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ਨੈਹਤਕ ਲੀਡਰਹਸ਼ਪ ਕਦੇ ਿੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਤਿਪੂਰਣ ਨਿੀਂ ਰਿੀ ਿੈ। ਦੇਖਭਾਲ, ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਟੀਮਿਰਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ 
ਅਲਾਿਾ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਹਰਆਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨੈਹਤਕ ਹਮਆਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣੀ ਰਿੀ ਿੈ। ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, 
ਸਾਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਿਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੂੰ ਜੀਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਖ਼ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਿੈ। 

ਇਸਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਸਾਡੀ ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਨੇ ਉਿਨਾਂ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਰਾਿ ਹਦਖਾਈ ਿੈ ਜਰੋ ਕਰੋਲਗੇਟ 
ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਹਪਤ ਹਮਆਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੈਹਤਕ ਹਿਿਿਾਰ ਨੰੂ ਰਾਿ-ਨੁਮਾਈ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 
ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਹਨਯਹਮਤ ਸਮੀਹਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਦੁਨੀਆ 
ਭਰ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਿਾਕਈ ਇੱਕ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕੰਪਨੀ ਿਰੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੰੂ ਸਾਹਰਆਂ ਨੰੂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਾਡਾ 
ਹਿਿਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਹਜਿੇਂ ਹਕ ਸਾਡੀ ਸੰਹਿਤਾ ਹਿਚ ਦੱਹਸਆ ਹਗਆ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਰੋਜ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਹਜਸਦੇ ਹਨਜੀ, ਮਾਲੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਂ ਨੈਹਤਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਅਸਰ ਿਰੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਕਰੋਲਗੇਟ ਪਹਰਿਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਿਜੋਂ, ਇਿ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਹਿਤਾ ਪੜ੍ਰੋ, ਉਸਨੰੂ ਸਮਝਰੋ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਰੋ, ਹਕ ਅਸੀਂ ਖਹਰਆਈ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਨੈਹਤਕ 
ਹਮਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਨਜੀ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਿ-ਨੁਮਾਈ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਿਾਂ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਲਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਹਤਕ ਹਿਿਿਾਰ ਹਦਖਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਹਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀਆਂ ਿਰੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਿਾਲੇ ਹਿਿਿਾਰ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ “ਆਿਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ” ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਲਰੋਕੀਂ ਸਾਡੇ ਿਪਾਰਕ ਨਤੀਹਜਆਂ ਹਿੱਚ ਬਿੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਨਤੀਜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਉਿ ਤਰੀਕਾ ਿੀ ਹਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਿ ਨਤੀਜੇ 
ਿਾਸਲ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਨੈਹਤਕ 
ਅਗਿਾਈ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਅਗਾਊਂ ਧੰਨਿਾਦ। 

ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਿਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਿਾ

ਇਯਾਨ ਕੁੱਕ (Ian Cook)
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਹਕਉਹਟਿ ਔਹਫਸਰ 
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ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਟੀਮਿਰਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਜਿਾ 
ਸਹਭਆਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਾਂ, ਹਜਸ ਹਿਚ ਲਰੋਕ ਇੱਕ ਟੀਮ ਿਾਂਗ, ਇੱਕਰੋ ਹਜਿੇ ਟੀਹਚਆਂ ਲਈ ਹਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀਆਂ ਹਤੰਨ ਬੁਹਨਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, 
ਸਾਡੇ ਿਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿਰ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿਨ।

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ
ਕੰਪਨੀ ਲਰੋਕਾਂ ਦਾ ਹਖ਼ਆਲ ਰੱਖਦੀ ਿੈ: ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕ, ਗਾਿਕ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ, ਖਪਤਕਾਰ, ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਿਾਲ। ਕਰੋਲਗੇਟ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਥਤੀਆਂ ਹਿਚ ਿਮਦਰਦੀ, ਹਦਆਨਤਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨੈਹਤਕਤਾ ਹਮਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ, ਦੂਹਜਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਤਕਾਰ ਨਾਲ 
ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਿ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਿੈ। ਕੰਪਨੀ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਉਿਨਾਂ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ, ਹਜਥੇ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲਰੋਕ 
ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਿਚਨਬੱਧ ਿੈ।

ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਟੀਮਿਰਕ
ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਰੋਕ, ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿਨ, ਜਰੋ ਹਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਹਿਚ ਇਕੱਹਠਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ 
ਿਨ। ਹਿਚਾਰਾਂ, ਤਕਨਾਲੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਹਤਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਹਝਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਿਾਲੇ ਿਾਧੇ ਨੰੂ ਿਾਹਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖ 
ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ
ਕਰੋਲਗੇਟ, ਹਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਿਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਰਰੋਜ਼ ਹਬਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਿੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਿਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਬੇਿਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਨਿਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਹਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕਰੋਲਗੇਟ ਸਭ 
ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿੱਧ ਰਿੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਿਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਹਿਚ, ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਨਜੀ, ਟੀਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 
ਲਈ ਨੀਂਿ ਿਨ। ਦੂਹਜਆਂ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਕੇ ਿੀ, ਅਸੀਂ ਹਬਿਤਰੀਨ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਨਤੀਹਜਆਂ ਨੰੂ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।
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ਸਹਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ

“ਸਹਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧ” ਉਿ ਤਰੀਕਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕ ਕੰਪਨੀ 
ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

ਸਹਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਜਿਾ ਮਾਿੌਲ ਹਸਰਜਦੇ ਿਾਂ, ਹਜੱਥੇ ਲਰੋਕ ਬੇਹਝਜਕ ਸੁਝਾਅ ਹਦੰਦੇ, ਹਿਚਾਰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਯਰੋਗਦਾਨ ਹਦੰਦੇ 
ਿਨ। 

ਸਹਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧ ਇੱਕ ਅਹਜਿਾ ਮਾਿੌਲ ਹਸਰਜਦੀ ਿੈ, ਹਜਥੇ ਲਰੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਾਕਈ ਹਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚਣ ਲਈ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

ਸਹਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤ ਿਨ: 

ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ 
ਹਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨਾ; ਿਰੋਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ; ਅਹਜਿਾ ਮਾਿੌਲ ਹਸਰਜਣਾ, ਹਜਥੇ ਲਰੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਚਾਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਗਟ ਕਰ 
ਸਕਣ; ਿਰੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਿਲੋਂ ਸਮੇਂ ਹਸਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣਾ। 

ਰਾਇ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਰਾਇ ਮੰਗਣੀ 
ਉਸਾਰੂ, ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਰਾਿੀਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਕਾਸ ਕਰਨਾ; ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲੀਿ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਹਿਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨਾ; ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਪ੍ੇਰਣਾ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੰਮ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਰੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ 
ਿਰੋਰਨਾਂ ਦੇ ਯਰੋਗਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਣਤਾ ਦੇਣੀ; ਹਨਜੀ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਨਾ; ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਿਾਂ ਹਤਆਰ ਕਰਨ ਿੇਲੇ 
ਿਰੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਅਕਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ, ਿੁਣੇ ਅਤੇ ਭਹਿੱਖ ਹਿਚਲੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਹਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੰੂ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਿੈ।

ਹਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ 
ਸਾਂਝੇ ਟੀਹਚਆਂ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਹਸਰਜਣੀ; ਮਤਭੇਦ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣਾ। 

ਹਮਸਾਲ ਬਣਾਉਣੀ 
ਨੈਹਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਹਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਿੌਲ ਹਸਰਜਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਮਸਾਲ ਬਣਾਉਣੀ। 
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ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਬਾਰੇ

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰਸ਼ਤਾ 9
• ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਰਸ਼ਤੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ੇ  ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਾਨ ਸਾਧਨ ਿਜੋਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰਸ਼ਤਾ 12
• ਅਸੀਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੰੂ ਟਾਲਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਪਾਰਕ ਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਹਖਆ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਪ੍ੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਭਰਰੋਸੇਮੰਦ ਹਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹਰਕਾੱਰਡ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ 
• ਅਸੀਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ

ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰੋਰਡ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰਸ਼ਤਾ 19
• ਸਾਡਾ ਅਹਜਿਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਰੋਰਡ ਿੈ, ਜਰੋ ਖੁ਼ਦਮੁਖ਼ਤਾਰ, ਅਨੁਭਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਹਿਿਧ ਿੈ
• ਅਸੀਂ ਬਰੋਰਡ ਨਾਲ ਹਸੱਧੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਸ੍ੇਸ਼ਠ ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਤੀ ਿਚਨਬੱਧ ਿਾਂ

ਬਾਿਰੀ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰਸ਼ਤਾ 20
• ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਹਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਹਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਅਨਉਹਚਤ ਤਰੋਿਫ਼ੇ ਹਦੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ
• ਅਸੀਂ ਿਰੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਭੇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰਸ਼ਤਾ 22
• ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਮਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿੁੰ ਗਾਰਾ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ
• ਸਾਡੇ ਹਿਹਗਆਪਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਿਨ

ਕਰੋਲਗੇਟ-ਪਾਮਰੋਹਲਿ ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ

ਹਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ
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ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰਸ਼ਤਾ 24
• ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਨ
• ਅਸੀਂ ਹਸਹਕਓਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਹਰਸ਼ਿਤ-ਹਿਰਰੋਧੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਪਾਰ ਕਾਇਹਦਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਲੁਕਾਅ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਰੱਹਖਆ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ 
• ਅਸੀਂ ਹਰਕਾੱਰਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਹਸਆਸੀ ਯਰੋਗਦਾਨ ਨਿੀਂ ਹਦੰਦੇ

ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰਸ਼ਤਾ 31
• ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਸੇਿਾ ਹਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਿਾਂ
• ਸਾਡੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ 'ਦੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਮੁੱਹਦਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੋਸ਼ਣ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਕਰਤ ਹਿਿਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਰੋਧ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਿੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਿਰਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ

ਿਾਤਾਿਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰਸ਼ਤਾ 33
• ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਯਰੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ

ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰਸ਼ਤਾ 34
• ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਸੰਚਾਲਨ ਨੰੂ ਬਿਾਲ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਹਨਿੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਰੋਸਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆੱਹਡਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਬਿਾਲ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ
• ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ

ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ 35
• ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ 
• ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਨਰਦੇਸ਼ਨ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰੋਲ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨ ਿਨ
• ਅਸੀਂ ਢੁਕਿੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਹਚੰਤਾਿਾਂ ਹਰਪਰੋਰਟ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ “ਆਿਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਿਾਂ” 
• ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ
• ਸੰਹਿਤਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਹਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ
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ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਬਾਰੇ

ਸਾਡੀ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀ ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸਰੋਮੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਸਾਡੀਆਂ ਰਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ 
ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹਦਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸੰਹਿਤਾ ਸਾਨੰੂ ਸਾਹਰਆਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਿੈ ਹਕ ਹਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ 
ਨਤੀਹਜਆਂ ਨੰੂ ਿਾਹਸਲ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਉਿ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਸੰਹਿਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਿਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 
ਸਮੇਤ, ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਰੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਹਿਕ੍ੇਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਿੀ ਇਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੇਠ ਆਉਂਦੇ ਿਨ, ਹਕਉਂਹਕ ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕਾਰਰੋਬਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਤੀਜੀ ਹਧਰ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਿੈ।

ਿਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਹਿਤਾ, ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਿਰੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ 
ਖਹਰਆਈ ਅਤੇ ਅਗਿਾਈ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਹਿਚ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਖਹਰਆਈ 
ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਜਿੇ ਸਹਭਆਚਾਰ ਪ੍ਤੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਿਰਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੈਹਤਕ ਹਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।

ਜੇ ਸੰਹਿਤਾ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋਲਗੇਟ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਹਿਧੀ ਦੀ ਹਿਆਹਖਆ ਜਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕਰੋਈ ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਹਚੰਤਾਿਾਂ ਿਨ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਮੈਨੇਜਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ (Human Resources), ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ (Global Legal Organization) ਜਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ 
ਪਾਲਣਾ (Global Ethics & Compliance) ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਥਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੈਹਤਕ ਹਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਅਨਉਹਚਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹਿਿਿਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਾਰਜ-ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਹਭਆਸ ਿੈ, 
ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇੰਤਕਾਮ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਹਬਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹਚੰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਿਖੇ, 
ਹਕਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੂਰਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸੰਹਦਗਧ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ 
ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਹਰਪਰੋਰਟ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਈ ਹਿਪਰੀਤ ਕਾਰਿਾਈ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਰੋਸ਼ ਜਾਂ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਧ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਿਰੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਲਗਦਾ ਜਾਂ ਇਿ ਚੰਗੇ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਹਿੱਚ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰਭਿ ਿੱਦ ਤੱਕ, 
ਕਰੋਲਗੇਟ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ। ਇੰਤਕਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਢੁਕਿਾਂ ਿਰੋਿੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ-ਸਬੰਧੀ 
ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।

ਸੰਹਿਤਾ ਆੱਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਚਾਲ੍ੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਹਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੰਹਿਤਾ ਪੜ੍ਣ, ਉਸਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲਰੋਕ ਸੰਹਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਸੱਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 
ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਮਾਹਣਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।

ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਾਲ ਪੈਦਾ ਿਰੋਣ ਿੇਲੇ ਹਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਹਿਤਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਿਰੋਰ ਸੌਖਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਿਾਈ 
ਬਾਰੇ ਅਹਨਸ਼ਹਚਤ ਿਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਨੰੂ ਿੇਠ ਹਲਹਖਆ ਪੁੱਛਰੋ:
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ਨੈਹਤਕਤਾ-ਸਬੰਧੀ ਹਨਰਣੇ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ

ਜਿਾਬ:

ਿਾਂ, ਅੱਗੇ ਿਧਰੋ।

ਨਿੀਂ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿਸ਼ਿ 
ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ 
ਸਲਾਿ ਕਰਰੋ।

ਸਿਾਲ:

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਿੈ?

ਸਿਾਲ:

ਕੀ ਮੈਂ ਹਮਸਾਲ ਬਣਾ ਹਰਿਾ/ਰਿੀ ਿਾਂ?

ਸਿਾਲ:

ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ, ਸੰਹਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਿਪਾਰਕ ਅਹਭਆਸਾਂ ਦੇ ਹਦਸ਼ਾ-
ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਿੈ?

ਸਿਾਲ:

ਕੀ ਇਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਿੈ?

ਸਿਾਲ:

ਕੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਅਹਜਿੇ ਹਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਰਪਰੋਰਟ ਕਰਹਦਆਂ ਮਾਣ ਿਰੋਏਗਾ, ਹਜਸਦਾ ਮੈਂ 
ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ? 

ਸਿਾਲ:

ਕੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਇੱਕ ਨੈਹਤਕ ਕੰਪਨੀ ਿਜੋਂ ਿਰੋਰ ਿਧੇਗੀ?

ਸਿਾਲ:

ਕੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੈਹਤਕ ਹਮਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਿਰਾ ਕਰ ਹਰਿਾ/ਰਿੀ ਿਾਂ?

8
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ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ-ਪ੍ਭਾਿ ਆਪਸੀ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਸਹਤਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਹਰਤ ਿਰੋਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਰਸ਼ਤੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਿਚ, ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨਜੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ੇਸ਼ਠ ਪ੍ਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਿੈ, ਜਰੋ ਹਕ ਉਸ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਨ ਪਰ ਿਚਨਬੱਧਤਾ 
ਦਾ ਇਿ ਪੱਧਰ ਹਸਰਫ਼ ਹਿਸ਼ਿਾਸ, ਖੁੱਲ੍ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਤਕਾਰ ਿਾਲੇ ਮਾਿੌਲ ਹਿਚ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਹਸੱਹਧਆਂ ਹਰਪਰੋਰਟ ਕਰਨ ਿਾਹਲਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਿਿਾਰ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਹਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ, ਹਜਸ ਹਿਚ ਿਰ ਹਿਅਕਤੀ 
ਦਾ ਹਿਿਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੈਹਤਕ ਹਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਮੁਖ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਿੈ।

ਹਜਿਨਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਰੋ, ਨਾਲ ਤੁਿਾਡਾ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਾਂਗ ਿਰੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਮੇਲ-ਹਮਲਾਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਟੀਹਚਆਂ ਦੇ ਇੱਕ 
ਸਮੂਿ 'ਤੇ ਹਧਆਨ ਲਾਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਪੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਤਾਕਤ ਿਨ। ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਿਰ ਹਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਹਨਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਦੂਜੇ ਿੀ ਇੰਜ ਿੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 
ਿੈ ਹਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਹਜਆਂ ਨੰੂ ਲਰੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਕਰੋਈ ਹਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਯੂਹਨਟ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਥਹਮਕਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਾਥਹਮਕਤਾਿਾਂ ਨਿੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।

ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਸਾਊਪੁਣੇ, ਹਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਦਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਹਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਨੈਹਤਕਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਆਗੂਆਂ ਿਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਹਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਹਜਿਾ ਮਾਿੌਲ ਹਸਰਜਣ ਲਈ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਿਾਂ, ਜਰੋ ਟੀਮਿਰਕ, 
ਸਹਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਹਤਕ ਹਿਿਾਰ ਨੰੂ ਿਧਾਏ।

ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ੇ  ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ
ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿੀਂ ਸਰੋਚ ਨੰੂ ਪ੍ੇਰਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਿਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿਅਕਤੀਗਤ ਢੰਗ ਿਾਂਗ ਹਿਿਾਰ ਕਰਰੋ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਰੋੜੀਂਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਦਓ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਹਦਓ।

ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡਾ ਹਰਸ਼ਤਾ ਆਪਸੀ ਸਹਤਕਾਰ ਅਤੇ ਭਰਰੋਸੇ ਦਾ ਿਰੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡਾ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ, ਕੰਪਨੀ ਿਲੋਂ ਤੁਿਾਡੀ ਯੂਹਨਟ 
ਲਈ ਹਮੱਥੇ ਟੀਚੇ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਿਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਿਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਿਰੋ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਹਿਚਕਾਰ ਖੁਲ੍ੇ  ਹਦਲ ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਹਜੰਨੀ ਹਜਆਦਾ ਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਰੋ, ਪਹਿਲ ਕਰਰੋ। ਨਿੇਂ ਤਰੀਹਕਆਂ ਨਾਲ ਸਮਹਸਆਿਾਂ ਿੱਲ ਕਰਰੋ। ਤੁਿਾਡੇ ਯੂਹਨਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ 
ਹਮਲਿਰਤਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। 

ਅਸੀਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਾਨ ਸਾਧਨ ਿਜੋਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਲਰੋਕਾਂ ਦਾ ਹਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਹਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਨੰੂ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 
ਰਾਿੀਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਜੰਨਾ ਿੀ ਿੱਧ ਸਕਦੇ ਿਰੋ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਓਨਾ ਿੀ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਿਚ ਸਾਰਥਕ ਯਰੋਗਦਾਨ ਪਾਣ ਲਈ 
ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਹਿਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਹਿਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਹਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿਨ, ਜਰੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੰੂ ਸੰਭਿ 
ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਰੋਕੀਂ ourcolgate.com ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

•  ਅਸੀਂ ਸਹਮਲਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਿੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਹਿਚ ਸਾਰੇ ਹਪਛਰੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਕੇ ਸ੍ੇਸ਼ਠਤਾ ਿਾਹਸਲ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।

9

ਸਾਡਾ ਹਰਸ਼ਤਾ
ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ  
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•  ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਹਿਚ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਹਦਆਂ ਹਕਸੇ ਿੀ ਹਿਅਕਤੀ ਿਲੋਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹਜਨਸੀ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿਰੋਰ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।

•  ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਿਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਹਿਚ ਹਲਿਾਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹਲਿਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਗਟਾਿੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਿਾਂ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲਰੋਕੀਂ ourcolgate.com ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਹਿਰਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਸਿਾਲ:

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਿੈ ਹਕ ਮੇਰਾ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਟੀਮ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਿਿਾਰ ਕਰਦਾ 
ਿੈ ਜਰੋ ਸਹਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਕੂਲ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਨਿੀਂ ਿਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ 
EthicsLine ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਕਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ?

ਜਿਾਬ:

ਿਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਰੋ। ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਹਕਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ 
ਹਚੰਤਤ ਿੁੰ ਦੇ ਿਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀਹਨਧੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ 
ਆਗੂ ਟੀਮ ਦੇ ਭਰਰੋਸੇਮੰਦ ਸਦੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਸਲਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ 
ਕਰਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਸੇਧ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗਣ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ 
ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਿੀ ਿੈ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਸਾਰੇ ਯਰੋਗ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਕੰਪਨੀ ਹਕਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਹਬਨੈਕਾਰ 
ਦੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਕਰਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗੀ:

ਇਸ ਹਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਪਰ ਇਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਭਰਤੀ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਰੱਕੀ, ਤਬਾਦਲਾ, ਮੁਆਿਜ਼ਾ, ਹਸਖਲਾਈ, ਅਿੁਦਾ-
ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ।

• ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਸਲ

• ਰੰਗ

• ਧਰਮ

• ਹਲੰਗ ਜਾਂ ਹਲੰਗਕ ਪਛਾਣ

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਤੀ

• ਉਮਰ

• ਹਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ

• ਅਪੰਗਤਾ

• ਹਿਆਿੁਤਾ-ਦਰਜਾ

•  ਿੈਟਰਨ ਦਰਜਾ  

(ਸੈਨਾ, ਨੌ-ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਿਾਯੂ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਸੇਿਾ ਹਨਹਿਰਤ)

•  ਕਾਨੰੂਨ ਿਲੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿਰੋਰ ਗੁਣ-ਲੱਛਣ

10
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•  ਅਸੀਂ ਬੱਹਚਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਿੀ ਸਬੰਧਤ ਅਹਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਹਿਚ ਕਾਨੰੂਨ ਿਲੋਂ ਪ੍ਿਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛਰੋਟੇ 
ਹਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਪਰ, ਹਕਸੇ ਿੀ ਸਹਥਤੀ ਹਿਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰੋਲ੍ਾਂ (16) ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੇਠਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਹਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ।

•  ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਿ ਜਰੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਿਰੋਣ ਿਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ-ਹਿਿਾਰੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਹਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।

•  ਅਸੀਂ ਿੇਠਾਂ ਹਦੱਤੇ ਤਰੀਹਕਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਰਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਹਖਅਤ, ਹਸਿਤਮੰਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ 
ਮਾਿੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਹਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ: 

•   ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣ, ਿਰਤੋਂ, ਹਿਕਰੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਨਾਿੀ ਿੈ;

•   ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਿਰੋਣ ਿੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਿੀ ਿੈ;

•   ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਹਿਚ ਜਾਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਿਹਥਆਰ/ਅਸਲਾ, ਹਿਸਫਰੋਟਕ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਗਰੋਲੀ-ਹਸੱਕਾ 
ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਿਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਿੀ ਿੈ। ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਿਹਥਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਖ਼ਹਤਆਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ;

•   ਕਰੋਈ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਿੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕਾਉਣ, ਨੀਿਾਂ ਹਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਜੋਂ ਮੰਹਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ; ਅਤੇ

•   ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਹਥਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਕਸੇ ਿੀ 
ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਸੁਰੱਹਖਆ, ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਸਰਬ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ 
ਪ੍ਬੰਧਕਾਂ ਨੰੂ ਫ਼ੌਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੈ।

ਸਿਾਲ:

ਮੇਰਾ ਇਕ ਸਹਿਕਰਮੀ ਥਰੋੜ੍ਾ ਬੁੱਢਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਹਜਿੇ ਕੁਝ 
ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ /ਕਰਦੀ ਿਾਂ, ਜਰੋ ਮੇਰੇ 
ਹਖਆਲ ਹਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ 
ਔਖੀਆਂ ਿਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਸਰਫ਼ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ 
ਕਰ ਹਰਿਾ/ਰਿੀ ਿਾਂ ਪਰ ਿਾਲ ਿੀ ਹਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ 
ਤੋਂ ਇਿ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹਕ ਉਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਿੈ। ਕੀ ਇਿ ਹਿਿਿਾਰ 
ਗ਼ਲਤ ਿੈ?

ਜਿਾਬ:

ਿਾਂ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਉਮਰ 
ਕਾਰਨ, ਉਸ ਕਰੋਲ ਤੁਿਾਡੇ ਹਜਿੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਯਰੋਗਤਾਿਾਂ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਿੱਖਰਾ ਹਿਿਿਾਰ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੱਚ ਕਦੇ ਿੀ 
ਸਿੀਕਾਰਯਰੋਗ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ। ਬਰੋਲਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝਾਓ ਹਕ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਜਰੋਸ਼ ਹਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾ ਿਰੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕ ਤੁਿਾਡਾ ਜੁਰਮ 
ਦਾ ਕਰੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਿੀਂ ਸੀ।

ਸਿਾਲ:

ਮੇਰੇ ਹਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਸਮੇਤ ਹਕਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਿਿਾਲੇ ਹਦੱਤੇ 
ਿਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿਾਬ 
ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਉਿ ਹਸਰਫ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਿਿਾਰ ਜਾਰੀ 
ਹਰਿਾ ਿੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਸਿੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?

ਜਿਾਬ:

ਿਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਿਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਤੁਿਾਡੀ ਸ੍ੇਸ਼ਠ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ ਦੇ 
ਬਾਿਜੂਦ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਿਿਿਾਰ ਜਾਰੀ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ, 
ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ, ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ 
ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਜਿੇ ਹਕਸੇ ਹਿਿਿਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਰੋ ਜਰੋ ਸਾਡੀ ਸੰਹਿਤਾ, 
ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਿਧਰੋ ਿਾਲੇ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਿੈ।
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ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ 
ਸਮਝਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਥਤੀਆਂ ਹਿਚ ਹਦਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।

ਅਸੀਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੰੂ ਟਾਲਦੇ ਿਾਂ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਡਮੁੱਲੀਆਂ ਪੂੰ ਜੀਆਂ ਹਿਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਸੇ ਿੀ ਅਹਜਿੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿੈਧ 
ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹਿਰਰੋਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹਜਿੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਈ ਿਪਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਹਿੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਿਾਸਤਹਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ 
ਸਮਝੌਤਾ ਲੱਗਦੀ ਿਰੋਿੇ। ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਥਤੀਆਂ ਹਿਚ ਟਕਰਾਅ ਿਰੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਥੇ ਸਾਹਰਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਿ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਅਤੇ ਿਮੇਸ਼ਾ ਢੁਕਿੀਂ ਅਤੇ 
ਅਨਉਹਚਤ ਸਰਗਰਮੀ ਹਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਿੀਂ ਿਰੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਿਰੋਿੇ, ਤਾਂ ਕਰੋਈ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਕਤ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਰੋ। 

ਟਕਰਾਿ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਹਥਤੀਆਂ ਹਿਚ ਿੇਠਾਂ ਹਦੱਤੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ:

ਹਨਿੇਸ਼
ਕਰੋਈ ਿੀ ਅਹਜਿਾ ਹਨਿੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਰੋ, ਜਰੋ ਤੁਿਾਡੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਫ਼ੈਸਹਲਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਹਜਿੀ 
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਹਜਿੜੀ ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਮਨਾਿੀ 
ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਛਰੋਟੀ ਮਾਤਰਾ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਕ ਹਨਿੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਨਾ ਿਰੋਿੇ, ਹਕ ਹਜਸ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਿਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿਰੋਿੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਿ ਮਨਾਿੀ ਿਾਲਾ ਹਨਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਸੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ। 

ਪਹਰਿਾਰ
ਹਕਸੇ ਿੀ ਕੰਪਨੀ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਪਹਰਿਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹਜਿਾ ਹਿੱਤ ਜੁਹੜਆ ਿਰੋਇਆ ਿੈ, ਨਾਲ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰੂ ਦੱਸਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਡਿੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਿੇਖਣ ਿਾਲੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਿਾਣਗੀ ਲਓ।

ਿਰੋਰ ਕੰਮ
ਕਰੋਲਗੇਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਹਦਆਂ, ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਰੋ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਰੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਰੋ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਹਧਰ (ਹਡਸਟ੍ੀਹਬਊਟਰ, ਗਾਿਕ ਜਾਂ 
ਸਪਲਾਇਰ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਰੋ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿਰੋਿੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ 
ਿਰੋਿੇ। ਆਪਣੀ ਹਡਿੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਿੇਖਣ ਿਾਲੇ ਮੁੱਖੀ ਤੋਂ ਇਖ਼ਹਤਆਰ ਿਾਹਸਲ ਕੀਤੇ ਹਬਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿੂਲਤਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬ੍ਾਂਡਾਂ ਜਾਂ ਲਰੋਗਰੋ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਿਰ ਦੇ 
ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕਰਰੋ, ਜਰੋ ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਿਚ ਤੁਿਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਨਿੀਂ ਿੈ।

ਹਿਅਕਤੀਗਤ
ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਿੌਲ ਹਿਚ ਹਮਲਣ ਿਾਹਲਆਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਲਈ ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ ਿੱਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਦੇ 
ਿਾਂ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਹਦਆਂ ਸਾਨੰੂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਦੂਹਜਆਂ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਿੌਲ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ।

ਹਕਸੇ ਿੀ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਹਿਚ ਰਰੋਮਾਨੀ ਹਰਸ਼ਹਤਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹਿਚਕਾਰ ਦਰੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਿਰੋਣ ਿਾਲਾ ਕਰੋਈ ਿੀ ਹਿਿਾਰ, ਜੇ ਉਿ ਹਿਿਾਰ ਦੂਹਜਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 
ਮਾਿੌਲ ਨੰੂ ਅਸੁਖਾਿਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿਰੋਿੇ ਜਾਂ ਹਲਿਾਜਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਿਿਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਿਰੋਿੇ, ਅਨਉਹਚਤ ਿਰੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਬਿਤਰੀਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਰੋਮਾਨੀ 
ਹਰਸ਼ਹਤਆਂ ਜਾਂ ਦਰੋਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਲਿਾਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਿੀ ਿੈ। ਅਹਜਿੇ ਹਿਅਕਤੀ, ਹਜਿੜੇ ਖੁ਼ਦ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹਨਜੀ ਹਰਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਦਰੋਸਤੀ 
ਹਿਚ ਬੱਹਝਆ ਿਰੋਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਨੰੂ ਜੁਗਤ, ਚੰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

12

ਸਾਡਾ ਹਰਸ਼ਤਾ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ  
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ਇਕ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ ਅਹਜਿੇ ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਹਜਸ ਨਾਲ ਉਿ ਰਰੋਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱਹਝਆ ਿੈ। ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ ਹਿੱਚ, ਦਰੋਿੇਂ 
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਸਹਥਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹਧਆਨ ਰੱਖਰੋ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਿਰੋ ਸਕਦੇ ਿਨ 
ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਿੁੰ ਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ ਬਣਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਸੇਧ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 
ਨਾਲ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਰੋ।

ਬਰੋਰਡ
ਬਾਿਰੀ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰੋਰਡ ਜਾਂ ਉਿਰੋ ਹਜਿੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਿਰੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਮੁਖ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲਓ। 
 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਰੋਰਡ ਹਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋਣ ਲਈ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲਰੋੜ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਿਪਾਰਕ ਹਰਸ਼ਤਾ ਨਿੀਂ 
ਿੈ, ਹਜਸ ਸੂਰਤ ਹਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਡਿੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਿੇਖਣ ਿਾਲੇ ਮੁੱਖੀ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਲਓ।

ਿਰੋਰ ਹਧਆਨ ਰੱਖਣ ਯਰੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਿੌਲ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਜਰੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ 
ਨੰੂ ਿਧਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਜਦਹਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਬਾਿਰਲੀਆਂ ਹਧਰਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਚਕਰਾਅ ਿਰੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਕੰਪਨੀ 
ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਸੱਟਾ ਿੀ ਿਰੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਚੋਂ ਉਿ, ਜਰੋ ਦੂਹਜਆਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜਰੋ ਅਹਜਿੀਆਂ 
ਸਹਥਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ, ਹਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਹਜਆਂ ਨੰੂ ਲੱਗੇ ਹਕ ਪੱਖਪਾਤ ਿਰੋ ਹਰਿਾ ਿੈ ਜਾਂ ਸੰਭਿ ਹਿੱਤ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਿੈ।

ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕਰੋਈ ਸਿਾਲ ਿਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸੰਭਿ ਹਿੱਤ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਿਚ ਹਪਆ ਿਰੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਿਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸਲਾਿ 
ਕਰਰੋ। ਕੰਪਨੀ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਲਕੇ ਸਹਥਤੀ ਦਾ ਹਨਪਟਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਿੇਂ ਿੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕੀਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, 
ਜਰੋ ourcolgate.com ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਅਹਭਆਸ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 7 ਹਿੱਚ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਸਿਾਲ:

ਤੁਿਾਡੇ ਪਹਰਿਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਦੱਸ ਇਕ ਪੁਟਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਿੈ ਅਤੇ ਹਜੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, ਉਸ ਹਨਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਹਿੱਚ 
ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਬੱਡ ਦਰਜ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਉਤਪਾਦਨ 
ਲਾਈਨ ਹਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕਰੋਈ 
ਅਹਧਕਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਿਾਲੇ ਿੀ ਇਸ ਨੰੂ ਇਕ ਸੰਭਿ ਹਿੱਤ ਦੇ 
ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿਰੋਿੇਗੀ?

ਜਿਾਬ:

ਿਾਂ। ਭਾਿੇਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕਰੋਲ ਹਬੱਡ ਹਕਹਰਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਹਸੱਧਾ ਹਨਯੰਤ੍ਣ ਨਿੀਂ 
ਿਰੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਸੱਚਾਈ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 
ਿਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੱਤ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਿਾ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਹਿਸ਼ਿ 
ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਕਰਰੋ।
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ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਪਾਰਕ ਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਹਖਆ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਭੇਤਾਂ, ਿਰੋਰ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਾਟਾ ਿੱਡਮੁੱਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਿਨ। ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਭੇਤ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਜਰੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਗਆਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੱਖੋਂ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿੁੰ ਦੀ 
ਿੈ। ਇਸਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਲੁਕਾਅ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਭੇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਕਾਸ 
ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਭੇਤਾਂ ਜਾਂ ਿਰੋਰ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਹਕਿੜੇ ਿਨ?

•  ਕਰੋਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ, ਹਡਜ਼ਾਈਨ, ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਜਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਹਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਜਰੋ ਕਰੋਲਗੇਟ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਦੰਦੀ ਿੈ

• ਬੌਧਕ ਸੰਪਤੀ ਜਰੋ ਸਰਾਿਜਹਨਕ ਨਿੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿੈ

• ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਖਰੋਜ

• ਨਿੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯਰੋਜਨਾਿਾਂ

• ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਮਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ -ਸਬੰਧੀ ਅਣਛਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਹਨਰਮਾਣ ਹਕਹਰਆਿਾਂ

• ਹਕਸੇ ਹਕਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਰਹਕਹਟੰਗ ਜਾਂ ਹਿਕਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ

• ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦ

•  ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀ ਹਨਰਮਾਣ ਜਾਂ ਖਰੋਜ ਸੁਹਿਧਾ ਹਿੱਚ ਿਰੋਣ ਿੇਲੇ ਲਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਚੱਤਰ ਜਾਂ ਿੀਹਡਓ

• ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਂ ਹਿਕ੍ੇਤਾ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ

•  ਖਪਤਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਪਸੰਦਾਂ, ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਯਰੋਜਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਾਲਾਂਹਕ ਇਿ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਿੈ ਹਕ ਿੱਖ ਿੱਖ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਹਕੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਰੋੜ 
ਿੈ। ਿਪਾਰਕ ਭੇਤਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੇਟੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਯਰੋਗ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਿੀਂ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ।
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ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਿਪਾਰਕ ਭੇਤਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਿਚ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ:

ਅਹਜਿਾ ਨਾ ਕਰਰੋ
  ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁ਼ਲਾਸਾ “ਜਾਣਨ ਦੀ ਲਰੋੜ” ਜਾਂ “ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਲਰੋੜ” ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਰੋਰ ਲਰੋਕਾਂ 

ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਹਧਰ ਨੰੂ ਕਰਰੋ।

ਅਹਜਿਾ ਨਾ ਕਰਰੋ
  ਤੀਜੀ ਹਧਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਦੇ ਕੰਟਰਰੋਲਾਂ ਦੇ ਢੁਕਿੇਂ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀਆਂ 

ਹਧਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਹਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਢੁਕਿਾਂ ਗਰੋਪਨੀਯਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਰੋ।

ਅਹਜਿਾ ਨਾ ਕਰਰੋ
  ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ੍ਕਾਹਸ਼ਤ ਕਰਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਰੋ।

ਅਹਜਿਾ ਨਾ ਕਰਰੋ
  ਆਪਣੇ ਖੁ਼ਦ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਿਰਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ ਹਬਨਾ ਇਖ਼ਹਤਆਰ ਿਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਰੋ।

 ਅਹਜਿਾ ਕਰਰੋ   ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਹਿਿਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਿਪਾਰਕ ਭੇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਿਰੋਰ ਸਾਰੀਆਂ 
ਉਹਚਤ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕਰਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਛੱਡਕੇ ਜਾਂਦੇ ਿਰੋ, ਤਾਂ ਿੀ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਿਪਾਰਕ ਭੇਤਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿ 
ਿੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਚੱਠੀ-ਪੱਤਰੀ, ਛਪੀ ਿਰੋਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਾੱਹਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਹਕਸਮ ਦੇ ਹਰਕਾੱਰਡ, ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਰਜਹਿਧੀਆਂ, ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ - ਭਾਿੇਂ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਿਨ ਜਾਂ ਨਿੀਂ - ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਕਰੋਲਗੇਟ ਕਰੋਲ 
ਿੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਛੱਡਦੇ ਿਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਹਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰਰੋਲ ਹਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਿਾਪਸ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਸੁਆਲ ਿੈ ਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਿਪਾਰਕ ਭੇਤ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ-ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਰੋ ourcolgate.com ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਅਹਭਆਸ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 12 ਹਿੱਚ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।
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ਸਿਾਲ:

ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਹਬਜਲਈ ਪੌੜ੍ੀਆਂ 
ਹਿੱਚ, ਮੈਂ ਦਰੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹਿਕਾਸ ਹਿੱਚ ਇਕ ਨਿੇਂ ਉਤਪਾਦ ਉੱਤੇ ਉਸ 
ਕੰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੁਹਣਆ ਜਰੋ ਉਿ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਮੈਨੰੂ ਹਚੰਤਾ ਿਰੋਈ 
ਹਕਉਂਹਕ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ 
ਿਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰ 
ਿਰੋਣ ਿਜੋਂ ਪ੍ਤੀਤ ਿਰੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸੀ?

ਜਿਾਬ:

ਿਾਂ। ਇਿ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਕ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕੀਂ 
ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਹਜਿੇਂ ਹਕ ਲਰੋਬੀਆਂ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਹਬਜਲੀ ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਆਹਦ 
ਹਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਹਜੱਥੇ ਇਕ 
ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਢੁਕਿਾਂ ਿਰੋਿੇਗਾ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਚੰਤਾਿਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 
ਸਹਥਤੀ ਿੱਲ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਹਧਆਨ ਦਿਾਉਣ ਲਈ “ਬਰੋਲਰੋ”।

ਅਸੀਂ ਪ੍ੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
•  ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ੈਸ, ਮਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਿਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਰੋਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ 

ਬੇਨਤੀਆਂ, ਮੀਤ-ਪ੍ਧਾਨ, ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਮੀਤ-ਪ੍ਧਾਨ, ਹਨਿੇਸ਼ਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। 

•  ਹਸਹਕਓਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਹਮਸ਼ਨ, ਹਨਊ ਯਾੱਰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਹਿਚਲੇ ਿਰੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਲਈ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੰੂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਇਿ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਕ ਕਰੋਈ ਿੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਾਬ ਨਾ ਦਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਕਉਂਹਕ ਇੱਕ ਅਨਉਹਚਤ 
ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਜਿਾਬ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਿਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਲਟ ਪ੍ਚਾਰ ਦੀ ਿਜ੍ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਸਹਥਤੀ 'ਤੇ ਬਿੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਇਿ ਨੀਤੀ ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ, ਹਜਿੇਂ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਹਤਮਾਿੀ ਹਰਪਰੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 
ਪ੍ਰੋਤਸਾਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਪ੍ਚਾਰ-ਪ੍ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ।

ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਰੋਲ ਰਿੇ ਹਕਸੇ ਕਰੋਲਗੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਹਿਊਜ਼ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 
ਦੇ ਨਾਂ ਹਬਆਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੀਤ-ਪ੍ਧਾਨ, ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਮੀਤ-ਪ੍ਧਾਨ, ਹਨਿੇਸ਼ਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 
ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲ ਕੀਤੇ ਇੰਟਰਹਿਊਜ਼ ਨੰੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕੀਂ ਸਹਕਓਹਰਟੀਆਂ ਦਾ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗਰੋਪਨੀਯਤਾ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਰੋ ourcolgate.com ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਅਹਭਆਸ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 4 ਹਿੱਚ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਭਰਰੋਸੇਮੰਦ ਹਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹਰਕਾੱਰਡ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ
ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਥਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਹਜਆਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਲਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਿਾਹਣਤ ਹਿਸਾਬ-ਹਕਤਾਬ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤਾਂ 
(generally accepted accounting principles, GAAP) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਕਾੱਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਰੋਲਗੇਟ ਿਲੋਂ ਹਕਤਾਬਾਂ, ਹਰਕਾੱਰਡ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਹਕਤਾਬ ਨੰੂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਹਕਰਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ 
ਦੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਢੁਕਿੇਂ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਗਟ ਿਰੋਣ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਹਕਤਾਬ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਹਰਕਾੱਰਡਾਂ ਦੀ ਖਹਰਆਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਹਕਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਾਇਕ ਐਟਂਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਣਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਹਰਤ ਿਨ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਤਆਰ ਕਰਨ, ਅਮਲ ਹਿਚ ਹਲਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰਕਾੱਰਡ ਕਰਨ ਹਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲਰੋਕ 
ਇਸਦੀ ਖਹਰਆਈ ਲਈ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਿਰ ਹਿਸਾਬ-ਹਕਤਾਬ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਐਟਂਰੀ ਨੰੂ ਉਥੇ ਿੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜਰੋ ਇਸਦੀ ਸਿਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਚ 
ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਪ੍ਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆੱਡੀਟਰਾਂ ਿਲੋਂ, ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਕਰੋਈ ਨਿੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ। 
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ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਰੋਈ ਿੀ ਅਹਜਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਿਾਣਗੀ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਸਰੋਚ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਹਕ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹਕਸੇ 
ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਿਾਇਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਹਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕਸੇ ਿਰੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹਕਸੇ ਿੀ ਹਕਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲੀ 
ਹਰਕਾੱਰਡਾਂ ਹਿਚ ਹਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਈ ਿੀ ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਿਕੁੰ ਨ ਐਟਂਰੀਆਂ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰੋਈ ਿੀ ਧੰਨ, ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ 
ਖਾਤਾ ਹਕਸੇ ਿੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਤਆਰ, ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੀਂ ਰੱਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਕ ਇਸ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹਰਕਾੱਰਡਾਂ ਹਿਚ ਉਹਚਤ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਨਿੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਦੇ ਹਕਸੇ ਿੀ ਧੰਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਿੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਅਨਉਹਚਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਰਹਤਆ ਨਿੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ।

ਮਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹਤਆਰੀ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਮੇਂ ਹਸਰ ਉਹਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। 

ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਕਾੱਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ, ਉਿ 
ਲਰੋਕ, ਹਜਿੜੇ ਹਸਹਕਓਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਾਈਹਲੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਲੋਂ ਲਾਗੂ ਿਰੋਰ ਫ਼ਾਈਹਲੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜੰਮੇਿਾਰ 
ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਜਾਂ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਹਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਿਲੋਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿਨਾਂ ਫ਼ਾਈਹਲੰਗ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁ਼ਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਪੂਰੇ, ਹਨਰਪੱਖ, ਠੀਕ, ਸਮੇਂ ਹਸਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਹਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ 
ਿਰੋਣ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਿਸਾਬ-ਹਕਤਾਬ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਐਟਂਰੀਆਂ ਹਿਚ ਸੰਭਿ ਭੁੱਲ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਬੁਹਨਆਦੀ ਅੰਕਹੜਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਾਇਕ ਇੰਦਰਾਜ ਜਾਂ 
ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀਆਂ ਹਸਹਕਓਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਹਮਸ਼ਨ ਹਰਪਰੋਰਟ ਜਾਂ ਿਰੋਰ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰਰੋਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਹਜਿੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹਰਪਰੋਰਟ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਥੇ ਬੰਦੀ ਨੰੂ ਫ਼ੌਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 
ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਿਭਾਗ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਰੋ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਰੋ 
ourcolgate.com ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਅਹਭਆਸ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 5 ਹਿੱਚ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਸਿੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹਸਰਫ਼ ਿੈਧ, ਉਹਚਤ ਅਤੇ ਇਖ਼ਹਤਆਰਪ੍ਾਪਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਧੰਨ, ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਚਰੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਿੀ ਿੈ। ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਹਸਸਟਮਾਂ, ਸਿੂਲਤਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕ੍ੈਹਡਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਿਖੇ 
ਤੁਿਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਬੰਧਕਾਂ ਿਲੋਂ ਇਖ਼ਹਤਆਰਪ੍ਾਪਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹਸਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਿਲੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਿਰੋ, ਬਲਹਕ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਹਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਿਰੋ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਸੇ 
ਿੀ ਅਹਜਿੀਆਂ ਸਹਥਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਹਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਜਾਂ ਚਰੋਰੀ ਿਰੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 
ਹਜਿੇਂ ਿੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿਨਾਂ ਸਹਥਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਿੈ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਹਜਿੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਥਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਨੰੂ ਫ਼ੌਰਨ 
ਹਰਪਰੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਹਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਹਸਰੇ ਚਾੜ੍ਣ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਹਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਾਅਦੇ ਨਿੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਢੁਕਿੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਖ਼ਹਤਆਰ ਨਾ ਹਮਹਲਆ ਿਰੋਿੇ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਿਾਲ 
ਿਨ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਹਡਿੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਸਿਾਲ:

ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਅਗਲੀ ਹਮਆਦ ਤੱਕ 
ਕੁਝ ਖ਼ਰਚੇ ਿਧਾਉਣ ਹਿਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ? 
ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਕਰੋਈ ਮੈਨੰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ ਹਕ “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਹਿਚ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਕੁਝ ਿੀ ਗ਼ਲਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੇ,” ਕੀ ਇਿ ਠੀਕ ਿੈ?

ਜਿਾਬ:

ਨਿੀਂ। ਖ਼ਰਹਚਆਂ ਦੇ ਿਾਧੇ ਹਿਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰ ਕਰਨਾ ਗੁਮਰਾਿਕੁਨ, ਅਪ੍ਿਾਣ 
ਿਰੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹਿਿਾਰ ਿਰੋਏਗਾ, ਭਾਿੇਂ ਰਕਮ ਹਕੰਨੀ ਿੀ ਿੱਡੀ 
ਜਾਂ ਛਰੋਟੀ ਹਕਉਂ ਨਾ ਿਰੋਿੇ। ਿਰ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭਾਿੇਂ ਹਕ ਹਨਗੂਣੀ 
ਗੱਲ ਿੈ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰਪਰੋਰਟ ਕਰਨੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਕਸੇ ਿੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਾਂ ਹਰਕਾੱਰਡ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਗੰਭੀਰ 
ਜੁਰਮ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਿੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਿੈ।
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ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ (ਆਈਟੀ) ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਿਰੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਧਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰਤਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਹਿਚ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਹਿੱਖ ਦੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ, ਸਾੱਫ਼ਟਿੇਅਰ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਜਰੋ ਅੰਕਹੜਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ, ਭੰਡਾਰ, ਸੰਚਾਰ 
ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੰੂ ਹਸਰੇ ਚਾੜ੍ਦੀਆਂ ਿਨ, ਹਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਪੱਟਾ, ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਕਰੋਲ ਿੈ ਜਾਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਿਲੋਂ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ, ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਤਰੀਕੇ ਹਿੱਚ ਹਸਰਫ਼ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਸੀਹਮਤ 
ਅਤੇ ਢੁਕਿੇਂ ਹਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਯਰੋਗਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ, ਿੇਠਾਂ ਹਦੱਤੇ ਉਪਯਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਨਾਿੀ ਿੈ:

•  ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੱਖਪਾਤ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਮਾਨ-ਿਾਨੀ, ਧਰੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸੁਨੇਿੇ, ਹਜਿਨਾਂ ਹਿਚ ਉਿ ਗੱਲਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਹਜਿਨਾਂ ਹਿਚ ਜਾਤ, 
ਧਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਰੰਗ, ਹਲੰਗ, ਹਲੰਗਕ ਪਛਾਣ, ਉਮਰ, ਨਾਗਹਰਕਤਾ, ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਦਰਜਾ, ਹਿਆਿੁਤਾ ਦਰਜਾ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਿਲੋਂ 
ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਹਕਸੇ ਿਰੋਰ ਗੁਣ-ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖਹਦਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰੋਿੇ।

•  ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਿਪਾਰਕ ਭੇਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਹਬਨਾ ਇਖ਼ਹਤਆਰ ਦੇ ਿੰਡਣਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਬਨਾ ਇਖ਼ਹਤਆਰ ਦੇ ਹਿਚਾਰ 
ਿਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਬਾਿਰੀ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਹਬਨਾ ਇਖ਼ਹਤਆਰ ਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ।

•  ਸੁਰੱਹਖਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨੇਟਿਰਕ ਸੰਚਾਰ ਹਿਚ ਹਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਨਉਹਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਹਜਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ਰ 
ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਪਾਸਿਰਡ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਦੂਹਜਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਪਾਸਿਰਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ।

•  ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਹਿਿਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਾਿੀ ਦੀ ਕਰੋਈ ਿੀ 
ਿਰੋਰ ਿਰਤੋਂ।

ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਿੀਆਂ ਸਹਥਤੀਆਂ ਹਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ 
ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ, ਪਿੁੰ ਚ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਿੱਕ ਕਰੋਲਗੇਟ ਕਰੋਲ ਰਾਖਿਾਂ ਿੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਰੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ, ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ੇ 
ਦੇ ਿੱਕ ਦਾ ਹਿਸਥਾਰ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਿੀ ਿੈ, ਹਜਿੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਜਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਰੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ 
ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਹਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਕਰੋਈ ਉਮੀਦ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ। 

ਕਰੋਲਗੇਟ ਕਰੋਲ ਹਕਸੇ ਿੀ ਿੇਲੇ, ਹਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਹਟਸ ਦੇਕੇ ਜਾਂ ਨੋਹਟਸ ਹਦੱਤੇ ਹਬਨਾ, ਹਜਥੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਲੋਂ ਮਨਾਿੀ ਹਿਚ ਛਰੋਟ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਹਕਸੇ ਿੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦੀ ਪਿੁੰ ਚ ਜਾਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਹਦਸ਼ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿੱਕ ਰਾਖਿਾਂ ਿੈ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕੀਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਰੋ ourcolgate.com ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਅਹਭਆਸ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 13 ਹਿੱਚ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।
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ਅਸੀਂ ਬਿੁਤ ਿੀ ਹਕਸਮਤ ਿਾਲੇ ਿਾਂ ਹਕ ਸਾਡੇ ਕਰੋਲ ਅਹਜਿੇ ਹਬਿਤਰੀਨ ਹਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਿ ਿੈ, ਜਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰੋਰਡ ਹਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਜਰੋ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਲਾਿ, ਸੇਧ ਹਦੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 
ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਕਾਰਰੋਬਾਰ, ਹਸਹਖਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਸੇਿਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਿ, ਹਸੱਹਖਆ-ਸਬੰਧੀ 
ਪ੍ਾਪਤੀ, ਸਦਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਹਤਕ ਚਹਰੱਤਰ ਅਤੇ ਹਿਿਧਤਾ ਹਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮੂਿਕ ਹਪਛਰੋਕੜ ਨਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ 
ਸਾਡਾ ਬਰੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਸਾਡਾ ਅਹਜਿਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਰੋਰਡ ਿੈ, ਜਰੋ ਖੁ਼ਦਮੁਖ਼ਤਾਰ, ਅਨੁਭਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਹਿਿਧ ਿੈ
ਖੁ਼ਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਹਦਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਾਬਦੇਿੀ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਕਰੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਹਜਿਾ ਬਰੋਰਡ ਿਰੋਿੇ, ਹਜਸ 
ਹਿਚ ਮੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਿਰ ਦੇ ਖੁ਼ਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋਣ। ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਰੋ ਬਰੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜਰੋ ਆੱਹਡਟ, ਮੁਆਿਜ਼ੇ 
ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਿੇਖਦੇ ਿਨ, ਖੁ਼ਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਿਨ। ਕਰੋਈ ਇੰਟਰਲਾੱਹਕੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਹਸ਼ਪ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਅਤੇ ਇਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਿੈ ਹਕ ਖੁ਼ਦਮੁਖ਼ਤਾਰ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਹਿਚੋਂ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਿੀ ਕੰਪਨੀ ਿਲੋਂ ਸਲਾਿਕਾਰੀ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿੀ ਿਰੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਹਮਲੇ।

ਅਸੀਂ ਬਰੋਰਡ ਨਾਲ ਹਸੱਧੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ
ਬਰੋਰਡਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਿਰ ਦਰੋਿਾਂ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਹਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਮੁਖ ਸੀਨੀਅਰ 
ਮੈਨੇਜਰ ਨੇਮ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਹਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਹਿਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਉਿ ਇਕੱਹਠਆਂ ਹਮਲਕੇ ਿੱਖ ਿੱਖ 
ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਮੁੱਹਦਆਂ ਦੇ ਬੇਲਾਗ ਹਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਹਰਆਂ ਹਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਿਨ। ਬਰੋਰਡ ਦੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੀਹਟੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਹਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਅਕਸਰ ਸਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਖੁਲ੍ੇ  ਮਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਗਰੋਈ ਦਾ 
ਮਾਿੌਲ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਸਹਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬਰੋਰਡ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹਿਚ ਸਰਗਰਮ 
ਭੂਹਮਕਾ ਹਨਭਾਉਂਦਾ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਸ੍ੇਸ਼ਠ ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਤੀ ਿਚਨਬੱਧ ਿਾਂ
ਕਰੋਲਗੇਟ ਦਾ ਬਰੋਰਡ ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਅਥਾਹਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਜਿੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਹਿਚ ਆਗੂ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਹਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 
ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰੋਰਡ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰਟਰ ਹਿਕਹਸਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਿਾਹਲਆਂ ਹਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਕਰੋਲਗੇਟ 
ਨੇ ਹਪਛਲੇ ਦਰੋ ਦਿਾਹਕਆਂ ਹਿਚ ਸ੍ੇਸ਼ਠ ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਅਥਾੱਹਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਹਿਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਹਪਤ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਹਜਿਨਾਂ ਹਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਕਰੋਲਗੇਟ ਦਾ ਬਰੋਰਡ ਇਿਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਿੈ ਅਤੇ ਹਦ੍ੜਤਾ ਨਾਲ ਇਿ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਚੰਗੀ ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਅਥਾੱਹਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਲੰਮੀ 
ਹਮਆਦ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੰੂ ਪ੍ੇਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਿੁਤ ਿੀ ਮਦਦਗਾਰ ਿੈ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲਰੋਕੀਂ “ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਅਥਾੱਹਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਹਦਆਂ ਉੱਤੇ ਬਰੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ” ਿੇਖ ਕੇ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਰੋ ਹਕ 
colgatepalmolive.com ਤੇ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।
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ਸਾਡਾ ਹਰਸ਼ਤਾ
ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰੋਰਡ ਨਾਲ 
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ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਿਾਂ ਹਕ ਸਪਲਾਇਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਹਧਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹਕਿਰੋ 
ਹਜਿਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਕ ਇਿਨਾਂ ਸਮੂਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹਨਰਪੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ 
ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। 

ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਹਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਹਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਦੇ ਿਾਂ
ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਹਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਿਾਲਾ ਕਾਰਰੋਬਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਿ ਤੀਜੀਆਂ ਹਧਰਾਂ ਨੰੂ ਹਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕਰੋ ਹਜਿੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ। ਹਿ੍ਕੇਤਾ ਚਰੋਣ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ੇਣੀ ਿਾਲੇ ਹਮਆਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਹਰਤ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, 
ਹਜਿੇਂ ਹਕ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੁਆਹਲਟੀ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭਰਰੋਸੇਯਰੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹਦਆਨਤਦਾਰੀ। 

ਇਸ ਦੇ ਅਹਤਹਰਕਤ, ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪਰਚਾਰਕ ਭੱਹਤਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸਹਿਯਰੋਗ ਜਾਂ ਅਹਜਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੀਜੀਆਂ ਹਧਰਾਂ ਨੰੂ ਕਰੋਈ ਹਿਅਕਤੀਗਤ ਹਰਆਇਤ ਨਿੀਂ 
ਹਦੰਦੇ। ਸਪਲਾਇਅਰਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਹਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਹਜਠਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸੰਬਰੋਧਨ ਕਰ ਰਿੇ ਇਸ 
ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਤੀਜੀ ਹਧਰ ਦੀ ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਹਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਅਨਉਹਚਤ ਤਰੋਿਫ਼ੇ ਹਦੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ
ਹਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਹਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਲਈ ਤਰੋਿਫ਼ਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਿਰੋਰ ਹਨਜੀ ਲਾਭ (ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਿੱਢੀ ਜਾਂ ਹਰਸ਼ਿਤ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਪਰ ਇਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਹਮਤ ਨਿੀਂ) ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਸਿੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਤਰੋਿਫ਼ਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕਰੋਈ ਿਰੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਿੈ, ਹਜਸਦੀ 
ਕੀਮਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿੈ (ਲਗਭਗ $50 USD) ਿੈ, ਜਾਂ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅਹਜਿਾ ਤਰੋਿਫ਼ਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਿਰੋਰ ਫਾਇਦਾ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਹਿਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ ਹਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ, ਇਿ ਿੀ ਹਧਆਨ ਰੱਖਰੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤਰੋਿਫ਼ਾ ਿਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਹਿਚ ਹਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਾਰੀ 
ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਰੋ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਿਲੋਂ ਹਕਸੇ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੋਿਫ਼ੇ, ਹਜਸਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਰੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਨੰੂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸ਼ਰਹਮੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਿਰੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਿਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤਰੋਿਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਹਤਹਰਕਤ, ਅਹਜਿੇ ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਿਲੋਂ ਹਜਸ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਿੈ ਜਾਂ ਭਹਿੱਖ ਹਿੱਚ ਇਕ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਹਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੇਗਾ, ਪਹਰਿਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਦੱਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਕਸੇ ਤਰੋਿਫ਼ੇ ਲਈ, 
ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਿਰੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹਜਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿੈ, ਬੰਦਰੋਬਸਤ ਨਾ ਕਰਰੋ ਜਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਰੋ। 

ਇਸ ਹਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਰੋ: ਕਦੇ ਿੀ ਕਰੋਈ ਤਰੋਿਫ਼ਾ ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਪ੍ਿਾਨ ਨਾ ਕਰਰੋ ਜੇ ਉਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਜਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਹਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ 
ਹਪਆ। ਇਸ ਹਿੱਚ ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਿਰੋਣ ਿਾਲਾ, ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤਰੋਿਫ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੇ।

ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿ ਿੀ ਪਤਾ ਿਰੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਫ਼ੈਡਰਲ, ਸਟੇਟ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਹਿਚ ਉਹਚਤ 
ਹਿਿਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇਮ ਿਨ, ਹਜਿੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਿੱਖ ਿਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਕਰੋਈ 
ਤਰੋਿਫ਼ਾ, ਲਾਭ ਜਾਂ ਕਰੋਈ ਅਹਜਿੀ ਚੀਜ਼, ਹਜਸਦੀ ਕੀਮਤ ਿਰੋਿੇ, ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਜਸ ਹਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਭਰੋਜਨ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਕ ਹਿਸ਼ਿ 
ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਿਲੋਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਨਾ ਹਦੱਤੀ ਿਰੋਿੇ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲਰੋਕੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤਰੋਿਹਫ਼ਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਹਚਆਂ 
ਉੱਤੇ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।
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ਅਸੀਂ ਿਰੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਭੇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਇਿ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਿੈ ਹਕ ਦੂਹਜਆਂ ਦੀ ਿੈਧ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯਰੋਗ ਬੌਹਧਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਿੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਿ ਿੀ ਨੀਤੀ 
ਿੈ ਹਕ ਦੂਹਜਆਂ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਭੇਤਾਂ ਜਾਂ ਿਰੋਰ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਿ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਿੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿੁੰ ਦੇ ਿਰੋ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਭੇਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿਰੋਿੇ। ਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋਈ ਸਿਾਲ ਪੈਦਾ ਿੁੰ ਦੇ 
ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਦਾ ਕਰੋਈ ਿੀ ਹਿਅਕਤੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਸੇ ਕਾਢ, ਖਰੋਜ ਜਾਂ ਹਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਕ ਭਹਿੱਖ ਹਿਚ ਿਰੋਣ ਿਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ 
ਮਾਲੀ ਦਾਅਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਾਿਰ ਦੇ ਹਕਸੇ ਿੀ ਹਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ, ਖਰੋਜ ਜਾਂ ਨਿੇਂ ਹਿਚਾਰ ਦੀ ਹਕਸੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਹਿਲੇ 
ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਕੀਤੇ ਹਬਨਾਂ ਹਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹਦਓ। ਉਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਧਰਾਂ ਜਰੋ ਤੁਿਾਡੇ ਕਰੋਲ ਬੇਲਰੋੜੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ 
ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਖਪਤਕਾਰੀ ਮਾਮਹਲਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿਭਾਗ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 
ਅਮਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੱਹਜਠਣ ਲਈ ਹਦਓ। 

ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕੀਂ “ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ-ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਹਜਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ-ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਨਾ” ਉੱਤੇ 
ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਰੋ ourcolgate.com ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਅਹਭਆਸ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 12 
ਹਿੱਚ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਸਿਾਲ:

ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਗਰੋਲਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸੱਦਾ 
ਹਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ ਸੱਦੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹਦੱਤੀ ਅਤੇ 
ਉਸਨੇ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੰਜ਼ਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਿਰੋਏ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਕ ਡ੍ਾਇੰਗ ਰੱਖੀ 
ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਿੱਧ ਦੇ ਗਰੋਲਫ ਕਲੱਬਸ 
ਦਾ ਇਕ ਸੈਟ ਹਜੱਹਤਆ। ਕੀ ਇਿ ਫੇਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ 
ਹਰਿਾ ਿਰੋਿੇਗਾ?

ਜਿਾਬ:

ਿਾਂ। ਹਕਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਡ੍ਾਇੰਗ ਜਾਂ ਰੈੱਫਲ ਹਿੱਚ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਰੋਈ ਇਨਾਮ ਤਰੋਿਫ਼ਾ 
ਮੰਹਨਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਤਰੋਿਫ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੀ ਤਰੋਿਫ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਹਿਤਾ 
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਹਨਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਨਾਲ ਿੀ, EthicsLine ਿਾਧੂ ਸੇਧ ਜਾਂ ਸਲਾਿ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਿਾਲ ਿਨ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਕ੍ੇਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਤੀਜੀ ਹਧਰ ਦੀ ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਿ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਉਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰ ਰਿੇ ਿਰੋਣ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਹਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ, 
ਸਾਨੰੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਸਿੱਦ ਤੱਕ ਸਹਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਹਜਥੇ ਤੱਕ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁ਼ਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 
ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਨਾ ਿਰੋਿੇ।
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ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਹਲਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਿੈ। ਕੁਆਹਲਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਆ 
ਪ੍ਤੀ ਸਾਡੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਧੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਮਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਿਾਂ ਹਕ ਖਪਤਕਾਰ, ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਭਰਰੋਯਰੋਗਤਾ, ਕੁਆਹਲਟੀ ਅਤੇ ਹਬਿਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ 
ਭਰਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਿਲੋਂ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿਚ ਅਰਬਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ, ਸਾਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਤਾਂਜਰੋ ਉਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿੱਡੀ ਤਦਾਦ ਲਈ ਪੁੱਜਤਯਰੋਗ ਿਰੋਣ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਿਲੋਂ ਿੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਚ ਨਾ ਹਸਰਫ਼ ਕਾਨੰੂਨ ਿਲੋਂ ਤੈਅ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਹਖਆ ਹਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਬਲਹਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ 
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਜ਼ਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਹਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂਜਰੋ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਕਲੀ 
ਉਤਪਾਦ ਿਰੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਿਚ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰਨ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਹਸਿਤ, ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਿੱਤਿਪੂਰਨ ਿਨ ਅਤੇ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿ ਤੁਿਾਡੀ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਿੈ ਹਕ ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਿਮਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੁਆਹਲਟੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ 
ਕਰੋਈ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਹਜਿੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ੌਰਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਯੂਹਨਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੰੂ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਸਾਡੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੱਤ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਦੇਖਰੋ, ਜਰੋ colgatepalmolive.com ਉੱਤੇ ਹਮਲ 
ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿੁੰ ਗਾਰਾ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ
ਹਕਉਂਹਕ ਸਾਡਾ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਿੈ, ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ, ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ 'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ 
ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਭਰਰੋਸੇਯਰੋਗ, ਉਹਚਤ ਅਤੇ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਬਿਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਾਹਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।

ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਿਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਿਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਿ ਿੀ ਮੰਨਣਾ ਿੈ 
ਹਕ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ, ਹਚੰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਹਗੱਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸ੍ਰੋਤ ਿਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 
ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਲਰੋਕ ਕੀ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਜਰੋ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬਰੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਗਟਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੱਹਸਆ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ ਫ਼ੌਰਨ, ਹਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ 
ਹਨਆਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਹਫਰ ਤੋਂ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰ ਢੁਕਿੀਂ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਹਿਹਗਆਪਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਿਨ
ਹਿਹਗਆਪਨ ਸਾਡੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਹਿਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਹਿਹਗਆਪਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਿਾਲਾ ਿਰੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਿੀ ਿਰੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਮੇਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਹਗਆਪਨ ਨੰੂ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 
'ਤੇ ਲਰੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਹਕਸੇ ਿੀ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਿੀ ਬਚਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

• ਜਾਤ

• ਧਰਮ

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ

• ਨਸਲੀ ਗੁਣ 

• ਹਲੰਗ ਜਾਂ ਹਲੰਗਕ ਪਛਾਣ

• ਉਮਰ

• ਹਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ

•  ਿੈਟਰਨ ਦਰਜਾ 
(ਸੈਨਾ, ਨੌ-ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਿਾਯੂ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਸੇਿਾ ਹਨਹਿਰਤ)

• ਹਿਆਿੁਤਾ-ਦਰਜਾ

• ਅਪੰਗਤਾ 

•  ਕਾਨੰੂਨ ਿਲੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿਰੋਰ ਗੁਣ-ਲੱਛਣ
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ਸਾਡਾ ਹਰਸ਼ਤਾ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ  
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ਸਿਾਲ:

ਮੇਰਾ ਸਹਿ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਲਾਈਨ ਔਪਰੇਟਰ ਿੈ ਜਰੋ ਘੰਟਾਿਾਰ ਿਜ਼ਨ 
ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਿੈ, ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ 
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਿੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਿੈ ਹਕ 
ਉਿ ਜਾਂਚਾਂ ਨਿੀਂ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਹਿੱਚ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰ 
ਹਰਿਾ ਿੈ। ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ?

ਜਿਾਬ:

ਿਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਹਲਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਆ 
ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕਰੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਹਜਸ ਨਾਲ 
ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਮੰਦੀ ਿਰੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਿਕਾਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 
ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ EthicsLine 
ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੈ।

ਹਿਹਗਆਪਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਹਚੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਹਸਰਜਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਭਰਰੋਸੇਯਰੋਗਤਾ, ਹਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿਸ਼ਿਸਨੀਯਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ।

ਇਸ ਦੇ ਅਹਤਹਰਕਤ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਰੋਣ ਹਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਤਦੇ ਿਾਂ ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿਹਗਆਪਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਅਹਜਿੇ ਟੀਿੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 
ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਿਰੋਰ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਚ ਹਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਹਗਆਪਨਾਂ ਨੰੂ ਹਦਖਾਈ ਨਿੀਂ ਦੇਂਣ ਹਦੰਦੇ ਜਰੋ ਬੇਲਰੋੜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਸਮਾਜ-
ਹਿਰਰੋਧੀ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਤੀਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਭਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਅਸੀਂ ਹਿਹਗਆਪਨ, ਟ੍ੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਹਡਜ਼ਾਈਨ ਹਤਆਰ ਕਰਨ, ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚਰੋਣ ਕਰਨ ਹਿਚ ਿਪਾਰਕ ਹਨਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ 
ਿਾਂ, ਤਾਂ ਜਰੋ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੀ ਕੁਆਹਲਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਖ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਿਰੋਣ, ਬਜਾਇ ਇਸਦੀ ਹਕ ਨਕਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ 'ਤੇ 
ਿਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਿਪਾਰਕ ਹਨਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਿੇਠਾਂ ਹਦੱਹਤਆਂ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ:

•  ਟ੍ੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਨਉਹਚਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਲਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ।

•  ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਟ੍ੇਡਮਾਰਕ, ਸਲਰੋਗਨਾਂ, ਹਿਹਗਆਪਨ ਦੇ ਹਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਿਲੋਂ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਗ੍ਾਹਫ਼ਕਸ ਦੀ 
ਨਕਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। 

ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕੀਂ ਹਿਹਗਆਪਨ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਰੋ ourcolgate.com 
ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਅਹਭਆਸ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 14 ਹਿੱਚ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।



2015 ਵਿਹਾਰ ਸੰਵਹਤਾ

24

ਅਸੀਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਇਿ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਿੈ ਹਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਇੰਨ-ਹਬੰਨ 
ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਿੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਰੋਈ ਸ਼ੱਕ ਿਰੋਿੇ, ਤਾਂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਹਿਸ਼ਿ 
ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਰੋ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਹਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜਰੋ ਉਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਹਜੱਥੇ ਇਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ, 
ਨਾਲ ਿੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਅਹਭਆਸ ਸੇਧਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਹਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨਾਈਹਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਇੱਕ ਹਨਯਮ ਿਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਲਾਗੂ ਹਮਆਰਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ। ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਿੈ ਹਕ 
ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂ.ਐਸ. ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਚਕਾਰ ਕਰੋਈ ਹਿਿਾਦ ਿੈ ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ 
ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਰੋ।

ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਨ
ਕਰੋਲਗੇਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ ਹਿਚ ਐਟਂੀ-ਟ੍ਸਟ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਿਜੋਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ) ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜਰੋ ਿਰ ਦੇਸ਼, ਪ੍ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿੱਚ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਹਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਇਿਨਾਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ 
ਿਰੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿੇਂ ਤੋਂ ਨਿੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਬਿਤਰ ਸੇਿਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਹਨਰਪੱਖਤਾ 
ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਹਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਹਿੱਚ ਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਏ ਿਨ। ਇਿ ਸਾਡੀ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਿੈ ਹਕ ਹਜਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਲਰੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਹਿਚਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਭਾਿ 
ਪਾ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਹਕਸੇ ਸਮਝੌਹਤਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਿੈ। ਕਰੋਲਗੇਟ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਿੇਠ 
ਹਲਖੀਆਂ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ:

• ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ

• ਹਡਸਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਪਰਮਰੋਸ਼ਨ

• ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

• ਗਾਿਕਾਂ, ਹਡਸਟ੍ੀਹਬਊਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਚਰੋਣ ਕਰਨਾ

• ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚਰੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਿ ਹਕ ਹਕੰਨੀ ਹਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ

ਇਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਕ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹਿੱਚ ਿਰੋਣਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਹਲਖਤ ਹਿਚ 
ਿਰੋਣਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ। ਇਿ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਿਰੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਬੱਸ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਹਿਿਾਰ ਦੇ ਕ੍ਮ ਜਾਂ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ 
ਹਟੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਹਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਰੋਣ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਿੀ ਨਿੀਂ 
ਕਰਨਾ ਿੁੰ ਦਾ।

24

ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰਸ਼ਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ  
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ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਭਾਹਿਤ ਿਰੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਿਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਭਹਿੱਖੀ 
ਕਾਰਰੋਬਰੀ ਯਰੋਜਨਾਿਾਂ (ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, ਕੀਮਤ ਹਿੱਚ ਯਰੋਜਨਾਬੱਧ ਿਾਧਾ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਿਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਆਹਦ) ਬਾਰੇ 
ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਿਜਹਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਿਪਾਰ ਸਭਾ ਸਰਬੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਮੀਹਟੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਸੇ ਮੀਹਟੰਗ ਹਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਜਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, 
ਹਜੱਥੇ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਿਰੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਦੇ ਿੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਰੋ ਜਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਿਰੋ ਗੁਪਤ ਿਰੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਬਨਾਂ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਤਣੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ।

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਪ੍ਭਾਿੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟਮਾਰ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਿੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਜਰੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ਹਕ 
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਣ ਿਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਾ ਅਤੇ ਹਨਰਪੱਖ ਿੈ। ਹਜਿੜੇ ਕੰਮ, ਜੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਭਾਿੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਰੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਭਾਿੀ 
ਹਖਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਹਜਿੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਿੱਚ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦਾ ਬਿੁਤ ਤਕੜਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਿੈ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਜਰੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ਹਕ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ (ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, ਇਕ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਡਸਕਾਊਂਟ 
ਹਨਤੀ ਜਾਂ ਿੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਿੀ) ਇਕ ਪ੍ਭਾਿੀ ਸਹਥਤੀ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਗਾਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹਡਸਟ੍ੀਹਬਊਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਚਕਾਰ ਹਰਸ਼ਹਤਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਿੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਹਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਹਿਕਰੀ ਦੇ ਹਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਿਕਾਂ ਜਾਂ ਹਡਸਟ੍ੀਹਬਊਟਰਾਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੀਹਮਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਗਾਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੋਰ ਦੇਣਾ 
ਮਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿੈ ਹਕ ਸਾਡੀਆਂ “ਹਸਫਾਹਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰੀਟੇਲ (ਜਾਂ ਰੀਸੇਲ) ਹਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ” ਤਾਂ ਬੱਸ - ਹਸਫਾਹਰਸ਼ੀ ਿੀ ਿਨ। ਗਾਿਕ ਿਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹਕਸੇ 
ਿੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਿੇਚਣ ਲਈ ਮੁਕਤ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ।

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਿੱਦ ਗੰਭੀਰ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਿੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਲਟੀਆਂ (ਕੈਦ ਸਮੇਤ) ਿਰੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੰੂ ਰਰੋਕਣ ਿਾਲੇ ਸੰਭਾਿੀ ਹਿਿਾਰ ਹਿੱਚ ਜਾਂਚ ਿੀ ਅਹਿਮ ਸਾਖ਼-ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ 
ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਰੋਈ ਸ਼ੱਕ ਿੈ ਹਕ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਿੇਠ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਰੋ 
ourcolgate.com ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਅਹਭਆਸ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 6 ਹਿੱਚ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਸਿਾਲ:

ਇੱਕ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਮੀਹਟੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਹਸਆ ਜਰੋ ਦੰਦਾਂ-
ਸਬੰਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਇਕ ਹਸੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਮੈਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਹਟੰਗ 'ਤੇ ਿਾਜ਼ਰ ਿਰੋਣਾ ਚਾਿਿਾਂਗਾ/ਚਾਿਿਾਂਗੀ, 
ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਡਰ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਮੈਨੰੂ ਅੰਦਰ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ 
ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਕ ਮੈਂ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਿਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਿਾਜ਼ਰ ਿਰੋ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂ?

ਜਿਾਬ:

ਨਿੀਂ। ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਕਦੇ ਿੀ ਸਿੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕਸੇ ਮੀਹਟੰਗ 'ਤੇ ਿਾਜ਼ਰ ਿਰੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸ਼ਿ 
ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਿੀ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਅਹਜਿੀਆਂ ਮੀਹਟੰਗਾਂ ਬੇਹਿਸ਼ਿਾਸੀ ਹਚੰਤਾਿਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।
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ਅਸੀਂ ਹਸਹਕਓਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਹਕਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕਰੋਲ ਕਰੋਲਗੇਟ ਜਾਂ ਿਰੋਰ ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਪਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ ਿਰੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਹਜਿਨਾਂ ਨਾਲ 
ਕਰੋਲਗੇਟ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਜਹਨਕ (“ਗ਼ੈਰ- ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ”) ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਿੈ - ਹਜਿੇ ਹਕ ਮਾਲੀ 
ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਸੰਭਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਜਰ ਜਾਂ ਪ੍ਾਪਤੀਆਂ, ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਮਾਰਕੀਹਟੰਗ ਦੀਆਂ ਯਰੋਜਨਾਿਾਂ ਜਾਂ ਨਿੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਿੇਲੇ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ- ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਦ ਤੱਕ ਹਕ ਸਾਰਿਜਹਨਕਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਖੁ਼ਲਾਸਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ - ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਿੱਚ, 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਚਾਰੀ ਗਈ ਿਰੋਿੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੱਲ ਪ੍ਤੀਹਕਹਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਹਕਓਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਲੋਂ ਢੁਕਿਾਂ ਸਮਾਂ ਪੁੱਗ ਹਗਆ 
ਿਰੋਿੇ। ਜੇ ਇਿ ਗ਼ੈਰ- ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ “ਸਮਗ੍ੀ” ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿਰੋਿੇ -- ਯਾਹਨ ਅਹਜਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਜਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨਿੇਸ਼ਕ ਿਲੋਂ ਹਨਿੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ - ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਹਕਓਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ:

•  ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੁ਼ਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿਰੋਰ ਹਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਲਈ ਅਹਜਿੀ ਫ਼ਰਮ (ਕਰੋਲਗੇਟ ਜਾਂ ਿਰੋਰ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਿਰੋਰਨਾਂ ਹਸਹਕਓਰਟੀਆਂ 
ਹਿਚ ਿਪਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ- ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਿਰੋਿੇ;

•  ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ- ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਹਜਿੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਹਕਓਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਿਰੋਰਨਾਂ ਹਸਹਕਓਰਟੀਆਂ ਦੇ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਹਜਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ੇਰਣਾ ਨਿੀਂ ਚਾਿੀਦਾ;

• ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਿਰੀ ਲਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਹਜਿੀ ਗ਼ੈਰ- ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁ਼ਲਾਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ; ਅਤੇ

•  ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਹਜਿੀ ਗ਼ੈਰ- ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਕ ਉਿਨਾਂ 
ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਿਰੋਿੇ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਸਹਕਓਹਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹਨਿੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਹਜਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਹਕਸੇ ਗੈਰ- ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਹਕਸੇ ਗੈਰ- ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਧਆਨ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀਆਂ ਸਹਕਓਰੀਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿਰੋਰ ਪ੍ਭਾਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੱਚ ਕਰੋਈ ਿਪਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ (ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿਰੋਰ 
ਨੰੂ ਕਰੋਈ ਿਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਿ ਨਿੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ), ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਘਰੋਹਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਮਆਦ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਿੇ। ਅਹਜਿੀ 
ਮਨਾਿੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਨਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਭ ਯਰੋਜਨਾ ਹਿਚ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਹਨਪਟਾਰੇ 
ਬਾਰੇ ਿੀ ਿੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਛੱਡਕੇ ਜਾਂਦੇ ਿਰੋ, ਤਾਂ ਿੀ ਅਹਜਿੀ ਗ਼ੈਰ- ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਤੁਿਾਡੀ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਬਣੀ ਰਿੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ 
ਹਕ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢੁਕਿੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁ਼ਲਾਸਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ “ਸਮਗ੍ੀ” ਿੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਉਹਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁ਼ਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਬਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕਰੋਈ ਸਿਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ਭਾਹਿਤ ਹਸਹਕਓਰਟੀਆਂ ਹਿੱਚ ਿਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁ਼ਲਾਸਾ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਿੀਂ ਹਮਲ ਗਈ ਿੈ।
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ਸਿਾਲ:

ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਿੈ ਹਕ ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਿੇਚ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਰਿਾਰ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦਰੋਸਤ/ਸਿੇਲੀ ਨੰੂ ਸਲਾਿ ਦੇ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦੀ ਿਾਂ?

ਜਿਾਬ:

ਨਿੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਰੋਿਰੋਗੇ ਹਜਿੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 
ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿੇ ਸੀ।। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ ਉਿ ਹਿਅਕਤੀ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਿ 
ਹਦੱਤੀ ਿੈ, ਉਿ ਿੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਹਰਿਾ ਿਰੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ 
ਸੀ ਹਕ ਤੁਿਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਹਰਸ਼ਿਤ-ਹਿਰਰੋਧੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਨੈਹਤਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਹਿੱਚ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਹਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ.ਐਸ. 
ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਹਭ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਹਭਆਸ ਕਾਨੰੂਨ (“ਐਫਸੀਪੀਏ”) ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਹਿੱਚ ਇਿਰੋ ਹਜਿੇ ਹਰਸ਼ਿਤ-ਹਿਰਰੋਧੀ ਕਾਨੰੂਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ 
ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਿੱਚ, ਕਰੋਈ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਹਿਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਹਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਹਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਕਸੇ ਚੀਜ਼, ਹਜਸਦਾ ਮੁੱਲ ਿੈ, ਨੰੂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਰੋਕਦੇ ਿਨ। 

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਿੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ, ਹਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਹਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਦੇਣ ਜਾਂ “ਗ੍ੀਸ” ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਰੋਕਦੇ 
ਿਨ, ਤਾਂ ਜਰੋ ਕਰੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜ (ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਕਤਾਰ ਹਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਲਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਮਆਦ, ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਜਾਂ ਿਰੋਰ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛਰੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨ) ਝਟਪਟ ਿਰੋ ਜਾਿੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਸੀਦਾਂ 
ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਾਲੀਆਂ ਕਰੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਨਉਹਚਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਿਜੋਂ ਪਾਤਰ ਨਿੀਂ ਬਣਦੀਆਂ।

ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਹਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਕ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਹਮਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਿੈ ਹਕ, ਇਕ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਰਸੀਦ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਿੇਠ ਹਦੱਤੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਅਲਾਿਾ, (ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ ਪਰਹਮਟ ਜਾਂ ਲਾਈਸੰਸ ਫੀਸ), ਕਰੋਈ ਭੁਗਤਾਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਫਰ, 
ਤਰੋਿਫ਼ੇ, ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਿਰੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਦਾਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਬੇਪਰਿਾਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਸ਼ਿ 
ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਹਲਖਤ ਹਿੱਚ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਿੀਂ ਹਮਲੀ ਿੈ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਹਚਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੀਤੀ 
ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ, ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਇਿ ਜਾਣਨਾ ਮਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿੈ ਹਕ ਸ਼ਬਦ “ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀ” ਦੀ ਹਿਆਪਕ ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਚ ਉਿ ਹਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਜਰੋ ਹਕਸੇ 
ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਜਾਂ ਪ੍ਦੇਸ਼ੀ-ਸਬੰਧਤਾ ਿਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨ ਜਾਂ ਜਰੋ ਹਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਹਿੱਚ, ਭਾਿੇਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ, ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ 
ਭੁਗਤਾਨ-ਰਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀ ਿਰ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਜੀਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹਿੱਚ ਹਮਲ 
ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਹਿੱਚ ਹਨਮਨ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਹਸਰਜਣਿਾਰਾਂ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅਹਧਆਪਕ, 
ਦੰਦ-ਹਚਹਕਤਸਕ, ਪਸ਼ੂ-ਹਚਹਕਤਸਕ ਜਾਂ ਿਰੋਰ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਚਿਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ ਸਕਦੇ 
ਿਨ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਿੈ ਹਕ ਕੀ ਕਰੋਈ ਹਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀ ਮੰਹਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਹਗਆਂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਰੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਹਦਆਂ ਿਰੋਇਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣ-
ਬੁਝਕੇ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਹਬਆਨਾਂ (ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਹਲਖਤੀ)ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚਰੋਖੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਕੁਝ ਲੌਬੀ (ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੇਰ ਕੇ ਹਬਲ ਪਾਸ ਕਰਿਾਉਣਾ) ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿਰੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਲੌਬੀਇਸਟ 
ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਜਸਟਰ ਅਤੇ ਹਰਪਰੋਰਟ ਕਰਨ ਜੇ ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕਰੋਈ ਹਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਿਰੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਜਿੀ ਹਕਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ਹਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ ਰਿੇ ਿਰੋ ਜਾਂ ਅਹਜਿਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯਰੋਜਨਾਿਾਂ 
ਿਨ, ਹਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਕ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚਰਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 
ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
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ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰਸ਼ਿਰਖਰੋਰੀ ਨੰੂ ਰਰੋਕਣ ਦੇ ਅਲਾਿਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੰੂਨ ਪ੍ਾਇਿੇਟ ਹਧਰਾਂ ਦੀ ਹਰਸ਼ਿਤਖਰੋਰੀ ਨੰੂ ਿੀ ਰਰੋਕਦੇ ਿਨ। ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਤਰੋਿਹਫ਼ਆਂ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਜਾਂ ਿਰੋਰ ਫਾਇਹਦਆਂ ਦਾ ਿਚਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿਰੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਲਾਲਚ ਦੁਆਰਾ ਅਹਜਿੀ ਹਕਸੇ ਬਾਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹਿਿਾਰ 'ਤੇ 
ਪ੍ਭਾਿ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਹਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਿਰੋਿੇ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿਨ, ਜਰੋ ourcolgate.com ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਅਹਭਆਸ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 10 ਹਿੱਚ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਪਾਰ ਕਾਇਹਦਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟੀ ਿਪਾਰ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਯੂ.ਐਸ. ਿਪਾਰ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਿੀ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਪਰਿਾਿ ਹਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਚ ਹਕੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।

ਿਪਾਰ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਹਨਰਯਾਤ ਨੰੂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਰੋਬਾਰ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਿੀ ਰਰੋਕ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਹਕਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ (ਹਿਕ੍ੇਤਾ, ਗਾਿਕ ਆਹਦ) ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯੂ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਬਣਾਈ ਗਈ “ਪਾਬੰਦਤ ਪਾਰਟੀਆ”ਂ ਦੀਆਂ ਦਰੋ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਜਰੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ਹਕ ਕੰਪਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਲਈ ਮੁਕਤ ਿੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਇਕਾੱਟ ਹਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਰੋਹਕਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਰੋ ਯੂ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰੂ ਨਿੀਂ ਿਨ ਅਤੇ ਅਹਜਿੇ ਬਾਇਕਾੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਕਸੇ 
ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੈ। ਅਹਜਿੀਆਂ ਹਕਸੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਢੁਕਿੇਂ ਹਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਤੁਰੰਤ ਹਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਰੋ ourcolgate.com ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਅਹਭਆਸ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 9 ਹਿੱਚ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਲੁਕਾਅ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਰੱਹਖਆ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਕਰੋਲਗੇਟ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਗਾਿਕਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦਾ 
ਕਾਰਰੋਬਰੀ ਸਬੰਧ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਨਜੀ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਡਾਟਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਰੱਹਖਆ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਤਦੇ ਿਾਂ। 

ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਹਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਹਜਿੇਂ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ, ਲਾਭਾਂ ਦੇ 
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹਰਿਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਹਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

ਇਸੀ ਤਰ੍ਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਿਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਹਲਆਂ ਹਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, 
ਇਿ ਲਰੋਕ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਹਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਹਜਿੇਂ ਨਾਂ, ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ। 

ਸਿਾਲ:

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਅਹਜਿੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਿਨ ਜਰੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 
ਹਰਸ਼ਿਤਖਰੋਰੀ ਨੰੂ ਰਰੋਕਦੇ ਿਨ। ਪਰ ਕੀ 
ਕਾਨੰੂਨ ਉਿਨਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਸ਼ਿਤਖਰੋਰੀ 
ਨੰੂ ਿੀ ਰਰੋਕਦਾ ਿੈ ਜਰੋ ਸਰਕਾਰੀ 
ਅਹਧਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿਨ।

ਜਿਾਬ:

ਿਾਂ। ਅਹਜਿੇ ਹਰਸ਼ਿਤ-ਹਿਰਰੋਧੀ ਕਾਨੰੂਨ ਿਨ ਜਰੋ ਪ੍ਾਇਿੇਟ ਿਪਾਰਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਚਕਾਰ ਹਰਸ਼ਿਰਖਰੋਰੀ, ਯਾਂਨੀ 
ਿਪਾਰਕ ਹਰਸ਼ਿਤਖਰੋਰੀ ਨੰੂ ਰਰੋਕਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਕਾਨੰੂਨ ਉੰਨੇ ਦੀ ਮਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿਨ - ਅਤੇ ਕੜਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਿਨ - ਹਜਨੇਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰਸ਼ਿਤਖਰੋਰੀ ਨੰੂ ਰਰੋਕਣ ਿਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ। ਿਮੇਸ਼ਾ 
ਯਾਦ ਰੱਖਰੋ ਹਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਹਿੱਚ ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ 
ਦੀ ਹਰਸ਼ਿਤਖਰੋਰੀ ਨੰੂ ਰਰੋਕਦਾ ਿੈ, ਭਾਿੇਂ ਕਰੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀ ਿਰੋਿੇ ਜਾਂ ਪ੍ਾਇਿੇਟ ਹਿਅਕਤੀ। 
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ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਿਕ, ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਹਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਹਜਿੇਂ ਨਾਂ, ਟੈਲੀਫ਼ਰੋਨ 
ਨੰਬਰ, ਫ਼ੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਕ੍ੈਹਡਟ ਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਿੱਚ, ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਿੈ:

•  ਹਨਜੀ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਹਸਰਫ਼ ਉਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਜਸ ਲਈ ਇਿ ਸਾਨੰੂ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 
ਿਰੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲਾਂ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਿਾਸਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਹਜਿੇਂ ਸਾਡੇ ਹਰਕਾੱਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਰੋੜੀਂਦਾ ਿੈ;

•  ਹਨਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਣਅਹਧਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸੇ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਰੱਹਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਸਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਰੋ;

•  ਹਨਜੀ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਉਿਨਾਂ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਹਤਆਂ ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਰੋ, ਜਰੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਹਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਫੇਰ, ਜੇਕਰ ਹਸਰਫ਼ ਉਿ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਲੁਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ 
ਿਰੋਈ ਿੈ;

•  ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਰੋ।

ਡਾਟਾ ਲੁਕਾਅ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਰੱਹਖਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਕਹਸਤ ਅਤੇ ਸਰੋਹਧਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਰੱਹਖਆ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਹਿਕਹਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕੀਂ ਡਾਟਾ ਡੇਟਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਰੱਹਖਆ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿਨ, ਜਰੋ ourcolgate.com ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਅਹਭਆਸ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 11 ਹਿੱਚ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਹਰਕਾੱਰਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੈ ਹਕ ਕਰੋਲਗੇਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਮਆਦਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹਕਸਮ ਦੇ ਹਰਕਾੱਰਡ (ਭੌਹਤਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਹਨਕ ਡਾਟਾ 
ਸਮੇਤ) ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਇਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਅਹਿਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। 
ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਰਕਾੱਰਡ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਿੈ ਜਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਨੇਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਬੇਲਰੋੜੇ ਹਰਕਾੱਰਡ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਢੁਕਿੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਸੁੱਹਟਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਿਾਈ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਲਰੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤੇਿਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ 
ਿੈ। ਹਕਸੇ ਿੁਕਮ-ਿਾਜ਼ਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਿਰੋਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹਕਹਰਆ ਹਜਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਦੀ 
ਪ੍ਾਪਤੀ ਉੱਤੇ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦੱਤੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੈ।

ਅਹਜਿੇ ਮਾਮਲੇ ਹਿੱਚ, ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਹਰਕਾੱਰਡਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਜਰੋ ਿੁਕਮ-ਿਾਜ਼ਰੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਿੱਲ ਜਿਾਬੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਰੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਹਰਕਾੱਰਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਿਾਿ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਜਿੇ ਹਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਜਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ, ਹਕਉਂਹਕ ਹਰਕਾੱਰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ 
ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹਨਕਲ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਰੋਿਾਂ ਲਈ ਹਸਹਿਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਰੋਜ਼ਗਾਰ 
ਸੰਬੰਧੀ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।

ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕਰੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰੋਈ ਸਿਾਲ ਿੈ ਹਕ ਕੀ ਕਰੋਈ ਹਰਕਾੱਰਡ ਇਕ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਿੁਕਮ-ਿਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਰੋ, ਤਾਂ ਸਿਾਲ ਹਿੱਚਲੇ ਹਰਕਾੱਰਡ ਨੰੂ ਸੁੱਟਣ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ। ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕੀਂ “ਹਰਕਾੱਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾੱਹਲਸੀ” ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ 
ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।
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ਅਸੀਂ ਹਸਆਸੀ ਯਰੋਗਦਾਨ ਨਿੀਂ ਹਦੰਦੇ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰੋਈ ਿੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਕਸੇ ਿੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਕਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਹਕਸੇ ਹਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਿਾਰ ਲਈ ਯਰੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਹਿਚ ਿਰਤੀਆਂ 
ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਸਆਸੀ ਯਰੋਗਦਾਨ ਹਿਚ ਹਸੱਧੀ (ਹਿੱਤੀ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੱਤੀ ਦਰੋਿੇਂ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਯਰੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ। ਗੈਰ-ਹਿੱਤੀ ਯਰੋਗਦਾਨਾਂ ਹਿਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੈ, 
ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਟਕਟਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਯਰੋਗਦਾਨ, ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਸਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਹਸਆਸੀ 
ਯਰੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕਰੋਈ ਸਿਾਲ ਿੈ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ। 

ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ, ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਕਸੇ ਿੀ ਹਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿਅਕਤੀ (ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿੱਕ ਹਿਚ ਪ੍ੇਰਣ ਿਾਲੇ ਬਾਿਰੀ ਹਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਿਰੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੰੂ ਹਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਹਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਹਸਆਸੀ ਯਰੋਗਦਾਨ ਲਈ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾਿੀ ਿੈ। 

ਹਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਿਅਕਤੀਗਤ ਯਰੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁੰ ਤਤਰ ਿਨ। 
ਹਿਅਕਤੀਗਤ ਯਰੋਗਦਾਨ ਹਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰੋਝ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਕਦੇ ਿੀ ਹਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਹਿੱਚ ਕਰੋਲਗੇਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ ਰਿੀ ਹਕਸੇ 
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ।

ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਿ-ੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਿਾਂਗ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦਾ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਸਲਾਨਾ ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ ਇਿ ਿਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਕਰੋਲਗੇਟ ਿਲੋਂ ਹਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਹਕਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਹਸਆਸੀ ਯਰੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਰੋਲਗੇਟ ਦਾ ਮੁਖ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਮਾਈਡਂਰ ਿਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 
ਿਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਕਰੋਲਗੇਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਿੈ ਅਤੇ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਾਰੀਆਂ ਿਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਜਰੋ ਕਰੋਲਗੇਟ ਪੈਹਸਆਂ ਦੀ 
ਥ੍ੈਸ਼ਿਰੋਲਡ ਰਕਮ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ, ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਤਸਦੀਕੀ ਅਮਲ ਹਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਰੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਸਆਸੀ ਯਰੋਗਦਾਨ 
ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਿੇਖਰੋ, ਜਰੋ colgatepalmolive.com ਦੇ “ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਿਚ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਸਿਾਲ:

ਮੈਂ ਹਕਿੇਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂ ਹਕ ਮੈਨੰੂ ਹਕੰਨੀ ਦੇਰ 
ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਰਕਾੱਰਡ ਰੱਖਣੇ ਚਾਿੀਦੇ 
ਿਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਦੋਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ?

ਜਿਾਬ:

ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ OurColgate.com > C-P ਸਾਈਟਾਂ > ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਨਯਾਮਕ 
> ਹਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿਖੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਬੰਧਨ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਲਾਿ-
ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਰਕਾੱਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਹਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਿੈ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ। 
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ਕੰਪਨੀ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਯਰੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿੱਚਲੇ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਅੰਦਰ ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਹਖਕ ਹਸਿਤ, ਹਨਜੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਪਰੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਹਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੈਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯਰੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿਾਰਤ ਿਰਤਦੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਿਰ 
ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਗਹਰਕ ਿਾਂ, ਹਜਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਸਿਤ ਮੁੱਦੇ ਹਜਿਨਾਂ ਹਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਿਰੋਣ ਦੀ ਕਮੀ, ਮੌਹਖਕ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚ 
ਅਤੇ ਰਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਨੰੂ ਸੰਬਰੋਧਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।

ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਸੇਿਾ ਹਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਿਾਂ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਹਿਚ ਇਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੈ ਹਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਰੋਰ ਹਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਹਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਅਹਜਿੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਹਿਚ ਸ਼ਾਹਮਲ 
ਿੈ, ਖਰੈਤੀ ਕੰਮਾਂ ਹਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਨੰੂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ 
'ਤੇ ਹਧਆਨ ਕੇਂਹਦ੍ਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੁਿਾ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ। ਕਰੋਲਗੇਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਿੈ ਹਕ ਬੱਹਚਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਿੇਸ਼, ਸਾਨੰੂ ਸਾਹਰਆਂ ਨੰੂ ਭਹਿੱਖ 
ਹਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣਗੇ। ਇਿੀ ਕਾਰਨ ਿੈ ਹਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਹਿਚ ਹਸਹਖਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਤਜਿੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਖੇਡ-ਮੁਕਾਬਹਲਆਂ 
ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਿਰੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਹਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਨੰੂ 
ਿਧਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ।

ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਖਰੈਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿੀ ਪ੍ੇਰਦੀ ਿੈ।

ਸਾਡਾ ਚਮਕੀਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਚਮਕੀਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Bright Smile Bright Future) ਕਰੋਲਗੇਟ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਹਿੱਚ ਅਹਿਮ 
ਪ੍ਭਾਿ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਰੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ।

ਸਾਡੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ 'ਦੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਮੁੱਹਦਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 200 ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਹਕਆਂ ਹਿੱਚ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਿੈ ਹਕ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਿਰਤਨ ਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹਸਰ ਅਹਜਿੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਰੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਹਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਉਿਨਾਂ 
ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਹਦਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਟੀਹਚਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਹਕ, ਇਿ ਕਦੇ 
ਿੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕੀਤੇ ਹਬਨਾਂ ਨਿੀਂ ਿਰੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ।

ਸਿਾਲ:

ਕੀ ਮੈਂ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਹਸਆਸੀ 
ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਾਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਾਂ ਆਪਣਾ 
ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ?

ਜਿਾਬ:

ਿਾਂ। ਿਾਲਾਂਹਕ, ਇਿ ਮਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਹਸਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿਣ। 
ਕੰਪਨੀ ਹਸਆਸੀ ਯਰੋਗਦਾਨ ਨਿੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਰੋਈ ਸਾਧਨ (ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਹਟਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ 
ਦੇ ਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਇਿਨਾਂ ਹਨਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਿੱਚ ਿਰਤੇ ਨਿੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ। 
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ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੋਸ਼ਣ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਕਰਤ ਹਿਿਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਰੋਧ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਕਰੋਲਗੇਟ, ਬਾਲ ਹਕਰਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਿਰਤੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਕਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਪ੍ਿਾਣ ਹਿਿਾਰ ਦੇ ਿਰੋਰ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਰਰੋਧ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ, ਕਰੋਲਗੇਟ 
ਦੀ ਇਿ ਨੀਤੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਅਹਜਿੇ ਹਕਸੇ ਿੀ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਹਜਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿਰੋਿੇ ਹਕ ਉਿ ਹਕਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਿਾਣ ਹਿਿਾਰ 
ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਸ਼ਰੋਸ਼ਣ, ਹਜਸਮਾਨੀ ਸਜ਼ਾ, ਬਦਸਲੂਕੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਦੇ ਿਰੋਰ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਕਰੋਲਗੇਟ ਿਰੋਰ ਹਕਰਤ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਈ ਿੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਪ੍ਿਾਣ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਹਕਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਅਸੀਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਿੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਿਰਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਹਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਕਰਤ ਿੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਿੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਹਧਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਯੂਨਾਈਹਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਘਰੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਸੂਲੀਿੈਨ ਹਸਧਾਂਤਾਂ (Global Sullivan Principles) ਦੀ 
ਨੀਂਿ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਿੱਚੋਂ ਿੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਕਰੋਲਗੇਟ ਅਹਜਿੇ ਹਿਿਾਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਜਰੋ ਿੇਠਾਂ 
ਹਦੱਤੇ ਹਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੇਰਦੇ ਿਨ:

•  ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਹਲੰਗ, ਹਲੰਗਕ ਪਛਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਹਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਅਪੰਗਤਾ, ਹਿਆਿੁਤਾ-ਦਰਜਾ, ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਦਰਜਾ ਜਾਂ 
ਕਾਨੰੂਨ ਿਲੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿਰੋਰ ਗੁਣ-ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਿਚ ਰੱਖੇ ਹਬਨਾ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ; 

•  ਮਨੁੱਖੀ ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਰਰੋਈ ਥਾਂ;

•  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਜਰੋ ਘੱਟਰੋ-ਘੱਟ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਹਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਚਤ ਿਰੋਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਿਾਰਤਾਂ ਅਤੇ 
ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਹਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ; ਅਤੇ

•  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰੋਯਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਮਲ ਕੇ ਭਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿੱਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ;
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ਕਰੋਲਗੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਨਰਰੋਆ ਿਾਤਾਿਰਨ ਅਹਿਮ ਿੈ, ਹਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਿੀਂ ਹਕ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸਿੀ ਿੈ, 
ਬਲਹਕ ਇਸ ਲਈ ਿੀ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਹਿਚ ਹਬਿਤਰ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਭਾਿਨਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਹਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਹਿ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਹਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਿਾਂ।

ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਯਰੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਿਾਂ
ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਯਰੋਗਤਾ 'ਤੇ ਉਿੀ ਖਾਸ ਹਧਆਨ ਹਲਆਉਂਦੇ ਿਾਂ ਹਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਕਰੋਲਗੇਟ ਨੇ 
ਿਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਯਰੋਗਤਾ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ - ਦੇਖਭਾਲ, ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਟੀਮਿਰਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ - ਸਾਡੇ 
ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਯਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਰਾਿ ਹਦਖਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਸਾਡਾ ਹਧਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਰੋਕਾਂ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ, ਅਸੀਂ ਭਹਿੱਖ ਹਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਹਦੰਦੇ ਿਰੋਏ ਆਪਣੀ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਸਹਥਰਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਚਨਬੱਧ ਿਾਂ, ਜਰੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਿਪਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਹਿਕਾਸ ਿਰੋਿੇ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਿੁੰ ਚੇ, ਹਜਿਨਾਂ ਦੀ 
ਅਸੀਂ ਸੇਿਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਹਜਸ ਹਿਚ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਗਾਿਕ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ।

ਹਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਹਿਚ, ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਯਰੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਜੰ਼ਮੇਦਾਰੀ ਪ੍ਤੀ ਸਾਡੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਹਿਚ ਿਾਧਾ ਿਰੋਇਆ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਪਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 
ਹਿੱਚ ਇਿਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਗਹਠਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਸੰਗਹਠਤ ਪਿੁੰ ਚ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਯਰੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਬਿਤਰ ਪ੍ਹਤਭਾ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਹਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਢਾਂ ਲਈ ਨਿੇਂ ਮੌਹਕਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 
ਹਿਚ ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਮਲ ਕੀਤਾ ਿੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਯਰੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ colgatepalmolive.com ਉੱਤੇ “ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ 
ਯਰੋਗਤਾ: ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਣਾ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਦੇਖਰੋ।

ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਹਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰੱਖਣ ਹਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 
ਇਕਰਾਰ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਕਾਰਬਨ ਹਨਕਾਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਨਪਟਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਿਰੇਕ ਨੰੂ ਿਾਤਾਿਰਨ 
ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਿਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰਿਜਹਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਹਬੰਨ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ੇ  ਹਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਹਦੰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਿਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ 
ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ ਹਜੰਨਾਂ ਹਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿਾਤਾਿਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਸਾਰੇ, ਜਰੋ ਸਾਡੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਿਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਿਾਂਗੇ।

ਸਾਡੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਸਰਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਾਲੀ, ਿਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਿਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਪੈਕੇਹਜੰਗ, ਿੰਡ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਹਟੰਗ ਦਾ 
ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਿਰੋਏਗੀ।

ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕੀਂ “ਿਾਤਾਿਰਨ, ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਆ ਨੀਤੀ ਕਥਨ,” ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਰੋ ourcolgate.com ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਅਹਭਆਸ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 18 ਹਿੱਚ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।
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ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਬਿਤਰੀਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਮੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਹਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਿਾਂ।

ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਸੰਚਾਲਨ ਨੰੂ ਬਿਾਲ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਜਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਿੈ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਲਈ ਅਹਿਮ 
ਿਰੋਣ ਿਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਿਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਹਿਚ, ਕਾਂਗ੍ੇਸ, SEC, ਹਨਊ ਯਾੱਰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ (New York Stock Exchange) ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਿਰੋਰ 
ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਿਲੋਂ ਨੈਹਤਕ ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿਿਾਰ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ, ਹਜਿੜੇ ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਿਚ ਕਈ 
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮਆਰੀ ਹਿਿਾਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ, ਸੁਤੰਤਰ ਬਰੋਰਡ ਿਲੋਂ, ਜਰੋ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਢੁਕਿੇਂ ਬਿੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਿਨ, 
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਹਨਭਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਇਿ ਲਰੋਕ ਆੱਹਡਟ, ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿੇਖਦੇ ਿਨ। ਅਕਸਰ ਸਰੋਧੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ 
ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਹਮਕਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਪਹਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਹਦਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰੋਲਗੇਟ 
ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ” ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆੱਹਡਟ ਕਮੇਟੀ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪਰੋਰੇਟ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰ, 
ਇਿ ਸਾਰੇ colgatepalmolive.com 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਨ।

ਅਸੀਂ ਹਨਿੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਰੋਸਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆੱਹਡਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਬਿਾਲ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲੀ ਹਰਪਰੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਹਲਟੀ, ਖਹਰਆਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਹਸ਼ਤਾ ਪ੍ਤੀ ਿਚਨਬੱਧ ਿੈ। ਇਿ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀ ਹਮਆਦ ਦੀਆਂ 
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਹਿਚ ਝਲਕਦੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਿਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਹਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆੱਹਡਟ ਸਮੂਿ ਿਲੋਂ ਮਾਲੀ ਕੰਟਰਰੋਲਾਂ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਸੁਤੰਤਰ 
ਆੱਡੀਟਰਾਂ ਦਾ ਹਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆੱਹਡਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਰੋ ਇਿਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਨਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਲਈ, 
ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾਂ ਕਰੋਲੋਂ ਖੁਲ੍ੇ  ਹਦਲ ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਿਰੀ ਆੱਡੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆੱਹਡਟ 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਨਰਹਿਘਨ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਦਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆੱਡੀਟਰਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਆੱਡੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆੱਹਡਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਹਮਕਾ ਸਬੰਧੀ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਆੱਹਡਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 
ਚਾਰਟਰ,” ਿੇਖਰੋ, ਜਰੋ ਹਕ colgatepalmolive.com 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।

ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ
ਿਰ ਸਾਲ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੀਹਟੰਗ ਹਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਿਚ ਹਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਕਰੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਹਿਚਕਾਰਲੇ ਮਿੀਹਨਆਂ ਹਿਚ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 
ਿੇਬਸਾਈਟ colgatepalmolive.com 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

34
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ਹਲਖਤੀ ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਿਰੋਣਾ ਿੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੀਂ ਿੈ - ਹਿਿਾਰ ਦੇ ਹਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਿਖੇ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹਨਜੀ ਹਿਿਾਰ ਸਾਡੇ ਉਚੇਰੇ ਨੈਹਤਕਤਾ ਹਮਆਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰ 
ਹਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਲਕਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ
ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਿਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹਿਚੋਂ ਿਰ ਹਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਹਿਿਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾਂ ਹਿਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਹਿਸਥਾਰ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਯੂਹਨਟਾਂ ਅਤੇ ਹਡਿੀਜ਼ਨਾਂ ਿਲੋਂ 
ਹਤਆਰ ਸੇਧਾਂ ਹਿਚ ਹਿਿਾਰ ਦੇ ਇਿਨਾਂ ਹਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜਿਾਬਦੇਿ ਿਰੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਹਲਆਂ 
ਨੰੂ ਇਿਨਾਂ ਹਮਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਕ ਉਿ ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਹਜਿਾ ਮਾਿੌਲ ਹਸਰਜਣ, ਹਜਸ ਹਿਚ 
ਲਰੋਕ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਮਹਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਨਰਦੇਸ਼ਨ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰੋਲ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨ ਿਨ
ਸੰਹਿਤਾ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਜਿਾਬ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਹਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਿਰ ਹਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹਚਤ 
ਭਾਿਨਾ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਿਚ ਇਿ ਭਾਿਨਾ ਿੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੈ ਹਕ ਢੁਕਿੇਂ ਹਿਿਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਲਈ ਸੇਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ 
ਉਹਚਤ ਿੈ। ਜੇ ਸੰਹਿਤਾ ਹਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹਕਸੇ ਸਮ੍ਗੀ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕਰੋਈ ਸਿਾਲ ਿਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਖਾਸ ਸਹਥਤੀ ਹਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ 
ਸ਼ੱਕ ਿੈ ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਧ ਦੀ ਖਰੋਜ ਕਰਰੋ।

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਮਦਦ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਕੱਥੇ ਜਾਂਿਾ?

ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੇਧ ਲਈ ਹਕ ਸੰਹਿਤਾ ਹਕਸੇ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਹਥਤੀ ਲਈ ਹਕਿੇਂ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਸੰਭਾਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ “ਬਰੋਲਣ” 
ਲਈ, EthicsLine ਰਾਿੀਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੇਹਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ 
ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ

ਹਕਸੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਹਿਆਹਖਆ ਜਾਂ ਸੰਹਿਤਾ 
ਅਤੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਸੇਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਜਾਂ 
ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ। 

ਕਾਨੰੂਨੀ

ਤੁਿਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ

ਨੈਹਤਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਚੰਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸਿਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ 
ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਿਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਰੋ। ਜੇ ਉਿ 
ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਹਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਉਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਢੁਕਿੇਂ ਸਾਧਨ 
ਕਰੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਿੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹਿੱਚ 
ਸੁਖਾਿੇਂ ਨਿੀਂ ਿਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਰੋ। 

ਤੁਿਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੈਹਤਕਤਾ ਦੁਹਚੱਤੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਿਰੋਰ ਮੁੱਲਿਾਨ ਸਾਧਨ ਿੈ। 

ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ

35

ਪਾਲਣਾ  
ਲਈ ਹਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ



2015 ਵਿਹਾਰ ਸੰਵਹਤਾ

36

ਸਿਾਲ:

ਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, 
ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 
ਜੇ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਿੱਚੋਂ 
ਇੱਕ “ਬਰੋਲਦਾ ਿੈ” ਅਤੇ 
ਹਚੰਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ?

ਜਿਾਬ:

ਇਕ ਆਗੂ ਿਜੋਂ, ਤੁਿਾਥੋਂ ਦੂਹਜਆਂ ਨੰੂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਰੋਲਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਨਾਜ਼ਕੁ ਿੀ, ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋਈ ਹਚੰਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕਰੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਿੈ 
ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿਾਸਤਹਿਕ, ਹਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਿਾਬੀ ਿਰੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੈਹਤਕ ਹਮਆਰਾਂ ਿੱਲ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਦਾ 
ਮੁਜ਼ਾਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਰੋ। ਭਾਿੇਂ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਾਬ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਤਆਰ ਨਾ ਿਰੋਿੇ, ਇਿ ਿਰੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਹਜਿੇਂ ਹਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ 
ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਿਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਜਰੋ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਢੁਕਿੀ ਸੇਧ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿੱਚ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਮਦਦ ਹਮਲੇ।

ਅਸੀਂ ਢੁਕਿੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਹਚੰਤਾਿਾਂ ਹਰਪਰੋਰਟ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ “ਆਿਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਿਾਂ”
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕਰੋਲ ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਿਰੋਰ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਿਾਂ ਕਾਰਨ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਰਨ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ, ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੈ। ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਬਦਲੇ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਬੰਧਕਾਂ ਕਰੋਲ ਬੇਹਝਜਕ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਮੈਂ ਹਕਿੇਂ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਿਰੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਮੇਰੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਕਰੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਿਾਈ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ?
ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਲਗੇਟ-ਪਾਮਰੋਹਲਿ EthicsLine ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਰੋ।

EthicsLine ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਇਿ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹਿਸ਼ਿ 
ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਿੈ ਹਕ ਹਰਪਰੋਰਟ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਆਪ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਕਉਂਹਕ ਜਾਂਚਾਂ ਹਿਚ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਜੁੜੇ ਿਰੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ 
ਦੀ ਖਹਰਆਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਿਰੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਰੋਲਗੇਟ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਦਰੋਿਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਹਰਪਰੋਰਟਾਂ ਅਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਹਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਹਜਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ 
ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ਹਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਰੋ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਿਚ ਅਹਜਿੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਨ, ਜਰੋ ਤੁਿਾਡੇ ਿਲੋਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹਕਸਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਇਿ ਕਾਨੰੂਨ ਤੁਿਾਡੀ ਸਹਥਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੀ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਯੂਹਨਟ ਦੇ ਹਕਸੇ ਅਹਜਿੇ ਹਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਰੋ ਤੁਿਾਡੀ, ਤੁਿਾਡੇ ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਹਚੰਤਾ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਪਰ, ਇਿ ਗੱਲ ਹਦਮਾਗ਼ ਹਿੱਚ ਰੱਖਰੋ ਹਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਰੋ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਿਲੋਂ ਹਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਿਲੋਂ ਹਦੱਤੀ ਗਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁ਼ਲਾਸਾ ਹਸਰਫ਼ ਜਾਣਨ-ਦੀ-ਲਰੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਿ ਖੁ਼ਲਾਸਾ:

• ਅਸਰਦਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਿੀਂ ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਰੋਿੇ; ਜਾਂ

• ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਰੋੜੀਂਦਾ ਿਰੋਿੇ।

ਇੱਕ ਹਰਪਰੋਰਟ ਜਾਂ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਹਿੱਚ ਹਨਜੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਠੇ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਜੀ ਅੰਕਹੜਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਰੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਅਹਜਿੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਿਚ, ਹਨਜੀ ਅੰਕਹੜਆਂ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋਲਗੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਹਜਿੜੀ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਿਭਾਗ ਹਿੱਚ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਪਰ ਹਸਰਫ਼ ਅਹਜਿੀ ਹਮਆਦ ਲਈ, ਜਰੋ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ (ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ 
ਹਨਜੀ ਅੰਕਹੜਆਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹਸਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਹਖਆ ਜਾਏਗਾ)।
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ਸਿਾਲ:

ਮੈਂ ਸੁਹਣਆ ਿੈ ਹਕ ਮੇਰੀ ਆਿਾਜ਼ ਫਰਕ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਪਰ ਿਾਲ ਿੀ ਹਿੱਚ, 
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰੋਲ ਇਕ 
ਗੰਭੀਰ ਹਚੰਤਾ ਬਾਰੇ “ਬਰੋਲਣ” ਲਈ 
ਹਗਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿਰੋਇਆ। ਿੁਣ 
ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?

ਜਿਾਬ:

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਾਬਦਿੇ ਿਾਂ ਹਕ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹਦਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨੈਹਤਕਤਾ 
ਹਮਆਰਾਂ ਦਾ ਸੱਹਭਆਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਕ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਹਚੰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਸੰਬਰੋਧਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਢੁਕਿੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕਰੋਲ ਕਈ ਿਾਧੂ ਸਾਧਨ ਿਨ। ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 
ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ 
ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ “ਬਰੋਲਣ” ਲਈ ਡਰਰੋ ਨਿੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਹਲਆਉਣ ਹਿੱਚ 
ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਕਰੋਹਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਸਫਤ ਕਰਦੀ ਿੈ।

ਿੈੱਬ ਸਾਧਨ (Web Tool)

ethics@colpal.com (800) 778-6080
(ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇ ਡਾ, ਅਤੇ ਹਪਉਰਟਰੋ ਹਰਕਰੋ ਿਲੋਂ 

ਟੌਲ ਫ੍ੀ) 
1- (212) 310-2330 

(ਿਰੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਤੋਂ ਕਲੈੱਕਟ)

Global Ethics & Compliance 
Colgate-Palmolive Company

300 Park Ave, 5th Floor
New York, NY 10022

ਫੈਕਸ
(212) 310-3745

ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ETHICSLINE
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ETHICSLINE ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ

ਕਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰੋਲ ਇਕ ਸਿਾਲ ਿੈ ਜਾਂ 
ਉਿ ਸੇਧ ਮੰਗ ਹਰਿਾ ਿੈ।

GE&C ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਫਰੋਲਰੋ-ਅਪ ਲਈ 
ਢੁਕਿੇਂ ਕਾਰਜ (HR, ER, ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਆੱਹਡਟ, ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ, ਸੁਰੱਹਖਆ, 
ਆਹਦ) ਕਰੋਲ ਭੇਜ ਹਦੰਦੇ ਿਨ।

ਨਿੀਂਿਾਂ

GE&C ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਦੇ ਿਨ। 

GE&C ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਜਾਂ ਢੁਕਿੀਂ 
ਸਲਾਿ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ।

GE&C ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕੀ 
ਮੁੱਦਾ ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਿੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਿੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ETHICSLINE ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ?
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ਕਰੋਲਗੇਟ ਜਾਂਚ ਹਕਹਰਆ

GE&C ਇਕ 
ਜਾਂਚਕਰਤਾ 
ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ 
ਿਨ ਹਜਸ ਦਾ 
ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਈ ਸਬੰਧ 
ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਜਸ ਤੋਂ 
ਹਰਪਰੋਰਟ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਜਾਂਚ 
ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹਨਸ਼ਕਰਸ਼ 
ਕੱਢਦਾ ਿੈ। 

ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, 
ਹਜਿੜੇ ਹਿਅਕਤੀ ਨੇ 
ਹਚੰਤਾ ਦੀ ਹਰਪਰੋਰਟ 
ਕੀਤੀ, ਉਸਨੰੂ 
ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ (ਜੇ 
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ)।

ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ 
ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ 
ਪਾਲਣਾ ਹਨਸ਼ਕਰਸ਼ਾਂ 
ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ 
ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ 
ਦੀ ਹਸਫਾਹਰਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਿਨ। 

1 2 3 4 5

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ
ਕਰੋਈ ਿੀ ਅਹਜਿਾ ਹਿਿਾਰ, ਜਰੋ ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਹਿਿਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ “ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ” 
ਦੀ ਿੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਿਰੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਹਕਸਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਿੀਂ ਕਾਰਿਾਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਹਿਚ ਹਕਸੇ ਿੀ ਹਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰੂ ਅਹਜਿੇ ਹਿਿਾਰ ਹਿਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਰੋਣ ਦਾ ਿੱਕ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਹਜਿੜੇ ਇਸ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, 
ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿਰੋਰ ਹਿਅਕਤੀ ਿਲੋਂ ਅਹਜਿੇ ਹਿਿਾਰ ਨੰੂ ਇਖ਼ਹਤਆਰ ਦੇਣ, ਕਹਿਣ, ਪ੍ਿਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ। ਉਂਜ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਕਸੇ ਿੀ ਅਹਜਿੇ 
ਹਿਿਾਰ ਨੰੂ ਰਰੋਕਣਾ ਿੈ, ਜਰੋ ਸੰਹਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਹਿਿਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਹਜਿੇ ਹਕਸੇ ਹਿਿਾਰ 'ਤੇ ਰਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਿੈ, ਹਜਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜਸ ਦੇ ਿਾਪਰਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿਰੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਕਰੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕ, ਜਰੋ ਸੰਹਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਹਿਿਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿੇਠ ਿਰੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਹਜਸ ਹਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਿੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਰੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਸੰਹਿਤਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਹਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ
ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਿਭਾਗ, ਹਿਿਾਰ 
ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਹਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਹਕਊਹਟਿ ਅਫਸਰ/ਬਰੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਰੋਲਗੇਟ ਦੇ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰੋਰਡ ਦੀ ਆੱਹਡਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰੂ ਹਰਪਰੋਰਟ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਹਿਸ਼ਿ ਹਿਆਪੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਿਭਾਗ ਨੰੂ ਹਰਪਰੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿਰੋਰ ਚੈਨਲ ਰਾਿੀਂ, ਹਜਿੇਂ ਢੁਕਿਾਂ ਿਰੋਿੇ, ਆੱਹਡਟ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਅਧਾਰ 
'ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

ਸੰਹਿਤਾ ਕਰੋਲਗੇਟ-ਪਾਮਰੋਹਲਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਰੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਿ 
ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾੱਪੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੰਟ੍ਾਨੈਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ 
ਬਾਿਰੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਦਰੋਿਾਂ ਉੱਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਿਨ, ਅਤੇ, ਅਹਜਿੇ ਸਾਰੇ ਹਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ, ਜਰੋ ਕੰਪਨੀ ਿਲੋਂ 
ਉਿਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਹਿਚ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਖ਼ਹਤਆਰਪ੍ਾਪਤ ਿਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਹਿਚ ਕਰੋਲਗੇਟ ਹਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਰੋਕ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿਿਾਰ ਸੰਹਿਤਾ 
ਦੀ ਹਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੈਹਤਕਤਾ ਹਮਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਿਰਾ ਕਰਦੇ ਿਨ।
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