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આપણાં મૂલ્યો

હન્ટસમેન (આપિી કંપની) ખાતે, આપિી ભાવના એ છે કે આપિે કોિ છીએ 
અને આપિે શું કરીએ જે આપિાં સમગ્ર પ્રયાસો અંગે સપરાધાતમક લાભ પ્રદાન કરે. 
પ્રમાણિકતા, સચ્ાઈ, આદર અને જવાબદારીનાં (મૂલયો) આપિાં મૂલયો પ્રણતની 
આપિી વ્નબદ્ધતા આપિને વૈણવિક રીતે એકણરિત રાખે છે અને એકબીજા સાથે, 
આપિાં ગ્રાહકો અને આપિે જેમની સાથે વેપાર કરીએ છીએ તે તમામ સાથેના આપિાં 
સંબંરો અંગે આપિાં ઊં્ા નણૈતક રોરિોને પોષે છે. આપિી કંપનીના મૂલયોને 
ટેકો આપીએ તે આપિા દરેક માટે અગતયનું છે જેથી આપિે દરરોજ સા્ા ણનિધાયો 
બનાવવાનું આપિે ્ાલુ રાખીએ.

આપિી વ્નબદ્ધતા દશાધાવવા માટે આપિે 
વયક્તગત રીતે જવાબદાર રહીશુંજવાબદારી

આપિો જેમની સાથે સંપક્ક છે તે દરેક સાથે  
આપિે આદર અને મહતવ દશાધાવીશુંઆદર

આપિે આપિાં તમામ કાયયોમાં સચ્ાઈનાં 
ઊં્ા રોરિો સાથે કામ કરીશુંસચ્ાઈ

આપિે આપિાં તમામ સંદેશા-વયવહારમાં  
્ોક્કસ અને પ્રમાણિક રહીશુંપ્રમાણિકતા

આપિે વરુ સારં ણવવિ જોઈએ છીએ
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પીટર આર. હન્ટ્સમેન 
પ્રમુખ અને મુખ્ વહીવટી અધિકારી

અમારા મખુય વહીવટી અણરકારીનો સંદેશ 

ણપ્રય, હન્ટસમેન એસોણસયેટ: 

આજે, આપિી કામગીરીમાં 10,000 કરતાં વરુ એસોણસયેટ કામ કરે છે 
અને ણવવિભરમાં 80 દેશોમાં હજારો ગ્રાહકો અને અરજદારોને પુરવઠો પૂરો 
પાડે છે.

હન્ટસમેનની સફળતા, સારં નામ અને પ્રણતષ્ા અમારા એસોણસયેટોની 
સચ્ાઈ, પ્રમાણિકતા અને સમપધાિને કારિે છે. આપિી પ્રણતષ્ા અને 
મૂલયોનંુ રક્ષિ, આપિી સતત વૃણદ્ધ માટે પાયારૂપ છે. આપિે સૌ એ 
સુણનણચિત કરવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આપિાં આ્ાર આપિી 
પ્રમાણિકતા, સચ્ાઈ, સાદર અને જવાબદારીના મૂલયો પ્રતયે સા્ા રહે.

ની્ેના પૃષ્ોમાં હન્ટસમેન વેપાર આ્ાર અંગેની માગધાદશધાક 
સૂ્નાઓનો સમાવેશ થાય છે. માગધાદશધાક સૂ્નાઓ તમને મારિ જે 
કાયદેસર છે તે જ નહીં, પરંતુ જે સા્ું છે તેની માગધાદશધાક સૂ્નાઓ પૂરી 
પાડે છે. આ માગધાદશધાક સૂ્નાઓ, વસતુઓ સા્ી રીતે કરવાની તમારી 
ણનિધાયશક્ત અને વ્નબદ્ધતા, અમારાં સૌથી ઊં્ા નૈણતક રોરિો 
અને પ્રણતષ્ા જાળવવાનું ્ાલુ રાખશે. સા્ી વસતુ કરવા અંગે તમને 
પ્રશ્ો હોય, તો તમારે આ માગધાદશધાક સૂ્નાઓમાં યાદીબદ્ધ અહેવાલ 
આપવાના સારનો પૈકી એકની સાથે તેને રજૂ કરવા જોઇએ.
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આપિી કંપની માટે… આપિાં મૂલયોને સમથધાન કરવુ ં

ભૌણતક ણમલકતનો આદર કરવો 10

બૌણદ્ધક સંપદાનો આદર કરવો 10

કંપની માહહતી ટેકનોલોજી ણસસટમનો ઉપયોગ કરવો 14

સામાણજક મીહડયા/નેટવહકિંગ 15

પ્રેસ, પૃથક્કારો અને જામીનગીરી રારકો તરફથી પૂછપરછ 15

સલાહ મેળવવી અને ખાનગી જાિકારી આપવી 

ણ્ંતાઓ જિાવવી અને સહાયની ણવનંતી કરવી 8

કોઈ બદલો નહીં 9

આ માગધાદશધાક સૂ્ નાઓનું ઉલ્ંઘન કરવાનાં પહરિામો 9

આપિાં મૂલયો 2
અમારા મુખય વહીવટી અણરકારીનો સંદેશ 3

આપિી વેપાર આ્ાર અંગેની માગધાદશધાક સૂ્ નાઓ

સલાહ મેળવવી 6

વહેં્ાયેલી જવાબદારી 7

વૈણવિક પ્રયુક્ત 7

મેનેજરો અને સુપરવાઈઝરોની જવાબદારીઓ 7

ણવષય-સૂણ્નું કોષ્ટક

4



પ્રમાણિકતા
સચ્ાઈ
આદર
જવાબદારી

આપિાં મૂડીરોકાિકારો માટે… આપિાં મૂલયોનું સમથધાન કરવું

હહતના સંઘષયો 28

રૂવિત ણવરોર 32

આંતરરાષ્ટટ્ીય વેપાર પાલન 34

આંતહરક વેપાર 36

પુસતકો અને રેકોડ્ક 38

આપિાં ગ્રાહકો અને વેપાર એસોણસયેટો માટે…  
આપિાં મૂલયોનું સમથધાન કરવું

ગ્રાહક અને ણવક્ેતાની આંતરહક્યા 24

ણવવિાસ ણવરોરી અને વયાજબી સપરાધા 25

આપિાં એસોણસયેટો અને સમૂહો માટે… 
આપિાં મૂલયોનું સમથધાન કરવું

કાયધાસથળે આદર 16

પજવિીમુ્ત કાયધાસથળ 17

સલામત અને સુરણક્ષત સુણવરાઓ 18

પયાધાવરિ 20

સામાણજક જવાબદારી 20

વયાજબી રોજગાર 20

અંગતતા 21

રાજકીય પ્રવૃણતિઓ અને ફાળો 22

આપિી વેપાર સં્ાર અંગેની માગધાદશધાક સૂ્નાઓ જતી કરનારા 39
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્સલાહ મેળવવી

કાયધા કે ણનિધાય નૈણતક કે કાયદેસર છે કે કેમ તે અંગે કાયધા કરવા કે પ્રશ્ કરવાની સા્ી પ્રહક્યા અંગે આપિને શંકા હોય, 
તો આપિે ની્ેની બાબતો ણવ્ારિામાં લેવી જોઇ:

શું હું આપિી માગધાદશધાક સૂ્નાઓને કંપનીની નીણતઓ અને કાયધાપદ્ધણતઓને, અને મારા કાયધાના ક્ષેરિને લાગુ પડતા 
તમારા કાયદાને વળગી રહું છું?

હું આ ણનિધાય કરી શકું તે પહેલાં મારે કયા પ્રકારનું માગધાદશધાન જરૂરી છે?

શું કંપની મારાં કાયયોને કારિે કોઈ નકારાતમક પહરિામો સહન કરી શકશે?

શું કંપનીમાં એવી કોઈ વયક્ત છે જિેે મારાં સણૂ્ત અથવા પૂરાં કરાયેલાં કાયયોને જાિવાં જોઇએ?

શું હું મારાં કાયયો લોકો સમક્ષ જાહેર કરવા માગીશ?

મારો પહરવાર અને ણમરિો મારાં કાયયો માટે અણભમાન લેશે?

શું કરવું તે અંગે આપિે ણનણચિત ન હોઈએ, તો આપિે આ માગધાદશધાક સૂ્નાઓના ણવભાગ “સલાહ મેળવવી અને 
ખાનગી જાિકારી આપવી” માં યાદીબદ્ધ એક કે વરુ સારનો મારફત સલાહ મેળવવી.

આ માગધાદશધાક સૂ્નાઓ, નીણતઓ, કાયધાપદ્ધણતઓ, કે કાયદાના સંભણવત ઉલં્ઘનનો સમાવેશ કરતી પહરકસથણત ઊભી 
થાય, તો અમને તેની તતકાલ જાિ કરવા જિાવાયું છે. બોલી દેવાથી કાયદેસર કે નૈણતક ગેરવતધાન થતું અટકાવવામાં 
મદદ કરે છે, હાલની પહરકસથણત બગડતી અટકાવવામાં મદદ કરે છે અને ભણવષયમાં ગેરવતધાન થતું અટકાવવામાં મદદ 
કરે છે. પૂરી સદભાવનાથી બોલવા માટે એસોણસયેટ સામે અમે કોઈ પગલાં લેતાં નથી.

આ સમગ્ર માગધાદશધાક સૂ્નાઓમાં, આપિી કંપનીની નીણતના સંદભયો છે, જે આ મુદ્ાઓ પર વરારાની માહહતી પૂરી 
પાડે છે. આ અને બીજી અગતયની નીણતઓ આપિી કંપનીની નૈણતક અને પાલન ઈનટ્ાનેટ સાઈટ પર ઉપલબર છે.

આપિા દણૈનક કાયધા જીવનમાં નૈણતક રીતે અને કાયદેસર રીતે ણનિધાયો લેવામાં આપિને 
માગધાદશધાન આપવાં માટે આ માગધાદશધાક સૂ્નાઓ તૈયાર કરાઈ છે.

આપિી વેપાર આ્ાર અંગેની માગધાદશધાક સૂ્નાઓ

આપણી વેપાર આચાર અંગેની માગ્ગદર્ગક ્સૂચનાઓ 
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વહેંચા્ેલી જવાબદારી

હન્ટસમેનની પ્રણતષ્ા આપિી કંપની વતી કાયધા કરનાર દરેકના કાયયો પર સથાણપત છે. 
ની્ેની વયક્તઓ આપિાં ઊં્ા નૈણતક રોરિોને અનુસરે એવી અમે આપિે આશા 
રાખીએ છીએ:

એસોણસયેટો, જેમાં અણરકારીઓ અને ણનયામકોનો સમાવેશ થાય છે

પૂરવઠાકારો

ણવક્ેતાઓ

એજનટો

સલાહકારો

કોનટ્ા્ટરો

સંયુ્ત સાહસકતાધાઓ

ગ્રાહકો

અનય વેપારી ભાગીદારો

વધૈવિક પ્ર્ુક્તિ

આપિે ્યાં કામ કરીએ છીએ તે લક્ષમાં લીરા ણવના આ માગધાદશધાક સૂ્નાઓ લાગુ પડે 
છે. હંમેશા તમામ કાયદાઓનું પાલન કરાય તેવી આપિે આશા રાખીએ છીએ, ભલે તે ગમે 
તેટલા જહટલ હોઇ શકે, તેઓ પહરવતધાનને અરીન છે, તેમાં દેશે દેશે ફેરફાર હોઇ શકે છે. 
દરેકને કાયદાના તમામ ક્ષેરિોની જાિકારી હોય તેવી આપિી કંપની અપેક્ષા રાખતી નથી, 
પરંતુ આપિાં પૈકીનો દરેક આપિાં પોતાના ્ોક્કસ સથળ અને કાયધાની કામગીરીને લાગુ 
પડતી આ માગધાદશધાક સૂ્નાઓ અને નીણતઓ, કાયધાપદ્ધણતઓ, તથા કાયદાથી વાકેફ હોય, 
તેની સમજિ રરાવતા હોય અને પાલન કરે તે માટે જવાબદાર છે.

મેનેજરયો અને ્સુપરવાઈઝરયોની જવાબદારીઓ

મેનેજરો અને સુપરવાઈઝરો એસોણસયેટોને કંપનીના મૂલયો માટે પ્રોતસાહહત કરે તેવી અપેક્ષા 
છે. મેનેજરો અને સુપરવાઈઝરો તરીકે:

આપિે આ માગધાદશધાક સૂ્નાઓ અને નૈણતક વયવહારની અગતયતા આપિા સીરા 
અહેવાલો પ્રણત જિાવવી રહે છે.

આપિે હકારાતમક પયાધાવરિ ઊભું કરવાનું છે, જયાં આપિાં સીરા અહેવાલો અને અનય 
અસોણસયેટો પ્રશ્ો પૂછવામાં અને ણ્ંતા વય્ત કરવામાં રાહત અનુભવે.

આપિે આ માગધાદશધાક સૂ્નાઓ કે કાયદાઓનું ઉલં્ઘન થઇ શકે તેવી પહરકસથણતઓથી 
સાવર રહેવાનું છે.

આપિે અનૈણતક અથવા કંપનીની પ્રણતષ્ાને સંભણવત નુકસાન પહોં્ાડે તેવી કોઈપિ 
કસથણત અંગે યોગય વયક્તઓને તતકાલ જાિ કરવાની રહે છે.

આપિે શુણદ્ધબુણદ્ધથી અને ણ્ંતા દશાધાવતો અહેવાલ આપે તેઓની ગુપ્તતા સા્વવાની રહે છે 
અને તેઓનું બદલાની વણૃતિ સામે રક્ષિ કરવાનું રહે છે.
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ધચંતિાઓ જણાવવી અને ્સહા્ની ધવનંતિી કરવી

કોઈપિ સમયે, સા્ી વસત ુકરવા આપિે ્ોક્કસ હોઇ શકતા નથી. આપિને સહાયની જરૂર હોય, તો આપિને 
્ોક્કસ કસથણત અંગે પ્રશ્ હોય, અથવા સમસયા કે ણ્ંતાની જાિ કરવી જરૂરી હોય, તો આપિે ની્ેના પૈકી એક કે 
વરુ સ્તોતોનો સંપક્ક કરવો:

આપિાં લાઈન મેનેજર

આપિાં સથાણનક માનવ સંશારન પ્રણતણનણર

આપિાં સુણવરા પાલન અણરકારી

કોઈપિ પાલન ્ેક્પયન

નણૈતક અને કોપયોરેટ પાલન ણવભાગ

પયાધાવરિલક્ષી આરોગય અને સલામતી જૂથ (ઇએ્એસ - સંબંણરત બાબતો અંગે)

આંતરરાષ્ટટ્ીય વેપાર પાલન જૂથ (આંતરરાષ્ટટ્ીય વેપાર સંબરંી બાબતો અંગે)

કાયદા ણવભાગ

આંતહરક ઓહડટ ણવભાગ

સામાનય કાઉકનસલ/કોપયોરેટ પાલન અણરકારી

Speak Up હેલપલાઈનને કોલ કરવો (દેશ-્ોક્કસ ફોન નંબર માટે ઈનટ્ાનેટ જુઓ)

અથવા ethics@huntsman.com ને ઈ-મેઈલ કરો

Speak Up હેલપલાઇનમાં બહારની કંપની દ્ારા સટાફ રખાયેલો છે અને તે યોગય બહુણવર ભાષામાં, અઠવાહડયાના 
7 હદવસ અને હદવસના 24 કલાક ઉપલબર છે. હેલપલાઈનનો ઉપયોગ કરીને અહેવાલ આપવામાં આવે, તો ણવનંતી 
કરાય તો, કોલ કરનારની ઓળખ ગુપ્ત રખાશે જયાં સથાણનક કાયદા દ્ારા તેની છૂટ હોય, અને ણ્ંતાને તપાસ માટે 
હન્ટસમેનને પ્રસાહરત કરાશે.

અહેવાલ આપો, તયારે તમારં નામ આપવા તમને પ્રોતસાહન અપાય છે, કારિ કે એસોણસયેટને અહેવાલ આપનારની 
ઓળખ ઘિીવાર તપાસમાં મદદ કરી શકે છે. યોગય તપાસ અને ણનિધાય લેતી વખતે બને તેટલા વરુ પ્રમાિમાં ગુપ્તતા 
જાળવવામાં આવશે. 

સલાહ મેળવવી અને ખાનગી જાિકારી આપવી

્સલાહ મેળવવી અને ખાનગી જાણકારી આપવી 
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કયોઈ બદલયો નહીં

કોઈ શુદ્ધ-બુણદ્ધથી કોઇપિ શંકાસપદ ઉલં્ઘન અંગે જાિ કરે તો તે આવી જાિકારી આપવા 
માટે બદલાને અરીન બનશે નહીં. “શુદ્ધ-બણુદ્ધ” એટલે તમારી પાસે જે તમામ માહહતી હોય તે 
સાથે આગળ આવવું અને માનવું કે તમે ણનષ્ાયુ્ ત, સા્ો અને સંપૂિધા અહેવાલ આપી રહ્ા 
છો. આપિી કંપની બીજી વયક્ત સામે બદલાને સહન કરતી નથી.

આ માગ્ગદર્ગક ્સૂચનાઓનું ઉલ્ંઘન કરવાનાં પરરણામયો

આ માગધાદશધાક સૂ્નાઓના ઉલં્ઘન કરવાના ગંભીર પહરિામો આવી શકે છે, જેમાં ણશસત-
ણવષયક પગલાં તેમજ સામેલ વયક્તની નોકરી સમાણપ્તનો સમાવેશ થઈ શકે છે. કાયદાનું 
ઉલ્ંઘન પિ સામેલ વયક્તઓને કે આપિી કંપનીને દીવાની કે ફોજદારી સજાને અરીન 
બનાવી શકે છે. કોઈપિ ણશસત-ણવષયક પગલું, નીણત, પ્રેક્ટસ અને સથાણનક કાયદા સાથે 
અનુરૂપ રહીને લાગુ પડશે.

રહોનાની ટીમના બીજા એસોસસયેટે રોહનામાં 
સિશ્ાસ રાખીને Speak Up હેલ્પલાઈનમાં 
એક અહિેાલ દાખલ કયયો. તેણે રહોનાને કહ્યં કે 
આ અહેિાલમાં તેમના સીધા મેનેજર સામેલ છે. 
તયારથી રહોનાએ નોંધય્યં કે તેના મેનેજર તેના 
સાથી એસોસસયેટ પ્રસત અનાદારભય્યું િત્તન રાખે 
છે, અને શંકા છે કે આ, અહેિાલને કારણે બનય્ય ં
હોઇ શકે. રહોનાને શ્યં કરિ્યં તેની સમજ ્પડતી 
નથી અને સિચારે છે કે આમાં સામેલ ન થિ્યં તે 
જ સારું હોઇ શકે છે. શ્યં રહોહનાએ આ મ્યદ્ા અંગે 
શાંત રહેિ્યં જોઈએ?

ના, રહોનાએ ્પોતાની સચંતા જણાિિી 
જોઈએ. તેણીના મેનેજરની િત્તણૂંક 
બદલાની સનશાની હોઈ શકે. રહોનાની શંકા 
શ્યદ્ધ-બ્યસદ્ધય્યકત હોિાથી, તેણીએ ્પાલન 
ચેમ્્પયન, નૈસતક અને કો્પયોરેટ ્પાલન 
સિભાગ, હેલ્પલાઈન કે અનય અહિેાલ 
આ્પતાં સ્તોતને જાણ કરિી જોઈએ. 
હન્ટસમેન બદલાની ભાિનાને સહન કરત્યં 
નથી અને જાણ કરિાથી બદલાના કૃતયને 
અટકાિિા કે રોકિામાં મદદ કરે છે.
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બૌધધિક ્સંપદાનયો આદર કરવયો

આપિી બૌણદ્ધક સંપદા એ આપિી એક સૌથી મૂલયવાન અસ્યામત છે. આમાં ની્ેનાનો સમાવેશ થાય છે:

પેટનટ

ટ્ેડમાક્ક

કોણપરાઈટ

વેપારના રહસયો

બીજી કોઈ ણમલકતને લગતી માહહતી

આપિે સૌએ આ અસ્યામતોને સથાણપત કરવા, સુરણક્ષત રાખવા અને જાળવિી કરવા યોગય પગલાં લેવાં જોઈશે. 
આપિે અનયોની માનય બૌણદ્ધક સંપદાના હકોનો આદર પિ કરવો જોઇશે.

વિારાની મારહતિી માટે,  
પ્રવા્સન નીધતિ જુઓ. 

“ઉચાપતિ”ની વ્ાખ્ા અપ્રમાધણકપણે કે ગેરવાજબી રીતિે કરીક વસતિુ 
પયોતિાના ઉપ્યોગ માટે લેવી એવી વ્ાખ્ા કરાઈ છે.

ભૌધતિક ધમલકતિનયો આદર કરવયો

આપિે આપિી કંપનીની ભૌણતક અસ્યામતોનું રક્ષિ કરવું જોઈશે, જેમાં આપિી સુણવરાઓ, ઓજારો, 
સારનસામગ્રી, વાહનો, ક્્પયુટરો, ક્ેરી પૂરવઠો, સંદેશા-વયવહાર સારનો, અને ફંડનો સમાવેશ થાય છે. આપિે 
આ સારનોનો ઉપયોગ મારિ કાયદેસરના વેપાર હેતુ માટે કરવો જોઇએ. આપિે એવી પ્રેક્ટસ ટાળવી જોઈએ કે જેથી 
કંપનીની ણમલકતને નુકસાન, બગાડ, નાશ, ઉ્ાપત કે અનયથા ખોટી રીતે તે લઈ લેવાના જોખમમાં મૂકાય.

હન્ટસમેનની અસ્યામતોમાં ભૌણતક ણમલકત, બૌણદ્ધક સંપદા અને ખાનગી તથા ણમલકત 
ણવષયક માહહતીનો સમાવેશ થાય છે. આ અસ્યામતોનું રક્ષિ કરવું અને ઈરાદો રખાયેલ 
રીતે જ અને કાયદેસર વેપારના હેતુઓ માટે જ તેનો ઉપયોગ કરવો એ આપિા દરેકની 
જવાબદારી છે.

ના. જોય િસત્ય માટે ચ્યકિણી કરિાનો ઈરાદો 
રાખે તેમ છતાં, સબનઅસધકૃત ખચ્ત એ કું્પનીની 
સમલકતનો દુરૂ્પયોગ છે.

જોય, ્પોતાની ્પતનીને અંગત ભેટ આ્પિા 
માટે તેના હન્ટસમેન કો્પયોરેટ પ્રિાસ અને ખચ્ત 
કાડ્ડનો ચ્યકિણી કરિા માટે ઉ્પયોગ કરિાન્યં 
નક્ી કરે છે. તે માને છે કે આ સિીકાય્ત છે, 
કેમ કે તે આ ચાજ્ત માટે કું્પનીને સીધેસીધા 
કે્ડડટ કાડ્ડ ચૂકિશે. શ્યં આ યોગય છે?

આપિી કંપની માટે… આપિાં મૂલયોને સમથધાન કરવું

આપણી કંપની માટે… આપણાં મૂલ્યોને ્સમર્ગન કરવું 
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હન્ટ્સમેનની રયોિયો અને બૌધધિક ્સંપદા

એ અગતયનું છે કે, આપિે આપિાં વેપારને લગતી એસોણસયેટોએ ણવકસાવેલ તમામ શોરો અને અનય બૌણદ્ધક 
સંપદા મુકરર કરી છે, માણલકી રરાવીએ છીએ અને રક્ષિ કરીએ છીએ. આમાં કંપનીના સમયે અથવા કંપનીના ખ્ચે 
કરેલ કોઈપિ ણવકાસનો સમાવેશ થાય છે. કાયદા અને કંપની સાથે એસોણસયેટના કરારને અરીન રહીને, હન્ટસમેન 
આવી તમામ બૌણદ્ધક સંપદાની માણલકી રરાવે છે.

આપિે કોઈ બૌણદ્ધક સંપદા ણવકસાવી હોય, તો આપિે:

કાયદા ણવભાગમાં બૌણદ્ધક સંપદાના વકીલને તતકાલ આવી બૌણદ્ધક સંપદા જાહેર કરવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ.

આવી બૌણદ્ધક સંપદા હન્ટસમેનને સોંપવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, જેમાં પેટનટ મેળવવાનો અણરકાર અથવા બૌણદ્ધક 
સંપદા કાયદા અનવયે અનય રક્ષિનો સમાવેશ થાય છે.

આપિે ણવકાસ હેઠળ હોય તયારે નવી પ્રોડ્ટો અને સણવધાસનું પિ રક્ષિ કરવું જોઈશે. આનો અથધા એ કે, યોગય 
ગુપ્તતા કે જાહેર નહીં કરવાના કરાર ણવના ણવકાસલક્ષી પ્રોડ્ટો કે સણવધાસ આપિે જાહેર કરી શકીએ નહીં.

પેટનટ અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવે અથવા પેટનટ અરજીઓ દાખલ ન કરવાનો ણનિધાય લેવામાં આવે તે પહેલાં 
આપિે ની્ેની કોઈપિ પ્રવણૃતિઓને ટાળવાની છે:

ણબનઅણરકૃત વયક્તઓને વે્ ાિ માટે ણવકાસલક્ષી પ્રોડ્ટો કે સણવધાસ પ્રસતુત કરવી.

ણવકાસલક્ષી પ્રોડ્ટો કે સણવધાસનું વે્ાિ કરવું.

ણવકાસલક્ષી પ્રોડ્ટો કે સણવધાસનો જાહેર ઉપયોગ કરવો.

આપિી કંપનીનું નામ, લોગો અને ટ્ેડમાક્કનો યોગય રીતે ઉપયોગ કરવાનો રહે છે અને રક્ષિ સુણનણચિત કરવા, જેની 
આવશયકતા છે તે તેમની ણવશેષતા જાળવવા વાણિકજયક કે વયાવસાણયક સોદાઓમાં તેમાં ફેરફાર કે દુરૂપયોગ સામે 
રક્ષિ કરવાનું છે. કોઈપિ રીતે, વેપારણવષયક કે વાણિકજયક ઉપયોગો માટે કંપનીના લોગો કે ટ્ેડમાક્કમાં ફેરફાર કરતાં 
પહેલાં, આપિે વૈણવિક સંદેશા-વયવહાર વહેં્ાયેલી સેવાઓની ટીમના સભય પાસેથી માગધાદશધાન મેળવવું જોઇએ. 
રિીજા પક્ષકાર દ્ારા આપણં નામ, લોગો કે અનય ટ્ેડમાક્કનો કોઈ અનણરકૃત વાણિકજયક ઉપયોગ થતો હોય તો તે 
અંગે કાયદા ણવભાગના બૌણદ્ધક સંપદા વકીલને આપિે જાિ કરવી જોઇએ. નવો ટ્ેડમાક્ક દાખલ કરતાં પહેલાં, આપિે 
કાયદા ણવભાગની સંમણત મેળવવાની રહે છે.

કંપનીની બૌણદ્ધક સંપદાના કોઈપિ શંકાસપદ ઉ્ાપત કે ઉલં્ઘન અંગે કાયદા ણવભાગના બૌણદ્ધક સંપદા વકીલને 
જાિ કરવી જોઇએ. હન્ટસમેન બૌણદ્ધક સંપદા વકીલની મંજૂરી ણવના ઉ્ાપત કે ઉલં્ઘન અંગે કંપની વતી કોઈપિ 
રજૂઆતો કે આક્ષેપ કરવાનું આપિે ણનવારવું જોઈએ.

ત્ીજા પક્ષકારની બૌધધિક ્સંપદા

હન્ટસમેનનો વેપાર કરતા હોવ તયારે બીજાઓના કાયદેસરના બૌણદ્ધક સંપદાના અણરકારોનો આપિે આદર કરવો 
જોઈશે. અનય પક્ષકારોની બૌણદ્ધક સંપદાનો અનણરકૃત ઉપયોગ કે ઉ્ાપત માટે વયક્તગત એસોણસયેટો, અને 
આપિી કંપની નોંરપારિ હદવાની અને ફોજદારી સજાને પારિ બની શકશે.

આપિને પરવાનગી મળી હોય તે ણસવાય રિીજા પક્ષકારની કોણપરાઈટ રરાવતી સામગ્રીની (અથવા તેના આરારે 
અનય કામ તૈયાર કરવા) આપિી કંપની વતી ઉપયોગ કરવા માટે આપિે નકલ કરવી જોઇએ નહીં. કેમ કે સામગ્રી 
ઈનટરનેટ મારફત ઉપલબર બને છે અથવા કોણપરાઈટ નોહટસ ન હોય તો તેનો ઉપયોગ કરવાની આપિને પરવાનગી 
મળતી નથી.

હન્ટસમેન બૌણદ્ધક સંપદા વકીલનો સંપક્ક કરવો, જો:

રિીજા પક્ષકારના બૌણદ્ધક સંપદા અણરકાર અંગે પ્રશ્ ઊભો થાય.

રિીજો પક્ષકાર એવો દાવો કરે કે તેના બૌણદ્ધક સંપદા અણરકારનું ઉલં્ઘન થયું છે.

આપિે હન્ટસમેન બૌણદ્ધક સંપદા વકીલની મંજૂરી ણવના આવા કોઈ હકદાવાને ટેકો આપવાનું ટાળવું જોઇએ.
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હન્ટ્સમેનની ધમલકતિ ધવષ્ક મારહતિી

આપિી કંપનીની ણમલકત ણવષયક માહહતી, પિ ખાનગી માહહતી તરીકે ઓળખાય છે, જેમાં વેપારનાં રહસયો તથા 
જાહેરમાં જાિીતી ન હોય તેવી અનય વેપાર સંબણંરત માહહતીનો સમાવેશ થાય છે. ણમલકત ણવષયક માહહતી હંમેશા 
ટેકણનકલ પ્રકારની હોતી નથી, અને તેમાં ની્ેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે:

પ્રહક્યા અને પ્રોડ્ટ માહહતી

ઉતપાદન યોજનાઓ અને ક્ષમતા

ગ્રાહકની યાદીઓ

વેપારની યોજનાઓ અને પહરિામો

બોલની માહહતી

વિપ્રકાણશત ભાવની માહહતી

નવી પ્રોડ્ટ યોજનાઓ

આંતહરક અહેવાલ, નીણતઓ અને કાયધાપદ્ધણતઓ

જાહેર કરવાથી આપિાં વેપાર ણવષયક ઉદ્ેશયોને ટેકો મળે અને ગુપ્તતા કે જાહેર નહીં કરવાના કરારનો યોગય રીતે 
અમલ કરવામાં આવે તયારે આપિે મારિ હન્ટસમેન ણમલકત ણવષયક માહહતી રિીજા પક્ષકારને જાહેર કરવી જોઇએ. 
જાહેરાત કરાય તયારે જાહેર નહીં કરવાના કરારને જાિવો અને તેનું પાલન કરવું તે આપિાં માટે અગતયનું છે અને 
આપિે જાહેર કરીએ તે માહહતીનો રેકોડ્ક રાખવો એ પિ અગતયનું છે.

આપિી ણમલકત ણવષયક માહહતીને લગતી કેટલીક આપિી અનય જવાબદારીઓ છે:

ણમલકત ણવષયક માહહતીનો ઉપયોગ હન્ટસમેન વેપારના ટેકામાં કરવો.

જેમને ણમલકત ણવષયક માહહતી જાિવાની વયાવસાણયક જરૂહરયાત હોય મારિ તેઓના પૂરતી ણમલકત ણવષયક માહહતી 
મયાધાહદત રાખવી.

ણમલકત ણવષયક માહહતી મારિ સુરણક્ષત પદ્ધણતથી મોકલવી.

સહેજે કાને પડી શકે તેવાં સથળોએ ણમલકત ણવષયક માહહતીની ્્ાધા ટાળવી. આમાં ટણમધાનલ, ટ્ેન, રેસટોરેનટ, 
એણલવેટસધા, સવાગત અને લોબીનો ણવસતાર, કંપનીના ણવશ્ામ-ખંડો અને અનય સથળોનો સમાવેશ થાય છે.

આપિી કંપનીની ણમલકત ણવષયક માહહતીનો સમાવેશ થતો હોય તેવાં લેપટોપ, ઈલેકટ્ોણનક નકલો, મેમરી ડ્ાઈવ, 
પીસી હાડ્ક હડસક તથા કાગળોમાં રેકોડ્કને સલામત અને સુરણક્ષત રાખવાનાં પગલાં લેવાં.

આપિી ણમલકત ણવષયક માહહતી અનણરકૃત રીતે બીજાઓ દ્ારા મેળવવાના કોઈપિ પ્રયાસોની હન્ટસમેનના બૌણદ્ધક 
સંપદા એટનની ને જાિ કરવી.

આપિી કોઇપિ ણમલકત ણવષયક માહહતી રરાવતી તમામ બૌણદ્ધક અને ઇલેકટ્ોણનક સારન સામગ્રીઓ હન્ટસમેનની 
છે અને જયારે કંપનીનો વયવસાય હાથ રરાતો હોય તયારે જ ઉપયોગ થવો જોઇએ. આ અને અનય જવાબદારીઓ 
રોજગાર દરણમયાન અને તેની સમાણપ્ત પછી લાગુ પડે છે. ણવનંતી કયચેથી અથવા આપિે કંપની છોડીએ, તો તમામ 
ણમલકત ણવષયક માહહતી પરત કરાશે એવી અપકે્ષા છે.

આપણી કંપની માટે… આપણાં મૂલ્યોને ્સમર્ગન કરવું 
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ના, તે અનૈસતક છે અને ભૂત્પૂિ્ત સનયોકતાની 
ખાનગી માડહતી જાહેર કરિી તે ગેરકાયદેસર 
ઠરશે. એને તતકાલ તે સિનંતીનો અહેિાલ 
આ્પિો જોઇએ.

એનની એક નિી િેચાણ પ્રસતસનસધ તરીકે 
સનમણૂક કરી છે. તેણીના અગાઉના સનયોકતા 
હન્ટસમેનના સ્પધ્તક છે. એનના સ્ય્પરિાઈઝર 
તેને તેની અગાઉની નોકરીમાં સં્પક્ડ કયયો હોય તેિા 
ગ્ાહકોના નામ લખિા જણાિે છે, જે જાહેર્પણે 
જાણીતી માડહતી નથી. શ્યં એને આ માડહતી તેના 
સ્ય્પરિાઈઝરને આ્પિી જોઈએ?

ત્ીજા પક્ષકારની ધમલકતિ ધવષ્ક મારહતિી

આપિને આપિા ગ્રાહકો જેવા બીજા પક્ષકારો પાસેથી ણમલકત ણવષયક માહહતી મળી શકે. આપિે આપિી 
માહહતીની જે રીતે સંભાળ રાખીએ છીએ તે જ રીતે બીજાની ણમલકત ણવષયક માહહતીની સંભાળ રાખવાની છે, 
અને આપિે:

અનય પક્ષકારની ણમલકત ણવષયક માહહતી જે અનવયે મળી હોય તે કરારની ગુપ્તતા કે તે જાહેર નહીં કરવાની શરતોથી 
વાકેફ રહેવું જોઇએ અને પાલન કરવું જોઇએ.

આપિને જાહેર કરવામાં આવતી ણમલકત ણવષયક માહહતીનો રેકોડ્ક રાખવો જોઇએ.

આપિી કંપનીની ણમલકત ણવષયક માહહતીથી અલગ અનય પક્ષકારની ણમલકત ણવષયક માહહતી રાખવી જોઇએ.

આપિે રિીજા પક્ષકારની ણમલકત ણવષયક માહહતી મેળવવાના અયોગય સારનોનો કહદ ઉપયોગ કરવો જોઇએ નહીં. 
સપષ્ટપિે અણરકૃણત મળ્ા ણસવાય, આપિે ભૂતપૂવધા ણનયો્તા કે અનય રિીજા પક્ષકાર પાસેથી ણમલકત ણવષયક 
માહહતીનો પિ ઉપયોગ કરવો જોઇશે નહીં.
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કંપની મારહતિી ટેકનયોલયોજી ધ્સસટમનયો ઉપ્યોગ કરવયો

આપિી કંપનીના નેટવક્ક અને ક્્પયુટર ણસસટમનો નણૈતક અને કાયદેસર ઉપયોગ કરવો તે આપિી જવાબદારી 
છે. કાયદાનો ભંગ કરે અથવા એસોણસયેટો, ગ્રાહકો કે પૂરવઠાકારોની ણનંદા કરે, અથવા પજવિી કે કનડગત કરે તેવી 
દે્ષપૂિધા, અશ્ીલ, રમકી આપતી કે ણબવડાવતી હોવાનું ગિી શકાય તેવી સામગ્રીનું ણનમાધાિ કરવા, સંગ્રહ કરવા કે 
મોકલવા કંપનીની સારન સામગ્રી કે ણસસટમનો આપિે ઉપયોગ કરવો જોઇએ નહીં. આવી વતધાિૂકના ઉદાહરિોમાં 
કોઈકની પ્રણતષ્ાને ઈરાદાપવૂધાક હાણન પહોં્ાડવા કરાયેલી અપમાનજનક ટીકાઓ અથવા કાયદા, આ માગધાદશધાક 
સૂ્ નાઓ કે કંપનીની નીણત દ્ારા રણક્ષત વંશ, જાણત, અશ્તતા, રમધા કે બીજા કોઈ દરજ્ાને આરારે કામકાજના 
પયાધાવરિને દુશમનાવટભયુું બનાવવામાં ફાળો આવે તેવાં મંતવયોનો સમાવેશ થઇ શકશે.

આપિે હન્ટસમેનના તમામ દસતાવેજો સાથે રખાતી હોય તેવી સંભાળ સાથે ઈ-મેઈલ, તતકાલ સંદેશા, ટપાલ અને 
ટેક્ટ મેસેજને ક્પોઝ કરવા જોઇએ. યાદ રાખવું કે, ઈલેકટો્ણનક સંદેશા, અંગત અને વેપાર સંબંણરત બંને, આખરી 
અને પુન:પ્રાણપ્ત રેકોડ્ક છે. અણતશયોક્તપૂિધા, અપમાનજનક ભાષા, તથા સંદભધાથી વેગળા અનય ઉચ્ારિો ટાળવાં.

આપિે, વાયરસ દાખલ કરવા કે આપિી માહહતી ટેકનોલોજી (આઇટી)ની સુરક્ષા અંગેના અનય ભંગ સહહત હાણન કે 
નુકસાન તરફ દોરી જતાં ક્્પયુટરના કોઈપિ ઉપયોગને ણનવારવાં જોઇશે. અપમાનજનક, ગેરકાયદેસર અને ણબન-
વેપારણવષયક સાઈટ, અથવા આપિી ક્્પયુટર ણસસટમની સલામતી કે સં્ાલન માટે ભયજનક ગિાય તેવી કોઈ 
સાઈટને અવરોરરહહત કરવી તે આપિી વેપાર ણવષયક જરૂહરયાત હોઇ શકે. હન્ટસમેનને કાયદાથી માનય હોય તેટલા 
પ્રમાિમાં, એસોણસયેટની પૂવધા મંજૂરી, જાિકારી કે સંમણત ણવના કંપનીના કોઈપિ સ્તોત, અસ્યામત, ણમલકત અને 
ઈલેકટ્ોણનક સારનનું ણનરીક્ષિ કરવા કે દેખરેખ રાખવાની જરૂર પડી શકે.

આપિે આપિી કંપનીની ક્્પયુટર ણસસટમ પરના સોફટવેરના આપિાં ઉપયોગ માટે નીણતપૂિધા અને જવાબદાર 
રહેવું જોઈશે. કંપની અસ્યામત પર વપરાતાં તમામ સોફટવેર, વૈણવિક આઈટીમાં અસ્યામત વયવસથા કાયધા દ્ારા 
મંજૂર કરાયેલ હોવા જોઈએ. ખાસ કરીને, માઈક્ોસોફટ ઓહફસના લાઇસકનસસ, આપિા ઘરના ઉપયોગ માટે 
હન્ટસમેનને લાઈસનસ અપાયેલ સોફટવેરની નકલ કરવાની આપિને છૂટ આપતાં નથી.

આપણી કંપની માટે… આપણાં મૂલ્યોને ્સમર્ગન કરવું 

આ ધવભાગને લગતિી વિુ મારહતિી માટે, આપણાં કમ્પ્ુટર, 
ઈ-મેઈલ અને ઈનટરેનટના ઉપ્યોગની નીધતિ જુઓ.
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આ ધવભાગ અંગેની વિુ મારહતિી માટે, અમારી જામીનગીરી નીધતિ અને 
વાજબી જાહેર કરવાનયો ધવધન્મ (એટલે કે Reg. FD) જુઓ.

આ ધવભાગને લગતિી વિુ મારહતિી માટે, અમારી નીધતિ, કા્્ગપધિધતિ અને 
્સામાધજક મીરિ્ા નેટવક્કને લગતિા િયોરણ જુઓ.

પ્રે્સ, પરૃક્ારયો અને જામીનગીરી િારકયો તિરફરી પૂછપરછ

કંપનીની માહહતી લોકોને ્ોકસાઈપૂિધા, સુસંગત રીતે, અને કાયદા અનુસાર જાહેર થાય એ સુણનણચિત કરવા, મારિ 
કંપનીના પ્રવ્તાએ જ હન્ટસમેન વતી કંપનીની સતિાવાર માહહતી જિાવવી જોઇએ. આપિી કંપની અને વેપાર 
સંબણંરત સમા્ારની બાબતો અંગેની સતિાવાર માહહતી (અનૌપ્ાહરક ણવનંતીઓ પિ) માટેની તમામ પ્રેસ કે અનય 
સામાનય ણવનંતીની આપિાં ગલોબલ ક્યુણનકેશનસના ઉપ-પ્રમુખનો સંદભધા કરવો જોઇએ.

અમુક સંજોગોમાં, ખોટું ટાંકવામાં આવેલ કે સંદભધા બહાર રજૂ કરાયેલ મંતવયને પહરિામે, મંતવય રજૂ કરનાર 
વયક્તગત એસોણસયેટ અને/અથવા કંપનીને ગંભીર પહરિામો ભોગવવાં પડે. હન્ટસમેન રોકાિકારો, ઐણતહાણસક 
કે ભાણવ કમાિી અથવા કામગીરી માહહતી સંબરંમાં સતિાવાર વેપાર સંબંણરત માહહતી માટે ની્ેના જૂથો પૈકી (ની્ે 
યાદીબદ્ધ કરેલ છે) કોઈપિ જૂથના સભય પાસેથી મળેલી ણવનંતી (અનૌપ્ાહરક ણવનંતી પિ) ખાસ ણ્ંતાની બાબત 
છે. આવી તમામ ણવનંતીઓ માટે ઈનવેસટર હરલેશનના ઉપ-પ્રમુખનો સંદભધા કરવો જોઇએ:

રોકાિકારો

જામીનગીરી પૃથક્કાર

દર-ણનરાધારિ એજનસીઓ

પ્રેસના સભયો

હન્ટસમેન સટોક કે દેવા જામીનગીરીના રારકો

બીજા કોઈ મહતવના જાહેર સંપકયો

સરકારી અણરકારીઓ કે એટનની પાસેથી વેપાર સંબણંરત માહહતી માંગવાની ણવનંતીઓ કાયદા ણવભાગને 
જિાવવી જોઇએ.

્સામાધજક મીરિ્ા/નેટવરકિંગ

ઈનટરનેટ આપિને વણૈવધયપૂિધા સામાણજક મીહડયા, બલોગ અને માઈક્ો બલોગ (જેવાં કે ફેસબુક, ણલનકડ ઈન, 
માયસપેસ, ગુગલ+, અથવા હવિટર) દ્ારા અહદ્ણતય વેપારની તકો આપિને પૂરી પાડી શકશે તે દરણમયાન, સામાણજક 
મીહડયાનો ઉપયોગ કરીએ તયારે, આપિે:

ઈનટરનેટ જાહેર સથળ છે એ વાતથી વાકેફ રહેવું જોઇએ.

આપિાં ફેલો એસોણસયેટો, ણવક્ેતાઓ અને ગ્રાહકો સહહતની ણમલકત ણવષયક માહહતીનું રક્ષિ કરવું જોઇએ.

તમામ પ્રકારના સામાણજક મીહડયા સહહત કોઈપિ અંગત વાત્ીતમાં હન્ટસમેન વતી અમે બોલી રહ્ા છીએ એવી 
છાપ ઊભી ન કરવી જોઇએ.

આપિે આપની જાતને હન્ટસમેન એસોણસયેટ તરીકે સથાણપત ન કરી શકીએ તેવી ઓનલાઈન કે સામાણજક નેટવહકિંગ 
સાઈટ પર પહરવારના સભયો કે ણમરિોએ સામગ્રી જાહેર કરવી જોઇએ નહીં.

કંપનીના પ્રવ્તા તરીકે હન્ટસમેન કે કંપનીની પ્રોડ્ટો અંગે કોઈ માહહતી જાહેર કરતાં પહેલાં ગલોબલ ક્યુણનકેશન 
શડે્ક સણવધાસ ટીમના સભયની અણરકૃણત મેળવવી જોઇએ.

સંદેશા-વયવહાર યોગય છે કે કેમ તે અંગે શંકા હોય, તો ગલોબલ ક્યુણનકેશનસ શેડ્ક સણવધાસ ટીમના સભયનું 
માગધાદશધાન લેવું.
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આ વ્નબદ્ધતાના સમથધાનમાં, આપિાં વતી કામ કરનારને અમે વયાજબી કામકાજના 
કલાકો અને સારં એવું વેતન આપીએ છીએ અને વેઠ, માનવ વેપાર પ્રથા, કે બાળકોનું 
શોષિ કરવાના કામમાં રોકાયેલ કોઈની પિ સાથે આપિે જાિીબૂઝીને વેપાર કરતા નથી. 
હન્ટસમેનના એસોણસયેટો તરીકે, આપિે અણરકારો અને જવાબદારીઓ પ્રતયે યોગય આદર 
સાથે બીજાઓ પ્રતયે સારં અને સુસંગત વતધાન દાખવીને આ વ્નબદ્ધતાનું ણનદશધાન 
કરવાનું છે.

મોસનકાના મેનેજરે તાજેતરમાં જાહેરાત કરી કે તે 
દર શ્યક્િારે સાંજે ટીમની બેઠક રાખશે. મોસનકાએ 
સ્પષ્ટતા કરી કે તેણીને સાંજના સમયે દરરોજ 
પ્રાથ્તના કરિાની હોય છે. તેના મેનેજરે તેણીને 
કહ્યં કે તે “તેની ધાસમ્તક માનયતાઓને” કારણે 
બેઠકમાં હાજર ન રહી શકે તો તેણીને હકારાતમક 
ગ્યણિત્ા અસભપ્રાય નહીં મળી શકે. મોસનકાને 
તેણી ડરમાક્ડ દ્ારા લાગણી દુભાિાઇ છે. મોસનકાએ 
શ્યં કરિ્યં જોઈએ?

હન્ટસમેન, ણવવિભરમાં માનવ અણરકારોના રક્ષિનું સમથધાન 
કરે છે અને આદર કરે છે, તથા આપિાં પ્રભાવના ણવસતારમાં 
વયક્તગત અણરકારો સુણનણચિત કરવા કામ કરે છે.

આપિાં એસોણસયેટો અને સમૂહો માટે… 
આપિાં મૂલયોનું સમથધાન કરવું

કા્્ગસરળે આદર

દરેકની સાથે આદરપૂવધાક વતધાવું એ કંપનીનું મૂલય છે, જે આપિાં પૈકી પ્રતયેકને 
લાગુ પડે છે. આપિે જે વેપાર કરીએ છીએ તેમાં કોમોની ણવણવરતા પ્રણતણબંણબત 
થાય તેવું પયાધાવરિ ઊભું કરવા આપિે વ્નબદ્ધ છીએ. આપિે તમામ 
રોજગાર ણનિધાયો કામકાજ સંબંણરત લાયકાતોને આરારે અને ની્ેની બાબતો 
લક્ષમાં લીરા ણવના કરવા જોઇએ:

િંશ

રુંગ

ધમ્ત

જાસત

ઉંમર

અશકતતા

રાષ્ટટ્ીય મૂળ

સેકસ અસભમૂખતા

આ્પણે જે દેશોમાં કામ કરતા હોઈએ તે  
દરેકમાં કોઈ્પણ અનય રસક્ષત દરજ્ો

આપણાં એ્સયોધ્સ્ેટયો અને ્સમૂહયો માટે… આપણાં મૂલ્યોનું ્સમર્ગન કરવું 
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તેના મેનેજરનો અસભપ્રાય ગેરકાયદે ભેદભાિ 
દશા્તિે છે કે કેમ તેને લક્ષમાં લીધા સિના, આ 
મંતવયો મોસનકા પ્રતયે અ્પમાનજનક છે. મોસનકાએ 
તતકાલ તેના મેનેજરના અસભપ્રાયની તેના સથાસનક 
માનિ સંસાધન પ્રસતસનસધ કે તેને જેમની સાથે 
અન્યકૂળતા લાગતી હોય તેિા બીજા મેનેજરને જાણ 
કરિી જોઇએ.



્પજિણી અને ધમકી ઘણા સિરૂ્પે થઈ 
શકે છે. ડેસિડની િત્તણૂક ગેરકાયદે હોય 
કે ન હોય, ્પરુંત્ય તે અનાદર્પૂણ્ત છે અને 
સિશ્ાસનો દેખાય નહીં તે રીતે ભંગ કરે 
છે, જેને માફ ન કરાય. યાદ રાખો કે, 
સારો સિશ્ાસ અહિેાલ ઊભો કરિા તમે 
બદલાની િૃસત્ સહન કરશો નહીં. તમારે 
ડેસિડની િત્તણૂક અંગે તમારા મેનેજર 
સાથે કે આ માગ્તદશ્તક સૂચનાઓના 
“સલાહ મેળિિી અને ખાનગી 
જાણકારી આ્પિી”ના સિભાગમાં યાદી 
આ્પેલ કોઈ્પણ સ્તોતને તતકાલ ચચા્ત 
કરિી જોઇએ.

ડસેિડ, મારા સિભાગમાં સાથીદાર 
એસોસસયેટ છે, જે મારા કામ માટે 
આિશયક માડહતી મને આ્પિાનો 
િારુંિાર ઈનકાર કરે છે, મને 
અ્પમાનજનક નામથી બોલાિે છે, 
અને બીજા એસોસસયેટોને હું મારું કામ 
કરિા લાયક નથી એમ કહે છે. તેનાં 
કાયયો દુભિે તેિાં છે, ્પરુંત્ય હું તેને 
ગ્યસસે કરિા કે મારી જાત માટે કોઈ 
િધ્ય મૂશકેલી ઊભી કરિા માંગતો નથી. 
મારે આ ્પડરમસથસત કિેી રીતે હાથ 
ધરિી જોઇએ?

પજવણીમુ્તિ કા્્ગસરળ

પજવિીમુ્ત કામકાજનું વાતાવરિ ણનભાવવા પારસપહરક આદર જરૂરી છે. પજવિી એ કોઈપિ ગુનાકીય આ્રિ 
હોઈ શકે છે, જે અનય વયક્ત પ્રતયે દુશમનાવટ દશાધાવે છે. પજવિીનો હેતુ કે તેની અસર કામકાજનું પયાધાવરિ 
રમકીભયુું કે દુશમનાવટવાળું ઊભું કરવાનો હોઈ શકે છે. સે્ સ પજવિીમાં અવાંણછત સે્સની વાત વય્ત કરતા 
શબદો, ણ્રિો, ્ાળા, કે તે માટેના અનુનયનો સમાવેશ થઈ શકે છે. સે્ સ ણવષયક પજવિીમાં સે્સ માટે અનુકૂળ 
થવાની ણવનંતીનો પિ સમાવેશ થઈ શકે.

ણબન-સે્સ પજવિીમાં એકરારાપણં, અપમાન, નામથી બોલાવવા, મજાક, ગાળયુ્ત ભાષા, અથવા બીજું 
કોઈ વતધાનનો સમાવેશ થઇ શકે, જે વયક્તને ્ાહરતટ્યની ણવશેષ વાતને કારિે એકલો પાડી દે છે. હકારાતમક 
કાયધા પયાધાવરિ સથાણપત કરવા, આપિાં મંતવયો અને કાયયો યોગય હોવા જોઈએ અને હંમેશા દરેક માટે આદરપૂિધા 
હોવાં જોઈએ.

આપિને ભેદભાવ કે પજવિી થઈ રહી હોવાનું જાિવા મળે, તો આપિે તે પહરકસથણતની, આ માગધાદશધાક 
સૂ્નાઓના “સલાહ મેળવવી અને ખાનગી જાિકારી આપવી”ના ણવભાગમાં યાદી આપેલ કોઈપિ સ્તોતને તતકાલ 
જાિ કરવી જોઇએ.

આ ધવભાગને લગતિી વિુ મારહતિી માટે, પજવણી અને 
બદલા ્સરહતિ ભેદભાવ ્સામેની અમારી નીધતિ જુઓ.
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્સલામતિ અને ્સુરધક્ષતિ ્સુધવિાઓ

હન્ટસમેન આરોગય, સલામતી, સુરક્ષા અને પયાધાવરિલક્ષી રક્ષિનાં (ઇએ્એસ) ઊં્ા રોરિો પ્રણત વ્નબદ્ધ 
છે. પોતાની જાત પ્રતયેનું અને આપિી આસપાસની વયક્તઓ સામેનું જોખમ ણનવારવા, તમામ યોગય ઈએ્એસ 
રોરિો, પ્રથાઓ, પ્રહક્યાઓ અને કાયધાપદ્ધણતઓ અનુસરીને આ ઊં્ા આદશયો રોરિો માટેની આપિી વ્નબદ્ધતા 
પહરપૂિધા કરવાની આપિા દરેકની જવાબદારી છે.

પ્ા્ગવરણલક્ષી આરયોગ્ અને ્સલામતિી

આપિી કંપની પયાધાવરિ, આરોગય અને સલામતી રક્ષિમાં (ઇએ્એસ) ઉતકૃષ્ટતા હાંસલ કરવા પ્રણત સમણપધાત 
છે. અકસમાતો, ઈજાઓ કે પયાધાવરિને નુકસાન ન પહોં્ે તેવા ધયયે પ્રણત આપિે સતત સુરારિા કરવાનો 
પ્રયતન કરીશું.

પયાધાવરિલક્ષી આરોગય અને સલામતીમાં ની્ેનાઓ સમાવેશ થાય છે:

પ્રોડ્ટ ઈએ્એસ (સંશોરન અને ણવકાસ, ઉતપાદન, ઉપયોગ, પહરવહન, અને ણવતરિ, અને કા્ો માલસામાન, 
ઈનટરમીહડયેટ, તથા બનાવેલ વે્ ાિની પ્રોડ્ટોનું આવરદા સમાણપ્ત મેનેજમેનટ)

પ્રહક્યા સલામતી (હડઝાઈન, સં્ાલન, હેરફેર, અને જોખમો કાબૂમાં રાખવા અને આગરારી આફત ણનવારવા 
રાસાયણિક ઉતપાદન પ્રહક્યાની જાળવિી)

પયાધાવરિલક્ષી કાયધાક્મો (ણવણનયમો અને કામગીરીનું પાલન)

વયાવસાણયક આરોગય અને સલામતી

ઓદ્ોણગક સવાસ્થય

સણુવરા સુરક્ષા અને સથળનું રક્ષિ

પ્રોડ્ટ ઈએ્એસને લગતી અમારી કેટલીક જવાબદારીઓમાં ની્ેનાનો સમાવેશ થાય છે:

પદાથધા અને પ્રોડ્ટની નોંરિી

જોખમ સંદેશા-વયવહાર

જોખમી માલના પહરવહન અંગે પાલન અને જોખમનું મૂલયાંકન

પ્રોડ્ટ સટૂવડ્કણશપ (પ્રોડ્ટની વપરાશ અવણર દરણમયાન પયાધાવરિ, આરોગય અને સલામતી જોખમો મૂકરર કરવાં, 
વયવસથા કરવી અને નયૂનતમ કરવાં)

આપિે આપિાં વેપારનું ણનયમન કરતા તમામ રાષ્ટટ્ીય અને સથાણનક ણનયમો તથા ણવણનયમોનું પાલન કરવું જોઈશે. 
આ કાયદાઓના ઉલં્ઘનને પહરિામે વયક્તગત એસોણસયેટ કે આપિી કંપની સામે દંડની આકારિી કરાય કે 
ફોજદારી સજા થઈ શકશે. આપિે પિ એવી કોઈપિ ઘટના ણનવારવાનો પ્રયતન કરવો જોઈશે કે જેથી આપિે પોતે 
કે બીજાઓ જોખમમાં મૂકાય અથવા પ્રોડ્ટના ઉતપાદન, આયાત કે વે્ાિની પરવાનગી કે ક્ષમતા ગુમાવવાનો વારો 
આવી શકે.

ણનયરંિક કાયધા કે પયાધાવરિલક્ષી પરવાનગી જરૂરી છે કે કેમ તે અંગે આપિને પ્રશ્ હોય, તો આપિે આપિાં સથાણનક 
ઈએ્એસ મેનેજરનું માગધાદશધાન લેવું જોઇએ. આપિને પયાધાવરિલક્ષી આરોગય કે સલામતીનાં ભય અંગે ણ્ંતા હોય, 
અથવા સુરક્ષા ભંગ ધયાનમાં આવે, તો આપિે આ માગધાદશધાક સૂ્નાઓના “સલાહ મેળવવી અને ખાનગી જાિકારી 
આપવી” ણવભાગમાં યાદીબદ્ધ કોઈપિ સ્તોતનો સંપક્ક કરવો જોઈશે.

આપણાં એ્સયોધ્સ્ેટયો અને ્સમૂહયો માટે… આપણાં મૂલ્યોનંુ ્સમર્ગન કરવું 
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પદાર્ગનયો દુરુપ્યોગ

આપિે કામ પર સમયસર હાજર થઇએ, આપણં કામ કરવા માનણસક અને શારીહરક રીતે સક્ષમ હોઇએ તેવી અપેક્ષા 
છે. આનો અથધા એ કે આપિી કામગીરી અથવા સલામત રીતે કામ કરવાની ક્ષમતાને ઈજા પહોં્ાડે તેવા નશીલા 
પદાથયો, દારૂ કે અનય કોઈ પદાથયોની અસર હેઠળ કામ કરવા હાજર ન થવું. કામકાજના કલાકો દરણમયાન કે કંપનીના 
વેપારનું સં્ ાલન કરો તયારે કોઈપિ એસોણસયેટે કોઈપિ ગેરકાયદે નશીલી દવાઓ, આનુષંણગક વસતુઓ કે 
અણનયણંરિત પદાથયોનો કબજો, ઉપયોગ, વે્ ાિ, ખરીદી કે ણવતરિ કરવાની મનાઈ છે. એ યાદ રાખવું કે યોગય રીતે 
લખી આપેલી દવા પિ કામને સલામત રીતે કરવાની આપિી ક્ષમતાને હાણન પહોં્ાડી શકે છે. આ બાબત કંપનીના 
સથળ પરની તમામ વયક્તઓને હંમેશા લાગુ પડે છે.

કા્્ગસરળે રહં્સા

સલામત કાયધાનું પયાધાવરિ પૂરં પાડવાની આપિી વ્નબદ્ધતાના ભાગ તરીકે, આપિે ્યારેય કોઈ હહંસાના કાયયો 
કે રમકીઓમાં જોડાઈશું (કે સહન) કરીશું નહીં, અથવા સથળ પરથી નીણત દ્ારા સપષ્ટ પરવાનગી ણવના આપિી 
કંપનીના મકાનની જગયામાં ભયંકર હણથયાર લાવીશું નહીં. કોઈપિ રમકી આપતી વતધાિૂક, મજાક જેવી લાગે તો પિ 
તરત તેને કોઈપિ સુપરવાઈઝર, મેનેજર, અથવા સથાણનક માનવ સંશારન પ્રણતણનણરને જાિ કરવી જોઇએ. તતકાલ 
મૂશકેલી ઊભી થાય તયારે આપિે મકાન કે ્પલાનટના સુરક્ષા, કે સથાણનક સતિાતંરિનો સંપક્ક કરવો.
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આપણે કેવી રીતિે મદદ કરીએ તિે અંગે વિુ મારહતિી માટે www.huntsman.com પર 
ધનભાવ ધવભાગમાં “્સામાધજક જવાબદારી” જુઓ.

આ ધવભાગને લગતિી વિુ મારહતિી માટે, 
આપણી ઈએચએ્સ રક્ષણ નીધતિ જુઓ.

્સામાધજક જવાબદારી

હન્ટસમેન ખાતે, આપિે માનીએ છીએ કે આપિાં સમુદાયમાં અનયોની ણજંદગીમાં તફાવત ઊભો કરવો એ આપિી 
જવાબદારી છે. આપિે ણવણવર સામાણજક હેતુઓનું સમથધાન કરીએ છીએ, જેમાં કેનસર સંશોરન, શૈક્ષણિક પહેલ, 
વૈણવિક સહાય, અને ઘરણવહોિાપણં અને ઘરેલું હહંસા અટકાવવાનો સમાવેશ થાય છે. આપિે આપિાં સમુદાયોમાં 
વયક્તગત સામેલગીરી અને વયક્તગતોને મદદ કરવા પ્રોતસાહન આપીએ છીએ.

પ્ા્ગવરણ

કંપનીના વેપારનું સં્ાલન કરીએ તયારે પયાધાવરિલક્ષી સટુઅડ્ક થવા પ્રણત આપિને પ્રોતસાહન અપાય છે. 
આનો અથધા એ કે લાગુ પડતા પયાધાવરિલક્ષી કાયદા અને ણવણનયમો, તેમજ આપિી કંપનીએ સથાણપત કરેલી 
કાયધાપદ્ધણતઓનું પાલન કરવું. આપિાં પયાધાવરિનું રક્ષિ કરવા કામ કરતી વખતે આપિે શ્ય તેટલા પ્રમાિમાં 
કાયધાક્ષમ બનવા પ્રયતન કરવો જોઇએ. આપિી પ્રેક્ટસ વરુ નવતર અને પયાધાવરિ સાથે મૈરિીપૂિધા કરવા અંગેના 
ઉપાયો બાબત કોઈપિ સૂ્નો આપિાં સથાણનક ઇએ્એસ મેનેજરને કરવા આપિને પ્રોતસાહન અપાય છે. 

વ્ાજબી રયોજગાર

યુ.એન. ગલોબલ કો્પેકટના સભય તરીકે, આપિે જયાં વેપાર કરીએ તયાંના તમામ સમુદાયોમાં તેના રોરિો 
અનુસાર કામ કરવા જવાબદાર છીએ. આ રોરિોમાં માનવ અણરકારો, મજુરીપ્રથા, પયાધાવરિલક્ષી આરોગય અને 
લાં્રૂવિત ણવરોરનો સમાવેશ થાય છે.

આપિાં વૈણવિક સમુદાય પ્રતયેની આપિી વ્નબદ્ધતાના ભાગ તરીકે, આપિે માનવ અણરકારોનો આદર કરીએ 
છીએ. આ વ્નબદ્ધતાના સમથધાનમાં, આપિાં વતી કામ કરતા લોકોને આપિે વાજબી કામકાજના કલાક અને સારં 
વેતન આપીએ છીએ. જેઓ વેઠ, ગેરકાયદેસર માનવ વેપાર પ્રથા અથવા બાળકોનું શોષિ કરતા હોય તેવા પેટા-
કોનટ્ાકટરને, વેપારી એસોણસયેટો કે પૂરવઠાકારો સાથે જાિીબૂઝીને વેપાર કરતા નથી. આપિને જેની સાથે વેપારમાં 
રોકાયેલ હોય તેવી કોઈ વયક્ત આવી કોઈ પ્રેક્ટસ કરતા હોવાની શંકા જાય, તો તરત આપિે તે અંગે આપિાં 
સથાણનક માનવ સંશારન પ્રણતણનણરને જાિ કરવી.

આપણાં એ્સયોધ્સ્ેટયો અને ્સમૂહયો માટે… આપણાં મૂલ્યોનંુ ્સમર્ગન કરવું 

20



આ્પણાં સાથી એસોસસયેટની ખાનગી માડહતીન્યં રક્ષણ 
કરિાની જિાબદારી આ્પણી છે. એસોસસયેટ અંગેની 
ખાનગી વયમકતગત માડહતી ઓડફસમાં કે ઓડફસ બહાર 
િહેંચિી કે અસ્યરસક્ષત છોડિી ન જોઈએ. જોહને તતકાલ 
તે ફાઈલ તેના મેનેજરને ્પરત મોકલિી જોઇએ. આિ્યં ફરી 
થાય, તો જહોને તેની સચંતા અંગે તેના માનિ સંશાધન 
મેનેજર સાથે િાત કરિી જોઇએ.

જોહનના ધયાનમાં આિે છે કે 
તેના મેનેજરે ફોટોકોસ્પયર ્પર 
એસોસસયેટની કામગીરી સમીક્ષાની 
ફાઈલની નકલ આકમસમક રીતે છોડી 
ગયા છે. જોહન જાણે છે કે આ 
વયમકતગત માડહતી સ્યરસક્ષત નથી. 
તેણે શ્યં કરિ્યં જોઈએ?

હન્ટ્સમેન કેવી રીતિે ખાનગી વ્ક્તિગતિ મારહતિીનયો ઉપ્યોગ કરે છે કે ્સુરક્ષા રાખે છે તિે 
અંગેના પ્રશ્યોના જવાબ રયોિવા માટે, આપણે આપણી કંપનીની ગુપ્તતિા નીધતિ જોવી 
જોઇએ અરવા આપણાં સરાધનક માનવ ્સંરાિન પ્રધતિધનધિનયો ્સંપક્ક કરવયો જોઇએ.

અંગતિતિા

આપિાં સાથી એસોણસયેટો, ગ્રાહકો અને આપિે જેમની સાથે વેપાર કરતા હોઈએ તેવા બીજાઓની ખાનગી કસથણતનું 
રક્ષિ કરવાની જવાબદારી આપિે લીરી છે. આપિે આ કામ, આપિે જયાં સં્ાલન કરીએ છીએ તેવા ઘિા દેશોમાં 
ણવણવર વયક્તગત એકાંત કાયદા દ્ારા બંરાઈને કરીએ છીએ. એસોણસયેટ કે આપિાં વેપારને લગતી એકણરિત કરી 
શકાય તેવી જરૂરી ખાનગી વયક્તગત માહહતી કે વયક્તગત ઓળખપારિ માહહતીમાં, આંણશક રીતે ની્ેનાનો સમાવેશ 
થાય છે:

કામગીરી ઈણતહાસ અને શૈક્ષણિક પચિાદભૂણમકા

અંગત સરનામું અથવા ટણેલફોન નંબર

જનમ તારીખ

ડા્ઈવર લાઈસનસ નંબર

બેનક રાઉહટંગ માહહતી

સરકારે ઇશય ૂકરેલ ઓળખ નંબરો

સંપક્ક માહહતી

લગ્નનો દરજ્ો

તબીબી કસથણત કે ઈણતહાસ

આપિે આપિાં કાયમી ફરજના ભાગ તરીકે ખાનગી વયક્તગત માહહતી એકણરિત કરીએ અથવા ઉપયોગ કરીએ, તો 
આપિે માહહતીનું ઘણનષ્પિે રક્ષિ કરવું જોઈએ. ખાનગી વયક્તગત માહહતી હાથ રરીએ, તયારે આપિે:

આપિાં કામની જવાબદારી પૂરી કરવા જરૂરી હોય તેટલો જ ઉપયોગ કરવો જોઇએ.

વેપાર જરૂહરયાત જાિવાના રોરિે જ માહહતી વહે્ં વી જોઇએ.

કામ પરની કામગીરી પૂરી કરવા જરૂરી હોય તેટલા પ્રમાિમાં જ તેની જાળવિી કરવી જોઇએ અને રેકોડ્ક રાખવાની 
જરૂહરયાતો પહરપૂિધા કરવી જોઇએ.

અંગતતા જાળવવી એટલે આપિાં કામકાજના ભાગ તરીકે જાળવેલી ખાનગી વયક્તગત માહહતી, પાસવડ્ક કે 
એનહક્્પશન દ્ારા સુરણક્ષત કરવી જોઇએ. જેમને માહહતી મેળવવાની વેપારી જરૂહરયાત ન હોય તેવી વયક્તઓ આવી 
વયક્તગત માહહતી જોઈ ન શકે તે સણુનણચિત કરવા પ્રતયક્ષ પ્રવેશ ણનયંરિિો પિ મૂકવા જોઈએ.
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રાજકી્ પ્રવૃધતિઓ અને ફાળયો

આપિા પૈકી દરેક રાજકીય ણસસટમ અંગેની આપિી પોતાની માનયતાઓ રરાવવા મુકત છે અને વયક્તગત રીતે 
સામેલ થવાની અને લાગુ પડતી કાયદેસરની મયાધાદાની અંદર રાજકીય કામગીરીમાં ભાગ લેવા સવતંરિ છે. હન્ટસમેન, 
રાજકીય પ્રહક્યામાં આપિી કાયદેસર વયક્તગત સામેલગીરીને પ્રોતસાહન આપે છે તયારે, કાયદો ઘિીવાર રાજકીય 
અણભયાનો અને ્ૂંટિી સંબંરમાં કોપયોરેશનનાં સારનો અને સણુવરાઓનો ઉપયોગ કરવા પ્રણતબરં મૂકે છે. આપિી 
કંપનીનાં સારનો કે સણુવરાઓના કોઈપિ ઉપયોગ, અથવા કોઈપિ સતરે કોઈપિ ઉમેદવાર કે અણભયાન વતી 
કંપનીના સમયે કોઈપિ પ્રવૃણતિ કરવા કાયદા ણવભાગની પૂવધા મંજૂરી જરૂરી છે.

રાજકીય ફાળા, જહટલ ણનયમો અને ણવણનયમોને અરીન હોઈ, આપિે હન્ટસમેનની મંજૂરી કે શેરાંકન સૂ્વે તેવી 
કોઈપિ વયક્તગત સામેલગીરી ણનવારવાની રહે છે.

મયાધાહદત અને મંજૂર કરાયેલ સંજોગો હેઠળ, હન્ટસમેન, અમુક પ્રકારના રાજકીય ફંડો ઊભાં કરવા કે અનય રાજકીય 
પ્રવૃણતિ માટે તેની સુણવરાઓનો ઉપયોગ કરી શકે, જેવી કે, કાયદા દ્ારા પરવાનગી અપાયેલ કાયદા ણવભાગની મંજૂરીથી 
રાજકીય કાયધા સણમણતની (પીએસી) સથાપના અને રાજકીય કાયધા સણમણતના વહીવટ માટે કંપનીના ફંડનો ઉપયોગ 
કરવો.

કંપનીની સારનસામગ્રી કે સારનોનાં ઉદાહરિોમાં ની્ેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

કાય્ત-સમય

ફુંડ

લેટરહેડ

્પૂરિઠો

ક્્પય્યટર સસસટમ, તેમજ કું્પનીના કમ્તચારીઓ, 
ગ્ાહકો અને ્પૂરિઠાકારોની ઈ-મેઈલ યાદી 
(“listserv”) અને અનય સં્પક્ડ માડહતી.

ફોન સસસટમ

સ્યસિધાઓ અથિા સમલકતો

કોસ્પયર

ફેકસ મશીનો

આપણાં એ્સયોધ્સ્ેટયો અને ્સમૂહયો માટે… આપણાં મૂલ્યોનંુ ્સમર્ગન કરવું 
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ના, તમારે આમાં આગળ િધિ્યં 
જોઇએ નહીં. કું્પનીના સમયમાં 
કોઈ્પણ પ્રિૃસત્ઓ સડહત 
કું્પનીનાં સાધનો કે સ્યસિધાઓનો 
આિો કોઈ ઉ્પયોગ માટે કાયદા 
સિભાગની ્પૂિ્ત-સમીક્ષા અને 
મંજૂરી જરૂરી છે.

મારો સિભાગ જેણે કાયદાનો પ્રબંધ કયયો 
છે તે ઉમેદિારની ફેરચૂંટણીને ટેકો આ્પિા 
માંગે છે, જેથી હન્ટસમેન ઉત્પાદન કરે તે 
પ્રકારની પ્રોડકટના ઉ્પયોગને પ્રોતસાહન 
મળે. શ્યં આ્પણે આગળ િધી શકીએ, 
કેમ કે ઉમેદિાર િતી અસભયાન પ્રિૃસત્ઓ 
હન્ટસમેનના િે્પારને િધારનાર બનશે?

લયોબી પ્રચાર

લોબી પ્ર્ાર એ સરકારના અણરકારીઓ, મોટા ભાગે રારાસભયો કે ણનયંરિક સંસથાઓના 
સભયો દ્ારા કરાતા ણનિધાયોને પ્રભાણવત કરવાનો પ્રયાસ છે. લોબી પ્ર્ારમાં ઘિા પ્રકારની 
પ્રવૃણતિઓ આવરી લઈ શકાય છે, જેમ કે:

રારાસભયો, ણનયંરિકો, કે વહીવટી શાખાના અણરકારીઓ અને તેમના સટાફ સાથે સંપક્ક

સરકારી અણરકારીઓ સાથે સંદેશા-વયવહાર

દરજ્ાની કસથણત અંગેના કાગળો માટે સંબણંરત સંશોરન અથવા અનય સંદેશા વયવહાર 
સામગ્રીઓની તૈયારી સહહત વરૈાણનક કે વહીવટી કાયધાને પ્રભાણવત કરવાના પ્રયતનો

સરકારી અણરકારીઓને માટે ભેટ કે મનોરંજનની જોગવાઈ કરવી

નામણનહદ્કષ્ટ કંપનીના પ્રણતણનણર તરીકે અથવા કંપનીને કારિે થવા સંભણવત ઢબથી અંગત 
મંતવયોની ્્ાધા કરવી

લોબી પ્ર્ારના કાયદા જહટલ અને સથળ પ્રમાિે જુદા જુદા હોવાથી, સરકારી અણરકારીઓ 
સાથે આંતરહક્યા કરનાર એસોણસયેટો તમામ લાગુ પડતા લાં્ રૂવિત ણવરોરી અને લોબી 
પ્ર્ારના કાયદા તથા લોબી પ્ર્ારને જાહેર કરવાની જરૂહરયાતોથી વાકેફ હોવા જોઈશે અને તેનું 
પાલન કરતા હોવા જોઈશે.

પગલાં લેતાં પહેલાં, જાહેરાત અને બીજા ણનયમો આપિી પહરકસથણતમાં લાગુ પડે છે કે કેમ 
તે નક્કી કરવા કાયદા ણવભાગ સાથે આવી પ્રવૃણતિઓ અંગેના કોઈપિ પ્રશ્ોની આપિે ્્ાધા 
કરવી જોઈએ.
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આ્પણી પ્રમાસણકતા અને સચચાઈનાં મૂલયો 
સાથે સ્યસંગત સનયત શરતો જે હન્ટસમેન 
િાસતસિક્પણે ્પડર્પૂણ્ત કરી શકે તેમ 
હોિાથી મેરીએનજેલા તે જિાબદારી ્પૂરી 
કરી શકશે કે કેમ તે અંગે અસનસચિત હોય, 
તો તેણે તેના સ્ય્પરિાઈઝરની સલાહ લિેી 
જોઇએ. આ્પણે ઈમચછત કામગીરી ઉદે્શયો 
કે કિોટાને આ્પણાં નૈસતક ધોરણો સાથે 
સમાધાન કરિા દઈશ્યં નહીં. 

મેરીએનજલેા, જે હન્ટસમેનના િેચાણ 
સિભાગમાં કામ કરે છે, જે તેના સરિમાસસક 
ધયેયને ્પહોંચી િળિા ભારે મહેનત કરે છે, 
જેથી તેને વયમકતગત કામગીરી બોનસ મળશે. 
સંભસિત ગ્ાહક સાથે કામ કરતી િખતે, 
િાટાઘાટ મૂશકેલ બને છે. િેચાણ સમાપ્ત કરિા, 
મેરીએનજલેા સૂચિે છે કે સસૂચત કામ ખૂબ ટૂંકા 
સમયગાળામાં ્પૂરું કરિા અંગે તેને ખાતરી નથી 
કે તે શકય બનશે. તેણી ્પોતાના આ કાય્તને 
એમ સિચારીને વયાજબી ઠરાિે છે કે, આ કામ 
ટૂંકા સમયમાં ્પૂરું ન થાય તો ્પણ ગ્ાહક કશો 
િાંધો લેશે નહીં, કેમ કે કરારમા જણાવય્યં નથી 
કે સનસચિત સમયમયા્તદા જરૂરી છે. શ્યં તે જે કરી 
રહી છે તે સાચ્યં છે?

ગ્ાહક અને ધવક્ેતિાની આંતિરરક્્ા

આપિાં ઊં્ા નણૈતક રોરિો જાળવવાં, આપિે:

હન્ટસમેન અને તેની પ્રોડ્ટો તથા સણવધાસ અંગે મારિ હકીકતલક્ષી રજૂઆતો કરવી જોઇશે.

જે સા્ી હોવાનું આપિે જાિીએ છીએ, અથવા સમથધાન કરવા આપિી પાસે પૂરતી માહહતી 
હોય તેવી આપિી પ્રોડ્ટો અને સણવધાસ માટે જ દાવો કરવો જોઇશે.

હન્ટસમેન એસોણસયેટો તરીકે, આપિે ગ્રાહક અને વેપારનાં સંબરંો સારી રીતે અને આપિાં 
મૂલયો સાથે સુસંગત રહીને ણવકસાવવાના છે. આપિે ણવવિભરમાં જયાં વેપાર કરીએ છીએ તે 
દરેક જગયા પર તમામ સપરાધાતમક કાયદા અને ણવણનયમોને આપિે અનુસરવા જોઇશે.

આપિાં ગ્રાહકો અને વેપાર એસોણસયેટો માટે… 
આપિાં મૂલયોનું સમથધાન કરવું

આપણાં ગ્ાહકયો અને વેપાર એ્સયોધ્સ્ેટયો માટે… આપણાં મૂલ્યોનંુ ્સમર્ગન કરવું 
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ધવવિા્સ ધવરયોિી અને વ્ાજબી સપિા્ગ

આપિે જોરદાર સપરાધા કરીએ એમ અપણેક્ષત છે તયારે, આપિે પોતાની જાતે નૈણતકતાપૂિધા વયવહાર કરવો જોઈશે અને 
તમામ સપરાધાના કાયદાઓનું પાલન કરવું જોઈશે, કેમ કે તે આપિાં સમગ્ર વૈણવિક વેપારને લાગુ પડે છે. સપરાધાના 
કાયદા, જે કેટલાંક દેશોમાં “ણવવિાસણવરોરી કાયદા” તરીકે જાિીતા છે, તે તમારા વેપાર માટે અમુક સતરે કામ કરવાનું 
ક્ષેરિ પૂરં પાડવા તૈયાર કરાયા છે. તેઓ ખુલ્ી અને વાજબી સપરાધાનો પ્રબંર કરીને અને વેપારને અવરોરે તેવા કોઈ 
કરાર કે પ્રેક્ટસ પ્રણતબંણરત કરીને આ પાર પાડે છે.

સપરાધા અને ણવવિાસણવરોરી કાયદા સણુનણચિત કરે છે કે માલ-સામાન અને સેવાઓ માટેનું બજાર સપરાધાતમક રીતે ્ાલે 
છે. આનાથી આપિાં ગ્રાહકોને, તેમના પૂરવઠાકારોમાં થતી ખુલ્ી સપરાધાના લાભો મળે છે, જયારે ણવક્ેતાઓ તેમના 
ખરીદનારાઓમાં થતી સપરાધાથી લાભ મેળવે છે. આપિાં વેપારને શોરનાર કેટલાક ણવક્ેતાઓની ખુલ્ી સપરાધામાંથી 
હન્ટસમેન લાભ મેળવે છે.

સપરાધાતમક માહહતી સંબરંમાં આપિાં બજારો અને ગ્રાહકોને આપિે સમજીએ તે અગતયનું છે, તયારે આપિે ધયાન 
રાખવું જોઈએ કે:

આપિે મારિ જાહેર સ્તોતોમાંથી આપિાં સપરધાકો ણવષે માહહતી એકણરિત કરી શકીશું, અને માહહતીના સ્તોતનું 
દસતાવેજીકરિ કરવું જોઇએ.

એજનટો, સલાહકારો, કે અનય વેપારના એસોણસયેટો ઘિા સંજોગોમાં, આપિાં વતી સતિાવાર ન હોય તેવી માહહતી 
એકણરિત કરી શકશે નહીં.

સપરધાકની ખાનગી કે ણમલકત ણવષયક માહહતી ઈરાદા રહહત મળે તો તે પરત કરવી જોઇએ કે તેનો નાશ કરવો જોઇએ, 
અને કાયદા ણવભાગને આમ થાય તો જાિ કરવી જોઇએ.

આપિે છેતરણપંડી કે અ્ોક્કસ રજૂઆતો કરીને સપરાધાતમક તકો મયાધાહદત કરવાનો પ્રયતન કરવો જોઇએ નહીં.

આપિે સપરધાકની માહહતી મેળવવાના હેતુથી ્યારેય એસોણસયેટની ભરતી કરવું જોઇશે નહીં.

સપરધાકો ણવષેની તમામ લેણખત સં્ ારનો કાળજીપવૂધાક મુસદ્ો તૈયાર કરવો જોઇએ, જેથી ખોટાં ણવરાનો, અનુમાનો કે 
ખોટું અથધાઘટન કરી શકાય તેવાં સંદભધા બહારના ણનષકષયો ણનવારી શકાય.

આપિાં વેપારના એક ણવસતારનો ગ્રાહક, આપિાં વેપારના બીજા ણવસતારમાં સપરધાક હોઈ શકે.

કેટલીકવાર હન્ટસમેન ણવતરકને સપરધાક તરીકે ગિવો.
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સ્પધા્તના કાયદા, બજારમાં સત્ાધારી દરજ્ો ધરાિતી કું્પનીઓને, નિીનતા અને સ્પધ્તકોને હતોતસાહ કરિા કશ્યં ્પણ 
કરતી અટકાિે છે. સ્પધા્ત ્પર િચ્તસિ ધરાિતી હોય અને હાસનકારક હોય એિી િત્તણૂક સનિારિા, આ્પણે:

સપરધાકોને બજારમાંથી હાંકી કાઢવાના ઈરાદાથી આપિી પ્રોડ્ટો ખૂબ ની્ા ભાવે વે્વી જોઇએ નહીં.

વરારાની વસતુઓની જરૂરી ખરીદી પર કેટલીક પ્રોડ્ટોની ખરીદી સીણમત કરવી જોઇએ નહીં.

ગ્રાહકો સાથે તેઓ આપિી પ્રોડ્ટો ખરીદી હોય તો તેઓની પ્રોડ્ટ ખરીદવાનો સોદો કરવો જોઇએ નહીં.

આ પ્રવણૃતિઓ હંમેશા ગેરકાયદેસર હોતી નથી, તેઓ જહટલ કાયદાકીય પૃ્થથકરિ સમાણવષ્ટ કરે છે. આમાંના કોઈપિ 
કાયયો હાથ રરતાં કે વાણિજયને અસર કરતી પ્રવણૃતિમાં સંયુ્તપિે ભાગ લેવા સપરધાકો સાથે ગોઠવિ કરતાં પહેલા ં
આપિે કાયદા ણવભાગની સલાહ લેવી જોઇએ. આપિને મળેલી ખાનગી માહહતી અંગે ણ્ંતા હોય તયારે કોઈપિ સમયે 
આપિે કાયદા ણવભાગ પાસેથી માગધાદશધાન મેળવવા પિ ણવનંતી કરવી જોઇએ. 

આદશ્ત રીતે તો મનીશે સ્પધ્તકના પ્રસતસનસધ 
સાથે ભોજન ન લિે્યં જોઈએ. આમ છતાં, 
આિી િાતચીત આિી ્પડે, તો કોઈ્પણ 
સંજોગોમાં, મનીશે, સ્પધ્તકો સાથે બોલીના 
વયૂહોની ચચા્ત થતી હોય તેિી કોઈ્પણ 
િાતચીતમાં ભાગ લિેો જોઈએ નહીં. મનીશેશ 
િાતચીત બંધ કરિી જોઇએ અને ટેબલ ્પરથી 
્પોતે માંફી માંગીને ઊઠી જિ્યં જોઈએ. તેણે 
આ બનાિની તરત તેના મેનેજર અને કાયદા 
સિભાગને ્પણ જાણ કરિી જોઈએ.

મનીશ, હન્ટસમેનન્યં પ્રસતસનસધતિ કરિા 
ટ્ેડશોમાં હાજર રહે છે. તયાં તે સ્પધ્તકના 
પ્રસતસનસધઓના જૂથ સાથે ભોજન કરે છે. 
ભોજન ્પર, સ્પધ્તકના એક પ્રસતસનસધ 
અચાનક જણાિે છે કે તેઓએ તેમની 
બોલીના વયહૂ ્પર ફરી કામ કરી રહા છે 
અને અને જૂથ હાલનાં બજારમાં તેમના 
સંઘર્યો સિર્ે ચચા્ત શરૂ કરે છે. મનીશ જાણે 
છે કે તેને આ િાતચીતમાં ભાગ ન લેિો 
જોઈએ, ્પરુંત્ય તે રોકાઈને સાંભળિાન્યં 
નક્ી કરે છે. શ્યં આ યોગય સનણ્તય હતો?

આપણાં ગ્ાહકયો અને વેપાર એ્સયોધ્સ્ેટયો માટે… આપણાં મૂલ્યોનંુ ્સમર્ગન કરવું 
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આ નીધતિઓ અંગેની વિુ મારહતિી માટે, તિમારા સરળને લાગુ પિતિાં  
ધવવિા્સધવરયોિી કે સપિા્ગના કા્દાની નીધતિઓ અને કા્્ગપધિધતિઓ જુઓ.

સપિ્ગકયો ્સારે ્સંપક્ક

સપરાધાને ણનયણંરિત કરે તેવા સપરધાક સાથે સમજણૂત કરવા દેખાવાનું પિ આપિે ણનવારવાં જોઇશું. આપિે યાદ રાખવું 
જોઈએ કે સમજૂણત એ સહી કરેલો કરાર નથી. બે પક્ષકારો વચ્ે અનૌપ્ાહરક સમજ જેવું સરળ કશું પિ ગેરકાયદે 
સમજણૂત ગિી શકાશે.

તે જ પ્રમાિે, સપરધાક સાથે કોઈપિ સંકલનનું (અથવા સંકલનનો દેખાવ પિ) તેવું જ પહરિામ આવી શકે છે અને 
વયક્તગત એસોણસયેટ અને આપિી કંપની બંને સપરાધાના કાયદાનું ઉલં્ઘન કરવાના ગંભીર જોખમમાં મૂકાઇ શકાશે. 
આ કાયદાના ઉલ્ંઘનથી સામેલ થયેલ વયક્તગતો માટે ગંભીર પહરિામો આવે છે, જેમાં દંડ અને જેલનો સમાવેશ 
થઇ શકશે.

સપરધાક સાથે વાત્ીત કરવી જરૂરી બને, તો આપિાં ણવસતારને લાગુ પડતાં ણવવિાસણવરોરી અને સપરાધા કાયદાની 
નીણતઓ અને કાયધાપદ્ધણતઓની આપિે સલાહ લેવી જોઇએ, અને તેમના માગધાદશધાનને અનુસરવું જોઇએ. ઓછામાં 
ઓછું, સપરધાક સાથે વાત્ીત કરીએ, તયારે ની્ેના કોઈપિ મુદ્ા પર ્્ાધા કરવાનું આપિે ટાળવું જોઈશે:

કોઈપિ ણબન-જાહેર ણમલકત કે સપરાધાની દૃહષ્ટએ સંવેદનશીલ માહહતી (ખાસ મજૂર કાયદાથી પરવાનગી મળી હોય 
તે ણસવાય એસોણસયેટો, સવતંરિ કોનટ્ાકટરો, કે ણવક્ેતાઓના સંબંરમાં વેતન, લાભ કે ફી માટેની શરતોના સંકલન 
સહહત)

પ્રદેશો, ગ્રાહકો કે પ્રોડ્ટોનું ણવભાજન કરવું

ગ્રાહકો કે પૂરવઠાકારો સાથે ભાવની ગોઠવિ કરવી

ગ્રાહકો પાસેથી અમુક ભાવ વસૂલ કરવો

ગ્રાહકોને ખાસ જ્થથો મોકલવો

પૂરવઠાકારને અમુક ભાવ ્ૂકવવો

સમાન વટાવ કે વે્ ાિના ણનયમો તથા શરતો ઓફર કરવી

ગ્રાહક, પૂરવઠાકાર કે ણવક્ેતા સાથે વેપાર કરવાનું દૂર રહેવા સંમત થવું

વયુહાતમક આયોજન કે ઉતપાદન, ક્ષમતા કે ણનવેશ ખ્ધા

ખાસ કરીને ઉદ્ોગ કે ટ્ેડ એસોણસયેશનની બેઠકમાં સપરધાક સાથે (ઔપ્ાહરક પિ) વાત કરતી વખતે આપિે સ્તે 
રહેવું જોઈએ. પ્રમાિમાં સંવેદનશીલ મુદ્ાનો સમાવેશ કરે તેવી કોઈ ્્ાધા તરત બરં કરવી અને તેની કાયદા ણવભાગને 
જાિ કરવી. કોઈપિ ઉદ્ોગ કે ટ્ેડ એસોણસયેશન સાથે જોડાતાં પહેલાં, આપિે પ્રભાગીય ઉપ-પ્રમુખની પરવાનગી 
લેવાની રહે છે.
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આ ધવભાગને લગતિી વિુ મારહતિી માટે,  
રહતિના ્સંઘષ્ગની નીધતિ અને કા્્ગપધિધતિઓ જુઓ.

રહતિના ્સંઘષષો

આપિી કંપની તરફથી વફાદારી સાથે અથવા ણનરપેક્ષ વેપારી ણનિધાયો કરવાની આપિી ક્ષમતા સાથે અંગત હહતો 
દખલ કરે તયારે હહતનો સંઘષધા શરૂ થાય છે. આવા સંઘષયો હન્ટસમેન વતી અસરકારક કામ કરવાની આપિી ક્ષમતાને 
પિ હાણન પહોં્ાડી શકશે.

હહતનો સંઘષધા તયારે ઊભો થઈ શકે છે, જયારે તમે, તમારા જીવનસાથી, તમારા તતકાણલન પહરવારનો અનય સભય કે 
તમારી અતયંત ણનકટની બીજી કોઈ વયક્ત કંપની એટલે કે હન્ટસમેનમાં અંગત કે નાિાંકીય હહત રરાવતો હોય:

પૂરવઠાકાર

સંભણવત પૂરવઠાકાર

ગ્રાહક

સંભણવત ગ્રાહક

સપરધાક

આપિે આપિાં રોજગાર મારફત મળેલી ણમલકત ણવષયક કે અનય વેપાર સંબંણરત માહહતીનો ઉપયોગ એવી રીતે ન 
કરવો જોઇશે કે જેનાથી આપિાં અંગત હહત અને કંપનીના હહત વચ્ે સંઘષધા ઊભો થાય.

આપિે પોતાને બોલી દરખાસત કે પૂરવઠાકાર પસંદગીને લગતા સંભણવત સંઘષધામાં હોવાનું જિાય, તો આપિે બોલી 
પ્રહક્યા કે વાટાઘાટોને કોઈપિ રીતે પ્રભાણવત કરવા આપિા દરજ્ાનો ઉપયોગ ન કરવો. આપિે સંભણવત સંઘષધાની 
તતકાલ આપિાં મેનેજર કે આપિાં સંભણવત સંઘષધાના સુણવરા પાલન અણરકારીને જાિ કરવી જોઇશે, અને આપિે 
પોતાને આ પ્રહક્યામાંથી દૂર કરવાના રહે છે. હહતના સંઘષધાની ઘિી પહરકસથણતઓનો ઉકેલ લાવી શકાતો હોવાથી, 
આપિે આપિાં મેનેજર સાથે કોઈપિ સંભણવત સંઘષધા અંગે ્્ાધા કરવી જોઈએ.

હન્ટસમેન એસોણસયેટો તરીકે, આપિે એવી કોઈ અંગત પ્રવૃણતિ કે કસથણત 
ણનવારવી કે જેના પહરિામે હન્ટસમેનના એસોણસયેટ તરીકેની આપિી ભૂણમકાથી 
અયોગય રીતે લાભ કરાવતાં આપિાં પોતાના અંગત હહતો સરાય. આપિે 
સપરાધાતમક લાભ લેવા કે વેપારનો ઉદ્ેશ પાર પાડવા આપિાં નણૈતક રોરિો 
સાથે ્યારેય સમારાન ન કરવું જોઈએ.

આપિાં મૂડીરોકાિકારો માટે… આપિાં મૂલયોનું સમથધાન કરવું

આપણાં મૂિીરયોકાણકારયો માટે… આપણાં મૂલ્યોનંુ ્સમર્ગન કરવુ ં
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વેપાર ્સાહ્સની બહાર અને નાણાંકી્ રહતિયો

બીજા વેપારમાં રોકાિ કરવાથી કે ભાગ લેવાથી, હહતનો સંભણવત સંઘષધા ઊભો થઈ શકે અથવા એવો આપિાં 
ણનિધાયોને, પક્ષપાત દ્ારા અસર થઈ શકે એવી છાપ ઊભી થાય. આપિે વેપારી સાહસની બહાર અંગત મૂડીરોકાિ 
કરવાનું ણનવારવું જોઇએ કે જેનાથી આપિી કંપનીના ઉતિમ હહતમાં ણનરપેક્ષ ણનિધાયો કરવાની આપિી ક્ષમતા સાથે 
સમારાન કરવું પડી શકે.

આનો અથધા એ કે આપિે ની્ેની બાબતો ણનવારવી જોઇએ:

હન્ટસમેન સાથે સપરાધા કરે અથવા તેના જેવી હોય તેવી પ્રોડ્ટો કે સેવાઓ પ્રસતુત કરે, ઉતપાદન કે વે્ાિ કરે તેવા 
વેપારમાં સહભાગી થવું.

લોકો કે હન્ટસમેનના એસોણસયેટોને સામાનયરીતે ઉપલબર હોય તેના કરતાં અલગ શરતો અને ણનયમો હેઠળ આપિાં 
પૂરવઠાકારો કે ગ્રાહકો સાથે અંગત સોદામાં દાખલ થવું.

લેણખત પૂવધામંજૂરી ણવના, હન્ટસમેન સાથે વેપાર કરતી કંપનીના અણરકારી, સામાનય/મેનેણજંગ હડરેકટર, કે હડરેકટર 
તરીકે સેવા બજાવવી.

આપિી હહતના સંઘષધાની નીણત અને કાયધાપદ્ધણતઓ દ્ારા ણનહદ્કષ્ટ કયાધા પ્રમાિેની મયાધાદાની બહાર તેઓ નેશનલ 
ણસ્યોહરટી એ્સ્ેનજ પર જાહેર રીતે ટ્ેડ થતી ના હોય અથવા ઓવર-ર-કાઉનટર બજાર પર ટ્ેડ થતી હોય તેવા 
ગ્રાહકો, પુરવઠાકારો, કે સપરધાકોમાં રોકાિ કરવું.

આપિી નોકરીની ફરજો બજાવવાની આપિી ક્ષમતા સાથે દખલ કરે તેવા વેપાર સાહસોમાં સહભાગી થવું

રયોજગારની બહાર

સથાણનક કાયદા અને કોઈપિ રોજગાર કરારને અરીન રહીને હન્ટસમેનમાં આપિી ભૂણમકા સાથે સંબંણરત ન 
હોય તેવી રોજગાર બહારની પ્રવૃણતિઓમાં સામેલ થવાની આપિને પરવાનગી અપાઈ છે. આપિે ણનરપેક્ષપિે, 
અસરકારક, અને સમયસર આપિાં કામની જવાબદારીઓ પહરપૂિધા કરવા આપિી ક્ષમતાને અસર પહોં્ાડે તેવી 
રોજગાર બહારની પ્રવણૃતિઓ ણનવારવી જોઈએ.

ગ્ાહકયો કે પૂરવઠાકારયોને ભેટયો આપવી અને તિેમની ભેટયો સવીકારવી

ણનિધાયો વાણિકજયક માપદંડો પર આરાહરત હોય અને ભેટ કે મનોરંજન દ્ારા પ્રભાણવત ન હોય તયારે આપિી 
કંપનીના વેપારના હહતો વરુ ઉતિમ રીતે જળવાય છે. આપિે ્યારેય કશું આપવું કે લેવું ન જોઈએ, જેથી વાજબી અને 
પૂવધાગ્રહ રહહત ઉતિમ વેપારી ણનિધાયો લેવાની આપિી કે અનય પક્ષકારની ક્ષમતાને હાણન પહોં્ાડી શકે, અથવા હાણન 
પહોં્ાડતી હોવાનું જિાય.

પ્રસંગ પર, આપિે ભેટ કે મનોરંજન આપી શકીએ કે લઇ શકીએ, એમ રારીને કે ્ોક્કસ વેપારનો હેતુ બજાવાઈ 
રહ્ો છે અને સંજોગો હેઠળ મૂલય અને વારંવારતાનું પ્રમાિ અણતશય નથી. સંજોગો હેઠળ વારંવારતાનું પ્રમાિ વરુ છે 
કે કેમ તે નક્કી કરીએ તયારે આપિે આપિાં સારા ણનિધાયોનો ઉપયોગ કરીએ અને આપિી કંપનીની હહતના સંઘષધાની 
નીણતને અનુસરીએ તેવી અપકે્ષા રખાય છે.

આપિે ્યારેય ભેટ કે મનોરંજન તરીકે રોકડ કે રોકડની સમતુલય સવીકારીશું કે આપીશું નહીં.
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રોકડ સમકક્ષમાં ની્ેનાનો સમાવેશ થાય છે... 

રોકડ

ઈમકિટી સટોક કે બોનડ

લોન

સામાનય લોકોને ઉ્પલબધ ન કરાતી ક્ય્પનો કે િટાિ

ભેટ કાડ્ડ

ભેટ પ્રમાણ્પરિો

ડહતના સંઘર્્ત અંગેની નીસતમાં દશા્તિેલ મયા્તદા કરતાં ડટડકટન્યં 
મૂલય િધી જત્યં હોઈ શકિાથી, ગ્ેગે ડટકીટો સિીકારતાં ્પહેલાં 
તેના મેનજર, ડડરેકટર કે સ્યસિધા ્પાલન અસધકારીન્યં માગ્તદશ્તન 
અને મંજૂરી મેળિિી જોઇએ.

સિક્ેતા ગ્ેગને રમતગમતના પ્રસંગની બે પ્રીસમયમ ભાિની ફલોર 
લિેલ બેઠકોની ઓફર કરે છે. સિક્ેતા કહે છે કે તેના બદલામાં 
તે કશ્યં ઈચછતો નથી, કેમ કે તે પ્રસંગમાં હાજર રહી શકે તેમ 
નથી. શ્યં ગ્ેગે ડટકીટો સિીકારિી જોઇએ?

અણતશય અને અસવીકાયધા ગિાતી ભેટોમાં ની્ેનાનો સમાવેશ થઈ શકે: 

ખચા્તળ ભોજન

િે્પાર સાથે સંબંસધત ન હોય તેિી િસત્યઓ કે સિેાઓ

સટોક કે બોનડ

ખરેખર િે્પારના હેત્ય માટે ન હોય તેિો પ્રિાસ

કીંમતી િાઇન કે સલકરની બાટલીઓ

મનોરુંજન કે રમતગમતના પ્રસંગોની પ્રીસમયમ ભાિની ડટકીટો

િે્પાર સસિાયના ઉ્પયોગ માટે રહેઠાણ, િેકેશન હોમ, ક ેઅનય રહેિાની 
વયિસથાનો ઉ્પયોગ

મૂલયિાન કોઈ્પણ િસત્ય, જેના માટે આ્પણે છૂટક કે રાબેતા મ્યજબનો 
્પારું્પાડરક બજાર ભાિ ચૂકિિાનો હોતો નથી

આપિને ખાતરી ન હોય કે ભેટ અથવા મનોરંજનની ઓફર સવીકાયધા છે, તો આપિે આપિાં મેનેજર, હડરેકટર, 
કે સણુવરા પાલન અણરકારીની, તે સવીકારતાં પહેલાં મંજૂરી મેળવવી જોઇએ. કોઈપિ પ્રવાસ ઓફર માટે આપિે 
આપિાં મેનેજર અને સુણવરા પાલન અણરકારીની પવૂધામંજૂરી મેળવવી જોઇએ, કેમ કે તે અણતશય ખ્ાધાળ હોઈ શકે.

આપિને અસવીકાયધા કે મંજૂર ન થયેલ ભેટ કે મનોરંજનની ઓફર કરાય, તો આપિે કંપનીની નીણતને કારિે ભેટ 
નહીં સવીકારી શકાય તેવી સપષ્ટતા સાથે નમ્રતાથી તેનો ઇનકાર કરવો જોઇએ.

આપિે અસવીકાયધા કે અણતશય કીમતી ગિાય એવી કોઈ ભેટ ગ્રાહક, પૂરવઠાકાર કે અનય ણબન-સરકારી અણરકારીને 
આપીએ તે પહેલાં મેનેજર, હડરકેટર કે સુણવરા પાલન અણરકારી પાસે તેની ખાતરી કરવી જોઇએ.

આપણાં મૂિીરયોકાણકારયો માટે… આપણાં મૂલ્યોનંુ ્સમર્ગન કરવુ ં
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સિક્ેતા માકયોને ટ્ેડ-શોમાં હાજરી આ્પિા 
તમામ ખચ્ત ચૂકિેલ ડટ્્પ માટે ઓફર કરે છે. 
હાજર રહિેાથી માકયોને તેના કામમાં મદદ 
મળશે. શ્યં માકયોએ ઓફર સિીકારિી જોઇએ?

આ અસિીકાય્ત ભેટ હોઇ શકે, કેમ કે તેનાથી 
તેણીના મેનેજર ્પર અસર ્પડી શકે અથિા 
તેમના સનર્પેક્ષ િે્પારના સનણ્તયને અસર 
કરતો હોિાનો દેખાિ આ્પી શકે. સોસનયાએ 
તરત તેની સચંતા, આ માગ્તદશ્તક સૂચનાઓના 
સિભાગ “સલાહ મેળિિી અને ખાનગી 
જાણકારી આ્પિી”માં યાદીબદ્ધ કોઈ્પણ એક 
સ્તોતને જાણ કરિી જોઈએ.

એક ડદિસ સોસનયાએ, તેના મેનેજર 
તેના સમરિને એમ કહેતાં સાંભળ્યં કે તેમનો 
નિો સમાટ્ડ ફોન તેમની ્પતનીએ ભેટ 
આ્પયો છે. તેણી જાણે છે કે સમાટ્ડ ફોન 
ખરેખર તો કોનટ્ાકટરે આ્પેલી ભેટ છે. 
સોસનયાને શંકા છે કે આનાથી ભેટ લેિાની 
હન્ટસમેનની નીસતન્યં ઉલ્ંઘન થઈ શકે, 
કેમકે સાધન કીમતી છે અને આ્પણી 
કું્પનીની ડહતના સંઘર્્તની નીસતમાં 
દશા્તિેલ મયા્તદા કરતાં િધ્ય છે. સોસનયાએ 
શ્યં કરિ્યં જોઈએ?

આ ધવભાગને લગતિી વિુ મારહતિી માટે,  
આપણે લાંચ રૂવિતિ ધવરયોિ નીધતિ અને કા્્ગપધિધતિ જોવી.

્સરકારી અધિકારીઓને ભેટયો આપવી

સરકારી અણરકારી સાથે કામ કરીએ અથવા કામ કરવા માગીએ તયારે આપિી રોરિસરની ભેટો અને મનોરંજન અંગેની 
માગધાદશધાક સૂ્નાઓ લાગુ પડતી નથી. સરકારી અણરકારીને પ્રતયક્ષ કે પરોક્ષ રીતે અનય પક્ષકાર મારફત, કાયધા કે ણનિધાય 
પર અસર પાડવા અથવા આપિી કંપની માટે અયોગય લાભ મેળવવાના હેતુસર મનોરંજન કરાવવું કે ભેટ આપવી તે 
રવિત બની શકશે. 

નૈણતક અને પાલન ણવભાગ કે કાયદા ણવભાગની પૂવધા મંજૂરી ણવના, આપિે કહદ કોઈપિ પક્ષપાત કે કોઈપિ કદની 
ભેટ સરકારી અણરકારીને આપી શકીશું નહીં, તેઓનું મનોરંજન કરી શકીશું નહીં, કે પ્રવાસ ખ્ધા ્ૂકવી શકીશું નહીં. આ 
યુ.એસ. અને અનય દેશો બંનેને લાગુ પડે છે. આ હન્ટસમેન વતી વેપાર કરનાર કોઈને પિ આ લાગુ પડે છે.
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પ્રિાસખચ્તની ચ્યકિણી સિીકારતાં ્પૂિવે માકયોએ 
તેના મેનેજર કે સ્યસિધા ્પાલન અસધકારીની 
મંજૂરી મેળિિી જોઈશે. પ્રિાસની તો જ મંજૂરી 
આ્પી શકાશે જો તે હન્ટસમેનના િે્પારને 
િધારિા માટે હોય અને અયોગય હેત્ય માટે 
ઓફર ન કરી હોય.



રૂવિતિ ધવરયોિ

આપિી કંપની લાં્ કે ભ્રષ્ટા્ાર સહન કરતી નથી. વેપાર મેળવવા કે ટકાવવા, સણવધાસ સુણનણચિત કરવા, કે આપિાં 
વેપારના લાભ માટે કોઈને પ્રભાણવત કરવાના ઈરાદાથી આપેલ (કે આપી હોવાનું દેખાઇ શકે) કોઈ ભેટ, ગ્રેજયઈુટી કે 
્ુકવિીની આપિે કયારેય ઓફર કરવી જોઇશે નહીં.

લાંચ અને ગેરકા્દે મદદ

સરકારી કમધા્ારી સહહત, કોઈને પિ લાં્ આપવી કે ગેરકાયદે મદદ કરવી તે ઘિા દેશોમાં રવિત ણવરોર કાયદાનું 
ગંભીર ઉલં્ઘન છે. રવિતની પ્રથાઓ (જેમ કે લાં્  કે ગેરકાયદે મદદની ઓફર કરવી કે ઓફર કયાધાનો દેખાવ પિ), 
પ્રવણૃતિ દેશની બહારના સથળે થાય તો પિ દેશના રવિત-ણવરોર કાયદાનો ભંગ કયયો ગિી શકાશે. રૂવિત ણવરોર 
કાયદામાં (યુ.એસ., યુ.કે. અને ્ાઈનામાં અમલમાં છે તેવા) વયક્ત માટે અને આપિી કંપની માટે સંભણવત ફોજદારી 
સજા સંકળાયેલી છે. આ કારિસર, આપિે કયાં છીએ અથવા કયાં વેપાર કરીએ છીએ તે લક્ષમાં લીરા ણવના તમામ 
લાં્ કે ગેરકાયદે મદદ પર સખત પ્રણતબંર છે.

આપિને શંકા હોય કે કોઈએ એવું કૃતય કયુું છે, જેને લાં્  કે ગેરકાયદે મદદ ગિી શકાય, તો આપિે તેની તતકાલ 
જાિ કરવી.

“ સરકારી અણરકારી”ની વયાખયા ણવસતતૃપિે કરાઈ છે અને 
તેમાં સરકારના કમધા્ારીઓ, સરકારી સંસથાઓ કે રાજયની 
માણલકીનાં ઉદ્ોગ સાહસો તેમજ રાજકીય ક્ેરી માટેના 
ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે.

“ લાં્” એટલે તેને કે તેિીને પ્રભાણવત કરવાના ઈરાદાથી બીજી 
વયક્તને મૂલય રરાવતી કોઈ વસતુ આપવી. બીજી વયક્ત કે 
રિીજા પક્ષકારને લાં્ની ઓફર કરી હોય, તે તમારી જાતે લાં્ 
ઓફર કરી હોય તેમ સમાન વસતુ જ છે.

“ ગેરકાયદેસર મદદ” એક પ્રકારની લાં્ છે, કંપનીને 
્ૂકવવાનાં કેટલાંક નાિાં તેમને પ્રભાણવત કરવા વયક્તને 
પાછા અપાય છે.

કેટલાંક દેશોમાં, વયક્ત સરકારી અણરકારી છે તે અંગે અસપષ્ટ હોઇ શકે. સરકારી અણરકારી હોઇ શકે તેવી વયક્તને 
કોઈ સણૂ્ત રકમની ્ૂકવિી કરવા (આપિે તેને રૂવિત ણવરોરમાંથી મુ્ત હોવાનું ગિી શકીએ તેમ છતાં) અગાઉથી 
નણૈતક અને પાલન ણવભાગ કે કાયદા ણવભાગની મંજૂરી મેળવવી જોઈશે.

આપિી કંપની વતી કામ કરતાં વેપારના એસોણસયેટ (એજનટ કે સલાહકાર જેવા) દ્ારા આ્રવામાં આવેલ રવિત 
કાયધાની આપિને જાિ હોય કે ન હોય, તો પિ તેવાં કૃતયો માટે હન્ટસમેન જવાબદાર ઠરી શકે છે. આ કારિસર, 
આપિે બનતા તમામ પ્રયતન કરવા જોઇશે કે જેથી આપિાં બહારના વેપારી એસોણસયેટોની જવાબદારી નક્કી કરવા 
કે જેથી રવિતનાં કાયયો ણનવારી શકાય.

આપણાં મૂિીરયોકાણકારયો માટે… આપણાં મૂલ્યોનંુ ્સમર્ગન કરવુ ં
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આ ધવભાગને લગતિી વિુ મારહતિી માટે, આપણી રુવિતિ ધવરયોિ નીધતિ,  
કા્્ગપધિધતિ અને માગ્ગદર્ગનના દસતિાવેજો જુઓ. 

કાયદા સિભાગમાં એિ્યં સમથ્તન ન મળે કે 
આ ઔ્પચાડરક ઝડ્પી કામ કરાિિાની 
ફી છે અને નસૈતક અને ્પાલન સિભાગ કે 
કાયદા સિભાગમાંથી યોગય અસધકૃસત ન 
મળે તયાં સ્યધી એમીએ આ ચ્યકિણી કરિી 
જોઈશે નહીં. સરકારી કમ્તચારીને કોઈ્પણ 
અયોગય ચ્યકિણી કરિી તે રશ્ત સિરોધ 
કાયદાન્યં ગંભીર ઉલં્ઘન ગણી શકાય છે 
અને તેના ્પડરણામે આ્પણી કું્પની અને 
સામેલ તમામ વયમકતઓને ફોજદારી સજા 
થઇ શકે છે.

એમી, ય્ય.એસ.ની િેચાણ કચેરીમાં 
હન્ટસમેન માટે કામ કરે છે, જયાં તે 
ઘણીિાર એસશયાની સરકારી એજનસી 
સાથે િે્પાર કરે છે. એમીએ આ 
્પૈકીના એક અસધકારીને દરખાસત રજૂ 
કરી, તયારે તેણીએ સૂચવય્યં કે જો તે 
800 ય્યએસ ડોલરની ચૂકિણી ભર્પાઈ 
કરે, તો તે હન્ટસમેનની દરખાસતની 
પ્રડક્યા ઝડ્પી બનાિશે. એમીએ શ્યં 
કરિ્યં જોઈએ?

“ સગવડ કરી આપતી ્ુકવિીઓ” કે “ખુશામત (ગ્રીસ) કરતી 
્ુકવિીઓ” સામાનયરીતે નાની હોય છે, સરકારી અણરકારીને 
રોકડમાં અપાય છે, અને પરણમટની પ્રહક્યાઓ, પોલીસ રક્ષિની 
જોગવાઈ, અથવા સેવાઓ ઝડપી કરવી, જે માટે કંપની કાયદેસર 
હક્કદાર હોય છે તેવી સરકારી સેવાઓ ઝડપી કરવાનો ઈરાદો 
રખાય છે.

નાિાં સરકારી અણરકારી પાસે જતાં હોઈ, ઘિા દેશો સગવડ કરી આપતી ્ુકવિીઓને લાં્ ગિે છે. 
આપિી કંપની કોઈપિ સગવડ કરતી કે કાયધા ઝડપી બનાવતી ્ૂકવિીઓ, આપિે ગમે તયાં વેપાર કરતા 
હોય તેનો વાંરો નહીં, તે સવીકાયધા સથાણનક પરંપરા હોય તો પિ, કરવા પર પ્રણતબંર મૂકે છે.

સરકારી અણરકારી સાથે આંતરહક્યા પરવાનગીપારિ છે કે કેમ તે નક્કી કરવા, આપિે નૈણતક અને પાલન 
ણવભાગ કે કાયદા ણવભાગ પાસેથી માગધાદશધાન મેળવવું જોઇએ.

ચુકવણીની ્સગવિ કરવી

ણવસતારમાં, ્ુકવિી કાયદેસર કે સામાનય પ્રથા ગિાતી હોય તેમ છતાં સગવડ કરવા કે કાયધા ઝડપી કરવા માટેની 
્ુકવિી કરવા આપિે સંમત થવું જોઈશે નહીં.
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ના, બના્તડડે, સનકાસ તરીકે ્પારિ બને 
તે ટેકનોલોજી સાથે દેશ છોડતાં ્પહેલાં 
તમામ જરૂરી ્પરિાનગીઓ મેળિી લિેી 
આિશયક છે. હન્ટસમેનનો એસોસસયેટ 
સિદેશમાં પ્રિાસ કરતી િખતે, લે્પટો્પ 
અને પ્રોડકટ મેનય્યઅલ સડહત સાથે લઈ 
જાય તે મોટાભાગની પ્રોડકટો, સોફટિેર 
કે ટેકનોલોજીને સનકાસ િે્પાર સનયંરિણો 
લાગ્ય ્પડે છે. બના્તડ્ડને ખાતરી ન હોય 
કે તેને સનકાસ લાઈસનસ મેળિિ્યં 
જરૂરી છે કે કેમ, તો તેણે આંતરરાષ્ટટ્ીય 
િે્પાર ્પાલન જૂથ ્પાસેથી માગ્તદશ્તન 
મેળિિ્યં જોઇએ.

બના્તડ્ડ પ્રાસપ્ત સનષણાંત છે, જે આિતીકાલે 
છેલ્ી સમસનટની ડટ્્પ ્પર ભારત જાય છે. 
તેણે તેન્યં લે્પટો્પ લઈ જિ્યં જરૂરી છે, ્પરુંત્ય 
તેને જાણ થાય છે કે તેમાં મોટા પ્રમાણમાં 
હન્ટસમેન પ્રોગ્ામ ડડઝાઈન હોિાને કારણે 
તેને સનકાસ લાઈસનસ મેળિિ્યં જોઈત્યં હત્યં. 
શ્યં તે લાઈસનસ મેળવયા સિના દેશ છોડી 
શકે છે કેમ કે તેણે દેશ છોડતાં ્પહેલાં તેની 
અરજી કરી છે?

આ ધવભાગને લગતિી વિુ મારહતિી માટે,  
આપણી આંતિરરાષ્ટ્ી્ વેપાર પાલન નીધતિ જુઓ.

આંતિરરાષ્ટ્ી્ વેપાર પાલન

આ્ાતિ/ધનકા્સ

રાષ્ટટ્ીય સુરક્ષા અને ણવદેશી નીણતના હેતુઓને કારિે, ઘિા દેશો આયાત-ણનકાસ પર ણનયરંિિ લાદે છે, અને 
આંતરરાષ્ટટ્ીય નાિાંકીય અને વેપાર લેવડ-દેવડો ણવણનયણમત કરે છે. આપિી કંપની આપિી પ્રોડ્ટો અને સણવધાસ 
ણવવિભરમાં મોકલતી હોઈ, આપિે વૈણવિક વેપાર પ્રવૃણતિઓનું સં્ ાલન કરતાં તમામ આંતરરાષ્ટટ્ીય અને રાષ્ટટ્ીય ણનયમો 
તથા ણવણનયમો અનુસરવા જોઈશે.

પ્રોડ્ટ, સણવધાસ, ટેકનોલોજી કે માહહતી બીજા દેશની વયક્તને મોકલે તયારે “ણનકાસ” થાય છે. ણબન-નાગહરકને તે 
ણવવિમાં કયાં રહે છે તે લક્ષમાં લીરા ણવના ટેકનોલોજી, ટેકણનકલ માહહતી કે સોફટવેર પૂરં પાડવામાં આવે તયારે પિ 
“ણનકાસ” થાય છે. કોઈપિ પ્રોડ્ટ, સણવધાસ, ટેકનોલોજી કે માહહતીની ણનકાસ કરતાં પૂવચે, આપિે હડણલવરી કરનાર 
દેશ અને તે મેળવનાર દેશ બંનેની પારિતાથી ખરાઈ કરવી જોઈશે. આપિે તમામ જરૂરી લાઈસનસો અને પરવાનગીઓ 
પિ મેળવવી જોઇશે, અને તમામ યોગય શુલક અને પ્રશુલક ્ૂકવવા જોઇશે.

આયાત પ્રવણૃતિ, જેમાં બીજા દેશમાંથી ણવદેશી કે બહારના સ્તોત દ્ારા આપિે જે ખરીદી કરીએ તે માલસામાન લાવવામાં 
આવે છે, તે પિ ણવણવર કાયદા અને ણવણનયમોને અરીન હોય છે. આયાત પ્રવૃણતિઓમાં, દેશમાં પ્રવેશતાં આયાતી 
માલસામાન પર શુલક અને પ્રશુલકની ્ુકવિી કરવી તેમજ અમુક ્ો્્સ ફાઇણલંગ રજૂ કરવી જરૂરી બની શકશે.

વેપાર ણનયરંિિ કાયદો, આપિી પ્રોડ્ટો મારિ મોકલવા માટે નહીં, પરંતુ આપિી કામગીરીમાં ઘિાં પાસાને લાગુ પડે 
છે. રાષ્ટટ્ીય સરહદોની પાર માહહતી અને ટેકનોલોજીનો ણવણનયમ (તાલીમ, ઈ-મેઈલ અને વેબ એ્સેસ સહહત) વેપાર 
ણનયંરિિોને અરીન હોઇ શકે છે. કેટલાંક દેશો (યુ.એસ. જેવા) ટેકણનકલ માહહતી તેમના દેશની અંદર ણબન નાગહરકોને 
જાહેર કરવા પર ણનયંરિિ મૂકે છે, તેથી આપિે ટેકનોલોજી તબદીલીને લગતા તમામ વેપાર પાલન કાયદાઓથી વાકેફ 
થવું જોઈશે અને ધયાનપૂવધાક તેનું પાલન કરવું જોઈશે.

વેપાર ણનયંરિિ લાગુ પડે છે કે કેમ તે અંગે શંકા હોય, તયારે આપિે આંતરરાષ્ટટ્ીય વેપાર પાલન જૂથ પાસેથી 
માગધાદશધાન મેળવવું જોઇએ. 
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“ બહહષકાર” તયારે થાય છે જયારે એક વયક્ત, જૂથ કે દેશ 
બીજા કેટલાંક લોકો કે દેશ સાથે વેપાર કરવાનો ઈનકાર કરે.

દેશ (અથવા દેશ સાથે સંકળાયેલ હકસત) બોલી આમંરિિ, ખરીદી ઓડ્કર, કરાર, વાઉ્ર, ણશણપંગ દસતાવેજીકરિ, 
પ્રશ્ાવણલ, સાખપરિ કે મૌણખક રીતે સોદા સાથે જોડાિ હોય તેમાં બહહષકારની ણવનંતી કરી શકશે. અયોગય 
બહહષકારમાં, ્ોક્કસ દેશ કે તેના નાગહરકો સાથે અથવા બહહષકૃત દેશ સાથે વેપાર કરતી કેટલીક કંપનીઓ સાથે 
આપિે વેપાર કરવાનો ઈનકાર કરીએ તે ણવનંતીનો સમાવેશ થાય છે.

આપિે બહહષકારની ણવનંતીની ન તો ઉપકે્ષા કરવી જોઇએ કે ન તો તેના પર કામ કરવું જોઇએ. બહહષકાર સાથે 
કોઈપિ રીતે સહભાગી થવાની ણવનંતી આપિને મળે, અથવા બહહષકાર કરાયેલ દેશમાં પ્રવૃણતિઓ અંગે માહહતી પૂરી 
પાડવાની, બહહષકારની શરતો સાથે સાખ-પરિ અમલમાં મૂકવો, કે મૂળ નકારાતમક પ્રમાિપરિો મોકલવા અંગેની 
ણવનંતી મળે, તો આપિે તેની તતકાલ આંતરરાષ્ટટ્ીય વેપાર પાલન જુથને જાિ કરવી જોઈએ.

મંજૂરીઓ અને બરહષકાર

કેટલાંક દેશો, તેમના દેશની અંદર કામ કરતી કંપનીઓ પર બહહષકાર જરૂહરયાતો લાદવાનો પ્રયતન કરે છે. આપિી 
આંતરરાષ્ટટ્ીય કામગીરીઓને કારિે, આપિે અયોગય બહહષકાર ણવનંતી માટે સાવર રહેવું જોઈશે અને આવી તમામ 
ણવનંતીઓને માગધાદશધાન માટે આંતરરાષ્ટટ્ીય વેપાર પાલન જૂથ પાસે લઈ જવી જોઈશે.
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માહહતી જેને લગતી હોય તે કંપનીના સટોકની ખરીદી કરો, રારિ 
કરો કે વે્ો તે નક્કી કરતી વખતે વયાજબી રોકાિકાર દ્ારા તેને 
મહતવપૂિધા ગિવામાં આવે તો માહહતી એ “સામગ્રી” છે. માહહતી 
જાહેરમાં પ્રગટ થાય તયાં સુરી એક પૂરો વેપારનો હદવસ પસાર 
ન થાય તયાં સુરી માહહતીને ણબન-જાહેર કે જાહેર ન કરાયેલી 
ગિવામાં આવે છે. આંતહરક માહહતી હકારાતમક અથવા નકારાતમક 
હોઈ શકે છે.

આંતિરરક વેપાર

આપિે જામીનગીરીઓ (જેવી કે સટોક, બોનડ અને ઓ્પશનસ) ખરીદવા, વે્વા કે વેપાર કરવા અંગે વયક્તગત 
મૂડીરોકાિ ણનિધાયો કરવા જાહેર ન કરાયેલ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી શકશું નહીં. ઉપરાંત, આપિને આપિી કંપની 
સાથેના આપિાં કામકાજ કે હોદ્ા મારફત મળેલી માહહતીને આરારે બીજી કોઈ કંપનીના સટોકની ખરીદી કે વે્ાિ કરી 
શકીશું નહીં. આને આંતહરક વેપાર કહે છે, જેને પહરિામે વયક્તગત એસોણસયેટને ફોજદારી સજા થઇ શકે છે અને 
આપિી કંપનીને ગંભીર પહરિામો ભોગવવાં પડી શકે છે.

આંતહરક વેપાર પરની આપિી મનાઈમાં, રોકાિ ણનિધાયોની ભલામિ કરવા અથવા 
બીજાઓને તેમના રોકાિના ણનિધાયો લેવામાં મદદ કરવા પૂરી પાડવા ણબન-જાહેર મહતવપૂિધા 
માહહતીનો સમાવેશ થાય છે.

આંતહરક માહહતીના કેટલાક ઉદાહરિોમાં ની્ેનાનો સમાવેશ થાય છે:

ભાણવ કમાિી કે નુકસાનના અંદાજો

બાકી કે સૂણ્ત ણવણલનીકરિ કે સંપાદનના સમા્ાર

અસકયામતોના નોંરપારિ વે્ાિના સમા્ાર

નાિાં જોગવાઈ અને કંપનીની જામીનગીરીઓને લગતા બીજા પ્રસંગો

વહીવટી મેનેજમેનટમાં ફેરફારો

નોંરપારિ નવી પ્રોડ્ટો કે શોરો

્ાલુ કે સંભણવત દાવા

આપણાં મૂિીરયોકાણકારયો માટે… આપણાં મૂલ્યોનંુ ્સમર્ગન કરવુ ં
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ના. સં્પાદનના સમાચાર મહતિ્પૂણ્ત હોિાન્યં 
ધારતાં, સોદાને જાહેર કરાય તયાર્પછી હુંસે 
તેનો સટોક િેચે તે ્પહેલાં યોગય સમયની 
રાહ જોિી જોઈશે. જાહેર ન થયેલી મહતિની 
માડહતી તેની ્પાસે હોય તયારે તે સટોકનો 
િે્પાર કરે, તો તે આંતડરક િે્પાર માટે 
જિાબદાર બની શકે જેન્યં ્પડરણામ ફોજદારી 
સજામાં આિી શકે.

હુંસ, તેનો દીકરો ય્યસનિસસ્તટીમાં દાખલ થશે 
તિેી અ્પેક્ષાએ હન્ટસમેનનો સટોક િેચિાન્યં 
આયોજન કરી રહો છે. ્પોતાના કામ 
મારફત, તેને જાણિા મળ્યં કે કું્પની, મોટી 
કું્પની સં્પાડદત કરિા ગ્યપ્ત્પણે િાટાઘાટો 
કરી રહી છે. શ્યં તે હજુ હન્ટસમેનનો સટોક 
િેચી શકે છે?

આ ધવભાગને લગતિી મારહતિી માટે,  
આપણી આંતિરરક વેપાર નીધતિ જુઓ.

શોટ્ક સેલસ એ જામીનગીરીનું વે્ાિ હોય છે, જેમાં વે્ નાર, વે્ાિ 
વખતે માણલકી રરાવતો નથી અથવા માણલકી રરાવતો હોય તો, 
વે્ાિના 20 હદવસની અંદર તેની હડણલવરી કરશે નહીં. બજાર સારા 
એવા પ્રમાિમાં ગગડવા માટે અથવા સટોકના ભાવ ઘટવાની શ્યતા 
હોય તયારે ઘિીવાર શોટ્ક સેલસ કરાય છે.

હન્ટસમેન સટોકનાં શોટ્ક સેલસ આંતહરકરીતે સટ્ાલક્ષી હોય છે. 
આપિી કંપનીના સટોકના શોટ્ક સેલસમાં રોકાયેલ એસોણસયેટો, 
પ્રયતન ન કરાય તો પિ, આંતહરક માહહતી મારફત નફો મેળવવાના 
પ્રયતનનો દેખાવ આપે છે. આ કારિસર, આપિે હન્ટસમેનની 
જામીનગીરીઓમાં શોટ્ક સેલસ કરવાના રહેતા નથી.

માહહતીને આંતહરક માહહતી ગિવી કે કેમ એવી શંકા જાય, તો આપિે કાયદા ણવભાગનો સંપક્ક કરવો જોઇએ.

આપિી કંપની જાહેર ન થયેલી માહહતી પ્રગટ કરવા, અણરકૃત કંપનીના અણરકૃત પ્રવ્તાઓ મારફત, ણબન-જાહેર 
માહહતી પ્રગટ કરવા ખાસ પ્રહક્યા રરાવતી હોઈ, કંપની પાસેથી ણબન-જાહેર માહહતી માગતી કોઈપિ વયક્તની 
પૂછપરછ કે ણવનંતીઓ આપિે રોકાિકાર સંબંરોના ઉપપ્રમુખને મોકલી આપવી જોઇએ. 
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તમારે સૌપ્રથમ નક્ી કરિ્યં જોઇએ કે 
દસતાિેજો, કોઈ રેકોડ્ડ જાળિિાની જરૂડરયાતો 
કે કોઈ કાનૂની બાબત સંબંધમાં કાનૂની 
સનયંરિણને અધીન છે કે કેમ. બેમાંથી એક ્પણ 
લાગ્ય ્પડત્યં હોય, તો રેકોડ્ડને રેકોડ્ડ રાખિાની 
અન્યસૂસચમાં સનડદ્ડષ્ટ સમય-મયા્તદા માટે અથિા 
કાનૂની સનયંરિણ હટાિિામાં ન આિે (બેમાંથી 
જે લાંબામાં લાબી સમય મયા્તદા હોય) તયાં સ્યધી 
રાખિા જોઈશે. રેકોડ્ડ કોઈ સનયંરિણોને અધીન 
ના હોય, તો તેનો નાશ કરિો જોઇએ, ્પરુંત્ય 
તેમાં ખાનગી માડહતી હોય, તો તેનો ફાડીને 
નાશ કરિો જોઇએ, જે માટે આ્પણે તેને ફાડિા 
માટે સ્પષ્ટ સનશાની કરેલ સ્યરસક્ષત એકસરિકરણ 
્પરિોમાં રાખિા જરૂરી બને છે.

હું અમારા સિભાગની ફાઈલ ડફટનેસ 
ઈિેનટના ભાગ તરીકે કેટલાંક 
દસતાિેજોનો સનકાલ કરિા માંગ્યં છું. 
મારે આમાં શ્યં કરિ્યં જોઇએ?

આ ધવભાગને લગતિી વિુ મારહતિી માટે, આપણાં દસતિાવેજ વ્વસરા કા્્ગક્મ  
અરવા સરળ પરના રેકયોિ્ક ્સંકલનકારને જુઓ.

પુસતિકયો અને રેકયોિ્ક

આપિે ણનણમધાત કરીએ તે તમામ રેકોડ્ક અને નોંરીએ તે તમામ ણવગતો સહહત તમામ સંદેશા-વયવહારમાં આપિે 
પ્રમાણિક અને સા્ા રહેવું જોઇશે.

વેપાર રેકયોિ્કની ચયોક્સાઈ

આપિી કંપની દ્ારા રખાતી માહહતી ્ોક્કસ રાખવામાં આપિે સૌ ફાળો આપીએ છીએ. દરેક રેકોડ્ક (વયક્તગત 
સમય, ખ્ધાના અહેવાલો, વાઉ્રો, નાિાંકીય નોંરો, લાભના હકદાવા અને સલામતી રેકોડ્ક સહહત) ્ોક્કસ અને 
સંપિૂધા હોવો જોઈએ. આપિે આંતહરક ણનયંરિિો અને તમામ રેકોડ્ક રાખવાની જરૂહરયાત અંગે આપિી કંપનીની 
ણસસટમ અનુસરવાની રહે છે, જેથી આપિે તમામ નાિાંકીય લેવડ-દેવડો ્ોકસાઈથી, સમયસર અને જરૂરી 
દસતાવેજોના સમથધાન સાથે જિાવી શકીએ.

આપિે સુણનણચિત કરવું જોઈશે કે, આપિે ની્ેની કોઈ પ્રવણૃતિઓ કરતા નથી:

કંપનીનું ફંડ સંતાડવું

કંપનીની લેવડ-દેવડોનું ખોટું વિધાન કરવું (તે ફંડોનું સમથધાન કરતાં દસતાવેજો દ્ારા વિધાન કયુું હોય તે ણસવાયના 
કોઈપિ હેતુ માટે ફંડનો ઉપયોગ કરવા સહહત)

જાહેર નહીં કરાયેલા કે વિનોંરાયેલા ફંડ હહસાબો ઊભા કરવા

જાિીબૂઝીને સંભણવત ગેરકાયદે પ્રવૃણતિઓ થવા દેવી

કોઈ હહસાબ કે ઓહડટની બાબત અંગે શંકા જાય, તયારે આપિે આપિી ણ્ંતા આંતહરક ણનયંરિિો અને આંતહરક 
ઓહડટના ઉપપ્રમુખ સાથે ્્ધાવી.

દસતિાવેજની વ્વસરા અને રેકયોિ્ક રાખવાં

આપિી કંપનીની દસતાવેજ વયવસથા કાયધાપદ્ધણત અનુસરવાથી સુણનણચિત થાય છે કે આપિે આપિાં વેપારને લગતા 
ણનિધાયોનું સમથધાન કરવા યોગય માહહતી જાળવીએ છીએ. કંપનીનો રેકોડ્ક રાખવાની અનુસૂણ્ અને દસતાવેજ વયવસથા 
કાયધાક્મ રેકોડ્ક કેટલો સમય રાખવો અને કયા સંજોગોમાં તેનો નાશ કરી શકાય તે દશાધાવે છે. કામ્લાઉ અથવા સગવડ 
માટેની નકલો સામણયક રોરિે રદબાતલ કરતી વખતે, આપિે રેકોડ્ક રાખવાની અનુસૂણ્માં ણનહદ્કષ્ટ સમય પહેલાં 
કંપનીના રેકોડ્કનો નાશ ન કરવો જોઇએ.

આપણાં મૂિીરયોકાણકારયો માટે… આપણાં મૂલ્યોનંુ ્સમર્ગન કરવુ ં
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Michael Ritchie
Stephanie Rouderies
Kathy Sellstrom
Toon Severi
Trent Shidaker
Lihle Sibiya
Mark Simon
Mansur Sirin
Danny Steegen
Helen Sun
Mihara Tennakoon
Thomas Theobald
Sebastien Trombini 
Paolo Vidal
Maira Vilcane
Nick Webster
Felicia Zamarripa

Anthony Jewett
Tony Jones
Raymond Kaiser 
Violet Kong 
Inka Korteweg
Laura Lahesmaa 
Melanie Libsig
Yun-Shan Lui 
Heidi Era-Malik
Francois Ernest Mongory  
Sivaraman Muthukumaran 
Francesca Navini Monica 
Parson
Eric Peng
Sara Perkins
Pascal Peron
Dan Plutto
Katherine Piasecki
Matt Pogue
Lisa Raets

Atif Ashraf 
Dave Burge
Antonio Capozza
Ouafaa Chawki
Feixia Chen
Roy Conn
Roberto Dalziel
Judie Dembicki
Nathalie Detain 
Alessandro Di Carlo 
Sheila Dubs
Stefan Emmenecker
Vicky Fan
Sharmarke Abdirizak Farah
Connie Gee
Alessia Giamminelli
Aurelien Graffouillère 
Paul Holmes
Ishak Ibrahim
Fabio Invernizzi 

હન્ટ્સમેન વ્વ્સા્ની નીધતિ અંગેની માગ્ગદધર્ગકામાં હાજર રવામાં ્સંમતિ રવા 
માટે નીચેના કમ્ગચારીઓને અમારયો આભાર

આપિી વેપાર સં્ાર અંગેની માગધાદશધાક સૂ્નાઓ જતી કરનારા

આપિી વેપાર સં્ાર અંગેની માગધાદશધાક સૂ્નાઓ હન્ટસમેનના એસોણસયેટો, અણરકારીઓ ણનયામકોને સમાન રીતે 
લાગુ પડે છે. આમ હોઈ, અતયંત મયાધાહદત સંજોગોમાં જ અમારી માગધાદશધાક સૂ્નાઓ જતી કરવામાં આવે છે. બોડ્ક 
ઓફ હડરેકટર અગાઉથી વહીવટી અણરકારીઓ કે હડરેકટરો માટે સૂ્ના જતી કરનારને મંજૂર કરવા જોઈશે, અને અમુક 
સંજોગો હેઠળ તેની શેરહોલડરોમાં જાહેરાત કરવી જોઈશે. આપિે લાગુ પડતા કાયદા અને ણવણનયમો દ્ારા જરૂરી ગણયા 
પ્રમાિે વેવસધા - સૂ્નાઓ જતી કરનારને મંજૂરી આપી હોવાની જાિ કરીએ છીએ.

ઓરિટ, ્સરકારી પૂછપરછ, તિપા્સ કે કાનૂની ધવવાદયો

આપિી સુણવરાનું ણનરીક્ષિ કરનાર કે આપિી કંપનીનાં કાયયોની સમીક્ષા કરનાર સરકારી ણનયંરિકો કે તપાસનીઓને 
આપિે સહકાર આપીએ તેવી અપકે્ષા રખાય છે. કોઈપિ અપણેક્ષત કે બાકી દાવા, તપાસ કે ઓહડટમાં જરૂર પડે તેવા 
કોઈપિ રેકોડ્કની તતકાલ જાળવિી કે “સંભાળ”થી રાખવાની આપિે કાળજી લેવી જોઈશે. આનો અથધા એ કે, તપાસ, 
કાનૂની દાવો, ઓહડટ કે સમીક્ષામાં અવરોરરૂપ ન બને તે માટે કોઈપિ દસતાવેજનો ્યારેય નાશ ન કરવો, છૂપાવવા 
નહીં કે ફેરફાર ન કરવો કેમ કે તેનાથી વયક્તગત એસોણસયેટ અને આપિી કંપનીને ગંભીર પહરિામો ભોગવવા પડી 
શકે. આપિને શંકા હોય કે રેકોડ્ક કાનૂની દાવાને અરીન છે, તો આપિે કાયદા ણવભાગનો સંપક્ક કરવો જોઇએ.

કંપની વતી કોઈપિ સમથધાન લેતાં કે આપતાં પહેલાં, રિીજા પક્ષકાર પાસેથી મળેલી આપિી કંપનીને ણમલકતને 
લગતી અથવા અનય વેપાર સંબંણરત માહહતી માટે કોઈ અદાલતમાં હાજર રહેવાના હુકમ કે કોઈક લેણખત ણવનંતીની 
કાયદા ણવભાગને જાિ કરવી.
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