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8 रिमुख षिते्ाचंा 
समावशे िोतो

आरोग्य, सुरषिा आणण 
परा्यवरण

01
आरोग्य, सुरणषितता आणण परा्यवरणाचे प्वषर ह्ा रिमुख रिवािाच्ा व्यवस्ापकीर जबाबदारा्य 
आिते. आमचे कम्यचारी, ग्ािक, पुरवठादार, कंत्ािदार, पाहुण ेआणण सव्यसािारण 
जनता आणण आमच्ा रिचालनामुंळे रिभाप्वत िोणारे इतर राचं्ा आरोग्य व सुरणषिततचेे  
आम्ी संरषिण करू. आरोग्य, सुरणषितता आणण आमच्ा रिचालनाचें परा्यवरण घिक  
राचं्ाबाबतच्ा साव्यजप्नक चचतंा प्विारकपण ेसोडवल्ा गेल्ाच पाहिजते.

आम्ी ि ेकरू:

• सव्य कम्यचाऱरासंाठी आरोग्यपूण्य, सुरणषित आणण कामाच्ा सुरषिारतुि  पररस्स्ती रिदान 
करू.

• आमच्ा आरोग्य, सुरणषितता आणण परा्यवरणीर वचनबधदता आणण दायरताचंी पतू्यता
करण्ासाठी पुरेशी मानवी आणण भौप्तक सािनसंपत्ी पुरव.ू

• नवीन उत्ादने आणण रिहरिरा राचं्ा परा्यवरणावर िोऊ शकणाऱरा रिभावाचा
प्वकासाच्ा स्स्तीमध्चे लवकर प्वचार करू.

• मानवी आरोग्य हकंवा परा्यवरण रावर प्वपरीत पररणाम करणारे घिक कमीत कमी ठेवू,
त ेसुरणषित करू हकंवा शक्य असल्ास त ेमुति िोण्ास रिप्तबंि करू.

• साहित्, उजा्य आणण इतर सािनसंपत्ीचा काळजीपूव्यक वापर करून कचरा कमी करू
आणण पुन्यवापराच्ा जातिीत जाति संिी प्नमा्यण करू.

• अल्ोिोल आणण अमंली पदाथि्य सेवनाशी संबंधित जोखमीपंासून मुति कामाचे 
वातावरण रिदान करू.

01  आरोग्य, सुरणषितता आणण परा्यवरण

02  व्यापार, ग्ािक, उत्ादने आणण सेवा

03  लाचलुचपत व भ्रष्टाचार-प्वरोिी

04  कम्यचारी आणण मानवाधिकार

05  रिकिन आणण गंुतवणकूदार

06  रिशासन, समाज आणण स्ाप्नक समुदार

07  स्ारस्ाचा संघष्य

08  स्पि्यक

+ अधिक माहिती

रा ततानंा वसुेप्वअस आरोग्य, 
सुरणषितता  आणण परा्यवरण िोरणाचें 
समथि्यन आिे, ज्ाचें, वसुेप्वअससाठी  
काम करणारा्य रिते्कान ेपालन केलेच 
पाहिज.े

आमच्ा आचार संहितमेध् े8 रिमुख षिते्ाचंा समावशे िोतो:
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व्यापार, ग्ािक, उत्ादने 
आणण सेवा

02
आमचे उद्दिष्ट साध् करण्ासाठी दीघ्यकालीन, सकारात्मक ग्ािक संबंि आवश्यक आिते. 
प्वद्मान आणण संभाव्य ग्ािक आणण एजंिस्, प्वतरक, पुरवठादार आणण इतर व्यावसायरक 
सिरोग्यासंि व्यविार करताना आपण सचोिीबाबत प्नःशंक नावलौहकक जपलाच पाहिज,े 
त्ाचं्ाशी राति, सातत्पूण्य आणण परस्पर सन्ान व  प्वविास रावर आिारीत रोग्य वत्यन 
केलेच पाहिज.े

आम्ी ि ेकरू:

• प्वविसनीर, सुरणषित आणण ग्ािकाचं्ा गरजाचंी पूत्यता करणारी उच्च दजा्यची उत्ादने 
सातत्ाने रिदान करू.

• उच्च दजा्यची, प्वविसनीर प्वरिी-पचिात सेवा रिदान करू.

• वसुेप्वअसबाबत स्पष्ट, संणषिप्त आणण उपरतुि माहिती पुरव ूआणण आमच्ा उत्ादने 
आणण सेवाबंाबत खोिी हकंवा हदशाभलू करणारी प्विाने करण्ापासून दूर राहू.

• स्ारस्ाचे संघष्य, भेिवति ूआणण लाच राबाबत समूि िोरणाचें पालन करण्ासि सव्य
व्यावसायरक व्यविार अतंर राखून करू.

• इतराचं्ा गोपनीर माहितीचे संरषिण करू आणण अशी माहिती केवळ ज्ा उदेिशान ेरिदान 
केलेली आि ेत्ासाठीच वापरू, कोणत्ािी अरोग्य व्यावसायरक उपरिमासंाठी हकंवा
वैरक्तिक लाभासाठी वापरणार नािी.

लाचलुचपत व 
भ्रष्टाचार-प्वरोिी 

03
आमच्ा व्यवसाराच्ा रिचालनामध् ेआम्ी कोणत्ािी रिकारच्ा भ्रष्ट पधदती सिन करणार 
नािी. 

ि ेसाध् करण्ासाठी:

• वसुेप्वअसचा कोणतािी कम्यचारी हकंवा वेसुप्वअसच्ा वतीने काम करणारी कोणीिी
व्यतिी हकंवा अन्यथिा त्ाचें रिप्तप्निीत करणारी कोणतीिी व्यतिी, एजंिस्,
पुरवठादार, संरतुि मोहिमेचे भागीदार हकंवा इतर ि े लाच म्णनू हकंवा कोणतािी
अरोग्य व्यावसायरक लाभ प्नश्चित करण्ासाठी पुरवठादार हकंवा सरकारी रिप्तप्निीनंा
पैसे हकंवा कोणतीिी मलू्वान गोष्ट रित्षि हकंवा अरित्षिपण ेदेऊ करणार नािी.

• आपल्ा हकंवा दसुरा्यच्ा व्यक्तिगत सुरणषिततलेा जोखीम प्नमा्यण झाल्ाणशवार,
आम्ी कोणतीिी सुलभीकरण अदारगी  देणार नािी.

• मनोरंजनातील आमचा सिभाग आणण आदराप्तथ्य देऊ करण े िे नेिमी सामान्य
व्यावसायरक उपरिमाचा, सव्य संबंधित पररस्स्तीचंा प्वचार करून असेल, रिमाणाशीर
व रोग्य वाजवी भाग असेल आणण त्ातनू भ्रष्ट उदेिशाचा  वास रेणार नािी.

+ अधिक माहिती

रा ततानंा आमच्ा लाचलुचपत व 
भ्रष्टाचार-प्वरोिी िोरणाचें आणण 
संबंधित समूि-व्यापी अनुपालन 
उपरिमाचें समथि्यन आिे.
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कम्यचारी आणण 
मानवाधिकार

04
कम्यचाराांना  प्वविासपूव्यकआणण व्यतिीच्ा रिप्तषे्चा मान राखून वागप्वले गेले पाहिज.े वसुेप्वअस 
जथेि ेरिचालन करत ेतथेि ेआतंरराष्टट्ीर मानवाधिकार मापदंड मान्य करत ेआणण आपल्ा रिचालनामंध् े
बालमजरू हकंवा वठेप्बगाराचंा वापर सिन करणार नािी.

आम्ी िे करू: 

• आमच्ा कम्यचाराांचे म्णण ेकाळजीपूव्यक ऐकू आणण त्ानंा उत्ादकता, कामाची गुणवत्ा
आणण रोजगाराच्ा स्स्तीमंध् ेसुिारणा करण्ामध् ेसामावनू घऊे.

• प्नरतुिी, रिणशषिण, बढती, करररर प्वकास, नोकरीवरून काढून िाकण े आणण रासारख्या 
रोजगाराशी संबंधित समस्ा न्याय्य, पारदश्यक आणण व्यक्तिगत षिमता, रशधसद्ी, अनुभव 
आणण आचरण रावर आिारीत असतील आणण वंश, वण्य, राष्टट्ीरत, संस्कृ ती, वाणंशक मूळ, 
िम्य, ललगं, लैंगगक रिमूळ, वर, अपंगत हकंवा नोकरीच्ा कामगगरीशी संबंधित नसलेल्ा 
कोणत्ािी अन्य कारणाशी संबंधित नसतील हकंवा लागू कारद्ाने रिप्तबंधित नसतील राची 
खात्ी करू.

• भदेभाव हकंवा छळ सिन करण्ास नकार. 

• कामाचे असे वातावरण पुरव ज ेआमच्ा कम्यचाराांचे शारीररक हकंवा मानधसक कल्ाण रावंर
नकारात्मक पररणाम करणार नािी.

• कम्यचाऱरानंा त्ाचंी कौशल् े आणण अनुभवाच्ा रिमाणात आणण व्यवसाराच्ा रशानुसार
व्यविार्य असा कामाचा मोबदला देऊ.

• कम्यचारी आणण समूिाची दृष्टी, ध्रेे आणण रोजना बाधित िोतील अशा मिताच्ा घडामोडीचंी
त्ानंा माहिती हदली जाईल. 

• कम्यचाराांशी खुला, रिामाणणक आणण सन्ानपूव्यक संवाद साि.ू

• कामाशी संबंधित प्ववादाचें प्नराकरण करण्ासाठी पररणामकारक पद्ती-रिहरिरा कारम
राखल्ा जातील.

• कम्यचाराांच्ा नोदंी गोपनीर ठेव ूआणण केवळ कारदेशीर व्यावसायरक उदेिशासंाठीच वरैक्तिक
माहिती जमा करू, वापरू हकंवा उघड करू.

+ अधिक माहिती

रा ततानंा आमच्ा कम्यचारी 
िोरणाचें आणण आमच्ा 
मानवाधिकार िोरणाचे समथि्यन आिे.

रिकिन आणण 
गुंतवणकूदार

05
वसुेप्वअसची मालकी त्ाचं्ा भागिारकाकंडे आिे. आम्ी आमचा व्यवसार  जबाबदार पधदतीने 
करू, त्ात शावित आणण फारदेशीर वाढ िोत ेआणण भागिारकानंा मूल्  रिदान करता रेतील िे 
पाहू. सािनसंपत्ीचा समंजस व पररणामकारक वापर करून समूिाच्ा मालमत्चेे संरषिण व संवि्यन 
करण्ासाठी प्वशेष काळजी घतेली जाईल. 

आम्ी िे करू:

• प्नरंत्णाचं्ा भक्कम रिणालीने समर्थित अशा रीतीने लेखापुतिके आणण नोदंी राखू की ज्ामध् े
िाती घतेलेले व्यविार आणण व्यवसाराची आर्थिक स्स्ती अचूकपण े आणण न्याय्यपण े
नोदंवलेली असेल. 

• गुंतवणकूदारानंा प्नरगमतपण ेआणण वळेोवळेी, समूिाच्ा स्स्तीबाबत  सिजपण ेसमजणारी
अचूक आर्थिक माहिती आणण संतलुलत मूल्ाकंन देऊ. 

• कॉपवोररेि शासकीरतबेाबतच्ा सववोत्म पधदतीमंध् ेसिभागी िोऊ.

• शासकीरता हकंवा समूिाच्ा व्यवसाराबाबत गंुतवणकूादाराचं्ा रिशाचंी स्पष्टपण ेउत्रे देऊ.

• सव्य गंुतवणकूदारानंा सातत्पूण्य आणण राति वागणकू देऊ आणण इतर गंुतवणकूदारानंा
बाजलूा िाकून एखाद्ा गंुतवणकूादारास हकंवा गंुतवणकूादाराचं्ा एखाद्ा गिाला  फारदा
करून देण्ापासून दूर राहू.

• आमची कत्यवे्य पार पाडण्ात; आमचे सल्ागार आणण लेखापाल राचं्ाबरोबरच्ा
पत्व्यविारात; आणण गंुतवणकू समुदाराबरोबरच्ा  संपका्यत रिाजंळ, रिामाणणक आणण
व्यावसायरक राहू.

• जािीर केली जातपरांत सव्य अतंग्यत माहिती गोपनीर राखू आणण वसुेप्वअसचे शेअस्य
प्वकण्ासाठी हकंवा इतरानंा अशा उदेिशासंाठी वापरता रेईल अशा रिकारे किीिी वापरणार
नािी.

+ अधिक माहिती
िी तत ेआमच्ा शासकीरता  िोरण,े 
प्वचत्र अिवाल  िोरण ेआणण 
कंपनीच्ा रोखे  व अतंग्यत माहिती 
िाताळण्ाबाबतची िोरण े राद्ारे 
समर्थित आिेत.
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रिशासन, समाज आणण स्ाप्नक 
समुदार

06
आम्ी  जथेििेी व्यवसार करतो प्तथि ेएक चागंले कॉपवोररेि नागररक बनण्ाचा रिरत्न करतो. 
राजकीर ककृ ती-कारये आणण कर अदारगीशी संबंिीत राचं्ासि सव्य राष्टट्ीर आणण स्ाप्नक 
कारदे, प्नरम आणण प्नरमनाचें आम्ी पालन करू. 

आम्ी ि ेकरू:

• स्ाप्नक संस्कृ तीची माहिती करून घऊे, समूिातील अनुभवाचं्ा देवाणघवेाणीस
रिोत्ािन देऊ व स्तःतिी बदल करू आणण स्ाप्नक समुदारासंि आमच्ा व्यविारातं
कल्पक आणण संवदेनशील राहू.

• रिादेणशक आणण स्ाप्नक चचतंा, रुढी आणण परंपराचंा मान राखू आणण त्ा प्वचारात 
घऊे.

• रा संहितमेध् े हदलेल्ा लाचलुचपत व भ्रष्टाचार-प्वरोिी तताचं्ा समावशेासि सव्य
साव्यजप्नक उपरिमामंध् े नैप्तकतनेे, स्ाप्नक कारदे आणण प्नरामकतानुंसार वत्यन 
करू.

स्ारस्ाचे संघष्य

07
समूिाच्ा सववोत्म हिताची ककृ ती करण ेि ेकम्यचारी, अधिकारी आणण संचालक   राचें कत्यव्य 
आि ेआणण त्ानंी स्तःला हकंवा इतरानंा वरैक्तिक लाभ िोण्ासाठी त्ाचं्ा हुद्ाचंा वापर 
करू नरे हकंवा समिूाच्ा सववोत्म हिताच्ा प्वरुधद काम करू नरे. वरैक्तिक स्ारस्  ज े
समूिाच्ा हितास बािा आणत ेहकंवा बािा आणत असल्ाचे भासू शकत ेत ेहकंवा आमच्ा 
कत्यवे्य पार पाडण्ावर  अरोग्य  रिभाव िाकत ेत ेिाळले जारला िव.े  स्ारस्ाचे संघष्य िाळण े
नेिमीच शक्य नसत ेआणण त्ामुळे श्जथेि एखाद्ा कम्यचारा्यच्ा हकंवा त्ाचं्ा कुिंुबाच्ा आणण 
कुिंुबाजवळच्ाचं्ा  स्ारस्ाचा  समूिाच्ा हिताशी संघष्य प्नमा्यण िोतो हकंवा श्जथि ेअसा संघष्य 
प्नमा्यण िोण्ाची  लषिणीर  जोखीम आि े तथेि ेकम्यचारा्यन ेतो संघष्य हकंवा संभाव्य संघष्य तरीत 
आपल्ा नजीकच्ा व्यवस्ापकाकडे जािीर करावा. 

कम्यचारी ि ेकिीिी करणार नािीत:

• ज्ा बािरेच्ा कंपन्या आमच्ा समूिासि व्यवसार करतात हकंवा करू शकतील हकंवा
स्पियेत असतील अशा कंपन्याबंरोबर रित्षि हकंवा अरित्षिपण े व्यवसार करण,े
व्यवस्ापनाकडून आगाऊ मंजरूी असल्ाखेरीज आर्थिक हकंवा इतर संबंिामंध्े
समूिाच्ा वतीने सिभागी िोण.े

• व्यवस्ापनाकडून आगाऊ मंजरूी असल्ाखेरीज अशा कोणत्ािी व्यविारामध्े
समूिाचे रिप्तप्नधित करण ेकी त ज्ामध् ेत्ाचें हकंवा संबंधित पषिाचे कोणत ेतरी
वरैक्तिक स्ारस् आि.े

• समूिाबदिलची, हकंवा समूिाची हकंवा व्यापार-सिरोगीचंी गोपनीर माहिती अरोग्यपण े
उघड करण े हकंवा अन्यथिा वापरण.े

• समूिासि स्पिा्य करण ेहकंवा इतरानंा स्पिा्य करण्ास मदत करण.े

• समूि व्यवस्ापनाकडून आगाऊ मंजरूी हदलेली असल्ाखेरीज आणण समूिाच्ा
हिताशी त्ा मंडळाचा संघष्य नािी असे आढळल्ाखेरीज कोणत्ािी व्यावसायरक
उद्ोगाच्ा बाह् मंडळावर काम करण.े

• कोणत्ािी व्यावसायरक सिरोग्याकडून हकंवा स्पि्यकाकडून वरैक्तिक फारद्ासाठी पैसे 
घणे ेहकंवा गमळवण्ाची िडपड करण.े

• कोणत्ािी व्यावसायरक सिरोग्याकडून हकंवा स्पि्यकाकडून अशा कोणत्ािी  पसैा-
प्वरहित भेिवतिू, सेवा हकंवा अन्य गोष्टी स्ीकारण ेकी ज्ा त्ाचं्ा स्ातंत्रावर हकंवा
व्यावसायरक प्नण्यरावर अरोग्य रिभाव िाकणारा्य असतील हकंवा अरोग्यपण े तसा
रिभाव पडू शकणार असेल.

+ अधिक माहिती

रा ततानंा आमच्ा मानवाधिकार 
िोरणाचे समथि्यन आिे.
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आम्ी जोरदार स्पिा्य करू परंत,ु रिामाणणकपण ेकरू आणण बकेारदेशीर मागाांनी स्पिा्यत्मक 
फारदा गमळव ूपािणार नािी.

आम्ी ि ेकरू:

• व्यापारदृष्ट्या संवदेनशील माहितीची (हकंमती, षिमता, उत्ादन, प्वरिीचे रिमाण,
बाजारातील वािा, व्यावसायरक िोरण हकंवा हकंमत राचं्ा समावशेासि) आमच्ा
स्पि्यकाबंरोबर  किीिी देवाणघवेाण करणार नािी.

• अरोग्य मागाांनी स्पि्यकाबाबत माहिती गमळप्वण्ापासून दूर राहू.

• प्नबांिात्मक हकंवा संगनमताच्ा व्यापार पधदतीमंध् े सिभागी िोणार नािी हकंवा
कोणत्ािी बाजारपठे स्स्तीचा गैरफारदा घणेार नािी.

• आमच्ा स्पि्यकाबंाबत हकंवा त्ाचं्ा उत्ादनाबंाबत खोट्ा हकंवा हदशाभूल करणारा्य
हिप्पण्ा हकंवा दाव ेकरण्ाच्ा समावशेासि अन्याय्य स्पियेमध् ेसिभागी िोण्ापासून 
दूर राहू.

ती अमंलात आणली रात 
असल्ाची खात्ी करणे

आिार उठिणे

आम्ी आमचे व्यापार-व्यविार ि ेनेिमी संहितचे्ा ततानंा अनुसरूनच केले पाहिजते.अनेक 
रिकरणामंध् ेरासाठी सूज्ञपणा वापरण्ाची आवश्यकता असेल. संहितचेा अथि्य हकंवा वाव-
व्याप्ती ह्ाबाबत तमु्ाला किीिी शंका असल्ास ककृ परा तमुच्ा पर्यवषेिकाचा हकंवा इतर समूि 
अधिकारा्यचा सल्ा घ्ा.

रा संहितचेे पालन न करण्ाचे पररणाम वसुेप्वअस आणण कम्यचारी अशा दोघासंाठीिी अप्तशर 
गंभीर असू शकतात व त्ात, दंड, णशषिा, नावलौहककास नुकसान पोिोचण ेआणण गुने्गारी 
दायरत राचंा समावशे राहू शकेल. जथेििेी रा संहितचेे उलं्घन झाल्ाचा संशर असेल हकंवा 
तसे ओळखले जाईल  तथेि,े रोग्य तपास केला जाईल. जथेि ेलागू असेल तथेि,े णशतिभंगाच्ा 
कारवाईसि नोकरीवरून काढून िाकण्ापरांत हकंवा त्ासि  कारवाई केली जाईल. 

रा संहितचेा प्नरगमतपण े आढावा घतेला जाईल. प्तचे पालन कशा रिकारे केले जात आि े
त्ावरिी आम्ी देखरेख करू. रा संहितवेरील कोणत्ािी हिप्पण्ा  ग्पु जनरल काऊन्सलकडे  
पाठवल्ा जाव्या.

रा संहिततेील भाषा आणण भावाथिा्यच्ा, कारद्ाच्ा हकंवा कोणत्ािी िोरणाच्ा प्वरुधद 
असलेल्ा वत्यनाबाबत हकंवा प्नण्यराबंाबत कोणत्ािी चचतंाचंी व्यवस्ापनासि चचा्य 
करण्ासाठी कम्यचाराांना रिोत्ािन हदले जात.े तमु्ाला असलेल्ा कोणत्ािी चचतंा ककृ परा 
तमुचे नश्जकचे व्यवस्ापक, तमुच्ा देशातील वरीष् व्यवस्ापक हकंवा कारदा प्वभागाच्ा 
एखाद्ा सदस्ाकडे व्यति करा. स्तः भेिून कळवलेल्ा सव्य चचतंा गोपनीरतनेे िाताळल्ा 
जातील. 

त्ाचबरोबर कंपनी एक स्तंत्, गोपनीर 24 -तास चालू असलेली कम्यचारी चचतंा िले्पलाईन 
आणण वबे-आिारीत सुप्विा रिदान करत ेज्ाद्ारे कम्यचारी कोणत्ािी चचतंा नोदंव ूशकतात. 

चािंल्ा भािनेने कळिलेल्ा  चचतेंबाबत कोणत्ाही कम्जचारा्जला कधीही दंड आकारला 
राणार नाही ककंिा त्ाचा िैरफारदा घेतला राणार नाही. आिार उठिणाऱरावंिरुधद सूड 
घेणे सहन केले राणार नाही. 

मला अधधक माकहती कुठे 
गमळेल?

समथि्यनात्मक िोरणाचं्ा रितीसंि, अधिक माहितीसाठी, ककृ परा वसुेप्वअस इंिरनेिला भेि द्ा 
हकंवा कारदा प्वभागाच्ा तमुच्ा स्ाप्नक सदस्ाचा सल्ा घ्ा. संहितचेी इलेक्ट्ॉप्नक आवकृत्ी 
रेथि ेउपलब्ध आिे www.vesuvius.com. 

+ अधिक माहिती

रा ततानंा आमच्ा स्पिा्य व 
भ्रष्टाचार-प्वरोिी िोरणाचें समथि्यन 
आि.े
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