
प्रस्तावनता
Atlas Copco हा शाश्वत उत्ादकता असलेली उत्ादने आणि से्वा देिारा जागततक ्ातळी्वरील एक अग्रगण्य उद्ययोग 
समूह आहे. हा उद्ययोग समूह ग्राहकांना आ्ल्या अभिन्व कॉम्पे्सर, वहहॅक्यूम सयोल्यूशनस, जनरेटर, ्ं्, ्वीज साधने आणि 
असेंबली प्िालीद्वारे से्वा देतयो. Atlas Copco उत्ादकता, ऊजाजा का्यजाक्षमता, सुरक्षा आणि का्याजाभ्यास ्या्वर कें द्रित 
उत्ादने आणि से्वा व्वकभसत करतयो. कं्नीची स्ा्ना 1873 मध्ेय झाली, सटॉकहयोम स्वीडन मध्ेय सस्त असून ततची 
जागततक व्यापती 180 ्ेक्षा अधधक देशां््ययंत ्योहयोचिारी आहे.

समूहाचा दृस्टकयोन त्यांचे ग्राहक, ्ुर्वठादार आणि इतर व्य्वसा्य िागीदार आणि इतर िागधारकांसाठी First in Mind 
— First in Choice® असिे हा आहे. हे साध्य करण्यासाठी Atlas Copco Group चा हेतू हा त्यांच्या सामाईक मूलिूत 
आणि नैततक मूल्यां्वर आधाररत व्य्वसा्य ्द्धतीने काम करून अशा व्य्वसा्य िागीदारांसयोबत काम करण्याचा आहे जे कक 
आ्ल्याप्मािेच ्या मूल्यांच्या आधारा्वर व्य्वसा्य करतात 

Atlas Copco च्ता व्तावसताय्क आचतारसंहिे्1े मध्े असे मिटले आिे कक :
•     “आम्ही ्ुर्वठादार, उ्कंत्ाटदार सं्युकत सह्ययोग िागीदार, एजंट आणि व्वतरक अशा आमच्या व्य्वसा्यातील 

िागीदारांचे स्ववोततम सह्ययोगी बनण्याचा आणि त ेआम्हाला प्ाधान्य देतील अशा ्द्धतीने काम करण्याचा सतत प््यतन 
करत असतयो.

•     आम्ही उत्ादकता, गुि्वतता, व्वतरि, ककंमत आणि व्वश्वासाहजातसेह ््याजा्वरिी्य आणि सामासजक का्यजाप्दशजान आणि 
व्वकासासाठी प्ततबद्धता ्या गुिांच्या आधारा्वर तन््क्ष्िे व्या्वसात्यक िागीदार शयोधतयो, मूल्यांकन करतयो आणि तन्वडतयो.

•     आम्ही त्यांना आमच्या ्वचनबद्धतचेी जािी्व करुन देतयो आणि त्यांच्याकडून आमच्या धयोरिांचे ्ालन वहा्ेव अशी अ्ेक्षा करतयो.”

्या डौक्ुयमेंटचा हेतू, व्य्वसात्यक िागीदारांना Atlas Copco समूहाच्या नैततक, सामासजक, सुरक्षा, आरयोग्य आणि 
््याजा्वरिव्वष्यक धयोरिांची अंमलबजा्विी करण्याच्या दृ्टीने ्योडक्यात स््टीकरि देिे असा आहे
 

खतालील यनकष सूची Atlas Copco च्ता व्तावसताय्क आचतारसंहि् ेवर आधतारर् आिे, जी समूितादवतारे समर्थ्ि  खतालील 
आं्ररताष्ट्ी् मतारथिदरथिक ्ततवतांवर आधतारर् आिे:
•    सं्युकत रा्ट्र आतंरा्ट्री्य मान्वाधधकार व्वधे्यक
•    का्याजामध्ेय मूलिूत ततत्ेव आणि अधधकारां्वर ILO घयोषिा (ILO)
•    ्ुयना्यटेड नेशनस गलयोबल कॉम् ह्ॅकट (GC)
•    बहुरा्ट्री्य उ्क्रमांकररता OECD मागजादशजाक ततत्ेव 
 

सवथिसताधतारण आवश्क्ता
्ुर्वठादार, उ्कंत्ाटदार, सं्युकत सह्ययोग िागीदार, एजंट आणि व्वतरक अशा व्य्वसा्यातील िागीदारांना व्या्वसा्यातील 
आचारसंद्हतनुेसार समूहाच्या जबाबदा्याजा आणि अ्ेक्षा ्याबद्दल जागरूक केले जा्ेव. व्य्वसा्यातील िागीदार Atlas Copco 
Group ची उत्ादने ककं्वा से्वांच्या उत्ादनांसाठी उ्कंत्ाटदार ्वा्रत असल्यास, त्यांच्या उ्कंत्ाटदारांचे मूल्यांकन 
करण्यास आणि त ेतन्वडण्यासाठी समान ततत्ेव ्वा्रण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. व्वनंती केल्यास, व्य्वसा्यातील 
िागीदाराने Atlas Copco ला सूधचत करिे आ्वश्यक आहे की त ेकयोित ेउ्कंत्ाटदार ्वा्रतात.

व्य्वसा्यातील िागीदारांनी, त्यांच्या स्वजा कृतींमध्ेय, त ेज्या देशांमध्ेय का्यजा करतात त्या देशांमध्ेय लागू असलेल्या रा्ट्री्य 
का्यदे आणि तन्यमांचे ्ालन करिे आ्वश्यक आहे. ्या दसतऐ्वजात कयोिताही तनकष रा्ट्री्य का्यद्याच्या व्वरयोधात 
असल्यास, नेहमी रा्ट्री्य का्यद्याचे अनुसरि करिे आ्वश्यक आहे. अशा ्ररसस्तीत व्य्वसा्यातील िागीदाराने ्या 
दसतऐ्वजा्वर स्वाक्षरी करण्याआधी Atlas Copco ला अशा व्वसंगती बद्दल ताबडतयोब सूधचत केले ्ाद्हजे.

Atlas Copco च्या आ्वश्यकता रा्ट्री्य का्यद्यामध्ेय तनधाजाररत केलेल्या आ्वश्यकतां्ेक्षा अधधक असू शकतात, अशा 
बाबतीत व्य्वसा्यातील िागीदाराने Atlas Copco च्या अततररकत आ्वश्यकतांचे ्ालन करिे आ्वश्यक आहे.

1http://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/our-sustainability-approach/our-business-code-of-practice
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व्वसता्ता्ील भतारीदतारताचे यनकष
1.   सवथि प्रकतारच्ता सक्ीचे आणण बळजबरीचे मजूरतांचे यनमूथिलन (GC 4, ILO 29) 

व्य्वसा्यातील िागीदार कयोितहेी सकतीने ककं्वा बळजबरीने श्रम करिारे मजूर नसा्ेवत. हे कयोित्याही स्वरू्ात सहन 
केले जािार नाही. ्यात एखाद्या व्यकतीने अतनच्ेने ककं्वा दंडाच्या धमकीअंतगजात केलेले कयोितहेी का्यजा ककं्वा से्वा 
समाव्व्ट आहे. हे व्या्वसात्यक िागीदारांना त्यांच्या कमजाचा्यायंच्या रयोजगारादरम््यान, त्यांचे ्सेै ककं्वा मूळ दसतऐ्वज 
जसे की ्ास्योटजा, शकै्षणिक प्माि्त् ेआणि ्यासारखी कागद्त् ेजमा करण्या्वर देखील प्ततबंध ला्वत.े

2.  बतालमजूरीलता नकतार (GC 5, ILO 138) 
Atlas Copco बाल मजूरांचा स्वीकार करत नाही. ते रयोजगारासाठीच्या का्यदेशीर ्व्याच्या खाली असलेल्या कयोिालाही 
कामा्वर घेत नाहीत हे सुतनसशचत करण्यासाठी व्य्वसा्यातील िागीदारांना आ्वश्यक प्ततबंधातमक उ्ा्य करा्ेव 
लागतात. ्याचा अ्जा असा नाही की जयो््ययंत स्ातनक का्यद्यात जासत ्व्ययोम्याजादा देत नाही, अतन्वा्यजा भशक्षि ्ूिजा 
करण्यासाठी ्व्या्ेक्षा कमी ्व्याच्या ककं्वा 15 ्वषायं्ेक्षा कमी ्व्याच्या व्यकतींना (ककं्वा 14 जे्े ILO अधध्ेवशन क्र. 
138 द्वारे ्र्वानगी द्दली आहे) रयोजगार द्दला जाऊ शकतयो. अधधकृत अल््व्यीसाठी, व्य्वस्ा्न ककमान लागू 
स्ातनक का्यद्यासह कामाची सस्ती, कामाचे तास आणि त्याच्या ककं्वा ततच्या ्व्यासाठी उ््ुयकत ्ेवतन प्दान 
करण्यासाठी जबाबदार आहे. धयोकादा्यक का्याजासाठी ककमान ्व्य 18 ्वषषे आहे.

3.  प्रतामताणणकपणता (GC 10, OECD 9) 
व्य्वसा्यातील िागीदार खंडिी ्व लाचखयोरीसद्हत, स्वजा प्कारच्या भ्र्टाचाराव्वरुद्ध काम करा्ेव. त ेबना्वट दसतऐ्वज 
ककं्वा अन्य बेका्यदेशीर का्यषे ककं्वा अघयोवषत उत्ादन ्ुयतनट ककं्वा ्ुर्वठादार ्यांचा ्वा्र करू शकत नाहीत. आम्हाला 
एक सहकारी व्य्वस्ा्न आणि उत्ादन सुव्वधांसह, व्य्वसा्यातील िागीदाराच्या आ्वारामध्ेय मुकत प््ेवश आ्वश्यक 
आहे. व्य्वसा्यातील िागीदारांनी ्ययोग्य प्ततस्धषेमध्ेय त्यांच्या ्वचनबद्धतचेी ्ु्टी करा्वी आणि प्ततस्धधी, ककंमत 
शअेररगं ककं्वा इतर ततसम गयो्टींशी संबंधधत चचाजा ककं्वा करारांमध्ेय प््ेवश न करण्यास सहमत असा्ेव.

4.  मतानवी अरधकतारतांचे सम्थिन आणण आदर (GC 1 आणण GC 2) 
व्य्वसा्यातील िागीदारांनी मान्वी हककांचे संरक्षि आणि सम्जान करिे आ्वश्यक आहे. त्यांना हे सुतनसशचत करण्यास 
सक्षम वहा्यचे आहे की त ेमान्वी्य हककांच्या दरुु््ययोगात सहिागी नाहीत आणि त्यांना Atlas Copco Group द्वारा 
समध्जात मुख्य आतंररा्ट्री्य नैततक मागजादशजाक ततत्वांचे ्ालन करिे आ्वश्यक आहे. 
 
Atlas Copco ने व्वनंती केली असल्यास, व्य्वसा्यातील िागीदार जे िाग, उत्ादने ककं्वा कचचा माल ्ुर्वतात 
ज्यामध्ेय एक ककं्वा अधधक ‘काँनस्लट भमनरलस’2 आणि संघषजाग्रसत आणि उचच-धयोका असलेल्या देशांकडील सत्योत 
समाव्व्ट आहे, OECD तनद्हत ्ररश्रम ततत्वांनुसार का्यजा करण्यास सहका्यजा करण्यासाठी त्यार असिे आ्वश्यक आहे.

5.  रोजरतार आणण व्वसता् संदभताथि् भेदभताव यनमूथिलन (GC 6, ILO 111) 
व्य्वसा्यातील िागीदारांनी समान संधी, तन््क्षता आणि व्वव्वधतांचे सम्जान केले ्ाद्हजे आणि कठयोर्िे हे 
सुतनसशचत करिे आ्वश्यक आहे की स्वजा कमजाचा्यायंना कयोित्याही रयोजगार तनिजा्यांमध्ेय त्यांच्या क्षमता आणि ्ययोग्यता 
्या्वर आधाररत, जाती्य समूह, धमजा, भलगं, ्व्य, रा्ट्री्यत्व, अ्ंगत्व, ्ैव्यसकतक संबंध, कें रिी्य सदस्यत्व आणि/ककं्वा 
राजकी्य मत ्याची ््वाजा न करता, ्वाग्वले ्ाद्हजे.

6.  सुरक्षि् आणण आरोग्दता्ी वता्तावरण, फॅकटरीची सस््ी आणण रिृयनमताथिण (ILO 115) 
व्य्वसा्यातील िागीदाराने प्त्ेयक ्ेवळी कमजाचा्यायंच्या सुरक्क्षततलेा प्ाधान्य देिे आ्वश्यक आहे. का्यजा ्ररसर आणि 
फहॅ कटरीची सस्ती अशी असिे आ्वश्यक आहे की कामगार त्यांचे का्यजा सुरक्क्षत आणि आरयोग्य्ूिजा ्वाता्वरिात करू 
शकतात, ज्यात असगनशामक प्ततबंधनाचा समा्ेवश आहे. धयोके कमी करण्यासाठी, कमजाचारी आरयोग्य आणि सुरक्क्षतता, 
प्भशक्षि आणि स््ट िूभमका ्विजानांसाठी ्ययोग्य धयोरिे असिे आ्वश्यक आहे. कमजाचा्यायंसाठीची सुव्वधा व्यकतींच्या 
प्तत्ठेचे संरक्षि करिे आणि व्यसकतगत स्वच्ता गरजा ्ूिजा करिे आ्वश्यक आहे. व्य्वसा्यातील िागीदारांनी 
त्यांच्या कमजाचा्यायंच्या ्वतीने, सुरक्षा आणि का्यजास्ळ सस्तींमुळे उद्भ्विारे अ्घात आणि आजार टाळण्यासाठी ्ययोग्य 
कार्वाई करिे आ्वश्यक आहे. ्यात उदाहरिा्जा, प््मयो्चार उ्करिांची उ्लबधता समाव्व्ट आहे.

7.  संघटनेचे सवता्ंत्् आणण सतामूहिक सौदता (कलेसकटवि बतारगेयनरं) करण्ताच्ता अरधकतारताची प्रभतावी मतान््ता 
(GC 3, ILO 87) 
व्य्वसा्यातील िागीदार हे सुतनसशचत करतात की त्यांचे कामगार का्यजास्ळातील आणि नुकसान िर्ाईच्या समस्यांचे 
तनराकरि करण्यासाठी व्य्वस्ा्नाशी उघड्िे सं्वाद करण्यासाठी मुकत आहेत. सामूद्हक सौदाच्या (कलेसकटवह 
बागषेतनगं) उद्देश्यासाठी कामगार संघटनांनी प्तततनधधत्व करा्यचे ककं्वा नाही हे तन्वडण्याचा अधधकार कमजाचा्यायंना आहे. 
Atlas Copco अशा अधधकारांचा ्वा्र करिा्याजा कयोित्याही कमजाचा्यायंव्वरूद्ध िेदिा्व सहन करिार नाही.

8.  अरधक मितान प्ताथिवरणी् जबताबदतारीलता प्रोतसतािन देण्तासताठी पुढताकतार (GC 8, OECD 5) 
व्य्वसा्यातील िागीदारांची आदशजा ््याजा्वरिी्य व्य्वस्ा्न प्िाली ककं्वा ककमान ््याजा्वरिी्य धयोरिाची ककं्वा ्यंत्िा 
व्वकभसत करण्यासाठीची कद्टबद्धता असा्वी ज्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या ््याजा्वरिव्वष्यक कामधगरीमध्ेय सातत्याने 
सुधारिा हयोईल.

2भसक्युररटीज आणि एकसचेंज कभमशनच्या ्ररिाषनुेसार कयोलंबम-टॅंटालाईट (कयोलटन), कहॅ भसटरीटे, सयोने, ्वयोलफारामेट ककं्वा त्यांचे डरेर्ेवद्ट्व (द्टन, टंगसटन 
आणि टॅंटलम) कंस्लकट भमनरलस आहेत   
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9.  प्ताथिवरणववष्क आविताने आणण प्ताथिवरणववष्क अनुकूल ्ंत्रज्तानताचता ववकतास आणण प्रसतार ्तासताठी सतावधरररीचता 
दृसष्टकोन (GC 7 आणण 9, OECD 5) 
व्य्वसा्यातील िागीदारांनी त्यांच्या व्य्वसा्याला अशा प्कारे चाल्वला ्ाद्हजे की जे ््याजा्वरिाचे संरक्षि आणि जतन 
करत,े उदाहरिा्जा, ्ाण्याचा ्वा्र आणि सांड्ाण्या्वर प्कक्या करण्याकड ेलक्ष देत.े उत्ादने आणि से्वा व्वकभसत 
करताना, व्य्वसा्यातील िागीदारांनी उत्ादने आणि से्वांची तनभमजाती, व्वतरि करताना आणि ्वा्रताना तसेच त्यांच्या 
व्वलहे्वाटा दरम््यान नकारातमक ््याजा्वरिी्य प्िा्वांना संबयोधधत आणि कमी करिे आ्वश्यक आहे. व्य्वसा्यातील 
िागीदारांनी उत्ादन, प्कक्र्या आणि डडझाइनमध्ेय ््याजा्वरि्वादी अनुकूल तंत्ज्ानाच्या व्वकासासाठी आणि प्चारासाठी 
त्यांच्या ्वचनबद्धतचेी ्ु्टी करिे आ्वश्यक आहे.

 
10.  Atlas Copco प्रय्बंरध् आणण घोवष् केलेल्ता सूचीचे3 अनुपतालन 

Atlas Copco उत्ादन प्कक्र्यांमध्ेय व्वतररत केलेले िाग, उत्ादने ककं्वा कचचा मालांमध्ेय न ्वा्रले जािारे ्दा्जा 
प्ततबंधधत सूचीने ओळखतात. घयोवषत करता ्ेयण्याजयोग्या सूचीमध्ेय ज्या ्दा्ायंचा ्वा्र म्याजाद्दत असेल त ेसामील 
आहेत आणि Atlas Copco ने व्वतररत केलेल्या ्वसतूंमध्ेय कयोित्याही सूचीबद्ध ्दा्ायंची सामग्री घयोवषत केली जािे 
आ्वश्यक आहे. काँनस्लट भमनरलसदेखील घयोवषत करता ्ेयण्याजयोग्या सूचीत समाव्व्ट आहेत, स््टतसेाठी तनकष 4 
्हा. व्य्वसा्यातील िागीदारांनी ्या सूचींसह त्यांच्या अनु्ालनाची ्ु्टी करिे आ्वश्यक आहे, सूचीच्या अद्यतनांचे 
अनुसरि करा आणि समाव्व्ट ्दा्ाजामध्ेय समस्या असल्यास Atlas Copco ला सतकजा  करा. 

अनुपतालन आणण पताठपुरतावता
्ेय्े सूचीबद्ध असलेल्या सामासजक, व्या्वसात्यक नैततक मूल्यांचे आणि ््याजा्वरिव्वष्यक तनकषाचे व्या्वसात्यक िागीदारानी 
्ालन करिे Atlas Copco ला आ्वश्यक आहे. व्या्वसात्यक िागीदार जे ्यांची अमंलबजा्विी करण्यात सकक्र्य आहेत 
ककं्वा जे आधी्ासून ्या तनकषांची ्ूतजाता करतात त्यांना िागीदारीसाठी प्ाधान्य देऊन व्वचारात घेतले जाईल. समूह 
काटेकयोर्िे तनरीक्षि करेल आणि स्वषेक्षि आणि ऑडडटच्या माध्यमातून ्या तनकषासह व्य्वसात्यक िागीदारांच्या ्ालनाचा 
्ाठ्ुरा्वा करेल. उललंघन आढळल्यास Atlas Copco आ्ल्या व्या्वसात्यक संबंधांचे ्ुनरा्वलयोकन देखील करेल आणि 
व्य्वसात्यक िागीदारांना त्वररत तनकष ्ूिजा करण्यासाठी ककं्वा बदलण्याची व्वनंती केली जाईल. व्य्वसात्यक िागीदार 
त्यांच्या आ्वश्यकता ्ूिजा करण्याच्या प्कक्र्ेयमध्ेय असल्यास आणि ्ययोजना त्यार करण्यास इच्ुक असल्यास त े्या 
दसतऐ्वजात त्यांच्या ्वचनबद्धत्ेव्वर स्वाक्षरी करू शकतात.

Atlas Copco Group कं्न्यांनी त्यांच्या व्य्वसात्यक िागीदारांना ्वर नमूद केल्याप्मािे तनकषासह त्यांचे ्ालन करत 
असल्याची भसद्धता करण्यासाठी ्ुरेसे दसतऐ्वज व्य्वस्ाव्त करिे आ्वश्यक आहे ककं्वा कृती ्ययोजना आराखड्याद्वारे 
त्यांचा तनकषासह ्ालन करण्याचा उद्देश आणि इच्ा प्दभशजात करिे आ्वश्यक आहे.Atlas Copco Group सह व्य्वसा्य 
करण्याची एक अट म्हिून, व्य्वसात्यक िागीदार आणि त्यांचे उ्कंत्ाटदारांनी Atlas Copco आणि त्याचे तन्ुयकत एजंट 
(ततृी्य ्क्षांसह) ्यांना ऑडडट करण्यासाठी अधधकृत करिे आ्वश्यक आहे.

(व्य्वसा्यातील िागीदाराचे ना्व) 

ने Atlas Copco व्या्वसात्यक आचारसंद्हत्ेवर आधाररत हे दसतऐ्वज ्वाचले आहे आणि समजले आहेत आणि ्या 
दसतऐ्वजातील स्वजा तनकष आणि आ्वश्यकतांचे ्ूिज्ा िे ्ालन करण्यास ्वचनबद्ध आहे.

ना्व      ्द/का्याजाचे शीषजाक 

तारीख आणि स्ान     स्वाक्षरी

3प्ततबधंधत आणि घयोवषत करण्या्ययोग्य सूची Atlas Copco Group ्ेवबसाइट्वर उ्लबध आहेत: 
http://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/ethical-supply-chain 

अय्ररक् संदभथि
•    सुरक्क्षतता आणि आरयोग्यामध्ेय ILO ची व्या्वसात्यक आचारसंद्हता, http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm
•    ILO International Labor Standards, http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
•    बहुरा्ट्री्य उ्क्रमांसाठी OECD ची मागजादशजाकतत्ेव, www.oecd.org
•    भ्र्टाचारव्वरयोधी सं्युकत रा्ट्र अधध्ेवशन http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
•    ्ुयना्यटेड नेशनस गलयोबल कॉम् ह्ॅकट, www.unglobalcompact.org 
•    सं्युकत रा्ट्र आतंरा्ट्री्य मान्वाधधकार व्वधे्यक, www.un.org
•    ISO 14001, www.iso.org
•    SA 8000, www.sa-intl.org
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