आचार सं�हता

लॉडर्मध्ये, आम्हाला कल्पकता आ�ण सहयोगाबाबत तळमळ आहे. अ�भनव कल्पनांचे आपल्या भागधारकांसाठ� द�घर्काल�न मल्
ू यांत रूपांतर करण्यावर आपले

पण
ू र् ल� क��द्रत आहे. सचोट� आ�ण उच्च नै�तक मानकांसह व्यवसाय करणे आ�ण कमर्चार्याचा सन्मान, सरु ��तता, आ�ण कल्याणावर क��द्रत कामाचे

वातावरण प्रदान करणे यावर आपला �वश्वास आहे.

लॉडर् आचार सं�हता आपल्या �वश्वासाभोवतीची चौकट तयार करते आ�ण आपल्या वतर्नाबाबत स्पष्ट अपे�ा नमद
ू करते. तम्
ु हाला मागर्दशर्न करण्यासाठ� आ�ण

तम
ु च्या समोर येऊ शकतील अशा नै�तक आव्हानांचा सामना करण्यास मदत करण्याक�रता सं�हतेची रचना केलेल� आहे . तथा�प, �नवड करावा लागणार्या आ�ण
�नणर्य घ्याव्या लागणार्या सवर् प�रिस्थती सं�हतेमध्ये समा�वष्ट केल्या जाऊ शकत नाह�त. तम्
ु हाला काह� प्रश्न असतील �कं वा अ�त�रक्त मदत हवी असेल �कं वा

सं�हतेमध्ये समा�वष्ट न केलेले एखादे नै�तक आव्हान तम
ु च्यासमोर आले तर, अपे��त वतर्नाबाबत तम्
ु हाला स्पष्ट समज येईपय�त, तम
ु च्या व्यवस्थापकास �कं वा
लॉडर् कॉप�रे ट अनप
ु ालन स�मतीच्या कोणत्याह� सदस्याला �वचारण्यात संकोच करू नका.

आपले संचालक मंडळ, आपले ग्राहक, आपले परु वठादार आ�ण इतर भागधारक आपल्याकडून सव�च्च पातळीवर�ल सचोट�ने आ�ण सं�हतेतील �वश्वास आ�ण

वतर्णुक�ंनस
ु ार काम करण्याची अपे�ा करतात. लॉडर् काप�रे शन आ�ण त्यांच्या संलग्न संस्थांतील प्रत्येक कमर्चार्याने सं�हतेमध्ये नमद
ू केलेले वतर्न वाचणे,
समजावन
ू घेणे आ�ण त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे , यामध्ये संयक्
ु त उद्यम भागीदारांचाह� समावेश होतो.

सं�हतेचे उल्लंघन करणार्या वतर्नाबाबत तक्रार करणे हे तम
ु चे कतर्व्य आहे . या दा�यत्वाचे पालन केल्यामळ
ु े तम
ु च्यावर कोणत्याह� प्रकारचा सड
ू उगवला जाण्यास

आपल� धोरणे मनाई करतात. आपले जे कमर्चार� इतरांचे व्यवस्थापन करतात त्यांच्यावर या सं�हतेचे समथर्न करणे आ�ण �तचे अनप
ु ालन करण्याबाबत अपे�ा

कमर्चार्यांपय�त पोहोचवण्याची, तसेच संपण
ू र् संस्थेमध्ये नै�तक वतर्नाची दखल घेतल� जाईल, त्याला मह�व �दले जाईल आ�ण त्याचे प्रदशर्न केले जाईल अशा

संस्कृतीला प्रोत्साहन दे ण्याचीह� त्यांच्यावर अ�त�रक्त जबाबदार� आहे .

आपल्या सं�हतेबाबत तम
ु च्या वैयिक्तक वचनबद्धतेबाबत तम
ु चे धन्यवाद.

जेन जेम्स एफ. अमोस, यए
ु सएमसी (�नव�
ृ )

अध्य�

लॉडर् कॉप�रे शन
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जबाबदार�

लॉडर्ची आचार सं�हता (“सं�हता”) संयक्
ु त उद्यम भागीदारांच्या समावेशासह, लॉडर् कॉप�रे शन आ�ण

त्यांच्या संलग्न संस्थांच्या सवर् कमर्चार्यांना लागू होते, यामध्ये चाह� समावेश होतो.

संपण
ू र् सं�हतेमध्ये, संयक्
ु त उद्यम भागीदारांच्या समावेशासह, लॉडर् कॉप�रे शन आ�ण त्यांच्या

संलग्न संस्थांच्या सवर् कमर्चार्यांचे प्र�त�न�धत्व करण्यासाठ� “आम्ह�” आ�ण “आमचे” वापरले

आहे .

आपण सं�हता समजावन
ू घेणे आ�ण �तचे पालन करणे अपे��त आहे .

कमर्चार्यांनी सं�हतेचे पालन करण्याबाबत आपले समथर्न आ�ण अपे�ा कळवण्यासाठ� अ�धकार�,

संचालक, व्यवस्थापक आ�ण पयर्वे�क जबाबदार आहे त.

�वश्वास

आपल्या क��द्रय �वश्वासांमध्ये पढ
ु �ल गोष्ट�ंचा समावेश होतो: आपल्या कमर्चार्यांचा सन्मान,

सरु ��तता, आ�ण कल्याण; सचोट� आ�ण नै�तक वतर्न; आ�ण कल्पकता.

सचोट�ने व्यवसाय करण्यावर आपला �वश्वास आहे आ�ण आपल्या ग्राहक, कमर्चार� आ�ण

समाजाला इतर स्वरूपांतील मल्
ू य प्रदान करण्याइतक�च उच्च नै�तक मानकेह� मह�वाची आहे त.

आपल्या व्यवसायाला लागू होणारे सवर् कायदे आ�ण �नयमनांचे पालन करण्यास आपण वचनबध्द

आहोत.

भ्रष्टाचाराच्या �वरोधातील यन
ु ायटे ड नेशन्सच्या प�रषदे चे आ�ण मानवा�धकार, कामगार, पयार्वरण
आ�ण भ्रष्टाचाररोधक �ेत्रांमध्ये क��द्रय मल्
ू यांचे प्र�त�न�धत्व करणार्या यन
ु ायटे ड नेशन्स
कॉम्पॅक्टच्या 10 त�वांचे आपण समथर्न करतो.
http://www.unglobalcompactorg/aboutthegc/thetenprinciples/index.html
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लोक
आंतरराष्ट्र�य�रत्या मान्यताप्राप्त मानवा�धकारांचे संर�ण करणे; रोजगाराच्या �नःप�पाती पद्धती; आ�ण आरोग्य, कल्याण आ�ण �नरं तर �श�णास चालना
दे णारे सरु ��त, आदरपव
र् , वै�वध्यपण
ू क
ू र् कामाचे वातावरण प्रदान करण्यासाठ� लॉडर् वचनबध्द आहे .
•
•
•
•
•
•
•

आपल्या सवर् लोकेशन्सवर, संघटना स्वातं�य, खाजगीत्व, समान रोजगार संधी, बालमजरु �, कामाचे तास आ�ण वाजवी भरपाईचा अ�धकार यांचा आदर
करण्यासह, परं तु तेवढ्यासच मयार्�दत नसलेल्या सवर् रोजगार आ�ण कामगार कायद्यांचे आपण अनप
ु ालन करू.
वेठ�बगार आ�ण अनैिच्छक मजुर�स आपण प्र�तबंध करतो.
मानवी तस्कर�ला आपण प्र�तबंध करतो आ�ण मानवी तस्कर�शी लढण्यामध्ये आपण आपल� भ�ू मका बजाव.ू
आपण �वरोधी �कं वा धमक� दे णार्या कारवायांना प्र�तबंध करतो.
आपण अवैध अंमल� पदाथर् �कं वा अल्कोहोलच्या प्रभावाखाल� काम करण्यास प्र�तबंध करतो.
कोणत्याह� कमर्चार्याचा अन्य कमर्चार्याद्वारे �कं वा त्रयस्थ प�ाद्वारे छळ होण्यास आपण प्र�तबंध करतो.
वंश, धमर्, रं ग, राष्ट्र�य मळ
ू , वय, �लंग, ल��गक अ�भमख
ु ता, �लंग ओळख, वैवा�हक िस्थती, आनव
ु ां�शक मा�हती, अपंगत्व िस्थती, अनभ
ु वाची िस्थती �कं वा
कायद्याद्वारे संर��त असलेल्या कोणत्याह� अन्य वै�शष्ट्यांनस
ु ार कमर्चार्यांमध्ये भेदभाव करण्यास आपण प्र�तबंध करतो.

पयार्वरण, आरोग्य आ�ण सुर��तता

आपण व्यवसाय करत असलेल्या सवर् लोकेशन्सवर सवर् पयार्वरणीय, आरोग्य व सरु �ेच्या कायद्यांचे पालन करण्यास आ�ण सरु ��त व आरोग्यदायी कामाचे
वातावरण प्रदान करण्यास लॉडर् वचनबध्द आहे . पयार्वरणीय आव्हानांबाबत कृतीशील दृिष्टकोनाचे लॉडर् समथर्न करते, पयार्वरणाची अ�धक मोठ� जबाबदार�
घेण्यासाठ� उपक्रम हाती घेते आ�ण पयार्वरण परू क तंत्र�ानांच्या �वकास व �वतरणास प्रोत्साहन दे त.े
•
•
•
•
•

व्यावसा�यक चालनांना लागू होत असलेल्या सवर् पयार्वरणीय, आरोग्य आ�ण सरु �ा कायदे आ�ण �नयमनांचे आपण पालन करतो.
आपण शाश्वत पद्धतींचा समावेश करू ज्या पयार्वरणावर�ल आपला प्रभाव कमीत कमी ठे वतील आ�ण सवर् सामग्रीचा पन
ु वार्पर करण्यास प्रोत्साहन दे तील.
कोणत्याह� पयार्वरण�वषयक परवानगीसाठ�, मंजूर�साठ� �कं वा अशा प्रा�धकरणाकडे दाखल करण्यासाठ� आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� अहवालांच्या
आपण संब�ं धत शासक�य अ�धकार्यांना अचूक मा�हती दे ऊ.
परवाने, अन�
ु प्ती, प्रमाणपत्रे �मळ�वण्यासाठ� �कं वा इतर कोणत्याह� पयार्वरण�वषयक समस्यांचे �नराकरण करण्यासाठ� आपण
कोणत्याह� प्रकारे अयोग्य प्रदाने करणार नाह�.
कमर्चार्याला होणार्या इजा व व्यवसायाशी संब�ं धत आजार कमीत कमी राखणार्या सरु �ा पद्धतींचा आपण वापर करू.
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गुणव�ा

गण
ु व�ा आ�ण मल्
ू याबाबत आपल्या ग्राहकांच्या अपे�ांची सातत्याने पण
ू र् करतील अशी उत्पादने आ�ण सेवा प्रदान करण्यासाठ� लॉडर् वचनबध्द आहे .
•
•

ग्राहकांचे एकूण समाधान होईल, आपल� गण
ु व�ेबाबतची उद्�दष्टे साध्य होतील आ�ण सव��म पद्धती सामा�यक केल्या जातील याची खात्री करण्याचे मागर्
म्हणून आपण सातत्याने आपल्या प्र�क्रयांवर दे खरे ख करू व सध
ु ारणा करू.
प्र�क्रयेतील श्रेष्ठत्व आ�ण संपण
ू र् संस्थेत चांगल� गण
ु व�ा राखण्याबाबत आपल� अंगभत
ू वचनबध्दता याद्वारे आपण ग्राहकामध्ये �नष्ठा �नमार्ण करू:
- ग्राहकांनी आपल्या कृतीला चालना �दल� पा�हजे;
- गत
ुं ागत
ुं ीच्या वै�शष्ट्यांपासन
ू ते दज�दार वै�शष्ट्यांपय�त आपण अ�वश्रांत ल� क��द्रत करतो;
- गण
ु व�ा आ�ण प्र�क्रया �मता “बांधणी” करणे;
- जोखमीस प्र�तबंध करणे आ�ण ती कमीत कमी राखणे यावर ल� क��द्रत करणे; आ�ण
- योग्य वेळी, योग्य प्रकारे , योग्य गोष्ट करणे.

व्यापार
वस्तू व तां�त्रक डेटाची �नयार्त, पन
ु �नर्यार्त, पन
ु हर्स्तांतरण आ�ण आयातीसाठ� लागू असलेल्या सवर् कायद्यांचे पालन करण्यासाठ� लॉडर् वचनबध्द आहे .
•
•
•

आपला व्यवसाय आ�ण लोकेशन्सवर लागू होणार्या सवर् व्यापार �नयंत्रण कायदे आ�ण �नयमनांचे आपण पालन करू.
व्यापार पालन कायदे आ�ण �नयमनांचे उल्लंघन करून आपण �नयार्त, पन
ु �नर्यार्त, पन
ु हर्स्तांतरण �कं वा आयात करणार नाह�.
आपल्या कामाशी संब�ं धत व्यापार पालन धोरणे, प्र�क्रया आ�ण कामाच्या सच
ू नांचा आपण आढावा घेऊ आ�ण त्यांचे पालन करू.
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संघषर् ख�नजे
काँगोचे लोकशाह� प्रजास�ाक (“DRC”) आ�ण त्यांच्या शेजारच्या दे शांत सशस्त्र संघषा�ला �नधी परु वणार्या संघषर् ख�नजांच्या वापराला प्र�तबंध करण्यासाठ� लॉडर्
वचनबद्ध आहे .
•
•
•

संघषार्च्या िस्थतींमध्ये काँगोचे लोकशाह� प्रजास�ाक आ�ण त्यांच्या शेजारच्या दे शांतन
ू आपल्या उत्पादनांमध्ये टँ टलम, �टन, सोने, �कं वा टं गस्टनपासन
ू
�मळवलेले धातू नसतील याची खात्री करण्यासाठ� आपण वाजवी प्रयत्न करू.
आपण आपल्या परु वठादारांना स�ू चत करू क� संघषार्च्या िस्थतींमध्ये काँगोचे लोकशाह� प्रजास�ाक आ�ण त्यांच्या शेजारच्या दे शांतन
ू टँ टलम, �टन, सोने,
�कं वा टं गस्टनपासन
ू �मळवलेले धातू असतील अशा उत्पादने आ�ण कच्च्या मालाच्या वापरास आपण प्र�तबंध करतो.

मल
ु भत
ू मानवी अ�धकारांचे उल्लंघन करणार्या कोणत्याह� अिस्तत्व आ�ण/�कं वा प�ाकडून एखादा परु वठादार माल घेत असल्याची �कं वा त्याच्याशी

संलग्न असल्याची वाजवी जोखीम लॉडर् कॉप�रे शनने ओळखलेल� असताना आपण जाणीवपव
र् अशा परु वठादारांसह व्यवहार करणार नाह�.
ू क

शासक�य करारनामा

कोणत्याह� दे शातील शासक�य अ�धकार्यांसह व्यवसाय करताना लागू होणार्या सवर् कायदे आ�ण �नयमनांचे पालन करून प्रामा�णकपणा व सचोट�ने काम

करण्यास लॉडर् वचनबध्द आहे .
•
•

कोणत्याह� शासनाला वस्तू �कं वा सेवांची �वक्र� करताना लागू होणार� खरे द� धोरणे आ�ण लागू होणारे कायदे यांचे आपण पालन करू.

शासक�य करार �मळवण्यासाठ� आपण अयोग्य प्रदाने करणार नाह�.

अचूक बुक्स आ�ण रे कॉड्र्स

स्वीकायर् लेखा पद्धती आ�ण लागू होणार्या सवर् कायदे आ�ण �नयमांनस
ु ार व्यवहारांचे खरे स्वरूप प्र�त�बं�बत करणार्या पद्धतींनी, सवर् �व�ीय व्यवहारांची न�द

करणे लॉडर्साठ� आवश्यक आहे .
•
•

अयोग्य व्यवहार लप�वण्यासाठ� आपण कोणत्याह� खोट्या, �दशाभल
ू करणार्या �कं वा कृ�त्रम न�द� तयार करणार नाह�.

लॉडर् व्यवसायाशी �नगडीत �वषयांबाबत आपण आपल्या अंतगर्त लेखापाल आ�ण स्वतंत्र लेखापालांशी सहकायर् करू.
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मालम�ा आ�ण मा�हतीचे संर�ण
डेटा संर�ण, गोपनीय मा�हती आ�ण बौिध्दक मालम�ा
लॉडर्च्या तसेच आपले ग्राहक, �वक्रेता आ�ण इतर व्यावसा�यक भागीदारांच्या गोपनीय आ�ण मालक�च्या मा�हतीसह बौिध्दक मालम�ांचे संर�ण करण्यासाठ�

लॉडर् वचनबध्द आहे . कमर्चार�, ग्राहक, �वक्रेते आ�ण इतर व्यावसा�यक भागीदारांकडून संक�लत केलेल्या वैयिक्तक मा�हतीच्या संर�ण आ�ण जबाबदार

वापरासाठ� लॉडर् वचनबध्द आहे .
•
•
•

खाजगीत्व आ�ण डेटा संर�णाशी संब�ं धत लागू होणार्या सवर् कायद्यांचे आपण पालन करू.

लॉडर्च्या तसेच आपले ग्राहक, �वक्रेता आ�ण इतर व्यावसा�यक भागीदारांच्या बौिध्दक मालम�ांचा आपण आदर करू, त्यांचे संर�ण करू आ�ण त्या सरु ��त

ठे व.ू

आपण इतरांच्या बौिध्दक मालम�ा अ�धकारांचे जाणीवपव
र् उल्लंघन करणार नाह�.
ू क

इलेक्ट्रॉ�नक मा�हती पत्रव्यवहार आ�ण सोशल �म�डया

इतर संगणक वापरकत्या�चे अ�धकार, लॉडर् कॉप�रे शन सु�वधा व प्रणाल�ंची सचोट� आ�ण सवर् उचीत परवाना आ�ण करारांचा आदर करण्यासाठ� लॉडर् वचनबद्ध आहे .

इलेक्ट्रॉ�नक संसाधनांचा अयोग्य वापर केल्यामुळे कंपनी जोखमींना उघड होते, ज्यामध्ये नको असलेला संवेदनशील डेटा उघड होणे, व्हायरसचा हल्ला, नेटवकर् प्रणाल�

व सेवांशी तडजोड आ�ण कायदे शीर व अनुपालनाच्या समस्यांचा समावेश होतो.
•
•
•
•

मा�हती, इलेक्ट्रॉ�नक साधने आ�ण नेटवकर् संसाधनांच्या योग्य वापराबाबत आपण योग्य �नणर्य अंमलात आण.ू
सोशल मी�डयासह संगणक आ�ण इंटरनेटच्या वाजवी वैयिक्तक वापराबाबत आपण योग्य �नणर्य घेऊ.

कॉपीराईट, व्यापार�चन्हे आ�ण इतर बौद्�धक मालम�ेच्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या सवर् कायद्यांचा आपण आदर करतो आ�ण सोशल

मी�डयावर पोस्ट करताना आपण कोणत्याह� सामग्रीच्या मळ
ू लेखकांना श्रेय दे ऊ.

लॉडर् ऑनलाईन फोरममध्ये चचार् करताना आपण स्वतःला योग्य�रत्या सादर करू आ�ण लॉडर्बरोबर�ल आपले संबध
ं उघड करू. लॉडर्चे गुण�वशेष समजल� जाईल

अशी सामग्री पोस्ट करत असताना, आपण स्पष्ट करू क� व्यक्त व्यक्त केलेला दृष्ट�कोन आपला स्वतःचा आहे आ�ण त्यामध्ये लॉडर्चे �वचार प्र�त�बं�बत होत

नाह�त.
•

सामािजक मी�डयावर पोस्ट करत असताना आपण सहकार� कमर्चार�, ग्राहक, �वक्रेते आ�ण इतर व्यवसाय भागीदारांचा आदर करू.
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भौ�तक मालम�ा आ�ण संप�ी

आपल� सुर�ा आ�ण भौ�तक मालम�ा आ�ण संप�ीचे संर�ण करण्यासाठ� लॉडर् वचनबध्द आहे .

आपल्या संप�ीचे नुकसान, चोर�, आ�ण गैरवापराचे व्यवसायाच्या फायदे शीरपणावर थेट

प�रणाम होतात. मालसच
ु ी, न�द�, उपकरण, संप्रेषण उपकरण, संगणक आ�ण पुरवठा यांसारख्या

घटकांचा भौ�तक माल�ांमध्ये समावेश होतो.
•
•

•

आपण आपल्या सु�वधांचे संर�ण करू आ�ण स�ु वधेच्या धोरण व �नयमांनुसार आवश्यक

असलेल्या प्रवेश, �नकास आ�ण �बल्ल्याच्या आवश्यकतांची पत
र् ा करू.
ू त

कमर्चार�, सु�वधा, मा�हती व तंत्र�ान या भागांच्या संर�णासाठ� रचना केलेल्या सुर�ा

मागर्दशर्क तत्वांचे आपण पालन करू.

आपल्या �नयंत्रणातील मालम�ांचा वापर आपण जबाबदार�ने करू आ�ण चोर�, वाया जाणे

�कं वा गैरवापर होण्यापासन
ू त्या सुर��त ठे वू.

न�द� राखणे

कागदावर�ल, इलेक्ट्रॉ�नक �कं वा इतर स्वरुपांतील �कं वा �म�डयातील आपल्या व्यावसा�यक न�द�

लागू होणारे कायदे व �नयमनांनुसार राखन
ू ठे वणे, संग्र�हत करणे आ�ण त्यांची मांडणी करणे
याबाबत लॉडर् वचनबध्द आहे . न�द� राखन
ू ठे वण्याबाबत अनुसच
ू ी आ�ण संब�ं धत न�द� धारणा
धोरणाशी सातत्य राखन
ू कमर्चार्यांनी व्यावसा�यक न�द� राखणे आवश्यक आहे .
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�नःप�पाती स्पधार्
आपले पुरवठादार आ�ण ग्राहकांसह खल
ं सचोट�, उच्च नै�तक मानकांवर आधा�रत असतील आ�ण
ु ा व �नःप�पाती व्यवहार करण्यासाठ� लॉडर् वचनबध्द आहे . हे संबध

आपल्या व्यावसा�यक �हतास व चालनांस लागू होणारे सवर् कायदे आ�ण �नयमनांचे पालन करतील याची आपण खात्री करतो.

स्पधार् कायदे सहसा स्पधार्रोधी करारांना प्र�तबंध करतात, जसे क� �कमती �निश्चत करणे �कं वा बाजारपेठा �वभािजत करणे याबाबत स्पधर्कांशी सहमत होणे.
काह� ठरा�वक प�रिस्थतींमध्ये स्पधार् कायद्यांचे उल्लंघन ठरू शकतील अशा अनेक पद्धती आहे त.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

आपल्या व्यावसा�यक �हतास व चालनांस लागू होणार्या सवर् स्पधार् कायद्यांतील अ�रे व अथार्चे आपण पालन करू.
स्पधार् कायद्यांचे उल्लंघन करून स्पध�वर �नयंत्रण ठे वण्याचे �कं वा ती मयार्�दत करण्याचे कोणतेह� बेकायदे शीर �कं वा अनै�तक प्रयत्न आपण करणार नाह�.
अयोग्य व्यवस्था केल्याचे �दसत असलेले करार आपण टाळू.
आपल्या स्पधर्कांसह आपण �कमतींची चचार् करणार नाह� �कं वा त्यांची दे वाणघेवाण करणार नाह�.
प्रदे श, ग्राहक वाटून घेणे, �कमती �कं वा �वकल्या जाणार्या उत्पादनांचे �नयमन यांबाबत जर स्पधर्क चचार् करत असतील तर आपण अशा बैठक�तन
ू त्व�रत
�नघन
ू जाऊ आ�ण लॉडर्च्या कायदा �वभागाशी त्व�रत संपकर् साधू.
ज्या पद्धतींबाबत आपल्याला खात्री नसेल �कं वा ज्या स्पध�चे उल्लंघन समजल्या जाऊ शकतात अशा पद्धतींमध्ये पढ
ु े जाण्यापव
ू � आपण लॉडर्च्या कायदा
�वभागाशी संपकर् साध.ू
�कं मत, गण
ु व�ा, तां�त्रक नेतत्ृ व, �वश्वसनीयता आ�ण परु वठादाराची ख्याती यांसारख्या योग्य व्यावसा�यक मापदं डांनस
ु ार आपण खरे द�चे �नणर्य घेऊ.
आपल्या उत्पादनांची गण
ु व�ा, वै�शष्ट्ये �कं वा संभाव्य धोके आपण खरे पणाने सादर करू.
बोल�ची तयार� करणे आ�ण कराराच्या वाटाघाट�ंमध्ये आपण सत्यवाद� राहू.
आपल्या स्पधर्कांबाबत आपण खोट� �वधाने करणार नाह�.
कोणत्याह� अन्याय्य, �दशाभल
ू करणार्या �कं वा फसव्या व्यापार� पद्धतींमध्ये आपण सहभागी होणार नाह�.
स्पधर्कांबाबत मा�हती गोळा करताना आपण लागू होणार्या सवर् कायद्यांचे पालन करू.
ग्राहक व परु वठादारांसह असलेल्या कोणत्याह� संभाव्य �हतसंघषा�बाबत आपण जाग�तक अनप
ु ालनाच्या संचालकांकडे उघड करू.
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�हतसंघषर्

खाजगी स्वारस्य �कं वा संबध
ं ांवर आधा�रत व्यावसा�यक �नणर्य न घेता वस्त�ू नष्ठ मापदं डांवर घेण्यासाठ� लॉडर् वचनबध्द आहे .
एखादा कमर्चार� �कं वा कमर्चार्याच्या कुटुं�बयांचे स्वारस्य, कतर्व्ये, दा�यत्वे �कं वा उपक्रम लॉडर्साठ� �हतावह नसल�त �कं वा कदा�चत त्याच्या �वरोधी असतील
�कं वा असू शकतील तर �हतसंघषर् �नमार्ण होतो.
�हतसंघषार्च्या प�रिस्थतींबाबत जागरूक असण्याची व त्या टाळण्याची आपल्यावर जबाबदार� आहे . संभाव्य �हतसंघषा�बाबत आपण जाग�तक अनप
ु ालनाचे
संचालक �कं वा मानव संसाधनाकडे उघड करणे आवश्यक आहे .
संभाव्य �हतसंघषार्ची उदाहरणे खाल�लप्रमाणे आहे त:
•
•
•
•
•
•
•
•

लॉडर्सह व्यवसाय करणार्या �कं वा स्पधार् करणार्या �कं वा त्यासारखा उद्योगात कायर्रत असलेल्या उद्योगांमध्ये तम्
ु ह� �कं वा तम
ु च्या जवळच्या कुटुं�बयांची
मालक� आहे ;
लॉडर्सह व्यवसाय करणार्या �कं वा स्पधार् करणार्या �कं वा त्यासारखा उद्योगात कायर्रत असलेल्या उद्योगांमध्ये तम्
ु ह� �कं वा तम
ु चे जवळचे कुटुं�बय
रोजगारावर �नयक्
ु त आहात;
स्वतःचा व्यवसाय चालवणे, दस
ु र्या कंपनीसाठ� काम करणे �कं वा दस
ु र्या संस्थेला सल्ला आ�ण/�कं वा व्यवस्थापन सेवा प्रदान करणे यांसारखे उपक्रम
व्यावसा�यक तासांमध्ये करणे.
लॉडर्च्या व्यावसा�यक �हताशी संघषर् �नमार्ण करणारा दय्ु यम रोजगार असणे;
तम
ं असलेल्या व्यक्ती �कं वा नातेवाईकाला �नयक्
ु चे प्रेमाचे संबध
ु त करण्याच्या प्र�क्रयेमध्ये तम
ु चा सहभाग असणे;
कामाच्या अशा जबाबदार्या असणे ज्यामध्ये तम
ु ची �कं वा तम
ु च्या जवळच्या कुटुं�बयांची मालक� �कं वा रोजगार असलेल्या �वक्रेता, ग्राहक �कं वा इतर
व्यावसा�यक भागीदाराचा समावेश आहे;
तम
ं असलेल्या व्यक्ती �कं वा कुटुंबातील सदस्यासह थेट �रपो�ट� गचे संबध
ं असणे; आ�ण
ु चे प्रेमाचे संबध
�नणर्य घेण्यावर प्रभाव टाकणार्या �कं वा प्रभाव टाकत असल्याचे �दसणार्या भेटवस्तू �कं वा मनोरं जन दे णे �कं वा घेणे.

ह� उदाहरणे संभाव्य �हतसंघषा�ची संपण
ू र् सच
ू ी असण्याच्या उद्दे शाने नाह�त.
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भेटवस्तू आ�ण मनोरं जन

आम्ह� ओळखतो क� अनेकदा भेटवस्तू आ�ण मनोरं जन अनेकदा व्यावसा�यक संबध
ं
प्रस्था�पत करण्याचा भाग असतात, परं तु आम्हाला याचीह� मा�हती आहे क� भेटवस्तू आ�ण
मनोरं जन �नणर्यास प्रभा�वत करू शकतात �कं वा करत असल्यासारखे वाटू शकते.

लाच, प्राधान्यीकृत वागणक
ु �साठ�ची दे वाणघेवाण �कं वा व्यावसा�यक �नणर्यास प्रभा�वत
करण्याच प्रयत्न समजला जाऊ शकतो अशा प्रकारच्या भेटवस्तू �कं वा मनोरं जन दे ऊ
करण्यास �कं वा स्वीकारण्यास लॉडर् प्र�तबंध करते.
•
•
•
•
•
•
•

रोख रक्कम �कं वा तत्सम स्वरूपात आपण भेटवस्तू दे ऊ करणार नाह� �कं वा
स्वीकारणार नाह� (यातन
ू लॉडर् कमर्चार� मान्यता कायर्क्रम वगळलेला आहे ).
स्था�नक मापदं ड आ�ण रूढ�ंनस
ु ार वाजवी मल्
ू याहून जास्त �कं मतीची �कं वा स्था�नक
कायद्यांचे उल्लंघन करणार� भेटवस्तू आपण दे ऊ करणार नाह�.
परं परागत व्यावसा�यक पद्धतींशी �वसंगत असलेले मनोरं जन आपण दे ऊ करणार नाह�
�कं वा स्वीकारणार नाह�.
ल��गक अ�भमख
ु ता असलेले मनोरं जन आपण दे ऊ करणार नाह� �कं वा स्वीकारणार
नाह�.
शत� संलग्न असलेल्या भेटवस्तू आपण दे ऊ करणार नाह� �कं वा स्वीकारणार नाह�.
ज्यामध्ये आपण वाटाघाट� करणार आहोत �कं वा दे ऊ करणार आहोत अशा प�रिस्थतीत
आपण भेटवस्तू आपण दे ऊ करणार नाह� �कं वा स्वीकारणार नाह�.
वाटाघाट� �कं वा खरे द�स प्रभा�वत करणारे मनोरं जन आपण दे ऊ करणार नाह� �कं वा
स्वीकारणार नाह�.
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स्वीकायर् भेटवस्तू व मनोरं जनाने खाल�ल मापदं डांची पत
र् ा केल� पा�हजे:
ू त
•
•
•
•
•
•
•
•

कायदे शीर आवश्यकतांचे पालन करून आ�ण व्यावसा�यक संबध
ं आ�ण व्यवसायाच्या पद्धतींनस
ु ार योग्यप्रकारे �दलेले �कं वा घेतलेल;े
प्राप्तकत्यार्च्या आचार सं�हतेचे पालन करून �दलेल;े
लेखांकन अहवालांमध्ये अचूकपणे न�दवलेल;े
दा�यत्व �कं वा अपे�ां�वना �दलेले �कं वा घेतलेल;े
स्पष्टपणे प्रशंसच
े ी कृती म्हणन
ू �दलेले �कं वा घेतलेल;े
वारं वार न �दलेले �कं वा घेतलेले;
सावर्ज�नक�रत्या स्वीकायर् आ�ण योग्य मल्
ू याचे म्हणून समजले जाण्याची शक्यता आहे ; आ�ण
उघडपणे �दलेले �कं वा घेतलेल.े

खाल�ल प्रकारच्या भेटवस्तू आ�ण मनोरं जन सहसा स्वीकायर् समजले जाते:
•
•
•

�करकोळ मल्
ू याच्या रोखीत नसलेल्या भेटवस्तू (उदा. चॉकलेट, फळांची टोपल�, फुले);
कंपनीचे नाव �कं वा उत्पादनाची प्र�तमा असलेल्या �ुल्लक मल्
ू याच्या भेटवस्त;ू आ�ण
सावर्ज�नक�रत्या स्वीकायर् आ�ण योग्य मल्
ू याचे म्हणून समजले जाण्याची शक्यता आहे असे व्यावसा�यक भोजन.

सामान्यतः स्वीकायर् मापदं डांची स्पष्टपणे पत
र् ा न करणार्या भेटवस्तू आ�ण मनोरं जनासाठ� आपण लॉडर् कॉप�रे शनच्या अ�धकार्याकडून पव
र् ज
ं ूर� �मळवू
ू त
ू म
आ�ण याबाबतचे तपशील संचालक, जाग�तक अनप
ु ालन यांना कळव.ू शासक�य मालक�च्या �कं वा शासक�य �नयंत्रीत कंपन्यांमधील कमर्चार्यांसह, सरकार�
अ�धकार्यांशी संवाद साधण्याबाबत �व�शष्ट कायदे लागू होऊ शकतात. शासक�य अ�धकार्यांना दे ऊ केल्या जात असलेल्या भेटवस्तू व मनोरं जनाबाबत �व�शष्ट
मागर्दशर्नासाठ� जाग�तक अनप
ु ालनाच्या संचालकांशी संपकर् साधावा.
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भ्रष्टाचार �वरोधी

खंडणी आ�ण लाच दे ण्यासह सवर् प्रकारच्या भ्रष्टाचाराच्या �वरोधात कायर् करण्यासाठ� आ�ण या त�वांची अंमलबजावणी आ�ण समथर्न करण्यासाठ� एक
कायर्क्रम �वक�सत करण्याक�रता लॉडर् वचनबद्ध आहे .

कोणत्याह� स्वरूपातील भ्रष्टाचारक �कं वा लाचलच
ु पतीला लॉडर् प्र�तबंध करते. व्यवसायाचा तोटा होत असला तर�ह� लाच �कं वा सल
ु भीकरण प्रदाने दे ण्यास नकार
दे ण्यामळ
ु े पदावनती, दं ड �कं वा इतर प्र�तकूल प�रणाम होणार नाह�त.
•
•
•
•
•

लागू असलेले भ्रष्टाचार �वरोधी कायदे आ�ण �नयमनांचे आपण पालन करू.
आपण कोणत्याह� स्वरूपात लाच दे ऊ करणार नाह� �कं वा स्वीकारणार नाह�.
आपण सल
ु भीकरण प्रदाने करणार नाह�.
लाच, प्राधान्यीकृत वागणक
ु �साठ�ची दे वाणघेवाण �कं वा व्यावसा�यक �नणर्यास प्रभा�वत करण्याचा प्रयत्न समजला जाऊ शकतो अशा प्रकारच्या भेटवस्तू
�कं वा मनोरं जन आपण दे ऊ करणार नाह� �कं वा स्वीकारणार नाह�.
लॉडर्च्या कायदा �वभागाने आगाऊ मंजूर� �दल� असल्या�शवाय राजक�य प� �कं वा उमेदवारांना लॉडर्च्या �नधींचे योगदान दे ण्यास �कं वा लॉडर्च्या मालम�ा
�कं वा स�ु वधांचा वापर जगात कुठे ह� करू दे ण्यास प्र�तबंध आहे .

लाच म्हणजे अप्रामा�णक, बेकायदे शीर �कं वा �वश्वासाचा भंग करणार� एखाद� गोष्ट करण्याक�रता प्रोत्साहन म्हणून एखाद्या व्यक्तीकडून �कं वा व्यक्तीला
कोणत्याह� भेटवस्त,ू कजर्, फ�, ब�ीस �कं वा इतर फायदे दे ऊ करणे �कं वा त्या व्यक्तीकडून घेणे. लाच दे णे हे छुपे क�मशन, भेटवस्त,ू लाभ, मदत �कं वा दे णगी
असू शकते.
सल
ु भीकरण प्रदान म्हणजे एखाद� अशी सामान्य कृती �कं वा सेवा सरु �ीत करण्यासाठ� �कं वा �तला वेग दे ण्यासाठ� केलेले प्रदान ज्याचा सल
ु भीकरण प्रदान
दे णार्याला कायदे शीर �कं वा अन्य अ�धकार असतो. एखाद� सामान्य कारवाई करण्यासाठ�, �तला वेग दे ण्यासाठ� �कं वा ती न करण्यासाठ� पैशांची मागणी
करण्याक�रता एखाद� व्यक्ती स�ेचा (एखाद� सामान्य कृती �कं वा सेवा पार पाडण्याचा अ�धकार) वापर करते तेव्हा सल
ु भीकरण प्रदाने घडतात.

14 आचार सं�हता

10-00 MARATHI

Rev. -

DCO-006674

Owner: Debra Harris

Sponsoring Authority: Wren Mitchell

सल
ु भीकरण प्रदानांच्या �वनंत्या सवार्त सामान्य असल्याची काह� उदाहरणे खाल� सच
ू ीबद्ध
केलेल� आहे त:
•
•
•
•
•
•
•

परवाने, अन�
ु प्ती �कं वा इतर अ�धकृत कागदपत्रे �मळवणे;
सरकार� कागदपत्रांवर प्र�क्रया करणे (उदा. िव्हसा, कामाचे आदे श);
पोल�स संर�ण, टपाल नेणे आ�ण पोहोचवणे;
कराराची काम�गर� �कं वा एका दे शातन
ू दस
ु र्या दे शात वस्तू पाठवण्याशी संब�ं धत
तपासण्या अनस
ु �ू चत करणे;
फोन सेवा, वीज आ�ण पाणी परु वठा;
काग� चढवणे व उतरवणे �कं वा नाशवंत उत्पादने �कं वा वस्तू खराब होण्यापासन
ू त्यांचे
संर�ण करणे; आ�ण
सीमाशल्
ु क �नष्कासन.

व्यावसा�यक भागीदार
•

•

•
•

व्यावसा�यक भागीदार म्हणजे एजंट्स, �वतरक, प्र�त�नधी, सल्लागार, कंत्राटदार,
वाहणावळ पढ
ु े पाठवणारे आ�ण लॉडर्च्या वतीने कायर् करणारे इतर. व्यवसाय भागीदार हे
लाच दे ण्याचे सवार्त सामान्य मागर् आहे त. जेव्हा एखाद� कंपनी अयोग्य प्रदाने
करण्यासाठ� हे तप
र् व्यावसा�यक भागीदारांचा वापर करते �कं वा जेव्हा एखादा
ू व
ू क
व्यावसा�यक भागीदार आपल� कंत्राट� दा�यत्वे साध्य करण्यासाठ� अयोग्य प्रदाने करतो
तेव्हा हे घडते. व्यावसा�यक भागीदारांद्वारे केल्या जाणार्या अयोग्य प्रदानांना लॉडर्
प्र�तबंध करते.
आपल्या व्यावसा�यक भागीदारांनी लॉडर्च्या व्यावसा�यक भागीदाराच्या आचार सं�हतेचे
पालन करणे आपल्यासाठ� आवश्यक आहे .
o https://www.lord.com/business-partner/code-of-conduct
आपल्या व्यावसा�यक भागीदारांबाबत आपण योग्य व्यासंग पार पाडू.
व्यावसा�यक भागीदारांसह केल्या जाणार्या लेखी करारांमध्ये आपण भ्रष्टाचाररोधी
तरतद
ु �चा समावेश करू.
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कॉप�रे ट नाग�रकत्व

कॉप�रे ट नाग�रकत्व तीन मख्
ु य �वश्वासांवर आधा�रत असते — आपल्या लोकांचा सन्मान, सरु ��तता आ�ण कल्याणामध्ये; �नरं तर कल्पकतेमध्ये; आ�ण
सचोट� आ�ण नै�तक वतर्नामध्ये — काम�गर�ची हमी, शाश्वतता आ�ण जबाबदार नेतत्ृ वाबद्दलच्या आपल्या वचनबध्दतांद्वारे हे व्यक्त केले जाते.

ह� वचनबद्धता एका अशा �टकाऊ व शाश्वत व्यवसायाची पायाभरणी करते ज्यामळ
ु े आपण आपल्या ग्राहकांसाठ�, आपल्या भागधारकांसाठ�, आपल्या
कमर्चार्यांसाठ� आ�ण ज्या समद
ायां
म
ध्ये
आपण
कायर्
करतो
त्याक�रता
�टकाऊ
म
ल्
ु
ू य �नमार्ण करू शकतो. या तीन �ेत्रातील आपल्या वचनबद्धतेमळ
ु े आपले
ग्राहक आ�ण इतर मह�वाच्या बाह्य भागधारकांबाबत आपण यशस्वी होऊ शकतो आ�ण त्यामळ
ु े आपल्या व्यावसा�यक ध्येयांना आधार �मळतो. आमचा असा
�वश्वास आहे क� आपण ज्या समाजात काम करतो आ�ण राहतो त्या समाजात आपले कॉप�रे ट नाग�रकत्व उपक्रम सकारात्मक�रत्या योगदान दे तात आ�ण
जाग�तक वाढ�ची आपल� द�घर्काल�न उद्�दष्टांच्या �दशेने प्रगती करण्यात, आपल्या पारं पा�रक बाजारपेठेच्या पल�कडे जाऊन �वस्तार करण्यात, आपल्या
ग्राहकांची कामे अ�धक सल
ु भ बन�वण्यात, आपल्या उत्पादनांतील सध
ु ारणा सातत्याने वाढवत नेण्यात आ�ण आपल्या कमर्चार्यांना एका सतत बदलणार्या
आ�ण गत
ुं ागत
ुं ीच्या जाग�तक अथर्व्यवस्थेत यशस्वी होण्यात मदत करतात.

आपल्या कॉप�रे ट नाग�रकत्व कायर्क्रमाबाबत अ�त�रक्त मा�हती येथे उपलब्ध आहे https://www.lord.com/our-company/corporate-citizenship.
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धोरणे व प्र�क्रया

आपल्या भ�ू मका व जबाबदार्यांना लागू होत असलेल्या सवर् धोरणांचे व प्र�क्रयांचे आपण
पालन करू. आपल्या सं�हतेमध्ये �निश्चत केलेल्या वचनबध्दतांचे समथर्न करणार्या
धोरणांची सच
ू ी खाल� �दल� आहे .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14-64 कायर्बळ �व�वधता
10-71 कायर्स्थानी �हंसाचारास प्र�तबंध व प्र�तसाद कायर्क्रम
14-81 अंमल� पदाथर् व अल्कोहोलमक्
ु त कायर्स्थान
14-83 कमर्चार� वतर्न
14-94 छळ
10-51 पयार्वरण, सरु �ा आ�ण आरोग्य
10-57 गण
ु व�ा व्यवस्थापन
10-63 जाग�तक व्यापार अनप
ु ालन- �नयार्त आ�ण आयात अनप
ु ालन प्रशासन आ�ण
लॉडर् �नयार्त �नयंत्रण मा�हती पिु स्तका
15-53 गोपनीय मा�हती आ�ण व्यापार� ग�ु पतांचे संर�ण
10-69 प्रवास सरु �ा कायर्क्रम
15-57 इलेक्ट्रॉ�नक मा�हती आ�ण संवाद
18-01 इलेक्ट्रॉ�नक संसाधनाचां स्वीकायर् वापर
18-03 मा�हती सरु �ा
16-53 सोशल �म�डया धोरण
10-55 खरे द� चालन
14-70 जवळच्या कौटुं�बक सदस्य/नात्यातील व्यक्तीचा रोजगार
308 व्यावसा�यक भागीदार योग्य व्यासंग
10-56 कॉप�रे ट योगदाने

17 आचार सं�हता

10-00 MARATHI

Rev. -

DCO-006674

Owner: Debra Harris

Sponsoring Authority: Wren Mitchell

कॉप�रे ट अनप
ु ालन कायर्क्रम

कॉप�रे ट अनप
ु ालन कायर्क्रमाची (कायर्क्रम) �न�मर्ती एका अशा संघटनात्मक संस्कृतीचा प्रचार करण्यासाठ� केल� गेल� जी सचोट�, नै�तक वागणूक, आ�ण
आपल्या व्यवसायाला लागू असलेल्या सवर् कायदे आ�ण �नयमनांचे अनप
ु ालन करण्यास प्रोत्साहन दे ते आ�ण व्यवसायातील गैरवतर्नास प्र�तबंध करते, ते शोधते
आ�ण त्यावर उपाय शोधते.
कायर्क्रमाच्या सनद�मध्ये ओळखलेले मख्
ु य घटक आहे त:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

कायर्क्रमाची सनद
व�रष्ठ व्यवस्थापनाद्वारे वचनबध्दता आ�ण भ्रष्टाचाराच्या �वरोधात एक स्पष्टपणे सांधलेले धोरण
आचार सं�हता आ�ण अनप
ु ालन धोरणे व प्र�क्रया
नजरचूक, स्वाय�ता आ�ण संसाधन
जोखीम मल्
ू यांकन
प्र�श�ण आ�ण �नरं तर सल्ला
�शस्तबद्ध उपाययोजना आ�ण भ�े
त्रयस्थ प� योग्य व्यासंग आ�ण प्रदाने
गोपनीय अहवाल दे णे आ�ण अंतगर्त अन्वेषण
�नरं तर सध
ु ारणा: �नयतका�लक चाचणी आ�ण पन
ु रावलोकन
�व�ल�नकरणे आ�ण ताबा घेण:े ताबा घेण्यापव
ू �चा योग्य व्यासंग आ�ण ताबा घेतल्यानंतरचे एकत्रीकरण

कायर्क्रमाच्या सनद�मध्ये (https://lordcorp.sharepoint.com/sites/LORDweb/globalcorporatecompliance/lordcomplianceprogramcharter) सवर् प्रमख
ु
घटकांचे वणर्न समा�वष्ट आहे.
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कॉप�रे ट अनुपालन स�मती
कॉप�रे ट कॉम्प्लेन्स किमटी (सिमती) ची स्थापना भगवान कॉरपोरे शनच्या िव�ासांनुसार कायर्�म �य�ांना संरेिखत करण्यासाठी आिण कायर्�मांच्या �भावाचा
मूल्यांकन करण्यासाठी करण्यात आली. सिमतीमध्ये �मुख एचआर आिण एंटर�ाइज िसस्टम अिधकारी, मुख्य कायदेशीर अिधकारी, संचालक, जागितक अनुपालन
यांचा समावेश आहे; आिण संचालक, अंतगर्त लेखापरीक्षण.
स�मतीचे सदस्य तपासांबाबत �नर��ण न�दवतात आ�ण कमर्चार्यांना आपल्या समस्यांबाबत तक्रार करता यावी यासाठ� संसाधने म्हणून कायर् करतात,
कायर्क्रमा�वषयी प्रश्न �वचारतात, नै�तक द�ु वधांशी संब�ं धत मागर्दशर्नाची �वनंती करतात आ�ण कायदे , �नयमने �कं वा स्वीकायर् व्यावसा�यक पद्धती जर
अ�ात, अस्पष्ट, ग�धळात टाकणार्या �कं वा समजण्यास कठ�ण असतील तर अशा कोणत्याह� प�रिस्थतीत सल्ला मागतात.

प्र�श�ण
आपले �वश्वास, सं�हता आ�ण कायर्क्रमांना पा�ठंबा दे ण्यासाठ� कमर्चार्यांना प्र�श�ण दे ण्यासाठ� लॉडर् वचनबद्ध आहे . वा�षर्क पातळीवर, अनक्र
ु मे कमर्चार� व
लॉडर् संचालक मंडळ आ�ण व्यावसा�यक भागीदारांनी सं�हतेबाबत समज आ�ण अनप
ु ालनाची पष्ु ट� करणे आवश्यक आहे . वा�षर्क पातळीवर कमर्चार्यांनी नै�तक
प्र�श�ण पण
ू र् करणे आवश्यक आहे . कमर्चार्यांसाठ� योग्य ते अ�त�रक्त �श�ण आ�ण प्र�श�ण कायर्क्रम लॉड्र्स सतत �वक�सत करते आ�ण त्याची
अंमलबजावणी करते. ग्लोबल अनप
ु ालनाने नेमन
ू �दलेले सवर् प्र�श�ण कमर्चार्यांनी पण
ू र् करणे आवश्यक आहे .

अहवाल दे णे

उल्लंघनांबाबत कळवणे, मागर्दशर्न घेणे आ�ण अ�भप्राय दे णे यासाठ� कमर्चार्यांना प्रभावी तक्रार करण्याच्या पद्धती प्रदान करण्यासाठ� लॉडर् वचनबद्ध आहे .
•
•
•

सं�हता, लॉडर्ची धोरणे आ�ण प्र�क्रया व लॉडर्च्या व्यावसा�यक उपक्रमांना लागू असलेल्या कायदे व �नयमनांचे प्रत्य� �कं वा संश�यत उल्लंघन होत असल्यास
त्याबाबत आम्ह� तत्परतेने कळव.ू
कायदे , �नयमने �कं वा स्वीकायर् व्यावसा�यक पद्धती जर अ�ात, अस्पष्ट, ग�धळात टाकणार्या �कं वा समजण्यास कठ�ण असतील तर अशा कोणत्याह�
प�रिस्थतीत आम्ह� स�मतीकडून सल्ला घेऊ.
स्था�नक कायदे जर सं�हतेच्या �वरोधात असतील तर आम्ह� स�मतीकडून सल्ला घेऊ.
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लॉडर् �नतीम�ा हॉटलाइन (हॉटलाइन) ह� एक साधी, सरु ��त आ�ण गोपनीय यंत्रणा आहे जी तक्रार करण्यासाठ� सवर् कमर्चार� आ�ण व्यावसा�यक भागीदारांसाठ�
उपलब्ध आहे . लॉडर्ने एका अशा बाह्य कंपनीसह भागीदार� केल� आहे जी नै�तक �चंता हॉटलाइनला कळ�वण्यासाठ� स्वतंत्र पद्धती प्रदान करण्यात तज्� आहे .
आरोप आ�ण तपासाच्या प्रव�
ु य मा�हतीची हॉटलाइन हे एक क��द्रय भांडार आहे . कोड
ृ ींची तक्रार करणे व �वश्लेषण करणे यासाठ� वापरल्या जाणार्या मख्
https://lord.com/LORDHotline वरून �कं वा संकेताच्या समाप्तीवर सच
ू ीबद्ध केलेल्या दरू ध्वनी क्रमांकाचा वापर करून कमर्चार� हॉटलाइनमध्ये प्रवेश करू
शकतात.
संशयास्पद उल्लंघनांच्या तक्रार�, प्रश्न, सल्ल्यासाठ� �वनंती �कं वा सध
ु ारणांसाठ�च्या सच
ू ना खाल�लपैक� कोणत्याह� मागार्ने सादर केल्या जाऊ शकतात:
•
•
•
•
•
•

पयर्वे�क, व्यवस्थापक, संचालक, अ�धकार�;
स�मतीचे सदस्य;
मानव संसाधन;
जाग�तक अनप
ु ालन;
कायदा �वभाग; आ�ण
हॉटलाइन.

पयर्वे�क, व्यवस्थापक, संचालक, अ�धकार�, मानव संसाधन, आ�ण अहवाल प्राप्त करणारा लॉडर्चा कायदा �वभाग यांनी स�मतीच्या सदस्यास �कं वा
हॉटलाइनद्वारे तत्परतेने अहवाल कळवला पा�हजे.

तपास

संशयास्पद �कं वा तक्रार केलेल्या गैरवतर्नाची सन्माननीय, गोपनीय आ�ण �नष्प� चौकशी करण्यासाठ� लॉडर् वचनबद्ध आहे . स�मती तपासांबाबत �नर��ण
प्रदान करते. हॉटलाइनद्वारे अहवाल प्राप्त झाल्यावर स�मतीला सच
ू ना �मळते. कोणत्याह� कंपनी �व�शष्ट धोरण �कं वा �नयमांच्या तसेच लॉडर्च्या व्यावसा�यक
उपक्रमांना लागू होणार्या कायदे व �नयमनांचे उल्लंघन झाल्यास त्यास योग्य प्र�तसाद दे ण्यासाठ� आ�ण पढ
ु �ल उल्लंघने रोखण्यासाठ� स�मती वाजवी पावले
उचलते. तपास संयोिजत करणे, तपास प्र�क्रयेचा समन्वय साधणे आ�ण अहवाल व तपासा संब�ं धत आकडेवार� प्रदान करण्यासाठ� एक मानक प्र�क्रया स्था�पत
करून �तची दे खभाल करण्यासाठ� जाग�तक अनप
ु ालन संचालक जबाबदार आहे त.
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संभाव्य उल्लंघनाबाबत तक्रार आल� �कं वा तसे आढळले तर, मा�हतीचे पर��ण करून आ�ण
प्रस्था�पत तपास प्र�क्रया वापरून, वास्त�वक उल्लंघन झाले आहे का हे �नधार्र�त
करण्यासाठ�, स�मती �कं वा �तचे प्र�त�नधी योग्य व वाजवी पावले उचलतात आ�ण
�शस्तभंग �कं वा उपायात्मक उपाययोजनांसह �मळालेल्या प्र�तसादाची कागदोपत्री न�द
करतात. तपासादरम्यान कमर्चार्यांनी सहकायर् करणे व सत्य बोलणे आवश्यक आहे .

सूड घेणे
कायद्याचे �कं वा सं�हतेचे संभाव्य उल्लंघन झाल्याबाबत कळवणार्या �कं वा तपासात
सहभागी झालेल्या लोकां�वरुद्ध सड
ू घेण्यास लॉडर् प्र�तबंध करते. सड
ू घेतल्याच्या
अहवालांचा तपास केला जाईल. सड
ू घेतला गेल्यास कमर्चार्यांनी स�मतीच्या सदस्यास
�कं वा हॉटलाइनच्या माध्यमातन
ू तक्रार करावी.

�शस्तभंगाची कारवाई
या कायर्क्रमाचा संपण
ू र् संस्थेमध्ये सातत्याने प्रचार केला जातो व अंमलातह� आणला जातो.
नोकर�वरून काढून टाकण्यासह, परं तु तेवढ्यासच मयार्�दत नसलेल्या योग्य त्या
�शस्तभंगाच्या कारवाईसह लॉडर् अनप
ु ालनाच्या �वनंत्या अंमलात आणते.
भौ�तक धोरणांचे उल्लंघन लेखापर��णाचे अध्य� आ�ण लॉडर् कॉप�रे शनच्या �व�
स�मतीच्या अध्य�ांच्या �नदशर्नास आणले जाईल.
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दे श
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क्रमांक

ब्रािझल

0800.892.2299

कॅनडा

1.800.235.6302

चीन

400.120.3062

फ्रा�

0805.080339

जम�नी

0800.181.2396

हाँगकाँग

800.906.069

भारत

000.800.100.4175, 000.800.100.3428

इं डोने िशया

62.21.29758986

इटली

800.727.406

जपान

0800.170.5621

को�रया (दि�ण)

070.4732.5023

मलेिशया

60.1548770383

मे��को

01.800.681.6945

िसंगापू र

800.852.3912, 001.800.1777.9999

��त्झल�ड

0800.838.835

तैवान

00801.14.7064

थायलंड

1.800.012.657, 001.800.1777.9999

युनायटे ड िकंगडम

0.808.189.1053

युनायटे ड �े ट्स

800.461.9330
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