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आमच्या आचयारसंहहतेचे सवयागत आहे

हने्े ल मधये आमही जगभरातील सुमारे 53,000 लो्ांची ्ैप्धयपूणत टीम आहोत आणण दररोज 
आमही आमचे उतपादने, से्ा आणण उपायांद्ारे अबजा्धी लो्ांचया जी्नाला सपशत ्रतो. आपलया 
सभो्तालचया जगा्र आपला प्रचंि प्रभा् िपतो, मग आपण ्ाय ्रतो, आणण तयाहीपेिा महत््ाचे 
महणजे आपण ते ्से ्रतो ह ेखरोखर महत््ाचे आह.े

आमही सचोटी आणण उच्च नैतत् मान्े असलेली ्ं पनी आहोत आणण अनुपालन आमचया मानलस्तेत 
आणण आमचया व्य्साय पद्धतींमधये अप्भाजय भूलम्ा बजा्ते आणण नेहमीच बजा्ेल. महणूनच 
आमची आचारसंहहता इत्ी महत््ाची आह.े ह ेआमचया ्ृ ती आणण ्ततनासाठी ्ं पास महणून 
्ाम ्रेल आणण योगय तनणतय घेणयासाठी आणण आमचया ग्ाह्, भागीदार आणण आमही जया समु-
दायांमधये ्ाम ्रतो तया समुदायांसह पपढयानपपढया आमही ्मा्लेली उत्ृ ष्ट जागतत् प्रततष्ा 
हट््ून ठे ्णयासाठी गुंतागुंतीचया पररजस्थतीत नेजवहगेट ्रणयास मदत ्रेल. तया अ्थातने आमची 
आचारसंहहता हा व्य्साय ्रणयाचा आमचा पाया आह.े

पुढचया पपढयानचया भलयासाठी आमचा उद्ेश मनापासून अग्गणय असून ही महत््ा्ांिा अधोरेणखत 
्रतो. याचा अ्थत असा आह े्ी, आपण जया प्र्ारे व्य्साय ्रतो, प्रतये् दशेात, स्त व्य्साय यु-
तनटससाठी आणण स्त ्ायाांसाठी आपण नैतत् आणण सचोटीने ्ागतो. अग्गणय भा्ना आणण 
अनुपालन परसपरप्रोधी नाहीत, ते हातात हात घालून चालतात.

शे्टी, आपलया ्ौटंुबब् व्य्साय परंपरेनुसार, आपली मूलये ए्ा पपढीक्ू न दसुऱया पपढीक्े 
जातात. ए् पपढी उदाहरणाद्ारे आघािी्र आह ेआणण पुढचया पपढीसाठी आदशत महणून ्ाम ्रते, 
जयामुळे आपण जगात यशस्ी आणण अदप्तीय बनतो ते जतन ्रते. ह ेआदशत असणे आपलया्र 
अ्लंबून आह ेआणण आपलया ्ृ ती आणण ्ततनाचा स्ातत जासत पररणाम जयांचया्र होईल 
तयांचा नेहमीच प्चार ्रणे आपलया्र अ्लंबून आह:े भा्ी पपढयां्र. 
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जेवहा लाखो लो् दररोज आमची उतपादने ्ापरतात, तेवहा ते आमचया मूलयांशी 
आणण ्ततनांशीही जोिले जातात. यामुळे आमचया्र मोठ्ा संधी आणण 
मोठ्ा जबाबदाऱया येतात.

आमचा मजबूत ्ारसा आणण अग्गणय भा्ना आपलयाला या प्र्ासात ए्मे्ां-
शी संबंध, मैत्ी आणण खरी ्ाळजी घेणयास मागतदशतन ्रेल आणण आमचया 
्ाळजीचया ्ारशाला बळ्टी दईेल.

आमची ए्तेची भा्ना ही आमचया हृदयाचया ज्ळची बाब आह,े ्ारण हा 
आमचया ्ैप्धयपूणत समुदायाचा पाया आह.े हने्े लचया संयुक्त शक्तीचा पूणत-
पणे फायदा घेणयासाठी, पुरोगामीपणाचया आपलया अनोखया द्तैाचा समतोल 
साधणयासाठी आणण ्ौटंुबब् परंपरा आणण जबाबदार ्ृ तींसह अग्गणय हो-
णयासाठी आमही सचोटीचया सामातय् मानलस्तेचा ्ापर ्रू.

आमही स्त: तनजचचत ्े लेलया सचोटीचया उच्च मान्ांमुळे आमही हने्े ल 
आणण ए्ू णच समाजाचे हहत साधले पाहहजे जेणे्रून ससटेनॅबबललटी मधये 
नेतृत्ाप्रती आपलया ्चनबद्धते्र भर हदला जाईल आणण भयावी पपढ्यांसयाठी 
आदशत महणून चम्ेल.

सचोटीचया
आपलयासाठी 
कया् अथत आहे
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सचोटी 
आपल्यालया 
आपला 
उदे्श 
जगण्यास
कशी मदत 
्रत

आपली मूलये आणण नेतृत्ाची 
बांध्थल्ी प्रितयात आणणयासाठी 
आणण आपला उदे्श पूणत  
्रणयासाठी आपण आदशत 
महणून ्शी ्ृ ती ्रतो आणण 
्से ्ागतो. 

5सचोटीचा आमचयासाठी ्ाय अ्थत आहे



भा्ी पपढयांसाठी 
कृ ती आणण 
्ततन
ए् रोल मोिल ्सा हदसतो, आणण 
आपण ्धी ए् पाहहला आहेस ्ा?
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आमचे

प्प्धता, हहससेदारी आणण समा्ेश, टीम ््त आणण ्ौटंुबब् 
भा्ना या संस्ृ तीला चालना देणे ह ेआमचया यशाचे आधारसतंभ आहते. 
्े ्ळ नयायय, तनरोगी आणण सुरिषित ्ामाचया ्ाता्रणातच आपले लो् 
तयांचया पूणत िमतेपयांत पोहोचू श्तील. ही ए् मानलस्ता आह ेजयाचे हने्े  
ल मधये आपलयाला प्रतततनध्थत् ्रायचे आह े् भक्कम उभे राहायचे आह,े परंतु 
तयापलीक्े समाजातही, आपलया लो्ांना भा्ी पपढयांसाठी आदशत महणून 
्ाम ्रायचे आह.े

लो्
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आमही आदरयुक्त आणण 
स्तसमा्ेश् संस्ृ ती  
्ाढप्णयासाठी ्चनबद्ध 
आहोत जे आपलया लो्ांना 
दररोज तयांचे स्ोत्तम 
देणयास िसम ्रते.

आमचे वैपवध्पूणत आणण सवतसमयावेशक वकत फोसत ह े
आमचे ए् मोठे साम्थ्थयत आह.े ह ेआमहाला प्रततभा आ्प-
षतत ्रणयास आणण हट््ून ठे ्णयास, नाप्नयपूणत 
्लपना तयार ्रणयास, आमचया भागधार्ांना आणण 
ग्ाह्ांना समजून घेणयास आणण नयायय आणण अध्थ् 
समा्ेश् जगात योगदान दणेयास मदत ्रते. आमचयासाठी 
प्प्धता आणण समा्ेशन महणजे आपले मतभेद आतमसात 
्रणे, ए्मे्ां्र प्च्ास ठे ्णे आणण ए् संघ महणून 
ए्त् ्ाम ्रणे.

आमही नेहमीच ए्मे्ांशी आणण इतर स्ाांशी सनमानाने 
आणण आदराने ्ागतो. आपण ्ोणतयाही प्र्ारचा ््ं ्ा 
स्रूपात छळ, गुंिग्गरी ककं वया भेदभयाव सहन करत नयाही, 
परंतु ्ंश, रंग, ललंग, लैंग्थ् अलभमुखता, धमत, राज्ीय 
संलग्नता, ्ामगार संघटना सदसयत्, अपंगत्, राष्ीयता, 
सामाजज् मूळ ््ं ्ा ्यापुरते मयातहदत नाही.

आपल्या लोकयांशी समन्या्ी वयागणूक ह ेआमचया ्ॉपोरेट 
संस्ृ तीचे मूलभूत तत्् आह.े आमही आमचया स्त लो्ांना 
स्ाांना समान संधी उपलबध ्रून दतेो, जयामुळे ते हने्े 
लमधये योगदान दऊे श्तील आणण व्या्सातय् आणण 
्ैयजक्त् दोनही प्र्ारे ्ाढू श्तील.

्रील तत््े आमचया अंतगतत सह्ायत ्रणयाचया पद्धती-
चा पाया तयार ्रतात, परंतु आमचे पुर्ठादार, ्ं त्ाटदार 
आणण स्तसाधारणपणे व्या्सातय् भागीदारांसह दखेील 
लागू ्रतो.

आदर्ुक्
्ततन 

मला माझया 
लमत्ांसोबत खेळायला 
आि्तं. ्धी्धी 
आमही स्त प्र्ारचया 
मूखतपणाचया गोष्टी 
्रतो. पण मी  
तयांचयासाठी ्धीच 
नीचपाने ्ागणार 
नाही, ्ारण मला ते 
आि्तात.

अर्गक जयाणून घ्या

व्या्हारर् उदाहरणे

हने्े ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त

8आमचे लो्
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आमही नेहमीच ्ायत आणण 
्ततन ्रणयासाठी ्चनबद्ध 
आहोत जयामुळे हेन्े लची 
प्रततष्ा उं चा्ेल आणण 
तयाला िता जाणार नाही.

हने्ेलने अने् दश्ांचया सनमाननीय व्या्सातय् 
आचरणातून आपली मजबूत प्रततष्ा तनमातण ्े ली आह.े 
आमचे लो्ं जगातील आमचया प्रततष् ेशी ज्ळून जोिलेले 
आहते.

जोपयांत ते ्ायदशेीर मयातदते राहतात, आमचया मूलयांचा 
आदर ्रतात, आणण आमचे ्मतचारी महणून आमची 
प्रततष्ा आणण तयांची ्ततव्ये धोकयात आणत नाहीत 
तोपयांत आमही आमचया लो्ांचया संघटना, कलब इतयादींमधये 
स्त खयाजगी सहभयागयाच ेस्ागत ्रतो.

जेवहा सोशल मीिियासारखया सा्तजतन् िेत्ात मत व्यक्त 
्रणयाची आणण खयाजगी मते व्यक् ्रणयाची ्ेळ येते, 
तेवहा आपले लो् तयांचे ्ैयजक्त् प्चार आणण हने्े ल 
मधील तयांचे स्थान यांचयात सपष्ट फर् ्रतील.

अर्गक जयाणून घ्या

व्या्हारर् उदाहरणे

हने्े ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त

आमची 
प्रततष्ा
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https://henkelgroup.sharepoint.com/teams/CorpStandards/Practical%20Examples/Code%20of%20Conduct%20-%20Practical%20Examples%20-%20English/CoC_DeepDiveLayer_EN_3.1_02_Our%20Reputation.pdf


कयामयाच्या हठ्ाणी 
आरोगय आणण 
सुरक्षिततया
आमच्या लोकयांच ेसंररण ्रणे ह ेआमचया मूलभूत मूलयांमधये दीघत्ाळापासून 
गणले जात आह.े आमही ह ेसुतनजचचत ्रतो ्ी आरोगय आणण सुररा धो्े 
शोधणयासाठी आणण टाळणयासाठी आमचयाक्े सुयोगय प्रक्या आह.े 

आमही जया साइटस आणण समुदायांमधये राहणयासाठी आणण ्ाम ्रणयासाठी 
ए् चांगली जागा चाल्तो तयांना बनप्णयात आमही सक्य भूलम्ा बजा्तो. 
तसेच, ससटेनेबल आणण सयामयाजजकदृषट्या जबयाबदयार पवकयासयासयाठी आणण महणूनच 
सुरिषित आणण तनरोगी ्ामाचया पररजस्थतीला प्रोतसाहन दणेयासाठी आमही 
्चनबद्ध आहोत. 

्ामाचया हठ्ाणी आरोगय आणण सुरिषिततेबाबतची आमची तत््े आमचया ्ा-
यातलयांमधये आणण साइटस्र आमचयाबरोबर ्ाम ्रणाऱया भागधार्ांपयांत 
प्सतार ्रतात. आमही आमचया पुर्ठादार, ्ं त्ाटदार आणण स्तसाधारणपणे 
व्या्सातय् भागीदारांचया ्ाम्ाजात ततत्े च उच्च आरोगय आणण सुररा 
मान्ाची अपेिा ्रतो. 

आमही आमचया लो्ांसाठी 
तनरोगी आणण सुरिषित 
्ामाचे ्ाता्रण  
प्रदान ्रणयासाठी 
्चनबद्ध आहोत.

्धी्धी आई-बाबा मला ्ाही गोष्टी ्रू 
न्ा असं सांगतात, पण तरीही मी तया 
्रतो. पण बहुते् ्ेळा आई-बाबा योगय 
सांगत असतात. ए्दा माझया गुिघयाला  
दखुापतही झाली.

अर्गक जयाणून घ्या

व्या्हारर् उदाहरणे

हने्े ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त
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आमचयाक्े उपलबध असलेलया मालमते्तचया आधारे आमचा व्य्साय भरभराटीला 
आला आह.े आपली प्रततष्ा ्दाच्थत आपली स्ातत मौलय्ान मालमत्ता आह.े ह े
पपढयानपपढया लमळ्लेलया प्च्ासा्र आधाररत आह ेआणण आमहाला 
येणाऱया अने् पपढयांपयतनत जतन आणण बळ्ट ्रायचे आह.े तयाचप्र-
माणे, इतर मौलय्ान मालमत्तांनाही आमची ्ाळजी आ्चय् आह,े 
जसे ्ी आमचे आमचे इनोवहशेनस, आमची उतपादने आणण आमचया 
सुप्धा. आमही या मालमत्तेचे संररण होईल अशा प्र्ारे ्ृ ती 
्रणयाचा आणण ्ागणयाचा प्रयत्न ्े ला पाहहजे.

आमची 

कंपनी
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आमही स्त हेन्े ल  
मालमत्ता अतयंत  
्ाळजीपू्त्  
हाताळणयासाठी आणण  
तयांचे संररण ्रणयासाठी  
्चनबद्ध आहोत.

कंपनी 
मालमत्ता
आपली मयालमत्या – मूतत ककं वया अमूतत – आपलया भूत्ाळातील 
आणण भप््यातील यशाचा ए् महत््ाचा पाया आह.े आमही तयांचया-
शी जबाबदारीने ्ागतो आणण तयांना नेहमी संररण दतेो. 

संवेदनशील मयाहहती आणण बौद्रक संपदया या आमचया दोन अतया्चय् 
मालमत्ता आहते जी आ्थ्थत् मूलय, ्ेळ आणण ्ठोर पररश्रम आणण 
भप््यातील व्य्सायी् यशाचया बाबतीत जासत गुंत्णू्ीची हमी 
आह.े तयांचे संररण ्रून आपण आपला सपधाततम् फायदा संरिषित 
्रत आहोत.

जोपयांत सा्तजतन् प्र्टी्रणासाठी मानयता हदली जात नाही, 
तोपयांत हने्े लची स्त माहहती आणण बौद्ध् संपदा गोपनीय 
मानली पाहहजे. आमही सोशल मीििया्र ््ं ्ा अनय्था जनतेसाठी 
गोपनीय ््ं ्ा सं्ेदनशील मानले जाऊ श्णारी ्ोणतीही गोष्ट 
जाहीर ्रणार नाही.

आमही गोपनीय माहहती असलेली ्ागदपत्े नेहमी सुरिषित ठे ्ू. जेवहा 
आपलया पुर्ठादारांचा, ्ं त्ाटदारांचा आणण इतर व्या्सातय् भागी-
दारांचा प्रचन येतो, तेवहा आपण तयांचया गोपनीय माहहती आणण बौ-
द्ध् संपदलेा समान सचोटी आणण ्ाळजीने ्ाग्तो आणण पयातयाने 
तयांचयाक्ू न ही अपेिा ्रतो. 

नु्सान, हानी, चोरी आणण अयोगय ्ापरापासून आमही आमहयालया उपलबर 
असलेल्या कोणत्याही कं पनीच्या संसयारनयांचे संररण ्रतो. ्ं पनीचया मा-
लमत्तेचा जबाबदारीने ्ापर ्े ला जाईल आणण ्ैयजक्त् ्ापरासाठी 
दरुुपयोग ्े ला जाणार नाही.

्धी्धी मी आणण माझा लमत् 
सॅम माझया खेळणयांशी खेळतो. ते 
ठी् आह,े ्ारण तो माझा लमत् 
आह.े तयाने माझी लाल गािी फोिली, 
महणून मी जरा दुःुखी झालो. पण 
तरीही तो माझा लमत् आह.े

अर्गक जयाणून घ्या

व्या्हारर् उदाहरणे
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आमही नेहमीच योगय  
आणण सतय आ्थ्थत्  
माहहती प्रदान ्रणयास 
्चनबद्ध आहोत.

आथ्गतक 
सचोटी
आथ्गतक सचोटी हा ए् ्ं पनी महणून आमही तयार ्े लेलया 
प्च्ास आणण आदराचा पाया आह.े आपलया व्य्सायाचा 
पारदशत् दजृष्ट्ोन प्रदान ्रणाऱया अचू् नोंदी ठे ्णे ही 
ए् महत््ाची जबाबदारी आह.े 

आमही ्ोग् हहशेब आणण आथ्गतक अह्ालासाठी स्त 
्ैधातन् आ्चय्ता आणण आंतरराष्ीय फायनाजनशयल 
ररपोहटांग मान्ांचे कयाटेकोरपणे पयालन करतो. ्र ्ायद े
आणण तनयमांनाही हेच लयागू होते. लश्ाय, आपण अशा 
नोंदी तयार ्रणे ह ेआपलयासाठी अप्भाजय आह ेजे तयांनी 
दसतऐ्ज ्े लेलया व्य्हारांचे आणण क्या्लापांच खरे 
स्रूप प्रततबबंबबत ्रते. अर्गक जयाणून घ्या

व्या्हारर् उदाहरणे

हने्े ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त
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हेन्े लचया स्ोत्तमपणे 
नेहमीच ्ायत  
्रणयासाठी आणण  
्ागणयासाठी आमही 
्चनबद्ध आहोत. 

हहतसंबंधांचा
संघषत 
आमही स्ताला नेहमीच अत्ंत सचोटीने व्यवसया् के ल्याबद्दल 
ओळखले जाऊ इजच्छतो आणण प्च्ासू महणून बतघतले 
जा्े अशी अपेिा ्रतो. महणूनच आपण स्त: ला आणण 
जयांचयाशी आपण स्ोच्च नैतत् मान्ांशी संबंध्थत आहोत 
आणण व्य्साय आणण ्ैयजक्त् हहतसंबंध नेहमीच ्ेगळे 
ठे ्तो.

तयासाठी आपण अशी पररजस्थती टाळू जयामुळे ्ैयजक्त् 
हहतसंबंध आणण हने्े ल यांचयातील संघषत होणयाची 
शकयता आह.े व्या्सातय् तनणतय घेताना, आपण 
नेहमीच ्सतुतनष्पणे आणण हने्े लचया हहतासाठी 
्ोणतयाही वै्जक्क फया्द्यालया वगळण्यासयाठी कया्त ्े ले 
पाहहजे.

प्रतये् गोष्टीचया मागे हहतसंबंधांचा संघषत अनुभ्णे ह े
आपलया आचारसंहहतेचे उललंघन नाही. जेवहा आपण तनणतय 
घेणयापू्ी ते उिघ ्रणयात आणण तया्र तोिगया ्ाढणयासाठी 
अपयशी ठरता तेवहाच उललंघन होते. इतरांनी धारणा ्रून 
घेतलेले हहतसंबंधांचे संघषत ्ासतप्् संघषाांइत्े च 
्ाईट असू श्तात. अशा संभाव्य संघषाांचे तनरा्रण 
्रणयासाठी प्रभा्ी साधनांमधये जबाबदार लाइन मॅने-
जआर,एच.आर यांचयाशी खुले संभाषण ्रणे ््ं ्ा संशय 
असलयास अनुपालन संघापयांत पोहोचणे समाप्ष्ट आह.े

अर्गक जयाणून घ्या
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आमचे ग्याहक,
उपभोके्त आणण
पुरवठयादयार
आपली उतपादने दररोज लाखो लो्ं ्ापरतात ्रतात. तयांना सुर-
िषित, पयात्रणीयदृ् ट्ा सुसंगत आणण स्ोच्च गुण्ते्तचे नेतृत् 
्रणे महणूनच आपलयासाठी आ्चय् आह ेआणण आपण 
आपली स्त ऊजात आणण तनष्ा ्ापरली पाहहजे. आमही 
हीच मानलस्ता ििजजटल जागेचा प्चार ्रताना 
लागू ्रतो आणण सचोटी सुतनजचचत ्रतो आणण 
सतत या बदलतया जगाशी जुळ्ून घेत असतो. 
आमचयासाठी स्ातत महत्ाचे महणजे आज 
आणण येणाऱया पपढयांसाठी आमचया व्य्सा-
याचा पाया महणून आमचे ग्ाह्, उपभोक्ता 
आणण पुर्ठादारांशी ज्ळचे आणण प्च्ास ू
संबंध सुतनजचचत ्रणे. 
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तनि्प सपधात 
आणण भ्रष्याचयार
स्ेच्ेछ ने अग्गणय असलयामुळे, आमहाला प्च्ास आह े्ी 
तनषषप सपरयात हा इनोवहशेनचा ए् प्रमुख चाल् आह े
आणण यामुळे चांगली उतपादने लमळतील, ग्ाह्ांना आणण 
उपभोकतयांना फायदा होईल.

हा सपधाततम् फर् ्रणयासाठी आमही आमचया उतपादनां्र 
आणण से्ां्र पूणत प्च्ास ठे ्तो. आमही योगय सपधे-
साठी ्चनबद्ध आहोत आणण आमही जज्थे ्ाम ्रतो ते्थे 
स्त संबंध्थत अॅंटीरसट आणण कॉजमपहटशन कया्द्यांचे पालन 
्रणयास ्चनबद्ध आहोत. आमही अशा उिपमांमधये गुंतत 
नाही जे बे्ायदशेीरपणे, अनयाय्ार् ््ं ्ा अनैतत्पणे 
सपधेला अि्थळा आणतात ््ं ्ा प्रततबंध्थत ्रतात. 

आपलया व्या्सातय् व्य्हारात ्ोणतयाही स्रूपात 
लयाचखोरी ककं वया भ्रष्याचयारयाप्रती सहह्णुता नाही, सा्तजतन् 
अध्थ्ारी आणण सर्ारांचया संदभातत ््ं ्ा खासगी 
िेत्ातही नाही. तृतीय िपांना ््ं ्ा तयांचयाक्ू न पैसे ््ं 
्ा मूलय्ान ्ाहीही दऊेन, स्ी्ारणे, ऑफर ्रणे ््ं ्ा 
आच्ासन दऊेन अयोगय व्य्साय फायद ेलमळप्णयाचया 
तनणतयां्र ््ं ्ा प्रयत्नां्र आमचा ्ोणताही प्रभा् ््ं 
्ा दबा् स्ी्ारत नाही.

आमही आमचया उतपादने  
आणण से्ांचया गुण्ते्त्र 
आधाररत तनि्प  
सपधेसाठी ्चनबद्ध आहोत. 

मी खरोखर ्ेगाने धा्ू श्तो. ए्दा मी 
माझया मोठ्ा बहहणीपेिा ्ेग्ान धा्लो, 
पान ततने आरोप ्े ला ्ी मी फस्त  
होतो. पण मी फस्ले नवहते.

अर्गक जयाणून घ्या
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आमचया स्त  
भागधार्ांचया फायद्ासाठी, 
स्ोच्च दजातची सुरिषित 
उतपादने प्रदान ्रणयासाठी 
आमही ्चनबद्ध आहोत.

उतपयादन सुररा 
आणण गुणवत्या
आमही जे ्रतो तयाचया े्ं  द्रस्थानी आमची उतपादने आहते. 
अने् दश्ांपासून आमही आमचया ग्ाह् आणण उपभो-
कतयांशी प्च्ासा्र आधाररत संबंध तयार ्े ले आहते. 
महणूनच जेवहा आपली उतपादने आणण प्रक्या या दोनहींमधये 
सुरिषितता आणण गुणवत्ेचया प्चार ्े ला जातो तेवहा 
आपण ्धीही ितजोि स्ी्ारत नाही.

आमही आरोग् आणण सुरक्षिततेसंदभयातत आ्चय् ते पालन 
्रतो तसेच आमही जया प्रदशेात ्ाम ्रतो तया प्रदशेात 
आमहाला लागू असलेलया लेबललंगचे पालन ्रतो. आमही 
आमचया उतपादनांचे सतत पुनरा्लो्न आणण मूलयां्न 
्रतो जेणे्रून ते सतत उत्ृ ष्ट जस्थतीत राहतात.

अर्गक जयाणून घ्या
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ििजजटल 
सुररया आणण एथीकस
डिजजटलया्झेशन आपल्या जगयालया मूलगामी गतीने आ्ार दते आह.े आपला व्य्साय 
हद्सेंहद्स िेटा चाललत होत चालला आह ेआणण असंखय न्ीन संधी आहते. 
तयाबरोबर आवहाने आणण ए्थी्ल प्रचनांची ए् मोठी यादी तयार झाली आह.े 
स्त भागधार्ांचया िलात घेऊन तया आवहानांचा सामना ्रणे आणण तया्र 
प्रभुत् साधणे ही आपली जबाबदारी आह.े 

संवेदनशील आणण गोपनी् मयाहहतीची जासतीत जासत प््े्बुद्धीने ्ाळजी घेणे 
ह ेआपले ्ततव्य आह.े आमही योगय ्ाळजीने सायबरसपेसचे नेजवहगेट ्रतो 
आणण पुरेसे सुररा उपाय लागू ्रतो. तसेच, आमचे ्मतचारी, व्या्सातय् 
भागीदार आणण ग्ाह्ांचया ्ैयजक्त् िेटा्र प्रक्या ्रताना आमही उच्च 
मान्ांचे पालन ्रतो. आमही ्े ्ळ ्ायदशेीर आणण पारदशत् हतेूंसाठी 
आणण संबंध्थत िेटा संररण तनयमांनुसार वै्जक्क िेटया ्ापरू.

कृबत्रम बुद्रमत्या(ए.आ्) आमचयासाठी आणण आमचया भागधार्ांसाठी न्ीन 
संधींचे आच्ासन दतेे. पण तयाबरोबर मोठी जबाबदारीही येते. 
ए.आय तंत्ज्ानाचया आपलया ्ापराने पारदशत्ता, बाध्थत व्यक्ततींचे हक्क, उत्तर-
दातयत् आणण अचू्ता या मूलभूत तत््ांचा आदर ्े ला पाहहजे आणण तया 
संबंध्थत जोखीम ्मी ्रणयासाठी सपष्ट दखेरेख यंत्णा राब्ली पाहहजे.

आमही ्ासतप्् जगात जया 
सचोटीचे पालन ्रतो  
तयाच सचोटीने आमही  
ििजजटल जागेचे पान  
पालन ्रणयास  
आमही ्चनबद्ध आहोत.

अर्गक जयाणून घ्या

व्या्हारर् उदाहरणे

हने्े ल अंतगतत उपयोगासाठी फक्त
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मी लहान असताना मला 
शा्त ची आि्ायचा. पण 
आता मला स्त तनसगत 
आणण प्राणी आि्तात. 
आपलयाला तयांचे ररण 
्रायला ह्े.

आमचे 

समुदाय
जगातील आपलया जबाबदारीची जाणी् असलयान सुरु्ातीपासूनच 
आमचया ्ं पनीचया मूलयांमधये भर घालणयात आली आह.े 
आपलयाला स्त मान् आणण पयात्रणाबद्ल समान आदर आह े
आणण स्ारातम् पररणाम ्रणयाचे आमचे उद्ीष्ट आह.े महणूनच 
आपण जे ्ाही ्रतो तयात आपण ग्हाचे ररजनरेशन आणण 
समुदायांचया भरभराटीमधये योगदान देणयाचे ्ाम ्रतो.
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आमही आपलया स्त ्ृ 
तींचा पाया महणून 
मान्ी हक्कांचा आदर 
्रणयास ्चनबद्ध 
आहोत.

मान्ी हक्क, 
कया्दे आणण
सामाजज् तन्म
मयानवी हकयांचया आदर करणे ही नैतत् जबाबदारी आह.े ह े
आपलयाला लो्ांचया जी्ना्र स्ारातम् पररणाम ्र-
णयास मदत ्रते. महणूनच आपण स्त लो्ांचे हक्क आणण 
प्रततष्ा नेहमी उच्च आदराने मानतो. आमही आमचया संपूणत 
्ामाचया हठ्ाणी, ऑपरेशनसमधये आणण आमही उपजस्थत 
असलेलया समुदायांमधये स्त लो्ांशी नयायय, समान 
आणण आदराने ्ागतो. तयाचबरोबर आमही आपलया वहलॅयू 
चेनमधये शाच्त आणण नैतत् व्य्साय पद्धतीं्र सतत 
्ाम ्रतो.

जगभरातील अने् उतपादन बाजारपेठा आणण अने् प्रदशेां-
मधये आपली उपजस्थती असलयामुळे आपण ्ेग्ेगळया 
्ायदशेीर प्रणालींचे ्ायद ेआणण तनयमांचया अधीन 
आहोत. ए् जबयाबदयार कॉपोरेट नयागररक असणयाचा अ्थत 
असा आह े्ी आपले लो् आपण जया समुदायात ्ाम ्रतो 
तया समुदायांमधये स्त लागू ्ायद,े तनयम आणण तनयमांचे 
पालन ्रतात, तसेच स्थातन् परंपरा आणण इतर सामाज-
ज् तनयमांचा आदर ्रतात. ्ायदशेीर अनुपालनात इतर 
गोष्टींव्यततररक्त,  व्यापार तनयम, जसे ्ी तनयातत तनयंत्ण 
आणण तनबांध ््ं ्ा मनी लााँिररंगतनयंबत्त लागू तनय-
मांचा समा्ेश आह.े

अर्गक जयाणून घ्या

व्या्हारर् उदाहरणे
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आमही पयात्रणाचे संररण 
्रणयासाठी आणण ग्हांचे 
ररजनरेशनमधये योगदान 
्रणयासाठी ्चनबद्ध 
आहोत. 

पयात्रणीय 
शयाचवततया
भा्ी पपढयांसाठी पयात्रणाचे संररण ्रणे आपली जबा-
बदारी आह.े प्यातवरणयाशी सुसंगत आणण जबयाबदयार व्यवसया् 
पद्धती महणूनच आपलया स्त ्ृ ती आणण तनणतय प्रक्येचा 
आधार आहते. आपला व्यवसया् आणण आपली वहॅल्ूचेन 
अध्थ् ससटेनेबल ्रणयासाठी आणण शे्टी ग्हांचया ररजन-
रेशनमधये योगदान दणेयासाठी आमही सतत सुधारणा ्र-
णयाचा तनधातर ्े ला आह.े

आपण आपलया क्या्लाप आणण उतपादनांद्ारे पयात्र-
णा्र होणयारया पररणयाम सतत कमी ्रतो, ्तुतळा्ार  
माटेररयलस आणण से्ांचा ्ापर ्रून, आपलया पयात्रणीय 
पाऊलखुणा ्मीत ्मी ्रून आणण नैसग्थत् संसाधनांचा 
जबाबदार ्ापर सुतनजचचत ्रून. आमचे प्रयत्न आमचया 
पूणत वहलॅयूचेन पयांत दखेील प्सताररत आहते जे्थे आमही 
आमचया भागीदारांसह ससटेनेबल आणण पयात्रणीय 
जबाबदार पद्धतींचे अनुसरण ्रणयासाठी ए्त् ्ाम ्रतो. 

अर्गक जयाणून घ्या
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सामुदातय् 
एंगेजमेंट 
हने्े ल सामाजज् ्लयाण, लिशण आणण प्ज्ान, तंदरुुसती 
आणण आरोगय, ्ला आणण संस्ृ ती आणण पयात्रणाला 
इतर गोष्टींसह, आथ्गतक आणण इन-कयाईण्ि दणेगयांसह मदत 
्रते. आमचयाक्े दणेगयांसाठी सपष्ट प्रक्या आहते आणण 
राज्ीय िप, राज्ारणी ््ं ्ा राज्ीय ्ायातलयासाठी 
उमेद्ारांना हने्े ल दणेगया यांसारखया समाप्ष्ट नसलेलया 
िेत्ांची व्याखयाही ्े ली आह.े

आमही आमचया लो्ांना ्ैयजक्त् पातळी्र सामील हो-
णयासाठी प्रोतसाहहत ्रतो, तर खाजगी आणण ्ं पनीचया 
एंगेजमेंटला सपष्टपणे ्ेगळे ्रतो. आमही स्थातन् ्ायद्ांचया 
अनुपालनात आणण तयांचया स्त: चया ्ेळेत से्ा आणण 
धमातदाय ््ं ्ा सामाजज् क्या्लापांमधये भाग 
घेण्यास प्रोतसाहन दतेो.

ए् जबाबदार ्ॉपोरेट नागरर् महणून, जेवहा आपण सयाव-
तजतनक आणण रयाजकी् चचेत गुंततो, तेवहा आपण पारद-
शत्पणे आणण ्सतुजस्थती्र आधाररत योगदानासह 
्ायत ्रतो.

आमही आमचया समुदायांमधय े
बदल िघ्ून आणणयासाठी 
्चनबद्ध आहोत.

अर्गक जयाणून घ्या

व्या्हारर् उदाहरणे
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आमही आमचया लो्ांसाठी 
तनरोगी आणण सुरिषित 
्ामाचे ्ाता्रण प्रदान  

्रणयासाठी ्चनबद्ध आहोत.

आमही नेहमीच योगय 
आणण सतय आ्थ्थत् 

माहहती प्रदान ्रणयास  
्चनबद्ध आहोत.

आमही स्त हेन्े ल मालमत्ता 
अतयंत ्ाळजीपू्त् हाताळणयासाठी 

आणण तयांचे संररण ्रणयासाठी 
्चनबद्ध आहोत.

हेन्े लचया स्ोत्तमपणे  
नेहमीच ्ायत ्रणयासाठी  
आणण ्ागणयासाठी आमही 

 ्चनबद्ध आहोत. 

आमही ्ासतप्् जगात 
जया सचोटीचे पालन ्रतो 

तयाच सचोटीने आमही ििजजट 
ल जागेचे पान पालन ्रणयास 

आमही ्चनबद्ध आहोत.

आमचया स्त भागधार्ांचया 
फायद्ासाठी, स्ोच्च दजातची 

सुरिषित उतपादने प्रदान ्रणयासाठी 
आमही ्चनबद्ध आहोत.

आमही आमचया उतपादने 
आणण से्ांचया गुण्ते्त्र  
आधाररत तनि्प सपधेसाठी 

्चनबद्ध आहोत. 

आमही आमचया  
समुदायांमधये बदल 
िघ्ून आणणयासाठी  

्चनबद्ध आहोत.

आमही पयात्रणाचे संररण 
्रणयासाठी आणण ग्हांचे  
ररजनरेशनमधये योगदान 

्रणयासाठी ्चनबद्ध आहोत. 

आमही आपलया स्त ्ृ 
तींचा पाया महणून मान्ी 

हक्कांचा आदर ्रणयास 
्चनबद्ध आहोत. 

आमही नेहमीच ्ायत आणण 
्ततन ्रणयासाठी ्चनबद्ध आहोत 

जयामुळे हेन्े लची प्रततष्ा उं 
चा्ेल आणण तयाला िता जाणार नाही. 

आमही आदरयुक्त आणण स्तसमा्ेश् 
संस्ृ ती ्ाढप्णयासाठी  

्चनबद्ध आहोत जे आपलया लो्ांना  
दररोज तयांचे स्ोत्तम देणयास िसम ्रते.



आपण ्से 
्ोगदयान देता
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आपला 
आवयाज
पुढा्ार घेऊन चचंता व्यक्त ्रणे नेहमीच सोपे नसते, परंतु 
हने्े ल ये्थे आपण ए् संस्ृ ती जोपासतो जज्थे प्रतये्ाला 
बोलणे सोयीस्र ्ाटते. आपलयापै्ी प्रतये्ासाठी 
आपली मूलये आणण सचोटी यांचे संररण ्रणयाचा हा 
ए्मे् मागत आह.े 

जर कयाही चुकीचे चयालू आहे असे हदसले तर ्ृ पया बोला. 
आपण बरोबर आहात ्ी अयोगय ह ेमहत््ाचे नाही - 
जर एखाद्ा गोष्टीमुळे आपलयाला अस्स्थ ्ाटत असेल, 
तर ते स्त:क्े ठे ्ू न्ा. आमही प्रतये् समसया गांभीया-
तने घेतो. 

आपण आपल्या चचंतया आपलया तात्ालल् नेतृत्ाला 
्ळ्ू श्ता. पयातयाने, आपण एच.आर, जागतत् 
अनुपालन संघ*््ं ्ा हने्े लचया तनना्ी अनुपालन 
लाईनसशी संप्त साधू श्ता, उदाहरणा्थत  (आपलया 
लो्ांसाठी हने्े लचे इंरानेट आणण तपशील आणण 
पुढील मागतदशतनासाठी हने्े लची ्ेबसाइट पहा).

*compliance.office@henkel.com

ए्दा आपण चचंता व्यक्त ्े ली ्ी, हने्े ल ल््रात 
ल््र हा प्रचन सोि्णयासाठी योगय ती ्ार्ाई ्रेल. 
्ोणतयाही प्र्ारचया खुन्नस ्ागरे गोष्टींसाठी आमचया 
संघटनेत सहह्णुता नाही आणण चचंता खोटी ठरली तरी 
सद्ा्नेने बोलणाऱया प्रतये्ाचे आमही संररण ्रू.

ए्दा ््िनरगाितनम-
धये मी ललसाचे ्े स 
ओढले आणण बेनने 
लमसेस पलॅटला सांग्थतले 
आणण लमसेस पलॅटने 
माझया आईलला सांग्थतले 
्ी माझया आईने मला 
ललसाची माफी 
मागायला सांग्थतली 
आणण  मी तसे ्ेले. अर्गक जयाणून घ्या

व्या्हारर् उदाहरणे
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एकत्र 
पुढे भा्ी पपढयांसाठी रोल 

मॉिेलस महणून

आमची आचार संहहता आपलयाला मागतदशतन ्रेल आणण ए् ्ं 
पास महणून ्ाम ्रेल जे आपलयाला मागत दशतप्ते. पण खऱया 
अग्गणय गोष्टींप्रमाणे आपणही स्त: तत्ेथ पोहोचायला ह्ं. महणूनच 
सामूहह् माल्ी घेणे आणण खऱया रोल मॉिेलस प्रमाणे ्ागणे 
आपलया स्ात्र अ्लंबून आह.े हने्े ल ये्थील आमचे व्य्स्थाप् 
आमही तसे सुतनजचचत ्रणयाची अध्थ् जबाबदारी पार पाितात. 
वहलॅयूझ आणण सचोटी मधये रुजलेलया आपलया मजबूत ्ारशापासून 
आपण प्रेरणा घेऊ श्तो आणण दररोज आपलया ्ृ ती आणण ्ततनाद्ारे 
आपली आचारसंहहता जज्ंत ्रू श्तो. पुढची पपढी आपल्यावर 
अवलंबून आहे.
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