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आपली मूल य्े

वयेसूव्हि्स ’चार कॉपपोररयेट मूल य्े कामाच्ा आपल्ा दैनंहदन वतयानासाठरी मूलभूत आियेत. तये 
सातत्यपूणया वतयान करतात, गटाच्ा सामान्य संस्कृ तरीचरी अणभव्क्री असतात, आमच्ा बाह्य 
भागधारकाकंडये गटाच्ा प्रवतमयेस प्रोत्ाहित करतात आणण आम्री आमच्ा ग्ािकानंा दयेत 
असलयेल्ा व्ावसाय्क अणभवचनाचये पालन करतो.

आपली मूल य्े अशरीः

धै् या: कमयाचार्ानंा भरीतरीवर मात करण्ाचये सामर्या दयेणाररी धै् ायाचरी संस्कृ तरी वाढ, बदल आणण 
जगण्ासाठरी आवश्क आिये. जयेहिा आपण गमावण्ास नकार दयेतो, तयेहिा एखादरी व्क्री 
स्त: साठरीच नहिये तर कंपनरीच्ा फा्द्ासाठरी अवतररक् मैल पार करतये तयेहिा धै् या प्रकट िोतये.

मालकीः आम्री आमच्ा स्त: च्ा कामासाठरी आणण आमच्ा का य्ासंघासाठरी जबाबदार 
आिोत - आम्री ्श साजरये करतो आणण जयेहिा समस्ा उद्भवतात तयेहिा आम्री त्वररत त्याकडये 
लक् दयेतो. आपल्ापैकी प्रत्ययेकजण कंपनरी - आणण एकमयेकाचं्ा कतकृयात्वात वै् क्क्कररत्या 
गंुतवणकू करतो.

आदर: आदर िरी एक सकारात्मक आणण ्शस्री का य्ा संस्कृ तरीचरी कोनणशला आिये. आम्री 
त्याचं्ाशरी सिमत नसलो तररीिरी ववचारासंाठरी आणण कंपनरीसाठरी एकमयेकाचंा आदर कये ला आिये. 
एक मजबतू सामूहिक त्ार करण्ासाठरी आम्री आपली णभन्न मतये आणण दृष्रीकोन एकत्रित 
करतो.

ऊजाया: आम्री ्शासाठरी प्र्त्न करतो - सतत प्रयेरणादा्क आणण एकमयेकानंा अधधक चागंलये 
करण्ास प्रवकृत्त करतो. दजजेदार का्ायासाठरी सकारात्मक आणण उत्ािरी कामाचये वातावरण 
आवश्क आिये. आम्री दररोज उत्कृ ष्तयेचा पाठपुरावा करतो आणण आमच्ा का य्ासंघानंा 
उत्तयेजन दयेण्ासाठरी आणण भरभराटरीसाठरी प्रोत्ाहित करतो.
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8 प्रमुख क्येरिाचंा 
समावयेश िोतो

1.  आरोग्य, सुरणक्तता आणण प्ायावरण

2.  व्ापार, ग्ािक, उत्ादनये आणण सयेवा

3.  लाचलुचपत व भ्रष्ाचार-ववरोधरी

4.  कमयाचाररी आणण मानवाधधकार

5.  प्रकटन आणण गंुतवणकूदार

6.  प्रशासन, समाज आणण स्ावनक समुदा्

7.  स्ारस्ाचा संघरया

8.  स्पधयाक

आमच्ा आचार संहितयेमध्ये 8 प्रमुख क्येरिाचंा समावयेश िोतो:
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आरोग्य, सुरक्ा आणण 
प्ायावरण

01
आरोग्य, सुरणक्तता आणण प्ायावरणाचये ववर् ह्या प्रमुख प्रवािाच्ा व्वस्ापकी् जबाबदा्ाया 
आियेत. आमचये कमयाचाररी, ग्ािक, पुरवठादार, कंरिाटदार, पाहुणये आणण सवयासाधारण 
जनता आणण आमच्ा प्रचालनामुंळये प्रभाववत िोणारये इतर ्ाचं्ा आरोग्य व सुरणक्ततयेचये  
आम्री संरक्ण करू. आरोग्य, सुरणक्तता आणण आमच्ा प्रचालनाचंये प्ायावरण घटक  
्ाचं्ाबाबतच्ा सावयाजवनक चचतंा ववधा्कपणये सोडवल्ा गयेल्ाच पाहिजयेत.

आम्री िये करू:

•  सवया कमयाचाऱ्ासंाठरी आरोग्यपूणया, सुरणक्त आणण कामाच्ा सुरक्ा्कु्  पररस्स्तरी प्रदान 
करू.

• आमच्ा आरोग्य, सुरणक्तता आणण प्ायावरणरी् वचनबधदता आणण दाय्त्वाचंरी पूतयाता 
करण्ासाठरी पुरयेशरी मानवरी आणण भौवतक साधनसंपत्तरी पुरव.ू

• नवरीन उत्ादनये आणण प्रहरि्ा ्ाचं्ा प्ायावरणावर िोऊ शकणाऱ्ा प्रभावाचा 
ववकासाच्ा स्स्तरीमध्येच लवकर ववचार करू.

• मानवरी आरोग्य हकंवा प्ायावरण ् ावर ववपररीत पररणाम करणारये घटक कमरीत कमरी ठयेवू, 
तये सुरणक्त करू हकंवा शक्य असल्ास तये मुक् िोण्ास प्रवतबंध करू.

• साहित्य, उजाया आणण इतर साधनसंपत्तरीचा काळजरीपूवयाक वापर करून कचरा कमरी करू 
आणण पुनयावापराच्ा जास्रीत जास् संधरी वनमायाण करू.

• अलकोिोल आणण अमंली पदारया सयेवनाशरी संबंधधत जोखमरीपंासून मुक् कामाचये 
वातावरण प्रदान करू.+ अधधक माहितरी

्ा तत्वानंा वयेसुववअस आरोग्य, 
सुरणक्तता  आणण प्ायावरण धोरणाचंये 
समरयान आिये, जाचंये, वयेसुववअससाठरी  
काम करणा्ाया प्रत्ययेकानये पालन कये लयेच 
पाहिजये.
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व्ापार, ग्ािक, उत्ादनये 
आणण सयेवा

02
आमचये उद्दिष् साध् करण्ासाठरी दरीघयाकालीन, सकारात्मक ग्ािक संबंध आवश्क आियेत. 
ववद्मान आणण संभाव् ग्ािक आणण एजंटस्, ववतरक, पुरवठादार आणण इतर व्ावसाय्क 
सि्ोग्यासंि व्विार करताना आपण सचोटरीबाबत वनःशंक नावलौहकक जपलाच पाहिजये, 
त्याचं्ाशरी रास्, सातत्यपूणया आणण परस्पर सन्ान व  ववश्ास ्ावर आधाररीत ्ोग्य वतयान 
कये लयेच पाहिजये.

आम्री िये करू:

• ववश्सनरी्, सुरणक्त आणण ग्ािकाचं्ा गरजाचंरी पूतयाता करणाररी उच्च दजायाचरी उत्ादनये 
सातत्यानये प्रदान करू.

• उच्च दजायाचरी, ववश्सनरी् ववरिी-पश्ात सयेवा प्रदान करू.

• वयेसुववअसबाबत स्पष्, संणक्प्त आणण उप्कु् माहितरी पुरव ूआणण आमच्ा उत्ादनये 
आणण सयेवाबंाबत खोटरी हकंवा हदशाभूल करणाररी ववधानये करण्ापासून दूर राहू.

• स्ारस्ाचये संघरया, भयेटवस् ूआणण लाच ्ाबाबत समूि धोरणाचंये पालन करण्ासि सवया 
व्ावसाय्क व्विार अतंर राखून करू.

• इतराचं्ा गोपनरी् माहितरीचये संरक्ण करू आणण अशरी माहितरी कये वळ जा उदियेशानये प्रदान 
कये लयेली आिये त्यासाठरीच वापरू, कोणत्यािरी अ्ोग्य व्ावसाय्क उपरिमासंाठरी हकंवा 
वै् क्क्क लाभासाठरी वापरणार नािरी.
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लाचलुचपत व 
भ्रष्ाचार-ववरोधरी 

03
आमच्ा व्वसा्ाच्ा प्रचालनामध्ये आम्री कोणत्यािरी प्रकारच्ा भ्रष् पधदतरी सिन करणार 
नािरी. 

िये साध् करण्ासाठरी:

• कोणतािरी कमयाचाररी हकंवा एजंटस्, पुरवठा करणारये, सं्कु् उद्म भागरीदार हकंवा 
इतर ्ाचं्ासि वयेसूव्हि्सच्ा वतरीनये काम करणाररी कोणतरीिरी व्क्री, प्रत्यक् हकंवा 
अप्रत्यक्पणये पुरवठादार हकंवा सरकाररी प्रवतवनधरीसंि कोणत्यािरी व्क्रीस दये्कये , दये्कये , 
ववनंतरी हकंवा दये्कये  हकंवा कोणत्यािरी हकंमतरीचरी कोणतरीिरी दयेणगरी ,लाच हकंवा प्रलोभन 
म्णनू कोणतािरी चुकीचा व्वसा् फा्दा त्मळवनू दयेण्ासाठरी दयेऊ शकत नािरी.

• आपल्ा हकंवा दसु्ायाच्ा व्क्क्गत सुरणक्ततयेला जोखरीम वनमायाण झाल्ाणशवा्, 
आम्री कोणतरीिरी सुलभरीकरण अदा्गरी  दयेणार नािरी.

• मनोरंजनातरील आमचा सिभाग आणण आदरावतर् दयेऊ करणये िये नयेिमरी सामान्य 
व्ावसाय्क उपरिमाचा, सवया संबंधधत पररस्स्तरीचंा ववचार करून असयेल, प्रमाणाशरीर 
व ्ोग्य वाजवरी भाग असयेल आणण त्यातनू भ्रष् उदियेशाचा  वास य्ेणार नािरी.

+ अधधक माहितरी

्ा तत्वानंा आमच्ा लाचलुचपत व 
भ्रष्ाचार-ववरोधरी धोरणाचंये आणण 
संबंधधत समूि-व्ापरी अनुपालन 
उपरिमाचंये समरयान आिये.
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कमयाचाररी आणण 
मानवाधधकार

04
कमयाचा्ाांना  ववश्ासपूवयाकआणण व्क्रीच्ा प्रवतष्येचा मान राखून वागववलये गयेलये पाहिजये. वयेसुववअस 
जयेरये प्रचालन करतये तयेरये आतंरराष्ट्री् मानवाधधकार मापदंड मान्य करतये आणण आपल्ा प्रचालनामंध्ये 
बालमजरू हकंवा वयेठवबगाराचंा वापर सिन करणार नािरी.

आम्री िये करू: 

• आमच्ा कमयाचा्ाांचये म्णणये काळजरीपूवयाक ऐकू आणण त्यानंा उत्ादकता, कामाचरी गुणवत्ता 
आणण रोजगाराच्ा स्स्तरीमंध्ये सुधारणा करण्ामध्ये सामावनू घयेऊ.

• वन्कु्री, प्रणशक्ण, बढतरी, करर्र ववकास, नोकररीवरून काढून टाकणये आणण ्ासारख्ा 
रोजगाराशरी संबंधधत समस्ा न्याय्य, पारदशयाक आणण व्क्क्गत क्मता, ्शधसद्री, अनुभव 
आणण आचरण ्ावर आधाररीत असतरील आणण वंश, वणया, राष्ट्री्त्व, संस्कृ तरी, वाणंशक मूळ, 
धमया, त्लंग, लैंत्गक प्रमूळ, व्, अपंगत्व हकंवा नोकररीच्ा कामत्गररीशरी संबंधधत नसलयेल्ा 
कोणत्यािरी अन्य कारणाशरी संबंधधत नसतरील हकंवा लागू का्द्ानये प्रवतबंधधत नसतरील ्ाचरी 
खारिरी करू.

• भयेदभाव हकंवा छळ सिन करण्ास नकार. 

• कामाचये असये वातावरण पुरव जये आमच्ा कमयाचा्ाांचये शाररीररक हकंवा मानधसक कल्ाण ्ावंर 
नकारात्मक पररणाम करणार नािरी.

• कमयाचाऱ्ानंा त्याचंरी कौशल य्े आणण अनुभवाच्ा प्रमाणात आणण व्वसा्ाच्ा ्शानुसार 
व्विा य्ा असा कामाचा मोबदला दयेऊ.

• कमयाचाररी आणण समूिाचरी दृष्री, ध्य्े ये आणण ् ोजना बाधधत िोतरील अशा मित्वाच्ा घडामोडरीचंरी 
त्यानंा माहितरी हदली जाईल. 

• कमयाचा्ाांशरी खुला, प्रामाणणक आणण सन्ानपूवयाक संवाद साध.ू

• कामाशरी संबंधधत वववादाचंये वनराकरण करण्ासाठरी पररणामकारक पद्तरी-प्रहरि्ा का्म 
राखल्ा जातरील.

• कमयाचा्ाांच्ा नोदंरी गोपनरी् ठयेव ूआणण कये वळ का्दयेशरीर व्ावसाय्क उदियेशासंाठरीच वै् क्क्क 
माहितरी जमा करू, वापरू हकंवा उघड करू.

+ अधधक माहितरी

्ा तत्वानंा आमच्ा कमयाचाररी 
धोरणाचंये आणण आमच्ा 
मानवाधधकार धोरणाचये समरयान आिये.
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प्रकटन आणण 
गंुतवणकूदार

05
वयेसुववअसचरी मालकी त्याचं्ा भागधारकाकंडये आिये. आम्री आमचा व्वसा्  जबाबदार पधदतरीनये 
करू, त्यात शाश्त आणण फा्दयेशरीर वाढ िोतये आणण भागधारकानंा मूल्  प्रदान करता य्ेतरील िये 
पाहू. साधनसंपत्तरीचा समंजस व पररणामकारक वापर करून समूिाच्ा मालमत्तयेचये संरक्ण व संवधयान 
करण्ासाठरी ववशयेर काळजरी घयेतली जाईल. 

आम्री िये करू:

• वन्ंरिणाचं्ा भक्कम प्रणालीनये समर्रत अशा ररीतरीनये लयेखापुस्कये  आणण नोदंरी राखू की जामध्ये 
िातरी घयेतलयेलये व्विार आणण व्वसा्ाचरी आर्रक स्स्तरी अचूकपणये आणण न्याय्यपणये 
नोदंवलयेली असयेल. 

• गंुतवणकूदारानंा वन्त्मतपणये आणण वयेळोवयेळी, समूिाच्ा स्स्तरीबाबत  सिजपणये समजणाररी 
अचूक आर्रक माहितरी आणण संततु्लत मूल्ाकंन दयेऊ. 

• कॉपपोररयेट शासकी्तयेबाबतच्ा सवपोत्तम पधदतरीमंध्ये सिभागरी िोऊ.

• शासकी्ता हकंवा समूिाच्ा व्वसा्ाबाबत गंुतवणकूादाराचं्ा प्रशाचंरी स्पष्पणये उत्तरये दयेऊ.

• सवया गंुतवणकूदारानंा सातत्यपूणया आणण रास् वागणकू दयेऊ आणण इतर गंुतवणकूदारानंा 
बाजलूा टाकून एखाद्ा गंुतवणकूादारास हकंवा गंुतवणकूादाराचं्ा एखाद्ा गटाला  फा्दा 
करून दयेण्ापासून दूर राहू.

• आमचरी कतयाव्ये पार पाडण्ात; आमचये सललागार आणण लयेखापाल ्ाचं्ाबरोबरच्ा 
परिव्विारात; आणण गंुतवणकू समुदा्ाबरोबरच्ा  संपकायात प्राजंळ, प्रामाणणक आणण 
व्ावसाय्क राहू.

•  जािरीर कये ली जातप ा्ंत सवया अतंगयात माहितरी गोपनरी् राखू आणण वयेसुववअसचये शयेअसया 
ववकण्ासाठरी हकंवा इतरानंा अशा उदियेशासंाठरी वापरता य्ेईल अशा प्रकारये कधरीिरी वापरणार 
नािरी.

+ अधधक माहितरी
िरी तत्वये आमच्ा शासकी्ता  धोरणये, 
ववचत्त् अिवाल  धोरणये आणण 
कंपनरीच्ा रोखये  व अतंगयात माहितरी 
िाताळण्ाबाबतचरी धोरणये  ्ाद्ारये 
समर्रत आियेत.
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प्रशासन, समाज आणण स्ावनक 
समुदा्

06
आम्री  जयेरयेिरी व्वसा् करतो वतरये एक चागंलये कॉपपोररयेट नागररक बनण्ाचा प्र्त्न करतो. 
राजकी् ककृ तरी-का ज्े आणण कर अदा्गरीशरी संबंधरीत ्ाचं्ासि सवया राष्ट्री् आणण स्ावनक 
का्दये, वन्म आणण वन्मनाचंये आम्री पालन करू. 

आम्री िये करू:

• स्ावनक संस्कृ तरीचरी माहितरी करून घयेऊ, समूिातरील अनुभवाचं्ा दयेवाणघयेवाणरीस 
प्रोत्ािन दयेऊ व स्तःतिरी बदल करू आणण स्ावनक समुदा्ासंि आमच्ा व्विारातं  
कलपक आणण संवयेदनशरील राहू.

• प्रादयेणशक आणण स्ावनक चचतंा, रुढरी आणण परंपराचंा मान राखू आणण त्या ववचारात 
घयेऊ.

• ्ा संहितयेमध्ये  हदलयेल्ा लाचलुचपत व भ्रष्ाचार-ववरोधरी तत्वाचं्ा समावयेशासि सवया 
सावयाजवनक उपरिमामंध्ये नैवतकतयेनये, स्ावनक का्दये आणण वन्ामकतानुंसार वतयान 
करू.

+ अधधक माहितरी

्ा तत्वानंा आमच्ा मानवाधधकार 
धोरणाचये समरयान आिये.
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स्ारस्ाचये संघरया

07
समूिाच्ा सवपोत्तम हिताचरी ककृ तरी करणये िये कमयाचाररी, अधधकाररी आणण संचालक   ्ाचंये कतयाव् 
आिये आणण त्यानंरी स्तःला हकंवा इतरानंा वै् क्क्क लाभ िोण्ासाठरी त्याचं्ा हुद्ाचंा वापर 
करू न य्े हकंवा समूिाच्ा सवपोत्तम हिताच्ा ववरुधद काम करू न य्े. वै् क्क्क स्ारस्  जये 
समूिाच्ा हितास बाधा आणतये हकंवा बाधा आणत असल्ाचये भासू शकतये तये हकंवा आमच्ा 
कतयाव्ये पार पाडण्ावर  अ्ोग्य  प्रभाव टाकतये तये टाळलये जा्ला िवये.  स्ारस्ाचये संघरया टाळणये 
नयेिमरीच शक्य नसतये आणण त्यामुळये जजरये एखाद्ा कमयाचा्ायाच्ा हकंवा त्याचं्ा कुटंुबाच्ा आणण 
कुटंुबाजवळच्ाचं्ा  स्ारस्ाचा  समूिाच्ा हिताशरी संघरया वनमायाण िोतो हकंवा जजरये असा संघरया 
वनमायाण िोण्ाचरी  लक्णरी्  जोखरीम आिये  तयेरये कमयाचा्ायानये तो संघरया हकंवा संभाव् संघरया त्वररीत 
आपल्ा नजरीकच्ा व्वस्ापकाकडये जािरीर करावा. 

कमयाचाररी िये कधरीिरी करणार नािरीत:

• जा बाियेरच्ा कंपन्या आमच्ा समूिासि व्वसा् करतात हकंवा करू शकतरील हकंवा 
स्पधजेत असतरील अशा कंपन्याबंरोबर प्रत्यक् हकंवा अप्रत्यक्पणये व्वसा् करणये, 
व्वस्ापनाकडून आगाऊ मंजरूरी असल्ाखयेररीज आर्रक हकंवा इतर संबंधामंध्ये 
समूिाच्ा वतरीनये सिभागरी िोणये.

• व्वस्ापनाकडून आगाऊ मंजरूरी असल्ाखयेररीज अशा कोणत्यािरी व्विारामध्ये 
समूिाचये प्रवतवनधधत्व करणये की त जामध्ये त्याचंये हकंवा संबंधधत पक्ाचये कोणतये तररी  
वै् क्क्क स्ारस् आिये.

• समूिाबदिलचरी, हकंवा समूिाचरी हकंवा व्ापार-सि्ोगरीचंरी गोपनरी् माहितरी अ्ोग्यपणये 
उघड करणये  हकंवा अन्यरा वापरणये.

• समूिासि स्पधाया करणये हकंवा इतरानंा स्पधाया करण्ास मदत करणये.

• समूि व्वस्ापनाकडून आगाऊ मंजरूरी हदलयेली असल्ाखयेररीज आणण समूिाच्ा 
हिताशरी त्या मंडळाचा संघरया नािरी असये आढळल्ाखयेररीज कोणत्यािरी व्ावसाय्क 
उद्ोगाच्ा बाह्य मंडळावर काम करणये.

• कोणत्यािरी व्ावसाय्क सि्ोग्याकडून हकंवा स्पधयाकाकडून वै् क्क्क फा्द्ासाठरी पैसये 
घयेणये हकंवा त्मळवण्ाचरी धडपड करणये.

• कोणत्यािरी व्ावसाय्क सि्ोग्याकडून हकंवा स्पधयाकाकडून अशा कोणत्यािरी  पैसा-
ववरहित भयेटवस्ू, सयेवा हकंवा अन्य गोष्री स्रीकारणये की जा त्याचं्ा स्ातंत्रावर हकंवा 
व्ावसाय्क वनणय्ा ावर अ्ोग्य प्रभाव टाकणा्ाया असतरील हकंवा अ्ोग्यपणये तसा 
प्रभाव पडू शकणार असयेल.
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स्पधयाक

08
आम्री जोरदार स्पधाया करू परंत,ु प्रामाणणकपणये करू आणण बयेका्दयेशरीर मागाांनरी स्पधायात्मक 
फा्दा त्मळव ूपािणार नािरी.

आम्री िये करू:

We will:

•  व्ापारदृष्टा संवयेदनशरील माहितरीचरी (हकंमतरी, क्मता, उत्ादन, ववरिीचये प्रमाण, 
बाजारातरील वाटा, व्ावसाय्क धोरण हकंवा हकंमत ्ाचं्ा समावयेशासि) आमच्ा 
स्पधयाकाबंरोबर  कधरीिरी दयेवाणघयेवाण करणार नािरी.

• अ्ोग्य मागाांनरी स्पधयाकाबाबत माहितरी त्मळववण्ापासून दूर राहू.

•  वनबांधात्मक हकंवा संगनमताच्ा व्ापार पधदतरीमंध्ये सिभागरी िोणार नािरी हकंवा 
कोणत्यािरी बाजारपयेठ स्स्तरीचा गैरफा्दा घयेणार नािरी.

• आमच्ा स्पधयाकाबंाबत हकंवा त्याचं्ा उत्ादनाबंाबत खोट्ा हकंवा हदशाभूल करणा्ाया 
हटप्पण्ा हकंवा दावये करण्ाच्ा समावयेशासि अन्याय्य स्पधजेमध्ये सिभागरी िोण्ापासून 
दूर राहू.

+ अधधक माहितरी

्ा तत्वानंा आमच्ा स्पधाया व 
भ्रष्ाचार-ववरोधरी धोरणाचंये समरयान 
आिये.
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ती अमंलात आणली जात 
असल्ाची खात्ी करणे

गोपनी्ता आणण डेटा 
संरक्षण

आम्री आमचये व्ापार-व्विार िये नयेिमरी संहितयेच्ा तत्वानंा अनुसरूनच कये लये पाहिजयेत.अनयेक 
प्रकरणामंध्ये ्ासाठरी सूज्ञपणा वापरण्ाचरी आवश्कता असयेल. संहितयेचा अरया हकंवा वाव-
व्ाप्तरी ह्याबाबत तमु्ाला कधरीिरी शंका असल्ास ककृ प्ा तमुच्ा प य्ावयेक्काचा हकंवा इतर समूि 
अधधका्ायाचा सलला घ्ा.

्ा संहितयेचये पालन न करण्ाचये पररणाम वयेसुववअस आणण कमयाचाररी अशा दोघासंाठरीिरी अवतश् 
गंभरीर असू शकतात व त्यात, दंड, णशक्ा, नावलौहककास नुकसान पोिोचणये आणण गुन्येगाररी 
दाय्त्व ्ाचंा समावयेश राहू शकये ल. जयेरयेिरी ्ा संहितयेचये उललंघन झाल्ाचा संश् असयेल हकंवा 
तसये ओळखलये जाईल  तयेरये, ्ोग्य तपास कये ला जाईल. जयेरये लागू असयेल तयेरये, णशस्भंगाच्ा 
कारवाईसि नोकररीवरून काढून टाकण्ाप ा्ंत हकंवा त्यासि  कारवाई कये ली जाईल. 

्ा संहितयेचा वन्त्मतपणये आढावा घयेतला जाईल. वतचये पालन कशा प्रकारये कये लये जात आिये 
त्यावरिरी आम्री दयेखरयेख करू. ्ा संहितयेवररील कोणत्यािरी हटप्पण्ा  ग्पु जनरल काऊन्सलकडये  
पाठवल्ा जाव्ा.

हियेसुव्हि्स व्क्रीचं्ा गोपनरी्तयेचये रक्ण व आदर करण्ास वचनबद् आिये.

प्रत्ययेकाचा त्याचंा वै् क्क्क डयेटा कसा िाताळला जातो ्ा संदभायात अधधकार आियेत. त्याच्ा 
हरि्ाचं्ा दरम्ान, हियेसुव्हि्स आपलये कमयाचाररी, ग्ािक, पुरवठा करणारये आणण अन्य तकृतरी् 
पक्ाबंदिल वै् क्क्क डयेटा संकत्लत करू, संग्हित आणण प्रहरि्ा करू शकये ल. वयेसूव्हि्स ्ोग्य 
आणण का्दयेशरीर मागायानये अशा डयेटाचरी आवश्कता ओळखतो.
 
वयेसूव्हि्स डयेटा संरक्ण धोरण जागवतक डयेटा संरक्ण का्द्ात समाववष् असलयेल्ा तत्तये 
प्रवतवबवंबत करतये आणण आम्री डयेटा संरक्ण समस्ाकंडये कसये पोिोचतो तये ठरवतये. जर आमचये 
धोरण आणण / हकंवा का य्ापद्तरी स्ावनक का्द्ापंयेक्ा अधधक कठोर असतरील तर आम्री 
आमच्ा स्तःच्ा मानकाचंये पालन करू. स्ावनक वन्म आमच्ा तत्तापंयेक्ा कठोर असल्ास, 
आम्री मागयादशयाक म्णनू आमचये धोरण वापरुन त्यानुसार पालन करू.



व््क्तरीश: 
आपल्ा लाईन व्वस्ापकाला बातमरी दयेता य्ेऊ शकये ल, हकंवा प्ाय्ा ानये, आपल्ाला बोलणये सिज शक्य वाटतये अशा कोणत्यािरी वररष्  
व्वस्ापनाच्ा सदस्ाशरी. सवया व्क्रीशः हदलयेल्ा बातम्ा गोपनरी् मानल्ा जातरील.

फोन कहंवा ऑनलाइनद्वारये: 
आमच्ा ववनामूल् फोनवर कॉल करा * 24-तास, गोपनरी् असल्ास खालील नंबरवर,Speak up ियेलपलाइनवर बोला हकंवा  
www.expolink.co.uk/vesuvius वर ऑनलाइन तरिार करा. अिवाल संवयेदनशरीलपणये, गोपनरी्तयेनये िाताळलये जातरील  
आणण कॉलर अनात्मत राहू शकतात.

कशी?

Speak Up
सवया लागू का्दये, वयेसूवव्स आचारसंहिता आणण वयेसूवव्स धोरण व 
कामकाज पद्तरी ्ाचं्ा पूतयातयेद्ारये वयेसूवव्स जागवतक पातळीवर उच्च 
नैवतक मानकये  का्म राखतये.

जर आपल्ाला चचतंा हकंवा संश् असयेल तर लवकरात लवकर बातमरी 
दयेण्ाच्ा एका वाहिनरीवरून व्विा य्ा अशरी बातमरी आपण हदली पाहिजये

पुढे का् होते?
सवया बातम्ा गंभरीरपणये व ववश्ासपूवयाक घयेतल्ा जातरील व त्यावर ्ोग्य त्या पातळीवर अंतगयात प्रहरि्ा िोईल. जये लोक बातम्ा दयेतरील त्यानंा त्या 
बातमरीचये का् झालये त्याचा अिवाल व वनष्पत्तरी त्मळत रािरील.

चचतेंच्ा बातमीसाठी कोणतीही वाहहनी वापरली तरी, सद्ावनेने बातमी देणा-्ा कोणाही कम्मचा-्ाला कधीही णशक्षा होणार नाही हकंवा 
गैरफा्दा घेतला जाणार नाही. बातमाचंा परामश्म गंभीरपणे व गोपनी्रीत्ा घेतला जाईल व बोलणा-्ावंवरूद्ध बदल्ाची कारवाई खपवून 
घेतली जाणार नाही.

सवया वयेसूवव्स कमयाचाररी, प्रवतवनधरीत्व करणारये व कंपनरीच्ा वतरीनये काम करणारये ्ानंा का्दा, आचारसंहिता व धोरणये ्ाचंरी पूतयाता करणये आवश्क 
आिये, त्यात, जगात कोठयेिरी असलये तररी आचारसंहिता हकंवा धोरणये हकंवा का्दा ्ाचंा भंग िोत असल्ाच्ा संदभायात चचतंा हकंवा संश् बोलून 
दाखवणा-्ाचंा समावयेश आिये.
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