आचार संहिता

लॉर्डमध्ये, आम्िाला कल्पकता आणि सियोगाबाबत तळमळ आिे. अभिनव कल्पनांचे आपल्या िागधारकांसाठी दीर्डकालीन मल्
ू यांत रूपांतर करण्यावर
आपले पि
ू ड लक्ष केंहित आिे. सचोटी आणि उच्च नैततक मानकांसि व्यवसाय करिे आणि कमडचाऱ्याचा सन्मान, सरु क्षक्षतता, आणि कल्यािावर केंहित
कामाचे वातावरि प्रदान करिे यावर आपला ववश्वास आिे.

लॉर्ड आचार संहिता आपल्या ववश्वासािोवतीची चौकट तयार करते आणि आपल्या वतडनाबाबत स्पष्ट अपेक्षा नमद
ू करते. तम्
ु िाला मागडदर्डन करण्यासाठी आणि

तम
ु च्या समोर येऊ र्कतील अर्ा नैततक आव्िानांचा सामना करण्यास मदत करण्याकररता संहितेची रचना केलेली आिे . तथावप, तनवर् करावा लागिाऱ्या आणि

तनिडय घ्याव्या लागिाऱ्या सवड पररस्स्थती संहितेमध्ये समाववष्ट केल्या जाऊ र्कत नािीत. तम्
ु िाला कािी प्रश्न असतील ककं वा अततररक्त मदत िवी असेल
ककं वा संहितेमध्ये समाववष्ट न केलेले एखादे नैततक आव्िान तम
ु च्यासमोर आले तर, अपेक्षक्षत वतडनाबाबत तम्
ु िाला स्पष्ट समज येईपयंत, तम
ु च्या
व्यवस्थापकास ककं वा लॉर्ड कॉपोरे ट अनप
ु ालन सभमतीच्या कोित्यािी सदस्याला ववचारण्यात संकोच करू नका.

आपले संचालक मंर्ळ, आपले ग्रािक, आपले परु वठादार आणि इतर िागधारक आपल्याकर्ून सवोच्च पातळीवरील सचोटीने आणि संहितेतील ववश्वास आणि

वतडिुक ंनस
ु ार काम करण्याची अपेक्षा करतात. लॉर्ड कापोरे र्न आणि त्यांच्या संलग्न संस्थांतील प्रत्येक कमडचाऱ्याने संहितेमध्ये नमद
ू केलेले वतडन वाचिे,
समजावन
ू र्ेिे आणि त्यांचे पालन करिे आवश्यक आिे , यामध्ये संयक्
ु त उद्यम िागीदारांचािी समावेर् िोतो.

संहितेचे उल्लंर्न करिाऱ्या वतडनाबाबत तक्रार करिे िे तम
ु चे कतडव्य आिे . या दातयत्वाचे पालन केल्यामळ
ु े तम
ु च्यावर कोित्यािी प्रकारचा सर्
ू उगवला

जाण्यास आपली धोरिे मनाई करतात. आपले जे कमडचारी इतरांचे व्यवस्थापन करतात त्यांच्यावर या संहितेचे समथडन करिे आणि ततचे अनप
ु ालन
करण्याबाबत अपेक्षा कमडचाऱ्यांपयंत पोिोचवण्याची, तसेच संपि
ू ड संस्थेमध्ये नैततक वतडनाची दखल र्ेतली जाईल, त्याला मित्त्व हदले जाईल आणि त्याचे
प्रदर्डन केले जाईल अर्ा संस्कृतीला प्रोत्सािन दे ण्याचीिी त्यांच्यावर अततररक्त जबाबदारी आिे .
आपल्या संहितेबाबत तम
ु च्या वैयस्क्तक वचनबद्धतेबाबत तम
ु चे धन्यवाद.
जेन जेम्स एफ. अमोस, यए
ु सएमसी (तनवत्त
ृ )

एर् एल. ऑस्लांर्र
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जबाबदारी

लॉर्डची आचार संहिता (“संहिता”) संयक्
ु त उद्यम िागीदारांच्या समावेर्ासि, लॉर्ड

कॉपोरे र्न आणि त्यांच्या संलग्न संस्थांच्या सवड कमडचाऱ्यांना लागू िोते, यामध्ये चािी
समावेर् िोतो.

संपि
ू ड संहितेमध्ये, संयक्
ु त उद्यम िागीदारांच्या समावेर्ासि, लॉर्ड कॉपोरे र्न आणि

त्यांच्या संलग्न संस्थांच्या सवड कमडचाऱ्यांचे प्रतततनधधत्व करण्यासाठी “आम्िी” आणि
“आमचे” वापरले आिे .

आपि संहिता समजावन
ू र्ेिे आणि ततचे पालन करिे अपेक्षक्षत आिे .

कमडचाऱ्यांनी संहितेचे पालन करण्याबाबत आपले समथडन आणि अपेक्षा कळवण्यासाठी
अधधकारी, संचालक, व्यवस्थापक आणि पयडवेक्षक जबाबदार आिे त.

ववश्वास

आपल्या केंहिय ववश्वासांमध्ये पढ
ु ील गोष्टींचा समावेर् िोतो: आपल्या कमडचाऱ्यांचा
सन्मान, सरु क्षक्षतता, आणि कल्याि; सचोटी आणि नैततक वतडन; आणि कल्पकता.

सचोटीने व्यवसाय करण्यावर आपला ववश्वास आिे आणि आपल्या ग्रािक, कमडचारी आणि
समाजाला इतर स्वरूपांतील मल्
ू य प्रदान करण्याइतक च उच्च नैततक मानकेिी मित्त्वाची
आिे त.

आपल्या व्यवसायाला लागू िोिारे सवड कायदे आणि तनयमनांचे पालन करण्यास आपि
वचनबध्द आिोत.

भ्रष्टाचाराच्या ववरोधातील यन
ु ायटे र् नेर्न्सच्या पररर्दे चे आणि मानवाधधकार, कामगार,
पयाडवरि आणि भ्रष्टाचाररोधक क्षेत्ांमध्ये केंहिय मल्
ू यांचे प्रतततनधधत्व करिाऱ्या यन
ु ायटे र्
नेर्न्स कॉम्पॅक्टच्या 10 तत्त्वांचे आपि समथडन करतो.
http://www.unglobalcompactorg/aboutthegc/thetenprinciples/index.html
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लोक
आंतरराष्रीयररत्या मान्यताप्राप्त मानवाधधकारांचे संरक्षि करिे; रोजगाराच्या तनिःपक्षपाती पद्धती; आणि आरोग्य, कल्याि आणि तनरं तर भर्क्षिास चालना
दे िारे सरु क्षक्षत, आदरपव
ड , वैववध्यपि
ू क
ू ड कामाचे वातावरि प्रदान करण्यासाठी लॉर्ड वचनबध्द आिे .
•
•
•
•
•
•
•

आपल्या सवड लोकेर्न्सवर, संर्टना स्वातंत्र्य, खाजगीत्व, समान रोजगार संधी, बालमजरु ी, कामाचे तास आणि वाजवी िरपाईचा अधधकार यांचा आदर
करण्यासि, परं तु तेवढ्यासच मयाडहदत नसलेल्या सवड रोजगार आणि कामगार कायद्यांचे आपि अनप
ु ालन करू.
वेठबबगार आणि अनैस्च्िक मजुरीस आपि प्रततबंध करतो.
मानवी तस्करीला आपि प्रततबंध करतो आणि मानवी तस्करीर्ी लढण्यामध्ये आपि आपली िभू मका बजाव.ू
आपि ववरोधी ककं वा धमक दे िाऱ्या कारवायांना प्रततबंध करतो.
आपि अवैध अंमली पदाथड ककं वा अल्कोिोलच्या प्रिावाखाली काम करण्यास प्रततबंध करतो.
कोित्यािी कमडचाऱ्याचा अन्य कमडचाऱ्याद्वारे ककं वा त्यस्थ पक्षाद्वारे िळ िोण्यास आपि प्रततबंध करतो.
वंर्, धमड, रं ग, राष्रीय मळ
ू , वय, भलंग, लैंधगक अभिमख
ु ता, भलंग ओळख, वैवाहिक स्स्थती, आनव
ु ांभर्क माहिती, अपंगत्व स्स्थती, अनि
ु वाची स्स्थती ककं वा
कायद्याद्वारे संरक्षक्षत असलेल्या कोित्यािी अन्य वैभर्ष्टयांनस
ु ार कमडचाऱ्यांमध्ये िेदिाव करण्यास आपि प्रततबंध करतो.

पयाडवरि, आरोग्य आणि सुरक्षक्षतता

आपि व्यवसाय करत असलेल्या सवड लोकेर्न्सवर सवड पयाडवरिीय, आरोग्य व सरु क्षेच्या कायद्यांचे पालन करण्यास आणि सरु क्षक्षत व आरोग्यदायी कामाचे
वातावरि प्रदान करण्यास लॉर्ड वचनबध्द आिे . पयाडवरिीय आव्िानांबाबत कृतीर्ील दृस्ष्टकोनाचे लॉर्ड समथडन करते, पयाडवरिाची अधधक मोठी जबाबदारी
र्ेण्यासाठी उपक्रम िाती र्ेते आणि पयाडवरि परू क तंत्ज्ञानांच्या ववकास व ववतरिास प्रोत्सािन दे त.े
•
•
•
•
•

व्यावसातयक चालनांना लागू िोत असलेल्या सवड पयाडवरिीय, आरोग्य आणि सरु क्षा कायदे आणि तनयमनांचे आपि पालन करतो.
आपि र्ाश्वत पद्धतींचा समावेर् करू ज्या पयाडवरिावरील आपला प्रिाव कमीत कमी ठे वतील आणि सवड सामग्रीचा पन
ु वाडपर करण्यास प्रोत्सािन दे तील.
कोित्यािी पयाडवरिववर्यक परवानगीसाठी, मंजूरीसाठी ककं वा अर्ा प्राधधकरिाकर्े दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोित्यािी अिवालांच्या
आपि संबधं धत र्ासक य अधधकाऱ्यांना अचूक माहिती दे ऊ.
परवाने, अनज्ञ
ु प्ती, प्रमािपत्े भमळववण्यासाठी ककं वा इतर कोित्यािी पयाडवरिववर्यक समस्यांचे तनराकरि करण्यासाठी आपि
कोित्यािी प्रकारे अयोग्य प्रदाने करिार नािी.
कमडचाऱ्याला िोिाऱ्या इजा व व्यवसायार्ी संबधं धत आजार कमीत कमी राखिाऱ्या सरु क्षा पद्धतींचा आपि वापर करू.

5 आचार संहिता

गुिवत्ता
गि
ु वत्ता आणि मल्
ू याबाबत आपल्या ग्रािकांच्या अपेक्षांची सातत्याने पि
ू ड करतील अर्ी
उत्पादने आणि सेवा प्रदान करण्यासाठी लॉर्ड वचनबध्द आिे .
•

•

ग्रािकांचे एकूि समाधान िोईल, आपली गि
ु वत्तेबाबतची उद्हदष्टे साध्य िोतील आणि
सवोत्तम पद्धती सामातयक केल्या जातील याची खात्ी करण्याचे मागड म्ििून आपि
सातत्याने आपल्या प्रकक्रयांवर दे खरे ख करू व सध
ु ारिा करू.
प्रकक्रयेतील श्रेष्ठत्व आणि संपि
ू ड संस्थेत चांगली गि
ु वत्ता राखण्याबाबत आपली अंगित
ू
वचनबध्दता याद्वारे आपि ग्रािकामध्ये तनष्ठा तनमाडि करू:
- ग्रािकांनी आपल्या कृतीला चालना हदली पाहिजे;
- गत
ुं ागत
ुं ीच्या वैभर्ष्टयांपासन
ू ते दजेदार वैभर्ष्टयांपयंत आपि अववश्रांत लक्ष
केंहित करतो;
- गि
ु वत्ता आणि प्रकक्रया क्षमता “बांधिी” करिे;
- जोखमीस प्रततबंध करिे आणि ती कमीत कमी राखिे यावर लक्ष केंहित करिे;
आणि
- योग्य वेळी, योग्य प्रकारे , योग्य गोष्ट करिे.

व्यापार
वस्तू व तांबत्क र्ेटाची तनयाडत, पन
ु तनडयाडत, पन
ु िडस्तांतरि आणि आयातीसाठी लागू
असलेल्या सवड कायद्यांचे पालन करण्यासाठी लॉर्ड वचनबध्द आिे .
•
•
•

आपला व्यवसाय आणि लोकेर्न्सवर लागू िोिाऱ्या सवड व्यापार तनयंत्ि कायदे आणि
तनयमनांचे आपि पालन करू.
व्यापार पालन कायदे आणि तनयमनांचे उल्लंर्न करून आपि तनयाडत, पन
ु तनडयाडत,
पन
ु िडस्तांतरि ककं वा आयात करिार नािी.
आपल्या कामार्ी संबधं धत व्यापार पालन धोरिे, प्रकक्रया आणि कामाच्या सच
ू नांचा
आपि आढावा र्ेऊ आणि त्यांचे पालन करू.
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संर्र्ड खतनजे
कााँगोचे लोकर्ािी प्रजासत्ताक (“DRC”) आणि त्यांच्या र्ेजारच्या दे र्ांत सर्स्त् संर्र्ांला तनधी परु विाऱ्या संर्र्ड खतनजांच्या वापराला प्रततबंध करण्यासाठी लॉर्ड
वचनबद्ध आिे .
•
•
•

संर्र्ाडच्या स्स्थतींमध्ये कााँगोचे लोकर्ािी प्रजासत्ताक आणि त्यांच्या र्ेजारच्या दे र्ांतन
ू आपल्या उत्पादनांमध्ये टाँ टलम, हटन, सोने, ककं वा टं गस्टनपासन
ू
भमळवलेले धातू नसतील याची खात्ी करण्यासाठी आपि वाजवी प्रयत्न करू.
आपि आपल्या परु वठादारांना सधू चत करू क संर्र्ाडच्या स्स्थतींमध्ये कााँगोचे लोकर्ािी प्रजासत्ताक आणि त्यांच्या र्ेजारच्या दे र्ांतन
ू टाँ टलम, हटन, सोने,
ककं वा टं गस्टनपासन
ू भमळवलेले धातू असतील अर्ा उत्पादने आणि कच्च्या मालाच्या वापरास आपि प्रततबंध करतो.
मल
ु ित
ू मानवी अधधकारांचे उल्लंर्न करिाऱ्या कोित्यािी अस्स्तत्व आणि/ककं वा पक्षाकर्ून एखादा परु वठादार माल र्ेत असल्याची ककं वा त्याच्यार्ी
संलग्न असल्याची वाजवी जोखीम लॉर्ड कॉपोरे र्नने ओळखलेली असताना आपि जािीवपव
ड अर्ा परु वठादारांसि व्यविार करिार नािी.
ू क

र्ासक य करारनामा

कोित्यािी दे र्ातील र्ासक य अधधकाऱ्यांसि व्यवसाय करताना लागू िोिाऱ्या सवड कायदे आणि तनयमनांचे पालन करून प्रामाणिकपिा व सचोटीने काम
करण्यास लॉर्ड वचनबध्द आिे .
•
•

कोित्यािी र्ासनाला वस्तू ककं वा सेवांची ववक्र करताना लागू िोिारी खरे दी धोरिे आणि लागू िोिारे कायदे यांचे आपि पालन करू.
र्ासक य करार भमळवण्यासाठी आपि अयोग्य प्रदाने करिार नािी.

अचूक बुक्स आणि रे कॉर्डडस
स्वीकायड लेखा पद्धती आणि लागू िोिाऱ्या सवड कायदे आणि तनयमांनस
ु ार व्यविारांचे खरे स्वरूप प्रततबबंबबत करिाऱ्या पद्धतींनी, सवड ववत्तीय व्यविारांची नोंद
करिे लॉर्डसाठी आवश्यक आिे .
•
•

अयोग्य व्यविार लपववण्यासाठी आपि कोित्यािी खोटया, हदर्ािल
ू करिाऱ्या ककं वा कृबत्म नोंदी तयार करिार नािी.
लॉर्ड व्यवसायार्ी तनगर्ीत ववर्यांबाबत आपि आपल्या अंतगडत लेखापाल आणि स्वतंत् लेखापालांर्ी सिकायड करू.
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मालमत्ता आणि माहितीचे संरक्षि
र्ेटा संरक्षि, गोपनीय माहिती आणि बौस्ध्दक मालमत्ता
लॉर्डच्या तसेच आपले ग्रािक, ववक्रेता आणि इतर व्यावसातयक िागीदारांच्या गोपनीय आणि मालक च्या माहितीसि बौस्ध्दक मालमत्तांचे संरक्षि करण्यासाठी
लॉर्ड वचनबध्द आिे . कमडचारी, ग्रािक, ववक्रेते आणि इतर व्यावसातयक िागीदारांकर्ून संकभलत केलेल्या वैयस्क्तक माहितीच्या संरक्षि आणि जबाबदार
वापरासाठी लॉर्ड वचनबध्द आिे .
•
•

खाजगीत्व आणि र्ेटा संरक्षिार्ी संबधं धत लागू िोिाऱ्या सवड कायद्यांचे आपि पालन करू.

लॉर्डच्या तसेच आपले ग्रािक, ववक्रेता आणि इतर व्यावसातयक िागीदारांच्या बौस्ध्दक मालमत्तांचा आपि आदर करू, त्यांचे संरक्षि करू आणि त्या सरु क्षक्षत
ठे व.ू

•

आपि इतरांच्या बौस्ध्दक मालमत्ता अधधकारांचे जािीवपव
ड उल्लंर्न करिार नािी.
ू क

इलेक्रॉतनक माहिती पत्व्यविार आणि सोर्ल भमडर्या
इतर संगिक वापरकत्यांचे अधधकार, लॉर्ड कॉपोरे र्न सुववधा व प्रिालींची सचोटी आणि सवड उचीत परवाना आणि करारांचा आदर करण्यासाठी लॉर्ड वचनबद्ध आिे .

इलेक्रॉतनक संसाधनांचा अयोग्य वापर केल्यामुळे कंपनी जोखमींना उर्र् िोते, ज्यामध्ये नको असलेला संवेदनर्ील र्ेटा उर्र् िोिे, व्िायरसचा िल्ला, नेटवकड प्रिाली
व सेवांर्ी तर्जोर् आणि कायदे र्ीर व अनुपालनाच्या समस्यांचा समावेर् िोतो.
•
•
•
•

माहिती, इलेक्रॉतनक साधने आणि नेटवकड संसाधनांच्या योग्य वापराबाबत आपि योग्य तनिडय अंमलात आि.ू
सोर्ल मीडर्यासि संगिक आणि इंटरनेटच्या वाजवी वैयस्क्तक वापराबाबत आपि योग्य तनिडय र्ेऊ.

कॉपीराईट, व्यापारधचन्िे आणि इतर बौद्धधक मालमत्तेच्या कायद्यांची अंमलबजाविी करण्याबाबतच्या सवड कायद्यांचा आपि आदर करतो आणि सोर्ल
मीडर्यावर पोस्ट करताना आपि कोित्यािी सामग्रीच्या मळ
ू लेखकांना श्रेय दे ऊ.

लॉर्ड ऑनलाईन फोरममध्ये चचाड करताना आपि स्वतिःला योग्यररत्या सादर करू आणि लॉर्डबरोबरील आपले संबध
ं उर्र् करू. लॉर्डचे गुिववर्ेर् समजली जाईल
अर्ी सामग्री पोस्ट करत असताना, आपि स्पष्ट करू क व्यक्त व्यक्त केलेला दृष्टीकोन आपला स्वतिःचा आिे आणि त्यामध्ये लॉर्डचे ववचार प्रततबबंबबत िोत
नािीत.

•

सामास्जक मीडर्यावर पोस्ट करत असताना आपि सिकारी कमडचारी, ग्रािक, ववक्रेते आणि इतर व्यवसाय िागीदारांचा आदर करू.
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िौततक मालमत्ता आणि संपत्ती
आपली सुरक्षा आणि िौततक मालमत्ता आणि संपत्तीचे संरक्षि करण्यासाठी लॉर्ड वचनबध्द आिे .
आपल्या संपत्तीचे नुकसान, चोरी, आणि गैरवापराचे व्यवसायाच्या फायदे र्ीरपिावर थेट

पररिाम िोतात. मालसच
ु ी, नोंदी, उपकरि, संप्रेर्ि उपकरि, संगिक आणि पुरवठा यांसारख्या
र्टकांचा िौततक मालत्तांमध्ये समावेर् िोतो.
•

आपि आपल्या सुववधांचे संरक्षि करू आणि सवु वधेच्या धोरि व तनयमांनुसार आवश्यक
असलेल्या प्रवेर्, तनकास आणि बबल्ल्याच्या आवश्यकतांची पत
ड ा करू.
ू त

•

कमडचारी, सुववधा, माहिती व तंत्ज्ञान या िागांच्या संरक्षिासाठी रचना केलेल्या सुरक्षा
मागडदर्डक तत्वांचे आपि पालन करू.

•

आपल्या तनयंत्िातील मालमत्तांचा वापर आपि जबाबदारीने करू आणि चोरी, वाया जािे
ककं वा गैरवापर िोण्यापासन
ू त्या सुरक्षक्षत ठे वू.

नोंदी राखिे

कागदावरील, इलेक्रॉतनक ककं वा इतर स्वरुपांतील ककं वा भमडर्यातील आपल्या व्यावसातयक नोंदी
लागू िोिारे कायदे व तनयमनांनुसार राखन
ू ठे विे, संग्रहित करिे आणि त्यांची मांर्िी करिे
याबाबत लॉर्ड वचनबध्द आिे . नोंदी राखन
ू ठे वण्याबाबत अनुसच
ू ी आणि संबधं धत नोंदी धारिा
धोरिार्ी सातत्य राखन
ू कमडचाऱ्यांनी व्यावसातयक नोंदी राखिे आवश्यक आिे .

9 आचार संहिता

तनिःपक्षपाती स्पधाड
आपले पुरवठादार आणि ग्रािकांसि खल
ं सचोटी, उच्च नैततक मानकांवर आधाररत असतील आणि
ु ा व तनिःपक्षपाती व्यविार करण्यासाठी लॉर्ड वचनबध्द आिे . िे संबध
आपल्या व्यावसातयक हितास व चालनांस लागू िोिारे सवड कायदे आणि तनयमनांचे पालन करतील याची आपि खात्ी करतो.

स्पधाड कायदे सिसा स्पधाडरोधी करारांना प्रततबंध करतात, जसे क ककमती तनस्श्चत करिे ककं वा बाजारपेठा वविास्जत करिे याबाबत स्पधडकांर्ी सिमत िोिे.
कािी ठराववक पररस्स्थतींमध्ये स्पधाड कायद्यांचे उल्लंर्न ठरू र्कतील अर्ा अनेक पद्धती आिे त.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

आपल्या व्यावसातयक हितास व चालनांस लागू िोिाऱ्या सवड स्पधाड कायद्यांतील अक्षरे व अथाडचे आपि पालन करू.
स्पधाड कायद्यांचे उल्लंर्न करून स्पधेवर तनयंत्ि ठे वण्याचे ककं वा ती मयाडहदत करण्याचे कोितेिी बेकायदे र्ीर ककं वा अनैततक प्रयत्न आपि करिार नािी.
अयोग्य व्यवस्था केल्याचे हदसत असलेले करार आपि टाळू.
आपल्या स्पधडकांसि आपि ककमतींची चचाड करिार नािी ककं वा त्यांची दे वािर्ेवाि करिार नािी.
प्रदे र्, ग्रािक वाटून र्ेिे, ककमती ककं वा ववकल्या जािाऱ्या उत्पादनांचे तनयमन यांबाबत जर स्पधडक चचाड करत असतील तर आपि अर्ा बैठक तन
ू त्वररत
तनर्न
ू जाऊ आणि लॉर्डच्या कायदा वविागार्ी त्वररत संपकड साधू.
ज्या पद्धतींबाबत आपल्याला खात्ी नसेल ककं वा ज्या स्पधेचे उल्लंर्न समजल्या जाऊ र्कतात अर्ा पद्धतींमध्ये पढ
ु े जाण्यापव
ू ी आपि लॉर्डच्या कायदा
वविागार्ी संपकड साधू.
ककं मत, गि
ु वत्ता, तांबत्क नेतत्ृ व, ववश्वसनीयता आणि परु वठादाराची ख्याती यांसारख्या योग्य व्यावसातयक मापदं र्ांनस
ु ार आपि खरे दीचे तनिडय र्ेऊ.
आपल्या उत्पादनांची गि
ु वत्ता, वैभर्ष्टये ककं वा संिाव्य धोके आपि खरे पिाने सादर करू.
बोलीची तयारी करिे आणि कराराच्या वाटार्ाटींमध्ये आपि सत्यवादी रािू.
आपल्या स्पधडकांबाबत आपि खोटी ववधाने करिार नािी.
कोित्यािी अन्याय्य, हदर्ािल
ू करिाऱ्या ककं वा फसव्या व्यापारी पद्धतींमध्ये आपि सििागी िोिार नािी.
स्पधडकांबाबत माहिती गोळा करताना आपि लागू िोिाऱ्या सवड कायद्यांचे पालन करू.
ग्रािक व परु वठादारांसि असलेल्या कोित्यािी संिाव्य हितसंर्र्ांबाबत आपि जागततक अनप
ु ालनाच्या संचालकांकर्े उर्र् करू.
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हितसंर्र्ड

खाजगी स्वारस्य ककं वा संबध
ं ांवर आधाररत व्यावसातयक तनिडय न र्ेता वस्ततू नष्ठ मापदं र्ांवर र्ेण्यासाठी लॉर्ड वचनबध्द आिे .
एखादा कमडचारी ककं वा कमडचाऱ्याच्या कुटुंबबयांचे स्वारस्य, कतडव्ये, दातयत्वे ककं वा उपक्रम लॉर्डसाठी हितावि नसलीत ककं वा कदाधचत त्याच्या ववरोधी असतील
ककं वा असू र्कतील तर हितसंर्र्ड तनमाडि िोतो.
हितसंर्र्ाडच्या पररस्स्थतींबाबत जागरूक असण्याची व त्या टाळण्याची आपल्यावर जबाबदारी आिे . संिाव्य हितसंर्र्ांबाबत आपि जागततक अनप
ु ालनाचे
संचालक ककं वा मानव संसाधनाकर्े उर्र् करिे आवश्यक आिे .
संिाव्य हितसंर्र्ाडची उदािरिे खालीलप्रमािे आिे त:
•
•
•
•
•
•
•
•

लॉर्डसि व्यवसाय करिाऱ्या ककं वा स्पधाड करिाऱ्या ककं वा त्यासारखा उद्योगात कायडरत असलेल्या उद्योगांमध्ये तम्
ु िी ककं वा तम
ु च्या जवळच्या कुटुंबबयांची
मालक आिे ;
लॉर्डसि व्यवसाय करिाऱ्या ककं वा स्पधाड करिाऱ्या ककं वा त्यासारखा उद्योगात कायडरत असलेल्या उद्योगांमध्ये तम्
ु िी ककं वा तम
ु चे जवळचे कुटुंबबय
रोजगारावर तनयक्
ु त आिात;
स्वतिःचा व्यवसाय चालविे, दस
ु ऱ्या कंपनीसाठी काम करिे ककं वा दस
ु ऱ्या संस्थेला सल्ला आणि/ककं वा व्यवस्थापन सेवा प्रदान करिे यांसारखे उपक्रम
व्यावसातयक तासांमध्ये करिे.
लॉर्डच्या व्यावसातयक हितार्ी संर्र्ड तनमाडि करिारा दय्ु यम रोजगार असिे;
तम
ं असलेल्या व्यक्ती ककं वा नातेवाईकाला तनयक्
ु चे प्रेमाचे संबध
ु त करण्याच्या प्रकक्रयेमध्ये तम
ु चा सििाग असिे;
कामाच्या अर्ा जबाबदाऱ्या असिे ज्यामध्ये तम
ु ची ककं वा तम
ु च्या जवळच्या कुटुंबबयांची मालक ककं वा रोजगार असलेल्या ववक्रेता, ग्रािक ककं वा इतर
व्यावसातयक िागीदाराचा समावेर् आिे;
तम
ं असलेल्या व्यक्ती ककं वा कुटुंबातील सदस्यासि थेट ररपोहटं गचे संबध
ं असिे; आणि
ु चे प्रेमाचे संबध
तनिडय र्ेण्यावर प्रिाव टाकिाऱ्या ककं वा प्रिाव टाकत असल्याचे हदसिाऱ्या िेटवस्तू ककं वा मनोरं जन दे िे ककं वा र्ेिे.

िी उदािरिे संिाव्य हितसंर्र्ांची संपि
ू ड सच
ू ी असण्याच्या उद्दे र्ाने नािीत.
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िेटवस्तू आणि मनोरं जन

आम्िी ओळखतो क अनेकदा िेटवस्तू आणि मनोरं जन अनेकदा व्यावसातयक संबध
ं
प्रस्थावपत करण्याचा िाग असतात, परं तु आम्िाला याचीिी माहिती आिे क िेटवस्तू आणि
मनोरं जन तनिडयास प्रिाववत करू र्कतात ककं वा करत असल्यासारखे वाटू र्कते.
लाच, प्राधान्यीकृत वागिक
ु साठीची दे वािर्ेवाि ककं वा व्यावसातयक तनिडयास प्रिाववत
करण्याच प्रयत्न समजला जाऊ र्कतो अर्ा प्रकारच्या िेटवस्तू ककं वा मनोरं जन दे ऊ
करण्यास ककं वा स्वीकारण्यास लॉर्ड प्रततबंध करते.
•
•
•
•
•
•
•

रोख रक्कम ककं वा तत्सम स्वरूपात आपि िेटवस्तू दे ऊ करिार नािी ककं वा
स्वीकारिार नािी (यातन
ू लॉर्ड कमडचारी मान्यता कायडक्रम वगळलेला आिे ).
स्थातनक मापदं र् आणि रूढींनस
ु ार वाजवी मल्
ू यािून जास्त ककं मतीची ककं वा स्थातनक
कायद्यांचे उल्लंर्न करिारी िेटवस्तू आपि दे ऊ करिार नािी.
परं परागत व्यावसातयक पद्धतींर्ी ववसंगत असलेले मनोरं जन आपि दे ऊ करिार नािी
ककं वा स्वीकारिार नािी.
लैंधगक अभिमख
ु ता असलेले मनोरं जन आपि दे ऊ करिार नािी ककं वा स्वीकारिार
नािी.
र्ती संलग्न असलेल्या िेटवस्तू आपि दे ऊ करिार नािी ककं वा स्वीकारिार नािी.
ज्यामध्ये आपि वाटार्ाटी करिार आिोत ककं वा दे ऊ करिार आिोत अर्ा पररस्स्थतीत
आपि िेटवस्तू आपि दे ऊ करिार नािी ककं वा स्वीकारिार नािी.
वाटार्ाटी ककं वा खरे दीस प्रिाववत करिारे मनोरं जन आपि दे ऊ करिार नािी ककं वा
स्वीकारिार नािी.
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स्वीकायड िेटवस्तू व मनोरं जनाने खालील मापदं र्ांची पत
ड ा केली पाहिजे:
ू त
•
•
•
•
•
•
•
•

कायदे र्ीर आवश्यकतांचे पालन करून आणि व्यावसातयक संबध
ं आणि व्यवसायाच्या पद्धतींनस
ु ार योग्यप्रकारे हदलेले ककं वा र्ेतलेल;े
प्राप्तकत्याडच्या आचार संहितेचे पालन करून हदलेल;े
लेखांकन अिवालांमध्ये अचूकपिे नोंदवलेल;े
दातयत्व ककं वा अपेक्षांववना हदलेले ककं वा र्ेतलेल;े
स्पष्टपिे प्रर्ंसच
े ी कृती म्ििन
ू हदलेले ककं वा र्ेतलेल;े
वारं वार न हदलेले ककं वा र्ेतलेल;े
सावडजतनकररत्या स्वीकायड आणि योग्य मल्
ू याचे म्ििून समजले जाण्याची र्क्यता आिे ; आणि
उर्र्पिे हदलेले ककं वा र्ेतलेल.े

खालील प्रकारच्या िेटवस्तू आणि मनोरं जन सिसा स्वीकायड समजले जाते:
•
•
•

ककरकोळ मल्
ू याच्या रोखीत नसलेल्या िेटवस्तू (उदा. चॉकलेट, फळांची टोपली, फुले);
कंपनीचे नाव ककं वा उत्पादनाची प्रततमा असलेल्या क्षुल्लक मल्
ू याच्या िेटवस्त;ू आणि
सावडजतनकररत्या स्वीकायड आणि योग्य मल्
ू याचे म्ििून समजले जाण्याची र्क्यता आिे असे व्यावसातयक िोजन.

सामान्यतिः स्वीकायड मापदं र्ांची स्पष्टपिे पत
ड ा न करिाऱ्या िेटवस्तू आणि मनोरं जनासाठी आपि लॉर्ड कॉपोरे र्नच्या अधधकाऱ्याकर्ून पव
ड ज
ं ूरी भमळवू
ू त
ू म
आणि याबाबतचे तपर्ील संचालक, जागततक अनप
ु ालन यांना कळव.ू र्ासक य मालक च्या ककं वा र्ासक य तनयंत्ीत कंपन्यांमधील कमडचाऱ्यांसि, सरकारी
अधधकाऱ्यांर्ी संवाद साधण्याबाबत ववभर्ष्ट कायदे लागू िोऊ र्कतात. र्ासक य अधधकाऱ्यांना दे ऊ केल्या जात असलेल्या िेटवस्तू व मनोरं जनाबाबत ववभर्ष्ट
मागडदर्डनासाठी जागततक अनप
ु ालनाच्या संचालकांर्ी संपकड साधावा.
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भ्रष्टाचार ववरोधी

खंर्िी आणि लाच दे ण्यासि सवड प्रकारच्या भ्रष्टाचाराच्या ववरोधात कायड करण्यासाठी आणि या तत्त्वांची अंमलबजाविी आणि समथडन करण्यासाठी एक
कायडक्रम ववकभसत करण्याकररता लॉर्ड वचनबद्ध आिे .
कोित्यािी स्वरूपातील भ्रष्टाचारक ककं वा लाचलच
ु पतीला लॉर्ड प्रततबंध करते. व्यवसायाचा तोटा िोत असला तरीिी लाच ककं वा सल
ु िीकरि प्रदाने दे ण्यास नकार
दे ण्यामळ
ु े पदावनती, दं र् ककं वा इतर प्रततकूल पररिाम िोिार नािीत.
•
•
•
•
•

लागू असलेले भ्रष्टाचार ववरोधी कायदे आणि तनयमनांचे आपि पालन करू.
आपि कोित्यािी स्वरूपात लाच दे ऊ करिार नािी ककं वा स्वीकारिार नािी.
आपि सल
ु िीकरि प्रदाने करिार नािी.
लाच, प्राधान्यीकृत वागिक
ु साठीची दे वािर्ेवाि ककं वा व्यावसातयक तनिडयास प्रिाववत करण्याचा प्रयत्न समजला जाऊ र्कतो अर्ा प्रकारच्या िेटवस्तू
ककं वा मनोरं जन आपि दे ऊ करिार नािी ककं वा स्वीकारिार नािी.
लॉर्डच्या कायदा वविागाने आगाऊ मंजूरी हदली असल्याभर्वाय राजक य पक्ष ककं वा उमेदवारांना लॉर्डच्या तनधींचे योगदान दे ण्यास ककं वा लॉर्डच्या मालमत्ता
ककं वा सवु वधांचा वापर जगात कुठे िी करू दे ण्यास प्रततबंध आिे .

लाच म्ििजे अप्रामाणिक, बेकायदे र्ीर ककं वा ववश्वासाचा िंग करिारी एखादी गोष्ट करण्याकररता प्रोत्सािन म्ििून एखाद्या व्यक्तीकर्ून ककं वा व्यक्तीला
कोित्यािी िेटवस्त,ू कजड, फ , बक्षीस ककं वा इतर फायदे दे ऊ करिे ककं वा त्या व्यक्तीकर्ून र्ेिे. लाच दे िे िे िुपे कभमर्न, िेटवस्त,ू लाि, मदत ककं वा दे िगी
असू र्कते.
सल
ु िीकरि प्रदान म्ििजे एखादी अर्ी सामान्य कृती ककं वा सेवा सरु क्षीत करण्यासाठी ककं वा ततला वेग दे ण्यासाठी केलेले प्रदान ज्याचा सल
ु िीकरि प्रदान
दे िाऱ्याला कायदे र्ीर ककं वा अन्य अधधकार असतो. एखादी सामान्य कारवाई करण्यासाठी, ततला वेग दे ण्यासाठी ककं वा ती न करण्यासाठी पैर्ांची मागिी
करण्याकररता एखादी व्यक्ती सत्तेचा (एखादी सामान्य कृती ककं वा सेवा पार पार्ण्याचा अधधकार) वापर करते तेव्िा सल
ु िीकरि प्रदाने र्र्तात.
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सल
ु िीकरि प्रदानांच्या ववनंत्या सवाडत सामान्य असल्याची कािी उदािरिे खाली सच
ू ीबद्ध
केलेली आिे त:
•
•
•
•
•
•
•

परवाने, अनज्ञ
ु प्ती ककं वा इतर अधधकृत कागदपत्े भमळविे;
सरकारी कागदपत्ांवर प्रकक्रया करिे (उदा. स्व्िसा, कामाचे आदे र्);
पोलीस संरक्षि, टपाल नेिे आणि पोिोचविे;
कराराची कामधगरी ककं वा एका दे र्ातन
ू दस
ु ऱ्या दे र्ात वस्तू पाठवण्यार्ी संबधं धत
तपासण्या अनस
ु धू चत करिे;
फोन सेवा, वीज आणि पािी परु वठा;
कागो चढविे व उतरविे ककं वा नार्वंत उत्पादने ककं वा वस्तू खराब िोण्यापासन
ू त्यांचे
संरक्षि करिे; आणि
सीमार्ल्
ु क तनष्कासन.

व्यावसातयक िागीदार
•

•

•
•

व्यावसातयक िागीदार म्ििजे एजंटस, ववतरक, प्रतततनधी, सल्लागार, कंत्ाटदार,
वाििावळ पढ
ु े पाठविारे आणि लॉर्डच्या वतीने कायड करिारे इतर. व्यवसाय िागीदार िे
लाच दे ण्याचे सवाडत सामान्य मागड आिे त. जेव्िा एखादी कंपनी अयोग्य प्रदाने
करण्यासाठी िे तप
ड व्यावसातयक िागीदारांचा वापर करते ककं वा जेव्िा एखादा
ू व
ू क
व्यावसातयक िागीदार आपली कंत्ाटी दातयत्वे साध्य करण्यासाठी अयोग्य प्रदाने करतो
तेव्िा िे र्र्ते. व्यावसातयक िागीदारांद्वारे केल्या जािाऱ्या अयोग्य प्रदानांना लॉर्ड
प्रततबंध करते.
आपल्या व्यावसातयक िागीदारांनी लॉर्डच्या व्यावसातयक िागीदाराच्या आचार संहितेचे
पालन करिे आपल्यासाठी आवश्यक आिे .
o https://www.lord.com/business-partner/code-of-conduct
आपल्या व्यावसातयक िागीदारांबाबत आपि योग्य व्यासंग पार पार्ू.
व्यावसातयक िागीदारांसि केल्या जािाऱ्या लेखी करारांमध्ये आपि भ्रष्टाचाररोधी
तरतद
ु ीचा समावेर् करू.
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कॉपोरे ट नागररकत्व

कॉपोरे ट नागररकत्व तीन मख्
ु य ववश्वासांवर आधाररत असते — आपल्या लोकांचा सन्मान, सरु क्षक्षतता आणि कल्यािामध्ये; तनरं तर कल्पकतेमध्ये; आणि
सचोटी आणि नैततक वतडनामध्ये — कामधगरीची िमी, र्ाश्वतता आणि जबाबदार नेतत्ृ वाबद्दलच्या आपल्या वचनबध्दतांद्वारे िे व्यक्त केले जाते.

िी वचनबद्धता एका अर्ा हटकाऊ व र्ाश्वत व्यवसायाची पायािरिी करते ज्यामळ
ु े आपि आपल्या ग्रािकांसाठी, आपल्या िागधारकांसाठी, आपल्या
कमडचाऱ्यांसाठी आणि ज्या समद
ायां
म
ध्ये
आपि
कायड
करतो
त्याकररता
हटकाऊ
म
ल्
ु
ू य तनमाडि करू र्कतो. या तीन क्षेत्ातील आपल्या वचनबद्धतेमळ
ु े आपले
ग्रािक आणि इतर मित्त्वाच्या बाह्य िागधारकांबाबत आपि यर्स्वी िोऊ र्कतो आणि त्यामळ
ु े आपल्या व्यावसातयक ध्येयांना आधार भमळतो. आमचा असा
ववश्वास आिे क आपि ज्या समाजात काम करतो आणि राितो त्या समाजात आपले कॉपोरे ट नागररकत्व उपक्रम सकारात्मकररत्या योगदान दे तात आणि
जागततक वाढीची आपली दीर्डकालीन उद्हदष्टांच्या हदर्ेने प्रगती करण्यात, आपल्या पारं पाररक बाजारपेठेच्या पलीकर्े जाऊन ववस्तार करण्यात, आपल्या
ग्रािकांची कामे अधधक सल
ु ि बनववण्यात, आपल्या उत्पादनांतील सध
ु ारिा सातत्याने वाढवत नेण्यात आणि आपल्या कमडचाऱ्यांना एका सतत बदलिाऱ्या
आणि गत
ुं ागत
ुं ीच्या जागततक अथडव्यवस्थेत यर्स्वी िोण्यात मदत करतात.
आपल्या कॉपोरे ट नागररकत्व कायडक्रमाबाबत अततररक्त माहिती येथे उपलब्ध आिे https://www.lord.com/our-company/corporate-citizenship.
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धोरिे व प्रकक्रया
आपल्या िभू मका व जबाबदाऱ्यांना लागू िोत असलेल्या सवड धोरिांचे व प्रकक्रयांचे आपि
पालन करू. आपल्या संहितेमध्ये तनस्श्चत केलेल्या वचनबध्दतांचे समथडन करिाऱ्या
धोरिांची सच
ू ी खाली हदली आिे .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14-64 कायडबळ ववववधता
10-71 कायडस्थानी हिंसाचारास प्रततबंध व प्रततसाद कायडक्रम
14-81 अंमली पदाथड व अल्कोिोलमक्
ु त कायडस्थान
14-83 कमडचारी वतडन
14-94 िळ
10-51 पयाडवरि, सरु क्षा आणि आरोग्य
10-57 गि
ु वत्ता व्यवस्थापन
10-63 जागततक व्यापार अनप
ु ालन- तनयाडत आणि आयात अनप
ु ालन प्रर्ासन आणि
लॉर्ड तनयाडत तनयंत्ि माहिती पस्ु स्तका
15-53 गोपनीय माहिती आणि व्यापारी गवु पतांचे संरक्षि
10-69 प्रवास सरु क्षा कायडक्रम
15-57 इलेक्रॉतनक माहिती आणि संवाद
18-01 इलेक्रॉतनक संसाधनाचां स्वीकायड वापर
18-03 माहिती सरु क्षा
16-53 सोर्ल भमडर्या धोरि
10-55 खरे दी चालन
14-70 जवळच्या कौटुंबबक सदस्य/नात्यातील व्यक्तीचा रोजगार
308 व्यावसातयक िागीदार योग्य व्यासंग
10-56 कॉपोरे ट योगदाने
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कॉपोरे ट अनुपालन कायडक्रम

कॉपोरे ट अनप
ु ालन कायडक्रमाची (कायडक्रम) तनभमडती एका अर्ा संर्टनात्मक संस्कृतीचा प्रचार करण्यासाठी केली गेली जी सचोटी, नैततक वागिूक, आणि
आपल्या व्यवसायाला लागू असलेल्या सवड कायदे आणि तनयमनांचे अनप
ु ालन करण्यास प्रोत्सािन दे ते आणि व्यवसायातील गैरवतडनास प्रततबंध करते, ते र्ोधते
आणि त्यावर उपाय र्ोधते.
कायडक्रमाच्या सनदीमध्ये ओळखलेले मख्
ु य र्टक आिे त:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

कायडक्रमाची सनद
वररष्ठ व्यवस्थापनाद्वारे वचनबध्दता आणि भ्रष्टाचाराच्या ववरोधात एक स्पष्टपिे सांधलेले धोरि
आचार संहिता आणि अनप
ु ालन धोरिे व प्रकक्रया
नजरचूक, स्वायत्तता आणि संसाधन
जोखीम मल्
ू यांकन
प्रभर्क्षि आणि तनरं तर सल्ला
भर्स्तबद्ध उपाययोजना आणि ित्ते
त्यस्थ पक्ष योग्य व्यासंग आणि प्रदाने
गोपनीय अिवाल दे िे आणि अंतगडत अन्वेर्ि
तनरं तर सध
ु ारिा: तनयतकाभलक चाचिी आणि पन
ु रावलोकन
ववभलतनकरिे आणि ताबा र्ेिे: ताबा र्ेण्यापव
ू ीचा योग्य व्यासंग आणि ताबा र्ेतल्यानंतरचे एकत्ीकरि

कायडक्रमाच्या सनदीमध्ये (https://lordcorp.sharepoint.com/sites/LORDweb/globalcorporatecompliance/lordcomplianceprogramcharter) सवड प्रमख
ु
र्टकांचे विडन समाववष्ट आिे.
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कॉपोरे ट अनुपालन सभमती
कॉपोरे ट अनप
ु ालन सभमतीची (सभमती) तनभमडती लॉर्ड कॉपोरे र्नच्या ववश्वासांनस
ु ार कायडक्रमाचे प्रयत्न पढ
ु े नेण्यासाठी आणि त्यांची सांगर् र्ालण्यासाठी तसेच
कायडक्रमाच्या प्रिावीपिाचे मल्
ू यांकन करण्यासाठी करण्यात आली. सभमतीमध्ये वररष्ठ उपाध्यक्ष, मानव संसाधन आणि एंटरप्राइज प्रिाली, मख्
ु य कायदे र्ीर
अधधकारी, उपाध्यक्ष, मानव संसाधन, जागततक अनप
ु ालन संचालक आणि अंतगडत लेखापरीक्षि संचालकांचा समावेर् िोतो.
सभमतीचे सदस्य तपासांबाबत तनरीक्षि नोंदवतात आणि कमडचाऱ्यांना आपल्या समस्यांबाबत तक्रार करता यावी यासाठी संसाधने म्ििून कायड करतात,
कायडक्रमाववर्यी प्रश्न ववचारतात, नैततक दवु वधांर्ी संबधं धत मागडदर्डनाची ववनंती करतात आणि कायदे , तनयमने ककं वा स्वीकायड व्यावसातयक पद्धती जर
अज्ञात, अस्पष्ट, गोंधळात टाकिाऱ्या ककं वा समजण्यास कठीि असतील तर अर्ा कोित्यािी पररस्स्थतीत सल्ला मागतात.

प्रभर्क्षि
आपले ववश्वास, संहिता आणि कायडक्रमांना पाहठंबा दे ण्यासाठी कमडचाऱ्यांना प्रभर्क्षि दे ण्यासाठी लॉर्ड वचनबद्ध आिे . वावर्डक पातळीवर, अनक्र
ु मे कमडचारी व
लॉर्ड संचालक मंर्ळ आणि व्यावसातयक िागीदारांनी संहितेबाबत समज आणि अनप
ु ालनाची पष्ु टी करिे आवश्यक आिे . वावर्डक पातळीवर कमडचाऱ्यांनी नैततक
प्रभर्क्षि पि
ू ड करिे आवश्यक आिे . कमडचाऱ्यांसाठी योग्य ते अततररक्त भर्क्षि आणि प्रभर्क्षि कायडक्रम लॉर्डडस सतत ववकभसत करते आणि त्याची
अंमलबजाविी करते. ग्लोबल अनप
ु ालनाने नेमन
ू हदलेले सवड प्रभर्क्षि कमडचाऱ्यांनी पि
ू ड करिे आवश्यक आिे .

अिवाल दे िे
उल्लंर्नांबाबत कळविे, मागडदर्डन र्ेिे आणि अभिप्राय दे िे यासाठी कमडचाऱ्यांना प्रिावी तक्रार करण्याच्या पद्धती प्रदान करण्यासाठी लॉर्ड वचनबद्ध आिे .
•
•
•

संहिता, लॉर्डची धोरिे आणि प्रकक्रया व लॉर्डच्या व्यावसातयक उपक्रमांना लागू असलेल्या कायदे व तनयमनांचे प्रत्यक्ष ककं वा संर्तयत उल्लंर्न िोत असल्यास
त्याबाबत आम्िी तत्परतेने कळव.ू
कायदे , तनयमने ककं वा स्वीकायड व्यावसातयक पद्धती जर अज्ञात, अस्पष्ट, गोंधळात टाकिाऱ्या ककं वा समजण्यास कठीि असतील तर अर्ा कोित्यािी
पररस्स्थतीत आम्िी सभमतीकर्ून सल्ला र्ेऊ.
स्थातनक कायदे जर संहितेच्या ववरोधात असतील तर आम्िी सभमतीकर्ून सल्ला र्ेऊ.
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लॉर्ड तनतीमत्ता िॉटलाइन (िॉटलाइन) िी एक साधी, सरु क्षक्षत आणि गोपनीय यंत्िा आिे जी तक्रार करण्यासाठी सवड कमडचारी आणि व्यावसातयक िागीदारांसाठी
उपलब्ध आिे . लॉर्डने एका अर्ा बाह्य कंपनीसि िागीदारी केली आिे जी नैततक धचंता िॉटलाइनला कळववण्यासाठी स्वतंत् पद्धती प्रदान करण्यात तज्ज्ञ आिे .
आरोप आणि तपासाच्या प्रवत्त
ु य माहितीची िॉटलाइन िे एक केंहिय िांर्ार आिे . कोड
ृ ींची तक्रार करिे व ववश्लेर्ि करिे यासाठी वापरल्या जािाऱ्या मख्
https://lord.com/LORDHotline वरून ककिं वा सिंकेताच्या समाप्तीवर सच
ू ीबद्ध केलेल्या दरू ध्वनी क्रमािंकाचा वापर करून कममचारी हॉटलाइनमध्ये प्रवेश करू
शकतात.
संर्यास्पद उल्लंर्नांच्या तक्रारी, प्रश्न, सल्ल्यासाठी ववनंती ककं वा सध
ु ारिांसाठीच्या सच
ू ना खालीलपैक कोित्यािी मागाडने सादर केल्या जाऊ र्कतात:
•
•
•
•
•
•

पयडवेक्षक, व्यवस्थापक, संचालक, अधधकारी;
सभमतीचे सदस्य;
मानव संसाधन;
जागततक अनप
ु ालन;
कायदा वविाग; आणि
िॉटलाइन.

पयडवेक्षक, व्यवस्थापक, संचालक, अधधकारी, मानव संसाधन, आणि अिवाल प्राप्त करिारा लॉर्डचा कायदा वविाग यांनी सभमतीच्या सदस्यास ककं वा
िॉटलाइनद्वारे तत्परतेने अिवाल कळवला पाहिजे.

तपास

संर्यास्पद ककं वा तक्रार केलेल्या गैरवतडनाची सन्माननीय, गोपनीय आणि तनष्पक्ष चौकर्ी करण्यासाठी लॉर्ड वचनबद्ध आिे . सभमती तपासांबाबत तनरीक्षि
प्रदान करते. िॉटलाइनद्वारे अिवाल प्राप्त झाल्यावर सभमतीला सच
ू ना भमळते. कोित्यािी कंपनी ववभर्ष्ट धोरि ककं वा तनयमांच्या तसेच लॉर्डच्या व्यावसातयक
उपक्रमांना लागू िोिाऱ्या कायदे व तनयमनांचे उल्लंर्न झाल्यास त्यास योग्य प्रततसाद दे ण्यासाठी आणि पढ
ु ील उल्लंर्ने रोखण्यासाठी सभमती वाजवी पावले
उचलते. तपास संयोस्जत करिे, तपास प्रकक्रयेचा समन्वय साधिे आणि अिवाल व तपासा संबधं धत आकर्ेवारी प्रदान करण्यासाठी एक मानक प्रकक्रया स्थावपत
करून ततची दे खिाल करण्यासाठी जागततक अनप
ु ालन संचालक जबाबदार आिे त.
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संिाव्य उल्लंर्नाबाबत तक्रार आली ककं वा तसे आढळले तर, माहितीचे परीक्षि करून आणि
प्रस्थावपत तपास प्रकक्रया वापरून, वास्तववक उल्लंर्न झाले आिे का िे तनधाडरीत
करण्यासाठी, सभमती ककं वा ततचे प्रतततनधी योग्य व वाजवी पावले उचलतात आणि
भर्स्तिंग ककं वा उपायात्मक उपाययोजनांसि भमळालेल्या प्रततसादाची कागदोपत्ी नोंद
करतात. तपासादरम्यान कमडचाऱ्यांनी सिकायड करिे व सत्य बोलिे आवश्यक आिे .

सूर् र्ेिे
कायद्याचे ककं वा संहितेचे संिाव्य उल्लंर्न झाल्याबाबत कळविाऱ्या ककं वा तपासात
सििागी झालेल्या लोकांववरुद्ध सर्
ू र्ेण्यास लॉर्ड प्रततबंध करते. सर्
ू र्ेतल्याच्या
अिवालांचा तपास केला जाईल. सर्
ू र्ेतला गेल्यास कमडचाऱ्यांनी सभमतीच्या सदस्यास
ककं वा िॉटलाइनच्या माध्यमातन
ू तक्रार करावी.

भर्स्तिंगाची कारवाई
या कायडक्रमाचा संपि
ू ड संस्थेमध्ये सातत्याने प्रचार केला जातो व अंमलातिी आिला जातो.
नोकरीवरून काढून टाकण्यासि, परं तु तेवढ्यासच मयाडहदत नसलेल्या योग्य त्या
भर्स्तिंगाच्या कारवाईसि लॉर्ड अनप
ु ालनाच्या ववनंत्या अंमलात आिते.
िौततक धोरिांचे उल्लंर्न लेखापरीक्षिाचे अध्यक्ष आणि लॉर्ड कॉपोरे र्नच्या ववत्त
सभमतीच्या अध्यक्षांच्या तनदर्डनास आिले जाईल.
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दे र्
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क्रमांक

ऑस्रे भलया

0011.800.1777.9999, 1-800-763-983

ब्राणझल

0021.800.1777.9999, 55-2120181111 (रियो दि जानेिो)

कॅनर्ा

1-800-235-6302

चीन

00.800.1777.9999, 400-120-3062

फ्रान्स

00.800.1777.9999

जमडनी

00.800.1777.9999, 0800-181-2396

िााँगकााँग

001.800.1777.9999, 800-906-069

िारत

000.800.100.3428, 000-800-100-4175

इंर्ोनेभर्या

1.803.015.203.5129, 62-21-29758986 (जकार्ाा)

इटली

00.800.1777.9999

जपान

010.800.1777.9999, 0800-170-5621

कोररया (दक्षक्षि)

002.800.1777.9999, 080-808-0574

मलेभर्या

00.800.1777.9999

मेस्क्सको

001.866.376.0139, 01-800-681-6945

भसंगापरू

001.800.1777.9999, 800-852-3912

स्स्वत्झलंर्

00.800.1777.9999

तैवान

00.800.1777.9999

थायलंर्

001.800.1777.9999

यन
ु ायटे र् ककं गर्म

00.800.1777.9999, 0-808-189-1053

यन
ु ायटे र् स्टे टस

800-461-9330

कममचारी आणि इतरािंद्वारे अपेक्षित आणि/ककिं वा ननषिद्ध वतमनाचा पररपि
ू म इलाज असण्याच्या हे तन
ू े सिंहहता नाही. तसेच, लॉडम आणि

तयािंचे कममचारी, सिंयुक्त उद्यम भागीदार आणि सिंचालक मिंडळाचे सदस्य यािंव्यनतररक्त अन्य कोितयाही पिासाठी कोितेही अधधकार
दे ण्याच्या हे तन
ू े सिंहहता नाही ककिं वा तसे करिार नाही.

23 आचार संहिता

