આચાર સંિહતા:
પિરચય
સી લા ટ™ એક સારા નોકરીદાતા બનવા માટે કાનૂની જવાબદારી ધરાવે છે અને અમે રોજગારી ના
તમામ પાસાઓમાં ટાફની સારવારનું મહ વનું અને યો ય રીતે ઓળખીએ છીએ.
બદલામાં, મેનજ
ે મે ટ તમારી પાસેથી ઉ ચ માણભૂત વતન ની અપે ા રાખે છે .બધા કમચારીઓ
પાસે થી સં થાના ત વ ાન અને મૂ યો સાથે િતબ તાની અને તેમની ફરજોની કામગીરીમાં તે
િતબ તા દશાવે તેવી અપે ા રાખવામાં આવે છે .
આચાર સંિહતા એ સી લા ટ™ નું િવ તરણ છે જે આચાર અને િ યાના િસ ાંતો અને કં પનીના
કમચારીઓ પાસેથી શું અપેિ ત છે તે ન ી કરે છે .આ કોડનો ઉ ે શ એ છે કે ભારતમાં કં પનીના દરેક
કમચારીએ આચાર અને કાયવાહીના સી લા ટ™ િસ ાંતોને અનુ પ આચાર અને નીિતનુ વતન
અને નૈિતક વતનથી પિરિચત થાય તેની ખાતરી કરવી
કૃ પા કરીને આ દ તાવેજ ના ધોરણોથી પોતાને સંપૂણપણે પિરિચત બનાવો.
સંતોષ કુ માર

મેનેિજં ગ િડરે ટર
20 ઓગ ટ 2016

કોડનો હે તુ
આ આચાર સંિહતાનો ઉ ે શ સી લા ટ™ ના કમચારી તરીકે તમારી પાસેથી અપેિ ત વતન અને
વતનનાં લઘુ મ ધોરણોને ણવા અને સમજવા માટે તમને સહાય કરે છે.
આ યાવસાયીકરણની મૂળભૂત આવ યકતાઓ,અખંિડતતા અને સૌજ યને િતિબંિબત કરે છે , અને
ખાતરી પુરી પાડે છે કે અમે અમારા ાહકોને ગુણવ ા ોડ ટ પૂરી પાડીએ છીએ.અને બધા ટાફ
અને ાહકો માટે એક સુખદ અને સલામત વાતાવરણ અિ ત વ ધરાવે છે .
કવર ેજ
કોડ કાયમી, કામચલાઉ અને કે યુઅલ / દૈ િનક કામદારો / કમચારીઓ સિહત, સી લા ટ™ ના તમામ
કમચારીઓને લાગુ પડે છે . આ કોડ સી લા ટ™ સાથે તમારા રોજગારીનો એક ભાગ બનાવે છે .
આ કોડ તાલીમાથ ઓ અને કામચલાઉ ટાફ સિહત ભારતના સી લા ટ™ ના તમામ કમચારીઓને
લાગુ પડે છે .
સી લા ટ™ યાવસાયીકરણ, ામાિણકતા અને નૈિતક વતનનાં ઉ ચતમ ધોરણો અપનાવીને તેના
કાયને વાજબી અને પારદશક રીતે ચલાવવામાં માને છે . સી લા ટ™ ના તમામ કમચારીઓ આ
આચાર સંિહતાનું સખત પાલન કરે તેવી ધારણા છે .
િસ ાંતો
આચાર સંિહતા આચરણના ણ િસ ાંતોને અિધ ાિપત કરે છે , જે તમામ કમચારીઓએ અવલોકન
થવાની ધારણા છે :
યાવસાયીકરણ અને ામાિણકતા સાથે તમારે સી લા ટ™ માટે તમારી કાયદે સર
જવાબદારીઓ ને પૂણ કરવી જોઈએ.
2) કમચારીઓ, ાહકો, સમુદાય, સમાજ, િવ ે તાઓ, સ લાયરો અને તમારા સહકાયકરોના
અિધકારોનો આદર કરતા તમે માિણકપણે, િવ ાસુ અને કાય મ રીતે તમારે સ ાવાર
ફરજો પુરી કરવી જોઈએ.
3) તમારે તમારા િનયોકતા ને તમારી વૃિ ઓ ારા બદનામ નકરવું જોઈએ, પછી ભલે તે
કં પનીની અંદર અથવા બહાર હોય. કં પનીની બહાર નીચે મુજબ ની વૃિ ઓ વીકાય હોઈ
શકે નહીં:
1)





તમે જે િ થિત ધરાવો છો તેના થકી સી લા ટ™ ની થાયી િત ા ને નુકશાન પોંહચાડવુ.
તમારી ફરજો ની યો ય કામગીરી સાથે દખલ
તમારી જવાબદારીઓ કરતી વખતે અનૈિતક યવહારનો ઉપયોગ

અમે તમામ કમચારીઓને તેમના િબઝનેસ સોદાને ામાિણકપણે, ખુ લેઆમ, એકદમ, િન ાપૂવક
અને ન તાથી અને એવી રીતે આવવાની અપે ા રાખીએ છીએ, જે કં પનીની છબીને નુકશાન ના
પોંહચાડે.
તમામ કમચારીઓને કં પનીમાં લાગુ પડતી બધી નીિતઓ અને કાયવાહીથી વાકે ફ હોવી જોઈએ અને
તેમના ારા પૂણતમ હદ સુધી પાલન કરવું જોઈએ
ારે નીિતઓ અને કાયવાહી પર
થઈ શકે
છે , તે નીિતઓની સમી ા માટે યો ય ફોરમ ારા થવું જોઈએ અને
ાં સુધી કોઈ પણ કારના
બદલાવ થાય નહીં યાં સુધી કોઈ યિ એ હાલની નીિત / કાયવાહીનું ઉ લંઘન ન કરવું જોઈએ.

સી લા ટ™ ટાફની અપે ાઓ
સી લા ટ™ ની તમારા થી અપે ા :






કાયદે સરતા અને ામાિણકતા સાથે કામ કરો
તમામ કાયદે સર અને વાજબી સૂચનાઓનું પાલન કરવુ;ં
કં પની ની નીિતઓનું પાલન કરવું;
ચપળતાથી કામ કરો અને તમારા રોજગાર કરારની જ િરયાતોને પૂણ કરો;
સહકાયકરો અને ાહકોના અિધકારોનો આદર કરો

ટાફ માટે સી લા ટ™ ની ફિરયાદો
સારી નોકરીદાતા તરીકે , અમે નીચે મુજબ ની ટાફ અપે ાઓ પૂરી કરવા માટે














િતબ

છીએ:

તમામ વૈધાિનક કાયદાઓ અને િનયમોના ભાવના અને િસ ાંતોની િતબ તા;
મા યતા સિહત, સમાન રોજગાર માટે ની તકો
- વંશીય અથવા લઘુમતી કં પનીના યેયો અને આકાં ાઓ;
િન પ અને ઓપન પસંદગી અને િનમણૂક કાયવાહી
કુ શળતા, જવાબદારીઓ અને ભાવ માટે ના મહેનતાણા ના વાજબી દર;
અપ-ટુ -ડે ટ જોબ વણન કે જે તમારી ફરજો અને તમારા િનયોકતાની અપે ાઓના પ
િનવેદનો પૂરા પાડે છે ;
તમારી ફરજો પુરી કરવા માટે પૂરતી તાલીમ અને સાધનો;
તમારા કામનાં દશન પર િનયિમત અને યો ય િતિ યા અને સંદેશા યવહાર;
માિહતીની અસરકારક સંચાર;
સારી અને સલામત કામ કરવાની પિરિ થિતઓ;
તમારી મતા વધારવા માટે ની તક;
કાય થળે સતામણી અથવા ભેદભાવ થી વ ંતતા;
સહાયક અને ગોપનીય કમચારી સહાયક કાય મ માટે િતબ તા;
યો ય િશ ત અને િવવાદ કાયવાહી અને એ લોયર ારા ગેરવાજબી અથવા ગેરવાજબી
સારવાર માટે ના િનવારણ માટે ની તક.

બધા માટે સમાન તકો
ાં સુધી થાિનક કાયદાઓ અથવા િનયમોની જ ર નથી યાં સુધી અમે વય, િત, વંશીય મૂળ,
ધમ, રાજકીય અથવા અ ય અિભ ાય, િત, લિગક અિભગમ, વૈવાિહક િ થિત, અથવા અપંગતા /
રોગની ભૂિમકાની ભૂિમકાને સંબંિધત નહીં હોવાના ભેદભાવ િવના લોકોની યો ય રીતે ભરતી અને
તેમની કામગીરીના આધારે લોકોનેતેમને પુર કાિરત કરીશું.
કં પનીના કોઈ કમચારી ઉપર કોઇ યિ
ભેદભાવ કરવામાં નિહ આવે.

ગત પૂવ હો અથવા પૂવ હોના આધારે અ ય લોકો વ ચે

કાય પયાવરણ કરવામાં આવી ર ું છે
કં પની તમામ કમચારીઓના હકો અને િત ાને આદર આપે છે .અમે પ મૂ યો અને હેતુઓ થાિપત
કરવાનું લ રાખીએ છીએ જેથી બધા કમચારીઓ કં પનીના યેયો યે િતબ હોય અને તેમની
અંદર રહેલી ભૂિમકાઓ જોઈ શકે .અમે સશિ કરણ અને સતત શીખવાની એક પડકાર પ

વાતાવરણ, યિ ગત અને ટીમના યોગદાનને ઓળખવા, અને પધા
માટે , કામગીરીની તુલના બનાવવાનો યાસ કરીશુ.ં

ક રીતે પુર કાર આપવા

તમામ કમચારીઓ પાસે થી એવી અપે ા રાખવામાં આવે છે કે જે લોકો સાથે યવહાર કરે છે અંદર
હોય કે બહાર તે પુરા આદર અને સ માન સાથે થવું જોઈએ જેનાથી તેમનું આ સનમાન જળવાઈ
રહે.
તમામ કમચારીઓ યવસાયના યેયોની િસિ ધ માટે એક સારી રીતે ગૂંથાયેલા ટીમ તરીકે સહભાગી
રીતે કાય કરશે,પોતાના પહેલા તેઓ ટીમના અને કં પની ના િહતો ને મુકશે.તેઓ ખુ લી, ામાિણક,
સીધી અને યાયી, રીતે અ યની ભૂિમકાઓ અને િ કોણથી સ માન કરશે અને સિ ય રીતે સાંભળીને
અને ટીમના સ યો સાથે સંવાદ કરશે.કમચારીઓ મુ
રીતે એકબી સાથે આવ યક માિહતી
વહચશે, એકબી પાસેથી શીખશે, િવકાસ અને વૃિ માટે એક બી ને મદદ કરશે, અને સી લા ટ™
માટે કામ કરવાનો અનુભવ બનાવવા માટે ફાળો આપશો.
કં પની ગેરકાયદે સર સતામણીથી મુ પયાવરણ પૂ ં પાડવા માટે િતબ છે .વય, િત, ધમ,
વંશીય મૂળ, ભૂિમકાને લગતી અસમથતા, વૈવાિહક દર ા, લિગક અિભગમ, સગભાવ થા /
બાળજ મ અથવા અ ય કોઈ આધારે તીય સતામણી અને સતામણી િતબંિધત છે .
કોઈ પણ કમચારી કોઇ પણ કારની સતામણી નિહ કરાવે. તીય સતામણી પરની અમારી નીિત
આ ચો સ કારની સતામણી પર વધુ િવગતો બહાર પાડે છે .
િહત માટે સંઘષ
શ દ "િહતનો સંઘષ" એ કોઈપણ સંજોગોનું વણન કરે છે જે કં પનીના િહતોના સંબંધમાં પુરપ
ે ુરી
િનિ તતા સાથે કાય કરવાની અમારી મતા પર શંકા કરી શકે છે .
a. કોઈ કમચારી કોઈ પણ યવ થા અથવા સંજોગોમાં સામેલ નહીં હોય, જેમાં પિરવાર અથવા
અ ય યિ ગત સંબંધોનો સમાવેશ થાય છે , જે કં પનીના ે િહતમાં કામ કરવાથી તેમને /
તેણીને િનરાશ કરી શકે છે.
b. કોઈ કમચારી અથવા તેના / તેણીના કુ ટું બનો સ ય ોકર તરીકે અથવા તૃતીય પ ની વતી
અથવા તેમની કં પનીને સંડોવતા યવહારોમાં સંભિવત પે કાય કરશે નહીં.
c. કમચારીઓ અથવા તેમના પિરવારના સ યો પાસે કોઈ પણ બહારનાં સાહસોમાં કોઈ
નાણાકીય િહત નહીં હોય જે વતમાનમાં યવસાય કરી રહી છે અથવા તેની સાથે વેપાર કરવા
માગે છે અથવા તેની કં પનીની હરીફ છે .જો કમચારીને ણવા મળે છે કે તેની / તેણીની કં પની
કોઈપણ સં થા / યિ સાથે વેપાર કરી રહી છે , જેની સાથે તે સીધા અથવા આડકતરી રીતે
સામેલ હોય, તો તે / તેણી તેના િવભાગીય વડા ની નોિટસમાં લાવવા માટે અથવા હેડ-એચઆર
ારા લેિખત પ / મેઇલ ારા મોકલવા માટે જવાબદાર છે .
d. કોઈપણ કમચારી કોઈ પણ િબઝનેસ કો ટાકટ અથવા કોઈ પણ સંગઠન સાથે ગોઠવણી માટે
અંિતમ િનણય િનમાતા ન હોવું જોઈએ જેમાં તેમના / તેણીના સંબંધીઓ / ન કના િમ ો
મુ ય હો ા પર કાયરત છે .આ ઘટનામાં કોઈ કમચારીને પોતાને આવા કરાર અથવા યવ થા
પર િનણય લેવાની િ થિતની શોધમાં આવે છે , તે / તેણીએ આ િનણય લેવાથી દૂ ર રહેવું જોઈએ
અને કોઈ િનણય લેવા માટે તેના ચિઢયાતી બાબતને સંદિભત કરવો જોઈએ, તેની સંબંિધત
સં થામાં કી કમચારીઓ સાથે તેના / તેણીના સંબંધની બહેતર. પ માિહતી આપવી.

e. કમચારીને એચઆર ને પ /ઇમેઇલ ારા હેર કરાવવું ફરિજયાત છે કે તે / તેણી કં પનીના
અ ય કમચારી સાથે સંબંિધત છે .
f. કોપ રેટ સંપિ , માિહતી અથવા િ થિતના ઉપયોગ ારા કમચારીઓ તેમની પોતાની
યિ ગત લાભની તકોનો ઉપયોગ નહીં કરે.
g. કામના કલાકો દરિમયાન કોઈ કમચારી કોઈપણ યિ ગત / હેર કારણ કે સંગઠન /
જોડાણને ો સાહન કે મોટ કરશે નહીં.
સામા ય િનયમ તરીકે ,
ાર ે શંકા હોય યાર ે, તમારા મેનજ
ે ર અથવા ફાઇના સ /
એચઆરના વડાને પૂછો.
ચુકવણીઓ, ઉપહારો અને મનોરં જન
a) કં પની કોઈ રાજકીય પ અથવા ધાિમક સંગઠન અથવા કોઈ પણ સરકારી કચેરીના
ઉમેદવાર અથવા ધારકને કં પનીના ભંડોળ, િમલકત અથવા સેવાઓનું કોઈ યોગદાન નહીં
કરે.
b) કોઈ કમચારી અ ય કોઇ પણ ભેટો, તરફે ણ કે મનોરં જનની ઓફર કરશે નહીં:

િઢગત યવસાય થા સાથે સુસંગત નથી


મૂ યમાં અિતશય અને / અથવા લાગુ કાયદા અથવા નૈિતક ધોરણોનું ઉ લંઘન કરતી
અથવા ચૂકવણી લાંચ તરીકે સમજવામાં આવી શકે છે , જેમ કે

હેર ખુલાસા કં પનીને

મૂંઝવણ કરી શકે છે .
c) કમચારીઓને મનોરં જનની કોઈ પણ ખચ કરવા માટે યવસાય / કાયા ક હેડની પૂવ મંજૂરી
મળી હોવી જોઈએ. યવસાય / કાયા ક હેડ તેમના કમચારીઓના મનોરં જન ખચના ખચની
િનરી ણ કરવા માટે જવાબદાર છે તેની ખાતરી કરવા માટે કે રકમ િવવેકબુિ થી ઉપયોગમાં
લેવાય છે .આવ યક દ તાવેજો, િબ સ, વગેર ે ન હોય તેવા તમામ ખચની ભરપાઈ કરવામાં
આવશે નહીં. કે ફી પીણાં પરના મનોરં જનના ખચને મા યાપાર / કાયા ક હેડની ચો સ
મંજૂરી સાથે જ મંજૂરી આપવામાં આવશે.
d) કમચારીએ એ િસ ાંત તરીકે કોઈપણ કારની રોકડમાં ભેટ અથવા આનંદ માની શકાય તેવી
ભેટ વીકારવી જોઈએ નિહ.પૂરક / મીઠાઈઓ મા તહેવારોની સંગો / નવા વષ / ખાસ
વષગાંઠો પર જ વીકારવામાં આવશે,જો તે અમારા િનયિમત િબઝનેસ સહયોગીઓ સાથે
યો ય અને સારા સંબંધો ળવી રાખવાનો હેતુ પૂરો કરે છે ;જોકે , આવા ભેટ ની િકં મત .
500 કરતા વધુ ન હોવી જોઈએ.અને તે ફ
કામ ના થળે ા થવી જોઈએ અને
સહકાયકરો સાથે તેની વહચણી થવી જોઈએ. કમચારીઓએ કોઈ યિ ગત અથવા
સંગઠનો ારા મનોરં જનની ઓફર વીકારવી જોઈએ નહીં જેની સાથે તેમની કં પની
યવસાયનું સંચાલન કરે છે.
સંગોપાત અમારા યવસાય સહયોગીઓ
ારા યો યેલી િડનર માટે આમં ણો
વીકારવામાં આવી શકે છે ,જો તે સંબંધ વધારવાના હેતુથી કાય કરે છે તે આવ યક છે કે
કમચારીને તુ ય (અપવાિદત મૂ ય સુધી) વીકારવામાં અથવા સંગોપાત લંચ /
રાિ ભોજનમાં ભાગ લેવાના િક સામાં, ા કતાના ચુકાદાને ભાિવત કયા હોવાના અથમાં
આ માટે કોઈ અવકાશ હોવો જોઈએ નહીં.

e) કં પનીની યા ા નીિત મુજબ કમચારીઓને સ ાવાર કાયાલયના કારણે બહારના થળાંતર
યા ા / થાિનક વાહન ખચની ભરપાઈ કરવામાં આવશે.કમચારીઓએ જે ખચ ખરેખર ખચ
કય હોય તેનો દાવો કરવો જોઈએ અને ખોટા દાવાઓ આપવો જોઈએ નિહ, પછી ભલે તે
યિ ગત માટે િનયત મયાદાની અંદર હોય.કોઈ પણ સંજોગોમાં કં પની ારા યિ ગત
ખચની ભરપાઈ કરવામાં આવશે નહીં.
સામા ય િનયમ તરીકે ,
ાર ે શંકા હોય યાર ે, તમારા મેનજ
ે ર અથવા ફાઇના સ /
એચઆરના વડાને પૂછો..
કં પની અ કયામતોનો ઉપયોગ
કં પનીની િમલકતોનું ર ણ કરવું તે દરેક કમચારીની મુ ય જવાબદારી છે .યો ય પરવાનગી વગર,
અ કયામતોનો દુ પયોગ, ગેરરીિત, અ યને ઉછીના આપેલ, અથવા વેચી અથવા દાનમાં અથવા
ગીરવે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે કાળ લેવી જોઈએ.કમચારીઓ યિ ગત ઉપયોગ માટે
કં પનીની અ કયામતોનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, ન તો તેઓ કોઈ અ ય યિ ને કં પનીના
અ કયામતોનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે .
યેક કમચારી તમામ કં પનીના ભંડોળ માટે યિ ગત જવાબદાર છે કે જેના પર તે િનયં ણ કરે
છે .કં પનીના ભંડોળનો ઉપયોગ ફ કારોબારી હેતઓ
ુ
માટે જ કરવો જોઈએ.
દરેક કમચારીએ કં પની િનિ ત કરવા માટે સારા મૂ ય મેળવે છે અને ખચના સચોટ અને સમયસરનો
રેકોડ ળવવો જોઈએ તે સુિનિ ત કરવા માટે વાજબી પગલા લેવા જોઈએ.
અનુપાલન
લાગુ પડતા કાયદાઓ, િનયમો અને િનયમો સાથે પ અને આ ામાં સંપૂણપણે પાલન કરવાની
કં પનીની નીિત છે .કાયદાની અિનિ તતા અથવા તેમના અથઘટનના િક સામાં, કાનૂની સલાહની
માંગ કરવી જોઈએ.
બધી આવ યક માિહતી કં પનીના ઑિડટસ અને અ ય અિધકૃ ત યિ ઓ અને સરકારી
એજ સીઓને પહોંચાડી શકાય છે .ખોટી અથવા ગેરમાગ દોરનારી એ ટીસ, અિલિખત ફ સ અથવા
અ કયામતો, અથવા યો ય સહાયક દ તાવેજો અને મંજૂરી વગર ચૂકવણી સખત િતબંિધત છે અને
કં પનીની નીિત અને કાયદાનું ઉ લંઘન કરે છે .પુ તકો અને રેકો સમાંથી કોઈ પણ કં પનીનાં
લેવડદે વડની કોઈ
ણીતી અવગણના નહીં હોય,કોઈ અગાઉથી આવકની મા યતા અને કોઈ
છુપાયેલા બક ખાતાઓ અને ભંડોળ નહીં.કોઈપણ કમચારી કોઈ પણ રીતે કં પનીના એકાઉ સ
અથવા અ ય રેકો સને પ પણે વણવવા અને યો ય યવસાયની વૃિ અથવા યવહારોના સમય
અને વભાવની િવગત આપતા નથી.

ઇલે ટોિનક સંપિ વપરાશ
કમચારીઓએ એ સુિનિ ત કરવું જોઈએ કે તેઓ મા લાઇસ સ થયેલ સૉ ટવેરનો ઉપયોગ કરે છે
અને તમામ મહ વપૂણ ડેટાનો બેક અપ લે છે .જે િસ ટમની અખંિડતતાને જોખમાવેછે છે , અ યની
ગોપનીયતા, અથવા તે અ યથા ગેરકાયદે સર છે , તેથી તે િતબંિધત છે .કં પની કમચારી ઇ ટરનેટ
ઉપયોગ િવશેની માિહતી સિહત, તેની િસ ટમ પરના તમામ સંદેશાઓ અને ફાઇલોને ઍ સેસ કરવા
અને તેનું િનરી ણ કરવાનો અિધકાર અનામત રાખે છે ,
ારે તે જ રી અને યો ય માનવામાં આવે
છે .ઇલે ટોિનક ોતો એક અસરકારક, નૈિતક અને કાયદે સર રીતે ઉપયોગમાં લેવાશે.વપરાશકતાઓ
કે જેઓ અ ીલ અથવા અયો ય સંદેશાઓ ા કરે છે અથવા નોંધ લે છે તેઓ તરત જ તેમના

તા કાિલક ચિઢયાતી અથવા માનવ સંસાધન િવભાગને
ણ કરવા માટે જ રી છે .ઇલે ટોિનક
ોતોના ઉપયોગના સંદભમાં કમચારીઓની ગેરકાયદે સર માનતા કમચારીઓની કામગીરી માટે
કં પની જવાબદાર રહેશે નહીં.
બધા કમચારીઓ (તેમજ અ ય સંબંિધત યિ
ફોર ક યુિટં ગ િરસોિસસ" નું અમલ કરશે.

ઓ) "સુર ા માગદિશકાઓ અને વપરાશકાર ચાટર

ગોપનીય માિહતીનું સંચાલન કરવું
a. કમચારીઓએ તેમના વેપારના યવહારો દરિમયાન ા માિહતીનો ઉપયોગ કરવો
જોઈએ મા તે હેતુ માટે અથવા સામા ય રીતે ઉપયોગમાં લેવા માટે યિ ગત લાભ માટે
અથવા ી પ ના લાભ માટે ારેય તેનો ઉપયોગ ના કરવો.તેઓ યો ય અિધકૃ તતા િવના
અ યને ગોપનીય ડેટા અથવા માિહતી ની આપલે ન કરવી જોઈએ.
b. ઘણી કં પનીઓ અને યિ ઓ સાથે કં પનીના યવસાય સંબંધો ઘણા કારના હોય છે બધા
કમચારીઓને અમારા ાહકો, સંભિવત ાહકો, સ લાયસ, સંભિવત સ લાયસ અથવા કોઈ
અ ય તૃતીય પ ની જવાબદારીની સંભાળ રાખવાની ખાસ કાળ રાખવી જોઈએ.
c. એ લોયમે ટ કો ટા ટની શરતોને યાનમાં રાખીને, બધા કમચારીઓ કં પની સાથે તેમની
સેવા દરિમયાન, તેમને સોંપવામાં આવેલી જવાબદારી પર પુર ે પૂ ં યાન આપવાનું રહેશે.કોઈ
કમચારી કમચારી, એજ ટ, િડરે ટર, પાટનર અથવા અ ય કોઈ િબઝનેસ એ ટર ાઈઝના
ક સ ટ ટ તરીકે સેવા આપશે નહીં ઉપરાંત, કમચારીઓ કે જેઓ કં પનીની સેવાઓમાંથી
રા નામું આપતા હોય તેઓ ઓછામાં ઓછા બે વષ માટે હરીફ સાથે કરવો જોઈએ..
મીિડયા નીિત
કમચારીઓએ િ ટ અને ઇલે ટોિનક િમિડયા સાથે િ યા િતિ યા / સંદેશા યવહારથી દૂ ર રહેવું
જોઈએ, જેનું િતિનિધમંડળ કચેરીની સલાહ લીધા વગર કં પનીની છબી પર અસર થવાની શ તા
છે .
િમિડયાને આપેલા તમામ િનવેદનો સાચા અને યાયી છે તે સુિનિ ત કરવું અગ યનું છે . દરેક િબઝનેસ
યુિનટ અને િડિવઝનને પસંદ કરેલ યિ ઓ પર મીિડયા સાથે વાત કરવા માટે અિધકૃ ત યિ ઓ
પસંદ કરવામાં આવશે.કમચારીઓએ િબન હેર માિહતી હેરમાં ચો સ કં પનીને હેર કરવી
જોઈએ નહીં ાહકો, િવ ે તાઓ વગેરન
ે ી મંજૂરીની ખાતરી કરવી જોઈએ. કં પની / વેપારના વડાની
પૂવ લેિખત સંમિત િવના ઇ ટરનેટ પર કં પનીની / કં પનીની સેવાઓ અથવા યવસાય અંગેની માિહતી
પો ટ કરવી અથવા ચચા કરવી િનષેધ છે .
હેરાતો, ઉ પાદન, પા , જ થો, રચના અથવા સલામતીની જેમ, ાહકને ગેરમાગ દોરવાની જ ર
નથી.કં પનીએ માને છે કે દરેક કમચારીને કં પની અને તૃતીય પ ના તમામ ટે ડમાક, ા ડ નામો અને
અ ય માિલકી સામ ીને સુરિ ત રાખશે.અમે પધકોના ઉ પાદનો અથવા સેવાઓને બદનામ નિહ
કરીએ અને હેરાતોમાં રાજકીય અથવા ધાિમક િટ પણીઓને ટાળવા જોઈએ.
ાિ
યાસો
કં પનીની નીિત જ િરયાત, ગુણવ ા, સેવા, િકં મત અને િનયમો અને શરતોને આધારે પુરવઠો
ખરીદવાની છે . ગુણવ ા, િકં મત, ગુણવ ા અને ભાવ આધાિરત માિહતીની આધારે સ લાયસ પસંદ
કરવા જોઈએ.કં પનીની નીિત, િનયમ તરીકે , પધા ક િબડ િ યા ારા નોંધપા સ લાયસ પસંદ

કરો અથવા નોંધપા સ લાયર કરારમાં દાખલ કરો.કોઈપણ સંજોગોમાં કોઈ પણ કં પનીના કમચારી,
એજ ટ અથવા ઠે કેદાર કોઈ પણ રીતે સ લાયસને બળજબરીપૂવક ચલાવવાનો યાસ ન કરે.3-વષના
સમયગાળા પછીના તમામ સ લાયર એ ીમે ટની સમી ા થવી જોઈએ અને હાલના સ લાયર
સમજૂ તીની પધા કતાની પુિ કરવા માટે નવી િબ સ આમંિ ત કરવી જોઈએ.
પુરવઠો અમારા ાહકો પાસેથી ખરીદી શકાય છે
ારેખરીદી માં ગુણવ ા, િકં મત, ઓફર સેવાઓ
અને સ લાય વૉરં ટની િવ સનીયતા નો સમાવેશ થાય છે .વધુમાં, સી લા ટ™ "ખરીદકતાઓની
નીિત" નો પાલન થવું જોઈએ.
ાહકો સાથે સંબંધ
કં પનીએ વીકાયુ છે કે અમારા ાહકો સવ મ છે અને કં પની મને છે કે મા તે જ કં પની સફળ
થશે જે ાહકોની જ િરયાતો કરતાં વધુ આપશે બધા કમચારીઓ બધા સમયે કરશે.:
a. ઉ પાદનો કે જે કં પનીની / કં પનીની ઉ પાદનોની
યો ય છે તે ાહકો ને ભલામણ કરો.
b. ખાતરી કરો કે

ાહકોને આપેલ ોડ

ેણીમાંથી તેમની જ િરયાતો માટે સૌથી

સ આપેલા જ થા અને પ ીકરણો માણે છે .

c. અિનવાય કારણોસર િડિલવરીની વચનબ તાને પહોંચી વળવાની અ મતાના કારણે
ાહકોને વહચણીની ખાતરીઓ પૂરી પાડવા અને ાહકોને અગાઉથી સારી રીતે
ણ
કરવાનો યાસ કરો.
d. ાહકો તરફથી આવેલ તમામ
ોનો તરત જવાબ આપો
e. ાહકો ની ફિરયાદો કોઈ પણ િવલંબ કયા વગર વાજબી રીતે ઉકે લ લાવવો.
મુ

અને યાજબી પધા

કં પનીના કમચારીઓ ણીજોઈને તેના પધકો અથવા તેના પધકો, ાહકો અથવા સ લાયસના
ઉ પાદનો અંગે ખોટા અથવા ગેરમાગ દોરતા િનવેદનો કરી શકતા નથી.ટે ડ એસોિશએશનમાં અથવા
ધોરણો સજન સં થામાં પધકો સાથે ભાગ લેવો એ વીકાય છે
ારે સંગઠન યો ય રીતે થાિપત થયું
હોય, તેનો કાયદે સર હેતુ હોય તો તેની વૃિ ઓને તે હેતુથી મયાિદત કરી હોય.
કોઈ કમચારી કોઈ પણ સમયે અથવા કોઈપણ સંજોગોમાં કોઈ પણ હરીફ સાથે ભાવ, િડ કાઉ ટ,
વેચાણની અ ય શરતો અથવા શરતો, નફો અથવા નફા માિજન, ખચ, ઉ પાદનની ફાળવણી અથવા
ભૌગોિલક બ રો, ાહકોની ફાળવણી, ઉ પાદન પરની મયાદાઓ, ાહકો અથવા સ લાયસના
બિહ કારો, અથવા િબડ અથવા બોલીનો ઉ ે શ નિહ કરે.
કં પનીના કમચારીઓ માિહતી, માલ, ઉ પાદનો, બૌિ ક સંપિ અથવા સ લાયસ, ાહકો અને
િબઝનેસ ભાગીદારો સિહતના કોઈની માિલકી અથવા ગોપનીય માિહતીનો ગેરકાયદે ઉપયોગ કરી
શકશે નહીં. કમચારીઓએ અયો ય મા યમો ારા હરીફની ગુ માિહતી મેળવવાનો યાસ
ારેય કરવો જોઈએ નહીં.
પયાવરણ, આરો ય અને સલામતી
કમચારીઓએ માનવ વા ય અને પયાવરણ પર કં પનીની વૃિ ઓ, ઉ પાદનો અને સેવાઓની
સંભિવત અસરને યાનમાં લેવી જોઈએ અને આવા અસર ઘટાડવા માટે , કાનૂની જ િરયાતોથી ઉપર
જ રી પગલાં લેવા જોઈએ.

કાય થળમાં વા ય અને સલામતીના જોખમો સામે ે શ
ર ણની ખાતરી કરવા માટે
કં પનીઓએ ચો સ પગલાં લેવાની જ ર છે.કાય થળે અક માતોનું જોખમ ઘટાડવા માટે પગલાં લેવા
જોઈએ, આ પગલાઓના અમલ પર અનુવત , લાગુ પડતા ધોરણો સામે વા તિવક પિરણામોની
તપાસ કરવી જોઈએ.બધા કમચારીઓએ તમામ સલામતીના િસ ાંતો અને િ યાઓનું પાલન કરવું
જોઈએ અને દાન કરેલા યિ ગત ર ણા ક સાધનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
અમોને ખાતરી કરવી જોઈએ કે કમચારીઓ, ઠે કેદારો અને મુલાકાતીઓ સારી રીતે ણકાર છે , અને
તેમને યો ય અને સ મ રીતે તેમના કાય હાથ ધરવા માટે યો ય તાલીમ અને માગદશન આપવામાં
આવે છે .કં પનીઓ પયાવરણના ર ણને સિ યપણે ો સાહન આપવાની ધારણા રાખે છે .બધી કં પની
સાઇ સ મેનજ
ે મે ટ પ િતઓનું પાલન કરે તેવી સંભાવના છે , જે માપી શકાય તેવું પયાવરણીય
દશન ધોરણોને સુિનિ ત કરવા અને વા તિવક દશનને િનયિમત ધોરણે મૂ યાંકન કરવા અને
લાગુ ધોરણો સામે તપાસવામાં સહાય કરે છે .કમચારીઓએ કાળ
લેવી જોઈએ કે તેમની
જવાબદારીઓ હાથ ધરવા દરિમયાન તેમના કિમશનના કૃ યો અને ખામીઓમાંથી કોઈપણ
પયાવરણ પર િતકૂ ળ અસર થશે નહીં.
આચાર સંિહતાના ભંગ
આચાર સંિહતા કમચારીઓની અપેિ ત વતનનાં ધોરણો ને વણવે છે.જેમ વતન અથવા િ યાઓ કે
જે સી લા ટ™ ારા અ વીકાય ગણવામાં આવે છે તે દશા યા માણે કમચારી સંબંિધત િશ તભંગના
પગલામાં પિરણમી શકે છે , જેમાં રોજગાર સમાિ નો સમાવેશ થઈ શકે છે .
િશ ત િ યા
િશ તની કાયવાહી સમ યા ઉકે લવાની છે . સી લા ટ™ કાયવાહી અથવા વતન સાથે સંકળાયેલી
સમ યાઓ ઓળખવા માટે િચંિતત છે , અને તે સુિનિ ત કરવા માટે કે તે સમ યાઓ ઠીક કરવાની
િ યા ઝડપી, સુસંગત અને િન પ છે .સામા ય રીતે, િશ ત કાયવાહીમાં નીચેની માિહતીઓ સાથે
અનૌપચાિરક અથવા ઔપચાિરક િશ તની કાયવાહીનો સમાવેશ થાય છે :

1. અનૌપચાિરક િશ ત િ યા:
 સમ યાની ચચા
 સમ યાનો ઉકે લ લાવવા માટે મદદ
 જો યો ય હોય તો, કમચારી સહાયક કાય મને સંદભ આપો
 અ ય ફરજોમાં કામચલાઉ પિરવહન
2. ઔપચાિરક િશ ત િ યા









મૌિખક ચેતવણી;
લેિખત ચેતવણી;
રોજગારની િવવેકાધીન પિરિ થિતઓ દૂ ર કરવી (એટલે કે : િતિનિધ મંડળ,
પિરવતન મ કાયકારી કલાકો, વગેર)ે ;
હાલના પગારમાં બી
થાને બદલી;
પગાર ઘટાડા સાથે બી
થાને બદલી(પરં તુ તે પદ માટે લઘુતમ દર કરતાં નીચું નિહ)
સ પે શન (પગાર સાથે અથવા પગાર વગર);
નોિટસ સાથે બરતરફી
નોિટસ િવના બરતરફી

કે સના સંજોગોને આધારે અ ય િવક પો ગણવામાં આવે છે .
િશ ત કાયવાહી અનૌપચાિરક અથવા ઔપચાિરક હોય કે નહીં, સી લા ટ™ એ ખાતરી કરશે કે
િશ ત કાયવાહી યો ય છે . આનો અથ એ થાય છે કે :
(a) તમારે તમારા અિધકાર, કાનૂની અથવા અ ય સહાય અને / અથવા િતિનિધ વ િવશે
કહેવું આવ યક છે .
(b) તમને િચંતાને કારણે જે ચો સ વતણૂંક અથવા ભાવ છે તે કે હવું આવ યક છે , અને સમજૂ તી
દાન કરવાની વાજબી તક આપવામાં આવશે.
(c) સુધારો કરવા માટે જ રી છે તે િ યાના,
ાં યો ય હોય યાં તમને જણાવવું આવ યક
છે અથવા તમારા વતન અથવા ભાવને સુધારવા, અને આવું કરવાની વાજબી તક
આપવામાં આવશે.
(d) કોઈપણ મૂળ િશ ત િ યા લેવામાં આવે તે પહેલાં અમે યો ય તપાસ કરીશુ.ં
(e) જો ગુનો ગંભીર છે, તો એક કમચારીને સ પે શનની બાકી તપાસ પર મૂકવામાં આવે છે .
(f) ગેરવતણૂકની ગંભીરતાને આધારે મૌિખક ચેતવણી અથવા સામા ય રીતે લેિખત ચેતવણીને
લગતી હોય છે.
(g) તે એક આવ યકતા છે કે કોઈ પણ િશ ત કાયવાહીની િ યા અને પિરણામને તમારા
ારા લેિખતમાં, સારી રીતે વાંચી ને હ તા ર કરવામાં આવે (કમચારી ારા) અને પછી
તમારી યિ ગત ફાઇલ પર મૂકવામાં આવે છે .
સામા ય રીતે, તમારી ફાઈલ પર કોઈ િશ તભંગૂંક કાગળ નહીં આવે,
ાં સુધી તમે તેમને જોઈ ન
હોય અથવા તમારા ારા તેમને જોવા માટે ની વા તિવક તક આપવામાં ન આવે.જો તમે િશ તની
કાયવાહીથી સંતુ ન હોવ, તો તમને યિ ગત ફિરયાદ કરવાનો અિધકાર છે . આ િ યા તમારા
રોજગાર કરારમાં દશાવેલ છે .
ોડ ટ ઇનોવેશન અને િડઝાઇન, પાતળી ઉ પાદન િ યા,મૂ ય ઉમેરો અને
સી લા ટ™ એક અ ણી વૈિ ક રૉટો મોિ ડં ગ કં પની છે .

ાહક સેવા માટે

િમશન: અમારા ાહકોની સ લાય ચેઇન માં િડઝાઇન, નવીનીકરણ અને મૂ યો નો ઉમેરો
કરવો
િવઝન: ઉ પાદન કે જે ઉ ચ ગુણવ ાની અને ા ડ વે યુ માટે ઊભા છે .
મૂ યો: ટીમમાં સાથે કામ,િવ ાસ,િહં મતવાન નેતૃ વ, પ જવાબદારી અને જેવું છે તેવું
કહે વાની નીિત.
સંતોષ કુ માર
મેનેિજં ગ િડર ે ટર
સી લા ટ ભારત

