी केवळ एक आहे. जसे-जसे तरुमही आणि कंपनी वाढत जाईल, नवीन प्रशन उद्भवतील. 
प्रत्ेक ननिय्ा  शशक्षि आणि सामाजरुतदापायानाच्ा प्रक्क्र्ेतनू घेतला जातो आणि एवहरी डनेनसन मध्े 
आपि कधीही ह्ा प्रक्क्र्ेला एकट्ाने सामोरे जात नाही.

आमहाला ववशवास आहे की आपि आपले प्रशन आणि समस्ा सपष्टपिे मांडाल. गपप राहहल्ाने, 
जासतीत जासत, आपल्ाला शशकण्ाची, सरुधारण्ाची आणि एकत्र वाढण्ाच्ा सधंीपासून वंधचत 
ठेवतो. अत्तं वाई्ट महिजे, त ेफार महाग पडू शकत ेकरुं वा बेका्देशीर सरुद्ा अस ूशकत.े

सहंहता वाचा. आमची धोरिे समजनू घ्ा. आपल्ा व्वसरापकांशी बोला. आपल्ा सघंी् ननैतकता 
सललागाराशी क्कंवा अन् का्दा ववभागातील सदस्ाशी सपंकया  करा. आणि मागयादशयान शमळवण्ासाठी 
क्कंवा आपली इच्ा असल्ास नननावीपिे एखादा ररपो्टया करण्ासाठी व्वसा् व्वहार गाईड लाइन 
वापरण्ास कचरू नका. कंपनी ववशवासाने ररपो्टया करिाऱ्ा कोित्ाही व्कतीच्ा ववरोधात केलेल्ा 
प्रत्ाघातला कंपनी सहन करत नाही. 

ववकास अरोरा 
उपाध्क्ष आणि प्रमरुख अनरुपालन अधधकारी

ह्ा संदिताच ववचार 
सववोततम ननरय्ा  घयेण्ाबद्ल एक 
संभाषराची सुरवात समजा.
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 06  आमच्ा संदितयेचये मागयािरयान 
का् करतये

 09 मित प्रापत कररये
   प्रशन ववचारा, संभाषरास सुरुवात करा,  

चचतंा व्कत करा.
  • संपकया
  • व्वसा् आचार मागयादशयाक तततवे

 12 आपर + का्यास्थळ
 13 तुमिही
  का्द्ाचये अनुपालन
  कमयाचाऱ्ांची जवाबिारही
  व्वस्थापकांची जवाबिारही
  मुल्ांवर आधाररत ननरय्ा  घयेरये
  प्रशन ववचाररये आणर मित प्रापत कररये
  चचतंा कळवा
  • व्वसा् व्वहार गाईडलाइन आणि इतर संसाधने
  • नननाववपिा आणि गोपनी्ता
  • सूड न घेिे

 17 सिकममी
  समान संधी
  छळवरूक
  का्यास्थळ दिसंा
  प्ायावरर, सवास्थ् आणर सुरक्ा
  ड्रग-मुकत का्यास्थळ 
  आपतानुग्रि ववरोधी

 19 कंपनी
  व्ावसान्क आणर आच्थयाक नोंिही
  • अचूक लेखापरीक्षि आणि नोंदी
  •  नोंद आणि माहहती व्वसरापन
  मालमतता आणर मादिती
  • संरक्षि आणि कंपनीच्ा मालमततचेा ्ोग् वापर
  •  मालकीची माहहती आणि बौजधदक मालमततचेे 

संरक्षि
  • वै्जकतक खाजगीतव आणि व्कतीगत ड्ेटा
  • इतरांची गोपनी् माहहती
  • अतंगयात व्ापार

 25 तुमिही + बाजारपयेठ
 27 पुरवठािार आणर भागीिार
  दितसंघषया
  • गरुंतविरुका आणि व्ावसान्क संबंध
  • भे्टी, भोजन आणि मनोरंजन
  • दरुसऱ्ा नोकऱ्ा
  • कॉपपोरे्ट संधी
  पुरवठािार मानकये

 30 ग्रािक आणर बाजारपयेठा
  ववक्री आणर ववपरन
  बाजारपयेठयेमध य्े सचो्टहीचये व्विार
  सपधायातमक बुधिहीमतता 
  सपधाया 

 34 तुमिही + जग
 35 जागनतक ठसये
  राशवतता
  प्ायावरर
  समाज आणर सामाजजक जबाबिारही

 37 सरकार
  व्ापार अनुपालन
  लाचलुचपत आणर भ्रष्टाचार
  सरकारही चौकश्ा आणर तपास

 39 माध्म
  सोरल ममडि्ा
  न्ूज ममडि्ा

 42 संदितयेचये प्ररासन 
  तपास आणर प्रनतसाि
  अप्रमाणरकपरये अिवाल ियेरये
  संदितयेच्ा उललंघनांबाबत मरक्ा
  िककववसजयान

 45 कये स स्टिीज

आपलये नैनतक, बुद्ीजीवी 
आणर प्रयेररत ननरय्ा , 
आमच्ा दृष्टहीला आणर 
मूल्ांना जजवंत करतात.



आमच्ा 
सदंितयेचये 
मागयािरयान 
का् करतये

आपि Avery Dennison चे कमयाचारी महिून घेत 
असलेले ननिय्ा  आमच्ा मूल्ांदवारे मागयादशशयात 
केले जातात. आपि घेत असलेल्ा ननिय्ा ांना 
मागया दाखविारे त ेबळ असत.े 
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विहंगािलोकन
आमच्ा संहहतचेे माग्गदर्गन का् करते
मदत प्ापत करणे

तुमहही + का््गस्थळ
तुमहही + बाजारपेठ
तुमहही + जग

संहहतचेे प्रासन 
केस स्टडीज

आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

सचो्टही

आमिही ्ोग् गोष्ट करण्ास 
प्रयेररत आिोत. नयेिमी.

•  आमही जे महितो त ेआमही 
करतो.

•  आमही लाभापेक्षा नीनतमततवेर 
भर देतो.

•  आमही जे काही करतो त्ात 
प्रामाणिक आणि पारदशशी 
आहोत.

धै् या

आपतती आणर अज्ात गोष्टहींना 
आमिही धै् ायानये तोंि ियेतो.

•  आमचे ववचार मोठे असतात आणि 
ध्े्े महततवाकांक्षी असतात.

•  जे का् ्ोग् आहे त्ासाठी 
आमही उभे राहतो आणि बोलतो.

•  आमही धोके पतकरतो आणि 
अप्शातील संधी ओळखतो.

बाह् दृष्टहीकोन

आमिही अचधक चांगलये िोण्ासाठी 
चौक्टहीबाियेर जातो.

•  आमच्ा ग्ाहकांच्ा ्शाने आमही 
प्रवतृत होतो.

•  आमचा दृजष्टकोन ववसताररत 
करण्ासाठी आणि आमच्ा 
ववचारांना पे्ररिा देण्ासाठी आमही 
बाह् वातावरिात प्रवेश करतो.

ववववधता

ववववध कलपना आणर संघ ्ांमधून 
आमिही रकती ममळवतो.

•  आमहाला शभनन दृष्टीकोन आणि 
चचाया आवश्क आहे.

•  सवया पाशवयाभूमीच्ा आणि 
अशभमरुखतचे्ा लोकांसाठी आमही 
समावेशक आणि आदर्रुकत 
वातावरि त्ार करतो.

आमची मूल य्े
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विहंगािलोकन
आमच्ा संहहतचेे माग्गदर्गन का् करते
मदत प्ापत करणे

तुमहही + का््गस्थळ
तुमहही + बाजारपेठ
तुमहही + जग

संहहतचेे प्रासन 
केस स्टडीज

आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

द्टकाव

आमच्ा व्वसा्ाच्ा, ग्रिाच्ा 
आणर समुिा्ांच्ा िहीघया-काळाच्ा 
आरोग्ावर आमचये लक् आिये.

•  आमही सातत्ाने आमच्ा 
व्वसा्ाचा प्ायावरिी् 
पररिाम कमी करतो.

•  आमचे समरुदा् अधधक चांगले 
करण्ासाठी आमही काम करतो.

नवीन उपक्म

आमिही नवीन रक्ता त्ार 
करण्ासाठी कलपना आणर 
बुवद्मतता वापरतो.

•  आमही ्राजसरतीला आवहान 
देतो.

•  आमही अप्श सरुधारण्ासाठी 
आणि शशकण्ासाठी वापरतो.

•  आमही सवतःस पूियापिे जागे 
करण्ाचे मागया शोधतो.

संघका्या

आमिही एकत्र काम करतो तयेविा 
आमिही अचधक चांगलये असतो आणर 
आमच्ा पयेक्ा इतरांना अचधक 
मिततव ियेतो.

•  आमच्ा संघाची सरुरक्क्षतता हे 
प्राधान् आहे.

•  आमच्ा सामरुदान्क बलसरानांचा 
फा्दा घेण्ासाठी आमही सह्ोग 
करतो.

•  आमही आमच्ा संघ सदस्ांचा 
ववकास करतो आणि त्ांना 
समरयान देतो.

उतककृ ष्टता

आमिही सवतः किून आणर 
एकमयेकांकिून सववोततम अपयेक्ा 
करतो.

•  आमही आमच्ा वचनबद्तचेा 
पाठपरुरावा करतो.

•  आमही सातत्ाच्ा सरुधारिेस 
बांधील आहोत.

•  आमही गती आणि चापल्ासह 
ननिाया्कपिे काम करतो.

आमची मूल य्े



प्रशन ववचारा, संभारिास सरुरुवात करा, 
धचतंा व्कत करा.

मितप्रापत कररये 
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विहंगािलोकन
आमच्ा संहहतचेे माग्गदर्गन का् करते
मदत प्ापत करणे

तुमहही + का््गस्थळ
तुमहही + बाजारपेठ
तुमहही + जग

संहहतचेे प्रासन 
केस स्टडीज

आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

तुमचा व्यवस्ापक

नेहमीच उपलब्ध असतो आणि तुमच्या 
समस्या व चचतंया ऐकेल. बोलया्लया 
घयाबरू नकया.

मानव संसाधन

ही तुमची सववोततम संसया्धन आहे ज्यांच्याकड े
तुमही नोकरी ककंवया कयामयाच्या वयातयावरियाबयाबत 
समस्या व चचतंया ववचयारू शकतया. तुमचया 
स्याननक मयानव संसया्धन प्रनतनन्धी 
मदतीसयाठी नेहमीच उपलब्ध आहे.

ह्ा सहंहतचे्ा शवे्टी हदलेल्ा केस स्टडीज 
वासतव जीवनातील अशा पररजसरती मांडतात 
ज्ा तरुमच्ा सहकाऱ्ांसमोर ननमायाि झाल्ा 
होत्ा. ह्ा केस स्टडीज जािीवपूवयाक 
आवहानातमक आहेत, कारि सवायात ननैतक 
ननिय्ा  माहहत असिे नेहमीच सोपे नस ूशकत.े

कलपना? तुमचा आवाज उठवा!

ही आचार संहहता अधधक उप र्ुकत करण्ाबाबत नवीन कलपना 
आहे? अधधक चांगले ननैतक ननिय्ा  कसे घ्ावे ्ाबाबत 
ह्टप आहे? तरुमहाला का् महिा्चे आहे त ेतरुमच्ा समूह 
ननतीमतता वक्कलाला ऐका्चे आहे.
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विहंगािलोकन
आमच्ा संहहतचेे माग्गदर्गन का् करते
मदत प्ापत करणे

तुमहही + का््गस्थळ
तुमहही + बाजारपेठ
तुमहही + जग

संहहतचेे प्रासन 
केस स्टडीज

आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

व्वसा् आचार मागयािरयाक तततवये

ही तरुमची सवपोततम संसाधन आहे जेवहा 
कोिाला ववचारावे ्ाबाबत तरुमहाला खात्री 
नसेल क्कंवा तरुमहाला नननावीपिे बोला्चे 
असेल. गाईडलाईन पूियावेळ उपलबध आहे.

कॉल करा
+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.

ऑनलाइन जा
https://www.averydennison.com/
guidelinereport

or

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

इतर संसाधनये

कॉपपोरे्ट धोरि माहहती परुजसतका 
आवरवलडयावर उपलबध आहे. आमच्ा 
धोरिांचे परुनरावलोकन करा आणि 
समजावून घ्ा, ववनंती केल्ास, 
तरुमही त्ांचे पालन करत असल्ाची 
खातरजमा करण्ासाठी ततपरतनेे 
वावरयाक अनरुपालन प्रमािपत्र पूिया करा.

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


तुमिही+
 का्यास्थळ

आपल्ा संघ्टनेमध्े आपि 
सचो्टीचे मानक ननजशचत करतो 
त्ाचा अरया त्ातील शबद आणि 
अरया दोनहींचे अनरुसरि करण्ाचे 
आपले ध्े् आहे.
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तुमहही + बाजारपेठ
तुमहही + जग

संहहतचेे प्रासन 
केस स्टडीज
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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

कायदयाचे अनुपालन
अनुपालन हा पाया आहे. आपलयापैकी प्रतयेकाने आपलया विशिष्ट 
कामांना लागू होणाऱया कायदे, ननयमने आणण धोरणे समजािून घेणे 
आणण तयांचे पालन करणे आिशयक आहे. परंतु अनुपालन महणजे 
केिळ प्रारंभ आहे. कधीकधी, तयानंतर कायदयाचया पत्ाचे अनुसरण 
करूनही जे योगय आहे त ेन करणे िकय असत.े त ेआपलया 
ततिज्ानाचया विरुधद आहे. एवहरी डनेनसनमधये, आमही सिवोचच 
मानके राखणयासाठी प्रयतनांची पराकाषठा करतो.

कमयाचाऱ्ांची जवाबदारी
आपल्ा सवतःसाठी आपि सचो्टीचे जे मानक ननजशचत करतो त्ाचा 
अरया त्ातील शबद आणि अरया दोनहींचे अनरुसरि करण्ाचे आपले ध्े् 
आहे. ज्ान आणि त ेकरण्ासाठीची समज शमळवण्ास वेळ आणि 
उजाया लागत.े तरुमचे ्श आणि आपल्ा कंपनीच्ा भववष्ासाठीची 
ती महतवाची गरुंतविूक समजा.

तुमिही + का्यास्थळ
नैनतक ननविी कररये नयेिमीच सोपये नसतये िये आमिाला मािहीत आिये. 
तुमिाला तुमच्ा ननविींबाबत अचधक आतमववशवास वा्टावा ्ासाठी 
आमिही सि्ोग, प्रमरक्र आणर संसाधनये ियेऊ करतो. तुमचये व्वस्थापक, 
मानव संसाधन, समूि ननतीमतता वकरील ककंवा का्िा ववभागाचये इतर 
सिस्, व्ावसान्क आचार गाईिलाईन आणर इतर संसाधनये नयेिमीच 
उपलबध असतात.

तुम्ही
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विहंगािलोकन
आमच्ा संहहतचेे माग्गदर्गन का् करते
मदत प्ापत करणे
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केस स्टडीज
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•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

व्वसरापकांची जवाबदारी
व्वसरापकांवर अनतररकत जबाबदाऱ्ा आहेत. त ेसवतःचा आदशया ननमायाि करून नेततृव करतात, 
्ोग् वतयानाचा आदशया उभा करतात आणि त्ांच्ा कमयाचाऱ्ांना संहहता व इतर धोरिे समजतील 
्ाची खात्री करतात. त्ांच्ा जबाबदाऱ्ांचा भाग महिून, व्वसरापक
•  नैनतक व्वसा् पद्ती आणि आमच्ा मूल्ांचे समरयान ्ांना महततवावर जोर देऊन आमही 
कल ठरवतो,

•  त्ांच्ा कमयाचाऱ्ांशी आपल्ा व्वसा्ाच्ा पधदतीवर नैनतक मानकांचा कसा पररिाम होतो 
हे दाखववण्ासाठी ्टॉकअबाउ्ट ्ूटलक्कटस आणि इतर संसाधने वापरून संहहतबेाबत बोलतात,

•  कमयाचाऱ्ांना धचतंा व्कत करण्ासाठी परुढे ्ेण्ासाठी प्रोतसाहन देतात, त्ांच्ा ्टीम 
मेंबसयाकडून शमळालेले कोितहेी अहवाल परुढे पाठवतात आणि धचतंा व्कत करिाऱ्ा कोित्ाही 
कमयाचाऱ्ाववरुधद सूड घेत नाहीत आणि

•  जर त्ांना हदसले क्कंवा कानावर आले की संहहतचेे क्कंवा का्द्ाचे उललंघन झाले असू 
शकेल तर मानव संसाधन ववभाग क्कंवा का्दा ववभागाशी बोलून झ्टप्ट कारवाई करतात.

मरुल्ांवर आधाररत ननिय्ा  घेिे
ही संहहता एवहरी डनेनसनची कृतीतील मूल्े दशयावतात. एक कमयाचारी महिून तरुमही दरवेळी जेवहा 
एखादी ननवड करता, तवेहा तरुमही संहहता वासतवात आित असता. तवेहा अगदी जेवहाही तरुमहाला 
काम प्टकन करून घेण्ासाठी दबाव ्ेत असतो तवेहाही, तरुमही ्ोग् त ेकरण्ासाठी वेळ घ्ावा 
आणि सरुरक्क्षत राहावे असे आमहाला वा्टत.े महिजे आमच्ा शअेर केलेल्ा उद्ेश आणि मानकांशी 
सातत्पूिया असलेले शबद आणि कृती ननवडण्ासाठी तरुमहाला आवश्क असलेला वेळ घेिे आणि 
सचो्टीने का्या करिे.

प्रशन ववचारिे आणि मदत प्रापत करिे
तरुमहाला प्रशन आहेत का? अवघड प्रशन? तरुमही एक्ेट नाही. सवपोततम ननवडी करण्ाबाबत जेवहा 
तरुमहाला खात्री नसेल तवेहा समा्टया, नैनतक ननिय्ा  घेण्ास तरुमची मदत करण्ास आमही त्ार 
आहोत. संसाधनांच्ा पूिया ्ादीसाठी 10-11 पषृठे पाहा.

एक कमयाचारी महिून 
तरुमही दरवेळी जेवहा 
एखादी ननवड करता 
तवेहा तरुमही ही 
संहहता वासतवात 
आित असता.
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1. माझा ननरय्ा  आपल्ा कोिरी सुसंगत आिये का?

2. तो नैनतक आिये का? 

3. तो का्ियेरीर आिये का?

4. मी िही ननवि कये लही आिये िये मी माझ्ा ममत्रांना 
आणर पररवारास सांगू रकतो?

5. मी इं्टरनये्टवर ्ा ननरय्ा ाबद्ल वाचू रकतो?

जेवहा ्ोग् ननिय्ा  हा सपष्ट नसतो तवेहा आपली कृती परुढील प्रशनांच्ा कसो्टीवर तपासून पाहा. जर तरुमही 
कोित्ाही प्रशनाला “नाही” उततर हदले तर वेगळी कृती करा. जर तरुमही कोित्ाही प्रशनाला “कदाधचत” क्कंवा 
“मला खात्री नाही” असे उततर हदले तर, तरुमच्ा व्वसरापकाला क्कंवा समूह ननतीमतता परीरदेचा सलला घ्ा.

झ्टप्ट 5
नैनतक ननरय्ा ांसाठी मागयािरयाक
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धचतंा कळवा
सचो्टीची आपली मानके राखिे हे एकत्र काम करिाऱ्ा आपल्ा सवाांसाठी महतवाचे आहे. 
एवहरी डनेनसन ववशवास ठेवत े- आणि अपेक्षा करत ेकी - का्दा क्कंवा आपल्ा संहहतचेे 
उललंघन होताना हदसले क्कंवा संश् आला तर तरुमही बोलावे. तरुमच्ा धचतंा व्वसरापन 
सदस्, मानव संसाधन, तरुमचे समूह ननतीमतता वकील क्कंवा का्दा ववभागाचे इतर सदस् 
क्कंवा आपल्ाव्ावसान्क आचार गाईडलाईनकड ेआिा. आमची कंपनी सवया अहवाल गांशभ्ायाने 
घेत ेआणि त्ांचा ्ोग्प्रकारे तपास करेल. संपूिया तपास करण्ासाठी आमही शक् नततकी 
गोपनी्ता राखू.

आमच्ा कंपनीला समजत ेकी एखाद्ा धचतंबेाबत बोलताना असवसर वा्ूट शकत.े महिूनच 
जो कोिी चांगल्ा भावनेने का्दा क्कंवा आपल्ा संहहतचेे उललंघन होत असल्ाचे कळवतो, 
त्ाच्ावर सूि घयेण्ास आमिही प्रनतबंध करतो. सूड घेिे महिजे असे वतयान जे एखाद्ा 
कमयाचाऱ्ाला व्ावसान्क इजा पोहोचवू शकत ेआणि ज्ाची ववववध सवरूपे असू शकतात. जर 
धचतंा व्कत केल्ाबद्ल कोिावरही सूड घेतला जात असल्ाचे तरुमहाला हदसले क्कंवा तसा संश् 
आला तर, तवररत तरुमच्ा व्वसरापकास, व्वसरापनाच्ा इतर कोित्ाही सदस्ास, मानव 
संसाधन क्कंवा व्ावसान्क आचार गाईडलाईनला कळवा (तरुमहाला हवे असल्ास नननावीपिे). 
एकबत्रतपिे, आपि कामाची अशी जागा ननमायाि करू शकतो जजरे प्रत्ेक कमयाचाऱ्ाला बोलताना 
सरुरक्क्षत वा्ेटल.

अधधक माहहतीसाठी सूड न घेिे (धोरि 2.15) पाहा.

सचो्टीची आपली 
मानके राखिे हे 
एकत्र काम करिाऱ्ा 
आपल्ा सवाांसाठी 
महतवाचे आहे.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6VjczcF9aX2JpejA/view?usp=sharing
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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

सिकममी
समान संधी
एवहरी डनेनसन प्रत्ेक कमयाचाऱ्ाला न्ा्ाने आणि आदराने वागववण्ास वचनबधद आहे.  
महिजेच आमही सवया कमयाचाऱ्ांना आणि अजयादारांना समान संधी प्रदान करतो. वंश, विया, धमया, 
शलगं, व्, गभयाधारिा, राषट्ी् मूळ,पूवयाज, नागररकतव, व्, ववैाहहक जसरती, शारीररक अपंगतव, 
मानशसक अपंगतव, ववैाहहक जसरती, लैंधगक आवड, शलगं ओळख क्कंवा अशभव्कती, अनरुभवाची 
जसरती क्कंवा का्द्ाने संरक्क्षत इतर कोित्ाही जसरतीमरुळे भेदभाव क्कंवा ्ळास आमही प्रनतबंध 
करतो. नोकरीबाबत ननिय्ा  घेताना, आमही वै्जकतक पात्रता, प्रदशशयात केलेली कौशल्े, क्षमता 
आणि संपादने आणि नोकरीशी संबंधधत इतर घ्टकांवर लक्ष कें हरित करतो.

समान रोजगार संधी आणि मान्तादशयाक कृती (धोरि 2.1) पाहा.

्ळविूक
एवहरी डनेनसनमध्े ्ळाला जागा नाही. आमही शाजबदक क्कंवा शारीररक ्ळ, गरुंडधगरी क्कंवा असे 
कोितहेी वतयान जे भीतीदा्क, आक्षेपाहया, अपमानासपद क्कंवा ववरोधी वातावरि त्ार करते त े
खपवून घेत नाही. सवया प्रकारच्ा ्ळाबाबत आमच्ा कंपनीचे “अजजबात सहन न करण्ाचे” धोरि 
आहे. एखाद्ा सहकमयाचाऱ्ाचे वतयान आमहाला - क्कंवा इतर सहकमयाचाऱ्ांना - असवसर करत ेक्कंवा 
तसे वा्टत ेतवेहा त्ाबाबत बोलून आमही सवतःबाबत आणि परसपरांबाबत आदर दाखवतो. 

्ळाबाबत कळववण्ासाठीच्ा अधधक माहहतीसाठी, पाहा  
्ळ आणि हहसंाचार-मरुकत का्यासरळ (धोरि 2.8).

आमही सवया 
कमयाचाऱ्ांना आणि 
अजयादारांना समान 
संधी प्रदान करतो.

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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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

का्यासरळ हहसंा
एवहरी डनेनसनमध्े, आमही असे काहीही करत नाही क्कंवा महित नाही जे 
• कोित्ाही सहकमयाचाऱ्ाच्ा सरुरक्षा क्कंवा सरुरक्क्षततलेा क्कंवा अन् कशाला धोको ननमायाि करेल,
• कंपनीच्ा क्कंवा वै्जकतक मालमततचेे नरुकसान करेल क्कंवा  
• शभती ननमायाि करेल.

कामाच्ा हठकािी सरुरक्क्षत वा्टण्ाचा आपल्ा सवाांना हकक आहे आणि दरुसऱ्ा कोिाला 
धोका ननमायाि करेल क्कंवा इजा पोहोचवले असे काहीही ततपरतनेे कळवून आमही परसपरांची 
जबाबदारी घेतो.

प्ायावरि, सवास्थ् आणि सरुरक्षा
एवहरी डनेनसनमध्े कामाच्ा हठकािची सरुरक्क्षतता सवायाधधक महतवाची आहे. आपल्ापैकी 
प्रत्ेकजि सवतःच्ा तसेच आपल्ा सहकमयाचाऱ्ांच्ा आणि कामाच्ा वातावरिाच्ा आरोग् 
व सरुरक्षेसाठी जबाबदार आहोत. ्ाचा अरया आमही जबाबदार ननवडी करतो – अगदी असे करिे 
अवघड असेल तवेहा सरुधदा - आणि अपघात, इजा आणि असरुरक्क्षत पधदती आणि जसरती 
ततपरतनेे कळवतो. आपले काम सरुरक्क्षतपिे आणि का्द्ाचे पालन करून कसे करावे हे 
माहीत असण्ाची जबाबदारी प्रत्ेकावर आहे.

प्ायावरिी् संरक्षि, आरोग् आणि सरुरक्षा (तततव 1.4) आणि कमयाचाऱ्ाचे आरोग् व सरुरक्षा 
(धोरि 2.5) ्ामध्े प्ायावरि, आरोग् व सरुरक्षेबाबतच्ा आपल्ा सामान्क जबाबदाऱ्ांचे 
तपशील हदलेले आहेत.

आमही परसपरांची 
जबाबदारी घेतो 
आणि जबाबदार 
ननवडी करतो.

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
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.
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साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

ड्रग-मरुकत का्यासरळ
एवहरी डनेनसनही अमंली पदारया मरुकत का्यासरळ आहे. आमचे काम सरुरक्क्षतपिे आणि प्रभावीपिे 
करण्ास प्रनतबंध क्कंवा दरुबयाल करू शकिाऱ्ा कोित्ाही पदारायाच्ा प्रभावापासून कामाच्ा जागी - 
कंपनीच्ा आवारात क्कंवा आवाराबाहेर - मरुकत राहण्ाचे आमहा सवाांवर दान्तव आहे.

अमंली पदारया आणि अलकोहोलची चाचिी कधी आणि कशी केली जाऊ शकत े्ाबाबत 
पदारायाचा गैरवापर (धोरि 2.7) सपष्ट करत.े

आपतानरुग्ह ववरोधी
आपले नातवेाईक क्कंवा आपि ज्ासह रोमँह्टकररत्ा सहभागी आहोत अशा कोिाच्ा नेमिूकीबाबत 
ननिय्ा  घेण्ामध्े आपि सहभागी होत नाही. जजरे ह्ा व्कती आपल्ा कंपनीसाठी काम करत 
असतील नतरे, त्ा सहसा आपल्ा “प्रभावाच्ा क्कंवा नन्ंत्रिाच्ा क्षेत्रामध्े” काम करू शकत 
नाहीत, महिजे त ेप्रत्क्ष क्कंवा अप्रत्क्षपिे आपल्ाला ररपो्टया करू शकत नाहीत. जेवहा नातवेाईक 
क्कंवा ज्ामध्े आपल्ाला रोमँह्टकररत्ा सवारस् आहे अशा कोिाची कंपनी नन र्ुकती करत ेतवेहा 
आपि आपल्ा व्वसरापकांना त्ाबाबत सांगतो. 

अधधक माहहतीसाठी, आपतानरुग्ह ववरोधी (धोरि 2.16) पाहा.

कंपनी
व्ावसान्क आणि आधरयाक नोंदी
कंपनीच्ा सवया नोंदी आणि माहहतीबाबत खरुले, अचूक आणि प्रामाणिक असण्ासाठी आपि सवया 
वचनबधद आहोत.

आमही खरुले, अचूक 
आणि प्रामाणिक 
राहण्ासाठी 
वचनबधद आहोत.

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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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

अचूक लेखापरीक्षि आणि नोंदी
प्रभावीपिे ननिय्ा  घेण्ासाठी आमच्ा व्ावसान्क नोंदींची अचूकता महतवाची आहे. भागधारक, 
प्रशासन आणि कंपनीच्ा बाहेरील भागधारक ज्ांना आमही अहवाल देतो त्ांच्ासाठी अचरुकता 
महतवाची असत.े आमची परुसतके आणि नोंदींमध्े सवया व्ावसान्क व्वहारांचे न्ाय् आणि 
अचूक प्रनतबबबं हदसले पाहहजे.

आमही का्द्ाचे आणि कंपनीच्ा सवया अतंगयात नन्ंत्रिांचे अनरुसरि करतो. ववतती् खाती, 
गरुिवतता अहवाल, ्टाईम शीटस, प्रवास आणि खचायाचे अहवाल आणि इतर सबशमशनस (जसे 
की लाभांच्ा दाव्ाचे फॉमसया आणि रेझ्रुमे) ्ांसह आमही कधीही खो्टी कागदपत्र ेत्ार करत 
नाही. कंपनीची कागदपत्र ेएक हदवस सावयाजननक फेरतपासिीच्ा अधधन असतील अशाप्रकारे 
आमही कंपनीची सवया कागदपत्र ेहाताळतो. नन्ामक अधधकाऱ्ांना हदले जािारे सवया अहवाल पूिया, 
न्ाय् आणि अचूक असतात.

नोंदी आणि माहहती व्वसरापन
कंपनीच्ा नोंदींचे ्ोग् व्वसरापन आमच्ा कंपनीमध्े माहहतीचा ठळक प्रवाह ह्टकवून 
ठेवतो व त्ाचबरोबर कालबाह् झालेल्ा माहहतीची जोणखम कमीत कमी राहत.े का्द्ाने 
क्कंवा नोंद जतन करिे आणि संरक्षि करिे (धोरि 7.21) ्ासाठी त्ा अधधक काळ राखून 
ठेविे आमच्ासाठी आवश्क असल्ाशशवा् आमही जोप्ांत वापरत आहोत तोप्ांतच नोंदी 
राखून ठेवतो.

कंपनीची कागदपत्र े
एक हदवस सावयाजननक 
फेरतपासिीच्ा अधधन 
असतील अशाप्रकारे 
आमही कंपनीची सवया 
कागदपत्र ेहाताळतो.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?usp=sharing
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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
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मालमतता आणि माहहती
कंपनीच्ा मालमततांचा आणि माहहतीचा आमही ्ोग् वापर करतो. आमहाला समजत ेकी माहहती – 
आमची क्कंवा इतर कोिाची – का्देशीरररत्ा आणि नैनतकतनेे वापरली जा्ला हवी. 

संरक्षि आणि कंपनीच्ा मालमततचेा ्ोग् वापर
एवहरी डनेनसनच्ा मालमतता ह्ा आमचा व्वसा् करण्ासाठी कंपनीच्ा मालकीच्ा आहेत 
आणि आमच्ा वै्जकतक क्कंवा कंपनी बाहेरील इतर कोिाच्ाही मालकीच्ा नाहीत. कंपनीचा 
ननधी, उपकरि, उतपादने, कमयाचाऱ्ांच्ा कामाचे उतपादन, मालकीची माहहती, पे्ंट्ट आणि 
व्वसा्धचनहे ्ांसह ्ा मालमततांचा आमही गैरवापर करत नाही क्कंवा त्ा वा्ा घालवत 
नाही. आमहाला माहीत नसलेल्ा क्कंवा आमचा ववशवास नसलेल्ा सत्रोतांकडून पशैाबाबत 
क्कंवा माहहतीबाबत ्ेिाऱ्ा ववनंती आमही नैसधगयाकररत्ाच संश्ी आहोत.

आमही संगिक, फोनस आणि इं्टरने्ट अकॅसेससह ड्ेटा व्वसरापन प्रिाली आणि पत्रव्वहार, 
व्ावसान्क वापरासाठी राखतो. ह्ा क्कंवा कंपनीच्ा इतर कोित्ाही मालमततांचा आमही 
वै्जकतक व्वसा्ासाठी, उद्ोजकी् प्र्ासांसाठी क्कंवा अ्ोग् उद्ेशांसाठी करत नाही. इं्टरने्ट 
आणि फोनस आमही, आमच्ा कामाच्ा कतयाव्ांमध्े हसतक्षेप करिार नाही अशा वाजवी 
वै्जकतक वापरासाठी करतो.

कंपनीचा ननधी, 
उपकरि, उतपादने, 
कमयाचाऱ्ांच्ा कामाचे 
उतपादन, मालकीची 
माहहती, पे्ंट्ट आणि 
व्वसा्धचनहे ्ांचा 
आमही गैरवापर करत 
नाही क्कंवा त ेवा्ा 
घालवत नाही.
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संहहतचेे प्रासन 
केस स्टडीज

आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

मालकीची माहहती आणि बौजधदक मालमततचेे संरक्षि
आमही त्ार करत असलेली क्कंवा आमच्ा कंपनीमध्े वापरत असलेली बहरुतांश माहहती ही 
गोपनी् असत ेआणि आमहाला मोठे मूल् प्रदान करत.े चरुकीचे क्कंवा अनवधानाने ती उघड 
झाल्ास आमच्ा सपधाया करण्ाच्ा क्षमतलेा नरुकसान पोहोचू शकत.े अ्ोग्प्रकारे उघड करिे 
हे का्द्ाचे उललंघनही असू शकत.े आमची गोपनी् आणि मालकीची माहहती आमही सरुरक्क्षत 
ठेवतो आणि केवळ आवश्क असेल तवेहाच ती सामान्क करतो. आमच्ा आणि ज्ांनी 
आमच्ाकड ेववशवासाने सोपवली आहे त्ांच्ा माहहतीच्ा गोपनी्तेचे रक्षि करण्ासाठी आमही 
्ोग् ती सावधानी बाळगतो. ह्ा माहहतीचे संरक्षि करण्ाचे आमचे दान्तव कंपनीबरोबरील 
आमची नोकरी संपल्ावरही चालू राहत.े अधधक माहहतीसाठी गोपनी् आणि मालकीच्ा 
माहहतीचे संरक्षि (धोरि 7.13) चा संदभया घ्ा.

आमच्ा कामाच्ा क्रमादरम्ान, आमही असे साहहत् ननमायाि करतो जी कंपनीची बौजधदक 
मालमतता बनत.े आमही आमच्ा कंपनीच्ा बौजधदक मालमततचेे संरक्षि करतो, ्ामध्े सवया 
प्रकारची पे्ंट्ट, कॉपीराईटस आणि व्ापारधचनहांचा समावेश होतो. आमची उतपादने उतपाहदत 
करण्ासाठी आमहाला ववशरेाधधकार देण्ासाठी आमही कंपनीकररता पे्ंट्ट सरुरक्क्षत करतो. आमही 
आमच्ा कामामध्े ववकसीत करत असलेल्ा लेखी साहहत् आणि प्रकाशनांचे कॉपीराईटस 
संरक्षि करतात. आमचा लोगो हा कंपनीचे व्ापारधचनह महिून संरक्क्षत केलेल्ा धचनहाचे 
उदाहरि आहे. पे्ंट्ट (धोरि 7.16), कॉपीराईटस (धोरि 7.17), आणि व्ापारधचनहे (धोरि 7.18) 
अधधक तपशील प्रदान करतात.

गोपनी्तचेे संरक्षि 
करण्ासाठी आमही 
्ोग् सावधानी 
बाळगतो.

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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•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

वै्जकतक खाजगीतव आणि व्कतीगत ड्ेटा
माहहतीचे संरक्षि करिे हा ववशवासपूिया संबंधांचा पा्ा आहे. आमही इतरांच्ा खाजगीतवाचा 
मान राखतो आणि वै्जकतक ड्ेटाचे संरक्षि करतो. ्ामध्े कमयाचारी, ग्ाहक, उपभोकता आणि 
इतरांबाबत आमच्ा ताब्ात असलेल्ा माहहतीचा समावेश होतो.

वै्जकतक खाजगीतव आणि वै्जकतक ड्ेटाचे संरक्षि करिे आमच्ा कंपनीसाठी महतवाचे 
आहे. कमयाचारी, ग्ाहक क्कंवा बाहेरील इतर लोक ज्ांच्ासह आमही संवाद साधतो क्कंवा अगदी 
कंपनीमध्े काम करिारे असे लोक ज्ांना जािून घेण्ाची का्देशीर व्ावसान्क गरज नाही 
अशांकड ेआमही खाजगी माहहती उघड करत नाही. ठराववक पररजसरतींमध्े, वै्जकतक माहहती 
प्रसाररत करिे बेका्देशीरही असू शकत.े एखाद्ा कमयाचारी, ग्ाहक क्कंवा इतर व्ावसान्क 
सहकाऱ्ाच्ा वै्जकतक माहहतीबाबत तरुमहाला ववनंती प्रापत झाल्ास, ती ववनंती तरुमच्ा मानव 
संसाधन प्रनतननधीकड ेपाठवा. ड्ेटा खाजगीतव संरक्षिाभोवतीची ततवे ववववध उपा््ोजनांदवारे 
अमंलात आिली जातात, ज्ामध्े आ््टी सरुरक्षा, कमयाचाऱ्ाची माहहती उघड करिे (धोरि 2.11) 
आणि र्ुरोवप्न र्ुनन्न ड्ेटा संरक्षि धोरि ्ांचा समावेश होतो.

आमही इतरांच्ा 
खाजगीतवाचा मान 
राखतो आणि वै्जकतक 
ड्ेटाचे संरक्षि करतो.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WjhwTFFiZXRBRnM/view?usp=sharing
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•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

इतरांची गोपनी् माहहती 
आमही इतर कंपन्ांच्ा गोपनी् माहहतीचीही काळजी घेतो. आमच्ा सवतःच्ा माहहतीचा 
आमही जसा मान राखतो तसाच ह्ा माहहतीचाही राखतो आणि ती ज्ा उद्ेशासाठी आमच्ाकड े
उघड केली गेली आहे त्ासाठीच केवळ वापरतो. इतर कंपन्ांची गोपनी् माहहती त्ांच्ा 
अधधकृततवेवना आमहाला राखून ठेवा्ची, वापरा्ची नाही क्कंवा त्ापासून लाभ घ्ा्चा नाही. 
ज्ामध्े अशा गोपनी् माहहतीचा समावेश होतो जी पूवशीच्ा नोकरीमरुळे क्कंवा कामाच्ा 
व्ापतीबाहेरील उपक्रमांमरुळे कमयाचाऱ्ाला शमळालेली आहे.

अतंगयात व्ापार
कधीकधी, आमच्ा कामाच्ा क्रमादरम्ान, आमहाला कंपनीबाबत अशी काही महतवाची माहहती 
समजत ेजी जनतलेा ज्ात नसत.े अशाप्रकारच्ा माहहतीच्ा उदाहरिांमध्े ठळक भांडवली प्रकलप, 
ख्टल्ांतील घडामोडी, तांबत्रक प्रगती क्कंवा नवीन उतपादने क्कंवा संपादने आणि ववघ्टने ्ांचा 
समावेश होतो. ह्ा “भौनतक असावयाजननक माहहती” च्ा आधारावर कंपनीच्ा स्टॉकवर टे्डडगं 
करिे – क्कंवा इतरांना ह्ा माहहतीबाबत सूधचत करिे महिजे त्ांना तसे करता ्ेईल - ्ाला 
अतंगयात व्ापार महितात. अतंगयात व्ापार बेका्देशीर आहे. त्ामरुळे बाजारपेठ ववकृत बनत ेआणि 
ववशवासाला धकका पोहोचतो. आमही ववतती् क्कंवा इतर गोपनी् माहहती वापरत नाही क्कंवा 
स्टॉकस क्कंवा इतर शसक र्ुरर्टीजमध्े टे्डडगं करण्ासाठी ती करु ्टरु ंबातील सदस्ांकड ेक्कंवा इतरांकड े
उघड करत नाही. अधधक माहहतीसाठी अतंगयात व्ापार (धोरि 7.10) चा संदभया घ्ा.

तुमिही + का्यास्थळ  
धोररांचये संिभया

ततव 1.1 का्देशीर आणि नैनतक वतयान
ततव 1.4  प्ायावरिी् संरक्षि, आरोग्  

आणि सरुरक्षा
धोरि 2.1  समान रोजगार संधी आणि 

मान्तादशयाक कृती
धोरि 2.5   कमयाचाऱ्ाचे आरोग् व सरुरक्षा
धोरि 2.6   धूर-मरुकत का्यासरळ
धोरि 2.7   पदारायाचा गैरवापर
धोरि 2.8    ् ळ आणि हहसंाचार-मरुकत 

का्यासरळ का्यासरळ
धोरि 2.11 कमयाचाऱ्ाची माहहती उघड करिे
धोरि 2.15 सूड न घेिे 
धोरि 2.16 आपतानरुग्ह ववरोधी
धोरि 3.4 अतंगयात नन्ंत्रि
धोरि 4.3  कंपनीच्ा मालमततचेे आणि 

चालनांचे संरक्षि करिे
धोरि 7.10 अतंगयात व्ापार
धोरि 7.13  गोपनी् आणि मालकीच्ा 

माहहतीचे संरक्षि करिे
धोरि 7.14  ड्ेटा व्वसरापन आणि संवाद प्रिाली
धोरि 7.16 पे्ंटटस
धोरि 7.17 प्रकाशनाधधकार
धोरि 7.18 व्ापारधचनहे
धोरि 7.20  का्देशीर आणि नैनतक ववर्ांचे 

अहवाल देिे आणि तपास
धोरि 7.21 नोंद जतन करिे आणि मागोवा ठेविे 

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
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प्रवऊ आपर + का्यास्थळ

तुमच्ाबद्ल
जयेविा कोरी आमच्ा संदितयेचये उललंघन करतो तयेविा 
का् िोतये?
कंपनी तपास करत ेआणि जेवहाही शक् असेल तवेहा, 
कमयाचाऱ्ांना त्ांची कृती दरुरूसत करून अनरुभवातून 
शशकण्ास मदत करत.े उललंघनाच्ा सवरुपानरुसार, 
एखादा कमयाचारी नोकरीवरून काढून ्टाकण्ासह 
त्ाप्ांतच्ा शशसतभंगाच्ा कारवाईच्ा अधीन 
असू शकतो.

मला संदितयेचये उललंघन करा्चये नवितये परंत,ु माझ्ाकिून 
तये झाल्ाचये माझ्ा लक्ात आलये. मी माझ्ा 
व्वस्थापकाला सांचगतल्ास अिचरीत य्ेईन का?
संहहता वाचिे आणि माहीत करून घेिे आणि कॉपपोरे्ट 
धोरिे समजावून घेिे ्ासाठी वेळ देऊन आणि त्ाकड े
लक्ष देऊन बहरुतांश चरुकांना प्रनतबंध करता ्ेतो. परंतरु 
चरुका होतात आणि ती तरुमच्ा लक्षात ्ेताच त्ाबाबत 
तरुमही तरुमच्ा व्वसरापकाला सांगिे कधीही चांगले, 
महिजे त्ा ववर्ाकड ेलक्ष देता ्ेत.े

एका ननरय्ा ाबाबत मला का्िा ववभागाचा सलला 
घ्ा्चा आिये, परंतु त्ामुळये गोष्टहींना जासत वयेळ 
लागरार नािही का?
का्दा ववभागाला त्ामध्े लवकर समाववष्ट करिे 
ही कळ आहे; जर त्ांना प्रारंभीच्ा जसरतींनाच 
समाववष्ट केले तर त्ामरुळे प्रक्क्र्ेला वेग ्ेईल.

स्थाननक का्िा संदितयेरी ववसंगत असल्ासारखये 
वा्टल्ास मी का् करावये?
अशी पररजसरती ्ेिे दरुशमयाळ आहे. जर आली तर, 
का्दा ववभागाशी संपकया  साधा.

तुमच्ा सिकमयाचाऱ्ांबाबत
जर मी सुरक्येबाबतची माझी चचतंा आता व्कत कये लही 
तर, त्ामुळये उतपािन किाचचत सं्थ िोईल आणर आमची 
ियेिलाईन चुकये ल. माझ्ा प्यावयेक्कानये माझ्ावर नाराज 
िोऊ न य्े असये मला वा्टतये. मी का् करावये?
डडेलाईनस महतवाच्ा असतात, परंतरु आरोग् आणि 
सरुरक्षेला नेहमीच प्राधान् असत.े ह्ा प्राधान्ाला आपि 
सवयाच समवपयात आहोत. तरुमही धचतंा तवरीत व्कत कराव्ा 
असे कंपनीला वा्टत,े अगदी त्ामरुळे उतपादन संर होत 
असेल, डडेलाईन चरुकत असेल क्कंवा व्ावसान्क संधी 
गमावली जात असेल तरीही.

मला वा्टतये करी माझ्ा सिकमयाचाऱ्ाला अंमलही पिा्थायाची 
समस्ा आिये. जर मी त्ाबद्ल कळवलये तर त्ाला 
नोकरहीवरून काढून ्टाकलये जाईल का?
असंच काही नाही. एवहरी डनेनसनला जािीव आहे की 
अलकोहोल आणि अमंली पदाराांवर अवलंबून राहिे ह्ा 
उपचार करण्ा्ोग् जसरती आहेत. मानव संसाधन 
आणि आमचा कमयाचारी सह्ोग का्याक्रम कमयाचाऱ्ांना 
गैरवापरातून बाहेर पडण्ास मदत करू शकतो. परंतरु 
एवहरी डनेनसनमध्े सवाांना सरुरक्क्षत ठेवण्ासाठी 
जे कमयाचारी कामावर असताना अंमली पदारया क्कंवा 
अलकोहोलचा वापर करतात क्कंवा त्ाच्ा अंमलाखाली 
असतात त ेशशसतीच्ा अधधन असू शकतात.

कंपनीबाबत
“गोपनी् मादिती” मिरजये नककरी का्?
गोपनी् माहहती महिजे अशी कोितीही माहहती जी 
कंपनीने उघड केलेली नाही क्कंवा जनतसेाठी उपलबध करून 
हदलेली नाही. मालसूची, करार, क्कंमती, नवीन उतपादने, 
प्रो्टो्टाईपस, ववतती् ड्ेटा, व्ावसान्क ्ोजना क्कंवा 
धोरिे आणि कमयाचारी ही काही उदाहरिे आहेत. इतरांमध्े 
सावयाजननक न केलेल्ा कॉपपोरे्ट उतपननाचे अहवाल क्कंवा 
भाक्कत,े संशोधन आणि ववकासाचे ननकाल क्कंवा इतर 
कंपन्ांबरोबर असलेल्ा आमच्ा संबंधांबाबतची माहहती 
्ांचा समावेश होतो. 

एविरही ियेननसन माझये कंपनी ईमयेल वाचतये का ककंवा माझये 
विहॉइसमयेल ऐकतये का?
नन्मानरुसार, कंपनी तरुमच्ा व्ावसान्क संचारावर 
देखरेख करत नाही. परंतरु ईमेल, वहॉईसमेल, इं्टरने्ट 
ब्ाउझसया, अतंगयात सोशल शमडड्ा संचार आणि संगिकाच्ा 
हाडया ड्राईवज ्ांसह कंपनीच्ा शसजस्टमसमधून जािाऱ्ा 
माहहतीवर का्द्ाने परवानगी आहे त्ा म्ायादेप्ांत 
एवहरी डनेनसन देखरेख करू शकत.े



तरुमही करत असलेल्ा ननवडी 
आपल्ा भववष्ाला आकार 
देण्ास मदत करतात.

तुमिही+
 बाजारपयेठ
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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

हितसंघर्ष
तुमच्या कृतीलया वजन असत.े कयामयाच्या हिकयाणी संभयाव् हितसंघरया्षतून 
जयात असतयानया, तुमिही केलेल्या ननवडींमुळे आपले भववष् आकयारयालया 
्ेत.े कधीकधी, संभयाव् संघर्ष तुमियालया तवरहीच ओळखतया ्ेऊ शकतो: 
उदयािरणयार्ष, तुमच्या भयावयाच्या मयालकीची कंपनी आिे जजचया एविरही 
डनेनसन पुरवियादयार मिणून ववचयार करत आिे. परंतु संघर्ष जेविया कमी 
सपष्ट असतो ककंवया जेविया असे केवळ हदसत ेकी हितसंघर्ष असू शकतो 
तवेिया तो कसया ियातयाळया्ची ननवड करतया त्याचया कंपनीच्या तसेच 
तुमच्या सवतःच्या लौकककयावर पररणयाम िोतो.

तरुमच्ा व्ावसान्क अदंाजाला धोका ननमायाि करिारी क्कंवा ज्ामध्े 
तरुमच्ा व्ावसान्क अदंाजाला धोका ननमायाि होऊ शकतो असा 
दृष्टीकोन ननमायाि करण्ाची क्षमता असलेली कोितीही पररजसरती 
हा हहतसंघरया आहे जो तरुमही उघड करिे आवश्क आहे. व्ावसान्क 
ननिय्ा ांमध्े, आपल्ा वै्जकतक हहतापेक्षा कंपनीच्ा हहताला महतव 
देण्ाचे आपल्ा सवाांवर दान्तव असत.े कोिताही संभाव् हहतसंघरया 
तरुमच्ा व्वसरापकाकड ेक्कंवा का्दा ववभागाकड ेआणि वावरयाक 
अनरुपालन प्रमािनकड ेउघड करा.

तुमिही + बाजारपयेठ
तुमिही जगाला िाखवू रकता करी ननैतक व्वसा् िा चांगला 
व्वसा् असतो. तुमचये नैनतक नयेतकृतव पुरवठािार आणर 
इतर व्ावसान्क भागीिारांसि आपलये संबंध ननजशचत करतये. 
तुमच्ा दितापयेक्ा कंपनीच्ा दिताला मितव ियेऊन, आपल्ा 
सवया व्ावसान्क भागीिारांना न्ाय्परये वागवून आणर नैनतक 
वतयानाच्ा अपयेक्ा ननजशचत करून, तुमिही सपष्ट करता करी जये 
आपर करतो तये बरोबर असतये.

पुरवठादार आणि भागीदार
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गरुंतविरुका आणि व्ावसान्क संबंध
एवहरी डनेनसनच्ा वतीने व्वसा् करताना आपल्ा ननकालास प्रभाववत करू शकिारे क्कंवा 
प्रभाववत करत असल्ाचे हदसिारे, कोितहेी संबंध ्टाळण्ाबाबत आपि काळजीपूवयाक असतो. 
सवयासाधारिपिे, कंपनीबरोबर व्वसा् करिाऱ्ा क्कंवा कंपनीसह सपधाया करिाऱ्ा कोित्ाही 
कंपनीबरोबर आपि वै्जकतकररत्ा व्वसा् करू न्े क्कंवा सपधाया करू न्े क्कंवा अशा 
कोित्ाही कंपनीमध्े आपल्ाला “सवारस्” असू न्े. “सवारस्” महिजे कंपनीच्ा एकूि 
मालकीमध्े ननदान एक ्टकका क्कंवा $100,000 क्कंवा त्ाहून अधधक बाजारमूल्ाची गरुंतविूक. 
आणि हेच आपल्ा जवळच्ा नातवेाईकांनाही लागू होत.े अशा सवारस्ांना काही पररजसरतींमध्े 
परवानगी हदली जाऊ शकत ेपरंतरु हहतसघंरया (धोरि 7.12) मध्े ववरद केल्ानरुसार केवळ मंजूरी 
शमळाल्ानंतरच.

भे्टी, भोजन आणि मनोरंजन
भे्टवसत,ू जेविे आणि मनोरंजनाची देवािघेवाि अनेक व्ावसान्क संबंधांमध्े सामान् असली 
तरी, त्ाचा व्ावसान्क व्वहारांवर अ्ोग्पिे प्रभाव पडत असल्ाचे हदसिे ्टाळण्ासाठी 
आपि काळजी घेतो.

भे्टवसतू देण्ाचे ररवाज आणि भे्टीच्ा धोरिाच्ा म्ायादा प्रत्ेक प्रदेशानरुसार आणि ग्ाहकांच्ा 
प्रकारानरुसार बदलू शकतात. परंतरु, सराननक ररवाज काहीही असले तरी, का्दा ववभागाकडून पूवया 
मंजूरी शमळवल्ाशशवा् आपि कोित्ाही शासकी् अधधकाऱ्ास कोितीही मूल्वान गोष्ट 
देऊ करत नाही क्कंवा देत नाही. तसेच आपल्ा व्ावसान्क ननिय्ा ावर प्रभाव पडत असल्ाचा 
वाजवीपिे ववचार केला जाऊ शकेल अशी कोितीही भे्टवसत,ू जेवि, मनोरंजन क्कंवा कोितीही 
मूल्वान गोष्ट आपि सवीकारत नाही. आपल्ाला अशी एखादी भे्टवसत,ू जेवि, मनोरंजन देऊ 
केले गेल्ास, आपि त ेका्दा ववभागाला कळवतो.

ही एक गरुंतागरुंतीची समस्ा आहे. संपूिया चचचेसाठी हहतसंघरया (धोरि 7.12) पाहा.

एवहरी डनेनसनच्ा 
वतीने व्वसा् 
करताना आपल्ा 
ननकालास प्रभाववत करू 
शकिारे कोितहेी संबंध 
्टाळण्ाबाबत आपि 
काळजीपूवयाक असतो.

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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•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

दरुसऱ्ा नोकऱ्ा
आमच्ा कामांवर प्रारशमक लक्ष कें हरित करून एवहरी डनेनसनबाबतची आमची वचनबधदता आमही 
प्रदशशयात करतो. कंपनी आणि दरुय्म नोकऱ्ा ्ांमध्े आपला वेळ आणि उजाया ववभाजीत न केल्ास 
आपि जासत प्रभावी राहतो. जर दरुसरी नोकरी आवश्क बनवविारी पररजसरती ननमायाि झाली तर, 
तरुमच्ा प्यावेक्षकाला सूधचत करा, जो पूवशी मंजूरी शमळवण्ासाठी दरुय्म रोजगार (धोरि 2.12) 
मध्े हदलेल्ा प्रक्क्र्ांचे अनरुसरि करेल. तरुमहाला वावरयाक अनरुपालन प्रमािन पूिया करिे आवश्क 
असेल तर, तरुमही करत असलेली कोिताही दरुय्म रोजगार उघड करा.

जर आमची एखादी दरुसरी नोकरी असेल तर, नतचा एवहरी डनेनसनमधील आमच्ा क्षमतमेध्े, 
उपजसरतीमध्े क्कंवा कामाच्ा कामधगरीमध्े अडरळा ्ेिार नाही ्ाची आमही काळजी घेतो. 
कोित्ाही मरुरिि व्वसा्, धचक्टविाऱ्ा उतपादनांच्ा व्वसा्ामध्े क्कंवा ज्ा कंपनीच्ा 
व्ावसान्क र्ुनन्टशी व्ावसान्क सपधाया केली जात आहे क्कंवा ज्ांच्ाकडून खरेदी केली जात 
आहे क्कंवा ज्ांना ववक्री केली जात आहे अशा हठकािी आमही कधीही रोजगार सवीकारत नाही.

कॉपपोरे्ट संधी
न्ाय्ररत्ा एवहरी डनेनसनशी संबंधधत असलेल्ा व्ावसान्क संधी आमही सवतःसाठी घेत नाही. 
जर एवहरी डनेनसनदवारे आमहाला काही व्ावसान्क संधी आढळल्ा - कंपनीची मालमतता, 
माहहती क्कंवा पद वापरून - तर कंपनीच्ा ्ोग् क्षेत्राला आमही त्ाचा संदभया देतो. कंपनीसह 
प्रत्क्ष क्कंवा अप्रत्क्षपिे सपधाया न करून, जेवहाही शक् असेल तवेहा, का्देशीर आणि नैनतक 
वतयान (ततव 1.1) आणि हहतसंघरया (धोरि 7.12) नरुसार एवहरी डनेनसनच्ा व्ावसान्क हहत परुढे 
नेण्ासाठी आमही आमचे कतयाव् पार पाडतो.

आमच्ा कामांवर 
प्रारशमक लक्ष 
कें हरित करून एवहरी 
डनेनसनबाबतची 
आमची वचनबधदता 
आमही प्रदशशयात करतो.

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/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
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आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

परुरवठादार मानके
ववसतारानरुसार, आमचे परुरवठादार एवहरी डनेनसनच्ा संसकृतीचा भाग आहेत, तवेहा आमही अनरुसरि 
करत असलेल्ाच ननैतक मापदंडांनरुसार त ेराखण्ासाठी आमही सवयातोपरी प्र्तन करतो. त ेएवहरी 
डनेनसनच्ा जागनतक परुरवठादार मानकांनी बांधील आहेत, ज्ांमध्े आमच्ा परुरवठादारांकडून 
आमहाला अपेक्क्षत असलेल्ा सवपोततम पधदती आणि नैनतक वतयानाबाबत तपशील आहेत.

आमच्ासाठी वसतू क्कंवा सेवांचे उतपादन करिारे कोितहेी उपकंत्रा्टदार ्ा मानकांची पूतयाता करतील 
्ाची खात्री करण्ाबाबत परुरवठादारांना जबाबदार धरण्ासाठीही आमही सवयातोपरी प्र्तन करतो, 
ज्ामध्े ह्ा महतवाच्ा मरुद्ांचा समावेश होतो:
• आमही आमच्ा परुरवठादारांना बालमजूर क्कंवा वेठबबगार वापरण्ाची परवानगी देत नाही.
•  परुरवठादारांनी त्ांच्ा कमयाचाऱ्ांना सरुरक्क्षत आणि ननरोगी का्यासरळ प्रदान करिे आणि सवया सराननक 
प्ायावरिी्, आरोग् व सरुरक्षा का्द्ांचे पालन करून चालन करिे आमहाला आवश्क आहे.

•  आमच्ा व्ावसान्क मांडिीशी ननगडीत कोित्ाही प्रकारची लाच, क्ककबॅक क्कंवा इतर प्रकारच्ा 
वै्जकतक प्रदानास आमही परवानगी देत नाही.

ग्रािक आणर बाजारपयेठा
ववक्री आणि ववपिन
ववक्री वाढववण्ासाठी आमही आमच्ा उतपादने आणि सेवांच्ा गरुिवततवेर ववशवास ठेवतो, अनैनतक 
तंत्रांवर नाही. ्ाचा अरया
• आमही आमची उतपादने आणि सेवा प्रामाणिकपिे ववकतो.
• आमही हदशाभूल करिाऱ्ा क्कंवा फसव्ा ववपिन पधदतींमध्े सहभागी होत नाही.
• आमच्ा सपधयाकांबाबत क्कंवा त्ांच्ा उतपादनांबाबत आमही कधीही खो्टी ववधाने करत नाही.
•  आमही हदशाभूल करिारी ्ाप ननमायाि केली आहे असे आमच्ा लक्षात आल्ास, आमही त े
दरुरुसत करतो.

आमचे परुरवठादार 
एवहरी डनेनसनच्ा 
संसकृतीचा भाग आहेत, 
तवेहा आमही अनरुसरि 
करत असलेल्ाच 
नैनतक मापदंडांनरुसार 
त ेराखण्ासाठी आमही 
सवयातोपरी प्र्तन करतो.
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आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

बाजारपेठेमध्े सचो्टीचे व्वहार
सवया व्ावसान्क पक्षांसह आमही न्ाय्पिे व्वहार करतो. चोरी, वपळविूक, चरुकीचे सादरीकरि 
क्कंवा इतर कोित्ाही बेका्देशीर क्कंवा अवधै कृत्ादवारे – सपधयाकांसह – आमही कोिाचाही 
फा्दा घेत नाही. एखादा करार क्कंवा इतर व्ावसान्क व्वहार शमळववण्ासाठी प्रभाव 
्टाकण्ाकररता आमही प्रदाने क्कंवा इतर कोितहेी घ्टक देत क्कंवा घेत नाही.

सपधायातमक बरुधदीमतता
आमही सपधयाकांना आदराने वागवतो आणि आमही त्ांची बौजधदक मालमतता आमच्ा सवतःच्ा 
मालमततसेारखीच काळजीपूवयाक हाताळतो. आमच्ा सपधयाकांबाबत आमही माहहती संकशलत 
करू शकतो, सामान्क करू शकतो आणि वापरू शकतो, परंतरु हे आमही का्देशीरररत्ा आणि 
नैनतकतनेे करतो. उदाहरिारया, शासकी् संसरांकड ेसावयाजननकररत्ा उपलबध असलेले फा्शलगं, 
कंपनीच्ा का्याकारींनी सावयाजननकररत्ा हदलेली भारिे, वावरयाक अहवाल आणि प्रकाशशत लेख 
्ांमधून आमही माहहती गोळा करू शकतो आणि वापरू शकतो. कोितीही सपधायातमक माहहती 
जी अ्ोग्प्रकारे गोळा केली होती क्कंवा उघड केली होती असे आमहाला वा्टत ेती आमही 
सवीकारत नाही, सामान्क करत नाही क्कंवा वापरत नाही.

आमही सपधयाकांना 
आदराने वागवतो 
आणि आमही त्ांची 
बौजधदक मालमतता 
आमच्ा सवतःच्ा 
मालमततसेारखीच 
काळजीपूवयाक हाताळतो.
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केस स्टडीज

आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

सपधाया
आमही नेहमी ववशवासरोधी का्द्ांचे पालन करतो, ज्ामरुळे बाजारपेठेमध्े न्ाय् सपधचेला प्रोतसाहन 
शमळत ेआणि सपधयाकांना समान अ्टींवर काम करावे लागत.े जर आमही - सपष्टपिे क्कंवा आमच्ा 
कृतीदवारे अनवधानाने - सपधयाकांसह असा करार केला जो सपधचेवर बंधने घालतो क्कंवा व्ापारावर 
अवाजवी ननबांध घालतो तर ववशवासरोधी का्द्ांचे उललंघन होऊ शकत.े क्कंमती ननजशचत करिे, 
ग्ाहक क्कंवा प्रदेश वा्ूटन घेिे, कराराच्ा बोलींचा समनव् साधिे (्ाला “बबड ररधगगं” महितात), 
उतपादनाची क्षमता म्ायाहदत करिे क्कंवा परुरवठादार क्कंवा ग्ाहकांचे संबंध नाकारिे ्ांबाबत सपधयाकांशी 
सहमत होत नाही - ्ा गोष्टी सपधचेवर ननबांध आितात आणि त्ा बेका्देशीर आहेत.

सपधयाकांसह अ्ोग् करार केल्ासारखे हदसले तरी त्ामरुळे आपल्ा नावलौक्ककास नरुकसान पोहोचू 
शकत,े महिून आमही सपधयाकांसह खालीलपकैी कोित्ाही गोष्टींची कधीही चचाया करत नाही:
• क्कंमती,
• ववक्रीच्ा अ्टी व शतशी, 
• ग्ाहक क्कंवा प्रदेशांचे वा्टप क्कंवा
• सपधचेवर पररिाम करिारा इतर कोिताही ववर्.

आमच्ा कंपनीमध्े एका व्ावसान्क र्ुनन्टचे काही ग्ाहक आहेत जे त्ाच व्ावसान्क र्ुनन्टचे 
क्कंवा एखाद्ा शभनन व्ावसान्क र्ुनन्टचे सपधयाक आहेत. त्ा ग्ाहकांशी कसा व्वहार करावा 
्ाबाबतच्ा मागयादशयानासाठी, का्दा ववभागाशी संपकया  साधा.

सपधयाकांसह संवाद साधताना ववशवासरोधी का्द्ांचे उललंघन करण्ाच्ा जोखमीमरुळे, का्दा 
ववभागाकडून पूवया मंजूरी शमळवल्ाशशवा् आमही व्ापार संघ्टनांमध्े सहभागी होत नाही.

हा ववर् गरुंतागरुंतीचा आहे. प्रारंभ बबदं ूमहिून ववशवासरोधी अनरुपालन (धोरि 7.9) आणि त्ाचा 
तरुमच्ासाठी का् अरया होतो ्ाची ओळख करून घ्ा. ्ाशशवा्, कमयाचाऱ्ांना वेब-आधाररत प्रशशक्षि 
वेळोवेळी प्रदान केले जात.े ववशवासरोधी क्कंवा न्ाय् सपधाया धचतंांचे मूल्ांकन करण्ासाठी आणि 
त्ा संबोधधत करण्ासाठी सपधयाकांसह बोलण्ापूवशी का्दा ववभागाचा सलला घ्ा.

तुमिही + बाजारपयेठ  
धोररांचये संिभया

ततव 1.1 का्देशीर आणि नैनतक वतयान
तततव 1.2   कमयाचाऱ्ाची जबाबदारी  

मालमततांशी संबंधधत
धोरि 2.12 दरुय्म रोजगार
धोरि 7.9 ववशवासरोधी अनरुपालन
धोरि 7.12 हहतसंघरया

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/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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प्रवऊ तुमिही + बाजारपयेठ

पुरवठािार आणर भागीिार
“दितसंघषया” मिरजये नककरी का्?
जेवहा एवहरी डनेनसनसाठी जे सवपोततम आहे 
त्ापेक्षा तरुमची खाजगी सवारस्े (तरुमच्ासाठी, 
एखाद्ा शमत्रासाठी क्कंवा जवळच्ा नातवेाईकासाठी 
वै्जकतकररत्ा जे सवपोततम आहे त)े शभनन असतात 
क्कंवा शभनन असल्ाचे भासतात तवेहा हहतसंघरया 
ननमायाि होतो. उदाहरिारया, तरुमहाला कामासाठी 
ववमानाने प्रवास करा्चा असेल तर तरुमहाला 
अनतररकत ररवॉडया माईलस देिाऱ्ा एअरलाईनचे नतक्क्ट 
बरुक करिे तरुमच्ासाठी कदाधचत सवपोततम असेल. 
परंतरु शभनन एअरलाईनकड,े कमी क्कंमतीची फलाई्ट 
कदाधचत उपलबध असेल आणि त्ामरुळे त ेकंपनीच्ा 
हहतासाठी जासत चांगले आहे.

जयेविा दितसंघषायाचा ववष् य्ेतो तयेविा, कोराला जवळचये 
नातयेवाईक समजलये जातये?
आमही जवळच्ा नातवेाईकाची व्ाख्ा करताना 
त्ामध्े जोडीदार, घरगरुती भागीदार, पालक, आजी-
आजोबा, सास-ूसासरे, मरुले, नातवंड,े भाऊ, बहीि, मेवहिे 
क्कंवा मेवहण्ा, वहहनी ्ांचा समावेश करतो, त ेतरुमच्ा 
घरात राहात असतील क्कंवा नसतील तरीही.

ग्रािक आणर बाजारपयेठा
एखाद्ा ग्रािकाला आमिही सध्ा पुरवठा करत असलयेल्ा 
उतपािनासाठी ती सध्ा ककती पैसये अिा करत आिये असये 
मी ववचारू रकतो/तये का?
हो्.

जर एखािा ग्रािक आमच्ा सपधयाकांच्ा ककंमती सवयेचछयेनये 
सांगत असयेल तर, मला त्ािून कमी ककंमत ियेऊ करता 
य्ेईल का?

कदाधचत. तरुमही सपधयाकाच्ा क्कंमती इतकी क्कंमती नेहमीच 
देऊ शकता, परंतरु त्ाहून कमी असलेली क्कंमत देऊ 
करण्ास का्द्ाने कदाधचत परवानगी नसेल. तरुमही ती 
कमी क्कंमत सवया ग्ाहकांना देऊ करत आहात का ्ासह हे 
पररजसरतीवर अवलंबून असत.े पररजसरतीबाबत मदतीसाठी 
का्दा ववभागाशी संपकया  साधा.

जये सपधयाक ग्रािक ककंवा पुरवठािारिही आियेत त्ांच्ारी 
ट्येि रोंच्ा वयेळी चचाया करण्ासाठी मी कसये पुढये विावये?
काळजीपूवयाक. तरुमच्ा चचाया शक् नततक्ा म्ायाहदत 
ठेवा आणि त्ा तरुमच्ा व्ावसान्क र्ुनन्टच्ा खरेदी 
क्कंवा ववक्रीच्ा संबंधांच्ा म्ायादेप्ांतच ठेवा. ग्ाहक 
क्कंवा परुरवठादारांसह सपधाया करत असलेल्ा दरुसऱ्ा 
व्ावसान्क र्ुनन्टवर प्रभाव ्टाकण्ाचा कधीही प्र्तन 
करू नका. सपधयाकांसह ननरुपरिवी चचाया सरुधदा ववशवासरोधी 
का्द्ांचे उललंघन भासू शकतात. जे सपधयाक ग्ाहक 
क्कंवा परुरवठादारही आहेत त्ांच्ाशी टे्ड शोंना उपजसरत 
राहण्ापूवशी का्दा ववभागाचा सलला घ्ा.



आपल्ाला ज्ा पे्रररत जगामध्े राहा्चे आहे आणि 
भववष्ातील वपढ्ांसाठी ठेवा्चे आहे तसे त्ार 
करण्ासाठी आमही प्र्तनांची पराकाषठा करतो.

तुमिही+
 जग
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आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

शाश्वतता
एव्हरी डनेिसिमध्े, जबाबदार आर्थिक, सामाजजक आणि प्ाथि्वरिी् 
पधदतींमधूि शाश्वत व्ा्वसान्क ्श ममळ्वण्ा्वर आमचा व्वश्वास 
आ्ेह जे जगभरामध्े निरोगी समाजाची बांधिी करण्ास मदत करेल. 
आम्ही करत असलेल्ा प्रत्ेक गोष्ीमध्े शाश्वतता अव्वभाज् 
बिव्वण्ासाठी आम्ही प्र्तिांची पराकाषठा करत आ्होत. आमच्ा 
समाजासाठी जी्विाचा दजाथि सुधारूि आणि जगातील िसैरगथिक 

साधनसंपततीचे संवधयान करून आमच्ा भागधारक, ग्ाहक आणि 
कमयाचाऱ्ांना लाभदा्क ठरतील अशा व्ावसान्क उपक्रमांमध्े 
संतरुलन राखण्ाचे आमचे ध्े् आहे. ननरंतर सरुधारिेवर लक्ष कें हरित 
करून, आमही भागधारकांचे मूल् वाढववण्ासाठी, सामाजजक सरुधारिा 
का्याक्रमांमध्े सहभागी होतो ज्ांचा खरोखरच प्रभाव पडतो आणि 
आमच्ा प्ायावरिाचा जबाबदार कारभार करण्ावर प्र्तन करतो.

तुमिही + जग
एविरही ियेननसन िही एक जागनतक कंपनी आिये आणर चांगलये जागनतक 
नागररक असण्ासाठी आमिही वचनबधि आिोत. सीमांपार, प्रत य्ेकवयेळी 
िोराऱ्ा भये्टहींतून, रासनासि िोराऱ्ा व्विारापासून तये सामान्क 
व्ावसान्क सवारस् असलयेल्ा कोराला ऑनलाईन भये्टण्ाप्यंत आमिही 
आमचा नावलौककक ननमायार करत असतो. आमच्ा ननैतक मापिंिांचा 
भाग मिरून आमिही सवया संसककृ तींचा मान राखतो. एकत्त्रतपरये, आपल्ाला 
ज्ा प्रयेररत जगामध य्े रािा्चये आिये आणर भववष्ातील वपढ्ांसाठी 
ठयेवा्चये आिये तसये त्ार करण्ासाठी आमिही प्र्तनांची पराकाषठा करतो.

जागतिक ठसे
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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

प्ायावरि
आमच्ा उतपादनाच्ा चालनांमध्े, परुरवठा साखळी आणि उतपादन ववकासामध्े जबाबदार 
प्ायावरिी् पधदतींसाठी आमही वचनबधद आहोत. आमच्ा प्रक्क्र्ांमध्े उजाया क्षमता सरुधारून, 
हररतगहृ वा्ू उतसजयान आणि आमही ननमायाि करत असलेला कचरा कमी करून आणि 
प्ायावरिपूरक उतपादने उतपाहदत करून आणि त्ांना चालना देऊन तसेच आमच्ा नसैधगयाक 
साधनसंपततीचे संरक्षि व संवधयान करून आमही आमच्ा व्ावसान्क उपक्रमांचे प्ायावरिी् 
प्रभाव व्वसरावपत करण्ासाठी आणि सौम् करण्ासाठी प्र्तनांची पराकाषठा करतो. 
प्ायावरिी् नन्मने प्रभावीपिे सांधगतली, समजावून घेतली आणि अनरुसरली जातील ्ाची खात्री 
करण्ासाठी आमच्ाकड ेका्याक्रम आहेत.

प्ायावरिाचे संरक्षि करिे, मानवी जीवन सरुरक्क्षत करिे आणि सरुरक्क्षत उतपादने उतपाहदत 
करण्ाच्ा आमच्ा वचनास प्ायावरिी् संरक्षि, आरोग् आणि सरुरक्षा (तततव 1.4) आणि 
प्ायावरिी् संरक्षि आणि अनरुपालन (धोरि 4.2) अधोरेणखत करत.े

समाज आणि सामाजजक जबाबदारी
तरुमची जागरुकता आणि काळजी एवहरी डनेनसनला आपि ज्ा समाजात काम करतो त्ामध्े 
तसेच जागनतक समरुदा्ामध्े ववशवासपात्र सदस् बनण्ास सक्षम करत.े आमहाला अनरुकरिी् 
कॉपपोरे्ट नागररक महिनू ओळख बनवा्ची आहे – आमच्ा समाजामध्े सक्क्र् असलेले; 
रोजगाराचे ववैवध्, ववकास, आरोग् आरोग् व सरुरक्षा आणि मजरुरांचे मापदंड ्ासाठी वचनबधद; 
आणि आमही चालन करत असलेल्ा ववकसीत तसेच ववकसनशील प्रदेशांमध्े समाजात ्ोगदान 
देिारे. आमचे शाशवततचेे प्र्तन आणि ध्ेय्े आमच्ा दववैावरयाक शाशवत ववकास अहवालामध्े 
तपशीलवार हदलेले आहेत, जो आमच्ा कॉपपोरे्ट वेबसाई्टवर उपलबध आहे.

नागरी, सेवाभावी आणि परोपकारी ससंरांमध्े वै् जकतक सदस्तवास एवहरी डनेनसन प्रोतसाहन 
देत.े धमायारया ्ोगदाने (धोरि 6.7) कंपनी कशाप्रकारे धमायारया ्ोगदाने करत ेत ेसपष्ट करत.े

कमी करा.  
संरक्षि करा.
संवधयान करा.

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/0BwtZF779wym6aDhQejdDWlJhRnM/view?usp=sharing


37

विहंगािलोकन
आमच्ा संहहतचेे माग्गदर्गन का् करते
मदत प्ापत करणे

तुमहही + का््गस्थळ
तुमहही + बाजारपेठ
तुमहही + जग

संहहतचेे प्रासन 
केस स्टडीज
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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

सरकार
व्ापार अनरुपालन
जगभरातील ववववध शासनांनी अशी व्ापार नन्ंत्रिे प्रसरावपत केली आहेत जी ठराववक देश 
व पक्षांसह व्ावसान्क व्वहार म्ायाहदत करतात आणि राषट्ी् सीमांपार वसतंूच्ा हालचाली 
नन्ंबत्रत करतात. आमच्ा व्वसा्ाला लागू होिाऱ्ा सवया व्ापार नन्ंत्रिांचे आमही पालन 
करतो आणि प्रनतबंधधत पक्षांसह व्वसा् न करण्ाची क्कंवा प्रनतबंधधत वसतंूची आ्ात वा 
नन्ायात न करण्ाची काळजी घेतो. एक ्रु.एस. कंपनी महिून, आमही सवया ्रु.एस. व्ापार 
नन्ंत्रिांचे पालन केले पाहहजे. आमही जजरे करु ठे व्वसा् करतो नतरे लागू होऊ शकतील अशा 
का्द्ांचेही आमही पालन करतो.

्ा क्षेत्रांतील का्दे गरुंतागरुंतीचे आणि वारंवार बदलाच्ा अधीन असतात. कंपनीच्ा कोित्ाही 
व्ापार उपक्रमांबाबत तरुमहाला धचतंा असल्ास नन्ायात ननबांध (धोरि 7.22) आणि जागनतक 
व्ापार व्वसरापन क्कंवा का्दा ववभागाचा सलला घ्ा.

्रुना््ेटड स्ेटटससह मतै्रीपूिया संबंध असलेल्ा देशांवर ्टाकलेल्ा आतंरराषट्ी् बहहषकारामध्ेही 
आमही भाग घेत नाही. बहहषकार घातलेल्ा देशाबरोबर क्कंवा देशामध्े व्वसा् करण्ास नकार 
देण्ाचे क्कंवा बहहषकार घालिाऱ्ा कंपनी क्कंवा देशाला बहहषकाराशी संबंधधत माहहती देण्ाचे 
(उदाहरिारया, वंश, धमया, राषट्ी् मूळ क्कंवा बहहषकाराच्ा अनरुपालनाशी संबंधधत) आमही मान् 
करिार नाही. आतंरराषट्ी् बहहषकार (धोरि 7.11) ने आवश्क असल्ानरुसार बहहषकाराशी 
संबंधधत सवया ववनंत्ा आमही का्दा ववभागाला कळवतो.

एक ्रु.एस. कंपनी 
महिून, आमही 
जजरेही व्वसा् 
करतो नतरे ्रु.एस. 
व्ापार नन्ंत्रिांचे 
पालन केले पाहहजे.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UFpnYWtZQ3NpbFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6MzJTU29HYjFRVnc/view?usp=sharing


38

विहंगािलोकन
आमच्ा संहहतचेे माग्गदर्गन का् करते
मदत प्ापत करणे
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आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

लाचलरुचपत आणि भ्रष्टाचार
लाचलरुचपत महिजे व्ावसान्क फा्दा शमळवण्ासाठी एखाद्ा शासकी् अधधकाऱ्ाच्ा 
क्कंवा इतर त्र्सर पक्षाच्ा कृतीस प्रभाववत करण्ासाठी काही मूल्वान गोष्ट देऊ करिे क्कंवा 
देिे. अनेक देशांमध्े लाचलरुचपत बेका्देशीर आहे. रोख रककम, रोख मूल्ाच्ा बरोबरीचे, 
भववष्ातील रोजगाराचे वचन आणि आशलशान भे्टवसतू क्कंवा मनोरंजन ही मूल्वान गोष्टींची 
उदाहरिे आहेत, जी देऊ केल्ास क्कंवा हदल्ास, लाच समजली जाऊ शकतात.

आमच्ा कामाच्ा गरुिवततवेर आमही व्वसा् जजंकतो, अधधकाऱ्ांना क्कंवा आमही व्वसा् 
करत असलेल्ा कोिाला लाच देऊन क्कंवा भ्रष्टाचार करून नाही. ्ाचा अरया असाही होतो की 
एखाद्ा अधधकृत कृतीस प्रभाववत करण्ासाठी आमही शासकी् अधधकाऱ्ाला कधीही कोिती 
मूल्वान गोष्ट देऊ करत नाही, ्ामध्े परुढील गोष्टींचा समावेश होतो:
• एखादा परवाना जारी करिे,
• कर क्कंवा सीमाशरुलकाच्ा बाबतीत अधधक चांगली वागिूक शमळविे क्कंवा
• का्द्ाची अमंलबजाविी ्टाळिे.

लाच देण्ासाठी, आमही कधीही त्र्सर पक्ष, जसे की उपकंत्रा्टदार, सललागार क्कंवा एजं्ट वापरत 
नाही. अनौधचत् हदसिे सरुधदा ्टाळण्ासाठी, कोित ेव्ावसान्क सौजन् क्कंवा कोित्ाही 
प्रकारच्ा भे्टवसतू शासकी् अधधकारी, ग्ाहक क्कंवा परुरवठादारांना देण्ापूवशी का्दा ववभागाचा 
सलला घ्ा.

परदेशी भ्रष्टाचार पधदती अधधनन्म (FCPA), आधरयाक सहकार आणि ववकास संघ्टना (OECD) 
आतंरराषट्ी् व्ापार व्वहारांमध्े ववदेशी पदाधधकाऱ्ांच्ा लाचलरुचपतीचा सामना करण्ावरील 
अशभसंधी आणि र्ुके लाचलरुचपत अधधनन्म ्ांच्ासारखे का्दे व नन्मनांची संख्ा आणि 
गरुंतागरुंत वाढत आहे. ्ा का्द्ांबाबत आणि आपल्ा जगभरातील चालनांवर ते कसा पररिाम 
करतात ्ांबाबत अधधक माहहती तरुमहाला का्देशीर आणि नैनतक वतयान (तततव 1.1) मध्े 
अधधक माहहती शमळेल.

आमही आमच्ा 
कामाच्ा गरुिवततवेर 
व्वसा् जजंकतो.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
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आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

सरकारी चौकश्ा आणि तपास
माहहतीसाठई कोित्ाही शासकी् ववनंत्ांसह आपि पूिया सहका्या केले पाहहजे. ववनंतीनरुसार आपि 
शासनाला खरी, पूिया आणि अचूक माहहती प्रदान करतो. शासकी् तपासांना प्रनतसाद (धोरि 7.8) 
मध्े तपशीलवार हदलेल्ा प्रक्क्र्ांचे आपि अनरुसरि करतो आणि माहहतीसाठी आलेल्ा कोित्ाही 
शासकी् ववनंत्ांबाबत का्दा ववभागाला ततपरतेने कळवतो. का्दा ववभाग ववनंत्ांचा समनव् 
साधतो आणि अचूक व पूिया प्रनतसाद देताना एवहरी डनेनसनच्ा अधधकारांचे संरक्षि होईल ्ाची 
खात्री करतो.

माध्म
सोशल शमडड्ा
एवहरी डनेनसनचे कमयाचारी महिून आपली सामान्क ओळख आहे, परंतरु आपले सवतःचे ववचार, 
मत ेआणि सवारस् असलेली आपि सवतंत्र व्जकतमतवही आहोत. कामाच्ा बाहेर, आपि 
सोशल ने्टवकसयावर बलॉग शलहू शकतो, पोस्ट करू शकतो, आभासी जगामध्े खेळू शकतो क्कंवा 
ववक्कजमध्े ्ोगदान देऊ शकतो. ह्ा वै्जकतक उद्ोगांमध्े सरुधदा, सोशल शमडड्ातील आपला 
सहभाग हा कंपनी आणि नतचे कमयाचारी, ग्ाहक, परुरवठादार आणि इतर व्ावसान्क भागीदारांच्ा 
दान्तवांशी सातत्पूिया असा्ला हवा.

्ा सवयासाधारि मागयादशयाक ततवांमधून हे अमंलात आििे सोपे आहे:
•  तरुमही नन र्ुकत केलेले प्रवकता असल्ाशशवा्, वै्जकतक पषृठांवर एवहरी डनेनसनच्ा वतीने बोलू 
नका.

•  कंपनीची गोपनी् माहहती कधीही उघड करू नका क्कंवा आपले ग्ाहक, परुरवठादार, व्ावसान्क 
भागीदार क्कंवा कमयाचाऱ्ांच्ा मान्तवेवना त्ांचा संदभया देऊ नका.

वै्जकतक 
उद्ोगधंद्ात 
सरुधदा, आपला सोशल 
शमडड्ातील सहभाग 
हा कंपनीबाबतच्ा 
आपल्ा दान्तवांस 
अनरुरूप असा्ला हवा.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?usp=sharing
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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

• एवहरी डनेनसन जागनतक बँ्ड मागयादशयाक ततवाचंामान राखा.
•  व्ापारधचनह, कॉपीराई्ट, व्ापार गरुवपत ेआणि ववतती् प्रक्टीकरिाच्ा सवया का्द्ांचे पालन 
करा.

•  तरुमच्ा लोकेशनवरील आिीबािीच्ा घ्टनांबाबत सोशल शमडड्ामध्े पोस्ट न करण्ाबाबत 
काळजी घ्ा.

•  एवहरी डनेनसन क्कंवा त्ांच्ा व्वसा्ाचा उललेख करताना सवतःची एवहरी डनेनसन कमयाचारी 
महिून ओळख द्ा आणि तरुमही सवतःसाठी बोलत आहात आणि कंपनीच्ा वतीने नाही 
हे सपष्ट करा.

अधधक माहहतीसाठी इं्टरने्ट सोशल ने्टवक्कां ग (धोरि 6.9), आपली सोशल शमडड्ा मागयादशयाक ततवे, 
आणि आपली जागनतक बँ्ड मागयादशयाक ततवे पाहा.

न्ूज शमडड्ा
आपल्ा कंपनीच्ा मूल्ाचा काही भाग जग आपल्ाकडून ऐकत असलेल्ा सातत्पूिया, 
अचूक संदेशांवर अवलंबून असतो. आपला संदेश नेहमी लक््वेधी ठरेल ्ाची खात्री करण्ासाठी, 
केवळ नन र्ुकत केलेले प्रवकता कंपनीबाबतची माहहती न र्ुज शमडड्ा, गरुंतविूक समरुदा् क्कंवा 
इतर कोित्ाही बाहेरील व्कतीला देऊ शकतात. आिीबािीच्ा पररजसरतींमध्े हे खास करून 
महतवाचे आहे. शमडड्ाकडून कॉपपोरे्ट कम्रुननकेशनसकड ेमाहहतीच्ा ववनंत्ांचा संदभया घ्ा.

अधधक तपशीलांसाठी न्ूज शमडड्ासह संवाद (धोरि 6.2) पाहा.

तुमिही + जग  
धोररांचये संिभया

ततव 1.1 का्देशीर आणि नैनतक वतयान
ततव 1.4  प्ायावरिी् संरक्षि, आरोग्  

आणि सरुरक्षा
धोरि 4.2 प्ायावरिी् संरक्षि आणि अनरुपालन
धोरि 6.2  न्ूज शमडड्ासह संवाद
धोरि 6.3  आधरयाक सावयाजननक संबंध आणि 

प्रक्टीकरि
धोरि 6.4 संघ्टनातमक घोरिा
धोरि 6.5  संपादने, ववघ्टने आणि ठळक 

व्ावसान्क व्वहारांशी 
संबंधधत घोरिा

धोरि 6.7 धमायारया ्ोगदान
धोरि 6.9 इं्टरने्ट सोशल ने्टवक्कां ग
धोरि 7.8 शासकी् तपासांना प्रनतसाद
धोरि 7.11 आतंरराषट्ी् बहहषकार
धोरि 7.22 नन्ायात ननबांध

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/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/7-11_International_Boycotts.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-22_Export_Restrictions.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bUt1SkpmLXJ3bFk/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/0B3wKoFZoOm82bFVaYjZTNGJsZkk/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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प्रवऊ तुमिही + जग

जागनतक ठसये
माझ्ा लोकये रनवर एक प्ायावरर, सुरक्ा आणर 
आरोग् व्ावसान्क आिये. ्ाचा अ्थया मी 
राशवततयेबाबत काळजी करण्ाची गरज नािही का?
ह्टकाव ही प्रत्ेकाची जबाबदारी आहे. त ेआमचे 
महततवाचे मूल् आहे. आपल्ापैकी प्रत्ेकजि 
कलपनांचे ्ोगदान देऊ शकत ेआणि जबाबदारीने 
वागून आपल्ापैकी प्रत्ेकाचा सकारातमक पररिाम 
होऊ शकतो. भववष्ासाठी अधधक फरक ननमायाि 
करण्ासाठी अधधक ह्टकावाने जगिे आणि काम 
करिे ्ामध्े ्ोगदाने देण्ाच्ा प्रत्ेकाच्ा 
्ोगदानाची गोळाबेरीज होईल.

सरकार
“रासकरी् अचधकारही” कोर आिये?
का्द्ाने, सवया पातळ्ांवरील शासकी् अधधकारी, 
शासन-नन्ंबत्रत अजसततवांचे कमयाचारी आणि राज्ाच्ा 
मालकीच्ा उद्ोग क्कंवा कंपन्ा तसेच राजकी् पक्ष 
आणि राजकी् का्ायाल्ासाठीचे उमेदवार ्ांचा शासकी् 
अधधकाऱ्ांमध्े समावेश होतो. काही देशांमध्े कोित्ा 
कंपन्ा शासनाच्ा मालकीच्ा आहेत त ेसमजावून घेिे 
अवघड असू शकत.े तरुमहाला खात्री नसले तर, का्दा 
ववभागाचा सलला घ्ा.

संभाव् ग्रािक िा प्रनतबंचधत पक् आिये का िये मला कसये 
रोधता य्ेईल?
उततर शमळवण्ासाठी क्कंवा तरुमहाला ्ोग् संसाधनाकड े
ननदचेशशत करण्ासाठी तरुमच्ा प्रादेशशक जागनतक व्ापार 
व्वसरापन प्रनतननधीशी संपकया  साधा.

सीमारुलक अचधकाऱ्ांना लाच ियेरये िही नयेिमीची पधित 
असयेल आणर आपलये सपधयाक किाचचत तसये करत असतील 
अरा ियेर मी आपल्ा ननैतक ततवांचये पालन कसये करावये?
जरी अवघड वा्टत असले तरी, लाच न देता व्वसा् 
करिे नेहमीच शक् असत.े सपधायातमक, नैनतक दृष्टीकोन 
शोधण्ास तरुमची मदत करण्ासाठी का्दा ववभागाशी 
संपकया  साधा.

माध्म
माझ्ा व्ावसान्क कौरल्ारी संबंचधत गोष्टही मी 
बलहॉगवर पोस्ट करतो. एविरही ियेननसनबरोबरहील माझ्ा 
संबंधाबाबत मी आधीच सांगावये का?
ऑनलाईन जगामध्े कंपनीच्ा कनेकशनसबाबत पारदशयाकता 
बाळगिे हा चांगला शशष्टाचार आहे. तरुमच्ा बलॉग, चॅ्ट 
क्कंवा इतर ऑनलाईन एंट्ीजमध्े फकत हे वाक् समाववष्ट 
करा: “व्कत केलेली मत ेमाझी सवतःची आहेत आणि 
एवहरी डनेनसनच्ा दृष्टीकोनांचे प्रनतननधधतव करत नाहीत.”



संदितयेचये 
प्ररासन
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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

तपास आणि प्रततसाद
कायदेशीर ककंवा संहितचेया सव्व संभावय उल्ंघनांबाबत कंपनी गांभभया्वने 
घेत ेआणि योगयप्रकारे तपास करत.े या कामांसाठी, प्रमुख अनुपा्न 
अधिकारी आणि सव्वसािारि वकक्ाचया सललयानुसार GECs तपासामधये 
्क्ष देतात. GECs दवारे तनददेभशत के्े गेलयास संबंधित ववषय तज्ञ 
तपास संयोजित करू शकतात. 

तपास पूिया झाल्ानंतर, कोितीही कारवाई करा्ची असल्ास त्ाबाबत 
व्वसरापन ठरवत.े प्रनतसादांमध्े उपा्ातमक कारवाई (जसे की प्रशशक्षि 
देिे, नन्ंत्रिे वाढविे, कोधचगं क्कंवा संवाद साधिे) क्कंवा शशसतभंगाच्ा 
कारवाईचा समावेश असू शकतो. शशसतभंगाच्ा कारवाईमध्े नोकरीवरून 
काढून ्टाकण्ाच्ा संभाव्तचेे मानव संसाधन ववभागासह परुनरावलोकन 
केले जात.े

संदितयेचये प्ररासन
संदिता प्ररामसत कररये, तपासांचये सं्ोजन कररये आणर रक् 
नततक्ा आिररी्, गोपनी् पधितीनये ्ोग् कारवाई कररये 
आणर ननःपक्पाती रािरये ्ासाठी एविरही ियेननसन वचनबधि 
आिये. आमचा प्रमुख अनुपालन अचधकारही, समूि ननतीमतता 
वककलाच्ा (GECs) सं्ोगानये, संदितयेच्ा प्ररासनासाठी 
जबाबिार आिये ज्ावर आमच्ा संचालक मंिळाच्ा जनरल 
वकरील आणर प्ररासन आणर सामाजजक जबाबिारही सममतीचये 
प्यावयेक्र असयेल.
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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी 
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया  
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

कंपनी शक् नततक्ा गोपनी्तेने, पूिया आणि ननःपक्ष सातत् राखून चौकशीचे सं्ोजजत करत.े 

ह्ा संदितयेच्ा संभाव् उललंघनाबाबत, चांगल्ा भावनयेनये, कळवराऱ्ा कोरािही ववरूधि सूि 
घयेतल्ाचये एविरही ियेननसन सिन कररार नािही. एखाद्ा कमयाचाऱ्ाला ननरसत करिे, त्ाची 
पदावनती करिे, परुनननय्ा रुकती करिे, लाभ नाकारिे, पदोननती नाकारिे, प्रशशक्षि नाकारिे क्कंवा 
महतवाच्ा बठैकांतून वगळिे अशा सवरूपात सूड घेतला जाऊ शकतो. संभाव् उललंघनाबाबत, 
चांगल्ा भावनेने, कळविाऱ्ा कमयाचाऱ्ाववरूधद सूड घेतला जािे हे नोकरीवरून काढून 
्टाकण्ासाठीचे कारि आहे.

अप्रमाणिकपिे अहवाल देिे
जािीवपूवयाक खो्टा आरोप करिे, तपासकत्ायाशी खो्ेट बोलिे क्कंवा तपासामध्े सहका्या करण्ास 
नकार देिे हे संहहतचेे उललंघन आहे. अशा पधदतीने संहहतचेे उललंघन करिारा कोिताही 
कमयाचारी, नोकरीवरून काढण्ासह आणि त्ाप्ांतच्ा शशसतभंगाच्ा कारवाईच्ा अधीन असेल.

संहहतचे्ा उललंघनांबाबत शशक्षा
संहहतचे्ा उललंघनांतील शशक्षेच्ाबाबत आमही सातत्पूियाता आणि ननःपक्षपातीपिा राखण्ासाठी 
प्र्तनांची पराकाषठा करतो. शशक्षेमध्े तोंडी क्कंवा लेखी चेताविी; पगारासह क्कंवा ववना ननलंबन; 
भतत्ाच्ा भरपाईचे नरुकसान क्कंवा त्ामध्े घ्ट; पदावनती; क्कंवा सवायात गंभीर गरुनहे क्कंवा 
वारंवार केल्ा जािाऱ्ा गैरवतयानाबाबत नोकरीवरून काढून ्टाकिे.

हककववसजयान
संचालक मंडळ क्कंवा त्ांनी नन र्ुकत केलेल्ा सशमतीने संहहततेील तरतरुदीच्ा कोित्ाही 
हककववसजयानास मंजूरी हदली पाहहजे आणि का्द्ाने आवश्क असेल त्ाप्रमािे कंपनी असे 
हककववसजयान उघड करेल.

आमही शशसतीच्ा 
बाबतीत सातत्पूियाता 
आणि ननःपक्षपातीपिा 
राखण्ासाठी प्र्तनांची 
पराकाषठा करतो.



ह्ा केस स्टडीज जािीवपूवयाक आवहानातमक आहेत आणि त्ांचे बरेचदा सपष्ट 
उततर नसत.े ्ांपकैी काही प्रसंग व्ावसान्क आचार गाईडलाईनला कळवलेल्ा 
घ्टनांवर आधाररत आहेत. एवहरी डनेनसनसह काम करताना तरुमही नैनतक 
दववधा मनजसरतीमध्े सापडून तरुमहाला तरुमच्ा व्वसरापक, मानव संसाधन, 
समूह ननतीमतता वकील क्कंवा का्दा ववभागातील इतर कोिा सदस्ाचे क्कंवा 
व्ावसान्क आचार गाईडलाईनचेच मागयादशयान मागण्ाची गरज भासू शकत ेअसे 
काही प्रसंग ्ातून हदसतात.

कये स स्टिीज
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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

व्ापारही गुवपतये आणर गोपनी्ता
पररजस्थती
एक ग्ाहक सपधयाकासाठी असलेली पचचेस ऑडयार अपघाताने तरुमहाला पाठवतो. तरुमहाला शमळालेल्ा माहहतीचे तरुमही का् करावे?

मागयािरयान
तरुमच्ा मालकीच्ा नसलेल्ा मेलच्ा बाबतीत तरुमही जे कराल त्ाप्रमािे ती तवरीत परत करा. चरुकून शमळालेल्ा कोित्ाही 
दसतऐवजांतील माहहतीनरुसार कृती करू नका आणि तो दसतऐवज कोिालाही अगे्वरत करू नका. तरुमहाला पचचेस ऑडयार शमळाली 
होती आणि तरुमही ती परत केलीत ्ाची दसतऐवजात नोंद करा आणि पाठविाऱ्ाला कळू द्ा की ती तरुमहाला चरुकून शमळालेली 
आहे. जर पचचेस ऑडयार ईमेलने पाठवली गेली असेल तर, तरुमच्ा मेलबॉकस, सें्ट फोलडर आणि टॅ्श फोलडरमधून ती डडशल्ट करा.

पररजस्थती
तरुमच्ा व्ावसान्क र्ुनन्टने एका ग्ाहकासह गोपनी्ता करार केला, ज्ानंतर त्ा ग्ाहकाने दरपत्रकाची ववनंती पाठवली. 
त्ाचवेळी, एवहरी डनेनसनच्ा कॉपपोरे्ट का्ायाल्ाने तरुमच्ा व्ावसान्क ्रुनन्टसाठी दीघयाकालीन धोरि ननजशचत करण्ासाठी एका 
बाहेरील सललागाराची सेवा घेतली. त्ा सललागाराने तरुमहाला दरपत्रकाच्ा ववनंतीची एक प्रत माधगतली. सललागाराने दरपत्रकाची 
प्रत शमळण्ावर भर हदला आणि त्ाला त्ाचे काम पूिया करण्ासाठी एवहरी डनेनसनकडून त्र्सर पक्षाच्ा गोपनी् माहहतीची 
प्रत शमळाली होती अशा अनेक प्रसंगांचा संदभया हदला. सललागाराने एवहरी डनेनसनच्ा गोपनी्तेबाबत सवतःच्ा दान्तवाचाही 
संदभया हदला. तरुमच्ा व्ावसान्क र्ुनन्टच्ा गोपनी्ता दान्तवांमरुळे तरुमही त्ा सललागाराला दरपत्रक देण्ास नकार हदला.

मागयािरयान
तरुमही हा ववर् ्ोग्प्रकारे हाताळला. पहहले महिजे, सललागाराला त्र्सर पक्षाच्ा गोपनी् माहहतीमध्े एवहरी डनेनसनकडून 
ज्ा पररजसरतींमध्े प्रवेश शमळाला होता तो त्ा त्र्सर पक्षांच्ा व्कत अधधकृततवेर आधाररत होता. ्ा अधधकृततमेरुळे एवहरी 
डनेनसनला त्ांच्ा बाहेरील सललागारासह माहहती सामान्क करण्ाची परवानगी शमळाली होती. परंतरु ह्ा प्रकरिात, ग्ाहकाचा 
गोपनी्ता करार सललागाराला गोपनी् माहहती हसतांतररत करण्ास परवानगी देिार नाही. व्ावसान्क र्ुनन्टने सललागारासह 
माहहती सामान्क करण्ास परवानगी देण्ासाठी गोपनी्ता करारामध्े ग्ाहकाकडून सरुधारिा मागून हा ववर् मागशी 
लावण्ात आला.
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तुमहही + का््गस्थळ
तुमहही + बाजारपेठ
तुमहही + जग

संहहतचेे प्रासन 
केस स्टडीज

आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

ववशवास ववरोधी
पररजस्थती
तरुमच्ा व्ावसान्क र्ुनन्टच्ा अनेक परुरवठादारांकडून क्कंमती वाढवल्ा गेल्ामरुळे त्ांस क्कंमती वाढविे आवश्क वा्टले. 
पूवशी तरुमच्ा व्ावसान्क र्ुनन्टने जेवहा क्कंमती वाढवल्ा होत्ा तवेहा त्ांनी व्वसा् गमावला होता, तवेहा आता ्ाची 
अमंलबजाविी करण्ापूवशी बाजारपेठेत त्ावर का् प्रनतक्क्र्ा शमळेल ्ाची तरुमहाला चाचिी घ्ा्ची आहे. संभाव् वाढीबाबत 
घोरिा केल्ानंतर, तरुमहाला ग्ाहकांकडून समजेल का, सपधयाक क्फ्ायाद करतील आणि त्ांच्ा क्कंमती वाढवतील का हे पाहण्ाचे 
तरुमचे ध्े् आहे. ्ाला परवानगी आहे का?

मागयािरयान
्ाच्ाकड ेतरुमच्ा सपधयाकांना “क्कंमतीचा इशारा देिे” महिून पाहहले जाऊ शकत:े तरुमही इशारा देता आणि सपधयाक तो इशारा 
सवीकारतो आणि त्ानरुसार वतयान करतो. हा उपक्रम क्कंमती ननजशचत करण्ाचा मानला जातो, ज्ाला ववशवासरोधी का्द्ांनरुसार 
प्रनतबंध आहे. अशा प्रक्क्र्ेची अमंलबजाविी करण्ामागे जरी काही कारिे क्कंवा ववतकया  असू शकतात तरी, हे सहसा मूखयापिाचे 
असत.े असे कोितहेी धोरि अधंगकारण्ापूवशी का्दा ववभागाकड ेतपासून पाहा.

पररजस्थती
ग्ाहक/सपधयाकाकडील तरुमचा प्रमरुख संपकया  तरुमहाला एक ईमेल पाठवतो: “X ववभागामध्े आमची ववक्री वाढववण्ाची आमही खरोखरच 
आतरुरतनेे वा्ट पाहात आहोत. आमच्ासाठी ही कळ आहे. मला समजले की तरुमचे दरुसरे व्ावसान्क र्ुनन्ट X ववभागात नवीन 
उतपादन घेऊन ्ेत आहे. तरुमहाला आमच्ाबरोबर तरुमचा व्वसा् चालू ठेवा्चा असल्ास, दरुसऱ्ा ववभागाला मागे होण्ाबाबत 
तरुमही शबद ्टाकावा अशी मी शशफारस करतो.” तरुमही का् करावे?

मागयािरयान
ग्ाहक/सपधयाकाला सांगा की नवीन उतपादनासह बाजारात जा्चे क्कंवा नाही ्ाबाबत दरुसरे व्ावसान्क र्ुनन्ट सवतःचा ननिय्ा  
सवतः घेईल आणि तरुमही ग्ाहक/सपधयाकासह केवळ तरुमच्ा व्वसा्ाबद्ल बोलू शकता. नवीन उतपादन आणि ग्ाहक/सपधयाकाच्ा 
इतर व्वसा्ाशी संबंधधत कोित्ाही प्रकारच्ा करार क्कंवा “अदलाबदली” च्ा व्वसरेमध्े एवहरी डनेनसन प्रवेश करेल 
असे सरुचवण्ासाठी तरुमही काही करिार क्कंवा बोलिार नाही ्ाची खात्री करा. ्ाशशवा्, ह्ा संवादाबाबत तवरीत का्दा 
ववभागाला कळवा.



48
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तुमहही + का््गस्थळ
तुमहही + बाजारपेठ
तुमहही + जग

संहहतचेे प्रासन 
केस स्टडीज

आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

लाचलुचपत
पररजस्थती
तरुमही एका अशा देशामध्े व्वसा् वाढवत आहात जजरे करार महतवाचे आहेत आणि तरुमही “दरवाजे उघडण्ासाठी” आणि 
शासकी् अधधकाऱ्ांशी पररच् करून घेण्ासाठी एक सललागार नेमण्ाच्ा ववचारात आहात. ्ामध्े काही चरुकीचे आहे का?

मागयािरयान
सललागार नेमताना, सललागाराकड ेआवश्क पात्रता आणि अनरुभव असल्ाची, तो असामान्पिे अवाजवी शरुलक आकारत नाही 
आणि त्ाचा शासकी् क्कंवा शासनाशी संबंधधत संघ्टनांशी संबंध नाही ्ाची खात्री करण्ासाठी, ्ोग् व्ासंग सं्ोजजत केला 
गेला पाहहजे. केवळ “दरवाजे उघडण्ासाठी” आणि शासकी् अधधकाऱ्ांशी पररच् करून घेण्ासाठी नेमलेले सललागार संभाव् 
लाचलरुचपतीच्ा धचतंा ननमायाि करू शकतात. अशा कोित्ाही सललागाराची नेमिूक करण्ापूवशी का्दा ववभागाचा सलला घ्ा.

पररजस्थती
तरुमच्ा व्ावसान्क र्ुनन्टने नरुकताच एक प्रमरुख भांडवली गरुंतविूकीचा प्रकलप पूिया केला ज्ामध्े ववववध शासकी् 
अधधकाऱ्ांचा समावेश होता. पूियातवाची तारीख तरुमच्ा देशातील एका मोठ्ा सिाच्ा जवळची आहे ज्ामध्े व्ावसान्क 
लोकांनी त्ांच्ा ग्ाहकांना आणि इतर व्ावसान्क सहकाऱ्ांना सि साजरा करण्ासाठी नेण्ाचा ररवाज आहे. प्रकलप 
सरुरळीतपिे पार पडला आणि ्शसवी झाला असल्ामरुळे, प्रकलपामध्े समाववष्ट असलेल्ा शासकी् अधधकाऱ्ांबाबत कृतज्ता 
व्कत करण्ासाठी तरुमही रात्रीचे भोजन ठरववण्ाचा ववचार करीत आहात. तरुमही हे करावे का?

मागयािरयान
जजरे शासकी् अधधकाऱ्ांच्ा मनोरंजनाचा ववर् ्ेतो तवेहा त्ा मनोरंजनामरुळे लाचलरुचपत-रोधक का्द्ांचे संभाव्तः 
उललंघन होत ेका ्ाचा तरुमही ववचार केला पाहहजे. ्ा प्रकरिामध्े प्रकलप पूिया झालेला आहे आणि कोित्ाही मंजूरी प्रलंबबत 
नाहीत क्कंवा परवाने आवश्क नाहीत त्ामरुळे शासकी् अधधकाऱ्ांचे मनोरंजन करून व्ावसान्क र्ुनन्टला कोिताही लाभ 
होिार नाही. जर असे मनोरंजन ज्ा देशामध्े घडत ेआहे नतरे तसा ररवाज असतानाच्ा कालावधींमध्े शासकी् अधधकाऱ्ांचे 
मनोरंजन केले गेले तर, सराननक लाचलरुचपत-रोधी का्द्ांनरुसार त ेसवीका्या असू शकत.े काहीही असले तरी,परुढे जाण्ापूवशी 
तरुमही का्दा ववभागाचा सलला घेिे महतवाचे आहे.
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विहंगािलोकन
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तुमहही + का््गस्थळ
तुमहही + बाजारपेठ
तुमहही + जग

संहहतचेे प्रासन 
केस स्टडीज

आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

पररजस्थती
एवहरी डनेनसनचे एक व्ावसान्क र्ुनन्ट एका बबगारी क्षेत्रामध्े चालवले जात.े त्ा क्षेत्रामध्े ्ेिाऱ्ा व नतरून बाहेर जािाऱ्ा 
सवया सामानासाठी सीमाशरुलकाची मंजूरी आवश्क आहे. सराननक का्द्ानरुसार कंपनीने सीमाशरुलक अधधकाऱ्ास ननवास क्कंवा 
वाहतूक आणि जेविे प्रदान करिे आवश्क आहे. सराननक सीमाशरुलक अधधकाऱ्ाने सराननक नन्मनांनरुसार वाहतूक आणि 
जेविांसाठी रोख रककमेमध्े भतता माधगतला. तरुमही रोख रककमेत भतता प्रदान करू शकता का?

मागयािरयान
्रु.एस. परदेशी भ्रष्टाचार पधदती अधधनन्मांतगयात आणि इतर लाचलरुचपत-रोधी का्द्ांनरुसार, शासकी् अधधकाऱ्ांसह व्वहार 
करताना जासतीची काळजी आणि सावधानी बाळगिे आवश्क आहे. जरी सीमाशरुलक अधधकाऱ्ाला वाहतूक आणि जेविे 
(वसतूरूपी) प्रदान करण्ास परवानगी असली तरी, त्ांना रोख रककम क्कंवा इंधनासाठी रोकड कूपनस प्रदान करण्ास कदाधचत 
परवानगी नसेल. वपकअप सेवा आणि कंपनीच्ा कॅफे्ेटरर्ामध्े जेविे जासत सवीका्या असेल का हे ठरवण्ासाठी तरुमही का्दा 
ववभागाचा सलला घ्ावा. जर का्दा ववभागाने ठरवले की खचया ्ोग् आहे तर, तो खचया सीमाशरुलक अधधकाऱ्ाला प्रदान केला 
होता हे प्रनतबबबंबत होण्ासाठी खचाांची ्ोग्प्रकारे नोंद केली जाईल ्ाची खात्री करिे महतवाचे आहे.

दितसंघषया
पररजस्थती
तरुमच्ा कमयाचाऱ्ाची जोडीदार कंपनीला उतपादने ववकत आहे. उतपादने सपधायातमक क्कंमतीला ववकली जातात आणि कंपनीला 
ती उतपादने आवडतात. खरे तर, कमयाचाऱ्ाची जोडीदार ती उतपादने इतर कोित्ाही संभाव् परुरवठादारापेक्षा अधधक सवसत आणि 
सक्षमपिे परुरवत.े हे संबंध तरुमच्ा नकळत क्कंवा सराननक खरेदी व्वसरापका व्नतररकत इतर कोिाकडूनही मान्ता न घेता 
प्रसरावपत करण्ात आले. ्ामध्े काही चरुकीचे आहे का?

मागयािरयान
हे संबंध प्रारंभीच व्वसरापनाकड े्ोग्प्रकारे उघड केले गेले नाहीत ही वसतरुजसरती आपल्ा हहतसंघरया धोरिाचे उललंघन आहे. 
तो कमयाचारी आणि सराननक खरेदी व्वसरापकाला ननिय्ा  प्रक्क्र्ेतून वगळून ही मान्ता अधधक वरच्ा पातळीवरून घेतली 
जा्ला हवी होती.
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आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

पररजस्थती
तरुमची कमयाचारी एका लहान शहरामध्े सराननक नन्ोजन कशमशनची ननवडिूक जजंकत ेजजरे एवहरी डनेनसन चालन करत.े 
कमयाचारी तरुमहाला सूधचत करत.े नतचा प्यावेक्षक महिून आणि सराननक समाजाबाबत त्ा कमयाचाऱ्ाच्ा वचनबधदतचेे समरयान 
करण्ासाठी तरुमही ्ाला मान्ता हदली. हे ्ोग् होत ेका?

मागयािरयान
नाही. मंजूरी देण्ापूवशी तरुमही मानव संसाधन ववभागाचा आणि का्दा ववभागाचा सलला घ्ा्ला हवा होता. ननवडून आलेल्ा पदाचे 
सवरूप पाहता, ्टाळता न ्ेिारा हहतसंघरया उतपनन होऊ शकतो. असे प्रसंग असू शकतात जेवहा एवहरी डनेनसनच्ा मालमततचेे 
हहत हे महानगरपाशलकेच्ा ्ोजनांहून वेगळे असू शकत ेआणि कमयाचाऱ्ाची कतयाव्े आणि दान्तवे ववभागली जाऊ शकतात. 
एवहरी डनेनसन आणि शहर दोघांचीही गोपनी् माहहती माहीत असल्ामरुळे कमयाचारीही अवघड पररजसरतीमध्े अडकू शकत.े

पररजस्थती
तरुमच्ा एका व्वसरापकाच्ा मालकीचे एक अपा्टयामें्ट आहे जे त्ाला भाड्ाने द्ा्चे आहे. व्वसरापकाला समजत ेकी त्ा 
भागामध्े प्रवासा ननशमतत ्ेिाऱ्ा आणि तातपरुरता ननवास आवश्क असलेल्ा कमयाचाऱ्ांसाठी मानव संसाधन ववभाग भाड्ाने 
अपा्टयामें्ट शोधत आहे. मानव संसाधन ववभाग ठरवतो की एवहरी डनेनसनने ती मालमतता भाड्ाने घ्ावी आणि बाजारातील 
दरांनरुसार एक तीन वराांचा भाड ेकरार केला जातो. जरी मानव संसाधन ववभागाला ह्ा पररजसरतीची जािीव असली तरी, तरुमही, 
त्ा व्वसरापकाचे प्यावेक्षक ही व्वसरा मान् करत नाही. परुढे व्वसरापक माशसक भाड्ाची प्रदाने कंपनीकडून रोखावी आणि 
नंतर त्ाच्ावतीने झालेल्ा वै्जकतक खचायासाठी ती पेमेंटस करावी अशा सूचना ववततपरुरवठा ववभागातील त्ाच्ा सहकाऱ्ांना 
देतो. व्वसरापकाबाबत सद्भाव महिून सहकारी असे करण्ाचे मान् करतात. ही कृती अ्ोग् आहे का?

मागयािरयान
ही सपष्टपिे हहतसंघरायाची पररजसरती आहे. जरी भाडकेरार हा बाजारातील दरांनरुसार होता आणि मानव संसाधन ववभाग तसेच 
इतरांना ्ाची जािीव होती की ते अपा्टयामें्ट त्ाच्ा मालकीचे होत ेतरी, त्ा व्वसरापकाने ही पररजसरती तरुमच्ाकड ेउघड करिे 
आणि तरुमची मान्ता शमळविे आवश्क होत.े ्ाशशवा्, व्वसरापकाने ववततपरुरवठा ववभागातील त्ाच्ा सहकाऱ्ांना त्ाच्ा 
वै्जकतक खचायाची पेमेंटस हाताळा्ला सांगिेही चरुकीचे होत.े सहकाऱ्ांनी नकार द्ा्ला हवा होता आणि त्ा ववनंतीबाबत 
तक्रार करा्ला हवी होती.
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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

पररजस्थती
एवहरी डनेनसनने एका ठराववक लोकेशनवरील आपला उतपादनातील कचरा व्वसरावपत करण्ासाठी एका कंपनीची नेमिूक 
केली, तरुमच्ा लक्षा आले की कचरा हळरुहळू, परंतरु मोठ्ा प्रमािावर वाढत आहे. तरुमहाला संश् आला की ववके्रता काळ्ा 
बाजारात ववकण्ासाठी अनतररकत कचरा ननमायाि करण्ासाठी चालकाला पैसे देत आहे. खाजगी तपासनीसाची नेमिूक करिे, 
त्ा ववके्रत्ासह आणि त्ामध्े समाववष्ट असलेल्ा सवया कमयाचाऱ्ांसह संबंध समापत करिे आणि कमयाचाऱ्ांशी आणि 
ववके्रत्ाशी बोलून त्ांना त्ांचे वतयान रांबवण्ाचा इशारा देिे क्कंवा का्दा ववभागाला क्कंवा व्ावसान्क आचार गाईडलाईनला 
पररजसरती कळविे अशा ववववध प्ाया्ांचा तरुमही ववचार केला. तरुमही का् करावे?

मागयािरयान
तरुमच्ा समूह ननतीमतता वकील क्कंवा व्ावसान्क र्ुनन्टच्ा वक्कलाचा सलला घेतल्ाशशवा् कोितीही रे्ट कारवाई करिे 
तरुमच्ासाठी चरुकीचे असेल. कंपनीच्ा धोरिानरुसार सवया तपास का्दा ववभागाकड ेननदचेशशत करिे आवश्क आहे. अ्ोग् 
तपासाच्ा का्देशीर पररिामांबरोबरच, कमयाचाऱ्ांना कामावरून काढून ्टाकिे आणि ववके्रत्ाशी संबंध संपवण्ाशी ननगडीत 
समस्ा आहेत तसेच संभाव् गरुनहेगारी आरोप आणि ववके्रता व कमयाचाऱ्ांववरुधद का्देशीर कारवाई करण्ाचाही ्ामध्े 
समावेश होतो. का्दा ववभागादवारे ्ाचे ननदचेश हदले जा्ला हवेत आणि प्रकलप नेततृव क्कंवा बाहेरील तपासकत्ायाने नवहे.

व्ापार अनुपालन
पररजस्थती
एक परुरवठादार एका ववशशष्ट देशातील तरुमच्ा व्ावसान्क र्ुनन्टला सेवा परुरवतो परंतरु तरुमहाला दरुसऱ्ा देशातील बँक 
खात्ामध्े प्रदान पाठवण्ाबाबत सूचना देतो. असे करण्ात काही नरुकसान आहे का?

मागयािरयान
असू शकत.े हा परुरवठादार कदाधचत कर ्टाळण्ासाठी दरुसऱ्ा न्ा्ाधधकारक्षेत्रामध्े प्रदानाची ववनंती करत असेल. का्दा 
ववभागाचा सलला घ्ा महिजे पररजसरती अधधक बारकाईने तपासता ्ेईल.
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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

पररजस्थती
अ देशामधील वसतूंच्ा आ्ातीवरील ठराववक ननबांधांमरुळे, एवहरी डनेनसनने एका ग्ाहकाला हमी हदली आहे की आमही त्ांना 
अ देशामध्े उतपाहदत केलेल्ा वसतू ववकिार नाही. तरावप उतपादनाचा तरु्टवडा ननमायाि झाला आणि केवळ अ देशामधील एवहरी 
डनेनसनच्ा लोकेशनवरच उतपादनाचा साठा आहे. तरुमहाला समजत ेकी ग्ाहकाचा सलला न घेता ववक्री प्रनतननधीने ठरवले की 
ग्ाहकाच्ा मागिीची पूतयाता करिे आणि अ देशातून ग्ाहकाला उतपादने पोहोचविे जासत महतवाचे आहे. त्ाने ही वसतरुजसरती 
ग्ाहकापासून लपवली आणि ग्ाहक सेवा कलाकया ला सीमाशरुलकाची खो्टी कागदपत्र ेत्ार करण्ाबाबत सूचना हदल्ा, ज्ामध्े 
त ेउतपादन दरुसऱ्ा देशातून आल्ाचे सूधचत केलेले असेल. ह्ाबाबत तक्रार करण्ाची तरुमच्ावर जबाबदारी आहे का?

मागयािरयान
खो्टी कागदपत्र ेत्ार करण्ादवारे, ववक्री प्रनतननधीने आचार संहहतचेे आणि ग्ाहकाबरोबरील कराराचे उललंघन केलेले आहे. 
आपल्ा देशामध्े वसतूंची आ्ात करण्ास जबाबदार असलेल्ा ग्ाहकावर ्ाचे गंभीर पररिाम होऊ शकतात. तरुमही ही बाब 
का्दा ववभागाला कळवली पाहहजे.

पररजस्थती
वर वियान केलेल्ा पररजसरतीमध्े, सीमाशरुलक अधधकारी कोिताही कं्ेटनर उघडतात आणि त्ांना आढळत ेकी त्ाच्ाशी संबंधधत 
कागदपत्र ेतो माल ज्ा देशातून आला आहे तो मूळ देश उघड करत नाहीत. सीमाशरुलक एजनसी तपास करून एवहरी डनेनसनला 
सपष्टीकरि देण्ाबाबत पत्र शलहहत.े त ेपत्र ववक्री प्रनतननधीकड ेजात ेज्ाने मूलतः ती माहहती लपवली होती आणि प्यावेक्षकाचा 
सलला न घेता तो ही ववनंती हाताळण्ाचे ठरवतो. तो कंपनीच्ावतीन सीमाशरुलक अधधकाऱ्ांना पत्र शलहहतो आणि परुनहा खो्टी 
माहहती देतो. ्ामरुळे पररजसरती ननवळेल का? 

मागयािरयान
ववक्री प्रनतननधीने बबघडलेली पररजसरती आिखीच धचघळवली आहे. त्ाने त्ाच्ा प्यावेक्षकाकडून सलला घ्ा्ला हवा होता 
आणि ही पररजसरती का्दा ववभागाच्ा नजरेस आिून द्ा्ला हवी होती. संभाव् उललंघनाबाबत तपास करण्ापूवशी क्कंवा 
त ेसोडवण्ापूवशी, कमयाचाऱ्ांनी एकतर का्दा ववभागाशी क्कंवा व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी संपकया  केला पाहहजे.
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प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

सुरक्क्त का्यास्थळ
पररजस्थती
दरुसरा कमयाचारी “ह्ा जागेचा कं्टाळा आला” असे महित असल्ाचे तरुमच्ा कानावर आले आणि तो कदाधचत मालमततचेे 
नरुकसानही करत आहे. तक्रारकत्ायाला उधद्ट, असामान् ववधाने करण्ाची सव् आहे. त्ाच्ा लौक्ककामरुळे, त्ाची नेहमीची 
बडबड करण्ाची सव् महिून तरुमचा त्ाच्ा ह्टपपण्ांकड ेदरुलयाक्ष करण्ाचा कल आहे. तरुमही जर काही करिे आवश्क असेल 
तर त ेका्?

मागयािरयान
कंपनीच्ा कमयाचाऱ्ाला क्कंवा मालमततलेा नरुकसान करिारी कोितीही ह्टपपिी गांशभ्ायाने घेतली पाहहजे आणि तवरीत प्यावेक्षक, 
मानव संसाधन क्कंवा प्ायावरि, आरोग् आणि सरुरक्षा ववभागाला कळवली पाहहजे. तरुमही ह्टपपण्ांचा क्कंवा त्ा करण्ामागील 
हेतूंचा अरया लावण्ाचा प्र्तन करू न्े.

पररजस्थती
कंपनीच्ा उतपादनांपैकी एकाशी संबंधधत आरोग्ाच्ा ठळक ववपरीत प्रनतक्क्र्ा क्कंवा सरुरक्षेच्ा धचतंांची तरुमहाला जािीव होत.े 
ह्ाबाबत कळवण्ाची तरुमच्ावर जबाबदारी आहे का?

मागयािरयान
जर तरुमहाला अशी कोिती धचतंा समजली तर, तो ववर् तवरीत तरुमच्ा उतपादन अनरुपालन प्रनतननधीला कळवा.
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•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

ववतरक
पररजस्थती
एवहरी डनेनसनच्ा एका मोठ्ा ववतरकाला आपल्ा एका सू्ट देण्ाच्ा का्याक्रमाबाबत समजत ेजो आपि आपल्ा अंतीम 
वापरकत्ाांपैकी एकाला देतो. हा का्याक्रम गोपनी् आहे आणि बहरुतांश ववक्री जरी ह्ा ववतरकादवारे होत असली तरी, अतंीम 
वापरकताया त्ा ववतरकाकडून उतपादने खरेदी करण्ापरुरता म्ायाहदत नाही. तो ववतरक सराननक एवहरी डनेनसन ववक्री प्रनतननधी 
महिून तरुमच्ाशी संपकया  करतो आणि त्ाला ती सू्टची रककम शमळावी आणि तो अंतीम वापरकत्ायाला “सांभाळून घेईल” अशी 
मागिी करतो. तरुमही का् करावे?

मागयािरयान
अतंीम वापरकत्ायाला सू्ट देण्ाच्ा का्याक्रमाबाबतच्ा शततींची पूतयाता करण्ाचे आपल्ावर का्देशीर दान्तव आहे महिजेच 
का्याक्रमाची गोपनी्ता राखिे. ववतरकाला सू्ट का्याक्रमाबाबत कसे समजले त ेठरवण्ाचा तरुमही प्र्तन केला पाहहजे, परंतरु तरुमही 
ववतरकाशी का्याक्रमाच्ा तपशीलांबाबत चचाया करू न्े. गोपनी्तचे्ा उललंघनाबाबत तरुमही वररषठ व्वसरापन आणि का्दा 
ववभागालाही सूधचत केले पाहहजे. अतंीम वापरकत्ायालाही कदाधचत सूधचत करावे लागू शकत.े ही सू्ट ववतरकाकड ेवळवण्ाच्ा 
ववनंतीचे आपली कंपनी पालन करू शकत नाही. असे करण्ामरुळे सू्ट शमळण्ाबाबत अतंीम वापरकत्ाांच्ा अधधकाराचे उललंघन 
होऊ शकत ेआणि त्ामरुळे अतंीम वापरकत्ायाला खास करून ्ा ववशशष्ट ववतरकाकडून खरेदी करा्ला लावले जाऊ शकत.े

पररजस्थती
मोठ्ा शहरामध्े एवहरी डनेनसनचे अनेक सपधयाक प्रनतसपधशी ववतरक आहेत. एका मोठ्ा कामाबाबतची बोली गमावल्ानंतर, 
सवायात मोठ्ा ववतरकांपैकी एक एवहरी डनेनसनच्ा ववक्री प्रनतननधीशी संपकया  साधतो आणि गमावलेल्ा कामातील “क्कंमतीच्ा 
अडंरकह्टगं” बाबत तक्रार करतो. तो मोठा ववतरक तरुमहाला, महिजे प्रनतननधीला भेदकपिे सांगतो की, तो जरुना ग्ाहक आहे 
आणि इतर ववतरकांना शमळते त्ापेक्षा त्ाला अधधक अनरुकूल क्कंमत शमळाली पाहहजे. ही ववनंती मंजूर केली जावी का?

मागयािरयान
ववशवासरोधी आणि अशा संबंधांवर शासन करिाऱ्ा इतर का्द्ांमरुळे इतर ववतरकांना आपि देत असलेल्ा क्कंमतींबाबत तरुमही 
ववतरकाशी चचाया करू न्े. तरावप, ह्ा नन्माला का्देशीर अपवाद आहेत, जसे की मोठ्ा प्रमािाची सू्ट जी सहसा उपलबध 
असत.े असे कोित ेअपवाद लागू होतात का हे ठरवण्ासाठी का्दा ववभागाशी संपकया  साधा.
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•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

उतपािन अनुपालन
पररजस्थती
एक ग्ाहक तरुमहाला प्रमाणित करा्ला सांगतो की आमची उतपादने लागू होिाऱ्ा प्ायावरिी्, आरोग् व सरुरक्षा का्दे आणि 
नन्मनांचे पालन करतात आणि ग्ाहकांच्ा ननबांधधत पदाराांशी ननगडीत ववननदचेशांची ती पूतयाता करतात. अशा प्रमािपत्रावर 
तरुमही सवाक्षरी करावी का?

मागयािरयान
अशा अनरुपालनाची खात्री करण्ासाठी ्ोग् व्ासंग पार पाडण्ासाठी तरुमही जबाबदार व्कती असाल तरच प्रमािपत्रावर 
सवाक्षरी करा. ्ामध्े आमच्ा परुरवठादारांनी सवाक्षरी केलेली आवश्क ती प्रमािपत्र ेशमळवण्ाचा, अनंतम उतपादनामध्े 
असलेल्ा सवया रसा्नांसाठी साहहत् सरुरक्षा ड्ेटा पत्रकांचे परुनरावलोकन करण्ाचा आणि/क्कंवा ववशलेरिातमक प्र्ोगशाळेमध्े 
उतपादनाची चाचिी घेण्ाचा समावेश असू शकतो. ्ोग् व्ासंगाचा भाग महिून ज्ा पातळीवर सत्ापन पार पाडले जात ेत े
सवाक्षरी केलेल्ा प्रमािपत्रावर नमूद केलेले असावे क्कंवा सवतंत्रपिे कवहर ले्टरमध्े नमूद केलेले असावे आणि ग्ाहकाला परत 
कळवण्ापूवशी समूहाच्ा उतपादन अनरुपालन व्वसरापकादवारे आणि का्देशीर वक्कलादवारे मान्ताप्रापत असावे. उतपादन 
अनरुपालन व्वसरापकाने उतपादनाबाबत ग्ाहकांशी केलेल्ा सवया पत्रव्वहाराच्ा नोंदी राखून ठेवल्ा पाहहजेत. 

पररजस्थती
तरुमहाला ग्ाहकाने सूधचत केले की एका उतपादनामरुळे आरोग्ास धोका आहे. तरुमही का् करावे?

मागयािरयान
तरुमही ्ाबाबत तवरीत तरुमच्ा उतपादन अनरुपालन प्रनतननधीला क्कंवा का्दा ववभागाशी कळवले पाहहजे. एखादी समस्ा 
सोडववण्ासाठी जर ग्ाहकासाठी तरुमही संपकायाचा पहहला बबदं ूअसाल तर, आपल्ा मनाने समस्ा सोडवू नका. त्ाऐवजी, 
ग्ाहकाला कळवा की एवहरी डनेनसन नन्ामक अनरुपालन करत ेआणि ग्ाहकांच्ा आवश्कतांची अनतश् गांशभ्ायाने पूतयाता करत े
आणि उतपादनाच्ा सरुरक्षेशी संबंधधत सवया ववर् ततपरतनेे उतपादन अनरुपालनाकड ेननदचेशशत केले जातात, जे त्ानंतर ग्ाहकांना 
प्रनतसाद देतात.
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•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी
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नोकरहीतील पधिती
पररजस्थती
तरुमचा कमयाचारी व्ावसान्क आचार गाईडलाईनला कॉल करून त्ाच्ा प्यावेक्षकांकडून त्ाला हदल्ा जात असलेल्ा वाई्ट 
वतयािूकीची तक्रार करतो. का्दा ववभाग आणि मानव संसाधन तपास सं् ोजजत करतात. तरुमच्ा ववभागातील अनेक कमयाचाऱ्ांची 
मरुलाखत घेतली जात ेआणि ननषकरया ननघतात की त्ा कॉल करिाऱ्ा कमयाचाऱ्ानेच अ्ोग् वतयान केले होत,े त्ाच्ा डा्रेक्ट 
ररपोटयासना वाई्ट वागिूक हदली होती आणि तो सहकारी व प्यावेक्षकांचा मान राखत नाही. तपासाचे ननकाल समजल्ावर, 
तरुमहाला त्ा कॉल करिाऱ्ाला एवहरी डनेनसनमधील नोकरीवरून काढून ्टाका्चे आहे. तरावप, कमयाचाऱ्ाने व्ावसान्क आचार 
गाईडलाईनला कॉल केला, त्ामरुळे त्ाला नोकरीवरून काढून ्टाकिे हा कॉल केल्ाबद्ल तरुमच्ा संघ्टनेने सूड घेतला असे त्ाला 
वा्ूट शकत.े तरुमही का् करू शकता?

मागयािरयान
जरी कमयाचाऱ्ाला काढून ्टाकण्ाचे समरयान करिाऱ्ा कामधगरी आणि वतयानाच्ा समस्ा असल्ा तरी, त्ाने व्ावसान्क 
आचार गाईडलाईनला केलेला कॉल पररजसरती अधधक गरुंतागरुंतीची बनवतो. गाईडलाईनला कॉल केल्ाबद्ल त्ांच्ावर सूड घेतला 
जािार नाही हे माहीत असल्ामरुळे कमयाचाऱ्ांना बोलताना मोकळे वा्टले पाहहजे. समूह ननतीमतता वक्कलाने हे प्रकरि प्रमरुख 
अनरुपालन अधधकाऱ्ाकड ेआणि सवयासाधारि वक्कलाकड ेन्ावे. जर नोकरीवरून काढून ्टाकिे हा कमयाचाऱ्ाने गाईडलाईनला कॉल 
केल्ाचा रे्ट पररिाम नवहता आणि वैध कारिे होती ्ाबाबत खात्री असेल तर नोकरीवरून काढून ्टाकण्ाची प्रक्क्र्ा करण्ास 
परवानगी हदली जाऊ शकत.े 

सवयासाधारर व्ावसान्क आचार
पररजस्थती
एका जाहहरात एजनसीच्ा मदतीने तरुमच्ा व्ावसान्क र्ुनन्टने असे बाइंडसया त्ार केले आहेत जे बाहेरील व्ावसान्कांनी त्ार 
केलेली ्ा्ाधचत्र ेप्रदशशयात करतात. जाहहरात एजनसीने ्ा्ाधचत्रांमध्े सरुधारिा केली, परंतरु तरीही ती ओळखता ्ेतात त्ामरुळे 
्ा्ाधचत्रकारांनी त्ांच्ा कॉपीराई्टचे उललंघन झाल्ाबाबत दावा केला. तरुमही का् करावे?

मागयािरयान
तरुमच्ा व्ावसान्क र्ुनन्टने ्ा्ाधचत्रकारांकडून त्ांची ्ा्ाधचत्र ेवापरण्ाबाबत परवानगी घ्ा्ला हवी होती. जर परवानगी 
घेण्ास खूप उशीर झाला असेल तर, त ेबाईंडसया वापरू न्ेत.
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पररजस्थती
एक ग्ाहक सांगतो की तरुमही इनवहॉइसचे दोन संच द्ा, एकामध्े प्रत्क्ष क्कंमत आणि वसतूंचे प्रमाि नमूद करा आणि एक 
कमी क्कंमत क्कंवा प्रमािासह बनवा. ग्ाहक महितो की कमी क्कंमतीचा इनवहॉईस त्ाला ग्ाहकाकड ेसादर करण्ासाठी हवा आहे 
महिजे त्ाला कमी कर भरावा लागेल. तो महितो की एवहरी डनेनसनचे काहीही नरुकसान होिार नाही आणि तो ही खूर होईल, 
तवेहा ही सवया संबंधधतांसाठी फा्देशीर पररजसरती हदसत.े तरुमही त्ाची ववनंती मान् करावी का?

मागयािरयान
नाही. त्र्सर पक्षाला काहीतरी बेका्देशीर करण्ास मदत करिे हे आपल्ा आचार संहहतचेे उललंघन आहे आणि त्ामरुळे 
कंपनीला मोठा दंड पडू शकतो आणि त्ा व्कतीला नोकरीवरून काढण्ासह आणि त्ाप्ांतच्ा शशसतभंगाच्ा कारवाईला सामोरे 
जावे लागू शकत.े

पररजस्थती
तरुमचा एक कमयाचारी महिाला की एखादी ठराववक कृती ही आमच्ा मूल्ांशी पूियापिे सातत्पूिया आहे का ्ाची त्ाला खात्री 
नाही, परंतरु त्ाला ही वसतरुजसरती माहीत आहे की सपधयाक तसे करतात तवेहा सपधचेसाठी आपि तसे करा्ला हवे. तरुमही का् 
करावे?

मागयािरयान
एवहरी डनेनसनच्ा मूल्ांशी का् सातत्पूिया आहे आणि सपधायातमक राहण्ासाठी का् आवश्क आहे असे कमयाचाऱ्ाला समजत े
्ा दोन गोष्टींमध्े हहतसंघरया ननमायाि झाल्ावर कमयाचाऱ्ांना मनात दववधा मनजसरती ननमायाि होऊ शकते. उदाहरिारया, माहहती 
शमळवण्ासाठी सवतःची चरुकीची ओळख सांगून “सपधायातमक संशोधनात” सहभागी होण्ाचा कमयाचाऱ्ांना मोह होऊ शकतो. क्कंवा 
एखादे उतपादन वचन हदल्ानरुसार खरोखरच कामधगरी करू शकत ेका हे माहीत नसताना उतपादनाबाबत त ेजासतीचे वचन देऊ 
शकतात कारि त्ांना वा्टत ेकी सपधयाक असे करतात. क्कंवा एकाधधक इनवहॉईसेस जारी करण्ाची ववनंती त ेमान् करू शकतात, 
कारि त्ांना वा्टत ेकी सपधयाक असेच करतात. सपधायातमक असिे आणि नैनतक असिे ्ामध्े जेवहा दववधा मनजसरती ननमायाि 
होत ेतवेहा कमयाचाऱ्ांनी ्ोग् त्ा समूह ननतीमतता वक्कलाचा क्कंवा व्ावसान्क र्ुनन्ट वक्कलाचा सलला घ्ावा अशी त्ांना 
कळकळीची ववनंती करा.
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तुमहही + जग

संहहतचेे प्रासन 
केस स्टडीज

आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

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 Andora, 
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
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विहंगािलोकन
आमच्ा संहहतचेे माग्गदर्गन का् करते
मदत प्ापत करणे

तुमहही + का््गस्थळ
तुमहही + बाजारपेठ
तुमहही + जग

संहहतचेे प्रासन 
केस स्टडीज

आचारसहंिता

प्रशन? संपकया  तपशशलांसाठी पाहा पषृठ 10-11.

•  तरुमच्ा व्वसरापक, तरुमच्ा समूह ननतीमतता वक्कलाशी
क्कंवा मानव संसाधन ववभागाशी संभारि सरुरू करा.

•  व्ावसान्क आचार गाईडलाईनशी कोित्ाही वेळी संपकया
साधा (तरुमहाला हवे असल्ास, नननावीपिे).

(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
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