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190 वर्ाांहून अहिक काळापासून, औद्योहिक आहि वैद्कीय क्षेत्ांसाठी उच्च 
दर्यायाचषे हवशषेर् पॉहिमर उत्पादनषे हवकहसत, उत्पाददत आहि हवक्ी करण्याच्या 
क्मतषेचषे आम्िी ठयोस ज्ान प्ाप्त कषे िषे आिषे. तांहत्क हवकास आहि नवकल्पनामध्यषे 
प्िती करण्यासाठी आम्िी सतत प्यत्नशीि आियोत. आमच्या दनैंददन व्यवसा-
याच्या प्त्यषेक पैिूमध्यषे उच्च अनुपािन मानकांचषे पािन कषे ल्यानषे आमच्या 
कंपनीचा किा मजबूत आहि िवहचक बनवतयो.

The Semperit ची आचारसंहिता आमच्या दनैंददन व्यवसायामध्यषे माियादशयान 
करतषे आहि आम्िी स्वतःसाठी असिषेिषे मानक आहि आमच्या बािषेरच्या व्यव-
साहयक भािीदारांसाठी असिषेल्या अपषेक्ा ती हनर्दयाष्ट करतषे. जािहतक स्तरावर 
आमच्या व्यवसायात काम करिार्यांच्या अपषेहक्त वतयानांवर अहतररक्त माियाद-
शयान प्दान करताना Semperit ची ियोरिषे, काययापद्धती आहि माियादशयाकासाठी, 
िषे पाया म्ििून काम करतषे. 

आमचषे शब्द, वतयान आहि कृती मित्वाच्या आिषेत. आम्िी जिात कुठषेिी असियो 
तरीिी ककंवा आमची भूहमका ककंवा व्यवसाय कािीिी असिा तरीिी, आम्िी 
सचयोटीनषे वाितयो. आम्िी आमच्या सवया स्टषेकियोल््डसयाक्ूडन दषेखीि अपषेक्ा करतयो 
की त्यांनी राष्टीय आहि आंतरराष्टीय कायद्ांचषे पािन करावषे आहि तुिनात्मक 
माियादशयाक, नैहतकता आहि अनुपािन तत्वांनुसार कायया करावषे. आमच्या ग्ािक, 
पुरवठादार, भािीदार, हनयामक, शषेअरियोल््डसया, सावयाजहनक आहि इतर स्टषेक-
ियोल््डसयाशी आम्िी सचयोटीनषे वािल्यानंतर, आमच्यावर तषे दढृ हनष्ठा आहि आत्म-
हवश्ास ठषेवून प्हतसाद दषेतात.

प्रस्तावना

आम्िी या आचारसंहितषेिा बांिीि आियोत आहि तुम्िी Semperit चषे कमयाचारी 
ककंवा व्यवसाय भािीदार असिा तरी कािीतरी चुकीचषे ियोत असल्याचषे हनददेश-
नास आल्यावर तुम्िी मयोकळषेपिानषे बयोिाि याची आम्िािा खात्ी आिषे. व्यव-
सायात कयोित्यािी प्कारचषे िैरवतयान खपवून घषेतिषे जािार नािी. 

तुम्िािा एखाद्ा समस्यषेची जािीव झाल्यास जी या आचारसंहितषेचषे उल्िंघन 
करतषे आहि Semperit संबंहित ियोका हनमायाि करतषे, तर कृपया SemperLine 
चा वापर करून आमची ह्हिसिब्ियोइंि हसस्टीमवर तक्ार नोंदवा. तुम्िी अना-
हमतपिषे तक्ार नोंदवू शकता.

आम्िी सचयोटीशी बांिीि आियोत. Semperit साठी व्यावसाहयक 
दक्याकिापांच्या दरम्यान िी आचारसंहिता समजून घषेिषे आहि त्याचषे पािन 
करिषे सवाांची जबाबदारी आिषे. तुम्िािा जर त्याच्या सामग्ी हवर्यी कािी प्श्न 
असल्यास, कृपया तुमच्या व्यवस््थापकाशी ककंवा Semperit अनुपािन टीमशी 
संपकया  सािा.

तुमच्या सतत सम्थयानासाठी आहि ययोग्य ियोष्ट करण्याच्या वचनबद्धतषेसाठी 
िन्यवाद.

काय्गकारी मंडळ
Semperit AG Holding 
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िी आचारसंहिता आमचा िोकायंत्र आिे

p 
सचोटीनये व्यवसाय करणये िी आमची सामागयक 
जबाबदारी आिे.

आर्ल्यासाठी िी आचारसंहिता का आिे? 

कामावर आपल्या वतयानाचषे माियादशयान करिारा िी आचारसंहिता ददशादशयाक 
आिषे. दनैंददन आिारावर िषे आपल्यािा अहिक चांिल्या हनव्डी करण्यासाठी 
हनददेश बबंद ूम्ििून काम करतषे. 

ियोरिषे, माियादशयाक तत्वषे, आहि सूचनाच्या बांििींवर आपल्यािा िषे उच्चस्तरीय 
माियादशयान करतषे आहि एक सामान्य नैहतक मािया पररभाहर्त करण्यासाठी आप-
ल्यािा सम्थयान करतषे. कसषे वतयान असावषे आहि कशी प्हतदक्या द्ावी यावर 
मानकषे  आहि अपषेक्ा िषे स्पष्टपिषे सषेट करतषे.

सवया कमयाचार्यांनी आहि Semperit च्या वतीनषे कायया करिारषे तृतीय पक्ांनी या 
आचारसंहितषेनषे सषेट कषे िषेिी तत्वषे, मानकषे  आहि नैहतक अपषेक्ा यांचषे पािन करिषे 
आवश्यक आिषे.

िषे कषे वळ हनयमांचषे संच नािीत. तषे आमची मूल्यषे आहि तत्वांचषे स्पष्टीकरि करतषे, 
आमचषे ध्यषेय स्पष्ट करतषे आहि त्यांना व्यावसाहयक वतयानाच्या मानकांशी जयो्डतषे. 
िषे सचयोटीचषे आहि अनुपािनाच्या चचाांना प्योत्साहित करतषे आहि नैहतक दहुविा 
व्यवस््थाहपत करण्यासाठी आम्िािा सक्म करतषे.

िषे आम्िािा Semperit च्या अंतियात नैहतकतषेशी संबंहित दस्तऐवजषे, सषेवा आहि 
इतर संसािनषे शयोिण्यात दषेखीि मदत करतषे. 

िी आचारसंहिता स्पष्ट ददशा आहि नैहतकतषेनषे हनियाय घषेण्यासाठीचा पाया प्दान 
करतषे. काय बरयोबर आिषे आहि काय चुकीचषे आिषे.

जबाबदार व्यावसागयक आचरणासाठी आमची बांिीलकी

आंतरराष्टीय मानव अहिकार मानकांचा, कामिार पररहस््थतीचा आहि वा-
तावरिाचा आदर करण्यासाठी आहि भ्रष्टाचार हवरयोिात िढण्यासाठी आम्िी 
बांिीि आियोत.

आंतरराष्टीय संघटना, घयोर्िा आहि माियादशयाक नैहतक व्यवसाय करण्यासाठी 
आम्िािा सम्थयान करतषे:

• द युनायटषे्ड नषेशन्स युहन्हिसयाि ह्डक्िषेरषेशन ऑफ ह्युमन राईट्स
• द कयोर कन्वषेन्शन ऑफ द इंटरनॅशि िषेबर ऑियानायझषेशन
• द मॉ्डयान स्िषेवरी अ ॅक्ट
• द युनायटषे्ड नषेशन्स िायब्डिं बप्ंन्सीपल्स ऑन हबजनषेस अ ॅन््ड ह्युमन राईट्स
• द युनायटषे्ड नषेशन्स ग्ियोबि कॉमपॅक्ट.

लक् द्या

p 
िी आचारसंहिता आमच्या हनियायाचा पयायाय 
नािी. Semperit च्या अंतियात आहि बािषेरीि 

सवया व्यावसाहयक वातावरिांसाठी िािू असिषेिी बं-
िनकारक हनयम आहि हनयमाविींचषे पािन करिषे 
िषे आपल्या सवाांवर अविंबून आिषे. आम्िी सचयोटीनषे 
वाितयो. आम्िी आमच्या व्यावसाहयक भािीदारांक्ूडन 
दषेखीि समान नैहतक आहि अनुरूप वतयानाची अपषेक्ा 
करतयो.
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आमची Semperit कॉर्पयोरषेट मूि्यषे संस््थषेचा िाभा आिषे. आमच्या दैनंदहन 
कामांमि्यषे तषे िािू कषेिषे जातात आिह Semperit ब्रान््ड कशाचषे प्रतीक आिषे 
िषे दर्शवतात: नषेिमी नैतहक व्यवसायहक वर्तन.

आम्िाला गवश्ास आिे

आम्िी कयोि आियोत आहि आम्िी कुठूनिी आियो असियो तरी आम्िी एकमषेकांना 
सिकायया करतयो आहि एकमषेकांचषे कौतुक करतयो. आम्िी हनष्ठावान आियोत 
आहि खुिषेपिानषे आहि आदरानषे संवाद साितयो. आमच्या कृतीमध्यषे हवश्ासािया 
असल्यानषे आहि चुकांमिून हशकल्यानषे, आम्िी हवश्ास हनमायाि करतयो.

आमच्या मालकीचये आिे

आम्िी जबाबदारी घषेतयो आहि आमच्या कायाांना समर्पयात आियोत. आम्िी 
आमच्या सामान्य समजुतींना पाठठंबा दषेतयो आहि आमच्या पररिामांसाठी खूप 
अपषेक्ा आिषेत. उत्कटता आम्िािा वषेिळषे बनवण्यास प्वृत करतषे.

आम्िी गनमा्गण करतो

आमच्या ग्ािकांच्या िरजा पूिया करिारषे स्माटया आहि नाहवन्यपूिया प्दक्या आहि 
उत्पादनषे आम्िी हवकहसत करतयो. उपाय ह्डझाइन करून आम्िी मूल्यषे जयो्डतयो – 
आजच्यासाठी आहि भहवष्यासाठी. आम्िी बदिावािा प्योत्सािन दषेतयो आहि 
स्वीकारतयो.

आम्िी गवतरीत करतो

या सवाांची आमच्या ग्ािकांपासून सुरूवात ियोतषे. आमची हवचारसरिी त्यांच्या 
दषृ्टीकयोनातून सुरू ियोतषे. आम्िी ऐकतयो. आहि आम्िी वचनबद्ध उपाय आहि 
उत्पादनषे हवतरीत करतयो. आम्िी मजबूत भािीदार आियोत – अंतियात आहि 
बािषेरून.

Semperit कॉर्पोरेट मूल्यये

We trust

We own

We deliver

We create
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िी आचारसंहिता मला उदे्शून आिे का?

िोय. आमच्या सवया कमयाचार्यांना, िजषेरीवर काम करिारषे कामिार, स्वतंत् 
काम करिारषे, संचािक आहि मं्डळाचषे सदस्य यांना िी आचारसंहिता िािू 
ियोतषे. भूहमका आहि पद मित्वाचषे नािी. आपल्या चांिल्या हनियायाचा वापर 
करण्याची आहि या आचारसंहिताचषे पािन करण्याची आपल्या सवाांची जबा-
बदारी आिषे.

सवया हनयंहत्त उपकंपन्यांना आहि संस््थांना र्यामध्यषे कंपनीचषे मित्तम स्वारस्य 
सामीि असषेि ककंवा र्यामध्यषे कंपनी ऑपरषेशन्स व्यवस््थाहपत करत असषेि, त्या-
मध्यषे िी आचारसंहिता िािू ियोतषे.

आमच्या सवया व्यावसाहयक भािीदारांना दषेखीि या आचारसंहितषेची तत्वषे िािू 
ियोतात (कंत्ाटदार, सल्िािार, एजंट, पुरवठादार, ग्ािक, हवतरक आहि 
इतर). तषे आपल्या कराराच्या नातषेसंबंिांमध्यषे मानिषे िषेिषे पाहिजषे. व्यावसा-

हयक भािीदार जषे आपल्या वतीनषे काययाररत आिषेत ककंवा आपल्या नावानषे कायया 
करतात त्यांना या आचारसंहिताचषे पािन करण्याची हवनंती आिषे.

आम्िी या आचारसंहितषेचषे ककंवा आमची ियोरिषे, माियादशयाक तत्वषे ककंवा सूचनांचषे 
उल्िंघन स्वीकारिार नािी. पररिामांमध्यषे, हशस्तभंिाच्या उपायययोजनां-
चा आहि नयोकरीतून हनिंबन दषेखीि सामीि आिषेत. तसषेच, सावि रिा की 
आमच्या व्यवसायावर हनयंत्ि ठषेविार्या कयोित्यािी कायद्ाचषे ककंवा हनय-
मनाचषे उल्िंघन करिषे िषे संबंहित व्यक्तीसाठी आहि Semperit साठी तीव्र 
पररिाम करतीि – आहि िुन्िषेिारी ककंवा हनयामक खटिा दषेखीि ियोऊ शकतयो. 

आमच्या ियोरिांच्या समस्यांबद्द्ि ककंवा उल्िंघनांबद्द्ि तुम्िािा कयोितीिी 
माहिती असषेि तर तुम्िी मयोकळषेपिानषे बयोिा! 

एक कम्गचारी म्िणून माझ्याकडून 
 काय अर्येक्ा आिेत?

या आचारसंहितषेची ियोरिषे, माियादशयाक तत्वषे 
आहि प्दक्या वाचा आहि समजून घ्या.

मयोकळषेपिानषे बयोिा! कायद्ाचषे, 
या आचारसंहितषेचषे ककंवा आमच्या 
ियोरिांच्या संभवनीय उल्िंघनाबद्दि 
कयोितीिी बचंता असल्यास त्वरीत मां्डा.

हनियाय घषेताना आहि कृती 
करताना पारदशयाक रिा आहि 
सचयोटीनषे वािा.

तुम्िािा कयोित्यािी तपासात सिभािी 
ियोण्यासाठी बयोिाविषे िषेिषे असषेि त्यात 
पूिया आहि प्ामाहिकपिषे सिकायया करा.

तुमच्या कामाच्या संदभायात काय 
आवश्यक आिषे िषे जािून घ्या.

अहनवायया ई-िर्नांिचषे आहि 
क्िासरूमचषे सवया प्हशक्ि सत्ांमध्यषे 
उपहस््थत राहून स्वतःिा हशहक्त्त 
करत रिा.

तुमच्या पदाचा ककंवा कंपनीच्या 
मािमत्तषेचा किीिी दरुूपययोि करू 
नका ककंवा खाजिी फायद्ासाठी 
त्याचा वापर करू नका.

तुमच्या कामाच्या संदभायात आहि Semperit 
Group िषेवि संबंहित दयोन्िींच्या संबंहित, 
माियादशयाक ियोरिषे आहि प्दक्यांमध्यषे 
अंतरराष्टीय हनयमन आहि स््थाहनक 
कायद्ांमिीि बदिांबद्दि जािीव ठषेवा.

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
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या व्यगतररक्त एक प्रगतगनिी म्िणून 
माझ्याकडून काय अर्येक्ा आिेत?

तुम्िी जर आमचये व्यावसागयक  
भार्ीदार असाल

व्यवसाय-तषे-व्यवसाय हवभािामध्यषे Semperit काययारत आिषे. यशस्वी ियोण्या-
साठी आमच्या ग्ािकांना आवश्यक असिषेिी िुिवत्ता आहि काययाक्मता आम्िी 
प्दान करण्याची अपषेक्ा आिषे.

त्यामुळषे आमचषे व्यावसाहयक भािीदार म्ििून तुमच्याक्ूडन अशी अपषेक्ा करतयो 
की, आम्िी पािन करत असिषेल्या समान उच्च नैहतक मानकषे  आहि तत्वांचषे तुम्िी 
पािन कराि. 

िुिवत्ता आहि नैहतक मानकांवर अविंबून आम्िी आमचषे व्यावसाहयक 
भािीदार हनव्डतयो आहि कषे वळ प्हतहष्ठत व्यावसाहयक भािीदाराबरयोबर काम 
करतयो. तुम्िी कायद्ाचषे आहि हज्थषे िािू आिषे हत्थषे या आचारसंहितषेचषे पूियापिषे 
पािन कषे िषे नािी तर आम्िी करार संपुष्टात आिण्याचा अहिकार राखून ठषेवतयो 
आहि नुकसान भरपाई हमळवू शकतयो. 

आमचषे पुरवठादार आहि इतर व्यावसाहयक भािीदार हवशषेर्तः जषे्हिा तषे 
आमच्या वतीनषे काययाररत असतीि ककंवा आमच्या नावानषे कायया करत असतीि 
तषे्हिा त्यांना या आचारसंहिताचषे पािन करण्याचषे हवनंती कषे िी आिषे.

Semperit ची पारदशयाकता आहि सचयोटीची 
संस्कृती घ्डवण्यामध्यषे तुमची मुख्य भूहमका 
आिषे. आचारसंहितषेच्या हवर्यांबद्दि आहि 
त्याच्या माहितीसाठी तुमच्या टीमबरयोबर 
खुल्या चचदेसाठी वषेळ द्ा. 

सचयोटीचा एक वैयहक्तक उदािरि 
्हिा, कषे वळ बयोिून न्हिषे तर अहिक 
मित्वाचषे कृतीद्ारषे ्हिा. 

पािन न करिार् या 
वतयानूकीच्या हवरयोिात 
तात्काळ कारवाई करा.

वार्र्याक टािदेटच्या वषेळी कमयाचा-
र्याच्या सचयोटीच्या सिभािाचा 
हवचार करा. 

कषे वळ नैहतक वतयानाद्ारषे आहि या आचारसंहि-
तषेच्या पािनाद्ारषे व्यावसाहयक पररिाम साध्य 
करता यषेतात िषे तुमच्या टीमनषे जािून घषेतिषे 
पाहिजषे याची खात्ी करा.

एक मुक्त वातावरि तयार करा र्या-
मध्यषे प्त्यषेक कमायाचार्यािा सुरहक्त 
वाटषेि आहि सू्डाच्या भीतीहशवाय तयो 
मयोकळषेपिानषे बयोिू शकषे ि. 

सचयोटीची आपिी संस्कृती आहि 
एकहनष्ठषेचषे अनुपािन आहि प्त्यषेक 
संिींची खात्ी व्यक्त करा.

ऐका, प्हतबबंहबत करा आहि प्हतदक्या द्ा. 
कयोित्यािी प्श्नांची ककंवा समस्यांची उत्तरषे 
दषेण्याचा प्यत्न करा. तुम्िािा आिार िवा 
असल्यास, संबंहित युहनट्सवर अविंबून रिा 
आहि अनुपािन हवभािाशी संपकया  सािा. 
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योग्य र्ोष् करा
  
या आचारसंहितषेचषे ककंवा इतर ियोरिांचषे अनुपािन न झाल्याचषे तुम्िी साक्ीदार 
असल्यास ककंवा तुम्िािा संशय आल्यास पटकन प्हतदक्या द्ा. तुम्िी एकटषे 
नािी आिात िषे समजून घषेिषे मित्वाचषे आिषे. संस््थषेमध्यषे एखाद्ािा यषेिार्या 
समस्यांबद्दि जर त्यानषे चांिल्या प्कारषे संवाद साििा तर Semperit त्यािा 
पूियापिषे सम्थयान करतषे. या प्कारषे, आपि शाश्त हवकास आहि वाढ करू शकतयो. 

समजा जर संभाव्य िैरवतयानाबद्दि ककंवा आम्िी व्यवसाय कसा करतयो याबद्दि 
तुम्िािा काळजी आिषे. अश्या पररहस््थतीमध्यषे, शक्य असल्यास, तुम्िी तुमच्या 
िाईन व्यवस््थापक, HR ककंवा कायदा हवभािाशी संपकया  सािावा. तुम्िािा जर 
अहिक जरटि बचंता असल्यास, तुम्िी SemperLine ह्हिसिब्ियोइंि िॉटिा-
इनचा वापर करू शकता. 

सल्िा, माहिती ककंवा िस्तक्षेपासाठी, कृपया संपकया  सािा:

आमच्या संस््थयेमिलये व्यवस््थार्क आणण वररष्ठ प्रगतगनिी 

आमच्या संस््थषेमध्यषे व्यावसाहयक दक्याकिापना िािू असिषेल्या कंपनीच्या मा-
ियादशयाक तत्वांशी सामान्यतः तषे पररहचत असल्यानषे तषे प्श्नांची उत्तरषे दषेण्यासाठी 
उपिब्ि असतात.

मानव संसािन गवभार्

आपिी मूल्यषे, रयोजिार ियोरिषे, फायदषे आहि कामाच्या रठकािी समस्या (छळ-
विूक, िुं्डहिरी, भषेदभाव इ.) याहवर्यी स्पष्टीकरि दषेऊ शकतात आहि प्श्नांची 
उत्तरषे दषेऊ शकतात.

अनुर्ालन गवभार्

िी आचारसंहिता स्पष्ट करण्यासाठी आहि अ्थया सांिण्यासाठी मदत करू शकतषे. 
त्याचबरयोबर, राष्टीय आहि अंतरराष्टीय कायदषे आहि हनयमांसि अनुपिनाब-
रयोबर Semperit च्या वतीनषे व्यवसाय करायच्या संदभायात तषे माियादशयान दषेखीि 
करषेि. तषे तुम्िािा सम्थयान करषेि आहि स्पिाया कायदा, भ्रष्टाचार, फसविूक, दि-
शदवाद हवत्तपुरवठा आहि मनी िॉंब्रििं, स्वारस्याचा संघर्या, ियोपनीयता आहि 
वैयहक्तक ्डषेटा संरक्ि आहि कंपनीच्या अंतियात ककंवा आमच्या भािीदारांबरयो-
बर अनैहतक वतयान या सवाां संबंहित कयोितषेिी प्श्न असल्यास त्याचषे उत्तर दषेईि.

आरोग्य, सुरक्ा, वातावरण आणण र्ुणवत्ा (HSE-Q) गवभार्

Semperit आरयोग्य आहि सुरक्ा, वातावरि आहि िुिवत्ता ियोरि, तुम्िािा 
समजून सांिण्यास सम्थयान करषेि.

सस्टटैनगबजलटी गवभार्

आमची सस्टैनहबहिटी स्टै्रटजी आहि कारभार करण्याचषे टािदेट्स यांचषे कसषे 
पािन करावषे यासाठी तुम्िािा जषे्हिा माियादशयानाची िरज असषेि तषे्हिा तुम्िािा 
सा्थ दषेऊ शकतषे: संसािनांचषे व्यवस््थापन आहि आरयोग्य व सुरक्ा, ऊजाया आहि 
िुिवत्ता.

मार््गदश्गनासाठी तुम्िाला कुठे जाता ययेईल  
(Semperit ची तक्ार यंत्रणा)? 

मोकळयेर्णानये बोला!

SemperBox – आम्िाला र्त्र र्ाठवा

आपल्या प्ॉ्डक्शन साइटवर हस््थत SemperBox तुम्िी वापरू शकता. आम्िी 
तुमची कषे स अत्यंत काळजीपूवयाक िाताळू, तुमची ियोपनीयता जपू आहि हवनंती 
कषे ल्यास, अनाहमत ठषेवू.

SemperLine – व््हिसलब्लोइंर् िॉटलाइन सुरजक्त करा

तुम्िािा एखाद्ा चुकीच्या वतयानाबद्द्ि तक्ार करायची असल्यास, कयोितीिी 
बचंता ककंवा एखादा प्श्न शषेअर करायचा असल्यास आहि नषेिमीची संप्षेर्िाची 
पद्धत वापरू शकत नसाि, तुम्िी SemperLine वापरू शकता.

तुमच्याशी ककंवा इतरांशी दसुर्यानषे कषे िषेल्या चुकीच्या वतयानाची, घटनषेची 
ककंवा उल्िंघनाची तुम्िािा तक्ार करायची असषेि तर कयोित्यािी वषेळी तुम्िी 
SemperLine वापरू शकता. 

“SemperLine” वापरण्यासाठी सयोपषे, सुरहक्त आहि ियोपनीय आिषे. कमयाचा-
री त्याच बरयोबर बाह्य पाटटीजना कयोित्यािी वषेळी अ ॅक्सषेस करता यषेण्यासारखषे 
आिषे. तुम्िािा जर अनाहमत रिायचषे असषेि तर तुम्िी राहू शकता परंतु तुम्िी 
जर तुमची ओळख उघ्ड करिषे हनव्डल्यास तुमची तक्ार काटषेकयोरपिषे ियोपनीय 
रािीि याची खात्ी बाळिा.

कयोित्यािी कमयाचार्याच्या छळिूक, िुं्डहिरी, भषेदभाव, िैरव्यविार, भ्रष्टाचार, 
फसविूक, कचरा, शयोर्ि, िैरवतयान ककंवा िैरव्यवस््थापन याहवर्यी तुम्िािा 
जर माहित असषेि ककंवा समजिषे असषेि तर आमच्याशी संपकया  सािा!

p
Semperit मध्यषे आम्िी सवाांना उघ्डप-
िषे आहि मुक्तपिषे बयोिण्यासाठी प्योत्साहित 

करतयो. Semperit िा आम्िी प्दान करतयो – तुम्िी 
इतर नषेिमीचषे मािया वापरू शकत नसाि तषे्हिा बचंता 
आहि प्श्न सामाहयक करण्यासाठी एक सुरहक्त आहि 
ियोपनीय चॅनषेि.

अणिक तर्शीलांसाठी, कृर्या वाचा:
ह्हिसिब्ियोइंि माहिती
तुम्िी तक्ार नोंदवल्यावर काय ियोतषे?

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/SemperLine.aspx
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आमची सस्टैनहबहिटी स्टै्रटजी िषे व्यवसायाचा सचयोटीचा आहि अनुपािनाचा 
प्मुख घटक आिषे. संस््थषेची सचयोटी जािहतक स्तरावर िािू ियोतषे. आमचा व्यव-
साय करताना उच्च स्तराच्या सचयोटीसाठी आम्िी प्यत्नशीि आियोत.

नैहतकता आहि अनुपािन हन्हवळ औपचाररकता नािी ककंवा कषे वळ एक जयोखीम 
व्यवस््थापन अभ्यास नािी. चांििा व्यवसाय करण्यासाठी आम्िी यािा संिी 
मानतयो आहि हवश्ासाियाता हमळवतयो आहि ग्ािक, कमयाचारी, हवतरक, शषेअर-
ियोल््डसया आहि इतर स्टषेकियोल््डसया यांच्याक्ूडन हवश्ास संपादन करतयो. 

आमच्या कॉपपोरषेट मूल्यांवर, व्यावसाहयक सचयोटीवर आहि अनुपािन तत्वावर 
अविंबून िी आचारसंहिता माियादशयाक तत्वषे आहि अपररिायया मूिभूत हनयम 
तयार करतषे र्यासि आम्िी Semperit चषे कमयाचारी म्ििून आमच्या व्यावसा-
हयक भािीदारांनी त्याचा आदर आहि पािन करण्यासाठी पािन करिषे आहि 
अपषेक्ा करिषे अपषेहक्त आिषे. 

आचारसंहिताच्या सामग्ीची आपि स्वतः ओळख करून घषेिषे, प्दान कषे िषेिी 
सािनषे वापरण्याची आहि आवश्यक असल्यास ययोग्य व्यावसाहयक आचरि 
संबंहित माियादशयान हवचारिषे आपिी जबाबदारी आिषे. 

ययोग्य प्हशक्ि िषे आमच्या अनुपािन हसस्टीमचा एक प्मुख घटक आिषे. सचयो-
टीपिा आहि अनुपािन-संबंहित चौकश्या, बचंता व्यक्त करिषे ककंवा उल्िंघ-
नाची तक्ार करण्यासाठी अनुपािन हवभािािा संपकया  करण्यास आम्िी संकयोच 
करिार नािी. 

बषेकायदषेशीर ककंवा अनैहतक वतयान ओळखताना आहि प्हतबंहित करताना एक 
पूिया वाढिषेिी अनुपािन हसस्टीम पररभाहर्त कषे िी िषेिी आिषे आहि कंपनीच्या 
आहि आमच्या सिकार्यांच्या संरक्िासाठी िािू कषे िी िषेिी आिषे. आमची अनु-
पािन हसस्टीम तीन स्तंभावर आिाररत आिषे. आम्िी शब्दांतून कृतीमध्यषे आहि 
कृतीतून बदिावामध्यषे पुढषे जातयो. अनुपािन पारदशयाकता आितषे आहि आम्िािा 
अहिक चांििषे हनियाय घषेण्यास सक्म करतषे.

व्यवसायाची सचोटी आणण अनुर्ालन 

ससक्स ग्ूर्-वाईड अनुर्ालन तत्वये

्हव्यवसायाची सचोटी आणण अनुर्ालनचये तीन स्तंभ 

प्रगतबंि 

प्हतबंिाची सुरूवात व्यावसाहयक हवभािांमध्यषे ियोतषे हज्थषे ियोकषे  ओळखिषे 
जातात आहि व्यवस््थाहपत कषे िषे जातात आहि प्त्यषेकािा तयोटषे ओळखण्यास 
आहि टाळण्यास सक्म करण्यासाठी सततच्या हशक्िानषे आहि हशकल्यानषे 
पुढषे चािू राितषे. ियोरिांना, हनयमांना आहि हनयमनांना अमिात आि-
ण्यास व्यवसाय जबाबदार आिषे.

ओळख 

जयोखीमीचषे मुल्यमापन, ऑह्डट, तक्ार आहि अंतियात आहि बाह्य स्टषेकियो-
ल््डसयाशी ्थषेट संपकया , यावर आिाररत अनुपािन हवभाि खुिी आ्हिानषे ओळ-
खतात. आचारसंहिता ककंवा कयोितीिी ियोरिषे, माियादशयाक तत्वषे, सूचना, 
कायदषे ककंवा हनयमन यांचषे उल्िंघन झाल्यास, आपल्या पययावषेक्काक्डषे, 
ककंवा ग्ूप अनुपािन हवभािाक्डषे (compliance@semperitgroup.
com) आहि/ककंवा SemperLine द्ारषे त्वररत बचंता व्यक्त करण्याची 
आपिी जबाबदारी आिषे.

िोके कमी करणये 

ओळखल्या िषेिषेल्या खुल्या समस्यांवर आिाररत, अनुपािन हवभाि ियोकषे  
कमी करण्याची दक्या प्स्ताहवत करतषे आहि ग्ूप, त्याचषे कमयाचारी, ग्ािक 
आहि इतर स्टषेकियोल््डसयासाठी भहवष्यातीि ियोकषे  कमी करण्यास सवपोत्तम 
शक्य हततका पाठपुरावा करून उपाय सुचवण्यावर िक् कें दरित करतषे.

्थर् जानकारी चाहिएमा कृर्या र्ढ्नुिोस्:
अखण््डता, अनुपािना व्यवस््थापन प्िािी

• 
 ल

ोक
 •

 प्र
हक्या • सािनये • व्य

व
स

ाय • व्यविारर

देशांतर््गत आणण आंतरराष्टीय 

 कायद्यांसि अनुर्ालन

___________________________

सूडाच्या भीतीजशवाय मोकळयेर्णानये 

बोलण्याची संस्कृती वाढवणये

___________________________

गनष्र्क् स्र्िा्ग प्रोत्साहित करणये

नटैगतक, र्या्गवरणीय आणण सामाजजक 

स्वारस्यांचा आदर करणये

___________________________

भ्रष्ाचार हकंवा कोणतीिी इतर र्ुन्िेर्ारी 

हक्याकलार् मुक्त व्यवसायाला समगर््गत

___________________________

मानव अणिकारांचये संरक्ण करणये

http://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Compliance/Compliance_Management_System_012018.pdf
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प्रामाणणक व्यविार 

सचयोटी आपिी दक्याकिाप ठरवतषे Semperit त्याच्या जािहतक व्यवसायाशी 
िािू असिारषे कायदषे आहि हनयमांसि पारदशयाकता ठषेवतषे आहि पािन करतषे 
– त्याच बरयोबर सवया ययोग्य नैहतक फ्षे मवकया  अटी. र्याअ्थटी कािी राष्टीय कायदषे 
इतरांपषेक्ा कठयोर असतात, या आचारसंहितषेिा कमी कठयोर हनयमांपषेक्ा नषेिमी 
प्ािान्य ददिषे जातषे. 

Semperit साठी कंपनीमध्यषे आहि आमच्या व्यावसाहयक भािीदारांबरयोबर 
नैहतक वतयान िषे अत्यंत अनुरूप आहि मित्वाचषे आिषे. आमच्याक्डषे असिारी 
अनुपािन यंत्िा िी या आचारसंहिताचा हवरयोि करिाऱ्या कयोित्यािी कृती 
ओळखण्यासाठी आहि सुिारात्मक उपाय करण्यासाठी आम्िािा सक्म करतषे. 

आपल्या व्यावसाहयक भािीदारांच्या भूहमकांबद्दि आहि जबाबदारीचा हवचार 
करता, व्यावसाहयक करार आहि व्यविार पारदशयाकतषेनषे, स्पष्टतषेनषे आहि व्यव-
िार दस्तऐवज उघ्ड करून करायिा िवा. एजंट, पुरवठादार आहि ग्ािकांशी 
Semperit त्याचा व्यावसाहयक संबंि प्ामाहिकपिषे करतषे आहि िािू असिारषे 
कायदषे आहि हनयमांचषे पािन करतषे.

चांर्लये गनण्गय कोणाचीिी िानी न करता व्यवसायाची र्रजा र्ूण्ग करतये. कम्गचारी, 

व्यावसागयक भार्ीदार, शयेअरिोल्डस्ग आणण समाज स्वतः या सवाांना िे लार्ू िोतये.  

सवया व्यावसाहयक व्यविार आहि त्या संबंहित दक्याकिाप सचयोटीनषे आहि 
सवपोच्च नैहतक मानकांसि कषे िषे जातीि.

मानव अणिकार

अपवाद न करता, बािमजुरांना आहि सक्तीची मजुरीिा Semperit हवरयोि 
करतषे आहि ययोग्य वषेतन दषेण्याशी, संमषेिनाचषे स्वातंत्याशी आहि अहभव्यक्ती 
स्वातंत्याशी सिमत आिषे. भषेदभाव, छळिूक ककंवा कॉपपोरषेट तत्वांचषे उल्िंघन 
आम्िािा सिन ियोत नािी ्हिलॅ्यू चषेनमध्यषे तषे कुठषे  घ्डतषे याची पवाया न करता. 
माहिती, प्हशक्ि आहि सुिारिषेच्या कृती या ियोष्टीची खात्ी करतात की सवपो-
च्च सामाहजक मानकषे  सवयात् पाळिी जातात आहि प्त्यषेक वषेळी मानव अहिकारां-
साठी आदर आहि संरक्ि सवपोच्च प्ािान्य असल्याची खात्ी दषेतात. 

Semperit Group ची तत्वषे आहि माियादशयाक तत्वषे कषे वळ कमयाचार्यांना िािू 
ियोत नािीत परंतु पुरवठादार आहि इतर व्यावसाहयक भािीदारांना दषेखीि 
िािू ियोतात आहि आमच्या ियोक ियोरि आहि पुरवठादार ियोरिाचा भाि 
आिषेत जषे Semperit वषेबसाइटवर सावयाजहनकररत्या उपिब्ि आिषेत. तषे व्या-
वसाहयक हितसंबंिांच्या स््थापनषेसाठी आहि पुढषे सुरू ठषेवण्यासाठी एक पूवयाअट 
आिषेत. व्यवसाय आहि मानव अहिकारावरीि UN माियादशयाक तत्वांनुसार आहि 
आंतरराष्टीय कामिार संघटनांच्या (ILO) कामिार मानकांनुसार, त्याचबरयोबर 
स््थाहनक कायद्ांच्या कठयोर अनुपािनानषे सवया व्यावसाहयक दक्याकिाप ियोतात.

ययोग्य हनियाय घ्या!  

्थर् जानकारी चाहिएमा कृर्या र्ढ्नुिोस्:
ियोक ियोरि
पुरवठादार ियोरि

Semperit तत्वये

भयेदभाव कमयाचार्यांचा हवरूद्ध सिन कषे िा 
जािार नािी. Semperit समान संिी 
पुरवतषे.

स््थाहनक माकदे ट पररहस््थती ध्यानात 
घषेऊन ययोग्य आहि रास्त मोबदलाहमळा-
वा यासाठी काळजी घषेतिी जातषे.

मंजूर कषे िषेल्या मित्तम कामाचये तासांच्या 
संबंहित स््थाहनक कायदषे पाळिषे जातात.

बाल मजूर आहि इतर स्वरूपाचषे 
मानवांचये शयोर्ि सिन कषे िषे जात नािी.

िषेखी रयोजिार कराराद्ारषे आहि कायद्यानु-
सार रोजर्ार संबंिाच्या दस्तऐवजीकरिाद्ा-
रषे कमयाचारी हनयुक्त कषे िषे जातात.

कमयाचार्यांचषे मत मांडण्याच्या आणण 
अजभव्यक्तीच्या अहिकारांचा आदर कषे िा 
जातयो.

नोंद

p 
हनष्पक्ता म्ििजषे हनियाय घषेण्याची क्मता जी भषेद-
भावापासनू आहि अप्ामाहिक हनियाय घषेण्यापासनू 

 मुक्त आिषे. 

https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/mitarbeiter/People_policy_EN_v03_2022.pdf
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/mitarbeiter/People_policy_EN_v03_2022.pdf
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles
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मानव अहिकारांचषे संरक्िाचषे आहि सवपोच्च सामाहजक मानकांचषे अनुपािनाचषे 
Semperit प्हतक आिषे. हवद्मान कमयाचारी कायम करिषे आहि नवीन ियोकांना 
आकर्टीत करताना आमची कॉपपोरषेट संस्कृती आहि एका मित्वाच्या घटकाचा 
िाभा दशयावतषे.

आमच्या व्यावसाहयक दक्याकिापची व्यवस््था हनयंत्ि ठषेविार्या स््थाहनक का-
यद्ांचषे आहि हनयमांचषे आम्िी काटषेकयोरपिषे पािन करतयो.

बाल मजूर आणण तरूण कामर्ार

बाि मजूर ककंवा कयोित्यािी इतर प्कारचषे ियोकांचषे शयोर्ि आम्िािा सिन ियोत 
नािी. कमयाचार्यांसाठी दकमान वय िषे नयोकरीसाठी राष्टीय मंजूरी असिषेल्या 
दकमान वयाच्या मयायादषेचषे पािन करषेि ककंवा अहनवायया हशक्ि पूिया करण्याचषे वय, 
कयोितषेिी जषे मयोठषे  असषेि (UN Convention on the Rights of the Child, 
ILO Conventions Nos. 138, 182 & 79, ILO recommendation 
No. 146).

अनटैच्च्छक श्रम आणण मानव तस्करी प्रगतबंि

कयोित्यािी प्कारच्या बषेकायदषेशीर, अपमानास्पद ककंवा जबरदस्ती आहि बं-
िनकारक मजूरीिा ककंवा कयोित्यािी प्कारची मानवांच्या तस्करीचा आम्िी 
स्वीकार करत नािी. (ILO Conventions Nos. 29 and 105).

सोशल डायलॉर् – संघटना, डायलॉर् आणण सि-गनिा्गरचये स्वातंत्रय 

आम्िी सामूहिक सौदा आहि संघट्नषेच्या स्वातंत्यािा सम्थयान करतयो. याप्मािषे, 
कामिारांना आहि कमयाचार्यांना भषेदभावाहशवाय आपल्या पसंतीच्या कामिार 
संघटनषे(नां) मध्यषे सामीि ियोण्याचा आहि आययोहजत कण्याचा अहिकार आिषे 
आहि त्यांच्या वतीनषे त्यांच्या कंपनीक्डषे (संस््था, मािक) एकहत्तपिषे माििी 
करू ककंवा अटी मां्ूड शकतात (ILO Conventions Nos. 87, 98, 135 
and 154).

कमयाचार्यांचषे हित आहि त्यांना हनियाय घषेण्याच्या अहिकारांना सादर करिार्या 
सवया हनयामक आवश्यकतांचषे Semperit पािन करतषे 

रास्त वयेतन आणण सामूहिक करार (र्ये-स्केल करार) 

Semperit सवया कमयाचार्यांसाठी माकदे टप्मािषे मयोबदिा सुहनहचित करतषे संबंहित 
वातावरिात तुिनात्मक हस््थतीसाठी ददिषेिषे वषेतन िषे सवयासामान्य मयोबदल्यावर 
आिाररत असतषे. कािी स््थानात यामध्यषे वषेतनश्षेिी/सामूहिक कराराचा अजया 
समाहवष्ट असतयो.

भयेदभाव करणये

Semperit कयोित्यािी प्कारचा भषेदभाव स्वीकारत नािी. 

छळणूक आणण शोर्ण

प्त्यषेक कमयाचार्यािा आदरानषे आहि प्हतष्ठषेनषे वािविषे जाईि. 

कामाचये तास

आम्िी खात्ी दषेतयो की मान्य असिषेिषे मित्तम कामाच्या तासांहवर्यी स््थाहनक 
कायदषे पाळिषे जातात (ILO Convention Nos. 1 and 14).

मत स्वातंत्रय आणण अजभव्यक्ती स्वातंत्रय

कयोित्यािी टप्प्यावर आम्िी आमच्या कमयाचार्यांचषे मत स्वातंत्य आहि अहभव्य-
क्ती स्वातंत्य पाळतयो.

र्ुरवठादार

उच्च श्माचषे हनरीक्िांचा आहि पुरवठादारांद्ारषे सामाहजक मानकांचा 
Semperit सदक्यपिषे सम्थयान करतषे. Semperit Group च्या पुरवठादार ियो-
रिामध्यषे आमची तत्वषे पररभाहर्त आिषेत.

सामाजजक आणण कामर्ार मानके

्थर् जानकारी चाहिएमा कृर्या र्ढ्नुिोस्:
मॉ्डयान स्िषेवरी अ ॅक्ट Semperit स्टषेटमेंट
Semperit Group चषे पुरवठादार ियोरि
ियोक ियोरि
सस्टैनहबहिटी ियोरिषे

https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles.
https://www.semperitgroup.com/company/sustainability/sustainability-policies/
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles.
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/mitarbeiter/People_policy_EN_v03_2022.pdf
https://www.semperitgroup.com/company/sustainability/sustainability-policies/
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Semperit िषे दयोन्िी जािहतक आहि स््थाहनक व्यवसायाचषे उत्तम हमश्ि 
आिषे. हवहविता आहि समावषेश आमच्या संस्कृतीच्या कें रिस््थानी आिषेत आहि 
Semperit च्या यशाचा मित्वाचा भाि आिषे. आमच्यासाठी, वैहवध्यपूिया कायया-
बि तयार करिषे आहि सवयासमावषेशक काययास््थळ करिषे कषे वळ ययोग्य ियोष्ट नािी —  
िषे एक ियोरिात्मक व्यवसाय प्ािान्य आिषे जषे अहिक सजयानशीिता आहि नवक-
ल्पना वाढवतषे. हवहवितषेतून आपि आपिी ताकद हमळवतयो आहि सवया पैिूंमध्यषे 
समावषेशाची संस्कृती जयोपासण्यासाठी आम्िी समर्पयात आियोत: बिंि, राष्टीयता, 
िमया, वय, िैंहिक प्वृती आहि हशक्ि. 

Semperit मध्यषे आम्िी रयोजिाराच्या समान संिी दषेण्यासाठी वचनबद्ध 
आियोत. याचा अ्थया आम्िी आमच्या सिकार्यांना आहि अजयादारांना प्ामाहिक-
पिषे वािवतयो आहि किीच कयोित्यािी स्वरूपाचा बषेकायदषेशीर भषेदभाव करत 
नािी.

आम्िी सवया संबंहित कायद्ांचषे पािन करतयो (ILO Conventions Nos. 100 
and 111, UN Convention on Discrimination Against Women) 
आम्िी आमच्या रयोजिार हनियायांमध्यषे (जसषे की भरती, हनयुक्ती, प्हशक्ि, पिार 
आहि पदयोन्नती) िी मानकषे  समाहवष्ट करतयो. वंश, रंि, बिंि, वय, राष्टीय मूळ, 
िमया, िैंहिक प्वृती, बिंि ओळख ककंवा अहभव्यक्ती, वैवाहिक दजाया, नािररकत्व, 
युहनयन सदस्यत्व, राजकीय संिग्नता, ददव्यांिता, अनुभव हस््थती ककंवा इतर 
कायदषेशीरररत्या संरहक्त असिषेिषे घटक, यासवायाच्या आिारावर आम्िी कयोि-
त्यािी व्यक्तीचा भषेदभाव करत नािी.

भयेदभाव न करणये

एका वातावरिात आम्िी सवयाजि एकत् काम करण्यासाठी समर्पयात आियोत
अपमानास्पद वाििुकीपासून मुक्त कयोित्यािी स्वरूपाची छळविूक आहि िुं-
्डहिरीिा Semperit प्हतबंि करतषे – शाहब्दक, शारीररक ककंवा दशृ्यमान.

आम्िी इ्थये ऐकायला आिोत

तुम्िािा हवश्ास असिा की तुमच्याशी भषेदभाव कषे िा िषेिा आिषे, कंपनी-
तीि कयोिाक्ूडन ककंवा एखाद्ा व्यावसाहयक भािीदाराक्ूडन िमकाविषे 
ककंवा छळिूक कषे िी िषेिी असषेि, घटनषेची त्वररत तक्ार करण्यासाठी आम्िी 
तुम्िािा जयोरदार प्योत्सािन दषेतयो. त्याचप्मािषे, पययावषेक्क आहि व्यवस््था-
पक र्यांना अश्या कयोित्यािी घटनषेची माहिती हमळाल्यावर त्यांनी त्वररत 
घटनषेची तक्ार करावी.

आम्िी मदत करू शकतो!

तुमच्या पययावषेक्काशी, िाईन व्यवस््थापकाशी, तुमच्या स््थाहनक HR 
टीम आहि/ककंवा अनुपािन हवभािाशी बयोिा. (compliance@
semperitgroup.com). छळिूक ककंवा भषेदभावाची तक्ार करण्यासा-
ठी तुम्िी SemperBox पयोस्ट बॉक्स ककंवा SemperLine वापरू शक्ता. 
तुम्िािा िवषे असल्यास तुम्िी िषे अनाहमतपिषे करू शकता.
 
तपास प्दक्यषेचा अनुसरून या प्करिाची त्वररत, तत्परतषेनषे आहि सखयोि 
चौकशी कषे िी जाईि.

छळणूक आणण र्ुंडगर्री

पदा्थायाचा दरुुपययोिावर आमचषे मत सरळ आिषे: आमच्या 
कमयाचार्यांच्या आरयोग्यािा आहि सुरक्षेिा ियोकादा-
यक असल्यामुळषे आम्िी त्याची परवानिी दषेत नािी. 
आमच्या आवारामध्यषे मद् प्ाशन करण्यास बंदी आिषे, 

कारि त्यामुळषे कामात हबघा्ड ियोऊ शकतयो ककंवा अययोग्य 
वतयानािा कारिीभूत ठरू शकतषे, इतरांची सुरक्ा ियोक्यात 

आिू शकतषे ककंवा कायद्ाचषे उल्िंघन करू शकतषे. 

आमच्या ऑफीसमध्यषे ककंवा कंपनीच्या कयोित्यािी काययाक्मात बषेकायदषेशीर ्रि-
ग्सिा सक्त मनाई आिषे. कामाच्या दरम्यान एखादा कमयाचार्यानषे ्रिग्स घषेतिषे 
असल्याचषे ककंवा मद् प्ाशन कषे िषे असल्याचषे जर पययावषेक्क ककंवा व्यवस््थापा-
िा वाजवी शंका आिी तर तयो मद् आहि/ककंवा ्रिग्स स्क्ीबनंिची हवनंती करू 
शकतयो. वाजवी संशय ददसिार्या िक्िांवर आिाररत असू शकतषे जसषे की कमया-
चार्याचषे ददसिषे, वाििषे ककंवा बयोििषे.

ड्रग्स आणण मद्य

जार्गतक गवगविता आणण समावयेश

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
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आम्िािा माहित आिषे की भ्रष्टाचार, खाजिी फायद्ासाठी ताकदीचषे मुद्दाम िै-
रवतयान म्ििून व्यवसायात िानी पयोियोचवतषे, बाजारात व्यत्यय आितयो आहि 
हवशषेर्तः आमच्या प्हतष्ठषेिा िानी पयोियोचवतषे. म्ििूनच आमच्या उत्पादनाच्या 
आहि सषेवांच्या िुिवत्तषेच्या आिारावर आम्िी ग्ािक आहि व्यवसाय बजंकण्या-
साठी वचनबद्ध आियोत आहि िाचखयोरी ककंवा इतर बषेकायदषेशीर दक्याकिापा-
च्या कारिानषे किीच नािी.

तुमच्या मतावर हकंवा गनण्गयावर र्ररणाम करणारी कोणतीिी भयेटसाठी गवनंती 

करू नका, वचन देऊ नका, देऊ नका हकंवा स्वीकारू नका. 

प्त्यक् ककंवा अप्त्यक् भषेट, दषेय, कयोित्यािी स्वरूपातीि िाचची हवनंती करिषे 
ककंवा स्वीकारिषे मनाई आिषे.

कयोित्यािी व्यक्तीक्ूडन ककंवा संस््थषेक्ूडन व्यक्त ककंवा हनहित हस््थतीसि व्याव-
साहयक फायदा हमळवण्यासाठी कयोितषेिी दषेय (रयोख रक्कम ककंवा इतर) र्यािा 
िाच म्ििून समजिषे जातषे तषे किीिी ददिषे जािार नािी, ऑफर ददिी जािार 
नािी ककंवा त्याचषे वचन ददिषे जािार नािी ककंवा त्याची हवनंती ककंवा स्वीकार 
कषे िषे जािार नािी.

एखाद्ा व्यक्तीिा प्भाहवत करण्यासाठी सुहविा दषेयकषे  ददिषे जािषे यािा दषेखीि 
िाच समझिी जातषे आहि ती दषेऊ नयषे.

साव्गजगनक अणिकारी 

सावयाजहनक अहिकारी त्याच बरयोबर सरकारी मािकीचषे एंटरप्ाइझ बरयोबर 
हवशषेर् संयम आवश्यक आिषे. कयोितीिी कृती, भषेटवस्तू ककंवा मनयोरंजन र्यािा 
िाच म्ह्िून समझिषे जातषे ती आम्िी ियोऊ दषेिार नािी. सावयाजहनक अहिकारी-
बरयोबर वािताना हवशषेर् काळजी घ्या, कारि एखादा छयोटासा फायदा दषेखीि 
िाच म्ििून समजिषे जाईि ककंवा हनियाय घषेण्यावर प्भाव टाकषे ि. अंतियात हनयम 
आहि स््थाहनक कायद्ाचषे पािन करा. सावयाजहनक अहिकारीिा एकटषे भषेटू नका. 

राजकीय योर्दान, देणग्या आणण प्रायोजकत्व

राजकीय पाटटी,संस््था ककंवा वैयहक्तक राजकारिींबरयोबर Semperit (प्त्यक् 
ककंवा अप्त्यक्पिषे) सिभािी  

सामाहजकररत्या िुंतिषेिी कंपनी असल्यानषे, हस््थरता प्कल्पांमध्यषे ययोिदान दषेतषे 
आहि स्टषेट-ऑफ-द-आटया हस््थरता प्दक्या हवकहसत करतषे. आम्िी कॉपयारषेट प्ाययो-

भ्रष्ाचार नािी

जकत्व आहि िमायादाय दषेिग्या दषेण्यामध्यषे पारदशयाक आियोत. दषेििी िी कायद्ा-
च्या मयायादषेमध्यषे असावी.
  
दषेििी आहि प्ाययोजकत्वांना आिाऊ अंतियात परवानिी आवश्यक आिषे. िषेखी 
करारावर आिाररत त्याची मंजूरी ददिी जाऊ शकतषे आहि कर कपाताची िमी 
असिार्या एका फॉमयामध्यषे. प्ाप्तकत्यायाची प्हतष्ठा आहि उदद्दष्टषे आमच्या मूल्यांशी 
आहि या आचारसंहितषेशी सुसंित असिषे आवश्यक आिषे.

तृतीय-र्क्ांचये र्येमेंट 

तृतीय-पक्ांचषे एजंट्स, सल्िािार, हवतरक ककंवा कयोितािी तृतीय-पक् प्हत-
हनिी जयो Semperit च्या (एकहत्तपिषे “तृतीय पक्”) साठी ककंवा त्याच्या 
वतीनषे काम करतयो त्यािा कंपनीच्या वतीनषे भ्रष्ट पषेमेंट करण्याची मनाई आिषे. 
Semperit च्या वतीनषे काम करण्यासाठी तृतीय पक्ांद्ारषे हनयुक्त कषे िषेिषे उपकं-
त्ाटदारांना दषेखीि िी मनाई िािू ियोतषे.

भयेटवस्तू, आदरागतथ्य आणण इ्हिेंट्स

भषेट्वस्तू, आदराहतथ्य ककंवा इ्हिेंट्ससाठीची आमंत्िषे (फायदषे म्ह्िून संदर्भयात) 
याबद्दिची अशी समज आिषे की प्माि, पारदशयाकता, मूल्य आहि वारंवारता 
सारख्या घटकांवर त्याचा पररिाम ियोतयो.

फायदषे स्वीकारिषे/दषेण्याबाबत आहि माियादशयाक सूचनामध्यषे नमूद कषे ल्याप्मािषे 
भषेट्वस्तू, आदराहतथ्य आहि इ्हिेंट्ससारखषे िाभ दषेताना ककंवा घषेताना रषेकॉ्डया 
करण्याबाबत Semperit नषे हनयम स््थापन कषे िषे आिषेत.

फायदषे िषे ययोग्य, प््था, आहि कषे वळ उच्च आदराचषे हचन्ि असतीि.

आमच्या वतयान ककंवा हनियायावर प्भाव पा्डण्यासाठी ददिषे िषेिषेिषे कयोितषेिी 
फायदषे नाकारण्यास आम्िािा प्योत्साहित कषे िषे जातषे. प्हतपक्ाचषे वतयान ककंवा 
हनियाय बदिण्याच्या उद्दषेशानषे ददिषे िषेिषेिषे कयोितषेिी असषे फायदषे दषेण्यास मनाई 
आिषे. 

रयोख रक्कम ककंवा रयोख समतुल्य कािीिी दषेण्यास ककंवा घषेण्यास सक्त मनाई आिषे.

्थर् जानकारी चाहिएमा कृर्या र्ढ्नुिोस्:
भ्रष्टाचार हवरयोिी माियादशयाक सूचना
भषेटवस्तू, आदराहतथ्य आहि इ्हिेंट्स माियादशयाक सूचना
Semperit व्यावसाहयक भािीदार तपास माियादशयाक सूचना

p 
आम्िी कषे वळ अश्या भािीदारांबरयोबर व्यवसाय 
करण्यास वचनबद्ध आियोत जषे शंकास्पद अनुपा-

िन पद्धतीचषे अनुसरि करत नािीत. याची खात्ी कर-
ण्यासाठी, आमच्याक्डषे व्यवसाय भािीदार तपासण्या-
ची अहतशय स्पष्ट प्दक्या आिषे, जषे आम्िािा कयोित्यािी 
संबंिाचषे आिी माहिती हमळवण्यात मदत करतषे. प्त्यषेक 
कमयाचारी जयो व्यवसाय भािीदारासाठी जबाबदार आिषे 
त्यानषे व्यवसाय भािीदार तपास प्दक्या करिषे आवश्यक 
आिषे आहि अंतियात कायदषे आहि हनयमांच्या अनुसरून 
आवश्यक तपास करिषे आवश्यक आिषे. 

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/ANTI-BRIBERY-AND-ANTI-CORRUPTION-POLICY.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/GiftHospitalityEventApprovalForms.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Business-Partner-Check.aspx


Semperit Group  I  आचारसंहिता  |  पृष्ठ 14

स्वारस्याचये संघर््ग 

स्वारस्याच्या संघर्र्ाच्या र्ररस््थरतीची उदािरणये:

1. वटैयक्तरक संबंि
तुमचा महत्र, कुटंुबातीि सदस्य कहंवा कयोितीिी व्यक्ती जहच्याशी 
तुमचषे प्रषेमाचषे संबंि आिषेत.

2. आर््थरक स्वारस्य
कंपनीमि्यषे िुंतविूक जी Semperit बरयोबर व्यवसाय करतषे कहंवा 
स्पर्िा करतषे.

3. व्यावसायरक संिी
संिी महळाि्यामुळषे Semperit मिीि तुमच्या कार्यामुळषे तुम्िी 
तुमच्यासाठी कहंवा तुमच्या कंपनीशी स्पर्िा करि्यासाठी व्य-
वसाय चािू करि्याचषे शहकिषे. तुमच्या कुटुंबातीि सदस्यािा 
संभाव्य व्यावसायहक भािीदार म्ििून ओळखिषे आिह अशा व्य-
वसायाची समाप्ती करि्याच्या नहर्ियावर प्रभाव टाकिषे.

4. कुटुंबातील सदस्य
आमच्या कंपनीतीि तुमच्या पदामुळषे अययोि्य खाजिी फायदा मह-
ळवि्यासाठी तुमच्या कुटुंबातीि सदस्यािा अनुमती दषेिषे. कुटुंबा-
तीि सदस्याची तुमचा ्थषेट सिाय्य्क म्ििून नहयुक्त करिषे कहंवा 
तुमच्या कुटुंबातीि सदस्याच्या बाजूनषे भरती क्रहयषेिा समर््थन 
करिषे.

आम्िी हनष्ठावंत आियोत आहि नषेिमी कंपनीच्या हितासाठी वाितयो. त्यामुळषे, 
व्यावसाहयक हनियाय खाजिी स्वारस्यषे ककंवा सबंंिाशंी प्भाहवत ियोऊ नयषे. स्वार-
स्याचा सघंर्या घ्डतयो जषे्हिा तमुचषे खाजिी स्वारस्याचा, Semperit च्या सवपोत्तम 
हितासाठी कायया करण्याच्या तमुच्या जबाबादारीशी सघंर्या ियोतयो. 'खाजिी स्वार-
स्य' िा शब्द खाजिी अस ूशकतयो ककंवा तमुचषे कुटंुब, हमत् ककंवा तमु्िी सिभािी 
असिार्या इतर ससं््था याचं्या स्वारस्यामिनू दषेखीि उद्भवू शकतयो.

Semperit, ग्ािक, हवतरक, कमयाचारी (वतयामान ककंवा सभंाव्य) ककंवा जषे 
Semperit साठी कमयाचार्याचं्या जबाबदाऱ्या पार पा्डताना तषे हबघ्डिषेिषे ककंवा 
हबघ्डल्या सारखषे वाटिार्या प्हतस्पिटी याचं्याशी कमयाचार्याचा ककंवा कमयाचा-
र्याच्या कुटंुबातीि जवळच्या सदस्याचा व्यावसाहयक, आर््थयाक ककंवा इतर सबंंि 
नसावा.

सघंर्ाांचषे स्वारस्य समज (तमु्िी स्वारस्याच्या सघंर्ायानषे प्भाहवत असल्याचषे ददसू 
शकता) , सभंाव्य (तमु्िी स्वारस्याच्या सघंर्ायात अस ूशकता) ककंवा वास्तहवक 
(तमु्िी स्वारस्याच्या सघंर्ायात आिात) अस ूशकतात.

स्वारस्याचषे सघंर्याची पररहस््थती ओळखिषे नषेिमी सयोपी नसतषे. ययोग्य प्कारषे प्हत-
बंहित कषे ल्यास आहि व्यवस््थाहपत कषे ल्यास, पररहस््थती हनयतं्िात यषेऊ शकतषे. 
सवया प्कारचषे स्वारस्याचषे सघंर्या हनर्दयाष्ट करिषे िरजषेचषे आिषे. सघंर्या ययोग्यररत्या कमी 
करण्यासाठी तमु्िािा स्टषेप्सचषे ययोग्यररत्या दस्तऐवजीकरि करिषे आवश्यक आिषे.

स्वारस्याच्या संघर्ा्गची र्ररच्स््थती प्रगतबिं हकंवा व्यवस््थागर्त करणये र्रजयेचये का 

आिे?

• प्हतष्ठषेच्या िानीपासून Semperit चषे नुकसान ियोऊ शकतषे.
• तुम्िी जर स्वारस्याच्या संघर्ायाची पररहस््थती ययोग्यररत्या िाताळिी, तर 

तुम्िी तुमच्या खाजिी स्वारस्यापुढषे Semperit चा व्यवसाय मित्वाचा 
ठषेवता. 

• तुम्िी जर िी पररहस््थती ययोग्यररत्या िाताळू शकिा नािी तर जबाबदारी, 
सस्टैनहबहिटी आहि पारदशयाकता ियोक्यात यषेऊ शकतात. 

स्वारस्याचये संघर्ा्गची र्ररच्स््थती तुम्िी कसये ओळखू शकाल? 

• Semperit चषे हमशन, उद्दषेश आहि मूल्यषे तुम्िी समजून घषेिषे आवश्यक आिषे. 
• Semperit च्या स्वारस्याशी तुमच्या खाजिी स्वारस्याचा कसातरी संघर्या 

ियोऊ शकतयो का याचषे तुम्िी पुनरावियोकन करिषे आवश्यक आिषे.

सघंरर्् कम ी करणय्ाच ये चार सट् येर्स्

कशी प्रगतहक्या द्यावी?   

• पारदशयाक रिा आहि सचयोटीनषे आहि मषेिनतीनषे वािा.
• खाजिी स्वारस्यासाठी ककंवा फायद्ासाठी किीिी तुमच्या पदाचा दरुूप-

ययोि करू नका. 
• Semperit माहितीचा दरुूपययोि करू नका ककंवा कंपनीच्या बािषेर ती 

शषेअर करू नका. 
• समज, संभाव्य ककंवा वास्तहवक स्वारस्याचषे संघर्ायाची कयोितीिी पररहस््थती 

उघ्ड करा आहि तुमच्या पवदेक्काबरयोबर अंतियात हनयमांसि त्याची चचाया 
करा.  

स्टेर् 1 
स्वारस्याच्या संघर्ायाची 

पररहस््थती समजिषे आहि 
ओळखिषे.

स्टेर् 2
संघ्रर्ायाची व्यक्ती टीमिा 

आहि त्याच्या पययावषेक्कािा 
त्यांच्या संघर्ायाबद्दि सूहचत करतयो. 

आवश्यक असल्यास अनुपािन 
हवभािाशी संपकया  करा.

स्टेर् 3
पययावषेक्क ययोग्य उपाय 
ठरवतषे आहि अनुपािन 

हवभािाशी सल्िामसित करतषे.

स्टेर् 4
सघं्रर्ायाची व्यक्तीिा पररिा-

माबद्दि पययावषेक्क सहूचत करतयो 
आहि िषेखी स्वरूपानषे माियादशयान 

करतयो. सघंर्ायाच्या उपायाच्या स्टषे-
प्सचषे दस्तऐवज पययावषेक्क अनपुािन 

हवभािाशी शषेअर करतयो.

p p p
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मनी लॉंगडं्रर्चये प्रगतबंि

मनी िॉंब्रििं बषेकायदषेशीर प्दक्या आिषे र्याचा वापर िनु्िषेिार त्याचं्या उत्पन्ना-
चा अवैि स्तयोत िपण्यासाठी वापरतयो. त्याचंषे बषेकायदषेशीर दक्याकिाप मयोठ्ा 
प्मािातीि पैसषे उत्पन्न करतात र्याचषे स्पष्टीकरि ददिषे जाऊ शकत नािी ककंवा 
िपहविषे जाऊ शकत नािी. त्यानंा जर पैसषे वापरायचषे असतीि आहि पकड्ण्या-
पासनू टाळण्यासाठी त्यानंी तषे पैसषे कायदषेशीर कषेिषे पाहिजषे. त्यामुळषे “अवैि” पैसषे 
वैि करण्यासाठी आहि कायदषेशीर करण्यासाठी तषे “िॉन््डर” करतात. तषे एखाद्ा 
कायदषेशीर स्तयोताक्ूडन आिषे आिषे असषे ददसण्यासाठी तषे वषेिवषेिळ्या व्यवसा-
याद्ारषे जरटि ततं्षे, िस्तातंरि आहि व्यविार वापरतात. आम्िी िषे सहुनहचित 
कषेिषे पाहिजषे की ततृीय- पक्ाकं्ूडन रयोख रक्कम, प्वासी िनादषेश, मनी ऑ्डयासया 
ककंवा पषेमेंट यासि मनी िॉन््डर करण्यासाठी आम्िी ककंवा आमच्या प्योजषेक्ट्सचा 
उपययोि कषेिा जात नािी. सवया पषेमेंट्स कर कायद्ाचषे पािन करून कषेिषे पाहिजषे 
आहि अ ॅन्टी-मनी िॉंब्रििं आहि भ्रष्टाचार हवरयोिी हनयमाचंषे पािन कषेिषे पाहिजषे. 
कषे वळ पुरविषेल्या आहि रीतसर नोंदिी कषेिषेल्या मािासाठी आम्िी पैसषे ट्ान्सफर 
करतयो आहि नसैर्ियाक आहि कायदषेशीर व्यक्ती र्यानंा आम्िी ओळखतयो त्यानंा 
सषेवा परुवतयो. नवीन व्यावसाहयक सबंंिासंाठी आम्िी व्यावसाहयक भािीदाराची 
पाश्याभूमी तपासतयो.

Semperit चषे कमयाचारी म्ििून आम्िी किीच करिार नािी:
• कयोितािी व्यविार ककंवा व्यावसाहयक संबंिाचा कयोितािी भाि नसिार्या 

संस््थषेिा ककंवा व्यक्तीिा पषेमेंट करिषे ककंवा हस्वकारिषे;
• पषेमेंट रयोख रक्कमषेनषे हस्वकारिषे;
• संबद्ध नसिषेल्या पक्ाबरयोबर व्यवसाय करिषे ककंवा सौद्ामध्यषे भाि घषेिषे;
• असामन्य पषेमेंट पद्धत वापरिषे; 
• आमचा व्यवसाय करण्यासाठी असामान्य ककंवा टयोकाच्या अटी व शतटी स्वी-

कारिषे;
• Semperit च्या मानक प्दक्यांच्या हवसंित पद्धतीनषे ग्ािक ऑ्डयार पाठविषे; 
• कायदषेशीर व्यावसाहयक कारिांहशवाय कंपनींना ककंवा व्यबकं्तना पषेमेंट 

करिषे;
• िुन्िषेिार ककंवा संशहयत बरयोबर ्डीि करिषे;
• संबंहित दस्तऐवज खयोटषे ठरविषे ककंवा नष्ट करिषे;

मन ी लॉंग डं्रर् सायकल

मनी िॉंब्रििंमध्यषे सवया तीन टप्पषे सामीि नसावषे ककंवा कािी टप्पषे एकहत्त ियोऊ 
शकतात ककंवा पुनरावृत ियोऊ शकत असतीि. 

मनी लॉंगडं्रर् प्रयत्ांची उदािरणये

1. खयोटी मािहती पुरवून ि्रािकानषे एखादषे खातषे उघ्डि्याचषे प्रयत्न 
करिषे. 

2. रयोख रक्कमषेमि्यषे दषेयकषे दषेि्याची ऑफर्स कहंवा परताव्याच्या 
वहनंत्या करून ज्यादा पषेमषेंट्स करिषे.

3. ऑर््डर्स, खरषेदी कहंवा पषेमषेंट्स जषे ि्रािकाच्या व्यापार कहंवा 
व्यवसायािून असामन्य कहंवा वहसंित असिषे.

4. असामान्य जटहि करार संरचना.

5. व्यविाराशी संबंि नसिषेि्या दषेशामि्यषे कहंवा दषेशातून असामान्य 
फं्ड िस्तांतरि.

6. जयो व्यविार रषेकॉर््ड करिषे कहंवा रहपयोर्ट करि्याची आवश्यकता 
टाळि्यासाठी कषेिषेिा व्यविार. 

7. रयोख समतुि्य वापरून असामान्य मयोठी पषेमषेंट्स करिषे (उदा., कॅशी-
अरचा चषेक आिह मनी ऑर््डर्स).

8. उत्पादनषे खरषेदी करून आिह त्यानंतर तषे रद्द करून खरषेदीची रचना 
करिषे.

p अश्या कोणत्यािी र्ररस््थरतीबद्दल अनुर्ालन आणर कायदये-
शीर वरभार्ाशी संवाद सािायला िवये.

्थर् जानकारी चाहिएमा कृर्या र्ढ्नुिोस्:
Semperit व्यावसाहयक भािीदार तपास माियादशयाक सूचना

अवटैि र्टैश्याचये 
संकलन

म्ििजषे िुन्िषेिारीच्या सिाय्यानषे ्थषेट कायदषेशीर 
हवत्तीय हसस्टीममध्यषे हनिी ििविषे.

अवटैि र्टैसये गवत्ीय 
ससस्टीममध्यये 
समाकजलत िोतये

वस्तू खरयेदीसाठी करंवा मोठ्या र्ुंतवणूकी-
साठी (वरत्तीय/व्यावसायरक/औद्योर्रक) 
लॉंडर कयेलयेलये र्टैसये र्ुन्ियेर्ार वार्रतात.

म्ििजषे अनषेक व्यविार आहि हवहवि बुक-
कीबपंि युक्त्या वापरून पाठपुरावा फयोि 
करण्यासाठी कषे िषेल्या व्यविाराचषे हनशान 
घािविषे.

म्ििजषे िुन्िषेिारािा कायदषेशीर खात्यामिून  
पैसषे काढण्यासाठी उपिब्ि असतात –  
पैसषे िॉन््डर कषे िषे िषेिषे आिषेत आहि तषे पांढरषे 
झािषे आिषेत.

“X” कंपनीिा “Y” क्ूडन 
खयोटषे इन्हिॉइसचषे पषेमेंट

कंपनी “X” च्या बॅंक 
खात्यामध्यषे ट्ान्सफर 
करिषे

“Y” कंपनीिा 
ियोन दषेिषे

1. प्लयेसमेंट 2. लयेयररंर् 3. इंटटग्येशन

परदषेशातीि बॅंक

https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Business-Partner-Check.aspx
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आमच्या कामाद्ारषे Semperit Group च्या, त्याच्या स्वतःच्या, ग्ािकाच्या, 
प्हतस्पिटीच्या ककंवा इतर तृतीय पक्ांच्या मित्वाच्या, सावयाजहनक नसिषेल्या 
माहितीमध्यषे प्वषेश हमळू शकतषे (उदा. व्यावसाहयक प्िॅन्स जषे जाहिरपिषे ककंवा 
व्यावसाहयक िुहपतांद्ारषे अजून जाहिर कषे िषे िषेिषे नािी). 

या माहितीमििी कािी भाि कॅहपटि माकदे ट कायद्ानुसार "आतीि माहिती" 
म्ििून ओळखिी जातषे: अंतियात माहिती म्ििजषे माहितीचा हवशषेर् भाि जयो 
एक ककंवा अहिक कंपनींिा संबयोहित करतषे ककंवा त्यांच्या आर््थयाक सािनषे, जषे 
सावयाजहनकररत्या माहिती नसषेि आहि जर सावयाजहनक कषे िषे तर या कंपनींच्या 
आर््थयाक सािनांच्या दकमतींवर िक्िीय पररिाम करषेि. अश्या माहितीच्या 
आिारषे Semperit Group च्या ककंवा इतर कंपन्यांच्या आर््थयाक सािनांचा ट्षे्ड 
करिषे (उदा. शषेअसया ककंवा बॉन्ड्स) आहि ट्षे्ड करण्याची आहि त्या माहितीचषे 
प्कटीकरिाची हशफारस करिषे प्हतबंहित आिषे. कयोित्यािी कमयाचार्यानषे अश्या 
दक्याकिापमध्यषे सामीि ियोिषे िषे Semperit Group च्या तत्वांचषे िंभीर उल्िं-
घन आिषे. Semperit Group नषे कॅपीटि माकदे ट अनुपािनवर हवहशष्ट माियादशया-
काची अंमिबजाविी कषे िी आिषे.

आत ील ग नयम अग वश्ास आण ण स्र्िा्ग कायदा

अगवश्ास

आम्िी ऑपरषेट करतयो त्या दषेशातीि आम्िी अहवश्ास आहि स्पिाया कायदा व्यव-
स््थापनाचषे पािन करण्यासाठी बांिीि आियोत. 

समहन्वत वतयान, अनौपचाररक बैठका ककंवा अनौपचाररक जषेन्टिमषेन्स अग्ीमें-
ट्स, स्पिदेवर हनबांि करण्याच्या उद्दषेशानषे ककंवा करण्यासाठी, प्हतबंहित आिषेत. 
अश्या प्कारच्या व्यवसायाच्या स्वरूपािा दषेखीि टाळावषे. आमचषे कयोितषेच 
कमयाचारी अश्या प्हतस्पिटीशी कयोित्यािी प्कारचषे संप्षेर्ि (िषेखी, इिषेक्ट्ॉहनक 
ककंवा शाहब्दक) करिार नािी, जषे याचषे प्यत्न करतात:

• सिमती, हनराकरि, हस््थरता ककंवा ककंमत हनयंत्ि, क्षे ह्डट अटी, सवित 
ककंवा सूट (ककंवा इतर घटक);

• संवषेदनशीि व्यावसाहयक माह्ती शषेअर करिषे;
• कराराचषे, ग्ािकाचषे ककंवा प्दषेशाचषे वाटप करिषे;
• हवहशष्ट ग्ािक ककंवा पुरवठादारांचा बहिष्कार करिषे; ककंवा
• एखाद्ा उत्पादनाचा आउटपुट ककंवा सषेि ककंवा एखाद्ा सषेवषेची व्याप्ती 

मयायाददत करिषे.

आम्िािा मािीत आिषे की Semperit चा व्यवसाय आिषे, आमची प्हतष्ठा जप-
ण्यासाठी आहि िैर-अनुपािक वतयानासाठी द्ंड ियोण्यापासून टाळण्यासाठी जषे 
सवया क्षेत्ांमध्यषे वैि आिषेत हत्थषे आम्िािा सवया स्पिायात्मक कायद्ांप्मािषे वाििषे 
पाहिजषे. आम्िी आमच्या पुरवठादार ककंवा ग्ािकांना त्यांच्या व्यावसाहयक व्य-
विारासाठी अनावश्यक प्हतबंहित करिार नािी. आम्िी याची खात्ी करण्या-
साठी समर्पयात आियोत की प्बळ माकदे ट हस््थतीिा आम्िी व्यावसाहयक ियोरिषे 
वापरत नािी र्याचा िैरवापर ियोऊ शकतयो.

स्र्िा्गत्मक बुद्धिमत्ा र्ोळा करणये 

व्यवसाय करण्याचा नैसर्ियाक आहि आवश्यक भाि म्ििून स्पिायात्मक रािण्या-
साठी, आम्िािा स्पिायात्मक बुहद्धमत्ता हमळविषे आवश्यक आिषे. आम्िी जबाब-
दारीनषे आहि कायदषेशीरपिषे माहिती ियोळा करतयो.

वास्तहवक सावयाजहनक स्योतामिून माहिती संकहित करण्याची परवानिी आिषे:

• सवयासामान्य नािरीकांना ट्षे्ड शयोज दरम्यान माहिती उघ्ड करिषे;
• पुरवठादार मैन्युअि;
• माकदे ठटंि ब्योशसया;
• वतयामानपत्षे आहि इतर मास मीह्डया;
• हवश्षेर्क ररपयोटया;
• व्यापार प्काशनषे;
• वषेबसाइट्स आहि प्षेस प्काशन.

उदािरण: आतील माहिती म्िणजये काय? 

िैर-अहिकृत व्यक्ततींना आतीि माहिती दषेिषे जी कुटंुब, हमत् ककंवा तृतीय 
पक्ांसि िुंतविूक करण्याच्या हनियायासाठी वापरिी जातषे, त्यािा जवळून 
आतीि ट्षेब्डिं म्ििून संबयोहित कषे िषे जातषे. रटपींि करिषे बषेकायदषेशीर आिषे 
कारि माहिती सावयाजहनक ियोण्याआिी रटप-ददिी जािार्या व्यक्तीिा इतर 
िुंविूकदारांपषेक्ा अययोग्य फायदा हमळतयो. िषे Semperit च्या ियोरिांचषे 
िंभीर उल्िंघन दषेखीि आिषे.

अणिक तर्शीलांसाठी, कृर्या वाचा:
आतीि अनुपािन
SemperLine

अणिक तर्शीलांसाठी, कृर्या वाचा:
अहवश्ास हविान
SemperLine

आतील मािरती

संभाव्य व्यावसाहयक ्डील्स 
ककंवा नवीन माकदे ट्स

संभाव्य नवीन उत्पादनषे

Semperit च्या व्यवस््था-
पनामध्यषे संभाव्य बदि

कयोितीिी माहिती जी सावयाजहनक 
कषे ल्यानषे माकदे टवर पररिाम ियोईि.

 

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/StockExchangeCompliance/Forms/AllItems.aspx
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/ANTI-TRUST.aspx
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
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आम्िी कुठषे  आहि कयोिाबरयोबर व्यवसाय करावा यावर हनयायात हनयंत्िषे आहि 
आर््थयाक मंजुरी हनयंत्ि ठषेवतषे. हवशषेर् कायदषे दषेशांना राष्टीय सीमषेच्या पहिक्डषे 
हवक्ी, हशपमेंट ककंवा मािाचषे आहि सषेवषेचषे हनयंत्ि करण्यासाठी अहिकार 
प्दान करतात, पषेमेंट्ससि भां्डविी िािचािींचा समावषेश आिषे. दषेश, व्यक्ती 
ककंवा वस्तूंवर हनयायात हनयंत्िषे आहि मंजुरी िादिषे जाऊ शकतषे.

हनयायात हनयंत्ि कायदषे आहि मंजुरीच्या संभाव्य प्भावाबद्दि आपि जािरूक 
असिषे पाहिजषे. आपल्यािा माहिती पाहिजषे की कयोिती हनयंत्िषे ककंवा मंजुरीचा 
पररिाम आपि आपिा व्यवसाय कसा करतयो यावर हनबांि ककंवा प्हतबंि ियोऊ 
शकतषे आहि मित्वपूिया द्ंड ियोऊ शकतयो. आपल्यािा खात्ी पाहिजषे की आपि 

ग नया्गत ग नयंत्रणये आण ण मंजुर ी

अणिक तर्शीलांसाठी, कृर्या वाचा:
आंतरराष्टीय व्यापार हनबांिाची तत्वषे
व्यावसाहयक भािीदार तपास तत्वषे
Semperit व्यावसाहयक भािीदार तपास माियादशयाक सूचना

p तुम्िाला फसवणकू झाल्याचये हदसलये, कृर्या मोकळयेर्णानये बोला!
तुमच्या पययावषेक्काक्डषे आहि

internal.controls@semperitgroup.com वर तक्ार 
करा ककंवा (जर आर््थयाक फसविूकचा समावषेश असषेि) 
GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com – ककंवा 
SemperLine वर, आमची ह्हिसिब्ियोइंि िॉटिाइन वर तक्ार 
करा. संशयाच्या बाबतीत, आमच्या अंतियात अनुपािन साइटवर 
उपिब्ि प्दक्यषेचषे अनुसरि करा.

फसवणूक 

Semperit मध्यषे कयोित्यािी प्कारची फसविकू सिन कषेिी जािार नािी याची 
आम्िी पषु्टी करतयो. फसविकू िी एक मुद्दाम कषेिषेिी कपट, िबा्डी ककंवा हवश्ा-
साचा भंि आिषे, िरैवाजवी ककंवा बषेकायदषेशीर आर््थयाक, राजकीय ककंवा इतर 
फायदषे हमळवण्यासाठी कषेिी आिषे.

पषेमेंट्स दषेताना फयोर-आईज बप्ंहसपिचषे 
पािन करा – कयोितषेिी पषेमेंट कषे वळ 
एकाच व्यक्तीक्ूडन अहिकृत करू नका.

सुरक्ा ह्ड्हिाइसचषे काटषेकयोरपिषे कयोितषेिी 
शषेअठरंि नािी (इिषेक्ट्ॉहनक टयोकन, 
्डोंग्िस इ.).

p 
िक्ात ठषेवा – पषेमेंट्सचा हवर्य आल्यावर, एक ददवसासाठी 
्थाबंिषे चािंिषे आिषे आहि सवया कािी ययोग्यररत्या प्डताळिी 

करावी न की ि्डब्ड करून आहि फन्ड्स अश्या रठकािी द्ावषे हज्थषे तषे 
जायिा नकयो. नषेिमी पनु्िा-तपासा की हवनतंी कषेिषेिा व्यविार खरच 
वैि आिषे का नािी. आम्िािा काययाकारी मं्डळाक्ूडन पूिया पाठठंबा 
आिषे की जर पषेमेंट हवर्यी सशंय आिा तर तषे रीिीज करू नयषे.

फसवणूकीचये प्रकार

बाह्य फसवणूक

• कामासाठीचषे हबि किीच कषे िषे िषेिषे नािी ककंवा अययोग्य कषे िषे िषेिषे;
• िकॅसया, दफबशंि, सयोशि इंहजहनयठरंि;
• फसविूक करिारषे Semperit चषे काययाकारी असल्याचषे भासवतीि आहि 

पषेमेंट्ससाठी हवचारतीि (CEO फसविूक);
• बनावट पषेमेंट सूचना फसविूक.

अंतर््गत फसवणूक

व्यावसाहयक फसविूक
जषे्हिा तुम्िी जािूनबुजून Semperit च्या संसािनांचा ककंवा मािमत्तषेचा वैय-
हक्तक संवियानासाठी िैरवापर ककंवा िैरवतयान करता:
• कंपनीच्या मािाचा िैरवापर;
• घयोटाळा (एखाद्ा ट्स्टमध्यषे ठषेविषेिषे ककंवा एखाद्ा मािकीच्या फन््डसची 

चयोरी ककंवा िैरव्यविार).  

फसवषे हबबिंि
• एखादा कमयाचारी खयोटषे इन्हिॉइस पुढषे करतयो, क्िषेम्स ककंवा काल्पहनक पषेमेंट्स;
• पुरवठादार आपल्यािा जास्त शुल्क िावतात का ककंवा बदल्यात हनकृष्ट 

माि दषेतात का आहि सषेवा उद्भवतषे याबद्द्ि आपल्यािा जािीव 
असायिा िवी. 

खरषेदी फसविूक
• आपि माि ककंवा सषेवा खरषेदी करतयो आहि आपिषे कमयाचारी जषे यामध्यषे 

सामीि आिषेत त्यांना िपिषेिषे स्वारस्य असषेि.

कॉर्पोरेट मालमत्येचये संरक्ण

अंतियात ियोरिासंि आपिी मािमत्ता आहि ससंािनषे खपू काळजीपूवयाक 
वापरिी पाहिजषे.

अणिक तर्शीलांसाठी, कृर्या वाचा:
फसविूकीची तपास आहि तक्ार करिषे
अहिकारांची मयायादा
पषेमेंट सुरक्ा माियादशयाक

अश्या व्यावसाहयक भािीदारांबरयोबर कायया करतयो र्यांच्यावर कयोित्यािी 
मंजुरी ककंवा एमबािपोचा पररिाम झािषेिा नािी. 

व्यावसाहयक कायदषेशीरपिाची खात्ी करण्यासाठी, आपिषे व्यावसाहयक 
भािीदार तृतीय-पक्ांच्या ययोग्य पादयाशयाक प्दक्यांच्या अहिन आिषेत: Semperit 
व्यावसाहयक भािीदार तपास. िषे आमचषे वैयहक्तक स्वारस्य आहि Semperit 
चषे स्वारस्य आिषे की आमच्या व्यावसाहयक संबंिांमिून कयोितािी ियोका ियोऊ 
शकतयो आहि टाळण्यासाठी ययोग्य आवश्यक उपाय करण्याची आम्िािा माहिती 
असल्याची खात्ी असिषे आवश्यक आिषे.

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Fraud-Detection-%26-Reporting.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Fraud-Detection-%26-Reporting.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Limits-of-Authority.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/treapu/SitePages/Payment%20Security.aspx
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अचूक बुककीगर्ंर् 

आमचा व्यवसाय आहि हवहत्तय पररहस््थतीिा प्हतबबंहबत करिारषे बुक्स आहि 
रषेकॉड्सया आम्िी अचूकपिषे राखतयो. आपल्या सवाांची जबाबदारी आिषे की व्यविा-
रांची प्ामाहिकपिषे नोंद करावी आहि आपिी नोंदी काळजीपूवयाक िाताळावी. 

फोर-आईज गप्रंससर्ल 

Semperit मध्यषे फयोर-आइज बप्ंहसपि व्यविारांची अचूकतषेची आहि व्यविा-
राच्या रषेकॉर््डांग्जची खात्ी करिषे मित्वाचषे आिषे. Semperit च्या वतीनषे अंतियात 
आहि बािषेर सवया व्यवसाय प्दक्यांमध्यषे आहि कृतींमध्यषे िी तत्वषे आपि िािू 
करतयो याची आपल्या सवाांची जबाबदारी आिषे. कयोित्यािी Semperit Group 
कंपनीवर बंिनकारक प्भाव पा्डिार्या सवया दस्तऐवजावर दकमान दयोन प्हत-
हनिींनी स्वाक्री करायिा िवी.
 
अणिकारांची मया्गदा 

अहिकारांची मयायादा (LoAs) मध्यषे नमूद कषे िषेिषे हनयम आम्िी िािू करतयो आहि 
त्याचषे अनुसरि करतयो. 

LoA िषे अंतियात ककंवा Semperit Group च्या कायदषेशीर कंपनीच्यावतीनषे 
कािी व्यावसाहयक हनियाय घषेत असताना हवहवि संस््थात्मक स्तरांसाठी अहिकृ-
तता मयायादाचषे वियान करतषे. 

अंतियात अहिकृतताच्या प्श्नांना LoAs क्हिर करतषे.

LoA िषे अंतियात ककंवा Semperit Group च्या कायदषेशीर कंपनीच्यावतीनषे सवया 
व्यावसाहयक हनियायांना िािू ियोतषे. Semperit च्या सवया कमयाचार्यांना आहि 
कयोित्यािी इतर व्यक्तीिा जयो अंतियात ककंवा Semperit च्या वतीनषे व्यावसा-
हयक हनियाय घषेण्यासाठी हवश्ासू आिषे त्यासवाांना LoA िािू ियोतात. 

व्यवस््थापनाचषे अहस्तत्व-हवहशष्ट हनयमामध्यषे LoAs एम्बषे्डषे्ड राितीि.

अंतर््गत ग नयंत्रण ग नयम 

व्यवस््थार्नाचये गनयम (RoMs)

Semperit Group च्या प्त्यषेक उपकंपनीच्या प्त्यषेक जनरि मॅनषेजरनषे खात्ी 
ददिी पाहिजषे की बाह्य प्हतहनहित्व हनर्दयाष्ट करून (उदा. एखादा करार साईन 
करून) व्यवस््थापनाचषे हवहशष्ट कायदषे (संबंहित ग्ूप माियादशयानाची तत्वांचषे पािन 
करून) ययोग्य िाताळिषे जात आिषेत.

अंतर््गत गनयंत्रण ससस्टीम (ICS)

प्त्यषेक स्वतंत् Semperit मध्यषे, त्याच्या हवभाि, प्दषेश ककंवा आकारापषेक्ा 
स्वतंत् त्याच्या एक ICS िािू ियोतयो. पररिामी, सवया प्दक्यांसाठी आहि सवया 
कमयाचाऱ्यांनी, कयोित्यािी नयोकरीच्या पदापासून स्वतंत्, संबंहित अंतियात हनयं-
त्िांचषे पािन करिषे आवश्यक आिषे. अंतियात हनयंत्िषे सवाांना काळजीचषे आिषे. 
सामान्य हनरीक्ि, हवशषेर्तः संबंहित अंतियात हनयंत्िषे पररिामकारकता सुहन-
हचित करण्यासाठी अंतियात ऑह्डटच्या दषेखरषेखीखािी आिषे.

त्थाहप, कयोित्यािी अंतियात कायद्ांचषे आहि हनयमांचषे उल्िंघन झाल्यास तक्ार 
नोंदवण्यासाठी प्त्यषेकानषे कयोित्यािी संप्षेर्ि चॅनषेिचा वापर करावा.

तुमच्या पययावषेक्कािा माहिती द्ा आहि internal.controls@semperit-
group.com वर तक्ार नोंदवा. तुम्िी पत् पयोस्ट करण्यासाठी SemperBox 
वापरू शकता ककंवा ऑनिाइन तक्ार करण्यासाठी SemperLine (िषेखी तक्ार 
करिषे ककंवा टषेहिफयोन कॉि) ककंवा तुम्िी (+43 1 79777240) िा कॉि करा ककंवा 
अनुपािन हवभािािा ईमषेि हििा: compliance@semperitgroup.com. 

अणिक तर्शीलांसाठी, कृर्या वाचा:
अहिकारांची मयायादा
खरषेदी माियादशयाकषे
अंतियात हनयंत्ि माियादशयाक

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Limits-of-Authority.aspx
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC86E05C4-0497-45AD-904E-A6ED345D4BDE%7D&file=QP%20B%20G%201104.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://semperit.sharepoint.com/sites/gqm/qms/partb/QP%20B%20G%201135.docx
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कंपनी आहि कायदा दयोन्िीच्या हितासाठी पारदशयाक असताना आम्िी कयोित्या-
िी सावयाजहनक तपासिीचषे सम्थयान करतयो. अश्या सावयाजहनक अन्वषेर्ि ककंवा प्-
दक्यांची सवया तपशीिषे अशा तपासाच्या चौकटीत समर्पयात सावयाजहनक अन्वषेर्ि 
माियादशयाकावर हमळतीि. 

साव्गजगनक तर्ास साइबर सुरक्ा, डयेटासम्बन्िी सुरक्ा
र संवयेदनशील जानकारी

Semperit च्या संबंहित सवया माहिती कषे वळ Semperit शी संबंहित असावी. 

अशी सवया माहिती ्डीफॉल्टनुसार ियोपनीय समझिी जातषे आहि संरहक्त 
असायिा िवी. कयोितीिी माहिती सावयाजहनक करायची असल्यास हवतररत 
करण्याआिी सावयाजहनक हवतरिासाठी मंजूरी असायिा िवी.

Semperit ची माहिती आहि ियोपनीय माहिती आहि आपल्या कमयाचार्यांची, 
ग्ािकांची आहि स्टषेकियोल््डसयाची माहिती सुरहक्त ठषेवण्याची आपल्या सवाांची 
जबाबदारी आिषे. कामाच्या बंिनांसाठी आवश्यक वैयहक्तक ्डषेटाचा कषे वळ आव-
श्यक प्मािात प्दक्या करा. सवया वैयहक्तक ्डषेटा अत्यंत ियोपनीय ठषेवा आहि 
त्यािा सुरहक्तपिषे िाताळा.

व्यवसायातीि िुपीतषे आहि हवशषेर् व्यावसाहयक माहितीच्या प्कटीकरिानषे 
ककंवा नुकसानानषे आपल्या कंपनीवर, कमयाचार्यांवर, तृतीय पक्ांवर िक्िीय 
नकारात्मक पररिाम ियोईि आहि ग्ािकांना अहतररक्त संरक्ि आवश्यक आिषे 
जसषे की एनदक्प्शन. IT हवभाि ययोग्य एनदक्प्शन सािनषे आहि मानकषे  दषेऊन 
तुम्िािा सम्थयान करषेि.

आम्िी जािरूक आियोत आहि सवया IT कॉपयारषेट िुिवत्ता माियादशयाकषे , ्डषेटा संरक्ि, 
तांहत्क आहि संस््थात्मक उपाय आहि सायबर सुरक्ा ियोरिषे, माियादशयाकषे  आहि 
सूचना यांचा आदर करतयो. 

Semperit वैयहक्तक ्डषेटा आहि ियोपनीयताचषे संरक्ि करतषे. ्डषेटा संर-
क्ि हनयम आहि कायद्ांचषे पािन करून आम्िी सवया वैयहक्तक ्डषेटा आहि 
माहिती िाताळतयो. आपल्या ह्ड्हिाइसषेसवर संचहयत कषे िषेिी अशी आपिी सवया 
ियोपनीय माहिती हवद्मान माियादशयाक तत्वषे असषे हचन्िांदकत करिषे िी आपिी 
जबाबदारी आिषे. तुम्िी data.privacy@semperitgroup.com आहि 
cybersecurity@semperitgroup.com वर ्डषेटा उल्िंघनाची तक्ार करू 
शकता.

p 
आपि कंपनी सयो्डायचषे ठरविषे तरी Semperit 
ची माहिती सुरहक्त ठषेवण्याची आपिी जबाब-

दारी आिषे. अश्या पररहस््थतीमध्यषे, आपि Semperit 
ची माहिती संरहक्त ठषेवण्याचषे चािू ठषेविषे पाहिजषे आहि 
कयोिाबरयोबर शषेअर करू नयषे.

अणिक तर्शीलांसाठी, कृर्या वाचा:
सावयाजहनक तपास माियादशयाक/्डॉन रै्ड

अणिक तर्शीलांसाठी, कृर्या वाचा:
्डषेटा संरक्ि माियादशयाक
अंहतम वापरकताया माियादशयाक
मयोबाईि ह्ड्हिाइस माियादशयाक
दस्तऐवजाचषे विटीकरि

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/ANTI-TRUST.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Data%20Privacy.aspx
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B99B89984-9A82-4FAC-B325-4932E9485173%7D&file=QP%20B%20G%207307.docx&action=default&mobileredirect=true&CID=E30F46FD-E2F2-471A-AC2D-715C260193A0&wdLOR=c5F1AA8AA-9274-4832-BB2B-4621B2ED5274
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7DC235AC-4839-4EC0-B104-074206F4EC29%7D&file=QP%20B%20G%207306.docx&action=default&mobileredirect=true&CID=73CB6835-1527-448F-A972-6C5AC61E9D9B&wdLOR=cF80863C3-BA80-40D3-9305-E926F2C130DC
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAC962E21-267D-4785-83CA-115BBCC1DAB3%7D&file=QP%20B%20G%201101.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=ebd7468e-823f-4e85-9b94-da87a2cd4f65
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आम्िी लोकांची आणण वातावरणाची जबाबदारी घयेतो.

आपिा समाज सध्या बरीच मयोठी आ्हिानांना सामयोरषे जात आिषे – प््थम आहि 
सवायात मित्वाचषे, पयायावरि बदि आहि त्याचषे ियोकषे  आहि पररिाम. सक्युयािर 
इकॉनॉमीची ( ककंवा सकुया िॅरीटी) संकल्पना िी दसुरा-सवायात मित्वाचा हवर्य 
आिषे पयायावरि बदिाच्या अिदी जवळून संबंहित आिषे; तयो हवर्यांच्या श्षेिीशी 
संबंहित आिषे जसषे की कच्या मािाची हनव्ड, संसािनांचा उपययोि आहि पु-
नप्ायाप्ती. परंतु सयो्डवायच्या प्श्नांमध्यषे कषे वळ पयायावरिीय मापद्ंड िाच कषे वळ 
काळजीचा हवर्य नािी. पयायावरिीय बदि आहि जिभरात वाढत चाििषेिा 
संसािनांचा वापर दयोन्िींमुळषे ियोिार्या सामाहजक पररिामांची आम्िािा 
काळजी आिषे. पयायावरि संबंिीत आ्हिानांच्यावर आहि पयायावरि कायदषे आहि 
हनयमांचषे पािन करण्याच्या पिीक्डषे Semperit सामाहजक आ्हिानांक्डषे िक् 

सस्टटैनगबजलटी

Semperit चये ESG मार््गदश्गक तत्वये

दषेतषे, र्यामध्यषे सतत वाढिारी असमानता आहि ियोकसंख्याशास्तीय बदिांचा 
पररिाम आहि सकारात्मक ययोिदान दषेण्याच्या उद्दषेशानषे उद्दषेशपूिया उपक्म सुरू 
करतयो.

सस्टैनहबहिटीमिीि यशिा आवश्यक आिषे समग्पिषे हवचार करिषे, जािरूक-
ता हवकहसत करिषे (सवया संबंहित स्टषेकियोल््डसयामध्यषे समाहवष्ट) आहि कयोितािी 
हवर्य मािषे न ठषेवण्याची खात्ी करिषे. आपिषे दक्याकिाप आहि उपाय, तसषेच 
आपिी उत्पादनषे, वतयामान आहि भावी हपढ्ांसाठी संिी हनमायाि करण्यासाठी 
आिषेत.

अणिक तर्शीलांसाठी, कृर्या वाचा:
सस्टैनहबहिटी

र्या्गवरण (E)

िवामान संरक्ि आह ि पयाया-
वरि द क्याकिापचा आम्ि ी 

सातत्यानषे सुिारिा करण्याचा 
प्यत्न करतयो.

शासन (G)

आम्ि ी व्यावसाह यक नैह तकता 
तत्वांचा आह ि शाश्त पुरवठा 

साखळ ी व्यवस््थापनांचा 
पािन करतयो.

सोशल (S)

आम्ि ी एक ह नरयोि ी आह ि सुरह क्त 
कामाच्या वातावरिाच ी,  

सवयासमावषेशक संस्कृत ीच ी अपषेक्ा 
करतयो आह ि मानव अह िकारांचा 

आदर करतयो.

https://www.semperitgroup.com/company/sustainability/
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जािहतक कंपनी म्ििून Semperit शाश्त आर््थयाक हवकासाच्या तत्वांशी 
बांिीि आिषे. आम्िी आमच्या कंपनीच्या मूल्यांचषे, आदशया आहि तत्वांचषे पािन 
करत एकमषेकांबरयोबर, समाजामध्यषे आहि वातावरिात जबाबदारीनषे वतयान 
करतयो आहि आदरानषे व्यविार करतयो. आमच्या स्वारस्याच्या ग्ूप बरयोबर आम्िी 
जबाबदारीनषे वाितयो.

Semperit िा पयायावरिाचषे संरक्ि करण्याच्या आपल्या जबाबदारीची जाि 
आिषे आहि पयायावरिाच्या िािू कायदा आहि हनयमांचषे पािन करतषे. िषे आमच्या 
उत्पादनांना त्याच बरयोबर प्दक्यांना िािू ियोतषे. आम्िािा एक सुरहक्त आहि 
आरयोग्यदायी कामाचषे रठकाि बनवायचषे आिषे, पयायावरि संरहक्त ठषेवायचषे आिषे, 
ऊजाया आहि नैसर्ियाक संसािनषे वाचवायचषे आिषेत आहि ययोग्य व्यवस््थापन पद्धती 
आहि स्टषेट-ऑफ-द-आटया तंत्ज्ान िािू करून प्दरू्ि रयोखायचषे आिषे. Semperit 
आपिा पयायावरिीय प्भाव शक्य हततक्या कमी ठषेवण्याचा प्यत्न करतषे. 

सवया हवभािांमध्यषे नैसर्ियाक संसािनांचा आर््थयाक आहि हववषेकपूिया वापरािा खूप 
प्ािान्य ददिषे जातषे. आमचषे ध्यषेय आिषे की कच्या मािाचा आहि उजदेचा वापर 
कमी असावा आहि शक्य ियोईि तषेवढा कमीतकमी कचरा आहि स्कॅ्प हनमायाि 
करिषे.

जबाबदार अहिकार् यांक्ूडन मंजूर झाल्या प्मािषे आम्िी िवा, पािी आहि 
मातीचा वापर करतयो. बांिकाम, ऑपरषेशन, बदि ककंवा उत्पादनाच्या सुहविांचा 
हवस्तार यांना समान िािू ियोतषे. बषेकायदषेशीर पदा्थाांची िळती टाळण्यासाठी 
आम्िी आपल्या सवपोत्तम प्यत्नांचा वापर करतयो. (पूवटीची आवृत्ती: आम्िी, सवया 
प्यत्नांनषे बषेकायदषेशीर पदा्थाांची िळती टाळतयो.)

कायदषेशीर तरतुदींनषे आम्िी कचऱ्याची हवल्िषेवाट िावतयो. तृतीय पक्ांच्या सषेवा 
जर वापरल्या िषेल्या, आम्िी खात्ी बाळितयो की तषे पयायावरिीय हनयमांचषे आहि 
आमच्या अंतियात मानकांचषे पािन करतात. 

कयोित्याहि वषेळी, घातक रसायनषे आहि इतर पदा्थया आम्िी काळजीपूवयाक 
व्यवस््थाहपत करतयो. Semperit िषे REACH (नोंदिी, मूल्यमापन आहि 
रसायनांची अहिकृतता) उद्दषेशािा सम्थयान करतषे आहि त्याचषे पािन करतषे, 
हज्थषे िािू असषेि हत्थषे आमच्या उत्पादनांचा उत्पादनाची, वापराची आहि 
िाताळिीची जबाबदारी सुहनहचित करिषे. Semperit िषे ्डाउनस्ट्ीम वापरकताया 
असल्यानषे, सवया रासायहनक पदा्थया पूवया नोंदिीकृत असल्याचषे सुहनहचित करिषे 
िषे आमचषे प्मुख प्ािान्य आिषे. राष्टीय आहि EU प्िॅटफॉम्सयाना जवळून आम्िी 
सिकायया करतयो, आमच्या उत्पादनांमध्यषे वापरल्या जािार् या रासायहनक 
पदा्थाांबद्दि सवया आवश्यक माहिती प्ाप्त करण्यासाठी आमच्या ग्ािकांशी आहि 

आरोग्य, सुरक्ा, र्या्गवरण आणण र्ुणवत्ा

पुरवठादारांशी समन्वय सािून REACH सूचनांच्या अनुरूप करण्यासाठी 
सिमत कृतीसाठी हशफारसी प्दान करतयो. तुम्िािा पुढीि माहिती आवश्यक 
असल्यास, कृपया मयोकळ्या मनानषे आमच्याशी reach@semperitgroup.
com वर संपकया  सािा. 

आमची पयायावरिीय मानकषे  आमच्या सवया व्यावसाहयक भािीदारांना दषेखीि 
िािू ियोतषे. आम्िी आमच्या पुरवठादार आहि व्यावसाहयक भािीदारांक्ूडन 
अशी अपषेक्ा करतयो की त्यांनी सवपोच्च संभाव्य मानकांचषे पािन करिषे आवश्यक 
आिषे, पयायावरिीय फूटबप्ंटची जािीव असिषे आवश्यक आिषे, (सामग्ी, उजाया, 
उत्सजयान आहि पािी) काययाक्म असिषे आवश्यक आिषे आहि सवया कायदषेशीर 
आवश्यकतांचषे पािन करिषे आवश्यक आिषे.

आरयोग्य आहि सुरक्ा िषे मूिभूत कतयाव्यषे आिषेत आहि त्यासाठी किीिी त्डजयो्ड 
करू नयषे. Semperit मध्यषे आम्िी जषे कािी करतयो त्यामािषे ती प्षेरक शक्ती आिषे 
असषे आम्िी मानतयो. आम्िी, कमयाचारी म्ििून सवायात मौल्यवान मािमत्ता आियोत. 
बदि स्वीकारायची आमची कौशल्यषे, क्मता, सजयानशीिता आहि इच्छांमुळषे 
आमच्या कंपनीसाठी वाढीच्या नवीन संिी खुल्या झाल्या आिषेत. Semperit 
साठी, त्याच्या कमयाचार् यांनी सकारात्मक कामाच्या वातावरिामध्यषे कायया 
करण्यासाठी सक्म असावषे र्यामध्यषे प्त्यषेक कमयाचारी त्यांची क्मता हवकहसत 
करू शकतयो. आम्िी नषेिमी सुरक्षेिा प्ािान्य दषेतयो आहि हनरयोिी आहि सुरहक्त 
कामाच्या वातावरि सुहनहचित करण्यासाठी वचनबद्ध आियोत, ययोग्य उपायांसि 
जयोखीम टाळिषे आहि कमी करिषे आहि अपघात टाळिषे – “शून्य अपघात” 
च्या दषृ्टीनषे. आरयोग्यदायी आहि सुरहक्त प्िॅन Semperit प्दान करतषे, जषे 
बाजारातीि तत्सम कंपन्यांच्या सामान्य प््थषेशी सुसंित आिषे. याहशवाय, 
आम्िी खात्ी बाळितयो की ययोग्य आरयोग्य आहि सुरक्ा माहिती आहि प्हशक्ि 
ददिषे जातषे, त्याचबरयोबर वैयहक्तक संरक्िात्मक उपकरिषे सवया कमयाचार् यांना 
ददिषे जातात. व्यावसाहयक जखम आहि आजार कमीतकमी करण्याचषे आमचषे 
िक्षय आिषे. 

आमची आरयोग्य पॉिीसी आमच्या कमयाचार् यांच्या शारीररक, मानहसक आहि 
सामाहजक कायया पररहस््थतीच्या सुिारिषेचषे ध्यषेय ठषेवतषे.

अणिक तर्शीलांसाठी, कृर्या वाचा:
Semperit आरयोग्य, सुरक्ा, पयायावरि आहि िुिवत्ता ियोरि

https://semperit.sharepoint.com/sites/gqm/qms/SitePages/Policies%20and%20code%20of%20conduct.aspx
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Semperit चा एक भाि म्ििून, आम्िी जषे्हिा आमचषे मत जािीरपिषे व्यक्त 
करतयो आम्िी नषेिमी कंपनीशी बांिीि असू – आम्िी कंपनीसाठी बयोिण्यास 
अहिकृतपिषे अहिकृत असू ककंवा नसू. आमचषे प्षेक्क, एक अहिकृत Semperit 
हविान आहि Semperit कमयाचार्यानषे व्यक्त कषे िषेल्या मतांमध्यषे अनषेकदा फरक 
करण्याची काळजी घषेिार नािी. आम्िी जषे कािी जािीरपिषे बयोितयो त्याचा 
प्भाव आमच्या कंपनीवर, आमच्या कमयाचार्यांवर, आमच्या ब्ॅन््डवर आहि 
आमच्यावर वैयहक्तकररत्या ियोतयो. त्यामुळषे, आपि जषे्हिा वादग्स्त हवर्यावर 
रटप्पिी करतयो तषे्हिा आपि साविानता बाळििी पाहिजषे. या संदभायामििषे 
कयोितषेिी दक्याकिापची, त्याचबरयोबर कयोितीिी उघ्ड करायची माहितीची, 
ग्ूप ब्ॅन््ड मॅनषेजमेंट ह्डपाटयामेंटशी समन्वय असिषे आवश्यक आिषे.

कषे वळ सावयाजहनक म्ििून विटीकृत कषे िषेिी माहिती बािषेरीि जिासमयोर उघ्ड 
कषे िी जाईि आहि कषे वळ कंपनीच्या अहिकृत प्वक्तांना कंपनीच्यावतीनषे 
बयोिायची परवानिी आिषे.

बाह्य संप्रयेर्ण सोशल मीगडया 

सवाांनी सयोशि मीह्डया वापरण्याच्या अहिकारांचा Semperit आदर करतषे 
परंतु, र्याआ्थटी सयोशि मीह्डया दक्याकिाप किीच पूियापिषे खाजिी नसतात, 
आपि िषे संप्षेर्ि चॅनषेि खूप काळजीपूवयाक वापरिषे पाहिजषे. सवया दक्याकिाप 
आपल्या मूल्यांशी आहि ियोरिांशी सुसंित असिषे पाहिजषे आपि वापरत 
असिषेिा कयोितािी प्िॅटफॉमया असयो (उदा. LinkedIn, Twitter, Facebook). 
सयोशि मीह्डयावर आपि जषे्हिा वादग्स्त हवर्यावर रटप्पिी करतयो, जसषे की 
िार्मयाक ककंवा राजकीय हवर्यांवर तषे्हिा आपि साविानता बाळििी पाहिजषे. 
आपि असषे पयोबस्टंग्स टाळायिा िवषे जषे आपल्या प्हतमषेवर आहि/ककंवा आपल्या 
कंपनीच्या प्हतमषेवर त्याचा पररिाम ियोतयो.

आम्िी िक्ात ठषेवतयो की कराराच्या तरतुदी, जसषे की त्यात समाहवष्ट रयोजिार 
करार आहि िुप्तता बंिन, सयोशि वषेबच्या आपल्या दक्याकिापना िािू ियोतषे. 
कंपनीचा अंतियात ्डषेटा आहि माहिती सयोशि मीह्डया चॅनषेिवर आपि शषेअर करू 
नयषे. या कारिासाठी, आपि किीच कयोितीिी माहिती किीिी प्काहशत करू 
नयषे जषे आपल्या सयोशि मीह्डया प्िॅटफॉमयावर सावयाजहनक करण्यासाठी नािी. 

आम्िी किीच अंतियात तक्ार ककंवा टीका ककंवा अंतियात युहक्तवाद सयोशि मीह्ड-
यावर सावयाजहनकररत्या िाताळत नािी. त्याऐवजी, आमच्या वररष्ठांशी आहि/
ककंवा संपकया  व्यक्तीशी समन्वय सािून आहि Semperit संप्षेर्ि चॅनषेल्सचा 
वापरून करून आम्िी अश्या समस्या सयो्डवतयो.

याव्यहतररक्त, आम्िी ियोपनीयता आहि कॉपीराइट कायद्ाचषे पािन करण्या-
ची काळजी घषेतयो. आम्िािा आवश्यक अहिकार नसिषेिी कयोितीिी माहिती 
( ्डषेटा, प्हतमा ककंवा ह्हिह्डओज) आम्िी प्काहशत करत नािी. Semperit 
च्या संबंहित सामग्ी वापरायची असल्यास (उदा. ियोियो) आपि ग्ूप ब्ॅन््ड मॅ-
नषेजमेंटची परवानिी घषेिषे आवश्यक आिषे. आपि खाजिी ककंवा व्यावसाहयक 
उद्दषेशांसाठी ियोियो वापरायचा नािी. 

आपल्यािा जर वाटिषे की हवशषेर् प्श्न, हवर्य ककंवा सयोशि मीह्डया पयोबस्टंिसा-
ठी एक कंपनी म्ििून Semperit क्ूडन उत्तर िवषे आिषे, तर आपि स्वतः उत्तर 
द्ायचषे नािी, परंतु ग्ूप ब्ॅन््ड मॅनषेजमेंटक्डषे िक् वषेिण्यासाठी पुढषे कषे िषे पाहिजषे.

p आम्िी कायद्ाचषे पािन करतयो आहि आपि 
काय प्काहशत करतयो यासाठी आपि जबाबदार 

आियोत िषे जाितयो आहि त्यामुळषे आम्िी ययोग्य मताचा 
वापर करतयो. आम्िी जाितयो की आम्िी आमच्या सि-
कमायाचारीं हवरूध्द किीच सयोशि मीह्डयाचा उपययोि 
िमकावण्यासाठी, त्ास दषेण्यासाठी ककंवा भषेदभाव कर-
ण्यासाठी वापरिषे सिन करिार नािी.

अणिक तर्शीलांसाठी, कृर्या वाचा:
सयोशि मीह्डया माियादशयाक तत्वषे
दस्तऐवजाचषे विटीकरि

आम्िी जबाबदारीनषे संप्षेर्ि करतयो आहि मा-
कदे टवर अश्या संप्षेर्िाचा संभाव्य प्भावाबद्दि 
आम्िािा मािीत आिषे.
p

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcompu/Manuals/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgrcompu%2FManuals%2FGuidelines%20to%20Social%20Media%20Behaviour%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgrcompu%2FManuals
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAC962E21-267D-4785-83CA-115BBCC1DAB3%7D&file=QP%20B%20G%201101.docx&action=default&mobileredirect=true
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आमची मूल्यषे, िािू कायदषेशीर तरतुदी, व्यवसायाची सचयोटी, िी आचारसंहि-
ता आहि इतर अंतियात माियादशयाक तत्वषे, हविानषे आहि प्दक्यात्मक आवश्यकता 
यासवाांचषे आमचषे सवया कमयाचारी पािन करतीि अशी आम्िी अपषेक्ा करतयो. हव-
द्मान मानद्ंड आहि हनयमांसि अनुपािन राखून ठषेविषे िषेिषे तर कंपनी आहि 
त्याचषे कमयाचारी आहि व्यावसाहयक भािीदांरांचषे नुकसान आम्िी टाळू शकू. 
त्यामुळषे, अहनयहमतता ककंवा उल्िंघन त्वररत वषेळषेवर ओळखून त्याची तक्ार 
करण्याची तुमची जबाबदारी आिषे. 

व्यवसाहयक भािीदार, ग्ािक आहि इतर स्टषेकियोल््डसया क्ूडन ररपयोटया करण्यात 
आिषेल्या अरयोपािा Semperit खूप मित्व दषेतषे. 

भ्रष्टाचार, फसविूक, िाचखयोरी, फन््डसचा आहि संसािनाचा िैरवापर आहि 
इतर िैरवतयान िषे सवया ओळखण्यासाठी, शयोिण्यासाठी आहि प्हतबंि करण्यासा-
ठी ह्हिसिब्ियोइंि िा एक प्भावी मािया आिषे. 

मी मोकळयेर्णानये कसये बोलू?

तुम्िािा एखाद्ा चुकीच्या वतयानाबद्द्ि तक्ार करायची असल्यास, कयोितीिी 
बचंता ककंवा एखादा प्श्न शषेअर करायचा असल्यास आहि नषेिमीची संप्षेर्िाची 
पद्धत वापरू शकत नसाि, तुम्िी SemperLine (आमचा सुरहक्त वषेब पयोटयाि) 
ककंवा SemperBox (िषेटर पयोस्ट करण्यासाठी) वापरू शकता, ककंवा तुम्िी 
आम्िािा ईमषेि करू शकता: compliance@semperitgroup.com वर. 

तुमच्याशी ककंवा इतरांशी दसुर्यानषे कषे िषेल्या चुकीच्या वतयानाची, घटनषेची 
ककंवा उल्िंघनाची तुम्िािा तक्ार करायची असषेि तर कयोित्यािी वषेळी तुम्िी 
कयोितषेिी चॅनषेि वापरू शकता. तुम्िािा िवषे असल्यास, तुम्िी अनाहमत राहू 
शकता परंतु, तुम्िी जर तुमची ओळख उघ्ड करिषे हनव्डल्यास तुमची तक्ार 
काटषेकयोरपिषे ियोपनीय रािीि याची खात्ी बाळिा. 

तुम्िािा खात्ी पाहिजषे की आम्िी आपिी कषे स अत्यंत काळजीपूवयाक िाताळू, 
ियोपनीयता जपू आहि हवनंती कषे ल्यास, अनाहमत ठषेवू.

SemperBox — आम्िाला र्त्र र्ाठवा

आपल्या प्ॉ्डक्शन साइटवर SemperBox हस््थत आिषे. स््थाहनक अनुपािन 
कयोऑर््डयानषेटसयाना प्वषेश ददिा जातयो. 

SemperLine — िॉटलाइन

कािीिी चुकीचषे ियोत असल्याची तक्ार करण्यासाठी तुम्िी SemperLine 
वापरू शकता, आमचषे ऑनिाइन सुरहक्त वषेब पयोटयाि. “SemperLine” वा-
परण्यासाठी सयोपषे, सुरहक्त आहि ियोपनीय आिषे. कमयाचारी त्याच बरयोबर बाह्य 
पाटटीजना कयोित्यािी वषेळी अ ॅक्सषेस करता यषेण्यासारखषे आिषे. 

एक ईमयेल र्ाठवा हकंवा आम्िाला कॉल करा

तुम्िी आमच्या अनुपािन हवभािािा किीिी कॉि करू शकता ककंवा आम्िािा 
ईमषेि करू शकता. तुम्िी तुमचषे नाव अशा प्कारषे उघ्ड करण्याचषे ठरवू शकता. 
कयोित्यािी पररहस््थतींमध्यषे आम्िी याची खात्ी करतयो की तुमची बचंता ककंवा 
तक्ार अत्यंत ियोपनीय रािीि आहि ययोग्यरीत्या िाताळिी जाईि. 
ईमषेि:compliance@semperitgroup.com. 

मी मार्र्दर्शनासाठी कुठये जाऊ? 

तुम्िािा िमकाविषे कहंवा आमच्या ियोरिांचषे कहंवा कायद्यांचषे उि्िंघन कर-
ि्याचषे कयोिीतरी सक्ती कषेिी तर आमच्याशी संपर्क करि्यास अजहबात 
संकयोच करू नका.

तुम्िािा कसषे वािावषे िषे समजिषे नािी तर तुमच्या िाईन व्यवस््थापकाशी कहंवा 
अनुपािन वहभािािा वहचारा. (compliance@semperitgroup.com).

मोकळयेर्णानये बोला! 

अणिक तर्शीलांसाठी, कृर्या वाचा:
SemperLine ह्हिसिब्ियोइंि हसस्टीमसाठी माियादशयाक 
चुकीचषे ियोत असल्याची SemperLine द्ारषे तक्ार करा!

आर्ण मोकळयेर्णानये बोलल्यावर काय िोतये?

अनुपािन हवभाि कषे सचषे हवश्षेर्ि करतषे, बाबीबद्दि अनुपािन बयो्डयािा माहिती 
दषेतषे आहि संभाव्य दहृष्टकयोनाचा सल्िा दषेतषे. कषे सिा कसषे िाताळायचषे िषे अनुपािन 
बयो्डया ठरवतषे आहि अंतियात चौकशी सुरू करू शकतषे. अंतियात चौकशी ग्ूप ियोप-
नीयतषेिा बांिीि आिषे आहि ह्हिसिब्ियोअरिा सू्ड घषेिार्यांपासून संरक्ि दषेतषे.

चौकशी दरम्यान र्ोर्नीयता आणण गननावीर्णा र्ुप्त ठेवला जातो का?

कयोितािी तपास िा, ियोपनीयता, व्यावसाहयकता, स्वतंत्ता, क्मता, वस्तु-
हनष्ठता, हनष्पक्ता, सू्ड प्हतबंि आहि हज्थषे हवनंती कषे िी असषेि (उदा. 
SemperLine ककंवा SemperBox वापरताना), हननावीपिाचषे संरक्ि 
यासवया तत्वांचषे पािन करतयो.  

आम्िी व््हिसलब्लोअस्ग म्िणून सुरजक्त आिोत का? 

जयो कयोिी सू्ड घषेण्याच्या हवरयोिात हवश्ासानषे मयोकळषेपिानषे बयोितयो Semperit 
प्त्यषेक ह्हिसिब्ियोअरिा संरक्ि दषेतषे. तुम्िािा जर कयोित्यािी प्कारच्या सू्ड 
घषेिार्याशी सामना ियोतयो, कृपया त्वररत compliance@semperitgroup.
com शी संपकया  सािा.

आर्ण मोकळयेर्णानये कसये बोलू?

तुम्िी संबयोहित करू शकता:
1. तुमचा िाईन व्यवस््थापक
2. अनुपािन हवभाि:  

compliance@semperitgroup.com
3. मानव संसािन हवभाि
4. SemperLine – ककंवा SemperBox 

पत् पयोस्ट करण्यासाठी

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/SemperLine.aspx
https://www.semperitgroup.com/en/about-us/compliance/semperline/
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
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