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आमच्ा सीईओकंडून पत्र
प्रि् ADM सिकाऱ्ांनो,

जगातील सवा्शत मोठ्ा कृप्िरििान कंपन्ांपकैी एक असल्ामरुळे, ADM एका 
मितवाच्ा जागततक उद्ेरासाठी काम करत.े आमिी प्पकांच्ा कापणीला घरारी जोडतो, 
प्पकांचे उतपादनांत रूपांतर करून अनन आणण ऊजजेच्ा मितवाच्ा गरजा परुरप्वतो. 
आमचे काम दररोज लाखो लोकांच्ा जीवनाला सपर्श करत.े जगाच्ा कानाकोपर ्् ातील 
750 पेक्ािी अधिक हठकाणी आमचे 33,000 पेक्ा अधिक सिकारी काम करत असून 
त ेजगाला चांगले जीवनमान देण्ासाठी आवश्क असलेल्ा अनन आणण उजा्श 
उतपादनांची तनरम्शती करत आिेत. 

्ा मितवाच्ा उदे्राबरोबर जबाबदारी ्ेत:े ADM ची खोलवर िरून ठेवलेली बांधिलकी 
पणू्श करण्ाची आणण सववोचच पातळीवरील अखंडता आणण नतैतक व्ावसात्क वागणूक 
का्म ठेवण्ाची खात्री आपण केलीच पाहिजे. खालील पानांवर, तरुमिाला आमची 
आचारसहंिता रमळेल. आपण करु ठेिी स्ात्क असलो तरीिी आमिाला आमच्ा कामातील 
उपक्रमांमध्े माग्शदर्शन करण्ासाठी ्ा सहंितचेी आखणी केलेली आिे. आपला व्वसा् 
नतैतक आणण का्देरीर पद्धतीने कसा करा्चा िे ती दाखप्वत ेआणण आपल्ाला मािीत 
असणे व पालन करणे गरजेचे असलेले का्दे, तन्मने व िोरणे ती सपष्ट करत.े 
्ाररवा्, जेविा आपल्ाला रिशन ककंवा धचतंा असतील ककंवा एखादा अिवाल त्ार 
करण्ाची इच्ा असेल तर ती आपल्ाला हदरा दाखप्वत.े आपल्ा सहंितचेे उललघंन 
झाल्ाचे कळप्वण्ाची आपल्ा सवाांकडून अपेक्ा असत.े तसे करण्ासाठी, तरुमिी 
"रिशन उपसस्त करणे आणण धचतंा व्कत करणे" ्ाखाली सचूीबद्ध केलेल्ा कोणत्ािी 
ससंािनांरी सपंक्श  करू रकता. आणण िे लक्ात ठेवा की, गरैवत्शणकू ककंवा धचतंा 
कळप्वल्ामरुळे तरुमच्ा प्वरुद्धचा कोणत्ािी रिकारचा सूड ADM सिन करणार नािी. 

आपल्ापैकी रित्ेकाला केवळ पत्रच नािी तर आपल्ा ADM आचार संहितचेा आतमा 
मािीत असणे आणण त्ाचे पालन करणे िे मितवाचे आिे. आपली मूल्े जपल्ामरुळे 
आणण आपल्ा संहितलेा सववोचच स्ान हदल्ामरुळे, आपण न्ाय् मागाांनी न्ाय् 
तनकाल साध् करणे सरुरू ठेवण्ाची खात्री करण्ासाठी तरुमिी मदत कराल.

रिामाणणक,

जरुआन लरुरसआनो
मरुख् का््शकारी अधिकारी
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आमिी सवतः कडून आणण एकमेकांकडून का् अपेक्ा करतो िे आमची मूळ मूल्े दर्शप्वतात. आमच्ा 
वागणूकीला ती माग्शदर्शन करतात आणण आमच्ा तनण््श  घेण्ात ती पा्ा रचतात. ADM मध्े आमिी 
जे कािी करतो त्ा रित्ेकात, आमिी िी मूल्े अधंगकारतो आणण समाप्वष्ट करतो.
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आमची संहिता िी आमच्ा  
मूळ मूल्ांरी संलगन आिे

अखंडता ठेवा
रिामाणणक आणण सचचे रिा

आदर दाखवा
रित्ेकाला आणण रित्ेक गोष्टीला 
काळजीपूव्शक आणण आस्ेने वागवा

उत क्ृ ष्टता साध्य ्रा
तरुमिी जे कािी कराल त्ात सववोतकृष्ट विा 

आणण अधिक चांगले बनणे सरुरू ठेवा

साधनसंपनन रहा 
त्ा कामाला न्ाय् मागा्शने पूण्श िोऊ द्ा

सांघि् ्ा्यायाची सव्य ्रा
सवाांबरोबर ्रसवी विा

जबाबदारी घ्या 
सवीकार करा. पूण्श करा. अपूण्श सोडू नका.



ठळक मरुद्े ठळक मरुद्े ठळक मरुद्े
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आमच्या्ड ेसंहहता ्ा आहे?
सं्रुसकतक तनण््श  कसे घ्ावेत आणण ADM व्वसा् 
चालप्वण्ासाठी न्ाय् कृतींचे उदािरण आमिाला दर्शप्वण्ासाठी 
आमच्ाकड ेआचारसंहिता आिे. न्ाय् तनकाल न्ाय् मागा्शने 
साध् करणे मिणजे का् ्ाबद्लच्ा प्वसततृ समजास आमची 
संहिता रिोतसािन देत.े

आमची संहिता मािीत करून घेऊन आणण ततचे पालन करून, 
आपल्ातील रित्ेक जण आपल्ा प्वप्वि हिससेदारांबरोबरचा - 
तसेच आपले सिकारी, ग्ािक व व्ावसात्क भागीदार, 
भागिारक आणण समाज ्ा सवाांचा प्वशवास का्म राखून परुढे 
वाढप्वण्ात आपली भूरमका बजावतो. आपल्ा संवादादरम्ान 
सदैव ्ा ग्टांरी आपण आपली बांधिलकी पूण्श करणे आणण 
अखंडता का्म ठेवणे िे खूप मितवाचे आिे.

आमच्या संहहतचेे पालन ्रणे ्ोणासाठी आवश्य् आहे?
सव्श देरांमिील सव्श कम्शचारी, अधिकारी, सचंालक, कंत्रा्ट कामगार 
आणण ADM चे एजटंस, आपले प्वभाग आणण आपले सलंगन ्ांना 
आपली सहंिता लाग ूिोत.े ADM अरी अपेक्ा करत ेकी, आमच्ा 
वतीने काम करताना, आमचे परुरवठादार, व्ावसात्क भागीदार, 
एजटंस आणण सललागार आमच्ा सहंितचेी ततवे उचलनू िरतील.
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आमच्ा आचार संहितचेी  
ओळख
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माझ्या्डून ्ा्य 
अपेक्ा आहेत?
कम्शचाऱ्ांकडून अपेक्ा
आपली मलू्े, आपली सहंिता 
आणण कंपनीची इतर िोरणे, 
पद्धती आणण माग्शदर्शक 
सचूना ज्ा आपल्ा कामाला 
लाग ूपडतात, तसेच सव्श 
लाग ूका्दे आणण तन्मने-
आपण करु ठे काम करतो ्ाची 
पवा्श न करता, िे सव्श मािीत 
करून घेण्ाची आणण त्ांचे पालन 
करण्ाची आपणा सवाांकडून अपेक्ा 
आिे. कोणत्ािी कारणासतव, अगदी 
व्ावसात्क ध्े्ं गाठण्ासाठीिी, आपण 
सहंितकेड ेकिीिी दरुल्शक् करू न्े ककंवा ती ्टाळून काम 
करण्ाचा रि्तन करू न्े. जर आमची सहंिता ककंवा प्वररष्ट 
िोरण, पद्धती ककंवा माग्शदर्शक सचूना समजनू घेण्ासाठी 
तरुमिाला मदत िवी असेल तर, तरुमिी "रिशन उपसस्त 
करणे आणण धचतंा व्कत करणे" ्ाखाली सचूीबद्ध केलेल्ा 
सहंिततेील कोणत्ािी ससंािनांचे माग्शदर्शन घेऊ रकता. 

आमच्ा संहितचेे आणण कंपनीच्ा िोरणाचे पालन 
करण्ात अप्र आल्ास, त्ाचे आपल्ा कंपनीवर 
आणण कम्शचाऱ्ांवर गंभीर पररणाम िोऊ रकतात. ADM 
च्ा नावलौकककाला संभाव् नरुकसान िोण्ाररवा्, अरी 
वागणूक की जी संहितचेे उललंघन करत ेती का्द्ाचे 
देखील उललंघन करू रकत.े आमच्ा संहितचेे ककंवा 
कंपनीच्ा िोरणांचे उललंघन िे ररसतभंगाच्ा कारवाईकड े
नेऊ रकत ेआणण रोजगारावरुन काढून ्टाकण्ाप्ांतिी 
जाऊ रकत.े आवश्क ते् े ADM अरी रिकरणे रासकी् 
अधिकार ्् ांकड ेिसतांतररत करेल आणण त्ाचे पररणाम 
भोगण्ाची संपूण्श जबाबदारी त्ा व्कतीची असेल. 

व्वस्ापक आणण प््शवेक्कांकडून अततररकत अपेक्ा 
आमच्ा सहंितचेे आणण सव्श लाग ूका्द्ांचे व तन्मनांचे 
पालन करणे िे आपल्ा कंपनीच्ा सततच्ा ्रासाठी 
आणण सकारातमक नावलौकककासाठी पा्ा मिणून काम 
करत.े आपल्ा सहंितचेे पालन करणे िे आपल्ा रित्ेकाचे 
कत्शव् आिे आणण व्वस्ापक व प््शवेक्कांवर तर अधिक 
मोठी जबाबदारी असत:े तरुमच्ा सघं सदस्ांसहित तरुमिी 
आपल्ा सहंितसेाठी राजदतू मिणून काम करता. जो कोणी 
तरुमच्ासाठी काम करतो त्ा रित्ेकाला सहंिता कळप्वली 
गेल्ाची आणण सहंितबेद्ल व त्ांच्ा कामांवर पररणाम 
करणाऱ्ा िोरणांबद्ल त्ांना न्ाय् रिररक्ण रमळाले 
असल्ाची खात्री तरुमिी केलीच पाहिजे.

एक व्वस्ापक मिणून, तरुमच्ाकडून एक असे वातावरण 
तनमा्शण करण्ाची अपेक्ा केली जात ेजे कम्शचाऱ्ांना 
रिशन ककंवा अिवाल तरुमच्ाकड ेघेऊन ्ेण्ास रिोतसािन 
देत ेआणण सिकाऱ्ांच्ा रिशनांना व धचतंांना न्ाय् 
रीतीने आणण वेळच्ा वेळी संबोधित केले जात.े जर 

संसाधने
्ंपनीची धोरणे, पद्धती आणण 

मागयादशय्ा  सूचना इंट्ाने्टवर 

ADM धोरण े्ं द्ात सापडू 

श्तील. जर आमहाला ADM 

इंट्ाने्ट प्ययंत प्रवेश नसेल तर, 

आमही ्ोणतहेी धोरण, पद्धती 

क्ंवा मागयादशय्ा  सूचनेच्या 

्ागदोपत्री प्रघतसाठी आमच्या 

हठ्ाणच्या व्यव्थिाप्ांशी 

संप य्ा  ्ेला पाहहजे.



तरुमिाला कम्शचाऱ्ांच्ा रिशनाचे उततर मािीत नसेल 
ककंवा त्ाबद्ल खात्री नसेल तर, उततर रमळप्वण्ात 
मदतीसाठी तरुमिी तरुमची संसािने पाहिली पाहिजेत. 
रिशन प्वचारल्ामरुळे ककंवा धचतंा व्कत केल्ामरुळे तरुमिी 
किीिी एखाद्ा कम्शचाऱ्ाप्वरुद्ध कोणत्ािी रिकारची 
सूडाची कारवाई करू नका आणण तरुमिी इतरांच्ा 
सूडाच्ा कारवा्ा किीिी सिन करू नका.

मी ्ोणत्या ्ा्यद्यांचे पालन ्रणे गरजेचे आहे?
ADM च्ा व्वसा्ाला लागू िोणाऱ्ा रित्ेक 
का्द्ाची प्वररष्ट भािा आपली संहिता समाप्वष्ट 
करू रकत नसली तरीिी, तरुमिाला आणण ADM चे 
रितततनधितव करणाऱ्ा रित्ेक एजं्टला, कंपनीच्ा वतीने 
तरुमिी करीत असलेल्ा कामाचे तन्मन करणारे का्दे 
आणण तन्मने माहित असा्लाच िवीत आणण ती 
समजून त्ांचे पालन करा्लाच िवे. िे लक्ात ठेवा की, 
देरादेरांमध्े का्दे मूलगामी रूपाने बदलू रकतात. 
आपण एकाच वेळी अनेक देरांमिील का्द्ांच्ा आणण 
तन्मनांच्ा देखील अिीन असू रकतो. जर किीिी 
तरुमिाला का्दे आणण कंपनीची िोरणे ्ांच्ामिील 

संघिा्शची धचतंा 
वा्टली तर परुढे 
जाण्ापूववी, 
कृप्ा का्दा 
प्वभाग ककंवा 
अनरुपालनारी 
संपक्श  करा. 
आमची संहिता आणण 
कोणतीिी लागू िोरणे 
्ांचा आढावा घेतल्ानंतर 
जर तरुमिाला तरुमच्ा कामाला लागू 
असेलेल्ा तन्मांबद्ल रिशन असतील तर त,े "रिशन 
उपसस्त करणे आणण धचतंा व्कत करणे" ्ांत सूचीबद्ध 
केलेल्ा कोणत्ािी संसािनापरुढे मांडण्ाची तरुमच्ाकडून 
अपेक्ा असत.े
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रिशन उपसस्त करणे आणण धचतंा व्कत करणे
मी प्रशन ्से उपस्थित ्रू श्तो आणण चचतंा 
्शा व्यकत ्रू श्तो?
जेविा तरुमिी रिशन उपसस्त करता आणण धचतंा व्कत 
करता तवेिा, ADM संभाव् समस्ा आिीच रोिून काढू 
रकत.े ह्ामरुळे आपल्ा कंपनीचे, आपल्ा हिससेदारांचे 
आणण आपल्ा नावलौकककाचे संभाव् नरुकसान कमी 
करण्ात मदत िोत.े जर तरुमिाला नैततकतबेद्ल ककंवा 
आमच्ा व्वसा्ाच्ा कोणत्ािी पैलूच्ा अखंडतबेद्ल 
किीिी कोणतिेी रिशन ककंवा धचतंा असतील तर, तरुमिी 
रक् तततक्ा लवकर तो मरुद्ा संबोधित केला पाहिजे. 

ADM ने ककत्ेक संसािने परुरप्वली आिेत ज्ांच्ा दवारे 
आपण रिशन उपसस्त करू रकतो, ह्टपपण्ा करू रकतो 
आणण धचतंा व्कत करू रकतो. खालील संसािनांपकैी 
कोणालािी कोणत्ािी वेळी संपक्श  करण्ास तरुमिाला 
रिोतसािन हदले जात:े

• स्ातनक अधिकारी जसे की प््शवेक्क, व्वस्ापक 
ककंवा मानव संसािन (ह्ूमन ररसोसजेस) व्ावसात्क

• कािी हठकाणी, तरुमच्ा सिकाऱ्ांनी तनवडलेले 
सरुन्ाय् रितततनिी (जसे की कामगार संघ्टना  
आणण का््श पररिदा)

• अनरुपालन संघ
• ADM वे िेलपलाइन

िे लक्ात ठेवा की, जर का्द्ांबरोबरील अखंडता अ्वा 
अनरुपालनाबद्ल ककंवा कंपनीच्ा आवश्कतांबद्ल तरुमिाला 
रिशन अ्वा धचतंा असतील तर आपला अनरुपालन प्वभाग 
कोणत्ािी वेळी उपलबि आिे. अनरुपालनाप्ांत पोिोचण्ाचे 
प्वप्वि माग्श आिेत. अधिक माहितीसाठी, आमच्ा 
सहंितचे्ा रवे्टी असलेली "सपंक्श  माहिती सचूी" पािा. 

जर तरुमिी गोपनी्पणे धचतंा व्कत करू इसच्त असाल 
तर, सज्े स्ातनक का्दा परवानगी देतो तत्े, तरुमिी 
www.theadmwayhelpline.com ला भे्ट देऊ रकता, 
ADM वे िेलपलाइनला कॉल करू रकता ककंवा तरुमची 
ओळख न दाखप्वता, अनरुपालनाला एक पत्र रलिू रकता. 

ADM वे िेलपलाइन िी ्ेटलीफोन सेवा मोफत आिे. 
ती हदवसातील 24 तास, आठवड्ातील सातिी हदवस 
आपल्ातील त्ांच्ासाठी उपलबि आिे जे उपलबि रिवेर 
कोडस असलेल्ा देरांमध्े स्ात्क आिेत (तपरीलांसाठी 
आमच्ा संहितचे्ा मागे पािा). त्ांचे ऑपरे्टस्श 
जवळजवळ सव्श भािा बोलतात. जर तरुमिाला ADM वे 
िेलपलाइनदवारे एखादा अिवाल कळप्वण्ाची इच्ा असेल 
तर, तरुमिी तरुमचे नाव रअेर करू रकता ककंवा सज्े 
स्ातनक का्दा परवानगी देतो तत्े गोपनी् रािू रकता. 
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मला जाच होण्याबद्दल ्ाळजी वा्टत असेल तर ्ा्य?
तरुमिाला रिशन उपसस्त करताना ककंवा धचतंा व्कत 
करताना सोत्सकर आणण सरुरक्क्त वा्टणे खूप मितवाचे 
आिे. रित्क् ककंवा संभाव् गैरवत्शणूक सद्ावनेने 
कळप्वल्ामरुळे तरुमच्ा प्वरुद्धचा कोणत्ािी रिकारचा 
सूड ADM किीिी सिन करणार नािी. "सद्ावनेने" 

अिवाल देणे ्ाचा अ््श िा की तरुमचा अिवाल इमानदार, 
रिामाणणक आणण तरुमच्ा सववोततम ज्ानानरुसार पूण्श आिे.

जर तरुमिाला सूड घेतला गेला आिे असे वा्टत असेल तर, 
ती माहिती आमच्ा अनरुपालन संघाला सांगणे मितवाचे 
आिे ज्ामरुळे त्ाचा औपचाररकपणे आढावा घेतला जाऊ 
रकतो आणण सोडप्वला जाऊ रकतो.

8

ADM अहवाल ्से हाताळत?े
ADM चे का्दा प्वभाग आणण मान्ता ऑकफस रक् 
नतैतक ककंवा का्देरीर गैरकारभाराच्ा अिवालाची 
चौकरी करण्ासाठी तवररत आणण त्ग् कारवाई 
करण्ास जबाबदार असेल. ADM तपासाचे तपरील 
रक् तततक्ा कमाल म्ा्शदेप्ांत गोपनी् ठेवेल, 
समस्ेच्ा सोडवणरुकीबद्ल सातत्पूण्श असेल आणण 
लागू का्द्ांना अनरुसरून असेल. 

किीकिी आरोप असलेल्ा गैरवत्शणूकीच्ा अतंग्शत ककंवा 
बाह् तपासांमध्े मदत करण्ासाठी, ADM सिकाऱ्ांना 
बोलाप्वले जाऊ रकत.े अरा तपासांमध्े सिका््श करणे िी 
आपल्ा रित्ेकाची जबाबदारी आिे. संबंधित दसतावेजात 

ककंवा परुराव्ात बदल करून ककंवा तो नष्ट करून तरुमिी 
किीिी तपासात िसतक्ेप करू नका. 

संहहतचे्या उललंिनाचे पररणाम ्ा्य आहेत?
ADM साठी काम केल्ामरुळे, तरुमिी आमच्ा संहितसे 
उचलून िरण्ास बांिील असता. कोणीिी जो आमच्ा 
संहितचेे ककंवा संबंधित कंपनी आवश्कतांचे उललंघन 
करतो तो/ती ररसतभंगाच्ा कारवाईच्ा अिीन असेल, 
आणण त्ांत काढून ्टाकण्ाचािी समावेर असतो. 
सव्श ररसत िी न्ाय् रीतीने, न्ाय् आणण स्ातनक 
का्द्ानरुसार लागू केली जाईल. ्ाररवा्, का्द्ाची 
उललंघने ADM आणण समाप्वष्ट असलेल्ा व्कतींना 
फौजदारी आणण/ककंवा नागरी ररक्ेच्ा अिीन ठेवू रकतात.

रि: मारी्ाच्ा प््शवेक्कांनी ततला कािीतरी असे करा्ला सांधगतले जे ततला आपल्ा 
संहितचेे उललंघन असल्ाचे वा्टत.े जर ततने रिसंग कळप्वला आणण कंपनीने ठरप्वले 
की ततच्ा प््शवेक्कांच्ा कृती आपल्ा संहितचेे उललंघन करीत नािीत, तर मारी्ाला 
ररसत लावली जाईल का?
उ: नािी. मारी्ाने सद्ावनेने अिवाल हदलेला आिे त्ामरुळे जरी ततचे प््शवेक्क 
कोणत्ािी गैरवत्शणूकीत सामील नसले तरीिी, ततच्ा अिवालाची तनषपतती ररसत 
ककंवा ततच्ाप्वरुद्ध कोणत्ािी रिकारच्ा सूडात िोणार नािी.

आपण त ेलागू करु्ात
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अखंडता का्म ठेवणे... आपल्ा लोकांसाठी

आपल्या ्ामाच्या हठ्ाणचा आदर
प्वप्विता
आपल्ा कामाच्ा हठकाणी 
अतंभा्शव आणण अगंीकार असण्ाची 
खात्री करण्ासाठी एकत्र काम 
करणे िे मितवाचे आिे. आमची 
वै्सकतक पाशव्शभूमी, अनरुभव 
आणण प्वचार करण्ाचे माग्श 
्ांतील प्वप्विता िा ADM च्ा 
्रात एक मितवाचा चालना 
देणारा घ्टक आिे. त्ामरुळे आमिी 
आमच्ा संघातील रित्ेक सदस्ाच्ा 
प्वप्वितचेा मान राखला पाहिजे.

भेदभाव
असे वातावरण त्ार करणे सज्े 
आपले सिकारी वाढू रकतील आणण 
्रसवी िोऊ रकतील अरा भूरमकेची  
आपल्ा रित्ेकाची िी जबाबदारी 
आिे. आमिी आणण ADM मिील 
रोजगारासाठीचे सव्श अज्शदार िे आमची 
अि्शता, दर्शप्वलेली कौरल्े आणण 
कामधगरी ्ांवरून पारखले जातील. 
कोणत्ािी रिकारच्ा बेका्देरीर 
भेदभावास ADM रिततबंि करत.े 
त्ामरुळे आमिी कोणत्ािी का्द्ाने 
संरक्क्त लक्णांवर आिाररत एखादा 
रोजगार संबंधित तनण््श  (जसे की 
मजरुरी, बढती आणण पगाराचे तनण््श ) 
घेऊ रकणार नािी. असे घ्टक िे 
स्ातनक का्द्ानरुसार बदलू रकतात, 

पण सव्शसािारणपणे त्ांत वंर, रंग, 
िम्श, रलगं, राषट्ी् मूळ, प्वकलांगता, 
व्, लैंधगक अरभमरुखता आणण 
ववैाहिक दजा्श ्ांचा समावेर असतो.

जाच
कामाच्ा हठकाणी जाच रोखणे िे 
एक आदर र्ुकत कामाचे हठकाण 
जोपासण्ासाठी एक मितवाचा 
पलै ूआिे. जरी जाचाची व्ाख्ा 
एका हठकाणािून दरुसऱ्ा हठकाणी 
बदलत अस ूरकली तरी, ADM 
मध्े सव्शसािारणपणे त्ाचा सदंभ्श, 
व्कतीच्ा का्द्ाने सरंक्क्त केलेल्ा 
लक्णांरी सबंंधित अप्रि् वागणकूीरी 
लावला जातो ज्ामरुळे एक रिततकूल 
ककंवा ररवराळ कामाचे वातावरण 
त्ार िोत.े जाच िा मौणखक, दृश् 
ककंवा रारीररक अस ूरकतो. तो लैंधगक 

नसलेला ककंवा लैंधगक सवरूपाचा 
अस ूरकतो. त्ांत अनेक रिकारच्ा 
वागणरुकीचा समावेर अस ूरकतो जसे 
की अपमान, ररवराळ भािा, िमक्ा, 
दिरत, कलकं, अपमानासपद प्वनोद 
ककंवा दृश् देखावे ककंवा अप्रि् 
सपर्श. आपल्ातील रित्ेकजण असे 
कामाचे वातावरण का्म राखण्ासाठी 
जबाबदार आिे जे कोणत्ािी रिकारची 
वागणकू ज्ात िमकावण्ापासनू  
ककंवा जाचापासून मरुकतता असेल.

संसाधने
जर तुमहाला माहीत असेल क्ंवा 

तसा संश्य असेल ्ी ्ोणालातरी 

भेदभावाचे क्ंवा जाचाचे लक््य 

्रण्यात आले आहे तर, तुमही तो 

मामला तवररत "प्रशन उपस्थित 

्रणे आणण चचतंा व्यकत ्रणे" 

्याखाली सूचीबद्ध ्ेलेल्या ्ोणत्याही 

संसाधना्ड े्ळववला पाहहजे. 

क्ृ प्या हे लक्ात असू द्या ्ी, 

प्रत्यक् क्ंवा संभाव्य गैरवतयाणू् 

सद्ावनेने ्ळववल्यामुळे तुमच्या 

ववरुद्धचा ्ोणत्याही प्र्ारचा सूड 

ADM सहन ्रणार नाही. 



्ामाच्या हठ्ाणचे आरोग्य आणण सुरक्क्तता 
आपले सिकारी आणण भे्ट देणाऱ्ांसाठी एक तनरोगी आणण 
सरुरक्क्त असे कामाचे वातावरण का्म राखण्ासाठी आपल्ा 
सवाांनी आपली भूरमका बजावलीच पाहिजे. ह्ाचा अ््श असा 
आिे की, ्ोडक्ात, आपण रून्ारी बांधिलकी करतो. फकत 
ररुन् सवीका््शतवेर आमचा प्वशवास आिे.  आपण आपल्ा 
कामाच्ा हठ काणी रून् जखमा आणण रून् घ्टना साध् 
करण्ासाठी झ्टतो. आपल्ा रून्ाच्ा ध्े्ाचा पाठलाग 
करताना, आपण सव्श लागू का्द्ांचे आणण तन् मनांचे 
पालन केलेच पाहिजे जे कामाच्ा हठकाणचे िोके रोखण्ासाठी 
आणण एका सरुरक्क्त आणण सवस् कामाच्ा वातावरणास 
रिोतसाि न देण्ासाठी आखलेले आिेत. आपल्ा कलपना 

आणण धचतंा रअेर करून, सरुरक्क्तता तन रीक्णे पूण्श करून, 
सरुरक्क्त वागणरुकीबद्ल सिकाऱ्ांना रिततकक्र्ा देऊन, सरुरक्क्त 
रािण्ाच्ा मदतगार सूचनासवी कारून आणण सरुरक्क्त सव्ी 
तनमा्शण करण्ात सि्ोग देऊन ्ा रि् तनां मध्े िातभार 
लावण्ासाठी आपल्ा सवाांना रिोतसािन हदले जात.े 

व्वसा् सरुरक्क्तपणे करता ्ेऊ रकत नसल्ास, आपण 
किीिी ADM च्ा वतीने व्वसा् करू न्े ककंवा इतरांना तसे 
करा्ला सांग ून्े. आपण आपल्ा सरुरक्क्ततलेा आणण इतरांच्ा 
सरुरक्क्ततलेा सदैव रिािान् देणे गरजेचे आिे. ह्ाचा अ््श असा 
आिे की, मद्ाच्ा, अविै ड्रगसच्ा ककंवा दरुरुप्ोग केलेल्ा 
काऊं्टरवर अ्वा रलिून हदलेल्ा औििांच्ा अमंलाखाली 
असताना, आपण किीिी ADM साठी काम करू रकणार नािी.

एका सरुरक्क्त आणण सवस् कामाच्ा हठकाणाची खात्री 
करण्ासाठी, आपण हिसेंच्ा कृतींना आणण िमक्ांना 
रोखण्ासाठी सरुद्धा काम केले पाहिजे. हिसेंला ADM 
मध्े स्ान नािी आणण सिकारी ककंवा आपल्ा 
कंपनीला भे्ट देणारे अरा कोणाच्ा प्वरुद्ध आिे ्ाची  
पवा्श न करता ती किीिी सिन केली जाणार नािी.
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रि: ग्रँ्टला त्ाच्ा सिकाऱ्ाचा, पौलोचा अपमान करणारे अन्ाय् प्वनोद सांगा्ला आवडतात. पौलोने अनेक वेळा 
ग्रँ्टला त्ाचे प्वनोद िे असवीकाराि्श आणण अपमानासपद आिेत असे सांधगतले, पण ग्रँ्टने असभ् ह्टपपण्ा करणे चालूच 
ठेवले. पौलोला िे मािीत आिे की तो एक्टाच असा व्कती नािी ज्ाला ग्रँ्ट असवस् करतो, पण त्ाच्ा सवत:च्ा 
व्वस्ापकांसहित, दरुसरे कोणीिी बोलत नािी. पौलोने का् केले पाहिजे?

उ: जर त्ाला त्ाच्ा व्वस्ापकांरी बोलणे सोईसकर वा्टत नसेल तर, पौलोने त्ाच्ा सिकाऱ्ाची वागणूक दरुसऱ्ा 
व्वस्ापकांकड,े प््शवेक्कांकड,े मानव ससंािन व्ावसात्काकड ेककंवा "रिशन उपसस्त करणे आणण धचतंा व्कत करणे" 
्ाखाली सचूीबद्ध केलेल्ा एखाद्ा ससंािनाकड ेकळप्वली पाहिजे. ग्रँ्टचे प्वनोद पौलोसाठी आणण कदाधचत इतरांसाठी, एक 
रिततकूल आणण ररवराळ वातावरण त्ार करतात आणण त्ामरुळे जाच घडू रकतो. ज्ा व्वस्ापकांनी िी माहिती सादर केली 
त्ांना, मामल्ाचा न्ाय् रीतीने तपास केला गेला आणण सोडप्वला गेला ्ाची खात्री करण्ासाठी कृती करणे भाग पडत.े

आपण त ेलागू करु्ात



न्याय्य रोजगार पद्धती
ADM आपल्ा कम्शचाऱ्ांच्ा िककांचा मान राखण्ासाठी 
तसेच, आमिी काम करीत असलेल्ा जगातील सव्श 
हठकाणांचे सव्श लागू वेतन आणण तास ्ांच्ा का्द्ांचे 
पालन करण्ासाठी बांिील आिे. ्ाररवा्, ADM आपल्ा 
व्ावसात्क भागीदारांकडून, त्ांनी त्ांच्ा कम्शचाऱ्ांना 
रिततषठेने आणण आदराने वागवावे आणण स्ातनक रोजगार 
का्द्ांचे पालन करावे िी अपेक्ा ठेवत.े आमिी किीिी 
जाणतपेणी अरा परुरवठादारांचा वापर करणार नािी जे 
अलपव्ीन कामगारांना ककंवा वेठत्बगारांना कामावर ठेवतात 
ककंवा का्द्ानरुसार त्ांचे रोिण करतात. आमिी अरा 
पद्धतींकड ेडोळेझाक करीत नािी.
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आपण त ेलाग ूकरु्ात
रि: जॉनला तो काम करीत असलेल्ा 
पललॅन्टमध्े नरुकतीच एका नवीन पदावर 
बढती देण्ात आली. जरी त्ाला तो 
वापरणार असलेल्ा मरीनरीचे आवश्क 
रिररक्ण रमळालेले नवित ेतरीिी त्ाच्ा 
प््शवेक्कांनी त्ाला तवररत सरुरुवात 
करण्ास सांधगतले. तो झ्टप्ट ररकणारा 
आिे आणण मूलभूत गोष्टी समजून घेतो. 
जॉनला रिररक्ण रमळण्ापूववी त्ाने 
त ेसािन वापरा्ला सरुरू करावे का?

उ: नािी. ADM च्ा रून्ारी असलेल्ा 
बांधिलकीमरुळे, जॉनने कोणत्ािी 
सािनासोबत काम करू न्े ज्ाच्ा 
वापराचे रिररक्ण त्ाला हदले गेलेले 
नािी. त्ाऐवजी, त्ाने त्ाच्ा 
व्वस्ापकांना ककंवा प््शवेक्कांना 
त्ाला आवश्क रिररक्ण रमळाले 
नसल्ाचे कळप्वले पाहिजे. जोप्ांत 
त्ाला न्ाय् रिररक्ण हदले जात 
नािी तोप्ांत त्ाने िी नवी कत्शव्े 
घेण्ासाठी नकार हदला पाहिजे.

संसाधने
जर तमुहाला हहसेंच्या ्ोणत्याही क्ृ ती क्ंवा धमक्या आपल्या ्ामाच्या 
हठ्ाणी आढळल्या क्ंवा तसा सशं्य आला तर, तवररत तुमच्या 
व्यव्थिाप्ांना, प्ययावेक््ांना क्ंवा ADM जागघत् सरुक्क्ततसे ्ळवा. 
जर आपत्ालीन स्थिती असेल आणण प्रसगं तवररत धोक्यामधील ए् असेल 
तर, सह्ारी ्थिाघन् पोललस अचध्ाऱ्यांशी देखील सपं य्ा  ्रू श्तात.

जर एखादी पररस्थिती, वागणू् क्ंवा इतर प्रसंग हा ऑकिसमध्ेय 
क्ंवा ्ारखान्याच्या पररसरात धो्ा घनमायाण ्रीत असल्याचे तुमहाला 
आढळले क्ंवा तसा संश्य आला तर, तवररत तुमच्या व्यव्थिाप्ांना 
क्ंवा प्ययावेक््ांना ्ळवा.

आपल्या ्ामाला लागू असलेली सवया ्ॉपपोरे्ट सुरक्क्तता धोरणे आणण 
्ा्ययापद्धती आपल्याला माहहती असल्याच पाहहजेत आणण त्यांचे पालन 
्ेले पाहहजे. उदाहरणाथिया, आमचे सरुक्ा आणण आरोग्य धोरण क्ंवा 
आमची ्ा्यय्ा थिान धो्ा आणण उललंिन धोरण पाहा, जे ADM धोरण 
े्ं द्ामध्ेय आढळू श्त.े



सह्ाऱ्यांची खासगीपणा
आमचे सिकारी, अपेक्क्त आणण ADM च्ा माजी 
सिकाऱ्ांसहित, आमच्ा कंपनीला वै्सकतक माहिती 
परुरप्वतात जसे की सरकारने हदलेले ओळखपत्र क्रमांक 
आणण इतर वै्सकतक माहिती आणण त्ा माहितीचा 
आदर आणण संरक्ण करण्ासाठी त ेआमच्ावर प्वशवास 

ठेवतात. ADM िी माहिती प्वररष्ट उद्ेरांसाठी गोळा 
करत,े केवळ व्वसा्ांच्ा गरजांसाठी तनगडडत असल्ास 
ती साठवून ठेवली जात ेआणण रिवेर म्ा्शहदत ठेवण्ासाठी 
न्ाय् सरुरक्क्ततसेहित, आवश्क असेप्ांत ती ठेवली 
जात.े त्ा माहितीची सरुरक्क्तता का्म राखण्ासाठी 
आणण सव्श लागू का्द्ांचे पालन करण्ासाठी आपल्ा 
सवाांनी उधचत उपा् केले पाहिजेत. 

लागू का्द्ाने परुरप्वल्ाखेरीज, आपण कंपनीच्ा 
मालमततचेा जसे की कॉमप्रु्टस्श, इलेकट्ॉतनक संपक्श  
रिणाली, लॉकस्श, डसेकस आणण ्ेटलीफोन रिणाली 
्ांचा वापर करून सांभाळीत असलेल्ा माहितीस 
वै्सकतक असल्ाची अपेक्ा करू न्े. ्ा मालमततांवर 
सांभाळलेल्ा कोणत्ािी वै्सकतक माहितीच्ा आढाव्ात 
ADM सव्श स्ातनक का्देरीर आवश्कतांचे तनरीक्ण 
करेल. ADM सामान्त: आपल्ा कामाच्ा हठकाणच्ा 
कत्शव्ांमध्े िसतक्ेप िोत असल्ास ककंवा कंपनीला 
ककंवा आपल्ा सिकार ्् ांना इजा िोत असेल तरच ती 
आपल्ा वागणरुकीबद्ल काळजी करेल.
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संसाधने
्मयाचार ््याच्या वै्यसकत् माहहतीचे व्यवस्थित सगं्हण, 
हाताळणे, सं् लन आणण वापर ्यांच्याबद्दल अचध् माहहतीसाठी, 
तमुच्या हठ्ाणी लागू असलेली खासगीपणा धोरणे पाहा. 
उदाहरणांमध्ेय आमच्या ्मयाचारी गोपनी्यता आणण IT 
ड्ेटा सरुक्ा धोरणांचा समावेश आहे. ADM धोरण े्ं द्ात 
तमुहाला तमुच्या हठ्ाणाची ववलशष्ट धोरणे सापडू श्तील.



13

अखंडता का्म ठेवणे…  
आपले ग्ािक आणण व्ावसात्क भागीदारांसाठी

उतपादनाची गुणवतता आणण सुरक्क्तता 
आमचे ग्ािक आणण व्ावसात्क भागीदार ्ांच्ा रिती 
अखडंतसेहित कृती करणे मिणजे आमच्ा कामाचा अरभमान 
वा्टणे आणण उतपादनाच्ा गरुणवततसे व सरुरक्क्ततसे सववोचच 
रिािान् देणे आिे. आमिी उचच गरुणवततचेी, पोिक आणण 
सरुरक्क्त अनन व खाद् उतपादने प्वकरसत आणण उतपाहदत 
करतो तसेच, उचच गरुणवततचेी औद्ोधगक उतपादने जी 
मान् केलेल्ा अपेक्ा पणू्श करतात. आमची अपवादातमक 
गरुणवतता आणण सरुरक्क्तता दजा्श का्म राखणे ्ाचा अ््श 
असा आिे की आपल्ा उतपादनांच्ा का्देरीर व तन्ामक 
आवश्कता पूण्श करीत असल्ाची ककंवा त्ापरुढे जाण्ाची 
खात्री करण्ासाठी आपण सवाांनी एकत्र काम केले पाहिजे.

रि: सरुट्ीवर असताना, ताती्ानाने एका तनरीक्काला खाद् तलेाच्ा ्टॅंकवर काम करताना पाहिले. ततला वा्टत े
आिे की ततने ्टॅंकमध्े कािीतरी पडताना पाहिले, पण त्ा तनरीक्काने ती वसतू परत रमळप्वण्ाचा कोणतािी 
रि्तन केला नािी. नंतर, ताती्ानाला एका तनरीक्काकड ेत्ाची बलॅ्टरी नसल्ाचे आढळले आणण ती आत पडली 
असू रकेल का अरी ततला धचतंा वा्टली. ततने का् केले पाहिजे?

उ: ताती्ानाने िी घ्टना ततच्ा व्वस्ापकांना ककंवा प््शवेक्कांना तवररत कळप्वलीच पाहिजे. ह्ा मागा्शने, 
कोणतिेी पररणाम झालेले उतपादन तवररत ्ांबप्वले जाऊ रकत ेआणण घ्टनेचा तपास करता ्ेऊ रकतो. 

आपण त ेलागू करु्ात

संसाधने
जर तमुहाला उतपादनाच्या गुणवततसे क्ंवा सरुक्क्ततसे ्ोणताही 
धो्ा असल्याचे माहीत झाले क्ंवा तसा सशं्य वा्टला तर, ती 
बाब तुमच्या व्यव्थिाप्ांना क्ंवा प्ययावेक््ांना शक्य घततक्या 
लव्र ्ळवा. अचध् माहहतीसाठी, ADM धोरण े्ं द्ामध्ेय 
आमची उतपादन सरुक्ा आणण गुणवतता मान्यता धोरण पाहा.



न्याय्य व्यवहार आणण 
न्याय्य ्पधाया
प्वक्री आणण प्वपणन
आपण नेिमीच न्ाय् 
आणण नैततक प्वक्री आणण 
प्वपणन पद्धतींमध्े सामील 
झाले पाहिजे. ह्ाचा अ््श असा 
आिे की आपण ADM च्ा 
उतपादनांच्ा व सेवांच्ा गरुणवततवेर 
भर देतो आणण किीिी आपल्ा सपि्शकांना 
त्ांच्ा उतपादनांसाठी ककंवा सेवांसाठी कमी 
लेखत नािी ककंवा त्ांचे शे्् कमी करीत नािी. जर 
तरुमिी सपि्शकांबद्ल कोणत्ािी मौणखक ककंवा रलणखत 
प्विानांमध्े सामील असाल तर ती न्ाय् आणण 
वासतप्वक असल्ाची खात्री करा.

सपिा्श आणण प्वशवासप्वरोिी का्दे
ADM मध्े व्वसा्ाच्ा आणण प्वक्रीच्ा संिींकररता 
आमिाला आक्रमकपणे सपिा्श करण्ासाठी रिोतसािन हदले 
जात.े परंतरु, आपण का्देरीरररत्ा आणण अखंडतेनेे 
सपिा्श करतो िे िी तततकेच मितवाचे आिे. ज्ांत आमिी 
व्वसा् करतो अरा अनेक देरांमध्े सपिजेचे ककंवा 
"प्वशवासरोिी" का्दे आिेत जे आमिी बाजारात करी 
सपिा्श करावी ्ाचे तन्मन करतात. सपिजेवर बंिन 
आणणाऱ्ा अन्ाय् व्ावसात्क पद्धती ्ांबप्वणे, 
आपल्ा ग्ािकांना आणण लोकांना उचच गरुणवततचे्ा वसतू 
आणण सेवा न्ाय् बाजार भावात खरेदी करण्ाच्ा संिी 
रमळण्ाची खात्री करणे िे ह्ा का्द्ांचे उद्ेर आिेत.

देरादेरांमध्े सपिजेचे का्दे 
बदलू रकतात आणण 
आपण एका वेळी अनेक 
अधिकारक्ेत्रांच्ा अिीन 
असू रकतो. तरुमिी सज्े 
काम करीत आिात ते् े लागू 

असलेल्ा सपिा्श का्द्ांच्ा 
नरुसार तरुमिाला तरुमच्ा जबाबदाऱ्ा 

मािीत असणे मितवाचे आिे. ADM 
मध्े, सपिजेच्ा तन्मांरी संघि्श करू 

रकतील असे रिसंग आमिी ओळखावेत अरी 
अपेक्ा असत.े जेविा अरा घ्टना घडतात तवेिा, तरुमिी 
परुढील कृती करण्ाआिी अनरुपालनाकडून माग्शदर्शन 
घ्ा्ला िवे. िे लक्ात घेणे मितवाचे आिे की ्ा 
का्द्ांचे उललंघन केल्ामरुळे ADM आणण समाप्वष्ट 
असलेल्ा व्कती दोनिींना फौजदारी कारवाई िोऊ रकत.े

सपिजेच्ा का्द्ांचे पालन करून तरुमिी कृती 
करीत आिात ्ाची खात्री करण्ासाठी, ADM च्ा 
सपि्शकांबरोबर संवाद सािताना खास काळजी घ्ा. 
प्वरिेत:, सपि्शकांबरोबर अरी कोणतीिी चचा्श ्टाळा 
जी कोणत्ािी रिकारच्ा व्ापारास रोखून िरण्ाचा 
करार मिणून पाहिली जाऊ रकत.े लेखी, मौणखक ककंवा 
अनौपचाररक ्ांपैकी कोणत्ािी रिकारच्ा संवादासाठी 
िे खरे आिे. परंतरु, सपि्शकाबरोबर व्ावसात्क व्विार 
करताना, ADM च्ा का्देरीर व्ावसात्क गरजांची 
ककंवा उहद्ष्टांची पूतवी करण्ासाठी, त्ा सपि्शकाबरोबर 
कामकाजाच्ा प्वररष्ट अ्टींबाबत करार गरजेचे 
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आणण सवीकाराि्श असत.े 
सपि्शकांबरोबर व्विाराच्ा 
अ्टींची चचा्श करण्ाचा िा 
अपवाद म्ा्शहदत आिे. जर 
तरुमिाला रिशन असतील तर, 
अनरुपालनारी संपक्श  करा.

सपिजेचे का्दे केवळ 
आमच्ा सपि्शकांबरोबरील 
संवादाचे तन्मन करीत नािीत. 
्ाररवा्, ग्ािक, परुरवठादार ककंवा 
इतर व्ावसात्क भागीदारांबरोबर 
औपचाररक ककंवा अनौपचाररक करारांमध्े, जे 
अन्ाय् रीतीने सपिजेवर बंिन आणू रकतात ककंवा इतर 
अनरुधचत वागणरुकीत सिभागी िोऊ रकतात, त्ांना रिवेर 
करण्ास त ेरिततबंि करतात. 

सपि्शकाची माहिती
तन्रमत व्विाराच्ा 
ओघात, सपि्शकांसहित 
इतर संघ्टनांची माहिती 
रमळप्वणे िे आमच्ासाठी 
नेिमीपेक्ा वेगळे नािी. 
जेविा का्देरीर सत्रोतांमिून 

जसे की ग्ािक आणण उद्ोग 
तन्तकारलके, न्ाय् रीतीने 

माहिती जमप्वली जात ेतवेिा, 
अरा रिकारची माहिती बाजाराचे 

प्वशलेिण करणे, के्रडड्ट वाढप्वणे ककंवा 
परुरवठादारांचे मूल्मापन करणे अरा उद्ेरांसाठी 

अमूल् असू रकत.े सपिजेच्ा रिघातात िी माहिती 
जमप्वणे िे आमच्ासाठी नसैधग्शक आणण न्ाय् आिे. 
परंतरु, ती माहिती, खासकरून सपि्शकांबाबतची माहिती, 
कोणत्ा रिकारे आमिी रमळवू रकतो आणण वापरू 
रकतो ्ावर म्ा्शदा आिेत. 

बाजारातील सपिजेच्ा पररसस्तींबद्लच्ा माहितीत 
्ाबद्लच्ा माहितीचा समावेर असतो:

•  ककंमती

•  प्वक्रीच्ा अ्टी व रतवी

•  उतपादन आणण संबंधित प्वि्
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संसाधने
ADM धोरण े्ं द्ामध्ेय ववशवास ववरोधी आणण मान्यता 

पालन धोरण आणण संबंचधत मागयादशय्ा ततवाचा समावेश 

आहे. तुमही अनुपालना्डून देखील मागयादशयान िेऊ श्ता.



त्ा बाजारांमिील सपि्शकांच्ा रितततनिींरी संपक्श  सािून, 
आपण अरी माहिती जमवूच न्े. का्देरीर व्ावसात्क 
व्विाराच्ा संदभा्शने, सपि्शक बाजाराच्ा पररसस्तींची 
माहिती आपल्ापरुढे उघड करू रकतात, जोप्ांत त्ा 
माहितीची देवाणघेवाण िी त्ा व्विाराचा प्वचार 
करण्ाच्ा दृष्टीने मितवाची असत.े

तकृती्य पक्ाच्या माहहतीची जपणू् 
कािी वेळेला, आपले ग्ािक, परुरवठादार आणण इतर 
व्ावसात्क भागीदार, त्ांच्ा ADM बरोबरच्ा कामांची 
गोपनी् माहिती रअेर करू रकतात. सव्श लागू का्द्ांचे 
आणण/ककंवा कोणत्ािी रिसंगोधचत करारांचे पालन िोईल 
अरा पद्धतीने अरी कोणतीिी माहिती वापरणे, साठप्वणे 
आणण काळजीपूव्शक सरुरक्क्त ठेवणे िी आपली जबाबदारी 
आिे. िी माहिती सरुरक्क्त ठेवण्ासाठी आणण ती केवळ 
मंजूर व्ावसात्क उद्ेरांसाठीच वापरली जाण्ाची खात्री 
करण्ासाठी आपण न्ाय् पावले उचललीच पाहिजेत.

आपल्ा दैनंहदन व्ावसात्क उपक्रमांमध्े, ततृी् 
पक्ाच्ा बौप्द्धक मालमततचे्ा िककांचा आदर करण्ाची 
सरुद्धा आपल्ाकडून अपेक्ा असत.े ह्ाचा अ््श असा आिे 
की आमिी इतरांचे विै कॉपीराइटस, टे्डमाकस्श ककंवा 

आपण त ेलागू करु्ात
रि: मोतनका, ADM ची प्वके्रती, ततच्ा जरुन्ा रमत्राकड े
जात ेजो आपल्ा मरुख् सपि्शकांपकैी एकासाठी काम 
करीत आिे. मोतनकाचा रमत्र ततला सांगतो की त्ाची 
कंपनी त्ाच दोन, उचच रूपरेिचे्ा करारांसाठी बोली 
लावीत आिे ज्ासाठी आपण बोली लावलेली आिे. तो 
सरुचप्वतो की जर एका करारासाठी आपल्ा कंपनीने 
मोठ्ा ककंमतीची बोली लावली आणण त्ाच्ा कंपनीने 
त्ातील दरुसऱ्ासाठी लावली तर, दोनिी कंपन्ांचा 
फा्दा िोईल. मोतनकाने का् केले पाहिजे?

उ: मोतनकाने िे सभंािण एकाच वेळी ्ांबप्वणे गरजेचे आिे 
आणण िा रिसगं ततच्ा व्वस्ापकांना ककंवा अनरुपालनाला 
कळप्वला पाहिजे. ततने ततच्ा रमत्राला िे मािीत करून 
हदले पाहिजे की िे न्ाय् व्ावसात्क सभंािण नािी. 
लक्ात ठेवा की, अनौपचाररकररत्ा सौद्ास मान्ता देणे 
ककंवा सभंािण ्ांबप्वणे न जमणे ्ांमध्े सपिजेच्ा लागू 
का्द्ांचे, आपल्ा सहंितचेे आणण कंपनीच्ा िोरणांचे 
गंभीर उललघंन घडलेले अस ूरकत.े 

रि: जलॅरन ADM च्ा कािी सेवांच्ा ककंमती परुनिा 
ठरप्वण्ाच्ा रिकक्र्ेत सामील आिे आणण त्ाला वा्टत ेकी 
त्ाच सेवांसाठी ्ा भागातील आपले रिमरुख सपि्शक का् 
ककंमत घेतात िे मािीत करून घेणे उप्ोगी असेल. त्ाला 
माहिती ऑनलाइन रोिणे ककंवा कोणत्ािी साव्शजतनक 
दसतावेजांमिनू रोिणे रक् झाले नािी. जलॅरनने सपि्शकास 
ग्ािक असल्ाचे भासवनू घरून फोन करावा का?

उ: असजबात नािी. सपिा्शतमक माहिती रमळप्वण्ासाठी 
तरुमिी किीिी सवतःला खो्ेट भासवू नका.
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पे्ंटटस जसे की एखाद्ा पे्ंट्टच्ा रिकक्र्ा आचरणात आणून ककंवा 
राखीव साहित् (मिणजे परवाना नसलेले सॉफ्टवेअर कंपनीच्ा 
कॉमप्रु्टरवर डाऊनलोड करणे ककंवा मारसकांमिील कॉपीराइ्ट 
असलेल्ा लेखांची रित करणे, ्ापणे ककंवा प्वतररत करणे) वापरून 
किीिी जाणूनबरुजून अततक्रमण करू न्े. त्ाचरिमाणे, गाणी, 
फो्टो, रिततमा, सविडडओस ककंवा इं्टरने्टवरून लेखनाचे इतर का््श 
डाउनलोड करणे ककंवा अब््ा अधिकार असलेल्ा मालकाच्ा 
संमतीररवा् असे का््श करणे अवैि आिे.

पुरवठादार आणण पुरवठादार अपेक्ांची प्रामाणण्पणाची वागणू्
आमिी आमच्ा सव्श परुरवठादारांरी न्ाय् रीतीने व्विार करण्ास बांिील आिोत. आमिी आमचे परुरवठादार का्देरीर, 
व्वसा्ारी संबंधित तनकिांवर तनवडतो. ्ात उतपादन व सेवांची गरुणवतता, तांत्त्रक उतकृष्टता आणण इतर गोष्टींमध्े 
खचा्शचा समावेर िोतो. ्ाररवा्, आमिी किीिी आमच्ा पदाचा ककंवा नातसेंबंिाचा चलाखीने वापर करून, मितवाच्ा 
वसतरुसस्तींची लपवणूक, गोपनी् महितीचा गैरवापर, भौततक वसतरुसस्तींचा प्वप्ा्शस ककंवा इतर कोणतिेी अन्ाय् 
व्विार पद्धत वापरुन आमच्ा परुरवठादारांचा गैरफा्दा घेत नािी.

ADM च्ा परुरवठादारांनी रिामाणणकपणे, नतैतकपणे व्वसा् करून आणण सव्श लागू का्दे आणण तन्ामकांचे पालन 
करून आमची वचनबद्धता सामात्क करणे अपेक्क्त आिे.

सर्ारी ग्ाह् 
बरेचसे देर ज्ा कंपन्ा सरकारबरोबर व्वसा् करतात त्ांच्ावर कठोर का्दापालन तन्मवली नेमतात. सरकारी 
ग्ािकांना प्वकताना, त्ांच्ाकडून खरेदी करताना, त्ांच्ारी वा्टाघा्टी करताना ककंवा त्ांच्ाबरोबर काम करताना, 
आपण ्ा आवश्कतांचे काळजीपूव्शक पालन केलेच पाहिजे. आपल्ा व्ापारी ग्ािकांच्ा प्वक्रीचे तन्मन करण्ाऱ्ा 
तन्मांपेक्ा, िे तन्म बऱ्ाचदा खूप जासत कडक आणण अधिक गरुंतागरुंतीचे असतात. जर तरुमच्ा कामामध्े सरकारी 
करारांचा समावेर असेल तर, तरुमच्ा कामाला लागू असलेले प्वररष्ट तन्म मािीत करून घेणे आणण त्ांचे पालन 
करणे िी तरुमची जबाबदारी असत.े अधिक तपररलांसाठी अनरुपालनारी संपक्श  करा.
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संसाधने
ADM ने ्ाही छापील साहहत्याच्या प्रती ्ाढण्याचा अचध्ार 

लमळण्यासाठी प्रादेलश् व्यव्थिा ्ेल्या आहेत. अचध् तपशीलांसाठी 

्ा्यदा ववभागाशी संप य्ा  ्रा.

संसाधने
्मयाचार ््यांना पुरवठादार अपेक्ा द्तऐवज 

ADM पुरवठादार सामाघ्य् ्रण्यास 

प्रोतसाहहत ्ेले जात.े हे द्तऐवज आमची 

्ंपनी > वसूली > पुरवठादार अपेक्ा अतंगयात 

ADM.com स्थित आहे.



हहतसंबंधांमधील संिरया
आपल्ा भागिारकांचा प्वशवास का्म ठेवण्ासाठी, 
आपण सदैव आपल्ा कंपनीचा सववोततम हितसंबंि 
ध्ानात ठेवून काम करणे गरजेचे आिे. ADM च्ा 
व्वसा्ारी संबंधित तनण््श  िे नेिमीच कंपनीच्ा 
उहद्ष्टांवर आणण रिािान्ांवर आिाररत असलेच 
पाहिजेत आणण तनण््श ामध्े कोणत्ािी हितसंबंिामिील 
संघिा्शररवा् सिकाऱ्ाने घेतलेले िवेत. "हितसंबंिामिील 
संघि्श" िा असा कोणतािी रिसंग असू रकतो सज्े 
आपल्ा करु ्टरु ंबातील सदस्ांचे, रमत्रमतै्त्रणींचे आणण 
सिचरांसहित आपले वै् सकतक हितसंबंि, आपल्ाला 
ADM च्ा वतीने सं्रुसकतक, वसतरुतनषठ व्ावसात्क 
तनण््श  घेण्ाच्ा आपल्ा क्मतसे इजा पोिोचवू रकतात. 

जर तरुमिी हितसंबंिामिील संघिा्शत सामील असाल 
ककंवा तरुमिी असू रकण्ाचा तरुमिाला संर् असेल तर, 
तो रिसंग रक् तततक्ा लवकर तरुमच्ा प््शवेक्कांपरुढे 
उघड करणे िे तरुमचे कत्शव् आिे. कम्शचाऱ्ांनी संभाव् 
हितसंबंिामिील संघि्श रक् असेल तवेिा ्टाळले पाहिजेत 
कारण तनववळ संघि्श हदसला तरीिी कम्शचाऱ्ाच्ा िेतूंवर 
रिशन उपसस्त िोऊ रकतात. कम्शचाऱ्ांना औपचाररकपणे 
विा्शतून एकदा संभाव् संघि्श उघड करण्ास प्वचारले 
जाऊ रकत,े पण उघड करण्ाचे दात्तव संपूण्श वि्शभर 
असत.े कम्शचाऱ्ांनी व्वसा्ाच्ा बािेरील अधिकाऱ्ाचे 
ककंवा संचालकाचे पद सवीकारण्ापूववी अनरुपालनाची 
परवानगी घेतलीच पाहिजे, ्ांत ना-नफा मंडळांवरील 
पदे जी रमळाली आिेत ककंवा ADM तनगांच्ा माफ्श त 

पाहठंब्ासाठी प्वनंती करण्ाची ्ोजना ्ांचा समावेर 
िोतो. खालील प्वभाग अधिक सव्शसािारण रिसंगांचे वण्शन 
करतो ज्ांत संघि्श उद्वू रकतात.

व्ावसात्क भे्टवसत ूआणण करमणकू
व्ावसात्क नातसेंबंि मजबूत करण्ासाठी व्ावसात्क 
भे्टवसतू आणण करमणूक ्ांचा अनेकदा वापर केला जातो. 
आपल्ा ग्ािकांबरोबर आणण व्ावसात्क भागीदारांबरोबर 
कामाचे मजबूत नातसेंबंि प्वकरसत करणे मितवाचे 
असताना, व्ावसात्क सौजन्ाचे रिसताव देताना ककंवा 
सवीकारताना आपण प्वरिे काळजी घेतलीच पाहिजे. 
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अखंडता का्म ठेवणे... 
आपल्ा भागिारकांसाठी

संसाधने
आमचे हहतसंबंधामधील तपशीलांसाठी ADM धोरण 

े्ं द्ामध्ेय अघतररकत तपशीलांसाठी हहतसंबंधामधील 
संिरया पाहा, ज्यामध्ेय मान्यतचेे अ्वी्रण ्रण्याच्या 

मागयादरशन ततवाचा समावेश आहे



भे्टवसतू आणण मनोरंजन ्ांच्ा देवाणघेवाणीची तनषपतती 
हितसंबंिामिील संघिा्शत िोऊ रकत.े जर व्वसस्तपणे 
िाताळले गेले नािी तर, त ेलाचलरुचपत ककंवा इतर अन्ाय् 
पसेै देऊ केल्ासारखे हदसू रकत.े ज्ा भे्टवसतूमरुळे 
ककंवा मनोरंजनामरुळे देणाऱ्ाला ककंवा त ेसवीकारणाऱ्ाला 
फा्दा िोत असेल तर, अरा कोणत्ािी गोष्टींचा सवीकार 
करू न्े. कम्शचाऱ्ांनी त्ांच्ा वै्सकतक फा्द्ाकरीता 
परुरवठादारांकडून आणण सेवा परुरप्वणाऱ्ांकडून सामान् 
लोकांना रिसताप्वत न झालेल्ा सवलती सवीकारू न्ेत.

भे्टवसतू देण्ाच्ा पारंपाररक मोसमांमध्े, अरा हठकाणी 
सज्े भे्टवसतूंची देवाणघेवाण करण्ाची रि्ा आिे ते् े, 
त्बगर सरकारी व्ावसात्क संघ्टनांबरोबर नाममात्र रिमाणात 
कम्शचारी भे्टवसतूंची देवाणघेवाण करू रकतात. परंतरु, 
कम्शचाऱ्ांनी कोणत्ािी व्ावसात्क भागीदारांकड ेभे्टवसतूंची 
प्वनंती ककंवा मागणी करू न्े. 

सव्शसािारणपणे, आपण भे्टवसतू, उपकार ककंवा मनोरंजनाचा 
रिसताव देऊ करू रकतो ककंवा सवीकारू रकतो जोप्ांत ती/
तो असा असेल:

•  रमळणाऱ्ाला उपकारबद्ध वा्टणार नािी ककंवा त्ाच्ावर 
उपकार केल्ासारखे हदसणार नािी

•  व्ावसात्क नांतसेंबंिांसाठी ती एक उधचत ररुभेच्ा आिे

•  सव्शसािारणपणे स्ातनक व्ावसात्क पद्धतींनरुसार 
सवीकारले जाणाऱ्ािून अधिक नािी

•  मध्म ककंमतीचे आिे

•  स्ातनक तन्मांचे ककंवा रिापतकत्ा्शच्ा कंपनीच्ा 
िोरणाचे उललंघन करीत नािी

•  मागणी केलेले नािी

•  कवधचत हदले जाणारे आिे
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संसाधने
आमच्या संहहततेील "लाचलचुपत आणण अन्याय्य पसेै देणे" 
हा ववभाग पाहा आणण अघतररकत तपशीलां्ररता ADM 

धोरण े्ं द्ातील आमचे भ्रष्टाचार ववरोधी धोरण पाहा.



कॉपवोरे्ट संिी
ADM च्ा वतीने वसतरुतनषठ व्ावसात्क तनण््श  घेण्ासाठी, 
आपण किीिी आपल्ा कंपनीबरोबर सपिा्श करू न्े. 
ह्ाचा अ््श असा आिे की, कोणत्ािी व्वसा्ाच्ा ककंवा 
गरुतंवणरुकीच्ा सिंी ज्ा आपल्ाला आपल्ा ADM मिील 
पदामरुळे ककंवा कंपनीच्ा मालमततमेरुळे ककंवा माहितीमरुळे 
रमळतात त्ा आपण आपल्ा सवतःसाठी घेऊ रकत नािी. 
प्वरिे करून, ADM ने रिकक्र्ा केलेल्ा रतेकी वसतंूकररता 
तरुमिी वै् सकतकररत्ा अदंाज लावू रकत नािी. ्ाररवा्, तरुमिी 
दरुसऱ्ा एखाद्ाला अरा व्वसा्ाच्ा ककंवा गरुतंवणरुकीच्ा 
सिंींचा करु ्टरु ंबातील सदस्ांच्ा आणण रमत्रमतै्त्रणींच्ा सहित 
वै् सकतक फा्द्ासाठी किीिी मदत करू रकत नािी. 

बािेरील रोजगार
ADM ला िे समजत ेकी आपल्ाला आपल्ा कंपनीच्ा 
बािेर काम करण्ाची इच्ा िोऊ रकत.े परंतरु, आपल्ा 
ताब्ात असू रकणाऱ्ा कोणत्ािी बािेरील रोजगारामरुळे 
ADM साठी काम करण्ाच्ा आपल्ा क्मतसे िानी 
पोिोचत नािी आणण हितसंबंिातील संघि्श तनमा्शण िोत  
नािी ्ाची आपण नेिमी खात्री करावी. 
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संसाधने
अचध् महहतीसाठी क्ृ प्या ADM धोरण े्ं द्ातील ADM 

सट्ा धोरणाचा आढावा घ्या.

आपण त ेलागू करु्ात
रि: साइ्टच्ा बािेरील मीह्टगंमध्े, एक परुरवठादार जो 
आपल्ा कंपनीला अनेक महिने सेवा परुरवीत आिे तो, 
अलॅलेनला जेवण्ाचे आमंत्रण देतो. अलॅलेन त ेआमंत्रण 
सवीकारतो आणण परुरवठादाराला मध्म ककंमतीच्ा त्ा 
जेवणाचे पसेै देण्ाची परवानगी देतो. त्ाच्ा कृती 
सवीकाराि्श आिेत का?

उ: िो्, मध्म ककंमतीची जेवणे सव्शसािारणपणे 
सवीकाराि्श आिेत, जोप्ांत ती तरुमच्ा वसतूतनषठतबेद्ल 
कोणतिेी रिशन उपसस्त करीत नािीत. ती ्ोजना िी 
तरुमच्ा व्ावसात्क नातसेंबिांसाठी एक उधचत ररुभेच्ा 
असल्ाची आणण स्ातनक रि्ा व का्द्ांना िरून 
असल्ाची खात्री करा. 



आध््शक हितसंबंि
तरुमिाला मितवपूण्श आध््शक हितसंबंि असलेल्ा कोणत्ािी कंपनीरी ADM चा व्वसा् करणे 
तरुमिी ्टाळलेच पाहिजे. ्ाररवा्, तरुमच्ा व्वस्ापकांकडून आणण अनरुपालनाकडून तरुमिाला 
परवानगी रमळाल्ाररवा् तरुमिी एखाद्ा ग्ािकाचा ककंवा व्ावसात्क भागीदाराचा मितवपूण्श 
आध््शक हितसंबंि प्वकत घेऊ रकणार नािी ककंवा का्म ठेऊ रकणार नािी. कंपनीचे सववोततम 
हितसंबंि मनात ठेऊन तरुमिी ADM चे व्ावसात्क तनण््श  घेऊ रकत असल्ाची तरुमिी 
का्म खात्री केली पाहिजे. 

भ्रष्टाचार ववरोधी
लाचलरुचपत
ADM लाचलरुचपत आणण इतर कोणत्ािी अन्ाय् सवरूपांनी पैसे देण्ास रिततबंि करत.े 
तरुमिी करु ठे व्वसा् करीत आिात ककंवा तरुमच्ा कामाची पातळी का् आिे ्ाची पवा्श न 
करता िा तन्म, तन्ंत्त्रत जॉइं्ट वेंचस्श सहित ADM च्ा सव्श उपक्रमांना लागू िोतो. "लाच" 
मिणजे व्वसा् रमळप्वण्ासाठी अ्वा का्म ठेवण्ासाठी ककंवा अन्ाय् व्ावसात्क 
फा्द्ासाठी मूल् असलेली देऊ केलेली, आशवासन हदलेली, केलेली ककंवा हदली गेलेली 
कोणतीिी वसतू. ह्ांत रोख, रोखी समान, भे्टवसतू, रिवास खच्श, मनोरंजन, सेवा ककंवा 
कजजे ्ांचा समावेर िोतो. व्ापारी लाचखोरीरी संबंधित पररसस्तीची माहिती जर एखाद्ा 
कम्शचार ्् ाला झाली तर, त्ाने ककंवा ततने ताबडतोब अनरुपालनता सूधचत करावे. तरुमच्ावर 
रिततबंि असलेली कोणतीिी गोष्ट करण्ासाठी ततसऱ्ा पक्ाला प्वचारून कोणत्ािी का्दे, 
तन्मने ककंवा कंपनीची िोरणे ्ांच्ा पासून किीिी दरू ि्टण्ाचा रि्तन करू नका. 
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भ्रष्टाचारप्वरोिी का्दे
जर तरुमच्ा पदामरुळे सरकारी संवाद आवश्क असेल तर, तरुमिी प्वप्वि 
भ्रष्टाचार प्वरोिी का्दे जे आपल्ा जागततक व्ावसात्क उपक्रमांना लागू 
िोतात जसे की ्ूके लाचलरुचपत का्दा आणण र्ुके भ्रष्टाचार का्दा, मािीत 
करून घ्ा्लाच िवेत आणण त्ांचे पालन करा्लाच िवे. ततृी् पक् जे 
आपण ADM चे रितततनधितव करण्ासाठी तनवडतो जसे की सललागार, 
एजंटस, रितततनिी, उप-कंत्रा्टदार आणण जॉइं्ट विेंचर भागीदार - ्ांना िे 
का्दे मािीत असल्ाची आणण त ेत्ाचे पालन करीत असल्ाची सरुद्धा 
आपण खात्री केली पाहिजे कारण की जेविा त ेआपला व्वसा् चालप्वतात 
तवेिा त्ांच्ा कृतींसाठी कंपनीला जबाबदार ठरप्वले जाऊ रकत.े 

जगभरातील भ्रष्टाचार प्वरोिी का्दे आणण कंपनीच्ा िोरणानरुसार, आमिी 
सरकारी कम्शचाऱ्ाला, रिसताव देणे, वचन देणे, ककंवा लाच घेणे अ्वा देणे 
असे करू रकत नािी ककंवा इतर अन्ाय् रीतीने पसेै (ककंवा असे कािी 
जे सं्रुसकतकपणे त्ारिमाणे हदसू रकत)े देऊ रकत नािी. अन्ाय् रीतीने 
पसेै देण्ाचे एक सवरूप "्टककेवारी" िे आिे. ्टककेवारी मिणजे व्ावसात्क 
जरुळवणी करण्ासाठी ककंवा जोपासण्ासाठी आिीच हदलेल्ा परैांमिून 
ककंवा एखाद्ा का्देरीर कराराचा भाग असलेल्ा देण्ातून बाकी असलेल्ा 
पैरांमिून रककम परत करणे. "सरकारी कम्शचारी" ह्ाचा व्ापक अ््श 
आिे. िी संज्ा, कोणत्ािी सरकारी पातळीवरील साव्शजतनक अधिकारी आणण 
कम्शचारी; राजकी् पक्ांचे अधिकारी आणण उमेदवार; साव्शजतनक आतंरराषट्ी् 
संघ्टनांचे (जसे की ्ूना््ेटड नेरनस) कम्शचारी; आणण सरकारी मालकीच्ा 
ककंवा सरकार तन्ंत्त्रत संस्ांचे कम्शचारी ्ांच्ारी संबंधित असू रकत.े 
कोणतीिी सरकारी ककंवा त्बगर-सरकारी संस्ा ककंवा कम्शचारी ्ांच्ाकडून 
लाच घेण्ाला ADM कम्शचार ्् ांना मनाई आिे.

पसेै देण्ाचे सरुलभीकरण
पसेै देण्ाचे सरुलभीकरण ज्ाला अनेकदा "ग्ीस पेमें्ट" मि्टले जात,े िी ्ोट्ा रकमेची देणी असतात जी खालच्ा सतरावरील 
सरकारी कम्शचाऱ्ांना अधिकृत कृती, दैनंहदन, अखत्ारीत नसलेली कामधगरी घाईने अ्वा सरुरक्क्तपणे करण्ासाठी हदली 
जातात. दे्ाचे सरुलभीकरण करणे िे आमिी व्वसा् करत असलेल्ा कािी हठकाणी विै असले तरीिी, ADM त्ाला पूण्शपणे 
परावतृ करतो. ऑफर करणे, वचन देणे, रिमाणीकरण करणे ककंवा असे दे् देण्ापूववी आपण अनरुपालन प्वभागाकडून मजंरूी 
रमळवणे आवश्क आिे. प्वनंती केलेली रककम ककतीिी ्ो्टी असली तरीिी िा तन्म लागू िोतो. 

संसाधने
सर्ारी ्मयाचाऱ्यांबरोबर व्यवसा्य 
्रण्यासाठी तकृती्य पक्ांना ्ामाला 
नेमण्यात समाववष्ट असलेल्यांनी, 
त्यांना ADM च्या वतीने व्यवसा्य 
्रण्याची परवानगी देण्यापूववी 
न्याय्य ती प्रकरि्या ्ाळजीपूवय्ा  
पूणया ्रा्यलाच पाहहजे. जर तुमहाला 
लाचलुचपत क्ंवा इतर अन्याय्य 
पसेै देण्याबद्दल ्ोणतहेी प्रशन 
असतील तर तुमही क्ृ ती ्रण्यापूववी, 
अनुपालनाचा सलला िेतला पाहहजे.



उद्योग घन्यंत्रणे
जगभरातील सव्श देरांना ADM उतपादने आणण सेवा परुरप्वत.े आमची आतंरा्शषट्ी् व्ापार का ज्े आमिी व्वसा् करीत 
असलेल्ा देरांमिील का्दे आणण तन्मनांच्ा अिीन असतात. मिणून आतंरराषट्ी् व्ापारा संबंधित लागू सव्श का्दे 
आणण तन्मांचे पालन करणे आवश्क आिे, ज्ात आध््शक मंजरुरी, तन्ा्शत तन्ंत्रणे आणण अ लॅं्टी-बॉ्कॉ्ट का्दे आणण 
तन्म ्ांचा समावेर आिे. व्ापारामध्े कोणतािी देर, संस्ा, व्कती ककंवा आध््शक मंजूरीच्ा अिीन लेखाचा समावेर 
आिे आणण/ककंवा तन्ा्शत तन्ंत्रणे संबंधित रासकी् अधिकार ्् ांदवारे रिमाणणत असणे आवश्क आिे. सिाय्ासाठी 
व्ापार मान्ता संघारी संपक्श  सािा. 

नतैतकता, रलगं, राषट्ी् मूळ ककंवा िमा्शवर आिाररत आंतरराषट्ी् बहिषकाराला का्द्ादवारे पूण्शपणे रिततबंधित केले 
आिे. बहिषकारामध्े सिभागी िोण्ाच्ा प्वनंत्ा ्ा व्ापार अनरुपालन संघाला कळप्वल्ाच पाहिजेत. अनरुपालन त्ा 
प्वनंतीबाबत आणण ती सरकारी अधिकाऱ्ांना कळवा्ला िवी का ्ाबद्ल माग्शदर्शन करेल. बहिषकार प्वनंतीचा अिवाल 
देण्ात अ्रसवी, त्ाची कारवाई केली नसल्ास, का्द्ाचे उललंघन केले असल्ास.

ADM ची मालमतता आणण तंत्रज्ान
गोपनी् ADM माहिती 
ADM च्ा गोपनी् माहितीचे रक्ण करणे िी आपल्ा जबाबदाऱ्ांपकैी एक आिे. "गोपनी् माहिती" मध्े सव्शसािारणपणे 
सव्श अ-साव्शजतनक महितीचा समावेर असतो जी सपि्शकांकडून वापरली जाऊ रकत ेककंवा जर उघड झाली तर ADM 
साठी िातनकारक ठरू रकत.े उदािरणांमध्े, प्वतती् ड्ेटा, सपिा्शतमक माहिती जसे की ककंमत, प्वपणन िोरणे, ककंमती, 
बौप्द्धक मालमतता जसे की पे्ंटटस, उतपादन माहिती आणण पाककृती, तांत्त्रक ड्ेटा आणण ज्ान, रिकक्र्ा, उपकरण आणण 
मररनरी मांडणी आणण डडझाइन, कम्शचारी रेकॉड्शस जसे की ओळखता ्ेणारी आणण सरंक्क्त आरोग् माहिती, ग्ािक आणण 
प्वके्रता ड्ेटा, का्देरीर दसतऐवज आणण करार आणण माहिती ततं्रज्ानाचा समावेर आिे. आमची का ज्े आणण फंकरनसच्ा 
तन्ंत्रणाचे पालन करून ADM , आमचे ग्ािक आणण आमचा ड्ेटा चे सरंक्ण करणे िी आमच्ा सवाांची जबाबदारी आिे. 
तन्ंत्रणामध्े सगं्हित ड्ेटा आणण न्ाय् वापर आणण असवीकरणावरील ऍकसेसचा समावेर आिे. ्ांत रलणखत आणण 
इलेकट्ॉतनक दसतावेज दोनिींमाफ्श त कळप्वलेली माहिती तसेच मौणखक सभंािणांचा समावेर िोतो.
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रि: रसएराला रक् तततक्ा लवकर एक परवाना रमळवा्चा आिे. ततचे काम करीत असलेल्ा सरकारी कम्शचाऱ्ाने मान्तचेी 
रिकक्र्ा जलद करण्ासाठी "्ोट्ा ररुलकाचा" रिसताव हदला. रिकक्र्ा जलद िोण्ासाठी ततने ्ोडसेे पसेै सरकारी कम्शचाऱ्ाला 
द्ा्ला िवेत का?

उ: नािी. स्ातनक का्दे जे असे पसेै देण्ाच्ा सरुलभीकरणाचे तन्मन करतात त ेमोठ्ा रिमाणात रभनन असतात आणण 
त्ांत कडक ररक्ेचा समावेर असू रकतो, रसएरा मान्त ेकडून आगावू रलणखत परवानगी घेतल्ाररवा्, ्ोड्ारा पैरांचा 
देखील रिसताव देऊ रकत नािी ककंवा पैसे देऊ रकत नािी. 

आपण त ेलागू करु्ात



ADM च्ा गोपनी् माहितीचे न्ाय् रीतीने रक्ण 
िोत असल्ाची खात्री करण्ासाठी, अधिकृत केल्ाररवा् 
ककंवा का्द्ाने तसे आवश्क असल्ाररवा्, 
आपल्ातील कोणीिी ADM च्ा बािेरील कोणापरुढेिी 
ती माहिती उघड करू न्े. आपण ्ा माहितीची चचा्श 
अरा सिकाऱ्ांबरोबर देखील करू न्े ज्ांना ती मािीत 
असण्ाची व्ावसात्क गरज नािी. गोपनी् माहिती 
(ककंवा अरी माहिती असणारे तंत्रज्ान) न गमप्वण्ाची, 
गिाळ न करण्ाची, ककंवा दरुल्शक्क्त सस्तीत न ठेवण्ाची 
काळजी घ्ा. ्ाररवा्, अरा माहितीची अरा हठकाणी 
चचा्श करू नका सज्े ती कानावर पडण्ाची कोणाची 
व्ावसात्क गरज नािी (जसे की प्वमानतळावरील 
्टरम्शनलस, टे्नस, रेस्टॉरंटस ककंवा कंपनीच्ा बे्क रूमस).

ADM ची बौप्द्धक मालमतता
आपल्ातील बरेच जण असे साहित् िाताळतात ज्ावर 
ADM चे िकक असतात जसे की कॉपीराइ्ट ककंवा 
पे्ंट्ट खालील साहित् तसेच व्ापारी गरुप्पत.े ्ांमध्े 
उतपादनाच्ा तंत्रज्ानातील नावीन्, नवीन रोि, कलपना, 
रिकक्र्ा आणण डडझाइन आणण गोपनी् व्वसा् ्ोजनांचा 
समावेर िोतो. ह्ा बौप्द्धक मालमततचेे रक्ण करण्ाची 
आणण त्ांचा केवळ अधिकृत व्ावसात्क उद्ेरांसाठी 
वापर करण्ाची आपल्ाकडून अपेक्ा असत.े का्द्ाने 
परवानगी हदलेल्ा म्ा्शदेप्ांत, आपल्ा कंपनीच्ा वेळेत 
ककंवा ADM मिील आपल्ा कामाच्ा कत्शव्ांच्ा कक्ेत 
आपण त्ार केलेल्ा कोणत्ािी साहित्ाच्ा िककांचे 
ADM मालक असत.े ADM मिील आपला रोजगार 
संपल्ानंतर देखील िे लागू असत.े

कंपंनीच्ा मालमतता
ADM व्वसा् करताना, आपल्ा सरुप्विा, तनिी, सािन, 
वािने आणण तरुमचा वेळ ्ांच्ा सहित ADM च्ा 
मालमततचेे रक्ण करण्ासाठी आपण जबाबदार आिोत. 
तरुमिी ्ा मालमततांचा वापर का््शक्मपणे आणण व्ावसात्क 
उद्रेांसाठीच केला पाहिजे. वै् सकतक हितसबंंिासाठी किीिी 
ADM च्ा मालमततचेा वापर करण्ाचा रि्तन करू नका. 

इलेकट्ॉतनक संपक्श  रिणाली
आपले दैनंहदन काम करण्ासाठी ADM आपल्ातील 
बऱ्ाच लोकांना कॉमप र्ु्टर आणण फोन रिणाल्ांसहित प्वप्वि 
इलेकट्ॉतनक सपंक्श  रिणाल्ांप्ांत रिवेर देत.े ह्ा रिणाल्ा 
आणण आपल्ाला परुरप्वलेले ततं्रज्ान जसे की ललॅप्टॉपस, 
्टलॅबलेटस, मोबाईल फोनस आणण सॉफ्टवेअर ्ांचे नेिमीच 
सरंक्ण करणे िे आपले कत्शव् आिे. ि्ाचा अ््श असा 
आिे की आपण ्ा सािनांचे नरुकसान, िानी, गमावणे 
आणण अनधिकृत रिवेर रोखण्ाची भरूमका पार पाडा्ला 
पाहिजे. तरुमिी वापरीत असलेल्ा सािनांसाठी सव्श सरुरक्क्तता 
उपा्ांचे आणण अतंग्शत तन्ंत्रणांचे पालन करीत असल्ाची 
खात्री करा. जर तरुमिाला ADM ची इलेकट्ॉतनक ससंािने 
जसे की कॉमप्रु्टस्श आणण फोन वै् सकतक वापरासाठी 
वापरणे गरजेचे असेल तर, तरुमचा वापर म्ा्शहदत आणण 
न्ाय् असल्ाची खात्री करा. चांगला तनवाडा वापरा आणण 
अरा ससंािनांच्ा तरुमच्ा वै् सकतक वापराचा तरुमच्ा 
कामातील कत्शव्ांमध्े िसतक्पे करू देऊ नका.

िे लक्ात ठेवा की इलेकट्ॉतनक संदेर (जसे की ईमेल, 
तवररत संदेर आणण मजकूरातील संदेर) िी तरुमच्ा 
संपकाांची का्मची नोंदणी असत.े इलेकट्ॉतनक संपक्श  
तरुमच्ा परवानगीररवा् बदलले ककंवा परुढे पाठप्वले जाऊ 
रकतात. ्ा कारणांसाठी, कोणतिेी इलेकट्ॉतनक संदेर 
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कंपनीच्ा ले्टरिेडवर त्ार करताना ककंवा ADM ची 
संसािने वापरताना प्वरिे काळजी घ्ा. 

्ाररवा्, ह्ा रिणाली आणण ततं्रज्ाने तरुमिी नतैतकतचे्ा 
आणण का्देरीर मागा्शनेच वापरा्ला िवीत. ्ा ससंािनांदवारे 
अन्ाय्, लैंधगकता व्कत करणारे, अविै ककंवा अपमानासपद 
साहित् डाऊनलोड करू नका ककंवा पाठवू नका. कंपनीची 
ससंािने वापरताना तरुमिी खाजगी्तचेी अपेक्ा ठेऊ रकत 
नािी कारण की स्ातनक का्द्ांनी परवानगी हदलेल्ा 
म्ा्शदेप्ांत, ADM तरुमच्ा वै् सकतक वापरावर देखरेख ठेऊ 
रकत.े परंतरु, िे ध्ानात ठेवा की ADM सव्शसािारणपणे 
केवळ इतकेच सबंंधित असेल ज्ात तरुमच्ा कंपनीच्ा 
मालमततचे्ा वापराची धचतंा करेल जर ती तरुमच्ा कामाच्ा 
कत्शव्ांमध्े िसतक्पे करत असेल ककंवा कंपनीला अ्वा 
तरुमच्ा सिकाऱ्ांना इजा पोिोचवीत असेल.

सोरल मीडड्ा आणण ने्टवककां ग साइटस
सोरल मीडड्ाने आणण ने्टवककां ग वेबसाइटसनी 
आपल्ातील बऱ्ाच जणांचा माहिती रअेर करण्ाचा माग्श 
बदलला आिे. त्ांनी संवादाच्ा आणण सि्ोगाच्ा नवीन 
संिी तनमा्शण केल्ा आिेत, पण त ेआपल्ा कंपनीसाठी 
संभाव् नरुकसान सरुद्धा तनमा्शण करतात. सोरल मीडड्ा 
साइटसमध्े सोरल ने्टवककां ग साइटस, बलॉगस, फो्टो 
आणण सविडडओ रे् ररगं साइटस, फोरमस, चलॅ्ट रूमस 
आणण इतरांचा समावेर िोतो. जर तरुमच्ा पदामध्े अरा 
साइटस वर पोसस्ंटग करणे आवश्क असेल तर, तरुमिी तसे 
करण्ापूववी बाह् संपका्शकडून परवानगी रमळप्वलीच पाहिजे. 

तरुमच्ा वै् सकतक सोरल मीडड्ा संवादातून तरुमिी ADM 
ला तरुमचे मालक मिणून सूचीबद्ध करू रकता आणण तरुमचे 
पद परुरवू रकता, पण इतर मीडड्ांच्ा बरोबर तरुमिी 
कामाच्ा संबंधित रिततमा पोस्ट करू रकत नािी ककंवा 
ADM बद्ल अ्वा आपल्ा कंपनीतील तरुमच्ा कामाबद्ल 
चचा्श करू रकत नािी. अधिक महितीसाठी ADM िोरण 
कें द्ातील बाह् संपक्श  िोरणाचा आढावा घ्ा.

रि: सोफीने अलीकडचे एक नवीन आरोग्पूण्श 
जीवनरलैी अगंीकारली आिे-एक नवीन व्ा्ाम 
का््शक्रम आणण ततच्ा आिारातील बदल. ततच्ा 
रेिरणेचा भाग मिणनू, ती वारंवार ततच्ा रिगतीबद्ल, 
नवीन पाककृती आणण ती आनंद घेत असलेल्ा 
नवीन व्ा्ामांबद्ल बलॉग करत.े जसजरी ती ततच्ा 
ध्े्ाच्ा जवळ जात आिे तसतरी, ती ततच्ा 
जेवणाच्ा सरुट्ीत ADM ने हदलेल्ा ललॅप्टॉपवरून 
बलॉग करणे सरुरू करत.े जरी ती कंपनीचे ततं्रज्ान 
वापरीत असली तरीिी ती कामाच्ा तासांच्ा 
दरम्ान बलॉग करीत नािी. िे ठीक आिे का?

उ: िो्. जोप्ांत ततचा बलॉग सपष्टपणे ततचे 
प्वचार आणण दृष्टी दर्शप्वतो आणण ADM 
ची रितततनिी मिणून ती कािीिी पोस्ट करीत 
नािी. िे ध्ानात ठेवा की िे मान् करण्ाजोगे 
आिे कारण त ेततच्ा सव्शसािारण कामाच्ा 
कत्शव्ांमध्े िसतक्ेप करीत नािी.

आपण त ेलागू करु्ात



अचू् हह शबेवह्या आणण रे्ॉरयास
अचूक आणण पूण्श लेखा परुसतके व रेकॉड्शस का्म 
राखण्ासाठी आपले भागिारक आपल्ावर अवलंबून 
असतात. िे दसतावेज आपल्ा सव्श साव्शजतनक जािीरनामे 
आणण फाईरलगंचा आिार असतात ज्ांचा उद्ेर आपल्ा 
भागिारकांना आणण लोकांना कंपनीच्ा का्ाांचे आणण 
आध््शक न्ाय्तचेे अचूक दृश् दाखप्वणे िा असतो. 
्ाररवा्, ADM ्ा दसतावेजांचा वापर कंपनीच्ा 
का्ाांचे प्वशलेिण करण्ासाठी, आध््शक व सरकारी 
अिवाल त्ार करण्ासाठी आणण मितवाचे व्ावसात्क 
तनण््श  घेण्ासाठी करत.े 

आपण कंपनीच्ा रेकॉड्शसमंध्े परुरवीत असलेली माहिती 
िी पणू्श, अचूक आणण समजण्ासारखी असल्ाची खात्री 
करणे िे आपले कत्शव् आिे. पेरोलचे दसतावेज, ्टाइमकाडजे, 
रिवास व खच्श अिवाल, मलू्मापन व कामधगरीच्ा 
रेकॉड्शस, ग्ािकांच्ा व परुरवठादारांच्ा रेकॉड्शस आणण 
आखणी व इंसजतन्ररगंच्ा रेकॉड्शस ्ांमध्े आपण 
परुरप्वलेल्ा सव्श माहितीचा समावेर असतो. आपण किीिी 
कंपनीच्ा दसतावेजांमध्े चरुकीचे सादरीकरण करू न्े. 

आध््शक जािीरनामे आणण फसवणकू
आपल्ातील आध््शक आणण जमाखचा्शच्ा जबाबदाऱ्ा 
असणाऱ्ांवर, कंपनीची स्ातनक आणण ्.ूएस. ची एकत्त्रत 
अरी दोनिी आध््शक तनवेदने खरी व न्ाय् असल्ाची 
खात्री करण्ाची प्वरिे जबाबदारी असत.े ADM िी 
्.ूएस. सस्त साव्शजतनक कंपनी असल्ा कारणाने, आपण 
प्वप्वि आध््शक अिवाल आणण इतर फा्रलगं ्.ूएस. च्ा 
तन्ामक अधिकाऱ्ांकड ेपाठप्वलेच पाहिजेत. िे दसतावेज 
अचकू आणण वेळच्ा वेळी असणे मितवाचे आिे. मिणूनच, 

जर तरुमच्ाकड ेसबंंधित जबाबदाऱ्ा असतील तर, तरुमिी 
्ा अिवालांचे तन्मन करणाऱ्ा का्देरीर व तन्ामक 
आवश्कतांचे पालन केलेच पाहिजे आणण तसे तन्मन 
करीत असणारी ADM ची अतंग्शत तन्ंत्रणे मािीत असली 
पाहिजेत आणण त्ांचे पालन केले पाहिजे. लक्ात ठेवा 
की, चरुकीचे, अपणू्श अ्वा अन्ाय् वेळेच्ा रेकॉड्शस ककंवा 
कळप्वणे ्ांची तनषपतती समाप्वष्ट असणाऱ्ांसाठी एका 
का्देरीर दात्तवात िोऊ रकत.े

जो कोणी आध््शक फसवणरुकीत सामील असेल तो, 
स्ातनक का्द्ारी सरुसंगत, ररसतीच्ा कारवाईच्ा 
तसेच नागरी आणण फौजदारी दात्तवाच्ा रक्तेच्ा 
अिीन असेल. कोणत्ािी संरत्त जमाखचा्शच्ा ककंवा 
ऑडडह्टगंच्ा अतन्रमतता तरुमिी रक् तततक्ा लवकर 
कळप्वल्ाच पाहिजेत. 
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ऑडड्ट आणण तपास
बाह् व अतंग्शत ऑडड्टस्शना तसेच तपासणी ककंवा आपल्ा कंपनीच्ा 
उतपादनांचा अ्वा उपक्रमांचा आढावा घेणाऱ्ा सरकारी तपासनीसांना 
सिका््श करण्ाची आपली जबाबदारी आिे. त्ांच्ा आढाव्ात आपण 
िसतक्पे करण्ाचा ककंवा अन्ाय् रीतीने रिभाव पाडण्ाचा किीिी 
रि्तन करू न्े. ऑडड्टस्श आणण तपासनीसांना त्ांच्ा िककाची माहिती 
परुरप्वली जाण्ाची खात्री करा. ऑडड्टर ककंवा तपासनीस ज्ा माहितीची 
प्वनंती करीत आिेत त्ाबद्ल जर तरुमिाला कोणतिेी रिशन असतील तर 
तरुमच्ा प््शवेक्कांरी, व्वस्ापकांरी ककंवा अनरुपालनारी सललामसलत 
करा. जर सरकारी तपास िोत असेल तर, स्ातनक व्वस्ापनाने परुढे 
जाण्ापवूवी, रक् तततक्ा लवकर अनरुपालनारी सपंक्श  करा्लाच पाहिजे.

रेकॉड्शसंचे व्वस्ापन
व्ावसात्क उद्रेांसाठी गरजेच्ा असलेल्ा ककंवा जर कर, तन्ामक 
ककंवा इतर दजाांसाठी आवश्क असतील तर दीघ्शकाळ ADM च्ा 
व्ावसात्क रेकॉड्शस साठवनू ठेवण्ाची आपली जबाबदारी आिे. 
्ाररवा्, ह्ा व्ावसात्क रेकॉड्शस किी आणण करा नष्ट करा्च्ा 
िे आपल्ाला मािीत असणे गरजेचे आिे. आमच्ा रेकॉड्शसचं्ा 
व्वस्ापन का््शक्रमात तनिा्शररत केलेल्ा सव्श तन्मांचे पालन करा. 

जर तरुमिाला िे मािीत असेल की तरुमच्ा तन्ंत्रणातील दसतावेज िे 
दाव्ाच्ा ककंवा सरकारी तपासारी तनगडीत असू रकतील तर, त्ापकैी 
कोणतिेी दसतावेज बदल ूनका, लपवू नका ककंवा नष्ट करू नका. 
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संसाधने
रे्ॉरयासचं्या व्यव्थिापन ्ा्ययारिमाच्या अचध् तपशीलांसाठी, ADM वरील 
्मयाचारी ससंाधनां अतंगयात ADM रे्ॉरयासचं्या व्यव्थिापन वेबसाइ्टचा 
आढावा घ्या. आपण धारणा आवश्य्ता आणण आपल्या व्यवसा्या सबंंचधत 
द्तऐवजांची ्ा्यदेशीर स्थिती ्याववर्यी शाशवती नसल्यास, रे्ॉरयास घनददेश्ाशी 
आणण ADM ्ा्यदएशीर ववभागाच्या eDiscovery शी सपं य्ा  साधा.



आतल्या गो्टातील व्यापार
गरुंतवणूकदारांचे रक्ण 
करण्ासाठी, ज्ांच्ाकड े
कंपनीबद्ल "आतल्ा 
गो्टातील भौततक माहिती" 
आिे त्ांना रोख्ांमध्े व्ापार 
करण्ास सरुरक्क्तता का्दे अवैि 
ठरप्वतात. "भौततक माहिती" िी अरी 
माहिती असत ेजी गरुंतवणूकदार एखादा 
गरुंतवणरुकीचा तनण््श  घेताना मितवाची समजतात. 
"आतल्ा गो्टातील माहिती" िी अरी माहिती असत ेजी 
सव्शसािारणपणे गरुंतवणूक करणाऱ्ा लोकांसाठी उपलबि 
नसत.े जर तरुमिी ADM ककंवा इतर कंपनीबद्ल आतल्ा 
गो्टातील भौततक माहिती रमळप्वलीत-जसे की एखादा 
ग्ािक ककंवा परुरवठादार-आमच्ा कंपनीतील तरुमच्ा 

कामाच्ा कालाविी दरम्ान, 
तरुमिी त्ा कंपन्ांच्ा 
रअेस्शमध्े व्ापार करू 
रकत नािी कारण तरुमिाला 
त्ांच्ाबद्ल भौततक माहिती 

आिे जी गरुंतवणूक करणाऱ्ा 
सव्शसािारण लोकांना मािीत नािी. 

जर तरुमच्ाकड ेकंपनीबद्ल (ADM सहित) 
आतल्ा गो्टातील भौततक माहिती असेल तर, 

तरुमिी त्ा कंपनीच्ा रोख्ांमध्े फकत तवेिाच व्विार करू 
रकाल जेविा ती माहिती सामान् गरुतंवणूकदारांना सरुन्ाय् 
मीडड्ा सत्रोतांच्ा माफ्श त ककंवा साव्शजतनकररत्ा उपलबि 
फाईरलगंमाफ्श त साव्शजतनकररत्ा उपलबि करून हदली जाईल. 
तरुमची ADM च्ा रोख्ांची खरेदी िी एक दीघ्शकालीन 
गरुतंवणकू मिणनू केली पाहिजे. ADM च्ा रोख्ांच्ा 
जोखमींच्ा व्ापारात सामील िोणे ्टाळा. जर तरुमची 
"आतल्ा गो्टातील" मिणून नेमणकू झाली असेल तर, 
ADM का्दा प्वभागाला ADM रोख्ांमिील तरुमच्ा सव्श 
व्विारांचे आिीच सपष्टीकरण देण्ाच्ा आवश्कतसेहित 
तरुमिी अधिक कडक म्ा्शदांचे पालन केलेच पाहिजे. 

रोख्ांच्ा का्द्ांची उललंघने समाप्वष्ट व्कतींना 
नागरी आणण फौजदारी ख्टल्ांसहित गंभीर पररणामांच्ा 
अिीन ठेवू रकतात. 
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रि: डरेरकच्ा रमत्राने त्ाला एका उतपादनाच्ा परतीच्ा अफवेची खात्री करण्ाबद्ल प्वचारले. त्ाने असे ऐकले 
की परतीचा पररणाम ADM च्ा ग्ािकांच्ा साठ्ाच्ा ककंमतींवर िोऊ रकतो. त्ाचा रमत्र त्ाला सांगतो की 
त्ाच्ाकड ेत्ाच्ा मालकीचा ्ा ग्ािकाचा मोठ्ा रकमेचा साठा आिे आणण प्वकावे ककंवा नािी िे ठरप्वण्ाचा 
तो रि्तन करीत आिे. डरेरकने का् करा्ला पाहिजे? 

उ: जर ती माहिती साव्शजतनकररत्ा रअेर केलेली नसेल तर, डरेरकने किीिी संभाव् उतपादन परतीची खात्री 
देता कामा न्े ककंवा नकारिी देता कामा न्े. त्ाने िे सपष्ट केले पाहिजे की कोणतीिी संभाव् उतपादन 
परतीची माहिती गोपनी् आिे आणण ADM च्ा बािेरील कोणाबरोबरिी तो ती रअेर करू रकत नािी. 

आपण त ेलागू करु्ात

माहहती देणे
आतल्ा गो्टातील माहिती कोणाला देखील किीिी कळवू 
नका ज्ांना ती मािीत असण्ाची व्ावसात्क गरज 
नािी. आतल्ा गो्टातील माहिती इतर व्कतीला कळप्वणे 
िे रोख्ांच्ा का्द्ांचे उललघंन आिे जर आपल्ाला िे 
मािीत असेल ककंवा मािीत असा्ला िवे की ती व्कती ्ा 
माहितीच्ा आिारावर आतल्ा गो्टातील व्ापारात सामील 
िोऊ रकत.े ह्ाला "ह्टप्पगं" असे मिणतात, आणण कोणत्ािी 
रिकारच्ा व्ापारी कृतींमध्े वै् सकतकपणे सामील न िोऊनिी 
तरुमिाला का्द्ाचा भगं केल्ासाठी दोिी ठरप्वले जाऊ रकत.े 

संसाधने
अचध् महहतीसाठी ADM धोरण े्ं द्ातील आतल्या 
गो्टातील व्यापार धोरण पाहा.
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अखंडता का्म ठेवणे... आपल्ा समाजासाठी

प्यायावरणाशी ्नेह 
प्ा्शवरणाचे रक्ण करण्ातील सततच्ा सरुिारणेसाठी 
ADM बांिील आिे. ्ा बांिीलकीची अमंलबजावणी करणे 
िे व्वस्ापनाचे रिा्रमक उहद्ष्ट आिे. एक प्ा्शवरणपूरक 
सं् रुसकतक मागा्शने व्वसा् चालप्वण्ासाठी ADM ला 
परवानगी देणाऱ्ा का््शक्रमांना आणण पद्धतींना पाहठंबा देण्ाची 
आपल्ातील रित्ेकाची जबाबदारी आिे. आपल्ा कामाच्ा 
जबाबदाऱ्ांचे सभंाव् प्ा्शवरणी् पररणाम आपण समजलेच 
पाहिजेत आणण कोणत्ािी प्ा्शवरणी् जोखमी कमी केल्ा 
पाहिजेत. आपल्ा हठकाणाची पवा्श न करता, आपण, ककमान 
सव्श लागू प्ा्शवरणी् का्द्ांचे ककंवा तन्मनांचे तसेच 
कंपनीच्ा आवश्कतांचे पालन केले पाहिजे. 

राज्ी्य सहभाग
आपल्ातील कािी जण आपल्ा पसतंीच्ा राजकी् 
उपक्रमांमध्े सामील िोऊन आपल्ा समाजाच्ा कल्ाणाला 
पाहठंबा देण्ाची तनवड करतात. परंतरु, आपण अरा उपक्रमांमध्े 
केवळ सवत:च्ा वेळेत आणण सवतःच्ा खचा्शने सिभागी िोऊ 
रकतो. वै् सकतक राजकी् उपक्रमांसाठी आपण ADM ची 
मालमतता ककंवा ससंािने किीिी वापरू न्ेत. ्ाररवा्, 
अधिकृत असल्ाखेरीज आपण ADM च्ा वतीने कोणत्ािी 
राजकी् उपक्रमांमध्े सिभागी िोऊ न्े. तरुमच्ा प्वररष्ट 
कारणांना पाहठंबा देण्ासाठी प्वरिेतः तरुमच्ा िाताखालील 
सिकाऱ्ांना किीिी भाग पाडण्ाचा रि्तन करू नका.

आपण त ेलागू करु्ात

रि. बे्नीने ADM च्ा उतपादनाच्ा सरुप्विेत कािीतरी ्ो्ेटसे सांडलेले पाहिले. ततला धचतंा वा्टत ेआिे की कामावरील 
ग्टाने कािीतरी सांडलेले लगेच पाहिले नसावे. बे्नीने का् करा्ला पाहिजे?

उ. बे्नीने ततच्ा प््शवेक्कांना सांडण्ाबद्ल तवररत कळप्वले पाहिजे. कामात मगन असलेल्ा ग्टाने कािीतरी सांडलेले 
तवररत पाहिलेले नसेल, त्ामरुळे आपल्ाला एखादी घ्टना आढळल्ावर आपल्ातील रित्ेकाने परुढे आले पाहिजे. कािीतरी 
सांडलेले आपल्ा प्ा्शवरणासाठी आणण आपल्ा कामाच्ा हठकाणासाठी एक गंभीर िोका तनमा्शण करू रकत,े त्ामरुळे 
आपण वेळ न दवडता कृती करणे मितवाचे आिे. ्ाव्ततररकत, स्ातनक प्ा्शवरणी् तन्मांनरुसार सरकारला सूधचत 
करणे आवश्क असू रकत.े



कॉपवोरे्ट राजकी् उपक्रम
राजकी् कक्र्ाकलाप स्ातनक त ेराषट्ी् तन्म असे 
व्ापलेले आिे आणण देरानरुसार बदलतात. जेविा का्द्ाने 
परवानगी हदली असेल केवळ तवेिाच ADM राजकी् 
उपक्रमांमध्े सामील िोईल. आमच्ा CEO च्ा कडून 
ककंवा सरकारी नात ेप्वभागाकडून आगावू रलणखत परवानगी 
असेल तरच आमची कंपनी राजकी् उमेदवार ककंवा मोहिमेत 
सिभागी िोईल. "सिभाग" िी व्ापक संज्ा आिे आणण 
त्ांत पसैा, मालमतता, सेवा आदींचा समावेर िोऊ रकतो. 

ग्टबाजीच्ा उपक्रमांचे जासत तन्मन केले जात.े त्ामरुळेच 
आपण ADM च्ा वतीने प्विान, तन्मन, िोरण ककंवा इतर 
सरकारी कृती करण्ाच्ा रि्तनांत सरकारी अधिकाऱ्ांरी 
कोणतिेी सपंक्श  ठेऊ न्ेत. जेविा तरुमिाला आमच्ा CEO 
ककंवा सरकारी नात ेप्वभागाकडून प्वररष्ट परवानगी असेल 
तरच केवळ त े्ा तन्माला अपवाद असत.े ्ाररवा्, 
ग्टबाजीच्ा उपक्रमांसाठी कािी अिवाल देण्ाच्ा आवश्कता 
आवश्क अस ूरकतात. जर तरुमिाला माग्शदर्शन िवे असेल 
ककंवा रिशन असतील तर सरकारी नात ेप्वभागारी सपंक्श  करा.
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संपक्श  माहिती सूची

अनरुपालन

्टपाला दवारे:
अनरुपालन

Archer Daniels Midland Company

पीओ बॉकस 1470

डीके्टर, आ् एल 62526

्ू एस ए

फोन दवारे:
+18.00.637.5843 प्वसतारीत क्र. 4929

+1.217.424.4929

ईमेल दवारे:
compliance@adm.com

ADM वे िेलपलाइन

www.theadmwayhelpline.com
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दर्शवतात

आचारसंहिता



आचारसंहहता.

न्याय्य 

घन्ाल 

न्याय्य 

मागायंनी

िॉमया # 8 9 4 6  -  इंग्जी i 4 3 8 1


