यू.एस. र�हवासी नसलेल्या नवीन नोकर�वर ठे वण्यासाठ�

नॉन-नेटवक्डर् र�हवाशांसाठ� प्र�श�ण ह�डबुक आवश्यक आहे

हे ह�डबुक नवीन नॉन-नेटवक्डर् सहकमर्चार्यांना (कंपनीचा ईमेल पत्ता नसलेले आ�ण/�कंवा कॉम्प्यूटरवर अक्
ॅ सेस
नसलेले सहकमर्चार�) ऑनलाइन �कंवा क्लासरूम पयार्य शक्य नसताना त्यांच्या प्र�श�ण आवश्यकता
वैयिक्तकपणे पूणर् करण्यात मदत करण्यासाठ� �डझाइन केले आहे .

नवीन सहकमर्चार्यांनी या ह� डबुकमध्ये �दलेल� मा�हती काळजीपूवक
र् वाचणे, शेवट� असलेल्या सा�ांकननावर सह�
करून स्वा�र� केलेले पत्रक स�ु वधेच्या नोकर� व्यवस्थापकाला, HR प्र�त�नधी �कंवा प्र�श�ण समन्वयकाशी परत
करणे आवश्यक आहे . नोकर� व्यवस्थापक, स्वा�र�कृत दस्तऐवज प्राप्त करणार्या HR प्र�त�नधी �कंवा प्र�श�ण
समन्वयकाने CourseMill मध्ये संपूणर् मा�हती अपलोड करणे आवश्यक आहे . मूळ स्वा�र�कृत दस्तऐवज
लेखाप�र�ण प्रस्तावनेसाठ� सु�वधेकडे ठे वणे आवश्यक आहे .

ह� �क्रया सहकमर्चार्याच्या प्रारं भ तारखेच्या प�हल्या पाच कामकाजाच्या �दवसांमध्ये पूणर् करणे आवश्यक आहे .

मे 2017
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योग्य �नकाल योग्य मागार्ने साध्य करणे

ADM नवीन सहकमर्चार� प्र�श�ण ह�डबुक

�प्रय सहकार्यांनो,
ADM मध्ये स्वागत आहे !
आम्ह� उत्सा�हत आहोत क� आपण आमच्या 115-वषा�च्या इ�तहासातील रोमांचक कालावधीत आमच्या कंपनीत
सामील होण्याचे �नवडले आहे . ADM आधीच कृषी व्यवसाय आ�ण खाद्यपदाथार्मधील सवार्�धक प्रशंसनीय कंपनी
आहे आ�ण आपले योगदान आम्हाला आमच्या ADM Way च्या ग्राहक आ�ण भागधारकांना अप्र�तम मूल्य पुढे
�वत�रत करण्यास स�म करे ल — जे म्हणजे, प्रामा�णकपणा, जबाबदार� आ�ण आदराने कायर् करणे.
आपण 1 �दवसापासून ADM Way चा व्यवसाय करण्यासाठ� पूणप
र् णे तयार असल्याची खात्री करणे हे या

ह�डबुकचे उ�द्दष्ट आहे . आम्ह� खात्री करू इिच्छतो क� आपण स्वत:ला �कंवा कंपनीला धोरणांचे उल्लंघन करणे,

स्पधार् कायदे �कंवा डेटा सुर�ा पद्धतींना धोक्यात टाकणार नाह�, म्हणूनच हे मागर्दशर्क आपल्याला साधने आ�ण
संसाधनांचा आढावा प्रदान करे ल जे आपल्याला प्रश्न असल्यास आपण वापरु शकता.
आमची आचारसं�हता, सरु ��ततेबाबत जागरूकता आ�ण �व�वधता आ�ण अंतभार्व यांचा समावेश असलेल� पष्ृ ठे .

आपण एकदा संपूणर् पुस्तक वाचले क�, आपल्याला आमच्या कंपनीचे मूलभूत मूल्य आ�ण आचारसं�हता यानुसार
सुसंगत �नणर्य कसे घ्यावे त्याबद्दल आपल्याला अ�धक चांगल्या प्रकारे समजेल. गैरव्यवहाराचा अहवाल
दे ण्यासाठ� आपल्याला आपले बंधन समजेल आ�ण आपल्याला अनप
ु ालना�वषयी शंका असल्यास कोणाशी संपकर्
साधायचा ते आपल्याला समजेल.
पुन्हा एकदा ADM मध्ये स्वागत आहे . आपल्यासह पुन्हा कायर् करण्यासाठ� आम्ह� उत्सुक आहोत!

प्रामा�णक,

जुआन आर. लु�सआनो
अध्य� आ�ण मुख्य कायर्कार� अ�धकार�
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आमची आचारसं�हता
खाल� ADM ची व्यवसाय आचारसं�हता आ�ण नै�तकतेचा आढावा �दलेला आहे , जे आपल्याला ADM ची मल
ू भत
ू
मूल्ये आ�ण व्यवसाय करण्याचा आमचा मागर् समजून घेण्यास मदत करे ल. हे आपल्याला आमची कंपनी �नयं�त्रत
करणारे धोरण, आमच्या व्यवसायाचे �नयमन करणारे कायदे समजण्यास मदत करे ल आ�ण जेव्हा कायदे आ�ण
धोरणे उत्तर दे त नाह�त तेव्हा नै�तक तत्त्वे आमचे मागर्दशर्न करतात.
आपल्याला मा�हतीपूणर् �नणर्य घेण्यात स�म करणे, आपल्याला �दसलेल्या कोणत्याह� गैरवतर्नाचा अहवाल
दे ण्यासाठ� आपण जबाबदार असल्याचे समजून घेणे आ�ण मदतीसाठ� कुठे आ�ण कोणाकडे जायचे हे मा�हत
असणे हे आमचे ध्येय आहे .
--आमची आचारसं�हता प्रत्येकाला �नःप� �नणर्य कसा
घ्यायचा आ�ण ADM साठ� व्यवसाय आयोिजत करताना
योग्य�रत्या कसे कायर् करायचे ते दाखवते. आचारसं�हता
प्रत्येक कमर्चार�, ऑ�फसर आ�ण कंपनीच्या संचालकाला
लागू होते आ�ण आमचे पुरवठादार, व्यवसाय भागीदा,
एजंट्स आ�ण सल्लागारांनी दे खील त्याचे समथर्न करावे
ह� आमची इच्छा आहे .
कमर्चार� म्हणून, आपण सवा�नी आचारसं�हता मानक
जाणून घेणे, त्याचा आदर करणे आ�ण त्यास समथर्न
करणे अपे��त आहे .
आपण आपल्या स्था�नक HR प्र�त�नधी �कंवा पयर्व�
े क/
व्यवस्थापकाकडून कामावर ठे वण्याच्या प्र�क्रये दरम्यान
आचारसं�हता बुकलेट प्राप्त करणे आवश्यक आहे .
अनुपालन संबं�धत �चंतांचे �नराकरण करत असताना हे बक
ु लेट प्रत्येक कमर्चार्यांचे "कसे करायचे" मागर्दशर्क आहे .

मूल्ये आ�ण नै�तकता
आचारसं�हता आम्हाला एक जाग�तक कंपनी बनण्यामध्ये यशस्वी होण्यास मदत करते. सहा खंडांवर ऑपरे शनसह,
आम्ह� 60 दे शांपे�ा अ�धक दे शात �भन्न �नयम आ�ण �नयमांच्या अधीन आहोत. आमचे मागर्दशर्न करण्यासाठ�
जाग�तक आचारसं�हता असल्याने, आम्ह� स्था�नक कायदे �कंवा कस्टमध्ये �व�वधता असतानाह� सव�च्च दजार्ची
एकाग्रता राखन
ू ठे वू शकतो.
काह� महत्वाच्या संकल्पनांवर जाऊन सरू
ु वात करूया.
•

अनप
ु ालन म्हणजे कायदा आ�ण कंपनीच्या धोरणांचे अनस
ु रण करणे.

•

नै�तकता असल्यास आपल्याला कायद्याच्या बंधनात अडकण्याची गरज नाह�. सोप्या भाषेत, नै�तकता
तत्वांवर आधा�रत �नणर्य घेत आहे . कामाच्या �ठकाणी, याचा अथर् आमच्या आवडींचे मागर्दशर्न
करण्यासाठ� आमच्या कंपनीची मुख्य मूल्ये वापरणे.
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•

मुख्य मूल्ये ह� अशी गोष्ट आहे जीला आम्ह� आमच्या कंपनीमध्ये महत्वाचे मानतो—गोष्ट� म्हणजे
प्रामा�णकपणा, आदर, श्रेष्ठता, साधन-संपन्नता, सां�घक कायर्, आ�ण जबाबदार�.

�वचार करायच्या गोष्ट�
जर तुम्हाला कधीह� नै�तक द�ु वधांचा सामना करावा लागतो, तर प्रथम थांबून तथ्य ओळखा. नंतर, स्वत:ला
आपण �वचार करत असलेल्या �क्रये�वषयी चार प्रश्न �वचारा:
•

यामुळे कायद्याच्या �कंवा कंपनी धोरणांचे उल्लंघन होईल?

•

हे अयोग्य �दसू शकेल?

•

तो इतरांना इजा करू शकतो?

•

मी ह� �क्रया केल्यास इतरांना वाटते क� मी त्यांना
त्याच्याबदल्यात काह�तर� द्यावे �कंवा त्यांचे काह� दे णे आहे ?

या प्रश्नांची उत्तरे "होय" �कंवा "मला मा�हत नाह�" असेल तर ते थांबवण्याचे हे �चन्ह आहे , आपल्याकडे असलेल्या
पयार्यांचा पुन्हा �वचार करा आ�ण आवश्यकता असल्यास पुढ�ल मागर्दशर्न �मळवा.
असे अनेकदा होऊ शकते जेव्हा आपल्याला चुक�च्या वाटत असलेल्या काह� गोष्ट� करण्यास दबाव आणला जातो. हे
घडल्यास, आपण आपल्या पयर्वे�क �कंवा ADM Way हे ल्पलाइनवरून मागर्दशर्न मा�गतल्या�शवाय पुढे जाऊ नका.
योग्य गोष्ट� करण्याबद्दल आपल्या बां�धलक�शी आ�ण आपल्या मूलभूत मूल्यांशी कधीह� तडजोड करू नका.
आमची एकात्मकता आपल्या ब्रॅण्डचा एक भाग आहे - "चांगले नाव" - जर आपण हे करणार असाल तर - एकदा
खराब झाल्यानंतर ती दरू
ु स्तीसाठ� बराच वेळ लागेल.

भेदभाव
आम्हाला आशा आहे क� �भन्न पाश्वर्भूमी आ�ण दृष्ट�कोन असलेल्या व्यक्ती कंपनीमध्ये चेतना आ�ण
सजर्नशीलतेत भर घालतात आ�ण आम्ह� कायर्स्थानामध्ये �व�वधतेला प्रोत्साहन दे तो.
आम्ह� वंश, वणर्, धमर्, �लंग, ल��गक
अ�भमुखता, �लंग ओळख, राष्ट्र�य मूळ, वय,
अपंगत्व, अनुभवाची िस्थती, आनुवां�शक
मा�हती, �कंवा कोणत्याह� अन्य कायदे शीर
संर��त गट िस्थती यांची पवार् न करता समान
रोजगार संधी प्रदान करतो. त्यामुळे जर आपण
कंपनीसाठ� रोजगार �नणर्य घेण्याच्या िस्थतीत
असाल तर, खात्री करा क� ते समथर्नीय आहे त
आ�ण व्यवसायाशी �नगडीत आहे त, भेदभाव
नसलेले घटक आहे त.
कायर्स्थानी प्रामा�णकपणे वागणे महत्त्वाचे आहे . योग्य गोष्ट करणे आ�ण इतरांशी उ�चत वागणे �ततकेच
महत्त्वाचे आहे .
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एक �कंवा अनेक वैयिक्तक वै�शष्ट्यांनुसार भेदभाव ह� नकारात्मक, असमान वागणूक आहे . यशाच्या मागार्मध्ये
कृ�त्रम अडथळे �नमार्ण करू शकतात. हे ADM मध्ये प्र�तबं�धत केले आहे .
आम्ह� कमर्चार� अ�धकारांचा सन्मान करण्यासाठ� दे खील बांधील आहोत:
•

आम्ह� सवर् लागू वेतन आ�ण ताशी वेतन कायद्यांचे पालन करतो

•

आम्ह� कमर्चा-यांशी आदर आ�ण आदराने वागतो

•

आम्ह� स्था�नक रोजगार कायद्यांचे पालन करतो

•

कायदे शीर�रत्या अल्पवयीन कामगार �कंवा सक्तीच्या मजुर�वर काम करणार्या �कंवा त्यांचा गैरवापर
करणार्या कमर्चा-यांचा आम्ह� कधीकधी जाणूनबुजून वापर करत नाह� आ�ण अशा प्रथांना माफ कर�त नाह�.

•

आपल्या व्यावसा�यक भागीदारांकडून, त्यांनी त्यांच्या कमर्चार्यांना प्र�तष्ठे ने आ�ण आदराने वागवावे
आ�ण स्था�नक रोजगार कायद्यांचे पालन करावे ह� अपे�ा ठे वते.

भेदभाव आ�ण छळवणूक यांपासून संर�ण

जसे आपण इतरांना आदराने वागवतो त्याचप्रमाणे, कायदे शीर�रत्या संर��त श्रेणी वर आधा�रत कमर्चार� �कंवा
संभाव्य कमर्चा-यां�वरोधात कधीह� भेदभाव न करणे हे आमचे धोरण आहे .
इतरांचा आदर केल्याने कायर्स्थानाला छळवणक
ू �पासन
ू मक्
ु त करते. छळवणक
ु �ची वागणक
ू आमच्या संस्कृतीचे
आ�ण आमच्या मूळ मूल्यां�वरुद्ध �वध्वंसक आहे , जर� ती बेकायदे शीर नसल� तर�ह�.
काह�वेळा, त्रास दे णार� वागणूक कायद्याच्या �वरोधात असू शकते. ल��गक शोषण - ल��गक अनुकूलता �कंवा
रोजगाराच्या संधी �कंवा उन्नतीची एक अट म्हणून सेक्सच्या मागणीच्या बदल्यात नोकर� �कंवा पदवी दे णे कधीह� सहन केले जाणार नाह�.
आपल्या व्यवस्थापक �कंवा मानव संसाधन प्र�त�नधीला भेदभाव आ�ण उत्पीडनाच्या घटनांची तक्रार करणे
आवश्यक आहे .
आपण पुढ�लपैक� एक साधन वापरून अहवाल दाखल करू शकता:
• ADM मागर् हे ल्पलाइन

• फोन: दे शानुसार टोल-फ्र� क्रमांक शोधण्यासाठ� ADM मागर्
हे ल्पलाइन ला भेट द्या.

• ऑनलाइन: गोपनीयता अहवाल सब�मट करण्यासाठ�
www.theadmwayhelpline.com ला भेट द्या.
• ADM चे अनप
ु ालन कायार्लय

• फोन: 1-217-424-4929 �कंवा 800-637-5843,
एक्सट� शन. 4929

• ई-मेल: compliance@adm.com

• पोस्टल मेल: पी.ओ. बॉक्स 1470, डेकाटुर, आय एल 62526
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द्वेषपूणर् वातावरण
काह� प्रकारचे आचरण कायर्स्थानी स्वीकृताहर् नाह� कारण त्यामध्ये छ्ळ केला जात आहे आ�ण ते कायद्याच्या
�वरूद्ध आहे . हे महत्वाचे आहे क� आमच्यासाठ� छ्ळाची व्याख्या स्पष्ट आहे .
छ्ळ म्हणजे दस
ु र्यांसोबत वारं वार घडणारे , अस्वीकृताहर् आचरण जे त्यांचा वंश, वणर्, धमर् �कंवा �लंग
(गभर्धारणेसह) राष्ट्र�यत्व, ल��गक आवड, वय, अपंगत्व �कंवा जेने�टक मा�हतीवर आधा�रत आहे .
बेकायदे शीर छळ, ज्यामध्ये ल��गक छळाचाह� समावेश आहे , जे अस्वीकृताहर् आचरण असतानाह� होऊ शकते—
मग ते िव्हजअ
ु ल, शािब्दक �कंवा शार��रक असले तर�ह� ते कमर्चार्याची कामाची िस्थती बदलण्यासाठ� गंभीर
�कंवा व्यापक आहे .
सामान्य �नयम म्हणून ते स्वाथार्साठ� �कंवा अपमानजनक असल्यास, तसे बोलू नका आ�ण करू नका. आ�ण
आपल्याला कधीह� भेदभाव �कंवा छळा�वषयी काह�ह� प्रश्न असल्यास त्या�वषयी बोला.
शक्य �ततक्या प्रमाणात, आम्ह� आपण सां�गतलेल� प्रत्येक गोष्ट गोपनीय ठे वू आ�ण आम्ह� आपल्याला
सद्भावना अहवाल तयार केल्यास �कंवा तपासणीमध्ये सहभागी झाल्यास घेतल्या जाणार्या बदलापासून आम्ह�
आपले संर�ण करू.

आरोग्य, सुर��तता आ�ण वातावरण

फोकर्�लस्ट, क�बोडर्, इलेिक्ट्र�सट� सह काम करत असाल �कंवा रसायनांसह काम करत असाल, आपण सवा�नी
जॉबवर सुर��ततेकडे ल� दे णे आवश्यक आहे आ�ण ADM धोरणे आपल्याला अपघात टाळण्याचे मागर्दशर्न
दे ण्याचे ऑफर करते.
आपल्या आ�ण आम्ह� संचा�लत करत असलेल्या समुदायांच्या
फायद्यासाठ�—आपण आपल्या जॉबला लागू होणार्या सवर् आरोग्य
आ�ण सरु �ा �नयामकांचे पालन करणे आवश्यक आहे . व्यवसाय
सरु ��तपणे करता येऊ शकत नसल्यास, आपण कधीह� ADM च्या
वतीने व्यवसाय करू नये �कंवा इतरांना तसे करायला सांगू नये.
वातावरणाचे संर�ण करण्यासाठ� आ�ण वातावरणातील िस्थरता
सुधारण्यासाठ� वातावरणा�वषयक जबाबदार्या पूणर् करून, आम्ह�
वातावरणाचे र�ण करण्याची आमची कतर्व्ये दे खील ओळखतो.
आपलेल्या �क्रयाकलापांचे प�रणाम ओळखण्यासाठ� आमचे समुदाय आमच्यावर आधा�रत आहे त आ�ण
कोणतेह� वातावरणातील धोके कमी करतात. आपण चांगल्या वातावरणात रहात असल्याची खात्री करण्यासाठ�
आपण खंबीर पाऊले उचलणे आवश्यक आहे .
आपल्या पाणी वापराची दे खरे ख करणे, प्लांट उत्सजर्नाचे �नर��ण करणे �कंवा आम्ह� पयार्वरण परवाने आ�ण
मंजुर�ंचे पालन करतो याची खात्री करणे हे आपले ADM मधील कायर् असल्यास, ADM साठ� पयार्वरणास
जबाबदार पद्धतीने व्यवसाय करणे �कती महत्त्वाचे आहे हे आपणास आधीच मा�हत असेल.
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कामाच्या �ठकाणी �हंसा
कामाच्या �ठकाणी सुर�ा हे सवा�चे कायर् आहे . ADM कंपनी सु�वधा मध्ये लढाई, शार��रक शोषण, धमक्या, बंदक
ु
ं
ं
ं
ं
�कवा इतर शस्त्रे �कवा कामाच्या �ठकाणी दारू �कवा बेकायदा पदाथा�चा वापर �कवा इतर धोकादायक वतर्णुक
सहन करणार नाह�.
आपल्याला संभाव्य आरोग्य �कंवा सरु �ा उल्लंघन झाल्याचे नजरे त आल्यास �कंवा कायर्स्थानातील कोणीतर�
त्याला-तीला �कंवा इतरांना धोकादायक असल्याचा आपल्याला संशय असल्यास, एकाच वेळी आपल्या
व्यवस्थापकाशी �कंवा अन्य कंपनीच्या कमर्चार्याशी संपकर् साधा. कायर्स्थानी आरोग्य आ�ण सरु �ेच्या बाबतीत,
त्रट
ु �साठ� कोणतेह� जागा नाह�.

काळजीपूवक
र् संवाद
एकमेकांशी आ�ण आमच्या क्लायंट, �वक्रेते आ�ण पुरवठादारांशी व्यविस्थतपणे आ�ण योग्य�रत्या संप्रेषण करणे
हे महत्वाचे आहे . हे �वशेषत: ई-मेलसह महत्वाचे आहे . एकदा पाठवले क�, ई-मेल हाडर् ड्राइव्ह्स आ�ण कंपनीच्या
नेटवक्सर् दोघांवर जवळपास कायमचा लाइव्ह असू शकतो. म्हणन
ू ल�ात ठे वा क� जेव्हा आपण कंपनीचा ई-मेल
�कंवा त्व�रत संदेश वापरता, तेव्हा आपल� ऑनलाइन उपिस्थती कंपनीचे प्र�त�न�धत्व करते. वेबसाइट्सना भेट
दे त असताना �कंवा जोक्स, प्र�तमा �कंवा अन्य सामग्री जी कदा�चत इतरांना योग्य असणार नाह� ती पाठवताना
�कंवा फॉरवडर् करताना �वशेष काळजी घ्या.
ADM आपला ई-मेल आ�ण अन्य इलेक्ट्रॉ�नक संप्रेषणे �नयं�त्रत करण्याचे हक्क राखून ठे वते. जे आम्ह� कायर्
करत असलेल्या �ठकाणच्या न्याया�धकार कायद्याच्या अधीन आहे . आ�ण आम्ह� नागर� आ�ण राजक�य
घडामोडीमध्ये आपल्या सहभागाचे स्वागत करतो आ�ण प्रोत्सा�हत करत असताना, आपण अनावधानाने आमच्या
मा�हती आ�ण मंजुर��शवाय कोणत्याह� बाह्य संस्थेसाठ� ADM शी दव
ु ा साधत नाह� याची खात्री करा. तसेच,
कधीह� नॉन-�बझनेसच्या उद्देशाने ADM ची मालमत्ता �कंवा सु�वधांचा उपयोग करू नका—जसे क� पूवर्
परवानगी�शवाय राजक�य मो�हमेसाठ� �कंवा धमार्दाय संस्थानासाठ� काम करणे.

भेटवस्तू आ�ण करमणूक
व्यावसा�यक जगात, �वनम्र भेटवस्तू दे णे ह� एक सामान्य पद्धत आहे —
मग ते चांगल्या कामाचे कौतुक करण्यासाठ� असेल �कंवा
फक्त कंपनीच्या ब्रँडची जा�हरात करण्यासाठ� असेल.
पण भेटवस्तू �कंवा आदरा�तथ्याचा व्यावसा�यक �नणर्यांवर
प्रभाव होत असताना समस्या उद्भवतात.
आम्ह� नाममात्र मूल्याची भेटवस्तू, तसेच व्यवसाय-संबं�धत मनोरं जनास परवानगी दे तो जे प्रमाणाबाहे र नाह�,
जसे क� जेवण. शासक�य अ�धकार्यांसाठ� भेट� आ�ण मनोरं जनाशी संबं�धत मागर्दशर्नासाठ� आमचे भ्रष्टाचार
�वरोधी धोरण पहा. एखाद्या व्यक्तीस �कंवा कंपनीला अयोग्य�रत्या प्रभा�वत करण्याचा प्रयत्न म्हणून कधीह�
भेटवस्तू दे ऊ नका. भेट� आ�ण मनोरं जना�वषयी अ�त�रक्त मागर्दशर्नासाठ� आचारसं�हतेचा सल्ला घ्या. आ�ण
ल�ात ठे वा: काह� कंपन्या आ�ण सरकार� एजन्सीजचे भेटवस्तू स्वीकारण्या�वषयी शन्
ू य-स�हष्णुता धोरण असते,
म्हणून आपण भेटवस्तू दे ण्यापूव� त्यांच्या धोरण आ�ण कायद्यां�वषयी जागत
ृ रहा.
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जर आपल्याला एखाद� अनपे��त आ�ण स्वस्त भेटवस्तू �दल� असल्यास जी आपल्या �नणर्यावर प�रणाम
करण्यासाठ� �दलेल� नसेल, तर आपण बहुधा ती स्वीकारू शकता, परं तु आपण प्रथम आपल्या पयर्वे�कासह बोलणे
आवश्यक आहे . भेटवस्तू महाग �कंवा अनु�चत असल्यास, �कंवा आपल्या कामावर प�रणाम करत असल्यास,
आपल्याला ती नाकारणे आवश्यक आहे . तर�ह� अनैकतेची उपिस्थती व्यवसायाच्या प्र�तष्ठे ला आ�ण बॉटम लाइनचे
नुकसान करू शकते. अशा गोष्ट� करणे टाळा ज्यामुळे ADM च्या हे तू �कंवा एकात्मतेवर बोट ठे वले जाऊ शकते.

गोपनीय मा�हती
सवर् ADM सहकमर्चार� त्यांच्या स्वतःची आ�ण कंपनीची गोपनीयता मा�हती सुर��त करण्यासाठ� जबाबदार
आहे त. यात आमचा व्यवहार, योजना �कंवा मा�हती-यासंबं�धत कोणतीह� मा�हतीचा समावेश आहे .
उदाहरणांमध्ये व्यवसाय �क्रयाकलाप आ�ण आ�थर्क कायर्प्रदशर्ना�वषयीच्या मा�हतीचा; तां�त्रक डेटा
आ�ण अन्य मालक� मा�हती आ�ण दस्तऐवज, फाइल� �कंवा ई-मेलचा समावेश आहे .
आमची बौ�द्धक मालमत्ता (IP)—ह� आमच्या व्यवसायासाठ� एक अद्�वतीय कल्पना आहे —जी आपल्याला
आपल्या प्र�तस्पध्या�पासन
ू दरू ठे वते. यामध्ये कॉपीराइट केलेल्या सामग्र
ु ी, पेटंट आ�वष्कार, ट्रे डमाकर् उत्पादने आ�ण
सेवा, आ�ण गोपनीय व्यापार�वषयक ग�ु पते यांचा समावेश आहे . आम्हाला आमच्या नवकल्पनांचा अ�भमान आहे ,
परं तु आपण आपले "ग�ु पत" ग�ु पत ठे वण्याची दे खील गरज आहे . आपण ADM ची गोपनीयता मा�हती तसेच आमचे
ग्राहक, परु वठादार, �वक्रेते आ�ण व्यावसा�यक भा�गदारांची मा�हती दे खील संर��त ठे वण्यासाठ� जबाबदार आहात.
ADM आपल्या�वषयीची गोपनीयता मा�हती दे खील संर��त करते. केवळ वैध "मा�हत असणे आवश्यक" अ�धकृत
कमर्चार्यांना आपल्या�वषयी कोणत्याह� वैयिक्तक मा�हतीवर प्रवेश असेल. गोपनीयता मा�हतीमध्ये या गोष्ट�
समा�वष्ट आहे त:
•

कमर्चार्याचा डेटा

•

ट्रे ड गु�पत

•

ग्राहक मा�हती

•

व्यावसा�यक �क्रयाकलाप

•

आ�थर्क काम�गर� आ�ण रे कॉड्र्स

•

तां�त्रक डेटा �कंवा मालक� मा�हती

आपण �लफ्ट, रे स्टॉरं ट्स �कंवा �वमान सारख्या सावर्ज�नक �ठकाणी ADM च्या गोपनीय मा�हतीवर चचार् करणे
टाळले पा�हजे. एका अ�नयं�त्रत �टप्पणीमळ
ु े आमच्या सवार्त मौल्यवान व्यापार� ग�ु पत चोरले जाऊ शकतात.
अन्य कंपन्यांच्या आ�ण व्यक्तींच्या अ�धकारांचा आदर करणे दे खील महत्त्वाचे आहे . आपण योग्य अ�धकृतता
प्राप्त केल्या�शवाय संर��त कामाची प्र�त�लपी आ�ण ती �वत�रत केल्यास—जसे क� सॉफ्टवेअर, बुक पॅसेज �कंवा
अन्य कॉपीराइट केलेल� सामग्री-आपल्याला आ�ण कंपनीला नागर� आ�ण गुन्हे गार� दं ड लागू शकतात.
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�मसस्टे �टंग नंबसर् = फसवणूक
अल�कडील वषा�मध्ये, अनेक कंपन्या त्यांची पुस्तके आ�ण रे कॉडर् खोटे
सांगण्यासाठ� पकडले गेले आहे त. �वत्तीय स्टे टमेन्ट हे ADM च्या
एकात्मतेचे मुख्य आधार आहे त, म्हणून आम्ह� केलेल्या प्रत्येक न�द�
अचक
ू असणे आवश्यक आहे . व्यवहाराच्या वणर्नापासन
ू ते �वक्र�च्या
अंदाजापय�त, घोषणा हा पारदशर्कपणा आहे .
�मसस्टे �टंग नंबसर् �कंवा व्यवहारांचे चक
ु �चे वणर्न ह� फसवणक
ू आहे
आ�ण त्यामुळे गंभीर गुन्हे गार� दं ड लागू शकतात. आपल्या कायार्ला
लागू होणार्या अहवाल �नयमांची आपल्याला मा�हती आहे हे
सु�निश्चत करा आ�ण आमच्या �वत्तीय एकात्मतेवर ल� ठे वण्यात
मदत करणार्या सवर् लेखाप�र�क आ�ण लेखापालासह सहकायर् करा.

योग्य रे कॉडर् धारणा
आपला डेस्क कधी कागदांच्या ड�गरामागे लपला आहे का? हे सवर् कचर्यात टाकणे नेहमी मोहक वाटते, नाह� का?
परं तु योग्य रे कॉडर् ठे वणे म्हणजे योग्य कागदपत्रे योग्य वेळेपय�त ठे वणे.
आमच्या धोरणानुसार आमच्या व्यवसाय रे कॉडर्ची दे खभाल करणे, संग्र�हत आ�ण �नयुक्त करणे आवश्यक आहे .
आम्ह� कायदे शीर कारणांसाठ� काह� कागदपत्रे ठे वतो आ�ण इतर लोक आम्हाला अ�धक कायर्�मतेने काम
करण्यास मदत करतात. ADM च्या रे कॉडर् व्यवस्थापन धोरणासह स्वतःची ओळख करून घेण्यासाठ� वेळ काढा.
आमचे रे कॉडर् व्यवस्थापन धोरण (RMP) सवर् रे कॉड्र्स त्यांच्या आवश्यकतेपय�त हाताळण्यासाठ� �नयम आ�ण
मागर्दशर्कतत्वांचे फ्रेमवकर् तयार करते, ज्यामध्ये �न�मर्ती, प्रवेश, वापर, संग्रह, धारणा, धारणा धोरणांचे संर�ण
आ�ण प्रवत्ृ तीचा समावेश आहे . न�द�ंसाठ�ची कायदे शीर कतर्व्ये, �नयामक आवश्यकता व कायर्कार� गरजा आ�ण
संपण
ू र् संस्थेमध्ये सातत्यपूणर् आ�ण जबाबदार�ने न�द ठे वण्याच्या पद्धती स्था�पत करून त्यांना �टकवन
ू ठे वणे
यांच्या समाधानात्मक काया�वर भर दे तो.

लाच आ�ण भ्रष्टाचार
आंतरराष्ट्र�य स्तरावर व्यवसाय करताना, �चंतेचे आणखी एक �ेत्र म्हणजे लाचलुचपत होय, लाच दे णे �कंवा प्राप्त
केल्यापासून सं�धयां आ�ण कायद्यांचे उल्लंघन करू शकतात. त्यामुळे सामान्यतः हे हे समजले जाते क� एखाद्या
�व�शष्ट दे शात कंपनीला "यशाची �कंमत मोजावी लागते"—थेट नाह� आ�ण एजंट्स �कंवा मध्यस्तांद्वारे ह� नाह�.
ल�ात ठे वा, लाचखोर�चे दोषी बनण्यासाठ� आपल्याला पैसे दे ण्याची गरज नाह�. लाच कोणत्याह� मूल्याच्या
स्वरूपात असू शकते—जॉब दे ण्याचे वचन �कंवा अन्य व्यवसायाच्या दृष्ट�ने असू शकते. लाच दे ण्याचा सुवणर्
�नयम सोपा आहे : आम्ह� कोणत्याह� प�रिस्थतीत कोणत्याह� प्रकारचे लाच दे णार �कंवा स्वीकारणार नाह�. हा
�नयम तोडण्याचा प�रणाम आपल्यासाठ� आ�ण ADM साठ� खूप गंभीर असू शकतो.
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शंका असताना, त्या�वषयी बोला!
समजा आपण या धोरणांपैक� एखाद्याचे उल्लंघन केल्याचे सा�ीदार आहात �कंवा आपल्याला तसा संशय आहे .
आता काय करायचे?
•

आपण संशयास्पद
काह�तर� �दसत
असल्यास ते
बेकायदे शीर,
अनै�तक, �कंवा
असुर��त आहे ,
आपण ताबडतोब
बोलण्यास जबाबदार
आहात- मग त्यात
काह�ह� असो.

ADM मागर् हे ल्पलाइन

•
•
•
•
•

फोन: दे शानुसार टोल-फ्र� क्रमांक शोधण्यासाठ� ADM Way हे ल्पलाइन ला
भेट द्या.
ऑनलाइन: गोपनीयता अहवाल सब�मट करण्यासाठ�
www.theadmwayhelpline.com ला भेट द्या.
ADM चा अनुपालन कायार्लयीन फोन: 1-217-424-4929 �कं वा 800-637-5843,
एक्सट� शन. 4929
ई-मेल: compliance@adm.com
पोस्टल मेल: पी.ओ. बॉक्स 1470, डेकाटुर, आय एल 62526

•

शंका असल्यास, आपल्या व्यवस्थापक, पयर्वे�कास, मानवी संसाधने, कायदे शीर �वभाग, पालन
कायार्लय �कंवा ADM वे हे ल्पलाइनशी संपकर् साधा.

•

आपण कायदे आ�ण �नयमांबद्दल जाणून घेतले आहे ज्याचे आम्ह� अनुसरण केले पा�हजे आ�ण
आपल्याला आवश्यक असताना आपण मदत कशी �मळवावी हे जाणून घ्या. आपण आपले नाव �दल्यास,
आपला अहवाल गोपनीय ठे वला जाईल जोपय�त कंपनीला अन्वेषणात �कंवा कायदे शीर कारवाईत उघड
करणे आवश्यक नसेल तोपय�त. आम्ह� प्रश्न �वचारणे �कंवा अहवाल तयार करण्यासाठ� बदला घेण्यास
परवानगी दे त नाह�.

आचारसं�हते�वषयी मा�हती करा!
आतापय�त, आपल्याला चांगल्याप्रकारे समजले असेल क� आपल्या नै�तक वत्ृ तीने आपले �नणर्य कसे घ्यायचे
जेणेकरून ते आपल� कंपनी आ�ण आपल्या आचारसं�हतेसह सुसंगत असतील.
आपण कायदे आ�ण �नयमांबद्दल जाणून घेतले आहे ज्याचे आम्ह� अनुसरण केले पा�हजे आ�ण आपल्याला
आवश्यक असताना आपण मदत कशी �मळवावी हे जाणन
ू घ्या. गैरव्यवहाराचा अहवाल दे ण्यासाठ� आपल्याला
आपल� जबाबदार� समजेल आ�ण आपल्याला अनप
ु ालना�वषयी शंका असल्यास कोणाशी संपकर् साधायचा ते
आपल्याला समजेल.
ल�ात ठे वा, हा �वभाग आपल्या कामाच्या �ठकाणी येऊ शकणार्या प्रत्येक संभाव्य िस्थतीला त�ड दे ण्यास तयार
केलेला नाह� आ�ण तो कायदे शीर सल्ल्याची जागा घेऊ शकत नाह�. फक्त ल�ात ठे वा क� जेव्हा आपल्याला त्याची
गरज असेल तेव्हा आपल्याजवळ मदतीसाठ� भरपूर संसाधने आहे त.
जर आपल्याला आमच्या धोरणांबद्दल �कंवा आमच्या कायार्वर �नयंत्रण करणार्या कायद्यांबद्दल काह� �व�शष्ट
प्रश्न असतील तर आपल्या पयर्वे�काशी बोला �कंवा आमच्या मानवी संसाधनांसह, अनुपालन कायार्लय �कंवा
कायदे शीर �वभागांशी संपकर् साधा. आपल्याला फक्त बोलायची गरज आहे .
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�व�वधता आ�ण अंतभार्व
ADM मध्ये, आम्हाला आमचे सहकमर्चार्यांच्य सुर�ा आ�ण स्वास्थ्या�वषयी सखोल आ�ण खराखुरा आदर आहे .
एक आदरणीय कायर्स्थळ सवा�साठ� अ�धक आनंददायी आ�ण अ�धक उत्पादन�म आहे .
�क्रडा म्हणून व्यवसाय करताना, सवार्त
मजबूत संघ सामन्यतः ते त्यांच्या लोकांना
जसे �नवडतात आ�ण एक�त्रत करतात
यावर त्यांचे यश अवलंबून असते. प्रत्येक
व्यक्ती समूहाममध्ये काह�तर� वेगळे बदल
करते आ�ण त्याच्या �कंवा �तच्या प्र�तभा
वापरण्यास प्रोत्सा�हत करते जे एकमेकांचे
समथर्न करते आ�ण एकमेकांमधील उत्तम
गण
ु बाहे र काढते.
�व�वधता ह� मूल्यांच्या फरकांमधील आहे ; समावेशन हे सवर् दृश्यमान आ�ण अदृश्य फरकांचे एक�त्रकरण
आहे जे समूहातील सदस्यांना जग पाहण्यास आ�ण परस्परसंवाद साधण्याची पद्धत बदलते—मूलत:, वैयिक्तक
मतभेदामुळे आपले अिस्तत्व �नमार्ण होते. याचा अथर् प्रत्येक व्यक्ती अद्�वतीय आहे हे समजणे आ�ण त्याचे
कौतुक करणे आ�ण आमचे वैयिक्तक मतभेद संस्थेच्या यशामध्ये कसे योगदान करते ते ओळखणे.
�वशेषतः, �व�वधतेचा वाढ�व कायर्बल उत्पादकता, सजर्नशीलता आ�ण व्यावसा�यक संधी यांच्याशी जवळून संबंध
आहे . उदाहरणाथर्, अमे�रकन सो�शयोलॉिजकल असो�सएशनच्या अभ्यासातून असे आढळून आले आहे क�, �लंग
�व�वधतेची आ�ण जातीय �व�वधतेच्या दर एक टक्क्याने वधारला तर �वक्र� महसुलात 3% आ�ण 9% वाढ झाल�.
हे दशर्वते क� �व�वध लोक वास्त�वक जगाच्या समस्यांवर वेगवेगळ्या कल्पना आ�ण दृष्ट�कोन आणतात आ�ण
ते खरोखरच यशस्वी, अ�भनव आ�ण द�घर्काल�न कंपन्या सुरुवातीपासन
ू �व�वध गट तयार करतात. �व�वधता
मनाची अवस्था आहे , कॉप�रे ट कायर्क्रम नाह�.
समावेश आपल्या अद्�वतीय वै�शष्ट्ये साठ� अमूल्य वाटत आहे आ�ण कामाची जागेमध्ये समा�वष्ट आहे .
सवर्समावेशक आचरण या हे तुपुरस्सर �क्रया आहे त ज्यामुळे आम्हाला सवर् प्र�तभांचा पण
ू र् उपयोग करण्यात
मदत होते आ�ण आमच्या ग्राहकांना सव�त्तम सेवा प्रदान करण्यात मदत होते.
जर कमर्चाया�ना समा�वष्ट नसल्याचे वाटत असल्यास कंपन्या
अनेक प्रकारे त्रस्त होऊ शकतात. त्यांना मान�सक धैय,र्
उत्पादकता कमी होणे, जास्त उलाढाल, वाढती अनुपिस्थती,
वाढती खचर् आ�ण कामाच्या �ठकाणी छळाला �कंवा भेदभाव
दाव्यांचा अनुभव येऊ शकतो.
आपल्या दै नं�दन कामात आपण सराव करणे हे सु�निश्चत
करण्यासाठ�, या सच
ू नांचे अनस
ु रण करा:
•

लोकांना त्यांच्या कल्पनांचे श्रेय �मळे ल याची खात्री करा.
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•

काह� काया�ना �नयुक्त केले गेले आहे ज्यामध्ये काह� ठरा�वक नेमणुकांनी �दलेला क�रअर सल्ला दे णे,
�कंवा नेतत्ृ व संधीसाठ� नामांकन केलेल्या प��वघातां�वरुद्ध बोला.

•

कमर्चार्यांची नावे योग्य�रत्या उच्चारण्यास �शका आ�ण ती वापरा.

•

त्यांचा दृष्ट�कोन अ�धक चांगल्या प्रकारे समजण्यात मदत करण्यासाठ� आपल्या सहकाया�बद्दल जाणून
घेण्यासाठ� वेळ द्या

•

इतरांकडे दल
र् न करण्यास, �डस�मस न करणे, व्यत्यय न आणण्याची �कंवा त्यांच्या�वषयी न
ु �
बोलण्याबद्दल जागत
ृ रहा.

•

आपल्या संप्रेषणाची आ�ण कामकाजाची जाणीव बाळगा आ�ण इतरांच्या पसंतींचा आदर करण्याच्या
पद्धतींचा �वचार करा

•

मिल्ट-टािस्कंग मध्ये व्यत्यय आणणे टाळा.

•

न बोलण्यासारखे वागणे टाळा जसे क�, डोळे �फरवणे �कंवा घड्याळ �कंवा मोबाईल फोनकडे बघणे.

•

आपल्या बोलण्याच्या पद्धतीबद्दल जागत
ृ रहा

•

�वशेष असाइनम� टसाठ� कोणालातर� �नवडण्यापव
ू � आपल्या संपण
ू र् संघाची याद� छापा, एखाद्या
व्यक्तीची �नवड करण्या�वरुद्धचा एक मागर् म्हणन
ू जो मनाचा सवार्त वरचा भाग असू शकतो कारण
तो / ती आपल्यासारखीच आहे �कंवा जवळपास कायर् करतो.

सरु �ा जागत
ृ ी
कमर्चार्यांची आ�ण कंपनीची सुर�ा आ�ण कल्याणासाठ� डेटा आ�ण स्थान सुर�ा आवश्यक आहे . सायबर क्राइम
आ�ण स्कॅममुळे कंपनीच्या डेटा, �सस्टम आ�ण स्थाने यांना मोठा धोका आहे .
सुर��त भागात प्रवेश फक्त अ�धकृत व्यक्तींसाठ� मयार्�दत असाव्यात. नेहमी कंपनीचे आयडी, बॅज, क� आ�ण
फॉब्स सुर��त ठे वा. कधीह� सुर�ेचे क्रेडेिन्शयल्स कजार्ऊ �कंवा उधार दे ऊ नका. आपल्याला ID बॅज, USB
ड्राइव्ह, पॅकेजेस, ब्रीफकेसेस यासारख्या वस्तू त्यांच्या मालकां�वना आढळल्यास अॅलटर् सुर�ा.
तसेच, एखाद� व्यक्ती आपल्यासाठ� दरवाजा �कंवा �लफ्ट धरत असताना दे खील कंपनीच्या सु�वधेत प्रवेश
करताना �कंवा बाहे र पडताना आपला बॅज �कंवा ID स्कॅन करा आ�ण इतरांनाह� ते करण्याची आठवण करून द्या.
आपण तेथून जात असताना दरवाजा बंद आ�ण लॉक केल्याची खात्री करा. दाराचे लॅ च कमकुवत झाले असल्यास
�कंवा त्यामध्ये योग्य �दसत नसलेले काह� भासल्यास सुर�ा र�काला सू�चत करा.
आ�ण कंपनीमध्ये प्रवेश करताना �कंवा बाहे र जाताना, आपल्या आसपासच्या प�रसरातील आ�ण आपल्या
प�रसरातील इतरांबद्दल जागत
ृ रहा. अप�र�चत लोकांना सरु ��त भागांमध्ये प्रवेश दे ऊ नका.
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काह� स्कॅमसर् एखादा कमर्चार�, �वक्रेता, कॉन्टॅ क्टर �कंवा ग्राहकची तोतया�गर� करण्यासाठ� प्रा�धकरण �कंवा
�वश्वासाहर्तेचा स्तर स्था�पत करण्याचा प्रयत्न करत असल्यास खोट� ओळख वापरू शकतात. ते कमर्चा-यांना
त्यांची खाजगी कंपनी �कंवा कमर्चार� मा�हती सामा�यक करण्यास �कंवा कंपनीच्या �बिल्डंगमध्ये प्रवेश करण्याचा
प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
इमारतीमध्ये परवानगी दे ण्यापूव�, अ�ात कॉन्ट्रॅ क्टसर्, सेवा तंत्र�ान �कंवा दत
ू ांची क्रेड��शअल्सची नेहमी तपासणी
करा. काह� �ठकाणी, आपण एखाद� कंपनी सु�वधा प्र�वष्ट करण्यापूव� अ�धकृत असल्याचे सु�निश्चत करण्यासाठ�
स्थान सुर��ततेशी संपकर् साधायचा आहे .
आ�ण, अ�ात क्रमांकावरून कॉल आल्यास त्यांना नाव सांगू नका, �डस्कनेक्ट करा आ�ण परत कॉल करा. कॉलरचे
प्र�त�न�धत्व करणार्या कंपनीशी कॉल केलेल्या �कंवा जुळत नसलेल्या व्यक्तीचा नंबर अनेकदा नसतो.

समाप्त करत आहे
याह�डबक
ु च्या सामग्रीस आपले पण
ू र् ल� �दल्याबद्दल धन्यवाद. भ�वष्यातील संदभार्साठ� हे सल
ु भ ठे वण्याचे
सु�निश्चत करा. एक नवीन ADM सहकार� म्हणून, आता आपण एखाद्या कंपनीचा एक भाग आहात एक
शतकांपे�ा जास्त काळ ते स्वीकारलेले, कल्पक बनवले आ�ण �वक�सत केले आहे ... आपल्यासारख्या कमर्चायांसाठ� उत्तम काम केल्याबद्दल धन्यवाद. आम्हाला आनंद होत आहे क� आपण येथे आहात आ�ण योग्य
मागार्ने...जबाबदार मागार्ने...नै�तकतेच्या मागार्ने...ADM Way ने प�रणाम साध्य करण्यासाठ� आपल्यासह
काम करण्यास उत्सुक आहोत.
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ADM नवीन नोकर� दे ण्यास प्र�श�ण ह�डबुक अटे स्टे शन आवश्यक आहे
मी प्रमा�णत करतो क� मी नॉन-नेटवकर् केलेल� नोकर� दे ण्यास आवश्यक ट्रे �नंग हँ डबक
ु मध्ये खाल� सच
ू ीबद्ध केलेले
�वषय वाचले आहे त आ�ण त्यात असलेल्या सवर् धोरण आ�ण पद्धतींचे समथर्न आ�ण त्यानस
ु ार समथर्न करण्यास
मी सहमत आहे .
•
•
•
•

आचार सं�हता अ�भमख
ु ता

आचार सं�हता: सरावामध्ये मल
ू तत्त्वे ठे वणे
�व�वधता आ�ण अंतभार्व
सरु �ा जागत
ृ ी

कृपया हे पत्रक हँ डबुकमधन
ू हे पत्रक वेगळे करा, स्वा�र� करा आ�ण हे हँडबुक �मळाल्याच्या पाच �दवसांच्या आत
आपल्या तात्का�लक पयर्वे�कास, प्र�श�ण समन्वयक �कंवा मानव संसाधन प्र�त�न�ध येथे परत या.

सह�
म�ु द्रत नाव
तत्काळ पयर्वे�क, प्र�श�ण समन्वयक �कंवा HR प्र�त�नधींकडे ल� द्या: कृपया लेखाप�र�ण उद्देशांसाठ� हे
अटे स्टे शन फाइल करा. नवीन नोकर� दे ण्याच्या प्र�श�णामध्ये आवश्यक अभ्यासक्रम पूणर् होते. कृपया
CourseMill मध्ये पूणर् रे कॉडर् करा.
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