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બોડ્ધ  ઓફ ડાયિેક્ટસ્ધનો  
સંદેશ

સીઈઓનો  
સંદેશ

આ નિી Votorantim 
આચાિ સંહિિામાં િેિા 
ઘટકોનો સમાિેશ થાય 
છે જનેે અમે વિવિર 
્ોકસમૂિો સાથેના 
આ્પિી કં્પનીઓ અને 

આ્પિા કમ્ધચાિીઓના 
સંબંરો માટે આિશયક 

માનીએ છીએ.
સંહિિા અમાિી અનુ્પા્ન નીવિના આરાિે 
્ખાયે્ છે, અને આ દસિાિેજ દ્ાિા અમે 
િેિા ત્સધિાંિો દશા્ધિીશું જ ેકં્પની િિીકે 
અમાિી કાય્ધ કિિાની િીિનું માગ્ધદશ્ધન આ્પે 
છે અને અમાિા કમ્ધચાિીઓ અને વ્ા્પારિક 
હિસસેદાિો ્પાસેથી િેના આચિિની અ્પેક્ા 
િાખે છે.
િે વ્ા્પારિક કામગીિીઓ માટેની સંદભ્ધ 
માગ્ધદત્શ્ધકા છે જ ેVotorantim અને 
સમાજ માટે મૂલ્ય ઊભું કિિાની પ્વિબધિિા 
્પિ ધયાન કેત્દ્રિિ કિિા સાથે,અમાિા 
શેિરાિકોના કાયદેસિ હિિોની સાથે 
કં્પનીના ઔ્પચારિક અને બબનઔ્પચારિક 
હિિોને જેડે છે.

આ સંહિિા Votorantim માટે 
મિત્િ્પૂિ્ધ પ્શાસન સારન છે, કાિિ કે િે 
કમ્ધચાિીઓ સાથે સ્પષ્ટ અને ઉ્પદેશાત્મક 
િીિે કં્પનીમાં કાય્ધ કિે છે િેઓ ્પાસેથી કેિું 
દૈવનક આચિિ અ્પેબક્િ છે જિાિે છે.
િે કમ્ધચાિીની ગો્પનીયિાની ખાિિી કિિા 
માટે, કં્પનીમાં જેિા મળિા કોઇ્પિ 
દુિાચાિના રિ્પોહટિંગ માટે પ્િિ્ધમાન માગ્ધ 
્પિ દશા્ધિે છે.
આ આચાિ સંહિિાની માગ્ધદત્શ્ધકા અમાિા 
મૂલ્યો અને સંચા્ન માદ્યિાઓથી પ્ેરિિ 
છે અને નૈવિકિા પ્વિ અમાિી પ્વિબધિિા 
પ્વિબબબંબિ કિે છે. આ િીિે, અમાિી 
વ્ા્પારિક ફફ્સૂફીમાં પ્ામાણિકિા 
સુવનબચિિ કિિાનો અમાિો આશય છે,જનેે 
સિસ્થ વ્િસાય માિો્ સજ્ધિા અને સમાજ 
માટે કંઇક િરુ કિિા માટે અમે ફિત્જયાિ 
માનીએ છીએ.
રાઉલ કાલ્ેટ 
Votorantim એસ. એ.ના પ્રખુ 
બોર્મ  ઓ્ રારરેક્ટસ્મ

Votorantim િંમેશા 
િેઓનો કાિોબાિ 
મિ્બ કે સં્પૂિ્ધ 
કાિોબાિ નૈવિકિાથી 
િાથ રયયો છે, જ ેસમય 
જિાં િેની પ્વિષ્ાને 

પ્ામાણિકિા, અખંડિિા, 
આદિ, અને દ્યાવયક 

સામાત્જક િિ્ધનમાં ઢાળે છે.
આજ ેઅમે આ િિ્ધિૂક ્પેટન્ધની સાચિિી 
માટેની જિાબદાિી અમાિા કં્પની ્ીડિ 
(નેિા) અને અમાિા કમ્ધચાિીઓને સો્ંપીએ 
છીએ, વિશ્ાસનું િાિાિિિ જળિીને 
અમાિી િોજ ેિોજની કામગીિીઓ દ્ાિા 
અમાિી પ્વિષ્ા મજબૂિ કિીએ છીએ.

અમાિી િોજ ેિોજની કામગીિીઓ દ્ાિા.
આ આચાિ સંહિિા Votorantim 
કાિોબાિ પ્િા્ીઓના ્ગભગ સો િર્ધના 
જ્ાનનું માનકીકિિ કિિા માગે છે.
ફકિ સંહિિાની ્પૂિ્ધિા કિિા ઉ્પિાંિ, મને 
આશા છે કે દિેક વ્ક્તિ અિી ંસમાિાયે્ 
માગ્ધદત્શ્ધકા િાંચે અને ત્ચિંન કિે જેથી િે 
િમામ જઓે Votorantim માટે કાય્ધ કિે 
છે િેઓ માટે િેઓ પ્ેિિા અને ્પિામશ્ધનો 
અગત્યનો સ્તોિ બની જશે.
જેઆઓ મરરાન્ા
Votorantim એસ.એ.ના સીઇઓ.
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  I – આચાિ સંહિિા અંગે III –  બાહ્ય પ્ેક્કો  
સાથે સંબંરો

• સ્પર્ધકો અને અવિશ્ાસ કાનૂન સાથે સંબંર
• વ્ા્પારિક હિસસેદાિો સાથે સંબંર
• સમુદાય સાથે સંબંર
• સિકાિ સાથે સંબંર
• િાજકીય ભાગીદાિી અને દાન
• સપ્ ાયિો સાથે સંબંર
• ભેટ સોગાદો, મનોિંજન, અને આવિથય
• પ્ેસ
• ચારિત્ય અને પ્વિષ્ા

• નૈવિક સમસ્ા
• આચાિ સંહિિા અને િેનો ઉ્પયોગ
• એથથક્સ ્ાઇન
• આચાિ સથમવિ
• સંહિિા ઉલ્ંઘનો
• અનુશાસનાત્મક ્પગ્ાંઓ

II –  કમ્ધચાિીઓ  
અને કાય્ધસ્થળ

• આંિરિક સંબંરો અને એકરૂ્પિા
• શેિરાિકો સાથે સંબંર
• સિાથ્ધ–હિિ સંઘર્ધ
• િેિાનગિી
• આિોગય, સુિક્ા, અને ્પયા્ધિિિ
• દારૂ, ડ્રગસ (ગેિકાનૂની દિા) અને િથથયાિોનો ઉ્પયોગ , મા્, અને અનુત્ચિ 

સામગ્ીનું િેચાિ
• માહિિી ગો્પનીયિા, વિશેરાવરકૃિ અને વ્ૂિાત્મક માહિિી

IV –  કં્પની સંસારનોનો  
ઉ્પયોગ

• કં્પની અસ્કામિો
• માહિિી સુિક્ા
• બૌવધિક સં્પત્તિ અને ગો્પનીયિા

V – ભ્રષ્ટાચાિ વિિોરી કાનૂન



આચાિ  
સંહિિા  

અંગે
• નૈવિક સમસ્ા

• આચાિ સંહિિા અને િેનો ઉ્પયોગ                    

• એથથક્સ ્ાઇન

• આચાિ સથમવિ

• સંહિિા ઉલ્ંઘનો

• અનુશાસનાત્મક ્પગ્ાંઓ 
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નૈવિક સમસ્ા

?
આ્પિે સિુ આ્પિા માગ્ધમાં એક અથિા એક કિિા િરુ નૈવિક અને વિિાદાસ્પદ દુવિરાઓનો 
અનુભિ કિી શકીએ છીએ. આિું થાય ત્યાિે, િમાિી ્પોિાની જિને ્પૂછી જુઓ:

િકીકિ કે વનિ્ધય  
આ અનુસાિ છે:

કાનૂન નીવિઓ  
અને  

માગ્ધદત્શ્ધકા

માિા અંગિ 
મૂલ્યો ?મને કેિું ્ાગશે  

જે માિો વનિ્ધય

છેિટે કાગળ 
્પિ જ સમાપ્ત 

થાય

માિા ્પરિિાિને 
જેખમ િિું

નુકસાન અથિા  
કોઇક વ્ક્તિને 
જેખમમાં મૂકિું
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આચાિ સંહિિા  
અને િેનો ઉ્પયોગ

| ઉ્પયોગ 

| સચંા્ન અન ેસરુાિા-િરાિા 

મૂલ્યો અને સંચા્ન માદ્યિાઓથી પ્ેરિિ, Votorantim આચાિ સંહિિા નૈવિકિા 
અને કાિોબાિ આચાિ સાકલ્ય પ્વિ અમાિી પ્વિબધિિા િજૂ કિે છે. િે એક મિત્િ્પૂિ્ધ 
Votorantim પ્શાસનનું સારન છે, અને આચાિની સમજિ માટે માગ્ધદશ્ધન િિીકે મદદ કિશે 
જનેી અમે િમાિી ્પાસેથી િોત્જદંી પ્વૃત્તિઓમાં અ્પેક્ા િાખીએ છીએ. ઉ્પિાંિ, િે શંકાસ્પદ 
િિ્ધિૂક અથિા સ્પષ્ટ ઉલ્ંઘનની ઘટનાની જિ કિિાની યોગય િીિ ્પિ સમજિે છે.

સંહિિા િમામ કમ્ધચાિીઓ માટે ફિત્જયાિ છે, અને વ્ા્પારિક ભાગીદાિોને સંદભ્ધ િિીકે 
મદદરૂ્પ થશે. દિેક સંભાિના જ ેવ્ા્પાિના દૈવનક વિકાસ અંિગ્ધિ  છે િે ્ખિાનો આશય 
નથી , િેમ છિાં, િે  િજૂ કિે છે, સ્પષ્ટ અને બબન-િડજેડ માગ્ધદત્શ્ધકા. આથી, િે ઘણં 

મિતિનું છે કે િમે દિેક પ્કિિ સં્પૂિ્ધ્પિે સમજે. િમને મદદરૂ્પ થિા માટે, પ્ત્યેક પ્કિિમાં 
ઉદાિિિો સાથેનો એક વિભાગ છે, અને એ વિભાગ િે સમજિે છે કે અમે િમાિી ્પાસેથી શું 
અ્પેક્ા િાખીએ છીએ.

આ સંહિિાની મંજૂિી અને િેનું અદ્યિન (અ્પડટે) Votorantim એસ.એ.ના બોડ્ધ  ઓફ 
ડાયિેક્ટસ્ધની જિાબદાિી છે. આ સંહિિામાં સુરાિા માટેની ભ્ામિો સ્થાવનક ્પૂિ્ધિા 
વિભાગને વનદદેત્શિ કિે્ િશે, જ ેVotorantim એસ.એ.ના ્પૂિ્ધિા વિભાગના ફેિફાિોના 

પ્સિાિ િજૂ કિિા માટે જિાબદાિ છે.

| િર ુજિકાિી
િમામ કમ્ધચાિી માટે માગ્ધદત્શ્ધકા િિીકે ઉ્પયોગી થિા ઉ્પિાંિ, સંહિિા િમામ શેિરાિકોના 
અવરકાિો, ફિજે, અને જિાબદાિીઓનું વનિેદન ્પિ છે, અમાિા મૂલ્યો અને અમાિી સંસૃ્વિ, 
અમાિી સામાત્જક-્પયા્ધિિિીય કામગીિીનું  પ્વિબબબં ્પિ છે, અને મેનેજિો અને કમ્ધચાિીઓ 

િેમજ કં્પની માટે િમામ આચાિ માનકો ઉત્પાદન સાંકળનો જ એક ભાગ છે.

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ 
અમે િમાિી ્પાસેથી આ સંહિિામાં િિ્ધિે્ એ ને એ જ નૈવિક આચાિના રોિિોની 
અ્પેક્ા િાખીએ છીએ. િમામ કમ્ધચાિીઓ, મેનેજિો, અને િિીિટકિા્ધઓએ સંહિિાની 
્પૂિ્ધિા કિિાની િિેશે, અને અમાિા ભાગીદાિો અને સપ્ ાયિોએ સમાન ત્સધિાંિો અને 

માનકો અ્પનાિિાને પ્ોતસાિન આ્પિું જેઇએ અને સંહિિા ્પૂિ્ધિા વનિેદન ્પિ સિી 
કિિાની િિેશે. અમે િમાિી ્પાસેથી અ્પેક્ા િાખીએ છીએ કે િમે ફકિ સંહિિાની માગ્ધદત્શ્ધકાને 
જ જિો અને ્ાગુ કિો નિી,ં ્પિંિુ નીવિઓ અને કાય્ધપ્િા્ીઓ, ખાસ કિીને જઓે િમાિી 
પ્વૃત્તિઓ સાથે જેડાયે્ છે િેને ્પિ જિો અને ્ાગુ કિો.
જાં સાંસૃ્વિક િફાિિ િોઇ િેિી ક્સ્થવિમાં, િમાિે િેિા કાનૂન અથિા આચાિને અનુસિિું જેઇએ 
જ ેઉચચિમ કાય્ધપ્િા્ી માનક િજૂ કિે છે.
અમને એિા વ્ક્તિઓ પ્વિ કોઇ્પિ પ્કાિના દંડ, અનુશાસનાત્મક કે પ્વિશોરના ્પગ્ાં 
અસિીકાય્ધ છે જઓે વ્ા્પારિક આચિિ સંબંવરિ બાબિોમાં મદદરૂ્પ થાય અથિા િેને ઉઘાડી 
્પાડ.ે જે આિું થાય િો, અમે અ્પેક્ા િાખીએ કે િમે િમાિા ઉ્પિી અવરકાિીને જિ કિો અથિા 
એથથક્સ ્ાઇન ્પિ અિેિાથ્િ કિો.

િતૈ્શ્ક કં્પની િિીકે, અમે વિવિર દેશોના કાનનૂો અન ેવનયમોન ેઆવરન િિીશુ ંજા ંઅમે િાજિ 
છીએ, અન ેઅમ ેસિેા, આરાિ, અન ેઆંિિિાષ્ટ્રીય માનકો અન ેપ્િા્ીઓ, જમે કે UN િતૈ્શ્ક 
કૉમ્પપૅક્ટ (કિાિ)ના ત્સધિાિંો, યનુાઇટેડ નેશદ્સના યુવનિસ્્ધ  ડડક્િેેશન ઑફ હ્યમુન િાઇટ્સ, અને 
અદ્ય પ્શાસનની શ્ષે્ પ્િા્ીઓ િેઠળ સરુાિો કિિા માટે ્પિ પ્વિબધર છીએ.

| ઉદાિિિ
I રને સંહિતાની વિભાિનાઓના ઉપરોગ વિશે શંકાઓ છે કે શું સિકાર્મકરો અને 
રેનેજરો તે રદુ્ાઓને ગંભીરતાપિૂ્મક લેશે કે કેર.
Votorantim ખાિે, અમે પ્ામાણિકિા, ્પાિદત્શ્ધિા, અને વિશ્સનીયિાના ઉચચિમ 

રોિિો ઇચ્ીએ છીએ. અમે િંમેશા કમ્ધચાિીઓ અને િેિા િમામ ્ોકો જઓે સાથે અમે 
વ્ા્પાિ કિીએ છીએ િેઓમાં જગરૂકિા િરાિિા માંગીએ છીએ. અમે માળખું ઘડે્  છે જ ેઆ 
્પડકાિો સામે ્પિોચંી િળિા િૈયાિ છે, અને અમે આશા િાખીશું કે અમાિા કમ્ધચાિીઓ અનૈવિક 
કૃત્યોનો અસિીકાિ કિે, અને િેઓના સાથીઓને પ્ભાવિિ કિિા આ માળખાનો ઉ્પયોગ કિે, 
અથિા યોગય ચેન્નો ઉ્પયોગ કિે. 
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આચાિ સંહિિા સંબંવરિ અિેિા્ો, ફરિયાદો, અને સ્પષ્ટીકિિો માટેની એકમાત્ર 
ચેન્નો ઉ્પયોગ જિાબદાિી્પૂિ્ધક અને ગંભીિિાથી કિિો જેઇએ.
જાિે િમને એિી ્પરિક્સ્થવિનો અનુભિ થાય અને ક્ો આચાિ અ્પનાિિો િે વિશે 

પ્શ્ો થાય, અથિા સાથીએ અ્પનાિે્ અભભગમ સાથે જે િમે સિમિ ન િોિ િો, 
િમાિા ઉ્પિી સુ્પિિાઇઝિ સાથે િાિ કિિાનો પ્યાસ કિો.
આિી ્પરિક્સ્થવિ જાં ્પાત્રને િમાિા ઉ્પિી સુ્પિિાઇઝિ, અથિા િમાિા યુવનટ મેનેજિ સાથે 
િાિચીિ કિિાથી શિથમદંગી થઈ શકે િેમ િોય, િો િમે િમાિા યુવનટના માનિ સંસારન 
પ્વિવનવર ્પાસેથી સ્ાિ ્ઈ શકો છો, અથિા જે િમને િરુ આિામદાયક ્ાગે િો, િમે 
એથથક્સ ્ાઇન ચેન્ો ્પૈકી કોઇ એક માિફિ જાં િમે કાય્ધ કિો છો િે આચાિ સથમવિને સીરા 
િમાિા પ્શ્ મોક્ી શકો છો.
રાહિતગાર રિેિું: જાં િમે કાય્ધ કિો છો ત્યાં વ્ા્પાિ આચાિ સથમવિનો સં્પક્ધ  અથિા ફરિયાદ 
કિિા માટે, જાં અકસ્ાિ થયો િોય િે કં્પની/વ્ા્પાિ યુવનટની ્પસંદગી કિિી.

જે િંુ એમથક્સ લાઇન કાઉનસેમલગં સેિાનો સંપક્મ કરં તો, રને ચચતંા થાર છે કે 
રારા સીધા ઉપરી અવધકારી, અથિા રારા રેનેજર નારાજ પણ થઈ શકે, અને 
રને દંર થઈ શકે.

અમને એિા વ્ક્તિઓ પ્વિ કોઇ્પિ પ્કાિના પ્વિશોર અસિીકાય્ધ છે જઓે યથાથ્ધ 
ત્ચિંા બિાિે છે. પ્વિશોરના િમામ આિો્પોની બિાબિ િ્પાસ થશે. પ્વિશોર અનુશાસનાત્મક 
્પગ્ાંઓમાં ્પરિિમશે, જમેાં બિિિફીનો સમાિેશ િોઇ શકે. આથી, અમે આશા કિીએ છીએ 
કે િમે સેિા મેળિિા સાથે કોઇ્પિ પ્કાિના પ્વિશોરથી ્પીડાિા િોિ િો જિ ્પિ કિો.

એથથક્સ ્ાઇન
આચાિ સંહિિાને ્ગિા કોઇ્પિ પ્શ્ોની જિકાિી માટે, વિશ્ેરિ કિિા અને ઉકે્ ્ાિિા 
માટે, Votorantim એક ચેન્ બનાિી છે જનેે એથથક્સ ્ાઇન કિેિાય છે, જ ેઆંિરિક અને 
બાહ્ય ્ોકસમૂિો દ્ાિા એક્સેસ કિી શકાય છે.
વનષ્પક્ અને ્પાિદશ્ધક િોિાથી એથથક્સ ્ાઇન માહિિીની ગો્પનીયિા સુવનબચિિ કિે છે, સામે્ 
વ્ક્તિઓની ઓળખ જળિી િાખે છે, અને દિેક વ્ક્તિને ઉતિમ િાિાિિિ માટે પ્ોતસાહિિ કિે 
છે. િેના માિફિ, િમે અથ્ધઘટન વિશે કોઇ્પિ પ્શ્ ્પૂછી શકો અને આચાિ સંહિિાના કોઇ્પિ 
ભંગ સંબંવરિ ફરિયાદો િજૂ કિી શકો છો.
આ એક સેિા છે જ ેિમામ કં્પનીઓ માટે ઉ્પ્બર છે, િે કમ્ધચાિીને આચાિ સંહિિા સંબંવરિ 
કોઇ્પિ મુદ્ાના ઉકે્ માટે જુદી જુદી ચેન્નો ઉ્પયોગ કિિાની છૂટ આ્પે છે.
સેિા ્પોટુ્ધગીઝ, અંગ્ેજી, સ્પેવનશ અને ફે્દ્ચ સહિિની બિુવિર ભારાઓમાં ઉ્પ્બર છે.
ફરિયાદ કિિી િખિે, િમે અનામી િિેિાનું ્પસંદ કિી શકો છો.
એથથક્સ ્ાઇનનો સં્પક્ધ  કિિા, િમે ચેન્ દ્ાિા ્પૂિી ્પડાયે્ ્પધિવિઓ ્પૈકી કોઇ એક ્પસંદ 
કિી શકો છો: ફોન દ્ાિા અથિા િેબસાઇટ માિફિ, જાં િમે ફરિયાદ કિિાનું, પ્શ્ો ્પૂછિાનું, 
અથિા અગાઉ કિે્ ફરિયાદના અનુિિ્ધન માટે એક્સેસ શોરી શકો છો.

| િર ુજિકાિી
િમે આચાિ સંહિિાના અથ્ધઘટનને ્ગિા પ્શ્ોના જિાબ માટે ક્ાં િો એથથક્સ ્ાઇનનો 
સં્પક્ધ  કિી શકો, અથિા િો ફરિયાદ કિી શકો અને સંહિિાના ઉલ્ંઘનો, િેમજ ભ્રષ્ટાચાિના 
સંભવિિ કૃત્યો, અથિા કોઇ્પિ અદ્ય િિ્ધિૂક અથિા અનૈવિક કાય્ધપ્િા્ીની જિ કિી 

શકો છો.
એથથક્સ ્ાઇન ચને્ો માિફિ કિે્ િમામ અિેિા્ો સિચથ્િ િીિ ેત્રીજ ્પક્ન ેજ ેસિિતં્ર અને 
્ાયક છે િને ેપ્ાિંભભક િગગીકિિ અન ેઆચાિ સથમવિના અનગુામી સદંભ્ધ માટે વનદદેત્શિ કિાય 
છે, િનેી સમીક્ા કિિાની અન ેકોઇ્પિ સુરાિાત્મક ્પગ્ાઓંની ભ્ામિ કિિાની ફિજ છે.
ઠોસ િકીકિો અને ડટેા દ્ાિા જાિે ્પિ સંભિ િોય ત્યાિે ્ાંચના કૃત્યો અથિા વ્િિાિોમાં 
સામે્ કમ્ધચાિીઓ, સપ્ ાયિો અને વ્ા્પારિક ભાગીદાિો સામે છેિિવ્પડંી સંબંવરિ ફરિયાદો. 

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ 

| ઉદાિિિ 
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આચાિ  
સથમવિ

આચાિ સંહિિાના પ્સાિને પ્ોતસાહિિ કિિા માટે, અનુશાસનાત્મક ્પગ્ાંઓના ઉ્પયોગ ્પિ 
દેખિેખ િાખો, અને આ્પિા િમામ વ્િસાયોમાં નીવિમતિાની ખાિિી કિો, પ્ત્યેક કં્પનીમાં 
સંભવિિ દુિાચાિ અને સામાદ્ય પ્ામાણિકિા મુદ્ાઓ સંબંવરિ ઉદ્ભિિી બાબિોને ્પિોચંી િળિા 
માટે િૈયાિ િોય િેિા ્ોકોની બને્ આચાિ સથમવિ િોય.
એથથક્સ ્ાઇન દ્ાિા મળે્ ફરિયાદો િેઓની સમગ્ આચાિ સથમવિમાં અિેિાથ્િ થાય છે, 
િે ઉલ્ંઘનના પ્વિભાિરૂ્પે, અને િેઓની અમ્બજિિી સુવનબચિિ કિિા; આચાિ સંહિિાની 
સમયાંિિે સમીક્ા કિિી અને અ્પડટેને પ્ોતસહિિ કિિા; ઉલ્ંઘનના સૌથી ગંભીિ ફકસસાઓમાં 
પ્શાસનીય વનિ્ધય કિિા; સંબંવરિ ્પક્ો િચચે સંભવિિ સિાથ્ધ–હિિ સંઘર્ધની ્પરિક્સ્થવિની 
બાબિમાં ભ્ામિ કિિા; અને આચાિ સથમવિ સાથે કાયમી અને સીરી િાિચીિ ચેન્ િિીકે 
એથથક્સ ્ાઇનનું અક્સિતિ અને જળિિી સુવનબચિિ કિિા આિશયક ્પગ્ાંઓ ્ેિાનો વનિ્ધય 
્ેિા માટે ્પિ જિાબદાિ છે.

| િર ુજિકાિી
કં્પનીની આચાિ સથમવિઓ એવગઝક્ુહટિ સથમવિઓ છે, અને િેમાં કં્પનીના સીઇઓ અને 
જઓે ્પૂિ્ધિા, કાનૂની બાબિો, માનિ સંસારન વિભાગો માટે જિાબદાિ છે િેઓ િેમનાં 
સદસ્ો િશે, અને અદ્યોની જાિે આિશયકિા િશે.

િરિષ્ એવગઝક્ુહટિો સામે્ િોય િે ફકસસામાં, િે સથમવિની જિાબદાિી છે કે િેમને બોડ્ધ  ઓફ 
ડાયિેક્ટસ્ધ ્પાસે મોક્ે, જેથી સુવનબચિિ થાય કે િમામ સમયે પ્ફક્રયામાં સિિંત્રિા િિી છે. 
કં્પની િચચે ્ાઇનદોિી જળિિા, અનુશાસનાત્મક ્પગ્ાંઓ ્ેિાની પ્ફક્રયા સંબંવરિ 
ચુકાદાઓની, ્પૂિ્ધિા અને એથથક્સ ્ાઇન વિભાગની ટીમોની મદદ ્ઈ કં્પની સથમવિના સદસ્ો 
િચચે ચચા્ધ થિી જેઇએ.

અમને આશા છે કે િમે અમાિી આચાિ સંહિિાના આદિ, ્પા્ન, અને સુરાિાને 
પ્ોતસાહિિ અને કાયદેસિ બનાિિામાં મદદ કિશો. આ સંહિિામાં સથમવિના 
ધયેય અને જિાબદાિીઓ, િથા પ્િા્ીઓ અને રિવષ્ટકોિ સમજિા જરૂિી છે, િમે 

ખાિિી્પૂિ્ધક કિી શકો કે આિી પ્િા્ીઓને અનુસિિી જેઇએ અને આદિ કિિો 
જેઇએ. જાિે િમે કોઇ શંકાસ્પદ  ક્સ્થવિમાં ઓળખાઇ જિ ત્યાિે િમાિા સાથીની મદદ ્ેિી, 
અને જે િમે અયોગય વ્િિાિ થિો જુઓ િો, િમાિા ઉ્પિી સુ્પિિાઇઝિ, િમાિા મેનેજિ 
સાથે િાિ કિિી, અથિા એથથક્સ ્ાઇનનો સં્પક્ધ  કિિો.

રે ંએમથક્સ લાઇનને છેલલાં રહિને જણ કરી િતી, પરંત ુકંઇ થરું નિી.ં રે ંએ પણ 
જણરું કે આચાર સમરતતની સભા રોજઇ િતી, અને કોઇ પ્તતભાિ રળ્ો ન 
િતો. િંુ પરરણારથી ખરેખર તનરાશ છંુ. ભવિષરરાં સરસ્ાઓ ખલુલી પારિાની 

ચચતંા શું કાર કરિી?
એથથક્સ ્ાઇન માિફિ ખુલ્ા ્પડિા િમામ અિેિા્ો અને બાબિો વિશ્ેરિ પ્ફક્રયા િેઠળ 
િશે જ ેિમામ ઉ્પ્બર ડટેાની શોરે કિે છે. કેટ્ાક ફકસસાઓમાં અદ્યો કિિા િ્પાસ માટે િરુ 
સમય ્ાગી શકે. ગુપ્તિાના કાિિોસિ, અમે િમને િંમેશા સમસ્ાના ચોક્કસ ્પરિિામ વિશે 
અ્પડટે નિી ંકિી શકીએ. િેમ છિાં, જે અમુક સમય ્પછી િમને ્ાગે કે િેના ્પિ યોગય િીિે 
ધયાન આ્પિામાં અવ્ું નથી િો, િમાિે િમાિી સમસ્ાની પ્ગવિ ચકાસિા માટે ફિીિાિ સેિાનો 
સં્પક્ધ  કિિો જેઇએ.

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ 

| ઉદાિિિ 
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સંહિિા  
ઉલ્ંઘનો

સંહિિાનું ્પા્ન કિિામાં વનષફળિાને દુિાચાિ ગિિામાં આિે છે, અને િેને ગંભીિ બાબિ 
િિીકે જેિાય છે િેને અિેિાથ્િ કિાશે િથા િાિચીિ કિાશે અને િે અનુશાસનાત્મક 
્પગ્ાંઓ િિફ દોિી જઈ શકે. સાિત્ય જળિી િાખિા માટે માનકો, નીવિઓ, અને 
કાય્ધપ્િા્ીઓની િાજિી આિશયક છે. સુવનબચિિ કિો કે સંહિિા િમામ સમયે અનુસિાય િે 
પ્ત્યેક વ્ક્તિની જિાબદાિી છે. 
Votorantim વનયમો અને કાયદાઓની અ્પૂિ્ધિા સિન કિાિી નથી અને દંડ થઈ શકે છે. 
જે ઉલ્ંઘન થાય િો, કોઇ્પિ અનુશાસનાત્મક અથિા સુરાિાત્મક ્પગ્ાંઓનો પ્કાિ આચાિ 
સથમવિ દ્ાિા અને ્પૂિ્ધિા, માનિ સંસારનો, અને કાનૂની બાબિોને ્ગિા વિભાગો સહિિના 
યોગય વનષિાિો સાથે ્પિામશ્ધ કિીને નક્કી કિાશે. સુરાિાત્મક ્પગ્ાંઓનો આરાિ ઉલ્ંઘનની 
િીવ્રિા અને અદ્ય સંબંવરિ ્પરિક્સ્થવિઓને આવરન િશે.
િે નોરંિું અગત્યનું છે કે ઉલ્ંઘનો જમેાં કાયદાના ભંગનો સમાિેશ છે િેને સમથ્ધ ્પોથ્સ 
અવરકાિીઓને િિાના કિાશે.

િે નેતૃતિ ્પિ છે કે િેઓ સંસ્થાની નીવિઓ અને માનકોનો યોગય ઉ્પયોગ કિિા માટે 
િેઓની ટીમને માહિિગાિ, માગ્ધદશ્ધન, અને િૈયાિ કિી અને િેને અનુસિીને ઉદાિિિ 
્પૂરં ્પાડ.ે

જે િમે સંહિિાના ઉલ્ંઘનના સાક્ી િોિ અથિા જિિા િોિ િો, અમે આશા 
િાખીએ કે િમે સમસ્ા િાતકાથ્ક િમાિા સીરા સુ્પિિાઇઝિ સામે ્ાિો. જે 
ઉલ્ંઘનમાં િેમનો સમાિેશ િોય િો, િમે િમાિા યુવનટના મેજનિ, અથિા માનિ 

સંસારન પ્વિવનવર, ્પૂિ્ધિા પ્વિવનવર, અથિા એથથક્સ ્ાઇનને,જિાિી શકો અને આ 
ઉલ્ંઘનમાં સંભવિિ િ્પાસો સાથે સિકાિ આ્પિો જેઇએ .
આંિરિક િ્પાસોમાં ગંભીિ પ્ફક્રયાગિ ્પાસાઓ સામે્ છે અને, િેથી જ, િે ફતિ યોગય સટાફ 
દ્ાિા જ િાથ રિાશે.

| િર ુજિકાિી

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ 

રે ંજેરું કે ઘણીબધી નીતતઓ સંપણૂ્મપણે અનસુરાતી નથી. રે ંરારા ઉપરી સાથે 
તેની ચચા્મ પણ કરી, પરંત ુતેણે કહ્યું કે અરકુ િસતઓુ સાંસ્કૃતતક છે, અને આથી 
કંપની તેને વ્યિિારરાં અનસુરતી નથી. શું આ સંહિતાનું ઉલલંઘન છે?

િા, િાથ રિિામાં આિિી પ્વૃત્તિઓના સંબંરમાં વ્ક્તિની ભૂથમકાઓ અને જિાબદાિી 
નીવિઓ દ્ાિા વનરા્ધરિિ થાય છે. નીવિનું ્પા્ન કિિામાં વનષફળિા એ સંહિિાનું ઉલ્ંઘન છે. 
જે િમને નીવિ જનેી અમ્ બજિિી થિી નથી િેની માહિિી િોય િો, િમાિે એથથક્સ ્ાઇનને 
િેની જિ કિિાની િિેશે.

| ઉદાિિિ 
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અનુશાસનાત્મક 
્પગ્ાંઓ

આિશયક િિ્ધિૂક રોિિો સવુનબચિિ કિિા વનયમો પ્સ્થાવ્પિ કિિા માટે અનુશાસનાત્મક ્પગ્ાઓં 
્િેાશ,ે અન ેજા ંિિ્ધિકૂ આ રોિિો અનસુાિ નથી ત્યા ંિમામ ્પરિક્સ્થવિઓમાં ્ાગ ુકિાશ.ે  
્ાગ ુકિિાનો (ઍપપ્ કેશન) આરાિ ઉલ્ઘંનની િીવ્રિા અને અદ્ય સબંંવરિ ્પરિક્સ્થવિઓન ે
આવરન િશ ેઅન ેિમેા ંસમાિશે િોઇ શકે:
1. મૌબખક કે ્ેબખિ ચેિિિી
2. ફિજ-મોકૂફી
3. કાિિ સાથે અથિા વિના િદબાિ્
દુિાચાિ આચિિા જ િાતકાથ્ક શકય િોય એટ્ો દંડ કિાશે, અથિા િેને મૂક માફી ગિિામાં 
આિશે. જાિે ભૂ્ માટે િકીકિો અને જિાબદાિીઓની િ્પાસની આિશયકિા િોય ત્યાિે દંડ 
્ાગુ કિિા માટે ્ાંબા ગાળાના સમયની છૂટ છે.
ફકસસાઓ જમેાં ્પરિિામોના વ્િસ્થા્પન ્ાગુ ્પડ ેછે િેની ્પૂિ્ધિા ટાસ્ ફોસ્ધ (TF), એક જૂથ 
જમેાં કં્પનીના ્પૂિ્ધિા વિભાગોના સદસ્ો એકસાથે િોય છે િેમાં ચચા્ધ કિી,ઉકે્ ્ાિે્ િમામ 
ફકસસાઓ માટે સમાન વનિ્ધય કિીને આચાિ સથમવિને ્પૂિા ્પાડ ેછે. 

કમ્ધચાિીના ઉ્પિી સુ્પિિાઇઝિ જઓે કં્પની કાય્ધપ્િા્ી અથિા માનક ્પૂિ્ધિા કિિામાં 
વનષફળ ગયા િોય િેઓને સમથ્ધ વિભાગ દ્ાિા અવરસૂત્ચિ કિાશે.
જે સમાન ક્ેત્રમાં અદ્ય વનયમભંગ થાય િો, મેનેજિને અવરસૂત્ચિ કિાશે, અને સુ્પિિાઇઝિ 

અને સામે્ કમ્ધચાિીને ્ેબખિ ચેિિિી અ્પાશે. જે સમાન માનકની એ ને એ જ વિભાગમાં 
ફિીિાિ અિગિના થાય િો, ડાયિેક્ટિને અવરસૂત્ચિ કિાશે અને ઉ્પ્બર માહિિીને આરાિે 
વનિ્ધય ્ેિાશે કે ક્ા ્પગ્ાં ્ેિા જેઇએ.

જે િમને અમુક રોિિોમાં અવનયથમિિા જેિા મળે િો, િમાિે િમાિા ઉ્પિી 
સુ્પિિાઇઝિને જિ કિિાની િિેશે અને આ વનયમની સમીક્ા કિિા વિનંિી 
કિિાની િિેશે, જનેી સમથ્ધ વિભાગ દ્ાિા ્પુન:આકાિિી કિાશે અને સુરાિો કિી 

શકાય. જાં ્પયા્ધપ્ત સંસારનો અથિા માળખાનો અભાિ િોય ત્યાં િમે વનયમ અનુસિી 
શકો નિી ંિેિા ફકસસાઓમાં િમે િમાિા િાતકાથ્ક સુ્પિિાઇઝિના માગ્ધદશ્ધનની વિનંિી 
કિી શકો આના ્પરિિામે, િે ્પૂિ્ધિા, કાનૂની બાબિોને ્ગિા અને/અથિા આંિરિક ઓડડટ 
વિભાગો માિફિ વનચિયાત્મક ઉકે્ ્ાિિા માટે ફકસસાને સંસ્થાના યોગય સિિ ્પિ ્ઈ જશે.
ઘિી અ્પયા્ધપ્ત કાય્ધપ્િા્ીઓ બની શકે કાિિ કે વ્ક્તિ ્પાસે સં્પૂિ્ધ મહિિી િોિી નથી, 
અથિા માહિિી સમજી શકિા નથી, અથિા માત્ર એ કાિિે કે િેઓ પ્વૃત્તિ ્પૂિ્ધ કિિા દબાિ 
અનુભિિા િોય. અમે આશા િાખીએ છીએ કે િમે સંહિિા સમજી છે અને અદ્યોને મદદરૂ્પ 
થશો જઓેને સમજિામાં ભૂ્ થઈ િોય.

એક સિકાર્મકરને નીતતભંગ રાટે બરતર્ કરિારાં આવ્યા િતા, પરંત ુજણ થઈ 
કે અનર કર્મચારી જનેે સરાન કાર્મ કરુું િતું તેને ્કત ચેતિણી જ રળી િતી. 
આચાર સમરતત કેિી રીતે તનણ્મર કરે છે? શું આ તેઓની તનષ્ળતા િતી?

કોઇ્પિ નીવિના ઉલ્ંઘનને Votorantim ગંભીિિાથી ્ે છે. સથમવિ િે સુવનબચિિ 
કિિા કાય્ધ કિે છે કે સમાન ફકસસાઓમાં એક જ સમાન ્પગ્ાંઓ ્ાગુ ્પડ,ે ઉ્પિાંિ, પ્ત્યેક 
ફકસસાનો વ્ક્તિગિ રોિિે ઉ્પ્બર માહિિી અને ભૂિકાળમાં વ્ક્તિની િિ્ધિૂક અનુસાિ 
ઉકે્ ્ાિિામાં આિે છે. યાદ િાખો: અવનચ્નીય િિ્ધિૂકનું ્પુનિાિિ્ધન િરુ કઠોિ ્પગ્ાંઓ 
્ેિા િિફ દોિી જઈ શકે.

| િર ુજિકાિી 

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ 

| ઉદાિિિ



 કમ્ધચાિીઓ  
અને  

કાય્ધસ્થળ
• આંિરિક સંબંરો અને એકરૂ્પિા

• શેિરાિકો સાથે સંબંર

• સિાથ્ધ–હિિ સંઘર્ધ

• િેિાનગિી

• આિોગય, સુિક્ા, અને ્પયા્ધિિિ

• દારૂ, ડ્રગસ (ગેિકાનૂની દિા) અને િથથયાિોનો ઉ્પયોગ , મા્, 
અને અનુત્ચિ સામગ્ીનું િેચાિ

• માહિિી ગો્પનીયિા, વિશેરાવરકૃિ અને વ્ૂિાત્મક માહિિી
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આંિરિક સંબંરો  
અને એકરૂ્પિા

અમે માનીએ છીએ કે સાિા કાય્ધસ્થળ માિૌ્ની સાથે સમથ્ધ, પ્શંસનીય, અને સંકળાયે્ ્ોકો 
અમાિા ્પરિિામો િરાિે છે. અમને િૈવિધયસભિ અને વ્ા્પક િાિાિિિની શોર છે જ ેનાવિદ્યને 
મિત્િ/ મિતિ આ્પે, અને અમે કોઇ્પિ પ્કાિનો અનાદિ કે ભેદભાિ સિન કિિા નથી. અમે 
વ્ાિસાવયક વૃવધિ માટે આદિ્પૂિ્ધ, દ્યાવયક અને વ્ાિસાવયક કાય્ધસ્થળ સાથે િકો ્પૂિી ્પાડીશું. 
કમ્ધચાિીઓ િચચે ્પારિિારિક સંબંરો સંબંવરિ, કાયયોમાં સંબંરીઓની નોકિી િોિી અથિા નોકિી 
આ્પિી જાં સીરો અવરક્રથમક (દિજ્જને ્ગિો) સંબંર િોય અથિા એ જ ઉ્પિી સુ્પિિાઇઝિને 
્ાગુ ્પડિું િોય િે મંજૂિ નથી. કમ્ધચાિીઓ િચચેના િૉમેભદ્ટક સંબંરો માટે સમાન વનયમ ્ાગુ છે.
વિત્શષ્ટ ફકસસાઓમાં િમાિી કં્પનીના માનિ સંસારનો અને ્પૂિ્ધિા વિભાગ વ્િિાિ કિશે. 
અમ ેિમામ કં્પનીમા ંવિભાગો િચચ ેએકરૂ્પિા, કમ્ધચાિીઓ િચચે સિકાિની કદિ કિીએ છીએ, અને 
જ્ાનની િિંેચિી િથા સિયોતિમ પ્થાઓના પ્ચાિને  “માહિિી ગો્પનીયિા” િેઠળ િિ્ધિે્  ગો્પનીયિા 
મા્પદંડ સુિક્ા ્પિૂી ્પાડ ેછે. આ િિંેચિી માટે યોગય િાિાિિિ બનાિિા અને પ્ભાિ ્પાડિા માટે, 
અમાિી વિવિર કં્પનીઓના સદસ્ોએ િક્ધ ગ્્ૂપ (WG) બનાવંુ્ છે જ ેસામાદ્ય હિિના મદુ્ાઓ અને 
શ્ષે્ પ્થાઓની ચચા્ધ કિિા વનયથમિ્પિ ેમળે છે.

જાિે નિા કમ્ધચાિીને નોકિી ્પિ િખાય ત્યાિે, ્પારિિારિક સંબંર અને કોઇ્પિ સંભવિિ સિાથ્ધ–
હિિ સંઘર્ધ ઓળખિા માટે, િેઓને Votorantim કમ્ધચાિીઓ સાથેના કોઇ્પિ સંબંરનો 
ઉલ્ેખ કિિા જિાિાશે.

નાના શિેિોમાં, જાં સંબંરીને નોકિીએ િાખિાની સંભાિના િરુ િોય છે ત્યાં આ બાબિની માનિ 
સંસારનો અને ્પૂિ્ધિા વિભાગ સાથે ચચા્ધ કિિી જેઇએ. 
• પ્થમ દિજ્જના સંબંરીઓ છે: વ્પિા, માિા, અને બાળકો.
• બીજ દિજ્જના સંબંરીઓ છે: ભાઇઓ અને બિેનો, દાદા/દાદી, અને ્પૌત્ર/્પૌત્રી.
• ત્રીજ દિજ્જના સંબરંીઓ છે: કાકાઓ/કાકીઓ, ભત્રીજ/ભત્રીજી, અન ેવ્પિિાઇઓ (કત્ઝદ્સ).
• પ્થમ-દિજ્જના ્ગ્નસંબંરી સગાંઓ છે: સસિા/સાસુ, જમાઇ/િિુ, સાિકાવ્પિા/માિા, અને 

સાિકા બાળકો.
• બીજ-દિજ્જના ્ગ્નસંબંરી સગાંઓ છે: સાળો/ફદયિ/નિંદ/ભાભી.

| િર ુજિકાિી 

અરારા આંતરરક િાતાિરણરાં, તરારે રાહિતગાર અને સતુનશ્ચિત રિેિું જેઇએ:
• િકોનો સમાન પ્િેશ-માગ્ધ, ગવિશી્િાના મા્પદંડ અનુસાિ, આંિરિક 

ગવિશી્િાને પ્ોતસાહિિ કિિાનો ઉદે્શ છે આથી કમ્ધચાિીઓ નિા ્પડકાિોથી 
અિગિ થાય.

• િોદ્ાની ્પિિા કયા્ધ વિના, વ્ાિસાવયક આંિિફક્રયાઓ દિથમયાન આદિ જળિિો. l 
કમ્ધચાિીઓની કાયા્ધત્મક ફિજેનો આદિ કિિો, કાળજી િાખિી કે િેમનું ઉલ્ંઘન થાય નિી.ં

• સાથીઓના કાય્ધ અથિા વિચાિોની િજૂઆિની કદિ કિો.
• િમાિા સંબંરો, કોઇ્પિ પ્વૃત્તિઓ અથિા ્પરિક્સ્થવિઓની િાિચીિમાં ્પાિદત્શ્ધિા ને 

કાિિે સિાથ્ધ–હિિ સંઘર્ધ થઈ શકે (“ સિાથ્ધ–હિિ સંઘર્ધ “માં િરુ િાંચો).

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ 

| ઉદાિિિ
અરે નોકરી રાટેની ભરતી પ્હરિરા િાથ ધરી રહ્યા છીએ જરેાં વિશાળ રાત્ારાં 
રસુા્રીનો સરાિેશ છે. એક ઉરેદિાર જેડરંરા બાળકોની રાતા છે, અને ઉત્તર 
અનભુિ અને લારકાત િોિા છતાં, રને નથી લાગતું કે તેણી તરાર રસુા્રી 

કરિા સક્ષર િશે. તેથી, શું રારે તેણીને ઉરેદિારોની અંતતર સચૂચરાંથી કાઢી 
નાખિી જેઇએ જથેી તેણી તેનો સરર બરબાદ કરે નિી?ં
આિું અનુમાન કિિાથી, િમે અમાિી સંહિિા અને કાયદાનું ્પિ ઉલ્ંઘન કિો છો. િમાિે 
ઉમેદિાિ વિશે િેઓના વ્ક્તિગિ કાિિો, જમે કે િેઓની ્પારિિારિક જિાબદાિીઓના 
આરાિે કોઇ ભેદભાિ કે અનુમાનો કિિા જેઇએ નિી.ં અમે ્ાયકાિના આરાિે નોકિીએ 
િાખીએ છીએ. િમાિી ત્ચિંા સુસંગિ છે; િેમ છિાં, િમને નોકિીની મુસાફિી માંગો સંબંવરિ 
િમામ ઉમેદિાિ માહિિી ્પૂિી ્પડાશે. આ જરૂરિયાિો ્પૂિ્ધ કિિાનો વનિ્ધય વ્ક્તિગિ િીિે 
્પોિાની જિે કિિાનો િિેશે.
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શેિરાિકો  
સાથેનો સંબંર

પ્ત્યેક કં્પનીઓમાં વનિ્ધય ્ેિી સિયોચચ સ્થાવ્પિ સથમવિઓ દ્ાિા શેિરાિકો સાથેના સંબંર 
અસિકાિક પ્શાસનના આરાિે િોિા જેઇએ .
કં્પનીની પ્વૃત્તિઓ ્પિ દેખિેખ િાખી શકાય િે માટે િાિચીિની આ્પ્ે સુસ્પષ્ટ, ્પાિદશ્ધક, અને 
સમયસિ િોિી જેઇએ.
જાિે કોઇ બાબિ  શેિરાિકો સાથેના સંબંર વિરયક િોય ્પછી િે વ્ા્પાિી કે પ્ચા્ન 
મુદ્ાની િોય, ત્યાિે આ  બાબિને બોડ્ધ  ઓફ ડાયિેક્ટસ્ધ ્પાસે ચચા્ધ અને વનિ્ધય માટે વનફદ્ધષ્ટ 
કિિી જેઇએ.

કં્પનીએ ત્રીજ ્પક્ માટે જ ેિિ્ધનના વનયમો િોય િેનો જ ઉ્પયોગ શેિરાિકોના ્પરિિાિના 
સદસ્ સાથે ્પિ કિિાનો િિેશે. શેિરાિકો, અથિા િેઓની ખાનગી કં્પનીઓ કે જનેે  
Votorantim સાથે વ્ા્પારિક સંબંર વિકસાિિામાં િસ િોય છે િે ફકસસામાં,અસંબંવરિ 

્પક્ોને જ ેવનયમો ્ાગુ ્પડ ેિે જ વનયમોનો ઉ્પયોગ િેમની સાથે કિિામાં આિશે, અને કં્પનીના 
બોડ્ધ  ઓફ ડાયિેક્ટસ્ધને અવરસૂત્ચિ કિાશે.

| િર ુજિકાિી 

િે પ્ત્યેક વ્ક્તિની ફિજ છે કે િેઓ શેિરાિકો સાથેની સં્ગ્નિાના વનયમોથી 
માહિિગાિ િિે.
આ સંબંવરિ ્પક્ સાથેના કોઇ્પિ વ્િિાિો ્પાિદત્શ્ધિા, મપૅનેજમદે્ટ (વ્િસ્થા્પક)

ની સંમવિ, અને િંમેશા સામાદ્ય બજિ શિિો િેઠળ આચિિા જેઇએ.
સંબંવરિ ્પક્ો સાથેના વ્િિાિો વિશે િરુ જિકાિી માટે “સિાથ્ધ-હિિ સંરર્ધ” માં જુઓ.

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ 

| ઉદાિિિ
અરે વ્યાિસાવરક પરા્મિરણીર સલાિકાર સેિાઓની નોકરી રાટે ભરતી પ્હરિરા 
િાથ ધરીએ છીએ, અને પ્હરિરારાં ભાગ લેતી કંપનીઓ પૈકી એક ભાગીદાર છે 
જ ેઅરારા એક શેરધારકો સાથે પારરિારરક સંબંધ ધરાિે છે. શું અરે આ પ્હરિરા 

સાથે આગળ િધી શકીએ?
કોઇ્પિ ભાગીદાિ/સેિા પ્દાિા કિાિ માટેના વનયમ િેિા ફકસસામાં ્પિ ્ાગુ ્પડશે જાં 
કં્પનીઓ સ્પરા્ધમાં સિભાગી થિા  શેિરાિકોના ્પરિિાિ સાથે જેડાયે્ છે: બબડડંગ (બો્ી 
્ગાિિી)માં સિભાગી િમામ કં્પનીઓ સાથે એક સમાન િિ્ધન કિિામાં આિશે, જેથી બજિ 
(માકદેટ) પ્ાચ્ોની અંદિ પ્ફક્રયા િાથ રિી શકાય.
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સિાથ્ધ–હિિ સંઘર્ધ
િોત્જદંી પ્વૃત્તિઓ દિથમયાન, િમે વિવિર વનિ્ધયોનો સામનો કિશો જ ેસિાથ્ધ–હિિ સંઘર્ધ િચી 
શકે. િેથી, િે ્પરિક્સ્થવિઓ સમજિી અગત્યની છે જમેાં િમે, સાથી કમ્ધચાિી, અથિા ત્રીજે ્પક્ 
સંઘર્ધિિ િોઇ શકો અથિા િેિું ્ાગી શકે. િે પ્ત્યેક વ્ક્તિની જિાબદાિી છે કે વનષ્પક્ વનિ્ધયો 
્ેિા, વ્ક્તિગિ અથિા નાિાકીય હિિો બાકાિ કિિા, અથિા ્પાસાઓ જ ેિેઓના ્પોિાના 
અભભપ્ાયને કોઇ્પિ િીિે અસિ કિી શકે.
કમ્ધચાિી-કં્પની સંબંરોમાં સિાથ્ધ–હિિ સંઘર્ધ ત્યાિે થાય છે જાિે કમ્ધચાિી િેની િગનો ઉ્પયોગ 
કિે અથિા િેના વ્ક્તિગિ હિિોના ્ાભ માટે કોઇ કૃત્યો આચિે. એિી ્પરિક્સ્થવિઓ ્પિ છે 
જમેાં કમ્ધચાિીનો િોદ્ો અથિા િેની વિચાિિા, નાિાકીય હિિો, અથિા અદ્ય વ્ક્તિગિ હિિોને 
અસિ થઈ શકે, અથિા અસિ થિાની સંભાિના િોઇ શકે, અથિા િેઓના ્પોિાના અભભપ્ાય 
અને સિિંત્રિા ્પિ ્પિ અસિ દેખાઇ શકે છે.
વિભભન્ન ્પક્ો િચચે િિ્ધમાન સંબંર િોિો એ કં્પનીઓના જૂથમાં એક સામાદ્ય ્ક્િ છે. 
જેકે, Votorantim સાથે સંબંર રિાિિા ન િોય િેિા ત્રીજ ્પક્ો સાથે કિાિ કિિાથી 
ઊંરુ આ પ્વૃત્તિની સીમાઓ નોરંિી િિી, જેથી કોઇ હિિ-સંઘર્ધ ન િિે, અને આ પ્કાિના 
વ્િિાિોની સંભવિિ ્પસંદગીના બચાિ કિિાના કાિિો સિ બોડ્ધ  ઓફ ડાયિેક્ટસ્ધને મંજૂિી 
માટે િજૂ કિી શકાય.

કેટલાક સારાનર સિાથ્મ–હિત સંઘર્મરાં સરાિેશ છે:
• અગંિ નફા અથિા ્પારિિારિક સભયો અથિા નજીકના થમત્રોના ્ાભ માટે રરંાની િકો શોરિી, 

માદ્ય કિિી, અથિા િનેો વનિા્ધિ કિિો.
• અસ્યામિો/કં્પનીઓ જનેો Votorantim અન ેિનેી સિાયક કં્પનીઓ સાથ ેવ્ા્પાિ કિિાનો 

કિાિ થયે્  છે િમેા ંસીરુ ંઅથિા આડકિરં િોકાિ કિિંુ.
• સપ્ ાયિ અથિા તૃિીય ્પક્ો જઓે Votorantim સાથે વ્ા્પાિ કિી િહ્યા છે અથિા કિાિ 

કિિા માટે િાટાઘાટોનો પ્સિાિ મૂકી િહ્યા છે  િેઓ ્પાસથેી પ્ત્યક્ કે ્પિોક્ િીિ,ે ્ૈપસા, થમ્કિ, 
સિેાઓ, અથિા અદ્ય વ્ક્તિગિ નાિાકીય ્ાભો પ્ાપ્ત કિિા. આ ફકસસામાં, “ભટે સોગાદો, 
મનોિંજન, અન ેઆવિથય” વિભાગ અને “ભ્રષ્ટાચાિ વિિોરી કાનનૂ” વિભાગ ્પિ જુઓ.

• ્પિુિઠા દિખાસિો માટે આિશયક બબડ (બો્ી)/સ્પરા્ધના ્પરિિામો ્પિ પ્ભાિ ્પાડિો

આ બરા ઉ્પિાંિ, િમે ્પરિક્સ્થવિઓ જ ેવિિોરાભાસી િોઇ શકે િેને ઓળખિા 
સક્મ િોિા જેઇએ અને પ્ભાવિિ થિાથી અથિા વનિ્ધય ્ેિાથી દૂિ િિેિું જેઇએ.
િમાિે િાટાઘાટો ટાળિી જેઇએ જનેે કાિિે સિાથ્ધ-હિિ સંઘર્ધ થઈ શકે અથિા થયો 

િોય િેિું ્ાગી શકે, િેિી કોઇ્પિ વનિ્ધય ્ેિી પ્ફક્રયામાંથી િંમેશા ગેિિાજિ િિેિું જ ે
િસિુવનષ્ વનિ્ધય ્ેિાની િથા િમાિી જિાબદાિીઓ ્પૂિ્ધ કિિાની િમાિી ક્મિાને પ્ભાવિિ 
કિે છે અથિા પ્ભાવિિ થિાનું અનુમાવનિ િોઇ શકે.
જે આિું થાય િો, કોઇ્પિ સંબંરો જમેાં િમને પ્ત્યક્ કે ્પિોક્ િીિે હિિ સંઘર્ધમાં, િાસિવિક 
કે દેખીિી િીિે સંડોિી શકે િો િેની િમાિા સીરા ઉ્પિીને (સૂ્પિિાઇઝિ) જિ કિો. કોઇ્પિ 
અવરકૃવિ ્પૂિી ્પાડિા ્પૂિદે, િમાિા સીરા ઉ્પિી (સૂ્પિિાઇઝિ)એ સુવનબચિિ કિિું જેઇએ કે 
મુદ્ાનું યોગય િીિે વિશ્ેરિ થયે્ છે.

| િર ુજિકાિી

| અમે િમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ 

િંુ પરા્મિરણીર વિભાગરાં રેનેજર છંુ અને રારી પત્ી સલાિરસલત આપનારી 
સંસ્થારાં કાર્મ કરે છે જ ેઆ કે્ષત્રાં સેિાઓ પરૂી પારે છે. િંુ િત્મરાન સલાિ 
આપતી કંપનીથી સંતષુ્ટ નથી, અને રને તે કંપની ગરે છે જાં રારી પત્ી સેિા 

પ્દાતા તરીકે કાર્મ કરે છે, કારણ કે રને લાગે છે કે તેઓ કંઇક અલગ કરી બતાિશે 
શું િંુ તેની તનરકુ્તિ સાથે આગળ િધી શકુ?
ના. િમે આ બદ્ાિ ્ાિો િે ્પૂિદે, સપ્ ાયિો અને ભાગીદાિો સાથેના આ્પિા સંબંરોમાં, 
ઘિીબરી કાય્ધપ્િા્ીઓ િાથ રિિાની અને મૂલ્યાંકન કિિાની જરૂિ ્પડ ેછે. ઉ્પિાંિ, કં્પની 
જાં િમાિી ્પત્ી કાય્ધ કિે છે િેની વનયુક્તિને સિાથ્ધ–હિિ સંઘર્ધ ગિિામાં આિે છે. આ 
ફકસસામાં, િમાિે પ્થમ અદ્ય કમ્ધચાિીઓ જઓે આ સેિાનો ઉ્પયોગ કિે છે િેઓને મળિું 
જેઇએ અને શા માટે િિ્ધમાન સપ્ ાયિ આ્પિી જરૂરિયાિો ્પૂિ્ધ કિિા નથી િેના કાિિની 
ટેકવનક્ િીિે ચચા્ધ કિિી જેઇએ, િેમને આ્પિી સંભવિિ અસંિુષ્ટિા વિશે જિાિિું, અને 
સપ્ ાય ચેઇન વિભાગ માિફિ કિાિ પ્ફક્રયા ખો્િી જાં િમે વનિ્ધય ્ેિામાં સિભાગી થઈ 
શકશો નિી ંકાિિ કે િે સંઘર્ધિિ છે.

| ઉદાિિિ
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િેિાનગિી
િેિાનગિી એટ્ે શાણબદક અથિા શાિીરિક કૃત્યો જ ેકમ્ધચાિીઓને િ્કાં ્પાડ ેછે, જેિ 
જબિદસિી કિે છે, અથિા રમકાિે િેિો ઉલ્ેખ થાય છે. િે કામનું િાિાિિિ પ્વિકૂળ બનાિે 
જ ેવ્ક્તિગિ કામગીિીમાં િસિક્ે્પ કિે છે અથિા સામે્ અદ્યોની કામકાજની ્પરિક્સ્થવિઓને 
અસિ કિિાનો ્પિ ઉલ્ેખ કિે છે.
અમે કોઇ્પિ પ્કાિની કનડગિ સિન કિિા નથી, જમે કે, જવિય, નૈવિક, અથિા કોઇ્પિ 
અદ્ય પ્કાિની, અથિા ્પરિક્સ્થવિઓ જ ેિેઓના અવરક્રથમક (દિજ્જને ્ગિા) સિિની ્પિિા 
કયા્ધ વિના, કમ્ધચાિીઓ િચચે અનાદિ, રમકી, અથિા ભય ્પેદા કિે.

કેટલાક િલણો જ ેઅરે સિન કરતા નથી તે નીચે જુઓ અને તેનાથી રાહિતગાર રિો :
• જેક્સ, અ્પમાનો અથિા સંિા્પજનક કટાક્ો માિફિ સાિ્ધજવનક ગેિ્ાયકાિ.
• સબૉડડ્ધ નેટ્સ (ઉિિિા દિજ્જના કમ્ધચાિી) સાથે અનાદિિા ્પૂિ્ધક િિ્ધન.

• કમ્ધચાિીઓ, ગ્ાિકો, વિકે્રિાઓ, મુ્ાકાિીઓ અથિા કોઇ્પિ અદ્ય વ્ક્તિ સાથે જઓેના 
વ્ાિસાવયક સંબંરો છે િેઓ સ્પષ્ટ અથિા બનાિટી ભય, અથિા સતિાના ્પાિિના ઉ્પયોગ 
માિફિ કામકાજ કિે છે.

• અવનચ્નીય વનિેદનો, એકિિફી પ્ેમ, અથિા વિરયાસતિ પ્કૃવિના બબન-શાણબદક િાિભાિ 
દ્ાિા જવિય સિામિી થાય છે.

| િર ુજિકાિી 

અમે આશા િાખીએ છીએ કે િમે દિેક વ્ક્તિ સાથે આદિ અને ગૌિિથી િિ્ધન કિો, 
આ િિ્ધિૂકને િંમેશા પ્ોતસાહિિ કિિા ઇચ્ીએ છીએ જેથી આ્પણં સિામિી-
મુતિ ્પયા્ધિિિ િોય.

િેથી, ક્ાિેય એિી િીિે િિ્ધન કિિું નિી ંજ ેઆક્રમક, અ્પમાનજનક,  રાકરમકીભિે્, 
દે્ર્પૂિ્ધ અથિા િ્કા ્પાડ ેિેિું િોય. િંશ, ્ોકજવિ, રમ્ધ, જવિય ્પસંદગીઓ, િય, દેખાિ, 
અથિા વ્ક્તિની વિક્ાંગિા અંગે જેક્સ અથિા હટપ્પિીઓ કિિી નિી.ં અ્પમાનજનક 
સામગ્ી જમેાં અયોગય ત્ચત્રો અથિા ડ્રૉઇંગસ (આકૃવિઓ)નો સમાિેશ િોય િેનું ક્ાિેય 
વિિિિ અથિા છિું કિિું નિી.ં અ્પમાનજનક સામગ્ીનો ફે્ાિો કિિા માટે ક્ાિેય 
Votorantim સંસારનનો ઉ્પયોગ કિિો નિી.ં

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ 

| ઉદાિિિ
અરારી છેલલી વિભાગ સભારાં, રારી ટીરના સાથીએ પ્શ્ન પછૂરો, અને અરારા 
રેનેજરે કહ્યું કે તે અથ્મિીન પ્શ્ન છે આિી જ અપેક્ષા તેને તેના સાથી પાસે િતી. 
આિું થતા રે ંપ્થરિાર જેરું ન િતું. દરેક વ્યક્તિ િત્મણકૂ વિશે હટપપણી કરે છે, 

પરંત ુપગલાં લેતા બધાં ખચકાર છે. રારે શું કરિું જેઇએ?
િમાિા મેનેજિનું િ્િ, ફકિ ્પુનિાિવિ્ધિ જ નથી થિું ્પિંિુ િે દિેક વ્ક્તિને, ખાસ કિીને 
િમાિા સાથીને અસિસ્થ કિી દે છે. જે િમને િે યોગય ્ાગિું િોય િો, િમાિા સાથીને ્પૂછો 
કે િેિી ્પરિક્સ્થવિમાં િેઓ કેિું અનુભિે છે, િેમને કિો કે િમને ્ાગે છે કે િે અયોગય િિ્ધન 
િિું. િેમને િેમના મેનેજિ સાથે િાિ કિિા પ્ોતસાહિિ કિો, અને જે િેના ઉ્પિના  મેનેજિથી િે 
કાય્ધ ન થાય. જે આિશયક િોય િો, એથથક્સ ્ાઇન ચેન્ ્પૈકી કોઇ એકનો ઉ્પયોગ કિિાની 
ભ્ામિ કિો.
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આિોગય, સુિક્ા,  
અને ્પયા્ધિિિ

આથથ્ધક અથિા ઉત્પાદન મુદ્ાઓથી ઉ્પિ, આિોગય, કમ્ધચાિીઓની શાિીરિક અખંડિિા, અને 
્પયા્ધિિિીય સં િક્િ Votarantimની પ્ાથથમકિાઓ છે. િે પ્ત્યેક વ્ક્તિની જિાબદાિી 
છે કે િેઓ નીવિઓ, કાય્ધપ્િા્ીઓ, િથા આિોગય, સુિક્ા, અને ્પયા્ધિિિ પ્થાઓથી 
સુ્પરિત્ચિ થાય અને િેમનું સખિ ્પા્ન કિે.
અમે આિોગય, સુિક્ા, અને ્પયા્ધિિિ સંબંવરિ િમામ માહિિી સાથે ્પાિદશ્ધક િીિે વ્િિાિ 
કિીશું જનેી અમાિા કમ્ધચાિીઓ, અમાિા સમુદાયો, અને ્પયા્ધિિિ ્પિ અસિ થઈ શકે.

સુિક્ા સંબંવરિ, આ્પિે િંમેશા સિક્ધ િિીશું અને આ્પિે ્પોિાને માટે અને આ્પિા સિ-
કામદાિો માટે આિોગય અને શાિીરિક અખંડિિા સુવનબચિિ કિીશું. િે ઘણં અગત્યનું છે કે 
આ્પિામાંથી પ્ત્યેક કાય્ધસ્થળ ્પિ થિા અકસ્ાિો અટકાિિાની જિાબદાિી ્ે.

જાિે આ્પિે આ્પિી સિ્િો અને ટેકવનક્ સારનોની અખંડિિાની સંભાળ િાખીએ છીએ 
ત્યાિે, આ્પિે અકસ્ાિો માટેની સંભાિના ્પિ ટાળીએ છીએ.
આ્પિે ્પયા્ધિિિીય ્પડકાિો સામે િંમેશા સાિચેિીભયયો અભભગમ ્ેિો જેઇએ, પ્થાઓ 
અને ટેકનો્ોત્જઓના સિિ વિકાસની શોર કિિી જે ્પયા્ધિિિને નુકસાન કિિા ન િોય. 
સ્થાયી ્પયા્ધિિિીય ્ાભો ્પૂિા ્પાડિા માટે િકોની જળિિી કિિી એ આ્પિી સંસૃ્વિનો જ 
એક ભાગ છે.

અમે િમાિી ્પાસેથી આશા િાખીએ છીએ કે િમાિા કાય્ધ સાથે સં્ગ્ન આિોગય 
અને સુિક્ાના જેખમોને ઓળખિા, મૂલ્યાંકન કિિા, અને િેના વનયંત્રિ માટે 
્પગ્ાં ્ેિા. િેથી, િે અવનિાય્ધ છે કે કોઇ્પિ કાય્ધ જ ેઅસુિબક્િ જિાય િો િમાિે 

િાતકાથ્ક બંર કિી દેિું. િંમેશા ખાિિી કિો કે િમાિી આસ્પાસના દિેક વ્ક્તિ 
આિશયક અંગિ સુિક્ા સારનોનો ઉ્પયોગ કિે છે, િેમજ આ્પાિકા્ીનના ફકસસામાં શું કિિું 
િે િમે જિો છો.
જ ેનોરં્પાત્ર િીિે ્પયા્ધિિિીય અથિા સામાત્જક બનાિમાં ફાળો આ્પી શકે િે કોઇ્પિ કાય્ધ 
િાતકાથ્ક બંર કિી દો, અકસ્ાિ અથિા બનાિના ્પરિિામની ્પયા્ધિિિ ્પિ થિી કોઇ્પિ 
િાસિવિક અથિા સંભવિિ અસિની જિ િમાિા સુ્પિિાઇઝિને કિો.
અમે અમાિા સપ્ાયિો, ભાગીદાિો, અને ગ્ાિકોને ્પયા્ધિિિીય અસિો ઘટાડિા માટે 
જિાબદાિી્પૂિ્ધ પ્થાઓ અ્પનાિિા પ્ોતસાહિિ કિિાની ્પિ િમાિી ્પાસેથી આશા 
િાખીએ છીએ.

| િર ુજિકાિી

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ

| ઉદાિિિ
રોમજંદી પ્વૃ્મત્તઓરાં, કેટલીક િાર રે ંજેરું કે ઊંચાઇ પર કાર્મ કરતા િોિા 
છતાં, રારા સિ-કારદારો તેઓના સરુક્ષા સાધનો ભલૂી ગરા છે. રે ંઅગાઉથી 
જ રારા ઉપરી સપુરિાઇઝરને રારી ચચતંા વિશે ખલુાસો કરયો િતો, તેર છતાં, 

તેઓને લાગે છે કે આ ઉપકરણો કેટલીક િાર જેઇએ એના કરતા િધારાના છે. 
રારે શું કરિું જેઇએ?
આ્પિી િમામ સુિક્ા કાય્ધપ્િા્ીઓ ફિત્જયાિ છે અને ક્ાિેય બાંરછોડ કિિી જેઇએ 
નિી.ં  િમાિે િમાિા સુ્પિિાઇઝિ સાથે પ્થમ િમાિી ત્ચિંાઓ જિાિિી. જે િમે િેમ કિિામાં 
અસુવિરા અનુભિિા િોિ, અથિા પ્યત્ કિિામાં સફળિા મળિી ન િોય િો, િમાિે આ 
બાબિની વિભાગ અથિા કાિોબાિ એકમ ્ીડિ, અથિા માનિ સંસારન પ્વિવનવર સાથે ચચા્ધ 
કિિી જેઇએ. જે સમસ્ા િિઉકે્ાયે્ િિે િો, એથથક્સ ્ાઇનની કાઉદ્સેથ્ગં (્પિામશ્ધ) 
સેિાનો સં્પક્ધ  કિિો.
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દારૂ, ડ્રગસ (ગેિકાનૂની દિા)  
અને િથથયાિોનો ઉ્પયોગ ,  
મા્, અને અનુત્ચિ  
સામગ્ીનું િેચાિ

દારૂના પ્ભાિ િેઠળ વ્ાિસાવયક પ્વૃત્તિઓ િેમજ કં્પનીના ્પરિસિમાં દારૂનો ઉ્પયોગ પ્વિબંવરિ 
છે. આથી, દારૂનો ઉ્પયોગ કિિી ઉજિિીઓ ફેક્ટિીઓ કે ઓફફસો ્પિ નિી ંકિિાકાય્ધસ્થળથી 
બિાિ કિિી જેઇએ.
ડ્રગસ (ગેિકાનૂની દિા)નો ઉ્પયોગ અને માથ્કી, અને આ ્પદાથયોના પ્ભાિ િેઠળ કાય્ધસ્થળ 
્પિ િિેિું પ્વિબંવરિ છે. િેઓ કમ્ધચાિી અને િેના સિ-કામદાિો એમ બન્નેની સ્ામિી અને 
કામગીિીને અસિ કિી શકે.
કોઇ્પિ Votorantim કં્પનીની થમ્કિમાં કોઇ્પિ પ્કાિના િથથયાિોની છૂટ નથી, ત્સિાય કે 
કાનૂની અવરકૃિ વ્ાિસાવયકો માટે.
કં્પની ્પરિસિમાં ખાનગી મા્નું િેચાિ અથિા વિવનમય, િેમજ વિવનમય, સંગ્િ, અથિા 
અશ્ી્, ્પોનયોગ્ાફફક, હિંસક, ભેદભાિયુતિ, િંશીિ, અથિા બદનક્ીરૂ્પ વિરયિસિુઓનો 
ઉ્પયોગ જ ેકોઇ્પિ વ્ક્તિ અથિા િસિુનો અનાદિ કિે િે પ્વિબંવરિ છે.

ઇન ચાજ્ધ ડડિેક્ટિ દ્ાિા અવરકૃિ ઉજિિીઓમા ંમાદક ્પીિાઓંના સિેન ્પિ પ્વિબંર છે, કાય્ધ 
માિૌ્ બિાિ, િંમેશા મધયમસિ માત્રામા ંસિેન કિિુ ંજથેી િેના સેિનની કોઇ્પિ િિ્ધિકૂ ્પિ 
અસિ થઈ શકે નિી ંજ ેઆ સહંિિાની માગ્ધદત્શ્ધકા વિરધિ જઈ શકે.

| િર ુજિકાિી

| ઉદાિિિ

કાય્ધસ્થળ ્પિ દારૂ રિિો નિી ંકે દારૂનું સેિન કિિું નિી.ં જાિે દારૂ અથિા ડ્રગસ 
(ગેિકાનૂની, કાનૂની, અથિા સૂત્ચિ કિે્)ની અસિ િેઠળ િોિ ત્યાિે કોઇ કાય્ધ 
કિિું નિી.ં

જાિે કં્પની ્પરિસિ, એકમો અથિા ઑફફસોમાં િોિ ત્યાિે દારૂનું સેિન કિિું નિી ંકે 
કોઇ અદ્યોને દારૂ ્પૂિો ્પાડિો નિી.ં
ક્ાિેય ડ્રગસ અથિા ગેિકાનૂની ્પદાથયોનું િિન, ઉ્પયોગ, અથિા િેિાફેિી કિિી નિી.ં

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ

િર્મના અંતે, િર્મ-અંત ઉજિણી ઉપરાંત, કાર્મ કરતા જૂથો દ્ારા ઉજિણીઓની 
િારરાળા રચાર છે. શું િંુ ઉજિણીઓ દરમરરાન દારૂનો ઉપરોગ કરી શકંુ?
જે ઉજિિી ્પછી િમાિે વ્ા્પાિ અથિા ઑફફસ સ્થળ ્પિ ્પાછંુ ફિિાનું િોય િો, 

િમાિે દારૂનું સેિન કિિું જેઇએ નિી.ં જે પ્સંગ ્પછી િમાિે કાય્ધ માટે ્પાછંુ ફિિાનું ન 
િોય િો, િમે દારૂનું સેિન કિી શકો ્પિંિુ ધયાન િાખિું કે સુિબક્િ િીિે ઘિે ્પિોચંી શકો.



36 | | 37 

માહિિી ગુપ્તિા,  
વિશેરાવરકૃિ અને  
વ્ૂિાત્મક માહિિી

Votorantim કં્પનીઓની માહિિીની ગો્પનીયિા અને ગુપ્તિાનો ગ્ાિકો, સપ્ ાયિો અને 
વ્ા્પારિક ભાગીદાિોએ આદિ કિિો જેઇએ. કેટ્ાક ફકસસાઓમાં, આિી માહિિીનો ઉ્પયોગ 
કાનૂન િથા િાષ્ટ્રીય અને આંિિિાષ્ટ્રીય વનયમોનો ભંગ ્પિ કિી શકે, ખાસ કિીને, જે િમે િમાિા 
નાિાકીય અથિા અદ્ય અંગિ ્ાભ માટે ઉ્પયોગ કયયો િોય.
વિશેરાવરકૃિ માહિિી કં્પની સંબંવરિ માહિિી િોય છે જ ેસામાદ્ય્પિે સામાદ્ય જનિાને 
ઉ્પ્બર કિાિી નથી, અને યોગય સખિાઇ અને ગો્પનીયિા સાથે વ્િિાિ કિિામાં આિશે.
વ્ૂિાત્મક અથિા ગો્પનીય માહિિી એટ્ે જ ેમાકદેટમાં જિીિી નથી અને િેની જિેિાિ, 
અનુત્ચિ અંગિ ્ાભ દ્ાિા પ્ેરિિ િોય , અથિા સંદભ્ધ બિાિ ્પિ િોય, ઉદાિિિ િિીકે, 
સાથીની હટપ્પિી કિિાથી, િે કં્પનીની કામગીિીઓને અસિ કિી શકે અથિા િે કાિિસિ 
ચોક્કસ સખિાઇથી ્પિ વ્િિાિ કિી શકાય.
આિી માહિિીના ઉદાિિિોમાં સમાિેશ છે: નાિાકીય ્પરિિામો, સં્પાદનો અને િેચાિો, 
ઔદ્યોત્ગક િિસ્ો, િોકાિો અને બાબિો.

રે ંરારા રેનેજરને િેપારી પેઢીની ખરીદીની શક્યતા વિશે િાત કરતા સાંભળ્ા જ ે
આરોમજત લાગતું ન િતું પરંત ુએક રોટી તક રળી િોર એિું લાગતું િતું.  રે ંકોઇને 
પણ તે વિશે િાત કરતા સાંભળ્ા નથી. શું િંુ રારા મરત્ોને જણાિી શકંુ જઓે પણ 

Votorantim ખાતે જ કાર્મ કરે છે?
આ Votorantim વિશેની અંદિની માહિિી િોઇ શકે જ ેસામાદ્ય્પિે સાિ્ધજવનક િીિે ઉ્પ્બર 
કિાિી નથી, અને િમાિા થમત્રો સાથે િિંેચિી જેઇએ નિી.ં જે િમે િમાિા થમત્રોને જિાિો અને િેઓ 
આ માહિિીનો ઉ્પયોગ કોઇ્પિ ્ાભ, નાિાકીય અથિા નાિાકીય ન િોય િેને માટે કિે િો, િમે 
અને િમાિા થમત્રો સંહિિાનું ઉલ્ંઘન કિશો અને અંદિની માહિિીના દુર્પયોગ માટેના ્પરિિામો 
્પિ  ભોગિિા ્પડી શકે. િમાિે િમાિા મેનેજિને િમે શું સાંભળું િે જિાિિું જેઇએ અને આ 
માહિિીની ગો્પનીયિા વિશેના સૂચનો માટે કિેિું.

| ઉદાિિિ

વિશેરાવરકૃિ માહિિી રિાિિી ગુનો નથી; િેમ છિાં, જાિે વિશેરાવરકૃિ માહિિી રિાિિા 
િોિ િે દિથમયાન સંબંવરિ અસ્કામિોની ખિીદી, િેચાિ અથિા િે્પાિ કિિો એ ફોજદાિી 
ગુનો બની શકે. અંદિ ખાને વ્ા્પાિને પ્ોતસાિન આ્પિું અથિા અદ્યોને િેમની ્પાસેથી નફો 

્ેિા માટે અંદિખાને માહિિી આ્પિી િે ્પિ ફોજદાિી ગુનો છે.

| િર ુજિકાિી

િે કમ્ધચાિીની ફિજ છે કે કોઇ્પિ વ્ક્તિ દ્ાિા આિી માહિિીના અભભગમનને 
અટકાિે, ડસે્, અથિા ડ્રૉિસ્ધ (ટેબ્નાં ખાનાં) િથા કેબબનેટ્સ ્પિ દસિાિેજે કે 
કોઇ્પિ સામગ્ી ્પડી ન િિે િેની બેિડી કાળજી ્ઈને ચકાસિી કિિી.

જે િમાિી ્પાસે, િમાિા િોદ્ા અથિા જિાબદાિીઓના વિત્શષ્ટ ગુિને કાિિે,  - 
Votorantim, સં્ગ્ન કં્પનીઓ અથિા સિાયક કં્પનીઓ વિશે - વ્ૂિાત્મક અથિા 
ગો્પનીય માહિિીનું અભભગમન િોય - જનેે સાિ્ધજવનક િીિે પ્ગટ કિિામાં આિિી નથી,  િેને 
િમે ત્રીજ ્પક્ોને આ્પી શકો નિી,ં અથિા આ અંદિની માહિિીના આરાિે િમે આ કં્પનીઓની 
અસ્યામિો અથિા શેિો ખિીદી કે િેચી શકો નિી.ં

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ



બાહ્ય  
્ોકસમૂિો  

સાથેના સંબંરો
• સ્પર્ધકો અને અવિશ્ાસ કાનૂન સાથે સંબંર

• વ્ા્પારિક હિસસેદાિો સાથે સંબંર

• સમુદાય સાથે સંબંર

• સિકાિ સાથે સંબંર

• િાજકીય ભાગીદાિી અને દાન

• સપ્ ાયિો સાથે સંબંર

• ભેટ સોગાદો, મનોિંજન, અને આવિથય

• પ્ેસ

• ચારિત્ય અને પ્વિષ્ા
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સ્પર્ધકો અને  
અવિશ્ાસ કાનૂન  
સાથે સંબંર

Votorantim એિી કોઇ્પિ પ્િા્ીને નકાિે છે જ ેિે્પાિ (ટ્રે ડ) અથિા મુકિ સ્પરા્ધ, ખાસ 
કિીને ગેિકાનૂની પ્િા્ીઓ જમે કે ભાિ-ફફકક્સગં (વનયિ કિિા), બબડડંગ વિરયક છેિિવ્પડંી, 
અથિા સતિાના દુર્પયોગને પ્વિબંવરિ કિી શકે.
અમે સ્પરા્ધ કાનૂન સાથે ્પૂિ્ધિા કિિા સં્પૂિ્ધ્પિે પ્વિબધર છીએ; સ્પર્ધક કાનૂન સતિાિાળાઓ 
સાથે સફક્રય સંડોિિી અને સિકાિ સાથે; અને ત્રીજ ્પક્ો વિરધિ સ્પરા્ધ કાનૂન સાથે ્પૂિ્ધિા જ ે
પ્વિસ્પર્ધક િિીકે કાય્ધ કિિા િોય.
સ્પર્ધકોમાં કોઇ્પિ સં્પક્ધની સામે્ગીિી કિિામાં ખૂબ કાળજી િાખિી, ખાસ કિીને મયા્ધફદિ 
સ્પરા્ધિાળા માકદેટમાં. જે િમાિે િિીફો સાથે કોઇ વિત્શષ્ટ સં્પક્ધ  કિિાની જરૂિ િોય િો, ્પૂિ્ધિા 
વિભાગ અથિા કાનૂની બાબિોને ્ગિા વિભાગ સાથે પ્ાિંભભક ્ાઇનદોિી બનાિિી.
્પૂિ્ધિા પ્ોગ્ામનો એકમાત્ર આરાિસિંભ મુતિ સ્પરા્ધ સુવનબચિિ કિિી િે છે. િે પ્ત્યેક વ્ક્તિની 
જિાબદાિી છે કે અમાિા સ્પરા્ધ ્પૂિ્ધિા પ્ોગ્ામમાં િિ્ધિે્ વનયમો અને ્પગ્ાંઓ જિિા અને 
્ાગુ કિિા અને ઉ્પ્બર ચેન્ોનો ઉ્પયોગ કિીને કોઇ્પિ શંકાસ્પદ િિ્ધિૂકની જિ કિિી.

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ

| ઉદાિિિ

વ્કવિગિ અથિા વ્ા્પારિક ્પરિક્સ્થવિમાં િિીફ સાથે િાિચીિ કિિા દેખાિું 
અને સમાવિષ્ટ થિાને ધયાનમાં ્ેિાશે, અને કોઇ્પિ કાય્ધ ટાળિું જ ેિિીફ સાથે 
કોઇ્પિ પ્કાિના ભાિ-ફફકક્સગં (વનયિ કિિા) અથિા અયોગય વ્િિાિો 

સૂત્ચિ કિિા િોય.
કાનનૂી બાબિોને ્ગિા વિભાગ સાથે સ્ંપક્ધમા ંિિો:
• િિીફોન ેસામે્  કિિા િે્પાિી સમિૂમા ંદાખ્ થિા ્ૂપિદે;
• જાિે િિીફ દ્ાિા અયોગય િિ્ધિકૂની શરૂઆિ થાય;
• જાિે િિીફ સાથ ેકોઇ્પિ પ્કાિનો સિકાિ કિાિ ધયાનમાં આિ,ે ઉદાિિિ િિીકે, સંયતુિ 

ઉત્પાદન અથિ માકદેહટંગ અન ે્ોજીસસટક્સ િિંેચાિ;
• જાિે િમન ેશકંા ઉ્પજ ેકે ત્રાહિિ ્પક્ Votorantim સાથે પ્વિસ્પર્ધક િીિ ેકાય્ધ કિે છે.

િંુ ઉદ્ોગ કૉન્ રનસરાં િાજરી આપિા આવ્યો છંુ અને િરી્ે રારો સંપક્મ સાધરો િતો, 
સચૂિે છે કે આપણે અરારી ભાિ આગાિીઓ વિશે રાહિતી આદાનપ્દાન કરીએ.  
શુ ંિંુ આ રાહિતી િિેચંી શકંુ?

િિીફ સાથ ેસિંદેનશી્ માહિિીનુ ંઆદાનપ્દાન, ખાસ કિીન ેમાહિિીઓ જમે કે, ભાિ 
આગાિીઓ, માત્રા, કુશળિાના ંક્તે્રો, અન ેમાકદેહટંગ અન ેિાણિત્જક ્પગ્ાઓં, સ્પરા્ધ કાનનૂનું 
ઉલ્ંઘન કિે છે.
િિીફ સાથ ેકોઇ્પિ ચચા્ધ કિિી િખિ ેસાિરાની િાખિી જઇેએ, િિેા ફકસસામા ંિમાિે િાતકાથ્ક 
િાિચીિ બરં કિી દેિી જઇેએ અન ેકિેિુ ંજઇેએ કે િમન ેિાિચીિ ચા્ ુિાખિાનુ ંઠીક ્ાગિુ ંનથી. 
જ ેિિીફ આગ્િ કિે િો, દૂિ જિા િિો. બનાિની જિ િમાિી કં્પનીના કાનનૂી બાબિોન ે્ગિા 
વિભાગન ેકિિી.

િમામ બજિ માહિિી જ ેકાિોબાિ માટે કાયદેસિ અન ેજરૂિી િોય િ ે્પાિદશ્ધક અન ેપ્વિવષ્િ 
પ્િા્ીઓ માિફિ સ્ંપાફદિ કિિી જઇેએ - ગિેકાયદેસિ માધયમ દ્ાિા સ્ંપાદનન ેમજૂંિી નથી.
િમાિે, કોઇ્પિ સંજેગોમાં, સ્પર્ધક સાથે કોઇ્પિ સંિેદનશી્ માહિિી જેમ કે િિ્ધમાન 

અને ભવિષયના ભાિો, નફાના ગાળા, ખાસ છૂટની નીવિઓ, ઉત્પાદન ક્મિા, પ્ફક્રયાઓ, 
ઉત્પાદન અને ્પધિવિઓના ખચા્ધ, િેચાિ  ક્ેત્રો (ટેરિટરિસ), માકદેહટંગ યોજનાઓ, વૃવધિ 
આયોજનો, અથિા અદ્ય સ્પર્ધકના પ્િેશને િોકિા અથિા અટકાિિાના ્પગ્ાંઓની ચચા્ધ 
કિિી જેઇએ નિી.ં

| િર ુજિકાિી
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વ્ા્પારિક  
ભાગીદાિોસાથે  
સંબંરો

વ્ા્પારિક ભાગીદાિો Votorantim કાિોબાિ અને કામગીિીઓનો એક મિત્િ્પૂિ્ધ હિસસો 
છે.  અમાિા ભાગીદાિો દ્ાિા આચિાિા કોઇ્પિ દુિાચાિ અમાિા ચારિત્ય અને પ્વિષ્ા ્પિ 
નકાિાત્મક અસિ છોડશે, અને ફદિાની અથિા ફોજદાિી જિાબદાિીઓ, અથિા અદ્ય દંડો માટે 
અમને સંભવિિ્પિે જેખમમાં નાખશે.
િેથી, અમાિી સંહિિા અમાિા ભાગીદાિોને Votorantim સાથે  અથિા Votorantim 
િિી, જાિે યોગય ્ાગે ત્યાિે  િેઓના કાિોબાિ િાથ રિિામાં સંદભ્ધ િિીકે મદદરૂ્પ થશે.
જે િમે િોત્જદંા રોિિે ત્રીજ ્પક્ો સાથે વ્િિાિ કિિા િોિ િો, ખાિિી કિો કે િેઓ અિી ંનક્કી 
કિે્ ત્સધિાંિોને જિે અને િે મુજબ િિદે.
વ્ા્પારિક ભાગીદાિો અથિા િાણિત્જક (કમત્શ્ધઅ્) ભાગીદાિો િેઓ બરા પ્ત્યક્ કે ્પિોક્ 
િીિે Votorantim દ્ાિા કિાિબધિ છે. આમાં, એજદ્ટો, દ્ા્ો, મધયસ્થીઓ, સ્ાિકાિો, 
કદ્સલં્ટો, પ્વિવનવરઓ, ટ્રાિે્ એજદ્ટો, સામાદ્ય્પિે કસટમ (જકાિ ખાિું) દ્ા્ો, 
કસટમ અથિા વિઝા એજદ્ટો, ટપૅક્સ(િેિો) કદ્સલં્ટો, ઍટવન્ધઓ, પ્ોત્સક્ૂટિો (િકી્ો), 
એકાઉદ્ટદ્ટો, અને ્ૉબબઇસટો (સ્પષ્ટીકૃિ અને કાયદેસિ હિિોના જૂથ માટે સંગહઠિ પ્વૃત્તિઓ 
કિિા કાયદા અને નીવિની અંદિ સિકાિ દ્ાિા સુનાિિી કિિા માટે વ્ક્તિઓ અને કં્પનીઓને 
િોકિા)નો સમાિેશ છે.

જાિે વ્ા્પારિક ભાગીદાિની ્પસંદગી કિિા િોિ ત્યાિે, િે ઘણં મિત્િ્પૂિ્ધ છે કે િેઓ 
આ્પિાં મૂલ્યો અને માદ્યિાઓ જિે અને આ આચાિ સંહિિાના ત્સધિાંિો સાથે સુસંગિ 
િીિે કાય્ધ કિે. અમાિા વ્ા્પારિક ભાગીદાિો િિફથી આચિાિા કોઇ્પિ દુિાચાિ અમાિા 

ચારિત્યને નુકસાન ્પિોચંાડી શકે અને કં્પની િથા કમ્ધચાિીઓ સામે શ્ેિીબધિ  દંડો ઊભા કિી 
શકે. “ભ્રષ્ટાચાિ વિિોરી કાનૂન” વિભાગમાં િરુ જુઓ.

| િર ુજિકાિી

િમાિે ખાિિી કિિી જેઇએ કે વ્ા્પારિક ભાગીદાિ પ્વિવષ્િ િોય, અને કાય્ધ 
જનેા માટે િે કિાિબધિ થયે્ છે િે કિિા માટે સમથ્ધ િોય અને ્ાયકાિ રિાિિા 
િોય, િેમજ વિનંિી કિિામાં આિે્ િળિિની િકમ ઉત્ચિ િોય. િેથી, િમાિે આ 

ભાગીદાિનું સં્પૂિ્ધ વિશ્ેરિ , િાથ રિિાનો િમાિી પ્વૃત્તિઓના આચિિમાં પ્યાસ 
કિિો જેઇએ, જમેાં સામે્ છે કિાિ કિિા ્પૂિદે ચીિટ ્પૂિ્ધક પ્ફક્રયા કિિી, િે સુવનબચિિ કિિા 
કે િેભાગીદાિ યોગય છે કે કેમ, અને િેની કામગીિીની દેખિેખ અને મૂલ્યાંકન કિિું જેઇએ. 
કાળજી્પૂિ્ધક બબ્ો (ઇનિૉઇત્સસ) િ્પાસો અને કોઇ્પિ શંકાસ્પદ અથિા િરુ ્પડિા ખચા્ધ 
ખુલ્ાં ્પાડો.

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ

પરા્મિરણીર ઘટનાને કારણે અરારા એકરો પૈકી એક એકર TAC (ટીએસી) 
(આચાર સરારોજન કરાર) પર સિી કરશે. પરા્મિરણીર સલાિકાર જઓે સારૂ 
કાર્મ કરી રહ્યા છે તેરને અરે સ્થાતનક સરકારી અવધકારીઓ સાથે તરજેર કરિા 

રાટે નોકરી પર રાખેલ છે, પરંત ુતેરની ્ી રારી અપેક્ષા કરતા િધ ુલાગી, અને 
તેરણે તાજતેરરાં એરિાનસ (ઊપારની રકર) રાટે પણ પછૂરું િતું. રારે શું કરિું?
િમે કિાિથી સુ્પરિત્ચિ િોિા જેઇએ અને ખાિિી કિિી જેઇએ કે ્પયા્ધિિિીય સ્ાિકાિની 
ફી કિાિની શિિો સાથે સુસંગિ છે કે કેમ. જે િમે દુિાચાિથી માહિિગાિ િોિ કે શંકાસ્પદ 
િોિ િો, િમાિે ્પૂછિું જેઇએ કે િેમને શા માટે એડિાદ્સની જરૂિ છે, અને ખાિિી કિિી 
કે કિાિમાં આિશયક ભ્રષ્ટાચાિ વિિોરી ક્મો િોય. ્પૂિ્ધિા, કાનૂની અથિા સપ્ ાય ચેઇન 
વિભાગોને ્પૂછી સુવનબચિિ કિો કે કિાિ શિિો સ્પરા્ધત્મક છે, અને ્પયા્ધિિિીય સ્ાિકાિની 
બાબિ અંગે ્પગ્ાં ભિિામાં િમને મદદરૂ્પ છે.

| ઉદાિિિ
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સમુદાય સાથે  
સંબંર

જાં અમે કામગીિી કિીએ છીએ ત્યાં સમુદાય ્પિ અમાિી પ્વૃત્તિઓની નોરં્પાત્ર અસિ ્પડ ે
છે. િેથી, િે જરૂિી છે કે િમામ હિસસારાિકો, િેઓની જરૂરિયાિો, અને કેિી િીિે િેમની 
જીિનશૈ્ીમાં દખ્ કિી અને ફેિફાિ કિીએ િેની ્પયા્ધપ્ત જિકાિી િોિી જેઇએ.
જાં અમે કામગીિી કિીએ છીએ ત્યાં સમુદાયના આથથ્ધક અને સામાત્જક વિકાસ માટે અમે 
પ્વિબધર છીએ. મૂલ્યો અનુસાિ કાય્ધ કિિું અને જાં અમે કાય્ધ કિીએ છીએ ત્યાં િમામ 
સમુદાયો સાથે સંિાદનો સેિુ જળિી િાખિો િે અમાિી પ્વિબધિિા છે.
જા ંઅમે કામગીિી કિીએ છીએ ત્યાં સમદુાયોન ેપ્વૃત્તિઓ અન ેકાય્ધક્રમોમા ંસામે્  કિિા િે પ્ત્યકે 
કં્પનીની જિાબદાિી છે, અન ેિઓેન ેVotorantim Instituto નો આરાિ અન ેફાળો છે.

જાિે આ્પિી જિને સમુદાય વિકાસ યોજના માટે પ્વિબધિ કિીએ છીએ ત્યાિે, આ્પિે 
સુવનબચિિ કિિું કે જેઇએ કં્પનીના ક્મિા આયોજન સાથે િે સુમેળ રિાિિા િોય. જે 
યોજનામાં એક અથિા િરુ કં્પનીનો સમાિેશ અથિા પ્ભાિ િોય િો, સુવનબચિિ કિો કે જઓે 

સામે્ છે િેઓ સમગ્ ્પરિક્સ્થવિથી અને િાથ રિાિી પ્વૃત્તિઓથી માહિિગાિ િોય.

ઉ્પયુ્ધતિ િમામ, જાં અમે કામગીિી કિીએ છીએ િે સમુદાયો અને દેશોના વિવિર 
વ્ા્પારિક રિિાજે અને સંસૃ્વિનો િમાિે આદિ કિિો જેઇએ, એિી શિિે કે 
િેઓનો સંહિિા અથિા કાયદા સાથે સંઘર્ધ થાય નિી.ં

િંમેશા િમામ હિસસારાિકોના હિિો અને અ્પેક્ાઓને ઓળખિા અને ધયાનમાં ્ેિાનો 
પ્યાસ કિો, ખાસ કિીને જઓે આ્પિી કામગીિીથી સૌથી અસિગ્સિ છે, જાિે વનિ્ધય કિો 
ત્યાિે િેઓના મંિવ્ ધયાન ્પિ ્ેિા.
ઝઘડા અને ફરિયાદોની િ્પાસ કિો અને ્પરિિામોની હિસસારાિકો સાથે િાિચીિ કિો.

રારા જૂથના એક સદસ્એ સ્થાતનક શાળાના રરરોરેમલગં રાટે ટેકો આપિાનું 
સચૂન કરુું િતું. રારે શું કરિું?
કોઇ્પિ સમુદાય િોકાિ કં્પની અને Instituto Votorantimની ક્મિા 

માગ્ધદત્શ્ધકા સાથે સુમેળ રિાિિું િોિું જેઇએ. એકંદિે, એિી ્પરિયોજનાઓને ટેકો 
આ્પિો જ ેસાિત્ય રિાિે  અનેસમગ્ સમુદાયના વિકાસમાં ્પરિિમે. િમાિે પ્થમ િમાિા 
સુ્પિિાઇઝિ, િમાિા એકમના મેનેજિ, અથિા માનિ સંસારન પ્વિવનવર સાથે િમાિા 
વિચાિોનું આદાનપ્દાન  કિિું જેઇએ.

| િર ુજિકાિી

| અમે િમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ

| ઉદાિિિ
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સિકાિ સાથે  
સંબંર

નગિ્પાથ્કા, િાજ અન ેફેડિ્ એજદ્સીઓ સહિિના સિકાિના િમામ સિિોન ેિંમશેા ્બેખિમા,ં 
વિિિિ િસીદ સાથે, અન ેકાનનૂી વિભાગના યોગય માગ્ધદશ્ધન સાથ ેમાહિિી ્ૂપિી ્પાડિી.
જાિે્પિ સિકાિી પ્વિવનવર દ્ાિા 1, વનિી ક્િ પ્ફક્રયાઓ સહિિની િજૂઆિ કિિામાં આિે 
ત્યાિે દિેક વ્ક્તિએ સિયોગી અભભગમ અ્પનાિી, કં્પનીના મૂલ્યાંકન અને વનિીક્િ માટે 
જરૂિી િમામ દસિાિેજે મેળિિામાં િેમને મદદરૂ્પ થિું, િંમેશા કાનૂની વિભાગને િાતકાથ્ક 
અવરસૂત્ચિ કિિા જેઇએ.

(1) સિકાિી પ્વિવનવર: સાિ્ધજવનક કાય્ધક્રમો, િંગામી અથિા કાયમી, િળિિ સાથે અથિા વિના, િોદ્ા અથિા પ્વિવષ્િ થ્કં (સંબંર)ની ્પિિા કયા્ધ વિના 
વ્િિાિો કિિી વ્ક્તિ. િેમાં સમાિેશ થાય છે, ્પિંિુ િેના ્પૂિિાં જ મયા્ધફદિ નથી:

(i) એવગઝક્ુહટિ, કાયદાકીય, દ્યાયિંત્ર અથિા િાજ અથિા ફેડિ્ પ્ોત્સક્ૂશન ઑફફસમાં કાય્ધ કિિા કોઇ્પિ વ્ક્તિ; (ii) જિેિ સાિસો, થમત્શ્િ 
અથ્ધિંત્ર વ્િસ્થા રિાિિી કં્પનીઓ, આથથ્ધક સિિંત્રિા, અથિા સાિ્ધજવનક ફાઉને્શનો માટે કાય્ધ કિિા કોઇ્પિ વ્ક્તિ; (iii) જિેિ સેિા ઉ્પયોત્ગિા જમે 
કે, િીજળી વિિિિ કં્પનીઓ, અથિા કોઇ્પિ શૈક્ણિક અથિા આિોગયસંભાળ સં સ્થાઓ માટે કાય્ધ કિનાિ કોઇ્પિ વ્ક્તિ; (iv) સાિ્ધજવનક ઑફફસના 
કોઇ્પિ ઉમેદિાિ અથિા િાજકીય ્પક્ના કોઇ્પિ સદસ્; (v) કોઇ્પિ વ્ક્તિ િાજનૈવિક પ્વિવનવર િિીકે અથિા વિદેશી િાજ સંસ્થાઓમાં કાય્ધ કિે છે, 
િેમજ કોઇ્પિ કં્પની જ ેવિદેશી દેશની સિકાિ દ્ાિા વનયંવત્રિ િોય િેમાં કાય્ધ કિે છે; અને (vi) એિા પ્ત્યેક વ્ક્તિ જઓે જિેિ આંિિિાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ જમે 
કે યુનાઇટેડ નેશદ્સ અથિા િર્્ધ  ટ્રે ડ ઑગ્ધનાઇઝેશન માટે કાય્ધ કિિા િોય.

િમાિી પ્વૃત્તિઓ દિથમયાન, િમે જિેિ સતિાઓના સં્પક્ધમાં આિી શકો. જે આિું થાય િો, 
િે ઘણં અગત્યનું છે કે િમે Votorantim િિી સિકાિને માહિિી ્પૂિી ્પાડિા િોિ િો, િમે 
સુવનબચિિ કિો કે િમામ માહિિી િેના િેિુસિ સાચી અને યોગય છે.

જે િમે સિકાિી કામકાજ અને સિકાિી અવરકાિીઓમાં Votorantim નું પ્વિવનવરતિ કિિા 
િોિ િો, િમાિે ્ાગુ િમામ કાયદાઓ અને વનયમોની ્પૂિ્ધિા કિિી જેઇએ અને સુવનબચિિ કિિું 
કે િમાિી ્પાસે કાનૂની વિભાગ દ્ાિા આિા પ્વિવનવરતિ માટેની ્પિિાનગી છે.

જાિે સિકાિી અવરકાિીઓ સાથે વ્િિાિ કિિા િોિ ત્યાિે સાચાબો્ા, ચોકક્સ, 
સિકાિ આ્પિા િત્પિ, અને નમ્ર િિેિું.
વનરિક્કો સાથેના દિેક િાિા્ધ્ા્પ એક જ ઓિડામાં ઓછામાં ઓછા બે 

Votorantim કમ્ધચાિીઓની સિભાત્ગિા સાથે  કિિામાં આિશે જ ેકાય્ધ માટે યોગય 
િોય. દિેક િ્પાસની શરૂઆિની િાતકાથ્ક કાનૂની વિભાગને જિ કિાશે, જ ેકેિી િીિે પ્ફક્રયા 
કિિી િેનું માગ્ધદશ્ધન ્પૂરં ્પાડશે.

રને ઉચચ-સતરીર રરતગરતની ઘટનાની એકાદ બે કોપયોરેટ હટહકટો પ્ાપ્ત થઈ 
િતી. િંુ અરારી કારગીરી પૈકી એક રાટેના રખુર પરિાનાના વિસતરણની રંજૂરી 
રાટે પ્તતક્ષા કરી રહ્યો છંુ, અને રને ખબર છે કે રંજૂરી પ્હરિરારાં સારેલ એક 

સરકારી અવધકારી તે સપોહટુંગ ઇિેનટરાં સિભાગી થનાર એક ટીરના ટેકેદાર છે. શું 
િંુ સરકારી અવધકારીને ઘટના રાટે આરંવત્ત કરી શકંુ?
િમાિે હટફકટો પ્ાપ્ત કિિી જેઇએ નિી ંઅને સિકાિી અવરકાિી સહિિનાં કોઇ્પિ વ્ક્તિને 
આ્પિી જેઇએ નિી.ં સિકાિી અવરકાિીએ ્પિિાના સંબંવરિ વનિ્ધય ્ેિો જરૂિી છે, અને 
અમાિી કં્પની સાથે સં્ગ્ન કોઇ્પિ વ્ક્તિ દ્ાિા પ્ભાવિિ થિા જેઇએ નિી ંઅથિા પ્ભાવિિ 
થયે્ છે એમ ્ાગિું જેઇએ નિી.ં

| િર ુજિકાિી

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ

| ઉદાિિિ
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િાજકીય ભાગીદાિી  
અને દાન

Votorantim કમ્ધચાિીઓને નાગરિક બાબિોમાં ગૂંથી અને િાજકીય પ્ફક્રયામાં સિભાગી 
કિીને િેઓના વ્ક્તિગિ અવરકાિોનો આદિ કિે છે. જે કે, આિી ભાગીદાિી િેઓના ફાજ્ 
સમયે અને િેઓના ્પોિાના ખચદે થિી જેઇએ. આિી ્પરિક્સ્થવિમાં કમ્ધચાિીઓએ સ્પષ્ટ કિિું 
જેઇએ કે વનદશ્ધન િેઓનું ્પોિાનું છે કં્પનીનું નિી.ં Votorantimના સંસારનો, જગયા અને 
ચારિત્યનો ઉ્પયોગ અંગિ અથિા િાજકીય ્પક્ હિિો સંબોરિા માટે થઇ શકે નિી.ં

અમે િાજકીય પ્ફક્રયામાં અમાિા કમ્ધચાિીઓના અવરકાિો િથા ્પસંદગીઓ, િેમજ વ્ક્તિ 
િિીકે િેઓની ભાગીદાિીનો આદિ કિીએ છીએ. જે કે, સમય અને નાિાંના યોગદાન 
સહિિની ભાગીદાિીમાં, કમ્ધચાિીઓના િોત્જદંા કામના ક્ાકો ઉ્પિાંિ, સં્પૂિ્ધ્પિે િેઓના 

ખચદે િાથ રિિું જેઇએ, અને િેઓનો િાજકીય અભભપ્ાય દશા્ધિિામાં આિશે નિી ંઅથિા િે 
Votorantimનો જ િાજકીય અભભપ્ાય છે િેિું ્ાગી શકે.

| િર ુજિકાિી

Votorantim િિી િાજકીય અભભયાનો અથિા કાિિો માટે કમ્ધચાિીઓએ નાિાં, મા્, 
અથિા સેિાઓરૂ્પે કોઇ્પિ ફાળો કિિાનું પ્વિબંવરિ છે.
જિેર અવધકારીઓને દાન:

Votorantim િોત્જદંી સેિાઓ અથિા પ્શાસનીય કાયયોન ેઝડ્પી કિિા માટે જિેિ 
અવરકાિીઓ કે સિકાિી સતિાઓન ે, બોનસ િિીકે ચકુિિી, અથિા કોઇ્પિ ્ાભ આ્પિાની 
મનાઇ કિે છે.

| િાજકીય દાન

જ ેિમે કોઇ્પિ િાજકીય પ્વૃત્તિ કિિા િોિ િો, Votorantim ના મા્સામાન 
અથિા સસંારનોનો કોઇ્પિ િાજકીય અભભયાન, િાજકીય ્પક્, િાજકીય ઉમદેિાિ, 
સતિાિાિ ચૂટંાયે્ અવરકાિી, અથિા િમેની સાથ ેસં્ ગ્ન કોઇ્પિ સસં્થા માટે ક્ાિેય 

ઉ્પયોગ કિિો નિી,ં કે ઉ્પયોગ કિિાની છૂટ આ્પિી નિી.ં કોઇ્પિ િાજકાિિી અથિા 
િાજકીય ્પક્ન ેફાળો અથિા ટેકો આ્પિા માટે Votorantimમા ંિમાિા િોદ્ાનો અદ્ય વ્ક્તિને 
પ્ભાવિિ કિિા પ્યાસ કિિા માટે ક્ાિેય ઉ્પયોગ કિિો જઇેએ નિી.ં

અરારા એકર નજીક એક રાજકીર ઇિેનટ ( ઘટના) થિાની છે અને આરોજકે 
પછૂરું કે Votorantimની રામલકીના વિસતારરાં તેઓના તંબ ુલગાિી શકે 
કે કેર. અરે કોઇપણ અનર રીતે ઈિેનટને ટેકો આપીશું નિી.ં અરે રાત્ તેરને 

અરારી જરીનરાં તંબ ુલગાિિા દઈશું. જે અરે આિું કરીએ તો શું તે રોગર છે?
અમે અમાિી અસ્કામિો અથિા સંસારનોનો િાજકીય પ્વૃત્તિઓ અથિા અભભયાનો માટે 
ઉ્પયોગ કિી શકીશું નિી.ં િમાિે ્પક્ને જિાિિું જેઇએ કે િેઓને ઘટના માટે િૈકલ્્પક સ્થળ 
શોરિાની જરૂિ ્પડશે.
રને સરકારી અવધકારી દ્ારા તેણીને બપોરના ભોજનરાં સાથ આપિા રાટે પછૂિારાં આવ્યું 
િતું. શું િંુ સિીકારી શકંુ છંુ?
ના.

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ

| ઉદાિિિ
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સપ્ ાયિો  
સાથે સંબંર

Votorantim સપ્ ાયિોએ કિાિ અને મૂલ્યાંકન પ્ફક્રયાઓમાંથી ્પસાિ થિાનું િિેશે જ ે
સ્પષ્ટ મા્પદંડનો ઉ્પયોગ કિે અને ભેદભાિયુતિ ન િોય. દિેક વનિ્ધયને ટેકવનક્ અને આથથ્ધક 
આરાિ િોિો જ જેઇએ, અને કોઇ્પિ પ્કાિના ્પક્્પાિની છૂટ નથી. જાિે સપ્ ાયિની 
્પસંદગી કિો ત્યાિે, િમાિે દિેક સાિચેિી ્ેિી જેઇએ અને જે વિિોરાભાસ જિાય િો 
વનિ્ધયમાં િમાિે ભાગ ્ેિો.
ત્રીજ ્પક્ો દ્ાિા આચિાિા દુિાચાિ અમાિા ચારિત્યને નુક્સાન ્પિોચંાડી શકે; િેથી િે ઘણં 
અગત્યનું છે કે અમાિા સપ્ ાયિો અને ભાગીદાિો એક આકાિિીમાંથી ્પસાિ થાય જમેાં 
અમે િેઓની પ્ામાણિકિા અને Votorantim િિી િાથ રિાિી પ્વૃત્તિઓ માટેના માનિ 
અવરકાિો અને કાનૂન િથા િેને ્ગિા વનયમો સાથે ્પૂિ્ધિા સંબંવરિ મુદ્ાઓની ખિાઇ કિીશું. 

| િર ુજિકાિી

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ

| ઉદાિિિ
અમે િંમેશા Votorantim જેિી જ સખિાઇ, પ્ામાણિકિા,અને નૈવિકિા રિાિિા 
સપ્ ાયિો શોરીશું. આ િકીકિને જેિા, િે જરૂિી છે કે િેઓ વ્ા્પાિ સંહિિાના ઉચચ રોિિો 
અનુસાિ કાયદેસિ વ્ા્પાિ પ્િા્ીઓ િાથ રિિા િોય. િેઓની સંચા્ન પ્િા્ી ્પાસેથી 

્પિ સમાન અ્પેક્ા છે, જ ેિમામ કમ્ધચાિીઓના અવરકાિોનો આદિ કિિા િોિા જેઇએ, 
જાં અમે કામગીિી કિીએ છીએ ત્યાં સમુદાયો, અને ્પયા્ધિિિ, ઉ્પિાંિ સુિબક્િ અને સિસ્થ 
કાય્ધસ્થળ ્પિ ્પૂરં ્પાડિું જેઇએ.

િમે સપ્ ાયિ સાથે કિાિ કિો અથિા કિાિ ્પિ સિી કિો અથિા પ્વિબધિ થાિ િે 
્પૂિદે સંભવિિ સપ્ ાયિ સંબંવરિ સિાસથય, સ્ામિી, ્પયા્ધિિિ અને સમુદાયની 
કામગીિી બજિિી, પ્વિષ્ા, િિ્ધિૂક, પ્ામાણિકિા, ્ાયકાિ અને અનુભિ, 

સાં્પત્તિક સધિિિા, અને અમાિી જરૂરિયાિો િથા નીવિઓ ્પૂિ્ધ કિિાની ક્મિાના 
મૂલ્યાંકન સહિિ એક યોગય જેખમ આકાિિી અને વ્ા્પારિક વિશ્ેરિ િાથ રિિું.
િમામ આિશયક કિાિને ્ગિી ક્મોનું અક્સિતિ, અદ્ય િસિુઓ િચચે િેની ખાિિી કિિા 
માટે, કાનૂની વિભાગની સુરાિે્ આવૃત્તિ સહિિની િમામ યોગય આંિરિક મંજૂિીઓ સં્પાફદિ 
કિિા યોગય કાય્ધપ્િા્ી અનુસિો. સપ્ ાિની યોગયિા પ્માણિિ કિિા માટે િમાિે ્પૂિિી 
ચીિટ િાખિી. કિાિ કિે્ ત્રીજ ્પક્ોની કિાિબધિ જિાબદાિીઓનું વ્િસ્થા્પન આિશયક છે.

રને ખરેખર તે સપલારર ગરે છે અરે તેની સાથે િરયોથી કાર કરીએ છીએ. તેઓ 
આપણા કારોબારને સરજ ેછે તથા પિેલાથી જ અરારી સંહિતા અને અરારી 
નીતતઓને જણે છે. તાજતેરરાં થોરા જ હદિસથી તેઓના ચબલો ઘણાં રોઘંા િોર એર 

લાગે છે. શુ ંઆ રાત્ ્ુગાિો છે કે રારે કોઇ પગલાં લેિાની જરૂર છે?
િમામ સપ્ ાયિોના ભાિો ક્ા ંિો જિાિે્ ફકંમિ અથિા િો કિાિો માિફિ નક્કી થિા જઇેએ અને 
કોઇ્પિ કાય્ધની શરૂઆિ કિિા ્ૂપિદે ખિીદી ઓડ્ધ િ જિી કિિો જઇેએ.
જ ેજરૂિી િોય િો, િમારં સપ્ ાય ચઇેન જૂથ વિવિર ફકંમિો ્પિૂી ્પાડશ ેિે સવુનબચિિ કિિા કે 
ભાિ સ્પરા્ધત્મક છે. ્પિૂ્ધ થયે્  કાય્ધની ચકુિિી માટેનો સિીકાિ કિિા ્પિૂદે િેના માટેની િમામ સિેા 
માગિીઓની ચોક્સાઇ િથા ભાિ, ્પિુાિા સહિિની ચકાસિી કિિી જેઇએ.
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ભેટ સોગાદો,  
મનોિંજન,  
અને આવિથય 

ભેટ સોગાદો, આવિથય, અથિા મનોિંજન પ્ાપ્ત કિિું, જે કે િે સાિા વ્ા્પારિક સંબંરો બાંરિાની 
એક કાયદેસિ િીિ િોઇ શકે, ્પિ િે પ્વિબંવરિ પ્િા્ી છે, ત્સિાય કે જાિે િે ક્લુ્ક મૂલ્યની 
સંસ્થાકીય ભેટ સોગાદો િિીકે આિે જમે કે, ્પેનો, નોટબૂકો અને સમાન િસિુઓ. સંસ્થાકીય ભેટ 
સોગાદો િે છે જ ેકં્પનીના ્ોગો પ્દત્શ્ધિ કિે છે.
ઉ્પિ િિ્ધિે્ ્ાક્ણિકિાઓ િટાિી જ ેભેટ સોગાદો પ્ાપ્ત થાય િે ફકસસામાં, સૌજદ્યિા ્પૂિ્ધક 
્પિિ કિિી જેઇએ.
િાષ્ટ્રીય અને આંિિિાષ્ટ્રીય વ્િિાિોમાં સિભાગી થિાનું આમંત્રિ ફકિ મેનેજિ/ડડિેક્ટિ 
જઓે સંભવિિ સિાથ્ધ–હિિ સંઘર્ધના અક્સિતિની આકાિિી માટે અને ્પૂિ્ધિા વિભાગને જિ  
કિિા માટે જિાબદાિ છે િેઓની સતિાિાિ મંજૂિી િેઠળ જ સિીકાિી શકાય છે, િે પ્ફક્રયાના 
િાજબી્પિાંની ચકાસિી કિશે.
િે મિત્િનું છે કે િેનો ઉ્પયોગ ક્ાિેય વનિ્ધય ્ેિાની ફક્રયા ્પિ થશે નિી ંઅને જે સિીકાિિામાં 
આિે િો અદ્ય ્ોકોને અયોગય પ્ભાિ િોિાનું જિાઇ ન આિે િેનો અવરકિમ સખિાઇ્પૂિ્ધક 
પ્યાસ થિો જેઇએ.

| િર ુજિકાિી
ભેટ સોગાદો ફતિ ત્યાિે જ સિીકાિિી જેઇએ જે િે પ્સંગો્પાિ અને ક્લુ્ક િોય
કોઇ્પિ પ્કાિનું આવિથય િથા મનોિંજન માંગિું કે સિીકાિિું જેઇએ નિી ંકોઇ્પિ વ્ક્તિ 
જનેી સાથે Votorantim જેડાિ રિાિે છે, ્પછી િે કમ્ધચાિીઓ, સપ્ ાયિો, ગ્ાિકો, 

અથિા વ્ા્પારિક ભાગીદાિો કેમ ન  િોય.
સામાદ્ય્પિે,  િમાિે મુસાફિી અને વનિાસ માટેની ચુકિિીના પ્સિાિો નકાિિા જેઇએ. જે 
કોઇ પ્સંગ અથિા વ્િિાિમાં િાજિી આ્પિા માટેનો િાજબી િેિુ િોય િો, Votorantim 
કોઇ્પિ મુસાફિી અને/અથિા વનિાસ માટેની ચુકિિી કિશે.

અમ ેઆશા િાખીએ છીએ કે િમ ેભેટ સોગાદો સિીકાિો ત્યાિે ખબૂ કાળજી િાખો, 
સૌજદ્યિા ્પિૂ્ધક ્પિિ કિો, ત્સિાય કે િનેુ ંમૂલ્ય ક્લુ્ક િોય. આ િીિ,ે િમે દુિાચાિના 
આિો્પો સામ ેઅદ્યોની પ્વિષ્ા અન ેVotorantimની પ્વિષ્ાનુ ંિક્િ કિી, 

ભ્રષ્ટાચાિ-વિિોરી, િાષ્ટ્રીય અન ેવિદેશી કાયદા સાથ ે્ૂપિ્ધિાની ખાિિી ્પિ કિો છો.
જે િમે કોઇ મૂલ્યિાન િસિુ પ્ાપ્ત કિો જ ેકેટ્ાક કાિિોસિ ્પિિ થઈ શકે નિી ંિો, િમાિે 
સૌજદ્યિા દાખિિા માટે િેમનો આભાિ માનિા ્પત્ર ્ખિો જેઇએ, અને ખુ્ાસો કિિો કે 
્પૂિ્ધિા વનયમોને કાિિે, આગામી સમયે િમે િેનો સિીકાિ કિી શકશો નિી.ં
સાસૃં્વિક ્પાસાઓથી િાકેફ િિો અન ેજે શકંા જિાય િો િમાિી કં્પનીના ્પિૂ્ધિા વિભાગન ે્પછૂો.

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ

રને રારા પતત સાથે ્ૂટબોલની રરતનો રૅચ (િરી્ાઇ) જેિા રાટે વિરેિતા પાસેથી 
આરંત્ણ પ્ાપ્ત થરું િતું? શું િંુ સિીકારી શકંુ ?
ના. કોઇ્પિ પ્કાિના મનોિંજન, જમે કે, ફૂટબો્ની િમિોની પ્ાથપ્ત પ્વિબંવરિ છે.

| ઉદાિિિ
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પ્ેસ
પ્ેસ સાથેના સં્પકયોને ફકિ વનયુતિ પ્િકિા દ્ાિા જ પ્ોતસાહિિ કિાશે. Votorantim િિી 
અનવરકૃિ વ્ક્તિઓ માટે પ્ેસનો સં્પક્ધ  કિિો િે પ્વિબંવરિ છે.
મીડડયા (પ્સાિ માધયમો) વ્ાિસાવયકો સાથેના સં્પકદેને કોઇ્પિ સંજેગો િેઠળ વ્ા્પારિક સંબંર 
િિીકે ગિિો જેઇએ નિી,ં અને િેથી જ કોઇ્પિ પ્કાિની િિફેિ અથિા ચુકિિીનો સમાિેશ 
કિાિો નથી.
Votorantim માહિિીના પ્સાિિમાં સ્પષ્ટ અને િસિુવનષ્ િ્િ અ્પનાિે છે અને સામે્ 
્પક્ોના હિિોને સંિુષ્ટ કિિા માંગે છે. કમ્ધચાિીઓએ પ્ેસમાં ગો્પનીય અથિા ખોટી માહિિીના 
પ્સાિિને પ્ોતસાહિિ કિિું જેઇએ નિી.ં

Votorantim િતી કોણ જિેર તનિેદનો કરી શકે તે સંબંવધત નીતતઓ તપાસો:
• િમામ સાિ્ધજવનક સંિાદ સં્પૂિ્ધ, ્પાિદશ્ધક, સચોટ, સમજી શકાય એિા, અને 

સમયસિ િોય િેની ખાિિી કિો.
• સાિ્ધજવનક જિેિાિ કિિા ્પૂિદે સંબંવરિ િમામ મંજૂિીઓ મેળિિી.

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ

| ઉદાિિિ
એક સ્થાતનક િત્મરાન પત્ના રરપૉટટેરે રને Votorantim અંગે કેટલાક પ્શ્નો 
પછૂરાં િતાં. રને થરું કે િંુ આ સિાલોના જિાબ આપી શકીશ. શું રારે તેરની 
સાથે િાત કરિી જેઇએ?

િમે Votorantim િિી પ્ેસ સાથે િાિ કિી શકો નિી,ં ત્સિાય કે િમને સંચાિ 
વ્િસ્થા વિભાગ દ્ાિા િેમ કિિાની ખાસ ્પિિાનગી અ્પાય િોય.
જે િમને ્પત્રકાિ િિફથી કૉ્ પ્ાપ્ત થાય િો, સમજિો કે િમને હટપ્પિી કિિાની છૂટ નથી, 
િેમનું નામ અને િેમની સંસ્થાનું નામ ્ખી, અને િમાિા  સંચાિ વ્િસ્થા વિભાગના પ્વિવનવરને 
જિ કિો.

પ્સિુિ િકીકિોની જિેિાિ અને કં્પનીના કાિોબાિના પ્ોતસાિન માટે પ્ેસ સાથેના સંબંરને 
અગ્ીમિા આ્પિી જેઇએ. જાિે ્પિ શક્ િોય ત્યાિે, મુખય આકર્ધિમાં, પ્શ્માં કં્પનીની 
પ્વૃત્તિઓ વનદેત્શિ થિી જેઇએ. એક કિિા િરુ કં્પની સંડોિિી જિેિાિો માટે, પ્ફક્રયા 

Votorantim એસ.એ. સાથે સુમેળ રિાિિી િોિી જેઇએ દ પ્ેસ રિ્ેશદ્સ િેન્બૂક અમાિા 
પ્િતિા અને પ્ેસ િચચે યોગય સં્પક્ધ  માટે માગ્ધદત્શ્ધકા પ્સ્થાવ્પિ કિે છે.

| િર ુજિકાિી
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ચારિત્ય અને પ્વિષ્ા

આ્પિા હિસસારાિકો સાથેના આ્પિા સંિાદ અને િિ્ધિૂક માિફિ Votorantimનું ચારિત્ય 
અને પ્વિષ્ા ઘડાય છે િથા મજબૂિ બને છે. િેથી, કં્પનીની અંદિ અને બિાિ આ્પિી ફક્રયાઓ 
Votorantim ના ત્સધિાંિો અને મૂલ્યો સાથે િંમેશા સુસંગિ િોિી જેઇએ. સોત્શઅ્ 
મીડડયાના ઉ્પયોગ, નેટિક્ધમાં ભાગીદાિીની બાબિમાં Votorantim ના મૂલ્યો અને 
માદ્યિાઓનો િંમેશા આદિ કિિો જેઇએ. આથી, ફેસબૂક, ઇદ્સટાગ્ામ અને અદ્ય નેટિક્ધ  ્પિ 
વ્ક્તિગિ ્પોસટ સાથે કં્પનીનું નામ જેડિાની છૂટ છે, િે શિિે કે, અમાિા ચારિત્ય અને પ્વિષ્ા 
સાથે કોઇ િડજેડ થશે નિી,ં અને ્પોસટ િે આચિિ સાથે જેડાયે્ િોિી જેઇએ નિી ંજ ેકં્પની 
દ્ાિા નકાિાયે્ છે અથિા કોઇ્પિ સંિેદનશી્ અથિા ગુપ્ત જિકાિી રિાિિી િોય.

Votorantimના કમ્ધચાિી િિીકે, િમાિે જિેિ સ્થળો ્પિ, વ્ાિસાવયક પ્વૃત્તિઓમાં કે 
અંગિ જીિનમાં િમાિા આચિિ સાથે સાિરાની િિ્ધિી જેઇએ, ડિા્પિ અને ઉતસાિ સાથે 
કાય્ધ કિિાથી, ન િો કં્પની જેખમમાં મૂકાશે કે ન િો િમાિી કાિફકદદી જેખમમાં મૂકાશે.

આંિરિક અથિા બાહ્ય િાિાિિિમાં, જમે કે, િા્ીમ અથિા પ્સંગોમાં ભાગીદાિી િખિે 
કં્પનીની ગાડી અથિા અદ્ય ્પરિક્સ્થવિઓનો ઉ્પયોગ કિિો િેનાથી કમ્ધચાિી ઓળખાઇ જય 
છે, કામકાજની ્પરિક્સ્થવિમાં કમ્ધચાિીનું આચિિ Votorantimના મૂલ્યો સાથે સુસંગિ િોિું 
જેઇએ, જ ેિેની સાિી કો્પયોિેટ છબીની ઓળખ માટે વનથમતિ બને છે.

| િર ુજિકાિી

રને Votorantimના પ્તતતનવધ તરીકે એક પ્સંગે બોલિા રાટે આરંવત્ત 
કરિારાં આવ્યો િતો. િંુ આ પિેલા ક્યારેર જિેરરાં બોલ્ો ન િતો. રારે શું 
કરિું જેઇએ?

જાિે્પિ Votorantimનું પ્વિવનવરતિ કિિા બો્ાિે ત્યાિે, િમાિે િમાિા મેનેજિને 
જિાિિું જેઇએ અને સંચાિ વ્િસ્થા વિભાગને િમને મદદ કિિા કિી સુવનબચિિ કિિું જેઇએ 
કે જ ેસંદેશ િમે અભભવ્તિ કિશો િે સૌથી યોગય છે. 
િમે િમાિી િજૂઆિના ટેકવનક્ ્પાસાઓ ઘડનાિ શ્ેષ્ વ્ક્તિ િોિા છિાં ્પિ, સંચાિ 
વ્િસ્થા વિભાગ િમને ્ોગો, છબી, અને સંદેશ જ ેઅમે અભભવ્તિ કિિા માંગો છો િેનો 
ઉ્પયોગ કિિામાં મદદરૂ્પ થશે.

| ઉદાિિિ

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ
ભારિો િથા ્પરિસંિાદો અને અદ્ય જિેિ ઘટનાઓમાં ભાગ ્ેિી િખિે, કં્પની 
અને િેના કાિોબાિ અંગેની ગો્પનીય માહિિીની ગુપ્તિા સખિ િીિે જળિિી જેઇએ. 
ઘટનામાં પ્દશ્ધક િિીકે સિભાગી થિું, િેમજ ઘટનામાં આ્પે્ સામગ્ીઓ અથિા 

િજૂઆિો, સામે્ કમ્ધચાિીના નેતૃતિ દ્ાિા અગાઉથી માદ્ય થયે્ િોિા જેઇએ.
િજૂઆિો જમેાં એક કિિા િરુ કં્પનીનો સમાિેશ છે, િે Votorantim એસ.એ. કો્પયોિેટ 
સંચાિ વ્િસ્થા વિભાગ સાથે સુમેળ રિાિિી િોિી જેઇએ, અને િેબસાઇટ ્પિ ઉ્પ્બર 
સતિાિાિ દસિાિેજનો જ ઉ્પયોગ કિિો જેઇએ.



કં્પની 
સંસારનોનો 

ઉ્પયોગ
• કં્પની અસ્કામિો

• માહિિી સુિક્ા

• બૌવધિક સં્પત્તિ અને ગો્પનીયિા
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કં્પની  
અસ્કામિો 

આશવયિ મા્સામાન, સારનો, અને કં્પની સિ્િોનો અનદ્ય્પિે પ્ચા્ન માટે જ 
ઉ્પયોગ થાય છે, અને અંગિ િેિુઓ માટે ઉ્પયોગ થઈ શકશે નિી,ં ત્સિાય કે કં્પની દ્ાિા 
સ્પષ્ટીકૃિ કિે્ ખાસ ્પરિક્સ્થવિઓમાં થાય છે.
આમાં સમાિેશ છે િમામ પ્કાિની ભૌવિક અને અગોચિ (અમૂિ્ધ) થમ્કિો જેમ કે, 
સિ્િો, ઇદ્િેદ્ટરિ (મા્સામાનની યાદી), ઇદ્ફોમદેશન ટેકનો્ોત્જ (આઇટી), અને બૌવધિક 
સં્પત્તિ, િેમજ કં્પની ડેટા અને માહિિી.
િે દિેક વ્ક્તિની જિાબદાિી છે કે કં્પનીની અસ્કામિોનું િક્િ કિે અને િેમનો અભભપ્ેિ 
િેિુઓ માટે જ ઉ્પયોગ કિે. 

આ્પિે િંમેશા જગ્િ િિેિું જેઇએ અને ચોિી, ઉચા્પિ, નુકસાન, અને કોઇ્પિ 
Votorantim અસ્યામિોનો દુર્પયોગ અટકાિિા માટે ્પગ્ાં ્ેિા જેઇએ.  આમાં 
સામે્, ભૌવિક અસ્કામિોનો નાશ કિિાની, ફંેકી દેિાની, િેચિાની, ્ોન ્ેિાની, અથિા 

યોગય મંજૂિી વિના ત્યજી દેિાની છૂટ નથી. અમૂિ્ધ અસ્યામિો માટે ્પિ ઉ્પયુ્ધતિ જ યોગય છે, 
જ ેયોગય મંજૂિી વિના બિાિ સપ્ ાય કિી શકાશે નિી.ં

| િર ુજિકાિી

| અમે િમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ
Votorantim ની અસ્કામિો અને સંસારનોનો, યોગય કાળજી અને સંચા્ન 
સાથે ઉ્પયોગ અને ્પયા્ધપ્ત િક્િ કિિું િે િમાિી જિાબદાિી છે.

| ઉદાિિિ
અરારા એકર પાસે તનકાલ કરિા રાટેનો કચરાનો ઢગ છે જ ેિધનેુ િધ ુરોટો થતો 
જર છે, અને તરાર િસતઓુનો ટંૂક સરરરાં નાશ કરિારાં આિશે? શું િંુ તેને 
સ્થાતનક જંકરાર્મ રાં િેચી શકંુ?

જે િસિુઓ વનકા્ કિિા માટેના ઉત્પાદો િોય િો ્પિ, િે િજુ Votorantimની 
માથ્કીના છે, અને યોગય અવરકૃવિ વિના િેને દૂિ કિિા જેઇએ નિી.ં
જે િમે માનિા િોિ કે વનકા્ કિિા માટે ઉત્પાદો િેચિા એ વ્િિાિક્મ વિક્્પ છે િો, િરુ 
વિશ્ેરિ કિિા માટે િમાિા સુ્પિિાઇઝિ સમક્ ઉકે્ અને કુ્ ખચ્ધ િજૂ કિો.
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માહિિી  
સુિક્ા 

માહિિી સુિક્ા સાથે કાળજી્પૂિ્ધક વ્િિાિ કિિો જેઇએ. આઇટી (IT) ત્સસટમોના અયોગય 
ઉ્પયોગ પ્વિબંવરિ છે, અને િેનાથી આ્પિે િાયિસ િુમ્ા અને માહિિી સુિક્ાના ઉલ્ંઘનો 
સહિિના સંખયાબંર જેખમોનો સામનો કિિો ્પડી શકે.
ગેિકાયદેસિ સોફ્ટિેિ (ઇ્ેક્ટ્રોવનક્સમાં ઇદ્ટિફેસ પ્ોગ્ામો) અથિા િાડ્ધ િેિ (ઇ્ેક્ટ્રોવનક 
ભૌવિક સારનો)નો ઉ્પયોગ પ્વિબંવરિ છે.
સામાદ્ય િ્પિાશકિા્ધઓએ આ ત્સસટમો અને સંસારનોના િ્પિાશમાં ગુપ્તિાની અ્પેક્ા િાખિી 
જેઇએ નિી.ં
કમ્ધચાિીઓ િેઓના કાયયો યોગય િીિે કિી શકે િે માટે ઇ્ેક્ટ્રોવનક ત્સસટમો અને કમપયૂટિ 
સંસારનો ઉ્પ્બર છે. વ્ક્તિગિ બાબિો માટે િેઓના ઉ્પયોગની ્પિિાનગી છે, િે શિિે કે 
િેઓ વનયમો અને આંિરિક માગ્ધદત્શ્ધકા વિરધિ જય નિી,ં અથિા કાય્ધની પ્ફક્રયાને ગુપ્ત િાખે.

Votorantim, િેના સિવિવિકે આ માધયમોમાં પ્સારિિ અથિા સંગ્િ થિી કોઇ્પિ 
માહિિીનો ઉ્પયોગ અને દેખિેખ કિી શકે છે. આ વનયમ ્ેબખિ અથિા ઇ્ેક્ટ્રોવનક 
ત્સસટમમાં સંગ્હિિ માહિિી અને કોઇ્પિ અદ્ય સિરૂ્પે સંકળાયે્ માહિિીને આિિી ્ે છે. 

િેમાં Votorantim માટે ટેકવનક્ િીિે વિકત્સિ, સંગઠનો, સં્પાદનો, ્ાયસદ્સ, ખિીદી 
અથિા કં્પનીના સો્ંપિી કિે્ દ્ાિા ઉ્પાત્જ્ધિ કિે્ માહિિીનો ્પિ સમાિેશ છે.

| િર ુજિકાિી

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ
અમાિી માહિિી સુિક્ા નીવિઓની જિકાિી િાખિી એ દિેક વ્ક્તિની 
જિબાદાિી છે.  કોઇ્પિ પ્કાિના સોફ્ટિેિ પ્ોગ્ામને ઇદ્ફોમદેશન ટેકનો્ોત્જ 
વિભાગની ્પૂિ્ધ અવરકૃવિ વિના Votorantim કમપયૂટિો ્પિ નક્ અથિા 

ઇદ્સટૉ્ કિિા જેઇએ નિી.ં
કમ્ધચાિીઓએ Votorantim ડટેાનો અંગિ ડડિાઇસો (ઉ્પકિિો) ્પિ સંગ્િ કિિો 
જેઇએ નિી.ં

રને અબઘરી સિકાર્મકર પાસેથી વિરરના ઉલલેખ વિનાનો એક ઇ-રેલ પ્ાપ્ત 
થરો, પરંત ુરને િેબસાઇટની મલકં પર ક્લક કરિાનું કિે છે. ઇ-રેલ શંકાસપદ 
લાગે છે. રારે શું કરિું જેઇએ?

જે િમે જિિા િોિ િેિા કોઇ્પિ વ્ક્તિનો શંકાસ્પદ ઇ-મે્ િમને પ્ાપ્ત થયો િોય 
િો, જિાબ આ્પિા ્પૂિદે િે વ્ક્તિ સાથે સીરો સં્પક્ધ  સારીને િ્પાસ કિો. ઇ-મે્નો જિાબ 
આ્પિો નિી,ં કાિિે કે આનાથી ત્રાહિિ ્પક્ો િમાિા અંગેની અંગિ માહિિી એકસેસ કિી 
શકે. જે ઇ-મે્ કૌભાંડી પ્કાિનું (સ્પૅમ) િોય િો, િમાિે માહિિી સુિક્ા વિભાગને જિ કિિી 
જેઇએ.

| ઉદાિિિ
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બૌવધિક સં્પત્તિ  
અને ગો્પનીયિા 

બૌવધિક સં્પદા Votorantim માટે એક વ્ૂિાત્મક અસ્યામિ છે. બૌવધિક સં્પદામાં સમાિેશ 
છે ટ્રે ડમાક્સ્ધ, ્પેટદ્ટ્સ, ઔદ્યોત્ગક ડડઝાઇન, ડોમેન નામો, કૉવ્પિાઇટો, શોરો, પ્ફક્રયાઓ અથિા 
ઉત્પાદો, ડડઝાઇનો અથિા મોડે્ ો, નાિાકીય, વ્ા્પાિ, કે બજિ માહિિી, વિચાિો, જિકાિી, 
કે કોઇ્પિ અદ્ય િથય િહિિ પ્વૃત્તિ Votorantim કં્પનીઓ અથિા િેમના દ્ાિા કિાિા સં્પક્ધ  
દ્ાિા વિકસાિિામાં આિે છે, જે િેઓ ્પાસે જિકાિી િોય િો અદ્ય િસિુઓની િચચે િે િિીફને 
્ાભ આ્પી શકે.
કં્પની દ્ાિા ્પેદા થિા બૌવધિક કાય્ધના ્પરિિામો િથા વ્ૂિાત્મક માહિિી Votorantimની 
અનદ્ય અસ્કામિ છે.
બૌવધિક સં્પદા વિશેની માહિિી સાથે ગો્પનીયિા્પૂિ્ધક વ્િિાિ કિિો જ ેિેઓના કાય્ધના 
્પરિિામનો પ્િેશ-માગ્ધ છે, િેનો કાળજી્પૂિ્ધક ઉ્પયોગ કિિો િે દિેક વ્ક્તિની જિાબદાિી છે.

આિી માહિિીની જિેિાિ, ક્ાં િો અમાિા કમ્ધચાિીઓ અથિા વ્ાિસાવયક ભાગીદાિો 
જઓેને િેઓની પ્વૃત્તિઓને કાિિે આ માહિિીનું ઍક્સેસ િિું, િેઓને કં્પનીના નેતૃતિની 
સ્પષ્ટ ્પિિાનગી વિના મંજૂિી નથી.

જાિે આ્પિે ત્રીજ ્પક્ની માહિિી વિશે વિચાિિા િોય ત્યાિે ઉ્પયુ્ધતિ યોગય ગિિામાં 
આિે છે. આ્પિે સાિર િિેિું જેઇએ કે અદ્યોની બૌવધિક સં્પદાનો અયોગય ઉ્પયોગ 
Votorantim માટે ફદિાની ફોજદાિીમાં ્પરિિમી શકે.

• િંમેશા િ્પાસ કિો કે ત્રીજ ્પક્ ્પાસે બૌવધિક સં્પદાના અવરકાિો ન િોય જ ેનિી 
ટેકનો્ોત્જઓ અથિા પ્ફક્રયાઓના અમ્ીકિિને અટકાિી શકે.

• કોઇ્પિ બબન્ાયસદ્સ રિાિિા સોફ્ટિેિ Votorantim ઉ્પકિિો 
(ડડિાઇસો) ્પિ ઇદ્સટૉ્ કિિા નિી.ં

• અદ્ય વ્ક્તિની ગો્પનીય માહિિીનો ક્ાિેય સિીકાિ કે ઉ્પયોગ કિિો નિી,ં ત્સિાય કે િેમ 
કિિાની અનુમવિ આ્પે્ િોય.

રાદ રાખશો: Votorantim ખાિે િમાિા કામકાજ દિથમયાન ઉ્પાત્જ્ધિ કિે્ જિકાિી અને 
માહિિી િજુ ્પિ કં્પનીની માથ્કીની છે, િમાિા પ્યાિ ્પછી ્પિ િિેશે; િેથી, િેને છિી કિિી 
જેઇએ નિી.ં

િંુ વિદ્ાથથીઓ રાટે સારામજક રાધરરો (સોશરલ મરડરરા) પર Votorantim 
લોગોનો ઉપરોગ કરિા રાંગ ુછંુ જ ેરારા નારે રમજસટર કરિારાં આિશે. શું 
આિું થઈ શકે?

અમાિી બ્ાન્ અમાિી પ્વિષ્ાનો એક મિત્િ્પૂિ્ધ ભાગ છે અને િેની સુિક્ા કિિી 
જરૂિી છે. જે િમે ્ોગોનો ઉ્પયોગ કિિા માંગિા િોિ િો, સંચાિ વ્િસ્થા પ્વિવનવરની 
અવરકૃવિ માટે ્પૂછો.

| િર ુજિકાિી

| અમે િમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ

| ઉદાિિિ
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 કાનૂન
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ભ્રષ્ટાચાિ  
વિિોરી કાનૂન

Votorantim કોઇ્પિ પ્કાિના ંભ્રષ્ટાચાિ નકાિે છે. ્પિૂ્ધિા પ્ોગ્ામનો એકમાત્ર આરાિસિભં 
છે ભ્રષ્ટાચાિ અટકાિિો િ,ે અન ેઆ િેિ ુમાટે અમ ેભ્રષ્ટાચાિ વિિોરી પ્ોગ્ામ વિકસાવ્ો િિો, 
જ ેઅમાિા પ્યાસો, અમાિા કાયયોની ગિન વિગિોનુ ંમાગ્ધદશ્ધન આ્પ ેછે, અન ેઅમાિા િમામ 
કમ્ધચાિીઓને ભ્રષ્ટાચાિના િિ્ધમાન પ્કાિ, કં્પનીના ચારિત્ય ્પિ થિી અસિ, અને િમેન ેટાળિા માટે 
શુ ંકિિંુ જઇેએ િ ેસમજિામા ંમદદ કિે છે. િ ેપ્ત્યકે વ્ક્તિની જિાબદાિી છે કે અમાિા ભ્રષ્ટાચાિ-
વિિોરી ્પિૂ્ધિા પ્ોગ્ામમા ંિિ્ધિે્  વનયમો અન ે્પગ્ાઓં જિિા અન ે્ાગ ુકિિા અન ેઉ્પ્બર 
ચને્ોનો ઉ્પયોગ કિીન ેકોઇ્પિ શંકાસ્પદ િિ્ધિકૂની જિ કિિી.

| િર ુજિકાિી
કોઇ્પિ ્ાભ અથિા વ્ક્તિગિ નફાના બદ્ામા ંઅપ્ામાણિકિા, અનવૈિકિા, અન ેકાનનૂનું 
ઉલ્ંઘન કિિાના ઉદે્શ અથિા ઇચ્ાન ે્ોકો ભ્રષ્ટાચાિ િિીકે ઓળખ ેછે, જ ેસમાજન ેનકુસાન 
કિે છે અન ેિેન ેકાિિ ેિાજકીય, આથથ્ધક અન ેસામાત્જક નકુસાન થાય છે.

Votorantim ્પૂિ્ધિા પ્ોગ્ામનો એકમાત્ર આરાિસિંભ છે ભ્રષ્ટાચાિ અટકાિિો િે, અને આ 
િેિુ માટે અમે ભ્રષ્ટાચાિ વિિોરી ્પૂિ્ધિા પ્ોગ્ામ વિકસાવ્ો િિો, જ ેભ્રષ્ટાચાિના કાયયોને િોકિાના 
અમાિા પ્યાસો, અમાિા કાયયોની ગિન વિગિોનું માગ્ધદશ્ધન આ્પે છે. અમે િમને આ વિરય અને 
્પગ્ાંઓ જ ેિેને ટાળિા માટે ્ેિા જેઇએ િે વિશે િરુ ઊંડાિ્પૂિ્ધક સમજિામાં મદદ કિિા 
માંગીએ છીએ.

• ભ્રષ્ટાચાિ વિિોરી નીવિ વિશે જિો અને િે અનુસાિ કામ કિો.
• ત્રીજ-્પક્ સાથેના કિાિના જેખમો, ફક્રયાઓ અને પ્વૃત્તિઓનું મૂલ્યાંકન કિો જ ે

ભ્રષ્ટાચાિ વિિોરી નીવિ અને ્ાગુ કાનૂનનું ઉલ્ંઘન કિી શકે છે.
• જાિે શંકા િોય ત્યાિે, કોઇ્પિ વનિ્ધય ્ેિા ્પૂિદે નીવિ, કાનૂની અથિા ્પૂિ્ધિા 

વિભાગો, ્પૂિ્ધિા અને/અથિા એથથક્સ ્ાઇન સાથે ્પિામશ્ધ કિો.
• િમાિે “માથ્કીની ભાિના” સાથે કાય્ધ કિી, િમાિા સાથીઓને સ્ાિ ્ેિા અને નીવિ ્ાગુ 

કિિા માટે ્પિ પ્ોતસાહિિ કિિા જેઇએ અને િેમને ્પોિાને અથિા Votorantimnને 
જેખમમાં મૂકિા જેઇએ નિી.ં

રારા રેનેજર અને િંુ રાનીએ છીએ કે અરારે જિેર અવધકારીઓ સાથે ગાઢ 
સંબંધ બાંધિાની અને અરારી સ્થાતનક કારગીરીઓરાં તેઓની સરજણરાં 
સધુારો લાિિાની જરૂર છે. જિેર અવધકારીઓરાંથી એકે ઉલલેખ કરયો છે કે 

તેરને અનર કંપનીઓ સાથે િળિારળિાથી િિાઇ હટહકટો, ઇિેનટોની હટહકટો, અને 
રેસટૉરારાં ડરનર પ્ાપ્ત થાર છે. શું આ રોગર છે?
ફ્ાઇટ્સ, વનિાસ, અન ેમનોિંજનની ભટે સોગાદો આ્પિાનુ ંકૃત્ય અયોગય િીિે કમ્ધચાિીઓન ે
પ્ભાવિિ કિિાના પ્યાસ રૂ્ેપ જઇે શકાય છે અન ેઆ સજેંગો િેઠળ કિિુ ંજઇેએ નિી.ં
આ્પિી કામગીિીઓ અગં ેજિેિ અવરકાિીઓની સમજિમાં સરુાિો કિિો િ ેએક કાયદેસિ 
વ્ા્પાિ િેિ ુછે, જ ેિમાિા એકમના કાનનૂી વિભાગ દ્ાિા ્પિે્ાથી માદ્ય થયે્ , અમાિી સ્થાવનક 
કામગીિીની મુ્ાકાિ દ્ાિા પ્ાપ્ત થઈ શકે છે.

| અમ ેિમાિી ્પાસથેી શુ ંઅ્પકે્ા િાખીએ છીએ

| ઉદાિિિ
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િંુ આ સાથે જિેિ કરં છંુ કે મે ંVotorantim જૂથની આચાિ 
સંહિિા િાંચી અને સમજી છે અને િેનો અમ્ કિિા અને કં્પનીની 
અંદિની માિી િમામ પ્વૃત્તિઓમાં િેની ્પુવષ્ટ કિિા સિમિ થાઉ છંુ.  
િરુમાં, િંુ િેની ઉ્પયોત્ગિા સુવનબચિિ કિિા માટે પ્વિબધિ છંુ.

િાિીખ

્પૂિ્ધ નામ

િસિાક્િ
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