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ನಮ್ಮ ಸಿಇಒ ಅವರಿಂದ ಇಂದು ಪತ್ರ

ಪ್್ರಯ ಎಡಿಎಮ್ ಸಹೆೊದೆೊಯೀಗಿರಳ ೀೆ,

ಜರತಿತಿನ ಅತಿ ದೆೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಸಂಸೆಥೆರಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಎಡಿಎಮ್, ಒಂದು ಬಹುಮುಖಯ ಜಾರತಿಕ 
ಉದೆದೀಶವನುನು ಪೂರೆೈಸುತತಿದೆ. ಆಹಾರ ಹಾರೊ ಶಕ್ತಿಯ ಬಹುಮುಖಯ ಅವಶಯಕತೆರಳನುನು ಪೂರೆೈಸುವ 
ಉತ್ಪನನುರಳಾಗಿ ಬೆಳೆರಳನುನು ಮಾಪ್ಗಡಿಸಿ ನಾವು ಫಸಲನುನು ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾರುತೆತಿೀವೆ. ನಮ್ಮ 
ಕೆಲಸವು ಪ್ರತಿನತಯ ಅನೆೀಕ ದಶಲಕ್ಷ ಜನರ ಜೀವನವನುನು ತಲುಪುತತಿದೆ. ನಮ್ಮ 33000, ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿರಳು 
ಜರತಿತಿನ ಮೊಲೆಮೊಲೆಯೊ ಸೆೀರಿದಂತೆ 750 ಕೊಕೂ ಹೆಚುಚು ಕೆೀಂದ್ರರಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾತಿ, ಉತತಿಮ 
ರುಣಮಟಟಿದ ಜೀವನಶೆೈಲ್ಯನುನು ಪೀಷಿಸುವ ಆಹಾರ ಹಾರೊ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪನನುರಳನುನು ತಯಾರಿಸುತಾತಿರೆ. 

ಈ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದೆದೀಶವು ಜವಾಬಾದರಿಯನುನು ತನೆೊನುಂದಿಗೆ ತರುತತಿದೆ: ಆಳವಾಗಿ ಬೆೀರೊರಿಕೆೊಂಡಿರುವ 
ಎಡಿಎಮ್ ನ ಬದ್ಧತೆರಳನುನು ನಾವು ಪೂರೆೈಸುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೆೀಕು ಹಾರೊ ಸಮರ್ರತೆ ಹಾರೊ 
ನೆೈತಿಕ ವಯವಹಾರಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅತುಯನನುತ ಮಾನದಂಡರಳನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು. ಈ 
ಮುಂದಿನ ಪುಟರಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀತಿಸಂಹಿತೆಯನುನು ನೀವು ನೆೊೀಡಲ್ರುವಿರಿ. ನಾವು ಎಲೆಲಿೀ ಇರಲ್, 
ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಗಚಟುವಟ್ಕೆರಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದಶ್ಗನ ನೀಡಲು ಈ ಸಂಹಿತೆಯನುನು ರೊಪ್ಸಲಾಗಿದೆ. 
ನಮ್ಮ ವಯವಹಾರವನುನು ನೆೈತಿಕವಾಗಿ ಹಾರೊ ಕಾನೊನುಬದ್ಧ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ನಡೆಸಬೆೀಕು ಎಂದು 
ಅದು ತೆೊೀರಿಸಿಕೆೊಡುತತಿದೆ ಮತುತಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕಾಗಿರುವ ಹಾರೊ ಅನುಸರಿಸಬೆೀಕಾಗಿರುವ 
ಕಾನೊನುರಳು, ನಯಮರಳು ಮತುತಿ ಕಾಯ್ಗನೀತಿರಳನುನು ವಿವರಿಸುತತಿದೆ. ಅದಲಲಿದೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಶೆನುರಳು 
ಅಥವಾ ಸಮಸೆಯರಳಿದದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೊ ವರದಿ ಮಾಡಬೆೀಕ್ದದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆೊೀರಬೆೀಕು ಎಂದು ನಮಗೆ 
ನದೆೀ್ಗಶನ ನೀಡುತತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲಲಿಂಘನೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದನುನು ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡಬೆೀಕು 
ಎಂದು ನಮ್ಮಂದ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾರುತತಿದೆ. ಇದಕಾಕೂಗಿ, ನೀವು "ಪ್ರಶೆನುರಳನುನು ಕೆೀಳುವುದು ಹಾರೊ ಸಮಸೆಯರಳನುನು 
ಹೆೀಳಿಕೆೊಳು್ಳವುದು" ಮತುತಿ ನೆನಪ್ಡಿ ಅನುಚಿತ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಳವಳರಳನುನು ವರದಿ ಮಾಡಿದದಕಾಕೂಗಿ 
ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳವುದನುನು ಎಡಿಎಮ್ ಸಹಿಸುವುದಿಲಲಿ. 

ನಮ್ಮ ಎಡಿಮ್ ನೀತಿಸಂಹಿತೆಯ ಅಥ್ಗ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಆಶಯವನುನು ಕೊಡಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 
ತಿಳಿದುಕೆೊಳು್ಳವುದು ಬಹುಮುಖಯ. ನಮ್ಮ ಮೌಲಯರಳನುನು ಪಾಲ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯನುನು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ, 
ಸರಿಯಾದ ಫಲ್ತಾಂಶರಳನುನು ಸರಿಯಾದ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸುವುದನುನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದನುನು 
ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆರವಾರುತಿತಿೀರಿ.

ತಮ್ಮ ವಿಶಾವಾಸಿ,

ಜುಯವಾನ್ ಲುಯಸಿಯಾನೆೊೀ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಗನವಾ್ಗಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
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ನಾವು ನಮ್ಮಂದ ಮತುತಿ ಪರಸ್ಪರರಿಂದ ಯಾವುದನುನು ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತೆತಿೀವೆ ಎಂಬುದನುನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮೌಲಯರಳು ಅಭಿವಯಕತಿಪಡಿಸುತತಿದೆ. 

ಅವು ನಮ್ಮ ವತ್ಗನೆಯನುನು ಮಾರ್ಗದರ್್ಗಸುತತಿವೆ ಮತುತಿ ಅವು ನಾವು ತಿೀಮಾ್ಗನ ಕೆೈಗೆೊಳು್ಳವುದಕೆಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿ ವತಿ್ಗಸುತತಿವೆ. 

ನಾವು ಎಡಿಎಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎಲಾಲಿ ಕೆಲಸರಳಲೊಲಿ, ಈ ಮೌಲಯರಳನುನು ನಾವು ಸಾವಾರತಿಸುತೆತಿೀವೆ ಮತುತಿ ಸಾಕಾರಗೆೊಳಿಸುತೆತಿೀವೆ:
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ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯು  
ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮೌಲಯರಳೊೆಂದಿಗೆ ಒರೊಗೂಡಿದೆ

ಸಮಗ್ರತೆ ಇರಲಿ
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕರು ಮತುತಿ ಸತಯವಂತರಾಗಿರಿ

ಗೌರವ ತೆೋ�ರಿಸಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನೊನು ಮತುತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೊನು ಕಾಳಜ 

ಮತುತಿ ಮಾನಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೆೊಳಿ್ಳ

ಶೆ್ರ�ಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ
ನೀವು ಏನನುನು ಮಾಡುತಿತಿೀರೆೊೀ ಅದನುನು ಅದುಭುತವಾಗಿ 

ಮಾಡಿ ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೆೊಂದುತಾತಿ ಹೆೊೀಗಿ

ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಶಲರಾಗಿರಿ 
ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನುನು 

ಕಾಯ್ಗರೊಪಕ್ಕೂಳಿಸಿ

ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿ
ಜೆೊತೆಯಾಗಿ ಯಶಸುಸು ರಳಿಸಿ

ಜವಾಬಾದಾರಿ ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳ್ಳಿ 
ವಹಿಸಿಕೆೊಳಿ್ಳ. ಮಾಡಿರಿ. ಬಿಟುಟಿಬಿಡಬೆೀಡಿ.
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ನಾವಂದ್ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಹೆೋಂದಿದೆದಾ�ವೆ?
ಸಮಥ್ಗ ನಧಾ್ಗರರಳನುನು ಕೆೈಗೆೊಳು್ಳವುದು ಹೆೀಗೆ ಎಂಬುದನುನು ನಮಗೆ 

ತೆೊೀರಿಸಲು ಹಾರೊ ಎಡಿಎಮ್ ವಯವಹಾರವನುನು ನಡೆಸಲು ಸರಿಯಾದ 

ಕ್ರಮರಳನುನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನುನು ಹೆೊಂದಿದೆದೀವೆ. 

ನಜವಾದ ಫಲ್ತಾಂಶರಳನುನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂದರೆೀನು ಮತುತಿ 

ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆೀನು ಎಂಬುದರ ಹಂಚಿತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುನು 

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯು ಉತೆತಿೀಜಸುತತಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯನುನು ತಿಳಿದುಕೆೊಳು್ಳವ ಮೊಲಕ ಮತುತಿ ಅನುಸರಿಸುವ 

ಮೊಲಕ, ನಮ್ಮ ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿರಳು, ಗಾ್ರಹಕರು ಮತುತಿ ವಯವಹಾರ 

ಪಾಲುದಾರರು, ಷೆೀರುದಾರರು ಹಾರೊ ಸಮುದಾಯರಳೊ ಸೆೀರಿದಂತೆ—

ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊ ವಿಭಿನನು ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರೆೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನುನು 

ನವ್ಗಹಿಸಲು ಮತುತಿ ಅದನುನು ಇನನುರುಟಿ ನಮ್ಗಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ನ 

ಜವಾಬಾದರಿಯನುನು ಪೂರೆೈಸುತೆತಿೀವೆ. ಇಂತಹ ರುಂಪುರಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮ್ಮ 

ಬದ್ಧತೆರಳನುನು ನಾವು ಪೂರೆೈಸುವುದು ಮತುತಿ ಎಲಾಲಿ ಸಮಯರಳಲೊಲಿ ನಮ್ಮ 

ಸಂವಹನರಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ರತೆಯನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದು ಮಹತವಾದಾದಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಯಾರೆಲಾಲಾ ಪಾಲಿಸಬೆ�ಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?
ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯು ಎಲಾಲಿ ಉದೆೊಯೀಗಿರಳು, ಅಧಿಕಾರಿರಳು, ನದೆೀ್ಗಶಕರು, 

ರುತಿತಿಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತುತಿ ಎಡಿಎಮ್ ಏಜೆಂಟ್ ರಳು, ನಮ್ಮ ವಿಭಾರರಳು 

ಮತುತಿ ಎಲಾಲಿ ರಾರಟ್ರರಳಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹ ಸಂಸೆಥೆರಳಿಗೆ ಅನವಾಯವಾರುತತಿದೆ. 

ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕಾಯ್ಗನವ್ಗಹಿಸುವಾರ, ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರು, 

ವಯವಹಾರದ ಪಾಲುದಾರರು, ಏಜೆಂಟ್ ರಳು ಮತುತಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ನಮ್ಮ 

ಸಂಹಿತೆಯ ಮೊಲತತವಾರಳನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸುತಾತಿರೆ ಎಂಬುದನುನು ಎಡಿಎಮ್ 

ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತತಿದೆ.

4

ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ  
ಪರಿಚಯ



5

ನನನುಂದ ಯಾವುದನ್ನು 
ನರಿ�ಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಉದೆೊಯೀಗಿ ನರಿೀಕ್ೆರಳು
ನಾವೆಲಲಿರೊ ನಮ್ಮ ಮೌಲಯರಳು, 
ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಮತುತಿ ನಮ್ಮ 
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನವಾಯವಾರುವ 
ಕಂಪನಯ ಇತರ ಪಾಲ್ಸಿರಳು, 
ಕಾಯ್ಗವಿಧಾನರಳು ಮತುತಿ 
ಮಾರ್ಗಸೊಚಿರಳನುನು, ಇದರ 
ಜೆೊತೆಜೆೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ 
ಕಾಯ್ಗನವ್ಗಹಿಸುತಿತಿದೆದೀವೆ 
ಎಂಬ ಅಂಶವನುನು ಲೆಕ್ಕೂಸದೆ 
ಅನವಾಯವಾರುವ ಎಲಾಲಿ ಕಾನೊನುರಳು 
ಮತುತಿ ನಬಂಧನೆರಳನುನು ತಿಳಿದಿರಬೆೀಕು 
ಮತುತಿ ಅದಕೆಕೂ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೆೀಕು ಎಂಬುದನುನು 
ನಮ್ಮಂದ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾರುತತಿದೆ. ನಾವು ಎಂದಿರೊ 
ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯನುನು ನಲ್ಗಕ್ಷಿಸಬಾರರು ಅಥವಾ ಅದನುನು 
ಸಿೀಮತಗೆೊಳಿಸಬಾರದು, ವಯವಹಾರದ ರುರಿರಳನುನು ಸಾಧಿಸುವ 
ಉದೆದೀಶರಳಿರೊ ಸಹ ಹಿೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ 
ಒಂದು ನದಿ್ಗರಟಿ ಪಾಲ್ಸಿ, ಕಾಯ್ಗವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಸೊಚಿಯನುನು 
ತಿಳಿದುಕೆೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೆೀಕ್ದದರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ 
ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿನ “ಪ್ರಶೆನುರಳನುನು ಕೆೀಳುವುದು ಹಾರೊ ಚಿಂತೆರಳನುನು 
ವಯಕತಿಪಡಿಸುವುದು” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ  
ವಯಕ್ತಿರಳ ಮಾರ್ಗದಶ್ಗನವನುನು ಕೆೊೀರಬೆೀಕು. 

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಮತುತಿ ಕಂಪನಯ ಪಾಲ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನುನು 
ಹೆೊಂದಿರದಿದದರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಯ ಮೀಲೆ ಮತುತಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ 
ವಯಕ್ತಿರಳ ಮೀಲೆ ವಿಪರಿೀತ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 
ಸಂಭವನೀಯವಾಗಿ ಎಡಿಎಮ್ ಖಾಯತಿಗೆ ಹಾನಯನುನು ಉಂಟುಮಾಡುವ 
ವಿರಯಕೆಕೂ ಸೆೀಪ್ಗಡೆಯಾಗಿ, ಸಂಹಿತೆಯನುನು ಉಲಲಿಂಘಿಸುವ ನೀತಿಯು ಸಹ 
ಕಾನೊನನುನು ಉಲಲಿಂಘಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಯ 
ಪಾಲ್ಸಿಯ ಉಲಲಿಂಘನೆಯು, ಉದೆೊಯೀರವನುನು ಮುಕಾತಿಯಗೆೊಳಿಸುವುದೊ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ ರ್ಸಿತಿನ ಕ್ರಮರಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾರಬಹುದು. ಸೊಕತಿವಾದ 
ಸಂದಭ್ಗರಳಲ್ಲಿ, ಎಡಿಎಮ್ ಪ್ರಕರಣವನುನು ಸಕಾ್ಗರಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರರಳಿಗೆ 
ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವಯಕ್ತಿಯು ವೆೈಯಕ್ತಿಕ 
ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನು ಹೆೊಂದಲು ಇದು ಕಾರಣವಾರಬಹುದು. 

ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಮತುತಿ ಮೀಲ್ವಾಚಾರಕರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಹೆಚುಚುವರಿ ನರಿೀಕ್ೆರಳು 
ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಮತುತಿ ಅನವಾಯವಾರುವ ಎಲಾಲಿ ಕಾನೊನುರಳು 

ಮತುತಿ ನಬಂಧನೆರಳ ಪಾಲನೆಯು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಯ ಮುಂದುವರೆದ 

ಯಶಸುಸು ಮತುತಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಘನತೆಗೆ ಇರುವ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ 

ಸಂಹಿತೆಯನುನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ನಮ್ಮಲಲಿರ ಕತ್ಗವಯವಾಗಿರುವಾರ, 

ಮಾಯನೆೀಜರ್ ರಳು ಮತುತಿ ಮೀಲ್ವಾಚಾರಕರು ಇದಕ್ಕೂಂತಲೊ ಹೆಚಿಚುನ 

ಜವಾಬಾದರಿಯನುನು ಹೆೊಂದಿದಾದರೆ: ನೀವು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸಯರ ಜೆೊತೆಗೆ 

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯ ರಾಯಭಾರಿರಳಾಗಿದಿದೀರಿ. ನಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 

ಎಲಲಿರಿರೊ ಸಂಹಿತೆಯ ಬಗೆಗೂ ತಿಳಿಸುವುದನುನು ಮತುತಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೀಲೆ 

ಪ್ರಭಾವ ಬಿೀರುವ ಸಂಹಿತೆ ಮತುತಿ ಕಾಯ್ಗನೀತಿರಳ ಬಗೆಗೂ ಅವರು ಸೊಕತಿ 

ತರಬೆೀತಿಯನುನು ಪಡೆಯುವುದನುನು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು.

ತಮ್ಮ ಪ್ರಶೆನುರಳು ಅಥವಾ ವರದಿರಳೊೆಂದಿಗೆ ನೌಕರರು ನಮ್ಮನುನು 

ಸಂಪಕ್್ಗಸಲು ಪ್ರೀತಾಸುಹಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸರವನುನು 

ನಮ್ಗಸುವುದು ಮತುತಿ ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿರಳ ಪ್ರಶೆನುರಳು ಅಥವಾ 

ಸಮಸೆಯರಳನುನು ಸೊಕತಿವಾಗಿ ಮತುತಿ ಕಲಿಪತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು 

ನಮ್ಮ ಮೀಲ್ರುವ ನರಿೀಕ್ೆಯಾಗಿದೆ. ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿಯ ಪ್ರಶೆನುಗೆ 

ನಮಗೆ ಉತತಿರ ತಿಳಿದಿಲಲಿವಾದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗೆಗೂ ನಮಗೆ 

ಖಚಿತತೆ ಇರದಿದದರೆ, ಉತತಿರವನುನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾರಲು ನಮ್ಮ 

ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳು

ಕಂಪನ ಪಾಲಿಸಿಗಳು, 

ಕಾಯ್ಕವಿಧಾನಗಳು ಮತ್್ತ 

ಮಾಗ್ಕಸೋಚಗಳನ್ನು ಇಂಟಾ್ರನೆಟ್ ನಲಿಲಾ 

ಎಡಿಎಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲಿಲಾ 

ಕಂಡ್ಕೆೋಳಳಿಬಹ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಳ್ 

ಎಡಿಎಮ್ ಇಂಟಾ್ರನೆಟ್ ಇಲಲಾದಿದದಾರೆ, 

ಯಾವುದೆ� ಪಾಲಿಸಿ, ಕಾಯ್ಕವಿಧಾನ 

ಅಥವಾ ಮಾಗ್ಕಸೋಚಯ 

ಕಾಗದದ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ 

ಸ್ಥಳ ಮಾ್ಯನೆ�ಜರ್ ಅವರನ್ನು 

ಸಂಪರ್್ಕಸಬೆ�ಕ್.



ಸಂಪನೊ್ಮಲರಳನುನು ಅವಲಂಬಿಸಬೆೀಕು ಒಂದು ಪ್ರಶೆನು ಅಥವಾ 

ಸಮಸೆಯಯನುನು ಹೆೀಳಿದದಕಾಕೂಗಿ, ಯಾವುದೆೀ ನೌಕರನ ಮೀಲೆ ನೀವು 

ಯಾವತೊತಿ, ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಪ್ರತಿೀಕಾರದ ಕ್ರಮರಳನುನು 

ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಬಾರದು, ಮತುತಿ ಇತರರ ಪ್ರತಿೀಕಾರದ ಕ್ರಮರಳನುನು 

ಕೊಡಾ ನೀವು ಸಹಿಸಬಾರದು.

ನಾನ್ ಯಾವ ಕಾನೋನ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೆ�ಕ್?
ಎಡಿಎಮ್ ನ ವಯವಹಾರಕೆಕೂ ಅನವಾಯಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಕಾನೊನನುನು ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯು ವಿಸಾತಿರವಾಗಿ ಹೆೀಳಲು 

ಸಾಧಯವಿಲಲಿದಿದದರೊ, ಸಂಸೆಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವ 

ಕೆಲಸಕೆಕೂ ಅನವಾಯಿಸುವ ಕಾನೊನುರಳು ಮತುತಿ ನಯಮರಳನುನು 

ನೀವು ಹಾರೊ ಎಡಿಎಮ್ ಅನುನು ಪ್ರತಿನಧಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಏಜೆಂಟರು 

ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡು, ಅಥ್ಗಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು ಮತುತಿ ಅನುಸರಿಸಬೆೀಕು. 

ನೆನಪ್ಡಿ, ದೆೀಶದಿಂದ ದೆೀಶಕೆಕೂ ಕಾನೊನುರಳಲ್ಲಿ ಮಹತತಿರ 

ಬದಲಾವಣೆರಳಿರಬಹುದು. ಕೆಲವಮ್ಮ, ಒಂದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ 

ಒಂದಕ್ಕೂಂತ ಹೆಚುಚು ದೆೀಶರಳ ಕಾನೊನುರಳು ಅನವಾಯಿಸಬಹುದು. 

ಯಾವತಾತಿದರೊ, ನಮಗೆ ಕಾನೊನುರಳು ಮತುತಿ ಸಂಸೆಥೆಯ 

ಕಾಯ್ಗನೀತಿರಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಗಣೆಯ ಸಮಸೆಯ ಉಂಟಾದರೆ, 

ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮುನನು, ದಯವಿಟುಟಿ ಕಾನೊನು ವಿಭಾರ ಅಥವಾ 

ಅನುವತ್ಗನೆಯನುನು 

ಸಂಪಕ್್ಗಸಿ. ನಮ್ಮ 

ಸಂಹಿತೆ ಹಾರೊ 

ಅನವಾಯಿಸುವ 

ಯಾವುದೆೀ 

ಕಾಯ್ಗನೀತಿರಳನುನು 

ಪರಿರ್ೀಲ್ಸಿದ ಬಳಿಕವೂ 

ನಮಗೆೀನಾದರೊ 

ಪ್ರಶೆನುರಳಿದದರೆ, “ಪ್ರಶೆನುರಳನುನು 

ಕೆೀಳುವುದು ಮತುತಿ ಹಾರೊ 

ಸಮಸೆಯರಳನುನು ಹೆೀಳಿಕೆೊಳು್ಳವುದು”ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ 

ಸಂಪನೊ್ಮಲರಳೊೆಂದಿಗೆ ಅವುರಳನುನು ಹೆೀಳಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು ಎಂದು 

ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾರುತತಿದೆ.
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ಪ್ರಶೆನುರಳನುನು ಕೆೀಳುವುದು ಹಾರೊ ಚಿಂತೆರಳನುನು ವಯಕತಿಪಡಿಸುವುದು

ನಾನ್ ಪ್ರಶೆನುಗಳನ್ನು ಹೆ�ಗೆ ಕೆ�ಳಬೆ�ಕ್ ಮತ್್ತ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನ್ನು 

ಹೆ�ಗೆ ಹೆ�ಳ್ಕೆೋಳಳಿಬೆ�ಕ್?
ನೀವು ಪ್ರಶೆನುರಳನುನು ಮತುತಿ ಸಮಸೆಯರಳನುನು ಹೆೀಳಿಕೆೊಂಡಾರ, 

ಸಂಭಾವಯ ತೆೊಂದರೆರಳನುನು ಎಡಿಎಮ್ ಮೊದಲೆೀ ಪತೆತಿ ಮಾಡಲು 

ಸಾಧಯವಾರುತತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥೆ, ಪಾಲುದಾರರು ಮತುತಿ ನಮ್ಮ 

ಖಾಯತಿಗೆ ಸಂಭಾವಯ ಹಾನಯನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಇದು 

ಸಹಾಯಕವಾರುತತಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಯವಹಾರದ ನೆೈತಿಕತೆ ಅಥವಾ 

ಸಮರ್ರತೆಯ ಬಗೆಗೂ ನಮಗೆ ಯಾವತಾತಿದರೊ ಏನಾದರೊ ಪ್ರಶೆನುರಳಿದದಲ್ಲಿ, 

ಆ ವಿರಯದ ಬಗೆಗೂ ನೀವು ಆದರುಟಿ ಬೆೀರನೆೀ ರಮನಹರಿಸಬೆೀಕು. 

ನಾವು ಪ್ರಶೆನುರಳನುನು ಕೆೀಳಲು, ಟ್ೀಕೆ-ಟ್ಪ್ಪಣಿರಳನುನು ಮತುತಿ 

ಸಮಸೆಯರಳನುನು ಹೆೀಳಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಎಡಿಎಮ್ ಹಲವಾರು 

ಸಂಪನೊ್ಮಲರಳನುನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೆೀ  

ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೊ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಯಾವುದೆೀ 

ಸಂಪನೊ್ಮಲರಳನುನು ಸಂಪಕ್್ಗಸಲು ಪ್ರೀತಾಸುಹಿಸಲಾರುತತಿದೆ:

•  ಮೀಲ್ವಾಚಾರಕರು, ವಯವಸಾಥೆಪಕರು ಅಥವಾ ಮಾನವ 

ಸಂಪನೊ್ಮಲರಳಂತಹ ಸಥೆಳಿೀಯ ಸಂಪನೊ್ಮಲರಳು

•  ಕೆಲವಂದು ಸಥೆಳರಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿರಳು 

ಆರಿಸಿರುವ ಸೊಕತಿ ಪ್ರತಿನಧಿರಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಕಾಮ್ಗಕ ಸಂಘಟನೆರಳು ಮತುತಿ  ವರ್್ಗ ಕೌನಸುಲ್ ರಳು)

•  ಅನುವತ್ಗನಾ ತಂಡ

•  ADM ರಿೀತಿ ಹೆಲ್್ಪ ಲೆೈನ್

ನೆನಪ್ಡಿ, ಸಮರ್ರತೆ ಅಥವಾ ಕಾನೊನುರಳು ಹಾರೊ ಸಂಸೆಥೆಯ 

ಅವಶಯಕತೆರಳ ಬಗೆಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಶೆನುರಳಿದದರೆ ಅಥವಾ ಸಮಸೆಯರಳಿದದರೆ, 

ನಮ್ಮ ಅನುವತ್ಗನಾ ತಂಡವು ಯಾವುದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೊ 

ಲಭಯವಿದೆ. ಅನುವತ್ಗನೆ ತಂಡವನುನು ಸಂಪಕ್್ಗಸಲು ವಿವಿಧ 

ಮಾರ್ಗರಳಿವೆ. ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯ 

ಕೆೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ "ಸಂಪಕ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ಸೊಚಿ”ಯನುನು ನೆೊೀಡಿ. 

ನೀವು ಸಮಸೆಯಯನುನು ಅನಾಮಧೆೀಯರಾಗಿ  

ಹೆೀಳಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕಾನೊನನ ಅನುಮತಿಯಿದದಲ್ಲಿ, 

www.theadmwayhelpline.com ಗೆ ಭೆೀಟ್ ನೀಡಬಹುದು, 

ನಮ್ಮನುನು ರುರುತಿಸಿಕೆೊಳ್ಳದೆ ಎಡಿಎಮ್ ರಿೀತಿ ಹೆಲ್್ಪ ಲೆೈನ್  

ಅಥವಾ ಅನುವತ್ಗನೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದು. 

ಎಡಿಎಮ್ ರಿೀತಿ ಹೆಲ್್ಪ ಲೆೈನ್ ದೊರವಾಣಿ ಸೆೀವೆಯು 

ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅದು ವಾರದ ಏಳೊ ದಿನರಳಲ್ಲಿ, ದಿನದ 

24 ರಂಟೆರಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಸುಸ್ ಕೆೊೀಡ್ ರಳು (ವಿವರರಳಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ 

ಸಂಹಿತೆಯ ಹಿಂಭಾರವನುನು ನೆೊೀಡಿ) ಲಭಯವಿರುವ ದೆೀಶರಳಲ್ಲಿ 

ನೆಲೆಸಿರುವವರಿಗೆ ಲಭಯವಿದೆ. ಅದರ ಕಾಯ್ಗನವಾ್ಗಹಕರು 

ಸಾಧಾರಣ ಎಲಾಲಿ ಭಾಷೆರಳನೊನು ಮಾತನಾಡುತಾತಿರೆ. ಎಡಿಎಮ್ 

ಹೆಲ್್ಪ ಲೆೈನ್ ಮೊಲಕ ನೀವು ಒಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, 

ನಮ್ಮ ಹೆಸರನುನು ಹೆೀಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಥೆಳಿೀಯ ಕಾನೊನು 

ಅನುಮತಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅನಾಮಧೆೀಯರಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. 
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ಪ್ರತಿ�ಕಾರದ ಬಗೆಗೂ ನನಗೆ ಚಂತೆಯಿದದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ವುದ್?
ನಮ್ಮ ಪ್ರಶೆನುರಳನುನು ಕೆೀಳುವಾರ ಅಥವಾ ಸಮಸೆಯರಳನುನು 

ಹೆೀಳಿಕೆೊಳು್ಳವಾರ, ನಮಗೆ ನರಾಳ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆನಸುವುದು 

ಬಹಳ ಮುಖಯ. ವಾಸತಿವಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವಯ ಅನುಚಿತ ವತ್ಗನೆಯ 

ಬಗೆಗೂ ಒಳ ್ೆಳಯ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವರದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ 

ಯಾವುದೆೀ ಸವಾರೊಪದ ಪ್ರತಿೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳವುದನುನು ಎಡಿಎಮ್ 

ಯಾವತೊತಿ ಸಹಿಸುವುದಿಲಲಿ. “ಒಳ ್ೆಳಯ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ” ವರದಿ 

ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಯು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ, ಯಥಾಥ್ಗ 

ಮತುತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಣ್ಗವಾಗಿರಬೆೀಕು.

ಪ್ರತಿೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಲಾರುತಿತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನಸಿದರೆ, 

ಆ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಮ್ಮ ಅನುವತ್ಗನಾ ತಂಡದೆೊಂದಿಗೆ 

ಹಂಚಿಕೆೊಳು್ಳವುದು ಮುಖಯ; ಇದರಿಂದ ಅದನುನು ವಿಧುಯಕತಿವಾಗಿ 

ಪರಿರ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧಯವಾರುತತಿದೆ.
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ವರದಿಗಳ ಬಗೆಗೂ ಎಡಿಎಮ್ ಯಾವ ರಿ�ತಿ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೋಳುಳಿತ್ತದೆ?
ಎಡಿಎಮ್ ಕಾನೊನು ಇಲಾಖೆ ಮತುತಿ ಅನುವತ್ಗನಾ ಕಚೆೀರಿಯು, 

ಸಂಭಾವಯ ನೆೈತಿಕ ಅಥವಾ ಕಾನೊನಾತ್ಮಕ ಅನುಚಿತ ವತ್ಗನೆಯ 

ವರದಿರಳ ತನಖೆಯನುನು ನಡೆಸಲು ತವಾರಿತವಾದ ಮತುತಿ ಸೊಕತಿವಾದ 

ಕ್ರಮರಳನುನು ಕೆೈಗೆೊಳು್ಳವ ಜವಾಬಾದರಿಯನುನು ಹೆೊಂದಿವೆ. ಸಾಧಯವಿರುವ 

ರರಿರ್ಠ ಮಟಟಿದವರೆಗೆ, ಸಮಸೆಯಯ ಪರಿಹಾರಕೆಕೂ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ 

ಮತುತಿ ಅನವಾಯವಾರುವ ಕಾನೊನುರಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಎಡಿಎಮ್ 

ತನಖೆಯ ವಿವರರಳನುನು ಗೌಪಯವಾಗಿಡುತತಿದೆ. 

ಕೆಲವಮ್ಮ, ಆರೆೊೀಪ್ಸಲಾದ ಅನುಚಿತ ವತ್ಗನೆಯ ಬಗೆಗೂ 

ಆಂತರಿಕ ಹಾರೊ ಬಾಹಯ ತನಖೆರಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಎಡಿಎಮ್ 

ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿರಳನುನು ಕರೆಸಲಾರುವುದು. ಈ ತನಖೆರಳೊೆಂದಿಗೆ 

ಸಹಕರಿಸುವ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿರೊ ಇದೆ. 

ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆರಳು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಷ್ಯವನುನು ವಯತಾಯಸಗೆೊಳಿಸುವ 

ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ನೀವು ಎಂದೊ 

ತನಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಸತಿಕ್ೆೀಪ ಮಾಡಬಾರದು. 

ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲಲಾಂಘನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ �ೆನ್?
ಎಡಿಎಮ್ ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ, ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯನುನು 

ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆಕೂ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತಿತಿೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯನುನು 

ಅಥವಾ ಅದರೆೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸೆಥೆಯ ಅವಶಯಕತೆರಳನುನು 

ಯಾರಾದರೊ ಉಲಲಿಂಘಿಸಿದರೆ, ನೌಕರಿಯ ಕೆೊನೆಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆಯೊ 

ಸೆೀರಿದಂತೆ, ಅದರ ವರೆಗಿನ ರ್ಸುತಿ ಕ್ರಮವನುನು ಅವರ ಮೀಲೆ 

ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಲಾರುವುದು. ಎಲಾಲಿ ರ್ಸತಿನುನು ನಾಯಯೊೀಚಿತವಾಗಿ, 

ಸಮಾನವಾಗಿ ಮತುತಿ ಸಥೆಳಿೀಯ ಕಾನೊನಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 

ಅನವಾಯಿಸಲಾರುವುದು. ಅದಲಲಿದೆ, ಕಾನೊನನ ಉಲಲಿಂಘನೆರಳು 

ಎಡಿಎಮ್ ಮತುತಿ ಉಲಲಿಂಘನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆೊಂಡ ವಯಕ್ತಿರಳನುನು 

ಕ್್ರಮನಲ್ ಮತುತಿ/ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ದಂಡನೆಗೆ ರುರಿಪಡಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರ: ಮೈರಾ ಅವರ ಮೀಲ್ವಾಚಾರಕರು ಮೈರಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನುನು ಮಾಡಲು ಹೆೀಳಿದರು, ಆದರೆ 
ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲಲಿಂಘನೆಯಾರುತತಿದೆ ಎಂದು ಮೈರಾ ಅವರಿಗೆ ಅನಸುತತಿದೆ. ಈ ಸನನುವೆೀಶವನುನು 
ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತುತಿ ಮೈರಾ ಅವರ ಮೀಲ್ವಾಚಾರಕರ ಕ್್ರಯೆರಳು ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯನುನು 
ಉಲಲಿಂಘಿಸುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮೈರಾ ಅವರನುನು ರ್ಸುತಿಕ್ರಮಕೆಕೂ ಒಳಪಡಿಸಲಾರುವುದೆೀ?

ಉ: ಇಲಲಿ. ಮೈರಾ ಒಳ ್ೆಳಯ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನುನು ಮಾಡುತಿತಿದಾದರೆ, ಆದದರಿಂದ ಅವರ ಮೀಲ್ವಾಚಾರಕರು 
ಯಾವುದೆೀ ಅನುಚಿತ ವತ್ಗನೆಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿರದಿದದರೊ ಸಹ, ವರದಿಯು ಮೈರಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೆೀ 
ಸವಾರೊಪದ ರ್ಸುತಿಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿೀಕಾರಕೆಕೂ ಕಾರಣವಾರುವುದಿಲಲಿ.

ಇದನುನು ಅನವಾಯಿಸಿ ನೆೊೀಡೆೊೀಣ
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ಸಮರ್ರತೆಯನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದು... ನಮ್ಮ ಜನರಿಗಾಗಿ

ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲಿಲಾ ಗೌರವ

ವಿವಿಧತೆ

ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಥೆಳವು ಎಲಲಿರನೊನು ಒಳಗೆೊಳು್ಳವ 

ಮತುತಿ ಸಿವಾೀಕರಿಸುವಂಥದಾದಗಿರಬೆೀಕು ಎಂದು 

ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನಾವೆಲಲಿರೊ ಜೆೊತೆಯಾಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಖಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ 

ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿನೆನುಲೆರಳು, ಅನುಭವರಳು ಮತುತಿ 

ಯೊೀಚನೆಯ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೆೈವಿಧಯತೆರಳು 

ಎಡಿಎಮ್ ನ ಯಶಸಿಸುನ ಒಂದು ಮುಖಯ 

ಪೆ್ರೀರಣೆ. ಆದದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸಯರ ವೆೈವಿಧಯತೆಯನುನು  

ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೆೀಕು.

ತಾರತಮಯ

ನಮ್ಮ ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿರಳು ಪ್ರರತಿ 

ಹೆೊಂದಲು ಮತುತಿ ಯಶಸಸುನುನು ಹೆೊಂದಲು 

ಸಾಧಯವಾರುವಂತಹ ಪರಿಸರವನುನು 

ಸೃಷಿಟಿಸುವಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನುನು 

ನವ್ಗಹಿಸುವ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮಲಲಿರ 

ಮೀಲ್ದೆ. ನಾವು, ಹಾರೊ ಎಡಿಎಮ್ ನಲ್ಲಿ 

ನೌಕರಿಗೆ ಅಜ್ಗ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಎಲಲಿರನೊನು ನಮ್ಮ 

ಅಹ್ಗತೆರಳು, ಪ್ರದರ್್ಗತ ಕೌಶಲಯರಳು ಮತುತಿ 

ಸಾಧನೆರಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೌಲಯಮಾಪನ 

ಮಾಡಲಾರುವುದು. ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ 

ಕಾನೊನುಬಾಹಿರ ತಾರತಮಯವನುನು ಎಡಿಎಮ್ 

ನಷೆೀಧಿಸುತತಿದೆ. ಆದದರಿಂದ, ನೌಕರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೆೀ ನಧಾ್ಗರರಳನುನು 

(ಅಂದರೆ ನೌಕರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳವುದು, 

ಬಡಿತಿ ಮತುತಿ ವೆೀತನದ ನಧಾ್ಗರರಳನುನು), 

ಕಾನೊನನಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಟಿ ರುಣರಳ 

ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಿಲಲಿ. 

ಇಂತಹ ಅಂಶರಳು ಸಥೆಳಿೀಯ ಕಾನೊನನ 

ಪ್ರಕಾರ ವಯತಾಯಸವಾರಬಹುದು, ಆದರೆ 

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಇವುರಳಲ್ಲಿ ಜನಾಂರ,  

ವಣ್ಗ, ಧಮ್ಗ, ಲ್ಂರ, ಮೊಲ ದೆೀಶ, 

ವಿಕಲತೆ, ವಯಸುಸು, ಲೆೈಂಗಿಕ ಆದಯತೆ  

ಅಥವಾ ವೆೈವಾಹಿಕ ಸಿಥೆತಿರತಿರಳು ಸೆೀರಿವೆ.

ಕ್ರುಕುಳ

ಕೆಲಸದ ಸಥೆಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರುಕುಳವನುನು 

ತಡೆರಟುಟಿವುದು ಗೌರವಯುತ ಕೆಲಸದ 

ಪರಿಸರವನುನು ಪೀಷಿಸುವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮವಾಗಿದೆ. 

ಕ್ರುಕುಳವನುನು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸಥೆಳರಳಲ್ಲಿ 

ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯಖಾಯನಸಿದರೊ, 

ಎಡಿಎಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನುನು ಪ್ರತಿಕೊಲ ಅಥವಾ 

ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೊೀರದಂತಹ ಕೆಲಸದ 

ಪರಿಸರವನುನು ಸೃಷಿಟಿಸುವ, ಓವ್ಗ ವಯಕ್ತಿಯ - 

ಕಾನೊನನಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಟಿ ರುಣರಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನಪೆೀಕ್ಷಿತ ವತ್ಗನೆ ಎಂದು 

ವಾಯಖಾಯನಸಲಾರುತತಿದೆ. ಕ್ರುಕುಳವು ವಾಚಿಕ, 

ವಿೀಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ದೆೈಹಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದು 

ಲೆೈಂಗಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲಲಿದೆಯೊ 

ಇರಬಹುದು. ಅದು ಹಲವಾರು ವತ್ಗನೆರಳನುನು 

ಒಳಗೆೊಳ್ಳಬಹುದು; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಪಮಾನ, 

ನಂದಾತ್ಮಕ ಭಾಷೆ, ಬೆದರಿಕೆರಳು, ಅಪಾಯಕರ 

ವತ್ಗನೆ, ದೊರಣೆರಳು, ನಂದಾತ್ಮಕ ಜೆೊೀರ್ 

ರಳು ಅಥವಾ ವಿೀಕ್ಷಕ ವಿರಯರಳು, ಅಥವಾ 

ಅನಪೆೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪಶ್ಗ. ಬೆದರಿಸುವ ಅಥವಾ 

ಕ್ರುಕುಳದಂತಹ ಯಾವುದೆೀ ವತ್ಗನೆಯಿಂದ 

ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸರವನುನು ಮುಕತಿವಾಗಿರಿಸುವ 

ಜವಾಬಾದರಿ ನಮ್ಮಲಲಿರ ಮೀಲ್ದೆ.

ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳು

ತಾರತಮ್ಯ ಅಥವಾ ರ್ರ್ಕ್ಳಕೆಕೆ 

ಯಾರಾದರೋ ಗ್ರಿಯಾಗಿದಾದಾರೆ ಎಂದ್ 

ನಮಗೆ ತಿಳ್ದಿದದಾರೆ, ನ�ವು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು 

“ಪ್ರಶೆನುಗಳನ್ನು ಕೆ�ಳುವುದ್ ಹಾಗೋ 

ಸಮಸೆ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆ�ಳ್ಕೆೋಳುಳಿವುದ್” 

ಎಂಬ್ದರಲಿಲಾ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ವ ಯಾವುದೆ� 

ಸಂಪನೋ್ಮಲಕೆಕೆ ತಕ್ಷಣ ವರದಿ ಮಾಡಬೆ�ಕ್. 

ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅನ್ಚತ 

ವತ್ಕನೆಯ ಬಗೆಗೂ ಒಳ ಳೆಿಯ ನಂಬಿಕೆಯಲಿಲಾ 

ನ�ವು ಮಾಡಿದ ವರದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿರ್ದ್ಧ 

ಪ್ರತಿ�ಕಾರ ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳುಳಿವುದನ್ನು 

ಎಡಿಎಮ್ ಸಹಿಸ್ವುದಿಲಲಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು 

ದಯವಿಟ್ಟಿ ನೆನಪಿಡಿ. 



ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲಿಲಾ ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಹಾಗೋ ಸ್ರಕ್ೆ 
ನಮ್ಮ ಸಹೆೊದೆೊಯೀಗಿರಳಿಗೆ ಮತುತಿ ಸಂದಶ್ಗಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆರೆೊೀರಯಕರ 

ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಯ್ಗಸಥೆಳವನುನು ನವ್ಗಹಿಸಲು ನಾವೆಲಲಿರೊ ನಮ್ಮ 

ಪಾತ್ರವನುನು ವಹಿಸಬೆೀಕು. ಇದರ ಅಥ್ಗವೆೀನೆಂದರೆ, ಭಾರಶಃ ನಾವು 

ಶೂನಯದ ಬದ್ಧತೆಯನುನು ಒಪು್ಪತಿತಿದೆದೀವೆ. ಶೂನಯ ಮಾತ್ರ ಅಂಗಿೀಕಾಹ್ಗ ಎಂದು 

ನಾವು ನಂಬುತೆತಿೀವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಗಸಥೆಳದಲ್ಲಿ ಗಾಯರಳು ಮತುತಿ   

ಘಟನೆರಳು ಶೂನಯವಾಗಿರುವುದನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡುತೆತಿೀವೆ. 

ಶೂನಯದ ರುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸುವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಗಸಥೆಳದ ವಿಪತುತಿರಳನುನು 

ತಡೆರಟುಟಿವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿನಾಯಸಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿಸಲು  ಅನವಾಯವಾರುವ 

ಎಲಾಲಿ ಕಾನೊನುರಳನುನು ಮತುತಿ ನಯಮರಳನುನು ಅನುಸರಿಸಬೆೀಕು. ನಮ್ಮ 

ಆಲೆೊೀಚನೆರಳನುನು ಮತುತಿ ಕಳವಳರಳನುನು ಹಂಚಿಕೆೊಳು್ಳವ, ಸುರಕ್ಷತಾ 

ರಮನಸುವಿಕೆರಳನುನು ಪೂಣ್ಗಗೆೊಳಿಸುವ, ಸುರಕ್ಷತಾ ನಡವಳಿಕೆಯನುನು 

ಕುರಿತು ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿರಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಬಾಯರ್ ನೀಡುವ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಲು 

ಸಹಾಯಕರ ಸಲಹೆರಳನುನು ಒಪ್್ಪಕೆೊಳು್ಳವ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪದ್ಧತಿರಳನುನು 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆೊಳಿಸಲು ಸಹಯೊೀರ ನೀಡುವ ಮೊಲಕ ನಾವು ಈ ಪರಿಶ್ರಮಕೆಕೂ 

ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲು ನಮ್ಮಲಲಿರನೊನು ಪ್ರೀತಾಸುಹಿಸಲಾರುತಿತಿದೆ. 

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಿಲಲಿದ ಸಂದಭ್ಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು 

ಎಡಿಎಮ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಯಾವತೊತಿ ವಯವಹಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ 

ಇನೆೊನುಬ್ಬರನುನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆೀಳಬಾರದು. ಎಲಾಲಿ ಸಮಯರಳಲ್ಲಿಯೊ, 

ನಮ್ಮ ಹಾರೊ ಇತರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು ನಮ್ಮ ಆದಯತೆಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವ 

ಅವಶಯಕತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಅಥ್ಗ ನಾವು ಮದಯ, ಕಾನೊನುಬಾಹಿರ ಮಾದಕ 

ದ್ರವಯದ ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿರುವಾರ ಅಥವಾ ಓವರ್-ದ-ಕೌಂಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್್ರಸಿಕೂರಿಪ್ಷನ್ 

ಔರಧಿರಳ ದುಬ್ಗಳಕೆ ಮಾಡಿದಾರ ಎಡಿಎಮ್ ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು.

ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾರೊ ಆರೆೊೀರಯಕರ ಕೆಲಸದ ಸಥೆಳವನುನು 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳು್ಳವುದಕಾಕೂಗಿ, ನಾವು ಹಿಂಸೆಯ ಕ್್ರಯೆರಳು ಹಾರೊ 

ಬೆದರಿಕೆರಳನುನು ತಡೆರಟುಟಿವ ಕೆಲಸವನುನು ಕೊಡಾ ಮಾಡಬೆೀಕು. 

ಹಿಂಸೆಗೆ ಎಡಿಎಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾರವಿಲಲಿ ಹಾರೊ ಹಿಂಸೆಯನುನು 

ಸಹಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲಾರುವುದಿಲಲಿ, ಅದು ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿರಳ ವಿರುದ್ಧವೆೀ ಆಗಿರಲ್ 

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥೆಗೆ ಭೆೀಟ್ ಕೆೊಡುವವರ ವಿರುದ್ಧವೆೀ ಆಗಿರಲ್. 
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ಪ್ರ: ಗಾ್ರಂಟ್ ಹೆೀಳುವ ಕೆಲವು ಸೊಕತಿವಲಲಿದ ಜೆೊೀರ್ ರಳು ಅವರ ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿ ಪೌಲೆೊೀ ಅವರನುನು ನೆೊೀಯಿಸುತತಿವೆ. ಅವರ ಜೆೊೀರ್ ರಳು 

ಅಸಿವಾೀಕಾರಾಹ್ಗ ಹಾರೊ ನೆೊೀವುಂಟುಮಾಡುತತಿವೆ ಎಂದು ಪೌಲೆೊೀ ಗಾ್ರಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂದಭ್ಗರಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದಾದರೆ, ಆದರೆ ಗಾ್ರಂಟ್ 

ಅಸಭಯ ಟ್ೀಕೆರಳನುನು ಮಾಡುವುದನುನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾದರೆ. ಗಾ್ರಂಟ್ ನಂದ ಮುಜುರರಕ್ಕೂೀಡಾರುತಿತಿರುವುದು ತಾನೆೊಬ್ಬನೆೀ ಅಲಲಿ ಎಂದು ಪೌಲೆೊೀಗೆ 

ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಪೌಲೆೊೀ ಅವರ ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಸೆೀರಿದಂತೆ, ಬೆೀರೆ ಯಾರೊ ಇದರ ಬಗೆಗೂ ಮಾತನಾಡಿಲಲಿ. ಪೌಲೆೊೀ ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕು?

ಉ: ತಮ್ಮ ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಜೆೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪೌಲೆೊೀಗೆ ಅನುಕೊಲವೆನಸದಿದದರೆ, ತಮ್ಮ ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿಯ ವತ್ಗನೆಯ ಕುರಿತು ಅವರು 

ಇನೆೊನುಬ್ಬ ಮಾಯನೆೀಜರ್, ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ “ಪ್ರಶೆನುರಳನುನು ಕೆೀಳುವುದು ಹಾರೊ ಸಮಸೆಯರಳನುನು ಹೆೀಳಿಕೆೊಳು್ಳವುದು” 

ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಇನೆೊನುಂದು ಸಂಪನೊ್ಮಲಕೆಕೂ ವರದಿ ಮಾಡಬೆೀಕು. ಗಾ್ರಂಟ್ ಅವರ ಜೆೊೀರ್ ರಳು ಪೌಲೆೊೀ ಹಾರೊ ಪಾ್ರಯಶಃ 

ಇತರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೊಲ ಹಾರೊ ದುರುಪಯುಕತಿ ಪರಿಸರವನುನು ಸೃಷಿಟಿಸುತತಿವೆ, ಆದದರಿಂದ ಇವು ಕ್ರುಕುಳವೆನಸಿಕೆೊಳು್ಳತತಿವೆ.  

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪಡೆದುಕೆೊಳು್ಳವ ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಆ ವಿರಯವನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ತನಖೆ ಮಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನುನು ಹೆೊಂದಿರುತಾತಿರೆ.

ಇದನುನು ಅನವಾಯಿಸಿ ನೆೊೀಡೆೊೀಣ



ನಾ್ಯಯ�ಚತ ನೌಕರಿ ಅಭಾ್ಯಸಗಳು
ಎಡಿಎಮ್ ತನನು ನೌಕರರ ಹಕುಕೂರಳನುನು ಗೌರವಿಸುವುದಕೆಕೂ ಹಾರೊ 

ಜರತಿತಿನಾದಯಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಕ್ೆೀತ್ರರಳಲ್ಲಿ 

ಅನವಾಯಿಸುವ ಎಲಾಲಿ ವೆೀತನ ಹಾರೊ ಸಮಯದ ಕಾನೊನುರಳನುನು 

ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆಕೂ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದಲಲಿದೆ, ತನನು ವಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರು 

ತಮ್ಮ ನೌಕರರನುನು ಘನತೆ ಹಾರೊ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೆೀಕು ಮತುತಿ ಸಥೆಳಿೀಯ 

ನೌಕರಿ ಕಾನೊನುರಳನುನು ಪಾಲ್ಸಬೆೀಕು ಎಂದು ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತತಿದೆ. ಕಾನೊನು 

ಪ್ರಕಾರ ಅಪಾ್ರಪತಿ ವಯಸಕೂರನುನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಲಾತಾಕೂರವಾಗಿ 

ಕೆಲಸಕ್ಕೂಟುಟಿಕೆೊಳು್ಳವ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೊೀರಪಡಿಸಿಕೆೊಳು್ಳವ 

ಸರಬರಾಜುದಾರರನುನು ನಾವು ಯಾವತೊತಿ ಗೆೊತಿತಿದುದ ಬಳಸಿಕೆೊಳು್ಳವುದಿಲಲಿ 

ಅಂತಹ ಅಭಾಯಸರಳನುನು ನಾವು ಪ್ರೀತಾಸುಹಿಸುವುದಿಲಲಿ.
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ಇದನುನು ಅನವಾಯಿಸಿ 
ನೆೊೀಡೆೊೀಣ

ಪ್ರ: ಜಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಫಾಯಕಟಿರಿಯಲ್ಲಿ 

ಅವರಿಗೆ ಈರ ತಾನೆೀ ಒಂದು ಹೆೊಸ ಸಾಥೆನಕೆಕೂ 

ಬಡಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಳಸುವ 

ಯಂತ್ರದ ಬಗೆಗೂ ಅವಶಯಕವಾದ ತರಬೆೀತಿಯನುನು 

ಅವರು ಪಡೆದಿರದಿದದರೊ ಸಹ, ಕೆಲಸವನುನು 

ತಕ್ಷಣ ಆರಂಭಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಅವರ 

ಮೀಲ್ವಾಚಾರಕರು ಹೆೀಳಿದಾದರೆ. ಜಾನ್ ಬೆೀರನೆೀ 

ಕಲ್ತುಕೆೊಳು್ಳತಾತಿರೆ ಹಾರೊ ಪಾ್ರಥಮಕ 

ವಿರಯರಳನುನು ಅಥ್ಗಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದಾದರೆ. 

ತರಬೆೀತಿ ಪಡೆಯುವ ಮುನನು ಜಾನ್ ಈ 

ಉಪಕರಣವನುನು ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಬಹುದೆೀ?

ಉ: ಇಲಲಿ. ಶೂನಯಕೆಕೂ ಎಡಿಎಮ್ 

ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಳಸಲು 

ತರಬೆೀತಿ ದೆೊರೆಯದಿರುವ ಯಾವುದೆೀ 

ಉಪಕರಣದೆೊಂದಿಗೆ ಜಾನ್ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಬಾರದು. ಅದರ ಬದಲು, ತಾನು 

ಅವಶಯಕ ತರಬೆೀತಿ ಪಡೆದಿಲಲಿ ಎಂದು ಜಾನ್ 

ತನನು ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಅಥವಾ ಮೀಲ್ವಾಚಾರಕರಿಗೆ 

ತಿಳಿಸಬೆೀಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ತರಬೆೀತು ಮಾಡದ 

ಹೆೊರತು, ಈ ಹೆೊಸ ಕತ್ಗವಯರಳನುನು 

ವಹಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನರಾಕರಿಸಬೆೀಕು.

ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳು

ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲಿಲಾ ನ�ವು ಹಿಂಸೆಯ ಯಾವುದೆ� ರ್್ರಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು 

ನೆೋ�ಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಅನ್ಮಾನವಿದದಾರೆ, ಕೋಡಲೆ� ನಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆ�ಜರ್, 

ಮ�ಲಿವಿಚಾರಕರ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಎಮ್ ಗೆೋಲಾ�ಬಲ್ ಸೆಕೋ್ಯರಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋಚನೆ ನ�ಡಿ. 

ತ್ತ್್ಕಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಿದದಾರೆ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸ್ವಂತಹ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಿದದಾರೆ, 

ಸಹೆೋ�ದೆೋ್ಯ�ಗಿಗಳು ಸ್ಥಳ್�ಯ ಪೊಲಿ�ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೋಡಾ ಸಂಪರ್್ಕಸಬೆ�ಕ್.

ಒಂದ್ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ, ವತ್ಕನೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸನನುವೆ�ಶವು ಕಛೆ�ರಿಯಲಿಲಾ ಅಥವಾ ಕೆೈಗಾರಿಕ 

ಪ್ರದೆ�ಶದಲಿಲಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಡ್ಡುತಿ್ತದೆ ಎಂದ್ ನಮಗೆ ತಿಳ್ದ್ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ 

ಅನ್ಮಾನವಿದದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆ�ಜರ್ ಅಥವಾ ಮ�ಲಿವಿಚಾರಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಳ್ಸಿ.

ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಅನವಿಯಿಸ್ವ ಎಲಾಲಾ ಕಾಪೊ್ಕರೆ�ಟ್ ಸ್ರಕ್ಾ ಕಾಯ್ಕನ�ತಿಗಳು ಹಾಗೋ 

ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ದ್ಕೆೋಂಡಿರಬೆ�ಕ್ ಮತ ್್ತ ಪಾಲಿಸಬೆ�ಕ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 

ಎಡಿಎಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲಿಲಾರ್ವ ನಮ್ಮ ಸ್ರಕ್ೆ ಮತ್್ತ ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಕಾಯ್ಕನ�ತಿ ಅಥವಾ 

ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್್ತ ಹಿಂಸೆಯ ಕಾಯ್ಕನ�ತಿಯನ್ನು ನೆೋ�ಡಿರಿ.



ಸಹೆೋ�ದೆೋ್ಯ�ಗಿಗಳ ಖಾಸಗಿತನ

ಸಂಭಾವಯ ಹಾರೊ ಮಾಜ ಎಡಿಎಮ್ ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿರಳು ಸೆೀರಿದಂತೆ, 

ನಮ್ಮ ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿರಳು ಸಂಸೆಥೆಗೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟಟಿ 

ರುರುತು ಸಂಖೆಯರಳು ಮತುತಿ ಇತರ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ 

ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒದಗಿಸುತಾತಿರೆ, ಮತುತಿ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 

ನಾವು ಗೌರವಿಸುತೆತಿೀವೆ ಹಾರೊ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತೆತಿೀವೆ ಎಂದು ಅವರು 

ವಿಶಾವಾಸ ಹೆೊಂದಿರುತಾತಿರೆ. ಆಕೆಸುಸ್ ಅನುನು ನಬ್ಗಂಧಿಸಲು ಸೊಕತಿ 

ರಕ್ಷಣಾ-ವಿಧಾನರಳೊೆಂದಿಗೆ, ADM ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 

ನದಿ್ಗರಟಿ ಉದೆದೀಶರಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಂರ್ರಹಿಸುತತಿದೆ, ವಾಯವಹಾರಿಕ 

ಆವಶಯಕತೆರಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೆೊಳು್ಳತತಿದೆ, ಮತುತಿ ಅರತಯವಿದದರುಟಿ 

ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಿಕೆೊಳು್ಳತತಿದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು 

ಉಳಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಎಲಾಲಿ ಸೊಕತಿ ಕ್ರಮರಳನುನು ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು 

ಮತುತಿ ಅನವಾಯವಾರುವ ಎಲಾಲಿ ಕಾನೊನುರಳನುನು ಅನುಸರಿಸಬೆೀಕು. 

ಅನವಾಯಿಸುವ ಕಾನೊನನ ಹೆೊರತಾಗಿ, ಕಂಪೂಯಟರ್, ಇಲೆಕಾಟ್ರನರ್ 

ಸಂವಹನ ಸಿಸಟಿಂರಳು, ಲಾರ್್ರ ರಳು, ಡೆಸ್ಕೂ ರಳು ಮತುತಿ ದೊರವಾಣಿ 

ವಯವಸೆಥೆರಳಂತಹ ಸಂಸೆಥೆಯ ಸವಾತುತಿರಳನುನು ಬಳಸಿ, ನಾವು ನವ್ಗಹಿಸುವ 

ಮಾಹಿತಿಯು ಖಾಸಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವಂತಿಲಲಿ. ಈ 

ಸವಾತುತಿರಳಲ್ಲಿ ನವ್ಗಹಿಸಿದ ಯಾವುದೆೀ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 

ಪರಿರ್ೀಲ್ಸುವ ಯಾವುದೆೀ ಸಂದಭ್ಗದಲ್ಲಿ ADM, ಸಥೆಳಿೀಯ ಕಾನೊನು 

ಆವಶಯಕತೆರಳನುನು ಪಾಲ್ಸುತತಿದೆ. ಆದಾರೊಯ, ನಮ್ಮ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ 

ವತ್ಗನೆಯು ಕೆಲಸದ ಕತ್ಗವಯರಳೊೆಂದಿಗೆ ಹಸತಿಕ್ೆೀಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ 

ಸಂಸೆಥೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿರಳಿಗೆ ಹಾನ ಉಂಟುಮಾಡುವ 

ಸಾಧಯತೆ ಇದದರೆ ಮಾತ್ರ, ಎಡಿಎಮ್ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ 

ವತ್ಗನೆಯ ಬಗೆಗೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತತಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪ್ಟುಟಿಕೆೊಳಿ್ಳ.
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ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳು

ಉದೆೋ್ಯ�ಗಿಯ ವೆೈಯರ್್ತಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಸರಿಯಾದ ಶೆ�ಖರಣೆ, ನವ್ಕಹಣೆ, 

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್್ತ ಬಳಕೆಯ ಕ್ರಿತ್ ಹೆಚಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಡಿಎಮ್ 

ಡೆ�ಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ಕನ�ತಿಗಳನ್ನು ನೆೋ�ಡಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ 

ಉದೆೋ್ಯ�ಗಿ ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್್ತ ಐಟ್ ಡೆ�ಟಾ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ಕನ�ತಿಗಳನ್ನು 

ಒಳಗೆೋಂಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಂದ್ರಕೆಕೆ ನದಿ್ಕಷಟಿವಾದ ಕಾಯ್ಕನ�ತಿಗಳನ್ನು ನ�ವು 

ಎಡಿಎಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲಿಲಾ ಕಾಣಬಹ್ದ್.
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ಸಮರ್ರತೆಯನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದು…  
ನಮ್ಮ ಗಾ್ರಹಕರು ಮತುತಿ ವಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರಿಗಾಗಿ

ಉತ್ಪನನುದ ಗ್ಣಮಟಟಿ ಮತ್್ತ ಸ್ರಕ್ೆ 

ನಮ್ಮ ಗಾ್ರಹಕರು ಮತುತಿ ವಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರೆೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ರತೆಯಿಂದ 

ವತಿ್ಗಸುವುದು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗೂ ಹೆಮ್ಮ ಪಡುವುದು ಮತುತಿ 

ಉತ್ಪನನುದ ರುಣಮಟಟಿ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು ಪ್ರಥಮ ಆದಯತೆಯನಾನುಗಿ 

ಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದು. ನಾವು ಅಧಿಕ-ರುಣಮಟಟಿ, ಪೌಷಿಟಿಕ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ 

ಆಹಾರ ಹಾರೊ ಪಶು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನನುರಳನುನು ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಅಧಿಕ-

ರುಣಮಟಟಿದ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನನುರಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುತೆತಿೀವೆ, ಇವು 

ಒಪ್್ಪತ-ನರಿೀಕ್ೆರಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುತತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಅತುಯತಕೃರಟಿ 

ರುಣಮಟಟಿ ಹಾರೊ ಸುರಕ್ಾ ಪ್ರಮಾಣಕರಳನುನು ನವ್ಗಹಿಸುವುದು ಎಂದರೆ 

ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುರಳು ಕಾನೊನುಬದ್ಧ ಹಾರೊ ನಯಂತ್ರಕ ಅವಶಯಕತೆರಳನುನು 

ಪೂರೆೈಸಬೆೀಕು ಅಥವಾ ಅವುರಳಿಗೆ ಮೀರಿ ಇರುವುದನುನು ನಾವು 

ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನಾವು ಜೆೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆೀಕು.

ಪ್ರ: ಒಂದು ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆ ಎಣೆಣೆಯ ಟಾಯಂರ್ ನಲ್ಲಿ ಓವ್ಗ ಪರಿೀಕ್ಷಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತಿರುವುದನುನು ತಾತಿಯಾನ 

ನೆೊೀಡುತಾತಿಳ .ೆ ಟಾಯಂರ್ ಗೆ ಏನೆೊೀ ಬಿತುತಿ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅನಸುತತಿದೆ, ಆದರೆ ಪರಿೀಕ್ಷಕರು ಆ ವಸುತಿವನುನು ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತನು 

ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ. ನಂತರ, ಪರಿೀಕ್ಷಕರ ಫಾಲಿಷ್ಯಶ್ ಲೆೈಟ್ ಈರ ಅವರ ಬಳಿ ಇಲಲಿದಿರುವುದನುನು ತಾತಿಯಾನ ರಮನಸುತಾತಿಳ  ೆಹಾರೊ ಅದು 

ಟಾಯಂರ್ ನ ಒಳಗೆ ಬಿದಿದರಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸುತಾತಿಳ .ೆಅವಳ ೀೆನು ಮಾಡಬೆೀಕು?

ಉ: ಈ ಘಟನೆಯನುನು ತಾತಿಯಾನ ತಕ್ಷಣ ತನನು ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಅಥವಾ ಮೀಲ್ವಾಚಾರಕರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೆೀಕು. ಈ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ, 

ಪ್ರಭಾವಿತ ಉತ್ಪನನುವನುನು ಕೊಡಲೆೀ ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು ಹಾರೊ ಘಟನೆಯ ಬಗೆಗೂ ತನಖೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇದನುನು ಅನವಾಯಿಸಿ ನೆೊೀಡೆೊೀಣ

ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳು

ಉತ್ಪನನುದ ಗ್ಣಮಟಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ರಕ್ೆಗೆ ಯಾವುದೆ� ರಿ�ತಿಯ ಅಪಾಯವಿದೆ 

ಎಂದ್ ನಮಗೆ ತಿಳ್ದಿದದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅನ್ಮಾನವಿದದಾರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟಿ 

ಬೆ�ಗನೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾ್ಯನೆ�ಜರ್ ಅಥವಾ ಮ�ಲಿವಿಚಾರಕರಿಗೆ ವರದಿ 

ಮಾಡಿ. ಇನನುಷ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಎಡಿಎಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲಿಲಾರ್ವ ಉತ್ಪನನು 

ಸ್ರಕ್ೆ ಮತ್್ತ ಗ್ಣಮಟಟಿ ಅನ್ವತ್ಕನೆಯ ಕಾಯ್ಕನ�ತಿಯನ್ನು ನೆೋ�ಡಿ.



ನಾ್ಯಯ�ಚತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು 

ಮತ್್ತ ನಾ್ಯಯ�ಚತ ಸ್ಪಧೆ್ಕ

ಮಾರಾಟ ಹಾರೊ ಮಾಕೆ್ಗಟ್ಂಗ್

ನಾವು ಯಾವಾರಲೊ ನಾಯಯೊೀಚಿತ 

ಹಾರೊ ನೆೈತಿಕವಾದ ಮಾರಾಟ 

ಹಾರೊ ಮಾಕೆ್ಗಟ್ಂಗ್ ಅಭಾಯಸರಳಲ್ಲಿ 

ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು. ಇದರ ಅಥ್ಗ, 

ನಾವು ಎಡಿಎಮ್ ನ ಉತಾ್ಪದನೆರಳ ಮತುತಿ 

ಸೆೀವೆರಳ ರುಣಮಟಟಿಕೆಕೂ ಮಹತವಾ ನೀಡುತೆತಿೀವೆ, 

ಮತುತಿ ಎಂದೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿ್ಗರಳನುನು ಅಥವಾ 

ಅವರ ಉತ್ಪನನುರಳು ಅಥವಾ ಸೆೀವೆರಳ ನಂದನೆ ಅಥವಾ 

ಅಪಖಾಯತಿ ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ. ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿ್ಗರಳ ಬಗೆಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೆೀ 

ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ಲ್ಖಿತ ಹೆೀಳಿಕೆರಳಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡರೆ, ಅವುರಳು 

ಕಾನೊನುಬದ್ಧ ಮತುತಿ ವಾಸತಿವ ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿ್ಳ.

ಸ್ಪಧೆ್ಗ ಹಾರೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿರೆೊೀಧಿ ಕಾನೊನುರಳು

ಎಡಿಎಮ್ ನಲ್ಲಿ, ವಾಯವಹಾರಿಕ ಹಾರೊ ಮಾರಾಟ ಅವಕಾಶರಳಿಗಾಗಿ 

ಹುರುಪ್ನಂದ ಸ್ಪಧಿ್ಗಸಲು ನಮ್ಮನುನು ಪ್ರೀತಾಸುಹಿಸಲಾರುತತಿದೆ. 

ಆದಾರೊಯ, ನಾವು ನಾಯಯಯುತವಾಗಿ ಹಾರೊ ಸಮರ್ರತೆಯಿಂದ 

ಸ್ಪಧಿ್ಗಸುವುದು ಕೊಡಾ ಅಷೆಟಿೀ ಮುಖಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಯವಹಾರ 

ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ರಾರಟ್ರರಳು ಮಾರುಕಟೆಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆೀಗೆ 

ಸ್ಪಧಿ್ಗಸಬೆೀಕು ಎಂಬುದನುನು ನಯಂತಿ್ರಸುವ ಸ್ಪಧಾ್ಗ ಅಥವಾ “ಟ್ರಸ್ಟಿ 

ವಿರೆೊೀಧಿ” ಕಾನೊನುರಳನುನು ರೊಪ್ಸಿವೆ. ಸ್ಪಧೆ್ಗಯನುನು ನಬ್ಗಂಧಿಸುವ 

ಕಳಂಕ್ತ ವಯವಹಾರ ರೊಢಿರಳನುನು ನಲ್ಲಿಸುವ ರುರಿಯನುನು ಈ 

ಕಾನೊನುರಳು ಹೆೊಂದಿವೆ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಾ್ರಹಕರು ಹಾರೊ 

ಸಾವ್ಗಜನಕರಿಗೆ ಅಧಿಕ-ರುಣಮಟಟಿದ ಸರಕುರಳು ಮತುತಿ 

ಸೆೀವೆರಳನುನು ಸೊಕತಿ ಮಾರುಕಟೆಟಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರಿೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ 

ಸಿರುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದಂತಾರುತತಿದೆ.

ಸ್ಪಧಾ್ಗ ಕಾನೊನುರಳು ದೆೀಶದಿಂದ 

ದೆೀಶಕೆಕೂ ಬದಲಾರಬಹುದು, 

ಮತುತಿ ಒಂದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೂಂತ ಹೆಚುಚು 

ರಾರಟ್ರರಳ ಕಾನೊನನ ವಾಯಪ್ತಿಗೆ 

ಒಳಪಡಬಹುದು. ನೀವು ಎಲೆಲಿೀ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತಿದದರೊ, ಅಲ್ಲಿ 

ಅನವಾಯವಾರುವ ಸ್ಪಧಾ್ಗ ಕಾನೊನುರಳ 

ವಾಯಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆರಳನುನು 

ನೀವು ಅರಿತುಕೆೊಂಡಿರುವುದು ಮುಖಯವಾಗಿದೆ. 

ಎಡಿಎಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಧಾ್ಗ ನಯಮರಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಗ 

ಹೆೊಂದಬಹುದಾದ ಸನನುವೆೀಶರಳನುನು ನಾವು ರುರುತಿಸಬೆೀಕೆಂದು 

ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾರುತತಿದೆ. ಈ ಸಂದಭ್ಗರಳು ಉಂಟಾದಾರ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ 

ಕೆೈಗೆೊಳು್ಳವ ಮುನನು, ನೀವು ಅನುವತ್ಗನೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದಶ್ಗನವನುನು 

ಪಡೆಯಬೆೀಕು. ಈ ಕಾನೊನುರಳ ಉಲಲಿಂಘನೆರಳು ಅದರಲ್ಲಿ 

ಒಳಗೆೊಂಡ ವಯಕ್ತಿರಳಿಗೆ ಹಾರೊ ಎಡಿಎಮ್ ಗೆ ಕ್್ರಮನಲ್ ದಂಡನೆಯನುನು 

ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನುನು ರಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೆೊಳು್ಳವುದು ಮುಖಯ.

ನೀವು ಸ್ಪಧಾ್ಗ ನಯಮರಳ ಅನುಸಾರ ನಡೆದುಕೆೊಳು್ಳತಿತಿದಿದೀರಿ 

ಎನುನುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು, ಎಡಿಎಮ್ ನ 

ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿ್ಗರಳೊೆಂದಿಗೆ ವಯವಹರಿಸುವಾರ ವಿಶೆೀರವಾಗಿ 

ಜಾರರೊಕತೆಯಿಂದಿರಿ. ನದಿ್ಗರಟಿವಾಗಿ, ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ, 

ವಯವಹಾರವನುನು ಹತಿತಿಕುಕೂವ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಅನಸಬಹುದಾದ 

ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿ್ಗರಳೊೆಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೆೀ ಚಚೆ್ಗರಳನುನು ತಪ್್ಪಸಿಕೆೊಳಿ್ಳ. ಇದು 

ಮೌಖಿಕ, ಲ್ಖಿತ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಮಾತುಕತೆರೊ ಅನವಾಯಿಸುತತಿದೆ. 

ಆದಾರೊಯ, ಎಡಿಎಮ್ ನ ಕಾನೊನುಬದ್ಧ ವಾಣಿಜಯ ಅವಶಯಕತೆರಳು 

ಅಥವಾ ಉದೆದೀಶರಳನುನು ಪೂರೆೈಸಲು, ಒಂದು ಸ್ಪಧಿ್ಗಯೊಡನೆ 

ವಯವಹಾರ ನಡೆಸುವಾರ, ಆ ಸ್ಪಧಿ್ಗಯೊಂದಿಗೆ ನದಿ್ಗರಟಿ ವಾಯವಹಾರಿಕ 
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ಕರಾರುರಳ ಒಪ್ಪಂದರಳು ಅವಶಯಕ 

ಹಾರೊ ಸಿವಾೀಕಾರಾಹ್ಗವಾಗಿರುತತಿವೆ. 

ವಾಯವಹಾರಿಕ ಕರಾರುರಳ ಬಗೆಗೂ 

ಸ್ಪಧಿ್ಗರಳೊೆಂದಿಗೆ ಚಚಿ್ಗಸಲು 

ಇರುವ ಈ ಅವಕಾಶಕೆಕೂ ಒಂದು 

ಮತಿ ಇರುತತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಶೆನುರಳಿದದರೆ, ಅನುವತ್ಗನೆಯನುನು 

ಸಂಪಕ್್ಗಸಿ.

ಸ್ಪಧಾ್ಗ ನಯಮರಳು, ಕೆೀವಲ 

ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿ್ಗರಳೊೆಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ 

ವಯವಹಾರವನುನು ನಯಂತಿ್ರಸುವುದಿಲಲಿ. 

ಅಸೊಕತಿವಾಗಿ ಸ್ಪಧೆ್ಗಯನುನು ನಬ್ಗಂಧಿಸುವ ಅಥವಾ ಇತರ 

ದುರುಪಯುಕತಿ ವತ್ಗನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೊಗೂಳು್ಳವ, ಗಾ್ರಹಕರು, ವಿತರಕರು 

ಅಥವಾ ಇತರ ವಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರೆೊಂದಿಗಿನ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ 

ಅನಧಿಕೃತ ಒಪ್ಪಂದರಳನುನು ಕೊಡಾ ಅವು ನಷೆೀಧಿಸುತತಿವೆ. 

ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿ್ಗಯ ಮಾಹಿತಿ

ವಯವಹಾರದ ಎಂದಿನ 

ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, 

ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿ್ಗರಳೊ ಸೆೀರಿದಂತೆ, 

ಇತರ ಸಂಸೆಥೆರಳ ಬಗೆಗೂ ಮಾಹಿತಿ 

ಕಲೆಹಾಕುವುದು ನಮಗೆ 

ವಿಶೆೀರ ಸಂರತಿಯೆೀನಲಲಿ. 

ಗಾ್ರಹಕರು ಮತುತಿ ಔದಯಮಕ 

ಜನ್ಗಲ್ ರಳಂತಹ ಕಾನೊನುಬದ್ಧ 

ಮೊಲರಳಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ಸಂರ್ರಹಿಸಿದ ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು 

ಮಾರುಕಟೆಟಿರಳನುನು ವಿಶೆಲಿೀಷಿಸಲು, ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಅನುನು 

ವಿಸತಿರಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿತರಕರ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು 

ಅಮೊಲಯವಾಗಿರುತತಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪಧಾ್ಗ ವಯವಸೆಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ 

ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಸಂರ್ರಹಿಸುವುದು ಸಾವಾಭಾವಿಕ ಹಾರೊ ಸರಿಯಾದ 

ಕ್ರಮ. ಆದಾರೊಯ, ಆ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಶೆೀರವಾಗಿ ಸ್ಪಧಿ್ಗರಳ 

ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಾವು ಸಂರ್ರಹಿಸುವ ಹಾರೊ 

ಬಳಸುವ ರಿೀತಿಗೆ ಮತಿರಳಿವೆ. 

ಮಾರುಕಟೆಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಪಧಾ್ಗ ಪರಿಸಿಥೆತಿರಳ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ಮಾಹಿತಿ ಸೆೀರಿದೆ:

•  ಬೆಲೆರಳು

•  ಮಾರಾಟದ ಕರಾರುರಳು ಹಾರೊ ರರತುತಿರಳು

•  ಉತಾ್ಪದನೆ ಹಾರೊ ತತಸುಮಾನ ವಿರಯರಳು
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ಎಡಿಎಮ್ ನ ಕಾಯ್ಕನ�ತಿ ಕೆ�ಂದ್ರವು ಮ�ಸದ ವ್ಯವಹಾರಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಕಾನೋನ್ ಮತ ್್ತ ಸ್ಪಧಾ್ಕ ಅನ್ಸರಣಾ ಕಾಯ್ಕನ�ತಿ 

ಹಾಗೋ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಗ್ಕಸೋಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೋಂಡಿದೆ. ನ�ವು 

ಅನ್ವತ್ಕನೆಯಿಂದ ಕೋಡಾ ಮಾಗ್ಕದಶ್ಕನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹ್ದ್.



ಮಾರುಕಟೆಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪಧಿ್ಗರಳ ಪ್ರತಿನಧಿರಳಿಂದ ನಾವು ಅಂತಹ 

ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಸಂರ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ಕಾನೊನುಬದ್ಧ 

ವಯವಹಾರದ ವಾಯಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಧಿ್ಗರಳು ನಮಗೆ ಮಾರುಕಟೆಟಿಯ 

ಪರಿಸಿಥೆತಿರಳ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಬಹಿರಂರಪಡಿಸಬಹುದು, ಈ 

ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂರಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ವಯವಹಾರದ ಪರಿರಣನೆಗೆ 

ಅವಶಯಕವಾಗಿರುವ ಸಂದಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.

ಮೋರನೆ� ಪಕ್ಷದ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಕೆಲವಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಗಾ್ರಹಕರು, ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಅಥವಾ ಇತರ 

ವಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರು, ಎಡಿಎಂ ಜೆೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಯವಹಾರದ 

ಕುರಿತು ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಹಂಚಿಕೆೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ 

ಯಾವುದೆೀ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಅನವಾಯಿಸುವ ಎಲಾಲಿ ಕಾನೊನುರಳು ಮತುತಿ/

ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೀ ತಕಕೂ ಒಪ್ಪಂದರಳಿಗೆ ಅನುರುಣವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು, 

ಸಂರ್ರಹಿಸುವುದು, ಮತುತಿ ಜಾರರೊಕತೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ 

ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು 

ಮತುತಿ ಅದು ಅನುಮೊೀದಿತ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಉದೆದೀಶರಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 

ಬಳಸಲಾರುತತಿದೆ ಎನುನುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಎಲಾಲಿ 

ಕ್ರಮರಳನುನು ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು.

ನಮ್ಮ ದೆೈನಂದಿನ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟ್ಕೆರಳಲ್ಲಿ ಮೊರನೆೀ-

ಪಕ್ಷದ ಬೌದಿ್ಧಕ ಆಸಿತಿಯ ಹಕುಕೂರಳನುನು ಕೊಡಾ ಗೌರವಿಸಬೆೀಕೆಂದು 

ನಮ್ಮಂದ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾರುತತಿದೆ. ಇದರ ಅಥ್ಗ, ನಾವು ಗೆೊತಿತಿದುದ, 

ಮಾನಯ ಕಾಪ್ರೆೈಟ್ ರಳು, ಟೆ್ರೀಡ್ ಮಾರ್್ಗ ರಳು ಅಥವಾ ಇತರರ 

ಪೆೀಟೆಂಟ್ ರಳನುನು ಉಲಲಿಂಘಿಸಬಾರದು, ಅಂದರೆ, ಪೆೀಟೆಂಟ್ 

ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯನುನು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಿತ 

ಅದನುನು ಅನವಾಯಿಸಿ ನೆೊೀಡೆೊೀಣ

ಪ್ರ: ಎಡಿಎಮ್ ನಲ್ಲಿ ಓವ್ಗ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಮೊೀನರ್, ನಮ್ಮ 

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿ್ಗ ಸಂಸೆಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಳೆಯ 

ಗೆಳೆಯರೆೊಬ್ಬರನುನು ಭೆೀಟ್ಯಾರುತಾತಿರೆ. ನಾವು ಬಿಡ್ ಮಾಡುತಿತಿರುವ 

ಅದೆೀ ಎರಡು, ದೆೊಡ್ಡ-ಮಟಟಿದ ರುತಿತಿಗೆರಳಿಗೆ ಅವರ ಸಂಸೆಥೆ ಕೊಡಾ 

ಬಿಡ್ ಮಾಡುತಿತಿದೆ ಎಂದು ಮೊೀನರ್ ಅವರ ಗೆಳೆಯ ಹೆೀಳುತಾತಿರೆ. 

ಒಂದು ರುತಿತಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥೆ ಅಧಿಕ ಮೊತತಿಕೆಕೂ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 

ಹಾರೊ ಅವರ ಸಂಸೆಥೆ ಇನೆೊನುಂದು ರುತಿತಿಗೆಗೆ ಅಧಿಕ ಮೊತತಿವನುನು ಬಿಡ್ 

ಮಾಡಿದರೆ, ಎರಡೊ ಸಂಸೆಥೆರಳು ಲಾಭ ಹೆೊಂದುತತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು 

ಸಲಹೆ ನೀಡುತಾತಿರೆ. ಮೊೀನರ್ ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕು?

ಉ: ಮೊೀನರ್ ಕೊಡಲೆೀ ಮಾತುಕತೆಯನುನು ನಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು ಮತುತಿ ಈ 

ಪ್ರಕರಣವನುನು ತನನು ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಅಥವಾ ಅನುವತ್ಗನೆ ತಂಡಕೆಕೂ 

ತಿಳಿಸಬೆೀಕು. ಈ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ಸೊಕತಿವಲಲಿ ಎಂದು 

ತನನು ಗೆಳೆಯನಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಬೆೀಕು. ನೆನಪ್ಡಿ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ 

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪು್ಪವುದು ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆಯನುನು ನಲ್ಲಿಸಲು 

ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ, ಅನವಾಯವಾರುವ ಸ್ಪಧಾ್ಗ ಕಾನೊನುರಳು, 

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಹಾರೊ ಸಂಸೆಥೆಯ ಕಾಯ್ಗನೀತಿಯ ರಂಭಿೀರ 

ಉಲಲಿಂಘನೆಯೆಂದು ಎನನುಸಿಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಪ್ರ: ಎಡಿಎಮ್ ನ ಕೆಲವು ಸೆೀವೆರಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನುನು ಮರುನರದಿಗೆೊಳಿಸುವ 

ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೆೀರನ್ ಒಳಗೆೊಂಡಿದಾದರೆ ಮತುತಿ ಈ ಕ್ೆೀತ್ರದಲ್ಲಿ 

ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿ್ಗ ಅದೆೀ ಸೆೀವೆರಳಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯನುನು 

ನರದಿಪಡಿಸಿದಾದರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡರೆ ಸಹಾಯವಾರುತತಿದೆ ಎಂದು 

ಆಲೆೊೀಚಿಸುತಾತಿರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾವ್ಗಜನಕ 

ದಾಖಲೆರಳ ಮೊಲಕ ಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲಲಿ. ಗಾ್ರಹಕರ ಸೆೊೀಗಿನಲ್ಲಿ 

ಜೆೀರನ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿ್ಗಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದೆೀ?

ಉ: ಖಂಡಿತಾ ಇಲಲಿ. ಸ್ಪಧಾ್ಗ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪಡೆದುಕೆೊಳ್ಳಲು ನೀವು 

ಯಾವತೊತಿ ನಮ್ಮ ರುರುತನುನು ಮರೆಮಾಚಬಾರದು.
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ಸಾಮಗಿ್ರಯನುನು ಬಳಸುವುದು ಮೊದಲಾದವುರಳನುನು ಮಾಡಬಾರದು ( ಅಂದರೆ 

ಕಂಪನಯ ಕಂಪೂಯಟರ್ ರಳಿಗೆ ಲೆೈಸೆನ್ಸು ಇಲಲಿದ ಸಾಫ್ಟಿ ವೆೀರ್ ರಳನುನು ಡೌನ್ 

ಲೆೊೀಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟ್ಸಿರುವ ಕತೃ್ಗತವಾ ಹೆೊಂದಿರುವ ದಾಖಲೆರಳ 

ಕಾಪ್ರೆೈಟ್ ಹೆೊಂದಿದ ಲೆೀಖನರಳನುನು ನಕಲು ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಕಟ್ಸುವುದು 

ಅಥವಾ ವಿತರಿಸುವುದು). ಅಂತೆಯೆೀ, ಇಂಟನೆ್ಗಟ್ ನಂದ ಕತೃ್ಗತವಾ ಹೆೊಂದಿರುವ 

ಹಾಡುರಳು, ಫೀಟೆೊೀಗಾ್ರಫ್ ರಳು, ಚಿತ್ರರಳು, ವಿೀಡಿಯೊರಳು ಅಥವಾ 

ಯಾವುದೆೀ ಇತರ ಕೃತಿರಳನುನು ಡೌನ್ ಲೆೊೀಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅದನುನು 

ಪೆಲಿೀ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅನಯಥಾ ನಜವಾದ ಮಾಲ್ೀಕನ ಅನುಮತಿಯಿಲಲಿದೆ 

ಅಂತಹ ಕೃತಿರಳನುನು ಪ್ರದರ್್ಗಸುವುದು ಕಾನೊನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ.

ಸರಬರಾಜ್ದಾರರೆೋಂದಿಗೆ ನಾ್ಯಯ�ಚತ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್್ತ ಸರಬರಾಜ್ದಾರನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನರಿ�ಕ್ೆಗಳು
ನಮ್ಮಲಾಲಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರೆೊಂದಿಗೆ ನಾಯಯೊೀಚಿತವಾಗಿ ವಯವಹರಿಸುವುದಕೆಕೂ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದೆದೀವೆ. ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರನುನು ನಾವು 

ಕಾನೊನುಬದ್ಧ, ವಯವಹಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾನದಂಡರಳನುನು ಆಧರಿಸಿ ಆಯೆಕೂ ಮಾಡುತೆತಿೀವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನನುರಳ ಹಾರೊ ಸೆೀವೆರಳ ರುಣಮಟಟಿ, 

ತಾಂತಿ್ರಕ ಉನನುತಿ ಮತುತಿ ವೆಚಚು ಕೊಡಾ ಸೆೀರಿದೆ. ಅದಲಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಥೆನ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದ ದುರುಪಯೊೀರ, ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 

ಮುಚಿಚುಡುವ ಮೊಲಕ, ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತಿಯ ದುಬ್ಗಳಕೆ, ವಾಸತಿವಿಕ ಸಿಥೆತಿಯನುನು ಮುಚಿಚುಡುವ ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೆೀ ಕಳಂಕ್ತ 

ವಾಯವಹಾರಿಕ ಅಭಾಯಸರಳ ಮೊಲಕವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರನುನು ಅಸೊಕತಿವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆೊಳು್ಳವುದಿಲಲಿ.

ಸರಬರಾಜುದಾರರು ವಯವಹಾರವನುನು ನಾಯಯೊೀಚಿತವಾಗಿ, ನೆೈತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ಮತುತಿ ಅನವಾಯಿಸುವ ಎಲಾಲಿ ಕಾನೊನುರಳು ಮತುತಿ 

ನಬಂಧನೆರಳೊೆಂದಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯನುನು ಹೆೊಂದುವ ಮೊಲಕ ಎಡಿಎಮ್ ನ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸಮರ್ರತೆಗೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನುನು 

ಹಂಚಿಕೆೊಳು್ಳವುದನುನು ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರಕಾರಿ ಗಾ್ರಹಕರ್ 
ಸರಕಾರದೆೊಂದಿಗೆ ವಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಸಂಸೆಥೆರಳಿಗೆ ಹಲವು ರಾರಟ್ರರಳು ಕಠಿಣ ಕಾನೊನು ಅವಶಯಕತೆರಳನುನು ವಿಧಿಸುತತಿವೆ. ಸರಕಾರಿ ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾರ, ಅವರಿಂದ ಖರಿೀದಿಸುವಾರ, ಚಚಿ್ಗಸುವಾರ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾರ, ನಾವು ಈ ಅವಶಯಕತೆರಳನುನು ಜಾರರೊಕತೆಯಿಂದ 

ಅನುಸರಿಸಬೆೀಕು. ವಾಣಿಜಯ ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾರ, ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೆೀಕ್ರುವ ಅವಶಯಕತೆರಳಿಗಿಂತ, ಈ ನಯಮರಳು ಹೆಚುಚು 

ಕಟುಟಿನಟುಟಿ ಮತುತಿ ಹೆಚುಚು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಸರಕಾರಿ ರುತಿತಿಗೆರಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕೆಕೂ ಅನವಾಯಿಸುವ ನದಿ್ಗರಟಿ 

ನಯಮರಳನುನು ಅರಿತುಕೆೊಂಡು, ಅವುರಳನುನು ಪಾಲ್ಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚಿಚುನ ವಿವರರಳಿಗಾಗಿ, ಅನುವತ್ಗನೆಯನುನು ಸಂಪಕ್್ಗಸಿ.
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ಕೆಲವು ಮ್ದಿ್ರತ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿಕೆೋಳುಳಿವುದನ್ನು ಅನ್ಮತಿಸಲ್ 

ಎಡಿಎಮ್ ಪಾ್ರದೆ�ಶಿಕ ವ್ಯವಸೆ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 

ಕಾನೋನ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್್ಕಸಿ.

ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳು

ಸರಬರಾಜ್ದಾರನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನರಿ�ಕ್ೆಗಳ 

ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎಡಿಎಮ್ ನ ಸರಬರಾಜ್ದಾರರೆೋಂದಿಗೆ 

ಹಂಚಕೆೋಳಳಿಲ್ ಉದೆೋ್ಯ�ಗಿಗಳನ್ನು ಪೊ್ರ�ತಾಸಾಹಿಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ. 

ಈ ದಾಖಲೆಯ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನ > ಪೊ್ರಕೋ್ಯರ್ ಮಂಟ್ > 

ಸರಬರಾಜ್ದಾರನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನರಿ�ಕ್ೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲಾ 

ADM.com ಎಂಬಲಿಲಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.



ಹಿತಾಸರ್್ತಯ ಸಂಘಷ್ಕಗಳು

ನಮ್ಮ ಷೆೀರುದಾರರ ನಂಬಿಕೆಯನುನು ಉಳಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು, ನಮ್ಮ 

ಸಂಸೆಥೆಯ ಹಿತವನುನು ಎಲಾಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೊ ಮನಸಿಸುನಲ್ಲಿಟುಟಿಕೆೊಂಡು 

ಕಾಯಾ್ಗಚರಿಸಬೆೀಕಾರುತತಿದೆ. ಎಡಿಎಮ್ ನ ವಯವಹಾರಕೆಕೂ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿೀಮಾ್ಗನರಳು ಸಂಸೆಥೆಯ ಉದೆದೀಶರಳು ಹಾರೊ 

ಆದಯತೆರಳನುನು ಆಧರಿಸಿರಬೆೀಕು ಹಾರೊ ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿಯು ಈ 

ತಿೀಮಾ್ಗನವನುನು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸಂಘರ್ಗವಿಲಲಿದೆೀ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು. 

“ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸಂಘರ್ಗ” ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯರು, 

ಸೆನುೀಹಿತರು ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಜೆೊತೆಗಾರರೊ ಸೆೀರಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ 

ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿರಳು ಎಡಿಎಮ್ ನ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ, 

ಉದೆದೀರ್ತ ವಾಯವಹಾರಿಕ ತಿೀಮಾ್ಗನರಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಳು್ಳವ 

ಸಾಮಥಯ್ಗಕೆಕೂ ಧಕೆಕೂ ಉಂಟುಮಾಡಬಲಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಸಂದಭ್ಗ. 

ನೀವು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸಂಘರ್ಗದ ಸನನುವೆೀಶವನುನು ಎದುರಿಸಿದರೆ 

ಅಥವಾ ಎದುರಿಸಬೆೀಕಾರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದದರೆ, 

ಆದರುಟಿ ರ್ೀಘ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೀಲ್ವಾಚಾರಕರೆೊಡನೆ ಮತುತಿ 

ಅನುವತ್ಗನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸನನುವೆೀಶವನುನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಕತ್ಗವಯ 

ನಮಗಿದೆ. ಸಾಧಯವಿದಾದರಲೆಲಾಲಿ, ನೌಕರರು ಹಿತಾಸಕ್ತಿರಳ ಘರ್ಗಣೆಯ 

ಸಂಭಾವಯತೆಯ ಸನನುವೆೀಶವನುನು ತಪ್್ಪಸಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು ಏಕೆಂದರೆ, 

ಘರ್ಗಣೆ ಇದೆಯೆಂದು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ನೌಕರನ ಉದೆದೀಶರಳನುನು 

ಪ್ರರ್ನುಸಲು ಅದೆೀ ಸಾಕಾರುತತಿದೆ. ಸಂಭಾವಯ ಘರ್ಗಣೆರಳನುನು 

ವಾಷಿ್ಗಕವಾಗಿ ವಿಧುಯಕತಿವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಅವರನುನು 

ಕೆೀಳಿಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನುನು ಬಹಿರಂರಪಡಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯು 

ವರ್ಗದುದದಕೊಕೂ ಇರುತತಿದೆ. ಎಡಿಎಮ್ ಕೆೀಸ್್ಗ ನಂದ ಬೆಂಬಲವನುನು 

ಪಡೆದಿರುವ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲ ಕೆೊೀರಲು ಯೊೀಜಸುತಿತಿರುವ ಲಾಭೆೀತರ 

ಸಂಸೆಥೆರಳ ಬೆೊೀಡ್್ಗ ಹುದೆದರಳೊ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಬಾಹಯ ವಾಯವಹಾರಿಕ 

ಸಂಸೆಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನದೆೀ್ಗಶಕರ ಹುದೆದಯನುನು ಸಿವಾೀಕರಿಸುವ 

ಮುನನು, ನೌಕರರು ಅನುವತ್ಗನೆಯಿಂದ ಅನುಮೊೀದನೆಯನುನು 

ಪಡೆಯಬೆೀಕು. ಘರ್ಗಣೆರಳು ಉದಭುವಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನಯ 

ಸಂದಭ್ಗರಳನುನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾರವು ವಿವರಿಸುತತಿದೆ.

ವಾಯವಹಾರಿಕ ಉಡುಗೆೊರೆರಳು ಮತುತಿ ಮನರಂಜನೆ

ವಾಯವಹಾರಿಕ ಉಡುಗೆೊರೆರಳು ಹಾರೊ ಮನರಂಜನೆಯನುನು 

ವಾಯವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧರಳನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಆಗಾರ 

ಬಳಸಲಾರುತತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗಾ್ರಹಕರು ಹಾರೊ ವಯವಹಾರ 

ಪಾಲುದಾರರೆೊಡನೆ ಬಲವಾದ ಕ್್ರಯಾ ಸಂಬಂಧರಳನುನು ಬೆಳೆಸುವುದು 

ಮುಖಯವಾಗಿದದರೊ, ವಾಯವಹಾರಿಕ ಔಪಚಾರಿಕತೆರಳನುನು ನೀಡುವಾರ 

ಅಥವಾ ಸಿವಾೀಕರಿಸುವಾರ ನಾವು ಹೆಚಿಚುನ ಜಾರರೊಕತೆಯನುನು 
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ಅನ್ವತ್ಕನೆಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ವುದಕೆಕೆ ಸಲಹೆಯೋ 

ಸೆ�ರಿದಂತೆ, ಹಿತಾಸರ್್ತಯ ಸಂಘಷ್ಕಗಳೆಂಬ ನಮ್ಮ ಪೊ್ರ�ಗಾ್ರಂ ಕ್ರಿತಾದ 

ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಎಡಿಎಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲಿಲಾರ್ವ 

ಹಿತಾಸರ್್ತಯ ಸಂಘಷ್ಕಗಳು ಅನ್ನು ನೆೋ�ಡಿ.



ವಹಿಸಬೆೀಕಾರುತತಿದೆ. ಉಡುಗೆೊರೆ ಹಾರೊ ಮನರಂಜನೆಯ ವಿನಮಯವು 

ಹಿತಾಸಕ್ತಿರಳ ಘರ್ಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ 

ನವ್ಗಹಿಸದಿದದರೆ, ಅದು ಲಂಚ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಕ್ರಮ ಪಾವತಿಯೆಂದೊ 

ಅನಸಿಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉಡುಗೆೊರೆಯನುನು ಪಡೆದುಕೆೊಳು್ಳವ ವಯಕ್ತಿಯನುನು 

ಬದ್ಧತೆಗೆ ಈಡುಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆ ರಿೀತಿ ಗೆೊೀಚರಿಸುವ 

ಯಾವುದೆೀ ಉಡುಗೆೊರೆ, ನೆರವು ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯನುನು ನೀವು 

ಸಿವಾೀಕರಿಸಬಾರದು ಹಾರೊ ಒದಗಿಸಲೊಬಾರದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ, 

ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಹಾರೊ ಸೆೀವೆ ಒದರಣೆದಾರರು ಸಾವ್ಗಜನಕರಿಗೆ 

ನೀಡದಿರುವಂತಹ ಕೆೊಡುಗೆರಳನುನು ನೀವು ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕಾಕೂಗಿ 

ಸಿವಾೀಕರಿಸಬಾರದು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಹಾರೊ  

ಸೆೀವೆ ಒದರಣೆದಾರರು ಸಾವ್ಗಜನಕರಿಗೆ ನೀಡದಿರುವಂತಹ 

ಕೆೊಡುಗೆರಳನುನು ನೀವು ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕಾಕೂಗಿ ಸಿವಾೀಕರಿಸಬಾರದು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆೊರೆ ನೀಡುವ ಸಂದಭ್ಗರಳಲ್ಲಿ, 

ಕೆೊಡುಗೆರಳ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿರುವಲ್ಲಿ, 

ನೌಕರರು ಸಕಾ್ಗರೆೀತರ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಪಾಲುದಾರರೆೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಪ 

ಮೊತತಿದ ಉಡುಗೆೊರೆರಳನುನು ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಆದಾರೊಯ, ಯಾವುದೆೀ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ನೌಕರರು 

ಉಡುಗೆೊರೆರಳನುನು ಕೆೊೀರಬಾರದು ಅಥವಾ ಮನವಿ ಮಾಡಬಾರದು. 

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದಭ್ಗರಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಡುಗೆೊರೆ, 

ನೆರವು ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯನುನು ಸಿವಾೀಕರಿಸಬಹುದು:

•  ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಬಾಧಯತೆಯ ಭಾವನೆಯನುನು ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು 

ಅಥವಾ ಬಾಧಯತೆಯ ರಿೀತಿ ಗೆೊೀಚರಿಸಬಾರದು.

•  ವಾಯವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಕೆಕೂ ಸೊಕತಿ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೆೀಕು

•  ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಸಿವಾೀಕರಿಸಿರುವ ಸಥೆಳಿೀಯ ವಾಯವಹಾರಿಕ 

ರೊಢಿರಳನುನು ಮೀರಬಾರದು

•  ಮತವಾದ ಮೌಲಯವನುನು ಹೆೊಂದಿರಬೆೀಕು

•  ಸಥೆಳಿೀಯ ಕಾನೊನು ಅಥವಾ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಸೆಥೆಯ 

ಕಾಯ್ಗನೀತಿರಳನುನು ಉಲಲಿಂಘಿಸಬಾರದು

•  ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಪಡೆದುಕೆೊಂಡಿರಬಾರದು

•  ಅಪರೊಪವಾಗಿರಬೆೀಕು
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ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಎಡಿಎಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲಿಲಾರ್ವ ನಮ್ಮ 

ಸಂಹಿತೆ ಹಾಗೋ ನಮ್ಮ ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರ ವಿರೆೋ�ಧಿ ಕಾಯ್ಕನ�ತಿಯಲಿಲಾರ್ವ 

“ಲಂಚ ಹಾಗೋ ಅಕ್ರಮ ಪಾವತಿಗಳು” ಎಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೆೋ�ಡಿರಿ.



ಕಾಪ್ಗರೆೀಟ್ ಅವಕಾಶರಳು

ಎಡಿಎಮ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಉದೆದೀರ್ತ ವಾಯವಹಾರಿಕ ತಿೀಮಾ್ಗನರಳನುನು 

ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಲು, ನಾವೆಂದೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಧಿ್ಗಸಬಾರದು. 

ಇದರ ಅಥ್ಗ, ಎಡಿಎಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುದೆದಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಥವಾ 

ಸಂಸೆಥೆಯ ಸವಾತುತಿ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಕೆೊಳು್ಳವ 

ವಾಯವಹಾರಿಕ ಅಥವಾ ಹೊಡಿಕೆಯ ಅವಕಾಶರಳನುನು ನಮ್ಮ 

ಸವಾಂತಕಾಕೂಗಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಬಾರದು. ನದಿ್ಗರಟಿವಾಗಿ, ಎಡಿಎಮ್ ಮೊಲಕ 

ಪ್ರಕ್್ರಯೆಗೆೊಳಪಡಿಸಲಾದ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನನುರಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ನೀವು ವೆೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದ ಊಹೆಯನುನು ಮಾಡುವಂತಿಲಲಿ. ಇದಕೆಕೂ 

ಸೆೀಪ್ಗಡೆಯಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯರು ಮತುತಿ ಸೆನುೀಹಿತರೊ ಸೆೀರಿದಂತೆ, 

ಅಂತಹ ವಯವಹಾರದ ಅಥವಾ ಹೊಡಿಕೆಯ ಅವಕಾಶರಳ ಪ್ರಯೊೀಜನವನುನು 

ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಬೆೀರೆ ಯಾರಿರೊ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಿಲಲಿ. 

ಬಾಹಯ ನೌಕರಿ

ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥೆಯ ಹೆೊರಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಕೆೊಳ್ಳಲು 

ಬಯಸಬಹುದೆಂದು ಎಡಿಎಮ್ ಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಆದಾರೊಯ, ನಾವು 

ಹೆೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೆೀ ಬಾಹಯ ನೌಕರಿಯು ಎಡಿಎಮ್ ಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವ ಸಾಮಥಯ್ಗಕೆಕೂ ಧಕೆಕೂ ಉಂಟುಮಾಡದಂತೆ ಮತುತಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ 

ಘರ್ಗಣೆಯನುನು ಉಂಟುಮಾಡದಂತೆ ನೆೊೀಡಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು. 
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ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳು

ಹೆಚಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಎಡಿಎಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲಿಲಾರ್ವ 

ಎಡಿಎಮ್  ನ ಊಹಾಪೊ�ಹ-ಮ್ಕ್ತ ಮಾಗ್ಕದಶಿ್ಕಯನ್ನು ನೆೋ�ಡಿರಿ.

ಅದನುನು ಅನವಾಯಿಸಿ ನೆೊೀಡೆೊೀಣ

ಪ್ರ: ಒಂದು ಆಫ್ ಸೆೈಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥೆಗೆ ಹಲವಾರು 

ತಿಂರಳುರಳಿಂದ ಸೆೀವೆರಳನುನು ಒದಗಿಸುತಿತಿರುವ ಓವ್ಗ 

ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಅಲೆನ್ ಅವರನುನು ಭೆೊೀಜನಕೆಕೂ  

ಆಹಾವಾನಸುತಾತಿರೆ. ಅಲೆನ್ ಆಹಾವಾನವನುನು ಸಿವಾೀಕರಿಸುತಾತಿರೆ ಮತುತಿ 

ಮತವಾದ ಮೌಲಯದ ಭೆೊೀಜನಕೆಕೂ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಪಾವತಿಸಲು 

ಅನುಮತಿಸುತಾತಿರೆ. ಅವರ ಕಾಯ್ಗವು ಸಿವಾೀಕಾರಾಹ್ಗವೆೀ?

ಉ: ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಉದೆದೀಶವು ಪ್ರಶಾನುಹ್ಗವೆನಸುವಂತೆ 

ಮಾಡದ ಹೆೊರತು, ಮತ ಮೌಲಯದ ಭೆೊೀಜನರಳು ಕೊಡಾ 

ಸಿವಾೀಕಾರಾಹ್ಗವಾಗಿವೆ. ವಯವಸೆಥೆಯು ನಮ್ಮ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಕೆಕೂ 

ಸೊಕತಿವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಮತುತಿ ಸಥೆಳಿೀಯ ಪದ್ಧತಿರಳು ಹಾರೊ 

ಕಾನೊನುರಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ ಎನುನುವುದನುನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿ್ಳ. 



ಆರ್್ಗಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿರಳು

ನಮಗೆ ರಣನೀಯ ಆರ್್ಗಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಯಾವುದೆೀ ಸಂಸೆಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಡಿಎಮ್ ನ ವಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದನುನು 

ನೀವು ತಪ್್ಪಸಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು. ಅದಲಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಹಾರೊ ಅನುವತ್ಗನೆಯಿಂದ ಅನುಮೊೀದನೆ ಪಡೆಯದ 

ವಿನಃ, ಯಾವುದೆೀ ಗಾ್ರಹಕರು ಅಥವಾ ವಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ನೀವು ರಣನೀಯ ಆರ್್ಗಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನುನು 

ಖರಿೀದಿಸುವಂತಿಲಲಿ ಅಥವಾ ಹೆೊಂದುವಂತಿಲಲಿ. ಸಂಸೆಥೆಯ ಅತುಯತತಿಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿರಳನುನು ಮನಸಿಸುನಲ್ಲಿ ಇಟುಟಿಕೆೊಂಡು ನೀವು 

ಎಡಿಎಮ್ ನ ವಾಯವಹಾರಿಕ ತಿೀಮಾ್ಗನರಳನುನು ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಲು ಸಾಧಯವಾರುತತಿದೆ ಎನುನುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು. 

ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರ-ವಿರೆೋ�ಧ

ಲಂಚ

ಲಂಚ ಹಾರೊ ಇತರ ಸವಾರೊಪದ ಅಕ್ರಮ ಪಾವತಿರಳನುನು ಎಡಿಎಮ್ ನಷೆೀಧಿಸುತತಿದೆ. ನಯಂತಿ್ರತ ಜಂಟ್ 

ಪಾಲುದಾರಿಕೆರಳೊ ಸೆೀರಿದಂತೆ, ನೀವು ವಯವಹಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಟಟಿದ ಕೆಲಸವನುನು ಮಾಡುತಿತಿದಿದೀರಾ 

ಎನುನುವುದನುನು ಪರಿರಣಿಸದೆ, ಈ ನಯಮವು ಎಡಿಎಮ್ ನ ಎಲಾಲಿ ಕಾಯ್ಗರಳಿರೊ ಅನವಾಯಿಸುತತಿದೆ. ಬುಯಸಿನೆಸ್ 

ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಉಳಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಪ್ರಯೊೀಜನಕಾಕೂಗಿ ಕೆೊಡುಗೆಯ, ಭರವಸೆ 

ನೀಡಿರುವ, ನೆರವೆೀರಿಸುವ ಅಥವಾ ನೀಡುವ ಯಾವುದೆೀ ಮೌಲಯಯುತವಾದುದನುನು “ಲಂಚ” ಎನನುಲಾರುತತಿದೆ. 

ಇದು ಹಣ, ಹಣಕೆಕೂ ಸಮಾನವಾದದುದ, ಉಡುಗೆೊರೆರಳು, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚಚುರಳು, ಮನರಂಜನೆ, ಸೆೀವೆರಳು 

ಅಥವಾ ಸಾಲರಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಸಕಾ್ಗರ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜಯ ಲಂಚ ಒಳಗೆೊಂಡ ಸಂದಭ್ಗವು ಉದೆೊಯೀಗಿಯ 

ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅದನುನು ಅವರು ತಕ್ಷಣದಲೆಲಿೀ ಅನುವತ್ಗನೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೆೀಕು. ನೀವು ಮಾಡಲು ನಷೆೀಧವಿರುವ 

ಯಾವುದೆೀ ಕೆಲಸವನುನು ಮೊರನೆೀ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಹೆೀಳುವ ಮೊಲಕ ಯಾವುದೆೀ ಕಾನೊನುರಳು, 

ನಯಮರಳು ಅಥವಾ ಸಂಸೆಥೆಯ ಕಾಯ್ಗನೀತಿರಳನುನು ತಿರುಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆೀಡಿ. 
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ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರ-ವಿರೆೊೀಧಿ ಕಾನೊನುರಳು

ನಮ್ಮ ಹುದೆದಗೆ ಸರಕಾರದೆೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನದ ಅರತಯವಿದದರೆ, ನಮ್ಮ ಜಾರತಿಕ 

ವಾಯವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟ್ಕೆರಳಿಗೆ ಅನವಾಯಿಸುವ, ಯುಎಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕರಪ್ಟಿ ಪಾ್ರಕ್ಟಿೀಸಸ್ 

ಮತುತಿ ಯುಕೆ ಬೆರೈಬರಿ ಆರ್ಟಿ ಮೊದಲಾದ, ವಿವಿಧ ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರ-ವಿರೆೊೀಧಿ ಕಾನೊನುರಳನುನು 

ನೀವು ಅರಿತುಕೆೊಂಡಿರಬೆೀಕು ಹಾರೊ ಪಾಲ್ಸಬೆೀಕು. ನಾವು ಪ್ರತಿನಧಿಸಲು ಆಯೆಕೂ ಮಾಡುವ 

ಮೊರನೆೀ ವಯಕ್ತಿರಳು-ಸಮಾಲೆೊೀಚಕರು, ಏಜೆಂಟರು, ಪ್ರತಿನಧಿರಳು, ಉಪರುತಿತಿಗೆದಾರರು 

ಹಾರೊ ಜಂಟ್ ಪಾಲುದಾರರು-ಸಹ ನಮ್ಮ ವಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾರ ಈ ಕಾನೊನುರಳ 

ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡಿದಾದರೆ ಹಾರೊ ಅವುರಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತಾತಿರೆ ಎಂಬುದನುನು ನಾವು 

ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಾಯ್ಗರಳಿಗೆ ಕಂಪನಯು ಜವಾಬಾದರವಾಗಿರುತತಿದೆ. 

ಜರತಿತಿನಾದಯಂತದ ಭ್ರಷಾಟಿಚರ-ವಿರೆೊೀಧಿ ಕಾನೊನುರಳು ಹಾರೊ ಸಂಸೆಥೆಯ ಕಾಯ್ಗನೀತಿಯ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ, ಖಾಸಗಿ ವಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆಥೆಗೆ ಆಫರ್ 

ನೀಡುವಂತಿಲಲಿ, ಭರವಸೆಯನುನು ನೀಡುವಂತಿಲಲಿ, ಲಂಚ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಕ್ರಮ ಪಾವತಿಯನುನು 

(ಅಥವಾ ಹಾಗೆಂದು ಗೆೊೀಚರಿಸಬಲಲಿ ಪಾವತಿ) ಮಾಡುವಂತಿಲಲಿ ಅಥವಾ ನೀಡುವಂತಿಲಲಿ. 

“ಕ್ರ್ ಬಾಯರ್” ಎನುನುವುದು ಅಕ್ರಮ ಪಾವತಿಯ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಕ್ರ್ ಬಾಯರ್ ಎಂದರೆ 

ವಾಯವಹಾರಿಕ ವಯವಸೆಥೆರಳನುನು ಪೀಷಿಸಿದ ಕಾಯ್ಗಕೆಕೂ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನೊನಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟಿ ರುತಿತಿಗೆಯ ಭಾರವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೆೀಕ್ರುವ 

ನಧಿರಳ ಮರಳಿಸುವಿಕೆ. “ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರು” ಎಂಬುದಕೆಕೂ ವಿಸಾತಿರವಾದ ಅಥ್ಗವಿದೆ. 

ಈ ಪದವು ಸರಕಾರದ ಯಾವುದೆೀ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವ್ಗಜನಕ ಅಧಿಕಾರಿರಳು ಮತುತಿ 

ನೌಕರರಿಗೆ; ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷರಳ ಅಧಿಕಾರಿರಳು ಹಾರೊ ಅಭಯರ್್ಗರಳಿಗೆ; ಸಾವ್ಗಜನಕ 

ಅಂತರಾಷಿಟ್ರೀಯ ಸಂಸೆಥೆರಳ ನೌಕರರಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುನೆೈಟೆಡ್ ನೆೀಶನ್ಸು); ಮತುತಿ 

ಸರಕಾರದ ಒಡೆತನ ಅಥವಾ ನಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸೆಥೆರಳ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನವಾಯಿಸುತತಿದೆ. 

ಅಲಲಿದೆ ಎಡಿಎಮ್ ಉದೆೊಯೀಗಿರಳು ಯಾವುದೆೀ ಸಕಾ್ಗರಿ ಅಥವಾ ಸಕಾ್ಗರೆೀತರ ಸಂಸೆಥೆ 

ಅಥವಾ ಉದೆೊಯೀಗಿಯಿಂದ ಲಂಚ ಸಿವಾೀಕರಿಸುವುದನುನು ಸಹ ನಷೆೀಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಾವತಿರಳ ಅನುಕೊಲ ಒದಗಿಸುವುದು

“ಗಿ್ರೀಸ್ ಪೆೀಮಂಟ್ ರಳು” (ಕೆೈ ಬೆಚಚುಗೆ ಮಾಡುವ ಪಾವತಿರಳು) ಎಂದು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಉಲೆಲಿೀಖಿಸುವ ಸುಲಭಗೆೊಳಿಸುವ ಪಾವತಿರಳು ದೆೈನಂದಿನ, 

ವಿವೆೀಚನೆ-ರಹಿತ ಅಧಿಕೃತ ಕ್್ರಯೆರಳನುನು ಚುರುಕುಗೆೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಪಡೆಯಲು, ಕೆಳ-ಹಂತದ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಣಣೆ ಪಾವತಿರಳು. 

ನಾವು ವಯವಹಾರವನುನು ನಡೆಸುವ ಕೆಲವಂದು ಸಥೆಳರಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿರಳಿಗೆ ಅನುಕೊಲ ಕಲ್್ಪಸುವುದು ಕಾನೊನನ ಅನುಸಾರವಾಗಿದದರೊ ಸಹ, ಎಡಿಎಮ್ 

ದೃಢವಾಗಿ ಇವುರಳನುನು ಪ್ರೀತಾಸುಹಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಇಂತಹ ಪಾವತಿಯನುನು ಆಫರ್ ಮಾಡುವ, ಭರವಸೆ ನೀಡುವ, ದೃಢಿೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸುವ 

ಮುನನು ನೀವು ಅನುವತ್ಗನೆಯ ಅನುಮತಿಯನುನು ಪಡೆಯಬೆೀಕು. ಕೆೊೀರಿಕೆಯ ಮೊತತಿ ಎರುಟಿ ಅಲ್ಪವಾದರೊ ಸಹ, ಈ ನಯಮವು ಅನವಾಯಿಸುತತಿದೆ. 

ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳು

ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರೆೋಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ 

ನಡೆಸಲ್ ಮೋರನೆ� ಪಕ್ಷದವರನ್ನು 

ಕೆಲಸಕೆಕೆ ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳುಳಿವ ಪ್ರರ್್ರಯೆಯಲಿಲಾ 

ನರತರಾದವರ್, ಅವರನ್ನು ಎಡಿಎಮ್ 

ನ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲ್ 

ಬಿಡ್ವ ಮ್ನನು ಸೋಕ್ತ ಉದ್ಯಮಶಿ�ಲತಾ 

ಪ್ರರ್್ರಯೆಯನ್ನು ಪೂಣ್ಕಗೆೋಳ್ಸಬೆ�ಕ್. 

ಲಂಚ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಕ್ರಮ ಪಾವತಿಗಳ 

ಕ್ರಿತ್ ನಮಗೆ�ನಾದರೋ ಪ್ರಶೆನುಗಳ್ದದಾರೆ, 

ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ವ ಮ್ನನು ನ�ವು 

ಅನ್ವತ್ಕನೆಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೆ�ಕ್.



ವಾಣಿಜ್ಯ ನಯಂತ್ರಣಗಳು
ಎಡಿಎಮ್ ಉತ್ಪನನುರಳನುನು ಹಾರೊ ಸೆೀವೆರಳನುನು ಜರತಿತಿನಾದಯಂತ ರವಾನಸುತತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಷಿಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜಯ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆರಳು, ನಾವು 

ವಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ದೆೀಶರಳ ಕಾನೊನುರಳು ಮತುತಿ ನಯಮರಳಿಗೆ ಒಳಪಡುತತಿವೆ. ಆದದರಿಂದ, ಆರ್್ಗಕ ನಬ್ಗಂಧರಳು, ರಫ್ತಿ ನಯಂತ್ರಣರಳು 

ಮತುತಿ ಬಹಿಷಾಕೂರ-ವಿರೆೊೀಧಿ ಕಾನೊನುರಳು ಮತುತಿ ನಬಂಧನೆರಳು ಸೆೀರಿದಂತೆ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರೀಯ ವಾಯಪಾರಕೆಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು 

ಎಲಾಲಿ ಅನವಾಯಿಸುವ ಕಾನೊನುರಳು ಮತುತಿ ನಬಂಧನೆರಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೆೀಕು. ಆರ್್ಗಕ ನಬ್ಗಂಧರಳು ಮತುತಿ/ಅಥವಾ ರಫ್ತಿ ನಯಂತ್ರಣರಳಿಗೆ 

ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದೆೀ ರಾರಟ್ರ, ಸಂಸೆಥೆ, ವಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸರಕನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ವಯವಹಾರವು ಸೊಕತಿವಾದ ಸಕಾ್ಗರಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಮೊಲಕ 

ದೃಢಿೀಕೃತವಾಗಿರಬೆೀಕು. ನೆರವಿಗಾಗಿ ವಾಯಪಾರ ಅನುವತ್ಗನಾ ತಂಡವನುನು ಸಂಪಕ್್ಗಸಿ. 

ಜನಾಂಗಿೀಯತೆ, ಲ್ಂರ, ರಾಷಿಟ್ರೀಯತೆ ಅಥವಾ ಧಮ್ಗವನುನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರೀಯ ಬಹಿಷಾಕೂರರಳನುನು ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಕಾನೊನು ಮೊಲಕ 

ನಷೆೀಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಹಿಷಾಕೂರರಳಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೊಗೂಳು್ಳವ ಕೆೊೀರಿಕೆರಳನುನು ವಾಯಪಾರ ಅನುವತ್ಗನಾ ತಂಡಕೆಕೂ ವರದಿ ಮಾಡಬೆೀಕು. ಕೆೊೀರಿಕೆಯ 

ಕುರಿತು ಮತುತಿ ಅದನುನು ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿರಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೆೀಕೆೀ ಎಂಬೆಲಾಲಿ ಮಾರ್ಗದಶ್ಗನವನುನು ಅನುವತ್ಗನೆಯು ಒದಗಿಸುತತಿದೆ. ಬಹಿಷಾಕೂರದ 

ಕೆೊೀರಿಕೆಯನುನು ವರದಿಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಆ ಕೆೊೀರಿಕೆಯನುನು ತಿರಸಕೂರಿಸಿದದರೊ ಸಹ, ಇದೆೊಂದು ಕಾನೊನು ಉಲಲಿಂಘನೆಯಾರಬಹುದು.

ಎಡಿಎಮ್ ನ ಆಸಿ್ತಗಳು ಮತ್್ತ ತಂತ್ರಜ್ಾನ
ಗೌಪಯ ಎಡಿಎಮ್ ಮಾಹಿತಿ
ಎಡಿಎಮ್ ನ ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬಾದರಿರಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ,”ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತಿ” ಎಂದರೆ ಅದನುನು 

ಬಹಿರಂರಪಡಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿ್ಗರಳಿಗೆ ಉಪಯುಕತಿವಾರಬಲಲಿ ಅಥವಾ ಎಡಿಎಮ್ ಗೆ ಹಾನಕರವಾರಬಲಲಿ ಸಾವ್ಗಜನಕವಲಲಿದ ಎಲಾಲಿ ಮಾಹಿತಿ. 

ಉದಾಹರಣೆರಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಡೆೀಟಾ, ಸ್ಪಧಾ್ಗತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ - ಬೆಲೆ ನರದಿ, ಮಾಕೆ್ಗಟ್ಂಗ್ ಕಾಯ್ಗತಂತ್ರರಳು, ವೆಚಚುರಳು ಮೊದಲಾದವು, 

ಬೌದಿ್ಧಕ ಆಸಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿ - ಪೆೀಟೆಂಟ್ ರಳು, ಉತ್ಪನನು ಮಾಹಿತಿ ಮತುತಿ ರೆಸಿಪ್ೀರಳು ಮೊದಲಾದವು, ತಾಂತಿ್ರಕ ಡೆೀಟಾ ಮತುತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ, 

ಪ್ರಕ್್ರಯೆರಳು, ಉಪಕರಣ ಮತುತಿ ಯಾಂತಿ್ರಕ ಲೆೀಔಟ್ ಮತುತಿ ವಿನಾಯಸ, ವೆೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರುರುತಿಸಬಲಲಿ ಮತುತಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಆರೆೊೀರಯ ಮಾಹಿತಿ, 

ಗಾ್ರಹಕ ಮತುತಿ ವೆಂಡರ್ ಡೆೀಟಾ, ಕಾನೊನು ದಾಖಲೆರಳು ಮತುತಿ ರುತಿತಿಗೆರಳು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಉದೆೊಯೀಗಿ ರೆಕಾಡ್್ಗ ರಳನುನು 

ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸರಳು ಮತುತಿ ಕಾಯ್ಗರಳೊೆಳಗಿನ ನಯಂತ್ರಣರಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೊಲಕ ಎಡಿಎಮ್, ನಮ್ಮ ಗಾ್ರಹಕರು 

ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಡೆೀಟಾವನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಶೆೀಖರಿಸಿದ ಡೆೀಟಾದ ಪ್ರವೆೀಶ ಮತುತಿ ಸೊಕತಿ 

ಬಳಕೆ ಹಾರೊ ಬಹಿರಂರಪಡಿಸುವಿಕೆಯನುನು ನಯಂತ್ರಣರಳು ಒಳಗೆೊಂಡಿವೆ. ಲ್ಖಿತ ಹಾರೊ ಇಲೆಕಾಟ್ರನರ್ ದಾಖಲೆರಳಲ್ಲಿ, ಮತುತಿ ಮೌಖಿಕ 

ಮಾತುಕತೆರಳಲ್ಲಿ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಇದು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ.
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ಪ್ರ: ಸಿಯೆರಾ ಅವರಿಗೆ ಆದರುಟಿ ರ್ೀಘ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಪಮ್ಗಟ್ ಅನುನು ಪಡೆದುಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕ್ದೆ. ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತಿರುವ ಸರಕಾರಿ 
ನೌಕರರು ಸಿಯೆರಾ ಒಂದು “ಸಣಣೆ ಶುಲಕೂ” ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಅನುಮೊೀದನೆಯ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯನುನು ಚುರುಕುಗೆೊಳಿಸುವ ಕೆೊಡುಗೆ ನೀಡುತಾತಿರೆ. 
ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯನುನು ಚುರುಕುಗೆೊಳಿಸಲು ಅವರು ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಣಣೆ ಪಾವತಿಯನುನು ಮಾಡಬಹುದೆೀ?

ಉ: ಇಲಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಸುರಮಗೆೊಳಿಸುವ ಪಾವತಿರಳನುನು ನಯಂತಿ್ರಸುವ ಸಥೆಳಿೀಯ ಕಾನೊನುರಳು ಸಥೆಳದಿಂದ ಸಥೆಳಕೆಕೂ ಬಹಳ ವಯತಾಯಸ 
ಹೆೊಂದಿರುತತಿವೆ ಹಾರೊ ರಂಭಿೀರ ಸವಾರೊಪದ ದಂಡರಳನುನು ವಿಧಿಸಬಹುದು, ಆದದರಿಂದ ಅನುವತ್ಗನೆಯಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲ್ಖಿತ ಸಮ್ಮತಿ 
ಪಡೆಯದ ವಿನಃ ಸಿಯೆರಾ ಸಣಣೆ ಮೊತತಿದ ಕೆೊಡುಗೆ ಸಹ ನೀಡುವಂತಿಲಲಿ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲಲಿ. 

ಅದನುನು ಅನವಾಯಿಸಿ ನೆೊೀಡೆೊೀಣ



ಎಡಿಎಮ್ ನ ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಸೊಕತಿವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾರುತಿತಿದೆ 

ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು, ಅನುಮತಿ ಇರದಿದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 

ಕಾನೊನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದರ ಅವಶಯಕತೆ ಇರದ ಹೆೊರತು, ನಾವಾಯರೊ 

ಕೊಡಾ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಎಡಿಎಮ್ ನ ಹೆೊರಗಿನವರಿಗೆ ಯಾರಿರೊ 

ಬಹಿರಂರಪಡಿಸಬಾರದು ಅದನುನು ತಿಳಿಯುವ ಅವಶಯಕತೆ ಇರದ 

ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿರಳೊೆಂದಿಗೆ ಕೊಡಾ ನಾವು ಅದರ ಬಗೆಗೂ ಚಚಿ್ಗಸಬಾರದು. 

ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನು (ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಹೆೊಂದಿರುವ 

ತಂತ್ರಜ್ಾನರಳನುನು) ಕಳೆದುಕೆೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ, ಎಲೆಲಿಲೆೊಲಿೀ ಇಟುಟಿಬಿಡದ ಹಾಗೆ 

ಮತುತಿ ರಮನಹರಿಸದೆ ಇರಿಸದ ಹಾಗೆ ಜಾರರೊಕತೆ ವಹಿಸಿ. ಅದಲಲಿದೆ, 

ಅದನುನು ತಿಳಿದುಕೆೊಳು್ಳವ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಅವಶಯಕತೆ ಇರದವರು ಅದನುನು 

ಕೆೀಳಿಸಿಕೆೊಳು್ಳವ ಜಾರರಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಮಾನ ನಲಾದಣರಳು, 

ರೆೈಲುರಳು, ಹೆೊೀಟೆಲ್ ರಳು ಅಥವಾ ಸಂಸೆಥೆಯ ವಿರಾಮದ 

ಕೆೊಠಡಿರಳು) ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಚಚಿ್ಗಸಬೆೀಡಿ.

ಎಡಿಎಮ್ ನ ಬೌದಿ್ಧಕ ಆಸಿತಿ

ಕಾಪ್ರೆೈಟ್ ಹೆೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಪೆೀಟೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ, 

ಹಾರೊ ವಾಣಿಜಯ ರಹಸಯರಳಂತಹ ಎಡಿಎಮ್ ಹಕುಕೂ ಹೆೊಂದಿರುವ 

ಸಾಮಗಿ್ರರಳೊೆಂದಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆತಿೀವೆ. ಇದು 

ತಾಂತಿ್ರಕ ನಾವಿೀನಯತೆಯ ಉತ್ಪನನುರಳು, ಆವಿಷಾಕೂರರಳು, ಕಲ್ಪನೆರಳು, 

ಪ್ರಕ್್ರಯೆರಳು, ವಿನಾಯಸರಳು ಮತುತಿ ಗೌಪಯವಾದ ವಯವಹಾರದ 

ಪಾಲಿನ್ ರಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಈ ಬೌದಿ್ಧಕ ಆಸಿತಿಯನುನು 

ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೆೀಕು ಮತುತಿ ಅಧಿಕೃತ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಉದೆದೀಶರಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ 

ಅದನುನು ಬಳಸಬೆೀಕು ಎಂದು ನಮ್ಮಂದ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾರುತತಿದೆ. ಕಾನೊನನ 

ಅನುಮತಿ ಇರುವರಟಿರ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥೆಯ ಸಮಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಅಥವಾ ಎಡಿಎಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕತ್ಗವಯದ ವಾಯಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 

ಸೃಷಿಟಿಸುವ ಯಾವುದೆೀ ಸಾಮಗಿ್ರರಳ ಹಕಕೂನುನು ಎಡಿಎಮ್ ಹೆೊಂದಿರುತತಿದೆ. 

ಎಡಿಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮುಗಿದರೊ ಸಹ ಇದು ಅನವಾಯವಾರುತತಿದೆ.

ಸಂಸೆಥೆಯ ಸವಾತುತಿರಳು

ಎಡಿಎಮ್ ನ ವಯವಹಾರವನುನು ನಡೆಸುವಾರ, ನಮ್ಮ ಸೌಲಭಯರಳು, 

ನಧಿರಳು, ಉಪಕರಣ, ವಾಹನರಳು, ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವೂ 

ಸೆೀರಿದಂತೆ ಎಡಿಎಮ್ ನ ಸವಾತುತಿರಳನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆ 

ನಮ್ಮದು. ಈ ಸವಾತುತಿರಳನುನು ನೀವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತುತಿ 

ವಾಯವಹಾರಿಕ ಉದೆದೀಶರಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೆೀಕು. ಎಡಿಎಮ್ ನ 

ಸವಾತುತಿರಳನುನು ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕಾಕೂಗಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಬೆೀಡಿ. 

ಇಲೆಕಾಟ್ರನರ್ ಸಂವಹನ ಸಿಸಟಿಂರಳು

ನಮ್ಮ ದೆೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ-ಕಾಯ್ಗರಳನುನು ಮಾಡಲು ಕಂಪೂಯಟರ್ 

ಹಾರೊ ದೊರವಾಣಿ ಸಿಸಟಿಂರಳು ಸೆೀರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲೆಕಾಟ್ರನರ್ 

ಸಂವಹನ ಸಿಸಟಿಂರಳಿಗೆ ಎಡಿಎಮ್ ನಮಗೆ ಸಂಪಕ್ಗವನುನು ಒದಗಿಸುತತಿದೆ. 

ಲಾಯಪ್ ಟಾಪ್ ರಳು, ಟಾಯಬೆಲಿಟ್ ರಳು, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ ರಳು ಮತುತಿ 

ಸಾಫ್ಟಿ ವೆೀರ್ ರಳು ಮುಂತಾದ ಈ ಸಿಸಟಿಂರಳು ಹಾರೊ ನಮಗೆ 

ಒದಗಿಸಲಾದ ತಂತ್ರಜ್ಾನರಳನುನು ಯಾವಾರಲೊ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವ 

ಕತ್ಗವಯ ನಮಗಿದೆ. ಇದರ ಅಥ್ಗ ಹಾನ, ತೆೊಂದರೆ, ನರಟಿ ಮತುತಿ 

ಈ ಸಂಪನೊ್ಮಲರಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಸಂಪಕ್ಗವನುನು ತಡೆರಟಟಿಲು 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊಡಾ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನುನು ನವ್ಗಹಿಸಬೆೀಕು. 

ನೀವು ಬಳಸುವ ಸಂಪನೊ್ಮಲರಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಲಾಲಿ 

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮರಳು ಮತುತಿ ಆಂತರಿಕ ನಯಂತ್ರಣರಳನುನು 

ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲ್ಸಿ. ನಮಗೆ ಎಡಿಎಮ್ ನ ಕಂಪೂಯಟರ್ ರಳು ಮತುತಿ 

ಫೀನಗೂಳಂತಹ ಇಲೆಕಾಟ್ರನರ್ ಸಂಪನೊ್ಮಲರಳನುನು ವೆೈಯಕ್ತಿಕ 

ಉಪಯೊೀರಕಾಕೂಗಿ ಬಳಸುವ ಅವಶಯಕತೆಯಿದದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮತ 

ಹಾರೊ ಸೊಕತಿವಾಗಿರುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿ್ಳ ನಮ್ಮ ಉತತಿಮ 

ನಧಾ್ಗರವನುನು ಬಳಸಿ, ಮತುತಿ ಈ ಸಂಪನೊ್ಮಲರಳ ನಮ್ಮ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ 

ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ಗವಯರಳಲ್ಲಿ ಹಸತಿಕ್ೆೀಪ ಮಾಡದಂತೆ ನೆೊೀಡಿಕೆೊಳಿ್ಳ.

ಇಲೆಕಾಟ್ರನರ್ ಸಂದೆೀಶರಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇ-ಮೀಲ್ ರಳು, 

ಇನಾಸುಟಂಟ್ ಮಸೆೀಜ್ ರಳು ಮತುತಿ ಪಠಯ ಸಂದೆೀಶರಳು) ನಮ್ಮ 

ಸಂವಹನರಳ ಶಾಶವಾತ ದಾಖಲೆರಳು ಎಂಬುದನುನು ನೆನಪ್ಡಿ. 

ಇಲೆಕಾಟ್ರನರ್ ಸಂವಹನರಳನುನು ನಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಯಿಲಲಿದೆ 
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ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತುತಿ ಫಾವ್ಗಡ್್ಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ 

ಕಾರಣರಳಿಂದಾಗಿ, ಸಂಸೆಥೆಯ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲೆಕಾಟ್ರನರ್ 

ಸಂದೆೀಶರಳನುನು ಡಾ್ರಫ್ಟಿ ಮಾಡುವಾರ ಅಥವಾ ಎಡಿಎಮ್ ನ 

ಸಂಪನೊ್ಮಲರಳನುನು ಬಳಸುವಾರ, ಅತಯಂತ ಜಾರರೊಕತೆ ವಹಿಸಿ. 

ಅದಲಲಿದೆ, ಈ ಸಿಸಟಿಂರಳನುನು ಮತುತಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನರಳನುನು ನೀವು 

ನೆೈತಿಕವಾಗಿ ಹಾರೊ ಕಾನೊನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು. 

ಈ ಸಂಪನೊ್ಮಲರಳ ಮೊಲಕ ಸೊಕತಿವಲಲಿದ, ಲೆೈಂಗಿಕತೆಯನುನು 

ವಯಕತಿಪಡಿಸುವ, ಕಾನೊನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ನಂದಾತ್ಮಕ 

ಸಾಮಗಿ್ರರಳನುನು ಡೌನೆೊಲಿೀಡ್ ಮಾಡಬೆೀಡಿ ಮತುತಿ ಕಳುಹಿಸಬೆೀಡಿ. 

ಸಂಸೆಥೆಯ ಸಂಪನೊ್ಮಲರಳನುನು ಬಳಸುವಾರ ನೀವು ಖಾಸಗಿತನವನುನು 

ನರಿೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ, ಸಥೆಳಿೀಯ ಕಾನೊನು ಅನುಮತಿಸುವರಟಿರ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಿಎಮ್ ನಮ್ಮ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಯ ಮೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾರೊಯ, ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಸಂಸೆಥೆಯ ಸವಾತುತಿರಳನುನು 

ನೀವು ಬಳಸುವಾರ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕತ್ಗವಯರಳಲ್ಲಿ ಹಸತಿಕ್ೆೀಪ 

ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಸೆಥೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿರಳ 

ಬಗೆಗೂ ಹಾನಯುಂಟುಮಾಡಬಲಲಿದಾಗಿದದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಬಗೆಗೂ 

ವಿಚಾರ ಮಾಡುತತಿದೆ ಎನುನುವುದು ಮನಸಿಸುನಲ್ಲಿರಲ್.

ಸಾಮಾಜಕ ಮಾಧಯಮ ಮತುತಿ ನೆಟವಾಕ್್ಗಂಗ್ ಸೆೈಟ್ ರಳು

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ವಿನಮಯ ಮಾಡುವ 

ವಿಧಾನವನುನು ಸಾಮಾಜಕ ಮಾಧಯಮ ಮತುತಿ ನೆಟವಾಕ್್ಗಂಗ್ ವೆಬೆಸುೈಟ್ 

ರಳು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಸಂವಹನ ಮತುತಿ ಸಹಯೊೀರಕೆಕೂ ಅವು 

ಹೆೊಸ ಅವಕಾಶರಳನುನು ಸೃಷಿಟಿಸಿದದರೊ, ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥೆಗೆ 

ಹಾನಯುಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧಯತೆಯನುನು ಸೃಷಿಟಿಸುತತಿವೆ. ಸಾಮಾಜಕ 

ಮಾಧಯಮ ಸೆೈಟಗೂಳಲ್ಲಿ ಸೆೊೀರ್ಯಲ್ ನೆಟವಾಕ್್ಗಂಗ್ ಸೆೈಟಗೂಳು, ಬಾಲಿರಗೂಳು, 

ಫಟೆೊ ಹಾರೊ ವಿೀಡಿಯೊೀ-ಹಂಚಿಕೆಯ ಸೆೈಟಗೂಳು, ಫೀರಂರಳು, ಚಾಟ್ 

ರೊಂರಳು ಮತುತಿ ಇತರ ಸೆೈಟಗೂಳು ಒಳಗೆೊಂಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಹುದೆದಯಲ್ಲಿ 

ಇಂತಹ ಸೆೈಟಗೂಳಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಶಯಕತೆಯಿದದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ 

ಮುನನು, ನೀವು ಬಾಹಯ ಸಂವಹನರಳಿಂದ ಅನುಮತಿಯನುನು ಪಡೆಯಬೆೀಕು. 

ನಮ್ಮ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮಾಜಕ ಸಂವಹನರಳಲ್ಲಿ, ಎಡಿಎಮ್ ಅನುನು ನೀವು 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸೆಥೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತುತಿ ನಮ್ಮ 

ಪದವಿಯನುನು ಸೊಚಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತರ ಮಾಧಯಮರಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ, 

ಕೆಲಸಕೆಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರರಳನುನು ಪೀಸ್ಟಿ ಮಾಡಬಾರದು 

ಪ್ರ: ಸೆೊೀಫ ಇತಿತಿೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಹೆೊಸ ಆರೆೊೀರಯಕರ 

ಜೀವನಶೆೈಲ್ಯನುನು - ಒಂದು ಹೆೊಸ ವಾಯಯಾಮ 

ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮ ಮತುತಿ ಅವರ ಪಥಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನುನು 

ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿದಾದರೆ. ತಮ್ಮ ಪೆ್ರೀರಣೆಯ ಭಾರವಾಗಿ, 

ತನನು ಪ್ರರತಿಯ ಬಗೆ, ಹೆೊಸ ರೆಸಿಪ್ರಳ ಬಗೆಗೂ ಮತುತಿ ಅವರು 

ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ ಹೆೊಸ ವಾಯಯಾಮರಳ ಬಗೆಗೂ ಅವರು 

ಆಗಾರ ಬಾಲಿಗ್ ಮಾಡುತಿತಿರುತಾತಿರೆ. ತನನು ರುರಿಗೆ ಹತಿತಿರವಾದಂತೆ, 

ಎಡಿಎಮ್ ನೀಡಿದ ಲಾಯಪಾಟಿಪನುಲ್ಲಿ ಅವರು ನಯಮತವಾಗಿ 

ಊಟದ ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಗ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತಾತಿರೆ. ಅವರು 

ಸಂಸೆಥೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಾನವಂದನುನು ಬಳಸುತಿತಿದದರೊ ಸಹ, ಕೆಲಸದ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲಿಗ್ ಮಾಡುತಿತಿಲಲಿ. ಇದು ಸರಿಯೆೀ?

ಉ: ಹೌದು. ಆಕೆಯ ಬಾಲಿಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ತನನು ಸವಾಂತ 

ವಿಚಾರರಳನುನು ಮತುತಿ ಅಭಿಪಾ್ರಯರಳನುನು ಪೀಸ್ಟಿ 

ಮಾಡುತಿತಿದಾದಳ  ೆಮತುತಿ ಆಕೆಯು ಪೀಸ್ಟಿ ಮಾಡುತಿತಿರುವ 

ಯಾವುದೆೀ ವಿರಯವು ಎಡಿಎಮ್ ಅನುನು ಪ್ರತಿನಧಿಸುತಿತಿಲಲಿ 

ಎಂಬುವುದನುನು ಆಕೆಯ ಬಾಲಿಗ್ ಸ್ಪರಟಿವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಧಿಸುವವರೆಗೆ. 

ಇದು ಆಕೆಯ ಸಾಮಾನಯ ಕತ್ಗವಯರಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ 

ಉಂಟುಮಾಡದಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಸಿವಾೀಕಾರಾಹ್ಗವಾಗಿದೆ 

ಎಂಬುದನುನು ನೆನಪ್ನಲ್ಲಿಟುಟಿಕೆೊಳಿ್ಳ.

ಇದನುನು ಅನವಾಯಿಸಿ ನೆೊೀಡೆೊೀಣ



ಹಾರೊ ಎಡಿಎಮ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗೂ 

ಚಚಿ್ಗಸಬಾರದು. ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಎಡಿಎಮ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಸೆಂಟರ್ 

ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಹಯ ಸಂವಹನರಳ ಕಾಯ್ಗನೀತಿಯನುನು ಪರಿರ್ೀಲ್ಸಿ.

ನಖರವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್್ತ ದಾಖಲೆಗಳು
ನಖರ ಮತುತಿ ಸಂಪೂಣ್ಗವಾದ ಲೆಕಕೂಪುಸತಿಕರಳನುನು ಇರಿಸಿಕೆೊಳು್ಳತೆತಿೀವೆ 

ಮತುತಿ ದಾಖಲೆರಳನುನು ನಾವು ಪಾಲ್ಸುತೆತಿೀವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ 

ಷೆೀರುದಾರರು ನಮ್ಮನುನು ಅವಲಂಬಿಸಿದಾದರೆ. ನಮ್ಮಲಾಲಿ 

ಸಾವ್ಗಜನಕ ಅನಾವರಣರಳು ಮತುತಿ ದಾಖಲ್ಕೆರಳಿಗೆ ಈ 

ದಾಖಲೆರಳ ೀೆ ತಳಹದಿಯಾಗಿವೆ, ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಷೆೀರುದಾರರಿಗೆ 

ಹಾರೊ ಸಾವ್ಗಜನಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥೆಯ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆರಳು 

ಮತುತಿ ಆರ್್ಗಕ ನಲುವಿನ ನಖರವಾದ ವಿೀಕ್ಷಣೆಯನುನು ನೀಡುವ 

ರುರಿ ಹೆೊಂದಿವೆ. ಅದಲಲಿದೆ, ಸಂಸೆಥೆಯ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆರಳನುನು 

ವಿಶೆಲಿೀಷಿಸಲು, ಆರ್್ಗಕ ಹಾರೊ ಸರಕಾರಿ ವರದಿರಳನುನು 

ತಯಾರಿಸಲು , ಮತುತಿ ಪ್ರಮುಖ ವಾಯವಹಾರಿಕ ತಿೀಮಾ್ಗನರಳನುನು 

ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಲು, ಎಡಿಎಮ್ ಈ ದಾಖಲೆರಳನುನು ಬಳಸಿಕೆೊಳು್ಳತತಿದೆ. 

ಸಂಸೆಥೆಯ ಎಲಾಲಿ ದಾಖಲೆರಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯು 

ಸಂಪೂಣ್ಗ, ನಖರ ಮತುತಿ ಅಥ್ಗವಾರುವಂತಿರಬೆೀಕು ಎಂದು 

ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಕತ್ಗವಯ ನಮಗಿದೆ. ಪೆೀ ರೆೊೀಲ್ ದಾಖಲೆರಳು, 

ಪ್ರಯಾಣ ಮತುತಿ ಖಚು್ಗ-ವೆಚಚುರಳ ವರದಿರಳು, ಅಳತೆ ಮತುತಿ ಪ್ರದಶ್ಗನ 

ದಾಖಲೆರಳು, ಗಾ್ರಹಕ ಮತುತಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ದಾಖಲೆರಳು, 

ಮತುತಿ ವಿನಾಯಸ ಹಾರೊ ಎಂಜನಯರಿಂಗ್ ದಾಖಲೆರಳಲ್ಲಿ ನಾವು 

ಒದಗಿಸುವ ಎಲಾಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಇದು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಸಂಸೆಥೆಯ 

ದಾಖಲೆರಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತೊತಿ ಸುಳು್ಳ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಬಾರದು. 

ಆರ್್ಗಕ ಅನಾವರಣರಳು ಹಾರೊ ವಂಚನೆ

ಸಂಸೆಥೆಯ ಸಥೆಳಿೀಯ ಹಾರೊ ಯು.ಎಸ್ ಸಂಚಯಿತ ಆರ್್ಗಕ 

ಹೆೀಳಿಕೆರಳು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ಮತುತಿ ನಾಯಯೊೀಚಿತವಾಗಿವೆ 

ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ವಿಶೆೀರ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಆರ್್ಗಕ 

ಮತುತಿ ಅಕೌಂಟ್ಂಗ್ ಜವಾಬಾದರಿರಳನುನು ಹೆೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 

ಇರುತತಿದೆ. ಎಡಿಎಮ್ ಯು.ಎಸ್- ಮೊಲದ ಸಾವ್ಗಜನಕ 

ಸಂಸೆಥೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ವಿವಿಧ ಆರ್್ಗಕ ವರದಿಗಾರಿಕೆ 

ಮತುತಿ ಇತರ ದಾಖಲ್ಕೆರಳನುನು ಯು.ಎಸ್ ನಯಂತ್ರಕ 

ಪಾ್ರಧಿಕಾರರಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕಾರುತತಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆರಳು ನಖರ 

ಮತುತಿ ಕಲಿಪತಿ ಸಮಯಕೆಕೂ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ನಣಾ್ಗಯಕವಾಗಿರುತತಿದೆ. 

ಆದದರಿಂದ, ತತಸುಂಬಂಧಿತ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆರಳನುನು ನೀವು 

ಹೆೊಂದಿದದರೆ, ಈ ವರದಿರಳನುನು ನಯಂತಿ್ರಸುವ ಕಾನೊನು ಮತುತಿ 

ನಯಂತ್ರಕ ಅವಶಯಕತೆರಳನುನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೆೀಕು ಹಾರೊ, 

ಈ ವಿರಯರಳನುನು ನಯಂತಿ್ರಸುವ ಎಡಿಎಮ್ ನ ಆಂತರಿಕ 

ನಯಂತ್ರಣರಳನುನು ಅರಿತುಕೆೊಂಡು, ಪಾಲ್ಸಬೆೀಕು. ನೆನಪ್ಡಿ, 

ನಖರವಲಲಿದ, ಅಪೂಣ್ಗ, ಅಥವಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾರದ 

ದಾಖಲೆರಳು ಅಥವಾ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆೊಂಡವರಿಗೆ 

ಕಾನೊನು ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಸಬಹುದು.

ಆರ್್ಗಕ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಕೆೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಸಥೆಳಿೀಯ ಕಾನೊನನ 

ಪ್ರಕಾರ ರ್ಸುತಿಕ್ರಮ, ಹಾರೊ ಸಿವಿಲ್ ಮತುತಿ ಕ್್ರಮನಲ್ ದಂಡನೆರಳ 

ಸಾಧಯತೆಯೊ ಇರುತತಿದೆ. ಅಕೌಂಟ್ಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಟ್ಂಗ್ ಅಕ್ರಮರಳ 

ಅನುಮಾನವಿದದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆದರುಟಿ ಬೆೀರನೆೀ ವರದಿ ಮಾಡಬೆೀಕು. 

26



ಆಡಿಟ್ ರಳು ಹಾರೊ ತನಖೆರಳು

ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥೆಯ ಉತ್ಪನನುರಳು ಅಥವಾ ಚಟುವಟ್ಕೆರಳ ಬಗೆಗೂ ತನಖೆ ಅಥವಾ 

ಪರಿರ್ೀಲನೆಯನುನು ನಡೆಸುವ ಬಾಹಯ ಮತುತಿ ಆಂತರಿಕ ಆಡಿಟರ್ ರಳು, ಹಾಗೆಯೆೀ 

ಸರಕಾರಿ ತನಖಾಧಿಕಾರಿರಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. 

ಅವರ ಪರಿರ್ೀಲನೆಗೆ ಹಸತಿಕ್ೆೀಪ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮವಾದ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಪ್ರಯತನುವನುನು ನಾವು ಯಾವತೊತಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಆಡಿಟರ್ ರಳು 

ಮತುತಿ ತನಖಾಧಿಕಾರಿರಳಿಗೆ ಪಡೆದುಕೆೊಳು್ಳವ ಹಕ್ಕೂರುವ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಅವರಿಗೆ 

ಒದಗಿಸುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿ್ಳ. ಆಡಿಟರ್ ಅಥವಾ ತನಖಾಧಿಕಾರಿರಳು 

ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಕೆೀಳುತಿತಿದಾದರೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಶೆನುರಳಿದದರೆ, ನಮ್ಮ 

ಮೀಲ್ವಾಚಾರಕರು, ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಅಥವಾ ಅನುವತ್ಗನೆಯನುನು ಸಂಪಕ್್ಗಸಿ. ಒಂದು 

ಸರಕಾರಿ ತನಖೆ ನಡೆದಲ್ಲಿ, ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮುನನು, ಸಥೆಳಿೀಯ ಆಡಳಿತವು 

ಅನುವತ್ಗನೆಯನುನು ಆದರುಟಿ ರ್ೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಂಪಕ್್ಗಸಬೆೀಕು.

ದಾಖಲೆರಳ ನವ್ಗಹಣೆ

ವಾಯವಹಾರಿಕ ಉದೆದೀಶರಳಿಗೆ ಅರತಯವಿರುವರುಟಿ ಸಮಯ, ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ, 

ನಯಂತ್ರಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಕರಳಿಗೆ ಇನೊನು ಹೆಚುಚು ಸಮಯ ಅರತಯವಿದದರೆ, 

ಅರಟಿರವರೆಗೆ ಎಡಿಎಮ್ ನ ವಾಯವಹಾರಿಕ ದಾಖಲೆರಳನುನು ಉಳಿಸಿಕೆೊಳು್ಳವ 

ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಅದಲಲಿದೆ, ಈ ವಾಯವಹಾರಿಕ ದಾಖಲೆರಳನುನು ಯಾವಾರ 

ಮತುತಿ ಹೆೀಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಬೆೀಕು ಎನುನುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೆೀಕು. ನಮ್ಮ 

ದಾಖಲೆ ನವ್ಗಹಣಾ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಎಲಾಲಿ ನಯಮರಳನುನು ಪಾಲ್ಸಿ. 

ನಮ್ಮ ನಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆರಳು ಒಂದು ಕಾನೊನು ಮೊಕದದಮ ಅಥವಾ 

ಸರಕಾರಿ ತನಖೆಗೆ ಸೊಕತಿವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದದರೆ, ಅವುರಳಲ್ಲಿ ಯಾವ 

ದಾಖಲೆಯನೊನು ಸಹ, ಮಾಪ್ಗಡಿಸಬೆೀಡಿ, ಮುಚಿಚುಡಬೆೀಡಿ ಅಥವಾ ನಾಶ ಮಾಡಬೆೀಡಿ. 

27

ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳು

ದಾಖಲೆ ನವ್ಕಹಣಾ ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮದ ಕ್ರಿತ್ ಹೆಚಚಿನ ವಿವರಗಳ್ಗಾಗಿ, ಎಡಿಎಮ್ 

ನೆೋಳಗಿನ ಉದೆೋ್ಯ�ಗಿ ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಕಂಡ್ಬರ್ವ ಎಡಿಎಮ್ 

ದಾಖಲೆಗಳ ನವ್ಕಹಣಾ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಅನ್ನು ಪರಾಮಶಿ್ಕಸಿ. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದೆೋಂದಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆೋಂದಿರ್ವ ದಾಖಲೆಗಳ ಉಳ್ಸಿಕೆೋಳುಳಿವಿಕೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಅಥವಾ 

ಕಾನೋನ್ ಸಿ್ಥತಿಯ ಬಗೆಗೂ ನ�ವು ಖಚತವಾಗಿಲಲಾದಿದದಾರೆ, ಎಡಿಎಮ್  ನ ಕಾನೋನ್ 

ವಿಭಾಗದಲಿಲಾರ್ವ ಡೆೈರೆಕಟಿರ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಸಾ್ಕ ಮತ್್ತ ಇಡಿಸಕೆವರಿ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್್ಕಸಿ.



ಇನೆಸಾೈಡರ್ ಟೆ್ರ�ಡಿಂಗ್

ಹೊಡಿಕೆದಾರರನುನು 

ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾಕೂಗಿ, 

“ಘನವಾದ ಒಳ-ಮಾಹಿತಿ” 

ಯನುನು ಹೆೊಂದಿರುವವರು 

ಸಂಸೆಥೆಯ ಸೆಕೊಯರಿಟ್ೀಸ್ 

ರಳಲ್ಲಿ ಟೆ್ರೀಡ್ ಮಾಡುವುದು 

ಸೆಕೊಯರಿಟ್ೀಸ್ ಕಾನೊನುರಳ ಪ್ರಕಾರ 

ಕಾನೊನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುತತಿದೆ. “ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ” 

ಎಂದರೆ ಹೊಡಿಕೆಯ ನಧಾ್ಗರ ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಲು, ಹೊಡಿಕೆದಾರರು 

’ಪ್ರಮುಖ” ಎಂದು ಪರಿರಣಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ. “ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿ” 

ಎಂದರೆ ಸಾವ್ಗಜನಕ ಹೊಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಲಭಯವಿರದ 

ಮಾಹಿತಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ನಮಗೆ ಎಡಿಎಮ್ ಕುರಿತಾದ ಅಥವಾ ಗಾ್ರಹಕರು ಅಥವಾ 

ಸರಬರಾಜುದಾರಂತಹ ಇತರ ಸಂಸೆಥೆರಳ ಕುರಿತು ಘನವಾದ ಒಳ 

ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಆ 

ಸಂಸೆಥೆಯ ಷೆೀರುರಳ ವಯವಹಾರ 

ಮಾಡುವಂತಿಲಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರ 

ಬಗೆಗೂ ಸಾವ್ಗಜನಕ ಹೊಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 

ತಿಳಿಯದಿರುವ ಘನವಾದ 

ಮಾಹಿತಿಯು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತತಿದೆ. 

ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಸೆಥೆಯ ಬಗೆಗೂ (ಎಡಿಎಮ್ 

ಸೆೀರಿದಂತೆ) ಘನವಾದ ಒಳ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದದರೆ, 

ಸೊಕತಿ ಮಾಧಯಮ ಮೊಲರಳು ಅಥವಾ ಸಾವ್ಗಜನಕವಾಗಿ 

ಲಭಯವಿರುವ ದಾಖಲ್ಕೆರಳ ಮೊಲಕ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 

ಸಾಮಾನಯ ಹೊಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾವ್ಗಜನಕವಾಗಿ ಲಭಿಸುವಂತೆ 

ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವಷೆಟಿೀ ನೀವು ಆ ಸಂಸೆಥೆಯ ಸೆಕೊಯರಿಟ್ೀಸ್ ರಳಲ್ಲಿ 

ವಯವಹರಿಸಬಹುದು. ಎಡಿಎಮ್ ಸೆಕೊಯರಿಟ್ೀಸ್ ರಳ ನಮ್ಮ ಖರಿೀದಿ 

ದಿೀಘ್ಗ ಸಮಯದ ಹೊಡಿಕೆಯಾಗಿರಬೆೀಕು. ಎಡಿಎಮ್ ಸೆಕೊಯರಿಟ್ೀಸ್ 

ರಳ ಸಟಾಟಿ ವಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೆೊಡರುವುದನುನು ತಪ್್ಪಸಿ. “ಇನೆಸುೈಡರ್” 

ಎಂದು ನಮ್ಮನುನು ನಯುಕ್ತಿಗೆೊಳಿಸಲಾದರೆ, ನೀವು ಇನೊನು ಕಠಿಣವಾದ 

ನಬ್ಗಂಧರಳನುನು ಪಾಲ್ಸಬೆೀಕಾರುತತಿದೆ, ಎಡಿಎಮ್ ಸೆಕೊಯರಿಟ್ೀಸ್ 

ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲಾಲಿ ವಯವಹಾರರಳನುನು ನೀವು ಎಡಿಎಮ್ ಕಾನೊನು 

ವಿಭಾರದೆೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲೆೀ ಸ್ಪರಟಿ ಗೆೊಳಿಸಿಕೆೊಳು್ಳವುದು ಸೆೀರಿದಂತೆ. 

ಸೆಕೊಯರಿಟ್ೀಸ್ ಕಾನೊನುರಳ ಉಲಲಿಂಘನೆರಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 

ತೆೊಡಗಿಕೆೊಂಡ ವಯಕ್ತಿರಳಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಹಾರೊ ಕ್್ರಮನಲ್ ಆಪಾದನೆ 

ಎರಡೊ ಸೆೀರಿದಂತೆ ರಂಭಿೀರ ಪರಿಣಾಮರಳಿಗೆ ರುರಿಪಡಿಸಬಹುದು. 

28



29

ಪ್ರ: ಉತ್ಪನನುವನುನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಒಂದು ವದಂತಿಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವಂತೆ ಡೆರಿರ್ ಅವರ ಸೆನುೀಹಿತರು ಡೆರಿರ್ ಅವರಲ್ಲಿ 

ಕೆೀಳಿಕೆೊಳು್ಳತಾತಿರೆ. ಆ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯು ಎಡಿಎಮ್ ನ ಗಾ್ರಹಕರೆೊಬ್ಬರ ಷೆೀರು ದರರಳ ಮೀಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು 

ಕೆೀಳಿದಾದರೆ. ಈ ಗಾ್ರಹಕರ ಷೆೀರುರಳ ಒಂದು ರಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣವನುನು ಅವರು ಹೆೊಂದಿದಾದರೆ ಮತುತಿ ಅವುರಳನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೆೀಕೆೀ 

ಅಥವಾ ಬೆೀಡವೆೀ ಎಂದು ನಧ್ಗರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸುತಿತಿದಾದರೆ ಎಂದು ಡೆರಿರ್ ಅವರ ಸೆನುೀಹಿತರು ಹೆೀಳುತಿತಿದಾದರೆ. ಡೆರಿರ್ ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕು? 

ಉ: ಆ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಸಾವ್ಗಜನಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂರಪಡಿಸಿರದಿದದರೆ, ಉತ್ಪನನುದ ಸಂಭಾವಯ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನುನು ಡೆರಿರ್ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಲೊಬಾರದು ಅಥವಾ ನರಾಕರಿಸಲೊಬಾರದು. ಸಂಭಾವಯ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಹಿತಿಯು  

ಗೌಪಯವಾದುದು ಮತುತಿ ಎಡಿಎಮ್ ನ ಹೆೊರಗಿನ ಯಾರೆೊಂದಿರೊ ಅದನುನು ಹಂಚಿಕೆೊಳು್ಳವಂತಿಲಲಿ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಬೆೀಕು. 

ಅದನುನು ಅನವಾಯಿಸಿ ನೆೊೀಡೆೊೀಣ

ಟ್ಪಿ್ಪಂಗ್

ವಿರಯವನುನು ವಾಯವಹಾರಿಕ ಅವಶಯಕತೆರಳಿಗಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೆೊಳು್ಳವ 

ಅರತಯವಿರದ ಯಾರಿರೊ ಒಳ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನೀಡಬೆೀಡಿ. ನಾವು 

ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಇನೆೊನುಬ್ಬ ವಯಕ್ತಿಯು ಇನೆಸುೈಡರ್ 

ಟೆ್ರೀಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೆೊತಿತಿದದರೆ ಅಥವಾ 

ಗೆೊತಿತಿರಬೆೀಕ್ದದರೆ, ಒಳ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು 

ಸೆಕೊಯರಿಟ್ೀಸ್ ಕಾನೊನುರಳ ಉಲಲಿಂಘನೆಯಾರುತತಿದೆ. ಇದನುನು “ಟ್ಪ್್ಪಂಗ್” 

ಎಂದು ಕರೆಯಲಾರುತತಿದೆ ಮತುತಿ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 

ನೀವು ವೆೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆೊಡಗಿಕೆೊಂಡಿರದಿದದರೊ, ಕಾನೊನನುನು 

ಉಲಲಿಂಘಿಸಿದದಕಾಕೂಗಿ, ನಮ್ಮನುನು ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. 

ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳು

ಹೆಚಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಎಡಿಎಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲಿಲಾರ್ವ 

ಇನೆಸಾೈಡರ್ ಟೆ್ರ�ಡಿಂಗ್ ಕಾಯ್ಕನ�ತಿಯನ್ನು ನೆೋ�ಡಿ.
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ಸಮರ್ರತೆಯನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದು... ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯರಳಿಗಾಗಿ

ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ೆ 

ಪರಿಸರವನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಎಡಿಎಮ್ ಸತತ ಸುಧಾರಣೆಗೆ 

ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದ್ಧತೆಯನುನು ಕಾಯ್ಗರೊಪಕೆಕೂ ತರುವುದು ಆಡಳಿತದ 

ಒಂದು ಪಾ್ರಥಮಕ ಉದೆದೀಶವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರಕೆಕೂ ಪೂರಕವಾದ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ಎಡಿಎಮ್ ವಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಸಾಧಯವಾರುವಂತೆ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮರಳು 

ಮತುತಿ ಅಭಾಯಸರಳನುನು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸುವುದನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸುವ ಜವಾಬಾದರಿ 

ನಮ್ಮಲಲಿರಿರೊ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆರಳು ಪರಿಸರದ ಮೀಲೆ 

ಬಿೀರುವ ಸಂಭಾವಯ ಪರಿಣಾಮರಳನುನು ನಾವು ಅಥ್ಗಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು 

ಹಾರೊ ಪರಿಸರಕೆಕೂ ಉಂಟಾರುವ ಅಪಾಯರಳನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಬೆೀಕು. 

ನಾವು ಯಾವುದೆೀ ಕೆೀಂದ್ರದಲ್ಲಿದದರೊ ಸಹ, ಕನರ್ಠ ಪಕ್ಷ, ಅನವಾಯಿಸುವ 

ಎಲಾಲಿ ಪರಿಸರ ಕಾನೊನುರಳು ಮತುತಿ ನಯಮರಳು, ಹಾಗೆಯೆೀ  

ಸಂಸೆಥೆಯ ಅವಶಯಕತೆರಳನುನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೆೀಕು. 

ರಾಜರ್�ಯದಲಿಲಾ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕೆ

ನಮ್ಮ ಆಯೆಕೂಯ ರಾಜಕ್ೀಯ ಚಟುವಟ್ಕೆರಳಲ್ಲಿ ಭಾರವಹಿಸುವ 

ಮೊಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯರಳ ಯೊೀರಕ್ೆೀಮವನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸಲು 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇಚಿಛಿಸುತಾತಿರೆ. ಆದಾರೊಯ, ನಮ್ಮ ಸವಾಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಸವಾಂತ ಖಚಿ್ಗನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಂತಹ ಚಟುವಟ್ಕೆರಳಲ್ಲಿ 

ಪಾಲೆೊಗೂಳ್ಳಬಹುದು. ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಜಕ್ೀಯ ಕಾಯ್ಗರಳಿಗಾಗಿ ನಾವು 

ಎಡಿಎಮ್ ನ ಆಸಿತಿ ಅಥವಾ ಸಂಪನೊ್ಮಲರಳನುನು ಬಳಸುವಂತಿಲಲಿ. ಅದಲಲಿದೆ, 

ಅನುಮತಿಯಿರದ ಹೆೊರತು, ನಾವು ಎಡಿಎಮ್ ನ ಪರವಾಗಿ ರಾಜಕ್ೀಯ 

ಚಟುವಟ್ಕೆರಳಲ್ಲಿ ಯಾವತೊತಿ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಮ್ಮ ನದಿ್ಗರಟಿ 

ಉದೆದೀಶರಳನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಹೆೊೀದೆೊಯೀಗಿಗೆ, ವಿಶೆೀರವಾಗಿ 

ನಮಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೆೀಡಿ.

ಇದನುನು ಅನವಾಯಿಸಿ ನೆೊೀಡೆೊೀಣ

ಪ್ರ: ಎಡಿಎಮ್ ನ ಒಂದು ಉತಾ್ಪದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣಣೆ ಸೆೊೀರಿಕೆಯಾದದದನುನು ಬೆಥಾನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆ ಸೆೊೀರಿಕೆಯನುನು ಕೆಲಸದ  

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ರಮನಸಲಾರರು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಿದೆ. ಬೆಥಾನ ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕು?

ಉ: ಸೆೊೀರಿಕೆಯ ಬಗೆಗೂ ಬೆಥಾನ ಕೊಡಲೆೀ ತಮ್ಮ ಮೀಲ್ವಾಚಾರಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೆೀಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆೊೀರಿಕೆಯನುನು ಕೊಡಲೆೀ 

ರಮನಸದಿರಬಹುದು, ಆದದರಿಂದ, ಒಂದು ಘಟನೆಯನುನು ನಾವು ಕಂಡ ಕೊಡಲೆೀ ಅದನುನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಕತ್ಗವಯ. 

ಸೆೊೀರಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಸುರಕ್ೆ ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಥೆಳಕೆಕೂ ರಂಭಿೀರವಾದ ಅಪಾಯವನುನು ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಆದದರಿಂದ, ನಾವು ತಡಮಾಡದೆ, 

ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೊಳು್ಳವುದು ಮುಖಯ. ಅದಲಲಿದೆ, ಸಥೆಳಿೀಯ ಪರಿಸರ ನಯಮರಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರಕಾರಕೆಕೂ ತಿಳಿಸುವ ಅವಶಯಕತೆಯೊ ಇರಬಹುದು.



ಕಾಪ್ಗರೆೀಟ್ ರಾಜಕ್ೀಯ ಚಟುವಟ್ಕೆರಳು

ರಾಜಕ್ೀಯ ಚಟುವಟ್ಕೆರಳು ಸಥೆಳಿೀಯ ಕಾನೊನುರಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 

ರಾಷಿಟ್ರೀಯ ಕಾನೊನುರಳನುನು ವಾಯಪ್ಸಿವೆ ಮತುತಿ ರಾರಟ್ರದಿಂದ ರಾರಟ್ರಕೆಕೂ 

ಭಿನನುವಾಗಿರುತತಿವೆ. ಕಾನೊನನ ಅನುಮತಿ ಇದಾದರ ಮಾತ್ರ ಎಡಿಎಮ್ 

ರಾಜಕ್ೀಯ ಚಟುವಟ್ಕೆರಳಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಕೆೊಳು್ಳತತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಇಒ 

ಅಥವಾ ಸರಕಾರದೆೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ವಿಭಾರದ ಲ್ಖಿತ ಅನುಮೊೀದನೆ 

ಇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥೆಯು ರಾಜಕ್ೀಯ ಅಭಯರ್್ಗರಳು ಅಥವಾ 

ಕಾಯಂಪೆೀನ್ ರಳಿಗೆ ದೆೀಣಿಗೆ ನೀಡುತತಿದೆ. “ದೆೀಣಿಗೆ” ಎನುನುವುದು ಒಂದು 

ವಿಸಾತಿರವಾದ ಪದ ಮತುತಿ ಹಣ, ಆಸಿತಿ, ಸೆೀವೆರಳನುನು ಮತುತಿ ಮುಂತಾದ 

ವಿರಯರಳನುನು ಒಳಗೆೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಲಾಬಿ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟ್ಕೆರಳನುನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಯಂತಿ್ರಸಲಾರುತತಿದೆ. 

ಎಡಿಎಮ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಶಾಸನ, ಕಾಯ್ಗನೀತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸರಕಾರಿ 

ಕಾಯ್ಗರಳನುನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಪ್ರಯತನುವಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿರಳೊೆಂದಿಗೆ 

ನಾವು ಯಾವುದೆೀ ಸಂಪಕ್ಗವನುನು ಹೆೊಂದಬಾರದು. ಈ ನಯಮದ ಒಂದೆೀ 

ಹೆೊರತುಪಡಿಸುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಇಒ ಅಥವಾ ಸರಕಾರದೆೊಂದಿಗಿನ 

ಸಂಬಂಧ ವಿಭಾರದ ನದಿ್ಗರಟಿ ಅನುಮತಿಯನುನು ನೀವು ಹೆೊಂದಿರುವುದು. 

ಅದಲಲಿದೆ, ಲಾಬಿ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟ್ಕೆಗೆ ಕೆಲವು ನದಿ್ಗರಟಿ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯ 

ಅವಶಯಕತೆ ಇರಬಹುದು. ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದಶ್ಗನದ ಅರತಯವಿದದರೆ ಅಥವಾ 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೆನುರಳಿದದರೆ, ಸರಕಾರಿ ಸಂಬಂಧರಳು ಇವರನುನು ಸಂಪಕ್್ಗಸಿ.
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ಸಂಪಕ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ಸೊಚಿ

ಅನುಸರಣೆ

ಅಂಚೆಯ ಮೊಲಕ:

ಅನುಸರಣೆ

ಆಚ್ಗರ್ ಡೆೀನಯಲ್ಸು ಮಡ್ ಲಾಯಂಡ್ ಕಂಪೆನ

ಪ್ಒ ಬಾರ್ಸು 1470

ಡಿಕೆೀಟರ್, IL 62526

ಯುಎ ಸ್ ಎ

ದೊರವಾಣಿಯ ಮೊಲಕ:

+1.800.637.5843 ಎರ್ಸು ಟೆನ್ ಶನ್. 4929

+1.217.424.4929

ಇ-ಮೀಲ್ ಮೊಲಕ:

compliance@adm.com

ADM ರಿೀತಿ ಹೆಲ್್ಪ ಲೆೈನ್

www.theadmwayhelpline.com
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ಒಂದು

ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
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ಸರಿಯಾದ 

ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 

ಸರಿಯಾದ 

ಮಾಗ್ಕದಲಿಲಾ
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