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प्रिय सहकाऱ्यांनो ...
ZF इतका मौल्यवान आणि प्रशंसनीय ब्रँड कशामुळे बनला आहे ?
आपण आपला व्यवसाय कसा करतो आणि आपली सचोटी या गोष्टी आपल्याला पुढे घेऊन जातात आणि हे आपल्या
उत्पादनां पेक्षा अधिक आहे . ZF चे मार्ग (The ZF Way) आणि त्यां ची तत्वे आपल्याला मार्गदर्शन करतात. ही
आचारसंहिता आपल्यासाठी असलेल्या उत्तरदायित्वाच्या तत्वाचा अर्थ काय आहे ते स्पष्ट करते. ती लागू करून आणि
एका विश्वासू भागीदार म्हणून, आपण आपले सहकारी, ग्राहक, पुरवठादार आणि इतर व्यावसायिक भागीदारां सोबत
असलेली आपली प्रतिष्ठा मजबूत करतो. ती आपल्याला लोकां चा एक समूदाय म्हणून प्रतिष्ठा मिळवून देते ज्यामुळे
असाधारण गोष्टी घडतात आणि ते जबाबदारीच्या तीव्र इच्छा आणि नैतिक मानकां च्या आधारावर नेहमी योग्य ते
करण्याचा प्रयत्न करतात. सचोटी हा आपल्या यशासाठी आवश्यक असलेला एक घटक आहे .
तुम्ही कुठे काम करता किंवा तुम्ही कंपनीसाठी काय करता याने काही फरक पडत नाही - चां गला निर्णय घेण्याची
आणि आपल्या आचारसंहितेचे पालन करण्याची जबाबदारी आपल्या प्रत्येकाची आहे . ह्यामध्ये कंपनीच्या प्रत्येक
पातळीवरील व्यवस्थापनासह प्रत्येक पूर्ण-वेळ किंवा अर्ध-वेळ कर्मचारी, व्यवस्थापन मंडळ आणि पर्यवेक्षी
मंडळापर्यंतच्या सर्वांचा समावेश आहे . तसेच, सर्व स्तरां वरील ZF च्या व्यवस्थापकां नी मार्गदर्शन आणि तसेच समर्थन
प्रदान केलेच पाहिजे जेणेकरून त्यां चे सहाय्यक योग्य निर्णय घेतील. ZF या आचारसंहितेचे पालन करण्यास पूर्णपणे
वचनबद्ध आहे .
काहीवेळा तुम्हाला अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो जेथे एखादी योग्य गोष्ट करणे स्पष्ट होत नसते.
तेथे आपली आचारसंहिता मदत करू शकते. आचारसंहिता प्रत्येक व्यक्तीने प्रामाणिकपणेने वागण्यासाठी मूलभूत
आवश्यकता स्पष्ट करते आणि ZF च्या मूल्यां च्या आकलनाचे विहं गावलोकन प्रदान करते - येथे सामान्य श्रेणींम�ध्ये
व्यवस्थापित केले आहे - ‘आपले जग’ प्रामुख्याने अंतर्गत कामकाजां बद्दल, ‘जगामध्ये’ बाह्य परस्परसंवादां विषयी
आणि ‘जगासाठी’ पृथ्वीला अधिक चां गले बनवण्याच्या प्रयत्नांचा अंतर्भा व आहे . आपण बदलत्या परिस्थितीचे निरीक्षण
करतो आणि त्यानुसार आपले वर्तन जुळवून घेतो.
नेहमी स्वतःला विचारा:
•
•
•
•
•

आपल्या आचारतत्वांशी ही कृती सुसंगत आहे का?
ही कायदेशीर आहे का?
ही आपल्या धोरणां चे अनुसरण करते का?
ह्यामुळे पूर्णपणे कंपनीला फायदा होतो का – केवळ एक विशिष्ट व्यक्ती किंवा एखाद्या समूहाला नाही?
माझ्या सर्व कृती सार्वजनिक केल्यास मला स्वस्थ वाटू शकते का?

वैयक्तिकपणे, आपण सर्वजण ZF चे स्थान टिकवून ठे वण्यासाठी आणि त्याची वृद्धी होण्यासाठी योगदान देतो. कृपया
ही तत्त्वे आत्मसात करा आणि ती दररोज लागू करा.
Friedrichshafen, Germany, 2021.

Wolf-Henning Scheider
Chairman of the Board of Management & CEO
ZF Group

Sabine Jaskula
Member of the Board of Management
Human Resources, Legal & Compliance
ZF Group
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02
आपण
एकमेकांविषयी
आदर राखतो

ZF च्या कर्मचाऱ्यांमधील विविधता ही एक विलक्षण संपत्ती आहे

असे वातावरण प्रदान करावे ज्यामुळे सर्व कर्मचारी सक्षम होतील, त्यां च्यात एकमेकां विषयी
आपुलकीची भावना निर्माण होईल आणि त्यां ची पूर्ण क्षमता त्यां च्या यशासाठी त्यां च्या कौश्यलाची वृद्धी
करे ल तसेच हे सर्व ZF च्या एकूण यशासाठी आवश्यक असते.
ZF च्या कर्मचार्यांची विविधता ही एक विलक्षण संपत्ती आहे . आम्ही रोजगाराच्या सर्व पैलूंमध्ये समान
संधी प्रदान करण्यासाठी आणि वंश, रं ग, धर्म, अनुभवाचा दर्जा, राष्ट्रीय मूळ, वंश, गर्भधारणा स्थिती,
लिंग, लैंग�िक अभिमुखता, लिंग ओळख किंवा अभिव्यक्ती, वय, वैवाहिक स्थिती, मानसिक किंवा
शारीरिक अपंगत्व, किंवा कायद्याद्वारे संरक्षित केलेली कोणतीही इतर वैशिष्ट्ये, तसेच कोणतीही
अनिष्ट शारीरिक किंवा आगाऊ शाब्दिक सूचना यासह भेदभाव किंवा छळ या सर्व गोष्टींन�ा प्रतिबंधित
करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत.
कृपया सजग राहा कारण भेदभाव आणि छळ हे कोणत्याही स्वरूपात असू शकते - शाब्दिक,
शारीरिक किंवा दृश्य - आणि त्यात विनोद किंवा अपशब्द वापरणे समाविष्ट आहे जे इतरां साठी
आक्षेपार्ह किंवा त्यां ना अस्वस्थ करू शकते.
ZF आपल्या कर्मचार्यांनी उदाहरणाद्वारे नेतृत्व करावे आणि इतरां ना अशा वर्तनात गुंतण्यापासून
रोखण्यासाठी ते जे काही करू शकतात ते करतील अशी अपेक्षा करते आणि जो कोणी सद्भावनेची
तक्रार करतो किंवा अशा तक्रारीच्या तपासणीत भाग घेतो त्याविरुद्ध सूड घेण्यास प्रतिबंध करतो.

प्रश्न: “मला असा संशय आहे की
एका सहकाऱ्याचा छळ होत आहे –
त्यासाठी मी काय करू शकतो?”
उत्तर: तुम्हाला जर असे दिसले,
अनुभव आला, छळ किंवा भेदभाव
झाल्याचा संशय आला असेल तर,
तुमच्या व्यवस्थापकां ना किंवा मानव
संसाधनां ना किंवा तुमच्या स्थानिक
कामगार प्रतिनिधींन�ा कळवा.
आपण ह्या वर्तनाला गां भीर्याने घेतो
आणि सद्भावनेने अहवाल दे णार् या
कोणाशीही सूड भावनेने वागणे याला
परवानगी देत नाही.
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03
आपण
काळजी
घेतो

आपले उद्दिष्ट आहे इजामुक्त कार्यस्थळ आणि आपल्या
कारखान्यामध्ये जास्तीत-जास्त सुरक्षित सुविधा
ZF हे प्रत्येक कर्मचार्याला एक सुरक्षित आणि निरोगी कामाचे वातावरण प्रदान करण्याचा प्रयत्न करते
जे नवीन उपक्रम करण्यास प्रोत्साहित करते आणि सक्षम करते.
आपले उद्दिष्ट आहे इजामुक्त कामाचे ठिकाण आणि आपल्या कारखान्यामध्ये जास्तीत-जास्त सुरक्षित
सुविधा. आपण आरोग्य आणि सुरक्षित व्यवस्थापन प्रणाली स्थापित करतो आणि दे खरे ख करतो
जी व्यावसायिक धोक्यां ना मर्यादित ठे वते, आपत्कालीन स्थितींन�ा प्रतिबंधीत करते, यंत्रां ना संरक्षण
देते, शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या गरजेच्या असलेल्या कामाचे व्यवस्थापन करते आणि निरोगी
कामकाजाच्या सुविधा, पिण्यायोग्य पाणी आणि निर्जंतुक जेवण खाण्याच्या सुविधा उपलब्ध करते.
कामाची स्थिति अशी असावी की ज्यामुळे कर्मचारी निरोगी राहतील आणि त्यां ना कोणत्याही प्रकारे
इजा पोहचणार नाही. ZF ला अशी अपेक्षा आहे की तुम्ही आरोग्याचे आणि सुरक्षिततेचे नियम
आणि पद्धतींच�े अनुसरण करून तुमची जबाबदारी पार करावी आणि उघडपणे किंवा गोपनीयपणे,
कोणत्याही अनपेक्षितपणाने, वर्तवणूक (जसे की बेकायदेशीर औषधां चा वापर किंवा कायदेशीर
औषधां चा गैरवापर) किंवा असुरक्षित कामाची स्थिती यां चा अहवाल तुमचे व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक,
मानव संसाधने किंवा कायदेशीर विभाग यां ना कळवा.

माझ्यावर याचा कोणता परिणाम
होईल?
कर्मचार् यां ना धोका ओळखणे,
वर्तवणूक-आधारित सुरक्षा कार्यक्रम,
कामाच्या ठिकाणी अर्गोनॉमिक
सुधारणा इ. EHS क्रियाकलापां मध्ये
सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी तसेच
जेव्हा सुरक्षिततेचा प्रश्न येतो तेव्हा
एकमेकां ची काळजी घेणे या सर्वांसाठी
प्रोत्साहित केले जाते.
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आपण
पारदर्शक
आहोत
ZF ला जबाबदारीचे व्यावसायिक निर्णय घेण्यासाठी
माहितीच्या अचूक अहवालाची आवश्यकता आहे
बिनचूक नोंद�ी ठे वणे आणि अहवाल दे णे हे आपल्याला आपल्या कायदेशीर
आणि नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यात मदत करते. आर्थिक आणि
कायदेशीर सचोटी राखणे दे खील आपल्या प्रतिष्ठे वर आणि विश्वासार्हतेवर
सकारात्मक परिणाम करते. आपल्यापैकी प्रत्येकाची – आपल्या कंपनीच्या
प्रत्येक स्तरावर – कंपनीचे सर्व नोंद�णी दस्तऐवज बिनचूक ठे वण्याची
जबाबदारी आहे .

राखून ठे वण्याच्या आपल्या धोरणां नुसार आपले दस्तऐवज अथवा नोंद�ी
राखून ठे वल्या पाहिजेत किंवा नष्ट केल्या पाहिजेत. त्या धोरणां सह त्यानुसार,
दस्तऐवज अथवा नोंद�ी जपून ठे वण्याची विनंती केल्यास, जोपर्यंत कायदेशीर
विभाग तुम्हाला सूचित करत नाही तोपर्यंत तुम्ही तसेच जतन करून ठे वले
पाहिजे.

आपण सर्वजण रे झ्युमे, टाईम शीट आणि बेनिफिट क्लेम फॉर्म यापासून
ते खर्चाचे अहवाल, गुणवत्ता हमी रे कॉर्ड, आर्थिक अंदाज आणि नियामक
विवरणपत्रे असे कंपनीचे नोंद�णी दस्तऐवज हाताळतो. आपण सर्व अंतर्गत
प्रक्रिया, धोरणे आणि सामान्यतः स्वीकृत लेखा तत्त्वांचे अनुसरण करण्याचे
सुनिश्चित करतो जेणेकरून आपले सर्व व्यवहार अचूकपणे दर्शवले जातील.
तुम्ही ज्या नोंद�ी ठे वता त्या प्रामाणिकपणे, अचूकपणे आणि पुर्ण करा. योग्य
वेळी नोंद�ी ठे वल्यामुळे पूर्ण फायदाच होतो.
अनेक कर्मचारी नियमितपणे व्यावसायिक खर्चाची खाती वापरतात, ज्याचे
दस्तऐवजीकरण आणि अचूकपणे नोंद� ठे वण्याची आवश्यकता आहे .
तुम्हाला एखादा विशिष्ट खर्च कायदेशीर आहे की नाही याची शंका आल्यास,
तुमच्या पर्यवेक्षकासोबत त्याची तपासणी करा.
ZF ची सर्व पुस्तके, रे कॉर्ड, खाती आणि आर्थिक विवरणे वाजवी तपशिलात
ठे वली गेली पाहिजेत, आपले व्यवहार योग्यरित्या पारदर्शीत केले पाहिजेत
आणि ZF ची अंतर्गत नियंत्रण प्रक्रिया आणि कायदेशीर आवश्यकतां शी
जुळवून घेतले पाहिजेत.
नोंद� न ठे वलेल्या किंवा पुस्तकाबाहे रील निधी किंवा मालमत्ता यां ना
परवानगी दिली जात नाही.
व्यावसायिक नोंद�ी आणि संभाषणे अनेकदा सार्वजनिक होतात आणि
आपण जे सां गतो त्यामधील गैरसमज टाळण्यासाठी अचूक आणि
विचारशील राहण्याची काळजी घेतली पाहिजे. हे ई-मेल, अंतर्गत निवेदने
आणि औपचारिक अहवालां ना एकसारखेच लागू होतात. आपले दस्तऐवज

ZF ची ट्र स्टलाइन
आपण अविश्वास, अवैध व्यवहार, कामगारां संबंधित असलेले
विषय, मानवी हक्क आणि इतर मूल्ये यां सारखे अनुपालन
उल्लंघने झाल्यास त्यासाठी एक निनावी तक्रार निवारण यंत्रणा
प्रदान करतो. सद्भावनेने केलेले सर्व दाखले सूडाच्या भीतीशिवाय
केले जाऊ शकतात.
www.bkms-system.net/Trustline
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आपण विश्वासू
भागीदार आहोत

ग्राहक, पुरवठादार, उपभोक्ता आणि व्यावसायिक
भागीदार यांच्याशी असलेला तुमचा परस्परसंवाद
निष्पक्ष आणि प्रामाणिक असावा
आपले पुरवठादार, ग्राहक, उपभोक्ता आणि इतर व्यावसायिक भागीदार
आपल्या ब्रँडवर खूप जास्त विश्वास ठे वतात आणि आपण त्यां च्या
आपल्याकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. आपण
त्यां च्याकडे मार्केट�प्लेस टीम मेंब�र्स म्हणून पाहतो – ZF च्या वृद्धीसाठी आणि
यशासाठी हे सर्व आवश्यक आहे .
प्रामाणिकपणा हे एकतर्फी कर्तव्य नाही – ही एक जबाबदारी आहे जी
आपण आपले पुरवठादार आणि तसेच व्यावसायिक भागीदार यां च्यासह
सामायिक करतो. म्हणूनच आपण आपले पुरवठादार आणि व्यवसाय
भागीदार यां नी आपल्या व्यवसाय भागीदार तत्त्वांचे पालन करण्याच्या
मताशी ठाम असणे आवश्यक आहे . जर तुम्ही पुरवठादार संबंधासाठी
जबाबदार असाल तर, आम्हाला खात्री करण्यास मदत करा की आपण
फक्त अशा पुरवठादार आणि व्यासायिक भागीदारां सोबतच व्यवसाय करत
आहोत जे कराराच्या तरतुदींच�ा समावेश करून आणि, जेथे लागू असेल तेथे,
अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी लेखापरीक्षणाला समर्थन दे ऊन जे योग्य
आहे ते करण्याची आपली वचनबद्धता सामायिक करतात.
आपण कंपनीच्या वतीने पुरवठादार निवडण्यात गुंतले असल्यास, आपण
किमतीवर, कामगिरीवर आणि गुणवत्तेवर किंवा सेवा प्रदान करण्याच्या
क्षमतेवर आधारित वस्तुनिष्ठ निवड करत आहोत याची खात्री करून घेतली
पाहिजे. खरे दीच्या सर्व आवश्यकतां चे अनुसरण करा.
ग्राहक, पुरवठादार, उपभोक्ता आणि व्यावसायिक भागीदार यां च्याशी
असलेला तुमचा परस्परसंवाद निष्पक्ष आणि तसेच प्रामाणिक ठे वा.
हितसंबंधां मुळे निर्माण होणारे संघर्ष दिसत असल्यास ते टाळा, आणि
कंपनीच्या अयोग्य फायद्याच्या बदल्यात या व्यावसायिक भागीदारां ना
काहीही दे ऊ किंवा घेऊ नका.

आपण पुरवठादार किंवा व्यावसायिक भागीदारासोबत काम करत
असल्यास, खात्री करा की त्यां ना आपली मूल्ये आणि धोरणे यां ची माहिती
आहे आणि ते मान्य करताना त्यां ची कटिबद्धता आहे .
ZF च्या व्यवसायिक भागीदाराद्वारे , व्यवसाय भागीदार तत्त्वांचे किंवा
कायद्याच्या कोणत्याही घटकाचे संभाव्य किंवा वास्तविक उल्लंघन
झाले असल्याची तुम्हाला जाणीव असल्यास, कृपया कॉर्पोरे ट कंप्लायन्स
विभागाला त्याची माहिती द्या.

प्रश्न: “नवीन डिझाइन पार्टनर नियुक्त करायला मी जबाबदार
आहे . योगायोगाने, एका मित्राचा डिझाईनचा
व्यवसाय करतो - मी त्याला नियुक्त करू शकतो का?”
उत्तर: अयोग्यतेचे कोणतेही परिणाम दू र करण्यासाठी आपण
आपल्या व्यवस्थापकां समोर हितसंबंधामुळे होणारा हा संभाव्य
संघर्ष उघड करावा.
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आपण
निष्पक्ष आहोत
आपली नैतिक जाणीव आपल्याला अपवाद न
करता योग्य निर्णय घेण्यास मदत करते
ZF निष्पक्ष आणि प्रामाणिकपणे स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न करते आणि
आं तरराष्ट्रीय अविश्वास आणि स्पर्धा कायदे (Anti-trust and Competition
Laws) यां च्यासह लागू कायदे आणि नियम पूर्णपणे मान्य करते.
विशेषतः आपण परवानगी देत नाही:
•

•
•

स्पर्धात्मक करार किंवा वास्तविक किंवा संभाव्य प्रतिस्पर्ध्यांशी
मिलीभगत, ज्यामध्ये किंमती किंवा किंमत घटक निश्चित
करणे, उत्पादने किंवा सेवेचे प्रकार किंवा प्रमाण मर्यादित
करणे, बिड् समध्ये हे राफेरी करणे किंवा बाजाराचे
उपविभाजन करणे यासह परं तु इतकेच मर्यादित नाही;
बाजारातील अग्रगण्य स्थितीचा दु रुपयोग करणे;
अनुलंब करार जे लागू कायद्यांचे उल्लंघन करून
निष्पक्ष आणि मुक्त स्पर्धा रोखतात, प्रतिबंधित
करतात किंवा त्याला प्रतिबंध करतात.

फक्त मान्यताप्राप्त कर्मचारीच या प्रक्रियेत सहभागी होतात.
गोपनीयता, बौद्धिक संपदा आणि टिकाव धरणे यासह आपल्या
व्यवसायासाठी आणि ग्राहकां साठी महत्वाच्या असलेल्या धोरणात्मक
चर्चांमध्ये आम्ही सहभागी होऊ शकतो. येथे, आपण सरकारच्या प्रत्येक
पातळीवरील धोरण निर्मात्यां ना आपली उत्पादने, आपले नवीन उपक्रम,
आणि आपला व्यवसाय समजून घेण्यास मदत करण्याचा प्रयत्न करतो.
आपण लॉबिंग पद्धतींद्वारे कधीही अनुचित फायदा
मिळवण्याचा प्रयत्न करत नाही.
आपल्या जागतिक क्रियाकलापां सह आणि नवीन बाजारपेठां मध्ये प्रवेश
करताना, आपण लागू व्यापार नियमां चे काटे कोरपणे अनुसरण करतो आणि
आयात आणि निर्यात नियंत्रणे तसेच लागू असलेल्या कोणत्याही निर्बंधां ना
नियंत्रित करणारे नियम आणि नियमां चे अनुसरण करून त्याचे पालन करतो.

आपली स्पर्धात्मक स्थिती प्रामुख्याने आपल्या व्यावसायिक यशाच्या
घटकां वर अवलंबून आहे , विशेषत: उत्सर्जन कमी करणे, वाहन सुरक्षा,
ऑटोमेशन आणि माहिती साठा. आपण ZF चे ग्राहक, पुरवठादार
आणि स्पर्धकां शी निष्पक्षपणे आणि आदराने वागले पाहिजे. चोरी करणे
किंवा अन्यथा मालमत्तेवर हक्क सां गणे किंवा मालकाच्या संमतीशिवाय
व्यापाराची गुप्त माहिती मिळवणे हे प्रतिबंधित आहे .. आपण अयोग्य
व्यवहार पद्धतींद्वारे कोणाचाही फायदा घेऊ नये जसे की:
•
•
•
•

विशेषाधिकार प्राप्त माहितीचा दु रुपयोग किंवा प्रकटीकरण;
भौतिक वस्तुस्थितीचे चुकीचे वर्णन;
किंमती आणि इतर अटींव�र प्रतिस्पर्ध्यांशी हातमिळवणी;
शां त पद्धतीत लिलाव करणे किंवा एका विक्रेत्याला इतरां पेक्षा
जास्त फायदा मिळवून दे ण्यासाठी माहिती प्रदान करणे
यासह निष्पक्ष लिलाव पद्धतींच�े उल्लंघन करणे.

अशा पद्धती बेकायदेशीर दे खील असू शकतात.
ZF हे सरकारी कामकाज आणि सार्वजनिक धोरण प्रक्रियेतील आपला
सहभाग काळजीपूर्वक व्यवस्थापित करते आणि या कामामध्ये समन्वय
साधण्यासाठी अंतर्गत विभाग आहेत. एखाद्या गोष्टीच्या समर्थनार्थ
धोरणात्मक निर्णय सर्वोच्च पातळीवर घेतले जातात आणि तेथील

प्रश्न: “एका स्थानिक सुप्रसिद्ध राजकारण्याला आपल्या सुविधां वर
एक मीडियाचा कार्यक्रम आयोजित करण्याची इच्छा आहे - मी
त्याला मंजूरी दे ऊ शकतो का?”
उत्तर: ZF पक्षपाती नाही आहे - निर्णय योग्य अंतर्गत विभागाकडे
पाठवण्याचा संदर्भ द्या.
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आपण नीतिमान
आहोत
निर्णय हा नैतिक आणि कायदे शीर आहे की नाही हा ZF चा प्रत्येक
कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक असा प्रश्न असावा

आं तरराष्ट्रीय अधिवेशने, राष्ट्रीय कायदे आणि अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे
भ्रष्टाचारावर बंदी घालण्यात आली आहे . ZF च्या कर्मचार्यांमध्ये किंवा
व्यावसायिक भागीदारां मधील कोणत्याही प्रकारची लाचखोरी किंवा अनुचित
प्रभावाचा परिणाम करणार्या कोणत्याही व्यावसायिक पद्धतीला परवानगी
देत नाही. कोणत्याही कथित प्रादेशिक चालीरीतींच�ी पर्वा न करता हे लागू
होते.
उपहाराचा उद्देश, व्यावसायिक मनोरं जन असो किंवा भेटवस्तू ज्यात ग्राहक,
पुरवठादार किंवा इतर व्यावसायिक भागीदार असतील, हा सद्भावना आणि
आणि चां गले कार्य संबंध निर्माण करणे हा असतो आणि अयोग्य फायदा
मिळविणे हा नाही .
भेटवस्तू आणि करमणूक अयोग्य असू शकते, जर दे ऊ केली किंवा विनंती
केली असली तरीही, जर ती:
•
•
•
•
•

रोख किंवा रोख रकमेच्या स्वरुपात आहेत;
परं परागत व्यवसाय पद्धतीशी विसंगत आहेत;
मूल्यामध्ये अवाजवी आहे का;
ज्याच्याकडे लाच किंवा मोबदला म्हणून पाहिले जाऊ शकते;
कायद्याचे उल्लंघन करते.

दे ऊ केलेली किंवा स्विकारलेली रोख भेट ही प्रतिबंधित आहे . कृपया तुमच्या
अनुपालन अधिकाऱ्याशी किंवा कॉर्पोरे ट कंप्लायन्स विभागाशी चर्चा करा
जेव्हा मौल्यवान भेटवस्तू किंवा इतर भेटवस्तू अयोग्य आहेत असे तुम्हाला
वाटते.
अवैध व्यवहारां ना (म्हणजेच, निधीचा बेकायदेशीर असलेला स्त्रोत
लपवण्यासाठी किंवा असा निधी कायदेशीर आहे हे दाखवण्यासाठी व्यवहार
वापरणे) कठोरपणे प्रतिबंधित आहेत. तुम्हाला वाटत असलेल्या कोणत्याही
संशयास्पद क्रियाकलपामध्ये अवैध व्यवहारां चा समावेश झाला आहे असे
वाटत असल्यास त्याची तक्रार अवैध व्यवहार (Money Laundering)

विरोधी अधिकाऱ्याकडे केली पाहिजे.
काही संशयास्पद क्रियाकलापां ची उदाहरणे खाली दिली आहेत:
•
•
•
•

रोख रक्कम दे णे;
आर्थिक परिस्थितीनुसार चलनां मध्ये झालेली अमान्य देयके
किंवा करारामध्ये सूचीबद्ध केलेल्यापेक्षा भिन्न असलेले;
करारामध्ये आवश्यक असलेल्या देयक देयके
रकमेपेक्षा भिन्न असलेल्या देयक विनंत्या; किंवा
वैयक्तिकपणे झालेली देयके किंवा जी कराराचा
भाग नसलेली एखादी कंपनी.

हितसंबंधां चा संघर्ष अस्तित्वात येतो जेव्हा वैयक्तिक हितसंबधां मुळे ZF च्या
हितसंबंधां मध्ये कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप होतो. जेव्हा एखादा कर्मचारी
एखादी कृती करतो किंवा त्याच्यात त्याचे हित असते ज्यामुळे त्याचे किंवा
तिचे कार्य ZF साठी वस्तुनिष्ठ आणि प्रभावीपणे करणे अवघड होऊ शकते
तेव्हा हितसंबंधां चा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. जेव्हा एखादा कर्मचारी
किंवा त्याच्या कुटुं बातील सदस्यां ना ZF मधील त्याच्या किंवा तिच्या पदामुळे
अयोग्य वैयक्तिक फायदा मिळतो तेव्हा दे खील हितसंबंधां चा संघर्ष निर्माण
होऊ शकतो. प्रतिस्पर्धी, ग्राहक किंवा पुरवठादार यां च्यासाठी एकाच वेळी
काम केल्याने नेहमीच हितसंबंधां चा संघर्ष होतो.

प्रश्न: बिझनेस ट्रि पवर, मला एक महागडे घड्याळ भेटवस्तू म्हणून
दिले असता, मी ते घेऊ शकतो का?”
उत्तर: महागड्या घड्याळाचा स्वीकार करता येणार नाही.
कोणताही प्रश्न असेल तर, तुमच्या व्यवस्थापक, अनुपालन
अधिकारी किंवा कॉर्पोरे ट अनुपालनाशी चर्चा करा.
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आपण
पालन
करतो

आपणांस उच्च मानके प्रस्थापित केल्याचा अभिमान
आहे आणि आपले कर्मचारी, प्रक्रिया आणि उत्पादने
यासाठी लागू कायदे शीर आवश्यकतांचे पालन करतात

आपण स्वतः कायदेशीर आणि नैतिक आचरणाच्या सर्वोच्च मानकां चे पालन करतो आणि सुरक्षित
आणि लागू कायदे , नियम आणि मानकां चे पालन करणारी उच्च दर्जाची उत्पादने तयार करण्यासाठी
आपण वचनबद्ध आहोत.
आपली उत्पादने, सेवा आणि तंत्रज्ञान यां च्या उत्पादन आणि वितरणासाठी लागू असणार्या
आवश्यकतां ची आपल्या कंपनीतील प्रत्येकाने माहिती करून घेतली पाहिजे आणि समजून घेतली
पाहिजे अशी आमची आपल्याकडून अपेक्षा आहे .
ZF च्या उत्पादन अनुपालन व्यवस्थापन प्रणाली (PCMS) सह ZF ची धोरणे, प्रक्रिया आणि
संरचनां मार्फत ही तत्त्वे लागू केली जातात आणि आमचे सर्व कर्मचारी आणि अधिकारी या मानकां चे
पालन करतात.

भविष्यासाठी योजना तयार करा
आपले कायदे जलद गतीने विकसित
होतात, म्हणून स्वत: भविष्यासाठी
मजबूत होण्यासाठी ZF च्या मार्गाचे (The
ZF Way) अनुसरण करणे महत्त्वाचे
आहे .
आपण (बाजारातील) एकंदर कल आणि
नियामक आवश्यकता यां चा अंदाज
अपेक्षित करून समूह्व्यापक अनुपालन
विनाव्यत्यय होईल याची काळजी घेतो.
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09
आपण
सुरक्षितता
राखतो
आपण ZF ची कोणतीही गोपनीय माहिती ZF चा
व्यवसाय चालवण्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही
हे तूसाठी वापरू नये किंवा सामायिक करू नये
ZF चे संरक्षण करण्यासाठी आम्हाला होणार्या मदतीमध्ये आपली महत्त्वाची
भूमिका आहे . मालमत्तेमध्ये ZF च्या मालमत्तेची माहिती (जसे की बौद्धिक
संपदा, गोपनीय व्यवसाय योजना, अघोषित उत्पादन योजना, विक्री आणि
विपणन धोरणे आणि इतर व्यापार गुपिते) तसेच रोख रक्कम, उपकरणे,
पुरवठा आणि उत्पादन यादी यासारख्या भौतिक मालमत्तांचा समावेश होतो.
ZF बद्दलची सर्व गैर-सार्वजनिक माहिती त्याच्या गोपनीयतेच्या
आवश्यकतां नुसार हाताळली जावी.
•

•

•

असलेल्या इतर सर्व भागीदारां च्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करतो.
आपण अशाप्रकारे माहिती सुरक्षित ठे वतो, की ती केवळ व्यावसायिक
हेतूसाठी वापरली जाईल आणि आवश्यकतेपेक्षा जास्त काळापर्यंत ठे वत
नाही.
माहिती संरक्षणासाठी संपर्क : dataprotection@zf.com

तुम्ही काय म्हणता ते पहा. तुम्ही कुठे आहात, तुमच्या
आजूबाजूला कोण आहे आणि ते काय पाहू शकतात किंवा
ऐकू शकतात याची जाणीव असणे हा ZF च्या बौद्धिक संपत्तीचे
संरक्षण करण्याचा एक महत्वाचा मार्ग आहे .
आपल्या मालमत्तेचे रक्षण करा. ZF ने तुमच्याकडे सोपवलेल्या
मालमत्तेचा आणि माहितीचा मागोवा ठे वा आणि त्याचे नुकसान,
गैरवापर अपव्यय किंवा चोरी टाळा.
एक उदाहरण प्रस्थापित करा. आदर्श वर्तन हे आपल्या मालमत्ता
आणि माहितीचे संरक्षण करते.

सावध आणि जागरूक रहा. आपली पहिली संरक्षण फळी म्हणून, आपण
मानवी संरक्षणसाखळीचा भाग आहात आणि हुशारीने सुरक्षा निर्णय घेण्यास
आणि सायबर गुन्हेगारी आणि आपल्या मूलभूत सुविधां मध्ये अटकाव निर्माण
करण्यास समर्थ आहात.
आपल्याला काही शंका असल्यास, कृपया ZF च्या कॉर्पोरे ट सिक्युरिटीसोबत
चर्चा करा.
आपण प्रत्येकाकडे असलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा आदर करतो
आणि आपले कर्मचारी, पुरवठादार, ग्राहक आणि आपले व्यवहार करत

प्रश्न: “माझ्या व्यवस्थापकां नी मला काही अहवाल पुर्नप्राप्त
करण्यासाठी
त्यां चा पासवर्ड वापरून कंपनी सिस्टमवर लॉग इन करण्यास
सां गितले आहे - हे बरोबर आहे का?”
उत्तर: नाही. पासवर्ड सामायिक करणे ZF च्या धोरणाच्या विरोधात
आहे . आपण आपल्या व्यवस्थापकां ना आठवण करून द्यावी की
मी या प्रणालीमध्ये आपण प्रवेश करू शकत नाही.
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आपण जागरूक
आहोत

कोणत्याही चांगल्या नातेसंबंधाचा आधार विश्वास असतो
जेव्हा आपले ग्राहक आपल्यासोबत व्यवसाय
करत असताना, आपल्या उत्पादनां बद्दल आपण
त्यां ना करत असलेल्या दाव्यांवर विश्वास ठे वतात.

किंवा दिशाभूल करणार्या पद्धतीमध्ये गुंतू नका.
प्रतिष्ठा कठिणपणे जिंकली जाते आणि सहज
गमावली जाते.

आपले पुरवठादार, ग्राहक, उपभोक्ता आणि इतर
व्यावसायिक भागीदारां सोबत असणारे आपले
संबंध निष्पक्ष, सकारात्मक आणि फलदायी
असले पाहिजेत आणि नेहमी परस्परां वरील
विश्वास आणि आदर यावर आधारित असावेत.
हे नातेसंबंध तयार करणे ही एक सतत
चालू असणारी प्रक्रिया आहे आणि व्यवसाय
आचरणाच्या उच्च मानकां साठी कायमस्वरूपी
वचनबद्धता आवश्यक आहे . या पक्षांसोबत
होणार्या प्रत्येक संवादामध्ये, आपण आपला
प्रामाणिकपणा आणि आपल्या मूल्यांशी असलेली
आपली बां धिलकी दाखवली पाहिजे.

समाज माध्यमां ना हुशारीने वापरा आणि
जबाबदारीने संवाद साधा. जर तुम्ही समाज
माध्यमां वर ZF बद्दल भाष्य करत असाल तर
तुम्ही कंपनीच्या वतीने बोलत नसल्याचे स्पष्ट
करा. कंपनी, आपले ग्राहक, पुरवठादार, स्पर्धक
किंवा इतर व्यावसायिक भागीदारां बद्दलची
गोपनीय माहिती कधीही समोर आणू नका आणि
धमकी, धमकावणे, छळवणूक किंवा दमदाटी
करणे असे काहीही पोस्ट करू नका.

आपण नेहमी खरे बोलले पाहिजे. आपण आपले
ग्राहक, पुरवठादार, उपभोकता आणि इतर
व्यावसायिक भागीदार यां ना जे काही सां गतो
ते सत्य असले पाहिजे, ज्यात आपली उत्पादन
लेबले, जाहिराती आणि इतर संप्रेषणे यां चा
समावेश असेल. कोणत्याही अयोग्य, फसव्या

माझ्यावर याचा कोणता परिणाम
होईल?
आपण एखाद्या पोस्टमध्ये ZF बद्दल
बोलत आहात असे आपल्याला वाटत
असल्यास, आपल्या व्यवस्थापकां शी
किंवा कम्युनिकेशन विभागाशी संपर्क
साधा जेणेकरून ते प्रतिसाद दे ऊ
शकतील आणि झालेली कोणतीही
हानी कमी प्रमाणात होईल.
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आपण
पृथ्वीची
काळजी घेतो

आपण पर्यावरणीय परिणामांना रोखण्यासाठी आणि कमी
करण्यासाठी आणि अधिक टिकाऊ आणि चांगले सामायिक
भविष्य निर्माण करण्याच्या मार्गाने कार्य करतो
ZF मधील कार्यक्षमता लोकां च्या जीवनात,
समुदायां मध्ये आणि आपल्या पृथ्वीमध्ये बदल
घडवून आणते.
हवामान बदलाविरूद्धच्या लढ्यात, आपल्या
उत्पादनां सह, आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या कृती
महत्त्वाच्या आहेत, ZF हे उत्सर्जन कमी करण्यात,
हवामानाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि सुरक्षित
गतिशीलता वाढविण्यासाठी आपले योगदान देते.
आपण आपले पुरवठादार आणि व्यावसायिक
भागीदार यां च्यासह आणि आपल्या मूल्य
शृंखलेसह डीकार्बोनायझेशनच्या उद्दिष्टांमध्ये
योगदान देतो.
आपण आपल्या पृथ्वीच्या नैसर्गिक अधिवासाचा
आदर करतो आणि संसाधनां चे संरक्षण
करण्यासाठी, पर्यावरणीय प्रदू षण कमी
करण्यासाठी (अपव्यय कमी करणे आणि
वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेची तत्वे स्वीकारणे )
आणि पर्यावरणाचे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी
वचनबद्ध आहोत.

शाश्वत पर्यावण संरक्षणाची ही वचनबद्धता
आपल्या कामाचा आधार बनते.
या तत्त्वांनुसार, आपण पर्यावरणासाठी अनुकूल
उत्पादन डिझाइन करण्यासाठी, आपल्या
व्यवसाय प्रक्रियेचा पर्यावरणीय परिणाम कमी
करण्यासाठी, आमच्या उर्जेच�ा सदु पयोग
आणि पर्यावरणीय प्रयत्नांमध्ये सतत सुधारणा
करण्यासाठी आणि स्वतःला जागतिक आदर्श
म्हणून स्थापित करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत.
तंत्रज्ञान प्रदाता म्हणून, ZF हे दु र्मिळ खनिजां च्या
वापरावर अवलंबून आहे ; तथापि, आपण त्यां चा
वाटा कमी करण्यासाठी आणि गंभीर स्त्रोत
प्रभावीपणे वगळण्यासाठी आपण जे काही करू
शकतो ते करण्याचा प्रयत्न करतो.

माझ्यावर याचा कोणता परिणाम
होईल?
संसाधनां चा जबाबदारीने वापर
करून, उत्सर्जन रोखण्यासाठी
मदत करून, पर्यावरणीय कायदे
आणि नियमां चे पालन करून आणि
आपला टिकाऊपणा, पुर्नवापर आणि
पुर्नभरणच्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी
होऊन आपली भूमिका पार पाडा.
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12
आपण
इतरांचे
संरक्षण करतो
गुणविशेष: परस्परांविषयी आदर, विश्वास,
सहिष्णुता आणि निष्पक्षता
आपण हे सुनिश्चित करतो की आपण मानवी हक्क नियम, UN ग्लोबल
कॉम्पॅक्टची तत्त्वे आणि मान्यताप्राप्त आं तरराष्ट्रीय श्रम आणि सामाजिक
मानके, जसे की ILO आणि OECD मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्य करतो.
ZF हे सर्व मानवजातीचा सन्मान आणि समानता, परस्परां विषयी असलेला
आदर, विश्वास, सहिष्णुता आणि निष्पक्षता याची वृद्धी करण्यावर दृढ विश्वास
ठे वते.
ही तत्त्वे नवीन कर्मचार्यांच्या भरतीसाठी, वर्तमान भूमिकेतील कर्मचार्यांशी
संवाद साधण्यासाठी आणि त्यां ना प्रोत्साहन दे ण्यासाठी आणि आपल्या
कर्मचार्यांच्या व्यावसायिक पदोन्नतीसाठी लागू होतात. आपण प्रत्येक
व्यक्तीचा सन्मान, गोपनीयता आणि वैयक्तिक अधिकारां चा आदर करतो.
बळजबरी, बंधपत्रित, बंधनकारक किंवा गुलाम कामगार आणि मानवी
तस्करी सारखे सर्व प्रकार प्रतिबंधित आहेत कारण ते त्यां च्या कृतींन�ा संमती
दे ऊ शकत नसलेल्या लोकां चा फायदा घेतात.

वचनबद्धता” हाती घेतली आहे . आपण स्वातंत्र्य असेंब्ली, असोसिएशनचे
स्वातंत्र्य आणि सामूहिक सौदे बाजीसह वाजवी कार्य परिस्थितीशी संबंधित
नियमां चे पालन करून त्याला पाठिं बा देतो. आपण आपल्या जबाबदारीच्या
क्षेत्रात सामाजिक सुरक्षेला प्रोत्साहन देतो आणि मत स्वातंत्र्य आणि
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा आदर करतो.
आपल्या कामाचा लोकां वर काय परिणाम झाला आहे याचा विचार करा.
ZF च्या आत किंवा बाहे र कोणावरही नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो असे
आपल्याला वाटत असल्यास, आपल्या व्यवस्थापकां शी, आपल्या कामगारां चे
प्रतिनिधी किंवा ZF च्या ट्र स्टलाइनशी संपर्क साधा.
ZF ला आपल्या सामाजिक जबाबदाऱ्यांची जाणीव आहे , आपण केवळ
या मानकां चे पालन करत नाही, तर आपल्या “ZF hilft” या पुढाकाराने ते
ओलां डतो.

आपण कोणत्याही प्रकारची आधुनिक गुलामगिरी नाकारतो, जसे की मानवी
तस्करी, बळजबरीची मजुरी आणि शोषक बालमजुरी.
जे काम मुलां चे बालपण, त्यां ची क्षमता आणि त्यां चे भविष्य हिरावून घेते
आणि जे शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी हानिकारक आहे , जे
आं तरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने परिभाषित केले आहे , ते ZF च्या मूल्यांशी
विसंगत आहे . आपण ZF मध्ये, नेहमी राष्ट्रीय कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या
रोजगारासाठी असलेले किमान वय घेतो.
आपले कर्मचारी आणि आपले व्यावसायिक भागीदार यां च्यात परस्परां विषयी
असलेला आदर, विश्वास, सहिष्णुता आणि निष्पक्षता यां चे वैशिष्ट्य असलेले
वातावरण तयार करण्यासाठी आपण आपले प्रयत्न केंद्रित करतो.
आपली सामाजिक जबाबदारी म्हणून मानवी हक्कांचे पालन करणे म्हणजे
कायद्याचे निरीक्षण करणे आणि त्याचे पालन करणे ही बाब आहे . आपले
कर्तव्य आहे की आपण आपल्या सर्व व्यावसायिक निर्णयां मध्ये ज्या
कायद्यानुसार कार्य करतो त्या कायद्याचे पालन करणे. यामध्ये पुरवठा
साखळीतील मानवी हक्कांच्या मुद्द्यां चाही समावेश आहे . ZF ने कोणतेही
उल्लंघन झाले असता त्याची ओळख पटल्यानंतर “उपाय करण्याची

ZF hilft
„ZF hilft“ बद्दलची अधिक माहिती येथे आढळू शकते:
www.zf-hilft.de/site/zfhilft
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आपण येथे मदतीसाठी आहोत
ज्या कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त नियमां चे पालन करताना वर्तनाबद्दल काही प्रश्न किंवा शंका असतील ते त्यां च्या पर्यवेक्षकां शी
कधीही संपर्क साधू शकतात. तसेच, ते अनुपालन संस्थेसोबत संपर्क साधू शकतात विशेषत: अनुपालन हे ल्पडे स्क, जे आपल्या
कर्मचार्यांना सर्व अनुपालन प्रकरणां मध्ये समर्थन दे ण्यासाठी उपलब्ध आहे .
तसेच, अंतर्गत नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे अधिक स्पष्ट करण्यासाठी ZF कडे पूरक दस्तऐवज आहेत.
कॉर्पोरे ट अनुपालनाशी संपर्क साधा
ईमेल: compliance@ZF.com
आपण ZF च्या ट्र स्टलाइनद्वारे अनुपालन उल्लंघनासाठी एक निनावी रिपोर्टिंग चॅनेल प्रदान करतो:
https://www.bkms-system.net/Trustline
आपले कर्मचारी इं टरनेटवर अतिरिक्त माहिती मिळवू शकतात:
https://sl.zf-world.com/Compliance
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