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YHUNTSMAN  मध् ेकाम करि े– विके्ताांची अचारसां हिता 

वििांगािलोकन

I. अपणेषित वनयामक पालन पद्धती
विक्ये तये आणण ताांच्ा प्रवतविधिांकडूि अपयेक्ा आिये की:

II. अपेणषित व्यिसाय आचरि
विक्ये तये आणण ताांच्ा प्रवतविधिांकडूि अपयेक्ा आिये की:

Huntsman ने ताांच्ा व्यिसाय सां बां धित पद्धावतांसाठी आचार मानदांड स्ावपत केले आिते ज ेआमच्ा 
व्यिसाय आचार माग्गदर्गक सूचानाांमध् ेहदले आिेत. या Huntsman व्यिसाय आचार माग्गदर्गक सूचना 
(“गाईडलाइन्स”), इमानदारी, प्ामाणिकपिा, एकाग्रता, आणि जबाबदारी या आपल्ा मूल्ाांच्ा प्ती आपली 
बाांिीलकी दर्गितात. Huntsman ची अपषेिा आि ेहक ताांचे विके्त ेआमच्ा वनयामकाांचे पालन करण्ाच्ा 
आमच्ा बाांधिलकी सहित िी मूल्े स्विकारतील आणि दूस-याांबरोबर ती िाटतील.

विके्ते Huntsman पासून वितांत्र घटक असले तरी, Huntsman बरोबर हकां िा Huntsman च्ा ितीने व्यिसाय करत असताना, एका विके्ताच्ा 
व्यिसाय पद्धती आणि कृवतांचा आमच्ा कां पनी िर मोठा प्भाि पडि ेआणि पराित्गन िोि ेरक्य आिे. या कारिान ेHuntsman ची अपेषिा आि ेकी 
सि्ग विके्त ेआणि ताांचे कामगार, अणभकता्ग, उप कां त्राटदार (“प्वतवनधि”) जेंव्ा आमच्ा बरोबर हकां िा आमच्ा ितीने व्यिसाय करतात तेंव्ा त ेया 
माग्गदर्गक सूचनाांत हदलेल्ा आमच्ा उच्च नवैतक मानदांडाांचे अनुसरि करतील.

Huntsman च्ा अपेषिा समजून घेण्ाची आणि ताांचे पालन करण्ाची जबाबदारी आमचे विके्त ेआणि प्वतवनिी याांची आि.े विके्ताांनी 
Huntsman व्यिस्ापन सदस्ाला सूचचत करािे जर आणि जेंव्ा अरी कोितीिी पररस्स्ती वनमा्गि झाली ज्ाच्ामुळे विके्ता हकां िा प्वतवनधिला असे 
काय्ग करािे लागेल ज ेHuntsman च्ा अपेषिाांच्ा विरुद्ध असेल. एखाद्ा विके्ता हकां िा प्वतवनिीची िागिकू या माग्गदर्गक सूचना हकां िा कोितािी 
Huntsman िोरिाच्ा विरुद्ध आि ेअसे आम्ाला िाटल्ास Huntsman ताांना काढण्ाची विनांती करू रकते.

विक्ये तये आणण प्रवतविधिांची अपयेक्क्त ित्तणकू
Huntsman बरोबर हकां िा Huntsman च्ा ितीने व्यिसाय करताना, सि्ग विके्ते ि प्वतवनधिांकडून अपेषिा आि ेकी त ेताांचे व्यािसाययक सां प्षेि 
आणि कायये प्ामाणिकपि ेआणि आपापल्ा देराांच्ा लागू कायद्ाांचे ि वनयमाांचे अनुपालन करून करतील. Huntsman ची अपेषिा आि ेकी ताांचे 
विके्त ेआणि प्वतवनिी मानिी अधिकार आणि कामाच्ा काया्गलयात समान सां िीच्ा ताांच्ा बाांधिलहकत सिभागी िोतील. Huntsman बरोबर 
विके्ताच्ा कराराांतग्गत असेल्ा दायीताांसकट, सि्ग विके्ते आणि प्वतवनिी ां याांनी आमचे नैवतक मानदांड पाळािेत अरी आिश्यकता आि,े ज्ात 
समाविष्ट आिे वनयामक अनुपालन, व्यािसाययक पद्धती आणि रोजगारीच्ा षिते्रात अपणेषित ित्गिकू. या अपेषिाांचा साराांर या दस्तऐिजात नो ांदला आि.े

•  ता एां टायट्रस्ट आणि वनष्पषि स्पिा्ग कायद्ाांचे अनुपालन करून व्यिसाय चालिायचा, ज ेता अधिकारषिते्राांचे व्यिस्ापन करतात ज्ाांच्ामध् ेते 
उद्ोग करतात;

•  ज्ा देराांत उद्ोग चालितात वतथल्ा भ्रष्टाचार विरोिी कायद्ाांचे पालन करािे;

•  अन्य व्यक्ी हकां िा जर कोिी सरकारी हकां िा साि्गजवनक एजन्सी चा सेिक असल्ास ताच्ािर हकां िा वतच्ािर दबाि आिायच्ा ितेनूे प्तषि हकां िा 
अप्तषिपिे पैसे न द्ािे, पैसे देण्ाचा प्स्ताि न माांडािा, पैसे देण्ास सिायता न करािी हकां िा कािी बहुमूल् न देि;े

•  सि्ग लागू पया्गिरिविषयक कायदे आणि वनयमाांचे पालन करािे;

•  वनयामक एजन्सी प्वतवनिी आणि सरकारी अधिकाऱयाांरी चचा्ग करताना प्ामाणिक आणि सतिचनी रािािे;

• Huntsman च्ा कामाांच्ा अनेक पैलूां ना लागू असलेल्ा सि्ग लागू व्यापार वनयां त्रि कायद्ाांचे पालन करािे;

•  Huntsman िर अयोग्य बहिष्ार मागिी न लादािी.

•   सि्ग व्यिसाययक माहिती प्ामाणिकपि ेआणि अचूकपि ेनो ांदिािी ि कळिािी आणि ताांच्ा पूि्गतेच्ा आणि अचूकतचे्ा बाबतीत सि्ग लागू 
कायद्ाांचे पालन करािे.

•  Huntsman आणि इतराांच्ा बौद्द्धक मालमत्ा आधिकाराांचे अनुपालन करािे ज्ाच्ाांमध् ेसमािेर आिे पि ताांच्ापुरत ेसीद्मत नािी आिे पेटांट, 
ट्रेडमाक्ग  आणि व्यापार गुवपते आणि सॉफ्टिेर, िाड्गिेर आणि सामग्रीचा िापर फक् ताांच्ा सां बां धित परिाना आणि िापराच्ा अटी ांच्ानुसार करािा;

•  Huntsman च्ा भौवतक आणि बौद्द्धक मालमत्चेे सां रषिि करािे ि ती जबाबदाररने िापरािी;

Huntsman व्यिसाय आचार मार्तदर्तक सूचिाांचा सां पूण्त मजकूर 
www.huntsman.com इथये ममळयेल.   



  Huntsman ची परिानगी असल्ािरच अरी मालमत्ा िापरािी;
  Huntsman ने हदलेले माहिती तांत्रज्ान आणि प्िाली (ईमेल सि) मुख्यतः Huntsman च्ा व्यिसाय सां बां धित कामाांसाठी आणि लाग ू

Huntsman िोरिानुसार िापरािी;
  Huntsman चे िोरि विके्ताांना आणि प्वतवनधिांना बां दी घालत ेHuntsman ने पुरिलेली सां पचत्, तांत्रज्ान हकां िा प्िाली अरी कोितीिी सामग्री 

वनमा्गि करण्ास, सामग्री पययंत प्िेर द्मळिण्ास, सां ग्रहित करण्ास, वप्ांट करण्ास, मागण्ास हकां िा पाठिण्ास जी छळििकू करिारी, 
विभेदनकारी, अपमानास्पद, हिांसेची िमकी देिारी हकां िा ताचप्माि ेअयोग्य हकां िा बकेायदेरीर आिे;  

•  Huntsman च्ा आांतररक कां पनी नेट्वक्ग , प्िाली आणि इमारवतांमध् ेप्िेर द्मळिण्ासाठी अट आि ेकी Huntsman च्ा सां केतरब्द देखबाल, 
गोपवनयता आणि सुरषिा बाबत आिश्यकताांचे अनुसरि आणि Huntsman च्ा गुप्तता काय्गपद्धवतांचे पालन;

• Huntsman सिकायायंना भेटिस्त ुहकां िा मनोरांजन देऊ करताना चाांगली पारख आणि वनयांत्रि दाखिािे;
  सािारितः, विके्ता आणि प्वतवनधिांनी Huntsman सिकायायंना $५० USD पेषिा अधिक मूल्ाची एक वितांत्र भेट हकां िा एका १२ महिन्याांच्ा 

अिलोकन कालािधित एकां दर $१२५ USD पेषिा अधिक मूल्ाच्ा  भेटिस्तूांचा सां योग देिे टाळािे;
  विके्ता आणि प्वतवनधिांनी काम द्मळिण्ाच्ा हकां िा हटकिण्ाच्ा ितेनूे एका Huntsman सिकाया्गला किीिी लाच, रररित, हकां िा िस्त ूिा 

सेिासाठी विवनमय व्यिस्ा हकां िा कोितिेी इतर प्ोत्ािान देऊ करू नये; 
  कोितािी हदलेल्ा हकां िा प्ाप्त झालेल्ा भेटी हकां िा करमिकुीने कायद्ाचे अनुपालन करािे आणि Huntsman िोरिाचे उल्ांघन करू नये;

•  कोितािी िास्तविक हकां िा ध्येाांमिील विरोिाभासाचा आभास पि टाळािा.  
  विके्ताांनी हकां िा प्वतवनधिांनी अश्या कुठल्ािी Huntsman सिकारी बरोबर िाटाघाटी दरम्ान हकां िा अन्य िेळी थटे व्यििार करू नये ज्ाची पती/

पत्ी हकां िा इतर कौटुांवबक सदस् हकां िा इतर कोिी वनकटी सां बां िी विके्ताच्ा व्यिसायात नौकरी करतात हकां िा विके्तात हकां िा ताच्ा व्यिसायात 
ताांचे खाजगी हकां िा आर्थक लक्ष्य आिे;

•  जेंव्ा Huntsman हकां िा अन्य कां पवनबद्दल पैसे गुां तििाऱया जनतलेा नसलेली माहिती आमच्ाकडे असेल आणि जी एका गुां तििकूदाराच्ा रेअर 
खरेदी विक्ी करायच्ा वनि्गयािर प्भाि करु रकत,े तेंव्ा Huntsman हकां िा अन्य कां पनीचा रेअर खरेदी हकां िा विक्ी करून इन्सायडर ट्रेहडांग 
टाळािे; आणि

•  व्यािसाययक नो ांदी तयार करि,े साठििे आणि विले्िाट लागू कायदे ि वनयामक आिश्यकताांचे पूि्ग अनुपालन करून करािे.

III. अपेणषित रोजगार पद्धती
विक्ये तये आणण ताांच्ा प्रवतविधिांकडूि अपयेक्ा आिये की:

•  लैंद्गक हकां िा इतर छळ आणि भेदभािापासून मुक् कामाचे हठकाि पुरिण्ाच्ा Huntsman च्ा बाांिीलहकला सिकाय्ग द्ािे;

•  कामाचे सुरणषित आणि वनरोगी िातािरि पुरिािे आणि सि्ग लागू सुरषिा आणि आरोग्य कायद्ाांचे, वनयमाांचे आणि पद्धवतचे अनुपालन करािे;

•  Huntsman च्ा मालकीच्ा हकां िा भाड्ाच्ा जागेिर असताना अिैि द्रव्याांचा िापर, ताबा, वितरि आणि विक्ी प्वतबां धित असािी;

•  केिळ ऐच्छिक कामगाराांचा िापर करा; िेठवबगाराांचा िापर, करारबद्ध कामगार विरूपात हकां िा अन्य विरूपात, प्वतबां धित आि;े

•  स्ावनक िेतन आणि तास ि हकमान िय कायद्ाांचे आणि आिश्यकताांचे पालन करािे; बालमजुरीचा िापर प्वतबां धित आि;े आणि

•  स्ावनक आणि राष्ट्रीय वनयमाांनुसार कम्गचारी नो ांदी जपून ठेिाव्या.

समस्ा िो ांदिणये आणण सिाय्य वििांती
एकाद्ा विके्ता हकां िा प्वतवनधिचा विणरष्ट पररस्स्ती बद्दल एक प्श्न असल्ास, हकां िा, समस्ा हकां िा बाबी नो ांदिायची गरज असल्ास ताांना 
Huntsman च्ा प्ाथद्मक सां पक्ग  कारकाबरोबर काम करून एक व्यािसाययक पद्धती हकां िा अनुपालनाच्ा अडचिीच्ा वनराकरिासाठी प्ोत्ािन हदले 
जात.े तथावप Huntsman ला जािीि आि ेहक अश्या िेळा असू रकतात जेंव्ा ि ेरक्य हकां िा योग्य नसू रकते.  
अरा पररस्स्वतत एक विके्ता हकां िा प्तीवनिीने:
• Huntsman च्ा Ethics and Corporate Compliance Department री +१.२८१.७१९.६००० िर सां पक्ग  सािािा.
• Speak Up िले्पलाइनला फोन करािा, िी िले्पलाइन www.huntsman.com/speakup िर सापडेल, हकां िा,
• Huntsman च्ा Ethics and Corporate Compliance Department ला ethics@huntsman.com ह्ा पत्तािर इांटरनेटद्ारे ईमेल पाठिािा.

Huntsman अन्य व्यक्क् विरुद्ध प्ताघात सिन करत नािी. जो कोिी सद्ािनेने एका सां रययत कायदेरीर हकां िा िोरि उल्ांघनाची बातमी कळिेळ 
ताला असा अििाल नो ांदिण्ासाठी  प्ताघाताला सामारे जािे लागिार नािी. सद्ािना म्िजे ती व्यक्क्, जी सि्ग माहिवतबरोबर समोर येत आिे, असा 
विश्ास करत ेकी ती एक प्ामाणिक, सच्चा आणि पूि्ग अििाल नो ांदित आिे.
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