
આચાર સંહિતા

VESUVIUS: black 85%
PLC: black 60%

VESUVIUS: white
PLC: black 20%

VESUVIUS: white
PLC: black 20%
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8 કકી વવષયો

સવાસ્થય, સલામતી 
અનઝે પયા્યવરણ

01
સવાસ્થય, સલામતી અનઝે પયા્યવરણની બાબતો મયુખયપ્રવાિના વ્યવસ્થાપક મંડળની જવાબદારકી 
છઝે. અમઝે અમારા કમ્યચારકીઓ, ગ્ાિકો, પયુરવઠાકારો, કોનિા્કરો, સામાનય પ્રજ અનઝે અમારકી 
કામગીરકીથી અસરગ્સત અનય લોકોના સવાસ્થય અનઝે સલામતીનયું રક્ણ કરકીશયું. અમારકી 
કામગીરકીમાં સવાસ્થય, સલામતી અનઝે પયા્યવરણ અંગઝેની સાવ્યજવ નક બાબતોની રચનાત્મક રકીતઝે 
કાળજી લઝેવાવી જ જઝેઈએ.

અમઝે:

• તમામ કમ્યચારકીઓનઝે સવાસ્થયપ્રદ, સલામત અનઝે સયુરશ્ ક્ત કાય્યસ્થળ પ્રદાન કરકીએ 
છીએ. 

• અમારકી સવાસ્થય, સલામતી અનઝે પયા્યવરણ પ્રત્ઝે પ્રવ તબદ્ધતા અનઝે ફરજઝે પરરપણૂ્ય કરવા 
માિઝે પયા્યપ્ત માનવ તઝેમજ સામગ્ી સસંાધન અનઝે તાલીમ પયુરા પાડકીએ છીએ. 

• કામગીરકીના પ્રારંભ ભક વ વકાસના તબક્ાએ નવી પ્રોડક્ટસ અનઝે પ્રક્રિયાઓની સભંવ વત 
પયા્યવરણીય અસરોનઝે ધયાનમાં લઈએ છીએ. 

• માનવ સવાસ્થય અથવા પયા્યવરણનઝે પ્રવ તકૂળ રકીતઝે અસર કરતા વ નગ્યમ તત્વોની 
ક્ સ્થવ ત લઘયુતમ કરકીએ છીએ, સાલમતી રાખીએ છઝે  અનઝે જઝે વ્યવિારક્મ જણાય તો 
તઝેનઝે અિકાવીએ છીએ. 

• સામગ્ી, ઉજ્ય અનઝે અનય સ્તોતોનો કાળજીપૂવ્યક ઉપયોગ કરકીનઝે કચરો ઘિાડકીએ છીએ 
અનઝે રકીસાઈકલ લગંની શક્તાઓ મિત્મ કરકીએ છીએ.

• કાય્ય માિોલનઝે આલકોિોલ અનઝે ડગ્ સઝેવન સાથઝે સંકળાયઝેલા જઝેખમોથી મયુતિ રાખીએ 
છીએ.

01 સવાસ્થય, સલામતી અનઝે પયા્યવરણ

02 વઝેપાર, ગ્ાિકો, પ્રોડક્ટસ અનઝે સવવ્યસ

03 લાચં અનઝે ભ્રષ્ટાચારનો વવરોધ

04 કમ્યચારકીઓ અનઝે માનવ અવધકારો

05 જિઝેરાત અનઝે રોકાણકારો

06 સરકાર, સમાજ અનઝે સ્થાવનક સમયુદાયો

07 હિત સઘંષ્ય

08 સપધ્યકો

+ વધયુ માહિતી
આ સ સદ્ધાતંોનઝે વ વસયુવ વયસ સવાસ્થય, 
સલામતી અનઝે પયા્યવરણ નીવ તઓનયું 
સમથ્યન છઝે  જઝેનયું અનયુસરણ વ વસયુવ વયસ 
સાથઝે કામ કરતી પ્રત્ઝેક વ્યક્ તિએ 
કરવાનયું િોય છઝે.

અમારકી આચાર સંહિતામાં 8 મિતવપણૂ્ય ક્ઝેત્રો સામઝેલ છઝે :
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વઝેપાર, ગ્ાિકો, પ્રોડક્ટસ 
અનઝે સવવ્યસ

02
આપણા લક્ાંકો િાસંલ કરવા માિઝે ગ્ાિક સાથઝેના લાબંાગાળાના સકારાત્મક સબંંધો અવ નવાય્ય 
છઝે. વત્યમાન અનઝે સભંવ વત ગ્ાિકો, એજનિ્ટસ, વ વતરકો, પયુરવઠાકારો અનઝે કારોબારના અનય 
સિયોગીઓ સાથઝે વ્યવિારમાં આપણઝે સત્વ નષ્, સવ્ય સાથઝે વ નષપક્ અનઝે સાતત્પણૂ્ય વ્યવિાર 
તઝેમજ પારસપરરક સનમાન અનઝે વ વશ્વાસ આધારરત આચરણ કરકીનઝે આપણી વ નવ વ્યવાદ પ્રવ તષ્ા 
જળવી રાખવી જઝેઈએ. 

અમઝે:

• વ વશ્વાસપાત્ર, સલામત અનઝે ગ્ાિકોની જરૂરકીયાત સતંોષતી િોય તઝેવી ઉચચ
ગયુણવત્ાયયુતિ પ્રોડક્ટસ વઝેચીશયું. 

• ઉચચ ગયુણવત્ાસભર, વઝેચાણ પછીની વ વશ્વાસપાત્ર સઝેવા આપીશયું. 

• વ વસયુવ વયસ અંગઝે સપષ્ટ, ચોક્સ અનઝે ઉપયોગી માહિતી આપીશયું તઝેમજ પ્રોડક્ટસ અનઝે 
સવ વ્યસ અંગઝે ખોિા અનઝે ગઝેરમાગગે દોરતા વ નવઝેદનો આપવાથી દૂર રિકીશયું. 

• હિત સઘંષ્ય, ભઝેિ-સોગાદો અનઝે લાચં-રૂશ્વત સબંંવ ધત જૂથની નીવ તઓનઝે અનયુસવા 
સહિત ચોક્સ અતંર જળવીનઝે તમામ કારોબારકી વ્યવિારો િાથ ધરકીશયું. 

• અનયોની ગોપનીય માહિતીનયું રક્ણ કરકીશયું અનઝે આ માહિતીનો ઉપયોગ કોઈ અયોગય 
કારોબારકી પ્રવૃસ ત્ કઝે વ્યક્ તિગત લાભ માિઝે નિકી ંપરંતયુ માત્ર સયુવ નશ્ ચિત િઝેતયુસર કરકીશયું.

લાચં અનઝે ભ્રષ્ટાચારનો વવરોધ

03
અમારા કારોબારના સચંાલનમાં અમઝે કોઈ પણ જતની ભ્રષ્ટ પ્રવૃસ ત્ઓનઝે સિન નિકી ંકરકીએ.

આ ક્ સ્થવ ત િાસંલ કરવા માિઝે :

• વ વસયુવ વયસના કોઈપણ કમ્યચારકી કઝે તઝેનયું પ્રવ તવ નવ ધતવ કરતી કઝે તઝેના વતી કામ કરતી
વ્યક્ તિ સહિત, એજનિ્ટસ, પયુરવઠાકારો, સયંયુતિ સાિસના ભાગીદારો કઝે અનયો
અયોગય કારોબારકી લાભો મઝેળવવા માિઝે પ્રત્ક્ કઝે પરોક્ રકીતઝે પયુરવઠાકારો કઝે સરકારકી 
પ્રવ તવ નવ ધઓ સહિતની અનય કોઈપણ વ્યક્ તિનઝે કોઈપણ પ્રકારની ચૂકવણી કઝે અનય
કોઈ રકમ લાચં કઝે પ્રલોભનો આપી શકશઝે નિકી ં

• જાં સયુધી અમારકી કઝે અનયની વ્યક્ તિગત સલામતી જઝેખમમાં નિકી ંિોય ત્ાં સયુધી અમઝે 
કામની સરળતા કઝે સયુગમતા માિઝે ચૂકવણી નિકી ંકરકીએ.

• મનોરંજન અનઝે આવ ત્થય પ્રસારમાં અમારકી ભાગીદારકી િંમઝેશા સામાનય ધંધાકકીય
પ્રવૃસ ત્ના ભાગરૂપઝે િશઝે. જઝેમાં અમઝે તમામ સબંંવ ધત સંજઝેગો પરતવઝે ઉસ ચત ભાવ
રાખીશયું, પ્રમાણસર અનઝે યોગય રકીતઝે રિકીશયું અનઝે કોઈપણ પ્રકારના ભ્રષ્ટ િઝેતયુની ધારણા
ઉભી થવા નિકી ંદઈએ.

+ વધયુ માહિતી
આ સ સદ્ધાતંોનઝે અમારકી લાચં અનઝે 
ભ્રષ્ટાચાર વ વરોધી નીવ તઓનયું 
સમથ્યન છઝે  અનઝે તઝે જૂથ વ્યાપી 
અનયુપાલન દોરવણી સબંંવ ધત છઝે.
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કમ્યચારકીઓ અનઝે માનવ 
અવધકારો

04
કમ્યચારકીઓ સાથઝેનો વ્યવિાર શયુભ આશય સાથઝેનો િોવો જઝેઈએ અનઝે દરઝેક વ્યક્ તિનયું 
ગૌરવ જળવાય તઝે આધારઝે િોવો જઝેઈએ. વ વસયુવ વયસ આતંરરાષ્ટ્ીય માનવ અવ ધકારોના 
માપદંડોનઝે માનયતા આપઝે છઝે  અનઝે તઝેનો અમલ કરઝે છઝે  તઝેમજ તઝેની કામગીરકીમાં બાળ મજૂરકી કઝે 
બળજબરકીપૂવ્યકની મજૂરકીનઝે સિન નિકી ંકરઝે.

અમઝે:

• અમારા કમ્યચારકીઓનઝે ધયાનથી સાભંળકીએ છીએ તઝેમજ ઉતપાદકતા, કાય્ય 
ગયુણવત્ા અનઝે કમ્યચારકીઓની ક્ સ્થવ તમાં સયુધારો લાવવા માિઝેની પ્રવૃસ ત્ઓમાં 
તઝેમનઝે સામઝેલ કરકીએ છીએ

• ભરતી, તાલીમ, બઢતી, કારક્કદદી વ વકાસ, નોકરકીમાથંી છૂિા કરવા અનઝે સમાન પ્રકારની 
રોજગારકી સબંંવ ધત બાબતો ઉસ ચત, પારદસ શ્યતા તઝેમજ વ્યક્ તિગત ક્મતા, ઉપલક્ બધ, 
અનયુભવ અનઝે આચરણનઝે આધારઝે િોય અનઝે તઝેમાં વશંીય મળૂ, રંગ, રાષ્ટ્ીયતા, સસૃં્વ તનો 
પ્રકાર, ભાવ ષક સમયુદાય, ધમ્ય, લ લગં, જતીય અભ ભમયુખતા, ઉંમર, શારકીરરક અક્મતા 
અથવા નોકરકી સબંંવ ધત રોસ જદંા કામકાજ કરવા માિઝેની ક્મતા સાથઝે સલંગ્ન ન િોય કઝે 
લાગયુ થતા કાયદા દ્ારા પ્રવ તબંવ ધત બાબતો ન િોય તઝેની ખાતરકી રાખીએ છીએ

• ભઝેદભાવ કઝે સતામણી નભાવી લઝેવાનયું અમાનય કરકીએ છીએ.

• કામગીરકીનો એવો માિોલ પયુરો પાડકીએ છીએ કઝે જઝેમાં અમારા કમ્યચારકીની 
શારકીરરક અનઝે માનસ સક સયુખાકારકી પર નકારાત્મક અસર ન પડઝે.

• કમ્યચારકીઓનઝે તઝેમના કૌશલ્ો અનઝે અનયુભવનઝે અનયુરૂપ તઝેમજ વ્યવિારક્મ રકીતઝે  
કારોબારની સફળતાના આધારઝે પયુરસૃ્ત કરવા.

• તઝેમનઝે અસરકરતા મિતવપણૂ્ય ફઝેરફારો તઝેમજ જૂથ દ્ારા વ નશ્ ચિત ભાવ વ 
પરરક્ સ્થવ ત, લક્ાંકો અનઝે આયોજનો અંગઝે અમારા કમ્યચારકીઓનઝે માહિતગાર  
રાખીએ છીએ.

• અમારા કમ્યચારકીઓ સાથઝે વ નખાલસ, પ્રામાણ ણક અનઝે સનમાનનીય રકીતઝે વિઝેવાર 
કરકીએ છીએ.

• કાય્ય સબંંવ ધત વ વવાદોના વ નવારણ માિઝે અસરકારક કાય્યપ્રણાલી જળવીએ છીએ.

• કમ્યચારકીઓના રઝેકોડ્ટસ્ય ગોપનીય રાખીએ છીએ અનઝે આ અંગત માહિતી માત્ર કાયદઝેસર 
કારોબારકી િઝેતયુઓ માિઝે જ તઝેનઝે એકત્ર કરકીએ છીએ, તઝેનો ઉપયોગ કરકીએ છીએ અનઝે તઝેનઝે 

 જિઝેર કરકીએ છીએ.

+ વધયુ માહિતી
આ સ સદ્ધાતંોનઝે અમારકી રોજગાર 
નીવ તઓ અનઝે માનવ અવ ધકાર 
નીવ તનયું સમથ્યન છઝે.

જિઝેરાત અનઝે 
રોકાણકારો

05
વ વસયુવ વયસની માલ લકકી કંપનીના શરૅ ધરાવનારની છઝે. અમઝે અમારા વ્યવસાયનો વિકીવિ 
ઉત્રદાયી રકીતઝે કરકીશયું, સાતત્પણૂ્ય અનઝે નફાકારક વ ૃવ દ્ધ કરવા માિઝે પ્રયત્ન કરકીએ છીએ 
અનઝે કંપનીના શરૅ ધરાવનારાઓનઝે ઇષ્ટતમ વળતર આપવા ઇચ્ીએ છીએ. સસંાધનોનો 
સમજદારકીપૂવ્યક અનઝે અસરકારક ઉપયોગ કરકીનઝે જૂથની અસ્યામતોનઝે જળવવા અનઝે તઝેનયું રક્ણ 
કરવા માિઝે ચોક્સ દરકાર રાખવામાં આવશઝે.

અમઝે:

• વ નયંત્રણની મજબતૂ વ્યવસ્થા દ્ારા રોજબરોજના વિઝેવારોની નોધંવિકી અનઝે રઝેકોડ્ટસ્યની 
જળવણી એવી રકીતઝે કરકીશયું કઝે જઝે કારોબારની નાણાકકીય ક્ સ્થવ ત અનઝે િાથ ધરવામાં 
આવઝેલા વ્યવિારોનઝે ચોક્સ અનઝે યોગય રકીતઝે દશા્યવઝે

• જૂથની ક્ સ્થવ તનયું સતંયુલ લત મલૂ્ાંકન અનઝે ચોક્સ નાણાકકીય માહિતી સરળતાથી
સમજય તઝે રકીતઝે વ નયલ મત અનઝે સમયસર રોકાણકારોનઝે આપીશયું

• સરકાર-કંપની શાસન વ્યવસ્થા (કોપવોરઝેિ ગવન્યનસ) ની પ્રવૃસ ત્માં શ્ઝેષ્ રકીતઝે ભાગ લઈશયું 

• પ્રસાશન અથવા જૂથના કારોબાર સબંંવ ધત રોકાણકારોના પ્રશ્નોનો સપષ્ટ રકીતઝે જવાબ
આપીશયું

• તમામ રોકાણકારો સાથઝે એકરૂપ અનઝે ઉસ ચત રકીતઝે વિઝેવાર કરકીશયું તઝેમજ એક રોકાણકાર 
કઝે રોકાણકારોના વગ્ય પાસઝેથી અનયોના ભોગઝે લાભ લઝેવાથી દૂર રિકીશયું

• અમારકી ફરજઝે વ નભાવવામાં; અમારા સલાિકારો અનઝે ઓડડિસ્ય સાથઝે સંવાદ સાધવામાં 
અનઝે રોકાણ સમયુદાયો સાથઝે સંવાદ સાધવામાં અમઝે સપષ્ટ, વ નખાલસ અનઝે વ્યાવસાવ યક
રિકીશયું

• જા ં સયુધી ગોપનીય બાબતોની જિઝેરાત ન થાય ત્ા ં સયુધી તઝેનઝે ખાનગી રાખીશયું અનઝે 
વ વસયુવ વયસના શઝેરોનો વ્યાપાર કરવા માિઝે કઝે તઝે પ્રકારના િઝેતયુ માિઝે અનયોનઝે તઝેનો ક્ારઝેય
ઉપયોગ કરવા દઈશયું નિકી ં

+ વધયુ માહિતી
આ સ સદ્ધાતંોનઝે અમારકી શાસન 
નીવ તઓ, નાણાકકીય રકીપોહિિંગ 
નીવ તઓ અનઝે કંપનીના શઝેરો કઝે અનય 
જમીનગીરકીઓના વિઝેવારો અનઝે 
ગોપનીય માહિતી સબંંવ ધત નીવ તઓ 
નયું સમથ્યન છઝે.
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સરકાર, સમાજ અનઝે સ્થાવનક 
સમયુદાયો

06
અમઝે જા ંપણ કારોબાર કરકીએ ત્ા ંસારા કોપવોરઝેિ નાગરકીક તરકીકઝે રિઝેવાનયું પસદં કરકીએ છીએ. 
અમઝે તમામ રાષ્ટ્ીય અનઝે સ્થાવ નક કાયદાઓ, વિિયુ કમો અનઝે વ નયમોનયું પાલન કરકીશયું, જઝેમાં 
રાજનૈવ તક ગવ તવ વધીઓ અનઝે કરવઝેરાની ચૂકવણી સબંંવ ધત કાયદાઓ પણ સમાવ વષ્ટ છઝે.

અમઝે:

• સ્થાવ નક સસૃં્વ ત અંગઝે પોતાનઝે જગૃત રાખીએ છીએ, જૂથમાં અનયુભવોની આપ-લઝે કરકીએ 
છીએ તઝેમજ સ્થાવ નક સમયુદાયો સાથઝે તઝેમનઝે અનયુકયુળ થઈનઝે, વધયુ સારા વિઝેવાર કરકીનઝે, અનઝે 
સંવઝેદનશીલ બનીનઝે કામ કરકીએ છીએ.

• પ્રાદઝે સ શક અનઝે સ્થાવ નક સમસ્ાઓ, રકીવાજઝે અનઝે પરંપરાઓનો આદર કરકીએ છીએ અનઝે 
તઝેનઝે ધયાનમાં લઈએ છીએ

• તમામ પ્રકારની સાવ્યજવ નક પ્રવૃસ ત્ઓમાં, સ્થાવ નક કાયદાઓ અનઝે વ નયમોના પાલન
સહિત, અમઝે નૈવ તક રકીતઝે વ્યવિાર કરકીએ છીએ જઝેમાં આ સંહિતામાં દશા્યવઝેલ લાચં અનઝે 
ભ્રષ્ટાચાર વ વરોધી સ સદ્ધાતંોનો પણ સમાવઝેશ થાય છઝે

હિત સઘંષ્ય

07
કમ્યચારકીઓ, અવ ધકારકીઓ અનઝે ડડરઝેકરોની ફરજ જૂથના શ્ઝેષ્ હિતમાં કામ કરવાની છઝે  અનઝે 
તઝેઓ તઝેમના િોદ્દાનો ઉપયોગ પોતાના કઝે અનયના લાભો માિઝે નિકી ંકરકી શકઝે અથવા તો જૂથના 
હિતની વ વરુદ્ધમાં કામ નિકી ં કરકી શકઝે. એવા અંગત હિતો કઝે જૂથના હિતો સાથઝે સઘંષ્ય ઉભો 
કરતા િોય કઝે તઝેવયું જણાતયું િોય અથવા આપણી ફરજઝેનઝે અયોગય રકીતઝે અસર કરતા િોય તો 
તઝેનઝે િાળવા જઝેઈએ. હિત સઘંષ્યનઝે િરિંમઝેશા િાળવયું શક્ નથી િોતયું અનઝે તઝેથી, કમ્યચારકીઓએ, 
જઝે તઝેમના હિતો કઝે તઝેમના પરરવાર કઝે નજીકના સબંંધીઓના હિતો સાથઝે જૂથન હિતો સાથઝે સઘંષ્ય 
ઉભો કરતા િોય કઝે સઘંષ્ય ઉભો થવા માિઝે સભંવ વત જઝેખમો િોય તો, આ સઘંષ્ય કઝે સભંવ વત 
સઘંષ્ય અંગઝે તાતકાલ લક જિઝેરાત કરવી જઝેઈએ અથવા તો તઝેમના વ નકિતમ લાઈન મઝેનઝેજરનઝે 
જણ કરવી જઝેઈએ.

કમ્યચારકીઓ ક્ારઝેય પણ આમ નિકી ંકરઝે:

• વ્યવસ્થાપક મંડળ દ્ારા આગોતરકી મંજૂરકી ન મળઝે ત્ા ંસયુધી કમ્યચારકી ક્ારઝેય પણ જૂથના 
લાભાથગે ન િોય, બિારની બાબતો િોય કઝે જઝેનો જૂથ સાથઝે સબંંધ િોય કઝે ન િોય અથવા
તઝેના સપધ્યક સાથઝે સબંંધ િોય તઝેવા કારોબાર, નાણાકકીય કઝે અનય સબંંધો સાથઝે પ્રત્ક્ કઝે 
પરોક્ રકીતઝે સામઝેલ થવયું 

• વ્યવસ્થાપક મંડળ દ્ારા આગોતરકી મંજૂરકી વગર કોઈ વ્યક્ તિ કઝે સબંંવ ધત પક્નયું અંગત
હિત િોય તઝેવા કોઈપણ પ્રકારના વ્યવિારમાં જૂથનયું પ્રવ તવ નવ ધતવ કરવયું

• જૂથ કઝે જૂથના કારોબારકી સિયોગીઓની ગોપનીય માહિતીની અયોગય રકીતઝે જિઝેરાત
કરવી કઝે બીજી રકીતઝે તઝેનો ઉપયોગ કરવો

• જૂથ સાથઝે સપધા્ય કરવી અથવા અનયનઝે સપધા્ય કરવામાં મદદ કરવી

• જૂથના વ્યવસ્થાપક મંડળ દ્ારા કોઈ વઝેપારકી સાિસના બોડ્ય ના સભયપદ માિઝે મંજૂરકી આપી 
િોય તઝે સ સવાય બાહ બોડ્ય માં સઝેવા આપવી અનઝે જૂથના હિતો સાથઝે સઘંષ્યમાં ન ઉતયા્ય
િોય તઝેમ જણાવયું 

• કોઈપણ ધંધાકકીય સિયોગી અથવા સપધ્યક પાસઝેથી વ્યક્ તિગત લાભ માિઝે નાણાંનો
આગ્િ રાખવો કઝે સ સવકારવા

• સવતંત્ર કઝે વ્યાવસાવ યક અભ ભપ્રાયનઝે નકારાત્મક રકીતઝે અસર કરતી િોય કઝે તઝેમ જણાતયું
િોય તઝેવી કોઈપણ પ્રકારની શ્ બન-નાણાંકકીય ભઝેિ, સઝેવા કઝે અનય બાબતો કોઈપણ
ધંધાકકીય સિયોગી કઝે સપધ્યક પાસઝેથી સ સવકારવી

+ વધયુ માહિતી
આ સ સદ્ધાતંોનઝે માનવ અવ ધકાર 
નીવ તનયું સમથ્યન છઝે.
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સપધ્યકો

08
આપણઝે ઉતસાિપૂવ્યક પણ પ્રામાણ ણકતા રાખીનઝે સપધા્ય કરકીશયું અનઝે ગઝેરકાયદઝેસર માગગે સપધા્યત્મક 
લાભો નિકી ંઈચ્ીએ.

અમઝે:

• અમારા સપધ્યકો સાથઝે ક્ારઝેય પણ ધંધાકકીય રકીતઝે સંવઝેદનશીલ માહિતી (ક્કંમતો, ક્મતા,
ઉતપાદન, વઝેચાણનો જ્થથો, બજરનો હિસસો, વઝેપારકી વ્યયુિરચના અથવા ખચ્ય સહિત)ની 
આપ-લઝે નિકી ંકરકીએ

• અયોગય રકીતો દ્ારા કોઈ સપધ્યક સબંંવ ધત માહિતી મઝેળવવાથી દૂર રિકીશયું

• ક્ારઝેય પણ પ્રવ તબંવ ધત કઝે છળકપિયયુતિ વ્યાપાર પ્રથાઓમાં નિકી ં સંકળાયીએ અનઝે 
બજરની ક્ સ્થવ તનો દયુરુપયોગ નિકી ંકરકીએ

• અમારા સપધ્યકો કઝે તઝેમની પ્રોડક્ટસ અંગઝે ખોિી કઝે ગઝેરમાગગે દોરનાર હિપપણી અથવા દાવા 
કરવા સહિતની ગઝેરવાજબી સપધા્યમાં નિકી ંઉતરકીયઝે

્રાર્યવરાહીની સનુનશ્ચિતતરા

અવરાજ ઉઠરાવકો

આપણઝે િંમઝેશા સંહિતાના સ સદ્ધાતંોનઝે અનયુરૂપ આપણા કારોબારનયું સચંાલન કરવયું જઝેઈએ. ઘણાં 
ક્કસસામાં આપણનઝે ગભંીરતાપૂવ્યક અભ ભપ્રાય આપવાની આવશયકતા રિઝેશઝે. જઝે તમનઝે ક્ારઝેય 
પણ સંહિતાના અથ્ય કઝે કાય્યક્ઝેત્ર અંગઝે શંકા િોય તો તમારા સયુપરવાઈ્ર અથવા જૂથના અનય 
સત્ાવ ધકારકીની સલાિ લો.
વ વસયુવ વયસ અનઝે તઝેના કમ્યચારકીઓ માિઝે આ સંહિતાનયું અનયુપાલન ન કરવા બદલ ઘણાં ગભંીર 
પરરણામો આવી શકઝે છઝે, જઝેમ કઝે, સજ, દંડ, પ્રવ તષ્ાનઝે નયુકસાન કઝે ફોજદારકી કાય્યવાિકી. જારઝે 
પણ આ સંહિતાના ઉલલઘંનની શંકા થશઝે કઝે જણકારકી થશઝે ત્ારઝે યોગય તપાસ િાથ ધરવામાં 
આવશઝે. જઝેમાં લાગયુ કરવા પાત્ર ઉપાયો િાથ ધરવામાં આવશઝે જઝેમાં સ શસતભંગના પગલાથી લઈનઝે 
િકાલપટ્ી સયુધીના પરરણામો આવી શકઝે છઝે.
સંહિતાની વ નયલ મત સમીક્ા કરવામાં આવશઝે. તઝેનયું પાલન કઝેવી રકીતઝે કરવામાં આવઝે છઝે  તઝેની પર 
પણ અમઝે દઝેખરઝેખ રાખીશયું. આ સંહિતા સબંંવ ધત કોઈપણ હિપપણી જૂથના જનરલ કાઉનસઝેલ 
સમક્ રજયુ  કરવી જઝેઈએ.

આ સંહિતાનો સદંઝેશ, િઝેતયુ, કાયદો અથવા કોઈપણ નીવ ત સબંંવ ધત કોઈ પણ શ્ બન-સયુસંગત 
આચરણ કઝે વ નણ્યયો અંગઝેના પ્રશ્નોની ચચા્ય વ્યવસ્થાપક મંડળ સાથઝે કરવા માિઝે કમ્યચારકીઓનઝે 
પ્રોતસાિન આપવામાં આવઝે છઝે. જઝે તમનઝે કોઈ પ્રશ્ન િોય તો તમારા લાઈન મઝેનઝેજર, તમારા દઝેશના 
સ સવ નયર મઝેનઝેજર કઝે કાનૂની વ વભાગના સભય સમક્ તઝેની રજૂઆત કરો. અંગત રકીતઝે રજૂ કરવામાં 
આવઝેલ તમામ બાબતોનઝે ગોપનીય રાખવામાં આવશઝે.

એક સવતંત્ર, 24 કલાક ચાલતી, ગોપનીય ઍમ્પલલૉયી કનસન્ય િઝેલપલાઈન અનઝે વઝેબ-આધારકીત 
સયુવ વધા કંપની ચલાવઝે છઝે  જઝેના થકકી કમ્યચારકીઓ તઝેમની ફરરયાદો નોધંાવી શકઝે છઝે.

શભુ આશરથી ઉઠરાવેલ અવરાજ મરાટે ્કોઈપણ ્મ્યચરાર ીને ક્રારેર પણ ્કોઈ દંડ ્ે નુ્ સરાન 
નહી ંથરાર. જ ેલકો્કો પ્રશ્ન ઉઠરાવે છે તેમનરા વ વરૂદ્ધમરંા વેરભરાવનરાને ક્રારેર સહન નહી ં્રરાર.

મને વધ ુજાણ્રારી ક્રંાથી 
મળી શ્ે?

સમથ્યક નીવ તઓની નકલો સહિતની વધયુ જણકારકી મઝેળવવા માિઝે કૃપયા વ વસયુવ વયસ ઈનિા્નઝેિની 
મયુલાકાત લો અથવા કાયદા વ વભાગના સ્થાવ નક સભયની સલાિ લો. આ સંહિતાની ઇલઝેકલ્ૉવ નક 
આવૃસ ત્ www.vesuvius.com પર ઉપલબધ છઝે. 

+ વધયુ માહિતી
આ સ સદ્ધાતંોનઝે સપધા્ય અનઝે વ વશ્વાસ-
વ વરોધી નીવ તઓનયું સમથ્યન છઝે.



VESUVIUS: black 85%
PLC: black 60%

VESUVIUS: white
PLC: black 20%

VESUVIUS: white
PLC: black 20%

Vesuvius plc
165 Fleet Street

London EC4A 2AE

T +44 (0)20 7822 0000
www.vesuvius.com

2019_Gujurati




