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िप्रय सहकम�चारी, 
 

अनुपालन आिण नैितक वत�न हे आपण करत असले�ा प्र�ेक गो�ीचा आधार बनतात. एक कंपनी �णून, 
आ�ी आमचा �वसाय प्रामािणकपणाने आिण उ� नैितक मानकांसह, केवळ कायदेशीर पालना�ा 
आव�कतां�ा पलीकडे जा�ासाठी वचनब� आहोत.  कंपनी �णून आम�ा कामिगरीची आिण यशाची 
ही गु�िक�ी आहे. 
 

आमची आचारसंिहता, आमची अंतग�त मानके आिण नैितक मू�े तसेच आ�ी आमचा �वसाय 
चालवताना आम�ा कायदेशीर दािय�ांचे ��पणे वण�न क�न आम�ा दैनंिदन िक्रयाकलापां म�े 
माग�दश�न करते. मी आ�ा सवा�ना या�ाशी प�रिचत हो�ास प्रो�ािहत करतो, कारण ते आ�ाला आमचे 
ग्राहक, पुरवठादार आिण सहकाऱ्यांशी यो� वाग�ास समथ�न देते. कृपया संिहतेशी �त: प�रिचत �ा, 
�ातील सामग्री आिण �ाचे पालन न के�ाने होणारे प�रणाम समजून �ा. मानके सव� कम�चारी, संचालक, 
स�ागार, एजंट, कंत्राटदार, उप-कंत्राटदार आिण जगभरातील आम�ा �वसाय युिनट्सना लागू होतात. 
आ�ी िजथे काय� करतो �ा अिधकार�ेत्रातील कायदे आिण िनयमांसह ते लागू केले जातात.  
 

मी संस्थेम�े जबाबदारी, अिधकार आिण उ�रदािय� सोपिव�ास प्रो�ाहन देतो, जेणेक�न आ�ी 
चपळ बनतो आिण आम�ा ग्राहकासाठी यो� िनण�य  घेऊ शकतो. �ामुळे आपण सव�� पातळीवरील 
नैितकतेने काम केले पािहजे हे आणखी मह�ाचे आहे.  
 

संिहते�ा कोण�ाही उ�ंघनाची िकंवा संभा� उ�ंघनाची �रीत तक्रार कर�ाची जबाबदारी आप�ा 
सवा�ची आहे. या िवषयांब�ल जाग�कता वाढवणे, प्र�ांचे ��ीकरण आिण सम�ांचे िनराकरण करणे हे 
कोनेके्र�ला काय�स्थळ आिण एक उ�ृ� जागितक संस्था बनव�ासाठी आव�क आहे.  
 

तु�ाला काही प्र� अस�ास, तुमचा ता�ाळ �वस्थापक तु�ाला सहा� कर�ासाठी आहे. तु�ी 
आम�ा Konecranes Compliance & Ethics अिधकारी िकंवा या संिहतेत  नमुद केले�ा इतर ��ीशंी देखील 
संपक�  साधू शकता. जे�ा शंका असेल ते�ा आपण नेहमी मदत �ावी.  
 

िवनम्र, 
 
एंडस� ��सन Anders Svensson 
अ�� आिण मु� काय�कारी अिधकारी [सीईओ] 
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1. सामा� प�रचय 
जबाबदार �वसाय प�ती या दीघ�कालीन �धा��क काय�प्रदश�न आिण न�ाची 
शा�ती दे�ासाठी मह�ा�ा असतात. Konecranesमधील �वस्थापन सं�ृती ही 
आम�ा कंपनी�ा मू�ांवर आधा�रत आहे: लोकांवरील िव�ास, एकूण सेवा 
वचनब�ता आिण िनरंतर लाभ. �वस्थापन प�ती या शा�त िवकासा�ा सव�सामा� 
त�ांवर आधा�रत आहेत, जी आम�ा �वसाय िक्रयाकलापांम�े आिथ�क , 
सामािजक आिण पया�वरणीय उ�ेशां�ा एकीकरणावर जोर देतात. Konecranes 
युनायटेड नेश� �ोबल कॉ�ॅ� धोरणा�क सु�वातीम�े सहभाग घेते आिण 
मानवी ह�, श्रम, पया�वरण आिण भ्र�ाचार-िवरोध या �ेत्रांम�े दहा वैि�क�र�ा 
�ीकृत त�ांचे समथ�न करते. 
 
Konecranes आचारसंिहता मूलभूत आव�कता आिण आ�ी कसा �वसाय  करतो 
या�ा माग�दश�नाचा सारांश देतो. Konecranes उ� नैितक आचरणाचा प्रय� करते 
आिण या त�ांसह आ�ी कायदेशीर आिण नैितक मानकांचे वण�न करतो, जे आ�ी 
आमचे ग्राहक, �ावसाियक भागीदार, पुरवठादार आिण कम�चार् यांसाठी आिण 
आ�ी �वसाय करत असले�ा सव� देशांमधील समाज आिण आिथ�क 
बाजारपेठेम�े राखून ठेवतो. 
  
संस्थेमधील प्र�ेक कम�चार् याने संस्थेतील पदाचा िवचार न करता, आव�क स्थािनक 
िकंवा आंतररा�� ीय कायदे आिण अ� वैधिनयामक िनिद�� करत नस�ास, या 
आचारसंिहतेचा प्रचार करणे आिण �ाचे पालन करणे अपेि�त आहे. 

 
2. कायदे आिण िनयम 

Konecranesला लागू रा�� ीय आिण आंतररा�� ीय काय�ांचे पूण�पणे पालन कर�ास 
वचनब� आहे. याम�े , उदाहरणाथ�, �ध�चे कायदे आिण िनयम, कॉप�रेट शासन, 
कर, आिथ�क प्रकटीकरण, सुर�ा, लाचलुचपत प्रितबंध, बेकायदेशीर देयके आिण 
भ्र�ाचार, कम�चारी ह�, वातावरणीय संर�ण आिण कंपनी मालम�ांची ओळख 
आिण संर�ण, कॉपीराइट्स आिण अ� ��पा�ा बौ��क मालम�ेचा समावेश 
आहे.   
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Konecranes पारदश�कतेने आिण Konecranes �ा�ा भागधारक, भागीदार, 
�ायंट्स, पुरवठादार, कम�चारी आिण समुदायासह असले�ा वचनब�तेनुसार 
उ�म कॉप�रेट शासनाचे िनयम, माग�दश�कत�े आिण �ा त�ांनुसार �वस्थािपत 
केले जाईल. 

 
3. िन�� �धा� आिण �धा��क काय�ांची अनुसरता 

Konecranes िन�� �ध�चे समथ�न करते आिण �ासाठी प्रय� करते आिण ते लागू 
�धा��क काय�ांचे पालन कर�ासाठी वचनब� आहे. Konecranes कोण�ाही 
अशा िक्रयाकलापांपासून परावृ� राहील �ा िन�� �ध�चा प्रितरोध करतील िकंवा 
�धा��क काय�ासंबंिधत शंका उ�� करतील , उदाहरणाथ� िकंमत, माक� ट शेअस� 
िकंवा अ� समान अ-साव�जिनक मािहती �ध�कांसह सामाियक करणे.  

 
कृपया पुढील तपशीलांसाठी Konecranes �धा� धोरणाचा संदभ� �ा, जे 
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles  येथे िमळू शकते. 

 
4. गोपनीयता, वैय��क डेटा संर�ण आिण खाजगीयता 

Konecranes आिण �ाचे भागीदार, ग्राहक, पुरवठादार आिण कम�चाऱ्यांिवषयीची 
गोपनीय मािहती गुिपत ठेवणे आिण अनिधकृत प्रवेशािव�� संरि�त करणे आव�क 
आहे. कम�चारी वैय��क लाभासाठी �ां�ा कामाचा भाग �णून गोपनीय मािहती 
वाप� शकणार नाहीत िकंवा कोण�ाही अनिधकृत प�ांना गोपनीय मािहती उघड 
करणार नाहीत.  

 
Konecranes �ाचे भागधारक आिण कम�चाऱ्यां�ा गोपनीयता आिण अखंड�ाचा 
आदर करते आिण वैय��क डेटावर प्रिक्रया करत असताना कठोर मानके लागू 
कर�ाचे उि�� ठेवते. Konecranes अशी वैय��क मािहती गोळा करते आिण 
कायम ठेवते �ाला काय�ा�ारे अनुमती आहे आिण �ा�ा प्रभावी संचालनांसाठी 
यो� आहे. Konecranesने गोळा केले�ा आिण ठेवले�ा सव� वैय��क डेटाचे 
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िन��पणे, काय�ानुसार आिण काळजीपूव�क आिण आमचे कम�चारी आिण अ� 
��ी गोपनीयतेचे संर�ण होईल अशा प्रकारे प्रिक्रया केली जाईल. 

 
कोणताही वैय��क डेटा गोळा करणारे िकंवा �ावर प्रिक्रया करणारे कम�चारी, 
वैय��क डेटा कायम ठेव�ासाठी जबाबदार आहेत आिण अशा मािहतीवर �ांनी 
प्रवेश प्रदान केलेला आहे �ांनी केवळ प्र�ेक डेटा फाइलसाठी वैय��क डेटासाठी 
आखले�ा उ�ेशांसाठी आिण मया�दांम�े वापर करणे आव�क आहे. 
MyKonecranes > Internal Knowledge > Departments > Data Protection. कम�चारी लागू 
कायदे िकंवा सूचनांचे उ�ंघन क�न वैय��क डेटा उघड करणार नाहीत. 
वैय��क रेकॉड्�सवरील प्रवेश यो� प्रमाणीकरण असले�ा ��ीपय�त आिण �ा 
मािहतीसाठी �� �वसाय आव�कतेपय�त मया�िदत आहे. 

 
5. Konecranes�ा मालम�ांचे संर�ण आिण यो� वापर 
 

Konecranes मालम�ा 
या आचारसंिहतेसाठी सव� कम�चाऱ् यांनी Konecranes�ा मालम�ांचे संर�ण करणे 
आिण /

1कायदेशीर �वसाय उ�ेशांसाठी �ां�ा पुरेशा वापराची पु�ी करणे आव�क 
आहे. चोरी, िन�ाळजीपणा आिण अप�याचा Konecranes�ा लाभावर थेट 
प�रणाम होतो. कम�चाऱ् यांनी Konecranes�ा मालम�ेचे नुकसान आिण चोरी िकंवा 
गैरवापराला प्रितबंध कर�ासाठी पाऊले उचलणे अपेि�त आहे. कोणताही कम�चारी 
जे�ा Konecranes सोडतो ते�ा Konecranes�ा मालकीची सव� मालम�ा परत 
करणे आव�क आहे. िवशेषतः  अिधकृत असले�ा Konecranes 
मालम�ां�ित�र�, �ाम�े उपकरण, सामग्री, संसाधने आिण मालकी�ा 
मािहतीचा समावेश आहे, केवळ �ावसाियक उ�ेशाने वापरणे आव�क आहे. सव� 
कम�चाऱ् यांनी Konecranes�ा िनधी आिण मालम�ेचा �ाचा/ ित�ा �तः ची 

 

1 मालम�ेची Konecranes�ा मोबाईल फो� आिण संगणक यासारखी मालकीची मालम�ा, िनधी, मािहती िकंवा 
बौ��क मालम�ा, वैय��क वापरलेली उपकरणे �णून प�रभाषा केली आहे. 
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अस�ाप्रमाणे संर�ण करणे, गैरवापर, नुकसान, फसवणूक िकंवा चोरीिव�� 

संर�ण करणे अपेि�त आहे. 
 
6. अंतग�त ट� ेिडंग आिण अंतग�त मािहती�ा बेकायदेशीर 
प्रकटीकरणापासून प्रितबंध 

Konecranes अंतग�त मािहती सुरि�त आिण संरि�त आहे हे सुिनि�त क�न संबंिधत 

सुर�ांचा आदर करते आिण �ाचे अनुसरण करते. 
 

अंतग�त मािहती �णजे अचूक असलेली कोणतीही मािहती, जी साव�जिनक केलेली 
नाही, Konecranes िकंवा साव�जिनक�र�ा �वहारातील आिथ�क साधनांचा कोणतेही 
अ� जारीक�ा�शी िकंवा Konecranesने जारी केलेले कोणतेही आिथ�क साधनांशी 
(शेअस�सह ) प्र�� िकंवा अप्र��पणे जोडलेली नाही, आिण जर साव�जिनक के�ास, 

िजचा �ा आिथ�क साधनां�ा िकंमतीवर िकंवा संबंिधत उ�� आिथ�क साधनांवर 
ल�णीय प�रणाम हो�ाची श�ता आहे. सुर�े�ा िकंवा अ� आिथ�क साधनां�ा 
िकंमतीवर अंतग�त मािहतीचा प्रभाव सकारा�क िकंवा नकारा�क असू शकतो. 
 

Konecranes येथे �ां�ा काय�कत�� पार पाड�ाम�े, कम�चारी अंतग�त मािहती िकंवा 
Konecranes �तः , Konecranes पुरवठादार, ग्राहक आिण अ� प्रितप�ा�ा अ� अ-

साव�जिनक मािहती िमळवू शकतो. जे�ाही �ां�ाकडे Konecranes िकंवा �ा कंपनीशी 
संबंिधत िकंवा �ािवषयीची अंतग�त मािहती िकंवा सामग्री असाव�जिनक मािहती असेल 
ते�ा कम�चार् यांना Konecranesची आिथ�क साधने िकंवा साव�जिनक�र�ा ट� ेड केले�ा 
कंपनीची कोणतीही सुर�ा िकंवा संबंिधत उ�� आिथ�क साधने खरेदी कर�ापासून 
िकंवा िवक�ापासून प्रितबंिधत केले आहे. सुर�ा खरेदी क� िकंवा िवकू शकेल अशा 
एखा�ा ��ीला अशी मािहती देणे िकंवा अशा मािहती�ा आधारावर सुर�ा खरेदी 
कर�ाची िकंवा िवक�ाची िशफारस करणे – याला "िटप देणे" �टले जाते- लागू 

काय�ाअंतग�त उघड कर�ाची अनुमती िदली आहे ते वगळता कोणतीही अंतग�त 
मािहती उघड कर�ास प्रितबंिधत केले आहे. 
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कृपया पुढील तपशीलांसाठी Konecranes Plc इनसाइडर िनयमांचा संदभ� �ा, जे 
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles (Konecranes Plc Insider 

Regulations) येथे िमळू शकते. 
 

7. आप�ा ग्राहक आिण िवके्र�ाला जाणणे ("KYC") 
Konecranes केवळ �ां�ा अनुसरता आिण एकाग्रतेची मानके सामाियक करणार् या 
कंप�ा आिण ��ीसंह �वहार करत अस�ाची खात्री कर�ात मदत 
कर�ासाठी, �ाने एक KYC प्रिक्रया देखील अवलंबली आहे. 

 
कम�चाऱ् यांनी Konecranes�ा मालमतांशी संबंिधत व�ू�ा बेकायदेशीर 
आचरणाम�े सामील असले�ा िकंवा Konecranes के्रिडट धोरणाम�े उ�ेख 
केलेली KYC प्रिक्रया पास हो�ात अयश�ी झाले�ा ��ीसंह �वसाय करणे 
नाकारणे आव�क आहे आिण कम�चाऱ् यांनी KYC प्रिक्रये�ा कोण�ाही 
उ�ंघनाचा अनुसरता अिधकार् या Compliance Officerला िकंवा गोपनीय अहवाल 

चॅनेलला अहवाल देणे आव�क आहे. सव� कम�चाऱ् यांनी �तः ला KYC प्रिक्रये�ारे 
ओळख क�न देणे आिण �ाचे पालन करणे आव�क आहे. 
 
कृपया पुढील तपशीलांसाठी Konecranes के्रिडट धोरणाचा संदभ� �ा, जे 
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles (Konecranes Group Credit 

Policy) येथे िमळू शकते.  
 
8. आिथ�क दंड आिण प्रितबंधने 

Konecranes �ा�ा �वसायाला लागू असले�ा सव� रा�� ीय आिण आंतररा�� ीय 
प्रितबंधांचे पालन करते. यासाठी, लागू प्रितबंध सूचीअंंतग�त Konecranes �ा�ा 
जबाबदाऱ्यांशी संबंिधत यो� ती काळजी घेते. कम�चाऱ्यांनी Konecranesने प्रदिश�त 
केले�ा प्रितबंध यादीवंर िदसणार्या ��ी आिण संस्थांशी �वहार न करणे 
आव�क आहे. 
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कृपया पुढील तपशीलांसाठी प्रितबंध आिण िनया�त िनयंत्रणावरील Konecranes 
सूचनांचा संदभ� �ा, जे χ РςЖЕЋЉЙЇЕЋК > Internal Knowledge > Export Control, Trade 

Compliance (Konecranes Instructions on Sanctions and Export Controls) येथे िमळू 
शकते. 

 
9. संगणक आिण संपे्रषण संसाधने 

Konecranesची संगणक आिण संपे्रषण संसाधने, �ाम�े संगणक, �ाट�फो�, 
�ॉइसमेल, चॅट आिण ईमेलचा समावेश आहे, भरपूर प्रमाणात लाभ प्रदान करतो, पण 

ते कम�चारी आिण Konecranesला ल�णीय सुर�ा आिण दािय� जोखीम देखील 
सादर करते हे खूपच मह�ाचे आहे की कम�चाऱ् यांनी �ांचे संगणक आिण सव� 
इले�� ॉिनक उपकरणे पासवड�सह आिण अ� संबंिधत उपायांनी सुरि�त 
कर�ासाठी सव� आव�क उपाय करणे आव�क आहे. हे अशा प�र�स्थतीनंा 
देखील लागू  होते �ांम�े कम�चारी �ाची िकंवा ितची �तः ची उपकरणे 
Konecranesची मािहती िमळव�ासाठी िकंवा संग्रिहत कर�ासाठी वापरतात.  सव� 
संवेदनशील, गोपनीय िकंवा प्रितबंिधत इले�� ॉिनक मािहती पासवड�संरि�तअसणे 
आव�क आहे. 
 
कम�चाऱ्यांना �ांचा पासवड� िकंवा Konecranes मािहती िमळव�ासाठी िकंवा 
संग्रिहत कर�ासाठी वापरले जात असलेले Konecranes संगणक, �ाट�फोन िकंवा 
संपे्रषण संसाधने िकंवा वैय��क उपकरणांम�े तडजोड झाली अस�ावर िव�ास 
ठेव�ासाठी कोणतेही कारण असेल, �ांनी �ांचा पासवड� ��रत बदलणे आिण 
Konecranes IT हे�डे�ला �ा घटनेचा अहवाल देणे आव�क आहे.  
 
कम�चारी ईमेल, �ॉइसमेल िकंवा ��रत संदेश पाठव�ासाठी िकंवा इंटरनेट सेवा 
िमळव�ासाठी Konecranesची संसाधने वापरत असताना, ते Konecranesचे 
प्रितिनधी �णून काय� करत असतात. या संसाधनांचा कोणताही अयो� वापर 
Konecranes�ा प्रित�ेचे नुकसान क� शकतो आिण �ांना आिण Konecranesला 
कायदेशीर अडचणीमं�े आणू शकतो. 
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संपूण� संस्थेम�े संगणन आिण नेटवक�  कने�न प्रदान कर�ासाठी वापरलेली सव� 
संगणन संसाधने ही Konecranesची मालम�ा आहे आिण Konecranes�ा �वसाय 
चालव�ासाठी कम�चाऱ् यांनी वापर�ाचा हेतू आहे. ईमेल आिण टेिलफोन�ा 
प्रासंिगक आिण अधूनमधून वैय��क वापराला परवानगी आहे. खाजगी संदेश 
बेकायदेशीर, अनिधकृत िकंवा अनैितक हेतूने पाठवले जाणार नाहीत िकंवा अशा 
प्रकार�ा संदेशांम�े कोण�ाही बेकायदेशीर सामग्रीचा समावेश असणार नाही 
िकंवा �ामुळे तृतीय-प�ीय ह�ांचे उ�ंघन होणार नाही. खाजगी संदेश एका 
वेग�ा फो�रम�े सुरि�त ठेव�ाची िशफारस केली आहे, जे खाजगी संदेश 
अस�ा�ा शीष�का�ारे ओळखले जाऊ शकते. हे इनकिमंग आिण आउटगोइंग 
दो�ी संदेशांना लागू होते. 
 
कृपया पुढील तपशीलांसाठी Konecranes IT सुर�ा धोरणाचा संदभ� �ा, जे 
χ РςЖЕЋЉЙЇЕЋК > About Konecranes > Policies and principles (Konecranes IT Security 

Policy) येथे िमळू शकते. 
 
10. आिथ�क अहवाल 

Konecranes म�े एक समान, सामा�तः  �ीकृत संगणन त� मानके आिण �ा�ा 
आहेत �ांचे आिथ�क संगणनाम�े आिण सव� यूिनट्स�ारे िदले�ा अहवालांम�े 
अनुसरण केले जाते. समूह संकिलत आिथ�क िवधाने IFRS मानकांनुसार केली 
जातात. 
 
Konecranes �ा�ा भागधारकांना �ांची �स्थती आिण काय�प्रदश�नावर एकाच वेळी 
आिण समान मजकूरासह , पारदश�कपणे आिण मु�पणे िकंवा कोण�ाही समूह 
िकंवा ��ी�ा प्राधा� िकंवा मज�िशवाय आिण कायदा, �ॉकए�च�ज िनयमने 
आिण ए��टी माक� ट�ा �ीकृत प�तीचें पालन क�न मािहती प्रदान करते. 
 

11. Konecranesची पु�के आिण नोदंी 
Konecranesने सव� लागू कायदे आिण संगणन प�तीनुंसार �ा�ा आिथ�क 

िक्रयाकलापांचा रेकॉड� ठेवणे आव�क आहे. सव� �वहार यो��र�ा अिधकृत 
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असणे आिण �ां�ा अचूकपणे आिण पूण�पणे नोदंी ठेवणे आव�क आहे. चुकी�ा 
िकंवा िदशाभूलकरणार्या प्रिवष्�ा, नोदंी िकंवा द�ऐवजाला पूण�पणे प्रितबंध केला 
आहे. समिथ�त द�ऐवजां�ारे वण�न के�ा�ित�र� दुसऱ् या कोण�ाही उ�ेशाने देय 

िकंवा अ� प्रकारचे खाते वापर�ाचे समजून कम�चाऱ्यांनी कधीही चुकीचा िकंवा 
िदशाभूल करणारा अहवाल तयार क� नये िकंवा Konecranes�ा वतीने देय देऊ नये 

िकंवा खाते उघडू नये. 
 

एखा�ा कम�चार् याला कोणीतरी Konecranesची पु�के आिण नोदंीचंा चुकीचा वापर 

करत अस�ाची जाणीव िकंवा संशय अस�ास, कम�चार्याने याचा �ा�ा /ित�ा 
सवा�त नजीक�ा �वस्थापकाला,  
Compliance Officer िकंवा गोपनीय अहवाल चॅनेलला ��रत अहवाल �ावा. 
�वस्थापनापासून िकंवा अंतग�त िकंवा बा� लेखाप�र�कांपासून मािहती लपव�ाने 
Konecranesचे गंभीर नुकसान होऊ शकते. 
 

12. रेकॉड� धारणा 
Konecranes रेकॉड� जतन कर�ासंबंिधत लागू कायदे आिण िनयमांचे पालन 
कर�ास वचनब� आहे. सव� रेकॉड्�स िकमान, कायदे आिण िनयमां�ा आव�क 
कालावधीपय�त कायम ठेवणे आव�क आहे. Konecranes�ा �वसायासाठी 
मह�पूण� असलेले रेकॉड्�स, �ात कॉप�रेट रेकॉड्�स, मूळ करार इ. चा समावेश आहे 
ते ओळखणे आिण Konecranes�ा आवारात सुरि�त स्थानी संग्रिहत करणे 
आव�क आहे.  
 
कम�चारी आदेश देणे िकंवा प्रलंिबत िकंवा िवचार यु��वाद िकंवा शासकीय 
चौकशीिवषयी मािहती झाली अस�ास, कम�चार् याने आदेश दे�ास प्रितिक्रयाशील 
िकंवा दा�ाशी संबंिधत असलेले िकंवा ते कशी प्रिक्रया करायची �ाला/ितला 
कायदेशीर िवभागाने स�ा देईपय�त चौकशीची संबंिधत असलेले सव� रेकॉड्�सकायम 
ठेवणे आिण जतन करणे आव�क आहे. द�ऐवजाचे कोण�ाही भौितक नाश 
कायदेशीर िवभाग आिण Compliance Officer �ारे अिधकृत असणे आव�क आहे. 



 

12/19 
 
 

 

13. मानवी ह� 
Konecranes मानवी ह�ां�ा UN घोषणेम�े प�रभािषत के�ाप्रमाणे मानवी 
ह�ांचे समथ�न करते आिण �ांचा आदर करते. Konecranes उदाहरणाथ�, 
समूहाम�े समान संधीसंाठी वंश, रा�� ीयता, िलंग, धम� आिण वय आिण संपूण� 
काय�यावर आधा�रत कोण�ाही भेदभावातून मु� हो�ाचा प्रचार करते. 
 
Konecranes असोिसएशनचे �ातं� आिण एकित्रत सौदेबाजीसाठी ह�ांची प्रभावी 
ओळख बहाल करते. Konecranes लहान मुले िकंवा जबरद�ी केले�ा कामगारांचा 
�ीकार करत नाही. िकंवा समूह अशा काय��स्थतीसह न करत नाही �ा आंतररा�� ीय 
कायदे आिण प�ेतीसंह संघष� करतात. आ�ाला आमचे संपूण� पुरवठादार नेटवक�  
आम�ा त�ांचे पालन करणार् या �वसाय प�तीमं�े गंुतणे अपेि�त आहे. 
 

14. वातावरण  
Konecranesचे वातावरणीय िक्रयाकलाप लाइफ-सायकल िवचारांवर आधा�रत 
आहेत. �ां�ा ग्राहकां�ा प्रमुख आव�कतांची पूत�ता कर�ासाठी 
पया�वरणीय�र�ा प्रगत उपाय आिण सेवा िवकिसत करणे आिण तयार करणे हे ल� 
आहे. िन� प्रसार आिण उ� काय��मता असलेली उ�ादने आिण सेवा िवकिसत 
कर�ास उ� प्राधा� िदलेले आहे. नवीन तांित्रक प्रगतीचा वापर क�न क�ा माल, 
प्रिक्रया, उ�ादने आिण कचरा आिण प्रसार कमी क�न आम�ा आंत�रक 
काया�म�े देखील धारणीय िवकास िमळव�ासाठी प्रय� केले जात आहेत. 
  
कृपया पुढील तपशीलांसाठी Konecranes वातावरण धोरणाचा संदभ� �ा, जे 
χ РςЖЕЋЉЙЇЕЋК > About Konecranes > Policies and principles (Konecranes Environmental 

Policy) येथे िमळू शकते. 
 

15. समान संधी आिण गैर-भेदभाव 
Konecranes नोकरीवर ठेवणे आिण प�ती, फायदे आिण वेतनाला बढती देणे 
याम�े कम�चार् याला समान संधी देते. Konecranes वंश, धम�, रंग, िलंग, वय, 
वैवािहक�स्थती, मूळरा�� , ल�िगक अिभमुखता, नाग�रक� िकंवा अपंग� (�ात 
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अज�दार िकंवा कम�चारी जॉबची आव�क काय� रा� िशफारशीसंह िकंवा �ािशवाय 
कर�ासाठी पात्र असणे आव�क आहे) या�ा आधारावर िकंवा भरती करणे, 
नोकरी देणे, �ेसम�ट, बढती िकंवा नोकरी�ा अ� �स्थतीमं�े काय�ाने प्रितबंिधत 
केले�ा कोण�ाही अ� पायावर कोणताही भेदभाव सहन करणार नाही. समान 
संधी आिण मे�रटनुसार समान वागणूक हा कम�चार् यांचा ह� आहे. 
 
Konecranes भेदभावयु� भाषेचा वापर सहन करणार नाही िकंवा कोणतेही अ� 
शेरे, िवनोद िकंवा आ�ेपाह� िकंवा िवरोधी काय� वातावरण तयार करणारे िकंवा �ास 
उ�ेजन देणारे आचरणही सहन केले जाणार नाही. 
 
कृपया पुढील तपशीलांसाठी काय�स्थान धोरणामधील Konecranes आदराचा संदभ� 
�ा, जे χ РςЖЕЋЉЙЇЕЋК > About Konecranes > Policies and principles (Konecranes 

Respect in the Workplace Policy) येथे िमळू शकते. 
 
16. ल�िगक आिण अ� प्रकार�ा छळवणूक 

Konecranes ल�िगक छळवणूकीसह काय�स्थानामधील कोण�ाही प्रकार�ा 
छ्ळवणूकीस कठोरपणे प्रितबंध करते. Konecranes छ्ळवणूक असणार् या 
वागणूकीला यो� ती िश�ा देणे आिण �ास प्रितबंध कर�ासाठी ��रत आिण यो� 
कारवाई करेल.  
 
नैितक िकंवा शारी�रक छ्ळवणूक असलेले कोणतेही आचरण िकंवा कोण�ाही अ� 
प्रकार�ा गैरवत�नास तेव�ाच प्रमाणात प्रितबंध केला आहे. 
 

कृपया पुढील तपशीलांसाठी काय�स्थान धोरणामधील Konecranes आदराचा संदभ� �ा, 
जे χ РςЖЕЋЉЙЇЕЋК > About Konecranes > Policies and principles (Konecranes Respect in 

the Workplace Policy) येथे आढळू शकते. 
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17. आरो� आिण सुर�ा 
Konecranes �ा�ा कम�चार् यांना मनोरंजक आिण आ�ाना�क काय� वातावरण 
दे�ाचा प्रय� करते �ाम�े मु�ता, आदर, िव�ास आिण समान संधी यावर प्रभु� 
असेल. कंपनी ित�ा कम�चारी, कंत्राटदार आिण आप�ा संस्थे�ा अ� भागांम�े 
काम करणार् या इतरांसाठी िनरंतरपणे सुरि�त आिण धोका-मु� काय�स्थान 
िवकिसत करते. 
 
Konecranes असा उ�ादन िवकास आिण िनिम�ती प्रिक्रया तसेच �ांची उ�ादने 
आिण सेवांशी संबंिधत आरो� आिण सुर�ा धोके कमी कर�ाचा उ�ेश असले�ा 
गुणव�ा शा�ती प�ती देखील लागू करते. 
 
कृपया पुढील तपशीलांसाठी Konecranes सुर�ा धोरणाचा संदभ� �ा, जे 
χ РςЖЕЋЉЙЇЕЋК > About Konecranes > Policies and principles (Konecranes Safety Policy) 

येथे िमळू शकते. 
 
18. िहतसंबंध संघष� 02 

Konecranes कम�चाऱ् यांनी अशा प�र�स्थतीटाळणे आव�क आहे �ात �ाचे 
वैय��क 1

3 Konecranes आिण Konecranes�ा भागधारकां�ा िहतसंबंधांशी संघष� 
होऊ शकतो. याचा अथ�, उदाहरणाथ�, पा�णचाराची रा� आिण प्रचिलत मानके 
ओलांडत नसले�ा नाममात्र मू�ा�ा वैय��क भेटव�ू िकंवा पा�णचार याखेरीज 
कम�चाऱ्यांना वैय��क भेटव�ू, पा�णचार िकंवा मनोरंजन �ीकार�ाची िकंवा 

 
2िविश� कम�चाऱ् याचे वैय��क �ार� �ाचा/ित�ा कामा�ा कत��ा�ा यो� काय�प्रदश�नास प्रभािवत करते िकंवा प्रभािवत 
कर�ास पात्र असते ते�ा "िहतसंबंध संघष�" घडते जे कम�चाऱ् या�ा वैय��क िहत आिण Konecranes चे अिधकार आिण 
िहतामधील संघषा�स वाढ देते िकंवा वाढ दे�ास पात्र आहे, �ा�ा प�रणाम��प Konecranes �ा अिधकार आिण िहत, 
मालम�ा आिण/िकंवा �वसाय प्रित�ेचे नुकसान होऊ शकते.  
 
3पैशा�ा ��पात, मौ�वान व�ू िकंवा इतर मूत�व�ु िकंवा सेवा आिण/िकंवा अ� मालम�ा ह�, मग ते 
�ा�ासाठी/ित�ासाठी, �ाचा/ित�ा कुटंुब िकंवा तृतीय प�ासाठी असले तरी, असे अ� फायदे िमळव�ासाठी �ाचे/ितचे 
कम�चारी कत�� पार पाडत असताना कम�चाऱ् यासाठी संधीचंा समावेश आहे अशा कम�चाऱ् याचा िहतसंबंध �णजे कम�चाऱ् याचे 
"वैय��क िहतसंबंध" असतो. 
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प्रदान कर�ाची अनुमती नाही. भेटव�ू िकंवा उपकार �ीकार�ाने संभा� 
िहतसंबंधांम�े संघष� उ�्भवतील यािवषयी  शंका अस�ास, कम�चार्याने  
Compliance Officer ला आधीच प�र�स्थती �� करणे आव�क आहे. Konecranes 

राजकीय प� िकंवा अ� राजकीय संस्था िकंवा वैय��क उमेदवारा�ा िनवडणूक 
मोिहमेला आिथ�क समथ�न देत नाही. 
 
एखा�ा कम�चाऱ्याला िकंवा संल� ��ीला कंपनीम�े प्र�� िकंवा अप्र�� �ार� 
अस�ास िकंवा तो Konecranes �वहार करत असले�ा िकंवा Konecranesसह 
�धा� करत असले�ा कंपनीवर प्रभाव टाक�ास स�म अस�ास िविश� काळजी 
घेणे आव�क आहे. या आचारसंिहते�ा उ�ेशासाठी, "संल���ी" �णजे 

जोडीदार, स्थािनक भागीदार िकंवा ल�णीय इतर ��ी, लहान मुले, पालक, भावंड, 
चुलत-मावस भावंड, जवळचे वैय��क िमत्र िकंवा कोणतीही अ� ��ी 
(नामिनद� िशत ��ीसंह ) जे कम�चार् या�ा वतीने काय� करतात. उदाहरणाथ�, एक 
नातेवाईक दुसर् यापे�ा कमी दजा��ा जागेवर अस�ास िहतसंबंधामधील संघष� वाढू 
शकतात. 
 
Konecranesचे कायदेशीर िहतसंबंध अिग्रम कर�ाची, जे�ाही हे कर�ाची संधी 
असते ते�ा, Konecrane�ा कम�चार् याची जबाबदारी असते. कम�चारी �वसाय 
िकंवा गंुतवणूक संधी िशकतो �ाम�े Konecranesचे �ार� असू शकते िकंवा जे 
�वसाय िक्रयाकलापां�ा मया�देम�े असू शकते, �ाम�े कॉप�रेट मालम�ा िकंवा 
मािहती िकंवा Konecranes मधील कम�चार् याचे पद, जसे की �ध�क िकंवा वा�िवक 
िकंवा संभा� ग्राहक, पुरवठादार िकंवा Konecranesचे �वसाय संल�ाकडून, 
कम�चारी  
Compliance Officer �ा पूव�िल�खत मंजूरीिशवाय संधीचा पाठलाग करणार नाही िकंवा 
�ाम�े सहभागी होणार नाही. कम�चारी अयो� वैय��क लाभासाठी कॉप�रेट 
मालम�ा िकंवा मािहती िकंवा Konecranes मधील �ांचे पद वाप� शकत नाहीत 
आिण कम�चारी कदािचत Konecranesसह �धा� क� शकणार नाहीत. 
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19. भ्र�ाचार िकंवा लाच 
Konecranes सव� ��पा�ा भ्र�ाचारािव�� काय� कर�ासाठी वचनब� आहे, 
�ाम�े खंडणी आिण लाचेचा समावेश आहे. Konecranes िकंवा �ा�ा 
कम�चाऱ् यांनी लाच िकंवा कोण�ाही प्रकारचे आिथ�क फायदे �ीका�, देऊ, मागू 
िकंवा ऑफर क� नयेत. याम�े पैसे, फायदे, मनोरंजन िकंवा सेवा िकंवा साव�जिनक 
अिधकारी िकंवा अ� �वसाय भागीदारांना िकंवा �ां�ाकडून कोणताही भौितक 
फायदायांचा समावेश आहे, जे अयो� �वसाय िकंवा वैय��क लाभ िमळव�ा�ा 
उ�ेशाने िदले आहेत. Konecranes कोण�ाही प�र�स्थतीअंतग�त अवैध सावकारीम�े 
सहभाग िकंवा समथ�न �ीकारत नाही.  
 
कृपया Konecranes�ा भ्र�ाचार-िवरोधी धोरणाचा संदभ� �ा, जे लागू भ्र�ाचार-िवरोधी 
कायदे, िनयम आिण िनयामकांचे पालन करणे सुिनि�त कर�ासाठी कम�चार् याची 
जबाबदारी सांगते. ते MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles 

(Konecranes Anti-Corruption Policy) येथे िमळू शकते. 
 

20. पुरवठादार आिण उपकंत्राटदार 
Konecranes �ाचे पुरवठादार आिण उपकंत्राटदाराने समान उ� कायदेशीर, 
नैितक, वातावरणीय आिण कम�चारीसंबंिधत त�ांचे पालन क�न �ांचा �वसाय 
करणे अपेि�त आहे जे Konecranes �तः च लागू करते, �वसाय नातेसंबंध स्थािपत 
करताना िकंवा आयोिजत करताना या त�ांना उ� मह� िदलेले आहे. Konecranes 
�ा�ा पुरवठादार िकंवा उपकंत्राटदारांम�े या त�ां�ा अनुप्रयोगाचा प्रचार करते 
आिण यासंबंिधत �ा�ा कारवाया िनयंित्रत कर�ाचे उि��  ठेवते. 

 
21. िमिडयासोबत नातेसंबंध  

केवळ अिधकृत Konecranes व�े िकंवा CEO िकंवा CFO�ारे अिधकृत िविश� 
कम�चारी पे्रस, सुर�ा िव�ेषक, आिथ�क समुदायाचे अ� सद�, भागधारक िकंवा 
समूह िकंवा संस्था Konecranes प्रितिनधी �णून िकंवा Konecranes �वसायािवषयी 
बोलू शकतात. आिथ�क समुदाय िकंवा भागधारकाकडून Konecranes िवषयी आिथ�क 
मािहतीची िवनंती उपा��, गंुतवणूकदार संबंधाशी संदिभ�तअसणे आव�क आहे. 
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आिथ�क मािहती�ा िवनं�ा िकंवा िमिडया, पे्रसकडून Konecranes िवषयी अ� 
मािहती िकंवा साव�जिनक उपा��, िवपणन आिण संपे्रषणांशी संदिभ�तअसणे 
आव�क आहे.  

िमिडयाला िदलेली मािहती आिण साव�जिनक�र�ा प्रसा�रत केलेली मािहती मािहती पूण� 
आिण खरी असणे आव�क आहे. 

Konecranes �ारे तयार केलेली आिण संपे्रिषत केलेली कोणतीही साव�जिनक मािहती सव� 
लागू कायदे आिण िनयमां�ा अनुसार असणे आव�क आहे. Konecranes�ा कोण�ाही 
साव�जिनक आिथ�क मािहतीने आिण संबंिधत तारीख िकंवा कालावधीला Konecranesची 
आिथ�क प�र�स्थती पूण�पणे, अचूकपणे आिण िव�सनीयतेने सादर करणे, लागू वेळेम�े तयार 

करणे आव�क आहे. 

Konecranes �ाची आिथ�क �ेटम�ट्स प्रकािशत कर�ापूव� मूक कालावधीचे आिण 
प्र�ाम�े ितमाही�ा समा�ीपासून सु� होणार् या म�ावधी अहवालाचे प�र�ण करतो या 
वेळेदर�ान Konecranesचे प्रितिनधी Konecranes�ा आिथ�क पदावर िट�णी करत नाही. 

कृपया पुढील तपशीलांसाठी बा� संपे्रषण माग�दश�क त�ेचा संदभ� घेणे आव�क आहे, जे 
χ РςЖЕЋЉЙЇЕЋК > Internal Knowledge > Marketing & Communications > MarCom Guidelines 

(External Communication Guidelines) येथे िमळू शकते. 

22. अंमलबजावणी 
ही आचारसंिहता Konecranes�ा संचालक मंडळाने मंजूर केली आहे. ही त�े संपूण� 
Konecranes समूहाम�े आिण Konecranes�ा �वसाया�ा सव� �ेत्रांम�े लागू 
आहेत. समूह �वस्थापन आिण �ाचे कम�चारी या दो�ीनंी या त�ांम�े िदले�ा 
मानकांचे कोण�ाही अपवादांिशवाय अनुसरण करणे आव�क आहे. Konecranes 
खात्री देते की ही त�े सव� कम�चार् यांना प्रभावीपणे कळवली आहेत आिण �ाचा 
प्र�ेकाने अवलंब करणे आिण �ाचा प्र�ेकाने सराव करणे आव�क आहे. 
आव�क असेल तर, Konecranes आचारसंिहता अिधक तपशीलवार त�े आिण 
िनद�शांसह पूरक केली जाते.   
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या आचारसंिहतेची अनुसरता िकंवा िववचनािवषयी िकंवा या त�ां�ा संभा� 
उ�ंघनािवषयी कोण�ाही  शंका िकंवा  प्र� अस�ास, Compliance Officer शी 
संपक� साधणे आव�क आहे.  
Compliance Officer कोण�ाही संभा� उ�ंघनाची गंभीरता ठरव�ासाठी आिण 

संभा� पुढील कारवाईसाठी जबाबदार आहे. या त�ांशी संबंिधत सव� संभा� प्र� 
िकंवा संभा� उ�ंघनाची चचा� कर�ासाठी कम�चार् याने नेहमी �वस्थापकाशी 
िनसंकोचपणे चचा� करावी. या त�ां�ा गैरवापराचा अहवाल दे�ापासून 
कम�चार् याला थांबवणे प्रितबंिधत केले आहे. 

 
23. िनयंित्रत करणे आिण अहवाल देणे 

Konecranes अनुसरता व नैितकता सिमती�ा िशफारशीवर आधा�रत 
Konecranes नेतृ� संघ (केएलटी) सिमती या आचारसंिहतेचे दरवष� 
पुनरावलोकन करेल आिण लेखाप�र�ण सिमती आिण बोड� मंजूरीसाठी 
आव�क अस�ास आचारसंिहतेम�े बदल प्र�ािवत करतील. 
 

अंतग�त लेखाप�र�ण आिण �वस्थापन Konecranes समूहाम�े या 
धोरणाअंतग�त लेखाप�र�ण करेल. अंतग�त लेखाप�र�ण आिण व�र� �वस्थापन 
िनकालांचा आिण Konecranes संचालक मंडळा�ा लेखाप�र�ण सिमतीने 
केले�ा कोण�ाही लेखाप�र�णा�ा संबंिधत िनकालांचा अहवाल देईल. 
संशया�द घटनां�ा सव�सूचनांची (��ीने, ��सल�ोईंग चॅनेल�ारे िकंवा इतर 

मागा�नी िदले�ा)   
Compliance Officer �ारे यो� ती तपासणी केली जाईल आिण िनकालांचा 
Konecranes अनुसरता आिण नैितकता सिमती आिण Konecranes संचालक 
मंडळा�ा लेखाप�र�ण सिमतीला अहवाल िदला जाईल.   
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संपक�  मािहती : 
कोण�ाही शंका िकंवा प्र�ां�ा बाबतीत कृपया श्रीमती कती मिटला Ms. Kati Mattila, 
Head of Compliance & Ethics  

 
Whistleblowing Channel: https://report.whistleb.com/Konecranes 
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