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ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ
ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਿਿਹਾਰ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਰਹਾ ਹਰੈ, ਕਦੇ ਿੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਵਰਹਾ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਆਪੀ 
ਟੀਮਿਰਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ (Global Teamwork and Continuous Improvement) ਦੀਆ ਂਸਾਡੀਆ ਂਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, 
ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਸ਼ਾਖ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ੍ੋਤ ਬਣੀਆ ਂਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਅੱਜ, ਖਪਤਕਾਰ ਉਹਨਾ ਂ
ਿੱਲੋਂ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੇ ਵਨਰਮਾਤਾਿਾ ਂਕੋਲੋਂ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਿਿਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾਿਾ ਂਕੋਲੋਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਉਹਨਾ ਂਕੰਪਨੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਵਿੱਚ ਉਹ ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹਰੈ।

ਸਾਡੇ ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਨੇ ਅਵਜਹੇ ਵਸਧਾਤਂਾ ਂਦੇ ਨਾਲ 30 ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹਰੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆ ਂਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂ
ਦੀ ਝਲਕ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਿਿਹਾਰ ਿਾਸਤੇ ਵਮਆਰ ਤਰੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਵਂਕ ਸਾਡੀਆ ਂਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਅਤੇ ਵਸਧਾਤਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਿਹਾਰ 
ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ 
ਹੋਿੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਕੋਲਗੇਟ ਲੋਕਾ ਂਿਜੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰੈ ਵਕ ਸਾਡਾ ਵਿਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਸਲੇ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਸਾਡੇ ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਗਿਾਹੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਣ।

ਕੋਲਗੇਟ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਜੋਂ, ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਰੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ 
ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੈ ਵਕ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਸਲੇ — ਜਾ ਂਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਨੱਜੀ ਫਰੈਸਲੇ — ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਰਿਉੱਚ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਮਆਰਾ ਂਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਦੇਵਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ 
ਹਰੈ ਵਕ ਉਹ, ਸਾਡੇ ਜਾਬਤੇ, ਸਾਡੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਜਾ ਂਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਜਾਦਂੇ ਵਿਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ “ਆਿਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ” 
(“Speak Up”)।

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਤੀਵਜਆ ਂਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਿੀ 
ਅਵਹਮ ਹਰੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਡੀਆ ਂਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ,ਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਿਿਹਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਿਚਨਬੱਧਤਾ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਾਊਂ ਧੰਨਿਾਦ।

ਨੋਇਲ ਵਾਲੇਸ (Noel Wallace)
ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਈਓ
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ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਬਾਰੇ
ਸਾਡਾ ਕੋਲਗੇਟ ਦਾ ਵਿਿਹਾਰ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਸੋਮੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਸਾਡੀਆ ਂਰੋਜਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਅੰਤਰਵਕਵਰਆਿਾ ਂਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ। ਜਾਬਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਰਆ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਵਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਤੀਵਜਆ ਂਨੂੰ ਹਾਵਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹਰੈ। ਜਾਬਤਾ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰਾ,ਂ ਅਫ਼ਸਰਾ,ਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਂਅਤੇ ਇਸਦੀਆ ਂ
ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆ ਂਸਮੇਤ, ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂ'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ। ਵਿਕੇ੍ਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਿੀ ਇਹੋ-ਵਜਹੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਹੇਠ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹਰੈ।

ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜਮ ਜਾਬਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ ਂ(Business Practices Guidelines), ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ 
ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਅਤੇ ਅਗਿਾਈ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਹਰੈ। ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾ ਂਅਤੇ 
ਫ਼ਰੈਸਲੇ ਲਰੈਣ ਵਿੱਚ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਵਜਹੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਪ੍ਤੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਜੋ 
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਿਧਾਿਾ ਵਦੰਦਾ ਹਰੈ।

ਜੇ ਜਾਬਤੇ ਜਾ ਂ ਵਕਸੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਲਗੇਟ ਨੀਤੀ ਜਾ ਂਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਜਾ ਂਪਾਲਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਜਾ ਂ ਵਚੰਤਾਿਾ ਂਹਨ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਮਰੈਨੇਜਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਿਸੀਲੇ ਵਿਭਾਗ (Human Resources), ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ (Global Legal Organization) ਜਾ ਂ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ (Global Ethics & Compliance) ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਅਣਉਵਚਤ ਜਾ ਂਗਰੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਾਰਜ-ਥਾ ਂਬਣਾਉਣਾ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਾਇਤ 
ਹਰੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਂਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਵਚੰਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ। ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, 
ਕੋਲਗੇਟ ਵਿਖੇ, ਵਕਸੇ ਮੁਲਾਜਮ, ਪੂਰਿ ਮੁਲਾਜਮ, ਏਜੰਟ ਜਾ ਂਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਿਹਾਰ ਦਾ ਜਾਬਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾ ਂਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 
ਸ਼ੱਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਵਰਪੋਰਟ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾ ਂਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਪਰੀਤ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਜਦੋਂ 
ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਜਾ ਂਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਜਾ ਂਇਹ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਂਪ੍ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ। ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰਭਿ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕੋਲਗੇਟ ਸਾਰੀਆ ਂਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦੀ ਰਾਜਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਢੁਕਿਾ ਂਹੋਿੇ ਤਾ ਂਅਨੁਸ਼ਾਸਨ-ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ।

ਜਾਬਤਾ ਆੱਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਚਾਲ੍ੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹਰੈ। ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਬਤਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ। ਸਾਡੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਬਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਨਰੰਤਰ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੰਗੇ ਫਰੈਸਲੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਾਲ ਪਰੈਦਾ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਾਰਿਾਈ ਬਾਰੇ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ ਹੋ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆ ਪੁੱਛੋ:



2019 ਵਿਿਹਾਰ ਦਾ ਜਾਬਤਾ (Code of  Conduct) 5

ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ-ਸਬੰਧੀ ਵਨਰਣੇ ਲਰੈਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ

ਸਵਾਲ: 
ਕੀ ਮਰੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹਰੈ?

ਸਵਾਲ: 
ਕੀ ਮੈਂ ਵਮਸਾਲ ਬਣਾ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾ?ਂ 

ਸਵਾਲ: 
ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹਰੈ? 

ਸਵਾਲ: 
ਕੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਵਦਆ ਂ
ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ, ਵਜਸਦਾ ਮੈਂ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ?ਂ 

ਸਵਾਲ: 
ਕੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਇੱਕ ਨਰੈ ਵਤਕ ਕੰਪਨੀ ਿਜੋਂ 
ਹੋਰ ਿਧੇਗੀ? 

ਸਵਾਲ: 
ਕੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਮਆਰਾ ਂਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ  
ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾ?ਂ 

ਸਵਾਲ: 
ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਕਦਰਾ,ਂ ਜਾਬਤੇ, ਸਾਡੀਆ ਂਕਾਰੋਬਾਰ 
ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਰੈ? 

ਜਵਾਬ:

ਹਾ,ਂ ਅੱਗੇ ਿਧੋ।

ਨਹੀਂ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ 
ਸੰਗਠਨ (Global Legal Organization) 
ਜਾ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ 
(Global Ethics & Compliance) 
ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 
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ਸਾਡੀਆ ਂਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂ 
ਅਤੇ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ
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ਆਪਣੀਆ ਂਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਹਣਾ
ਸਾਡੀਆ ਂਕੋਲਗੇਟ ਦੀਆ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਜਵਸ਼ਵ ਜਵਆਪੀ ਟੀਮਵਰਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਜਹਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਜਹਾ ਸੱਜਭਆਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾ,ਂ ਜਜਸ ਜਵੱਚ 
ਲੋਕ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਾਗਂ, ਇੱਕੋ ਜਜਹੇ ਟੀਜਚਆ ਂਲਈ ਜਮਲਕੇ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਗੇਟ ਦੀਆ ਂਜਤਿੰਨ ਬੁਜਨਆਦੀ 
ਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ,ਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿੰਮ ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹਰੈ: 
ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ, ਗਾਹਕ, ਖਪਤਕਾਰ, 

ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਿਾਲ। 
ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੀਆ ਂਸਵਥਤੀਆ ਂਵਿੱਚ 

ਹਮਦਰਦੀ, ਨੇਕਨੀਅਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ 
ਉੱਚ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਵਮਆਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਿਾਈ 
ਕਰਨ, ਦੂਵਜਆ ਂਦੀ ਗੱਲ ਸਵਤਕਾਰ ਨਾਲ 
ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾ ਂਦਾ ਮਹੱਤਿ ਸਮਝਣ 

ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਰੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਆਪੀ 
ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾ ਂ

ਭਾਈਚਾਵਰਆ,ਂ ਵਜਥੇ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਹੰਦੇ 
ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਅਤੇ ਨੇਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿੀ ਿਚਨਬੱਧ ਹਰੈ।

ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, 
ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਆਪੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਵਕ 
ਦੇਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਵਠਆ ਂ

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾ,ਂ 
ਤਕਨਾਲੌਜੀਆ ਂਅਤੇ ਪ੍ਵਤਭਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸਾਵਂਝਆ ਂ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਜਾਰੀ 
ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਿਾਧੇ ਨੂੰ ਹਾਵਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਹਰੈ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਰੈ।

ਕੋਲਗੇਟ, ਵਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਟੀਮਾ ਂਦੇ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾ ਂ
ਨੂੰ ਰੋਜ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ 

ਹਰੈ। ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਦੀਆ ਂਉਮੀਦਾ ਂ
ਨੂੰ ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਕੇ ਅਤੇ 

ਉਤਪਾਦਾ,ਂ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਵਕਵਰਆਿਾ ਂਵਿੱਚ 
ਨਿੀਆ ਂਕਾਢਾ ਂਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਵਿੱਚ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਫਲ ਹੋਿੇਗੀ।

ਸਿੰਭਾਲ  
ਕਰਨਾ

ਜਵਸ਼ਵ ਜਵਆਪੀ 
ਟੀਮਵਰਕ

ਲਗਾਤਾਰ  
ਸੁਧਾਰ
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ਸਵਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ
“ਸਜਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬਿੰਧ ਕਰਨਾ” ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹਰੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹਰੈ ਵਜੱਥੇ ਲੋਕ ਬੇਵਝਜਕ ਸੁਝਾਅ ਵਦੰਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਵਦੰਦੇ ਹਨ।

“ਸਜਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬਿੰਧ ਕਰਨਾ” ਕੰਮ ਦੇ ਅਵਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਝਲਕ ਵਦੰਦਾ ਹਰੈ, ਵਜਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਾਕਈ ਵਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 
ਸੰਭਾਿਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

“ਸਜਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬਿੰਧ ਕਰਨ” ਦੇ ਵਸਧਾਤਂ ਹਨ:

ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ

ਰਾਏ ਵਦਓ ਅਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗੋ

ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨਾ ਂਨੂੰ ਅਵਹਮੀਅਤ ਵਦਓ

ਟੀਮ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਧਾਿਾ ਵਦਓ

ਵਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੋ

1
2
3
4
5
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ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ

 ਸਾਡੇ ਮਜਬੂਤ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜੋ ਵਕ 
ਨੇਕਨੀਅਤੀ, ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਿਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹਰੈ, ਕੋਲਗੇਟ ਦੀਆ ਂਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਅਤੇ 
‘ਸਵਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ’ ਦੇ ਵਸਧਾਤਂਾ ਂਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ।

 ਸਰਿਉੱਚ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਰੈ ਵਤਕ ਆਗਿਾਨੀ 
ਦਾ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ।

 ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝੋ; ਕੋਲਗੇਟ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ 
ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰੋ।

 ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਿਿਹਾਰ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨੂੰ 
ਜਿਾਬਦੇਹ ਠਵਹਰਾਓ।

 ਆਿਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਿਿਹਾਰ ਨੂੰ ਿਧਾਿਾ ਵਦਓ। 
ਅਵਜਹੇ ਵਿਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਦਓ ਜੋ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਜਾ ਂ
ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ।

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਸਿਾਲ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੈਨੇਜਰ, 
ਮਨੁੱਖੀ ਿਸੀਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ, ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ 
ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ, ਜਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਿੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ 
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸਾਧਨਾ ਂਨਾਲ ਲਰੈਸ ਹੋਿੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰੋ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਿਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰੈ ਵਤਕ ਆਗਿਾਨੀ ਅਤੀ ਅਵਹਮ ਹਰੈ।

ਅਸੀਂ ਵਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫਰੈਸਲੇ ਲਰੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ 
ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਅਗਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਗੇਟ 
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮਰੈਨੇਜਰਾ ਂਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮਰੈਨੇਜਰਾ ਂ
ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 ਇੱਕ ਹਾ-ਂਪੱਖੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਿਜੋਂ ਸੇਿਾਿਾ ਂਵਦਓ ਵਜਸਦੀ ਆਗਿਾਨੀ ਸਾਡੇ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰ, 'ਸਵਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ’ ਦੇ 
ਵਸਧਾਤਂਾ ਂਅਤੇ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਿਿਹਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਵਦੰਦੀ ਹਰੈ।

 ਨਰੈ ਵਤਕ ਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਿਿਹਾਰ ਪ੍ਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 
ਿਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦਓ।

 ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ੍-ਦਰਿਾਜੇ ਿਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 
ਕਹੋ ਵਕ ਸ਼ੱਕੀ ਗਲਤ-ਵਿਿਹਾਰ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ
ਵਸੱਧੀਆ ਂਵਰਪੋਰਟਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।

 ਇਹ ਸਮਝੋ ਵਕ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਲਰੈਕੇ ਵਚੰਤਤ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ; ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਰੈਰ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।

 ਉਹਨਾ ਂਨਰੈ ਵਤਕ ਦੁਵਿਧਾਿਾ ਂਦਾ ਵਕਆਸ ਲਗਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਦੇ 
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਅਤੇ ਕੰਨਾ ਂਨੂੰ 
ਖੁੱਲ੍ਾ ਰੱਖੋ।

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਸਿਾਲ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੈਨੇਜਰ, 
ਮਨੁੱਖੀ ਿਸੀਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ, ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ 
ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ, ਜਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਿੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿਧੀਆ ਸਾਧਨਾ ਂਨਾਲ ਲਰੈਸ ਹੋਿੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰੋ।

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ  
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭੂਜਮਕਾ:

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ 
ਮੈਨੇਜਰਾ ਂਦੀ ਭੂਜਮਕਾ:
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ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 'ਆਵਾ਼ ਬੁਲਿੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰਾ ਂਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ’ (Guidance for 
Managers on Speaking Up) ਨਾਮਕ ਔਨਲਾਈਨ ਿੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੋ ourcolgate.com ਉੱਤੇ ‘ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ’ ਿੈੱਬ ਪੰਨੇ 
ਉੱਤੇ ਜਾ ਂ‘ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ’ ਐਪ ਉੱਤੇ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੈਜਤਕ ਜਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ: ਜਸੱਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਆਵਾ਼ ਬੁਲਿੰਦ ਕਰੋ
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ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤੇ
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ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ

ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਿੰਮਕਾਜੀ ਜਰਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਲਗੇਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਵਨੱਜੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਾਪਤੀਆ ਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹਰੈ ਜੋ ਉਸ 
ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਪਰ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਵਸਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਿਾਸ, ਖੁੱਲ੍ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਵਤਕਾਰ 
ਿਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸੱਵਧਆ ਂਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ ਂਅਤੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰਾ ਂ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 
ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਮੁਖ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਰੈ।

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਵਨਭਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਦੂਜੇ ਿੀ 
ਇਜੰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੈ ਵਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਵਜਆ ਂਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਊਪੁਣੇ, ਵਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ 
ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਿਿਹਾਰ ਨੂੰ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ। ਆਗੂਆ ਂਿਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਵਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵਸਰਜਣ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਟੀਮਿਰਕ, ਸਵਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਿਧਾਏ।

ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ੍ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਿੰਚਾਰਾ ਂਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਜਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਵਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਢਕਾਰੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਹੋ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਅਧੀਨ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨਾ ਂਨੂੰ ਅਵਹਮੀਅਤ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 
ਦੇਕੇ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ਂਿਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਓ। ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਰਾਏ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਓ।

ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਆਦਰ ਿਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਝਂਾ ਮਕਸਦ ਹਰੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਿਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਿੱਲੋਂ ਤਰੈਅ ਕੀਤੇ ਟੀਵਚਆ ਂ
ਨੂੰ ਅਵਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਵਮਆਰਾ ਂਅਤੇ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਿੇ।

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆ ਂਅਿੰਤਰਜਕਜਰਆਵਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੀਆ ਂਬੁਜਨਆਦੀ ਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਪਰਸਪਰ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਦਰ 'ਤੇ ਆਧਾਜਰਤ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।
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ਅਸੀਂ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਦਰ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹਰੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ 
ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਵਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾ ਂਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਭਿ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਰੈ ਭਰਤੀ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਰੱਕੀ, ਤਬਾਦਲਾ, ਮੁਆਿਜਾ, ਵਸਖਲਾਈ, ਅਹੁਦਾ-ਘਟਾਉਣਾ 
ਜਾ ਂਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ।

ਜਾਤ ਜਾ ਂਨਸਲ

ਰੰਗ

ਧਰਮ

ਵਲੰਗ ਜਾ ਂਵਲੰਗੀ ਪਛਾਣ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ

ਨਾਗਵਰਕਤਾ

ਉਮਰ

ਗਰਭਅਿਸਥਾ

ਵਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ

ਅਪੰਗਤਾ

ਸਾਬਕਾ ਸਰੈਵਨਕ ਸਵਥਤੀ

ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾ ਂਪਵਰਿਾਰਕ ਸਵਥਤੀ

ਘਰੇਲੂ ਵਹੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਿਜੋਂ ਸਵਥਤੀ

ਕਾਨੂੰਨ ਿੱਲੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੋਰ ਗੁਣ-ਲੱਛਣ

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ourcolgate.com ਉੱਤੇ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਰੁ਼ਗਾਰ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਤਿੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 
ਜਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀ (Company’s Equal Employment Opportunity and Anti-Harassment Policy) ਦੇਖ 
ਕੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਲਗੇਟ-ਪਾਮੋਜਲਵ ਕਿੰਪਨੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾ ਂਰੁ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਬਨੈਕਾਰ ਦੇ 
ਜਖਲਾਫ਼ ਜਨਮਨਜਲਖਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ:

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/our-policies/equal-opportunity-employer-info
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/our-policies/equal-opportunity-employer-info
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 ਸੰਵਮਲਨ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰ, ਰਿਾਇਤਾ ਂਅਤੇ ‘ਸਵਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ’ ਦੇ ਵਨਯਮਾ ਂਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹਰੈ।

 ਅਸੀਂ ਸੰਵਮਲਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੱੁਖੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਪਛੋਕੜਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਕੇ 
ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਕੇ ਸ੍ੇਸ਼ਠਤਾ ਹਾਵਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂਵਿੱਚ ਜਾ ਂਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਦਆ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਲੋਂ ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਜਨਸੀ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

 ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਪ੍ਵਕਵਰਆਿਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾ ਂਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

 ਅਸੀਂ ਬੱਵਚਆ ਂਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਬਾਲ-ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਬੰਧਤ ਅਵਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਿਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੋਂ 
ਛੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹਰੈ। ਪਰ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੋਲ੍ਾ ਂ(16) ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਦੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਗਂੇ।

 ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂਤੋਂ ਸੰਭਿ ਜੋਖਮਾ ਂਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਅਤੇ ਵਮਆਰਾ ਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

 ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ (ਿਾਹਨਾ ਂਸਮੇਤ) ਜਾ ਂਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗ਼ਰੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਜਾ ਂਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਨਾਲ 
ਸੰਬੰਵਧਤ ਪਦਾਰਥਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਿਰਤਣ, ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਂਸਥਾਨਅੰਤਵਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਜਿੀਜਸ਼ੁਦਾ ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਨਾਹੀ ਹਰੈ;

 ਸ਼ਰਾਬ ਜਾ ਂਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੇ ਪ੍ਭਾਿ ਤਵਹਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹਰੈ;

 ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਂਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਜਾ ਂਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ, ਵਹੰਸਾ ਜਾ ਂਗ਼ਰੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਥਆਰ ਰੱਖਣ 
ਦੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮਨੱੁਖੀ ਿਸੀਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾ ਂਪ੍ਬੰਧਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ;

 ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਥਾਿਾ ਂਵਿੱਚ ਜਾ ਂਕੋਲਗੇਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਹਵਥਆਰ/ਅਸਲਾ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਉਪਕਰਣ ਜਾ ਂ
ਗੋਲੀ-ਵਸੱਕਾ ਰੱਖਣ ਜਾ ਂਿਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹਰੈ। ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹਵਥਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਖ਼ਵਤਆਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਲਗੇਟ ਅਤੇ 
ਇਸਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ; ਅਤੇ

 ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਜਾ ਂਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹਰੈ ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਵਹੰਸਕ, ਧਮਕਾਊ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਡਰਾਊ ਸਮਵਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਜਾ ਂਜੋ ਵਕਸੇ ਹੋਰ 
ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਜੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਧਮਕੀਆ ਂਜਾ ਂਵਹੰਸਕ ਕਾਰਜਾ ਂਨੂੰ ਲਰੈਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਗਲੋਬਲ ਸਵਕਊਰਟੀ ਨਾਲ 
ਤੁਰੰਤ +1 212-310-2335 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ

ਜਨਵੇਸ਼
ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਜਹਾ ਵਨਿੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫ਼ਰੈਸਵਲਆ ਂ'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਵਜਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾ ਂਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਵਹੱਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰਦੀ ਹਰੈ, 
ਵਜਹੜੀ ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਜਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰੈ। ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾ ਂਦੀ 
ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਕ ਵਨਿੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਨਾ ਅਵਹਮ ਨਾ 
ਹੋਿੇ, ਵਕ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਹੱਤ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਿਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਿੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਗੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਸੰਭਿ ਮਨਾਹੀ ਿਾਲਾ 
ਵਨਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ, ਜਾ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪਜਰਵਾਰ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੀ ਪ੍ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਿੋਂ ਵਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾ ਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜਦੀਕੀ 
ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾ,ਂ ਗਾਹਕਾ ਂਜਾ ਂਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾਿਾ ਂਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰੈ (ਜਾ ਂਇਹਨਾ ਂਿੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਵਖਆ 
ਹੋਇਆ ਹਰੈ)। ਅਵਜਹੀਆ ਂਪ੍ਸਵਥਤੀਆ ਂਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਵਹੱਤ ਦੇ ਟਕਰਾਿਾ ਂਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 
ਿਾਧੂ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਿੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਚਾਹੇ ਪ੍ਸਵਥਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੰਨੀ ਿੀ ਨੁਕਸਾਨਰਵਹਤ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਿੇ, ਪਰ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਰੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਰਸ਼ਵਤਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਰੈ। ਵਹੱਤ 
ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਸਰਫ਼ ਨਜਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾ ਂਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਿਹਾਰ ਦੀ ਉਵਚਤਤਾ ਜੋ 
ਿੀ ਹੋਿੇ।

ਅਵਜਹੇ ਮਸਵਲਆ ਂਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਰੈਨੇਜਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਜਾ ਂ
'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ’ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹਰੈ ਤਾ ਂਜੋ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸ਼ੰਵਕਆ ਂਦੀ ਪ੍ਵਿਰਤੀ 
ਅਤੇ ਪਾਸਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਵਨਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਸੀਂ ਜਹੱਤਾ ਂਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਰੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਿਡਮੁੱਲੀਆ ਂਪੂੰਜੀਆ ਂਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਵਜਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾ ਂਸਬੰਧ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ 
ਲਈ ਜਾ ਂਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਰਪੱਖਤਾ ਜਾ ਂਵਨਰਪੱਖ ਵਨਰਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਜਾ ਂਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਵਥਤੀਆ ਂਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਾਵਰਆ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੁਕਿੀਂ ਅਤੇ ਅਣਉਵਚਤ 
ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਿੇ, ਤਾ ਂਕੋਈ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਮਰੈਨੇਜਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਿਸੀਲੇ ਵਿਭਾਗ, 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ, ਜਾ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰੋ।

ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ 
ਸਮਝਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਸਜਿਤੀਆ ਂਜਵੱਚ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
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ਹੋਰ ਕਿੰਮ
ਕੋਲਗੇਟ ਿਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਵਕਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਂਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਦੇ ਵਡਸਟ੍ੀਵਬਊਟਰਾ,ਂ ਗਾਹਕਾ ਂ
ਜਾ ਂਸਪਲਾਇਰਾ ਂਿਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ (Division President) ਜਾ ਂਕੰਮਕਾਜ ਿੇਖਣ ਿਾਲੇ ਮੁਖੀ (Function 
head) ਤੋਂ ਇਖ਼ਵਤਆਰ ਹਾਵਸਲ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਹੂਲਤਾ,ਂ ਚੀਜਾ,ਂ ਬ੍ਾਡਂਾ ਂਜਾ ਂਲੋਗੋ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਨਾ 
ਕਰੋ, ਜੋ ਕੋਲਗੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜਵਅਕਤੀਗਤ
ਕੋਲਗੇਟ ਸਮਝਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾ ਂਦਾ 
ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹਰੈ ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਿਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰੈ। ਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਧੀਆ ਵਨਰਣੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ ਵਕ ਅਵਜਹੇ ਵਰਸ਼ਤੇ:

 ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ
 ਹੋਰਨਾ ਂਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਿਟ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ
 ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਰੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ
 ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪ੍ਭਾਿ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ

ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂਵਿੱਚ ਰੁਮਾਵਂਟਕ ਵਰਸ਼ਵਤਆ ਂਜਾ ਂਮੁਲਾਜਮਾ ਂਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਉਪਜਣ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਹਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਹਾਰ 
ਦੂਵਜਆ ਂਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੁਖਾਿਾ ਂਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਿੇ ਜਾ ਂਵਲਹਾਜਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਿਹਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਰੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ, 
ਅਣਉਵਚਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਬਹਤਰੀਨ ਵਹੱਤਾ ਂਨਾਲੋਂ ਰੁਮਾਵਂਟਕ ਵਰਸ਼ਵਤਆ ਂਜਾ ਂਦੋਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਲਹਾਜਦਾਰੀ ਜਾ ਂ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਫਰੈਸਲੇ ਲਰੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹਰੈ। ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਜਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਨੱਜੀ ਵਰਸ਼ਤੇ ਜਾ ਂਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਵਝਆ ਹੋਇਆ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜੁਗਤ, ਚੰਗੇ ਫ਼ਰੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਇਕ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ 
ਨੂੰ ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਮਾਵਂਟਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱਵਝਆ ਹਰੈ। ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ 
ਵਿੱਚ, ਦੋਿੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾ ਂਨੂੰ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਿਸੀਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤ/ੇਜਾ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ।

ਬੋਰਡ
ਮੁਨਾਫੇ ਿਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰਾ ਂਦੇ ਬੋਰਡ ਜਾ ਂਇਹੋ ਵਜਹੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ 
ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 'ਮੁੱਖ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਮੀਲ ਅਫਸਰ’ (Chief  Ethics and 
Compliance Officer) ਅਤੇ 'ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫ਼ਸਰ' (Chief  Legal Officer) ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਓ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਗ਼ਰੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਲਰੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ 
ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਨਾ ਜਾ ਂਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰੈ, ਵਜਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਡਿੀਜਨ ਦੇ ਮੁਖੀ (Division 
President) ਜਾ ਂਕੰਮਕਾਜ ਿੇਖਣ ਿਾਲੇ ਮੁਖੀ (Function head) ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਓ।
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ਹੋਰ ਜਧਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ 
ਹਰੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਸਬੰਧਾ ਂਨੂੰ ਿਧਾਉਂਦਾ ਹਰੈ। ਹਾਲਾਵਂਕ ਬਾਹਰਲੀਆ ਂਵਧਰਾ ਂਨਾਲ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਹੱਤਾ ਂਦੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ ਜਾ ਂਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਜਰ ਆਉਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆ ਂਅੰਤਰਵਕਵਰਆਿਾ ਂਕਰਕੇ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹਰੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ, ਜੋ ਦੂਵਜਆ ਂਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ਤਾ ਂਜੋ ਅਵਜਹੀਆ ਂਸਵਥਤੀਆ ਂਨਾ 
ਬਣਨ, ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਕਰਕੇ ਦੂਵਜਆ ਂਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵਕ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹਰੈ ਜਾ ਂਸੰਭਿ ਵਹੱਤ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹਰੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ ਜਾ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਸੰਭਾਿੀ ਵਹੱਤਾ ਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਿਾਲੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ
ਆਪਣੇ ਮਰੈਨੇਜਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਿਸੀਲੇ (Human Resources) ਵਿਭਾਗ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ (Global Legal 
Organization ) ਜਾ ਂ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ’ (Global Ethics and Compliance) ਵਿਭਾਗ 
ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰੋ। ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਵਨਪਟਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਿੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਵਹੱਤਾ ਂਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਤੋਹਵਫ਼ਆ’ਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਸੇਧਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਕੇ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ’ਂ (Global Business Practices Guidelines) ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, 
ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਜਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਮਾਵਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਸੰਪਤੀ ਹਰੈ। ਮਾਵਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਗਆਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਂਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ 
ਪੱਖੋਂ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹਰੈ। ਮਾਵਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਵਿੱਚ ਅਵਹਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਰੈ।

ਹਾਲਾਵਂਕ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰੈ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਉਸ ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਨਾ ਂਵਦੰਦੀ ਹਰੈ ਵਜਸਨੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ।

 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਜਾ ਂਰਣਨੀਤੀਆਂ

 ਮੁਲਾਜਮ, ਗਾਹਕ ਜਾ ਂਵਿਕੇ੍ਤਾ ਦੀਆ ਂਸੂਚੀਆਂ

 ਪੇਟੈਂਟ ਅਰਜੀਆਂ

 ਗਰੈਰ-ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

 ਉਤਪਾਦ ਫਾਰਮੂਲੇ

 ਵਨਰਮਾਣ ਦੀਆ ਂਪ੍ਵਕਵਰਆਿਾਂ

 ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀਆ ਂਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆ ਂਮਾਰਵਕਵਟੰਗ ਜਾ ਂ
ਵਿਕਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ

 ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੈ

ਮਾਜਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾ ਂਕੀ ਹਨ?
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 ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਮਾਵਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਾਜਬ ਉਪਾਅ ਕਰੋ।

 ਮਾਵਲਕਾਨਾ ਦਸਤਾਿੇਜਾ ਂਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾ ਂਮਾਵਲਕਾਨਾ ਿਜੋਂ 
ਵਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ।

 ਐਲੀਿੇਟਰਾ,ਂ ਸਾਝਂੇ ਖੇਤਰਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾ ਂਵਿੱਚ 
ਮਾਵਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਦਂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਗੁਰੇਜ ਕਰੋ।

 ਮਾਵਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ “ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ” (“need to 
know”) ਜਾ ਂ“ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ” (“need to use”) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਜਾ ਂਤੀਜੀ ਵਧਰ ਨੂੰ 
ਨਾ ਕਰੋ।

 ਵਬਨਾ ਂਉਵਚਤ ਅਖਵਤਆਰ ਦੇ, ਮਾਵਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀਆ ਂਵਧਰਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ।

 ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਰੈਬਸਾਈਟਾ ਂਜਾ ਂਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾ ਂ
'ਤੇ ਮਾਵਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਕਾਵਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 
ਨਾ ਕਰੋ।

 ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾ ਂਵਬਨਾ ਂਇਖ਼ਵਤਆਰ ਕੋਲਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ 
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਮਾਵਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

 ਮਾਵਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਮਵਰਆ ਂਜਾ ਂਗਰੈਰ-ਤਾਲਾਬੰਦ 
ਦਫਤਰਾ ਂਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਗੇਟ ਛੱਡਕੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਿੀ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਮਾਵਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹਰੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਵਚੱਠੀ-ਪੱਤਰੀ, ਛਪੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਲਰੈਕਟ੍ਾੱਵਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਿੇਜ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਰਕਾੱਰਡ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਕਾਰਜਵਿਧੀਆ ਂ- ਭਾਿੇਂ ਗੁਪਤ ਹਨ ਜਾ ਂਨਹੀਂ - ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਲਗੇਟ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 
ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ, ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਿਾਪਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਲ ਹਰੈ ਵਕ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਵਲਕਾਨਾ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ। ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ 
‘ਮਾਵਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ’ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਸੇਧਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਕੇ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ’ਂ ਵਿੱਚ 
ਦੇਖੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਰਨਯੋਗ 
ਗੱਲਾ ਂ(DO)

ਨਾ ਕਰਨਯੋਗ 
ਗੱਲਾ ਂ(DO NOT)

ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਮਾਜਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਇਹ ਹਨ:
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ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬਿੰਧੀ ਨੀਤੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ੈੱਸ, ਵਿੱਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾ ਂਜਨਤਾ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਅਵਜਹੀਆ ਂਬੇਨਤੀਆ ਂਜਾ ਂਪੋਸਟਾ ਂਦਾ 
ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਬਆਨ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ ਕਵਹੰਦੀਆ ਂਹਨ।

 ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ੈੱਸ, ਵਿੱਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾ ਂਜਨਤਾ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆ ਂਇਟੰਰਵਿਊ ਿਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆ ਂਜਾ ਂਪੁੱਛਵਗੱਛਾ ਂਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ 
ਕਵਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ ਅਫਸਰ (Chief  Communications Officer) ਜਾ ਂਸੀਨੀਅਰ ਿਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ (Senior 
Vice President), ਇਨਿਰੈਸਟਰ ਵਰਲੇਸ਼ਨਜ (Investor Relations) ਨੂੰ ਭੇਜੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

 ਸਵਕਊਰਟੀਜ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਵਮਸ਼ਨ, ਵਨਊ ਯਾੱਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਹੋਰ ਰਰੈਗੂਲੇਟਰਾ ਂਜਾ ਂਬਾਹਰੀ ਿਕੀਲਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕਾ ਂ
ਨੂੰ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆ ਂਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆ ਂ
ਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੂਰੀ ਹਰੈ ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ ਮੁਲਾਜਮ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਾਬ ਨਾ ਦਏ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਪਰਕ 
ਨਾ ਕਰੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੱਕ ਅਣਉਵਚਤ ਜਾ ਂਗ਼ਲਤ ਜਿਾਬ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਪ੍ਿਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਲਟ 
ਪ੍ਚਾਰ, ਕਨੂੰਨੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਿਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਜਾ ਂਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਥਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆ ਂ'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਜਿੇਂ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਵਤਮਾਹੀ 
ਵਰਪੋਰਟਾ ਂਜਾ ਂਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਪ੍ੋਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਪ੍ਚਾਰ-ਪ੍ਸਾਰ ਦੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆ।ਂ

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਸ਼ੇਅਰਾ ਂਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ’ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਸੇਧਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਕੇ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂ
‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ’ਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇਮਿੰਦ ਜਕਤਾਬਾ ਂਅਤੇ ਜਰਕਾੱਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ
ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆ ਂਕਾਰਿਾਈਆ ਂਦੇ ਨਤੀਵਜਆ ਂਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਿਾਵਣਤ 
ਵਹਸਾਬ-ਵਕਤਾਬ ਦੇ ਵਸਧਾਤਂਾ ਂ(generally accepted accounting principles) (GAAP) ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕਾੱਰਡ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹਰੈ। ਕੋਲਗੇਟ ਤੋਂ ਲੋਵੜਆ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ ਵਕ ਇਹ ਅਵਜਹੀਆ ਂਵਕਤਾਬਾ,ਂ ਵਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੇ ਜੋ ਸਟੀਕਤਾ 
ਅਤੇ ਿਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਰੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੇਖਾਕਾਰੀ 
ਕੰਟਰੋਲਾ ਂਦੀ ਉਵਚਤ ਪ੍ਣਾਲੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਤਆਰ ਕਰਨ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਣ ਅਤੇ ਵਰਕਾੱਰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਲਈ 
ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੱਟੇ ਿਜੋਂ:

 ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਲਰੈਣ-ਦੇਣ, ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾ ਂਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਵਕਤਾਬਾ ਂ
ਅਤੇ ਵਰਕਾਰਡਾ ਂਵਿੱਚ ਉਵਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ 
ਜਾ ਂਲਾਭਪਾਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਰੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆ ਂਦੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ।

ਖ਼ਬਰਾਂ
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 ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ਹਰ ਲਰੈਣ-ਦੇਣ, ਵਹਸਾਬ-ਵਕਤਾਬ ਜਾ ਂਵਿੱਤੀ ਐਂਟਰੀ ਇਨੰ-ਵਬੰਨ 
ਉਹੀ ਚੀਜ ਦਰਸਾਏ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾ ਂਵਿੱਚ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹਰੈ। ਪ੍ਬੰਧਕਾ ਂਤੋਂ, ਜਾ ਂਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾ ਂ
ਸੁਤੰਤਰ ਆੱਡੀਟਰਾ ਂਿੱਲੋਂ, ਜਾ ਂਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

 ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਤਾਬਾ ਂਜਾ ਂਮਾਲੀ ਵਰਕਾੱਰਡਾ ਂਵਿੱਚ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਿੀ ਝੂਠੀਆ ਂਜਾ ਂ
ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਐਂਟਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ

 ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਜਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾ ਂਉਸਦੀ ਪ੍ਿਾਨਗੀ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਜਾ ਂਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਵਕ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਹੱਸੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਿੇਜਾ ਂਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰ 
ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

 ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਧਨ ਜਾ ਂਸੰਪਤੀਆ ਂਦੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਗ਼ਰੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾ ਂਅਣਉਵਚਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

 ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਉਵਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਤੀਆ ਂਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਉਵਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਕਾੱਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਉਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਉਹ ਲੋਕ, ਵਜਹੜੇ ਸਵਕਊਰਟੀਜ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਵਮਸ਼ਨ (Securities and Exchange 
Commission) ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਫ਼ਾਈਵਲੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਿੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਫ਼ਾਈਵਲੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਜਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾ ਂਮਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾ ਂਉਸ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਿੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਉਹਨਾ ਂਫ਼ਾਈਵਲੰਗ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਪੂਰੇ, ਵਨਰਪੱਖ, ਠੀਕ, ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹੋਣ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਲਰੈਣ-ਦੇਣ, ਵਹਸਾਬ-ਵਕਤਾਬ ਜਾ ਂਮਾਲੀ ਐਂਟਰੀਆ ਂਵਿੱਚ, ਕੋਲਗੇਟ ਦੀਆ ਂਸਵਕਊਰਟੀਜ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਵਮਸ਼ਨ 
ਵਰਪੋਰਟਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਸੰਭਾਿੀ ਭੁੱਲ, ਜਾਲਸਾਜੀ ਜਾ ਂਗ਼ਲਤੀਆ ਂਬਾਰੇ, ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲਾ ਂਦੇ ਟੁੱਟਣ ਬਾਰੇ 
ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਮਰੈਨੇਜਰ ਜਾ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ (Global 
Legal Organization) ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ। ਤੁਸੀਂ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ’ (Global Ethics 
and Compliance) ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਵਕਤਾਬਾ,ਂ ਵਰਕਾਰਡਾ ਂਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾ’ਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਸੇਧਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਕੇ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ’ਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਵਕਤਾਬਾ ਂਅਤੇ ਵਰਕਾਰਡ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

 ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੁਵਿਧਾ-ਰਵਹਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

 ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਿੀ ਗਲਤ ਜਾ ਂਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਇਦੰਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ
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ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬਿੰਧੀ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਸ੍ਰੋਤਾ ਂਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੀਡੀਆ 
ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਆਈ.ਟੀ. ਸਰੋਤਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ (ਆਈਟੀ) ਸਾਧਨਾ ਂਨੂੰ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਬਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂ
ਜਾ ਂਸੇਧਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਉਵਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਾਧਨਾ ਂਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਵਪਊਟਰ ਹਾਰਡਿੇਅਰ, ਸਾਫਟਿੇਅਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਿਾਈਸਾ,ਂ 
ਡਰੈਟਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਪਟੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਾ ਂਕੋਲਗੇਟ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹਨ। ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸਾਧਨਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ, ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਰਫ਼ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ, ਸੀਵਮਤ ਅਤੇ ਢੁਕਿੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਯੋਗਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਰੋਤਾ ਂਨੂੰ ਜਨਮਨਜਲਖਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਜਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ:

 ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਭੇਦਭਾਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਿਾਲੇ ਜਾ ਂਧਮਕਾਊ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ।

 ਅਣਉਵਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਦੀ ਮਾਵਲਕਾਨਾ, ਗੁਪਤ ਜਾ ਂਿਣਜ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ।

 ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਨਰੈ ੱਟਿਰਕ ਜਾ ਂਸੰਚਾਰ ਪ੍ਣਾਲੀਆ ਂਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪਾੜ ਲਾਉਣ ਜਾ ਂਇਹਨਾ ਂਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਜਾ ਂਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣਾ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਿੌਰਮਾ,ਂ ਿਾਇਰਸਾ,ਂ ਸਪਾਈਿੇਅਰ, ਮਾਲਿੇਅਰ, ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਬਦਨੀਅਤ 
ਜਾ ਂਵਿਘਨਕਾਰੀ ਪ੍ਵਿਰਤੀ ਦੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾ ਂਕੋਡ ਨੂੰ ਇਜੰਰੈਕਟ ਜਾ ਂਪ੍ਸਾਵਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ 
ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਰੈ।

 ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੰਵਪਊਟਰ, ਨਰੈ ੱਟਿਰਕ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਂਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਿਰਤੋਂਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੰਟਰੋਲਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਸੁਰੱਵਖਆ  
ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ।

ਅਸੀਂ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀਆ ਂਸਿੰਪਤੀਆ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਸੰਪਤੀਆ,ਂ ਸਹੂਲਤਾ ਂਜਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਸਰਫ਼ ਿਰੈਧ, ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਇਖ਼ਵਤਆਰਪ੍ਾਪਤ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ। ਧੰਨ, ਸੰਪਤੀ 
ਜਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹਰੈ। ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ, ਵਸਸਟਮਾ,ਂ ਸਹੂਲਤਾ,ਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੋਲਗੇਟ 
ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਂਪ੍ਬੰਧਕਾ ਂਿੱਲੋਂ ਇਖ਼ਵਤਆਰਪ੍ਾਪਤ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹਰੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਹੋ, ਬਲਵਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਹੋ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਵਜਹੀਆ ਂਸਵਥਤੀਆ ਂਜਾ ਂਘਟਨਾਿਾ ਂਲਈ ਚੌਕਸ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ, ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਜਾ ਂਚੋਰੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਵਜਿੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਸਵਥਤੀਆ ਂਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹਰੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਜਹੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸਵਥਤੀਆ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਰੈਨੇਜਰ ਜਾ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ।

ਵਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜਮਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਿੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਖ਼ਵਤਆਰ ਨਾ ਵਮਵਲਆ ਹੋਿੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਿਾਲ ਹਨ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾ ਂਵਡਿੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।
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 ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਟਰੇਡਮਾਰਕ, ਟਰੇਡ ਡਰੈੱਸ, ਪ੍ਚਾਰ/ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੇ 
ਅਵਧਕਾਰ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਿਣਜ ਭੇਦ, ਪੇਟੈਂਟ ਜਾ ਂਹੋਰ ਬੌਵਧਕ ਸੰਪਤੀ ਅਵਧਕਾਰ, ਜਾ ਂਇਹੋ ਵਜਹੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨਾ ਂਜਾ ਂਅਵਧਵਨਯਮਾ ਂ
ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹਰੈ।

 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾ ਂਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ।

 ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾ ਂਿਾਸਤੇ, ਧਾਰਵਮਕ ਜਾ ਂਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਿਾਸਤੇ, ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਅਣਅਵਧਕਾਵਰਤ ਵਨੱਜੀ ਲਾਭ 
ਜਾ ਂਫਾਇਦੇ ਿਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ।

 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾ ਂਵਨੱਜੀ ਿਰਤੋਂ ਿਾਸਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਵਸਸਟਮ ਉੱਤੇ ਅਣਅਵਧਕਾਵਰਤ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਜਾ ਂਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ।

 ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਰਤੋਂ ਵਜਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂ'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ’ਂ ਿੱਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹਰੈ।

 ਕੋਲਗੇਟ ਸਭ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਨ ਿਾਸਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਰੋਤਾ ਂਤੱਕ 
ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਸਥਵਗਤ ਕਰਨ, ਜਾ ਂਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਰਾਖਿਾ ਂਰੱਖਦੀ ਹਰੈ, ਵਸਿਾਏ ਓਥੇ ਵਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 
ਿਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਅਵਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਰੋਤਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਅਵਜਹੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾ ਂਵਨੱਜੀ ਡਰੈਟੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਮਾਜਕ ਮੀਡੀਆ (Social Media)

 “ਸਮਾਜਕ ਮੀਡੀਆ” ਉਹਨਾ ਂਿੈੱਬਸਾਈਟਾ ਂਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਔਜਾਰਾ ਂਨੂੰ ਵਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ ਜੋ ਿਰਤੋਂਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨਰੈ ੱਟ ਰਾਹੀਂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਜਰੀਏ, ਵਗਆਨ, ਅਤੇ ਰੁਚੀਆ ਂਸਾਝਂੀਆ ਂਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਔਜਾਰ ਸਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂ
ਦੀ ਗਿਾਹੀ ਭਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾ,ਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾਿਾ,ਂ ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾ ਂਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਵਂਕ ਇਹਨਾ ਂਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਮੀਡੀਆ ਔਜਾਰ ਕੰਪਨੀ, 
ਸਮਾਜਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀਆ ਂਵਧਰਾ ਂਲਈ ਖਤਰੇ ਿੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਕ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ-ਕਰਨਯੋਗ ਗੱਲਾ ਂ(Social Media Dos and Don’ts)

 ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਵਤਆ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਸਮਾਜਕ ਮੀਡੀਆ ਿਾਰਤਾਲਾਪਾ ਂਿਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਕ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾ ਂ'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੋਈ Facebook ਜਾ ਂ
Twitter ਖਾਤਾ), ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਰਤੋਂਕਾਰ-
ਨਾਮ ਜਾ ਂਸਕ੍ੀਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੀਆ ਂਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆ,ਂ ਜਾ ਂਇਹਨਾ ਂਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਿਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਿਾਲੇ ਲੋਗੋ ਜਾ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਵਨੱਜੀ ਸਮਾਜਕ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾ ਂਉੱਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਉਤਪਾਦਾ ਂਬਾਰੇ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਂਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਵਜੱਥੇ ਡੇਟਾ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਿੇ, ਓਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਜਹੀ ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ 
ਵਿੱਚ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਿਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਦਾਅਿਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ 
ਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਵਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ।
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 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਂਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹਰੈ, ਜਾ ਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਂਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆ ਂਵਨੱਜੀ ਸਮਾਜਕ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾ ਂਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਨਪਟਾਉਣ ਿਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਲੰਕ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਇਸ ਪੁੱਛਵਗੱਛ 
ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ColgatePalmolive.com ਦੇ ‘ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ’ (Contact Us) ਸੈਕਸ਼ਨ'ਤੇ ਭੇਜ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ’ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਸੇਧਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਕੇ, 
ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ’ਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/contact-us
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ਸਾਡੇ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰਾ ਂਦੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ

ਸਾਡਾ ਅਜਜਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾ ਂਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ, ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਵਧ ਹੈ
ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਅਤੇ ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਿਧਾਿਾ ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ। ਇਹ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰੈ ਵਕ ਉਸ ਕੋਲ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰਾ ਂਦਾ ਅਵਜਹਾ ਬੋਰਡ ਹੋਿੇ, 
ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਂਕਮੇਟੀਆ ਂਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆੱਵਡਟ, 
ਮੁਆਿਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਿੇਖਦੇ ਹਨ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਟੰਰਲਾੱਵਕੰਗ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰਵਸ਼ਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰੈ ਵਕ 
ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰਾ ਂਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਿੀ ਕੰਪਨੀ ਿੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਹੋਰ ਗ਼ਰੈਰ-ਡਾਇਰਰੈਕਟਰ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਵਮਲੇ।

ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜਸੱਧੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਜਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਬੋਰਡਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਿਾ ਂਥਾਿਾ ਂ'ਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰਾ ਂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਕਾ ਂਨਾਲ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਵਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ। ਮੁਖ ਸੀਨੀਅਰ 
ਮਰੈਨੇਜਰ ਨੇਮ ਨਾਲ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰਾ ਂਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਂਮੀਵਟੰਗਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮਾ ਂਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਵਠਆ ਂਵਮਲਕੇ ਿੱਖ ਿੱਖ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁੱਵਦਆ ਂਦੇ ਬੇਲਾਗ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਦਂਵਰਆ ਂਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਂਤਰੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੀਵਟੰਗਾ ਂਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰਰੈਕਟਰਾ ਂਨੂੰ 
ਸੱਦਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਿਾਲਾ ਂਅਤੇ ਸੁਝਾਿਾ ਂਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮਰੈਨੇਜਰਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਖੁਲੇ੍ ਮਨ ਨਾਲ ਅਤੇ 
ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਵਹਨੁਮਾਈ 
ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਂਦਾ ਹਰੈ।

ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ
ਕੋਲਗੇਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆ ਂਤਜਿੀਜਾ ਂਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਵਰਹਾ ਹਰੈ। ਆਪਣੇ ਪਵਹਲੇ ਸਾਥੀਆ ਂਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਲਰੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਕਮੇਟੀਆ ਂਲਈ ਚਾਰਟਰ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਹਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ ਂਵਿਚੋਂ 
ਇੱਕ ਵਰਹਾ ਹਰੈ, ਕੋਲਗੇਟ ਨੇ ਵਪਛਲੇ ਵਤੰਨ ਦਹਾਵਕਆ ਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ੇਸ਼ਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਹਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਹਰੈ, ਵਜੰਨ੍ਾ ਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 
ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਕੋਲਗੇਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾ ਂਨੀਤੀਆ ਂਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਵਦ੍ੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹਰੈ 
ਵਕ ਚੰਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਲੰਮੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ੇਰਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹਰੈ। ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ 
ਅਜਹਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਮਸਜਲਆ ਂਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਂਸੇਧਾ ਂ(Board Guidelines on Significant Corporate Governance 
Issues) ਿੇਖ ਕੇ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਕਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾ ਂਜਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਜਹੇ ਜਬਹਤਰੀਨ ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰਾ ਂਦੇ ਬੋਰਡ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਲਾਹ, ਸੇਧ ਜਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਰਜਹਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ, ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਵ, ਜਸੱਜਖਆ-ਸਬਿੰਧੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਦਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਜਤਕ ਚਜਰੱਤਰ ਅਤੇ ਜਵਵਧਤਾ ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਕ ਜਪਛੋਕੜ ਨਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾ ਂ
ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/board-guidelines-on-significant-corporate-governance-issues
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/board-guidelines-on-significant-corporate-governance-issues


2019 ਵਿਿਹਾਰ ਦਾ ਜਾਬਤਾ (Code of  Conduct) 25

ਬਾਹਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ

ਤੀਜੀਆ ਂਜਧਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੈਜਤਕਤਾ ਨਾਲ ਜਵਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਿਾਲੇ, ਖੁੱਲ੍ਵਦਲੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਤੇ ਆਦਰ ਭਰਪੂਰ ਮਹੌਲ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਪ੍ਤੀ ਸਾਡੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ 
ਤੀਜੀਆ ਂਵਧਰਾ ਂਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਹਰੈ। ਤੀਜੀਆ ਂਵਧਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਿਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਜਬੂਤ, 
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾ ਂਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਰੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆ ਂਸੰਭਿ ਤੀਜੀਆ ਂਵਧਰਾ ਂਨੂੰ ਵਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਜਹੀ 
ਅਵਹਮੀਅਤ ਵਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਵਿ੍ਕੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰੈਸਲੇ, ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ੇਣੀ ਿਾਲੇ ਵਮਆਰਾ ਂ'ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੀਮਤ ਅਤੇ 
ਕੁਆਵਲਟੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨੇਕਨੀਅਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾ,ਂ ਪ੍ਚਾਰ-ਿਧਾਿਾ ਭੱਵਤਆ,ਂ ਬਾਜਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾ ਂਅਵਜਹੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਬਾਰੇ ਤੀਜੀਆ ਂ
ਵਧਰਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਵਨੱਜੀ ਵਰਆਇਤਾ ਂਨਹੀਂ ਵਦੰਦੇ। ਤੀਜੀਆ ਂਵਧਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਇਸ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਉਸ ਸਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤੇ (Our Relationship with Government and 
the Law) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਰੈ।

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਲਈ ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਿਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆ ਂਉਮੀਦਾ ਂਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾ,ਂ ਵਡਸਟ੍ੀਵਬਊਟਰਾ,ਂ ਏਜੰਟਾ,ਂ ਗਾਹਕਾ,ਂ ਖੋਜ ਭਾਈਿਾਲਾ,ਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਤੀਜੀਆ ਂਵਧਰਾ ਂਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਵਜੰਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾ ਂਅਤੇ ਵਿਕੇ੍ਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਦੇ ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ 
ਜਾਦਂੀ ਹਰੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਇਜੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਵਹਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਰੈ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਜਾ ਂਸਪਲਾਇਰਾ ਂਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਦਾ 
ਉਸਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ, ਵਜਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਾਡੀਆ ਂਖ਼ੁਦ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ 
ਨਾ ਹੋਿੇ। ਕੋਲਗੇਟ ਦਾ ਤੀਜੀ ਜਧਰ ਲਈ ਜਵਵਹਾਰ ਦਾ ਼ਾਬਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਿਰੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਰੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾ ਂਜਕ ਸਪਲਾਇਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀਆ ਂਜਧਰਾ ਂਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਕਹੋ 
ਜਜਹਾ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਇਹਨਾ ਂਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਅਤੇ 
ਜਨਰਪੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ।
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ਅਸੀਂ ਅਣਉਜਚਤ ਤੋਹਫੇ਼ ਜਦਿੰਦੇ ਜਾ ਂਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫ਼ਰੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਂਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤੋਹਵਫ਼ਆ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ, 
ਤੋਹਫ਼ੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾ ਂਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਜਾ ਂਲਰੈਣਾ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਰੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾ ਂਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਰੈ ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਲਰੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
(ਲਗਭਗ $50 USD)। ਤੋਹਫ਼ੇ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਿੀ ਨਕਦੀ, ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਰੂਪਾ,ਂ ਜਾ ਂਸ਼ੇਅਰਾ ਂਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਿੀ ਵਧਆਨ ਰੱਖੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਰੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਾਰ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਸ੍ੋਤ 
ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲਰੈ ਜਾ ਂਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਅਵਜਹੇ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਭੁਗਤਾਨ, ਜਾ ਂਹੋਰ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾ ਂਇਸਨੂੰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰੈਸਲੇ 
ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਜੋਂ ਸੀ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਜਾ ਂ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ 
ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ’ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਵਕਸੇ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਵਜਸਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ, ਨੂੰ ਨਾ ਲਰੈਣਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸ਼ਰਵਮੰਦਗੀ ਿਾਲੀ ਗੱਲ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ 
ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਲੋਂ ਵਜਸ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ 
ਹਰੈ ਜਾ ਂਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਕਸੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ, 
ਭੁਗਤਾਨ ਜਾ ਂਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਵਜਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹਰੈ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾ ਂਸਿੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਜਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: ਕਦੇ ਿੀ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾ ਂਸੇਿਾ ਪ੍ਿਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਜਾ ਂਇਜੰ 
ਲੱਗੇ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਵਪਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੋਣ ਿਾਲਾ, ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾ ਂਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ 
ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਫ਼ਰੈਡਰਲ, ਸਟੇਟ, ਸਥਾਨਕ ਜਾ ਂਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾ ਂਨਾਲ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਵਚਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇਮ ਹਨ, ਵਜਹੜੇ ਗ਼ਰੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆ ਂਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਨੇਮਾ ਂਤੋਂ ਿੱਖ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਿੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਵਲਖਤੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਵਬਨਾ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਰਕਾਰੀ 
ਅਵਧਕਾਰੀ ਜਾ ਂਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾ ਂਹੋਰ ਚੀਜਾ ਂਨਹੀਂ ਵਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਮੁੱਲ ਵਕੰਨਾ ਿੀ ਹੋਿੇ।

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਜਾ ਂਸਰਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ 
ਖਰਵਚਆ’ਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਮਨਜੂਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੇਤਾ ਂਅਤੇ ਰਾ਼ਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਸਜਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਇਹ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰੈ ਵਕ ਦੂਵਜਆ ਂਦੀ ਿਰੈਧ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬੌਵਧਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾ ਂਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਿੀ ਨੀਤੀ ਹਰੈ ਵਕ ਦੂਵਜਆ ਂਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੇਤਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਹਮ ਹਰੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਗੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੇਤਾ ਂ
ਜਾ ਂਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਿੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਮਲੇ ਿਜੋਂ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ ਕੰਪਨੀਆ ਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਜਾ ਂਸਾਬਕਾ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰੈ। ਹਾਲਾਵਂਕ, ਸਾਡੀਆ ਂਵਸੱਧੀਆ ਂਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ ਕੰਪਨੀਆ ਂਦੇ ਬੰਵਦਆ ਂਨੂੰ 
ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਨੂੰਨੀ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹਰੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆ ਂਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ 
ਕੰਪਨੀਆ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਤੀਜੀਆ ਂਵਧਰਾ ਂਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾ ਂਮਾਵਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ। ਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਪਰੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।

ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਕਾਢ, ਖੋਜ ਜਾ ਂਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲਦਾ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹਰੈ ਵਕ ਭਵਿੱਖ 
ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾ ਂਮਾਲੀ ਦਾਅਵਿਆ ਂਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂ
ਦੀ ਕਾਢ, ਖੋਜ ਜਾ ਂਨਿੇਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਵਹਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਂ
ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਵਦਓ। ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਵਧਰਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਲੋੜੇ ਸੁਝਾਅ ਲਰੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਹਿਾਲਾ 
ਜਾ ਂਤਾ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਖਪਤਕਾਰੀ ਮਾਮਵਲਆ ਂਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 
ਦੇ ਅਮਲਾ ਂਮੁਤਾਬਕ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਵਦਓ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾ ਂਸਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ www.colgate.com/innovation 'ਤੇ ਦੇਖੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਵਜਸਦੇ 
ਨਾਲ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਾਸਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਿੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹਰੈ ਜੋ ਅਵਜਹੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਬਨਾ ਂਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ (idea), ਸੁਝਾਅ ਜਾ ਂਪੁੱਛਵਗੱਛ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਓਥੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।
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ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜਮਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਾ ਂਵਕ ਖਪਤਕਾਰ, ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂ'ਤੇ, ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਭਰੋਯੋਗਤਾ, ਕੁਆਵਲਟੀ 
ਅਤੇ ਵਬਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਬਾਜਾਰਾ ਂਵਿੱਚ ਅਰਬਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ 
ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੁਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਗਣਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾ ਂਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕੀਏ।

ਕੋਲਗੇਟ ਿੱਲੋਂ ਿੇਚੀਆ ਂਜਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਿੱਲੋਂ ਤਰੈਅ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹਰੈ, ਬਲਵਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਜਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਿੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਜੋ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਜਾ ਂਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਵਲਆ ਂਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਦੀ 
ਫ਼ੌਰਨ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਵਸਹਤ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ 
ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਹਰੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੁਆਵਲਟੀ ਜਾ ਂਸੁਰੱਵਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਕੋਈ 
ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਜਹੇ ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ੌਰਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੂਵਨਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ।

ਸਾਡੇ ਸੰਘਟਕਾ ਂ (ingredients) ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਸਿੰਘਟਕਾ ਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ (Our Policy on Ingredient Safety): ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਪੀੜ੍ੀਆ ਂਲਈ ਆਪਣਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਮਾਉਣਾ, ਹਰ ਜਦਨ (Earning Your Confidence for Generations, Every Day) ਜੋ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ’ਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਰੈ।

ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ
ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦਾ ਹਰੈ, ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ, ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ 
ਕਰਦੀ ਹਰੈ। ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਟਕਾਊ ਅਤੇ ਿਾਜਬ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਵਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਜਰੂਰਤਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਜਰੂਰਤਾ ਂਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾ ਂਲਈ ਪਵਹਲਾ ਂਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਨੂੰ 
ਸਮਝਦੇ ਹਾ।ਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਿੀ ਮੰਨਣਾ ਹਰੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ, ਵਚੰਤਾਿਾ ਂਅਤੇ 
ਪੁੱਛਵਗੱਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਵਹਮ ਸ੍ੋਤ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੀਆ ਂਜਰੂਰਤਾ ਂਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆ ਂਰਵਹੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 
ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਬਦਲਦੀਆ ਂਜਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਗਟਾਉਂਦਾ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਸਾਡੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਟੀਮ ਸਮੱਵਸਆ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਫ਼ੌਰਨ, 
ਵਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਨਆਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜਾ ਂਵਫਰ ਤੋਂ ਹਾਵਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਰ ਢੁਕਿੀਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਕੁਆਜਲਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਜਖਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/our-policies/ingredient-safety
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/our-policies/ingredient-safety
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/our-policies/ingredient-safety
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ਸਾਡੇ ਜਵਜਗਆਪਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹਨ
ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਹਮ ਪਵਹਲੂਆ ਂਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰੈ। ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਜੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ 
ਿਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਦਰੁਸਤ, ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 
ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਿੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ।

ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਂਠ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਵਸਰਜਣਾ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਵਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸਯੋਗਤਾ ਲਈ 
ਸਾਡੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਰੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤਦੇ ਹਾ ਂਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਵਗਆਪਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਗਆਪਨਾ ਂਨੂੰ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਟਰੈਲੀਵਿਜਨ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਦਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 
ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੇ:

 ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਵਿੱਚ ਵਹੰਸਾ ਦੀ ਵਨਰਆਧਾਰ ਜਾ ਂਹੱਦੋਂ ਿੱਧ ਿਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰੈ।

 ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੋਲਗੇਟ ਿੱਲੋਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾ ਂਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮਵਝਆ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ, ਜਾ ਂਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਿੱਲੋਂ ਨਕਲ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਰਾਹੀਂ 
ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਿਤੀਰੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਵਿੱਚ ਅਵਜਹਾ ਵਜਨਸੀ ਿਤੀਰਾ ਹਰੈ ਵਜਸਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮਵਝਆ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ।

 ਜੋ ਅਵਜਹੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਤੱਖ ਜਾ ਂਗੁੱਝੀ ਵਹਮਾਇਤ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾ ਂਮਾਨਵਸਕ 
ਵਸਹਤ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।

 ਜੋ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਮਰ, ਕੌਮੀ ਜਾ ਂਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਨਾਗਵਰਕਤਾ, ਵਲੰਗ ਜਾ ਂਵਲੰਗੀ ਪਛਾਣ, ਵਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, 
ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਜਾਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਵਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰ 
ਵਕਸਮ ਦੇ ਅਣਉਵਚਤ ਰੂੜੀਿਾਦੀਪਣ ਵਿੱਚ ਸੰਵਮਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਵਿਵਗਆਪਨ, ਟ੍ੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਵਡਜਾਈਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ, ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਪਾਰਕ ਵਨਰਪੱਖਤਾ 
ਦੇ ਵਮਆਰਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੀ ਕੁਆਵਲਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਖ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ, 
ਬਜਾਇ ਇਸਦੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਕਰੀਏ ਜਾ ਂਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ 'ਤੇ ਿਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਿਪਾਰਕ ਵਨਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਵਦੱਵਤਆ ਂ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹਰੈ:

 ਟ੍ੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਣਉਵਚਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾ ਂਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ। 

 ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਟ੍ੇਡਮਾਰਕ, ਸਲੋਗਨਾ,ਂ ਵਿਵਗਆਪਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆ ਂਅਤੇ ਪ੍ਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾ ਂਿੱਲੋਂ 
ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਗ੍ਾਵਫ਼ਕਸ ਦੀ ਨਕਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ।

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਜੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ’ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਸੇਧਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਕੇ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂ
‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ’ਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹਰੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹਨਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂ
ਵਜੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ,ਂ ਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਅਮਲਾ ਂਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨਾਈਵਟਡ 
ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹਰੈ ਵਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂ.ਐਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਜਾ ਂਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਿਾਦ ਹਰੈ ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾ਼ੀ ਸਬਿੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕੋਲਗੇਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਂਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂ(ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਟ੍ਸਟ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ) ਦੀ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ ਜੋ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਪ੍ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਹਨਾ ਂਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹਰੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਕ ਕੰਪਨੀਆ ਂਘੱਟ ਕੀਮਤਾ,ਂ ਨਿੇਂ ਤੋਂ ਨਿੇਂ ਉਤਪਾਦਾ ਂਅਤੇ ਵਬਹਤਰ ਸੇਿਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਨਾਲ ਵਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਕੰਪਨੀਆ ਂਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀਆ ਂਬਜਾਰੀ ਤਾਕਤਾ ਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀਆ।ਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਹਰੈ ਵਕ ਵਜਥੇ ਕੋਲਗੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰੈ, ਅਸੀਂ 
ਉਥੋਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਰੈਣ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ।

ਅਸੀਂ ਕੋਲਗੇਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਸਰਫ਼ 
ਅੱਖਰ-ਦਰ-ਅੱਖਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਇਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 
ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸਿੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹਰੈ ਵਕ ਇੱਕ ਗਰੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਿੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਵਲਖਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ 
ਿੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਜਾ ਂਬੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕ੍ਮ ਜਾ ਂਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਵਟੱਪਣੀਆ ਂਤੋਂ ਸਮਵਝਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। ਵਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਗਰੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਿੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ।

 ਕੀਮਤਾ ਂਤਰੈਅ ਕਰਨਾ

 ਵਡਸਕਾਊਂਟ ਜਾ ਂਪਰਮੋਸ਼ਨਾਂ

 ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ

 ਗਾਹਕਾ,ਂ ਵਡਸਟ੍ੀਵਬਊਟਰਾ ਂਜਾ ਂਸਪਲਾਇਰਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ

 ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਵਕੰਨੀ  
ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ

ਦੁਨੀਆ ਂਭਰ ਜਵਚਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾ਼ੀ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾ਼ਾ ਂਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾ਼ੀ ਨੂੰ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਿੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਸਮਝੌਜਤਆ ਂ'ਤੇ ਪਾਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਿੰਜੀ ਸੁਤਿੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਗੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਹੇਠ ਜਲਖੀਆ ਂਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਜਵੱਚ 
ਸੁਤਿੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
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ਕੰਪਨੀਆ ਂਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ ਿਰਤਮਾਨ ਜਾ ਂ
ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰੋਬਰੀ ਯੋਜਨਾਿਾ ਂ(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਿਾਧਾ, ਸਪਲਾਇਰਾ ਂਿੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਕੀਮਤਾ,ਂ ਨਿੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਚਂ ਕਰਨਾ 
ਆਵਦ) ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾ ਂਗਰੈਰ-ਸਰਿਜਵਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਂਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਪਾਰ ਸੰਘ ਸਰਿੇਖਣਾ ਂਅਤੇ ਮੀਵਟੰਗਾ ਂਦੌਰਾਨ ਖਾਸ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹਰੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ 
ਲਰੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ, ਵਜੱਥੇ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੁਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ 
ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਹਲਾ ਂਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਂਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਤਣੀ ਜਾ ਂਸਾਝਂੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਭਾਿੀ ਕੰਪਨੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਲੱੁਟਮਾਰ ਿਾਲੇ ਜਾ ਂਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਿੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ 
ਵਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਖੇਡਣ ਿਾਲਾ ਮਰੈਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਾ ਅਤੇ ਵਨਰਪੱਖ ਹਰੈ। ਉਹ ਕੰਮ, ਜੋ ਗਰੈਰ-ਪ੍ਭਾਿੀ ਕੰਪਨੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਭਾਿੀ 
ਵਖਡਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾ ਂਗਰੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਜਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਵਿੱਚ ਕੋਲਗੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬਜਾਰੀ ਵਹੱਸਾ ਹਰੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ਵਕ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਵਡਸਕਾਊਂਟ ਨੀਤੀ ਜਾ ਂਿੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਇਕ ਪ੍ਭਾਿੀ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਲਾਇਰਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਗਾਹਕਾ ਂਅਤੇ ਵਡਸਟ੍ੀਵਬਊਟਰਾ ਂਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਰਸ਼ਵਤਆ ਂ'ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾ ਂਿੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਜਆਦਾਤਰ 
ਦੇਸ਼ਾ ਂਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾ ਂਜਾ ਂਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂਨੂੰ ਤਰੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾ ਂਜਾ ਂਵਡਸਟ੍ੀਵਬਊਟਰਾ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਿਾਝਂੇ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਂ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹਰੈ। ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾ ਂਲਈ ਇਸ ਗੱਲ 
ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਰੈ ਵਕ ਸਾਡੀਆ ਂ“ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਰੀਟੇਲ (ਜਾ ਂਰੀਸੇਲ) ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾ”ਂ ਤਾ ਂਬੱਸ – ਵਸਫਾਵਰਸ਼ੀ ਹੀ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਿੇਚਣ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੰਪਨੀਆ ਂਲਈ ਿੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਪਰੈਨਲਟੀਆ ਂ(ਕਰੈਦ ਸਮੇਤ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਾਲੇ ਸੰਭਾਿੀ ਵਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਚਂਾ ਂਿੀ ਅਵਹਮ ਸਾਖ਼-ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਸਾਨ 
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹਰੈ ਵਕ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਹੇਠ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਕਨੂੰਨਾ’ਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਸੇਧਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਕੇ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ’ਂ ਵਿੱਚ 
ਦੇਖੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਾ ਂਸਬਿੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਵਕਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਗੇਟ ਜਾ ਂਹੋਰ ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਪਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਕੰਪਨੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ, ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਨਾਲ 
ਕੋਲਗੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹਰੈ ਜਾ ਂਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰੈ, ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਜਵਨਕ (“ਗ਼ਰੈਰ- ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ”) ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰੈ – ਵਜਿੇਂ ਵਕ 
ਮਾਲੀ ਜਾ ਂਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਸੰਭਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਲੇਿਾ ਂਜਾ ਂਪ੍ਾਪਤੀਆ,ਂ ਵਿਵਨਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ, ਮਾਰਕੀਵਟੰਗ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਿਾ ਂਜਾ ਂਨਿੇਂ 
ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਿੇਲੇ ਤੱਕ ਗ਼ਰੈਰ- ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਮੰਨੀ ਜਾਦਂੀ ਹਰੈ ਜਦ ਤੱਕ ਵਕ ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ – ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂ
ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੱਡੇ ਪਰੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਚਾਰੀ ਗਈ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੱਲ ਪ੍ਤੀਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰਾ ਂਿੱਲੋਂ ਢੁਕਿਾ ਂਸਮਾ ਂਪੁੱਗ ਵਗਆ 
ਹੋਿੇ। ਜੇ ਇਹ ਗ਼ਰੈਰ- ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ “ਸਮਗ੍ੀ” ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਿੇ — ਯਾਨੀ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਵਨਿੇਸ਼ਕ ਿੱਲੋਂ 
ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰੈਸਲਾ ਲਰੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ — ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾ ਂਬਾਰੇ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ:

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਸ਼ੇਅਰਾ ਂਜਾ ਂਵਨਿੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਲਰੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾ ਂਦੂਵਜਆ ਂਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਵਕਸੇ ਗਰੈਰ- ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਗੇਟ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਵਕਸੇ ਗਰੈਰ- ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧਆਨ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾ ਂਜਾ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆ ਂਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿਪਾਰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ (ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰ 
ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ), ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਿੇ। 
ਅਵਜਹੀ ਮਨਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਲਪਾ ਂਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਲਾਭ ਯੋਜਨਾਿਾ ਂਰਾਹੀਂ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾ ਂਵਿੱਚ ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਂ
ਇਹਨਾ ਂਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰੈਸਲਾ ਲਰੈਣਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਗੇਟ ਛੱਡਕੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਿੀ ਅਵਜਹੀ ਗ਼ਰੈਰ- ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦ 
ਤੱਕ ਵਕ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢੁਕਿੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ।

ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ “ਸਮਗ੍ੀ” (“material”) ਹਰੈ ਜਾ ਂਇਸਦਾ ਉਵਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹਰੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਸ਼ੇਅਰਾ ਂਵਿੱਚ ਿਪਾਰ ਕਰਨ 
ਜਾ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਗਈ ਹਰੈ।

 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਲਈ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਲਈ ਅਵਜਹੀ ਫ਼ਰਮ (ਕੋਲਗੇਟ ਜਾ ਂਹੋਰ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਬਾਡਂ ਜਾ ਂ
ਹੋਰਨਾ ਂਸ਼ੇਅਰਾ ਂਵਿੱਚ ਿਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੈਰ- ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੋਿੇ;

 ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਗ਼ਰੈਰ- ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਜਹੀਆ ਂਫ਼ਰਮਾ ਂਦੇ ਸਟਾਕ, ਬਾਡਂ ਜਾ ਂਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰਾ ਂਦੇ ਲਰੈਣ-
ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਵਜਆ ਂਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਪ੍ੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ;

 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਅਵਜਹੀ ਗ਼ਰੈਰ- ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ; ਅਤੇ

 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਅਵਜਹੀ ਗ਼ਰੈਰ- ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਕ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਿੇ।
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ਅਸੀਂ ਜਰਸ਼ਵਤ-ਜਵਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਸਰਕਾਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਗੇਟ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਵਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਯੂ.ਐਸ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਭ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰਿਾਇਤਾ ਂਕਾਨੂੰਨ (“FCPA”) ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਵਰਸ਼ਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਜਾ ਂਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾ ਂ
ਫਰੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਸੱਧੇ ਜਾ ਂਅਵਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਸੇ ਚੀਜ, ਵਜਸਦਾ ਮੁੱਲ ਹਰੈ, ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਂਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਿੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ, ਵਸੱਧੇ ਜਾ ਂਅਵਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾ ਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਜਾ ਂ“ਗ੍ੀਸ” ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾ ਜਾ ਂਕਾਰਜ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਜਾ ਂਸਮੇਂ ਦੀ ਵਮਆਦ, ਵਜਸ 
ਵਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨ) ਝਟਪਟ ਹੋ ਜਾਿੇ। ਸਰਕਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਸੀਦਾ ਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਾਲੀਆ ਂਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾ ਂਅਣਉਵਚਤ ਭੁਗਤਾਨਾ ਂਿਜੋਂ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆ।ਂ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਂਇਕ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਮਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰੈ ਵਕ, ਇਕ 
ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਰਸੀਦ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਵਥਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾ ਂਦੇ ਇਲਾਿਾ, (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪਰਵਮਟ ਜਾ ਂਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ), ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਫਰ, 
ਤੋਹਫ਼ੇ, ਜਾ ਂਮੁੱਲ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਚੀਜਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਦਾਨ ਜਾ ਂਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ,ਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਪਵਹਲਾ ਂਹੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ ਹਰੈ।

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਵਚਆ’ਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਮਨਜੂਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਰੈ ਵਕ ਸ਼ਬਦ “ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀ” ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 
ਵਕਸੇ ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਜਾ ਂਪ੍ਦੇਸ਼ੀ-ਸਬੰਧਤਾ ਿਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾ ਂਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜਗਾਰ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾ ਂਜੋ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਿੇਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ, ਅੱਧੇ 
ਸਮੇਂ ਜਾ ਂਭੁਗਤਾਨ-ਰਵਹਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਜਵਨਕ ਜੀਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 
ਵਿੱਚ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਵਿੱਚ ਵਨਮਨ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਮੁਲਾਜਮਾ ਂਤੋਂ ਲਰੈ ਕੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਸਰਜਣਹਾਰਾ,ਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ੋਫਰੈਸਰ ਅਤੇ 
ਅਵਧਆਪਕ, ਦੰਦ-ਵਚਵਕਤਸਕ, ਪਸ਼ੂ-ਵਚਵਕਤਸਕ ਜਾ ਂਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੋਚਿਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹਰੈ ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਂਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਵਗਆ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਵਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਜਾ ਂ
ਜਾਣ-ਬੁਝਕੇ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਵਬਆਨਾ ਂ(ਜਬਾਨੀ ਜਾ ਂਵਲਖਤੀ) ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੋਖੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਲੌਬੀ (ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ੇਰ ਕੇ ਵਬਲ ਪਾਸ ਕਰਿਾਉਣਾ) ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਇਹ ਲੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜਾ ਂਤੀਜੀਆ ਂਪਾਰਟੀਆ ਂ
ਇਕ ਲੌਬੀਇਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜੇ ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਂਏਜੰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਂਕੁਝ 
ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਰੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹੀ ਵਕਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਂ
ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਿਾ ਂਹਨ, ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਂਇਕ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਰੂਰਤਾ ਂਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਿਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 
ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਵਰਸ਼ਿਰਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਨੱਜੀ ਵਧਰਾ ਂਦੀ ਵਰਸ਼ਿਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਿੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਵਫ਼ਆ,ਂ ਭੁਗਤਾਨਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਫਾਇਵਦਆ ਂਦਾ ਿਚਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰ ਗਰੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਲਚ ਦੁਆਰਾ ਅਵਜਹੀ ਵਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਰੈਸਲੇ ਜਾ ਂ
ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਭਾਿ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਿੇ।

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾ ਂਨਾਲ ਅੰਤਰਵਕਵਰਆਿਾ’ਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਸੇਧਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਕੇ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ’ਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਅਸੀਂ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਾਇਜਦਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟੀ ਿਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਯੂ.ਐਸ. ਿਪਾਰ ਨੇਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 
ਿੀ ਲਾਜਮੀ ਹਰੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ।

ਿਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਕਾਨੂੰਨ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵਨਰਯਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾ ਂਜਾ ਂਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਜਾ ਂਸੰਸਥਾਿਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਿੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ (ਵਿਕੇ੍ਤਾ, ਗਾਹਕ ਆਵਦ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ,ਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਚਂ ਯੂ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ 
ਗਈ “ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਾਰਟੀਆ”ਂ ਦੀਆ ਂਸੂਚੀਆ ਂਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ਵਕ ਕੰਪਨੀ ਲਰੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹਰੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਈਕਾਟਾ ਂਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ ਜੋ ਯੂ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 
ਵਕਸੇ ਬੇਨਤੀਆ ਂਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ। ਅਵਜਹੀਆ ਂਵਕਸੇ ਬੇਨਤੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਢੁਕਿੇਂ ਵਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ।

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਪਾਰਕ ਵਰਸ਼ਵਤਆ ਂ’ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਸੇਧਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਕੇ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 
ਸੇਧਾ’ਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਡੈਟੇ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਰੱਜਖਆ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਲਗੇਟ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾ,ਂ ਖਪਤਕਾਰਾ,ਂ ਗਾਹਕਾ,ਂ ਸਪਲਾਇਰਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀਆ ਂਪਾਰਟੀਆ ਂਦੀ ਰਾਜਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਰੈ ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਗੇਟ 
ਦਾ ਕਾਰੋਬਰੀ ਸਬੰਧ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਨੱਜੀ ਡਰੈਟੇ ਨੂੰ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਡਰੈਟੇ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਰੈਟਾ ਰੱਵਖਆ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਿਰਤਦੇ ਹਾ।ਂ

ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੁਲਾਜਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਨੱਜੀ ਡਰੈਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਘਰ 
ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਾ ਂਹੀ, ਸਾਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਿੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਨੱਜੀ ਡਰੈਟਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਨਾਮ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ 
ਈਮੇਲ ਪਤਾ। 

ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾ ਂਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਹਕ, ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀਆ ਂਪਾਰਟੀਆ ਂਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਨੱਜੀ ਡਰੈਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਨਾ,ਂ 
ਟਰੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਫ਼ਰੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ।
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ਡਰੈਟੇ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਰੈਟੇ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਵਸਤ ਅਤੇ ਸੋਵਧਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹਰੈ। ਅਸੀਂ ਉਪਜ ਰਹੇ ਡਰੈਟਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ 
ਡਰੈਟਾ ਰੱਵਖਆ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਸ ਨੀਤੀਆ ਂਵਿਕਵਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ 
ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਡਰੈਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਡਰੈਟੇ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ’ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਸੇਧਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਕੇ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ 
ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ’ਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਜਰਕਾੱਰਡ ਸਾਭਂ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਦੁਨੀਆ ਂਭਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ ਵਕ ਕੋਲਗੇਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਮਆਦਾ ਂਲਈ ਕੁਝ ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਰਕਾੱਰਡ (ਭੌਵਤਕ ਦਸਤਾਿੇਜਾ ਂਅਤੇ ਇਲਰੈਕਟ੍ੋਵਨਕ 
ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ) ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾ ਂਜਰੂਰਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਵਹਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੈਨਲਟੀਆ ਂਲੱਗ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਕੋਲਗੇਟ ਅਵਜਹੇ ਵਰਕਾੱਰਡ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ੋਗਰਾਮ (Records Management Program) ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਰੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆ ਂਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ 
ਨੇਮਕ ਜਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਰੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆ ਂਜਾਣਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾਭਂ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆ ਂਜਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਰੈ 
ਵਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾ ਂਬੇਲੋੜੇ ਵਰਕਾੱਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਿੇਜਾ ਂਨੂੰ ਢੁਕਿੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ, ਜਾਚਂ ਜਾ ਂਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਦਸਤੇਿਾਜਾ ਂਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹਰੈ। ਵਕਸੇ ਹੁਕਮ-ਹਾਜਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾ ਂਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕਵਰਆ ਵਜਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਦਸਤਾਿੇਜਾ ਂਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ 
ਹਰੈ, ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜਤ ਵਦੱਤੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ।

ਅਵਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਵਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਵਰਕਾੱਰਡਾ ਂਨੂੰ ਸਾਭਂ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹਰੈ ਜੋ ਹੁਕਮ-ਹਾਜਰੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾ ਂਜਾਚਂ ਿੱਲ ਜਿਾਬੀ ਜਾ ਂਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਵਰਕਾੱਰਡ ਸਾਭਂ ਕੇ 
ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀਆ ਂਜਰੂਰਤਾ ਂਜੋ ਿੀ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਜਹੇ ਵਰਕਾਰਡਾ ਂਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਜਾ ਂਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਰਕਾੱਰਡਾ ਂਦੇ 
ਗ਼ਲਤ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਵਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੋਹਾ ਂਲਈ ਵਸਵਿਲ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਅਪਰਾਧਕ ਪਰੈਨਲਟੀਆ ਂਅਤੇ 
ਰੋਜਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਰੈ ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ ਵਰਕਾੱਰਡ ਇਕ ਜਾਚਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾ ਂਹੁਕਮ-ਹਾਜਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਸਿਾਲ ਵਿਚਲੇ ਵਰਕਾੱਰਡ ਨੂੰ 
ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ “ਵਰਕਾੱਰਡਾ ਂਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਪਾੱਵਲਸੀ” ਨੂੰ 
ਦੇਖ ਕੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਵਨੱਜੀ ਡਰੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਉਵਚਤ ਪੂਰਿ ਨੋਵਟਸ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ;

 ਵਜੱਥੇ ਡੇਟਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਿੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਿੇ, ਓਥੇ ਸਿਰੈਇੱਛਤ ਮਨਜੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ;

 ਵਨੱਜੀ ਡਰੈਟੇ ਨੂੰ ਵਸਰਫ਼ ਉਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ, ਪ੍ੋਸਰੈਸ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸਾਭਂ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਜਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ,  
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲਾ ਂਲਈ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਵਜਿੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਾੱਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਰੈ;

 ਵਨੱਜੀ ਡਰੈਟੇ ਦੇ ਅਣਅਵਧਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸੇ ਜਾ ਂਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ;

 ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬਿੰਧ ਜਵੱਚ, ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ:
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ਅਸੀਂ ਜਸਆਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜਦਿੰਦੇ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਪਰੈਸਾ ਜਾ ਂਸੰਪਤੀਆ ਂਵਕਸੇ ਿੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਵਕਸੇ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਂਉਮੀਦਿਾਰ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 
ਿਰਤੀਆ ਂਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ।ਂ ਵਸਆਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਰੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਦੋਿੇਂ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। ਗਰੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨਾ ਂਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ 
ਹਰੈ, ਪਰੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀਆ ਂਗਈਆ ਂਵਟਕਟਾ,ਂ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਕੋਲਗੇਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਿੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮੇਂ 
ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾ ਂਵਸਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀਆ ਂਥਾਿਂਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਲਪਨਾ 
ਕੀਤੇ ਵਸਆਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਕੋਲਗੇਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਂਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ੇਰਣ ਿਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ 
ਜਾ ਂਹੋਰ ਤੀਜੀਆ ਂਪਾਰਟੀਆ ਂਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਵਸੱਧੇ ਜਾ ਂਅਵਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾ ਂਵਸਆਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਂਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾਹੀ ਹਰੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਿਾਰਾ ਂਜਾ ਂਪਾਰਟੀਆ ਂਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁੰਤਤਰ 
ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਅਤੇ ਬੋਝ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਿੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਗੇਟ ਜਾ ਂਇਸ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ 
ਰਹੀ ਵਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਵਜਆਦਾਤਰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆ ਂਿਾਗਂ ਕੋਲਗੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਰੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਲਾਨਾ ਵਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣ 
ਿਾਲੀਆ ਂਰਕਮਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਇਹ ਿਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਕੋਲਗੇਟ ਿੱਲੋਂ ਵਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਰਕਮਾ ਂਦੇ ਵਕਸੇ ਵਹੱਸੇ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਵਸਆਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਲਗੇਟ ਦਾ ਮੁਖ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 
ਦੀਆ ਂਿਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਰੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਗੇਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਰੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਸਾਰੀਆ ਂਿਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਜੋ ਕੋਲਗੇਟ 
ਪਰੈਵਸਆ ਂਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਰਕਮ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਤਸਦੀਕੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲਰੈਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 
ਜਸਆਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਬਿੰਧੀ ਨੀਤੀ ਿੇਖੋ, ਜੋ colgatepalmolive.com ਦੇ “ਸਾਸ਼ਨ” (“Governance”) ਸਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹਰੈ।

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/political-contribution-policy
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ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ

ਅਸੀਂ ਸਿਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੈ ਵਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ੋਜਰੈਕਟਾ ਂਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲਈਏ। 
ਅਵਜਹੇ ਪ੍ੋਜਰੈਕਟਾ ਂਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਰੈ, ਖਰਰੈਤੀ ਕੰਮਾ ਂਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲਰੈਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤਾ ਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਜਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾ ਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਨੂੰ ਲਰੈਣਾ।

ਸਾਡੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾ ਂਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰੈ ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮੌਵਖਕ ਵਸਹਤ ਵਸੱਵਖਆ। ਕੋਲਗੇਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ 
ਹਰੈ ਵਕ ਬੱਵਚਆ ਂਲਈ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਨਿੇਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਰਆ ਂਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਰੈ ਵਕ ਕੰਪਨੀ 
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਵਖਆ ਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ,ਂ ਤਜਿੀਜ ਦੇਣ ਦੀਆ ਂਪਵਹਲਕਦਮੀਆ,ਂ ਿਜੀਫ਼ਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ,ਂ ਖੇਡ-ਮੁਕਾਬਵਲਆ ਂਅਤੇ 
ਨੌਜਿਾਨਾ ਂਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸਪਾਸਂਰ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। ਇਹ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾ ਂ ਨੌਜਿਾਨਾ ਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਹਾਵਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਿਧਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆ ਂਸਥਾਨਕ ਖਰਰੈਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ 
ਲਰੈਣ ਲਈ ਿੀ ਪ੍ੇਰਦੀ ਹਰੈ। ਸਾਡਾ ਚਮਕੀਲੀਆ ਂਮੁਸਕਾਨਾ ਂਚਮਕੀਲੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ੋਗਰਾਮ (Bright Smile Bright Future) 
ਕੋਲਗੇਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆ ਂਵਿੱਚ ਅਵਹਮ ਪ੍ਭਾਿ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਰੈ।

ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਦੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਜਦਆ ਂਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾ ਂ
ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 200 ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੇਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਇਲਾਵਕਆ ਂਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹਰੈ ਵਕ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸਰਕਾਰਾ ਂਨਾਲ ਵਮਲਿਰਤਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਅਵਜਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾ ਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਵਦਆ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਵਚਆ ਂਅਤੇ 
ਜਰੂਰਤਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਂਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਰੈ। ਹਾਲਾਵਂਕ, ਇਹ ਕਦੇ ਿੀ ਪਵਹਲੇ ਆਪਣੇ 
ਮਰੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਂਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਕਰਤ ਜਵਹਾਰਾ ਂਦਾ ਜਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਲਗੇਟ, ਬਾਲ ਵਕਰਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ ਿਰਤੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਕਰਤੀਆ ਂਦੇ ਅਪ੍ਿਾਣ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾ ਂਦਾ ਵਿਰੋਧ 
ਕਰਦੀ ਹਰੈ।

ਕਿੰਪਨੀ ਜਵਸ਼ਵ ਜਵਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲਗੇਟ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਚਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆ ਂਅੰਦਰ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾ,ਂ ਟੀਮ-ਕਾਰਜ, ਆਦਰ 
ਅਤੇ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਿਿਹਾਰ ਿਾਲੀਆ ਂਖਰਰੈਤੀ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌਵਖਕ ਵਸਹਤ, ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾ ਂਦੇ 
ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾ ਂਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਿਰਤਦੇ ਹਾ।ਂ
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰੈ ਵਕ ਉਹ ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾ ਂਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਉਹ 
ਵਕਰਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਿਾਨ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹਰੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ:

 ਸ਼ੋਸ਼ਣ

 ਵਜਸਮਾਨੀ ਸਜਾ

 ਦੁਰਵਿਿਹਾਰ

ਕੋਲਗੇਟ ਹੋਰ ਵਕਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਕਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਜਵਸ਼ਵ ਜਵਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾ ਂਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਲਗੇਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾ ਂਅਤੇ ਵਕਰਤ ਹੱਕਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਰੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਧਕਾਰਾ ਂਦੀ 
ਯੂਨਾਈਵਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਤੇ ਇਹ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਲੀਿਰੈਨ ਵਸਧਾਤਂਾ’ਂ (Global Sullivan 
Principles) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕੀ ਮੈਂਬਰਾ ਂਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਕੋਲਗੇਟ ਕੰਵਜਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜਬਰਨ ਵਕਰਤ ਬਾਰੇ (Consumer Goods Forum’s 
Resolution on Forced Labor) ਮਤੇ ਪ੍ਤੀ ਿੀ ਿਚਨਬੱਧ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਇਸਦੇ ‘ਤਰਜੀਹੀ ਉਦਯੋਗ ਵਸਧਾਤਂਾ’ਂ (Priority Industry 
Principles) ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹਰੈ। ਇਹਨਾ ਂਿਚਨਬੱਧਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਲਗੇਟ ਅਵਜਹੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹਰੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਹੱਸੇਦਾਰਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਰੈ, ਜੋ ਹੇਠਾ ਂਵਦੱਤੇ ਵਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ੇਰਦੇ ਹਨ:

 ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਵਲੰਗ, ਵਲੰਗਕ ਪਛਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਨਾਗਵਰਕਤਾ, ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਅਪੰਗਤਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ-
ਦਰਜਾ ਜਾ ਂਪਵਰਿਾਰਕ ਦਰਜਾ, ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਦਰਜਾ ਜਾ ਂਕਾਨੂੰਨ ਿੱਲੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੋਰ ਗੁਣ-ਲੱਛਣਾ ਂਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਬਨਾ ਸਾਰੇ 
ਪੱਧਰਾ ਂ'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਂਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ;

 ਮਨੁੱਖੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਰੋਈ ਥਾ;ਂ

 ਉਜਰਤਾ ਂਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਅਤੇ ਅਵਧਵਨਯਮਾ ਂਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ;

 ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਨੂੰਨ ਿੱਲੋਂ ਤਰੈਅ ਕੀਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਓਿਰਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਵਟਆ ਂਿਾਸਤੇ ਮੁਆਿਜੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ; 

 ਮੁਲਾਜਮਾ ਂਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਭਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ;

 ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਵਜਹੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਜੋ ਕਾਵਮਆ ਂਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾ ਂਅਮਾਨਤ (ਵਿੱਤੀ ਜਾ ਂਵਕਸੇ 
ਹੋਰ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ) ਲਰੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਭਰਤੀ-ਕਰਤਾ ਜਾ ਂਦਲਾਲ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 

 ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਵਜਹੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਜੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਨੂੰਨ ਿੱਲੋਂ ਲੋਵੜਆ ਨਾ ਜਾਦਂਾ ਹੋਿੇ, ਕਾਵਮਆ ਂ
ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦਸਤਾਿੇਜ, ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਿੇਜ ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਵਨੱਜੀ ਦਸਤਾਿੇਜ ਜਾ ਂਬਹੁਮੁੱਲੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰਾਉਣਾ 
ਨਹੀਂ ਲੋੜਦੀ, ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਵਫਰਨ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਾ ਂਨਾਲ ਪ੍ਤੀਬੰਵਧਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; 

 ਰੁਜਗਾਰ ਜੋ ਰੁਜਗਾਰ ਵਰਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੂਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ 'ਤੇ 
ਆਧਾਵਰਤ ਹਰੈ; ਅਤੇ

 ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸਮੱੁਚੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਉਜਰਤਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆ ਂਮਦਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹਰੈ ਜਾ ਂਕਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੈ।

 ਅਣਇੱਛਤ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਂ

 ਦੁਰਵਿਿਹਾਰ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਵਕਸਮਾਂ
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ਕੋਲਗੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਿਰਾ, ਨਰੋਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਜਹਮ ਹੈ, ਜਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਕ ਇਿੰਜ ਕਰਨਾ ਸਹੀ 
ਹੈ, ਬਲਜਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਜਵੱਚ ਜਬਹਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਜਮਤ ਸਾਧਨਾ ਂਦੀ 
ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਪੀੜ੍ੀਆ ਂਲਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਜਹ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਜਹੱਸੇ ਦਾ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾ।ਂ

ਅਸੀਂ ਜਟਕਣਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ
ਕੋਲਗੇਟ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਵਟਕਣਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਸ ਵਧਆਨ ਵਲਆਉਂਦੇ ਹਾ ਂਵਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪਵਹਲੂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਕੋਲਗੇਟ ਨੇ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਟਕਣਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਸਧਾਤਂਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂ– ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਆਪੀ ਟੀਮਿਰਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 
ਸੁਧਾਰ – ਸਾਡੀਆ ਂਵਟਕਣਯੋਗਤਾ ਦੀਆ ਂਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਰਾਹ ਵਦਖਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਾਡਾ ਵਧਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾ,ਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਪੀੜ੍ਹੀਆ ਂਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਿਧਾਿਾ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਆਪੀ ਵਟਕਣਯੋਗਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਵਸਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਿਪਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਲਾਭ 
ਪਹੁੰਚੇ, ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਿਾ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜਮ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਵਹੱਤਧਾਰਕ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।

ਵਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂਵਿੱਚ, ਵਟਕਣਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਜੰਮੇਦਾਰੀ ਪ੍ਤੀ ਸਾਡੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹਰੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਪਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 
ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਂਪਵਹਲਕਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਏਕੀਵਕਰਤ ਕੀਤਾ ਹਰੈ। ਇਸ ਏਕੀਵਕਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਟਕਣਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਦੀਆ ਂਪਵਹਲਕਦਮੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹਰੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਬਹਤਰ ਪ੍ਵਤਭਾ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹਰੈ, ਸਾਡੇ 
ਵਹੱਤਧਾਰਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾ ਂਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਢਾ ਂਲਈ ਨਿੇਂ ਮੌਵਕਆ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਰੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਹਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹਰੈ ਵਕ ਇਸ ਿਚਨਬੱਧਤਾ 
ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤਾ ਹਰੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਟਕਣਯੋਗਤਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆ ਂਬਾਰੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ-ਜਟਕਣਯੋਗਤਾ: ਸਿੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ।

ਿਾਤਾਿਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ

ਉਹ ਬ੍ਰਾਡਂ ਜੋ ਸਾਡੇ 
ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਸਿੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ

ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 
ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂਿੰਦ ਨੂੰ 
ਅਜਹਮੀਅਤ ਦੇਣਾ

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ 
ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪਜਰਵਾਰਾ ਂ
 ਨੂੰ ਜਬਹਤਰ ਜਜਿੰਦਗੀ 

ਜਜਉਣ ਜਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਉਹਨਾ ਂਭਾਈਚਾਜਰਆ ਂ
ਜਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ 

ਜਜਿੰਨ੍ਾ ਂਜਵੱਚ ਅਸੀਂ  
ਰਜਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ

https://www.colgate.com/Colgate/US/Corp_v2/LivingOurValues/Sustainability_v2/cpsus15_full_report_10_042616_v2.pdf
https://www.colgate.com/Colgate/US/Corp_v2/LivingOurValues/Sustainability_v2/cpsus15_full_report_10_042616_v2.pdf
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ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਵਮਤ ਸਾਧਨਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਹੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਰੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ 
ਜੁੜੇ ਇਕਰਾਰ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਕਾਰਬਨ ਵਨਕਾਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਿਾਤਾਿਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਅਤੇ ਨੇਮਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਾਰਿਜਵਨਕ ਨੀਤੀਆ ਂ
ਦੀ ਇਨੰ-ਵਬੰਨ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ।

ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ੍ ਵਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਧਾਿਾ ਵਦੰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਭਾਈਚਾਵਰਆ ਂਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਿਾਲੀ ਵਹੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 
ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾ ਂਵਜੰਨਾ ਂਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿਾਤਾਿਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਝਂੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਗਂੇ।

ਸਾਡੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਸਰਾ ਂਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਾਲੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣ ਿਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਰੈਕੇਵਜੰਗ, ਿੰਡ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਮਾਰਕੀਵਟੰਗ 
ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਵਹੱਸਾ ਹੋਏਗੀ।

ਲੋਕ ਧਰਤੀਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
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ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾ ਂਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ

ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ, ਵਜਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਵਿਿਹਾਰ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਹਰੈ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਅਵਹਮ 
ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾ ਂਵਿੱਚ, ਕਾਗਂ੍ੇਸ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਵਕਊਰਟੀਜ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਵਮਸ਼ਨ (U.S. Securities and Exchange 
Commission), ਵਨਊ ਯਾੱਰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ (New York Stock Exchange) ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਰੈਗੂਲੇਟਰਾ ਂਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਿੱਲੋਂ 
ਨਰੈ ਵਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਜਾਚਂਾ ਂਅਤੇ ਬਰੈਲੇਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਜਹੜੇ ਕੋਲਗੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਵਮਆਰੀ ਵਿਹਾਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ, ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਰਡ ਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰਾ ਂਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀਆ ਂਦੇ ਢੁਕਿੇਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂ
ਵਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਆੱਵਡਟ, ਮੁਆਿਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ ਂ
ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰਾ ਂਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਸਧਾਤਂਾ ਂਨੂੰ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਸਬਿੰਧੀ ਅਜਹਮ 
ਮੁੱਜਦਆ ਂਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਂਸੇਧਾ ਂ(Board Guidelines on Significant Corporate Governance Issues) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 
ਆੱਵਡਟ ਕਮੇਟੀ, ਨਾਮਜਦਗੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇਖੋ।

ਅਸੀਂ ਜਨਵੇਸ਼ਕਾ ਂਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮ਼ਬੂਤ ਆੱਜਡਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਨੂੰ ਬਹਾਲ 
ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆ ਂਮਾਲੀ ਵਰਪੋਰਟਾ ਂਦੀ ਕੁਆਵਲਟੀ, ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਵਸ਼ਤਾ ਪ੍ਤੀ ਿਚਨਬੱਧ ਹਰੈ। ਇਹ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਲੰਮੀ ਵਮਆਦ 
ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਅਮਲਾ ਂਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹਰੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆੱਵਡਟ ਗਰੁੱਪ ਿੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਿ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲਾ ਂਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ 
ਕਰਨਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਆੱਡੀਟਰ ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆੱਵਡਟ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਇਹਨਾ ਂਖੇਤਰਾ ਂਦਾ ਵਨਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। ਇਹਨਾ ਂਸਾਧਨਾ ਂ
ਦੇ ਅਸਰਾ ਂਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਖੁਲੇ੍ ਵਦਲ ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ 
ਬਾਹਰੀ ਆੱਡੀਟਰਾ ਂਅਤੇ ਆੱਵਡਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਦਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹਰੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆੱਡੀਟਰਾ,ਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆੱਡੀਟਰਾ ਂਅਤੇ ਆੱਵਡਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਵਹਮ ਭੂਵਮਕਾ ਸਬੰਧੀ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆੱਜਡਟ ਕਮੇਟੀ 
ਦਾ ਚਾਰਟਰ (Audit Committee Charter) ਿੇਖੋ।

ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾ ਂਨੂੰ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ
ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾ ਂਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲਰੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਗਤੀ 
ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਵਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾ ਂਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਬੰਧਕਾ ਂਤੋਂ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ, 
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਵੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ (The Investor Center) ਸਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾ ਂਦੇ ਜਬਹਤਰੀਨ ਜਹੱਤਾ ਂਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਮੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 
ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/board-guidelines-on-significant-corporate-governance-issues
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/about/governance/board-guidelines-on-significant-corporate-governance-issues
https://www.colgatepalmolive.com/content/dam/cp-sites/corporate/corporate/en_us/corp/locale-assets/pdf/Audit-Committee-Charter-March-2018.pdf
https://www.colgatepalmolive.com/content/dam/cp-sites/corporate/corporate/en_us/corp/locale-assets/pdf/Audit-Committee-Charter-March-2018.pdf
https://investor.colgatepalmolive.com/


2019 ਵਿਿਹਾਰ ਦਾ ਜਾਬਤਾ (Code of  Conduct) 42

ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਜਕੱਿੇ ਜਾਵਂਾ?

ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਵਮਆਰਾ,ਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਅਤੇ ਅਵਧਵਨਯਮਾ,ਂ ਅਤੇ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ’ਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਧਾ ਂਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆ,ਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਯੂਵਨਟਾ ਂਅਤੇ ਵਡਿੀਜਨਾ ਂਿੱਲੋਂ ਵਤਆਰ 
ਕੀਤੀਆ ਂਹੋਰ ਨੀਤੀਆ,ਂ ਪ੍ਵਕਵਰਆਿਾ ਂਅਤੇ ਸੇਧਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਾਬਦੇਹ ਹਰੈ।

ਮਰੈਨੇਜਰਾ ਂਦੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਹਰੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਵਮਆਰਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਕ ਉਹ 
ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਵਲਆ ਂਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਿੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨ ਹਨ
ਜਾਬਤਾ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾ ਂਦੇ ਪੱਕੇ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਵਮਆਰਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਉਵਚਤ ਸਮਝ 'ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਿਨਾ ਿੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਰੈ ਵਕ ਢੁਕਿੇਂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਲਈ ਸੇਧ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਉਵਚਤ ਹਰੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹਰੈ ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਹੇਠਾ ਂਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਧ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਜਲਖਤੀ ਜਵਵਹਾਰ ਦਾ ਼ਾਬਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਜਵਹਾਰ ਦੇ ਜਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੋਲਗੇਟ 
ਜਵਖੇ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨੱਜੀ ਜਵਹਾਰ ਸਾਡੇ ਉਚੇਰੇ ਨੈਜਤਕਤਾ ਜਮਆਰਾ ਂਦੇ ਸਾਡੇ 
ਇਕਰਾਰ ਜਵੱਚ ਲਾ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ  
ਮੈਨੇਜਰ

ਸ਼ੰਵਕਆ ਂਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ 
ਸਿਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, 
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਮਰੈਨੇਜਰ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ 
ਦੀ ਆਗਿਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਕਸੇ 

ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਮਨੱੁਖੀ ਵਸੀਲੇ 
ਜਵਭਾਗ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਮਨੁੱਖੀ 
ਿਸੀਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਤੀਵਨਧ 
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ 
ਿਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਮੁੱਲਾ 

ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਕਸੇ ਸਿਾਲਾ ਂ

ਿਾਸਤੇ ਜਾ ਂਕਾਨੂੰਨਾ,ਂ ਅਵਧਵਨਯਮਾ ਂ
ਜਾ ਂਨੀਤੀਆ ਂਦੀ ਵਿਆਵਖਆ 

ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ/ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ 

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਨੈਜਤਕਤਾ  
ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ

ਸਿਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ-
ਦਰਸ਼ਨ ਲਰੈਣ ਲਈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਪ੍ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਬਤਾ ਵਕਿੇਂ ਲਾਗੂ 

ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ, ਜਾ ਂਸੰਭਾਿੀ ਗਲਤ-ਵਿਿਾਹਰ 
ਬਾਰੇ “ਆਿਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ” ਲਈ, 
‘ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ’ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਆਿਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਵਹਾਰ ਦੇ ਼ਾਬਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬਿੰਧੀ ਸੇਧਾ ਂਜਾ ਂਕਿੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਹੋਰ 
ਨੀਤੀਆ ਂਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾ ਂਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫੌ਼ਰਨ ਆਪਣੇ 
ਮੈਨੇਜਰ, ਮਨੱੁਖੀ ਵਸੀਲੇ ਜਵਭਾਗ, ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਜਵਭਾਗ, ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ 
ਸਿੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ 
ਪ੍ਰਬਿੰਧਕਾ ਂਕੋਲ ਬੇਜਝਜਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੰਕਾਿਾ ਂਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਿਾਜ 
ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ

ਵੋਆਇਸਮੇਲ
(800) 778-6080

(ਅਮਰੀਕਾ, ਕਰੈਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਵਪਉਰਟੋ ਰੀਕੋ  
ਤੋਂ ਟੌਲ ਫ੍ੀ)

+1 (212) 310-2330
(ਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਂਥਾਿਂਾ ਂਤੋਂ ਕਲੈੱਕਟ)

ਫੈਕਸ
+1 (212) 310-3745

ਵੈੱਬ ਸਾਧਨ  
(WEB TOOL)

ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ
CP ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਲਈ ਉਪਲਬਧ

ਈਮੇਲ
ethics@colpal.com

ਡਾਕ ਪਤਾ
Global Ethics & Compliance
Colgate-Palmolive Company

300 Park Ave,
New York, NY 10022
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ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ ਂਜਕ ਮੇਰੇ ਜਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹਰੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਇਹ ਜਾਬਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 
ਰੱਖਦੀ ਹਰੈ, ਤਾ ਂਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਆਪੀ ਨਰੈ ਵਤਕ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹਰੈ। 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਰੈ ਵਕ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਚਂ ਆਪ ਨਾ ਕਰਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਜਾਚਂਾ ਂਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਚਂ ਦੀ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾ ਂ'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਰੈ ਸਕਦਾ ਹਰੈ।

ਵਰਪੋਰਟਾ ਂਗੁੰਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਵਜਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜਤ ਵਦੰਦਾ ਹਰੈ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਵਕ ਜਾਚਂ 
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੋ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾ ਂਵਿੱਚ ਅਵਜਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਵਦੱਤੀ 
ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਕਸਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਥਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ 
ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇਦੰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੂਵਨਟ ਦੇ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਾਲ ਜਾ ਂਵਚੰਤਾ ਬਾਰੇ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ।

ਪਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਦਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਕੰਪਨੀ ਿੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਿੱਲੋਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆ ਂਜਰੂਰੀ ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਵਸਰਫ਼ ਜਾਣਨ-ਦੀ-ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ 
ਿੇਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ:

 ਅਸਰਦਾਰ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਿੀਂ ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਿੇ; ਜਾਂ

 ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਿੇ।

ਇੱਕ ਵਰਪੋਰਟ ਜਾ ਂਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਨੱਜੀ ਡਰੈਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਜਾ ਂਸ਼ੱਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਚਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਨੱਜੀ ਅੰਕਵੜਆ ਂਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। ਅਵਜਹੇ ਮਾਮਵਲਆ ਂਵਿੱਚ, 
ਵਨੱਜੀ ਅੰਕਵੜਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਂਅਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਕੰਪਨੀਆ ਂਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਰੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 
ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਸਰਫ਼ ਅਵਜਹੀ ਵਮਆਦ ਲਈ, ਜੋ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਵਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਹਰੈ (ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਵਨੱਜੀ ਅੰਕਵੜਆ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾ ਂਵਸਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾ ਂਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਵਖਆ ਜਾਏਗਾ)।

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਰੈ ਵਤਕ ਵਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਅਣਉਵਚਤ ਜਾ ਂਗਰੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਾਰਜ-ਥਾ ਂਬਣਾਉਣਾ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ 
ਅਤੇ ਰਿਾਇਤ ਹਰੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਂਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਵਚੰਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ। ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਕੋਲਗੇਟ ਵਿਖੇ, ਵਕਸੇ ਮੁਲਾਜਮ, ਪੂਰਿ ਮੁਲਾਜਮ, ਏਜੰਟ ਜਾ ਂਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਿਹਾਰ ਦਾ 
ਜਾਬਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾ ਂਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਵਰਪੋਰਟ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾ ਂਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਪਰੀਤ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਜਾ ਂਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਧ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ 
ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਜਾ ਂਇਹ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ। ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰਭਿ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕੋਲਗੇਟ ਸਾਰੀਆ ਂਵਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦੀ ਰਾਜਦਾਰੀ 
ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਢੁਕਿਾ ਂਹੋਿੇ ਤਾ ਂਅਨੁਸ਼ਾਸਨ-ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ।

ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀ
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ਜਦ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਜਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਜਵਭਾਗ ਕੋਲ ਆਵਾ਼ 
ਬੁਲਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ

 ਬੋਨਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਿਾ ਂਜਾ ਂਬੋਨਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ

 ਪੇ-ਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ

 ਛੁੱਟੀਆ ਂਜਾ ਂਲੰਬੀ-ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ

 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼

 ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾ-ਂਸਾਰਣੀ ਜਾ ਂਵਸ਼ਫਟ ਦੀ ਬਦਲੀ

 ਹਾਜਰੀ

 ਡਾਕਟਰੀ ਜਾ ਂਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭ

ਇਹਨਾ ਂਵਕਸਮਾ ਂਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਰਿਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਿਸੀਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਵਲਆਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾ ਂਸ਼ਿੰਜਕਆ ਂਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਨਾ ਂਜਜਿੰਨ੍ਾ ਂਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਜਤਕਤਾ 
ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਜਵਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ:

ਉਵਚਤ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹਰੈ 

ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਰੈ ਵਕ ਕੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਵਿਿਹਾਰ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਿੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਹਰੈ*

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰੈਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਉਵਚਤ 
ਪ੍ਕਾਰਜ (function) ਕੋਲ ਭੇਵਜਆ 

ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ (ਮਨੱੁਖੀ ਿਸੀਲੇ, ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਆਪੀ, 
ਸੁਰੱਵਖਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ, ਆਵਦ)

ਇੱਕ ਜਾਚਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੱਤੀ 
ਜਾਦਂੀ ਹਰੈ

ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਸਵਾਲ  

ਜਾ ਂ 
ਸਲਾਹ

ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ’ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਾਲ ਜਾ ਂਮਾਰਗ-

ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਾਬ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਰੈ 

ਅਵਧਸੂਚਨਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ 
ਹਰੈ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵਲਆ 

ਵਗਆ ਹਰੈ

ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ ਤਾ ਂਜਾਚਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿਾਬ 

ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ 
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ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ
ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਜਹਾ ਵਿਹਾਰ, ਜੋ ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਜਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹਰੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ “ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ 
ਕਰਨ” (“zero tolerance”) ਦੀ ਹਰੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰੈ ਵਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵਕਸਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਿੀਂ ਕਾਰਿਾਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਂਮਰੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਅਵਜਹੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਰੈ, ਵਜਹੜੇ ਇਸ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰ 
ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਲੋਂ ਅਵਜਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਖ਼ਵਤਆਰ ਦੇਣ, ਕਵਹਣ, ਪ੍ਿਾਣ ਕਰਨ ਜਾ ਂਉਸਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰੇ। ਉਂਜ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਵਜਹੇ ਵਿਹਾਰ 
ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹਰੈ, ਜੋ ਜਾਬਤੇ ਜਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹਰੈ, ਵਜਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਵਜਸ ਦੇ ਿਾਪਰਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ। ਕੋਲਗੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਜਾਬਤੇ ਜਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ ਂਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਵਹਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਿੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ।

਼ਾਬਤਾ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ
ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾ ਂਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ (Compliance 
Department) ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਭਾਗ, ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਅਤੇ ਸਬੰਵਧਤ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ 
ਐਗਜੀਵਕਊਵਟਿ ਅਫਸਰ/ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮਰੈਨ ਅਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰਾ ਂਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆੱਵਡਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮਰੈਨ ਨੂੰ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹਰੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰ ਚਰੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਵਜਿੇਂ ਢੁਕਿਾ ਂਹੋਿੇ, ਆੱਵਡਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ 
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਦਂੀ ਹਰੈ।

ਜਾਬਤਾ ਕੋਲਗੇਟ-ਪਾਮੋਵਲਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆ ਂਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆ ਂਿਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਿੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਟੰਰਾਨਰੈ ੱਟ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਦੋਨਾ ਂ'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਂਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਗੇਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ 
ਲਰੈਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਰੈ ਵਤਕਤਾ ਵਮਆਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾ ਂਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
 ਸੰਚਾਰਾ ਂਸੰਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ

 ਕੋਚ ਜਾ ਂਰਵਹਨੁਮਾ ਵਨਯਤ ਕਰਨਾ
 ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ
 ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਜਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
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ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਰੈ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਸਹੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਦਖਾਈਏ।

ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ 
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਜਵੱਚ 
ਕਿੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਉਮੀਦਾ ਂਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਮੈਨੂੰ “ਆਵਾ਼ ਬੁਲਿੰਦ ਕਰਨ” 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ 
ਜਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਮੈਂ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ 
ਲੈਕੇ ਜਚਿੰਤਤ ਹਾ।ਂ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ 

ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਤਿੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਮਾਜਲਕਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਕੀ ਹੈ?

ਤੋਹਫੇ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ 
ਕਿੰਪਨੀ ਦੀਆ ਂਸੇਧਾ ਂਕੀ ਹਨ?

ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਨੈਜਤਕ 
ਆਗਵਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 

ਜਕਵੇਂ ਕਰਾ?ਂ

ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਨੌਕਰੀ 

ਕਰਨਾ ਉਜਚਤ ਹੈ?
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