ADM ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು
ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಿಂದಿಗೆ ಆರ ೀಗಯಕರ ಸಿಂಬಿಂಧ ಇರಬೀಕಾದುದು ಬಹಳ ಮ್ುಖ್ಯ ಎಿಂಬುದನುು ADM ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮ್ತ್ುತ ಅತ್ುಯನುತ್ ಮ್ಟ್ಟದ ನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನುು
ಆಧರಸ್ಸದ, ಪರಸಪರ ಅನುಕ ಲಕರವಾದ ವಾಯವಹಾರಕ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಬಳೆಸಲು ಪರಯತಿುಸುತಿತದೆ. ಪ್ಾರಮಾಣಿಕತೆಯ ಕುರತ್ು ನಮ್ಮ ಬದಧತೆಯನುು ಅವರ

ಅನುಸರಸುತ್ಾತರ ಎನುುವುದನುು

ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಸಕೆ ಳಳಲು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರನುು ಎಚ್ಚರಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಳತೆತೀವೆ. ADM ತ್ನು ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ನ್ಾಯಯಯುತ್ವಾದ, ನಿೀತಿಯುಕತವಾದ ಮ್ತ್ುತ ಅನವಯವಾಗುವ
ಎಲ್ಾಾ ಕಾನ ನು ಹಾಗ

ನಿಬಬಿಂಧಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಾಾ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಾಯ

ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಾರುವ ವಯವಹಾರವನುು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜ ತೆಗೆ, ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮ್ುಿಂದೆ ಹೀಳುವ

ತ್ತ್ವಗಳನುುಅರ್ಬಮಾಡಿಕೆ ಳಳಬೀಕು ಮ್ತ್ುತ ಅನುಸರಸಬೀಕು ಎಿಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಾಗುತ್ತದೆ.

 ಲಿಂಚ್ –ಯಾವುದೆೀ ರ ಪದ ಭ್ರಷ್ಾಟಚಾರವನುು ADM ವಿರ ೀಧಿಸುತ್ತದೆ ಮ್ತ್ುತ ತ್ನು ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದಲ ಇದನುೀ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಬ ಪೂರೈಕೆದಾರರು,
ಸರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಗಳೆ ಿಂದಿಗೆ ವಯವಹರಸುವಾಗ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ ವಯವಹಾರದಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆೀ ರೀತಿಯ ಲಿಂಚ್, ಕಿಕ್ ಬ್ಾಯಕ್ಗಳು ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ ನಿೀತಿಬ್ಾಹಿರ ಪ್ಾವತಿಗಳನುು
ನಿೀಡಬ್ಾರದು ಮ್ತ್ುತ ಸ್ಸವೀಕರಸಬ್ಾರದು. ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಎಲ್ಾಾ ಸಮ್ಯಗಳಲ್ಲಾಯ ಯು.ಎಸ್.ಫಾರನ್ ಕರಪ್ಟಟ ಪ್ಾರಕಿಟೀಸಸ್ ಆಕ್ಟ ಗೆ ಅದರಿಂತೆಯ್ಕೀ, ವಾಣಿಜ್ಯ
ಮ್ತ್ುತ ಸಕಾಬರ ಲಿಂಚ್ಗುಳಿತ್ನವನುು ವಿರ ೀಧಿಸುವ, ಸಥಳಿೀಯ ಭ್ರಷ್ಾಟಚಾರ ವಿರ ೀಧಿ ಕಾನ ನುಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಾ ಇರಬೀಕು. ಸಿಂಸ್ಥಥಯ ಪರವಾಗಿ ಸಕಾಬರ
ಅಧಿಕಾರಗಳ ಜ ತೆಗೆ ವಯವಹರಸುವುದಕೆೆ ಮೊದಲು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ತ್ಮ್ಮ ಉದಯಮ್ಶೀಲತ್ಾ ಪರೀಶೀಲನ್ಾ ಪರಕಿರಯ್ಕಯಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಬೀಕೆಿಂದು ADM ಬಯಸುತ್ತದೆ.

 ವಯವಹಾರ ಮ್ತ್ುತ ಹಣಕಾಸ್ಸನ ದಾಖ್ಲೆಗಳು: ಪೂರೈಕೆದಾರರು ADM ಜ ತೆಗಿನ ತ್ಮ್ಮ ವಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ಸದ ಹಣಕಾಸ್ಸನ ಪುಸತಕಗಳು, ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಮ್ತ್ುತ
ಅಕ ಿಂಟ್ಗಳನುು ನಿಖ್ರವಾಗಿ ನಿವಬಹಿಸ್ಸಕೆ ಿಂಡು ಬರಬೀಕು ಎಿಂದು ನ್ಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತೆತೀವೆ. ADM ಪರವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ADM ಒದಗಿಸ್ಸದ ಹಣಕಾಸ್ಸನಿಿಂದ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಾಾ
ಪ್ಾವತಿಗಳಿಗೆ (ಉಡುಗೆ ರಗಳು, ಊಟ್, ಮ್ನರಿಂಜ್ನ ಅರ್ವಾ ಮ ಲಯಯುತ್ವಾದ ಬೀರಾವುದಾದರ ) ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಲೆಕೆಪತ್ರವನುು ಇಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡಿರಬೀಕು.
ಪೂರೈಕೆದಾರರು ADM ನ ಬೀಡಿಕೆಯ ಅನವಯ ಈ ಲೆಕೆಪತ್ರದ ಒಿಂದು ಪರತಿಯನುು ಒದಗಿಸಬೀಕು. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ಾರಡಕ್ಟ ಟ್ರೀಸ್ಥೀಬಿಲ್ಲಟಿ (ಮ್ ಲ
ಹುಡುಕುವುದು) ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ಸದ ಕೆಲವು ದಾಖ್ಲೆಗಳನುು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ತ್ಮ್ಮಲ್ಲಾ ಇಟ್ುಟಕೆ ಳಳಬೀಕಾಗಬಹುದು.

 ವಾಯವಹಾರಕ ಉಡುಗೆ ರಗಳು, ಊಟ್ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ನರಿಂಜ್ನ – ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ADM ನ್ ಕರರಗೆ ಪರವಾಸ, ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಊಟ್ ಅರ್ವಾ ದುಬ್ಾರ ಉಡುಗೆ ರಗಳನುು
ನಿೀಡುವುದನುು ಮಾಡಬ್ಾರದು. ಸಾಮಾನಯ ವಾಯವಹಾರಕ ಊಟ್ಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಪರಶಿಂಸಾ ರ ಪದ ಸಣಣ ಮ ಲಯದ ಕಿರು-ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಸ್ಸವೀಕಾರಾಹಬವಾಗಿವೆ. ಕಾಯಶ್ ಗಿಫ್ಟಟ
ಕಾರ್ಡಬ ನಿಂತ್ಹ ನಗದು ಅರ್ವಾ ನಗದಿಗೆ ಸಮಾನರ ಪದ ಉಡುಗೆ ರಗಳನುು ನಿಬಬಿಂಧಿಸಲ್ಾಗಿದೆ.

 ಹಿತ್ಾಸಕಿತಯ ಸಿಂಘರ್ಬಗಳು –ADM ನ ಅತ್ುಯತ್ತಮ್ ಹಿತ್ಾಸಕಿತಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಾ, ಉದೆ ಯೀಗಿಯ ಬದದತೆಯಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಘರ್ಬ
ಉಿಂಟ್ುಮಾಡಬಹುದಾದ ಅರ್ವಾ ಸಿಂಘರ್ಬ ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವಿಂತೆ ಗೆ ೀಚ್ರಸುವ ಯಾವುದೆೀ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಬಕ ಅರ್ವಾ ಉದೆ ಯೀಗ ವಯವಸ್ಥಥಯ ಹಿತ್ಾಸಕಿತಗಳನುು ADM
ನ್ ಕರರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಿಂದಿಗೆ ಇಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡಿರಬ್ಾರದು. ಒಿಂದುವೆೀಳೆ ಪೂರೈಕೆದಾರ ನ್ ಕರನು ADM ನ್ ಕರರ ಜ ತೆಗೆ ಕ ಟ್ುಿಂಬಿಕ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು (ಸಿಂಗಾತಿ, ಮ್ಗು,
ಹತ್ತವರು, ಒಡಹುಟಿಟದವರು, ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಜ,ಅತೆತ, ಮಾವ, ಭಾವ, ನ್ಾದಿನಿ, ಮೊಮ್ಮಗ, ಸಾಿಂಸಾರಕ ಸಿಂಗಾತಿ) ಹ ಿಂದಿದದರ ಅರ್ವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಗೆ ADM ನ್ ಕರರ
ಜ ತೆಗೆ ಹಿತ್ಾಸಕಿತಯ ಸಿಂಘರ್ಬವನುು ಪರತಿನಿಧಿಸುವ ಯಾವುದೆೀ ಇತ್ರ ಸಿಂಬಿಂಧಗಳು ಇದದಲ್ಲಾ, ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಈ ವಾಸತವವನುು ADM ಎದುರು ತೆರದಿಡಬೀಕು
ಅರ್ವಾ ADM ನ್ ಕರನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ಾತನ ಎಿಂಬುದನುು ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಸಕೆ ಳಳಬೀಕು. ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮ್ತ್ುತ ನ್ ಕರರ ನಡುವಣ ಮಿತ್ರತ್ವವು ಅನಿವಾಯಬ ಮ್ತ್ುತ
ಸ್ಸವೀಕಾರಾಹಬವಾದುದು, ಆದರ ಅದನುು ವಾಯವಹಾರಕ ತಿೀಮಾಬನಗಳ ಪ್ರೀರಣೆಗೆ ಬಳಸ್ಸಕೆ ಳಳಬ್ಾರದು.

 ಮಾನವ ಹಕುೆಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಪರಸರ ಜ್ವಾಬ್ಾದರ – ಎಲ್ಾಾ ವಗಬದವರ ಆರ ೀಗಯ ಮ್ತ್ುತ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಾ, ತ್ಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಾ ಸಮ್ಗರತೆ ಮ್ತ್ುತ ಸಮಾನ
ಅವಕಾಶದ ಬಿಂಬಲಕಾೆಗಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸಿಂಘಟ್ನಯ ಸಾವತ್ಿಂತ್ರಯ ಮ್ತ್ುತ ಸಾಮ್ ಹಿಕ ಚ ಕಾಸ್ಸಯ ಸಾವತ್ಿಂತ್ರಯವನುು ಗ ರವಿಸಬೀಕೆಿಂದು ನ್ಾವು ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತೆತೀವೆ. ಕೆಲಸದ ಸಮ್ಯ, ಸಿಂಬಳ, ಮಾನವ ಕಳಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮ್ತ್ುತ ಬ್ಾಲ ಕಾಮಿಬಕತೆ ತ್ಡೆಗಟ್ುಟವಿಕೆ ಮ್ತ್ುತ ಬಲ್ಾತ್ಾೆರದ ದುಡಿಮೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ಸದ
ಕಾನ ನುಗಳಿಗ ಸಹ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಬದಧರಾಗಿರಬೀಕು. ADM ನ ಪರಸರ ಬದಧತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ವಾಯಪ್ಾರವನುು ನಡೆಸಬೀಕು ಎಿಂಬುದಾಗಿ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಾಗುತ್ತದೆ.

 ಮಾಹಿತಿ ಭ್ದರತೆ: ವಾಯಪ್ಾರ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಭಾಗವಾಗಿ ತ್ಮ್ಗೆ ದೆ ರತಿರುವ ADM ನ ಗ ಪಯ ಮಾಹಿತಿಯನುು ರಕ್ಷಿಸಬೀಕು ಮ್ತ್ುತ ಕಾಪ್ಾಡಿಕೆ ಳಳಬೀಕು ಎಿಂಬುದಾಗಿ
ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೆೀ ರೀತಿ, ಒಿಂದುವೆೀಳೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಇತ್ರ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳ ಜ ತೆಗೆ ಕರಾರನ ಅರ್ವಾ ಕಾನ ನು ನಿಬಬಿಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಿಟದದರ
ಸಹ, ಬೀರ ಯಾವುದೆ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ಸದ ADM ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅನಯರ ಜ ತೆಗ ಹಿಂಚಿಕೆ ಳಳಬ್ಾರದು.

 ಉತ್ಪನು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮ್ತ್ುತ ಗುಣಮ್ಟ್ಟ: ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಒದಗಿಸುವ ಉತ್ಪನುಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಸ್ಥೀವೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ್, ಒಪ್ಪಪಕೆ ಿಂಡಿರುವ ಹಾಗ ಪರತಿನಿಧಿಸುವ
ಅಿಂಶಗಳನುು ಪೂರೈಸಲು ಸ ಕತವಾಗಿವೆ ಮ್ತ್ುತ ಅನವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಾಾ ಕಾನ ನು ನಿಬಬಿಂಧಕಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತವೆ ಎಿಂದು ನ್ಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತೆತೀವೆ.

 ವಾಯವಹಾರಕ ಮ್ಿಂಜ್ ರಾತಿಗಳು –ತ್ಾವು ವಾಯಪ್ಾರ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಾಾ ರಾರ್ರಗಳಲ್ಲಾ ಅನವಯವಾಗುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮ್ಿಂಜ್ ರಾತಿ ಕಾನ ನುಗಳು ಮ್ತ್ುತ ನಿಬಬಿಂಧಕಗಳಿಗೆ
ತ್ನು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಾ ಇರುವುದನುು ADM ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ADM ನ ಿಂದಿಗೆ ವಾಯಪ್ಾರ ನಡೆಸುವುದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ಸದಿಂತೆ, ನಿಬಬಿಂಧಿಸ್ಸರುವ
ಪ್ಾಟಿಬಯಿಂದಿಗೆ ಅರ್ವಾ ರಾರ್ರದೆ ಿಂದಿಗೆ (ADMನ ಕಾನ ನು ವಿಭಾಗವು ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಿರುವುದಕೆೆ ಹ ರತ್ಾಗಿ) ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಯಾವುದೆೀ ರೀತಿಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಾ
ತೆ ಡಗುವುದರಿಂದ ಅರ್ವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಬಬಿಂಧಗಳ ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ, ಕಾನ ನು ಸಮ್ಮತ್ವಾಗಿ ನೀರವಾಗಿ ನಿವಬಹಿಸಲ್ಾಗದ ಯಾವುದೆೀ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಯನುು ಮ್ತೆ ತಿಂದು
ಪ್ಾಟಿಬಯನುು ಉಪಯೀಗಿಸ್ಸಕೆ ಿಂಡು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ದ ರವಿರಬೀಕು.
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