ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳು

ಅನ

ು ರಣ ೆ
ಸ

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಷನ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ

್ತು
ನನ ೈ
ತ
ತಿ ಕ ತ ೆ ಮ

“ಸಮಗ್ರತೆ ಎಂಬುದು ಯಾರೂ ನ�ೋ�ಡದಿರುವಾಗಲೂ
ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ”

- ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್

ಪರಿವಿಡಿ
ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹ�ೇಳಿಕೆ
ನೌಕರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರೀ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಸರಣೆ

ಸಮಾಜದ ನ�ೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು
ವರದಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು

ದ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ (ಸಮಗ್ರವಾದ ಸಹಾಯವಾಣಿ)

ತಿರುಗಿ-ಬೀಳದಿರುವ ನಿಯಮ

ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ

ಸಮಾನ ಔದ�್ಯೋಗಿಕ ಅವಕಾಶ

ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಖಾಸತಗಿತನ
ಕಿರುಕುಳ

ಆಸಕ್ತಿಯ ಘರ್ಷಣೆ

ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹ�ೊರಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಗಳು
ಉತ್ಪನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ

ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂವಹನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಹಿವಾಟು
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಾಯಸಮ್ಮತ ನಡವಳಿಕೆ
ಆಂಟಿ-ಟ್ರಸ್ಟ್
ಲಂಚತನ

ಪ�ೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ
ವ್ಯಾಪಾರೀ ಉಡುಗ�ೊರೆಗಳು
ರಾಜಕೀಯ ಕ�ೊಡುಗೆಗಳು

	ನಿಖರ ದಾಖಲಾತಿ, ದಾಖಲಾತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳು

ಜಾಗತಿಕ

ವಹಿವಾಟು ಅನುಸರಣೆ

	ಸಿ-ಟಿಪಿಎಟಿ

ಸರಬರಾಜು ಸರಣಿ ಸಮಗ್ರತೆ

ಸಮಾಪ್ತಿ

ಒಂದು ಸಂದ�ೇಶ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ
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ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಶನನ್ನು ಅದ್ವಿತೀಯವನ್ನಾಗಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಹ
ಒಂದಾಗಿದೆ. 1874 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ಒಂದ�ೇ ಬಗೆಯ ಮೌಲ್ಯದ�ೊಂದಿಗೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸ್ಮಿತ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ
ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನ�ೈತಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುಳ್ಳ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ನಾಗರೀಕರಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ
ಬದಲಾಗದ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್,
ಕುಶಲತೆಗಾಗಿ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂಕ್ಷೇಪಗ�ೊಳಿಸಬಹುದು: ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಆಸಕ್ತಿ, ಉತ್ತಮ
ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ನಾಗರೀಕನಾಗುವ ಬಯಕೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ.
ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನ�ೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನ�ೈತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದ�ೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳ
ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅಥವಾ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹ�ೇಗೆ
ನಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ ಸಹ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್,
ಹ�ೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಹ�ೊಸ ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಾಗ, ಪ್ರತೀ ನೌಕರರು ಒಂದ�ೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರೀ
ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು, ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಅದರಂತೆ ಜೀವಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನಾವು
ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ
ನಡೆಸುವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು, ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಹ
ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್’ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಖ್ಯಾತಿಯು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಫಲವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹ�ೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೀರಿ
ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದ�ೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ನ�ೈತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವ ಜಾಗತಿಕ
ಸಂವಹನದ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ
ಮತ್ತು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಪಾಲುದಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ
ನಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬಹುಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು
ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ – ಹೆಚ್ಚು ನಾಜೂಕಾಗಿದೆ. ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಂಶಿಸುತ್ತೇನೆ,
ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ�ೊತೆಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವಾಗಲೂ
ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬ�ೇಕೆಂದು
ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇನೆ.
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ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್
ಮೌಲ್ಯಗಳ
ಹ�ೇಳಿಕೆ

ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು, ನಮ್ಮ ನೌಕರರ�ೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು
ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಒಂದ�ೇ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ
ಜ�ೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಒಂದ�ೇ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ
ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ನಾವು ಈ
ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕು:
• ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು;
• ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಿದ ಔದ�್ಯೋಗಿಕ ಭದ್ರತೆ;
• ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ಹ�ೋ�ಲ್ಡರ್ಗಳ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ಹ�ೋ�ಲ್ಡರ್ಗಳ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ನಾವು ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ:
•	ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಘಟಕಗಳು, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಯು.ಎಸ್. ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ
ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವುದು;
•	ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯದಿಂದ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಸಾಲ
ಹಾಗೂ ಈಕ್ವಿಟಿಯಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣದ ಮೂಲಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು
ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ
ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು:
•	ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸತತ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ�ೇವೆಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬ�ೇಕು;
•	ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಆವಿಷ್ಕಾರೀ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು;
•	ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ನಡತೆ ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ
ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬ�ೇಕು;
•	ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಡಳಿತ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು;
•	ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು
ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬ�ೇಕು.
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ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ
ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ರಾಜಿಯಿಲ್ಲದ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು:
• ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ;
•	ಗ್ರಾಹಕರು, ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರು, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು, ಮತ್ತು
ನೌಕರರ�ೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ;
•	ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅನ�ೈತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ,
ಮಾನ್ಯವಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ;
• ವ್ಯಾಪಾರದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ;
• ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನೌಕರರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ, ನಾವು ಆಲ�ೋ�ಚನಾಪರ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ತಂಡವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತುನೀಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವ�ೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ.
ನಾವು:
• ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಗೌರವವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಂಬಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ;
• ಸ
 ್ವ-ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದೆಡೆಗೆ ಉತ್ಸಾಹದ�ೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು
ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇವೆ;
• ಪರಸ್ಪರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ�ೇ ನಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ;
• ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ಕ�ೊಡುಗೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಹಣಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ;
•	ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಧನ, ಸರಿಯಾದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ತರಬ�ೇತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ
ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗ�ೇ ಒತ್ತುನೀಡುತ್ತೇವೆ.

ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಉತ್ತಮ ನಾಗರೀಕನಾಗಿದೆ
ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸ�ೇವೆ ಒದಗಿಸಲು, ನಾವು:
• ನಾವು ಇರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ;
•	ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಾಗರೀಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು
ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ;
• ನ
 ಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪರಿಸರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ;
• ಈ
 ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಮುಕ್ತವಾದ ಔದ�್ಯೋಗಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು
ಪೋಷಣೆಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.
ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುವುದ�ೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ನಿಯಮಗಳ ಕಿರುಪುಸ್ತಕವು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮತ್ತು
ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ನ�ೈತಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹ�ೇಳಿಕೆ
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ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ನಿಯಮಗಳು

ನೌಕರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರೀ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು
ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹ�ೊಂದಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ
ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತ್ತು ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ಪರವಾಗಿ ಕಾನೂನು
ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾರನ್ನೂ ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ತೇಜಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಾನೂನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು
ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಿರುಪುಸ್ತಕದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತೀರಿ.
ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ ಹ�ೊರತುಪಡಿಸುವಿಕೆ
ಇಲ್ಲದ�ೇ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಈ
ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ.

ಸಮಾಜದ ನ�ೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು
ನ�ೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯು, ಕ�ೇವಲ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿಧ�ೇಯರಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಂದರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರೀ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ, ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಒಂದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೌಕರರು,
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನ�ೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಅನ�ೈತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್’ನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ
ಪೂರ�ೈಸಲಾಗದು.
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ, ನಮ್ಮ ನ�ೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಮೀರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಮೀರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ಗೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುವ ಯಾವುದ�ೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ
ಪ್ರಕಟಿಸದಿರಲು ನೆನಪಿಡಿ.
ಯಾವುದ�ೇ ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾರದು; ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅದು
ಕ�ೇವಲ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದಷ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು
ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಒಂದು ನ�ೈತಿಕ
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳಿ:

“ನನ್ನ ಸಹ�ೊದ�್ಯೋಗಿಗಳು, ನನ್ನ
ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು
ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ
ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದ�ೇ?”
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ನೀವು ಹೌದು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ
ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಸರಿಯಾದ
ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ
ಸಂದ�ೇಹವಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಮುನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳು ನ�ೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ
ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ನ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿ, ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು
ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

ವರದಿಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು
ಪ್ರ:		“ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಕ�ೇಳಲು ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಯೊಂದನ್ನು ವರದಿ

ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ�ೇನು?

ಉ:		

ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು

ಮಾಡಲು ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬ�ೇಕು”?

 ಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ�ೇಳಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
ನಿ
ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಕ�ೇಳಲು, ಕಾಳಜಿಯೊಂದನ್ನು ಹ�ೇಳಲು, ಸಂಭಾವ್ಯ
ಅನ�ೈತಿಕ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಕಂಪೆನಿ ನೀತಿಯ
ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು, ಅಥವಾ ನ�ೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು
ಅನುಸರಣೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು
ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನವರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ
ಸಮಾಲ�ೋ�ಚಿಸಬಹುದು:

			• ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು
			

• ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ನಾಯಕರು

			• ನಿಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
			

• ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು.
ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು

ಮತ್ತು ಎ.ಓ. ಸಮಿತ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಓದುವುದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು
ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್
ನೌಕರರಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು

ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು

			• ದ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್* (ಸಮಗ್ರವಾದ ಸಹಾಯವಾಣಿ*)

ನೆನಪಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳಿ.

ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು

ಕೆನಡಾ

1-800-350-1325

ಚೀನಾ

10-800-110-0450 ಅಥವಾ 400-601-3276

ಫ್ರಾನ್ಸ್
		0800-99-0011, ನಂತರ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ 800-350-1325
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ SAR
800-93-2266, ನಂತರ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ 800-350-1325
ಭಾರತ

000-117, ನಂತರ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ 800-781-6270

ಮೆಕ್ಸಿಕ�ೋ�
ನೆದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್

001-800-376-4207
0800-020-0082

ಟರ್ಕಿ
		0811-288-0001, ನಂತರ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ 800-778-1911
ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರ�ೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ)
		
8000-021, ನಂತರ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ 800-350-1325
ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್
ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್

0800-032-2206

ಕ�ೇಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ

ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ

ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂದ�ೇಹ
ಅಥವಾ ಕಳಕಳಿ ಇರುವಾಗ.

ಮಾತನಾಡಿ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ನಿಯಮಗಳ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳ
ಯಾವುದ�ೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು

ಅಥವಾ ನೀವು ನ�ೋ�ಡುವ ಯಾವುದ�ೇ
ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ಅನ�ೈತಿಕ

ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವರದಿಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

1-800-350-1325

ವಿಯೆಟ್ನಾಂ
		
1-201-0288, ನಂತರ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ 800-350-1325

ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಜಾಲತಾಣ

	
ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡಾ
ಇಲ್ಲಿ www.aosintegrity.com ಮತ್ತು ಚ�ೈನಾದಲ್ಲಿ WeChat
ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

*A. O. Smith ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸ�ೇವೆ ಮತ್ತು ಜಾಲತಾಣಗಳೆರಡೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತಹ, ಬಾಹ್ಯ ಸ�ೇವೆಯೊಂದರಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ
ತರಬ�ೇತಿ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಸಂವಹನ ತಜ್ಞರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಸ�ೇವೆಗಳು ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ�ೇವೆಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳು, ವಾರದ ಏಳೂ
ದಿನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಮಧ�ೇಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆ ನಿಮಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳು
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ವರದಿಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು (ಮುಂದುವರೆದದ್ದು)
ನಾವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನ�ೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಹ�ೇಗೆ ಇದ್ದರೂ, ನೌಕರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ನಾವು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ�ೇವೆ.
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನ�ೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

“ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು

ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು

ದೃಢವಾಗಿ
ನಿಲ್ಲಿರಿ”
- ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಲಿಂಕನ್

ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ
ಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಮಗ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಕ�ೇಳಿ
ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿದ್ದರೆ,
ಅಥವಾ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಣಿಸುವಂತ ಯಾವುದ�ೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ.
. . ಕ�ೇಳಿ!
ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಕ�ೇಳಿ. ಬಹುತ�ೇಕವಾಗಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು,
ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಬಹುದಾದ, ಸಂಸ್ಥಯಲ್ಲಿನ ಬ�ೇರ�ೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರ ಅಥವಾ
ಸೌಲಭ್ಯದ ನಾಯಕರನ್ನು ಕ�ೇಳಿ. ಅವರು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಅನ�ೇಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗಬಹುದು. ಇತರ
ಮಾರ್ಗಗಳೆಂದರೆ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ದ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ
ದ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲೆಂದು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ

ದ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯ ಸ�ೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಸರಣೆ
ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ:
• ಸಮಾನ ಔದ�್ಯೋಗಿಕ ಅವಕಾಶ;
• ಕಿರುಕುಳ, ಲ�ೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ;
• ಆಸಕ್ತಿಯ ಘರ್ಷಣೆ;
• ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಹಿವಾಟು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು;
• ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು;
• ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ (ಪ�ೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ);
• ಲಂಚತನ;
• ಆಂಟಿ-ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನುಸರಣೆ;
• ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಲ್ಲದ, ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ನಮೂದನೆಗಳು;
• ತಪ್ಪಾದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು;
• ನ�ೈತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.

6

ದ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ (ಸಮಗ್ರವಾದ ಸಹಾಯವಾಣಿ)
ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಯೊಂದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಏನನ್ನು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದೆಂದರೆ:
• ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ವರದಿಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ�ೇಡು ತೀರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು
ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;
•	
ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತದ
್ತ ೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ ಸಂವಹನದ ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರಮ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಅನಾಮಧ�ೇಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕಾನೂನು ಅನುಮತಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು
ಗೌರವಿಸಲಾಗುತದ
್ತ ೆ;
• ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ�ೋ�ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ, ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;
•	ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ ಸಂವಹನದ ತಜ್ಞರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು
ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಳಕಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ ಸಂವಹನದ
ತಜ್ಞರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು(ಗಳನ್ನು) ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ;
• ನಿಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಅಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ನಡತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್
ಸಂವಹನದ ತಜ್ಞರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನ�ೇರವಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡ�ೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ವರದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ;
• ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ
 �ೈನ್ ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ;
•	ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೀವು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ
ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಫಾಲ�ೋ� ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ನೆನಪಿಡಿ. ಯಾರಾದರ�ೊಬ್ಬರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ,
ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಡಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ಅನ�ೈತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ನೀವು
ಆಲ�ೋ�ಚಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನ�ೋ�ಡಿದರೆ, ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಅಥವಾ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕುಶಲತೆಯ
ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೋ� ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅದನ್ನು
ಹಾನಿಗ�ೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ನಾಶಮಾಡಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ�ೇಡು ತೀರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳದಿರುವ ನಿಯಮ
ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳ ಸಂದ�ೇಹಾಸ್ಪದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವರದಿಮಾಡುವ
ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ�ೇಡು ತೀರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು
ವರದಿಮಾಡುವ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದ�ೇ ನೌಕರರು ಸ�ೇಡು ತೀರಿಸುವುದಾದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತಿನ
ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ (ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ).

ಪ್ರ:

ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ನೌಕರನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು

ಎಂದು ನಂಬಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಉ:		ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು

ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ�ೇಡು ತೀರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು
ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ನ�ೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂಥ
ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ
ಅನ�ೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ನಿಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯದ ನಾಯಕರು, ನಿಮ್ಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳು
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ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ

ಸಮಾನ ಔದ�್ಯೋಗಿಕ ಅವಕಾಶ
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನೌಕರರ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಔದ�್ಯೋಗಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕುಲ, ಬಣ್ಣ, ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ,
ವಯಸ್ಸು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ವ�ೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ
ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳ ಪುರುಷರು
ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ವೃದ್ಧಿಗ�ೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು
ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಕಿರುಪುಸ್ತಕದಾದ್ಯಂತ, ನೀವು
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಅನ್ವಯಿಸಬ�ೇಕಾಗುವ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ
ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳ ಕೆಲವು “ನಿಜ-ಜೀವನದ”
ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲೆಂದು
ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಉದ�್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವು
ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ
ಸೀಮಿತವಲ್ಲ!
ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನು
ಅಥವಾ ನ�ೈತಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇರುವ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಎದುರಾದರೆ, ಕ�ೇಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ನಿಮ್ಮ ಮಾನವ
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಅಥವಾ ಕಾನೂನು
ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕ�ೇಳಿ.
ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ
ಎಂದು ನೀವು ಆಲ�ೋ�ಚಿಸುವಂತ ಯಾವುದ�ೇ
ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀವು ನ�ೋ�ಡಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವ�ೇ
ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ನಿಮ್ಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ನಿಮ್ಮ
ಸ್ಥಾವರದ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು
ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಲ�ೈನ್ ಗೆ
ವರದಿ ಮಾಡಿ.

ಕಿರುಕುಳ
ಒರಟಾದ, ದೂಷಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೀನ�ೈಸುವ ನಡವಳಿಕೆ;
ಅನಪ�ೇಕ್ಷಿತ ದ�ೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ; ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನೌಕರರ
ಗುಂಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತು, ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದ
ಮೂಲಕ ಹ�ೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ವಿಧದ
ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಲು
ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀರಿ.

ನಾವು ಕಿರುಕುಳ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ
ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ:
•	ಅನಪ�ೇಕ್ಷಿತ ಲ�ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಲ�ೈಂಗಿಕ
ಒಲವುಗಳ ಕ�ೋ�ರಿಕೆಗಳಂಥ ಲ�ೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ;
•	ನಿಮ್ಮ ಕುಲ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ
ಅವಲಂಬಿತವಾದ ಒರಟಾದ ಅಥವಾ ಅನಪ�ೇಕ್ಷಿತ
ನಡವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಕುಲ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ
ಕಿರುಕುಳ;
•	ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ
ಕಿರುಕುಳದಂತಹ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಿರುಕುಳ;
•	ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಅಂಗವಿಕಲತೆ, ಅಥವಾ
ಕಾನೂನುನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಉದ�್ಯೋಗಕ್ಕೆಸಂಬಂಧಿಸದ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಕಿರುಕುಳ.
ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಯಾವುದ�ೇ ನೌಕರರ
ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ
ಕಿರುಕುಳ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ
ನೀಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನ�ೋ�ಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವ�ೇ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ವರದಿಮಾಡಿ.

ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತ್ವ

ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿಗೆ
ಅಗತ್ಯವಾದುದನ್ನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ, ನೌಕರರು,
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದರ ಗ್ರಾಹಕರು, ಏಜೆಂಟರುಗಳು, ಸಮಾಲ�ೋ�ಚಕರು ಅಥವಾ
ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬ�ೇಕು. ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ,
ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಗ�ೊಳಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಅದರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಥವಾ
ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗ�ೊಳಿಸಿದರೆ (ನಮ್ಮ ಸರಕನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ, ಮಾರುವ ಅಥವಾ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ

8

ಸೂಕ್ತ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿ), ಅದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ
ವಹಿವಾಟಿಗಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೂ ಸಹ ಹಾಕಲಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ “ಆಂತರಿಕ
ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಹಿವಾಟು” ವಿಭಾಗವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನ�ೋ�ಡಿ.
ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಔದ�್ಯೋಗಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಎ.ಓ,ಸ್ಮಿತ್ ನೌಕರರ ಅಥವಾ
ಸಂಭವನೀಯ ನೌಕರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. “ತಿಳಿಯಬ�ೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ” ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್
ನೌಕಕರಿಗೆ (ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಂಥವರು) ಮಾತ್ರ ಯಾವುದ�ೇ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶವನ್ನು ಸೀಮಿತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದ�ೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಫ�ೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಿನ
ಅಥವಾ ಹ�ೊರಗಿನ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು, ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ
ಸ್ಟೇಕ್ಹ�ೋ�ಲ್ಡರ್ಗಳ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬ�ೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಪ್ರ: 	“ನನ್ನ ಸಹ�ೊದ�್ಯೋಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ

ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ�ೇಕ ಸಹ�ೊದ�್ಯೋಗಿಗಳು ಇದನ್ನು
ತೀರಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಾಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೀಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾನ�ೇನು ಮಾಡಬ�ೇಕು?”

ಉ:

ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕಿರುಕುಳದ ಹಂತದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,
ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅಗೌರವದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ
ವರದಿಮಾಡಬ�ೇಕು. ನೀವು ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಲ�ೈನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಧಾನ
ಹ�ೊಂದಿದ್ದರೆ ಹಾಗ�ೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆಸಕ್ತಿಯ ಘರ್ಷಣೆ
ನಿಮ್ಮ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಎ.ಓ, ಸ್ಮಿತ್ ನ ಹಿಸಾಸಕ್ತಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ
ಮಾಡುವಂತೆ ತ�ೋ�ರಿದಾಗ, ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಓರ್ವ ಉದ�್ಯೋಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಥವಾ ಆತನ
ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ�ೊಬ್ಬರು ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಸ್ಥಾನದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಅನುಚಿತ
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡಾ ಘರ್ಷಣೆ ತಲೆ
ಎತ್ತಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆಸಕ್ತಿಯ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ
ಈ ಮುಂದಿನ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗ�ೊಂಡಿವೆ; ನೀವು ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ�ೊಬ್ಬರು:
• ಪ
 ್ರಸ್ತುತ ಅಥವಾ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ,
ಪೂರಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್
ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ನ�ೇರವಾದ ಅಥವಾ
ಪರ�ೋ�ಕ್ಷವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಹ�ೊಂದಿದ್ದರೆ;
•	
ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ�ೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,
ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಒಂದು
ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಕರ�ೊಂದಿಗೆ
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ;
•	ಸರಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಒಂದು
ಉಡುಗ�ೊರೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಥವಾ
ಸಂಭವನೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು, ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರು
ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಿಂದ

ಪ್ರ: 	
“ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಿಡ್

ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ
ಸಹ�ೋ�ದರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಸರಬರಾಜುದಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ನಾವು
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಯೇ?”

ಉ:

 ವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು
ಅ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೋರ�ೇಟ್
ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ
ಪಡಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಹ�ೊರಗೆ ಬರಬ�ೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಸಹ�ೋ�ದರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಸರಬರಾಜುದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು
ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು.

ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ
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		 ಆಸಕ್ತಿಯ ಘರ್ಷಣೆ (ಮುಂದುವರೆದಿದೆ)
		ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಊಟ ಕ�ೊಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಒಂದು ಆಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆದ�ೊಯ್ಯುವಂತಹ ಸರಳ
ವ್ಯಾಪಾರೀ ಮನ�ೋ�ರಂಜನೆಯು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರೀ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ; ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹಣ
ಒದಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮನ�ೋ�ರಂಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ
ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
•	ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ
ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು.
ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಲನೀಡುವಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ, ಆಸಕ್ತಿಯ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದಾದ
ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದ�ೇ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಹಿರಂಗಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು. ನೌಕರರು ಮತ್ತು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು; ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಯಾವುದ�ೇ
ಸಂಭವನೀಯ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡ�ೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಬ�ೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಅಂತಹ
ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕ�ೋ�ರಲಾಗಿದ್ದರೆ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ
ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸೆಲ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬ�ೇಕು.

ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು
ಮುಂದುವರೆಸಲು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಗೆ ಋಣಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನ�ೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರ�ೋ�ಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಾಗದು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿ, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಕಂಡಿಹಿಡಿಯಲಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೌಕರರು,
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿ, ಮಾಹಿತಿ
ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನೂ ಸಹ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರ:		“ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ಕಸ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯಲು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೆಡ್ ಟ್ರಕ್

ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ
ಜಾಗರೂಕತೆ ಇಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹ�ೇಳುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದ�ೇ?”

ಉ:		 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಇಂತಹ ಬಳಕೆಯು ಸರಿಯೇ ಅಲ್ಲವ�ೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

ಅಧಿಕಾರ ಹ�ೊಂದಿಲ್ಲ. ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರದ ಮ್ಯಾನ�ೇಜರ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಕ�ೇಳಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿಯನ್ನು
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ನೀವು ಟ್ರಕ್ ಬಳಸಬಾರದು.

ಪ್ರ:		

“ನಾನು ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಸ್ಥಾವರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾನು ಕ�ೊಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು
ಕಂಡುಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಘಟಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಹ�ೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು
ಕ�ೇಳಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರಿದರೆ ನಾನು ಬಹಳ ದ�ೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು
ಪರವಾಗಿಲವ
್ಲ �ೇ?”

ಉ:		ಇಲ.್ಲ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದರೆ, ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು. ಈ ಪರಿಸ್ತಿ
ಥಿ ಯಲ್,ಲಿ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಸಂಸ್ಥೆಯು
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೇರವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರಬಹುದು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ
ಮಾರಬ�ೇಕೆನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವು ಸರಿಯಲ.್ಲ

10

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹ�ೊರಗಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಗಳು
ಯಾವುದ�ೇ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನೌಕರರು, ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ�ೇ ಲಾಭ-ಉದ್ದೇಶದ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ
ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ www.aosmith.com ವೆಬ್ಸ�ೈಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್
ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕು. ಇತರ ನೌಕರರು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹ�ೊರತುಪಡಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ�ೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಹಿವಾಟುನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ವಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಉತ್ಪನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆವಿಷ್ಕಾರೀ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ, ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವ ಮತ್ತು
ಉದ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದ�ೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಪ್ರತೀ
ನೌಕರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದ�ೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಳಕಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವ�ೇ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಮ್ಯಾನ�ೇಜರ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು. ಅದರಂತೆಯೇ, ಯು.ಎಸ್. ಕನ್ಸೂಮರ್
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ�ೇಫ್ಟಿ ಕಮೀಶನ್ , ಯಾವುದ�ೇ ಇತರ ಸರ್ಕಾರೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹ�ೊರಗಿನ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು
ಉತ್ಪನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ, ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ
ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ
ಸಂವಹನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರೀ ಜೀವಿತದ
ಬೃಹತ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುವ�ೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ.
ಇದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡ್
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ�ೇವೆ ಒದಗಿಸಲು
ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲೀ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇ-ಮೇಲ್ ವಾಯ್ಸ್
ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂವಹನಾ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುವಾಗ, ಅದು ಕಾನೂನು,
ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ನಾವು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಡಿ.
ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದ, ಲ�ೈಂಗಿಕ ಅಂಶ ಹ�ೊಂದಿರುವ,
ದುರ್ಭಾಷೆ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಕರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು
ನೀವು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಬಾರದು, ಡೌನ್ ಲ�ೋ�ಡ್, ಅಪ್ ಲ�ೋ�ಡ್
ಮಾಡಬಾರದು, ಅಥವಾ ವಿತರಿಸಬಾರದು.

"ಕಾನೂನುಗಳು
ಕೆಳಮಟ್ಟದವರನ್ನು
ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ
ನಡವಳಿಕೆಯು
ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದವರನ್ನು
ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ."
- ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೈನ್

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಟ್ರಾನೆಟ್ ಆಗಿರುವ AOSNET ಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶ
ಹ�ೊಂದಿರುವ ನೌಕರರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್
ಆಕ್ಸೆಸ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬ�ೇಕಾದ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಇಂಟ್ರಾನೆಟ್ ಮತ್ತು
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ ವೆಬ್-ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್
ಗಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ
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ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹ�ೊದ�್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ, ನಿಮ್ಮ
ಸಹ�ೊದ�್ಯೋಗಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು
ಬಳಸುವಾಗ, ನೀವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗ�ೊಳಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿರಬ�ೇಕು.
ಜ�ೊತೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವರಾಗಿ ನೀವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನ�ೇಮಿಸಲ್ಪಡದ�ೇ
ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಡಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು
ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ದಯವಿಟ್ಟು ನ�ೋ�ಡಿ.

ಪ್ರ:		 “ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂದ�ೇಶ ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ�ೋ� ಒಬ್ಬರು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಕರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು
ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದ�ೋ� ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಹ�ೊಸ ಗ್ರಾಹಕನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ
ಉತ್ಪನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದ�ೇ?”

ಉ: 	“ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ” ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ

ಯಾವುದ�ೇ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಗುರುತನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬ�ೇಡಿ. ಇಂಥ ನಡವಳಿಕೆಯು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್
ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅನ�ೇಕ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ,
ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಫೆಡೆರಲ್
ಕಾನೂನನ್ನೂ ಸಹ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಹುದು. ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗೆಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನೌಕರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್
ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಕರಾತ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದ�ೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ
ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ನಾಗರೀಕನಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು
ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತರಬ�ೇತಿ ಹ�ೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ನಾವು ಹ�ೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೆಂದರೆ:
•	ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಿಸುವುದು
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಡೆಸುವುದು;
•	ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಯಂತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದು;
• ಬಳಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುವುದು;
•	ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ�ೇಫ್ಟಿ ಡ�ೇಟಾ ಶೀಟ್ ಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ತ
ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು;
• ಯಾವುದ�ೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆಗ�ೊಳಿಸುವುದು;
• ಅಪಾಯಕಾರೀ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಕ�ೇವಲ ಅರ್ಹ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನ�ೇಮಿಸುವುದು;
• ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವುದು;
•	ಇ ಪಿ ಎ ಮತ್ತು ಓ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಎ ಲಾಗ್ ಗಳನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
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ಒಬ್ಬ ನೌಕರರಾಗಿ, ನಿಮಗೂ ಸಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ
ಕೆಲಸದ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ
ಸಹ�ೊದ�್ಯೋಗಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹ�ೊಂದಿದ್ದೀರಿ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನವು ಒಳಗ�ೊಂಡಿವೆ:
• ನ
 ಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿನ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ
ಯಂತ್ರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳು, ಲಾಕ್-ಔಟ್ ಗಳು,-ಮತ್ತು
ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು;
•	ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸಾಧನ, ಅವಶ್ಯಕ ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು
ಶ್ರವಣ ಸಂರಕ್ಷಕವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು
ಬಳಸುವುದು;
• ವಿ
 ಶ�ೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರೀ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ
ನೀಡುತ್ತಾ, ಯಾವುದ�ೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ
ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು;
•	ಅಪಾಯಕಾರೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರ
ಅಥವಾ ಇತರ ನೌಕರರು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

“...ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ

ಪ್ರ: 		“ಉತ್ಪಾದನಾ ಅವಧಿಮಿತಿಯನ್ನು

ಪೂರ�ೈಸಲು, ನನ್ನ ಸಹ�ೊದ�್ಯೋಗಿಗಳು
ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ
ಯಂತ್ರದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನವನ್ನು
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಸಹ
ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಸಮಯವು
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ,
ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ನಾನು
ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.”

ಉ: 	
ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹ�ೇಳಿದಿರಿ. ಯಾವುದ�ೇ

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಯ
ಲಿ ೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು
ಎಂದಿಗೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ
ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು
ಅಥವಾ ಸ್ಥಾವರದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮ್ಯಾನ�ೇಜರ್
ಗೆ ತಕ್ಷಣವ�ೇ ತಿಳಿಸಿ.

ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಾಗ

ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ನ�ೋ�ವು
ಉಂಟುಮಾಡುತದ
್ತ ೆ”

- ವೆಂಡೆಲಿನ್ ವ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾನೆನ್

ಪ್ರ:		“ಒಬ್ಬ ಹ�ೊಸ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗ�ೊಳಿಸಲು

ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಹ�ೊಸ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಂದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕ�ೇಳಿಸಿಕ�ೊಂಡೆ. ನಾನ�ೇನು ಮಾಡಬ�ೇಕು?”

ಉ:		ಈ ಸಂಭವನೀಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಸೌಲಭ್ಯ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ

ವರದಿಮಾಡಿ. ತಪ್ಪಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರ ನಡವಳಿಕೆಗೆ
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಸಹ ಹ�ೊಣೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪಾಯಕಾರೀ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ತಪ್ಪಾದ
ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ನೌಕರರಿಗೂ ಸಹ ಶುಲ್ಕ
ವಿಧಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಜ�ೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬಹುದು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ
ಬಳಸಬ�ೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ
ಪರಿಣಾಮಕಾರೀ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಕಳ್ಳತನ, ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯವು ನ�ೇರವಾಗಿ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್
ನ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದ�ೇ ಸಂದ�ೇಹಾಸ್ಪದ ಮೋಸ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತದನ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು
ತಕ್ಷಣವ�ೇ ವರದಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು.

ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ
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ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್
ವಹಿವಾಟು
ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು
ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಬ�ೇಗನ�ೇ
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ
ವಸ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹ�ೊಣೆಯನ್ನು
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ವಸ್ತು ಮಾಹಿತಿಯೆಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಸರಕನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ, ಮಾರುವ
ಅಥವಾ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಸೂಕ್ತ
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹ�ೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು,
ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಹ�ೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಪರಿಚಯ,
ಒಂದು ಖರೀದಿ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ದಾವೆ,
ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು.

ಪ್ರ:		“ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯ “ಚರ್ಚಾ

ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ” ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾರ�ೋ�
ಒಬ್ಬರು, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ನಾನು
ತಿಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಯನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ,
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ನಾನು ಆನ್
ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಬ�ೇಕ�ೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ
ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬ�ೇಕ�ೇ?”

ಉ:		 ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಬ�ೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ

ಅದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ತೀರಾ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.
ಬದಲಾಗಿ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ
ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನ್ನು ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಂತರಿಕ
ಮಾಹಿತಿಯ ಸಲಹೆಯಿಂದ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ
ಲಾಭ ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಹರಡುವುದು
ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಾದರೆ, ಈ
ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಸೂಕ್ತ
ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಒಬ್ಬ ನೌಕರ, ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಈ
ವಿಧದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ
ಮುನ್ನವ�ೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿ
ಅಥವಾ “ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್
ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರುವುದು ಕಾನೂನು
ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ವಹಿವಾಟು
ನಡೆಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದೂ ಸಹ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ.
ಆಂತರಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಂಡ ಮತ್ತು ಜ�ೈಲು ವಾಸ
ನ�ೇಮಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನ ಅಂತರಿಕ ವಹಿವಾಟು ಅನುಸರಣಾ
ನಿಯಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ
ಬ�ೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ವಹಿವಾಟು ಅನುಸರಣಾ ನಿಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಬ�ೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, info@aosmith.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ AOSNET ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ “ಅನುಸರಣೆ
ಮತ್ತು ನ�ೈತಿಕತೆ” ವಿಭಾಗವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ.

ಪ್ರ:

 ಾವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಒಂದು ಹ�ೊಸ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ
ನ
ಬಿಡಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೊಸ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹ�ೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ
ಕೂಡಲ�ೇ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸ್ಟಾಕ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಂದು ನಾನು ಊಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈಗ ಆ
ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸ್ಟಾಕ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದ�ೇ?

ಉ: ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು
ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದ ವಹಿವಾಟು ಆಗುತ್ತದೆ.
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ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಾಯಸಮ್ಮತ ನಡವಳಿಕೆ
ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಗ್ರಾಹಕರು, ಸರಬರಾಜುದಾರರು, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು
ನೌಕರರ�ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತೀ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ನಿರ್ದೇಶಕರು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು
ಶ್ರಮಿಸಬ�ೇಕು.
ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು
ಅವಶ್ಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲ�ೋ�ಚನಾಪರ ನೌಕರರು
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾದ, ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್
ಸ�ೈಟ್ ಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಟ್ರೇಡ್ ಶ�ೋ�ಗಳು,
ಸ್ಟಾಕ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ,
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಅನ�ೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪ್ರ:		“ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಿಂದ

ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರನ್ನು
ನ�ೇಮಿಸಿಕ�ೊಂಡೆವು (ಆಕೆ “ನಾನ್-ಕಾಂಪೀಟ್”
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ).
ನಾವು ಆಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ನೌಕರರ ಹ�ೊಸ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು
ವಿಚಾರಿಸಬಹುದ�ೇ?”

ಉ:		

 ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದ�ೇ
ಪ
ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ವಲ್ಲದ
ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆಕೆ
ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದ�ೇ ಸ್ವಾಯತ್ತ
ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಬಾರದು
ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ಮತ್ತು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್
ದಾವೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು
ಎಂಬುದನ್ನು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು.

ಆದರೂ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ, ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ ಅಥವಾ
ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಾ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಳ್ಳತನ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಪ್ರವ�ೇಶ, ಫೋನ್
ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಬ್ಬ
ಗ್ರಾಹಕರಂತೆ ನಟಿಸುವಂತ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಿಕೆಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದ�ೇ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ತಪ್ಪು ಬಳಕೆ, ಅಡಗಿಸುವಿಕೆ, ದುರ್ಬಳಕೆ, ವಸ್ತು
ವಿಷಯಗಳ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಪೂರಕ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ವಹಿವಾಟು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ
ಅನ್ಯಾಯವಾದ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಾರದು.
ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ವಲ್ಲದ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಮೂರನ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶವನ್ನು
ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲದ�ೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೇ ನಂಬಿಕೆಯ
ಅಂಗೀಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನೆನಪಿಡಬ�ೇಕು.
ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಅವರ ನೌಕರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗತಪ್ಪಿಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಕ�ೇವಲ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಹ�ೋ�ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಅಥವಾ ಸ�ೇವೆಗಳ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳುವುದ�ೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರ:		 “ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶ ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನನಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನ
ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದ�ೇ?”

ಉ:		 ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಬಗೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರವ�ೇಶವು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು “ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್” ಮಾಡುವುದು,

ಅವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫ�ೈಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಲ�ೋ�ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೂರನ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಫ�ೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
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ಆಂಟಿ-ಟ್ರಸ್ಟ್
ತಾನು ಸ�ೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರು, ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರ�ೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು, ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಇತರ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು “ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಗುಂಪಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಒಂದ�ೇ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗ�ೊಂಡಿವೆ:
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗ�ೊಳಿಸುವಂತೆ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ,
ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ,
ಯಾವುದ�ೇ ಹ�ೊರತುಪಡಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದ�ೇ, ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್
ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ನೌಕರ, ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಉದ�್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರು
ಅಥವಾ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ
ಮಾಡಿದರೆ, ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಅನುಸರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ.

ಪ್ರ:		“ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ,
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಾರಾಟ
ಜನರ�ೊಂದಿಗೆ ಉಪಾಹಾರ ಸ�ೇವಿಸಲು
ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವು
ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದೆವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯು
ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಯಿತು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚೇನೂ
ಹ�ೇಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ.. ಇದು
ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೇ?”

ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು
ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯ ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಥವಾ
ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲ�ೇ ಬಾರದು:
• ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು;
• ಉ
 ತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು
ನ�ೇಮಿಸುವುದು;
• ಕ ೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರನ್ನು
ನಿರಾಕರಿಸುವುದು; ಅಥವಾ
• ಯ
 ಾವುದ�ೇ ಉತ್ಪನ್ನದ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾರಾಟ
ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಥವಾ
ಸೀಮಿತಗ�ೊಳಿಸುವುದು.

ಗ್ರಾಹಕರ�ೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಾಗ, ನೀವು ಈ
ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು:
• ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದೆಯೇ
ಗ್ರಾಹಕರು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮರುಮಾರಾಟ
ಮಾಡುವಂತಹ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು;

ಉ:		

 ಾಗೆ ಹ�ೇಳಲು ತೀರಾ ಕಷ್ಟ. ನೀವು
ಹ
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜಿಯಾಗುವಂತಹ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ. ಏನನ್ನಾದರೂ
ಹ�ೇಳಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ
ಕ್ರಮವೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚರ್ಚೆಯು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಕ್ಷಣವ�ೇ
ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ,
ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗ�ೊಳಿಸಲು
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು
ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

• ಸಲಹೆ ಮಾಡಲಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದ�ೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬಿಡುವುದಾಗಿ
ಬೆದರಿಕೆ(ಗಳು) ಒಡ್ಡುವುದು;
• ಕ ಾನೂನು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದರಗಳನ್ನು,
ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉತ್ತೇಜಕ ಅಲಾಯೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುವುದು.
ನಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಗೆ
ಅನುಮತಿಯಿದೆ ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಖರೀದಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು ನಿಷ�ೇಧಿಸುತ್ತವೆ.
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ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರು ವ್ಯಾಪಾರೀ
ಸಂಘಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರಬಹುದು. ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ
ಸಂವಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತವಲ್ಲದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಒಳಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೂ ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾನೂನುಗಳು
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರೀ ಸಂಘಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು
ಹ�ೋ�ಗುವಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ,
ಅದರಿಂದ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಹ ಗಂಭೀರ
ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ
ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು
ಜ�ೈಲಿಗೆ ಸಹ ಹಾಕಲಾಗಬಹುದು. ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವ ಅಥವಾ
ಕಳಕಳಿ ಇರುವ ಯಾವುದ�ೇ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ
ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

“ಲ�ೋ�ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು

ನ�ೋ�ಡಬಯಸುವ

ಬದಲಾವಣೆಯು
ನಾವ�ೇ ಆಗಿರಬ�ೇಕು”

- ಗಾಂಧಿ

ಲಂಚತನ
ಪ್ರಪಂಚದ ಅನ�ೇಕ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನೌಕರರಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ
ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಲಂಚ ಕ�ೊಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಣ ,ಉಡುಗ�ೊರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಏನನ್ನೂ ಎಂದಿಗೂ ನೀಡಬ�ೇಡಿ:
• ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆಯಲು;

• ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ;
• ದಂಡ, ಪರ್ಮಿಟ್ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಸರ್ಕಾರೀ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು;

• ಓರ್ವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪ್ರಯತ್ನ; ಅಥವಾ
• ಒಂದು ಅನುಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ.

ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಹಣದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಲಂಚವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆಂದು ನೀವು ನಂಬಿರುವ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ
ಏಜೆಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಡಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕ�ೇವಲ ಉತಮ
್ತ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು
ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತದ
್ತ ೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರಬಹುದಾದ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಪಾಲುದಾರರ�ೊಂದಿಗೆ
ಕಾರ್ಯಮಾಡುವುದಿಲ.್ಲ ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ�ೊರಗಿನ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ
ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ, ಹಣ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತೀ ವ್ಯಾಪಾರೀ ವಹಿವಾಟಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು
ಕ�ೇಳುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಗದು ಅಥವಾ ನಗದು ಸಮಾನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದಾಗಿದೆ.
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು, ಅದರ ಲಂಚ-ವಿರ�ೋ�ಧಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಲಂಚ-ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನೂ
ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕಿದೆ. ಮೂರನ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಸಹ ಇದ�ೇ
ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಲಂಚ-ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಕಾನೂನನ್ನೂ ಸಹ ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕೆನ್ನುವುದು
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಸಹಿಸಲಾಗದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ�ೈತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಜ�ೊತೆಗೆ,
ದ�ೈನಂದಿನ ಸರ್ಕಾರೀ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶೀಘ್ರಗ�ೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು “ಸೌಲಭ್ಯಗ�ೊಳಿಸುವ ಪಾವತಿಗಳು”
ಯು.ಎಸ್. ಫಾರಿನ್ ಕರಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಿಲವ
್ಲ ಾದರೂ, ಈ ಪಾವತಿಗಳು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ
ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಇಂತಹ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರ:

 ಾವು ಮತ್ತೊಂದು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ನ
ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪರ್ಕವು ಒಬ್ಬ ವಿದ�ೇಶೀ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ, ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನ�ೋ�ರಂಜನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಎಂದು ನಾನು ಕ�ೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಬಹು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಶಃ
ಮನ�ೋ�ರಂಜನೆಯನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ $10,000 ಬ�ೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಾನು
ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದ�ೇ?

ಉ:		

 ಲ್ಲ. ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ
ಇ
ಘಟನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಮನ�ೋ�ರಂಜನಾ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಯು.ಎಸ್.
ಫಾರಿನ್ ಕರಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯು ಇತರ
ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಲಂಚ-ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
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ಪ್ರ:		 ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ರೂಪಿಸಲು ನಾವು ಎದುರುನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ
ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದ
ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಆ ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳು ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪೆನಿಗೆ
ಸ�ೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ತಾನ�ೇ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರಿಂದ, ಇದು
ಕಳಕಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?

ಉ:		 ಹೌದು. ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕರಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ ಲಂಚ-ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಮತ್ತು

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಮೂರನ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾದ
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಣ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂರನ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳಕಳಿಯ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರನ�ೇ-ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕಮೀಶನ್, ಮೂರನ�ೇ
ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿತರಕರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ದ�ೊಡ್ಡ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ನಿಖರವಾದ ಸ�ೇವೆಗಳ ವಿವರವಿಲ್ಲದ ಮೂರನ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ
“ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು”, ಮೂರನ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಂತ
ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಮೂರನ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿದ�ೇಶೀ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಅತಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.

ಪ�ೇಟ�ೇಂಟ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು
ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ
ಅನ�ೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾನ
ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದ�ೇ ಅಸ್ತಿಯಂತೆಯೇ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕ�ೈಗೆ ಅದು ಸಿಗದಂತೆ
ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರತೀ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ
ಆಸ್ತಿಯು ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್
ಅಥವಾ ಫ�ೈಲ್, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರೀ
ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅನ�ೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದು,
ಇವುಗಳನ್ನು “ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ” ಎಂದು ಸಹ
ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
• ಸ
 ಂಸ್ಥೆಯು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರೀ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ
ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸದಿರಲು
ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ;

ಪ್ರ:		 ಬ �ೇರ�ೊಂದು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು
ರಫ್ತುಮಾಡಲು ನಾವು ಆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ
ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲ ಕಾಲದಿಂದ
ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅನುಮತಿಯು
ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದ�ೊರಕಬಹುದು ಆದರೆ ಈ
ಅನುಮತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರಗ�ೊಳಿಸಲು
ಅವರ ಚಾರಿಟ�ೇಬಲ್ ಫೌಂಡ�ೇಶನ್ ಗೆ
ಹಣದ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು
ತನ್ನ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದ�ೇ?

ಉ:		

 ಲ್ಲ. ಹಣ ಪಾವತಿಯು ಚಾರಿಟೆಬಲ್
ಇ
ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇದು ತಪ್ಪಾದ
ಹಣಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

• ಒ
 ಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು
ಪ�ೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದ�ೇಶದ ಸರ್ಕಾರವು ವಿತರಿಸುವ
ಒಂದು ಪ�ೇಟೆಂಟ್, ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯು ಆ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ;
• ಮ
 ಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸ�ೇವೆಯ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಟ್ರೇಡ್
ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ;
• ಕ ಾಪಿರ�ೈಟ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ರೊಶರ್, ವೀಡಿಯೊ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್, ವೆಬ್ ಸ�ೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ
ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಕಲಾಗುವುದರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
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ಹ�ೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ
ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ�ೇಟೆಂಟ್
ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು
ಸಂಯೋಜಿಸಬ�ೇಕು. ಸಮಿತಿಯು ಈ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಯನ್ನು
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ�ೇಟೆಂಟ್
ಮಾಡಬಹುದ�ೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಿತಿಯು
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಹ್ಯ ಪ�ೇಟೆಂಟ್ ಸಲಹಾಗಾರರ�ೊಂದಿಗೆ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಒಂದು ಪ�ೇಟೆಂಟ್ ತಪಾಸಣೆ
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫ�ೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಹ�ೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸ�ೇವೆಗೆ ಹೆಸರು
ನೀಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವು
ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ
ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು. ಒಂದು ಹ�ೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ
ಸ�ೇವೆಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ನೀವು
ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದಾಗ, ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವು
ಆ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಆ ಗುರುತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು
ನಿಮಗೆ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪಾರೀ ಉಡುಗ�ೊರೆಗಳು
ಉಡುಗ�ೊರೆಗಳನ್ನು ಕ�ೊಡುವುದು ಅಥವಾ
ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ
ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಮಾನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ,
ಪೆನ್, ಕಾಫಿ ಮಗ್, ಬ�ೇಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ
ಆಹಾರ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ನಂತಹ ಅಗ್ಗವಾದ ಉಡುಗ�ೊರೆಗಳು
ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ
ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದ�ೊಡ್ಡದಾದ ಅಥವಾ
ದುಬಾರಿಯಾದ ಉಡುಗ�ೊರೆಗಳನ್ನು ಲಂಚವಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬ�ೇಕು.

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಈ ಮುಂದಿನಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಉಡುಗ�ೊರೆಗಳು
ಮತ್ತು ಮನ�ೊರಂಜನಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ:
• ಆ
 ಗಾಗ್ಗೆ ಬರದ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು
ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತದ್ದು;

ಪ್ರ:		“ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ�ೊಂದಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಒಂದು

ಸಾಫ್ಟ್ ವ�ೇರ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನನಗೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ವ�ೇರ್ ಲ�ೇಬಲ್ ಮೇಲೆ
ಕಾಪಿರ�ೈಟ್ ಇರುವುದನ್ನು ನಾನು ನ�ೋ�ಡಿದೆ. ಇದು
ಕಳಕಳಿಯ ವಿಷಯವ�ೇ?”

ಉ:		ಹೌದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವ�ೇರ್ ಅನಧಿಕೃತ

ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಫ್ಟ್
ವ�ೇರ್ ಬಳಸಲು ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರವಾನಗಿ
ಹ�ೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬ�ೇಕು.
ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಐಟಿ
ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಪ್ರ:		

 ವಾಯಿಗೆ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಹ�ೋ�ಗಲು
ಹ
ನಾನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಸರಬರಾಜುದಾರರು
ಹವಾಯಿ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಡ�ೊ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಈ ಕಾಂಡ�ೊ ಬಳಸಬಹುದ�ೇ ಎಂದು
ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕ�ೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ
ಒಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಸರಿಯೇ?

ಉ:		 ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲದ ಕ�ೋ�ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು

ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಕಾಂಡ�ೊ ಬಳಸಬಾರದು.
ನೀವು ಸರಬರಾಜುದಾರರ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನದಿಂದ ಈ
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು
ಸಂತ�ೋ�ಷಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕ�ೋ�ರಿಕೆಗೆ ಹೌದು ಎಂದು
ಹ�ೇಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಅವರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಈ
ಒಪ್ಪಂದವು ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಸಕ್ತಿಯ
ಘರ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದು – ಈ ಉಡುಗ�ೊರೆಯು
ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿ
ಒಬ್ಬ ಸರಬರಾಜುದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಂತೆ
ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಉಡುಗ�ೊರೆಯು
ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ,
ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

• ಸ
 ್ಥಳೀಯ ಉಡುಗ�ೊರೆ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ
ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ನೀತಿ
ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬ�ೇಡಿ;
• ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ
ಒಳಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀಡಿಲ್ಲದವುಗಳು;
• ಎ
 .ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು
ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವುಗಳು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
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ವ್ಯಾಪಾರೀ ಉಡುಗ�ೊರೆಗಳು (ಮುಂದುವರೆದಿದೆ)
ಹಾಗೆಯೇ, ಊಟ ಕ�ೊಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆದ�ೊಯ್ಯುವಂತಹ ಸರಳ ವ್ಯಾಪಾರೀ
ಮನ�ೋ�ರಂಜನೆಯು ವ್ಯಾಪಾರೀ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡುವುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತಹ
ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮನ�ೋ�ರಂಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಡುಗ�ೊರೆಯನ್ನು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳಬಾರದು
ಅಥವಾ ಬಯಸಬಾರದು.
ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಡುಗ�ೊರೆ ಅಥವಾ ಮನ�ೋ�ರಂಜನೆಯ ರೂಪವು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ನಿಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಪ್ರ:		“ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಆಲ�ೋ�ಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉಡುಗ�ೊರೆಯನ್ನು ನಾನು ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು
ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಯಾವುದ�ೇ ಮಾರ್ಗ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನ�ೇನು ಮಾಡಬ�ೇಕು?”

ಉ:		

ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮ್ಯಾನ�ೇಜರ್ ಗೆ ನೀಡಿರಿ.

ರಾಜಕೀಯ ಕ�ೊಡುಗೆಗಳು
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ನೌಕರರನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದ�ೇ ನೌಕರ, ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅಥವಾ
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯು.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯ
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು (ಎಓಎಸ್ ಪಿ ಎ ಸಿ) ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದ�ೇ ಯು.ಎಸ್. ನಾಗರಿಕರು ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಪ್ರ:		 “ ನನ್ನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಚ�ೇರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೌಕರರೆಲ್ಲರೂ

ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬ�ೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು
ನೀಡುವಂತೆ ನಾನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಲ�ೇ ಬ�ೇಕ�ೇ?

ಉ:		
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 ಲ್ಲ. ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನಿಮ್ಮ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಇ
ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಂದರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಅಥವಾ
ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನೂ
ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವ�ೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮ್ಯಾನ�ೇಜರ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು.

ನಿಖರವಾದ ದಾಖಲಾತಿ, ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳು
ಒಂದು ಯಶಸ್ವೀ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು
ವರದಿಗಳು ನಿಖರವಾಗಿರಬ�ೇಕು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬ�ೇಕು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಯು.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರಬ�ೇಕು. ನೀವು ಬರೆಯುವ ಯಾವುದ�ೇ ವರದಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾಪಾಡುವ
ಯಾವುದ�ೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ದಾಖಲೆಗಳು, ವೆಚ್ಚದ
ವರದಿಗಳು, ವಸ್ತುಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವರದಿಗಳು, ಪರಿಸರ ದಾಖಲೆಗಳು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ ಇತರ
ವ್ಯಾಪಾರೀ-ಸಂಬಂಧಿತ ವರದಿಗಳು, ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಒಳಗ�ೊಂಡಿವೆ. ನೀವು ಯಾವುದ�ೇ ನಿಖರವಲ್ಲದ,
ತಪ್ಪಾದ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗತಪ್ಪಿಸುವ ನಮೂದನೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು
ತಕ್ಷಣವ�ೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಫ�ೈನಾಶಿಯಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಕೆ, ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್
ಲ�ೈನ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ ಗೆ ಬರುವ ಇಂಥ ಯಾವುದ�ೇ ಕರೆಗಳನ್ನು ನ�ೇರವಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ ಆಫ್
ಡ�ೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ವರದಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಯಮವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಸೂಕ್ತ
ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ನೀವು
ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ತನ್ನ ತೆರಿಗೆಯ ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ವರದಿಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ
ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ�ೇಶೀ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ�ೇಶೀ ವಿನಿಮಯ
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ
ಎಂದಿಗೂ ನಡೆಸಬ�ೇಡಿ.

ಪ್ರ:		“ನನ್ನ ಸಹ�ೊದ�್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಖರವಲ್ಲದ ವೆಚ್ಚ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಖರೀದಿಸದ

ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಮರುಭತ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ
ತಂದೆನು ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಲ�ೈನ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬ�ೇಕ�ೇ?”

ಉ:		

 ೌದು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹ
ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್
ಲ�ೈನ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
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ವಹಿವಾಟು ಅನುಸರಣೆ
ನಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರೀ
ನಿಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಸರಕಿನ ರಫ್ತು ಅಥವಾ ಆಮದಿನ ಬಗ್ಗೆ
ನಿಮಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರೀ ಅನುಸರಣೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುವವರು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿರುವ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ,
ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಜ�ೈವಿಕ ಯುದ್ಧಾಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸ�ೈಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವ “ಅಂತಿಮ-ಬಳಕೆದಾರರೂ” ಸಹ ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸರಬರಾಜುದಾರರಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೆ, ನಾವು ಈ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ�ೇಕ ದ�ೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಿತಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹ�ೇರಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದ�ೇಶಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಆಮದು ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಯಾವುದ�ೇ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಶುಲ್ಕ
ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನ�ೇಮಿಸಬ�ೇಕು, ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
ಸರಕು, ಮಾಹಿತಿಯ ತುಣುಕು ಅಥವಾ ಸ�ೇವೆಯು ಯಾವ ಸರಹದ್ದಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಭದ್ರಪಡಿಸಬಹುದು, ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು
ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.
ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಯು.ಎಸ್. ಆಂಟಿಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕು;
ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ನಿರ್ಬಂಧ ಹ�ೇರದ ಬಾಯ್ಕಾಟ್
ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ
“ಒಂದು ವಿಷಯದ ಸತ್ಯಾಂಶವೆಂದರೆ
(ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದ�ೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಜನರ�ೊಂದಿಗೆ
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು).
ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಏನು
ಆಂಟಿ-ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಕಾನೂನಿನ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ,
ಯು.ಎಸ್. ಅನುಮೋದಿಸದ ವಿದ�ೇಶೀ
ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ�ೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯು.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆಳು
ಭಾಗವಹಿಸುವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ (ಅವರ
ಕಷ್ಟಕರ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು
ವಿದ�ೇಶೀ ಸಹಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡು). ಬ�ೇರೆ
ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಮೇರಿಕಾದ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಅವರ ವಿದ�ೇಶೀ ಸಹಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೂ
ಒಳಗ�ೊಂಡು) ಯು,ಎಸ್, ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ನಡೆಯುವ ಇತರ ದ�ೇಶಗಳ ಬಾಯ್ಕಾಟ್
- ಜನರಲ್ ಹೆಚ್. ನಾರ್ಮನ್ ಶ್ವಾರ್ಸ್ ಕ�ೊಫ್
ನಿಯಮಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಕ�ೈಜ�ೋ�ಡಿಸುವುದನ್ನು
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ
ವಿಷಯವಾಗಿ, ಇಸ್ರೇಲ್-ಮೂಲದ ಸರಕು ಮತ್ತು
ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡುವ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ
ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರ�ೊಂದಿಗೆ
ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಾಗ ನಾವು ಬಹುತ�ೇಕವಾಗಿ
ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ
ಒಂದು ಹ�ೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅಥವಾ ಕ�ೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಕ�ೋ�ರಿಕೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕಾದರೆ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶದ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲದ�ೇ ಇದ್ದರೆ
ವಹಿವಾಟು ಅನುಸರಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
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ಪ್ರ:		“ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ

ಯಾವುದ�ೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಾವು
ಆಮದುದಾರರ ಸರಬರಾಜು ಸರಣಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರ
ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯು.ಎಸ್. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು
ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್-ಟ್ರೇಡ್
ನಾನು ಹ�ೇಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಬ�ೇಕು?”
ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಿಪ್ ಅಗ�ೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೆರರಿಸಮ್ (ಸಿ-ಟಿಪಿಎಟಿ)
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತದೆ.
ಉ:		 ಅಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತವಿರುವ ಸರಬರಾಜು ಸರಣಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ
ಭಾಗವಹಿಸಬ�ೇಡಿ. ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಯನ್ಸ್
ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ನೌಕರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ, ನಮ್ಮ
ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ
ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಸಂವಾದವನ್ನು
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಬರಾಜುದಾರರು
ವರದಿಮಾಡಿ, ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ
ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ
ಏನು ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಪ್ಯಾಕ�ೇಜಿಂಗ್, ಕಂಟ�ೇನರ�ೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ
ಇದೆ. ಒಳಬರುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು
ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್
ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಟ್ರಕ್ ಗೆ ಲ�ೋ�ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ನೌಕರರು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕಾದ ಭದ್ರತಾ
ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹ�ೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು
ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರತೀ ನೌಕರರು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರ
ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ನೌಕರರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭದ್ರತೆ ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ
ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಗುರುತಿಸದ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂದ�ೇಹಾಸ್ಪದ
ಚಟುವಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯ
ಮ್ಯಾನ�ೇಜರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಜಾಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರತಿಬ್ಬರೂ
ಜಾಗರೂಕತೆ ಇಂದ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಸಂದ�ೇಹಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವರದಿಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಪ್ರ:		“ನಾನು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ರಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ

ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ನ�ೊಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕ�ೊಂಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅವನು ಯಾವುದ�ೇ ನೌಕರರ
ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶಕರ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನ ಬಳಿ ಹ�ೋ�ಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಬ�ೇಕ�ೇ?”

ಉ:		

 ್ರೇಲರ್ ಗಳನ್ನು ಶ�ೇಖರಿಸುವ ಮತ್ತು ಲ�ೋ�ಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರದ�ೇಶದಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟ
ಆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು, ಆಯುಧ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾಂಟ್ರಾಬ್ಯಾಂಡ್
ಇರಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಹ�ೋ�ಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವುದು
ಪರವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಮ್ಯಾನ�ೇಜರ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮ್ಯಾನ�ೇಜರ್
ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸರಬರಾಜು ಸರಣಿ ಸಮಗ್ರತೆ
ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅನ�ೇಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ (ಮಾನವರ ಮಾರಾಟ, ಘರ್ಘಣೆಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರೀ ವಸ್ತುಗಳ
ಕಾನೂನುಗಳನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡು). ಈ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಬಲವಾದ
ಅನುಸರಣೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದ�ೇ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
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ಸಾರಾಂಶ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ.
ಆದರೆ—ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹ�ೊಂದಿರುವ—ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಒಂದ�ೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ
ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಡಬ�ೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು
ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಪ್ರತೀದಿನ ಜೀವಿಸುವುದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತೀ ನೌಕರ, ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದ�ೇ
ವ�ೇಯ್ವರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರದ ಅಥವ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮ್ಯಾನ�ೇಜರ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಮುಂದಾಗಿ
ಲಿಖಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಬ�ೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ನಾವು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ನಿಯಮಗಳ ವ�ೇವರ್ ಕ�ೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡ�ೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಅಥವಾ
ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್ ಸ�ೈಟ್ www.aosmith.com ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
ಯಾರಾದರ�ೊಬ್ಬರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಕಷ್ಟಪಡಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ಅನ�ೈತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ನೀವು ಆಲ�ೋ�ಚಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನ�ೋ�ಡಿದರೆ, ನಮಗೆ ಅದನ್ನು
ತಿಳಿಸಿ. ಅಥವಾ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕುಶಲತೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ
ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೋ� ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯ
ಕ್ರಿಯೆಯು ಅದನ್ನು ಹಾನಿಗ�ೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ
ನಾಶಮಾಡಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
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ವ್ಯಾಪಾರೀ ಸ್ಥಳಗಳು
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ಆಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ, ಟೆನೆಸ್ಸಿ
ಆಸ್ಟಿನ್, ಟೆಕ್ಸಾಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು, ಭಾರತ
ಬಾನ್ ಬರಿ, ಯುನ�ೈಟ�ೇಡ್ ಕಿಂಗ್ ದಮ್
ಚಾರ್ಲೊಟ್, ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾರ�ೊಲಿನ
ಕುಕ್ ವಿಲ್ಲೆ, ಟೆನೆಸ್ಸಿ
ಎಲ್ ಪಾಸ�ೊ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್
ಫೆರ್ಗಸ್, ಓಟಾರಿಯೊ, ಕೆನಡಾ
ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್, ಕೆಂಟಕಿ
ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್, ಟೆನೆಸ್ಸಿ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ಗ�್ರೋವ್ ಪೋರ್ಟ್, ಓಹಿಯೋ
ಹಾಲ್ಟಮ್ ಸಿಟಿ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್
ಹನ�ೋ�ಯ್, ವಿಯಟ್ನಾಂ
ಇರ್ವಿನ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯ
ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್, ಟರ್ಕಿ
ಜಾನ್ಸನ್ ಸಿಟಿ, ಟೆನೆಸ್ಸಿ
ಜೌರೆಸ್, ಮೆಕ್ಸಿಕ�ೊ
ನಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ಲಿ, ಟೆನೆಸ್ಸಿ
ಲೆಬನಾನ್, ಟೆನೆಸ್ಸಿ

• ಲಿಶುಯ್, ಚ�ೈನಾ
• ಮಕ್ ಬೀ, ಸೌತ್ ಕ್ಯಾರ�ೊಲಿನ
• ನಾನ್ ಜಿಂಗ್, ಚ�ೈನ
• ರೆಂಟನ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಟನ್
• ಶಾಂಗಾಯ್, ಚ�ೈನ
• ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಫೊರ್ಡ್, ಓಂಟಾರಿಯೊ, ಕೆನಡಾ
•	ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ, ದುಬ�ೈ, ಯುನ�ೈಟೆಡ್ ಅರಬ್
ಎಮಿರ�ೇಟ್ಸ್
• ವೆಲ್ಡ್ ಹ�ೊವೆನ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್

ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ಕಚ�ೇರಿಗಳು
• ಮುಲ್ವುಕೀ, ವಿಸ್ಕನ್ಸಿನ್
• ನಾನ್ ಜಿಂಗ್, ಚ�ೈನ
• ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಚ�ೈನಾ SAR
ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ�ೇಂದ್ರ
• ಮುಲ್ವುಕೀ, ವಿಸ್ಕನ್ಸಿನ್
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“ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ

ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ
ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ,

ಅವನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲ್ಲ.”

- ಅನಾಮಧ�ೇಯ
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