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અમારા મૂલ્યો

િેસુવિઅસ ના ચાર કયોપપોરેટ મૂલ્યો કાયયાસ્ળ પરના આપણા રયોચજદંા િતયાન માટે મૂળભૂત 
પાયારૂપ છે. તેઓ સતત તેના પ્માણે િતયાન કરિા દદશા દેખાડ ેછે. તેઓ જૂથની સંસ્કૃ વતની 
અભભવ્યક્તિ છે, જૂથની છબીને આપણા બાહ્ય હિસસેદારયોમાં પ્યોતસાિન આપે છે, અને 
આપણે આપણા ગ્ાિકયોને આપેલા વ્યિસાવયક િચનને ધયાનમાં રાખીએ છીએ.

અમારા મૂલ્યો:

હિંમત: હિંમતની સંસ્કૃ વત જ ે કમયાચારીઓનયો ડર દૂર કરી તેમને સશતિ બનાિે છે. તે 
વિકાસ, પરરિતયા ન અને અક્સત તિ માટે મિતિપૂણયા છે. જ્ારે આપણે િારિા નયો ઇનકાર 
કરીએ ત્ારે હિંમત પ્ગટ થાય છે, જ્ારે કયોઈ વ્યક્તિ પયોતાને માટે નિી ંપણ કંપનીના 
ફાયદા માટે િધારાનયો પ્યત્ન કરે છે.

સિામમતા: આપણે આપણા પયોતાના કામ માટે અને આપણી ટીમ માટે જિાબદાર છીએ 
- આપણે સફળતાની ઉજિણી કરીએ છીએ અને જ્ારે સમસ્ાઓ ઉભી થાય છે, ત્ારે 
અમે તરત જ તેમને સંબયોધન કરીએ છીએ. આપણામાંના દરેક વ્યક્તિગત રીતે કંપનીની 
ચસવધિઓમાં અને પયોતાની અને  એક બીજાની ચસવધિઓ માં ભાગ ભજિીએ છીએ.

આદર: આદર એ સકારાત્મક અને સફળ કાયયા સંસ્કૃ વતનયો પાયયો છે. અમને એકબીજા માટે 
આદર છે, વિચારયો માટે કે જનેી સાથે કદાચ અમે સિમત ના િયોય તયો પણ અમે એને 
આદર આપીએ છીએ. અને સંમત ન િયોિા છતાં, અમે એક મજબૂત સમૂિ બનાિિા માટે 
અમારા વિવિધ મંતવ્યયો અને દ્રવષ્કયોણને એકત્ર કરીએ છીએ.

ઉજાયા: અમે સફળતા માટે પ્યત્નશીલ છીએ - સતત પ્ેરણાદાયક છીએ અને એક 
બીજાને િધુ સારં કરિા પ્ેરણા આપીએ છીએ. સકારાત્મક અને ઉજાયાયુતિ િાતાિરણ 
ગુણિત્ાયુતિ કાયયા માટે જરૂરી છે. અમે રયોજ શ્ેષ્ઠતા ની તરફ અગ્સર છીએ, અમારી 
ટીમયોને શ્ેષ્ઠ કાયયા માટે પ્યોતસાહિત કરીએ છીએ.



4 Vesuvius / આચાર સંહિતા

8 કી વિષયયો

01 સિાસ્થય, સલામતી અન ેપયાયાિરણ

02 િપેાર, ગ્ાિકયો, પ્યોડક્ટસ અન ેસવિયાસ

03 લાચં અન ેભ્રષ્ાચારનયો વિરયોધ

04. કમયાચારીઓ અન ેમાનિ અવધકારયો

05 જાિેરાત અન ેરયોકાણકારયો

06 સરકાર, સમાજ અન ેસ્ાવનક સમદુાયયો

07 હિત સઘંષયા

08 સપધયાકયો

અમારી આચાર સંહિતામાં 8 મિતિપણૂયા ક્ેત્રયો સામલે છે:
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સિાસ્થય, સલામતી 
અને પયાયાિરણ

01
સિાસ્થય, સલામતી અને પયાયાિરણની બાબતયો મુખયપ્િાિના વ્યિસ્ાપક મંડળની જિાબદારી 
છે. અમે અમારા કમયાચારીઓ, ગ્ાિકયો, પરુિઠાકારયો, કયોનટા્કરયો, સામાનય પ્જા અને અમારી 
કામગીરીથી અસરગ્સત અનય લયોકયોના સિાસ્થય અને સલામતીનું રક્ણ કરીશું. અમારી 
કામગીરીમાં સિાસ્થય, સલામતી અને પયાયાિરણ અંગેની સાિયાજવ નક બાબતયોની રચનાત્મક રીતે 
કાળજી લેિાિી જ જાઈેએ.

અમે:

• તમામ કમયાચારીઓને સિાસ્થયપ્દ, સલામત અને સરુક્ ક્ત કાયયાસ્ળ પ્દાન કરીએ 
છીએ. 

• અમારી સિાસ્થય, સલામતી અને પયાયાિરણ પ્ત્ે પ્વ તબધિતા અને ફરજાે પરરપણૂયા કરિા 
માટે પયાયાપ્ત માનિ તમેજ સામગ્ી સસંાધન અને તાલીમ પરુા પાડીએ છીએ. 

• કામગીરીના પ્ારંભ ભક વ િકાસના તબક્ાએ નિી પ્યોડક્ટસ અને પ્દરિયાઓની સભંવ િત 
પયાયાિરણીય અસરયોને ધયાનમાં લઈએ છીએ. 

• માનિ સિાસ્થય અથિા પયાયાિરણને પ્વ તકૂળ રીતે અસર કરતા વ નગયામ તત્િયોની 
ક્ સ્વ ત લઘતુમ કરીએ છીએ, સાલમતી રાખીએ છે અને જાે વ્યિિારક્મ જણાય તયો 
તેને અટકાિીએ છીએ. 

• સામગ્ી, ઉજાયા અને અનય સ્તયોતયોનયો કાળજીપૂિયાક ઉપયયોગ કરીને કચરયો ઘટાડીએ છીએ 
અને રીસાઈકમ લગંની શક્યતાઓ મિત્મ કરીએ છીએ. 

• કાયયા માિયોલને આલકયોિયોલ અને ડગ્ સેિન સાથે સંકળાયલેા જાેખમયોથી મુતિ રાખીએ 
છીએ.

+ િધ ુમાહિતી
આ ચ સધિાતંયોને વ િસુવ િયસ સિાસ્થય, 
સલામતી અને પયાયાિરણ નીવ તઓનું 
સમથયાન છે જનેું અનસુરણ વ િસુવ િયસ 
સાથે કામ કરતી પ્ત્ેક વ્યક્ તિએ 
કરિાનું િયોય છે.
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િેપાર, ગ્ાિકયો, પ્યોડક્ટસ 
અને સવિયાસ

02
આપણા લક્ાંકયો િાસંલ કરિા માટે ગ્ાિક સાથેના લાબંાગાળાના સકારાત્મક સબંંધયો અવ નિાયયા 
છે. િતયામાન અને સભંવ િત ગ્ાિકયો, એજનટ્ટસ, વ િતરકયો, પરુિઠાકારયો અને કારયોબારના અનય 
સિયયોગીઓ સાથે વ્યિિારમાં આપણે સત્વ નષ્ઠ, સિયા સાથે વ નષપક્ અને સાતત્પણૂયા વ્યિિાર 
તમેજ પારસપરરક સનમાન અને વ િશ્ાસ આધારરત આચરણ કરીને આપણી વ નવ િયાિાદ પ્વ તષ્ઠા 
જાળિી રાખિી જાઈેએ. 

અમે:

• વ િશ્ાસપાત્ર, સલામત અને ગ્ાિકયોની જરૂરીયાત સતંયોષતી િયોય તેિી ઉચચ 
ગણુિત્ાયુતિ પ્યોડક્ટસ િચેીશું. 

• ઉચચ ગણુિત્ાસભર, િચેાણ પછીની વ િશ્ાસપાત્ર સેિા આપીશું. 

• વ િસુવ િયસ અંગે સપષ્, ચયોક્સ અને ઉપયયોગી માહિતી આપીશું તમેજ પ્યોડક્ટસ અને 
સવ િયાસ અંગે ખયોટા અને ગરેમાગગે દયોરતા વ નિદેનયો આપિાથી દૂર રિીશું. 

• હિત સઘંષયા, ભેટ-સયોગાદયો અને લાચં-રૂશ્ત સબંંવ ધત જૂથની નીવ તઓને અનસુિા 
સહિત ચયોક્સ અતંર જાળિીને તમામ કારયોબારી વ્યિિારયો િાથ ધરીશું. 

• અનયયોની ગયોપનીય માહિતીનું રક્ણ કરીશું અને આ માહિતીનયો ઉપયયોગ કયોઈ અયયોગય 
કારયોબારી પ્વૃચ ત્ કે વ્યક્ તિગત લાભ માટે નિી ંપરંતુ માત્ર સુવ નક્ ચિત િેતસુર કરીશું.
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લાચં અન ેભ્રષ્ાચારનયો વિરયોધ

03
અમારા કારયોબારના સચંાલનમાં અમે કયોઈ પણ જાતની ભ્રષ્ પ્વૃચ ત્ઓને સિન નિી ંકરીએ.

આ ક્ સ્વ ત િાસંલ કરિા માટે:

• િેસુવિઅસ નયો કયોઈ પણ કમયાચારી કે િેસુવિઅસ િતી કાયયા કરનાર કયોઈપણ વ્યક્તિ, જમેાં 
એજનટયો, સપલાયસયા, સંયુતિ ભાગીદારયો, સીધા અથિા પરયોક્ રીતે, સપલાયસયા અથિા 
સરકારના પ્વતવનવધઓ સહિત, કયોઈપણ અયયોગય વ્યિસાવયક લાભને સુરક્ક્ત કરિા 
માટે, કયોઈપણ વ્યક્તિને લાંચ, કયોઈપણ િસતુનું આદાન, પ્દાન, વિનંતી સિીકારશે નિી ં

• જ્ાં સુધી અમારી કે અનયની વ્યક્ તિગત સલામતી જાેખમમાં નિી ંિયોય ત્ાં સુધી અમે 
કામની સરળતા કે સુગમતા માટે ચૂકિણી નિી ંકરીએ.

• મનયોરંજન અને આવ ત્થય પ્સારમાં અમારી ભાગીદારી િંમશેા સામાનય ધંધાકીય 
પ્વૃચ ત્ના ભાગરૂપે િશે. જેમાં અમે તમામ સબંંવ ધત સંજાેગયો પરતિે ઉચ ચત ભાિ 
રાખીશું, પ્માણસર અને યયોગય રીતે રિીશું અને કયોઈપણ પ્કારના ભ્રષ્ િેતુની ધારણા 
ઉભી થિા નિી ંદઈએ.

+ િધ ુમાહિતી
આ ચ સધિાતંયોને અમારી લાચં અને 
ભ્રષ્ાચાર વ િરયોધી નીવ તઓનું 
સમથયાન છે અને તે જૂથ વ્યાપી 
અનુપાલન દયોરિણી સબંંવ ધત છે.



8 Vesuvius / આચાર સંહિતા

કમયાચારીઓ અને માનિ 
અવધકારયો

04
કમયાચારીઓ સાથેનયો વ્યિિાર શભુ આશય સાથેનયો િયોિયો જાઈેએ અને દરેક વ્યક્ તિનું 
ગૌરિ જળિાય તે આધારે િયોિયો જાઈેએ. વ િસુવ િયસ આતંરરાષ્્ીય માનિ અવ ધકારયોના 
માપદંડયોને માનયતા આપે છે અને તેનયો અમલ કરે છે તમેજ તેની કામગીરીમાં બાળ મજૂરી કે 
બળજબરીપૂિયાકની મજૂરીને સિન નિી ંકરે.

અમે:

• અમારા કમયાચારીઓને ધયાનથી સાભંળીએ છીએ તમેજ ઉતપાદકતા, કાયયા   
 ગણુિત્ા અને કમયાચારીઓની ક્ સ્વ તમાં સુધારયો લાિિા માટેની પ્વૃચ ત્ઓમાં   
 તમેને સામલે કરીએ છીએ

• ભરતી, તાલીમ, બઢતી, કારદકદદી વ િકાસ, નયોકરીમાથંી છૂટા કરિા અને સમાન પ્કારની 
 રયોજગારી સબંંવ ધત બાબતયો ઉચ ચત, પારદચ શયાતા તમેજ વ્યક્ તિગત ક્મતા, ઉપલક્ ્ધ, 
 અનભુિ અને આચરણને આધારે િયોય અને તમેાં િશંીય મળૂ, રંગ, રાષ્્ીયતા, સસં્કૃ વ તનયો 
 પ્કાર, ભાવ ષક સમદુાય, ધમયા, મ લગં, જાતીય અભ ભમુખતા, ઉંમર, શારીરરક અક્મતા 
 અથિા નયોકરી સબંંવ ધત રયોચ જદંા કામકાજ કરિા માટેની ક્મતા સાથે સલંગ્ન ન િયોય કે 
 લાગુ થતા કાયદા દ્ારા પ્વ તબંવ ધત બાબતયો ન િયોય તેની ખાતરી રાખીએ છીએ

• ભદેભાિ કે સતામણી નભાિી લેિાનું અમાનય કરીએ છીએ.

• કામગીરીનયો એિયો માિયોલ પરુયો પાડીએ છીએ કે જેમાં અમારા કમયાચારીની   
 શારીરરક અને માનચ સક સુખાકારી પર નકારાત્મક અસર ન પડ.ે

• કમયાચારીઓને તમેના કૌશલ્યો અને અનભુિને અનુરૂપ તમેજ વ્યિિારક્મ રીતે   
 કારયોબારની સફળતાના આધારે પુરસ્કૃત કરિા.

• તમેને અસરકરતા મિતિપણૂયા ફેરફારયો તમેજ જૂથ દ્ારા વ નક્ ચિત ભાવ િ   
 પરરક્ સ્વ ત, લક્ાંકયો અને આયયોજનયો અંગે અમારા કમયાચારીઓને માહિતગાર   
 રાખીએ છીએ.

• અમારા કમયાચારીઓ સાથે વ નખાલસ, પ્ામાણ ણક અને સનમાનનીય રીતે િિેિાર   
 કરીએ છીએ.

• કાયયા સબંંવ ધત વ િિાદયોના વ નિારણ માટે અસરકારક કાયયાપ્ણાલી જાળિીએ છીએ.

• કમયાચારીઓના રેકયોડ્ટસયા ગયોપનીય રાખીએ છીએ અને આ અંગત માહિતી માત્ર કાયદેસર 
 કારયોબારી િેતઓુ માટે જ તેને એકત્ર કરીએ છીએ, તેનયો ઉપયયોગ કરીએ છીએ અને તેને 
 જાિેર કરીએ છીએ.

+ િધ ુમાહિતી
આ ચ સધિાતંયોને અમારી રયોજગાર 
નીવ તઓ અને માનિ અવ ધકાર 
નીવ તનું સમથયાન છે.
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જાિેરાત અને 
રયોકાણકારયો

05
વ િસુવ િયસની મામ લકી કંપનીના શરૅ ધરાિનારની છે. અમે અમારા વ્યિસાયનયો િિીિટ 
ઉત્રદાયી રીતે કરીશું, સાતત્પણૂયા અને નફાકારક વ ૃવ ધિ કરિા માટે પ્યત્ન કરીએ છીએ 
અને કંપનીના શરૅ ધરાિનારાઓને ઇષ્તમ િળતર આપિા ઇચ્ીએ છીએ. સસંાધનયોનયો 
સમજદારીપૂિયાક અને અસરકારક ઉપયયોગ કરીને જૂથની અસ્યામતયોને જાળિિા અને તેનું રક્ણ 
કરિા માટે ચયોક્સ દરકાર રાખિામાં આિશે.

અમે:

• વ નયંત્રણની મજબતૂ વ્યિસ્ા દ્ારા રયોજબરયોજના િિેિારયોની નયોધંિિી અને રેકયોડ્ટસયાની 
જાળિણી એિી રીતે કરીશું કે જ ેકારયોબારની નાણાકીય ક્ સ્વ ત અને િાથ ધરિામાં 
આિલેા વ્યિિારયોને ચયોક્સ અને યયોગય રીતે દશાયાિે

• જૂથની ક્ સ્વ તનું સતંુમ લત મલૂ્ાંકન અને ચયોક્સ નાણાકીય માહિતી સરળતાથી 
સમજાય તે રીતે વ નયમ મત અને સમયસર રયોકાણકારયોને આપીશું

• સરકાર-કંપની શાસન વ્યિસ્ા (કયોપપોરેટ ગિનયાનસ) ની પ્વૃચ ત્માં શ્ષે્ઠ રીતે ભાગ લઈશું 

• પ્સાશન અથિા જૂથના કારયોબાર સબંંવ ધત રયોકાણકારયોના પ્શ્યોનયો સપષ્ રીતે જિાબ 
આપીશું

• તમામ રયોકાણકારયો સાથે એકરૂપ અને ઉચ ચત રીતે િિેિાર કરીશું તમેજ એક 
રયોકાણકાર કે રયોકાણકારયોના િગયા પાસથેી અનયયોના ભયોગે લાભ લેિાથી દૂર રિીશું

• અમારી ફરજાે વ નભાિિામાં; અમારા સલાિકારયો અને ઓડડટસયા સાથે સંિાદ સાધિામાં 
અને રયોકાણ સમદુાયયો સાથે સંિાદ સાધિામાં અમે સપષ્, વ નખાલસ અને વ્યાિસાવ યક 
રિીશું

• જ્ાં સુધી ગયોપનીય બાબતયોની જાિેરાત ન થાય ત્ાં સુધી તેને ખાનગી રાખીશું અને 
વ િસુવ િયસના શરેયોનયો વ્યાપાર કરિા માટે કે તે પ્કારના િેતુ માટે અનયયોને તેનયો ક્યારેય 
ઉપયયોગ કરિા દઈશું નિી ં

+ િધ ુમાહિતી
આ ચ સધિાતંયોને અમારી શાસન 
નીવ તઓ, નાણાકીય રીપયોહટિંગ 
નીવ તઓ અને કંપનીના શરેયો કે અનય 
જામીનગીરીઓના િિેિારયો અને 
ગયોપનીય માહિતી સબંંવ ધત નીવ તઓ 
નું સમથયાન છે.
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સરકાર, સમાજ અન ેસ્ાવનક 
સમદુાયયો

06
અમે જ્ાં પણ કારયોબાર કરીએ ત્ાં સારા કયોપપોરેટ નાગરીક તરીકે રિેિાનું પસદં કરીએ છીએ. 
અમે તમામ રાષ્્ીય અને સ્ાવ નક કાયદાઓ, િટિુકમયો અને વ નયમયોનું પાલન કરીશું, જેમાં 
રાજનૈવ તક ગવ તવ િધીઓ અને કરિરેાની ચૂકિણી સબંંવ ધત કાયદાઓ પણ સમાવ િષ્ છે.

અમે:

• સ્ાવ નક સસં્કૃ વ ત અંગે પયોતાને જાગૃત રાખીએ છીએ, જૂથમાં અનભુિયોની આપ-લે 
કરીએ છીએ તમેજ સ્ાવ નક સમદુાયયો સાથે તમેને અનુકુળ થઈને, િધુ સારા િિેિાર 
કરીને, અને સંિદેનશીલ બનીને કામ કરીએ છીએ.

• પ્ાદેચ શક અને સ્ાવ નક સમસ્ાઓ, રીિાજાે અને પરંપરાઓનયો આદર કરીએ છીએ 
અને તેને ધયાનમાં લઈએ છીએ

• તમામ પ્કારની સાિયાજવ નક પ્વૃચ ત્ઓમાં, સ્ાવ નક કાયદાઓ અને વ નયમયોના પાલન 
સહિત, અમે નૈવ તક રીતે વ્યિિાર કરીએ છીએ જેમાં આ સંહિતામાં દશાયાિલે લાચં અને 
ભ્રષ્ાચાર વ િરયોધી ચ સધિાતંયોનયો પણ સમાિશે થાય છે

+ િધ ુમાહિતી
આ ચ સધિાતંયોને માનિ અવ ધકાર 
નીવ તનું સમથયાન છે.
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હિત સઘંષયા

07
કમયાચારીઓ, અવ ધકારીઓ અને ડડરેકરયોની ફરજ જૂથના શ્ષે્ઠ હિતમાં કામ કરિાની છે અને 
તઓે તેમના િયોદ્ાનયો ઉપયયોગ પયોતાના કે અનયના લાભયો માટે નિી ંકરી શકે અથિા તયો જૂથના 
હિતની વ િરધિમાં કામ નિી ં કરી શકે. એિા અંગત હિતયો કે જૂથના હિતયો સાથે સઘંષયા ઉભયો 
કરતા િયોય કે તેિું જણાતું િયોય અથિા આપણી ફરજાેને અયયોગય રીતે અસર કરતા િયોય તયો 
તેને ટાળિા જાઈેએ. હિત સઘંષયાને િરિંમશેા ટાળિું શક્ય નથી િયોતું અને તથેી, કમયાચારીઓએ, 
જાે તમેના હિતયો કે તમેના પરરિાર કે નજીકના સબંંધીઓના હિતયો સાથે જૂથન હિતયો સાથે સઘંષયા 
ઉભયો કરતા િયોય કે સઘંષયા ઉભયો થિા માટે સભંવ િત જાેખમયો િયોય તયો, આ સઘંષયા કે સભંવ િત 
સઘંષયા અંગે તાતકામ લક જાિેરાત કરિી જાઈેએ અથિા તયો તમેના વ નકટતમ લાઈન મેનેજરને 
જાણ કરિી જાઈેએ.

કમયાચારીઓ ક્યારેય પણ આમ નિી ંકરે:

• વ્યિસ્ાપક મંડળ દ્ારા આગયોતરી મંજૂરી ન મળે ત્ાં સુધી કમયાચારી ક્યારેય પણ 
જૂથના લાભાથગે ન િયોય, બિારની બાબતયો િયોય કે જનેયો જૂથ સાથે સબંંધ િયોય કે ન િયોય 
અથિા તેના સપધયાક સાથે સબંંધ િયોય તેિા કારયોબાર, નાણાકીય કે અનય સબંંધયો સાથે 
પ્ત્ક્ કે પરયોક્ રીતે સામલે થિું 

• વ્યિસ્ાપક મંડળ દ્ારા આગયોતરી મંજૂરી િગર કયોઈ વ્યક્ તિ કે સબંંવ ધત પક્નું અંગત 
હિત િયોય તેિા કયોઈપણ પ્કારના વ્યિિારમાં જૂથનું પ્વ તવ નવ ધતિ કરિું

• જૂથ કે જૂથના કારયોબારી સિયયોગીઓની ગયોપનીય માહિતીની અયયોગય રીતે જાિેરાત 
કરિી કે બીજી રીતે તેનયો ઉપયયોગ કરિયો

• જૂથ સાથે સપધાયા કરિી અથિા અનયને સપધાયા કરિામાં મદદ કરિી

• જૂથના વ્યિસ્ાપક મંડળ દ્ારા કયોઈ િેપારી સાિસના બયોડયા ના સભયપદ માટે મંજૂરી 
આપી િયોય તે ચ સિાય બાહ્ય બયોડયા માં સેિા આપિી અને જૂથના હિતયો સાથે સઘંષયામાં ન 
ઉતયાયા િયોય તમે જણાિું 

• કયોઈપણ ધંધાકીય સિયયોગી અથિા સપધયાક પાસથેી વ્યક્ તિગત લાભ માટે નાણાંનયો 
આગ્િ રાખિયો કે સ સિકારિા

• સિતંત્ર કે વ્યાિસાવ યક અભ ભપ્ાયને નકારાત્મક રીતે અસર કરતી િયોય કે તમે જણાતું 
િયોય તેિી કયોઈપણ પ્કારની ક્ બન-નાણાંકીય ભેટ, સેિા કે અનય બાબતયો કયોઈપણ 
ધંધાકીય સિયયોગી કે સપધયાક પાસથેી સ સિકારિી
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સપધયાકયો

08
આપણે ઉતસાિપૂિયાક પણ પ્ામાણ ણકતા રાખીને સપધાયા કરીશું અને ગરેકાયદેસર માગગે સપધાયાત્મક 
લાભયો નિી ંઈચ્ીએ.

અમે:

• અમારા સપધયાકયો સાથે ક્યારેય પણ ધંધાકીય રીતે સંિદેનશીલ માહિતી (દકંમતયો, ક્મતા, 
ઉતપાદન, િચેાણનયો જ્થથયો, બજારનયો હિસસયો, િેપારી વ્યિુરચના અથિા ખચયા સહિત)
ની આપ-લે નિી ંકરીએ

• અયયોગય રીતયો દ્ારા કયોઈ સપધયાક સબંંવ ધત માહિતી મળેિિાથી દૂર રિીશું

• ક્યારેય પણ પ્વ તબંવ ધત કે છળકપટયુતિ વ્યાપાર પ્થાઓમાં નિી ંસંકળાયીએ અને 
બજારની ક્ સ્વ તનયો દુરપયયોગ નિી ંકરીએ

• અમારા સપધયાકયો કે તમેની પ્યોડક્ટસ અંગે ખયોટી કે ગરેમાગગે દયોરનાર હટપપણી અથિા 
દાિા કરિા સહિતની ગરેિાજબી સપધાયામાં નિી ંઉતરીયે

+ િધ ુમાહિતી
આ ચ સધિાતંયોને સપધાયા અને વ િશ્ાસ-
વ િરયોધી નીવ તઓનું સમથયાન છે.
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કાર્યવાહીની સનુનશ્ચિતતા

ગોપનીરતા અને ડેટા સરુક્ા

આપણે િંમશેા સંહિતાના ચ સધિાતંયોને અનુરૂપ આપણા કારયોબારનું સચંાલન કરિું જાઈેએ. ઘણાં 
દકસસામાં આપણને ગભંીરતાપૂિયાક અભ ભપ્ાય આપિાની આિશયકતા રિેશે. જાે તમને ક્યારેય 
પણ સંહિતાના અથયા કે કાયયાક્ેત્ર અંગે શંકા િયોય તયો તમારા સુપરિાઈઝર અથિા જૂથના અનય 
સત્ાવ ધકારીની સલાિ લયો.

વ િસુવ િયસ અને તેના કમયાચારીઓ માટે આ સંહિતાનું અનુપાલન ન કરિા બદલ ઘણાં ગભંીર 
પરરણામયો આિી શકે છે, જેમ કે, સજા, દંડ, પ્વ તષ્ઠાને નુકસાન કે ફયોજદારી કાયયાિાિી. જ્ારે 
પણ આ સંહિતાના ઉલલઘંનની શંકા થશે કે જાણકારી થશે ત્ારે યયોગય તપાસ િાથ ધરિામાં 
આિશે. જેમાં લાગુ કરિા પાત્ર ઉપાયયો િાથ ધરિામાં આિશે જેમાં ચ શસતભંગના પગલાથી લઈને 
િકાલપટ્ી સુધીના પરરણામયો આિી શકે છે.

સંહિતાની વ નયમ મત સમીક્ા કરિામાં આિશે. તેનું પાલન કેિી રીતે કરિામાં આિે છે તેની પર 
પણ અમે દેખરેખ રાખીશું. આ સંહિતા સબંંવ ધત કયોઈપણ હટપપણી જૂથના જનરલ કાઉનસલે 
સમક્ રજુ કરિી જાઈેએ.

િેસુવિઅસ વ્યક્તિઓની ગુપ્તતાના રક્ણ અને આદર માટે પ્વતબધિ છે.

દરેકને તેમના વ્યક્તિગત ડટેાને કેિી રીતે ઉપયયોગ કરિામાં આિે છે તેના સંદભયામાં જાણિા નયો 
અવધકાર છે. સંસ્ા ની પ્વૃચત્ઓ દરમમયાન િેસુવિઅસ તેના કમયાચારીઓ, ગ્ાિકયો, સપલાયસયા 
અને અનય તૃતીય પક્યો વિશેનયો વ્યક્તિગત ડટેા એકવત્રત કરી શકે છે, સંગ્િ કરી શકે છે અને 
તેના પર કામ કરી શકે છે. િેસુવિઅસ આિા ડટેાને યયોગય અને કાયદેસર રીતે  ઉપયયોગ કરિાની 
જરૂરરયાતને માનય રાખે છે.

િેસુવિઅસ ડટેા પ્યોટેક્ટશન પયોમલસી િૈચશ્ક ડટેા પ્યોટેક્ટશન કાયદામાં સમાયેલા ચસધિાંતયોને 
પ્વતક્બકં્બત કરે છે અને સુવનક્ચિત કરે છે કે અમે ડટેા સુરક્ા મુદ્ાઓ પર કેિી રીતે કામ કરીએ. 
જાે આપણી નીવત અને / અથિા કાયયાિાિી સ્ાવનક કાયદાઓ કરતા િધુ કડક િયોય, તયો આપણે 
આપણા પયોતાના ધયોરણયોને િળગી રિીશુ . જાે કયોઈ સ્ાવનક કાયદયો આપણા ચસધિાંતયો કરતા િધુ 
કડક િયોય, તયો અમે તે પ્માણે પાલન કરીશું, માગયાદચશયાકા તરીકે આપણી  ડટેા પ્યોટેક્ટશન પયોમલસી 
નીવતનયો ઉપયયોગ કરીને



િ્ટયક્ટતવગત રીતે:
તમારા લાઇન મેનેજરને અિેિાલ આપી શકાય છે અથિા િૈકલ્ટપવક રૂપે સવનવયર મેનેજમેન્ટટના કયોઈ પણ સભ્ટય જેની સાથે તમે િાત કરિામાં સંકયોચ ન 
અનુભિયો, તેમને અિેિાલ આપી શકયો છયો. િ્ટયક્ટતવગત રીતે આપેલા તમામ અિેિાલયો ખાનગી રિેશે.

ફયોન દ્ટિારા અથિા ઓનલાઇન:  
રરપયોટયા  કરિા માટે નીચે જણાિેલા નંબર પર અમારી 24 કલાક ચાલુ રિેતી મફત* અને ગયોપનીય ફયોન સેિા Speak up પર કૉલ કરયો અથિા  
www.expolink.co.uk/vesuvius પર ઑનલાઇન રરપયોટયા  કરયો. ફયોન કરનાર સાથે સંિેદનાત્મક વ્યિિાર કરિામાં આિશે અને ફયોન  
કરનાર ની વિગતયો ગયોપનીય રાખિા માં આિશે.

કેવી રીતે?

Speak Up

બધા જ અિેિાલયો ગંભીર રીતે લેિામાં આિશે અને ખાનગી રખાશે અને યયોગય સતર પર આંતરીક રીતે તેના પર પ્દરિયા કરિામાં આિશે. જ ેઅિેિાલ 
આપે છે તેમને અિેિાલ પર શું કાયયાિાિી કરિામાં આિશે અને તેના પરીણામયો વિશે જાણ કરિામાં આિશે.

ચિતંાની નોધં કરવા માટે જ ેકોઈપણ માધરમનો ઉપરોગ કરવામાં આવ્ો હોર, શભુ આશરથી ચિતંાની જાણ કરવા માટે કોઈપણ કમ્યિારીને ક્ારેર 
દંડ અથવા ગેરલાભ થશે નહી.ં પ્ાપ્ત કરેલી માહહતીનો ઉપરોગ સંવેદનશીલ અને ગોપનીર રીતે કરવામાં આવશે અને માહહતી આપનાર વ્ક્તિ 
વવરુધધ કોઈપણ પ્કારના પ્નતકારને િલાવી લેવામાં આવશે નહી.ં

બધા જ વિસુવિયસના કમયાચારીઓએ, વિસુવિયસનું પ્વતવનવધતિ કરનારાઓએ, અને તેના િતી પ્દરિયા કરનારાઓએ, તેઓ દુવનયામાં જ્ાં પણ િયોય ત્ાં, 
આચાર સંહિતા અથિા પૉમલસીઓ અથિા કાયદાના ભંગ સંબંવધત તેમને થતી િયોય તેિી કયોઈપણ ચચતંા અથિા શંકાઓ સામે લાિિા સહિત; કાયદા, 
આચાર સંહિતા અને પૉમલસીઓનું પાલન કરિું પડશે.

વિસુવિયસ બધા જ લાગૂ પડતા કાયદાઓ, વિસુવિયસ આચાર 
સંહિતા અને વિસુવિયસ પૉમલસી અને પ્દરિયાઓના અનુપાલન દ્ારા 
િૈચશ્ક રીતે ઉચચ નૈવતક ધયોરણયો જાળિે છે. 

જાે તમને ચચતંા કે શંકા િયોય તયો તમારે કયોઈ પણ એક રરપયોહટિંગ ચેનલના 
માધયમથી વ્યિિારરક રીતે શક્ય બને તેટલી જલદી તેનયો અિેિાલ 
આપિયો જાેઈએ.

હવે આગળ શું થશે?
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165 Fleet Street
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