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ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಶನನುನ ಅದಿ್ವತಿೇಯವನಾನಗಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಾ ನಮಮಿ ಮೌಲಯಗಳು ಸಹ 

ಒಂದಾಗಿದ�. 1874 ರಲ್ಲಾ ವಾಯಪಾರವನುನ ಆರಂಭಿಸ್ದಾಗಿನಂದಲೂ ನಾವು ಒಂದ�ೇ ಬಗ�ಯ ಮೌಲಯದ�ೂಂದಿಗ� 

ಕಾಯಪೊನವಪೊಹಿಸ್ದ�್ದೇವ�. ನಮಮಿ ಮೌಲಯಗಳು ನಮಮಿ ಸಂಸ�ಥೆಯ ಸಂಸಾಥೆಪಕರಾದ ಸ್ಮಿತ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ 

ಬಂದಿದು್ದ, ಅವರು ವಾಯಪಾರವನುನ ಪ್ರಮಾಣಿಕತ�ಯಿಂದ ಮತುತು ನ�ೈತಿಕವಾಗಿ ನಡ�ಸುವಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ 

ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯುಳ್ಳ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ನಾಗರಿೇಕರಾಗಿರುವಲ್ಲಾ ನಂಬದ್ದರು. ಈ ಸಮಗ್ರತ�ಗ� 

ಬದಲಾಗದ ಬದ್ಧತ�ಯಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಸ�ೇವ� ಸಲ್ಲಾಸುತಿತುರುವ ಎಲಾಲಾ ಮಾರುಕಟ�ಟ್ಗಳಲ್ಲಾಯೂ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್, 

ಕುಶಲತ�ಗಾಗಿ ಅದಿ್ವತಿೇಯವಾದ ಹ�ಸರನುನ ಪಡ�ದುಕ�ೂಂಡಿದ�. ಈ ಪ್ರಸ್ದ್ಧತ�ಯನುನ ಮೂರು ಮಾಗಪೊಗಳಲ್ಲಾ 

ಸಂಕ�ೇಪಗ�ೂಳಿಸಬಹುದು: ನಮಮಿ ಗಾ್ರಹಕರ ದಿೇರ್ಪೊವಧಿ ಯಶಸ್ಲ್ನಲ್ಲಾ ಸಕಿ್ರಯವಾದ ಆಸಕಿತು, ಉತತುಮ 

ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ನಾಗರಿೇಕನಾಗುವ ಬಯಕ�, ಮತುತು ಎಲಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಾಯೂ ಪರಸಪ್ರರನುನ ಗೌರವ ಮತುತು ಸ್ವ-

ಪ್ರತಿಷ�ಠೆಯಿಂದ ಕಾಣುವುದಕ�ಕೆ ಬದ್ಧತ�.

ನಮಮಿ ಮೌಲಯಗಳು ಮತುತು ನ�ೈತಿಕ ನಡವಳಿಕ�ಯಲ್ಲಾನ ನಮಮಿ ವಿಶಾ್ವಸವನುನ ನಮಮಿ ಸಂಸ�ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 

ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತು ನದ�ೇಪೊಶಕರಿಗ� ನಾವು ತಿಳಿಸುವುದನುನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಹಾಗ� ಈ ಮಾಗಪೊಸೂಚಿ 

ನಯಮಗಳನುನ ನಾವು ಬರ�ದಿದ�್ದೇವ� ಮತುತು ವಿತರಿಸ್ದ�್ದೇವ�. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತಿತುರುವ ವಾಯಪಾರಿೇ ಜಗತಿತುನಲ್ಲಾ 

ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ನಡವಳಿಕ� ಮತುತು ನ�ೈತಿಕ ಚೌಕಟಟ್ನುನ ಒದಗಿಸುವುದ�ೇ ನಮಮಿ ಮಾಗಪೊಸೂಚಿ ನಯಮಗಳ 

ಉದ�್ದೇಶವಾಗಿದ�. ಸಂಸ�ಥೆಯು ನಮಮಿಂದ ಏನನುನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದ� ಎಂಬುದನುನ ನೇವು ಅರಪೊಮಾಡಿಕ�ೂಳ್ಳಲು 

ನ�ರವಾಗುವಂತ� ಮತುತು ಸಂಕಿೇಣಪೊವಾದ ಅರವಾ ಸವಾಲ್ನಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಿಸ್ಥೆತಿಗಳಲ್ಲಾ ನೇವು ಹ�ೇಗ� 

ನಡ�ದುಕ�ೂಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಬಗ�ಗೆ ನಮಗ� ಮಾಗಪೊದಶಪೊನ ನೇಡುವ ಉದ�್ದೇಶವನೂನ ಸಹ ಹ�ೂಂದಿದ�. ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್, 

ಹ�ೂಸ ಮಾರುಕಟ�ಟ್ಗಳು ಮತುತು ಹ�ೂಸ ದ�ೇಶಗಳಿಗ� ವಿಸತುರಿಸುವಾಗ, ಪ್ರತಿೇ ನೌಕರರು ಒಂದ�ೇ ರಿೇತಿಯ ವಾಯಪಾರಿೇ 

ಪ್ರಮಾಣಗಳನುನ ಅರಪೊಮಾಡಿಕ�ೂಂಡು, ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್, ಅದರಂತ� ಜಿೇವಿಸುವುದನುನ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನಾವು 

ಬಯಸುತ�ತುೇವ�. ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ನಗದಿಪಡಿಸ್ಕ�ೂಂಡಿರುವ ಉನನತ ಮಟಟ್ದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಬಗ�ಗೆ ನಾವು ವಾಯಪಾರ 

ನಡ�ಸುವ ನಮಮಿ ಗಾ್ರಹಕರು, ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಮತುತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಹ 

ತಿಳಿದುಕ�ೂಳ್ಳಬ�ೇಕ�ಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ�ತುೇವ�.

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್’ನ ಒಳ�್ಳಯ ಖಾಯತಿಯು, ನಮಮಿ ಕಿ್ರಯೆ ಮತುತು ನಂಬಕ�ಗಳ ಫಲವಾಗಿದ�. 

ನಮಮಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮಮಿ ಸಂಸ�ಥೆಯನುನ ಹ�ೂರ ಜಗತಿತುನಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಧಿಸುತಿತುೇರಿ 

ಮತುತು ನಮಮಿ ದ�ೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳು, ನ�ೈತಿಕ ಸಂಸ�ಥೆ ಎಂಬ ನಮಮಿ ಸಾಥೆನವನುನ 

ವೃದಿ್ಧಸುತತುದ� ಅರವಾ ಹಾಳುಮಾಡುತತುದ�. ತಕ್ಷಣದಲ�ಲಾೇ ನಡ�ಯುವ ರಾಗತಿಕ 

ಸಂವಹನದ ಇಂದಿನ ಜಗತಿತುನಲ್ಲಾ, ಒಂದು ಸಂಸ�ಥೆಯ ಮೇಲ್ನ ವಿಶಾ್ವಸ 

ಮತುತು ತನನ ವಾಯಪಾರಿೇ ಪಾಲುದಾರರ�ೂಂದಿಗ� ನಾಯಯಸಮಮಿತವಾಗಿ 

ನಡ�ದುಕ�ೂಳು್ಳವ ತನನ ಸಾಮರಯಪೊವು ಬಹುಪಾ್ರಮುಖಯವಾಗಿದ�, ಮತುತು 

ಹಿಂದ�ಂದಿಗಿಂತಲೂ – ಹ�ಚುಚು ನಾಜೂಕಾಗಿದ�. ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಮೌಲಯಗಳಿಗ� 

ನಮಮಿ ಬದ್ಧತ�ಯನುನ ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ�ತುೇನ� ಮತುತು ಪ್ರಸಂಶಿಸುತ�ತುೇನ�, 

ಮತುತು ಭವಿಷಯದಲ್ಲಾ ನಾವು ರ�ೂತ�ಯಾಗಿ ವಾಯಪಾರ ನಡ�ಸುವಾಗಲೂ 

ಇವುಗಳಿಗ� ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜಿೇವಿಸುವುದನುನ ಮುಂದುವರ�ಸಬ�ೇಕ�ಂದು 

ನಾನು ನಮಮಿನುನ ಉತ�ತುೇಜಿಸುತ�ತುೇನ�.
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ನಾವು ವಾಯಪಾರ ನಡ�ಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಾ ಮತುತು ನಮಮಿ ಗಾ್ರಹಕರು, ನಮಮಿ ನೌಕರರ�ೂಂದಿಗ� ನಮಮಿ ವಾಯಪಾರ ಮತುತು 

ಪ್ರತಿಸಪ್ಂದನ�ಯನುನ ನಡ�ಸಲು, ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಈ ಮೌಲಯಗಳನುನ ಮಾಗಪೊದಶಿಪೊಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ದ�. ಒಂದ�ೇ ಗುರಿಯೆಡ�ಗ� 

ರ�ೂತ�ಯಾಗಿ ಕ�ಲಸಮಾಡುವ ಮತುತು ಒಂದ�ೇ ಮೌಲಯಗಳನುನ ಹಂಚಿಕ�ೂಳು್ಳವ ನಮಮಿ ಎಲಾಲಾ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತು 

ನದ�ೇಪೊಶಕರುಗಳ ಮೇಲ� ನಮಮಿ ಯಶಸುಲ್ ಅವಲಂಬಸ್ದ�.

ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಲಾಭದಾಯಕ ಬನಳವಣಿಗನಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತತುದನ

ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಭವಿಷ್ಯಕನಕೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಬನಳವಣಿಗನಯ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದನ. ಲಾಭದಾಯಕ ಬನಳವಣಿಗನಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್, ನಾವು ಈ 
ಮ್ಿಂದಿನವುರಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬನೇಕ್:

 • ನಮಮಿ ಗಾ್ರಹಕರಿಗ� ಹ�ೂಸ ಮತುತು ಉನನತ-ಗುಣಮಟಟ್ದ ಉತಪ್ನನಗಳು;

 • ವ�ೈಯಕಿತುಕ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗ� ಹ�ಚಿಚುನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತುತು ಸುಧಾರಿಸ್ದ ಔದ�ೂಯೇಗಿಕ ಭದ್ರತ�;

 • ನಮಮಿ ಸಾಟ್ರ್ ಹ�ೂೇಲ್ಡರ್ ಗಳ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ�ಯಲ್ಲಾ ಬ�ಳವಣಿಗ�.

ಸಾಟೆಕ್ ಹನೂೇಲ್ಡರ್ ರಳ ಬಿಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕನಯ ಮೇಲನ ಸಾಧಾರಣಕಕೆಿಂತ ಹನಚಿಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರೇಕ್ಷಿಸ್ವ ಜನೂತನಗನ, 
ನಾವು ಈ ಮ್ಿಂದಿನವುರಳಿಗಾಗಿ ಒಿಂದ್ ಯೇಜಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬನಳನಯ್ತನತುೇವನ:

 •  ನಮಮಿ ವಾಯಪಾರಿೇ ಘಟಕಗಳು, ಪರಸಪ್ರ ಸಹಕಾರ ನೇಡಲು ಮತುತು ಯು.ಎಸ್. ಆರ್ಪೊಕತ�ಗಿಂತ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಬ�ಳ�ಯುವ 

ಒಂದು ಸಂಸ�ಥೆಯನುನ ಸೃಷ್ಟ್ಸಲು, ವ�ೈಯಕಿತುಕ ಬ�ಳವಣಿಗ� ದರಗಳನುನ ಹ�ೂಂದಿರುವುದು;

 •  ನಮಮಿ ಸಾಧಾರಣಕಿಕೆಂತ ಉತತುಮವಾದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ�ಯ ಮೇಲ್ನ ಆದಾಯದಿಂದ ಪಡ�ದ  ಮತುತು ಸಾಲ 

ಹಾಗೂ ಈಕಿ್ವಟಿಯಂತಹ ಬಾಹಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡ�ದ ಹಣದ ಮೂಲಕ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ ಆರ್ಪೊಕ ಅಗತಯತ�ಗಳನುನ 

ಬ�ಂಬಲ್ಸಲಾಗುತತುದ�.

 
ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಆವಿಷಾಕೆರಕನಕೆ ಒತ್ತು ನಿೇಡ್ತತುದನ 
 
ಆವಿಷಾಕೆರವು ಲಾಭದಾಯಕ ಬನಳವಣಿಗನಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಮೂಲವಾಗಿದನ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು:

 •  ಆವಿಷಾಕೆರ ಮತುತು ಸತತ ಸುಧಾರಣ�ಯ ಮೂಲಕ, ನಮಮಿ ಉತಪ್ನನಗಳ ಮೌಲಯ ಮತುತು ಗಾ್ರಹಕರಿಗ� ನಮಮಿ ಸ�ೇವ�ಯನುನ 

ಹ�ಚಿಚುಸುವಂತ�  ಎಲಾಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಉತಪ್ನನ ಮಾಗಪೊಗಳಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಾನ ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಥೆನವನುನ ಸಾಧಿಸಬ�ೇಕು;

 •  ಒಂದು ಸಂಸ�ಥೆಯಾಗಿ ನಮಮಿ ಪರಿಣಾಮಕತ�ಯನುನ ಮತುತು ನಮಮಿ ಸೌಲಭಯಗಳ ಉತಾಪ್ದಕತ�ಯನುನ ಹ�ಚಿಚುಸಲು 

ಆವಿಷಾಕೆರಿೇ ಮಾಗಪೊಗಳನುನ ಕಂಡುಕ�ೂಳ್ಳಬ�ೇಕು;

 •  ತ�ೂಡಗಿಸ್ಕ�ೂಳು್ಳವಿಕ� ಮತುತು ಸೃಜನಾತಮಿಕತ�ಯನುನ ಉತ�ತುೇಜಿಸುವಂತಹ ನಡತ� ಮತುತು ಕುಶಲತ�ಗಳನುನ ನಮಮಿ 

ಜನರಲ್ಲಾ ಬ�ಳ�ಸಬ�ೇಕು;

 •  ಅತುಯತತುಮ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನ ಪಡ�ಯಲು ಆಡಳಿತ ಕುಶಲತ�ಯನುನ ಸಾಧಿಸಬ�ೇಕು ಮತುತು ಭವಿಷಯದ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗ� 

ನಮಮಿ ಸಂಸ�ಥೆಯನುನ ಸ್ದ್ಧಗ�ೂಳಿಸಬ�ೇಕು;

 •  ಅಪಾಯವನುನ ತ�ಗ�ದುಹಾಕಲು ಶಿಸ್ತುನ ವಿಧಾನವನುನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯನುನ 

ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೇಲ� ಕ�ೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸಬ�ೇಕು.

ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ 
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ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ತನನು ಉತತುಮ ಹನಸರನ್ನು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸ್ತತುದನ 
 
ಜನರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಸನ್ಥರಳನೊಿಂದಿಗಿನ ಎಲಾಲಿ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ರಾಜಿಯಲಲಿದ ದಕ್ಷತನಯಿಂದ ಕಾಯ್ಗಮಾಡ್ತನತುೇವನ. ನಾವು:

 • ಎಲಾಲಾ ಕ�ಲಾೇಮ್ ಮತುತು ರಾಹಿೇರಾತಿನಲ್ಲಾ ನಾಯಯಸಮಮಿತ ಮತುತು ಸತಯವಾಗಿರುತ�ತುೇವ�;

 •  ಗಾ್ರಹಕರು, ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರು, ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಗಳು, ಸಕಾಪೊರ ಮತುತು ನಯಂತ್ರಣಾ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳು, ಮತುತು 

ನೌಕರರ�ೂಂದಿಗ� ನಾಯಯಸಮಮಿತವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡ�ಸುತ�ತುೇವ�;

 •  ಎಲಾಲಾ ಕಾನೂನುಗಳನುನ ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ�ತುೇವ� ಮತುತು ಅನ�ೈತಿಕ ಅಭಾಯಸಗಳನುನ ನರಾಕರಿಸುತಾತು, 

ಮಾನಯವಾದ ಗುರಿಗಳನುನ ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ�ತುೇವ�;

 • ವಾಯಪಾರದ ಎಲಾಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾಯೂ ಉನನತ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನುನ ಸಾಧಿಸುತ�ತುೇವ�;

 • ಈ ಮೌಲಯಗಳನುನ ಮುಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗ�ಯ ನೌಕರರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸುತ�ತುೇವ�.

 
ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಕನಲಸ ಮಾಡಲ್ ಉತತುಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದನ
 
ನಮಮಿ ಸಿಂಸನ್ಥಯನ್ನು ನಡನಸ್ವಲ್ಲಿ, ನಾವು ಆಲನೂೇಚನಾಪರ ಮತ್ತು ಸಮಥ್ಗ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್್ಗಸ್ತನತುೇವನ. ನಾವು ತಿಂಡವಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಗಮಾಡ್ವುದಕನಕೆ ಒತ್ತುನಿೇಡ್ತನತುೇವನ ಮತ್ತು ನಮಮಿ ಧನ್ಯೇಯರಳನ್ನು ಕಿಂಡ್ಕನೂಳುಳುವಲ್ಲಿ ವನೈವಿಧ್ಯತನಯನ್ನು ಸಾವಾರತಿಸ್ತನತುೇವನ. 
ನಾವು:

 • ವಯಕಿತುಗತ ಗೌರವವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಕೆ ಎಂಬಂತಹ ಪರಿಸರವನುನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟ್ಸುತ�ತುೇವ�;

 •  ಸ್ವ-ಶಿಸುತು ಮತುತು ಕ�ಲಸದ�ಡ�ಗ� ಉತಾಲ್ಹದ�ೂಂದಿಗ� ಬರುವ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಮತುತು ವ�ೈಯಕಿತುಕ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯನುನ ನಾವು 

ಉತ�ತುೇಜಿಸುತ�ತುೇವ�;

 • ಪರಸಪ್ರ ನಾಯಯಸಮಮಿತವಾಗಿ ಮತುತು ಯಾವುದ�ೇ ತಾರತಮಯವಿಲಲಾದ�ೇ ನಡ�ದುಕ�ೂಳು್ಳತ�ತುೇವ�;

 • ನೌಕರರಿಗ� ಅವರ ಕ�ೂಡುಗ�ಗ� ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾಯಯಸಮಮಿತವಾಗಿ ಹಣಪಾವತಿಸುತ�ತುೇವ�;

 •  ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಧನ, ಸರಿಯಾದ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳು ಮತುತು ತರಬ�ೇತಿ ಒದಗಿಸುತ�ತುೇವ� ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ 

ಅಭಾಯಸಗಳಿಗ�ೇ ಒತುತುನೇಡುತ�ತುೇವ�.

 
ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಉತತುಮ ನಾರರೇಕನಾಗಿದನ 
 
ನಾವು ವಾ್ಯಪಾರ ನಡನಸ್ವ ಸಾವ್ಗಜನಿಕರಗನ ಮತ್ತು ಸಮ್ದಾಯರಳಿಗನ ಸನೇವನ ಒದಗಿಸಲ್, ನಾವು:

 • ನಾವು ಇರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆರ್ಪೊಕ ಯೊೇಗಕ�ೇಮಕ�ಕೆ ಕ�ೂಡುಗ� ನೇಡುವಂತಹ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗಾಗಿ ಶ್ರಮಸುತ�ತುೇವ�;

 •  ಯೊೇಗಯವಾದ ನಾಗರಿೇಕ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಾ ತಮಮಿನುನ ತ�ೂಡಗಿಸ್ಕ�ೂಳ್ಳಲು ನಮಮಿ ಜನರಿಗ� ಆರ್ಪೊಕ ಬ�ಂಬಲ ಮತುತು 

ಉತ�ತುೇಜನ ನೇಡುತ�ತುೇವ�;

 •  ನಮಮಿ ಸಾಥೆವರಗಳು ಮತುತು ಕಾಯಾಪೊಚರಣ�ಗಳು ಪರಿಸರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗ� ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇರುವುದನುನ 

ಖಚಿತಪಡಿಸುತ�ತುೇವ�;

 •  ಈ ಧ�ಯೇಯಗಳನುನ ಸಾಧಿಸಲು ಅತಯವಶಯಕವಾಗಿರುವ ಮುಕತುವಾದ ಔದ�ೂಯೇಗಿಕ ವಯವಸ�ಥೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣ� ಮತುತು 

ರ್ೇಷಣ�ಗ�ಯನುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕತುವಾದ ಮಾಗಪೊದಲ್ಲಾ ಉತ�ತುೇಜಿಸುವುದು.

 
ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ನಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿೇ ದಿನ ನಮಮಿ ಮೌಲಯಗಳನುನ ಕಾಯಪೊರೂಪದಲ್ಲಾ ತರುವುದ�ೇ ಪಾ್ರಮುಖಯವಾಗಿದ�. ಈ ಮಾಗಪೊಸೂಚಿ 

ನಯಮಗಳ ಕಿರುಪುಸತುಕವು ನಮಮಿ ಮೌಲಯಗಳನುನ ಅತುಯತತುಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಧಿಸುವ ನಡವಳಿಕ�ಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮತುತು 

ವಾಯಪಾರ ನಡ�ಸುವ ನ�ೈತಿಕ ಮಾಗಪೊವನುನ ವಿವರಿಸುತತುದ�.
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ನೌಕರರ್ ಮತ್ತು ವಾ್ಯಪಾರೇ ನಡವಳಿಕನಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
 

ಎಲಾಲಿ ಅನವಾಯಸ್ವ ಕಾನೂನ್ರಳನ್ನು ಅನ್ಸರಸ್ವುದ್

ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್  ತನ�ನಲಾಲಾ ಮಾರುಕಟ�ಟ್ಗಳಲ್ಲಾ ಬಲವಾಗಿ ಸಪ್ಧಿಪೊಸುವ ಉದ�್ದೇಶ ಹ�ೂಂದಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಹಾಗ� ಮಾಡುವಾಗ 

ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಕಾನೂನನುನ ಅನುಸರಿಸುತ�ತುೇವ�.

 

ಕಾನೂನು ಉಲಲಾಂಘನ�ಯಾಗುವಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಮವನುನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳ್ಳಬಾರದು ಮತುತು ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್  ಪರವಾಗಿ ಕಾನೂನು 

ಉಲಲಾಂಘನ� ಮಾಡುವಂತ� ಯಾರನೂನ ಎಂದಿಗೂ ಉತ�ತುೇಜಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ಕಿ್ರಯೆ ಅರವಾ ನಧಾಪೊರವು ಕಾನೂನಗ� 

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ�ಯೆೇ ಎಂದು ನೇವು ಪ್ರಶಿನಸುವುದಾದರ�, ನೇವು ಹಾಗ� ಕಿ್ರಯೆ ಮಾಡುವ ಮುನನ ಅದರ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೂಳು್ಳವುದು 

ನಮಮಿ ಕತಪೊವಯವಾಗಿದ�.

 

ಈ ಕಿರುಪುಸತುಕದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಾ, ನೇವು ಕ�ಲವು ನದಿಪೊಷಟ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತುತು ನಯಮಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಓದುತಿತುೇರಿ. 

ಇವುಗಳು ನಮಮಿ ವಾಯಪಾರಿೇ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳಿಗ� ನದಿಪೊಷಟ್ವಾಗಿ ಪಾ್ರಮುಖಯವಾಗಿದ� ಮತುತು ಯಾವುದ�ೇ ಹ�ೂರತುಪಡಿಸುವಿಕ� 

ಇಲಲಾದ�ೇ ಇವುಗಳನುನ ನೇವು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕ�ಂದು ನಾವು ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತ�ತುೇವ�. ಆದರೂ, ನಮಮಿ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯು ಈ 

ಕಾನೂನುಗಳಿಗ� ಮಾತ್ರ ಸ್ೇಮತವಾಗಿಲಲಾ ಮತುತು ಇದು ಎಲಾಲಾ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತುತು ನಯಮಗಳಿಗ� 

ವಿಸತುರಿಸುತತುದ� ಎಂಬುದನುನ ದಯವಿಟುಟ್ ಗಮನದಲ್ಲಾಡಿ.

 

ಸಮಾಜದ ನನೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣರಳನ್ನು ಅನ್ಸರಸ್ವುದ್
  
ನ�ೈತಿಕ ನಡವಳಿಕ�ಯು, ಕ�ೇವಲ ಕಾನೂನಗ� ವಿಧ�ೇಯರಾಗುವುದಕಿಕೆಂತಲೂ ಮೇರಿದಾ್ದಗಿದ�. ಹಿೇಗಂದರ�, ನಮಮಿಲಾಲಾ ವಾಯಪಾರಿೇ 

ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಾ ನಾಯಯಸಮಮಿತ, ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಮತುತು ಒಂದ�ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಾ ನೇವು ನಡ�ದುಕ�ೂಳು್ಳವುದಾಗಿದ�. ನಮಮಿ ನೌಕರರು, 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತು ನದ�ೇಪೊಶಕರುಗಳು ಉನನತ ಮಟಟ್ದ ನ�ೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನುನ ಕಾಪಾಡಬ�ೇಕ�ಂದು ನಾವು ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತ�ತುೇವ�.

ಅನ�ೈತಿಕವಾಗಿ ಅರವಾ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಯಪೊ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ’ನ ಆಸಕಿತುಯನುನ ಎಂದಿಗೂ 

ಪೂರ�ೈಸಲಾಗದು.

 
ಎಲಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಾಯೂ, ನಮಮಿ ನ�ೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನುನ ಮೇರುವಂತಹ ಅರವಾ ಮೇರುವಂತ� ಕಾಣಿಸುವ 

ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳನೂನ ಸಹ ತಪಿಪ್ಸ್. ರ�ೂತ�ಗ�, ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಗ� ಗೌಪಯವಾಗಿರುವ ಯಾವುದ�ೇ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಎಂದಿಗೂ 

ಪ್ರಕಟಿಸದಿರಲು ನ�ನಪಿಡಿ.

 

ಯಾವುದ�ೇ ನಗದಿತ ಮಾಗಪೊಸೂಚಿಗಳು ಎಲಲಾದಕೂಕೆ ಉತತುರಗಳನುನ ಒದಗಿಸಲಾರದು; ನಧಾಪೊರಗಳನುನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳ್ಳಲು ಅದು 

ಕ�ೇವಲ ಒಂದು ಚೌಕಟಟ್ನುನ ನಮಪೊಸುತತುದಷ�ಟ್. ನಮಮಿ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಗ� ನೇವು ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿದಿ್ದೇರಿ ಮತುತು ಈ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯು 

ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದಿಲಲಾ ಎಂಬುದನುನ ಗಮನದಲ್ಲಾಟುಟ್ಕ�ೂಳಿ್ಳ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೇವು ಒಂದು ನ�ೈತಿಕ 

ಸಮಸ�ಯಯನುನ ಎದುರಿಸುವಾಗ, ನೇವು ಈ ಪರಿೇಕ�ಯನುನ ಪ್ರಯತಿನಸಬಹುದು. ನಮಮಿನುನ ಹಿೇಗ� ಕ�ೇಳಿಕ�ೂಳಿ್ಳ:

ನೇವು ಹೌದು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಕತ�ಯಿಂದ 

ಉತತುರಿಸಬಹುದಾದರ�, ಅದು ಬಹುಶಃ ಸರಿಯಾದ 

ನಧಾಪೊರವಾಗಿದ�. ನಮಗ� ಅದರ ಬಗ�ಗೆ ಅತಯಲಪ್ 

ಸಂದ�ೇಹವಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಮ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳು್ಳವ 

ಮುನನ ಇನನಷುಟ್ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್.

ನಮಮಿ ಮಾಗಪೊಸೂಚಿ ನಯಮಗಳು ನ�ೈತಿಕ ನಡವಳಿಕ�ಯ 

ಅಸ್ತುವಾರವನುನ ಪ್ರತಿನಧಿಸುತತುದ� ಮತುತು ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ನ 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿ, ಮತುತು ನದ�ೇಪೊಶಕರು 

ಎಲಾಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಾಯೂ ಇದನುನ ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕ�ಂದು 

ನಾವು ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತ�ತುೇವ�.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 
ನಿಯಮರಳು 

“ನನನು ಸಹನೂದನೂ್ಯೇಗಿರಳು, ನನನು 

ಸನನುೇಹಿತರ್ ಅಥವಾ ನನನು ಕ್ಟ್ಿಂಬವು 

ಈ ನಿಧಾ್ಗರವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ 

ಪರೇಕ್ಷಿಸ್ದರನ, ನನಗನ ಅದರ ಬಗನಗೆ 

ಹನಮಮಿ ಉಿಂಟಾರ್ವುದನೇ?”
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ನನನು ಜವಾಬಾ್ದರರಳನೇನ್?

 

ಎಲಾಲಿ ಕಾನೂನ್ ಮತ್ತು 

ನಿಯಮರಳನ್ನು ಅನ್ಸರಸ್ವುದ್. 

ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸ್ದಾಧಿಂತರಳನ್ನು 

ಮತ್ತು ಎ.ಓ. ಸಮಿತ್ ನಿಯಮರಳನ್ನು 

ಓದ್ವುದ್, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ವುದ್ 

ಮತ್ತು ಅನ್ಸರಸ್ವುದ್ ನಿಮಮಿ 

ಜವಾಬಾ್ದರಯಾಗಿದನ. ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ 

ನೌಕರರಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 

ನಿಯಮರಳನ್ನು ಅನ್ಸರಸಬನೇಕನಿಂದ್ 

ನಿಮಿಮಿಿಂದ ನಿರೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದನ ಎಿಂಬ್ದನ್ನು 

ನನನಪ್ಟ್ಟೆಕನೂಳಿಳು.

ಪ್ರಶನನುರಳನ್ನು ಕನೇಳಿ. ಪ್ರಶನನುರಳನ್ನು 

ಕನೇಳುವ ಜವಾಬಾ್ದರ ನಿಮಮಿದಾಗಿದನ 

ಅದರಲೂಲಿ ವಿಶನೇಷವಾಗಿ ಒಿಂದ್ ಕ್ರಮ 

ಅಥವಾ ನಿಧಾ್ಗರದ ಬಗನಗೆ ನಿಮಗನ ಸಿಂದನೇಹ 

ಅಥವಾ ಕಳಕಳಿ ಇರ್ವಾರ.

 

ಮಾತನಾಡಿ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 

ನಿಯಮರಳ, ಸಿಂಸನ್ಥಯ ನಿಯಮರಳ 

ಯಾವುದನೇ ಉಲಲಿಿಂಘನನಯನ್ನು 

ಅಥವಾ ನಿೇವು ನನೂೇಡ್ವ ಯಾವುದನೇ 

ಕಾನೂನ್ಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ಅನನೈತಿಕ 

ಕ್ರಯೆಯನ್ನು ವರದಿಮಾಡ್ವುದ್ ನಿಮಮಿ 

ಜವಾಬಾ್ದರಯಾಗಿದನ.

ವರದಿಮಾಡ್ವ ವಿಧಾನರಳು 

ಪ್ರ:   “ಪ್ರಶನನುಯಿಂದನ್ನು ಕನೇಳಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದನ್ನು ವರದಿ 

ಮಾಡಲ್ ನಾನ್ ಯಾರನ್ನು ಸಿಂಪಕ್ಗಸಬನೇಕ್”?

 
ಉ:   ನಮಮಿ ಪ್ರಶ�ನಗಳನುನ ಮತುತು ಕಾಳಜಿಗಳನುನ ನಾವು ಕ�ೇಳಬಯಸುತ�ತುೇವ�. 

ಪ್ರಶ�ನಯೊಂದನುನ ಕ�ೇಳಲು, ಕಾಳಜಿಯೊಂದನುನ ಹ�ೇಳಲು, ಸಂಭಾವಯ 

ಅನ�ೈತಿಕ ವತಪೊನ� ಅರವಾ ಕಾನೂನು ಅರವಾ ಕಂಪ�ನ ನೇತಿಯ 

ಉಲಲಾಂಘನ�ಯನುನ ವರದಿ ಮಾಡಲು, ಅರವಾ ನ�ೈತಿಕತ� ಮತುತು 

ಅನುಸರಣ� ವಿಷಯಗಳಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಮಾಗಪೊದಶಪೊನವನುನ 

ಪಡ�ದುಕ�ೂಳು್ಳವುದಕ�ಕೆ, ನಮಗ� ಹಲವಾರು ಆಯೆಕೆಗಳಿವ�. 

ನೇವು ಈ ಕ�ಳಗಿನವರ�ೂಂದಿಗ� ಸಂಪಕಿಪೊಸಬಹುದು ಅರವಾ 

ಸಮಾಲ�ೂೇಚಿಸಬಹುದು: 

   • ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರು

    • ನಮಮಿ ಸಾಥೆವರ ಅರವಾ ಸೌಲಭಯದ ನಾಯಕರು

   • ನಮಮಿ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಿಲ ಪ್ರತಿನಧಿ

    • ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ

   • ದ ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಹ�ರ್ಪ್ ಲ�ೈನ್* (ಸಮಗ್ರವಾದ ಸಹಾಯವಾಣಿ*)

ಇಿಂಟನಗಿ್ರಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಿಂಖನ್ಯರಳು
 ಕನನಡಾ 1-800-350-1325

 ಚಿೇನಾ 10-800-110-0450 ಅರವಾ 400-601-3276

 ಫಾ್ರನ್ಸ್ 
  0800-99-0011, ನಂತರ ಡಯರ್ ಮಾಡಿ 800-350-1325

 ಹಾಿಂಗ್ ಕಾಿಂಗ್ SAR
  800-93-2266, ನಂತರ ಡಯರ್ ಮಾಡಿ 800-350-1325

 ಭಾರತ
  000-117, ನಂತರ ಡಯರ್ ಮಾಡಿ 800-781-6270

 ಮಕಸ್ಕನೂೇ 001-800-376-4207

 ನನದರ್ ಲಾ್ಯಿಂಡ್ಸ್ 0800-020-0082

 ಟಕ್ಗ 
  0811-288-0001, ನಂತರ ಡಯರ್ ಮಾಡಿ 800-778-1911

 ಯ್ನನೈಟನಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರನೇಟ್ಸ್ (ಯ್ಎಇ)
  8000-021, ನಂತರ ಡಯರ್ ಮಾಡಿ 800-350-1325

 ಯ್ನನೈಟನಡ್ ಕಿಂರ್ಡಮ್ 0800-032-2206

 ಯ್ನನೈಟನಡ್ ಸನಟೆೇಟ್ಸ್ 1-800-350-1325

 ವಿಯೆಟಾನುಿಂ
  1-201-0288, ನಂತರ ಡಯರ್ ಮಾಡಿ 800-350-1325

ಇಿಂಟನಗಿ್ರಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಜಾಲತಾಣ
  ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಈ ಅಂತರಾಪೊಲದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡಾ 

ಇಲ್ಲಾ www.aosintegrity.com ಮತುತು ಚ�ೈನಾದಲ್ಲಾ WeChat 
ಮೂಲಕ ಲಭಯವಿದ�.

*A. O. Smith ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸ�ೇವ� ಮತುತು ರಾಲತಾಣಗಳ�ರಡೂ ನಮಮಿ ಕಾಳಜಿಯನುನ ಆಲ್ಸುವಂತಹ, ಬಾಹಯ ಸ�ೇವ�ಯೊಂದರಿಂದ ನಯೊೇಜಿಸಲಪ್ಟಟ್ಂತಹ 
ತರಬ�ೇತಿ ಹ�ೂಂದಿರುವ ಸಂವಹನ ತಜ್ಞರ ಸ್ಬ್ಬಂದಿಯನುನ ಹ�ೂಂದಿದ�. ಎರಡೂ ಸ�ೇವ�ಗಳು ಬಹು ಭಾಷ�ಗಳಲ್ಲಾ ಲಭಯವಿದ�. ಸ�ೇವ�ಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟ�ಗಳು, ವಾರದ ಏಳೂ 
ದಿನಗಳು ಲಭಯವಿದ�. ನೇವು ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನುನ ಉಪಯೊೇಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಅನಾಮಧ�ೇಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದಾದ ಆಯೆಕೆ ನಮಗಿರುತತುದ�. 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮರಳು      5



ವರದಿಮಾಡ್ವ ವಿಧಾನರಳು (ಮುಂದುವರ�ದದು್ದ)

ನಾವು ಉನನುತ ಮಟಟೆದ ನನೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣರಳನ್ನು ಎತಿತು ಹಿಡಿಯ್ತನತುೇವನ.

ಪರಿಸ್ಥೆತಿಯು ಹ�ೇಗ� ಇದ್ದರೂ, ನೌಕರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದದ್ದನ�ನೇ ಮಾಡಬ�ೇಕ�ಂದು ನಾವು ಉತ�ತುೇಜಿಸುತ�ೇವ�.

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ತನನ ರಾಗತಿಕ ವಾಯಪಾರದ�ಲ�ಲಾಡ� ಉನನತ ಮಟಟ್ದ ನ�ೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನುನ ಎತಿತು ಹಿಡಿಯಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದ�.

ನಮಮಿ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತು ನದ�ೇಪೊಶಕರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದನ�ನೇ ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತ�ತುೇವ�.

ಆದರ� ನದಿಪೊಷಟ್ವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಂಕಿೇಣಪೊವಾದ ವಾಯಪಾರಿೇ ಜಗತಿತುನಲ್ಲಾ, ಸರಿಯಾದ 

ಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದುಕ�ೂಳು್ಳವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಲಲಾ. 

ಉತತುಮ ತಿೇಮಾಪೊನವನುನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳ್ಳಲು ಮತುತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಸ�ಥೆಯ 

ಹಿತಾಸಕಿತುಗಾಗಿ ಕ್ರಮಗ�ೈಗ�ೂಳ್ಳಲು ನಾವು ನಮಮಿ ಮೇಲ� ಅವಲಂಬಸ್ದ�್ದೇವ�.

ಕನೇಳಿ

ಹೌದು, ನಮಗ� ಎಂದಾದರೂ ಅನಶಿಚುತತ� ಇದ್ದರ�, ನಮಗ� ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಶ�ನಯಿದ್ದರ�, 

ಅರವಾ ಸರಿಯಿಲಲಾ ಎಂದು ಕಾಣಿಸುವಂತ ಯಾವುದ�ೇ ಪರಿಸ್ಥೆತಿಯ ಬಗ�ಗೆ ನಮಗ� 

ತಿಳಿದಿದ್ದರ�.

 . . ಕನೇಳಿ!
 
ಸಹಾಯಕಾಕೆಗಿ ನಮಮಿ ಮೇಲ್ವಾಚಾರಕರನ್ನು ಕ�ೇಳಿ. ಬಹುತ�ೇಕವಾಗಿ ಅವರು ನಮಗ� 

ಮಾಗಪೊದಶಪೊನ ನೇಡಲು ಸಮರಪೊರಾಗಿರುತಾತುರ�. ಅರವಾ ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರು, 

ನಮಗ� ಸಹಾಯಮಾಡಬಹುದಾದ, ಸಂಸಥೆಯಲ್ಲಾನ ಬ�ೇರ�ೂಬ್ಬರಿಗ� ನಮಮಿ 

ಪ್ರಶ�ನಯನುನ ತಿಳಿಸಬಹುದು.
 
ನಮಮಿ ನಿಮಮಿ ಮಾನವ ಸಿಂಪನೂಮಿಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅರವಾ ನಿಮಮಿ ಸಾ್ಥವರ ಅಥವಾ 

ಸೌಲಭ್ಯದ ನಾಯಕರನ್ನು ಕನೇಳಿ. ಅವರು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಮಾಗಪೊಸೂಚಿ ನಯಮಗಳನುನ ಅರಪೊಮಾಡಿಕ�ೂಂಡಿರುವ ರ�ೂತ�ಗ�, 

ಕಾಯಪೊಸಥೆಳದಲ್ಲಾನ ಅನ�ೇಕ ನಯಮಗಳು ಮತುತು ನಯಂತ್ರಣಗಳನುನ ತಿಳಿದಿದಾ್ದರ�. 

ಒಮ್ಮಿಮಮಿ, ಒಂದು ವಿಷಯವನುನ ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರ�ೂಂದಿಗ� ಮಾತನಾಡಲು ನಮಗ� ಮುಜುಗರವಾಗಬಹುದು. ಇತರ 

ಮಾಗಪೊಗಳ�ಂದರ� ಕಾನೂನ್ ವಿಭಾರವನ್ನು ಅರವಾ ದ ಇಿಂಟನಗಿ್ರಟಿ ಹನಲ್ಪ್ ಲನೈನ್ ಸಿಂಪಕ್ಗಸ್ವುದಾಗಿದನ.

ಇಿಂಟನಗಿ್ರಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ

ದ ಇಿಂಟನಗಿ್ರಟಿ ಹನಲ್ಪ್ ಲನೈನ್ ನಿಮಗನ ಸಹಾಯಮಾಡಲನಿಂದ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದನ

ದ ಇಿಂಟನಗಿ್ರಟಿ ಹನಲ್ಪ್ ಲನೈನ್ ಒಿಂದ್ ಗೌಪ್ಯ ಸನೇವನಯಾಗಿದ್್ದ, ಈ ಮ್ಿಂದಿನ ವಿಷಯರಳಲ್ಲಿ ದೂರ್ರಳು ಅಥವಾ ಅನ್ಸರಣನ 
ಮಾಡದಿರ್ವ ಬಗನಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿೇಡಲ್ ನಿೇವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಕ್ಗಸಬಹ್ದಾಗಿದನ:

 • ಸಮಾನ ಔದ�ೂಯೇಗಿಕ ಅವಕಾಶ;

 • ಕಿರುಕುಳ, ಲ�ೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನೂನ ಒಳಗ�ೂಂಡಂತ�;

 • ಆಸಕಿತುಯ ಘಷಪೊಣ�;

 • ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ದುಬಪೊಳಕ� ಮತುತು ಇತರ ಸ�ಕುಯರಿಟಿೇಸ್ ವಹಿವಾಟು ಉಲಲಾಂಘನ�ಗಳು;

 • ಸುರಕ್ಷತ�, ಆರ�ೂೇಗಯ ಮತುತು ಪರಿಸರ ಕಾನೂನುಗಳು ಅರವಾ ನಯಂತ್ರಣಗಳು;

 • ಇಂಟ�ಲ�ಕುಚುವರ್ ಪಾ್ರಪಟಿಪೊ (ಪ�ೇಟ�ಂಟ್ಲ್, ಟ�್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಲ್ಪೊ, ಕೃತಿಸಾ್ವಮಯ);

 • ಲಂಚತನ;

 • ಆಂಟಿ-ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನುಸರಣ�;

 • ಸಂಸ�ಥೆಯ ಪುಸತುಕಗಳು ಅರವಾ ದಾಖಲ�ಗಳಲ್ಲಾ ನಖರವಲಲಾದ, ತಪಾಪ್ದ ಅರವಾ ದಾರಿತಪಿಪ್ಸುವ ನಮೂದನ�ಗಳು;

 • ತಪಾಪ್ದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳು;

 • ನ�ೈತಿಕ ಅಭಾಯಸಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಇತರ ಪ್ರಶ�ನಗಳು.

“ನಿಮಮಿ ಪಾದವನ್ನು 

ಸರಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 

ಇಟಿಟೆದಿ್ದೇರ ಎಿಂದ್ 

ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕನೂಿಂಡ್ 

ದೃಢವಾಗಿ 
ನಿಲ್ಲಿರ”

- ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಲ್ಿಂಕನ್
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ದ ಇಿಂಟನಗಿ್ರಟಿ ಹನಲ್ಪ್ ಲನೈನ್ (ಸಮರ್ರವಾದ ಸಹಾಯವಾಣಿ)

ಇಿಂಟನಗಿ್ರಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೂಲಕ ನಿೇವು ಕರನ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದಾರ ನಿೇವು ಏನನ್ನು 
ನಿರೇಕ್ಷಿಸಬಹ್ದನಿಂದರನ:

 •  ನಮಮಿ ಪ್ರಶ�ನ ಅರವಾ ಕಳಕಳಿಯನುನ ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತುದ�. ನೇವು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥೆತಿ ಅರವಾ 

ಮತ�ೂತುಬ್ಬ ಸ್ಬ್ಬಂದಿಯ ಬಗ�ಗೆ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯನುನ ವರದಿಮಾಡುತಿತುದ್ದರ�, ಸ�ೇಡು ತಿೇರಿಸ್ಕ�ೂಳು್ಳವುದರಿಂದ ನಮಮಿನುನ 

ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತತುದ�;

 •  ನಮಮಿ ಗುರುತನುನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತತುದ�. ನಮಮಿ ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಹ�ರ್ಪ್ ಲ�ೈನ್ ಸಂವಹನದ ತಜ್ಞರು ನಮಮಿ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರಮ 

ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳು್ಳವುದಕಾಕೆಗಿ ನಮಮಿನುನ ಗುರುತಿಸ್ಕ�ೂಳ್ಳಲು ಮತುತು ನಮಮಿ ಸಥೆಳವನುನ ತಿಳಿಸಲು ನಮಮಿನುನ ಉತ�ತುೇಜಿಸುತಾತುರ�. 

ಆದರ� ನೇವು ಅನಾಮಧ�ೇಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸ್ದರ�, ಕಾನೂನು ಅನುಮತಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮಮಿ ಆಸ�ಯನುನ 

ಗೌರವಿಸಲಾಗುತತುದ�;

 •  ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮಮಿ ಕ�ೂೇರಿಕ�ಯನುನ ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಗೌಪಯವಾಗಿ, ಮತುತು ವೃತಿತುಪರವಾಗಿ ನವಪೊಹಿಸಲಾಗುತತುದ�;

 •  ನಮಮಿ ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಹ�ರ್ಪ್ ಲ�ೈನ್ ಸಂವಹನದ ತಜ್ಞರು ಸಂಸ�ಥೆಗ� ಒಂದು ಗೌಪಯ ವರದಿಯನುನ ಕಳುಹಿಸುತಾತುರ�. ನೇವು 

ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಳಕಳಿಗ� ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೂಳು್ಳವ ಅಗತಯವಿದ್ದರ�, ನಮಮಿ ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಹ�ರ್ಪ್ ಲ�ೈನ್ ಸಂವಹನದ 

ತಜ್ಞರು ಸಂಸ�ಥೆಯ ಸೂಕತು ಪ್ರತಿನಧಿಯನುನ(ಗಳನುನ) ಸಂಪಕಿಪೊಸುತಾತುರ�;

 •  ನಮಮಿ ಕಳಕಳಿಯು ಲ�ಕಕೆಪತ್ರದ ಅಕ್ರಮಗಳು ಅರವಾ ಆರ್ಪೊಕ ದುನಪೊಡತ�ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ದರ� ನಮಮಿ ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಹ�ರ್ಪ್ ಲ�ೈನ್ 

ಸಂವಹನದ ತಜ್ಞರು ಆ ವಿಷಯವನುನ ನ�ೇರವಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಕಮಟಿ ಆಫ್ ಬ�ೂೇಡ್ಪೊ ಆಫ್ ಡ�ೈರ�ಕಟ್ಸ್ಪೊ ಗ� ವರದಿಮಾಡುತಾತುರ�;

 •  ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥೆತಿಯನುನ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸ್, ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಹ�ರ್ಪ್ ಲ�ೈನ್ ಗ� ವರದಿ ಮಾಡುತಾತುರ�;

 •  ನಮಮಿ ಕಾಳಜಿಯನುನ ನವಾರಿಸಲು ಕ�ೈಗ�ೂಂಡ ಕ್ರಮಗಳನುನ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಲು ನೇವು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಅರವಾ 

ಅಂತರಾಪೊಲದ ಮೂಲಕ ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಯೊಂದಿಗ� ಫಾಲ�ೂೇ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಮಾಗಪೊಸೂಚಿ ನಯಮಗಳಿಗ� ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜಿೇವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ�್ಳಯದಾಗಿದ� ಎಂಬುದನುನ 

ನ�ನಪಿಡಿ. ಯಾರಾದರ�ೂಬ್ಬರು ಅಕಸಾಮಿತಾತುಗಿ ಅರವಾ ಉದ�್ದೇಶಪೂವಪೊಕವಾಗಿ ನಮಮಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನುನ ನಲಪೊಕ್ಷಿಸ್ದರ�, 

ಅದರಿಂದ ನಾವ�ಲಲಾರೂ ಕಷಟ್ಪಡಬ�ೇಕಾಗುತತುದ�. ಒಂದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅರವಾ ಅನ�ೈತಿಕ ಪರಿಸ್ಥೆತಿ ಎಂದು ನೇವು 

ಆಲ�ೂೇಚಿಸುವುದನುನ ನೇವು ನ�ೂೇಡಿದರ�, ನಮಗ� ಅದನುನ ತಿಳಿಸ್. ಅರವಾ ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಹ�ರ್ಪ್ ಲ�ೈನ್ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್. ಕುಶಲತ�ಯ 

ಪ್ರಸ್ದ್ಧತ�ಯನುನ ನಮಪೊಸಲು ನಾವು ಬಹಳಷುಟ್ ಶ್ರಮಸ್ದ�್ದೇವ� ಮತುತು ಯಾವುದ�ೂೇ ಒಂದು ನಲಪೊಕ್ಷ್ಯತ�ಯ ಕಿ್ರಯೆಯು ಅದನುನ 

ಹಾನಗ�ೂಳಿಸಲು ಅರವಾ ನಾಶಮಾಡಲು ನಾವು ಬಡುವುದಿಲಲಾ.

ಸನೇಡ್ ತಿೇರಸ್ಕನೂಳಳುದಿರ್ವ ನಿಯಮ

ನಮಮಿ ಮಾಗಪೊಸೂಚಿಗಳು ಅರವಾ ನಯಮಗಳ ಸಂದ�ೇಹಾಸಪ್ದ ಉಲಲಾಂಘನ�ಯನುನ ಒಳ�್ಳೇ ಮನಸ್ಲ್ನಂದ ವರದಿಮಾಡುವ 

ಯಾವುದ�ೇ ವಯಕಿತುಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ�ೇಡು ತಿೇರಿಸ್ಕ�ೂಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನ ನಯಮವಾಗಿದ�. ಉಲಲಾಂಘನ�ಯನುನ 

ವರದಿಮಾಡುವ ಯಾವುದ�ೇ ವಯಕಿತುಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದ�ೇ ನೌಕರರು ಸ�ೇಡು ತಿೇರಿಸುವುದಾದರ� ಅಂರ ವಯಕಿತುಯ ಮೇಲ� ಶಿಸ್ತುನ 

ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೂಳು್ಳವುದು ಸಂಸ�ಥೆಯ ನಯಮವಾಗಿದ� (ಕ�ಲಸದಿಂದ ತ�ಗ�ದುಹಾಕುವುದನೂನ ಒಳಗ�ೂಂಡಂತ�).

 

ಪ್ರ:   ಅಧಿಕಾರದ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿರ್ವ ಒಬ್ಬ ನೌಕರನ್ ಸಿಂಸನ್ಥಯ ನಿಯಮ ಮತ ತ್ು ಬಹ್ಶಃ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲಲಿಿಂಘಿಸ್ತಿತುರಬಹ್ದ್ 

ಎಿಂದ್ ನಿಂಬಲ್ ನನನುಲ್ಲಿ ಕಾರಣರಳಿವನ. ನಾನ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ದರನ, ನಾನ್ ನನನು ಕನಲಸವನ್ನು ಕಳನದ್ಕನೂಳಳುಬಹ್ದ್.

 
ಉ:   ಸಮಸ�ಯಯನುನ ತಿಳಿಸುವುದು ನಮಮಿ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಾಗಿದ� ಮತುತು ಒಳ�್ಳೇ ಮನಸ್ಲ್ನಂದ ಈ ವಿಷಯವನುನ 

ತಿಳಿಸ್ದ್ದಕಾಕೆಗಿ ನಮಮಿನುನ ಕ�ಲಸದಿಂದ ತ�ಗ�ದುಹಾಕುವ ರೂಪದಲ್ಲಾ ಸ�ೇಡು ತಿೇರಿಸ್ಕ�ೂಳು್ಳವುದನುನ ಸಂಸ�ಥೆಯು 

ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲಲಾ. ಕಾನೂನು, ಸಂಸ�ಥೆಯ ನಯಮ ಅರವಾ ನ�ೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನುನ ಉಲಲಾಂಘಿಸುವಂರ 

ನಡವಳಿಕ�ಯನುನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ನಮಮಿಲಲಾರ ಹಿತಾಸಕಿತುಯಾಗಿದ�. ಮತುತು ವಿಷಯಗಳನುನ ವರದಿ ಮಾಡಲು ನಮಗ� 

ಅನ�ೇಕ ಮಾಗಪೊಗಳಿವ� ಎಂಬುದನುನ ನ�ನಪಿಡಿ. ನೇವು ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರು, ನಮಮಿ ಸೌಲಭಯದ ನಾಯಕರು, ನಮಮಿ 

ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಿಲ ಪ್ರತಿನಧಿ, ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ ಅರವಾ ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಹ�ರ್ಪ್ ಲ�ೈನ್ ಸಂಪಕಿಪೊಸಬಹುದು.
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ಸಮಾನ ಔದನೂ್ಯೇಗಿಕ ಅವಕಾಶ
 
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನೌಕರರ ಕುಶಲತ�ಯನುನ ಗೌರವಿಸುತತುದ�. ನಮಮಿ ಔದ�ೂಯೇಗಿಕ ಅಭಾಯಸಗಳಲ್ಲಾ, ನಾವು ಕುಲ, ಬಣ್ಣ, ರಾತಿ, ಲ್ಂಗ, 

ವಯಸುಲ್, ರಾಷ್ಟ್ೇಯತ�, ವ�ೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥೆತಿ, ಅಂಗವಿಕಲತ� ಅರವಾ ಇತರ ಕಾನೂನನಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಪ್ಟಟ್ ಸ್ಥೆತಿಯ ನಡುವ� 

ತಾರತಮಯ ಮಾಡುವುದಿಲಲಾ. ನಾವು ರಾಗತಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಾ ಕಾಯಪೊಮಾಡುತ�ತುೇವ� ಮತುತು ವ�ೈವಿಧಯಮಯ ಹಿನ�ನಲ�ಗಳ ಪುರುಷರು 

ಮತುತು ಮಹಿಳ�ಯರು ವೃದಿ್ಧಗ�ೂಂಡು, ತಮಮಿ ಪೂಣಪೊ ಸಾಮರಯಪೊಕ�ಕೆ ತಕಕೆಂತ� ಸಾಧನ� ಮಾಡುವ ಕಾಯಪೊಕ�ೇತ್ರವನುನ ಸೃಷ್ಟ್ಸಲು 

ನಾವು ಶ್ರಮಸುತ�ತುೇವ�. 

ಕರ್ಕ್ಳ

ಒರಟಾದ, ದೂಷ್ಸುವ ಅರವಾ ಹಿೇನ�ೈಸುವ ನಡವಳಿಕ�; 

ಅನಪ�ೇಕ್ಷಿತ ದ�ೈಹಿಕ ಸಂಪಕಪೊ; ನಮಮಿ ಅರವಾ ನೌಕರರ 

ಗುಂಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತು, ಬರವಣಿಗ� ಅರವಾ ಚಿತ್ರದ 

ಮೂಲಕ ಹ�ೇಳಿಕ�ಗಳನುನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ವಿಧದ 

ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಮುಕತುವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಾ ಕ�ಲಸಮಾಡಲು 

ನೇವು ಅಹಪೊರಾಗಿದಿ್ದೇರಿ.

ನಾವು ಕರ್ಕ್ಳ ಎಿಂಬ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನದಲ್ಲಿ ಈ 
ಮ್ಿಂದಿನವುರಳನ್ನು ಸನೇರಸ್ದನ್ದೇವನ:

 •  ಅನಪ�ೇಕ್ಷಿತ ಲ�ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ� ಅರವಾ ಲ�ೈಂಗಿಕ 

ಒಲವುಗಳ ಕ�ೂೇರಿಕ�ಗಳಂರ ಲ�ೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ; 

 •  ನಮಮಿ ಕುಲ ಅರವಾ ರಾಷ್ಟ್ೇಯತ�ಯ ಮೇಲ� 

ಅವಲಂಬತವಾದ ಒರಟಾದ ಅರವಾ ಅನಪ�ೇಕ್ಷಿತ 

ನಡವಳಿಕ�ಯುಳ್ಳ ಕುಲ ಅರವಾ ರಾಷ್ಟ್ೇಯತ�ಯ 

ಕಿರುಕುಳ;

 •  ನಮಮಿ ಧಾಮಪೊಕ ನಂಬಕ�ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ನ 

ಕಿರುಕುಳದಂತಹ, ಧಾಮಪೊಕ ಕಿರುಕುಳ;

 •  ನಮಮಿ ವಯಸುಲ್, ಅಂಗವಿಕಲತ�, ಅರವಾ 

ಕಾನೂನುನಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ರುವ ಉದ�ೂಯೇಗಕ�ಕೆ-

ಸಂಬಂಧಿಸದ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ� 

ಕಿರುಕುಳ.

ಈ ನಯಮವನುನ ಉಲಲಾಂಘಿಸುವ ಯಾವುದ�ೇ ನೌಕರರ 

ಮೇಲ� ಸಂಸ�ಥೆಯು ಶಿಸುತು ಕ್ರಮವನುನ ಜರುಗಿಸುತತುದ�. ನಮಗ� 

ಕಿರುಕುಳ ಆಗುತಿತುದ್ದರ�, ಅರವಾ ಒಬ್ಬ ವಯಕಿತುಗ� ಕಿರುಕುಳ 

ನೇಡುವುದನುನ ನೇವು ನ�ೂೇಡಿದರ�, ಅದನುನ ತಕ್ಷಣವ�ೇ 

ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರಿಗ� ಅರವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಿಲ 

ಪ್ರತಿನಧಿಗ� ವರದಿಮಾಡಿ.

 
 
ಗೌಪ್ಯತನ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತವಾ

ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನೇಡಲಪ್ಟಿಟ್ರುವ ಅರವಾ ಕಾನೂನಗ� 

ಅಗತಯವಾದುದನುನ ಹ�ೂರತುಪಡಿಸ್, ನೌಕರರು, 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತುತು ನದ�ೇಪೊಶಕರುಗಳು, ಸಂಸ�ಥೆ, ಅದರ ಗಾ್ರಹಕರು, ಏರ�ಂಟರುಗಳು, ಸಮಾಲ�ೂೇಚಕರು ಅರವಾ 

ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರು ಅವರಿಗ� ವಹಿಸ್ಕ�ೂಟಿಟ್ರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪಯತ�ಯನುನ ಕಾಪಾಡಬ�ೇಕು. ಗೌಪಯತ�ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಾ, 

ಒಂದು ವ�ೇಳ� ಬಹಿರಂಗಗ�ೂಳಿಸ್ದರ�, ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಗಳಿಗ� ಉಪಯೊೇಗವಾಗುವ ಅರವಾ ಸಂಸ�ಥೆಗ�, ಅದರ ಗಾ್ರಹಕರಿಗ� ಅರವಾ 

ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರಿಗ� ಹಾನಕಾರಕವಾಗುವ ಎಲಾಲಾ ಸಾವಪೊಜನಕವಲಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಒಳಗ�ೂಂಡಿದ�. ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನುನ 

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗ�ೂಳಿಸ್ದರ� (ನಮಮಿ ಸರಕನುನ ಖರಿೇದಿಸುವ, ಮಾರುವ ಅರವಾ ತಡ�ಹಿಡಿಯಲು ನಧಪೊರಿಸುವಾಗ 

ಈ ಕರ್ಪುಸತುಕದಾದ್ಯಿಂತ, ನಿೇವು 

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮರಳನ್ನು 

ಅನವಾಯಸಬನೇಕಾರ್ವ ವಾ್ಯಪಾರೇ ಪರಸ್್ಥತಿರಳ 

ಉದಾಹರಣನರಳನ್ನು ನಿೇವು ಕಾಣ್ತಿತುೇರ.

ನಮಮಿ ನಿಯಮರಳ ಕನಲವು “ನಿಜ-ಜಿೇವನದ” 

ಅನವಾಯಸ್ವಿಕನರಳನ್ನು ನಿಮಗನ ಒದಗಿಸಲನಿಂದ್ 

ಈ ಉದಾಹರಣನರಳನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗಿದನ.

ಆದರನ ಉದನೂ್ಯೇರದಲ್ಲಿ ನಿೇವು 

ಎದ್ರಸಬಹ್ದಾದ ಪರಸ್್ಥತಿರಳು ಇಷಟೆಕನಕೆೇ 

ಸ್ೇಮಿತವಲಲಿ!

ಯಾವುದನೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗನ ಕಾನೂನ್ 

ಅಥವಾ ನನೈತಿಕತನಯ ಬಗನಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇರ್ವ 

ಪರಸ್್ಥತಿಯ್ ಎದ್ರಾದರನ, ಕನೇಳಿ.

ನಿಮಮಿ ಮೇಲ್ವಾಚಾರಕರ್, ನಿಮಮಿ ಮಾನವ 

ಸಿಂಪನೂಮಿಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಅಥವಾ ಕಾನೂನ್ 

ವಿಭಾರವನ್ನು ಕನೇಳಿ.

ಪ್ರಶಾನುಹ್ಗ ಅಥವಾ ಕಾನೂನ್ಬಾಹಿರ 

ಎಿಂದ್ ನಿೇವು ಆಲನೂೇಚಿಸ್ವಿಂತ ಯಾವುದನೇ 

ಕ್ರಯೆಯನ್ನು ನಿೇವು ನನೂೇಡಿದರನ, ತಕ್ಷಣವನೇ 

ಅದನ್ನು ನಿಮಮಿ ಮೇಲ್ವಾಚಾರಕರ್, ನಿಮಮಿ 

ಮಾನವ ಸಿಂಪನೂಮಿಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ನಿಮಮಿ 

ಸಾ್ಥವರದ ನಾಯಕರ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನ್ 

ವಿಭಾರಕನಕೆ ಅಥವಾ ಇಿಂಟನಗಿ್ರಟಿ ಹನಲ್ಪ್ ಲನೈನ್ ಗನ 

ವರದಿ ಮಾಡಿ.
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ಸೂಕತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ�ದಾರರು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿ), ಅದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ 

ವಹಿವಾಟಿಗಾಗಿ ಸ್ವಿರ್ ಅರವಾ ಕಿ್ರಮನರ್ ಹ�ೂಣ�ಗಾರಿಕ�ಯೂ ಸಹ ಹಾಕಲಾಗಬಹುದು. ಹ�ಚಿಚುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ “ಆಂತರಿಕ 

ಮಾಹಿತಿ ಮತುತು ಸ�ಕುಯರಿಟಿೇಸ್ ವಹಿವಾಟು” ವಿಭಾಗವನುನ ದಯವಿಟುಟ್ ನ�ೂೇಡಿ.

ವಾಯಪಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ಔದ�ೂಯೇಗಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ನಧಾಪೊರಗಳನುನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳ್ಳಲು ಎ.ಓ,ಸ್ಮಿತ್ ನೌಕರರ ಅರವಾ 

ಸಂಭವನೇಯ ನೌಕರರ ಬಗ�ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬ�ೇಕಾಗುತತುದ� ಮತುತು ಈ ನಧಾಪೊರಗಳನುನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳ್ಳಲು 

ಉಪಯುಕತುವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕ�ೂಳು್ಳತತುದ�. “ತಿಳಿಯಬ�ೇಕಾದ ಅಗತಯವಿರುವ” ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ 

ನೌಕಕರಿಗ� (ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರಂರವರು) ಮಾತ್ರ ಯಾವುದ�ೇ ವ�ೈಯಕಿತುಕ ಮಾಹಿತಿಗ� ಪ್ರವ�ೇಶವನುನ ಸ್ೇಮತಗ�ೂಳಿಸಲಾಗಿದ�. 

ಯಾವುದ�ೇ ಎಲ�ಕಾಟ್ನರ್ ವ�ೈಯಕಿತುಕ ಫ�ೈರ್ ಗಳನುನ ಪಾಸ್ ವಡ್ಪೊ ನಂದ ನಬಪೊಂಧಿಸಲಾಗಿರುತತುದ� ಮತುತು ಸಂಸ�ಥೆಯ ಒಳಗಿನ 

ಅರವಾ ಹ�ೂರಗಿನ ಅನಧಿಕೃತ ವಯಕಿತುಗಳಿಂದ ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧಯವಿಲಲಾ. ನಮಮಿ ಗಾ್ರಹಕರು, ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರು ಮತುತು ಇತರ 

ಸ�ಟ್ೇರ್ ಹ�ೂೇಲ್ಡರ್ ಗಳ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ನವಪೊಹಿಸುವಾಗ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾನೂನು ಉಲಲಾಂಘಿಸದಿರುವ ಬಗ�ಗೆ ಸಹ ನಾವು 

ಎಚಚುರಿಕ�ಯಿಂದಿರಬ�ೇಕು. ನಮಗ� ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಶ�ನಗಳಿದ್ದರ� ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನುನ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್.

 
 
ಪ್ರ:   “ನನನು ಸಹನೂದನೂ್ಯೇಗಿ ಒಬ್ಬರಗನ ಅಿಂರವಿಕಲತನ ಇದನ, ಆದರೂ ಸಹ ಅವರ್ ಕನಲಸ ಮಾಡಲ್ ಶಕತುರಾಗಿದಾ್ದರನ. ಆಗಾಗನಗೆ 

ಅವರ್ ತಮಮಿ ಪರಸ್್ಥತಿಯ ಬಗನಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾತುರನ ಆದರನ ಇತಿತುೇಚನಗನ ನಮಮಿ ಅನನೇಕ ಸಹನೂದನೂ್ಯೇಗಿರಳು ಇದನ್ನು 

ತಿೇರಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿತುದಾ್ದರನ ಮತ್ತು ಈ ಹಾಸ್ಯರಳು ಹನಚಾಚಿಗಿ ಟಿೇಕನಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತುವನ. ನಾನನೇನ್ ಮಾಡಬನೇಕ್?”

 
ಉ:   ಕಾನೂನನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕಿರುಕುಳದ ಹಂತದಲ್ಲಾರಬಹುದು ಆದರ� ಒಂದು ವ�ೇಳ� ಇಲಲಾದಿದ್ದರೂ, 

ಈ ರಿೇತಿಯ ನಡವಳಿಕ�ಯು ಅಗೌರವದಿಂದ ಕೂಡಿದ� ಮತುತು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನಲ್ಲಾ ಅಗತಯವಿರುವ ಕ�ಲಸದ ಪರಿಸರಕ�ಕೆ 

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ�. ನೇವು ಈ ಪರಿಸ್ಥೆತಿಯನುನ ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರಿಗ� ಅರವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಿಲ ಪ್ರತಿನಧಿಗ� 

ವರದಿಮಾಡಬ�ೇಕು. ನೇವು ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ ಅರವಾ ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಹ�ರ್ಪ್ ಲ�ೈನ್ ಸಂಪಕಿಪೊಸಲು ಹ�ಚುಚು ಸಮಾಧಾನ 

ಹ�ೂಂದಿದ್ದರ� ಹಾಗ�ೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ�.

 
ಆಸಕತುಯ ಘಷ್ಗಣನ

ನಮಮಿ ವ�ೈಯಕಿತುಕ ಹಿತಾಸಕಿತುಗಳು ಎ.ಓ, ಸ್ಮಿತ್ ನ ಹಿಸಾಸಕಿತುಗಳ�ೂಂದಿಗ� ಹಸತುಕ�ೇಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅರವಾ ಹಸತುಕ�ೇಪ 

ಮಾಡುವಂತ� ತ�ೂೇರಿದಾಗ, ಹಿತಾಸಕಿತು ಸಂಘಷಪೊ ಉಂಟಾಗುತತುದ�. ಓವಪೊ ಉದ�ೂಯೇಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿ, ನದ�ೇಪೊಶಕ ಅರವಾ ಆತನ 

ಅರವಾ ಆಕ�ಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯರ�ೂಬ್ಬರು ಕಂಪ�ನಯಲ್ಲಾ ಆತನ ಅರವಾ ಆಕ�ಯ ಸಾಥೆನದ ಫಲ್ತಾಂಶವಾಗಿ ಅನುಚಿತ 

ವ�ೈಯಕಿತುಕ ಪ್ರಯೊೇಜನಗಳನುನ ಪಡ�ದುಕ�ೂಂಡರ� ಅರವಾ ಪಡ�ದುಕ�ೂಳ್ಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರ� ಕೂಡಾ ಘಷಪೊಣ� ತಲ� 

ಎತತುಬಹುದಾಗಿದ�.
 
ಆಸಕತುಯ ಘಷ್ಗಣನಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣನರಳಲ್ಲಿ 
ಈ ಮ್ಿಂದಿನ ಅಿಂಶರಳು ಒಳಗನೂಿಂಡಿವನ; ನಿೇವು ಅಥವಾ 
ನಿಮಮಿ ಕ್ಟ್ಿಂಬದ ಸದಸ್ಯರನೂಬ್ಬರ್:

 •  ಪ್ರಸುತುತ ಅರವಾ ಸಂಭವನೇಯ ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊ, 

ಪೂರಕ�ದಾರರು ಅರವಾ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ 

ಗಾ್ರಹಕರಲ್ಲಾ ನ�ೇರವಾದ ಅರವಾ 

ಪರ�ೂೇಕ್ಷವಾದ ಆರ್ಪೊಕ ಲಾಭಹ�ೂಂದಿದ್ದರ�;

 •  ನಮಮಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ�ೂಬ್ಬರು ಮುಖಯಸಥೆರು, 

ಅಧಿಕಾರಿ ಅರವಾ ಪ್ರತಿನಧಿಯಾಗಿರುವ ಒಂದು 

ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರು ಅರವಾ ಗಾ್ರಕರ�ೂಂದಿಗ� 

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಪರವಾಗಿ ವಾಯಪಾರವನುನ ನಡ�ಸ್ದರ�;

 •  ಸರಳ ಮೌಲಯಕಿಕೆಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಒಂದು 

ಉಡುಗ�ೂರ�ಯನುನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸುತುತ ಅರವಾ 

ಸಂಭವನೇಯ ಗಾ್ರಹಕರು, ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರು 

ಅರವಾ ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಯಿಂದ 

ಪ್ರ:   “ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಗಾಗಿ ಪಾ್ರಜನಕ್ಟೆ ಕನಲಸಕನಕೆ ಬಿಡ್ 

ಮಾಡಲ್ ಬಯಸ್ವ ಒಿಂದ್ ಸಿಂಸನ್ಥಯಲ್ಲಿ ನನನು 

ಸಹನೂೇದರ ಕನಲಸ ಮಾಡ್ತಾತುಳನ. ಆ ಸಿಂಸನ್ಥಯನ್ನು 

ಸರಬರಾಜ್ದಾರರಾಗಿ ಆಯೆಕೆಮಾಡಲ್ ನಾವು 

ನಿಬ್ಗಿಂಧಿಸಲಪ್ಟಿಟೆದನ್ದೇವನಯೆೇ?”

 
ಉ:   ಅವಶಯಕವಿಲಲಾ. ನೇವು ನಮಮಿ ಸಂಬಂಧವನುನ 

ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರಿಗ� ಮತುತು ಕಾರ್ೇಪೊರ�ೇಟ್ 

ಜನರರ್ ಕೌನ�ಲ್ರ್ ಅವರಿಗ� ಬಹಿರಂಗ 

ಪಡಿಸಬ�ೇಕು ಮತುತು ಯಾವ ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರನುನ 

ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಬ�ೇಕ�ಂಬ ನಣಪೊಯ ಮಾಡುವ 

ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯಿಂದ ನೇವು ಹ�ೂರಗ� ಬರಬ�ೇಕು. 

ನಮಮಿ ಸಹ�ೂೇದರಿಯ ಸಂಸ�ಥೆಯು ಅತುಯತತುಮ 

ಸರಬರಾಜುದಾರರಾಗಿದ್ದರ�, ಅವರನುನ 

ಆಯೆಕೆಮಾಡಬಹುದು.
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  ಆಸಕತುಯ ಘಷ್ಗಣನ (ಮ್ಿಂದ್ವರನದಿದನ)

   ಸ್್ವೇಕರಿಸುವುದು. ಊಟ ಕ�ೂಡಿಸುವುದು ಅರವಾ ಗಾ್ರಹಕರನುನ ಒಂದು ಆಟದ ಸಪ್ಧ�ಪೊಗ� ಕರ�ದ�ೂಯುಯವಂತಹ ಸರಳ 

ವಾಯಪಾರಿೇ ಮನ�ೂೇರಂಜನ�ಯು ಒಂದು ವಾಯಪಾರಿೇ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಮಾನಯ ಭಾಗವಾಗಿದ�; ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಕ�ಕೆ ಹಣ 

ಒದಗಿಸುವುದು ಅರವಾ ಸ್್ವೇಕರಿಸುವಂತಹ ದ�ೂಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮನ�ೂೇರಂಜನ�ಯನುನ ನಬಪೊಂಧಿಸಲಾಗಿದ� ನಮಗ� 

ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಶ�ನಗಳಿದ್ದರ� ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನುನ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್.

 •  ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಗ� ಹಾನಯುಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥೆತಿಗಳಲ್ಲಾ ಮತ�ೂತುಂದು ಸಂಸ�ಥೆಯ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿ ಅರವಾ 

ನದ�ೇಪೊಶಕರಾಗಿ ಕ�ಲಸಮಾಡುವುದು ಅರವಾ ಒಂದು ವಾಯಪಾರವನುನ ನಡ�ಸುವುದು.

ಘಷಪೊಣ�ಯಲ್ಲಾ ಫಲನೇಡುವಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಮವನುನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳು್ಳವ ಮುನನ, ಆಸಕಿತುಯ ಘಷಪೊಣ�ಯಾಗಬಹುದಾದ 

ಅರವಾ ಹಾಗ� ಕಾಣಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದ�ೇ ವ�ೈಯಕಿತುಕ ಆಸಕಿತುಗಳನುನ ನೇವು ಬಹಿರಂಗಗ�ೂಳಿಸಬ�ೇಕು. ನೌಕರರು ಮತುತು 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರು ಅರವಾ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಕ�ಕೆ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು; ನದ�ೇಪೊಶಕರುಗಳು ಯಾವುದ�ೇ 

ಸಂಭವನೇಯ ಘಷಪೊಣ�ಯನುನ ಬ�ೂೇಡ್ಪೊ ಆಫ್ ಡ�ೈರ�ಕಟ್ರ್ ಗಳಿಗ� ಸಪ್ಷ್ಟ್ೇಕರಿಸಬ�ೇಕು. ಪರಿಸ್ಥೆತಿಗ� ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಅಂತಹ 

ಘಷಪೊಣ�ಯನುನ ಅನುಮತಿಸುವುದು ಸೂಕತುವಾಗಿರಬಹುದು. ಅನುಮತಿಯನುನ ಕ�ೂೇರಲಾಗಿದ್ದರ� ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ 

ಜನರರ್ ಕೌನ�ಲ್ರ್ ಸಂಪಕಿಪೊಸಬ�ೇಕು.

ಕಾರ್್ಗರನೇಟ್ ಅವಕಾಶರಳು

ಅವಕಾಶ ಸ್ಕಿಕೆದಾಗ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತು ನದ�ೇಪೊಶಕರುಗಳು ಸಂಸ�ಥೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆಸಕಿತುಯನುನ 

ಮುಂದುವರ�ಸಲು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಗ� ಋಣಭಾರಿಯಾಗಿದಾ್ದರ�. ಅವರು ನ�ೇರವಾಗಿ ಅರವಾ ಪರ�ೂೇಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಸ�ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ 

ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಸಲಾಗದು. ಸಂಸ�ಥೆಯ ಆಸ್ತು, ಮಾಹಿತಿ ಅರವಾ ಸಾಥೆನದ ಮೂಲಕ ಕಂಡಿಹಿಡಿಯಲಾದ ಅವಕಾಶಗಳನುನ ನೌಕರರು, 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತು ನದ�ೇಪೊಶಕರುಗಳು ಸ್ವಂತಕಾಕೆಗಿ ಬಳಸುವುದನುನ ನಬಪೊಂಧಿಸಲಾಗಿದ�. ಅವರು ಸಂಸ�ಥೆಯ ಆಸ್ತು, ಮಾಹಿತಿ 

ಅರವಾ ಸಾಥೆನವನುನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕಾಕೆಗಿ ಬಳಸುವುದನೂನ ಸಹ ನಬಪೊಂಧಿಸಲಾಗಿದ�.

 
ಪ್ರ:   “ಒಮ್ಮಿಮಮಿ, ಕಸ ಅಥವಾ ಕಟಟೆಡದ ಸಾಮಾಗಿ್ರರಳನ್ನು ಒಯ್ಯಲ್ ವಾರಾಿಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಸನ್ಥಯ ಫಾಲಿಟ್ ಬನಡ್ ಟ್ರಕ್ 

ತನಗನದ್ಕನೂಿಂಡ್ ಹನೂೇರಲ್ ನಮಮಿ ಮೇಲ್ವಾಚಾರಕರ್ ನಮಮಿನ್ನು ಅನ್ಮತಿಸ್ತಾತುರನ. ನಾವು ಯಾವಾರಲೂ 

ಜಾರರೂಕತನ ಇಿಂದಿರ್ತನತುೇವನ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಸವಾಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ ತ್ು ಪೂಣ್ಗ ಇಿಂಧನ ತ್ಿಂಬಿಸ್ ಹಿಿಂತಿರ್ಗಿಸ್ತನತುೇವನ. 

ನಮಮಿ ಮೇಲ್ವಾಚಾರಕರ್ ಇದ್ ಪರವಾಗಿಲಲಿ ಎಿಂದ್ ಹನೇಳುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಅನ್ಮತಿಸಬಹ್ದನೇ?”

 
ಉ:   ಸಂಸ�ಥೆಯ ಆಸ್ತುಯ ಇಂತಹ ಬಳಕ�ಯು ಸರಿಯೆೇ ಅಲಲಾವ�ೇ ಎಂದು ನಧಪೊರಿಸಲು ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರು 

ಅಧಿಕಾರ ಹ�ೂಂದಿಲಲಾ. ಲ್ಖಿತ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ನೇವು ನಮಮಿ ಸಾಥೆವರದ ಮಾಯನ�ೇಜರ್ ಅರವಾ ಮಾನವ 

ಸಂಪನೂಮಿಲ ಪ್ರತಿನಧಿಯನುನ ಕ�ೇಳಬ�ೇಕು ಮತುತು ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಸ�ಯಯನುನ ತಪಿಪ್ಸಲು, ಲ್ಖಿತ ಅನುಮತಿಯನುನ 

ಸ್್ವೇಕರಿಸುವವರ�ಗ� ನೇವು ಟ್ರರ್ ಬಳಸಬಾರದು.

 

ಪ್ರ:   “ನಾನ್ ಕನಲಸಮಾಡ್ವ ಸಾ್ಥವರದ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿರ್ವ ಒಿಂದ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾನ್ ಕನೂಿಂಡ್ಕನೂಳಳುಬಹ್ದ್ ಎಿಂದ್ 

ಕಿಂಡ್ಕನೂಿಂಡಿದನ್ದೇನನ. ಘಟಕವನ್ನು ವಿಸತುರಸ್ವ ಯೇಜನನಯನ್ನು ಸಿಂಸನ್ಥ ಹನೂಿಂದಿದನ ಎಿಂದ್ ಇತಿತುೇಚನಗನ ನಾನ್ 

ಕನೇಳಿಸ್ಕನೂಿಂಡಿದನ್ದೇನನ ಮತ ತ್ು ನಾನ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಿಂಸನ್ಥಗನ ಮಾರದರನ ನಾನ್ ಬಹಳ ದನೂಡ್ಡ ಲಾಭ ರಳಿಸಬಹ್ದ್. ಇದ್ 

ಪರವಾಗಿಲಲಿವನೇ?”

 
ಉ:   ಇಲಲಾ. ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಗ� ಪ್ರಯೊೇಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶದ ಬಗ�ಗೆ ನಮಗ� ತಿಳಿದುಬಂದರ�, ನೇವು ಅದರ ಬಗ�ಗೆ 

ಸಂಸ�ಥೆಗ� ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು. ಈ ಪರಿಸ್ಥೆತಿಯಲ್ಲಾ, ತನನ ದಿೇರ್ಪೊವಧಿ ವಿಸತುರಣಾ ಯೊೇಜನ�ಗಳನುನ ಬ�ಂಬಲ್ಸಲು, ಸಂಸ�ಥೆಯು 

ಭೂಮಯಲ್ಲಾ ನ�ೇರವಾದ ಆಸಕಿತುಯನುನ ಹ�ೂಂದಿರಬಹುದು. ಭೂಮಯನುನ ಖರಿೇದಿಸ್, ಅದನುನ ಲಾಭಕಾಕೆಗಿ ಸಂಸ�ಥೆಗ� 

ಮಾರಬ�ೇಕ�ನುನವ ನಮಮಿ ಉದ�್ದೇಶವು ಸರಿಯಲಲಾ.
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ನಮಮಿ ಸಿಂಸನ್ಥಯ ಹನೂರಗಿನ ನಿದನೇ್ಗಶಕರ ಸಾ್ಥನರಳು

ಯಾವುದ�ೇ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನೌಕರರು, ಪೂವಾಪೊನುಮತಿ ಇಲಲಾದ�ೇ ಲಾಭ-ಉದ�್ದೇಶದ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಶನ್ ನಲ್ಲಾ ನದ�ೇಪೊಶಕರ 

ಸಾಥೆನವನುನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಬಾರದು. ನಮಮಿ www.aosmith.com ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟಿನಲ್ಲಾ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ 

ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ಗವನ�ಪೊನ್ಲ್ ಮಾಗಪೊಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಾನ ಅನುಮತಿ ಪಡ�ಯುವ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯನುನ ಮುಖಯ ಕಾಯಪೊಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತು 

ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕು. ಇತರ ನೌಕರರು, ಒಂದು ನದಿಪೊಷಟ್ ಹ�ೂರತುಪಡಿಸುವಿಕ�ಯಾಗಿ, ಮುಖಯ ಕಾಯಪೊಕಾರಿ 

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಲ್ಖಿತ ಅನುಮತಿ ಇಲಲಾದ�ೇ ಸಾವಪೊಜನಕವಾಗಿ ವಹಿವಾಟುನಡ�ಸುವ ಸಂಸ�ಥೆಯಲ್ಲಾ ನದ�ೇಪೊಶಕರ ಸಾಥೆನವನುನ 

ವಹಿಸುವಂತಿಲಲಾ.

ಉತಪ್ನನು ಸ್ರಕ್ಷತನ

ನಮಮಿ ಸಂಸ�ಥೆಯು ಆವಿಷಾಕೆರಿೇ, ಗುಣಮಟಟ್ದ ಉತಪ್ನನಗಳನುನ ನಮಪೊಸುವ ಸುದಿೇಘಪೊ ಮತುತು ಹ�ಮಮಿಯ ಇತಿಹಾಸವನುನ ಹ�ೂಂದಿದ�.

ನಮಮಿ ಗಾ್ರಹಕರಿಗ� ಮೌಲಯವನುನ ಒದಗಿಸುವ, ಎಲಾಲಾ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನು ಅಗತಯತ�ಗಳನುನ ಪೂರ�ೈಸುವ ಮತುತು 

ಉದ�್ದೇಶಿಸಲಪ್ಟಟ್ಂತ� ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಉತಪ್ನನಗಳನುನ ನಮಪೊಸುವುದ�ೇ ನಮಮಿ ಗುರಿಯಾಗಿದ�. ಉತಪ್ನನ ಸುರಕ್ಷತ�ಯು ಪ್ರತಿೇ 

ನೌಕರರ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಾಗಿದ�. ಯಾವುದ�ೇ ಉತಪ್ನನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಳಕಳಿಯ ಬಗ�ಗೆ ನಮಗ� ತಿಳಿದುಬಂದಲ್ಲಾ, ಅದನುನ ತಕ್ಷಣವ�ೇ 

ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರು, ಮಾಯನ�ೇಜರ್ ಅರವಾ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಕ�ಕೆ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು. ಅದರಂತ�ಯೆೇ, ಯು.ಎಸ್. ಕನೂಲ್ಮರ್ 

ಪಾ್ರಡರ್ಟ್ ಸ�ೇಫ್ಟ್ ಕಮೇಶನ್ , ಯಾವುದ�ೇ ಇತರ ಸಕಾಪೊರಿೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರವ ಸಂಸ�ಥೆಯ ಹ�ೂರಗಿನ ಯಾವುದ�ೇ ವಯಕಿತುಯು 

ಉತಪ್ನನ ಸುರಕ್ಷತ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಬಗ�ಗೆ ನಮಮಿನುನ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್ದರ�, ಸೂಕತು ನವಪೊಹಣ�ಗಾಗಿ ದಯವಿಟುಟ್ ಆ ಏರ�ನಲ್ ಅರವಾ 

ವಯಕಿತುಯನುನ ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಕ�ಕೆ ವಗಾಪೊಯಿಸ್.

ಇಿಂಟನನ್ಗಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ  
ಸಿಂವಹನಾ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನರಳು

ಇಂಟನ�ಪೊಟ್ ನಮಮಿ ವ�ೈಯಕಿತುಕ ಮತುತು ವಾಯಪಾರಿೇ ಜಿೇವಿತದ 

ಬೃಹತ್ ಭಾಗವಾಗಿದ� ಎಂಬುದರಲ್ಲಾ ಯಾವುವ�ೇ ಪ್ರಶ�ನ ಇಲಲಾ. 

ಇದನುನ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ದರ�, ನಮಮಿ ಬಾ್ರಂಡ್ 

ನಮಪೊಸಲು ಮತುತು ನಮಮಿ ಗಾ್ರಹಕರಿಗ� ಸ�ೇವ� ಒದಗಿಸಲು 

ಇದು ಶಕಿತುಶಾಲ್ೇ ಸಾಧನವಾಗುತತುದ�. ಇ-ಮೇರ್ ವಾಯ್ಲ್ 

ಮೇರ್ ಅರವಾ ಇಂಟನ�ಪೊಟ್ ನಂತಹ ಸಂಸ�ಥೆಯ ಸಂವಹನಾ 

ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನ ನೇವು ಬಳಸುವಾಗ, ಅದು ಕಾನೂನು, 

ಸಂಸ�ಥೆಯ ನಯಮಗಳು ಮತುತು ಮಾಗಪೊಸೂಚಿ ನಯಮಗಳಿಗ� 

ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೇವು ಕಾಯಪೊಮಾಡಬ�ೇಕ�ಂದು ನಾವು 

ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತ�ತುೇವ� ಎಂಬುದನುನ ದಯವಿಟುಟ್ ನ�ನಪಿಡಿ. 

ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದ, ಲ�ೈಂಗಿಕ ಅಂಶ ಹ�ೂಂದಿರುವ, 

ದುಭಾಪೊಷ� ಹ�ೂಂದಿರುವ ಅರವಾ ಯಾವುದ�ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಾ 

ಸಂಸ�ಥೆಯನುನ ನಕರಾತಮಿಕವಾಗಿ ಬಂಬಸುವ ವಿಷಯವನುನ 

ನೇವು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಬಾರದು, ಡೌನ್ ಲ�ೂೇಡ್, ಅಪ್ ಲ�ೂೇಡ್ 

ಮಾಡಬಾರದು, ಅರವಾ ವಿತರಿಸಬಾರದು. 

ಸಂಸ�ಥೆಯ ಇಂಟಾ್ರನ�ಟ್ ಆಗಿರುವ AOSNET ಗ� ಪ್ರವ�ೇಶ 

ಹ�ೂಂದಿರುವ ನೌಕರರು, ಸಂಸ�ಥೆಯ ವ�ಬ್ ನ�ಟ್ ವರ್ಪೊ 

ಆಕ�ಲ್ಸ್ ನಯಮವನುನ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸ್ ಅದಕ�ಕೆ ಒಪಪ್ಬ�ೇಕಾದ 

ಅಗತಯವಿದ�. ಈ ನಯಮವು ಇಂಟಾ್ರನ�ಟ್ ಮತುತು 

ಇಂಟನ�ಪೊಟ್ ಒಳಗ�ೂಂಡಂತ� ವ�ಬ್-ಆಧಾರಿತ ಅಪಿಲಾಕ�ೇಶನ್ 

ಗಳ ಸೂಕತುವಾದ ಬಳಕ�ಯನುನ ತಿಳಿಸುತತುದ�.

"ಕಾನೂನ್ರಳು 

ಕನಳಮಟಟೆದವರನ್ನು 

ನಿಯಿಂತಿ್ರಸ್ತತುದನ. 

 ಸರಯಾದ  
ನಡವಳಿಕನಯ್ 

ಮೇಲಮಿಟಟೆದವರನ್ನು 

ನಿಯಿಂತಿ್ರಸ್ತತುದನ." 

- ಮಾಕ್್ಗ ಟನವಾೈನ್
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ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮವು ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ರಖಾಯತಿಯ ಮೇಲ� ಸಕಾರಾತಮಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುತತುದ�. ನೇವು ಕ�ಲಸದಲ್ಲಾ 

ಅರವಾ ಮನ�ಯಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮವನುನ ಬಳಸುವಾಗ, ನಮಮಿ ಬಗ�ಗೆ, ನಮಮಿ ಸಹ�ೂದ�ೂಯೇಗಿಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಮತುತು 

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಬಗ�ಗೆ ಉತತುಮವಾದದ್ದನುನ ಬಂಬಸುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಾ ನೇವು ಅದನುನ ಬಳಸುವುದು ಪಾ್ರಮುಖಯವಾಗಿದ�. ಸಂಸ�ಥೆ, ನಮಮಿ 

ಸಹ�ೂದ�ೂಯೇಗಿಗಳು, ನಮಮಿ ಗಾ್ರಹಕರು ಅರವಾ ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರ ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನೇವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮವನುನ 

ಬಳಸುವಾಗ, ನೇವು ಉದ�್ದೇಶಿಸ್ರುವುದಕಿಕೆಂತಲೂ ಹ�ಚಿಚುನ ಜನರು ಆ ಪದಗಳು ಮತುತು ಚಿತ್ರಗಳನುನ ನ�ೂೇಡುವ ಸಾಧಯತ�ಗಳಿವ� 

ಎಂಬುದನುನ ನ�ನಪಿನಲ್ಲಾಡಿ. ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಅಕಸಾಮಿತಾತುಗಿ ಬಹಿರಂಗಗ�ೂಳಿಸದಿರುವ ಬಗ�ಗೆ ನೇವು ಖಚಿತವಾಗಿರಬ�ೇಕು. 

ರ�ೂತ�ಗ�, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮದಲ್ಲಾ ಸಂಸ�ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವರಾಗಿ ನೇವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನ�ೇಮಸಲಪ್ಡದ�ೇ 

ಇದ್ದರ�, ನಮಮಿನುನ ಹಾಗ� ಬಂಬಸ್ಕ�ೂಳ್ಳಬ�ೇಡಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತುತು 

ಹ�ೂಣ�ಗಾರಿಕ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಹ�ಚಿಚುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಸಂಸ�ಥೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮ ನಯಮ ಮತುತು ಮಾಗಪೊಸೂಚಿಗಳನುನ 

ದಯವಿಟುಟ್ ನ�ೂೇಡಿ.
 
 
 
ಪ್ರ:   “ಒಿಂದ್ ಇಿಂಟನನ್ಗಟ್ ಸಿಂದನೇಶ ಬನೂೇಡ್್ಗ ನಲ್ಲಿ ಯಾರನೂೇ ಒಬ್ಬರ್ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಬಗನಗೆ ನಕರಾತಮಿಕ ಅಭಿಪಾ್ರಯರಳನ್ನು 

ಹಾಕ್ತಿತುದಾ್ದರನ. ನಾನ್ ಯಾವುದನೂೇ ಒಿಂದ್ ಹನಸರನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಹನೂಸ ಗಾ್ರಹಕನಿಂತನ ನಟಿಸ್ತಾತು, ಅತ್್ಯತತುಮವಾದ 

ಉತಪ್ನನು ಪರಶೇಲನನರಳನ್ನು ರ್ೇಸ್ಟೆ ಮಾಡಬಹ್ದನೇ?”

 
ಉ:   “ಸತಾಯಂಶವನುನ ತಿಳಿಸುವ” ನಮಮಿ ಆಕಾಂಕ�ಯನುನ ನಾವು ಅರಪೊಮಾಡಿಕ�ೂಳು್ಳತ�ತುೇವ�, ಆದರ� ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಬಗ�ಗೆ ಇರುವ 

ಯಾವುದ�ೇ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಚಚ�ಪೊಗಳಲ್ಲಾ ತಪಾಪ್ದ ಗುರುತನುನ ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬ�ೇಡಿ. ಇಂರ ನಡವಳಿಕ�ಯು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ 

ನಯಮಕ�ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ�. ಅನ�ೇಕ ಇತರ ಸಂಸ�ಥೆಗಳ ನೌಕರರು ಹಿೇಗ� ಮಾಡಿದಾ್ದರ� ಮತುತು ಸ್ಕಿಕೆಹಾಕಿಕ�ೂಂಡಿದಾ್ದರ�, 

ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗ� ಮತುತು ಅವರ ಸಂಸ�ಥೆಗ� ಬಹಳಷುಟ್ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗಿದ�. ಇಂತಹ ರ್ೇಸ್ಟ್ ಗಳು ಫ�ಡ�ರರ್ 

ಕಾನೂನನೂನ ಸಹ ಉಲಲಾಂಘಿಸಬಹುದು. ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲಾ ನೇವು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ�ಲಾಲಾ, ನಮಮಿನುನ 

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನೌಕರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕ�ೂಳು್ಳವುದನುನ ಖಚಿತಪಡಿಸ್. ರ�ೂತ�ಗ�, ಹಿೇಗ� ಮಾಡುವಾಗ, ನೇವು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ 

ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿತುರುವುದಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಂತ� ಎಚಚುರವಹಿಸ್. ಈ ಸಂದಭಪೊದಲ್ಲಾ, ನಕರಾತಮಿ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ 

ನಮಮಿ ಮಾಕ�ಪೊಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ�ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದ�ೇ ಅತುಯತತುಮ ಮಾಗಪೊವಾಗಿದ�.

ಸ್ರಕ್ಷತನ, ಆರನೂೇರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಸರ

ಉತತುಮ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ನಾಗರಿೇಕನಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವ�ಂದರ� ಆರ�ೂೇಗಯ, ಸುರಕ್ಷತ� ಮತುತು ಪರಿಸರಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ಎಲಾಲಾ ಕಾನೂನು ಮತುತು ನಯಮಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿದ�. ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನು ಮತುತು ನಯಮಗಳನುನ ನಾವು 

ಅನುಸರಿಸುವುದನುನ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕ�ೂಳ್ಳಲು ಸಂಸ�ಥೆಯು ಗಮನಾಹಪೊ ಸಮಯ ಮತುತು ಹಣವನುನ ವಯಯಮಾಡುತತುದ� ಮತುತು ಈ 

ಕ�ೇತ್ರದಲ್ಲಾ ಕ�ಲಸಮಾಡುತಿತುರುವ ತರಬ�ೇತಿ ಹ�ೂಂದಿದ ಮತುತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೃತಿತುಪರರನುನ ನಾವು ಹ�ೂಂದಿದ�್ದೇವ�. 
 

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಜವಾಬಾ್ದರರಳನಿಂದರನ:

 •  ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಕಾಯಪೊ ಕ�ೇತ್ರಗಳಾಗಿರುವುದನುನ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನಮಮಿ ಸೌಲಭಯಗಳನುನ ವಿನಾಯಸ್ಸುವುದು 

ನಮಪೊಸುವುದು ಮತುತು ನಡ�ಸುವುದು;

 •  ನಮಮಿ ಸಾಥೆವರಗಳಲ್ಲಾನ ಎಲಾಲಾ ಸಾಧನಗಳಿಗ� ಸೂಕತುವಾದ ಯಂತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನುನ 

ಒದಗಿಸುವುದು;

 •  ಬಳಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತು ತಿಳಿಸ್ರುವಂತ� ಕಾಯಪೊಮಾಡುವ ಉತಪ್ನನಗಳನುನ ವಿನಾಯಸ್ಸುವುದು ಮತುತು ತಯಾರಿಸುವುದು;

 •  ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯಲ್ಲಾ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳಿಗ� ಮಟಿೇರಿಯರ್ ಸ�ೇಫ್ಟ್ ಡ�ೇಟಾ ಶಿೇಟ್ ಗಳಂತಹ ಸೂಕತು 

ದಾಖಲಾತಿಯನುನ ಒದಗಿಸುವುದು;

 • ಯಾವುದ�ೇ ತಾಯಜಯ ಅರವಾ ಮಾಲ್ನಯವನುನ ಮೂಲದಲ�ಲಾೇ ಕಡಿಮಗ�ೂಳಿಸುವುದು;

 •  ಅಪಾಯಕಾರಿೇ ತಾಯಜಯವನುನ ನವಪೊಹಿಸಲು ಮತುತು ವಿಸಜಿಪೊಸಲು ಕ�ೇವಲ ಅಹಪೊ ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರನುನ ಮಾತ್ರ ನ�ೇಮಸುವುದು;

 • ನಮಮಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಯಮಗಳು ಮತುತು ಕಾನೂನುಗಳನುನ ಎಲಾಲಾ ನೌಕರರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವುದು;

 •  ಇ ಪಿ ಎ ಮತುತು ಓ ಎಸ್ ಹ�ಚ್ ಎ ಲಾಗ್  ಗಳನೂನ ಒಳಗ�ೂಂಡಂತ�, ಪೂಣಪೊವಾದ ಮತುತು ನಖರವಾದ ದಾಖಲ�ಗಳನುನ 

ಮತುತು ಇತರ ನಯಂತ್ರಣಾ ಏರ�ನಲ್ ಅಗತಯತ�ಗಳನುನ ನವಪೊಹಿಸುವುದು.
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ಒಬ್ಬ ನೌಕರರಾಗಿ, ನಮಗೂ ಸಹ ಜವಾಬಾ್ದರಿಗಳಿವ�. ಸುರಕ್ಷಿತ 

ಕ�ಲಸದ ಹವಾಯಸಗಳನುನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲು ಮತುತು ನಮಮಿ 

ಸಹ�ೂದ�ೂಯೇಗಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡುವುದನುನ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನೇವು ಜವಾಬಾ್ದರಿ ಹ�ೂಂದಿದಿ್ದೇರಿ. 
 
ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಿಂದಿನವು ಒಳಗನೂಿಂಡಿವನ:

 •  ನಮಮಿ ಸಾಥೆವರಗಳಲ್ಲಾನ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಯಂತ್ರ ಸುರಕ್ಷತ�ಗಳು, ಲಾರ್-ಔಟ್ ಗಳು,-ಮತುತು 

ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನುನ ಬಳಸುವುದು;

 •  ವ�ೈಯಕಿತುಕ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸಾಧನ, ಅವಶಯಕ ಕನನಡಕ ಮತುತು 

ಶ್ರವಣ ಸಂರಕ್ಷಕವನುನ ಅರಪೊಮಾಡಿಕ�ೂಳು್ಳವುದು ಮತುತು 

ಬಳಸುವುದು;

 •  ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿೇ ತಾಯಜಯಗಳಿಗ� ಗಮನ 

ನೇಡುತಾತು, ಯಾವುದ�ೇ ತಾಯಜಯ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನುನ 

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನವಪೊಹಿಸುವುದು ಮತುತು ಸರಿಯಾಗಿ 

ವಿಸಜಿಪೊಸುವುದು;

 •  ಅಪಾಯಕಾರಿೇ ಪರಿಸ್ಥೆತಿಯನುನ ನೇವು ಗಮನಸ್ದರ 

ಅರವಾ ಇತರ ನೌಕರರು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಾ 

ಕ�ಲಸ ಮಾಡುತಿತುದ್ದರ� ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರಿಗ� ತಿಳಿಸ್.

ಪ್ರ:   “ಒಬ್ಬ ಹನೂಸ ಪೂರನೈಕನದಾರರನೂಿಂದಿಗನ ಒಪಪ್ಿಂದ ಮಾಡಿಕನೂಳುಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ವನಚಚಿವನ್ನು ಕಡಿಮಗನೂಳಿಸಲ್ 

ಸಾಧ್ಯವಾಯತ್. ಆದರನ ಅವರ್ ನಮಮಿ ತಾ್ಯಜ್ಯವನ್ನು ಸರಯಾಗಿ ವಿಸಜಿ್ಗಸ್ತಿತುಲಲಿ ಎಿಂಬ ಬಗನಗೆ ಆ ಹನೂಸ ಪೂರನೈಕನದಾರರ 

ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಂದ ಒಿಂದ್ ಮಾತನ್ನು ನಾನ್ ಕನೇಳಿಸ್ಕನೂಿಂಡನ. ನಾನನೇನ್ ಮಾಡಬನೇಕ್?”

 
ಉ:   ಈ ಸಂಭವನೇಯ ಉಲಲಾಂಘನ�ಯನುನ ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರು, ಸೌಲಭಯ ನಾಯಕರು ಅರವಾ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಕ�ಕೆ 

ವರದಿಮಾಡಿ. ತಪಾಪ್ದ ತಾಯಜಯ ವಿಸಜಪೊನ�ಯು ಗಂಭಿೇರವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದ� ಮತುತು ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರ ನಡವಳಿಕ�ಗ� 

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಸಹ ಹ�ೂಣ� ಎಂದು ಕಂಡುಬರಬಹುದಾಗಿದ�. ಕ�ಲವು ಸಂದಭಪೊಗಳಲ್ಲಾ, ಅಪಾಯಕಾರಿೇ ತಾಯಜಯದ ತಪಾಪ್ದ 

ವಿಸಜಪೊನ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅರವಾ ಅದರಲ್ಲಾ ಒಳಗ�ೂಂಡಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲ� ವ�ೈಯಕಿತುಕ ನೌಕರರಿಗೂ ಸಹ ಶುಲಕೆ 

ವಿಧಿಸಬಹುದು ಅರವಾ ರ�ೈಲು ಶಿಕ�ಯಾಗಬಹುದು.

ಸಿಂಸನ್ಥಯ ಆಸ್ತುರಳ ಸಿಂರಕ್ಷಣನ ಮತ್ತು ಸರಯಾದ ಬಳಕನ
ಸಂಸ�ಥೆಯ ಸಂಪನೂಮಿಲಗಳನುನ ನಾಯಯಯುತ ವಾಯಪಾರಿೇ ಉದ�್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತುತು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ರಯೊೇಜನಕಾಕೆಗಿ ಮಾತ್ರ 

ಬಳಸಬ�ೇಕು. ಎಲಾಲಾ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತು ನದ�ೇಪೊಶಕರುಗಳು ಸಂಸ�ಥೆಯ ಆಸ್ತುಯನುನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬ�ೇಕು ಮತುತು ಅವುಗಳ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿೇ ಬಳಕ�ಯನುನ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕ�ೂಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಕಳ್ಳತನ, ಅರಾಗರೂಕತ� ಮತುತು ತಾಯಜಯವು ನ�ೇರವಾಗಿ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ 

ನ ಲಾಭದ ಮೇಲ� ಪ್ರಭಾವ ಬೇರುತತುದ�. ಯಾವುದ�ೇ ಸಂದ�ೇಹಾಸಪ್ದ ಮ್ೇಸ ಅರವಾ ಕಳ್ಳತದನ ತಪಾಸಣ�ಗಾಗಿ ನೇವು ಅದನುನ 

ತಕ್ಷಣವ�ೇ ವರದಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು.

ಪ್ರ:    “ಉತಾಪ್ದನಾ ಅವಧಿಮಿತಿಯನ್ನು 

ಪೂರನೈಸಲ್, ನನನು ಸಹನೂದನೂ್ಯೇಗಿರಳು 

ನಮಗನ ಸಮಸನ್ಯ ನಿೇಡ್ತಿತುರ್ವ 

ಯಿಂತ್ರದ ಸ್ರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನವನ್ನು 

ನಿರ್ಕೆರಿಯಗನೂಳಿಸ್ದಾ್ದರನ. ಯಾರರೂ ಸಹ 

ಹಾನಿಯಾಗಿಲಲಿ ಮತ್ತು ನಿರದಿತ ಸಮಯವು 

ಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯ ಎಿಂದ್ ನಾನ್ ತಿಳಿದಿದನ್ದೇನನ, 

ಆದರನ ಹಿೇಗನ ಮಾಡಲ್ ನಾನ್ 

ಬಯಸ್ವುದಿಲಲಿ.”

 
ಉ:   ನೇವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹ�ೇಳಿದಿರಿ. ಯಾವುದ�ೇ  

ಸಂದಭಪೊದಲ್ಲಾಯೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನುನ 

ಎಂದಿಗೂ ನಷ್ಕೆರಿಯಗ�ೂಳಿಸಬಾರದು. ನಮಮಿ 

ಕಳಕಳಿಯನುನ ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರು 

ಅರವಾ ಸಾಥೆವರದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾಯನ�ೇಜರ್ 

ಗ� ತಕ್ಷಣವ�ೇ ತಿಳಿಸ್.

“...ಮ್ಿಂದಿನ ಬಾರ ಆಯೆಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ವ ಪರಸ್್ಥತಿ ಎದ್ರಾದಾರ 

ಸರಯಾದದ್ದನನನುೇ ಮಾಡಿರ. ದಿೇಘ್ಗಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ ಎಲಲಿರರೂ ಕಡಿಮ ನನೂೇವು 

ಉಿಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದನ”

- ವನಿಂಡನಲ್ನ್ ವಾ್ಯನ್ ಡಾ್ರನನನ್
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ಆಿಂತರಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸನಕ್್ಯರಟಿೇಸ್ 
ವಹಿವಾಟ್

ಯುನ�ೈಟ�ಡ್ ಸ�ಟ್ೇಟ್ಲ್ ನಲ್ಲಾ ಸಾವಪೊಜನಕವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು 

ನಡ�ಸುವ ಸಂಸ�ಥೆಯಾಗಿ, ಸಾಧಯವಾದಷೂಟ್ ಬ�ೇಗನ�ೇ 

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಸಾವಪೊಜನಕರಿಗ� ಯಾವುದ�ೇ 

ವಸುತು ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಒದಗಿಸುವ ಹ�ೂಣ�ಯನುನ 

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಹ�ೂಂದಿದ�. ವಸುತು ಮಾಹಿತಿಯೆಂದರ� 

ನಮಮಿ ಸರಕನುನ ಖರಿೇದಿಸುವ, ಮಾರುವ 

ಅರವಾ ತಡ�ಹಿಡಿಯಲು ನಧಪೊರಿಸುವಾಗ ಸೂಕತು 

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ�ದಾರರು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದ�. 

ಗಾ್ರಹಕರಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹ�ೂಸ ಸಂಪಕಪೊಗಳು, 

ಒಂದು ಪಾ್ರಮುಖಯವಾದ ಹ�ೂಸ ಉತಪ್ನನ ಪರಿಚಯ, 

ಒಂದು ಖರಿೇದಿ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ದಾವ�, 

ಮತುತು ಭವಿಷಯತಿತುನ ಮಾರಾಟ ಮತುತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು.

 

ಒಬ್ಬ ನೌಕರ, ಅಧಿಕಾರಿ ಅರವಾ ನದ�ೇಪೊಶಕರಾಗಿ, ಈ 

ವಿಧದ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಸಾವಪೊಜನಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ 

ಮುನನವ�ೇ ನಮಗ� ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಇದನುನ 

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಸಾವಪೊಜನಕ-ವಲಲಾದ ಮಾಹಿತಿ 

ಅರವಾ “ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿ” ಎನುನತಾತುರ�.

ನಮಗ� ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಸಾಟ್ರ್ 

ಖರಿೇದಿಸುವುದು ಅರವಾ ಮಾರುವುದು ಕಾನೂನು 

ಬಾಹಿರವಾಗಿದ�. ನಮಮಿ ಸಾಟ್ರ್ ವಹಿವಾಟು 

ನಡ�ಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನ 

ಹಂಚಿಕ�ೂಳು್ಳವುದೂ ಸಹ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದ�. 

ಆಂತರಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಂದಾಗಿ ನಮಗ� ಮತುತು ನೇವು ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಹಂಚಿಕ�ೂಂಡ ವಯಕಿತುಗ� ದಂಡ ಮತುತು ರ�ೈಲು ವಾಸ 

ನ�ೇಮಸಲಪ್ಡಬಹುದು.

 

ಸಾವಪೊಜನಕ-ವಲಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಭಾಯಿಸುವ ಬಗ�ಗೆ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನ ಅಂತರಿಕ ವಹಿವಾಟು ಅನುಸರಣಾ 

ನಯಮವು ಹ�ಚಿಚುನ ವಿವರವನುನ ಒದಗಿಸುತತುದ�. ನಮಮಿ ಗಾ್ರಹಕರು ಮತುತು ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರು ಹಾಗೂ ನಮಮಿ ಸಂಸ�ಥೆಗ� ಸಹ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿಗ� ನಮಮಿ ನಯಮವು ಅನ್ವಯಿಸುತತುದ� ಎಂಬುದನುನ ನ�ನಪಿಡಿ. ನಮಗ� ಹ�ಚುಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ 

ಬ�ೇಕಿದ್ದಲ್ಲಾ, ಅರವಾ ಆಂತರಿಕ ವಹಿವಾಟು ಅನುಸರಣಾ ನಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಬ�ೇಕಿದ್ದಲ್ಲಾ, ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನುನ 

ಸಂಪಕಿಪೊಸ್, info@aosmith.com ಗ� ಇಮೇರ್ ಮಾಡಿ ಅರವಾ AOSNET ನಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾನ “ಅನುಸರಣ� 

ಮತುತು ನ�ೈತಿಕತ�” ವಿಭಾಗವನುನ ನ�ೂೇಡಿ. 

 

ಪ್ರ:   ನಾವು ಮ್ಿಂದಿನ ತಿಿಂರಳು ಬಿಡ್ರಡನ ಮಾಡಲ್ರ್ವ ಒಿಂದ್ ಹನೂಸ ಉತಪ್ನನುದಲ್ಲಿನ ಒಿಂದ್ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಬಿಡಿಭಾರಕಾಕೆಗಿ ಹನೂಸ ಪೂರನೈಕನದಾರರನ್ನು ಬಳಸ್ತಿತುದನ್ದೇವನ.  ನಾವು ಹನೂಸ ಉತಪ್ನನುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ದ 
ಕೂಡಲನೇ ಸರಬರಾಜ್ದಾರರ ಸಾಟೆಕ್ ದರ ಹನಚಾಚಿರ್ತತುದನಿಂದ್ ನಾನ್ ಊಹಿಸ್ತನತುೇನನ. ನಾನ್ ಈರ ಆ 
ಸರಬರಾಜ್ದಾರರ ಸಾಟೆಕ್ ಖರೇದಿಸಬಹ್ದನೇ?

 
ಉ:   ಇಲಲಾ. ನೇವು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಸಾಟ್ರ್ ವಹಿವಾಟು ನಡ�ಸುತಿತುಲಲಾವಾದರೂ, ಅಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ� ಇದು 

ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದ ವಹಿವಾಟು ಆಗುತತುದ�.

 

ಮಾರ್ಕಟನಟೆ

ಪ್ರ:   “ರೂರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗನಗೆ ನಾನ್ ಸಿಂಸನ್ಥಯ “ಚಚಾ್ಗ 

ರ್ಿಂಪುರಳಿಗನ” ಭನೇಟಿ ನಿೇಡ್ತನತುೇನನ ಮತ್ತು ಯಾರನೂೇ 

ಒಬ್ಬರ್, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬನೇಕ್ ಎಿಂದ್ ನಾನ್ 

ತಿಳಿದಿದ್ದ ಕನಲವು ಸ್ದಿ್ದಯನೂನು ಒಳಗನೂಿಂಡಿಂತನ, 

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಬಗನಗೆ ಬಹ್ ಸೂಕ್ಷಷ್ಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 

ರ್ೇಸ್ಟೆ ಮಾಡ್ವುದನ್ನು ರಮನಿಸ್ದನ. ನಾನ್ ಆನ್ 

ಲನೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಪ್ಿಂದಿಸಬನೇಕನೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಬಗನಗೆ 

ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬನೇಕನೇ?”

 
ಉ:   ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಸಪ್ಂದಿಸಬ�ೇಡಿ ಏಕ�ಂದರ� 

ಅದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥೆತಿಯು ತಿೇರಾ ಹದಗ�ಡುತತುದ�. 

ಬದಲಾಗಿ, ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಿಲ ಅರವಾ 

ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನುನ ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್ 

ಮತುತು ನಮಮಿ ಕಳಕಳಿಯನುನ ಅವರಿಗ� ತಿಳಿಸ್. 

ಒಳಗ�ೂಂಡಿರುವ ವಯಕಿತುಗಳು ಆಂತರಿಕ 

ಮಾಹಿತಿಯ ಸಲಹ�ಯಿಂದ ವ�ೈಯಕಿತುಕವಾಗಿ 

ಲಾಭ ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನುನ ಹರಡುವುದು 

ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದ�. ಅಗತಯವಾದರ�, ಈ 

ದುಬಪೊಳಕ�ಯನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಸೂಕತು 

ಕಾನೂನು ರಾರಿಗ�ೂಳಿಸುವ ಏರ�ನಲ್ಯನುನ 

ಸಂಪಕಿಪೊಸುತ�ತುೇವ�.
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ಪ್ರತಿಸಪ್ಧನ್ಗ ಮತ್ತು ನಾಯಸಮಮಿತ ನಡವಳಿಕನ

ನಾವು ನಾಯಯಯುತವಾಗಿ ಮತುತು ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮಮಿ 

ಪ್ರತಿಸಪ್ಧ�ಪೊಯನುನ ಮೇರಿಸಲು ಬಯಸುತ�ತುೇವ�. ಸಂಸ�ಥೆಯ 

ಗಾ್ರಹಕರು, ಸರಬರಾಜುದಾರರು, ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಗಳು ಮತುತು 

ನೌಕರರ�ೂಂದಿಗ� ಪ್ರತಿೇ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತು 

ನದ�ೇಪೊಶಕರು ನಾಯಯಯುತವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡ�ಸಲು 

ಶ್ರಮಸಬ�ೇಕು.
 

ನಮಮಿ ಅತಯಧಿಕ ಸಪ್ಧಾಪೊತಮಿಕ ಮಾರುಕಟ�ಟ್ಗಳಲ್ಲಾ, ನಮಮಿ 

ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು 

ಮತುತು ಪರಿಶಿೇಲ್ಸುವುದು ಒಂದು ಪಾ್ರಮುಖಯವಾದ ಮತುತು 

ಅವಶಯಕ ಚಟುವಟಿಕ�ಯಾಗಿದ�. ಆಲ�ೂೇಚನಾಪರ ನೌಕರರು 

ಉಲ�ಲಾೇಖಿಸಬಹುದಾದ, ವಾಷ್ಪೊಕ ವರದಿಗಳು, ಇಂಟನ�ಪೊಟ್ 

ಸ�ೈಟ್ ಗಳು, ಪತಿ್ರಕಾ ಪ್ರಕಟಣ�ಗಳು, ಟ�್ರೇಡ್ ಶ�ೋೇಗಳು, 

ಸಾಟ್ರ್ ಅನಾಲ್ಸ್ಟ್ ವರದಿಗಳು ಮತುತು ಇತಾಯದಿಗಳಂತಹ, 

ಸಪ್ಧಾಪೊತಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಅನ�ೇಕ ಸಾವಪೊಜನಕ 

ಮೂಲಗಳು ಲಭಯವಿದ�.
 

ಆದರೂ ನೇವು ಅನಾಯಯ, ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ ಅರವಾ 

ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮಾಗಪೊಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಾಪೊ 

ಜ್ಾನವನುನ ಪಡ�ಯಲು ಪ್ರಯತಿನಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತ�ತುೇವ�. ಕಳ್ಳತನ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಪ್ರವ�ೇಶ, ಫೇನ್ 

ಕದಾ್ದಲ್ಕ� ಅರವಾ ಅಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನುನ ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ನಬಪೊಂಧಿಸಲಾಗಿದ�. ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಪಡ�ಯಲು ಒಬ್ಬ 

ಗಾ್ರಹಕರಂತ� ನಟಿಸುವಂತ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರತಿನಧಿಸುವಿಕ�ಯೂ ಸಹ ನಮಮಿ ಮಾಗಪೊಸೂಚಿ ನಯಮಗಳಿಗ� ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ�.
 

ಯಾವುದ�ೇ ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತು ನದ�ೇಪೊಶಕರು ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತಿಯ ತಪುಪ್ ಬಳಕ�, ಅಡಗಿಸುವಿಕ�, ದುಬಪೊಳಕ�, ವಸುತು 

ವಿಷಯಗಳ ತಪುಪ್ ನರೂಪಣ� ಅರವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಇತರ ಉದ�್ದೇಶಪೂರಕ ಅನಾಯಯವಾದ ವಹಿವಾಟು ಅಭಾಯಸದ ಮೂಲಕ 

ಅನಾಯಯವಾದ ಅನುಕೂಲತ�ಯನುನ ಪಡ�ಯಬಾರದು.
 

ಸಾಂದಭಿಪೊಕವಾಗಿ, ಸಾವಪೊಜನಕ-ವಲಲಾದ ಮೂಲ ಅರವಾ ಮೂರನ�ೇ ವಯಕಿತುಯು ನಮ ಸಪ್ಧಾಪೊತಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಗ� ಪ್ರವ�ೇಶವನುನ 

ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥೆತಿಗಳಲ್ಲಾ ಅತಯಂತ ರಾಗರೂಕತ� ವಹಿಸಬ�ೇಕು ಮತುತು ಆ ಮೂಲದ�ೂಂದಿಗ� ಒಳ�್ಳೇ ನಂಬಕ�ಯ 

ಅಂಗಿೇಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಗಳನುನ ಮತುತು ಎಲಾಲಾ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸಲು ನ�ನಪಿಡಬ�ೇಕು.
 

ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ನಮಮಿ ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಗಳು, ಅವರ ನೌಕರರು ಅರವಾ ಅವರ ಉತಪ್ನನಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಇತರ ಸಂಸ�ಥೆಗಳ 

ಬಗ�ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತಪಾಪ್ದ ಅರವಾ ಮಾಗಪೊತಪಿಪ್ಸುವ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನ ಮಾಡಬಾರದು. ನಮಮಿ ಮತುತು ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಯ 

ಉತಪ್ನನಗಳನುನ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಕ�ೇವಲ ನಾಯಯವಾದ ಮತುತು ನಖರವಾದ ಹ�ೂೇಲ್ಕ�ಗಳನುನ ಬಳಸ್. ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಉತಪ್ನನಗಳು 

ಅರವಾ ಸ�ೇವ�ಗಳ ಅನುಕೂಲತ�ಯನುನ ಒತಿತು ಹ�ೇಳುವುದ�ೇ ಅತುಯತತುಮ ಮಾಗಪೊವಾಗಿದ�.

 
ಪ್ರ:   “ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿ್ಗಯ ಕಿಂಪೂ್ಯಟರ್ ಗನ ಪ್ರವನೇಶ ಒದಗಿಸ್ವ ಒಿಂದ್ ಪಾಸವಾಡ್್ಗ ನನಗನ ನಿೇಡಲಾಗಿದನ. ಅವರ ಉತಪ್ನನು 

ವನಚಚಿರಳ ಬಗನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡನಯಲ್ ನಾನ್ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹ್ದನೇ?”

 
ಉ:   ಇಲಲಾ. ಇಂರ ಬಗ�ಯ ಎಲ�ಕಾಟ್ನರ್ ಪ್ರವ�ೇಶವು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಯನುನ “ಹಾಯಕಿಂಗ್” ಮಾಡುವುದು, 

ಅವರ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಫ�ೈರ್ಲ್ ಡೌನ್ ಲ�ೂೇಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತುತು ಮೂರನ�ೇ ವಯಕಿತುಯಿಂದ ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಯ ಕಂಪೂಯಟರ್ 

ಫ�ೈರ್ ಗಳನುನ ಪಡ�ದುಕ�ೂಳು್ಳವುದನುನ ನಬಪೊಂಧಿಸಲಾಗಿದ�.

 

ಪ್ರ:   “ನಾವು ಇತಿತುೇಚನಗನ ನಮಮಿ ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿ್ಗಯಿಂದ 

ಒಬ್ಬ ಮ್ಖ್ಯ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್ ರವರನ್ನು 

ನನೇಮಿಸ್ಕನೂಿಂಡನವು (ಆಕನ “ನಾನ್-ಕಾಿಂಪ್ೇಟ್” 

ಒಪಪ್ಿಂದದ ಮೇಲನ ಸಹಿ ಮಾಡಿಲಲಿ). 

ನಾವು ಆಕನಯ ಹಿಿಂದಿನ ನೌಕರರ ಹನೂಸ 

ಉತಪ್ನನುರಳ ಯೇಜನನರಳ ಬಗನಗೆ ಆಕನಯನ್ನು 

ವಿಚಾರಸಬಹ್ದನೇ?”

 
ಉ:   ಪ್ರಶಿನಸುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದ�ೇ 

ಸಾ್ವಯತತು ಅರವಾ ಸಾವಪೊಜನಕ-ವಲಲಾದ 

ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದರ� ಇಲಲಾ. ವಾಸತುವವಾಗಿ, ಆಕ� 

ತನನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ�ಥೆಯ ಯಾವುದ�ೇ ಸಾ್ವಯತತು 

ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ�ಗೆ ಸ್ವಯಿಚ�ಛೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಬಾರದು 

ಏಕ�ಂದರ� ಆಕ� ಮತುತು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಕಿ್ರಮನರ್ 

ದಾವ� ಅರವಾ ಲಾಸೂಯಟ್ ಗ� ಒಳಗಾಗಬಹುದು 

ಎಂಬುದನುನ ಆಕ�ಗ� ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು.
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ಆಿಂಟಿ-ಟ್ರಸ್ಟೆ

ತಾನು ಸ�ೇವ� ಮಾಡುತಿತುರುವ ಎಲಾಲಾ ಮಾರುಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಾ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮತುತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಪ್ಧಿಪೊಸುತತುದ�. 

ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಗಳು, ಗಾ್ರಹಕರು, ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರ�ೂಂದಿಗಿನ ನಮಮಿ ಸಂಬಂಧಗಳು, ದರ ನಗದಿಪಡಿಸುವುದು, ಮತುತು ಇತರ 

ಮಾರುಕಟ�ಟ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ�ಯಗಳು “ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್” ಎಂದು ಕರ�ಯಲಪ್ಡುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಗುಂಪಿನಡಿಯಲ್ಲಾ ಬರುತತುವ�. 

ಯುನ�ೈಟ�ಡ್ ಸ�ಟ್ೇಟ್ಲ್ ಮತುತು ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಾನ ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಒಂದ�ೇ ನಯಮಗಳ ಮೇಲ� ಆಧಾರಗ�ೂಂಡಿವ�: 

ಪ್ರತಿಸಪ್ಧ�ಪೊಯನುನ ಮತಿಗ�ೂಳಿಸುವಂತ� ಇತರ ಸಂಸ�ಥೆಗಳ�ೂಂದಿಗ� ಒಪಪ್ಂದಗಳು ಮತುತು ಒಳಒಪಪ್ಂದಗಳಿಂದ ಮುಕತುವಾಗಿದ್ದರ�, 

ವಾಯಪಾರಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಸುತತುವ� ಮತುತು ಸಾವಪೊಜನಕರು ಹ�ಚಿಚುನ ಪ್ರಯೊೇಜನ ಪಡ�ಯುತಾತುರ�, 

 

ಯಾವುದ�ೇ ಹ�ೂರತುಪಡಿಸುವಿಕ� ಇಲಲಾದ�ೇ, ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ 

ಕಾನೂನುಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸಲು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದ�. 

ಒಬ್ಬ ನೌಕರ, ಅಧಿಕಾರಿ ಅರವಾ ನದ�ೇಪೊಶಕರಾಗಿ ನಮಮಿ 

ಉದ�ೂಯೇಗ ಅರವಾ ಸಾಥೆನವು ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಗಳು, ಗಾ್ರಹಕರು 

ಅರವಾ ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರ�ೂಂದಿಗ� ಸಂಪಕಪೊಕ�ಕೆ ಬರುವಂತ� 

ಮಾಡಿದರ�, ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನುಸರಣ�ಯಲ್ಲಾ ನಮಮಿ ನಯಮಗಳನುನ 

ಅನುಸರಿಸುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ನಮಮಿ ಮೇಲ್ದ�.

 

ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿ್ಗರಳನೊಿಂದಿಗಿನ ಸಿಂಬಿಂಧರಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿೇವು 
ಯಾವುದನೇ ರೇತಿಯ ಈ ಮ್ಿಂದಿನ ವಿಷಯರಳ ಔಪಚಾರಕ ಅಥವಾ 
ಅನೌಪಚಾರಕ ಒಪಪ್ಿಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕನೂಳಳುಲನೇ ಬಾರದ್:

 • ದರ ನಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಅರವಾ ನಯಂತಿ್ರಸುವುದು;

 •  ಉತಪ್ನನಗಳು, ಮಾರುಕಟ�ಟ್ಗಳು ಅರವಾ ಕ�ೇತ್ರಗಳನುನ 

ನ�ೇಮಸುವುದು;

 •  ಕ�ಲವು ಗಾ್ರಹಕರು ಅರವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರನುನ 

ನರಾಕರಿಸುವುದು; ಅರವಾ

 •  ಯಾವುದ�ೇ ಉತಪ್ನನದ ತಯಾರಿಕ�, ಮಾರಾಟ 

ಅರವಾ ವಿತರಣ�ಯನುನ ಮಾಡದಿರುವುದು ಅರವಾ 

ಸ್ೇಮತಗ�ೂಳಿಸುವುದು.

ಗಾ್ರಹಕರನೂಿಂದಿಗನ ವಹಿವಾಟ್ ನಡನಸ್ವಾರ, ನಿೇವು ಈ 
ಮ್ಿಂದಿನವುರಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದ್:

 •  ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಅನುಮ್ೇದನ� ಪಡ�ಯದ�ಯೆೇ 

ಗಾ್ರಹಕರು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಉತಪ್ನನಗಳನುನ ಮರುಮಾರಾಟ 

ಮಾಡುವಂತಹ ದರಗಳನುನ ನಗದಿಪಡಿಸುವುದು;

 •  ಸಲಹ� ಮಾಡಲಾದ ಚಿಲಲಾರ� ದರಗಳಲ್ಲಾ ಗಾ್ರಹಕರು 

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಉತಪ್ನನಗಳನುನ ಮರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದ�ೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಾ ಅವರುಗಳನುನ ತ�ಗ�ದುಹಾಕಿ ಬಡುವುದಾಗಿ 

ಬ�ದರಿಕ�(ಗಳು) ಒಡು್ಡವುದು;

 •  ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮ್ೇದನ� ಪಡ�ಯದ�ಯೆೇ ಸಪ್ಧಾಪೊ ಗಾ್ರಹಕರಿಗ� ಪ್ರತ�ಯೇಕವಾದ ದರಗಳನುನ, 

ಸ�ೇವ�ಗಳನುನ ಅರವಾ ಉತ�ತುೇಜಕ ಅಲಾಯೆನ್ಲ್ ಗಳನುನ ಆಫರ್ ಮಾಡುವುದು.

ನಮಮಿಂದ ಉತಪ್ನನಗಳನುನ ಖರಿೇದಿಸುವ ಕಂಪ�ನಗಳಿಂದ ಉತಪ್ನನಗಳನುನ ಖರಿೇದಿ ಮಾಡುವುದಕ�ಕೆ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಗ� 

ಅನುಮತಿಯಿದ� ಆದರ�, ಅಂತಹ ಖರಿೇದಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಮತ�ೂತುಬ್ಬರ ಖರಿೇದಿಗಳನುನ ಮಾಡಬ�ೇಕ�ಂಬ ಷರತುತುಗಳಿಗ� 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಒಪಪ್ಂದಗಳನುನ ಅರವಾ ಕರಾರುಗಳನುನ ವಿಶಾ್ವಸ ವಿರ�ೂೇಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು ನಷ�ೇಧಿಸುತತುವ�.
 
ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಗಳು, ಗಾ್ರಹಕರು ಅರವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರ�ೂಂದಿಗ� ಸಂಪಕಪೊಕ�ಕೆ ಬರುವಂತ� ನಮಮಿಲ್ಲಾ ಅನ�ೇಕರು ವಾಯಪಾರಿೇ 

ಸಂಘಗಳು ಅರವಾ ಇತರ ವೃತಿತುಪರ ಸಂಸ�ಥೆಗಳಲ್ಲಾ ನಮಮಿನುನ ತ�ೂಡಗಿಸ್ಕ�ೂಂಡಿರಬಹುದು. ಔಪಚಾರಿಕ ಮತುತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ 

ಸಂವಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಲ್ಖಿತ ಅರವಾ ಲ್ಖಿತವಲಲಾದ ಒಪಪ್ಂದಗಳು ಅರವಾ ಒಳಒಪಪ್ಂದಗಳಿಗೂ ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾನೂನುಗಳು 

ಅನ್ವಯಿಸುತತುವ� ಎಂಬುದನುನ ನ�ನಪಿಡಿ. ವಾಯಪಾರಿೇ ಸಂಘಗಳು ಅರವಾ ಇತರ ಸಂಸ�ಥೆಯ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾಯಪೊಕ್ರಮಕ�ಕೆ ನೇವು 

ಹ�ೂೇಗುವಾಗ ಇದರ ಬಗ�ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

ಪ್ರ:   “ಒಿಂದ್ ಇತಿತುೇಚಿನ ವಾ್ಯಪಾರೇ ಪ್ರದಶ್ಗನದಲ್ಲಿ, 

ನಮಮಿ ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿ್ಗರಳ ಮಾರಾಟ 

ಜನರನೂಿಂದಿಗನ ಉಪಾಹಾರ ಸನೇವಿಸಲ್ 

ನನನುನ್ನು ಆಹಾವಾನಿಸಲಾಯತ್. ನಾವು 

ಕನಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೇರ್್ಗಕನರಳ ಬಗನಗೆ 

ಮಾತನಾಡಿದನವು ಮತ್ತು ನಮಮಿ ಚಚನ್ಗಯ್ 

ಹಾಗನಯೆೇ ಒಬ್ಬ ನಿದಿ್ಗಷಟೆ ಗಾ್ರಹಕರಗನ 

ನಾವು ಎಷ್ಟೆ ಚಾರ್್ಗ ಮಾಡ್ತಿತುದನ್ದೇವನ 

ಎಿಂಬ್ದಕನಕೆ ಹನೂೇಯತ್. ನಾವು ಹನಚನಚಿೇನೂ 

ಹನೇಳಲ್ಲಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದನೇ ನಿದಿ್ಗಷಟೆ 

ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಲಲಿ.. ಇದ್ 

ಆಿಂಟಿಟ್ರಸ್ಟೆ ಉಲಲಿಿಂಘನನಯೆೇ? ”
 
ಉ:   ಹಾಗ� ಹ�ೇಳಲು ತಿೇರಾ ಕಷಟ್. ನೇವು 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜಿಯಾಗುವಂತಹ 

ಪರಿಸ್ಥೆತಿಯಲ್ಲಾದಿ್ದರಿ. ಏನನಾನದರೂ 

ಹ�ೇಳಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದು ಕ�ಲವೊಮಮಿ 

ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಭಾಯಸಗಳಿಗ� ಒಪಿಪ್ಗ�ಯಾಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತುದ�. ಅತುಯತತುಮವಾದ 

ಕ್ರಮವ�ಂದರ�, ಅಲ್ಲಾರುವ ಎಲಲಾರಿಗೂ 

ಈ ಶಿೇಷ್ಪೊಕ�ಯ ಚಚ�ಪೊಯು ಸೂಕತುವಲಲಾ 

ಎಂದು ತಿಳಿಸ್, ಅಲ್ಲಾಂದ ತಕ್ಷಣವ�ೇ 

ನಗಪೊಮಸುವುದಾಗಿದ�. ಭವಿಷಯದಲ್ಲಾ, 

ನಮಮಿ ಅಪಾಯಗಳನುನ ಕಡಿಮಗ�ೂಳಿಸಲು 

ಈ ಪರಿಸ್ಥೆತಿಗಳನುನ ತಪಿಪ್ಸುವುದು 

ಉತತುಮವಾಗಿದ�.
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ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾನೂನುಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಾ, 

ಅದರಿಂದ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಮತುತು ಬಹುಶಃ ನಮಮಿ ಮೇಲ� ಸಹ ಗಂಭಿೇರ 

ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತತುದ�. ಸಂಸ�ಥೆ ಮತುತು ನಮಮಿ ಮೇಲ� ಅತಿಯಾದ 

ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಬಹುದು ಮತುತು ಕ�ಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಾ ನಮಮಿನುನ 

ರ�ೈಲ್ಗ� ಸಹ ಹಾಕಲಾಗಬಹುದು. ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ�ನ ಇರುವ ಅರವಾ 

ಕಳಕಳಿ ಇರುವ ಯಾವುದ�ೇ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಾ ನೇವು ಒಳಗ�ೂಂಡಿದ್ದರ�, 

ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರು, ಅರವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಿಲ ಅರವಾ  

ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನುನ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್.

ಲಿಂಚತನ

ಪ್ರಪಂಚದ ಅನ�ೇಕ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಾ ವಾಯಪಾರಿೇ ಅಭಾಯಸಗಳು ವಿಭಿನನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನೌಕರರಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಅರವಾ ನದ�ೇಪೊಶಕರಾಗಿ, ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾಯೂ ಲಂಚ ಕ�ೂಡಲು ಅರವಾ ಸ್್ವೇಕರಿಸಲು ನಮಮಿನುನ ನಬಪೊಂಧಿಸಲಾಗಿದ�.

ಹಣ ,ಉಡ್ಗನೂರನ ಅಥವಾ ಬನಲನಬಾಳುವ ಏನನೂನು ಎಿಂದಿರೂ ನಿೇಡಬನೇಡಿ:

 • ಒಂದು ಗಾ್ರಹಕರ ಆಡಪೊರ್ ಪಡ�ಯಲು;

 • ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊ, ಗಾ್ರಹಕ ಅರವಾ ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರ ಬಗ�ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಮಯಕಾಕೆಗಿ;

 • ದಂಡ, ಪಮಪೊಟ್ ಶುಲಕೆ ಅರವಾ ಇತರ ಸಕಾಪೊರಿೇ ತ�ರಿಗ� ತಪಿಪ್ಸ್ಕ�ೂಳ್ಳಲು;

 • ಓವಪೊ ಸಕಾಪೊರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅರವಾ ಸಕಾಪೊರಿ ಏರ�ನಲ್ ನಣಪೊಯದ ಮೇಲ� ಪ್ರಭಾವ ಬೇರುವ ಪ್ರಯತನ; ಅರವಾ

 • ಒಂದು ಅನುಚಿತ ವಾಯಪಾರ ಪ್ರಯೊೇಜನ ಪಡ�ದುಕ�ೂಳು್ಳವುದಕ�ಕೆ.
 
ಒಂದು ಹಣವನುನ ಅರವಾ ಆ ಹಣದ ಸ್ವಲಪ್ ಭಾಗವನುನ ಲಂಚವಾಗಿ ಬಳಸುತಾತುರ�ಂದು ನೇವು ನಂಬರುವ ಒಬ್ಬ ಕನಲ್ಲ�ಟ್ಂಟ್ ಅರವಾ 

ಏರ�ಂಟ್ ಗ� ನೇವು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಡಿ. ಸಂಸ�ಥೆಯು ಕ�ೇವಲ ಉತತುಮ ಹ�ಸರಿನ ಮತುತು ಅಹಪೊ ವಾಯಪಾರಿೇ ಪಾಲುದಾರರನುನ 

ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕ�ೂಳು್ಳತತುದ� ಮತುತು ತಪಾಪ್ದ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಾ ತ�ೂಡಗಿರಬಹುದಾದ ವಾಯಪಾರಿೇ ಪಾಲುದಾರರ�ೂಂದಿಗ� 

ಕಾಯಪೊಮಾಡುವುದಿಲಲಾ. ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಯುನ�ೈಟ�ಡ್ ಸ�ಟ್ೇಟ್ಲ್ ಹ�ೂರಗಿನ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಾ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳ್ಳಬಹುದಾದ ಉತತುಮ 

ಮಾಗಪೊವ�ಂದರ�, ಹಣ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಚ�ೇಪೊಸ್ ಆಡಪೊರ್ ಅರವಾ ಪ್ರತಿೇ ವಾಯಪಾರಿೇ ವಹಿವಾಟಿಕ� ಒಪಪ್ಂದವನುನ 

ಕ�ೇಳುವುದಾಗಿದ� ಮತುತು ನಗದು ಅರವಾ ನಗದು ಸಮಾನ ಮಾಗಪೊಗಳನುನ ಬಳಸದಿರುವುದಾಗಿದ�.

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಮತುತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನದ�ೇಪೊಶಕರುಗಳು ಮತುತು ನೌಕರರು, ಅದರ ಲಂಚ-ವಿರ�ೂೇಧಿ ನಯಮಕ�ಕೆ 

ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡ�ದುಕ�ೂಳ್ಳಬ�ೇಕಿದ� ಮತುತು ಲಂಚ-ವಿರ�ೂೇಧಿ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷಾಟ್ಚಾರ-ವಿರ�ೂೇಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನೂನ 

ಒಳಗ�ೂಂಡಂತ� ಎಲಾಲಾ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನುನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕಿದ�. ಮೂರನ�ೇ ವಯಕಿತುಗಳೂ ಸಹ ಇದ�ೇ 

ಕಾನೂನುಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತುತು ಸಾಧಯವಿರುವಲ�ಲಾಲಾಲಾ ಲಂಚ-ವಿರ�ೂೇಧಿ ಕಾನೂನನೂನ ಸಹ ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕ�ನುನವುದು 

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನ ನಯಮವಾಗಿದ�. ಸಹಿಸಲಾಗದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳು ಮತುತು ಅನ�ೈತಿಕ ಅಭಾಯಸಗಳು ರ�ೂತ�ಗ�, 

ದ�ೈನಂದಿನ ಸಕಾಪೊರಿೇ ಕ್ರಮವನುನ ಶಿೇಘ್ರಗ�ೂಳಿಸಲು ಅರವಾ ಅವುಗಳನುನ ಪಡ�ಯಲು ಕ�ಲವು “ಸೌಲಭಯಗ�ೂಳಿಸುವ ಪಾವತಿಗಳು” 

ಯು.ಎಸ್. ಫಾರಿನ್ ಕರಪ್ಟ್ ಪಾ್ರಕಿಟ್ೇಸಸ್ ಆರ್ಟ್ ಉಲಲಾಂಘಿಸುವುದಿಲಲಾವಾದರೂ, ಈ ಪಾವತಿಗಳು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ವಾಯಪಾರ ಮಾಡುವ 

ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಉಲಲಾಂಘನ�ಯಾಗಿರಬಹುದು ಮತುತು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಇಂತಹ ಪಾವತಿಗಳನುನ ನಬಪೊಂಧಿಸುತತುದ�.

 
ಪ್ರ:   ನಾವು ಮತನೂತುಿಂದ್ ದನೇಶದಲ್ಲಿರ್ವ ಒಿಂದ್ ಸಿಂಸನ್ಥಯಿಂದಿಗನ ಒಿಂದ್ ಒಪಪ್ಿಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕನೂಳಳುಲ್ದನ್ದೇವನ. 

ಸಿಂಸನ್ಥಯಲ್ಲಿರ್ವ ನನನು ಮ್ಖ್ಯ ಸಿಂಪಕ್ಗವು ಒಬ್ಬ ವಿದನೇಶೇ ಅಧಿಕಾರ ಎಿಂದ್ ಪರರಣಿಸಲಾಗಿದನ. ಆ ಅಧಿಕಾರಯ 

ದನೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ ಅಧಿಕಾರಯನ್ನು ಊಟಕನಕೆ, ಮದ್ಯಪಾನಕನಕೆ ಮತ್ತು ಮನನೂೇರಿಂಜನನಗನ ಆಹಾವಾನಿಸ್ವುದ್ ಸಿಂಪ್ರದಾಯ 

ಎಿಂದ್ ನಾನ್ ಕನೇಳಿದನ್ದೇನನ ಮತ್ತು ಇದಕಾಕೆಗಿ ಸೂಚಿಸಲಪ್ಟಿಟೆರ್ವ ಸ್ಥಳವು ಬಹ್ ದ್ಬಾರಯಾಗಿದ್್ದ, ಬಹ್ಶಃ 

ಮನನೂೇರಿಂಜನನಯನೂನು ಒಳಗನೂಿಂಡ್ ಇದಕನಕೆ $10,000 ಬನೇಕಾರಬಹ್ದ್. ಈ ಘಟನನಯನ್ನು ನಡನಸಲ್ ನಾನ್ 

ಮ್ಿಂದ್ವರನಯಬಹ್ದನೇ?

ಉ:   ಇಲಲಾ. ಯುನ�ೈಟ�ಡ್ ಸ�ಟ್ೇಟ್ಲ್ ಡಿಪಾಟ�ಮಿಪೊಂಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ೇಸ್ ಒಂದು ಮಾಗಪೊಸೂಚಿಯನುನ ಬಡುಗಡ� ಮಾಡಿದು್ದ, ಈ 

ಘಟನ�ಯನುನ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತುತು ಸೂಕತುವಲಲಾದ ಪ್ರವಾಸ ಮತುತು ಮನ�ೂೇರಂಜನಾ ವ�ಚಚುವಾಗಿ ಯು.ಎಸ್. 

ಫಾರಿನ್ ಕರಪ್ಟ್ ಪಾ್ರಕಿಟ್ೇಸಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆಡಿಯಲ್ಲಾ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸ್ದ�. ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕ�ಯು ಇತರ 

ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಾನ ಲಂಚ-ವಿರ�ೂೇಧಿ ಮತುತು ಭ್ರಷಾಟ್ಚಾರ-ವಿರ�ೂೇಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನುನ ಸಹ ಉಲಲಾಂಘಿಸಬಹುದಾಗಿದ�.

“ಲನೂೇಕದಲ್ಲಿ ನಾವು 

ನನೂೇಡಬಯಸ್ವ 

ಬದಲಾವಣನಯ್  
ನಾವನೇ ಆಗಿರಬನೇಕ್”

- ಗಾಿಂಧಿ
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ಪ್ರ:   ಮತನೂತುಿಂದ್ ಸಿಂಸನ್ಥಯಿಂದಿಗನ ಜಾಯಿಂಟ್ ವನಿಂಚರ್ ರೂಪ್ಸಲ್ ನಾವು ಎದ್ರ್ನನೂೇಡ್ತಿತುದನ್ದೇವನ. ಕಿಂಪನನಿಯಿಂದ 

ನಿಯೇಜಿಸಲಪ್ಟಟೆ ಮಧ್ಯವತಿ್ಗಯಬ್ಬರ್ ಕನಲವು ಸಕಾ್ಗರ ಅಧಿಕಾರರಳಿಗನ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪಪ್ಿಂದ 

ಉಳಿಸ್ಕನೂಳುಳುವುದಕಾಕೆಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸ್ದ್್ದ, ಆ ಉದನೂ್ಯೇಗಿರಳು ಆ ಸಕಾ್ಗರ ಸಾವಾಮ್ಯದ ಕಿಂಪನನಿಗನ 

ಸನೇರದವರಾಗಿದಾ್ದರನಿಂದ್ ನನಗನ ತಿಳಿದ್ ಬಿಂದಿದನ. ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ತಾನನೇ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರಿಂದ, ಇದ್ 

ಕಳಕಳಿಗನ ಎಡನ ಮಾಡ್ತತುದನಯೆೇ?

ಉ:   ಹೌದು. ಯುನ�ೈಟ�ಡ್ ಸ�ಟ್ೇಟ್ಲ್ ಫಾರಿನ್ ಕರಪ್ಟ್ ಪಾ್ರಕಿಟ್ೇಸಸ್ ಆರ್ಟ್ ಒಳಗ�ೂಂಡಂತ� ಲಂಚ-ವಿರ�ೂೇಧಿ ಮತುತು 

ಭ್ರಷಾಟ್ಚಾರ-ವಿರ�ೂೇಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಮೂರನ�ೇ ವಯಕಿತುಗಳು ಅರವಾ ಮಧಯವತಿಪೊಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾದ 

ಭ್ರಷಾಟ್ಚಾರ ಹಣ ಪಾವತಿಗಳನುನ ನಬಪೊಂಧಿಸುತತುವ�. ಮೂರನ�ೇ ವಯಕಿತುಗಳ�ೂಂದಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕಳಕಳಿಯ 

ಸಾಮಾನಯ ಕ�ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಾ, ಮೂರನ�ೇ-ವಯಕಿತು ಏರ�ಂಟ್ ಅರವಾ ಕನಲ್ಲ�ಟ್ಂಟ್ ಗಳಿಗ� ಅತಿಯಾದ ಕಮೇಶನ್, ಮೂರನ�ೇ 

ವಯಕಿತು ವಿತರಕರಿಗ� ಅತಿಯಾದ ದ�ೂಡ್ಡ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ನಖರವಾದ ಸ�ೇವ�ಗಳ ವಿವರವಿಲಲಾದ ಮೂರನ�ೇ ವಯಕಿತುಯ 

“ಕನಲ್ಲ್ಟ್ಂಗ್ ಒಪಪ್ಂದಗಳು”, ಮೂರನ�ೇ ವಯಕಿತು ಕನಲ್ಲ�ಟ್ಂಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಾ ತ�ೂಡಗಿಸ್ಕ�ೂಂಡಿರುವ ವಾಯಪಾರಕಿಕೆಂತ 

ವಿಭಿನನ ವಾಯಪಾರದಲ್ಲಾ ವಾಯಪಾರ ನಡ�ಸುತಿತುರುವುದು, ಮತುತು ಮೂರನ�ೇ ವಯಕಿತುಯು ವಿದ�ೇಶಿೇ ಅಧಿಕಾರಿಗ� 

ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅರವಾ ಅತಿ ನಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸ್ರುವುದು ಒಳಗ�ೂಂಡಿದ�.

 

ಪನೇಟನೇಿಂಟ್, ಟನ್ರೇಡ್ ಮಾಕ್್ಗ, ಕೃತಿಸಾವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು 
ಇಿಂಟನಲನಕ್ಚಿವಲ್ ಪಾ್ರಪಟಿ್ಗ

ಅನ�ೇಕ ವಷಪೊಗಳಿಂದ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ರುವ ಜ್ಾನ 

ಮತುತು ತಂತ್ರಜ್ಾನವು ನಮಗ� ಪಾ್ರಮುಖಯವಾದ ಆಸ್ತುಯಾಗಿದ�. 

ಯಾವುದ�ೇ ಅಸ್ತುಯಂತ�ಯೆೇ, ಆ ಜ್ಾನವನುನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು 

ಮತುತು ನಮಮಿ ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಗಳ ಕ�ೈಗ� ಅದು ಸ್ಗದಂತ� 

ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರತಿೇ ಪ್ರಯತನವನುನ ಮಾಡುತ�ತುೇವ�. ಈ 

ಆಸ್ತುಯು ಉತಪ್ನನ ವಿನಾಯಸಗಳು, ಕಂಪೂಯಟರ್ ರ್್ರಗಾ್ರಮ್ 

ಅರವಾ ಫ�ೈರ್, ಪ್ರಕಿ್ರಯೆ ವಿವರಣ�ಗಳು ಮತುತು ವಾಯಪಾರಿೇ 

ಅಭಾಯಸಗಳ ರೂಪವನುನ ಹ�ೂಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಜ್ಾನ ಮತುತು 

ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅನ�ೇಕ ಮಾಗಪೊಗಳಿದು್ದ, 

ಇವುಗಳನುನ “ಇಂಟ�ಲ�ಕುಚುವರ್ ಪಾ್ರಪಟಿಪೊ” ಎಂದು ಸಹ 

ಕರ�ಯುತಾತುರ�.

 •  ಸಂಸ�ಥೆಯು ಇದನುನ ವಾಯಪಾರಿೇ ರಹಸಯವಾಗಿ ಅರವಾ 

ಸಾ್ವಯತತು ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತುತು 

ಇದರ ಬಗ�ಗೆ ಸಾವಪೊಜನಕರಿಗ� ಪ್ರಕಟಿಸದಿರಲು 

ಆಯೆಕೆಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ�;

 •  ಒಂದು ಉತಪ್ನನ ಅರವಾ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಗ� ಸಂಸ�ಥೆಯು 

ಪ�ೇಟ�ಂಟ್ ಪಡ�ಯಲು ಆಯೆಕೆಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ�. ನಾವು ಕಾಯಪೊಮಾಡುತಿತುರುವ ದ�ೇಶದ ಸಕಾಪೊರವು ವಿತರಿಸುವ 

ಒಂದು ಪ�ೇಟ�ಂಟ್, ಉತಪ್ನನ ಅರವಾ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯನುನ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಆವಿಷಕೆರಿಸ್ದ� ಮತುತು ನದಿಪೊಷಟ್ ಅವಧಿಯವರ�ಗ� 

ಪ್ರತಿಸಪ್ಧಿಪೊಯು ಆ ಆವಿಷಾಕೆರವನುನ ನಕಲು ಮಾಡುವಂತಿಲಲಾ ಎಂಬುದನುನ ಸೂಚಿಸುತತುದ�;

 •  ಮಾರುಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಾ ಒಂದು ಉತಪ್ನನ ಅರವಾ ಸ�ೇವ�ಯ ಹ�ಸರು ಅರವಾ ಗುರುತಿಸುವಿಕ�ಯನುನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಟ�್ರೇಡ್ 

ಮಾರ್ಪೊ ಪಡ�ಯಬಹುದಾಗಿದ�;

 •  ಕಾಪಿರ�ೈಟ್ ಗಳು ನಮಮಿ ಬ�ೂ್ರಶರ್, ವಿೇಡಿಯೊ, ಕಂಪೂಯಟರ್ ರ್್ರಗಾ್ರಮ್, ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ ಮತುತು ಸಂಬಂಧಿತ 

ಕ�ಲಸಗಳಲ್ಲಾನ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ನಕಲಾಗುವುದರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನ�ರವಾಗುತತುದ�.
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ಪ್ರ:   ಬನೇರನೂಿಂದ್ ದನೇಶಕನಕೆ ನಮಮಿ ಉತಪ್ನನುರಳನ್ನು 

ರಫ್ತುಮಾಡಲ್ ನಾವು ಆ ಸಕಾ್ಗರದಿಿಂದ 

ಅನ್ಮತಿ ಪಡನಯಲ್ ಕನಲ ಕಾಲದಿಿಂದ 

ಪ್ರಯತಿನುಸ್ತಿತುದನ್ದೇವನ. ಅನ್ಮತಿಯ್ 

ಶೇಘ್ರವಾಗಿ ದನೂರಕಬಹ್ದ್ ಆದರನ ಈ 

ಅನ್ಮತಿ ಪ್ರಕ್ರಯೆಯನ್ನು ಶೇಘ್ರಗನೂಳಿಸಲ್ 

ಅವರ ಚಾರಟನೇಬಲ್ ಫೌಿಂಡನೇಶನ್ ಗನ 

ಹಣದ ಕನೂಡ್ಗನಯನ್ನು ನಿೇಡ್ವುದ್ 

ತನನು ದನೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಕ 

ಎಿಂದ್ ಅವರ್ ತಿಳಿಸ್ತಿತುದಾ್ದರನ. ಇದನ್ನು 

ಅಿಂಗಿೇಕರಸಬಹ್ದನೇ?

 
ಉ:   ಇಲಲಾ. ಹಣ ಪಾವತಿಯು ಚಾರಿಟ�ಬರ್ 

ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಾದ್ದರೂ ಇದು ತಪಾಪ್ದ 

ಹಣಪಾವತಿಯಾಗಿದ�.



ಹ�ೂಸ ಉತಪ್ನನ ಅರವಾ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯೊಂದಿಗ� 

ಕ�ಲಸಮಾಡುತಿತುರುವವರು ಸಂಸ�ಥೆಯ ಪ�ೇಟ�ಂಟ್ 

ಸಮತಿಯೊಂದಿಗ� ತಮಮಿ ಚಟುವಟಿಕ�ಯನುನ 

ಸಂಯೊೇಜಿಸಬ�ೇಕು. ಸಮತಿಯು ಈ ಆಲ�ೂೇಚನ�ಯನುನ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ� ಮಾಡುತತುದ� ಮತುತು ಅದಕ�ಕೆ ಪ�ೇಟ�ಂಟ್ 

ಮಾಡಬಹುದ�ೇ ಎಂದು ನಧಪೊರಿಸುತತುದ�. ಸಮತಿಯು 

ಸಂಸ�ಥೆಯ ಬಾಹಯ ಪ�ೇಟ�ಂಟ್ ಸಲಹಾಗಾರರ�ೂಂದಿಗ� 

ಕ�ಲಸ ಮಾಡುತಾತು, ಒಂದು ಪ�ೇಟ�ಂಟ್ ತಪಾಸಣ� 

ಮಾಡುವಲ್ಲಾ ಮತುತು ಫ�ೈಲ್ಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಾ ಎಲಾಲಾ 

ಕಾಯಪೊವಿಧಾನವನುನ ಪಾಲ್ಸಲಾಗಿದ�ಯೆೇ ಎಂಬುದನುನ 

ಖಚಿತಪಡಿಸುತತುದ�.

ಒಂದು ಹ�ೂಸ ಉತಪ್ನನ ಅರವಾ ಸ�ೇವ�ಗ� ಹ�ಸರು 

ನೇಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವು 

ಒಂದು ಟ�್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಪೊ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುವಂತ� 

ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು. ಒಂದು ಹ�ೂಸ ಉತಪ್ನನ ಅರವಾ 

ಸ�ೇವ�ಗ� ಹ�ಸರನುನ ಟ�್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಪೊ ಮಾಡಲು ನೇವು 

ಆಯೆಕೆಮಾಡಿದಾಗ, ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವು 

ಆ ಗುರುತನುನ ಪಡ�ದುಕ�ೂಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತತುದ� 

ಮತುತು ಆ ಗುರುತನುನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನುನ 

ನಮಗ� ತ�ೂೇರಿಸುತತುದ�.
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ಉಡುಗ�ೂರ�ಗಳನುನ ಕ�ೂಡುವುದು ಅರವಾ 

ಸ್್ವೇಕರಿಸುವುದು ಕಷಟ್ಕರವಾದ ಕ�ೇತ್ರವಾಗಿದು್ದ, ಇದಕ�ಕೆ 

ಉತತುಮ ತಿೇಮಾಪೊನ ಅಗತಯವಿದ�. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ, 

ಪ�ನ್, ಕಾಫ್ ಮಗ್, ಬ�ೇಸ್ ಬಾರ್ ಕಾಯಪ್ ಅರವಾ 

ಆಹಾರ ಬಾಸ�ಕೆಟ್ ನಂತಹ ಅಗಗೆವಾದ ಉಡುಗ�ೂರ�ಗಳು 

ಒಂದು ಉತತುಮ ವಾಯಪಾರಿೇ ಸಂಬಂಧವನುನ ಸಾಥೆಪಿಸುವ 

ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ�. ಆದರ�, ದ�ೂಡ್ಡದಾದ ಅರವಾ 

ದುಬಾರಿಯಾದ ಉಡುಗ�ೂರ�ಗಳನುನ ಲಂಚವಾಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಮತುತು ಅವುಗಳನುನ ತಪಿಪ್ಸಬ�ೇಕು.

 
ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಈ ಮ್ಿಂದಿನಿಂತಹ ಚಿಕಕೆ ಉಡ್ಗನೂರನರಳು 
ಮತ್ತು ಮನನೂರಿಂಜನಾ ವನಚಚಿರಳನ್ನು ನಿಬ್ಗಿಂಧಿಸ್ವುದಿಲಲಿ:

 •  ಆಗಾಗ�ಗೆ ಬರದ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತುತು 

ಸಾಧಾರಣ ಮ್ತತುದು್ದ;

 •  ಸಥೆಳಿೇಯ ಉಡುಗ�ೂರ� ಮತುತು ಆತಿರಯ 

ಕಾನೂನುಗಳು ಅರವಾ ಸ್್ವೇಕರಿಸುವವರ ನೇತಿ 

ಸಂಹಿತ�ಯನುನ ಉಲಲಾಂಘಿಸಬ�ೇಡಿ;

 •  ಸ್್ವೇಕರಿಸುವವರನುನ ತಪಾಪ್ಗಿ ಪ್ರಭಾವಕ�ಕೆ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಉದ�್ದೇಶದಿಂದ ನೇಡಿಲಲಾದವುಗಳು;

 •  ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಸಾಥೆಪಿಸ್ರುವ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಗಳು ಮತುತು  

ಮತಿಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸುವವುಗಳು.

 

ಪ್ರ:   “ಒಿಂದ್ ಪಾ್ರಜನಕ್ಟೆ ನನೂಿಂದಿಗನ ನನರವಾರಲ್ ಒಿಂದ್ 

ಸಾಫ್ಟೆ ವನೇರ್ ನ ಒಿಂದ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನನಗನ 

ನಿೇಡಲಾಗಿದನ. ಸಾಫ್ಟೆ ವನೇರ್ ಲನೇಬಲ್ ಮೇಲನ 

ಕಾಪ್ರನೈಟ್ ಇರ್ವುದನ್ನು ನಾನ್ ನನೂೇಡಿದನ. ಇದ್ 

ಕಳಕಳಿಯ ವಿಷಯವನೇ?”

 
ಉ:   ಹೌದು. ಕಂಪೂಯಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವ�ೇರ್ ಅನಧಿಕೃತ 

ಬಳಕ�ಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ�. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ 

ವ�ೇರ್ ಬಳಸಲು ನೇವು ಸೂಕತುವಾದ ಪರವಾನಗಿ 

ಹ�ೂಂದಿದಿ್ದೇರಾ ಎಂಬುದನುನ ನೇವು ನಧಪೊರಿಸಬ�ೇಕು. 

ನಮಗ� ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಶ�ನ ಇದ್ದರ�, ನಮಮಿ ಐಟಿ 

ವಿಭಾಗವನುನ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್.

ಪ್ರ:   ಹವಾಯಗನ ಕ್ಟ್ಿಂಬವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಹನೂೇರಲ್ 

ನಾನ್ ಯೇಜಿಸ್ತಿತುದನ್ದೇನನ. ಒಬ್ಬ ಸರಬರಾಜ್ದಾರರ್ 

ಹವಾಯ ಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ ಕಾಿಂಡನೂ ಹನೂಿಂದಿದಾ್ದರನ ಎಿಂದ್ 

ತಿಳಿಸ್ದ್ದರ್. ನಾನ್ ಈ ಕಾಿಂಡನೂ ಬಳಸಬಹ್ದನೇ ಎಿಂದ್ 

ನಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕನೇಳಿದನ ಮತ್ತು ಅವರ್ ಅದಕನಕೆ 

ಒಪ್ಪ್ದರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಅದಕನಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸ್ವ 

ಅರತ್ಯವಿಲಲಿ ಎಿಂದ್ ತಿಳಿಸ್ದರ್. ಇದ್ ಸರಯೆೇ?

ಉ:   ಇದು ಸರಿಯಲಲಾದ ಕ�ೂೇರಿಕ�ಯಾಗಿದ� ಮತುತು ನೇವು 

ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಕಾಂಡ�ೂ ಬಳಸಬಾರದು. 

ನೇವು ಸರಬರಾಜುದಾರರ ದೃಷ್ಟ್ಕ�ೂೇನದಿಂದ ಈ 

ಸಮಸ�ಯಯನುನ ನ�ೂೇಡಿದರ�, ಗಾ್ರಹಕರಾದ ನಮಮಿನುನ 

ಸಂತ�ೂೇಷಪಡಿಸಲು ನಮಮಿ ಕ�ೂೇರಿಕ�ಗ� ಹೌದು ಎಂದು 

ಹ�ೇಳುವಂತ� ಒತತುಡ ಅವರ ಮೇಲ್ರುತತುದ�. ರ�ೂತ�ಗ�, ಈ 

ಒಪಪ್ಂದವು ವಾಸತುವಾಗಿ ಅರವಾ ಉದ�್ದೇಶಿತ ಆಸಕಿತುಯ 

ಘಷಪೊಣ�ಯಾಗಬಹುದು – ಈ ಉಡುಗ�ೂರ�ಯು 

ನಮಮಿ ವಾಯಪಾರಿೇ ಅಗತಯತ�ಯ ಮೇಲ� ಆಧಾರವಾಗಿ 

ಒಬ್ಬ ಸರಬರಾಜುದಾರರನುನ ಆಯೆಕೆಮಾಡುವಂತ� 

ಪ್ರಭಾವಕ�ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಉಡುಗ�ೂರ�ಯು 

ಸೂಕತುವಾಗಿದ�ಯೆೇ ಎಂಬ ಬಗ�ಗೆ ನಮಗ� ಪ್ರಶ�ನಗಳಿದ್ದರ�, 

ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನುನ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್.
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ವಾ್ಯಪಾರೇ ಉಡ್ಗನೂರನರಳು (ಮ್ಿಂದ್ವರನದಿದನ)

ಹಾಗ�ಯೆೇ, ಊಟ ಕ�ೂಡಿಸುವುದು ಅರವಾ ಗಾ್ರಹಕರನುನ ಆಟದ ಸಪ್ಧ�ಪೊಗ� ಕರ�ದ�ೂಯುಯವಂತಹ ಸರಳ ವಾಯಪಾರಿೇ 

ಮನ�ೂೇರಂಜನ�ಯು ವಾಯಪಾರಿೇ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಮಾನಯ ಭಾಗವಾಗಿದ�. ಪ್ರವಾಸಕ�ಕೆ ಹಣ ನೇಡುವುದನುನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸುವಂತಹ 

ದ�ೂಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮನ�ೂೇರಂಜನ�ಗಳನುನ ನಬಪೊಂಧಿಸಲಾಗಿದ�.

ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರು, ಗಾ್ರಹಕರು ಅರವ ಇತರ ವಯಕಿತುಗಳಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ನೇವು ಉಡುಗ�ೂರ�ಯನುನ ಕ�ೇಳಿಕ�ೂಳ್ಳಬಾರದು 

ಅರವಾ ಬಯಸಬಾರದು.

 
ಒಂದು ನದಿಪೊಷಟ್ ಉಡುಗ�ೂರ� ಅರವಾ ಮನ�ೂೇರಂಜನ�ಯ ರೂಪವು ನಬಪೊಂಧಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ದ�ಯೆೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ�ಗೆ ನಮಗ� ಸಪ್ಷಟ್ತ� 

ಇಲಲಾದಿದ್ದರ�, ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರು, ನಮಮಿ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಿಲ ಪ್ರತಿನಧಿ ಅರವಾ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನುನ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್.

ಪ್ರ:   “ಸೂಕತುವಲಲಿ ಎಿಂದ್ ನಾನ್ ಆಲನೂೇಚಿಸ್ವಿಂತಹ ಒಿಂದ್ ಉಡ್ಗನೂರನಯನ್ನು ನಾನ್ ಅಿಂಚನಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾೇಕರಸ್ದನ್ದೇನನ, ಮತ್ತು 

ಅದನ್ನು ಹಿಿಂತಿರ್ಗಿಸಲ್ ಯಾವುದನೇ ಮಾರ್ಗ ನನನುಲ್ಲಿಲಲಿ. ನಾನನೇನ್ ಮಾಡಬನೇಕ್?”

 
ಉ:  ಅದನುನ ವಿಸಜಿಪೊಸಲು ಆ ವಸುತುವನುನ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ ಅರವಾ ನಮಮಿ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಿಲ ಮಾಯನ�ೇಜರ್ ಗ� ನೇಡಿರಿ.

ರಾಜಕೇಯ ಕನೂಡ್ಗನರಳು

ರಾಜಕಿೇಯ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯಲ್ಲಾ ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿರಲು ಮತುತು ತಮಮಿ ಆಯೆಕೆಯ ಅಭಯರ್ಪೊಗ� ಬ�ಂಬಲ ನೇಡಲು ನಾವು ನಮಮಿ ನೌಕರರನುನ 

ಉತ�ತುೇಜಿಸುತ�ತುೇವ�. ಆದರ� ಯಾವುದ�ೇ ನೌಕರ, ಅಧಿಕಾರಿ ಅರವಾ ನದ�ೇಪೊಶಕರು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಿೇಯ ವಯಕಿತುಗ�, ಅಭಯರ್ಪೊಗ� ಅರವಾ 

ರಾಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷಕ�ಕೆ ಸಂಸ�ಥೆಯ ಕ�ೂಡುಗ� ನೇಡುವಂತ� ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಅಧಿಕಾರ ನೇಡುವುದಿಲಲಾ.

 

ಸಂಸ�ಥೆಯು ಯು.ಎಸ್. ನಲ್ಲಾ ಒಂದು ರಾಜಕಿೇಯ ಕಿ್ರಯಾ ಸಮತಿಯನುನ ಪಾ್ರಯೊೇಜಿಸುತತುದ�. ನಮಮಿ ಉದ�ೂಯೇಗಿಗಳು, ಉತಪ್ನನಗಳು 

ಮತುತು ಹಿತಾಸಕಿತುಗಳನುನ ಬ�ಂಬಲ್ಸುವ ಅಭಯರ್ಪೊಗಳನುನ ಬ�ಂಬಲ್ಸುವುದರಲ್ಲಾ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಉದ�ೂಯೇಗಿಗಳು ಒಟಾಟ್ಗಿ ಕಾಯಪೊ 

ನವಪೊಹಿಸುವುದಕ�ಕೆ ಅನುಮತಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ರಾಜಕಿೇಯ ಕಿ್ರಯಾ ಸಮತಿಯನುನ (ಎಓಎಸ್ ಪಿ ಎ ಸ್) ರಚಿಸಲಾಗಿದ�. 

ಯಾವುದ�ೇ ಯು.ಎಸ್. ನಾಗರಿಕರು ಎ.ಓ. ಸ್ಮಿತ್ ರಾಜಕಿೇಯ ಕಿ್ರಯಾ ಸಮತಿಯಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸಂಪೂಣಪೊವಾಗಿ ಸ್ವ-

ಇಚ�ಛೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ�.

 
ಪ್ರ:   “ನನನು ಮೇಲಧಿಕಾರಯ್, ಸಾವ್ಗಜನಿಕ ಕಚನೇರಗನ ಸಪ್ಧಿ್ಗಸ್ತಿತುರ್ವ ಅವರ ಅಚ್ಚಿಮಚಿಚಿನ ಅಧಿಕಾರಗನ ನೌಕರರನಲಲಿರೂ 

ಕನೂಡ್ಗನಯನ್ನು ನಿೇಡಬನೇಕನಿಂದ್ ತಿಳಿಸ್ದಾ್ದರನ. ಈ ವ್ಯಕತುಯ ದೃರ್ಟೆಕನೂೇನವನ್ನು ನಾನ್ ಒಪುಪ್ವುದಿಲಲಿವಾದರೂ, ಕನೂಡ್ಗನಯನ್ನು 

ನಿೇಡ್ವಿಂತನ ನಾನ್ ಒತತುಡಕನಕೆ ಒಳಗಾಗಿದನ್ದೇನನ. ನಾನ್ ಕನೂಡ್ಗನ ನಿೇಡಲನೇ ಬನೇಕನೇ?

 
ಉ:   ಇಲಲಾ. ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನಮಮಿ ವ�ೈಯಕಿತುಕ ರಾಜಕಿೇಯ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳು ಅರವಾ ನಮಮಿ ವ�ೈಯಕಿತುಕ ಹಣ ಬಳಕ�ಯನುನ 

ನಬಪೊಂಧಿಸುವುದಿಲಲಾ. ಹಿೇಗಂದರ�, ನೇವು ಇಷಟ್ಪಡುವ ಅಭಯರ್ಪೊಗ� ಅರವಾ ಪಕ್ಷಕ�ಕೆ ನೇವು ಬ�ಂಬಲ ನೇಡಲು ಅರವಾ 

ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ಆಯೆಕೆಮಾಡಲು ನೇವು ಮುಕತುರಾಗಿದಿ್ದೇರಿ. ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರು, ತಮಮಿ ಕ�ಲಸದ ಸಮಯವನೂನ 

ಒಳಗ�ೂಂಡಂತ�, ತನನ ಸಾಥೆನ ಅರವಾ ಸಂಸ�ಥೆಯ ಸಂಪನೂಮಿಲಗಳನುನ ರಾಜಕಿೇಯ ಪ್ರಚಾರಕ�ಕೆ ಬಳಸುವಂತಿಲಲಾ. ನೇವು ಈ 

ಪರಿಸ್ಥೆತಿಯನುನ ತಕ್ಷಣವ�ೇ ನಮಮಿ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಿಲ ಮಾಯನ�ೇಜರ್ ಗ� ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು. 
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ನಿಖರವಾದ ದಾಖಲಾತಿ, ದಾಖಲನರಳ ನಿವ್ಗಹಣನ ಮತ್ತು ತನರಗನರಳು

ಒಂದು ಯಶಸ್್ವೇ ವಾಯಪಾರವನುನ ನಡ�ಸಲು ವಿಶಾ್ವಸಾಹಪೊ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಹ�ೂಂದಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ�. ದಾಖಲ�ಗಳು ಮತುತು 

ವರದಿಗಳು ನಖರವಾಗಿರಬ�ೇಕು, ಸಮಯಕ�ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬ�ೇಕು, ಪೂಣಪೊವಾಗಿರಬ�ೇಕು ಮತುತು ಯು.ಎಸ್.ನಲ್ಲಾ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪ್ಡುವ 

ಸಾಮಾನಯ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಯಮಗಳಿಗ� ಅನುಸಾರವಾಗಿರಬ�ೇಕು. ನೇವು ಬರ�ಯುವ ಯಾವುದ�ೇ ವರದಿ ಅರವಾ ನೇವು ಕಾಪಾಡುವ 

ಯಾವುದ�ೇ ದಾಖಲ�ಗಳಿಗ� ನೇವು ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿದಿ್ದೇರಿ. ಇದರಲ್ಲಾ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲ�ಗಳು, ಉತಾಪ್ದನಾ ದಾಖಲ�ಗಳು, ವ�ಚಚುದ 

ವರದಿಗಳು, ವಸುತುಪಟಿಟ್ ಅರವಾ ಸಾಕೆರಿಪ್ ವರದಿಗಳು, ಪರಿಸರ ದಾಖಲ�ಗಳು, ಲ�ಕಾಕೆಚಾರ ದಾಖಲ�ಗಳು ಮತುತು ಯಾವುದ�ೇ ಇತರ 

ವಾಯಪಾರಿೇ-ಸಂಬಂಧಿತ ವರದಿಗಳು, ಬರವಣಿಗ�ಗಳು ಅರವಾ ದಾಖಲ�ಗಳು ಒಳಗ�ೂಂಡಿವ�. ನೇವು ಯಾವುದ�ೇ ನಖರವಲಲಾದ, 

ತಪಾಪ್ದ, ಅರವಾ ಮಾಗಪೊತಪಿಪ್ಸುವ ನಮೂದನ�ಯನುನ ಸಂಸ�ಥೆಯ ಪುಸತುಕ ಅರವಾ ದಾಖಲ�ಗಳಲ್ಲಾ ನೇವು ಗಮನಸ್ದರ�, ಅದನುನ 

ತಕ್ಷಣವ�ೇ ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರಿಗ�, ಸಂಸ�ಥೆಯ ಮುಖಯ ಫ�ೈನಾಶಿಯರ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ�, ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಕ�ಕೆ ಅರವಾ ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಹ�ರ್ಪ್ 

ಲ�ೈನ್ ಗ� ತಿಳಿಸ್. ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಹ�ರ್ಪ್ ಲ�ೈನ್ ಗ� ಬರುವ ಇಂರ ಯಾವುದ�ೇ ಕರ�ಗಳನುನ ನ�ೇರವಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಕಮಟಿ ಆಫ್ ಬ�ೂೇಡ್ಪೊ ಆಫ್ 

ಡ�ೈರ�ಕಟ್ಸ್ಪೊ ಗ� ವರದಿಮಾಡಲಾಗುತತುದ�.

 

ನೇವು ಎಷುಟ್ ಅವಧಿಯವರ�ಗ� ನದಿಪೊಷಟ್ ದಾಖಲ�ಗಳನುನ ನವಪೊಹಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಬಗ�ಗೆ ಸಂಸ�ಥೆಯು ನಯಮವನುನ ಹ�ೂಂದಿದ�. ಸೂಕತು 

ಅವಧಿಯವರ�ಗ� ದಾಖಲ�ಗಳನುನ ನವಪೊಹಿಸಲು ಮತುತು ಈ ನಯಮಕ�ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಾಖಲ�ಗಳನುನ ನಾಶಪಡಿಸಲು ನೇವು 

ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿದಿ್ದೇರಿ. ದಾಖಲ�ಗಳನುನ ಉಳಿಸ್ಕ�ೂಳು್ಳವ ಬಗ�ಗೆ ನಮಗ� ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಶ�ನಗಳಿದ್ದರ�, ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನುನ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್.

 

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ತನನ ತ�ರಿಗ�ಯ ಹ�ೂಣ�ಗಾರಿಕ�ಯನುನ ನಾಯಯಯುತವಾಗಿ ವರದಿಮಾಡುವಲ್ಲಾ ಮತುತು ತನನ ತ�ರಿಗ�ಗಳನುನ ಸಮಯಕ�ಕೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಾ ನಖರವಾಗಿದ�. ನಾವು ಎಲಾಲಾ ವಿದ�ೇಶಿೇ ಮತುತು ಸಥೆಳಿೇಯ ತ�ರಿಗ� ಕಾನೂನುಗಳು ಮತುತು ವಿದ�ೇಶಿೇ ವಿನಮಯ 

ನಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನುಗಳನುನ ಪಾಲ್ಸುತ�ತುೇವ�. ಕಾನೂನು ಉಲಲಾಂಘಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ವಹಿವಾಟನುನ ಸಂಸ�ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ 

ಎಂದಿಗೂ ನಡ�ಸಬ�ೇಡಿ.

 

 
ಪ್ರ:   “ನನನು ಸಹನೂದನೂ್ಯೇಗಿಯಬ್ಬರ್ ನಿಖರವಲಲಿದ ವನಚಚಿ ವರದಿರಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾತುರನ ಮತ ತ್ು ಆಕನ ಎಿಂದಿರೂ ಖರೇದಿಸದ 

ವಸ ತ್ುರಳು ಮತ್ತು ಊಟಕನಕೆ ಮರ್ಭತನ್ಯಯನ್ನು ತನಗನದ್ಕನೂಳುಳುತಾತುರನ. ನಾನ್ ಇದನ್ನು ನನನು ಮೇಲ್ವಾಚಾರಕರ ರಮನಕನಕೆ 

ತಿಂದನನ್ ಆದರನ ಈ ಅಭಾ್ಯಸ ಇನೂನು ಮ್ಿಂದ್ವರನಯ್ತಿತುದನ. ನಾನ್ ಇಿಂಟನಗಿ್ರಟಿ ಹನಲ್ಪ್ ಲನೈನ್ ಗನ ಕರನ ಮಾಡಬನೇಕನೇ?”

 
ಉ:   ಹೌದು. ಸಂಸ�ಥೆಯ ಆರ್ಪೊಕ ದಾಖಲ�ಗಳ ನಖರತ� ಮತುತು ವಿಶಾ್ವಸಾಹಪೊತ�ಯು ನಮಮಿ ಯಶಸ್ಲ್ಗ� ಪಾ್ರಮುಖಯವಾಗಿದ�. 

ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲಲಾದ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ನಮಮಿಲ್ಲಾದ್ದರ�, ನೇವು ಅದನುನ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಕ�ಕೆ ಅರವಾ ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಹ�ರ್ಪ್  

ಲ�ೈನ್ ಗ� ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು.
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ವಹಿವಾಟ್ ಅನ್ಸರಣನ
 
ನಮಮಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳು ಯುನ�ೈಟ�ಡ್ ಸ�ಟ್ೇಟ್ಲ್ ಮತುತು ನಾವು ಕಾಯಪೊನವಪೊಹಿಸುವ ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಾನ ವಾಯಪಾರಿೇ 

ನಯಂತ್ರಗಳಿಗ� ಒಳಪಟಿಟ್ದ�. ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶದ ವಾಯಪಾರ ಸ್ಥೆತಿಯ ಬಗ�ಗೆ ಅರವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಸರಕಿನ ರಫ್ತು ಅರವಾ ಆಮದಿನ ಬಗ�ಗೆ 

ನಮಗ� ಖಚಿತತ� ಇಲಲಾದಿದ್ದರ�, ವಾಯಪಾರಿೇ ಅನುಸರಣ�ಯ ನದ�ೇಪೊಶಕರು ಅರವಾ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನುನ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್. 

 

ಭಯೊೇತಾಪ್ದಕರು, ಭಯೊೇತಾಪ್ದನ� ಬ�ಂಬಲ್ಸುವವರು ಮತುತು ಮಾದಕ ವಸುತುಗಳನುನ ಮಾರುವವರು ಎಂದು ಹ�ಸರಿಸಲಾಗಿರುವ 

ವಯಕಿತುಗಳು, ಗುಂಪುಗಳು ಮತುತು ಸಂಸ�ಥೆಗಳ�ೂಂದಿಗ� ವಾಯಪಾರ ಮಾಡುವುದನುನ ಯುನ�ೈಟ�ಡ್ ಸ�ಟ್ೇಟ್ಲ್ ನಬಪೊಂಧಿಸುತತುದ�. ಈ ಪಟಿಟ್ಯಲ್ಲಾ, 

ರಾಸಾಯನಕ ಅರವಾ ರ�ೈವಿಕ ಯುದಾ್ಧಸತ್ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಬಾಯಲ್ಸ್ಟ್ರ್ ಮಸ�ೈರ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತು ನದಿಪೊಷಟ್ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ 

ನೂಯಕಿಲಾಯರ್ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಾ ತ�ೂಡಗಿರುವ “ಅಂತಿಮ-ಬಳಕ�ದಾರರೂ” ಸಹ ಒಳಗ�ೂಂಡಿದಾ್ದರ�. ರಾಗತಿಕ ಸರಬರಾಜುದಾರರಾಗಿ 

ನಮಮಿ ಖಾಯತಿಗ�, ನಾವು ಈ ನಬಪೊಂಧಿತ ವಯಕಿತುಗಳ ಪಟಿಟ್ಯನುನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವಶಯಕವಾಗಿದ�.

 

ಯುನ�ೈಟ�ಡ್ ಸ�ಟ್ೇಟ್ಲ್ ಅನ�ೇಕ ದ�ೇಶಗಳ ಮೇಲ� ನಬಪೊಂಧಗಳು ಮತುತು ವಾಯಪಾರ ಮತಿಗಳನೂನ ಸಹ ಹ�ೇರಿದ�.

ನದಿಪೊಷಟ್ ದ�ೇಶಗಳು, ವಯಕಿತುಗಳು ಮತುತು ಸಂಸ�ಥೆಗಳ ಮೇಲ� ಇರುವ ನಬಪೊಂಧಗಳು ಮತುತು ಇತರ ನಯಂತ್ರಣಾ ನಬಪೊಂಧಗಳ ಬಗ�ಗೆ 

ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವು ನಮಗ� ಸಲಹ� ನೇಡುತತುದ�.

 

ನಾವು ಆಮದು ಅರವಾ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಯಾವುದ�ೇ ಸರಕುಗಳನುನ ನಖರವಾಗಿ ವಗಿೇಪೊಕರಿಸಬ�ೇಕು ಮತುತು ಸರಿಯಾದ ಶುಲಕೆ 

ಸಂಖ�ಯಯನುನ ನ�ೇಮಸಬ�ೇಕು, ಹಿೇಗಾಗಿ ಸೂಕತುವಾದ ಶುಲಕೆಗಳನುನ ಹಾಕಲಾಗುತತುದ� ಮತುತು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತತುದ�. ಒಂದು ನದಿಪೊಷಟ್ 

ಸರಕು, ಮಾಹಿತಿಯ ತುಣುಕು ಅರವಾ ಸ�ೇವ�ಯು ಯಾವ ಸರಹದಿ್ದನ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಬರುತತುದ� ಎಂದು ನಖರವಾಗಿ ನಧಪೊರಿಸುವುದು 

ಪಾ್ರಮುಖಯವಾಗಿದ�. ಹಿೇಗಾಗಿ ಆ ವಸುತುವನುನ ಸೂಕತುವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಭದ್ರಪಡಿಸಬಹುದು, ನವಪೊಹಿಸಬಹುದು ಮತುತು ರಫ್ತು 

ನಯಂತ್ರಣಗಳಿಗ� ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಗಾಪೊಯಿಸಬಹುದು.

 

ನಾವು ಎಲಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಾಯೂ ಯು.ಎಸ್. ಆಂಟಿ-

ಬಾಯಾಕೆಟ್ ಕಾನೂನುಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕು; 

ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ನಬಪೊಂಧ ಹ�ೇರದ ಬಾಯಾಕೆಟ್ 

ಗಳಲ್ಲಾ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುವುದನುನ ನಬಪೊಂಧಿಸುತತುದ� 

(ನದಿಪೊಷಟ್ ದ�ೇಶಗಳು ಅರವಾ ಜನರ�ೂಂದಿಗ� 

ವಾಯಪಾರ ಮಾಡುವುದನುನ ನರಾಕರಿಸುವುದು). 

ಆಂಟಿ-ಬಾಯಾಕೆಟ್ ಕಾನೂನನ ಉದ�್ದೇಶವ�ಂದರ�, 

ಯು.ಎಸ್. ಅನುಮ್ೇದಿಸದ ವಿದ�ೇಶಿೇ 

ಬಾಯಾಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಾ ಯು.ಎಸ್. ಸಂಸ�ಥೆಗ�ಳು 

ಭಾಗವಹಿಸುವನುನ ನರಾಕರಿಸುವುದಾಗಿದ� (ಅವರ 

ವಿದ�ೇಶಿೇ ಸಹಸಂಸ�ಥೆಯನೂನ ಒಳಗ�ೂಂಡು). ಬ�ೇರ� 

ಮಾತುಗಳಲ್ಲಾ ಹ�ೇಳುವುದಾದರ�, ಅಮೇರಿಕಾದ 

ಸಂಸ�ಥೆಗಳು (ಅವರ ವಿದ�ೇಶಿೇ ಸಹಸಂಸ�ಥೆಯನೂನ 

ಒಳಗ�ೂಂಡು) ಯು,ಎಸ್, ನಯಮಕ�ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 

ನಡ�ಯುವ ಇತರ ದ�ೇಶಗಳ ಬಾಯಾಕೆಟ್ 

ನಯಮಗಳ�ೂಂದಿಗ� ಕ�ೈರ�ೂೇಡಿಸುವುದನುನ 

ನಬಪೊಂಧಿಸಲಾಗಿದ�. ಒಂದು ಪಾ್ರಯೊೇಗಿಕ 

ವಿಷಯವಾಗಿ, ಇಸ�್ರೇರ್-ಮೂಲದ ಸರಕು ಮತುತು 

ಸ�ೇವ�ಗಳನುನ ಬಾಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡುವ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಾನ 

ಗಾ್ರಹಕರು ಅರವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರ�ೂಂದಿಗ� 

ವಹಿವಾಟು ನಡ�ಸುವಾಗ ನಾವು ಬಹುತ�ೇಕವಾಗಿ 

ನಯಂತ್ರಣ ಬಾಯಾಕೆಟ್ ಪರಿಸ್ಥೆತಿಯನುನ ಎದುರಿಸಬಹುದಾಗಿದ�. ಅನಧಿಕೃತ ಬಾಯಾಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ನೇವು ಎಂದಾದರೂ 

ಒಂದು ಹ�ೇಳಿಕ�ಯನುನ ಓದಿದರ� ಅರವಾ ಕ�ೇಳಿದರ� ಅರವಾ ಕ್ರಮ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳು್ಳವ ಕ�ೂೇರಿಕ� ಬಂದರ� ಅರವಾ ಮಾಹಿತಿಯನುನ 

ಸಲ್ಲಾಸಬ�ೇಕಾದರ� ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಕ�ಕೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಮತುತು ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶದ ಬಾಯಾಕೆಟ್ ಸ್ಥೆತಿ ಬಗ�ಗೆ ಖಚಿತತ� ಇಲಲಾದ�ೇ ಇದ್ದರ� 

ವಹಿವಾಟು ಅನುಸರಣಾ ವಿಭಾಗವನುನ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್.

ಜಾರತಿಕ

“ಒಿಂದ್ ವಿಷಯದ ಸತಾ್ಯಿಂಶವನಿಂದರನ 

ನಿಮಗನ ಸರಯಾದ ಕ್ರಮ ಏನ್ 

ಎಿಂಬ್ದ್ ಯಾವಾರಲೂ ಗನೂತಿತುರ್ತತುದನ. 

ಕಷಟೆಕರ ಭಾರವನಿಂದರನ ಅದನ್ನು 

ಮಾಡ್ವುದಾಗಿದನ.”
- ಜನರಲ್ ಹನಚ್. ನಾಮ್ಗನ್ ಶಾವಾಸ್್ಗ ಕನೂಫ್
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ಸ್-ಟಿಪ್ಎಟಿ

ಆಮದುದಾರರ ಸರಬರಾಜು ಸರಣಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತುತು 

ಗಡಿ ಭದ್ರತ�ಯನುನ ಹ�ಚಿಚುಸಲು ಯು.ಎಸ್. ಕಸಟ್ಮ್ಲ್ ಮತುತು 

ಬಾಡಪೊರ್ ರ್್ರಟ�ಕ್ಷನ್ ಆರಂಭಿಸ್ರುವ ಕಸಟ್ಮ್ಲ್-ಟ�್ರೇಡ್ 

ಪಾಟನಪೊರ್ ಶಿಪ್ ಅಗ�ೇನ್ಲ್ಟ್ ಟ�ರರಿಸಮ್ (ಸ್-ಟಿಪಿಎಟಿ) 

ಕಾಯಪೊಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಹ�ಮಮಿ ಪಡುತತುದ�. 

ಪ್ರಪಂಚದಾದಯಂತವಿರುವ ಸರಬರಾಜು ಸರಣಿಯುದ್ದಕೂಕೆ 

ಭದ್ರತ�ಯನುನ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮಮಿ ನೌಕರರ ಸುರಕ್ಷತ�ಗ�, ನಮಮಿ 

ಸೌಲಭಯಗಳ ಭದ್ರತ�ಗ� ಮತುತು ನಮಮಿ ಉತಪ್ನನಗಳ ಸಮಗ್ರತ�ಗ� 

ಪಾ್ರಮುಖಯವಾಗಿದ�, ನಮಮಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸರಬರಾಜುದಾರರು 

ತಮಮಿ ಉತಪ್ನನಗಳನುನ ನಮಮಿ ಸೌಲಭಯಗಳಿಗ� ಕಳುಹಿಸುವಾಗ 

ಪಾಯಕ�ೇಜಿಂಗ್, ಕಂಟ�ೇನರ�ೈಸ್ಂಗ್ ಮತುತು ಸಾಗಾಣಿಕ�ಯಲ್ಲಾ 

ಭದ್ರತಾ ಕಾಯಪೊವಿಧಾನಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಗತಯತ� 

ಇದ�. ಒಳಬರುವ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳು ಮತುತು ಬಡಿಭಾಗಗಳನುನ 

ಸ್್ವೇಕರಿಸುವಾಗ ಮತುತು ನಮಮಿ ಅಂತಿಮ ಉತಪ್ನನಗಳನುನ ಪಾಯರ್ 

ಮಾಡುವ ಮತುತು ಗಾ್ರಹಕರಿಗ� ತಲುಪಿಸಲು ಟ್ರರ್ ಗ� ಲ�ೂೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಮಮಿ ನೌಕರರು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕಾದ ಭದ್ರತಾ 

ವಿಧಾನಗಳನುನ ಸಹ ನಾವು ಹ�ೂಂದಿದ�್ದೇವ�. ನಮಮಿ ಉತಪ್ನನಗಳನುನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತುತು ಭದ್ರವಾಗಿ ನವಪೊಹಿಸುವನುನ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು 

ಈ ಕಾಯಪೊವಿಧಾನಗಳನುನ ಪ್ರತಿೇ ನೌಕರರು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕ�ಂದು ನಾವು ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತ�ತುೇವ�. ನಮಮಿ ಸೌಲಭಯಗಳ ಭದ್ರತ�ಯನುನ 

ನವಪೊಹಿಸಲು ನ�ರವಾಗುವ ವಯವಸ�ಥೆ ಮತುತು ಕಾಯಪೊವಿಧಾನಗಳನುನ ಸಹ ನಮಮಿ ಸಂಸ�ಥೆಯು ಹ�ೂಂದಿದ�. ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಸಂದಶಪೊಕರ 

ನ�ೂೇಂದಣಿ ಕಾಯಪೊವಿಧಾನ, ನೌಕರರ ಗುರುತಿಸುವಿಕ�, ಮತುತು ಸೌಲಭಯ ವಾಯಪಿತುಯ ಭದ್ರತ� ಒಳಗ�ೂಂಡಿದ�. ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಯಪೊಕ�ೇತ್ರಕ�ಕೆ 

ನಮಮಿ ಬದ್ಧತ�ಯನುನ ನೇವು ಹಂಚಿಕ�ೂಳ್ಳಬ�ೇಕ�ಂದು ನಾವು ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತ�ತುೇವ�. ನೇವು ಗುರುತಿಸದ ಅರವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂದ�ೇಹಾಸಪ್ದ 

ಚಟುವಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದ�ೇ ವಯಕಿತುಯನುನ ನೇವು ನಮಮಿ ಸಾಥೆವರದಲ್ಲಾ ಗಮನಸ್ದರ�, ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರು ಅರವಾ ಸೌಲಭಯ 

ಮಾಯನ�ೇಜರ್ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್. ನಮಮಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ರಾಲ, ನಮಮಿ ಸಂಸ�ಥೆ, ಮತುತು ನಮಮಿ ದ�ೇಶದ ಭದ್ರತ� ಸಹ ನಾವು ಪ್ರತಿಬ್ಬರೂ 

ರಾಗರೂಕತ� ಇಂದ ಇರುವುದು ಮತುತು ಸಂದ�ೇಹಾಸಪ್ದ ಚಟುವಟಿಕ�ಯನುನ ವರದಿಮಾಡುವುದರ ಮೇಲ� ಅವಲಂಬಸ್ದ�.

ಪ್ರ:   “ನಾನ್ ಶಪ್ಪ್ಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾೇಕರಸ್ವ ವಿಭಾರದಲ್ಲಿ ಕನಲಸ ಮಾಡ್ತನತುೇನನ ಮತ್ತು ನಮಮಿ ಟ್ರಕ್ ಟನ್ರೇಲರ್ ರಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಒಿಂದ್ ಪಾ್ಯಕನೇರ್ ನನೂಿಂದಿಗನ ನಿಿಂತ್ಕನೂಿಂಡಿರ್ವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕತುಯನ್ನು ನಾನ್ ರಮನಿಸ್ದನ. ಅವನ್ ಯಾವುದನೇ ನೌಕರರ 

ರ್ರ್ತಿಸ್ವಿಕನ ಅಥವಾ ಸಿಂದಶ್ಗಕರ ಬಾ್ಯಡ್ಜ್ ಧರಸ್ರಲ್ಲಲಿ. ನಾನ್ ಅವನ ಬಳಿ ಹನೂೇಗಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತುದಾ್ದನನ ಎಿಂದ್ 

ವಿಚಾರಸಬನೇಕನೇ?”

ಉ:   ಟ�್ರೇಲರ್ ಗಳನುನ ಶ�ೇಖರಿಸುವ ಮತುತು ಲ�ೂೇಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರದ�ೇಶದಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ಸ್ಬ್ಬಂದಿಯನುನ ನಬಪೊಂಧಿಸಲಾಗಿದ�. 

ಆ ಅಪರಿಚಿತ ವಯಕಿತುಯು ಹ�ೂಂದಿರುವ ಪಾಯಕ�ೇಜ್ ನಲ್ಲಾ ಮಾದಕವಸುತು, ಆಯುಧ ಅರವಾ ಇತರ ಕಾಂಟಾ್ರಬಾಯಂಡ್ 

ಇರಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವಯಕಿತುಯ ಬಳಿ ಹ�ೂೇಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತಿತುದಾ್ದನ� ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವುದು 

ಪರವಾಗಿಲಲಾವಾದರೂ, ಆ ಪರಿಸ್ಥೆತಿಯ  ಬಗ�ಗೆ ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರನುನ ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಸಂಪಕಿಪೊಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ�. 

ನಮಮಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರು ಲಭಯವಿಲಲಾದಿದ್ದರ�, ನಮಮಿ ಸೌಲಭಯ ಮಾಯನ�ೇಜರ್ ಅರವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಿಲ ಮಾಯನ�ೇಜರ್ 

ಅನುನ ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್.

ಸರಬರಾಜ್ ಸರಣಿ ಸಮರ್ರತನ

ತಯಾರಕರು ಮತುತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗ� ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅನ�ೇಕ ಕಾನೂನುಗಳನುನ ಯುನ�ೈಟ�ಡ್ ಸ�ಟ್ೇಟ್ಲ್ ಮತುತು ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಾ 

ರಾರಿಗ� ತರಲಾಗಿದ� (ಮಾನವರ ಮಾರಾಟ, ಘಘಪೊಣ�ಯ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳು ಮತುತು ರಾಸಾಯನಕ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿೇ ವಸುತುಗಳ 

ಕಾನೂನುಗಳನೂನ ಒಳಗ�ೂಂಡು). ಈ ಕಾನೂನು ಮತುತು ನಯಂತ್ರಣಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಾ ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಬಲವಾದ 

ಅನುಸರಣ�ಯ ಬದ್ಧತ�ಯನುನ ಗೌರವಿಸುತತುದ� ಮತುತು ಇದ�ೇ ಬದ್ಧತ�ಯನುನ ತನನ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದಲೂ ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದ�. ಈ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಾ ನಮಗ� ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಶ�ನಗಳಿದ್ದರ�, ದಯವಿಟುಟ್ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವನುನ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್. 
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ಪ್ರ:   “ನಿದಿ್ಗಷಟೆ ದನೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಸ್ರ್ವ 

ಯಾವುದನೇ ಉತಪ್ನನು ಭಾರರಳನ್ನು ತಾವು 

ತನಗನದ್ಕನೂಳುಳುವುದಿಲಲಿ ಎಿಂದ್ ಗಾ್ರಹಕರ 

ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ್ ತಿಳಿಸ್ತಿತುದಾ್ದರನ. 

ನಾನ್ ಹನೇಗನ ಪ್ರತಿಸಪ್ಿಂದಿಸಬನೇಕ್?”

 
ಉ:   ಅಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ಚಚ�ಪೊಯಲ್ಲಾ 

ಭಾಗವಹಿಸಬ�ೇಡಿ. ಟ�್ರೇಡ್ ಕಾಂಪಲಾಯನ್ಲ್ 

ನ ನದ�ೇಪೊಶಕರಿಗ� ಅರವಾ ಕಾನೂನು 

ವಿಭಾಗಕ�ಕೆ ಅಂತಹ ಸಂವಾದವನುನ 

ವರದಿಮಾಡಿ, ಅವರು ಈ ಬಗ�ಗೆ 

ಏನು ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ನಮಗ� 

ತಿಳಿಸುತಾತುರ�.



ಸಾರಾಿಂಶ

ನಮಮಿ ಪ್ರಖಾಯತಿ ಮತುತು ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ನಂತಹ ಸಂಸ�ಥೆಯೊಂದಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸ್ರಲು ನಾವ�ಲಲಾರೂ ಬಹು ಹ�ಮಮಿ ಪಡುತ�ತುೇವ�.

 

ಆದರ�—ನಮಮಿ ಸಂಸ�ಥೆಯು ದಿೇಘಪೊಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹ�ೂಂದಿರುವ—ಗೌರವವನುನ ನಾವು ಒಂದ�ೇ ರಾತಿ್ರಯಲ್ಲಾ ಅರಾಗರೂಕತ�ಯಿಂದ 

ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನ�ನಪಿಡಬ�ೇಕು. ನಮಮಿ ಮಾಗಪೊಸೂಚಿ ನಯಮಗಳನುನ ಕಲ್ಯುವುದು 

ಮತುತು ಅರಪೊಮಾಡಿಕ�ೂಳು್ಳವುದು ಪಾ್ರಮುಖಯವಾಗಿದ� ಮತುತು ಅದರಂತ� ಪ್ರತಿೇದಿನ ಜಿೇವಿಸುವುದು ಸಹ ಅಷ�ಟ್ೇ ಪಾ್ರಮುಖಯವಾಗಿದ�. 

ಪ್ರತಿೇ ನೌಕರ, ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತು ನದ�ೇಪೊಶಕರು ಈ ನಯಮಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕ�ಂದು ಸಂಸ�ಥೆಯು ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದ�. ಯಾವುದ�ೇ 

ವ�ೇಯ್ವರ್ ಅನುನ ನಮಮಿ ಸಾಥೆವರದ ಅರವ ಸೌಲಭಯದ ಮಾಯನ�ೇಜರ್ ಅರವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮಿಲ ಪ್ರತಿನಧಿಯು ಮುಂದಾಗಿ 

ಲ್ಖಿತದಲ್ಲಾ ಅನುಮ್ೇದಿಸಬ�ೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತು ನದ�ೇಪೊಶಕರಿಗ�, ನಾವು ಒಂದು ಹ�ಚುಚುವರಿ ಹ�ರ�ಜೆ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಂಡಿದ�್ದೇವ�. 

ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರವಾ ನದ�ೇಪೊಶಕರು ಈ ನಯಮಗಳ ವ�ೇವರ್ ಕ�ೇಳಿದರ� ಅದನುನ ಬ�ೂೇಡ್ಪೊ ಆಫ್ ಡ�ೈರ�ಕಟ್ರ್ ಗಳು ಅರವಾ 

ಬ�ೂೇಡ್ಪೊ ಕಮಟಿಯು ಪರಿಶಿೇಲ್ಸ್ ಅನುಮ್ೇದಿಸಬ�ೇಕು ಮತುತು ಅದನುನ ಸಂಸ�ಥೆಯ ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ www.aosmith.com ನಲ್ಲಾ 

ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತತುದ�.

ಎ.ಓ.ಸ್ಮಿತ್ ಮಾಗಪೊಸೂಚಿ ನಯಮಗಳಿಗ� ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜಿೇವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ�್ಳಯದಾಗಿದ� ಎಂಬುದನುನ ನ�ನಪಿಡಿ.

ಯಾರಾದರ�ೂಬ್ಬರು ಅಕಸಾಮಿತಾತುಗಿ ಅರವಾ ಉದ�್ದೇಶಪೂವಪೊಕವಾಗಿ ನಮಮಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನುನ ನಲಪೊಕ್ಷಿಸ್ದರ�, ಅದರಿಂದ ನಾವ�ಲಲಾರೂ 

ಕಷಟ್ಪಡಬ�ೇಕಾಗುತತುದ�.

ಒಂದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅರವಾ ಅನ�ೈತಿಕ ಪರಿಸ್ಥೆತಿ ಎಂದು ನೇವು ಆಲ�ೂೇಚಿಸುವುದನುನ ನೇವು ನ�ೂೇಡಿದರ�, ನಮಗ� ಅದನುನ 

ತಿಳಿಸ್. ಅರವಾ ಇಂಟ�ಗಿ್ರಟಿ ಹ�ರ್ಪ್ ಲ�ೈನ್ ಸಂಪಕಿಪೊಸ್. ಕುಶಲತ�ಯ ಪ್ರಸ್ದ್ಧತ�ಯನುನ ನಮಪೊಸಲು ನಾವು ಬಹಳಷುಟ್ ಶ್ರಮಸ್ದ�್ದೇವ� 

ಮತುತು ಯಾವುದ�ೂೇ ಒಂದು ನಲಪೊಕ್ಷ್ಯತ�ಯ 

ಕಿ್ರಯೆಯು ಅದನುನ ಹಾನಗ�ೂಳಿಸಲು ಅರವಾ 

ನಾಶಮಾಡಲು ನಾವು ಬಡುವುದಿಲಲಾ.
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ವಾ್ಯಪಾರೇ ಸ್ಥಳರಳು

 • ಆಶ್ ಲಾಯಂಡ್ ಸ್ಟಿ, ಟ�ನ�ಸ್ಲ್

 • ಆಸ್ಟ್ನ್, ಟ�ಕಾಲ್ಸ್

 • ಬ�ಂಗಳೂರು, ಭಾರತ

 • ಬಾನ್ ಬರಿ, ಯುನ�ೈಟ�ೇಡ್ ಕಿಂಗ್ ದಮ್

 • ಚಾಲ�ೂಪೊಟ್, ನಾತ್ಪೊ ಕಾಯರ�ೂಲ್ನ

 • ಕುರ್ ವಿಲ�ಲಾ, ಟ�ನ�ಸ್ಲ್

 • ಎರ್ ಪಾಸ�ೂ, ಟ�ಕಾಲ್ಸ್

 • ಫ�ಗಪೊಸ್, ಓಟಾರಿಯೊ, ಕ�ನಡಾ

 • ಫಾಲಾರ�ನ್ಲ್, ಕ�ಂಟಕಿ

 • ಫಾ್ರಂಕಿಲಾನ್, ಟ�ನ�ಸ್ಲ್

 • ಲ್ಶುಯ್, ಚ�ೈನಾ

 • ಮರ್ ಬೇ, ಸೌತ್ ಕಾಯರ�ೂಲ್ನ

 • ನಾನ್ ಜಿಂಗ್, ಚ�ೈನ

 • ರ�ಂಟನ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಟನ್

 • ಶಾಂಗಾಯ್, ಚ�ೈನ

 • ಸಾಟ್ಟ್ ಫಡ್ಪೊ, ಓಂಟಾರಿಯೊ, ಕ�ನಡಾ

 •  ರ�ಬ�ರ್ ಅಲ್, ದುಬ�ೈ, ಯುನ�ೈಟ�ಡ್ ಅರಬ್ 

ಎಮರ�ೇಟ್ಲ್

 • ವ�ರ್್ಡ ಹ�ೂವ�ನ್, ನ�ದಲಾಯಪೊಂಡ್ಲ್

ಕಾರ್್ಗರನೇಟ್ ಕಚನೇರರಳು

 • ಮುಲು್ವಕಿೇ, ವಿಸಕೆನಲ್ನ್

 • ನಾನ್ ಜಿಂಗ್, ಚ�ೈನ

 • ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಚ�ೈನಾ SAR

ಕಾರ್್ಗರನೇಟ್ ಟನಕಾನುಲಜಿ ಕನೇಿಂದ್ರ

 • ಮುಲು್ವಕಿೇ, ವಿಸಕೆನಲ್ನ್
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 • ಗ�ೂ್ರೇವ್ ರ್ೇಟ್ಪೊ, ಓಹಿಯೊೇ

 • ಹಾಲಟ್ಮ್ ಸ್ಟಿ, ಟ�ಕಾಲ್ಸ್

 • ಹನ�ೂೇಯ್, ವಿಯಟಾನಂ

 • ಇವಿಪೊನ್, ಕಾಯಲ್ಫೇನಪೊಯ

 • ಇಸಾತುನು್ಬರ್, ಟಕಿಪೊ

 • ರಾನಲ್ನ್ ಸ್ಟಿ, ಟ�ನ�ಸ್ಲ್

 • ರೌರ�ಸ್, ಮಕಿಲ್ಕ�ೂ

 • ನಾರ್ಲ್ ವಿಲ್ಲಾ, ಟ�ನ�ಸ್ಲ್

 • ಲ�ಬನಾನ್, ಟ�ನ�ಸ್ಲ್



“ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕತುಯನ್ನು ಅವನ 

ಕ್ರಯೆರಳಿಿಂದ 
ತಿೇಮಾ್ಗನಿಸಲಾರ್ತತುದನ, 

ಅವನ ಮಾತ್ರಳಿಿಂದಲಲಿ.” 

- ಅನಾಮಧನೇಯ
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