आचार सं िहता

लॉड� म�े, आ�ाला क�कता आिण सहयोगाबाबत तळमळ आहे . अिभनव क�नां चे आप�ा भागधारकां साठी दीघ�कालीन मू�ां त �पां तर कर�ावर आपले
पूण� ल� क�िद्रत आहे . सचोटी आिण उ� नै ितक मानकां सह �वसाय करणे आिण कम� चाऱ्याचा स�ान, सुरि�तता, आिण क�ाणावर क�िद्रत कामाचे वातावरण
प्रदान करणे यावर आपला िव�ास आहे.
लॉड� आचार संिहता आप�ा िव�ासाभोवतीची चौकट तयार करते आिण आप�ा वत�नाबाबत �� अपे�ा नमू द करते. तु�ाला माग�दश�न कर�ासाठी आिण तुम�ा
समोर येऊ शकतील अशा नैितक आ�ानां चा सामना कर�ास मदत कर�ाक�रता संिहतेची रचना केले ली आहे . तथािप, िनवड करावा लागणाऱ्या आिण िनण�य
�ा�ा लागणाऱ्या सव� प�र�स्थती संिहतेम�े समािव� के�ा जाऊ शकत नाहीत. तु�ाला काही प्र� असतील िकंवा अित�र� मदत हवी असेल िकंवा संिहतेम�े
समािव� न केले ले एखादे नै ितक आ�ान तुम�ासमोर आले तर, अपेि�त वत�नाबाबत तु�ाला �� समज येईपय�त, तुम�ा �वस्थापकास िकंवा लॉड� कॉप�रे ट
अनु पालन सिमती�ा कोण�ाही सद�ाला िवचार�ात संकोच क� नका.
आपले संचालक मं डळ, आपले ग्राहक, आपले पुरवठादार आिण इतर भागधारक आप�ाकडून सव�� पातळीवरील सचोटीने आिण संिहतेतील िव�ास आिण
वत�णुकींनुसार काम कर�ाची अपे�ा करतात. लॉड� काप�रे शन आिण �ां �ा संल� संस्थां तील प्र�ेक कम� चाऱ्याने संिहतेम�े नमू द केले ले वत�न वाचणे, समजावून
घेणे आिण �ां चे पालन करणे आव�क आहे , याम�े संयु� उ�म भागीदारां चाही समावेश होतो.
संिहतेचे उ�ं घन करणाऱ्या वत�नाबाबत तक्रार करणे हे तुमचे कत�� आहे . या दािय�ाचे पालन के�ामु ळे तुम�ावर कोण�ाही प्रकारचा सूड उगवला जा�ास
आपली धोरणे मनाई करतात. आपले जे कम� चारी इतरां चे �वस्थापन करतात �ां �ावर या संिहतेचे समथ� न करणे आिण ितचे अनु पालन कर�ाबाबत अपे�ा
कम� चाऱ्यां पय�त पोहोचव�ाची, तसेच संपूण� संस्थे म�े नै ितक वत�नाची दखल घेतली जाईल, �ाला मह� िदले जाईल आिण �ाचे प्रदश� न केले जाईल अशा सं�ृतीला
प्रो�ाहन दे �ाचीही �ां �ावर अित�र� जबाबदारी आहे .
आप�ा संिहतेबाबत तुम�ा वैय��क वचनब�तेबाबत तुमचे ध�वाद.
जे न जे� एफ. अमोस, युएसएमसी (िनवृ�)
एड एल. ऑ�ां डर
अ��
अ�� आिण मु � काय�कारी अिधकारी
लॉड� कॉप�रे शन
लॉड� कॉप�रे शन
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जबाबदारी

लॉड� ची आचार संिहता (“संिहता”) संयु� उ�म भागीदारां �ा समावेशासह, लॉड� कॉप�रे शन आिण
�ां �ा संल� संस्थां �ा सव� कम� चाऱ्यां ना लागू होते, याम�े चाही समावेश होतो.
संपूण� संिहतेम�े, संयु� उ�म भागीदारां �ा समावेशासह, लॉड� कॉप�रे शन आिण �ां �ा संल�
संस्थां �ा सव� कम� चाऱ्यां चे प्रितिनिध� कर�ासाठी “आ�ी” आिण “आमचे” वापरले आहे .
आपण संिहता समजावून घेणे आिण ितचे पालन करणे अपेि�त आहे .
कम� चाऱ्यां नी संिहतेचे पालन कर�ाबाबत आपले समथ� न आिण अपे�ा कळव�ासाठी अिधकारी,
संचालक, �वस्थापक आिण पय�वे�क जबाबदार आहे त.

िव�ास

आप�ा क�िद्रय िव�ासां म�े पुढील गो�ींचा समावेश होतो: आप�ा कम� चाऱ्यां चा स�ान, सुरि�तता,
आिण क�ाण; सचोटी आिण नै ितक वत�न; आिण क�कता.
सचोटीने �वसाय कर�ावर आपला िव�ास आहे आिण आप�ा ग्राहक, कम� चारी आिण समाजाला
इतर ��पां तील मू� प्रदान कर�ाइतकीच उ� नै ितक मानकेही मह�ाची आहे त.
आप�ा �वसायाला लागू होणारे सव� कायदे आिण िनयमनां चे पालन कर�ास आपण वचनबध्द
आहोत.
भ्र�ाचारा�ा िवरोधातील युनायटे ड ने श��ा प�रषदे चे आिण मानवािधकार, कामगार, पया� वरण
आिण भ्र�ाचाररोधक �े त्रां म�े क�िद्रय मू �ां चे प्रितिनिध� करणाऱ्या युनायटे ड नेश� कॉ�ॅ ��ा
10 त�ां चे आपण समथ�न करतो.
http://www.unglobalcompactorg/aboutthegc/thetenprinciples/index.html
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लोक
आं तररा��ीय�र�ा मा�ताप्रा� मानवािधकारां चे संर�ण करणे; रोजगारा�ा िनःप�पाती प�ती; आिण आरो�, क�ाण आिण िनरं तर िश�णास चालना दे णारे
सुरि�त, आदरपूव�क, वैिव�पूण� कामाचे वातावरण प्रदान कर�ासाठी लॉड� वचनबध्द आहे .
•
•
•
•
•
•
•

आप�ा सव� लोकेश�वर, संघटना �ातं�, खाजगी�, समान रोजगार संधी, बालमजु री, कामाचे तास आिण वाजवी भरपाईचा अिधकार यां चा आदर
कर�ासह, परं तु तेव�ासच मया� िदत नसले �ा सव� रोजगार आिण कामगार काय�ां चे आपण अनु पालन क�.
वेठिबगार आिण अनै ��क मजु रीस आपण प्रितबंध करतो.
मानवी त�रीला आपण प्रितबंध करतो आिण मानवी त�रीशी लढ�ाम�े आपण आपली भू िमका बजावू.
आपण िवरोधी िकंवा धमकी दे णाऱ्या कारवायां ना प्रितबंध करतो.
आपण अवैध अंमली पदाथ� िकंवा अ�ोहोल�ा प्रभावाखाली काम कर�ास प्रितबंध करतो.
कोण�ाही कम� चाऱ्याचा अ� कम� चाऱ्या�ारे िकंवा त्रयस्थ प�ा�ारे छळ हो�ास आपण प्रितबंध करतो.
वंश, धम� , रं ग, रा��ीय मूळ, वय, िलं ग, ल� िगक अिभमुखता, िलंग ओळख, वैवािहक �स्थती, आनु वां िशक मािहती, अपंग� �स्थती, अनु भवाची �स्थती िकंवा
काय�ा�ारे संरि�त असले �ा कोण�ाही अ� वैिशष्�ां नुसार कम� चाऱ्यां म�े भे दभाव कर�ास आपण प्रितबंध करतो.

पया� वरण, आरो� आिण सु रि�तता
आपण �वसाय करत असले�ा सव� लोकेश�वर सव� पया� वरणीय, आरो� व सुर�े �ा काय�ां चे पालन कर�ास आिण सुरि�त व आरो�दायी कामाचे
वातावरण प्रदान कर�ास लॉड� वचनबध्द आहे . पया� वरणीय आ�ानां बाबत कृतीशील �ि�कोनाचे लॉड� समथ� न करते, पया� वरणाची अिधक मोठी जबाबदारी
घे�ासाठी उपक्रम हाती घेते आिण पया� वरण पूरक तंत्र�ानां �ा िवकास व िवतरणास प्रो�ाहन दे ते.
•
•
•
•
•

�ावसाियक चालनां ना लागू होत असले �ा सव� पया� वरणीय, आरो� आिण सुर�ा कायदे आिण िनयमनां चे आपण पालन करतो.
आपण शा�त प�तींचा समावेश क� �ा पया� वरणावरील आपला प्रभाव कमीत कमी ठे वतील आिण सव� सामग्रीचा पुनवा� पर कर�ास प्रो�ाहन दे तील.
कोण�ाही पया� वरणिवषयक परवानगीसाठी, मंजूरीसाठी िकंवा अशा प्रािधकरणाकडे दाखल कर�ासाठी आव�क असले �ा कोण�ाही अहवालां �ा
आपण संबंिधत शासकीय अिधकाऱ्यां ना अचूक मािहती दे ऊ.
परवाने , अनु ��ी, प्रमाणपत्रे िमळिव�ासाठी िकंवा इतर कोण�ाही पया� वरणिवषयक सम�ां चे िनराकरण कर�ासाठी आपण कोण�ाही प्रकारे अयो�
प्रदाने करणार नाही.
कम� चाऱ्याला होणाऱ्या इजा व �वसायाशी संबंिधत आजार कमीत कमी राखणाऱ्या सुर�ा प�तींचा आपण वापर क�.
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गु णव�ा
गुणव�ा आिण मू �ाबाबत आप�ा ग्राहकां �ा अपे�ां ची सात�ाने पूण� करतील अशी उ�ादने आिण सेवा प्रदान कर�ासाठी लॉड� वचनबध्द आहे .
•
•

ग्राहकां चे एकूण समाधान होईल, आपली गुणव�े बाबतची उि��े सा� होतील आिण सव��म प�ती सामाियक के�ा जातील याची खात्री कर�ाचे माग� �णून
आपण सात�ाने आप�ा प्रिक्रयां वर दे खरे ख क� व सुधारणा क�.
प्रिक्रयेतील श्रे �� आिण संपूण� संस्थे त चां गली गुणव�ा राख�ाबाबत आपली अंगभू त वचनबध्दता या�ारे आपण ग्राहकाम�े िन�ा िनमा� ण क�:
- ग्राहकां नी आप�ा कृतीला चालना िदली पािहजे ;
- गुंतागुंती�ा वैिशष्�ां पासून ते दज� दार वैिशष्�ां पय�त आपण अिवश्रां त ल� क�िद्रत करतो;
- गुणव�ा आिण प्रिक्रया �मता “बां धणी” करणे;
- जोखमीस प्रितबंध करणे आिण ती कमीत कमी राखणे यावर ल� क�िद्रत करणे; आिण
- यो� वेळी, यो� प्रकारे , यो� गो� करणे.

�ापार
व�ू व तां ित्रक डे टाची िनया� त, पुनिन� या� त, पुनह� �ां तरण आिण आयातीसाठी लागू असले �ा सव� काय�ां चे पालन कर�ासाठी लॉड� वचनबध्द आहे .
•
•
•

आपला �वसाय आिण लोकेश�वर लागू होणाऱ्या सव� �ापार िनयंत्रण कायदे आिण िनयमनां चे आपण पालन क�.
�ापार पालन कायदे आिण िनयमनां चे उ�ं घन क�न आपण िनया� त, पुनिन� या� त, पुनह� �ां तरण िकंवा आयात करणार नाही.
आप�ा कामाशी संबंिधत �ापार पालन धोरणे, प्रिक्रया आिण कामा�ा सूचनां चा आपण आढावा घेऊ आिण �ां चे पालन क�.
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सं घष� खिनजे
काँ गोचे लोकशाही प्रजास�ाक (“DRC”) आिण �ां �ा शेजार�ा दे शां त सश� संघषा� ला िनधी पुरवणाऱ्या संघष� खिनजां �ा वापराला प्रितबंध कर�ासाठी लॉड�
वचनब� आहे .
•
•
•

संघषा� �ा �स्थतींम�े काँ गोचे लोकशाही प्रजास�ाक आिण �ां �ा शे जार�ा दे शां तून आप�ा उ�ादनां म�े टँ टलम, िटन, सोने , िकंवा टं ग�नपासून
िमळवलेले धातू नसतील याची खात्री कर�ासाठी आपण वाजवी प्रय� क�.
आपण आप�ा पुरवठादारां ना सूिचत क� की संघषा� �ा �स्थतींम�े काँ गोचे लोकशाही प्रजास�ाक आिण �ां �ा शे जार�ा दे शां तून टँ टलम, िटन, सोने , िकंवा
टं ग�नपासून िमळवले ले धातू असतील अशा उ�ादने आिण कच्�ा माला�ा वापरास आपण प्रितबंध करतो.
मु लभू त मानवी अिधकारां चे उ�ं घन करणाऱ्या कोण�ाही अ��� आिण/िकंवा प�ाकडून एखादा पुरवठादार माल घेत अस�ाची िकंवा �ा�ाशी संल�
अस�ाची वाजवी जोखीम लॉड� कॉप�रे शनने ओळखलेली असताना आपण जाणीवपूव�क अशा पुरवठादारां सह �वहार करणार नाही.

शासकीय करारनामा
कोण�ाही दे शातील शासकीय अिधकाऱ्यां सह �वसाय करताना लागू होणाऱ्या सव� कायदे आिण िनयमनां चे पालन क�न प्रामािणकपणा व सचोटीने काम
कर�ास लॉड� वचनबध्द आहे.
•

कोण�ाही शासनाला व�ू िकंवा सेवां ची िवक्री करताना लागू होणारी खरे दी धोरणे आिण लागू होणारे कायदे यां चे आपण पालन क�.

•

शासकीय करार िमळव�ासाठी आपण अयो� प्रदाने करणार नाही.

अचूक बु � आिण रे कॉड्� स
�ीकाय� लेखा प�ती आिण लागू होणाऱ्या सव� कायदे आिण िनयमां नुसार �वहारां चे खरे ��प प्रितिबंिबत करणाऱ्या प�तींनी, सव� िव�ीय �वहारां ची नोंद करणे
लॉड� साठी आव�क आहे .
•

अयो� �वहार लपिव�ासाठी आपण कोण�ाही खो�ा, िदशाभू ल करणाऱ्या िकंवा कृित्रम नोंदी तयार करणार नाही.

•

लॉड� �वसायाशी िनगडीत िवषयां बाबत आपण आप�ा अंतग�त ले खापाल आिण �तंत्र लेखापालां शी सहकाय� क�.
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मालम�ा आिण मािहतीचे सं र�ण
डे टा संर�ण, गोपनीय मािहती आिण बौ�ध्दक मालम�ा
लॉड� �ा तसेच आपले ग्राहक, िवक्रेता आिण इतर �ावसाियक भागीदारां �ा गोपनीय आिण मालकी�ा मािहतीसह बौ�ध्दक मालम�ां चे संर�ण कर�ासाठी लॉड�
वचनबध्द आहे . कम� चारी, ग्राहक, िवक्रेते आिण इतर �ावसाियक भागीदारां कडून संकिलत केले �ा वैय��क मािहती�ा संर�ण आिण जबाबदार वापरासाठी
लॉड� वचनबध्द आहे .
•

खाजगी� आिण डे टा संर�णाशी संबंिधत लागू होणाऱ्या सव� काय�ां चे आपण पालन क�.

•

लॉड� �ा तसेच आपले ग्राहक, िवक्रेता आिण इतर �ावसाियक भागीदारां �ा बौ�ध्दक मालम�ां चा आपण आदर क�, �ां चे संर�ण क� आिण �ा सुरि�त
ठे वू.

•

आपण इतरां �ा बौ�ध्दक मालम�ा अिधकारां चे जाणीवपूव�क उ�ं घन करणार नाही.

इले��ॉिनक मािहती पत्र�वहार आिण सोशल िमिडया
इतर संगणक वापरक�ा�चे अिधकार, लॉड� कॉप�रे शन सुिवधा व प्रणालींची सचोटी आिण सव� उचीत परवाना आिण करारांचा आदर कर�ासाठी लॉड� वचनब� आहे .
इले ��ॉिनक संसाधनांचा अयो� वापर के�ामुळे कंपनी जोखमींना उघड होते, �ाम�े नको असले ला संवेदनशील डे टा उघड होणे, �ायरसचा ह�ा, नेटवक� प्रणाली व
सेवां शी तडजोड आिण कायदे शीर व अनुपालना�ा सम�ांचा समावे श होतो.
•

मािहती, इले ��ॉिनक साधने आिण नेटवक� संसाधनां �ा यो� वापराबाबत आपण यो� िनण�य अंमलात आणू.

•

सोशल मीिडयासह संगणक आिण इं टरनेट�ा वाजवी वैय��क वापराबाबत आपण यो� िनण�य घे ऊ.

•

कॉपीराईट, �ापारिच�े आिण इतर बौ��क मालम�े �ा काय�ांची अंमलबजावणी कर�ाबाबत�ा सव� काय�ां चा आपण आदर करतो आिण सोशल मीिडयावर
पो� करताना आपण कोण�ाही सामग्री�ा मूळ ले खकां ना श्रेय दे ऊ.

•

लॉड� ऑनलाईन फोरमम�े चचा� करताना आपण �तःला यो��र�ा सादर क� आिण लॉड� बरोबरील आपले संबंध उघड क�. लॉड� चे गु णिवशे ष समजली जाईल
अशी सामग्री पो� करत असताना, आपण �� क� की �� �� केलेला ��ीकोन आपला �तःचा आहे आिण �ाम�े लॉड� चे िवचार प्रितिबं िबत होत नाहीत.

•

सामािजक मीिडयावर पो� करत असताना आपण सहकारी कम�चारी, ग्राहक, िवक्रेते आिण इतर �वसाय भागीदारांचा आदर क�.
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भौितक मालम�ा आिण संप�ी
आपली सुर�ा आिण भौितक मालम�ा आिण संप�ीचे संर�ण कर�ासाठी लॉड� वचनबध्द आहे .
आप�ा संप�ीचे नुकसान, चोरी, आिण गै रवापराचे �वसाया�ा फायदे शीरपणावर थेट प�रणाम
होतात. मालसुची, नोंदी, उपकरण, संप्रेषण उपकरण, संगणक आिण पुरवठा यां सार�ा घटकांचा
भौितक माल�ां म�े समावेश होतो.
•

आपण आप�ा सुिवधांचे संर�ण क� आिण सुिवधे �ा धोरण व िनयमां नुसार आव�क
असले�ा प्रवेश, िनकास आिण िब�ा�ा आव�कतांची पूत�ता क�.

•

कम�चारी, सुिवधा, मािहती व तं त्र�ान या भागां �ा संर�णासाठी रचना केले�ा सुर�ा
माग� दश� क त�ां चे आपण पालन क�.

•

आप�ा िनयंत्रणातील मालम�ांचा वापर आपण जबाबदारीने क� आिण चोरी, वाया जाणे
िकंवा गै रवापर हो�ापासून �ा सुरि�त ठे वू .

नोंदी राखणे
कागदावरील, इले ��ॉिनक िकंवा इतर ��पां तील िकंवा िमिडयातील आप�ा �ावसाियक नोंदी
लागू होणारे कायदे व िनयमनां नुसार राखून ठे वणे, संग्रिहत करणे आिण �ांची मां डणी करणे
याबाबत लॉड� वचनबध्द आहे . नोंदी राखून ठे व�ाबाबत अनुसूची आिण संबंिधत नोंदी धारणा
धोरणाशी सात� राखून कम�चाऱ्यां नी �ावसाियक नोंदी राखणे आव�क आहे .
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िनःप�पाती �धा�
आपले पुरवठादार आिण ग्राहकां सह खुला व िनःप�पाती �वहार कर�ासाठी लॉड� वचनबध्द आहे . हे संबंध सचोटी, उ� नैितक मानकां वर आधा�रत असतील आिण
आप�ा �ावसाियक िहतास व चालनां स लागू होणारे सव� कायदे आिण िनयमनांचे पालन करतील याची आपण खात्री करतो.

�धा� कायदे सहसा �धा� रोधी करारां ना प्रितबंध करतात, जसे की िकमती िनि�त करणे िकंवा बाजारपेठा िवभािजत करणे याबाबत �ध�कां शी सहमत होणे. काही
ठरािवक प�र�स्थतींम�े �धा� काय�ां चे उ�ं घन ठ� शकतील अशा अने क प�ती आहे त.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

आप�ा �ावसाियक िहतास व चालनां स लागू होणाऱ्या सव� �धा� काय�ां तील अ�रे व अथा� चे आपण पालन क�.
�धा� काय�ां चे उ�ंघन क�न �ध�वर िनयंत्रण ठे व�ाचे िकंवा ती मया� िदत कर�ाचे कोणतेही बेकायदे शीर िकंवा अनै ितक प्रय� आपण करणार नाही.
अयो� �वस्था के�ाचे िदसत असले ले करार आपण टाळू .
आप�ा �ध�कां सह आपण िकमतींची चचा� करणार नाही िकंवा �ां ची दे वाणघेवाण करणार नाही.
प्रदे श, ग्राहक वाटू न घेणे, िकमती िकंवा िवक�ा जाणाऱ्या उ�ादनां चे िनयमन यां बाबत जर �ध�क चचा� करत असतील तर आपण अशा बैठकीतून ��रत
िनघून जाऊ आिण लॉड� �ा कायदा िवभागाशी ��रत संपक� साधू.
�ा प�तींबाबत आप�ाला खात्री नसेल िकंवा �ा �ध�चे उ�ं घन समज�ा जाऊ शकतात अशा प�तींम�े पुढे जा�ापूव� आपण लॉड� �ा कायदा
िवभागाशी संपक� साधू.
िकंमत, गुणव�ा, तां ित्रक ने तृ�, िव�सनीयता आिण पुरवठादाराची �ाती यां सार�ा यो� �ावसाियक मापदं डां नुसार आपण खरे दीचे िनण�य घेऊ.
आप�ा उ�ादनां ची गुणव�ा, वैिशष्�े िकंवा संभा� धोके आपण खरे पणाने सादर क�.
बोलीची तयारी करणे आिण करारा�ा वाटाघाटींम�े आपण स�वादी रा�.
आप�ा �ध�कां बाबत आपण खोटी िवधाने करणार नाही.
कोण�ाही अ�ा�, िदशाभू ल करणाऱ्या िकंवा फस�ा �ापारी प�तींम�े आपण सहभागी होणार नाही.
�ध�कां बाबत मािहती गोळा करताना आपण लागू होणाऱ्या सव� काय�ां चे पालन क�.
ग्राहक व पुरवठादारां सह असले �ा कोण�ाही संभा� िहतसंघषा� बाबत आपण जागितक अनु पालना�ा संचालकां कडे उघड क�.
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िहतसं घष�
खाजगी �ार� िकंवा संबंधां वर आधा�रत �ावसाियक िनण�य न घेता व�ू िन� मापदं डां वर घे�ासाठी लॉड� वचनबध्द आहे .
एखादा कम� चारी िकंवा कम� चाऱ्या�ा कुटुं िबयां चे �ार�, कत��े, दािय�े िकंवा उपक्रम लॉड� साठी िहतावह नसलीत िकंवा कदािचत �ा�ा िवरोधी असतील िकंवा
असू शकतील तर िहतसंघष� िनमा� ण होतो.
िहतसंघषा� �ा प�र�स्थतींबाबत जाग�क अस�ाची व �ा टाळ�ाची आप�ावर जबाबदारी आहे . संभा� िहतसंघषा� बाबत आपण जागितक अनु पालनाचे
संचालक िकंवा मानव संसाधनाकडे उघड करणे आव�क आहे .
संभा� िहतसंघषा� ची उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहे त:
•
•
•
•
•
•
•
•

लॉड� सह �वसाय करणाऱ्या िकंवा �धा� करणाऱ्या िकंवा �ासारखा उ�ोगात काय�रत असले �ा उ�ोगां म�े तु�ी िकंवा तुम�ा जवळ�ा कुटुं िबयां ची
मालकी आहे;
लॉड� सह �वसाय करणाऱ्या िकंवा �धा� करणाऱ्या िकंवा �ासारखा उ�ोगात काय�रत असले �ा उ�ोगां म�े तु�ी िकंवा तुमचे जवळचे कुटुं िबय रोजगारावर
िनयु� आहात;
�तःचा �वसाय चालवणे, दु सऱ्या कंपनीसाठी काम करणे िकंवा दु सऱ्या संस्थे ला स�ा आिण/िकंवा �वस्थापन सेवा प्रदान करणे यां सारखे उपक्रम
�ावसाियक तासां म�े करणे.
लॉड� �ा �ावसाियक िहताशी संघष� िनमा� ण करणारा दु �म रोजगार असणे;
तुमचे प्रेमाचे संबंध असले�ा ��ी िकंवा नातेवाईकाला िनयु� कर�ा�ा प्रिक्रयेम�े तुमचा सहभाग असणे;
कामा�ा अशा जबाबदाऱ्या असणे �ाम�े तुमची िकंवा तुम�ा जवळ�ा कुटुं िबयां ची मालकी िकंवा रोजगार असले �ा िवक्रेता, ग्राहक िकंवा इतर
�ावसाियक भागीदाराचा समावेश आहे ;
तुमचे प्रेमाचे संबंध असले�ा ��ी िकंवा कुटुं बातील सद�ासह थे ट �रपोिट� गचे संबंध असणे; आिण
िनण�य घे�ावर प्रभाव टाकणाऱ्या िकंवा प्रभाव टाकत अस�ाचे िदसणाऱ्या भे टव�ू िकंवा मनोरं जन दे णे िकंवा घेणे.

ही उदाहरणे संभा� िहतसंघषा� ची संपूण� सूची अस�ा�ा उ�े शाने नाहीत.
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भेटव�ू आिण मनोरं जन
आ�ी ओळखतो की अने कदा भे टव�ू आिण मनोरं जन अनेकदा �ावसाियक संबंध
प्रस्थािपत कर�ाचा भाग असतात, परं तु आ�ाला याचीही मािहती आहे की भे टव�ू आिण
मनोरं जन िनण�यास प्रभािवत क� शकतात िकंवा करत अस�ासारखे वाटू शकते.
लाच, प्राधा�ीकृत वागणुकीसाठीची दे वाणघेवाण िकंवा �ावसाियक िनण�यास प्रभािवत
कर�ाच प्रय� समजला जाऊ शकतो अशा प्रकार�ा भे टव�ू िकंवा मनोरं जन दे ऊ
कर�ास िकंवा �ीकार�ास लॉड� प्रितबंध करते.
•
•
•
•
•
•
•

रोख र�म िकंवा त�म ��पात आपण भे टव�ू दे ऊ करणार नाही िकंवा �ीकारणार
नाही (यातून लॉड� कम� चारी मा�ता काय�क्रम वगळलेला आहे ).
स्थािनक मापदं ड आिण �ढींनु सार वाजवी मू�ा�न जा� िकंमतीची िकंवा स्थािनक
काय�ां चे उ�ं घन करणारी भेटव�ू आपण दे ऊ करणार नाही.
परं परागत �ावसाियक प�तींशी िवसंगत असलेले मनोरं जन आपण दे ऊ करणार नाही
िकंवा �ीकारणार नाही.
ल� िगक अिभमुखता असलेले मनोरं जन आपण दे ऊ करणार नाही िकंवा �ीकारणार नाही.
शत� संल� असले �ा भे टव�ू आपण दे ऊ करणार नाही िकंवा �ीकारणार नाही.
�ाम�े आपण वाटाघाटी करणार आहोत िकंवा दे ऊ करणार आहोत अशा प�र�स्थतीत
आपण भे टव�ू आपण दे ऊ करणार नाही िकंवा �ीकारणार नाही.
वाटाघाटी िकंवा खरे दीस प्रभािवत करणारे मनोरं जन आपण दे ऊ करणार नाही िकंवा
�ीकारणार नाही.
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�ीकाय� भे टव�ू व मनोरं जनाने खालील मापदं डां ची पूत�ता केली पािहजे:
•
•
•
•
•
•
•
•

कायदे शीर आव�कतां चे पालन क�न आिण �ावसाियक संबंध आिण �वसाया�ा प�तींनुसार यो�प्रकारे िदलेले िकंवा घेतलेले;
प्रा�क�ा� �ा आचार संिहतेचे पालन क�न िदले ले;
ले खां कन अहवालां म�े अचूकपणे नोंदवलेले;
दािय� िकंवा अपे�ां िवना िदलेले िकंवा घेतले ले;
��पणे प्रशं सेची कृती �णून िदले ले िकंवा घेतले ले;
वारं वार न िदलेले िकंवा घेतलेले;
साव�जिनक�र�ा �ीकाय� आिण यो� मू�ाचे �णून समजले जा�ाची श�ता आहे ; आिण
उघडपणे िदले ले िकंवा घेतले ले.

खालील प्रकार�ा भे टव�ू आिण मनोरं जन सहसा �ीकाय� समजले जाते:
•
•
•

िकरकोळ मू�ा�ा रोखीत नसले �ा भे टव�ू (उदा. चॉकलेट, फळां ची टोपली, फुले );
कंपनीचे नाव िकंवा उ�ादनाची प्रितमा असले�ा �ु �क मू�ा�ा भे टव�ू ; आिण
साव�जिनक�र�ा �ीकाय� आिण यो� मू�ाचे �णून समजले जा�ाची श�ता आहे असे �ावसाियक भोजन.

सामा�तः �ीकाय� मापदं डां ची ��पणे पूत�ता न करणाऱ्या भे टव�ू आिण मनोरं जनासाठी आपण लॉड� कॉप�रे शन�ा अिधकाऱ्याकडून पूव�मंजूरी िमळवू आिण
याबाबतचे तपशील संचालक, जागितक अनु पालन यां ना कळवू. शासकीय मालकी�ा िकंवा शासकीय िनयंत्रीत कंप�ां मधील कम� चाऱ्यां सह, सरकारी
अिधकाऱ्यां शी संवाद साध�ाबाबत िविश� कायदे लागू होऊ शकतात. शासकीय अिधकाऱ्यां ना दे ऊ के�ा जात असले�ा भे टव�ू व मनोरं जनाबाबत िविश�
माग�दश� नासाठी जागितक अनुपालना�ा संचालकां शी संपक� साधावा.
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भ्र�ाचार िवरोधी
खं डणी आिण लाच दे �ासह सव� प्रकार�ा भ्र�ाचारा�ा िवरोधात काय� कर�ासाठी आिण या त�ां ची अंमलबजावणी आिण समथ�न कर�ासाठी एक काय�क्रम
िवकिसत कर�ाक�रता लॉड� वचनब� आहे .
कोण�ाही ��पातील भ्र�ाचारक िकंवा लाचलु चपतीला लॉड� प्रितबंध करते. �वसायाचा तोटा होत असला तरीही लाच िकंवा सुलभीकरण प्रदाने दे �ास नकार
दे �ामु ळे पदावनती, दं ड िकंवा इतर प्रितकूल प�रणाम होणार नाहीत.
•
•
•
•
•

लागू असलेले भ्र�ाचार िवरोधी कायदे आिण िनयमनां चे आपण पालन क�.
आपण कोण�ाही ��पात लाच दे ऊ करणार नाही िकंवा �ीकारणार नाही.
आपण सुलभीकरण प्रदाने करणार नाही.
लाच, प्राधा�ीकृत वागणुकीसाठीची दे वाणघेवाण िकंवा �ावसाियक िनण�यास प्रभािवत कर�ाचा प्रय� समजला जाऊ शकतो अशा प्रकार�ा भे टव�ू िकंवा
मनोरं जन आपण दे ऊ करणार नाही िकंवा �ीकारणार नाही.
लॉड� �ा कायदा िवभागाने आगाऊ मं जूरी िदली अस�ािशवाय राजकीय प� िकंवा उमे दवारां ना लॉड� �ा िनधींचे योगदान दे �ास िकंवा लॉड� �ा मालम�ा
िकंवा सुिवधां चा वापर जगात कुठे ही क� दे �ास प्रितबंध आहे .

लाच �णजे अप्रामािणक, बेकायदे शीर िकंवा िव�ासाचा भं ग करणारी एखादी गो� कर�ाक�रता प्रो�ाहन �णून एखा�ा ��ीकडून िकंवा ��ीला कोण�ाही
भे टव�ू , कज� , फी, ब�ीस िकंवा इतर फायदे दे ऊ करणे िकंवा �ा ��ीकडून घेणे. लाच दे णे हे छु पे किमशन, भे टव�ू , लाभ, मदत िकंवा दे णगी असू शकते.
सुलभीकरण प्रदान �णजे एखादी अशी सामा� कृती िकंवा सेवा सुर�ीत कर�ासाठी िकंवा ितला वेग दे �ासाठी केले ले प्रदान �ाचा सुलभीकरण प्रदान
दे णाऱ्याला कायदे शीर िकंवा अ� अिधकार असतो. एखादी सामा� कारवाई कर�ासाठी, ितला वेग दे �ासाठी िकंवा ती न कर�ासाठी पैशां ची मागणी
कर�ाक�रता एखादी ��ी स�े चा (एखादी सामा� कृती िकंवा सेवा पार पाड�ाचा अिधकार) वापर करते ते�ा सुलभीकरण प्रदाने घडतात.
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सुलभीकरण प्रदानां �ा िवनं �ा सवा� त सामा� अस�ाची काही उदाहरणे खाली सूचीब�
केले ली आहे त:
•
•
•
•
•
•
•

परवाने , अनु ��ी िकंवा इतर अिधकृत कागदपत्रे िमळवणे;
सरकारी कागदपत्रां वर प्रिक्रया करणे (उदा. ��सा, कामाचे आदे श);
पोलीस संर�ण, टपाल ने णे आिण पोहोचवणे;
कराराची कामिगरी िकंवा एका दे शातून दु सऱ्या दे शात व�ू पाठव�ाशी संबंिधत
तपास�ा अनु सूिचत करणे;
फोन सेवा, वीज आिण पाणी पुरवठा;
काग� चढवणे व उतरवणे िकंवा नाशवंत उ�ादने िकंवा व�ू खराब हो�ापासून �ां चे
संर�ण करणे; आिण
सीमाशु� िन�ासन.

�ावसाियक भागीदार
•

•

•
•

�ावसाियक भागीदार �णजे एजं ट्स, िवतरक, प्रितिनधी, स�ागार, कंत्राटदार,
वाहणावळ पुढे पाठवणारे आिण लॉड� �ा वतीने काय� करणारे इतर. �वसाय भागीदार हे
लाच दे �ाचे सवा� त सामा� माग� आहे त. जे �ा एखादी कंपनी अयो� प्रदाने कर�ासाठी
हे तूपूव�क �ावसाियक भागीदारां चा वापर करते िकंवा जे �ा एखादा �ावसाियक
भागीदार आपली कंत्राटी दािय�े सा� कर�ासाठी अयो� प्रदाने करतो ते�ा हे घडते.
�ावसाियक भागीदारां �ारे के�ा जाणाऱ्या अयो� प्रदानां ना लॉड� प्रितबंध करते.
आप�ा �ावसाियक भागीदारां नी लॉड� �ा �ावसाियक भागीदारा�ा आचार संिहतेचे
पालन करणे आप�ासाठी आव�क आहे .
o https://www.lord.com/business-partner/code-of-conduct
आप�ा �ावसाियक भागीदारां बाबत आपण यो� �ासंग पार पाडू.
�ावसाियक भागीदारां सह के�ा जाणाऱ्या ले खी करारां म�े आपण भ्र�ाचाररोधी
तरतुदीचा समावेश क�.
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कॉप�रे ट नाग�रक�
कॉप�रे ट नाग�रक� तीन मु � िव�ासां वर आधा�रत असते — आप�ा लोकां चा स�ान, सुरि�तता आिण क�ाणाम�े; िनरं तर क�कतेम�े; आिण सचोटी आिण
नै ितक वत�नाम�े — कामिगरीची हमी, शा�तता आिण जबाबदार ने तृ�ाब�ल�ा आप�ा वचनबध्दतां �ारे हे �� केले जाते.
ही वचनब�ता एका अशा िटकाऊ व शा�त �वसायाची पायाभरणी करते �ामु ळे आपण आप�ा ग्राहकां साठी, आप�ा भागधारकां साठी, आप�ा
कम� चाऱ्यां साठी आिण �ा समुदायां म�े आपण काय� करतो �ाक�रता िटकाऊ मू � िनमा� ण क� शकतो. या तीन �े त्रातील आप�ा वचनब�तेमुळे आपले ग्राहक
आिण इतर मह�ा�ा बा� भागधारकां बाबत आपण यश�ी होऊ शकतो आिण �ामु ळे आप�ा �ावसाियक �ेयां ना आधार िमळतो. आमचा असा िव�ास आहे
की आपण �ा समाजात काम करतो आिण राहतो �ा समाजात आपले कॉप�रे ट नाग�रक� उपक्रम सकारा�क�र�ा योगदान दे तात आिण जागितक वाढीची
आपली दीघ�कालीन उि��ां �ा िदशे ने प्रगती कर�ात, आप�ा पारं पा�रक बाजारपेठे�ा पलीकडे जाऊन िव�ार कर�ात, आप�ा ग्राहकां ची कामे अिधक
सुलभ बनिव�ात, आप�ा उ�ादनां तील सुधारणा सात�ाने वाढवत ने�ात आिण आप�ा कम� चाऱ्यां ना एका सतत बदलणाऱ्या आिण गुंतागुंती�ा जागितक
अथ� �वस्थे त यश�ी हो�ात मदत करतात.
आप�ा कॉप�रे ट नाग�रक� काय�क्रमाबाबत अित�र� मािहती येथे उपल� आहे https://www.lord.com/our-company/corporate-citizenship.
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धोरणे व प्रिक्रया
आप�ा भू िमका व जबाबदाऱ्यां ना लागू होत असले�ा सव� धोरणां चे व प्रिक्रयां चे आपण पालन
क�. आप�ा संिहतेम�े िनि�त केले�ा वचनबध्दतां चे समथ� न करणाऱ्या धोरणां ची सूची
खाली िदली आहे .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14-64 काय�बळ िविवधता
10-71 काय�स्थानी िहं साचारास प्रितबंध व प्रितसाद काय�क्रम
14-81 अंमली पदाथ� व अ�ोहोलमु � काय�स्थान
14-83 कम� चारी वत�न
14-94 छळ
10-51 पया� वरण, सुर�ा आिण आरो�
10-57 गुणव�ा �वस्थापन
10-63 जागितक �ापार अनु पालन- िनया� त आिण आयात अनु पालन प्रशासन आिण लॉड�
िनया� त िनयंत्रण मािहती पु��का
15-53 गोपनीय मािहती आिण �ापारी गुिपतां चे संर�ण
10-69 प्रवास सुर�ा काय�क्रम
15-57 इले ��ॉिनक मािहती आिण संवाद
18-01 इले ��ॉिनक संसाधनाचां �ीकाय� वापर
18-03 मािहती सुर�ा
16-53 सोशल िमिडया धोरण
10-55 खरे दी चालन
14-70 जवळ�ा कौटुं िबक सद�/ना�ातील ��ीचा रोजगार
308 �ावसाियक भागीदार यो� �ासंग
10-56 कॉप�रे ट योगदाने
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कॉप�रे ट अनु पालन काय� क्रम
कॉप�रे ट अनु पालन काय�क्रमाची (काय�क्रम) िनिम� ती एका अशा संघटना�क सं�ृतीचा प्रचार कर�ासाठी केली गेली जी सचोटी, नैितक वागणूक, आिण आप�ा
�वसायाला लागू असले�ा सव� कायदे आिण िनयमनां चे अनुपालन कर�ास प्रो�ाहन दे ते आिण �वसायातील गैरवत�नास प्रितबंध करते, ते शोधते आिण �ावर
उपाय शोधते.
काय�क्रमा�ा सनदीम�े ओळखले ले मु � घटक आहे त:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

काय�क्रमाची सनद
व�र� �वस्थापना�ारे वचनबध्दता आिण भ्र�ाचारा�ा िवरोधात एक ��पणे सां धले ले धोरण
आचार संिहता आिण अनु पालन धोरणे व प्रिक्रया
नजरचूक, �ाय�ता आिण संसाधन
जोखीम मू �ां कन
प्रिश�ण आिण िनरं तर स�ा
िश�ब� उपाययोजना आिण भ�े
त्रयस्थ प� यो� �ासंग आिण प्रदाने
गोपनीय अहवाल दे णे आिण अंतग�त अ�े षण
िनरं तर सुधारणा: िनयतकािलक चाचणी आिण पुनरावलोकन
िविलिनकरणे आिण ताबा घेणे: ताबा घे�ापूव�चा यो� �ासंग आिण ताबा घेत�ानं तरचे एकत्रीकरण

काय�क्रमा�ा सनदीम�े (https://lordcorp.sharepoint.com/sites/LORDweb/globalcorporatecompliance/lordcomplianceprogramcharter) सव� प्रमु ख
घटकां चे वण�न समािव� आहे .
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कॉप�रे ट अनुपालन सिमती
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.
सिमतीचे सद� तपासां बाबत िनरी�ण नोंदवतात आिण कम�चाऱ्यां ना आप�ा सम�ां बाबत तक्रार करता यावी यासाठी संसाधने �णून काय� करतात,
काय�क्रमािवषयी प्र� िवचारतात, नै ितक दु िवधां शी संबंिधत माग�दश� नाची िवनं ती करतात आिण कायदे , िनयमने िकंवा �ीकाय� �ावसाियक प�ती जर अ�ात,
अ��, गोंधळात टाकणाऱ्या िकंवा समज�ास कठीण असतील तर अशा कोण�ाही प�र�स्थतीत स�ा मागतात.

प्रिश�ण
आपले िव�ास, संिहता आिण काय�क्रमां ना पािठं बा दे �ासाठी कम� चाऱ्यां ना प्रिश�ण दे �ासाठी लॉड� वचनब� आहे . वािष� क पातळीवर, अनु क्रमे कम�चारी व लॉड�
संचालक मंडळ आिण �ावसाियक भागीदारां नी संिहतेबाबत समज आिण अनु पालनाची पु�ी करणे आव�क आहे . वािष�क पातळीवर कम� चाऱ्यां नी नै ितक
प्रिश�ण पूण� करणे आव�क आहे . कम� चाऱ्यां साठी यो� ते अित�र� िश�ण आिण प्रिश�ण काय�क्रम लॉड्� स सतत िवकिसत करते आिण �ाची अंमलबजावणी
करते. �ोबल अनु पालनाने नेमून िदलेले सव� प्रिश�ण कम� चाऱ्यां नी पूण� करणे आव�क आहे .

अहवाल दे णे
उ�ं घनां बाबत कळवणे, माग�दश� न घेणे आिण अिभप्राय दे णे यासाठी कम� चाऱ्यां ना प्रभावी तक्रार कर�ा�ा प�ती प्रदान कर�ासाठी लॉड� वचनब� आहे .
•
•
•

संिहता, लॉड� ची धोरणे आिण प्रिक्रया व लॉड� �ा �ावसाियक उपक्रमां ना लागू असले�ा कायदे व िनयमनां चे प्र�� िकंवा संशियत उ�ं घन होत अस�ास
�ाबाबत आ�ी त�रतेने कळवू.
कायदे , िनयमने िकंवा �ीकाय� �ावसाियक प�ती जर अ�ात, अ��, गोंधळात टाकणाऱ्या िकंवा समज�ास कठीण असतील तर अशा कोण�ाही
प�र�स्थतीत आ�ी सिमतीकडून स�ा घेऊ.
स्थािनक कायदे जर संिहते�ा िवरोधात असतील तर आ�ी सिमतीकडून स�ा घेऊ.
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लॉड� िनतीम�ा हॉटलाइन (हॉटलाइन) ही एक साधी, सुरि�त आिण गोपनीय यंत्रणा आहे जी तक्रार कर�ासाठी सव� कम� चारी आिण �ावसाियक भागीदारां साठी
उपल� आहे . लॉड� ने एका अशा बा� कंपनीसह भागीदारी केली आहे जी नै ितक िचंता हॉटलाइनला कळिव�ासाठी �तंत्र प�ती प्रदान कर�ात त� आहे .
आरोप आिण तपासा�ा प्रवृ�ींची तक्रार करणे व िव�ेषण करणे यासाठी वापर�ा जाणाऱ्या मु � मािहतीची हॉटलाइन हे एक क�िद्रय भां डार आहे . कोड
https://lord.com/LORDHotline व�न िकंवा संकेता�ा समा�ीवर सूचीब� केले ल् या दू र�नी क्रमां काचा वापर क�न कम� चारी हॉटलाइनम�े प्रवेश क�
शकतात.
संशया�द उ�ं घनां �ा तक्रारी, प्र�, स�ासाठी िवनं ती िकंवा सुधारणां साठी�ा सूचना खालीलपैकी कोण�ाही मागा� ने सादर के�ा जाऊ शकतात:
•
•
•
•
•
•

पय�वे�क, �वस्थापक, संचालक, अिधकारी;
सिमतीचे सद�;
मानव संसाधन;
जागितक अनु पालन;
कायदा िवभाग; आिण
हॉटलाइन.

पय�वे�क, �वस्थापक, संचालक, अिधकारी, मानव संसाधन, आिण अहवाल प्रा� करणारा लॉड� चा कायदा िवभाग यां नी सिमती�ा सद�ास िकंवा हॉटलाइन�ारे
त�रतेने अहवाल कळवला पािहजे .

तपास
संशया�द िकंवा तक्रार केले�ा गैरवत�नाची स�ाननीय, गोपनीय आिण िन�� चौकशी कर�ासाठी लॉड� वचनब� आहे . सिमती तपासां बाबत िनरी�ण प्रदान
करते. हॉटलाइन�ारे अहवाल प्रा� झा�ावर सिमतीला सूचना िमळते. कोण�ाही कंपनी िविश� धोरण िकंवा िनयमां �ा तसेच लॉड� �ा �ावसाियक उपक्रमां ना
लागू होणाऱ्या कायदे व िनयमनां चे उ�ं घन झा�ास �ास यो� प्रितसाद दे �ासाठी आिण पुढील उ�ं घने रोख�ासाठी सिमती वाजवी पावले उचलते. तपास
संयोिजत करणे, तपास प्रिक्रयेचा सम�य साधणे आिण अहवाल व तपासा संबंिधत आकडे वारी प्रदान कर�ासाठी एक मानक प्रिक्रया स्थािपत क�न ितची
दे खभाल कर�ासाठी जागितक अनु पालन संचालक जबाबदार आहे त.
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संभा� उ�ंघनाबाबत तक्रार आली िकंवा तसे आढळले तर, मािहतीचे परी�ण क�न आिण
प्रस्थािपत तपास प्रिक्रया वाप�न, वा�िवक उ�ं घन झाले आहे का हे िनधा� रीत कर�ासाठी,
सिमती िकंवा ितचे प्रितिनधी यो� व वाजवी पावले उचलतात आिण िश�भं ग िकंवा
उपाया�क उपाययोजनां सह िमळाले�ा प्रितसादाची कागदोपत्री नोंद करतात.
तपासादर�ान कम� चाऱ्यां नी सहकाय� करणे व स� बोलणे आव�क आहे .

सूड घेणे
काय�ाचे िकंवा संिहतेचे संभा� उ�ं घन झा�ाबाबत कळवणाऱ्या िकंवा तपासात सहभागी
झाले �ा लोकां िव�� सूड घे�ास लॉड� प्रितबंध करते. सूड घेत�ा�ा अहवालां चा तपास
केला जाईल. सूड घेतला गे�ास कम� चाऱ्यां नी सिमती�ा सद�ास िकंवा हॉटलाइन�ा
मा�मातून तक्रार करावी.

िश�भं गाची कारवाई
या काय�क्रमाचा संपूण� संस्थे म�े सात�ाने प्रचार केला जातो व अंमलातही आणला जातो.
नोकरीव�न काढू न टाक�ासह, परं तु तेव�ासच मया� िदत नसले�ा यो� �ा िश�भं गा�ा
कारवाईसह लॉड� अनु पालना�ा िवनं �ा अंमलात आणते.
भौितक धोरणां चे उ�ंघन ले खापरी�णाचे अ�� आिण लॉड� कॉप�रे शन�ा िव� सिमती�ा
अ��ां �ा िनदश�नास आणले जाईल.
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दे श
बे ��यम

0800.260.39

ब्रािझल

0800.892.2299

कॅनडा

1.800.235.6302

चीन

400.120.3062

फ्रा�

0805.080339

जम� नी

0800.181.2396

हाँ गकाँ ग

800.906.069

भारत

000.800.100.4175, 000.800.100.3428

इं डोनेिशया

62.21.29758986

इस्रायल

1.809.457254

इटली

800.727.406

जपान

0800.170.5621

को�रया (दि�ण)

070.4732.5023

मले िशया

60.1548770383

मे ��को

01.800.681.6945

पोलंड

00.800.141.0213

िसंगापूर

800.852.3912, 001.800.1777.9999

�ो�ािकया

0.800.002.487

�ेन

900.905460

�ीडन

020.889.823

��त्झल� ड

0800.838.835

तैवान

00801.14.7064

थायलं ड

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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