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Clariant मध्ये आमचये निर्णय आणर कृती यांचा प्रभाव पडतो हये आम्ाला माहीत 
आहये. आम्ी अन्य लोक, आमचये पया्णवरर आणर आमच्ा सभोवतालच्ा समाजाला 
ववचारात घयेतो. आम्ी जये काही करतो तये योग्य मारा्णिये कये लये  आहये याची खात्ी 
करण्ासाठी आम्ी आमच्ा वत्णरुकीचये मिि करतो, अवलोकि करतो.
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बप्रय सिकताऱतांनो, 

वैशिष्ट्यपूर्ण रसतायनतांच्ता उद्ोगतांमध्ये अग्रगण्य कंपनी असरये िये आपलये ध्येय आिये. ग्रतािक, कम्णचतारी, समभताग-धतारक 
आणर ज्ता समताजतामध्ये आपर कताय्णरि आिोि अिता आपल्ता सव्ण भतागधतारकतांसताठी सरतासरीपयेक्ता अधधकचये मूल् 
ियतार करून आपर िये ध्येय सताध् करण्यताचता प्रयत्न करिो. 

Clariant मध्ये, आपलये ननर्णय आणर कृिी यतांचता पयता्णवरर आणर आपल्ता सभोवितालच्ता लोकतांवर प्रभताव 
पडिो, िये आपल्तालता मतािीि आिये. आपर कोर आिोि आणर आपली भूतमकता कताय आिये यताचये प्रतिबिंि आपल्ता 
वि्णरुकीिून हिसिये. सताित्तानये ििलि असरताऱता पयता्णवररतामध्ये, आपल्ताकडये दृढ मताग्णिि्णक ित्तये असरये िये तवियेष 
मित्तताचये आिये. आपली सिता मूल्ये, आपलता ब्रॅण्ड आणर िी नीतिमत्ता संहििता िये सव्ण आपली ओळख िि्णवरतारये 
घटक आियेि - जये आपल्तालता Clariant म्हरून सिक्त आणर असतामतान्य िनविताि. 

आपली नीतिमत्ता संहििता आपर ज्ता प्रकतारये वतागिो आणर व्यवसताय करिो, त्तासताठीची नीतिमत्ता आणर 
सच्येपरता यतांची वचनिद्धिता िब्दिद्ध करिये, अधोरयेखखि करिये. संचतालक मंडळतािील, कताय्णकतारी सतमिीिील, 
व्यवस्तापनतािील आणर सव्ण संघटनतात्मक एककतांमधील आपल्तापैकी प्रत्येकतानये आपल्ता िैनंहिन कतामतालता लतागू 
िोरतारी मूल्ये व ित्तये समजतावून घयेरये आणर िी मूल्ये व ित्तये जगरये आवश्यक आिये. आपर ननयमतांचये पतालन करिो, 
आपर सववोच् नीतिमत्ता मतानकतांनता शचकटून आिोि, आपर हिलयेली वचनये पूर्ण करिो. परंिु धूसर क्येत्तािद्दल 
कताय? आपल्ता नीतिमत्ता संहिियेच्ता िताियेरील पररस्स्िी उद्भविये आणर आपल्ताकडये थयेट उत्र नसिये, ियेव्ता आपर 
कताय करिो? अिता कतािी पररस्स्िी असिताि, शजथये नीतिमत्येच्ता कोंडीच्ता पररस्स्िींनता िोंड ियेि असितानता हकंवता 
मताग्णिि्णक ित्ततांचता अभताव असितानता आपल्तालता ननर्णय घयेण्यताची गरज पडिये, िये आपर स्वीकतारलये पताहिजये. 

अध्कांकडूि संदयेश

िी नीतिमत्ता संहििता हिितािि्णक आिये, जी आपल्तालता सव्ण कतामये पतारिि्णकियेनये आणर सच्येपरतानये करण्यतास मिि 
करिये. जरी यतामध्ये सव्णच उत्रये नसली, िरी िुम्हतालता योग्य ननर्णय घयेण्यतास सक्म कररतारी सताधनये िी नीतिमत्ता 
संहििता प्रितान करिये. सच्येपरता ‘िोय’ िपतासरी िये एक असये सताधन आिये, जये िुम्हतालता अिता कोंडीच्ता पररस्स्िींमध्ये 
वतापरण्यतास, िुम्हतालता िुमचता चतंागलता ननर्णय वतापरण्यताची, प्रश्न तवचतारण्यताची हकंवता सल्लताची गरज असल्तास 
िो मतागण्यतास मी िुम्हतालता प्रोत्ताहिि करिो. आपर सव्णच कधी नता कधी नैतिक कोंडीच्ता पररस्स्िीनता िोंड ियेिो 
आणर अिता स्स्िीि योग्य गोष्ट कररये िी कतािीवयेळता सवता्णधधक अवघड गोष्ट असिये. आणर, िुम्हतालता नयेिमी उत्र 
मतािीि नसिये, जये ठीक आिये. परंिु जयेव्ता िुम्हतालता मिि िवी असयेल हकंवता जयेव्ता िुम्हतालता कतािी िरी अयोग्य असल्ताचये 
हिसून ययेईल, ियेव्ता िोलतायचये लक्ताि ठये वता. 

जो कोरी शचंिता व्यक्त करयेल अथवता सद्भतावनयेनये संभताव्य हकंवता प्रत्क् उलं्घन िताखवून ियेईल त्ताचये ऐकलये जताईल, 
त्तास मिि कये ली जताईल व त्ताचता आिर कये लता जताईल आणर त्तासताठी त्ताच्तातवरूद्ध ििलता घयेिलता जतारतार नतािी,  
िये सुननश्चिि करण्यतास Clariant पूर्णपरये वचनिद्ध आिये. नीतिमत्ता संहििता वताचल्तानये आपल्तालता फक्त 
मित्तपूर्ण मताहििीच तमळि नतािी, िर िये स्विःचये अवलोकन करण्यताचये ियेखील कताम आिये. आपर आज व्यवसताय 
कसता करि आिोि त्तािद्दल आणर भतवष्ताि आपर व्यवसताय कोरत्ता उद्दयेितानये करू िकू, िये प्रतिबिंबिि 
करण्यताची संधी म्हरून यताकडये पताहिलये पताहिजये. आपर प्रत्येक संभताव्य पररस्स्िीसताठी ननयम ियतार करू आणर 
धलहू िकि नतािी, परंिु आपल्ता नीतिमत्ता संहिियेलता नैतिकियेचता हिितािि्णक म्हरून वतापरण्यतास आपर िुम्हतालता 
सक्म करू िकिो. िुम्ही कुठये  अडकलताि, िर मििीसताठी संपक्ण  करता, कतारर जये कताय्णस्ळ नीतिमत्तात्मक व्यवसताय 
करण्यतास प्रताधतान्य ियेिये, िये कताम करण्यतासताठी सववोत्म स्तान असिये.

आपलता स्येितांहकि, 

Günter von Au,

अध्क्, संचतालक मंडळ
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मतानव िकतांचता आिर कररये 
धमता्णिताय योगितानये, प्रतायोजकत्व 
आणर कॉपवोरयेट नतागररकत्व कृिी
स्वतारस्ताचये संघष्ण

मताहििी सुरणक्ििता
डयेटता गोपनीयिता
अचूक पुस्तकये  आणर नोंिी

सतामताशजक मताध्मये
मताध्म संिंध आणर 
गुंिवरूकितार संिंध

व्यतावसताबयक मतालमत्ता
इलयेक्टॉननक संसताधनये
िौधद्धक संपिता
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नीतिमत्ता संहिियेची अंमलिजतावरी 
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एकतात्मकिता– ‘Yes’ - िपतासरी 
आपली जितािितारी 
आमची एकतात्मकिता अखंडिता 
िुमच्तापतासून सुरू िोिये-िोलता!

ििलता घयेिलता जताण्यतापतासून 
संरक्र
आमची मताग्णिि्णक ित्तये

लताच लुचपि आणर भ्रष्टताचतार
भयेटी आणर मनोरंजन
रताजकीय कृिी

पयता्णवरर
आरोग्य आणर सुरणक्ििता
उत्तािन धरुीरत्व

लोकतांची वतागरूक
छळवरूक
समतानिता आणर भयेिभताव 
तवरिीििता
कतामगतारतांच्ता अधधकतारतांचता 
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ननकोप स्पधता्ण
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करण्ासाठी आम्ी वचिबद्ध 
आहोत

74
आम्ी भ्रष्ाचाराशी लढण्ास 
वचिबद्ध आहोत
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ही िीवतमत्ा संनहता 
कशी वापरावी आणर 
ती कोराला लार ूहोतये

एका आंतरराष्टीय स्तरावर काम करराऱ्ा कंपिीचा भार म्रूि, आपर दररोज 
जटील आणर सातत्ािये माररी असराऱ्ा पया्णवरराला सामोरये जात असतो. 
आपल्ा कररयरमध्ये काही ठठकारी आपल्ाला आव्ािात्मक पररस्थितीिा सामोरये 
जावये लारतये, ज्ामध्ये अवघड निर्णय घयेरये आवश्यक असतये, जजथये काय कररये योग्य 
आहये हये वततकये सये स्पष् होत िसतये. त्ाचप्रमारये, आपल्ाला अशा आव्ािात्मक 
पररस्थितींचा सामिा करावा लार ूशकतो जजथये काय कररये योग्य आहये हये स्पष् 
होत असतये, मात् तो निर्णय घयेरये अवघड असतये. आपल्ाला सामोरये जावये लार ू
शकये ल अशा प्रत्येक संभाव्य पररस्थितीला ही िीवतमत्ा संनहता सामील करू शकत 
िसल्ािये, काय करावये याची जयेव्ा आपल्ाला खात्ी िसतये तयेव्ा सल्ा वमळवरये 
अत्ावश्यक आहये. 

Clariant ची िीवतमत्ा संनहता हये एक होकायंत् अथा्णत नदशादश्णक आहये जये 
योग्य मारा्णवर राहण्ाच्ा आणर तुमच्ा व कंपिीच्ा सवपोत्म नहतासाठी काम 
करण्ासाठी या निर्णय घयेण्ाच्ा प्रवक्रययेतूि मार्णक्रमर करायला तुम्ाला मदत करू 
शकतये. 

Clariant ची िीवतमत्ा संनहता हा कोरत्ाही लार ूअसलयेल्ा कम्णचारी कराराचा 
नकंवा हस्तपुस्स्तकये चा अववभाज् भार आहये. संभाव्य उलं्घिांचये अन्येषर कये लये  
जाईल आणर साधार असल्ाचये आढळूि आल्ास त्ाबाबत शशस्त लावण्ात 
ययेईल.

या िीवतमत्ा संनहतयेमध्ये निधा्णररत करण्ात आलयेली मािकये  थिानिक कायद्ाद्ारये 
व्यक्त कये लयेल्ा मािकांपयेका उच्च असल्ास, या िीवतमत्ा संनहतयेमध्ये निधा्णररत 
करण्ात आलयेली मािकये  लार ूराहतील. तथावप, अिपयेणकत प्रकररांमध्ये जजथये 
थिानिक कायदये या संनहतयेमध्ये निधा्णररत करण्ात आलयेल्ा मािकासोबत संघष्ण 
करतात, वतथये थिानिक कायदये लार ूराहतील. अशा पररस्थितींमध्ये, प्रादयेशशक 
व्यवथिापक, दयेश व्यवथिापक, नकंवा संघटियेमधील अन्य संबंधधत प्राधधकारी 
यांच्ाकडूि मार्णदश्णि प्राप्त कररये अत्ावश्यक आहये. 
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अंमलबजावरी आणर 
बजावरी

संचालक मंडळािये Clariant िीवतमत्ा संनहतयेच्ा संपूर्ण अंमलबजावरीसाठी 
उशचत ठराव स्विकाररये सव्ण Clariant अस्स्ततांच्ा काय्णकारी सवमतीला आणर 
व्यवथिापिाला अनिवाय्ण कये लयेलये  आहये. प्रत्येक Clariant कम्णचारी, व्यवथिापक 
आणर संचालक मंडळाचा सदस्य या प्रत्येकाला िीवतमत्ा संनहता उपलब्ध आसावी. 
िीवतमत्ा संनहतयेचये पालि करण्ाची आणर नदसूि आलयेल्ा शचंता व्यक्त करण्ाची 
नकंवा नदसूि आलयेल्ा कोरत्ाही उलं्घिाचा अहवाल दयेण्ाची जबाबदारी ही 
आपल्ापैकी प्रत्येकाची आहये.

आम्ी शचंता आणर अहवाल अवतशय रांवभया्णिये घयेऊ आणर त्ांचये काळजीपूव्णक 
पुिरावलोकि करू. आमच्ा िीवतमत्ा संनहतयेच्ा साधार आढळूि आलयेल्ा 
उलं्घिांचा पररराम सुधाररात्मक उपाययोजिांमध्ये होईल.
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टटकाऊ मूल्
निवममि ती

मूल्ये

उतृ्ष्तयेसाठी
मोनहम

वचिपूतती
कररये

शशस्तबद्ध
कामवररी व्यवथिापि

प्रत्क
कौतुक

कॉपपोरयेट
जबाबदारी

धीट आणर  
निरा्णयकी 
ियेतृत

Clariant ची कॉपपोरयेट मूल्ये ही Clariant ला सवा्णधधक महतपूर्ण असलयेल्ा 
मुख्य ववश्ासांिा आणर वत्णरुकींिा व्यक्त करतात. ती आपल्ा व्यवसायामध्ये 
भारीदार असलयेल्ा सवाांिा स्पष् संदयेश पाठवूि, आपल्ा कृतींिा मार्णदश्णि करतात 
आणर आपल्ा सवाांिा एकाच नदशयेमध्ये ठयेवतात. Clariant च्ा िीवतमत्ा 
संनहतयेसह एकवत्तपरये, ती आपर Clariant ययेथये व्यवसाय कसा करावा याचा 
मार्ण मूलभूतपरये व्याखखत करतात आणर त्ाला आकार दयेतात. 

Clariant ला वतची व्यूहिीती काया्णखन्त करण्ास सकम करण्ासाठी 
आपर सवाांिी या मूल्ांिा जाररये हये अतीशय महताचये आहये. 

आपली मूल्ये
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Integrity 
‘Yes’-Check

प्रत्येक Clariant कम्णचाऱ्ाकडूि चांरली वववयेकबुद्धी वापरली जारये 
आणर निर्णयांवर काळजीपूव्णक ववचार कये ला जारये अपयेणकत आहये.

काहीवयेळा, निर्णय सुस्पष् िसतात. शंका असयेल तयेव्ा, Clariant 
Integrity ‘Yes’-Check चा वापर कये ल्ािये तुम्ाला चूक 
टाळण्ास आणर तुमच्ा कृतीला इतरांद्ारये कसये पानहलये  जाईल त्ावर 
अभ्ास करण्ास मदत होईल.  तुम्ी खालील सव्ण प्रशांची उत्रये 
‘होय’ दयेऊ शकल्ास, तुम्ाला माहीत होईल की तुम्ी एक योग्य 
रोष् कररार आहात. 

जर तुम्ाला Clariant Integrity ‘Yes’-Check ला उत्र दयेतािा खात्ी 
िसल्ास, निर्णय घयेण्ाचये थांबवरये आणर मार्णदश्णिासाठी ववचाररये हये योग्य आहये.

1
मी प्रामाणरकपरये कृती 
कये ल्ाचये नदसत आहये का? 2

Clariant ही माझी 
वितःची कंपिी असल्ास, 
मी हाच निर्णय घयेईि का?3

माझी वत्णरूक ही 
Clariant ची मूल्ये 
आणर िीवतमत्ा संनहता 
यांच्ाशी सुसंरत आहये 
का? 4

माझये कुटंुबीय आणर 
वमत् यािंा माझ्ा कृतींचा 
अवभमाि वाटयेल का?

5
िामांनकत वत्णमािपत्ाच्ा पनहल्ा 
पािावर माझ्ा आचरराची बातमी 
आल्ास मला आरामदायी वाटयेल 
का?
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आपली जबाबदारी

Clariant च्ा लौनककाला जपरये आणर, त्ासह, आपल्ा 
शाश्त यशाची खात्ी कररये हये आपर सवाांिी समप्रमारात योरदाि 
नदल्ाियेच सुरू राहील. म्रूि, आपर सव्णकाळ आपल्ा िीवतमत्ा 
संनहतयेचये पालि कररये ही आपल्ापैकी प्रत्येकाची जबाबदारी आहये.

याचाच अथ्ण, एक कम्णचारी म्रूि, आपर सव्णजर:

–
Clariant ची िीवतमत्ा संनहता 
वाच,ू समजावूि घयेऊ आणर 
त्ाबद्दल काही स्पष्ता िसल्ास 
प्रश ववचारू;

–
नदलयेल्ा कालावधीमध्ये 
आपल्ाला नियुक्त करण्ात 
आलयेलये  कोरतयेही संनहतयेसंबंधधत 
प्रशशकर पूर्ण करू;

–
िीवतमत्ा संनहतयेचये पालि करू 
आणर कोरत्ाही शचंतयेचा नकंवा 
संभाव्य उलं्घिाचा अहवाल 
दयेऊ; आणर

–
आपल्ाला काही शंका 
असल्ास नकंवा पररस्थितीबद्दल 
खात्ी िसल्ास सल्ा मार.ू
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याशशवाय, जये व्यवथिापकीय स्तरावर आहयेत त्ांची जबाबदारी ववस्तृत 
आहये. Clariant व्यवथिापिाकडूि अपयेणकत आहये की:

–
या िीवतमत्ा संनहतयेमध्ये निधा्णररत 
करण्ात आलयेल्ा मािकांचये 
पालि करूि आणर खुलयेपरािये 
व पारदश्णकपरािये Clariant 
च्ा मूल्ांचये आचरर करूि 
िीवतमत्ापूर्ण ियेतृताचये प्रात्णकक 
सादर करा; आदश्ण निमा्णर करा;

–
 रैरवत्णिाची मानहती वमळताच 
झाल्ावर बोला - दसुरीकडये पाहू 
िका;

 –
जयेव्ा एखादी कृती कायदयेशीर आहये 
की िाही याबद्दल शंका असयेल तयेव्ा 
सवक्रय रहा आणर अधधक मानहती 
घ्ा. फक्त वयेरवयेरळ्ा सांसृ्वतक 
संदभा्णमध्ये एखादी रोष् वा कृती 
करण्ाची ही पद्धत आहये असये रृनहत 
धररये ही एक चांरली पद्धत िाही;

–
काय्णसंघाच्ा सदस्यांिा या 
आचारसंनहता आणर अपयेणकत 
वत्णिाबद्दल जारूि घयेण्ासाठी, 
समजूि घयेण्ासाठी आणर 
नियवमतपरये चचा्ण करण्ासाठी 
प्रोत्ानहत करा;

–
 काय्णसंघाच्ा सदस्यांिा 
बोलण्ासाठी, त्ांिा ऐकण्ासाठी 
- आणर मोकळयेपरािये अवभप्राय 
दयेण्ासाठी व्यासपीठ प्रदाि करा;

–
जयेथये संघातील सदस्यांिा शचंता व्यक्त 
करण्ास आरामदायी वाटयेल अशा 
पोषक वातावरराची निवममि ती करा; 
आणर

–
शक्य वततक्या लवकर संघातील 
सदस्यांकडूि आलयेलये  अहवाल पुढये 
पाठवा - त्ांचये वितंत्परये अन्येषर 
करू िका.
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सच्चयेपरा तुमच्ापासूि 
सुरू होतो –
आवाज उठवा !

आपल्ा िीवतमत्ा संनहतयेचये संभाव्यतः उलं्घि होत आहये असये तुम्ाला वाटतये अशी 
कोरतीही वत्णरूक निदश्णिास आल्ास Clariant तुम्ाला आवाज उठवण्ास 
प्रोत्ानहत करतये. पररस्थिती व तुम्ाला वाटत असलयेली शचंता मोकळयेपरािये 
सांरण्ासाठी तुम्ाला सोईस्र वाटत असयेल असा तुमचा सुपरवायझर, तुमचा 
अिुपालि अधधकारी, नकंवा मािव संसाधि (HR), ववधी नकंवा पया्णवरर, 
सुरणकतता आणर आरोग्य ववषयक बाबी (ESHA) संघ यांमधील कोराशीही 
बोलरये हये सवपोत्म आहये.

काही वयेळा, कोराशी तरी व्यक्क्तशः बोलरये अवघड असतये आणर 
तुम्ाला ओळखलये  जाईल या भीतीपोटी तुम्ाला बोलरये सोईस्र 
वाटू शकरार िाही. Clariant च्ा सच्चयेपराची लाईि अथा्णत 
इंटटग्ीटी लाईि हये एक रोपिीय चॅिल आहये जये एक वितंत् त्यथि 
पकाद्ारये चालवलये  जातये ज्ाच्ांमाफ्ण त आपर आपली शचंता व्यक्त 
करू शकता आणर - तुम्ाला वाटल्ास - तये करतािा तुम्ी नििावी 
राहू शकता. अिुपालि ववभाराला सव्ण अहवाल प्राप्त होतील व पुढील 
पुिरावलोकिासाठी आणर, आवश्यकता भासल्ास, अन्येषरासाठी तये 
अवतररक्त ववभारांिा नकंवा पकांिा रुंतवतील, समाववष् करतील. 

सव्ण अहवाल आणर शचंता या रंभीरपरये घयेतल्ा जातील आणर अवतशय 
रोपिीय समजल्ा जातील.

तुम्ी या संकये तथिळाद्ारये नकंवा इंट्ाियेटद्ारये या इंटटग्ीटी लाईिचा वापर 
करू शकता: https://integrityline.clariant.com.

या िीवतमत्ा संनहतयेशी संबंधधत प्रश नकंवा कोरत्ाही शचंता या 
आमच्ा अिुपालि अधधकाऱ्ांपैकी एकाला ई-मयेल द्ारये दयेखील पाठव ू
शकता – complianceofficer@clariant.com 
(रैर-नििावी). 
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बदला घयेतला 
जाण्ापासूि संरकर

जो कोरी शचंता नकंवा संभाव्य व वास्तववक उलं्घिाला उजयेडात 
आरयेल त्ाचये म्ररये ऐकलये  जाईल, त्ाला सहाय्य कये लये  जाईल व 
त्ाला आदर वमळयेल आणर त्ांच्ाववरूद्ध कोरताही बदला घयेतला 
जारार िाही याची खात्ी करण्ाची जबाबदारी व्यवथिापि आणर 
त्ावरील स्तरांवर असराऱ्ांची आहये. आम्ी वितःबाबत अहवाल 
दयेराऱ्ांवर त्ांच्ा वितःच्ा िीवतमत्ा संनहतयेच्ा उलं्घिांसाठी 
कारवाई करण्ाचा अधधकार राखूि ठयेवतो. बदला घयेरये हये कधीही 
सहि कये लये  जारार िाही आणर तये शशस्तभंराच्ा कारवाईच्ा अधीि 
आहये, कारर तये जारीवपूव्णक कये लयेलये  असभ् आरोप आहयेत, असभ् 
कृती आहये.



24 — 25 स्विःलता प्रतिबिंबिि करता

आमची मार्णदश्णक ततये

–
आम्ी एकमयेकांिा आदरािये वारवतो;

–
आम्ी उच्च िीवतमत्ा मािकये  आणर 
कायदा यांचये पालि करतो;

–
आम्ी सुरणकततयेला प्राधान्य 
दयेतो आणर पया्णवरराचये संरकर 
करण्ासाठी आम्ी वचिबद्ध आहोत;

–
भ्रष्ाचाराववरूद्ध लढण्ासाठी आम्ी 
वचिबद्ध आहोत;

–
आम्ी आमच्ा समुदायाची काळजी 
घयेतो आणर एक चांरला कॉपपोरयेट 
िारररक म्रूि वारतो;

–
आम्ी मानहती काळजीपूव्णक 
हाताळतो;

–
आम्ी जबाबदारीिये संप्रयेषर करतो;

–
आम्ी आमच्ा संसाधिांची काळजी 
घयेतो.
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आम्ी एकमयेकािंा 
आदरािये वारवतो

Clariant मध्ये आम्ी दृढपरये ववश्ास ठयेवतो की ववश्ास, 
सच्चयेपरा, प्रशंसा, आणर आदर आपल्ा कंपिीला आणर वतच्ा 
सव्ण कम्णचाऱ्ांिा अधधक सशक्त बिवतये. आम्ाला आमच्ा सव्ण 
कम्णचाऱ्ांसाठी एक प्रोत्ाहिात्मक आणर पररपूर्ण कररारये वातावरर 
तयार करावयाचये आहये, कारर तये सुदृढ आणर टटकूि राहराऱ्ा 
परररामांकडये घयेऊि जातये. आदर हा आम्ी करत असलयेल्ा प्रत्येक 
रोष्ीचा आणर आमच्ा सव्ण आंतरवक्रयांचा भार आहये.

या ववभारामध्ये:
– 
लोकांशी वाररूक
– 
छळवरूक 
–
समािता आणर भयेदभाव िाही
–
कामरारांच्ा अधधकारांचा आदर कररये
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लोकांशी वाररूक

आदर हा प्रत्येक यशविी सहयोराचा पाया असतो. प्रत्येक 
कम्णचाऱ्ाला कामाची निकोप स्थिती आणर आदरपूव्णक वाररूक 
वमळण्ाचा हक्क आहये. Clariant मध्ये आम्ी, प्रत्येकाला यशविी 
होण्ासाठी आवश्यक असलयेली लवशचकता, विातंत्र्य, आणर अिुभव 
पुरवूि खुलयेपराची आणर आदराची संसृ्ती राखतो.

म्रूिच, आपल्ापैकी प्रत्येक जर आपल्ा सहकाऱ्ाला, 
व्यावसावयक भारीदाराला, नकंवा आपर ज्ाच्ासोबत काम करतो 
त्ा अन्य कोरत्ाही व्यक्तीला आदरपूव्णक, खुलयेपरािये आणर 
रुरग्ाहक पद्धतीिये वारवण्ास कत्णव्य-बद्ध आहये. आम्ी ियेहमीच 
लोकांिा त्ांिी आम्ाला वितःला द्ावी अशा वाररूकीची आम्ी 
अपयेका करतो, आणर आम्ी जये काही करतो त्ात उच्च पातळीचा 
व्यक्क्तरत सच्चयेपरा राखला जाईल अशा प्रकारये वाररूक दयेतो.

आदर

आिर म्हरजये सिकताऱतांिी आणर आपर ज्तांच्तािी सियोग करिो त्तांच्तािी 
सव्ण स्तरतंावर, अधधकतारश्येरींवर आणर भौगोधलकितांवर परस्पर गुरग्रतािक आणर 
पूव्णग्रिमुक्त वि्णरूक.
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छळवरूक

Clariant कोरत्ाही प्रकारच्ा छळवरूकीला सहि करत िाही. आम्ी 
छळवरूकीच्ा वत्णरुकीला प्रवतबंध करण्ासाठी सव्ण उपाययोजिा करू.

आपल्ापैकी प्रत्येकजर छळवरूक आणर भयेदभाव मुक्त काय्ण 
वातावररासाठी योरदाि दयेण्ास आणर प्रोत्ाहि दयेण्ास जबाबदार 
आहये. छळवरूक दश्णवरारी कोरतीही वाररूक निदश्णिास आल्ास 
आम्ी हस्तकयेप करतो.

छळवरूक

कोरिीिी अस्वतागिताि्ण वि्णरूक जी एक शचथतावरीचये, वैरभतावताचये, 
धताकिपटिताचये, हकंवता अ-समतावयेिक कताय्ण वताितावरर ियतार करिये असये 
छळवरूकीचये वर्णन कये लये  जताऊ िकिये. छळवरूक िी मौखखक ियेरयेिताजी, 
ितारीररक लगट, अनुशचि मनोरंजन हकंवता दृश्य प्रिि्णन यतांसहिि कोरत्तािी 
स्वरूपताि अस ूिकिये, आणर िी सिकतारी, सुपरवतायझर, कंत्ताटितार, ग्रतािक, 
हकंवता ज्ताची आपल्ता कंपनीमध्ये भतातगितारी आिये अिता अन्य कोरताकडूनिी 
िोऊ िकिये.

शचथतावरीखोर सताहित् वतापररये हकंवता तविरीि कररये, कलंहकि, अनुशचि 
नटप्पण्यता, हकंवता अन्य व्यक्तीच्ता खचता्णवर तवनोि कररतारी भताषता वतापररये 
आिरतालता धोक्ताि आरिये आणर िये आपल्ता कताय्णस्ळतासताठी उशचि नतािी. 
छळवरूक िी लैतगंक स्वरूपताची अस ूिकिये. यतामध्ये अस्वतागिताि्ण लैं तगक 
लगट, लैं तगक नटप्पण्यता हकंवता तवनोि, आणर कतामतावर असितानता हकंवता 
कंपनीची संसताधनये वतापरून पोनवोग्रताफी पतािरये हकंवता डताउनलोड कररये हकंवता 
अन्य अनुशचि सताहित् पतािरये यताचता समतावयेि िोिो.
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बुललंर/मॉलबंर

िुधलंग वता मॉबिंग िता छळवरूकीचता एक वयेगळता प्रकतार आिये. पद्धििीर, 
सताित्तानये हकंवता पुन्ता पुन्ता कये लयेली वैरभतावताची वि्णरूक – जी एकिर 
व्यक्क्तिः हकंवता ई-मयेल, सतामताशजक मताध्मये आणर अऩय हडजीटल संवतािताचता 
वतापर करून - एखताद्ता व्यक्तीचता पतारउितारता करण्यतासताठी हकंवता त्तालता 
वगळण्यतासताठी कये ली जतािये, अिी त्ताची व्यताख्ता कये ली जतािये. 

प्रश: 
मताझये नवीन सुपरवतायझर िये अतििय िीघ्र 
कोपी आियेि असये वताटिये. िरतावताच्ता वयेळी, 
मताझये सुपरवतायझर मताझ्तावर ओरडिताि 
आणर इिरतांच्ता समोर मलता कताढून 
टताकण्यताची धमकी ियेिताि. मलता भीिी वताटिये 
की मी जर पररस्स्िीचता अिवताल हिल्तास 
मलता मताझी नोकरी गमवतावी लतागयेल. मी ितांि 
िसतावये कता?

उत्र: 
नतािी, िुम्ही यता िताििीि HR हकंवता 
अनुपतालन तवभताग यतांमधील कोरता एकतािी 
िोललये  पताहिजये.

प्रश:
मताझी िसुऱता तवभतागतामध्ये ििली करण्यताि 
आली आणर मताझता नवीन संघ सिकतारी 
मताझ्तािद्दल अनुशचि नटप्पण्यता करिो. 
िये कधीिी िपुतारच्ता भोजनतासताठी एकत् 
जतािताि, ियेव्ता िये मलता सोिि ययेण्यताितािि 
तवचतारि नतािीि. मलता असये ियेखील समजलये  
आिये की संपूर्ण संघ त्तांच्ता स्ताट्णफोनवर 
समूि चरॅटमध्ये सिभतागी असिो, मतात् मी 
त्ताचता भताग नतािी. मलता वगळल्तासतारखये 
आणर पतारउितारता कये ल्तासतारखये वताटिये. मी 
कताय करू िकये न?

उत्र:
पररस्स्िीनये अनुमिी हिल्तास, आणर 
िुम्हतालता िसये कररये आरतामितायी वताटल्तास, 
िुमची ननरीक्रये थयेट िुमच्ता सिकताऱतािी 
हकंवता िुमच्ता सुपरवतायझरिी ियेअर करता. 
अन्य पयता्णय म्हरजये, िुमची शचंिता HR 
हकंवता अनुपतालन तवभताग यतांनता कळवता. 
ज्ता सिकताऱतांनता अनुशचि वि्णरुकीिद्दल 
जतारीव आिये त्तांनी ियेखील आवताज उठवलता 
पताहिजये.

1
शशकण्ाचये साधि

2
शशकण्ाचये साधि
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समािता आणर
भयेदभाव ि कररये
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Clariant भयेदभाव-ववरहीत काय्णथिळ आणर समाि संधी याची खात्ी करण्ास 
वचिबद्ध आहये. आम्ी समावयेशक आणर बहुववध वातावरराला प्रोत्ाहि दयेतो जजथये 
प्रत्येकाला शशकण्ाची आणर प्रशशकराची संधी असतये.

आम्ी वशं, जातीयता, राष्टीयत, धम्ण, ललंर नकंवा लैंवरक ओळख, ववकलांरता, वय, 
िाररी स्थिती, लैवरंक अवभमुखता नकंवा संघटिा नकंवा राजकीय पक याचंये सदस्यत 
यावंर आधारीत भयेदभावाला सहि कररार िाही. भरती, िकुसािभरपाई आणर बढती 
प्रवक्रययेमध्ये, प्रत्येक कम्णचारी आणर अज्णदार यािंा त्ांच्ा व्यक्क्तरत कौशल्ये, 
कमता, कामवररी आणर सामर््ण या आधारावर वारवलये जाण्ाचा हक्क आहये.

प्रश:
मी अन्य संघताकडये एक पितासताठी अज्ण 
कये लयेलता आिये परंि ुअसये समजलये  की िये पि 
मताझ्तापयेक्ता कमी पतात्िता आिये असये वताटि 
असलयेल्ता व्यक्तीलता ियेऊ करण्यताि आलये. 
मताझ्ता मिये भरिी कररताऱता व्यवस्तापकतालता 
मताझ्ता तवकलतांगियेिद्दल मताहििी िोिये िये 
कतारर िोिये. मी कताय कये लये  पताहिजये?

उत्र: 
Clariant मध्ये भरिी करण्यताचये ननर्णय 
वस्तुननष्ठ ननकषतांवर आधताररि असिताि. 
िुम्हतालता अनुशचि पद्धिीनये वतागवलये  गयेलये  
असता िुम्हतालता संिय असल्तास, भरिी 
करण्यताच्ता ननर्णयतालता कताररीभूि असलयेली 
कताररये भरिी व्यवस्तापकताकडून स्पष्ट करून 
घयेण्यताचता प्रयत्न करता. िुम्हतालता रतास्त उत्र 
प्रताप्त झतालये  नतािी िर, आवताज उठवता आणर 
HR लता िुमची शचंिता कळवता.

प्रश: 
मी अनयेक वषता्णपतासून कंपनीमध्ये आिये 
आणर मताझी वताबषषि क कतामतगरी रयेनटंग िी 
नयेिमीच हकमतान पूर्णपरये समताधतानकतारक 
अिी असिताि. मलता आिता मतागील वषता्णच्ता 
ियेवटतापतासून नवीन सुपरवतायझर आिये ज्तानये 
वस्तुस्स्िीवर आधताररि युक्क्तवताि न करिता 
मताझ्ता कतामतगरीलता ‘सुधताररयेची गरज आिये’ 
असये रयेट कये लये  आिये. मी यतालता आव्तान द्तावये 
कता?

उत्र:
Clariant मध्ये कतामतगरी पुनरतावलोकन 
प्रहरियता िी वस्तुस्स्िी आणर तवधतायक 
अतभप्रताय यतांवर आधताररि असिये. 
सव्ण कम्णचतारी िये वताजवी कतामतगरी 
पुनरतावलोकनताचये िकधतारक आियेि. 
िुम्ही स्पष्टिता तमळवण्यतास िुमच्ता 
सुपरवतायझरिी िोललये  पताहिजये हकंवता 
अनुशचि रयेनटंग ननकषतांच्ता प्रकररतामध्ये 
HR लता आपली शचंिता कळवली पताहिजये.

1
2

शशकण्ाचये साधि

शशकण्ाचये साधि
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कामराराच्ा हक्कांचा 
आदर कररये

Clariant साठी काम कररये ही एक निवडीची बाब आहये. आम्ी 
वयेठ लबरारी, बाल कामरार, आणर मािवी तस्री यांच्ा कोरत्ाही 
विरूपाचा धधक्कार करतो, आणर त्ाच्ा ववरोधात वियंसवक्रयतयेिये 
काम करतो.

वयये पडताळण्ाजोरी आहयेत आणर कामाच्ा वयाशी संबंधधत सव्ण 
कायदयेशीर आवश्यकता पूर्ण कये ल्ा जातात याची खात्ी करण्ासाठी 
सव्ण उपलब्ध प्रवक्रयांचा आम्ी वापर करतो.

 हये दयेखील पहा 
 मतानवी िकतांचता आिर कररये

Clariant त्ांच्ा सव्ण ऑपरयेशन्समध्ये आणर कृतींमध्ये कायदये, नियमिये, आणर 
िीवतमत्ा मािकये  यांचये सव्ण काळ पालि करण्ास प्रयतांची पराकाष्ा करतये; ववशयेष 
करूि आंतरराष्टीय कामरार संघटियेिये (ILO) निधा्णररत कये लयेल्ा कामाच्ा मूलभूत 
हक्कांशी संबंधधत ततांिा Clariant ओळखतये:

– 
संघटिा करण्ाचये विातंत्र्य आणर सामूनहक सौदयेबाजी करण्ाचा अधधकार;

– 
वयेठ लबरारी िाही;

– 
बाल कामरार िाही;

– 
भयेदभाव िाही.
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प्रश:
मी ितािमतांमध्ये वताचलये  की मताझता एक 
सिकतारी कंत्ताटितार एकता प्रकल्तावर कताम 
करण्यताचता तवचतार करि आिये जो िताल 
कतामगतारतांनता वतापरण्यतासताठी ज्ताि आिये. मी 
त्ता प्रकल्तामध्ये गुंिलयेलो नतािी. मी कतािी 
िोललये  पताहिजये कता?

उत्र: 
िोय. िुमची ननरीक्रये िुमच्ता सिकताऱतािी 
ियेअर करता आणर, िये यता पुरवठताितारतासोिि 
कताम करण्यताचता आग्रि धरि असल्तास, 
आवताज उठवता. िताल कतामगतारतंानता 
वतापरण्यताच्ता इतिितास आिये अिता 
भतागीितारताची ननवड कररये अस्वीकतारताि्ण 
आिये आणर िये टताळरये आवश्यक आिये. शजथये 
कोठये  िताल कतामगतारताचता इतिितास आिये 
आणर िये आिता थतांिवलये  आिये असता ितावता 
व्यतावसताबयक भतागीितार करि असल्तास, 
आपर िसये खरयेच असल्ताची पडिताळरी 
करण्यताची आवश्यकिता आिये.

प्रश:
एक सिकतारी कताय्ण पररषि ियतार करू 
इक्छिि आिये. िये पुढये गयेल्तास त्तांनता कताढून 
टताकण्यताची धमकी त्तांचये सुपरवतायझर ियेि 
आियेि. िये िसये करू िकिताि?

उत्र: 
Clariant िी ILO च्ता चतार मूलभि 
ित्वतांनुसतार संघटनता ियतार करण्यताच्ता 
स्वतािंत्रतालता ओळखिये. त्तामुळये, िुमच्ता 
सिकताऱताच्ता तवरोधताि प्रतििंधतात्मक 
कतारवताईसताठीचये कोरियेिी प्रकरर नतािी.

प्रश:
मी उभरत्ता िताजतारपयेठये च्ता व्यतावसताबयक 
िौऱतावर आिये, त्ता भतागतािील आपल्ता एकता 
मित्वताच्ता पुरवठताितारताच्ता कतारखतान्यतालता 
भयेट ियेरतार आिये. कतािी कतामगतार िये अतििय 
िरूर वताटिताि आणर मलता असये वताटिये की 
िये कतायियेिीर वयतापयेक्ता कमी वयताचये असू 
िकिताि. मी कताय कये लये  पताहिजये?

उत्र:
िुमच्ता शचंिता कतारखतानता व्यवस्तापकतािी 
थयेटपरये स्पष्ट करून घयेण्यताचता प्रयत्न करता. 
जर त्तांनी िुम्हतालता सव्ण कतामगतार िये वय 
आवश्यकितंाची पूि्णिता करि असल्ताची 
खतात्ी हिल्तास, िये पुष्टीकरर िुम्हतालता 
धलखखि स्वरूपतामध्ये तमळयेल यताची खतात्ी 
करता. कोरत्तािी प्रकररतामध्ये, िुमच्ता 
शचंिता अंिग्णिपरये िुमच्ता सुपर-वतायझर, 
HR आणर अनुपतालन यतांनता कळवता.

2
शशकण्ाचये साधि

1
शशकण्ाचये साधि 3

शशकण्ाचये साधि
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आम्ी सवपोच्च 
िीवतमत्ा मािकये  
आणर कायदा 
याचंये पालि 
करतो

कायदये मूलभूत हक्कांचये संरकर करतात आणर समाजामधील अपयेणकत वत्णरुकींच्ा 
नकमाि मािकांसाठी तये मार्णदश्णक असतात. एक आंतरराष्टीय स्तरावर काय्णरत 
कंपिी म्रूि, आमच्ा सव्ण भारधारकांचा ववश्ास प्राप्त करण्ासाठी, आमचा 
लौनकक तयार करण्ासाठी आणर उत्म शाश्त व्यवसायाला पाठबळ दयेण्ासाठी 
िीवतमत्येच्ा सवपोच्च मािकांिुसार आणर सच्चयेपरािये काय्णरत राहण्ाची खातरजमा 
Clariant करयेल. अिुपालि ि करण्ाच्ा परररामांमध्ये जबरी दंड आणर काही 
प्रकररांमध्ये, रुंतलयेल्ा व्यक्तींिा तुरंरवास, तसयेच लौनककाची रंभीर हािी यांचा 
समावयेश होतो. 

सव्ण कायदये आणर नियमिये, आमची िीवतमत्ा संनहता, अंतर्णत धोररये आणर 
मार्णदश्णक ततये यांचये, त्ाचप्रमारये Clariant ला पालि कररये बंधिकारक आहये 
अशा सव्ण संबंधधत रासायनिक उद्ोर संनहतांचये आम्ी पालि करतो.

या ववभारामध्ये:
– 
निकोप स्पधा्ण
– 
लबाडी
–
इिसायडर ट्येवडंर
–
मिी लाँव्ंरर
–
एम्ारपो आणर व्यापार नियंत्र तरतुदी
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निकोप स्पधा्ण

Clariant मुक्त आणर निकोप स्पधधेवर ववश्ास ठयेवतये 
आणर वतचये ग्ाहक आणर पुरवठादार यांच्ाशी उशचत 
ररतीिये वारतये. आम्ी स्पधा्णत्मक फायदा हा कामवररी 
आणर आपल्ा उत्ादिांच्ा सवपोतृ्ष्तयेमधूि आणर 
अिीतीपूर्ण नकंवा बयेकायदयेशीर व्यवसाय पद्धतींचा वापर 
ि करता प्राप्त करतो 
 
स्पधा्णववरोधी आणर वाजवी-व्यापार कायदये हये स्पधधेला 
प्रोत्ाहि दयेण्ासाठी आरयेखखत असतात, ज्ांयोरये 
उत्ादि निवडीच्ा ववस्तृत श्येरीतूि आणर िावीन्यपूर्ण 
उपाययोजिांच्ा निवडीमधूि ग्ाहकांचा फायदा होईल 
याची खातरजमा होतये. तये हमी दयेतात की आमचये काम 
आणर ग्ाहक-चाललत िावीन्यपूर्णता यांिा आमच्ा 
उत्ादिांच्ा आणर सयेवांच्ा यशातूि पुरस्ार वमळतो.
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Clariant मध्ये आम्ी या कायद्ांचये कठोरपरये पालि करतो. याचा 
अथ्ण असा आहये की ज्ाच्ा परररामविरूपी स्पधा्ण मया्णनदत होऊ शकत 
असल्ास, आम्ी व्यवसाय मानहती कोरत्ाही तृतीय-पकांशी शयेअर 
करत िाही. त्ामुळये आम्ी फक्त ववधीसंमत व्यवसाय उद्दयेशासाठी 
मानहतीची दयेवारघयेवार करतो. स्पध्णकांबरोबर स्पधा्णत्मक संवयेदिशील 
मानहती शयेअर करत िाही. आम्ी आमच्ा व्यावसावयक व्यूहिीती, 
धोररये, व्यावसावयक वत्णरूक आणर, खास करूि, आमच्ा नकंमती 
वितंत्परये ठरवतो. आम्ी या बाबतीत स्पध्णकांशी, थयेटपरये नकंवा 
तृतीय-पकांच्ा माफ्ण त हातवमळवरी करत िाही. तसयेच, आम्ी आमच्ा 
स्पध्णकांसोबत ग्ाहक, प्रदयेश नकंवा उत्ादि बाजारपयेठांची चचा्ण, मान्यता 
नकंवा वाटप करत िाही.
 
Clariant ची उत्ादिये आणर सयेवा ग्ाहकांसाठी वप्रमीयम निवडी दयेऊ 
करू शकत असल्ा, तरी आम्ी अिुशचत व्यवहारांमध्ये रुंतूि आमच्ा 
बाजारपयेठयेतील सामर्ा्णचा नकंवा संभाव्य वच्णविी बाजार थिािाचा 
रैरवापर करत िाही.
 
एखादा ववशशष् तृतीय-पक स्पध्णक आहये की िाही याबद्दल आम्ाला 
शंका असल्ास नकंवा खात्ी िसल्ास, नकंवा वर िमूद करण्ात 
आलयेल्ा पररस्थिती उद्भवली नकंवा उद्भव ूशकत असली, तर आम्ी 
ववधी ववभाराशी संपक्ण  साधतो.

 हये दयेखील पहा 
 मताहििी सुरणक्ििता
 इनसतायडर ट्येहडंग
 मताध्म संिंध आणर गुंिवरूकितार संिंध

स्पध्णक

त्ताच संिंधधि उत्तािनताच्ता िताजतारताि सरिीय आिये अिी कोरिीिी कंपनी (हकंवता व्यक्ती) 
िी स्पध्णक आिये. सतारख्ताच िताजतारतांमध्ये हकंवता त्ताच हकंवता त्तासतारख्ता िताजतारतामध्ये 
अन्य भौगोधलक क्येत्तांमध्ये सरिीय आिये अिता कंपनी (हकंवता व्यक्ती) लता ियेखील स्पध्णक 
म्हरून समजलये  जताऊ िकिये. आमची उत्तािनये तविररि करिो असता तविरक कमीि कमी 
तविररताच्ता स्तरतावर स्पध्णक असिो यताची नोंि घ्ता. Clariant सतारखीच उत्तािनये सोस्ण 
करि असलयेलता एखतािता पुरवठताितार वरच्ता अंगताच्ता खरयेिी िताजतारतािील एक स्पध्णक असिो .

स्पधा्णत्मकरीत्ा संवयेदिशील मानहती

सुलभ ननयम म्हरून, जी मताहििी सताव्णजननक डोमयेनमध्ये नतािी, जी गोपनीय आिये 
हकंवता जी एखताद्ता (संभताव्य) स्पध्णकताच्ता वू्यितात्मक वि्णरूकीवर प्रभताव पताडू िकिये, िी 
स्पधता्णत्मकरीत्ता संवयेिनिील असिये. यतामध्ये समतातवष्ट आिये अिी मताहििी 
(i)  शजचता इिर पक्ताच्ता भतवष्तािील स्पधता्ण वतागरुकी प्रभताव पडू िकिो,
(ii)  िुमच्ता व्यवसतायतािद्दल हकंवता ररनीतििद्दल की जी िुम्हतालता स्पध्णकतांिद्दल मताहििी 

करून घ्तावयताची नतािी, हकंवता 
(iii)  जी एक उपभोक्तता हकंवता पुरवठताितार िुम्ही िृिीय-पक्तासि सतामताबयक करतावी असये 

इक्छिि नतािी.
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प्रश:
मी तवरिी तवभतागतामध्ये कताम करि आिये आणर मलता आपल्ता खरयेिी 
संघताकडून पुरवठताितारतंाकडील तवतवध कच्च्ता मतालताच्ता आणर रसतायनतांच्ता 
हकंमिी आणर हकंमिींचये कल यतांच्ता मताहििीसि िपिीलवतार मताधसक 
अिवताल प्रताप्त िोिो. यता पुरवठताितारतंापैकी कतािी पुरवठताितार अिवतालतामध्ये 
नमूि कये लयेल्ता तवशिष्ट उत्तािनतांसताठी Clariant िी खतालच्ता स्तरतालता 
स्पधता्ण ियेखील करि आियेि. मलता अिी मताहििी प्रताप्त व्तावी की नतािी यताची 
खतात्ी नतािी आणर िी मताहििी कोठून ययेिये यताचये ियेखील मलता आचिय्ण वताटिये. 
मी त्तािद्दल तवचतारतावये कता?

उत्र: 
तवरिीमध्ये असल्तानये िुम्हतालता कच्ता मताल आणर रसतायनये यतांिताििचता 
खरयेिीची एकहत्ि मताहििी प्रताप्त िोऊ िकि असयेल, परंि ुिुम्हतालता 
Clariant ियेखील तवरिी करि असलयेल्ता उत्तािनतांिताििचता व्यक्क्तगि 
पुरवठताितारतंाची मताहििी प्रताप्त िोिता कतामता नयये. Clariant वतापरिये िी सव्ण 
डयेटता आणर मताहििी एकता कतायियेिीर स्तोितापतासून ययेि असली पताहिजये 
आणर िी ियेकतायियेिीर संपकताांमधून ययेि नतािी. Clariant स्पध्णकतांकडून 
खरयेिी करू िकिये, मतात् ियेवतारघयेवतार करण्यताि ययेरतारी मताहििी िी अत्ंि 
हकमतान आवश्यकियेइिकीच मयता्णहिि असली पताहिजये. यताशिवताय, खरयेिीकडये 
असलयेली िी मताहििी खरयेिीद्तारये तवरिीलता अग्रयेबषि कये ली जतािता कतामता 
नयये. िंकता असल्तास, िुम्ही डयेटताचता स्तोि नयेिमी स्पष्ट कये लता पताहिजये आणर 
िुम्हतालता खतात्ी नसल्तास मताग्णिि्णनतासताठी तवधी तवभतागताकडये संपक्ण  सताधता. 
तवधी तवभतागतालता प्रश्न हकंवता सल्लतासताठी तवचताररये िये प्रत्येकताचये कि्णव्य व 
िक आिये.

प्रश:
मी एकता औद्ोतगक पररषियेि आिये शजथये मताझता पूववीचता सिकतारी मलता 
भयेटलता. त्तानये मलता उद्ोगतािील सियोगी यतांच्तासि िताजतारताच्ता अवघड 
पररस्स्िीिद्दल आणर संभताव्य उपताययोजनता यतािद्दल एक अनौपचताररक 
चचता्ण करण्यतासताठी एकहत्ि रतात्ीच्ता भोजनतालता िजर रतािरये आवडयेल कता 
असये तवचतारलये. मी मताझी तवरिी लक्षये सताध् करण्यताच्ता िितावताखताली 
आिये. मी रतात्भोजनतालता िजर रताितावये कता आणर यताचता फतायिता पररस्स्िी 
सुधतारण्यतामध्ये िोिो कता िये पितावये कता?

उत्र: 
िुम्ही रतात्भोजनतालता िजर रताििता कतामता नयये. अनौपचतारीक मतागता्णनये मताहििी 
अिलताििल िोण्यताितािि नयेिमी सतावध रतािता. उद्ोगतािील सियोगीिी 
िुमच्ता व्यतापतार कतामतगरीिद्दल िुम्ही िोलिता कतामता नयये. िये ियेकतायियेिीर 
आिये. जरी िुम्हतालता वताटलये  की िये कधीच उघडकीलता ययेऊ िकरतार नतािी 
हकंवता यता अवघड िताजतारपयेठ पररस्स्िीमध्ये हकंवता व्यतावसताबयक लक्षये पूर्ण 
कररये सताध् करण्यतास िुम्हतालता मिि िोण्यतास कतािी अंिरदृष्टी प्रताप्त िोईल, 
िरी अिता वि्णरुकीलता Clariant मध्ये सिन कये लता जताि नतािी आणर त्ताचये 
परररताम िुमच्ता आणर िुमच्ता कंपनीसताठी ितानीकतारक असू िकिताि.

2
शशकण्ाचये साधि

1
शशकण्ाचये साधि
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लबाडी
आपल्ा वत्णरुकीमध्ये आणर आपर जये काही करतो त्ामध्ये 
सच्चयेपरा असरये हये अवतशय महताचये आहये आणर त्ाला आपल्ा 
व्यावसावयक भारीदारांिी रंभीरपरये घयेतलये  पानहजये आणर त्ाचा 
आदर कये ला पानहजये. Clariant बद्दलची नकंवा संबंधधत कोरतीही 
मानहती आपर तयार करतो नकंवा पुरवतो ती अचूक आणर सत्ाला 
प्रवतलबंलबत कररारी असरये आवश्यक आहये. आम्ी कोरत्ाही 
प्रकारच्ा कपटशीर कृतीला आरभं करत िाही नकंवा त्ामध्ये 
सहभारी होत िाही.

म्रूि, आपल्ापैकी प्रत्येकजर खात्ी करयेल की आपर आपल्ा 
प्ररालींमध्ये योग्य आणर अचूक मानहती भरतो आणर आपर 
प्रवक्रयांचये व व्यवहारांचये दस्ताऐवजीकरर खरयेपरािये करतो. कायद्ािये 
आवश्यक असल्ाशशवाय नकंवा आपल्ा िोंदी राखण्ाच्ा 
काय्णक्रमांचये पालि करण्ासाठी आवश्यक असल्ाशशवाय, आपर 
व्यवहार िोंदी बदलत िाही नकंवा त्ांची ववल्येवाट लावत िाही. 
आम्ी चाचरीचये पररराम नकंवा डयेटामध्ये हातचलाखी करत िाही 
नकंवा त्ात खोटयेपरा करत िाही.

याची, आमच्ा डयेटामध्ये सच्चयेपराची खात्ी करण्ास, लबाडी 
रोखण्ास आणर शोधण्ास मदत होतये. आम्ी खात्ी करतो की 
आम्ी लबाडीला लपवण्ामध्ये रुंतलयेलो िाही. आम्ी कोरतीही 
संशयास्पद मानहती, व्यवहार नकंवा कृती अिुपालि नकंवा ववधीला 
तत्ाळ कळवतो.

बऱ्ाचशा न्यायाधधकारकयेत्ांमध्ये लबाडी हा त्ामध्ये रुंतलयेल्ा 
व्यक्क्तरतांच्ा वैयक्क्तक जबाबदारीसह रुन्येरारी अपराध आहये. 
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लबाडी

लिताडीमध्ये, कोरितािी आधथषि क फतायिता हकंवता अन्य फतायद्तामध्ये 
परररतातमि िोण्यताच्ता उद्दयेितानये कये लयेल्ता कोरत्तािी फसवरताऱता, 
जतारीवपूव्णक कृिीचता हकंवता वगळण्यताच्ता कृिींचता समतावयेि आिये. यतामध्ये 
समतावयेि आिये मतात् त्तापुरियेच मयता्णहिि नतािी जसये:

 – िनतावट कररये; 
 – ज्तासताठी िुम्हतालता सतामतान्यिः प्रवयेि तमळरतार नतािी अिी मताहििी 
तमळतवण्यतासताठी खोटये िोलरये हकंवता फसवरूक कररये;

–  कंपनीच्ता मतालमत्येची चोरी; 
 – ियेिुपुरस्सर हििताभूल कररतारी मताहििी पुरवरये
 – कंपनीचये रयेकॉड्ण चुकीचये िनतवरये जसये की कतामताच्ता वयेळतांचये रयेकॉड्ण हकंवता 
खचता्णचये तववरर;

 – चताचरी परररतामतंामध्ये फये रफतार कररये;
 – ियेिुपुरस्सर िथ्य नष्ट कररये हकंवता लपवरये ज्ताचता ियेि ूइिरतांनता फसवरये िता 
आिये

 – कताल्ननक हकंवता हििताभूल कररताऱता नोंिींचये रयेकॉहडिं ग;
 – ननधी हकंवता इिर कंपनीच्ता मतालमत्येचता गैरव्यवितार;
 – फसवरूक झताल्तािद्दल मताहििी असितानता कृिी कररये टताळरये/ िये 
स्वीकताररये;

 – लताचलुचपि.

 हये दयेखील पहा 
 अचूक पुस्तकये  आणर नोंिी
 मनी लताँह्ंरग
 लताचलुचपि आणर भ्रष्टताचतार

प्रश:
मी आिताच व्यतावसताबयक नट्पवरून आलो आणर मताझता 
खचता्णचता अिवताल करितानता, मलता जतारवलये  की, मी मताझ्ता 
स्ताननक संघतासि रतात्ीच्ता भोजनतालता ज्ता रयेस्ॉरंटमध्ये गयेलो 
िोिो त्तांच्ताकडून पताविी घयेण्यतास तवसरलो आिये. आम्ही 
कताय घयेिलये  िये मलता थोडक्ताि आठविये. मी Excel िीट 
मध्ये जयेवरताची यतािी करून आणर त्ताचता वतापर पताविी 
म्हरून करू िकिो कता?

उत्र: 
नतािी, ियतार कये लयेल्ता पतावत्ता िता पयता्णय नतािी. िुम्ही िुमच्ता 
सुपरवतायझरिी आणर तवत् तवभतागतािी खचता्णचता परितावता 
िुम्हतालता कसता परि तमळू िकये ल यतािद्दल िोललये  पताहिजये.

1
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इिसायडर ट्येवडंर

Clariant ययेथये, सव्ण समभारधारक, भारधारक आणर सव्णसाधारर 
लोक यांिा एकाचवयेळी आपल्ा कंपिीच्ा समभार नकंमतीशी 
संभाव्यतः संबंधधत कोरतीही मानहती कळववली जातये याची आम्ी 
खात्ी करतो.

म्रूि, आम्ी व्यक्क्तरत फायद्ासाठी कधीही Clariant बद्दलची 
रोपिीय मानहती वापरता कामा ियये. आम्ी एका कंपिीबद्दलची 
अंतर्णत मानहती ताब्ात असतािा वतचये स्ॉक खरयेदी नकंवा ववक्री 
कधीही करता कामा ियये.

आम्ी अशी मानहती अन्य कोरालाही हस्तांतररत करत िाही. यामध्ये 
समावयेश आहये – मात् तयेवढ्ा पुरती मया्णदीत िाही – कौटंुलबक सदस्य 
आणर त्ाच घरातील अन्य निवासी, सहकारी, वमत्, पत्कार, ग्ाहक, 
आशथमि क ववश्येषक आणर सल्ारार. शंका आल्ास आम्ी ववधी 
ववभाराशी सल्ामसलत करतो.

इिसायडर मानहती

इनसतायडर मताहििी िी अिी सव्ण मताहििी असिये जी लोकतांनता 
मतािीि नसिये आणर तिचता परररताम िता ियेअर हकंमिी हकंवता 
अन्य आधथषि क सताधनतांवर िोऊ िकिो. यतामध्ये, ननयोशजि 
अधधग्रिरये, ननगुांिवरुकी, धोररतात्मक सियोग, तवत्ीय 
ननकताल, नवीन उत्तािनये, नवीन उत्तािन तवकतास हकंवता 
व्यूिनीिी, भतांडवली संरचनयेमधील ििल, व्यवस्तापनतािील 
प्रमुख करतारनतामये हकंवता ििल यतांची गोपनीय मताहििी यताचता 
समतावयेि असिो.

 हये दयेखील पहा 
 अचूक पुस्तकये  आणर नोंिी 
 मताहििी सुरणक्ििता
 डयेटता खताजगीयिता

 धोररये
 इनसतायडर ट्येहडंग धोरर
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प्रश:
मलता आिता Clariant च्ता आगतामी तवरिी 
आकडयेवतारीिद्दलच्ता पूवता्णनुमतानताचता समतावयेि असलयेली 
बपं्रटआऊट बपं्रटरच्ता ियेजतारी आढळून आली. मी त्ताचये कताय 
कये लये  पताहिजये?

उत्र: 
िुम्ही त्ता कतागिताची श्येडरनये तवल्येवताट लतावली पताहिजये 
हकंवता िो ित्ताळ गोपनीय रद्दी बिनमध्ये टताकून हिलता 
पताहिजये. यता बपं्रटआऊटमध्ये ियेअर हकंमिीच्ता संवयेिनिील 
मताहििीचता समतावयेि आिये आणर त्तामुळये  त्तालता सवता्णधधक 
गोपनीयियेनये ितािताळलये  पताहिजये. ज्तांनता बपं्रटरमध्ये प्रवयेि आिये 
त्तंाच्तामध्ये गोपनीय मताहििीच्ता संरक्रताचये व्यक्क्तगि 
िताबयत्व असल्ताचये सतांगण्यताची गरज ओळखण्यतासताठी 
त्तािद्दल िुमच्ता सुपरवतायझरिी िोलता. बपं्रटआऊट मधील 
सतामग्री अन्य कोरतािरोिरिी ियेअर करू नकता आणर जोपयांि 
संिंधधि तवरिी आकडयेवतारी अधधकृिररत्ता सताव्णजननक 
कये ली जताि नतािी िोपयांि Clariant समभतागतांमध्ये व्यवितार 
करण्यतापतासून िरू रतािता..

प्रश:
स्ताननक टताऊनिॉल िैठकीमध्ये, एकता नयेत्तानये नमूि कये लये  की 
Clariant चये तिमतािी ननकताल िये चतांगलये  नसल्ता कताररतानये 
िी लक्रीय िितावताखताली आिये आणर आपल्तापैकी 
प्रत्येकतालता पररस्स्िीमध्ये सुधताररता करण्यतासताठी अधधक 
प्रयत्न करतावये लतागरतार आियेि. िये मलता चतांगलये  वताटि नतािी 
आणर मी मताझये Clariant ियेअर तिमतािी ननकताल जतािीर 
िोण्यताच्ताआधी तवकण्यताचता तवचतार करि आिये. मी िसये 
कररये योग्य आिये कता?

उत्र: 
नतािी, िुम्ही योग्य नतािी. जर िुमच्ता िताब्ताि गैर-
सताव्णजननक हकंवता (संभताव्यिता) ियेअर हकंमि-संवयेिनिील 
मताहििी असल्तास, ट्येहडंग मताकके टमध्ये वैयक्क्तक फतायिता 
तमळवण्यतास अिता ज्तानताचता वतापर िुम्ही करू नयये. िसयेच, 
िुम्ही िुमच्ताविीनये अन्य कोरतालतािी ट्येड करण्यतास सतांग ू
नयये. इनसतायडर ट्येहडंग िता गुन्येगतारी अपरताध आिये आणर 
त्ताचता परररताम गुंिलयेल्ता व्यक्तींसताठी मोठता िंड आणर 
कतारतावतास िोण्यतामध्ये िोऊ िकिो. िुम्ही तवधी तवभतागतािी 
सल्तामसलि कये ली पताहिजये कतारर यता िैठकीिील अन्य 
सिभतागी सिकतारी ियेखील इनसतायडर झतालयेलये  आियेि.

2
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मिी लाँव्ंरर

Clariant हये मिी लाँव्ंरर आणर दहशतवादाला ववत्पुरवठा कररये 
याववरोधातील आंतरराष्टीय लढ्ाला वचिबधद आहयेत.

Clariant मिी लाँव्ंररच्ा प्रवतबंधिाशी संबंधधत सव्ण कायद्ांचये 
पालि करतये. आम्ी कधीही मिी लाँव्ंरर म्रूि ओळखल्ा जाऊ 
शकराऱ्ा कृतींमध्ये वितःला रुंतवण्ास मान्यता दयेत िाही नकंवा 
तशा कृतींिा कधीही सहि करत िाही.

मिी लाँव्ंरर
मनी लताँह्ंरगचता संिभ्ण िता गुन्येगतारी कृिीमध्ये उत्न्न िोरताऱता पैिताचता वतापर 
ननयतमि अथ्णव्यवस्येमध्ये कररये, त्तालता कतायियेिीरररत्ता प्रताप्त कये लयेलता आिये 
असये भतासवरये. यतासताठी आपल्ता आंिरहरियतंामध्ये िक्ियेची आवश्यकिता 
आिये. िये अप्रत्क्ररिीनये िृिीय-पक्तंाच्ता (त्यस्तंाच्ता) मताफ्ण ि गुंिण्यतालता 
ियेखील लताग ूआिये. 

 हये दयेखील पहा 
 अचूक पुस्तकये  आणर नोंिी 
 लताचलुचपि आणर भ्रष्टताचतार
 लिताडी

प्रश:
मी एकता िृिीय-पक् (त्यस्) तविरकतासोिि िीघ्णकताळतापतासून 
कताम करि आिये आणर अधलकडयेच त्तांच्तािद्दल अिता 
अफवता ऐकल्ता की िये मनी लताँह्ंरगमध्ये गुंिलयेलये  आियेि. मी 
त्ताच्तासोिि कताम कररये पुढये सुरू ठये वू िकिो कता?

उत्र: 
अफवता ज्ताि झताल्तानंिर, तवधी हकंवता अनुपतालन तवभताग 
यतांच्तािी पररस्स्िीलता आणर त्तांच्ता संभताव्य िताबयत्वतालता 
चतांगल्ता प्रकतारये समजतावून घयेण्यतास संपक्ण  सताधता. तवधी हकंवता 
अनुपतालन तवभताग िुम्हतालता िृिीय-पक्ताच्ता (त्यस्ताच्ता) 
सच्येपरताची खतात्ी करण्यताि हकंवता आरोपतांितािि पुरतावता 
तमळवण्यताि त्ताच्ता िपिीलवतार मूल्मतापनतामध्ये मिि 
करिील. अफवतांकडये िलु्णक् कररये आणर नयेिमीप्रमतारये व्यवसताय 
कररये पुढये सुरू ठये वरये िी चुकीची वि्णरूक असू िकिये.

1
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व्यापारबंदी आणर 
व्यापार नियंत्र 
तरतुदी

Clariant चये जरभरात व्यावसावयक संबंध आहयेत आणर तये दररोज 
वस्त ूआणर सयेवा यांच्ा जारवतक व्यापारामध्ये रुंतलयेलये  आहयेत.

आम्ी जजथये व्यवसाय करतो, वतथये लार ूअसलयेल्ा सव्ण राष्टीय आणर 
आंतरराष्टीय निया्णत, आयात आणर व्यापार अिुपालि कायद्ांचये 
आम्ी पालि करतो. यामध्ये वस्तूंच्ा निया्णत, आयात नकंवा थिानिक 
व्यापाराला प्रवतबंध आणर मिाई यांचा समावयेश होतो.

निबांध हये वस्तूंचये विरूप, उरमाचा दयेश नकंवा अंवतम वापर, ग्ाहकाची 
नकंवा तृतीय-पक सयेवा प्रदात्ाची ओळख नकंवा व्यापारामध्ये रुंतलयेलये  
कम्णचारी यावर अवलंबूि असतात. वस्तूंिा लार ूअसण्ाबरोबरच असये 
निबांध तंत्ज्ािांिा आणर सयेवांिा त्ाचप्रमारये भांडवल आणर पयेमेंट 
व्यवहारांिा लार ूअसू शकतात.
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प्रश:
एकता तविरकतालता Clariant च्ता उत्तािनतंापैकी एकतािद्दल 
स्वतारस् आिये. िऱताचिता, िये उत्तािन इरतारलता तविरीि 
कये लये  जतािये आणर, जिी मलता जतारीव आिये की तिथये त्ता 
उत्तािनतांवर िहिष्तार आिये, मी तविरकतालता त्तांच्ता अंतिम 
ग्रतािकतािद्दल तवचतारलये. मलता स्पष्ट उत्र तमळतालये  नतािी. 
मलता अधधक स्पष्टीकरर तमळवण्यताची गरज आिये, की मी 
तवरिीमध्ये पुढये गयेलये  पताहिजये?

उत्र: 
िहिष्तार घतािलयेल्ता ियेितंामधील संभताव्य तविररतंानता 
ितािताळितानता, आपर अनुपताधलि रताहिल्ताची खतात्ी 
करण्यतासताठी नयेिमी अनुपतालन आणर सीमतािुल्क आणर 
परकीय व्यतापतार यतांच्तािी सल्तामसलि करता. िी िताि 
कोरिीिी तवरिी पूर्ण करण्यतापूववी आरखी स्पष्ट करण्यताि 
आली पताहिजये.

1
शशकण्ाचये साधि

आम्ी जयेव्ा वस्त ूखरयेदी, उत्ानदत, ववक्री नकंवा अन्यथा हस्तांतरीत 
करतो, आणर जयेव्ा तंत्ज्ािये हस्तांतररत नकंवा अधधग्नहत कये ली 
जातात, तयेव्ा लार ूअसलयेल्ा व्यापार नियंत्र नियमिांचये पालि 
करतो. दहुयेरी-उपयोराच्ा उत्ादिांची हाताळरी, दहशतवादाशी लढा 
आणर रासायनिक शस्तास्तये यांच्ा संबंधी नियमिांचये दयेखील आम्ी 
पालि करतो.
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आम्ी 
सरुणकततयेला 
प्राधान्य दयेतो 
आणर पया्णवरराचये 
सरंकर 
करण्ासाठी 
आम्ी वचिबद्ध 
आहोत

आम्ाला वितःचये आणर पया्णवरराचये संरकर 
करण्ाबद्दलचये महत माहीत आहये. एक कंपिी आणर 
व्यक्ती म्रूि, आम्ी करत असलयेल्ा प्रत्येक रोष्ीच्ा 
राभ्ाशी आम्ी सुरणकतता आणर नहत यांिा ठयेवतो आणर 
पया्णवररावर पडराऱ्ा आमच्ा प्रभावाला कमी करण्ास 
आम्ी वचिबद्ध आहोत.

या ववभारामध्ये:
– 
पया्णवरर
– 
आरोग्य आणर सुरणकतता
–
उत्ादि धुरीरत
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पया्णवरर

Clariant मध्ये पया्णवरराचये संरकर करण्ाच्ा आपल्ा 
जबाबदारीची आम्ाला जारीव आहये आणर आम्ी पया्णवररावरील 
आमच्ा प्रभावाला कमी करण्ास वचिबद्ध आहोत.

आम्ी पया्णवररववषयक सव्ण कायदये, धोररये आणर मार्णदश्णक ततये 
यांचये पूर्णपरये पालि करण्ाची खात्ी करतो, आणर आम्ी थिानिक 
समाजावरील प्रभावाच्ा समावयेशासह पया्णवरराच्ा जोखमी आणर 
प्रभाव यांिा कमी करण्ाचा आमचा सातत्ािये प्रयत चालू असतो.

सानहत्ाच्ा काय्णकमतयेची खात्ी करण्ासाठी आणर कचरा निवममि ती 
शक्य तयेवढी कमी करण्ासाठी आम्ी आमच्ा सानहत्ाचा वापर 
कमी करतो, पुिवा्णपर करतो आणर तये ररसायकल करतो.

आम्ी योग्य ठठकारी आवश्यक आणर उशचत धोका प्रवतबंधिये 
ठयेवतो. आम्ी एखादी घटिा घडल्ास द्तुरतीिये आणर उशचत प्रकारये 
प्रवतसाद दयेण्ासाठी आपत्ालीि व्यवथिापि प्रराली प्रचाललत 
कये लयेली आहये. 

प्रश:
जतागतिक आपत्तालीन व्यवस्तापन 
संघताद्तारये कये ल्ता जतारताऱता आपत्तालीन 
चताचरीिद्दल सूशचि कररतारता एक फोन 
मलता आलता. मलता आपत्तालीन संघतालता 
िक् तििक्ता लवकर भयेटण्यतास सतांगण्यताि 
आलये. मलता समयसीमता आजच पूर्ण 
करतावयताची गरज आिये, म्हरून मी िजर 
रतािण्यताची गरज नतािी, िरोिर?

उत्र: 
आपत्तालीन चताचण्यता ह्ता गंभीरपरये 
घयेिल्ता पताहिजयेि. प्रत्क् आपत्तालीन 
स्स्िी उद्भवल्तास आपर ियतार असरये 
अत्ंि मित्वताचये आिये. आपत्तालीन 
पररस्स्िी यता कम्णचताऱतांसताठी आणर 
Clariant सताठी गंभीर धोकता असू िकिताि 
आणर त्तांनता प्रताधतान्यताच्ता म्हरून वतागवरये 
आवश्यक आिये – अगिी कतािी समयसीमता 
चुकल्ता िरी ियेखील.

प्रश: 
मी पताहिलये  की मताझी एक सिकतारी 
आपल्ता उत्तािन स्ळतावरील रतासतायननक 
कचरता असल्तासतारखये वताटरतारये कतािीिरी 
जवळपतासच्ता निीमध्ये तवल्येवताटीसताठी 
टताकि आिये. असये करण्यताची अनुमिी 
आिये कता असये तिलता तवचतारलये  असिता, 
तिनये यता प्रकतारच्ता उत्तािनतासताठी कतािी 
समस्ता नतािी असये म्हरि पुष्टी कये ली. अिता 
तवल्येवताटीलता परवतानगी आिये यताची मलता 
िरीिी खतात्ी नतािी. पररस्स्िीलता पुढये 
आरखी स्पष्ट कररये मताझ्तावर आिये कता?

उत्र:
िुम्हतालता जर अिी शचंिता असयेल शजचये 
स्पष्टीकरर हिलये जताि नतािी, िर िुम्ही आवताज 
उठवलता पताहिजये. Clariant पयता्णवररताचये 
संरक्र करण्यतास वचनिद्ध आिये म्हरून िी 
तवल्येवताट स्ताननक ननयमनतांनुसतार आिये यताची 
खतात्ी करण्यतासताठी िुम्ही िुमची ननरीक्रये 
ESHA कडये ियेअर कये ली पताहिजयेि.

1 2
शशकण्ाचये साधि

शशकण्ाचये साधि
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आरोग्य आणर 
सुरणकतता निरोरी आणर सुरणकत काय्ण वातावरर हये Clariant च्ा मुख्य 

प्राधान्यांपैकी एक आहये आणर आम्ी ही जबाबदारी अवतशय 
रंभीरपरये घयेतो. Clariant कडये एक आरोग्य आणर सुरणकतता 
व्यवथिापि प्रराली आहये जी साईटवरील सवाांिा – Clariant 
कम्णचारी त्ाचप्रमारये कंत्ाटदार आणर अभ्ारत यांच्ासह 
प्रत्येकाला संरणकत करतये. ती पद्धतशीरपरये जोखमींिा ओळखूि 
आणर सुधाररात्मक उपाययोजिा थिावपत करूि आपल्ाला 
अपघातांपासूि रोखण्ास दयेखील मदत करतये.

आपल्ापैकी प्रत्येकाला जये आपल्ा जबाबदारीच्ा कयेत्ामध्ये 
लार ूहोतात अशा नियमांची जारीव असली पानहजये – यामध्ये 
आवश्यकता म्रूि घयेण्ात ययेराऱ्ा सुरणकतता आणर आपत्ालीि 
सुरणकतता प्रशशकरांिा हजर राहण्ाचा समावयेश आहये. आम्ी 
काय्णथिळ आरोग्य आणर सुरणकतता यांच्ाशी संबंधधत सव्ण नियामक 
आवश्यकतांचा आदर करतो आणर आम्ी संबंधधत जोखमी 
कमी आणर व्यवथिावपत करतो. तसयेच, तरूर नकंवा असुरणकत 
कामरारांच्ा समावयेशासह काय्णबलाच्ा आत लार ूहोऊ शकराऱ्ा 
ववशयेष ररजांचा आम्ी काळजीपूव्णक ववचार करतो.

आरोग्य आणर/नकंवा सुरणकतता प्रसंराच्ा घटियेमध्ये, आम्ी पुढील 
अन्येषरासाठी जबाबदार ESHA व्यवथिापकाकडये वतचा तत्ाळ 
अहवाल दयेतो. Clariant च्ा ESHA मार्णदश्णक ततांिुसार 
प्राधान्य म्रूि आवश्यक सुधाररात्मक कृती लार ूकये ल्ा जातात.
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 हये दयेखील पहा 
 मतानवी िकतांचता आिर कररये

आपरा सवाांिा Clariant च्ा जीवि-रकक नियमांची जारीव असरये आवश्यक 
आहये:

–
1.80 मीटर नकंवा 6 फूटापंयेका जास्त 
उंचीवर काम करतािा आणर सरुका 
असलयेल्ा कयेत्ाच्ा बाहयेर काम करतािा 
फॉल प्रोटयेक्शिचा वापर करा;

–
आवश्यक असयेल तयेव्ा ियेहमी वधै काय्ण 
परवान्यासह काम करा;

–
तमु्ाला धोक्यापासिू वाचवण्ासाठी 
'लॉक आउट / टॅर आउट' प्रवक्रया वापरा; 

तरूर कामरार

18 वषके वयताच्ता खतालील सव्ण कतामगतारतंानता िरूर कतामगतार म्हरून समजलये  जतािये.

असुरणकत व्यक्ती

यता समूितामध्ये गरोिर महिलता, Clariant च्ता वैद्कीय संननरीक्रताच्ता 
िताियेरील ितात्ुरिये कतामगतार, प्रशिक्रताथवी, स्तनपतान ियेरतार्  यता मतािता आणर 
तवशिष्ट आरोग्य स्स्िीसि असलयेलये  कम्णचतारी यतांचता समतावयेि िोिो.

–
आवश्यक असल्ास वयैक्क्तक सरुका 
उपकररये (पीपीई) घाला;

–
 लटकत्ा वजिाखंाली चालू िका नकंवा 
काम करू िका; 

–
अधधकृततयेशशवाय आणर अवतररक्त सरुका 
खबरदार ्या घयेतलयेल्ा िसतािा सरुका 
महत्ताची असरारी उपकररये अकम करू 
िका.

या नियमांच्ा उलं्घिाचये तुम्ी साकीदार असल्ास, तुम्ी तत्ाळ तुमच्ा 
लाइि व्यवथिापकांशी नकंवा ESHA शी बोललये  पानहजये.
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 हये दयेखील पहा 
 िौधद्धक संपिता

उत्ादि धुरीरत
िाववन्यपूर्ण, सुरणकत आणर अधधक शाश्त उपाययोजिा प्रदाि 
कररये हये आमच्ा सवपोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहये. आम्ी संपूर्ण 
मूल् श्ृंखलयेदरम्ाि रसायिांच्ा सुरणकत वापराला व व्यवथिापिाला 
प्रोत्ाहि दयेण्ासाठी वचिबद्ध आहोत. म्रूिच, Clariant हये 
Responsible Care®, रासायनिक उद्ोराची शाश्ततयेप्रती 
वचिबद्धता चये विाकरीकता्ण आहयेत. 

आम्ी रसायिांबाबत नियामक आवश्यकतांचये पालि करतो आणर 
तडजोड ि करता मािकये  आणर मार्णदश्णक ततये पाळतो. ही आमच्ा 
उत्ादिांचये संशोधि, ववकास आणर उत्ादि यांमधील सवपोच्च 
विच्छतयेची मािकये  आणर कठोर रुरवत्ा नियंत्र यांची खात्ी दयेतात. 

आमची रसायिये कशी सुरणकतपरये हाताळावीत आणर वापरावीत 
यांबाबतच्ा समग् मूल्मापि आणर ग्ाहक संप्रयेषराद्ारये (ग्ाहकांकडूि 
परस्परांतील संवादाद्ारये) आम्ी रासायनिक सुरणकततयेच्ा आमच्ा 
वचिबद्धतयेची खात्ी दयेतो. याशशवाय, आमचये ध्येय हये पया्णवरर आणर 
साव्णजनिक आरोग्य यांिा असलयेल्ा कोरत्ाही जोखमी सातत्ािये 
नकमाि कररये आणर उत्ादि ववकासामध्ये सुस्पष् शाश्ततयेचा दृलष्कोि 
अंतभू्णत करण्ाची खात्ी कररये हये आहये, ज्ािये दीघ्ण-कालीि व्यवसाय 
आणर शाश्ततयेवर आधाररत उत्ादि पोट्ण फोललओची अिुमती वमळयेल. 
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आम्ी 
भ्रष्ाचाराशी 
लढण्ास 
वचिबद्ध आहोत भ्रष्ाचाराचा समाज आणर अथ्णव्यवथिा यावर ववध्ंसक 

पररराम होतो, जो असमािता तयार करतो आणर 
आशथमि क असुरणकततयेला काररीभूत होतो, संपत्ीचा ऱ्ास 
करतो आणर अथ्णव्यवथियेच्ा ववकासाला खीळ घालतो.  
Clariant मध्ये आम्ी कोरत्ाही विरूपाच्ा भ्रष्ाचार 
सहि करत िाही आणर आमच्ा व्यावसावयक कृतींमध्ये 
लाचलुचपतीला रोखण्ासाठी आवश्यक ती कोरतीही 
कारवाई करण्ास आम्ी वचिबद्ध आहोत. 

या ववभारामध्ये:
– 
लाच लुचपत आणर भ्रष्ाचार
– 
भयेटी आणर आमंत्रये
–
राजकीय कृती
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लाचलुचपत आणर 
भ्रष्ाचार

Clariant मध्ये आम्ी आमचा व्यवसाय प्रामाणरकपरये आणर सच्चयेपरािये 
करतो. आम्ी लाचलुचपत यांच्ासारख्या अिुशचत, अवाजवी आणर बयेकायदयेशीर 
माराांमाफ्ण त फायदये घयेत िाही.

म्रूिच, लाचलुचपत आणर भ्रष्ाचार यांिा ओळखरये आणर टाळरये हये आमच्ा 
लौनककाचये संरकर करण्ासाठी महताचये आहये.

आम्ी कधीही लाच दयेत िाही, नकंवा आम्ी कधीही लाच विीकारतही िाही 
नकंवा जयेव्ा आम्ी अधधकाराच्ा स्थितीमध्ये असतो तयेव्ा पररस्थितीचा अयोग्य 
फायदा घयेण्ाचा प्रयत करत िाही. एक कंपिी म्रूि, Clariant चये प्रवतनिधीत 
करराऱ्ा कोरत्ाही तृतीय पकाच्ा कृतींसाठी आम्ाला दयेखील जबाबदार 
धरलये  जाऊ शकतये. त्ामुळये, लाच ही आमच्ाद्ारये तृतीय पकािये प्रत्कपरये नकंवा 
अप्रत्कपरये नदली म्रूि यात फरक पडत िाही, आणर, म्रूिच, आम्ी आमच्ा 
वतीिये इतरांिा लाचलुचपत करू दयेत िाही. 

आम्ी या संदभा्णत Clariant वर असलयेल्ा जबाबदारीला समजतो आणर आम्ी 
ती अवतशय रंभीरतयेिये घयेतो. आम्ी लाचलुचपतीला नकंवा लाचलुचपत-ववरोधी 
कायद्ांच्ा आणर नियमिांच्ा जये आमच्ा वतीिये व्यवसाय करतात त्ा तृतीय-
पकांद्ारये कये लयेल्ा कोरत्ाही उलं्घिाला रोखण्ासाठी करू शकतो तये सव्ण काही 
करू. यामध्ये आमच्ा व्यावसावयक भारीदारांची काळजीपूव्णक आणर तपासपूव्णक 
निवड उशचत प्रवक्रया आणर नियंत्रये काय्णरत करूि आणर उशचत नियत तपासण्ांचये 
आयोजि करूि कररये याचा समावयेश आहये. 

Clariant ययेथये, आम्ी लाच ही रोख रक्कमयेच्ा विरूपात घयेतली नकंवा भयेटी, 
िोकरीची ऑफर नकंवा अन्य कोरताही लाभ यांसारख्या मूल् म्रूि मािलये  जाऊ 
शकराऱ्ा अन्य कोरत्ाही विरूपात घयेतली याचा ववचार ि करता वतच्ात 
साव्णजनिक आणर खाजरी लाचलुचपत असा भयेदभाव करत िाही.

कोरत्ाही मूल्ाचये काहीही विीकारण्ापूवती नकंवा दयेऊ करण्ापूवती, आम्ी खात्ी 
करतो की तये आमच्ा धोररांशी सुसंरत आहये आणर आमच्ासाठी विारस्याचा 
संघष्ण तयार करत िाही. 

लाचलुचपत आणर भ्रष्ाचार यांिा पूर्णपरये ओळखरये ियेहमी सोपये िसल्ािये, 
शंकांच्ा स्थितीमध्ये आम्ी ियेहमी ववधी नकंवा अिुपालि ववभार यांच्ाकडूि पुढील 
मार्णदश्णि प्राप्त करतो. 

लाचलुचपत ही रुन्येरारी अपराधाचये प्रवतनिधीत करतये आणर, काही 
न्यायाधधकारकयेत्ांमध्ये, कंपन्या आणर व्यक्ती या दोन्ींिा उच्च दंडासह समाि ररतीिये 
जबाबदार धरलये  जाऊ शकतये. व्यक्तीला अवतररक्त कारावासाची शशका वमळू शकतये. 
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लाचलुचपत

व्यतावसताबयक, कंत्ताटतवषयक, ननयतामक हकंवता व्यक्क्तगि फतायिता 
तमळवण्यताच्ता उद्दयेितानये ियेऊ कये लयेलये, वचन हिलयेलये, िक्ीस हिलयेलये  हकंवता 
प्रितान कये लयेलये  कतािीिी मौल्वतान. सताव्णजननक लताचलुचपि िी सताव्णजननक 
अधधकतारी, कम्णचतारी हकंवता व्यक्ती जी सताव्णजननक प्रताधधकररतामध्ये पितावर 
आिये तिच्ताकडये ननिकेशिि असिये, िर खताजगी लताचलुचपि िी भ्रष्टताचतारताचये 
असये स्वरूप आिये ज्तामध्ये सताव्णजननक अधधकतारी हकंवता सुतवधता गुंिलयेल्ता 
असरये आवश्यक नतािी.

भ्रष्ाचार

नोकरीच्ता पिताचता, प्रताधधकतारताचता हकंवता तवश्तासताचता 
अनुशचि फतायिता तमळवण्यतासताठी गैरवतापर.

साव्णजनिक अधधकारी

सताव्णजननक अधधकतारी म्हरजये:
 –  सरकतारचता कोरितािी अधधकतारी हकंवता कम्णचतारी; हकंवता 

–  कोरितािी  तवभताग, एजन्ी, हकंवता त्ताचये सताधन; हकंवता
 – एखताद्ता सताव्णजननक आंिररताष्टीय संस्येचये, हकंवता 
 – अिता कोरत्तािी सरकतार, तवभताग, एजन्ी, हकंवता इन्स्टु्मेंटधलटी, हकंवता 
अिता कोरत्तािी सताव्णजननक आंिररताष्टीय संस्येच्ता सताठी हकंवता विीनये 
अधधकृि क्मियेनये कताम कररतारी कोरिीिी व्यक्ती. 

यतामध्ये कुटंुितािील सिस्, जोडीितार, जवळचये तमत् आणर सताव्णजननक 
अधधकताऱतांसोिि घरताि असरतारी कोरिीिी व्यक्ती यतांच्तासतारख्ता 
संिंधधि व्यक्तींचता समतावयेि आिये.

 हये दयेखील पहा 
 अचूक पुस्तकये  आणर नोंिी
 धमता्णिताय योगितानये, प्रतायोजकत्व  आणर कॉपवोरयेट नतागररकत्व कृिी
 स्वतारस्ताचये संघष्ण 
 लिताडी
 मनी लताँह्ंरग
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प्रश:
तवमतानिळतावर इतमग्रयेिन प्रहरियता िी पतारिि्णक ररिीनये वर्णन 
कये ली जतािये, आणर खव्सता शिकता िता मोफि आिये. िरीियेखील, 
मलता खव्सता शिक्क्तासताठी लितान िुल्क भरण्यतास सतांगण्यताि 
आलये  आणर प्रत्येकजर िये भरि िोिये. मी ियेखील िये भरतावये कता? 

उत्र: 
सुतवधयेसताठी पयेमेंट (“ग्रीझ” हकंवता “स्पीड-अप” िुल्क 
म्हरून ियेखील संितभषि ि कये लये  जतािये) िये एक लितान पयेमेंट 
असिये जये िुम्हतालता कतायियेिीरररत्ता ियेय असलयेली सयेवता 
प्रताप्त करण्यतासताठी सताव्णजननक अधधकताऱतालता कये लये  जतािये. 
सुतवधयेसताठी पयेमेंट अस ूिकिये असये िुम्हतालता वताटि असलयेल्ता 
अतिररक्त पयेमेंटसताठी िुम्हतालता कधीिी तवचतारलये  जतािये, ियेव्ता 
िुम्ही अनुपतालन हकंवता तवधी तवभतागतािी पयेमेंट करण्यतापूववी 
संपक्ण  सताधलता पताहिजये. िुम्ही योग्य प्रकतारये ियतारी कये ल्ताची 
आणर शजथये खव्सताची आवश्यकिता आिये अिता स्तानताकडये 
प्रवतास करि असितानता िुम्हतालता सव्ण आवश्यकिता मतािीि 
असल्ताची खतात्ी करता.

प्रश:
मी अधलकडयेच कंपनी जॉईन कये ली आणर 
स्ताननक पद्धिींची मताहििी करून घयेि 
असितानता, मताझ्ता सुपरवतायझरनये सतांतगिलये  
की तिनये सताव्णजननक अधधकताऱताच्ता 
पुिण्यतालता नोकरी ियेऊ कये ली आिये कतारर 
त्तानये स्ताननक परवतान्यताच्ता प्रलंबिि 
समस्येलता सोडवण्यतासताठी मिि कये ली आिये. 
िये योग्य आिये असये मलता वताटि नतािी, पर मी 
अद्ताप कंपनीमध्ये नवीन असल्तानये त्तामध्ये 
िस्तक्येप करू इक्छिि नतािी. यतामध्ये मी कतािी 
करू िकिो कता?

उत्र: 
सुपरवतायझरची वि्णरूक ियेकतायियेिीर आिये 
आणर िी आपल्ता कंपनीच्ता लौहककतालता 
जोखमीमध्ये टताकू िकिये. िुम्ही ित्ताळ 
अनुपतालन तवभतागताच्ता सिस्तािी िुमच्ता 
ननरीक्रतािद्दल िोललये  पताहिजये.

प्रश:
व्यतावसताबयक प्रवतासतावर असितानता, मलता 
स्ताननक पोधलस अधधकताऱतांद्तारये अडवण्यताि 
आलये. मलता खतात्ी िोिी की मी वयेगताि नव्िो, 
िरी मी वयेगतानये जताि िोिो असता त्तानये ितावता 
कये लता. िो म्हरतालता की मी त्तालता रोख रकम 
हिल्तास, िो मलता जताऊ ियेईल आणर िये त्तानये 
धमकीच्ता ितावभतावतामध्ये कये ल्तानये िये स्पष्ट 
कये लये  की मताझ्ताकडये खरोखर पयता्णय नतािी. मी 
जर त्तालता पयेमेंट कये लये  नतािीिर मलता िखुतापि 
िोण्यताची भीिी वताटिये. मी कता करतावये?

उत्र:
आरोग्यतालता धोकता, सुरणक्ििता हकंवता 
ितारीररक क्येमकुिल यतांनता धोकता िोऊ 
िकण्यताच्ता आपतािकतालीन पररस्स्िींमध्ये 
पयेमेंट करण्यताची अनुमिी आिये. िुमच्ता 
सुपरवतायझरलता आणर अनुपतालनतालता 
ित्ताळ प्रसंगताचता अिवताल द्ता.

2
शशकण्ाचये साधि1

शशकण्ाचये साधि

3
शशकण्ाचये साधि
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भयेटी आणर मिोरंजि

भयेटी, मिोरजंि आणर अन्य अिुदािये ही अियेक संसृ्तींचा आणर 
- एका ववशशष् मूल्ापयांत – सव्णसामान्य व्यवसाय पद्धतीचा भार 
आणर कौतुकाचये प्रतीक आहये. परतं ुत्ाला मया्णदा आहयेत. आम्ी 
व्यावसावयक वत्णरुकीमध्ये ियेहमी आपला निष्पकपातीपरा राखतो.

भयेटी आणर आमंत्रये ही मूल्ामध्ये ियेहमी वाजवी आणर करण्ात 
ययेराऱ्ा व्यवसायाशी संबंधधत असली पानहजयेत. भयेटी दयेरये आणर 
मिोरजंि हये वारवंार दयेखील असता कामा ियये.
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भयेटी आणर आमंत्रये ही एखाद्ा वितंत् निर्णय-प्रवक्रययेवर अिुशचतपरये 
प्रभाव पाडण्ाच्ा हयेतूिये असता कामा ियये, त्ामुळये दावयताची भाविा 
तयार होता कामा ियये नकंवा त्ांिी Clariant च्ा नहताला हािी 
पोहचवता कामा ियये. अशा भयेटी आणर आमंत्रये प्रवतबंधधत आहयेत.

अशा स्थिती अस ूशकतात जजथये Clariant ची धोररये आपल्ाला 
भयेट विीकारण्ाला प्रवतबंध करतात, मात् जजथये थिानिक सांसृ्वतक 
प्रथा भयेट िाकाररये हा अपमाि माितात.. कायदयेशीर असल्ास, 
आपर भयेट विीकारू शकतो तथावप ही भयेट Clariant साठी प्राप्त 
झाली आणर आपल्ा व्यक्क्तरत फायद्ासाठी िाही हये दात्ाला 
कळवलये  पानहजये. कृपया अिुपालि ववभाराच्ा सदस्याशी  त्ा 
वस्तूच्ा पुढील वापराबद्दल तत्ाळ सल्ामसलत करा. 

भयेट

पतारििवी पद्धिीनये, मैत्ीचये हकंवता आिरताचये शचन् म्हरून ियेऊ कये लयेल्ता वस्त,ू 
सयेवता हकंवता कौिुकताचये अन्य टोकन. त्ता तवचतारताि घयेण्यताच्ता हकंवता मूल् 
परि तमळण्यताच्ता अपयेक्येशिवताय स्पष्टपरये ियेण्यताि ययेिताि. परस्पर संिंधतंाची 
वृद्धी करण्यतासताठी हकंवता ियेरताऱता कंपनीच्ता ब्रॅण्डच्ता प्रसतारतासताठी ियेण्यताि 
ययेरताऱता भयेटीवर प्रसतारताच्ता वस्तूंवर लोगो हकंवता संियेि यतांनता सतामील करून 
वतापरल्ता जतािताि.

मिोरजंि

यतामध्ये मनोरंजन, भोजन, स्वतागि, मनोरंजनताची, सतामताशजक हकंवता रिीडता 
कताय्णरिमताची तिकीटये, रिीडता कताय्णरिमतामध्ये सिभतागी िोरये, व्यतावसताबयक 
लोकतांमध्ये संिंध आरंभ करण्यतास हकंवता तवकधसि करण्यतासताठी हिल्ता 
हकंवता प्रताप्त कये ल्ता जतािताि अिता कृिींचता समतावयेि िोिो. आिरतातिथ्यतालता 
ियेऊ कररतारता हकंवता त्ताचता प्रतिननधी िजर नसल्तास आणर यजमतान म्हरून 
भूतमकता करि असल्तास, अिता मनोरंजनतालता भयेट म्हरून मतानण्यताि यतावये. 
जोडीितार हकंवता अन्य कुटंुि सिस् यतांनता Clariant यतांच्तािी संिंधधि 
कोरत्तािी व्यतावसताबयक संिभता्णिील मनोरंजनतािून वगळण्यताि ययेईल आणर 
संिंधधि आमंत्रतांलता नताकतारण्यताि आलये  पताहिजये.

 हये दयेखील पाहा 
स्वतारस्ताचये संघष्ण

 धोररये 
भयेटी आणर आमंत्रये स्वीकतारण्यताितािि धोरर
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भयेटी आणर मिोरजंिये जी दयेण्ात आली नकंवा प्राप्त झाली ती ियेहमी भयेटी आणर मिोरजंि टाळण्ात नकंवा िाकारण्ात आलये  पानहजये, जर तये

–
वाजवी नकंमतीची असली पानहजयेत;

–
वारवंार िसली पानहजयेत;

–
वाजवी व्यावसावयक उद्दयेशाची पतूती कररारी 
असली पानहजयेत;

–
विीकारण्ाजोग्या व्यावसावयक पद्धतींशी 
अिरुूप असली पानहजयेत आणर फक्त प्राप्त 
करराऱ्ाची िीवतमत्ा सनंहता त्ासाठी 
अिमुती दयेत असल्ासच दयेऊ कये ली रयेली 
पानहजयेत;

–
अवभरचीपूर्ण आणर सासृं्वतक दृष्टा 
विीकाराह्ण.

–
Clariant ची प्रवतमा मलीि करत नकंवा 
अवघडलयेपर आरत असल्ास;

–
 प्रौढ करमरकू म्रिू वरतीकृत कये लये जाऊ 
शकत असल्ास; 

–
 उधळपट्ी नकंवा इतराकंडूि उधळपट्ी 
म्रिू समजलये जाऊ शकत असल्ास;

–
रोख नकंवा रोख समतुल् जसये की वरफ्ट 
काड्ण, चयेक कज्ण, स्ॉक नकंवा जास्त 
आशथमिक नकंवा प्रकारचा लाभ असलयेली 
वसू्त असल्ास; 

–
 वविंतीिसुार प्रदाि कये ली जात असल्ास; 

–
 रपु्तपरये नदली जात असल्ास; 

–
 काम नकंवा साव्णजनिक कत्णव्यांच्ा 
कामवररीवर प्रभाव पाडण्ासाठी वडझाइि 
कये लयेलये नकंवा समजलये जात असल्ास;

–
व्यवसाय निर्णयांच्ा वयेळयेबरोबरीिये घडूि 
ययेत असल्ास, ज्ायोरये व्यवसायाच्ा 
निर्णयावर अयोग्यररत्ा प्रभाव पाडण्ाचा 
प्रयत असल्ाचये नदसूि ययेतये;
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राजकीय कृती

एक जबाबदार कॉपपोरयेट प्रबंधक म्रूि, Clariant संबंधधत धोरर 
कयेत्ांमधील राजकाररी, प्राधधकररये. व्यावसावयक संघटिा, तसयेच 
अ-शासकीय संथिा यांच्ाशी खुला, पारदश्णक संवाद असण्ाची 
खात्ी करण्ाचये ध्येय राखतये.

कोरतीही राजकीय योरदािये, ज्ामध्ये राजकीय पकांिा नकंवा 
संबंधधत संघटिा यांिा Clariant च्ा वतीिये ववत्ीय योरदािये 
कररये, त्ाचप्रमारये वैयक्क्तक राजकीय कृतीसाठी कामाचा वयेळ 
नकंवा अन्य कंपिी मालमत्ा यांचा वापर कररये यांच्ा समावयेशासह, 
प्रवतबंधधत आहयेत. कम्णचाऱ्ांिा धोररकतधे आणर प्राधधकारी यांच्ाशी 
Clariant साठी संबंध प्रथिावपत कररये नकंवा लॉबींर कररये यामध्ये 
आपली धोररये, खास करूि लाचलुचपत ववरोधी आणर भ्रष्ाचार 
धोरर यांच्ा पूर्ण पालिासह रुंतण्ाची अिुमती आहये.

राजकीय कृती

रताजकीय कृिी िी एकता धोरर-ननमता्णत्तािरोिर, धोरर ननतमषि िीिी संिंधधि 
असलयेल्ता भतागधतारकतांिी सताव्णजननक धोरर संवताितामधील धोररताच्ता 
तवकतासतामध्ये योगितान ियेण्यताच्ता उद्दयेितानये कये लयेली कोरिीिी आंिरहरियता 
हकंवता अन्य गुंिरये आिये.

 हये दयेखील पहा 
 धमता्णिताय योगितानये, प्रतायोजकत्व आणर कॉपवोरयेट नतागररकत्व कृिी
 स्वतारस्ताचये संघष्ण
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प्रश:
गयेली अनयेक वषके मी एकता स्ताननक 
उितारमिवतािी पक्ताचता सिस् आिये. आिता 
मी Clariant लता जॉईन झतालो आिये, 
मताझता सिभताग पुढये सुरू ठये वण्यतासताठी मलता 
कंपनीच्ता परवतानगीची गरज आिये कता?

उत्र: 
नतािी, िुम्हतालता परवतानगीची गरज नतािी. 
Clariant कम्णचताऱतांच्ता रताजकीय कृिींमध्ये 
व्यक्क्तगि सिभतागतालता प्रतििंधधि करि नतािी 
जोपय्णि त्ता कतामताच्ता ितासताच्ता वयेळयेच्ता 
िताियेर असिताि, त्ता एक खताजगी गुंिरये म्हरून 
रताििताि आणर िुमच्ता कताम करण्यताच्ता 
क्मियेवर नकतारतात्मक प्रभताव पताडि नतािीि 
हकंवता त्ताच्तािी संघष्ण करि नतािीि. 
िंकता असल्तास, पतारिि्णक रताहून आपल्ता 
व्यवस्तापकतालता आणर / हकंवता HR 
तवभतागतालता नयेिमी अिता कृिींिद्दल धलखखि 
स्वरूपताि सूशचि करतावये असता सल्ता आिये.

प्रश:
मी एक कें द्र व्यवस्तापक आिये आणर एकता 
कतारखतानता ितांधकतामतासताठी मताझ्ता स्ताननक 
पयता्णवरर संरक्र एजन्ीिी ननयतमि 
आंिरहरियता असिताि. िी रताजकीय कृिी 
आिये कता?

उत्र: 
एक कें द्र व्यवस्तापक म्हरून, जसये आवश्यक 
असयेल िसये स्ताननकररत्ता ननवडून आलयेल्ता 
अधधकताऱतासि गुंिरये िता िुमच्ता कतामताचता 
भताग आिये. यता पररस्स्िीमध्ये, कोरियेिी 
गुंिरये िये संिंधधि प्रताियेशिक मुख् आणर 
प्रताियेशिक/ कॉपवोरयेट सस्येनयेबिधलटी ॲण्ड 
रयेग्युलये टरी अफये अस्ण (ESHA) यतांच्तासि 
सुसंगि असण्यताची गरज आिये. 

प्रश:
मलता ितांधल्ता जतारताऱता कें द्रतािील नवीन िंत्ज्तानताच्ता 
कल्नयेचता प्रसतार करण्यतास आणर त्तािद्दल शिणक्ि करण्यतास 
तवस्तृि प्रमतारतािील रताजकतारण्यतंासि गुंिण्यताची गरज आिये. 
मलता लॉिी कररताऱतासोिि गुंिण्यताची अनुमिी आिये कता?

उत्र:
जयेव्ता िुम्ही िृिीय-पक् (जसये की एक सल्तागतार हकंवता 
लॉिी कररतारी फम्ण) यतांनता गुंिवण्यताचता ननर्णय घयेिता आणर 
Clariant च्ता विीनये – ज्तामध्ये लॉिींग कृिी हकंवता धोरर-
कत्ताांसि संपक्ण  करण्यताची मोिीम आिये - वताटप करिता 
हकंवता आियेि ियेिता, ियेव्ता िुम्हतालता नीतिमत्ता आणर जोखीम 
व्यवस्तापन सतमिी (ERMC) यतांच्ताकडून कोरत्तािी 
संिंधतामध्ये प्रवयेि करण्यतापूववी पूव्ण परवतानगी घयेण्यताची गरज 
आिये. यताचये पुनरतावलोकन िये ग्रुप इनोव्येिन ॲण्ड सस्येनरॅबिधलटी 
(GIS) ॲण्ड कप्तायन्. 

2
शशकण्ाचये साधि

1
शशकण्ाचये साधि

3
शशकण्ाचये साधि
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आम्ाला 
आमच्ा 
समाजाबद्दल 
काळजी आहये 
आणर आम्ी एक 
चांरलये कॉपपोरयेट 
िारररक म्रिू 
वारतो

Clariant मध्ये आमचा प्रभाव आमच्ा वितःच्ा प्रचालिांच्ा 
(ऑपरयेशन्सच्ा) पललकडये जातो याची आम्ाला जारीव आहये आणर 
निर्णय घयेतािा आम्ी तये ववचारात घयेतो.  आम्ी काय्णरत आहोत त्ा 
समाजामध्ये आम्ी आदरयुक्त संबंध राखतो. आमच्ा संपूर्ण मूल् 
श्ृंखलयेदरम्ाि लोकांवरील, ग्हावरील (पृथ्ीवरील) आमचा प्रभाव 
आणर कामवररी सुधारण्ास आम्ी वचिबद्ध आहोत. 

या ववभारामध्ये:
– 
मािव हक्कांचा आदर कररये
– 
धमा्णदाय योरदािये, प्रायोजकत आणर कॉपपोरयेट िारररकत कृती
–
विारस्याचये संघष्ण
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मािव हक्कांचा 
आदर कररये

Clariant ययेथये, आम्ी Clariant च्ा संपूर्ण प्रचालि प्रवक्रया, 
पुरवठा श्ृंखला आणर आपल्ा समाजामध्ये हाती घयेतलयेल्ा 
प्रकलांमध्ये मािवी हक्कांचये संरकर, आदर आणर प्रसार करतो.

पुढये जाऊि, आम्ी आंतरराष्टीयररत्ा मान्यता असलयेल्ा मािवी 
हक्क मािकांिा जसये व्यवसाय आणर मािवी हक्क यावरील संयुक्त 
राष्टसंघाची मार्णदश्णक ततये, अधधकारांचा आंतरराष्टीय कायदा. मािवी 
हक्कांची वैशश्क घोषरा, संयुक्त राष्टसंघाचये जारवतक ठराव, आणर 
आंतरराष्टीय कामरार संघटिा यांची चार मूलभूत ततये (स.ं कामरार 
हक्क) यांिा स्विकारतो आणर त्ांचये पालि करतो.

 हये दयेखील पहा 
 लोकतांिी वतागरूक
 कतामगतारताच्ता िकतांचता आिर कररये
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धमा्णदाय योरदािये, 
प्रायोजकत आणर 
कॉपपोरयेट िारररकत 
कृती

Clariant ला एक सन्ाििीय कॉपपोरयेट िारररक बिण्ाची आणर 
ती काय्णरत असलयेल्ा समाजामध्ये सकारात्मक प्रभाव पाडण्ाची 
इच्छा आहये.

कम्णचाऱ्ांिा ऐस्च्छक आधारावर त्ांच्ा थिानिक समाजामध्ये 
सहभारी होण्ासाठी प्रोत्ानहत कये लये  जातये. Clariant कंपिीच्ा 
संसाधिांचा वियंसयेवी आणर अन्य संबंधधत कृतींच्ा माध्मातूि 
थिानिकररत्ा योरदाि दयेण्ासाठी वापर करण्ास समथ्णि दयेतये.
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आम्ी Clariant च्ा वतीिये नकंवा Clariant च्ा संसाधिांसह 
आयोजजत कये लयेल्ा सामाजजक कृती या आमच्ा धोररांिुसार योग्य प्रकारये 
आयोजजत कये ल्ा जातील आणर Clariant मधील योग्य स्तरावरील 
प्राधधकाऱ्ांकडूि मंजूर करूि घयेण्ात ययेतील याची खात्ी करतो. यामध्ये 
आवश्यक वतथये अिुपालि ववभाराद्ारये पुिरावलोकि यांचा समावयेश आहये.

धमा्णदाय दयेरग्या

धमता्णिताय ियेरगी िी ऐक्छिक िृिीय-पक् योगितान असिये, जी चतांगल्ता भतावनयेनये 
कये लयेली असिये उिता. Clariant लता त्ताििली स्पष्टपरये कतािीिी प्रताप्त िोि नतािी 
हकंवता द्तावये लतागि नतािी. धमता्णिताय ियेरगी िी तवत् योगितानताच्ता स्वरूपताि, एक 
प्रकतारची ियेरगी (उिता. Clariant च्ता उत्तािनतांचये मोफि नमुनये ियेरये), हकंवता 
कतामगतारताच्ता कतामताच्ता ितासतांचये ऐक्छिक योगितान यता प्रकतारये कये ली जताऊ िकिताि. 
त्ताच्ता ििल्ताि Clariant मतागरी करि नसितानता हकंवता कंपनीलता मूल् नसलयेलये  
हकंवता अतििय कमी मूल्ताचये कतािी ियेऊ कये लये  जताि असल्तास अिता योगितानतालतािी 
धमता्णिताय ियेरगी म्हरून समजलये  जतािये. 

प्रायोजकतये

प्रतायोजकत्वये िी Clariant ची हकंवता तिच्ता ब्रॅण्डची जताहिरताि करण्यताच्ता 
संधीच्ता ििल्ताि िृिीय-पक्ताद्तारये आयोशजि कये लयेल्ता कताय्णरिमतासताठी पैिताच्ता 
हकंवता वस्तूंच्ता स्वरूपताि हिलयेली Clariant ची कोरिीिी योगितानये आियेि. अिता 
कृिीमध्ये Clariant चता लोगो प्रिशिषि ि कये लता जतारये, कताय्णरिमताच्ता उद्ताटन हकंवता 
समतारोपताच्ता वयेळी, हकंवता चचकेच्ता परॅनयेलमध्ये वक्तताच्ता सिभतागताि त्ताच प्रमतारये 
संिंधधि कताय्णरिमताच्ता तिहकटतामध्ये Clariant चता संिभ्ण िये अस ूिकिये. 

 हये दयेखील पहा 
 लताचलुचपि आणर भ्रष्टताचतार

प्रश:
मी एकता स्ताननक धमता्णिताय संस्येचता सिस् आिये. आम्ही 
ननधी गोळता करण्यतासताठी एकता कताय्णरिमताची योजनता 
करि आिोि. मी Clariant च्ता पुरवठताितारतािी मताझ्ता 
Clariant च्ता लयेटरियेडचता वतापर करून धमता्णिताय ियेरगीसि 
योगितान ियेण्यतासताठी आमंहत्ि करण्यतास संपक्ण  सताधतावता कता, 
असता मी तवचतार करि आिये. मी िये करू िकिो कता?

उत्र:
नतािी. िुम्ही खताजगी कृिीसताठी Clariant चये नताव वतापरू 
िकरतार नतािी कतारर त्तामुळये  स्वतारस्ताच्ता संघषता्णचता प्रभताव 
– अगिी जरी िये धमता्णिताय कताररतासताठी असयेल िरी ियेखील- 
पडू िकिो. िुम्हतालता शजथये Clariant कडील योगितानतानये 
मूल्वध्णन िोऊ िकिये अिी धमता्णिताय संस्ता मतािीि 
असयेल, िर िुम्ही स्विःलता कॉपवोरयेट नतागररकत्व व्यवस्तापन 
धोररतामध्ये वर्णन कये लयेल्ता प्रहरिययेिद्दल स्विःलता ज्ताि करता 
आणर कोरत्तािी प्रश्नतासि िुमच्ता ररजनल सस्येनयेबिधलटी 
ॲण्ड रयेग्युलये टरी अफये अस्ण मरॅनयेजरकडये संपक्ण  करता.

1
शशकण्ाचये साधि
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विारस्याचये संघष्ण

Clariant ययेथये, आम्ी उद्ोजकता ववचारसररीला प्रोत्ाहि दयेतो. 
आपल्ापैकी प्रत्येकजर ियेहमीच कंपिीच्ा सवपोत्म नहताची कृती 
करतो. याचा आपल्ाला सवपोत्म पररराम साध् करण्ात आणर 
आपल्ा भारधारकांमध्ये आदर वाढववण्ात उपयोर होऊ शकतो.

त्ामुळये, जी आपल्ा व्यक्क्तरत विारस्याचा Clariant च्ा आणर 
वतच्ा व्यवसायाच्ा सवपोत्म नहतात कृती करण्ाच्ा आपल्ा 
कमतयेवर प्रभाव पडयेल नकंवा तसये नदसतये अशा कोरत्ाही पररस्थितीला 
टाळण्ाची आम्ी खात्ी करू. कोरत्ाही प्रकररामध्ये, आम्ी 
विारस्याच्ा संघषाांिा नकंवा वैयक्क्तक विारस्याच्ा संघषाांिा प्रकट 
करतो, म्रूि त्ांिा सोडवलये  जाऊ शकतये.

विारस्याचा संघष्ण

स्वतारस्ताचता संघष्ण िी अिी पररस्स्िी असिये ज्तामध्ये कम्णचताऱताचये वैयक्क्तक स्वतारस् िये 
Clariant च्ता स्वतारस्तांिी संघष्ण करिये. यतामध्ये पुढील ननिकेिक पररस्स्िींचता समतावयेि 
अस ूिकिो, मतात् िो ियेवढ्ता पुरिताच मयता्णहिि नतािी.

 – व्यतावसताबयक भतागीितारतासि कौटंुबिक हकंवता व्यक्क्तगि स्वतारस्ये शजथये कम्णचतारी हकंवता 
कम्णचताऱताचये कुटंुि Clariant च्ता ग्रतािक हकंवता अन्य व्यतावसताबयक भतागीितारतंािी 
असलयेल्ता व्यतावसताबयक संिंधतंापतासून फतायिये तमळविये हकंवता वैयक्क्तक फतायिये मतागिये.

 – अन्य संस्तामध्ये आधथषि क स्वतारस्ये शजथये कम्णचताऱताची व्यक्क्तगि गुंिवरूक कम्णचताऱतालता 
Clariant िी स्पधकेमध्ये टताकिये हकंवता टताकू िकिये.

 – कंपनीच्ता आिील खताजगी व्यक्क्तगि संिंध जये कताय्णस्ळताच्ता ठठकतारी अडथळता 
िनिताि हकंवता शजथये गुंिलयेल्ता व्यक्ती समतान ररपोनटिं ग लताइनमध्ये हकंवता शजथये एखतािता 
ननर्णय घयेण्यताचता प्रताधधकतार असिो हकंवता इिरतांवर प्रभताव पताडिता ययेिो तिथये कताम करिये. 

– Clariant च्ता िताियेरील नोकरी शजचता Clariant च्ता ग्रतािकतांसि हकंवता अन्य 
व्यतावसताबयक भतातगितारतांसि असलयेल्ता व्यतावसताबयक संिंधतावर नकतारतात्मक ररिीनये 
प्रभताव पडिो हकंवता कतामताची वयेळ आणर अन्य कोरिीिी Clariant मतालमत्ता िताह् 
व्यतावसताबयक कृिी करण्यतासताठी वतापरली गयेली आिये. 

 – इिर कंपन्यतांच्ता आि मंडळताच्ता ननयुक्तता; 
– Clariant च्ता नोकरीपतासून प्रताप्त कये लयेल्ता ज्तान आणर मताहििीसि व्यक्क्तगि फतायिता 

हकंवता लताभ तमळवण्यतासताठी व्यतावसताबयक संधी. 

 हये दयेखील पहा 
 लताचलुचपि आणर भ्रष्टताचतार
 लिताडी:
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प्रश:
आम्ही एकता नवीन पुरवठताितारतालता िोधि आिोि आणर मताझ्ता 
एकता चतांगल्ता तमत्ताच्ता मतालकीचता व्यवसताय आिये जो मलता 
वताटिये की आम्हतालता ज्ताची गरज आिये त्तासताठी अतििय योग्य 
आिये. मलता जतारीव आिये की मताझ्ता मैत्ीमुळये  तिथये संभताव्य 
स्वतारस्ताच्ता संघष्ण िोऊ िकिो, मतात् िोली लतावण्यताच्ता 
प्रहरिययेिरमतान त्तांच्ता कंपनीचता आपर तवचतार कररतार नतािी 
असता यताचता अथ्ण आिये कता?

उत्र: 
नतािी, यताचता अथ्ण असता नतािी की िुमच्ता तमत्ताच्ता कंपनीलता 
िोली लतावण्यताच्ता प्रहरिययेिून वगळण्यताि ययेईल. स्वतारस्ताचता 
संघष्ण आल्तास, िुम्ही िुमच्ता सुपरवतायझरलता आणर 
अनुपतालनतामधील कोरतालतािी सूशचि कये लये  पताहिजये ज्तामुळये  
पररस्स्िीचये मूल्मतापन कये लये  जताईल, आणर उशचि उपताययोजनता 
करण्यताि ययेईल. िुम्ही िुमच्ता तमत्ताच्ता फम्णलता िोलीितार म्हरून 
प्रस्ततातवि करू िकिता मतात् कोरत्तािी प्रकतारच्ता स्वतारस्ताच्ता 
संघषता्णच्ता हकंवता मतानीव स्वतारस्ताच्ता संघषता्णच्ता संभताव्यियेलता 
वगळण्यतासताठी िुम्ही ननर्णय घयेण्यताच्ता प्रहरिययेिून िताियेर पडलये  
पताहिजये.

प्रश:
आम्ही एकता नवीन पय्णटन एजन्ीसताठी ननतविता मतागतवल्ता आियेि 
आणर आलयेल्ता कोटयेिनमध्ये एक पय्णटन एजन्ी तिच्ता स्पधता्णत्मक 
िोलीमुळये  सवता्णि वर आिये. Clariant कडून त्तांच्तासोििच्ता 
िैठकीमध्ये, जर, त्तांनी प्रस्तताव शजंकल्तास त्ताच्ता ििल्ताि,.
त्तांनी मलता आणर मताझ्ता कुटंुबियतंानता आमच्ता पुढील सु्ट्ीसताठी 
50% सवलि ियेऊ कये ली आिये  कोरत्तािी मतागके आपर यता 
एजन्ीची ननवड करण्यताची िक्िता अधधक आिये, त्तामुळये  मी िी 
ऑफर स्स्वकतारल्तास कतािी फरक पडरतार नतािी – िरोिर?

उत्र: 
नतािी, िये िरोिर नतािी. अगिी जरी एजन्ी Clariant सताठी सववोत्म 
योग्य असल्ताचये धसद्ध झतालये  िरी ियेखील, कंपनीच्ता िताियेरील 
कोरताचीिी, यतामुळये  अिी समजूि िोईल की िुम्ही, वैयक्क्तक 
फतायिता तमळवण्यतासताठी, यता ऑफरमुळये  वस्तुननष्ठ ननर्णय घयेरये 
प्रभतातवि िोण्यतालता अनुमिी हिली. िो िुम्हतालता आणर Clariant 
लता भ्रष्टताचतारी असल्ताचये भतासवू िकिये आणर त्तामुळये  आपल्ता 
लौहककतालता गंभीरपरये ितानी पोिचवू िकिये. िुमच्ताकडये कताम 
करण्यतासताठी पयता्णयी पय्णटन संस्ता असयेल ,िर िुम्ही यता ऑफरतालता 
नताकतारलये  पताहिजये आणर ित्ताळ िुमच्ता सुपरवतायझरलता आणर 
अनुपताल तवभतागतािील कोरतालतािी अिवताल हिलता पताहिजये.

2
शशकण्ाचये साधि

1
शशकण्ाचये साधि
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आम्ी मानहती 
काळजीपवू्णक 
हाताळतो

Clariant ययेथये, मानहती संरणकत करण्ाच्ा आणर उशचत 
प्रकारये हाताळण्ाच्ा महताला आम्ी जारूि आहोत. आमच्ा 
आशथमि क वववररपत्ांमध्ये अचूक आणर सत् मानहती प्रवतलबलबत 
होतये. आपल्ापैकी प्रत्येकजर हा आम्ी मानहती अचूकपरये 
आणर सत्परािये आणर लार ूअसलयेलये  सव्ण कायदये आणर मािकये , 
त्ाचप्रमारये अंतर्णत धोररये आणर काय्णपद्धती यांच्ाशी सुसंरत राखत 
असण्ाची खात्ी करण्ास जबाबदार आहये.

या ववभारामध्ये:
– 
मानहती सुरणकतता
– 
डयेटा रोपिीयता
–
अचूक पुस्तकये  आणर िोंदी
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मानहती सुरणकतता 

Clariant साठी, मानहती अवतशय मूल्वाि आहये. त्ामुळये आम्ी मानहतीकडये 
एक मालमत्ा म्रूि पाहतो, जजचा सच्चयेपरा, रोपिीयता आणर उपलब्धता 
यांच्ा संदभा्णमध्ये संरणकत करण्ाची ररज आहये. त्ाशशवाय, आमचये भारधारक, 
कम्णचारी आणर ग्ाहक यांच्ाबद्दल कोरतीही मानहती आम्ी संग्नहत करतो वतच्ा 
सुरणकततयेचये बंधि आमच्ावर आहये.

एक नियम म्रूि, आम्ी कंपिी मानहती फक्त मंजूर कंपिी उद्दयेशांसाठी वापरली 
पानहजये. आम्ी आमच्ा अंतर्णत धोररांिुसार मानहतीचये वरतीकरर करतो आणर 
आम्ी कोरतीही मानहती ती “साव्णजनिक” म्रूि वरतीकृत कये ली असल्ाशशवाय 
नकंवा प्राधधकृत व्यक्तीद्ारये मंजूर कये लयेली असल्ाशशवाय कंपिीच्ा बाहयेर वापरत 
िाही.

वतच्ा संवदयेिशीलतयेमुळये, आम्ी रोपिीय मानहतीला अवतररक्त काळजी आणर 
संरकर लार ूकरू. आम्ाला अशा मानहतीमध्ये फक्त ज्ांिा ती वमळण्ाची 
स्पष्परये परवािरी दयेण्ात आलयेली आहये आणर ज्ांिा काम करण्ासाठी ती 
ररजयेची आहये फक्त त्ांिाच प्रवयेश करता ययेईल याची आम्ी खात्ी कये ली पानहजये. 
याचा असा अथ्ण दयेखील आहये की आम्ी कोरतीही रोपिीय मानहती आमच्ा 
कौटंुलबक सदस्ांिा नकंवा त्ाच घरात राहराऱ्ा अन्य व्यक्तींिा, आमच्ा वमत्ांिा 
नकंवा ि रुंतलयेल्ा सहकाऱ्ांिा प्रकट करता कामा ियये.
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प्रश:
कतामतासताठी प्रवतास करि असितानता, मलता ट्येनमध्ये मताझ्ता 
मतागील कतािी सीटवरील फोनचये संभताषर ऐकू आलये. 
एक महिलता Clariant िद्दल िोलि िोिी असये वताटलये  
आणर, एकता ठठकतारी, िी Clariant च्ता भतवष्तािील 
व्यूिनीिीिद्दलची गोपनीय मताहििी प्रकट करि िोिी असये 
मी ऐकलये. यतामुळये  मी िैचयेन झतालो. मी यतामध्ये िस्तक्येप 
करतावता कता?

उत्र: 
िोय, पररस्स्िीनुसतार िक् असल्तास, िुम्ही नम्रपरये तिलता 
अडवलये  पताहिजये आणर तिलता सतांतगिलये  पताहिजये की इिरजर 
सुद्धता िये ऐकू िकिताि आणर तिलता सताव्णजननक ठठकतारी 
व्यतावसताबयक मताहििी ियेअर करण्यतापतासून िरू रतािण्यतास 
सतांतगिलये  पताहिजये. कतािीिी असलये  िरी, िुम्ही यता प्रसंगतालता 
अनुपतालन तवभतागतािील कोरतालता िरी सूशचि कये लये  पताहिजये. 
Clariant च्ता व्यतावसताबयक वू्यिनीिीिद्दलची मताहििी 
िी व्यतापतार गुतपि म्हरून पतात् िोिये आणर त्तामुळयेच तिलता 
कठोरपरये गोपनीय ठये वरये आवश्यक आिये.

1
शशकण्ाचये साधिरोपिीय मानहती 

गोपनीय मताहििीमध्ये, Clariant च्ता व्यतावसताबयक कृिी, िंत्ज्तान, िौधद्धक 
संपिता, आधथषि क स्स्िी आणर कम्णचतारी, त्ताचप्रमतारये Clariant चये ग्रतािक, 
पुरवठताितार आणर व्यतावसताबयक भतागीितार  यतांितािि मताहििीचता समतावयेि 
आिये, मतात् ियेवढयतापुरिीच मयता्णिता नतािी. Clariant च्ता िौधद्धक संपियेमध्ये 
फक्त व्यतापतार गुतपिये, पयेटंट, व्यतापतारशचन्ये आणर कॉपीरताईट यतांचताच समतावयेि 
नतािी, िर व्यवसताय, तवपरन आणर सयेवता योजनता, िसयेच ितांहत्क ज्तान 
यतांचतािी समतावयेि आिये.

 हये दयेखील पहा 
 इनसतायडर ट्येहडंग
 िौधद्धक संपिता
 (ननकोप स्पधता्ण
 मताध्म संिंध आणर गुंिवरूकितार संिंध
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डयेटा खाजरीयता -  
मानहतीची रोपिीयता

व्यक्क्तरत डयेटाची खाजरीयता (मानहतीची रोपिीयता) आणर संरकर 
हा मूलभूत हक्क आहये. Clariant ययेथये, आमच्ा कम्णचाऱ्ांचा, 
ग्ाहकांचा,ववक्रये त्ांचा आणर अन्य भारधारकांचा वैयक्क्तक डयेटा, 
खास करूि वयेरािये ववकधसत होराऱ्ा परस्परांतील संवादाच्ा आणर 
मानहती तंत्ज्ािाच्ा वातावररात संरणकत कररये हये एक अत्ंत 
महताचये प्राधान्य आहये..

आम्ी खाजरी रोष्ी खाजरी ठयेवतो. आम्ी फक्त ज्ा कायदयेशीर 
उद्दयेशाला साध् करण्ासाठी तो आरभंी प्राप्त कये ला आहये त्ासाठी 
आवश्यक नकमाि प्रमारात व्यक्क्तरत डयेटा (मानहती) संकललत 
करतो, वापरतो, प्रकट करतो आणर संग्नहत करतो.

आम्ी व्यक्क्तरत डयेटा (मानहती) त्ाच्ा प्रवक्रययेच्ा उद्दयेशासाठी 
जोपयांत राखरये आवश्यक आहये तोपयांतच राखतो आणर आम्ी 
प्रवक्रया करतो त्ा कोरत्ाही व्यक्क्तरत डयेटाला (मानहतीला) कमाल 
संरकर लार ूकरतो.

आम्ी जयेथये व्यक्क्तरत मानहती संकललत करतो, संग्नहत करतो आणर 
वापरतो त्ा सव्ण न्यायाधधकारकयेत्ांमध्ये लार ूअसलयेल्ा सव्ण कायदये 
आणर नियमिांचये पालि करतो. आम्ी एखाद्ा डयेटा खाजरीयता 
(मानहती रोपिीयता) घटियेचा भार नकंवा साकीदार असल्ास, 
आम्ी वतचा समूह खाजरीयता, HR नकंवा ववधी ववभाराला तत्ाळ 
अहवाल दयेतो.
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प्रश:
मलता मताझ्ता कताय्णसंघताच्ता िताियेरील 
वररष्ठ व्यवस्तापकताद्तारये Clariant च्ता 
कम्णचताऱतांिी संिंधधि व्यक्क्तगि डयेटताच्ता 
श्ृंखलयेचता समतावयेि असलयेलता िपिीलवतार 
अिवताल त्तांनता प्रितान करण्यतास सतांतगिलये.  
कोरत्ता कताररतासताठी त्तांनता यता डयेटताची 
(मताहििीची)  गरज आिये यताची मलता खतात्ी 
नतािी. मी स्पष्टीकरर मतागतावये कता?

उत्र: 
िोय. िुम्हतालता व्यक्क्तगि डयेटतामध्ये प्रवयेि 
असल्तास, त्ताच्ता ियेकतायियेिीर वतापरताच्ता 
तवरोधताि त्तालता संरणक्ि करण्यताची 
जितािितारी िुमच्तावर आिये. आमच्ता 
धोररतांनुसतार, व्यक्क्तगि डयेटता (मताहििी) 
प्रहरिययेसताठी कतायियेिीर उद्दयेि असरये 
आवश्यक आिये. तवनंिीकिता्ण कोरितािी 
उद्दयेि प्रितान करि नसल्तास, हकंवता 
िुम्हतालता कतायियेिीर उद्दयेि हिलता आिये 
की नतािी यताची खतात्ी नसल्तास, समूि 
खताजगीयियेकडून सल्ता तमळवता.

प्रश:
मी नवीन संघ सिस्ताच्ता भरिीमध्ये 
गुंिलयेलता आिये आणर यता प्रहरिययेि जये सिकतारी 
गुंिलयेलये  आियेि त्ताच्तांिी प्रताधतान्यताच्ता 
उमयेिवतारतांची सूची मी ियेअर कये ली. नंिर मलता 
असये ननि्णिनतास आलये  की. अनवधतानतानये, मी 
मताझ्ता ई-मयेल मधील तविररताच्ता सूचीि 
िताह् पुरवठताितारतालता सतामील कये लये  िोिये. मी 
कताय कये लये  पताहिजये?

उत्र:
िुम्ही ित्ताळ पुरवठताितारतालता धलहिलये  
पताहिजये आणर त्तांनता सूशचि कये लये  पताहिजये 
की िये िो ई-मयेल प्रताप्त करण्यतास उद्दयेशिि 
नतािीि. कृपयता त्तांनता ई-मयेल िटवण्यतास 
आणर मताहििी गोपनीय ठये वण्यतास सतांगता. 
यताशिवताय, िुम्ही यता घटनयेची मताहििी समूि 
खताजगीयियेलता हिली पताहिजये. 

1
शशकण्ाचये साधि

2
शशकण्ाचये साधि

व्यक्क्तरत डयेटा (मानहती) 

व्यक्क्तगि डयेटता (मताहििी) म्हरजये एखताद्ता ओळखलयेल्ता 
हकंवता ओळखण्यताजोग्यता व्यक्तीिी संिंधधि कोरिीिी 
मताहििी.

 हये दयेखील पहा 
 लोकतांिी वतागरूक
 सतामताशजक मताध्मये
 इलयेक्टॉननक संसताधनये
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अचूक पुस्तकये  
आणर िोंदी

Clariant च्ा िोंदी या पूर्ण, सत्, बरोबर, समयोशचत, अचूक आणर 
स्पष् असरये आवश्यक आहये.

नियतकाललक आशथमि क वववररपत्ये आणर संबंधधत आशथमि क अहवाल 
दयेरये आणर संप्रयेषर (परस्परांतील संवाद) यांसाठी परररामकारक 
प्रवक्रया आणर अंतर्णत नियंत्रये आखलयेली आहयेत याची खात्ी कररये, 
त्ाचप्रमारये प्रकटि आवश्यकतांच्ा अधीि बाबींचये प्रकाशि ही 
आमची जबाबदारी आहये.

यामध्ये आशथमि क अहवाल दयेण्ाची ततये यासारख्या थिानिक कायदयेशीर 
ववनियामकांच्ा, त्ाचप्रमारये IFRS (आंतरराष्टीय आशथमि क अहवाल 
मािकये ), जी Clariant चा आशथमि क अहवाल दयेरये यासाठीचा आधार 
आहयेत, यांसारख्यांच्ा अिुपालिाचा समावयेश आहये. समूहाच्ा वितःच्ा 
अंतर्णत बुककीपींर प्रवक्रया पाळरये दयेखील आवश्यक आहये. कोरत्ाही 
पररस्थितीमध्ये आपलये  अहवाल दयेरये हये फसवरारये असता कामा ियये- मर 
तये Clariant च्ा आतमध्ये नकंवा बाह्यररतीिये दयेण्ाच्ा ध्येयािये असलये  
तरी दयेखील.

 हये दयेखील पहा 
 लिताडी
 लताचलुचपि आणर भ्रष्टताचतार
 मताहििी सुरणक्ििता
 इनसतायडर ट्येहडंग
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प्रश:
वष्ण अखयेरीच्ता ियेवटी अंिताजपत्कतािील 
शिल्क रकमयेचता सववोत्म वतापर 
करण्यतासताठी, मी तवचतार करि िोिो की 
मी आमच्ता सल्तागतारतंानता पुढील वषता्णच्ता 
सयेवतांपैकी कतािींचये ित्ताळ िील द्तावये असये 
तवचतारतावये कता?

उत्र: 
Clariant ची पुस्तकये  आणर नोंिी यता 
उपताज्णन ित्वतानुसतार ठये वली जतािताि, ज्तामध्ये 
व्यवितार िये जयेव्ता िये िोिताि त्तावयेळी िये 
ओळखलये  जतारये आवश्यक असिये. त्तामुळये, 
आपर त्ता हिल्ता जतािताि त्ताहून वयेगळ्ता 
कतालतावधीिील सयेवतांसताठी हििोि करू 
िकि नतािी.

प्रश:
मताझये सुपरवतायझर ित्ताळ पये करण्यताची 
गरज असल्ताचये सतांगि एक ियेयक घयेऊन 
मताझ्ताकडये पोिोचलये. त्तानये मलता खरयेिी 
ऑड्णर प्रहरिययेलता मतागये टताकण्यतास आणर 
तवत् मधील सिकताऱतांनता िता त्ताच्ताकडून 
थयेट तवियेष आियेि असल्ताचये सतांगण्यतास 
सतंातगिलये. मी त्ताच्ता सूचनयेचये अनुसरर 
करतावये कता?

उत्र: 
Clariant च्ता पयेमेंट कताय्णपद्धिी प्रत्येकतालता 
समतानपरये लताग ूिोिताि. अगिी ित्ताळ 
प्रकररतांमध्ये ियेखील, सुपरवतायझरद्तारये 
“तवियेष आियेितानये” ियेयकये  िुक करिता ययेि 
नतािीि. सतामतान्यपरये, खरयेिी ऑड्णर हिलयेली 
असरये आवश्यक आिये. िुमचता सुपरवतायझर 
यता प्रहरिययेकडये िलु्णक् करण्यतावर भर ियेि 
असल्तास, िुम्ही आवताज उठवलता पताहिजये 
आणर खरयेिी, तवत् हकंवता अनुपतालन तवभताग 
यतांच्तािी सल्तामसलि कये ली पताहिजये. 

प्रश:
एक पुरवठताितार ई-मयेल करून त्ताच्ता थहकि ियेयकतािद्दल 
मलता सूशचि करि मताझ्तापयांि पोिोचलता. पयेमेंटसताठी 
वतापरण्यताचये अद्यतावि िँक िपिीलिी त्तांनी मताझ्तािी 
ियेअर कये लये. िँक िपिीलतािील ििलतांनता कसये व्यवस्तातपि 
करतावये यताची मलता मताहििी नतािी. मी कताय कये लये  पताहिजये?

उत्र:
िुम्ही तवत्मधील कोरतािी िरी कोरत्तािी पताश््णभूमी 
िपतासण्यता आवश्यक आिये व त्ताचये मूल्मतापन करण्यतासताठी 
संपक्ण  सताधलता पताहिजये. आमच्ता प्ररतालीमधील लताभताथवी 
िँक खतात्तािील ििल Clariant च्ता पुस्तकतांमध्ये 
अचूक प्रतिबिंबिि िोण्यतासताठी आणर लिताडी करण्यताच्ता 
प्रयत्नतंाचता धोकता कमी करण्यतासताठी कठोर अंिग्णि 
कताय्णपद्धिींचये अनुसरर करिताि.

2
शशकण्ाचये साधि

1
शशकण्ाचये साधि 3

शशकण्ाचये साधि
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आम्ी 
जबाबदारीिये 
सपं्रयेषर करतो, 
परस्परांशी सवंाद 
साधतो. संप्रयेषर (परस्परांतील संवाद) अत्ावश्यक आहये. एक जारवतक 

स्तरावरील नियोक्ता आणर साव्णजनिकररत्ा ट्येड होरारी कंपिी 
म्रूि, आम्ाला आमच्ा संप्रयेषराचये (परस्परांतील संवादाचये) महत 
माहीत आहये. आम्ी वस्तुस्थितीवर आधाररत, समयोशचत, लार ू
असलयेलये  कायदये आणर नियमिये आणर आमच्ा वितःच्ा अंतर्णत 
मार्णदश्णक ततांिा अिुसरूि आमच्ा भारधारकांशी संप्रयेषर सुसंवाद 
करतो.

या ववभारामध्ये:
– 
सामाजजक माध्मये
– 
माध्म संबंध आणर रुंतवरूकदार संबंध
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सामाजजक माध्मये 

सामाजजक माध्मये अंतर्णत त्ाच प्रमारये बाह्य भारीदारांसह 
संप्रयेषराला (परस्परांतील संवादाला) समथ्णि दयेण्ाची आणर सहकाय्ण 
करण्ाची संधी दयेऊ करतात. Clariant सामाजजक माध्मांच्ा 
सवक्रय वापराला समथ्णि दयेतो, खास करूि अशा कृती Clariant 
च्ा मूल्ामध्ये वाढ करतात तयेव्ा.
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आम्ी व्यक्क्तरतररत्ा सामाजजक माध्मांवर सवक्रय असतो 
आणर Clariant बद्दल बोलत असतो, तयेव्ा आम्ी कंपिीच्ा 
लौनककाबद्दल जाररूक राहरये ररजयेचये असतये. त्ामुळये, आम्ी 
सामाजजक माध्मांवर कोरतीही रोपिीय नकंवा अंतर्णत मानहती 
प्रकट करत िाही आणर आम्ी स्पष् करतो की आम्ी कंपिीचये प्रवक्तये 
िाही.

आम्ी िम्र आहोत आणर कोरालाही छळत िाही. Clariant 
आमचा मालक आहये असये सूशचबद्ध कये लयेलये  असतािा आपल्ा खाजरी 
खात्ावर शचखावरीखोर नकंवा वववादास्पद संभाषरांमध्ये रुंतलयेलये  
असण्ाच्ा परररामी शशस्तभंराची कारवाई होऊ शकतये. 

 हये दयेखील पहा 
 मताहििी सुरणक्ििता
 इनसतायडर ट्येहडंग
 इलयेक्टॉननक संसताधनये

आम्ी Clariant संबंधी चालू असलयेली समस्या, साव्णजनिक 
वादवववाद, नकंवा अररष् यांसंबंधी, समूह संप्रयेषरये, ववधी, HR नकंवा 
आमचा थिानिक HR व्यवथिापक यांच्ाकडये तपासरी कये ल्ाशशवाय 
सामग्ी नकंवा वैयक्क्तक मत पोस् करत िाही, कारर तये एक अधधकृत 
Clariant निवयेदि आहये असा त्ाचा अथ्ण वाचक लाव ूशकतात.
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आपरा सवाांिा Clariant च्ा सामाजजक माध्मये मूलभूत नियमांची 
जारीव असरये आवश्यक आहये:

सामाजजक माध्मावरील उशचत रुंतण्ाचये विारत आहये. काहीतरी साव्णजनिक 
शयेअर कये लये  जात असतािा रुंतण्ास मुक्त असा, उदाहरराथ्ण, एखादया 
उत्ादिाबद्दल साव्णजनिक मानहती नकंवा संघ बैठक. 

या नियमांचये पालि करतािा, तुम्ी ियेहमीच तुमच्ा पोस्मध्ये Clariant 
च्ा खात्ाला (@Clariant) टॅर करू शकता नकंवा हॅशटॅर #Clariant 
जोडू शकता. आम्ी तुम्ाला आपल्ा अधधकृत कंपिी खात्ाद्ारये पोस् 
कये लयेल्ा सामग्ीला ररनविट करण्ास, शयेअर करण्ास आणर टटप्परी 
दयेण्ासही प्रोत्ानहत करतो. 

–
वविम्र असा,  लोकतांनता छळू नकता हकंवता 
त्ताचये मन िखुतावू नकता – जये कतािी ऑनलताईन 
जतािये िये कतायम स्वरूपी ऑनलताइन रताििये;

–
रोपिीय नकंवा अंतर्णत मानहती प्रकट 
करू िका;

–
वित: साठी बोला,  िये स्पष्ट करता की 
आपर कंपनीचये प्रवक्तये नतािी;

–
ग्ाहक, रुंतवरूकदार नकंवा 
माध्मांच्ा प्रशांिा उत्र दयेऊ िका, 
Clariant चये िज् त्ताची कताळजी घयेिताि;

–
 ब्ँडची सुरका करा, िुमच्ता वैयक्क्तक 
फीड हकंवता सतामग्रीवर  Clariant  ब्ँहडंग 
हकंवता लोगो वतापरू नकता;

–
कॉपीराईटचये उलं्घि करू िका,खतात्ी 
करता की िुम्ही जये कतािी पोस् करिता त्ताचये 
िक िुमच्ताकडये आियेि हकंवता प्रत्येकताचये 
रिये हडट ियेिता;
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माध्म 
संबंध आणर 
रुंतवरूकदार संबंध 

कायदयेशीर आणर व्यावसावयक दावयतांचये पालि करतािाच 
Clariant बाह्य भारीदारांसह एका खुल्ा आणर पारदश्णक 
परस्परांतील संवादाचा पाठपुरावा करतये.

आम्ी एक-आवाज-धोररािुसार संप्रयेषर करतो आणर साव्णजनिक 
िसलयेली मानहती साव्णजनिक िसलयेलीच राहील याची खात्ी करतो. 
त्ामुळये, हये महताचये आहये की फक्त नियुक्त करण्ात आलयेलये  प्रवक्तये 
हये कंपिीच्ा वतीिये माध्मांिा नकंवा ववत्ीय बाजारपयेठांिा निवयेदिये 
प्रदाि करतील. प्रवक्तये हये एकतर समूह संप्रयेषरये नकंवा रुंतवरूकदार 
संबंध यांच्ाद्ारये प्राधधकृत कये लये  जातात.

आम्ाला माध्मांकडूि काही ववचाररा प्राप्त झाल्ास, आम्ी त्ांिा 
पुढील हाताळरीसाठी समूह संप्रयेषर ववभाराकडये अग्येवषत करतो. 
ववत्ीय समुदायांकडूि आलयेल्ा ववचाररांिा फक्त रुंतवरूकदार 
संबंध ववभाराद्ारये उत्रये नदली जाऊ शकतात. 
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 हये दयेखील पहा 
 भयेटी व मनोरंजन
 मताहििी सुरणक्ििता
 इनसतायडर ट्येहडंग
 सतामताशजक मताध्मये

ववत्ीय समुदाय 

कोरिीिी व्यक्ती /व्यक्ती आणर संस्ता ज्ता तवत्ीय िताजतारपयेठये मध्ये 
व्यवसताय करिताि. 

मालकीची आणर उपाजजमि त माध्मये

मतालकीचये मताध्म, ज्ताची सतामग्री िी Clariant च्ता ननयंत्रताखताली 
असिये, उिता. Clariant.com, आमचये इन्ट्तानयेट आणर आमची स्विःची 
सतामताशजक मताध्म चरॅनयेल्स. उपताशजषि ि मताध्म िये स्विंत् मताध्म असिये आणर 
त्तांच्ता संपतािकीय सतामग्रीवर Clariant चता थयेट प्रभताव नसिो. 

प्रश:
मी मताझ्ता एकता तमत्ताच्ता वताढहिवसताच्ता 
पताटवीमध्ये आिये शजथये तिच्ता पुिण्यतािी, जो 
स्ताननक पत्कतार िनरतार आिये, मी संभताषर 
कये लये. आम्ही कतामतािद्दल िोलि िोिो, ियेव्ता 
त्तानये मलता Clariant च्ता भतवष्तािील 
व्यूिनीिीिद्दल तवचतारलये. िता एक खताजगी 
कताय्णरिम असल्तानये, मी गृहिि धरलये  की मी 
मताझ्ता तमत्ताच्ता पुिण्यतावर तवश्तास ठये वू 
िकिो, म्हरून मी कतािी िोध त्तालता ियेऊ 
िकिो, िरोिर?

उत्र: 
नतािी, िुम्ही कोरिीिी अंिग्णि आणर 
संभताव्यिः संवयेिनिील मताहििी कंपनीच्ता 
िताियेरील कोरतालतािी, खतास करून 
पत्कतारतांनता ियेअर करिता कतामता नयये. त्तालता 
सतांगता की िुम्हतालता कोरत्तािी प्रकतारची 
मताहििी ियेअर करण्यताची अऩुमिी नतािी 
आणर त्तालता Clariant मताध्म संिंधतािी 
संपक्ण  सताधण्यतास सतांगता.

प्रश:
एकता ऑनलताईन मताधसकताच्ता पत्कतारतानये 
मलता ई-मयेल वर Clariant िद्दल एक 
अतििय सकतारतात्मक लयेख पताठवलता, 
ज्तामध्ये असये म्हटलये  िोिये की जर मी, 
त्ताच्ता ििल्तामध्ये, त्तांच्ता मताधसकतासि 
Clariant सताठी कतािी जताहिरतािी खरयेिी 
कये ल्तास त्तांच्ता पुढील आवृत्ीपैकी 
एकतामध्ये त्तालता िता लयेख प्रकताशिि 
करतावयताचता आिये. मी सिमि व्तावये कता?

उत्र: 
िता लयेख फक्त परितावता सयेवयेच्ता आधतारतावर 
प्रकताशिि कये लता जताऊ िकि असल्तास, 
यतालता एक पयेड सताव्णजननक संिंध समजलये  
जतािये. Clariant स्विःलता कधीिी पयेड 
सताव्णजननक संिंधतामध्ये गुंिवि नतािी. 
त्तामुळये, िुम्ही पत्कतारतालता प्रत्तुिर न ियेिता िो 
ई-मयेल Clariant मताध्म संिंध यतांच्ताकडये 
अग्रयेबषि कये लता पताहिजये.

2
शशकण्ाचये साधि

1
शशकण्ाचये साधि
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आम्ी आमच्ा 
संसाधिाचंी 
काळजी घयेतो

आम्ी Clariant च्ा मालमत्ांिा त्ा आपल्ा वितःच्ा 
असल्ाप्रमारये वारवतो आणर आम्ी त्ांच्ा वापराबाबतच्ा 
कंपिीच्ा नियमांचा आदर करतो. Clariant ची बौजद्धक संपदा 
ही िाववन्यपूर्ण स्पधा्णत्मक नकिार आहये  आहये जी कंपिीला कामवररी 
करण्ासाठी आणर आरखी ववकास करण्ासाठी ररजयेची आहये 
हये आम्ाला माहीत आहये आणर, त्ामुळयेच, आम्ी वतला सवा्णधधक 
संरकर प्रदाि करतो.

या ववभारामध्ये:
– 
व्यासावयक मालमत्ा
– 
इलयेक्टॉनिक संसाधिये
– 
बौजद्धक संपदा
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व्यावसावयक 
मालमत्ा

आपल्ापैकी प्रत्येकाचये Clariant च्ा व्यावसावयक मालमत्ांची 
काळजी घयेरये हये कत्णव्य आहये. आम्ी त्ांिा रहाळ होरये, हािी होरये, 
रैरवापर होरये, चोरी होरये, दवुवमि नियोर नकंवा वविाश होण्ापासूि 
संरणकत करू. व्यावसावयक मालमत्ा, त्ा िीवतमत्ा संनहता नकंवा 
ववशशष् धोररामध्ये आरखी निदधेशशत कये लयेल्ा िसल्ास, फक्त 
व्यावसावयक उद्दयेशांसाठीच वापरल्ा जाव्यात..

आम्ी Clariant च्ा उपकररांमध्ये, यंत्सामुग्ीमध्ये, अन्य 
तांवत्क थिापिा आणर सुववधांमध्ये त्ाचप्रमारये वाहिामध्ये  उशचत 
आणर पारदशती पद्धतीिये आणर Clariant च्ा सवपोत्म नहतािुसार 
रुंतवरूक करतो, प्रचालि करतो आणर ववल्येवाट लावतो. आम्ी  
Clariant च्ा पैशाचये व्यवथिापि आणर खच्ण हा शहारपरािये, 
आणर काटकसरीिये, तो वितःचा आहये अशा प्रकारये, करतो.

 हये दयेखील पाहा 
मताहििी सुरणक्ििता

प्रश:
मी एक कम्णचतारी आिये आणर मलता कंपनीची 
कतार मताझ्ता खताजगी वतापरतासताठी खरयेिी 
कररये आवडयेल. िये ठीक आिये कता?

उत्र: 
कंपनी मतालमत्येच्ता सव्ण तवरिीलता स्ताननक 
धोररये, पतारिि्णक प्रहरियता, सव्ण कम्णचताऱतांनता 
समतान उपलब्धिता आणर उशचि मूल् िताजतार 
हकंमि यता मूलभूि ननयमतांचता आिर करि, 
लताग ूिोिील. अनयेक कम्णचतारी मतालमत्येलता 
खरयेिी करण्यतास इछुिक असल्तास, स्ताननक 
व्यवस्तापन खुल्ता आणर स्पष्ट ननवड 
प्रहरिययेचये पतालन िोि असल्ताची खतात्ी करयेल.

प्रश:
Clariant तिची जुनी उपकररये तवकि आिये. 
मताझता एक मताजी सिकतारी मताझ्ताकडये आलता 
आणर त्तानये मलता तवचतारलये  की मी त्ताच्तावर 
एक उपकतार करू िकिो कता कतारर त्तालता 
एक जुनये उपकरर लताभितायी हकंमिीलता 
खरयेिी कररये आवडयेल. िये ठीक आिये कता?

उत्र: 
जयेव्ता िुम्हतालता असये प्रस्तताव प्रताप्त िोिील 
ियेव्ता अिता प्रस्ततावतांिद्दल िुमच्ता लताइन 
व्यवस्तापकतालता हकंवता तवधी तवभतागतालता 
सूशचि करता. िुम्हतालता एकता ननपटतारता प्रहरिययेचये 
अनुसरर करतावये लतागयेल जी खतात्ी करयेल की 
त्तालता Clariant च्ता सववोत्म हिितानुसतार 
सववोच् संभताव्य हकंमि तमळयेल.

2
शशकण्ाचये साधि1

शशकण्ाचये साधि
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इलये क्टॉनिक 
संसाधिये

Clariant ची इलयेक्टॉनिक संसाधिये ही Clariant व्यवसायासाठी 
आहयेत. यामध्ये संररक, िोटबुक्स, काया्णलयीि आणर मोबाईल 
फोि, टॅब्ये ट्स, सॉफ्टवयेअर, प्रराली, ियेटवक्स्ण आणर सव्ण पयेररफये रल 
उपकररये यांचा समावयेश आहये. 

आम्ी Clariant च्ा इलयेक्टॉनिक संसाधिाचा वापर जबाबदारीिये, 
कायदयेशीर रीतीिये आणर िीवतमत्ापूव्णक करतो आणर ती वितःची 
असल्ाप्रमारये त्ांची काळजी घयेतो. आम्ी Clariant च्ा 
इलयेक्टॉानिक संसाधिांिा अिधधकृत वापरापासूि आणर सुरणकतता 
धोक्यांपासूि संरणकत करतो. याचा अथ्ण आम्ी बयेकायदयेशीर साईटिा 
भयेट दयेत िाही, संशयास्पद दस्ताऐवजांिा उघडत िाही, खाजरी 
उद्दयेशांसाठी परवािा करारािाम्ािये संरणकत कये लयेल्ा कोरत्ाही 
Clariant सॉफ्टवयेअरला कॉपी करत िाही, नकंवा काय्णथिळी 
खाजरी सॉफ्टवयेअर थिावपत करत िाही. पुढये जाऊि, आम्ी 
Clariant च्ा इलयेक्टॉनिक संसाधिांिा बाह्य व्यावसावयक उपक्रम 
नकंवा वैयक्क्तक आशथमि क लाभासाठी वापरत िाही.

 हये दयेखील पहा 
 मताहििी सुरणक्ििता
 इनसतायडर ट्येहडंग
 छळवरूक

वंशवादी नकंवा पोिपोग्ानफक विरूपाच्ा नकंवा नहंसयेचये समथ्णि 
करण्ाचा मानहतीला शोधरये, डाउिलोड कररये नकंवा अग्येवषत कररये 
हये खासकरूि दरुूपयोर समजलये  जाईल, तये कठोरपरये प्रवतबंधधत आहये, 
आणर काही न्यायाधधकारकयेत्ांमध्ये रुन्येरारी कृती म्रूि समजलये  जाऊ 
शकतये.
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बौजद्धक संपदा

Clariant ची िावीन्यपूर्णता हा आपल्ा कंपिीच्ा यशाचा राभा 
आहये आणर तये अियेक वषा्णचये श्म आणर लकरीय रुंतवरूक यांचा 
पररराम असतात. एक िावीन्यपूर्णतयेिये पररचाललत कंपिी म्रूि, 
बौजद्धक संपदा हक्क या महत्तपूर्ण मालमत्ा आहयेत ज्ा आपल्ा 
व्यवसायाला सुरणकत आणर इतरांपासूि वयेरळ्ा करतात.

आमच्ा बौधधदक संपदयेला सवा्णधधक आणर शक्य असलयेलये  सवपोत्म 
संरकर आम्ी प्रदाि करतो कारर ती आम्ाला यशविी होण्ासाठी 
आवश्यक असलयेली स्पधा्णत्मक नकिार आहये. आम्ी आमच्ा बौजद्धक 
संपदा हक्कांचये उलं्घिांच्ा ववरोधात संरकर करतो आणर आम्ी 
तृतीय-पकाच्ा वैध बौजद्धक संपदा हक्कांचा आदर करतो. 
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 हये दयेखील पहा 
 मताहििी सुरणक्ििता
 इनसतायडर ट्येहडंग

बौजद्धक संपदा

िौधद्धक संपिता िकतांमध्ये, खतास करून, पयेटंट, व्यतापतारशचन्ये आणर नो-िताउ 
यतांचता समतावयेि आिये. आमच्ता उत्तािनतांची आणर सयेवतंाची त्ताचप्रमतारये 
आमच्ता कॉपवोरयेट ब्रॅण््डसची नतावये व्यतापतारशचन्ये म्हरून अनयेक ियेितांमध्ये 
नोंिरीकृि आियेि आणर आमच्ता पोट्णफोधलओलता वैशिष्ठ्यपूर्ण ठरविताि. 
ितांहत्क नतावीन्यपूर्णियेलता पयेटंटच्ता मतागके सुरणक्ि कये लये  जताऊ िकिये. पयेटंट िये 
रताष्टीय पयेटंट कतायता्णलयताद्तारये मंजूर आणर नोंिरी कये लयेली असिताि आणर 
पयेटंट कये लयेल्ता िोधतालता ियतार करण्यतापतासून, वतापर करण्यतापतासून हकंवता 
तवरिी करण्यतापतासून इिरतंानता वगळण्यताचता िक त्ताच्ता मतालकतालता प्रितान 
करिताि. संिोधन आणर तवकतास (R&D) आणर प्रचतालन (ऑपरयेिन्) 
यतामध्ये िज्ज्ञिता आणर कौिल्ये प्रताप्त करितानता, तवकधसि करितानता आणर 
लताग ूकरितानता, आम्ही नो-िताउ उत्न्न करिो ज्तालता गुप्त ठये वरये आवश्यक 
असिये आणर िये िताजतारतामध्ये आमच्ता कतामतगरीलता आणर स्पधता्णत्मकियेलता 
ठरवरतारता घटक आिये.

प्रश:
मताझ्ता नोकरीमध्ये, मलता Clariant च्ता िौधद्धक संपिता 
िकतांितािि कतािी करतावये लतागि नतािी. िये समूि िौधद्धक 
संपिता व्यवस्तापन, समूि िंत्ज्तान व नतावीन्यपूर्णिता, आणर 
व्यतावसताबयक संिोधन कतायता्णसताठी अधधक मित्वताची आियेि 
आणर त्तांचता मताझ्तावर परररताम िोि नतािी - िरोिर?

उत्र:
िये िरोिर नतािी. Clariant सतारख्ता नतावीन्यपूर्णिता-चताधलि 
कंपनीसताठी, िौधद्धक संपिता िी आमच्ता व्यवसतायतालता 
सुरणक्ि आणर प्रतिबष्ठि ठये वण्यतासताठी आवश्यक असलयेली 
मित्तताची मतालमत्ता आिये. त्तामुळये, त्तांचता प्रत्येकतावर प्रभताव 
पडिो. िुम्हतालता आमच्ता िौधद्धक संपिता िकतांच्ता संभताव्य 
उलं्घनताची जतारीव झताल्तास हकंवता िुम्ही Clariant सताठी 
संभताव्यिः मौल्वतान असये कतािी िरी िोधलयेलये  आिये असये 
िुम्हतालता वताटि असल्तास, त्तािद्दल िोलून िुम्ही संस्येलता 
पताठिळ ियेऊ िकिता. यताशिवताय, Clariant च्ता ज्तानतालता 
कठोरपरये गोपनीय रताखण्यतालता तवसरू नकता.

1
शशकण्ाचये साधि



CLARIANT INTERNATIONAL LTD
Rothausstrasse 61 – 4132 Muttenz – स्स्वतझलांड
© Clariant International Ltd, 2020


