ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ
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ಮ್ರ್ಫಕ ರ ಸಂದೇಶ
ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯು (“COBC”) ನಾವು ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತೆತೀವೆ ಎುಂಬುದರ

ಸ್ರಿಯಾದ ಕ್ೂ ಮ್ವ್ನೆನ ೀ ಕೈಗೊಳು ಲು ನಮ್ಮ
ಮ್ತ್ತತ ನಾಯಕ್ತವ

ನಡುವ್ಳಿಕ್ಸಗಳನುನ

ಮೌಲಯ ಗಳು

ನಮ್ಮ

ವ್ತಕನೆ

ಹೃದಯಭಾಗದಲಿಿ ದೆ ಮ್ತ್ತತ ಅದನುನ

ನಮ್ಗೆ

ಮ್ತ್ತತ ನರ್ಧಕರ ಪೂ ಕ್ಷೂ ಯೆಗೆ ಮಾಗಕದಶಕನ ನೀಡಲು

ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸ್ಲು

ಬಳಸುವುದರ ಕ್ಯರಿತದಾಿ ಗಿದೆ.

ವಿನಾಯ ಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ನೀಡಿಕೊಳುು ವ್ ಸ್ಲುವ್ಯಗಿ, ಗ್ರೂ ಹಕ್ರಿಗ್ರಗಿ ಉತತ ಮ್ ಕ್ಸಲಸ್
ಮಾಡಲು ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ಖ್ಯಯ ತಿಯನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸ್ತಕೊಳು ಲು

ನಾವೆಲಿ ರೂ ಅವ್ಶಯ ವ್ಯಗಿ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೇಕಾದ ನಯಮ್ಗಳನುನ ,
ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ುಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿ ಸ್ಲಾದ ವ್ತಕನೆಯನುನ
ಅರ್ಕಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯ .
ನೀವು Tesco ಗೆ ಹಸ್ತಾಗಿ ಸೇರಿರಲಿ ಅರ್ವ್ಯ ನಮ್ಮ
ವ್ಯ ವ್ಹಾರಕಾು ಗಿ ಯಾವುದಾದರು ಕ್ಸಲ ಸ್ಮ್ಯದವ್ರೆಗೆ
ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ಧಿ ರಲಿ, ದಯವಿಟುಟ

ನಮ್ಮ

ಸಂಹಿತೆಯನುನ

ಅರ್ಥಕಸ್ತಕೊಳು ಲು ಮ್ತ್ತತ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ
ಅನವ ಯಿಸುತತ ದೆ ಎುಂದು ಅರಿತ್ತಕೊಳು ಲು ತ್ತಸು ಸ್ಮ್ಯ
ತೆಗೆದುಕೊಳಿು .
ನಮ್ಮ

ಸಂಹಿತೆ ಎುಂದರೆ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಕಾನೂನು ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ನೀತಿಗಳನನ ು ಅನುಸ್ರಿಸುವುದಕ್ಷು ುಂತಲೂ ಹೆಚಿ ನದು. ಇದು
ನಾವು ಪರಸ್ಪ ರರುಂದ್ಧಗೆ ಮ್ತ್ತತ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದಲಿಿ ಯಾವ್ಯಗಲೂ

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ

3

ನಮ್ಗೆ ಎುಂದಾದರೂ ನಮ್ಮ
ಅರ್ವ್ಯ ಯಾರೀ ಇನನ ಬಬ

ಸ್ವ ುಂತ ನಡವ್ಳಿಕ್ಸಯ ಬಗೆೆ
ವ್ಯ ಕ್ಷತಯ ವ್ತಕನೆಯ ಬಗೆೆ

ಕ್ಳವ್ಳಗಳು ಉುಂಟಾದರೆ, ಈ ಕ್ಯರಿತ್ತ ನೀವು ನೇರವ್ಯಗಿ ನಮ್ಮ
ಲೈನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ರಿುಂದ ಪಾೂ ರಂಭಿಸ್ತ, ನೀವು
ವಿಶ್ವವ ಸ್ಹುಂದ್ಧರು ಯಾರದರಬಬ ರುಂದ್ಧಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕ್ಯ.
ಅರ್ವ್ಯ ಪಯಾಕಯವ್ಯಗಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ

ಜನತಾ ಸ್ಹಭಾಗಿ

ಅರ್ವ್ಯ ಕಾನೂನು ತಂಡದ್ುಂದ್ಧಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ
ಕ್ಳವ್ಳವ್ನುನ

ಅನಾಮ್ಧೇಯರಾಗಿದುಿ

ಎತತ ಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು

ಸಂಪೂಣಕ ಗಪತ ತೆಯ ವಿಶ್ವವ ಸ್ದ್ುಂದ್ಧಗೆ ಪ್ರೂ ಟೆಕ್ಟ ರ್ ಲೈನ್ಗೆ
Protector Line ಕ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಾವೆಲಿ ರೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಬಗೆೆ ಮ್ತ್ತತ ನಾವು
ನೀಡುವ್ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗೆೆ ಹೆಮ್ಮಮ ಪಡಬೇಕ್ಯ ಮ್ತ್ತತ
ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಅನುನ ಆಚರಿಸುವ್ ಮೂಲಕ್, ನಾವು
ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿಿ ಇನೂನ ಬಲವ್ಯದ ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ
ನಮ್ಕಸ್ಬಹುದು.
ಡೇವ್ ಲೆವಿಸ್,
ಗ್ರೂ ಪ್ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸೆ ಕ್ಯಯ ಟಿವ್
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ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
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ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಸಂಹಿತೆಯ ಆಚರಣೆ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲಿ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿುಂದ
ನರಿೀಕ್ಷಿ ಸುವುದೇನೆುಂದರೆ:

• ಸಂಹಿತೆ ಮ್ತ್ತತ ಅದನುನ ಹೇಗೆ

ಬಳಸುವುದು ಎುಂದು ತಿಳಿಯುವುದು;

• 8-59 ಪುಟಗಳಲಿಿ ರುವ್ ಸಂಹಿತೆ

•

•
•

•

ಮಾಗಕದಶಕನವ್ನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ತ.
ಸಂಹಿತೆ ಮಾಗಕದಶಕನವು, ಇದರಲಿಿ
ಯಾವ್ ನೀತಿಗಳನುನ ಓದಬೇಕ್ಯ ಮ್ತ್ತತ
ನಮ್ಗೆ ಪೂ ಶ್ನನ ಗಳಿದಿ ರೆ ಯಾರುಂದ್ಧಗೆ
ಮಾತನಾಡಬೇಕ್ಯ ಎುಂಬುದು
ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಸಲಸ್ದಲಿಿ ನೀವು
ಎದುರಿಸ್ಬಹುದಾದ 21 ಮುಖಯ
ಸ್ವ್ಯಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಸ್ಲಹೆ
ಮ್ತ್ತತ ಸ್ಹಾಯವ್ನುನ ಒದಗಿಸುತತ ದೆ;
ಸಂಕ್ಷೀಣಕ ಸ್ಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳನುನ ಹೇಗೆ
ನಭಾಯಿಸ್ಬೇಕ್ಯ ಎುಂಬ ಬಗೆೆ ನೀವು
ವಿಶ್ವವ ಸ್ ಸಾಧಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಗವಂತೆ
ಸಂಹಿತೆ ತರಬೇತಿಯನುನ
ಪೂಣಕಗೊಳಿಸುವುದು;
ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಸುಂದು ನಮ್ಗೆ
ಖ್ಯತಿೂ ಯಿಲಿ ದ್ಧದಿ ರೆ ಸ್ಹಾಯಕಾು ಗಿ
ಕೇಳುವುದು;
ಯಾವ್ಯಗಲೂ ನೀವು ಏನು
ಮಾಡುತಿತ ೀರಿ ಎುಂಬುದನುನ
ಪರಿಗಣಿಸುವ್ಷ್ಟ ೀ ಗಂಭಿೀರವ್ಯಗಿ
"ಹೇಗೆ" ಮಾಡುತಿತ ೀರಿ ಎುಂಬುದನೂನ
ಪರಿಗಣಿಸುವುದು (ಪುಟ 61
ನೀಡಿ); ಮ್ತ್ತತ
ನಮ್ಗೆ ಎುಂದಾದರೂ ಸಂಹಿತೆ
ಭಂಗವ್ಯಗಿದೆ ಅರ್ವ್ಯ ನಮ್ಮ
ಮೌಲಯ ಗಳನುನ ಕ್ಡೆಗ್ರಣಿಸ್ಲಾಗಿದೆ
ಎುಂದೆನಸ್ತದರೆ ಎದುಿ
ಮಾತನಾಡುವುದು.

ನೀವು ಇತರ ಜನರನುನ ನವ್ಕಹಿಸುತಿತ ದಿ ರೆ,
ನಾವು ನಮ್ಮ ುಂದ ನರಿೀಕ್ಷಿ ಸುವುದೇನೆುಂದರೆ:

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

• ತಂಡದ ಸ್ದಸ್ಯ ರು ತಮ್ಮ ಪಾತೂ ಗಳಿಗೆ
ಅಗತಯ ವ್ಯದ ಕೌಶಲಯ ಮ್ತ್ತತ
ತರಬೇತಿಯನುನ ಹುಂದ್ಧದಾಿ ರೆ
ಎುಂಬುದನುನ ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳುು ವ್
ಮೂಲಕ್ ಅವ್ರನುನ ರಕ್ಷಿ ಸ್ಬೇಕ್ಯ;

• ಸ್ವ್ಯಲುಗಳನುನ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ

ನವ್ಕಹಿಸ್ಬೇಕ್ಯ ಮ್ತ್ತತ
ಕಾನೂನುಬ್ಹಿರ, ಅನೈತಿಕ್ವ್ಯದಂತ
ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ,
ಗ್ರೂ ಹಕ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ೂ ಯ ುಂಡಿಗೆ ಅರ್ವ್ಯ
ನಾವು ಸ್ಮಾಜದಲಿಿ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುವ್
ಆಸ್ಕ್ತ ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಗಳಿಗೆ
ಹಾನಯನುನ ುಂಟುಮಾಡುವಂತವು
ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಗತಯ ಸ್ವ್ಯಲುಗಳನುನ
ಎುಂದ್ಧಗ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬ್ರದು,
ಅರ್ವ್ಯ ಇತರರನುನ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವಂತೆ
ಕೇಳಬ್ರದು;

• ಸಂಹಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ

ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಿ ಸ್ಪ ಷ್ಟ ಮ್ತ್ತತ
ಸ್ತಿ ರವ್ಯದ ನಾಯಕ್ತವ ವ್ನುನ
ಒದಗಿಸ್ಬೇಕ್ಯ;

• ಮೌಲಯ ಗಳಿುಂದ-ಚಾಲಿತವ್ಯದ

ನಡವ್ಳಿಕ್ಸಯನುನ ಪುರಸಾು ರಿಸ್ಬೇಕ್ಯ
ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳಲಿಿ
ಅುಂತರ್ವಕಶನ ಮ್ತ್ತತ ಸ್ಮ್ಗೂ ತೆಯ
ಸಂಸ್ು ೃತಿಯನುನ ಪ್ರೀಷಿಸ್ಬೇಕ್ಯ;
ಮ್ತ್ತತ

• ಅನೈತಿಕ್ ನಡವ್ಳಿಕ್ಸಯನುನ ಪೂ ಶ್ನನ ಸ್ದೆ
ಹಾದುಹೀಗಲು
ಅನುಮ್ತಿಸ್ಬ್ರದು ಮ್ತ್ತತ ಸ್ವ ತಃ
ನಮ್ಗೆ ತಪುಪ ಕಂಡುಬಂದರೆ
ಅರ್ವ್ಯ ಅದನುನ ಇತರರು ನಮ್ಮ
ಗಮ್ನಕ್ಸು ತಂದರೆ ಆ ಕ್ಯರಿತ್ತ ಕ್ೂ ಮ್
ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ನ್ಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾತನ್ಯಡಬಹುದು?
ನ್ಯನ್ನ ಯಾರಿಂದಿಗೆ
ಮಾತನ್ಯಡಬೇಕ್ಯ?

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾ ಟೆಕಿ ರ್ ಲೈನ್ Protector
Line ಕ್ಯರಿತು

 ನಾವು ಮಾಡುವ್ ಎಲಿ ದರಲೂಿ , ನಮ್ಮ

ಪ್ರೂ ಟೆಕ್ಟ ರ್ ಲೈನ್ Protector Line ನಮ್ಗೆ
ಕ್ಸಲಸ್ದಲಿಿ ನ ದುವ್ಕತಕನೆಯ ಬಗೆೆ ನಮ್ಮ
ಕ್ಳವ್ಳವ್ನುನ ಎತ್ತತ ವುದಕ್ಸು ಅವ್ಕಾಶ
ಕ್ಲಿಪ ಸುತತ ದೆ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಯ ನೇಜರ್
ಅರ್ವ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನ ತಂಡದ್ುಂದ್ಧಗೆ
ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ ಎುಂದು ನಮ್ಗೆ
ಅನಸ್ತದರೆ, ನೀವು ಪ್ರೂ ಟೆಕ್ಟ ರ್ ಲೈನ್ಗೆ Protector
Line ಕ್ರೆ ಮಾಡಿ:

ಲೈನ್
ಮಾಯ ನೇಜರ್ರುಂದ್ಧಗೆ ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಮುಕ್ತ
ಮ್ತ್ತತ ಪಾೂ ಮಾಣಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ವ್ನುನ
ಹುಂದ್ಧರುವುದು ಬಹುಮುಖಯ .

 ಇದರ ಅರ್ಕರ್ವನೆುಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈನ್

ಮಾಯ ನೇಜರ್ – ಸ್ವ ತಃ ಅವ್ರೇ
ಸಂಹಿತೆಯನುನ ಉಲಿುಂಘಿಸ್ತದಾಿ ರೆ ಎುಂದು
ನೀವು ಭಾವಿಸ್ದ ಹರತ್ತ – ನೀವು
ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲು
ವ್ಯ ಕ್ಷತಯಾಗಿರುತಾತರೆ.

 ನಮ್ಮ

ಲೈನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ರುಂದ್ಧಗು
ಮಾತನಾಡಲು ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಗದ್ಧದಿ ರೆ,
ನಮ್ಮ ಜನ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ
ಕಾನೂನು ನದೇಕಶಕ್ರು ಅರ್ವ್ಯ
ನಮ್ಮ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಭದೂ ತಾ
ನದೇಕಶಕ್ರುಂದ್ಧಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.

 ಪಯಾಕಯವ್ಯಗಿ, ನಮ್ಮ

ಲೈನ್
ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ ಪಕ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ಳಕ್ಳಿಯನುನ
ಪರಿಹರಿಸ್ತರದ್ಧದಿ ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ವ ುಂತ
ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಕಾಯಕದ್ಳಗೆ ನಮ್ಮ
ಕ್ಳವ್ಳವ್ನುನ ಎತತ ಬಹುದು.

 ನಮ್ಮ

ಕ್ಳವ್ಳವ್ನುನ ನೀವು ಸಂಪೂಣಕ
ಗಪತ ತೆಯಲಿಿ ಎತತ ಬೇಕಾಗಿದಿ ರೆ, ನೀವು
ನಮ್ಮ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಪ್ರೂ ಟೆಕ್ಟ ರ್ ಲೈನ್
Protector Line ಅನುನ
ಸಂಪಕ್ಷಕಸ್ಬಹುದು.

ಇನು ಷ್ಟಿ
ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು ನ್ಯನ್ನ
ಎಲ್ಲಿ
ನೀಡಬಹುದು?

•
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ರ್ಧಯ ನಾಕ್ಷ್ಕಣ
ನೀತಿ

 ನೀವು ಕಾನೂನುಬ್ಹಿರ, ಸಂಹಿತೆಯನುನ

ಉಲಿ ುಂಘಿಸುತತ ದೆ ಅರ್ವ್ಯ ಕಂಪನಯ ನೀತಿಗೆ
ವಿರುದಿ ವ್ಯಗಿದೆ ಅನಸುವ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಯ
ಬಗೆೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕ್ಳವ್ಳವ್ನುನ ಎತಿತ ರಿ.

 ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ, ಗ್ರೂ ಹಕ್ರಿಗೆ ಅರ್ವ್ಯ

ಸಾವ್ಕಜನಕ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಕ್ರವ್ಯಗಿದೆ ಎುಂದು
ನೀವು ಭಾವಿಸುವ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಯನುನ
ವ್ರದ್ಧ ಮಾಡಿ.

 ಈ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿಯನುನ

ಉದೆಿ ೀಶಪೂವ್ಕಕ್ವ್ಯಗಿ ಮ್ರೆಮಾಡಲಾಗತಿತ ದೆ
ಎುಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹುಂದ್ಧರುವ್ ಯಾವುದೇ
ಕ್ಳವ್ಳಗಳನುನ ಹಂಚಕೊಳಿು .

ಪ್ರೂ ಟೆಕ್ಟ ರ್ ಲೈನ್ Protector Line ಸಂಪೂಣಕ
ಗೌಪಯ ವ್ಯಗಿದೆ ಮ್ತ್ತತ ಅದು ಟೆಸ್ಕು ಗ್ರಗಿ ಒುಂದು
ಸ್ವ ತಂತೂ ಕಂಪನಯಿುಂದ ನಡೆಸ್ಲಪ ಡುತತ ದೆ. ನೀವು ಕ್ರೆ
ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸ್ರನುನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲಿ ,
ಆದರೂ ಒುಂದು ರ್ವಳೆ ನೀವು ನೀಡಿದರೆ, ಪ್ರೂ ಟೆಕ್ಟ ರ್
ಲೈನ್ Protector Line ತಂಡಕ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ
ತನಖೆಯ ಫಲಿತಾುಂಶದ ಕ್ಯರಿತ್ತ ಪೂ ಸ್ಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ
ಒದಗಿಸ್ಲು ಮ್ತ್ತತ ಅಗತಯ ವಿದಿ ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ವ್ರಿ
ಮಾಹಿತಿಗ್ರಗಿ ನಮ್ಮ ನುನ ಸಂಪಕ್ಷಕಸ್ಲು ಸ್ಹ
ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಗತತ ದೆ.
ಒುಂದು ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ಯಗಿ ನಾವು ದೂರುಗಳ
ಗೌಪಯ ತೆಯನುನ ರಕ್ಷಿ ಸುವ್ ಯುಕ್ಸ ಸಾವ್ಕಜನಕ್ ಹಿತಾಸ್ಕ್ಷತ
ಪೂ ಕ್ಟಣೆ ಕಾಯೆಿ 1998 Interest Disclosure Act 1998
(ಮ್ತ್ತತ ಅದಕ್ಸು ಸ್ಮಾನವ್ಯಗಿರುವ್ ವಿದೇಶ್ನ ಕಾನೂನು)
ಗಳನುನ ಬೆುಂಬಲಿಸುತೆತ ೀವೆ. ಇದರರ್ಕ – ನೀವು
ತಪುಪ ಗೂ ಹಿಕ್ಸಗೆ ಒಳಗ್ರಗಿ ವ್ತಿಕಸ್ತದಿ ರೂ ಕೂಡ –ನೀವು
ಸ್ದಾಾ ವ್ನೆಯುಂದ್ಧಗೆ ವ್ತಿಕಸ್ತದಿ ರೆ ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ
ಕ್ಳವ್ಳಗಳು ಪಾೂ ಮಾಣಿಕ್ವ್ಯಗಿದಿ ರೆ, ನೀವು
ಕಾನೂನುಬದಿ ವ್ಯಗಿ ಕ್ಷರುಕ್ಯಳಕೊು ಳಗ್ರಗವಿಕ್ಸಯಿುಂದ
ರಕ್ಷಿ ಸ್ಲಪ ಡುತಿತ ೀರಿ ಮ್ತ್ತತ ಕ್ಳವ್ಳವ್ನುನ ಎತಿತ ದ
ಪರಿಣಾಮ್ವ್ಯಗಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಸಲಸ್ವ್ನುನ
ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಕ್ಳೆದುಕೊಳುು ವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ
ರಿೀತಿಯ ಪೂ ತಿೀಕಾರದ ಆತಂಕ್ಕ್ಸು
ಒಳಗ್ರಗವುದ್ಧಲಿ .
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ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ

ಗಿಂಪಿನ ಸುತತ ಲ್ಲನ
ಪ್ರಾ ಟೆಕಿ ರ್ ಲೈನ್ Protector
Line ಸಂಪಕಗಗಳ್ಳ
ಪ್ರೂ ಟೆಕ್ಟ ರ್ ಲೈನ್
Protector Line

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್

ದೂರವ್ಯಣಿ ಸಂಖೆಯ

UK/OneStop

protectorline@expolink.co.uk

0800 374199

ಐಲೆಕುಂಡ್

tescoireland@expolink.co.uk

1800 567014

ಪ್ರೀಲೆುಂಡ್

bezpiecznaliniatesco@tesco.pl

0800 255 290

ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜಯ

linka_ochrany@tesco-europe.com

800 114 477

ಸ್ಕಿ ೀವ್ಯಕ್ಷಯಾ

etickalinka@tesco-europe.com

0800 188404

ಹಂಗೇರಿ

hu_security@hu.tesco-europe.com

0680 33 00 22

ಭಾರತ (ಸಾಟ ರ್
ಬಜಾರ್)

ethics.counsellor@trenthyper-tata.com

00 91 22 4974 2274

ಟೆಸ್ಕು

protectorline.tescobengaluru@expolink.co.uk

00 0800 440 1286

ರ್ಥಲಾಯ ುಂಡ್

lotusprotectorline@oto.samartcorp.com

1800 019099

ಮ್ಲೇಷ್ಯಯ

protectorline@tipoffs.com.sg

1800 806524

ಹಾುಂಗ್ ಕಾುಂಗ್*

tescois@expolink.co.uk

0800 930770

ಟೆಸ್ಕು

tescobank@expolink.co.uk

0800 374199

booker@expolink.co.uk

0800 374199

speakup@dunnhumby.com

ದೇಶದ
ದೂರವ್ಯಣಿ
ಸಂಖೆಯ ಗಳಿಗ್ರಗಿ
iSite ನೀಡಿ

ಬೆುಂಗಳೂರು

ಬ್ಯ ುಂಕ್

ಬುಕ್ರ್
ಡನಹ ುಂಬಿ

*ಸೂಚನೆ: ಹಬ್ ಮ್ತ್ತತ ಹಬ್-ಯೇತರ ಸ್ಿ ಳಗಳಿಗೆ ಪೂ ತೆಯ ೀಕ್ ದೂರವ್ಯಣಿ ಸಂಖೆಯ ಗಳಿವೆ

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಸಂಹಿತೆ
ಮಾಗಗದರ್ಗನ
ಮುುಂದ್ಧನ ಪುಟಗಳು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ
ಕ್ಸಲಸ್ದಲಿಿ ನೀವು ಎದುರಿಸ್ಬಹುದಾದ 21
ಮುಖಯ ಅಪಾಯಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ಲು ಸ್ಲಹೆ
ಮ್ತ್ತತ ಸ್ಹಾಯವ್ನುನ ನೀಡುತತ ವೆ.
ಪೂ ತಿಯುಂದು ವಿಭಾಗವು ಒುಂದು
ಪೂ ಶ್ನ ೀತತ ರ, ಒುಂದು ಸಂಬಂಧಿತ ನೀತಿಗಳ
ಪಟಿಟ ಮ್ತ್ತತ ಸ್ಹಾಯಕಾು ಗಿ ಯಾವ್
ತಂಡಗಳನುನ ಸಂಪಕ್ಷಕಸ್ಬೇಕ್ಯ ಎುಂಬುದನುನ
ಹುಂದ್ಧರುತತ ದೆ.
ಅಪಾಯಗಳನುನ ನಾಲುು
ವಿುಂಗಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.

ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾ ಹಕರನ್ನು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ
ನೀಡಿಕೊಳ್ಳು ವುದು
ಪುಟ 12
ಒಟ್ಟಿ ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದುಪುಟ 20

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ನ್ಯಯ ಯೀಚಿತವಾಗಿ
ವ್ಯ ವ್ಹರಿಸುವುದು

ಪುಟ 28

ನಮ್ಮ

ಪುಟ 40

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ

ಖ್ಯಯ ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ
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1. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾ ಹಕರನ್ನು
ಕಾಳಜಿಯಿಂದ
ನೀಡಿಕೊಳ್ಳು ವುದು

ನಮ್ಮ ಮೌಲಯ ವಾದ
“ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗ್ರಗಿ ಬೇರಾರೂ
ನಮ್ಗಿಿಂತ ಕಷ್ಿ ಪಟ್ಟಿ
ಪಾ ಯತಿು ಸುವುದಿಲಿ ” ಇದು
ನಮ್ಮ ಯರ್ಸ್ಸೆ ಗೆ
ಕಿಂದಿಾ ೀಯವಾಗಿದೆ ಮ್ತುತ
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾ ಹಕರನ್ನು
ಅರ್ಗಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಮ್ತುತ
ಪಾ ತಿದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ
ನೀಡುವುದಕೆೆ ನಮ್ಮ ನ್ನು
ಪ್ರಾ ೀತ್ಸೆ ಹಿಸುತತ ದೆ.
ಸಂಹಿತೆಯ ಈ ವಿಭಾಗವು ಗ್ರೂ ಹಕ್ರಿಗೆ ಸ್ಪ ಷ್ಟ
ಬೆಲೆ ಸಂದೇಶಗಳನುನ ನೀಡುವುದಕ್ಸು ಮ್ತ್ತತ
ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಡೇಟಾವ್ನುನ ರಕ್ಷಿ ಸುವುದಕ್ಸು
ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಸಂಗತಿಗಳನುನ ಒಳಗೊುಂಡಿದೆ.

ಸಪ ಷ್ಿ ಬೆಲೆಗಳ್ಳ &
ಮಾಕೆಗಟ್ಟಿಂಗ್

ಪುಟ 14

ಆಹಾರ & ಉತಪ ನು ದ
ಮಾನದಂಡಗಳ್ಳ

ಪುಟ 16

ಗ್ರಾ ಹಕ ಮ್ತುತ ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿ
ಡೇಟಾ ರಕ್ಷಣೆ
ಪುಟ 18

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ಸಪ ಷ್ಿ ಬೆಲೆಗಳ್ಳ &
ಮಾಕೆಗಟ್ಟಿಂಗ್
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರುಂದ್ಧಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಲು ಬಳಸುವ್
ಅತಯ ುಂತ ಶಕ್ಷತಶ್ವಲಿ ಮಾಗಕಗಳೆುಂದರೆ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಮ್ತ್ತತ
ಮಾಕ್ಸಕಟಿುಂಗ್. ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ನಮ್ಮ ಉತಪ ನನ ಗಳು ಮ್ತ್ತತ
ಬೆಲೆಗಳ ಬಗೆೆ ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವ್ಯದ ಸಂವ್ಹನಗಳು ತಮ್ಗೆ
ಬಹುಮುಖಯ ವೆುಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತಾತರೆ. ದೂರದಶಕನ
ಅರ್ವ್ಯ ಮುದೂ ಣ ಜಾಹಿೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ್ವ್ಯಗಲಿ, ಕ್ಿಬ್
ಕಾಡ್ಕ ಅುಂಚೆಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂದೇಶಗಳು ಅರ್ವ್ಯ
ಮಾರಾಟದ ತಾಣಗಳಲಿಿ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳು
ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಲಿಿ , ಹೇಗೆ ಮ್ತ್ತತ ಏಕ್ಸ
ನಮೊಮ ುಂದ್ಧಗೆ ಖರಿೀದ್ಧ ಮಾಡಲು ಆಯೆು ಮಾಡುತಾತರೆ ಎುಂಬ
ಬಗೆೆ ನರ್ಧಕರಗಳನುನ ಕೈಗೊಳುು ವುದರ ಮೇಲೆ ಪೂ ಭಾವ್
ಬಿೀರುತತ ವೆ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳಲಿಿ ತಪುಪ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು
ಗ್ರೂ ಹಕ್ರನುನ ಅಸ್ಮಾರ್ಧನಗೊಳಿಸುತೆತ ೀವೆ ಮ್ತ್ತತ ನಯಂತೂ ಕ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮ್ತ್ತತ ಮಾಧ್ಯ ಮ್ದ ಗಮ್ನವ್ನುನ ನಮ್ಮ ಡೆ
ಸ್ಯಳೆಯಬಹುದು. ನಾವು ಕಾಯಕನವ್ಕಹಿಸುವ್ ಅನೇಕ್
ಮಾರುಕ್ಟೆಟ ಗಳಲಿಿ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಮ್ತ್ತತ ಬೆಲೆ
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ ನಯಂತಿೂ ಸ್ಲಾಗತತ ದೆ ಮ್ತ್ತತ
ನಾರ್ವನಾದರೂ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರನುನ ದಾರಿ ತಪಿಪ ಸುತಿತ ರುವುದಾಗಿ
ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಾವು ದಂಡವ್ನುನ ಎದುರಿಸ್ಬಹುದು ಮ್ತ್ತತ
ಗ್ರೂ ಹಕ್ರ ವಿಶ್ವವ ಸ್ವ್ನುನ ಕ್ಳೆದುಕೊಳು ಬಹುದು. ಆದಿ ರಿುಂದ
ನಮ್ಮ ಉತಪ ನನ ಗಳ ಬಗೆೆ ನಾವು ಹೇಳುವ್ ಎಲಿ ವೂ
ನಜವ್ಯಗಿರಬೇಕ್ಯ - ಮ್ತ್ತತ , ನಾವು ಉತತ ಮ್ ಬೆಲೆ
ನೀಡುತಿತ ದೆಿ ೀವೆ ಎುಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಕೇವ್ಲ
ಅದೇ ಆಗಿರಬೇಕ್ಯ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳನುನ ಸ್ರಿಯಾಗಿ
ನೀಡುವುದು ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ನಮ್ಮ ಲಿಿ ಇಡುವ್ ನಂಬಿಕ್ಸಯ ಮೇಲೆ
ನೇರವ್ಯಗಿ ಪೂ ಭಾವ್ ಬಿೀರುತತ ದೆ.

ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ ಅರ್ಗ
ನೀಡುತತ ದೆ?


ನೀವು ಯಾವುದಾದರು ಮಾಕ್ಸಕಟಿುಂಗ್
ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಸಯಲಿಿ ತೊಡಗಿದಿ ರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲಿ
ಸಂದೇಶಗಳು ಪಾೂ ಮಾಣಿಕ್, ನಖರ ಮ್ತ್ತತ
ನಾಯ ಯಸ್ಮ್ಮ ತವ್ಯಗಿಎುಂಬುದಾಗಿ ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳಿು .
ಬಹುಪಾಲು ಸ್ಮ್ಯ ನಾವು ಜಾಹಿೀರಾತಿನಲಿಿ
ನೀಡುವ್ ಸಾರಿಕ್ಸಗಳನುನ ಸ್ಮ್ರ್ಥಕಸ್ಬೇಕಾದ
ಅವ್ಶಯ ಕ್ತೆಯಿರುತತ ದೆ.



ಪೂ ಚಾರಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಬೆಲೆಗಳನುನ ಸ್ರಳವ್ಯಗಿಡಿ:
ಸಂಕ್ಷೀಣಕ ಬೆಲೆ ಪೂ ಚಾರಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಆಗ್ರಗೆೆ ಬೆಲೆ
ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳನುನ ತಪಿಪ ಸ್ತ.



ಎಲಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಯುತವ್ಯಗಿವೆ ಎುಂದು
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳಿು ; ನಮ್ಮ ಜಾಹಿೀರಾತಿನುಂದ
ಎುಂದ್ಧಗ್ರ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು
ನುಂದುಕೊಳು ಬ್ರದು. ಮ್ದಯ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ
ಮಾಡುವ್ಯಗ ಇದು ವಿಶೇಷ್ವ್ಯಗಿ ಮುಖಯ ವ್ಯಗಿರುತತ ದೆ.



ನಮ್ಮ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ನಮ್ಮ ಉತಪ ನನ ಗಳಿಗೆ
ಸ್ರಿಹುಂದುತತ ವೆ ಎುಂಬುದಾಗಿ ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳಿು ಎಲಿ ಚತೂ ಗಳನುನ ಅವು ನೈಜವ್ಯದಂತವು ಮ್ತ್ತತ
ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ್ ಉತಪ ನನ ಗಳನುನ
ಪೂ ತಿಬಿುಂಬಿಸುತತ ವೆ ಎುಂಬುದಾಗಿ ಮೌಲಿಯ ೀಕ್ರಿಸ್ತ.



ಒಬಬ ಸ್ರಬರಾಜುದಾರ ಅರ್ವ್ಯ ಪೂ ತಿಸ್ಪ ಧಿಕಯಂತಹ
ಯಾವುದೇ ತೃತಿೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಯರಿತ್ತ ಎುಂದ್ಧಗ್ರ ಸುಳುು
ಮಾಕ್ಸಕಟಿುಂಗ್ ಸಾರಿಕ್ಸಗಳನುನ ನೀಡಬೇಡಿ.

ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ನಾನು ಒುಂದು ಚಲಿಯ ವೈನ್ ಪೂ ಚಾರವ್ನುನ
ಯೀಜಿಸುತಿತ ದೆಿ ೀನೆ ಮ್ತ್ತತ ಪ್ರೀಸ್ಟ ರ್ಗಳಿಗ್ರಗಿ
ಒುಂದು ದಾೂ ಕ್ಷಿ ತೊೀಟದ ಚತೂ ವ್ನುನ ಬಳಸುತಿತ ದೆಿ ೀನೆ.
ಫೀಟೀ ಲೈಬೂ ರಿಯಲಿಿ ನಾವು ಎುಂದ್ಧಗ್ರ
ಬಳಸ್ತರದ ಒುಂದು ಅಜೆಕುಂಟಿೀನಾದ ದಾೂ ಕ್ಷಿ ತೊೀಟದ
ಒುಂದು ಉತತ ಮ್ ಶ್ವಟ್ ಅನುನ ಹುಂದ್ಧದೆಿ ೀವೆ.
ನನನ ಪೂ ಚಾರಾಭಿಯಾನದಲಿಿ ನಾನು ಅದನುನ
ಬಳಸ್ಬಹುದೇ?
A ಇಲಿ . ನಮ್ಮ ಚಿತಾ ಗಳ್ಳ ನೀವು ಜಾಹಿೀರಾತು
ನೀಡುವ್ ಉತಪ ನು ವ್ನ್ನು ನಖ್ರವಾಗಿ
ಪಾ ತಿಬಿಂಬಸುತಿತ ರಬೇಕ್ಯ. ನೀವು
ಛಾಯಾಚಿತಾ ವ್ನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾ ತ್ಸೆ ಹಿಸುತಿತ ರುವ್
ವೈನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಸಪ ದಿಸುವ್ ಚಿಲ್ಲಯ
ದ್ರಾ ಕ್ಷಿ ತೀಟದಿಿಂದಲೇ ಪಡಯಬೇಕಾಗತತ ದೆ.
Q ವೆಬ್ ಆರ್ಧರಿತ ಜಾಹಿೀರಾತಿಗೆ ಯಾವ್ ನಯಮ್ಗಳು
ಅನವ ಯಿಸುತತ ವೆ?
A ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಹಿೀರಾತಿನ ರಿೀತಿಯೇ.
ಸಂದೇರ್ಗಳ್ಳ ನಖ್ರವಾಗಿರಬೇಕ್ಯ,
ಸಪ ಷ್ಿ ವಾಗಿರಬೇಕ್ಯ ಮ್ತುತ
ದ್ರರಿತಪಿಪ ಸುವಂತಿರಬಾರದು.
Q ಕ್ಸಲವು ಉತಪ ನನ ಗಳ ಸಂದಭಕದಲಿಿ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ
ಅವು ಪೂ ಚಾರಕ್ಸು ಹೀಗವ್ ತ್ತಸು ಮುನನ ರ್ವ
ಹೆಚ್ಚಿ ತಿತ ದೆ ಎುಂದು ನಾನು ಗಮ್ನಸ್ತದೆಿ ೀನೆ. ಇದನುನ
ಅನುಮ್ತಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೇ?

A ಅನೇಕ ಮಾರುಕಟೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು

ಪಾ ಚಾರಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕಾದ
ಕಟ್ಟಿ ನಟಾಿ ದ ನಯಮ್ಗಳಿರುತತ ವೆ. ನಮ್ಮ
ಸಥ ಳಿೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ಅರ್ವಾ ವಾಯ ಪಾರ
ಕಾನೂನ್ನ ತಂಡಗಳ್ಳ ನಮ್ಗೆ ಈ ನಯಮ್ಗಳ್ಳ
ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟೆಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ
ಅನವ ಯವಾಗತತ ವೆ ಎಿಂಬುದರ ಕ್ಯರಿತು ಸಲಹೆ
ನೀಡಬಹುದು.
Q ನನನ ಮ್ಗವಿನ ಪಾೂ ರ್ಮ್ಕ್ ಶ್ವಲೆಯ ಪಕ್ು ದಲಿಿ
ಒುಂದು ಎಕ್ೆ ಪ್ರೂ ಸ್ ಸ್ಕಟ ೀರ್ಯಿದೆ ಮ್ತ್ತತ ಅವ್ರು
ಒುಂದು ಹಸ್ ಹಿುಂಸಾತಮ ಕ್ ಸ್ಮ್ರ ಕ್ಲೆಗಳ ಎಕ್ೆ ಬ್ಕ್ೆ ಆಟದ ಪಾೂ ರಂಭವ್ನುನ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ
ಮಾಡಲು ಪ್ರೀಸ್ಟ ರ್ ಒುಂದನುನ ಹಾಕ್ಷದಾಿ ರೆ.
ಖಂಡಿತವ್ಯಗಿ, ಬಹಳಷ್ಟಟ ಸ್ಣಣ ಮ್ಕ್ು ಳು ಅದನುನ
ನೀಡಬಹುದಾದಂತ ಸ್ಿ ಳದಲಿಿ
ಹಿುಂಸಾಚಾರವ್ನುನ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಮಾಡುವುದು
ತಪಪ ಲಿ ರ್ವ?
A ನ್ಯವು ಎಿಂದಿಗ್ರ ಜಾಹಿೀರಾತನ್ನು

ಮ್ನನೀಯಸುವುದಕೆೆ ಕಾರಣವಾಗವಂತ
ಅರ್ವಾ ಮ್ಕೆ ಳಿಗೆ
ಹಾನಕಾರಕವಾಗಬಹುದ್ರದಂತ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ
ಪಾ ದರ್ಶಗಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲಿ . ನೀವು
ಮಾತನ್ಯಡಿ ನಮ್ಮ ಕಳವ್ಳವ್ನ್ನು ನಮ್ಮ
ಲೈನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ರಿಂದಿಗೆ, ವಾಯ ಪಾರ
ಕಾನೂನ್ನ ಅರ್ವಾ ಕಾನೂನ್ನ ತಂಡಗಳಿಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳುಬೇಕ್ಯ.

ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ನ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ನೀಡಬಹುದು?

 ಯುಕ್ಸ ಕಾನೂನು
ಗ್ರೂ ಹಕ್ ತಂಡ ಅರ್ವ್ಯ
ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಕಾನೂನು
ತಂಡ

 ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ವ್ಯಯ ಪಾರ
ಕಾನೂನು ತಂಡ (ಯುಕ್ಸ
ಹರಗೆ)

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ಆಹಾರ & ಉತಪ ನು ದ
ಮಾನದಂಡಗಳ್ಳ
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ನಾವು ಕೇವ್ಲ ಉತತ ಮ್
ಗಣಮ್ಟಟ ದ್ುಂದ್ಧಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತದ ಉತಪ ನನ ಗಳನುನ
ಮಾತೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕ್ಸುಂದು ನರಿೀಕ್ಷಿ ಸುತಾತ ರೆ
ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ಎಲಾಿ ಉತಪ ನನ ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿ ತವ್ಯಗಿದೆಯೆ
ಎುಂದು ನಾವು ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳುು ತೆತ ೀವೆ ಮ್ತ್ತತ
ಅನವ ಯವ್ಯಗವ್ ಎಲಾಿ ಕಾನೂನು ಮ್ತ್ತತ
ನಬಂಧ್ನೆಗಳನುನ ನಾವು ಅನುಸ್ರಿಸುತೆತ ೀವೆ ಎಂದು
ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ನುನ ನಂಬುತಾತ ರೆ. ನಾವು
ವಿತರಣೆಯನುನ ಪಡೆದುಕೊುಂಡ ಕ್ಷಣದ್ಧುಂದ
ಅವುಗಳನುನ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ಖರಿೀದ್ಧಸುವ್
ಸ್ಮ್ಯದವ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲಿ ಉತಪ ನನ ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಮ್ತ್ತತ ಗಣಮ್ಟಟ ವ್ನುನ ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳು ಲು ನಾವು
ಬದಿ ರಾಗಿದೆಿ ೀವೆ.
ನಮ್ಮ ರೈತರು ಮ್ತ್ತತ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರುಂದ್ಧಗೆ ಉತತ ಮ್
ಸಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಬೆಳೆಸ್ಲು ಮ್ತ್ತತ ನಾವು
ಪಡೆದುಕೊಳುು ವ್ ಎಲಾಿ ಉತಪ ನನ ಗಳು
ಸುರಕ್ಷಿ ತವ್ಯಗಿರುತತ ವೆ, ಕಾನೂನುಬದಿ ವ್ಯಗಿರುತತ ವೆ
ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ಕ್ಟುಟ ನಟಿಟ ನ ಗಣಮ್ಟಟ ದ
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ ಪೂರೈಸುತತ ವೆ ಎುಂಬುದನುನ
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳುು ವುದಕ್ಸು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು
ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕ್ಸ ಸ್ರಪಳಿಯನುನ ಸ್ರಳಿೀಕ್ರಿಸ್ತದೆಿ ೀವೆ.
ನಮ್ಮ ಮ್ಳಿಗೆಗಳು ಮ್ತ್ತತ ವಿತರಣು ಕೇುಂದೂ ಗಳಲಿಿ ನಾವು
ಸುಸಾಿ ಪಿತ ಮ್ತ್ತತ ಸ್ಮ್ಗೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನವ್ಕಹಣಾ
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಯಿ ಯನುನ ಹುಂದ್ಧದೆಿ ೀವೆ. ನಮ್ಮ
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ ಕಾಯುಿ ಕೊಳು ಲಾಗಿದೆಯೆ ಎುಂದು
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳು ಲು ನಾವು ಪೂ ತಿದ್ಧನ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ
ಗಣಮ್ಟಟ ಮ್ತ್ತತ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ
ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ ಮ್ತ್ತತ ಪರಿಶ್ನೀಲಿಸುತೆತ ೀವೆ. ಅುಂತಹ
ತಪಾಸ್ಣೆಗಳಲಿಿ ನಮ್ಮ ಉತಪ ನನ ಗಳ ತಾಪಮಾನ,
ವೈಯಕ್ಷತಕ್ ನೈಮ್ಕಲಯ , ನಮ್ಮ ಮ್ಳಿಗೆಗಳು ಮ್ತ್ತತ
ಸ್ಲಕ್ರಣೆಗಳ ಸ್ವ ಚಛ ತೆ, ಆಹಾರವ್ನುನ ಕ್ಶಮ ಲಿೀಕ್ರಣದ್ಧುಂದ
ರಕ್ಷಿ ಸುವುದು ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಉತಪ ನನ ಗಳ
ಆವ್ತಕನದ ನವ್ಕಹಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
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ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ
ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?
 ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರು ನಮ್ಮ ಉತಪ ನನ ಸುರಕ್ಷತಾ
ಮ್ತ್ತತ ಗಣಮ್ಟಟ ದ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ
ಪೂರೈಸುತಾತ ರೆಯೇ ಮ್ತ್ತತ ಉತಪ ನನ ಸುರಕ್ಷತಾ,
ಗಣಮ್ಟಟ ಮ್ತ್ತತ ಕಾನೂನುಬದಿ ತೆಯನುನ
ಕಾಯುಿ ಕೊಳುು ವುದರ ಕ್ಯರಿತ ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳನುನ
ಅನುಸ್ರಿಸುತಾತ ರೆಯೇ ಎುಂದು ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳಿು .
 ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕ್ಸ ಸ್ರಪಳಿಯಲಿಿ ಗಮ್ನಕ್ಸು ಬರುವ್
ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆಯ ಪೂ ಕ್ರಣಗಳು ಅರ್ವ್ಯ
ಅನುಮಾನಗಳನುನ ವ್ರದ್ಧ ಮಾಡಿ.
 ನಮ್ಮ ಖ್ಯಯ ತಿಯನುನ ರಕ್ಷಿ ಸ್ತ ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ
ಉತಪ ನನ ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿ ತ ಮ್ತ್ತತ ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಿಯುತವ್ಯಗಿ
ಆಯಿ ುಂತವ್ಯಗಿರುತತ ವೆ ಎುಂಬ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರ
ಭರವ್ಸ್ಯಯನುನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಿು .
 ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕ್ಸ ಸ್ರಪಳಿಯಲಿಿ ಉತಪ ನನ ಗಳ
ಮೂಲವ್ನುನ ಸಂಪೂಣಕವ್ಯಗಿ ಜಾಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು
ಎುಂಬುದನುನ ನಾವು ಖಚತವ್ಯಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗವಂತೆ
ನಾವು ಯಾರಿುಂದ ಖರಿೀದ್ಧಸುತೆತ ೀವೆುಂಬುದನುನ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿು ಮ್ತ್ತತ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ್
ಪೂ ತಿಯುಂದು ಉತಪ ನನ ವ್ನುನ ಎಚಿ ರಿಕ್ಸಯಿುಂದ
ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮಾಡಿ.
 ನೀವು ಒಬಬ ಮ್ಳಿಗೆ ಅರ್ವ್ಯ ವಿತರಣಾ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯಾಗಿದಿ ರೆ, ನೀವು ಎಲಿ ಆಹಾರ
ಸುರಕ್ಷತಾ ಮ್ತ್ತತ ನೈಮ್ಕಲಯ ತರಬೇತಿ ಮ್ತ್ತತ
ಪುನಮ್ಕನನ ತರಬೇತಿಯನುನ ಪೂಣಕಗೊಳಿಸ್ತದ್ಧಿ ೀರಿ
ಎುಂಬುದನುನ ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳಿು ಮ್ತ್ತತ ಎಲಿ
ಉತಪ ನನ ಗಳನುನ ಸ್ರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲಿಿ
ಶೇಖರಿಸ್ಲು ಮ್ತ್ತತ ಮಾಲಿನಯ ದ್ಧುಂದ ರಕ್ಷಿ ಸ್ಲು ಕ್ೂ ಮ್
ತೆಗೆದುಕೊಳಿು . ನೀರ್ವನಾದರು ಕ್ಳಪ್ರ ಗಣಮ್ಟಟ ದ
ಅರ್ವ್ಯ ಅಸುರಕ್ಷಿ ತ ಉತಪ ನನ ಗಳನುನ ನೀಡಿದರೆ,
ಅವುಗಳನುನ ಮಾರಾಟದ್ಧುಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಯವುದನುನ
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳಿು .

ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ಪೂರೈಕ್ಸದಾರನಬಬ ಟೆಸ್ಕು ಉತಪ ನನ ಗಳಲಿಿ
ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಕಗಳನುನ ಅಗೆ ದ, ಕ್ಳಪ್ರ
ಗಣಮ್ಟಟ ದ ಪಯಾಕಯಗಳಿುಂದ
ಬದಲಿಸುತಿತ ರಬಹುದು ಎುಂದು ನನಗೆ ಕ್ಳವ್ಳವಿದೆ.
ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?
A ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಳವ್ಳಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ
ಲೈನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್, ಉತಪ ನು ತ್ಸಿಂತಿಾ ಕ
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಪಕ, ನಮ್ಮ ಉತಪ ನು ನಯಂತಾ ಣ
ಅನ್ನಸರಣಾ ತಂಡ ಅರ್ವಾ ಸಥ ಳಿೀಯ ವಾಯ ಪಾರ
ಕಾನೂನ್ನ ತಂಡ (ಯುಕೆ ಹರಗೆ) ಗಳಿಂದಿಗೆ
ವ್ಯ ಕತ ಪಡಿಸಬೇಕ್ಯ. ಕಳವ್ಳವು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದೆ
ಎಿಂದು ಸ್ಥಬೀತ್ಸದರೂ, ಆ ಬಗೆೆ ನೀವು
ಮಾತನ್ಯಡುವುದು ಮುಖ್ಯ .
Q ನಾನು ಒುಂದು ಹಸ್ ಸ್ವ ುಂತ ಬ್ೂ ುಂಡ್ ಉತಪ ನನ ಕಾು ಗಿ
ಒಬಬ ಹಸ್ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರನುನ ಪಟಿಟ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಲು
ನೀಡುತಿತ ದೆಿ ೀನೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರು ನಮ್ಗೆ
ಸ್ರಬರಾಜು ಮಾಡುವ್ ಮೊದಲು ಉತಪ ನನ ದ
ಗಣಮ್ಟಟ , ಸುರಕ್ಷತೆ ಮ್ತ್ತತ ಕಾನೂನುಬದಿ ತೆಗ್ರಗಿ
ಯಾವ್ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ ಪೂರೈಸ್ಬೇಕ್ಯ?
A ಟೆಸ್ಕೆ ಬಾಾ ಿಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದ್ರರರು
ಸ್ಥಧಿಸಬೇಕೆಿಂದು ನ್ಯವು ಬಯಸುವ್ ಟೆಸ್ಕೆ
ಉತ್ಸಪ ದನೆ ಮ್ತುತ ಸಂಗಾ ಹಣೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು
ನ್ಯವು ಸಪ ಷ್ಿ ವಾಗಿ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಸ್ಸದೆದ ೀವೆ.
ಉತ್ಸಪ ದನೆಗೆ ಮೊದಲು ನ್ಯವು ಈ
ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲ್ಲಗಿದೆಯೆ ಎಿಂದು
ಪರಿರ್ಶೀಲ್ಲಸಲು ತ್ಸಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನೀಡುತೆತೀವೆ
ಮ್ತುತ ಅನ್ನಮೊೀದಿಸುತೆತೀವೆ. ಹೆಚಿಿ ನ
ಮಾಹಿತಿಗ್ರಗಿ ನಮ್ಮ ಸಥ ಳಿೀಯ ಉತಪ ನು
ನಯಂತಾ ಣ ಅನ್ನಸರಣಾ ತಂಡ ಅರ್ವಾ ತ್ಸಿಂತಿಾ ಕ
ತಂಡದ್ಿಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ಯಡಿ.

Q ನಾವು ಉತಪ ನನ ದ ಗಣಮ್ಟಟ , ಸುರಕ್ಷತೆ ಮ್ತ್ತತ
ಕಾನೂನುಬದಿ ತೆಯನುನ ನವ್ಕಹಿಸ್ಬೇಕಾದ ಪೂ ಕ್ಷೂ ಯೆಗಳ
ಬಗೆೆ ಇನನ ಷ್ಟಟ ಹೆಚಿ ನದನುನ ನಾನು
ಎಲಿಿ ಕ್ಲಿಯಬಹುದು?
A ಟೆಸ್ಕೆ ಉತಪ ನು ಗಣಮ್ಟಿ ನಯಮ್ಗಳ್ಳ ನಮ್ಮ
ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲ್ಲಗವ್ ತತವ ಗಳಿಗೆ
ಮೂಲ ಮಾಗಗದರ್ಶಗಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಉತಪ ನು
ನಯಂತಾ ಣ ಅನ್ನಸರಣಾ ತಂಡ ಅರ್ವಾ ನಮ್ಮ
ತ್ಸಿಂತಿಾ ಕ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಪಕರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ವಿರುತತ ದೆ.
Q ನಾನು ನಾವು ಮ್ಳಿಗೆಯಲಿಿ ಉತಪ ನನ ವ್ನುನ
ನಭಾಯಿಸುವ್ ವಿರ್ಧನವ್ನುನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ
ಒುಂದು ಹಸ್ ಕಾಯಕ ದ್ಧನಚರಿಯನುನ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತಿತ ದೆಿ ೀನೆ. ನಾನು ಯಾರನುನ
ಸಂಪಕ್ಷಕಸ್ಬೇಕ್ಯ?
A ನೀವೇನ್ಯದರು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅರ್ವಾ
ಗಣಮ್ಟಿ ದ ಸುತತ ಮ್ಳಿಗೆಯ ದಿನಚರಿಯನ್ನು
ಬದಲ್ಲಯಸಬೇಕಾಗಿದದ ರೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು
(ತ್ಸಿಂತಿಾ ಕ ಮ್ತುತ / ಅರ್ವಾ ಯುಕೆ ಹರಗೆ
ಅಿಂಗಡಿ ಕಾಯಾಗಚರಣೆಗಳ ಸಂದಭ್ಗದಲ್ಲಿ )
ಉತಪ ನು ನಯಂತಾ ಣ ಅನ್ನಸರಣಾ ತಂಡವ್ನ್ನು
ಸಂಪಕ್ಷಗಸಬೇಕ್ಯ. ಅವ್ರು, ಯಾವುದೇ
ಬದಲ್ಲವ್ಣೆಗಳ ಕ್ಯರಿತು ಮ್ಳಿಗೆ
ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ
ನೀಡಲ್ಲಗಿದೆಯೇ ಮ್ತುತ ಸಂವ್ಹನ
ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆಯೆ ಎಿಂದು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳ್ಳು ವ್
ಉತತ ಮ್ ಮಾಗಗದ ಬಗೆೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು.

Q

ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ನ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ನೀಡಬಹುದು?

 ಉತಪ ನನ

ನಯಂತೂ ಣ
ಅನುಸ್ರಣಾ ತಂಡ

 ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಉತಪ ನನ
ತಾುಂತಿೂ ಕ್ ತಂಡ

 ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ವ್ಯಯ ಪಾರ
ಕಾನೂನು ತಂಡ (ಯುಕ್ಸ
ಹರಗೆ)
ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ಗ್ರಾ ಹಕ ಮ್ತುತ ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿ
ಡೇಟಾ ರಕ್ಷಣೆ
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ಡೇಟಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲಿಿ ದೆ. ನಮ್ಮ
ಗ್ರೂ ಹಕ್ರುಂದ್ಧಗೆ ಸಂಪಕ್ಷಕಸ್ತದಾಗಲೆಲಾಿ ನಾವು
ಡೇಟಾವ್ನುನ ಸಂಗೂ ಹಿಸುತೆತ ೀವೆ, ಸಂಸ್ು ರಿಸುತೆತ ೀವೆ ಮ್ತ್ತತ
ಉಪಯೀಗಿಸುತೆತ ೀವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶ್ವಪಿುಂಗ್
ಹವ್ಯಯ ಸ್ಗಳ ಕ್ಯರಿತ ಡೇಟಾ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ಖರಿೀದ್ಧಸ್ಲು
ಇಷ್ಟ ಪಡುವ್ ಉತಪ ನನ ಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿ ನ ಡಿೀಲುಗಳನುನ
ನೀಡುವುದನುನ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮ್ತಿಸುತತ ದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿ ವ್ರಿಯಾಗಿ, ಎಲಿ ಸ್ಮ್ಯಗಳಲೂಿ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರಿಗೆ,
ತಮ್ಮ ಡೇಟಾವ್ನುನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತೆತ ೀವೆ ಎುಂಬುದರ
ಮೇಲೆ ಆಯೆು ಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎುಂಬುದಾಗಿ ನಾವು
ಖಚತಪಡಿಸುತೆತ ೀವೆ ಮ್ತ್ತತ ನಾವು ಇದನುನ ಹೇಗೆ
ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ ಎುಂಬುದರ ಕ್ಯರಿತ್ತ ಅವ್ರುಂದ್ಧಗೆ ನಾವು
ಪಾರದಶಕಕ್ವ್ಯಗಿರುತೆತ ೀವೆ. ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಉದೆಿ ೀಶಗಳಿಗ್ರಗಿ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿಯನುನ
ಸಂಗೂ ಹಿಸ್ತಟುಟ ಕೊಳುು ತೆತ ೀವೆ ಮ್ತ್ತತ ಬಳಸುತೆತ ೀವೆ.
ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ಮ್ತ್ತತ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಡೇಟಾವ್ನುನ ನಾವು ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಿಯುತವ್ಯಗಿ ಮ್ತ್ತತ
ಕಾನೂನುಬದಿ ವ್ಯಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತೆತ ೀವೆ ಎುಂಬುದಾಗಿ
ನಮ್ಮ ನುನ ನಂಬುತಾತರೆ. ನಾವು ಇದನುನ ಮಾಡುತಿತ ದೆಿ ೀವೆ
ಎುಂದು ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳು ಲು, ನಮ್ಮ ಲಿಿ ನೀತಿಗಳು
ಮ್ತ್ತತ ಕಾಯಕವಿರ್ಧನಗಳಿವೆ ಮ್ತ್ತತ ಅವ್ರು
ಅರ್ಕಮಾಡಿಕೊಳುು ತಾತರೆ ಮ್ತ್ತತ ಅನುಸ್ರಿಸುತಾತರೆ
ಎುಂಬುದನುನ ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳುು ವುದು ಎಲಾಿ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳ ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಾಗ್ರಗಿ ನಾವು ಡೇಟಾವ್ನುನ ಬಳಸ್ತದಾಗಲೆಲಾಿ ನಾವು
ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಈ ತತವ ಗಳನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೇಕ್ಯ:

ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ
ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?
 ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಕಾಯಕವಿರ್ಧನಗಳು ಮ್ತ್ತತ
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ಲಾದ ತತವ ಗಳನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ತ ಮ್ತ್ತತ
ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನುನ ಮಾಡಿ - ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಿಗಳನುನ ನೀವು
ಅರ್ಕಮಾಡಿಕೊಳುು ವಿರಿ. ಎಲಾಿ ಸಂಬಂಧಿತ
ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಗೌಪಯ ತಾ ಪ್ರೀಟಕಲ್ನಲಿಿ
ಸಂಗೂ ಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.

 ಉತಪ ನನ ಅರ್ವ್ಯ ಸೇವೆಯನುನ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ್ಯಗ “ಗೌಪಯ ತಾ ಹಕ್ಯು ಗಳು”
ಪರಿಗಣನೆಯಲಿಿ ರಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದರು
ಕ್ಳವ್ಳಗಳಿದಿ ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಗೌಪಯ ತಾ
ತಂಡವ್ನುನ ಸಂಪಕ್ಷಕಸ್ತ.

 ಟೆಸ್ಕು ಯಾವ್ ಡೇಟಾವ್ನುನ ಸಂಗೂ ಹಿಸುತತ ದೆ

ಮ್ತ್ತತ ಟೆಸ್ಕು ಅದರುಂದ್ಧಗೆ ಏನು ಮಾಡುತತ ದೆ
ಎುಂಬುದರ ಕ್ಯರಿತ್ತ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ಮ್ತ್ತತ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳುಂದ್ಧಗೆ ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವ್ಯಗಿರಿ.

 ಗೌಪಯ ತಾ ಬೆುಂಬಲ ಪ್ರೀಟಕಲ್ ಬಳಸ್ತ (ಅರ್ವ್ಯ
ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಘಟಕ್ದಲಿಿ ಯಾವುದೇ
ಪ್ರೀಟಕಲ್ ಇಲಿ ದ್ಧದಿ ರೆ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಗೌಪಯ ತಾ
ತಂಡಕ್ಸು ) ಡೇಟಾವ್ನುನ ಒಳಗೊುಂಡ ಎಲಾಿ
ಪೂ ಸಂಗಗಳನುನ ತಕ್ಷಣ ವ್ರದ್ಧ ಮಾಡಿ.

ಸುರಕೆಿ : ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ಮ್ತ್ತತ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳ ಡೇಟಾವ್ನುನ ಸುರಕ್ಷಿ ತವ್ಯಗಿ
ಇರಿಸುತೆತ ೀವೆ.
ಸೂಕತ : ನಾವು ಡೇಟಾವ್ನುನ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ಮ್ತ್ತತ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿುಂದ ಯಾವ್ ಉದೆಿ ೀಶಕಾು ಗಿ
ಸಂಗೂ ಹಿಸ್ತರುತೆತ ೀವೀ ಆ ಉದೆಿ ೀಶಕಾು ಗಿ ಮಾತೂ
ಬಳಸುತೆತ ೀವೆ ಮ್ತ್ತತ ಬೇರಾವುದಕೂು ಅಲಿ .
ಮುಕತ : ನಾವು ಯಾವ್ ಡೇಟಾವ್ನುನ ಹುಂದ್ಧದೆಿ ೀವೆ
ಮ್ತ್ತತ ಅದನುನ ಏಕ್ಸ ಬಳಸುತೆತ ೀವೆ ಎುಂಬುದರ ಕ್ಯರಿತ್ತ
ನಾವು ಮುಕ್ತ , ಪಾೂ ಮಾಣಿಕ್ ಮ್ತ್ತತ
ಪಾರದಶಕಕ್ವ್ಯಗಿರುತೆತ ೀವೆ.
ಧಾರಣ: ನಾವು ಡೇಟಾವ್ನುನ ಏಕ್ಸ ಬಳಸುತಿತ ದೆಿ ೀವೆ
ಮ್ತ್ತತ ಅದನುನ ಎಷ್ಟಟ ಸ್ಮ್ಯದವ್ರೆಗೆ
ಇರಿಸ್ತಕೊಳು ಬಹುದು ಎುಂಬುದನುನ ನಾವು
ಅರ್ಕಮಾಡಿಕೊುಂಡಿದೆಿ ೀವೆ.
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ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ಗ್ರೂ ಹಕ್ರ ಡೇಟಾ ಎುಂದರೇನು?

Q ನಮ್ಮ

A ನಮ್ಮ ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಟೆಸ್ಕೆ ದಲ್ಲಿ ನ ಅವ್ರ
ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ ಯಾವುದೇ
ಡೇಟಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳ್ಳ, ವಿಳಾಸಗಳ್ಳ
ಮ್ತುತ ಸಂಪಕಗ ವಿವ್ರಗಳ್ಳ, ವ್ಹಿವಾಟ್ಟ ಡೇಟಾ,
ಇನ್ವಾಯ್ಸೆ ಗಳ್ಳ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೀನ್
ದ್ರಖ್ಲೆಗಳ್ಳ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಿಿ ಕರ್ನ್ ಡೇಟಾ,
ಬಾಯ ಿಂಕ್ಷಿಂಗ್ ಡೇಟಾ, ಕಿಬ್ಕಾಡ್ಗ ಡೇಟಾ ಮ್ತುತ
ಗ್ರಾ ಹಕರು ಟೆಸ್ಕೆ ಗೆ ಕಳ್ಳಹಿಸ್ಸದ
ಪತಾ ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನ್ನು ಒಳಗಿಂಡಿರಬಹುದು.
Q ಕಾರ್ ಪಾಕ್ಕನಲಿಿ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರಬಬ ರು
ಅಪಘಾತಕ್ಷು ೀಡಾಗಿದುಿ , ಅವ್ರು ಸ್ತಸ್ತಟಿವಿ
ದೃಶ್ವಯ ವ್ಳಿಗಳನುನ ನೀಡಲು ಬಯಸುತಾತರೆ. ನಾನು
ಅದನುನ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊೀರಿಸ್ಬಹುದೇ?
A ಇಲಿ .ಸ್ಸಸ್ಸಟ್ಟವಿ ವಿೀಡಿಯ ತುಣುಕನ್ನು ವಿೀಕ್ಷಿ ಸಲು
ಅಧಿಕಾರವುಳು ಜನರು ಮಾತಾ ನೀಡಬೇಕ್ಯ ಮ್ತುತ
ಅದನ್ನು ಎಿಂದಿಗ್ರ ತೀರಿಸಬಾರದು,
ಚಿತಿಾ ೀಕರಿಸಬಾರದು ಅರ್ವಾ ನಕಲ್ಲಸಬಾರದು.
ಗ್ರಾ ಹಕರು ವಿೀಡಿಯ ತುಣುಕ್ಷನ ನಕಲನ್ನು
ಕಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ನೀವು ಸ್ಸಸ್ಸಟ್ಟವಿ ಪಾ ವೇರ್ ಮ್ತುತ
ಪಾ ಕಟಣೆಗಳ ಕೊೀರಿಕೆಗಳ ಮಾಗಗದರ್ಶಗ
ಸೂತಾ ವ್ನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.

ತಂಡದ ಜನಮ ದ್ಧನಗಳ ಪಟಿಟ ಯನುನ ರಚಸ್ಲು
ನಾನು ನಮ್ಮ ರ್ವತನಪಟಿಟ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಯಿ ಯನುನ
ಪೂ ರ್ವಶ್ನಸ್ಬಹುದೇ?

A ಇಲಿ .ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲಿ ದ ಹರತು
ವೇತನಪಟ್ಟಿ ಡೇಟಾವ್ನ್ನು ಪಾ ವೇರ್ಶಸಲು ನಮ್ಗೆ
ಅನ್ನಮ್ತಿ ಇಲಿ ಮ್ತುತ ಅದು ಅವ್ರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ
ಬದಲ್ಲವ್ಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅರ್ವಾ ಅವ್ರ
ಹೆಸರು ಮ್ತುತ ವಿಳಾಸದಂತಹ ವೈಯಕ್ಷತ ಕ
ವಿವ್ರಗಳಂತಹ ಕೆಲಸದ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದೆ.
ಮ್ತೆತ ಈ ಮಾಹಿತಿಗ್ರಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು
ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಂಡವ್ನ್ನು ಕಳ್ಳವುದು
ಉತತ ಮ್ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ.
Q ನನನ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಪೂ ದೇಶದಲಿಿ ನಾನು ಒುಂದು ಹಸ್
ಮಾಕ್ಸಕಟಿುಂಗ್ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮ ಕೊಳುು ವುದರ
ಮೇಲೆ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುತಿತ ದೆಿ ೀನೆ. ಈಗ್ರಗಲೇ ತಮ್ಮ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್ವ್ನುನ ಒದಗಿಸ್ತದ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರನುನ
ನಾನು ಸಂಪಕ್ಷಕಸ್ಬಹುದೇ?
A ನಮ್ಮ ಗ್ರಾ ಹಕರ ವೈಯಕ್ಷತ ಕ ಡೇಟಾವ್ನ್ನು ನ್ಯವು
ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಸದ ಕಾರಣಕಾೆ ಗಿ ಮಾತಾ
ಬಳಸಬಹುದು. ಗ್ರಾ ಹಕರು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ್ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ , ನ್ಯವು ಅದನ್ನು
ಅವ್ರನ್ನು ಸಂಪಕ್ಷಗಸಲು ಬಳಸುವುದಕೊೆ ೀಸೆ ರ,
ನಮ್ಮ ಿಂದ ಮಾಕೆಗಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಂವ್ಹನಗಳನ್ನು
ಸ್ಸವ ೀಕರಿಸುವುದಕೆೆ ಒಪಿಪ ಕೊಿಂಡಿರಬಹುದು. ನ್ಯವು
ಗ್ರಾ ಹಕರ ಮಾಕೆಗಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಯ ತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕ್ಯ: ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾಕೆಗಟ್ಟಿಂಗ್
ಸಂಪಕಗದಿಿಂದ ಹರಗಳಿಯಲು ನರ್ಗರಿಸ್ಸದದ ರೆ,
ನ್ಯವು ಅವ್ರ ಆಯೆೆ ಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಮಾಗಗದರ್ಗನಕಾೆ ಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಥ ಳಿೀಯ
ಗೌಪಯ ತ್ಸ ತಂಡವ್ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಷಗಸಬಹುದು.

ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ನ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ನೀಡಬಹುದು?

 ಗುಂಪು ಕಾನೂನು

ಗೌಪಯ ತಾ ತಂಡ ಅರ್ವ್ಯ
ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಗೌಪಯ ತಾ
ತಂಡ

 ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿ
 ಗೌಪಯ ತೆ ಬೆುಂಬಲ
ಪ್ರೀಟಕಲ್

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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2. ಒಟ್ಟಿ ಗೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದು

ನಮ್ಮ ಯರ್ಸುೆ ನಮ್ಮ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಅವ್ಲಂಬತವಾಗಿರುತತ ದೆ.
ಟೆಸ್ಕೆ ಮೌಲಯ ವಾದ
“ಪಾ ತಿಯಬಬ ರನೂು ಅವ್ರು
ಹೇಗೆ ಉಪಚರಿಸಲಪ ಡಲು
ಬಯಸುವ್ರೀ ಹಾಗೆಯೇ
ಉಪಚರಿಸ್ಸ” ಇದು ನ್ಯವು ನಮ್ಮ
ತಂಡಗಳಿಿಂದ ಅತಯ ಧಿಕವ್ನ್ನು
ಪಡೆಯುತೆತ ೀವೆ ಎಿಂಬುದನ್ನು
ಖ್ಚಿತಪಡಿಸುತತ ದೆ ಮ್ತುತ
ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಮ್ಹತ್ಸವ ಕಾಿಂಕೆಿ ಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಧಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತತ ದೆ.
ಸಂಹಿತೆಯ ಈ ವಿಭಾಗವು
ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಪೂ ಮುಖ
ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಒಳಗೊುಂಡಿದೆ.

ಆರೀಗಯ

& ಸುರಕ್ಷತೆ

ಪುಟ 22

ಸಮಾನ ಅವ್ಕಾರ್, ಅಿಂತವೇಗರ್ನ
ಮ್ತುತ ವೈವಿರ್ಯ ತೆ
ಪುಟ 24
ಗೌರವ್, ಘನತೆ ಮ್ತುತ
ನ್ಯಯ ಯಯುತ
ಉಪಚಾರ

ಪುಟ 26
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ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ

21

ಆರೀಗಯ

& ಸುರಕ್ಷತೆ

ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ಟೆಸ್ಕು ದಲಿಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು,
ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳಿುಂದ
ಪೂ ಭಾವಿತರಾದಂತ ಯಾರಬಬ ರ ಆರೀಗಯ ಮ್ತ್ತತ
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗೆೆ ಯೂ ಕಾಳಜಿ ವ್ಹಿಸುತೆತ ೀವೆ.
ಪೂ ತಿಯಬಬ ರೂ ಪೂ ತಿದ್ಧನ ಸುರಕ್ಷಿ ತವ್ಯಗಿ ಮ್ನೆಗೆ
ಹೀಗಬೇಕ್ಸುಂದು ನಾವು ಬಯಸುವುದರಿುಂದ ಇದು
ನಾವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಯ ಪಾರ ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ ಎುಂಬುದರ
ಹೃದಯಭಾಗದಲಿಿ ದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿ ತವ್ಯಗಿ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ್, ನಮ್ಮ
ಅಪಾಯಗಳನುನ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ನವ್ಕಹಿಸುವ್
ಮೂಲಕ್ ಮ್ತ್ತತ ಕ್ಳಕ್ಳಿಯ ಸಂಸ್ು ೃತಿಯನುನ
ಸೃಷಿಟ ಸುವ್ ಮೂಲಕ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು
ಮ್ತ್ತತ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರಿಗೆ ಉುಂಟಾಗವ್ ಗ್ರಯಗಳಿುಂದ
ಉುಂಟಾಗವ್ ತೊುಂದರೆ ಮ್ತ್ತತ ಕ್ಸಲವಮ್ಮಮ
ದ್ಧೀಘಕಕಾಲಿೀನ ಪರಿಣಾಮ್ವ್ನುನ ನಾವು ಕ್ಡಿಮ್ಮ
ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಸಲಸ್ದ್ಧುಂದ ಗೈರು ಇರುವುದರಿುಂದ
ಮ್ತ್ತತ ತನಖೆ, ವೈದಯ ಕ್ಷೀಯ ಚಕ್ಷತೆೆ ಮ್ತ್ತತ
ಪರಿಹಾರಗಳ ವೆಚಿ ಗಳಿುಂದ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಕ್ಸು ಉುಂಟಾಗವ್
ಅಡಿಿ ಗಳನುನ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಾರ್ವನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಳಕ್ಳಿಯನುನ ತೊೀರುವ್
ಕ್ತಕವ್ಯ ದಲಿಿ ವಿಫಲರಾದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿರುದಿ
ಕಾನೂನು ಕ್ೂ ಮ್ ಕೈಗೊಳುು ವುದಕ್ಸು
ಕಾರಣವ್ಯಗಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ಮ್ತ್ತತ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು ನಮ್ಮ ಲಿಿ ರುವ್ ಮೌಲಯ ಯುತ
ವಿಶ್ವವ ಸ್ವ್ನುನ ನಷ್ಟ ಗೊಳಿಸುತತ ದೆ.
ಪೂ ತಿಯಬಬ ರೂ ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನ ಗಂಭಿೀರವ್ಯಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎುಂದು ಭಾವಿಸುವುದನುನ
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳು ಲು ನಾವು ಬದಿ ರಾಗಿದೆಿ ೀವೆ ಮ್ತ್ತತ
ನಮ್ಮ ಜನರ ಪೂ ತಿ ನಮ್ಮ ಭರವ್ಸ್ಯ ಹಿೀಗಿದೆ:
 ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಕಾನೂನಗೆ ವಿಧೇಯವ್ಯಗಿರುತೆತ ೀವೆ.
 ಅಪಘಾತಗಳ ಕಾರಣಗಳನುನ ಆಮೂಲಕ್ ನಾವು
ಅವು ಮ್ರುಕ್ಳಿಸುವುದನುನ ತಡೆಯಬಹುದಾಗವಂತೆ
ಅರ್ಕಮಾಡಿಕೊಳುು ತೆತ ೀವೆ.

ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ
ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?
 ನಮ್ಮ ಪಾತೂ ಕ್ಸು ಅನವ ಯವ್ಯಗವ್ ತರಬೇತಿ ಮ್ತ್ತತ
ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚನೆಗಳನುನ ಯಾವ್ಯಗಲೂ
ಅನುಸ್ರಿಸ್ತ.
 ನೀವು ಒಬಬ ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ ಪಕ್ರಾಗಿದಿ ರೆ, ನಮ್ಮ ನುನ ನೀವು
ಒುಂದು ಸುರಕ್ಷಿ ತ ನಡವ್ಳಿಕ್ಸಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನಾನ ಗಿ
ಸಾಿ ಪಿಸ್ತ ಮ್ತ್ತತ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನುನ ತಾವು
ಹಾನಗೊಳಪಡಿಸ್ತಕೊಳುು ವಂತೆ ಎುಂದ್ಧಗ್ರ ಕೇಳಬೇಡಿ.
 ಅಪಾಯಗಳನುನ ಅರ್ಕಮಾಡಿಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ ಎುಂದು
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳಿು ಮ್ತ್ತತ ಅವುಗಳ ಸಂಭವ್ನೀಯ
ಹಾನಯನುನ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲು ಸ್ರಿಯಾದ
ಯೀಜನೆಗಳನುನ ಹುಂದ್ಧರಿ.
 ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಪೂ ತಿಯಬಬ ರ ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಿಯಾಗಿದೆ –
ಯಾವುದಾದರು ಸಂಗತಿ ಅಸುರಕ್ಷಿ ತ ಅರ್ವ್ಯ
ಅಪಘಾತಕ್ಸು ಕಾರಣವ್ಯಗವಂತೆ ಇರಬಹುದು ಎುಂದು
ನಮ್ಗೆ ಅನಸ್ತದರೆ, ಅದನುನ ಎದುರಿಸ್ಲು
ಕ್ೂ ಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಿು ಮ್ತ್ತತ ತಕ್ಷಣ ಅದನುನ ವ್ರದ್ಧ
ಮಾಡಿ.
 ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯಬಬ ಸ್ವ ತಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ವ್ಯ
ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಯಾಗವ್ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಕ್ಸಲಸ್
ಮಾಡುವುದನುನ ನೀವು ನೀಡಿದರೆ, ಒಳಸೇರಿ ಕ್ಸಲಸ್
ಮಾಡುವ್ ಸುರಕ್ಷಿ ತ ವಿರ್ಧನವ್ನುನ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಾ ಪಿಸ್ತ.
 ಸುರಕ್ಷಿ ತವ್ಯಗಿ ನವ್ಕಹಿಸ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಸ್ರಿಯಾದ
ಜಾಾ ನ ಅರ್ವ್ಯ ತರಬೇತಿ ಇಲಿ ದ್ಧದಿ ರೆ ಅುಂತಹ
ಏನನೂನ ಮಾಡಲು ಎುಂದ್ಧಗ್ರ ಒಪಪ ಬೇಡಿ.

 ನಾವು ಯಾವ್ಯಗಲೂ ನಮ್ಮ ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಸಗಳಿುಂದ
ಪೂ ಭಾವಿತರಾದಂತ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ
ಯಾವುದೇ ಹಾನಯಾಗವ್ ಅಪಾಯವ್ನುನ ಕ್ಡಿಮ್ಮ
ಮಾಡಲು ಪೂ ಯತಿನ ಸುತತ ವೆ.
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ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಟೆಸ್ಕು ಗೆ ಸೇರಿಕೊುಂಡಿದೆಿ ೀನೆ ಮ್ತ್ತತ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತಿ
ಪೂಣಕಗೊಳು ಲು ಸ್ವ ಲಪ ಸ್ಮ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತತ ದೆ
ಮ್ತ್ತತ ಅದು ಸುಮ್ಮ ನೆ “ಕಾಮ್ನ್ ಸ್ಯನ್ೆ ” ಎುಂದು
ಹೇಳಿದಾಿ ರೆ. ನಾನು ನಜವ್ಯಗಿಯೂ ತರಬೇತಿ
ಮಾಡಬೇಕೇ?
A ಹೌದು. ಎಲ್ಲಿ ಹಸ ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳ್ಳ ತಮ್ಮ
ಕೆಲಸದ ಸಥ ಳಕೆೆ ಅಗತಯ ವಾಗಿರುವಂತ ಸುರಕ್ಷತ್ಸ
ಮುನೆು ಚಿ ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮ್ತುತ ತುತುಗ ಪರಿಸ್ಸಥ ತಿಯಲ್ಲಿ
ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ ಎಿಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕ್ಯ.
ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸಥ ಳಗಳ್ಳ ಒಿಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲಿ
ಮ್ತುತ ನ್ಯವೆಲಿ ರೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಮ್ಟಿ ಗಳ
ಅನ್ನಭ್ವ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುತೆತೀವೆ. ನಮ್ಮ
ಸುರಕ್ಷತ್ಸ ತರಬೇತಿಯು ಸುರಕ್ಷಿ ತವಾಗಿರಲು
ನ್ಯವೆಲಿ ರೂ ಒಟಾಿ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ ಎಿಂದು
ಖ್ಚಿತಪಡಿಸುತತ ದೆ.
Q ಒುಂದು ಹಸ್ ಉಪಕ್ರಣದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗೆೆ
ನನಗೆ ಚುಂತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?
A ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳ್ಳ ಅರ್ವಾ
ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರದಿದದ ರೆ, ಅದನ್ನು
ಬಳಸಬಾರದು. ಅದರ ಅಪಾಯದ
ಮೌಲಯ ಮಾಪನವ್ನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿದದ
ಮ್ತುತ ಸರಿಯಾದ ನಯಂತಾ ಣಗಳನ್ನು
ವಿನ್ಯಯ ಸಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದದ
ಪೂರೈಕೆದ್ರರರಿಂದಿಗೆ ನೀವು ಪರಿರ್ಶೀಲ್ಲಸಬೇಕ್ಯ.
ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳ್ಳ ಇದದ ರೆ ಮ್ತುತ ನೀವು
ಇನೂು ಕಳವ್ಳ ಪಡುತಿತ ದದ ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಥ ಳಿೀಯ
ಆರೀಗಯ ಮ್ತುತ ಸುರಕ್ಷತ್ಸ ತಜಞ ರನ್ನು ಅರ್ವಾ
ಜನ ಸುರಕ್ಷತ್ಸ ತಂಡವ್ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಷಗಸ್ಸ –
ಅವ್ರ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಥ ಳಿೀಯ
ಆರೀಗಯ ಮ್ತುತ ಸುರಕ್ಷತ್ಸ ಸೂಚನೆ
ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತಿತ ೀರಿ.

Q ನಮ್ಮ

ಆರೀಗಯ

ಮ್ತ್ತತ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜಾ ರು ಯಾರು?

A ಪಾ ತಿಯಿಂದು ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಘಟಕವು ಆರೀಗಯ
ಮ್ತುತ ಸುರಕ್ಷತೆ (ಜನ ಸುರಕ್ಷತ್ಸ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಪಕ)
ಯಲ್ಲಿ ತ್ಸಿಂತಿಾ ಕ ಪಾ ಶ್ನು ಗಳಿಂದಿಗೆ
ವ್ಯ ವ್ಹರಿಸಬಹುದ್ರದಂತ ಮ್ತುತ ಅಪಾಯದ
ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಪಾ ಕ್ಷಾ ಯೆಯನ್ನು
ನಭಾಯಸಬಹುದ್ರದಂತ ತಜಞ ರನ್ನು
ನೇಮ್ಸ್ಸಕೊಳ್ಳು ತತ ದೆ. ಈ ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳೆಲಿ ರೂ
ಒಟಾಿ ಗಿ ಅವ್ರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆಿ ೀತಾ ದಲ್ಲಿ
ಸಮ್ರ್ಗರನ್ಯು ಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಸುರಕ್ಷತ್ಸ
ಅಹಗತೆಗಳನ್ನು ಮ್ತುತ ಸ್ಥಕಷ್ಟಿ ಅನ್ನಭ್ವ್ವ್ನ್ನು
ಹಿಂದಿರುತ್ಸತ ರೆ. ಅವ್ರ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು
ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿ ಅರ್ವಾ ಸುರಕ್ಷತ್ಸ ಸೂಚನೆ
ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.
Q ಯಾವುದೇ ಒುಂದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ಳವ್ಳವ್ನುನ
ನಾನು ಹೇಗೆ ವ್ರದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು?

ಗೌಪಯ ವ್ಯಗಿ

A ಮೊತತ ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್
ಅರ್ವಾ ಜನ ತಂಡದ್ಿಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ಯಡಿ.
ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗೆೆ ವ್ರದಿ
ಮಾಡಲು ಪ್ರಾ ಟೆಕಿ ರ್ ಲೈನ್ Protector Line ಸಹ
ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂಣಗ ಗೌಪಯ ವಾಗಿ
ಬಳಸಬಹುದು ಮ್ತುತ ಪಾ ತಿ ವ್ರದಿಯನ್ನು
ಸವ ತಂತಾ ವಾಗಿ ತನಖೆ ಮಾಡಲ್ಲಗತತ ದೆ.
Q ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುವ್ಯಗ ನಾನು ಒುಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಸು
ಒಳಗ್ರಗಿದೆಿ ೀನೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?
A ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜರಗವ್ ಎಲಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ
ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ಗೆ ವ್ರದಿ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ
ಆಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಬೆಿಂಬಲವ್ನ್ನು ನೀಡಬಹುದು
ಮ್ತುತ ಸಥ ಳಿೀಯ ಗ್ರಯ ವ್ರದಿ ಮಾಡುವ್
ಅವ್ರ್ಯ ಕತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಬಹುದು.
ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ವ್ರದಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ
ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ವಿವಿರ್ ಕೆಿ ೀತಾ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳ್ಳ ಎದುರಿಸುತಿತ ರುವ್
ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ಯು ಗಿ ಅರ್ಗಮಾಡಿಕೊಳು ಲು
ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತತ ದೆ.

ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ನ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ನೀಡಬಹುದು?

 ಆರೀಗಯ ಮ್ತ್ತತ ಸುರಕ್ಷತಾ
ಸೂಚನಾ ಫಲಕ್ಗಳು

 ಜನ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ ಪಕ್

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಆರೀಗಯ
&
ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜಾ
ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
 ಜನ ಸುರಕ್ಷತಾ ನೀತಿಗಳು
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ಸಮಾನ ಅವ್ಕಾರ್, ಅಿಂತವೇಗರ್ನ
ಮ್ತುತ ವೈವಿರ್ಯ ತೆ
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ಪೂ ತಿಯಬಬ ರೂ ಸಾವ ಗತಿಸ್ಲಪ ಡುವಂತ ಜಾಗತಿಕ್ವ್ಯಗಿ
ವೈವಿಧ್ಯ ಮ್ಯ ಅುಂತಗಕತ ಸಂಸ್ು ೃತಿಯನುನ ಸೃಷಿಟ ಸ್ಲು
ನಾವು ಶೂ ಮ್ಸುತೆತ ೀವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು
ಸ್ಮಾಜದ ವೈವಿಧ್ಯ ಮ್ಯ ಸ್ವ ರೂಪವ್ನುನ
ಪೂ ತಿಬಿುಂಬಿಸುತಾತ ರೆ ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರವು
ಬೆಳೆಯಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ್ಲಿಿ ನೀಡಿದ ಪೂ ತಿಯಬಬ
ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಯ ಕೊಡುಗೆಯನುನ ನಾವು ಗೌರವಿಸುತೆತ ೀವೆ.
ವ್ಯಸುೆ , ಲಿುಂಗ, ಅುಂಗವೈಕ್ಲಯ , ಲೈುಂಗಿಕ್ ಒಲವು,
ಲಿುಂಗ ಪುನವಿಕತರಣೆ, ಜನಾುಂಗ, ಜಾತಿ, ಧ್ಮ್ಕ,
ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಮ್ತ, ಮ್ದುವೆ/ನಾಗರಿಕ್ ಸ್ಹದಾುಂಪತಯ
ಸ್ತಿ ತಿ ಅರ್ವ್ಯ ಗಭಕರ್ಧರಣೆ / ಮಾತೃತವ ದ ಸ್ತಿ ತಿಗಳನುನ
ಲೆಕ್ಷು ಸ್ದೆ ನಾವು ಎಲಿ ರನೂನ ನಾಯ ಯಯುತವ್ಯಗಿ,
ಸ್ಮಾನವ್ಯಗು ಮ್ತ್ತತ ತಾರತಮ್ಯ ವಿಲಿ ದೆ
ಉಪಚರಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮ್ಳಿಗೆಗಳು, ವಿತರಣಾ
ಕೇುಂದೂ ಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಕ್ಚೇರಿಗಳಲಿಿ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ
ನೇಮ್ಕ್ ಮಾಡುವ್ಯಗ, ಪ್ರೀಷಿಸುವ್ಯಗ ಮ್ತ್ತತ ಬಡಿತ
ನೀಡುವ್ಯಗ, ಉದ್ಯ ೀಗ ನರ್ಧಕರಗಳನುನ ನಾವು
ಕೇವ್ಲ, ಉದ್ಯ ೀಗ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಶಲಯ ಗಳು,
ಸಾಧ್ನೆಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಕಾಯಕಕ್ಷಮ್ತೆಯ ಆರ್ಧರದ ಮೇಲೆ
ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವ್ಯಗಿ ವ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ನಸ್ಲಾದ ಮ್ತ್ತತ
ನಾಯ ಯಯುತವ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ ಮಾತೂ
ಬಳಸ್ತಕೊುಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತೆತ ೀವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ
ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರ ಅಭಾಯ ಸ್ಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ನಡವ್ಳಿಕ್ಸಗಳನುನ
ಒಪುಪ ವುದ್ಧಲಿ ಏಕ್ಸುಂದರೆ ಇವು ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಲಿಿ
ತಾವು ಬೇಡವ್ಯದವ್ರು ಮ್ತ್ತತ ಹರಗಿಟಟ ಲಪ ಟಟ ವ್ರು
ಎುಂಬ ಭಾವ್ನೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ
ಹಾನಯನುನ ಮ್ತ್ತತ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ವಿರುದಿ ಕಾನೂನು
ಕ್ೂ ಮ್ವ್ನುನ ತರುವುದಕ್ಸು ಕಾರಣವ್ಯಗಬಹುದು.

ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ
ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?
 ನಮ್ಮ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು ಮ್ತ್ತತ ವ್ಯಯ ಪಕ್

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ ಬೆುಂಬಲಿಸ್ಲು ಸ್ಮ್ಗೂ ತೆಯಿುಂದ ಮ್ತ್ತತ
ಸ್ದಾಾ ವ್ನೆಯಿುಂದ ವ್ತಿಕಸ್ತ.

 ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅರ್ವ್ಯ ಸಾುಂಸ್ು ೃತಿಕ್

ಭಿನನ ತೆಗಳನುನ ಲೆಕ್ಷು ಸ್ದೆ ಎಲಾಿ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು,
ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು, ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರು ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳನುನ
ಗೌರವಿಸ್ತ.

 ಮುಕ್ತತೆ ಮ್ತ್ತತ ಸ್ಹಯೀಗದ ವ್ಯತಾವ್ರಣವ್ನುನ

ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳು ಲು ನಮ್ಮ ತಂಡದಲಿಿ ಆದಶಕ
ಅುಂತಗಕತ ನಡವ್ಳಿಕ್ಸಯನುನ ಪೂ ದಶ್ನಕಸ್ತ ಆಮೂಲಕ್
ನಮ್ಮ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ ತೆ, ಜಾಾ ನ ಮ್ತ್ತತ
ಅನುಭವ್ದ್ಧುಂದ ನಾವು ಹೆಚಿ ನದನುನ
ಪಡೆದುಕೊಳು ಬಹುದು.

 ಪೂ ಸುತ ತವ್ಯದಂತ ವ್ಯಹಿನಗಳ ಮೂಲಕ್ ನಮ್ಮ

ಅಭಿಪಾೂ ಯಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಧ್ವ ನ ನೀಡಿ,
ಆಮೂಲಕ್ ಟೆಸ್ಕು ವ್ನುನ ಒುಂದು ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡಲು
ಉತತ ಮ್ ಸ್ಿ ಳವ್ಯಗಿಸ್ಲು ನಾವೆಲಿ ರೂ ಒಟಾಟ ಗಿ
ಶೂ ಮ್ಸ್ಬಹುದು.

 ಅಹಕತೆ ಮ್ತ್ತತ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಪರಿಗಣನೆಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ತ

ಹಸ್ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ ನೇಮ್ಕ್
ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ್ಯಗ ಮ್ತ್ತತ ಪೂ ಸುತ ತ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ
ಬಡಿತ ನೀಡುವ್ಯಗ ಅರ್ವ್ಯ ಅವ್ರನುನ ಪ್ರೀಷಿಸುವ್ಯಗ
ಸ್ರಿಯಾದ ಉದ್ಯ ೀಗ ನರ್ಧಕರಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿು .

ನಾವು ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ತಿ ತಿಗಳಿಗೆ
ತಕ್ು ುಂತೆ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಅವ್ಕಾಶಗಳನುನ
ನೀಡುತೆತ ೀವೆ – ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಹುಂದ್ಧಸ್ತಕೊಳು ಬಹುದಾದ ಅವ್ಧಿಯ ಕ್ಸಲಸ್,
ಅರೆಕಾಲಿಕ್ ಹುದೆಿ ಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಉದ್ಯ ೀಗಹಂಚಕೊಳುು ವಿಕ್ಸಯ ಅವ್ಕಾಶಗಳನುನ ನೀಡುತೆತ ೀವೆ.
ನಮ್ಮ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು ಮ್ತ್ತತ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ
ಬದಲಾಗತಿತ ರುವ್ ಅಗತಯ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ು ುಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ
ಕ್ಸಲಸ್ದ ಅಭಾಯ ಸ್ಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಒಪಪ ುಂದಗಳನುನ
ನರಂತರವ್ಯಗಿ ಅವ್ಲೀಕ್ಷಸುತಿತ ರುತೆತ ೀವೆ.

ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ನ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ನೀಡಬಹುದು?

 ಜನ ತಂಡ
 ಸ್ಮಾನ ಅವ್ಕಾಶಗಳು
& ವೈವಿಧ್ಯ ತೆ ನೀತಿ
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ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ನಾನು ಒಬಬ ಮಾಯ ನೇಜರ್ ಮ್ತ್ತತ ನಾನು ಇಬಬ ರು
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳ ಪೈಕ್ಷ ಒಬಬ ರಿಗೆ ಬಡಿತ ನೀಡುವ್
ಕ್ಯರಿತ್ತ ನರ್ಧಕರ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬಬ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯು 55 ರವ್ನಾಗಿದುಿ , ನವೃತಿತ ಯ
ವ್ಯಸ್ೆ ನುನ ಸ್ಮ್ೀಪಿಸುತಿತ ದಿ ರೆ ಮ್ತ್ತತ ಇನನ ಬಬ
ಕೇವ್ಲ 30 ರವ್ನಾಗಿರುವುದರಿುಂದ, ಆತ ಇನೂನ
ಹಲವ್ಯರು ವ್ಷ್ಕಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಗ್ರಗಿ ಕ್ಸಲಸ್
ಮಾಡಬಹುದಾದಿ ರಿುಂದ ನಾನು ಕ್ಷರಿಯ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗೇ ಬಡಿತ ನೀಡಬೇಕೇ?
A ಇಲಿ .ನ್ಯವು ಕವ್ಲ ಉದ್ಯ ೀಗ ಸಂಬಂಧಿತ
ಕೌರ್ಲಯ ಗಳ್ಳ, ಸ್ಥರ್ನೆಗಳ್ಳ ಮ್ತುತ
ಕಾಯಗಕ್ಷಮ್ತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾ
ಉದ್ಯ ೀಗ ನಧಾಗರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತೆತೀವೆ.
ವ್ಯಸುೆ ಅರ್ವಾ ಉದ್ಯ ೀಗೇತರ ಗಣಲಕ್ಷಣಗಳ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯವು ಎಿಂದಿಗ್ರ
ನಧಾಗರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವುದಿಲಿ .
Q ನನನ ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ ಪಕ್ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ ತರಬೇತಿ
ಅವ್ಕಾಶಗಳಿಗ್ರಗಿ ಓಡುಿ ತತ ಲೇ ಇಲಿ . ಇದು ಅವ್ರು
ಗಭಿಕಣಿಯಾಗಿದಾಿ ರೆ ಎುಂಬ ಕಾರಣದ್ಧುಂದ ಇರಬಹುದು
ಎುಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತ ೀನೆ, ಅದು ಸ್ರಿಯೇ?
A ಇಲಿ .ತರಬೇತಿ ಅವ್ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ
ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗ್ರ ನ್ಯಯ ಯಯುತ ಪಾ ವೇರ್
ಇರಬೇಕ್ಯ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಿಂದು ಕಾಳಜಿ
ಇದುದ , ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಪಕರಿಂದಿಗೆ ಎತತ ಲು ಸ್ಥರ್ಯ ವಿಲಿ ಎಿಂದು
ನಮ್ಗನಸ್ಸದರೆ, ನೀವು ಇನು ಬಬ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಪಕ
ಅರ್ವಾ ನಮ್ಮ ನದೇಗರ್ಕರಿಂದಿಗೆ
ಮಾತನ್ಯಡಬಹುದು ಅರ್ವಾ ನಮ್ಮ ಜನ ತಂಡ
ಅರ್ವಾ ಪ್ರಾ ಟೆಕಿ ರ್ ಲೈನ್ Protector Line ಅನ್ನು
ಸಂಪಕ್ಷಗಸಬಹುದು.

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

Q ಅುಂಗವೈಕ್ಲಯ ಹುಂದ್ಧರುವ್ ಸಂದಶಕನ
ಅಭಯ ರ್ಥಕಯಬಬ ರು ತಮ್ಮ ಸಂದಶಕನವ್ನುನ
ಯಾವುದಾದರು ಸುಲಭವ್ಯಗಿ ಬಳಸ್ಬಹುದಾದ
ಸೌಲಭಯ ಗಳ ಬಳಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕ್ಸುಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತದಾಿ ರೆ.
ನಾನು ಈ ಹುಂದಾಣಿಕ್ಸ ಮಾಡಬೇಕೇ?
A ಹೌದು, ಅವ್ರು ಪಾ ತಿಕೂಲ ಸ್ಸಥ ತಿಯನ್ನು
ಎದುರಿಸುವುದಿಲಿ ಎಿಂಬುದನ್ನು
ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳು ಲು ಅಿಂಗವೈಕಲಯ ಹಿಂದಿರುವ್
ಅಭ್ಯ ರ್ಥಗಗಳನ್ನು , ಸಮಂಜಸವಾಗಿ
ಪಾಾ ಯೀಗಿಕವಾಗಿರುವ್, ಯುಕತ
ಹಿಂದ್ರಣಿಕೆಗಳಿಂದಿಗೆ ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸಬೇಕ್ಯ.
Q ನನನ ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ ಪಕ್ರು, ಆಕ್ಸ ನಮೊಮ ುಂದ್ಧಗೆ
ಪರಿಶ್ನೀಲಿಸ್ಬಹುದು ಮ್ತ್ತತ ವ್ಯರಕಾು ಗಿ ಯೀಜನೆ
ಮಾಡಬಹುದು ಎುಂದು, ಸ್ಕೀಮ್ವ್ಯರಗಳಂದು ನಮ್ಮ
ತಂಡದ ಸ್ಭೆಗಳನುನ ನಡೆಸುತಾತರೆ. ನಮ್ಮ ಇಬಬ ರು
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು ಅರೆಕಾಲಿಕ್ರಾಗಿ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುತಾತರೆ
ಮ್ತ್ತತ ಸ್ಕೀಮ್ವ್ಯರದಂದು ಕ್ಸಲಸ್ದಲಿಿ ರುವುದ್ಧಲಿ . ಈ
ಅಭಾಯ ಸ್ವು ಅವ್ರನುನ ಹರಗಿಡುವುದರಿುಂದ ಇದು
ಅನುಚತವ್ಯಗಿದೆ ಎುಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತ ೀನೆ. ನಾನು
ನನನ ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ ಪಕ್ರುಂದ್ಧಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೇ?
A ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಪಕರಿಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಿು .
ಸ್ಥರ್ಯ ವಾದರೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಪಕರು ಎಲ್ಲಿ
ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳ್ಳ ಭಾಗವ್ಹಿಸಬಹುದ್ರಗವಂತೆ
ತಂಡದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಏಪಗಡಿಸಬೇಕ್ಯ.

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ಗೌರವ್, ಘನತೆ ಮ್ತುತ
ನ್ಯಯ ಯಯುತ ಉಪಚಾರ
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ಒುಂದು ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ಯಗಿ ಟೆಸ್ಕು ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲಿ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳ ಯೀಗಕ್ಸಿ ೀಮ್, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮ್ತ್ತತ
ಘನತೆಯು ಅತಯ ುಂತ ಮ್ಹತವ ದಾಿ ಗಿದೆ. ನಮ್ಮ
ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಸಿ ೀತೂ ದಲಿಿ
ಸ್ತವ ೀಕಾರಾಹಕವ್ಲಿ ದ ನಡವ್ಳಿಕ್ಸಯನುನ ನಾವು
ಸ್ಹಿಸುವುದ್ಧಲಿ , ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರ ಕ್ಡೆಗೆ
ಆಗಲಿ, ಇತರ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು, ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರು
ಅರ್ವ್ಯ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕ್ಡೆಗೆ ಆಗಲಿ.
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡಲು ಟೆಸ್ಕು
ಒುಂದು ಸುರಕ್ಷಿ ತ ಮ್ತ್ತತ ಮುಕ್ತ ವ್ಯತಾವ್ರಣವ್ನುನ
ಒದಗಿಸುತತ ದೆ ಎುಂದು ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳುು ವ್
ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಿಯನುನ ನಾವೆಲಿ ರೂ ಹಂಚಕೊಳುು ತೆತ ೀವೆ.
ಒುಂದು ಸಂಸ್ು ೃತಿಯಲಿಿ ಸ್ತವ ೀಕಾರಾಹಕವ್ಯದ ಆದರೆ
ಇನನ ುಂದು ಸಂಸ್ು ೃತಿಯಲಿಿ
ಸ್ತವ ೀಕಾರಾಹಕವ್ಲಿ ದ್ಧರಬಹುದಾದ ಕ್ಷೂ ಯೆಗಳು ಅರ್ವ್ಯ
ನಡವ್ಳಿಕ್ಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಂರ್ವದನಾಶ್ನೀಲರಾಗಿರಬೇಕ್ಯ.
ಈ ಕ್ಸಲವು ನಡವ್ಳಿಕ್ಸಗಳು ನಾವು
ಕಾಯಕನವ್ಕಹಿಸುವ್ ಇತರ ದೇಶಗಳಲಿಿ
ಕಾನೂನುಬ್ಹಿರವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಟೆಸ್ಕು ದಲಿಿ
ಬೆದರಿಸುವಿಕ್ಸ ಮ್ತ್ತತ ಕ್ಷರುಕ್ಯಳ ಸ್ತವ ೀಕಾರಾಹಕವ್ಲಿ .
ಈ ವ್ತಕನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೌಲಯ ಗಳಿಗೆ
ವಿರುದಿ ವ್ಯಗಿರುತತ ವೆ ಮ್ತ್ತತ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯ
ಕ್ಸಲಸ್ದಲಿಿ ತಮ್ಮ ಕ್ತಕವ್ಯ ಗಳನುನ ನವ್ಕಹಿಸುವ್
ಸಾಮ್ರ್ಯ ಕದ ಮೇಲೆ ಗಮ್ನಾಹಕ ಪರಿಣಾಮ್
ಬಿೀರುತತ ವೆ. ಸ್ತವ ೀಕಾರಾಹಕವ್ಲಿ ದ ನಡವ್ಳಿಕ್ಸಯಲಿಿ
ತೊಡಗಿರುವ್ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು ವ್ಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಸ
ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ನಸುತ ಕ್ೂ ಮ್ ಮ್ತ್ತತ ಕಾನೂನು
ಕ್ೂ ಮ್ಗಳಂತಹ ಗಂಭಿೀರ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳನುನ
ಎದುರಿಸ್ಬಹುದು.
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ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ
ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?
 ಸಾವ ಗತಾಹಕ ಮ್ತ್ತತ ಗೌರವ್ಯನವ ತ ಕ್ಸಲಸ್ದ
ವ್ಯತಾವ್ರಣವ್ನುನ ಸೃಷಿಟ ಸ್ತ, ಎಲಿ ರನೂನ ನೀವು
ಉಪಚರಿಸ್ಲಪ ಡಲು ಬಯಸ್ತದಂತೆ ಉಪಚರಿಸ್ತ.
 ಅನುಚತ ಹಾಸ್ಯ ಅರ್ವ್ಯ ಟಿಪಪ ಣಿಗಳನುನ ಮಾಡುವುದು
ಸೇರಿದಂತೆ, ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಅದು
ಪೂ ತಿಕೂಲಕ್ರ ಅರ್ವ್ಯ ಭಯಪಡಿಸುವ್ ಕ್ಸಲಸ್ದ
ವ್ಯತಾವ್ರಣವ್ನುನ ಸೃಷಿಟ ಸುತತ ದೆ ಎುಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ್
ನಡವ್ಳಿಕ್ಸಯಲಿಿ ತೊಡಗಬೇಡಿ.
 ಅವ್ಹೇಳನಕಾರಿ, ಮಾನಹಾನಕ್ರ, ಕ್ಷರುಕ್ಯಳ ಅರ್ವ್ಯ
ಆಕ್ೂ ಮ್ಣಕಾರಿ ಎುಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದಾದ
ದುರುದೆಿ ೀಶಪೂರಿತ ವ್ದಂತಿಗಳು ಅರ್ವ್ಯ
ಊಹಾಪ್ರೀಹಗಳನುನ ಹರಡಬೇಡಿ.
 ಡೂ ಗ್ೆ ಅರ್ವ್ಯ ಮ್ದಯ ದ ಪೂ ಭಾವ್ದ್ಧುಂದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಗಿ
ಸುರಕ್ಷಿ ತ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ್ ನಮ್ಮ
ಕಾಯಕಕ್ಷಮ್ತೆಯ ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಿಯನುನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿು .
ಡೂ ಗ್ೆ ಅರ್ವ್ಯ ಮ್ದಯ ದ ಪೂ ಭಾವ್ದಡಿ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುವುದು
ಸ್ವ ತಃ ನಮ್ಗೆ ಮ್ತ್ತತ ಇತರರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮ್ತ್ತತ
ಅದು ಸ್ಹಿಸ್ತಕೊಳು ಲಾಗದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಪಾಯಗಳನುನ
ಹುಂದ್ಧದೆ ಮ್ತ್ತತ
ಅದು ಕಾನೂನುಬ್ಹಿರವ್ಯಗಿರಬಹುದು.
 ಆಫ್-ಸೈಟ್ ಘಟನೆಗಳನುನ ನಭಾಯಿಸುವ್ಯಗ
ನೀವು ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುವ್ಯಗ
ನಡೆದುಕೊಳುು ವಂತೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳಿು . ಕಂಪನಆಯೀಜಿತ ಸ್ಮಾರಂಭಗಳಲಿಿ ಕ್ಷೂ ಸ್ಮ್ಸ್
ಪಾಟಿಕಗಳು, ತಂಡದ ಸ್ಮಾರಂಭಗಳು ಮ್ತ್ತತ
ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪೂ ವ್ಯಸ್ಗಳಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ್
ಸ್ಮಾರಂಭಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ನನನ ಲೈನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳುಂದ್ಧಗೆ ಹೆದರಿಸುವಂತ ಮ್ತ್ತತ
ನುಂದ್ಧಸುವ್ ವ್ತಕನೆಯಲಿಿ ತೊಡಗಬಹುದು. ಆತ
ಒಬಬ ಪರಿಪೂಣಕತಾವ್ಯದ್ಧ ಎುಂದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ಧದೆ,
ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಸಲಸ್ವ್ನುನ ಆನಂದ್ಧಸ್ಲಾಗದಂತೆ
ಮ್ತ್ತತ ಕ್ಷ್ಟ ಕ್ರವ್ಯಗಿಸುತತ ದೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ಎದುಿ
ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವ್ನು ಇನೂನ ಕ್ಸಟಟ ವ್ನಾಗಬಹುದು
ಎುಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತ ೀನೆ. ನಾನು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?
A ಅದನ್ನು ಯಾರೇ ಮಾಡುತಿತ ದದ ರೂ ನಿಂದನೆ
ಅರ್ವಾ ಹೆದರಿಸುವ್ ವ್ತಗನೆ ಎಿಂದಿಗ್ರ
ಸ್ಸವ ೀಕಾರಾಹಗವ್ಲಿ . ನಮ್ಮ ಸಂಸೆ ೃತಿ ಗೌರವ್
ಮ್ತುತ ಅಿಂತಗಗತತೆಯದ್ರಗಿದೆ ಮ್ತುತ ಅಿಂತಹ
ಯಾವುದೇ ವ್ತಗನೆಗಳನ್ನು ಇನು ಬಬ
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಪಕರಿಗೆ, ಜನ ತಂಡಕೆೆ ಅರ್ವಾ
ಪ್ರಾ ಟೆಕಿ ರ್ ಲೈನ್ Protector Line ಮೂಲಕ ವ್ರದಿ
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ. ಒಳೆು ಯ ನಂಬಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವ್ಳ
ವ್ಯ ಕತ ಪಡಿಸುವ್ ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನ್ನು ನ್ಯವು
ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುತೆತ ೀವೆ.
Q ಸ್ಯನ ೀಹಿತನಬಬ ನನಗೆ ತ್ತುಂಬ್ ತಮಾಷ್ ಅನಸುವ್
ಕ್ಸಲವು ಅಸ್ಭಯ ಜೀಕ್ಗಳುಂದ್ಧಗೆ ಇಮೇಲ್
ವುಂದನುನ ಕ್ಳುಹಿಸ್ತದಾಿ ನೆ. ಅವುಗಳನುನ ನಾನು
ನನನ ತಂಡದ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್
ಮಾಡಬಹುದೇ?
A ಇಲಿ . ನ್ಯವು ಎಲಿ ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನ್ನು ಗೌರವ್
ಮ್ತುತ ಘನತೆಯಿಂದಿಗೆ ಕಾಣುತೆತೀವೆ ಮ್ತುತ ನೀವು
ತಮಾಷೆಯೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ್ದನ್ನು ಇತರರು
ನಿಂದನೀಯ ಅರ್ವಾ ಆಕಾ ಮ್ಣಕಾರಿ ಎಿಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕಾಯಗಗಳ್ಳ
ಆಕಾ ಮ್ಣಕಾರಿ, ನಿಂದನೀಯ ಅರ್ವಾ ಇತರರನ್ನು
ಬೆದರಿಸುವಂತಹದ್ರದ ಗಿರಬಹುದೇ ಎಿಂದು
ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ನು ು ನೀವು ಕಳಿಕೊಳಿು .
ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ ಯಾವುದೇ
ಸೂಕತ ವ್ಲಿ ದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿೀಕ್ಷಿ ಸುವುದು ಸೇರಿದೆ.

Q ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯಬಬ ಮ್ನೆಯಲಿಿ ಕ್ಸಲವು ಕ್ಷ್ಟ ದ
ಸ್ಮ್ಯಗಳನುನ ಅನುಭವಿಸುತಿತ ರುವುದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದ್ಧದೆ. ಇತಿತ ೀಚೆಗೆ, ಆತ ಕ್ಸಲಸ್ಕ್ಸು ತಡವ್ಯಗಿ
ಬರುತಿತ ದಾಿ ರೆ ಮ್ತ್ತತ ಕ್ಸಲವಮ್ಮಮ ನಶ್ನಯಲಿಿ ರುವಂತೆ
ಕಾಣಿಸ್ತಕೊಳುು ತಾತ ರೆ. ಅವ್ರು ಇನೂನ ತಮ್ಮ
ಕ್ಸಲಸ್ವ್ನುನ ಪೂಣಕಗೊಳಿಸುತಿತ ದಾಿ ರೆ ಆದಿ ರಿುಂದ
ನಾನು ಏನನಾನ ದರೂ ಹೇಳಬೇಕ್ಸ ಬೇಡರ್ವ ಎುಂದು
ನನಗೆ ಖಚತವಿಲಿ . ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೇ?
A ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯ ಒಳಿತಿಗ್ರಗಿ
ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಅರ್ವಾ ಇತರರಿಗೆ
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ನಡವ್ಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ತಡಗಿಕೊಿಂಡಿದ್ರದ ರೆ ಎಿಂದು ನಮ್ಗನಸ್ಸದರು ನೀವು
ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕಳವ್ಳವ್ನ್ನು ಎತತ ಬೇಕ್ಯ.
ಇದು ಡಾ ಗ್ೆ ಅರ್ವಾ ಮ್ದಯ ದ ಬಳಕೆಯನೂು
ಒಳಗಿಂಡಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ
ಮಾತನ್ಯಡಲು ಸ್ಥರ್ಯ ವಾಗದಿದದ ರೆ, ನಮ್ಮ ಜನ
ತಂಡ ಅರ್ವಾ ಲೈನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ರಿಂದಿಗೆ
ಮಾತನ್ಯಡಿ.
Q ಪುರುಷ್ ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ ಪಕ್ರಬಬ ರು ಒಬಬ ಮ್ಹಿಳಾ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯುಂದ್ಧಗೆ ಅನುಚತವ್ಯಗಿ
ವ್ತಿಕಸುತಿತ ದಾಿ ರೆ ಎುಂದು ನನಗೆ ಹೆದರಿಕ್ಸ ಇದೆ.
ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡುವ್ಯಗ ಅವ್ನು ಅವ್ಳುಂದ್ಧಗೆ
ತ್ತುಂಬ್ ಹತಿತ ರದಲಿಿ ನಲುಿ ತಾತ ನೆ ಮ್ತ್ತತ
WhatsAppನಲಿಿ ಅವ್ನು ಅವ್ಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ಷತ ಕ್
ಸಂದೇಶಗಳನುನ ಕ್ಳುಹಿಸುತಿತ ದಾಿ ನೆ ಎುಂದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದ್ಧದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?
A ನೀವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕಳವ್ಳಗಳ ಬಗೆೆ
ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಪಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕ್ಯ. ನಮ್ಮ
ಕಳವ್ಳವ್ನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಪಕರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ನಮ್ಗೆ ಸೌಖ್ಯ ವಾಗದಿದದ ರೆ, ನೀವು
ನಮ್ಮ ಜನ ತಂಡವ್ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಷಗಸಬಹುದು
ಅರ್ವಾ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾ ಟೆಕಿ ರ್ ಲೈನ್
Protector Line ಮೂಲಕ ಎತತ ಬಹುದು.
ಕ್ಷರುಕ್ಯಳಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ ಎಲ್ಲಿ
ಕಳವ್ಳಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗವುದು ಮ್ತುತ ತನಖೆ
ನಡೆಸಲ್ಲಗವುದು.

ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ನ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ನೀಡಬಹುದು?

 ಜನ ತಂಡ
 ಬೆದರಿಸುವ್ & ಕ್ಷರುಕ್ಯಳ
ನೀತಿ

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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3. ನ್ಯಯ ಯೀಚಿತವಾಗಿ

ವ್ಯ ವ್ಹರಿಸುವುದು
ನಮ್ಮ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ನಮ್ಮ ಮೌಲಯ ಗಳ್ಳ ನಮ್ಗೆ
ಪೂರೈಕೆದ್ರರರಿಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ
ಬಲವಾದ ಸಂಬಂರ್ಗಳನ್ನು ರಾಜಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು ದೆಯೇ ನಮ್ಮ
ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ನ್ಯವೇ
ಮೊದಲ್ಲಗರಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತತ ವೆ.
ಸಂಹಿತೆಯ ಈ ವಿಭಾಗವು ನಮ್ಮ ಮ್ಳಿಗೆಗಳಲಿಿ
ಮಾರಾಟವ್ಯಗವ್ ಉತಪ ನನ ಗಳನುನ ನಾವು ಹೇಗೆ
ಖರಿೀದ್ಧಸುತೆತ ೀವೆ ಎುಂಬುದಕ್ಸು ನಣಾಕಯಕ್ವ್ಯದಂತ
ಸ್ಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳನುನ ಒಳಗೊುಂಡಿದೆ.

ಸಪ ಧಾಗ ಕಾನೂನ್ನಗಳ್ಳ
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ಸಪ ಧಾಗ ಕಾನೂನ್ನಗಳ್ಳ
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ನಾವು ಪೂ ತಿ ಮಾರುಕ್ಟೆಟ ಯಲಿಿ
ನಾಯ ಯಯುತವ್ಯಗಿ ಮ್ತ್ತತ ಸ್ವ ತಂತೂ ವ್ಯಗಿ
ಸ್ಪ ಧಿಕಸ್ಬೇಕ್ಸುಂದು ನರಿೀಕ್ಷಿ ಸುತಾತ ರೆ. ಆರೀಗಯ ಕ್ರ
ಸ್ಪ ರ್ಧಕಯು ಬೆಲೆಗಳನುನ ಇಳಿಸುತತ ದೆ, ವ್ಯಯ ಪಕ್
ಆಯೆು ಯನುನ ಒದಗಿಸುತತ ದೆ ಮ್ತ್ತತ ಉತತ ಮ್
ಉತಪ ನನ ಗಳನುನ ತರುತತ ದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರಿಗೆ
ಉತತ ಮ್ ಕೊಳುು ವಿಕ್ಸ ಅನುಭವ್ವ್ನುನ ನೀಡಲು ನಾವು
ನಮ್ಮ ಸ್ಪ ಧಿಕಗಳುಂದ್ಧಗೆ ತಿೀವ್ೂ ವ್ಯಗಿ ಸ್ಪ ಧಿಕಸುತೆತ ೀವೆ.
ಸ್ಪ ರ್ಧಕಯನುನ ರಕ್ಷಿ ಸ್ಲು ನಮ್ಮ ಎಲಾಿ
ಮಾರುಕ್ಟೆಟ ಗಳಲಿಿ ಶ್ವಸ್ನಗಳು ಅಸ್ತತ ತವ ದಲಿಿ ವೆ ಮ್ತ್ತತ
ಕಾನೂನನುನ ಮುರಿಯುವ್ ಕಂಪನಗಳು ಮ್ತ್ತತ
ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಗಳಿಗೆ ಗಮ್ನಾಹಕವ್ಯದ ದಂಡಗಳಿವೆ.
ತನಖೆಗಳು ವ್ಯ ವ್ಹಾರಕ್ಸು ವಿಚಛ ದೂ ಕಾರಕ್ ಮ್ತ್ತತ
ದುಬ್ರಿಯಾಗಿರುತತ ವೆ ಮ್ತ್ತತ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ನಮ್ಮ ಲಿಿ
ಇರಿಸ್ತದ ನಂಬಿಕ್ಸಯನುನ ಹಾನಗೊಳಿಸ್ಬಹುದು.

ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ
ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?
ಸಪ ಧಿಗಗಳಿಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಗ
 ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಸ್ವ ತಂತೂ ವ್ಯಗಿ ವ್ತಿಕಸ್ತ. ನಮ್ಮ
ನಡುವಿನ ಸ್ಪ ರ್ಧಕಯನುನ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲು
ಎುಂದ್ಧಗ್ರ ಸ್ಪ ಧಿಕಗಳುಂದ್ಧಗೆ ಒಪಪ ಬೇಡಿ.
ಬೆಲೆಗಳನುನ ಅರ್ವ್ಯ ನಾವು ಎಲಿಿ
ಕಾಯಕನವ್ಕಹಿಸುತೆತ ೀವೆ ಅರ್ವ್ಯ
ಕಾಯಕನವ್ಕಹಿಸುವುದ್ಧಲಿ ಎುಂಬುದಾಗಿ
ಹುಂದಾಣಿಕ್ಸ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ನೀವು
ಒಪುಪ ವಂತಿಲಿ .

 ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಬಿಡಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಗಳನುನ
ಸ್ವ ತಂತೂ ವ್ಯಗಿ ನಗದ್ಧಪಡಿಸ್ತ.
 ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರುಂದ್ಧಗೆ ಬೆಲೆ ಕ್ಯರಿತ ಸ್ಮಾಲೀಚನೆಗಳ
ಸ್ಮ್ಯದಲಿಿ ಯಾವ್ಯಗಲೂ ವೆಚಿ ಗಳತತ ಗಮ್ನವಿಡಿ.
ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರು ನಮ್ಗೆ ಬೆಲೆಗಳ ಶ್ನಫಾರಸು
ನೀಡಬಹುದು ಆದರೆ ಸ್ತಿ ರ ಅರ್ವ್ಯ ಕ್ನಷ್ಠ
ಬೆಲೆಗಳನುನ ನೀಡುವಂತಿಲಿ .
ಹಿಿಂದೆ ತಳ್ಳು ವಿಕೆ ಪಾ ಕ್ಷಾ ಯೆ
 ನೀರ್ವನಾದರು ಪೂ ತಿಸ್ಪ ಧಿಕಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರ
ಕ್ಯರಿತ್ತ ಚುಂತೆಗೆ ಕಾರಣವ್ಯಗವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನುನ
ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸ್ತದರೆ ಅರ್ವ್ಯ ಅವ್ರುಂದ್ಧಗೆ ಯಾವುದೇ
ಸಂಪಕ್ಕವ್ನುನ ಹುಂದ್ಧದಿ ರೆ, ನೀವು ಹಿುಂದೆ ತಳುು ವಿಕ್ಸ
ಪೂ ಕ್ಷೂ ಯೆಯನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. ನೀವು ಸ್ಕ್ಷೂ ಯವ್ಯಗಿ
ಭಾಗವ್ಹಿಸ್ತರದ್ಧದಿ ರೂ ಅರ್ವ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ತಪಾಪ ಗಿ
ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸ್ತದಿ ರೂ ಸ್ಹ, ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಸುಮ್ಮ ನೇ
ನಲಕಕ್ಷಿ ಸುವುದಷ್ಟ ೀ ಸಾಕಾಗವುದ್ಧಲಿ .
ದಸ್ಥತ ವೇಜು ಸೃಷ್ಟಿ
 ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ, ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು,
ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರು ಅರ್ವ್ಯ ಪೂ ತಿಸ್ಪ ಧಿಕಗಳ ಬಗೆೆ
ಬರೆಯುವ್ಯಗ ಕಾಳಜಿ ವ್ಹಿಸ್ತ. ಇ-ಮೇಲೆ ಳು, ಪಠ್ಯ
ಸಂದೇಶಗಳು, ಸ್ಮ್ತಿ ಪತಿೂ ಕ್ಸಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಆಸ್ತತ
ವ್ರದ್ಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ್ ಆುಂತರಿಕ್
ದಾಖಲೆಗಳನುನ ತನಖೆಯ ಸ್ಮ್ಯದಲಿಿ
ನಯಂತೂ ಕ್ರು ವಿೀಕ್ಷಿ ಸ್ಬಹುದು ಎುಂಬುದನುನ
ನೆನಪಿಡಿ.

 ಪೂ ತಿಸ್ಪ ಧಿಕಗಳಿುಂದ ನೀವು ಗೌಪಯ , ವ್ಯಣಿಜಿಯ ಕ್ವ್ಯಗಿ
ಸೂಕ್ಷಮ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಕೇಳಬ್ರದು,
ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸ್ಬ್ರದು ಅರ್ವ್ಯ ಅವ್ರುಂದ್ಧಗೆ
ಹಂಚಕೊಳು ಬ್ರದು. ನರ್ಧಕರಗಳನುನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಸ್ಹಾಯವ್ಯಗವಂತೆ ನೀವು
ಸಾವ್ಕಜನಕ್ ವ್ಯಯ ಪಿತ ಯಲಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿಯನುನ
ಬಳಸ್ಬಹುದು.
ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು ನ್ಯನ್ನ
ಎಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು?

ಪೂರೈಕೆದ್ರರರಿಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಗ
 ನೀವು ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರಿುಂದ ಯಾವುದೇ ಪೂ ತಿಸ್ಪ ಧಿಕಯ
ಬಗೆೆ ಗೌಪಯ , ವ್ಯಣಿಜಿಯ ಕ್ವ್ಯಗಿ ಸೂಕ್ಷಮ
ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಕೇಳಬ್ರದು ಅರ್ವ್ಯ
ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸ್ಬ್ರದು.
 ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರ ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನ
ಗೌಪಯ ವ್ಯಗಿಡಿ ಮ್ತ್ತತ ಅದನುನ ಅವ್ರ
ಪೂ ತಿಸ್ಪ ಧಿಕಗಳುಂದ್ಧಗೆ ಹಂಚಕೊಳು ಬೇಡಿ.
 ನೀವು ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರನುನ ನಮ್ಗೆ ನರ್ಧಕರಗಳನುನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಸ್ಹಾಯವ್ಯಗವಂತ ಸಾವ್ಕಜನಕ್
ವ್ಯಯ ಪಿತ ಯಲಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಕೇಳಬಹುದು.
ಬಡಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು
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 ಗ್ರೂ ಪ್ ಕಾನೂನು ಸ್ಪ ರ್ಧಕ

ಕಾಯೆಿ ತಂಡ ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ
ಕಾನೂನು ತಂಡ

 ಸ್ಪ ರ್ಧಕ ನೀತಿ ಮ್ತ್ತತ
ಮಾಗಕದಶಕನ

 ಹಿುಂದೆ ತಳುು ವಿಕ್ಸ ಪೂ ಕ್ಷೂ ಯೆಗೆ
ಮಾಗಕದಶಕನ

ನಗದಿಪಡಿಸುವುದು

ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ಟೊ ೀಡ್ ಅಸ್ಕೀಸ್ತಯೇಶನ್ ಸ್ಭೆಯಲಿಿ
ಭಾಗವ್ಹಿಸುವಂತೆ ನನನ ನುನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಾನು
ಭಾಗವ್ಹಿಸ್ಬಹುದೇ?
A ಹೌದು, ಈ ಸಭೆಗಳ್ಳ ಸವ ತಃ ತಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ಯೇ
ಸಮ್ಸ್ಥಯ ತಮ ಕವೇನಲಿ ಮ್ತುತ ಸಪ ಧಾಗತಮ ಕತೆಯ
ಪರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರಗ್ರಯ , ಸ್ಥಮಾನಯ
ಸಪ ರ್ಧಗಯ ನಯಮ್ಗಳ್ಳ ಅನವ ಯವಾಗತತ ವೆ ಪಾ ತಿಸಪ ಧಿಗಯಿಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜಿಯ ಕವಾಗಿ
ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿರುವ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಚಚಿಗಸುವುದಿಲಿ , ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲಿ
ಅರ್ವಾ ವಿನಮ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವುದಿಲಿ
ಎಿಂಬುದನ್ನು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳಿು .
“ಪಾ ತಿಸಪ ಧಿಗಗಳಿಂದಿಗಿನ ಸಭೆಗಳ್ಳ”
ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.
Q ಸ್ಭೆಗೆ ನಾನು ಒುಂದಕ್ಷು ುಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಜನ
ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರನುನ ಆಹಾವ ನಸ್ಬಹುದೇ?
A ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ , ಉದ್ರಹರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ
ವ್ಯ ವ್ಹಾರದಲ್ಲಿ ನ ಪಾ ಮುಖ್ ಬದಲ್ಲವ್ಣೆಗಳ
ಬಗೆೆ ಸ್ಥರಾಿಂರ್ವ್ನ್ನು ಪೂರೈಕೆದ್ರರರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ಅರ್ವಾ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ
ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದಂತೆ ಉತತ ಮ್
ಅಭಾಯ ಸಗಳನ್ನು ಚಚಿಗಸಲು
ಪೂರೈಕೆದ್ರರರನ್ನು ಜಂಟ್ಟ ಸಭೆಗೆ
ಆಹಾವ ನಸುವುದು ಸೂಕತ ವಾಗಿರಬಹುದು.
ಆದ್ರಗ್ರಯ , ಈ ಸಭೆಗಳ್ಳ ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿರುತತ ವೆ
ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವುಗಳ್ಳ ಹೆಚಾಿ ಗಿ
ಪಾ ತಿಸಪ ಧಿಗಗಳಾಗಿರುವ್ ಪೂರೈಕೆದ್ರರರನ್ನು
ಒಳಗಿಂಡಿರುತತ ವೆ. “ಜಂಟ್ಟ ಪೂರೈಕೆದ್ರರರ
ಸಭೆಗಳ್ಳ” ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮ್ತುತ
ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಚಿತ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆ
ನಡೆಯದಂತೆ ನೀಡಿಕೊಳಿು .

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

Q ನಾನು ಸ್ಯನ ೀಹಿತರಬಬ ರಿುಂದ ಪೂ ತಿಸ್ಪ ಧಿಕಯ ಬಗೆೆ
ವ್ಯಣಿಜಿಯ ಕ್ವ್ಯಗಿ ಸೂಕ್ಷಮ ಮಾಹಿತಿಯನುನ
ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸ್ತದೆಿ ೀನೆ. ನಾನು ಅದನುನ
ನಲಕಕ್ಷಿ ಸ್ಬಹುದೇ?
A ಇಲಿ , ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸನು ವೇರ್ದಲ್ಲಿ
ಸ್ಸವ ೀಕರಿಸ್ಸದರೂ ಕೂಡ ಅಿಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ನಲಗಕ್ಷಿ ಸುವುದಷೆಿ ೀ ಸ್ಥಕಾಗವುದಿಲಿ . ಅಿಂತಹ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ದೃಷ್ಟಿ ಗೀಚರವಾಗಿ
ನಲಗಕ್ಷಿ ಸುತಿತ ದಿದ ೀರಿ ಮ್ತುತ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ನೀವು ಬಳಸ್ಸಕೊಿಂಡಿಲಿ ಎಿಂಬುದನ್ನು
ನರೂಪಿಸಲು ಒಿಂದು ಆಡಿಟ್ ಜಾಡನ್ನು
ಹಿಂದಿರುವಿರಿ ಎಿಂಬುದನ್ನು
ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳು ಲೆಿಂದು ವಿನ್ಯಯ ಸಗಳಿಸಲ್ಲದ
ನೀವು ಹಿಿಂದೆ ತಳ್ಳು ವಿಕೆ ಪಾ ಕ್ಷಾ ಯೆಯನ್ನು
ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.
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ಪಾ ತಿಷೇರ್ಗಳ್ಳ & ರಫ್ತತ
ನಯಂತಾ ಣಗಳ್ಳ
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಸು , ಸ್ಕಾಕರಗಳು ಕ್ಸಲವು ದೇಶಗಳಿುಂದ
ಖರಿೀದ್ಧಸುವಿಕ್ಸ ಅರ್ವ್ಯ ಪೂ ಯಾಣಿಸುವಿಕ್ಸಗಳ ಮೇಲೆ
ನಬಕುಂಧ್ಗಳನುನ ವಿಧಿಸುತತ ವೆ. ನಮ್ಮ ನುನ ಕ್ಸಲ
ಹೆಸ್ರಿಸ್ಲಾದ ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಗಳುಂದ್ಧಗೆ ವ್ಯಯ ಪಾರ
ಮಾಡುವುದರಿುಂದ ಕೂಡ ನಷೇಧಿಸ್ಬಹುದು.
ಪೂ ಪಂಚದಾದಯ ುಂತ ವ್ಯಯ ಪಾರ ಮಾಡುವ್ಯಗ ನಾವು
ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಈ ನಬಕುಂಧ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಅರಿತಿರಬೇಕ್ಯ.
ಇುಂದ್ಧನ ಜಾಗತಿೀಕೃತ ಜಗತಿತ ನಲಿಿ , ಸ್ಕಾಕರಗಳು
ಮಾತೂ ವ್ಲಿ , ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಸಲವು
ದೇಶಗಳು, ಕಂಪನಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಗಳುಂದ್ಧಗೆ
ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಮಾಡುವ್ಯಗ ಪೂ ತಿಷೇಧ್ಗಳು ಅರ್ವ್ಯ
ನಬಕುಂಧ್ಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದ್ಧರಬೇಕ್ಸುಂದು
ನರಿೀಕ್ಷಿ ಸುತಾತ ರೆ.
ನಾರ್ವನಾದರೂ ವ್ಯಯ ಪಾರ ನಬಕುಂಧ್ಗಳನುನ ಮುರಿದರೆ,
ಇದು ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ನಮ್ಮ ಬ್ೂ ಯ ುಂಡ್ನ ಮೇಲೆ
ಹುಂದ್ಧರುವ್ ನಂಬಿಕ್ಸಯನುನ ಹಾನಗೊಳಿಸ್ಬಹುದು
ಮ್ತ್ತತ ವ್ಯಯ ಪಾರಕ್ಸು ಮ್ತ್ತತ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ
ದ್ಡಿ ಪೂ ಮಾಣದ ಆರ್ಥಕಕ್ ದಂಡ ಮ್ತ್ತತ
ಜೈಲು ಶ್ನಕ್ಸಿ ಗೆ ಕಾರಣವ್ಯಗಬಹುದು.

ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ ಅರ್ಗ
ನೀಡುತತ ದೆ?
ನೀರ್ವನಾದರು ಅುಂತರರಾಷಿಟ ರೀಯ ಮ್ಟಟ ದಲಿಿ ಸ್ರಕ್ಯ
ಅರ್ವ್ಯ ಸೇವೆಗಳನುನ ಖರಿೀದ್ಧಸುವುದು, ಸಾಗಿಸುವುದು
ಅರ್ವ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಲಿಿ ತೊಡಗಿದಿ ರೆ, ಈ
ಕ್ಯರಿತ್ತ ಜಾಗರೂಕ್ರಾಗಿರಿ:
 ಯಾವುದೇ ಒುಂದು ದೇಶದ್ಧುಂದ ಖರಿೀದ್ಧಸುವುದು
ಅರ್ವ್ಯ ಅಲಿಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ರ್ವ
ಎುಂಬುದನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತ.
 ಪೂ ತಿಷೇಧ್ಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ಪೂ ಯಾಣ ನಬಕುಂಧ್ಗಳಿಗೆ
ಒಳಪಟಟ ುಂತ ದೇಶಗಳಿುಂದ ಖರಿೀದ್ಧಸ್ಬ್ರದು,
ಅರ್ವ್ಯ ಅಲಿಿ ಪೂ ಯಾಣಿಸ್ಬ್ರದು.
 ಯುಎನ್ ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ ಪೂ ತಿಷೇಧ್ಗಳ
ವಿೀಕ್ಷಣಾಪಟಿಟ ಗಳಲಿಿ ಕಂಡುಬರುವ್ ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಗಳು
ಅರ್ವ್ಯ ಕಂಪನಗಳುಂದ್ಧಗೆ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
 ನಮ್ಮ ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಸಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದರು
ನಬಕುಂಧ್ಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ಪೂ ತಿಷೇಧ್ಗಳು
ಅನವ ಯವ್ಯಗತತ ವೆಯೇ ಎುಂದು ನಮ್ಗೆ
ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವ್ಯಗಿರದ್ಧದಿ ರೆ ಕಾನೂನು ಸ್ಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳಿು .
 ನಮ್ಮ ಹಸ್ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರುಂದ್ಧಗೆ ನೀವು
ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಮಾಡಲು ಪಾೂ ರಂಭಿಸುವ್ ಮುನನ
ಅವ್ರನುನ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶ್ನೀಲಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮ್ತ್ತತ
ಅನುಮೊೀದ್ಧಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎುಂಬುದನುನ
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳಿು . ಅುಂದರೆ ಸ್ಮ್ಗೂ ತೆಯ ಅಗತಯ
ತಪಾಸ್ಣೆಯನುನ ಪೂಣಕಗೊಳಿಸುವುದು
ಎುಂದರ್ಕ.

ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ನ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ನೀಡಬಹುದು?

•

ಗ್ರೂ ಪ್ ಕಾನೂನು ವ್ಯ ವ್ಹಾರ
ಸ್ಮ್ಗೂ ತಾ ತಂಡ ಅರ್ವ್ಯ
ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಕಾನೂನು ತಂಡ

•

ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಿಯುತ ಸಂಗೂ ಹಣಾ
ತಂಡ ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ
ಗಣಮ್ಟಟ ತಂಡ
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 ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಯ ಪಾರ ನಬಕುಂಧ್ಗಳನುನ
ಉಲಿ ುಂಘಿಸುತಿತ ದಾಿ ರೆುಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸ್ತದರೆ
ಮಾತನಾಡಿ ಗಮ್ನಕ್ಸು ತನನ : ಎಲಾಿ ಶಂಕ್ಷತ
ಉಲಿ ುಂಘನೆಗಳನುನ ನಮ್ಮ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಕಾನೂನು
ನದೇಕಶಕ್ರಿಗೆ ಅರ್ವ್ಯ ಪ್ರೂ ಟೆಕ್ಟ ರ್ ಲೈನ್ Protector
Line ಬಳಸ್ತ ವ್ರದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ನಾನು ಸಂಗೂ ಹಣೆ ಮಾಡಲು ಹಸ್
ಮಾರುಕ್ಟೆಟ ಗಳನುನ ಹುಡುಕ್ಯತಿತ ರುವ್ ಒಬಬ
ಖರಿೀದ್ಧದಾರ. ನಾನು ಬಳಸ್ಲಾರಂಭಿಸ್ಲು ಬಯಸುವ್
ಒಬಬ ಉತತ ಮ್ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರನನುನ ನಾನು
ಹುಡುಕ್ಷದೆಿ ೀನೆ. ಆ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಅಲಿ ದ್ಧದಿ ರೂ
ಕಂಪನಯ ಮಾಲಿೀಕ್ರು ಒುಂದು ಪೂ ತಿಷೇಧಿತ
ದೇಶದಲಿಿ ದಾಿ ರೆ ಎುಂಬುದು ಯೀಚಸ್ಬೇಕಾದ
ಸಂಗತಿಯೇ?
A ಹೌದು. ಪಾ ತಿಷೇರ್ಗಳ ಕಾನೂನ್ನಗಳ್ಳ
ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಬಹಳ ಸೂಥ ಲವಾಗಿರುತತ ವೆ
ಮ್ತುತ ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಯಲ್ಲಿ ನ ದೇರ್ವ್ನು ಷೆಿ ೀ ಅಲಿ ದೆ
ಪಾ ತಿಷೇರ್ದಡಿಯ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಗರಿಕರು ಅರ್ವಾ
ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಗಳನೂು ಒಳಗಿಂಡಿರುತತ ವೆ.
ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಯಾರಿಂದಿಗೆ ವಾಯ ಪಾರ
ಮಾಡುತಿತ ದಿದ ೀರಿ ಎಿಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳಿು
ಮ್ತುತ ಆ ನಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಯವ್ ಮೊದಲು
ನಮ್ಮ ನದೇಗರ್ಕರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳಿು .
Q ನಾವು ವ್ಯಯ ಪಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಗದಂತ
ಯಾವುದಾದರು ದೇಶಗಳಿವೆಯೇ?

Q ನಾನು ಒುಂದು ಹಸ್ ದೇಶದಲಿಿ ಟೆಸ್ಕು
ಉತಪ ನನ ಗಳನುನ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲು ಒುಂದು ಸ್ಗಟು ಡಿೀಲನುನ ಸಾಿ ಪಿಸ್ಲು
ಬಯಸುತೆತ ೀನೆ. ವ್ಯ ವ್ಹಾರವು ಉತತ ಮ್ವ್ಯಗಿರುವಂತೆ
ಕಾಣುವ್ವ್ರೆಗ್ರ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದನಾನ ದರೂ
ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕ್ಷದೆಯೇ?
A ಹೌದು. ನ್ಯವು ಆ ದೇರ್ಕೆೆ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡದಿರಲು ಯಾವುದ್ರದರು ನದಿಗಷ್ಿ ವಾಯ ಪಾರ
ನಬಗಿಂರ್ಗಳ್ಳ, ಪಾ ತಿಷೇರ್ಗಳ್ಳ ಅರ್ವಾ ಇತರ
ಕಾರಣಗಳಿವೆಯೇ ಎಿಂದು ನೀವು ಕಾಪ್ರಗರೇಟ್
ಆಫ್ಫ ೈಸ್ಗ ಮ್ತುತ ಲ್ಲೀಗಲ್ ನಿಂದಿಗೆ
ಚಚಿಗಸಬೇಕ್ಯ. ಲ್ಲೀಗಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾ ಹಕರ
ಕ್ಯರಿತು, ಆಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಂದಿಗೆ ವಾಯ ಪಾರ
ಸಂಬಂರ್ವ್ನ್ನು ಪಾಾ ರಂಭಸುವ್ ಮೊದಲು ನೀವು
ಅವ್ರ ಬಗೆೆ ಸ್ಥಕಷ್ಟಿ ತಿಳಿದುಕೊಿಂಡಿರಲು
ಅನ್ನವಾಗವಂತೆ, ಸರಿಯಾದ ಅಗತಯ ತಪಾಸಣೆ
ನಡೆಸಲು ಕೂಡ ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುತತ ದೆ.

A ಮೊತತ ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಥ ಳಿೀಯ ಕಾನೂನ್ನ
ತಂಡದ್ಿಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ಯಡಿ. ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಮ್ತುತ
ರಾಜತ್ಸಿಂತಿಾ ಕ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಗಳ್ಳ ಎಿಂದರೆ ಪಾ ತಿಷೇಧಿತ
ದೇರ್ಗಳ್ಳ ಮ್ತುತ ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ
ಬದಲ್ಲಗತಿತ ರುತತ ದೆ ಮ್ತುತ ನೀವು
ಖ್ಚಿತವಿಲಿ ದಿದದ ರೆ ಪರಿರ್ಶೀಲ್ಲಸುವುದು ಮುಖ್ಯ . ನ್ಯವು
ಯಾವುದೇ ಒಿಂದು ದೇರ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಡುತಿತ ರುವಾಗ ಇದು ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ
ಮುಖ್ಯ ವಾಗತತ ದೆ.

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ
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ಮಾನವ್ ಹಕ್ಯೆ ಗಳ್ಳ & ನೈತಿಕ
ವಾಯ ಪಾರ
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ನಾವು ಒುಂದು ಜಾಗತಿಕ್ ಕಂಪನಯಾಗಿದುಿ , ಪೂ ತಿದ್ಧನ
ವಿಶವ ದಾದಯ ುಂತ ಲಕಾಿ ುಂತರ ಜನರುಂದ್ಧಗೆ ಒಡನಾಟ
ನಡೆಸುತೆತ ೀವೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು,
ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು, ಪೂರೈಕ್ಸ ಸ್ರಪಳಿಯಲಿಿ ಕ್ಸಲಸ್
ಮಾಡುವ್ವ್ರು ಮ್ತ್ತತ ನಾವು ಕಾಯಕನವ್ಕಹಿಸುವ್
ಸ್ಮುದಾಯಗಳ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಯು ಗಳನುನ ಗೌರವಿಸುವ್
ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಿಯಿದೆ.
ಯುಎನ್ನ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಯು ಗಳ ಘೀಷ್ಣೆಯನುನ ಮ್ತ್ತತ
ಅುಂತರರಾಷಿಟ ರೀಯ ಕಾಮ್ಕಕ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೊೀರ್
ಕ್ನೆವ ನಿ ನ್ಗಳನುನ ನಾವು ಸಂಪೂಣಕವ್ಯಗಿ
ಬೆುಂಬಲಿಸುತೆತ ೀವೆ. ವ್ಯ ಕ್ಷತಯ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಯು ಗಳ ಯಾವುದೇ
ಉಲಿುಂಘನೆಯೂ ತಪುಪ . “ಪೂ ತಿಯಬಬ ರನೂನ ಅವ್ರು
ಹೇಗೆ ಉಪಚರಿಸ್ಲಪ ಡಲು ಬಯಸುವ್ರೀ ಹಾಗೆಯೇ
ಉಪಚರಿಸ್ತ” ಎನುನ ವ್ ಮ್ತ್ತತ “ಪೂ ತಿ ಸ್ಣಣ ಸ್ಹಾಯವೂ
ಒುಂದು ದ್ಡಿ ವ್ಯ ತಾಯ ಸ್ವ್ನುನ ುಂಟುಮಾಡುತತ ದೆ” ಎನುನ ವ್
ನಮ್ಮ ಮೌಲಯ ಗಳಿುಂದ ಮಾಗಕದಶ್ನಕಸ್ಲಪ ಟಟ ನಾವು,
ಹಕ್ಯು ಗಳನುನ ಗೌರವಿಸುವುದನುನ ಮ್ತ್ತತ
ಎಲಿ ಉಲಿುಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರೀಪಾಯಗಳನುನ
ಕ್ಲಿಪ ಸುವುದನುನ ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳುು ವುಕೊು ೀಸ್ು ರ ಕ್ಸಲಸ್
ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ. ಈ ನಟಿಟ ನಲಿಿ , ನಾವು ನಮ್ಮ
ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರಿಗೆ ಇ.ಟಿ.ಐ ಬೇಸ್ ಸಂಹಿತೆ ಯನುನ
ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲು ಬೆುಂಬಲಿಸುತೆತ ೀವೆ ಮ್ತ್ತತ ಅವ್ರ ಪೂರೈಕ್ಸ
ಸ್ರಪಳಿಗಳ ಅಗತಯ ತಪಾಸ್ಣೆಯನುನ ಕೈಗೊಳುು ತೆತ ೀವೆ,
ಆಮೂಲಕ್ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಯು ಗಳ ಕ್ಯರಿತ ನಮ್ಮ
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ ಪೂರೈಸ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ.
ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕ್ಸ ಸ್ರಪಳಿ ಮ್ತ್ತತ ಸ್ವ ುಂತ
ಕಾಯಾಕಚರಣೆಗಳಲಿಿ , ಇದರರ್ಕ ಕಾಮ್ಕಕ್ರನುನ
ಸ್ಭಯ ವ್ಯಗಿ ನಡೆಸ್ತಕೊಳು ಲಾಗವುದು ಎುಂಬುದನುನ ಮ್ತ್ತತ
ಅವ್ರ ಹಕ್ಯು ಗಳ ಯಾವುದೇ ಉಲಿ ುಂಘನೆಗೆ
ಪರಿಹಾರೀಪಾಯ ಕ್ಲಿಪ ಸ್ಲಾಗವುದು ಎುಂಬುದನುನ
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳು ವುದು. ನಮ್ಮ ಸ್ವ ುಂತ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ
ಅಭಾಯ ಸ್ಗಳು ಕಾಮ್ಕಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸ್ಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳಿಗೆ
ಕಾರಣವ್ಯಗದಂತೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕ್ರಾಗಿರಬೇಕ್ಯ. ನಮ್ಗೆ
ತಿಳಿದ್ಧರುವ್ ಮ್ತ್ತತ ನಂಬುವ್ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರುಂದ್ಧಗೆ
ದ್ಧೀಘಕಕಾಲಿೀನ ಸಂಬಂಧ್ವ್ನುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು
ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಟಾಟ ಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾಧಿಸ್ಬಹುದಾಗವಂತೆ
ಸುರ್ಧರಣೆಗಳಲಿಿ ಹೂಡಿಕ್ಸ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ ವಿಶ್ವವ ಸ್ವ್ನುನ
ನೀಡುತತ ದೆ.

ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ ಅರ್ಗ
ನೀಡುತತ ದೆ?
 ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರನುನ ಅವ್ರ ಮೌಲಯ ಗಳನುನ ಜತೆಗೆ
ಬೆಲೆ ಮ್ತ್ತತ ಗಣಮ್ಟಟ ವ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ತ ಆಯೆು ಮಾಡಿ
ಮ್ತ್ತತ ಬಲವ್ಯದ, ವಿಶ್ವವ ಸಾಹಕ ಸ್ಹಭಾಗಿತವ ವ್ನುನ
ನಮ್ಕಸ್ತ.
 ಮಾನವ್ ಹಕ್ಯು ಗಳ ನೀತಿ ಮ್ತ್ತತ (ನಮ್ಮ ಉತಪ ನನ
ಗಣಮ್ಟಟ ರ್ವದ್ಧಕ್ಸ) TQC ಯಲಿಿ ನ FAQ ಗಳುಂದ್ಧಗೆ
ನೀವು ಪರಿಚತರಾಗಿರುವುದನುನ ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳಿು
ಮ್ತ್ತತ ಇದನುನ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರುಂದ್ಧಗೆ
ಹಂಚಕೊಳಿು .
 ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಮಾಡಿದ ಪೂರೈಕ್ಸ ಬ್ಧ್ಯ ತೆಗಳನುನ
ಪೂರೈಸ್ತ. ಕೊನೆಯ ನಮ್ಷ್ದ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳನುನ
ಕೇಳುವುದು ಪಾಲುದಾರರು ಗಡುವ್ನುನ ಪೂರೈಸ್ಲು
ಅಡಿ ದಾರಿ ತ್ತಳಿಯುವುದಕ್ಸು ಕಾರಣವ್ಯಗಬಹುದು
ಎುಂದು ನೀವು ಅರ್ಕಮಾಡಿಕೊುಂಡಿದ್ಧಿ ೀರಿ.
ಇದು ಕ್ಸಲಸ್ದ ಪರಿಸ್ತಿ ತಿಗಳನುನ ಮ್ತ್ತತ ಉತಪ ನನ ದ
ಗಣಮ್ಟಟ ಎರಡಕೂು ಧ್ಕ್ಸು ತರುತತ ದೆ.
 ಸ್ಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳನುನ ಗರುತಿಸ್ತದಿ ಲೆಿ ಲಿ , ಸ್ಪ ಷ್ಟ ಸುರ್ಧರಣಾ
ಯೀಜನೆಯನುನ ನೀಡಲು ಪಾಲುದಾರರುಂದ್ಧಗೆ ಕ್ಸಲಸ್
ಮಾಡಿ.
 ನೀವು ಯಾವುದಾದರು ಸ್ರಿಯೆುಂದು ತೊೀರದ
ಸಂಗತಿಯನುನ , ದುಬಕಲ ಅರ್ವ್ಯ ಕೊಿ ಭೆಗೊುಂಡ
ಜನರನುನ ಕಂಡರೆ ಅರ್ವ್ಯ ತಾರತಮ್ಯ
ನಡೆಯುತಿತ ರುವುದನುನ ನೀಡಿದರೆ ಧ್ವ ನಯೆತಿತ
ಮಾತನಾಡಿ. ನಾವು ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಆರೀಪಗಳನುನ
ಗಂಭಿೀರವ್ಯಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತೆತ ೀವೆ ಮ್ತ್ತತ ಅದಕ್ಸು ತಕ್ು ುಂತೆ
ತನಖೆ ನಡೆಸುತೆತ ೀವೆ.

ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ನ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ನೀಡಬಹುದು?

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ಅವ್ರು ರಾಜಕ್ಷೀಯ
ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಸಗಳಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಒಟಾಟ ಗಿ ಯೂನಯನ್
ಸ್ದಸ್ಯ ತವ ದ ಮೂಲಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸ್ಮಾಜದಲಿಿ
ಸಂಪೂಣಕವ್ಯಗಿ ಭಾಗವ್ಹಿಸ್ಬಹುದೆುಂದು
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳುು ವುದನುನ ಒಳಗೊುಂಡಿದೆ.
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•

ನಮ್ಮ

ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಿಯುತ
ಸಂಗೂ ಹಣಾ ತಂಡ
ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ
ಗಣಮ್ಟಟ ತಂಡ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ನಾನು ಒುಂದು ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರ ತಾಣಕ್ಸು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆಿ
ಮ್ತ್ತತ ಅಲಿಿ ಕಾಮ್ಕಕ್ರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತಾವ್ರಣವು
ಅಹಿತಕ್ರವ್ಯಗಿದೆ ಎುಂದು ನನಗೆ ಅನಸ್ತತ್ತ. ಇದರ
ಬಗೆೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?

Q ಪೂರೈಕ್ಸ ಸ್ರಪಳಿಗಳಲಿಿ ಗಲಾಮ್ಗಿರಿಯ ಆಚರಣೆ
ಇರಬಹುದೆುಂದು ನಾನು ಮಾಧ್ಯ ಮ್ಗಳು ಮ್ತ್ತತ
ಸ್ಯನ ೀಹಿತರ ಮೂಲಕ್ ಕೇಳಿದೆಿ ೀನೆ. ಈ ಅಪಾಯವ್ನುನ
ಪರಿಹರಿಸ್ಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತಿತ ದೆಿ ೀವೆ?

A ನಮ್ಮ ಕಳವ್ಳವ್ನ್ನು ಅದರ ಜವಾಬಾದ ರಿ ಹತತ
ಸಂಗಾ ಹಣಾ ತಂಡಕೆೆ ವ್ರದಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು
ಒದಗಿಸಬಹುದ್ರದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯು
ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತತ ದೆ. ಭೇಟ್ಟಗಳ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಕೆದ್ರರ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಪಕರನ್ನು ಕಾಯಗಪಡೆಯ
ಪಾ ಮುಖ್ ಕಳವ್ಳಗಳ್ಳ ಯಾವ್ವು ಎಿಂದು ಕಳಿ ಮ್ತುತ ಕಾಮ್ಗಕರನೂು ಕಳಿ. ಟೆಸ್ಕೆ ಗೆ ಇದು
ಎಷ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಎಿಂಬುದನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಇದು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತ ದೆ.

A ನ್ಯವು ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಗಲ್ಲಮ್ಗಿರಿ ಅರ್ವಾ
ಬಲವಂತದ ದುಡಿತವ್ನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲಿ . ಈ
ಮ್ತುತ ಇತರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನವ್ಗಹಿಸಲು ನಮ್ಮ
ಪೂರೈಕೆದ್ರರರಿಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ್
ವಿರ್ವ ದ್ರದಯ ಿಂತ ಪೂಣಗ ಸಮ್ಯದ ಕಾಮ್ಗಕ
ಮಾನದಂಡ ತಜಞ ರ ತಂಡವ್ನ್ನು ನ್ಯವು
ಹಿಂದಿದೆದ ೀವೆ.

Q ನಮ್ಮ ಕ್ಸಲಸ್ದ ಸ್ಿ ಳಗಳಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಪೂರೈಕ್ಸ
ಸ್ರಪಳಿಯಲಿಿ ಯಾವುದೇ ಒುಂದು ಹಕ್ಯು ಗಳ
ಉಲಿ ುಂಘನೆ ಕಂಡುಬಂದಲಿಿ ನಾವು
ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?
A ನ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯವು ಗರುತಿಸುವ್
ಯಾವುದೇ ಕಳವ್ಳವ್ನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು
ಪಾ ಯತಿು ಸುತೆತ ೀವೆ. ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಯೇನ್ಯದರು ಟೆಸ್ಕೆ
ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗಿಂಡಿದದ ರೆ, ನಮ್ಮ
ಸಥ ಳಿೀಯ ಜನ ತಂಡವ್ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಷಗಸ್ಸ ಅರ್ವಾ
ಪ್ರಾ ಟೆಕಿ ರ್ ಲೈನ್ Protector Line ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಯೇನ್ಯದರು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆ
ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ದದ ರೆ, ಜವಾಬಾದ ರಿಯುತ ಸಂಗಾ ಹಣಾ
ತಂಡ ಅರ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸಥ ಳಿೀಯ ಗಣಮ್ಟಿ
ತಂಡವ್ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಷಗಸ್ಸ.

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

Q ಮಾನವ್ ಹಕ್ಯು ಗಳ ಕ್ಯರಿತ ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳು ಕೇವ್ಲ
ನಾವು ಮ್ಳಿಗೆಯಲಿ ು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ್
ಸ್ರಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತೂ ಅನವ ಯವ್ಯಗತತ ವೆಯೇ?
A ಇಲಿ . ನಮಾಗಣ ಕಂಪನಗಳ್ಳ, ಕಾಮ್ಗಕ
ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ್ಳ ಮ್ತುತ ಲ್ಲಜಿಸ್ಸಿ ಕ್ಸೆ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳಂತಹ
ಮ್ರುಮಾರಾಟ ಮ್ತುತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸರಕ್ಯಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ್ವ್ರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿ ಪೂರೈಕೆದ್ರರರು
ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ವಾಯ ಪಾರ ಅಗತಯ ತೆಗಳನ್ನು
ಪೂರೈಸುತ್ಸತ ರೆ ಎಿಂದು ನ್ಯವು ನರಿೀಕ್ಷಿ ಸುತೆತ ೀವೆ.
Q ನಾನು ಒುಂದು ಟೊ ೀಡ್ ಯೂನಯನ್ಗೆ ಸೇರಲು
ಬಯಸುತೆತ ೀನೆ ಆದರೆ ಅದು ರ್ವತನ ಮಾತ್ತಕ್ತೆಗಳ
ಉದೆಿ ೀಶಗಳಿಗ್ರಗಿ ಟೆಸ್ಕು ಗರುತಿಸ್ತರುವಂರ್ದಿ ಲಿ .
ನಾನು ಅದನುನ ಸೇರಿಕೊಳು ಬಹುದೇ?
A ನಮ್ಮ ಆಯೆೆ ಯ ಟೆಾ ೀಡ್ ಯೂನಯನ್ ಸೇರಲು
ನೀವು ಸವ ತಂತಾ ರಾಗಿದಿದ ೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು
ಯಾವುದೇ ಒಿಂದಕೆೆ ಸೇರದಂತೆ ಇರಲು ಕೂಡ
ಸವ ತಂತಾ ರಾಗಿದಿದ ೀರಿ.

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ಪೂರೈಕೆದ್ರರರನ್ನು
ಕಾನೂನ್ನಗಳ್ಳ

ರಕ್ಷಿ ಸುವ್

ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?

ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ
ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?

ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರನುನ ನಾಯ ಯಯುತವ್ಯಗಿ
ನಡೆಸ್ತಕೊಳುು ವುದು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ತೆ ಗೆ ಮುಖಯ ವ್ಯಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರಿಗೆ ಅತಯ ುಂತ ಉತತ ಮ್ವ್ಯದದಿ ನುನ
ತಲುಪಿಸ್ಲು ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರುಂದ್ಧಗೆ ದ್ಧೀಘಕಕಾಲಿೀನ,
ಸ್ಹಕಾರಿ ಮ್ತ್ತತ ಸುಸ್ತಿ ರ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನುನ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಅತಯ ಗತಯ . ಇದು ನಮ್ಮ
ದ್ಡಿ 6 ಕ್ೂ ಮ್ಗಳಲಿಿ ಒುಂದಾಗಿದೆ “ನಾವು
ವಿಶ್ವವ ಸಾಹಕ ಸ್ಹಭಾಗಿತವ ವ್ನುನ ನಮ್ಕಸುತೆತ ೀವೆ”.
ಸೂಪಮಾಕಕ್ಸಕಟೆ ಳು ಮ್ತ್ತತ ಅವುಗಳ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರ
ನಡುವಿನ ಪೂರೈಕ್ಸ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ನಯಂತಿೂ ಸ್ಲು
ಅನೇಕ್ ದೇಶಗಳು ಶ್ವಸ್ನವ್ನುನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುಕ್ಸ ನಲಿಿ ದ್ಧನಸ್ತ ಸ್ರಬರಾಜು ಸಂಹಿತೆ
(ಜಿಎಸ್ಸ್ತಓಪಿ) ಟೆಸ್ಕು ಮ್ತ್ತತ ಅದರ ದ್ಧನಸ್ತ
ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ್ವ್ನುನ
ನಯಂತಿೂ ಸುತತ ದೆ. ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜಯ ದಲಿಿ , ಸ್ತಗಿನ ರ್ಫಕ್ಸುಂಟ್
ಮಾಕ್ಸಕಟ್ ಪವ್ರ್ ಆಕ್ಟ ಬಿಡಿ ಮಾರಾಟ ಮ್ತ್ತತ
ಪೂರೈಕ್ಸದಾರ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ನಯಂತಿೂ ಸುತತ ದೆ.
ಉಲಿುಂಘನೆಗಳ ತನಖೆಯು ದುಬ್ರಿಯೂ ಮ್ತ್ತತ
ಸ್ಮ್ಯ-ಭಂಜಕ್ವೂ ಆಗಬಹುದು. ಗಮ್ನಾಹಕ
ದಂಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವ್ಯಗಬಹುದು ಮ್ತ್ತತ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರ
ನಂಬಿಕ್ಸಯು ಹಾನಗೊಳಗ್ರಗಬಹುದು.
ಅುಂತಹ ಶ್ವಸ್ನಗಳು ಅಸ್ತತ ತವ ದಲಿಿಲಿ ದೆಡೆ ಸ್ಹ, ನಾವು
ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರನುನ ನಾಯ ಯಯುತವ್ಯಗಿ ಮ್ತ್ತತ
ನಮ್ಮ ಮೌಲಯ ಗಳಿಗೆ ಅನುಗಣವ್ಯಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು
ಅತಯ ಗತಯ . ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರುಂದ್ಧಗೆ
ದ್ಧೀಘಕಕಾಲಿೀನ ಸಂಬಂಧ್ವ್ನುನ ಬೆಳೆಸುವ್ಲಿಿ ನ ಪೂ ಮುಖ
ಭಾಗವ್ಯಗಿದೆ ಮ್ತ್ತತ ಹಾಗ್ರಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರೆಲಿ ರೂ
ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರ ಪ್ರೂ ಟೆಕ್ಟ ರ್ ಲೈನ್ Protector Line
ಅನುನ ಬಳಸ್ತಕೊುಂಡು ಸಂಪೂಣಕ ಗೌಪಯ ತೆಯುಂದ್ಧಗೆ
ತಮ್ಮ ಸ್ಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳನುನ ಎತ್ತತ ವಂತೆ ಮಾಡುತತ ದೆ.
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 ನಮ್ಮ ಮಾರುಕ್ಟೆಟ ಯಲಿಿ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರನುನ ರಕ್ಷಿ ಸ್ಲು
ವಿನಾಯ ಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಅಭಾಯ ಸ್
ಸಂಹಿತೆಗಳನುನ ಅರ್ಕಮಾಡಿಕೊಳಿು ಮ್ತ್ತತ ಅನುಸ್ರಿಸ್ತ.
 ನೀವು ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ್ ಭರವ್ಸ್ಯ
ಬದಿ ತೆಗಳನುನ ಪೂರೈಸ್ತರಿ - ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರ
ಒಪಪ ುಂದಗಳನುನ ಪೂವ್ಯಕನವ ಯವುಳು ುಂತೆ
ಮಾಪಕಡಿಸ್ಬೇಡಿ.
 ಎಲಾಿ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರ ಒಪಪ ುಂದಗಳನುನ ಲಿಖಿತವ್ಯಗಿ
ದಾಖಲಿಸ್ತಕೊಳಿು ಮ್ತ್ತತ ಒುಂದು ನಕ್ಲನುನ ಇರಿಸ್ತಕೊಳಿು .
 ಸ್ರಬರಾಜು ವ್ಯ ವ್ಸ್ಯಿ ಗಳಲಿಿ ಮಾಡಲಾಗವ್ ಯಾವುದೇ
ಪೂ ಸಾತ ವಿತ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳ ಬಗೆೆ ಸ್ಮಂಜಸ್ವ್ಯದ
ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಮ್ತ್ತತ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರಿಗೆ
ನರ್ಧಕರಗಳನುನ ಅವ್ಲೀಕ್ಷಸ್ಲು ಅವ್ಕಾಶವ್ನುನ
ಒದಗಿಸ್ತ.
 ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರುಂದ್ಧಗೆ ಸ್ಹಭಾಗಿತವ ದಲಿಿ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡಿ
ಮ್ತ್ತತ ಪೂ ತಿಕ್ಷೂ ಯೆಯನುನ ಆಲಿಸ್ತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಮುನೂೆ ಚನೆಗಳನುನ ಸ್ದಾಾ ವ್ನೆಯಲಿಿ ಮ್ತ್ತತ
ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರುಂದ್ಧಗೆ ಸ್ಮಾಲೀಚಸ್ತ ಸ್ತದಿ ಪಡಿಸ್ತ.
 ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರಿಗೆ ಸ್ಮ್ಯಕ್ಸು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಮ್ತ್ತತ ಒಪಿಪ ದ
ಪಾವ್ತಿ ನಯಮ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವ್ಯಗಿ ಪಾವ್ತಿಸ್ತ.
 ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರೇನಾದರು ದೂರು ನೀಡಿದರೆ,
ಅಗತಯ ವಿದಿ ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಕಾನೂನು ತಂಡದ
ಸ್ಹಾಯದ್ಧುಂದ ಅದನುನ ಗರುತಿಸ್ತ ಮ್ತ್ತತ ತವ ರಿತವ್ಯಗಿ
ಪರಿಹರಿಸ್ತ.
 ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರುಂದ್ಧಗೆ ಸಂವ್ಹನ ನಡೆಸುವ್ಯಗ
ಚುಂತನಶ್ನೀಲ ಮ್ತ್ತತ ಅನುಭೂತಿ ಹುಂದ್ಧರಿ: ಲಿಖಿತ
ಸಂವ್ಹನಗಳನುನ ಸುಲಭವ್ಯಗಿ ತಪಾಪ ಗಿ
ಅರ್ಥಕಸ್ಬಹುದು.

ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ಯಾವುದಾದರು ಒುಂದು ಪೂ ಚಾರಕಾು ಗಿ ಹಣವ್ನುನ
ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಪೂರೈಕ್ಸದಾರನನುನ
ಕೇಳಬಹುದೇ?
A ಬಹುತೇಕ ಮಾರುಕಟೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು
ಅನ್ನಮ್ತಿಸಲ್ಲಗತತ ದೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಿ ನ್ನು
ನೀಡಬಹುದು ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಮ್ತಿಗಳಿವೆ ಮ್ತುತ
ಪೂರೈಕೆದ್ರರರನ್ನು ಪಾ ಚಾರದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವ್ಹಿಸುವಂತೆ ಎಿಂದಿಗ್ರ
ಒತ್ಸತ ಯಸಬಾರದು.
Q ನಾನು ಜನರಲ್ ಮ್ಚಕುಂಡೈಸ್ನಲಿಿ ಕ್ಸಲಸ್
ಮಾಡುತೆತ ೀನೆ. ನನನ ಮಾರುಕ್ಟೆಟ ಯಲಿಿ , ಶ್ವಸ್ನವು
ಕೇವ್ಲ ದ್ಧನಸ್ತಗಳಿಗೆ ಮಾತೂ ಅನವ ಯಿಸುತತ ದೆ.
ನಾನೂ ಕೂಡ ಶ್ವಸ್ನವ್ನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೇಕೇ?
A ಶಾಸನದ ಅನವ ಯದ ಬಗೆೆ ನೀವು
ಖ್ಚಿತವಿಲಿ ದಿದದ ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಥ ಳಿೀಯ ಕಾನೂನ್ನ
ತಂಡದ್ಿಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ಯಡಿ. ನಯಮ್ಗಳ್ಳ
ನದಿಗಷ್ಿ ಉತಪ ನು ಗಳಿಗೆ ಮಾತಾ
ಅನವ ಯವಾಗತತ ವಾದರೂ ಅಿಂತಹ ಶಾಸನದ
ಉದೆದ ೀರ್ವ್ನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ
ಸ್ಥಮಾನಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
Q ಜಿಎಸ್ಸ್ತಓಪಿ ಅಡಿಯಲಿಿ ನ ಡಿ-ಲಿಸ್ತಟ ುಂಗ್ ಪೂ ಕ್ಷೂ ಯೆ
ಅುಂದರೆ ಏನು?
A ಜಿಎಸ್ಸ್ಸಓಪಿ ಒಿಂದು ಸಂಬಂರ್ವ್ನ್ನು
ಕೊನೆಗಳಿಸಲು ನೀವ್ು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಿಂದು
ಪಾಾ ಮಾಣಿಕ ವಾಣಿಜಿಯ ಕ ಕಾರಣವ್ನ್ನು
ಹಿಂದಿರಬೇಕ್ಯ ಎಿಂದು ಕೊೀರುತತ ದೆ. ನೀವು
ಪೂರೈಕೆದ್ರರರಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು
ನೀಡಬೇಕ್ಯ ಮ್ತುತ ನಧಾಗರವ್ನ್ನು ಅವ್ರು
ಒಬಬ ಹಿರಿಯ ಖ್ರಿೀದಿದ್ರರರಿಿಂದ ಹೇಗೆ
ವಿಮ್ಶ್ನಗಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಸಕೊಳು ಬಹುದು ಅರ್ವಾ
ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ನಸರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮುಿಂದೆ
ಹೇಗೆ ಎತತ ಬಹುದು ಎಿಂಬುದನ್ನು ವಿವ್ರಿಸಬೇಕ್ಯ.

Q ನಾನು ಪ್ರೀಲೆುಂಡ್ ಮ್ತ್ತತ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜಯ ದಲಿಿ
ಮಾರಲೆುಂದು ಮೃದು ಹಣುಣ ಗಳನುನ ಖರಿೀದ್ಧಸುತೆತ ೀನೆ
ಮ್ತ್ತತ ನನನ “ವ್ಯಯ ಜಯ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ” ಯುಂದ್ಧಗೆ
ಮಾತನಾಡಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಷು ದೆ ಎುಂದು ನನನ
ಪೂರೈಕ್ಸದಾರ ಹೇಳಿಕೊುಂಡಿದಾಿ ನೆ. ಇದು ಸ್ತಯ ರ್ವ?
A ಹೌದು, ಟೆಸ್ಕೆ ಇ.ಯು ಸಪ್ಿ ೈ ಚೈನ್
ಇನರ್ಶಯೇಟ್ಟವ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಷದುದ , ಇದು ಸರಬರಾಜು
ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಯ ಯಸಮ್ಮ ತತೆಯನ್ನು
ನಯಂತಿಾ ಸುವ್ ಕಡ್ಡಾ ಯ ಅಭಾಯ ಸ ಸಂಹಿತೆಯಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದ್ರರರಿಗೆ - ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕಾನೂನ್ನ
ನದೇಗರ್ಕರಾದ - ನಮ್ಮ ವಾಯ ಜಯ ಪರಿಹಾರದ
ಸಂಪಕಗವ್ಯ ಕ್ಷತ ಯಿಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ಯಡುವ್ ಹಕ್ಷೆ ದೆ.
Q ನನನ ಪೂ ತಿಸ್ಪ ಧಿಕಗಳು ನಮ್ಗಿುಂತ ಅಗೆ ವ್ಯಗಿ
ಉತಪ ನನ ಗಳನುನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿತ ದಾಿ ರೆ.
ಸ್ಮ್ತೊೀಲನವ್ನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸು ನಾನು ಏನು
ಮಾಡಬಹುದು?
A ನೀವು ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದ್ರದ ಅತುಯ ತತ ಮ್
ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ
ಪೂರೈಕೆದ್ರರರಿಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕ್ಯ.
ಪೂರೈಕೆದ್ರರರ ವೆಚಿ ದ ಬೆಲೆ ಸ್ಸವ ೀಕಾರಾಹಗವೇ
ಎಿಂದು ನೀವು ಚಚಿಗಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅವ್ರಿಂದಿಗೆ
ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಪೂರೈಕೆದ್ರರರನ್ನು
ಒತತ ಡದಡಿ ಬರದಂತೆ ನೀಡಿಕೊಳಿು ಮ್ತುತ
ಅಸ್ಸತ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಪೂರೈಕೆ ಒಪಪ ಿಂದಗಳಿಗೆ
ಪೂವಾಗನವ ಯವುಳು ಿಂತೆ ಮಾಪಾಗಟ್ಟಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪಿಪ ಸ್ಸ.

ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ನ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ನೀಡಬಹುದು?

•

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ಯು.ಕ್ಸ ಕಾನೂನು
ಉತಪ ನನ ತಂಡ ಅರ್ವ್ಯ
ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಕಾನೂನು
ತಂಡ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ಬಾಾ ಿಂಡ್ಗಳ್ಳ & ಬೌದಿಿ ಕ ಆಸ್ಸತ
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ಟೆಸ್ಕು ದಲಿಿ ನಾವು, ಅತಾಯ ಕ್ಷ್ಕಕ್ ಬ್ೂ ಯ ುಂಡ್ಗಳು,
ಉತಪ ನನ ಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಸೇವೆಗಳನುನ ರಚಸುವ್ ಮ್ತ್ತತ
ಬೆಳೆಸುವ್ ಹೆಮ್ಮಮ ಯ ಸಂಪೂ ದಾಯವ್ನುನ
ಹುಂದ್ಧದೆಿ ೀವೆ. ಎಫ್ & ಎಫ್ ಬಟೆಟ ಗಳಿುಂದ, ನಮ್ಮ
ಅತ್ತಯ ತತ ಮ್ ಆಹಾರ ಶ್ನೂ ೀಣಿಗಳವ್ರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ೂ ಯ ುಂಡ್
ಗಳು ಮ್ತ್ತತ ನಾವಿೀನಯ ತೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಷಕ್ಷು ರಿದ
ಮಾರುಕ್ಟೆಟ ಯಲಿಿ ಸ್ಪ ರ್ಧಕತಮ ಕ್ ಅುಂಚನುನ
ನೀಡುತತ ವೆ.
ನಾವು ಯಾವ್ಯಗಲೂ - ಪೇಟೆುಂಟ್ಗಳು, ವಿನಾಯ ಸ್ಗಳು
ಮ್ತ್ತತ ಹಕ್ಯು ಸಾವ ಮ್ಯ ಗಳಿುಂದ ಹಿಡಿದು, ಟೊ ೀಡ್ಮಾಕ್ಕ
ಗಳು ಮ್ತ್ತತ ವ್ಯಯ ಪಾರ ರಹಸ್ಯ ಗಳ ವ್ರೆಗೆ - ನಮ್ಮ
ಬೌದ್ಧಿ ಕ್ ಆಸ್ತತ ಹಕ್ಯು ಗಳನುನ ರಕ್ಷಿ ಸುವ್ ಬಗೆೆ ಕಾಳಜಿ
ವ್ಹಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. ನಮ್ಮ ದನುನ ರಕ್ಷಿ ಸ್ತಕೊಳುು ವುದು ನಮ್ಮ
ಒಪಪ ುಂದ ಸ್ಮ್ಮ ತಿಯಿಲಿ ದೆ ಇತರರಿುಂದ ಅದು
ನಕ್ಲಿಸ್ಲಪ ಡುವುದ್ಧಲಿ ಅರ್ವ್ಯ ಮಾರಾಟವ್ಯಗವುದ್ಧಲಿ
ಎುಂಬುದನುನ ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳು ಲು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡುತತ ದೆ.
ನಾರ್ವನಾದರೂ ಟೆಸ್ಕು ಗ್ರಗಿ ಹಸ್ ಉತಪ ನನ
ವಿನಾಯ ಸ್ಗಳು, ಬ್ೂ ಯ ುಂಡ್ಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ನಾವಿೀನಯ ತೆಗಳನುನ
ರಚಸುವ್ಲಿಿ ತೊಡಗಿದಿ ರೆ, ನಾವು ಯಾವ್ಯಗಲೂ
ಬ್ೂ ುಂಡ್ ವಿನಾಯ ಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೇಕ್ಯ.
ನಾವು ಇತರರ ಐಪಿ ಹಕ್ಯು ಗಳನುನ ಗೌರವಿಸುತೆತ ೀವೆ.
ಇನನ ಬಬ ರ ಆಲೀಚನೆಯನುನ ಕ್ದ್ಧಯುವುದು ಟೆಸ್ಕು ಗೆ
ಅಪಖ್ಯಯ ತಿತರುತತ ದೆ,
ಗ್ರೂ ಹಕ್ರ ನಂಬಿಕ್ಸಯನುನ ಹಾಳು ಮಾಡುತತ ದೆ ಮ್ತ್ತತ
ನಮ್ಮ ವಿರುದಿ ಕಾನೂನು ಕ್ೂ ಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದಕ್ಸು
ಕಾರಣಬಹುದು.
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ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ ಅರ್ಗ
ನೀಡುತತ ದೆ?
 ಯಾವ್ಯಗಲೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರಿಗ್ರಗಿ ಮೂಲ
ವಿನಾಯ ಸ್ಗಳನುನ ಮ್ತ್ತತ ಉತಪ ನನ ಗಳನೆನ ೀ ಸೃಷಿಟ ಸ್ಲು
ಅರ್ವ್ಯ ಪಡೆಯಿರಿ.
 ಇತರ ಜನರ ಆಲೀಚನೆಗಳನುನ ನಕ್ಲುಮಾಡಬೇಡಿ,
ಬಳಸ್ಬೇಡಿ ಅರ್ವ್ಯ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೂ ೀರಿತರಾಗಬೇಡಿ.
 ಯಾವುದೇ ಉದೆಿ ೀಶ್ನತ ಉತಪ ನನ ದ ಹೆಸ್ರು, ವಿನಾಯ ಸ್
ಅರ್ವ್ಯ ನಾವಿೀನಯ ತೆಯ ಬಗೆೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ
ಸಂದೇಹಗಳಿದಿ ರೆ ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಟೆಸ್ಕು ಬ್ೂ ುಂಡ್
ವಿನಾಯ ಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ತ ಮ್ತ್ತತ ಲಿೀಗಲ್
ನುಂದ್ಧಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.
 ನೀವು ಹಸ್ ಆಲೀಚನೆಗಳನುನ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತಿತ ರುವ್ಯಗ, ಅವುಗಳನುನ ಗೌಪಯ ವ್ಯಗಿಡಿ
ಮ್ತ್ತತ ಅವುಗಳನುನ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿ ಸ್ಬೇಕ್ಯ ಎುಂಬುದರ
ಕ್ಯರಿತ್ತ ಲಿೀಗಲ್ನುಂದ್ಧಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.
 ನಮ್ಮ ಬ್ೂ ಯ ುಂಡ್ಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ ಬೌದ್ಧಿ ಕ್
ಆಸ್ತತ ಯನುನ ಬಳಸ್ಲು ಮೂರನೇ ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಗಳಿಗೆ
ಅನುಮ್ತಿಸುವ್ ಮೊದಲು ಲಿೀಗಲ್ನುಂದ್ಧಗೆ
ಸ್ಮಾಲೀಚಸ್ತ.
 ಬೇರುಂದು ವ್ಯ ವ್ಹಾರವು ನಮ್ಮ ಆಲೀಚನೆಗಳನುನ
ನಕ್ಲಿಸ್ತದೆ ಅರ್ವ್ಯ ನಮ್ಮ ಐಪಿ ಹಕ್ಯು ಗಳನುನ
ಉಲಿುಂಘಿಸ್ತದೆ ಎುಂಬುದನುನ ನೀವು ಗರುತಿಸ್ತದರೆ ನಮ್ಮ
ಕ್ಳವ್ಳವ್ನುನ ಹೇಳಿಕೊಳಿು .
 ನೀವು “ಬೂದು ಸ್ರಕ್ಯ” ಗಳನುನ (ಕ್ಸಲವಮ್ಮಮ
ಇವ್ನುನ “ಸ್ಮಾನಾುಂತರ ಸ್ರಕ್ಯಗಳು” ಎುಂದು
ಕ್ರೆಯಲಾಗತತ ದೆ)ಆಮ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು
ಬಯಸುತಿತ ದಿ ರೆ ಜಾಗರೂಕ್ರಾಗಿರಿ. ಅುಂತಹ ಸ್ರಕ್ಯಗಳು
ನಕ್ಲಿ ಅಲಿ ಮ್ತ್ತತ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಕ್ಯು ಗಳನುನ
ಉಲಿ ುಂಘಿಸುವುದ್ಧಲಿ ಎುಂಬುದನುನ ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳು ಲು
ವಿಶೇಷ್ ನಯಮ್ಗಳು ಜಾರಿಯಲಿಿ ವೆ.

ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ನಾನು ಹುಡುಗಿಯರಿಗ್ರಗಿ ಒುಂದು ಹಸ್ ಟಿ-ಶಟ್ಕ
ಶ್ನೂ ೀಣಿಯನುನ ವಿನಾಯ ಸ್ಗೊಳಿಸುತಿತ ದೆಿ ೀನೆ. ನಾನು
ಬೇರೆಯವ್ರ ಬೌದ್ಧಿ ಕ್ ಆಸ್ತತ ಯನುನ ಉಲಿ ುಂಘಿಸುತಿತ ಲಿ
ಎುಂದು ಹೇಗೆ ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳುು ವುದು?
A ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟೆಿ ಯನ್ನು ಮ್ತುತ ಅದ್ರಯ ವ್
ಉತಪ ನು ಗಳ್ಳ ಮ್ತುತ ವಿನ್ಯಯ ಸಗಳ್ಳ ಈಗ್ರಗಲೇ ಇವೆ
ಎಿಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯರಿ. ಅಸ್ಸತ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ್
ಆಲೀಚನೆಗಳಿಿಂದ ಸವ ಲಪ ಸೂಫ ತಿಗ ಪಡೆಯಲು
ನೀವು ಸವ ತಂತಾ ರಾಗಿದಿದ ೀರಿ, ಆದರೆ ಇನು ಿಂದು
ಉತಪ ನು ವ್ನ್ನು ನಕಲ್ಲಸಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಹಸ
ಉತಪ ನು ವ್ನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಿಂದು
ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳು ಲು ಕಾನೂನ್ನ ತಂಡವು
ನಮೊಮ ಿಂದಿಗೆ ಸಂತೀಷ್ದಿಿಂದ ಚಚಿಗಸುತತ ದೆ.

Q ನಾನು ನನನ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ವ್ಯಯ ಪಾರ ಕ್ಸಿ ೀತೂ ದ
ಹರಗಿನುಂದ ಖರಿೀದ್ಧಸ್ತ ಆಮ್ದು ಮಾಡಿದ ಬ್ೂ ುಂಡೆಡ್
ವ್ಸುತ ಗಳ (ಸ್ಮಾನಾುಂತರ ಸ್ರಕ್ಯಗಳ) ಮಾರಾಟವ್ನುನ
ಪಾೂ ರಂಭಿಸ್ಲು ಬಯಸುತೆತ ೀನೆ. ನಾನು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?
A ನೀವು ಬಾಾ ಯ ಿಂಡ್ ಮಾಲ್ಲೀಕರ ಹಕ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ಉಲಿ ಿಂಘಿಸದಿರುವ್ವ್ರೆಗೆ ಇದು ಸರಿ ಇರಬಹುದು.
ಉದ್ರಹರಣೆಗೆ, ಇ.ಯು ಒಳಗೆ ನ್ಯವು ಕೆಲವು
ನಯಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಿ ಿಂತೆ ಸಮಾನ್ಯಿಂತರ
ಸರಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯ ವ್ಹರಿಸಬಹುದು. ನಯಮ್ಗಳ್ಳ
ದೇರ್ದಿಿಂದ ದೇರ್ಕೆೆ ಬದಲ್ಲಗತತ ವೆ ಮ್ತುತ
ಅಗತಯ ವಿದದ ರೆ ಕಾನೂನ್ನ ತಂಡವು ತಜಞ
ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

Q ನಮ್ಮ ವಿತರಣಾ ಕೇುಂದೂ ಗಳಲಿಿ ದಕ್ಷತೆಯನುನ
ಸುರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಕ್ಸಲವು ಹಸ್ ತಂತೂ ಜಾಾ ನವ್ನುನ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಲು ನಾನು ಒುಂದು ಮೂರನೇ
ಪಕ್ಷದ್ುಂದ್ಧಗೆ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡಲು ಯೀಜಿಸುತಿತ ದೆಿ ೀನೆ.
ನಾನು ಯಾವ್ ಕ್ೂ ಮ್ಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ?

Q ನಾವು ಹಲವ್ಯರು ಮಾರುಕ್ಟೆಟ ಗಳಲಿಿ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲು ಯೀಜಿಸ್ತರುವ್ ಒುಂದು ಶ್ನೂ ೀಣಿಯ ಬೇಕ್ರ್ವರ್
ಉತಪ ನನ ಗಳಿಗ್ರಗಿ ನಾವು ಒುಂದು ಹಸ್ ಬ್ೂ ಯ ುಂಡ್
ಅನುನ ರಚಸುತಿತ ದೆಿ ೀವೆ. ಬ್ೂ ುಂಡ್ ಹೆಸ್ರನುನ ಆರಿಸುವ್
ನಟಿಟ ನಲಿಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುುಂದುವ್ರೆಯಬೇಕ್ಯ?

A ಮೂರನೇ ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಯಿಂದಿಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ
ಅಿಂತಹ ಹಸ ತಂತಾ ಜಾಞ ನದಲ್ಲಿ
ಹರಹಮುಮ ವ್ ಯಾವುದೇ ಐಪಿ ಯ
ಸ್ಥವ ಮ್ಯ ವ್ನ್ನು ಯಾರು ಹಿಂದುತ್ಸತ ರೆ ಎಿಂದು
ತಿಳಿಸುವ್ ಒಪಪ ಿಂದವ್ನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಒಿಂದು ಹಸ ತಂತಾ ಜಾಞ ನವ್ನ್ನು ಪೇಟೆಿಂಟ್ನಿಂದ
ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಬೌದಿಿ ಕ ಆಸ್ಸತ
ಹಕ್ಷೆ ನಿಂದ ರಕ್ಷಿ ಸಬಹುದೇ ಎಿಂದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ
ಕಾನೂನ್ನ ತಂಡವು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು.

A ಟೆಸ್ಕೆ ಬಾಾ ಿಂಡ್ ವಿನ್ಯಯ ಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು
ಅನ್ನಸರಿಸ್ಸ ಮ್ತುತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ತದ್ರಾ ಪಿ ಮ್ತುತ
ಸಮಾನ ರಿೀತಿಯ ಸರಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ್
ಅಸ್ಸತ ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಬಾಾ ಿಂಡ್ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಿಂತ
ಭನು ವಾಗಿದೆ ಎಿಂಬುದನ್ನು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳಿು .
ನೀವು ಇಿಂಟನೆಗಟ್ ಶೀರ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೈಗಳಿು
ಮ್ತುತ ನಮ್ಗೆ ನೆರವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟೆಿ
ಜಾಞ ನವ್ನ್ನು ಬಳಸ್ಸ. ಹೆಸರಿನಿಂದಿಗೆ
ಯಾವುದ್ರದರು ಕಾನೂನ್ನ ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳಿದದ ಲ್ಲಿ
ರ್ಶೀಘಾ ವಾಗಿ ಒಿಂದು ಬಾಾ ಯ ಿಂಡ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೀಳಬೇಡಿ.

ಇನು ಷ್ಟಿ
ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು

ನ್ಯನ್ನ

ಎಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು?

•

ಯು.ಕ್ಸ ಕಾನೂನು
ಗ್ರೂ ಹಕ್ ತಂಡ
ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ
ಕಾನೂನು ತಂಡ

•
ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ಟೆಸ್ಕು

ಬ್ೂ ುಂಡ್

ವಿನಾಯ
ರಕ್ಷಿ ಸುತ
ತ ಸ್
ಮಾನದಂಡಗಳು
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4. ನಮ್ಮ

ಖ್ಯಯ ತಿಯ
ರಕ್ಷಣೆ
40

ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ

ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವ್ನ್ನು ಮಾಡುವುದು
ನ್ಯವು ನಮ್ಮ ನ್ನು ನಮ್ಮ
ಕಾಯಗಗಳಿಂದಿಗೆ ಅರ್ವಾ
ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ್ಿಂದಿಗೆ ರಾಜಿ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವುದಿಲಿ ಮ್ತುತ ಒಿಂದು
ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯ ವ್ಹಾರವಾಗಿ ನ್ಯವು
ಎದುರಿಸುತಿತ ರುವ್ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗೆೆ
ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತತ ದೆ ಎಿಂಬುದನ್ನು
ಖ್ಚಿತಪಡಿಸುತತ ದೆ.
ಸಂಹಿತೆಯ ಈ ವಿಭಾಗವು ನಮ್ಮ ನುನ ಮ್ತ್ತತ
ನಮ್ಮ ಕಂಪನಯನುನ ತಪಿಪ ನುಂದ
ರಕ್ಷಿ ಸ್ತಕೊಳುು ವ್ ಹಲವ್ಯರು ಪೂ ಮುಖ
ಕ್ಸಿ ೀತೂ ಗಳನುನ ಒಳಗೊುಂಡಿದೆ.

ವಂಚನೆ

ಪುಟ 42

ಲಂಚ

ಪುಟ 44

ಉಡುಗರೆಗಳ್ಳ ಮ್ತುತ
ಮ್ನರಂಜನೆ

ಪುಟ 46

ಆಸಕ್ಷತ -ವೈರುರ್ಯ

ಪುಟ 48

ದತಿತ ದೇಣಿಗೆ

ಪುಟ 48

ಒಳ-ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಮ್ತುತ
ಮಾರುಕಟೆಿ ದುರುಪಯೀಗ
ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆಯಲ್ಲಿ
ತಡಗವುದು
ಪುಟ 52
ನಖ್ರವಾದ ಲೆಕೆ ಪತಾ ನವ್ಗಹಣೆ
ಮ್ತುತ ಹಣ ವ್ಗ್ರಗವ್ಣೆ
ಪುಟ 54
ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಸುರಕ್ಷಿ ತವಾಗಿರಿಸುವುದು

ಪುಟ 57

ಬಾಹಯ ಸಂವ್ಹನ & ಸ್ಥಮಾಜಿಕ
ಮಾರ್ಯ ಮ್ವ್ನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ವಂಚನೆ
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ವಂಚನೆ ಒುಂದು ಗಂಭಿೀರ ಅಪರಾಧ್ವ್ಯಗಿದುಿ ಅದು ನಮ್ಮ
ವ್ಯ ವ್ಹಾರಕ್ಸು ಹಾನ ಮಾಡುತತ ದೆ ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ವೆಚಿ ಗಳು
ಮ್ತ್ತತ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮ್ನಾಹಕ ಪರಿಣಾಮ್
ಬಿೀರುತತ ದೆ. ವಂಚನೆ ಎುಂಬ ಪದವ್ನುನ ಸಾಮಾನಯ ವ್ಯಗಿ
ಮೊೀಸ್, ಖೀಟಾ ರುಜು, ಸುಳುು ಗ್ರರಿಕ್ಸ ಮ್ತ್ತತ ವ್ಸುತ
ಸಂಗತಿಗಳನುನ ಮ್ರೆಮಾಚ್ಚವಂತಹ ವಿವಿಧ್ ರಿೀತಿಯ
ಅಪಾೂ ಮಾಣಿಕ್ ನಡವ್ಳಿಕ್ಸಗಳ ಮೂಲಕ್ ಮಾಡಲಾಗವ್
ಕ್ಳು ತನವ್ನುನ ವಿವ್ರಿಸ್ಲು ಬಳಸ್ಲಾಗತತ ದೆ. ತೆರಿಗೆ
ವಂಚನೆ ಮ್ತೊತುಂದು ರಿೀತಿಯ ವಂಚನೆ; ನಾವು ಅರ್ವ್ಯ
ನಾವು ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುವ್ ಇತರರು ಉದೆಿ ೀಶಪೂವ್ಕಕ್ವ್ಯಗಿ
ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟಟ ರೆ ಟೆಸ್ಕು
ವಿರುದಿ ಕಾನೂನು ಕ್ೂ ಮ್ ಜರುಗಿಸ್ಬಹುದು ಮ್ತ್ತತ
ಅನಯಮ್ತ ದಂಡವ್ನುನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗತತ ದೆ.
ವಂಚನೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಸ್ಮ್ಯದಲಿಿ ,
ಗಲಾಿ ಪ್ರಟಿಟ ಗೆಗಳಲಿಿ , ನಮ್ಮ ವಿತರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಯಿ ಯ
ಮೂಲಕ್ ಅರ್ವ್ಯ ಕ್ಚೇರಿಯಲಿಿ ಸ್ರಕ್ಯಗಳ ಸಾಗಣೆಯ
ಸ್ಮ್ಯದಲಿಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ವಿವಿಧ್
ಭಾಗಗಳಲಿಿ ಸಂಭವಿಸ್ಬಹುದು.
ಟೆಸ್ಕು ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ, ಆದಿ ರಿುಂದ
ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ ಯಾರು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನುನ
ಮೊೀಸ್ದ ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಸಯಿುಂದ ರಕ್ಷಿ ಸುವಂತ ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಿ
ನಮ್ಮಮ ಲಿ ರ ಮೇಲೂ ಇದೆ. ಎಲಾಿ ಸ್ಮ್ಯದಲೂಿ
ಪಾೂ ಮಾಣಿಕ್ವ್ಯಗಿ ಕಾಯಕನವ್ಕಹಿಸುವುದಾಗಿ ನಾವು
ನಮ್ಮ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಗ್ರಧ್ ನಂಬಿಕ್ಸಯನುನ
ಇಡುತೆತ ೀವೆ, ಹಾಗ್ರಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ವಿರುದಿ
ವಂಚನೆ ನಡೆದಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ಯಗಲೂ ತನಖೆ ನಡೆಸ್ತ
ಕ್ೂ ಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತೆತ ೀವೆ.
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ನನು

ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ

ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?
•

ಮುಖಯ ನಯಮ್ ಸ್ರಳವ್ಯಗಿದೆ. ನೀರ್ವನಾದರು ಕ್ಳು ತನ
ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ ಮೊೀಸ್ದ ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಸಗಳು ನಡೆಯುತಿತ ವೆ
ಎುಂದು ಭಾವಿಸ್ತದರೆ ಆಬಗೆೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕ್ಯ. ಅದನುನ
ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್, ಜನ ಅರ್ವ್ಯ ಭದೂ ತಾ
ತಂಡಗಳಿಗೆ ವ್ರದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅರ್ವ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ
ಪ್ರೂ ಟೆಕ್ಟ ರ್ ಲೈನ್ಗೆ Protector Line ಕ್ರೆ ಮಾಡಿ.

•

ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊೀಸ್ದ ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಸಯ
ಅಪಖ್ಯಯ ತಿಯನುನ ಹುಂದ್ಧರುವ್ ಕಂಪನಗಳುಂದ್ಧಗೆ
ವ್ಯಯ ಪಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಹಸ್ ಮೂರನೇ
ಪಕ್ಷಗಳುಂದ್ಧಗೆ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುವ್ ಮೊದಲು
ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಅಗತಯ ತಪಾಸ್ಣೆಯನುನ ಕೈಗೊಳಿು .

•

ವಂಚನೆಯ “ಕ್ಸುಂಪು ನಶ್ವನೆ”ಗಳಿಗ್ರಗಿ ನೀಡಿ ಮ್ತ್ತತ
ನೀರ್ವನಾದರು ಅವುಗಳನುನ ಗರುತಿಸ್ತದರೆ ಕ್ೂ ಮ್
ತೆಗೆದುಕೊಳಿು . ಕ್ಸುಂಪು ನಶ್ವನೆಗಳು ಕಾರುಗಳ ಅರ್ವ್ಯ
ಇತರ ಹೆಚಿ ನ ಮೌಲಯ ದ ವ್ಸುತ ಗಳ ದುುಂದು
ಖರಿೀದ್ಧಯಂತಹ ಹಠಾತ್ ಜಿೀವ್ನಶೈಲಿಯ
ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳನುನ ಒಳಗೊುಂಡಿವೆ.

•

ಯಾವ್ಯಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪೂ ಯಾಣ ಮ್ತ್ತತ ಖಚ್ಚಕ
ನೀತಿಗಳನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ತ.

ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ನನನ ವಿತರಣಾ ಕೇುಂದೂ ದ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯಬಬ ರು
ಹೆಚಿ ಳವ್ಯಗಿ ಪಡೆದ ದಾಸಾತ ನನುನ eBay ನಲಿಿ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿತ ದಾಿ ರೆ. ಅದು ದಾನಕಾು ಗಿ
ಎುಂದು ಮ್ತ್ತತ ಡಿಸ್ತ ಮಾಯ ನೇಜರ್ರುಂದ್ಧಗೆ ಆ
ಕ್ಯರಿತ್ತ ಒಪಿಪ ಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎುಂದು ಅವ್ರು
ಹೇಳುತಾತ ರೆ ಆದರೆ ಹಣ ಎಲಿಿ ಗೆ ಹೀಗತಿತ ದೆ ಎುಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದ್ಧಲಿ . ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?
A ನಮ್ಮ ಕಳವ್ಳವು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದದ ರೂ ಸಹ,
ನೀವು ರ್ವ ನಯೆತುತ ವುದು ಮುಖ್ಯ . ನಮ್ಮ ಲೈನ್
ಮಾಯ ನೇಜರ್ ಅರ್ವಾ ಡಿಸ್ಸ ಮಾಯ ನೇಜರ್ರಿಂದಿಗೆ
ಮಾತನ್ಯಡಲು ನಮ್ಗೆ ಸಂಕೊೀಚವಿದದ ರೆ, ನೀವು
ಪ್ರಾ ಟೆಕಿ ರ್ ಲೈನ್ Protector Line ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ
ಮ್ತುತ ನಮ್ಮ ಕಳವ್ಳಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ವ ನಯೆತಿತ .
ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು
ನೀಡುವ್ ಅಗತಯ ವಿರುವುದಿಲಿ .
Q ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯಬಬ ರು ಇತಿತ ೀಚೆಗೆ ಕ್ಸಲಸ್ದ ಮೇಲೆ
ಪೂ ಯಾಣಿಸುತಿತ ದಿ ರು ಮ್ತ್ತತ ಕ್ಸಲವು ಸ್ಯನ ೀಹಿತರನುನ
ರಾತಿೂ ಭೀಜನಕ್ಸು ಕ್ರೆದ್ಯಿ ರು ಮ್ತ್ತತ ವೆಚಿ ವ್ನುನ
ಮ್ರುಪಾವ್ತಿಗ್ರಗಿ ಖಚಾಕಗಿ ಸ್ಲಿಿ ಸ್ತದರು? ಇತರ
ಖಚ್ಚಕಗಳನುನ ಸ್ಲಿಿ ಸ್ಲು ಅವ್ಳು ಆಗ್ರಗೆೆ
ಮ್ರೆತಿದಿ ರಿುಂದ ಇದು ಸ್ರಿಯಾಗಿದೆ ಎುಂದು,
ಆದಿ ರಿುಂದ ಎಲಿ ವೂ ಅುಂತಿಮ್ವ್ಯಗಿ
"ಸ್ಮ್ತೊೀಲನಗೊಳುು ತತ ದೆ" ಮ್ತ್ತತ ನಾನೂ ಅದು
ರಿೀತಿ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ ಎುಂದು ಆಕ್ಸ ಹೇಳುತಾತರೆ. ಇದು
ಸ್ತವ ೀಕಾರಾಹಕರ್ವ?
A ಇಲಿ . ಈ ಖ್ರ್ಚಗಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಮೂಲಕ
ಅವ್ಳ್ಳ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತಿತ ದ್ರದ ಳೆ. ವೈಯಕ್ಷತ ಕ
ವೆಚಿ ಗಳ್ಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್
ಶುಲೆ ತೆತಿತ ರಿ ಎಿಂಬುದನ್ನು ಪಾ ತಿಬಿಂಬಸಬೇಕ್ಯ.

ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ನ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ನೀಡಬಹುದು?

•

ಗ್ರೂ ಪ್ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದೂ ತೆ
ಮ್ತ್ತತ ಸ್ತಿ ತಿಸಾಿ ಪಕ್ತವ ತಂಡ
ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಭದೂ ತಾ
ತಂಡ

•
•

ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ತೆರಿಗೆ ತಂಡ

ನಮ್ಮ

Q ನನನ ುಂದ್ಧಗೆ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುವ್ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯಬಬ ರು
ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರಬಬ ರಿುಂದ ಇನ್ವ್ಯಯ್ಸೆ ಗಳನುನ
ಸ್ಲಿಿ ಸುತಿತ ದಾಿ ರೆ, ಅಲಿಿ ನ ಮೊತತ ವು ಪೂರಕ್
ದಾಖಲೆಗಳುಂದ್ಧಗೆ ಹುಂದ್ಧಕ್ಸಯಾಗವುದ್ಧಲಿ .
ಈ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರಿಗೆ ಅವುಗಳನುನ “ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಈ
ರಿೀತಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗತತ ದೆ” ಈ ವ್ಯ ತಾಯ ಸ್ವ್ನುನ ಬೇರೆ
ಒಪಪ ುಂದದಲಿಿ ಒಪಪ ಲಾಗಿದೆ ಎುಂದು ಮ್ತ್ತತ
ಹುಂದ್ಧಕ್ಸಯಾಗವಂತೆ ನಾನು ದಾಖಲೆಗಳನುನ
ತಿದುಿ ಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆತ ಹೇಳುತಾತ ರೆ. ನಾನು
ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?
A ದ್ರಖ್ಲೆಗಳನ್ನು ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಲು ನೀವು
ನರಾಕರಿಸಬೇಕ್ಯ ಮ್ತುತ ನಮ್ಮ
ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದವ್ನ್ನು
ಪಡೆಯಲು ಕಳಿಕೊಳಿು . ಅಸಮಂಜಸ ಇನ್
ವಾಯ್ಸೆ ಗಳ್ಳ ಮ್ತುತ ದ್ರಖ್ಲೆಗಳ್ಳ ವಂಚನೆ
ಅರ್ವಾ ಮೊೀಸದ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆಯ “ಕೆಿಂಪು
ನಶಾನೆ”ಗಳ್ಳ ಮ್ತುತ ಈ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನ್ಯವು
ನಖ್ರವಾದ ದ್ರಖ್ಲೆಗಳ್ಳ ಮ್ತುತ ಇನ್ವಾಯ್ಸೆ
ಗಳನ್ನು ಇಡುವ್ ಮೂಲಕ ತಗಿೆ ಸುತೆತ ೀವೆ. ಏನ್ನ
ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೂ
ಖ್ಚಿತವಾಗದಿದದ ರೆ ನಮ್ಮ ಕಳವ್ಳವ್ನ್ನು ನಮ್ಮ
ಲೈನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ರಿಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳಿು .
Q ನಾನು ಒಬಬ ಹಸ್ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರಿುಂದ ನನಗೆ
ಉತತ ಮ್ ಬೆಲೆಗೆ ಉತಪ ನನ ಗಳನುನ ನೀಡುವುದಾಗಿ
ಹೇಳಿಕೊುಂಡು ನನನ ನುನ ಸಂಪಕ್ಷಕಸ್ತದಾಿ ರೆ. ಅವ್ರ
ಕಂಪನಯ ಬಗೆೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತಿಳಿದ್ಧಲಿ , ನಾನು
ಹೇಗೆ ಮುುಂದುವ್ರಿಯಬೇಕ್ಯ?
A ಎಲ್ಲಿ ಹಸ ಪೂರೈಕೆದ್ರರರು ನಮ್ಮ ಅಗತಯ
ಸಮ್ಗಾ ತ್ಸ ತಪಾಸಣೆ ಪಾ ಕ್ಷಾ ಯೆಯ ಮೂಲಕ
ಹೀಗಬೇಕ್ಯ. ನಂಬಲ್ಲಗಷ್ಟಿ ಒಳೆು ಯವಾಗಿ
ತೀರ್ಚವ್ ಬೆಲೆಗಳ್ಳ ಪೂರೈಕೆದ್ರರರು ತಮ್ಮ
ಉತಪ ನು ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಯ ಟ್ ಅರ್ವಾ
ಡ್ಯಯ ಟ್ಟಯನ್ನು ಪಾವ್ತಿಸದಿರುವುದರಿಿಂದ ಮಾತಾ
ಸ್ಥರ್ಯ ವಾಗಿರಬಹುದು ಬಹುಪಾಲು ಸಮ್ಯ
ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಥರ್ಯ ವಾಗಿರುತತ ವೆ ಕೂಡ. ನ್ಯವು
ಸರಿಯಾದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸ್ಸದೆದ ೀವೆ ಎಿಂದು ನಮ್ಗೆ
ತೀರಿಸಲು ಸ್ಥರ್ಯ ವಾಗದಿದದ ರೆ, ಪಾಾ ಧಿಕಾರಗಳ್ಳ
ಟೆಸ್ಕೆ ಅನ್ನು ಸಂಗಾ ಹಿಸ್ಸರದ ತೆರಿಗೆಗಳ್ಳ,
ಸಂಭಾವ್ಯ ಬಡಿಾ ಮ್ತುತ ದಂಡಗಳನ್ನು
ಪಾವ್ತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ಸತ ಯಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ
ನ್ಯವು ಕ್ಷಾ ಮ್ನಲ್ ಮೊಕದದ ಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ
ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಪೂ ಯಾಣ & ವೆಚಿ ಗಳ ನೀತಿ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ಲಂಚ
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ಒುಂದು ವ್ಯಯ ಪಾರ ಮ್ಳಿಗೆಗಳನುನ ಹುಂದ್ಧರುವ್
ಮ್ತ್ತತ ಪೂ ಪಂಚದಾದಯ ುಂತದ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರಿುಂದ
ಖರಿೀದ್ಧಸುತಿತ ರುವ್ ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ಯಗಿ, ಲಂಚಕ್ಸು
ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗೆೆ ನಾವು
ಎಚಿ ರವ್ಯಗಿರಬೇಕ್ಯ. ನಾವು ವ್ಯಯ ಪಾರ
ಮಾಡುವ್ಲೆಿ ಲಾಿ ನಾಯ ಯಯುತವ್ಯಗಿ ಮ್ತ್ತತ
ನೈತಿಕ್ವ್ಯಗಿ ವ್ತಿಕಸುವೆವೆುಂದು ನಾವು ಹುಂದ್ಧರುವ್
ಖ್ಯಯ ತಿಯ ಬಗೆೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮಮ ಪಡುತೆತ ೀವೆ.
ಲಂಚದ ಕ್ಯರಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಶೂನಯ ಸ್ಹಿಷ್ಟಣ ತೆ ವಿರ್ಧನ
ಮ್ತ್ತತ ಪೂ ಪಂಚದಾದಯ ುಂತದ ಭೂ ಷ್ಯಟ ಚಾರವ್ನುನ ಕ್ಡಿಮ್ಮ
ಮಾಡುವ್ ನಮ್ಮ ಬದಿ ತೆಯನುನ ಪೂ ತಿಯಬಬ ರೂ
ಅರ್ಕಮಾಡಿಕೊುಂಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯ . ನಾವು
ಕಾಯಕನವ್ಕಹಿಸುವ್ ಎಲಾಿ ದೇಶಗಳಲೂಿ ಲಂಚ
ನೀಡುವುದು ಕಾನೂನುಬ್ಹಿರವ್ಯಗಿದೆ. ಅದು
ಮಾರುಕ್ಟೆಟ ಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಸ್ಮುದಾಯಗಳನುನ
ಹಾನಗೊಳಿಸುತತ ದೆ ಮ್ತ್ತತ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳನುನ ತಪುಪ
ಕೈಗಳಿಗೆ ವ್ಗ್ರಕಯಿಸುತತ ದೆ.
ಒುಂದು ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ಯಗಿ ನಾವು ನಮೊಮ ುಂದ್ಧಗೆ ಕ್ಸಲಸ್
ಮಾಡುವ್ ಪೂ ತಿಯಬಬ ರೂ ಅದೇ ಶೂನಯ
ಸ್ಹಿಷ್ಟಣ ತೆಯ ವಿರ್ಧನವ್ನುನ ಅಳವ್ಡಿಸ್ತಕೊಳು ಬೇಕ್ಸುಂದು
ನರಿೀಕ್ಷಿ ಸುತೆತ ೀವೆ. ಯುಕ್ಸ ವಿಶವ ದ ಕ್ಸಲವು ಅತಯ ುಂತ
ಕ್ಠಿಣ ಲಂಚದ ಕಾನೂನುಗಳನುನ ಹುಂದ್ಧದೆ ಮ್ತ್ತತ
ಅವು ಏಜೆುಂಟರು ಮ್ತ್ತತ ಗತಿತ ಗೆದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ
ನಮ್ಗ್ರಗಿ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುವ್ ಪೂ ತಿಯಬಬ ರಿಗ್ರ
ಅನವ ಯಿಸುತತ ವೆ. ಯುಕ್ಸ ನಾಗರಿಕ್ರ ವಿರುದಿ ಅವ್ರು
ವಿದೇಶಗಳಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಲಂಚದ ಕೃತಯ ಗಳಿಗ್ರ
ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಕ್ೂ ಮ್ ಜರುಗಿಸ್ಬಹುದು.

ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ನ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ನೀಡಬಹುದು?

•
•
•
•
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ಗ್ರೂ ಪ್ ಕಾನೂನು
ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಸ್ಮ್ಗೂ ತಾ
ತಂಡ ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ
ಕಾನೂನು ತಂಡ
ಲಂಚ-ವಿರೀಧಿ ನೀತಿ
ಆಸ್ಕ್ಷತ -ವೈರುಧ್ಯ

ನೀತಿ

ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ
ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?


ನಮ್ಮ ಪರವ್ಯಗಿ ವ್ತಿಕಸುವಂತೆ ಯಾರನಾನ ದರೂ
ಮ್ನವಲಿಸ್ಲು ಎುಂದ್ಧಗ್ರ ನಗದು ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ
ಯಾವುದೇ ಪೂ ಯೀಜನಗಳಂತ ಲಂಚ, ಸ್ಲಿಿ ಕ್ಸ,
ಉಡುಗೊರೆಗಳನುನ ನೀಡಬೇಡಿ.



ಹಸ್ ಅರ್ವ್ಯ ಅಸ್ತತ ತವ ದಲಿಿ ರುವ್ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರಿಗೆ
ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ ನೀಡಲು ಎುಂದ್ಧಗ್ರ ಉಡುಗೊರೆಗಳು
ಅರ್ವ್ಯ ಮ್ನರಂಜನೆಯಂತಹ ಲಂಚವ್ನುನ
ಕೇಳವುದು ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ.



ಅಗತಯ ಸ್ಮ್ಗೂ ತಾ ತಪಾಸ್ಣೆಯನುನ ಕೈಗೊಳುು ವ್
ಮೂಲಕ್ ನಾವು ಒಡನಾಡುವ್ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳ
ಬಗೆೆ ತಿಳಿದುಕೊಳಿು ಮ್ತ್ತತ ಅರ್ಕಮಾಡಿಕೊಳಿು ,
ವಿಶೇಷ್ವ್ಯಗಿ ನಮ್ಮ ಪರವ್ಯಗಿ ಸೇವೆಗಳನುನ
ನವ್ಕಹಿಸುವ್ವ್ರ ಬಗೆೆ .



ಸಾವ್ಕಜನಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಂದ್ಧಗೆ ಒಡನಾಡುವ್ಯಗ
ಉುಂಟಾಗವ್ ಲಂಚದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗೆೆ
ಎಚಿ ರವಿರಲಿ ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟಗಳು
ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಮುಕ್ತ , ಪಾೂ ಮಾಣಿಕ್ ಮ್ತ್ತತ
ಪಾರದಶಕಕ್ವ್ಯಗಿರುತತ ವೆ ಎುಂಬುದನುನ
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳಿು .



ವ್ಯಡಿಕ್ಸಯ ನರ್ಧಕರಗಳನುನ ತವ ರಿತಗೊಳಿಸ್ಲು ನೀವು
ಕಾನೂನುಬದಿ ಶ್ನೀಘೂ -ಮಾಗಕ ಪೂ ಕ್ಷೂ ಯೆಗಳನುನ
ಬಳಸ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಅನುಮ್ತಿ ಅರ್ವ್ಯ
ಪರವ್ಯನಗಿಯನುನ ಪಡೆದುಕೊಳು ಲು ಸಾವ್ಕಜನಕ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವ್ಯಗಿ ಎುಂದ್ಧಗ್ರ ಸ್ಲಿಿ ಕ್ಸಗಳನುನ
ಮಾಡಬೇಡಿ.



ಲಂಚ ಮ್ತ್ತತ ಭೂ ಷ್ಯಟ ಚಾರದ ಅಪಾಯಗಳ ಕ್ಯರಿತ್ತ
ಮ್ತ್ತತ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದಾದಯ ುಂತ ನಾವು
ಎದುರಿಸ್ಬಹುದಾದ ಸ್ಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳ ಕ್ಯರಿತ್ತ ನೀವು
ಸಂಪೂಣಕವ್ಯಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ್ಧದ್ಧಿ ೀರಿ ಎುಂಬುದನುನ
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳಿು .



ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಯಿ ಗಳು ಮ್ತ್ತತ
ತನಖ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳುಂದ್ಧಗೆ ಸಂಪೂಣಕವ್ಯಗಿ
ಸ್ಹಕ್ರಿಸ್ತ ಮ್ತ್ತತ ಸಾಕ್ಷ್ಟಟ ಪುರಾವೆಗಳು ಇರುವ್ಲಿಿ
ಕಾನೂನು ಕ್ೂ ಮ್ ಅರ್ವ್ಯ ಶ್ನಸುತ ಕ್ೂ ಮ್ವ್ನುನ
ಬೆುಂಬಲಿಸ್ತ.



ನಮ್ಗೆ ಅರ್ವ್ಯ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಲಂಚದ ಆಮ್ಷ್
ನೀಡಿದಿ ರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಕಾನೂನು
ಅರ್ವ್ಯ ಭದೂ ತಾ ತಂಡವ್ನುನ ಸಂಪಕ್ಷಕಸ್ತ.

ಉಡುಗೊರೆ &
ಮ್ನರಂಜನಾ ನೀತಿ

ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ನನನ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯಬಬ ರು ಆಕ್ಸಯ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರು
ಟೆಸ್ಕು ಜತೆ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡಬಯಸ್ತದರೆ “ಅವ್ಳನುನ
ನೀಡಿಕೊಳುಬೇಕ್ಯ” ಎುಂದು ತಿಳಿದ್ಧದಾಿ ರೆ ಎುಂದು
ಕೊಚಿ ಕೊಳುು ತಾತರೆ. ಅದು ಸ್ರಿಯೇ?
A ಇಲಿ . ಪೂರೈಕೆದ್ರರಬಬ ರಿಿಂದ ಸರಕ್ಯ ಅರ್ವಾ
ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖ್ರಿೀದಿಸುವುದಕೆೆ ಪಾ ತಿಯಾಗಿ
ಅವ್ರಿಿಂದ ಮ್ನರಂಜನೆ ಅರ್ವಾ ಇತರ
ಪಾ ಯೀಜನಗಳನ್ನು ಕೊೀರುವುದು ನಮ್ಮ
ಉಡುಗರೆ ನೀತಿಯ ಉಲಿ ಿಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು
ಲಂಚವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಕೂಡಲೇ
ನಮ್ಮ ಕಳವ್ಳಗಳನ್ನು ಎತತ ಬೇಕ್ಯ. ನಮ್ಮ ಲೈನ್
ಮಾಯ ನೇಜರ್ರಿಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ಯಡಿ ಅರ್ವಾ
ನಮ್ಮ ಕಾನೂನ್ನ ಅರ್ವಾ ಭ್ದಾ ತ್ಸ ತಂಡವ್ನ್ನು
ಸಂಪಕ್ಷಗಸ್ಸ.
Q ನನನ ಮಾಕ್ಸಕಟ್ನಲಿಿ ನನನ ಕಾಗದಪತೂ ಗಳಿಗೆ
ಮುದೊ ಹಾಕ್ಷಸ್ತಕೊಳು ಲು ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಲಪ
ಮೊತತ ದ ಹಣ ಪಾವ್ತಿಸುವುದು
ಕಾನೂನುಬ್ಹಿರವ್ಲಿ . ಇದ್ುಂದು ಸ್ಮ್ಸ್ಯಯ ಯೇ?
A ಹೌದು. ಇದು ವಾಸತ ವ್ವಾಗಿ ಒಿಂದು ಸಣಣ
ಲಂಚವಾಗಿದುದ , ಇದನ್ನು ‘ಫ್ಸ್ಸಲ್ಲಟೇರ್ನ್
ಪೇಮೆಿಂಟ್ (ಸುಗಮ್ವಾಗಿಸುವ್ ಪಾವ್ತಿ)’ ಎಿಂದ್ರ
ಕರೆಯಲ್ಲಗತತ ದೆ ಮ್ತುತ ನೀವು ಟೆಸ್ಕೆ ಗ್ರಗಿ ಬೇರೆ
ದೇರ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ ದದ ರೂ ಸಹ ಯುಕೆ
ಕಾನೂನನ ಪಾ ಕಾರ ಇದು
ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಲಂಚಗಳಂತೆ,
ಫ್ಸ್ಸಲ್ಲಟೇರ್ನ್ ಪೇಮೆಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನರಾಕರಿಸಬೇಕ್ಯ
ಮ್ತುತ ವ್ರದಿ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

Q ನಾನು ಅನೇಕ್ ರ್ವಳೆ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಕಾು ಗಿ ನನಗೆ
ಅಗತಯ ವಿರುವ್ ಪರವ್ಯನಗಿಗಳನುನ ಪಡೆಯುವ್
ಸ್ಲಹೆಗ್ರರರುಂದ್ಧಗೆ ವ್ಯ ವ್ಹರಿಸುತೆತ ೀನೆ. ಹಸ್
ಸ್ಲಹೆಗ್ರರನಬಬ ಆಡಳಿತ ಮ್ತ್ತತ ನರಿೀಕ್ಷಣಾ
ಸ್ಮ್ಯವ್ನುನ ಅಧ್ಕದಷ್ಟಟ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದಾಗಿ
ಪೂ ಸಾತ ಪಿಸ್ತದಾಿ ನೆ ಆದರೆ ಆತ ಇದನುನ ಹೇಗೆ
ಮಾಡುತಾತ ರೆ ಎುಂಬುದು ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವ್ಯಗಿಲಿ . ನನಗೆ
ಬೇಕಾದುದನುನ ಅವ್ರು ತಲುಪಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದಿ ರೆ
ಅವ್ರು ಅದನುನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತಾತ ರೆುಂಬ ಬಗೆೆ
ನಾನು ಚುಂತಿಸ್ಬೇಕೇ?
A ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ
ಕಾಯಗನವ್ಗಹಿಸುವ್ವ್ರ (ಅಸ್ಕೀಸ್ಸಯೇಟೆಡ್
ಪಸಗನ್ೆ ಎಿಂದ್ರ ಕರೆಯುತ್ಸತ ರೆ) ಕಾ ಮ್ಗಳ್ಳ
ನಮ್ಗೆ ಗಮ್ನ್ಯಹಗ ಲಂಚದ
ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಿಂಟ್ಟಮಾಡುತತ ದೆ. ಅವ್ರು
ನಖ್ರವಾಗಿ ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿತ ದ್ರದ ರೆ ಮ್ತುತ ಅವ್ರು
ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ವ್ತಿಗಸುತಿತ ದ್ರದ ರೆ
ಎಿಂಬುದರ ಕ್ಯರಿತು ನ್ಯವು ಸಪ ಷ್ಿ ವಾಗಿರುವುದು
ಮುಖ್ಯ . ಲಂಚದ ಕೃತಯ ದಿಿಂದ ಹಾನಗಳಗ್ರಗಲು
ನಮ್ಮ ಖ್ಯಯ ತಿ ತುಿಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ ಮ್ತುತ
ಅದರ ಬಗೆೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲಿ ದಿದದ ರೂ ಸಹ
ನ್ಯವು ಹಣೆಗ್ರರರಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ
ಸಥ ಳಿೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ತಂಡದ್ಿಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ಯಡಿ
ಮ್ತುತ ಟೆಸ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ಕಾಯಗನವ್ಗಹಿಸುವ್
ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗೆೆ
ನೀವು ಅಗತಯ ಸಮ್ಗಾ ತ್ಸ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು
ಮಾಡಿದಿದ ೀರಿ ಎಿಂಬುದನ್ನು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳಿು .

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ಉಡುಗರೆಗಳ್ಳ ಮ್ತುತ ಮ್ನರಂಜನೆ
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?

ನನಗೆ ಇದರ ಅರ್ಗವೇನ್ನ?

ಸಾರ್ಧರಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಅರ್ವ್ಯ
ಮ್ನರಂಜನೆಯನುನ ನೀಡುವುದು ಮ್ತ್ತತ
ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸುವುದು ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರು ಮ್ತ್ತತ ಇತರ
ಪಕ್ಷಗಳುಂದ್ಧಗೆ ಸಂಬಂಧ್ವ್ನುನ ಬೆಳೆಸುವಿಕ್ಸಯ
ಪೂ ಮುಖ ಭಾಗವ್ಯಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ರಯ , ಇದು ಎುಂದ್ಧಗ್ರ
ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನರ್ಧಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ
ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಪೂ ಭಾವ್ ಬಿೀರಬ್ರದು – ಬಿೀರುವಂತೆ
ಕಾಣಬ್ರದು. ನಾವು ಕಾಯಕನವ್ಕಹಿಸುವ್
ದೇಶಗಳಲಿಿ ನ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ವ್ಯಯ ಪಾರ ಅಭಾಯ ಸ್ಗಳು ಏನೇ
ಇರಲಿ, ನಾವು ಎುಂದ್ಧಗ್ರ ಭರವ್ಸ್ಯಗಳು,
ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ ಯಾವುದೇ
ಆಮ್ಷ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪೂ ಭಾವ್ ಬಿೀರಲು
ಬಯಸುವುದ್ಧಲಿ ಮ್ತ್ತತ ಪೂ ಭಾವ್ ಬಿೀರುವುದ್ಧಲಿ .

ಯಾವ್ಯಗಲೂ ನಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆ ಮ್ತ್ತತ ಮ್ನರಂಜನಾ
ನೀತಿಯನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ತ. ನೀರ್ವನಾದರು
ಯುಕ್ಸಯಲಿಿ ದಿ ರೆ ಮ್ತ್ತತ £100 ಕ್ಷು ುಂತ ಹೆಚಿ ನ ಮೌಲಯ ದ
ಉಡುಗೊರೆ ಅರ್ವ್ಯ ಮ್ನರಂಜನೆಯನುನ ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸ್ತದರೆ,
ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ ಪಕ್ರಿುಂದ ಅನುಮೊೀದನೆ ಪಡೆಯಿರಿ
ಮ್ತ್ತತ ವಿವ್ರಗಳನುನ ಉಡುಗೊರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ ರ್ನಲಿಿ
ನಮೂದ್ಧಸ್ತ. ಇತರ ಮಾರುಕ್ಟೆಟ ಗಳಲಿಿ ಸ್ಿ ಳಿೀಯವ್ಯಗಿ
ಹುಂದ್ಧಸ್ಲಾದ ಮ್ತಿಗಳು ಅನವ ಯವ್ಯಗತತ ವೆ. ಅವುಗಳ
ಮೌಲಯ ಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಸೂಕ್ತವ್ಲಿ ದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು
ಮ್ತ್ತತ ಮ್ನರಂಜನೆಯನುನ ಯಾವ್ಯಗಲೂ
ತಿರಸ್ು ರಿಸ್ಬೇಕ್ಯ.

ಪಡೆಯುವ್ ಅರ್ವ್ಯ ನೀಡಲಾಗವ್ ಯಾವುದೇ
ಉಡುಗೊರೆ ಅರ್ವ್ಯ ಮ್ನರಂಜನೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಗಿರಬೇಕ್ಯ,
ನಮ್ಮ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗಣವ್ಯಗಿ ಅನುಮೊೀದನೆ
ಪಡೆದ್ಧರಬೇಕ್ಯ ಮ್ತ್ತತ ಅಗತಯ ವಿರುವ್ಲಿಿ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ
ಉಡುಗೊರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ ರ್ನಲಿಿ ನಮೂದ್ಧಸ್ತರಬೇಕ್ಯ.

ನೆನಪಿಡಿ:

 ಉಡುಗೊರೆ ಅರ್ವ್ಯ ಮ್ನರಂಜನೆಯನುನ

ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸ್ಬೇಕ್ಸ ಎುಂದು ನಧ್ಕರಿಸುವ್ಯಗ ನಮ್ಮ
ಔಚತಯ ಪೂ ಜೆಾ ಯನುನ ಬಳಸ್ತ ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ
ಮೌಲಯ ಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತ.

 ಉಡುಗೊರೆ ಕಾಡ್ಕಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ವೌಚರ್ಗಳಂತಹ

ನಗದು ಅರ್ವ್ಯ ನಗದು ಸ್ಮಾನವ್ಯದ
ಉಡುಗೊರೆಯನುನ ಎುಂದ್ಧಗ್ರ ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸ್ಬೇಡಿ ಅರ್ವ್ಯ
ನೀಡಬೇಡಿ.

 ನೀವು ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವ್ಯದ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಸ್ಮ್ರ್ಕನೆಯನುನ

ಹುಂದ್ಧರದ್ಧದಿ ರೆ ದುಬ್ರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಅರ್ವ್ಯ
ಮ್ನರಂಜನೆಯ ಸ್ತವ ೀಕೃತಿಗಳು ಸಾಮಾನಯ ವ್ಯಗಿ
ಸೂಕ್ತ ವ್ಲಿ .

 ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಪರವ್ಯಗಿ ನಮ್ಮ ನರ್ಧಕರಗಳ ಮೇಲೆ

ಪೂ ಭಾವ್ ಬಿೀರುವ್ ಅರ್ವ್ಯ ಲಂಚವ್ಯಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಉಡುಗೊರೆ ಅರ್ವ್ಯ
ಮ್ನರಂಜನೆಯನುನ ನೀವು ಎುಂದ್ಧಗ್ರ
ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸ್ಬ್ರದು.

ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ನ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ನೀಡಬಹುದು?

•

ಗ್ರೂ ಪ್ ಕಾನೂನು
ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಸ್ಮ್ಗೂ ತಾ
ತಂಡ ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ
ಕಾನೂನು ತಂಡ

•

ಉಡುಗೊರೆ &
ಮ್ನರಂಜನಾ ನೀತಿ

•
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 ಸಾವ್ಕಜನಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ

ಉಡುಗೊರೆಗಳನುನ ನೀಡುವ್ ಮೊದಲು
ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಕಾಳಜಿ ವ್ಹಿಸ್ತ ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ
ಕಾನೂನು ನದೇಕಶಕ್ರನುನ ಸಂಪಕ್ಷಕಸ್ತ.

 ಅಸ್ಭಯ , ಅಶ್ನಿ ೀಲ ಅರ್ವ್ಯ ಕಾಮ್ಪೂ ಚೀದಕ್
ಮ್ನರಂಜನೆಯನುನ
ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸ್ಬೇಡಿ.

ಎುಂದ್ಧಗ್ರ ನೀಡಬೇಡಿ ಅರ್ವ್ಯ

 ವಿದೇಶ್ನ ಪೂ ಯಾಣದ ಅಗತಯ ವಿರುವ್

ಮ್ನರಂಜನೆಯನುನ ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸುವ್ ಮೊದಲು ಒಬಬ
ಬಿಸ್ತನೆಸ್ ಲಿೀಡರ್ ಅದನುನ ಅನುಮೊೀದ್ಧಸ್ಬೇಕ್ಯ.

ನೀತಿ

ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ಕ್ಳೆದ ವ್ಯರ ನನನ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರು ನಡೆಸ್ತದ
ರಾಫೆಲ್ವುಂದನುನ ನಾನು ಗೆದ್ಧಿ ದೆಿ ೀನೆ. ನನನ
ಬಹುಮಾನ ಹಸ್ ಕಾಯ ಮ್ಮರಾ. ಈ
ಬಹುಮಾನವ್ನುನ ನಾನು ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸ್ಬಹುದೇ?
A ಬಹುಮಾನವ್ನ್ನು ಉಡುಗರೆಯಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗತತ ದೆ, ಮ್ತುತ ಮೌಲಯ ವು £100
(ಅರ್ವಾ ಸಥ ಳಿೀಯವಾಗಿ ನಗದಿಪಡಿಸ್ಸದ ಮ್ತಿ)
ಗಿಿಂತ ಹೆಚಿಿ ದೆ ಎಿಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಲಗಿ ನಮ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ರ ಅನ್ನಮೊೀದನೆ
ಅಗತಯ ವಿರುತತ ದೆ ಮ್ತುತ ಉಡುಗರೆಯನ್ನು
ಸ್ಸವ ೀಕರಿಸುವ್ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ
ನದೇಗರ್ಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗತತ ದೆ. ನೀವು
ಅದನ್ನು ಉಡುಗರೆ ರಿಜಿಸಿ ರ್ನಲ್ಲಿ
ನಮೂದಿಸಬೇಕ್ಯ.
Q ನಾನು ಒಬಬ ಮ್ಳಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ ಪಕ್. ಮುುಂಬರುವ್
ಪೂ ಚಾರದ ಸ್ಮ್ಯದಲಿಿ ಅವ್ರ ಉತಪ ನನ
ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಲಭಯ ವಿರುತತ ದೆ ಎುಂದು ನಾನು
ಖಚತಪಡಿಸುವುದಾದರೆ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರ ಮ್ಳಿಗೆ
ತಂಡವು ನನಗೆ £250 ಮೌಲಯ ದ ಉಡುಗೊರೆ
ವೌಚರ್ಗಳನುನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು
ಉಡುಗೊರೆಯನುನ ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸ್ಬಹುದೇ?
A ಇಲಿ . ಉಡುಗರೆ ನಗದು ಸಮಾನವಾಗಿರುತತ ದೆ
ಮ್ತುತ ಪಾಲ್ಲಸ್ಸಯು ನಗದು ಅರ್ವಾ ನಗದು
ಸಮಾನ ಉಡುಗರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಸವ ೀಕರಿಸಲು
ಅನ್ನಮ್ತಿಸುವುದಿಲಿ . ಆದರೆ ಅದಕ್ಷೆ ಿಂತ
ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ, ಉಡುಗರೆಯು ನಮ್ಮ
ಗಮ್ನವ್ನ್ನು ಮ್ಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ವಿರುವ್ ಎಲ್ಲಿ
ಉತಪ ನು ಗಳಿಗಿಿಂತ ಈ ಪಾ ಚಾರವ್ನ್ನು
ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುವ್ತತ ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೊೀರುತತ ದೆ.
ಆದದ ರಿಿಂದ ಇದು ಸೂಕತ ವ್ಲಿ . ಪಾ ಚಾರಗಳಿಗೆ
ಬೆಿಂಬಲವ್ನ್ನು ಕಿಂದಿಾ ೀಯವಾಗಿ
ಒಪಿಪ ಕೊಳು ಲ್ಲಗತತ ದೆಯೇ ವಿನಃ ಮ್ಳಿಗೆ
ಮ್ಟಿ ದಲಿ ಲಿ ಎಿಂದು ಪೂರೈಕೆದ್ರರರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕ್ಯ.

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

Q ವಿುಂಬಲಿ ನ್ಗೆ ನನಗೆ ಆತಿರ್ಯ ಟಿಕ್ಸಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಟಿಕ್ಸಟ್ನ ಮುಖಬೆಲೆ £450 ಆದರೆ ಆತಿರ್ಯ ಪಾಯ ಕೇಜ್ನ
ಒಟುಟ ವೆಚಿ £2000 ಎುಂದು ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರು
ಹೇಳಿದಾಿ ರೆ. ಉಡುಗೊರೆಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ ರ್ನಲಿಿ ನಾನು
ನಮೂದ್ಧಸುವ್ಯಗ ನಾನು ಯಾವ್ ಅುಂಕ್ಷಅುಂಶವ್ನುನ
ಬಳಸ್ಬೇಕ್ಯ?
A ನೀವು ಪೂರೈಕೆದ್ರರರಿಗೆ ಬೀಳ್ಳವ್ ಒಟ್ಟಿ
ವೆಚಿ ವಾದ £2000 ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕ್ಯ.
ಪಾ ಯಾಣ ಅರ್ವಾ ರಾತಿಾ ಯ ವ್ಸತಿ ಮುಿಂತ್ಸದ
ಯಾವುದೇ ಹೆರ್ಚಿ ವ್ರಿ ಅಿಂರ್ಗಳಿಗೆ
ಪೂರೈಕೆದ್ರರರು ಪಾವ್ತಿಸದಿದದ ರೆ, ಅವುಗಳ
ವೆಚಿ ವ್ನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟಿ
ಮೊತತ ಕೆೆ ಸೇರಿಸಬೇಕ್ಯ.
Q ಈ ಮೊದಲು ನನನ ುಂದ್ಧಗೆ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡಿದ
ಪೂರೈಕ್ಸದಾರನಬಬ ನು ಹಸ್ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಕಾು ಗಿ
ಕ್ರೆದ ಟೆುಂಡರ್ ಹರಾಜು ಪೂ ಕ್ಷೂ ಯೆಯ
ಭಾಗವ್ಯಗಿದಾಿ ರೆ. ಈ ಒಪಪ ುಂದವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ
ಮ್ಹತವ ಪೂಣಕವ್ಯಗಿದೆ ಎುಂದು ತೊೀರಿಸ್ಲು ಅವ್ರು
ನನನ ನುನ ಒುಂದು ರಾತಿೂ ಭೀಜನಕ್ಸು ಕ್ರೆದ್ಯಯ ಲು
ಬಯಸುತಿತ ದಾಿ ರೆ. ಅವ್ರ ಪೂ ಸಾತ ವ್ವ್ನುನ ನಾನು
ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸ್ಬಹುದೇ?
A ಇಲಿ . ನಮ್ಮ ಉಡುಗರೆ ಮ್ತುತ ಮ್ನರಂಜನ್ಯ
ನೀತಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಟೆಿಂಡರ್
ಪಾ ಕ್ಷಾ ಯೆ ನಡೆದಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ
ಉಡುಗರೆಗಳನ್ನು ಅರ್ವಾ ಮ್ನರಂಜನೆಯನ್ನು
ಸ್ಸವ ೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಅರ್ವಾ ನೀಡುವುದನ್ನು
ನಷೇಧಿಸುತತ ದೆ. ಫಲ್ಲತ್ಸಿಂರ್ದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ
ವೈಯಕ್ಷತ ಕ ಪಾ ಭಾವ್ಗಳಿಲಿ ದೆ ನಮ್ಮ ನಧಾಗರಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲ್ಲಗತತ ದೆ ಎಿಂಬುದನ್ನು ಇದು
ಖ್ಚಿತಪಡಿಸುತತ ದೆ.
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ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ಷತ ಕ್ ಹಿತಾಸ್ಕ್ಷತ ಗಳಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ
ಅರ್ವ್ಯ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರ ಒಳಿತಿಗ್ರಗಿ
ನರ್ಧಕರಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ್ ನಮ್ಮ
ಸಾಮ್ರ್ಯ ಕದ್ುಂದ್ಧಗೆ ಹಸ್ತ ಕ್ಸಿ ೀಪ ಮಾಡಲು ಅರ್ವ್ಯ
ಪೂ ಭಾವಿಸ್ಲು ಅನುಮ್ತಿಸ್ತದಾಗಲೆಲಾಿ ಆಸ್ಕ್ಷತ ವೈರುಧ್ಯ ಸಂಭವಿಸುತತ ದೆ. ಕ್ಯಟುುಂಬದ ಸ್ದಸ್ಯ ರು
ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರಾಗಿದಾಿ ಗ ಅರ್ವ್ಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಕ್ಸು
ಸೇವೆಗಳನುನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ್ವ್ರಾಗಿದಾಿ ಗ
ಅರ್ವ್ಯ ನೀವು ನಕ್ಟ ವೈಯಕ್ಷತ ಕ್ ಸಂಬಂಧ್ವ್ನುನ
ಹುಂದ್ಧರುವ್ ಯಾರನಾನ ದರೂ ನೀವು ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ
ಮಾಡುತಿತ ದಿ ರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸ್ಬಹುದು.
ವೈರುಧ್ಯ ಗಳನುನ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ನವ್ಕಹಿಸುವ್ಲಿಿ ನಾವು
ವಿಫಲರಾದರೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂ ತಿಷ್ಠ ಗೆ
ಹಾನಮಾಡಬಹುದು ಮ್ತ್ತತ ಕ್ಸಟಟ ಸಂದಭಕಗಳಲಿಿ ,
ವಂಚನೆ, ತಾರತಮ್ಯ ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ ಗಂಭಿೀರ
ಸ್ಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವ್ಯಗಬಹುದು.
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ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ
ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?
ಆಸ್ಕ್ಷತ -ವೈರುಧ್ಯ ಉುಂಟಾದಾಗ ಅರ್ವ್ಯ ಅದು
ಉದಾ ವಿಸ್ಬಹುದು ಎುಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸ್ತದಾಗ, ಇದಕ್ಸು
ತಕ್ು ಕ್ೂ ಮ್ಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿು :



ಗರುತಿಸ್ಸ: ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಪರವ್ಯಗಿ ನಮ್ಮ ನರ್ಧಕರ
ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವಿಕ್ಸಯ ಮೇಲೆ ಪೂ ಭಾವ್ ಬಿೀರಬಹುದಾದ
ಎಲಿ ವೈಯಕ್ಷತ ಕ್ ಆಸ್ಕ್ಷತ ಗಳ ಬಗೆೆ ಅರಿತ್ತಕೊುಂಡಿರಿ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರತಿ ಅರ್ವ್ಯ ಕ್ಯಟುುಂಬ
ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಟೆಸ್ಕು ಗೆ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರಾಗಿದಿ ರೆ.



ತಪಿಪ ಸ್ಸ: ಅುಂತಹ ಆಸ್ಕ್ಷತ -ವೈರುಧ್ಯ ಗಳು
ಅಸ್ತತ ತವ ದಲಿಿ ರಬಹುದಾದ ಎಲಿ ಸಂದಭಕಗಳಿುಂದ
ನಮ್ಮ ನುನ ನೀವು ಹಿುಂತೆಗೆದುಕೊಳಿು ಮ್ತ್ತತ ಒಬಬ
ಹರಗಿನ ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಅದನುನ ಹೇಗೆ ನೀಡುತಾತ ರೆ ಎುಂದು
ನಮ್ಮ ನುನ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳಿು . ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ಯಟುುಂಬ
ಸ್ದಸ್ಯ ರಾಗಿದಿ ರೆ ಒುಂದೇ ತಂಡದಲಿಿ ಕ್ಸಲಸ್
ಮಾಡದ್ಧರುವುದು ಉತತ ಮ್.



ತಗಿೆ ಸ್ಸ: ನಮ್ಗೆ ಪರಿಸ್ತಿ ತಿಯನುನ ತಪಿಪ ಸ್ಲು
ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಗದ್ಧದಿ ರೆ, ಅದನುನ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್
ರುಂದ್ಧಗೆ ಚಚಕಸ್ತ ಮ್ತ್ತತ ವೈರುಧ್ಯ ವ್ನುನ ನವ್ಕಹಿಸುವ್
ಯೀಜನೆಯನುನ ಒಪಿಪ ಕೊಳಿು .

ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ನಾವು ಒಬಬ ಹಸ್ ಸೇವ್ಯ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರನುನ
ಹುಡುಕ್ಯತಿತ ದೆಿ ೀವೆ ಮ್ತ್ತತ ನನನ ಗೆಳೆಯ ಟೆಸ್ಕು ಗೆ
ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಂಪನಯುಂದನುನ
ನಡೆಸುತಿತ ದಾಿ ನೆ. ಟೆುಂಡರ್ ವಿವ್ರಗಳನುನ
ನಾನು ಅವ್ರುಂದ್ಧಗೆ ಹಂಚಕೊಳು ಬಹುದೇ?
A ಇಲಿ . ಟೆಿಂಡರ್ ವಿವ್ರಗಳ್ಳ ಗೌಪಯ ವಾಗಿರುತತ ವೆ.
ಪಾಲುದ್ರರ, ಸ್ಯು ೀಹಿತ ಅರ್ವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ
ವಾಣಿಜಿಯ ಕ ಲ್ಲಭ್ವ್ನ್ನು ನೀಡಲು ನೀವು
ಟೆಸ್ಕೆ ದಲ್ಲಿ ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಥ ನವ್ನ್ನು ಎಿಂದಿಗ್ರ
ಬಳಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಬಡ್ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು
ಬಯಸ್ಸದರೆ, ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ಸಂಬಂರ್ವ್ನ್ನು ನೀವ್ು
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕ್ಯ ಮ್ತುತ ನೀವು ಟೆಿಂಡರ್
ಪಾ ಕ್ಷಾ ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದೇ ಇರಬಹುದು.
Q ಮುುಂಬರುವ್ ಪೂ ವ್ಯಸ್ದಲಿಿ ನಾನು ಕ್ಸಲಸ್ಕಾು ಗಿ
ಪೂ ಯಾಣಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮ್ತ್ತತ ನಾನು ನಷ್ಠ
ಅುಂಕ್ಗಳನುನ ಪಡೆಯುವ್ ವಿಮಾನಯಾನ
ಸಂಸ್ಯಿ ಯುಂದ್ಧಗೆ ಟಿಕ್ಸಟ್ ಕಾಯಿಿ ರಿಸ್ಲು
ಬಯಸುತೆತ ೀನೆ. ನನನ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಯು
ಇತರಗಿುಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ದುಬ್ರಿಯಾಗಿದಿ ರೂ ನಾನು
ಅದನೆನ ೀ ಬಳಸ್ಬಹುದೇ?
A ಇಲಿ , ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ಷತ ಕ ಆಸಕ್ಷತ ಗಳಿಗೆ ನೀವು
ಎಿಂದಿಗ್ರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಕಾೆ ಗಿ ನೀವು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವ್ ನಧಾಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾ ಭಾವ್
ಬೀರಲು ಅನ್ನಮ್ತಿಸಬಾರದು. ಒಿಂದು ಅಗೆ ದ
ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ ವಿದದ ರೆ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ
ಒಳಿತಿಗ್ರಗಿ ನೀವು ಆ ಆಯೆೆ ಯನ್ನು
ಆರಿಸ್ಸಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

Q ನನನ ತಂಡವು ನಾನು ನನನ ಸ್ಕಸ್ಯಗೆ
ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಗಿರುತತ ದೆ ಎುಂದು ಭಾವಿಸುವ್
ಸಾಿ ನವುಂದಕಾು ಗಿ ನೇಮ್ಕಾತಿ ನಡೆಸುತಿತ ದೆ.
ನಾನು ಅವ್ಳ ವಿವ್ರಗಳನುನ ನೀಡಿದರೆ ಮ್ತ್ತತ
ಹುದೆಿ ಗ್ರಗಿ ಅವ್ಳನುನ ಶ್ನಫಾರಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು
ಸ್ರಿಯೇ?
A ಹೌದು, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ಳನ್ನು ನೇಮ್ಸುವ್
ನಧಾಗರವ್ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವ್ ಅರ್ವಾ
ನಧಾಗರವ್ನ್ನು ಪಾ ಭಾವಿಸುವ್ ಸ್ಥಥ ನದಲ್ಲಿ ಲಿ ದಿದದ ರೆ
ಮ್ತುತ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಸ್ಯ ಆ ಹುದೆದ ಗೆ ಬೇಕಾದ
ಜಾಞ ನ, ಕೌರ್ಲಯ ಮ್ತುತ ಗಣವ್ನ್ನು
ಹಿಂದಿದದ ರೆ, ನೀವು ಅವ್ಳನ್ನು ರ್ಶಫಾರಸು
ಮಾಡಬಹುದು. ವೈರುರ್ಯ ಗಳ ತೀಚಿಕೆಯನ್ನು
ತಪಿಪ ಸಲು ಸ್ಥರ್ಯ ವಾದಷ್ಟಿ ಬೇಗ ನಮ್ಮ
ಸಂಬಂರ್ಗಳನ್ನು ಘೀಷ್ಟಸ್ಸ.
Q ನಾನು ಮಾಲ್ ನವ್ಕಹಣೆಯಲಿಿ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುತೆತ ೀನೆ
ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ಬೀನಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಗಳಲಿಿ
ಕ್ಸಲವು ಬ್ಡಿಗೆ ಗರಿಗಳನುನ ತಲುಪುವುದನುನ
ಆಧ್ರಿಸ್ತದೆ. ನನನ ಗರಿಯನುನ ತಲುಪುವುದಕೊು ೀಸ್ು ರ
ನಾನು ಕ್ಸಲ ಕ್ಸಳಮ್ಟಟ ದ ಬ್ಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ
ಘಟಕ್ಗಳನುನ ನೀಡಬಹುದೇ?
A ಇಲಿ . ನಮ್ಮ ಗರಿಯ ಉದೆದ ೀರ್ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್
ಗಳ್ಳ ಬಾಡಿಗೆದ್ರರರ ಸರಿಯಾದ ಮ್ರ್ಾ ಣ ಮ್ತುತ
ಗಣಮ್ಟಿ ದಿಿಂದ ಆವ್ರಿಸುವುದನ್ನು
ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳ್ಳು ವುದ್ರಗಿರುತತ ದೆ. ಕಳಪ್
ಬಾಡಿಗೆದ್ರರರು ನಮ್ಗೆ ಪಾ ಯೀಜನವ್ನ್ನು
ನೀಡುತ್ಸತ ರೆ, ಆದರೆ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಕೆೆ ಅರ್ವಾ ನಮ್ಮ
ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಅಲಿ .
Q ನನನ ಮಾಯ ನೇಜರ್ ತನನ ಹೆುಂಡತಿಯನುನ ತನನ
ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರಳನಾನ ಗಿಸ್ತದಾಿ ನೆ ಮ್ತ್ತತ ಇತರ
ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರಿಗಿುಂತ ಅವ್ಳು ಹೆಚ್ಚಿ
ದುಬ್ರಿಯಾಗಿದಿ ರೂ ಮ್ತ್ತತ ಅವ್ಳ ಉತಪ ನನ ಗಳು
ಕ್ಳಪ್ರ ಗಣಮ್ಟಟ ದಾಿ ಗಿದಿ ರೂ ಸ್ಹ ಅವ್ಳಗೇ
ಕ್ಸಲಸ್ವ್ನುನ ನೀಡುತಿತ ದಾಿ ನೆ ಎುಂದು ನನಗೆ
ಅನಸುತಿತ ದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?

ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ನ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ನೀಡಬಹುದು?

•

ಗ್ರೂ ಪ್ ಕಾನೂನು
ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಸ್ಮ್ಗೂ ತಾ
ತಂಡ ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ
ಕಾನೂನು ತಂಡ

•

ಆಸ್ಕ್ಷತ -ವೈರುಧ್ಯ

ನಮ್ಮ

A ಇದು ಕವ್ಲ ಆಸಕ್ಷತ -ವೈರುರ್ಯ ಮಾತಾ ವ್ಲಿ ,
ಇದು ಟೆಸ್ಕೆ ವಿರುದಿ ದ ವಂಚನೆಯೂ
ಆಗಬಹುದು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಳವ್ಳವ್ನ್ನು
ಅವ್ರ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಪಕರಿಂದಿಗೆ ವ್ಯ ಕತ ಪಡಿಸಬೇಕ್ಯ
ಅರ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸಥ ಳಿೀಯ ಭ್ದಾ ತೆ ಅರ್ವಾ
ಕಾನೂನ್ನ ತಂಡವ್ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಷಗಸಬೇಕ್ಯ.

ನೀತಿ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ದತಿತ ದೇಣಿಗೆ
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ನಾವು ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಮ್ತ್ತತ ರಾಷಿಟ ರೀಯ ದತಿತ ಗಳನುನ ,
ಧ್ಮ್ಕಕಾಯಕಗಳನುನ ಬೆುಂಬಲಿಸುವ್, ನಮ್ಮ
ಸ್ಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನಜವ್ಯದ ವ್ಯ ತಾಯ ಸ್ವ್ನುನ ುಂಟು
ಮಾಡುವ್ ಹಣ, ಸ್ಮ್ಯ, ಉತಪ ನನ ಗಳು ಮ್ತ್ತತ
ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವ್ ದ್ಧೀಘಕ ಇತಿಹಾಸ್ವ್ನುನ
ಹುಂದ್ಧದೆಿ ೀವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆುಂಬಲವ್ನುನ
ನೀಡುವ್ಯಗ, ನಾವು ಬೆುಂಬಲಿಸುವ್ ಸಂಸ್ಯಿ ಗಳು ಸೂಕ್ತ ,
ನಾಯ ಯಸ್ಮ್ಮ ತ ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ಸ್ಮುದಾಯಗಳಿಗೆ
ನಾವು ನರಿೀಕ್ಷಿ ಸುವ್ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿತ ವೆ
ಎುಂದು ಪರಿಶ್ನೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯ . ಇದು
ನಮ್ಗೆ ನಾವು ನೀಡುವ್ ಯಾವುದೇ ದೇಣಿಗೆಗಳು
ನಮ್ಮ ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ ಹಾನಯಾಗದಂತೆ ನೀಡಿಕೊಳು ಲು
ಮ್ತ್ತತ ಎಲಾಿ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ ಕಾನೂನು
ಅರ್ವ್ಯ ಆರ್ಥಕಕ್ ಸ್ವ್ಯಲುಗಳಿುಂದ ರಕ್ಷಿ ಸುತತ ದೆ ಎುಂದು
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳು ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತತ ದೆ.

ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ
ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?
● ನಮ್ಮ ಸುಸಾಿ ಪಿತ ದತಿತ ಪಾಲುದಾರರನುನ
ಬೆುಂಬಲಿಸ್ತ.

● ದಾನವು ಸುಸಾಿ ಪಿತ ಪಾಲುದಾರರಲಿ ದ್ಧದಿ ರೆ, ನಾವು

●

●
●

●
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ಬೆುಂಬಲಿಸ್ಲು ಯೀಜಿಸುತಿತ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ದತಿತ ಯ
ಮೇಲೆ ಅಗತಯ ಸ್ಮ್ಗೂ ತಾ ತಪಾಸ್ಣೆಯನುನ ಕೈಗೊಳಿು .
ಸೂಕ್ತ ಪಾೂ ಧಿಕಾರಕ್ಸು ಮಾತೂ ದತಿತ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ;
ದತಿತ ದೇಣಿಗೆ ನೀತಿಯಲಿಿ ಸೂಚಸ್ಲಾದ ಅಧಿಕಾರ
ನಯೀಗದ ಅನುಸೂಚಯನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ತ ಮ್ತ್ತತ
ಸ್ರಿಯಾದ ಅನುಮೊೀದನೆಯನುನ ಪಡೆಯಿರಿ.
ನಮ್ಮ ಆುಂತರಿಕ್ ನಧಿ ಸಂಗೂ ಹ ವಿರ್ಧನಗಳು ಮ್ತ್ತತ
ಮಾಗಕದಶಕನವ್ನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ತ.
ಎುಂದ್ಧಗ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರಿಗೆ ಟೆಸ್ಕು
ಬೆುಂಬಲಿಸುತಿತ ರುವ್ ದತಿತ ಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ (ಹಣ, ಸ್ರಕ್ಯ
ಅರ್ವ್ಯ ಸೇವೆಗಳು) ನೀಡುವಂತೆ ಒತತ ಡ ಹೇರಬೇಡಿ.
ಟೆಸ್ಕು ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ ಧ್ಕ್ಸು ತರುವಂತಹ ದತಿತ ಸಂಸ್ಯಿ ಗಳಿಗೆ
ಟೆಸ್ಕು ನಧಿಯನುನ ನೀಡುವುದನುನ ಎುಂದ್ಧಗ್ರ
ಅನುಮ್ತಿಸ್ಬೇಡಿ.

ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ನನನ ಮ್ಳಿಗೆ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಯುವ್ಕ್ ಮಂಡಳವ್ನುನ
ಅವ್ರ ಕ್ಷೂ ಸ್ಮ್ಸ್ ರಾಫಲ್ಗ್ರಗಿ £50 ಮೌಲಯ ದ
ಉತಪ ನನ ಗಳನುನ ದಾನ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ್
ಬೆುಂಬಲಿಸ್ಲು ನೀಡುತಿತ ದೆ. ನಾನು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?

Q ನಮ್ಮ ಲಿಿ ಹತ್ತತ ಮಂದ್ಧಯನುನ ರಾಷಿಟ ರೀಯ ದತಿತ
ಪಾಲುದಾರನಲಿ ದ ದತಿತ ಸಂಸ್ಯಿ ಯುಂದು
ಧ್ಮ್ಕಕಾಯಾಕರ್ಕ ಗ್ರಲ್್ ದ್ಧನಕ್ಸು ಆಹಾವ ನಸ್ತದೆ.
ಭಾಗವ್ಹಿಸ್ಲು ನಾವು ದತಿತ ಗೆ £20,000 ದಾನ
ಮಾಡುತಿತ ದೆಿ ೀವೆ. ಇದನುನ ಅನುಮ್ತಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೇ?

A ದೇಣಿಗೆಯು ಟೆಸ್ಕೆ ದಿಿಂದ ಬರುತಿತ ರುವುದರಿಿಂದ,
ಯುವ್ಕ ಮಂಡಳವು ಒಿಂದು ಸೂಕತ ವಾದ
ಆಯೆೆ ಯಾಗಿದೆ ಮ್ತುತ ಅದು ಒಿಂದು
ನೀಿಂದ್ರಯತ ದತಿತ ಸಂಸ್ಯಥ ಯಾಗಿದೆ ಎಿಂದು
ನೀವು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ; ನಮ್ಮ
ಸಥ ಳಿೀಯ ದತಿತ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮಾಗಗದರ್ಶಗಯನ್ನು
ನೀಡಿ. ದ್ರನಕೆೆ ಒಪುಪ ವ್ ಮೊದಲು ಸೂಕತ
ಪಾಾ ಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಅನ್ನಮ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳು ಲು
ಮ್ರೆಯದಿರಿ; ಇದು £500 ಕ್ಷೆ ಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ಇರುವುದರಿಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಮ್ಳಿಗೆ
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಪಕರಾಗಿರುತ್ಸತ ರೆ.

A ಹೌದು, ಆದ್ರಗ್ರಯ ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಘಟಕದ
ಕಾಯಗನವಾಗಹಕ ಅರ್ವಾ ನ್ಯಯಕತವ
ತಂಡದಿಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಮೊೀದನೆ
ಬೇಕಾಗತತ ದೆ ಏಕೆಿಂದರೆ ದೇಣಿಗೆ £10,000 ಕ್ಷೆ ಿಂತ
ಹೆಚಿಿ ದೆ ಮ್ತುತ ಹಣವ್ನ್ನು ರಾಷ್ಟಿ ಾ ೀಯ ದತಿತ
ಪಾಲುದ್ರರನಲಿ ದ ದತಿತ ಗೆ ದ್ರನ
ಮಾಡಲ್ಲಗತಿತ ದೆ. ಅದರ ಖ್ಯಯ ತಿಯ ಕ್ಯರಿತ
ಅಗತಯ ತಪಾಸಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದತಿತ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ ಹಿನೆು ಲೆ ಪರಿರ್ಶೀಲನೆಗಳ್ಳ
ಪೂಣಗಗಿಂಡಿವೆ ಎಿಂಬುದನ್ನು ನೀವು
ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ. ಈ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು
ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಘಟಕದ ಸಂವ್ಹನ ವಿಭಾಗದ
ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು ದತಿತ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು
ದ್ರಖ್ಲ್ಲಸುತ್ಸತ ರಾದದ ರಿಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ರದಿ
ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟಿ ಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

Q ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ ಮೇಲೆ 3 ವ್ಯರದ ಪೂ ಚಾರವ್ನುನ
ನಡೆಸ್ಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರುಂದ್ಧಗೆ
ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುತಿತ ದೆಿ ೀವೆ, ಅಲಿಿ ಪೂ ತಿ ಮಾರಾಟದ
5% ದಾನಕ್ಸು ದಾನ ಮಾಡಲಾಗತತ ದೆ. ನಾನು
ಯಾವ್ ಪೂ ಕ್ಷೂ ಯೆಯನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೇಕ್ಯ?
A ಈ ರಿೀತಿಯ ಪಾ ಚಾರವ್ನ್ನು ಉದೆದ ೀರ್ ಸಂಬಂಧಿ
ಮಾಕೆಗಟ್ಟಿಂಗ್ (ಸ್ಸಆರ್ಎಿಂ) ಎಿಂದು
ಕರೆಯಲ್ಲಗತತ ದೆ ಮ್ತುತ (ಗ್ರಾ ಪ್ ಚಾರಿಟಬಲ್
ದೇಣಿಗೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ಸದಂತೆ) ಇದನ್ನು
ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಘಟಕದ ಉತಪ ನು ನದೇಗರ್ಕರು
ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಬೇಕ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಸಆರ್
ಎಿಂಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು ಒಿಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ
ಒಪಪ ಿಂದದಿಿಂದ ಸಮ್ರ್ಥಗಸಬೇಕ್ಯ.

Q ನನನ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರು ದತಿತ ಪೂ ಶಸ್ತತ ಭೀಜನಕ್ಸು
ನನನ ನುನ ಆಹಾವ ನಸ್ತದಾಿ ರೆ. ನಾನು
ಒಪಿಪ ಕೊಳು ಬಹುದೇ?
A ಈ ಪರಿಸ್ಸಥ ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಡುಗರೆ ಮ್ತುತ
ಮ್ನರಂಜನ್ಯ ನೀತಿಯು (ಪುಟಗಳ್ಳ 44-45
ನೀಡಿ) ಸಂಬೀಧಿಸುದೆ. ನೀವು
ಮ್ನರಂಜನೆಯ ಒಟ್ಟಿ ಮೌಲಯ ವ್ನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕ್ಯ, ಮೌಲಯ ವು £100 (ಅರ್ವಾ
ಸಥ ಳಿೀಯ ಮ್ತಿ) ಗಿಿಂತ ಹೆಚಿಿ ದದ ರೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಪಕರ
ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ಪಡೆಯರಿ ಮ್ತುತ ಅದನ್ನು
ಉಡುಗರೆ ರಿಜಿಸಿ ರ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ್ಸರಿ.

ಇನನ ಷ್ಟಟ ಹೆಚಿ ನದನುನ ನಾನು
ಎಲಿಿ ನೀಡಬಹುದು?

•

ಗುಂಪು ಸಂವ್ಹನ ಅರ್ವ್ಯ
ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಕಾಪ್ರಕರೇಟ್
ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ತಂಡ

•
•

ದತಿತ ದೇಣಿಗೆಗಳ ನೀತಿ

ನಮ್ಮ

ಉಡುಗೊರೆ & ಮ್ನರಂಜನಾ
ನೀತಿ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ಒಳ-ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಮ್ತುತ ಮಾರುಕಟೆಿ
ದುರುಪಯೀಗ
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ನಮ್ಮ ಕ್ಸಲಸ್ದ ಭಾಗವ್ಯಗಿ ಟೆಸ್ಕು ಅರ್ವ್ಯ ನಾವು
ವ್ಯಯ ಪಾರ ಮಾಡುವ್ ಕಂಪನಗಳ “ಒಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ”
ವಿಷ್ಯವು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
ಮಾಹಿತಿಯನುನ ನಮ್ಮ ಸ್ವ ುಂತ ಲಾಭಕಾು ಗಿ ಅರ್ವ್ಯ
ಇತರರ ಪರವ್ಯಗಿ ಬಳಸುವುದು ಕಾನೂನಗೆ
ವಿರುದಿ ವ್ಯದುದು ಮ್ತ್ತತ ಇದು ಕಂಪನಯ ನೀತಿಗೆ
ವಿರುದಿ ವ್ಯದುದು. ಇದರಲಿಿ ಆುಂತರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಯ
ಆರ್ಧರದ ಮೇಲೆ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿದ ಬ್ುಂಡ್ಗಳಂತಹ
ಷೇರುಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ ಸ್ಯಕೂಯ ರಿಟಿಗಳನುನ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುವುದು ಅರ್ವ್ಯ ಖರಿೀದ್ಧಸುವುದು ಸೇರಿದೆ,
ಇದನುನ "ಒಳ-ವ್ಯ ವ್ಹಾರ" ಎುಂದು ಕ್ರೆಯಲಾಗತತ ದೆ
ಮ್ತ್ತತ ಇದು ಒುಂದು ಗಂಭಿೀರ ಅಪರಾಧ್ವ್ಯಗಿದೆ.
ಅವ್ರು ಅದನುನ ವ್ಯಯ ಪಾರದ ನರ್ಧಕರ
ತೆಗೆದುಕೊಳು ಲು ಬಳಸ್ಬಹುದಾದರೆ ಅುಂತಹ
ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಯುಂದ್ಧಗೆ
ಹಂಚಕೊಳುು ವುದೂ ಸ್ಹ ಅಪರಾಧ್.
ಕಾನೂನು ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ಆುಂತರಿಕ್ ನೀತಿಯನುನ
ತಿಳಿದುಕೊಳುು ವ್ ಮ್ತ್ತತ ಪಾಲಿಸುವ್ ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಿ
ನಮ್ಮಮ ಲಿ ರ ಮೇಲೂ ಇದೆ. ಈ ನಯಮ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ
ನೀವು ಟೆಸ್ಕು ದಲಿಿ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುವುದನುನ ನಲಿಿ ಸ್ತದ
ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅನವ ಯವ್ಯಗತತ ವೆ.

ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ
ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?
● ನಮ್ಮ ಕ್ಸಲಸ್ವು ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನುನ
ಹುಂದುವುದನುನ ಕೊೀರುತಿತ ರುವ್ಯಗ, ನಮ್ಮ ನುನ
ಪಿಎಲ್ಸ್ತ ಇನೆೆ ೈಡರ್ (ಒಳಗಿನವ್ರು) ಪಟಿಟ ಗೆ
ಸೇರಿಸ್ಲಾಗತತ ದೆ ಮ್ತ್ತತ ಗ್ರೂ ಪ್ ಕಂಪನ
ಕಾಯಕದಶ್ನಕಯಿುಂದ ನೀವು ಒುಂದು
ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನ ಪಡೆಯುತಿತ ೀರಿ.

ಟೆಸ್ಕು

● ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಯ ಬಗೆೆ ನೀವು ಈ ರಿೀತಿ ಒಳ

ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಹುಂದ್ಧರುವ್ಯಗ ನೀವು ಅುಂತಹ
ಕಂಪನಯ ಸ್ಯಕೂಯ ರಿಟಿಗಳಲಿಿ ವ್ಯ ವ್ಹರಿಸ್ಬ್ರದು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುವ್ಯಗ ನಮ್ಗೆ
ಯಾವುದ್ೀ ಮಾಹಿತಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದ್ಧದುಿ ಮ್ತ್ತತ ಆ
ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಸಾವ್ಕಜನಕ್ಗೊಳಿಸ್ತದಾಗ ಟೆಸ್ಕು ಷೇರು
ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅರ್ವ್ಯ ಕ್ಡಿಮ್ಮ
ಆಗಬಹುದಾಗಿರುವಂತಿರುವ್ಯಗ ನಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಕು ದ
ಷೇರುಗಳನುನ ಖರಿೀದ್ಧಸ್ಲು ಅರ್ವ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು
ಅನುಮ್ತಿ ಇಲಿ .

● ನಮ್ಮ ನುನ ಟೆಸ್ಕು ಪಿಎಲ್ಸ್ತ ಇನೆೆ ೈಡರ್ ಪಟಿಟ ಗೆ

ಸೇರಿಸ್ತದಿ ರೆ, ನೀವು ಟೆಸ್ಕು ಪಿಎಲ್ಸ್ತ ಶೇರ್ ಡಿೀಲಿುಂಗ್
ಸಂಹಿತೆ ಅನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೇಕ್ಯ; ಶ್ವಸ್ನಕ್ಸು
ಅನುಗಣವ್ಯಗಿ ಕ್ಸಲವು ವೈಯಕ್ಷತಕ್ ವಿವ್ರಗಳನುನ
ಒದಗಿಸ್ಬೇಕ್ಯ; ಮ್ತ್ತತ ನೀವು ಅರ್ವ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ
ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಗಳು ಟೆಸ್ಕು ಸ್ಯಕ್ಯಯ ರಿಟಿಗಳಲಿಿ ವ್ಯ ವ್ಹರಿಸುವ್ ಮೊದಲು
ನೀವು ಅನುಮ್ತಿಯನುನ ಪಡೆಯಬೇಕ್ಯ.

● ಫಲಿತಾುಂಶಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ಪೂ ಮುಖ ವ್ಹಿವ್ಯಟುಗಳಂತಹ
ಕ್ಸಲವು ಕಂಪನಯ ಪೂ ಕ್ಟಣೆಗಳಿಗೆ ಮುುಂಚತವ್ಯಗಿ
ವಿಧಿಸ್ಲಾಗವ್ “ಮುಚಿ ದ ಅವ್ಧಿಗಳಲಿಿ ” ಟೆಸ್ಕು
ಸ್ಯಕ್ಯಯ ರಿಟಿಗಳಲಿಿ ವ್ಯ ವ್ಹರಿಸುವುದನುನ ಸ್ಹ ನಮ್ಗೆ
ನಷೇಧಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಮುಚಿ ದ ಅವ್ಧಿಯ ದ್ಧನಾುಂಕ್ಗಳನುನ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಮುುಂಚತವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸ್ಲಾಗತತ ದೆ.

● ಸುಳುು ಮಾಹಿತಿಯನುನ
ಇನನ ಷ್ಟಟ

ಹೆಚಿ ನದನುನ

ನಾನು ಎಲಿಿ
ನೀಡಬಹುದು?

•
•
•
•

ಕಾಪ್ರಕರೇಟ್

ಹರಡುವ್ ಮೂಲಕ್ ಅರ್ವ್ಯ
ಕಂಪನಯ ಸ್ಯಕೂಯ ರಿಟಿಗಳ ಬೆಲೆಯನುನ ಕ್ಯಶಲತೆಯಿುಂದ
ತಿದಿ ಲು ವಿನಾಯ ಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲಾದ ಇತರ ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಸಗಳಲಿಿ
ತೊಡಗಿಕೊಳುು ವ್ ಮೂಲಕ್ ನೀವು ಮಾರುಕ್ಟೆಟ
ದುರುಪಯೀಗದಲಿಿ ತೊಡಗಬ್ರದು.

● ಯಾರಾದರೂ ಒಳ-ವ್ಯ ವ್ಹಾರದಲಿಿ ತೊಡಗಿದಾಿ ರೆ

ಎುಂದು ನಮ್ಗೆ ಅನಸ್ತದರೆ ನೀವು ಧ್ವ ನಯೆತತ ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಯಕ್ಸೂ ಟರಿಯಟ್ ತಂಡ
ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಕಾನೂನು
ನದೇಕಶಕ್ರು
ಟೆಸ್ಕು

ಪಿಎಲ್ಸ್ತ ಶೇರ್

ಡಿೀಲಿುಂಗ್ ಸಂಹಿತೆ
ಟೆಸ್ಕು

ಪಿಎಲ್ಸ್ತ
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ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q

Q ಟೆಸ್ಕು

“ಒಳ ಮಾಹಿತಿ” ಎುಂದರೇನು?

A ಒಳ ಮಾಹಿತಿಯೆಿಂದರೆ ಸ್ಥವ್ಗಜನಕವಾಗಿ
ಪಾ ಕಟ್ಟಸಲ್ಲಗಿರದ ಮ್ತುತ ಸಮ್ರ್ಗನೀಯ
ಹೂಡಿಕೆದ್ರರರು ಷೇರುಗಳ್ಳ ಅರ್ವಾ ಇತರ
ಸ್ಯಕೂಯ ರಿಟ್ಟಗಳನ್ನು

ಖ್ರಿೀದಿಸಬೇಕೆ, ಮಾರಾಟ

ಮಾಡಬೇಕೆ ಅರ್ವಾ ಹಿಡಿದುಕೊಿಂಡಿರಬೇಕೆ
ಎಿಂದು ನರ್ಗರಿಸುವಾಗ ಮುಖ್ಯ ವೆಿಂದು

ಹೆಚಿ ನದನುನ

ನಾನು ಎಲಿಿ ನೀಡಬಹುದು?
ಶೇರ್ ಡಿೀಲ್ಲಿಂಗು ಸಂಹಿತೆ ಮ್ತುತ ನಮ್ಮ

ಇನೆೆ ೈಡರ್ ಬಾ ೀಫಿಂಗ್ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಯನ್ನು

ನೀಡಿ.

ಆಿಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ನವ್ಗಹಣೆ ಮ್ತುತ
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗೆೆ
ಮಾಹಿತಿಯು ಟೆಸ್ಕೆ

ಹೆಚಿಿ ನ

ಪಿಎಲ್ಸ್ಸ ಪಾ ಕಟಣಾ

ಪಿಎಲ್ಸ್ತ ಇನೆೆ ೈಡರ್
ಖರಿೀದ್ಧಸ್ ಬಯಸುತೆತ ೀನೆ.

ಕಂಪನಯು ಮುಚಿ ದ ಅವ್ಧಿಯಲಿಿ ಲಿ , ಹಾಗ್ರಗಿ
ನಾನು ಮುುಂದುವ್ರೆದು ವ್ಯಯ ಪಾರ ಮಾಡಬಹುದೇ?
A ಇಲಿ , ನೀವು (ಮ್ತುತ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ
ವ್ಯ ಕ್ಷ
ತ ಗಳ್ಳ) ಟೆಸ್ಕೆ ಪಿಎಲ್ಸ್ಸ ಶೇರ್ ಡಿೀಲ್ಲಿಂಗ್
ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಲದ
ಕಾಯಗವಿಧಾನಗಳನ್ನು

ಸ್ರಬರಾಜುದಾರರಲಿಿ ಷೇರುಗಳನುನ
ಖರಿೀದ್ಧಸ್ಬಹುದೇ?
ಅರ್ವಾ ಇನ್ಯು ವುದೇ ಕಂಪನಯಲ್ಲಿ

ಷೇರುಗಳನ್ನು

ಖ್ರಿೀದಿಸುವುದು ಅರ್ವಾ

ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು

ಒಳ-

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗತತ ದೆ ಮ್ತುತ
ಇದು ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ.
Q ಬದಲಿಗೆ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರ ಕಂಪನಯಲಿಿ ಷೇರುಗಳನುನ
ಖರಿೀದ್ಧಸುವಂತೆ ನಾನು ನನನ

ಸ್ಯನ ೀಹಿತನಬಬ ನನುನ

ಪ್ರೂ ೀತಾೆ ಹಿಸ್ಬಹುದೇ?
"ಟ್ಟಪಿಪ ಿಂಗ್" ಆಫ್ ಅರ್ವಾ

ಸುಳಿವು ನೀಡುವಿಕೆ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಗತತ ದೆ.

ಪಟಿಟ ಯಲಿಿ ದೆಿ ೀನೆ ಮ್ತ್ತತ ನಾನು ಕ್ಸಲವು ಟೆಸ್ಕು
ಷೇರುಗಳನುನ

ಸಾವ್ಕಜನಕ್ವ್ಯಗಿಸುವ್ ಮೊದಲು ನಾನು

A ಇಲಿ .ಇದನ್ನು

ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ವಿದೆ.
Q ನಾನು ಟೆಸ್ಕು

ಕೇಳುತೆತ ೀನೆ. ಒಪಪ ುಂದಕ್ಸು ಸ್ಹಿ ಮಾಡಿ

ಟೆಸ್ಕೆ

ನದಿಗಷ್ಿ ವಾದ ಮಾಹಿತಿ.

A ನಮ್ಮ

ಒಪಪ ುಂದವ್ನುನ

ನೀಡಲು ಹರಟಿದೆ ಎುಂದು ನಾನು

A ಇಲಿ . ಒಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಕಂಪನಯ ಕ್ಯರಿತ
Q ಒಳ-ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಬಗೆೆ ಇನನ ಷ್ಟಟ

ಸಾವ್ಕಜನಕ್ವ್ಯಗಿ ವ್ಯಯ ಪಾರ ಮಾಡುವ್

ಸ್ರಬರಾಜುದಾರ ಕಂಪನಗೆ ದ್ಡಿ

ಅದರಿಿಂದ ನೀವು ಲ್ಲಭ್ ಪಡೆಯುವುದಿಲಿ ವಾದರೂ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು

ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ

ರವಾನಸಲು ಅರ್ವಾ ಅಿಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯ ವ್ಹರಿಸಲು ಇತರರನ್ನು
ಪ್ರಾ ೀತ್ಸೆ ಹಿಸಲು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಮ್ತಿ ಇಲಿ .
Q ನಾವು ಮಾರುಕ್ಟೆಟ

ನರಿೀಕ್ಸಿ ಗಳನುನ

ಗಮ್ನಾಹಕವ್ಯಗಿ

ಮ್ೀರುತೆತ ೀವೆ ಎುಂದು ತೊೀರಿಸುವ್ ಸೂಚಕ್
ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾುಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನುನ

ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕ್ಯ

ಏಕೆಿಂದರೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಕೆ ಪಿಎಲ್ಸ್ಸ ಇನೆೆ ೈಡರ್

ನಾನು

ನೀಡಿದೆಿ ೀನೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?
A ಮಾರುಕಟೆಿ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಡೇಟಾವ್ನ್ನು

ಪಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಲದ
ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯಾಗಿದದ ರೆ ವ್ಯ ವ್ಹರಿಸಲು ನಮ್ಗೆ

ಒದಗಿಸುವ್ಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗವುದು ಒಿಂದು

ಅನ್ನಮ್ತಿ ಬೇಕಾಗತತ ದೆ.

ಗಂಭೀರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಸೂಕತ
ಮ್ತುತ ತವ ರಿತ ಪಾ ಕಟಣೆಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ
ಮಾಡುವ್ ಪಾ ಕ್ಷಾ ಯೆಯನ್ನು
ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ

ಗ್ರಾ ಪ್ ಹಿಂದಿದೆ.

ಆರ್ಥಗಕ ಅರ್ವಾ ಕಾನೂನ್ನ

ನದೇಗರ್ಕರಿಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ಯಡಬೇಕ್ಯ ಅರ್ವಾ
ಪ್ರಾ ಟೆಕಿ ರ್ ಲೈನ್ Protector Line ಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆಯಲ್ಲಿ
ತಡಗವುದು
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ವ್ಯಯ ಪಾರ ಮಾಡುವುದರ ಭಾಗವ್ಯಗಿ, ನಾವು
ವಿಶವ ದಾದಯ ುಂತದ ಸ್ಕಾಕರಗಳು, ನಯಂತೂ ಕ್ರು,
ಸಾವ್ಕಜನಕ್ ಹಿತಾಸ್ಕ್ಷತ ಗುಂಪುಗಳು, ಉದಯ ಮ್ ಸಂಘಗಳು
ಮ್ತ್ತತ ಇತರ ರಿೀತಿಯ ಸಂಸ್ಯಿ ಗಳುಂದ್ಧಗೆ ಒಡನಾಡುತೆತ ೀವೆ.
ನಮ್ಮ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೀರುವ್ ಸ್ಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳ ಕ್ಯರಿತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ
ನಲುವ್ನುನ ತಿಳಿಸ್ಲು ನಾವು ಇದನುನ ಮಾಡುತೆತ ೀವೆ.
ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ನೇರವ್ಯಗಿ ಅರ್ವ್ಯ ನಮ್ಮ
ವ್ಯಯ ಪಾರ ಅರ್ವ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಯಿ ಗಳ ಸ್ದಸ್ಯ ತವ ಗಳ ಮೂಲಕ್
ಒದಗಿಸುತೆತ ೀವೆ. ಈ ಸ್ದಸ್ಯ ತವ ಗಳು ಸ್ಮ್ಸ್ಯಯ ಗಳ ಬಗೆೆ ನಮ್ಮ
ತಿಳುವ್ಳಿಕ್ಸಯನುನ ಹೆಚಿ ಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತತ ವೆ ಮ್ತ್ತತ
ಸಂಬಂಧಿತ ನೀತಿ ಮ್ತ್ತತ ವಿನಯಾಮ್ಕ್ ಚಚೆಕಗಳಲಿಿ
ರಚನಾತಮ ಕ್ವ್ಯಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಳು ಲು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡುತತ ದೆ.
ನಾವು ಯಾವ್ಯಗಲೂ ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಒಡನಾಟವ್ನುನ
ನಯಂತಿೂ ಸುವ್ ಎಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನುನ ಅನುಸ್ರಿಸುತೆತ ೀವೆ
ಎುಂಬುದನುನ ನಾವು ಖಚತಪಡಿಸುತೆತ ೀವೆ. ಒುಂದು
ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ಯಗಿ ನಾವು ರಾಜಕ್ಷೀಯವ್ಯಗಿ
ತಟಸ್ಿ ರಾಗಿದೆಿ ೀವೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಪಕ್ಷದ
ಪರ ಒಲವುಗಳಿಲಿ ಮ್ತ್ತತ ನಾವು ರಾಜಕ್ಷೀಯ ದೇಣಿಗೆ
ನೀಡುವುದ್ಧಲಿ .

ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ
ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?
• ಸ್ಕಾಕರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅರ್ವ್ಯ
ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಕ್ಷೂ ಯಾ ಗುಂಪುಗಳಿುಂದ ಮಾಹಿತಿಗ್ರಗಿ
ನೀವು ಯಾವುದಾದರು ಪತೂ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಅರ್ವ್ಯ
ವಿನಂತಿಗಳನುನ ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸ್ತದರೆ ಯಾವ್ಯಗಲೂ ನಮ್ಮ
ಸ್ಕಾಕರಿ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ತಂಡ ಅರ್ವ್ಯ ಸಂವ್ಹನ
ತಂಡವ್ನುನ ಸಂಪಕ್ಷಕಸ್ತ.
• ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು
ಆಯೀಜಿಸುವ್ ಕಾಯಕಕ್ೂ ಮ್ಗಳ ಪಾೂ ಯೀಜಕ್ತವ
ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕ್ಷೀಯ ದೇಣಿಗೆಗ್ರಗಿ ಮಾಡಲಾಗವ್
ಯಾವುದೇ ವಿನಂತಿಗಳನುನ ತಿೀಮಾಕನಕಾು ಗಿ ನಮ್ಮ
ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಸ್ಕಾಕರಿ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ಅರ್ವ್ಯ
ಸಂವ್ಹನ ಮ್ತ್ತತ ಕಾನೂನು ತಂಡಗಳಿಗೆ
ರವ್ಯನಸ್ಬೇಕ್ಯ.
• ನೀರ್ವನಾದರು ಒುಂದು ಸಾವ್ಕಜನಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ
ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಅರ್ವ್ಯ ಮ್ನರಂಜನೆ
ನೀಡಲು ಯೀಚಸುತಿತ ದಿ ರೆ ಉಡುಗೊರೆ &
ಮ್ನರಂಜನಾ ನೀತಿಯನುನ ನೀಡಿ ಮ್ತ್ತತ
ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ನದೇಕಶಕ್ರನುನ ಸಂಪಕ್ಷಕಸ್ತ.
• ಪೂ ಜಾಪೂ ಭುತವ ಪೂ ಕ್ಷೂ ಯೆಯಲಿಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನೀವು
ಸ್ವ ತಂತೂ ರು - ಒುಂದು ಸ್ಮುದಾಯವು ಅದರಲಿಿ
ವ್ಯಸ್ತಸುವ್ ಮ್ತ್ತತ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುವ್ ಜನರು ಅದನುನ
ಉತತ ಮ್ ಸ್ಿ ಳವ್ನಾನ ಗಿಸುವ್ಲಿಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಅದು
ಬಲಗೊಳುು ತತ ದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಕು ಪರವ್ಯಗಿ
ಅಲಿ , ಸ್ವ ತಃ ನಮ್ಮ ಪರವ್ಯಗಿ ವ್ತಿಕಸುತಿತ ದ್ಧಿ ೀರಿ
ಎುಂಬ ಬಗೆೆ ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವ್ಯಗಿರಿ.
• ಯಾವುದೇ ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಸ ನಮ್ಮ ಸ್ವ ುಂತ
ಸ್ಮ್ಯದಲೆಿ ೀ ನಡೆಯಬೇಕ್ಯ ಮ್ತ್ತತ ಅದು ನಮ್ಮ
ಕ್ಸಲಸ್ದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೀರಬ್ರದು. ಮ್ತ್ತತ
ನಮ್ಮ ದೃಷಿಟ ಕೊೀನವು ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು,
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ಬೇರೆಯವ್ರುಂದ್ಧಗೆ
ನೀವು ಹೇಗೆ ವ್ತಿಕಸ್ಬೇಕ್ಯ ಎುಂಬುದರ ಮೇಲೆ
ಪೂ ಭಾವ್ ಬಿೀರಬ್ರದು.
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ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ಟೆಸ್ಕು ಪರವ್ಯಗಿ ನಾನು ರಾಜಕ್ಷೀಯ ದೇಣಿಗೆ
ನೀಡಬಹುದೇ?
A ಇಲಿ . ನ್ಯವು ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ
ಅಭ್ಯ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದಿಲಿ .
Q ಮಂತಿೂ ಗಳ ದತಿತ ಕಾಯಕಕ್ೂ ಮ್ವ್ನುನ
ಪಾೂ ಯೀಜಿಸ್ಬಹುದೇ?

ಟೆಸ್ಕು

A ಉದೆದ ೀರ್ ರ್ಮ್ಗಕಾಯಾಗರ್ಗವಾಗಿದುದ
ರಾಜಕ್ಷೀಯವ್ಲಿ ದಿದದ ರೂ ಸಹ, ಅಿಂತಹ
ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನ್ನ ಮ್ತುತ
ಸಕಾಗರಿ ಸಂಬಂರ್ಗಳ ಅರ್ವಾ ಸಂವ್ಹನ
ತಂಡಗಳಿಂದಿಗೆ ಚಚಿಗಸಬೇಕ್ಯ. ಸಮಾರಂಭ್ದ
ಪಾಾ ಯೀಜಕತವ ವು ಲಂಚದ ಅರ್ವಾ ಇತರ ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ
ರ್ಕೆೆ ತರುವ್ ಗಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗವುದಿಲಿ
ಮ್ತುತ ಅದು ಪಕ್ಷ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿಲಿ ಎಿಂಬುದನ್ನು
ನೀವು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ. ಟೆಸ್ಕೆ
ರಾಜಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ತಟಸಥ ಸಂಸ್ಯಥ ಎಿಂಬುದನ್ನು
ನೆನಪಿಡಿ.
Q ನಾನು ಪಾೂ ಪಟಿಕಯಲಿಿ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುತೆತ ೀನೆ. ಟೆಸ್ಕು
ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೀರುವ್ ವಿಷ್ಯವುಂದರ ಬಗೆೆ
ನಾನು ಯೀಜನಾ ಸ್ಚವ್ರುಂದ್ಧಗೆ
ಮಾತನಾಡಬಹುದೇ?
A ಸಕಾಗರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಿಗೆ ಒಡನ್ಯಡುವ್
ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಕಾಗರಿ ಸಂಬಂರ್ಗಳ
ಅರ್ವಾ ಸಂವ್ಹನ ತಂಡವ್ನ್ನು ಸಂಪಕ್ಷಗಸಬೇಕ್ಯ
ಮ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಒಡನ್ಯಟದ ಯೀಜನೆಯನ್ನು
ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಒಪಿಪ ಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ. ಬಹುಪಾಲು
ಸಮ್ಯ ಸಮ್ಸ್ಯಯ ಯ ಬಗೆೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳ
ನೇರವಾಗಿ ಟೆಸ್ಕೆ ದ ತಜಞ ರನ್ನು ಕಳ್ಳವುದು
ಒಳಿತು.

ಗ್ರೂ ಪ್ ಕಾನೂನು ಸ್ಕಾಕರಿ
ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ತಂಡ

•
•

ಸಂವ್ಹನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಯ ಸ್ಿ

•

ಉಡುಗೊರೆ & ಮ್ನರಂಜನಾ
ನೀತಿ

•

ದತಿತ ದೇಣಿಗೆಗಳ ನೀತಿ

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

A ಉತತ ಮ್ ನೆರೆಹರೆಯವ್ರಾಗಲು ನ್ಯವು ಸಥ ಳಿೀಯ
ರ್ಚನ್ಯಯತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಳವ್ಳಗಳಿಗೆ
ಸಪ ಿಂದಿಸುವುದು ಮ್ಹತವ ಪೂಣಗ. ನೀವು
ಪಾ ಸ್ಥತ ಪವ್ನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಕಾಗರಿ ಸಂಬಂರ್ಗಳ
ಅರ್ವಾ ಸಂವ್ಹನ ತಂಡದ್ಿಂದಿಗೆ
ಚಚಿಗಸಬೇಕ್ಯ ಮ್ತುತ ಮೇಯರ್ ಅವ್ರನ್ನು
ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡಲು ಮ್ತುತ ಅವ್ರ ಕಳವ್ಳಗಳನ್ನು
ಆಲ್ಲಸಲು ಇರುವ್ ಉತತ ಮ್ ಮಾಗಗವ್ನ್ನು
ಒಪಿಪ ಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
Q ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯಬಬ ರು ಅವ್ರು ಮುುಂದ್ಧನ
ವ್ಯರ ನನನ ಮ್ಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದೇ ಎುಂದು
ಕೇಳಿದಾಿ ರೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಸು ಒಪಪ ಬಹುದೇ?
A ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಕಾರಣಿಯಬಬ ರ ಔಪಚಾರಿಕ
ಭೇಟ್ಟಗೆ ಒಪುಪ ವ್ ಮೊದಲು ಸಕಾಗರಿ
ಸಂಬಂರ್ಗಳ ಅರ್ವಾ ಸಂವ್ಹನಗಳಲ್ಲಿ ನ
ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸ್ಸ.
ಪಾ ತಿಕ್ಷಾ ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ್ ಮೊದಲು ನ್ಯವು
ಯಾವುದೇ ಪಾ ಸ್ಥತ ವಿತ ಭೇಟ್ಟಯ ಉದೆದ ೀರ್ ಮ್ತುತ
ಸಂದಭ್ಗವ್ನ್ನು ಅರ್ಗಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕಾಗತತ ದೆ.

A ಅಿಂತಹ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ
ಕಾನೂನ್ನ ಮ್ತುತ ಸಕಾಗರಿ ಸಂಬಂರ್ಗಳ
ಅರ್ವಾ ಸಂವ್ಹನ ತಂಡದ್ಿಂದಿಗೆ
ಚಚಿಗಸಬೇಕ್ಯ. ಪಾಾ ಯೀಜಕತವ ವ್ನ್ನು
ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಲ್ಲದರೆ, ವಾಷ್ಟಗಕ ವ್ರದಿಗ್ರಗಿ
ಟೆಸ್ಕೆ ದ ರಾಜಕ್ಷೀಯ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಕ್ಯರಿತ
ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಸದಿ ಪಡಿಸುವ್ ಗ್ರಾ ಪ್
ಗವ್ನಗಮೆಿಂಟ್ ರಿಲೇಷ್ನ್ೆ ಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗತತ ದೆ.

ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಒಡನಾಟದ
ಮಾಗಕದಶ್ನಕ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ಈ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜನ
ತಂಡದ್ಿಂದಿಗೆ ಚಚಿಗಸಬೇಕ್ಯ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ
ಕೆಲಸದಿಿಂದ ವೇತನರಹಿತ ರಜ್ಜ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವ್
ಪಾ ಕ್ಷಾ ಯೆಯನ್ನು ವಿವ್ರಿಸುತ್ಸತ ರೆ. ಫಲ್ಲತ್ಸಿಂರ್ ಏನೇ
ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕ್ಷೀಯ ನಂಬಕೆಗಳ್ಳ ನಮ್ಮ
ಟೆಸ್ಕೆ ಕೆಲಸಕೆೆ ಅಡಿಾ ಯಾಗದಂತೆ
ನೀಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
Q ಮ್ದಯ ಮಾರಾಟದ ಬಗೆೆ ಕ್ಳವ್ಳ ವ್ಯ ಕ್ತ ಪಡಿಸ್ಲು
ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಳಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ ಪಕ್ರನುನ ಭೇಟಿ
ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊುಂಡಿದಾಿ ರೆ. ನಾನು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?

Q ಟೆಸ್ಕು ಒುಂದು ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಪಕ್ಷ ಅರ್ವ್ಯ ಟೊ ೀಡ್
ಯೂನಯನ್ ಆಯೀಜಿಸುವ್ ಸಾವ ಗತ
ಸ್ಮಾರಂಭವ್ನುನ ಪಾೂ ಯೀಜಿಸ್ಬಹುದೇ?

ಇನನ ಷ್ಟಟ ಹೆಚಿ ನದನುನ ನಾನು
ಎಲಿಿ ನೀಡಬಹುದು?

•

Q ಸಂಸ್ತ್ ಸಾಿ ನಕಾು ಗಿ ನಡೆಸುತಿತ ರುವ್ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ
ಅಭಯ ರ್ಥಕಯಬಬ ರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಸು ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡಲು ನಾನು ಕ್ಸಲಸ್ದ್ಧುಂದ ರಜೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದೇ?

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ನಖ್ರವಾದ ಲೆಕೆ ಪತಾ ನವ್ಗಹಣೆ
ಮ್ತುತ ಹಣ ವ್ಗ್ರಗವ್ಣೆ
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ಷೇರು ಮಾರುಕ್ಟೆಟ ಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಷೇರುದಾರರ ಪೂ ತಿ
ನಮ್ಗಿರುವ್ ನಮ್ಮ ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಿಗಳನುನ ಪೂರೈಸ್ಲು,
ನಮ್ಮ ಎಲಿ ಆರ್ಥಕಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಕಂಪನಯ
ಖ್ಯತೆಗಳಲಿಿ ನಖರವ್ಯಗಿ ವ್ರದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.
ಇದರರ್ಕ ಆದಾಯ ಮ್ತ್ತತ ವೆಚಿ ದ ಡೇಟಾವ್ನುನ
ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಮ್ತ್ತತ ಸ್ರಿಯಾದ
ಸ್ಮ್ಯದಲಿಿ ದಾಖಲಿಸ್ಲಾಗತತ ದೆ ಎುಂಬುದನುನ
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಗಲಾಿ ಪ್ರಟಿಟ ಗೆಗಳಲಿಿ , ನಗದು ಕ್ಚೇರಿಯಲಿಿ ಮ್ತ್ತತ
ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆರ್ಫೀಸ್ ಕಾಯಕಗಳಲಿಿ , ನಾವೆಲಿ ರೂ
ಪಾೂ ಮಾಣಿಕ್ರಾಗಿದೆಿ ೀವೆ ಎುಂಬುದನುನ
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ ಮ್ತ್ತತ ಆರ್ಥಕಕ್ ಮ್ತ್ತತ
ಆರ್ಥಕಕೇತರ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ದಾಖಲಿಸುವ್ಲಿಿ
ಸ್ಮ್ಗೂ ತೆಯಿುಂದ ವ್ತಿಕಸ್ಬೇಕ್ಯ. ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಮ್ತ್ತತ
ಅುಂತರರಾಷಿಟ ರೀಯ ಆರ್ಥಕಕ್ ವ್ರದ್ಧ ನಯಮ್ಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕ್ಟುಟ ನಟಾಟ ಗತಿತ ವೆ ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ
ಆುಂತರಿಕ್ ವ್ರದ್ಧ ನೀತಿಗಳುಂದ್ಧಗೆ ಅವುಗಳನೂನ
ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೇಕ್ಯ.
ದುಷ್ು ಮ್ಕಗಳು ಟೆಸ್ಕು ಬ್ಯ ುಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ
ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ , ಅತಯ ುಂತ ಕ್ಸಟಟ ಪೂ ಕ್ರಣವ್ಯದ
ಭಯೀತಾಪ ದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರಾಧ್
ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಸಯಿುಂದ ಸಂಗೂ ಹಿಸ್ತದ ಹಣವ್ನುನ
ಕಾನೂನುಸ್ಮ್ಮ ತ ಆರ್ಥಕಕ್ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಯಿ ಗಳಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಲು
ಪೂ ಯತಿನ ಸುವ್ ಸಾಧ್ಯ ತೆಯ ಬಗೆೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಗಲೂ
ಜಾಗರೂಕ್ರಾಗಿರಬೇಕ್ಯ. ಇದನುನ ಸಾಮಾನಯ ವ್ಯಗಿ ಮ್ನ
ಲಾುಂಡರಿುಂಗ್ ಎುಂದು ಕ್ರೆಯಲಾಗತತ ದೆ ಮ್ತ್ತತ ಮ್ನ
ಲಾುಂಡರಿುಂಗ್ ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ ಆರ್ಥಕಕ್ ಅಪರಾಧ್ಗಳಲಿಿ
ಭಾಗಿಯಾಗವ್ ಕಂಪನಗಳು ಮ್ತ್ತತ ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಗಳಿಗೆ ಕ್ಠಿಣ
ದಂಡನೆಗಳನುನ ವಿಧಿಸ್ಲಾಗತತ ದೆ.
ಇನು ಷ್ಟಿ
ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ಎಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು?

ನ್ಯನ್ನ

•

ಗ್ರೂ ಪ್ ಆರ್ಥಕಕ್ ತಂಡ ಅರ್ವ್ಯ
ಸ್ಿ ಳಿೀಯ
ಆರ್ಥಕಕ್ ತಂಡ

•

ಗ್ರೂ ಪ್ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದೂ ತೆ ಮ್ತ್ತತ
ಸ್ತಿ ತಿಸಾಿ ಪಕ್ತವ ತಂಡ ಅರ್ವ್ಯ
ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಭದೂ ತಾ ತಂಡ

•

ಗ್ರೂ ಪ್ ಕಾನೂನು ವ್ಯ ವ್ಹಾರ
ಸ್ಮ್ಗೂ ತಾ ತಂಡ ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ
ಕಾನೂನು ತಂಡ.

•

ಟೆಸ್ಕು
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ಗ್ರೂ ಪ್ ಅಕೌುಂಟಿುಂಗ್ ನೀತಿ

ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ
ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?
• ನೀರ್ವನಾದರು ಆದಾಯ ಅರ್ವ್ಯ ವೆಚಿ ಗಳನುನ
ದಾಖಲಿಸುವುದರಲಿಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದಿ ರೆ, ನಮ್ಮ
ಟೆಸ್ಕು ಗ್ರೂ ಪ್ ಅಕೌುಂಟಿುಂಗ್ ನೀತಿಗಳ ಬಗೆೆ ಮ್ತ್ತತ
ನಮ್ಮ ಪಾತೂ ಕ್ಸು ಅವು ಹೇಗೆ ಅನವ ಯಿಸುತತ ವೆ
ಎುಂಬುದರ ಬಗೆೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ಧದೆಯೆ ಎುಂಬುದನುನ
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳಿು .
• ನಖರವ್ಯದ ಮ್ತ್ತತ ಸ್ರಿಯಾದ ಆರ್ಥಕಕ್ ವ್ರದ್ಧ
ಅವ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಆರ್ಥಕಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನುನ
ಮಾತೂ ಸ್ಲಿಿ ಸ್ತ.
• ಎಲಾಿ ಆರ್ಥಕಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಬೆುಂಬಲಿಸ್ಲು
ಇನ್ವ್ಯಯ್ಸೆ ಗಳು ಮ್ತ್ತತ ರಶ್ನೀದ್ಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ
ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಕಾಯಿಿ ಡಿ.
• ನಮ್ಮ ಪೂ ಯಾಣ ಮ್ತ್ತತ ಖಚ್ಚಕ ನೀತಿಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದ್ಧರಿ
ಮ್ತ್ತತ ಅನುಸ್ರಿಸ್ತ ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸ್ದಸ್ಯ ರೂ
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತಾತರೆ ಎುಂಬುದನುನ
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳಿು .
• ನಮ್ಮ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಹಣಕಾಸು ತಂಡದ್ುಂದ್ಧಗೆ
ನಕ್ಟವ್ಯಗಿ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ತತ ಆದಾಯ ಅರ್ವ್ಯ
ವೆಚಿ ವ್ನುನ ಹೇಗೆ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಎುಂಬುದರ ಬಗೆೆ
ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪ ಷ್ಟ ತೆ ಇಲಿ ದ್ಧದಿ ರೆ ಮಾಗಕದಶಕನ
ಪಡೆಯಿರಿ.
• ನಮ್ಮ ಆುಂತರಿಕ್ ಮ್ತ್ತತ ಬ್ಹಯ ಲೆಕ್ು
ಪರಿಶ್ೀಧ್ಕ್ರುಂದ್ಧಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಖ್ಯತೆಗಳನುನ ಲೆಕ್ು ಪರಿಶ್ೀಧಿಸ್ಲು ಅಗತಯ ವಿರುವ್
ಮಾಹಿತಿ ಮ್ತ್ತತ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ತ
ಸ್ಹಕ್ರಿಸ್ತ.
• ತಪಾಪ ದ ಅರ್ವ್ಯ ಸುಳುು ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಇತರ
ಉದ್ಯ ೀಗಿಗಳು ಇಟುಟ ಕೊುಂಡಿದಾಿ ರೆ ಅರ್ವ್ಯ ಅವ್ರು
ಹಣವ್ನುನ ದುರುಪಯೀಗಪಡಿಸ್ತಕೊಳುು ತಿತ ದಾಿ ರೆ ಎುಂದು
ನಂಬಲು ನಮ್ಮ ಲಿಿ ಕಾರಣವಿದಿ ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈನ್
ಮಾಯ ನೇಜರ್, ಸುರಕ್ಷತಾ ನದೇಕಶಕ್, ಆರ್ಥಕಕ್ ನದೇಕಶಕ್
ಅರ್ವ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಪ್ರೂ ಟೆಕ್ಟ ರ್ ಲೈನ್ಗೆ Protector
Line ವ್ರದ್ಧ ಮಾಡಿ.
• ಗ್ರೂ ಹಕ್ರ ಠೇವ್ಣಿ ಅರ್ವ್ಯ ಉನನ ತ ಮೌಲಯ ದ ನಗದು
ವ್ಹಿವ್ಯಟುಗಳನುನ ನವ್ಕಹಿಸುವುದರಲಿಿ ನೀವು
ಭಾಗಿಯಾಗಿದಿ ರೆ, ಮ್ನ ಲಾುಂಡರಿುಂಗ್ ವಿರೀಧಿ
ಜಾಗೃತಿಯನುನ ಪಾಲಿಸ್ಲು ನೀವು ನಯಮ್ತ
ತರಬೇತಿಯನುನ ಪೂಣಕಗೊಳಿಸುವುದನುನ
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳಿು .
• ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಯಿ ಗಳಲಾಿ ಗವ್ ಅನರಿೀಕ್ಷಿ ತ
ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳ ಸುತತ ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗೆೆ
ಜಾಗರೂಕ್ರಾಗಿರಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪೂರೈಕ್ಸದಾರರು
ತಮ್ಮ ಬ್ಯ ುಂಕ್ ಖ್ಯತೆಯನುನ ಒುಂದು ಕ್ಯಖ್ಯಯ ತ
ನಮ್ಮ
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ತೆರಿಗೆ ರ್ಧಮ್ಕ್ಸು ಸ್ಿ ಳಾುಂತರಿಸುತಿತ ರಬಹುದಾದು. ಇದು
ಒುಂದು ಕ್ಸುಂಪು ನಶ್ವನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ನಾನು, ಸಾಮಾನಯ ವ್ಯಗಿ ನಮ್ಮ
ದಾಖಲಿಸುವ್ ನನನ

ಮ್ಳಿಗೆಯ ತಾಯ ಜಯ ವ್ನುನ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯಬಬ ನ ಬದಲು

Q

ನಾನು P8 ನಲಿಿ ಒುಂದು ಪೂ ಚಾರಾಭಿಯಾನವ್ನುನ
ನಡೆಸುತಿತ ದೆಿ ೀನೆ ಮ್ತ್ತತ ಪೂರೈಕ್ಸದಾರನು £1 ಮ್ಲಿಯನ್

ಅವ್ನ ಸಾಿ ನದಲಿಿ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುತಿತ ದೆಿ ೀನೆ. ನಾನು

ಧ್ನನಧಿಯನುನ

ನಮೂದ್ಧಸುತಿತ ರುವ್ ಅುಂಕ್ಷಅುಂಶಗಳು ಸಾಮಾನಯ ವ್ಯಗಿ

ಖಂಡಿತವ್ಯಗಿಯೂ ನಡೆಯುವುದರಿುಂದ ನಾನು

ನಮೂದ್ಧಸುತಿತ ರುವ್ ಅುಂಕ್ಷಅುಂಶಗಳಿಗಿುಂತ

ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ು ವ್ನುನ

ಕ್ಡಿಮ್ಮಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ನಾನು ಗಮ್ನಸ್ತದೆಿ ೀನೆ.

ತೊೀರಿಸ್ಬಹುದೇ?

ಇದ್ುಂದು ಸ್ಮ್ಸ್ಯಯ ಯೇ?

A ಸ್ಥಮಾನಯ

A ತ್ಸಯ ಜಯ ದ ಪಾ ಮಾಣಗಳ್ಳ ವಿಭನು ವಾಗಿರಲು ಸ್ಥಕಷ್ಟಿ

ಒದಗಿಸುತಿತ ದಾಿ ನೆ. ಈ ಪೂ ಚಾರವು
ಒುಂದು ಹಿುಂದ್ಧನ ಅವ್ಧಿಯಲಿಿ ಗೆ

ಲೆಕೆ ಪತಾ ಅಭಾಯ ಸದ ಪಾ ಕಾರ,

ಆದ್ರಯವ್ನ್ನು

ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆ ನಡೆಯುವ್ ಆರ್ಥಗಕ
P8 ನಲ್ಲಿ

ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ನಮ್ಗೇನ್ಯದರು ಯಾವುದೇ ಒಿಂದು

ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರಖ್ಲ್ಲಸಬೇಕ್ಯ. ಅದನ್ನು

ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ

ಮಾತಾ ನಮೂದಿಸಬೇಕ್ಯ. ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿಗ್ರಗಿ

ನೀತಿಗಳ್ಳ ಮ್ತುತ ಪಾ ಕ್ಷಾ ಯೆಗಳಿಗೆ

ಅನ್ನಗಣವಾಗಿ ಡೇಟಾವ್ನ್ನು

ದ್ರಖ್ಲ್ಲಸಲ್ಲಗಿಲಿ

ಎಿಂದು ಅನಸುತಿತ ದದ ರೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು
ನಮ್ಮ

ಲೈನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ರಿಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ಯಡಿ

ಅರ್ವಾ ಪ್ರಾ ಟೆಕಿ ರ್ ಲೈನ್

Q ಒಬಬ

ಸಂಭಾವ್ಯ

ಪೂರೈಕ್ಸದಾರ ತನನ

ಅದು ಗೌಪಯ

ಮಾಲಿೀಕ್ರ

ಮಾಹಿತಿ ಎುಂದು ಹೇಳಿ

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಲು ನರಾಕ್ರಿಸುತಿತ ದೆ. ಎಲಾಿ ಹಿನೆನ ಲೆ

Q ಗ್ರೂ ಹಕ್ರಬಬ ರ ಟೆಸ್ಕು ಬ್ಯ ುಂಕ್ ಖ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ್
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಷು ುಂತ ದ್ಡಿ ವ್ಯದ
ನಾನು ಇದನುನ

ಆರ್ಥಗಕ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಪಕರಿಂದಿಗೆ

ಮಾತನ್ಯಡಿ.
ಗರುತನುನ

Protector Line ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ವ್ಹಿವ್ಯಟುಗಳಾಗತಿತ ರುವುದನುನ

ನಮ್ಮ

ಪರಿಶ್ನೀಲನೆ ಅದನುನ

ಒುಂದು ತಿೀರದಾಚೆಯ

ನಾಯ ಯವ್ಯಯ ಪಿತ ಯಲಿಿ ರುವ್ ಸಂಸ್ಯಿ ಯುಂದರ
ನಾನು ಗಮ್ನಸ್ತದೆಿ ೀನೆ.

ವ್ರದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೇ?

ಒಡೆತನದಲಿಿ ದೆ ಎುಂದು ಸೂಚಸ್ತವೆ. ನಾನು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?

A ಮ್ನ ಲ್ಲಿಂಡರಿಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸರಬಹುದೆಿಂದು ನೀವು

A ಇದು ಒಿಂದು ಕೆಿಂಪು ನಶಾನೆ ಆಗಿದುದ , ನೀವು ಲ್ಲೀಗಲ್

ಅನ್ನಮಾನಸುವ್ ಯಾವುದೇ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆಯನ್ನು

ನಿಂದ ಸಲಹೆ ಮ್ತುತ ಮಾಗಗದರ್ಗನ ಪಡೆಯಬೇಕ್ಯ.

ನೇರವಾಗಿ ವ್ರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತತ ದೆ. ಮ್ನ

ಕಂಪನಯ ಅಿಂತಿಮ್ ಮಾಲ್ಲೀಕರ ಗರುತನ್ನು

ಲ್ಲಿಂಡರಿಿಂಗ್ ಕಳವ್ಳಗಳನ್ನು

ಮ್ರೆಮಾರ್ಚವಂತ ಸಂಕ್ಷೀಣಗ ಮಾಲ್ಲೀಕತವ ದ

ವ್ರದಿ ಮಾಡುವ್ಲ್ಲಿ

ವಿಫಲವಾದರೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳನ್ನು

ರಚನೆಗಳನ್ನು

ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತತ ದೆ.

ಮ್ರೆಮಾರ್ಚವ್ ಒಿಂದು ಮಾಗಗವಾಗಿದೆ ಮ್ತುತ ಇದನ್ನು

Q ನನನ
ದ್ಡಿ

ಸಾಮಾನಯ

ಗ್ರೂ ಹಕ್ರಬಬ ರು ಅಸಾರ್ಧರಣವ್ಯಗಿ

ರಚಿಸುವುದು ಹಣದ ಮೂಲವ್ನ್ನು

ಮ್ನ ಲ್ಲಿಂಡರಿಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಪೂ ಮಾಣದ ಸ್ರಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನಗದು ರೂಪದಲಿಿ

ಪಾವ್ತಿಸ್ತದಾಿ ರೆ. ಈ ಬಗೆೆ

ನಾನು

ಕ್ಳವ್ಳಕೊು ಳಗ್ರಗಬೇಕೇ?
A ಹೌದು. ಇದು ನ್ಯವು ಗಮ್ನಸಬೇಕಾಗಿರುವ್ “ಕೆಿಂಪು
ನಶಾನೆ” ಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದು. ನೀವು ನಮ್ಮ

ಲೈನ್

ಮಾಯ ನೇಜರ್ರಿಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ಯಡಬೇಕ್ಯ.
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ನಮ್ಮ
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ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಸುರಕ್ಷಿ ತವಾಗಿರಿಸುವುದು
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ಮಾಹಿತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ತೆ ಗಟುಟ .
ಮಾಹಿತಿಯನುನ ತವ ರಿತವ್ಯಗಿ ಮ್ತ್ತತ ಸುರಕ್ಷಿ ತವ್ಯಗಿ
ಹಂಚಕೊಳುು ವ್ಲಿಿ ನ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರ್ಯ ಕ ನಮ್ಗೆ
ಸ್ಮ್ಯಕ್ಸು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಮ್ಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಉತಪ ನನ ಗಳನುನ
ಪಡೆಯಲು, ಮಾರಾಟದ ಡೇಟಾವ್ನುನ ವಿಶ್ನಿೀಷಿಸ್ಲು
ಮ್ತ್ತತ ಅದಕ್ಸು ಪೂ ತಿಸ್ಪ ುಂದ್ಧಸ್ಲು ಮ್ತ್ತತ ಗ್ರೂ ಹಕ್ರಿಗೆ
ಅವ್ರ ಸ್ದ್ಯ ೀಚತ ವಿತರಣಾ ಮಾಹಿತಿ
ಒದಗಿಸುವುದನುನ ಅನುಮ್ತಿಸುತತ ದೆ.
ಟೆಸ್ಕು ಮಾಹಿತಿಯು ದುಷ್ು ಮ್ಕಗಳಿಗೆ ಮ್ತ್ತತ
ವಂಚಕ್ರಿಗೆ ತ್ತುಂಬ್
ಮೌಲಯ ಯುತವ್ಯಗಿರಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿುಂದ ನಾವು
ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಎಚಿ ರಿಕ್ಸಯಿುಂದ ಬಳಸುವುದು ಮ್ತ್ತತ
ಕ್ಳೆದುಕೊಳು ದೇ ಇರುವುದು ಮ್ತ್ತತ ಯುಕ್ತವ್ಯಗಿ
ನವ್ಕಹಿಸ್ದೇ ಇರುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾಹಿತಿಯನುನ
ವೈಯಕ್ಷತಕ್ ಸಾಧ್ನಗಳ ಮೂಲಕ್ ಅರ್ವ್ಯ ಸಾವ್ಕಜನಕ್
ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್ವ್ಕ್ಕ ಸಂಪಕ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ
ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಬಳಸುವ್ಯಗ ಟೆಸ್ಕು ಸಾಧ್ನಗಳು
ಮ್ತ್ತತ ಟೆಸ್ಕು ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಮ್ತ್ತತ
ಸುರಕ್ಷಿ ತವ್ಯಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎುಂಬುದನುನ
ಅರ್ಕಮಾಡಿಕೊಳುು ವ್ ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಿ ಎಲಾಿ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳ ಮೇಲೂ ಇದೆ.

ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ
ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿ ತವಾಗಿಡುವುದು
• ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಬಲವ್ಯದ ಪಾಸ್ವ್ಡ್ಕಗಳನುನ
ಬಳಸ್ತ. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ವ್ಡ್ಕ ಅನುನ ರಚಸ್ಲು
ನೀವು ಸಂಬಂಧ್ವಿಲಿ ದ ನಾಲುು ನಘಂಟು
ಪದಗಳನುನ ಒಟಿಟ ಗೆ ಬಳಸ್ಬಹುದು.
ನಮ್ಗೆ ಸ್ಮ ರಣಿೀಯವ್ಯದಂತ ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ
ಊಹಿಸ್ಲು ಸುಲಭವ್ಲಿ ದ ಪದಗಳನುನ
ಆರಿಸ್ತಕೊಳಿು .

ಖ್ಯತೆಗಳನುನ ಬಳಸ್ಬೇಡಿ.
• ಡಾಕ್ಯಯ ಮ್ಮುಂಟ್ಗಳನುನ ಹಂಚಕೊಳು ಲು
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸ್ರಿಸ್ಲಾದ ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಗಳಿಗೆ
ಪೂ ರ್ವಶವ್ನುನ ನೀಡುವ್ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಕು ಅನುಮೊೀದ್ಧತ
OneDrive ಅನುನ ಬಳಸ್ತ.
• ಅನುಮೊೀದ್ಧಸ್ದ ಅರ್ವ್ಯ ಸಾವ್ಕಜನಕ್ ಫೈಲು ಹಂಚಕ್ಸ
ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನುನ ಬಳಸ್ಬೇಡಿ ಉದಾ. ಡಾೂ ಪ್ಬ್ಕ್ೆ ,
ಗ್ರಗಲ್ ಡೊ ೈವ್.
• ಸೂಕ್ಷಮ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಎಚಿ ರಿಕ್ಸಯಿುಂದ ನವ್ಕಹಿಸ್ತ,
ಅದನುನ ಸುರಕ್ಷಿ ತವ್ಯಗಿರಿಸ್ತಕೊಳಿು ಮ್ತ್ತತ ಅದನುನ
ಸುರಕ್ಷಿ ತವ್ಯಗಿ ವಿಲೇ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು
ಸೂಕ್ತ ಮ್ತ್ತತ ಸುರಕ್ಷಿ ತವ್ಯಗಿರದ ಹರತ್ತ
ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಬೇಡಿ.
• ಎಲಾಿ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಭದೂ ತಾ
ಜಾಗೃತಿ ತರಬೇತಿಯು ಕ್ಡಾಿ ಯವ್ಯಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ
ನಯೀಜಿಸ್ಲಾದ ಎಲಿ ತರಬೇತಿಯನುನ
ಸ್ಮ್ಯೀಚತವ್ಯಗಿ ಪೂಣಕಗೊಳಿಸುವುದನುನ
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳಿು .
• ನಮೇನಾದರು ಡೇಟಾ ಉಲಿ ುಂಘನೆ ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ
ಎುಂದು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಧ್ವ ನಯೆತಿತ .
ಗೌಪಯ ತಾ ಪ್ರೀಟಕಲ್ನಲಿಿ ನ (ಅರ್ವ್ಯ ಪ್ರೀಟಕಲ್
ಇಲಿ ದ್ಧದಿ ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಗೌಪಯ ತಾ ತಂಡವ್ನುನ
ಸಂಪಕ್ಷಕಸ್ತ) ಮಾಗಕದಶಕನವ್ನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ತ.
ಐಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳ್ಳ ಮ್ತುತ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು
ಬಳಸುವುದು
• ಆಕ್ೂ ಮ್ಣಕಾರಿ, ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರ, ಕಾನೂನುಬ್ಹಿರ
ಅರ್ವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಕು ನೀತಿಯ ಉಲಿ ುಂಘನೆ
ಮಾಡಬಹುದು ಎುಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದಾದ
ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ರಚಸ್ಲು, ಬಳಸ್ಲು
ಅರ್ವ್ಯ ವಿತರಿಸ್ಲು ಟೆಸ್ಕು ಲಾಯ ಪ್ಟಾಪ್ಗಳು,
ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧ್ನಗಳು, ವ್ಯ ವ್ಸ್ಯಿ ಗಳು ಅರ್ವ್ಯ
ನೆಟ್ವ್ಕ್ಕಗಳನುನ ಬಳಸ್ಬೇಡಿ.
ನರ್ಧನ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ಗಳು, ಆಗ್ರಗೆೆ ಸಂಭವಿಸುವ್
ಕಾೂ ಯ ಶ್ನುಂಗ್, ಪಾಪ್-ಅಪ್ಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಅಸಾಮಾನಯ
ವ್ತಕನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಲ್ರ್ವರ್ ಸೂಚನೆಗಳಿಗ್ರಗಿ
ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಗಮ್ನಸ್ತ.
•

• ಪಾಸ್ವ್ಡ್ಕಗಳು, ಪಿನ್ಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ಬ್ಯ ುಂಕ್
ವಿವ್ರಗಳಂತಹ ಮ್ಹತವ ಪೂಣಕ
ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಎುಂದ್ಧಗ್ರ ಹಂಚಕೊಳು ಬೇಡಿ.

ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ನ್ಯನ್ನ
ಎಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು?

• ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಸಂಘಟಿತವ್ಯಗಿ,
ಗರುತಿಸ್ಬಹುದಾದಂತೆ ಮ್ತ್ತತ
ಬಳಸ್ಬಹುದಾದಂತ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಇರಿಸ್ತ.
• ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಉಳಿಸ್ತಕೊಳುು ವ್ ಅರ್ವ್ಯ ಅಳಿಸುವ್
ಬಗೆೆ ಇರುವ್ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಶಯ ಕ್ತೆಗಳ ಬಗೆೆ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿು ಮ್ತ್ತತ ಗೌರವಿಸ್ತ.

•

ತಂತೂ ಜಾಾ ನ ಅಪಾಯ
ಮ್ತ್ತತ ಅನುಸ್ರಣಾ
ತಂಡ ಅರ್ವ್ಯ
ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಮಾಹಿತಿ
ಭದೂ ತಾ ತಂಡ

•

ಸ್ತವ ೀಕಾರಾಹಕ ಬಳಕ್ಸ
ನೀತಿ

• ಕ್ಸಲಸ್ದ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ್ರಗಿ ವೈಯಕ್ಷತ ಕ್ ಇಮೇಲ್
ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ಮಾಲೆವ ೀರ್ ಹುಂದ್ಧರಬಹುದು ಎುಂದು ನಾನು
ನಂಬುವ್ ಲಿುಂಕ್ಗಳನುನ ಒಳಗೊುಂಡಂತ ಇಮೇಲ್
ವುಂದನುನ ನನಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ನಾನು
ಆಕ್ಸ್ತಮ ಕ್ವ್ಯಗಿ ಲಿುಂಕ್ ಅನುನ ಕ್ಷಿ ಕ್ ಮಾಡಿದಿ ರೆ ನಾನು
ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?

Q ಮ್ನೆಗೆ ಹೀಗವ್ ಭರಾಟೆಯಲಿಿ ನಾನು ನನನ ಲಾಯ ಪ್
ಟಾಪ್
ಅನುನ ರೈಲಿನಲಿಿ ಬಿಟಿಟ ದೆಿ ೀನೆ ಮ್ತ್ತತ ಅದು ಮ್ತೆತ
ದ್ರೆತಿಲಿ .
ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?

A ನೀವು ಬಲಿ ಮೂಲಗಳಿಿಂದ ಬಂದ ಇಮೇಲ್
ಗಳನ್ನು ಮಾತಾ ತೆರೆಯಬೇಕ್ಯ ಮ್ತುತ ನಮ್ಗೆ
ಪರಿಚಯವಿಲಿ ದ ಅರ್ವಾ
ಅನ್ನಮಾನ್ಯಸಪ ದವೆಿಂದು ತೀರುವ್ ಲ್ಲಿಂಕ್ಸಗಳ್ಳ
ಅರ್ವಾ ತೆರೆದ ಲಗತುತ ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಿಂದಿಗ್ರ ಕ್ಷಿ ಕ್ಸ
ಮಾಡಬಾರದು.

A ಅದು ಕಳೆದಿರುವ್ ಬಗೆೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ
ಲೈನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ಗೆ ವ್ರದಿ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ ಮ್ತುತ
ಕಚೇರಿ ಬೆಿಂಬಲ ಕಿಂದಾ ದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಟ್ಟಕೆಟ್
ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕ್ಯ.

ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಕೆ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಮಾಲೆವ ೀರ್ ಸ್ಕೀಿಂಕ್ಷಗೆ
ಒಳಗ್ರಗಿದೆ ಎಿಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸ್ಸದರೆ, ಅದನ್ನು
ತಕ್ಷಣವೇ information.security@tesco.com ಗೆ
ಇಮೇಲ್ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ 24/7 ಭ್ದಾ ತ್ಸ
ಕಾಯಾಗಚರಣೆ ಕಿಂದಾ ಕೆೆ ವ್ರದಿ ಮಾಡಿ. ಅದು
ಒಿಂದು ಫರ್ಶಿಂಗ್ ಇಮೇಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಿಂದು
ನಮ್ಗೆ ಅನಸ್ಸದರೆ, ಅದನ್ನು phishing@tesco.com
ಗೆ ಕಳ್ಳಹಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ವ್ರದಿ ಮಾಡಿ
ಮ್ತುತ ನಂತರ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸ್ಸ.
Q ಮ್ನೆಯಿುಂದ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುವ್ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿ
ಎುಂದು ಹೇಳಿಕೊಳುು ವ್ ಯಾರೀ ಒಬಬ ರಿುಂದ ನನಗೆ
ಕ್ರೆ ಬಂತ್ತ. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಕ್ಸಲಸೇತರ ಇಮೇಲ್ಗೆ
ಹಲವು ಕ್ಡತಗಳನುನ ಕ್ಳುಹಿಸುವಂತೆ ನನನ ನುನ
ಕೇಳಿದರೆ? ನಾನು ಇದನುನ ಮಾಡಬಹುದೇ?
A ಇಲಿ . ಅದು ಸುರಕ್ಷಿ ತವ್ಲಿ ದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ಷತ ಕ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕೆೆ
ಕಳ್ಳಹಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯು
ಬೆಲೆಬಾಳ್ಳವಂತದು ಅದು ಕಳವಾಗವುದನ್ನು
ತಡೆಯಲು ಅರ್ವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಜನರಿಗೆ
ಪಾ ಕಟವಾಗವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅದನ್ನು
ಕಳ್ಳಹಿಸುವ್ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ
ಕಾಳಜಿ ವ್ಹಿಸಬೇಕ್ಯ ಮ್ತುತ ಯೀಚಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಸೂಕ್ಷಮ ಡೇಟಾವ್ನ್ನು ಕಳ್ಳಹಿಸುವಾಗ, ಫೈಲ್ಗಳ್ಳ
ಪಾಸ್ವ್ಡ್ಗ ರಕ್ಷಿ ತವಾಗಿವೆಯೆ ಎಿಂದು ನೀವು
ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
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Q ಗೌಪಯ ಅರ್ವ್ಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಸೂಕ್ಷಮ ಮಾಹಿತಿಯನುನ
ನಾನು ಹೇಗೆ ವಿಲೇವ್ಯರಿ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?
A ಅದನ್ನು ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡುವ್ ಯಂತಾ ದಲ್ಲಿ
ಹಾಕ್ಷ ಅರ್ವಾ ಗೌಪಯ ತ್ಸಯ ಜಯ ಚಿೀಲ/ಡಬಬ ಯಲ್ಲಿ
ಇರಿಸ್ಸ.
Q ಕ್ರೆ ಮಾಡಿ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳುವ್ವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ
ಪೂ ತಿಕ್ಷೂ ಯಿಸ್ಬೇಕ್ಯ? “ಹಲೀ, ಇದು ಐಟಿ ಹೆಲ್ಪ ಡೆಸ್ು
ನ ಪಾಲ್. ನಮ್ಮ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ಗೆ ವೈರಸ್ ತಗಲಿದೆ,
ಮ್ತ್ತತ ನಾವು ಅದಕ್ಸು ತಕ್ಷಣ ಒುಂದು ರ್ಫಕ್ೆ ಅನುನ
ಅನವ ಯಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ರ್ಫಕ್ೆ ಅನುನ
ದೂರದ್ಧುಂದಲೇ ಅನವ ಯಿಸ್ಬಹುದು ಇದಕಾು ಗಿ ನೀವು
ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್, ಬಳಕ್ಸದಾರರ ಐಡಿ ಮ್ತ್ತತ
ಪಾಸ್ವ್ಡ್ಕ ಅನುನ ದೃ ಢೀಕ್ರಿಸ್ಬಲಿಿ ರೇ?”
A ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ವ್ಡ್ಗ ಅನ್ನು ನೀವು
ಯಾರಿಂದಿಗ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳು ಬಾರದು, ಸಹಾಯ
ಕಿಂದಾ ದ್ಿಂದಿಗ್ರ ಅಲಿ . ಅಲಿ ದೆ,
ಯಾರಿಗ್ರದರೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ನೀಡುವ್ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಯಾರು
ಕಳ್ಳತಿತ ದ್ರದ ರೆ ಎಿಂಬುದನ್ನು ನೀವು
ಪರಿರ್ಶೀಲ್ಲಸ್ಸದಿದ ೀರಿ ಎಿಂಬುದನ್ನು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳಿು .
ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಎಿಂಜಿನಯರಿಿಂಗ್ ದ್ರಳಿಯ ಬಗೆೆ
ಎಚಿ ರವಿರಲ್ಲ – ಇವು ಜನರು ನೀಡಬಾರದ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮೊೀಸಗಳಿಸುವ್
ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸ್ಥಮಾಜಿಕ
ಎಿಂಜಿನಯರ್ಗಳ್ಳ ವಿಭನು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು
ಬಳಸುತ್ಸತ ರೆ, ಉದ್ರಹರಣೆಗೆ ಫೀನ್ ಕರೆಗಳ್ಳ,
ವೈಯಕ್ಷತ ಕವಾಗಿ ಮ್ತುತ ಎಲೆಕಾಿ ಾ ನಕ್ಸ
ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ
(ಉದ್ರ. ಇಮೇಲ್/ಪಠ್ಯ ).

ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಬಾಹಯ ಸಂವ್ಹನ &
ಸ್ಥಮಾಜಿಕ
ಮಾರ್ಯ ಮ್ವ್ನ್ನು
ಬಳಸುವುದು
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?
ಅುಂತಜಾಕಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಕ್ಸು ಒದಗಿಸುವ್ ಅನೇಕ್
ಅನುಕೂಲಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಅವ್ಕಾಶಗಳನುನ ನಾವು ಅತಯ ುಂತ
ಸ್ಮ್ರ್ಕವ್ಯಗಿ ಬಳಸ್ತಕೊಳುು ತೆತ ೀವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನೆಟ್ವ್ಕ್ಕ
ಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಮುದಾಯಗಳನುನ
ಬಳಸುವುದು ವ್ಯ ಕ್ಷತ ಗಳಾಗಿ ಮ್ತ್ತತ ಒುಂದು ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ಯಗಿ
ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತಿತ ದೆಿ ೀವೆ ಎುಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳು, ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ಅರ್ವ್ಯ ಇತರ ಪೂ ಮುಖ
ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸಂವ್ಹನ ಮಾಡುವ್ಲಿಿ ಉತತ ಮ್
ಪೂ ಯೀಜನಗಳನುನ ನೀಡುತತ ವೆ.
ಟೆಸ್ಕು ಕ್ಯರಿತ ಸುದ್ಧಿ ಗಳು ತವ ರಿತವ್ಯಗಿ ಚಲಿಸುತತ ವೆ ಮ್ತ್ತತ
ಮಾಧ್ಯ ಮ್ಗಳು ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ಪೂ ತಿಸ್ಪ ಧಿಕಗಳು ನಮ್ಮ
ಕ್ಯರಿತ ಮಾಹಿತಿಗ್ರಗಿ ನರಂತರವ್ಯಗಿ ಅುಂತಜಾಕಲವ್ನುನ
ಹುಡುಕ್ಯತಾತ ರೆ. ಯಾವುದೇ ಒುಂದು ರಿೀತಿಯಿುಂದ ತಪಾಪ ದ
ಮಾಹಿತಿಯೇನಾದರು ಸಾವ್ಕಜನಕ್ವ್ಯಗಿದಿ ರೆ, ಅದು
ನಮ್ಮ ಖ್ಯಯ ತಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪ ರ್ಧಕತಮ ಕ್ತೆ ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ
ಗ್ರೂ ಹಕ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟಿಟ ರುವ್ ನಂಬಿಕ್ಸಯನುನ
ಹಾನಗೊಳಿಸುತತ ದೆ. ತಪುಪ ಮಾಹಿತಿಯು ಟೆಸ್ಕು ಬ್ೂ ುಂಡ್
ಮ್ತ್ತತ ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ ಕಾನೂನು ಕ್ೂ ಮ್ದ
ಅಪಾಯಕೂು ಕೂಡ ತಳು ಬಹುದು.

ನನು ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಇದು ಏನ್ನ
ಅರ್ಗ ನೀಡುತತ ದೆ?
ಒಬಬ ಟೆಸ್ಕು ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯಾಗಿ, ನೀವು
ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ ಪೂ ತಿನಧಿಸುತಿತ ೀರಿ. ನೀವು ಟೆಸ್ಕು
ಬಗೆೆ ಮಾತನಾಡುವ್ಯಗ ಎಲಾಿ ಸ್ಮ್ಯದಲೂಿ
ಸಾಮಾನಯ ಪೂ ಜೆಾ ಯನುನ ಬಳಸ್ತ ಮ್ತ್ತತ ಎುಂದ್ಧಗ್ರ
ತಪಾಪ ದ ಅರ್ವ್ಯ ಮ್ನನೀಯಿಸುವ್ ಟಿೀಕ್ಸಗಳನುನ
ಅರ್ವ್ಯ ಕಾಮ್ಮುಂಟ್ಗಳನುನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅುಂತಹ
ಚತೂ ಗಳು ಅರ್ವ್ಯ ಲಿುಂಕ್ಗಳನುನ ಪ್ರೀಸ್ಟ
ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವ್ಯಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಸಲಸ್ ಮ್ತ್ತತ
ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳ ಬಗೆೆ ಗೌರವ್ಯುತವ್ಯಗಿ ಮ್ತ್ತತ
ಸ್ಕಾರಾತಮ ಕ್ವ್ಯಗಿ ಇರವುದಾಗಿ ಗರಿ ಇಟುಟ ಕೊಳಿು .
ನೀವು ಸಾವ್ಕಜನಕ್ವ್ಯಗಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷ್ಣದ
ಸ್ಮ್ಯದಲಿಿ ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ಮ್ಮಮ ೀಳನದಲಿಿ ಹೇಳುವುದು,
ಪತೂ ಕ್ತಕರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಅರ್ವ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್
ಮಾಧ್ಯ ಮ್ದಲಿಿ ಬರೆಯುವುದು ಬ್ೂ ಯ ುಂಡ್ಗೆ
ಹಾನಮಾಡಬಹುದು ಮ್ತ್ತತ ತಿರುಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ
ಕ್ಸಲಸ್ದ ವ್ಯತಾವ್ರಣದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತಮ ಕ್
ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೀರಬಹುದು ಎುಂಬುದನುನ ನೆನಪಿಡಿ.
ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ನಮ್ಮ ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಮಾರ್ಯ ಮ್ ನೀತಿಯು ಆನ್
ಲೈನ್ ಸಂವ್ಹನದ ಕ್ಯರಿತ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನವ್ನ್ನು
ಸ್ಥಥ ಪಿಸುತತ ದೆ ಮ್ತುತ ಇದನ್ನು ನ್ಯಲುೆ ಪಾ ಮುಖ್
ಕೆಿ ೀತಾ ಗಳ ಸುತತ ನಮ್ಗಸಲ್ಲಗಿದೆ:
1. ಪಾೂ ಮಾಣಿಕ್ರಾಗಿರಿ – ನಮ್ಮ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ
ಮೌಲಯ ಗಳನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ತ ಮ್ತ್ತತ ವಿಶುದಿ ರಾಗಿರಿ.
ನಮ್ಮ ನುನ ನೀವು ಒಬಬ ಟೆಸ್ಕು ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿ
ಎುಂದು ಗರುತಿಸ್ತಕೊಳಿು ಮ್ತ್ತತ ದಯವಿಟುಟ ನಮ್ಮ
ಪ್ರೂ ಫೈಲ್ನಲಿಿ ‘ಎಲಾಿ ಅನಸ್ತಕ್ಸಗಳು ಸ್ವ ತಃ ನನನ ವು’
ಎುಂದು ತಿಳಿಸ್ತ. ಅಲಿಯಾಸ್ ಅನುನ ಬಳಸ್ಬೇಡಿ
ಅರ್ವ್ಯ ಕಂಪನಯುಂದ್ಧಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಪಕ್ಕದ
ಬಗೆೆ ಜನರನುನ ದಾರಿ ತಪಿಪ ಸ್ಬೇಡಿ.
2. ಅರಿತಿರಿ – ನೀವ್ು ಅುಂತಜಾಕಲದಲಿಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ
ಮಾಡುವ್ ಎಲಿ ವೂ ಸಾವ್ಕಜನಕ್ವ್ಯಗಿರುತತ ದೆ
ಎುಂಬುದನುನ ನೆನಪಿಡಿ ಮ್ತ್ತತ ಮಾಧ್ಯ ಮ್ ಮ್ತ್ತತ
ಪೂ ತಿಸ್ಪ ಧಿಕಗಳು ವಿೀಕ್ಷಿ ಸುತಿತ ದಾಿ ರೆ ಎುಂಬುದನುನ
ಗಮ್ನದಲಿಿ ರಿಸ್ತಕೊಳಿು .
3. ಯೀಚಸ್ತ – ನೀವು ಹಂಚಕೊಳುು ವ್ ವಿಷ್ಯದ
ಕ್ಯರಿತ್ತ ಜವ್ಯಬ್ಿ ರಿಯುತರಾಗಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಸ್ಟ
ಗಳು ಕ್ರಾರುವ್ಯಕಾು ಗಿವೆ, ದಾರಿತಪಿಪ ಸುವಂತಿಲಿ
ಅರ್ವ್ಯ ಹಾನಕಾರಕ್ವ್ಯಗಿಲಿ ಎುಂಬುದನುನ
ಖಚತಪಡಿಸ್ತಕೊಳು ಲು ಪೂ ಯತಿನ ಸ್ತ ಮ್ತ್ತತ
ಕಂಪನಯ ಗೌಪಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನ
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ದಂತೆ ಜಾಗರೂಕ್ರಾಗಿರಿ.
4. ಕೃತಜಾ ತೆಯಿುಂದಸ್ಮ ರಿಸ್ತ – ಕಾಪಿರೈಟ್ಅನುನ ಗೌರವಿಸ್ತ
ಮ್ತ್ತತ ಸೂಕ್ತವ್ಯಗಿ ಮ್ನನ ಣೆಗಳನುನ ನೀಡಬೇಕಾದಲೆಿ ಲಿ
ನೀಡಿ. ಬೇರಬಬ ರು ರಚಸ್ತದ ಪಠ್ಯ , ಚತೂ ಗಳು
ಅರ್ವ್ಯ ವಿೀಡಿಯಗಳನುನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ನನ ಣೆ ನೀಡದೆ
ಪ್ರೀಸ್ಟ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಪತಿೂ ಕಾ ಕ್ಚೇರಿ
ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಗೌಪಯ ತಾ ತಂಡವ್ನುನ
ಸಂಪಕ್ಷಕಸ್ದೆ ಎುಂದ್ಧಗ್ರ ಪತೂ ಕ್ತಕರಿಗೆ ಸ್ತಸ್ತಟಿವಿ
ಅರ್ವ್ಯ ಕಾಯ ಮ್ಮರಾ ಫೀನ್ ವಿೀಡಿಯವ್ನುನ
ನೀಡಬೇಡಿ.
ಪತಾ ಕತಗರಿಂದಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಹರಿಸುವುದು
ಕ್ಥೆ ಸ್ಿ ಳಿೀಯವ್ಯದುದ್ೀ, ಪಾೂ ದೇಶ್ನಕ್ವ್ಯದುದ್ೀ,
ರಾಷಿಟ ರೀಯವ್ಯದುದ್ೀ ಅರ್ವ್ಯ
ಅುಂತರರಾಷಿಟ ರೀಯವ್ಯದುದ್ೀ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲಾಿ
ವಿಚಾರಣೆಗಳನುನ ಟೆಸ್ಕು ಪ್ರೂ ಸ್ ತಂಡಕ್ಸು ಸೂಚಸ್ತ.
ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂ ತಿಸ್ಪ ುಂದನಗಳನುನ
ನವ್ಕಹಿಸ್ಲು, ಚತಿೂ ೀಕ್ರಣ ಅರ್ವ್ಯ ರೇಡಿಯ
ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ವಿನಂತಿಗಳನುನ ಸಂಘಟಿಸ್ಲು ಮ್ತ್ತತ ನೀವು
ಕಾನೂನುಬದಿ ವ್ಯಗಿ ಇರಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಬಲಿ ರು.
ಇದು ನಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಕು ದಾದಯ ುಂತ ಸ್ತಿ ರ ಮ್ತ್ತತ ಸ್ದ್ಯ ೀಚತ
ಸಂದೇಶವ್ನುನ ತಲುಪಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತತ ದೆ.

60

ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಪಾ ಶ್ನು ಗಳ್ಳ & ಉತತ ರಗಳ್ಳ
Q ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಯಬಬ ರು ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯ ಮ್ದಲಿಿ
ಅನುಚತ ಹೇಳಿಕ್ಸಗಳನುನ ನೀಡುವ್ ಉದಾಹರಣೆಯನುನ
ನಾನು ನೀಡಿದೆಿ ೀನೆ – ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಯ?

ಅಿಂಕ್ಷಅಿಂರ್ಗಳ ಡೇಟಾವ್ನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಳು ಬೇಡಿ.

A ನೀವು ನೀಡಿದದ ನ್ನು ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಮಾರ್ಯ ಮ್
ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳ ಎದುರು ಪರಿರ್ಶೀಲ್ಲಸ್ಸ. ‘ನೈಜ
ಜಗತಿತ ನಲ್ಲಿ ’ನಂತೆ ವ್ಸುತ ತಃ ಜಗತಿತ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯವು
ಮಾಡುವ್ ಕಾಮೆಿಂಟ್ಗಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು
ಪಾ ತಿಬಿಂಬಸಬೇಕ್ಯ. ನೀವು ಇನೂು
ಕಳವ್ಳದಲ್ಲಿ ದದ ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಲೈನ್
ಮಾಯ ನೇಜರ್ರಿಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ಯಡಿ ಅರ್ವಾ ನಮ್ಮ
ಸಥ ಳಿೀಯ ಕಾಪ್ರಗರೇಟ್ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ತಂಡ
ಅರ್ವಾ ಗ್ರಾ ಪ್ ಸಂವ್ಹನ ತಂಡವ್ನ್ನು
ಸಂಪಕ್ಷಗಸ್ಸ.
Q ನಾನು ಟೆಸ್ಕು ಬಗೆೆ ಸಾಕ್ಷ್ಟಟ ಆಸ್ಕ್ಷತ ದಾಯಕ್
ಲೇಖನಗಳು, ಟಿವ ೀಟ್ಗಳು ಮ್ತ್ತತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ
ಗಳನುನ ನೀಡುತೆತ ೀನೆ. ಇವುಗಳನುನ ನಾನು ಆನ್
ಲೈನ್ನಲಿಿ ಬ್ಹಯ ವ್ಯಗಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ ಮಾಡಬಹುದೇ
ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ಯನ ೀಹಿತರು ಮ್ತ್ತತ ಕ್ಯಟುುಂಬಕ್ಸು
ಕ್ಳುಹಿಸ್ಬಹುದೇ?
A ಹೌದು ಸಂದೇರ್ವು ಸಕಾರಾತಮ ಕವಾಗಿದದ ರೆ, ಆದರೆ
ನೀವು ಬಳಸುತಿತ ರುವ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು
ಸೂಕತ ವಾದುದ್ರಗಿದೆ ಅರ್ವಾ ಆಿಂತರಿಕ ಬಳಕೆಗೆ
ಮಾತಾ ಉದೆದ ೀರ್ಶಸಲ್ಲಗಿದೆಯೇ ಎಿಂದು ಯೀಚಿಸ್ಸ.
ಇದು “ನಕಲ್ಲ ಸುದಿದ ”ಯೇ ಎಿಂದು ಕೂಡ
ಪರಿಗಣಿಸ್ಸ. ಸ್ಥಮಾನಯ ಜನರಿಗೆ ಉದೆದ ೀರ್ಶಸ್ಸರುವ್
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತಾ ಹಂಚಿಕೊಳಿು . ಸುವ್ಣಗ
ನಯಮ್ವ್ನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ: ಸಕಾರಾತಮ ಕವಾಗಿ
ಪ್ರೀಸ್ಿ ಮಾಡಿ.
Q ನಾನು ಒುಂದು ಟೆಸ್ಕು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮ್ತ್ತತ ಸಾಮಾಜಿಕ್
ಮಾಧ್ಯ ಮ್ ಚಾನಲ್ ಅನುನ ನವ್ಕಹಿಸುತೆತ ೀನೆ (ಉದಾ.
ಟೆಸ್ಕು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅರ್ವ್ಯ ಟಿವ ಟರ್). ಅದರಲಿಿ
ನಾನು ಟೆಸ್ಕು ಕ್ಯರಿತ ಅುಂಕ್ಷಅುಂಶಗಳನುನ ಮ್ತ್ತತ
ಸಂಖೆಯ ಗಳನುನ ಪೂ ಕ್ಟಿಸ್ಬಹುದೇ?
A ಹೌದು, ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟಿ ಅಿಂಕ್ಷಅಿಂರ್ಗಳ್ಳ
ಅರ್ವಾ ಸಂಖೆಯ ಗಳ್ಳ ನಖ್ರವಾಗಿವೆಯೇ ಮ್ತುತ
ಈಗ್ರಗಲೇ ಸ್ಥವ್ಗಜನಕ ವ್ಲಯದಲ್ಲಿ ವೆಯೇ
ಎಿಂದು ಪರಿರ್ಶೀಲ್ಲಸ್ಸ. ಟೆಸ್ಕೆ ಪಿಎಲ್ಸ್ಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಹಣಕಾಸು ಮ್ತುತ ಸಮುದ್ರಯ ಕಾಯಗಕಾ ಮ್ದ
ಡೇಟಾವ್ನ್ನು ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ನಮ್ಮ ಇತಿತ ೀಚಿನ
ಕಾಪ್ರಗರೇಟ್ ಪಾ ಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿದೆ.
ಸ್ಥರ್ಯ ವಾದರೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಸ್ಕೆ ಪಿಎಲ್ಸ್ಸ
ಪುಟದ ಲ್ಲಿಂಕ್ಸ ಒದಗಿಸ್ಸ. ಟೆಸ್ಕೆ ಪಿಎಲ್ಸ್ಸ ವೆಬ್
ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ರುವ್ ಮಾರಾಟದ ಅಿಂಕ್ಷಅಿಂರ್ಗಳನ್ನು
ಹರತುಪಡಿಸ್ಸ ಬೇರಾವ್ ಮಾರಾಟದ
ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ
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Q ನಮ್ಮ ಹಸ್ ಆಲು ೀಹಾಲ್ ಪರವ್ಯನಗಿಯ
ಪೂ ಭಾವ್ದ ಕ್ಯರಿತ್ತ ಒುಂದು ಲೇಖನವ್ನುನ ಪೂ ಕ್ಟಿಸ್ಲು
ಅವ್ರು ಬಯಸ್ತದಿ ರಿುಂದ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಪತಿೂ ಕ್ಸ ಈಗತಾನೇ
ಕ್ರೆ ಮಾಡಿತ್ತತ . ಅವ್ರುಂದ್ಧಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು
ಸ್ರಿಯೇ?
A ನೀವು ಅವ್ರನ್ನು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಟೆಸ್ಕೆ ಪ್ಾ ಸ್
ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕ್ಯ, ತದನಂತರ ಸಥ ಳಿೀಯ
ಪತಿಾ ಕೆಯಿಂದಿಗೆ ಯಾರು ಮಾತನ್ಯಡುತ್ಸತ ರೆ
ಎಿಂಬುದ್ರಗಿ ಒಪಿಪ ಕೊಳಿು .
Q ಟೆಸ್ಕು ಬಗೆೆ ಸಾವ್ಕಜನಕ್ವ್ಯಗಿ ಮಾತನಾಡಲು
ನನನ ನುನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಹಾವ ನವ್ನುನ
ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸುವುದು ಸ್ರಿಯೇ?
A ಯಾವುದೇ ಆಹಾವ ನವ್ನ್ನು ಸ್ಸವ ೀಕರಿಸುವ್
ಮೊದಲು, ನೀವು ನಮ್ಮ ವಾಯ ಪಾರ
ಮುಖಂಡರಿಂದಿಗೆ ಚಚಿಗಸಬೇಕ್ಯ ಮ್ತುತ ನಂತರ
ಗ್ರಾ ಪ್ ಸಂವ್ಹನ ತಂಡ ಅರ್ವಾ ಸಥ ಳಿೀಯ
ಕಾಪ್ರಗರೇಟ್ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ತಂಡವ್ನ್ನು
ಸಂಪಕ್ಷಗಸಬೇಕ್ಯ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ
ಪ್ಾ ೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂದೇರ್ಗಳನ್ನು ಸಂವ್ಹನ
ಮಾಡಲು ಮ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಖ್ಯಯ ತಿಯ ಕ್ಯರಿತ
ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪಿಪ ಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಲಿ ರು.
ಆಹಾವ ನಗಳ್ಳ ಟೆಸ್ಕೆ ಗೆ
ಪಾ ಯೀಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕ್ಯ ಮ್ತುತ
ಪಾ ಸುತ ತಿಗಳ್ಳ ಯಾವುದೇ ಹಸ, ಗೌಪಯ ಅರ್ವಾ
ವಾಣಿಜಿಯ ಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿರುವ್ ಸುದಿದ ಗಳನ್ನು
ಹಿಂದಿರಬಾರದು.

ಇನು ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ನ್ಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ನೀಡಬಹುದು?
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•

ಗ್ರೂ ಪ್ ಸಂವ್ಹನ ತಂಡ
ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ಿ ಳಿೀಯ ಸಂವ್ಹನ
ತಂಡ

•
•

ಪತಿೂ ಕಾ ತಂಡ

•
•

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯ ಮ್ ನೀತಿ

ಕಾಪ್ರಕರೇಟ್ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ
ತಂಡ
ಸ್ತಸ್ತಟಿವಿ ಪೂ ರ್ವಶ ಮ್ತ್ತತ
ಪೂ ಕ್ಟಣೆಗಳ ಕೊೀರಿಕ್ಸಗಳ
ಮಾಗಕದಶ್ನಕ

ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ನಮ್ಮ

ಮೌಲಯ ಗಳ್ಳ

ನಾವು ಕ್ಷ್ಟ ಕ್ರವ್ಯದ ನರ್ಧಕರಗಳನುನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬೇಕ್ಷರುವ್ಯಗ ನಮ್ಮ ಮೌಲಯ ಗಳು ನಮ್ಗೆ
ಮಾಗಕದಶಕನ ನೀಡುತತ ವೆ. ನಮ್ಮ ಮೌಲಯ ಗಳನುನ
ಅನುಸ್ರಿಸುವ್ ಮೂಲಕ್, ನಾವು ಸ್ರಿಯಾದ
ಕ್ಸಲಸ್ವ್ನುನ

ಮಾಡುವುದು ಖಚತ.

ಗ್ರೂ ಹಕ್ರಿಗ್ರಗಿ

ಪೂ ತಿ ಸ್ಣಣ

ಬೇರಾರೂ ನಮ್ಗಿುಂತ
ಕ್ಷ್ಟ ಪಟುಟ
ಪೂ ಯತಿನ ಸುವುದ್ಧಲಿ

ನಮ್ಮ

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಸ್ಹಾಯವೂ

ನಾವು ಜನರನುನ

ಅವ್ರು

ಒುಂದು ದ್ಡಿ

ಹೇಗೆ ಉಪಚರಿಸ್ಲಪ ಡಲು

ವ್ಯ ತಾಯ ಸ್ವ್ನುನ ುಂಟುಮಾಡುತತ ದೆ

ಬಯಸುವ್ರೀ ಹಾಗೆಯೇ
ಉಪಚರಿಸುತೆತ ೀವೆ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ನಮ್ಮ

ನ್ಯಯಕತವ

ವಿನೂತನತೆ
ಹಸ್ ಆಲೀಚನೆಗಳಿಗೆ
ಮುಕ್ತ ವ್ಯಗಿರುವುದು
 ಕ್ಯತೂಹಲಿಯಾಗಿ ಇರುವುದು ಮ್ತ್ತತ ಹಸ್

ನಡುವ್ಳಿಕೆಗಳ್ಳ
ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು.

 ಪರಸ್ಪ ರ ಒಬಬ ರಿಗೊಬಬ ರು ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡುವ್ಲಿಿ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ

ದ್ಡಿ

ವ್ಯ ತಾಯ ಸ್ಗಳೇ

ಶಕ್ಷತ ಎುಂದು

ಅರ್ಕಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದು.

ಆಲೀಚನೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು.
 ಮುುಂದೆ ನೀಡುವುದು ಮ್ತ್ತತ ಭವಿಷ್ಯ ವ್ನುನ
ಸಾವ ಗತಿಸುವುದು.
 ದ್ಡಿ

ವ್ಯ ತಾಯ ಸ್ವ್ನುನ

ಹೆಜೆೆ ಗಳನುನ

ಮಾಡುವ್ ಸ್ಣಣ

ಇಡುವುದು.

ಸಹಯೀಗ
ಒಟಿಟ ಗೆ ಉತತ ಮ್ವ್ಯಗಿ
ಕಾಯಕನವ್ಕಹಿಸ್ತ
 ಹರಹೀಗಿ ಜನರುಂದ್ಧಗೆ ಸಂಪಕ್ಕ
ಸಾಧಿಸುವುದು.
 ಒುಂದು ತಂಡವ್ಯಗಿ ಕ್ಸಲಸ್ ಮಾಡುವುದು
ಮ್ತ್ತತ ಜಂಟಿ ಯಶಸ್ತೆ ನುನ
ಹಂಚಕೊಳುು ವುದು.

 ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಸ್ರಳವ್ಯಗಿಡಲು ಇತರರುಂದ್ಧಗೆ
ಸ್ಹಕ್ರಿಸುವುದು.

ಪರಾನ್ನಭೂತಿ
ಜನರನುನ

ಮೊದಲಿಗಿಡುವುದು

 ಪಾೂ ಮಾಣಿಕ್, ವಿಶ್ವವ ಸಾಹಕ ಮ್ತ್ತತ
ಉಪಯುಕ್ತ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನುನ
ನಮ್ಕಸುವುದು.
 ಇತರರನುನ

ನೀಡಲು, ಆಲಿಸ್ಲು

ಮ್ತ್ತತ ಗರುತಿಸ್ಲು ಸ್ಮ್ಯ
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ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“COBC”)

ಸ್ಸಥ ತಿಸ್ಥಥ ಪಕತವ
ನಮ್ಮ ುಂದ ಉತತ ಮ್ವ್ಯದದಿ ನುನ
ಪಡೆಯುವುದು
 ನೀವು ನಮ್ಮ

ಅತ್ತಯ ತತ ಮ್ ಕ್ಷಮ್ತೆಯಲಿಿ ರಲು

ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಗವಂತೆ ನಮ್ಮ ನುನ

ನೀವು ಚೆನಾನ ಗಿ

ನೀಡಿಕೊಳುು ವುದು.
 ನಮ್ಮ

ಸುತತ ಲಿನ ಸ್ಕಾರಾತಮ ಕ್ ಅುಂಶಗಳನುನ

ನೀಡುವ್ ಆಯೆು

ಮಾಡುವುದು.

 ಸಂಗತಿಗಳು ಕ್ಠಿಣವ್ಯದಾಗ ಹೇಗೆ
ಪೂ ತಿಕ್ಷೂ ಯಿಸ್ಬೇಕ್ಯ ಎುಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳುು ವುದು.

ಪಾ ತಿಕ್ಷಾ ಯಾರ್ಶೀಲತೆ
ನುಂತಲೆಿ ೀ ಯೀಚಸುವುದು
 ಅನರಿೀಕ್ಷಿ ತ ಪೂ ಪಂಚದ ಸ್ವ್ಯಲುಗಳನುನ
ಸ್ತವ ೀಕ್ರಿಸುವುದು.
 ಧೈಯಕಶ್ವಲಿಯಾಗಿರುವುದು, ತೂಗಿ ಅಳೆದ
ಸ್ವ್ಯಲನುನ

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು ಮ್ತ್ತತ

ಅದರ ಫಲಿತಾುಂಶದ್ಧುಂದ ಕ್ಲಿಯುವುದು.

 ಉತತ ರವು ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವ್ಯಗಿಲಿ ದ್ಧದಿ ರೂ
ನರ್ಧಕರಗಳನುನ

ನಮ್ಮ

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು.

ಸ್ಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನುನ

ಮ್ತ್ತತ ನಮ್ಮ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುನ

ರಕ್ಷಿ ಸುತತ
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ನಮ್ಮ
ಸಹೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳನ್ನು
ಮ್ತುತ ನಮ್ಮ
ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನ್ನು
ರಕ್ಷಿ ಸುತತ .

