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બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સનો
સંદેશ
આ નવી Votorantim
આચાર સંહિતામાં તેવા
ઘટકોનો સમાવેશ થાય
છે જેને અમે વિવિધ
લોકસમૂહો સાથેના
આપણી કં પનીઓ અને
આપણા કર્મચારીઓના
સંબંધો માટે આવશ્યક
માનીએ છીએ.
સંહિતા અમારી અનુપાલન નીતિના આધારે
લખાયેલ છે , અને આ દસ્તાવેજ દ્વારા અમે
તેવા સિદ્ધાંતો દર્શાવીશું જે કં પની તરીકે
અમારી કાર્ય કરવાની રીતનું માર્ગદર્શન આપે
છે અને અમારા કર્મચારીઓ અને વ્યાપારિક
હિસ્સેદારો પાસેથી તેના આચરણની અપેક્ષા
રાખે છે .
તે વ્યાપારિક કામગીરીઓ માટે ની સંદર્ભ
માર્ગદર્શિકા છે જે Votorantim અને
સમાજ માટે મૂલ્ય ઊભું કરવાની પ્રતિબદ્ધતા
પર ધ્યાન કે ન્દ્રિત કરવા સાથે,અમારા
શેરધારકોના કાયદેસર હિતોની સાથે
કં પનીના ઔપચારિક અને બિનઔપચારિક
હિતોને જોડે છે .
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સીઈઓનો
સંદેશ
આ સંહિતા Votorantim માટે
મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રશાસન સાધન છે , કારણ કે તે
કર્મચારીઓ સાથે સ્પષ્ટ અને ઉપદેશાત્મક
રીતે કં પનીમાં કાર્ય કરે છે તેઓ પાસેથી કે વું
દૈ નિક આચરણ અપેક્ષિત છે જણાવે છે .
તે કર્મચારીની ગોપનીયતાની ખાતરી કરવા
માટે , કં પનીમાં જોવા મળતા કોઇપણ
દુ રાચારના રિપોર્ટિં ગ માટે પ્રવર્તમાન માર્ગ
પણ દર્શાવે છે .
આ આચાર સંહિતાની માર્ગદર્શિકા અમારા
મૂલ્યો અને સંચાલન માન્યતાઓથી પ્રેરિત
છે અને નૈતિકતા પ્રતિ અમારી પ્રતિબદ્ધતા
પ્રતિબિબં િત કરે છે . આ રીતે, અમારી
વ્યાપારિક ફિલસૂફીમાં પ્રામાણિકતા
સુનિશ્ચિત કરવાનો અમારો આશય છે ,જેને
સ્વસ્થ વ્યવસાય માહોલ સર્જવા અને સમાજ
માટે કં ઇક વધુ કરવા માટે અમે ફરજિયાત
માનીએ છીએ.
રાઉલ કાલ્ફેટ
Votorantim એસ. એ.ના પ્રમુખ
બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ

Votorantim હં મેશા
તેઓનો કારોબાર
મતલબ કે સંપૂર્ણ
કારોબાર નૈતિકતાથી
હાથ ધર્યો છે , જે સમય
જતાં તેની પ્રતિષ્ઠાને
પ્રામાણિકતા, અખંડતતા,
આદર, અને ન્યાયિક
સામાજિક વર્તનમાં ઢાળે છે .
આજે અમે આ વર્તણૂક પેટર્નની સાચવણી
માટે ની જવાબદારી અમારા કં પની લીડર
(નેતા) અને અમારા કર્મચારીઓને સોપં ીએ
છીએ, વિશ્વાસનું વાતાવરણ જાળવીને
અમારી રોજે રોજની કામગીરીઓ દ્વારા
અમારી પ્રતિષ્ઠા મજબૂત કરીએ છીએ.

અમારી રોજે રોજની કામગીરીઓ દ્વારા.
આ આચાર સંહિતા Votorantim
કારોબાર પ્રણાલીઓના લગભગ સો વર્ષના
જ્ઞાનનું માનકીકરણ કરવા માગે છે .
ફકત સંહિતાની પૂર્તતા કરવા ઉપરાંત, મને
આશા છે કે દરેક વ્યક્તિ અહી ં સમાવાયેલ
માર્ગદર્શિકા વાંચે અને ચિતં ન કરે જેથી તે
તમામ જેઓ Votorantim માટે કાર્ય કરે
છે તેઓ માટે તેઓ પ્રેરણા અને પરામર્શનો
અગત્યનો સ્ત્રોત બની જશે.
જોઆઓ મિરાન્ડા
Votorantim એસ.એ.ના સીઇઓ.
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I – આચાર સંહિતા અંગે
•
•
•
•
•
•

નૈતિક સમસ્યા
આચાર સંહિતા અને તેનો ઉપયોગ
એથિક્સ લાઇન
આચાર સમિતિ
સંહિતા ઉલ્લંઘનો
અનુશાસનાત્મક પગલાંઓ

II – કર્મચારીઓ
અને કાર્યસ્થળ
•
•
•
•
•
•

આંતરિક સંબંધો અને એકરૂપતા
શેરધારકો સાથે સંબંધ
સ્વાર્થ–હિત સંઘર્ષ
હે રાનગતી
આરોગ્ય, સુરક્ષા, અને પર્યાવરણ
દારૂ, ડ્રગ્સ (ગેરકાનૂની દવા) અને હથિયારોનો ઉપયોગ , માલ, અને અનુચિત
સામગ્રીનું વેચાણ
• માહિતી ગોપનીયતા, વિશેષાધિકૃ ત અને વ્યૂહાત્મક માહિતી

III – બાહ્ય પ્રેક્ષકો
સાથે સંબંધો
•
•
•
•
•
•
•
•
•

સ્પર્ધકો અને અવિશ્વાસ કાનૂન સાથે સંબંધ
વ્યાપારિક હિસ્સેદારો સાથે સંબંધ
સમુદાય સાથે સંબંધ
સરકાર સાથે સંબંધ
રાજકીય ભાગીદારી અને દાન
સપ્લાયરો સાથે સંબંધ
ભેટ સોગાદો, મનોરં જન, અને આતિથ્ય
પ્રેસ
ચારિત્ર્ય અને પ્રતિષ્ઠા

IV – કંપની સંસાધનોનો
ઉપયોગ
• કં પની અસ્ક્યામતો
• માહિતી સુરક્ષા
• બૌદ્ધિક સંપત્તિ અને ગોપનીયતા

V – ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કાનૂન
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આચાર
સંહિતા
અંગે
• નૈતિક સમસ્યા
• આચાર સંહિતા અને તેનો ઉપયોગ
• એથિક્સ લાઇન
• આચાર સમિતિ
• સંહિતા ઉલ્લંઘનો
• અનુશાસનાત્મક પગલાંઓ

નૈતિક સમસ્યા

? ?

આપણે સહુ આપણા માર્ગમાં એક અથવા એક કરતા વધુ નૈતિક અને વિવાદાસ્પદ દુ વિધાઓનો
અનુભવ કરી શકીએ છીએ. આવું થાય ત્યારે, તમારી પોતાની જાતને પૂછી જુ ઓ:

હકીકત કે નિર્ણય
આ અનુસાર છે :

કાનૂન
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મને કેવું લાગશે
જો મારો નિર્ણય

નીતિઓ
અને
માર્ગદર્શિકા

મારા અંગત
મૂલ્યો

છે વટે કાગળ
પર જ સમાપ્ત
થાય

મારા પરિવારને
જોખમ હતું

નુકસાન અથવા
કોઇક વ્યક્તિને
જોખમમાં મૂકવું
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આચાર સંહિતા
અને તેનો ઉપયોગ
મૂલ્યો અને સંચાલન માન્યતાઓથી પ્રેરિત, Votorantim આચાર સંહિતા નૈતિકતા
અને કારોબાર આચાર સાકલ્ય પ્રતિ અમારી પ્રતિબદ્ધતા રજૂ કરે છે . તે એક મહત્ત્વપૂર્ણ
Votorantim પ્રશાસનનું સાધન છે , અને આચારની સમજણ માટે માર્ગદર્શન તરીકે મદદ કરશે
જેની અમે તમારી પાસેથી રોજિદં ી પ્રવૃત્તિઓમાં અપેક્ષા રાખીએ છીએ. ઉપરાંત, તે શંકાસ્પદ
વર્તણૂક અથવા સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘનની ઘટનાની જાણ કરવાની યોગ્ય રીત પણ સમજાવે છે .

| ઉપયોગ
સંહિતા તમામ કર્મચારીઓ માટે ફરજિયાત છે , અને વ્યાપારિક ભાગીદારોને સંદર્ભ તરીકે
મદદરૂપ થશે. દરેક સંભાવના જે વ્યાપારના દૈ નિક વિકાસ અંતર્ગત છે તે લખવાનો આશય
નથી , તેમ છતાં, તે રજૂ કરે છે , સ્પષ્ટ અને બિન-તડજોડ માર્ગદર્શિકા. આથી, તે ઘણું
મહત્વનું છે કે તમે દરેક પ્રકરણ સંપૂર્ણપણે સમજો. તમને મદદરૂપ થવા માટે , પ્રત્યેક પ્રકરણમાં
ઉદાહરણો સાથેનો એક વિભાગ છે , અને એ વિભાગ તે સમજાવે છે કે અમે તમારી પાસેથી શું
અપેક્ષા રાખીએ છીએ.

| સંચાલન અને સુધારા-વધારા
આ સંહિતાની મંજૂરી અને તેનું અદ્યતન (અપડેટ) Votorantim એસ.એ.ના બોર્ડ ઓફ
ડાયરેક્ટર્સની જવાબદારી છે . આ સંહિતામાં સુધારા માટે ની ભલામણો સ્થાનિક પૂર્તતા
વિભાગને નિર્દે શિત કરેલ હશે, જે Votorantim એસ.એ.ના પૂર્તતા વિભાગના ફે રફારોના
પ્રસ્તાવ રજૂ કરવા માટે જવાબદાર છે .

| વધુ જાણકારી
તમામ કર્મચારી માટે માર્ગદર્શિકા તરીકે ઉપયોગી થવા ઉપરાંત, સંહિતા તમામ શેરધારકોના
અધિકારો, ફરજો, અને જવાબદારીઓનું નિવેદન પણ છે , અમારા મૂલ્યો અને અમારી સંસ્કૃતિ,
ં પણ છે , અને મેનેજરો અને કર્મચારીઓ
અમારી સામાજિક-પર્યાવરણીય કામગીરીનું પ્રતિબિબ
તેમજ કં પની માટે તમામ આચાર માનકો ઉત્પાદન સાંકળનો જ એક ભાગ છે .
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વૈશ્વિક કં પની તરીકે, અમે વિવિધ દેશોના કાનૂનો અને નિયમોને આધિન રહીશું જ્યાં અમે હાજર
છીએ, અને અમે સેવા, આધાર, અને આંતરરાષ્ટ્રીય માનકો અને પ્રણાલીઓ, જેમ કે UN વૈશ્વિક
કૉમ્પૅક્ટ (કરાર)ના સિદ્ધાંતો, યુનાઇટે ડ નેશન્સના યુનિવર્સલ ડિક્લેરેશન ઑફ હ્યુમન રાઇટ્ સ, અને
અન્ય પ્રશાસનની શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ હે ઠળ સુધારો કરવા માટે પણ પ્રતિબધ્ધ છીએ.

| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
અમે તમારી પાસેથી આ સંહિતામાં વર્ણવેલ એ ને એ જ નૈતિક આચારના ધોરણોની
અપેક્ષા રાખીએ છીએ. તમામ કર્મચારીઓ, મેનેજરો, અને વહીવટકર્તાઓએ સંહિતાની
પૂર્તતા કરવાની રહે શે, અને અમારા ભાગીદારો અને સપ્લાયરોએ સમાન સિદ્ધાંતો અને
માનકો અપનાવવાને પ્રોત્સાહન આપવું જોઇએ અને સંહિતા પૂર્તતા નિવેદન પર સહી
કરવાની રહે શે. અમે તમારી પાસેથી અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે તમે ફકત સંહિતાની માર્ગદર્શિકાને
જ જાણો અને લાગુ કરો નહી,ં પરં તુ નીતિઓ અને કાર્યપ્રણાલીઓ, ખાસ કરીને જેઓ તમારી
પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલ છે તેને પણ જાણો અને લાગુ કરો.
જ્યાં સાંસ્કૃતિક તફાવત હોઇ તેવી સ્થિતિમાં, તમારે તેવા કાનૂન અથવા આચારને અનુસરવું જોઇએ
જે ઉચ્ચતમ કાર્યપ્રણાલી માનક રજૂ કરે છે .
અમને એવા વ્યક્તિઓ પ્રતિ કોઇપણ પ્રકારના દં ડ, અનુશાસનાત્મક કે પ્રતિશોધના પગલાં
અસ્વીકાર્ય છે જેઓ વ્યાપારિક આચરણ સંબંધિત બાબતોમાં મદદરૂપ થાય અથવા તેને ઉઘાડી
પાડે. જો આવું થાય તો, અમે અપેક્ષા રાખીએ કે તમે તમારા ઉપરી અધિકારીને જાણ કરો અથવા
એથિક્સ લાઇન પર અહે વાલિત કરો.

| ઉદાહરણ
I મને સંહિતાની વિભાવનાઓના ઉપયોગ વિશે શંકાઓ છે કે શું સહકાર્યકરો અને
મેનેજરો તે મુદ્દાઓને ગંભીરતાપૂર્વક લેશે કે કે મ.
Votorantim ખાતે, અમે પ્રામાણિકતા, પારદર્શિતા, અને વિશ્વસનીયતાના ઉચ્ચતમ
ધોરણો ઇચ્છીએ છીએ. અમે હં મેશા કર્મચારીઓ અને તેવા તમામ લોકો જેઓ સાથે અમે
વ્યાપાર કરીએ છીએ તેઓમાં જાગરૂકતા વધારવા માંગીએ છીએ. અમે માળખું ઘડેલ છે જે આ
પડકારો સામે પહોચં ી વળવા તૈયાર છે , અને અમે આશા રાખીશું કે અમારા કર્મચારીઓ અનૈતિક
કૃ ત્યોનો અસ્વીકાર કરે, અને તેઓના સાથીઓને પ્રભાવિત કરવા આ માળખાનો ઉપયોગ કરે,
અથવા યોગ્ય ચેનલનો ઉપયોગ કરે.
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એથિક્સ લાઇન
આચાર સંહિતાને લગતા કોઇપણ પ્રશ્નોની જાણકારી માટે , વિશ્લેષણ કરવા અને ઉકે લ લાવવા
માટે , Votorantim એક ચેનલ બનાવી છે જેને એથિક્સ લાઇન કહે વાય છે , જે આંતરિક અને
બાહ્ય લોકસમૂહો દ્વારા એક્સેસ કરી શકાય છે .
નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક હોવાથી એથિક્સ લાઇન માહિતીની ગોપનીયતા સુનિશ્ચિત કરે છે , સામેલ
વ્યક્તિઓની ઓળખ જાળવી રાખે છે , અને દરેક વ્યક્તિને ઉત્તમ વાતાવરણ માટે પ્રોત્સાહિત કરે
છે . તેના મારફત, તમે અર્થઘટન વિશે કોઇપણ પ્રશ્ન પૂછી શકો અને આચાર સંહિતાના કોઇપણ
ભંગ સંબંધિત ફરિયાદો રજૂ કરી શકો છો.
આ એક સેવા છે જે તમામ કં પનીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે , તે કર્મચારીને આચાર સંહિતા સંબંધિત
કોઇપણ મુદ્દાના ઉકે લ માટે જુ દી જુ દી ચેનલનો ઉપયોગ કરવાની છૂ ટ આપે છે .
સેવા પોર્ટુગીઝ, અંગ્રેજી, સ્પેનિશ અને ફ્રેન્ચ સહિતની બહુ વિધ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે .
ફરિયાદ કરતી વખતે, તમે અનામી રહે વાનું પસંદ કરી શકો છો.
એથિક્સ લાઇનનો સંપર્ક કરવા, તમે ચેનલ દ્વારા પૂરી પડાયેલ પદ્ધતિઓ પૈકી કોઇ એક પસંદ
કરી શકો છો: ફોન દ્વારા અથવા વેબસાઇટ મારફત, જ્યાં તમે ફરિયાદ કરવાનું, પ્રશ્નો પૂછવાનું,
અથવા અગાઉ કરેલ ફરિયાદના અનુવર્તન માટે એક્સેસ શોધી શકો છો.

| વધુ જાણકારી
તમે આચાર સંહિતાના અર્થઘટનને લગતા પ્રશ્નોના જવાબ માટે ક્યાં તો એથિક્સ લાઇનનો
સંપર્ક કરી શકો, અથવા તો ફરિયાદ કરી શકો અને સંહિતાના ઉલ્લંઘનો, તેમજ ભ્રષ્ટાચારના
સંભવિત કૃ ત્યો, અથવા કોઇપણ અન્ય વર્તણૂક અથવા અનૈતિક કાર્યપ્રણાલીની જાણ કરી
શકો છો.
એથિક્સ લાઇન ચેનલો મારફત કરેલ તમામ અહે વાલો સ્વચલિત રીતે ત્રીજા પક્ષને જે સ્વતંત્ર અને
લાયક છે તેને પ્રારં ભિક વર્ગીકરણ અને આચાર સમિતિના અનુગામી સંદર્ભ માટે નિર્દેશિત કરાય
છે , તેની સમીક્ષા કરવાની અને કોઇપણ સુધારાત્મક પગલાંઓની ભલામણ કરવાની ફરજ છે.
ઠોસ હકીકતો અને ડેટા દ્વારા જ્યારે પણ સંભવ હોય ત્યારે લાંચના કૃ ત્યો અથવા વ્યવહારોમાં
સામેલ કર્મચારીઓ, સપ્લાયરો અને વ્યાપારિક ભાગીદારો સામે છે તરપિડં ી સંબંધિત ફરિયાદો.
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
આચાર સંહિતા સંબંધિત અહે વાલો, ફરિયાદો, અને સ્પષ્ટીકરણો માટે ની એકમાત્ર
ચેનલનો ઉપયોગ જવાબદારીપૂર્વક અને ગંભીરતાથી કરવો જોઇએ.
જ્યારે તમને એવી પરિસ્થિતિનો અનુભવ થાય અને ક્યો આચાર અપનાવવો તે વિશે
પ્રશ્નો થાય, અથવા સાથીએ અપનાવેલ અભિગમ સાથે જો તમે સહમત ન હોવ તો,
તમારા ઉપરી સુપરવાઇઝર સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરો.
આવી પરિસ્થિતિ જ્યાં પાત્રને તમારા ઉપરી સુપરવાઇઝર, અથવા તમારા યુનિટ મેનેજર સાથે
વાતચીત કરવાથી શરમિદં ગી થઈ શકે તેમ હોય, તો તમે તમારા યુનિટના માનવ સંસાધન
પ્રતિનિધિ પાસેથી સલાહ લઈ શકો છો, અથવા જો તમને વધુ આરામદાયક લાગે તો, તમે
એથિક્સ લાઇન ચેનલો પૈકી કોઇ એક મારફત જ્યાં તમે કાર્ય કરો છો તે આચાર સમિતિને સીધા
તમારા પ્રશ્ન મોકલી શકો છો.
માહિતગાર રહે વં:ુ જ્યાં તમે કાર્ય કરો છો ત્યાં વ્યાપાર આચાર સમિતિનો સંપર્ક અથવા ફરિયાદ
કરવા માટે , જ્યાં અકસ્માત થયો હોય તે કં પની/વ્યાપાર યુનિટની પસંદગી કરવી.

| ઉદાહરણ
ં સેવાનો સંપર્ક કરું તો, મને ચિતં ા થાય છે કે
જો હું એથિક્સ લાઇન કાઉન્સેલિગ
મારા સીધા ઉપરી અધિકારી, અથવા મારા મેનેજર નારાજ પણ થઈ શકે , અને
મને દં ડ થઈ શકે.
અમને એવા વ્યક્તિઓ પ્રતિ કોઇપણ પ્રકારના પ્રતિશોધ અસ્વીકાર્ય છે જેઓ યથાર્થ
ચિતં ા બતાવે છે . પ્રતિશોધના તમામ આરોપોની બરાબર તપાસ થશે. પ્રતિશોધ અનુશાસનાત્મક
પગલાંઓમાં પરિણમશે, જેમાં બરતરફીનો સમાવેશ હોઇ શકે. આથી, અમે આશા કરીએ છીએ
કે તમે સેવા મેળવવા સાથે કોઇપણ પ્રકારના પ્રતિશોધથી પીડાતા હોવ તો જાણ પણ કરો.
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આચાર
સમિતિ
આચાર સંહિતાના પ્રસારને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે , અનુશાસનાત્મક પગલાંઓના ઉપયોગ પર
દે ખરેખ રાખો, અને આપણા તમામ વ્યવસાયોમાં નીતિમત્તાની ખાતરી કરો, પ્રત્યેક કં પનીમાં
સંભવિત દુ રાચાર અને સામાન્ય પ્રામાણિકતા મુદ્દાઓ સંબંધિત ઉદ્ભવતી બાબતોને પહોચં ી વળવા
માટે તૈયાર હોય તેવા લોકોની બનેલ આચાર સમિતિ હોય.
એથિક્સ લાઇન દ્વારા મળે લ ફરિયાદો તેઓની સમગ્ર આચાર સમિતિમાં અહે વાલિત થાય છે ,
તે ઉલ્લંઘનના પ્રતિભાવરૂપે, અને તેઓની અમલબજાવણી સુનિશ્ચિત કરવા; આચાર સંહિતાની
સમયાંતરે સમીક્ષા કરવી અને અપડેટને પ્રોત્સહિત કરવા; ઉલ્લંઘનના સૌથી ગંભીર કિસ્સાઓમાં
પ્રશાસનીય નિર્ણય કરવા; સંબંધિત પક્ષો વચ્ચે સંભવિત સ્વાર્થ–હિત સંઘર્ષની પરિસ્થિતિની
બાબતમાં ભલામણ કરવા; અને આચાર સમિતિ સાથે કાયમી અને સીધી વાતચીત ચેનલ તરીકે
એથિક્સ લાઇનનું અસ્તિત્વ અને જાળવણી સુનિશ્ચિત કરવા આવશ્યક પગલાંઓ લેવાનો નિર્ણય
લેવા માટે પણ જવાબદાર છે .

| વધુ જાણકારી
કં પનીની આચાર સમિતિઓ એગ્ઝિક્યુટિવ સમિતિઓ છે , અને તેમાં કં પનીના સીઇઓ અને
જેઓ પૂર્તતા, કાનૂની બાબતો, માનવ સંસાધન વિભાગો માટે જવાબદાર છે તેઓ તેમનાં
સદસ્યો હશે, અને અન્યોની જ્યારે આવશ્યકતા હશે.
વરિષ્ઠ એગ્ઝિક્યુટિવો સામેલ હોય તે કિસ્સામાં, તે સમિતિની જવાબદારી છે કે તેમને બોર્ડ ઓફ
ડાયરેક્ટર્સ પાસે મોકલે, જેથી સુનિશ્ચિત થાય કે તમામ સમયે પ્રક્રિયામાં સ્વતંત્રતા રહી છે .
કં પની વચ્ચે લાઇનદોરી જાળવવા, અનુશાસનાત્મક પગલાંઓ લેવાની પ્રક્રિયા સંબંધિત
ચુકાદાઓની, પૂર્તતા અને એથિક્સ લાઇન વિભાગની ટીમોની મદદ લઈ કં પની સમિતિના સદસ્યો
વચ્ચે ચર્ચા થવી જોઇએ.
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
અમને આશા છે કે તમે અમારી આચાર સંહિતાના આદર, પાલન, અને સુધારાને
પ્રોત્સાહિત અને કાયદેસર બનાવવામાં મદદ કરશો. આ સંહિતામાં સમિતિના
ધ્યેય અને જવાબદારીઓ, તથા પ્રણાલીઓ અને દ્રષ્ટિકોણ સમજવા જરૂરી છે , તમે
ખાતરીપૂર્વક કહી શકો કે આવી પ્રણાલીઓને અનુસરવી જોઇએ અને આદર કરવો
જોઇએ. જ્યારે તમે કોઇ શંકાસ્પદ સ્થિતિમાં ઓળખાઇ જાવ ત્યારે તમારા સાથીની મદદ લેવી,
અને જો તમે અયોગ્ય વ્યવહાર થતો જુ ઓ તો, તમારા ઉપરી સુપરવાઇઝર, તમારા મેનેજર
સાથે વાત કરવી, અથવા એથિક્સ લાઇનનો સંપર્ક કરવો.

| ઉદાહરણ
મે ં એથિક્સ લાઇનને છે લ્લાં મહિને જાણ કરી હતી, પરં ત ુ કં ઇ થયું નહી.ં મે ં એ પણ
જાણ્યું કે આચાર સમિતિની સભા યોજાઇ હતી, અને કોઇ પ્રતિભાવ મળ્યો ન
હતો. હું પરિણામથી ખરેખર નિરાશ છું . ભવિષ્યમાં સમસ્યાઓ ખુલ્લી પાડવાની
ચિતં ા શું કામ કરવી?
એથિક્સ લાઇન મારફત ખુલ્લા પડતા તમામ અહે વાલો અને બાબતો વિશ્લેષણ પ્રક્રિયા હે ઠળ
હશે જે તમામ ઉપલબ્ધ ડેટાની શોધે કરે છે . કેટલાક કિસ્સાઓમાં અન્યો કરતા તપાસ માટે વધુ
સમય લાગી શકે. ગુપ્તતાના કારણોસર, અમે તમને હં મેશા સમસ્યાના ચોક્કસ પરિણામ વિશે
અપડેટ નહી ં કરી શકીએ. તેમ છતાં, જો અમુક સમય પછી તમને લાગે કે તેના પર યોગ્ય રીતે
ધ્યાન આપવામાં અવ્યું નથી તો, તમારે તમારી સમસ્યાની પ્રગતિ ચકાસવા માટે ફરીવાર સેવાનો
સંપર્ક કરવો જોઇએ.
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સંહિતા
ઉલ્લંઘનો
સંહિતાનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતાને દુ રાચાર ગણવામાં આવે છે , અને તેને ગંભીર બાબત
તરીકે જોવાય છે તેને અહે વાલિત કરાશે તથા વાતચીત કરાશે અને તે અનુશાસનાત્મક
પગલાંઓ તરફ દોરી જઈ શકે. સાતત્ય જાળવી રાખવા માટે માનકો, નીતિઓ, અને
કાર્યપ્રણાલીઓની હાજરી આવશ્યક છે . સુનિશ્ચિત કરો કે સંહિતા તમામ સમયે અનુસરાય તે
પ્રત્યેક વ્યક્તિની જવાબદારી છે .
Votorantim નિયમો અને કાયદાઓની અપૂર્તતા સહન કરાતી નથી અને દં ડ થઈ શકે છે .
જો ઉલ્લંઘન થાય તો, કોઇપણ અનુશાસનાત્મક અથવા સુધારાત્મક પગલાંઓનો પ્રકાર આચાર
સમિતિ દ્વારા અને પૂર્તતા, માનવ સંસાધનો, અને કાનૂની બાબતોને લગતા વિભાગો સહિતના
યોગ્ય નિષ્ણાતો સાથે પરામર્શ કરીને નક્કી કરાશે. સુધારાત્મક પગલાંઓનો આધાર ઉલ્લંઘનની
તીવ્રતા અને અન્ય સંબંધિત પરિસ્થિતિઓને આધિન હશે.
ં ું અગત્યનું છે કે ઉલ્લંઘનો જેમાં કાયદાના ભંગનો સમાવેશ છે તેને સમર્થ પોલિસ
તે નોધવ
અધિકારીઓને રવાના કરાશે.

| વધુ જાણકારી
તે નેતૃત્વ પર છે કે તેઓ સંસ્થાની નીતિઓ અને માનકોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવા માટે
તેઓની ટીમને માહિતગાર, માર્ગદર્શન, અને તૈયાર કરી અને તેને અનુસરીને ઉદાહરણ
પૂરું પાડે.

18 |

| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
જો તમે સંહિતાના ઉલ્લંઘનના સાક્ષી હોવ અથવા જાણતા હોવ તો, અમે આશા
રાખીએ કે તમે સમસ્યા તાત્કાલિક તમારા સીધા સુપરવાઇઝર સામે લાવો. જો
ઉલ્લંઘનમાં તેમનો સમાવેશ હોય તો, તમે તમારા યુનિટના મેજનર, અથવા માનવ
સંસાધન પ્રતિનિધિ, પૂર્તતા પ્રતિનિધિ, અથવા એથિક્સ લાઇનને,જણાવી શકો અને આ
ઉલ્લંઘનમાં સંભવિત તપાસો સાથે સહકાર આપવો જોઇએ .
આંતરિક તપાસોમાં ગંભીર પ્રક્રિયાગત પાસાઓ સામેલ છે અને, તેથી જ, તે ફક્ત યોગ્ય સ્ટાફ
દ્વારા જ હાથ ધરાશે.

| ઉદાહરણ
મે ં જોયું કે ઘણીબધી નીતિઓ સંપર્ણ
ૂ પણે અનુસરાતી નથી. મે ં મારા ઉપરી સાથે
તેની ચર્ચા પણ કરી, પરં ત ુ તેણે કહ્યું કે અમુક વસ્તુઓ સાંસ્કૃતિક છે , અને આથી
કં પની તેને વ્યવહારમાં અનુસરતી નથી. શું આ સંહિતાનું ઉલ્લંઘન છે ?
હા, હાથ ધરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓના સંબંધમાં વ્યક્તિની ભૂમિકાઓ અને જવાબદારી
નીતિઓ દ્વારા નિર્ધારિત થાય છે . નીતિનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા એ સંહિતાનું ઉલ્લંઘન છે .
જો તમને નીતિ જેની અમલ બજાવણી થતી નથી તેની માહિતી હોય તો, તમારે એથિક્સ લાઇનને
તેની જાણ કરવાની રહે શે.
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અનુશાસનાત્મક
પગલાંઓ
આવશ્યક વર્તણૂક ધોરણો સુનિશ્ચિત કરવા નિયમો પ્રસ્થાપિત કરવા માટે અનુશાસનાત્મક પગલાંઓ
લેવાશે, અને જ્યાં વર્તણૂક આ ધોરણો અનુસાર નથી ત્યાં તમામ પરિસ્થિતિઓમાં લાગુ કરાશે.
લાગુ કરવાનો (ઍપ્લિકેશન) આધાર ઉલ્ઘલં નની તીવ્રતા અને અન્ય સંબધિત
ં પરિસ્થિતિઓને
આધિન હશે અને તેમાં સમાવેશ હોઇ શકે:
1. મૌખિક કે લેખિત ચેતવણી
2. ફરજ-મોકૂ ફી
3. કારણ સાથે અથવા વિના રદબાતલ
દુ રાચાર આચરતા જ તાત્કાલિક શકય હોય એટલો દં ડ કરાશે, અથવા તેને મૂક માફી ગણવામાં
આવશે. જ્યારે ભૂલ માટે હકીકતો અને જવાબદારીઓની તપાસની આવશ્યકતા હોય ત્યારે દં ડ
લાગુ કરવા માટે લાંબા ગાળાના સમયની છૂ ટ છે .
કિસ્સાઓ જેમાં પરિણામોના વ્યવસ્થાપન લાગુ પડે છે તેની પૂર્તતા ટાસ્ક ફોર્સ (TF), એક જૂ થ
જેમાં કં પનીના પૂર્તતા વિભાગોના સદસ્યો એકસાથે હોય છે તેમાં ચર્ચા કરી,ઉકે લ લાવેલ તમામ
કિસ્સાઓ માટે સમાન નિર્ણય કરીને આચાર સમિતિને પૂરા પાડે છે .

| વધુ જાણકારી
કર્મચારીના ઉપરી સુપરવાઇઝર જેઓ કં પની કાર્યપ્રણાલી અથવા માનક પૂર્તતા કરવામાં
નિષ્ફળ ગયા હોય તેઓને સમર્થ વિભાગ દ્વારા અધિસૂચિત કરાશે.
જો સમાન ક્ષેત્રમાં અન્ય નિયમભંગ થાય તો, મેનેજરને અધિસૂચિત કરાશે, અને સુપરવાઇઝર
અને સામેલ કર્મચારીને લેખિત ચેતવણી અપાશે. જો સમાન માનકની એ ને એ જ વિભાગમાં
ફરીવાર અવગણના થાય તો, ડાયરેક્ટરને અધિસૂચિત કરાશે અને ઉપલબ્ધ માહિતીને આધારે
નિર્ણય લેવાશે કે ક્યા પગલાં લેવા જોઇએ.

20 |

| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
જો તમને અમુક ધોરણોમાં અનિયમિતતા જોવા મળે તો, તમારે તમારા ઉપરી
સુપરવાઇઝરને જાણ કરવાની રહે શે અને આ નિયમની સમીક્ષા કરવા વિનંતી
કરવાની રહે શે, જેની સમર્થ વિભાગ દ્વારા પુન:આકારણી કરાશે અને સુધારો કરી
શકાય. જ્યાં પર્યાપ્ત સંસાધનો અથવા માળખાનો અભાવ હોય ત્યાં તમે નિયમ અનુસરી
શકો નહી ં તેવા કિસ્સાઓમાં તમે તમારા તાત્કાલિક સુપરવાઇઝરના માર્ગદર્શનની વિનંતી
કરી શકો આના પરિણામે, તે પૂર્તતા, કાનૂની બાબતોને લગતા અને/અથવા આંતરિક ઓડિટ
વિભાગો મારફત નિશ્ચયાત્મક ઉકેલ લાવવા માટે કિસ્સાને સંસ્થાના યોગ્ય સ્તર પર લઈ જશે.
ઘણી અપર્યાપ્ત કાર્યપ્રણાલીઓ બની શકે કારણ કે વ્યક્તિ પાસે સંપૂર્ણ મહિતી હોતી નથી,
અથવા માહિતી સમજી શકતા નથી, અથવા માત્ર એ કારણે કે તેઓ પ્રવૃત્તિ પૂર્ણ કરવા દબાણ
અનુભવતા હોય. અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે સંહિતા સમજી છે અને અન્યોને મદદરૂપ
થશો જેઓને સમજવામાં ભૂલ થઈ હોય.

| ઉદાહરણ
એક સહકાર્યકરને નીતિભંગ માટે બરતરફ કરવામાં આવ્યા હતા, પરં ત ુ જાણ થઈ
કે અન્ય કર્મચારી જેને સમાન કાર્ય કર્યું હતું તેને ફકત ચેતવણી જ મળી હતી.
આચાર સમિતિ કે વી રીતે નિર્ણય કરે છે ? શું આ તેઓની નિષ્ફળતા હતી?
કોઇપણ નીતિના ઉલ્લંઘનને Votorantim ગંભીરતાથી લે છે . સમિતિ તે સુનિશ્ચિત
કરવા કાર્ય કરે છે કે સમાન કિસ્સાઓમાં એક જ સમાન પગલાંઓ લાગુ પડે, ઉપરાંત, પ્રત્યેક
કિસ્સાનો વ્યક્તિગત ધોરણે ઉપલબ્ધ માહિતી અને ભૂતકાળમાં વ્યક્તિની વર્તણૂક અનુસાર
ઉકે લ લાવવામાં આવે છે . યાદ રાખો: અનિચ્છનીય વર્તણૂકનું પુનરાવર્તન વધુ કઠોર પગલાંઓ
લેવા તરફ દોરી જઈ શકે.
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કર્મચારીઓ
અને
કાર્યસ્થળ
• આંતરિક સંબંધો અને એકરૂપતા
• શેરધારકો સાથે સંબંધ
• સ્વાર્થ–હિત સંઘર્ષ
• હે રાનગતી
• આરોગ્ય, સુરક્ષા, અને પર્યાવરણ
• દારૂ, ડ્રગ્સ (ગેરકાનૂની દવા) અને હથિયારોનો ઉપયોગ , માલ,

અને અનુચિત સામગ્રીનું વેચાણ

• માહિતી ગોપનીયતા, વિશેષાધિકૃ ત અને વ્યૂહાત્મક માહિતી

આંતરિક સંબંધો
અને એકરૂપતા
અમે માનીએ છીએ કે સારા કાર્યસ્થળ માહૌલની સાથે સમર્થ, પ્રશંસનીય, અને સંકળાયેલ લોકો
અમારા પરિણામો વધારે છે . અમને વૈવિધ્યસભર અને વ્યાપક વાતાવરણની શોધ છે જે નાવિન્યને
મહત્ત્વ/ મહત્વ આપે, અને અમે કોઇપણ પ્રકારનો અનાદર કે ભેદભાવ સહન કરતા નથી. અમે
વ્યાવસાયિક વૃદ્ધિ માટે આદરપૂર્ણ, ન્યાયિક અને વ્યાવસાયિક કાર્યસ્થળ સાથે તકો પૂરી પાડીશું.
કર્મચારીઓ વચ્ચે પારિવારિક સંબંધો સંબંધિત, કાર્યોમાં સંબંધીઓની નોકરી હોવી અથવા નોકરી
આપવી જ્યાં સીધો અધિક્રમિક (દરજ્જાને લગતો) સંબંધ હોય અથવા એ જ ઉપરી સુપરવાઇઝરને
લાગુ પડતું હોય તે મંજૂર નથી. કર્મચારીઓ વચ્ચેના રૉમેન્ટિક સંબંધો માટે સમાન નિયમ લાગુ છે .
વિશિષ્ટ કિસ્સાઓમાં તમારી કં પનીના માનવ સંસાધનો અને પૂર્તતા વિભાગ વ્યવહાર કરશે.
અમે તમામ કં પનીમાં વિભાગો વચ્ચે એકરૂપતા, કર્મચારીઓ વચ્ચે સહકારની કદર કરીએ છીએ, અને
જ્ઞાનની વહે ંચણી તથા સર્વોત્તમ પ્રથાઓના પ્રચારને “માહિતી ગોપનીયતા” હે ઠળ વર્ણવેલ ગોપનીયતા
માપદં ડ સુરક્ષા પૂરી પાડે છે. આ વહે ંચણી માટે યોગ્ય વાતાવરણ બનાવવા અને પ્રભાવ પાડવા માટે ,
અમારી વિવિધ કં પનીઓના સદસ્યોએ વર્ક ગ્રૂપ (WG) બનાવ્યું છે જે સામાન્ય હિતના મુદ્દાઓ અને
શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓની ચર્ચા કરવા નિયમિતપણે મળે છે.

| વધુ જાણકારી
જ્યારે નવા કર્મચારીને નોકરી પર રખાય ત્યારે, પારિવારિક સંબંધ અને કોઇપણ સંભવિત સ્વાર્થ–
હિત સંઘર્ષ ઓળખવા માટે , તેઓને Votorantim કર્મચારીઓ સાથેના કોઇપણ સંબંધનો
ઉલ્લેખ કરવા જણાવાશે.
નાના શહે રોમાં, જ્યાં સંબંધીને નોકરીએ રાખવાની સંભાવના વધુ હોય છે ત્યાં આ બાબતની માનવ
સંસાધનો અને પૂર્તતા વિભાગ સાથે ચર્ચા કરવી જોઇએ.
• પ્રથમ દરજ્જાના સંબંધીઓ છે : પિતા, માતા, અને બાળકો.
• બીજા દરજ્જાના સંબંધીઓ છે : ભાઇઓ અને બહે નો, દાદા/દાદી, અને પૌત્ર/પૌત્રી.
• ત્રીજા દરજ્જાના સંબધં ીઓ છે : કાકાઓ/કાકીઓ, ભત્રીજા/ભત્રીજી, અને પિતરાઇઓ (કઝિન્સ).
• પ્રથમ-દરજ્જાના લગ્નસંબંધી સગાંઓ છે : સસરા/સાસુ, જમાઇ/વહુ , સાવકાપિતા/માતા, અને
સાવકા બાળકો.
• બીજા-દરજ્જાના લગ્નસંબંધી સગાંઓ છે : સાળો/દિયર/નણંદ/ભાભી.
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
અમારા આંતરિક વાતાવરણમાં, તમારે માહિતગાર અને સુનિશ્ચિત રહે વં ુ જોઇએ:
• તકોનો સમાન પ્રવેશ-માર્ગ, ગતિશીલતાના માપદં ડ અનુસાર, આંતરિક
ગતિશીલતાને પ્રોત્સાહિત કરવાનો ઉદ્દેશ છે આથી કર્મચારીઓ નવા પડકારોથી
અવગત થાય.
• હોદ્દાની પરવા કર્યા વિના, વ્યાવસાયિક આંતરક્રિયાઓ દરમિયાન આદર જાળવવો. l
કર્મચારીઓની કાર્યાત્મક ફરજોનો આદર કરવો, કાળજી રાખવી કે તેમનું ઉલ્લંઘન થાય નહી.ં
• સાથીઓના કાર્ય અથવા વિચારોની રજૂ આતની કદર કરો.
• તમારા સંબંધો, કોઇપણ પ્રવૃત્તિઓ અથવા પરિસ્થિતિઓની વાતચીતમાં પારદર્શિતા ને
કારણે સ્વાર્થ–હિત સંઘર્ષ થઈ શકે (“ સ્વાર્થ–હિત સંઘર્ષ “માં વધુ વાંચો).

| ઉદાહરણ
અમે નોકરી માટે ની ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરી રહ્યા છીએ જેમાં વિશાળ માત્રામાં
મુસાફરીનો સમાવેશ છે. એક ઉમેદવાર જોડિંયા બાળકોની માતા છે , અને ઉત્તમ
અનુભવ અને લાયકાત હોવા છતાં, મને નથી લાગતું કે તેણી તમામ મુસાફરી
કરવા સક્ષમ હશે. તેથી, શું મારે તેણીને ઉમેદવારોની અંતિમ સૂચિમાંથી કાઢી
નાખવી જોઇએ જેથી તેણી તેનો સમય બરબાદ કરે નહી?ં
આવું અનુમાન કરવાથી, તમે અમારી સંહિતા અને કાયદાનું પણ ઉલ્લંઘન કરો છો. તમારે
ઉમેદવાર વિશે તેઓના વ્યક્તિગત કારણો, જેમ કે તેઓની પારિવારિક જવાબદારીઓના
આધારે કોઇ ભેદભાવ કે અનુમાનો કરવા જોઇએ નહી.ં અમે લાયકાતના આધારે નોકરીએ
રાખીએ છીએ. તમારી ચિતં ા સુસંગત છે ; તેમ છતાં, તમને નોકરીની મુસાફરી માંગો સંબંધિત
તમામ ઉમેદવાર માહિતી પૂરી પડાશે. આ જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવાનો નિર્ણય વ્યક્તિગત રીતે
પોતાની જાતે કરવાનો રહે શે.

| 25

શેરધારકો
સાથેનો સંબંધ
પ્રત્યેક કં પનીઓમાં નિર્ણય લેતી સર્વોચ્ચ સ્થાપિત સમિતિઓ દ્વારા શેરધારકો સાથેના સંબંધ
અસરકારક પ્રશાસનના આધારે હોવા જોઇએ .
કં પનીની પ્રવૃત્તિઓ પર દે ખરેખ રાખી શકાય તે માટે વાતચીતની આપલે સુસ્પષ્ટ, પારદર્શક, અને
સમયસર હોવી જોઇએ.
જ્યારે કોઇ બાબત શેરધારકો સાથેના સંબંધ વિષયક હોય પછી તે વ્યાપારી કે પ્રચાલન
મુદ્દાની હોય, ત્યારે આ બાબતને બોર્ડ ઓફ ડાયરે ક્ટર્સ પાસે ચર્ચા અને નિર્ણય માટે નિર્દિષ્ટ
કરવી જોઇએ.

| વધુ જાણકારી
કં પનીએ ત્રીજા પક્ષ માટે જે વર્તનના નિયમો હોય તેનો જ ઉપયોગ શેરધારકોના પરિવારના
સદસ્ય સાથે પણ કરવાનો રહે શે. શેરધારકો, અથવા તેઓની ખાનગી કં પનીઓ કે જેને
Votorantim સાથે વ્યાપારિક સંબંધ વિકસાવવામાં રસ હોય છે તે કિસ્સામાં,અસંબંધિત
પક્ષોને જે નિયમો લાગુ પડે તે જ નિયમોનો ઉપયોગ તેમની સાથે કરવામાં આવશે, અને કં પનીના
બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સને અધિસૂચિત કરાશે.
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
તે પ્રત્યેક વ્યક્તિની ફરજ છે કે તેઓ શેરધારકો સાથેની સંલગ્નતાના નિયમોથી
માહિતગાર રહે .
આ સંબંધિત પક્ષ સાથેના કોઇપણ વ્યવહારો પારદર્શિતા, મૅનેજમેન્ટ (વ્યવસ્થાપક)
ની સંમતિ, અને હં મેશા સામાન્ય બજાર શરતો હે ઠળ આચરવા જોઇએ.
સંબંધિત પક્ષો સાથેના વ્યવહારો વિશે વધુ જાણકારી માટે “સ્વાર્થ-હિત સંધર્ષ” માં જુ ઓ.

| ઉદાહરણ
અમે વ્યાવસાયિક પર્યાવરણીય સલાહકાર સેવાઓની નોકરી માટે ભરતી પ્રક્રિયા
હાથ ધરીએ છીએ, અને પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતી કં પનીઓ પૈકી એક ભાગીદાર છે
જે અમારા એક શેરધારકો સાથે પારિવારિક સંબંધ ધરાવે છે. શું અમે આ પ્રક્રિયા
સાથે આગળ વધી શકીએ?
કોઇપણ ભાગીદાર/સેવા પ્રદાતા કરાર માટે ના નિયમ તેવા કિસ્સામાં પણ લાગુ પડશે જ્યાં
કં પનીઓ સ્પર્ધામાં સહભાગી થતા શેરધારકોના પરિવાર સાથે જોડાયેલ છે : બિડિંગ (બોલી
લગાવવી)માં સહભાગી તમામ કં પનીઓ સાથે એક સમાન વર્તન કરવામાં આવશે, જેથી બજાર
(માર્કેટ) પ્રાચલોની અંદર પ્રક્રિયા હાથ ધરી શકાય.
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સ્વાર્થ–હિત સંઘર્ષ
રોજિદં ી પ્રવૃત્તિઓ દરમિયાન, તમે વિવિધ નિર્ણયોનો સામનો કરશો જે સ્વાર્થ–હિત સંઘર્ષ રચી
શકે. તેથી, તે પરિસ્થિતિઓ સમજવી અગત્યની છે જેમાં તમે, સાથી કર્મચારી, અથવા ત્રીજો પક્ષ
સંઘર્ષરત હોઇ શકો અથવા તેવું લાગી શકે. તે પ્રત્યેક વ્યક્તિની જવાબદારી છે કે નિષ્પક્ષ નિર્ણયો
લેવા, વ્યક્તિગત અથવા નાણાકીય હિતો બાકાત કરવા, અથવા પાસાઓ જે તેઓના પોતાના
અભિપ્રાયને કોઇપણ રીતે અસર કરી શકે.
કર્મચારી-કં પની સંબંધોમાં સ્વાર્થ–હિત સંઘર્ષ ત્યારે થાય છે જ્યારે કર્મચારી તેની વગનો ઉપયોગ
કરે અથવા તેના વ્યક્તિગત હિતોના લાભ માટે કોઇ કૃ ત્યો આચરે. એવી પરિસ્થિતિઓ પણ છે
જેમાં કર્મચારીનો હોદ્દો અથવા તેની વિચારણા, નાણાકીય હિતો, અથવા અન્ય વ્યક્તિગત હિતોને
અસર થઈ શકે , અથવા અસર થવાની સંભાવના હોઇ શકે , અથવા તેઓના પોતાના અભિપ્રાય
અને સ્વતંત્રતા પર પણ અસર દે ખાઇ શકે છે .
વિભિન્ન પક્ષો વચ્ચે વર્તમાન સંબંધ હોવો એ કં પનીઓના જૂ થમાં એક સામાન્ય લક્ષણ છે .
જોકે, Votorantim સાથે સંબંધ ધરાવતા ન હોય તેવા ત્રીજા પક્ષો સાથે કરાર કરવાથી
ં ી રહી, જેથી કોઇ હિત-સંઘર્ષ ન રહે , અને આ પ્રકારના
ઊંધુ આ પ્રવૃત્તિની સીમાઓ નોધવ
વ્યવહારોની સંભવિત પસંદગીના બચાવ કરવાના કારણો સહ બોર્ડ ઓફ ડાયરે ક્ટર્સને મંજૂરી
માટે રજૂ કરી શકાય.

| વધુ જાણકારી
કે ટલાક સામાન્ય સ્વાર્થ–હિત સંઘર્ષમાં સમાવેશ છે :
• અંગત નફા અથવા પારિવારિક સભ્યો અથવા નજીકના મિત્રોના લાભ માટે ધંધાની તકો શોધવી,
માન્ય કરવી, અથવા તેનો નિર્વાહ કરવો.
• અસ્કયામતો/કં પનીઓ જેનો Votorantim અને તેની સહાયક કં પનીઓ સાથે વ્યાપાર કરવાનો
કરાર થયેલ છે તેમાં સીધું અથવા આડકતરું રોકાણ કરવુ.ં
• સપ્લાયર અથવા તૃતીય પક્ષો જેઓ Votorantim સાથે વ્યાપાર કરી રહ્યા છે અથવા કરાર
કરવા માટે વાટાઘાટોનો પ્રસ્તાવ મૂકી રહ્યા છે તેઓ પાસેથી પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે, પૈસા, મિલકત,
સેવાઓ, અથવા અન્ય વ્યક્તિગત નાણાકીય લાભો પ્રાપ્ત કરવા. આ કિસ્સામાં, “ભેટ સોગાદો,
મનોરં જન, અને આતિથ્ય” વિભાગ અને “ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કાનૂન” વિભાગ પણ જુ ઓ.
• પુરવઠા દરખાસ્તો માટે આવશ્યક બિડ (બોલી)/સ્પર્ધાના પરિણામો પર પ્રભાવ પાડવો
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
આ બધા ઉપરાંત, તમે પરિસ્થિતિઓ જે વિરોધાભાસી હોઇ શકે તેને ઓળખવા
સક્ષમ હોવા જોઇએ અને પ્રભાવિત થવાથી અથવા નિર્ણય લેવાથી દૂ ર રહે વું જોઇએ.
તમારે વાટાઘાટો ટાળવી જોઇએ જેને કારણે સ્વાર્થ-હિત સંઘર્ષ થઈ શકે અથવા થયો
હોય તેવું લાગી શકે, તેવી કોઇપણ નિર્ણય લેતી પ્રક્રિયામાંથી હં મેશા ગેરહાજર રહે વું જે
વસ્તુનિષ્ઠ નિર્ણય લેવાની તથા તમારી જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવાની તમારી ક્ષમતાને પ્રભાવિત
કરે છે અથવા પ્રભાવિત થવાનું અનુમાનિત હોઇ શકે.
જો આવું થાય તો, કોઇપણ સંબંધો જેમાં તમને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે હિત સંઘર્ષમાં, વાસ્તવિક
કે દે ખીતી રીતે સંડોવી શકે તો તેની તમારા સીધા ઉપરીને (સૂપરવાઇઝર) જાણ કરો. કોઇપણ
અધિકૃ તિ પૂરી પાડતા પૂર્વે, તમારા સીધા ઉપરી (સૂપરવાઇઝર)એ સુનિશ્ચિત કરવું જોઇએ કે
મુદ્દાનું યોગ્ય રીતે વિશ્લેષણ થયેલ છે .

| ઉદાહરણ
હું પર્યાવરણીય વિભાગમાં મેનેજર છું અને મારી પત્ની સલાહમસલત આપનારી
સંસ્થામાં કાર્ય કરે છે જે આ ક્ષેત્રમાં સેવાઓ પૂરી પાડે છે. હું વર્તમાન સલાહ
આપતી કં પનીથી સંતષ્ટુ નથી, અને મને તે કં પની ગમે છે જ્યાં મારી પત્ની સેવા
પ્રદાતા તરીકે કાર્ય કરે છે , કારણ કે મને લાગે છે કે તેઓ કં ઇક અલગ કરી બતાવશે
શું હું તેની નિયુક્તિ સાથે આગળ વધી શકુ ?
ના. તમે આ બદલાવ લાવો તે પૂર્વે, સપ્લાયરો અને ભાગીદારો સાથેના આપણા સંબંધોમાં,
ઘણીબધી કાર્યપ્રણાલીઓ હાથ ધરવાની અને મૂલ્યાંકન કરવાની જરૂર પડે છે . ઉપરાંત, કં પની
જ્યાં તમારી પત્ની કાર્ય કરે છે તેની નિયુક્તિને સ્વાર્થ–હિત સંઘર્ષ ગણવામાં આવે છે . આ
કિસ્સામાં, તમારે પ્રથમ અન્ય કર્મચારીઓ જેઓ આ સેવાનો ઉપયોગ કરે છે તેઓને મળવું
જોઇએ અને શા માટે વર્તમાન સપ્લાયર આપણી જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરતા નથી તેના કારણની
ટે કનિકલ રીતે ચર્ચા કરવી જોઇએ, તેમને આપણી સંભવિત અસંતુષ્ટતા વિશે જણાવવું, અને
સપ્લાય ચેઇન વિભાગ મારફત કરાર પ્રક્રિયા ખોલવી જ્યાં તમે નિર્ણય લેવામાં સહભાગી થઈ
શકશો નહી ં કારણ કે તે સંઘર્ષરત છે .
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હે રાનગતી
હે રાનગતી એટલે શાબ્દિક અથવા શારીરિક કૃ ત્યો જે કર્મચારીઓને હલકાં પાડે છે , જોર
જબરદસ્તી કરે છે , અથવા ધમકાવે તેવો ઉલ્લેખ થાય છે . તે કામનું વાતાવરણ પ્રતિકૂ ળ બનાવે
જે વ્યક્તિગત કામગીરીમાં હસ્તક્ષેપ કરે છે અથવા સામેલ અન્યોની કામકાજની પરિસ્થિતિઓને
અસર કરવાનો પણ ઉલ્લેખ કરે છે .
અમે કોઇપણ પ્રકારની કનડગત સહન કરતા નથી, જેમ કે, જાતિય, નૈતિક, અથવા કોઇપણ
અન્ય પ્રકારની, અથવા પરિસ્થિતિઓ જે તેઓના અધિક્રમિક (દરજ્જાને લગતા) સ્તરની પરવા
કર્યા વિના, કર્મચારીઓ વચ્ચે અનાદર, ધમકી, અથવા ભય પેદા કરે.

| વધુ જાણકારી
કે ટલાક વલણો જે અમે સહન કરતા નથી તે નીચે જુ ઓ અને તેનાથી માહિતગાર રહો :
• જોક્સ, અપમાનો અથવા સંતાપજનક કટાક્ષો મારફત સાર્વજનિક ગેરલાયકાત.
• સબૉર્ડિ નેટ્સ (ઉતરતા દરજ્જાના કર્મચારી) સાથે અનાદરતા પૂર્વક વર્તન.
• કર્મચારીઓ, ગ્રાહકો, વિક્રેતાઓ, મુલાકાતીઓ અથવા કોઇપણ અન્ય વ્યક્તિ સાથે જેઓના
વ્યાવસાયિક સંબંધો છે તેઓ સ્પષ્ટ અથવા બનાવટી ભય, અથવા સત્તાના પાવરના ઉપયોગ
મારફત કામકાજ કરે છે .
• અનિચ્છનીય નિવેદનો, એકતરફી પ્રેમ, અથવા વિષયાસક્ત પ્રકૃ તિના બિન-શાબ્દિક હાવભાવ
દ્વારા જાતિય સતામણી થાય છે .
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે દરેક વ્યક્તિ સાથે આદર અને ગૌરવથી વર્તન કરો,
આ વર્તણૂકને હં મેશા પ્રોત્સાહિત કરવા ઇચ્છીએ છીએ જેથી આપણું સતામણીમુક્ત પર્યાવરણ હોય.
તેથી, ક્યારેય એવી રીતે વર્તન કરવું નહી ં જે આક્રમક, અપમાનજનક, ધાકધમકીભરેલ,
દ્વેષપૂર્ણ અથવા હલકા પાડે તેવું હોય. વંશ, લોકજાતિ, ધર્મ, જાતિય પસંદગીઓ, વય, દે ખાવ,
અથવા વ્યક્તિની વિકલાંગતા અંગે જોક્સ અથવા ટિપ્પણીઓ કરવી નહી.ં અપમાનજનક
સામગ્રી જેમાં અયોગ્ય ચિત્રો અથવા ડ્રૉઇંગ્સ (આકૃ તિઓ)નો સમાવેશ હોય તેનું ક્યારેય
વિતરણ અથવા છતું કરવું નહી.ં અપમાનજનક સામગ્રીનો ફે લાવો કરવા માટે ક્યારેય
Votorantim સંસાધનનો ઉપયોગ કરવો નહી.ં

| ઉદાહરણ
અમારી છે લ્લી વિભાગ સભામાં, મારી ટીમના સાથીએ પ્રશ્ન પૂછયો, અને અમારા
મેનેજરે કહ્યું કે તે અર્થહીન પ્રશ્ન છે આવી જ અપેક્ષા તેને તેના સાથી પાસે હતી.
આવું થતા મે ં પ્રથમવાર જોયું ન હતું. દરેક વ્યક્તિ વર્તણૂક વિશે ટિપ્પણી કરે છે ,
પરં ત ુ પગલાં લેતા બધાં ખચકાય છે. મારે શું કરવું જોઇએ?
તમારા મેનેજરનું વલણ, ફકત પુનરાવર્તિત જ નથી થતું પરં તુ તે દરેક વ્યક્તિને, ખાસ કરીને
તમારા સાથીને અસ્વસ્થ કરી દે છે . જો તમને તે યોગ્ય લાગતું હોય તો, તમારા સાથીને પૂછો
કે તેવી પરિસ્થિતિમાં તેઓ કેવું અનુભવે છે , તેમને કહો કે તમને લાગે છે કે તે અયોગ્ય વર્તન
હતું. તેમને તેમના મેનેજર સાથે વાત કરવા પ્રોત્સાહિત કરો, અને જો તેના ઉપરના મેનેજરથી તે
કાર્ય ન થાય. જો આવશ્યક હોય તો, એથિક્સ લાઇન ચેનલ પૈકી કોઇ એકનો ઉપયોગ કરવાની
ભલામણ કરો.
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આરોગ્ય, સુરક્ષા,
અને પર્યાવરણ
આર્થિક અથવા ઉત્પાદન મુદ્દાઓથી ઉપર, આરોગ્ય, કર્મચારીઓની શારીરિક અખંડતતા, અને
પર્યાવરણીય સંરક્ષણ Votarantimની પ્રાથમિકતાઓ છે . તે પ્રત્યેક વ્યક્તિની જવાબદારી
છે કે તેઓ નીતિઓ, કાર્યપ્રણાલીઓ, તથા આરોગ્ય, સુરક્ષા, અને પર્યાવરણ પ્રથાઓથી
સુપરિચિત થાય અને તેમનું સખત પાલન કરે.
અમે આરોગ્ય, સુરક્ષા, અને પર્યાવરણ સંબંધિત તમામ માહિતી સાથે પારદર્શક રીતે વ્યવહાર
કરીશું જેની અમારા કર્મચારીઓ, અમારા સમુદાયો, અને પર્યાવરણ પર અસર થઈ શકે.

| વધુ જાણકારી
સુરક્ષા સંબંધિત, આપણે હં મેશા સતર્ક રહીશું અને આપણે પોતાને માટે અને આપણા સહકામદારો માટે આરોગ્ય અને શારીરિક અખંડતતા સુનિશ્ચિત કરીશું. તે ઘણું અગત્યનું છે કે
આપણામાંથી પ્રત્યેક કાર્યસ્થળ પર થતા અકસ્માતો અટકાવવાની જવાબદારી લે.
જ્યારે આપણે આપણી સવલતો અને ટે કનિકલ સાધનોની અખંડતતાની સંભાળ રાખીએ છીએ
ત્યારે, આપણે અકસ્માતો માટે ની સંભાવના પણ ટાળીએ છીએ.
આપણે પર્યાવરણીય પડકારો સામે હં મેશા સાવચેતીભર્યો અભિગમ લેવો જોઇએ, પ્રથાઓ
અને ટે કનોલોજિઓના સતત વિકાસની શોધ કરવી જે પર્યાવરણને નુકસાન કરતા ન હોય.
સ્થાયી પર્યાવરણીય લાભો પૂરા પાડવા માટે તકોની જાળવણી કરવી એ આપણી સંસ્કૃતિનો જ
એક ભાગ છે .
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
અમે તમારી પાસેથી આશા રાખીએ છીએ કે તમારા કાર્ય સાથે સંલગ્ન આરોગ્ય
અને સુરક્ષાના જોખમોને ઓળખવા, મૂલ્યાંકન કરવા, અને તેના નિયંત્રણ માટે
પગલાં લેવા. તેથી, તે અનિવાર્ય છે કે કોઇપણ કાર્ય જે અસુરક્ષિત જણાય તો તમારે
તાત્કાલિક બંધ કરી દેવું. હં મેશા ખાતરી કરો કે તમારી આસપાસના દરેક વ્યક્તિ
આવશ્યક અંગત સુરક્ષા સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે , તેમજ આપાતકાલીનના કિસ્સામાં શું કરવું
તે તમે જાણો છો.
ં ાત્ર રીતે પર્યાવરણીય અથવા સામાજિક બનાવમાં ફાળો આપી શકે તે કોઇપણ કાર્ય
જે નોધપ
તાત્કાલિક બંધ કરી દો, અકસ્માત અથવા બનાવના પરિણામની પર્યાવરણ પર થતી કોઇપણ
વાસ્તવિક અથવા સંભવિત અસરની જાણ તમારા સુપરવાઇઝરને કરો.
અમે અમારા સપ્લાયરો, ભાગીદારો, અને ગ્રાહકોને પર્યાવરણીય અસરો ઘટાડવા માટે
જવાબદારીપૂર્ણ પ્રથાઓ અપનાવવા પ્રોત્સાહિત કરવાની પણ તમારી પાસેથી આશા
રાખીએ છીએ.

| ઉદાહરણ
રોજિંદી પ્રવૃ્ત્તિઓમાં, કે ટલીક વાર મે ં જોયું કે ઊંચાઇ પર કાર્ય કરતા હોવા
છતાં, મારા સહ-કામદારો તેઓના સુરક્ષા સાધનો ભૂલી ગયા છે. મે ં અગાઉથી
જ મારા ઉપરી સુપરવાઇઝરને મારી ચિતં ા વિશે ખુલાસો કર્યો હતો, તેમ છતાં,
તેઓને લાગે છે કે આ ઉપકરણો કે ટલીક વાર જોઇએ એના કરતા વધારાના છે.
મારે શું કરવું જોઇએ?
આપણી તમામ સુરક્ષા કાર્યપ્રણાલીઓ ફરજિયાત છે અને ક્યારેય બાંધછોડ કરવી જોઇએ
નહી.ં તમારે તમારા સુપરવાઇઝર સાથે પ્રથમ તમારી ચિતં ાઓ જણાવવી. જો તમે તેમ કરવામાં
અસુવિધા અનુભવતા હોવ, અથવા પ્રયત્ન કરવામાં સફળતા મળતી ન હોય તો, તમારે આ
બાબતની વિભાગ અથવા કારોબાર એકમ લીડર, અથવા માનવ સંસાધન પ્રતિનિધિ સાથે ચર્ચા
કરવી જોઇએ. જો સમસ્યા વણઉકે લાયેલ રહે તો, એથિક્સ લાઇનની કાઉન્સેલિગં (પરામર્શ)
સેવાનો સંપર્ક કરવો.
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દારૂ, ડ્રગ્સ (ગેરકાનૂની દવા)
અને હથિયારોનો ઉપયોગ ,
માલ, અને અનુચિત
સામગ્રીનું વેચાણ
દારૂના પ્રભાવ હે ઠળ વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ તેમજ કં પનીના પરિસરમાં દારૂનો ઉપયોગ પ્રતિબંધિત
છે . આથી, દારૂનો ઉપયોગ કરતી ઉજવણીઓ ફેક્ટરીઓ કે ઓફિસો પર નહી ં કરતાકાર્યસ્થળથી
બહાર કરવી જોઇએ.
ડ્રગ્સ (ગેરકાનૂની દવા)નો ઉપયોગ અને માલિકી, અને આ પદાર્થોના પ્રભાવ હે ઠળ કાર્યસ્થળ
પર રહે વું પ્રતિબંધિત છે . તેઓ કર્મચારી અને તેના સહ-કામદારો એમ બન્નેની સલામતી અને
કામગીરીને અસર કરી શકે.
કોઇપણ Votorantim કં પનીની મિલકતમાં કોઇપણ પ્રકારના હથિયારોની છૂ ટ નથી, સિવાય કે
કાનૂની અધિકૃ ત વ્યાવસાયિકો માટે .
કં પની પરિસરમાં ખાનગી માલનું વેચાણ અથવા વિનિમય, તેમજ વિનિમય, સંગ્રહ, અથવા
અશ્લીલ, પોર્નોગ્રાફિક, હિંસક, ભેદભાવયુક્ત, વંશીત, અથવા બદનક્ષીરૂપ વિષયવસ્તુઓનો
ઉપયોગ જે કોઇપણ વ્યક્તિ અથવા વસ્તુનો અનાદર કરે તે પ્રતિબંધિત છે .

| વધુ જાણકારી
ઇન ચાર્જ ડિરેક્ટર દ્વારા અધિકૃ ત ઉજવણીઓમાં માદક પીણાંઓના સેવન પર પ્રતિબંધ છે , કાર્ય
માહૌલ બહાર, હં મશ
ે ા મધ્યમસર માત્રામાં સેવન કરવું જેથી તેના સેવનની કોઇપણ વર્તણૂક પર
અસર થઈ શકે નહી ં જે આ સંહિતાની માર્ગદર્શિકા વિરુદ્ધ જઈ શકે.
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
કાર્યસ્થળ પર દારૂ ધરવો નહી ં કે દારૂનું સેવન કરવું નહી.ં જ્યારે દારૂ અથવા ડ્રગ્સ
(ગેરકાનૂની, કાનૂની, અથવા સૂચિત કરેલ)ની અસર હે ઠળ હોવ ત્યારે કોઇ કાર્ય
કરવું નહી.ં
જ્યારે કં પની પરિસર, એકમો અથવા ઑફિસોમાં હોવ ત્યારે દારૂનું સેવન કરવું નહી ં કે
કોઇ અન્યોને દારૂ પૂરો પાડવો નહી.ં
ક્યારેય ડ્રગ્સ અથવા ગેરકાનૂની પદાર્થોનું વહન, ઉપયોગ, અથવા હે રાફે રી કરવી નહી.ં

| ઉદાહરણ
વર્ષના અંતે, વર્ષ-અંત ઉજવણી ઉપરાંત, કાર્ય કરતા જૂ થો દ્વારા ઉજવણીઓની
હારમાળા રચાય છે. શું હું ઉજવણીઓ દરમિયાન દારૂનો ઉપયોગ કરી શકું ?
જો ઉજવણી પછી તમારે વ્યાપાર અથવા ઑફિસ સ્થળ પર પાછું ફરવાનું હોય તો,
તમારે દારૂનું સેવન કરવું જોઇએ નહી.ં જો પ્રસંગ પછી તમારે કાર્ય માટે પાછું ફરવાનું ન
હોય તો, તમે દારૂનું સેવન કરી શકો પરં તુ ધ્યાન રાખવું કે સુરક્ષિત રીતે ઘરે પહોચં ી શકો.
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માહિતી ગુપ્તતા,
વિશેષાધિકૃ ત અને
વ્યૂહાત્મક માહિતી
Votorantim કં પનીઓની માહિતીની ગોપનીયતા અને ગુપ્તતાનો ગ્રાહકો, સપ્લાયરો અને
વ્યાપારિક ભાગીદારોએ આદર કરવો જોઇએ. કે ટલાક કિસ્સાઓમાં, આવી માહિતીનો ઉપયોગ
કાનૂન તથા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોનો ભંગ પણ કરી શકે , ખાસ કરીને, જો તમે તમારા
નાણાકીય અથવા અન્ય અંગત લાભ માટે ઉપયોગ કર્યો હોય.
વિશેષાધિકૃ ત માહિતી કં પની સંબંધિત માહિતી હોય છે જે સામાન્યપણે સામાન્ય જનતાને
ઉપલબ્ધ કરાતી નથી, અને યોગ્ય સખતાઇ અને ગોપનીયતા સાથે વ્યવહાર કરવામાં આવશે.
વ્યૂહાત્મક અથવા ગોપનીય માહિતી એટલે જે માર્કેટમાં જાણીતી નથી અને તેની જાહે રાત,
અનુચિત અંગત લાભ દ્વારા પ્રેરિત હોય , અથવા સંદર્ભ બહાર પણ હોય, ઉદાહરણ તરીકે,
સાથીની ટિપ્પણી કરવાથી, તે કં પનીની કામગીરીઓને અસર કરી શકે અથવા તે કારણસર
ચોક્કસ સખતાઇથી પણ વ્યવહાર કરી શકાય.
આવી માહિતીના ઉદાહરણોમાં સમાવેશ છે : નાણાકીય પરિણામો, સંપાદનો અને વેચાણો,
ઔદ્યોગિક રહસ્યો, રોકાણો અને બાબતો.

| વધુ જાણકારી
વિશેષાધિકૃ ત માહિતી ધરાવવી ગુનો નથી; તેમ છતાં, જ્યારે વિશેષાધિકૃ ત માહિતી ધરાવતા
હોવ તે દરમિયાન સંબંધિત અસ્ક્યામતોની ખરીદી, વેચાણ અથવા વેપાર કરવો એ ફોજદારી
ગુનો બની શકે. અંદર ખાને વ્યાપારને પ્રોત્સાહન આપવું અથવા અન્યોને તેમની પાસેથી નફો
લેવા માટે અંદરખાને માહિતી આપવી તે પણ ફોજદારી ગુનો છે .
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
તે કર્મચારીની ફરજ છે કે કોઇપણ વ્યક્તિ દ્વારા આવી માહિતીના અભિગમનને
અટકાવે, ડેસ્ક, અથવા ડ્રૉવર્સ (ટે બલનાં ખાનાં) તથા કેબિનેટ્સ પર દસ્તાવેજો કે
કોઇપણ સામગ્રી પડી ન રહે તેની બેવડી કાળજી લઈને ચકાસણી કરવી.
જો તમારી પાસે, તમારા હોદ્દા અથવા જવાબદારીઓના વિશિષ્ટ ગુણને કારણે, Votorantim, સંલગ્ન કં પનીઓ અથવા સહાયક કં પનીઓ વિશે - વ્યૂહાત્મક અથવા
ગોપનીય માહિતીનું અભિગમન હોય - જેને સાર્વજનિક રીતે પ્રગટ કરવામાં આવતી નથી, તેને
તમે ત્રીજા પક્ષોને આપી શકો નહી,ં અથવા આ અંદરની માહિતીના આધારે તમે આ કં પનીઓની
અસ્કયામતો અથવા શેરો ખરીદી કે વેચી શકો નહી.ં

| ઉદાહરણ
મે ં મારા મેનેજરને વેપારી પેઢીની ખરીદીની શક્યતા વિશે વાત કરતા સાંભળ્યા જે
આયોજિત લાગતું ન હતું પરં ત ુ એક મોટી તક મળી હોય એવું લાગતું હતું. મે ં કોઇને
પણ તે વિશે વાત કરતા સાંભળ્યા નથી. શું હું મારા મિત્રોને જણાવી શકું જેઓ પણ
Votorantim ખાતે જ કાર્ય કરે છે ?
આ Votorantim વિશેની અંદરની માહિતી હોઇ શકે જે સામાન્યપણે સાર્વજનિક રીતે ઉપલબ્ધ
કરાતી નથી, અને તમારા મિત્રો સાથે વહે ંચવી જોઇએ નહી.ં જો તમે તમારા મિત્રોને જણાવો અને તેઓ
આ માહિતીનો ઉપયોગ કોઇપણ લાભ, નાણાકીય અથવા નાણાકીય ન હોય તેને માટે કરે તો, તમે
અને તમારા મિત્રો સંહિતાનું ઉલ્લંઘન કરશો અને અંદરની માહિતીના દુ રુપયોગ માટે ના પરિણામો
પણ ભોગવવા પડી શકે. તમારે તમારા મેનેજરને તમે શું સાંભળ્યું તે જણાવવું જોઇએ અને આ
માહિતીની ગોપનીયતા વિશેના સૂચનો માટે કહે વું.
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બાહ્ય
લોકસમૂહો
સાથેના સંબંધો
• સ્પર્ધકો અને અવિશ્વાસ કાનૂન સાથે સંબંધ
• વ્યાપારિક હિસ્સેદારો સાથે સંબંધ
• સમુદાય સાથે સંબંધ
• સરકાર સાથે સંબંધ
• રાજકીય ભાગીદારી અને દાન
• સપ્લાયરો સાથે સંબંધ
• ભેટ સોગાદો, મનોરં જન, અને આતિથ્ય
• પ્રેસ
• ચારિત્ર્ય અને પ્રતિષ્ઠા

સ્પર્ધકો અને
અવિશ્વાસ કાનૂન
સાથે સંબંધ
Votorantim એવી કોઇપણ પ્રણાલીને નકારે છે જે વેપાર (ટ્રેડ) અથવા મુકત સ્પર્ધા, ખાસ
કરીને ગેરકાનૂની પ્રણાલીઓ જેમ કે ભાવ-ફિક્સિંગ (નિયત કરવા), બિડિંગ વિષયક છે તરપિડં ી,
અથવા સત્તાના દુ રુપયોગને પ્રતિબંધિત કરી શકે.
અમે સ્પર્ધા કાનૂન સાથે પૂર્તતા કરવા સંપૂર્ણપણે પ્રતિબધ્ધ છીએ; સ્પર્ધક કાનૂન સત્તાવાળાઓ
સાથે સક્રિય સંડોવણી અને સહકાર સાથે; અને ત્રીજા પક્ષો વિરુદ્ધ સ્પર્ધા કાનૂન સાથે પૂર્તતા જે
પ્રતિસ્પર્ધક તરીકે કાર્ય કરતા હોય.
સ્પર્ધકોમાં કોઇપણ સંપર્ક ની સામેલગીરી કરવામાં ખૂબ કાળજી રાખવી, ખાસ કરીને મર્યાદિત
સ્પર્ધાવાળા માર્કેટમાં. જો તમારે હરીફો સાથે કોઇ વિશિષ્ટ સંપર્ક કરવાની જરૂર હોય તો, પૂર્તતા
વિભાગ અથવા કાનૂની બાબતોને લગતા વિભાગ સાથે પ્રારં ભિક લાઇનદોરી બનાવવી.
પૂર્તતા પ્રોગ્રામનો એકમાત્ર આધારસ્તંભ મુક્ત સ્પર્ધા સુનિશ્ચિત કરવી તે છે . તે પ્રત્યેક વ્યક્તિની
જવાબદારી છે કે અમારા સ્પર્ધા પૂર્તતા પ્રોગ્રામમાં વર્ણવેલ નિયમો અને પગલાંઓ જાણવા અને
લાગુ કરવા અને ઉપલબ્ધ ચેનલોનો ઉપયોગ કરીને કોઇપણ શંકાસ્પદ વર્તણૂકની જાણ કરવી.

| વધુ જાણકારી
તમામ બજાર માહિતી જે કારોબાર માટે કાયદેસર અને જરૂરી હોય તે પારદર્શક અને પ્રતિષ્ઠિત
પ્રણાલીઓ મારફત સંપાદિત કરવી જઇો એ - ગેરકાયદેસર માધ્યમ દ્વારા સંપાદનને મંજૂરી નથી.
તમારે, કોઇપણ સંજોગોમાં, સ્પર્ધક સાથે કોઇપણ સંવેદનશીલ માહિતી જેમ કે વર્તમાન
અને ભવિષ્યના ભાવો, નફાના ગાળા, ખાસ છૂ ટની નીતિઓ, ઉત્પાદન ક્ષમતા, પ્રક્રિયાઓ,
ઉત્પાદન અને પદ્ધતિઓના ખર્ચા, વેચાણ ક્ષેત્રો (ટે રિટરિસ), માર્કેટિંગ યોજનાઓ, વૃદ્ધિ
આયોજનો, અથવા અન્ય સ્પર્ધકના પ્રવેશને રોકવા અથવા અટકાવવાના પગલાંઓની ચર્ચા
કરવી જોઇએ નહી.ં
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
વ્યકતિગત અથવા વ્યાપારિક પરિસ્થિતિમાં હરીફ સાથે વાતચીત કરતા દે ખાવું
અને સમાવિષ્ટ થવાને ધ્યાનમાં લેવાશે, અને કોઇપણ કાર્ય ટાળવું જે હરીફ સાથે
કોઇપણ પ્રકારના ભાવ-ફિક્સિંગ (નિયત કરવા) અથવા અયોગ્ય વ્યવહારો
સૂચિત કરતા હોય.
કાનૂની બાબતોને લગતા વિભાગ સાથે સંપર્ક માં રહો:
• હરીફોને સામેલ કરતા વેપારી સમૂહમાં દાખલ થતા પૂર્વે;
• જ્યારે હરીફ દ્વારા અયોગ્ય વર્તણૂકની શરૂઆત થાય;
• જ્યારે હરીફ સાથે કોઇપણ પ્રકારનો સહકાર કરાર ધ્યાનમાં આવે, ઉદાહરણ તરીકે, સંયક્ત
ુ
ં
ં
ઉત્પાદન અથવ માર્કેટિગ અને લોજીસ્ટિક્સ વહે ચાણ;
• જ્યારે તમને શંકા ઉપજે કે ત્રાહિત પક્ષ Votorantim સાથે પ્રતિસ્પર્ધક રીતે કાર્ય કરે છે.

| ઉદાહરણ
હું ઉદ્યોગ કૉન્ફરન્સમાં હાજરી આપવા આવ્યો છું અને હરીફે મારો સંપર્ક સાધ્યો હતો,
સૂચવે છે કે આપણે અમારી ભાવ આગાહીઓ વિશે માહિતી આદાનપ્રદાન કરીએ.
ં ી શકું ?
શું હું આ માહિતી વહેચ
હરીફ સાથે સંવદે નશીલ માહિતીનું આદાનપ્રદાન, ખાસ કરીને માહિતીઓ જેમ કે, ભાવ
આગાહીઓ, માત્રા, કુ શળતાનાં ક્ષેત્રો, અને માર્કેટિંગ અને વાણિજિક પગલાંઓ, સ્પર્ધા કાનૂનનું
ઉલ્ઘલં ન કરે છે.
હરીફ સાથે કોઇપણ ચર્ચા કરતી વખતે સાવધાની રાખવી જઇો એ, તેવા કિસ્સામાં તમારે તાત્કાલિક
વાતચીત બંધ કરી દેવી જઇો એ અને કહે વું જઇો એ કે તમને વાતચીત ચાલુ રાખવાનું ઠીક લાગતું નથી.
જો હરીફ આગ્રહ કરે તો, દૂ ર જતા રહો. બનાવની જાણ તમારી કં પનીના કાનૂની બાબતોને લગતા
વિભાગને કરવી.
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વ્યાપારિક
ભાગીદારોસાથે
સંબંધો
વ્યાપારિક ભાગીદારો Votorantim કારોબાર અને કામગીરીઓનો એક મહત્ત્વપૂર્ણ હિસ્સો
છે . અમારા ભાગીદારો દ્વારા આચરાતા કોઇપણ દુ રાચાર અમારા ચારિત્ર્ય અને પ્રતિષ્ઠા પર
નકારાત્મક અસર છોડશે, અને દિવાની અથવા ફોજદારી જવાબદારીઓ, અથવા અન્ય દં ડો માટે
અમને સંભવિતપણે જોખમમાં નાખશે.
તેથી, અમારી સંહિતા અમારા ભાગીદારોને Votorantim સાથે અથવા Votorantim
વતી, જ્યારે યોગ્ય લાગે ત્યારે તેઓના કારોબાર હાથ ધરવામાં સંદર્ભ તરીકે મદદરૂપ થશે.
જો તમે રોજિદં ા ધોરણે ત્રીજા પક્ષો સાથે વ્યવહાર કરતા હોવ તો, ખાતરી કરો કે તેઓ અહી ં નક્કી
કરેલ સિદ્ધાંતોને જાણે અને તે મુજબ વર્તે.
વ્યાપારિક ભાગીદારો અથવા વાણિજિક (કમર્શિઅલ) ભાગીદારો તેઓ બધા પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ
રીતે Votorantim દ્વારા કરારબદ્ધ છે . આમાં, એજન્ટો, દલાલો, મધ્યસ્થીઓ, સલાહકારો,
કન્સલ્ટં ટો, પ્રતિનિધિઓ, ટ્રાવેલ એજન્ટો, સામાન્યપણે કસ્ટમ (જકાત ખાતું) દલાલો,
કસ્ટમ અથવા વિઝા એજન્ટો, ટૅ ક્સ(વેરો) કન્સલ્ટં ટો, ઍટર્નિઓ, પ્રોસિક્યૂટરો (વકીલો),
એકાઉન્ટન્ટો, અને લૉબિઇસ્ટો (સ્પષ્ટીકૃ ત અને કાયદેસર હિતોના જૂ થ માટે સંગઠિત પ્રવૃત્તિઓ
કરવા કાયદા અને નીતિની અંદર સરકાર દ્વારા સુનાવણી કરવા માટે વ્યક્તિઓ અને કં પનીઓને
રોકવા)નો સમાવેશ છે .

| વધુ જાણકારી
જ્યારે વ્યાપારિક ભાગીદારની પસંદગી કરતા હોવ ત્યારે, તે ઘણું મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે તેઓ
આપણાં મૂલ્યો અને માન્યતાઓ જાણે અને આ આચાર સંહિતાના સિદ્ધાંતો સાથે સુસંગત
રીતે કાર્ય કરે. અમારા વ્યાપારિક ભાગીદારો તરફથી આચરાતા કોઇપણ દુ રાચાર અમારા
ચારિત્ર્યને નુકસાન પહોચં ાડી શકે અને કં પની તથા કર્મચારીઓ સામે શ્રેણીબદ્ધ દં ડો ઊભા કરી
શકે. “ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કાનૂન” વિભાગમાં વધુ જુ ઓ.
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
તમારે ખાતરી કરવી જોઇએ કે વ્યાપારિક ભાગીદાર પ્રતિષ્ઠિત હોય, અને કાર્ય
જેના માટે તે કરારબદ્ધ થયેલ છે તે કરવા માટે સમર્થ હોય અને લાયકાત ધરાવતા
હોય, તેમજ વિનંતી કરવામાં આવેલ વળતરની રકમ ઉચિત હોય. તેથી, તમારે આ
ભાગીદારનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ , હાથ ધરવાનો તમારી પ્રવૃત્તિઓના આચરણમાં પ્રયાસ
કરવો જોઇએ, જેમાં સામેલ છે કરાર કરતા પૂર્વે ચીવટ પૂર્વક પ્રક્રિયા કરવી, તે સુનિશ્ચિત કરવા
કે તેભાગીદાર યોગ્ય છે કે કેમ, અને તેની કામગીરીની દે ખરેખ અને મૂલ્યાંકન કરવું જોઇએ.
કાળજીપૂર્વક બિલો (ઇનવૉઇસિસ) તપાસો અને કોઇપણ શંકાસ્પદ અથવા વધુ પડતા ખર્ચા
ખુલ્લાં પાડો.

| ઉદાહરણ
પર્યાવરણીય ઘટનાને કારણે અમારા એકમો પૈકી એક એકમ TAC (ટીએસી)
(આચાર સમાયોજન કરાર) પર સહી કરશે. પર્યાવરણીય સલાહકાર જેઓ સારૂ
કાર્ય કરી રહ્યા છે તેમને અમે સ્થાનિક સરકારી અધિકારીઓ સાથે તડજોડ કરવા
માટે નોકરી પર રાખેલ છે , પરં ત ુ તેમની ફી મારી અપેક્ષા કરતા વધુ લાગી, અને
તેમણે તાજેતરમાં એડવાન્સ (ઊપાડની રકમ) માટે પણ પૂછયું હતું. મારે શું કરવું?
તમે કરારથી સુપરિચિત હોવા જોઇએ અને ખાતરી કરવી જોઇએ કે પર્યાવરણીય સલાહકારની
ફી કરારની શરતો સાથે સુસંગત છે કે કેમ. જો તમે દુ રાચારથી માહિતગાર હોવ કે શંકાસ્પદ
હોવ તો, તમારે પૂછવું જોઇએ કે તેમને શા માટે એડવાન્સની જરૂર છે , અને ખાતરી કરવી
કે કરારમાં આવશ્યક ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કલમો હોય. પૂર્તતા, કાનૂની અથવા સપ્લાય ચેઇન
વિભાગોને પૂછી સુનિશ્ચિત કરો કે કરાર શરતો સ્પર્ધાત્મક છે , અને પર્યાવરણીય સલાહકારની
બાબત અંગે પગલાં ભરવામાં તમને મદદરૂપ છે .
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સમુદાય સાથે
સંબંધ
ં ાત્ર અસર પડે
જ્યાં અમે કામગીરી કરીએ છીએ ત્યાં સમુદાય પર અમારી પ્રવૃત્તિઓની નોધપ
છે . તેથી, તે જરૂરી છે કે તમામ હિસ્સાધારકો, તેઓની જરૂરિયાતો, અને કે વી રીતે તેમની
જીવનશૈલીમાં દખલ કરી અને ફે રફાર કરીએ તેની પર્યાપ્ત જાણકારી હોવી જોઇએ.
જ્યાં અમે કામગીરી કરીએ છીએ ત્યાં સમુદાયના આર્થિક અને સામાજિક વિકાસ માટે અમે
પ્રતિબધ્ધ છીએ. મૂલ્યો અનુસાર કાર્ય કરવું અને જ્યાં અમે કાર્ય કરીએ છીએ ત્યાં તમામ
સમુદાયો સાથે સંવાદનો સેતુ જાળવી રાખવો તે અમારી પ્રતિબદ્ધતા છે .
જ્યાં અમે કામગીરી કરીએ છીએ ત્યાં સમુદાયોને પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યક્રમોમાં સામેલ કરવા તે પ્રત્યેક
કં પનીની જવાબદારી છે , અને તેઓને Votorantim Instituto નો આધાર અને ફાળો છે.

| વધુ જાણકારી
જ્યારે આપણી જાતને સમુદાય વિકાસ યોજના માટે પ્રતિબદ્ધ કરીએ છીએ ત્યારે, આપણે
સુનિશ્ચિત કરવું કે જોઇએ કં પનીના ક્ષમતા આયોજન સાથે તે સુમેળ ધરાવતા હોય. જો
યોજનામાં એક અથવા વધુ કં પનીનો સમાવેશ અથવા પ્રભાવ હોય તો, સુનિશ્ચિત કરો કે જેઓ
સામેલ છે તેઓ સમગ્ર પરિસ્થિતિથી અને હાથ ધરાતી પ્રવૃત્તિઓથી માહિતગાર હોય.
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
ઉપર્યુક્ત તમામ, જ્યાં અમે કામગીરી કરીએ છીએ તે સમુદાયો અને દેશોના વિવિધ
વ્યાપારિક રિવાજો અને સંસ્કૃતિનો તમારે આદર કરવો જોઇએ, એવી શરતે કે
તેઓનો સંહિતા અથવા કાયદા સાથે સંઘર્ષ થાય નહી.ં
હં મેશા તમામ હિસ્સાધારકોના હિતો અને અપેક્ષાઓને ઓળખવા અને ધ્યાનમાં લેવાનો
પ્રયાસ કરો, ખાસ કરીને જેઓ આપણી કામગીરીથી સૌથી અસરગ્રસ્ત છે , જ્યારે નિર્ણય કરો
ત્યારે તેઓના મંતવ્ય ધ્યાન પર લેવા.
ઝઘડા અને ફરિયાદોની તપાસ કરો અને પરિણામોની હિસ્સાધારકો સાથે વાતચીત કરો.

| ઉદાહરણ
ં માટે ટે કો આપવાનું
મારા જૂ થના એક સદસ્યએ સ્થાનિક શાળાના રિમોડેલિગ
સૂચન કર્યું હતું. મારે શું કરવું?
કોઇપણ સમુદાય રોકાણ કં પની અને Instituto Votorantimની ક્ષમતા
માર્ગદર્શિકા સાથે સુમેળ ધરાવતું હોવું જોઇએ. એકં દરે, એવી પરિયોજનાઓને ટે કો
આપવો જે સાતત્ય ધરાવે અનેસમગ્ર સમુદાયના વિકાસમાં પરિણમે. તમારે પ્રથમ તમારા
સુપરવાઇઝર, તમારા એકમના મેનેજર, અથવા માનવ સંસાધન પ્રતિનિધિ સાથે તમારા
વિચારોનું આદાનપ્રદાન કરવું જોઇએ.
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સરકાર સાથે
સંબંધ
નગરપાલિકા, રાજ્ય અને ફેડરલ એજન્સીઓ સહિતના સરકારના તમામ સ્તરોને હં મશ
ે ા લેખિતમાં,
વિતરણ રસીદ સાથે, અને કાનૂની વિભાગના યોગ્ય માર્ગદર્શન સાથે માહિતી પૂરી પાડવી.
જ્યારેપણ સરકારી પ્રતિનિધિ દ્વારા 1, નિરીક્ષણ પ્રક્રિયાઓ સહિતની રજૂ આત કરવામાં આવે
ત્યારે દરેક વ્યક્તિએ સહયોગી અભિગમ અપનાવી, કં પનીના મૂલ્યાંકન અને નિરીક્ષણ માટે
જરૂરી તમામ દસ્તાવેજો મેળવવામાં તેમને મદદરૂપ થવું, હં મેશા કાનૂની વિભાગને તાત્કાલિક
અધિસૂચિત કરવા જોઇએ.
(1) સરકારી પ્રતિનિધિ: સાર્વજનિક કાર્યક્રમો, હં ગામી અથવા કાયમી, વળતર સાથે અથવા વિના, હોદ્દા અથવા પ્રતિષ્ઠિત લિકં (સંબંધ)ની પરવા કર્યા વિના
વ્યવહારો કરતી વ્યક્તિ. તેમાં સમાવેશ થાય છે , પરં તુ તેના પૂરતાં જ મર્યાદિત નથી:
(i) એગ્ઝિક્યુટિવ, કાયદાકીય, ન્યાયતંત્ર અથવા રાજ્ય અથવા ફે ડરલ પ્રોસિક્યૂશન ઑફિસમાં કાર્ય કરતા કોઇપણ વ્યક્તિ; (ii) જાહે ર સાહસો, મિશ્રિત
અર્થતંત્ર વ્યવસ્થા ધરાવતી કં પનીઓ, આર્થિક સ્વતંત્રતા, અથવા સાર્વજનિક ફાઉન્ડેશનો માટે કાર્ય કરતા કોઇપણ વ્યક્તિ; (iii) જાહે ર સેવા ઉપયોગિતા જેમ
કે, વીજળી વિતરણ કં પનીઓ, અથવા કોઇપણ શૈક્ષણિક અથવા આરોગ્યસંભાળ સંસ્થાઓ માટે કાર્ય કરનાર કોઇપણ વ્યક્તિ; (iv) સાર્વજનિક ઑફિસના
કોઇપણ ઉમેદવાર અથવા રાજકીય પક્ષના કોઇપણ સદસ્ય; (v) કોઇપણ વ્યક્તિ રાજનૈતિક પ્રતિનિધિ તરીકે અથવા વિદેશી રાજ્ય સંસ્થાઓમાં કાર્ય કરે છે ,
તેમજ કોઇપણ કં પની જે વિદેશી દેશની સરકાર દ્વારા નિયંત્રિત હોય તેમાં કાર્ય કરે છે ; અને (vi) એવા પ્રત્યેક વ્યક્તિ જેઓ જાહે ર આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ જેમ
કે યુનાઇટે ડ નેશન્સ અથવા વર્લ્ડ ટ્રેડ ઑર્ગનાઇઝે શન માટે કાર્ય કરતા હોય.

| વધુ જાણકારી
તમારી પ્રવૃત્તિઓ દરમિયાન, તમે જાહે ર સત્તાઓના સંપર્ક માં આવી શકો. જો આવું થાય તો,
તે ઘણું અગત્યનું છે કે તમે Votorantim વતી સરકારને માહિતી પૂરી પાડતા હોવ તો, તમે
સુનિશ્ચિત કરો કે તમામ માહિતી તેના હે તુસર સાચી અને યોગ્ય છે .
જો તમે સરકારી કામકાજ અને સરકારી અધિકારીઓમાં Votorantim નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા
હોવ તો, તમારે લાગુ તમામ કાયદાઓ અને નિયમોની પૂર્તતા કરવી જોઇએ અને સુનિશ્ચિત કરવું
કે તમારી પાસે કાનૂની વિભાગ દ્વારા આવા પ્રતિનિધિત્વ માટે ની પરવાનગી છે .
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
જ્યારે સરકારી અધિકારીઓ સાથે વ્યવહાર કરતા હોવ ત્યારે સાચાબોલા, ચોક્ક્સ,
સહકાર આપવા તત્પર, અને નમ્ર રહે વું.
નિરિક્ષકો સાથેના દરેક વાર્તાલાપ એક જ ઓરડામાં ઓછામાં ઓછા બે
Votorantim કર્મચારીઓની સહભાગિતા સાથે કરવામાં આવશે જે કાર્ય માટે યોગ્ય
હોય. દરેક તપાસની શરૂઆતની તાત્કાલિક કાનૂની વિભાગને જાણ કરાશે, જે કેવી રીતે પ્રક્રિયા
કરવી તેનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડશે.

| ઉદાહરણ
મને ઉચ્ચ-સ્તરીય રમતગમતની ઘટનાની એકાદ બે કોર્પોરેટ ટિકિટો પ્રાપ્ત થઈ
હતી. હું અમારી કામગીરી પૈકી એક માટે ના મુખ્ય પરવાનાના વિસ્તરણની મંજૂરી
માટે પ્રતિક્ષા કરી રહ્યો છું , અને મને ખબર છે કે મંજૂરી પ્રક્રિયામાં સામેલ એક
સરકારી અધિકારી તે સ્પોર્ટિંગ ઇવેન્ટમાં સહભાગી થનાર એક ટીમના ટે કેદાર છે. શું
હું સરકારી અધિકારીને ઘટના માટે આમંત્રિત કરી શકું ?
તમારે ટિકિટો પ્રાપ્ત કરવી જોઇએ નહી ં અને સરકારી અધિકારી સહિતનાં કોઇપણ વ્યક્તિને
આપવી જોઇએ નહી.ં સરકારી અધિકારીએ પરવાના સંબંધિત નિર્ણય લેવો જરૂરી છે , અને
અમારી કં પની સાથે સંલગ્ન કોઇપણ વ્યક્તિ દ્વારા પ્રભાવિત થવા જોઇએ નહી ં અથવા પ્રભાવિત
થયેલ છે એમ લાગવું જોઇએ નહી.ં
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રાજકીય ભાગીદારી
અને દાન
Votorantim કર્મચારીઓને નાગરિક બાબતોમાં ગૂંથી અને રાજકીય પ્રક્રિયામાં સહભાગી
કરીને તેઓના વ્યક્તિગત અધિકારોનો આદર કરે છે . જો કે , આવી ભાગીદારી તેઓના ફાજલ
સમયે અને તેઓના પોતાના ખર્ચે થવી જોઇએ. આવી પરિસ્થિતિમાં કર્મચારીઓએ સ્પષ્ટ કરવું
જોઇએ કે નિદર્શન તેઓનું પોતાનું છે કં પનીનું નહી.ં Votorantimના સંસાધનો, જગ્યા અને
ચારિત્ર્યનો ઉપયોગ અંગત અથવા રાજકીય પક્ષ હિતો સંબોધવા માટે થઇ શકે નહી.ં

| રાજકીય દાન
Votorantim વતી રાજકીય અભિયાનો અથવા કારણો માટે કર્મચારીઓએ નાણાં, માલ,
અથવા સેવાઓરૂપે કોઇપણ ફાળો કરવાનું પ્રતિબંધિત છે .
જાહે ર અધિકારીઓને દાન:
Votorantim રોજિદં ી સેવાઓ અથવા પ્રશાસનીય કાર્યોને ઝડપી કરવા માટે જાહે ર
અધિકારીઓ કે સરકારી સત્તાઓને , બોનસ તરીકે ચુકવણી, અથવા કોઇપણ લાભ આપવાની
મનાઇ કરે છે.

| વધુ જાણકારી
અમે રાજકીય પ્રક્રિયામાં અમારા કર્મચારીઓના અધિકારો તથા પસંદગીઓ, તેમજ વ્યક્તિ
તરીકે તેઓની ભાગીદારીનો આદર કરીએ છીએ. જો કે , સમય અને નાણાંના યોગદાન
સહિતની ભાગીદારીમાં, કર્મચારીઓના રોજિદં ા કામના કલાકો ઉપરાંત, સંપૂર્ણપણે તેઓના
ખર્ચે હાથ ધરવું જોઇએ, અને તેઓનો રાજકીય અભિપ્રાય દર્શાવવામાં આવશે નહી ં અથવા તે
Votorantimનો જ રાજકીય અભિપ્રાય છે તેવું લાગી શકે.
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
જો તમે કોઇપણ રાજકીય પ્રવૃત્તિ કરતા હોવ તો, Votorantim ના માલસામાન
અથવા સંસાધનોનો કોઇપણ રાજકીય અભિયાન, રાજકીય પક્ષ, રાજકીય ઉમેદવાર,
સત્તાવાર ચૂટં ાયેલ અધિકારી, અથવા તેમની સાથે સંલગ્ન કોઇપણ સંસ્થા માટે ક્યારેય
ઉપયોગ કરવો નહી,ં કે ઉપયોગ કરવાની છૂ ટ આપવી નહી.ં કોઇપણ રાજકારણી અથવા
રાજકીય પક્ષને ફાળો અથવા ટે કો આપવા માટે Votorantimમાં તમારા હોદ્દાનો અન્ય વ્યક્તિને
પ્રભાવિત કરવા પ્રયાસ કરવા માટે ક્યારેય ઉપયોગ કરવો જોઇએ નહી.ં

| ઉદાહરણ
અમારા એકમ નજીક એક રાજકીય ઇવેન્ટ ( ઘટના) થવાની છે અને આયોજકે
પૂછયું કે Votorantimની માલિકીના વિસ્તારમાં તેઓના તંબ ુ લગાવી શકે
કે કે મ. અમે કોઇપણ અન્ય રીતે ઈવેન્ટને ટે કો આપીશું નહી.ં અમે માત્ર તેમને
અમારી જમીનમાં તંબ ુ લગાવવા દઈશું. જો અમે આવું કરીએ તો શું તે યોગ્ય છે ?
અમે અમારી અસ્ક્યામતો અથવા સંસાધનોનો રાજકીય પ્રવૃત્તિઓ અથવા અભિયાનો માટે
ઉપયોગ કરી શકીશું નહી.ં તમારે પક્ષને જણાવવું જોઇએ કે તેઓને ઘટના માટે વૈકલ્પિક સ્થળ
શોધવાની જરૂર પડશે.
મને સરકારી અધિકારી દ્વારા તેણીને બપોરના ભોજનમાં સાથ આપવા માટે પૂછવામાં આવ્યું
હતું. શું હું સ્વીકારી શકું છું ?
ના.

| 49

સપ્લાયરો
સાથે સંબંધ
Votorantim સપ્લાયરોએ કરાર અને મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થવાનું રહે શે જે
સ્પષ્ટ માપદં ડનો ઉપયોગ કરે અને ભેદભાવયુક્ત ન હોય. દરેક નિર્ણયને ટે કનિકલ અને આર્થિક
આધાર હોવો જ જોઇએ, અને કોઇપણ પ્રકારના પક્ષપાતની છૂ ટ નથી. જ્યારે સપ્લાયરની
પસંદગી કરો ત્યારે, તમારે દરેક સાવચેતી લેવી જોઇએ અને જો વિરોધાભાસ જણાય તો
નિર્ણયમાં તમારે ભાગ લેવો.
ત્રીજા પક્ષો દ્વારા આચરાતા દુ રાચાર અમારા ચારિત્ર્યને નુક્સાન પહોચં ાડી શકે ; તેથી તે ઘણું
અગત્યનું છે કે અમારા સપ્લાયરો અને ભાગીદારો એક આકારણીમાંથી પસાર થાય જેમાં
અમે તેઓની પ્રામાણિકતા અને Votorantim વતી હાથ ધરાતી પ્રવૃત્તિઓ માટે ના માનવ
અધિકારો અને કાનૂન તથા તેને લગતા નિયમો સાથે પૂર્તતા સંબંધિત મુદ્દાઓની ખરાઇ કરીશું.

| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
તમે સપ્લાયર સાથે કરાર કરો અથવા કરાર પર સહી કરો અથવા પ્રતિબદ્ધ થાવ તે
પૂર્વે સંભવિત સપ્લાયર સંબંધિત સ્વાસ્થ્ય, સલામતી, પર્યાવરણ અને સમુદાયની
કામગીરી બજાવણી, પ્રતિષ્ઠા, વર્તણૂક, પ્રામાણિકતા, લાયકાત અને અનુભવ,
સાંપત્તિક સદ્ધરતા, અને અમારી જરૂરિયાતો તથા નીતિઓ પૂર્ણ કરવાની ક્ષમતાના
મૂલ્યાંકન સહિત એક યોગ્ય જોખમ આકારણી અને વ્યાપારિક વિશ્લેષણ હાથ ધરવું.
તમામ આવશ્યક કરારને લગતી કલમોનું અસ્તિત્વ, અન્ય વસ્તુઓ વચ્ચે તેની ખાતરી કરવા
માટે , કાનૂની વિભાગની સુધારેલ આવૃત્તિ સહિતની તમામ યોગ્ય આંતરિક મંજૂરીઓ સંપાદિત
કરવા યોગ્ય કાર્યપ્રણાલી અનુસરો. સપ્લારની યોગ્યતા પ્રમાણિત કરવા માટે તમારે પૂરતી
ચીવટ રાખવી. કરાર કરેલ ત્રીજા પક્ષોની કરારબદ્ધ જવાબદારીઓનું વ્યવસ્થાપન આવશ્યક છે .

| વધુ જાણકારી
અમે હં મેશા Votorantim જેવી જ સખતાઇ, પ્રામાણિકતા,અને નૈતિકતા ધરાવતા
સપ્લાયરો શોધીશું. આ હકીકતને જોતા, તે જરૂરી છે કે તેઓ વ્યાપાર સંહિતાના ઉચ્ચ ધોરણો
અનુસાર કાયદેસર વ્યાપાર પ્રણાલીઓ હાથ ધરતા હોય. તેઓની સંચાલન પ્રણાલી પાસેથી
પણ સમાન અપેક્ષા છે , જે તમામ કર્મચારીઓના અધિકારોનો આદર કરતા હોવા જોઇએ,
જ્યાં અમે કામગીરી કરીએ છીએ ત્યાં સમુદાયો, અને પર્યાવરણ, ઉપરાંત સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ
કાર્યસ્થળ પણ પૂરું પાડવું જોઇએ.
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| ઉદાહરણ
મને ખરેખર તે સપ્લાયર ગમે છે અમે તેની સાથે વર્ષોથી કામ કરીએ છીએ. તેઓ
આપણા કારોબારને સમજે છે તથા પહેલાથી જ અમારી સંહિતા અને અમારી
નીતિઓને જાણે છે. તાજેતરમાં થોડા જ દિવસથી તેઓના બિલો ઘણાં મોઘં ા હોય એમ
લાગે છે. શું આ માત્ર ફુગાવો છે કે મારે કોઇ પગલાં લેવાની જરૂર છે ?
તમામ સપ્લાયરોના ભાવો ક્યાં તો જણાવેલ કિંમત અથવા તો કરારો મારફત નક્કી થવા જઇો એ અને
કોઇપણ કાર્યની શરૂઆત કરતા પૂર્વે ખરીદી ઓર્ડર જારી કરવો જઇો એ.
જો જરૂરી હોય તો, તમારું સપ્લાય ચેઇન જૂ થ વિવિધ કિંમતો પૂરી પાડશે તે સુનિશ્ચિત કરવા કે
ભાવ સ્પર્ધાત્મક છે. પૂર્ણ થયેલ કાર્યની ચુકવણી માટે નો સ્વીકાર કરતા પૂર્વે તેના માટે ની તમામ સેવા
માગણીઓની ચોક્સાઇ તથા ભાવ, પુરાવા સહિતની ચકાસણી કરવી જઇો એ.
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ભેટ સોગાદો,
મનોરં જન,
અને આતિથ્ય
ભેટ સોગાદો, આતિથ્ય, અથવા મનોરં જન પ્રાપ્ત કરવું, જો કે તે સારા વ્યાપારિક સંબંધો બાંધવાની
એક કાયદેસર રીત હોઇ શકે , પણ તે પ્રતિબંધિત પ્રણાલી છે , સિવાય કે જ્યારે તે ક્ષુલ્લક મૂલ્યની
સંસ્થાકીય ભેટ સોગાદો તરીકે આવે જેમ કે , પેનો, નોટબૂકો અને સમાન વસ્તુઓ. સંસ્થાકીય ભેટ
સોગાદો તે છે જે કં પનીના લોગો પ્રદર્શિત કરે છે .
ઉપર વર્ણવેલ લાક્ષણિકતાઓ વટાવી જે ભેટ સોગાદો પ્રાપ્ત થાય તે કિસ્સામાં, સૌજન્યતા પૂર્વક
પરત કરવી જોઇએ.
રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારોમાં સહભાગી થવાનું આમંત્રણ ફકત મેનેજર/ડિરેક્ટર
જેઓ સંભવિત સ્વાર્થ–હિત સંઘર્ષના અસ્તિત્વની આકારણી માટે અને પૂર્તતા વિભાગને જાણ
કરવા માટે જવાબદાર છે તેઓની સત્તાવાર મંજૂરી હે ઠળ જ સ્વીકારી શકાય છે , તે પ્રક્રિયાના
વાજબીપણાંની ચકાસણી કરશે.
તે મહત્ત્વનું છે કે તેનો ઉપયોગ ક્યારેય નિર્ણય લેવાની ક્રિયા પર થશે નહી ં અને જો સ્વીકારવામાં
આવે તો અન્ય લોકોને અયોગ્ય પ્રભાવ હોવાનું જણાઇ ન આવે તેનો અધિકતમ સખતાઇપૂર્વક
પ્રયાસ થવો જોઇએ.

| વધુ જાણકારી
ભેટ સોગાદો ફક્ત ત્યારે જ સ્વીકારવી જોઇએ જો તે પ્રસંગોપાત અને ક્ષુલ્લક હોય
કોઇપણ પ્રકારનું આતિથ્ય તથા મનોરં જન માંગવું કે સ્વીકારવું જોઇએ નહી ં કોઇપણ વ્યક્તિ
જેની સાથે Votorantim જોડાણ ધરાવે છે , પછી તે કર્મચારીઓ, સપ્લાયરો, ગ્રાહકો,
અથવા વ્યાપારિક ભાગીદારો કે મ ન હોય.
સામાન્યપણે, તમારે મુસાફરી અને નિવાસ માટે ની ચુકવણીના પ્રસ્તાવો નકારવા જોઇએ. જો
કોઇ પ્રસંગ અથવા વ્યવહારમાં હાજરી આપવા માટે નો વાજબી હે તુ હોય તો, Votorantim
કોઇપણ મુસાફરી અને/અથવા નિવાસ માટે ની ચુકવણી કરશે.
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે ભેટ સોગાદો સ્વીકારો ત્યારે ખૂબ કાળજી રાખો,
સૌજન્યતા પૂર્વક પરત કરો, સિવાય કે તેનું મૂલ્ય ક્ષુલ્લક હોય. આ રીતે, તમે દુ રાચારના
આરોપો સામે અન્યોની પ્રતિષ્ઠા અને Votorantimની પ્રતિષ્ઠાનું રક્ષણ કરી,
ભ્રષ્ટાચાર-વિરોધી, રાષ્ટ્રીય અને વિદેશી કાયદા સાથે પૂર્તતાની ખાતરી પણ કરો છો.
જો તમે કોઇ મૂલ્યવાન વસ્તુ પ્રાપ્ત કરો જે કેટલાક કારણોસર પરત થઈ શકે નહી ં તો, તમારે
સૌજન્યતા દાખવવા માટે તેમનો આભાર માનવા પત્ર લખવો જોઇએ, અને ખુલાસો કરવો કે
પૂર્તતા નિયમોને કારણે, આગામી સમયે તમે તેનો સ્વીકાર કરી શકશો નહી.ં
સાંસ્કૃતિક પાસાઓથી વાકેફ રહો અને જો શંકા જણાય તો તમારી કં પનીના પૂર્તતા વિભાગને પૂછો.

| ઉદાહરણ
મને મારા પતિ સાથે ફૂટબોલની રમતનો મૅચ (હરીફાઇ) જોવા માટે વિક્રેતા પાસેથી
આમંત્રણ પ્રાપ્ત થયું હતું? શું હું સ્વીકારી શકું ?
ના. કોઇપણ પ્રકારના મનોરં જન, જેમ કે, ફૂટબોલની રમતોની પ્રાપ્તિ પ્રતિબંધિત છે .
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પ્રેસ
પ્રેસ સાથેના સંપર્કોને ફકત નિયુક્ત પ્રવકતા દ્વારા જ પ્રોત્સાહિત કરાશે. Votorantim વતી
અનધિકૃ ત વ્યક્તિઓ માટે પ્રેસનો સંપર્ક કરવો તે પ્રતિબંધિત છે .
મીડિયા (પ્રસાર માધ્યમો) વ્યાવસાયિકો સાથેના સંપર્કે ને કોઇપણ સંજોગો હે ઠળ વ્યાપારિક સંબંધ
તરીકે ગણવો જોઇએ નહી,ં અને તેથી જ કોઇપણ પ્રકારની તરફે ણ અથવા ચુકવણીનો સમાવેશ
કરાતો નથી.
Votorantim માહિતીના પ્રસારણમાં સ્પષ્ટ અને વસ્તુનિષ્ઠ વલણ અપનાવે છે અને સામેલ
પક્ષોના હિતોને સંતુષ્ટ કરવા માંગે છે . કર્મચારીઓએ પ્રેસમાં ગોપનીય અથવા ખોટી માહિતીના
પ્રસારણને પ્રોત્સાહિત કરવું જોઇએ નહી.ં

| વધુ જાણકારી
પ્રસ્તુત હકીકતોની જાહે રાત અને કં પનીના કારોબારના પ્રોત્સાહન માટે પ્રેસ સાથેના સંબંધને
અગ્રીમતા આપવી જોઇએ. જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે, મુખ્ય આકર્ષણમાં, પ્રશ્નમાં કં પનીની
પ્રવૃત્તિઓ નિદે શિત થવી જોઇએ. એક કરતા વધુ કં પની સંડોવતી જાહે રાતો માટે , પ્રક્રિયા
Votorantim એસ.એ. સાથે સુમેળ ધરાવતી હોવી જોઇએ દ પ્રેસ રિલેશન્સ હે ન્ડબૂક અમારા
પ્રવક્તા અને પ્રેસ વચ્ચે યોગ્ય સંપર્ક માટે માર્ગદર્શિકા પ્રસ્થાપિત કરે છે .
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
Votorantim વતી કોણ જાહે ર નિવેદનો કરી શકે તે સંબંધિત નીતિઓ તપાસો:
• તમામ સાર્વજનિક સંવાદ સંપૂર્ણ, પારદર્શક, સચોટ, સમજી શકાય એવા, અને
સમયસર હોય તેની ખાતરી કરો.
• સાર્વજનિક જાહે રાત કરતા પૂર્વે સંબંધિત તમામ મંજૂરીઓ મેળવવી.

| ઉદાહરણ
એક સ્થાનિક વર્તમાન પત્રના રિપૉર્ટેરે મને Votorantim અંગે કે ટલાક પ્રશ્નો
પૂછયાં હતાં. મને થયું કે હું આ સવાલોના જવાબ આપી શકીશ. શું મારે તેમની
સાથે વાત કરવી જોઇએ?
તમે Votorantim વતી પ્રેસ સાથે વાત કરી શકો નહી,ં સિવાય કે તમને સંચાર
વ્યવસ્થા વિભાગ દ્વારા તેમ કરવાની ખાસ પરવાનગી અપાય હોય.
જો તમને પત્રકાર તરફથી કૉલ પ્રાપ્ત થાય તો, સમજાવો કે તમને ટિપ્પણી કરવાની છૂ ટ નથી,
તેમનું નામ અને તેમની સંસ્થાનું નામ લખી, અને તમારા સંચાર વ્યવસ્થા વિભાગના પ્રતિનિધિને
જાણ કરો.
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ચારિત્ર્ય અને પ્રતિષ્ઠા
આપણા હિસ્સાધારકો સાથેના આપણા સંવાદ અને વર્તણૂક મારફત Votorantimનું ચારિત્ર્ય
અને પ્રતિષ્ઠા ઘડાય છે તથા મજબૂત બને છે . તેથી, કં પનીની અંદર અને બહાર આપણી ક્રિયાઓ
Votorantim ના સિદ્ધાંતો અને મૂલ્યો સાથે હં મેશા સુસંગત હોવી જોઇએ. સોશિઅલ
મીડિયાના ઉપયોગ, નેટવર્કમાં ભાગીદારીની બાબતમાં Votorantim ના મૂલ્યો અને
માન્યતાઓનો હં મેશા આદર કરવો જોઇએ. આથી, ફે સબૂક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને અન્ય નેટવર્ક પર
વ્યક્તિગત પોસ્ટ સાથે કં પનીનું નામ જોડવાની છૂ ટ છે , તે શરતે કે , અમારા ચારિત્ર્ય અને પ્રતિષ્ઠા
સાથે કોઇ તડજોડ થશે નહી,ં અને પોસ્ટ તે આચરણ સાથે જોડાયેલ હોવી જોઇએ નહી ં જે કં પની
દ્વારા નકારાયેલ છે અથવા કોઇપણ સંવેદનશીલ અથવા ગુપ્ત જાણકારી ધરાવતી હોય.

| વધુ જાણકારી
Votorantimના કર્મચારી તરીકે , તમારે જાહે ર સ્થળો પર, વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં કે
અંગત જીવનમાં તમારા આચરણ સાથે સાવધાની વર્તવી જોઇએ, ડહાપણ અને ઉત્સાહ સાથે
કાર્ય કરવાથી, ન તો કં પની જોખમમાં મૂકાશે કે ન તો તમારી કારકિર્દી જોખમમાં મૂકાશે.
આંતરિક અથવા બાહ્ય વાતાવરણમાં, જેમ કે , તાલીમ અથવા પ્રસંગોમાં ભાગીદારી વખતે
કં પનીની ગાડી અથવા અન્ય પરિસ્થિતિઓનો ઉપયોગ કરવો તેનાથી કર્મચારી ઓળખાઇ જાય
છે , કામકાજની પરિસ્થિતિમાં કર્મચારીનું આચરણ Votorantimના મૂલ્યો સાથે સુસંગત હોવું
જોઇએ, જે તેની સારી કોર્પોરેટ છબીની ઓળખ માટે નિમિત્ત બને છે .
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
ભાષણો તથા પરિસંવાદો અને અન્ય જાહે ર ઘટનાઓમાં ભાગ લેતી વખતે, કં પની
અને તેના કારોબાર અંગેની ગોપનીય માહિતીની ગુપ્તતા સખત રીતે જાળવવી જોઇએ.
ઘટનામાં પ્રદર્શક તરીકે સહભાગી થવું, તેમજ ઘટનામાં આપેલ સામગ્રીઓ અથવા
રજૂ આતો, સામેલ કર્મચારીના નેતૃત્વ દ્વારા અગાઉથી માન્ય થયેલ હોવા જોઇએ.
રજૂ આતો જેમાં એક કરતા વધુ કં પનીનો સમાવેશ છે , તે Votorantim એસ.એ. કોર્પોરેટ
સંચાર વ્યવસ્થા વિભાગ સાથે સુમેળ ધરાવતી હોવી જોઇએ, અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ
સત્તાવાર દસ્તાવેજનો જ ઉપયોગ કરવો જોઇએ.

| ઉદાહરણ
મને Votorantimના પ્રતિનિધિ તરીકે એક પ્રસંગે બોલવા માટે આમંત્રિત
કરવામાં આવ્યો હતો. હું આ પહે લા ક્યારેય જાહે રમાં બોલ્યો ન હતો. મારે શું
કરવું જોઇએ?
જ્યારેપણ Votorantimનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા બોલાવે ત્યારે, તમારે તમારા મેનેજરને
જણાવવું જોઇએ અને સંચાર વ્યવસ્થા વિભાગને તમને મદદ કરવા કહી સુનિશ્ચિત કરવું જોઇએ
કે જે સંદેશ તમે અભિવ્યક્ત કરશો તે સૌથી યોગ્ય છે .
તમે તમારી રજૂ આતના ટે કનિકલ પાસાઓ ઘડનાર શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ હોવા છતાં પણ, સંચાર
વ્યવસ્થા વિભાગ તમને લોગો, છબી, અને સંદેશ જે અમે અભિવ્યક્ત કરવા માંગો છો તેનો
ઉપયોગ કરવામાં મદદરૂપ થશે.
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કં પની
સંસાધનોનો
ઉપયોગ
• કં પની અસ્ક્યામતો
• માહિતી સુરક્ષા
• બૌદ્ધિક સંપત્તિ અને ગોપનીયતા

કં પની
અસ્ક્યામતો
આશયિત માલસામાન, સાધનો, અને કં પની સવલતોનો અનન્યપણે પ્રચાલન માટે જ
ઉપયોગ થાય છે , અને અંગત હે તુઓ માટે ઉપયોગ થઈ શકશે નહી,ં સિવાય કે કં પની દ્વારા
સ્પષ્ટીકૃ ત કરે લ ખાસ પરિસ્થિતિઓમાં થાય છે .
આમાં સમાવેશ છે તમામ પ્રકારની ભૌતિક અને અગોચર (અમૂર્ત) મિલકતો જેમ કે ,
સવલતો, ઇન્વેન્ટરિ (માલસામાનની યાદી), ઇન્ફોર્મેશન ટે કનોલોજિ (આઇટી), અને બૌદ્ધિક
સંપત્તિ, તેમજ કં પની ડેટા અને માહિતી.
તે દરે ક વ્યક્તિની જવાબદારી છે કે કં પનીની અસ્ક્યામતોનું રક્ષણ કરે અને તેમનો અભિપ્રેત
હે તુઓ માટે જ ઉપયોગ કરે.

| વધુ જાણકારી
આપણે હં મેશા જાગ્રત રહે વું જોઇએ અને ચોરી, ઉચાપત, નુકસાન, અને કોઇપણ
Votorantim અસ્કયામતોનો દુ રુપયોગ અટકાવવા માટે પગલાં લેવા જોઇએ. આમાં
સામેલ, ભૌતિક અસ્ક્યામતોનો નાશ કરવાની, ફેકં ી દેવાની, વેચવાની, લોન લેવાની, અથવા
યોગ્ય મંજૂરી વિના ત્યજી દેવાની છૂ ટ નથી. અમૂર્ત અસ્કયામતો માટે પણ ઉપર્યુક્ત જ યોગ્ય છે ,
જે યોગ્ય મંજૂરી વિના બહાર સપ્લાય કરી શકાશે નહી.ં
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
Votorantim ની અસ્ક્યામતો અને સંસાધનોનો, યોગ્ય કાળજી અને સંચાલન
સાથે ઉપયોગ અને પર્યાપ્ત રક્ષણ કરવું તે તમારી જવાબદારી છે .

| ઉદાહરણ
અમારા એકમ પાસે નિકાલ કરવા માટે નો કચરાનો ઢગ છે જે વધુને વધુ મોટો થતો
જાય છે , અને તમામ વસ્તુઓનો ટૂં ક સમયમાં નાશ કરવામાં આવશે? શું હું તેને
સ્થાનિક જં કયાર્ડમાં વેચી શકું ?
જો વસ્તુઓ નિકાલ કરવા માટે ના ઉત્પાદો હોય તો પણ, તે હજુ Votorantimની
માલિકીના છે , અને યોગ્ય અધિકૃ તિ વિના તેને દૂ ર કરવા જોઇએ નહી.ં
જો તમે માનતા હોવ કે નિકાલ કરવા માટે ઉત્પાદો વેચવા એ વ્યવહારક્ષમ વિકલ્પ છે તો, વધુ
વિશ્લેષણ કરવા માટે તમારા સુપરવાઇઝર સમક્ષ ઉકે લ અને કુ લ ખર્ચ રજૂ કરો.
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માહિતી
સુરક્ષા
માહિતી સુરક્ષા સાથે કાળજીપૂર્વક વ્યવહાર કરવો જોઇએ. આઇટી (IT) સિસ્ટમોના અયોગ્ય
ઉપયોગ પ્રતિબંધિત છે , અને તેનાથી આપણે વાયરસ હુ મલા અને માહિતી સુરક્ષાના ઉલ્લંઘનો
સહિતના સંખ્યાબંધ જોખમોનો સામનો કરવો પડી શકે.
ગેરકાયદેસર સોફ્ટવેર (ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં ઇન્ટરફે સ પ્રોગ્રામો) અથવા હાર્ડવેર (ઇલેક્ટ્રોનિક
ભૌતિક સાધનો)નો ઉપયોગ પ્રતિબંધિત છે .
સામાન્ય વપરાશકર્તાઓએ આ સિસ્ટમો અને સંસાધનોના વપરાશમાં ગુપ્તતાની અપેક્ષા રાખવી
જોઇએ નહી.ં
કર્મચારીઓ તેઓના કાર્યો યોગ્ય રીતે કરી શકે તે માટે ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમો અને કમ્પ્યૂટર
સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે . વ્યક્તિગત બાબતો માટે તેઓના ઉપયોગની પરવાનગી છે , તે શરતે કે
તેઓ નિયમો અને આંતરિક માર્ગદર્શિકા વિરુદ્ધ જાય નહી,ં અથવા કાર્યની પ્રક્રિયાને ગુપ્ત રાખે.

| વધુ જાણકારી
Votorantim, તેના સ્વવિવિકે આ માધ્યમોમાં પ્રસારિત અથવા સંગ્રહ થતી કોઇપણ
માહિતીનો ઉપયોગ અને દે ખરેખ કરી શકે છે . આ નિયમ લેખિત અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક
સિસ્ટમમાં સંગ્રહિત માહિતી અને કોઇપણ અન્ય સ્વરૂપે સંકળાયેલ માહિતીને આવરી લે છે .
તેમાં Votorantim માટે ટે કનિકલ રીતે વિકસિત, સંગઠનો, સંપાદનો, લાયસન્સ, ખરીદી
ં ી કરેલ દ્વારા ઉપાર્જિત કરેલ માહિતીનો પણ સમાવેશ છે .
અથવા કં પનીના સોપણ
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
અમારી માહિતી સુરક્ષા નીતિઓની જાણકારી રાખવી એ દરેક વ્યક્તિની
જવબાદારી છે . કોઇપણ પ્રકારના સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામને ઇન્ફોર્મેશન ટે કનોલોજિ
વિભાગની પૂર્વ અધિકૃ તિ વિના Votorantim કમ્પ્યૂટરો પર નકલ અથવા
ઇન્સ્ટૉલ કરવા જોઇએ નહી.ં
કર્મચારીઓએ Votorantim ડેટાનો અંગત ડિવાઇસો (ઉપકરણો) પર સંગ્રહ કરવો
જોઇએ નહી.ં

| ઉદાહરણ
મને અબઘડી સહકાર્યકર પાસેથી વિષયના ઉલ્લેખ વિનાનો એક ઇ-મેલ પ્રાપ્ત
થયો, પરં ત ુ મને વેબસાઇટની લિકં પર ક્લિક કરવાનું કહે છે. ઇ-મેલ શંકાસ્પદ
લાગે છે. મારે શું કરવું જોઇએ?
જો તમે જાણતા હોવ તેવા કોઇપણ વ્યક્તિનો શંકાસ્પદ ઇ-મેલ તમને પ્રાપ્ત થયો હોય
તો, જવાબ આપતા પૂર્વે તે વ્યક્તિ સાથે સીધો સંપર્ક સાધીને તપાસ કરો. ઇ-મેલનો જવાબ
આપવો નહી,ં કારણે કે આનાથી ત્રાહિત પક્ષો તમારા અંગેની અંગત માહિતી એકસેસ કરી
શકે. જો ઇ-મેલ કૌભાંડી પ્રકારનું (સ્કૅ મ) હોય તો, તમારે માહિતી સુરક્ષા વિભાગને જાણ કરવી
જોઇએ.
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બૌદ્ધિક સંપત્તિ
અને ગોપનીયતા
બૌદ્ધિક સંપદા Votorantim માટે એક વ્યૂહાત્મક અસ્કયામત છે . બૌદ્ધિક સંપદામાં સમાવેશ
છે ટ્રેડમાર્ક્સ, પેટન્ટ્સ, ઔદ્યોગિક ડિઝાઇન, ડોમેન નામો, કૉપિરાઇટો, શોધો, પ્રક્રિયાઓ અથવા
ઉત્પાદો, ડિઝાઇનો અથવા મોડેલો, નાણાકીય, વ્યાપાર, કે બજાર માહિતી, વિચારો, જાણકારી,
કે કોઇપણ અન્ય તથ્ય રહિત પ્રવૃત્તિ Votorantim કં પનીઓ અથવા તેમના દ્વારા કરાતા સંપર્ક
દ્વારા વિકસાવવામાં આવે છે , જો તેઓ પાસે જાણકારી હોય તો અન્ય વસ્તુઓની વચ્ચે તે હરીફને
લાભ આપી શકે.
કં પની દ્વારા પેદા થતા બૌદ્ધિક કાર્યના પરિણામો તથા વ્યૂહાત્મક માહિતી Votorantimની
અનન્ય અસ્ક્યામત છે .
બૌદ્ધિક સંપદા વિશેની માહિતી સાથે ગોપનીયતાપૂર્વક વ્યવહાર કરવો જે તેઓના કાર્યના
પરિણામનો પ્રવેશ-માર્ગ છે , તેનો કાળજીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો તે દરેક વ્યક્તિની જવાબદારી છે .

| વધુ જાણકારી
આવી માહિતીની જાહે રાત, ક્યાં તો અમારા કર્મચારીઓ અથવા વ્યાવસાયિક ભાગીદારો
જેઓને તેઓની પ્રવૃત્તિઓને કારણે આ માહિતીનું ઍક્સેસ હતું, તેઓને કં પનીના નેતૃત્વની
સ્પષ્ટ પરવાનગી વિના મંજૂરી નથી.
જ્યારે આપણે ત્રીજા પક્ષની માહિતી વિશે વિચારતા હોય ત્યારે ઉપર્યુક્ત યોગ્ય ગણવામાં
આવે છે . આપણે સાવધ રહે વું જોઇએ કે અન્યોની બૌદ્ધિક સંપદાનો અયોગ્ય ઉપયોગ
Votorantim માટે દિવાની ફોજદારીમાં પરિણમી શકે.
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| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
• હં મેશા તપાસ કરો કે ત્રીજા પક્ષ પાસે બૌદ્ધિક સંપદાના અધિકારો ન હોય જે નવી

ટે કનોલોજિઓ અથવા પ્રક્રિયાઓના અમલીકરણને અટકાવી શકે.
• કોઇપણ બિનલાયસન્સ ધરાવતા સોફ્ટવેર Votorantim ઉપકરણો
(ડિવાઇસો) પર ઇન્સ્ટૉલ કરવા નહી.ં
• અન્ય વ્યક્તિની ગોપનીય માહિતીનો ક્યારેય સ્વીકાર કે ઉપયોગ કરવો નહી,ં સિવાય કે તેમ
કરવાની અનુમતિ આપેલ હોય.
યાદ રાખશો: Votorantim ખાતે તમારા કામકાજ દરમિયાન ઉપાર્જિત કરેલ જાણકારી અને
માહિતી હજુ પણ કં પનીની માલિકીની છે , તમારા પ્રયાણ પછી પણ રહે શે; તેથી, તેને છતી કરવી
જોઇએ નહી.ં

| ઉદાહરણ
હું વિદ્યાર્થીઓ માટે સામાજિક માધ્યમો (સોશ્યલ મિડિયા) પર Votorantim
લોગોનો ઉપયોગ કરવા માંગ ુ છું જે મારા નામે રજિસ્ટર કરવામાં આવશે. શું
આવું થઈ શકે ?
અમારી બ્રાન્ડ અમારી પ્રતિષ્ઠાનો એક મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગ છે અને તેની સુરક્ષા કરવી
જરૂરી છે . જો તમે લોગોનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હોવ તો, સંચાર વ્યવસ્થા પ્રતિનિધિની
અધિકૃ તિ માટે પૂછો.
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ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી
કાનૂન

ભ્રષ્ટાચાર
વિરોધી કાનૂન
Votorantim કોઇપણ પ્રકારનાં ભ્રષ્ટાચાર નકારે છે. પૂર્તતા પ્રોગ્રામનો એકમાત્ર આધારસ્તંભ
છે ભ્રષ્ટાચાર અટકાવવો તે, અને આ હે તુ માટે અમે ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી પ્રોગ્રામ વિકસાવ્યો હતો,
જે અમારા પ્રયાસો, અમારા કાર્યોની ગહન વિગતોનું માર્ગદર્શન આપે છે , અને અમારા તમામ
કર્મચારીઓને ભ્રષ્ટાચારના વર્તમાન પ્રકાર, કં પનીના ચારિત્ર્ય પર થતી અસર, અને તેમને ટાળવા માટે
શું કરવું જઇો એ તે સમજવામાં મદદ કરે છે. તે પ્રત્યેક વ્યક્તિની જવાબદારી છે કે અમારા ભ્રષ્ટાચારવિરોધી પૂર્તતા પ્રોગ્રામમાં વર્ણવેલ નિયમો અને પગલાંઓ જાણવા અને લાગુ કરવા અને ઉપલબ્ધ
ચેનલોનો ઉપયોગ કરીને કોઇપણ શંકાસ્પદ વર્તણૂકની જાણ કરવી.

| વધુ જાણકારી
કોઇપણ લાભ અથવા વ્યક્તિગત નફાના બદલામાં અપ્રામાણિકતા, અનૈતિકતા, અને કાનૂનનું
ઉલ્ઘલં ન કરવાના ઉદ્દેશ અથવા ઇચ્છાને લોકો ભ્રષ્ટાચાર તરીકે ઓળખે છે , જે સમાજને નુકસાન
કરે છે અને તેને કારણે રાજકીય, આર્થિક અને સામાજિક નુકસાન થાય છે.
Votorantim પૂર્તતા પ્રોગ્રામનો એકમાત્ર આધારસ્તંભ છે ભ્રષ્ટાચાર અટકાવવો તે, અને આ
હે તુ માટે અમે ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી પૂર્તતા પ્રોગ્રામ વિકસાવ્યો હતો, જે ભ્રષ્ટાચારના કાર્યોને રોકવાના
અમારા પ્રયાસો, અમારા કાર્યોની ગહન વિગતોનું માર્ગદર્શન આપે છે . અમે તમને આ વિષય અને
પગલાંઓ જે તેને ટાળવા માટે લેવા જોઇએ તે વિશે વધુ ઊંડાણપૂર્વક સમજવામાં મદદ કરવા
માંગીએ છીએ.

68 |

| અમે તમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખીએ છીએ
• ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી નીતિ વિશે જાણો અને તે અનુસાર કામ કરો.
• ત્રીજા-પક્ષ સાથેના કરારના જોખમો, ક્રિયાઓ અને પ્રવૃત્તિઓનું મૂલ્યાંકન કરો જે

ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી નીતિ અને લાગુ કાનૂનનું ઉલ્લંઘન કરી શકે છે .
• જ્યારે શંકા હોય ત્યારે, કોઇપણ નિર્ણય લેતા પૂર્વે નીતિ, કાનૂની અથવા પૂર્તતા
વિભાગો, પૂર્તતા અને/અથવા એથિક્સ લાઇન સાથે પરામર્શ કરો.
• તમારે “માલિકીની ભાવના” સાથે કાર્ય કરી, તમારા સાથીઓને સલાહ લેવા અને નીતિ લાગુ
કરવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરવા જોઇએ અને તેમને પોતાને અથવા Votorantimnને
જોખમમાં મૂકવા જોઇએ નહી.ં

| ઉદાહરણ
મારા મેનેજર અને હું માનીએ છીએ કે અમારે જાહે ર અધિકારીઓ સાથે ગાઢ
સંબંધ બાંધવાની અને અમારી સ્થાનિક કામગીરીઓમાં તેઓની સમજણમાં
સુધારો લાવવાની જરૂર છે. જાહે ર અધિકારીઓમાંથી એકે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે
તેમને અન્ય કં પનીઓ સાથે હળવામળવાથી હવાઇ ટિકિટો, ઇવેન્ટોની ટિકિટો, અને
રેસ્ટૉરામાં ડિનર પ્રાપ્ત થાય છે. શું આ યોગ્ય છે ?
ફ્લાઇટ્ સ, નિવાસ, અને મનોરં જનની ભેટ સોગાદો આપવાનું કૃ ત્ય અયોગ્ય રીતે કર્મચારીઓને
પ્રભાવિત કરવાના પ્રયાસ રૂપે જોઇ શકાય છે અને આ સંજગ
ો ો હે ઠળ કરવું જોઇએ નહી.ં
આપણી કામગીરીઓ અંગે જાહે ર અધિકારીઓની સમજણમાં સુધારો કરવો તે એક કાયદેસર
વ્યાપાર હે તુ છે , જે તમારા એકમના કાનૂની વિભાગ દ્વારા પહે લાથી માન્ય થયેલ, અમારી સ્થાનિક
કામગીરીની મુલાકાત દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
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પ્રતિબધ્ધતાની
પરિભાષા

પ્રતિબધ્ધતાની
પરિભાષા
હું આ સાથે જાહે ર કરું છું કે મે ં Votorantim જૂ થની આચાર
સંહિતા વાંચી અને સમજી છે અને તેનો અમલ કરવા અને કં પનીની
અંદરની મારી તમામ પ્રવૃત્તિઓમાં તેની પુષ્ટિ કરવા સહમત થાઉ છું .
વધુમાં, હું તેની ઉપયોગિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છું .

તારીખ

પૂર્ણ નામ

હસ્તાક્ષર
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