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“ನೀವು ಯಾವುದರ 
ಪರವಾಗಿರುತ್ತಿರಾ ಎಾಂಬುದನುನು 
ನರ್ಗರಿಸಿ ಮತುತಿ ನಾಂತರದ 
ಎಲಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಅದರ 
ಪರವಾಗಿಯೀ ಇರಿ.
- ಕ್ಲಾ ಟನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಟಿನ್ಸನ್
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ಪರಿವಿಡಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತುತು ಮುಖ್ಯ ಕಾ ರ್ಯನಿರಾ್ಯ ಹಕ 
ಅಧಿಕಾ ರಿಯಿಂದ ಸಿಂದ�ೇಶ 

A. O. SMITH ನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹ�ೇಳಿಕ�

ಉದ�್್ಯೇ ಗಿ ಮತುತು ವ್ಯವಹಾ ರ ನಿೇತಿಗ� 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯಕ ಸಿದಾಧ ಿಂತಗಳು

The Smithway: ಸಮಾಜದ ಕಾನ್ನು ಮತುತಿ 
ನ್ೈತ್ಕ ಮಾನದಾಂಡರಳನುನು ರಮನಸುವುದು

ನಮ್ಮ ಜವಾಬಾದಾರಿರಳು

ಪರಿತ್ೀಕಾರ-ರಹಿತ ನೀತ್

ಕ� ಲಸದ ಸ್ಥಳ 

ಸಮಾನ ಉದ್್ಯೀರ ಅವಕಾರ

ಕ್ರುಕುಳ

ಡರಿಗ್- ಮತುತಿ ಆಲ್್ಕೀಹಾಲ್ ಮುಕತಿ ಕ್ಲಸದ ಸ್ಥಳ

ಸಾಂವಹನ ಮತುತಿ ಸ್್ೀಷಿಯಲ್  ಮೀಡಿಯಾ

ಆಸಕ್ತಿ ಇಲಲಾದಿರುವುದು 

ಕಾರ್್ಗರ್ೀಟ್ ಅವಕಾರರಳು

ಪರಿಸರ, ಆರ್್ೀರಯ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತ್

A. O. SMITH ನ ಮಾಹಿತಿ ಮತುತು 
ವಿಚಾ ರಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು 

ಕಾಂಪನಯ ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತ್

ಪ್ೀಟ್ಾಂಟ್ ರಳು, ಟ್ರಿೀಡ್ ಮಾರ್್ಗ ರಳು, 
ಕೃತ್ಸಾವಾಮಯ ಮತುತಿ ಬೌದಿಧಕ ಆಸಿತಿ

ಡ್ೀಟಾ ಮತುತಿ ಸ್ೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತ್ಯ ಭದರಿತ್

ಕಾಂಪನಯ ಆಸಕ್ತಿರಳ ಭದರಿತ್

ಕಾಂಪನ ಸವಾತುತಿರಳ ಭದರಿತ್ ಮತುತಿ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕ್

C-TPAT

ನಖರವಾದ ದಾಖಲ್, ದಾಖಲ್ರಳ 
ನವ್ಗಹಣ್ ಮತುತಿ ತ್ರಿಗ್ರಳು

ಮಾರುಕಟ�ಟೆ

ಆಾಂತರಿಕ  ಮಾಹಿತ್ ಮತುತಿ ಷ್ೀರುರಳ ವಾಯಪಾರ

ಸ್ಪರ್್ಗ ಮತುತಿ ನಾಯಯೀಚಿತ ವಾಯಪಾರ

ಟರಿಸ್ಟ್ ವಿರ್್ೀಧಿ

ಲಾಂಚರುಳಿತನ

ವಾಯಪಾರ ಉಡುಗ್್ರ್ರಳು

ರಾಜಕ್ೀಯ ದ್ೀಣಿಗ್ರಳು

ಗೌಪಯತ್

ನಬ್ಗಾಂಧಿತ ಅಥವಾ ನಷ್ೀಧಿತ ವಾಯಪಾರರಳು

ಪೂರ್ೈಕ್ ಸರಪಳಿ ಸಮರರಿತ್

ತಿೇಮಾ್ಯನ
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ಜನವರಿ 2021

A. O. Smith ಕಾರ್್ಗರ್ೀರನ್ ನ ಪರಿಮುಖ ವ್ೈಶಿಷಟ್್ಯವ್ಾಂದರ್ 
ನಮ್ಮ ಮೌಲಯರಳು ಮತುತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕ ಸಿದಾಧಾಂತರಳು. ಇವು 
ನಮ್ಮ ಮ್ಲಾರಾರರಳಾಗಿವ್ - ನಾವು ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಮತುತಿ 
ವಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ವಿರಾನದ ಹಿಾಂದಿನ ಪ್ರಿೀರಕ ರಕ್ತಿ, ಇದು 
ಪಾರಿಮಾಣಿಕತ್ ಮತುತಿ ಅತಯಾಂತ ಸಮರರಿತ್ಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ್ - 
“SmithWay.” ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯು ಎಷ್ಟ್ೀ ಸಾಂಕ್ೀರ್ಗ ಅಥವಾ ಸವಾಲಿನ 
ಹ್್ರತಾಗಿದದಾರ ,್ ನಾವು ಯಾವಾರಲ್ ನಮ್ಮ ಎಲಲಾ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳ 
ನರಿೀಕ್್ರಳನುನು ಹ್್ಾಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪನ ನೀತ್ಯ 
ಮಾನದಾಂಡವಾಗಿದ್. ಎಲಾಲಾ A. O. Smith ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು, 
ಅಧಿಕಾರಿರಳು ಮತುತಿ ನದ್ೀ್ಗರಕರು A. O. Smith ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕ 
ಸಿದಾಧಾಂತರಳಿಗ್ ಬದಧರಾಗಿರುತಾತಿರ್ ಮತುತಿ ಕಾಂಪನಯ ಹ್್ರಗಿನ 
ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರ್್ಾಂದಿಗ್ ವಯವಹಾರ ನಡ್ಸುವಾರ ಮತುತಿ ಅವರ 
ಸಹ್್ೀದ್್ಯೀಗಿರಳ್ೊಾಂದಿಗ್ ಸಾಂವಹನ ನಡ್ಸುವಾರ ಅವುರಳನುನು 
ಮಾರ್ಗಸ್ಚಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತಾತಿರ್. 

ಅರಯಕ್ಷರು ಮತುತಿ ಮುಖಯ 
ಕಾಯ್ಗನವಾ್ಗಹಕ 
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಂದ ಸಾಂದ್ೀರ



ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕ ಸಿದಾಧ ಾಂತರಳು     5

1874 ರಿಾಂದ, ಬಲವಾದ ಮತುತಿ ನರಾಂತರ ಖಾಯತ್ಯನುನು 
ರಳಿಸಿದ A. O. Smith ಸಮರರಿತ್ಯು ನಮ್ಮ ದೃಡ 
ಬದಧತ್ಯಾಗಿದ್. ನಮ್ಮ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳನುನು ಘನತ್ 
ಮತುತಿ ಗೌರವದಿಾಂದ ಕಾರುವುದು, ಉತತಿಮ ರುರಮಟಟ್ದ 
ಉತ್ಪನನುರಳು ಮತುತಿ ಸ್ೀವ್ಯನುನು ನಮ್ಮ ಗಾರಿಹಕರಿಗ್ 
ತಲುಪಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ಹ್ಡಿಕ್ದಾರರಿಗ್ ಲಾಭದಾಯಕ 
ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯನುನು ಸೃಷಿಟ್ಸುವುದು ಮತುತಿ ನಮ್ಮ 
ಸಮುದಾಯರಳಲಿಲಾ ತ್್ಡಗಿರುವ ಉತತಿಮ ಕಾರ್್ಗರ್ೀಟ್ 
ಪರಿಜ್ ಎಾಂಬ ಖಾಯತ್ ನಮ್ಮದಾಗಿದ್. 

A. O. Smith ವಿಭಿನನು ದೃಷಿಟ್ಕ್್ೀನರಳನುನು ಮತುತಿ 
ಸಾಂಸಕೃತ್ರಳ ಜನರನುನು ಒಳಗ್್ಾಂಡಿರುವ ಜಾರತ್ಕ 
ಕಾಂಪನಯಾಗಿ ಸ್ೀವ್ ಸಲಿಲಾಸುತ್ತಿದ್. A. O. Smith ನ 
ಉದ್್ಯೀಗಿರಳಾರುವ ನರಿೀಕ್್ಯಲಿಲಾರುವ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳಿಗ್ 
ಮಾರ್ಗದರ್ಗನ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಜಾರತ್ಕ ವಾಯಪಿತಿಯು ಈ 
ಏಕ್ೈಕ ವಾಯಪಾರ ಮಾನದಾಂಡರಳಲಿಲಾ ಪರಿತ್ಫಲಿಸುತತಿದ್. 
A. O. Smith ಈ ತತವಾರಳನುನು ಪರಿಕಟಿಸುತತಿದ್ ಆದದಾರಿಾಂದ 
ನಮ್ಮ ಗಾರಿಹಕರು, ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರು ಮತುತಿ ಅನ್ೀಕ 
ಸಮುದಾಯರಳು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕ್ಯ ಮಾನದಾಂಡರಳನುನು 
ಅಥ್ಗಮಾಡಿಕ್್ಳುಳುತತಿವ್. 

A. O. Smith ನ ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ ಉದ್್ಯೀಗಿ ಮತುತಿ ಕಾಂಪನಯ 
ಎಲಾಲಾ ಹಾಂತರಳಲಿಲಾ A. O. Smith ನ ಖಾಯತ್ಯು ನಮ್್ಮಲಲಾರ 
ಮ್ೀಲಿದ್:. ನಾವ್ಲಲಾರ್ ರಾಯಭಾರಿರಳು ಮತುತಿ ಕಾಂಪನಯ 
ಪರಿತ್ನಧಿರಳು ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ದಿನನತಯದ ಕರಿಮರಳು ನಮ್ಮ 
ಸಾಂಸ್್ಥಯ ಪರಿತ್ಬಾಂಬವಾಗಿದ್. 

ಆ ನಟಿಟ್ನಲಿಲಾ, ಈ ಮಾನದಾಂಡರಳನುನು 
ವಿನಾಯತ್ ಇಲಲಾದ್ ಅನುಸರಿಸುವ ಮ್ಲಕ 
A. O. Smith ನ ಖಾಯತ್ಯನುನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು 
ಮತುತಿ ಕಾಪಾಡಿಕ್್ಳಳುಲು ನಾವ್ಲಲಾರ್ ನಮ್ಮ 
ಪಾತರಿವಹಿಸುವುದು ಕಡಾಡಾಯವಾಗಿದ್ ಮತುತಿ 
A. O. Smith ನ ಖಾಯತ್ಯನುನು ಮತತಿಷುಟ್ 
ಕಾಪಾಡಿಕ್್ಳಳುಲು ವಿಷಯರಳು ತಪ್್ಪಾಂದು 
ತ್್ೀರುತ್ತಿದದಾರ್ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಾಂದ್ 
ಹ್ಜ್ಜೆಯಡುತ್ತಿೀವ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕತ್ಗವಯ ಮತುತಿ 
ನಮ್ಮ ಜವಾಬಾದಾರಿಯಾಗಿದ್. 

ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕ ಸಿದಾಧಾಂತರಳ ಮಹತವಾವನುನು 
ಅಥ್ಗಮಾಡಿಕ್್ಾಂಡಿದದಾಕಾಕಗಿ ರನಯವಾದರಳು 
ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಬದಧತ್ ಮತುತಿ ಕ್್ಡುಗ್ರಳಿಗಾಗಿ 
ರನಯವಾದರಳು.

 

ಕ�ವಿನ್ ಜ�. ವಿೇಲರ್ 
ಅರಯಕ್ಷರು ಮತುತಿ ಮುಖಯ ಕಾಯ್ಗನವಾ್ಗಹಕ 
ಅಧಿಕಾರಿ
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A. O. Smith ನ ಮೌಲಯರಳ ಹ್ೀಳಿಕ್ 

ಈ ಮೌಲಯರಳ ಸ್ಟ್ ಅನುನು A. O. Smith ನಮ್ಮ ವಾಯಪಾರವನುನು 
ನಡ್ಸುವುದಕ್ಕ ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಗಾರಿಹಕರ್್ಾಂದಿಗ್, ನಮ್ಮ 
ಉದ್್ಯೀಗಿರಳ್ೊಾಂದಿಗ್, ಮತುತಿ ನಾವು ವಾಯಪಾರ 
ಮಾಡುವ ಸಮುದಾಯರಳಲಿಲಾ ಸಾಂವಹನ ನಡ್ಸುವುದಕಾಕಗಿ 
ಮಾರ್ಗಸ್ಚಿರಳಾಂತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿದಾದಾರ್. ನಮ್ಮ ಯರಸು್ಸ 
ಒಾಂದ್ೀ ರುರಿರಳ ನಟಿಟ್ನಲಿಲಾ ಒಟಾಟ್ಗಿ ಕಲ್ತು ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಮತುತಿ 
ಒಾಂದ್ೀ ಮೌಲಯರಳನುನು ಹಾಂಚಿಕ್್ಳುಳುವ ನಮ್್ಮಲಾಲಾ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು, 
ಅಧಿಕಾರಿರಳು, ಮತುತಿ ನದ್ೀ್ಗರಕರ ಮ್ೀಲ್ ಆರಾರ ಪಟಿಟ್ರುತತಿದ್.

ಈ ಮೌಲಯರಳು 1874 ರಿಾಂದ ನಮ್ಮ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದ್ ಮತುತಿ 
ಮುಾಂಬರುವ ವಷ್ಗರಳಲಿಲಾ ಅದನುನು ಉಳಿಸಿಕ್್ಳಳುಲಾರುತತಿದ್. 
ವಾಟರ್  ಟ್ಕಾನುಲಜೀಸ್   ನ ಮುಖಾಂಡರಾಗಿ, ಈ ನಣಾ್ಗಯಕ 
ಸಾಂಪನ್್ಮಲಕ್ಕ ಪರಿವ್ೀರ ಒದಗಿಸುವುದರಲಿಲಾ ನಾವು ಪರಿಮುಖ 
ಪಾತರಿವನುನು ನವ್ಗಹಿಸುತ್ತಿೀವ್. ನಮ್ಮ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು ಮತುತಿ 
ನವಿೀನ ಉತ್ಪನನುರಳ ಮ್ೀಲ್ ನಮ್ಮ ರಮನಹರಿಸುವುದು, ಹಾಗ್ಯೀ 
ನಮ್ಮ ಸಾಾಂಸಿ್ಥಕ ಜವಾಬಾದಾರಿ ಮತುತಿ ಉಸುತಿವಾರಿಯು ನಮ್ಮ 
ಷ್ೀರುದಾರರಿಗ್ ಮಾತರಿವಲಲಾದ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯರಳು ಮತುತಿ 
ನಮ್ಮ ರರಿಹದ ಮ್ೀಲ್ ರನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಬೀರುತತಿವ್.

A. O. SMITH ಲಾ ಭಾ ದಾ ರಕ 
ಬ�ಳವಣಿಗ� ರನುನು ಸಾ ಧಿಸುತತುದ�

A. O. Smith ನ ಭವಿಷಯಕ್ಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಬ್ಳವಣಿಗ್ 
ಬಹಳ ಅತಯರತಯವಾಗಿದ್. ಲಾಭದಾಯಕ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯನುನು 
ಸಾಧಿಸಲು, ನಾವು ಇವುರಳನುನು ಒದಗಿಸಬ್ೀಕು:

• ನಮ್ಮ ಗಾರಿಹಕರಿಗ್ ಹ್್ ಸ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, 
ಅತುಯನನುತ ರುರಮಟಟ್ದ ಮತುತಿ ವಿಭಿನನು ಉತ್ಪನನುರಳು;

• ವಯಕ್ತಿರತ ಪರಿರತ್ಗಾಗಿ ಹ್ಚಿಚಿನ ಅವಕಾರ ಮತುತಿ 
ಸುರಾರಿತ ಉದ್್ ಯೀರ ಭದರಿತ್; ಮತುತಿ

• ನಮ್ಮ ಷ್ೀರುದಾರರಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಕವಾಗಿ 
ಜವಾಬಾದಾರಿಯುತ ರಿೀತ್ಯಲಿಲಾ ಹ್ಡಿಕ್ 

ಮೌಲಯದಲಿಲಾ ಬ್ಳವಣಿಗ್.

ಷ್ೀರುದಾರರ ಹ್ಡಿಕ್ಯಲಿಲಾ ಸರಾಸರಿಗಿಾಂತ ಹ್ಚಿಚಿನ 
ರಿಟನ್್ಸ್ಗ ನೀಡುವುದು ಮಾತರಿವಲಲಾದ್ೀ, ನಾವು ಒಾಂದು 
ಯೀಜತ ರಿೀತ್ಯಲಿಲಾ ಬ್ಳ್ಯುತ್ತಿೀವ್ ಆರ:

• ನಮ್ಮ ವಾಯಪಾರ ಘಟಕರಳು ವಯಕ್ತಿರತ 
ಬ್ಳವಣಿಗ್ ದರರಳನುನು ಹ್್ ಾಂದಿದುದಾ, 
ಪರಸ್ಪರರನುನು ಪರಿರಾಂಸಿಸುತತಿವ್ ಮತುತಿ ಯು.ಎಸ್. 
ಆರ್್ಗಕತ್ಗಿಾಂತ ವ್ೀರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ್್ ಾಂದುವ 
ಕಾಂಪ್ನಯನುನು ಉತಾ್ಪದಿಸುತತಿವ್; ಮತುತಿ

• ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯ ಬಾಂಡವಾಳ ಅರತಯತ್ರಳು, 
ನಮ್ಮ ಸರಾಸರಿಗಿಾಂತ ಹ್ಚಿಚಿರುವ ಹ್ಡಿಕ್ 
ಮ್ೀಲಿನ ರಿಟನ್್ಸ್ಗ ನಾಂದ ಬರುವ ಹರದಿಾಂದ 
ಮತುತಿ ಸಾಲ ಮತುತಿ ಈಕ್ವಾಟಿಯಾಂತಹ ಬಾಹಯ 
ಮ್ಲರಳಿಾಂದ ಬ್ಾಂಬಲಿತವಾಗಿರುತತಿದ್.
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A. O. SMITH ನಾ ವಿೇನ್ಯತ� ಗ� ಒತುತು ನಿೇಡುತತುದ� 

ನಾವಿೀನಯತ್ ಎನುನುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯ 
ಪಾರಿಥಮಕ ಮ್ಲವಾಗಿದ್. ಆದದಾರಿಾಂದ, ನಾವು:

• ನಮ್ಮ ಗಾರಿಹಕರಿಗ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುರಳು ಮತುತಿ 
ಸ್ೀವ್ರಳ ಮೌಲಯವನುನು ಹ್ಚಿಚಿಸುವ ನಾವಿೀನಯತ್ 
ಮತುತಿ ನರಾಂತರ ಸುರಾರಣ್ಯ ಮ್ಲಕ 
ಎಲಾಲಾ ಪರಿಮುಖ ಉತ್ಪನನು ಮಾರ್ಗರಳಲಿಲಾ 
ಮಾರುಕಟ್ಟ್ ನಾಯಕತವಾವನುನು ಸಾಧಿಸಿ;

• ಒಾಂದು ಸಾಂಸ್್ಥಯಾಂತ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವಾವನುನು 
ಸುರಾರಿಸಲು ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಸೌಲಭಯರಳ 
ಉತಾ್ಪದಕತ್ಯನುನು ಸುರಾರಿಸಲು ನವಿೀನ 
ಮಾರ್ಗರಳನುನು ಅನ್ವಾೀಷಿಸುತ್ತಿೀವ್;

• ತ್್ ಡಗಿಕ್್ಳುಳುವಿಕ್, ಸೃಜನಾತ್ಮಕತ್ ಮತುತಿ 
ಸಾಮಾಜಕ ಜವಾಬಾದಾರಿಯನುನು ರ್ರಿೀತಾ್ಸಹಿಸಲು 
ಸಾಂಸಕೃತ್ಯನುನು ರಚಿಸಿ ಮತುತಿ ಅರತಯ 
ಪರಿವೃತ್ತಿರಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸುವುದು;

• ಅತುಯತತಿಮ ಫಲಿತಾಾಂರರಳನುನು ಉತಾ್ಪದಿಸುವ 
ಮತುತಿ ಭವಿಷಯದ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ 
ಕಾಂಪ್ನಗ್ ಸಾ್ಥನ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕ ನಮ್ಮ 
ಉದ್್ ಯೀಗಿರಳನುನು ರ್ರಿೀತಾ್ಸಹಿಸುವುದು; ಮತುತಿ

• ಶಿಸುತಿಬದಧ ಅಪಾಯ ತಗಿಗಿಸುವ ವಿರಾನರಳೊ್ಾಂದಿಗ್ 
ಲಾಭದಾಯಕ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯನುನು 
ಸಾಧಿಸಲು ರಮನಹರಿಸಿ.

A. O. SMITH ತನನು ಹ� ಸರಿನ 
ಘನತ� ರನುನು ಉಳಿಸಿಕ�್ ಳುಳುತತುದ� 

ಜನರು ಮತುತಿ ಸಾಂಸ್್ಥರಳ್ೊಾಂದಿಗಿನ ಎಲಾಲಾ ವಹಿವಾಟುರಳಲಿಲಾ, 
ನಾವು ರಾಜ ಮಾಡಿಕ್್ಳಳುದ ಸಮರರಿತ್ಯಾಂದ ಕಾಯ್ಗ 
ನವ್ಗಹಿಸುತ್ತಿೀವ್. ನಾವು ಇವುರಳನುನು ಮಾಡುತ್ತಿೀವ್:

• ಎಲಾಲಾ ಕ್ಲಾೈಮ್ ಹಾರ್ ಜಾಹಿೀರಾತು ನೀಡಿಕ್ರಳಲಿಲಾ 
ನಾಯಯಬದಧವಾಗಿ ಮತುತಿ ಪಾರಿಮಾಣಿಕವಾಗಿರುತ್ತಿೀವ್;

• ಗಾರಿಹಕರು, ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರು, ಸ್ಪಧಿ್ಗರಳು, 
ಸಕಾ್ಗರ ಮತುತಿ ನಯಾಂತರಿರ ಏಜ್ನ್ಸರಳು 
ಮತುತಿ ಉದ್್ ಯೀಗಿರಳೊ್ಾಂದಿಗ್ 
ನಾಯಯಬದಧವಾಗಿ ವಯವಹರಿಸುತ್ತಿೀವ್;

• ಎಲಾಲಾ ಕಾನ್ನುರಳನುನು ಕಟುಟ್ನಟಾಟ್ಗಿ 
ಪಾಲಿಸುತ್ತಿೀವ್ ಮತುತಿ ಅನ್ೈತ್ಕ ಪದಧತ್ರಳನುನು 
ತ್ರಸಕರಿಸುತಾತಿ ಕ್ೀವಲ ಗೌರವಪರಿದವಾದ 
ರುರಿರಳನುನು ಮಾತರಿ ಕ್್ೀರುತ್ತಿೀವ್;

• ವಾಯಪಾರದ ಎಲಾಲಾ ವಿಷಯರಳಲ್ಲಾ ಅತುಯನನುತ 
ಪರಿಮಾರದ ರುರಮಟಟ್ವನುನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿೀವ್; ಮತುತಿ

• ಜಾರತ್ಕವಾಗಿ ಎಲಾಲಾ ಉದ್್ ಯೀಗಿರಳಲಿಲಾ 
ಈ ಮೌಲಯರಳನುನು ತುಾಂಬುವುದು.

 

A. O. SMITH ಕ� ಲಸ ಮಾಡಲು ಉತತುಮ ಸ್ಥಳರಾ ಗಿದ� 

ನಮ್ಮ ಕಾಂಪನಯನುನು ನವ್ಗಹಿಸುವಲಿಲಾ, ನಾವು ಕಾಲ್ಪನಕ 
ಮತುತಿ ಹ್ಚುಚಿ ಸಮಥ್ಗ ಜನರನುನು ಆಕಷಿ್ಗಸುತ್ತಿೀವ್. ನಾವು 
ತಾಂಡದಲಿಲಾ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕ ಪಾರಿಮುಖಯತ್ ನೀಡುತ್ತಿೀವ್ 
ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ರುರಿರಳನುನು ಸಾಧಿಸುವಲಿಲಾ ವ್ೈವಿರಯತ್ಯನುನು 
ಪರಿಚ್್ೀದಿಸುತ್ತಿೀವ್. ನಾವು ಇವುರಳನುನು ಮಾಡುತ್ತಿೀವ್:

• ವ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌರವ ಎನುನುವುದು ಮ್ಲಭ್ತ 
ಎನುನುವಾಂತಹ ವಾತಾವರರವನುನು ನಮ್ಗಸುತ್ತಿೀವ್;

• ಪರಿರರಿಮ, ನರಾಂತರ ಬ್ಳವಣಿಗ್ ಮತುತಿ ನ್ೈತ್ಕ 
ಮೌಲಯರಳಿಗ್ ರಾಜಯಾರದಾಂತಹ ಉತಾ್ಸಹದಿಾಂದ 
ಬರುವ ಸಾವಾತಾಂತರಿ್ಯ ಮತುತಿ ವ್ೈಯಕ್ತಿಕ 
ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯನುನು ರ್ರಿೀತಾ್ಸಹಿಸುತ್ತಿೀವ್;

• ತಾರತಮಯವಿಲಲಾದ್ ಪರಸ್ಪರ 
ನಾಯಯಯುತವಾಗಿ ತ್್ ಳ್ದುಕ್್ಳಿಳು ;

• ವಯಕ್ತಿರಳ ಕ್್ಡುಗ್ರಳ ಆರಾರದ ಮ್ೀಲ್ 
ತಕಕಮಟಿಟ್ಗ್ ಪಾವತ್ಸಿ; ಮತುತಿ;

• ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಲಸದ ವಾತಾವರರವನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್್ಳಳುಲು ಉಪಕರರರಳು, ವಸುತಿರಳು 
ಮತುತಿ ತರಬ್ೀತ್ಯನುನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿೀವ್.

A. O. SMITH ಒಿಂದು ಉತತುಮ 
ನಾ ಗರಿಕನಿಂತ� ಕಾ ರ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸುತತುದ� 

ನಾವು ವಾಯಪಾರ ಮಾಡುವ ಜಾರದಲಿಲಾ ಸಾವ್ಗಜನಕರಿಗ್ 
ಮತುತಿ ಸಮುದಾಯರಳಿಗ್ ಸ್ೀವ್ ಸಲಿಲಾಸಲು, ನಾವು:

• ನಾವು ನ್ಲ್ಗ್್ ಾಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿಲಾರುವ 
ಸಮುದಾಯರಳ ಆರ್್ಗಕ ಕಲಾಯರಕ್ಕ ಕ್್ಡುಗ್ 
ನೀಡುವಾಂತಹ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಗಾಗಿ ರರಿಮಸುತ್ತಿೀವ್;

• ಉತತಿಮವಾದ ಸಾವ್ಗಜನಕ ಚಟುವಟಿಕ್ರಳಲಿಲಾ 
ತಮ್ಮನುನು ತಾವು ತ್್ ಡಗಿಸಿಕ್್ಳುಳುವುದಕ್ಕ 
ನಮ್ಮ ಜನರಿಗ್ ಆರ್್ಗಕ ಬ್ಾಂಬಲ ಮತುತಿ 
ರ್ರಿೀತಾ್ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತಿೀವ್;

• ನಮ್ಮ ಪಾಲಾಾಂಟ್ ರಳು ಮತುತಿ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣ್ರಳು 
ಪರಿಸರ ರುರಮಟಟ್ವನುನು ಅನುಸರಿಸುತತಿವ್;

• ಪರಿಸರ, ಸಾಮಾಜಕ ಮತುತಿ ಆಡಳಿತ 
ಚಟುವಟಿಕ್ರಳಲಿಲಾ ನರಾಂತರವಾಗಿ 
ಸುರಾರಿಸುತ್ತಿೀವ್; ಮತುತಿ

• ಈ ಉದ್ದಾೀರರಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಅರತಯವಾದ ಉಚಿತ 
ಉದಯಮ ವಯವಸ್್ಥಯ ರಕ್ಷಣ್ ಮತುತಿ ನವ್ಗಹಣ್ಯನುನು 
ಎಲಾಲಾ ಸಮಾಂಜಸವಾದ ರಿೀತ್ಯಲಿಲಾ ಉತ್ತಿೀಜಸಿ.
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ಉದ್್ಯೀಗಿ ಮತುತಿ ವಯವಹಾರ 
ನೀತ್ಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕ ಸಿದಾಧಾಂತರಳು 
A. O. Smith 1874 ರಿಾಂದ ವಯವಹಾರದಲಿಲಾದ್, ಮತುತಿ ಮುಾಂದಿನ 
ವಷ್ಗರಳಲಿಲಾ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪನ ಪರಿವರ್ಗಮಾನಕ್ಕ ಬರುವುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸುವಲಿಲಾ ನಾವ್ಲಲಾರ್ ಪರಿಮುಖ ಪಾತರಿ ವಹಿಸುತ್ತಿೀವ್. 

A. O. Smith ಎಾಂದರ್ ಒಾಂದ್ೀ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಯಕ್ತಿಯಲಲಾ, ಆದರ್ 
ಅದರ ಎಲಾಲಾ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು, ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿರಳು, ಅದರ 
ನದ್ೀ್ಗರಕರ ಮಾಂಡಳಿಯ ಸದಸಯರು ಮತುತಿ ಕ್ಲವು ಸಾಂದಭ್ಗರಳಲಿಲಾ, 
A. O. Smith ಪರವಾಗಿ ಕಾಯ್ಗನವ್ಗಹಿಸುವ ಮ್ರನ್ೀ ವಯಕ್ತಿರಳ 
ನಡವಳಿಕ್ಯ ಪರಿತ್ಬಾಂಬವಾಗಿದ್. A. O. Smith ತನನು ಹಿಾಂದಿನ ಮತುತಿ 
ಭವಿಷಯದ ಯರಸಿ್ಸಗ್ ನಣಾ್ಗಯಕ ಎಾಂದು A. O. Smith ನಾಂಬುವ 
ಮೌಲಯರಳನುನು ಬ್ಳ್ಸಲು ಮಾರ್ಗದಶಿ್ಗ ಸ್ತರಿರಳನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಿದರು.
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The Smithway: ಸಮಾಜದ 
ಕಾನ್ನು ಮತುತು ನ�ೈತಿಕ 
ಮಾನದಿಂಡಗಳನುನು ಗಮನಿಸುವುದು

A. O. Smith ತನನು ಎಲಾಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟ್ರಳಲಿಲಾ ತ್ೀವರಿವಾಗಿ 
ಸ್ಪಧಿ್ಗಸುತ್ತಿದದಾರ್, ನಾವು ವಯವಹಾರವನುನು ಸರಿಯಾದ 
ರಿೀತ್ಯಲಿಲಾ ನಡ್ಸುತ್ತಿೀವ್ - “SmithWay.” SmithWay 
ಯನುನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಎಾಂದರ್ ನಮ್ಮ ಎಲಾಲಾ ವಯವಹಾರ 
ಚಟುವಟಿಕ್ರಳಲಿಲಾ ನಾಯಯಯುತ, ಪಾರಿಮಾಣಿಕ ಮತುತಿ 
ಸಿ್ಥರವಾದ ರಿೀತ್ಯಲಿಲಾ ವತ್್ಗಸುವುದು. A. O. Smith 
ಪರವಾಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು, ವಯವಸಾ್ಥಪಕರು 
ಮತುತಿ ನದ್ೀ್ಗರಕರು, ಸಲಹ್ಗಾರರು, ರುತ್ತಿಗ್ದಾರರು 
ಮತುತಿ ಇತರ ಮ್ರನ್ೀ ವಯಕ್ತಿರಳು ಸ್ೀರಿದಾಂತ್ A. O. 
Smith  ನಲಿಲಾರುವ ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರ್ ಅತುಯನನುತ ನ್ೈತ್ಕ 
ಮಾನದಾಂಡರಳನುನು ಕಾಯುದಾಕ್್ಳಳುಬ್ೀಕು ಮತುತಿ ಯಾವುದ್ೀ 
ಸಾರಯತ್ಯನುನು ತಪಿ್ಪಸಬ್ೀಕು ಎಾಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತಿೀವ್ 
ಅದರ ಹಾನಗ್ ಕಾರರವಾದ ಚಟುವಟಿಕ್. ನಮ್ಮ ನ್ೈತ್ಕ 
ಮಾನದಾಂಡರಳನುನು ಹಾನಗ್್ಳಿಸಬಹುದು (ಅಥವಾ 
ಹಾನಯನುನುಾಂಟುಮಾಡಬಹುದು)

A. O. Smith ಪರವಾಗಿ ಕಾನ್ನು ಉಲಲಾಾಂಘಿಸುವ 
ಯಾವುದ್ೀ ಕರಿಮ ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳಳುಬ್ೀಡಿ ಮತುತಿ ಕಾಂಪನಯ 
ಪರವಾಗಿ ಕಾನ್ನನುನು ಉಲಲಾಾಂಘಿಸಲು ಬ್ೀರ್ಯವರನುನು 
ರ್ರಿೀತಾ್ಸಹಿಸಬ್ೀಡಿ. ಒಾಂದು ಕರಿಮ ಅಥವಾ ನರಾ್ಗರವು 
ಕಾನ್ನಗ್ ವಿರುದಧವಾದುದಾಗಿದ್ಯೀ ಎಾಂದು ನೀವು 
ಪರಿಶಿನುಸಿದರ್, ನೀವು ಕರಿಮ ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳುಳುವ ಮೊದಲು 
ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕತ್ಗವಯವಾಗಿದ್.

A. O. Smith ರ ಮಾರ್ಗದಶಿ್ಗ ಸ್ತರಿರಳು ಸಾ್ಥಪಿತ 
ನೀತ್ರಳನುನು ಒಳಗ್್ಾಂಡಿವ್ ಮತುತಿ ಯಾವುದ್ 
ಇಲಲಾದಿರುವಲಿಲಾ ನರಾ್ಗರರಳನುನು ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳುಳುವ ಚೌಕಟಟ್ನುನು 
ರಚಿಸುತತಿದ್. ಈ ಕ್ರುಪುಸತಿಕದುದದಾಕ್ಕ ನೀವು ನ್ೈತ್ಕವಾಗಿ, 
ಕಾನ್ನುಬದಧವಾಗಿ ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಮೌಲಯರಳಿಗ್ 
ಅನುರುರವಾಗಿ ವತ್್ಗಸುವ ಮ್ಲಕ “SmithWay ಅನುನು 
ಹ್ೀಗ್ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು” ಎಾಂಬುದಕ್ಕ ಉದಾಹರಣ್ರಳಿವ್. 
ಉತತಿರ ಸ್ಪಷಟ್ವಾಗಿಲಲಾದಿದಾದಾರ ಮತುತಿ ಸರಿಯಾದ ಕರಿಮವನುನು 
ನರ್ಗರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲಲಾದಿದಾದಾರ, ನಮ್ಮನುನು ಇವುರಳನುನು 
ಕ್ೀಳಿಕ್್ಳಿಳು: ನಾನು ಪರಿರಣಿಸುತ್ತಿದದಾ ಕರಿಮವನುನು ನಾನು 
ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳಳುಬ್ೀಕಾದರ್, ಅದನುನು ಸಾವ್ಗಜನಕವಾಗಿ 
ಮಾಡಲು ನನಗ್ ಸಾಂತ್್ೀಷವಾರಬಹುದ್ೀ? ನೀವು 
ಪಾರಿಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತತಿರಿಸಲು ಸಾರಯವಾದರ್, ಅದು 
ಸರಿಯಾದ ನರಾ್ಗರ.

A. O. Smith ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿರಳನುನು ಎಾಂದಿರ್ 
ಅನ್ೈತ್ಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪಾರಿಮಾಣಿಕವಾಗಿ 
ವತ್್ಗಸುವ ಮ್ಲಕ ಪೂರ್ೈಸಲಾರುವುದಿಲಲಾ.

�ೈ�ಕ�ೆ ಮತು� ಅನು
ಸರ

�ೆ
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ಪ್ರಶ�ನುಗಳನುನು ಕ�ೇಳಿ.

ವಿಶ್ೀಷವಾಗಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ 
ನರಾ್ಗರದ ಬಗ್ಗಿ ಅನುಮಾನರಳು 
ಅಥವಾ ಕಳವಳರಳನುನು 
ಹ್್ಾಂದಿದದಾರ್, ಪರಿಶ್ನುರಳನುನು ಕ್ೀಳುವ 
ಜವಾಬಾದಾರಿಯನನುಹ್್ಾಂದಿದಿದಾೀರಿ.

ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿ.

ಈ ಮಾರ್ಗದಶಿ್ಗ ಸ್ತರಿರಳು 
ಅಥವಾ ಕಾಂಪನ ನೀತ್ರಳ 
ಯಾವುದ್ೀ ಉಲಲಾಾಂಘನ್ ಅಥವಾ 
ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾರಬಹುದಾದ 
ಯಾವುದ್ೀ ಕಾನ್ನುಬಾಹಿರ 
ಅಥವಾ ಅನ್ೈತ್ಕ ಕೃತಯವನುನು 
ವರದಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬಾದಾರಿಯನುನು 
ನೀವು ಹ್್ಾಂದಿದಿದಾೀರಿ:

• ಲ್ೈಾಂಗಿಕ ಕ್ರುಕುಳ ಸ್ೀರಿದಾಂತ್ ಕ್ರುಕುಳ;

• ಆಾಂತರಿಕ ಮಾಹಿತ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸುರಕ್ಷತಾ 
ಕಾನ್ನು ಉಲಲಾಾಂಘನ್ರಳ ಅನುಚಿತ ಬಳಕ್;

• ಲಾಂಚರುಳಿತನ ;

• ನಾಂಬಕ್ ದ್್ ರಿೀಹ ಮತುತಿ ಅನುಸರಣ್ 
ಮಾಡದಿರುವುದು;

• ಕಾಂಪನಯ ಪುಸತಿಕರಳು ಅಥವಾ 
ದಾಖಲ್ರಳಲಿಲಾ ತಪಾ್ಪದ, ಸುಳುಳು ಅಥವಾ 
ದಾರಿತಪಿ್ಪಸುವ ನಮ್ದುರಳು;

• ಅನುಚಿತ ಅಾಂತರರಾಷಿಟ್ೀಯ 
ಚಟುವಟಿಕ್ರಳು; ಮತುತಿ

• ನ್ೈತ್ಕ ಅಭಾಯಸರಳಿಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 
ಇತರ ಪರಿಶ್ನುರಳು.

ನಿಮ್ಮ ಜರಾಬಾದಾರಿಗಳು

ಈ ಮಾರ್ಗಸ್ಚಿರಳು A. O. Smith, ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿರಳು ಮತುತಿ ನದ್ೀ್ಗರಕರು, 
ಸಲಹ್ಗಾರರು, ರುತ್ತಿಗ್ದಾರರು ಮತುತಿ A. O. Smith ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ 
ಇತರ ಮ್ರನ್ೀ ವಯಕ್ತಿರಳಿಗ್ ಅನವಾಯಸುತತಿದ್. ಅವುರಳನುನು ಓದುವುದು ಮತುತಿ 
ಅಥ್ಗಮಾಡಿಕ್್ಳುಳುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬಾದಾರಿಯಾಗಿದ್.
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ಪರಿಶ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಳಜಯನುನು 
ಹುಟುಟ್ಹಾಕಲು ಹಲವಾರು 
ಮಾರ್ಗರಳಿವ್:

• ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ�್ ಿಂದಿಗ� ಮಾತನಾಡಿ. 
ಹ್ಚಿಚಿನ ಬಾರಿ, ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕರು ನಮಗ್ 
ಮಾರ್ಗದರ್ಗನ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ನುಯನುನು 
ಸ್ಕತಿ ವಯಕ್ತಿಗ್ ಉಲ್ಲಾೀಖಿಸಲು ಸಾರಯವಾರುತತಿದ್.

• ನಿಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಿಂಪನ್್ಮಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಥರಾ 
ಸಿಂಸ�್ಥರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ�್ ಿಂದಿಗ� ಮಾತನಾಡಿ. 
ಅವರು ಕಾಂಪನಯ ಮಾರ್ಗದಶಿ್ಗ ಸ್ತರಿರಳನುನು 
ಅಥ್ಗಮಾಡಿಕ್್ಳುಳುತಾತಿರ್ ಮತುತಿ ಕ್ಲಸದ ಸ್ಥಳವನುನು 
ನಯಾಂತ್ರಿಸುವ ಅನ್ೀಕ ನಯಮರಳು ಮತುತಿ 
ನಬಾಂರನ್ರಳೊ್ಾಂದಿಗ್ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದಾದಾರ್.

• ಕಾನ್ನು ಇಲಾಖ�ಯಿಂದಿಗ� ಮಾತನಾಡಿ. 
ಅವರು ಕಾಂಪನಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಲಾ ಕಾನ್ನು 
ವಯವಹಾರರಳ ಬಗ್ಗಿ ತಜ್ಞ ಅಧಿಕಾರಿರಳಾಗಿರುತಾತಿರ್.

• ಸಮಗ್ರತ� ಸಹಾರರಾಣಿಯಿಂದಿಗ� ಮಾತನಾಡಿ.  
ಸಮರರಿ ಮ್ರನ್ೀ ವಯಕ್ತಿಯಾಂದ ತರಬ್ೀತ್  
ಪಡ್ದ ತಜ್ಞರು ಸಮರರಿತ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನುನು  
24 ತಾಸು ನಯೀಜಸುತಾತಿರ್ ಮತುತಿ  
ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲಲಾದ ಸಲಹ್ ಮತುತಿ ಅನಾಮರ್ೀಯರಾಗಿ 
ಉಳಿಯುವ ಆಯಕಯನುನು ನೀಡುತಾತಿರ್.  
www.aosintegrity.com ಭ್ೀಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ 
ಕಾಂಪನ ಅಾಂತಜಾ್ಗಲ(AOSnet ಅಥವಾ WeChat).

ನೀವು ಸಮಸ್ಯಯನುನು ವರದಿ 
ಮಾಡಿದಾರ:

• ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಳಜಯನುನು ರಾಂಭಿೀರವಾಗಿ 
ಪರಿರಣಿಸಲಾರುತತಿದ್. ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ 
ವಿನಾಂತ್ಯನುನು ತವಾರಿತವಾಗಿ, ವಿವ್ೀಚನ್ಯಾಂದ 
ಮತುತಿ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನವ್ಗಹಿಸಲಾರುತತಿದ್;

• ನಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತುತಿ ವಸುತಿನಷ್ಠ ದೃಷಿಟ್ಕ್್ೀನದಿಾಂದ 
ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯಯನುನು A. O. Smith 
ಪರಿಶಿೀಲಿಸುತಾತಿರ್ ಮತುತಿ ತನಖ್ ಮಾಡುತಾತಿರ್;

• ನಮ್ಮ ರುರುತನುನು ಸಾರಯವಾದಷುಟ್ ಮಟಿಟ್ಗ್ 
ಅಥವಾ ಕಾನ್ನನಾಂದ ಅನುಮತ್ಸಿದಾಂತ್ 
ರಕ್ಷಿಸಲಾರುತತಿದ್. ನಮ್ಮ ಕಳವಳರಳನುನು 
ಸಮಪ್ಗಕವಾಗಿ ಮತುತಿ ಸ್ಕತಿವಾಗಿ ತನಖ್ ಮಾಡಲು, 
ವಯವಸಾ್ಥಪಕರು, ಮಾನವ ಸಾಂಪನ್್ಮಲ ಇಲಾಖ್ 
ಮತುತಿ/ಅಥವಾ ಕಾನ್ನು ಇಲಾಖ್ಯಾಂದಿಗ್ 
ಕಟುಟ್ನಟಾಟ್ಗಿ ತ್ಳಿದುಕ್್ಳಳುಬ್ೀಕಾದ ಆರಾರದ 
ಮ್ೀಲ್ ನಮ್ಮ ರುರುತನುನು ಬಹಿರಾಂರಪಡಿಸುವುದು 
ಅರತಯವಾರಬಹುದು; ಮತುತಿ

• ಸಮರರಿತ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಬಳಸಿಕ್್ಾಂಡು 
ನೀವು ಸಮಸ್ಯಯನುನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರ್, 
ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯಯನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು A. O. 
Smith ಏನು ಕರಿಮ ಕ್ೈಗ್್ ಾಂಡಿದಾದಾರ್ಾಂದು 
ತ್ಳಿಯಲು ನೀವು ಸಹಾಯವಾಣಿಯಾಂದಿಗ್ 
ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾರಯವಾರುತತಿದ್.

ಪ್ರ: ನನಗ� ಏನಾ ದರ್ 
ಸಮಸ�್ಯ ಯಾದರ� ನಾ ನು 
ಏನು ಮಾಡಬ�ೇ ಕು?

ಉ: ನಾವ್ಲಲಾರ್ ಪರಿಶ್ನುರಳನುನು 
ಕ್ೀಳುವ, ಕಳವಳ ವಯಕತಿಪಡಿಸುವ, 
ಅನ್ೈತ್ಕ ಅಥವಾ ಕಾನ್ನುಬಾಹಿರ 
ನಡವಳಿಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪನ ನೀತ್ಯ 
ಉಲಲಾಾಂಘನ್ಯನುನು ವರದಿ ಮಾಡುವ 
ಅಥವಾ ನೀತ್ ಮತುತಿ ಅನುಸರಣ್ 
ವಿಷಯರಳ ಬಗ್ಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಗನ 
ಪಡ್ಯುವ ಜವಾಬಾದಾರಿಯನುನು 
ಹಾಂಚಿಕ್್ಳುಳುತ್ತಿೀವ್. 

ಯಾವುದ್ೀ ಸಾಂದಭ್ಗದಲಿಲಾ, ಈ ಕ್ಳಗಿನ 
ಯಾರನಾನುದರ್ ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಲು 
ಅಥವಾ ಸಮಾಲ್್ೀಚಿಸಲು 
ನಮ್ಮನುನು ರ್ರಿೀತಾ್ಸಹಿಸಲಾರುತತಿದ್:

• ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕರು

• ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸದ ಸ್ಥಳದ 
ಮುಖಾಂಡರು

• ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಾಂಪನ್್ಮಲ 
ಪರಿತ್ನಧಿರಳು

• ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರ

• ಸಮರರಿತ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ

SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ
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SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ

ಪ್ರ: ನನನು ವ್ಯವಸಾ್ಥ ಪಕರು ವ್ಯವಹಾ ರವನುನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಸರಬರಾ ಜುದಾ ರರಿಿಂದ 
ಹಣವನುನು ಸಿವಿೇಕರಿಸುತಿತುದಾದಾ ರ� ಎಿಂದು ನಾ ನು ನಿಂಬುತ�ತುೇ ನ� . ಇದು ಕಾ ನ್ನುಬಾ ಹಿರ 
ಎಿಂದು ನಾ ನು ನಿಂಬಿದ�ದಾೇ ನ� ಆದರ� ನನನು ಸಮಸ�್ಯ ಗಳನುನು ಹ�ೇಳಿದರ� ನನನುನುನು 
ವಜಾ ಮಾಡುತಾತು ರ� ಎಿಂಬ ಆತಿಂಕವಿದ� . ನಾ ನು ಏನು ಮಾಡಬ�ೇ ಕು?

ಉ: ಈ ಸಮಸ್ಯಯನುನು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್್ಥಯ ಮುಖಯಸ್ಥ, ಮಾನವ ಸಾಂಪನ್್ಮಲ ಪರಿತ್ನಧಿ, ಕಾನ್ನು 
ಇಲಾಖ್ಗ್, WeChat (ಚಿೀನಾದಲಿಲಾ) ಮ್ಲಕ ವರದಿ ಮಾಡಬ್ೀಕು ಅಥವಾ ಅವರಲಿಲಾ ಯಾರ್್ಾಂದಿಗಾದರ್ 
ಮಾತನಾಡಲು ನಮಗ್ ಅನಾನುಕ್ಲವಾಗಿದದಾರ್, ನೀವು ಅದನುನು ಸಮರರಿತ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 
ಮ್ಲಕ ವರದಿ ಮಾಡಬ್ೀಕು. ಸಮಸ್ಯಯನುನು ಉತತಿಮ ನಾಂಬಕ್ಯಾಂದ ಎತ್ತಿದದಾಕಾಕಗಿ ನಮ್ಮನುನು 
ವಜಾ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಶಿಸುತಿಬದಧಗ್್ಳಿಸುವಾಂತಹ ಯಾವುದ್ೀ ರಿೀತ್ಯ ಪರಿತ್ೀಕಾರವನುನು 
ಕಾಂಪನಯು ಸಹಿಸುವುದಿಲಲಾ ಮತುತಿ ನೌಕರನನುನು ಪರಿತ್ೀಕಾರದಿಾಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಕತಿ ಕರಿಮರಳನುನು 
ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳುಳುತತಿದ್. ಕಾನ್ನು, ಕಾಂಪನಯ ನೀತ್ ಅಥವಾ ನ್ೈತ್ಕ ಮಾನದಾಂಡರಳನುನು 
ಉಲಲಾಾಂಘಿಸುವಾಂತಹ ನಡವಳಿಕ್ಯನುನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ನಮ್್ಮಲಲಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಾಗಿದ್. 

ಪ್ರತಿೇಕಾರ-ರಹಿತ ನಿೇತಿ
ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಶಿ್ಗ ಸ್ತರಿರಳು ಅಥವಾ ನೀತ್ರಳ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಉಲಲಾಾಂಘನ್ಯನುನು ಉತತಿಮ 
ನಾಂಬಕ್ಯಾಂದಿಗ್ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದ್ೀ ವಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದಧ ಪರಿತ್ೀಕಾರ ತ್ೀರಿಸಲಾರುವುದಿಲಲಾ ಎಾಂಬುದು 
A. O. Smith ನೀತ್ಯಾಗಿದ್. ಉಲಲಾಾಂಘನ್ಯನುನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ವಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದಧ ಪರಿತ್ೀಕಾರ ತ್ೀರಿಸುವ 
ಯಾವುದ್ೀ ಉದ್್ಯೀಗಿಯನುನು ವಜಾಗ್್ಳಿಸುವಷಟ್ರ ಮಟಿಟ್ಗ್ ಶಿಸುತಿಬದಧಗ್್ಳಿಸಲಾರುತತಿದ್.
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ಕ್ಲಸದ ಸ್ಥಳ

ಸಮಾನ ಉದ�್್ಯೇಗ ಅವಕಾಶ
A. O. Smith ಎಲಲಾ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳನುನು ಗೌರವಿಸುತತಿದ್. ನಮ್ಮ ಉದ್್ಯೀರ ಅಭಾಯಸರಳಲಿಲಾ, ಜನಾಾಂರ, ಬರ್ಣ, ರಮ್ಗ, 
ಲಿಾಂರ, ಲ್ೈಾಂಗಿಕ ದೃಷಿಟ್ಕ್್ೀನ, ಲಿಾಂರ ರುರುತ್ಸುವಿಕ್, ವಯಸು್ಸ, ರಾಷಿಟ್ೀಯ ಮ್ಲ, ಅಾಂರವ್ೈಕಲಯ, ಮಲಿಟರಿ 
ಅಥವಾ ಅನುಭವಿ ಸಿ್ಥತ್, ಆನುವಾಂಶಿಕ ಮಾಹಿತ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ನುಬದಧವಾಗಿ ಸಾಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಟ್ ಯಾವುದ್ೀ ಸಿ್ಥತ್ಗ್ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ ನಾವು ತಾರತಮಯ ಮಾಡುವುದಿಲಲಾ. ನಾವು ಜಾರತ್ಕ ಪರಿಸರದಲಿಲಾ ಕಾಯ್ಗನವ್ಗಹಿಸುತ್ತಿೀವ್ 
ಮತುತಿ ವ್ೈವಿರಯಮಯ ಹಿನ್ನುಲ್ಯ ಪುರುಷರು ಮತುತಿ ಮಹಿಳ್ಯರು ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ್್ಾಂದಲು ಮತುತಿ ಅವರ ಪೂರ್ಗ 
ಸಾಮಥಯ್ಗವನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾರಯವಾರುವಾಂತಹ ಕಾಯ್ಗಕ್್ೀತರಿವನುನು ರಚಿಸಲು ಪರಿಯತ್ನುಸುತ್ತಿೀವ್.

ಕಿರುಕುಳ
ನಮಗ್ ಅಥವಾ ಒಾಂದು ನೌಕರರ ರುಾಂಪಿಗ್ 
ನದ್ೀ್ಗಶಿಸಿದ ಅನರತಯ ದ್ೈಹಿಕ ಸಾಂಪಕ್ಗ; ಅಥವಾ 
ಮೌಖಿಕ, ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಗಾರಿಫಿರ್ ಹ್ೀಳಿಕ್ರಳು; 
ಪರಿತ್ಕ್ಲ, ಆಕರಿಮರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಕರ 
ನಡವಳಿಕ್ಯಾಂತಹ ಯಾವುದ್ೀ ರಿೀತ್ಯ 
ಕ್ರುಕುಳದಿಾಂದ ಮುಕತಿವಾಗಿರುವ ಪರಿಸರದಲಿಲಾ 
ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು ನಮಗ್ ಅಹ್ಗತ್ ಇದ್.

ಕಿರುಕುಳ ಇದನುನು ಒಳಗ�್ಳುಳುತತುದ�ಯಿಂದು 
ನಾವು ರಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸುತ�ತುೇರ�:

• ಇಷಟ್ವಿಲಲಾದ ಲ್ೈಾಂಗಿಕ ಬ್ಳವಣಿಗ್ರಳು 
ಅಥವಾ ಲ್ೈಾಂಗಿಕ ಅನುಕ್ಲಕ್ಕ 
ವಿನಾಂತ್ರಳಾಂತಹ ಕ್ರುಕುಳ;

• ಕುಲ ಅಥವಾ ಜನಾಾಂಗಿೀಯ ಕ್ರುಕುಳ, 
ಇಲಿಲಾ ನಮ್ಮ ಕುಲ, ಜನಾಾಂಗಿೀಯತ್ ಅಥವಾ 
ದ್ೀರದ ಮ್ಲವನುನು ಆರರಿಸಿ ಪರಿತ್ಕ್ಲ 
ಅಥವಾ ಇಷಟ್ವಿಲಲಾದ ನಡವಳಿಕ್ ಇರುತತಿದ್ ;

• ರಾಮ್ಗಕ ಕ್ರುಕುಳ, ಇಲಿಲಾ ರಾಮ್ಗಕ ನಾಂಬಕ್ರಳ 
ಆರಾರದ ಮ್ೀಲ್ ಕ್ರುಕುಳ ಇರುತತಿದ್ ; ಮತುತಿ

• ನಮ್ಮ ವಯಸು್ಸ, ಅಾಂರವ್ೈಕಲಯ ಅಥವಾ 
ಕಾನ್ನನಾಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಟ್ ಯಾವುದ್ೀ 
ಉದ್್ ಯೀರಕ್ಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿಲಲಾದ ರುರಲಕ್ಷರರಳ 
ಆರಾರದ ಮ್ೀಲ್ ಕ್ರುಕುಳ.

ಈ ನೀತ್ಯನುನು ಉಲಲಾಾಂಘಿಸುವ ಯಾವುದ್ೀ 
ಉದ್್ಯೀಗಿಯ ಮ್ೀಲ್ ಕಾಂಪನ ಶಿಸಿತಿನ ಕರಿಮ 
ಕ್ೈಗ್್ಳುಳುತತಿದ್. ನಮಗ್ ಕ್ರುಕುಳವಾರುತ್ತಿದದಾರ್, 
ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರುಕುಳಕ್್ಕಳಗಾರುವುದನುನು 
ನೀವು ನ್್ೀಡಿದರ್, ಅದನುನು ತಕ್ಷರ ನಮ್ಮ 
ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾನವ 
ಸಾಂಪನ್್ಮಲ ಪರಿತ್ನಧಿಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರ: ನನನು ಸಹ�್ೇ ದ�್್ಯೇ ಗಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರಿಗ� ಅಿಂಗರ�ೈ ಕಲ್ಯವಿದ� , ಆದರ� 
ಅವರು ಇನ್ನು ಕ� ಲಸ ಮಾಡಲು 
ಸಮಥ್ಯರಾ ಗಿದಾದಾ ರ� . ಕಾ ಲಕಾ ಲಕ�ಕೆ 
ಅವರು ತನನು ಸಿ್ಥತಿರ ಬಗ�ಗೆ ತಮಾಷ� 
ಮಾಡುತಾತು ರ� , ಆದರ� ಇತಿತುೇಚ� ಗ� ನಮ್ಮ 
ಅನ�ೇ ಕ ಸಹ�್ೇ ದ�್್ಯೇ ಗಿಗಳು ಅವರ 
ಸಿ್ಥತಿರನುನು ಅಪಹಾ ಸ್ಯ ಮಾಡುತಿತುದಾದಾ ರ� 
ಮತುತು ಅವರ ಹ� ಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಜ�್ೇ ಕ್ ಗಳನುನು ಮಾಡುತಿತುದಾದಾ ರ� .

ಉ: ಇದು ಕಾನ್ನನಡಿಯಲಿಲಾ 
ಕಾನ್ನುಬಾಹಿರ ಕ್ರುಕುಳದ 
ಮಟಟ್ಕ್ಕ ಏರಬಹುದು, ಆದರ್ 
ಅದು ಹಾಗಾರದಿದದಾರ್ ಸಹ, ಈ 
ರಿೀತ್ಯ ನಡವಳಿಕ್ಯು ಅಗೌರವ 
ಮತುತಿ A. O. Smith ನಲಿಲಾ ನಮಗ್ 
ಅರತಯವಿರುವ ಕ್ಲಸದ ವಾತಾವರರಕ್ಕ 
ವಿರುದಧವಾಗಿದ್. ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕ 
ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಾಂಪನ್್ಮಲ 
ಪರಿತ್ನಧಿಗ್ ನೀವು ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯನುನು 
ವರದಿ ಮಾಡಬ್ೀಕು. ಆ ವಿರಾನದಿಾಂದ 
ನಮಗ್ ಹ್ಚಿಚಿನ ಅನುಕ್ಲತ್ಯದದಾರ್ 
ನೀವು ಕಾನ್ನು ಇಲಾಖ್ ಅಥವಾ 
ಸಮರರಿತ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನುನು 
ಸಹ ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಬಹುದು. 

SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ
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ಡ್ರಗ್- ಮತುತು ಆಲ�್ಕೆೇಹಾಲ್ 
ಮುಕತು ಕ�ಲಸದ ಸ್ಥಳ
ತನನು ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವಾಂತ್ ಮಾಡಲು, 
ಡರಿಗ್  ಮುಕತಿ ಸಮುದಾಯವನುನು ಉತ್ತಿೀಜಸಲು ಮತುತಿ 
ತನನು ಗಾರಿಹಕರಿಗ್ ಉತತಿಮ ರುರಮಟಟ್ದ ಸ್ೀವ್ರಳು 
ಮತುತಿ ಉತ್ಪನನುರಳನುನು ಪೂರ್ೈಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನುನು 
ಒದಗಿಸುವ ಬದಧತ್ಯ ಭಾರವಾಗಿ, A. O. Smith ತನನು 
ಉದ್್ಯೀಗಿರಳಿಗ್ ಮಾಂಜ್ರಾದ ನದಿ್ಗಷಟ್ ಕ್ಲಸದ 
ಘಟನ್ರಳಲಿಲಾ ಆಲ್್ಕಹಾಲ್ ಅನುನು ಹ್್ರತುಪಡಿಸಿ 
ಕ್ಲಸದಲಿಲಾ ಸ್ೈಕ್್ೀಆಯಕ್ಟ್ವ್ ವಸುತಿರಳು, ಆಲ್್ಕಹಾಲ್ 
ಮತುತಿ ಮಾದಕವಸುತಿರಳ ಬಳಕ್ಯನುನು ನಷ್ೀಧಿಸಿದಾದಾರ್. 
ಡರಿಗ್ ಮತುತಿ ಆಲ್್ಕೀಹಾಲ್ ಬಳಕ್ಯು ಕ್ಲಸದ 
ಸಮಯದಲಿಲಾ ಅಥವಾ ಅದಲಲಾದ್ಯ್, ನೌಕರರ 
ಸುರಕ್ಷತ್ಗ್ ಮಾತರಿವಲಲಾದ್ ಸಾವ್ಗಜನಕರ ಸುರಕ್ಷತ್ಗ್ 
ರಾಂಭಿೀರ ಅಪಾಯವನುನು ಉಾಂಟುಮಾಡುತತಿದ್. ಇದು 
ಕ್ಲಸದ ಮ್ೀಲ್ ಹ್ಚಿಚಿದ ನ್್ೀವುರಳು, ಗ್ೈರುಹಾಜರಿ, 
ಕಳಳುತನ, ಹ್ಚಿಚಿದ ಆರ್್ೀರಯ ಕಾಳಜ ಮತುತಿ ಲಾಭದ 
ವ್ಚಚಿರಳು ಮತುತಿ ಕುಾಂದಿದ ಸ್್ಥೈಯ್ಗ ಮತುತಿ ಉತಾ್ಪದಕತ್ 
ಸ್ೀರಿದಾಂತ್ ವಿವಿರ ಕ್ಲಸದ ಸ್ಥಳದಲಿಲಾನ ಸಮಸ್ಯರಳನುನು 
ಉಾಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಸದಲಿಲಾ ಡರಿಗ್ ರಳು ಮತುತಿ 
ಮದಯದ ಅಕರಿಮ ಬಳಕ್ಯನುನು ತಡ್ರಟಟ್ಲು ಮತುತಿ 
ಪತ್ತಿಹಚಚಿಲು ಕಾಂಪನಯು ನೀತ್ರಳನುನು ರ್ಪಿಸಿದ್. 
ಕ್ಲಸದ ಸಮಯದಲಿಲಾ ನೀವು ಮಾದಕವಸುತಿ 
ಬಳಕ್ ಅಥವಾ ಅನುಮೊೀದಿಸದ ಆಲ್್ಕಹಾಲ್ 
ಬಳಕ್ಯನುನು ಕಾಂಡುಕ್್ಾಂಡರ್, ದಯವಿಟುಟ್ ಅದನುನು 
ತಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕರಿಗ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ 
ಮಾನವ ಸಾಂಪನ್್ಮಲ ಪರಿತ್ನಧಿಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿ.  

ಪ್ರ: ನನನು ಸಹ�್ೇ ದ�್್ಯೇ ಗಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಿಭಾ ಗದ ಕ� ಲವು 
ಜನರಿಗ� ಪ್್ರಸಿಕೆರಿಪ್ಷನ್ ನ�್ೇ ವಿನ 
ಮಾತ�್ರ ಗಳನುನು ಹಸಾತು ಿಂತರಿಸುವುದನುನು 
ನಾ ನು ನ�್ೇ ಡಿದ� , ಮತುತು ಇದು 
ಮೊದಲ ಬಾ ರಿಗ� ಅಲಲಿ. ನಾ ನು 
ಇದನುನು ವರದಿ ಮಾಡಬ�ೇ ಕ�ೇ

ಉ: ಹೌದು. ಪಿರಿಸಿಕರಿಪ್ಷನ್ ನ್್ೀವಿನ 
ಔಷಧಿರಳನುನು ಇತರರಿಗ್ ನೀಡುವುದನುನು 
ನಷ್ೀಧಿಸಲಾಗಿದ್ ಮತುತಿ ಬಹುರಃ 
ಕಾನ್ನುಬಾಹಿರವಾಗಿದ್. 
ಸಾಂದಭ್ಗರಳನುನು ಅವಲಾಂಬಸಿ, 
ನ್್ೀವಿನ ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಪಿರಿಸಿಕರಿಪ್ಷನ್ 
ಹ್್ಾಂದಿರುವ ನೌಕರರು ಸಹ ಅದನುನು 
ಕ್ಲಸದಲಿಲಾ ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳಳುಬಾರದು. 
ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ 
ಸಾಂಪನ್್ಮಲ ಪರಿತ್ನಧಿಗ್ ನೀವು 
ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯನುನು ವರದಿ ಮಾಡಬ್ೀಕು. 
ನೀವು ಕಾನ್ನು ಇಲಾಖ್ ಅಥವಾ 
ಸಮರರಿತ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನುನು 
ಸಹ ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಬಹುದು.
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ಸಿಂವಹನ ಮತುತು 
ಸ�್ೇಷಿರಲ್  ಮೇಡಿಯಾ
ಆರುನಕ ಜರತ್ತಿನಲಿಲಾ ದ್ೈನಾಂದಿನ ಸಾಂವಹನದ ಪರಿಮುಖ ಭಾರ 
ತಾಂತರಿಜ್ಾನ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ್ಯಾಂಡ್ ಅನುನು ನಮ್ಗಸಲು 
ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಗಾರಿಹಕರಿಗ್ ಹ್ಚುಚಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಸ್ೀವ್ ಸಲಿಲಾಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ್್ಡುವ ಪರಿಬಲ 
ಸಾರನವಾಗಿದ್. ಜನರು ತಾಂತರಿಜ್ಾನದ ಮ್ಲಕ 
ಶಿೀಘರಿವಾಗಿ ಸಾಂವಹನ ನಡ್ಸುವ ಕಾರರ, ನೀವು ಹ್ೀಗ್ 
ಅಥವಾ ಏನು ಸಾಂವಹನ ಮಾಡುತ್ತಿೀರಿ ಎಾಂಬುದರ ಕುರಿತು 
ಯೀಚಿಸದ್ ಹಿೀಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದ್. 

ಇಮ್ೀಲ್, ವಾಯ್್ಸ ಮ್ೀಲ್, ತವಾರಿತ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ ಸಾಂದ್ೀರ 
ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಕ ಮಾರಯಮರಳ ಮ್ಲಕ ನೀವು 
ಬಳಸುವಾಂತಹ ಕಾಂಪನ ಸಾಂವಹನ ತಾಂತರಿಜ್ಾನರಳನುನು 
ನೀವು ಬಳಸುವಾರ, ಮಾರ್ಗದಶಿ್ಗ ಸ್ತರಿರಳು, A. O. Smith 
ಅವರ ನೀತ್ರಳು ಮತುತಿ ಕಾನ್ನಗ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು 
ನಮ್ಮನುನು ನಡ್ಸಿಕ್್ಳಳುಬ್ೀಕ್ಾಂದು ನಾವು ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿೀವ್. 
ನಮ್ಮ ಸಾಂವಹನವನುನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಥವಾ ರ್ೀಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ 
ಮೊದಲು ಅದನುನು ಓದಲು ಮತುತಿ ವಿಮಶಿ್ಗಸಲು ಸಮಯ 
ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳಿಳು. ಕಾನ್ನನಾಂದ ನಷ್ೀಧಿಸಲ್ಪಟಟ್, ಲ್ೈಾಂಗಿಕ 
ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಆಕರಿಮರಕಾರಿ ಭಾಷ್ಯನುನು ಒಳಗ್್ಾಂಡಿರುವ 
ಅಥವಾ ಕಾಂಪನಯನುನು ಯಾವುದ್ೀ ರಿೀತ್ಯಲಿಲಾ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ 
ಪರಿತ್ಬಾಂಬಸುವಾಂತಹ ವಿಷಯರಳನುನು ನೀವು ಪರಿವ್ೀಶಿಸಬಾರದು, 
ಡೌನ್ ಲ್್ೀಡ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಅಪ್ ಲ್್ೀಡ್ 
ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಪರಿಸಾರ ಮಾಡಬಾರದು.

ವಿಶ್ೀಷವಾಗಿ A. O. Smith ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೀವು A. 
O. Smith ಅವರ್್ಾಂದಿಗ್ ಸಾಂಪಕ್ಗ ಹ್್ಾಂದಿರುವಾರ, 
ಆ ಮಾರಯಮವನುನು ನೀವ್ೀ, ನಮ್ಮ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು 
ಮತುತಿ ಕಾಂಪನಯನುನು ಚ್ನಾನುಗಿ ಪರಿತ್ಬಾಂಬಸುವ 
ರಿೀತ್ಯಲಿಲಾ ಬಳಸುವುದು ಮುಖಯ. ನ್ನಪಿಡಿ, ಕಾಂಪನ, 
ನಮ್ಮ ಸಹ್್ೀದ್್ಯೀಗಿರಳು, ನಮ್ಮ ಗಾರಿಹಕರು ಅಥವಾ 
ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರ ಬಗ್ಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ನೀವು ಸಾಮಾಜಕ 
ಮಾರಯಮವನುನು ಬಳಸುವಾರ, ಪದರಳು ಮತುತಿ ಚಿತರಿರಳನುನು 
ನೀವು ಉದ್ದಾೀಶಿಸಿದದಾಕ್ಕಾಂತ ಹ್ಚಿಚಿನ ಜನರು ನ್್ೀಡಬಹುದು. 
ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ನೀವು ಅಜಾರರ್ಕತ್ಯಾಂದ 
ಬಹಿರಾಂರಪಡಿಸುವುದಿಲಲಾ ಎಾಂದು ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ 
ಬಯಸುತ್ತಿೀರಿ. ಅಲಲಾದ್, ನಮಗ್ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡದ 
ಹ್್ರತು, ನೀವು ಕಾಂಪನಯ ಪರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಕ 
ಮಾರಯಮರಳ ಮ್ಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದಿದಾೀರಿ ಎಾಂದು 
ಸ್ಚಿಸಬ್ೀಡಿ ಸ್್ೀಷಿಯಲ್  ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 
ಅವಕಾರರಳು ಮತುತಿ ಕಟುಟ್ಪಾಡುರಳ ಕುರಿತು ಹ್ಚಿಚಿನ 
ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ, ದಯವಿಟುಟ್ ಕಾಂಪನಯ ಸ್್ೀಷಿಯಲ್  
ಮೀಡಿಯಾ ನೀತ್ ಮತುತಿ ಮಾರ್ಗಸ್ಚಿರಳನುನು ನ್್ೀಡಿ.

ಪ್ರ: ಚ್ಲಲಿರ� ರಾ್ಯ ಪಾ ರಿ ರ� ಬ್ ಸ�ೈ ಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಯಾರ�್ೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಬಗ�ಗೆ 
ನಕಾ ರಾ ತ್ಮಕ ಕಾ ಮಿಂಟ್ ಗಳನುನು 
ಪೇಸ್ಟೆ ಮಾಡುತಿತುದಾದಾ ರ� . ನಾ ನು 
ಖಚ್ತರಾ ಗಿ ಹ�ೇಳಲಾ ರ� , ಆದರ� 
ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿ್ಯಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಿಂದು 
ನಾ ನು ಭಾ ವಿಸುತ�ತುೇ ನ� . ನಾ ನು ನಕಲ್ 
ಪ್ರಫ�ೈ ಲ್ ಮತುತು ಸಕಾ ರಾ ತ್ಮಕ 
ಉತ್ಪನನು ವಿಮಶ�್ಯಗಳನುನು 
ಪೇಸ್ಟೆ ಮಾಡಬಹುದ�ೇ?

ಉ: “ದಾಖಲ್ಯನುನು ನ್ೀರವಾಗಿ 
ಹ್್ಾಂದಿಸುವ” ನಮ್ಮ ಬಯಕ್ಯನುನು 
ನಾವು ಅಥ್ಗಮಾಡಿಕ್್ಾಂಡಿದ್ದಾೀವ್, 
ಆದರ್ ದಯವಿಟುಟ್ A. O. Smith 
ಉತ್ಪನನುರಳ ಬಗ್ಗಿ ಕಾಮ್ಾಂಟ್ ರಳನುನು 
ರ್ೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕಾಂಪನಯ 
ಬಗ್ಗಿ ಯಾವುದ್ೀ ಆನ್ ಲ್ೈನ್ 
ಚಚ್್ಗರಳಿಗ್ ಸ್ೀರಲು ಊಹಿಸುವಾಂತಹ 
ರುರುತನುನು ಬಳಸಬ್ೀಡಿ. ಈ 
ರಿೀತ್ಯ ನಡವಳಿಕ್ಯು ಕಾಂಪನಯ 
ಸ್್ೀಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ 
ನೀತ್ಗ್ ವಿರುದಧವಾಗಿದ್. ಅಾಂತಹ 
ರ್ೀಸಿಟ್ಾಂಗ್ ರಳು ಫ್ಡರಲ್ 
ಕಾನ್ನನುನು ಉಲಲಾಾಂಘಿಸಬಹುದು 
ಮತುತಿ ಉದ್್ಯೀಗಿಯ ರುರುತು 
ಬಹಿರಾಂರವಾದರ್ ಕಾಂಪನಯ ಪರಿತ್ಷ್್ಠಗ್ 
ಹಾನಯಾರಬಹುದು. ಈ ಸಾಂದಭ್ಗದಲಿಲಾ, 
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮ್ಾಂಟ್ ರಳನುನು 
ಪರಿತ್ಸ್ಪಧಿ್ಗ ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರದಿಾಂದ 
ರ್ೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಎಾಂದು ನೀವು 
ಭಾವಿಸಿದರ್, ಮತುತಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ 
ಕಾಮ್ಾಂಟ್ ರಳ ಬಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ 
ಮಾಕ್್ಗಟಿಾಂಗ್ ತಾಂಡಕ್ಕ ತ್ಳಿಸುವುದು 
ಉತತಿಮ ವಿರಾನವಾಗಿದ್.
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ಆಸಕಿತು ಇಲಲಿದಿರುವುದು
ನಮ್ಮ ವ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿರಳು ಕಾಂಪನಯ 
ಹಿತಾಸಕ್ತಿರಳ್ೊಾಂದಿಗ್ ಹಸತಿಕ್್ೀಪ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ 
ಹಸತಿಕ್್ೀಪ ಮಾಡಿದಾಂತ್ ಕಾಂಡಾರ ನಮಗ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ 
ಸಾಂಘಷ್ಗವುಾಂಟಾರುತತಿದ್. ಉದ್್ಯೀಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿ 
ಅಥವಾ ನದ್ೀ್ಗರಕ, ಅಥವಾ ಒಾಂದು ಕುಟುಾಂಬದ ಸದಸಯ, 
ಕಾಂಪನಯಲಿಲಾ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಸಾ್ಥನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಅನುಚಿತ ವ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಯೀಜನರಳನುನು ಪಡ್ಯಲು ಅಥವಾ 
ವಿನಾಂತ್ಸಿದಾರ ಸಾಂಘಷ್ಗರಳು ಉಾಂಟಾರಬಹುದು.

ಹಿತಾಸಕಿತು ಸಿಂಘರ್ಯಗಳಿಗ� ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಉದಾಹರಣ�ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ�ೇರಿತತುರ�ಿಂದರ� 
ನಿೇವು ಅಥರಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಿಂಬದ ಓವ್ಯ ಸದಸ್ಯ:

• A. O. Smith ಪರಿಸಕತಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಭಾವಯ ಸ್ಪಧಿ್ಗ, 
ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರ, ಅಥವಾ ಗಾರಿಹಕರಲಿಲಾ ಪರಿತಯಕ್ಷ ಅಥವಾ 
ಪರ್್ ೀಕ್ಷ ಆರ್್ಗಕ ಆಸಕ್ತಿಯನುನು ಹ್್ ಾಂದಿರುವಾರ 
(ಸಾವ್ಗಜನಕವಾಗಿ ವಾಯಪಾರ ಮಾಡುವ ಕಾಂಪನಯ 
ಷ್ೀರುರಳನುನು ಹ್್ ಾಂದಿರುವುದನುನು ಹ್್ ರತುಪಡಿಸಿ);

• ನಮ್ಮ ಓವ್ಗ ಬಾಂರುವನುನು ಪಿರಿನ್ಸಪಾಲ್, 
ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಥವಾ ಪರಿತ್ನಧಿಯಾಗಿ ನ್ೀಮಕ 
ಮಾಡಿಕ್್ಾಂಡಿರುವಾಂತಹ ಓವ್ಗ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರ 
ಅಥವಾ ಗಾರಿಹಕರ್್ ಾಂದಿಗ್ A. O. Smith 
ಪರವಾಗಿ ವಾಯಪಾರ ನಡ್ಸುವಾರ; ಅಥವಾ

• A. O. Smith ಗ್ ಹಾನಕಾರಕವಾಗಿರುವಾಂತಹ 
ಪರಿಸಿ್ಥತ್ರಳ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಮತ್್ ತಿಾಂದು ಕಾಂಪ್ನಯ 
ಉದ್್ ಯೀಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನದ್ೀ್ಗರಕರಾಗಿ 
ವಾಯಪಾರ ನಡ್ಸುವುದು ಅಥವಾ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವುದು.

ಮೌಲಯಮಾಪನಕಾಕಗಿ ಯಾವುದ್ೀ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ 
ಸಾಂಘಷ್ಗವನುನು (ಅಥವಾ ಸಾಂಭಾವಯ ಸಾಂಘಷ್ಗ) 
ಬಹಿರಾಂರಪಡಿಸಬ್ೀಕು: A. O. Smith ನ ನೌಕರರು 
ಮತುತಿ ಅಧಿಕಾರಿರಳು ತಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕ ಮತುತಿ 
ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರಕ್ಕ ತ್ಳಿಸಬ್ೀಕು ಮತುತಿ ನದ್ೀ್ಗರಕರು 
ಮಾಂಡಳಿಯ ನಾಮನದ್ೀ್ಗರನವನುನು ಮತುತಿ ಆಡಳಿತ 
ಸಮತ್ಯನುನು ಎಚಚಿರಿಸಬ್ೀಕು. ಕ್ಲವು ಸಾಂಪಕ್ಗರಳು 
ಯಾವುದ್ೀ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಾಂಘಷ್ಗವನುನು ಪರಿಸುತಿತಪಡಿಸುವುದಿಲಲಾ 
ಅಥವಾ ಒಾಂದನುನು ತಪಿ್ಪಸಿಕ್್ಳುಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಕತಿ 
ಕರಿಮರಳನುನು ಕ್ಡಾ ಜಾರಿಗ್್ಳಿಸಬಹುದಾಗಿದ್. 

ಪ್ರ: ನನನು ಸಹ�್ೇ ದರಿ A. O. SMITH 
ಗಾ ಗಿ ಪಾ್ರ ಜ� ಕ್ಟೆ ಕ� ಲಸವನುನು ಹರಾ ಜು 
ಮಾಡಲು ಬರಸುವ ಕಿಂಪನಿರನುನು 
ಹ�್ ಿಂದಿದಾದಾ ರ� . ಆ ಕಿಂಪನಿರನುನು 
ಪೂರಕ ಆಯಕೆ ಮಾಡುವುದನುನು 
ನಮಗ� ನಿಷ�ೇ ಧಿಸಲಾ ಗಿದ� ಯೇ?

ಉ: ಅರತಯವಿಲಲಾ, ಆದರ್ 
ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕ ಮತುತಿ 
ಕಾರ್್ಗರ್ೀಟ್ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಲ್ ಗ್ 
ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾಂರವನುನು ನೀವು 
ಬಹಿರಾಂರಪಡಿಸಬ್ೀಕು ಮತುತಿ 
ಯಾವ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರನುನು ಆಯಕ 
ಮಾಡಬ್ೀಕ್ಾಂಬ ನರಾ್ಗರದಿಾಂದ 
ನಮ್ಮನುನು ತ್ಗ್ದುಹಾಕುತಾತಿರ್. 
ನಮ್ಮ ಸಹ್್ೀದರಿಯ ಕಾಂಪನ 
ಅತುಯತತಿಮ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರಾಗಿದದಾರ್, 
ಅದನುನು ಆಯಕ ಮಾಡಬಹುದು.

SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ
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ಕಾಪ್ಯರ�ೇಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು
A. O. Smith ಕಾಂಪನಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿರಳನುನು ಹ್ಚಿಚಿಸಲು 
ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿರಳು ಮತುತಿ ನದ್ೀ್ಗರಕರು 
ಕತ್ಗವಯವನುನು ಹ್್ಾಂದಿದಾದಾರ್, ಮತುತಿ ಅವರು 
ಕಾಂಪನಯಾಂದಿಗ್ ಪರಿತಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರ್್ೀಕ್ಷವಾಗಿ 
ಸ್ಪಧಿ್ಗಸಲು ಸಾರಯವಿಲಲಾ. ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು, 
ಅಧಿಕಾರಿರಳು ಮತುತಿ ನದ್ೀ್ಗರಕರು ವ್ೈಯಕ್ತಿಕ 
ಆಸಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಂಪನಯ ಆಸಿತಿ, ಮಾಹಿತ್ ಅಥವಾ 
ಸಾ್ಥನವನುನು ಬಳಸುವುದನುನು ನಷ್ೀಧಿಸಲಾಗಿದ್. 

ಪ್ರ: ಕಿಂಪ� ನಿರು ನಮ್ಮ 
ಯೇಜನ� ರನುನು ವಿಸತುರಿಸಲು 
ಯೇಜಿಸುತಿತುದ� ಎಿಂದು ನನಗ� 
ತಿಳಿದಿದ� , ಮತುತು ಹ�್ ಿಂದಾ ಣಿಕ� ರ 
ಆಸಿತು ಮಾರಾ ಟಕ�ಕೆ ಮುಿಂದಾ ಗಲ್ದ� 
ಎಿಂದು ನಾ ನು ತಿಳಿದುಕ�್ ಿಂಡಿದ�ದಾೇ ನ� . 
ಭ್ಮರನುನು ಖರಿೇದಿಸಲು 
ನನನು ಸಹ�್ೇ ದರನಿಗ� ನಾ ನು 
ಹ�ೇಳಬಹುದ�ೇ? ಅವನು ನಿಂತರ 
ಅದನುನು A. O. SMITH ಗ� 
ಮಾರಾ ಟ ಮಾಡಬಹುದ�ೇ?

ಉ: ಇಲಲಾ A. O. Smith ಗ್ 
ಅನುಕ್ಲವಾರುವಾಂತಹ ಅವಕಾರದ 
ಬಗ್ಗಿ ನಮಗ್ ತ್ಳಿದಿದದಾರ್, ನೀವು 
ಕಾಂಪನಯನುನು ಎಚಚಿರಿಸಬ್ೀಕು. 
ಈ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯಲಿಲಾ, ಕಾಂಪನಯು 
ತನನು ದಿೀಘ್ಗಕಾಲಿೀನ ವಿಸತಿರಣಾ 
ಯೀಜನ್ರಳನುನು ಬ್ಾಂಬಲಿಸುವ 
ಭ್ಮಯ ಬಗ್ಗಿ ನ್ೀರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನುನು 
ಹ್್ಾಂದಿರುತತಿದ್. ನಮ್ಮ ಸಹ್್ೀದರನು 
ಆಸಿತಿಯನುನು ಖರಿೀದಿಸಬ್ೀಕಾದರ್ 
ಅದು ನೀವ್ೀ ಖರಿೀದಿಸಿದಾಂತ್ಯೀ 
ಅದು ಅನುಚಿತವಾಗಿರುತತಿದ್.

SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ
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ಪ್ರ: ಉತಾ್ಪ ದನ� ರ 
ಗಡುವನುನು ಪೂರ�ೈ ಸಲು, ನನನು 
ಸಹ�್ೇ ದ�್್ಯೇ ಗಿಗಳು ನಮಗ� 
ತ�್ ಿಂದರ� ಯಾಗುತಿತುರುವ 
ರಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾ ಧನವನುನು 
ನಿಷಿಕೆರಿರಗ�್ ಳಿಸಿದಾದಾ ರ� . ಯಾರಿಗ್ 
ತ�್ ಿಂದರ� ಯಾಗಿಲಲಿ, ಮತುತು 
ರ�ೇಳಾಪಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯರ� ಿಂದು 
ನಾ ನು ಅರಿತುಕ�್ ಿಂಡಿದ�ದಾೇ ನ� , 
ಆದರ� ನಾ ನು ಇದನುನು ಮಾಡಲು 
ಬರಸುವುದಿಲಲಿ ಎಿಂದು ನಿೇವು 
ಖಚ್ತರಾ ಗಿ ಬರಸುತಿತುೇರಿ.

ಉ: ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹ್ೀಳಿದಿದಾೀರಿ. 
ಯಾವುದ್ೀ ಸಾಂದಭ್ಗರಳಲಿಲಾ 
ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾರನರಳನುನು 
ನಷಿಕರಿಯಗ್್ಳಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ 
ಸಮಸ್ಯರಳನುನು ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕ 
ಅಥವಾ ಸಸಯ ಸುರಕ್ಷತಾ 
ವಯವಸಾ್ಥಪಕರಿಗ್ ತಕ್ಷರ ವರದಿ ಮಾಡಿ.

SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ

ಪರಿಸರ, ಆರ�್ೇಗ್ಯ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತ�
ಉತತಿಮ ಕಾರ್್ಗರ್ೀಟ್ ಪರಿಜ್ಯಾಗಿರುವುದರ ಒಾಂದು ಪರಿಮುಖ ಭಾರವ್ಾಂದರ್ ಪರಿಸರಕ್ಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಮತುತಿ 
ನಮ್ಮ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳ ಆರ್್ೀರಯ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತ್ಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಲಾ ಕಾನ್ನು ಮತುತಿ ನಬಾಂರನ್ರಳನುನು 
ಪಾಲಿಸುವುದು. ಎಲಾಲಾ ಕಾನ್ನು ಮತುತಿ ನಬಾಂರನ್ರಳಿಗ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುವ ಎಲಾಲಾ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳಿಗ್ 
ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತಿ ಆರ್್ೀರಯಕರ ಕ್ಲಸದ ವಾತಾವರರವನುನು ಒದಗಿಸಲು ಕಾಂಪನ ಬದಧವಾಗಿರುತತಿದ್, ಮತುತಿ 
ನಾವು ಈ ಕ್್ೀತರಿದಲಿಲಾ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತುತಿ ಪರಿಮಾಣಿೀಕೃತ ವೃತ್ತಿಪರರನುನು ಹ್್ಾಂದಿದ್ದಾೀವ್.

ಈ ಕ�ಳಗಿನವುಗಳಿಗಾಗಿ A. O. Smith ಜರಾಬಾದಾರಿ:

• ನಮ್ಮ ಸೌಲಭಯರಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಲಸದ 
ಸ್ಥಳರಳಾಗಿವ್ ಎಾಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್್ಳಳುಲು 
ಅವುರಳನುನು ವಿನಾಯಸಗ್್ ಳಿಸುವುದು, 
ನಮ್ಗಸುವುದು ಮತುತಿ ನವ್ಗಹಿಸುವುದು;

• ನಮ್ಮ ವಿಭಾರರಳಲಿಲಾನ ಎಲಾಲಾ ಸಾರನರಳಿಗ್ 
ಸರಿಯಾದ ಮ್ಷಿನ್ ಗಾಡ್್ಗ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತಾ 
ಸಾರನರಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು;

• ನದಿ್ಗಷಟ್ಪಡಿಸಿದಾಂತ್ ಬಳಸಲು ಮತುತಿ 
ನವ್ಗಹಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಉತ್ಪನನುರಳನುನು 
ವಿನಾಯಸಗ್್ ಳಿಸುವುದು ಮತುತಿ ತಯಾರಿಸುವುದು;

• ಉತಾ್ಪದನಾ ಪರಿಕ್ರಿಯಯಲಿಲಾ ಬಳಸುವ ವಸುತಿರಳಿಗ್ 
ವಸುತಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ದತಾತಿಾಂರ ಹಾಳ್ರಳಾಂತಹ 
ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲಾತ್ರಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು;

• ಅವುರಳ ಮ್ಲದಲಿಲಾ ಯಾವುದ್ೀ ತಾಯಜಯ ಅಥವಾ 
ಹ್್ ರಸ್ಸುವಿಕ್ಯನುನು ಕಡಿಮ್ ಮಾಡುವುದು;

• ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಾಯಜಯವನುನು ನವ್ಗಹಿಸಲು 
ಮತುತಿ ವಿಲ್ೀವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಹ್ಗ 
ಪಾಲುದಾರರನುನು ಮಾತರಿ ನ್ೀಮಸುವುದು;

• ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಯಮರಳು ಮತುತಿ ನೀತ್ರಳನುನು 
ಎಲಾಲಾ ಉದ್್ ಯೀಗಿರಳಿಗ್ ತ್ಳಿಸುವುದು; ಮತುತಿ

• ಇಪಿಎ ಮತುತಿ ಒಎಸ್ ಎಚ್  ಎ ದಾಖಲ್ರಳು ಸ್ೀರಿದಾಂತ್ 
ಸಾಂಪೂರ್ಗ ಮತುತಿ ನಖರವಾದ ದಾಖಲ್ರಳನುನು 
ನವ್ಗಹಿಸುವುದು ಮತುತಿ ಎಲಾಲಾ ನಯಾಂತರಿಕ ಏಜ್ನ್ಸ 
ಅವರಯಕತ್ರಳನುನು ಅನುಸರಿಸುವುದು.

ಉದ್್ಯೀಗಿಯಾಗಿ, ನಮರ್ ಜವಾಬಾದಾರಿರಳು 
ಇವ್. ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಲಸದ ಅಭಾಯಸವನುನು ಬ್ಳ್ಸುವ 
ಜವಾಬಾದಾರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತತಿದ್ ಮತುತಿ ನಮ್ಮ 
ಸಹ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡುತಾತಿರ್ ಎಾಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್್ಳಳುಬ್ೀಕು. 
ಇದು ಇವುರಳನುನು ಒಳಗ್್ಾಂಡಿರುತತಿದ್:

• ಯಾವಾರಲ್ ನಮ್ಮ ವಿಭಾರರಳಲಿಲಾನ ಸಾರನರಳಲಿಲಾ 
ಎಲಾಲಾ ಮ್ಷಿನ್ ಗಾಡ್್ಗ, ಲಾರ್- ಔಟ್ ಮತುತಿ 
ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾರನರಳನುನು ಬಳಸುವುದು;

• ಅರತಯವಿರುವ ವ್ೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾರನರಳೊ್ಾಂದಿಗ್ 
ಪರಿಚಿತರಾರುವುದು ಮತುತಿ ಬಳಸುವುದು;

• ಯಾವುದ್ೀ ತಾಯಜಯ ವಸುತಿರಳನುನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ 
ನವ್ಗಹಿಸುವುದು ಮತುತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲ್ೀವಾರಿ 
ಮಾಡುವುದು, ವಿಶ್ೀಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ 
ತಾಯಜಯರಳನುನು ರಮನಸುವುದು; ಮತುತಿ

• ನಮಗ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಿ್ಥತ್ ಕಾಣಿಸಿದರ್ ಅಥವಾ 
ಅಸುರಕ್ಷಿತ ರಿೀತ್ಯಲಿಲಾ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ 
ಇತರ ಉದ್್ ಯೀಗಿರಳಿಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರ್ 
ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕರಿಗ್ ತ್ಳಿಸುವುದು.
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A. O. Smith ನ ಮಾಹಿತ್ ಮತುತಿ 
ವಿಚಾರರಳನುನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು

ಕಿಂಪನಿರ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು, ಅಧಿಕಾರಿರಳು ಮತುತಿ ನದ್ೀ್ಗರಕರು ಕಾಂಪ್ನ, ಅದರ ಗಾರಿಹಕರು, ಏಜ್ಾಂಟರು, ಸಲಹ್ಗಾರರು ಮತುತಿ 
ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರು ಅವರಿಗ್ ವಹಿಸಿಕ್್ಟಿಟ್ರುವ ಮಾಹಿತ್ಯ ಗೌಪಯತ್ಯನುನು ಕಾಪಾಡಿಕ್್ಳಳುಬ್ೀಕು ಮತುತಿ ರಕ್ಷಿಸಬ್ೀಕು. 
ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತ್ಯು ಸಾವ್ಗಜನಕವಲಲಾದ ಎಲಲಾ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಒಳಗ್್ಾಂಡಿರುತತಿದ್, ಅದು ಬಹಿರಾಂರಗ್್ಾಂಡರ್, ಸ್ಪಧಿ್ಗರಳಿಗ್ 
ಉಪಯೀರವಾರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪನ, ಅದರ ಗಾರಿಹಕರು ಅಥವಾ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರಿಗ್ ಹಾನಕಾರಕವಾರಬಹುದು. 
ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತ್ಯು ಹಲವು ಸವಾರ್ಪರಳನುನು ಪಡ್ಯಬಹುದು: ಇದು ವಾಯಪಾರ ರಹಸಯ, ತಾಂತರಿಜ್ಾನ ಅಥವಾ ಉತಾ್ಪದನಾ 
ತ್ಳಿವಳಿಕ್ಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಲ್ ಅಥವಾ ಗಾರಿಹಕರ ಸಾಂವಹನವಾರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅದು ಹರಕಾಸಿನ 
ಮಾಹಿತ್ ಅಥವಾ ವಯವಹಾರ ಯೀಜನ್ರಳಾಗಿರಬಹುದು. ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತ್ಯ ಅನಧಿಕೃತ ಬಹಿರಾಂರಪಡಿಸುವಿಕ್ಯು 
A. O. Smith ನ ವಯವಹಾರಕ್ಕ ಹಾನಯನುನುಾಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತುತಿ ನಾರರಿಕ ಹಾರ್ ಅಪರಾರ ಹ್್ಣ್ಗಾರಿಕ್ಗ್ 
ಕಾರರವಾರಬಹುದು (ಉದಾ. ಆಾಂತರಿಕ ವಾಯಪಾರ ಹ್್ಣ್ಗಾರಿಕ್, ಪುಟ 25 ರಲಿಲಾ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್).

ಕಾಂಪನಯ ಗೌಪಯ ಮತುತಿ ಸಾವಾಮಯದ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬಾದಾರಿ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳ ಮ್ೀಲಿದ್. 
ನಮ್ಮ ಮ್ೀಜನ ಬಳಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೂಯಟರ್ ನಲಿಲಾ ಅಥವಾ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಸಾರನರಳಲಿಲಾ ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಕಾಳಜ ವಹಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಸಾ್ಥನದ ಜವಾಬಾದಾರಿರಳ ಭಾರವಾಗಿ, ನೀವು ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರು 
ಅಥವಾ ಗಾರಿಹಕರ ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತ್ಗ್ ಪರಿವ್ೀರವನುನು ಹ್್ಾಂದಿರಬಹುದು, ಮತುತಿ ನೀವು A. O. Smith 
ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ ರಿೀತ್ಯಲಿಲಾಯೀ ಅವರ ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಬ್ೀಕು.

SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ

ಪ್ರ: ನಾ ನು BREAKTHROUGH ಟ� ಕಾನು ಲಜಿರಲ್ಲಿ ಕ� ಲಸ ಮಾಡುವ ಯೇಜನ� ರ ತಿಂಡದ 
ಭಾ ಗರಾ ಗಿದ�ದಾೇ ನ� . ನಾ ನು ಯಾವ ಕ� ಲಸ ಮಾಡುತಿತುದ�ದಾೇ ನ� ಎಿಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರ ಸಿಂಖ�್ಯ ರನುನು 
ಮತಿಗ�್ ಳಿಸಲು ನಾ ನು ಮುನ�ನು ಚಚಿರಿಕ� ಗಳನುನು ತ� ಗ� ದುಕ�್ ಳುಳುತ�ತುೇ ನ� ಮತುತು ನನನು ಕ� ಲಸವನುನು ನನನು 
ಡ� ಸ್ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಲಾ ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡುತ�ತುೇ ನ� . ಕಾ ನ್ಫರ� ನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾ ಗವಹಿಸಲು ನನನುನುನು ಆಹಾವಿ ನಿಸಲಾ ಗಿದ� 
ಮತುತು ನನನು ಲಾ್ಯ ಪ್ ಟಾ ಪ್ ತರುವಿಂತ� ಹ�ೇಳಲಾ ಗಿದ� . ನಾ ನು ಹ�ೇ ಗ� ಭದ್ರತ� ರನುನು ಕಾ ಪಾ ಡಲ್?

ಉ: ಪರಿಯಾಣಿಸುವುದರಿಾಂದ ಭದರಿತಾ ಅಪಾಯರಳು ಉಾಂಟಾರಬಹುದು. ಪರಿಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಾರ ನೀವು 
ಯಾವಾರಲ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸವನುನು ನಮೊ್ಮಾಂದಿಗ್ ಕ್್ಾಂಡ್್ಯಯಬ್ೀಕು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸುತಿತ್ಯನುನು ವಿಮಾನದಲಿಲಾ 
ಅಥವಾ ಇತರರು ನ್್ೀಡಬಹುದಾದ ಬ್ೀರ್ಲಿಲಾಯ್ ನೀವು ಕ್ಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಹ್್ೀಟ್ಲ್ ಕ್್ೀಣ್ಯಲಿಲಾ 
ನಮ್ಮ ವಸುತಿರಳು ಸುರಕ್ಷಿತವ್ಾಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಾರದು ಮತುತಿ ಕ್ಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಹ್್ರಗ್ ಇಾಂಟನ್್ಗಟ್ 
ಬಳಸುವಾರ, ಮಾಹಿತ್ಯ ಸುರಕ್ಷತ್ಯನುನು ಕಾಪಾಡಿಕ್್ಳಳುಲು VPN ಸಾಂಪಕ್ಗವನುನು ಬಳಸಿ.
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ಪ�ೇಟ�ಿಂಟ್ ಗಳು, ಟ�್ರೇಡ್ ಮಾಕ್್ಯ ಗಳು, 
ಹಕುಕೆಸಾವಿಮ್ಯಗಳು ಮತುತು ಬೌದಿಧಕ ಆಸಿತು
A. O. Smith ವಷ್ಗರಳಿಾಂದ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಿದ ಜ್ಾನ ಮತುತಿ ತಾಂತರಿಜ್ಾನವು ಅಮ್ಲಯವಾದ ಸವಾತುತಿರಳು, 
ಮತುತಿ ಯಾವುದ್ೀ ಆಸಿತಿಯಾಂತ್, ಅದನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತುತಿ ಅದನುನು ನಮ್ಮ ಪರಿತ್ಸ್ಪಧಿ್ಗರಳ ಕ್ೈಗ್ ಸಿರದಾಂತ್ 
ಹ್್ರಗಿಡಲು ನಾವು ಎಲಲಾ ಪರಿಯತನುರಳನುನು ಮಾಡಬ್ೀಕು. ಈ “ಬೌದಿಧಕ ಆಸಿತಿ” ಉತ್ಪನನು ವಿನಾಯಸರಳು, ಕಾಂಪೂಯಟರ್ 
ರ್ರಿೀಗಾರಿಾಂರಳು ಅಥವಾ ಫ್ೈಲ್ ರಳು, ಪರಿಕ್ರಿಯಯ ವಿವರಣ್ರಳು ಮತುತಿ ವಯವಹಾರ ಅಭಾಯಸರಳ ನಮ್ನ್ಯನುನು 
ಪಡ್ಯಬಹುದು. ಬೌದಿಧಕ ಆಸಿತಿಯನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗರಳಿವ್, ಅವುರಳ್ಾಂದರ್:

• ಕಾಂಪನಯು ಇದನುನು ವಾಯಪಾರ ರಹಸಯ ಅಥವಾ 
ಸಾವಾಮಯದ ಪರಿಕ್ರಿಯಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಯಕ 
ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗಿ ಸಾವ್ಗಜನಕರಿಗ್ 
ಏನನ್ನು ಬಹಿರಾಂರಪಡಿಸುವುದಿಲಲಾ;

• ಉತ್ಪನನು ಅಥವಾ ಪರಿಕ್ರಿಯಗ್ ಪ್ೀಟ್ಾಂಟ್ ಪಡ್ಯಲು 
ಕಾಂಪನಯು ಆಯಕ ಮಾಡಬಹುದು. A. O. Smith 
ನ ಉತ್ಪನನು ಅಥವಾ ಪರಿಕ್ರಿಯಯನುನು ಕಾಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ 
ಮತುತಿ ಆ ಆವಿಷಾಕರವನುನು ಪರಿತ್ಸ್ಪಧಿ್ಗಯು ನದಿ್ಗಷಟ್ 
ಅವಧಿಯವರ್ಗ್ ನಕಲಿಸಲಾರುವುದಿಲಲಾ ಎಾಂಬುದನುನು 
ನಾವು ಕಾಯ್ಗನವ್ಗಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ೀರದ ಸಕಾ್ಗರವು 
ನೀಡುವ ಪ್ೀಟ್ಾಂಟ್ ಸ್ಚಿಸುತತಿದ್;

• ಟ್ರಿೀಡ್ ಮಾರ್್ಗ ಗಾಗಿ ಕಾಂಪನಯು ಅಜ್ಗ ಸಲಿಲಾಸಬಹುದು, 
ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟ್ಯಲಿಲಾ ಉತ್ಪನನು ಅಥವಾ ಸ್ೀವ್ಯ 
ಹ್ಸರು ಅಥವಾ ರುರುತನುನು ಬಳಸುವ ನಮ್ಮ ಹಕಕನುನು 
ರಕ್ಷಿಸುತತಿದ್; ಮತುತಿ/ಅಥವಾ

• ಕಾಂಪನಯು ಹಕುಕಸಾವಾಮಯವನುನು ಪಡ್ಯಬಹುದು, 
ಇದು ಕರಪತರಿರಳು, ವಿಡಿಯೀ, ಕಾಂಪೂಯಟರ್ 
ರ್ರಿೀಗಾರಿಾಂರಳು, ವ್ಬ್ ಸ್ೈಟ್ ರಳು ಮತುತಿ ಇತರ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ಕೃತ್ರಳ ವಿಷಯರಳನುನು ನಕಲಿಸದಾಂತ್ 
ರಕ್ಷಿಸಲು ನಮಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದ್.

ಹ್್ಸ ಉತ್ಪನನು ಅಥವಾ ಪರಿಕ್ರಿಯಯ ಅಭಿವೃದಿಧಯಲಿಲಾ 
ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾರ್ೀ ಆದರ್ ಕಾಂಪನಯ 
ಪ್ೀಟ್ಾಂಟ್ ಸಮತ್ಯಾಂದಿಗ್ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ 
ಚಟುವಟಿಕ್ರಳನುನು ಸಾಂಘಟಿಸಬ್ೀಕು. ಸಮತ್ಯು 
ಆಲ್್ೀಚನ್ಯನುನು ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡುತತಿದ್ ಮತುತಿ 
ಅದು ಪ್ೀಟ್ಾಂಟ್ ಆಗಿದ್ಯೀ ಎಾಂದು ನರ್ಗರಿಸುತತಿದ್, 
ಮತುತಿ ಹಾಗಿದದಾಲಿಲಾ, ಪ್ೀಟ್ಾಂಟ್ ಗಾಗಿ ತನಖ್ ಮಾಡುವಾರ 
ಮತುತಿ ಸಲಿಲಾಸುವಾರ ಎಲಾಲಾ ಕಾಯ್ಗವಿರಾನರಳನುನು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದ್ಯೀ ಎಾಂದು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್್ಳಳುಲು ಕಾಂಪನಯ ಪ್ೀಟ್ಾಂಟ್ 
ಸಲಹ್ಗಾರರ್್ಾಂದಿಗ್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತತಿದ್.

ಹ್್ಸ ಉತ್ಪನನು ಅಥವಾ ಸ್ೀವ್ಯನುನು ಹ್ಸರಿಸುವ 
ಸಮಯ ಬಾಂದಾರ, ನೀವು ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರದ 
ಟ್ರಿೀಡ್ ಮಾರ್್ಗ ಅನುನು ನ್್ೀಡಬ್ೀಕು. ಕಾಂಪನಯು 
ಹ್್ಸ ಉತ್ಪನನು ಅಥವಾ ಸ್ೀವ್ಯ ಹ್ಸರನುನು 
ಟ್ರಿೀಡ್ ಮಾರ್್ಗ ಮಾಡಲು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕ್್ಾಂಡರ್, 
ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರವು ರುರುತನುನು ಸುರಕ್ಷಿತಗ್್ಳಿಸಲು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದ್ ಮತುತಿ ರುರುತನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ 
ವಿರಾನರಳನುನು ನಮಗ್ ತ್್ೀರಿಸುತತಿದ್.

ಇತರರ ಬೌದಿಧಕ ಆಸಿತಿಯನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ 
ಮತುತಿ ಗೌರವಿಸುವ ಜವಾಬಾದಾರಿಯ್ ನಮಗ್ ಇರುತತಿದ್. 
ಪರವಾನಗಿ ಮಾರ್ಗಸ್ಚಿರಳಿಗ್ ಒಳಪಟಿಟ್ರುವ 
ಕಾಂಪನಯು ಖರಿೀದಿಸಿದ ಸಾಫ್ಟ್ ವ್ೀರ್ ಸ್ೀರಿದಾಂತ್ 
ಪ್ೀಟ್ಾಂಟ್ ರಳು, ಟ್ರಿೀಡ್ ಮಾರ್್ಗ ರಳು, ಹಕುಕಸಾವಾಮಯರಳು 
ಅಥವಾ ಇತರರ ಒಡ್ತನದ ಇತರ ಆಸಿತಿಯನುನು ಬಳಸಲು 
ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು ಅನುಮತ್ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿರಳನುನು 
ಹ್್ಾಂದಿದಾದಾರ್ ಎಾಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್್ಳಳುಬ್ೀಕು.

ಪ್ರ: ನನನು ತಿಂಡವು 
ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸುತಿತುರುವ 
ಹ�್ ಸ ಉತ್ಪನನುಕಾಕೆ ಗಿ ನಾ ನು 
ಅನನ್ಯ, ಸ್ಮರಣಿೇರ ಹ� ಸರನುನು 
ಗುರುತಿಸಿದ�ದಾೇ ನ� . ಹ� ಸರನುನು 
ಅಿಂತಿಮಗ�್ ಳಿಸುವ ಮೊದಲು 
ನಾ ನು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ತ� ಗ� ದುಕ�್ ಳುಳುತ�ತುೇ ನ� ?

ಉ: ಪರಿರಣಿಸಬ್ೀಕಾದ ಹಲವಾರು 
ವಿಷಯರಳಿವ್. ಉತ್ಪನನುದ ಹ್ಸರನುನು 
ಟ್ರಿೀಡ್ ಮಾರ್್ಗ ಮಾಡಬಹುದ್ೀ? 
ಉತ್ಪನನುದ ಹ್ಸರು ಪರಿತ್ಸ್ಪಧಿ್ಗ 
ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾರಾಟಗಾರರ 
ಹ್ಸರಿಗ್ ಹತ್ತಿರದಲಿಲಾದ್ ಮತುತಿ 
ನಾವು ಉಲಲಾಾಂಘನ್ಯ ಆರ್್ೀಪ 
ಹ್್ರಿಸಬಹುದ್ೀ? ಉತ್ಪನನುದ ಹ್ಸರು 
ಟ್ರಿೀಡ್ ಮಾರ್್ಗ ನ್್ೀಾಂದಣಿ ಮತುತಿ 
ಜಾರಿಗ್್ಳಿಸುವ ವ್ಚಚಿದಲಿಲಾ ಹ್ಡಿಕ್ 
ಮಾಡಲು ಯೀರಯವಾಗಿದ್ಯೀ? 
ಯಾವುದ್ೀ ಇಾಂತಹ ವಿಷಯರಳಿಗ್ 
ಸಹಕಾರ ಬ್ೀಕಾಗಿದದಾಲಿಲಾ ಕಾನ್ನು 
ವಿಭಾರವನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಿ.  

SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ
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ಡ�ೇಟಾ ಮತುತು ಸ�ೈಬರ್ 
ಸುರಕ್ಷತ�ರ ಭದ್ರತ�
A. O. Smith ಕಾಂಪನಯ ಹ್ಚಿಚಿನ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು 
ವಿದುಯನಾ್ಮನವಾಗಿ ಸಾಂರರಿಹಿಸಲಾಗಿದ್. ಈ ಮಾಹಿತ್ಯ 
ಸುರಕ್ಷತ್ಯನುನು ರಕ್ಷಿಸುವಲಿಲಾ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು 
ವಿಶ್ೀಷವಾಗಿ ಜಾರರ್ಕರಾಗಿರಬ್ೀಕು. ಕಾಂಪನಗ್ 
ರಮನಾಹ್ಗವಾಗಿ ಅಡಚಣ್ ಅಥವಾ ಹಾನ 
ಉಾಂಟುಮಾಡುವ ಡ್ೀಟಾ ಉಲಲಾಾಂಘನ್ರಳು 
ಅಜಾರರ್ಕತ್ಯಾಂದ ಮತುತಿ ತವಾರಿತವಾಗಿ 
ಸಾಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಉದ್್ಯೀಗಿಯನುನು 
ಮೊೀಸಗ್್ಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಗ್್ಾಂದಲಗ್್ಳಿಸುವ 
ಮ್ಲಕ ಹಾಯಕರ್ ರಳು ಆಗಾಗ್ಗಿ ಕಾಂಪನಯ ಮಾಹಿತ್ 
ತಾಂತರಿಜ್ಾನ ವಯವಸ್್ಥಯನುನು ಉಲಲಾಾಂಘಿಸುತಾತಿರ್. 
ಕಳುಹಿಸುವವರು ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಗ ಮತುತಿ 
ನಾಯಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದಾದಾರ್ ಎಾಂದು ನೀವು ದೃಢೀಕರಿಸದ 
ಹ್್ರತು ಇಮ್ೀಲ್ ಲರತತಿನುನು ಎಾಂದಿರ್ ತ್ರ್ಯಬ್ೀಡಿ, 
ವ್ಬ್ ಸ್ೈಟ್ ಲಿಾಂರ್ ಅನುನು ಕ್ಲಾರ್ ಮಾಡಬ್ೀಡಿ 
ಅಥವಾ ಕಾಂಪನ-ಗೌಪಯ ಅಥವಾ ವ್ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 
ರುರುತ್ಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಒದಗಿಸಬ್ೀಡಿ. 

A. O. Smith ಸ್ೈಬರ್ ಭದರಿತಾ ಉಲಲಾಾಂಘನ್ಗಾಗಿ ಘಟನ್ 
ಪರಿತ್ಕ್ರಿಯ ಯೀಜನ್ಯನುನು ಹ್್ಾಂದಿದ್. A. O. Smith 
ಡ್ೀಟಾ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ್ ತಾಂತರಿಜ್ಾನ ಭದರಿತ್ಯನುನು 
ಉಲಲಾಾಂಘಿಸಲಾಗಿದ್ ಎಾಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರ್, ತಕ್ಷರ 
ಅದನುನು A. O. Smith ಸ್ೀವಾ ಡ್ಸ್ಕ ಅಥವಾ A. O. 
Smith ಅವರ ಮಾಹಿತ್ ಭದರಿತಾ ವಯವಸಾ್ಥಪಕರಿಗ್ ವರದಿ 
ಮಾಡಿ. 

ಪ್ರ: ಗಾ್ರ ಹಕರಿಿಂದ ವಿನಿಂತಿಸುವ 
ಬಾ್ಯ ಿಂಕ್ ಖಾ ತ� ವಿವರಗಳಿಿಂದ 
ನಾ ನು ಇಮೇಲ್ ಸಿವಿೇಕರಿಸಿದ�ದಾೇ ನ� 
ಆದದಾರಿಿಂದ ಅವರು ಪಾ ವತಿ 
ಮಾಡಬಹುದು. ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಿಂದು 
ನಮ್ನ� ರ ಲ್ಿಂಕ್ ಇದ� ಮತುತು 
ಮಧ್ಯ ರಾ ತಿ್ರರಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾ ಗಿದ� . 

ಉ: ಇದರಲಿಲಾ ಎರಡು ವಿಷಯರಳು 
ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿವ್: 
ಬಾಯಾಂರ್ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು 
ಒದಗಿಸಲು ಲಿಾಂರ್ ಮಾಡಲಾದ 
ನಮ್ನ್ಯನುನು ಬಳಸುವುದು ಮತುತಿ 
ವಿನಾಂತ್ಯ ಸಮಯ (ಮರಯರಾತ್ರಿ) 
ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿವ್. 
ಕಳುಹಿಸುವವರು ಕಾನ್ನುಬದಧವಾಗಿ 
ಕಾರುವಾಂತ್ ಹಾಯಕರ್ ರಳು 
ಇಮ್ೀಲ್ ವಿಳಾಸದಲಿಲಾ ಸವಾಲ್ಪ 
ಬದಲಾವಣ್ರಳನುನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಾಂದ 
ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವವರ ಇಮ್ೀಲ್ 
ವಿಳಾಸವನುನು ಪರಿಶಿೀಲಿಸುವ 
ಮ್ಲಕ ಪಾರಿರಾಂಭಿಸಬ್ೀಕು. 
ವಿನಾಂತ್ಯು ನಖರವಾಗಿದ್ಯೀ 
ಎಾಂದು ಪರಿಶಿೀಲಿಸಲು ನೀವು 
ದ್ರವಾಣಿ ಮ್ಲಕ ಗಾರಿಹಕರನುನು 
ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಬ್ೀಕು ಮತುತಿ ಹಾಗಿದದಾಲಿಲಾ, 
ವಿವರರಳನುನು ಬ್ೀರ್ ರಿೀತ್ಯಲಿಲಾ 
ಒದಗಿಸಿ. ಹ್ಚುಚಿವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು 
ಸ್ೀವಾ ಡ್ಸ್ಕ ಅನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಬ್ೀಕು 
ಮತುತಿ ವಾಂಚನ್ಯ ಪರಿಯತನು ನಡ್ದರ್ 
ಅದರ ಬಗ್ಗಿ ತ್ಳಿಸಬ್ೀಕು.

SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ
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ಕಿಂಪನಿರ ಆಸಕಿತುಗಳ ಭದ್ರತ�
ಇಾಂದಿನ ಜರತ್ತಿನಲಿಲಾ ನಾವು ವಯವಹಾರವನುನು ನಡ್ಸುತ್ತಿರುವಾರ, ನಮ್ಮ ಎಲಲಾ ವಯವಹಾರ ಸಾಂಬಾಂರರಳನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ 
ಮತುತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್್ಳುಳುವ ಮ್ಲಕ ನಾವು A. O. Smith ನ ಆಸಕ್ತಿರಳನುನು ರಕ್ಷಿಸಬ್ೀಕು. ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರದಿಾಂದ ಮೊದಲ್ೀ 
ಅನುಮೊೀದಿಸಲ್ಪಟಟ್ ಪರಿಮಾಣಿತ ನಮ್ನ್ಯ ಒಪ್ಪಾಂದರಳನುನು ಹ್್ರತುಪಡಿಸಿ ಎಲಾಲಾ ಒಪ್ಪಾಂದರಳನುನು ಕಾಯ್ಗರತಗ್್ಳಿಸುವ 
ಮೊದಲು ಪರಿಶಿೀಲಿಸಬ್ೀಕು. ಜಾರಿಗ್್ಳಿಸಿದ ನಾಂತರ, ಒಪ್ಪಾಂದವನುನು ರುತ್ತಿಗ್ ವಿಮಶ್್ಗ ಮತುತಿ ಆಡಳಿತ ನೀತ್ ಮತುತಿ ಕಾರ್್ಗರ್ೀಟ್ 
ಕಾಯ್ಗದಶಿ್ಗಯ ಕಾಯ್ಗವಿರಾನರಳಿಗ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನವ್ಗಹಿಸಬ್ೀಕು ಅಥವಾ ಸಲಿಲಾಸಲು ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರಕ್ಕ ಕಳುಹಿಸಬ್ೀಕು. 

SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ

ಪ್ರ: ನಾ ನು ಹ�್ ಸ ಘಟಕದ ಪೂರ�ೈ ಕ� ದಾ ರರಿಗಾ ಗಿ ಪೂರ�ೈ ಕ� ಒಪ್ಪಿಂದದಲ್ಲಿ ಕ� ಲಸ ಮಾಡುತಿತುದ�ದಾೇ ನ� . 
ನಾ ವು ನಿರಮಗಳಿಗ� ಬಿಂದಿದ�ದಾೇ ರ� , ಆದರ� ಈಗ ನಾ ನು ಔಪಚಾ ರಿಕ ಒಪ್ಪಿಂದವನುನು ಜಾ ರಿಗ� 
ತರಬ�ೇ ಕಾ ಗಿದ� . ಒಪ್ಪಿಂದವನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹ�ೇಳಲು ಮತುತು ದಾ ಖಲ್ಸಲು ನಾ ನು ಯಾವ 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ತ� ಗ� ದುಕ�್ ಳಳುಬ�ೇ ಕು?

ಉ: A. O. Smith  ನ ಪರಿಮಾಣಿತ ನಮ್ನ್ಯ ಪೂರ್ೈಕ್ ಒಪ್ಪಾಂದವನುನು ಬಳಸಲು ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರು 
ಒಪಿ್ಪದರ್, ನೀವು ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರದ ಹ್ಚಿಚಿನ ಪರಿಶಿೀಲನ್ ಇಲಲಾದ್ ಮುಾಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಇಲಲಾದಿದದಾರ್, 
ಕರಡು ಪೂರ್ೈಕ್ ಒಪ್ಪಾಂದವನುನು ಸಿದಧಪಡಿಸಲು ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರವನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಿ. ನೀವು ಮುಖಯವಾಗಿ 
ಯಾವುದ್ೀ ಪೂರ್ೈಕ್ ಒಪ್ಪಾಂದದ ಆರ್್ಗಕ ನಯಮರಳಿಗ್ ಜವಾಬಾದಾರರಾಗಿರುವಾರ, ಪರಿತ್ ಒಪ್ಪಾಂದದಲ್ಲಾ 
ಅರತಯವಿರುವ ಕಾನ್ನು ನಬಾಂರನ್ರಳಿಗ್ ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರವು ನಮಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದ್. A. O. 
Smith ಪರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾಂದಕ್ಕ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಮಗ್ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ ಎಾಂದು ನೀವು ದೃಢೀಕರಿಸಬ್ೀಕು ಮತುತಿ 
ಇಲಲಾದಿದದಾರ್, ಸರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರವನುನು ಪಡ್ಯಲು ನಮ್ಮ ವಯವಸಾ್ಥಪಕರ್್ಾಂದಿಗ್ ಮಾತನಾಡಿ  



ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕ ಸಿದಾಧ ಾಂತರಳು     23

ಕಿಂಪನಿ ಸವಿತುತುಗಳ ಭದ್ರತ� ಮತುತು ಸರಿಯಾದ ಬಳಕ�
A. O. Smith ಸಾಂಪನ್್ಮಲರಳನುನು ಕಾನ್ನುಬದಧ ವಯವಹಾರ ಉದ್ದಾೀರರಳಿಗಾಗಿ ಮತುತಿ ಕಾಂಪನಯ ಲಾಭಕಾಕಗಿ 
ಮಾತರಿ ಬಳಸಬ್ೀಕು. ಎಲಾಲಾ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು, ಅಧಿಕಾರಿರಳು ಮತುತಿ ನದ್ೀ್ಗರಕರು ಕಾಂಪನಯ ಸವಾತುತಿರಳನುನು 
ರಕ್ಷಿಸಬ್ೀಕು ಮತುತಿ ಅವುರಳ ಸಮಥ್ಗ ಬಳಕ್ಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್್ಳಳುಬ್ೀಕು. ಕಳಳುತನ, ಅಜಾರರ್ಕತ್ ಮತುತಿ 
ತಾಯಜಯವು A. O. Smith ನ ಲಾಭದಾಯಕತ್ಯ ಮ್ೀಲ್ ನ್ೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತತಿದ್. ಯಾವುದ್ೀ ವಾಂಚನ್ 
ಅಥವಾ ಕಳಳುತನದ ಬಗ್ಗಿ ಅನುಮಾನ ಬಾಂದರ್ ನೀವು ತಕ್ಷರ ತನಖ್ಗಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಬ್ೀಕು.

C-TPAT
ಆಮದುದಾರರ ಪೂರ್ೈಕ್ ಸರಪಳಿರಳನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತುತಿ 
ರಡಿ ಭದರಿತ್ಯನುನು ಹ್ಚಿಚಿಸಲು ಯು.ಎಸ್. ಕಸಟ್ಮ್್ಸ ಮತುತಿ 
ರಡಿ ಸಾಂರಕ್ಷಣ್ಯು ಪಾರಿರಾಂಭಿಸಿರುವ ಭಯೀತಾ್ಪದನ್ಯ 
ವಿರುದಧದ ಕಸಟ್ಮ್್ಸ-ವಾಯಪಾರ ಸಹಭಾಗಿತವಾ (ಸಿ-
ಟಿಪಿಎಟಿ) ಕಾಯ್ಗಕರಿಮದಲಿಲಾ ಭಾರವಹಿಸಿದದಾಕ್ಕ A. O. 
Smith ಗ್ ಹ್ಮ್್ಮ ಇದ್. ನಮ್ಮ ವಿಶಾವಾದಯಾಂತದ ಪೂರ್ೈಕ್ 
ಸರಪಳಿಯಲಿಲಾ ಸುರಕ್ಷತ್ಯನುನು ಕಾಪಾಡಿಕ್್ಳುಳುವುದು 
ನಮ್ಮ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳ ಸುರಕ್ಷತ್, ನಮ್ಮ ಸೌಲಭಯರಳ 
ಸುರಕ್ಷತ್ ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುರಳ ಸಮರರಿತ್ಗ್ 
ನಣಾ್ಗಯಕವಾಗಿದ್. ನಮ್ಮ ಅಾಂತಾರಾಷಿಟ್ೀಯ 
ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುರಳನುನು ನಮ್ಮ 
ಸೌಲಭಯರಳಿಗ್ ಪಾಯಕ್ೀಜಾಂಗ್, ಕಾಂಟ್ೈನರ್ೈಸಿಾಂಗ್ ಮತುತಿ 
ಶಿಪಿ್ಪಾಂಗ್ ಮಾಡಲು ಭದರಿತಾ ಕಾಯ್ಗವಿರಾನರಳನುನು 
ಜಾರಿಗ್ ತರಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತಿೀವ್. ಒಳಬರುವ 
ವಸುತಿರಳು ಮತುತಿ ಘಟಕರಳನುನು ಸಿವಾೀಕರಿಸುವಾರ, ನಮ್ಮ 
ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನನುರಳನುನು ಪಾಯಕ್ೀಜ್ ಮಾಡುವಾರ 
ಮತುತಿ ಗಾರಿಹಕರ ವಿತರಣ್ಗ್ ಟರಿರ್ ರಳನುನು ಲ್್ೀಡ್ 
ಮಾಡುವಾರ ನಮ್ಮ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು ಅನುಸರಿಸಬ್ೀಕಾದ 
ಭದರಿತಾ ಕಾಯ್ಗವಿರಾನರಳು ಸಹ ನಮ್ಮಲಿಲಾವ್. 

ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುರಳನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ 
ನವ್ಗಹಿಸಲಾಗಿದ್ಯೀ ಎಾಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್್ಳಳುಲು 
ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ ಉದ್್ಯೀಗಿಯು ಈ ಕಾಯ್ಗವಿರಾನರಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸಬ್ೀಕ್ಾಂದು ನಾವು ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿೀವ್. ನಾವು 
ಸೌಲಭಯರಳ ಸುರಕ್ಷತ್ಯನುನು ಕಾಪಾಡಿಕ್್ಳಳುಲು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುವ ವಯವಸ್್ಥರಳು ಮತುತಿ ಕಾಯ್ಗವಿರಾನರಳನುನು 
ಸಹ A. O. Smith ಹ್್ಾಂದಿದ್. ಸಾಂದರ್ಗಕರ ನ್್ೀಾಂದಣಿ 
ಕಾಯ್ಗವಿರಾನರಳು, ಉದ್್ಯೀಗಿರಳ ರುರುತ್ಸುವಿಕ್ 
ಮತುತಿ ಸೌಲಭಯ ಪರಿಧಿಯ ಸುರಕ್ಷತ್ ಇವುರಳಲಿಲಾ ಸ್ೀರಿವ್.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಲಸದ ಸ್ಥಳಕಾಕಗಿ ನಮ್ಮ ಬದಧತ್ಯನುನು 
ನೀವು ಹಾಂಚಿಕ್್ಳಳುಬ್ೀಕ್ಾಂದು ನಾವು ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿೀವ್. 
ನಮ್ಮ ವಿಭಾರದಲಿಲಾ ನೀವು ರುರುತ್ಸದ ಅಥವಾ 
ಯಾವುದ್ೀ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕ್ಯನುನು ನೀವು 
ನ್್ೀಡಿದರ್, ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕರು ಅಥವಾ ಸೌಲಭಯದ 
ವಯವಸಾ್ಥಪಕರನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರ 
ಕಾಯ್ಗಜಾಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಪನ ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ದ್ೀರದ 
ಸುರಕ್ಷತ್ಯು ನಮ್ಮಲಿಲಾ ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರ್ ಜಾರರ್ಕರಾಗಿ 
ಉಳಿದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕ್ಯನುನು ವರದಿ 
ಮಾಡುವುದರ ಮ್ೀಲ್ ಅವಲಾಂಬತವಾಗಿರುತತಿದ್.

ಪ್ರ: ನಾ ನು ಶಿಪ್್ಪಿಂಗ್ ಮತುತು 
ಸಿವಿೇಕರಿಸುವ ವಿಭಾ ಗದಲ್ಲಿ ಕ� ಲಸ 
ಮಾಡುತ�ತುೇ ನ� ಮತುತು ನಮ್ಮ ಟ್ರಕ್ 
ಟ�್ರೇ ಲರ್ ಗಳ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ ಪಾ್ಯ ಕ�ೇ ಜ್ 
ಹಿಡಿದುಕ�್ ಿಂಡಿರುವ ವ್ಯಕಿತುರನುನು 
ಗಮನಿಸಿದ�ದಾೇ ನ� . ಅವರು ಯಾವುದ�ೇ 
ಉದ�್್ಯೇ ಗಿಗಳ ಗುರುತಿನ ಅಥರಾ 
ಸಿಂದಶ್ಯಕರ ಬಾ್ಯ ಡ್ಜ್ ಧರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 
ನಾ ನು ಅವನನುನು ಸಿಂಪಕಿ್ಯಸಿ 
ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತಿತುದಾದಾ ನ� 
ಎಿಂದು ಕ�ೇ ಳಬ�ೇ ಕ� ?

ಉ: ಟ್ರಿೀಲರ್ ರಳನುನು ಸಾಂರರಿಹಿಸುವ 
ಮತುತಿ ಲ್್ೀಡ್ ಮಾಡುವ 
ಪರಿದ್ೀರದಿಾಂದ ಅನಧಿಕೃತ 
ಸಿಬ್ಬಾಂದಿಯನುನು ನಷ್ೀಧಿಸಲಾಗಿದ್. 
ಅಪರಿಚಿತರು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದದಾ 
ಪಾಯಕ್ೀಜ್ ಔಷರರಳು, 
ರಸಾರಾಸರಾರಳು ಅಥವಾ ಇತರ ನಷಿದಧ 
ಪದಾಥ್ಗರಳದಾಗಿರಬಹುದು. ಅಪರಿಚಿತ 
ವಯಕ್ತಿಯನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸುವುದು ಮತುತಿ 
ಅವನು ಯಾರ್ಾಂದು ಅಥವಾ ಅವನು 
ವಿಭಾರದಲಿಲಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದಾದಾನ್ 
ಎಾಂದು ಕ್ೀಳುವುದು ಖಾಂಡಿತವಾಗಿಯ್ 
ಸರಿ, ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ 
ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕರನುನು 
ತಕ್ಷರ ಸಾಂಪಕ್್ಗಸುವುದು 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತತಿದ್. ನಮ್ಮ 
ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕರು ಲಭಯವಿಲಲಾದಿದದಾರ್, 
ನಮ್ಮ ಸೌಲಭಯದ ವಯವಸಾ್ಥಪಕರು 
ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಾಂಪನ್್ಮಲ 
ವಯವಸಾ್ಥಪಕರನುನು ಆದಷುಟ್ 
ಬ್ೀರ ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಿ. 
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ನಿಖರರಾದ ದಾಖಲ�, ದಾಖಲ�ಗಳ ನಿವ್ಯಹಣ� ಮತುತು ತ�ರಿಗ�ಗಳು
ಯರಸಿವಾ ವಯವಹಾರ ನಡ್ಸಲು ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಗ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಹ್್ಾಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿರುತತಿದ್. 
ದಾಖಲ್ರಳು ಮತುತಿ ವರದಿರಳು ನಖರವಾಗಿರಬ್ೀಕು, ಸಮಯೀಚಿತವಾಗಿರಬ್ೀಕು, ಯು.ಎಸ್ .ನಲಿಲಾ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 
ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಲ್ಪಟಟ್ ಲ್ಕಕಪರಿಶ್ೋೀರಕ ತತವಾರಳಿಗ್ ಅನುರುರವಾಗಿರಬ್ೀಕು. ನೀವು ಬರ್ಯುವ ಯಾವುದ್ೀ ವರದಿರಳು 
ಮತುತಿ ನೀವು ಇರಿಸಿಕ್್ಳುಳುವ ದಾಖಲ್ರಳಿಗ್ ನೀವು ಜವಾಬಾದಾರರಾಗಿರುತ್ತಿೀರಿ. ಇದು ಮಾರಾಟದ ದಾಖಲ್ರಳು, 
ಉತಾ್ಪದನಾ ದಾಖಲ್ರಳು, ಖಚಿ್ಗನ ವರದಿರಳು, ದಾಸಾತಿನು ಅಥವಾ ಸಾಕರಿ್ಯಪ್ ವರದಿರಳು, ಪರಿಸರ ದಾಖಲ್ರಳು, 
ಲ್ಕಕಪತರಿ ದಾಖಲ್ರಳು ಮತುತಿ ವಯವಹಾರಕ್ಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದ್ೀ ವರದಿರಳು, ಪರಿತ್ರಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲ್ರಳನುನು 
ಒಳಗ್್ಾಂಡಿರುತತಿದ್. ಕಾಂಪನಯ ಪುಸತಿಕರಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲ್ರಳಲಿಲಾ ಯಾವುದ್ೀ ತಪಾ್ಪದ, ಸುಳುಳು ಅಥವಾ ದಾರಿತಪಿ್ಪಸುವ 
ಪರಿವ್ೀರದ ಬಗ್ಗಿ ನಮಗ್ ತ್ಳಿದಿದದಾರ್, ಅದನುನು ತಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕರು, ಕಾಂಪನಯ ಮುಖಯ ಹರಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ, 
ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರ ಅಥವಾ ಸಮರರಿತ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿ. ನದ್ೀ್ಗರಕರ ಮಾಂಡಳಿಯ ಲ್ಕಕಪರಿಶ್ೋೀರನಾ 
ಸಮತ್ಯು ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ ಕಾಯ್ಗವಿರಾನರಳಿಗ್ ಅನುರುರವಾಗಿ ಈ ವರದಿರಳನುನು ತನಖ್ ಮಾಡಲಾರುತತಿದ್.

ನದಿ್ಗಷಟ್ ನೀತ್ಯನುನು ನೀವು ಎಷುಟ್ ಸಮಯದವರ್ಗ್ ನವ್ಗಹಿಸಬ್ೀಕು ಎಾಂಬುದನುನು ವಿವರಿಸುವ ನೀತ್ಯನುನು 
ಕಾಂಪನಯು ಹ್್ಾಂದಿದ್. ಈ ನೀತ್ಗ್ ಅನುರುರವಾಗಿ ಸ್ಕತಿ ಸಮಯದವರ್ಗ್ ದಾಖಲ್ರಳನುನು ನವ್ಗಹಿಸುವ 
ಮತುತಿ ದಾಖಲ್ರಳನುನು ನಾರಪಡಿಸುವ ಜವಾಬಾದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿರುತತಿದ್. ದಾಖಲ್ ಉಳಿಸಿಕ್್ಳುಳುವ 
ಬಗ್ಗಿ ನೀವು ಯಾವುದ್ೀ ಪರಿಶ್ನುರಳನುನು ಹ್್ಾಂದಿದದಾರ್, ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರವನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಿ.

A. O. Smith ತನನು ತ್ರಿಗ್ ಬಾರಯತ್ರಳನುನು ನಾಯಯಯುತವಾಗಿ ಮತುತಿ ನಖರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುವಲಿಲಾ ಮತುತಿ 
ಅದರ ತ್ರಿಗ್ರಳನುನು ತವಾರಿತವಾಗಿ ಪಾವತ್ಸುವಲಿಲಾ ರರಿದ್ಧಯಾಂದಿರುತತಿದ್. ನಾವು ಎಲಾಲಾ ವಿದ್ೀಶಿ ಮತುತಿ ದ್ೀಶಿೀಯ 
ತ್ರಿಗ್ ಕಾನ್ನುರಳು ಮತುತಿ ವಿದ್ೀಶಿ ವಿನಮಯ ನಯಾಂತರಿರ ಕಾನ್ನುರಳನುನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿೀವ್. ಕಾಂಪನಯ 
ಪರವಾಗಿ ಕಾನ್ನನುನು ಉಲಲಾಾಂಘಿಸುವ ಯಾವುದ್ೀ ವಹಿವಾಟಿನಲಿಲಾ ಎಾಂದಿರ್ ಪರಿವ್ೀಶಿಸಬ್ೀಡಿ.

SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ

ಪ್ರ: ನನನು ಸಹ�್ೇ ದ�್್ಯೇ ಗಿಯಬ್ಬರು ತಪಾ್ಪ ದ ಖಚು್ಯ ವರದಿಗಳನುನು ಸಲ್ಲಿಸುತಾತು ರ� ಮತುತು ಅವರು 
ಎಿಂದಿಗ್ ಖರಿೇದಿಸದ ವಸುತುಗಳು ಮತುತು ಊಟಕ�ಕೆ ಮರುಪಾ ವತಿ ಪಡ� ರಲು ಪ್ರರತಿನುಸುತಾತು ರ� . ನಾ ನು 
ಅದನುನು ನನನು ಮೇಲ್ವಿಚಾ ರಕರಿಗ� ತಿಳಿಸಿದ�ದಾೇ ನ� , ಆದರ� ಅಭಾ್ಯ ಸವು ಮುಿಂದುವರಿರುತಿತುದ� . ನಾ ನು 
ಸಮಗ್ರತ� ಸಹಾ ರರಾ ಣಿಗ� ಕರ� ಮಾಡಬ�ೇ ಕ� ?

ಉ: ಹೌದು. ಖಚಿ್ಗನ ಸುಳುಳು ವರದಿರಳನುನು ಮಾಡುವುದು ಕಾಂಪನಯ ವಿರುದಧ ಕಳಳುತನ ಮತುತಿ ವಾಂಚನ್ 
ಮಾಡಿದಾಂತ್. ಹ್ಚುಚಿವರಿಯಾಗಿ, ಕಾಂಪನಯ ಹರಕಾಸು ದಾಖಲ್ರಳ ನಖರತ್ ಮತುತಿ ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಗತ್ ನಮ್ಮ 
ಯರಸಿ್ಸಗ್ ನಣಾ್ಗಯಕವಾಗಿದ್. ಪರಿಹಾರವಿಲಲಾದಾಂತಹ ಕಾಳಜಯನುನು ನೀವು ಹ್್ಾಂದಿದದಾರ್, ನೀವು ಅದನುನು 
ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರಕ್ಕ ಅಥವಾ ಸಮರರಿತ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಬ್ೀಕು.  
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ಮಾರುಕಟ್ಟ್

ಆಿಂತರಿಕ  ಮಾಹಿತಿ ಮತುತು 
ಷ�ೇರುಗಳ ರಾ್ಯಪಾರ
ಯುನ್ೈಟ್ಡ್ ಸ್ಟ್ೀಟ್್ಸ  ನಲಿಲಾ ಸಾವ್ಗಜನಕವಾಗಿ ವಾಯಪಾರ 
ಮಾಡುವ ಕಾಂಪನಯಾಗಿ, ಯಾವುದ್ೀ ಮಹತವಾದ 
ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಹ್ಡಿಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾವ್ಗಜನಕರಿಗ್ 
ಪಾರಿಯೀಗಿಕವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು A. O. Smith 
ನಬ್ಗಾಂರವನುನು ಹ್್ಾಂದಿರುತತಿದ್. ಮಹತವಾದ ಮಾಹಿತ್ 
ಎಾಂದರ್ ನಮ್ಮ ಸಾಟ್ರ್ ಅನುನು ಖರಿೀದಿಸಬ್ೀಕ್ೀ, ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಬ್ೀಕ್ೀ ಅಥವಾ ಹಿಡಿದಿಡಬ್ೀಕ್ೀ ಎಾಂದು ನರ್ಗರಿಸುವಾರ 
ಸಮಾಂಜಸವಾದ ಹ್ಡಿಕ್ದಾರರು ಮುಖಯವ್ಾಂದು 
ಪರಿರಣಿಸುವ ಯಾವುದಾದರ್ ವಿಷಯವಾಗಿರುತತಿದ್. 
ಉದಾಹರಣ್ರಳ್ಾಂದರ್ ಗಾರಿಹಕರಿಾಂದ ಮುಖಯವಾದ 
ಹ್್ಸ ಒಪ್ಪಾಂದರಳು, ಒಾಂದು ಪರಿಮುಖ ಹ್್ಸ ಉತ್ಪನನು 
ಪರಿಚಯ, ಸಾವಾಧಿೀನ, ಪರಿಮುಖ ಮೊಕದದಾಮ್ ಮತುತಿ 
ಭವಿಷಯದ ಮಾರಾಟ ಮತುತಿ ಲಾಭದ ಅಾಂದಾಜುರಳು.

ಉದ್್ಯೀಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನದ್ೀ್ಗರಕರಾಗಿ, ಈ 
ರಿೀತ್ಯ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಸಾವ್ಗಜನಕಗ್್ಳಿಸುವ 
ಮೊದಲು ನಮಗ್ ತ್ಳಿದಿರಬಹುದು. ಇದನುನು 
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಸಾವ್ಗಜನಕ್ೀತರ ಮಾಹಿತ್ ಅಥವಾ 
“ಆಾಂತರಿಕ ಮಾಹಿತ್” ಎಾಂದು ಕರ್ಯಲಾರುತತಿದ್. ನೀವು 
ಆಾಂತರಿಕ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಹ್್ಾಂದಿರುವಾರ ಷ್ೀರು 
ಖರಿೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು 
ಕಾನ್ನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುತತಿದ್. ಆ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ನಮ್ಮ 
ಷ್ೀರುರಳಲಿಲಾ ವಾಯಪಾರ ಮಾಡುವ ಯಾರ್್ಾಂದಿಗಾದರ್ 
ಹಾಂಚಿಕ್್ಳುಳುವುದು ಕಾನ್ನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುತತಿದ್.

ಆಾಂತರಿಕ ವಾಯಪಾರವು ನಮಗ್ ಮತುತಿ ನೀವು 
ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಹಾಂಚಿಕ್್ಳುಳುವ ವಯಕ್ತಿಗ್ ದಾಂಡ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕ 
ಮತುತಿ ಜ್ೈಲು ಶಿಕ್್ಗ್ ಕಾರರವಾರಬಹುದು.

A. O. Smith ಆಾಂತರಿಕ ವಾಯಪಾರ ಅನುಸರಣ್ ನೀತ್ಯು 
ಸಾವ್ಗಜನಕವಲಲಾದ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಸರಿಯಾಗಿ 
ನವ್ಗಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಹ್ಚುಚಿವರಿ ವಿವರರಳನುನು ಒದಗಿಸುತತಿದ್. 
ನ್ನಪಿನಲಿಲಾಡಿ, ನಮ್ಮ ನೀತ್ಯು ನಮ್ಮ ಗಾರಿಹಕರು 
ಮತುತಿ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರಿಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ಯ 
ಜ್್ತ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪನಗ್ ಅನವಾಯವಾರುತತಿದ್.

ಪ್ರ: ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 
ಕಿಂಪನಿರ “ಚಚಾ್ಯ ಗುಿಂಪುಗಳನುನು” 
ಆಗಾಗ�ಗೆ ಭ�ೇಟ್ ಮಾಡುತ�ತುೇನ� ಮತುತು 
ಕ�ಲವರು ಕ�ಲವು ಸಿಂರ�ೇದನಾಶಿೇಲ 
ಕಿಂಪನಿ ಮಾಹಿತಿರನುನು ಪೇಸ್ಟೆ 
ಮಾಡುತಿತುರುವುದನುನು ಗಮನಿಸಿದ�ದಾೇನ� , 
ರಹಸ್ಯರಾಗಿಡಲಾಗಿದ� ಎಿಂದು ನಾನು 
ಭಾವಿಸಿದ ಕ�ಲವು ಸುದಿದಾಗಳನುನು ಇದು 
ಒಳಗ�್ ಿಂಡಿದ�. ನಾನು ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಸಬ�ೇಕ�ೇ ಅಥರಾ ಈ ಬಗ�ಗೆ 
ಏನಾದರ್ ಮಾಡಬ�ೇಕ�ೇ ?

ಉ: ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ನಲಿಲಾ ಪರಿತ್ಕ್ರಿಯಸಬ್ೀಡಿ, 
ಏಕ್ಾಂದರ್ ಅದು ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯನುನು 
ಇನನುಷುಟ್ ಹದಗ್ಡಿಸುತತಿದ್. ಅದಕ್ಕ 
ಬದಲಾಗಿ, ತಕ್ಷರ ಮಾನವ 
ಸಾಂಪನ್್ಮಲ ಅಥವಾ ಕಾನ್ನು 
ವಿಭಾರವನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಿ ಮತುತಿ 
ನಮ್ಮ ಕಾಳಜರಳನುನು ಅವರಿಗ್ ತ್ಳಿಸಿ. 
"ಸಲಹ್" ಯಾಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ 
ವಯಕ್ತಿರಳು ವ್ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಯೀಜನ 
ಪಡ್ಯದಿದದಾರ್ ಸಹ, ಆಾಂತರಿಕ 
ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಹಬ್ಬಸುವುದು 
ಕಾನ್ನುಬಾಹಿರವಾಗಿದ್. 
ಅರತಯವಿದದಾರ್, ಈ ಘಟನ್ಯ 
ತನಖ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಕತಿ ಕಾನ್ನು 
ಜಾರಿ ಸಾಂಸ್್ಥಯನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸುತ್ತಿೀವ್.

SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ
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ಪ್ರ: ನಾ ವು ಮುಿಂದಿನ ತಿಿಂಗಳು ಪಾ್ರ ರಿಂಭಿಸುವ ಹ�್ ಸ ಉತ್ಪನನುದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಕಾಕೆ ಗಿ 
ಹ�್ ಸ ಪೂರ�ೈ ಕ� ದಾ ರರನುನು ಬಳಸುತಿತುದ�ದಾೇ ನ� . ನಾ ವು ಹ�್ ಸ ಉತ್ಪನನುವನುನು ಘ್ೇಷಿಸಿದ ನಿಂತರ 
ಪೂರ�ೈ ಕ� ದಾ ರರ ಸಾಟೆ ಕ್ ಬ� ಲ� ಹ� ಚಾಚಿ ಗುತತುದ� . ಪೂರ�ೈ ಕ� ದಾ ರರಲ್ಲಿ ಸಾಟೆ ಕ್ ಖರಿೇದಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ?

ಉ: ಇಲಲಾ ನೀವು A. O. Smith ಸಾಟ್ರ್ ನಲಿಲಾ ವಾಯಪಾರ ಮಾಡದಿದದಾರ್ ಸಹ, ಒಳಗಿನ ಮಾಹಿತ್ಯ ಆರಾರದ 
ಮ್ೀಲ್ ಇದು ಅಕರಿಮ ವಾಯಪಾರವಾಗಿದ್.  

ಸ್ಪರ�್ಯ ಮತುತು ನಾ್ಯಯೇಚ್ತ ರಾ್ಯಪಾರ
ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್್ಗಯನುನು ನಾಯಯಯುತವಾಗಿ ಮತುತಿ ಪಾರಿಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮೀರಿಸಲು ನಾವು ಪರಿಯತ್ನುಸುತ್ತಿೀವ್. 
ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ ಉದ್್ಯೀಗಿ, ವಯವಸಾ್ಥಪಕ ಮತುತಿ ನದ್ೀ್ಗರಕರು ಕಾಂಪನಯ ಗಾರಿಹಕರು, ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರು, ಸ್ಪಧಿ್ಗರಳು 
ಮತುತಿ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳ್ೊಾಂದಿಗ್ ನಾಯಯಯುತ ವಯವಹಾರ ನಡ್ಸಲು ಪರಿಯತ್ನುಸಬ್ೀಕು.

ನಮ್ಮ ಹ್ಚುಚಿ ಸ್ಪರಾ್ಗತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟ್ರಳಲಿಲಾ, ನಮ್ಮ ಪರಿತ್ಸ್ಪಧಿ್ಗರಳ ಬಗ್ಗಿ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಸಾಂರರಿಹಿಸಲು 
ಮತುತಿ ವಿಶ್ಲಾೀಷಿಸಲು ನಮ್ಮಾಂದ ಸಾರಯವಾರುವುದು ಒಾಂದು ಪರಿಮುಖ ಮತುತಿ ಅರತಯವಾದ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಗಿದ್. 
ವಾಷಿ್ಗಕ ವರದಿರಳು, ಅಾಂತಜಾ್ಗಲ ತಾರರಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ಪರಿಕಟಣ್ರಳು, ವಾಯಪಾರ ಪರಿದರ್ಗನರಳು, ಸಾಟ್ರ್ ವಿಶ್ಲಾೀಷಕ 
ವರದಿರಳಾಂತಹ ಉದಯಮಶಿೀಲ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು ಉಲ್ಲಾೀಖಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಪರಾ್ಗತ್ಮಕ ಮಾಹಿತ್ಯ ಡಜನುನುರಟಟ್ಲ್ೀ 
ಸಾವ್ಗಜನಕ ಮ್ಲರಳಿವ್.

ಆದರ ,್ ನೀವು ಅನಾಯಯದ, ಅಪಾರಿಮಾಣಿಕವಾದ ಅಥವಾ ಕಾನ್ನುಬಾಹಿರ ವಿರಾನರಳಿಾಂದ ಸ್ಪರಾ್ಗತ್ಮಕ 
ಬುದಿದಾವಾಂತ್ಕ್ಯನುನು ಪಡ್ಯಲು ಪರಿಯತ್ನುಸುವುದಿಲಲಾ ಎಾಂದು ನಾವು ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿೀವ್. ಕಳಳುತನ, ಅಕರಿಮ ಪರಿವ್ೀರ, 
ವ್ೈರ್ ಟಾಪಿಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಾಂತಹುದ್ೀ ವಿರಾನರಳನುನು ಸ್ಪಷಟ್ವಾಗಿ ನಷ್ೀಧಿಸಲಾಗಿದ್. ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮ ದತಾತಿಾಂರವನುನು ಪಡ್ಯಲು 
ಗಾರಿಹಕರಾಂತ್ ಬಾಂಬಸುವಾಂತಹ ತಪು್ಪ ನರ್ಪಣ್ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಶಿ್ಗ ಸ್ತರಿರಳಿಗ್ ವಿರುದಧವಾಗಿದ್.
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ಕುರಲತ್, ಮರ್ಮಾಚುವಿಕ್, ಸವಲತುತಿ ಪಡ್ದ 
ಮಾಹಿತ್ಯ ದುರುಪಯೀರ, ಮಹತವಾದ 
ಸಾಂರತ್ರಳನುನು ತಪಾ್ಪಗಿ ನರ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ 
ಯಾವುದ್ೀ ಉದ್ದಾೀರಪೂವ್ಗಕ ಅನಾಯಯದ ವಯವಹಾರ 
ಅಭಾಯಸದ ಮ್ಲಕ ಯಾವುದ್ೀ ಉದ್್ಯೀಗಿ, 
ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನದ್ೀ್ಗರಕರು ಯಾರಿಾಂದಲ್ 
ಅನಾಯಯದ ಲಾಭವನುನು ಪಡ್ಯಬಾರದು.

ಸಾಾಂದಭಿ್ಗಕವಾಗಿ, ಸಾವ್ಗಜನಕರಲಲಾದ 
ಮ್ಲದಿಾಂದ ಅಥವಾ ಮ್ರನ್ೀ ವಯಕ್ತಿಯಾಂದ 
ಸ್ಪರಾ್ಗತ್ಮಕ ಮಾಹಿತ್ಗ್ ನಮಗ್ ಪರಿವ್ೀರವನುನು 
ನೀಡಬಹುದು. ಈ ರಿೀತ್ಯ ಸನನುವ್ೀರರಳಿಳಲಿಲಾ 
ತ್ೀವರಿ ಎಚಚಿರಿಕ್ಯ ಅರತಯವಿರುತತಿದ್ ಮತುತಿ ಈ 
ಮ್ಲದ್್ಾಂದಿಗ್ ವಯವಹರಿಸುವಾರ ಉತತಿಮ 
ನಾಂಬಕ್ಯ ಸಿವಾೀಕರಿಸಿರುವಾಂತಹ ಮಾನದಾಂಡರಳನುನು 
ಮತುತಿ ಅನವಾಯವಾರುವ ಎಲಾಲಾ ಕಾನ್ನುರಳನುನು 
ರಮನಸಲು ನೀವು ನ್ನಪಿಟುಟ್ಕ್್ಳಳುಬ್ೀಕು.

ಅದ್ೀ ರಿೀತ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಪಧಿ್ಗರಳು ಸ್ೀರಿದಾಂತ್ ಇತರ 
ಕಾಂಪನರಳು, ಅದರ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು ಅಥವಾ 
ಅದರ ಉತ್ಪನನುರಳ ಬಗ್ಗಿ ಎಾಂದಿರ್ ತಪು್ಪ ಅಥವಾ 
ದಾರಿತಪಿ್ಪಸುವ ಕಾಮ್ಾಂಟ್ ರಳನುನು ಮಾಡಬ್ೀಡಿ. 
ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುರಳು ಮತುತಿ ಪರಿತ್ಸ್ಪಧಿ್ಗರಳನುನು 
ವಿವರಿಸುವಾರ ನಾಯಯಯುತ ಮತುತಿ ನಖರವಾದ 
ಹ್್ೀಲಿಕ್ರಳನುನು ಮಾತರಿ ಬಳಸಿ. A. O. Smith 
ಉತ್ಪನನುರಳು ಅಥವಾ ಸ್ೀವ್ರಳ ಅನುಕ್ಲರಳನುನು 
ಒತ್ತಿಹ್ೀಳುವುದು ಉತತಿಮ ಅಭಾಯಸವಾಗಿರುತತಿದ್.

ಪ್ರ: ನನಗ� ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿ್ಯರ ಕಿಂಪೂ್ಯಟರ್ 
ಸಿಸಟೆಮ್ ಅನುನು ಪ್ರರ�ೇಶಿಸಲು 
ಅನುಮತಿಸುವ ಪಾ ಸವಿಡ್್ಯ 
ನಿೇಡಲಾ ಗಿದ� . ಅವರ ಉತ್ಪನನು 
ರ� ಚಚಿಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ� ರಲು 
ನಾ ನು ಇದನುನು ಬಳಸಬಹುದ�ೇ?

ಉ: ಇಲಲಾ. ಈ ರಿೀತ್ಯ ವಿದುಯನಾ್ಮನ 
ಪರಿವ್ೀರ ಕಾನ್ನುಬಾಹಿಹಿರವಾಗಿದ್. 
ಪರಿತ್ಸ್ಪಧಿ್ಗಯನುನು "ಹಾಯಕ್ಾಂಗ್" 
ಮಾಡುವುದು, ಅವರ ಕಾಂಪೂಯಟರ್ 
ಫ್ೈಲ್ ರಳನುನು ಡೌನ್ ಲ್್ೀಡ್ 
ಮಾಡುವುದು ಮತುತಿ ಮ್ರನ್ೀ 
ವಯಕ್ತಿಯಾಂದ ಪರಿತ್ಸ್ಪಧಿ್ಗ ಕಾಂಪೂಯಟರ್ 
ಫ್ೈಲ್ ರಳನುನು ಪಡ್ಯುವುದನುನು 
ನಷ್ೀಧಿಸಲಾಗಿದ್.
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ಪ್ರ: ಇತಿತುೇಚ� ಗ� ನಮ್ಮ ಸ್ಪಧಿ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಿಂದ ನಾ ವು ಚ್ೇಫ್ ಎಿಂಜಿನಿರರ್ ಅನುನು ನ�ೇ ಮಸಿಕ�್ ಿಂಡಿದ�ದಾೇ ರ� . 
ಅವಳು "ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸದ" ಒಪ್ಪಿಂದಕ�ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಲಲಿ, ಆದದಾರಿಿಂದ ನಾ ವು ಅವಳ ಮಾಜಿ 
ಉದ�್್ಯೇ ಗದಾ ತರ ಹ�್ ಸ ಉತ್ಪನನು ಯೇಜನ� ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ನಾ ವು ಅವಳನುನು ಪ್ರಶಿನುಸಬಹುದ�ೇ?

ಉ: ಯಾವುದ್ೀ ಸಾವಾಮಯದ ಅಥವಾ ಸಾವ್ಗಜನಕ್ೀತರ ಮಾಹಿತ್ಯ ಮ್ೀಲ್ ಪರಿಶಿನುಸುವ ಕ್ೀಾಂದರಿರಳು 
ಇಲಲಾದಿದದಾರ್ ಬ್ೀಡ. ವಾಸತಿವವಾಗಿ, ತನನು ಮಾಜ ಉದ್್ಯೀರದಾತರ ಯಾವುದ್ೀ ಸಾವಾಮಯದ ಮಾಹಿತ್ಯ 
ಬಗ್ಗಿ ಸವಾಯಾಂಪ್ರಿೀರಣ್ಯಾಂದ ಪರಿತ್ಕ್ರಿಯಸಲು ಸಾರಯವಿಲಲಾ ಅಥವಾ ಅವಳು ಮತುತಿ A. O. Smith ಕ್ರಿಮನಲ್ 
ಮೊಕದದಾಮ್ ಅಥವಾ ದಾವ್ಗ್ ಒಳಗಾರಬಹುದು ಎಾಂದು ಅವಳಿಗ್ ನ್ನಪಿಸಬ್ೀಕು.
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ಟ್ರಸ್ಟೆ ವಿರ�್ೇಧಿ
A. O. Smith ತಾನು ಕಾಯ್ಗನವ್ಗಹಿಸುವ ಎಲಾಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟ್ರಳಲಿಲಾ ಆಕರಿಮರಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತುತಿ ಸವಾತಾಂತರಿವಾಗಿ 
ಸ್ಪಧಿ್ಗಸುತತಿದ್. ಸ್ಪಧಿ್ಗರಳು, ಗಾರಿಹಕರು, ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರು, ಬ್ಲ್ ಮತುತಿ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟ್-ಸಾಂಬಾಂಧಿತ 
ಸಮಸ್ಯರಳ್ೊಾಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾಂರರಳ್ಲಲಾವೂ “ಟರಿಸ್ಟ್ ವಿರ್್ೀಧಿ” ಎಾಂಬ ಕಾನ್ನುರಳ ರುಾಂಪಿನ ಅಡಿಯಲಿಲಾ 
ಬರುತತಿವ್. ಯುನ್ೈಟ್ಡ್ ಸ್ಟ್ೀಟ್್ಸ ಮತುತಿ ಇತರ ದ್ೀರರಳಲಿಲಾನ ಟರಿಸ್ಟ್ ವಿರ್್ೀಧಿ ಕಾನ್ನುರಳು ಒಾಂದ್ೀ ರಿೀತ್ಯ 
ತತವಾರಳನುನು ಆರರಿಸಿವ್: ವಯವಹಾರರಳು ತ್ೀವರಿವಾಗಿ ಸ್ಪಧಿ್ಗಸಿದರ್, ಸ್ಪರ್್ಗಯನುನು ಸಿೀಮತಗ್್ಳಿಸುವ ಇತರ 
ಕಾಂಪನರಳ್ೊಾಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಾಂದರಳಿಾಂದ ಮುಕತಿವಾಗಿದದಾರ್ ಸಾವ್ಗಜನಕರಿಗ್ ಹ್ಚಿಚಿನ ಲಾಭವಾರುತತಿದ್.

A. O. Smith ವಿನಾಯತ್ ಇಲಲಾದ್ ಟರಿಸ್ಟ್ ವಿರ್್ೀಧಿ ಕಾನ್ನುರಳನುನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬದಧವಾಗಿದ್. ಉದ್್ಯೀಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ 
ನದ್ೀ್ಗರಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸ ಅಥವಾ ಸಾ್ಥನವು ನಮ್ಮನುನು ಸ್ಪಧಿ್ಗರಳು, ಗಾರಿಹಕರು ಅಥವಾ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸುವಾಂತ್ 
ಮಾಡಿದರ್ ಟರಿಸ್ಟ್ ವಿರ್್ೀರದ ಅನುಸರಣ್ಯ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ನೀತ್ರಳನುನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬಾದಾರಿಯಾಗಿರುತತಿದ್.

ಪ್ರ: ಇತಿತುೇಚ್ನ ರಾ್ಯ ಪಾ ರ 
ಪ್ರದಶ್ಯನದಲ್ಲಿ, ಬ�ಳಗಿನ 
ಉಪಾ ಹಾ ರಕಾಕೆ ಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿ್ಯ 
ಮಾರಾ ಟಗಾ ರರ�್ ಿಂದಿಗ� ಸ�ೇ ರಲು 
ನನನುನುನು ಆಹಾವಿ ನಿಸಲಾ ಗಿತುತು. ನಾ ವು 
ಕ� ಲವು ಸಾ ಮಾನ್ಯ ವಿರರಗಳ 
ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾ ಡಿದ� ವು, ಮತುತು 
ನಿಂತರ ಚಚ�್ಯ ರು ನಾ ವು ನಿದಿ್ಯರಟೆ 
ಗಾ್ರ ಹಕರಿಗ� ಶುಲಕೆ ವಿಧಿಸುತಿತುರುವುದರ 
ಬಗ�ಗೆ ಸರಿಯತು. ನಾ ನು ಹ� ಚ�ಚಿೇ ನನ್ನು 
ಹ�ೇಳಲ್ಲಲಿ ಮತುತು ಯಾವುದ�ೇ 
ನಿದಿ್ಯರಟೆ ಬ� ಲ� ರ ಮಾಹಿತಿರನುನು 
ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸಲ್ಲಲಿ. ಇದು ಟ್ರಸ್ಟೆ  
ವಿರ�್ೇ ಧದ ಉಲಲಿಿಂಘನ� ಯೇ?

ಉ: ಹ್ೀಳುವುದು ಕಷಟ್.. ನೀವು 
ಖಾಂಡಿತವಾಗಿಯ್ ರಾಜ 
ಮಾಡಿಕ್್ಳುಳುವ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯಲಿಲಾ 
ಇದಿದಾರಿ. ಏನನ್ನು ಹ್ೀಳಲು 
ಸಾರಯವಾರದ್ೀ ಇರುವುದನುನು 
ಕ್ಲವೊಮ್್ಮ ಅದನುನು ಟರಿಸ್ಟ್ ವಿರ್್ೀಧಿ 
ಅಭಾಯಸರಳಿಗ್ ಒಪಿ್ಪಗ್ಯದ್ 
ಎಾಂದು ವಾಯಖಾಯನಸಬಹುದು. ಈ 
ವಿಷಯವನುನು ಚಚಿ್ಗಸುವುದು ಸ್ಕತಿವಲಲಾ 
ಎಾಂದು ತಕ್ಷರ ಟ್ೀಬಲ್ ನಲಿಲಾರುವ 
ಎಲಲಾರಿರ್ ತ್ಳಿಸುವುದು ಮತುತಿ 
ತಕ್ಷರವ್ೀ ಹ್್ರಟು ಹ್್ೀರುವುದು 
ಉತತಿಮ ಕರಿಮ. ಭವಿಷಯದಲಿಲಾ, ನಮಗ್ 
ಅಪಾಯವಾರುವುದನುನು ಕಡಿಮ್ 
ಮಾಡಲು ಈ ಸಾಂದಭ್ಗರಳನುನು 
ತಪಿ್ಪಸುವುದು ಒಳ ಳ್ುಯದು.

SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ

ನೀವು ಪರಿತ್ಸ್ಪಧಿ್ಗಯಾಂದಿಗ್ ಈ ಕ್ಳಗಿನವುರಳಿಗಾಗಿ 
ಯಾವುದ್ೀ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಥವಾ ಅನೌಪಚಾರಿಕ 
ಒಪ್ಪಾಂದವನುನು ಎಾಂದಿರ್ ಮಾಡಬಾರದು:

• ದರರಳನುನು ನರದಿಗ್್ ಳಿಸುವುದು 
ಅಥವಾ ನಯಾಂತ್ರಿಸುವುದು;

• ಉತ್ಪನನುರಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟ್ರಳು ಅಥವಾ 
ಪಾರಿಾಂತಯರಳನುನು ನಯೀಜಸುವುದು;

• ಕ್ಲವು ಗಾರಿಹಕರು ಅಥವಾ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರನುನು 
ಬಹಿಷಕರಿಸುವುದು; ಅಥವಾ

• ಯಾವುದ್ೀ ಉತ್ಪನನುದ ಉತಾ್ಪದನ್, ಮಾರಾಟ 
ಅಥವಾ ವಿತರಣ್ಯಾಂದ ದ್ರವಿರುವುದು 
ಅಥವಾ ಮತ್ಗ್್ ಳಿಸುವುದು.

ಗಾರಿಹಕರ್್ಾಂದಿಗ್ ವಯವಹರಿಸುವುದರಿಾಂದ ಟರಿಸ್ಟ್ 
ವಿರ್್ೀಧಿ ಅಪಾಯರಳು ಸಹ ಉಾಂಟಾರಬಹುದು ಅಥವಾ 
ಸಾಂದಭ್ಗರಳನುನು ಅವಲಾಂಬಸಿ ಸ್ಪರಾ್ಗತ್ಮಕ ವಿರ್್ೀಧಿ 
ಎಾಂಬಾಂತ್ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಗಾರಿಹಕರ್್ಾಂದಿಗಿನ ಈ ಕ್ಳಗಿನ 
ಯಾವುದ್ೀ ಒಪ್ಪಾಂದಕ್ಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿ 
ನೀವು ಕಾನ್ನು ಇಲಾಖ್ಯಾಂದಿಗ್ ಸಮಾಲ್್ೀಚಿಸಬ್ೀಕು: 

• ಮರುಮಾರಾಟ ಬ್ಲ್ರಳನುನು ಹ್್ ಾಂದಿಸುವುದು;

• ಆದಯತ್ಯ ಬ್ಲ್ ಅಥವಾ ನಯಮರಳನುನು 
ಒದಗಿಸುವುದು; ಅಥವಾ

• ಗಾರಿಹಕರು ಒಾಂದು ಉತ್ಪನನುವನುನು 
ಸಿವಾೀಕರಿಸಲು ಇನ್್ ನುಾಂದನುನು ಖರಿೀದಿಸುವುದು 
ಅರತಯವಾರುವಾಂತ್ ಮಾಡುವುದು.

ಸ್ಪಧಿ್ಗರಳು, ಗಾರಿಹಕರು ಅಥವಾ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರ್್ಾಂದಿಗ್ ನಮ್ಮ 
ಸಾಂಪಕ್ಗಕ್ಕ ಬರುವ ವಾಯಪಾರ ಸಾಂಘರಳು ಅಥವಾ ಇತರ 
ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಂಸ್್ಥರಳಲಿಲಾ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾರಬಹುದು. ಟರಿಸ್ಟ್  
ವಿರ್್ೀಧಿ ಕಾನ್ನುರಳು ಔಪಚಾರಿಕ ಮತುತಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ 
ಸಾಂವಹನರಳಿಗ್ ಹಾರ್ ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಅಲಿಖಿತ 
ಒಪ್ಪಾಂದರಳು ಅಥವಾ ತ್ಳುವಳಿಕ್ರಳಿಗ್ ಅನವಾಯಸುತತಿವ್ 
ಎಾಂಬುದನುನು ನ್ನಪಿಡಿ. ವಾಯಪಾರ ಸಾಂಘರಳು ಅಥವಾ 
ಇತರ ಸಾಂಸ್್ಥಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದ್ೀ ಕಾಯ್ಗಕರಿಮರಳಿಗ್ 
ಹಾಜರಾದಾರ ಯಾವಾರಲ್ ಇದರ ಬಗ್ಗಿ ಎಚಚಿರಿಕ್ಯಾಂದಿರಿ.

ಟರಿಸ್ಟ್ ವಿರ್್ೀಧಿ ಕಾನ್ನುರಳನುನು ಅನುಸರಿಸಲು 
ವಿಫಲವಾದರ್ ಅದು A. O. Smith ಗ್ ಮತುತಿ ವ್ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 
ನಮಗ್ ರಾಂಭಿೀರ ಪರಿಣಾಮರಳನುನು ಉಾಂಟುಮಾಡುತತಿದ್. 
ಕಾಂಪನ ಮತುತಿ ನಮಗ್ ಭಾರಿ ದಾಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು, 
ಮತುತಿ ಕ್ಲವು ಸಾಂದಭ್ಗರಳಲಿಲಾ, ನೀವು ಜ್ೈಲು ಶಿಕ್್ಗ್ 
ರುರಿಯಾರಬಹುದು. ನಮಗ್ ಟರಿಸ್ಟ್ ವಿರ್್ೀಧಿ ಪರಿಶ್ನು 
ಅಥವಾ ಕಾಳಜಯರುವ ಯಾವುದ್ೀ ವಹಿವಾಟಿನಲಿಲಾ ನೀವು 
ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಾರ್, ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕರು, ಮಾನವ 
ಸಾಂಪನ್್ಮಲ ಅಥವಾ ಕಾನ್ನು ಇಲಾಖ್ಯನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಿ. 
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ಲಿಂಚಗುಳಿತನ
ವಿರವಾದ ಅನ್ೀಕ ದ್ೀರರಳಲಿಲಾ ವಾಯಪಾರ ಅಭಾಯಸರಳು ಬದಲಾರಬಹುದಾದರ ,್ A. O. Smith ಉದ್್ಯೀಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿ 
ಅಥವಾ ನದ್ೀ್ಗರಕರಾಗಿ ಯಾವುದ್ೀ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಲಾಂಚ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಸಿವಾೀಕರಿಸಲು ನಮಗ್ ನಷ್ೀರವಿದ್. 
ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ, ಉಡುಗ�್ ರ�ಗಳು ಅಥರಾ ಮೌಲ್ಯದ ಯಾವುದನ್ನು ಎಿಂದಿಗ್ ನಿೇಡಬ�ೇಡಿ::

• ಗಾರಿಹಕರ ಆಡ್ಗರ್ ರಳನುನು ಪಡ್ಯಲು;

• ಪರಿತ್ಸ್ಪಧಿ್ಗ, ಗಾರಿಹಕ ಅಥವಾ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರ ಬಗ್ಗಿ ಮಾಹಿತ್ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕ್್ಳುಳುವುದಕಾಕಗಿ;

• ದಾಂಡ ಪಾವತ್ಸುವುದನುನು, ಪರವಾನಗಿ ರುಲಕ ಅಥವಾ ಸಕಾ್ಗರ ವಿಧಿಸಿರುವ ಇತರ ತ್ರಿಗ್ರಳನುನು ತಪಿ್ಪಸಲು;

• ಸಕಾ್ಗರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಕಾ್ಗರಿ ಸಾಂಸ್್ಥಯ ನರಾ್ಗರದ ಮ್ೀಲ್ ಪರಿಭಾವ ಬೀರಲು ಪರಿಯತ್ನುಸಲು; ಅಥವಾ

• ಅನಾಯಯದಿಾಂದ ವಾಯಪಾರದ ಲಾಭವನುನು ಪಡ್ಯಲು.

ಸಲಹ್ಗಾರರು ಅಥವಾ ಏಜ್ಾಂಟರು ನೀವು ಪಾವತ್ಸಿದ ಹರದ ಒಾಂದು ಭಾರವನುನು ಲಾಂಚಕಾಕಗಿ ಬಳಸಲಿದಾದಾರ್ 
ಎಾಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರ್ ನೀವು ಪಾವತ್ಸದ್ೀ ಇರಬಹುದು. ಕಾಂಪನಯು ಪರಿತ್ಷಿ್ಠತ ಮತುತಿ ಅಹ್ಗ ವಯವಹಾರ 
ಪಾಲುದಾರರನುನು ಮಾತರಿ ಉಳಿಸಿಕ್್ಾಂಡಿದ್ ಮತುತಿ ಭರಿಷಟ್ ಚಟುವಟಿಕ್ರಳಲಿಲಾ ಭಾಗಿಯಾರುವ ವಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರನುನು 
ತ್್ಡಗಿಸಿಕ್್ಳುಳುವುದಿಲಲಾ. ವಿಶ್ೀಷವಾಗಿ ಯುನ್ೈಟ್ಡ್ ಸ್ಟ್ೀಟ್್ಸ ನ ಹ್್ರಗಿನ ದ್ೀರರಳಲಿಲಾ, ಪರಿತ್ ವಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟಿಗ್ 
ಖರಿೀದಿ ಆಡ್ಗರ್ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಾಂದವನುನು ಒತಾತಿಯಸುವುದು ಮತುತಿ ಪಾವತ್ರಳಿಗಾಗಿ ಹರವನುನು (ಅಥವಾ ನರದು ಸಮಾನ) 
ಬಳಸದ್ೀ ಇರುವುದು, ಇವು ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳಳುಬ್ೀಕಾದ ಉತತಿಮ ವಿರಾನರಳಾಗಿವ್.

A. O. Smith ಮತುತಿ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿರಳು, ನದ್ೀ್ಗರಕರುರಳು ಮತುತಿ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು ಇದರ ಲಾಂಚ-ವಿರ್್ೀಧಿ 
ನೀತ್ಯನುನು ಅನುಸರಿಸಬ್ೀಕು ಮತುತಿ ಲಾಂಚ-ವಿರ್್ೀಧಿ ಮತುತಿ ಭರಿಷಾಟ್ಚಾರ ವಿರ್್ೀಧಿ ಕಾನ್ನುರಳು 
ಸ್ೀರಿದಾಂತ್ ಅನವಾಯವಾರುವ ಎಲಾಲಾ ಕಾನ್ನುರಳನುನು ಅಕ್ಷರರಃ ಮತುತಿ ಅವುರಳ ರ್ಯೀಯಕ್ಕ ಅನುರುರವಾಗಿ 
ಪಾಲಿಸಬ್ೀಕು. ಇದ್ೀ ಕಾನ್ನುರಳು ಮತುತಿ ಕಾಂಪನಯ ಲಾಂಚ-ವಿರ್್ೀಧಿ ನೀತ್ಯನುನು ಮ್ರನ್ೀ ವಯಕ್ತಿರಳು 
ಅನುಸರಿಸಲ್ೀಬ್ೀಕು ಎಾಂಬುದು A. O. Smith ನ ನೀತ್ಯಾಗಿದ್. ಕಾನ್ನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕ್ರಳು ಮತುತಿ 
ಅನ್ೈತ್ಕ ವತ್ಗನ್ರಳನುನು ಸಹಿಸಲಾರುವುದಿಲಲಾ. ಇದಲಲಾದ್, ವಾಡಿಕ್ಯ ಸಕಾ್ಗರಿ ಕರಿಮರಳ ಕಾಯ್ಗಕ್ಷಮತ್ಯನುನು 
ತವಾರಿತಗ್್ಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತಗ್್ಳಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಕ್ಲವು "ಪಾವತ್ರಳನುನು ಸುರಮಗ್್ಳಿಸುವಿಕ್ಯು" 
ಯುಎಸ್ ವಿದ್ೀಶಿ ಭರಿಷಾಟ್ಚಾರ ಅಭಾಯಸ ಕಾಯದಾಯನುನು ಉಲಲಾಾಂಘಿಸದಿದದಾರ ,್ ಈ ಪಾವತ್ರಳು ನಾವು 
ವಯವಹಾರ ನಡ್ಸುವ ದ್ೀರರಳ ಕಾನ್ನುರಳನುನು ಉಲಲಾಾಂಘಿಸುತತಿದ್, ಮತುತಿ A. O. Smith ಪಾವತ್ರಳನುನು 
ಸುರಮಗ್್ಳಿಸುವುದನುನು ನಷ್ೀಧಿಸುತತಿದ್.

SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ

ಪ್ರ: ನಾ ವು ಬ�ೇ ರ� ದ�ೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಪನಿಯಿಂದಿಗ� ಒಪ್ಪಿಂದ ಮಾಡಿಕ�್ ಳುಳುತಿತುದ�ದಾೇ ರ� . ಕಿಂಪನಿಯಿಂದಿಗ� 
ನನನು ಮುಖ್ಯ ಸಿಂಪಕ್ಯವು ಈ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ರಾ ತಿ್ರರ ಊಟ, ಪಾ ನಿೇರ ಮತುತು ಮನ�್ೇ ರಿಂಜನ� ಗಾ ಗಿ 
ಸಕಾ್ಯ ರಿ ಅಧಿಕಾ ರಿಗಳನುನು ಆಹಾವಿ ನಿಸಲು ಈ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾ್ರ ಹಕಿೇರರಾ ಗಿರ� ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಿದ� ಮತುತು 
ಸುಮಾರು $10,000 ಕಿಕೆಿಂತಲ್ ಹ� ಚ್ಚಿನ ಮೊತತುವನುನು ಹ�್ ಿಂದಿಸುವಿಂತ� ಸ್ಚ್ಸಲಾ ಗಿದ� . ಈ 
ಕಾ ರ್ಯಕ್ರಮವನುನು ಸಾ್ಥ ಪ್ಸಲು ನಾ ನು ಮುಿಂದುವರಿರಬ�ೇ ಕ�ೇ ?

ಉ: ಇಲಲಾ. ಯು.ಎಸ್. ವಿದ್ೀಶಾಾಂರ ಭರಿಷಾಟ್ಚಾರ ಅಭಾಯಸ ಕಾಯದಾಯಡಿಯಲಿಲಾ ಈ ರಿೀತ್ಯ ಸನನುವ್ೀರವು 
ಕಾನ್ನುಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ ಮತುತಿ ಅನುಚಿತ ಪರಿಯಾರ ಮತುತಿ ಮನರಾಂಜನಾ ವ್ಚಚಿವನುನು ಸ್ಚಿಸುತತಿದ್ ಎಾಂದು 
ಸ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಗನವನುನು ಯು.ಎಸ್. ನಾಯಯಾಾಂರ ಇಲಾಖ್ಯು ನೀಡಿದ್. ಈ ನಡವಳಿಕ್ಯು ಇತರ 
ದ್ೀರರಳ ಲಾಂಚ-ವಿರ್್ೀಧಿ ಮತುತಿ ಭರಿಷಾಟ್ಚಾರ-ವಿರ್್ೀಧಿ ಕಾನ್ನುರಳನುನು ಸಹ ಉಲಲಾಾಂಘಿಸಬಹುದು.
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ಕಾಂಪನಯು ಪರಿತ್ಷಿ್ಠತ ವಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರ್್ಾಂದಿಗ್ ವಯವಹಾರ ನಡ್ಸುತ್ತಿದ್ಯೀ ಎಾಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್್ಳಳುಲು, 
ನ್ೀಮಕಾತ್ ನರಾ್ಗರ ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳುಳುವ ಮೊದಲು ಕಾಂಪನಯ ಪರವಾಗಿ ಸಕಾ್ಗರಿ ಅಧಿಕಾರಿರಳ್ೊಾಂದಿಗ್ ಸಾಂವಹನ 
ನಡ್ಸುವ ಯಾವುದ್ೀ ಮತುತಿ ಎಲಾಲಾ ಮ್ರನ್ೀ ವಯಕ್ತಿರಳನುನು ನ್ೀಮಕ ಮಾಡಿಕ್್ಳಳುಲು ನರ್ಗರಿಸುವುದಕ್ಕಾಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ 
ಮ್ರನ್ೀ ವಯಕ್ತಿಯ ಅರತಯ ತನಖ್ ನಡ್ಸಬ್ೀಕು. ಸಲಹ್ಗಾರರು, ಗಾರಿಹಕರು ಅಥವಾ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಯಾವುದ್ೀ 
ಮ್ರನ್ೀ ವಯಕ್ತಿಯಾಂದಿಗ್ ಬಳಸಲು ಈ ಪರಿಕ್ರಿಯಯು ಲಭಯವಿದ್. ಮ್ರನ್ೀ ವಯಕ್ತಿಯ ಸರಿಯಾದ ತನಖ್ ಅರತಯವಿದ್ಯೀ 
ಅಥವಾ ಸ್ಕತಿವಾದುದಾಗಿದ್ಯೀ ಎಾಂಬ ಬಗ್ಗಿ ನಮಗ್ ಪರಿಶ್ನುರಳಿದದಾರ್, ದಯವಿಟುಟ್ ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರವನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಿ.

SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ

SmithWay ಅನುಸರಿಸಿ

ಪ್ರ: ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಹ�್ ಸ ದ�ೇಶಕ�ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಗಳನುನು ಪಡ� ದುಕ�್ ಳಳುಲು 
ನಾ ವು ಕ� ಲಸ ಮಾಡುತಿತುದ�ದಾೇ ರ� . ಸಕಾ್ಯ ರಿ ಅಧಿಕಾ ರಿಯಬ್ಬರು ಶಿೇಘ್ರದಲ�ಲಿೇ ಅನುಮೊೇದನ� 
ನಿೇಡಬಹುದ� ಿಂದು ಸ್ಚ್ಸಿದಾದಾ ರ� , ಆದರ� ಅನುಮೊೇದನ� ಪ್ರಕಿ್ರಯರನುನು ತವಿರಿತಗ�್ ಳಿಸಲು ಅವರ 
ದತಿತು ಪ್ರತಿಷಾಠಾ ನಕ�ಕೆ ಹಣಕಾ ಸಿನ ಕ�್ ಡುಗ� ನಿೇಡುವುದು ಅವರ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ರ್ಢಿಯಾಗಿದ� . ಇದು 
ಸಿವಿೇಕಾ ರಾ ಹ್ಯರ�ೇ?

ಉ: ಇಲಲಾ. ಪಾವತ್ಯು ದತ್ತಿಯ ಸವಾರ್ಪದಲಿಲಾದದಾರ್ ಇದು ಅನುಚಿತ ಪಾವತ್ಯಾಗಿದ್.

ಪ್ರ: ಮತ�್ತು ಿಂದು ಕಿಂಪನಿಯಿಂದಿಗ� ಸ�ೇ ಪ್ಯಡ� ಗ�್ ಳಳುಲು ನಾ ನು ಜರಾ ಬಾದಾ ರನಾ ಗಿರುತ�ತುೇ ನ� , ಆದರ� 
ಬ�ೇ ರ� ಸಿಂಸ�್ಥ ರು "ಪ್ರಕಿ್ರಯರನುನು ರ�ೇ ಗಗ�್ ಳಿಸಲು" ಸಕಾ್ಯ ರದ ಅಧಿಕಾ ರಿಗಳಿಗ� ಲಿಂಚಗಳನುನು 
ಪಾ ವತಿಸಲು ಪುನರಾ ವತಿ್ಯತ ಸಮಾಲ�್ೇ ಚಕರನುನು ನ�ೇ ಮಕ ಮಾಡಿಕ�್ ಿಂಡಿದ� ಎಿಂದು 
ನನಗ� ತಿಳಿದಿದ� . A. O. SMITH ಪಾ ವತಿಸಿಲಲಿ, ಅದು ಕಳವಳಕ�ಕೆ ಕಾ ರಣರಾ ಗುತತುದ� ಯೇ?

ಉ: ಹೌದು. ಯು.ಎಸ್. ವಿದ್ೀಶಿ ಭರಿಷಟ್ ಅಭಾಯಸರಳ ಕಾಯದಾ ಸ್ೀರಿದಾಂತ್, ಲಾಂಚ-ವಿರ್್ೀಧಿ ಮತುತಿ ಭರಿಷಾಟ್ಚಾರ-
ವಿರ್್ೀಧಿ ಕಾನ್ನುರಳು, ಮ್ರನ್ೀ ವಯಕ್ತಿರಳು ಅಥವಾ ಮರಯವತ್್ಗರಳಿಗ್ ಲಾಂಚ ನೀಡುವುದನುನು ನಷ್ೀಧಿಸಿವ್. 
ಈ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯಲಿಲಾ, ನೀವು ತಕ್ಷರ ಈ ಸಮಸ್ಯಯನುನು ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರಕ್ಕ ವರದಿ ಮಾಡಬ್ೀಕು. 

ನೀವು ಮ್ರನ್ೀ ವಯಕ್ತಿಯ ಸರಿಯಾದ ಪರಿರರಿಮ ಪರಿಕ್ರಿಯಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ ಸಲಹ್ಗಾರರನುನು ಸಹ 
ಹ್್ಾಂದಿರಬ್ೀಕು. ನೌಕರನು ತ್ೀವರಿ ಭರಿಷಾಟ್ಚಾರ ಹ್್ಾಂದಿರುವ ದ್ೀರದಲಿಲಾ ವಯವಹಾರ ನಡ್ಸಿದರ್, A. O. 
Smith ಪರವಾಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದಾದಾನ್ಾಂದು ಪರಿರಣಿಸಬಹುದಾದ ಎಲಲಾ ವಯಕ್ತಿರಳು ಸಕಾ್ಗರಿ ಅಧಿಕಾರಿರಳನುನು 
(ಈ ಉದಾಹರಣ್ಯಲಿಲಾ ಸಲಹ್ಗಾರರನುನು ಒಳಗ್್ಾಂಡಾಂತ್) ಒಳಗ್್ಳುಳುತಾತಿರ್ ಮತುತಿ ಮ್ರನ್ೀ ವಯಕ್ತಿಯ 
ಕಾರರ ತನಖ್ ಪರಿಕ್ರಿಯಯನುನು ಬಳಸುತಾತಿರ್ ಎಾಂದು ನರ್ಗರಿಸುವುದು ನೌಕರನ ಜವಾಬಾದಾರಿಯಾಗಿದ್. 
ಈ ಪಕ್ಷರಳು ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಗ ಮತುತಿ ಉತತಿಮ ಹ್ಸರನುನು ಹ್್ಾಂದಿವ್ ಎಾಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್್ಳಿಳು.
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ರಾ್ಯಪಾರ ಉಡುಗ�್ರ�ಗಳು
ಉಡುಗ್್ರ್ರಳನುನು ನೀಡುವುದು ಮತುತಿ ಸಿವಾೀಕರಿಸುವುದು ಕಷಟ್ಕರವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದುದಾ ಅದಕ್ಕ ಉತತಿಮ ತ್ೀಪಿ್ಗನ 
ಅರತಯವಿರುತತಿದ್. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಅರಗಿದ ಉಡುಗ್್ರ್ರಳಾದ ಪ್ನುನುರಳು, ಕಾಫಿ ಮಗ್ ರಳು, ಬ್ೀಸ್ ಬಾಲ್ 
ಕಾಯಪ್ ರಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಬುಟಿಟ್ರಳು ಉತತಿಮ ವಯವಹಾರ ಸಾಂಬಾಂರವನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸುವ ಭಾರವಾಗಿವ್. ದ್್ಡಡಾ 
ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗ್್ರ್ರಳನುನು ಲಾಂಚವ್ಾಂದು ವಾಯಖಾಯನಸಬಹುದು ಮತುತಿ ಅದನುನು ತಪಿ್ಪಸಬ್ೀಕು.

A. O. Smith ಸಣ್ಣ ಉಡುಗ�್ ರ�ಗಳು ಮತುತು ಮನರಿಂಜನಾ 
ರ�ಚಚಿಗಳನುನು ನಿಷ�ೇಧಿಸುವುದಿಲಲಿ, ಅಿಂದರ�:

• ವಿರಳವಾಗಿರುವುದು, ರ್ಢಯಲಿಲಾರುವುದು ಮತುತಿ 
ಸಮಾಂಜಸವಾದ ಮೊತತಿದುದಾ;

• ಸ್ಥಳಿೀಯ ಉಡುಗ್್ ರ್ ಮತುತಿ ಆತ್ಥಯ 
ಕಾನ್ನುರಳನುನು ಅಥವಾ ಸಿವಾೀಕರಿಸುವವರ 
ನೀತ್ ಸಾಂಹಿತ್ಯನುನು ಉಲಲಾಾಂಘಿಸದಿರುವುದು;

• ಸಿವಾೀಕರಿಸುವವರ ಮ್ೀಲ್ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಭಾವ 
ಬೀರುವ ಉದ್ದಾೀರದಿಾಂದ ನೀಡದ್ೀ ಇರುವುದು 
ಅಥವಾ ನೀಡಿಲಲಾದಿರುವುದು; ಮತುತಿ

• A. O. Smith ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ ಪರಿಕ್ರಿಯರಳು ಮತುತಿ 
ಮತ್ರಳನುನು ಅನುಸರಿಸಿರುವುದು.

ಹಾಗ್ಯೀ, ಊಟ ಖರಿೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಗಾರಿಹಕರನುನು 
ಕ್ರಿೀಡಾಕ್ಟಕ್ಕ ಕರ್ದ್್ಯುಯವುದು ಮುಾಂತಾದ 
ಸರಳ ವಯವಹಾರ ಮನರಾಂಜನ್ಯು ವಯವಹಾರ 
ಸಾಂಬಾಂರದ ಸಾಮಾನಯ ಭಾರವಾಗಿರುತತಿದ್. ಪರಿವಾಸಕ್ಕ 
ಪಾವತ್ಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಿವಾೀಕರಿಸುವುದು ಮುಾಂತಾದ 
ದ್್ಡಡಾ ರಿೀತ್ಯ ಮನರಾಂಜನ್ಯನುನು ನಷ್ೀಧಿಸಲಾಗಿದ್.

ನೀವು ಯಾವುದ್ೀ ಸಾಂದಭ್ಗದಲ್ಲಾ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರು, 
ಗಾರಿಹಕರು ಅಥವಾ ಇತರ ವಯಕ್ತಿಯಾಂದ ಉಡುಗ್್ರ್ಯನುನು 
ವಿನಾಂತ್ಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಕ್್ೀರಬಾರದು.

ನದಿ್ಗಷಟ್ ಉಡುಗ್್ರ್ ಅಥವಾ ಮನರಾಂಜನ್ಯ ಸವಾರ್ಪವನುನು 
ನಷ್ೀಧಿಸಲಾಗಿದ್ಯೀ ಎಾಂಬುದು ನಮಗ್ ಸ್ಪಷಟ್ವಾಗಿಲಲಾದಿದದಾರ್, 
ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕರು, ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಾಂಪನ್್ಮಲ 
ಪರಿತ್ನಧಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರದ್್ಾಂದಿಗ್ ಮಾತನಾಡಿ.

ಪ್ರ: ನಾ ನು ಕುಟುಿಂಬದ�್ ಿಂದಿಗ� 
ರಜ� ರಲ್ಲಿ ಹರಾ ಯಗ� ಹ�್ೇ ಗಲು 
ಯೇಜಿಸಿದ�ದಾೇ ನ� . ಹರಾ ಯರಲ್ಲಿ 
ಅವರ ಮನ� ಯದ� ಎಿಂದು 
ಪೂರ�ೈ ಕ� ದಾ ರರು ಉಲ�ಲಿೇ ಖಿಸಿದಾದಾ ರ� . 
ನಾ ನು ಮನ� ರನುನು ಬಳಸಬಹುದ�ೇ 
ಎಿಂದು ನಾ ನು ಅವರನುನು ಕ�ೇ ಳಿದ� , 
ಮತುತು ಅವಳು ಇದಕ�ಕೆ ಒಪ್್ಪಕ�್ ಿಂಡರು 
ಮತುತು ಅದಕಾಕೆ ಗಿ ನಾ ನು ಅವರಿಗ� 
ಏನನ್ನು ಪಾ ವತಿಸಬ�ೇ ಕಾ ಗಿಲಲಿ ಎಿಂದು 
ಸ್ಚ್ಸಿದರು. ಇದ� ಲಲಿ ಸರಿಯೇ?

ಉ: ಇದು ಅನುಚಿತ ವಿನಾಂತ್ಯಾಗಿದ್, 
ಮತುತಿ ನೀವು ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರ 
ಮನ್ಯನುನು ಬಳಸಬಾರದು. 
ನೀವು ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರ 
ದೃಷಿಟ್ಕ್್ೀನದಿಾಂದ ಸಮಸ್ಯಯನುನು 
ನ್್ೀಡಿದರ್, ಗಾರಿಹಕರಾಗಿರುವ 
ನಮ್ಮನುನು ಸಾಂತ್್ೀಷವಾಗಿಡಲು 
ಹಿೀಗ್ ಮಾಡುವಾಂತ್ ಅವಳಿಗ್ 
ಒತತಿಡ ಹಾಕ್ರಬಹುದು. ಅಲಲಾದ್, 
ಈ ವಯವಸ್್ಥಯು ನಜವಾದ 
ಅಥವಾ ಗಾರಿಹಯವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯ 
ಸಾಂಘಷ್ಗಕ್ಕ ಕಾರರವಾರಬಹುದು. 
ಈ ಉಡುಗ್್ರ್ಯು ನಮ್ಮ 
ವಯವಹಾರದ ಅರತಯತ್ರಳನುನು 
ಆರರಿಸಿ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರನುನು 
ಆಯಕ ಮಾಡುವ ಸಾಮಥಯ್ಗದ 
ಮ್ೀಲ್ ಪರಿಭಾವ ಬೀರುತತಿದ್ ಎಾಂದು 
ನರ್ಗರಿಸಬಹುದು. ಉಡುಗ್್ರ್ 
ಸ್ಕತಿವ್ೀ ಎಾಂಬ ಬಗ್ಗಿ ನೀವು ಯಾವುದ್ೀ 
ಪರಿಶ್ನುರಳನುನು ಹ್್ಾಂದಿದದಾರ್, ಕಾನ್ನು 
ವಿಭಾರವನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಿ.ಪ್ರ: ನನಗ� ಸ್ಕತುವಲಲಿ 

ಎಿಂದ� ನಿಸುವಿಂತಹ 
ಉಡುಗ�್ ರ� ರನುನು ನಾ ನು ಮೇಲ್ 
ಮ್ಲಕ ಸಿವಿೇಕರಿಸಿದ�ದಾೇ ನ� ಮತುತು 
ಅದನುನು ಹಿಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಯಾವುದ�ೇ 
ಮಾಗ್ಯವಿಲಲಿ. ನಾ ನು ಏನು 
ಮಾಡಬ�ೇ ಕು?

ಉ: ಇತಯಥ್ಗ ಮಾಡುವುದಕಾಕಗಿ 
ಐಟಾಂ ಅನುನು ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರಕ್ಕ 
ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಾಂಪನ್್ಮಲ 
ಪರಿತ್ನಧಿಗ್ ನೀಡಿ.
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ರಾಜಕಿೇರ ದ�ೇಣಿಗ�ಗಳು
ನಮ್ಮ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು ರಾಜಕ್ೀಯ ಪರಿಕ್ರಿಯಯಲಿಲಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವಾಂತ್ ನಾವು ರ್ರಿೀತಾ್ಸಹಿಸುತ್ತಿೀವ್ ಮತುತಿ ಅವರ ಆಯಕಯ 
ರಾಜಕಾರಣಿರಳು, ಅಭಯರ್್ಗರಳು ಮತುತಿ ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷರಳನುನು ಬ್ಾಂಬಲಿಸುತ್ತಿೀವ್. ಆದರ ,್ A. O. Smith ಯಾವುದ್ೀ 
ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅಭಯರ್್ಗ ಅಥವಾ ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕ ಕಾಂಪನಯ ಪರವಾಗಿ ಕ್್ಡುಗ್ ನೀಡಲು ಯಾವುದ್ೀ ಉದ್್ಯೀಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿ 
ಅಥವಾ ನದ್ೀ್ಗರಕರಿಗ್ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದಿಲಲಾ.

ಕಾಂಪನಯು ಯು.ಎಸ್. ನಲಿಲಾ ರಾಜಕ್ೀಯ ಕರಿಮ ಕ್ೈಗ್್ಳುಳುವ ಸಮತ್ಯನುನು (ಪಿಎಸಿ) ಪಾರಿಯೀಜಸುತತಿದ್. ನಮ್ಮ ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು, 
ಉತ್ಪನನುರಳು ಮತುತಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿರಳನುನು ಬ್ಾಂಬಲಿಸುವ ಅಭಯರ್್ಗರಳನುನು ಬ್ಾಂಬಲಿಸುವಲಿಲಾ A. O. Smith ಉದ್್ಯೀಗಿರಳು ಒಟಾಟ್ಗಿ 
ಕಾಯ್ಗನವ್ಗಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ್್ಡಲು A. O. Smith ರಾಜಕ್ೀಯ ಕರಿಮ ಕ್ೈಗ್್ಳುಳುವ ಸಮತ್ಯನುನು (ಎಒಎಸ್ ಪಿಎಸಿ) 
ರಚಿಸಲಾಗಿದ್. ಯಾವುದ್ೀ ಯು.ಎಸ್. ನಾರರಿಕರಿಾಂದ ಎಒಎಸ್ ಪಿಎಸಿಯಲಿಲಾ ಭಾರವಹಿಸುವುದು ಸಾಂಪೂರ್ಗವಾಗಿ ಸವಾಯಾಂಪ್ರಿೀರಿತವಾಗಿದ್.
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ಪ್ರ: ಸಾ ವ್ಯಜನಿಕ ಕಚ�ೇ ರಿಗಾ ಗಿ ನಾ ವು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರ್ ಅವರ ಆದ್ಯತ� ರ ಅಭ್ಯರ್್ಯಗ� 
ಕ�್ ಡುಗ� ನಿೇಡಬ�ೇ ಕು ಎಿಂದು ನನನು ಬಾ ಸ್ ಉದ�್್ಯೇ ಗಿಗಳಿಗ� ತಿಳಿಸಿದಾದಾ ರ� . ನಾ ನು ಅಭ್ಯರ್್ಯರ 
ಅಭಿಪಾ್ರ ರಗಳನುನು ಒಪ್ಪದಿದದಾರ್, ಕ�್ ಡುಗ� ನಿೇಡಲು ನನನು ಮೇಲ� ಒತತುಡ ಹಾ ಕಲಾ ಗಿದ� . ನಾ ನು 
ಕ�್ ಡುಗ� ನಿೇಡಬ�ೇ ಕ�ೇ ?

ಉ: ಈ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯನುನು ನೀವು ತಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಾಂಪನ್್ಮಲ ಪರಿತ್ನಧಿಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಬ್ೀಕು. A. 
O. Smith ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕರಿಗ್ ಅವರ ಕ್ಲಸದ ಸಮಯವನ್್ನುಳಗ್್ಾಂಡು ತಮ್ಮ ಸಾ್ಥನ ಅಥವಾ 
ಕಾಂಪನಯ ಸಾಂಪನ್್ಮಲರಳನುನು ರಾಜಕ್ೀಯ ಅಭಿಯಾನದಲಿಲಾ ಬಳಸಲು ಅನುಮತ್ಸುವುದಿಲಲಾ. ಅಲಲಾದ್ೀ, 
ಕಾಂಪನಯು ನಮ್ಮ ವ್ೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಜಕ್ೀಯ ಚಟುವಟಿಕ್ರಳನುನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವ್ೈಯಕ್ತಿಕ ನಧಿಯ 
ಬಳಕ್ಯನುನು ನಬ್ಗಾಂಧಿಸುವುದಿಲಲಾ; ನಮ್ಮ ಆಯಕಯ ಅಭಯರ್್ಗ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷವನುನು ಬ್ಾಂಬಲಿಸಲು ಅಥವಾ 
ಭಾರವಹಿಸದಿರಲು ಆಯಕ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸವಾತಾಂತರಿರಾಗಿರುತ್ತಿೀರಿ.   
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ಗೌಪ್ಯತ�
ವಯವಹಾರದ ಸಾಂದಭ್ಗದಲಿಲಾ, A. O. Smith ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಹ್್ ೀದ್್ ಯೀಗಿರಳು, ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಉದ್್ ಯೀಗಿರಳು, 
ಗಾರಿಹಕರು ಅಥವಾ ಇತರರ ಬಗ್ಗಿ ವ್ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರುರುತ್ಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಸಾಂರರಿಹಿಸಬಹುದು. A. O. 
Smith ಈ ಮಾಹಿತ್ಯ ಗೌಪಯತ್ಯನುನು ಗೌರವಿಸುತತಿದ್. ವ್ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರುರುತ್ಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದ್ೀ ಮಾಹಿತ್ಯ 
ಪರಿವ್ೀರವನುನು "ತ್ಳಿದುಕ್್ಳಳುಲ್ೀಬ್ೀಕಾದ" (ನಮ್ಮ ಮ್ೀಲಿವಾಚಾರಕರಾಂಥವರು) ಅರತಯವಿರುವ A. O. Smith ಉದ್್ ಯೀಗಿರಳಿಗ್ 
ನಬ್ಗಾಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ ಮತುತಿ ಅದನುನು ಕಾನ್ನುಬದಧ ವಯವಹಾರದ ಕಾರರರಳಿಗಾಗಿ ಮತುತಿ ಕಾನ್ನನಾಂದ ಅನುಮತ್ಸಿದಾಂತ್ 
ಮಾತರಿ ಬಳಸಬ್ೀಕು. ಗಾರಿಹಕರು, ಅಾಂತ್ಮ ಬಳಕ್ದಾರರು ಮತುತಿ ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಉದ್್ ಯೀಗಿರಳಿಾಂದ ಸಾಂರರಿಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ಗ್ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ ಮತುತಿ ಉದ್್ ಯೀಗಿರಳಿಾಂದ ಸಾಂರರಿಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ ಗೌಪಯತ್ ನೀತ್ರಳನುನು A. O. 
Smith ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ್ (A. O. Smith ಅಥವಾ ಅದರ ಅಾಂರಸಾಂಸ್್ಥ ಕಾಂಪ್ನರಳು ಹ್್ ೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದ್ೀ ವ್ಬ್ ಸ್ೈಟ್ ನ 
ಕ್ಳಭಾರದಲಿಲಾ ಇದನುನು ಕಾರಬಹುದು). ವ್ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರುರುತ್ಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತ್ ಮತುತಿ ಅದನುನು ಯಾರು ಪರಿವ್ೀಶಿಸಬಹುದು 
ಎಾಂಬುದು ವಿವಿರ ಕಾನ್ನು ನಬ್ಗಾಂರರಳಿಗ್ ಒಳಪಟಿಟ್ರುತತಿದ್, ಅದು ದ್ೀರದ ಆರಾರದ ಮ್ೀಲ್ ಬದಲಾರುತತಿದ್. A. 
O. Smith ಜಾರತ್ಕವಾಗಿ ಕಾಯ್ಗನವ್ಗಹಿಸುತತಿದ್; ನೀವು ಇರುವ ದ್ೀರದ ಕಾನ್ನುರಳು ಮಾತರಿ ನಮ್ಮಲಿಲಾರುವ 
ಮಾಹಿತ್ಗ್ ಅನವಾಯಸುತತಿವ್ ಎಾಂದು ಭಾವಿಸಬ್ೀಡಿ. ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರದ್್ ಾಂದಿಗ್ ಸಮಾಲ್್ ೀಚಿಸದ್ ವ್ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 
ರುರುತ್ಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಮುಾಂದಕ್ಕ ಕಳುಹಿಸಬ್ೀಡಿ, ನಕಲಿಸಬ್ೀಡಿ ಅಥವಾ ಹಾಂಚಿಕ್್ಳಳುಬ್ೀಡಿ.
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ಪ್ರ: ಹ� ಸರುಗಳು, ಜನ್ಮದಿನಾ ಿಂಕಗಳು, 
ಪಾ್ರ ರಿಂಭ ದಿನಾ ಿಂಕಗಳು ಮತುತು 
ವಿಳಾಸಗಳನುನು ಒಳಗ�್ ಿಂಡಿಂತ� ರುಕ� 
ಉದ�್್ಯೇ ಗಿಗಳ ಪಟ್ಟೆರನುನು ಕಳುಹಿಸುವಿಂತ� 
ರು.ಎಸ್ .ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾ ಪ್ಯರ�ೇ ಟ್ 
ಸಿಂವಹನ ತಿಂಡವು ಇಿಂಗ�ಲಿ ಿಂಡಿನಲ್ಲಿನ 
ಮಾನವ ಸಿಂಪನ್್ಮಲ ವ್ಯವಸಾ್ಥ ಪಕರನುನು 
ಕ�ೇ ಳುತತುದ� , ಹಿೇಗಾ ಗಿ ಸಿಂವಹನ ತಿಂಡವು 
ರ�ೈ ರಕಿತುಕ ಜನ್ಮದಿನಾ ಿಂಕ ಮತುತು ಕ� ಲಸದ 
ರಾ ಷಿ್ಯಕ�್ೇ ತಸ್ವದ ಕಾ ಡ್್ಯ ಗಳನುನು 
ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಅವಳು ಮಾಹಿತಿರನುನು 
ಒದಗಿಸಬ�ೇ ಕ�ೇ ?

ಉ: ಈರಲ್ೀ ಅಲಲಾ. ದ್ೀರರಳ ನಡುವ್ 
ಗೌಪಯತ್ ಕಾನ್ನುರಳು ರಮನಾಹ್ಗವಾಗಿ 
ಬದಲಾರುತತಿವ್. ಕ್ಲವು ದ್ೀರರಳಲಿಲಾ 
ಕಾಂಪನಯಳಗ್ ಸಹ ಈ ರಿೀತ್ಯ 
ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ವಗಾ್ಗಯಸಲು ಉದ್್ಯೀಗಿರಳ 
ಒಪಿ್ಪಗ್ಯ ಅರತಯವಿರುತತಿದ್. ಡ್ೀಟಾ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾನ್ನುರಳಿಗ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವ 
ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ವಗಾ್ಗಯಸಬಹುದು ಮತುತಿ 
ಅದನುನು ಹ್ೀಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಾಂಬುದನುನು 
ಅಥ್ಗಮಾಡಿಕ್್ಳಳುಲು ಮಾನವ ಸಾಂಪನ್್ಮಲ 
ವಯವಸಾ್ಥಪಕರು ಮೊದಲು ಕಾನ್ನು 
ಇಲಾಖ್ಯಾಂದಿಗ್ ಮಾತನಾಡಬ್ೀಕು.
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ಪ್ರ: ಗಾ್ರ ಹಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರು 
ನಿದಿ್ಯರಟೆ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ 
ಭಾ ಗಗಳ�ೊ ಿಂದಿಗ� ಯಾವುದ�ೇ 
ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಸಿವಿೇಕರಿಸುವುದಿಲಲಿ 
ಎಿಂದು ಹ�ೇಳುತಾತು ರ� . ನಾ ನು ಹ�ೇ ಗ� 
ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಸಬ�ೇ ಕು?

ಉ: ಅಾಂತಹ ಯಾವುದ್ೀ ಚಚ್್ಗಯಲಿಲಾ 
ಭಾರವಹಿಸಬ್ೀಡಿ. ಸಾಂಭಾಷಣ್ಯನುನು 
ವಾಯಪಾರ ಅನುಸರಣ್ ಇಲಾಖ್ 
ಅಥವಾ ಕಾನ್ನು ಇಲಾಖ್ಗ್ ವರದಿ 
ಮಾಡಿ, ಇವ್ರಡ್ ನಮಗ್ ಸಲಹ್ 
ನೀಡಬಹುದು.
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ನಿಬ್ಯಿಂಧಿತ ಅಥರಾ ನಿಷ�ೇಧಿತ 
ರಾ್ಯಪಾರಗಳು
ನಮ್ಮ ಅಾಂತಾರಾಷಿಟ್ೀಯ ಚಟುವಟಿಕ್ರಳು ಯುನ್ೈಟ್ಡ್ 
ಸ್ಟ್ೀಟ್್ಸ ಮತುತಿ ನಾವು ಕಾಯ್ಗನವ್ಗಹಿಸುವ ಇತರ ರಾಷಟ್ರಳ 
ವಾಯಪಾರ ನಯಮರಳಿಗ್ ಒಳಪಟಿಟ್ರುತತಿವ್. 

ಭಯೀತಾ್ಪದಕರ್ಾಂದು ರುರುತ್ಸಲ್ಪಟಟ್ವರು, 
ಭಯೀತಾ್ಪದನ್ಗ್ ಬ್ಾಂಬಲಿಸುವ ಮತುತಿ ಮಾದಕವಸುತಿ 
ಕಳಳುಸಾಗಾಣಿಕ್ದಾರರ್ಾಂದು ರುರುತ್ಸಿ ಪಟಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
ನದಿ್ಗಷಟ್ ವಯಕ್ತಿರಳು, ರುಾಂಪುರಳು, ಮತುತಿ ಸಾಂಸ್್ಥರಳೊ್ಾಂದಿಗ್ 
ವಾಯಪಾರ ನಡ್ಸುವುದನುನು ಯುನ್ೈಟ್ಡ್ ಸ್ಟ್ೀಟ್್ಸ 
ನಷ್ೀಧಿಸುತತಿದ್. ರಾಸಾಯನಕ ಅಥವಾ ಜ್ೈವಿಕ ರಸಾರಾಸರಾರಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧ, ಬಾಯಲಿಸಿಟ್ರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಅಥವಾ ಕ್ಲವು 
ದ್ೀರರಳಲಿಲಾ ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮ ಪರಮಾರು ಚಟುವಟಿಕ್ರಳಲಿಲಾ 
ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ “ಅಾಂತ್ಮ ಬಳಕ್ದಾರರನುನು” ( end-users)
ಈ ಪಟಿಟ್ಯು ಒಳಗ್್ ಾಂಡಿದ್. ಜಾರತ್ಕ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರ ಎಾಂಬ 
ನಮ್ಮ ಖಾಯತ್ಗ್ ಈ ನಬ್ಗಾಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ಪಟಿಟ್ಯನುನು ನಾವು 
ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖಯವಾಗಿದ್. ಕಾಂಪನಯ ವಾಯಪಾರ 
ಅನುಸರಣ್ ವಿಭಾರವು ನಬ್ಗಾಂಧಿತ ಮತುತಿ ನಷ್ೀಧಿತ ಪಕ್ಷದ 
ಪಟಿಟ್ಯನುನು ಆಗಾರ ನವ್ಗಹಿಸುತತಿದ್, ನವಿೀಕರಿಸುತತಿದ್ ಮತುತಿ 
ಪರಿಸಾರ ಮಾಡುತತಿದ್. ನೀವು ಒಾಂದು ನದಿ್ಗಷಟ್ ಘಟಕ ಅಥವಾ 
ವಯಕ್ತಿಯಾಂದಿಗ್ ಅಥವಾ ಒಾಂದು ನದಿ್ಗಷಟ್ ದ್ೀರದಲಿಲಾ ವಾಯಪಾರ 
ಮಾಡಬಹುದ್ೀ ಎಾಂಬ ಪರಿಶ್ನುರಳಿದದಾರ್ ವಾಯಪಾರ ಅನುಸರಣ್ 
ವಿಭಾರವನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಿ.

ಯು.ಎಸ್. ಹಲವಾರು ದ್ೀರರಳ ಮ್ೀಲ್ ನಬ್ಗಾಂರರಳು 
ಮತುತಿ ವಾಯಪಾರ ಮತ್ರಳನುನು ವಿಧಿಸಿದ್. ಯಾವುದ್ೀ ದ್ೀರದ 
ವಾಯಪಾರ ಸಿ್ಥತ್ರತ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ೀ ವಸುತಿವಿನ ರಫ್ತಿ 
ಮತುತಿ ಆಮದು ಕುರಿತು ನಮಗ್ ಖಚಿತತ್ ಇಲಲಾದಿದದಾರ್, 
ವಾಯಪಾರ ಅನುಸರಣಾ ವಿಭಾರ ಅಥವಾ ಕಾನ್ನು 
ವಿಭಾರವನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಿ.

A. O. Smith ಎಲಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಅಮ್ರಿಕಾದ ಬಹಿಷಾಕರ 
ವಿರ್್ ೀಧಿ ಕಾನ್ನುರಳ ಪಾಲನ್ ಮಾಡಬ್ೀಕು. ಈ 
ಕಾನ್ನುರಳು ಮಾಂಜ್ರಾಗಿಲಲಾದ ಬಹಿಷಾಕರರಳಲಿಲಾ (ಕ್ಲವು 
ದ್ೀರರಳು ಅಥವಾ ಜನರ್್ ಾಂದಿಗ್ ವಾಯಪಾರ ಮಾಡಲು 
ನರಾಕರಣ್) A. O. Smith ಭಾರವಹಿಸುವಿಕ್ಯನುನು 
ನಷ್ೀಧಿಸುತತಿವ್. ಬಹಿಷಾಕರ-ವಿರ್್ ೀಧಿ ಕಾನ್ನುರಳ 
ಉದ್ದಾೀರವ್ಾಂದರ್ ಯು.ಎಸ್. ಕಾಂಪನರಳು (ಅವರ 
ವಿದ್ೀಶಿ ಅಾಂರಸಾಂಸ್್ಥರಳನುನು ಒಳಗ್್ ಾಂಡಾಂತ್) 
ಯು.ಎಸ್. ಅನುಮೊೀದಿಸದ ವಿದ್ೀಶಿ ಬಹಿಷಾಕರರಳಲಿಲಾ 
ಭಾರವಹಿಸುವುದನುನು ನರಾಕರಿಸುವುದು. A. O. Smith 
ಮ್ರನ್ೀ ವಯಕ್ತಿಯಾಂದಿಗ್ ವಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದಿಲಲಾ ಅಥವಾ 
ಆ ಪಕ್ಷದ ಬಹಿಷಾಕರವು ಜಾರಿಯಲಿಲಾದ್ ಎಾಂಬ ಹ್ೀಳಿಕ್ಯನುನು 
ನೀವು ಓದಿದಾರ ಅಥವಾ ಕ್ೀಳಿದಾರಲ್ಲಾಲಾ ವಾಯಪಾರ 
ಅನುಸರಣ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರವನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಿ.
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ಪೂರ�ೈಕ� ಸರಪಳಿ ಸಮಗ್ರತ�
A. O. Smith  ರ ಮಾರ್ಗದಶಿ್ಗ ಸ್ತರಿರಳು ಅದು ತನನು ಮತುತಿ ಅದರ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರ 
ಮ್ೀಲಿನ ನರಿೀಕ್್ರಳನುನು ತ್ಳಿಸುತತಿದ್. ನಾವು ವಾಯಪಾರ ಮಾಡುವ ಪಾಲುದಾರರು 
ಒಾಂದ್ೀ ರಿೀತ್ಯ ಮಾನದಾಂಡರಳಿಗ್ ಬದಧರಾಗಿರುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್್ಳಳುಲು 
ನಾವು ಹಲವಾರು ಕರಿಮರಳನುನು ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳುಳುತ್ತಿೀವ್. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರ ಈ 
ನರಿೀಕ್್ರಳನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕಾಂಪನಯು ತನನು ಮ್ರನ್ೀ ವಯಕ್ತಿಯ ಸರಿಯಾದ ಪರಿರರಿಮದ 
ನೀತ್ಯನ್್ ನುಳಗ್್ ಾಂಡ ನೀತ್ರಳು ಮತುತಿ ಕಾಯ್ಗವಿರಾನರಳನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ್. 

ಅಲಲಾದ್ೀ, ಲಾಂಚ-ವಿರ್್ ೀಧಿ, ಮಾನವ ಕಳಳುಸಾರಣ್, ಸಾಂಘಷ್ಗದ ಖನಜರಳು ಮತುತಿ 
ರಾಸಾಯನಕ ಮತುತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸುತಿರಳ ಮ್ೀಲಿನ ಕಾನ್ನುರಳು ಸ್ೀರಿದಾಂತ್ 
ಉತಾ್ಪದಕರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ೈಕ್ ಸರಪಳಿರಳಿಗ್ ವಹಿಸಬ್ೀಕಾದ ಜವಾಬಾದಾರಿಯನುನು ಹಲವಾರು 
ಯು.ಎಸ್. ಕಾನ್ನುರಳು ಒತ್ತಿಹ್ೀಳುತತಿವ್.  A. O. Smith ಈ ಕಾನ್ನುರಳು ಮತುತಿ 
ನಬಾಂರನ್ರಳಿಗ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಬದಧತ್ಯನುನು ಹ್್ ಾಂದಿರುತತಿದ್ ಮತುತಿ ನಮ್ಮ 
ಪೂರ್ೈಕ್ದಾರರಿಾಂದ ಅದ್ೀ ಬದಧತ್ಯನುನು ನಾವು ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿೀವ್. ಈ ವಿಷಯದಲಿಲಾ ನೀವು 
ಯಾವುದ್ೀ ಪರಿಶ್ನುರಳನುನು ಹ್್ ಾಂದಿದದಾರ್, ದಯವಿಟುಟ್ ಕಾನ್ನು ವಿಭಾರವನುನು ಸಾಂಪಕ್್ಗಸಿ.



36     ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕ ಸಿದಾಧ ಾಂತರಳು

ತ್ೀಮಾ್ಗನ

A. O. Smith ಜ್್ತ್ಗ್ ಸಾಂಬಾಂರ ಹ್್ಾಂದಿದದಾಕಾಕಗಿ 
ನಮ್ಮಲಿಲಾ ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರ್ ತುಾಂಬಾ 
ಹ್ಮ್್ಮಪಡುತ್ತಿೀವ್.

ಆದರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪನಯಾಂತ್ಯೀ 
ದಿೀಘ್ಗಕಾಲದವರ್ಗ್ ಇರುವ ಖಾಯತ್ಯನುನು 
ಸಹ-ಅಜಾರರ್ಕತ್ಯಾಂದ ರಾತ್್ ರಿೀರಾತ್ರಿ 
ಕಳ್ದುಕ್್ಳಳುಬಹುದು ಎಾಂಬ ಬಗ್ಗಿ ನಾವು 
ಯಾವಾರಲ್ ಎಚಚಿರಿಕ್ಯಾಂದಿರಬ್ೀಕು. ನಮ್ಮ 
ಮಾರ್ಗದಶಿ್ಗ ಸ್ತರಿರಳನುನು ಕಲಿಯುವುದು ಮತುತಿ 
ಅಥ್ಗಮಾಡಿಕ್್ಳುಳುವುದು ಮತುತಿ ಪರಿತ್ದಿನವೂ 
ಅವುರಳಾಂತ್ ಬದುಕುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯ. ಈ 
ತತವಾರಳನುನು ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ ಉದ್್ ಯೀಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿ 
ಮತುತಿ ನದ್ೀ್ಗರಕರು ಅನುಸರಿಸಬ್ೀಕ್ಾಂದು 
ಕಾಂಪನಯು ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತತಿದ್. ಉದ್್ ಯೀಗಿರಳಿಗ್, 
ಯಾವುದ್ೀ ಮನಾನುವನುನು ವಿಭಾರ ಅಥವಾ 
ಸೌಲಭಯದ ವಯವಸಾ್ಥಪಕರು ಅಥವಾ ಮಾನವ 
ಸಾಂಪನ್್ಮಲ ಪರಿತ್ನಧಿ ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿ ಮತುತಿ 
ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅನುಮೊೀದಿಸಬ್ೀಕು. ಅಧಿಕಾರಿರಳು 
ಮತುತಿ ನದ್ೀ್ಗರಕರಿಗ್ ನೀಡಿದ ಯಾವುದ್ೀ 
ಮನಾನುವನುನು ನದ್ೀ್ಗರಕರ ಮಾಂಡಳಿಯು 
ಪರಿಶಿೀಲಿಸಬ್ೀಕು ಮತುತಿ ಅನುಮೊೀದಿಸಬ್ೀಕು 
(ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮತ್) ಮತುತಿ ಅದು ಕಾಂಪನಯ 
ವ್ಬ್ ಸ್ೈಟ್ www.aosmith.com ನಲಿಲಾ ತಕ್ಷರವ್ೀ 
ಬಹಿರಾಂರಗ್್ ಳುಳುತತಿದ್.

ನ್ನಪಿಡಿ, A. O. Smith ಮಾರ್ಗದಶಿ್ಗ 
ಸ್ತರಿರಳನುನು ಅನುಸರಿಸಿಕ್್ಾಂಡು ಹ್್ ೀರುವುದು 
ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲಿಲಾದ್. ಯಾರಾದರ್ 
ಈ ಮಾನದಾಂಡರಳನುನು ನಲ್ಗಕ್ಷಿಸಿದರ್, 
ಸವಾಇಚ್ಛೆಯಾಂದ ಅಥವಾ ಅಜಾರರ್ಕತ್ಯಾಂದ, 
ನಾವ್ಲಲಾರ್ ಬಳಲುತ್ತಿೀವ್. ನೀವು ನ್್ ೀಡಿರುವುದು 
ಕಾನ್ನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ಅನ್ೈತ್ಕ ಎಾಂದು 
ನಮರನಸಿದರ್, ಹ್ೀಳಿ. ಅಜಾರರ್ಕತ್ಯ 
ಪರಿತ್ಯೀಕ ಕ್ರಿಯಯಾಂದ ಹಾನಗ್್ ಳಗಾರದಿರಲು 
ಅಥವಾ ನಾರವಾರದಿರಲು ಶ್ರಿೀಷ್ಠತ್ಯ 
ಖಾಯತ್ಯನುನು ಬ್ಳ್ಸಲು ನಾವು ತುಾಂಬಾ 
ರರಿಮಸಿದ್ದಾೀವ್.

ಕಾ ಪ್ಯರ�ೇ ಟ್ ಕಛ�ೇ ರಿಗಳು

ಮಲಾವಾಕ್ೀ, ವಿಸಾಕನ್ಸನ್

ನಾನ್ ಜಾಂಗ್, ಚಿೀನಾ

ಹಾಾಂಗ್ ಕಾಾಂಗ್ , ಎಸ್ ಎಆರ್

ಕಾ ಪ್ಯರ�ೇ ಟ್ ತಿಂತ್ರಜ್ಾ ನ ಕ�ೇ ಿಂದ್ರ

ಮಲಾವಾಕ್ೀ, ವಿಸಾಕನ್ಸನ್
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ರಾ್ಯ ಪಾ ರ ಸ್ಥಳಗಳು

ಉತತುರ ಅಮರಿಕಾ

ಆಪಲಟ್ನ್, ವಿಸಾಕನ್ಸನ್

ಆಶಾಲಾ್ಯಾಂಡ್, ಟ್ನ್ನುಸಿ್ಸ

ಆಸಿಟ್ನ್, ಟ್ಕಾ್ಸಸ್

ಷಾಲ್್ಗಟ್, ಉತತಿರ ಕ್ರ್್ ಲಿನಾ

ಸಿಯುಡಾಡ್ ಜುರ್ಜ್, ಚಿಹ್್ ೀವಾ

ಕುಕ್ವಾಲ್ಲಾ, ಟ್ನ್ನುಸಿ್ಸೀ

ಎಲ್ ಪಾಸ್್ , ಟ್ಕಾ್ಸಸ್

ಫರು್ಗಸ್, ಒಾಂಟಾರಿಯ

ಫಾಲಾರ್ನ್್ಸ, ಕ್ಾಂಟುಕ್

ಫಾರಿಾಂಕ್ಲಾನ್, ಟ್ನ್ನುಸಿ್ಸೀ

ರುರ�್ೇ ಪ್ ಮತುತು ಮಧ್ಯಪಾ್ರ ಚ್ಯ

ಬಾಯನ್ ಬರಿ, ಯುನ್ೈಟ್ಡ್ ಕ್ಾಂಗ್ ಡಮ್

ದುಬ್ೈ, ಯುನ್ೈಟ್ಡ್ ಅರಬ್ ಎಮರ್ೀಟ್್ಸ

ಇಸಾತಿಾಂಬುಲ್, ಟಕ್್ಗ

ವ್ಲ್್ ಡಾೀವ್ನ್, ನ್ದಲಾಯ್ಗಾಂಡ್್ಸ

ಏರ್ಯ & ಪ� ಸಿಫಿಕ್

ಬ್ಾಂರಳೊರು, ಭಾರತ

ಹನ್್ ೀಯ, ವಿಯಟಾನುಾಂ

ಲಿರುಯ, ಚಿೀನಾ

ನಾನ್ ಜಾಂಗ್, ಚಿೀನಾ

ಗ್್ ರಿೀವೊ್ಪೀಟ್್ಗ, ಓಹಿಯೀ

ಹಾಲಟ್ಮ್ ಸಿಟಿ, ಟ್ಕಾ್ಸಸ್

ಜಾನ್ಸನ್ ಸಿಟಿ, ಟ್ನ್ನುಸಿ್ಸೀ

ನಾಕ್್ಸವಿಲ್ಲಾ, ಟ್ನ್ನುಸಿ್ಸೀ

ಲ್ಬನಾನ್, ಟ್ನ್ನುಸಿ್ಸೀ

ಮ್ಕ್್ಬೀ, ದಕ್ಷಿರ ಕ್ರ್್ ಲಿನಾ

ನಾಯಶಿವಾಲ್ಲಾ, ಟ್ನ್ನುಸಿ್ಸೀ 

ಫಿಲಿಪ್್ಸ ಬಗ್್ಗ , ಕಾನಾ್ಸಸ್ 

ಸಾಟ್ಟ್ ಫೀಡ್್ಗ, ಒಾಂಟಾರಿಯ
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ಟ್ಪ್ಪಣಿಗಳು:
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“ನ್ೈಜವಾಗಿರಿ. 
ಸರಿಯಾದ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು 
ಎಾಂದಿರ್ ನಾಚಿಕ್ಪಡಬ್ೀಡ.
- ಜಾಜ್್ಗ ಎಲಿಯಟ್
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