ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲದ ಸಹೆ್ೋದೆ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಹೆ್ರಗಿನ ಹೆ್ಸ
ನೆೋಮಕಾತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆೈಪಿಡಿ

ಈ ಕ ೈಪಿಡಿಯು ಹ ೊಸ ನ ಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲದ ಸಹ ೊೋದ ೊಯೋಗಿಗಳಿಗ (ಕಂಪನಿ ಇಮೋಲ್ ವಿಳಾಸ ಹ ೊಂದಿಲ್ಲದ ಮತ್ುು/
ಅಥವಾ ಕಂಪಯಯಟರ್ಗ ಪರವ ೋಶವನ್ುು ಹ ೊಂದಿಲ್ಲದ ಸಹ ೊೋದ ೊಯೋಗಿಗಳು) ಆನ್ ಲ ೈನ ಅಥವಾ ಕಾಲಸ್ ರೊಮ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ಅನ್ುಕೊಲ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ತ್ಮಮ ತ್ರಬ ೋತಿಯನ್ುು ಸವತ್ಂತ್ರಯವಾಗಿ ಪಯರ ೈಸಿಕ ೊಳಳಲ್ು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತ
ವಿನಾಯಸಗ ೊಳಿಸಲಾಗಿದ .
ಹ ೊಸ ಸಹ ೊೋದ ೊಯೋಗಿಗಳು ಈ ಕ ೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಲ ನಿೋಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಗಮನ್ವಿಟುು ಓದಿ, ಕ ೊನ ಯಲ್ಲಲರುವ ದೃಢೋಕರಣಕ ೆ
ಸಹಿ ಮಾಡಬ ೋಕು ಹಾಗೊ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪರತಿಯನ್ುು ನ ೋಮಕಾತಿ ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು, HR ಪರತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ತ್ರಬ ೋತಿ
ಸಂಯ್ಕೊೋಜಕರಿಗ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬ ೋಕು. ನ ೋಮಕಾತಿ ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು, HR ಪರತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ತ್ರಬ ೋತಿ ಸಂಯ್ಕೊೋಜಕರು ತಾವು
ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪಯಣ್ಗ ೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲ ಯನ್ುು CourseMill ಎಂಬಲ್ಲಲಗ ಅಪ್ ಲ ೊೋಡ್ ಮಾಡಬ ೋಕು.
ಮೂಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲ ಯನ್ುು ಆಡಿಟ ಪರಕ್ರರಯ್ಕಗ ಸಹಾಯವಾಗುವ ದೃಷ್ಠಿಯಂದ ಹಾಗ ಯ್ಕೋ ಉಳಿಸಿಕ ೊಳಳಬ ೋಕು.
ಈ ಕ್ರರಯ್ಕಗಳನ್ುು ಸಹ ೊೋದ ೊಯೋಗಿಯು ಉದ ೊಯೋಗಕ ೆ ಸ್ ೋರಿಕ ೊಂಡ ಪ್ಾರರಂಭ ದಿನ್ದ ಮೊದಲ್ ಐದು ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ
ಪಯಣ್ಗ ೊಳಿಸಬ ೋಕು.
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ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳನುು ಸಾಧಿಸಲ್ು, ಉತ್ತಮ ಮಾಗ್
ADM ಹ ೊಸ ಸಹ ೊೋದ ೊಯೋಗಿಯು ತ್ರಬ ೋತಿ ಕ ೈಪಿಡಿ

ಪಿರಯ ಸಹ ೊೋದ ೊಯೋಗಿ,
ADMಗ ಸ್ಾವಗತ್!
ನ್ಮಮ 115 ವರ್್ಗಳ ರ ೊೋಮಾಂಚನ್ಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ನಿೋವು ನ್ಮಮ ಕಂಪನಿಗ ಸ್ ೋರಿಕ ೊಳಳಲ್ು

ಆರಿಸಿಕ ೊಂಡಿರುವುದಕ ೆ ನಾವು ಸಂತ ೊೋರ್ ವಯಕುಪಡಿಸುತಿುದ ದೋವ . ADM ಈಗಾಗಲ ೋ ಕೃಷ್ಠ ಉದಯಮ ಹಾಗೊ ಆಹಾರ

ಪದಾಥ್ದ ಉದಯಮಗಳಲ್ಲಲ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಚ್ಚಿನ್ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ತ್ನ್ು ಸ್ಾಾನ್ವನ್ುು ಗಟ್ಟುಯಾಗಿಸಿಕ ೊಂಡಿದ ಮತ್ುು ADM
ತ್ನ್ು ಪರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಲ ಸಮಗರತ , ಜವಾಬಾದರಿ ಮತ್ುು ಗೌರವದಿಂದ ನ್ಮಮ ಗಾರಹಕರು ಹಾಗೊ ಷ ೋರುದಾರರಿಗ

ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಮೌಲ್ಯ ವಿತ್ರಣ ಯನ್ುು ಮುಂದುವರ ಸುವ ನಿಟ್ಟುನ್ಲ್ಲಲ ನಿಮಮ ಕ ೊಡುಗ ಗಳು ನ್ಮಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುವ .
ಈ ಕ ೈಪಿಡಿಯು ನಿಮಗ ಮೊದಲ್ ದಿನ್ದಿಂದಲ ೋ ADM Way ವಯವಹಾರವನ್ುು ನ್ಡ ಸಲ್ು ಸಂಪಯಣ್ವಾಗಿ ಸಿದಧಗ ೊಳುಳವಂತ

ಮಾಡುವ ಗುರಿಹ ೊಂದಿದ . ನಿೋವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಸಪರ್ಾ್ತ್ಮಕ ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳು ಅಥವಾ ಡ ೋಟಾ ಭದರತ ಯನ್ುು

ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಸವತ್ಃ ನಿೋವಾಗಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲವ ೋ ಕಂಪನಿಯನಾುಗಲ್ಲ ಅಪ್ಾಯದ ಸಿಾತಿಗ ಕ ೊಂಡ ೊಯುಯವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು

ನಾವು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲ್ು ಬಯಸುತ ುೋವ , ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲ ೋ ನಿೋವು ಪರಶ್ ುಗಳನ್ುು ಹ ೊಂದಿರುವಾಗ ಪರಿಕರಗಳು

ಹಾಗೊ ಸಂಪನ್ೊಮಲ್ಗಳ ಕುರಿತ್ು ನಿಮಗ ಒಂದು ಮುನ ೊುೋಟವನ್ುು ಈ ಮಾಗ್ಸೊಚ್ಚಯು ನಿೋಡುತ್ುದ .

ಈ ಮುಂದಿನ್ ಪುಟಗಳು ನ್ಮಮ ನಿೋತಿ ಸಂಹಿತ , ಭದರತ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ುು ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಮತ್ುು ಸ್ ೋಪ್ಡ ಯನ್ುು ಒಳಗ ೊಂಡಿವ .
ನಿೋವು ಒಮಮ ಪುಸುಕವನ್ುು ಸಂಪಯಣ್ವಾಗಿ ಓದಿದರ ೋ, ನಿಮಗ ನ್ಮಮ ಕಂಪನಿಯ ಪರಮುಖ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ುು ನಿೋತಿ

ಸಂಹಿತ ಯ್ಕೊಂದಿಗ ಸಿಾರ ನಿಣ್ಯಗಳನ್ುು ಹ ೋಗ ತ ಗ ದುಕ ೊಳಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ್ು ಉತ್ುಮ ತಿಳುವಳಿಕ ಯನ್ುು
ಹ ೊಂದುವಿರಿ. ನಿೋವು ಕ ಟು ನ್ಡತ ಕುರಿತ್ು ವರದಿ ಮಾಡಲ್ು ನಿಮಮ ಭಾಧ್ಯತ ಯನ್ೊು ಸಹ ಅಥ್ ಮಾಡಿಕ ೊಳುಳವಿರಿ
ಮತ್ುು ನಿೋವು ಅನ್ುಸರಣ ಕಾಳಜಿಯನ್ುು ಹ ೊಂದಿದದರ ೋ ಯಾರನ್ುು ಸಂಪಕ್ರ್ಸಬ ೋಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕ ೊಳುಳವಿರಿ.

ಮತ ೊುಮಮ, ADM ಗ ಸ್ಾವಗತ್. ನಾವು ಭವಿರ್ಯದಲ್ಲಲ ನಿಮೊಮಂದಿಗ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸಲ್ು ಎದುರು ನ ೊೋಡುತಿುದ ದೋವ !
ತ್ಮಮ ವಿಶ್ಾವಸಿ,

ಜುಯವಾನ ಆರ್. ಲ್ುಯಸಿಯಾನ ೊೋ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ುು CEO
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ನಮಮ ನೋತಿ ಸಾಂಹಿತೆ
ADM ನ್ ವಾಯಪ್ಾರ ನಿೋತಿ ಮತ್ುು ನ ೈತಿಕತ ಯ ಸಂಹಿತ ಯ ಮುನ ೊುೋಟವಂದನ್ುು ಈ ಕ ಳಗಡ ನಿೋಡಲಾಗಿದ ,

ಇದು ADMನ್ ಪರಮುಖ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ುು ನ್ಮಮ ವಾಯಪ್ಾರ ಮಾಡುವ ರಿೋತಿಯನ್ುು ಇನ್ುರ್ುು ಉತ್ುಮವಾಗಿ ಅಥ್

ಮಾಡಿಕ ೊಳಳಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದ . ಇದು ನ್ಮಮ ಕಂಪನಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಸುವ ನಿೋತಿಗಳ ಕುರಿತ್ು, ನ್ಮಮ ವಾಯಪ್ಾರವನ್ುು

ನಿಯಂತಿರಸಬಹುದಾದ ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳ ಕುರಿತ್ು ಅರ ೈ್ಸಿಕ ೊಳಳಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದ ಮತ್ುು— ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳು
ಹಾಗೊ ನಿೋತಿಗಳು ಉತ್ುರವನ್ುು ಕ ೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ—ನ ೈತಿಕ ಆದಶ್ಗಳು ನ್ಮಗ ಮಾಗ್ದಶ್ನ್ವನ್ುು ನಿೋಡುತ್ುವ .

ನಿಮಮ ಜವಬಾದರಿಯನ್ುು ಅರಿತ್ುಕ ೊಂಡು, ಯಾವುದ ೋ ಕ ಟು ನ್ಡತ ಗಳನ್ುು ನಿೋವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಕುರಿತ್ು ವರದಿ ಮಾಡಿ
ಮತ್ುು ಎಲ್ಲಲ ಹಾಗೊ ಯಾರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ು ತ ರಳಬ ೋಕು ಎಂಬಿತಾಯದಿ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತ್ು ನಿೋವು ತಿಳಿವಳಿಕ ಯುಳಳ
ನಿಣ್ಯಗಳನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳಳಲ್ು ಶಕುವಾಗಬ ೋಕ ಂಬುದು ನ್ಮಮ ಗುರಿಯಾಗಿದ .
--ನ್ಮಮ ನಿೋತಿ ಸಂಹಿತ ಯು ನ್ಮಮಲ್ಲರಿಗೊ ಹ ೋಗ ದವನಿ

ನಿಣ್ಯಗಳನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳಳಬ ೋಕು ಮತ್ುು ADMಗಾಗಿ
ವಾಯಪ್ಾರವನ್ುು ಏಪ್ಡಿಸುವಾಗ ಹ ೋಗ ಸೊಕುವಾಗಿ

ವತಿ್ಸಬ ೋಕು ಎಂದು ತ ೊೋರಿಸುತ್ುದ . ಈ ಸಂಹಿತ ಯು ಪರತಿ

ಉದ ೊಯೋಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ುು ನಿದ ೋ್ಶಕರನ್ುು ಸ್ ೋರಿದಂತ
ಕಂಪನಿಯ ಪರತಿಯ್ಕೊಬಬರಿಗೊ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ುದ ಮತ್ುು
ನ್ಮಮ ಪಯರ ೈಕ ದಾರರು, ವಾಯಪ್ಾರ ಪ್ಾಲ್ುದಾರರು,
ಏಜ ಂಟರು ಹಾಗೊ ಸಲ್ಹ ಗಾರರು ಸಹ ಇದನ್ುು

ಎತಿುಹಿಡಿಯುತಾುರ ಎಂದು ನಾವು ಅಪ್ ೋಕ್ಷಿಸುತ ುೋವ .
ನಾವ ಲ್ಲರೊ ಉದ ೊಯೋಗಿಗಳಾಗಿ, ಸಂಹಿತ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ುು
ಗೌರವಿಸಬ ೋಕು ಮತ್ುು ಅವುಗಳನ್ುು ಎತಿುಹಿಡಿಯಬ ೋಕ ಂದು

ನಾವು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುತ ುೋವ .

ನಿೋವು ನ್ಮಮ ಸಾಳಿೋಯ HR ಪರತಿನಿಧಿ ಇಲ್ಲವ ೋ ಮೋಲ್ಲವಚಾರಕರು/ವಯವಸ್ಾಾಪಕರಿಂದ ನ ೋಮಕಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ನ್ಮಮ ನಿೋತಿ

ಸಂಹಿತ ಕುರಿದಾದ ಕ್ರರುಹಿತಿುಗ ಯನ್ುು ಸಿವೋಕರಿಸಿರುತಿುೋರಿ.

ಈ ಕ್ರರುಪುಸುಕವು ಅನ್ುಸರಣ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತ್ು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಪರತಿ ಉದ ೊಯೋಗಿಯು “ಹ ೋಗ ನಿವ್ಹಿಸಬ ೋಕು”
ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ್ ಮಾಗ್ದರ್ಶ್ಯಾಗಿದ .

ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೊ ನ ೈತಿಕತ ಗಳು
ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಯಶಸಿವಯಾಗಲ್ು ಸಂಹಿತ ಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದ . ನಾವು ಪರಪಚಾದಯಂತ್ ಆರು ಖಂಡ
ಪರದ ೋಶಗಳಲ್ಲಲ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಿುರುವ ಕಾರಣ, 60 ಕ್ರೆಂತ್ಲ್ೊ ಹ ಚುಿ ದ ೋಶಗಳಲ್ಲಲ ವಿವಿಧ್ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೊ

ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗ ಒಳಪಟ್ಟುರುತ ುೋವ . ನ್ಮಗ ಮಾಗ್ದಶ್ನ್ ನಿೋಡುವಂತ ಜಾಗತಿಕ ನಿೋತಿಯನ್ುು ಹ ೊಂದುವ ಮೂಲ್ಕ, ಸಾಳಿೋಯ
ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳು ಅಥವಾ ಗಾರಹಕ್ರೋಕರಣಗಳನ್ುು ಲ ಕ್ರೆಸದ ಯ್ಕೋ ಅಧಿಕ ಸಮಗರತ ದೃಷ್ಠುಕ ೊೋನ್ವನ್ುು ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೊಳಳಬಹುದು.
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ಕ ಲ್ವು ಪರಮುಖ ಉದ ದೋಶಗಳ ಮೋಲ ಕಣಾಾಡಿಸ್ ೊೋಣ.


ಅನುಸರಣೆ ಎಂಬುದನ್ುು ಸರಳವಾಗಿ ಹ ೋಳುವುದಾದರ , ಕಾನ್ೊನ್ು ಮತ್ುು ಕಂಪನಿ ನಿೋತಿಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುವುದಾಗಿದ .



ನೆೈತಿಕತೆಯು ಕಾನ್ೊನ್ನ್ುು ಮೋರಿದ ವಾಯಪಿುಗ ನಿಮಮನ್ುು ಕರ ದ ೊಯುಯತ್ುದ . ಸರಳವಾಗಿ ಹ ೋಳಬ ೋಕ ಂದರ ,

ನ ೈತಿಕತ ಯು ಮೂಲ್ತ್ತ್ವಗಳ ಆರ್ಾರದಲ್ಲಲ ನಿರ್ಾ್ರಗಳನ್ುು ಕ ೈಗ ೊಳುಳವುದಾಗಿದ . ಕ ಲ್ಸದಲ್ಲಲ, ನಿಮಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗ
ಮಾಗ್ದಶ್ ನಿೋಡುವಂತ ನ್ಮಮ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ುು ಬಳಸುವುದು ಎಂದಥ್ವಾಗಿರುತ್ುದ .



ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯಗಳನುು ನ್ಮಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಲ ಯಾವಾಗಲ್ೊ ಪರಮುಖ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ ುೋವ —ಸಮಗರತ ,
ಗೌರವ, ಶ್ ರೋರ್ಿತ , ಚಾತ್ುಯ್, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಮತ್ುು ಜವಾಬಾದರಿ ರಿೋತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು.

ಪರಿಗಣಿಸಬ ೋಕ್ರರುವ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಿೋವು ಎಂದಾದರೊ ನ ೈತಿಕ ಸಂದಿಗಧತ ಯನ್ುು ಎದುರಿಸಿದದರ ೋ, ಮೊದಲ್ಲಗ ಅದನ್ುು ನಿಲ್ಲಲಸಿ ಮತ್ುು ಸತಾಯಂಶ ಏನ ಂದು ನಿಧ್್ರಿಸಿ.

ತ್ದನ್ಂತ್ರ ನಿೋವು ಕ ೈಗ ೊಳಳಬಹುದಾದ ಕರಮಗಳ ಕುರಿತ್ು ಈ ನಾಲ್ುೆ ಪರಶ್ ುಗಳನ್ುು ನಿಮಗ ನಿೋವ ೋ ಕ ೋಳಿಕ ೊಳಿಳ:


ಇದು ಯಾವುದ ೋ ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ
ನಿೋತಿಗಳನ್ುು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ುದ ಯ್ಕೋ?



ಇದು ಅಸಮಪ್ಕವಾಗಿ ತ ೊೋರುತ್ುದ ಯ್ಕೋ?



ಇದು ಇತ್ರರಿಗ ನ ೊೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದ ೋ?



ನಾನ್ು ಈ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೊಂಡರ —ನಾನ್ು ನ್ನ್ು ಸಹಾಯಕ ೆ

ಪರತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ುು ಕ ೊಂಡುಕ ೊಂಡಿದ ದೋನ ಂದು ಭಾವಿಸುವರ ೋ—

ಅಥವಾ ಅವರು ನ್ನ್ಗ ಏನಾದರೊ ನಿೋಡುತಾುರ ಯ್ಕೋ?

ಈ ಪರಶ್ ುಗಳಿಗ ಉತ್ುರಗಳು "ಹೌದು" ಅಥವಾ "ನ್ನ್ಗ ಗ ೊತಿುಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಗಿದದರ ೋ, ಅದು ನಿಲ್ಲಲಸಬ ೋಕ ಂಬ ಎಚಿರಿಕ ಯಾಗಿದ ,

ನಿಮಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ುು ಅಗತ್ಯವಿದದಲ್ಲಲ ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಮಾಗ್ದಶ್ನ್ವನ್ುು ಪಡ ಯರಿ.

ನಿೋವು ಒತ್ುಡದ ಭಾವನ ಯನ್ುು ಹ ೊಂದಿರುವಾಗ ಏನ ೊೋ ತ್ಪುಪ ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ಾಧ್ಯವಿರುತ್ುದ . ಹಿೋಗ ಸಂಭವಿಸಿದದರ ೋ, ನಿಮಮ
ಮೋಲ್ಲವಚಾರಕರು ಅಥವಾ ADM Way ಸಹಾಯವಾಣಿಯಂದ ಮಾಗ್ದಶ್ನ್ವನ್ುು ಪಡ ಯಲ್ು ಮುಂದುವರಿಯಬ ೋಡಿ.

ಸರಿಯಾದ ಕಾಯ್ವನ್ುು ನಿವ್ಹಿಸುವಲ್ಲಲ ನಿಮಮ ಬದಧತ ಕುರಿತ್ಂತ ಎಂದಿಗೊ ರಾಜಿಯಾಗಬ ೋಡಿ ಮತ್ುು ನ್ಮಮ ಪರಮುಖ

ಮೌಲ್ಯಗಳ ಂದಿಗ ಎಂದಿಗೊ ರಾಜಿಯಾಗಬ ೋಡಿ. ನ್ಮಮ ಬಾರಯಂಡ್್ನ್ ಒಂದು ಭಾಗ ನ್ಮಮ ಸಮಗರತ ಯಾಗಿದ —ನ್ಮಮ "ಒಳ ಳಯ
ಹ ಸರು", ಅದು ಒಮಮ ಏನಾದರೊ ಕಳಂಕ್ರತ್ಗ ೊಂಡರ ೋ, ಅದು ಸರಿಹ ೊೋಗಲ್ು ತ್ುಂಬಾ ದಿೋರ್್ ಸಮಯ ಬ ೋಕಾಗಬಹುದು.
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ತಾರತ್ಮಯ
ವ ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿನ್ುಲ ಗಳು ಮತ್ುು ದೃಷ್ಠುಕ ೊೋನ್ಗಳನ್ುು ಹ ೊಂದಿರುವ ಜನ್ರು ಕಂಪನಿಗ ಹುರುಪು ಮತ್ುು ಸೃಜನ್ರ್ಶೋಲ್ತ ಯನ್ುು
ತ್ುಂಬುತಾುರ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ ದೋವ ಮತ್ುು ನಾವು ಕಾಯ್ಸಾಳದಲ್ಲಲ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಗ ಪ್ಾರಮುಖಯತ ಯನ್ುು ನಿೋಡುತ ುೋವ .

ಹಿೋಗಾಗಿ ನಾವು ಜನಾಂಗ, ಬಣಾ, ಧ್ಮ್, ಲ ೈಂಗಿಕತ ,

ಲ ೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಠುಕ ೊೋನ್, ಲ್ಲಂಗ ಗುರುತಿಸುವಿಕ ,

ರಾಷ್ಠರೋಯತ , ವಯಸುು, ಅಂಗವ ೈಕಲ್ಯ, ಅನ್ುಭವಿ ಸಿಾತಿ,

ತ್ಳಿೋಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ೊನ್ುರಿೋತಾಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ

ಇನಾಯವುದ ೋ ಗುಂಪಿನ್ ಸಿಾತಿಗಳನ್ುು ಲ ಕ್ರೆಸದ ಯ್ಕೋ ನಾವು

ಸರಿಸಮನಾದ ಉದ ೊಯೋಗಾವಕಾಶವಗಳನ್ುು

ಒದಗಿಸುತ ುೋವ . ಹಿೋಗಾಗಿ ನಿೋವು ಕಂಪನಿಯ ಉದ ೊಯೋಗ

ನ ೋಮಕಾತಿ ನಿರ್ಾ್ರಗಳನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳುಳವ

ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಲದದರ , ಅವರು ಸಮಥ್ನಿೋಯ ಮತ್ುು ವಾಯಪ್ಾರ

ಸಂಬಂಧಿತ್, ತಾರತ್ಮಯ ವಿರ ೊೋಧಿ ಅಂಶಗಳ

ಆರ್ಾರದಲ್ಲಲವ ಎಂದು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಿಳ.

ಕ ಲ್ಸದಲ್ಲಲ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ತ್ುಂಬಾ ಪರಮುಖ. ಸೊಕು ಕಾಯ್ಗಳನ್ುು ಕ ೈಗ ೊಳುಳವುದು ಮತ್ುು ಇತ್ರರನ್ುು ಸಮನಾಗಿ
ಕಾಣುವುದು ಅಷ ುೋ ಪರಮುಖವಾಗಿರುತ್ುದ .

ತಾರತ್ಮಯ ಎಂಬುದು ನ್ಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದುದ, ಒಬಬರು ಅಥವಾ ಹ ಚ್ಚಿನ್ ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ಆರ್ಾರದ ಮೋಲ

ಅಸಮಾನ್ವಾಗಿ ವತ್್ನ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಯಶಸಿುನ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಲ ಕೃತ್ಕ ತ್ಡ ಗ ೊೋಡ ಗಳನ್ುು ನಿಮ್ಸಬಲ್ಲದು. ಇದು

ADMನ್ಲ್ಲಲ ನಿಷ ೋಧಿಸಲಾಗಿದ .

ನಾವಯ ಸಹ ಉದ ೊಯೋಗಿ ಹಕುೆಗಳನ್ುು ಗೌರವಿಸಲ್ು ಬದಧರಾಗಿದ ದೋವ :
•

ನಾವು್ಎಲಾಲ್ಅನ್ವಯವಾಗುವ್ವ ೋತ್ನ್್ಮತ್ುು್ಸಮಯ್ಕುರಿತ್್ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳನ್ುು್ಅನ್ುಸರಿಸುತ ುೋವ

•

ನಾವು ಉದ ೊಯೋಗಿಗಳ ಂದಿಗ ರ್ನ್ತ ಮತ್ುು ಗೌರವದಿಂದ ವತಿ್ಸುತ ುೋವ

•

ನಾವು ಸಾಳಿೋಯ ಉದ ೊಯೋಗ ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತ ುೋವ

•

ನಾವು ಎಂದಿಗೊ ಉದ ದೋಶಪಯವ್ಕವಾಗಿ ಉದ ೊಯೋಗ ಮಾಡುವ ಪಯರ ೈಕ ದಾರರನ್ುು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ
ಕಾನ್ೊನ್ುಬದಧವಾಗಿ ವರ್್ದ ೊಳಗಿನ್ ಕಾಮ್ಕರ ಶ್ ೋರ್ಣ ಯನ್ುು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಲ್ವಂತ್ದ

ಕಾಮ್ಕತ್ನ್ವನ್ುು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ುು ಅಂತ್ಹ ಅಭಾಯಸಗಳನ್ುು ಕ್ಷಮಸುವುದಿಲ್ಲ.
•

ನ್ಮಮ ವಯವಹಾರ ಪ್ಾಲ್ುದಾರರು ತ್ಮಮ ನೌಕರರನ್ುು ರ್ನ್ತ ಹಾಗೊ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬ ೋಕು ಮತ್ುು ಸಾಳಿೋಯ
ಉದ ೊಯೋಗ ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳನ್ುು ಪ್ಾಲ್ಲಸಬ ೋಕು ಎಂದು ನಾವು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುತ ುೋವ .
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ತಾರತ್ಮಯ್ಹಾಗೊ್ಕ್ರರುಕುಳದ್ವಿರುದಧ್ಸಂರಕ್ಷಣ
ನಾವು ಇತ್ರರನ್ುು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವಂತ ಯ್ಕೋ, ನಾವು ಕಾನ್ನು ರೋತಿಯಲಿಲ ಸಾಂರಕ್ಷಿಸಿದ ವಗ್ದ ಆರ್ಾರದಲ್ಲಲ

ಉದ ೊಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಭವನಿೋಯ ಉದ ೊಯೋಗಿಗಳ ಮೋಲ ತಾರತ್ಮಯ ತ ೊೋರುವುದು ನ್ಮಮ ನಿಯಮವಲ್ಲ.

ಇತ್ರರನ್ುು ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡರ , ಕಾಯ್ಸಾಳವು ಕ್ರರುಕುಳ ಮುಕುವಾಗಿರುತ್ುದ . ಕ್ರರುಕುಳ ನಿೋಡುವ ಸವಭಾವವು ನ್ಮಮ
ಸಂಸೃತಿಗ ಮಾರಕವಾದುದು ಮತ್ುು ಅಕರಮವಾಗಿಲ್ಲದಿದದರೊ ಕೊಡ ನ್ಮಮ ಮುಖಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗ ವಿರುದಧವಾಗಿರುತ್ುದ .
ಕ ಲ್ವಮಮ, ಕ್ರರುಕುಳ ನಿೋಡುವುದು ಕೊಡ ಕಾನ್ೊನಿಗ ವಿರುದಧವಾಗಿರುತ್ುದ . ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ರರುಕುಳ—ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ರರಯ್ಕಗ

ಪರತಿಫಲ್ವಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಅಥವಾ ಬಡಿುಯ ನಿೋಡುವ ಭರವಸ್ ನಿೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಉದ ೊಯೋಗವನ್ುು ಮುಂದುವರ ಸಲ್ು

ಅಥವಾ ಮುಂದಕ ೆ ಬಡಿು ನಿೋಡಲ್ು ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ರರಯ್ಕಯ ಬ ೋಡಿಕ ಇಡುವುದು— ಈ ರಿೋತಿಯ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳನ್ುು ಎಂದಿಗೊ
ಸಹಿಸಿಕ ೊಳುಳವುದಿಲ್ಲ.

ತಾರತ್ಮಯ ಭಾವನ ಅಥವಾ ಕ್ರರುಕುಳದ ಸಂದಭ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮಮ ಮಾಯನ ೋಜರ್ ಅಥವಾ ಮಾನ್ವ ಸಂಪನ್ೊಮಲ್ಗಳ

ಪರತಿನಿಧಿಗ ವರದಿಸತ್ಕೆದುದ.

ನಿೋವು ಈ ಮುಂದಿನ್ ಸಂಪನ್ೊಮಲ್ಗಳಲ್ಲಲ ಒಂದನ್ುು ಬಳಸಿಕ ೊಂಡು ಸಹ
ವರದಿಯನ್ುು ಸಲ್ಲಲಸಬಹುದು:

• ADM Way ಸಹಾಯವಾಣಿ
• ದೊರವಾಣಿ: ADM Way ಸಹಾಯವಾಣಿಎಂಬಲ್ಲಲಗ ಭ ೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ, ನಿೋವಲ್ಲಲ

ದ ೋಶಗಳ ಆರ್ಾರದ ಮೋಲ ಉಚ್ಚತ್ ಟಾಲ್-ಫ್ರೋ ಸಂಖ್ ಯಗಳನ್ುು ಪಡ ಯುವಿರಿ.

• ಆನ್ಲ ೈನ: ಗೌಪಯ ವರದಿಯ್ಕೊಂದನ್ುು ಸಲ್ಲಲಸಲ್ು

www.theadmwayhelpline.com ಎಂಬಲ್ಲಲಗ ಭ ೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ.

• ADM ಅನ್ುಸರಣ ಕಚ ೋರಿ
• ದೊರವಾಣಿ: 1-217-424-4929 ಅಥವಾ 800-637-5843,
ವಿಸುರಣ . 4929

• ಇಮೋಲ್: compliance@adm.com
• ಅಂಚ ಮೋಲ್: ಅಂಚ ಪ್ ಟ್ಟುಗ Box 1470, Decatur, IL 62526

ಪರತಿಕೊಲ್ ಕ ಲ್ಸದ ಪರಿಸರ
ಕಾಯ್ ಸಾಳದಲ್ಲಲ ಕ ಲ್ವು ಪರಕಾರದ ವತ್್ನ ಗಳು ಎಂದಿಗೊ ಸಿವೋಕಾಹ್ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕ ಂದರ ಅವುಗಳು ಕಾನ್ೊನ್ು ಪರಕಾರ
ದೌಜ್ನ್ಯ ಹಾಗೊ ಕಾನ್ೊನಿಗ ವಿರುದಧವಾಗಿವ . ನಾವು ಸಹ ದೌಜ್ನ್ಯದ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ವನ್ುು ಹಿೋಗ ಪರಿಗಣಿಸಬ ೋಕ್ರರುವುದು

ಮುಖಯವಾಗಿದ .

ಕಿರುಕುಳ ಪುನ್ರಾವತಿ್ತ್ವಾಗಿದ , ಸ್ಾವಗತಾಹ್ ಅಲ್ಲದ ಪುನ್ರಾವತಿ್ತ್ ಕ್ರರುಕುಳವನ್ುು ಹಿೋಗ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು –

ಉದಾಹರಣ ಗ , ಜನಾಂಗ, ಬಣಾ, ಧ್ಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ ರ್ಕು (ಗಭ್ರ್ಾರಣ ಸ್ ೋರಿದಂತ ) ರಾಷ್ಠರೋಯ ಮೂಲ್, ಲ ೈಂಗಿಕ
ದೃಷ್ಠುಕ ೊೋನ್, ವಯಸುು, ಅಂಗವ ೈಕಲ್ಯ ಅಥವಾ ಆನ್ುವಂರ್ಶಕ ಮಾಹಿತಿ.
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ನ್ಡವಳಿಕ ನಿೋತಿಯನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸದಿದದರ , ದೃಶ್ಾಯತ್ಮಕ, ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ—ಉದ ೊಯೋಗಿಯ ಕ ಲ್ಸದ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳನ್ುು

ಬದಲ್ಲಸಲ್ು ಸ್ಾಕರ್ುು ವಾಯಪಕವಾಗಿರುವಾಗ—ಅಕರಮ ಕ್ರರುಕುಳ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ರರುಕುಳದ ರಿೋತಿಯ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಒಂದು ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮದಂತ , ಅದು ಅರ್್ಗರ್ಭ್ತ್ವಾಗಿದೆ ಅರ್ವಾ ಅವಹೆೋಳನಕಾರ ಇದೆ ಎಾಂದಾದರೆೋ, ಅದನುು ಹೆೋಳಬೆೋಡಿ
ಮತ್ುತ ಹೆೋಳಲ್ು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆ್ಡಬೆೋಡಿ. ಮತ್ುು, ನಿೋವು ಎಂದಾದರೊ ತಾರತ್ಮಯ ಮತ್ುು ಕ್ರರುಕುಳ ಕುರಿತ್ು ಯಾವುದ ೋ
ಕಾಳಜಿ ಹ ೊಂದಿದದಲ್ಲಲ ಅದನ್ುು ಹ ೋಳಿಬಿಡಿ.

ಸ್ಾಧ್ಯವಾದರ್ುು ವಿಸುರಿಸಲ್ು ನಿೋವು ನ್ಮೊಮಡನ ಎಲ್ಲವನ್ೊು ಹಂಚ್ಚಕ ೊಳಳಬ ೋಕ ಂದು ಬಯಸುತ ುೋವ ಮತ್ುು ಒಳ ಳಯ ನ್ಂಬಿಕ ವರದಿ
ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತ್ನಿಖ್ ಯಲ್ಲಲ ಪ್ಾಲ ೊೊಳುಳವ ಪರತಿೋಕಾರದಿಂದ ನಿಮಮನ್ುು ರಕ್ಷಿಸುತ ುೋವ .

ಆರ ೊೋಗಯ, ಸುರಕ್ಷತ ಮತ್ುು ಪರಿಸರ
ನಿೋವು ಫೋರ್ಕ್್ ಲ್ಲಫ್ಟು, ಕ್ರೋಬ ೊೋಡ್್, ಎಲ ಕ್ರರಸಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ರಸ್ಾಯನಿಕಗಳ ಂದಿಗ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಿುದದಲ್ಲಲ, ನಾವ ಲ್ಲರೊ ಕ ಲ್ಸ

ಮಾಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತ ಗ ಗಮನ್ ನಿೋಡಬ ೋಕು ಮತ್ುು ADM ನಿೋತಿಗಳು ನಿಮಗ ಅಪಘಾತ್ಗಳ ತ್ಡ ಯುವಿಕ ಗ ಮಾಗ್ದಶ್ನ್ವನ್ುು
ನಿೋಡುತ್ುವ .

ನ್ಮಮ ಪರಯ್ಕೊೋಜನ್ಕಾೆಗಿ—ಮತ್ುು ನಾವು ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುವ

ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಲ—ನಾವ ಲ್ಲರೊ ನ್ಮಮ ಕ ಲ್ಸಗಳಿಗ ಅನ್ವಯಸುವ ಎಲಾಲ
ಆರ ೊೋಗಯ ಮತ್ುು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ನಾವು ಅನ್ುಸರಿಸಬ ೋಕು.
ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ವಯವಹಾರ ಮಾಡಲ್ು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಲ,

ನಾವು ADM ಸಂಸ್ ಾಯ ಪರವಾಗಿ ಯಾವತ್ೊು ವಯವಹಾರ ಮಾಡಬಾರದು

ಅಥವಾ ಇನ ೊುಬಬರನ್ುು ಹಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಕ ೋಳಬಾರದು.

ನಾವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ ಮತ್ುು ಪರಿಸರ ಸಮಥ್ನಿೋಯತ ವಧ್್ನ ಗಾಗಿ ಪರಿಸರ

ಕಟುುಪ್ಾಡುಗಳನ್ುು ಕಾಪ್ಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ ಗ ನಾವು ಕ ೈಗ ೊಳಳಬ ೋಕ್ರರುವ ನ್ಮಮ ಭಾದಯತ ಗಳನ್ುು ಸಹ

ಗುರುತಿಸುತ ುೋವ . ನ್ಮಮ ಸಮುದಾಯಗಳು ನ್ಮಮ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ ಪರಭಾವವನ್ುು ಗುರುತಿಸಲ್ು ಮತ್ುು ಯಾವುದ ೋ ಪರಿಸರದ

ಅಪ್ಾಯಗಳನ್ುು ತ ೊಡ ದುಹಾಕಲ್ು ನ್ಮಮ ಮೋಲ ಯ್ಕೋ ಅವಲ್ಂಬಿತ್ವಾಗಿವ . ಆದದರಿಂದ ನಾವು ಒಳ ಳಯ ಪರಿಸರದ
ಮೋಲ್ಲವಚಾರಕರು ಎಂದು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲ್ು ಎಲ್ಲ ಕರಮಗಳನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳಳಬ ೋಕು.

ADM ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಲ ನಿಮಮ ಕ ಲ್ಸ ನಿೋರಿನ್ ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣ ಯನ್ುು ಮಾಡುವುದ ೋ ಆಗಿದದರ ೋ, ಸಸಯ ಹ ೊರಸೊಸುವಿಕ ಯನ್ುು

ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಪರವಾನ್ಗಿಗಳು ಮತ್ುು ಅನ್ುಮೊೋದನ ಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತಿುದ ದೋವ ಎಂದು

ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಿಳ, ತ್ದನ್ಂತ್ರ ನಿೋವು ಈಗಾಗಲ ೋ ವಾಯಪ್ಾರದಲ್ಲಲ ಜವಾಬಾದರಿಯುತ್ ಪರಿಸರವನ್ುು ಸೃಷ್ಠುಸಲ್ು ADM

ಎರ್ುು ಪ್ಾರಮುಖಯತ ಯನ್ುು ನಿೋಡುತ್ುದ ಎಂದು ಅಥ್ಮಾಡಿಕ ೊಳುಳವಿರಿ.

ಕಾಯ್ಸಾಳದಲ್ಲಲ ಉಲ್ಲಂರ್ನ /ಹಿಂಸ್ಾಚಾರ
ಕಾಯ್ಸಾಳದ ಸುರಕ್ಷತ ಎಂಬುದು ಪರತಿಯ್ಕೊಬಬರ ಕಾಯ್ವಾಗಿದ . ADM ಕಂಪನಿ ಆವರಣದಲ್ಲಲ ಹ ೊಡ ದಾಟ, ದ ೈಹಿಕ

ದುರುಪಯ್ಕೊೋಗ, ಬ ದರಿಕ ಗಳು, ಬಂದೊಕುಗಳನ್ುು ಹ ೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ಬ ೋರ ಆಯುಧ್ಗಳನ್ುು ಹ ೊಂದಿರುವುದನ್ುು

ಸಹಿಸಿಕ ೊಳುಳವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ಸಾಳದಲ್ಲಲ ಮದಯ ಅಥವಾ ಅಕರಮ ವಸುುಗಳ ಬಳಕ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ
ವತ್್ನ ಗಳನ್ುು ಸಹಿಸಿಕ ೊಳುಳವುದಿಲ್ಲ.
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ನಿಮಗ ಸ್ಾಂಭಾವಯ ಆರ ೊೋಗಯ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತ ಉಲ್ಲಂರ್ನ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಲ, ಅಥವಾ ಕಾಯ್ಸಾಳದಲ್ಲಲ ಅವರಿಗ ಇಲ್ಲವ ೋ ನ್ನ್ಗ

ಇಲ್ಲವ ೋ ಬ ೋರ ಯವರಿಗ ಯಾರ ೊೋ ಒಬಬರು ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಅನ್ುಮಾನ್ ವಯಕುವಾದರ ೋ, ನಿಮಮ ವಯವಸ್ಾಾಪಕರನ್ುು

ಸಂಪಕ್ರ್ಸಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬ ೋರ ಕಂಪನಿ ಸಿಬಬಂದಿಯನ್ುು ಸಂಪಕ್ರ್ಸಿ. ಕಾಯ್ಸಾಳದಲ್ಲಲನ್ ಆರ ೊೋಗಯ ಮತ್ುು ಸುರಕ್ಷ ಯ

ವಿರ್ಯ ಬಂದಾಗ, ದ ೊೋರ್ ಹ ೊಂದಿರುವ ಯಾವುದ ೋ ಸಂಗತಿ ಇರಬಾರದು.

ಎಚಿರಿಕ ಯ ಸಂವಹನ್
ಪರಸಪರರ ೊಂದಿಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ುು ಸೊಕುವಾಗಿ ಸಂವಹನ್ ನ್ಡ ಸುವುದು ಮತ್ುು ನ್ಮಮ ಕ ಲೈಂಟ್ಗಳು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೊ

ಪಯರ ೈಕ ದಾರರ ೊಂದಿಗ ಸಂವಹನ್ ನ್ಡ ಸುವುದು ನಿಣಾ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ುದ . ಇದು ವಿಶ್ ೋರ್ವಾಗಿ ಇ-ಮೋಲ್ ಮೂಲ್ಕ ಅತ್ಯಂತ್

ಮುಖಯವಾಗಿರುತ್ುದ . ಒಮಮ ಕಳುಹಿಸಿದರ ೋ, ಹಾಡ್್್ಡ ೈವ್ಗಳು ಮತ್ುು ಕಂಪನಿ ನ ಟ್ವರ್ಕ್್ಗಳ ರಡರಲ್ೊಲ ಇ-ಮೋಲ್

ಶ್ಾಶವತ್ವಾಗಿ ಇರುತ್ುದ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ನಿೋವು ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಇ-ಮೋಲ್ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ್ ಸಂದ ೋರ್ಶಸುವಿಕ ಯನ್ುು ಬಳಸುವಾಗ,

ನಿಮಮ ಆನ್ಲ ೈನ ಸಮಕ್ಷಮವು ಕಂಪನಿಯನ್ುು ಪರತಿನಿಧಿಸುತ್ುದ ಎಂಬುದು ನಿಮಮ ಗಮನ್ದಲ್ಲಲರಲ್ಲ. ವ ಬ್ಸ್ ೈಟಗಳಿಗ ಭ ೋಟ್ಟ
ನಿೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಇತ್ರರು ಪರಶಂಸ್ ವಯಕ್ರುಪಡಿಸದ ಮೊೋಜಿನ್ ಸಂಗತಿಗಳು, ಚ್ಚತ್ರಗಳು

ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲವ ೋ ಫಾವ್ಡ್್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚಿರದಿಂದಿರಿ.
ADM ನಿಮಮ ಇ-ಮೋಲ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿದುಯನಾಮನ್ ಸಂವಹನ್ಗಳನ್ುು ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣ ಮಾಡುವ ಹಕೆನ್ುು ಕಾಯದರಿಸಿಕ ೊಂಡಿದ ,
ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾವು ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿುರುವ ನಾಯಯವಾಯಪಿುಗಳ ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳಿಗ ಒಳಪಟ್ಟುರುತ್ುವ . ಮತ್ುು ನಾವು ನಾಗರಿೋಕ
ಹಾಗೊ ರಾಜಕ್ರೋಯ ವಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಲ ನಿಮಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ ಯನ್ುು ಸ್ಾವಗತಿಸಿದರ ಮತ್ುು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಿದರ , ನಿೋವು

ಹ ೊರಗಿನ್ ಯಾವುದ ೋ ಸಂಸ್ ಾಯ ಜ ೊತ ಗ ನ್ಮಮ ತಿಳುವಳಿಕ ಗ ತ್ರದ ಯ್ಕೋ ಮತ್ುು ಸಮಮತಿ ಇಲ್ಲದ ಯ್ಕೋ ADM ಸಂಸ್ ಾಯನ್ುು

ಅಜಾಗರೊಕತ ಯಂದ ಪರಸಪರ ಬ ಸ್ ಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಿಳ. ಇಷ ುೋ ಅಲ್ಲದ , ವಯವಹಾರ ೋತ್ರ ಉದ ದೋಶಗಳಿಗಾಗಿ
ADM ಸವತ್ುುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳನ್ುು ಎಂದಿಗೊ ಬಳಸಬ ೋಡಿ—ಅಂದರ ಪಯವಾ್ನ್ುಮತಿಯಲ್ಲದ ಯ್ಕೋ ರಾಜಕ್ರೋಯ

ಪರಚಾರಗಳಲ್ಲಲ ತ ೊಡಗುವುದು ಅಥವಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸಂಸ್ ಾಗಳ ಕಾಯ್ಗಳಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು.

ಉಡುಗ ೊರ ಗಳು ಮತ್ುು ಮನ್ರಂಜನ
ಈ ವಾಯಪ್ಾರಮಯ ಪರಪಂಚದಲ್ಲಲ, ಒಂದು ಸ್ಾರ್ಾರಣ ಉಡುಗ ೊರ ಗಳನ್ುು ನಿೋಡುವುದು ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಅಭಾಯಸವಾಗಿದ —ಅದು
ಒಳ ಳಯ ಕಾಯ್ಕ ೆ ಮಚ್ಚಿಗ ಸೊಚ್ಚಸುವುದು ಇಲ್ಲವೋ ಕಂಪನಿಯ

ಬಾರಯಂಡ್ ಅನ್ುು ಪರಚಾರ ಮಾಡುವುದು.

ಆದರ , ಉಡುಗ ೊರ ಗಳು ಅಥವಾ ಆದರಾತಿಥಯವನ್ುು ವಯವಹಾರದ

ನಿರ್ಾ್ರಗಳ ಮೋಲ ಪರಭಾವ ಬಿೋರಲ್ು ನಿೋಡಲಾಗಿದ ಎಂದು
ಗರಹಿಸಿದರ ಸಮಸ್ ಯಗಳು ತ್ಲ ದ ೊೋರಬಹುದು.

ಕಡಿಮ ಮೌಲ್ಯದ ಉಡುಗ ೊರ ಗಳನ್ುು ನಿೋಡಲ್ು ಯಾವುದ ೋ ಅಡಚಣ ಗಳಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಯ್ಕೋ ದುಂದುವ ಚಿವಿಲ್ಲದ ಭ ೊೋಜನ್ದ

ರಿೋತಿಯ ವಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಆತಿಥಯಗಳಿಗೊ ಅವಕಾಶವಿದ . ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಉಡುಗ ೊರ ಮತ್ುು ಮನ ೊೋರಂಜನ ಗ
ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮಾಗ್ದಶ್ನ್ಕಾೆಗಿ ನ್ಮಮ ಭರಷಾುಚಾರ ವಿರ ೊೋಧಿ ನಿೋತಿಯನ್ುು ಓದಿ. ಬ ೋರ ೊಬಬ ವಯಕ್ರು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೋಲ

ಅಸಮಪ್ಕವಾಗಿ ಪರಭಾವ ಬಿೋರುವ ಉಡುಗ ೊರ ಯನ್ುು ನಿೋಡಲ್ು ಎಂದಿಗೊ ಪರಯತಿುಸಬ ೋಡಿ. ಉಡುಗ ೊರ ಮತ್ುು ಮನ ೊೋರಂಜನ
ಕುರಿತ್ು ಹ ಚುಿವರಿ ಮಾಗ್ದಶ್ನ್ಕಾೆಗಿ ನಿೋತಿ ಸಂಹಿತ ಯನ್ುು ಸಂಪಕ್ರ್ಸಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಖಚ್ಚತ್ವಾಗಿರಿ. ಮತ್ುು ನ ನ್ಪಿಡಿ: ಕ ಲ್ವು

ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ುು ಸರಕಾರಿ ಏಜ ನಿುಗಳು ಉಡುಗ ೊರ ಸಿವೋಕರಿಸುವಿಕ ಕುರಿತಾಗಿ ಶ ನ್ಯ ಸಹಿರ್ುಾತ ಯನ್ುು ಹ ೊಂದಿವ ,

ಹಿೋಗಾಗಿ ನಿೋವು ಉಡುಗ ೊರ ನಿೋಡುವುದಕೊೆ ಮೊದಲ್ಲಗ ಅವುಗಳ ನಿೋತಿಗಳು ಮತ್ುು ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳ ಬಗ ೊ ತಿಳಿದುಕ ೊಳಿಳ.
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ನಿಮಗ ಅಪ್ ೋಕ್ಷಿಸದ ಹಾಗೊ ಅಗೊದ ಉಡುಗ ೊರ ಯನ್ುು ನಿೋಡಲ್ು ಮುಂದಾದರ ೋ, ಇದು ಸಪರ್ುವಾಗಿ ನಿಮಮ ನಿಣ್ಯದ

ಮೋಲ ಯಾವುದ ೋ ಪರಿಣಾಮವನ್ುು ಬಿೋರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿೋವು ಅದನ್ುು ಸಿವೋಕರಿಸಬಹುದು, ಆದರ ನಿೋವು ಮೊದಲ್ಲಗ ನಿಮಮ

ಮೋಲ್ಲವಚಾರಕರರ ೊಂದಿಗ ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಬ ೋಕು. ಉಡುಗ ೊರ ಗಳು ದುಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಕೊಡಿದದರ ಅಥವಾ ಅಸಮಪ್ಕವಾಗಿದದರ

ಇಲ್ಲವ ೋ ನಿಮಮ ಕ ಲ್ಸದ ಮೋಲ ಪರಭಾವ ಬಿೋರುವಂತ ತ ೊೋರುತಿುದದರ , ನಿೋವು ಅದನ್ುು ನಿರಾಕರಿಸಬ ೋಕಾಗುತ್ುದ . ಅಕರಮ

ಕಾಣಿಕ ಯು ವಯವಹಾರದ ಖ್ಾಯತಿಯ ಮೋಲ ಪರಭಾವ ಬಿೋರುತ್ುದ ಮತ್ುು ತ್ಳಹದಿಯನ್ುು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ುದ . ಹಿೋಗಾಗಿ. ADM
ಉದ ದೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಗರತ ಯ ಮೋಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವ ಯಾವುದ ೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ುು ಕ ೈಗ ೊಳಳದಂತ ಎಚಿರವಹಿಸಿ.

ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತಿ
ಎಲಾಲ ADM ಸಹ ೊೋದ ೊಯೋಗಿಗಳು ತ್ಮಮ ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುು ಕಂಪನಿಯ ಗೌಪಯತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ

ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುು ಹ ೊಂದಿದಾದರ . ಇದು ನ್ಮಮ ಡಿೋಲ್ಲಂಗ್ಗಳು, ಯ್ಕೊೋಜನ ಳು ಅಥವಾ ತಿಳಿಯುವುದು ಹ ೋಗ ಎಂಬಿತಾಯದಿ

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಯಾವುದ ೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಒಳಗ ೊಂಡಿದ . ಉದಾಹರಣ ಯು ವಾಯಪ್ಾರ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು ಮತ್ುು ಹಣಕಾಸು

ಕಾಯ್ಕ್ಷಮತ ; ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸ್ಾವಮಯದ ಮಾಹಿತಿ; ಮತ್ುು ದಾಖಲ ಗಳು, ಫ ೈಲ್್ ಗಳು ಅಥವಾ ಇ-ಮೋಲ್
ಸಂದ ೋಶಗಳ ಕುರಿತ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಒಳಗ ೊಂಡಿದ .

ನ್ಮಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸಿತ (IP)—ನ್ಮಮ ವಾಯಪ್ಾರದ ಅನ್ನ್ಯ ಆಲ ೊೋಚನ ಗಳು—ನ್ಮಮ ಪರತಿಸಪಧಿ್ಗಳಿಂದ ಭಿನ್ುವಾಗಿ ನಿಲ್ುಲವಂತ

ಮಾಡಿದ . ಇದು ಕೃತಿಸ್ಾವಮಯಕ ೊೆಳಪಟು ವಸುುಗಳು, ಪ್ ೋಟ ಂಟ ಆವಿಷಾೆರಗಳು, ಸರಕುಮುದಿರತ್ ಉತ್ಪನ್ುಗಳು ಮತ್ುು ಸ್ ೋವ ಗಳು
ಹಾಗೊ ಗೌಪಯ ಮಾರಾಟ ರಹಸಯಗಳನ್ುು ಒಳಗ ೊಂಡಿರುತ್ುದ . ನ್ಮಮ ನಾವಿೋನ್ಯತ ಗಳ ಬಗ ೊ ನಾವು ಹ ಮಮಪಡುತ ುೋವ , ಆದರೊ
ನಾವು ನ್ಮಮ "ರಹಸಯಗಳನ್ುು" ಗೌಪಯವಾಗಿ ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೊಳಳಬ ೋಕಾಗುತ್ುದ . ADM ಗೌಪಯತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು,

ಅಂತ ಯ್ಕೋ ನ್ಮಮ ಗಾರಹಕರು, ಪಯರ ೈಕ ದಾರರು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ುು ವಯವಹಾರ ಪ್ಾಲ್ುದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು
ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ನಿೋವ ೋ ಜವಾಬಾದರರಾಗಿರುತಿುೋರಿ.

ADM ನಿಮಮ ಗೌಪಯತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಕೊಡ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ುದ . ನಿಮಮ ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಾನ್ೊನ್ುರಿೋತಾಯ
"ತಿಳಿದುಕ ೊಳಳಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಯತ " ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಹ ೊಂದಿರುವ ಉದ ೊಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರವ ೋ ತಿಳಿದಿರುತಾುರ . ಗೌಪಯತ
ಮಾಹಿತಿಗಳ ಂದರ :
•

ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಮಾಹಿತಿ

•

ಮಾರಾಟ ರಹಸಯಗಳು

•

ಗಾರಹಕ ಮಾಹಿತಿ

•

ವಯವಹಾರ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು

•

ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಣ ಮತ್ುು ದಾಖಲ ಗಳು

•

ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಾವಮಯ ಮಾಹಿತಿ

ನಿೋವು ಲ್ಲಫ್ಟುಗಳು, ರ ಸ್ ೊುೋರ ಂಟ್ ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಮಾನ್ಗಳಂತ್ಹ ಸ್ಾವ್ಜನಿಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಲ ADM ನ್ ಗೌಪಯತ ಮಾಹಿತಿ

ಕುರಿತ್ು ಚಚ್ಚ್ಸುವುನ್ುು ತ್ಪಿಪಸಬ ೋಕು. ನ್ಮಮ ಮಾರಾಟ ರಹಸಯಗಳು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ುು

ಕಳಳತ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
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ಇದರ ಜ ೊತ ಗ , ಬ ೋರ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ುು ವಯಕ್ರುಗಳ ಹಕುೆಗಳನ್ುು ಗೌರವಿಸುವುದು ಕೊಡ ಪರಮುಖವಾಗಿರುತ್ುದ . ನಿೋವು

ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಕ ಲ್ಸವನ್ುು—ಅಂದರ ಸ್ಾಫ್ಟುವ ೋರ್, ಬುರ್ಕ ಪ್ಾಯಸ್ ೋಜ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಕೃತಿಸ್ಾವಮಯಕ ೊೆಳಪಟು ವಿರ್ಯಗಳನ್ುು—
ಸೊಕು ದೃಡಿೋಕರಣವನ್ುು ಪಡ ಯದ ಯ್ಕೋ ನ್ಕಲ್ಲಸಿದರ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೊ ವಿತ್ರಿಸಿದರ , ನಿೋವು ಮತ್ುು ಕಂಪನಿಯು
ನಾಗರಿೋಕ ಹಾಗೊ ಅಪರಾಧ್ ದಂಡಗಳಿಗ ಒಳಪಡುತಿುೋರಿ.

ಸಂಖ್ ಯಗಳ ತ್ಪುಪ ಹ ೋಳಿಕ = ವಂಚನ
ಇತಿುೋಚ್ಚನ್ ವರ್್ಗಳಲ್ಲಲ, ಅನ ೋಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತ್ಮಮ ಪುಸುಕಗಳು ಮತ್ುು

ದಾಖಲ ಗಳನ್ುು ತ್ಪುಪ ಮಾಡಲ್ು ಹ ೊೋಗಿ ಸಿಕ್ರೆಬಿದದವ . ಹಣಕಾಸು ಹ ೋಳಿಕ ಗಳು

ADM ಸಂಸ್ ಾಯ ಸಮಗರತ ಯ ಮೈಲ್ಲಗಲ್ುಲ, ಹಿೋಗಾಗಿ ನಿೋವು ಮಾಡುವ

ಪರತಿಯ್ಕೊಂದು ನ್ಮೂದಿ ನಿಖರವಾಗಿರಬ ೋಕು. ಮಾರಾಟ ಮುನ್ೊುಚನ ಗ
ವಹಿವಾಟುಗಳ ವಿವರಣ ಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾತ್ು ಪಾರದಶ್ಕತೆಯಾಂದ

ಕೊಡಿರಬ ೋಕು.

ಸಂಖ್ ಯಗಳ ತ್ಪುಪ ಹ ೋಳಿಕ ಮತ್ುು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ುು ತ್ಪ್ಾಪಗಿ ವಿವರಿಸುವುದು
ಸಹ ವಂಚನ ಯಾಗಿದ ಮತ್ುು ಇದು ಗಂಭಿೋರ ಕ್ರರಮನ್ಲ್ ದಂಡಗಳಿಗ

ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಮ ಕ ಲ್ಸಕ ೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವರದಿ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ನಿೋವು ತಿಳಿದಿರುವಿರಾ ಎಂದು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಿಳ

ಮತ್ುು ನ್ಮಮ ಸಂಸ್ ಯ
ಾ ಹಣಕಾಸು ಸಮಗರತ ಯನ್ುು ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೊಳಳಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಎಲಾಲ ಖ್ಾತ ಪರಿಶ್ ೋಧ್ಕರು ಹಾಗೊ
ಲ ಕೆಪರಿಶ್ ೋಧ್ಕರ ಜ ೊತ ಗ ಸಹಕಾರ ಮನ ೊೋಭಾವದಿಂದ ವತಿ್ಸಿ.

ಸರಿಯಾದ ರ ಕಾಡ್್ ರ್ಾರಣ
ನಿಮಮ ಡ ಸಿೆನ್ ಕ ಳಗ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ುು ತ್ುಂಬಲಾಗಿದ ಯ್ಕೋ? ಇಡಿೋ ರಾರ್ಶಯನ್ುು ಕಸದಬುಟ್ಟುಗ ಹಾಕಲ್ು ಪರಲ ೊೋಭಿಸುವಂತಿದ ,

ಅಲ್ಲವ ೋ? ಆದರ ಸೊಕು ದಾಖಲ ಗಳನ್ುು ಹ ೊಂದಿರುವುದು ಎಂದರ , ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ ೆ ಸೊಕು ದಾಖಲ ಗಳನ್ುು
ಹ ೊಂದಿರಬ ೋಕು ಎಂದಥ್.

ನ್ಮಮ ವಯವಹಾರದ ದಾಖಲ ಗಳನ್ುು ನ್ಮಮ ನಿೋತಿಗಳಿಗ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೊಳಳಬ ೋಕು, ಸಂಗರಹಿಸಬ ೋಕು ಮತ್ುು
ವಿಲ ೋವಾರಿ ಮಾಡಬ ೋಕಾಗುತ್ುದ .

ನಾವು ಕಾನ್ೊನ್ು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕ ಲ್ವು ಡಾಕುಯಮಂಟ್ ಗಳನ್ುು ಇರಿಸಿಕ ೊಳುಳತ ುೋವ ಮತ್ುು ಇತ್ರರು ಇನ್ುರ್ುು ಪಯರಕವಾಗಿ

ಅದನ್ುು ನಿವ್ಹಿಸಲ್ು ನ್ಮಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾುರ . ADM ದಾಖಲ ಗಳ ನಿವ್ಹಣ ನಿೋತಿಯ ಕುರಿತ್ು ತಿಳಿದುಕ ೊಳಳಲ್ು ಸವಲ್ಪ
ಸಮಯ ಮೋಸಲ್ಲಡಿ.

ನ್ಮಮ ದಾಖಲ ನಿವ್ಹಣ ನಿೋತಿಯು (RMP) ಸೃಷ್ಠು, ಪರವ ೋಶ, ಬಳಕ , ಶ್ ೋಖರಣ , ರ್ಾರಣ, ಉಳಿಸಿಕ ೊಳುಳವಿಕ ಮತ್ುು

ಇತ್ಯಥ್ಕಾೆಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣ ಯನ್ುು ಸ್ ೋರಿದಂತ ತ್ಮಮ ಜಿೋವನ್ ಚಕರದ ಉದದಕೊೆ ಎಲಾಲ ದಾಖಲ ಗಳ ನಿವ್ಹಣ ಗ ನಿಯಮಗಳು

ಮತ್ುು ಮಾಗ್ಸೊಚ್ಚಗಳ ಫ ರೋಮ್್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ುು ಸ್ಾಾಪಿಸುತ್ುದ . ಇದು ಸಂಸ್ ಯ
ಾ ಉದದಕೊೆ ನಿರಂತ್ರ ಮತ್ುು ಜವಾಬಾದರಿಯುತ್

ದಾಖಲ ನಿವ್ಹಣ ಅಭಾಯಸವನ್ುು ಸ್ಾಾಪಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಇದು ದಾಖಲ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನ್ೊನ್ು ಬಾಧ್ಯತ ಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕ
ಅವಶಯಕತ ಗಳು ಮತ್ುು ಕಾಯಾ್ಚರಣ ಮತ್ುು ತ್ಮಮ ಭಾದಯತ ಯ ತ್ೃಪಿುಯನ್ುು ವಿವರಿಸುತ್ುದ .
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ಲ್ಂಚ ಮತ್ುು ಭರಷಾುಚಾರ
ಅಂತ್ರರಾಷ್ಠರಯ ವಯವಹಾರವನ್ುು ನ್ಡ ಸುವಾಗ, ಆತ್ಂಕಪಡಬಹುದಾದ ಮತ ೊುಂದು ವಿರ್ಯವ ಂದರ ಲ್ಂಚಗುಳಿತ್, ಇದ ೋ

ಕಾರಣದಿಂದ ಲ್ಂಚ ನಿೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಕ ೊಡುವುದು ಒಪಪಂದಗಳು ಮತ್ುು ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳನ್ುು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಹುದು. ಹಿೋಗಾಗಿ,
ಕ ಲ್ವು ರಾರ್ುಗಳಲ್ಲಲ ಕಂಪನಿಯು "ನಿವ್ಹಿಸು ಹಾಗೊ ಪ್ಾವತಿಸು" ಎಂಬುದು ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಥ್ವಾಗಿದ , ಆದರ ನಾವು
ನ ೋರವಾಗಿ—ಇಲ್ಲವ ೋ ಏಜ ಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವತಿ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅದನ್ುು ಅನ್ುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನ ನ್ಪಿಡಿ, ನಿೋವು ಲ್ಂಚದ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಲ್ು ನ್ಗದು ಮೊತ್ುವನ್ುು ಎಂದಿಗೊ ನಿೋಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಲ್ಂಚದ ಮೌಲ್ಯವು ಏನ್ು

ಬ ೋಕಾದರೊ ಆಗಿರಬಹುದು—ಅದೊ ಕ ಲ್ಸದ ಭರವಸ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ವಯವಹಾರ ಪರಿಗಣನ ಗಳು ಕೊಡ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಲ್ಂಚಗುಳಿತ್ನ್ದ ಕುರಿತ್ು ಮುತಿುನ್ಂತ್ಹ ನಿಯಮ: ನಾವು ಯಾವುದೆೋ ಸಾಂದರ್್ದಲಿಲಯ್ ಯಾವುದೆೋ ರ್ಪ್ದ ಲ್ಾಂಚವನುು

ನೋಡುವುದ್ಧಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ಸಿವೋಕರಸುವುದ್ಧಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರ , ನಿೋವು ಮತ್ುು ADM ಸಂಸ್ ಾಯ ಮೋಲ
ಬಹಳ ಗಂಭಿೋರ ಪರಿಣಾಮವನ್ುು ಬಿೋರಬಹುದು.

ಅನ್ುಮಾನ್ವಿದಾದಗ, ಅದರ ಕುರಿತ್ು ಮಾತ್ನಾಡಿ!
ಉದಾಹರಣ ಗ , ಈ ನಿೋತಿಗಳಲ್ಲಲ ಯಾವುದಾದರೊ ಒಂದು ಉಲ್ಲಂರ್ನ ಯಾಗುವ ಕುರಿತ್ು ನಿೋವು ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾದರ ಅಥವಾ

ಅನ್ುಮಾನ್ ಉಂಟಾಗಿದ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕ ೊಳಿಳ. ಮುಂದ ೋನ್ು?
•

ADM Way ಸಹಾಯವಾಣಿ

ನಿಮಗ ಯಾವುದ ೋ

ಸಂಗತಿಗಳು ಅಕರಮ,

•

ಅನ ೈತಿಕ ಅಥವಾ

ಅಸುರಕ್ಷಿತ್

ಆರ್ಾರದ ಮೋಲ ಉಚ್ಚತ್ ಟಾಲ್-ಫ್ರೋ ಸಂಖ್ ಯಗಳನ್ುು ಪಡ ಯುವಿರಿ.
•

ಎಂದ ನಿಸಿದರ ,

ಅದರಲ್ಲಲ ಯಾರ ೋ

•

ಕೊಡ ಕೊಡಲ ೋ—ಆ

•

ಭಾಗಿಯಾಗಿದದರೊ

ಕುರಿತ್ು ವರದಿ ನಿೋಡಲ್ು

ದ್ರವಾಣಿ: ADM Way ಸಹಾಯವಾಣಿಎಂಬಲ್ಲಲಗ ಭ ೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ, ನಿೋವಲ್ಲಲ ದ ೋಶಗಳ

•

ಆನ್ಲೆೈನ: ಗೌಪಯ ವರದಿಯ್ಕೊಂದನ್ುು

ಸಲ್ಲಲಸಲ್ುwww.theadmwayhelpline.com ಎಂಬಲ್ಲಲಗ ಭ ೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ.

ADM ಅನುಸರಣೆ ಕಚೆೋರ ದ್ರವಾಣಿ: 1-217-424-4929 ಅರ್ವಾ 800-637-5843,
ವಿಸತರಣೆ. 4929

ಇಮೋಲ್: compliance@adm.com

ಅಾಂಚೆ ಮೋಲ್: ಅಾಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ Box 1470, Decatur, IL 62526

ನಿೋವು ಹ ೊಣ ಗಾರರಾಗಿರುತಿುೋರಿ.
•

ಅನ್ುಮಾನ್ವಿದದಲ್ಲಲ, ನಿಮಮ ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು, ಮೋಲ್ಲವಚಾರಕರು, ಮಾನ್ವ ಸಂಪನ್ೊಮಲ್ಗಳು, ನಾಯಯಸಮಮತ್ ವಿಭಾಗ,
ಅನ್ುಸರಣ ಕಚ ೋರಿ ಅಥವಾ ADM Way ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ುು ಸಂಪಕ್ರ್ಸಿ.

•

ಸಮಸ್ ಯಯು ತ್ುಂಬಾ ಸೊಕ್ಷಮವಾಗಿದದರ , ನಿೋವು ಅನ್ುಮತಿಸಿದ ಕಾನ್ೊನಿನ್ ಪರಕಾರ ಅನಾಮರ್ ೋಯವಾಗಿ ವರದಿ

ಮಾಡಬಹುದು. ನಿೋವು ನಿಮಮ ಹ ಸರನ್ುು ನಿೋಡಿದದರ ೋ, ಕಂಪನಿಯು ತ್ನಿಖ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ೊನ್ು ಪರಕ್ರರಯ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಲ

ಅದನ್ುು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಹ ೊರ ತ್ು ನಿಮಮ ವರದಿಯನ್ುು ಗೌಪಯವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾವು ಪ್ರಶ್ೆು ಕೆೋಳುವುದು

ಮತ್ುತ ವರದ್ಧ ಮಾಡುವುಕೆೆ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರತಿಕಾರವನುು ತೆಗೆದುಕೆ್ಳುುವುದಕೆೆ ಅವಕಾಶ ನೋಡುವುದ್ಧಲ್ಲ.
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ಸಂಹಿತ ಕುರಿತ್ು ತಿಳಿದುಕ ೊಳಿಳ!
ಈಗನಿಂದಲ ೋ, ನಿಮಮ ನಿಣ್ಯಗಳನ್ುು ರೊಪಿಸಲ್ು ನಿಮಮ ನ ೈತಿಕ ಪರವೃತಿುಗಳು ಹ ೋಗ ಅನ್ುಮತಿಸುತ್ುವ ಎಂದು ನಿೋವು

ಅರ ೈ್ಸಿಕ ೊಳಳಬ ೋಕು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ನ್ಮಮ ಕಂಪನಿಯ ಪರಮುಖ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ುು ನ್ಮಮ ಸಂಹಿತ ಕುರಿತ್ು ಸಿಾರವಾಗಿರುತಾುರ .
ನಾವು ಅನ್ುಸರಿಸಲ ೋಬ ೋಕಾದ ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳು ಹಾಗೊ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಕುರಿತ್ು ತಿಳಿದುಕ ೊಂಡಿರುವಿರಿ ಮತ್ುು ನಿಮಗ

ಬ ೋಕ ಂದಾಗ ಸಹಾಯ ಪಡ ಯುವುದು ಹ ೋಗ ಂದು ತಿಳಿದುಕ ೊಂಡಿರುವಿರಿ. ನಿೋವು ಕ ಟು ನ್ಡತ ಕುರಿತ್ು ವರದಿ ಮಾಡಲ್ು

ನಿಮಮ ಭಾಧ್ಯತ ಯನ್ೊು ಸಹ ಅಥ್ ಮಾಡಿಕ ೊಳುಳವಿರಿ ಮತ್ುು ನಿೋವು ಅನ್ುಸರಣ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ುು ಹ ೊಂದಿದದರ ೋ ಯಾರನ್ುು

ಸಂಪಕ್ರ್ಸಬ ೋಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕ ೊಳುಳವಿರಿ.

ನ ನ್ಪಿಡಿ, ಈ ವಿಭಾಗವನ್ುು ನಿಮಮ ಕಾಯ್ಸಾಳದಲ್ಲಲ ಎದುರಾಗುವ ಪರತಿಯ್ಕೊಂದು ಸಂಭಾವಯ ಪರಿಸಿಾತಿಯನ್ುು ಪರಿಹರಿಸಲ್ು

ವಿನಾಯಸಗ ೊಳಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ುು ಇದು ಕಾನ್ೊನ್ು ಸಲ್ಹ ಯನ್ುು ಬದಲ್ಲಸಲ್ು ಸ್ಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗ ಅಗತ್ಯವಿದಾದಗ

ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ು ಹಲ್ವಾರು ಸಂಪನ್ೊಮಲ್ಗಳು ನಿಮಮ ಬಳಿಯವ ಎಂಬುದನ್ುು ನ ನ್ಪಿಸಿಕ ೊಳಿಳ.

ನ್ಮಮ ಕ ಲ್ಸವನ್ುು ಉತ್ುಮ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ ನ್ಡ ಸುವ ನ್ಮಮ ನಿೋತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನ್ೊನ್ುಗಳ ಕುರಿತ್ು ನಿಮಮ ನಿದಿ್ರ್ು ಪರಶ್ ುಗಳನ್ುು

ನಿೋವು ಹ ೊಂದಿದದರ ೋ, ನಿಮಮ ಮೋಲ್ಲವಚಾರಕರ ೊಂದಿಗ ಮಾತ್ನಾಡಿ ಅಥವಾ ನ್ಮಮ ಮಾನ್ವ ಸಂಪನ್ೊಮಲ್, ಅನ್ುಸರಣ ಕಚ ೋರಿ

ಅಥವಾ ಕಾನ್ೊನ್ು ವಿಭಾಗವನ್ುು ಸಂಪಕ್ರ್ಸಿ. ನಿೋವು ಮಾಡಬ ೋಕ್ರರುವುದು ಇಷ ುೋ, ಕ ೋಳಿ ಪಡ ಯರಿ.
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ವೆೈವಿಧ್ಯತೆ ಹಾಗ್ ಸಹಭಾಗಿ
ADM ನ್ಲ್ಲಲ, ನಾವು ನ್ಮಮ ಸಹ ೊೋದ ೊಯೋಗಿಗಳ ಂದಿಗ ಸುರಕ್ಷತ ಹಾಗೊ ಯ್ಕೊೋಗಕ್ಷ ೋಮಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಆಳವಾದ ಮತ್ುು

ಪ್ಾರಮಾಣಿಕ ಭಾವವನ್ುು ಹ ೊಂದಿದ ದೋವ ಮತ್ುು ನಾವು ಅವರ ೊಂದಿಗ ಗೌರವದಿಂದ ನ್ಡ ದುಕ ೊಳುಳತ ುೋವ . ಒಂದು ಗೌರವಯುತ್
ಕಾಯ್ಸಾಳವು ಪರತಿಯ್ಕೊಬಬರಿಗೊ ಹ ಚುಿ ಆಹಾಲದಕರ ಮತ್ುು ಹ ಚುಿ ಉತಾಪದಕತ ಯನ್ುು ಹ ೊಂದಿರುತ್ುದ .

ಕ್ರರೋಡ ಯಲ್ಲಲರುವಂತ ಯ್ಕೋ ವಾಯಪ್ಾರದಲ್ಲಲ, ಶಕ್ರುಶ್ಾಲ್ಲ
ತ್ಂಡಗಳು ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ಮಮ ಯಶಸುನ್ುು

ಅವರು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ರಿೋತಿ ಮತ್ುು ತ್ಮಮ

ಜನ್ರನ್ುು ಅವರು ಒಟೊುಗೊಡಿಸಲ್ು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ

ಬದಧರಾಗಿರುತಾುರ . ಪರತಿಯ್ಕೊಬಬ ವಯಕ್ರುಯೂ ಸಹ

ಗುಂಪಿಗ ಅನ್ನ್ಯವಾಗಿರುತಾುರ ಮತ್ುು ಪರಸಪರ
ಬ ಂಬಲ್ ಹಾಗೊ ಉತ್ುಮ ಸಂಗತಿಯನ್ುು

ಹ ೊರತ್ರುವ ಮೂಲ್ಕ ಅವರ ನಿದಿ್ರ್ು

ಪರತಿಭ ಯನ್ುು ಬಳಸಲ್ು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುತಾುರ .

ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯು ವಯತಾಯಸಗಳಲ್ಲಲನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ ;ೊ ಸ್ ೋಪ್ಡ ಎಂಬುದು ಗ ೊೋಚರ ಮತ್ುು ಅದೃಶಯ ವಯತಾಯಸಗಳ

ಸಂಯ್ಕೊೋಜನ ಯಾಗಿದುದ, ಗುಂಪಿನ್ ಸದಸಯರು ಜಗತ್ುನ್ುು ವಿೋಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ುು ಪರಸಪರ ಸಂವಹನ್ ನ್ಡ ಸುವ ವಿರ್ಾನ್ವನ್ುು

ನಾವು ರೊಪಿಸುತ ುೋವ . ಪರತಿಯ್ಕೊಬಬ ವಯಕ್ರುಯೂ ಅನ್ನ್ಯ ಎಂದು ಅಥ್ಮಾಡಿಕ ೊಳುಳವುದು ಮತ್ುು ಪರಶಂಸಿಸುವುದು ಎಂದಥ್

ಮತ್ುು ನ್ಮಮ ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಭಿನ್ುತ ಗಳು ಸಂಸ್ ಯ
ಾ ಯಶಸಿುಗ ಹ ೋಗ ಕ ೊಡುಗ ನಿೋಡುತ್ುವ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಗಮನಾಹ್ವಾಗಿ, ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯು ಕಾಮ್ಕಶಕ್ರುಯ ಉತಾಪದಕತ , ಸೃಜನ್ರ್ಶೋಲ್ತ ಮತ್ುು ವಯವಹಾರದ ಅವಕಾಶ

ಹ ಚಿಳದ ೊಂದಿಗ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ್ ಹ ೊಂದಿದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಅಮರಿಕನ ಸ್ ೊೋರ್ಶಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸ್ ೊೋಸಿಯ್ಕೋರ್ನ
ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಪರಕಾರ ಲ್ಲಂಗ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಮತ್ುು ಜನಾಂಗಿೋಯ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯ ಪರತಿ 1 ಪರತಿಶತ್ ಏರಿಕ ಗ ಮಾರಾಟ
ಆದಾಯದಲ್ಲಲ ಅನ್ುಕರಮವಾಗಿ 3 ಪರತಿಶತ್ ಮತ್ುು 9 ಪರತಿಶತ್ ಏರಿಕ ಯದ . ಇದು ನ ೈಜ ಪರಪಂಚದ ಸಮಸ್ ಯಗಳಿಗ

ಬ ೋರ ಬ ೋರ ಜನ್ರು ವಿಭಿನ್ು ಆಲ ೊೋಚನ ಗಳು ಮತ್ುು ದೃಷ್ಠಿಕ ೊೋನ್ಗಳನ್ುು ತ್ರುತಿುದಾದರ ಎಂದು ಸ್ಾಬಿೋತ್ುಪಡಿಸುತ್ುದ
ಮತ್ುು ಇದು ನಿಜಕೊೆ ಯಶಸಿವಯಾಗಿದ , ನ್ವಿೋನ್ವಾಗಿದ ಮತ್ುು ಪ್ಾರರಂಭದಿಂದಲ್ೊ ದಿೋರ್್ಕಾಲ್ದ ಕಂಪನಿಗಳು

ವ ೈವಿಧ್ಯಮಯ ತ್ಂಡಗಳನ್ುು ನಿಮ್ಸುತಿುವ . ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯು ಸ್ಾಂಸಿಾಕ ಕಾಯ್ಕರಮವಲ್ಲ, ಮನ್ಸಿುನ್ ಸಿಾತಿಯಾಗಿದ .
ಸೆೋಪ್್ಡಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಮ ವಿರ್ಶರ್ು ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ್ ಭಾವನ ಯಾಗಿದ ಮತ್ುು ಕಾಯ್ಸಾಳದ
ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ . ಸ್ ೋಪ್ಡ ನ್ಡವಳಿಕ ಗಳು ಉದ ದೋರ್ಶತ್ ಕ್ರರಯ್ಕಗಳಾಗಿದುದ ಅವುಗಳು ನಾವು ಕೌಶಲ್ಯತ ಯನ್ುು

ಸಂಪಯಣ್ವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ ೊಳಳಲ್ು ಮತ್ುು ನ್ಮಮ ಕ ಲೈಂಟಗಳಿಗ ಉತ್ುಮ ಸ್ ೋವ ಯನ್ುು ಒದಗಿಸಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುವ .
ಉದ ೊಯೋಗಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇಲ್ಲದಿದದರ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನ ೋಕ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ುದ . ಅವರು ನ ೈತಿಕತ ಕುಸಿತ್, ಕಡಿಮ

ಉತಾಪದಕತ , ಹ ಚ್ಚಿನ್ ವಹಿವಾಟು, ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಗ ೈರುಹಾಜರಾತಿ,

ಹ ಚ್ಚಿನ್ ನ ೋಮಕಾತಿ ವ ಚಿಗಳು ಮತ್ುು ಕಾಯ್ಸಾಳ ಕ್ರರುಕುಳ

ಅಥವಾ ತಾರತ್ಮಯ ಹಕುೆಗಳ ಬಗ ೊ ಅನ್ುಭವಿಸಿರಬಹುದು.
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ನಿಮಮ ದ ೈನ್ಂದಿನ್ ಕ ಲ್ಸದಲ್ಲಲ ಅಭಾಯಸ ಸ್ ೋಪ್ಡ ಮಾಡುವುದನ್ುು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲ್ು, ಈ ಸಲ್ಹ ಗಳನ್ುು ಪರಯತಿುಸಿ:
•

ಜನ್ರು ತ್ಮಮ ಕಾಯ್ಗಳಿಗ ಮಾನ್ಯತ ಪಡ ಯುತಿುದಾದರ ಎಂಬುದನ್ುು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಿಳ.

•

ನಿದಿ್ರ್ು ಕಾಯ್ಗಳನ್ುು ನಿಯ್ಕೊೋಜಿಸಿರುವ, ದ ೊಡಡ ಅಸ್ ೈನಮಂಟಗಳನ್ು ನಿೋಡಿರುವ, ವೃತಿುಜಿೋವನ್ದ

ಸಲ್ಹ ಯನ್ುು ನಿೋಡಿರುವ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಮನಿದ ೋ್ಶನ್ರಾಗಿರುವ ವಯಕ್ರುಗಳ
ಪಕ್ಷಪ್ಾತ್ಗಳ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿ.

•

ಸಹ ೊೋದ ೊಯೋಗಿಗಳ ಹ ಸರನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಳಿಳ ಮತ್ುು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚಿರಿಸಿ.

•

ನಿಮಮ ಸಹ ೊೋದ ೊಯೋಗಿಗಳ ಆಲ ೊೋಚನ ಮಟುದ ಕುರಿತ್ು ಇನ್ುರ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಳುಳವಂತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ು ನಿಮಮ
ಸಹ ೊೋದ ೊಯೋಗಿಗಳ ಕುರಿತ್ು ತಿಳಿಯಲ್ು ಸವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ುು ವಿನಿಯ್ಕೊೋಗಿಸಿ.

•

ಇತ್ರರ ಜ ೊತ ಗ ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ ನಿಲ್್ಕ್ಷಿಸಬ ೋಡಿ, ತಿರಸೆರಿಸಬ ೋಡಿ ಇಲ್ಲವ ೋ ಅಡಚಣ ಮಾಡಬ ೋಡಿ.

•

ನಿಮಮ ಸಂವಹನ್ ಮತ್ುು ಕಾಯ್ ಶ್ ೈಲ್ಲ ಕುರಿತ್ು ಎಚಿರವಿರಲ್ಲ ಮತ್ುು ಇತ್ರರ ಆಧ್ಯತ ಗಳಿಗ ಗೌರವ ಸೊಚ್ಚಸಲ್ು

ಮಾಗ್ಗಳ ಕುರಿತ್ು ಆಲ ೊೋಚ್ಚಸಿ
•

ಬಹು ಕಾಯ್ದ ವಾಯಕುಲ್ತ ಯನ್ುು ತ್ಪಿಪಸಿ.

•

ವಾಚ್ ಅಥವಾ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೋನ ನ ೊೋಡಲ್ು ಕಣುಾಗಳನ್ುು ಆಡಿಸುವುದು ಈ ರಿೋತಿಯ ಅಮೌಖಿಕ ಟ್ಟೋಕ ಯ
ಪರಕ್ರರಯ್ಕಯನ್ುು ನಿಯಂತಿರಸಿ.

•

ನಿಮಮ ದವನಿ ಏರಿಳಿತ್ದ ಬಗ ೊ ಎಚಿರವಿರಲ್ಲ

•

ವಿಶ್ ೋರ್ ನಿಯ್ಕೊೋಜನ ಯ್ಕೊಂದಕ ೆ ಯಾರನಾುದರೊ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದಕೊೆ ಮೊದಲ್ಲಗ ನಿಮಮ ತ್ಂಡದ ಸಂಪಯಣ್

ಪಟ್ಟುಯ್ಕೊಂದನ್ುು ಮುದಿರಸಿ, ಏಕ ಂದರ ಅವರು ನಿಮಮಂತ ಅಥವಾ ನಿಮಗ ಸಮೋಪದಲ್ಲಲ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸು ಉನ್ುತ್

ಮನ್ಸಿುನ್ವರು ಎಂಬ ಭಾವನ ವಯಕುವಾಗುವುದರಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೊಳಳಬಹುದು.

ರ್ದರತೆಯ ಕುರತ್ು ಜಾಗೃತಿ
ಉದ ೊಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ುು ಕಂಪನಿಯ ಸುರಕ್ಷತ ಹಾಗೊ ಯ್ಕೊೋಗಕ್ಷ ೋಮಕ ೆ ಡ ೋಟಾ ಹಾಗೊ ಸಾಳ ಭದರತ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ .

ಸ್ ೈಬರ್ ಕ ೈಮ್ ಮತ್ುು ಸ್ಾೆಯಮ್್ ಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಡ ೋಟಾ, ಸಿಸುಮ್್ಗಳು ಮತ್ುು ಸಾಳಗಳ ಮೋಲ ಗಮನಾಹ್
ಬ ದರಿಕ ಯನ್ುುಂಟುಮಾಡುತ್ುವ .

ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪರದ ೋಶಗಳಿಗ ಪರವ ೋಶವನ್ುು ನಿಷ ೋಧಿಸಬ ೋಕು ಮತ್ುು ದೃಢೋಕೃತ್ ವಯಕ್ರುಗಳಿಗ ಮಾತ್ರ ಪರವ ೋಶ ನಿೋಡಬ ೋಕು. ಯಾವಾಗಲ್ೊ
ಕಂಪ್ ನಿ ID ಗಳು, ಬಾಯಡ್್ಗಳು, ಕ್ರೋಗಳು ಮತ್ುು ಫೋಬ್ು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಇತ್ರರ ಭದರತ ರುಜುವಾತ್ುಗಳನ್ುು

ಪಡ ದುಕ ೊಳಳಬ ೋಡಿ. ID ಬಾಯಡ್್ಗಳು, USB ಡ ೈವ್ಗಳು,್ಪ್ಾಯಕ ೋಜ್್ಗಳು,್ಬಿರೋಫ್ಟ್ಕ ೋಸ್ಗಳು ಹಿೋಗ ಇನ್ೊು ಅನ ೋಕ ರಿೋತಿಯ

ಮಾಲ್ಲಕತ್ವವಿಲ್ಲದ ಅಂಶಗಳನ್ುು ನಿೋವು ಕಂಡರ ೋ, ಭದರತ ಯನ್ುು ಎಚಿರಗ ೊಳಿಸಿ.

15

ಜ ೊತ ಗ , ನಿೋವು ಕಂಪನಿ ಪರದ ೋಶವನ್ುು ಪರವ ೋರ್ಶಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಮಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲ್ೊ ನಿಮಮ ಬಾಯಡ್್ ಅಥವಾ ID
ಸ್ಾೆಯನ ಮಾಡಿ, ಯಾರಾದರೊ ನಿಮಗಾಗಿ ಬಾಗಿಲ್ು ಅಥವಾ ಲ್ಲಫ್ಟು ಅನ್ುು ಹಿಡಿದಿರುವಾಗಲ್ೊ ಸಹ, ಬ ೋರ ಯವರಿಗೊ ಹಿೋಗ

ಮಾಡಲ್ು ನ ನ್ಪಿಸಿ. ನಿೋವು ಹಾದುಹ ೊೋಗುವಾಗ ಬಾಗಿಲ್ು ಮುಚುಿತ್ುದ ಹಾಗೊ ಲಾರ್ಕ ಆಗುತ್ುದ ಎಂದು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಿಳ.

ಬಾಗಿಲ್ಲನ್ ಬಿೋಗ ಒಡ ದಿದದರ ಅಥವಾ ಏನ ೊೋ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನಿಸಿದರ ಭದರತಾ ಸಿಬಬಂದಿಗ ತಿಳಿಸಿ.

ಮತ್ುು ನಿೋವು ಕಂಪನಿ ಪರದ ೋಶವನ್ುು ಪರವ ೋರ್ಶಸುವಾಗ ಇಲ್ಲವ ೋ ತ ೊರ ಯುವಾಗ, ನಿಮಮ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ್ ಪರದ ೋಶಗಳು ಮತ್ುು

ಇತ್ರರ ಬಗ ೊ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ. ಅಪರಿಚ್ಚತ್ ವಯಕ್ರುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪರದ ೋಶಗಳಿಗ ಪರವ ೋರ್ಶಸದಂತ ನಿಯಂತಿರಸಿ.

ಉದ ೊಯೋಗಿ, ಮಾರಾಟಗಾರ, ಗುತಿುಗ ದಾರ ಅಥವಾ ಗಾರಹಕರಂತ ಸ್ ೊೋಗು ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ವಿಶ್ಾವಸ್ಾಹ್ತ ಯ

ಮಟುವನ್ುು ಸ್ಾಾಪಿಸುವ ಪರಯತ್ುದಲ್ಲಲ ಕ ಲ್ವು ಸ್ಾೆಯಮರ್ಗಳು ತ್ಪ್ಾಪದ ಗುರುತ್ನ್ುು ಬಳಸಬಹುದು. ಅವರು ಉದ ೊಯೋಗಿಗಳಿಗ

ಕರ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಯ ಖ್ಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಉದ ೊಯೋಗಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಪಡ ದುಕ ೊಳಳಲ್ು ಉಪ್ಾಯ ಮಾಡಬಹುದು
ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಟುಡವನ್ುು ಪರವ ೋರ್ಶಸಲ್ು ಪರಯತಿುಸಬಹುದು.

ಅಪರಿಚ್ಚತ್ ಗುತಿುಗ ದಾರರು, ಸ್ ೋವಾ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಸಂದ ೋಶ ಕಳುಹಿಸುವವರನ್ುು ಕಟುಡದ ೊಳಕ ೆ ಪರವ ೋರ್ಶಸುವುದಕ ೆ

ಅನ್ುಮತಿಸುವ ಮುನ್ು ಅವರ ರುಜುವಾತ್ುಗಳನ್ುು ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ. ಕ ಲ್ವು ಸಾಳಗಳಲ್ಲಲ, ನಿೋವು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ೌಲ್ಭಯಕ ೆ ಪರವ ೋರ್ಶಸುವುದಕೊೆ

ಮೊದಲ್ು ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಹ ೊಂದಿದಾದರ ಯ್ಕೋ ಎಂದು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲ್ು ನಿೋವು ಸಾಳದ ಸಿಬಬಂದಿಯನ್ುು ಸಂಪಕ್ರ್ಸಬ ೋಕಾಗುತ್ುದ .
ಮತ್ುು, ಅಜ್ಞಾತ್ ಸಂಖ್ ಯಯಂದ ಕರ ಸಿವೋಕರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಹ ಸರನ್ುು ಕ ೋಳಿಕ ೊಳಿಳ, ಸಂಪಕ್ ಕಡಿತ್ಗ ೊಳಿಸಿ ಮತ ು ಕರ ಮಾಡಿ.

ಕ ಲ್ವಮಮ, ಕರ ಮಾಡಿದ ವಯಕ್ರುಗ ಕರ ಮಾಡಲ್ು ಬಳಸುವ ಸಂಖ್ ಯಗಳು ಸ್ ೋರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಕರ ದಾತ್ರ ಪಟ್ಟುಗ
ಸರಿಹ ೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಕಾತಯಗೆ್ಳಿಸುವಿಕೆ
ಈ ಕ ೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಲನ್ ವಿರ್ಯಕಾೆಗಿ ನಿಮಮ ಸಂಪಯಣ್ ಗಮನ್ ಕ ೊಟ್ಟುದದಕಾೆಗಿ ಧ್ನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯವಿಟುು ಭವಿರ್ಯದ ಉಲ ಲೋಖಕಾೆಗಿ

ಇದನ್ುು ಹಾಯಂಡಿ ಎಂದು ಇರಿಸಿಕ ೊಂಡಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಿಳ. ಹ ೊಸ ADM ಸಹ ೊೋದ ೊಯೋಗಿಯಾಗಿ, ನಿೋವು

ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದಿದೋರಿ, ಸುಮಾರು ಶತ್ಮಾನ್ಕೊೆ ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಸಂಸ್ ಾಯಲ್ಲಲ ನ್ವಿೋನ್ ಮತ್ುು

ಅಭಿವೃದಿಧಪಯರಕವಾಗಿ ನಿಮಮನ್ುು ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲಾಗಿದ ... ನಿಮಮಂತ್ಹ ಉದ ೊಯೋಗಿಗಳಿಗ ನ್ಮಮ ಧ್ನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿೋವು

ಇಲ್ಲಲ ಕ ಲ್ಸ ನಿವ್ಹಿಸುತಿುರುವುದಕ ೆ ನ್ಮಗ ಸಂತ ೊೋರ್ವಾಗುತಿುದ ಮತ್ುು ನಿಮೊಮಂದಿಗ ಸೊಕು ಮಾಗ್ದಲ್ಲಲ...ಜವಾಬಾದರಿಯುತ್

ಮಾಗ್ದಲ್ಲಲ..ನ ೈತಿಕ ಮಾಗ್ದಲ್ಲಲ...ADM ಮಾಗ್ದಲ್ಲಲ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸಿ ಉತ್ುಮ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳನ್ುು ಸ್ಾಧಿಸಲ್ು ಎದುರು

ನ ೊೋಡುತಿುದ ದೋವ .
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ADM ಹ ೊಸ ನ ೋಮಕಾತಿ ಅಗತ್ಯ ತ್ರಬ ೋತಿ ಕ ೈಪಿಡಿ ದೃಢೋಕರಣ
ನ ಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲದ ಹ ೊಸ ನ ೋಮಕಾತಿಗ ಅಗತ್ಯವಾದ ತ್ರಬ ೋತಿ ಕ ೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಲ ನಾನ್ು ಕ ಳಗ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲಾದ ವಿರ್ಯಗಳನ್ುು

ಓದಿದ ದೋನ ಮತ್ುು ಅದರಲ್ಲಲ ಒಳಗ ೊಂಡಿರುವ ಎಲಾಲ ನಿೋತಿಗಳನ್ುು ಮತ್ುು ಅಭಾಯಸಗಳಿಗ ಬ ಂಬಲ್ ಮತ್ುು ಬದಧನಾಗಿರಲ್ು ಒಪುಪತ ುೋನ
ಎಂದು ನಾನ್ು ದೃಢೋಕರಿಸುತ ುೋನ .
•
•
•
•

ನಿೋತಿ ಸಂಹಿತ ಓರಿಯಂಟ ೋಶನ

ನಿೋತಿ ಸಂಹಿತ : ಮೂಲ್ತ್ತ್ವಗಳನ್ುು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡುವುದು
ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಹಾಗೊ ಸಹಭಾಗಿ
ಭದರತ ಯ ಕುರಿತ್ು ಜಾಗೃತಿ

ದಯವಿಟುು ಈ ಹಾಳ ಅನ್ುು ಕ್ರರುಪುಸುಕದಿಂದ ಬ ೋಪ್ಡಿಸಿ, ಸ್ ೈನ ಇನ ಮಾಡಿ ಮತ್ುು ಈ ಕ್ರರುಪುಸುಕವನ್ುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಐದು

ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಲ ನಿಮಮ ತ್ಕ್ಷಣದ ಮೋಲ್ಲವಚಾರಕ, ತ್ರಬ ೋತಿ ಸಂಯ್ಕೊೋಜಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನ್ವ ಸಂಪನ್ೊಮಲ್ ಪರತಿನಿಧಿಗ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ.

ಸಹಿ
ಮುದಿರತ್ ಹ ಸರು
ತ್ವರಿತ್ ಮೋಲ್ಲವಚಾರಕ, ತ್ರಬ ೋತಿ ಸಂಯ್ಕೊೋಜಕ ಅಥವಾ ಮಾನ್ವ ಸಂಪನ್ೊಮಲ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದನ್ುು ಗಮನಿಸಿ: ದಯವಿಟುು
ಆಡಿಟ್ಟಂಗ ಉದ ದೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ದೃಢೋಕರಣವನ್ುು ಫ ೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹ ೊಸ ನ ೋಮಕಾತಿ ತ್ರಬ ೋತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಲ

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಯಣ್ಗ ೊಳಿಸುವಿಕ ಯನ್ುು ರೊಪಿಸುತ್ುದ . ದಯವಿಟುು CourseMillನ್ಲ್ಲಲ ಪಯಣ್ಗ ೊಳಿಸುವಿಕ ಯನ್ುು ದಾಖಲ್ಲಸಿ.
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