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वंदेश:

श्री. आनंद म�ह�द्र
आमची कंपनी जे�ा प्रथम वा�रज�नक झाली, ते�ा के. वी. म�ह�द्र ाांनी कंपनी�ा कमरचारी �गारवाठी काही वमभाग राखून
ठे�ले. जे�ा अनेक कमरचााा�नी थांना पत्र �लहून �ांचे आभार मानले, ते�ा �ांनी एका मेमोम�े �ां�ा प्रेमाची पोहोच देऊन
�ांचे आभार मानले, �ा म�े �ल�हले होते, "पैवा अवणे चांगले अवते, पण पैवा ��कत घेऊ शकत नाही अशा गो�ी अवणे
�ाहून चांगले अवते." �ामुळे आप�ा इ�तहावात वुरु�ातीपावूनच म�ह�द्र अशा अनेक गो��ना पा�ठ�बा देत आली आहे क�
�ा पैशाने ��कत घेता ाेत नाहीत. आ�ण पैशाने ��कत न घेता ाेणार्ाा गो��म�े व�ारत मह�ाची गो� �णजे प्र�त�ा.
फो�रने जगातील 200 व�ारत प्र�त��त कंप�ां�ा ाादीत आपला वमा�ेश केला हा ाोगााोग न�ता. कंपनी�ा
ज�ापावूनच प्र�त�ा आ�ण उ�म शावन हे कंपनी�ा डीएनए म�े वमा��� आहेत. अनेक �ेळा अशा हो�ा क� जे�ा
आम�ा�र काहीही बंधनकारक नवतानाही आपण पारदशरक हो�ाचा �नणरा घेतला आहे. उदाहरणाथर, काा�ाने बंधनकारक
कर�ा�ा �कती तरी आधीपावून कंपनी भागधारकांना कॉप�रेट शावनाब�ल अह�ाल वादर करत आली आहे. आप�ा
काारप�त�म�े आपण अनेक मागा�नी कॉप�रेट कामकाज आ�ण �तरनाची व��� मानके वमा��� केली आहेत. आपण मूलभूत
मू�े आ�ण कॉप�रेट शावन��षाक धोरणे वु�� केली आहेत, जी व�ा�ना पाह�ावाठी खुली आहेत, आ�ण आप�ाकडे
नै�तकता आ�ण कॉप�रेट शावन व�मतीवारखे कृ�तबंध कााररत आहेत, हे वु�न��ती करतात क� व�र प्रकार�ा शावन��षाक
वम�ांची प्रभा�ीपणे आ�ण पारदशरक पद्तीने दखल घेतली जाईल.
ाा काही फ� ह�ेत मारले�ा "फ�ल गुड" गो�ी नाहीत. �ां�ामुळे

�वााीन लाभ होतात.

�वाा वहाोगी आप�ा�र

���ाव ठे�तात कारण आपण कवे काम करतो आ�ण आपली त�े ाां�ाबाबत आपण �� अवतो. परदेशी वहाोगी
आप�ाला अग्रक्रमाने पवंती देतात कारण �ांना मा�हत आहे क� आप�ा �ान-कौश�ांना नै�तकतेची जोड आहे. आप�ा
भागधारकांना मा�हत आहे क� ही कंपनी नेहमी ाो� तेच करेल आ�ण �ांचा कधीही ���ावघात करणार नाही. आप�ा
लोकांना म�ह�द्रम�े काम करत अव�ाचा अ�भमान �ाटतो.
आज आपण अनुभ�त आहोत, �ावार�ा �ेग�ान प्रगती�ा काळाम�े कॉप�रेट शावन आ�ण मू�ांना अ�धकच मह� ाेते.
आपण �जतक� अ�धका�धक प्रगती करू, �ततके आप�ा प्र�ेकाला नै�तकता आ�ण वुशावन ाांचे मू�त�मंत प्रतीक बन�ाची
अ�धक गरज भावेल. गो�ी करणे मह�ाचे आहे - पण �ा ाो� प�तीने करणे �ाहूनही जा� मह�ाचे आहे.
ही आचार वं�हता आप�ाला, कॉप�रेट �तरना�ा व��� पात�ांची खात्री कर�ावाठी आपण व�ा�नी काा वमजून घेऊन
केले पा�हजे हे नेमून देते. कृपाा ाा त�ांचा अ�ाव करा, आ�ण �ाहून मह�ाचे �णजे �ांचे श� आ�ण कृतीम�े आचरण
करा. जर आपणा प्र�ेकाने �तःला उ�म शावनाचा आदशर केले, तर आपला म�ह�द्र वमूह पुढेही अशा गो��म�े वमृ� राहील,
�ा पैशाने ��कत घेता ाेत नाहीत.

आनंद म�ह�द्र
अ��
म�ह�द्र ॲड म�ह�द्र �ल�मटेड

एक हजार श� जे सांगू शकत नाहीत, ते एक �चत्र सांगते
16 �डव�बर 1997 �ा वं�ाकाळी काही लोकांचा एक छोटावा वमूह आनंद म�ह�द्र ाां�ा कााारलाात एकत्र जमला.
�ां�ापैक� दोघांनी ज�ळज�ळ एक �षर खचर करून मूलभूत मू�े आ�ण मूलभूत उ�ेश ��धान वंशोधन करून ताार केलेले
होते, आ�ण दुवाार �द�शी वकाळी ाा क�ना वं�े�ा ��र�

��ापनावोबत वामा�ाक कराा�ा हो�ा. �ांनी बरीच

चचार केली, पण ाा अ�ंत मह�ा�ा क�नांचा अथर काा हे वमजा�ून वांग�ावाठीचा एखादा वाधा आ�ण वमाधानकारक
मागर �ांना वुचला नाही.
ाा गटापैक� एक जण �ा वं�ाकाळी घरी गेला आ�ण �ांनी आप�ा दहा �ष� �ाा�ा नातीला आप�ा �ेादृ�ाब�ल
वां�गतले. �तने आपले रंगीत खडू घेतले आ�ण ती कामाला लागली. आ�ण हे ते �चत्र होते जे �तने काढले होते आ�ण दुवर्ाा
�द�शी आनंद म�ह�द्र ाांनी व���

��ापनावमोर वादर केले. �ाम�े आप�ा मूलभूत मू�ांचा आ�ण मूलभूत उ�ेशाचा

अथर वो�ा आ�ण वहज प�तीने वामा�ला आहे.
ाा तााारचे 5 कोन�ब�दू �णजे 5 मूलभूत मू�े दशर�तात. तार्ााचा प्रकाश खालील �ाटे�र पडतो, �ा�रून तु�ी पुढे जााचे
आहे, आ�ण �ततकेच मह�ाचे �णजे - ाा वीमां�ा प�लकडे तु�ी जाऊ नाे. �ाटे�रचे मैलाचे दगड �णजे

�वााांनी

�ां�ावाठी �म��त केलेली उ���े आहेत. हे मैलाचे दगड बदलतात आ�ण एक उ��� वा� झा�ा�र दुवरे उ��� नेमून �दले
जाते; जवजशी �ाट पुढे पुढे जाते, तवतवे मैलाचे दगड वा� कर�ावाठी अ�धका�धक श्रम लागतात. आ�ण �शखराप�लकडे
जे इंद्राधनु� आहे ते �णजे मूलभूत उ�ेश, जे आपण रोज वकाळी कामा�र ाे�ाचे कारण आहे, जे आप�ाला वतत पुढे
ाााला आ�ण �र जााला खुणा�त अवते.
हे म�ह�द्र वमूहाचे मूलभूत मू�े आ�ण मूलभूत उ�ेश ाांचे �चत्र आहे - एका दहा �षा��ा मुलीने काढलेले, आ�ण आता आप�ा
इ�तहावाचा एक भाग झालेले.
आपला मूलभूत उ�ेश: आपण पारंप�रक ��चारवरणीला आ�ान देऊ आ�ण आप�ा व�र वंवाधनांचा ना�ी�पूणर प�त�नी
�ापर करून, जगभरातील आपले �ेकहो�वर आ�ण वमाजगटांची उ�ती �ा�ी ाावाठी �ां�ा जी�नाम�े वकारा�क बदल
घड�ून आणू.

आप�ा �ापनेपावूनच मू�े �णजे आप�ा मूलभूत श्र�ा आहेत
�दनांक 8 नो��बर 1945 रोजी टाई� ऑफ इं�डााम�े प्र�व� झाले�ा आप�ा प�ह�ा जा�हरातीम�े, न�ीन कंपनीने �ा त�ांचा �ीकार
केला होता, ती जनतेला व���र �� करून वां�गतली होती. जा�हरातीत �टले आहे तवे लोकांचा पा�ठ�बा कंपनीवाठी मह�ाचा आहे,
�ामुळे कंपनीला प्रे�रत करणारी त�े जनतेला मा�हत अवााला ह�ीत. ही गो� कोणतीही गो� प्रकट करणे आ��क हो�ा�ा, आपण
वा�रज�नक कंपनी हो�ा�ा �कती तरी आधीची आहे. �ानंतर पारदकरता आ�ण मू�ां�रील अढळ ���ाव हा आप�ा कामाचा वतत भाग
बनून रा�हला आहे. आप�ा �ेकहो�वरब�लची �च�ता, आ�ण ाो� तेच कर�ाची इ�ा ाांमधून तो �नमारण होतो.
इत�ा वषा��ा कालावधीत म�ह�द्र समूहात अनेक गो�ी बदल�ा आहेत; पण काय बदललेले नाही, हे ही जा�हरात ��पणे सांगते.
�ाम�े अशी अनेक त�े प्र�त�ब��बत झाली आहेत जी पुढे आपण मूलभूत मू�े �णून �ीकारली:
•

ा�वा�ाकता - “�मता ही गुण आ�ण प्रगतीची एकमे� कवोटी आहे”

•

उ�म कॉप�रेट नाग�रक� - “देशा�ा औ�ो�गक आ�ण कृ�ष �ेत्रातील प्रगतीला हातभार ला��ाची त�रता”

•

नै�तकता - “वमाज��रोधी प्र�ृ��ना ��रोध कर�ा�ा कॉप�रेट वं�ां�ा �मते�रील ���ाव” आ�ण व�ारत मह�ाचे

•

��प्र�त वमानता आ�ण �तचा आ�व�ान - “iवहकााारने काम कर�ाम�े मान�ी श्रमांचा आ�व�ान अवतो” आ�ण “�मता ही गुण
आ�ण प्रगतीची एकमे� कवोटी आहे आ�ण �णर, �ंश, जात ाापैक� काहीही वौहादरपूणर कामा�ा मागारत ाेता कामा नाे”

आज, जवळजवळ 70 वषा�नंतरही आप�ा सं�ापकांचे आदशर् �ततकेच तेजाने झळाळत आहेत आ�ण आप�ा कंपनीचा डीएनए
बदललेला नाही, हे पाहून समाधान वाटते.

मूलभूत उ�ेश
आपण पारंप�रक ��चारांना आ�ान देऊ आ�ण आप�ा
व�र वंवाधनांचा ना�ी�पूणर प�त�नी �ापर करून व�र जगातील आपले
�ेकहो�वर आ�ण वमाजगटांना उ�तीवाठी व�म कर�ावाठी �ां�ा
जी�नाम�े वकारा�क बदल घड�ून आणू.

ब्र�डचे आधार�ंभ
कोण�ाही माारदांची

पााराी ��चारप�ती

अ�ीकृती
आपण

ापक ��चार करू आ�ण पारंप�रक

माारदां�ा प�लकडे पाहू. आपण आप�ा
लोकांना
घे�ावाठी,

बदलांशी
जाग�तक

चटकन

जुळ�ून

�रा�रील

�ा

�गारतील व���म पातळी�ा प�लकड्चे
उ��� ठे��ाव, आ�ण आप�ा ग्राहकांना
अ�भन� उ�ादने, वे�ा आ�ण उपाााोजना
पुर��ावाठी अ�ंत ��चारपू�रक धोके

वकारा�क बदलांना चालना

आपण आप�ा दैनं�दन काार-जी�नाम�े

आपण आप�ा ग्राहकां�ा गरजा पूणरपणे

पााराी ��चारप�ती आ�ण न�ीन दृ��कोन

वमजून घेऊन �ांना अशी दज�दार उ�ादने �

अमलात

ताजे,

वे�ा देऊ, क� जी �ांना के�ळ आनंदच देणार

����धतापूणर दृ��कोन शोधू आ�ण जे पााराी

नाहीत, तर �ां�ा जी�नाम�े वुधारणा आ�ण

��चारप�ती देतील �ांना पुर�ृत करू.

आमूलाग्र बदल घड�ून आणतील.

आपण

ग्राहक-क��द्रत

आपण व��� पातळी�ा वचोटीने काम

ना�ी�पूणरता दे�ावाठी �ापरू आ�ण आपली

करू. आपण आप�ा �तः�ा जी�नात

वृजना�कता

वकारा�क बदल घड�ून आण�ाचे आ�ण

आणू.

आपली

आपण

न�ीन,

बु�ी

आप�ा

�ेकहो�वरवाठी

मू��धरन कर�ावाठी �ापरू.

आप�ा ग्राहकांना � वमाजगटांना उ�ती
कर�ाव व�म कर�ाचे वात�ाने प्रा�

प�र�ावाठी उ�ेजन देऊ.

करू.

मूलभूत मू�े
ा�वा�ाकता | उ�म कॉप�रेट नाग�रक� |
व�रप्रथम ग्राहक | गुण��ेकडे ल� |

��चा आ�व�ान

हाउव ऑफ म�ह�द्र

द टाई� ऑफ इं�डाा
08-नो��-1945

म�ह�द्र आ�ण मोहंमद
भारता�ा भ���ातील ��ांना पूणर कर�ावाठी अ�ा��क अवलेला औ�ो�गक ��काव वाध�ाची वु�न��ती कर�ावाठीचे
वहकाारपूणर प�रश्रम अवे �जचे �णरन करता ाेऊ शकेल, अशी एक ल�णीा जोडी.
ाा वंबंधातील ाोजनांब�ल, अनेक ाोजनांब�ल आपण ऐकले आहे. आता ाेत आहे, भारताची वंवाधने ��क�वत करून जनते�ा जी�नाची
गुण��ा उ�त कर�ावाठीची एक वकारा�क, भरी� आ�ण वु-वम��ात ाोजना.
अमे�रके�ा ाु�काळातील ाशाचा तीन �ष� काळजीपू�रक अ�ाव करून एका भारतीा उ�ोजकाने ताार केले�ा ाा ाोजनेन,े प्रदीघर
अनुभ� आ�ण देशा�ा भ���काळा�र ठाम ���ाव अवले�ा उ�ोजकां�ा एका वमूहाचा पा�ठ�बा आ�ण त�र वहा� �मळ�ले आहे.
ाा देशा�ा औ�ो�गक आ�ण कृषी �ेत्रातील ��कावाला गती दे�ावाठी त�र अवले�ा ाा वहकारी वं�े�ा वं�ापकांचा ���ाव
आहे, क� �ांना व�ार�धक लाभ होणार आहे �ांचा - �णजे व�रवाधारण जनतेचा - पा�ठ�बा आ��क आहे, आ�ण तो �मळ��ावाठी
�ांचे उ�ेश आ�ण �ेाे व�रवाधारणपणे �ीकाराहर अवणे आ��क आहे.
�ामुळ,े अशी ही त�े आहेत जी आप�ाला पुढील कााारम�े मागरदशरन करतील प्रथम, खावगी उ�ोजक�ाला आ�ण

���ा उपक्रमाला उ�ेजन देणे.

दुवरे, वमाज��रोधी प्र�ृ��ना, जवे म�ेदारी, आ�ण काट��, ाांना ��रोध कर�ा�ा कॉप�रेट वं�ां�ा �मते�र ���ाव ठे�णे.
�तवरे, श्र�मक हा �ा�ा नोकरीवाठी लााक अवतो ाा�र, आ�ण वहकारपूणर कामाम�ेच मान�ी श्रमांचा आ�व�ान अवतो, ाा गो�ी
मा� करणे.
चौथे, लोकां�ा उपक्रमां�ा अं�तम ाशा�र आ�ण ते प्र��ात आण�ा�ा �ां�ा �मतां�र आ�ण ाो�तां�र ���ाव ठे�णे.
पाच�े, �मता ही गुण आ�ण प्रगतीची एकमे� कवोटी आहे आ�ण �णर, �ंश, जात ाापैक� काहीही वौहादरपूणर कामा�ा मागारत ाेता कामा
नाे, ाा व�ाचा �ीकार करणे.
आपण �तःला ��चारत अवाल, क� म�ह�द्र आ�ण मोहंमद काा कर�ाचे ठर�त आहेत, ते कोणाचे प्र�त�न�ध� करतात, आ�ण ाा व�र
�वााीन नै�तकता��षाक चच�चा मा�ाशी काा वंबंध?
खरे तर म�ह�द्र आ�ण मोहंमद ाांना मूलभूत अ�भाां�त्रक� ना�ा�ा गो�ीब�ल �च�ता आहे - भारता�ा औ�ो�गक आ�ण कृषी �ेत्रातील
पुन�रवना�ा कााार�ा पूतरतेवाठी �ांना पाा पुर�णे.
ाा पुन�रवनाचा मात्र आप�ाशी फारच वंबंध आहे - कारण �ाम�े आप�ाला जग�ावाठी एका अ�धक चांग�ा देशाचे आ�ण
आप�ाला जग�ावाठी अ�धक �नरोगी आ�ण आनंदी जी�नाचे आ�ावन आहे.
नै�तकते�ा चच�ब�ल वांगााचे तर म�ह�द्र आ�ण मोहंमद ही जरी एक

�वा�ाक वं�ा अवली, तरी �त�ाम�े एक रा�ीा उ��� आ�ण

न�ीन दृ��कोन खोल�र रुजला आहे.
ते कोणाचे प्र�त�न�ध� करतात? जवे हे ना� वुच�ते, तवा हा �ह�दू आ�ण मुवलमानांचा एक वंाु� प्रक� आहे. श्री. के. वी. म�ह�द्र हे
अ�� आहेत, आ�ण ते अमे�रकेतील भारत वरकार�ा व�ाा �मशनचे प्रमुख �णून परदेशात तीन �ष� रा�ह�ानंतर नुकतेच भारतात
परतले आहेत.

01.

आचार वं�हतेचा
तकारधार
आपण करत अवले�ा प्र�ेक गो�ीम�े ���ाव हा
मूलभूत आहे.

�� कोठेही काम

करत अवो. तवेच आप�ाकडे अशी अ�त�र� धोरणेही अवू शकतात �ंचे
आपण पालन केले पा�हजे, जी आप�ा���श� भू�मका �क��ा �ानावाठी

म�ह�द्र�ा त��ानानुवार काम करणे ााचा अथर, आप�ा�र आपले ग्राहक,
वहकारी,

ले पा�हजे अशा आ��कता वां�गत�ा आहेत, मग ती

ा�वा�ाक वहाोगी, आ�ण आपण �ांम�े काम करतो ते

वमाजगट हे व�र आप�ा�र ���ाव ठे�तील ाा�ा वु�न��तीवाठी आपण
नेहमी वचोटीने काम केले पा�हजे. म�ह�द्र ॲड म�ह�द्र �ल�मटेड (’कंपनी’ �क��ा
’म�ह�द्र’) म�े आ�ण �ां�ावाठी काम करताना प्र�ेक

��कडून आ�ी काा

अपे�ा करतो, हे व�र आप�ा आचार वं�हतेम�े नेमून �दलेले आहे. तवेच ती
आपले लोक, वहाोगी आ�ण भागधारक ाां�ाप्र�त आप�ा जबाबदार्ााही
अधोरे�खत करते. आचार वं�हता (’कोड’) आप�ाला मा�हतीपू�रक �नणरा
घे�ात मदत करते आ�ण अक मा�हतीवाठी कोठे जा�े हे वांगते.

अवतील.
आचार वं�हता कोणाला लागू होते?
कोड हा कंपनी�ा �तीने काम करणार्ाा प्र�ेकावाठी आहे.
अपे�ा आहे क� कंपनीचे प्र�त�न�ध� करणार्ाा प्र�ेक

आमची

��ने तीच मानके

पाळली पा�हजेत आ�ण आप�ा कोडचे � धोरणांचे पालन केले पा�हजे.
ाा �त�र� प्र�ेक
���श�

�वाा एकके अशी धोरणे जारी करतात क� जी

�वाा प�त�वाठी अ�धक नेमके मागरदशरन पुर�तात. आप�ाला

जर एखादे धोरण शोध�ात �क��ा ते वमज�ात मदतीची गरज लागली,
�क��ा आप�ाला कोडब�ल काही ��ीकरण �क��ा मागरदशरन आ��क
अवले, तर आपण नै�तकता अ�धकार्ााशी बोलले पा�हजे.

कंपनी
त��ान

ााचा आप�ावाठी काा अथर आहे?
कंपनी आप�ाकडून खालील अपे�ा करते:
•

नै�तक प�तीने �तरन करणे, आप�ा कृती आ�ण �नणराांचा अ�भमान

•

आप�ा कोडमधील त�ांचे पालन करणे आ�ण आप�ा काादेशीर

कंपनीचे त��ान हे आपण कवे काम करतो ाा �रुपात आपली मूलभूत
मू�े �� करून वांगते, जेणेकरून आपले ग्राहक, भागधारक, आपण

बाळगणे.

�ां�ावह काम करतो ते लोक, आ�ण आपण �ा वमाजांम�े राहून काम
करतो ते वमाज आपले कौतुक करू शकतील.

आ�ण �नामन��षाक जबाबदार्ाा पार पाडणे.
•

आचार वं�हता काा आहे?
आचार वं�हता हा आपला म��त� धोरणा�क द�ऐ�ज आहे, �ाम�े •
कंपनीम�े आ�ण कंपनीवाठी काम करणार्ाा प्र�ेक ��ने �ांचे पालन के

आप�ाला जर �ाटले क� एखादी काारप�ती नै�तक �क��ा वुर��त
नाही, तर जेथे आ��क तेथे मागरदशरन घेणे.
आप�ा कोडचे पालन होत नव�ाव �क��ा भंग होत अव�ाव
��रत �रपोटर करणे.

आपली मू�े
आपण

अ��� आ�ण वमृ�ी अवते.

पुर��ावाठी

आदर करू, अवहमती

करत राहू, जे गरजां�ा अनुवार

आपण

ग्राहकां�ा

गुरु�क�ी

आहे.

आपण

अवेल.

बदल�ा गरज आ�ण अपे�ांना

गुण��ेला

आप�ा

कामात,

जलद, नम्रपणे आ�ण प्रभा�ीपणे

आप�ा

प्र�तवाद देऊ.

इतरांशी

पू��प्रमाणेच

आपण

पुढेही

के�ळ

कामावाठी व���म लोक शोधले

दीघरकालीन

ाशावाठी

प्रा�

आहेत आ�ण �ांना प्रगतीवाठी
�ातं� आ�ण वंधी �दली आहे. हे
आपण पुढेही करत राहू.

आपण

आपण

ना�ी�पूणरतेला

आ�ण

वे�ा

देत

अवले�ा

ग्राहकामुळे
आप�ा

आपले

गुण��ा

उ�ादनांम�े

ही

आ�ण

���ा आ�व�ानाचा
�

कर�ा�ा अ�धकाराला पा�ठ�बा
देऊ, आ�ण इतरां�ा
�ेळेचा आ�ण श्रमांचा आदर करू.

पर�र �हारांम�े

आप�ा

कृत�मधून

आपण

प्रेरक श�� बन�ू. आपण व�र

वमदृ�ी,

���ाव

आ�ण

कोणतीही तडजोड न करता

काही ’प�ह�ाच �ेळी �बनचूक’

पारदशरकतेचे वं�धरन करू.

करू.

करू.

देशां�ा. हे आपण आप�ा

उ�म ��चार करून घेतले�ा

नै�तक

धो�ांना पा�ठ�बा देऊपण आपण
काम उ�म कर�ाची मागणी मात्र
करू.

��चा आ�व�ान

आप�ा ग्राहकांना पौशाचे मू�

एखा�ा

नेहमीच

गुण��ेकडे ल�

ग्राहक व�रप्रथम

उ�म कॉप�रेट नाग�रक�

ा�वा�ाकता
आपण

�वााीन मानकांशी

02.

नै�तक �नणरा �ृ�

नै�तक �नणरा �ृ� (ए�थ� �डवीजन ट्री) हे, आपण आप�ा

�वााीन

जनतेला वमज�ा �क��ा आप�ा वहकार्ाांनी �ांचे पुनरा�लोकन केल,े

�नणराांची वुाो�ता आ�ण प�रणाम ाांचे ाो� मू�मापन करू ाा�ा

तर �ांचा काा प�रणाम होईल. ाा उ�राने आपण अ�� झालो, तर �ा

खात्रीवाठी बन�लेले एक वाधे परंतु वश� वाधन आहे. आपण

आपण करू नाेत. कोणताही �नणरा घे�ापू�� �क��ा कृती कर�ापू��

आप�ाला �तःला ��चारले पा�हजे, क� जर आपले �तरन �क��ा कृती

आपण �तःला खालील प्र� ��चारा�े:

03. आचार वं�हता

03अ.
नै�तकतापूणर् �वसाय
मानके कायम राखणे
प्र�त�ा �नमारण करााला 20 �ष� लागतात आ�ण ती न� करााला पाच �म�नटे लागतात. ााचा ��चार
केला तर आपण गो�ी �ेग�ा प�तीने कराल.

पर�र��रोधी �हतवंबंध टाळा

अशा प�ा�ा बाबतीत कोण�ाही �नणराां�र प्र�� �क��ा
अप्र��पणे आपला प्रभा� पाडत नाही.

कंपनी�ा �तीने काम करत अवताना आपण कंपनी�ा व���म
�हतावाठी कृती करणे आ�ण वुाो� �नणरा घेणे अपे��त आहे. ााचा
अथर, �वााीन �नणरा हे कोण�ाही पर�र��रोधी �हतवंबंधांपावून
मु� अवले पा�हजेत. पर�र��रोधी �हतवंबंध नुवते �रकरणी �दवले,
तरी ���ा आ�ण / �क��ा कंपनी�ा प्र�त�ेची हानी होऊ शकते.
जे�ा आपली बाहेरची काा� �क��ा
��गत �हतवंबंध कंपनीशी
अवले�ा आप�ा जबाबदारी�ा ��रोधात जात अव�ावार�ा
�दवतात, ते�ा ’पर�र��रोधी �हतवंबंध’ होऊ शकतात. �ाम�े
अशाही ��ती ाेऊ शकतात, क� जे�ा आपण कंपनीतील आप�ा
पदाचा �क��ा नोकरीम�े आपण �मळ�ले�ा मा�हतीचा उपाोग अशा
प�तीने करतो, क� जे�ा आपले ��गत �हतवंबंध आ�ण कंपनीचे
�हतवंबध
ं ाांम�े पर�र��रोध �नमारण होतो. पर�र��रोधी �हतवंबंध
होत अव�ाचे आप�ाला वमज�ाबरोबर अशा व�र ��ती आपण
�तः �ा उघड करणे अपे��त आहे.

पर�र��रोधी �हतवंबंध टाळ�ावाठी वामा�तः कंपनी आपण �ा
लाइन ऑफ कमांडम�े �क��ा काार��भागात काम करतो, �ाच
��भागात आप�ा नाते�ाईकांना घे�ाव पर�ानगी देत नाही. मात्र
कंपनी�ा आजी � माजी कमरचार्ाां�ा नाते�ाईकांना कामा�र
घे�ा�ा बाबतीत �ा �ा प्रकरणानुवार अप�ाद केले जाऊ शकतात.
जर अवा एखादा प्रवंग आला क� जेथे आपण आप�ा नाते�ाईकाला
नोकरी�र घे�ा�ा प्र�क्राेवाठी जबाबदार आहोत, तर आपण ाा
प्र�क्राेपावून दूर राहा�े आ�ण खात्री करा�ी, क� ाा प्र�क्राेबाबतचे
�नणरा एक �तंत्र �� घेईल.

नाते�ाईकांवह

�हार

कंपनीचे कमरचारी ाा ना�ाने जर आपण एखा�ा वंबं�धत प�ावोबत
(अथारवाठी श�ाथरवंगर् ह 2 पहा), नाते�ाईकावोबत (अथारवाठी
श�ाथरवंग्रह 3 पहा), �क��ा नाते�ाईकाशी वंबं�धत प�ावोबत
कोणतेही आ�थ�क �क��ा �बगर-आ�थ�क �हार थेट �क��ा अप्र��पणे
कर�ाचे प्रा� केल,े �क��ा
�हार केल,े तर आपण लाईन
मॅनेजरकडून अशा वंभा �क��ा प्र�� पर�र��रोधी �हतवंबंधां�ा
��त�वाठी मंजुरी घेतली पा�हजे आ�ण खात्री केली पा�हजे, क� आपण

कंपनीबाहेर नोकरी
कमरचार्ाांना खालील अप�ाद �गळून कंपनी�ा नोकरीप�लकडे दुवरा
एखादा
�वाा, धंदा, नोकरी, व�ागार, प्र�श�णाचे काम,
�वााीन �हार �क��ा इतर कोणतेही काार कर�ाव पर�ानगी
नाही.
वमाजवे�ी वं�ांची (आाकर अ�धकार्ाां�ारे प्रमा�णत) �क��ा
ा�वा�ाक
औ�ो�गक
वं�ां�र
(जवे
वीआाआा,
एफआावीवीआा, एवआाएएम) वंचालकपदे �क��ा व�ागार
मंडळां�रील पदे ाांना पर�ानगी आहे. कमरचार्ाांनी एच आर प्र�त�नध�ना
ााची पू�रक�ना �दली पा�हजे.
कोण�ाही मोबद�ाला पर�ानगी नाही.
कोण�ाही अप�ादांवाठी लेखा परी�ण व�मती�ा अ��ांची लेखी
पू�रपर�ानगी लागेल.

एका �ा�नक �श�ण वं�ेने मनोज (�����भाग) ाांना वा�ा�हक वुट्�
ां�ा
दे�ावाठी अ�तथी

�द�शी नाममात्र फ��ा मोबद�ात ���ा�ा�ना

ा�ाने

ा�ाता �णून आमं�त्रत केले आहे. �ांनी हे आमंत्रण �ीकारा�े, क� ाामुळे बाहेरील नोकरी�ा बाबतीतील �नामांचा

भंग होईल?
जोपा�त �श�ण वं�े�ा आमंत्रणाचा ह��ेप मनोज ाां�ा कंपनीप्र�त �हतवंबंधांम�े होत नाही, तोपा�त ते हे आमंत्रण �ीकारू शकतात,
मात्र �ांनी अशी

ा�ाने कंपनी�ा कामा�ा �ेळांम�े घेतली नाहीत तरच. कोड�ा अनुवार मनोज हे नै�तकता आ�ण शावन व�मती�ा

पू�रपर�ानगी�श�ाा �तः �क��ा इतर कोणाही

�� / भागीदारी वं�ा / वं�ा / कंपनी�ा वाथीने, कोण�ाही पदा�र, मोबद�ावह �क��ा

मोबद�ा�श�ाा, जर ते काार कंपनी�ा �हतवंबंधां�ा पर�र��रोधात अवेल, तर कोणताही
�वााीन

�हार �क��ा इतर कोणतेही काम करणार नाहीत. तवेच ही गो� मान� वंवाधन प्र�त�नधीला कळ�णेही आ��क आहे.

ा�ाने देणे
•

कलम (i] आ�ण (ii] ही वमाजवे�ी उ���े अवले�ा कंप�ां�रील

जर म�ह�द्र वमूहातील कोण�ाही कंपनीबरोबर पर�र��रोधी

वंचालक�/व�ागार मंडळा�रील पद ाां�ावाठी लागू नवतील.

�हतवंबंध �नमारण होत नवले, तर कमरचार्ाांना �श�ण वं�ा �क��ा
ा�वा�ाक औ�ो�गक वं�ांवाठी

ा�ाने देऊ शकतात / लेख

�लहू शकतात.
•

ा�ान �क��ा लेखामधील ��षा��ू आ�ेपाहर �क��ा गोपनीा

��गत कामावाठी ��क्रेत,े ग्राहक �क��ा इतर कोण�ाही वहाो�ांना
कामा�र घेणे
•

कोण�ाही

•
•

कमरचााा�ना पैशा�ा �क��ा इतर �रुपात कोणताही मोबदला

इतर नेमणुका

�ीकारता ाेणार नाही.

•

जर पैशा�श�ाा अ� �रुपात मोबदला �मळाला, तर तो कंपनी�ा

�ीकार�ाव पर�ानगी आहे, मात्र जर �ामुळे कंपनी�ा
�वााावंबंधी, कमरचार्ाा�ा कंपनीप्र�त जबाबदारीशी �क��ा
कंपनी�ा प्र�त�ेशी पर�र��रोधी �हतवंबंध �नमारण होत नवतील

आ�ण

�ा�रील

पदां�ा

तरच. �रील उ�ेख केले�ा कोण�ाही वं�ां�र कमरचार्ााने

कमरचार्ाांना

�ीकार�ा�ा पदांची एकूण वं�ा ��भागीा अ��ा�ा

[ ��ापक�ा वंचालक �गळून] श्री. आनंद जी. म�ह�द्र, काारकारी
अ�� ाां�ा अं�तम मा�तेनंतर एक ब�ह� वंचालक� /

�नणराानुवार ठरेल.

व�ागार मंडळा�रील पद �क��ा नफा �मळ�णार्ाा कंपनीम�े

बाहेरील गुंत�णुक�

वंचालक� �ीकार�ात पर�ानगी �मळू शकते, आ�ण एकापे�ा

•

पुढील ब�ह� वंचालक� / व�ागार मंडळा�रील पद हे श्री.
आनंद जी. म�ह�द्र ाां�ा �शफारवीनंतर नामांकन आ�ण मोबदला
व�मती�ा मा�ते�ा आधीन राहील.
•

ापार वंघटना, वरकारी वं�ा �क��ा

�नमवरकारी वं�ां�ा आ�ण �श�ण वं�ां�ा मंडळां�र पदे

एखा�ा कंपनीचे वंचालक�
उपा��

उपा�� आ�ण �ा�र�ा पदां�रील कमरचार्ाांना कंपनी�ा
�वाााशी वंबं�धत

व�र अप�ादांवाठी नै�तकता आ�ण शावन व�मतीची पू�रमा�ता

��र�

�ापरावाठी,

पा�हजे.

आ��क अवेल.

•

��गत

�ीकारले�ा उ�ादने �क��ा वे�ांची मा�हती तवेच मू� अवले

ा�ान देणार ती वं�ा /

भेट��ू आ�ण मनोरंजन��षाक धोरणा�ा अनुवार अवा�ा.
•

वहाो�ांना

इतर �ेग�ा अट��र घेऊ नाे. अशा प्रकटीकरणांवोबत

कमरचााारने पू�रक�ना �दलेले लाइन मॅनेजर आ�ण एचआर प्र�त�नधी
�ाम�े लेख प्रका�शत होईल ते प्रकाशन प्र�त��त आहे.

�वााीग

व�रवाधारण जनतेवाठी �क��ा कंपनीने ठर�ून �दले�ा अट��श�ाा

नै�तकता आ�ण शावन व�मतीची मंजुरी आ��क आहे.
ाांनी खात्री करा�ी क� कमरचारी जेथे

�वााीन

मॅनेजरला कळ�ले नवेल, तर कंपनीचे ��क्रेते, ग्राहक �क��ा अ�

कमरचार्ााने लाइन मॅनेजर आ�ण एच आर प्र�त�नधीला पू�रक�ना
�ा�ी, � �ांनी ााची न�द कमरचााार�ा �ैा��क न�द�म�े करा�ी.

•

आपण ��क्रेत,े ग्राहक �क��ा कंपनी�ा अ� कोण�ाही

वहाो�ांकडून कोणतेही लाभ �ीकारू नाेत. आपण जर लाइन

नवा�ी.
•

�वाा, धंदा, प्र�श�ण, नोकरी, व�ागारी,

��ापक�ा वंचालकांना म�ह�द्र वमूहाबाहेर�ा दोन �ल�ेड
वा�रज�नक कंप�ांची वंचालक�े / व�ागार व�मती�रील पदे
�ीकार�ाव पर�ानगी अवेल. �ा�श�ाा �ांना नामांकन आ�ण
मोबदला व�मती�ा मा�ते�ा आधीन राहून दोन�ा पुढील �ल�ेड
वा�रज�नक कंप�ांची वंचालक�े / व�ागार व�मती�रील पदे
�ीकार�ाव पर�ानगी अवेल.

कमरचार्ााने

�क��ा

�ा�ा/�त�ा

कोणाही

नाते�ाईकाने

[माता/�पता/ पती/प�ी / अ�लंबून अवलेली अप�े] कोण�ाही
अशा अन�ल�ेड खावगी वं�ेत, �ाटर अप

�वाा ााम�े थेट

�क��ा अप्र�� गुंत�णूक करू �क��ा ठे�ू नाे, क� कंपनीशी �धार
करते, धंदा करते, �क��ा कंपनीशी धंदा कर�ाचे प्रा� करत आहे;
�क��ा कंपनी�ा

�वाााशी �क��ा कमरचार्ाा�ा कंपनीप्र�त

जबाबदारीशी प्र�� �क��ा वंभा

पर�र��रोधी �हतवंबंध �नमारण

करते, �क��ा कंपनी�ा प्र�त�े�र प�रणाम करते. कोणतीही अशी
गुंत�णुक थेट �क��ा अप्र��पणे करू नाे, �ामुळे कमरचार्ाा�र
�ेळे�ा �रुपात प्र�तबद्ता �नमारण होईल, �ामुळे �ा�ा/�त�ा
कंपनीतील कामा�र प�रणाम होईल.

•

अशा गुंत�णुक�ला लाइन मॅनेजरने नै�तकता अ�धकार्ाा�ा
व�ाने मा�ता �ा�ी.

लाचलुचपत आ�ण भ्र�ाचाराला ��रोध
•

राजकारणा�ा कााारत वहभाग
•

�तीने, वंचालक मंडळा�ा पू�र पर�ानगी�श�ाा प्र�� �क��ा

कोण�ाही �रुपातील लाचलुचपत आ�ण भ्र�ाचार ाांवाठी

अप्र��पणे कोणतीही ाोगदाने कोण�ाही प�ाला �क��ा

(अथारवाठी श�ाथरवग्र
ं ह 4 पहा) �क��ा वु��धाकारक अदाागीवाठी
(अथारवाठी श�ाथरवंग्रह 5 पहा) आपण शू�-वहनशीलता धोरण
अनुवरतो, मग ते वरकारी �क��ा �बगर-वहकारी अशा कोण�ाही
�हारांम�े अवो. आपण लाच दे�ापे�ा

�वााीन वंबंध दृढ

कर�ाला अ�धक पवंती देतो. आप�ापैक� प्र�ेकाने व�र �ेळा

कोण�ाही राजक�ा उ�ेशावाठी देऊ नाेत.
•
•

��म�े आपण

लाचलुचपत आ�ण भ्र�ाचार��रोधी काारप�त�ना उ�ेजन �दले

क� आपण कंपनीचे प्र��े अव�ाचे �क��ा प्र�त�न�ध� करत
अव�ाचे भाव�त नाही.
•

कमरचार्ाांशी आ�ण आपण काम करत अवले�ा वमाजांशी अनेक

करत अवेल, �क��ा लाच, �क��ा �ककबॅक �क��ा वु��धाकारक

प्रकारे खरोखर वंबंध अवले�ा ��षाांबाबत आपण लॉ�ब�गव�हत

अदाागी देत �क��ा घेत अवेल तर �ाला पर�ानगी देता कामा नाे.

धोरणा�क चचार करू शकतो. अशा कााा�चा कंपनी�ा कामाशी

जर कोणी लाच �क��ा �ककबॅक मा�गतला �क��ा देऊ केला, तर
�ाला नकार �ा�ा आ�ण ााचा �रपोटर ��रत कंपनी�ा नै�तकता
अ�धकार्ााला �ा�ा.

�ांचा कंपनी�ा कामाशी थेट वंबंध आहे अशा गो�ी �गळून आपण
राजक�ा प्र�क्राे�र कोणतेही मतप्रदशरन करू नाे. �ांचा कंपनीशी,

पा�हजे. आपण मा�हत अवतानाही, कोणी तरी आप�ा �तीने कृती

•

आपण आप�ा �ैा��क पातळी�र कोण�ाही राजक�ा प�ाशी
वंबंध ठे�ताना �क��ा राजक�ा काार करताना खात्री केली पा�हजे,

लाचलुचपत आ�ण भ्र�ाचार��रोधी काा�ांचे पालन करू.
कंपनी�ा �तीने काम करणार्ाा प्र�ेक

आपण आपले पद �क��ा कंपनीशी अवलेले वंबंध राजक�ा
कााारवाठी �ापरू शकत नाही.

खात्री केली पा�हजे, क� आपण व�र आंतररा�ीा आ�ण �ा�नक
•

कंपनी कोण�ाही एका ���श� राजक�ा प�ाला पा�ठ�बा देत नाही,
आ�ण �तचे कोणतेही राजक�ा वंबंध नाहीत. �ामुळे कंपनी�ा

वंबंध अव�ामुळे हे काम फ� अ�धकृत
•

आप�ा

��नीच करा�े.

�वााीन �हतवंबंधांना उ�ेजन दे�ा�ा, �ांचे र�ण

कर�ा�ा आ�ण ते �ाढ��ा�ा उ�ेशांनी आपण ाा उ�ोगाशी
वंबं�धत मुद्�ां�ा बाबतीत वरकार, च�बवर ऑफ कॉमवर आ�ण
ापार वंघटनांशी वहकाार करू.

भेट��ू आ�ण मनोरंजन

आपण कंपनी�ा माजी, आजी �क��ा वंभा

ग्राहक, पुर�ठादार,

��तरक, डीलवर, व�ागार �क��ा कंपनी�ा वहकारी कमरचार्ाांकडून
(अप�ाद

���ाहप्रवंगी

–

वहकारी

कमरचार्ाांकडून;

1, श�ाथरवंग्रह 3 पहा]) के�ाव �क��ा तेथे हजेरी ला��ाव ही गो�
नै�तकता शावन व�मतीला �रपोटर करा�ी.

�क��ा

वे�ा�न�ृ�ी�ा प्रवंगी) भेट��ू ( ा�ेवाठी प�र�श� 1, श�ाथरवंग्रह 6

आचार वं�हतेमधील ाामागचे त� ’भेट��ू नकोत’ अवे आहे. मात्र

पहा) �ीकार�ाव �क��ा देऊ कर�ाव पर�ानगी देत नाही. आपण

कामाचे �रुप, कंपनी �ा प्रकार�ा बाजारपेठेत काम करते ती, आ�ण

एखा�ा भोजनाचे, मनोरंजनाचे �क��ा खेळा�ा वाम�ाचे �नमंत्रण

प्र�� प्रवंग ��चारात घेऊन अप�ादांचा ��चार केला जाऊ शकतो.

�ीकारू शकतो, मात्र ते वामा�जक औपचा�रकते�ा माारदेत अवा�े

मात्र अशा �ेळी �क��ा बाबतीत भेट��ू �ीकारणे �क��ा देऊ करणे

आ�ण फार भपकेबाजीचे, ख�च�क �क��ा �ारं�ार ाेणारे नवा�े. श�तो

अनै�तकतापूण,र आ�ण अाो� ठरेल, क� जेथे �ाबद�ात आपोआपच

अशा �नमंत्रणांना लाईन मॅनेजरने पू�र मा�ता �ा�ी (�ाने खात्री करा�ी

काही लाभ �मळणार आहे, मग तो बुद्�ाच अवो क� नवो.

क� �नमंत्रण �रील �नकषांम�े बवते आ�ण �ा�ामुळे पर�र��रोधी
�हतवंबंध �नमारण होऊ शकणार नाहीत). अशा �नमंत्रणांचा �ीकार

पर�ानगी अवलेले अप�ाद आ�ण अनुवर�ा�ा प्र�क्राा म�ह�द्र

कमरचार्ााने (�क��ा �ा�ा/�त�ा नाते�ाईकांनी [ ा�ेवाठी प�र�श�

वमूहा�ा भेट��ू धोरणा�ा मा�मातून दशर��ा जात आहेत, जे ाा
कलमावोबत

�ाचा�े.

’भेट��ू आ�ण मनोरंजन’ ाा वंबंधीचे
व���र धोरण म�ह�द्र�ा इंट्रानेट�र उपल� आहे.

प्र�.
उ�र.

��� ��भागात मॅनेजर अवले�ा धीरज ाांना �ां�ा ���ाहा�न�म� एका ��क्रे�ाकडून एक �ग� �ाउचर �मळाले. हे �ाउचर रोख रकमेत रुपांत�रत केले
जाऊ शकते. धीरज ाांनी काा करा�े?
आप�ा कोडनुवार कमरचारी ��क्रे�ाकडून भेट��ू �ीकारू शकत नाही. �ामुळे �ांनी ते �ग� �ाउचर ल�करात ल�कर �ा ��क्रे�ाला परत �ा�े.

प्र�.

�कम, एक मॅनेजर आहेत, �ांचा वंबंध “डाारे� वे�ल�ग एजंट्व” �ा �न�डीशी आहे, आ�ण �ांना �क्रकेट�ा वाम�ाचे एक �त�कट (मू�
भारतीा रुपाे 40000) एका एजंटने भेट��ू �णून �दले.�त�कटाचे बाजारी मू� इतके मोठे आहे हे पाहून �कम ाांनी ते ��रत नाकारले.
एजंटने �त�कट घे�ाचा आग्रह केला, क� �ा�ा भा�ाला प�र�ार आ�ण �मत्रमंडळ�वाठी मोफत �त�कटे �मळ�ाचा ह� आहे आ�ण
�ामुळे �ाला �त�कटावाठी काहीही खचर आलेला नाही. �कम ाांनी ती भेट��ू �ीकारली. �कम ाांनी हे बरोबर केले का?

उ�र.
प्र�.
उ�र.

�कम ाांनी ही ऑफर �ीकारू नाे कारण हे आमंत्रण अ�ाज�ी ख�च�क आहे. �ांनी ते �ीकार�ाचे ठर�लेच, तर �ांनी �ां�ा लाइन
मॅनेजरची पू�र पर�ानगी �ा�ी, आ�ण ही गो� शावन पोटरल�ा �ग� �रपोर्ट कर�ा�ा टॅब�र �रपोटर करा�ी.
अ�धकृत कामावाठी प्र�ावाला चालले�ा �करण ाा प्रो�ुअरम�ट मॅनेजरला एका पुर�ठादाराने, �ा�ा लंडनमधील कााारलााला भेट
दे�ावाठी पाहुणचाराचा भाग �णून टॅ�ी देऊ केली आहे. ती ’भेट��ू आ�ण मनोरंजन’ मानली जाईल का?
नाही. कोडनुवार पाहुणचारा�ा दृ�ीने नेहमी�ा कामावाठी वौज� �णून देऊ केले�ा गो�ी ’भेट��ू आ�ण मनोरंजन’ मान�ा नाहीत तरी
चालेल. मात्र �करण ाांनी खात्री केली पा�हजे क� ाा पाहुणचारामधून कोणतीही जबाबदारी �क��ा उलट काही दे�ाचा प्र� �नमारण होणार
नाही. पाहुणचाराचा �ीकार के�ाची घटना नै�तकता आ�ण शावन पोटरलम�े �ग� �रपो�ट�ग टॅब�र, �क��ा �तंत्रपणे ाा कोडम�े
�दलेली प्रपत्रे �ापरून �रपोटर केली पा�हजे.

प्र�.
उ�र.

व�ाा �रलेशन�शप मॅनेजर जे� ाांना लंडन ाेथे एक पुर�ठादार प�रषदेम�े ाे�ावाठी आमं�त्रत कर�ात आले आहे (व�र खचर �दले
जातील). हे �ीकाराहर आहे का? जे� ाांना �ांचा मु�ाम 3 �द�वांनी �ाढ�ााची आ�ण लंडनम�े वु�
ी घाल��ावाठी प�ीला
बोला��ाची इ�ा आहे. जे� ाांनी काा करा�े?
जेम्व हे पुर�ठादार प�रषदेला उप��त राहू शकतात. मात्र �ांनी �ांचे �त�कट, हॉटेलमधील भाडे इ. �ा पुर�ठादाराला दे�ाची पर�ानगी
देऊ नाे. होा, जे� हे �ां�ा प�ीला कॉल करून वु�
ीची ाोजना करू शकतात, मात्र जर �ांनी ाा �ाढी� मु�ामावाठीचा �ांचा
�तःचा आ�ण प�ीचा खचर �तः केला तरच. जे� ाां�ा प�ीला पुर�ठादार प�रषदे�ा काारक्रमांना हजर राह�ाची पर�ानगी मात्र �दली
जाऊ नाे.

03ब.

�वााीन वहाोगी, पुर�ठादार,
ग्राहक आ�ण पाार�रण

“

ाां�ाप्र�त प्र�तब�ता

कंपनी ाा ना�ाने �ेा अवे आहे क� अशी ग्राहक वे�ा ह�ी, क� जी व���ृ�च
न�े, तर अभूतपू�र अवेल.

वे�ा / प्र�क्राा ाां�ा गुण��ेची खात्री करणे

सॅम वॉ�न,

ा�वा�ाक आ�ण उ�ोजक

जबाबदारीाु� ��पणन

”

आपण जोमाने आ�ण प्रभा�ीपणे, उ�ेश��षाक उ�चत प�तीने आ�ण

प्रामा�णकपणे �धार करू. प्रामा�णकपणा हे आपली व�र ��क्र�, ��पणन
आ�ण जा�हरात��षाक प्रा�ांचे मागरदशरक त� आहे. आपण खात्री

करू क� आप�ा व�र जा�हरात आ�ण ��पणन मो�हमांम�े, आपली
कंपनी आ�ण �त�ा व�र वे�ां�ा बाबतीत फ� वंपूण,र व� आ�ण
प्रामा�णक ��धानेच �ापरली जातील.
गुण��ा ही आपली व�ार�धक मौ��ान वंप�ी आहे आ�ण ती आप�ा
�वाा धोरणा�ा क�द्र�ानी कााम राहील. आप�ा वे�ा
तंत्र�ाना�ा दृ�ीने �धार�क राहतील आ�ण एका बाजूला आप�ा
ग्राहकां�ा गरजा पूणर करत अवताना आपण आप�ा ग्राहकांना श�
�ततके व���म मू� देऊ. आप�ा वे�ा ��क्र� होणार्ाा देशातील व�र
लागू अवले�ा मानकांची आ�ण काा�ांची पूतरता करतील. आप�ा
वे�ांची गुण��ा व���ृ� पातळीची अवेल.
’गुण��ा’ ाा ��षाा�रील एक व���र धोरण म�ह�द्र�ा इंट्रानेट�र
उपल� आहे.

आपली ग्राहकांप्र�त प्र�तब�ता
आपण आप�ा ग्राहकांना नै�तकतापूण,र उ�चत आ�ण व�र लागू
काा�ां�ा अनुवार �ागणूक �दली पा�हजे आ�ण आपला

�वाा

उ�म उ�ादने, ग्राहक वे�ा आ�ण �धार�क �क�मत ाां�ा जोरा�र
�मळ�ला पा�हजे. कोणताही

�हार प्रा� कर�ावाठी �क��ा ग्राहक

�मळ��ावाठी आपण कोण�ाही अनु�चत �क��ा फव ा

ापार

प�त�चा अ�लंब करणार नाही. ग्राहकां�ा तक्रारी आ�ण �च�तांचे
�नराकरण ग्राहकांचे पूणर वमाधान होईपा�त झाले पा�हजे.
“डीलवर आ�ण ग्राहक ाां�ाशी

�हार” ााबाबत एक व���र धोरण
म�ह�द्र�ा इंट्रानेट�र उपल� आहे.

प्र�.

जे�वका (प्रोवेव-इन-चाजर) ाांनी एका प्र�ा��त ग्राहकांना कॉल कर�ा�ा प्र�क्राेची, जी ल�करच वुरु कर�ात ाेणार होती, गुण��ा तपावणी केली
आ�ण �ांना �नाामक मानकांचे अनुपालन होत नव�ाचे आढळले. �ांनी हे �रपोटर केले अवते तर ाा प्र�क्राे�ा अंमलबजा�णीम�े ल�णीा ��लंब
झाला अवता आ�ण कंपनी�ा न�ाची ल�णीा हानी झाली अवती.कंपनी�ा फाा�ावाठी जे�वका ाांनी ही गो� �रपोटर न कर�ाचे ठर�ले. हा कोडचा
भंग आहे का?

उ�र.

होा, जे�वका ाांनी कोडचा भंग केला आ�ण �ां�ा�र �श�भंगाची कार�ाई होईल. आ��क अवेल ते�ा �रजे� करणे आ�ण गुण��ा��षाक
कोणतीही वम�ा लाइन मॅनेजरला �रपोटर करणे हे जे�वका ाांचे काम आहे, मग हा ��चत घडणारा अप�ाद अवो �ा नवो. प्र�क्राेचा कोणताही भंग �क��ा
गुण��ेची वम�ा अ�ंत मह�ाची अवते, मग ती �कतीही �ु�क �दवत अवो आ�ण �तचा कंपनी�र काहीही प�रणाम होणार अवो. अशी वम�ा �रपोटर
न करून �ा चुक��ा प�तीने एक�न�ेचे प्रदशरन करतील. अशा वम�ा �रपोटर के�ा पा�हजेत आ�ण वोड��ा पा�हजेत.

आपले

पुर�ठादार

आ�ण

�वााीन

वहाोगी ाां�ाप्र�त प्र�तब�ता
•

जशी कंपनी उ�चत प�तीने �धार करते, तवेच आपण खात्री केली
पा�हजे क� आपले व�र �नणरा हे कंपनी�ा वे�ांम�े मू��धरन
कर�ाची, �क��ा कंपनी�ा धोरणा�क �ाढी�ा ाोजनांची
पूतरता कर�ाव मदत कर�ाची �मता ाां�र आधारले अवा�ेत.

•

आप�ा

�वााीन वहाोगी �णून फ� अशाच

��

�न�ड�ा जातील क� जेथे

�वााीन वहाो�ां�ा

�वाााची,

मूलभूत मू�े आ�ण इतर

�वाा��षाक त�े तवेच प्र�क्राा

“उ�ादने आ�ण वे�ांचे पुर�ठादार आ�ण ��क्रेते ाां�ाशी

ााबाबतचे एक व���र धोरण म�ह�द्र�ा इंट्रानेट�र उपल� आहे.

म�ेदारी आ�ण �धार��ष◌॒ाक काादे
•

•

आपण आप�ा पुर�ठादारांची �न�ड �धार�क �क�मत, गुण��ा,
पोहोच, वे�ा, प्र�त�ा, पाार�रण��षाक आ�ण

आपण उ�चत प�तीने, नै�तकतेने आ�ण व�र लागू �धार��षाक
काा�ां�ा आकृ�तबंधा�ा आत राहून �धार कर�ाचा प्रा�
करू. �धार��रोधी काारप�त�मुळे कंपनीचा

ाांबाबतची आचार वं�हता कंपनी�ा आचार वं�हतेशी �मळती
जुळती अवेल.

•

�धार��षाक काादे हे �धार��रोधी �तरनाला मनाई करून �ध�चे
र�ण करतात. ाा �तरनात ाा गो�ी वमा��� अवू शकतात:

�वााीन

–

पुर�ठा माार�दत ठे��ाचे करार.

कामगार मानकांना पा�ठ�बा �ा�ा, आ�ण व�र लागू आंतररा�ीा

–

आ�ण �ा�नक काा�ांचे पालन करा�े.
वचोटीपूणर �ागणूक देऊ. आपण आप�ा पुर�ठादारांशी
झाले�ा करारांमधील अटी � शत�चा मान ठे�ू आ�ण आप�ा
प्र�तब�ता पूणर करू.

प्र�.
उ�र.
प्र�.
उ�र.

�धरकांवह �धार��रोधी करार करणे, ाात �क�मत आधी
ठर�णे, �लला� आधी ठर�णे, बाजारपेठा �ाटून घेणे आ�ण

पुर�ठादारांकडून अशी अपे�ा करू, क� �ांनी आप�ा मूलभूत

आपण आप�ा पुर�ठादार आ�ण उपकंत्राटदारांना उ�चत आ�ण

�वाा आ�ण

प्र�त�ेची हानी होऊ शकते.

काारप�ती ाां�ा आधारे करू. तवेच आपण आप�ा

•

�हार”

�धरकांवोबत

वं�ेदनशील

मा�हतीची

( ा�ेवाठी

श�ाथरवंग्रह 7 पहा) दे�घे� करणे.
•

आपण

�धरकांबाबतची

मा�हती

�मळ��ावाठी

चोरी,

फव�णूक, खोटे �णरन, �क��ा इतर कोण�ाही बेकाादेशीर �क��ा
अनै�तक मागा�चा �ापर करू नाे.

म�लक (म�ह�द्र इन्शुअर� �ल�मटेडचे प्रो�ुअरम�ट प्रमुख) ाां�ाकडे एक ��क्रेता ाेतो, तो ��क्रे�ां�ा ाादीम�े आपले ना� वमा��� कर�ावाठी
कंपनीला खाव व�लती दे�ाव ताार आहे. बाजारपेठे�ा अ�ावात अवे �दवते क� ाा ��क्रे�ाकडे मो�
ा वं�ेने बालकामगार आहेत, जे देशा�ा
कामगार काा�ा�ा ��रु� आहे. म�लक ाांनी कंत्राट ाा ��क्रे�ाला देऊन कंपनीचा फाादा वाधा�ा का?
आपण आप�ा पुर�ठादारांची �न�ड �क�मत, गुण��ा, पोहोच, वे�ा, प्र�त�ा, पाार�रण��षाक आ�ण

�वााीन काारप�ती ाां�ा आधारे करतो.

तवेच आपण आप�ा पुर�ठादारांकडून अपे�ा करतो क� �ांनी आप�ा मूलभूत कामगार मानकांना पा�ठ�बा �ा�ा आ�ण व�र लागू �ा�नक आ�ण
आंतररा�ीा काा�ांचे पालन करा�े. म�लक ाांनी हे कंत्राट ाा ��क्रे�ाला देऊ नाे.
�बझनेव टीमम�े काम करणार्ाा र��ता ाांनी नुकतेच एका कमरचार्ााला कामा�र घेतले, जो ाापू�� कंपनी�ा एका �धरकाकडे नोकरी करत होता.
र��ता �ा कमरचार्ााला ाा �धरक कंपनीबाबतची वा�रज�नक नवलेली गोपनीा मा�हती ��चारू शकतात का, �ामुळे कंपनीचे �ध�तील �ान
बळकट होईल?
प्र�ेक कमरचार्ााची नै�तक आ�ण काादेशीर जबाबदारी आहे क� �ाने/�तने �ां�ा पू���ा मालक कंपनीची वा�रज�नक नवलेली मा�हती गोपनीा
ठे�ा�ी. न ाने घेतले�ा कमरचार्ााला अशी मा�हती उघड कर�ाव वांगून क� �ामुळे �ा�ा/�त�ा

ा�वा�ाक �न�ेचा भंग होईल, र��ता �ा

कमरचााारला आ�ण कंपनीला एका ल�ा�द ��तीम�े आणून ठे�णार आहेत. अवे �तरन कंपनी�ा मू�ां�ा ��परीत आहे आ�ण कोडचा भंग आहे.

पाार�रणाप्र�त
प्र�तब�ता
आप�ा

उ�ादनां�ा

आपले धोरण अवे आहे, क� काा�,

�न�म�तीम�े

�ापरले�ा

उ�ादने आ�ण वे�ा ाांनी �नाामक

तंत्र�ानाचा प�रणाम अवा

आ��कता

करतानाच

होणार नाही, क� व�ा�ा

आपली काा� अशा प�तीने पूणर

प्रदूषण �नांत्रण काा�ां�ा

करा�ीत क� �ामुळे आरो�

अनुवार

आ�ण पाार�रणाचे र�ण होईल.

द्र�पदाथर

पूणर

कचरा

बाहेर

पडणारे

आ�ण

��षारी

ाां�ा�र

प्र�क्राा

झा�ा�श�ाा ाा गो�ी बाहेर
वोड�ा

जाणार

नाहीत.

पाार�रणाचा

वमतोल

राखणे,

नैव�ग�क

वंवाधनांचे
आ�ण

दु�म�ळ
वं�धरन
प्रदूषण

आपण �ा वमाजांम�े राहून काम करतो
�ांचे उ�ान आ�ण वुधारणा कर�ाव
आपण प्र�तब� आहोत. आपण आप�ा
�वाा कााा�म�े जै�����धते�रील
प�रणाम ��चारात घेऊ. आपले वीएवआर
काारक्रम हे दीघरकालीन मू��न�म�ती
कर�ावाठी

जबाबदार

�वाा

काारप�ती आ�ण वामा�जक गुंत�णुक�चा
�ापर करतात.

करणे
टाळणे

ाावाठी आप�ाकडून श�
ते व�र प्रा� केले जातील.

“पाार�रण आ�ण प्रदूषण” ाां�ा�रील एक
व���र धोरण म�ह�द्र�ा इंट्रानेट�र उपल� आहे.

प्र�.
उ�र.

कंपनी�ा ॲड�म�नस्ट्रेशन ��भागातील कमरचारी ���ेक ाां�ा �नरी�णात आले आहे, क� बाहेर पडणााार द्र�पदाथा��रील प्र�क्राांबाबत�ा
मानकांचे

���त वं�नरी�ण केले जात नाही, �ामुळे कााारलाा�ा इमारतीतील लोकांना आ�ण आवपाव�ा प�रवराला

आरो���षाक धोका वंभ�तो. आपण ही गो� �रपोटर करा�ी क� नाही, ााब�ल ���ेक ाांना शंका आहे.
�वाा कााारचा प�रणाम �णून �नमारण होणारे टाकाऊ द्र�पदाथर हे व�ा�ा प्रदूषण �नांत्रण काा�ां�ा अनुवार �ा द्र�पदाथा��र
प्र�क्राा के�ा�श�ाा बाहेर वोडले जाणार नाहीत. पाार�रणाला अवणारे धोके �क��ा इतर कामा�ा �ठकाण�ा अवुर��त गो�ी नै�तकता
अ�धकााारला �रपोटर करणे ही ���ेक ाांची जबाबदारी आहे, कारण हा कोडचा भंग आहे.

03क.

�ेकहो�वरप्र�त
प्र�तब�ता

“

प्र�ेक

ा�वा�ाकावाठी वु�णर �नाम अवा आहे: ग्राहका�ा जागी �तःची क�ना करा.
ऑ�रसन �ेट माड�न, प्रेरक गो��चे लेखक

काा�ाचे पालन

•

”

आपण नेहमी खात्री केली पा�हजे क� आपण प्र�त��त
ग्राहकांबरोबर, �ैध

�वााीन कारणांवाठी, मनी-ल�ड�र�ग��रोधी

त�ां�ा अनुवार �ैध रीतीने आले�ा �नधी�ा वहा�ाने

�वाा चाल�त आहोत. व�र कमरचार्ाांनी मनी ल�ड�र�ग मनाई
काादा 2002 ाा काा�ाचे पालन करणे अपे��त आहे – पहा
https://legislative.gov.in/actsofparliamentfromthey
ear/prevention-money-laundering-act-2002.
•
•

आपण जबाबदार कॉप�रेट नाग�रक �णून

�ामुळे आपले

�वाा करणे आ�ण

करणार्ाा ����ध

�ा देशात आपण काम करतो, तेथील लागू काा�ा�ा

तदनुवार नवेल, ते�ा �ा काा�ा�ा तरतुद�चे पालन केले
पा�हजे आ�ण �ा ाा कोड�र मात करतील.

ापार �नांत्रणे आ�ण काा�ां�ा आधीन

��रोधात अवतील, तेथे आपण नेहमी �ा�नक काा�ानुवार काम

लागू अवले�ा काादेशीर जबाबदार्ाा आपणा व�ा�ना मा�हत

कोणतीही तरतूद लागू काा�ा�ा ��रोधात अवेल �क��ा

�हार �नाारत � आााती�े �नामन

�ा�नक काादा आ�ण आंतररा�ीा काादा एकमेकां�ा

कामा�र अवताना आपली कतर े आ�ण जबाबदार्ाा �नभा�ताना

�ाचे अ�ान ही वबब अवता कामा नाे.जे�ा कोडमधील

�वााीन

आहेत. ाा काा�ांचे आपण नेहमीच पालन केले पा�हजे. जेथे

आकृ�तबंधाचे पालन �ृ�ी आ�ण अ�र ाां�ारे करणे अपे��त आहे.

अवून वमजले�ा अवणे अपे��त आहे. काा�ा�ा भंगावाठी

कंपनी देशा�ा वीमां�ा प�लकडे माल आ�ण वे�ा पाठ�ते,

करा�े.

•

लागू वरकारी काा�ांचे उ�ंघन के�ाव आप�ाला
गु�ेगारी �क��ा मुलक� �श�ा होऊ शकते. अशा

��शः

��शः केले�ा

उ�ंघनांमुळे कंपनीलाही गु�ेगारी �क��ा मुलक� �श�ा होऊ
शकते. �क��ा प्र�त�ेची �क��ा

�वाााची हानी होऊ शकते, आ�ण

ाा दो�ीमुळे कंपनी �श�भंगाची कार�ाई करू शकते.

�हशोब ��ापु�के, न�दी आ�ण वा�रज�नक
प्रकटने

•

आपण खात्री केली पा�हजे क� कंपनीचे �हशोब आ�ण ���ीा न�दी
व��� पातळीची �बनचूकता आ�ण वंपूणरता दशर�तात. आपण व�र
���ीा आ�ण �बगर ���ीा
�बनचूकपणे

आ�ण

इनवााडर ट्रे�ड�ग आ�ण कॉप�रेट गोपनीाता
•

�व�ु�रटीज ॲड ए�च�ज बोडर ऑफ इं�डाा (इनवााडर ट्रे�ड�गचा

�हार आ�ण मा�हती प्रामा�णकपणे,

�ा���कपणे

न�द�ून

प्र�तरोध) �नाम 2015, आ�ण मु� कंपनी म�ह�द्र ॲड म�ह�द्र �ल�मटेड

�ेकहो�वर�ा

�फनािन्शाल व���वेव �ल ाांचे तवेच व�ारत प्रमुख कंपनी म�ह�द्र

( ा�ेवाठी श�ाथरवंग्रह 8 पहा) उपाोगावाठी �रपोटर केली

ॲड म�ह�द्र �ल�मटेड ाांचे प्र�तभूत��ा इनवााडर ट्रे�ड�गला प्र�तरोध

पा�हजेत.
•

कर�ावाठी�ा आचार वं�हता वमा��� आहेत. जर हे कोणा

ाा न�दी �ां�ा वंपूणर जी�नचक्राम�े कंपनीवाठी�ा �ां�ा

कमरचार्ााला लागू अवतील, तर �ांचे पालन करणे हे प्र�ेक

मह�ानुवार, आ�ण कादा, कर, �नाामक, �हशोब��षाक आ�ण

कमरचार्ाा�र बंधनकारक आहे. ााचे कोणतेही अनुपालन न

�वाा कााम राख�ावाठी�ा आ��कतांनुवार वुर��तपणे

झा�ाव ही गो� इनवााडर ट्रे�ड�ग �नामांतगरत नै�तकता अ�धकारी

��ा�पत के�ा पा�हजेत.
•

•

�क��ा अनुपालन अ�धकार्ााला �रपोटर केली पा�हजे.

जर आप�ाला अवे �ाट�ावाठी काही कारण अवेल क� कंपनी�ा
कोण�ाही �हशोब ��ापु�के, न�दी �क��ा प्रकटने चुक�ची,

इनवााडर ट्रे�ड�ग�र शावन करणार्ाा तरतुदी आहेत, �ाम�े

अ�ना�मत �क��ा �दशाभूल करणारी आहेत, तर आपण ाा वम�ेचे

लेखा परी�ण आ�ण अ�ेषण कााारत वहा�

�रुप �� करून ��रत ही गो� मु� ���ीा अ�धकारी आ�ण

•

कंपनीमधील आप�ा नोकरी�ा काळाम�े आप�ाला, कंपनीचे

नै�तकता अ�धकार्ाांना �रपोटर केली पा�हजे.

ब�ह� लेखा परी�क �क��ा इतर लेखा परी�ण वं�ां�ारे एखा�ा

�ांना कंपनी�ा मा�हतीचे प्रकटन कर�ाचे अ�धकार आहेत �ांनी

लेखा परी�ण �क��ा अ�ेषण कााारम�े वहभागी हो�ाव

खात्री केली पा�हजे क� जनतेला �दलेली मा�हती �बनचूक, खरी

वां�गतले जाऊ शकते. अशा प्रा�ांम�े वहभागी अवताना आपण

आ�ण वंपूणर आहे. कोणतेही प्रकटन �दशाभूल करणारे नवा�े.

वंपूणर वहकाार केले पा�हजे आ�ण प्रामा�णकपणे पर�रवंपकर केला
पा�हजे.
•

तवेच एखा�ा काादेशीर प्रकरणा�ा वंदभारत �क��ा वरकारी
अ�ेषणा�ा वंदभारत आप�ाला द�ऐ�जांवाठी ��नंती केली
जाऊ शकते �क��ा �नाामक अ�धकार्ाांना �क��ा ��कलांना
भेटााला वां�गतले जाऊ शकते. अशी ��नंती �मळा�ाव आपण
मा�हती आ�ण मागरदशरनावाठी ��रत लाइन मॅनेजर �क��ा काादा
��भागाशी वंपकर वाधला पा�हजे.
’इनवााडर ट्रे�ड�ग’ बाबत एक व���र धोरण म�ह�द्र�ा इंट्रानेट�र
उपल� आहे.

प्र�.
उ�र

�रचा (एक मॅनेजम�ट ट्रेनी) ाां�ा �रपो�ट�ग मॅनेजरने �ांना उ��� पूणर कर�ावाठी एक पु�ी न झालेली ��क्र� त्रैमा�वक �रपोटरम�े न�द�ााला वां�गतली
आहे आ�ण �ा बद�ात �ांना क्रमा�ा आधी बढती देऊ केली आहे. �रचा ाांनी ही न�द करा�ी का?
नाही, व�र खचर आ�ण जमा महवूल ाो� काला�धीत न�द�णे मह�ाचे आहे. अजून पूणर झालेली ��क्र� �रपोटर करणे हे ���ीा अह�ालांम�े �दशाभूल
कर�ावारखे होऊ शकते. �रचा ाांनी �ां�ा मॅनेजरचा प्र�ा� नाकारून ही गो� प्रमुख ��� अ�धकारी आ�ण नै�तकता अ�धकारी ाांना ��रत �रपोटर केली
पा�हजे.

–

गैर �हार आ�ण गैर�तरन
•

नाही ाा�ा खात्रीवाठी खबरदारी �ा�ी; आ�ण

कोणतेही गैर �हारपूणर ( ा�ेवाठी श�ाथरवंग्रह 9 पहा) �तरन,

–

�दशाभूल करणारी गो� �क��ा गैर�तरन ाांचे अ�ेषण केले जाईल

•

अवतील, �णजे लाचलुचपत, गैर �हार, लहान मो�
ा
चोर्ाा,

गुंत�णुकदारांशी वंबंध

न�दणी न केलेली ��क्र� �क��ा खरेदी, उ�� अंशतः न�द करणे, इ.

•

अवून ती कााम ाा गरजेवाठी वं�ेदनशील राहील. वंबं�धत मा�हती

आपण व�रजण गैर �हार, खो�
ा न�दी, आ�ण डेटा � मा�हतीची

�ेगाने प्रवृत केली जाईल आ�ण गोपनीाते�ा गरजां�ा आ�ण लागू

दोषपूणर हाताळणी ाा गो�ी �रपोटर कर�ावाठी जबाबदार आहोत.

काा�ां�ा आधीन राहून आ��क �ततक� मा�हतीपूणर अवेल.
आपण कंपनी�ा व�रवाधारण वभांव�हत गुंत�णुकदारां�ा
वभांम�े गुंत�णुकदारां�ा, काारक्रमप�त्रके�रील मु�े आ�ण
काम�गरी�ा

बाबतीत

मते

�

कर�ा�ा

बाजारपेठ ���ेषक, �क��ा इतर कोण�ाही ब�ह� प�ांवोबत

अ�धकारांचा मान ठे�ला पा�हजे. आपण �ांची �नरी�णे आ�ण

कंपनी�ा कामकाजाची चचार कर�ाची ��नंती केली, तर आपण

शंकांना जा�ीत जा� श� अवेल �ततका प्र�तवाद �दला पा�हजे.

प्र��ाकडे �क��ा

��ापक�ा वंचालकांकडे पाठ�ा�ी. अशा

ब�ह� वंपका�बाबत अ�धक मागरदशरनावाठी वमूहाचा वंपकर ��भाग
�क��ा अ�धकृत प्र��ा �क��ा

��ापक�ा वंचालकांशी वंपकर

•

गुंत�णुकदारां�ा ���श� वमूहांना �न�डक प�तीने कोणतीही
मा�हती अशा प्रकारे उपल� करून �दली जाणार नाही, क� �ामुळे
अशा वमूहाला गुंत�णुकदारां�ा इतर वमूहांपे�ा अ�धक लाभ
होईल.

कंपनी�ा

गुंत�णुकदारांना

�ां�ा

कंपनीमधील

वाधा.

गुंत�णुकां�ा वंबंधी�ा गो��बाबत आपण नेहमीच �ेगाने आ�ण

आपले �धरक आ�ण �ांची उ�ादने ाां�ाब�लचे आपले वंदेशन

नम्रतेने प्र�तवाद देऊ. कोणतीही �च�ता �क��ा उ�ंघन ��रत

बरोबर आ�ण �बनचूक अवले पा�हजे आ�ण �ा�र कोण�ाही
अफ�ांचा प्रभा� नवला पा�हजे.
•

कंपनी�ा

आप�ाशी जर कोणी वंपकर वाधून बातमीदार, गुंत�णुकदार,

अवे करता कामा नाे आ�ण �ाऐ�जी ही ��नंती �नाु�

•

कंपनीला �त�ा गुंत�णुकदारांचे मा�हतीवाठीचे अ�धकार मा�

गो��ना गैर�तरन �णतात.

ब�ह� वंपकर
•

ापार�च�े

�ापर�ाचे टाळा�े.

आ�ण/�क��ा काादेशीर कार�ाईला त�ड �ा�े लागेल. �ा कृती
�वााावाठी हा�नकारक

नै�तकता अ�धकार्ाा�ा �� पर�ानगी�श�ाा कोणतेही
कंपनीचे �क��ा ब�ह� प�ाचे लोगो �क��ा

आ�ण वंबं�धत कमरचार्ााला(ना) ाो� ती �श�भंगाची कार�ाई
�क��ा करणे टाळले�ा कृती कंपनी�ा

आपण कंपनीब�लची कोणतीही गोपनीा मा�हती प्रकट करत

तवेच वामा�जक मा�मे �ापरताना आपण कंपनी�ा �तीने बोलू

नै�तकता अ�धकार्ााला �रपोटर केले जा�े.
’वमूहांशी वंदेशन’ ाा��षाीचे एक व���र धोरण म�ह�द्र�ा इंट्रानेट�र
उपल� आहे.

नाे. आपण नेहमी:
–

अवे वांगा�े क� आपण पो� करत अवलेले वा�ह� आ�ण मते
ही आपली

प्र�.
उ�र
प्र�.
उ�र

��गत मते अवून कंपनीची नाहीत;

’गुंत�णुकदारांशी वंबंध’ आ�ण ’गुंत�णुकदारां�ा तक्रारी’ ााबाबतची
व���र धोरणे म�ह�द्र�ा इंट्रानेट�र उपल� आहेत

राहुल ाां�ा नुकतेच ल�ात आले आहे क� �ांचा इ�ास्ट्र�र व���वेव मॅनेजर गैर �हारपूणर प�तीने �ा�ा आ�ड�ा ��क्रे�ांना, �ककबॅक�ा
बद�ात कंत्राटे देत आहे. जे�ा �ांनी �ाला जाब ��चारला, ते�ा �ाने �ांना “�ाईट प�रणाम होतील” अशी धमक� �दली. राहुल ाांनी काा करा�े?
राहुल ाांनी न घाबरता �क��ा मागेपुढे न पाहता ही गो� ��रत नै�तकता अ�धकार्ााला �रपोटर करा�ी. कंपनी

��ापन खात्री करेल क� �ां�ा�र

बदला घेतला जाणार नाही. कोडम�े �� �टले आहे क� कोण�ाही प्रकारचा बदला �क��ा धमका��ा वहन के�ा जाणार नाहीत आ�ण �ावाठी
�श�भंगाची कार�ाई होईल.
कंपनीचे एक कमरचारी र�ी ाां�ाकडे ना�ी�पूणर ��मा वंर�ण ाोजनांचा डेटा आला आहे, �ा�र न�ीन ��मा उ�ादने �नमारण कर�ावाठी कंपनीने
अजून ��माक�ा�शी चचार केलेली नाही. र�ी ाांना ाा�र फेवबुक�र �ां�ा �मत्रमंडळ�शी चचार करााची होती. �ांनी �ां�ा �ैा��क अकाउंट�र ाा
वंर�णांचा तपशील पो� केला आ�ण �मत्रमंडळ�कडून अ�भप्राा माग�ले. ही वंर�णे अजून वा�रज�नक डोमेनम�े उघड केलेली न�ती आ�ण �ांची
मा�हती फ� कंपनी�ा काही �न�डक कमरचार्ाांनाच होती. र�ी ाांनी कोडचा भंग केला आहे का?
होा, र�ी ाांनी कोडचा भंग केला आहे. कमरचार्ाांनी वोशल नेट��क�ग वाइट्ववाठी �ां�ा �ैा��क अकाउंट्ववाठीवु�ा कडक �नाम पाळणे
अपे��त आहे, ��शेषतः जर �ाम�े कंपनी�ा गोपनीा

�वा�ाक मा�हतीब�लचा ��षा वमा��� अवेल तर. कोणाही कमरचार्ााने गोपनीा �क��ा

वं�ेदनशील �रुपाची मा�हती उघड करू नाे आ�ण �ां�ा वंपका��ा बाबतीत नेहमी

ाव्वा�ाक दृ��कोन ठे�ा�ा.

03ड.

कामा�ा �ठकाणचे �तरन

“

ाशामागे धा�णारा माणूव न बन�ाचा प्रा� करा. �ाऐ�जी मू�ामागे धा�णारा माणूव बना.
अ�टर् आईन�ाईन, पदाथर���ान शा�� आ�ण शा�ाचे प्रा�ापक

वमान नोकरी�ा वंधी आ�ण ����धता
आ�ण मान� अ�धकारांचा व�ान करणे
•

आपण अवे �ण�ाचा अ�भमान बाळगतो क� आ�ी आम�ा
नोकरी��षाक धोरणे आ�ण काारप�त��ा मा�मातून व�र
कमरचार्ाांवाठी वमान नोकरी�ा वंधी आ�ण व�रवमा�ेशकता

•

राखू आ�ण कामा�ा �ठकाणची प�र��ती वुर��त आ�ण
मान�तापूणर ठे�.ू
•

ाश�ी हो�ाव मदत होते.
•

आप�ा कामा�ा �ठकाण�ा ����धतेचे आप�ाला कौतुक
आहे आ�ण �ामुळे आपण �ांना वे�ा देतो ते आपले ग्राहक
�जतके ����धतापूणर आहेत, �ततके ����धतापूणर बन�ाचे
आपण प्रा� करतो.

•

आप�ा व�र कााा�म�े मूलभूत मान� अ�धकार कााम राख�ाचे
आ�ण �ांना उ�ेजन दे�ाचे मह� आप�ाला मा�हत आहे.
आपण उ�चत आ�ण वमान �ेतन, लाभ आ�ण नोकरी�ा इतर अटी
पुर�तो.

इ�े��रु�चे काम आ�ण बालकामगार ाांना आपला कठोर ��रोध
आहे.

•

आपण

��चा मान राखू आ�ण अशी ���ाव आ�ण व�ानाची

वं�ृती �नमारण करू क� �ाम�े कामा�ा �ठकाणचे �ाता�रण

पुर�तो. आ�ाला मा�हत आहे क� वं�मश्र पा�रभूमी, मते आ�ण
प्र�तभा ाां�ामुळे आमची वं�ा वमृ� होते आ�ण आ�ाला

”

आपण कमरचार्ाां�ा अ�भ �� �ातं�ा�ा अ�धकाराचा मान

वकारा�क आहे.
•

आपण कधीही कमरचारी �क��ा नोकरीवाठी�ा अजरदारांम�े
भेदभा� करणार नाही �क��ा �ांना अ�ा� प�तीने �ागणूक
देणार नाही आ�ण आपण नोकरीवाठी वमान वंधी दे�ावाठी
प्र�तब� आहोत. �ल�ग, �ंश, �णर, रा�ीा�, �ंश, धमर, शारी�रक
�क��ा मान�वक अपंग�, �ै�क�ा ��ती, ल��गक पवंती �क��ा
�ै�ा�हक ��ती ाां�ा आधारे कोणतेही �नणरा घेतले जाऊ नाेत.
’कमरचार्ाांशी वंबंध’, ’मान� वंवाधने’, आ�ण ’आ�थ�क
�नणराप्र�क्राेतील मान� अ�धकार’ ाां�ाब�लची व���र धोरणे
म�ह�द्र�ा इंट्रानेट�र उपल� आहेत.

प्र�.

आ�मर ाांना �ां�ा ��भागाम�े नोकरी�ा एका मोक�ा पदावाठी, �ाम�े बराच प्र�ाव अंतभूरत आहे, मुलाखतीवाठी �न�डक उमेद�ारांची ाादी

उ�र

आ�मर ाांना अशा व�र उमेद�ारां�ा मुलाखती घेणे भाग आहे, �ां�ा पात्रता ाा पदा�ा आ��कता पूणर करतात, मग तो/ती उमेद�ार एकटा/एकटी

बन�ााची आहे. �ांनी जर एकटेच माता/�पता अवले�ा उमेद�ारांना नाकारले, कारण ते ाा कमा�ा प्रोफाइ�वाठी ाो� नाहीत, तर ते ाो� आहे का?

माता/�पता अवो अगर नवो, कारण उमेद�ाराला काम पूणरपणे ��पणे वमजा�ून वां�गतले आहे. अशा कारणांवाठी उमेद�ारांम�े भेदभा� करणे हा कोडचा
भंग आहे. तवेच के�ळ

��गत प�पाता�ा कारणावाठी कंपनी एक हुशार उमेद�ार गमा�ू शकते.

कामा�ा �ठकाणचे �तरन

•

उ�ीडनापावून मु��

आपण खात्री केली पा�हजे क� आप�ा वहकार्ाांवोबत�ा

•

अपमानजनक, आक्रमक, धाक �नमारण करणारे, शर�म�दा करणारे

�तरनामुळे आप�ाब�ल कामा�ा �ठकाणी आपण गैर ा�वा�ाक

�क��ा कामावाठी अाो� बन�ते. उ�ीडन शारी�रक �क��ा त�डी अवू

अव�ाचे मत बनू नाे. इतरांना अाो� प्रकारे �क��ा अ�ील प�तीने
�शर करणे टाळा�े. आपण नेहमी नम्र, व� आ�ण

शकते, आ�ण ते �तः वमोरावमोर �क��ा अ� मागा�नी केले जाऊ

ा�वा�ाक

शकते (जवे उ�ीडक वंदेश �क��ा ईमेल). अशा उ�ीडना�ा

प�तीने �ागा�े.
•

उदाहरणांम�े ाेतात इ�े��रु� ल��गक आक्रमक हालचाली �क��ा

आपण कााारलाा�ा आत अवू अथ�ा बाहेर, आपण कामा�र
अवताना नेहमी ��, नीटनेटके आ�ण

शेरेबाजी, अपमानकारक ��नोद आ�ण शर�म�दा करणारी शेरेबाजी,

���त पोशाख केलेले

ल��गकदृ�ा �� �चत्रे/आकृ�ा, फोटो, ���डओ, ॲ�नमेशन, इ. एक

अवणे अपे��त आहे.
•

अ� प्रकारचे, आप�ा कृत��रून आ�ण आपले उ�ेश काहीही अवले

���ा �ां-भा�ने�र

आघात होईल आ�ण/�क��ा कंपनी�ा कमरचार्ाांम�े गट �नमारण
कर�ाचा प्रा� होईल.
•

ल�ात ठे�णे मह�ाचे आहे क� उ�ीडन, मग ते ल��गक अवो �ा

कंपनी अशा प्रकार�ा वूचक, अधरव� गो�ी, अफ�ा आ�ण ग�ांना
पर�ानगी देत नाही, �ामुळे एखा�ा

तरी वमोर�ा
•

���र �ाचा कवा प�रणाम होतो, ाा�रून ठरते.

उ�ीडनावाठी कंपनीने शू�-वहनशीलता” अवे मानक ठर�ले आहे.
आप�ा �ा कृती �क��ा �तरन उ�ीडना�क �ाटेल �क��ा �दवेल

कामा�ा �ठकाण�ा �तरनाबाबतचे हे �नाम घरामधून काम करत
अवतानाही (ड�ूएफएच) �ततकेच लागू आहेत.

“उ�ीडन” हे अवे �तरन आहे क� जे कामा�ा �ठकाणचे �ाता�रण

अवे �तरन �क��ा कृती आपण टाळू ााची आपण खात्री केली पा�हजे.
•

आपण “ल��गक उ�ीडना�ा” व�र घटनांकडे अ�ंत गंभीरपणे पाहू
आ�ण प्र�ेक कमरचार्ााला, ल��गक उ�ीडना�ा कोण�ाही घटना
अंतगरत तक्रार व�मतीकडे �रपोटर कर�ाव उ�ेजन देऊ. कोण�ाही
प्रकार�ा ल��गक उ�ीडना�ा घटनेवाठी आरोपी ठरले�ा प्र�ेक
कमरचार्ाा�र कंपनी

��ापन कडक �श�भंगाची कार�ाई करू

शकते.
“ल��गक उ�ीडन” ाा�र एक व���र धोरण
म�ह�द्र�ा इंट्रानेट�र उपल� आहे.

प्र�.
उ�र

�टना (�ु�नार एिक्झ�ु�ट�) ाां�ा मॅनेजरने �ां�ा कप�
ांब�ल

अशी शेरेबाजी केली क� �ामुळे �टना ाांना �ां�ा इतर वहकार्ाांवमोर

शर�म�दा आ�ण अ�� �ाटले. कंपनीतील क�न� कमरचारी अव�ामुळे �टना �ां�ा ��र�ांवमोर आ�ेप घेऊ शक�ा नाहीत. अशा प�र��तीत
�टना ाांनी काा करा�े?
�टना ाांना धाकदपटशा, धमका��ा, �क��ा अपमानकारक गो��पावून मु� �ाता�रणात काम कर�ाचा ह� आहे. कंपनीतील कोणीही केले�ा
शेरेबाजीमुळे जर �ा अ��, शर�म�दा झा�ा अवतील, तर �ांना ही गो� नै�तकता अ�धकार्ाा�ा मान� वंवाधन प्र�त�नधीला �रपोटर कर�ाचा
पूणर ह� आहे आ�ण तक्रारदार

��ची ओळख गु� ठे�ून ाा गो�ीचे अ�ेषण केले जाईल. मॅनेजरचे �तरन जर ल��गक उ�ीडन अव�ाचे �व�

झाले, तर �ा�ा��रु� ाो� कार�ाई केली जाईल.

आरो� आ�ण वुर��तता ाांची खात्री करणे
•

आपण प्र�ेक

�� कंपनीची मह�ाची वंप�ी आहे अवे मानू

आ�ण उ� दजार�ा वुर��तता आ�ण वंर�णावाठी आपण
•

“वुर��तता आ�ण

धोरण म�ह�द्र�ा इंट्रानेट�र उपल� आहे.

प्र�तब� आहोत.

�ह�वाचार��रोधी मागरदशरक त�ांचे पालन

आप�ापैक� प्र�ेक जण व�र �ेळ कंपनी�ा वुर��तता आ�ण

•

वुर�ा��षाक काारप�ती, तवेच व�र लागू काादे � �नामांचे

कामा�ा �ठकाणी वुर��त �ाता�रण पुर��ा�ा कंपनी�ा
प्र�तब�ते�ा वंदभारत आपण, वंबं�धत कमरचार्ााचे पद कोणतेही

पालन कर�ाव जबाबदार आहे. जर आरो� आ�ण वुर��ततेला

अवो, आपण कोण�ाही प्रकारची �ह�वा �क��ा धाकदपटशा

धोका अवेल तर आपण ��रत ह��ेप करून ती गो� �रपोटर

करणार नाही �क��ा वहन करणार नाही. आप�ाला अशा

केली पा�हजे.
•

�वााामधील आरो�” ााबाबतचे एक व���र

�ाता�रणाचे वं�धरन करााचे आहे, क� जेथे लोकांना व�र �ेळ

आप�ा वु��धा आप�ा मालक��ा अवून आपण �ा आरो�,

वुर��त �ाटेल आ�ण �ांना व�ानाने आ�ण

वुर��तता आ�ण पाार�रण ाांचे र�ण कर�ा�ा दृ�ीने
आ��क ते पर�ाने, मा�ता आ�ण �नांत्रणे ाां�ावोबत
चाल�तो. आपले कंत्राटदार आ�ण इतर ब�ह� प�ांनी ााच
पात�ां�रील आ�र� आ�ण वुर��तते�ा र�णावाठी प्र�तब�
अवणे अपे��त आहे.

ा�वा�ाक प�तीने

�ागणूक �दली जाईल.
•

कंपनी�ा आ�ारात आप�ाला अशी कोणतीही कृती कर�ाव
मनाई आहे क� �ामुळे दुवर्ाा

��ला धोका �ाटेल �क��ा

अवुर��त �ाटेल. ााम�े शा��क ह�े, धम�ा, �क��ा
कोण�ाही

प्रकारची

आक्रमक,

धाक

�नमारण

करणारी,

अपमानकारक �क��ा रॅ�ग�गची अ�भ �� अवेल. आप�ाला

अमली पदाथर आ�ण म�
•

कामा�ा जागी आप�ाला श�े बाळग�ावही मनाई आहे.

आप�ाला कंपनी�ा आ�ारात अवताना, कामा�र अवताना,
काम करताना �क��ा कामा�ा �ेळा वोडून इतर �ेळी अ�ैध
अमली पदाथर �क��ा म� �ापर�ाव, खरेदी कर�ाव, ��क�ाव,
बाळग�ाव, ह�ांत�रत कर�ाव, ��त�रत कर�ाव �क��ा
�ां�ा अमलाखाली अव�ाव पर�ानगी नाही. �ा�श�ाा आपण
अमली पदाथर �क��ा म� ाां�ा प्रभा�ाखाली अवताना �क��ा
�ां�ामुळे शु�ीत नवताना कामा�र ाेऊ नाे. कंपनीने प्रााो�जत
केले�ा

�वााीन वहाो�ांवोबत�ा दुपार�ा/रात्री�ा

भोजना�ा �ेळी म�पानाला फ� लाइन मॅनेजर�ा मा�तेने
पर�ानगी आहे.

प्र�.
उ�र

भरत ाांचा एक वहकारी �ना�मतपणे म�ा�ा नशेत कामा�र ाेतो. भरत ाांना मा�हत आहे क� �ा

���ा

��गत जी�नात �ाला मान�वक

आघातामधून जा�े लागत आहे, पण म�ा�ा अमलाखाली काम करून ती �तःला तवेच �त�ा वहकार्ाांना धोका �नमारण करू शकते. भरत
ाांनी काा करा�े?
म�पानामुळे �ा वहकार्ाा�ा वुखवमाधाना�र आ�ण कामा�ा दजार�र प�रणाम हो�ाची श�ता आहे. भारत ाां�ा�र ही गो� नै�तकता
अ�धकार्ााला कळ��ाची जबाबदारी आहे, जो हे प्रकरण वं�ेदनशीलपणे हाताळेल.

03ई.

वंप��चे वंर�ण आ�ण
मा�हती ��ापन

“

मा�हती तंत्र�ान (आाटी) वंप��चे र�ण अशा ब�ह� आ�ण अंतगरत कार�ााांपावून केले पा�हजे,
�ा प्रभा�ी आ�ण व�म कामावाठी हानीकारक आहेत.
रॉबटर् ई. डे��स, मा�हती तंत्र�ान��षाक लेखक

कॉप�रेट वंप�ी आ�ण मा�हती तंत्र�ानाचे

•

”

�वााा�ा उ�ेशाने आ�ण आपली

धोरणा�क उ���े वा� कर�ावाठी �ापर�ा पा�हजेत.

वंर�ण आ�ण जबाबदारीने �ापर
•

कंपनी�ा वंप�ी फ�
आप�ाला
तंत्र�ानाचा

कंपनीतील प्र�ेक जण कंपनी�ा वंप�ी आ�ण मा�हती तंत्र�ान

अधूनमधून

कंपनी�ा

वंप�ी

आ�ण

मा�हती

��गत �ापर कर�ाची पर�ानगी आहे, पण

जोपा�त �ामुळे कंपनीचे �हतवंबंध धो�ात आणत नाही,

ाांचे चोरी, नाश, दुरुपाोग, अप ा आ�ण नावाडी ाां�ापावून

आप�ा कामा�र अ�न� प�रणाम करत नाही, �क��ा �ामुळे

वंर�ण कर�ावाठी जबाबदार आहे. आप�ा वंप��म�े

कंपनी�ा वंवाधनांचा अनु�चत गैर�ापर होत नाही तोपा�तच.

मालम�ा, �ेळ, मालक�ची मा�हती, कॉप�रेट वंधी, कंपनीचा �नधी,
आ�ण कंपनीची वामुग्री वमा��� आहे.

’ई-�बझनेव वुर��तता’, ’इंट्रानेट’ आ�ण “इंटरनेटचा �ापर’ ाांब�ल
व���र धोरणे म�ह�द्र�ा इंट्रानेट�र उपल� आहेत

प्र�. �चत्रपट आ�ण गीते डाउनलोड कर�ावाठी �ापरतात. अशा

शीबा (काादे ��भागात काम करणारी एक एिक्झ�ु�ट�) कधी कधी कंपनीने पुर�लेले डेटा काडर इंटरनेट�रून मो�
ा
प्रमाणा�र

उ�र

��गत �ापरावाठी डेटा काडर �ापरणे ठीक आहे का?

आप�ाला अधूनमधून कंपनी�ा वंप�ी आ�ण मा�हती तंत्र�ानाचा

��गत �ापर कर�ाची पर�ानगी आहे, पण जोपा�त �ामुळे

कंपनीचे �हतवंबंध धो�ात आणत नाही, आप�ा कामा�र अ�न� प�रणाम करत नाही, �क��ा �ामुळे कंपनी�ा वंवाधनांचा अनु�चत
गैर�ापर होत नाही तोपा�तच. कंपनीने �दलेले डेटा काडर मो�
ा प्रमाणा�र �चत्रपट आ�ण गीते डाउनलोड कर�ावाठी �ापरणे हा कंपनी�ा
वंवाधनांचा गैर�ापर मानला जाईल आ�ण �ामुळे हा कोडचा भंग मानला जाईल.

–

कंपनीची गोपनीा मा�हती, �तचे कमरचारी
आ�ण

�वाा वहाोगी ाांचे र�ण करा

ग्राहक, ��क्रेते आ�ण/�क��ा कमरचार्ाांची ना�े, वंपकारवाठी
प�े, ईमेल प�े, वरकारी ओळखपत्रे, ब�क खा�ांचे तपशील,
फोटो, ���डओ �क��ा ाापैक� कोण�ाही गो�ी.

•

आपण गोपनीा मा�हती फ� खालील लोकांकडे उघड करा�ी:
–

कंपनीतील वहकमरचारी, �क��ा अवे ब�ह� प� क� �ांना
�ैध पर�ानगी आहे, ’�ांना �जतक� आ��क �ांना
�ततक�च देण’े ाा त�ा�र

–

ही मा�हती गोपनीा ठे��ाचे �ांचे ��पणे कतर

आहे

�क��ा जबाबदारी आहे अवे लोक
–
•

जाहीर न केलेली आ�ण/�क��ा

��गत ओळख वांगणारी

( ा�ेवाठी श�ाथरवंग्रह 10 पहा) अवू शकते, जी कमरचार्ाांना
�ां�ा कंपनीतील पदामुळे मा�हत अवू शकते आ�ण जी उघड

बौ��क वंप�ी आ�ण
•

–

ग्राहकां�ा ाा�ा

–

कंपनीतील �ानामुळे मा�हत झालेली ���ीा �क��ा
�बगर���ीा मा�हती

–

���श� ग्राहक �क��ा पुर�ठादारांना �दले�ा अटी, व�लत�चे
दर �क��ा फ�

–

��पणना�ा �क��ा धोरणा�क ाोजना

–

ापार��षाक गु�पते, उ�ादन आ�ण ��पणन प्र�क्राा
आ�ण तंत्रांव�हत

–

मा�हती

उघड

कर�ाची

ापार �च�े

आपण ब�ह� प�ां�ा मालक��ा बौ��क वंप�ीचा (आापी)
( ा�ेवाठी व�ाथरवंग्रह 11 पहा) मान ठे�ला पा�हजे आ�ण

झा�ाव �धरकां�ा उपाोगी ाेऊ शकते �क��ा कंपनीला
अपााकारक अवू शकते. वामा� उदाहरणांम�े वमा��� आहेत:

आ��कतेनुवार

काादेशीरपणे जबाबदारी आहे अवे लोक

काम करत अवताना आप�ाला कंपनीब�ल�ा गोपनीा
मा�हतीम�े प्र�ेश �मळू शकतो. ’गोपनीा मा�हती’ वाधारणतः

�ांना

इतरां�ा आापी ह�ां�र कधीही बुद्�ा अ�तक्रमण करू नाे
•

इतर कोण�ाही कंपनीचे ना� �क��ा छापील वा�ह� �ापरून
जा�हराती �क��ा प्रचार वा�ह� ताार करताना आपण खबरदारी
घेतली पा�हजे. एखादे पर�ानाधारक वॉ��ेअर �ापरताना फ�
प्रकाशकाने पुरेवे पर�ाने �दलेले वॉफ�ेअर कंपनी�ा वंगणका�र
�क��ा कंपनीचे काम करताना अपण �ापरले पा�हजे.
’ ापार �च�े” बाबत एक व���र धोरण
म�ह�द्र�ा इंट्रानेट�र उपल� आहे.

वॉ��ेअर, �र� मॉडे�, वाधने, आ�ण इतर प्रणाली �क��ा
तंत्र�ान ��काव

प्र�.

कंपनीचा एक माजी कमरचारी आ�ण ���ान (��� ��भागातील एक एिक्झ�ु�ट�) ाांचा माजी ��र� अवले�ा ��ने ���ान ाांना
कंपनीचे काही गोपनीा �रपोटर काढााला वां�गतले आहे, �ां�र �ा दोघांनी एकत्र काम केले होते. ���ान�ा ल�ात अवेही आले, क�
�ां�ा माजी ��र�ाला ��� ��भागातील �ांचे इतर वहकारीवु�ा अशाच प्रकारे मदत करत आहेत. ���ान ाांनी काा करा�े?

उ�र

कोण�ाही प�र��तीत ���ान ाांनी �ा माजी कमरचार्ााला �ाने मा�गतलेली मा�हती देता कामा नाे, जी गोपनीा अवू शकते. ���ान
ाांनी �ां�ा वहकार्ाांनाही एका माजी कमरचार्ााला कंपनीची गोपनीा मा�हती पुर�ून कोडचा भंग कर�ापावून रोखा�े. तवेच ���ान
ाां�ा�र ही गो� ��रत नै�तकता अ�धकार्ााला �रपोटर कर�ाचीही जबाबदारी आहे आ�ण ाा प्रकरणात नै�तकता अ�धकारी कंपनी�ा
मा�हतीचे र�ण कर�ावाठी आ��क ती कार�ाई करेल.

04.

आप�ा कोडची
अंमलबजा�णी करणे आ�ण
भंग �रपोटर करणे

–

आपला कोड जारी करणे आ�ण �ाम�े

–

के�ामुळे अ�ेषणा�र अ�न� प�रणाम होणार नाही, �णजे

(ईजीवी) �ापन केली अवून ती वंचालक मंडळाला �रपोटर करेल.

बहुधा मा�हती पूणर आवेल आ�ण कमरचार्ााकडून ��ीकरण

आ�ण मंडळ हे कोडची, धोरणांची अंमलबजा�णी आ�ण �ां�ा

माग�ाचे गरज अवेल, ते�ा;

अनुपालना�र देखरेख करेल. तवेच ईजीवीची आणखी एक

–

जबाबदारी �णजे ाा धोरणां�ा प�रणामकारकतेचा आढा�ा घेणे

पर�ानगी देण.े

वुच�णे ही आहे. ईजीवी कोड�ा तरतुद��ा अनुपालनाचे
वु�� आ�ण पारदशरक अवा�ीत, आ�ण �ांचे द�ा�ेजीकरण

कोड�ा वंभा

मा�हती पु��कांम�े केले जाईल � ाा पु��का �श�ण आ�ण

लाइन

शावन ाांवाठीचे एक मू��ान उपकरण �णून काम करतील.
नै�तकता आ�ण शावन व�मती कोडमधील तरतुद�चा �ेळो�ेळी
आढा�ा घेईल आ�ण कोडला बदल�ा प�र��तीशी वुवंब�
�तला ाो� �ाटतात अशा वुधारणा वुच�ेल.
कोडशी वंबं�धत कोण�ाही बाब�ब�ल कोणतेही ��ीकरण,
व�ा �क��ा काही चच�ची गरज अवेल, तर आप�ाला ाावाठी
नै�तकता अ�धकार्ााकडे जा�ाव उ�ेजन �दले जाईल.

कोड�ा �रपोटर केले�ा भंगांचे अ�ेषण
•

कंपनी �रपोटर केले�ा कोड�ा वंभा

भंगां�ा घटनांकडे

गंभीरपणे पाहते आ�ण ती गोपनीातेला आ�ण �नाु� टी��ारे
अशा आरोपांचे वखोल अ�ेषण कर�ाला प्र�तब� आहे.
•

अंतगरत अ�ेषणांम�े वहकाार कर�ावाठी आपण जबाबदार
आहोत आ�ण अवे न के�ाव �श�भंगाची कार�ाई होऊ शकते.

•

जे�ा ाो� अवेल ते�ा कमरचार्ााला, �रपोटर केले�ा
मा�हतीचा आढा�ा घेऊन �ातील चुका दुरु� कर�ाची

आ�ण �ांना बदल�ा काळानुवार बदल�ावाठी वुधारणा

•

वंबं�धत कमरचार्ााला �ा�ा/�त�ा�रील आरोपांची
मा�हती अशा �ेळी देण,े क� जे�ा ही मा�हती उघड

कंपनी�ा वंचालक मंडळाने नै�तकता आ�ण शावन व�मती

वं�नरी�ण कर�ावाठी जबाबदार आहे. प्रणाली आ�ण धोरणे

कंपनी खाली गो�ी कर�ाचे प्रा� करते:

���ा

गोपनीातेचे र�ण करणे;

वुधारणा करणे
•

�हाार अवेल तोपा�त प्रकरणांम�े गुंतले�ा

मॅनेजवर

भंगांचे �रपोटर प्रा� करणारे
आ�ण

इतर

ाां�ा

जबाबदार्ाा
कोड�ा वंभा

भंगांचे �रपोटर प्रा� करणारे लाइन मॅनेजवर आ�ण इतर

लोक कोडला आधार दे�ात मह�ाची भू�मका बजा�तात. आपली
कंपनी आप�ा �च�तांब�ल लाइन मॅनेजवरशी बोल�ाव उ�ेजन देत.े
लाइन मॅनेजवर आ�ण वद�ांनी ाा गो�ी करा ा:
•

�ांना कोड वमजला अवून �ांचे �तरन कोडनुवार अव�ाची
खात्री करा�ी

•

आप�ा टीम वद�ांना वांगा�े क� �ां�ा �च�तांबाबत चचार
आ�ण वहा� कर�ावाठी आपण उपल� आहोत

•

कोण�ाही टीम वद�ाने कोड �क��ा काा�ाचा भंग करणे
थांब��ावाठी कृती करा�ी

•

व�र �च�ता ाो� पातळी आ�ण कााारकडे पोहोच�ा ा

•

टीम वद�ांना अवे कधी �ाटू देऊ नाे क� �ां�ा �च�तांकडे दुलर�
केले जात आहे

•

कोडचा भंग झा�ाची शंका �रपोटर करणार्ाा एखा�ा

���ा

��रोधात कोणताही बदल घेतला जात नाही ााची खात्री करा�ी

भंगा�ा घटना �रपोटर करणे

�श�भंगाची कार�ाई

ही त�े व�ा�पा�त ाो� रीतीने कळ��ात आली आहेत आ�ण ती

•

व��� दजारचा वचोटीचा �र कााम ठे��ावाठी आपण कोड,

�ांना उ�ेशून आहेत �ा व�ा�ना वमजली आहेत ााची खात्री कर�ाची

कंपनीची धोरणे आ�ण काारप�ती तवेच लागू काादे आ�ण

जबाबदारी कंपनीचे वंचालक मंडळ, लेखा परी�ण व�मती आ�ण

�नामांचे पालन कर�ावाठी �तंला प्र�तब� केले पा�हजे. जे

नै�तकता आ�ण शावन व�मती ाां�ा�र आहे. कंपनी खु�ा आ�ण

लोक अवे करणार नाहीत �ां�ा�र �श�भंगाची कार�ाई होईल.

प्रामा�णक वंदेशनाला उ�ेजन देते. जर आप�ाला कोडचा �क��ा इतर
काादेशीर आ��कतांचा भंग �क��ा वंभा

•

�श�भंगाची कार�ाई प्र�ेक प्रकरणातील प�र��तीनुवार

वमजला, तर ते आपण

ठर�ली जाईल आ�ण �ाम�े दंड, �नलंबन, �क��ा नोकरीतून

�रपोटर केले पा�हजे, मग ते आपण, आपले मॅनेजर �क��ा इतर

काढून टाकणेही अवू शकते. ाा

कोणाब�लही अवो.

�ाटले तर ाो� �ा �नाामक अ�धकार्ाांना कळ�ले जाईल

•

कोडवंबंधी�ा

कोण�ाही

बाबीवाठी

आपण

नै�तकता

�त�र�

��ापनाला ाो�

आ�ण गु�ेगारी �क��ा मुलक� कार�ाई वुरु केली जाऊ शकेल.

अ�धकार्ााचे मागरदशरन घेतले पा�हजे. कोडचा कोणताही भंग ाा
कोड�ा पान क्रमांक 22 �रील मंजुरी�ा वुधा�रत को�काम�े
वां�गत�ानुवार नै�तकता अ�धकारी, वंबं�धत कााारचा मान�

�ा�री आ�ण पोहोच

वंवाधन प्र�त�नधी, कााारचा लाइन मॅनेजर �क��ा वंचालक

व�र न�ीन आ�ण व�ा�ा कमरचार्ाांनी ठरा��क काला�धीनंतर एका

मंडळाला �रपोटर केला पा�हजे. ाा व�ार�ा

�त�र� इंट्रानेट�र

पोहोच प्रपत्रा�र �ा�री केली पा�हजे, आ�ण �ा�ारे पु�ी केली पा�हजे

एक व���र ’��वल �ोअर धोरण’ उपल� आहे आ�ण �ाचा

क� �ांनी कोड �ाचला अवून �ा�ा तरतुद�चे पालन कर�ाव ते

�ापर आ��क �ाट�ाव केला जाऊ शकतो. ाा वम�ां�ा

मा�ता देत आहेत. कोड �ाचला नाही �क��ा पोहोच प्रपत्रा�र �ा�री

काही उदाहरणांम�े वमा��� आहेत:

केली नाही, तरी कोडचे पालन न कर�ावाठी ही वबब होऊ शकणार

–

नाही.

�हशोब �क��ा लेखा परी�णामधील अ�ना�मतता �क��ा
�दशाभूल करणार्ाा गो�ी

–

गैर �हार, चोरी, लाचलुचपत आ�ण इतर भ्र�ाचारपूणर
�वाा प�ती

अ�ध�ाग

–

ॲ�टट्र� �क��ा इनवााडर ट्रे�ड�गबाबतचे भंग

कंपनी�ा अ�धकार्ाांवाठी ाा कोडमधीन कोण�ाही तरतुद��ा

–

पाार�रण, वुर��तता �क��ा उ�ादना�ा गुण��ेबाबत

अ�ध�ागाला नै�तकता अ�धकार्ााची मा�ता आ��क आहे.

ल�णीा वम�ा
–

बेकाादेशीर भेदभा� �क��ा उ�ीडन

–

प्र�� �क��ा वंभा

–

कंपनीला �क��ा नोकरीला �ा लागू होतात अशा कोण�ाही

भंगाचा वंशा शु� हेतूने �रपोटर करणार्ाा कोणाही

रा�ीा, प्रादे�शक, जमात���श�, रा� �क��ा नगरपा�लका

कंपनी कोण�ाही प्रकारचा बदला वहन करत नाही. �ाचप्रमाणे जो

ाां�ा कोण�ाही काादेशीर आ��कतांब�ल मागरदशरन

प्रामा�णकपणे आ�ण पूणरपणे आप�ा कंपनी�ा अ�ेषणात भाग घेतो,

पर�र��रोधी �हतवंबंध

बदला घे�ाव ��रोध
���ा ��रोधात

अशा कोणाचाही ाा कृतीवाठी बदला घेतला जाणार नाही. �र
�ट�ाप्रमाणे, शु� हेतूने �रपोटर करणार्ाा �क��ा �रपोटर�ा अ�ेषणात
भाग घेणार्ाा

���ा ��रोधात जर कोणी बदला घेतला तर �ा

����रु� �श�भंगाची कार�ाई केली जाईल.
एक व���र ’��वल �ोअर धोरण’ म�ह�द्र�ा इंट्रानेट�र उपल� आहे.

05.

कोडची प�र�श�े

प�र�श� 1. श�ाथरवंग्रह

•

ते एका �ह�दू अ��भ� कुटुंबाचे वद� अवतील.

•

ते पती प�ी अवतील; �क��ा

1.

•

एक

’लाइन मॅनेजर’ �णजे कोण?

�� दुवर्ाा

��शी खालील प्रकारे वंबं�धत अवेल:

‘लाइन मॅनेजर’ �णजे कमरचार्ााचा मॅनेजर/वुपर�ााझर, �ाला

–

�पता (वा�त्र �पता धरून)

कमरचारी �रपोटर करतो/ते, जो �कमान �ा कााारचा उपा�� �क��ा

–

माता (वा�त्र माता धरून)

–

मुलगा (वा�त्र मुलगा धरून)

–

मुलाची प�ी (वून)

–

मुलगी (वा�त्र मुलगी धरून)

कोण�ाही �ेळी जे�ा एक प� दुवर्ाा प�ा�र �नांत्रण ठे�ू शकत

–

मुलीचा पती (जा�ई)

अवतो, �क��ा ���ीा आ�ण/�क��ा काारचालन��षाक �नणराां�ा

–

भाऊ (वा�त्र भाऊ धरून)

–

बहीण (वा�त्र बहीण धरून)

–

अशी कोणीही

�ा�रील पदाचा अवतो. उपा�� �क��ा �ा�रील पदां�रील
कमरचार्ाांवाठी, ते �ाला �रपोटर करतात तो मॅनेजर हा ाा कारणावाठी
�ांचा लाइन मॅनेजर वमजला जाईल.

2.

कोड�ा अंतगरत ’वंबं�धत प�’ कोणाला मानले जाते?

बाबतीत दुवर्ाा प�ा�र ल�णीा प्रभा� पाडू शकत अवतो, ते�ा हे
प� ’वंबं�धत प�’ मानले जातात.
‘�नांत्रण’ �णजे:
•

�� �जला कंपनी�ा कमरचार्ााकडून

>50% उदर�न�ारहाची र�म �मळते

वं�े�ा मतदानश��पैक� �नम्�ाहून अ�धक मतदानश��ची
प्र�� �क��ा अप्र�� मालक�, �क��ा

•

कंपनी�ा बाबत कंपनी�ा वंचालक मंडळा�ा रचने�र �नांत्रण,
इतर कोण�ाही वं�े�ा त�म मंडळा�ा रचने�र �नांत्रण,
�क��ा

•

वं�े�ा मतदानश�� म�े मो�
ा प्रमाणात �हतवंबंधांचा धारक,
आ�ण

काा�ा�ाे

�क��ा

करारा�ाे

वं�े�ा

���ीा

आ�ण/�क��ा काारचालन��षाक धोरणांचे वंचालन कर�ा�ा
श��चा धारक.
वं�े�ा ���ीा आ�ण/�क��ा काारचालन धोरणां�ा �नणराांम�े
वहभाग, पण ाा धोरणांचे �नांत्रण नाही.

��, कंपनी,

वहाोगी, �क��ा वं�ा �ां�ा वोबत आपण प्र�� �क��ा अप्र��
पणे आपले वंबंध �क��ा �हतवंबंध अवू शकतात, �ामुळे आपण
कंपनी�ा �तीने केले�ा �नणराां�र प्रभा� पडू शकतो �क��ा तवे भावू
शकते.
कोण�ाही

���ा वंदभारत �ाचा अथर, अवा कोणीही �ाचे दुवाार

��शी नाते आहे, जर:

’लाचलुचपत’ �णजे पैशाव�हत मूला
् अवलेले काहीही, भेट��ू आ�ण
मनोरंजन, इतर
जे

�वााीन वोाी, पाहुणचार, �क��ा

��गत तु�ीकरण

�वाा �मळ��ावाठी �क��ा कााम ठे��ावाठी, �क��ा एखादा

अनु�चत लाभ उठ��ावाठी

��चे �तरन बदल�ा�ा उ�ेशाने �दले,

देऊ केले �क��ा घेतले जाते.
��नी केलेले

अप्रामा�णक �तरन, जवे मॅनेजवर �क��ा वरकारी अ�धकारी.
भ्र�ाचाराम�े लाच, टेबलाखालून अाो� भेट��ू देणे �क��ा घेण,े
�नधी दुवरीकडे �ळ�णे, काळा पैवा पांढरा करणे, आ�ण

कोड�ा अंतगरत ’नाते�ाईक’ कोणाला मानले जाते?

व�रवाधारण श�ांम�े ’नाते�ाईक’ �णजे अशी

’लाचलुचपत’ आ�ण ’भ्र�ाचार’ �णजे काा?

’भ्र�ाचार’ �णजे व�े�ा पदां�र अवले�ा

‘ल�णीा प्रभा�’ �णजे:

3.

4.

गुंत�णुकदारां�ा पैशाचा अपहार करणे ाांचा वमा�ेश होऊ शकतो.

5.

’वु��धाकारक अदाागी (फॅ�व�लटेशन पेम�ट्व)’ आ�ण
’�ककबॅ�’ �णजे काा?

फॅ�व�लटेशन पेम�ट्व �णजे वरकारी अ�धकार्ाांना अशा �न�ा�ा,
वामा� वरकारी कृती कर�ावाठी ’�ंगण’ �णून �दले�ा छो�
ा
रकमा, क� �ा कृती करणे हे �ा अ�धकार्ााचे कामच अवते, जवे
काही ���श� पर�ाने, लााव�ेव, ��वा आ�ण पत्रे जारी करणे.

फॅ�व�लटेशन पेम�ट्वम�े एखा�ा कंपनीला वरकारी अ�धकार्ााने
न�ीन

�वाा देणे �क��ा आहे तो चालू ठे��ावारखे �नणरा वमा���

नवतात.

9.

’गैर �हार’ �णजे काा?

एखा�ा कंपनी �क��ा कॉप�रेट वं�े�ा वंदभारत ’गैर �हार’ म�े

�ककबॅक �णजे एक प्रकारची चचार करून ठर�लेली लाच अवते,
�ाम�े �दले�ा वे�ां�ा बद�ात एक क�मशन �दले जाते.
व�रवाधारणतः हा मोबदला (पैव,े माल, �क��ा �दले�ा वे�ा) आधीच
चचार करून ठर�ला जातो. �ककबॅक आ�ण इतर प्रकारची लाच ाात

वमा��� आहेत कोण�ाही

��ने �क��ा दुवर्ाा

��शी वंगनमताने

अशी कोणतीही केलेली �क��ा कर�ाचे टाळलेली कृती, एखादे व�
लप�णे, �क��ा आप�ा पदाचा केलेला दुरुपाोग, �ाचा उ�ेश हा
कंपनी �क��ा �तचे भागधारक �क��ा देणेकरी �क��ा इतर कोण�ाही
��ला फव�णे, �ांचा अनु�चत फाादा उठ�णे �क��ा �ां�ा

फरक अवा अवतो, क� ाेथे एक प्र�त�नधी दुवर्ाा प्र�त�नधीला लाच

�हतवंबंधांना बाधा पोहोच�णे हा अवतो, मग �ामधून कोणताही

देत नाही, तर ााम�े दो�ी प्र�त�नध��ा दर�ान एक अदृ� वंगनमत

अनु�चत लाभ �क��ा अनु�चत नुकवान घडलेले अवो �ा नवो.

अवते. �ककबॅकचा उ�ेश हा वामा�तः दुवर्ाा प�ाला ाा बेकाादा
ाोजनेत वहकाार करााला उ�ेजन देणे हा अवतो.

’अनु�चत लाभ’ �णजे लाभ होणारी
ह�दार नाही, अशी �ा

�� �ा मालम�ेची काादेशीर

��ने बेकाादेशीर मागारने �मळ�लेली

मालम�ा.

6.

’अनु�चत नुकवान’ �णजे नुकवान होणारी

’भेट��ू आ�ण मनोरंजन’ �णजे काा?

’भेट��ू आ�ण मनोरंजन’ म�े एखा�ा

��ने आभार

�

कर�ावाठी थेट �क��ा अप्र��पणे देऊ केलेली/प्रा� केलेली

काादेशीर ह�दार आहे, अशी �ा

�� �ा मालम�ेची

��ने बेकाादेशीर मागारने

गमा�लेली मालम�ा.

कोणतीही अशी गो�, �जला पैशात मू� आहे.
भेट��ूंम�े रोख आ�ण �बगर-रोख गो�ी ाेतात, �ाची काही उदाहरणे
�णजे: कलाकुवरी�ा ��ू, घ�
ाळे

, दा�गने, वामुग्री,

�क��ा अ� प्र�तभूती, घराम�े वुधारणा, खेळाचे वामने/वां�ृ�तक
काारक्रम �क��ा इतर काारक्रमांची �त�कटे. मात्र ााम�े एखा�ा
ापारी प्रघात �णून �न�ा�ा

�वााीन

उपचारांवाठी केलेले �ाज�ी खचर ाेत नाहीत (उदा. �ाहतुक

��ा

करणे, भोजने, �न�ावाची वोा इ.).

7.

पीआाआा �णजे अशी कोणतीही मा�हती जी एखा�ा

क्रे�डट काड� �क��ा ब�क खा�ाचा तपशील, फोटो, ���डओ, �क��ा ाा
पैक� कोण�ाही दोन �क��ा अ�धक गो�ी �ा �ा

��ची ओळख

वांगू शकतात.

’बौ��क वंप�ी’ �णजे काा?

’बौ��क वंप�ी’ म�े कोणतीही कंपनी�ा मालक�ची मा�हती ाेते,

’वं�ेदनशील मा�हती’ म�े ाेऊ शकतात काादेशीर करार, तां�त्रक
�े�व�फकेश�, �क��ा इतर कोण�ाही प्रकारची मा�हती जी कधीही
ापारी मू� अवू

शकते.

जवे:
पेटंट केलेले शोध, रचना, �ा�म�ह�ाचे वा�ह�,
आ�ण वे�ा �च�े,

ापार �च�े

ापारी गु�पते आ�ण �ान, ��क्र�, ��पणन आ�ण

इतर कॉप�रेट डेटाबेवेव, ��पणन धोरणे आ�ण ाोजना, वंशोधन आ�ण
तां�त्रक डेटा,

8.

��ची

ओळख वांगते, जवे ना�, प्र�� प�ा, ईमेल प�ा, वरकारी ओळखपत्रे,

11.

’वं�ेदनशील मा�हती’ �णजे काा?

जाहीरपणे मा�हत होऊ शकणार नाही आ�ण �जला

’ ��ची ओळख वांगणारी मा�हती (पीआाआा)’
�णजे काा?

वे�ा, ब��वे, �ग� �ाउचवर, वमाजवे�ी वं�ांना देण�ा, �ॉ�

�वाा वहाो�ाने

10.

’�ेकहो�र’ ाा वं�ेम�े कोण वमा��� अवते?
�वाा वहाोगी, �धरक,

मंजुरी देणार्ाा वं�ा, वे�ा क�द्र,े वमाज, आउटवोवरव,र �ाहन ���ेषक,
काादे��षाक व�ागार,

न�ीन उ�ादनाची आ�ण/�क��ा पॅकेजची रचना, आ�ण कंपनीने ��क�वत
केलेले �क��ा ��कत घेतलेले ��कावाचे वॉ��ेअर, �क��ा

‘�ेकहो�र’ म�े वमा��� अवतात:
भागधारक, ब�का, डीलवर, मा�मे, वरकार,

�वाा��षाक क�ना, प्र�क्राा, प्र�ा� �क��ा धोरणे,

ा�वा�ाक, व�ागार, लेखा परी�क,

�ााालाे, ���ेषक आ�ण गुणांकने करणार्ाा वं�ा.

ापार

कााा�म�े �ापरली जाणारी मा�हती �ाम�े ाेतात �क�मत धोरण,
��पणन आ�ण ग्राहक��षाक धोरणे.

प�र�श� 2. प्रकटीकरण आ�ण मा�ता को�क
नै�तकता अ�धकारी
�च�तांचा ��षा

प्रकटीकरण

मा�ता
नै�तक

प्रकटीकरण

मा�ता

मान� वंवाधन प्र�त�नधी
प्रकटीकरण



मा�ता

* टीप 1

��गत कामावाठी ��क्रेते, ग्राहक �क��ा इतर
कोण�ाही वहाो�ांना कामा�र घेणे

*

बाहेरील गुंत�णुक�



लाचलुचपत आ�ण भ्र�ाचाराला ��रोध



* टीप 1

राजक�ा प�ांना देण�ा देणे

*

माारदे�ा प�लकडे �मळाले�ा/देऊ केले�ा
भेट��ू, मनोरंजन, �क��ा पाहुणचार

*
टीप 1
�वााीन वहाोगी, पुर�ठादार, ग्राहक आ�ण पाार�रण ाां�ा प्र�त प्र�तब�ता

वम�ा आ�ण भंग �रपोटर करणे




�ेकहो�वरप्र�त प्र�तब�ता

�हशोब ��ा आ�ण पु�के आ�ण न�दी चुक��ा,
अ�ना�मत, आ�ण �दशाभूल करणााार प�तीने
ठे�णे
इनवााडर ट्रे�ड�ग��षाक भंग �रपोटर करणे


(आ�ण
वीएफओ)


लेखा परी�ण आ�ण अंतगरत
अ�ेषणांम�े वहा� करणे


(आ�ण
काादेशीर)

ब�हगरत वंपका�म�े कंपनी�ा �क��ा ब�ह�
प�ांचे लोगो �क��ा ापार �च�ांचा �ापर
गुंत�णुकदारांशी वंबंध




कामा�ा �ठकाणचे �तरन

कंपनी�ारे प्रााो�जत काारक्रमांम�े
म�ाचा �ापर

*
टीप 1

�तरन��षाक भंगां�ा घटना �रपोटर करणे


वंप��चे वंर�ण आ�ण मा�हती

वंप�ीचे वंर�ण आ�ण मा�हती
��ापन
ाां�ा वंदभारतील भंगां�ा वम�ा आ�ण घटना
�रपोटर करणे



��ापन



कोडची अंमलबजा�णी

कोडवंबंधीचे अ�ध�ाग

मंडळ

*
टीप 1

�हार

कोड�ा इतर कोण�ाही भंगां�ा
घटना �रपोटर करणे

मा�ता

वंचालक

�वाा मानके कााम राखणे

कंपनीबाहेर नोकरी
नाते�ाईकांवह

लाइन मॅनेजर





* टीप1: कोड�ा �रीलपैक� कोण�ाही कलमांवाठी�ा प्रकटीकरण आ�ण मा�ता नमु�ांवाठी प�र�श� 5 पहा.
* टीप 2: कोण�ाही लाइन मॅनेजरने �क��ा मान� वंवाधन प्र�त�नधीने मंजूर केले�ा �रीलपैक� कोण�ाही मा�ता �तमाही त�ा�र नै�तकता अ�धकार्ााला �रपोटर करा ा.

प�र�श� 3. आपला कोड एका दृ���ेपात
हे करा

हे करू नका

• कोणतीही ब�ह� कामे �क��ा वंबंधनांवाठी मा�ता

• एकाच चेन ऑफ कमांड�ा �क��ा कााारम�े

घेणे.

• भेट��ू

नाते�ाईकांना कामा�र घेणे.
आ�ण

मनोरंजन

दे�ावाठी

आ�ण

• ��क्रेते, ग्राहक �क��ा पुर�ठादारांकडून लाभ

घे�ावाठी�ा
नै�तकतापूणर

�वााीन मानके कााम राखणे

�ीकारणे.

• कंपनी�ा

आ��कतांचे पालन करणे.

• नाते�ाईक/वंबं�धत

प�/नाते�ाईकांशी

प�ांशी कर�ा�ा कोण�ाही

वंबं�धत

�हारांवाठी मा�ता

�वाा

वंबं�धतांकडे

ल�णीा

गुंत�णुक करणे.

• लाच �क��ा �ककबॅ� देऊ करणे/घेणे.

घेणे.

• लाचलुचपत��रोधी

आ�ण

भ्र�ाचार��रोधी

काारप�त�चे अनुवरण करणे.

• ग्राहकांना उ�चतपणे, नै�तकतापूणर �ागणूक देणे आ�ण • उ�ादनांची गुण��ा आ�ण वुर��तता��षाक
व�र लागू काा�ांचे पालन करणे.

मानके, काादे आ�ण �नामांचे पालन न करणे.

• पुर�ठादार आ�ण उपकंत्राटदारांना उ�चत आ�ण वचोटीची • �धार��षाक
�वााीन वहाोगी, पुर�ठादार, ग्राहक आ�ण
पाार�रण ाां�ाप्र�त प्र�तब�ता

�ागणूक देणे.

काा�ांचे

उ�ंघन

करणार्ाा

कृत�म�े वहभागी होणे.

• पुर�ठादारांवोबत�ा करारां�ा अटी � शत�चा मान • उ�ादनाची गुण��ा �ाढ�ून वांगणे �क��ा �ाबाबत
ठे�णे आ�ण प्र�तब�ता �नभा�णे.

• आरो�

आ�ण

पाार�रणाशी

�दशाभूल करणे.
वंबं�धत

�नाामक

आ��कता पूणर करणे.

• व�र लागू काादे आ�ण �नामनांचे पालन करणे.

• कोणतेही द�ा�ेज, न�दी, �क��ा

�हार खोटे करणे,

मग ते ���ीा अवोत क� �बगर-���ीा.

�ेकहो�वरप्र�त प्र�तब�ता

• कंपनीचे न�दी वाठ�ून ठे��ाबाबतचे धोरण वमजून • गोपनीा मा�हती उघड करणे.
घेऊन �ाचे पालन करणे.
• अ�धकार �दले नवतानाही कंपनी�ा �तीने वंदेशन
• न�दी �बनचूक ठे�णे.
करणे.
• गैर �हार, खो�
ा न�दी करणे आ�ण न�द�म�े फेरफार
करणे ओळखून �रपोटर करणे.

• गुंत�णुकदारां�ा ह�ांचा मान ठे�णे.
• व�र आ��क काा�ांचे पालन करणे.
• कोडचा कोणताही भंग ��रत
�रपोटर करणे.
कामा�ा �ठकाणचे �तरन

• लोकां�ा ����धतेचा मान ठे�णे.
• मान�ी ह�ांचा मान ठे�णे.

•
•
•
•

भेदभा� करणे.
कोण�ाही प्रकारचे उ�ीडन चाल�ून घेणे.
अवुर��त कामे करणे.
अ�ैध अमली पदाथर �क��ा म�ा�ा अमलाखाली
काम करणे.

• �ह�वाचार करणे.
• बालकामगार कामा�र घेणे.
• कंपनीची वंप�ी आ�ण मा�हती तंत्र�ान वुर��त करणे, • गोपनीा डेटा �क��ा जाहीर न कर�ाची मा�हती
ठे�णे आ�ण �ांचे वंर�ण करणे.

• कंपनीचे आाटी वुर��तता धोरण वमजून घेऊन �ाचे
वंप�ीचे वंर�ण आ�ण
मा�हती

��ापन

पालन करणे.

कंपनीमधील �क��ा बाहेरील कोणालाही, अवे करणे
ाो� आहे क� नाही ााची खात्री न करता देण.े

• इतरां�ा बौ��क वंप�ी��षाक ह�ांचा भंग
करणे.

• कंपनी�ा वंवाधनांचा गैर�ापर करणे.

प�र�श� 4. वंदभारवाठी म�ह�द्र�ा इंट्रानेट�र उपल� अवले�ा व�ा अ���ातील शावनाशी
वंबं�धत धोरणांची ाादी
• नै�तक
–

�वाा मानके कााम राखणे
ापार आ�ण उ�ोगाशी वंबं�धत वंघटनांम�े कॉप�रेट

प्र�त�न�ध�ाब�लचे धोरण
•

�वााीन वहाोगी, पुर�ठादार, ग्राहक आ�ण पाार�रण
ाां�ाप्र�त प्र�तब�ता
–

गुण��ेबाबतचे धोरण

–

डीलवर आ�ण ग्राहकांशी

–

उ�ादने आ�ण वे�ां�ा पुर�ठादार आ�ण ��क्रे�ांशी

�हारांबाबतचे धोरण

�हारांबाबतचे धोरण
–

पाार�रण आ�ण प्रदूषणाबाबतचे धोरण

• �ेकहो�वरप्र�त प्र�तब�ता
–

इनवााडर ट्रे�ड�गबाबतचे धोरण

–

वमूहामधील वंदेशनांबाबतचे धोरण

–

गुंत�णुकदारांवोबत�ा वंबंधांबाबतचे धोरण

–

गुंत�णुकदारां�ा तक्रार�बाबतचे धोरण

• कामा�ा �ठकाणचे �र्तन
–

कमरचार्ाांशी वंबंधांबाबतचे धोरण

–

मान� वंवाधनांबाबतचे धोरण

–

आ�थ�क �नणराप्र�क्राेमधीन मान�ी ह�ांबाबतचे धोरण

–

ल��गक उ�ीडनाबाबतचे धोरण

–

वुर��तता आ�ण

�वाा��षाक आरो�ाबाबतचे धोरण

• वंप��चे वंर�ण आ�ण मा�हती

��ापन

–

ई-�बझनेव वुर��ततेबाबतचे धोरण

–

इंट्रानेटबाबतचे धोरण

–

इंटरनेट �ापराबाबतचे धोरण

–

ापार �च�ांबाबतचे धोरण

• आप�ा आचार वं�हतेचे प्रशावन आ�ण �त�ा भंगा�ा घटना
�रपोटर करणे
–

��वल-�ोअर धोरण

प�र�श� 5. प्रकटीकरण आ�ण मा�तेचा नमुना
कमरचााारची मा�हती
ना�:
पद:
��भाग आ�ण �ठकाण:
कााारलाीन दूर�नी:
कााारलाीन ई-मेल:
���श� प्रकरण
���श� प्रकरण:

कृपाा ���श� प्रकरण, कोड�ा उ�ंघना�ा / वंभा
ाांचे �णरन करा:

�रील मा�हती�ा

�त�र�

���ीा �हतवंबंध आ�ण वम�ेचे
(काही अव�ाव) �णरन करा.

कमरचााारची �ा�री:

�दनांक:

उ�ंघना�ा बाजू आ�ण आ��क प्रकटीकरण / मा�ता

प�र�श� 6. �दलेली मा�ता आ�ण/�क��ा प्रा� झालेले प्रकटीकरण ाांचा नमुना
वंबं�धत अ�धकााारची मा�हती
वंबं�धत अ�धकााारचे ना�:
पद:
��भाग आ�ण �ठकाण:
कााारलाीन दूर�नी:
कााारलाीन ई-मेल:
अ�धकार्याने घेतलेला �नणर्य आ�ण/�क�वा न�दवलेले प्रकटीकरण
वंबं�धत अ�धकार्ााचा �नणरा:

मला कमरचााारने �र दशर�लेले ते ���श� प्रकरण आ�ण ���ीा �हतवंबंध �मळाले आहे.

आपली �न�ड दशर��ावाठी

’ खूण करा.

एक ‘

मी �र उ�े�खत ��नंती�र कमरचााारने �दलेले प्रकटीकरण न�द�त आहे. ाा
प्रकरणी माझे अ�भप्राा खालीलप्रमाणे आहेत.

मी �र उ�े�खत ��नंती मा� / अमा� करत आहे. ाा प्रकरणी माझे
अ�भप्राा खालीलप्रमाणे आहेत..
वंबं�धत अ�धकााारची �ा�री:

�दनांक:
अ�भप्राा:

आ��क �ाट�ाव आणखी पाने जोडा.
प्र�ेक लाइन मॅनेजरने प्र�ेक मा�ता / अमा�ता प्रपत्र एका एक�त्रत ाादीला जोडणे अपे��त आहे, जी दर �तमाहीला ताार कर�ात ाेईल आ�ण
नै�तकता अ�धकााारकडे वादर केली जाईल.

टीप:
हा कोड मु�तः म�ह�द्र ॲड म�ह�द्र �ल�मटेड (एम ॲड एम) ाा शीषर� वमूहा�ा आचारवं�हते�र आधारलेला आहे. कंपनीने �ीकारले�ा
���श� कोड्व आ�ण धोरणे, आ�ण एम ॲड एम �ा कोड्व आ�ण धोरणे ाां�ाम�े काही ��वंगती आढळ�ा, तर कंपनीने �ीकारलेले
कोड्व आ�ण धोरणे ग्रा� धरली जातील. जर कंपनीने कोणतेही ���श� कोड्व / धोरण ताार केली नवतील, तर अशा �ेळी �जतके
�ा���क /

�हाार अवेल �तथपा�त एम ॲड एम चे कोड्व / धोरणे लागू होतील.

