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ਸਰੀ ਅਨੰਦ ਮਜਹੰ ਦਰਾ
ਵੱ ਲੋਂ ਸੰ ਦੇਸ਼
ਿਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਪਜਹਲੀ ਵਾਰ ਿਨਤਕ ਹੋਈ, ਤਦ ਕੇ.ਸੀ. ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਨੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਝ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱ ਖ ਕਰ ਜਦੱ ਤੇ
ਸਨ। ਿਦੋਂ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱ ਤਰ ਜਲਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਮੀਮੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਜਵੱ ਚ ਜਕਹਾ ਸੀ, “ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਾ
ਜਜ਼ਆਦਾ ਵਿੀਆ ਹੈ ਿੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਇਜਤਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਬ੍ਹਤ ਸਾਰੀਆਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੜਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ - ਸ਼ਾਖ, ਿੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ
ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਕ ਫੋਰਬ੍ਜ਼ (Forbes) ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਨੀਆ ਦੀ ਸਬ੍ ਤੋਂ ਪਰਜਤਸ਼ਠਾਵਾਨ 200 ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਖ ਅਤੇ ਗਡ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਚੰ ਗਾ ਸ਼ਾਸਨ) ਸ਼ਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਜਹੱ ਸਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ
ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਦੱ ਤੇ ਿਾਉਣ ਦੇ ਬ੍ਾਵਿੂਦ ਵੀ ਬ੍ਹਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੋਂ, ਸਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬ੍ਹਤ ਪਜਹਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਜਵੱ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰ ਮਕਾਿ ਅਤੇ ਜਵਵਹਾਰ
ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਬ੍ਣਾ ਚੱ ਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਡਲੇ ਮੱ ਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸੇਟ

ਜਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿੋ ਜਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਖੱ ਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਸੰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ
ਤਾਂ ਿੋ ਜਦਰੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ ਜਕ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿੀ ਮੱ ਜਦਆਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਢੰ
ਗ ਨਾਲ
ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ
ਇਹ
ਸਭ ਜਸਰਫ਼
ਹਵਾਿਾਂਦਾ
ਜਵੱ ਚ ਹੈ
ਗੱ।ਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਇਹ 'ਚੰ ਗਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ'। ਇਹ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੇ ਲਾਭਅੰ ਸ਼ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਅਸੀਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜਕ ਅਸੀਂ ਜਕਵੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਕਸ ਲਈ
ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾਬ੍ੋਰੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰਿੀਹ ਜਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਜਕ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਤ ਨੈਜਤਕਤਾ ਦਆਰਾ ਸਮਰਥਤ

ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਜਕ ਇਹ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ ਿੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਰਾਸ਼ਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋ ਕ ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮੱ ਲ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱ ਿ ਅਨਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱ ਿਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਸਾਡੇ ਜਵੱ ਚੋ ਹਰੇਕ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਤੇ ਗਡ
ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਪਰਤੱ ਖ ਰੂਪ ਬ੍ਣੇ।

ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ - ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਸਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਆਚਾਰ ਸੰ ਜਹਤਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਵਵਹਾਰ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਜਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨਹਾਂ ਜਸਿਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਜਿਐਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਗੱ ਲ ਹੈ ਜਕ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬ੍ਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮਾਂ ਜਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਿੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜਵੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰੋਲ
ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਗਰੱ ਪ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਵੱ ਚ ਅਮੀਰ ਹੰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਿੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਮਜਹੰ ਦਰਾ
ਚੇਅਰਮੈਨ
ਂ ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਜਲਜਮਟੇਡ
ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਐਡ

ਇੁੱਕ ਤਸਿੀਰ ਿਜਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੰ ਦੀ ਿੈ
16 ਦਸੰ ਬ੍ਰ 1997 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱ ਤਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ
ਜਵਚੋਂ ਦੋ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਢਲੇ ਮੱ ਲਾਂ ਅਤੇ ਮਡਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਖੋਿਣ ਅਤੇ ਬ੍ਣਾਉਣ ਜਵੱ ਚ ਲਗਭਗ ਇੱ ਕ ਸਾਲ
ਜਬ੍ਤਾਇਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰਬ੍ੰਿਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਿਾਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਗੱ ਲਬ੍ਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਿਾਰਣ ਅਤੇ ਤਸੱ ਲੀਬ੍ਖਸ਼ ਢੰ ਗ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕੇ ਜਕ ਇਨਹਾਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।
ਟੀਮ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੈਂਬ੍ਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜਵਚਾਰ ਬ੍ਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ।
ਉਸਦੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੰ ਗਦਾਰ ਪੈਂਜਸਲਾਂ ਬ੍ਾਹਰ ਕੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਝ ਬ੍ਣਾਉਂਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਿੋ
ਉਸ ਛੋਟੀ ਕੜੀ ਦਆਰਾ ਬ੍ਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਦਨ ਸਵੇਰੇ ਅਨੰਦ ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਰਬ੍ੰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰ ਖੇਪ ਜਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਮਡਲੇ ਮੱ ਲਾਂ ਅਤੇ ਮਡਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤਾਰੇ ਦੇ 5 ਜਬ੍ੰ ਦੂ 5 ਮਡਲੇ ਮੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਜਦੱ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤਾਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕ ਜਦਸਦੀ ਹੈ
ਜਿਸਤੇ ਚਲਣਾ ਤਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹੀਂ ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ - ਉਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਤਸੀਂ ਿੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੱ ਥਰ ਉਹ ਟੀਚੇ ਹਨ ਿੋ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੀਲ ਦੇ ਪੱ ਥਰ ਤਬ੍ਦੀਲ ਹੋ
ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱ ਕ ਟੀਚਾ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਗ ਢਲਵਾ
ਹੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਲ ਦੇ ਪੱ ਥਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੇਰੀ ਜਮਹਨਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੰ ਦਰਿਨਸ਼ ਹੈ ਿੋ
ਮਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਿੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱ ਲ ਵੱ ਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਗਰੱ ਪ ਦੇ ਮਡਲੇ ਮੱ ਲ ਅਤੇ ਮਡਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ - ਿੋ ਇੱ ਕ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬ੍ੱ ਚੀ ਦਆਰਾ ਬ੍ਣਾਈ ਗਈ
ਹੈ ਅਤੇ ਹਣ ਸਾਡੇ ਇਜਤਹਾਸ ਦਾ ਇੱ ਕ ਜਹੱ ਸਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਮਢਲਾ ਉਦੇਸ਼: ਅਸੀਂ ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ) ਅਤੇ
ਕਜਮਯੂਜਨਟੀਆਂ ਦੀ ਜਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜਵੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਜਲਆਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਕਾਸ ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਯੋਗ ਬ੍ਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ।

ਮੱ ਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੱ ਖ ਜਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ

ਜਮਤੀ 8 ਨਵੰ ਬ੍ਰ, 1945 ਦੇ 'ਦੀ ਟਾਈਮਸ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ' ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਥਮ ਜਵਜਗਆਪਨ ਜਵੱ ਚ ਿਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਸਿਾਂਤਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਵਸਤਾਰ
ਨਾਲ ਦੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੰ ਪਨੀ ਸਥਾਜਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਵਜਗਆਪਨ ਕਜਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਕੰ ਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਸਿਾਂਤਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਪਰੇਜਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਬ੍ਹਤ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਿੂਦ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਿਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਹਤ ਪਜਹਲਾਂ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

ਅਤੇ ਮੱ ਲਾਂ ਜਵੱ ਚ ਪੱ ਕਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਜਹੱ ਸਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ
ਹੋ
ਇਆ ਦੇ
ਹੈ। ਦੌਰਾਨ ਿਹਿੰ ਦਰਾ ਗਰੁੱ ਪ ਹਿੁੱ ਚ ਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਿਨ; ਪਰ ਇਿ ਹਿਹਗਆਪਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਾਲਾਂ
ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕੀ ਨਿੀਂ ਬਦਹਲਆ ਿੈ।

ਇਹ
•
•
•
•

ਬ੍ਹਤ ਸਾਰੇ ਜਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਾਅਦ ਜਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਮਢਲੇ ਮੱ ਲਾਂ ਜਵੱ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ - "ਯੋਗਤਾ, ਗਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਇੱ ਕੋਇੱਕ ਪਰੀਜਖਆ ਹੈ"
ਚੰ ਗੀ ਕਾਰਪੋਰਟ
ੇ ਨਾਗਜਰਕਤਾ - "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਜਗਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬ੍ਾੜੀ ਜਵਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਿਾਉਣ ਬ੍ਾਰੇ ਜਚੰ ਤਾ"
ਨੈਜਤਕਤਾ - "ਗੈਰ-ਸਮਾਿਕ ਪਰਜਵਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਵੱ ਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ" ਅਤੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ
ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਰਪੱ ਖਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ - "ਸਜਹਯੋਗੀ ਕਾਰਿਸ਼ੈਲੀ ਜਵੱ ਚ ਮਨੱ ਖੀ ਜਮਹਨਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੌਿੂਦ ਹੰ ਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ

"ਯੋਗਤਾ, ਗਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਇੱ ਕੋਇੱਕ ਪਰੀਜਖਆ ਹੈ" ਅਤੇ ਰੰ ਗ, ਨਸਲ ਿਾਂ ਿਾਤੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਜਵੱ ਚ ਰਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ"
ਇਿ ਜਾਣਕਰ ਚੰ ਗਾ ਲੁੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅੁੱ ਜ ਿੀ, ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਸੰ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਚਿਕਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਨਿੀਂ ਬਦਹਲਆ ਿੈ।

ਮਢਲਾ ਉਦੇਸ਼

ਅਸੀਂ ਪਰੰ ਪਰਗਾਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਡੇ
ਜਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ) ਅਤੇ ਕਜਮਯੂਜਨਟੀਆਂ ਦੀ ਜਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜਵੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬ੍ਦੀਲੀ

ਜਲਆਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਬ੍ਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ।

ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਥੰ ਮਹ

ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਨੂੰ

ਬ੍ਦਲਵੇਂ ਸੋਚ-ਜਵਚਾਰ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬ੍ਦੀਲੀ

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਿੀ ਿੀਵਨ ਜਵੱ ਚ

ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ

ਅਸੀਂ ਵੱ ਡਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਸਤੇ

ਸਫਲ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਿਾਨ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਜਵੱ ਚ

ਗਲੋ ਬ੍ਲ ਸਰਬ੍ੋਤਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇ ਮਾਣਦੰ ਡ ਦੇ
ਅਨਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਰਤੀਲਾ ਰਜਹਣ, ਅਤੇ
ਚੰ ਗੇ

ਕਾਰਨ

ਵਾਲੇ

ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਿੋਖਮ

ਚੱ ਕਣ

ਲਈ

ਬ੍ਦਲਵੇਂ ਸੋਚ-ਜਵਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ

ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ, ਜਵਜਭੰ ਨ ਪਜਰਪੇਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਿੋ

ਬ੍ਦਲਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ
ਗਾਹਕ-ਕੇਂਜਦਰਤ ਨਵੀਨਤਾ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ

ਨੂੰ ਜਨਰਦੇਜਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਮੱ ਲ ਿੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਰਵੀਣਤਾ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ

ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਗਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਸਰਫ਼

ਆਨੰਦ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਬ੍ਲਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੰ ਦਗੀ
ਜਵੱ ਚ ਸਿਾਰ ਅਤੇ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਜਲਆਉਣਗੀਆਂ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੇ
ਕੇਂਦਰ ਅਖੰ
ਜਵੱ ਡਤਾ
ਚ ਰੱ ਦੇ
ਖਾਂਗੇ
ਉਹਨਾਂਦੇ ਦੇ
ਅਸੀਂ
ਉੱਚੇਅਤੇ
ਜਮਆਰਾਂ
ਅਨਨਾਲ
ਸਾਰ
ਮਜ਼ਬ੍ੂ
ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ
।
ਕੰ
ਮ ਤ
ਕਰਾਂਗੇ
। ਬ੍ਣਾਵਾਂਗੇ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਜਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ
ਜਵੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਜਲਆਉਣ ਲਈ

ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ

ਕਜਮਯੂਜਨਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਬ੍ਣਾਵਾਂਗੇ।

ਮਢਲੇ ਮੱ ਲ
ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ | ਚੰ ਗੀ ਕਾਰਪੋਰਟ
ੇ ਨਾਗਜਰਕਤਾ |
ਸਬ੍ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਗਾਹਕ | ਗਣਵੱ ਤਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ | ਜਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਮਜਹੰ ਦਾ ਦਾ ਘਰ

ਦੀ ਟਾਈਮਸ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ
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ਂ ਮਹੰ ਮਦ
ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਐਡ
ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਲ, ਿੋ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਜਵੱ ਖ ਦੇ ਸਪਜਨਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਉਦਯੋਜਗਕ ਜਵਕਾਸ ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਸਜਹਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰ ਜਗਆ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸੀਂ ਇਸ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ ਜਵੱ ਚ ਯੋਿਨਾਵਾਂ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸਣ ਚੱ ਕੇ ਹੋ। ਹਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਪੱ ਿਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱ ਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਸੰ ਯੋਜਿਤ ਯੋਿਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਦਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੱ ਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸਾਵਿਾਨੀ ਨਾਲ ਜਤੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਐਨ ਤੋਂ
ਬ੍ਾਅਦ, ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਿਨਾ ਨੇ, ਲੰਬ੍ੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬ੍ੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਕਸਮਤ ਜਵੱ ਚ ਪੱ ਕਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਤਰੰ ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਜਗਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬ੍ਾੜੀ ਜਵਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱ ਗੇ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਜਚੰ ਤਾ ਜਵੱ ਚ, ਇਸ ਸਜਹਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਸੰ ਸਥਾਪਕਾਂ
ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਸਬ੍ ਤੋਂ ਵੱ ਿ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ - ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ - ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸਲਈ, ਇੱ ਥੇ, ਉਹ ਜਸਿਾਂਤ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਜਵੱ ਖ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਪਜਹਲਾਂ, ਪਰਾਇਵੇਟ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਪਜਹਲ ਨੂੰ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ।
ਦੂਿਾ, ਏਕਾਜਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰ ਘ ਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਸਮਾਿਕ ਪਰਜਵਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਜਵੱ ਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ।
ਤੀਿਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜਹਕਾਰੀ ਕਾਰਿਸ਼ੈਲੀ ਜਵੱ ਚ ਮਨੱ ਖੀ ਜਮਹਨਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੌਿੂਦ ਹੰ ਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਤੱ ਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ।
ਚੌਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪਰਮ ਸਫਲਤਾ ਜਵੱ ਚ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਜਵੱ ਚ ਜਲਆਉਂਣ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ
ਜਵੱ ਚ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ।
ਪੰ ਿਵਾਂ, ਇਸ ਤੱ ਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਜਕ ਗਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਇੱ ਕੋਇੱਕ ਪਰੀਜਖਆ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰ ਗ, ਨਸਲ ਿਾਂ ਿਾਤੀ ਨੂੰ
ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਵੱ ਚ ਰਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਂ ਮਹੰ ਮਦ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਨਮਾਇੰ ਦਗੀ
ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱ ਜਛਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਕ ਕੀ ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਐਡ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਮਾਮ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਨੈਜਤਕਤਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ ਹੈ?
ਂ ਮਹੰ ਮਦ ਜਿਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਬ੍ੇਜਸਕ ਇੰ ਿੀਨੀਅਜਰੰ ਗ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਖੈਰ, ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਐਡ
- ਿੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਜਗਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬ੍ਾੜੀ ਦੀ ਪਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰ ਜ਼ਲ ਤਕ ਪਹੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਤਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ, ਅਸਲ ਜਵੱ ਚ, ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਹਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ ਹੈ - ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਰਜਹਣ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਵਿੀਆ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਜ਼ਆਦਾ ਜਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਜਜ਼ਆਦਾ ਖਸ਼ਹਾਲ ਜਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਂ ਮਹੰ ਮਦ, ਹਾਲਾਂਜਕ ਇੱ ਕ
ਜਿੱ ਥੋਂ ਤਕ ਨੈਜਤਕਤਾ ਦਾ ਸਆਲ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜਰਕਾਰਡ ਜਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ਜਕ ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਐਡ
ਕਾਰੇਬ੍ਾਰੀ ਫਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਮਨ ਜਵੱ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬ੍ਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹ ਕਦੋਂ ਨਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰ ਕੇਤ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਹੰ ਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ।
01. ਜਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਜਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱ ਖੀ ਵਿੋਂ ਜਤੰ ਨ ਸਾਲ
ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰੀ ਕੇ. ਸੀ. ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਹਨ, ਿੋ ਅਮਰੀਕਾ
ਦੀ ਜਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਜਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ।

ਆਚਾਰ ਸੰ ਜਹਤਾ ਲਈ

ਤਰਕਪੂਰਣ ਜਵਆਜਖਆ

ਿੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਬ੍ਜਨਆਦ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਆਚਾਰ ਸੰ ਜਹਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਆਚਾਰ ਸੰ ਜਹਤਾ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਦੀ ਜਫਲਾਸਫ਼ੀ ਅਨਸਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ

ਬ੍ਾਰੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ

ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਕ ਸਾਡੇ

ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਕਸੀ ਵੀ ਸਜਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ

ਗਾਹਕਾਂ, ਸਜਹਕਰਮੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਜਮਯੂਜਨਟੀਆਂ

ਜਬ੍ਨਾਂ, ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਿੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ

ਜਵੱ ਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ

ਂ
ਸਾਡੀ ਆਚਾਰ ਸੰ ਜਹਤਾ ਇਹ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਐਡ

ਕੀ ਖਾਸ ਸੰਭੂਜਹਤਾ
ਜਮਕਾ ਜਕਸ
ਿਾਂ ਸਥਾਨ
ਲਈ
ਹੰ ਦੀਆਂ
ਆਚਾਰ
ਤੇ ਲਾਗੂ
ਹੰ ਦੀ
ਹੈ? ਹਨ।
ਸੰ ਜਹਤਾ ਹਰੇਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ ਿਾਂ ਉਸਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰ

ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਜਲਜਮਟੇਡ (‘ਕੰ ਪਨੀ’ ਿਾਂ ‘ਮਜਹੰ ਦਰਾ’) ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ
ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਕਸੀ ਤੋਂ ਿੋ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਨਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ

ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਜਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਚਾਰ ਸੰ ਜਹਤਾ

ਸਮਾਨ ਮਾਪਦੰ ਡ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰ ਜਹਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ

(‘ਸੰ ਜਹਤਾ’) ਸਾਨੂੰ ਸੂਜਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਜਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਵਅਕਤੀਗਤ

ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ
ਜਫਲਾਸਫ਼ੀ

ਜਕ ਵਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਕੱ ਥੇ ਿਾਣਾ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਕਛ ਨੀਤੀਆਂ ਿਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹਨ ਿੋ ਕਝ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ
ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਖਾਸ ਜਦਸ਼ਾਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਸਾਨੂੰ

ਜਕਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਿਾਂ ਸਮਝਣ ਜਵੱ ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ
ਿੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਜਹਤਾ ਬ੍ਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੰ ਪਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ:
• ਨੈਜਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਜਲਆਂ 'ਤੇ

ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਜਫਲਾਸਫ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬ੍ਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਢਲੇ ਮੱ ਲਾਂ ਨੂੰ
ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਜਮਯੂਜਨਟੀ ਦੇ ਜਵੱ ਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਆਰਾ ਸਾਡੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•
•
•

ਕੰ ਮ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੇਮਤ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
ਿਦੋਂ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਜਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਕੰ ਮ ਦੇ ਅਜਭਆਸ ਨੈਜਤਕ ਿਾਂ ਸਰੱ ਜਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾਂ ਿਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਬ੍ਾਰੇ ਤਰੰ ਤ ਜਰਪੋਰਟ
ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਮੱ ਲ
ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ

ਮਾਣ ਕਰੋ।
ਸਾਡੀ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੇ ਜਸਿਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ

ਲਈ

ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ

ਚੰ ਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਗਜਰਕਤਾ
ਅਤੀਤ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਬ੍ੇ

ਸਬ੍ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਗਾਹਕ
ਅਸੀਂ ਜਸਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਗਣਵੱ ਤਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ
ਗਣਵੱ ਤਾ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ

ਜਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਅਸੀਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸਨਮਾਨ

ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖਾਂਗੇ, ਿੋ

ਹਨ।

ਦੀ ਕੰ ਿੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ

ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰ ਨੂੰ

ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ

ਹੀ ਮੌਿਦ
ੂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਸ਼ਹਾਲ

ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਦੀਆਂ ਬ੍ਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵੀ
ਅਸੀਂ
ਰਹਾਂਗੇ।ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ

ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ

ਅਤੇ

ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ

ਆਪਣੇ

ਜਮਆਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ

ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ

ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਣ
ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਜਦੱ ਤੇ

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਿੋਖਮ ਲੈ ਣ ਦਾ
ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ
ਮੰ ਗ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
ਨੈਜਤਕ

ਬ੍ਗੈਰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ
ਉਮੀਦਾਂ

ਜਨਮਰਤਾ
ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਦਾ

ਸਜਹਤ

ਤੇਜ਼,
ਅਤੇ

ਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਕੰ ਮ ਜਵੱ ਚ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ

ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸਜਹਮਤੀ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ

ਜਵੱ ਚ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ

ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਦਾ

ਇੱ ਕ

ਕੰ ਮਕਾਿ

ਗੱ ਲਬ੍ਾਤ ਜਵੱ ਚ ਗਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ
ਬ੍ਣਾਵਾਂਗੇ।

ਪਰੇਰਨਾ

ਅਸੀਂ

ਸ਼ਕਤੀ
ਇਸਨੂੰ

‘ਪਜਹਲੀ ਵਾਰ ਜਵੱ ਚ ਹੀ ਸਹੀ’
ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਜਤਕਾਰ

ਕਰਾਂਗੇ।

ਦਆਰਾ,

ਆਪਣੇ

ਅਸੀਂ

ਜਨਰਪੱ ਖਤਾ, ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਕਰਾਂਗੇ।

ਦਾ

ਪੋਸ਼ਣ

02.

ਨੈਜਤਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰੱ ਖ

ਨੈਜਤਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰੱ ਖ ਇੱ ਕ ਸਿਾਰਣ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਿੋ ਇਹ

ਦਆਰਾ ਇਸਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਿਵਾਬ੍ ਲਈ ਔਖਾ

ਫੈਸਜਲਆਂ ਦੀ ਮਿਬ੍ੂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਮਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਹਨ ਿੋ ਜਕਸੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ

ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ ਿਾਂ ਕੰ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ
ਪਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਿੇਕਰ ਉਹ ਿਾਂ ਤਾਂ ਿਨਤਕ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਸਾਡੇ ਸਜਹਕਰਮੀਆਂ

ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਜਦੱ ਤੇ ਸਆਲ
ਪੱ ਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

03. ਆਚਾਰ ਸੰ ਜਹਤਾ

02.

ਨੈਜਤਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰੱ ਖ

ਸ਼ਾਿ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਣ ਹਿੁੱ ਚ 20 ਸਾਲ ਲੁੱਗ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਹਿੁੱ ਚ ਹਸਰਫ਼
ਪੰ ਜ ਹਿੰ ਟ, ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਿਰੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ।
ਜਹਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਨੂੰ ਰੋਕਨਾ
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਜਹਤਾਂ ਜਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ
ਫੈਸਜਲਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਜਵੱ ਚ ਜਲਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਇਸਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਫੈਸਜਲਆਂ ਨੂੰ
ਜਕਸੇ ਜਹਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਤੋਂ ਮਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਕ ਟਕਰਾਉ ਦਾ
ਆਭਾਸ ਵੀ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪਹੰ ਚਾ
ਜਹਤਾਂ
ਸਕਦਾਦਾਹੈ।ਟਕਰਾਉ' ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬ੍ਾਹਰੀ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਿਾਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਜਹਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਉ ਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਿਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਗਟ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਉਹ ਸਜਥਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿੋ ਅਸੀਂ ਕੰ ਪਨੀ ਜਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਅਹਦੇ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਪਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਸਾਡੇ
ਜਨਿੱਿੀ ਜਹੱ ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਜਹੱ ਤਾਂ ਜਵੱ ਚਕਾਰ ਟਕਰਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਹਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਨਾਲ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਸਾਰੀਆਂ

ਸਜਥਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਸਾਨੂੰ
ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ
ਇਸਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।
ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਜਕਸੇ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਪਾਰਟੀ [ਪਜਰਭਾਸ਼ਾ
ਲਈ ਸ਼ਬ੍ਦਾਵਲੀ 2 ਵੇਖੋ], ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ [ਪਜਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ਬ੍ਦਾਵਲੀ 3 ਵੇਖ]ੋ ,
ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਜਵੱ ਤੀ ਿਾਂ ਗੈਰ ਜਵੱ ਤੀ
ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਜਵੱ ਚ ਪਰਤੱਖ ਿਾਂ ਅਪਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿਾਂ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦੇ

ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ ਤੋਂ ਸੰ ਭਾਵਤ ਿਾਂ ਵਾਸਤਵਕ ਜਹਤਾਂ

ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਜਵੱ ਚ
ਫੈਸਜਲਆਂ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਪਰਤੱਖ ਿਾਂ ਅਪਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਹਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਤੋਂ ਬ੍ਚਣ ਲਈ, ਕੰ ਪਨੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸੇ ਭਾਗ ਿਾਂ ਫੰ ਕਸ਼ਨ
ਜਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਯਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਜਵੱ ਚ
ਅਸੀਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਿੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਯਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ-ਦਰ-ਮਾਮਲਾ
ਆਿਾਰ ਤੇ ਜਵਚਾਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਜਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਨਯਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਲਈ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਯਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਰਜਕਜਰਆ ਨਾਲ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਫੈਸਲੇ
ਬ੍ਾਹਰੀ ਰਜ਼ਗਾਰ
ਜਕਸੀ ਸਤੰ ਤਰ ਜਵਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਲਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਰਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਜਕਸੇ ਪੇਸ਼ੇ, ਰਜ਼ਗਾਰ,
ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਜਸਖਲਾਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ

ਗਤੀਜਵਿੀ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਜਦੱ ਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।
ਚੈਰੀਟੇਬ੍ਲ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆਰਾ ਪਰਮਾਜਣਤ) ਿਾਂ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਦਯੋਗ ਫੋਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ CII, FICCI, SIAM ਆਜਦ) ਦੀ
ਡਾਇਰੈਕਟਰਜਸ਼ਪ ਿਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ੋਰਡ ਦੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚਆਰ ਪਰਤੀਜਨਿੀ ਨੂੰ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਹੈ।ਈ ਵੀ ਜਮਹਨਤਾਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋ
ਜਕਸੇ ਵੀ ਛੋਟ ਲਈ ਆਜਡਟ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜਲਖਤੀ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਪਜਹਲਾਂ
ਤੋਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਦੀ ਸਜਥਤੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ

ਸਆਲ
ਿਵਾਬ੍

ਇੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਜਵਜਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਮਨੋਿ ਨੂੰ (ਜਵੱ ਤ ਤੋਂ) ਵੀਕੇਂਡ ਤੇ ਇੱ ਕ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਦੇ
ਬ੍ਦਲੇ ਲੈ ਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਜਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇਹ ਬ੍ਾਹਰੀ ਰਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ?
ਮਨੋਿ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਜਵਜਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾ ਤੋਂ ਸੱ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਸਦਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਜਹਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬ੍ਸ਼ਰਤੇ
ਉਹ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕਚਰ ਨਾ ਦੇਵ।ੇ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਮਨੋਿ ਅਜਿਹੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ, ਜਸਖਲਾਈ,
ਰਜ਼ਗਾਰ, ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ, ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਗਤੀਜਵਿੀ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿੋ ਜਕ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਜਹਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ
ਹੈ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਜਵੱ ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀ / ਫਰਮ / ਸੰ ਸਥਾ / ਬ੍ਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਆਜਦ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ
ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਬ੍ ਪਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਜਬ੍ਨਾਂ ਜਕਸੇ ਜਵਚਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੱ ਖੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਪਰਤੀਜਨਿੀ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਰਗਟਾਅ ਵੀ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਲੈ ਕਚਰ ਦੇਣਾ
•

ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਸੰ ਜਖਆ ਸੈਕਟਰ ਪਰੇਿੀਡੇਂਟ ਦੀ ਜਵਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਜਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ ਿਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੋਰਮਾਂ ਲਈ ਲੇ ਖ ਜਲਖਣ

ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ।

/ ਲੈ ਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ ਬ੍ਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਗਰੱ ਪ ਦੀ ਜਕਸੇ ਵੀ

ਬ੍ਾਹਰੀ ਜਨਵੇਸ਼

•

ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਜਹਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਉ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸਮੱ ਗਰੀ (ਭਾਸ਼ਣ ਿਾਂ ਲੇ ਖ ਦੀ) ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਿਾਂ ਗਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

•

•

ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ ਅਤੇ ਐਚਆਰ ਪਰਤੀਜਨਿੀ ਨੂੰ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ

•

ਬ੍ੱ ਚੇ] ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਪਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈ, ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ

ਇਕਾਈ ਜਵੱ ਚ ਜਸੱ ਿੇ ਿਾਂ ਅਜਸੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸੂਜਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜਨਿੱਿੀ ਜਰਕਾਰਡ ਜਵੱ ਚ

ਿਾਂ ਨਾ ਹੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਕੰ ਪਨਾ ਨਾਲ ਮਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,

ਉਸ ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਦੇਣ।
ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ ਅਤੇ ਐਚਆਰ ਪਰਤੀਜਨਿੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਆਰਾ

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ,
ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਹਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਉ ਪੈਦਾ

ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨ ਦੀ

ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਵੇਸ਼ ਜਸੱ ਿੇ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜਿਸ ਸੰ ਸਥਾ ਜਵੱ ਚ ਲੈ ਕਚਰ ਦੇਣਾ ਪਰਸਤਾਜਵਤ ਹੈ/ਜਿਸ
•

ਪਰ
ਕਾਸ਼ਨ ਜਿਸ ਜਵੱ
ਖ ਪਰਕ
ਕੀਤਾ
ਗਾ, ਉਹ
ਗ ਹੋਣ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨੂੰਚਮਲੇਦਰਾ
ਜਵੱਾਸ਼ਤ
ਚ ਿਾਂ
ਗੈਰਿਾਵੇ
-ਮਦਰਾ
ਜਵੱ ਚਸਜਤਕਾਰਯੋ
ਕੋਈ ਜਮਹਨਤਾਨਾ

•

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।
ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਮਹਨਤਾਨਾ ਗੈਰ-ਮਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ
ਉਪਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰ ਿਨ ਬ੍ਾਰੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ

•

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਲਖਤੀ ਪਰਵਾਨਗੀ

ਿਾਂ ਅਜਸੱ ਿੇ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਜਵੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ

•

ਜਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ-ਜਵਰੋਿੀ ਅਤੇ ਜਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਜਵਰੋਿੀ
•

ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੌਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਿਾਂ ਗੈਰ-

ਸਰਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਰਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬ੍ਿਾਏ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਮੌਜਕਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਸ ਪਰੇਿੀਡੇਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱ ਿਰ [ਮੈਨੇਜਿੰ ਗ

ਨੂੰ ਤਰਿੀਹ ਜਦੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਵੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਿੀਜਕਯੂਜਟਵ

ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼ਰੀ ਆਨੰਦ ਿੀ. ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਤੋਂ ਅੰ ਤਮ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ
ਵਾਲੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬ੍ਾਹਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜਸ਼ਪ/ ਸਲਾਹਕਾਰ

•

ਬ੍ੋਰਡ ਦੇ ਪਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ
ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਜਮਹਨਤਾਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ
ਮੈਨੇਜਿੰ ਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਗਰੱ ਪ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਿਨਤਕ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਣਗੇ।
ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜਸ਼ਪ / ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਪਦਾਂ ਨੂੰ

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਨੂੰ
•

ਦੋ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ, ਿੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ
ਕਮੇਟਕੰੀ ਪਨੀਆਂ
ਦੀ ਮਨਜ਼ੂ
ੀ ਦੇ ਅਿੀਨ
ਹੋਣਗੇ।/ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ੋਰਡ
ਚੈਰੀਟੇਅਤੇ
ਬ੍ਲ ਜਮਹਨਤਾਨਾ
ਉਦੇਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ
'ਤੇਰਡਾਇਰੈ
ਕਟਰਜਸ਼ਪ

ਸੂਚਨਾ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਿਨੀਤਕ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
•

ਦੇ ਪਦਾਂ ਤੇ ਕਲੋ ਜ਼ (i) ਅਤੇ (ii) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

ਿਾਂ ਅਜਸੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਰਾਿਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਰਾਿਨੀਤਕ

ਜਨਯਕਤ ਕਰਨਾ

ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ੋਰਡ ਦੀ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਜਬ੍ਨਾਂ ਕੋਈ

ਸਾਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ

•

ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ

•

ਦਆਰਾ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਕਰਪਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ

ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਆਪਣੀ ਜਨਿੱਿੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਜਵੱ ਚ

ਸਾਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਪਰਤੀਜਨਿੀ ਿਾਂ ਪਰਵਕਤਾ ਬ੍ਣਨ ਦੇ ਜਕਸੀ ਵੀ ਆਭਾਸ ਦਾ
•

ਪਰ
ਕੰ ਟਾਵਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ
ਸਾਨੂ
ਰਾਿਨੀਤਕ
ਪਰਜਕਜਰਆ
'ਤੇ ਹੈ
ਜਟੱ। ਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਸਵਾਏ ਉਨਹਾਂ
ਮਾਮਜਲਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਿਨਹਾਂ ਦਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਿ' ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਗਟਾਅ ਜਵੱ ਚ ਲਾਹਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਮੱ ਲ
ਹੋਰ ਜਨਯ
ਦੋਵਕਤੀਆਂ
ੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
•

ਚੰ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਜਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਦ ਿਾਂ
ਅਸੀਂ
ਰਾਿਨੀਤਕ
ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ

ਜਕਸੇ ਵੀ ਰਾਿਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਿਾਂ ਰਾਿਨੀਤਕ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਨਾਲ ਿੜਦੇ ਹੋਏ,

ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਿੱਿੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਿਨਤਾ
ਨੂੰ ਉਪਲਬ੍ਿ ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਨੀਤੀ ਦਆਰਾ ਸਥਾਜਪਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਦੋਂ

ਕੰ ਪਨੀ ਜਕਸੇ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਿਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਰਾਿਨੀਤਕ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਜਸੱ ਿੇ

ਜਨਿੱਿੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ
•

ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿਾਣ-ਬ੍ੱ ਝ ਕੇ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ
ਿੇ
ਕਰ ਕੋਈ
ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਜਰਸ਼ਵਤ ਿਾਂ ਜਕੱ ਕਬ੍ੈਕ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ

ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜਦੱ ਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੰ ਤ ਇਸਦੀ

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ

ਿਨਤਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਬ੍ਾਹਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜਸ਼ਪ / ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ੋਰਡ ਦੇ

ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਰਸ਼ਵਤਖੋਰ-ਜਵਰੋਿੀ
ਸਾਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਜਵੱ ਚ ਜਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀਅਤੇ ਜਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਜਵਰੋਿੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਵਰੋਿੀ ਅਤੇ ਜਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਜਵਰੋਿੀ ਜਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰਸ਼ਵਤ, ਜਕੱ ਕਬ੍ੈਕ ਿਾਂ ਸਹੂਲਤ ਭਗਤਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਿਾਂ

ਬ੍ਾਹਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜਸ਼ਪ / ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ੋਰਡ ਦੇ ਪਦ, ਸ਼ਰੀ ਆਨੰਦ ਿੀ.
•

ਅਸੀਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਜਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਜਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ (ਪਜਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ
ਸ਼ਬ੍ਦਾਵਲੀ 4 ਵੇਖ)ੋ ਿਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਜਹਣਸ਼ੀਲਤਾ

ਜਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜਸ਼ਪ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ]

ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਮੇਂ
ਿਤਾ ਰਹੇ
ਗੀ, ਜਿਸਦੇ
ਪਨੀ ਜਵੱ ਕਰਕੇ
ਚ ਉਸਦੇ
ਕੰ ਮ
ਅਜਿਹੇ
ਜਨਵੇਦੀ
ਸ਼ ਵਚਨਬ੍ੱ
ਨੂੰ ਨੈਜਤਕਤਾ
ਅਜਿਕਾਰੀ
ਨਾਲਕਾਰਨ
ਸਲਾਹਕੰਮਸ਼ਵਰੇ
ਲਾਈਨ
ਤੇ
ਵੇਗਾ।ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨਅਸਰ
ੇ ਿਰ ਦਹੋਆਰਾ

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

•

ਜਕਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਾਂ ਜਕਸੀ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ [ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ/ਿੀਵਨਸਾਥੀ/ਜਨਰਭਰ

ਅਸੀਂ ਕੰ ਪਨੀ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਕਜਮਯੂਜਨਟੀਆਂ ਦੀ ਿਾਇਜ਼ ਜਚੰ ਤਾ

ਵਾਇਸ-ਪਰੇਿੀਡੇਂਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਪੱ ਿਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ

ਦੇ ਜਵਜਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਜਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ

ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਵਜਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਜਵੱ ਚ ਪਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ

ਹਾਂ। ਜਕਉਂਜਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਦਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਿ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਜਵੱ ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਿਟਾਉਂਣ ਸਮੇਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ

ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨਾਲ ਿੜੀ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਇਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਿ ਸਰਕਾਰੀ
ਆਜਗਆ ਹੈ ਬ੍ਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਦੀ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨਾਲ ਜਹਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਉ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਣ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸੰ ਸਥਾਨ ਜਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਆਰਾ ਗਰਜਹਣ

•

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜਸਰਫ਼ ਅਜਿਕਾਰਤ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦਆਰਾ ਕੀਤਾ
ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਿੜੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰ, ਚੈਂਬ੍ਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਐਸੋਜਸਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਜਹਤਾਂ ਦੀ
ਸਰੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਸਜਹਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ।

ਉਪਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰ ਿਨ

ਅਸੀਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਪਰਾਣੇ, ਮੌਿੂਦਾ, ਿਾਂ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਜਵਤਰਕਾਂ,
ਡੀਲਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਿਾਂ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜਸਵਾਏ ਜਵਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ - ਸਾਥੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਿਾਂ ਜਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ) ਤੋਂ ਉਪਹਾਰ (ਪਜਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ
ਅੰ ਜਤਕਾ 1, ਸ਼ਬ੍ਦਾਵਲੀ 6 ਵੇਖੋ) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਾਂ ਪੇਸ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਦੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੋਿਣ, ਮਨੋਰੰ ਿਨ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਖੇਡ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ

ਸੱ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਸਮਾਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਜਵੱ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ
ਜਕ ਬ੍ਹਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਅਸਾਿਾਰਣ, ਮਜਹੰ ਗਾ ਿਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੱ ਦੇ

ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ (ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨਾ

ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਇਵੇਂਟ ਜਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ
ਨੈਜਤਕਤਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਓਸੀ ਦੇ ਅਿੀਨ ਬ੍ਜਨਆਦੀ ਜਸਿਾਂਤ ‘ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਜਕ
ਜਵਹਾਰਕ ਅਪਵਾਦਾਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੀ ਪਰਜਕਰਤੀ, ਬ੍ਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕਸਮ ਦੇ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ ਤੇ
ਜਿਸ ਜਵੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ, ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਜਕ, ਉਪਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱ ਥੇ ਬ੍ਦਲੇ ਜਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰਜਨਹਤ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ

ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਰਾਦਤਨ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਨਮਾਨਤ ਭਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਮਜਹੰ ਦਾ ਗਰੱ ਪ ਦੀ ਉਪਹਾਰ

ਤੋਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਿਾਂ ਉਸਦੇ

ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਹਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦਆਰਾ ਪਜਹਲਾਂ

ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਕਲੋ ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋੜ ਕੇ ਪੜਹਾ

ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ [ਅੰ ਜਤਕਾ 1, ਸ਼ਬ੍ਦਾਵਲੀ 3 ਜਵੱ ਚ ਪਰਭਾਜਸ਼ਤ]) ਦਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸੱ ਦੇ

ਉਪਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰ ਿਨ' ਬ੍ਾਰੇ ਜਵਸਜਤਰਤ
ਨੀਤੀ ਇੰ ਟਾਰਨੇਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਹੈ।

ਸਆਲ

ਜਵੱ ਤ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਿਰ ਿੀਰਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਜਵਕਰੇਤਾ ਵੱ ਲੋਂ ਇੱ ਕ ਜਗਫਟ ਵਾਉਚਰ ਜਮਜਲਆ ਹੈ। ਵਾਉਚਰ ਨਕਦ ਜਵੱ ਚ

ਿਵਾਬ੍

ਸਾਡੀ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਕਸੀ ਵੀ ਜਵਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਜਕਸੀ ਵੀ ਜਗਫਟ ਵਾਉਚਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ

ਤਬ੍ਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੀਰਿ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਜਗਫਟ ਵਾਉਚਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਆਲ

ਜਕਮ, ਇੱ ਕ ਮੈਨੇਿਰ ਹੈ ਿੋ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਜਲੰਗ ਏਿੰ ਟਾਂ’ ਦੀ ਚੋਣ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਏਿੰ ਟ ਵੱ ਲੋਂ ਜਕਰਕਟ ਮੈਚ ਲਈ ਇੱ ਕ ਜਟਕਟ (ਬ੍ਜ਼ਾਰ
ਮੱ ਲ: ਭਾਰਤੀ ਰਪਏ 40,000) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਕਮ ਨੇ ਉੱਚ ਬ੍ਜ਼ਾਰ ਮੱ ਲ ਨੂੰ ਜਿਆਨ ਜਵੱ ਚ ਰੱ ਖਜਦਆਂ ਉਪਹਾਰ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਤਰੰ ਤ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਜਦੱ ਤਾ। ਪਰ ਏਿੰ ਟ ਨੇ ਇਹ ਕਜਹ ਕੇ ਉਪਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਕ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਪਜਰਵਾਰ ਅਤੇ ਜਮੱ ਤਰਾਂ ਲਈ ਮਫ਼ਤ ਜਟਕਟਾਂ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ
ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਟਕਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਕਮ ਨੇ ਉਪਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਜਲਤਾ, ਕੀ ਜਕਮ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ

ਿਵਾਬ੍

ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਜਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਸੱ ਦਾ ਬ੍ਹਤ ਮਜਹੰ ਗਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਤੇ ਗਰਵਨੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉਪਹਾਰ
ਜਰਪੋਰਜਟੰ ਗ ਟੈਬ੍ 'ਤੇ ਉਸੇ ਬ੍ਾਰੇ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਆਲ

ਜਕਰਨ, ਿੋ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਡਯੂਟੀ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਖਰੀਦ ਮੈਨੇਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਜਹਮਾਨ ਜਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਪਲਾਇਰ ਦਆਰਾ

ਿਵਾਬ੍

ਨਹੀਂ, ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਮਜਹਮਾਨ ਜਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਨੇਮਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿੀ ਜਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ 'ਉਪਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰ ਿਨ' ਨਹੀਂ ਮੰ ਜਨਆ

ਮੋਰੋਕੋ ਜਵੱ ਚ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਉਪਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰ ਿਨ’ ਮੰ ਜਨਆ ਿਾਵੇਗਾ?

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਜਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮਜਹਮਾਨ ਜਨਵਾਜ਼ੀ ਜਕਸੇ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਾਂ ਜਕਰਪਾਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਮਜਹਮਾਨ ਜਨਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਜਰਪੋਰਜਟੰ ਗ ਟੈਬ੍ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਤੇ ਗਰਵਨੈਂਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦੱ ਜਸਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਾਂ ਇਸ ਸੰ ਜਹਤਾ ਜਵੱ ਚ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਆਲ

ਿੇਮਸ, ਇੱ ਕ ਸਪਲਾਇਰ ਜਰਲੇ ਸ਼ਨਜਸ਼ਪ ਮੈਨੇਿਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੰਡਨ ਜਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਪਲਾਇਰ ਕਾਨਫਰੰ ਸ (ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ)
ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਜਦੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ? ਿੇਮਸ ਆਪਣੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ 3 ਜਦਨ ਵਿਾਉਣਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਛੱ ਟੀ ਮਨਾਉਂਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿੇਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਿਵਾਬ੍

ਜੇਮਸ ਸਪਲਾਇਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਉਸਨੰ ਸਪਲਾਇਰ ਨੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਿ, ਹੋਿਲ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ ਆਵਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਾਂ, ਜੇਮਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੁਿੱਿੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸਰਤੇ
ਵ ਸਤਾਰਤ ਕੀਤੀ ਵਰਹਾਇਸ ਲਈ ਹੋਣ ਾਲੇ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਸਨੰ ਆਪੇ ਸਵਹਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਮਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੰ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।

03b.

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਸਜਹਯੋਗੀਆਂ,
ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ

“

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਰਤੀ
ਇੱ ਕ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਿੋ ਜਕ ਨਾ ਜਸਰਫ਼ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਹੈ ਬ੍ਲਜਕ
ਪਰਾਣਕ ਵੀ ਹੈ।

ਸੈਿ ਿਾਲਟਨ, ਜਬ੍ਿਨੇਸਮੈਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ

”
ō

ਸੇਵਾ/ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੀ ਗਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ

ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਮਾਰਕੀਜਟੰ ਗ

ਬ੍ਣਾਉਣਾ

ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਵਕਰੀਆਂ,

ਅਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਰਪੱ ਖਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਮਾਰਕੀਜਟੰ ਗ ਅਤੇ ਜਵਜਗਆਪਨ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਿਾਂ ਜਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਜਸਿਾਂਤ

ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਮੌਿਦ
ੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ

ਜਵਜਗਆਪਨਾਂ ਿਾਂ ਮਾਰਕੀਜਟੰ ਗ ਮਜਹੰ ਮਾਂ ਜਵੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ
ਜਸਰਫ਼ ਸੰ ਪੂਰਨ, ਤੱ ਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱ ਚੇ ਕਥਨ ਜਦੱ ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬ੍ੱ ਿਤਾ

ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਜਤਕਤਾ, ਜਨਰਪੱ ਖਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ
ਗਣਵੱ ਤਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੰ ਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਨੀਤੀ
ਦੇ ਮਡਲੇ ਅਿਾਰ ਜਵੱ ਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਾਬ੍ਲੇ
ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਸੰ ਭਵ ਮੱ ਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜਵਕਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਮਆਰ ਉੱਚਤਮ ਕਰਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਗਣਵੱ ਤਾ' ਬ੍ਾਰੇ ਜਵਸਜਤਰਤ ਨੀਤੀ ਮਜਹੰ ਦਾ ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਹੈ।

ਸਆਲ

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਜਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਉਤਪਾਦਾਂ,

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਕਾਬ੍ਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ
ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਕਸੇ ਸੌਦੇ ਿਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਕਸਮ ਦੀ ਅਣਉਜਚਤ ਿਾਂ ਕਪਟਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਜਵੱ ਚ

ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਚੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਦੀ

ਪੂਰੀ ਸੰ ਤਸ਼ਟੀ
ਦੇ ਅਨ
ਸਾਰਗਾਹਕਾਂ
ਸਮਾਿਾਨ
ਿਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਤ ਨੀਤੀ ਮਜਹੰ ਦਾ
‘ਡੀਲਰ
ਅਤੇ
ਨਾਲਕੀਤਾ
ਲੈ ਣ-ਦੇ
ਣ’ ਬ੍ਾਰੇ
ਜਵਸਜਤਰ
ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਹੈ।

ਿੈਜਸਕਾ (ਗਣਵੱ ਤਾ ਇੰ ਚਾਰਿ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਜਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪਰਸਤਾਜਵਤ ਗਾਹਕ ਕਾਜਲੰਗ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੀ ਗਣਵੱ ਤਾ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿੋ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਵੇਜਖਆ ਜਕ ਨੇਮਤ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਜਰਪੋਰਜਟੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਲਾਂਚ ਜਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਦੇਰੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਨਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਿੈਜਸਕਾ ਨੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਜਹੱ ਤ ਜਵੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ
ਇਹ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ

ਹਾਂ, ਿੈਜਸਕਾ ਨੇ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਿੈਜਸਕਾ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਕਸਮ ਦੇ
ਗਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਮੱ ਦੇ ਨੂੰ ਿਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਵੇ ਇਹ ਕੋਈ

ਜਵਰਲਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਕਸੀ ਵੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਾਂ ਗਣਵਤਾ ਦਾ ਮੱ ਦਾ ਬ੍ਹਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ
ਕੀਤੇ ਜਬ੍ਨਾਂ ਜਕ ਮਾਮਲਾ ਜਕੰ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰ ਪਨੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੱ ਦੇ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ
ਦਆਰਾ ਉਹ ਗਲਤ ਇਮਾਨਦਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਦਖਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੱ ਜਦਆਂ ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮਾਿਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਸਜਹਯੋਗੀਆਂ ਦੇ
ਪਰਤੀ ਵਚਨਬ੍ੱ ਿਤਾ
•

ਜਵਸ਼ਵਾਸ-ਰੋਿੀ ਅਤੇ ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ-ਰੋਿੀ ਕਾਨੂੰਨ
•

ਅੰ ਦਰ ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ-ਰੋਿੀ ਅਜਭਆਸ

ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਕੰ ਪਨੀ ਜਨਰਪੱ ਖ ਮਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ

•

ਕੀਮਤ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹਨ, ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀਆਂ

ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪਹੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ-ਰੋਿੀ ਜਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਕੇ
ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰੱ ਜਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਵਵਹਾਰ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ

ਰਣਨੀਤਕ ਜਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ
•

ਅਸੀਂ ਜਨਰਪੱ ਖ, ਨੈਜਤਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ

ਹਨ:

–

ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬ੍ਣਨ
ਜਸਰਫ਼

ਜਵੱ ਚ ਕੀਮਤ-ਜਨਰਿਾਰਣ, ਬ੍ੋਲੀ-ਿਾਂਦਲੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੰ ਡ ਅਤੇ

ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੀ ਆਚਾਰ
ਸੰ ਜਹਤਾ, ਮਢਲੇ ਮੱ ਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਜਸਿਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
•

ਪਰ
ਜਕਜਰਆਵਾਂ
ਸਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂ
ਦੇ
ਮੇਲ ਕਰਦੀ
ਣ।
ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇਵੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ
ੰ ਨਾਲ
ਮਕਾਬ੍ਲੇ
ਵਾਲੀ ਹੋਕੀਮਤ,
ਗਣਵੱ ਤਾ,
ਜਡਲੀਵਰੀ, ਸਰਜਵਸ, ਸ਼ਾਖ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੇ
ਅਿਾਰ ਤੇ ਚਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ
ਸਾਡੇ ਮਡਲੇ ਜਕਰਤ ਜਮਆਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ

•

ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ-ਰੋਿੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਸ

–
•

ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਾਣਕਾਰੀ (ਪਜਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ

ਸ਼ਬ੍ਦਾਵਲੀ 7 ਵੇਖ)ੋ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬ੍ਦਲੀ ਕਰਨਾ।
ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ, ਿੋਖੇਬ੍ਾਜ਼ੀ, ਗਲਤ ਜਬ੍ਆਨਬ੍ਾਜ਼ੀ, ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਿਾਂ ਅਨੈਜਤਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ
ਅਤੇ ਅੰ
ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ੰ ਨਾਂ ਦੀ
ਕਰਨ।ਜਨਰਪੱ ਖਤਾ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਸਪਲਾਇਰਾਂ
ਅਤੇਕਾਨੂ
ਉਪ-ਠ
ੇ ਕੇਪਾਲਣਾ
ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜਵਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਤੀਬ੍ੱ ਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜਤਕਾਰ ਜਦੰ ਦੇ ਹਾਂ।

‘ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ’ ਬ੍ਾਰੇ
ਜਵਸਜਤਰਤ ਨੀਤੀ ਮਜਹੰ ਦਾ ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਹੈ।

ਸਆਲ

ਮਜਲਕ (ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਇੰ ਸ਼ੋਰੇਂਸ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੱ ਖੀ) ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਜਵਕਰੇਤਾ ਦਆਰਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਜਵਕਰੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ
ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਅਜਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਵਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਜਵੱ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰ ਜਖਆ ਵੀ ਬ੍ੱ ਚੇ ਹਨ, ਿੋ ਜਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਕਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਵਰੱ ਿ ਹਨ। ਕੀ ਮਜਲਕ ਨੂੰ ਜਵਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਜਵਾਬ

ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ, ਗਣਵੱ ਤਾ, ਜਡਲੀਵਰੀ, ਸਰਜਵਸ, ਸ਼ਾਖ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਕਾਰਿ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਚਣਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸਾਡੇ ਮਡਲੇ ਜਕਰਤ ਜਮਆਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਸਨੂੰ ਜਿਆਨ ਜਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਜਲਕ ਨੂੰ ਜਵਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਆਲ
ਜਵਾਬ

ਰਕਸ਼ੀਤਾ, ਿੋ ਜਕ ਜਬ੍ਿਨੇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਜਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤੇ ਰੱ ਜਖਆ ਹੈ ਿੋ ਪਜਹਲਾਂ, ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਇੱ ਕ
ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਰਕਸ਼ੀਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਬ੍ਾਰੇ ਗੈਰ-ਿਨਤਕ ਗਪਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ
ਨਾਲ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿੀ ਲਾਭ ਜਮਲੇ ?
ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੈਜਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਪਛਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੈਰ-ਿਨਤਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਪਤ ਰੱ ਖੇ।
ਨਵੇਂ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਖੰ ਡਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਹਣ ਨਾਲ, ਰਕਸ਼ੀਤਾ ਨਵੇਂ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਜਮੰ ਦਾ ਵਾਲੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱ ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਜਵਵਹਾਰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਮੱ ਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਰਤੀ
ਵਚਨਬ੍ੱ ਿਤਾ
ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਜਵਜਨਯਜਮਤ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਨੂੰ

ਪੂਰਾ

ਕਰਦੇ

ਹੋਏ

ਸੰ ਚਾਲਨ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਕੰ ਮਕਾਿਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ
ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱ ਜਖਆ
ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ
ਨਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਤਕਿਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
ਪੈਦੋ ਹੋਏ ਪਰਦਸ਼
ੂ ਤ ਜਾਾਂ ਜ਼ਨਹਰੀਲੇ
ਕੂੜੇ ਿੂੂੰ ਤਦੋਂ ਤਕ ਿਹੀ ਾਂ ਛਿੱਨਡਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸਦਾ
ਪਰਦਸ਼
ੂ ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਿੂੂੰ ਿਾਾਂ ਦੇ
ਅਿੁ ਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਿਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ।

ਸਾਡੇ

ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰਚਾਲਤ ਕਨਮਯੂ ਨਿਟੀਆਾਂ
ਦੀ ਉਿੱਿਤੀ ਅਤੇ ਨਬਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਿ
ਲਈ ਵਚਿਬਿੱਧ ਹਾਾਂ। ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ ਨਵਿੱਚ ਜੈਵ ਨਵਨਭੂੰਿਤਾ
'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵ' ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਸਾਡੇ ਸੀਐਸਆਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਿੱਲ
ਿੂੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਅਨਭਆਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹਿ।

ਦੁਆਰਾ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੂੰਤੁਲਿ ਿੂੂੰ
ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ, ਦੁਰਲਿੱ ਭ
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਭਸੂੰਭਾਲ ਕਰਿ ਅਤੇ ਪਰਦਸ਼
ੂ ਣ ਤੋਂ
ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂੰਭਵ ਯਤਿ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ' ਬ੍ਾਰੇ ਜਵਸਜਤਰਤ ਨੀਤੀ
ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਹੈ।

ਸਆਲ
ਜਵਾਬ

ਜਵਵੇਕ, ਇੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਿੋ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਪਰੰ ਬ੍ਿਨ ਜਵਭਾਗ ਜਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੇਜਖਆ ਹੈ ਜਕ ਕਚਰਾ ਜਨਪਟਾਰਾ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਨਗਰਾਨੀ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਆਲੇ -ਦਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ। ਜਵਵੇਕ ਸਜਨਜਸ਼ਚਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਪੈਦੋ ਹੋਏ ਪਰਦੂਸ਼ਤ ਿਾਂ ਜ਼ਜਹਰੀਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਛੱ ਜਡਆ ਿਾਵੇਗਾ ਿਦੋਂ ਤਕ ਇਸਦਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ
ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਜਨਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਜਵਵੇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਤਜਰਆਂ ਿਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਰੱ ਜਖਅਤ ਸਜਥਤੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

03c.

ਜਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ)
ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬ੍ੱ ਿਤਾ

“

ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਲਈ ਸਨਜਹਰੀ ਜਨਯਮ ਇਹ ਹੈ ਜਕ: ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ
ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱ ਖੋ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਓਰੀਸਨ ਸਿੈੈੱਟ ਿਾਰਡਨ, ਪਰਰ
ੇ ਣਾਦਾਇਕ ਲੇ ਖਕ
•

”
ō

ਂ ੀ-ਮਨੀ
ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਐਟ
ਲਾਂਡਜਰੰ ਗ ਦੇ ਜਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਜਦਆਂ ਿਾਇਜ਼ ਫੰ ਡਾਂ ਨਾਲ,
ਪਰਜਤਸ਼ਠਾਵਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ

ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਜਰੰ ਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ
2002 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ - ਜਿਸਨੂੰ
https://legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/p
•
•

revention-money-laundering-act-2002।
ਕੰ
ਪਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਮਾਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਿੀ

ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ

ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਵਿੋਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ

ਵਪਾਰ ਜਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਜਨਰਯਾਤ ਅਤੇ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ

ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਜਵਜਨਯਜਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ

ਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਸਾਰ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱ ਥੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਡਯੂਟੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ। ਅਜਗਆਨਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਬ੍ਹਾਨਾ

ਜਵੱ ਚ ਕੋਈ ਜਵਵਾਦ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ
ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਅਪਰਾਿ ਿਾਂ ਜਸਵਲ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਿੀਨ

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਾਵਿਾਨ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ

ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਜਸਵਲ

ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੰ ਗਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ

ਿਾਂ ਅਪਰਾਿਕ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ, ਿਾਂ ਸ਼ਾਖ ਿਾਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੇ ਨਕਸਾਨ ਦੇ ਅਿੀਨ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ

ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦਆਰਾ

ਸੰ ਜਹਤਾ ਨੂੰ ਅਣਜਡੱ ਠਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਤੇ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਨਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ

•

ਜਕਤਾਬ੍ਾਂ, ਜਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਪਰਗਟਾਅ

•

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਲੇ ਖਾ ਅਤੇ ਜਵੱ ਤੀ
ਜਰਕਾਰਡ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਜਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਵੱ ਤੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਪਤਤਾ
•

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਮੂਲਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ

ਂ ਮਜਹੰ ਦਰਾ
ਮਨਾਹੀ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2015 ਅਤੇ ਪੇਰਟ
ੇਂ ਕੰ ਪਨੀ, ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਐਡ

ਜਰਕਾਰਡਾਂ
ਨੂੰ ਕੰਜਰਪੋ
ਪਨੀਰਟਜਵੱਕਰਨੀ
ਚ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮਹੱ
ਜਰਕਾਰਡ ਅਤੇ
ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।ਤਵ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ,

ਜਲਜਮਟੇਡ ਫਾਈਨੈਨਜਸ਼ਅਲ ਸਰਜਵਸੇਜ਼ ਜਲਜਮਟੇਡ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗਰੱ ਪ

ਟੈਕਸ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਲੇ ਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਿਾਰਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ

ਂ ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਜਲਜਮਟੇਡ ਦੀ ਜਸਕਓਰਟੀਿ ਜਵੱ ਚ
ਪੇਰੇਂਟ ਕੰ ਪਨੀ, ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਐਡ

ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਤਾਜਬ੍ਕ ਸਰੱ ਜਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
•

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਚਾਰ ਸੰ ਜਹਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ

ਪਰਬ੍ੰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰ ਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਕ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ

ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿੇਕਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ
ਲਾਗੂ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਰਪਰੋਟ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ

ਜਕਤਾਬ੍, ਜਰਕਾਰਡ, ਿਾਂ ਪਰਗਟਾਅ ਗਲਤ, ਅਜਨਯਜਮਤ ਿਾਂ ਭਰਾਂਤੀਿਨਕ ਹਨ,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੰ ਤ ਇਸ ਮੱ ਦੇ ਦੀ ਪਰਜਕਰਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਮੱ ਖ ਜਵੱ ਤੀ
•

ਅਜਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਕਾਰਤ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਨਯੰ ਤਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਵਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਜਵੱ ਚ
ਂ ਐਕਸਚੇਂਿ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ (ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ
ਜਸਕਓਰਟੀਜ਼ ਐਡ

(ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ) (ਪਜਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ਬ੍ਦਾਵਲੀ 8 ਵੇਖੋ) ਦੇ ਜਨਰੀਖਣ ਲਈ
•

(ਇਨਸਾਇਡਰ ਟਰੇਜਡੰ ਗ) ਅਤੇ

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਜਡਟ
ਅਤੇ ਿਾਂਚ ਜਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ
•

ਕੰ ਪਨੀ ਜਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰੀ ਆਡੀਟਰਾਂ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦਆਰਾ ਿਨਤਾ ਨੂੰ ਜਦੱ ਤੀ

ਿਾਂ ਹੋਰ ਆਜਡਟ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਦਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਆਜਡਟ ਿਾਂ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਿਾਂਚ

ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਗਟਾਅ ਭਰਾਂਤੀਿਨਕ

ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ

ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੈ ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਜਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ
•

ਜਵਵਹਾਰ
ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਬ੍ੇਨਤੀ ਿਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਾਂ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਾਨੂ
ੰ ਜਕਸੇਕਰਨਾ
ਦਸਤਾਵੇ
ਜ਼ਾਂ ਲਈ
ਿਾਂਚ ਦੇ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ ਜਵੱ ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਿਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੋਈ ਬ੍ੇਨਤੀ ਵੀ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਭਾਗ ਨਾਲ
ਿਾਣਕਾਰੀ
ਮਾਰਗ
ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ
ਰੰ ਤ ਬ੍ਾਰੇ
ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ
।
ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ
ਵਪਾਰ
(ਇਨਸਾਇਡਰ
ਟਰੇਜਡੰਤਗ)'
ਜਵਸਜਤਰ
ਤ ਨੀਤੀ
ਮਜਹੰਹੈਦਰਾ
ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਹੈ।

ਸਆਲ
ਜਵਾਬ

ਜਰਚਾ (ਇੱ ਕ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਟਰੇਨੀ) ਦੇ ਜਰਪੋਰਜਟੰ ਗ ਮੈਨੇਿਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਮਾਹੀ ਜਰਪੋਰਟ ਜਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਗੈਰ-ਪਰਮਾਜਣਤ ਜਵਕਰੀ
ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤਰੱ ਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਰਚਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਵਕਰੀ ਨੂੰ
ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਵਿੀ ਜਵੱ ਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਵਕਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਜਰਪਰੋਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਿੋ ਅਿੇ ਪੂਰੀ

ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਵੱ ਤੀ ਜਵਵਰਣ ਦੀ ਗਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਚਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਿਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱ ਖ ਜਵੱ ਤੀ ਅਜਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੰ ਤ ਇਸਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਿੋਖੇਬ੍ਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਰਜਵਹਾਰ
•

–

ਕੰ ਪਨੀ ਬ੍ਾਰੇ ਕੋਈ ਗਪਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ;

ਜਕਸੇ ਵੀ ਿੋਖੇਬ੍ਾਜ਼ੀ (ਪਜਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ਬ੍ਦਾਵਲੀ 10 ਵੇਖੋ) ਵਾਲੇ ਜਵਵਹਾਰ,
ਗਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂ ਦਰਜਵਹਾਰ ਿਾਂਚ ਲਈ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਬ੍ੰ ਜਿਤ

–

ਕਰਮਚਾਰੀ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਉਜਚਤ ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ

ਜਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਿੋਖਬ੍
ੇ ਾਜ਼ੀ, ਤਸਕਰੀ, ਚੋਰੀ, ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਕਰੀ ਿਾਂ

•

ਖਰੀਦ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਿੂਰੀ ਜਰਕਾਰਜਡੰ ਗ ਆਜਦ ਨੂੰ ਦਰਜਵਹਾਰ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਿੋਖੇਬ੍ਾਜ਼ੀ, ਗਲਤ-ਜਬ੍ਆਨੀ ਅਤੇ
ਹੈ।
ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਾਂ।

ਕਰੋ।

ਜਨਵੇਸ਼ਕ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ
•

ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਸੂਨਚਾਤਮਕ
ਹੋਵੇਗੀ ਿੋ ਗਪਤਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਚਾਰ ਅਿੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ
ਜਨਵੇਸ਼ਕ ਮੀਜਟੰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਏਿੰ ਡੇ ਦਾ ਜਹੱ ਸਾ ਬ੍ਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਤੇ

ਿੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰੈਸ ਦੇ ਜਕਸੇ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਜਨਵੇਸ਼ਕ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ ਿਾਂ

ਕੰ ਪਨੀ ਦੀਆਂ ਿਨਰਲ ਮੀਜਟੰ ਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰੇ ਜਨਵੇਸ਼ਕਾਂ

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਆਰਾ ਕੰ ਪਨੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਬ੍ਾਰੇ ਜਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ
ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬ੍ਿਾਏ, ਬ੍ੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ
ਦੇ ਜਨਰਿਾਰਤ ਵਕਤਾ ਿਾਂ ਮੈਨੇਜਿੰ ਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

•

ਕੰ ਪਨੀ ਆਪਣੇ ਜਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜਦੰ ਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੇਗੀ। ਸੰ ਬ੍ੰ ਜਿਤ

ਬ੍ਾਹਰੀ ਸੰ ਚਾਰ
•

ਅਤੇ
ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਆਜਗਆ ਤੋਂ ਜਬ੍ਨਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕੰ ਪਨੀ
ਿਾਂ ਤੀਿੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋ ਗੋ ਿਾਂ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼

ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਕਸੀ ਕਜਮਸ਼ਨ ਿਾਂ
ਉਕਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ ਿੋ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਲਈ ਨਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ, ਭਾਵ

ਇਹ ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਜਚਤ ਸਾਵਿਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਕ ਅਸੀਂ

ਦੇ ਜਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•

ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਸੰ ਭਾਵਤ ਸੀਮਾ
ਜਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਨਰਿਾਰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਕਸੀ ਵੀ ਚੋਣਵੇਂ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ
ਤੱ ਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬ੍ਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਿਾਵੇਗੀ ਿੋ ਉਹਨਾਂ

ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਾਹਰੀ ਸੰ ਚਾਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਸਮੂਹ ਸੰ ਚਾਰ

ਨੂੰ ਜਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦੂਿੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਭ ਪਹੰ ਚਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਜਨਵੇਸ਼ਕਾਂ

ਜਵਭਾਗ ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰਤ ਵਕਤਾ ਿਾਂ ਮੈਨੇਜਿੰ ਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ
ਸਾਡੇ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸੰ ਚਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸਟੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਭਾਜਵਤ

ਮਾਮਜਲਆਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਸ਼ਸ਼ਟਤਾਪੂਰਬ੍ਕ ਿਵਾਬ੍ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ
ਬ੍ੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
– ਦੱ ਸਣਾ ਜਕ ਉਹ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਰਾਏ ਿੋ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ

ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਆਰਾ ਕੰ ਪਨੀ ਜਵੱ ਚ ਰੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿੜੇ
ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਚੰ ਤਾ ਿਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਬ੍ਾਰੇ ਤਰੰ ਤ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਸੰ ਚਾਰਾਂ' ਬ੍ਾਰੇ ਜਵਸਜਤਰਤ ਨੀਤੀ ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਹੈ।
‘ਜਨਵੇਸ਼ਕ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ’ ਅਤੇ ‘ਜਨਵੇਸ਼ਕ ਜਸ਼ਕਾਇਤ’ ਬ੍ਾਰੇ ਜਵਸਜਤਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜਹੰ ਦਰਾ

ਸਾਡੇ ਜਨਿੱਿੀ ਜਵਚਾਰ ਹਨ, ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ;

ਸਆਲ

ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਹਨ।

ਰਾਹਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਜਵੱ ਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਉਸਦਾ ਇੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਰਜਵਸ ਮੈਨੇਿਰ, ਿੋਖੇਬ੍ਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਰਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬ੍ਦਲੇ ਜਵੱ ਚ ਆਪਣੇ
ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ‘ਮਾੜੇ ਨਤੀਿੇ’ ਭਗਤਨ ਦੀ ਿਮਕੀ
ਜਦੱ ਤੀ। ਰਾਹਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ

ਰਾਹਲ ਨੂੰ ਬ੍ਗੈਰ ਜਕਸੇ ਡਰ ਿਾਂ ਜਝਿਕ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਤਰੰ ਤ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਪਰਬ੍ੰਿਨ ਇਹ
ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜਕ ਉਹ ਬ੍ਦਲਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਸੰ ਜਹਤਾ ਜਵੱ ਚ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਦਲੇ ਿਾਂ
ਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬ੍ਣੇਗੀ।

ਸਆਲ

ਰਵੀ, ਿੋ ਜਕ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬ੍ੀਮਾ (ਇੰ ਸ਼ੋਰੇਂਸ) ਕਵਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਜਨਯੰ ਤਰਣ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬ੍ਾਰੇ ਕੰ ਪਨੀ
ਨੇ ਬ੍ੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬ੍ੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਿੇ ਜਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਫੇਸਬ੍ੱ ਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ
ਜਮੱ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬ੍ਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਵਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਜਨਿੱਿੀ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਜਦੱ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮੱ ਤਰਾਂ ਤੋਂ

ਜਟਪਣੀਆਂ ਭੇਿਣ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਵਰਾਂ ਦਾ ਅਿੇ ਪਬ੍ਜਲਕ ਡੋਮੇਨ ਜਵੱ ਚ ਖਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਸਰਫ਼ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ

ਜਵਾਬ

ਚੋਣਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਰਵੀ ਨੇ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਰਵੀ ਨੇ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਜਕੰ ਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਨਯਮ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱ ਥੋਂ ਤਕ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਿੱਿੀ ਅਕਾਉਂਟ ਲਈ ਵੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਿੇਕਰ ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿੀ ਗਪਤ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਨਾਲ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਜਕਸੀ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਗਪਤ
ਿਾਂ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰਜਕਰਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰ ਚਾਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

03d.

ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ
ਜਵਵਹਾਰ

“

ਜਸਰਫ਼ ਸਫਲ ਆਦਮੀ ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬ੍ਲਜਕ, ਮੱ ਲਵਾਨ ਆਦਮੀ ਬ੍ਣੋ।
ਅਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ, ਭੌਜਤਕ ਜਵਜਗਆਨੀ ਅਤੇ ਜਵਜਗਆਨ ਦੇ ਜਫ਼ਲਾਸਫ਼ਰ

ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਵਜਭੰ ਨਤਾ
ਅਤੇ ਮਨੱ ਖੀ ਅਜਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ
•

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰ ਨਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਜਪਛੋਕੜ, ਜਵਚਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਪਰਜਤਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਮਸ਼ਰਨ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਜਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ
•

ਪਰ
ਾਪਤਆਪਣੇ
ਕਰਨ ਕੰਜਵੱਮਚ ਕਰਨ
ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦਾਤੇ ਹੈਜਵਜਭੰ
। ਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱ ਤਵ ਜਦੰ ਦੇ
ਅਸੀਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ

•

•

ਅਸੀਂ ਿਬ੍ਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬ੍ੰ ਦੀ

•

ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਜਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਜਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਜਤਕਾਰ ਦਾ

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਜਹਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ

ਅਸੀਂ ਜਵਜਭੰ ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮਕਾਿਾਂ ਜਵੱ ਚ ਬ੍ਜਨਆਦੀ ਮਨੱ ਖੀ ਅਜਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ

”
ō

•

ਸਜਭਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰ ਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ
•

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਜਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱ ਖਪਾਤ

ਵਾਲਾ ਿਾਂ ਗਲਤ ਜਵਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਗਾਰ ਜਵੱ ਚ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ

ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੱ ਿ ਹਾਂ। ਜਲੰਗ, ਨਸਲ, ਰੰ ਗ, ਕੌ ਮੀਅਤ,
ਵੰ ਸ਼, ਿਰਮ, ਸਰੀਰਕ ਿਾਂ ਮਾਨਜਸਕ ਅਪੰ ਗਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਜਥਤੀ, ਜਿਨਸੀ
ਰਝਾਨ ਿਾਂ ਜਵਆਹਤਾ ਸਜਥਤੀ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਲੱਤਾ
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜਦੰ ਦੇ

‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ’, ‘ਮਨੱ ਖੀ ਸਰੋਤ’ ਅਤੇ ‘ਆਰਜਥਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ

ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਉਜਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਜ਼ਗਾਰ

ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਵੱ ਚ ਮਨੱ ਖੀ ਅਜਿਕਾਰ’ ਬ੍ਾਰੇ ਜਵਸਜਤਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜਹੰ ਦਾ

ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰ ਦਾ ਸਜਤਕਾਰ

ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਹਨ

ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੱ ਜਖਅਤ ਅਤੇ ਮਨੱ ਖੀ ਕੰ ਮਕਾਿੀ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ।

ਸਆਲ
ਜਵਾਬ

ਆਜਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਭਾਗ ਜਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਖਾਲੀ ਪਦ, ਜਿਸ ਜਵੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਈ ਇੰ ਟਰਜਵਊ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਜਲਸਟ
ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਜਸੰ ਗਲ ਪੇਰੇਂਟ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਿੋਬ੍
ਪਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੋਂ ਜਫਟ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਆਜਮਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰ ਟਰਜਵਊ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਬ੍ੋਤਮ
ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਪਾਬ੍ੰ ਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸੰ ਗਲ ਪੇਰਟ
ੇਂ ਹਨ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਿੋਕਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ

ਤੌਰ' ਤੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਜਵਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਕੰ ਪਨੀ ਵੀ ਜਨਿੱਿੀ
ਪਰਜਵਰਤੀ ਿਾਂ ਪੱ ਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਚਰਣ

•

ਸਾਿੂੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਨਹਕਰਮੀ ਿਾਲ
ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਉ ਕੂੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ਵਾਰ ਪਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਿਾ

ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ

•

ਵਾਲਾ, ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਿਾਂ ਵੈਰਜਵਰੋਿ ਵਾਲਾ ਕੰ ਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ

ਹੋਣ ਦੇਵ।ੇ ਦੂਨਜਆਾਂ ਿੂੂੰ ਅਣਉਨਚਤ ਢੂੰਗ ਿਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਛੋਹਣਾ

ਹੈ। ਉਤਪੀੜਨ ਸਰੀਰਕ ਿਾਂ ਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਅਕਤੀਗਤ

ਨਜਸਿੂੂੰ ਅਨਸ਼ਸ਼ਟ ਮੂੰਨਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਿੂੂੰ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਤਪੀੜਨ

ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਨਿਮਰਤਿਾ ਿਾਲ, ਨਸ਼ਸ਼ਟ, ਚੂੰਗਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੂੰਗ ਿਾਲ ਨਵਵਹਾਰ

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੈਸਿ
ੇ ਿਾਂ ਈਮੇਲ)। ਅਜਿਹੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•

ਸਾਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਾਂ ਬ੍ਾਹਰ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਮੇਂ

•

ਦੌਰਾਨ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਤਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਏ ਰੱ ਖਣ।
ਕੰ ਪਨੀ ਕਟਾਖ, ਅੱ ਿ-ਸੱ ਚ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱ ਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ

ਜਵੱ ਚ ਅਣਉਜਚਤ ਜਿਨਸੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਾਂ ਜਟੱ ਪਣੀਆਂ, ਅਪਮਾਨਿਨਕ ਚਟਕਲੇ
ਅਤੇ ਜਨੰਦਾਿਨਕ ਜਟੱ ਪਣੀਆਂ, ਜਿਨਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਗਰਾਜਫਕਸ, ਤਸਵੀਰਾਂ,
ਵੀਜਡਓ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਉਤਪੀੜਨ, ਜਿਨਸੀ ਿਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ, ਸਾਡੀ

ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱ ਲਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ' ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
•

ਅਤੇ / ਿਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਾਂ ਜਵੱ ਚ ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਇਹ ਜਨਯਮ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ (WFH) ਤੇ ਵੀ

“ਉਤਪੀੜਨ” ਉਹ ਜਵਵਹਾਰ ਹੈ ਿੋ ਅਪਮਾਨਿਨਕ, ਡਰਾਉਣ-ਿਮਕਾਉਣ

•

ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦੇ ਹਨ

•

ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਕਵੇਂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਆਰਾ
ਕੰ ਪਨੀ ਨੇ ਉਤਪੀੜਨ ਲਈ 'ਜ਼ੀਰੋ ਸਜਹਣਸ਼ੀਲਤਾ' ਦਾ ਜਮਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ
ਜਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਝ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਕੰ ਮਾਂ ਿਾਂ ਜਵਵਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਿੋ ਜਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਹੋ
ਸਕਦੇ ‘ਜਿਨਸੀ
ਹਨ ਿਾਂ ਵੇ
ਖੇ ਿਾ ਸਕਦੇਦੀਆਂ
ਹਨ।ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਹਤ ਗੰ ਭੀਰਤਾ
ਅਸੀਂ
ਉਤਪੀੜਨ’
ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ
ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਰੋਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰ ਪਨੀ ਪਰਬ੍ੰਿਨ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਕਸਮ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ
ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜਵਰੱ ਿ ਸਖ਼ਤ ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰ ਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ’ ਬ੍ਾਰੇ ਜਵਸਜਤਰਤ ਨੀਤੀ ਮਜਹੰ ਦਾ ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਹੈ।

ਸਆਲ

ਟੀਨਾ (ਿੂਨੀਅਰ ਐਕਿੀਜਕਯੂਜਟਵ) ਦੇ ਮੈਨੇਿਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਜਹਰਾਵੇ ਬ੍ਾਰੇ ਕੋਈ ਜਟੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਿੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਵੈ ਨੂੰ ਅਸਜਹਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜਮੰ ਦਾ ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਕੰ ਪਨੀ ਜਵੱ ਚ ਿੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ

ਟੀਨਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਵੈਰਜਵਰੋਿ ਿਾਂ ਅਪਮਾਨਿਨਕ ਜਵਵਹਾਰ ਤੋਂ ਮਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਉਹ ਕੰ ਪਨੀ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ
ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਜਟੱ ਪਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਨੱ ਖੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਪਰਤੀਜਨਿੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱ ਕਦਾਰ

ਹੈ ਅਤੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗਪਤ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਕਤ ਬ੍ਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਿੇਕਰ ਜਵਵਹਾਰ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਸਾਬ੍ਤ ਹੰ ਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੈਨੇਿਰ ਜਖਲਾਫ ਉਜਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੱ ਜਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ
•

•

ਅਸੀਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੰ ਪਤੀ ਵਿੋਂ ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਦਰ

ਜਹੰ ਸਾ-ਜਵਰੋਿੀ ਜਦਸ਼ਾਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ

•

ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਰੱ ਜਖਆ ਦੇ ਉੱਚ ਜਮਆਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੱ ਿ

ਵਚਨਬ੍ੱ ਿਤਾ ਦੇ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ ਜਵੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਕਸੀ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਜਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬ੍ਣਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਸਰੱ ਜਖਆ

ਦੇ ਪਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬ੍ਗੈਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਹੰ ਸਾ ਿਾਂ ਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ

ਅਤੇ ਰੱ ਜਖਆ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ

ਉਸ ਜਕਸਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱ ਥੇ ਲੋ ਕ

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਿੇਕਰ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੱ ਜਖਆ
ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
•

ਅਤੇ ਤਲੋਰੰੜਤੀਂਦੇਜਰਪੋ
ਰਟ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ,ਹੈਅਤੇ
। ਜਨਯੰ ਤਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਈ
ਅਸੀਂ
ਪਰਜਮਟਾਂ,
ਪਰਵਾਨਗੀਆਂ

•

ਸਰੱ ਜਖਅਤ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਦਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ
ਸਾਨੂ
ਦੇ ਖੇਤ
ਰ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗਤੀਜਵਿੀ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ
ਨਾਲੰ ਕੰਪੇਪਨੀ
ਸ਼ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ।
ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਕਸੀ ਦੂਿੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਿਾਂ

ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰ ਚਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਜਸਹਤ,

ਅਸਰੱ ਜਖਅਤ ਮਜਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਹਮਲੇ ,

ਸਰੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱ ਜਖਆ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।

ਿਮਕੀਆਂ, ਿਾਂ ਵੈਰ-ਜਵਰੋਿ, ਡਰਾਉਣਾ, ਹਮਲਾ ਿਾਂ ਗੰ ਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ

ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਿੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ

ਪਰਗਟਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਜਥਆਰ ਰੱ ਖਣ ਦੀ

ਉਹ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੱ ਜਖਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੱ ਿਰ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬ੍ੱ ਿ ਹੋਣ।

ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਡਰਗਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ੍
•

ਇੱ ਕ ਸਰੱ ਜਖਅਤ ਕੰ ਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ

ਸਾਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਂ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰਗਸ ਿਾਂ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਵਰਤਣ, ਰੱ ਖਣ, ਵੇਚਣ, ਲੈ ਿਾਉਣ, ਜਨਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਵੰ ਡਣ, ਿਾਂ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ
ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਿਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰਗਸ
ਿਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਅਿੀਨ ਿਾਂ ਉਸ ਅਵਥਾ ਜਵੱ ਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਮ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰ ਪਨੀ ਦਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਅਜਿਕਾਰਤ
ਲੰਚ / ਡੀਨਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਵੱ ਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਜਸਰਫ਼ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
‘ਸਰੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਜਵਵਸਾਇਕ ਜਸਹਤ’ ਬ੍ਾਰੇ ਜਵਸਜਤਰਤ ਨੀਤੀ ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ
ਤੇ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਹੈ

ਸਆਲ
ਜਵਾਬ

ਭਰਤ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਾਥੀ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਪੀਕਰ ਕੰ ਮ' ਤੇ ਪਹੰ ਚਦਾ ਹੈ। ਭਰਤ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਿੱਿੀ ਜਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੀ ਮਾਨਜਸਕ
ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਗਜ਼ਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਪੀਕਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਜਹਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਿੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਭਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ਰਾਬ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਜਹਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਗਣਵੱ ਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤ ਦੀ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਬ੍ਣਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੇ ਿੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣਗੇ।

03e.

ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪਰਬ੍ੰਿਨ
ਦੀ ਸਰੱ ਜਖਆ

““

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਿੀ (ਆਈਟੀ) ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਲ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਬ੍ਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰਾੁੱਬਰਟ ਈ. ਡੇਹਿਸ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਿੀ ਦੇ ਲੇ ਖਕ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਿੀ ਦੀ
ਸਰੱ ਜਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
•

ਕੰ ਪਨੀ ਜਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਜਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਿੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ, ਤਬ੍ਾਹੀ, ਗਬ੍ਨ, ਨਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ
ਬ੍ਚਾਉਣ, ਸਰੱ ਜਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੱ ਜਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ
ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਿਾਇਦਾਦ,

ਸਮਾਂ, ਮਾਲਕੀ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿੀ

ਿਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਵਸਰ, ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਫੰ ਡ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣ

•

ਸਾਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਿੀ ਦੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਜਨਿੱਿੀ

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਹ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਜਹੱ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਿਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਣਉਜਚਤ ਦਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ

ਹੰ ਦੀ ਹੈ।
‘ਈ-ਜਬ੍ਜ਼ਨੇਸ ਜਸਜਕਓਜਰਟੀ’, ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ’ ਅਤੇ ‘ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’ ਬ੍ਾਰੇ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸ

ਸਆਲ
ਜਵਾਬ

”
ō

ਕੰ ਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਸਰਫ਼ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ

ਜਵਸਜਤਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜਹੰ ਦਾ ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਹਨ।

ਸ਼ੀਬ੍ਾ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਭਾਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਐਕਿੀਜਕਯੂਜਟਵ) ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਹਤ ਸਾਰੀ ਜਫਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਜਣਆਂ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਜਨਿੱਿੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਿੀ ਦੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਜਨਿੱਿੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਹ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਜਹੱ ਤਾਂ ਨਾਲ

ਆ

ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਣਉਜਚਤ ਦਰਵਰਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਹਤ ਸਾਰੀ ਜਫਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਜਣਆਂ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ
ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦਰਵਰਤੋਂ ਮੰ ਜਨਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਕੰ ਪਨੀ,

ਇਸਦੇ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ

ਅਤੇ

ਇਸਦੇ

–

ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, ਿੋਖਮ ਨਮੂਨੇ, ਸਾਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿਾਂ

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਸਜਹਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਪਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ

–

ਤਕਨਾਲੋ ਿੀ ਜਵਕਾਸ
ਗਾਹਕਾਂ, ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸੰ ਪਰਕ ਪਤੇ,
ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੀ, ਕਰਜੈ ਡਟ ਕਾਰਡ, ਬ੍ੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ

ਸਰੱ ਜਖਆ ਕਰਨਾ

ਵੇਰਵਾ,
•

•

ਕੰ ਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਗਪਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਸਾਡੀ ਪਹੰ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਹੈ ਜਿਸ ਬ੍ਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰ ਪਨੀ ਜਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਾਣੂ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਇਸਦਾ ਖਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ
ਪਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ
–ਨਕਸਾਨਦੇ
ਗਾਹਕ
ਦੀਸਕਦੀ
ਸੂਚੀਆਂਹੈ। ਆਮ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਹ ਹੋ

–

ਕੰ ਪਨੀ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਪਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਵੱ ਤੀ ਿਾਂ ਗੈਰ-

–

ਜਵੱ ਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਖਾਸ ਗਾਹਕਾਂ ਿਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਛੋਟ ਦਰਾਂ,

–

ਿਾਂ ਫੀਸ
ਮਾਰਕੀਜਟੰ ਗ ਿਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਿਨਾਵਾਂ

–

ਜਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਜਟੰ ਗ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਮੇਤ
ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਜ਼

ਸ

ਸਆਲ

ਿਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਨੂੰ ਗਪਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਸਰਫ਼ :

–

ਸਾਥੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਾਂ ਤੀਿੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ

–

'ਿਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਿਾਰ' ਤੇ ਿਾਇਜ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ
ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਪਤ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ

–

ਕਰਤੱ ਵ ਿਾਂ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਨਸਾਰ ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖਲਾਸਾ ਕਰਨਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਹੈ। ‘ਗਪਤ ਿਾਣਕਾਰੀ’ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਿਨਤਕ ਅਤੇ / ਿਾਂ ਜਨਿੱਿੀ ਤੌਰ‘
ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਿਾਣਕਾਰੀ (ਪਜਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ਬ੍ਦਾਵਲੀ 10 ਵੇਖੋ) ਹੰ ਦੀ

ਫੋਟੋਆ,ਂ ਵੀਜਡਓ, ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ

ਬ੍ੌਿਕ ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡਮਾਰਕ
•

ਸਾਨੂੰ ਤੀਿੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਬ੍ੌਿਕ ਸੰ ਪਤੀ (ਆਈਪੀ) (ਪਜਰਭਾਸ਼ਾ
ਲਈ ਸ਼ਬ੍ਦਾਵਲੀ 11 ਵੇਖੋ) ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ
ਦੇ ਆਈਪੀ ਅਜਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਾਣਬ੍ੱ ਝਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

•

ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਿਾਂ ਜਪਰੰ ਜਟਡ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਜਵਜਗਆਪਨ ਿਾਂ ਪਰਚਾਰ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿੀ ਸਮਗਰੀ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਵਿਾਨ
ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ਦਾ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ,
ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਿੋ ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਦਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕੰ ਜਪਊਟਰਾਂ ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟਰੇਡਮਾਰਕ' ਬ੍ਾਰੇ ਜਵਸਜਤਰਤ ਨੀਤੀ ਮਜਹੰ ਦਰਾ ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ' ਤੇ ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਹੈ

ਕੂੰਪਿੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵਵਾਿ (ਨਵਿੱਤ ਨਵਭਾਗ ਨਵਿੱਚ ਐਕਜੀਨਕਯੂ ਨਟਵ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ-ਬੌਸ ਿੇ ਨਵਵਾਿ ਿੂੂੰ ਕੂੰਪਿੀ ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ ਗੁ ਪਤ ਨਰਪੋਰਟਾਾਂ
ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਜਸ 'ਤੇ ਉਹਿਾਾਂ ਿੇ ਨਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵਵਾਿ ਿੂੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਇਆ ਨਕ ਉਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੌਸ ਦਾ ਨਵਿੱਤ ਨਵਭਾਗ
ਨਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਨਹਕਰਮੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਿ ਬੇਿਤੀਆਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਖ ਲੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਨਵਵਾਿ ਿੂੂੰ ਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਆ

ਜਵਾਬ

ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਨਵਵਾਿ ਿੂੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੂੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਹੀ ਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਜਸ ਲਈ ਉਸਿੇ ਪੁਿੱਨਛਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਗੁ ਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਨਵਵਾਿ ਿੂੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੂੂੰ ਗੁ ਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਿਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਕੂੰਪਿੀ ਦੇ ਸੂੰਨਹਤਾ ਦੀ
ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਵਾਿ, ਇਸਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਤੁ ਰੂੰਤ ਿੈਨਤਕਤਾ ਅਨਧਕਾਰੀ ਿੂੂੰ ਕਰਿ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੂੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ

ਲ

ਾਂ ਉਨਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿੈਨਤਕਤਾ ਅਨਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੂੰਪਿੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੂੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ

04.

ਸਾਡੀ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦਾ ਪਰਬ੍ੰਿਨ ਕਰਨਾ

ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ

ਕਰਨਾ
ਸਾਡੀ ਸੰ ਜਹਤਾ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਿਣਾ
•

ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ੋਰਡ ਨੇ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ

–

ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਪਤਤਾ ਦੀ, ਜਵਹਾਰਕ ਸੀਮਾ

–

ਤਕ, ਰੱ ਜਖਆ ਕਰੇ;
ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸੂਜਚਤ

(ਈਿੀਸੀ) ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿੋ ਸੰ ਜਹਤਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ

ਕਰੇ ਿਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਖਲਾਸਾ ਿਾਂਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਜਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ,

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ੋਰਡ

ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਦ ਿਦ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸੰ ਪੂਰਣ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ

ਨੂੰ ਜਰਪਰੋਟ ਕਰੇਗੀ। ਈਿੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬ੍ਣਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ

–

ਇਨਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਸਮੀਜਖਆ ਅਤੇ ਸਿਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਮਤੀ ਜਦਓ।

ਬ੍ਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਿਾਂ ਦਾ ਸਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵ।ੇ
ਈਿੀਸੀ ਇਸ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਵੀ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਰਜਖਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਜਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਾਿਨ ਵਿੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ
•

ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਮੇਂ ਤੇ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ
ਸੰ ਜਹਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਜਕਸੇ ਵੀ ਮੱ ਦੇ 'ਤੇ ਜਕਸੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਸਲਾਹਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਿਾਂ ਦਾ ਸਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਿੋ ਜਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਮਸ਼ਵਰੇ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਜਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱ ਚ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਜਤਕਤਾ
ਬ੍ਦਲਦੀਆਂ ਸਜਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਹੋਣ।
ਅਜਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਿਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਿਾਂਚ
ਕਰਨਾ
•

ਕੰ ਪਨੀ ਸੰ ਭਾਜਵਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ
ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਿਾਰਤ ਟੀਮਾਂ ਦਆਰਾ ਗਪਤਤਾ ਬ੍ਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ

•

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੱ ਿ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਿਾਂਚਾਂ ਜਵੱ ਚ ਸਜਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬ੍ੰ ਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ
ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਜਹਣ ਤੇ ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ

•

ਹਨ।
ਕੰ ਪਨੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ:

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ;
ਜਿੱ ਥੇ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ

ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਜਰਪੋਰਟਾਂ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ
ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਿੋ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ
ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰ ਜਹਤਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਜਵੱ ਚ ਬ੍ਹਤ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਜਮਕਾ ਜਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ, ਸਾਡੀ ਜਚੰ ਤਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸਾਨੂੰ
ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ
ਮੈ
ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ਜਕ ਉਹ:
• ਨੇਿਰ
ਇਹਅਤੇਸਜਨਸ਼ਜਚਤ
ਕਰਨ ਜਕਹੈ ਉਹ
ਸੰ ਜਹਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ
•

ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਵਹਾਰ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਹੈ
ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਜਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਚੰ ਤਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਵਚਾਰ

•

ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ
ਜਕਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬ੍ਰ ਦਆਰਾ ਸੰ ਜਹਤਾ ਿਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ

•

ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ
ਸਾਰੀਆਂ ਜਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਚਤ ਪੱ ਿਰ ਤੇ ਅਤੇ ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱ ਕਣ

•

ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜਹਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ

•

ਜਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ
ਇਹ ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨ ਜਕ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਸੰ ਦੇਹਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਕਸੇ ਦੇ ਜਖਲਾਫ ਕੋਈ ਬ੍ਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਿੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਜਹੰ ਦੇ ਹਨ

ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ੋਰਡ, ਆਜਡਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ
ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਜਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਜਰਤ ਅਤੇ ਸਮਜਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਹਨ। ਕੰ ਪਨੀ ਖੱ ਲੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਾਂ ਸੰ ਭਾਜਵਤ ਉਲੰਘਣਾ
ਿਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਪੋਰਟ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਿਰ ਨਾਲ, ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ
•
ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਜਹਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ ਜਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬ੍ਾਰੇ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਤੋਂ
ਨਾਲ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਹੋਵੇ।
ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ, ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨੱ ਖੀ ਸਰੋਤ ਪਰਤੀਜਨਿੀ,
ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ ਿਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ੋਰਡ ਨੂੰ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਸ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੇ ਪੰ ਨਾ ਨੰਬ੍ਰ 22 ਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਮੈਜਟਰਕਸ
ਜਵੱ ਚ ਜਦੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱ ਕ ਜਵਸਜਤਰਤ ਜਵਸਲ

ਉਹ ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਣਗੇ।
ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਨਰਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱ ਥਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ
ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਿਰਮਾਨੇ, ਰਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਮਅੱ ਤਲ ਕਰਨਾ ਿਾਂ
ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੇਕਰ
ਪਰਬ੍ੰਿਨ ਦਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਜਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਜਚਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ
ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨਸਾਰ ਇਸ ਜਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਿਕ ਿਾਂ ਜਸਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਆਰੰ ਭ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ
ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਿੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਆਦੀ ਸਮੇਂ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਇੱ ਕ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰ ਜਹਤਾ ਨੂੰ ਪੜਹ ਜਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹਨ। ਸੰ ਜਹਤਾ ਨੂੰ ਪੜਹਨ ਿਾਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਫਾਰਮ ਤੇ

ਬ੍ਲੋ ਅਰ ਨੀਤੀ ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ' ਤੇ ਇਸਦੀ

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਵੱ ਚ
– ਲੇ ਖਾ ਿਾਂ ਆਜਡਟ ਜਵੱ ਚ ਅਜਨਯਜਮਤਤਾ ਿਾਂ ਗਲਤ ਜਬ੍ਆਨੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
– ਿੋਖੇਬ੍ਾਜ਼ੀ, ਚੋਰੀ, ਜਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਭਰਸ਼ਟ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ

ਛੋਟ

–

ਜਕਜਰਆਵਾਂ
ਜਵਸ਼ਵਾਸ-ਰੋਿੀ ਿਾਂ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਉਲੰਘਣਾ

–

ਵਾਤਾਵਰਣੀ, ਸਰੱ ਜਖਆ, ਿਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ

–

ਮੱ ਦੇ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਤਕਰੇ ਿਾਂ ਉਤਪੀੜਨ

–

ਅਸਲ ਿਾਂ ਸੰ ਭਾਜਵਤ ਜਹਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ

–

ਜਕਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਖੇਤਰੀ, ਆਜਦਵਾਸੀ, ਰਾਿ ਿਾਂ ਨਗਰਪਾਜਲਕਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਿੋ ਕੰ ਪਨੀ ਿਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਲਾਗੂ
ਹੰ ਦੇ ਹਨ

ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
•

•

ਅਖੰ ਡਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਜਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਜਹਤਾ, ਕੰ ਪਨੀ
ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ
ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਜਪਤ ਕਰਨਾ

ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਪਰਾਵਿਾਨ ਜਵੱ ਚ ਛੋਟ
ਨੂੰ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਦਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਬ੍ਦਲਾ ਨਹੀਂ
ਕੰ ਪਨੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਵਰੱ ਿ ਿੋ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਕਸੀ ਸੰ ਦੇਹਪੂਰਨ
ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਦਲਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਾਸ਼ਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਿੋ ਸਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ
ਪੜਤਾਲ ਜਵੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਹੱ ਸਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਸਜਹਯੋਗ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਦਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉੱਤੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ
ਨਾਲ ਜਰਪੋਰਟ ਬ੍ਣਾਉਣ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਜਰਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਜਕਸੀ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਵਰੱ ਿ ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਬ੍ਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ
ਤੇ ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ
ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ
ੀ।
‘ਜਵਸਲਕਾਰਵਾਈ
ਬ੍ਲੋ ਅਰ ਨੀਤੀ’
ਬ੍ਾਰੇਗਜਵਸਜਤਰ
ਤ ਜਵਵਰਣ ਮਜਹੰ ਦਾ ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ ਤੇ
ਸੂਚੀਬ੍ੱ ਿ ਹੈ।

05.

ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਅੰ ਜਤਕਾ

ਅੰ ਜਤਕਾ 1 - ਸ਼ਬ੍ਦਾਵਲੀ
1.

‘ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ' ਕੌ ਣ ਹੈ?

‘ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ’ ਦਾ ਭਾਵ ਜਕਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜਰਪੋਰਜਟੰ ਗ ਮੈਨੇਿਰ /
ਸਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ ਿੋ ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਵਾਇਸ ਪਰੇਿੀਡੇਂਟ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਉਪਰਲੇ ਪੱ ਿਰ 'ਤੇ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਸ-ਪਰਿ
ੇ ੀਡੇਂਟ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱ ਿਰ ਵਾਲੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੰ ਤ ਜਰਪੋਰਜਟੰ ਗ ਮੈਨੇਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ'
ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ 'ਮੰ ਜਨਆ ਿਾਵੇਗਾ।
2.

ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਜਕਸਨੂੰ 'ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਪਾਰਟੀ' ਮੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਮੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱ ਕ ਪਾਰਟੀ
ਦੂਿੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਯੰ ਤਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਜਵੱ ਤੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਜਵੱ ਚ ਦੂਿੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪਰਭਾਵ
ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਜਨਯੰ ਤਰਣ’ ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੈ:
•

ਜਸੱ ਿੇ ਿਾਂ ਅਜਸੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਕਸੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਵੋਜਟੰ ਗ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱ ਿੇ ਤੋਂ ਵੱ ਿ

•

ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ, ਿਾਂ
ਜਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ੋਰਡ ਦੀ ਸੰ ਰਚਨਾ ਦਾ
ਜਨਯੰ ਤਰਣ, ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਉੱਦਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱ ਚ ਸੰ ਬ੍ੰ ਜਿਤ ਪਰਬ੍ੰਿਕੀ ਸੰ ਘ

•

ਦੀ ਸੰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜਨਯੰ ਤਰਣ, ਿਾਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਿਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਆਰਾ, ਉੱਦਮ ਦੀ ਜਵੱ ਤੀ ਅਤੇ / ਿਾਂ ਓਪਰੇਜਟੰ ਗ
ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਵੱ ਚ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਹਤ ਰੱ ਖਣਾ।
‘ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪਰਭਾਵ’ ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੈ:
ਜਕਸੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਜਵੱ ਤੀ ਅਤੇ / ਿਾਂ ਓਪਰੇਜਟੰ ਗ ਨੀਤੀ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿੀ ਫੈਸਜਲਆਂ ਜਵੱ ਚ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਯੰ ਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
3.

ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਜਕਸਨੂੰ 'ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ' ਮੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?

–

ਪੱ ਤਰ (ਮਤਰੇਆ ਪੱ ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)

–

ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ - ਨੂੰਹ

–

ਿੀ (ਮਤਰੇਈ ਿੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)

–

ਿੀ ਦਾ ਪਤੀ - ਿਵਾਈ

–

ਭਰਾ (ਮਤਰੇਆ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)

–

ਭੈਣ (ਮਤਰੇਈ ਭੈਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)

–

ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਿੋ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰਭਰਤਾ
ਦਾ >50% ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

4.

‘ਜਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਜਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਜਰਸ਼ਵਤ' ਇੱ ਕ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵੱ ਚ ਪੈਸੇ, ਉਪਹਾਰ, ਅਤੇ ਮਨੋਰੰ ਿਨ, ਹੋਰ
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਜਕਰਪਾਲਤਾ, ਮਜਹਮਾਨ ਜਨਵਾਜ਼ੀ, ਿਾਂ ਜਨਿੱਿੀ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿੋ
ਜਕਸੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਂ ਬ੍ਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਅਣਉਜਚਤ
ਲਾਭ ਿਾਂ ਫਾਯਦੇ ਨੂੰ ਸਰੱ ਜਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਵਵਹਾਰ ਨੂੰ
ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
‘ਜਭਰ
ਸ਼ਟਾਚਾਰ’
ਦਾ ਅਰਥ ਜਕਸੀ ਅਜਿਕਾਰ ਦੇ ਪਦ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ
ਿਾਂਦੀ
ਹੈ।
ਮੈਨੇਿਰ ਿਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਿਕਾਰੀ ਦਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਕੋਈ ਬ੍ੇਈਮਾਨ ਵਾਲਾ
ਜਵਵਹਾਰ ਹੈ।
ਜਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਵੱ ਚ ਜਰਸ਼ਵਤ ਿਾਂ ਅਣਉਜਚਤ ਉਪਹਾਰ ਦੇਣਾ ਿਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ,
ਟੇਬ੍ਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਣਾ, ਫੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਲਾਂਡਜਰੰ ਗ ਮਨੀ ਅਤੇ ਜਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ
ਠੱਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5.

‘ਸਹੂਲਤ ਭਗਤਾਨ' ਅਤੇ 'ਜਕੱ ਕਬ੍ੈਕ' ਕੀ ਹਨ?

ਸਹੂਲਤ ਭਗਤਾਨ, ਜਕਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨੇਮਤ, ਗੈਰ-ਜਵਵੇਕ
ਅਿੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਜਦਤੇ ਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟ
ਭਗਤਾਨ ਿਾਂ 'ਗਰੀਸ' ਭਗਤਾਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ

‘ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ’ ਦਾ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ੍ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ, ਕੰ ਪਨੀ, ਸਜਹਯੋਗੀ ਿਾਂ

ਅਜਿਕਾਰੀ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਕਝ ਪਰਜਮਟ,

ਫਰਮ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਿਾਂ ਤਾਂ ਜਸੱ ਿੇ ਿਾਂ ਅਜਸੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ ਿਾਂ

ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੇਲ ਿਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਸਹੂਲਤ ਭਗਤਾਨ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ

ਜਹਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਜਲਆਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਿਕਾਰੀ ਦਆਰਾ ਜਕਸੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਂ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਪਰਭਾਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਪਰਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਜਵੱ ਚ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਿੋ ਜਕਸੇ

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜਲੱਤਾ ਿਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਕੱ ਕਬ੍ੈਕ, ਸੌਦੇਬ੍ਾਜ਼ੀ ਜਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵੱ ਚ ਜਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਣ

ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਹੈ, ਿੇਕਰ:
•
ਉਹ ਇੱ ਕ ਜਹੰ ਦੂ ਅਣਵੰ ਡੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਹਨ।
•

ਉਹ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਹਨ; ਿਾਂ

•

ਇੱ ਕ ਜਵਅਕਤੀ ਦੂਿੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਅਨਸਾਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਹਨ:

–

ਜਪਤਾ (ਮਤਰੇਆ ਜਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)

–

ਮਾਂ (ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)

ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਆਰਾ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਉਂਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬ੍ਦਲੇ ਇੱ ਕ
ਕਜਮਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ, ਇਸ ਪਰਤੀਫਲ (ਪੈਸੇ, ਸਾਮਾਨ, ਿਾਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ) ਦਾ ਜਨਰਿਾਰਣ, ਸੌਦੇਬ੍ਾਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਕੱ ਕਬ੍ੈਕ ਦੂਿੇ ਜਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਿੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਰਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬ੍ਿਾਏ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਿੰ ਟਾਂ
ਜਵੱ ਚ ਜਮਲੀਭਗਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਕੱ ਕਬ੍ੈਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਿੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੀਮ ਜਵੱ ਚ ਸਜਹਯੋਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

6.

‘ਉਪਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰ ਿਨ’ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਪਹੰ ਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਜਕਸੇ ਵੀ

‘ਉਪਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰ ਿਨ’ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਿੰ ਨਵਾਦ ਪਰਗਟਾਅਣ

ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਮਲੀਭਗਤ ਨਾਲ, ਿੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ,

ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਸੱ ਿੇ ਿਾਂ ਅਜਸੱ ਿੇ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ/ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮਦਰਾ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿੀ

ਜਕਸੇ ਵੀ ਤੱ ਥ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦੇਣਾ, ਛਪਾਉਣ ਿਾਂ ਵਚਨਬ੍ੱ ਿ ਪਦ ਦੀ ਦਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਜਚਤ ਲਾਭ ਿਾਂ ਅਨਜਚਤ ਨਕਸਾਨ

ਉਪਹਾਰ ਜਵੱ ਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ

ਹੋ
ਇਆ
ਹੈ ਲਾਭ’
ਿਾਂ ਨਹੀਂ।
‘ਅਨ
ਜਚਤ
ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ

ਕਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ: ਆਰਟਵਰਕ, ਘੜੀਆਂ, ਗਜਹਣੇ, ਉਪਕਰਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ,
ਇਨਾਮ, ਜਗਫਟ ਵਾਉਚਰ, ਚੈਜਰਟੀ ਲਈ ਦਾਨ, ਛੱ ਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਟਾਕ ਿਾਂ
ਹੋਰ ਜਸਕਓਜਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਿਾਰ ਕਰਨਾ, ਖੇਡਾਂ,
ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਜਟਕਟਾਂ / ਸੱ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਇਸ ਜਵੱ ਚ
ਜਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਈ ਨੇਮਤ
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਜਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਜਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵੱ ਚ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਵਾਜ਼ਬ੍ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੋਂ, ਆਵਾਿਾਈ, ਭੋਿਨ,
ਜਰਹਾਇਸ਼,
ਆਜਦ
ਹੱ ਈਆਿਾਣਕਾਰੀ’
ਕਰਵਾਉਣਾ)
7.
‘ਸੰ ਵੇਦਮ
ਨਸ਼ੀਲ
ਕੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ?
‘ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ

ਿਾਣਕਾਰੀ’

ਜਵੱ ਚ

ਕਾਨੂੰਨੀ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ,

ਤਕਨੀਕੀ

ਜਵਜਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਣ ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਿਨਤਕ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਾਣੀ ਿਾਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮੱ ਲ ਵੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
8.

‘ਜਹੱ ਸੇਦਾਰ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ)' ਸ਼ਬ੍ਦ ਜਵੱ ਚ ਕੌ ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

‘ਜਹੱ ਸੇਦਾਰ’ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ, ਬ੍ੈਂਕਰ, ਡੀਲਰ, ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ,
ਪਰਤੀਯੋਗੀ, ਪਰਵਾਜਨਤ ਏਿੰ ਸੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਸਾਇਟੀ, ਆਉਟਸੋਰਸ,
ਸਵੈਜਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਆਡੀਟਰ,
ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰੇਜਟੰ ਗ ਏਿੰ ਸੀਆਂ।
9.

‘ਿੋਖੇਬ੍ਾਜ਼ੀ’ ਕੀ ਹੈ?

ਜਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਬ੍ਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮਾਮਜਲਆਂ ਦੇ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ ਜਵੱ ਚ 'ਿੋਖੇਬ੍ਾਜ਼ੀ'
ਜਵੱ ਚ, ਕੰ ਪਨੀ ਿਾਂ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਿਾਂ ਇਸਦੇ ਕਰਜੈ ਡਟਰਾਂ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ
ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਣਉਜਚਤ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਂ ਜਹੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ

ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਜਵਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦਾ
ਹੱ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
‘ਅਨਜਚਤ ਨਕਸਾਨ’ ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਨਕਸਾਨ
ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗਆਉਣਾ ਵਾਲਾ ਜਵਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੰ ਦਾ
ਹੈ।
10.

ਜਨਿੱਿੀ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਿਾਣਕਾਰੀ ("ਪੀਆਈਆਈ") ਕੀ ਹੈ?

ਪੀਆਈਆਈ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਜਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ
ਿੋ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੀ, ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡ ਿਾਂ ਬ੍ੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ
ਵੇਰਵਾ, ਫੋਟ,ੋ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ
ਅਜਿਹਾ ਸਮੇਲ ਿੋ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
11.

‘ਬ੍ੌਿਕ ਸੰ ਪਤੀ’ ਕੀ ਹੈ?

‘ਬ੍ੌਿਕ ਸੰ ਪਤੀ’ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ:
ਪੇਟੈਂਟ ਜਕਤੇ ਗਏ ਅਜਵਸ਼ਕਾਰ, ਜਡਜ਼ਾਈਨ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮਗਰੀ, ਟਰਡ
ੇ ਮਾਰਕ
ਅਤੇ ਸਰਜਵਸ ਮਾਰਕ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਵਵਹਾਰਕ ਜਗਆਨ, ਜਵਕਰੀ,
ਮਾਰਕੀਜਟੰ ਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੇਟਾਬ੍ੇਸ, ਮਾਰਕੀਜਟੰ ਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਯੋਿਨਾਵਾਂ, ਖੋਿ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਯਕਤੀਆਂ, ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ,
ਪਰਸਤਾਵ ਿਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਪੈਕਿ
ੇ ਜਡਜ਼ਾਈਨ, ਅਤੇ
ਜਵਕਾਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਿੋ ਕੰ ਪਨੀ ਦਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਿਾਂ ਜਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,
ਿਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਜਵੱ ਚ ਮੱ ਲ,
ਮਾਰਕੀਜਟੰ ਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੰ ਜਤਕਾ 2 - ਪਰਕਟਾਅ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਮੈਜਟਰਕਸ
ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ
ਜਚੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਸ਼ਾ

ਪਰਕਟਾਅ

ਪਰਵਾਨਗੀ

ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ
ਪਰਕਟਾਅ

ਪਰਵਾਨਗੀ

ਮਨੱ ਖੀ ਸਰੋਤ ਪਰਤੀਜਨਿੀ
ਪਰਕਟਾਅ

ਪਰਵਾਨਗੀ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਬ੍ੋਰਡ
ਪਰਵਾਨਗੀ

ਨੈਜਤਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਜਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ



ਬ੍ਾਹਰੀ ਰਜ਼ਗਾਰ

*
ਨੋਟ 1

*

ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ

ਨੋਟ 1

ਜਨਿੱਿੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਿਾਂ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਯਕਤ ਕਰਨਾ



ਬ੍ਾਹਰੀ ਜਨਵੇਸ਼



ਜਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ-ਜਵਰੋਿੀ ਅਤੇ ਜਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਜਵਰੋਿੀ



*

ਨੋਟ 1



ਰਾਿਨੀਜਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ
ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਉਪਹਾਰ, ਮਨੋਰੰ ਿਨ, ਿਾਂ
ਮਜਹਮਾਨ ਜਨਵਾਜ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ/ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

*
ਨੋਟ 1

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਸਜਹਯੋਗੀਆਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬ੍ੱ ਿਤਾ
ਮੱ ਜਦਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ





ਜਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ) ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬ੍ੱ ਿਤਾ
ਜਕਤਾਬ੍ਾਂ ਅਤੇ ਜਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਗਲਤ, ਅਜਨਯਜਮਤ
ਅਤੇ ਭਰਾਂਤੀਿਨਕ ਰੱ ਖਰਖਾਵ ਬ੍ਾਰੇ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ (ਅਤੇ ਸੀਐਫਓ)



ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ (ਇਨਸਾਇਡਰ ਟਰੇਜਡੰ ਗ)



ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ



ਆਜਡਟ ਅਤੇ ਿਾਂਚ ਜਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਾ

(ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ)

ਬ੍ਾਹਰੀ ਸੰ ਚਾਰ ਜਵੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਿਾਂ ਤੀਿੀ ਪਾਰਟੀ
ਦੇ ਲੋ ਗੋ ਿਾਂ ਟਰਡ
ੇ ਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਜਨਵੇਸ਼ਕ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ



ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਵਵਹਾਰ

ਕੰ ਪਨੀ-ਸਪਾਂਸਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਵੱ ਚ
ਸ਼ਰਾਬ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

*
ਨੋਟ 1



ਜਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪਰਬ੍ੰਿਨ ਦੀ ਸਰੱ ਜਖਆ
ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਿੀ ਦੀ ਸਰੱ ਜਖਆ
ਨਾਲ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਮੱ ਜਦਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ
ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ



ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ
ਕਰਨਾ



ਸੰ ਜਹਤਾ ਤੋਂ ਛੋਟ


ਸੰ ਜਹਤਾ ਦਾ ਪਰਬ੍ੰਿਨ ਕਰਨਾ



* ਨੋਟ 1: ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਲੋ ਜ਼ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਟਾਅ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਅੰ ਜਤਕਾ 5 ਵੇਖੋ
* ਨੋਟ 2: ਜਕਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ ਿਾਂ ਮਨੱ ਖੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਪਰਤੀਜਨਿੀ ਦਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਤਮਾਹੀ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਜਰਪਰੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਅੰ ਜਤਕਾ 3. ਇੱ ਕ ਨਜ਼ਰ ਜਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸੰ ਜਹਤਾ
ਕਰੋ

ਨਾ ਕਰੋ

• ਜਕਸੇ ਵੀ ਬ੍ਾਹਰੀ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਓ।

• ਕਮਾਂਡ ਿਾਂ ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਲੜੀ ਜਵੱ ਚ

• ਉਪਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰ ਿਨ ਸਜਵਿਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ
ਨੈਜਤਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਜਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ

ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਯਕਤ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

• ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ,

ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਲਈ

• ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਜਹਯੋਗੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ

• ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ / ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ / ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਓ।
• ਜਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ-ਜਵਰੋਿੀ

ਅਤੇ

ਅਜਭਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਜਵਰੋਿੀ

ਗਾਹਕਾਂ

ਿਾਂ

ਸਪਲਾਇਰਾਂ

ਦੀ

ਜਕਰਪਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜਨਵੇਸ਼ ਨਾ ਰੱ ਖੋ।

• ਜਰਸ਼ਵਤ ਿਾਂ ਜਕੱ ਕਬ੍ੈਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼/ਪਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰੋ

• ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰਪੱ ਖ, ਨੈਜਤਕਤਾ ਨਾਲ ਜਵਵਹਾਰ ਕਰੋ • ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਰੱ ਜਖਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ,
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜਵਵਹਾਰ ਕਰੋ।

ਕੰ ਮਾਂ ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ ਨਾ ਲਓ।

ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਚਨਬ੍ੱ ਿਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱ ਖੋ।

ਗਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਜਦਓ

• ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਠੇਕਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰਪੱ ਖਤਾ ਅਤੇ • ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਸਜਹਯੋਗੀਆਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ,

ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਰਤੀ
ਵਚਨਬ੍ੱ ਿਤਾ

• ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ • ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗਣਵਤਾ ਦੀ ਵੱ ਿ ਜਬ੍ਆਨੀ ਨਾ ਕਰੋ ਿਾਂ
• ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿ ਜਵੱ ਚ ਜਵਜਨਯਾਮਕ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

• ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
• ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਜਰਕਾਰਡ ਿਾਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਜਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ) ਦੇ ਪਰਤੀ
ਵਚਨਬ੍ੱ ਿਤਾ

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

• ਸਟੀਕ ਜਰਕਾਰਡ ਬ੍ਣਾਈ ਰੱ ਖੋ।
• ਿੋਖੇਬ੍ਾਜ਼ੀ , ਗਲਤ-ਜਬ੍ਆਨੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ

• ਜਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਰਕਾਰਡ, ਿਾਂ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਝੂਠਾ
ਨਾ ਬ੍ਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਵੱ ਤੀ ਹੈ ਿਾਂ ਗੈਰ-ਜਵੱ ਤੀ।

• ਗਪਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਕਟਾਅ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਿਦੋਂ ਤੱ ਕ ਅਜਿਕਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੰ ਚਾਰ
ਨਾ ਕਰੋ।

ਅਤੇ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

• ਜਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਜਤਕਾਰ ਕਰੋ।
• ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

• ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬ੍ਾਰੇ ਤਰੰ ਤ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। • ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਕਸਮ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਵਵਹਾਰ

• ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਵਜਭੰ ਨਤਾ ਦਾ ਸਜਤਕਾਰ ਕਰੋ।

• ਅਸਰੱ ਜਖਅਤ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਮਨੱ ਖੀ ਅਜਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਜਤਕਾਰ ਕਰੋ।

• ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰਗਸ ਿਾਂ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਅਿੀਨ ਕੰ ਮ
ਨਾ ਕਰੋ।

• ਜਹੰ ਸਾ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ
• ਬ੍ਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਰੱ ਖੋ।
• ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਿੀ ਨੂੰ ਬ੍ਚਾਓ, • ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਾਂ ਬ੍ਾਹਰ ਜਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਪਤ ਡੇਟਾ
ਸਰੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਰੱ ਜਖਆ ਕਰੋ।

ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪਰਬ੍ੰਿਨ ਦੀ ਸਰੱ ਜਖਆ

• ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਆਈਟੀ ਸਰੱ ਜਖਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਿਾਂ ਗੈਰ ਿਨਤਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜਬ੍ਨਾਂ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਏ ਜਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਜਚਤ ਹੈ।

• ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬ੍ੌਿਕ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਨਾ ਕਰੋ।

• ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਅੰ ਜਤਕਾ 4 - ਗਵਰਨੈਂਸ (ਸ਼ਾਸਨ) ਨਾਲ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਮੌਿੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੰ ਦਰਭ ਲਈ ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ ਤੇ
ਉਪਲਬ੍ਿ ਹੈ

• ਨੈਜਤਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਜਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ
–

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਵੱ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਤੀਜਨਿੀ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

• ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਸਜਹਯੋਗੀਆਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪਰਤੀ
ਵਚਨਬ੍ੱ ਿਤਾ

• ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਵਵਹਾਰ
–

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

–

ਮਨੱ ਖੀ ਸਰੋਤ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

–

ਆਰਜਥਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜਵੱ ਚ ਮਨੱ ਖੀ ਅਜਿਕਾਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ

–

ਗਣਵੱ ਤਾ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

–

ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

–

ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

–

ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ

–

ਸਰੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਜਵਵਸਾਇਕ ਜਸਹਤ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

–

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

• ਜਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ) ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬ੍ੱ ਿਤਾ

ਨੀਤੀ

• ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪਰਬ੍ੰਿਨ ਦੀ ਸਰੱ ਜਖਆ
–

ਈ-ਜਬ੍ਜ਼ਨੇਸ ਜਸਜਕਓਜਰਟੀ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

–

ਇੰ ਟਰਾਨੈਟ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

–

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

–

ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

–

ਸਮੂਹ ਸੰ ਚਾਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

–

ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

–

ਜਨਵੇਸ਼ਕ ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

–

ਜਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਨੀਤੀ

• ਸਾਡੀ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦਾ ਪਰਬ੍ੰਿਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
–

ਜਵਸਲ ਬ੍ਲੋ ਅਰ ਨੀਤੀ

ਅੰ ਜਤਕਾ 5 - ਪਰਗਟਾਅ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਫਾਰਮੈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਨਾਂ:
ਪਦ:
ਜਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨ:
ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬ੍ਰ:
ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਈ-ਮੇਲ:
ਖਾਸ ਮਾਮਲਾ
ਖਾਸ ਮਾਮਲਾ:

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਦਓ, ਜਿੱ ਥੇ ਸੰ ਜਹਤਾ ਦੇ ਪਜਹਲੂਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਗਟਾਅ /
ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਵੱ ਤੀ ਜਹਤ
ਅਤੇ ਅਨਮਾਨ (ਰਜਪਆ ਦੇ ਮੱ ਲ
ਜਵੱ ਚ) ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਿੇਕਰ ਕੋਈ
ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ:

ਤਾਰੀਖ਼:

ਅੰ ਜਤਕਾ 6 - ਪਰਵਾਨਗੀ ਸਵੀਕਰਤੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਪਰਗਟਾਅ ਪਰਾਪਤੀ ਫਾਰਮੈਟ
ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਅਜਿਕਾਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਅਜਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ:
ਪਦ:
ਜਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨ:
ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬ੍ਰ:
ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਈ-ਮੇਲ:
ਅਹਧਕਾਰੀ ਦਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪਰਗਟਾਅ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਅਜਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:

ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਉੱਪਰ ਜਦੱ ਤੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਵੱ ਤੀ ਜਹਤ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਇੱ ਕ

‘’ ਮਾਰਕ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਤ ਬ੍ੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪਰਕਟਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ
ਜਲੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਟਪਣੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਤ ਬ੍ੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ / ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ
'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਟਪਣੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।

ਸੰ ਬ੍ੰ ਿਤ ਅਜਿਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ:

ਤਾਰੀਖ਼:
ਜਟੱ ਪਣੀਆਂ:

ਿੇਕਰ ਿਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਿੂ ਪੰ ਨੇ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਿਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਗੀ / ਪਰਕਟਾਅ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਤਮਾਹੀ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਗਜਠਤ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਿੋੜਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਿਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ।

ਨੋਟ:
ਇਹ ਸੰਵਹਤਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਦ ਤਕ ਮਵਹੰਦਰਾ ਐਾਂਡ ਮਵਹੰਦਰਾ ਵਲਵਮਿੇਡ (ਐਮ ਐਾਂਡ ਐਮ) ਦੀ ਆਚਾਰ ਸੰਵਹਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਗਰੁਿੱਪ ਦੇ ਮਲ ਪੇਰੇਂਿ
ਹਨ। ਐਮ ਐਾਂਡ ਐਮ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵ ਸੇਸ ਸੰਵਹਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਸੰਗਤਤਾ ਾਾਂ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਵ ਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੰਵਹਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਾਂ ਲਾਗ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਵਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵ ਸੇਸ ਸੰਵਹਤਾ ਅਤੇ
ਨੀਤੀਆਾਂ ਵਤਆਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ, ਉਿੱਥੇ ਐਮ ਐਾਂਡ ਐਮ ਦੀ ਸੰਵਹਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਾਂ ਵ

ਹਾਰਕ/ ਉਵਚਤ ਸੀਮਾ ਤਿੱਕ ਲਾਗ ਹੋਣਗੀਆਾਂ।

