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प्रस्ाविा
स्टॉकहोम, स्वीडन येथे स््थथत एक जागततक, औद्ोतगक कंपनवी म्हणून, Atlas Copco Group चे 180 पेक्ा जास्त 
देशांमधे् 43,000 पेक्ा जास्त कम्मचारवी आतण ग्ाहक आहेत. आमच्ा औद्ोतगक कल्पना आमच्ा ग्ाहकांना वृध्दवी 
करण्ास आतण समाजाला पुढे नेण्ास सक्म करतात. अशा प्रकारे आपण एक सववोत्तम उद्ाचा येणारा तदवस 
तयार करतो. आम्हवी अग्गण् आतण तंत्रज्ान चालक आहोत आतण जगभरातवील उद्ोग आमच्ा कौशल्ावर 
अवलंबून असतात. आमचे बाजारातवील अग्गण् कंपे्रसर, व्हॅकू्म सोलू्शन्स, जनरेटर, पंप, पटॉवर टूल्स आतण 
असेंबलवी तसस्म सव्मत्र आढळू शकतात.

आमच्ा ग्ाहकांचवी, पुरवठादारांचवी, इतर व्ावसातयक भागवीदारांचवी आतण इतर भागधारकांचवी पतहलवी पसंतवी असणे 
हवी समूहाचवी दृष्वी आहे. Atlas Copco Group ने आमच्ा मूलभूत मूल्ांचे पालन करून, आमच्ा व्वसाय 
पद्धतवीमंधे् नैततक राहून आतण समान मूले् आतण मानके शेअर करणाऱ्या व्ावसातयक भागवीदारांसोबत काम 
करून हे साध् करण्ाचा मानस आहे.

Atlas Copco Group आचारसंनिता¹ सांगते:
• Atlas Copco मध्ये, आम्ी आमच्ा सव्व व्यावसानयक परस्परसंवादांमध्ये उच्च दर्ा्वच्ा िैनिकियेचये पालि करण्ास वचिबद्ध आहोि, 

याचा अर््व आम्ाला आमच्ा व्यावसानयक भागीदारांची आवश्यकिा आहये. आम्ी आमच्ा व्यावसानयक भागीदारांिा आचारसंनहियेला 
उल्ंघिाची िक्ार करण्ास प्ोत्ानहि करिो.

• सव्व व्यवसाय भागीदारांिी Atlas Copco च्ा मूल्ांचये पालि करणये आनण आचारसंनहियेचये पालि करणये अपयेनषिि आहये. गुणवत्ा, व्यवसाय 
िैनिकिा, पया्ववरण, मािवी हक्क आनण संसाधि काय्वषिमिा यासंबंधी आमचये उच्च दर्ा्वचये सामानयक करणारये  भागीदार आहयेि याची 
खात्ी करण्ासाठी आम्ी आमच्ा व्यवसाय भागीदारांची िपासणी करिो आनण ऑनिट करिो. 

हा दस्तऐवर् Atlas Copco च्ा व्यवसाय िैनिकिा आनण सामानर्क, सुरनषिििा, आरोग्य आनण पया्ववरणीय कामनगरीच्ा संदभा्वि, आमच्ा 
व्यवसाय भागीदारांच्ा समूहाच्ा मूलभूि अपयेषिांचये संनषिप्त स्पष्ीकरण दयेऊि त्ाच्ा मािकये  आनण धोरणांच्ा अंमलबर्ावणीस समर््वि दयेिो. 
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खालील निकष Atlas Copco Group च्ा आचारसंनितेवर आधाररत आिेत, जे समूिाद्ारे समन्थथित 
खालील आंतरराष्ट् ीय मागथिदर्थिक तत्तांवर आधाररत आिेत:

संयुक्त राष्ट्  आंतराष्ट् ीय 
मािवानधकार नवधेयक

मूलभूत तते्त आनि 
कामावरील अनधकारांवर ILO 

घोषिा (ILO)

युिायटेड िेर्न्स 
ग्ोबल कॉम्पॅक्ट (GC)

बहुराष्ट् ीय उपक्रमांसाठी 
OECD मागथिदर्थिक तते्त

व्यवसाय आनि मािवी 
िक्ासाठी UN मागथिदर्थिि 

करिारी मागथिदर्थिकते्त

सवथिसाधारि आवश्यकता
पुरवठादार, उपकंत्राटदार, संयुक्त उपक्रम भागवीदार, एजंट, पुनतव्मके्रते आतण तवतरक यांसारख्ा व्ावसातयक 
भागवीदारांनवी आमच्ा आचारसंतहतेनुसार गटाच्ा वचनबद्धता आतण अपेक्ांचे पालन करण्ास सहमतवी दश्मवलवी 
पातहजे. व्वसाय भागवीदार Atlas Copco Group च्ा उत्ादनांच्ा तकंवा सेवांच्ा उत्ादनासाठवी उपकंत्राटदार 
वापरत असल्ास, त्ांच्ा उपकंत्राटदारांचे मूल्ांकन आतण तनवड करण्ासाठवी समान तते्त वापरण्ाचवी जबाबदारवी 
त्ा व्वसाय भागवीदाराचवी आहे. तवनंतवी केल्ास, व्वसाय भागवीदाराने Atlas Copco यांना ते कोणते उपकंत्राटदार 
वापरतात याचवी मातहतवी तदलवी पातहजे.

व्यवसाय भागीदारांिी, त्ांच्ा सव्व नक्याकलापांमध्ये, िये ज्ा 
दयेशांि काम करिाि त्ा दयेशांिील त्ांच्ा ऑपरयेशन्स आनण 
रोर्गारासाठी लागू होणारये  राष्ट् ीय कायदये आनण नियमांचये पालि 
करणये आवश्यक आहये. Atlas Copco आवश्यकिा राष्ट् ीय 
कायद्ामध्ये निधा्वररि कये लयेल्ा आवश्यकिांच्ा पलीकिये र्ाऊ 
शकिाि, अशा पररस््थर्िीि व्यवसाय भागीदारािये अनिररक्त 
Atlas Copco आवश्यकिांचये पालि करणये आवश्यक आहये. 
अशा प्करणांमध्ये व्यवसाय भागीदारािये या दस्तऐवर्ावर 
स्ाषिरी करण्ापूववी संघषा्वबद्दल Atlas Copco ला सूनचि करणये 
आवश्यक आहये.

आमच्ा व्यावसानयक भागीदारांिी आमच्ा आचारसंनहियेिील 
कोणत्ाही संशनयि गैरवि्वि नकंवा नवचलिाची िक्ार करावी 
अशी आम्ी अपयेषिा करिो. आमच्ाकिये एक बाह्य अहवाल 
नसस्टम आहये, SpeakUp कोणत्ाही भागधारकासाठी उपलब्ध 
आहये आनण संपूण्व नििावीपणा ऑफर करिये. अहवाल र्वळर्वळ 
कोणत्ाही भाषयेि ियार कये ला र्ाऊ शकिो. आमच्ा वयेबसाइटवर 
SpeakUp बद्दल अनधक र्ाणूि घ्ा.
1https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/
living-by-the-highest-ethical-standards/code-of-conduct

https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/code-of-conduct
https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/code-of-conduct
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1 कोितेिी आधुनिक गुलामनगरी नकंवा सक्तीचे श्रम िािी 
र्बरदस्तीिये नकंवा अिैस्छिक श्रम, आधुनिक गुलामनगरी, कोणत्ाही स्रूपाि खपवूि घयेिली र्ाि िाही. यामध्ये 
एखाद्ाला दंिाच्ा धमकीखाली काम करूि घयेणये समानवष् आहये. हये व्यवसाय भागीदारांिा कम्वचाऱ्यांिा त्ांच्ा 
िोकरीदरम्ाि पैसये नकंवा मूळ कागदपत्ये र्सये की पासपोट्व, शैषिनणक प्माणपत्ये आनण यासारखये र्मा करण्ाची 
आवश्यकिा ठयेवण्ास प्निबंनधि करिये.

2. कोितेिी बालकामगार िािी 
Atlas Copco िये बालकामगारांच्ा वापरावर बंदी घािली आहये. व्यवसाय भागीदारांिी कायदयेशीर वयापयेषिा कमी 
वयाच्ा कोणालाही कामावर ठयेवणार िाही याची खात्ी करण्ासाठी आवश्यक प्निबंधात्मक उपाय करणये आवश्यक 
आहये. याचा अर््व असा की र्ोपययंि ्थर्ानिक कायदा उच्च वयोमया्वदा निधा्वररि करि िाही िोपययंि, अनिवाय्व नशषिण 
पूण्व करण्ासाठी वयापयेषिा लहाि नकंवा 15 वषायंपयेषिा कमी वयाच्ा (नकंवा ILO अनधवयेशि क्. 138 द्ारये  परवािगी 
असलयेलये वय 14) कोणत्ाही व्यक्तीला कामावर ठयेविा ययेणार िाही. अनधकृि अल्पवयीि मुलांसाठी, नकमाि म्णूि 
लागू असलयेल्ा ्थर्ानिक कायद्ाचये पालि करूि कामाच्ा पररस््थर्िी, कामाचये िास आनण त्ाच्ा नकंवा निच्ा 
वयासाठी योग्य वयेिि प्दाि करण्ासाठी व्यव्थर्ापि र्बाबदार आहये. धोकादायक कामासाठी नकमाि वय 18 वषषे 
आहये.

3. कोितािी भ्रष्ाचार िािी 
व्यावसानयक भागीदारांिी खंिणी आनण लाचखोरीसह सव्व प्कारच्ा भ्रष्ाचारानवरुद्ध काम कये लये पानहर्ये. बिावट 
कागदपत्ये नकंवा इिर बयेकायदयेशीर पद्धिीचंा वापर नकंवा अघोनषि उत्ादि युनिट्स नकंवा पुरवठादारांचा वापर 
कये ला र्ाऊ शकि िाही. व्यवसाय भागीदारांिी लयेखी आनण आगाऊ सूचिा दयेऊि नविंिी कये ल्ावर Atlas Copco 
ला ऑनिट करण्ाची परवािगी नदली पानहर्ये. व्यावसानयक भागीदारांिी निष्पषि स्पधषेसाठी त्ांच्ा वचिबद्धियेची पुष्ी 
कये ली पानहर्ये आनण नकंमि, बार्ार सामानयकरण नकंवा इिर समरूप नक्याकलापांशी संबंनधि स्पध्वकांसोबि चचा्व 
नकंवा करार ि करण्ाचये मान्य कये लये पानहर्ये.

4. मािवानधकारांचे सम्थथिि आनि आदर करिे 
व्यावसानयक भागीदारांिी मािवानधकारांच्ा संरषिणाचये समर््वि आनण आदर करणये आवश्यक आहये. त्ांिी पुष्ी 
कये ली पानहर्ये की िये मािवी हक्कांच्ा उल्ंघिाि सहभागी िाहीि आनण Atlas Copco Group द्ारये  समनर््वि मुख्य 
आंिरराष्ट् ीय िैनिक माग्वदश्वक ित्तांचये पालि करिाि.

5. भेदभाव दूर करिे 
व्यवसाय भागीदारांिी समाि संधी, निष्पषििा आनण नवनवधियेचये समर््वि कये लये पानहर्ये आनण वय, अपंगत्व, वांनशकिा, 
नलंग, नलंग ओळख, राष्ट् ीयत्व, रार्कीय मि, धम्व आनण लैंगनगक अनभमुखिा याची पवा्व ि करिा, कोणत्ाही 
रोर्गाराच्ा निण्वयांमध्ये सव्व कम्वचाऱ्यांिा त्ांच्ा षिमिा आनण पात्ियेिुसार वागणूक नदली र्ाईल याची खात्ी करणये 
आवश्यक आहये.

6. सुरनषित आनि निरोगी कामकाजाचे वातावरि सुनिनचित करिे 
व्यावसानयक भागीदारांिी कम्वचाऱ्यांच्ा सुरनषििियेला ियेहमीच प्ाधान्य दयेणये आवश्यक आहये. कामाचा पररसर आनण 
कारखान्याची पररस््थर्िी अशी असावी की कामगार आग प्निबंधासह सुरनषिि आनण निरोगी वािावरणाि त्ांचये 
काय्व करू शकिील. र्ोखीम कमी करण्ासाठी, कम्वचारी आरोग्य आनण सुरनषिििा, प्नशषिण आनण स्पष् भूनमका 
वण्विांचये रषिण करण्ासाठी योग्य धोरणये असणये आवश्यक आहये. कम्वचाऱ्यांच्ा सुनवधांिी व्यक्तीचं्ा प्निष्येचये रषिण 
कये लये पानहर्ये आनण वैयस्क्तक स्छिियेच्ा गरर्ा पूण्व कये ल्ा पानहर्येि. व्यावसानयक भागीदारांिी त्ांच्ा कम्वचाऱ्यांच्ा 
विीिये सुरनषिििा सुनिनचिि करण्ासाठी आनण कामाच्ा नठकाणच्ा पररस््थर्िीमुळये  होणारये  अपघाि आनण आर्ार 
टाळण्ासाठी योग्य िी कारवाई करणये आवश्यक आहये. यामध्ये प्र्मोपचार आनण वैयस्क्तक संरषिण उपकरणये, िसयेच 
योग्य आनण (लागू असल्ास) प्मानणि साधिांची उपलब्धिा समानवष् आहये.

आम्ी आमच्ा व्यवसाय भागीदारांिी आंिरराष्ट् ीय नियम, राष्ट् ीय कायदये आनण कामाच्ा वयेळयेसाठी आनण वयेििासाठी 
्थर्ानिक माग्वदश्वक ित्तांचये पालि करण्ाची अपयेषिा करिो.

व्यवसाय भागीदार निकष
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7. संघटिेचे स्ातंत्र्य आनि सामूनिक सौदेबाजीचा अनधकार 
व्यवसाय भागीदारांिी पुष्ी करणये आवश्यक आहये की त्ांचये कामगार कामाच्ा नठकाणी आनण िुकसािभरपाईच्ा 
समस्ांचये निराकरण करण्ासाठी व्यव्थर्ापिाशी उघिपणये संवाद साधण्ास मोकळये  आहयेि. सामूनहक सौदयेबार्ीच्ा 
उद्दयेशािये कामगार संघटिांचये प्निनिनधत्व करायचये की िाही हये निविण्ाचा अनधकार कम्वचाऱ्यांिा आहये. Atlas Copco 
अशा अनधकारांचा वापर करणाऱ्या कोणत्ाही कम्वचाऱ्यासोबि भयेदभाव सहि करि िाही.

8. पयाथिवरिीय जबाबदारी आनि िवामाि कृती लषिात घेिे 
व्यवसाय भागीदारांकिये मान्यिाप्ाप्त पया्ववरण व्यव्थर्ापि नसस्टम असली पानहर्ये नकंवा त्ांच्ा पया्ववरणीय 
कामनगरीमध्ये सिि सुधारणा करण्ाची वचिबद्धिा दश्ववली पानहर्ये. यामध्ये उत्ादि, निनर्टलायझयेशि, उत्ादि 
वापर, वाहिूक आनण कचऱ्याची नवल्येवाट यापासूि पया्ववरणावर होणारा पररणाम कमी करण्ासाठी प्यत्न करणये 
समानवष् आहये.

आमच्ा सव्व व्यावसानयक भागीदारांिी हवामाि आव्ािाला िोिं दयेण्ासाठी कृिी दाखवली पानहर्ये.

पया्ववरणाचये रषिण करणये आनण पया्ववरणास अिुकूल िंत्ज्ािाचा प्चार करणये व्यवसाय भागीदारांिी त्ांचा व्यवसाय 
पया्ववरणाचये संरषिण आनण र्िि अशा पद्धिीिये करणये आवश्यक आहये, उदाहरणार््व, पाण्ाचा वापर आनण सांिपाणी 
प्नक्या याकिये लषि दयेणये. उत्ादिये आनण सयेवा नवकनसि करिािा, व्यवसाय भागीदारांिी उत्ादिये आनण सयेवांचये 
उत्ादि, नविरण आनण वापर करिािा िसयेच त्ांची नवल्येवाट लाविािा होणारये  िकारात्मक पया्ववरणीय पररणाम दूर 
करणये आनण कमी करणये आवश्यक आहये. व्यवसाय भागीदारांिी उत्ादिये, प्नक्या आनण निझाइिमध्ये पया्ववरणास 
अिुकूल िंत्ज्ािाच्ा नवकास आनण प्चारासाठी त्ांच्ा वचिबद्धियेची पुष्ी करणये आवश्यक आहये.

9. Atlas Copco प्रनतबंनधत आनि घोनषत करण्ायोग्य3 सूचीचें पालि करिे
Atlas Copco ची निनषद्ध यादी Atlas Copco ला नविररि कये लयेल्ा भागांमध्ये, उत्ादिांमध्ये नकंवा कच्च्ा मालामध्ये 
नकंवा उत्ादि प्नक्ययेमध्ये वापरल्ा र्ाऊ िययेि असये पदार््व ओळखिये. घोनषि करण्ायोग्य यादीमध्ये असये पदार््व 
आहयेि ज्ांचा वापर मया्वनदि असयेल आनण Atlas Copco ला नविररि कये लयेल्ा वस्तूंमधील कोणत्ाही सूचीबद्ध 
पदार्ा्वची सामग्ी घोनषि करणये आवश्यक आहये. नववानदि खनिर्ये दयेखील घोनषि करण्ायोग्य यादीमध्ये समानवष् 
आहयेि, स्पष्ीकरणासाठी निकष 4 पहा. व्यवसाय भागीदारांिी या सूचीचंये पालि कये ल्ाची पुष्ी करणये आवश्यक आहये, 
सूचीच्ा अद्ििांचये अिुसरण करणये आवश्यक आहये आनण कोणत्ाही समानवष् कये लयेल्ा पदार्ा्वमध्ये समस्ा असल्ास 
Atlas Copco चयेिावणी दयेणये आवश्यक आहये.

Atlas Copco द्ारये  नविंिी कये ल्ास, व्यवसाय भागीदार र्ये भाग, उत्ादिये नकंवा कच्चा माल प्दाि करिाि ज्ाि एक 
नकंवा अनधक 'संघष्व-खनिर्'2 असिाि आनण संघष्व-प्भानवि आनण उच्च-र्ोखीम असलयेल्ा दयेशांचये स्तोि असिाि, 
त्ांिी OECD ड्ु निनलर्येन्स माग्वदश्वक ित्तांचये पालि करण्ासाठी योग्य पररश्रम करण्ास सहकाय्व करण्ासाठी 
ियार असणये आवश्यक आहये.
2कोलंबाइट-टँटालाइट (कोल्टि), कॅनसटराइट, गोल्ड, वोल्फ्ामाईट नकंवा त्ांचये ियेररव्येनटव््र् (US नसक्ुररटीर् अँि एक्सचचेंर् कनमशिच्ा 
व्याख्ययेिुसार नटि, टंगस्टि आनण टंॅटलम) ही कॉिस्लिक्ट खनिर्ये आहयेि.
3प्निबंनधि आनण घोनषि करण्ायोग्य याद्ा Atlas Copco Group च्ा वयेबसाइटवर उपलब्ध आहयेि:  
http://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/ethical-supply-chain

https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/business-partners?.html
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अिुपालि आनि पाठपुरावा
Atlas Copco आमच्ा व्यावसानयक भागीदारांिी आमची सामानर्क, व्यावसानयक िैनिकिा आनण पया्ववरणीय मािकये  आनण 
वचिबद्धिा सामानयक करण्ाची अपयेषिा करिये. ही बांनधलकी व्यवसाय भागीदाराद्ारये  िुलिात्मक आचारसंनहिा असलयेल्ा नकंवा या 
दस्तऐवर्ावर स्ाषिरी करूि दाखवली र्ाऊ शकिये. 

व्यवसाय भागीदार र्ये अंमलबर्ावणीसाठी सनक्य आहयेि नकंवा हये निकष पूण्व करिाि त्ांिा प्ाधान्य भागीदारीसाठी नवचाराि घयेिलये 
र्ािये. आम्ी आमच्ा व्यावसानयक संबंधांचये पुिरावलोकि करिो आनण आमच्ा मािक आनण निकषांिुसार बदल करण्ास ियार 
िसलयेल्ा व्यावसानयक भागीदारांसोबिचये संबंध बंद करू शकिो. 

Atlas Copco Group च्ा कंपन्यांिी कृिी आराखिा ियार करूि, वरील िमूद कये लयेल्ा निकषांचये पालि करण्ासाठी नकंवा निकषांचये 
पालि करण्ाची इछिा आनण इछिा प्दनश्वि करण्ासाठी आमच्ा व्यावसानयक भागीदारांिी पुरयेशी कागदपत्ये ियार ठयेवण्ाची अपयेषिा 
कये ली आहये. उल्ंघि आढळल्ास व्यवसाय भागीदार या आवश्यकिा पूण्व करण्ाच्ा प्नक्ययेि असल्ास आनण Atlas Copco सोबि 
कृिी योर्िा ियार करण्ास इछुिक असल्ास या दस्तऐवर्ावर त्ांच्ा वचिबद्धियेवर स्ाषिरी करू शकिाि.

Atlas Copco Group सोबि व्यवसाय करण्ाची अट म्णूि, व्यवसाय भागीदार आनण त्ांच्ा उपकंत्ाटदारांिी Atlas Copco आनण 
त्ाच्ा नियुक्त एर्ंटिा (िृिीय पषिांसह) ऑनिट करण्ासाठी अनधकृि कये लये पानहर्ये. व्यवसाय भागीदाराच्ा सहकाया्विये, ऑिसाइट 
ऑनिटची ियेहमी आगाऊ व्यव्थर्ा कये ली र्ाईल.

(व्यवसाय भागीदाराचये िाव)

Atlas Copco आचारसंनहियेवर आधाररि हा दस्तऐवर् वाचला आहये आनण समर्ूि घयेिला आहये आनण या दस्तऐवर्ािील सव्व निकष 
आनण आवश्यकिांचये पूण्वपणये पालि करण्ास वचिबद्ध आहये.

िाव...................................................................................... पद/िोकरीचये शीष्वक.................................................................. 

िारीख आनण नठकाण......................................................... स्ाषिरी.......................................................................................
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Atlas Copco च् या नटकाऊपणाच् या अहवालाि ग्ोबल ररपोनटयंग इनिनशएनटव् GRI माग्वदश्वकित्वये www.globalreporting.org, स्ीनिश 
वानष्वक लयेखा कायदा आनण नटकाऊपणाच्ा आवश्यकिा आनण युरोनपयि युनियिच्ा स््थर्रिा आवश्यकिा यांचये अिुसरण करिये.
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