વર્ટે લસની વ્યવસાયની આચારસંહિતા
તમામ કમમચારીઓને એક સંદેશ:
આપણા મ ૂલ્યો અને આપણી વ્યવસાયની આચારસંહિતા ગ્રાિકો, પુરવઠાકારો અને સિકમીઓ સાથેના
આપણા રોજીંદા કાયોમાં માર્મદશમન આપે છે . વર્ટે લસ ખાતે અત્યંત નનષ્ઠા સાથે િંમશ
ે ા સ્વયંભ ૂ રીતે કાયય
કરવા સાથે પહરણામો પ ૂરાં પાડવા માર્ટે આપણે આપણી જાતને અને એક બીજાને ઉત્તરદાયી બનાવીએ
છીએ. વર્ટે લસનાં એક કમમચારી િોવાનો આ જ સાચો અથમ છે . આપણે સિજ રીતે અનૈતતક કે અનુચચત

વ્યવિારને સિન કરી શકતા નથી-અને સિન કરીશું નિીં. યાદ રાખો કે જો તમને એ બાબતે શંકા કે ચચિંતા

િોય કે તમારા માર્ટે કે કોઈપણ અન્ય વ્યક્તત માર્ટે ઉચચત આચરણ શું છે , તો તમે તમારા સુપરવાઈઝર,
તમારી સંચાલન ટુકડીના બીજા સભ્ય, માનવ સંશાધન તવભાર્, આપણા તનયમ પાલન કરતા અતધકારી કે

વર્ટે લસ ઈંર્ટેગ્રીર્ટી િોર્ટલાઈન સાથે િંમેશા વાત કરી શકો છો. એક મિાન કંપનીનુ ં તનમામણ કરવા માર્ટે સૌથી
ઊંચા નૈતતક ધોરણો પ્રત્યેની અડર્ વચનબદ્ધતા જરૂરી િોય છે . આપણામાંથી દરે ક વ્યક્તત ઉચચત બાબત
સ્ને
િાધીન
કરવા
માર્ટે, ઉત્તરદાયી છે .
John Van Hulle (જોન વાન િલ્લી), મુખ્ય વિીવર્ટી અતધકારી

આપણી આચારસંહિતા
િેત ુ
આપણી વ્યવસાયની આચાર સંહિતા આપણા રોજીંદા તનણમય લેવાની પ્રહિયાના સમથમનમાં એક મિત્વના સંશાધન
તરીકે કામ કરે છે . આપણી આચારસંહિતા આપણા મ ૂલ્યોનુ ં સમથમન કરવા, અપકૃત્યને અર્ટકાવવા અને નીચેની
બાબતોને પ્રોત્સાહિત કરવા માર્ટે તૈયાર કરવામાં આવેલી છે

• કાયદાનુ ં પાલન,
• ઊંચા નૈતતક ધોરણોનુ ં સમથમન, અને
• જવાબદાર વ્યવસાતયક નાર્હરકતા.
આપણી આચારસંહિતા આપણા ધંધાની રીતમાં તમારા આચરણ અંર્ે માર્મદશમન કરવામાં સિાયતા કરવી
જોઈએ. આપણી આચાર સંહિતામાં દશામવેલ ઘણા તસદ્ધાંતો, જો કે, લાક્ષચણક રીતે સામાન્ય છે , અને

આચારસંહિતા ઉદભવી શકે તેમ િોય તેવી દરે ક પહરક્સ્થતતને આવરી લેતી નથી. સામાન્ય બુદ્ધદ્ધ અને સારા
તનણમયનો ઉપયોર્ કરો. આપણી આચારસંહિતા આપણા વ્યવસાયના આચરણ અંર્ેનાં માર્મદશમન અને

જાણકારીનો સંપ ૂણમ સ્ત્રોત નથી. તમારે તવતશષ્ર્ટ ક્ષેત્રોમાં લાગુ પડતી નીતતઓ અને પ્રહિયાઓમાં લાગુ પડે તે

મુજબ માહિતી મેળવવી જોઈએ, અને તમે કાયદાઓ અને તનયમોના પાલન ઉપર માર્મદશમન માર્ટે િંમશ
ે ા
કાન ૂની તવભાર્નો સંપકમ કરી શકો છો.
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કાયયક્ષેત્ર
આપણી આચારસંહિતા વી ગ્લોબલ િોલ્ડીંગ્સ એલએલસી અને તેની મોર્ટા ભાર્ની માચલકી ધરાવતી ર્ૌણ

કંપનીઓનાં તમામ ડાયરે કર્ટરો, અતધકારીઓ અને કમમચારીઓને (સરળતા માર્ટે સામુહિક રીતે
“કમમચારીઓ” તરીકે સંદચભિત છે ) લાગુ પડે છે . કંપનીનાં એજન્ર્ટો અને કોન્રાકર્ટરો પાસેથી પણ આ

આચારસંહિતા વાંચવાની, સમજવાની અને પાલન કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે . કંપનીનાં કામકાજો
અને કંપનીનાં કમમચારીઓ ઘણા દે શોના કાયદાઓ અને તવશ્વના આસપાસના ન્યાય અતધકાર ક્ષેત્રોને
આધીન છે . કમમચારીઓ પાસેથી બધા જ લાગુ પડતા સરકારી કાયદાઓ, તનયમો અને તનયમનોનુ ં પાલન

કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે . જો આચારસંહિતાની જોર્વાઈ લાગુ કાયદાથી તવરુ દ્ધ િોય તો,
કાયદાનો
શ કે પ્રભાવ રિે છે .
કમયચારીનીઅંકુ
જવાબદારીઓ

કમમચારીઓ પાસેથી આપણી આચારસંહિતાનુ ં સંપ ૂણમ પાલન કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે . આનો
અથમ થાય છે તમારે આપણી તમામ પોલીસીઓ અને તમારા કામને જે લાગુ પડે છે તેવા તમામ કાયદાઓ

અને તનયમનો સમજવા અને તેમનુ ં પાલન કરવુ ં આવશ્યક છે , ચભન્ન પહરક્સ્થતતમાં તેવ ુ ંકરવા માર્ટે તમે દબાણ
અનુભવતા િો તો પણ. જો આચારસંહિતા લાગુ પાડવા બાબતે તમને કોઈ પ્રશ્નો િોય તો, માર્મદશમન

મેળવવાનો પ્રયાસ કરવો એ તમારી જવાબદારી છે . આપણી આચારસંહિતા તમને આચારસંહિતાના
કોઈપણ શંકાસ્પદ ઉલ્લંઘનો બાબતની કોઈપણ તપાસમાં સંપ ૂણમ રીતે અને તનખાલસ રીતે સિયોર્

આપવાની પણ ફરજ પાડે છે . સમયાંતરે , તમને એ બાબતનુ ં લેચખત પ્રમાણપત્ર આપવાનુ ં પણ કિેવામાં
આવી શકે છે કે તમે વર્ટે લસનાં વ્યવસાયના આચરણની આચારસંહિતાની સમીક્ષા કરી છે અને તેને સમજેલ
છે , આપણા ધોરણોનુ ં પાલન કરે લ છે અને અન્યો દ્વારા આચારસંહિતાના કોઈપણ ભંર્ બાબતે વ્યક્તતર્ત

રીતે તમે માહિતર્ાર નથી. આ પ્રમાણપત્ર એ આપણી આચારસંહિતા અને તેની અપેક્ષાઓ ઉપર ખરા

ઉતરવાની અને આપણી આચારસંહિતાનુ ં ઉલ્લંઘન કરે તેમ િોય તેવ ુ ં તમને લાર્ે તેવી કોઇપણ પહરક્સ્થતત

પ્રશ્નો પ ૂછવા અને ચચિંતાઓની જાણ કરવી

અંર્ે ઝડપથી ચચિંતાઓ રજૂ કરવા માર્ટેની તમારી પ્રતતજ્ઞા છે .
જો તમને આચારસંહિતા અંર્ે પ્રશ્ન િોય અથવા જો તમને એવી કોઈ પ્રવૃતત્તની માહિતી કે શંકા િોય જે
ર્ેરકાન ૂની િોય અથવા આચારસંહિતાનુ ં ઉલ્લંઘન િોય, તો તમારે તમારી સમસ્યાની ચચામ કરવી જરૂરી છે

અથવા તમારી ચચિંતાની તમારા સુપરવાઈઝરને, સંચાલન ટુકડીના કોઈપણ સભ્યને, માનવ સંશાધનનાં એક
પ્રતતતનતધને, તનયમ પાલન કરાવતા અતધકારીને જાણ કરવી જરૂરી છે અથવા વર્ટે લસ ઇંર્ટેગ્રીર્ટી
િોર્ટલાઈનનો ઓનલાઈન અથવા ર્ટેચલફોન (ર્ટોલ ફ્રી) દ્વારા સંપકમ કરવો જોઈએ જયાં તમે ખાનર્ી રીતે

અથવા અનામી રીતે જાણ કરી શકો છો. આ બાબત કંપની માર્ટે સમસ્યા ઉપર ઝડપથી અને
જવાબદારીપ ૂવમક ધ્યાન આપવાનુ ં શક્ય બનાવે છે .
વર્ટે લસ ઈંર્ટેગ્રીર્ટી િોર્ટલાઈન
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મેનેજરો માર્ટેની નવશેષ જવાબદારી
વર્ટે લસનાં તમામ નેતાઓએ એવા વાતાવરણનો તવકાસ કરવો જરૂરી છે જયાં તનયમ પાલનની અપેક્ષા

રાખવામાં આવે છે અને નૈતતક આચરણ એ પ્રમાણ છે . કોઈપણ વ્યક્તતએ વર્ટે લસનાં કમમચારીઓને કાયદો
તોડવા, અથવા કંપનીનાં મ ૂલ્યો, નીતતઓ અને પ્રહિયાઓ તવરુ દ્ધ જવા માર્ટે જણાવવુ ં જોઈએ નિીં.
આચારસંહિતા, કાયદો કે કોઈપણ અન્ય કંપનીની નીતત કે પ્રહિયાના કોઈપણ ભંર્ કે શંકાસ્પદ ભંર્ની

જાણકારી મેળવતા અથવા અન્ય રીતે તેનાથી માહિતર્ાર બનતા મેનેજરોએ ઉચચત પર્લાં લેવા જરૂરી છે ,

જેમાં તે બાબતની તેમના મેનેજર, માનવ સંશાધનો કે તનયમ પાલન કરાવતા અતધકારીને જાણ કરવાનો
સમાવેશ થાય છે .
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પ્રનતશોધ નિીં લેવાની વચનબદ્ધતા
આપણે માનીએ છીએ કે એવા એક પયામવરણનુ ં તનમામણ કરવુ ં જરૂરી છે કે જેમાં વ્યક્તતઓ તેમની સામે
લેવાનાર તવપરીત પર્લાના ભય તવના આંતહરક રીતે સાચી ચચિંતાની કોઈપણ બાબતો રજૂ કરવા માર્ટે સક્ષમ

િોવાની અનુભ ૂતત કરે . તમારી ચચિંતાઓને ર્ંભીરતાથી લેવામાં આવશે અને તેની ઉચચત રીતે તપાસ કરવામાં
આવશે, અને જયાં સુધી શક્ય બને ત્યાં સુધી ગુપ્ત રાખવામાં આવશે. વર્ટે લસ આ આચારસંહિતા, કંપનીની
નીતત કે લાગુ કાયદાનાં ભંર્ કે શંકાસ્પદ ભંર્ની શુભ તનષ્ઠામાં જે જાણકારી આપે છે અથવા જે હરપોર્ટમ

કરવામાં આવેલ ભંર્ની તપાસમાં મદદ કરે છે તેવી કોઈપણ વ્યક્તત તવરુ દ્ધ કોઈપણ સ્વરૂપમાં, બદલો કે

પ્રતતશોધની મનાઈ કરે છે . બદલો લેવા માર્ટે કરવામાં આવેલ કાયોની જાણ તત્કાલ તમારા મેનજ
ે રને કરવી
જોઈએ.
આપણી આચારસંહિતાના ભંગ માર્ટેના પહરણામો

એવી કોઈપણ વ્યક્તત કે જે આપણી આચારસંહિતાનો ભંર્ કરશે તેને ઉચચત રીતે તશસ્તતવષયક સજા
કરવામાં આવશે જેમાં નોકરી સમાપ્પ્ત સુધીની અને તે સહિતની સજાનો સમાવેશ થાય છે .

ગ્રાિકો અને ધંધાકીય સાથીઓ પ્રત્યેની આપણી વચનબદ્ધતા
ગુણવતા
આપણે આપણી પ્રોડતર્ટો અને સેવાઓ અંર્ેના આપણા ગ્રાિકોની લાગુ પડતી જરૂહરયાતો પ ૂણમ કરવા માર્ટે

સમતપિત છીએ અને અન્ય હિત ધરાવતા પક્ષકારોની ચચિંતાઓનુ ં તનવારણ કરી રહ્યા છીએ. આપણે આપણી
પ્રોડતર્ટો, પ્રહિયાઓ અને સેવાઓની ગુણવતામાં સતત સુધારા દ્વારા ગ્રાિક સંતોષ િાંસલ કરવા માર્ટે

વચનબદ્ધ છીએ. આપણે એ સુતનતિત કરીશું કે જરૂરી પયામવરણ, તાલીમ અને સાધનો આ વચનબદ્ધતાને
મદદ કરવા માર્ટે ઉપલબ્ધ િોય.

વાજબી સ્પધાય

આપણે મુતત અને તનખાલસ સ્પધામમાં માનીએ છીએ. ઉપરાંતમાં, મોર્ટા ભાર્ના દે શોમાં જયાં આપણે કામ

કરીએ છીએ, ત્યાં એવા કડક કાયદાઓ અમલમાં છે જે લુચ્ચાઈભયામ કે અન્યાયી ધંધાકીય આચરણ કે જે
મુતત સ્પધામને સીતમત કરે છે તેના ઉપર પ્રતતબંધ મ ૂકે છે . અમેહરકાના એન્ર્ટીરસ્ર્ટ કાયદાઓ અને અન્ય

દે શોના સ્પધામના કાયદાઓ એકદમ જહર્ટલ છે , અને આ કાયદાઓનુ ં પાલન કરવામાં તનષ્ફળ જવાની
બાબત વર્ટે લસ ઉપર અને એવા કમમચારીઓ કે જેમણે કાયદાનો ભંર્ કયો છે તેમના ઉપર એમ બંને ઉપર
નાખવામાં આવેલ નોંધપાત્ર દંડની રકમોમાં પહરણમે છે . માર્મદશમન માર્ટે કાન ૂની તવભાર્નો સંપકમ કરો.

પ્રામાચણક જાિેરાત અને માકે હર્ટિંગ

વર્ટે લસ અને આપણી પ્રોડતર્ટસને આપણા માકે હર્ટિંર્, જાિેરાત અને વેંચાણ સામગ્રીઓમાં ચોકસાઈપ ૂવમક
રજૂ કરવી એ આપણી જવાબદારી છે . ઇરાદાપ ૂવમક ર્ેરમાર્ે દોરતા સંદેશાઓ, મિત્વની િહકકતોની ચ ૂક કે
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આપણી પ્રોડતર્ટો, વ્યક્તતઓ, સ્પધમકો કે તેમની પ્રોડતર્ટો, સેવાઓ કે કમમચારીઓ અંર્ેના ખોર્ટા દાવાઓ
આપણા મ ૂલ્યો સાથે અસંર્ત છે .

ગ્રાિક/ત્રીજા પક્ષકારની માહિતીની ગુપ્તતાનું રક્ષણ કરવું
આપણે આપણા ગ્રાિકો અને ત્રીજા પક્ષકારો કે જેમણે માહિતી અંર્ે ખ ૂબ ર્ંભીરતાથી આપણા ઉપર
ભરોસો મ ૂક્યો છે તેમની ગુપ્તતાની રક્ષા કરીએ છીએ. ગુપ્તતા અને માહિતીની સલામતી અંર્ે દશામવલ
ે તમામ
લાગુ કાયદાઓ અને તનયમનોનુ ં આપણે પાલન કરીએ છીએ. તેમની માહિતીનો તે માહિતી જે કારણોસર

એકત્ર કરવામાં આવી િતી માત્ર તે જ કારણો માર્ટે તેમનો ઉપયોર્ કરવામાં આવે તે સુતનતિત કરીને આપણે
આપણા ગ્રાિકો અને અન્ય ત્રીજા પક્ષકારો દ્વારા અપાયેલ તમામ ગુપ્ત માહિતીનુ ં રક્ષણ કરવુ ં જરૂરી છે . જો

આ માહિતીનો ઉપયોર્ કરવા માર્ટે તમારી પાસે કોઈ વ્યાવસાતયક કારણ ના િોય તો, તમારે તેનો ઉપયોર્

ના કરવો જોઈએ. જો તમે આમ કરો, તો તમારે તે માહિતીના અનઅતધકૃત ઉપયોર્ કે મુક્તત સામે તે
માહિતીનુ
લેવા પણ
જરૂરી છે .
િવાલા (પૈં રક્ષણ
સાની કરવા
અવૈદ્યમાર્ટે
િેરાફેપર્લાં
રી) પ્રનતરોધક
/નવરોધી

િવાલો કે રૂતપયાની અવૈદ્ય િેરાફેરી એ દૂ રર્ામી અને ર્ંભીર પહરણામો સાથેની એક વૈતશ્વક સમસ્યા છે .
િવાલાને ર્ેરકાયદે આવકને રૂપાંતહરત કરવાની એવી પ્રહિયા તરીકે પહરભાતષત કરવામાં આવે છે કે જેથી
નાણાં કાયદે સરના જણાય તેવા બનાવવામાં આવે છે , અને તે રોકડ વ્યવિારો પ ૂરતી જ સીતમત બાબત
નથી. જહર્ટલ વ્યાપારી વ્યવિારો આતંકવાદ, ર્ેરકાન ૂની નશીલા પદાથોનો વેપાર, લાંચ અને છે તરપીંડી

જેવી ગુનાહિત પ્રવૃતત્ત માર્ટે નાણાં પ ૂરાં પાડવાની બાબતને છુપાવી શકે છે . આવી પ્રવૃતત્તઓમાં સામેલર્ીરી
આપણી તવશ્વસનીયતામાં ઘર્ટાડો કરે છે , આપણી પ્રતતષ્ઠાને નુકશાન પિોંચાડે છે અને વર્ટે લસને અને
વ્યક્તતઓને ર્ંભીર પ્રતતબંધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે . આપણી કંપની જાણી જોઇને એવા

વ્યવિારોમાં જોડાવાની મનાઈ કરે છે કે જે િવાલાને અનુકૂળ બનાવે છે અથવા ર્ેરકાન ૂની રૂપાંતરણમાં
પહરણમે છે . િવાલાના કાયદાઓ માર્ટે ચ ૂકવણીઓની પારદશમકતા અને વ્યવિારોમાં રિેલા તમામ
પક્ષકારોની ઓળખ જરૂરી છે . આપણે સમગ્ર દુ તનયામાં િવાલાના કાયદાઓનુ ં સંપ ૂણમ પાલન કરવા માર્ટે

વચનબદ્ધ છીએ અને માત્ર કાયદે
રની ધંધાકીય પ્રવૃતત્તઓ અને વ્યવિારોમાં રોકાયેલા પ્રતતષ્ષ્ઠત ગ્રાિકો
ભ્રષ્ર્ટાચાર નવરોધી / લાંચ-રુશ્વત સ
નવરોધી
સાથે જ ધંધો કરીએ છીએ.
વર્ટે લસનો કોઈપણ કમમચારી કે વર્ટે લસ વતી કામ કરતી કોઈપણ વ્યક્તત વેપાર કે ર્ેરવાજબી લાભ મેળવવા
માર્ટે લાંચ, રુશ્વત કે અન્ય અનુચચત લાભો આપી, પ ૂરાં પાડી કે મેળવી શકશે નિીં. લાંચને પ્રભાતવત કરવા કે

કાયમ તરફ પ્રેરવા કે અનુચચત લાભને સુરચક્ષત કરવા માર્ટે મ ૂલ્ય ધરાવતી કોઈપણ વસ્તુ (દા.ત. ભેર્ટો, રૂતપયા
કે વચનો) પ્રત્યક્ષ રીતે કે અપ્રત્યક્ષ રીતે આપવાની બાબત તરીકે પહરભાતષત કરવામાં આવે છે . વ્યાપારી
લાંચો એ ધંધાકીય વ્યવિાર કરવા કે ર્ોઠવવાના બદલામાં બીજા પક્ષકારને અમુક રકમ રૂતપયા સ્વરૂપે
આપવાના કરારો છે . તમારે લાંચ કે વ્યાપારી રુ શ્વતોમાં ભાર્ લેવાનુ,ં અથવા તેના ઉદ્દભવને પણ, તમામ
ધંધાકીય સોદાઓમાં ર્ટાળવા જરૂરી છે . િકીકતની દ્રષ્ષ્ર્ટએ વાત કરીએ તો, એવા સ્થાનોમાં કે જયાં આવી
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પ્રવ ૃતત્ત ર્ેરકાન ૂની ના િોઈ શકે તેમ િોય તો ત્યાં પણ આપણી કંપનીની નીતત મુજબ, તે સંપ ૂણમ રીતે

પ્રતતબંતધત છે . કાન ૂની તવભાર્ તરફથી મંજૂરી તવના એક સરકારી અતધકારીને ક્યારે ય મ ૂલ્ય ધરાવતી
કોઈપણ વસ્તુ આપશો નિીં.
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ત્રીજા પક્ષકારોની પસંદગી અને ઉપયોગ/પ્રાપ્પ્ત (વાજબી ખરીદી)
આપણે એવા ત્રીજા પક્ષકારો સાથે ધંધો કરવામાં માનીએ છીએ જેઓ નૈતતક આચરણના ઊંચા તસદ્ધાંતો

અપનાવે અને દશામવે છે , જે કારણથી જ તેમણે આપણા પુરવઠાકાર માર્ટેની આચારસંહિતાનુ ં પાલન કરવુ ં
જરૂરી છે .

આપણા ધ્યેયો તસદ્ધ કરવામાં આપણી મદદ કરવા માર્ટે આપણે પુરવઠાકારો, કોન્રાકર્ટરો, અને સલાિકારો
ઉપર આધાર રાખીએ છીએ. તેઓ વર્ટે લસની ર્ટીમનો એક ભાર્ છે અને તેમની સાથે આપણા મ ૂલ્યો મુજબ

વ્યવિાર કરવો જોઈએ. એવા વાતાવરણનુ ં સર્જન કરવા કે જયાં આપણા પુરવઠાકારો, કોન્રાકર્ટરો, અને

સલાિકારો વર્ટે લસ સાથે કામ કરવાનુ ં પ્રોત્સાિન ધરાવે, તેઓને એવી ખાતરી િોવી જરૂરી છે કે તેમની
સાથે નૈતતક રીતે વ્યવિાર કરવામાં આવશે. આપણા ધંધા માર્ટે સ્પધામ કરવા માર્ટે આપણે ભાતવ ત્રીજા
પક્ષકારોને વાજબી તકો આપીએ છીએ. તમામ પસંદર્ીના તનણમયો કંપનીની જરૂહરયાતો, યોજનાની
જરૂહરયાતો અને તવિેતાની લાયકાતોના આધાર ઉપર કરવામાં આવે છે .

માનવ અનધકારો

આપણે મ ૂળભ ૂત અતધકારોનુ ં સમથમન કરવા માર્ટે વચનબદ્ધ છીએ અને માનીએ છીએ કે આખી દુ તનયામાં
રિેલા તમામ મનુષ્યોની સાથે ર્ૌરવ, તનષ્પક્ષતા અને આદર સાથે વ્યવિાર થવો જોઈએ. આપણી કંપની
માત્ર તેવા પુરવઠાકારોને જ રોકશે જે કામદારોના આરોગ્ય અને સલામતી પ્રત્યે ર્ંભીર વચનબદ્ધતા
દશામવતા િોય અને માનવ અતધકારોના કાયદાઓનુ ં પાલન કરીને કામ કરતા િોય. વર્ટે લસ બાળ મજૂરી,

ગુલામ મજૂરી, વેઠીયા મજૂરી કે માનવ તસ્કરીનો ઉપયોર્ કરતી નથી કે તેના ઉપયોર્ને માફ કરતી નથી.
વર્ટે લસ વ્યક્તતઓને ઉતારી પાડતા કોઈપણ વ્યવિારને વખોડે છે અને સંઘષમ ખતનજોથી મુતત િોવા તરીકે
આપણી પ્રોડતર્ટસનુ ં સમથમન કરે છે .

સિકમીઓ પ્રત્યેની આપણી વચનબદ્ધતા

કોઈ ભેદભાવ નિીં
એવા વૈતવધ્યપ ૂણમ કામદારો ધરાવવા કે જે એવી ર્ટીમના સભ્યોનાં બનેલા િોય જે કૌશલ્યો, ક્ષમતાઓ,
અનુભવો અને દ્રષ્ષ્ર્ટચબિંદુઓનુ ં તવશાળ વૈતવધ્ય લાવતા િોય - તેઓ આપણી સફળતા માર્ટે અતનવાયમ છે .
આપણે સમાન રોજર્ારની તક, સમાવેશ અને આદરનાં તસદ્ધાંતો પ્રત્યે વચનબદ્ધ છીએ. તમામ
રોજર્ારલક્ષી તનણમયો કંપનીની જરૂહરયાતો, કામની જરૂહરયાતો અને વ્યક્તતની લાયકાતો ઉપર આધાહરત

િોવા જોઈએ. આપણે કોઈપણ વ્યક્તત – ર્ટીમના સભ્યો, ગ્રાિકો, ધંધાકીય સાથીઓ કે અન્ય ભાર્ીદારો
સામે વંશ, રં ર્, ધમમ, રાષ્રીય મ ૂળ, ચલિંર્ (ર્ભામવસ્થા સિીત), જાતતય અચભમુખતા, ચલિંર્ ઓળખ, વૈવાહિક

દરજ્જો, ઉંમર, શારીહરક ખોર્ટ, ભ ૂતકાળની કે િાલની લશ્કરી સેવા કે કોઈપણ અન્ય ક્સ્થતત કે જે જયાં
આપણે કામ કરીએ છીએ તે સ્થાનોમાં કાયદાઓ કે તનયમનો દ્વારા રજૂ કરાયેલી િોય તેની સામેના

ભેદભાવને સિન કરતા નથી. આપણે જે કાન ૂની રીતે કામ કરવા માર્ટે અતધકૃત છે તેવી દરેક વ્યક્તતને સમાન7

રોજર્ારની તક પ ૂરી પાડીએ છીએ. આપણે શારીહરક ખોર્ટ ધરાવતી વ્યક્તતઓને ઉચચત તનવાસસ્થાનો પ ૂરાં
પાડીએ છીએ અને સફળતા આડેના કૃતત્રમ અવરોધોને દૂ ર કરીએ છીએ.
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કોઈ િેરાનગનત નિીં
િેરાન કરનાર ભલે સાથી કામદાર, સુપરવાઈઝર, મેનજ
ે ર, ગ્રાિક, તવિેતા કે મુલાકાતી િોય તે ધ્યાને લીધા

તવના દરે ક કમમચારી િેરાનર્તતથી મુતત એવુ ં કામનુ ં વાતાવરણ ધરાવવાનો અતધકાર ધરાવે છે .
િેરાનર્તતમાં એવા કોઈપણ વ્યવિારનો સમાવેશ થઇ શકે છે (શાષ્બ્દક, દ્રશ્યમાન કે શારીહરક) જે ભય

ઉત્પન્ન કરનારા, અપમાનકારી, દુ વ્યમવિારપ ૂણમ કે પ્રતતકૂળ કાયમ પયામવરણનુ ં તનમામણ કરે તેનો સમાવેશ થઇ
શકે છે . આપણે વંશ, રં ર્, ધમમ, રાષ્રીય મ ૂળ, ચલિંર્, જાતતય અચભમુખતા, ચલિંર્ ઓળખ, ઉંમર, શારીહરક

ખામી કે કાયદા દ્વારા રચક્ષત કોઇપણ અન્ય ક્સ્થતત ઉપર આધાહરત િેરાનર્તતને સિન કરીશું નિીં.
પ્રતતબંતધત િેરાનર્તતમાં જાતીય ત્રાસ, કે જેને અતપ્રય જાતીય િાવભાવ, જાતતય તરફેણ માર્ટેની તવનંતીઓ,
અને જાતતય પ્રકારનાં અન્ય શાષ્બ્દક કે શારીહરક વતમન તરીકે પહરભાતષત કરવામાં આવે છે . જાતતય
કનડર્ત કે ત્રાસમાં સ ૂક્ષ્મ અને એકદમ સ ૂક્ષ્મ નિીં તેવા આચરણોની શ્રેણીનો સમાવેશ થઇ શકે છે અને તેમાં

વાજબી
વેતનોઅલર્ અલર્ ચલિંર્ની વ્યક્તતઓનો સમાવેશ થઇ શકે છે .
એક જ અથવા

આપણી કંપની આપણા કમમચારીઓ માર્ટે વાજબી કામના કલાકો અને વાજબી વેતનો પ ૂરાં પાડવા માર્ટે
વચનબદ્ધ છે .

કાયય-સ્થાનની સલામતી અને હિિંસાની અર્ટકાયત
આપણે કમમચારીઓ, ગ્રાિકો અને આપણા પહરસરની મુલાકાત લેતા મુલાકાતીઓ માર્ટે એક સલામત અને

તંદુરસ્ત કાયમ-સ્થાન પ ૂરું પાડવા માર્ટે પ્રયાસ કરીએ છીએ. તમામ કમમચારીઓ ઉચચત સલામતી અને
આરોગ્યની ક્સ્થતતઓ સુતનતિત કરવા માર્ટેની જવાબદારી ધરાવે છે . ઓદ્યોચર્ક સ્વાસ્્ય, એર્ોનોમીતસ
અને સલામતી સહિત કમમચારી સલામતી અને તંદુરસ્તીના તમામ ક્ષેત્રોમાં ઉદ્યોર્ના ધોરણો જાળવવા માર્ટે

વર્ટે લસ વચનબદ્ધ છે . આ વચનબદ્ધતાનુ ં સમથમન કરવા માર્ટે, કમમચારીઓ તેમના કામને જે લાગુ પડે છે તેવા
તમામ સલામતી અને તંદુરસ્તીના તનયમો, કાયો અને કાયદાઓનુ ં પાલન કરવા માર્ટે અને તેમનુ ં પોતાનુ,ં

તેમના સાથી કામદારો અને મુલાકાતીઓનુ ં રક્ષણ કરવા માર્ટે જરૂરી સાવધાનીઓ લેવા માર્ટે જવાબદાર
િોય છે . કમમચારીઓ અકસ્માતો, ઈજાઓ, વ્યવસાયી બીમારીઓ અને અસલામત કાયો કે ક્સ્થતતઓની
તેમના સુપરવાઈઝરને તાત્કાચલક જાણ કરવા માર્ટે પણ જવાબદાર િોય છે . ધમકીઓ, હિિંસાના કાયો અને

શારીહરક ધમકીની સખત રીતે મનાઈ ફરમાવવામાં આવે છે . કામ ઉપર અથવા વર્ટે લસના પહરસરમાં શસ્ત્રો
રાખવાનીુ સખત
મનાઈ છે . હિિંસાની કોઇપણ વાત કે હિિંસા અંર્ેની કોઇપણ મજાકને સિન કરવામાં
ુ

દ્રવ્યનો દરપયોગ

આવશે નિીં.
વર્ટે લસ તમામ કમમચારીઓને નશીલા દ્રવ્યો અને આલ્કોિોલ સહિત કોઈપણ પદાથમ કે જે તેમને કાયમ
પ્રવ ૃતત્તઓ સલામત રીતે અને અસરકારક રીતે કરતા અર્ટકાવે છે તેવા કોઈપણ પદાથમના પ્રભાવથી મુતત

રિીને કામ કરવાનુ ં આવશ્યક બનાવે છે . જો એવી વાજબી શંકા િોય કે તે કે તેણી નશીલા પદાથો કે
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આલ્કોિોલના પ્રભાવ િેઠળ છે તો આપણી કંપની કોઈપણ કમમચારીનુ ં પરીક્ષણ કરાવવાનો અતધકાર
આરચક્ષત રાખે છે . જો તમે તપ્રસ્િીપ્શન અથવા નોન-તપ્રસ્િીપ્શન દવાઓ લેતા િો કે જે સજાર્તા કે તનણમય
શક્તતને નુકશાન પિોંચાડે તેમ િોય અથવા એક કમમચારીને અસામાન્ય જુ ઓ અને તેથી સંભતવત રીતે

અન્યોની સલામતીને અથવા કંપનીના ધંધાકીય હિતોને જોખમમાં મ ૂકતા િોય તો, તમારે તેની તાત્કાચલક

રીતે જાણ કરવી જોઈએ. જો તમે આલ્કોિોલ કે નશીલા દ્રવ્યો અંર્ેની સમસ્યા ધરાવતા િો, તો તમને
અનુભવી વ્યાવસાતયકો પાસેથી મદદ મેળવવા માર્ટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે .
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કમયચારીની ગુપ્તતા
વર્ટે લસ કમમચારીઓની વ્યક્તતર્ત માહિતીની ગુપ્તતાનો આદર કરે છે . આમાં કમમચારીના તબીબી અને

કમમચારી વર્મના રે કોડમ સનો સમાવેશ થાય છે . વ્યક્તતર્ત માહિતીના ઉપયોર્ને ત્યારે જ અતધકૃત કરવામાં
ૂ
આવે છે જયારે વાજબી અને કાયદે સરનુ ં કારણ િોય, અને ઉપયોર્ માત્ર યોગ્ય કમમચારી વર્મને જ મંજર
કરવામાં આવે છે . કોઈપણ સંજોર્ો િેઠળ આપણી કંપની બિારની કોઈપણ વ્યક્તત પાસેથી ગુપ્ત કમમચારી

માહિતી માર્ટેની તવનંતીઓ આપણી પોલીસી સાથે સુસર્
ં તતામાં માન્ય કરાયેલી િોવી જરૂરી છે . તે જો કે,

એ યાદ રાખવુ ં જરૂરી છે કે કમમચારીઓ પાસે સામાન્ય રીતના કાયમસ્થળના સંદેશા કે વર્ટે લસના પહરસરો

ઉપર કે વર્ટે લસનાં ધંધા માર્ટે ઉપયોર્માં લેવાતી ખરીદવામાં આવેલી વ્યક્તતર્ત તમલકતની બાબતમાં
ગુપ્તતાની
કોઈ અપેક્ષ
ા ના િોવી
પ્રામાણીકતા
સાથે
કાયય જોઈએ.
કરવાની અને આપણી કં પનીન ંુ રક્ષણ કરવાની આપણી

વચનબદ્ધતા
માચલક સંબનં ધત અને ખાનગી માહિતી
આપણી કંપનીનાં ધંધા સાથે સંબતં ધત તમામ માહિતી તેને અતધકૃત જાિેર દસ્તાવેજોમાં બિાર પાડવામાં
આવેલ િોય તે તસવાય માચલક સંબતં ધત અને ખાનર્ી ર્ણવી જોઈએ. તમારે ખાનર્ી અને માચલક સંબતં ધત

માહિતીનુ ં રક્ષણ કરવા માર્ટે પર્લાઓ લેવા જરૂરી છે .તમારે તેની અન્યો સાથે અથવા જયારે જાિેર
તવસ્તારોમાં િો ત્યારે ચચામ કરવી જોઈએ નિીં. વર્ટે લસની ખાનર્ી માહિતી કે દસ્તાવેજોની અંર્ત ફાયદા

માર્ટે નકલ કરવી એ અન્ય રીતે પ્રસાર કરવો ક્યારે ય ઉચચત નથી. આવી તમામ માહિતી અને દસ્તાવેજો
વ્યવસાતયક “જાણવાની જરૂહરયાત” નાં તસદ્ધાંત મુજબ તનયંતત્રત કરવી જોઈએ. ઉપરાંતમાં, આવી
માહિતીને ખાનર્ી રાખવાની તમારી જવાબદારી વર્ટે લસ સાથેની તમારી નોકરી પ ૂણમ થાય પછી ચાલુ રિે
છે
. દ્ધક સંપનત્ત અને IPનું રક્ષણ કરવું
બૌદ્ધ
આપણી બૌદ્ધદ્ધક સંપતત્ત એ આપણી સૌથી વધુ મ ૂલ્યવાન તમલકતોમાંથી એક છે . બૌદ્ધદ્ધક સંપતત્ત માનવ
મર્જની રચનાઓનુ ં સ ૂચન કરે છે કે જે તવતવધ રાષ્રીય કાયદાઓ અને આંતરરાષ્રીય સંતધઓ દ્વારા રચક્ષત

છે . બૌદ્ધદ્ધક સંપતત્તમાં કોપીરાઈર્ટસ, પેર્ટન્ર્ટો, રેડમાકમ સ, વ્યાપારી રિસ્યો, ડીઝાઇનના િક્કો, લોર્ોસ,

તવશેષ જ્ઞાન, અને અન્ય અમ ૂતમ ઓદ્યોચર્ક કે ધંધાદારી તમલકતનો સમાવેશ થાય છે . આપણે આપણી
બૌદ્ધદ્ધક સંપતત્તના િક્કોનુ ં રક્ષણ કરવુ ં અને જયારે ઉચચત િોય ત્યારે તેનો અમલ કરવો જરૂરી છે . આપણે
ત્રીજા પક્ષકારોની માચલકીની બૌદ્ધદ્ધક સંપતત્તનો પણ આદર કરીએ છીએ. જાણીજોઇને અન્યોના બૌદ્ધદ્ધક
સંપતત્તના િક્કોનુ ં ઉલ્લંઘન ના કરવુ ં એ આપણી નીતત છે .

બાહ્ય પક્ષકારો સાથે વાતચીત કરવી
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વર્ટે લસનાં કમમચારીઓ આપણા CEO દ્વારા અતધકૃત કરાયેલ િોય તે તસવાય મીહડયા, રોકાણકારો અને
તવશ્લેષકો સાથે આપણી કંપની વતી વાત કરવા માર્ટે અતધકૃત નથી. અતધકૃત કરવામાં આવ્યા િોય તે
તસવાય, જે જાિેર બની શકે તેમ િોય તેવા કોઈપણ સંદેશાવ્યવિારમાં એવી અચભવ્યક્તત આપશો નિીં કે

તમે કોઈપણ વાતચીત કે સંદેશામાં વર્ટે લસ વતી બોલી રહ્યા છો. આમાં ઓનલાઈન ફોરમો, સોશ્યલ
મીહડયાની સાઈર્ટો, બ્લોગ્સ, ચેર્ટ રૂમ્સ, અને બુલેર્ટીન બોડમ સ ઉપરની પોસ્ર્ટોનો સમાવેશ થાય છે . આ નીતત
આપણા ધંધા તેમજ તંત્રીઓને લખાતા પત્રો અને પ્રોડકર્ટસ કે સેવાઓનાં સમથમન સાથે જે સંબધ
ં ધરાવે છે
તેવી ખાસ બાબતો અંર્ેની પત્રકારો સમક્ષની ર્ટીકા ર્ટીપ્પણીઓને પણ લાગુ પડે છે .

ઈલેક્ટ્રોનનક નમડીયાનો યોગ્ય ઉપયોગ

વર્ટે લસ ઈ-મેઈલ, કમ્પ્ય ૂર્ટરો, કમ્પ્ય ૂર્ટર એપ્લીકેશનો, નેર્ટવતસમ, ઈન્ર્ટરનેર્ટ, ઇન્રાનેર્ટ, ફેસીમાઈલ મશીન,
મોબાઈલ ફોન્સ, પેજરો, બીજા વાયરલેસ સંદેશાના સાધનો, ર્ટેચલફોનો અને વોઈસ મેઈલની તસસ્ર્ટમો જેવા
તમારા કામને કરવામાં આપણી કાયમક્ષમતાને મિત્તમ બનાવવા માર્ટેનો િેત ુ ધરાવતા માહિતી અને

ર્ટેકનોલોજીના સંશાધનોની સુવ્યવક્સ્થત ર્ોઠવણી પ ૂરી પાડે છે . એ યાદ રાખવા તવનંતી કે આ સાધનો એ
કંપનીની સંપતત્ત છે અને તેમનો તે રીતે ઉપયોર્ કરવો જરૂરી છે જે વર્ટે લસ ઉપર અને એવી તમામ

વ્યક્તતઓ કે જેઓ અિીં કામ કરે છે તેમના ઉપર િકારાત્મક રીતનો પડઘો પાડે. આ સંશાધનોના પ્રાસંચર્ક
સીતમત ઉપયોર્ની અનુમતત આપવામાં આવે છે પરં ત ુ તે તમારા કામના દેખાવમાં કે તમારા સિકમમચારીની
કામર્ીરીના દે ખાવમાં ખલેલ કરી શકતા નથી. વર્ટે લસ તેના માહિતી અને ર્ટેકનોલોજીના સંશાધનોના

સોતશયલ
બજારમાંઅને
પ્રર્તતશીલ
મિત્વ ધરાવે
છે . આરચક્ષત
તે આપણી
કંપછેનીમાં
ઉપયોર્નીમીહડયા
દે ખરે ખએરાખવાનો
તપાસ કરવાનો
અતધકાર
રાખે
. થી શીખવા માર્ટે અને
આપણા ભાર્ીદારો સાથે માહિતી વિેંચવા માર્ટે તેમજ આપણી કંપની તવશે જનતા સાથે વાતચીત કરવા

માર્ટે આપણને સક્ષમ બનાવે છે . કંપનીની તમામ નીતતઓનુ ં પાલન કરવા ઉપરાંત, સોતશયલ મીહડયાનો
ઉપયોર્ કરવા સમયે યાદ રાખવાનો એક સવમ સામાન્ય તનયમ તમે જે તનવેદનો કરો છો તેની અસરો અંર્ે

તવચારવાનો છે . એ મર્જમાં રાખો કે આ પ્રસારણો કાયમી છે અને સરળતાથી સ્થાનાંતર કરી શકાય તેવા
છે અને આપણી કંપનીની પ્રતતષ્ઠાને અને સાથી કામદારો અને ગ્રાિકો સાથેના સંબધ
ં ને પ્રભાતવત કરી શકે

છે . જયારે બ્લોગ્સ, ફેસબુક, ર્ટવીર્ટર, કે ચલન્કડઈન જેવા સોસીયલ તમડીયાના સાધનોનો ઉપયોર્ કરીએ
છીએ ત્યારે એ વાત સુતનતિત કરો કે યોગ્ય અતધકાર તવના તમે વર્ટે લસ વતી ર્ટીકા હર્ટપ્પણ કરતા નથી. વળી,
તમારે આપણા ધંધા, આપણા પુરવઠાકારો કે આપણા ગ્રાિકો અંર્ેની આપણી કંપનીની ખાનર્ી કે માચલક

ભે
ર્ટોતં ધત
અનેમાહિતી
મનોરં જજાિે
ન ર કરવી ના જોઈએ.
સંબ

તશષ્ર્ટ ભેર્ટો, તરફેણો અને મનોરં જનનો મોર્ટે ભાર્ે ધંધાકીય સંબધ
ં ોને મજબ ૂત બનાવવા માર્ટે ઉપયોર્
કરવામાં આવે છે . જો કે, એવી કોઈપણ ભેર્ટ, તરફેણ કે મનોરંજનનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ નિીં કે આપવી
જોઈએ નિીં જો તે બંધનકતામ િોય અથવા પ્રાપ્તકતામને બંધનમાં મ ૂકવાનુ ં જણાય અથવા જો તે ન્યાતયક
તનણમયને પ્રભાતવત કરવા માર્ટેના એક પ્રયાસ સ્વરૂપે જોવામાં આવે તો.
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હિતના સંઘષોને ર્ટાળવા
આપણે અંર્ત હિતો કે ફાયદાના પ્રભાવ તવના વર્ટે લસનાં શ્રેષ્ઠ હિતોમાં નક્કર ધંધાકીય તનણમયો કરવા માર્ટેની
એક જવાબદારી ધરાવીએ છીએ. આપણી કંપની કોઈપણ સંઘષમ અથવા તમારા અંર્ત હિતો અને આપણી
કંપનીના હિતો વચ્ચે સંઘષમના ઉદ્દભવને પણ ર્ટાળવા માર્ટેન ુ ં તમારા માર્ટે આવશ્યક બનાવે છે . ઘષમણ ત્યારે

મોજુ દ િોય છે જયારે તમારા હિતો, ફરજો, જવાબદારીઓ કે પ્રવૃતત્તઓ અથવા પહરવારના એક સભ્યનાં
હિતો વર્ટે લસનાં હિતો સાથે સંઘષમમાં કે અસંર્ત િોય અથવા િોઈ શકે. હિતના સંઘષો આપણા અંર્ત

તનણમય અને આપણી કંપનીના તનણમયને વધતી ચકાસણી અને ર્ટીકાને પાત્ર બનાવે છે અને આપણી
તવશ્વસનીયતા અને ભરોસો જેઅન્ય લોકો આપણામાં મ ૂકે છે તેને ઓછા કરી શકે છે . કોઈપણ ધંધાકીય કે
વ્યક્તતર્ત હિતના સંઘષમ ઊભા થાય, અથવા ઊભા થવાનુ ં દે ખાય તો પણ, તમારે તુરંત જ તેને સમીક્ષા માર્ટે
નેતાર્ીરી સમક્ષ જાિેર કરવા જોઈએ. અમુક હકસ્સાઓમાં, જાિેરાત પુરતી ના િોય તેવ ુ ં બની શકે અને

આપણે વતમનને રોકવાની જરૂર પડી શકે છે અથવા તે લેવાયેલ પર્લાઓને જયાં શક્ય િોય ત્યાં ઊલર્ટાવવા
જોઈએ. દરે ક સંભતવત ઘષમણનુ ં વણમન કરવુ ં અશક્ય િોવાથી, આપણે તમારા નક્કર તનણમય, જયાં ઉચચત

લાર્ે ત્યાંનનયમ
સલાિપાલન
મેળવવાના
પ્રયાસ
કરવા
ઉપર
વ્યાપાર
(નનકાસ
/આયાત
નનયં
ત્રણઅને
) પ્રામાચણકતાના સૌથી ઊંચા ધોરણોનુ ં પાલન કરવા

ઉપર આધાર રાખીએ છીએ.
આપણે અમેહરકાના આયાત તનકાસના કાયદાઓ અને તનયમનો તેમજ આપેલ વ્યવિારને લાગુ કોઈપણ
અન્ય ન્યાય અતધકાર ક્ષેત્રના કાયદાઓ અને તનયમનોનુ ં પાલન કરીએ છીએ. આ કાયદાઓ અમુક તનહદિ ષ્ર્ટ

કરાયેલા દેશો તેમજ વ્યક્તતઓને રાન્સફરો, તનકાસો અને પ્રોડતર્ટસ કે ર્ટેકનીકલ ડેર્ટાનાં વેંચાણને તેમજ
આવી અમુક વસ્તુઓની એક સ્થાનથી બીજા સ્થાન સુધીની પુન:તનકાસને પ્રતતબંતધત કરે છે . જો તમે

સામાન અને ડેર્ટાની આયાત કરવામાં અને તનકાસ કરવામાં રોકાયેલા િો તો, તમે આ કાયદાઓ જાણવા
અને પાલન કરવા માર્ટે જવાબદાર છો.
ચોક્કસ નાણાંકીય રે કોડય સ / આંતહરક હિસાબી નનયંત્રણો જાળવવા

ચોકસાઈભયામ અને આધારભ ૂત રે કોડમ સ આપણા ધંધા માર્ટે મિત્વના છે . કાન ૂની અને નૈતતક ધંધાકીય
પરં પરાઓ સુતનતિત કરવા માર્ટે અને છે તરપીંડીયુતત પ્રવૃતત્તઓ અર્ટકાવવા માર્ટે આપણે કંપનીનાં રે કોડમ સ
અને હિસાબો સચોર્ટ રાખવા માર્ટે વચનબદ્ધ છીએ. એ વાતને સુતનતિતકરવામાં મદદ કરવા માર્ટે અમે

જવાબદાર છીએ કેઆપણે જે માહિતી નોંધીએ છીએ, પ્રહિયા કરીએ છીએ અને તવશ્લેષણ કરીએ છીએ તે
સચોર્ટ છે અને લાગુ પડતા કાન ૂની કે હિસાબી તસદ્ધાંતો સાથે સુસર્
ં તતામાં નોંધવામાં આવે છે . આપણે એ

પણ સુતનતિત કરવાની જરૂર પડે છે કે તે રે કોડમ સ સુરચક્ષત રાખેલ છે અને સમયસર ધોરણે જે લોકોને
માહિતી જાણવાની જરૂર િોય તેમના માર્ટે સિેલાઈથી ઉપલબ્ધ રાખેલ છે . કંપનીનાં રે કોડમ સમાં વેંચાણની
માહિતી, પે રોલ, ર્ટાઈમ કાડમ સ, મુસાફરી અને ખચમના અિેવાલો, ઈ-મેઈલો, હિસાબી અને નાણાંકીય

માહિતીઓ, માપન અને કામર્ીરીના રે કોડમ સ, તવશ્લેષણનાં પ્રમાણપત્રો, ઈલેતરોતનક ડેર્ટા ફાઈલો, અને
આપણા ધંધાનાં સામાન્ય વ્યવિારમાં જાળવવામાં આવતા તમામ અન્ય રે કોડમ સ. કંપનીનાં તમામ રે કોડમ સ
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બધા મિત્વપ ૂણમ પાસાઓમાં પ ૂણમ, સચોર્ટ, અને તવશ્વસનીય િોવા જરૂરી છે . ખોર્ટી કે ર્ેરમાર્ે દોરતી નોંધો

કરવા માર્ટેન ુ ં ક્યારે ય કારણ િોતું નથી. અઘોતષત કે નોંધ્યા તવનાના ફંડસ, ચ ૂકવણીઓ કે પાવતીઓ
આપણા વ્યવસાયની પરંપરાઓ સાથે અસંર્ત છે અને તેની મનાઈ કરવામાં આવે છે .
આપણી કંપનીનાં એક કમમચારી તરીકે એ પણ તમારી જવાબદારી છે કે આપણી કંપનીનાં નાણાંકીય

હિસાબોના કોઈપણ ઓડીર્ટ કે સમીક્ષાના સંબધ
ં માં બિારના હિસાબનીશ સમક્ષ તનખાલસ અને સંપ ૂણમ
જાિેરાત કરવી અને તેમને સંપ ૂણમ રીતે સિકાર આપવો. જો તમારી પાસે એવુ ં માનવા માર્ટે કારણ િોય કે

આપણી કંપનીનાં ચોપડાઓ અને દસ્તાવેજો પૈકીની કોઈપણ બાબત આવશ્યકપણે અચોક્કસ કે અપ ૂણમ
રીતે જાળવવામાં આવે છે તો, તમારે આ બાબતની જાણ તુરંત જ તમારા મેનજ
ે ર, મુખ્ય નાણાંકીય અતધકારી
કે તનયમ પાલન અતધકારીને કરવી જરૂરી છે .

નનયમનકારો સાથે સંબધ
ં

અતતશય તનયમબદ્ધ કરાયેલ પયામવરણ િોય કે જેમાં આપણે કામ કરીએ છીએ ત્યારે , આપણે મિત્વના

કાયદાઓ અને તનયમનોનુ ં પાલન કરવા માર્ટે આપણી જવાબદારીઓને પ ૂણમ કરવા માર્ટે સજાર્ રિેવ ુ ં
જરૂરી છે . ઉચચત અને સમયસરની રીતે માહિતી માર્ટેની તનયમનકારોની તવનંતીઓનો જવાબ આપવા
સિીત, આપણા તનયમનકારો સાથે આપણા કમમચારીઓના સંપ ૂણમ સિકારની આપણે અપેક્ષા રાખીએ

છીએ. જો આપણે કોઇપણ તનયમનકારી કે કાન ૂની ચચિંતાઓથી માહિતર્ાર બનીએ તો, આપણે તેમને

આપણા સુપરવાઈઝર, મેનેજર કે કાન ૂની તવભાર્ના ધ્યાન ઉપર લાવવી જરૂરી છે . તનયમનકારી નીતત,
રજૂઆતો, તનયમ પાલન અને પ્રોડકર્ટની કામર્ીરી ઉપરની બાબતો ઉપર તનયમનકારો સાથે તનખાલસ,
સર્જનાત્મક
અને
અંર્ત
બધ
ં જાળવવા માર્ટે આપણે વચનબદ્ધ છીએ.
રાજકીય પ્રવૃ
નત્તઓ
અને સં
યોગદાનો

આપણે આપણા કમમચારીઓ, અતધકારીઓ, અને ડાયરે કર્ટરોને સમુદાયને યોર્દાન આપવા માર્ટે અને
સંપ ૂણમ રીતે સ્થાતનક, રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય રાજકીય પ્રહિયાઓમાં ભાર્ લેવા માર્ટે પ્રોત્સાહિત કરીએ
છીએ. એક ખાનર્ી નાર્હરક તરીકે, તમે તમારી પસંદર્ીના કારણો, ઉમેદવારો કે રાજકીય પક્ષકારોને

યોર્દાનો કે ફાળો આપવા માર્ટે મુતત છો. જો તમે એક જાિેર ફોરમ (જેવા કે સમાચારપત્રને એક પત્ર) માં
વ્યક્તતર્ત તવચાર રજૂ કરો તો, વર્ટે લસનાં લેર્ટરિેડ, કંપનીનાં ઈ-મેઈલ, કે તમારા ધંધાકીય સરનામા કે

શીષમકનો સંદભમ તરીકે ઉપયોર્ કરશો નિીં. આપણી કંપની રાજકીય યોર્દાનો સિીત, રાજકીય બાબતોમાં
તેની સિભાર્ીતાનુ ં તનયમન કરતા તમામ મિત્વના કાયદાઓનુ ં પાલન કરશે.

ુ ાયો પ્રત્યેની આપણી વચનબદ્ધતા
આપણા સમદ

ધમાયદામાં યોગદાન
આપણે સમગ્ર તવશ્વમાં સામુદાતયક તવકાસને મદદ કરીએ છીએ. વર્ટે લસનાં કમમચારીઓ આ પ્રયાસોમાં
યોર્દાન આપી શકે છે , અથવા તેમની પોતાની પસંદર્ીની સંસ્થાઓમાં યોર્દાન આપવા માર્ટેની પસંદર્ી
ૂ અથવા સમથમન નિીં
કરી શકે છે . જો કે, રાજકીય પ્રવૃતત્તઓની માફક, આપણી કંપની દ્વારા ખાસ રીતે મંજર
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કરાયેલ ધમામદા અથવા ચબન નફાકીય સંસ્થાઓને વ્યક્તતર્ત રીતે મદદ કરવા માર્ટે તમે કંપનીનાં
સંશાધનોનો ઉપયોર્ કરી શકતા નથી.

પયાયવરણીય સંરક્ષકપણું
આપણે પયામવરણની રીતે જવાબદાર રીતે વ્યવસાય કરવા માર્ટે વચનબદ્ધ છીએ અનેઆપણા કમમચારીઓ,
ગ્રાિકો, સમુદાયો, શેરધારકો, અને પયામવરણને લાભ થાય તે રીતે આપણી કામર્ીરી સુધારવા માર્ટેનો
પ્રયાસ કરીએ છીએ. આપણે ઉજામનો તવવેકપ ૂણમ અને કાયમક્ષમ રીતે ઉપયોર્ કરીએ છીએ અને પયામવરણ

ઉપરની અસરના જોખમને ઘર્ટાડવા માર્ટે ર્ટેકનોલોજીને કામે લર્ાડીએ છીએ. કમમચારીઓ કે જેમનુ ં કામ

ૂ ીઓ, કાયદાઓ, અને તનયમનો કે જે તેમના કાયમને
પયામવરણીય તનયમ પાલનને પ્રભાતવત કરે છે તેમણે મંજર
લાગુ પડે છે તેમનાથી પહરચચત થવુ ં જરૂરી છે . બધા કમમચારીઓ એ સુતનતિત કરવા માર્ટે જવાબદાર છે કે
વર્ટે લસનો ધંધો તમામ લાગુ પડતા કાયદાઓનુ ં પાલન થાય તે રીતે અને પયામવરણનુ ં રક્ષણ થાય તે રીતે
કરવામાં
છે .
સામાજજકઆવે
જવાબદારી
અને સ્સ્થરતા

એવી એક કંપની િોવા તરીકે આપણે આપણી જાત ઉપર ર્વમ લઇ શકીએ છીએ કે જે કંપની પ્રામાચણકતા
સાથે કામ કરે છે , સારી પસંદર્ીઓ કરે છે , અને આપણા વ્યવસાયના દરે ક પાસામાં યોગ્ય બાબત કરે છે .
એક જવાબદાર કંપની િોવાનો આપણા માર્ટે શું અથમ છે તે પહરભાતષત કરવા માર્ટે આપણે આપણી જાત

સમક્ષ સતત પડકાર રાખીશું અને આપણી વ્યાખ્યાને વર્ટે લસમાં આચરણ અને સુધારાઓમાં રૂપાંતહરત

કરવા માર્ટે કામ કરીશુ.ં આપણે આપણા સામાજજક અને પયામવરણીય પ્રયાસોને આપણા ધંધાકીય ધ્યેયો
સાથે એક િારમાં ર્ોઠવવા પ્રયાસ કરીએ છીએ અને આપણી પ્રર્તતનુ ં માપન કરવા માર્ટે ગુણાત્મક અને
જ્થાત્મક એમ બંને માપદં
ડો તવકસાવવાનુ
રાખવા
માર્ટે પ્રયાસ
કરીએ
છીએ.
***
પ્રશ્નો રજૂ કરો ં ચાલુ
અથવા
ચચિંતાઓની
જાણ કરો
***
વર્ટે લસ ઈંર્ટેગ્રીર્ટી િોર્ટલાઈન
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