ADM च्या पुरवठादाराांकडून अपेक्षा
ADM हे जाणते की पुरवठादाराांबरोबरचे निकोप िातेसांबांध आपल्या यशासाठी महत्तत्तवाचे आहे त आणण एकमेकाांच्या फायद्याच्या व सवोच्च दजााच्या िैनतक
वागणक
ु ीवर आधाररत व्यावसानयक िातेसांबांधाांिा प्रोत्तसाहि दे ण्यासाठी झगडते. आमचे परु वठादार आमची अखांडतेप्रती बाांधधलकी शेअर करतात याची खात्री
करण्यासाठी आम्ही ते काळजीपूवक
ा निवडतो. ADM च्या पुरवठादाराांकडूि योग्यररत्तया, िैनतकतेिे आणण सवा लागू कायदे आणण नियमिाांचे सदै व अिुपालि
करूि व्यवसाय करण्याची अपेक्षा असते. याशशवाय, पुरवठादाराांिी खालील तत्तत्तवे समजूि घेणे आणण त्तयाांचे पालि करण्याची अपेक्षा असते.

 लाचलुचपत - कोणत्तयाही स्वरुपातील भ्रष्टाचारास ADM प्रनतबांध करते आणण त्तयाांच्या परु वठादाराांकडूि तशीच अपेक्षा ठे वते. याचा अर्ा असा की
परु वठादाराांिी एखाद्या सरकारी अधधकारयाशी व्यवहार करतािा ककां वा इतर कोणत्तयाही व्यवसायात कोणत्तयाही प्रकारची लाच, टक्केवारी ककां वा इतर अिैनतक
दे याांचा प्रस्ताव दे ऊ िये ककां वा स्वीकारू ियेत. परु वठादाराांिी सदै व य.ू एस. परकीय भ्रष्टाचार पद्धती कायदा तसेच व्यावसानयक आणण सरकारी
लाचलुचपतीस प्रनतबांध करणारया सवा स्र्ानिक भ्रष्टाचार-ववरोधी कायद्याांचे पालि केलेच पाहहजे. ADM िे परु वठादाराांिा कांपिीच्या वतीिे एखाद्या
सरकारी अधधकारयाशी सांपका करण्याआधी त्तयाांच्या योग्य मूल्याांकि आढावा प्रकियेत सहभागी होणे आवश्यक आहे .

 व्यावसाययक आणि आर्थिक नोंदी - आम्ही परु वठादाराांकडूि अचक
ू आधर्ाक पस्
ु तके, िोंदी आणण ADM च्या व्यवसायाशी सांबधां धत जमाखचा राखूि
ठे वण्याची अपेक्षा करतो. परु वठादाराांिी ADM च्या वतीिे केलेल्या ककां वा ADM िे परु ववलेल्या निधीतूि केलेल्या सवा दे ण्याांचा जमाखचा ठे वलाच पाहहजे
(कोणत्तयाही भेटवस्तू, जेवणे, मिोरां जि ककां वा मूल्य असलेले इतर काहीही याांसहहत). परु वठादाराांिी या जमाखचााची प्रत ADM िे वविांती केल्यािांतर
द्यायलाच हवी. परु वठादाराांिा अन्ि सुरक्षक्षतता आणण उत्तपादि शोधक्षमता (मूळ आखणी) यासांबध
ां ी काही दस्तावेजीकरण राखूि ठे वणे दे खील आवश्यक असू
शकते.

 व्यावसाययक भेटवस्त,ू जेविे आणि मनोरां जन - परु वठादाराांिी ADM च्या कमाचारयाांिा प्रवास, वारां वार जेवणे ककां वा महागा या भेटवस्तू दे णे टाळले
पाहहजे. सामान्य व्यावसानयक जेवणे आणण ककरकोळ मूल्याची कौतुकाची छोटी प्रनतके स्वीकाराहा आहे त. रोख रक्कम ककां वा रोखीसमाि भेटवस्तू जसे की रोख
भेटवस्तू काडे प्रनतबांधधत आहेत.

 लाभातील सांघर्ि - ADM कमाचारयाांिा परु वठादाराबरोबर कोणताही आधर्ाक लाभ ककां वा रोजगाराची व्यवस्र्ा असू िये जी ADM च्या सवोच्च
हहतासाठी काम करण्याच्या कमाचारयाच्या बाांधधलकीसह सांघष ा करू शकते ककां वा सांघष ा होऊ शकेल असे हदसते. जर परु वठादाराच्या कमाचारयाशी ADM
कमाचारयाचे कौटुांबबक िाते (पती ककां वा पत्तिी, मल
ु गा ककां वा मल
ु गी, पालक, भावांड,ां आजी ककां वा आजोबा, सासू ककां वा सासरे , जाऊ ककां वा दीर, िात ककां वा िात,ू
घरगुती सदस्य) असेल ककां वा परु वठादाराचे ADM कमाचारयासह इतर कोणतेही िातेसांबध
ां असतील तर ते लाभातील सांघष ा दशावू शकतात, परु वठादारािे ही
वस्तुस्स्र्ती ADM कडे उघड केली पाहहजे ककां वा ADM चा कमाचारी तसे करीत असल्याची खात्री केली पाहहजे. परु वठादार आणण ADM कमाचारी याांमधील मैत्री
अपररहाया आणण स्वीकाराहा आहे , पण व्यावसानयक निणायाांवर पररणाम करण्यासाठी ती वापरली जाऊ िये.

 मानवी हक्क आणि पयािवरिीय जबाबदारी - आम्ही परु वठादाराांकडूि, त्तयाांच्या कामाच्या हठकाणी ववववधतेस आणण समाि सांधीस समर्ाि दे ण्यासाठी
आणण सवा पक्षाांिा आरोग्य आणण सरु क्षक्षततेस प्रोत्तसाहि दे ण्यासाठी, सहयोगाचे स्वातांत्र्य आणण सामहू हक वाटाघाटी याांचा आदर ठे वण्याची अपेक्षा
करतो. परु वठादाराांिी कामाचे तास, वेति, मािवी तस्करी आणण बाल कामगार आणण वेठबबगार याांिा प्रनतबांध यासांबधां धत कायद्याांचे दे खील पालि केलेच
पाहहजे. परु वठादाराांकडूि ADM च्या पयाावरणाप्रती असलेल्या बाांधधलकीशी सस
ु ांगत व्यवसाय करण्याची अपेक्षा असते.

 माहहतीचे रक्षि - परु वठादाराांकडूि त्तयाांिा व्यावसानयक िातेसांबध
ां ाांचा भाग म्हणूि प्राप्त झालेल्या ADM च्या गोपिीय माहहतीचे रक्षण करण्याची
आणण सांरक्षण परु ववण्याची अपेक्षा असते. त्तयाचप्रमाणे, जर परु वठादार ही माहहती शेअर ि करण्याच्या कराराच्या ककां वा कायदे शीर बांधिाच्या अांतगात
असल्यास, परु वठादाराांिी इतर कोणत्तयाही कांपिीशी सांबधां धत माहहती ADM मधील कोणाबरोबरही शेअर करू िये.

 उत्पादनाची सुरक्षक्षतता आणि गुिवत्ता - आम्ही परु वठादाराांकडूि अशी उत्तपादिे आणण सेवा परु ववण्याची अपेक्षा करतो ज्या सुरक्षक्षत, मान्य केलेले
आणण दशाववलेले तपशील पण
ू ा करण्यायोग्य आणण सवा लागू कायदे आणण नियमिाांशी अिरू
ु प आहेत.

 व्यापार परवानग्या - ADM त्तयाांच्या परु वठादाराांकडूि ते व्यवसाय करीत असलेल्या दे शाांमधील लागू असलेल्या व्यापार परवािग्या कायदे आणण
नियमिाांचे पालि करण्याची अपेक्षा करते. ते ADM बरोबर करीत असलेल्या व्यवसायाच्या सांबध
ां ात, परु वठादाराांिी परवािगी हदलेला पक्ष ककां वा दे श (ADM
च्या कायदा ववभागािे अधधकृत केलेले िसेपयंत) याांच्यासह कोणत्तयाही व्यवहारात सामील होणे ककां वा असे कोणतेही काया जे व्यापार परवािग्याांवरील
प्रनतबांधाांमुळे र्ेट कायद्यािस
ु ार केले जाऊ शकत िाही ते पार पाडण्यासाठी इतर पक्षाचा वापर करणे याांपसूि स्वत:ला परावत्तृ त केलेच पाहहजे.
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ू र्ेट प्रश्ि ककां वा काळज्या कळवू शकतात: P.O. Box 1470, Decatur, IL,
USA 62525; ईमेल: compliance@adm.com; दरू ध्विी: +1-800-637-5843 ववस्तार 4929; ककां वा ऑिलाइि: www.theadmwayhelpline.com.
कायद्याची परवािगी असेल नतर्े अहवाल अिाशमकपणे हदले जाऊ शकतात.

