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આચાર સંહિતા
આપણો માગ્મદશ્મક તારો



પ્રામાહણકતા
હનષપષિ વયવિારો
સારી નૈહતકતા એ સારા વયવસાયની સૂચક છે

આપણાં મૂલયો 
• આપણે દરરોજ આપણા ગ્ાિકો અને ઉપભોકતાઓના ચિેરા પર હસમત ફરકાવવા માટે કામ કરીએ છીએ 

• આપણે આપણા લોકો, આપણા ઉતપાદનો અને આપણા વયવસાયમાં સતત સુધારાની કદર કરીએ છીએ 

• આપણે “કરી શકવાની” ભાવનાને હૃદયમાં સંઘરી રાખીએ છીએ: પ્રયતન કરીને હનષફળ જવામાં વાંધો નથી; પણ પ્રયતન કરવામાં હનષફળ 
જવું જરાય બરાબર નથી 

• આપણે જુદા તરી આવવામાં માનીએ છીએ: નવા હવચારો, નવીનતા અને તફાવત પાડનારા ગુણો અગતયના છે 

• આપણે સંયોહજત કાય્મ અને હવચારોની આપલેની કદર કરીએ છીએ 

• આપણે એક એક કરીને બજાર સર કરીએ છીએ, અને આપણા વૈહ્વક સતરનો લાભ લઈને સરસાઈ સર્જીએ છીએ 

• આપણે માનીએ છીએ કે ઈમાનદારી, પ્રામાહણકતા અને હનષપષિ વયવિારો આપણી સફળતાનો એક અહભનન ભાગ છે - સારી નૈહતકતા એ 
સારા વયવસાયની સૂચક છે 

• આપણે “જેવો દેશ તેવો વેશ” આપનાવીશું: આપણે બિુસાંસકૃહતક છીએ અને આપણને આપણા લોકો, આપણા કુટુંબો અને આપણા 
સમુદાયની કદર કરીએ છીએ 

• આપણે એક પારરવારરક વયવસાય િોવાનો ગૌરવ અનુભવીએ છીએ

ઈમાનદારી

સાથે મળીને 
હવકાસ સાધવો 
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પ્રમુખ અને મુખ્ય કા્ય્ણકારી અક્ર્કારી તરફથી સંદેશ

To.our.Good.People:

Our.It’s.All.Good.philosophy.starts.with.you:.Good.people,.making.good.food.

with.good.ingredients..But.what.does.good.mean?.

We.make.decisions.every.day.that.affect.one.another,.our.customers,.

consumers,.suppliers.and.the.company...How.we.choose.to.act.can.expose.us.to.

great.risk.or.can.build.the.trust.of.all.who.work.with.and.rely.on.us,.improve.our.

workplace.and.enhance.our.reputation.–.our.most.treasured.asset.to.preserve.

and.protect.

Our.Code.of.Business.Conduct.sets.the.expectation.for.what.it.means.to.

be.“good”.at.McCain..Good.is.defined.by.our.core.value.of.ethical.business.

conduct,.and.it.is.this.value.that.forms.the.foundation.of.our.Code..It.is.our.

individual.responsibility.and.a.matter.of.personal.integrity.to.act.and.behave.in.a.

manner.which.reflects.our.core.values.in.every.business.decision.and.interaction..

The.Code.of.Conduct.will.help.you.make.the.right.decision..If.you.ever.find.

yourself.in.the.difficult.position.of.questioning.whether.a.situation.is.consistent.

with.our.core.values.and.Code,.the.Code.will.help.guide.you.or.help.you.reach.

people.who.are.ready.to.help..

Our.good.people.have.been,.and.will.continue.to.be,.our.greatest.strength..

With.your.commitment.to.living.our.values.and.abiding.by.this.Code,.we.will.

achieve.our.goals.the.right.way..As.Harrison.McCain.said,.“Good.ethics.is.good.

business.”.

.

.

.

.

Dirk.Van.de.Put.

President.&.CEO 
McCain.Foods.Limited
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આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત 

તમારી પાસેથી શું અપેક્ષિત છે 

સંક્િતા અને કા્યદો 

ચિંતાઓ વ્યકત કરવી 

સંક્િતાને સમજવી
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આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત 

McCain આિંાર સંક્િતા (સંક્િતા) ઉદાિરણ દવારા સમજાવે છે કે આપણા િાદ્ણ મૂલ્યો અને આપણી તમામ બાબતોમાં કા્યદેસર અને નૈક્તક 
આિંારણ પ્રત્યે આપણી કટિબદર્તા કઈ રીતે આપણી ક્નણ્ણ્ય લેવાની પ્રટક્્યાને દોરવણી આપે છે. તે એવી પટરક્સથક્તઓનાં ઉદાિરણો આપે છે 
કે જેનો સામનો આપણે આપણા રોચજદા જીવનમાં કરી શકીએ, અને McCain Foods.Limitedના તમામ કમ્ણિંારીઓ, તેમજ તેની પ્રત્યષિ 
અને પરોષિ સિ્યોગી કંપનીઓ પાસેથી McCain જે વત્ણણૂકનાં ર્ોરણોની અપેષિા રાખે છે તેનો ખુલાસો આપે છે.  

આપણે જ્યાં પણ કામ કરીએ, ઈમાનદારી, પ્રામાક્ણકતા અને ન્યા્યીપણં એ સારી વ્યાવસાક્્યક પ્રક્તષ્ાના આર્ાર છે.

ઈમાનદારી, પ્રામાક્ણકતા અને ક્નષપષિ  
વ્યવિારોનો અથ્ણ છે જે ્યોગ્ય િો્ય તે જ કરવું. 

તમારી પાસેથી શું અપેક્ષિત છે 

McCain Foodsની પ્રક્તષ્ા સાિંવવા માિે, આપણે McCainનાં િાદ્ણ મૂલ્યોને જીવનમાં ઉતારવાની અને દરેકે દરેક ટદવસ સંક્િતાના ક્સદર્ાંતોનું 
પાલન કરવાની ફરજ ર્રાવીએ છીએ. અન્ય કમ્ણિંારીઓને સંક્િતા સમજવામાં અને તેનું પાલન કરવામાં મદદ કરવાની, અને શક્ય ઉલલંઘનો 
થા્ય કે તરત અથવા આપણે તેનાંથી પટરક્િંત થઈએ કે તરત તેની જાણ કરવાની પણ આપણી ફરજ છે. 

સંક્િતાનું પાલન એ McCain Foods સાથેના દરેક સિકા્ય્ણકરના રોજગારની શરત છે.

સારો વ્યવસા્ય
સારી નૈક્તકતા 

ઈમાનદારી    પ્રામાક્ણકતા
ક્નષપષિ વ્યવિારો

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત 

આપણાં દૈક્નક પગલાં સંક્િતા દવારા જ નિીં પરંતુ કા્યદા, ક્ન્યમનકારી નીક્ત અને વ્યક્કતગત પ્રામાક્ણકતા દવારા પણ ક્ન્યંક્ત્રત થા્ય છે. 
આખા ટદવસ દરક્મ્યાન આપણે દરેક આંતરટક્્યા કરતી વખતે અને ક્નણ્ણ્ય લેતી વખતે િંમેશા ક્વિંારી લેવું જોઈએ કે આપણે જે પગલું લેવા 
જઈ રહ્યા છીએ તે સંક્િતાનું પાલન કરે છે, કા્યદેસર છે, નૈક્તક છે કે કેમ અને આપણી અને કંપની ઉપર તેની સારી અસર થશે કે કેમ. કોઈપણ 
પગલા અંગે ખાતરી ન િો્ય ત્યારે આ સંક્િતા અને તેનાં સંસાર્નોમાંથી માગ્ણદશ્ણન લો અને પોતાને આ પ્રશન પૂછો: શું મને અખબારમાં મારાં 
પગલાં અંગે વાંિંવાનું ગમશે, અથવા અન્ય લોકો તેનાં ક્વશે વાંિંે એ ગમશે? 

McCain Foods ખાતે આપણે સંક્િતાને એવા સથાક્નક કા્યદાઓ મુજબ અમલમાં મૂકીએ છીએ કે જે આપણા ક્નણ્ણ્યો અને પગલાંને દરેક 
પ્રદેશમાં જુદી રીતે અસર કરી શકે છે. કમ્ણિંારીઓ તરીકે, આ કરવાની આપણી ફરજ છે: 

• લાગુ પડતા તમામ કા્યદાઓ અને કંપની નીક્તઓ તેમજ પ્રટક્્યાઓનું પાલન કરવું

• સારો ક્વવેક વાપરવો અને અ્યોગ્ય વત્ણણૂકનો દેખાવ સુદર્ાં િાળવો

• એકબીજા પ્રત્યે, આપણા પુરવઠાકારો, ગ્ાિકો, પ્રક્તસપર્ધીઓ અને આપણા કા્ય્ણષિેત્રમાંનાં સમુદા્યો પ્રત્યે આદર અને ક્વશવાસ પર 
આર્ાટરત કામનું વાતાવરણ પ્રોતસાક્િત કરવું 

• ઈમાનદારી, પ્રામાક્ણકતાથી વત્ણવું અને ક્નષપષિ વ્યવિારો કરવા 

• તમામ ક્િતોનો સંઘર્ણ િાળવો

• ક્નખાલસ સંવાદ સુક્નક્શિંત કરવો

• સુરક્ષિત અને સલામત કા્ય્ણસથળ જાળવવું

• પ્યા્ણવરણનું રષિણ કરવું

• સંક્િતાના ઉલલંઘનોની તવટરતપણે જાણ કરવી 

McCain મેનેજમેનિ: ઈમાનદારી, પ્રામાક્ણકતા અને  
ક્નષપષિ વ્યવિારોની સંસકૃક્તને ઉતિેજન આપવું
નેતૃતવ સાથે જવાબદારીઓ સંકળા્યેલી િો્ય છે. મેનેજરો તરીકે તમારી  
પાસેથી ્યોગ્ય વત્ણણૂકના દૃષાંતરૂપ બનવાની, સંક્િતાની ક્િમા્યત  
કરવાની અને આપણાં મૂલ્યો પર આર્ાટરત સંસકૃક્તને પ્રોતસાિન  
આપવાની અપેષિા રાખવામાં આવે છે. ખાસ કરીને, સુક્નક્શિંત  
કરો કે તમારી ક્નરીષિણ િેઠળના લોકો સંક્િતા િેઠળ તેમની  
જવાબદારીઓ સમજે, એવું વાતાવરણ સજજો કે જેમાં કમ્ણિંારીઓને  
સંક્િતા અથવા કા્યદાનાં સંભક્વત ઉલલંઘનો અંગે તમારી પાસે િંિંા્ણ  
કરવા માિે આવતા ફાવે અને કમ્ણિંારીને ક્યારે્ય સંક્િતાના ઉલલંઘનમાં  
વત્ણવા ન કિો અથવા વત્ણવાનો ક્નદદેશ ન આપો.

મોકળું વાતાવરણ સજ્ણવું:  
પ્રશનો અને ચિંતાઓને પ્રક્તસાદ આપવો

સમગ્ સંક્િતામાં કમ્ણિંારીઓ પાસે સંક્િતાને લગતા 
પ્રશનો અથવા ચિંતાઓ વ્યકત કરવા અથવા જણાવવાનો 
એક ક્વકલપ છે તેમનાં ક્નરીષિક અથવા સથાક્નક માનવ 
સંસાર્ન, કાનૂની િીમ અથવા નાણા ક્ન્યામકો પાસે જવું. 
એક મેનેજર તરીકે, જો McCainના કમ્ણિંારી તમારી પાસે 
સંક્િતાની બાબત લઈને આવે, તો તમારી જવાબદારી છે 
કે તમે ચિંતાને સાંભળો અને તેનું મૂલ્યાંકન કરો. જો તમને 
લાગે કે ચિંતાને લગતી તપાસ કરવાની જરૂર છે તો તમારા 
સથાક્નક માનવ સંસાર્ન અથવા સથાક્નક કાનૂની િીમોનો 
સંપક્ણ કરો. સુક્નક્શિંત કરો કે તમે ચિંતાને લગતી તમામ 
માક્િતી ખાનગી રાખો, અને જરૂર મુજબ ફકત તપાસ 
સાથે સંકળા્યેલા લોકો સાથે તેની આપલે કરો.
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આિંાર સંક્િતાની સવીકૃક્તનું પ્રમાણપત્ર

નવા કમ્ણિંારીઓ: 

રોજગારની શરત તરીકે, તમામ નવા કમ્ણિંારીઓએ સવીકૃક્તના પ્રમાણપત્ર પર સિી કરવી જરૂરી છે, જે જણાવે છે કે: 

મને McCain Foodsની આિંાર સંક્િતા મળી છે અને મેં તેને વાંિંી છે અને િંુ સમજંુ છંુ કે તેનું પાલન કરવાની મારી ફરજ છે.

જો સંક્િતામાં કોઈ એવો ક્વભાગ િો્ય જે તમને ન સમજાતો િો્ય તો તમારા મેનેજર અથવા સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમને સપષીકરણ 
આપવા કિો. મૅકકેન લર્નગ સેનિર (McCain.Learning.Centre) સંક્િતાની ઑનલાઇન આવૃક્તિ પૂરી પાડે છે જે ક્વનામૂલ્ય િો્ય છે અને 
સરળતાથી સમજી શકા્ય છે. સુક્નક્શિંત કરો કે તમે આ સવીકૃક્તના પ્રમાણપત્ર પર સિી કરતા પિેલાં સંક્િતાને સમજી લો.

કમ્ણિંારી પુનઃપ્રમાણન:

દર વખતે સંક્િતાનું પુનઃક્વતરણ કરવામાં આવે ત્યારે તમામ વત્ણમાન કમ્ણિંારીઓએ સવીકૃક્તના પ્રમાણપત્ર પર સિી કરવાની રિેશે. ઉપરાંત, 
િંોકકસ પદો પરના કમ્ણિંારીઓએ તેઓએ સંક્િતાનું પાલન ક્યુું િોવાની પુક્ષ આપતું એક વાર્રક પ્રમાણપત્ર પૂરું કરવાની અને તેનાં પર સિી 
કરવાની જરૂર િોઇ શકે છે. પ્રમાણપત્રો પૂરા ન કરનારી વ્યક્કતઓ સામે ક્શસતનું પગલું લેવામાં આવે તેમ બની શકે છે.

સંક્િતા અને કા્યદો

આપણાં પગલાં પર દરરોજ ગ્ાિકો, પુરવઠાકારો, સાથી કમ્ણિંારીઓ અને શૅરર્ારકો બારીક નજર રાખતા િો્ય છે અને તેઓને એક નૈક્તક અને 
કા્યદાનું પાલન કરનારી કંપની સાથે સંકળાવવું િો્ય છે અને તેઓ તેવી અપેષિા રાખતા િો્ય છે. કોઈપણ આપવાદ ક્વના, McCain Foods 
તેને અથવા તેની કામગીરીઓને લાગુ પડતા તમામ કા્યદાઓનું કડકપણે પાલન કરવા કટિબદર્ છે. પાલન કરવામાં ક્નષફળ જવાથી કંપની અને 
સંકળા્યેલી વ્યક્કત અથવા વ્યક્કતઓને નોંર્પાત્ર દીવાની અથવા ફોજદારી દંડ થઈ શકે છે.

કંપનીની તમામ બાબતોમાં કા્યદાનું પાલન એ આિંરણનું ન્યૂનતમ જરૂરી ર્ોરણ છે.

McCain Foods કૅનેડામાં રિંવામાં આવી િોવાથી ક્વશવભરના આપણા કમ્ણિંારીઓ ર્ણી વખત કૅનેટડ્યન કા્યદાઓને આર્ીન િો્ય છે. અન્ય 
દેશો તેમની સરિદોની બિાર કંપનીની કામગીરીઓ અને કમ્ણિંારીઓને તેમનાં કા્યદાઓ લાગુ કરી શકે છે. ક્યા કા્યદાઓ લાગુ પડે છે તે અંગે 
જો તમે અક્નક્શિંત િો તો આગળ વર્તા પિેલાં તમારી સથાક્નક કાનૂની િીમની સલાિ લો.

આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત 

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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તમને સંક્િતા પુક્સતકાની પાછળ આ તમામ સંસાર્નો માિેના સંપક્ણ નંબરો મળશે.

સથાક્નક સંસાર્નો: 
તમારા ક્નરીષિક અથવા સથાક્નક 
માનવ સંસાર્ન, કાનૂની અથવા 
નાણાકી્ય િીમો

મને ચિંતા છે

McCainના વૈક્શવક સંસાર્નો: 
• સામાન્ય સલાિકાર 

• માનવ સંસાર્ન 

• આંતટરક ઑટડિ 

• નાણા વ્યવસથા 

• સપલાઈ િંેન (એક્નજક્ન્યરરગ, પ્યા્ણવરણ, સુરષિા, 
પ્રાક્પત) 

• સંદેશાવ્યવિાર

તમે નીિંેનાનો સંપક્ણ કરી શકો છો:

કોડ કનેકશન:
૨૪-કલાકની િોલ-ફ્ી લાઇન

ચિંતાઓ વ્યકત કરવી 

આપણી સંક્િતાનું ઉલલંઘન િો્ય તેવી વત્ણણૂક જો તમે જુઓ તો તે અંગે તવટરતપણે મુદ્ો ઉઠાવો. સંક્િતાના ર્ોરણો માિે આપણા સિકા્ય્ણકરોને 
જવાબદાર ઠેરવવાની આપણા બર્ાની ફરજ છે. 

સંસાર્નો 

જો તમને માક્િતગાર કાનૂની કે નૈક્તક ક્નણ્ણ્ય કરવાની જરૂર િો્ય, પણ સંક્િતામાં તમને જવાબો ન મળતા િો્ય તો સિા્યતા માિે તમારા 
ક્નરીષિક, સથાક્નક માનવ સંસાર્ન, કાનૂની અથવા નાણાકી્ય િીમોનો સંપક્ણ કરો. 

વર્ારાના સંસાર્નો તરીકે, McCainના વૈક્શવક નેતાઓ સંક્િતાને લગતી સિા્યતા અને માક્િતી માિે તેમજ નીક્તઓ, કા્યદાઓ અને 
ક્ન્યમનોના અથ્ણઘિન માિે તમામ કમ્ણિંારીઓને ઉપલબર્ િો્ય છે. િીમના આ નેતાઓ સાથેના તમામ સંદેશાવ્યવિાર સાથે ક્વવેકથી વ્યવિાર 
કરવામાં આવશે. આ પુક્સતકાની પાછળ એક સંપક્ણ ્યાદી આપવામાં આવી છે. 

કોડ કનેકશન 

જો તમને લાગે કે તમારી સથાક્નક મેનેજમેનિ િીમ અથવા કંપનીનાં વૈક્શવક નેતાઓને સંભક્વત ઉલલંઘન ક્વશે જણાવવું એ ક્વકલપ નથી, તો 
તમને કોડ કનેકશનને ફોન કરવા પ્રોતસાક્િત કરવામાં આવે છે. અનુવાદ સેવાઓ સાથે ૨૪ કલાક ઉપલબર્, કોડ કનેકશન, વૈકક્લપક ટરપોર્િગની 
પ્રટક્્યા પૂરી પાડે છે જેથી તમે અનામી રિી શકો છો. કૃપા કરી આ પુક્સતકાની પાછળ આપેલા કોડ કનેકશનના પ્રાદેક્શક નંબરો જુઓ (તે ષિેત્રના 
કા્યદાઓને લીર્ે કોડ કનેકશન ્યુરોપ ખંડમાં ઉપલબર્ નથી). એ વાત નોંર્ો કે કોડ કનેકશન સંક્િતાના સંભક્વત ઉલલંઘનોની જાણ કરવા માિે છે, 
સામાન્ય ફટર્યાદો કરવા માિે નિીં.

આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત 
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ખાનગીપણં અને અનામીપણં

વૈક્શવક િીમો અથવા કોડ કનેકશનને સંબોક્ર્ત સંક્િતાને લગતા પ્રશનો અને ચિંતાઓ શક્ય એિલી ખાનગી રાખવામાં આવશે. માક્િતીની આપલે 
માત્ર એવી વ્યક્કતઓ સાથે કરવામાં આવશે કે જેઓને બાબતની તપાસ કરવાની અને િંુકાદો આપવાની જરૂર િો્ય. સામેલ વ્યક્કતઓની ઓળખ 
ફકત બાબત સાથે સંકળા્યેલી વ્યક્કતઓ સમષિ જાિેર કરવામાં આવે તેની ખાતરી કરવા મેનેજરો અને તપાસ કરનારાઓ દરેક સાવિંેતી લેશે. 

મેનેજરો અથવા ક્નરીષિકોની ફરજ છે કે તેઓ સંક્િતાને લગતી બાબતો સંક્િતાની મ્યા્ણદામાં ખાનગી રાખે. જો કમ્ણિંારી તમારી પાસે આવે, તો 
તેમનાં પ્રશન અથવા પૂછપરછની ક્વગતો અંગે ફકત એવી વ્યક્કતઓ સાથે િંિંા્ણ કરો કે જેઓને પ્રદાન, પ્રક્તસાદ આપવાની જરૂર િો્ય અથવા 
બાબતની તપાસ કરવાની જરૂર િો્ય. 

જો તમે અનામી ટરપોિ્ણ આપવા ઇચછતા િો તો તમને કોડ કનેકશન મારફતે તેમ કરવા પ્રોતસાક્િત કરવામાં આવે છે. 

તપાસો

સંક્િતાના કોઈપણ સંભક્વત ઉલલંઘનની પૂરેપૂરી તપાસ, સથાક્નક તપાસ કરનારાઓ, વૈક્શવક િીમો અથવા ત્રીજા-પષિકારનાં સંસાર્નો દવારા 
કરવામાં આવશે. દરેક કમ્ણિંારીની જવાબદારી અને ફરજ છે કે તેઓ એવી કોઈ તપાસમાં પૂણ્ણપણે, તવટરતપણે અને સચિંાઈપૂવ્ણક સિકાર આપે. 
સિકાર ન આપનારા કોઈપણ કમ્ણિંારી સામે ક્શસતનું પગલું લેવામાં આવી શકે છે.

બદલો લેવો નિીં

સંક્િતાની ક્િમા્યત કરવા માિે કંપની તેનાં તમામ કમ્ણિંારીઓ પર ક્નભ્ણર રિે છે. એ જ રીતે, ચિંતાઓ વ્યકત કરવા અથવા સંભક્વત ઉલલંઘનોની 
જાણ કરવા માિે અમે કમ્ણિંારીઓ પર ક્નભ્ણર રિીએ છીએ. આ ફરજ ક્નભાવનારા કમ્ણિંારીઓ સામે બદલો લેવો એ સંક્િતાનું ઉલલંઘન છે. જો 
તમે સંક્િતાને લગતો ટરપોિ્ણ આપો અથવા તેને લગતી ચિંતા વ્યકત કરો, અને તમને લાગે કે તમારી સાથે અન્યા્યી વ્યવિાર કરવામાં આવ્યો છે, તો 
તરત બાબતની જાણ કરો. 

ક્શસતનાં પગલાં

જ્યારે એવું નકકી કરવામાં આવે કે કમ્ણિંારીએ સંક્િતાનું ઉલલંઘન ક્યુું છે, ત્યારે કંપની ઉલલંઘનની તીવ્રતા સાથે બંર્બેસતું પગલું લેશે, જેમાં ગંભીર 
ઉલલંઘનો માિે રોજગારની સમાક્પતનો સમાવેશ થા્ય છે. ઉલલંઘનના પ્રકારના આર્ારે વટરષ્ મેનેજમેનિ દવારા ક્નણ્ણ્ય લેવામાં આવી શકે છે. 
જ્યારે કમ્ણિંારીએ ઉલલંઘન ક્યુું િોવાનું નકકી કરવામાં આવે, ત્યારે કમ્ણિંારીનાં કા્યમી રેકોડ્ણમાં આની નોંર્ કરવામાં આવશે. 

સંક્િતાને સમજવી 

આ સંક્િતામાં એવી તમામ પટરક્સથક્તઓને આવરી લેવાનું શક્ય નથી કે જ્યાં કાનૂની અથવા નૈક્તક મુદ્ાઓ ઉદભવી શકે. સંક્િતામાં પ્રશનો 
અને જવાબો સપષીકરણના િેતુસર વર્ારાની માક્િતી અને ઉદાિરણો પૂરા પાડે છે. તેમનો િેતુ લાગુ પડતી નીક્તઓ, કા્ય્ણપદર્ક્તઓ અથવા 
પ્રટક્્યાઓના સંપૂણ્ણ ખુલાસા આપવાનો નથી. તમે કંપનીનાં ર્ોરણો સમજવા માિે અને તમને સંક્િતાનો અથ્ણ અસપષ િો્ય અથવા પટરક્સથક્તનો 
સામનો કેવી રીતે કરવો તે અંગે તમે અક્નક્શિંત િો ત્યારે પ્રશનો પૂછવા માિે જવાબદાર છો.

આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત 

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત:  
આપણે અન્ય લોકો સાથે કેવો વ્યવિાર કરીએ છીએ

ગ્ાિકો, પુરવઠાકારો અને પ્રક્તસપર્ધીઓ સાથે  
આદરપૂણ્ણ વ્યવિાર કરવો 

ક્વક્વર્તા અને સમાવેશ 

ભેદભાવ અને િેરાનગક્ત 

ગુપતતા



10

આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત: આપણે અન્ય લોકો સાથે કેવો વ્યવિાર 
કરીએ છીએ

પ્રશનો અને જવાબો
મેં આપણા એક સેલસ પ્રક્તક્નક્ર્ને એક 
સંભક્વત ગ્ાિકને કિેતા સાંભળ્યું કે 
પ્રક્તસપર્ધીને ત્યાં ખાદ્ય સુરષિાને લગતા ્યોગ્ય 
પ્રોિોકૉલસ અમલમાં નથી. શું આ ્યોગ્ય છે?

ના. પ્રક્તસપર્ધી વતી ક્યારે્ય બોલવું નિીં. તેમ 
કરવું માત્ર અનૈક્તક જ નિીં, પરંતુ બજારમાં 
આપણે જે રીતે આપણા પ્રક્તસપર્ધીઓને રજૂ 
કરીએ છીએ તેની અસર આપણા ગ્ાિકો 
અથવા ઉપભોકતાઓ આપણી તરફ કેવી 
દૃક્ષથી જુએ છે તેનાં પર થઈ શકે છે. 

ગ્ાિકો સાથેની તમારી િંિંા્ણઓને આપણાં 
ઉતપાદનો અને પ્રટક્્યાઓના િકારાતમક ગુણો 
પર કેક્નરિત કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે 
છે, આપણા પ્રક્તસપર્ધીઓની નકારાતમક 
બાબતો પર નિીં. જો તમને ગ્ાિક 
પ્રક્તસપર્ધીના ઉતપાદનનું મૂલ્યાંકન કરવા 
કિે, તો તમે એમ કિીને કે “ખરેખર તો િંુ 
તેમનાં વતી કંઈ બોલી ન શકું, પણ િંુ એિલું 
િંોકકસ કિી શકું કે McCainનાં ઉતપાદનો...” 
ગ્ાિકના મનમાં એક વર્ુ િકારાતમક છબી 
ઉપસાવી શકશો.

આપણી આસપાસ રિેતા લોકો સાથે ક્શષાિંાર્યુકત અને આદરપૂણ્ણ વ્યવિાર કરવો એ ફકત વ્યક્કતગત પ્રામાક્ણકતાની વાત નથી, પરંતુ એ સારા 
વ્યવસા્યનો સૂિંક પણ છે. અન્ય લોકો સાથે આદરપૂણ્ણ વ્યવિાર કરવાથી મોકળું વાતાવરણ કેળવા્ય છે જે કમ્ણિંારી અને ગ્ાિકમાં વર્ુ સંતુષતા 
અને વફાદારીને ઉતિેજન આપે છે. 

તમે સરળ, છતાં્ય શક્કતશાળી પગલાં દવારા આદર દશા્ણવી શકો છો:

• સિકા્ય્ણકરોને અક્ભપ્રા્યો અને ક્વિંારો વ્યકત કરવા પ્રોતસાક્િત કરો

• તમારો ક્વિંાર વ્યકત કરતા પિેલાં અન્ય લોકોની વાત સાંભળો

• ક્ન્યક્મતપણે માક્િતીની આપલે કરો અને અન્ય લોકોને ક્નણ્ણ્ય લેવાની પ્રટક્્યામાં સામેલ કરો 

• કામમાં બદલાવ લાવવા અથવા તેને સુર્ારવા માિે લોકોના ક્વિંારોનો ઉપ્યોગ કરો

• લોકો અથવા તેમનાં ક્વિંારોનું ક્યારે્ય અપમાન ન કરો અથવા તેમને ઉતારી ન પાડો

• ક્વક્વર્તાસભર અને સમાવેશક કા્ય્ણસથળને ઉતિેજન આપો 

• રિંનાતમક િીકાનો ઉપ્યોગ કરો અને વર્ુ વારંવાર પ્રશંસા કરવાનો પ્ર્યતન કરો

ગ્ાિકો, પુરવઠાકારો, ઉપભોકતાઓ અને પ્રક્તસપર્ધીઓ સાથે આદરપૂણ્ણ 
વ્યવિાર કરવો
આપણા ગ્ાિકો, પુરવઠાકારો અને ઉપભોકતાઓ McCain Foodsની બિારની 
દુક્ન્યાનો એ ભાગ છે જેની મારફતે આપણે ક્વકસીએ છીએ, નવીનતા લાવીએ 
છીએ અને િકારાતમક વ્યાવસાક્્યક પટરણામો લાવીએ છીએ. આપણી કાનૂની અને 
નૈક્તક ફરજોનું સંપૂણ્ણ રીતે પાલન કરવાની સાથોસાથ, આ બિારના શૅરર્ારકો 
સાથે આદરપૂણ્ણ વ્યવિાર કરવો એ આપણી પ્રક્તષ્ા જાળવી રાખવાની અને 
આપણી સપર્ા્ણતમક સરસાઈને મજબૂત કરવાની આપણી ષિમતાના કેનરિસથાને છે. 

આ ઉપરાંત, આપણી જવાબદારી છે કે આપણે આપણા પ્રક્તસપર્ધીઓને ક્નષપષિ 
રીતે, િંોકસાઈપૂવ્ણક અને પૂવ્ણગ્િ ક્વના દશા્ણવીએ. આપણા પ્રક્તસપર્ધીઓને આપણે 
જે રીતે દશા્ણવીએ છીએ તેની અસર આપણા ગ્ાિકો અથવા અન્ય શૅરર્ારકો 
આપણા વ્યવસા્ય અને આપણાં પગલાંને જે દૃક્ષથી જુએ છે તેનાં પર થઈ શકે છે. 

McCain Foodsના તમામ શૅરર્ારકો સાથે ઉચિંતમ સતરનો આદરપૂણ્ણ વ્યવિાર 
કરો. આમાં સિકા્ય્ણકરો, પુરવઠાકારો, ઉપભોકતાઓ અને પ્રક્તસપર્ધીઓનો સમાવેશ 
થા્ય છે.

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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ક્વક્વર્તા અને સમાવેશ
McCain Foodsની સફળતા અને સાથે ક્વકસવાના આપણા 
વ્યાવસાક્્યક વ્યૂિના િાદ્ણમાં લોકો રિેલા છે. આપણી સફળતા આપણા 
બિુસાંસકૃક્તક, બિુ–પટરમાણી જીવન અને કા્ય્ણષિેત્રને પૂણ્ણપણે સમજવા 
અને અપનાવવાની આપણી ષિમતા પર ક્નભ્ણર છે. આપણા કમ્ણિંારીઓ 
આપણા ગ્ાિકો, ઉપભોકતાઓ, પુરવઠાકારો અને સમુદા્યોની ક્વક્વર્તાને 
પ્રક્તચબક્બત કરતા િો્ય ત્યારે આપણી સપર્ા્ણતમક સરસાઈ અને પ્રક્તષ્ામાં 
વર્ારો થા્ય છે. 

ક્વક્વર્તાસભર અને સમાવેશક કામનાં વાતાવરણ પ્રત્યેની કટિબદર્તાને 
સમથ્ણન આપવા આપણે: 

• આપણી િીમોમાં ક્વક્વર્તા અને સમાવેશને પ્રોતસાિન આપવું જરૂરી 
છે

• ક્વિંાર અને કલપનાઓની ક્વક્વર્તાનું લક્્ય રાખવું, તેનો આદર 
કરવો, તેની કદર કરવી અને લાભ લેવો જરૂરી છે

• સમાવેશકતા માિેની જવાબદારીમાં આપણા ભાગ પ્રત્યે પોતાને 
ઉતિરદા્યી ઠેરવવા જરૂરી છે

• મેનેજમેનિના ક્નણ્ણ્યો અને વત્ણણૂકમાં સમાવેશકતા દેખા્ય તેની 
ખાતરી કરવી જરૂરી છે

• આપણા તમામ સંબંર્ો પરસપર આદર અને ક્વકાસ પર આર્ાટરત િો્ય તે ક્સદર્ાંતનું પાલન કરવું જરૂરી છે

 
 
 
 
ભેદભાવ અને િેરાનગક્ત 
McCain Foods સુરક્ષિત, આદરપૂણ્ણ અને સમાવેશક, ભેદભાવ અને િેરાનગક્તથી મુકત વાતાવરણ પૂરું પાડે તેની ખાતરી કરવાની જવાબદારી 
આપણા બર્ાની છે.

આપણી વચિંે તફાવત પાડનારી કોઈ લાષિક્ણકતાના આર્ારે પૂવ્ણગ્િ, ભેદભાવ અથવા િેરાનગક્ત સાંખી લેવામાં નિીં આવે.

તેમને જુદી પાડનારી લાષિક્ણકતાના કારણે અન્ય લોકોને પૂણ્ણ સિભાક્ગતાથી બાકાત રાખવા એ ભેદભાવ છે. 

િેરાનગક્ત એવા આિંારણને આવરી લે છે કે જે વેરપૂણ્ણ, ર્ાકવાળું અથવા ઘૃણાજનક કામનું વાતાવરણ સજ્ણવાની શક્યતા ર્રાવતું િો્ય, અને 
તેમાં જાતી્ય પ્રકારની ક્વનંતીઓ થી માંડીને અપમાનો, અપમાનજનક મશકરીઓ, જાતી્ય લાંછનો સુર્ીના ક્વક્વર્ કૃત્યો અથવા કોઈ વ્યક્કત સાથે 
અપમાનજનક અથવા િીણી રીતે વ્યવિાર કરવાનો સમાવેશ થઈ શકે છે. 

જો તમે એવા વત્ણન અંગે વાકેફ િો કે જેને તમે ભેદભાવપૂણ્ણ અથવા ત્રાસદા્યક િોવાનું માનતા િો, તો તમારા સથાક્નક માનવ સંસાર્ન અથવા 
કાનૂની િીમોની સલાિ લો. 

વર્ુ માગ્ણદશ્ણન માિે સથાક્નક કા્ય્ણસથળને લગતી િેરાનગક્ત નીક્તઓ (Workplace Harassment policies) જુઓ.

વર્ુ માગ્ણદશ્ણન માિે વૈક્શવક ક્વક્વર્તાને લગતી માગ્ણદશ્ણક સૂિંનાઓ (Global Diversity Guidelines) જુઓ

આપણ ેજે રીત ેઅલગ તરી આવીએ છીએ તને ેક્વક્વર્તા 
તરીક ેવ્યાખ્યાક્્યત કરવામા ંઆવ ેછે. આ પટરમાણોના 
નમનૂામા ંજાક્ત, ચલગ, ઉંમર, અસમથ્ણતા, ર્મ્ણ, 
જાતી્ય અક્ભમખુતા અન ેબાળક/વડીલની સભંાળની 
જવાબદારીઓનો સમાવશે થા્ય છે પરતં ુતનેા ંસરુ્ી 
મ્યા્ણટદત નથી. ક્વક્વર્તાનો અથ્ણ ક્વિંારો, કલપનાઓ અને 
અક્ભવ્યક્કતઓમા ંરિલેા તફાવતોન ેઅપનાવવાનો પણ 
થા્ય છે. કવૂામા ંસોનાની ખાણ છૂપા્યલેી િોઇ શક ેતવેું 
ધ્યાનમા ંરાખવુ ંએ બિુમક્તથી ઊલિો અક્ભપ્રા્ય સિૂંવ ેછે.

સમાવેશનો અથ્ણ છે જોડા્યેલા િોવાની ભાવના - એક 
વ્યક્કત તરીકે આદરણી્ય અને મૂલ્યવાન િોવાની લાગણી 
જેથી તમે શ્ેષ્ કામગીરી કરી શકો.

સમાવેશ:

ક્વક્વર્તા:
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કરીએ છીએ

પ્રશનો અને જવાબો
મારા કા્ય્ણપ્રદશ્ણનનાં મૂલ્યાંકનો મને સતત શ્ેષ્તમ પફફૉમ્ણરની કષિામાં મૂકતા િોવા છતાં મારા ક્વભાગમાં બઢતી માિે સતત મારા પ્રત્યે 
દુલ્ણષિ કરવામાં આવે છે. મને એવું લાગવા લાગ્યું છે કે મારા વંશી્ય મૂળના કારણે મારી સાથે ભેદભાવભ્યજો વ્યવિાર કરવામાં તો નથી 
આવતો ને. મારે શું કરવું જોઈએ?

તમારે સૌપ્રથમ તમારા ક્નરીષિક સાથે ખુલલી િંિંા્ણ કરવી જોઈએ કે દરેક વ્યક્કતગત કા્ય્ણ માિે તમારા પ્રત્યે દુલ્ણષિ શા માિે કરવામાં 
આવ્યું. જો આ િંિંા્ણઓ બાદ તમને આ ક્નણ્ણ્યોના તાર્કક આર્ાર અંગે શંકા થા્ય તો તમારા ક્નરીષિકને તમારી ચિંતાઓ જણાવો. 
જો તમે તમારા ક્નરીષિકના જવાબથી સંતુષ ન િો તો તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ અથવા વટરષ્ મેનેજમેનિ સમષિ તમારી 
ચિંતાઓ મૂકો. 

િું આમંત્રણો નકારતો/નકારતી િોવા છતાં મારા ક્નરીષિક મને સામાક્જક મેળાવડાઓનું આમંત્રણ આપતા રિે છે. મને અકળામણ 
થવા લાગે છે. મારે શું કરવું જોઈએ?

સપષપણે જણાવો કે સામાક્જક આમંત્રણો ક્બનઆવકા્ય્ણ છે અને તેનાં લીર્ે તમને અકળામણ થા્ય છે. જો તે િંાલુ રિે અથવા જો 
તમને લાગે કે તમારી ચિંતા જણાવવા બદલ તમારા ક્નરીષિક તમારી સાથે જુદો વ્યવિાર કરે છે, તો તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન 
િીમ અથવા વટરષ્ મેનેજમેનિ સાથે વાત કરો.

પ્રશનો અને જવાબો
િું માનવ સંસાર્નમાં કામ કરું છંુ અને મારા સથાક્નક 
માકદેરિગ લીડે મને તેમની િીમની ષિમતાઓ અને 
મિેનતાણાનું મૂલ્યાંકન કરવાના િેતુસર અન્ય બજારોમાં 
McCainમાં નોકરી કરતા માકદેરિગ કમ્ણિંારીઓનાં નામો, 
પગારો અને નોકરીના પદોની ્યાદી આપવા કહ્યું. શું આ 
માક્િતી આપવી મારા માિે ્યોગ્ય છે? 

વ્યક્કતગત કમ્ણિંારીઓની પગારને લગતી માક્િતી ખાનગી 
િો્ય છે અને ઘણા અક્ર્કારષિેત્રોમાં ગુપતતાના કા્યદાઓને 
આર્ીન િો્ય છે. સંશોર્નના િેતુઓસર, પદના વણ્ણન અને 
પ્રદેશના ક્મમાં પગાર મ્યા્ણદાઓ પૂરી પાડી શકા્ય છે. જો 
તમને વર્ુ સપષીકરણ જોઈતું િો્ય તો તમારી સથાક્નક કાનૂની 
િીમની સલાિ લો.

ગુપતતા

આપણા કમ્ણિંારીઓ, ગ્ાિકો, ઉપભોકતાઓ અને પુરવઠાકારોની 
ગુપતતાનો આદર કરવો એ સારા વ્યવસા્યના સૂિંક છે, અને એ રીતે, 
આપણે વ્યક્કતગત માક્િતીનો વ્યવિાર જવાબદારીપૂવ્ણક અને લાગુ 
પડતા ગુપતતાના તમામ કા્યદાઓનાં પાલનમાં કરવો જોઈએ. 

જો તમે અન્ય લોકોની વ્યક્કતગત માક્િતીનો વ્યવિાર કરતા િો તો 
તમારે:

• લાગુ પડતા કા્યદા અંગે માક્િતગાર િોવું અને તેનાં મુજબ વત્ણવું 
જરૂરી છે

• કરારને લગતી કોઈપણ પ્રસતુત ફરજો અંગે માક્િતગાર િોવું અને 
તેનાં મુજબ વત્ણવું જરૂરી છે

• એવી માક્િતીને માત્ર કા્યદેસર વ્યાવસાક્્યક િેતુઓસર એકત્ર 
કરવી, ઉપ્યોગમાં લેવી અને પ્રટક્્યા કરવી જરૂરી છે

• માક્િતી માિે કા્યદેસર વ્યાવસાક્્યક િેતુ ન ર્રાવતા િો્ય તેવા 
લોકો સમષિ અનક્ર્કૃત પ્રગિીકરણ અિકાવવાની કાળજી લેવી 
જરૂરી છે

વર્ુ માગ્ણદશ્ણન માિે સથાક્નક ગુપતતા નીક્તઓ (Privacy policies) જુઓ.

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 



13

આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત:  
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ક્નષપષિ સપર્ા્ણ 

સપર્ા્ણતમક સમજશક્કત 

આંતરરાષ્ટી્ય વ્યવસા્ય 

સરકાર સાથેનો વ્યવસા્ય 

રાજકી્ય પ્રવૃક્તિઓ અને ફાળા 

પ્યા્ણવરણનું રષિણ કરવું
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ક્નષપષિ સપર્ા્ણ
સપર્ા્ણને લગતા કા્યદાઓ, કે જે સપર્ા્ણ ક્વરોર્ી, ઇજારા અથવા ક્નષપષિ વેપારને લગતા કા્યદાઓ તરીકે પણ ઓળખા્ય છે, તેનો િેતુ એક સવસથ, 
ઉતસાિપૂણ્ણ અને સપર્ા્ણતમક અથ્ણવ્યવસથાને ઉતિેજન આપવાનો છે કે જેમાં વ્યવસા્યો ગુણવતિા, સેવા અને રકમતના આર્ારે તેમનાં ઉતપાદનો 
વેિંવા મુકત િો્ય. 

ક્નષપષિ સપર્ા્ણ એ McCain Foodsની વ્યાવસાક્્યક માન્યતાઓનો મૂળભૂત ક્સદર્ાંત છે, અને આપણે કા્યદેસર, પ્રામાક્ણક અને નૈક્તક રીતે 
આપણા પ્રક્તસપર્ધીથી િંટડ્યાતી કામગીરી કરવાનું લક્્ય રાખીએ છીએ.

McCain Foods એવી કોઈ પ્રવૃક્તિમાં ભાગ નિીં લે અથવા િેકો નિીં આપે કે જે તેનાં કોઈપણ કા્ય્ણષિેત્રમાંનાં સપર્ા્ણને લગતા કા્યદાઓ અથવા 
ક્ન્યમનોના ક્વરોર્માં િો્ય. 

આપણે એવા કોઈપણ દેશના સપર્ા્ણને લગતા કા્યદાઓનું પાલન કરવું જરૂરી છે કે જ્યાં McCain Foods વ્યવસા્ય કરતા િો્ય. તેથી, આપણે 
પ્રક્તસપર્ધીઓ સાથે એવી િંિંા્ણઓ િાળવી જોઈએ કે જેને ક્નષપષિ સપર્ા્ણમાં અડિંણરૂપ માનવામાં આવી શકે. પ્રક્તસપર્ધીઓ સાથે કોઈ વાતિંીતો 
કરતા પિેલાં અથવા પ્રક્તસપર્ધીઓ િાજર િો્ય તેવી કોઈ સભાઓમાં િાજરી આપતા પિેલાં તમારી સથાક્નક કાનૂની િીમનું કાનૂની માગ્ણદશ્ણન 
લો.

સપર્ા્ણને લગતા કા્યદાઓ જટિલ િો્ય છે અને ઘણી ક્વભાવનાઓના ક્વક્વર્ અથજો થતા િો્ય છે. ઘણા દેશોના સપર્ા્ણને લગતા કા્યદાઓમાં 
તફાવતો િોવા છતાં, સામાન્ય રીતે સમાન પ્રકારના આિંરણ પ્રક્તબંક્ર્ત િો્ય છે, જેમાં સામેલ છે પ્રક્તસપર્ધીઓ સાથે નીિંેની બાબતોને લગતા 
કરારો:

• પ્રક્તસપર્ધી ઉતપાદનો અથવા સેવાઓ માિે રકમતો, વેિંાણના ક્ન્યમો અને શરતો નકકી કરવી

• પ્રક્તસપર્ધી ઉતપાદનો અથવા સેવાઓ માિે ગ્ાિકો, બોલીઓ, બજારો અથવા ષિેત્રો વિેંિંવા અથવા ફાળવવા

• અમુક ખરીદનારાઓને વેિંવાની ના પાડવી અથવા અમુક જ પુરવઠાકારો પાસેથી માલ ખરીદવો

• સપર્ા્ણ ઓછી કરવાના િેતુસર ક્બન-સાવ્ણજક્નક માક્િતીની આપલે કરવી 

ક્વતરકો અને ગ્ાિકો સાથેના સંબંર્ો, ભલે તે લેક્ખત કરારોમાં, મોક્ખક સમજૂતીઓમાં અથવા અન્ય રીતે સમાવેશ પામતા િો્ય, તે ્યોગ્ય વેપાર 
કા્ય્ણપદર્ક્તઓ પ્રત્યે કટિબદર્તા અને લાગુ પડતા કા્યદાઓનું અનુપાલન દશા્ણવતા િોવા જોઈએ.

સપર્ા્ણને લગતા કા્યદાઓનાં ઉલલંઘનો ગંભીર બાબત છે અને તે નોંર્પાત્ર દંડ, ઉગ્ વ્યાવસાક્્યક પ્રક્તબંર્ો અને પ્રક્તષ્ાના નુકસાનમાં પટરણમી 
શકે છે. અક્ર્કારષિેત્રના આર્ારે તેમાં કંપની અને વ્યક્કતગત કમ્ણિંારીઓને દંડ, કેદ અને દીવાની નુકસાનીનો સમાવશે થઈ શકે છે.

વર્ુ માગ્ણદશ્ણન માિે નીિંેની સપર્ા્ણને લગતી નીક્તઓ (Competition Policy) જુઓ:
• સપર્ા્ણને લગતી નીક્ત (Competition Policy) – કૅનેડા, ડે એનડ રૉસ
• સપર્ા્ણને લગતી નીક્ત (Competition Policy) – USA

• સપર્ા્ણને લગતી નીક્ત (Competition Policy) – UK અને ્યુરોપ
• સપર્ા્ણને લગતી નીક્ત (Competition Policy) – ઑસટ્ેક્લ્યા
• સપર્ા્ણને લગતી નીક્ત (Competition Policy) – ન્યુ ક્િલૅનડ
• સપર્ા્ણને લગતી નીક્ત (Competition Policy) – પ્રદેશોનું સંતુલન

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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પ્રશનો અને જવાબો
આપણે તાજેતરમાં એક એવા કમ્ણિંારીને નોકરીએ રાખ્યા 
કે જેઓ અગાઉ આપણા એક પ્રક્તસપર્ધી માિે કામ કરતા 
િતા. િંુ આ કમ્ણિંારીને આ પ્રક્તસપર્ધી ક્વશે માક્િતી 
આપવા કિી શકું?

કમ્ણિંારી તેમનાં અગાઉના ક્ન્યોકતાની ક્બન-સાવ્ણજક્નક 
માક્િતી ખાનગી રાખવાની નૈક્તક જવાબદારી, અને 
સંભક્વતપણે કાનૂની જવાબદારી ર્રાવે છે. તેમને આ 
જવાબદારીનું ઉલલંઘન કરતી માક્િતી જાિેર કરવા કિીને 
તમે નવા કમ્ણિંારીને મુશકેલ પટરક્સથક્તમાં મૂકશો અને 
તમે McCain Foodsના કમ્ણિંારીઓ પાસેથી અમે જે 
અપેષિાઓ રાખીએ છીએ તેની સાથે અસંગત વત્ણણૂક 
દશા્ણવશો.

એક પુરવઠાકારે મને આપણા પ્રક્તસપર્ધીએ તૈ્યાર કરેલી 
પ્રસતુક્ત આપી છે. િંુ તેને સવીકાર કરી શકું?

કદાિં. જો પુરવઠાકાર પુક્ષ આપે કે તે માક્િતીનું રષિણ 
કરવાની કોઈ કાનૂની ફરજ િેઠળ નથી, તો તમે માક્િતી 
સવીકારી શકો છો. એક વખત પ્રસતુક્ત તમારી પાસે આવે 
ત્યારબાદ, જો તેનાં પર “ખાનગી” અથવા “પ્રોપ્રાઇિરી” 
લખેલું િો્ય અથવા તમે માનતા િો કે લખેલું િોવું જોઈતું 
િતું, તો માક્િતીને જાિેર કરતા પિેલાં અથવા ઉપ્યોગમાં 
લેતાં પિેલાં તમારી સથાક્નક કાનૂની િીમની સલાિ લો. જો 
એવું નકકી કરવામાં આવે કે માક્િતી ક્બન-સાવ્ણજક્નક છે 
અને તેની આપલે કરવી જોઈતી ન િતી, તો પુરવઠાકારને 
ક્વવેકપૂવ્ણક કિો કે તમે માક્િતી ફેંકી દીર્ી છે કારણ કે 
તમને તે પ્રોપ્રાઇિરી લાગી. િંમેશા ્યાદ રાખો કે તમારા 
પગલાં એ વાત પર અસર કરી શકે છે કે પુરવઠાકાર અથવા 
ગ્ાિક McCain Foods તરફ કેવી દૃક્ષથી જુએ છે, અને 
ઈમાનદારી અને પ્રામાક્ણકતાપૂવ્ણક વત્ણવાથી બજારમાં 
McCainનું પ્રક્તક્નક્ર્તવ એ જ રીતે થશે. 

સપર્ા્ણતમક સમજશક્કત
બજારને સમજવાના િેતુસર અને કંપનીનાં વ્યવસા્યને વર્ારવા માિે સપર્ા્ણતમક માક્િતીનું એકત્રીકરણ પ્રોતસાક્િત કરવામાં આવે છે અને 
અપેક્ષિત છે. જોકે, આપણે આપણી ક્બન-સાવ્ણજક્નક માક્િતીને જેિલું મિત્વ આપીએ છીએ, અન્ય કંપનીઓની ક્બન-સાવ્ણજક્નક માક્િતીનો 
પણ આપણે તેિલો જ આદર કરીએ છીએ. ફકત સાવ્ણજક્નક રીતે ઉપલબર્ માક્િતીનો ઉપ્યોગ કરવા સક્િત, સપર્ા્ણતમક માક્િતીનું એકત્રીકરણ 
કા્યદેસર અને નૈક્તક રીતે કરવું જરૂરી છે. 

સાવ્ણજક્નક રીતે ઉપલબર્ માક્િતીમાં, દાખલા તરીકે, સાવ્ણજક્નક કંપની ફાઇચલગસ, કંપનીએ કરેલા અને કૉપજોરેિ વેબ સાઇિો, વાર્રક અિેવાલો 
અને સમાિંાર સત્રોતો દવારા ઉપલબર્ કરેલા જાિેર ભારણો અથવા પ્રસતુક્તઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
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આંતરરાષ્ટી્ય વ્યવસા્ય

ક્વશવભરના દેશોમાં વ્યવસા્ય કરતી બિુરાષ્ટી્ય કંપની તરીકે એ અક્તઆવશ્યક છે કે આપણે લાગુ પડતા તમામ સથાક્નક કા્યદાઓ સમજીએ અને 
તેનું પાલન કરીએ, કારણ કે ખાસ કરીને ઘણા સરકારી કા્યદાઓ આંતરરાષ્ટી્ય વ્યવસા્યને લગતી અમુક કા્ય્ણપદર્ક્તઓની ક્વક્શષ રીતે મનાઈ 
ફરમાવતા િો્ય છે.

રુશવતખોરી
ઘણા દેશો રુશવત બરાબર િો્ય તેવી િંુકવણીઓને પ્રક્તબંક્ર્ત કરતા કા્યદાઓ ર્રાવે છે. દાખલા તરીકે, ્યુનાઇિેડ સિેટસમાં ક્વદેશી ભ્રષાિંાર 
અક્ર્ક્ન્યમ (The.Foreign.Corrupt.Practices.Act) કરાર કરવા માિે અથવા વ્યાવસાક્્યક સંબંર્ કેળવવા માિે ક્વદેશી સરકારને િંુકવણીઓ 
કરવાની મનાઈ ફરમાવે છે. તે જ રીતે, કૅનેડામાં, ક્વદેશી સાવ્ણજક્નક અક્ર્કારી ભ્રષાિંાર અક્ર્ક્ન્યમ (The.Corruption.of.Foreign.Public.

Officials.Act) વ્યવસા્યમાં સપર્ા્ણતમક સરસાઈ મેળવવાના િેતુસર, પ્રત્યષિ કે પરોષિ, રુશવત આપવાની કડક મનાઈ ફરમાવે છે.

McCain ક્વદશેી સરકારો સાથ ેવ્યાવસાક્્યક વ્યવિારોની સકુ્વર્ા કરી આપવા માિ ેક્વદશેી અક્ર્કારીઓન ેિંકુવણીઓ કરવાની કડક મનાઈ ફરમાવ ેછે.

વ્યક્કત અને કંપની બનને માિે પ્રક્તબંક્ર્ત િંુકવણીઓ કરવા બદલ કાનૂની દંડ કઠોર િોઇ શકે છે. જો તમને અમુક પ્રકારની િંુકવણીઓના દરજજા 
અંગે અસપષતા િો્ય અથવા તમને લાગે કે િંુકવણીની ક્વનંતીનો પ્રકાર વાંર્ાજનક છે, તો તમારી સથાક્નક કાનૂની િીમની સલાિ લો.

ક્નકાસ ક્ન્યંત્રણો/પ્રક્તબંર્ો
ઘણી સરકારો ઘણાં ઉતપાદનો, સેવાઓ અને િેકનોલૉજીસની ક્વદેશમાં ક્નકાસ કરવાની મનાઈ ફરમાવે છે. ઉપરાંત, કેિલીક સરકારો સમ્યાંતરે 
અમુક એવા દેશોની ઓળખ કરશે કે જેમની સાથે વ્યાવસાક્્યક સંબંર્ો મોકૂફ રાખવામાં આવ્યા િો્ય; પ્રક્તબંર્ો અને મોકૂફીઓ સામાન્ય રીતે એવા 
અક્ર્કારષિેત્રોમાં સથાક્પત કંપનીઓને અને તેમની સિ્યોગી કંપનીઓને ક્વશવભરમાં લાગુ પડે છે. આ ઉપરાંત, સં્યુકત રાષ્ટ સમ્યાંતરે અમુક દેશોમાં 
ક્નકાસ કરવા પર પ્રક્તબંર્ મૂકી શકે છે, જેનું ઉલલંઘન કરવાથી કંપનીને પ્રક્તષ્ાતમક નુકસાન થઈ શકે છે. કોઇક દેશ સાથે વ્યવસા્ય મોકૂફ રાખવામાં 
આવ્યો છે કે નિીં અથવા પ્રસતાક્વત લેવડદેવડને પ્રક્તબંર્ો લાગુ પડે છે કે નિીં તે અંગે કોઈ પ્રશન િો્ય તો તમારી સથાક્નક કાનૂની િીમની સલાિ 
લો.

બક્િષકાર

અમુક દેશો સરકારો અથવા અન્ય દેશોમાં ક્સથત વ્યવસા્ય સાથે, અથવા જાક્ત, ર્મ્ણ અથવા રાષ્ટી્ય મૂળના આર્ારે વ્યક્કતઓ સાથે વ્યવસા્ય 
કરવાનું િાળવાની પ્રક્તજ્ાની શરતે વાક્ણક્જ્યક સંબંર્ો બાંર્વાનો પ્ર્યાસ કરતા િો્ય છે. અમુક સરકારો અને કંપની બક્િષકારની શરતો અંગે સંમક્ત 
આપવાની સપષપણે મનાઈ ફરમાવે છે. સંભક્વતપણે ગેરકા્યદેસર ભારા અંગે પ્રશનો માિે તમારી સથાક્નક કાનૂની િીમનો સંપક્ણ કરો.

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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સરકાર સાથેનો વ્યવસા્ય 
ક્વશવભરમાં ઘણા દેશોની સરકારો McCain Foodsના મિત્વપૂણ્ણ અને મૂલ્યવાન ગ્ાિકો છે. સાવ્ણજક્નક ક્િતનું રષિણ કરવા, સરકારો સાથેની 
લેવડદેવડો ક્વશેર કાનૂની ક્ન્યમો દવારા આવરી લેવામાં આવે છે અને તે ખાનગી કંપનીઓ સાથે વ્યવસા્ય કરવાથી અલગ િો્ય છે. સરકાર સાથે 
વ્યવસા્ય કરવા ઇચછતા તમામ ઠેકેદારોએ કા્યદાઓ અને ક્ન્યમનોનું પાલન કરવું જરૂરી છે, કારણ કે અ્યોગ્યતાનો દેખાવ સુદર્ાં કંપની અને 
સરકારી પ્રાક્પત પ્રટક્્યામાં લોકોનો ક્વશવાસ ઘિાડી શકે છે.

McCain Foods સરકાર સાથેના વ્યવસા્યને આવરી લેતાં કા્યદાઓ અને ક્ન્યમનોનું કડક પાલન કરે છે. 

સરકારી કમ્ણિંારીઓને સોગાતો

ઘણા દેશોમાં સરકારી કમ્ણિંારીઓ અથવા અક્ર્કારીઓને સોગાતો, સૌજન્યો, મનોરંજન અથવા ભોજન, આપી શકાતું નથી, ભલે તે કેિલું્ય 
નામમાત્રનું િો્ય. ઘણા દેશોએ સરકારી અક્ર્કારીઓને રુશવત આપવાના કૃત્યને ગુનો ઠેરવતો કા્યદો પસાર ક્યજો છે અને, િેતુ અથવા ઇરાદાને 
ધ્યાને ન લેતાં, આ કા્યદાઓનું ઉલલંઘન કરવા બદલના પ્રક્તબંર્ો કઠોર િોઇ શકે છે. સોગાતો અને 
મનોરંજનની કા્ય્ણપદર્ક્તઓને પરવાનગી િો્ય તેવા દેશોમાં McCain Foodsના કમ્ણિંારીઓએ લાગુ 
પડતા ક્ન્યમનો અને આ સંક્િતાનું પાલન કરવું જરૂરી છે.

સરકારી અક્ર્કારીન ેમલૂ્ય ર્રાવતી કોઈ વસત ુ- ભલ ેત ેકિેલી્ય ેનામમાત્રની િો્ય, આપતા પિલેાં 
તમાર ેતમારી સથાક્નક કાનનૂી િીમની લકે્ખત મજૂંરી લવેી અન ેતમારા સથાક્નક સરકારી સપંક્ણ 
પ્રક્તક્નક્ર્ (local Government Relations representative)ની સલાિ લવેી જરૂરી છે. તમેાં 
રોકડ, સોગાતો, ભોજન, મનોરજંન, કપંનીનુ ંઉતપાદન, નોકરીના પ્રસતાવો વગરેનેો સમાવશે થા્ય છે. 

સરકારી કમ્ણિંારીઓ ઉપર મૂકવામાં આવતા પ્રક્તબંર્ો

કેિલીક સરકારો તેમનાં ઠેકેદારો અને પ્રાક્પત અક્ર્કારીઓને પ્રાક્પત કરવામાં આવી રિી િો્ય ત્યારે 
અમુક પ્રવૃક્તિઓ કરવાની મનાઈ ફરમાવતી િો્ય છે. અસવીકા્ય્ણ પ્રવૃક્તિઓમાં પ્રોપ્રાઇિરી અથવા 
સત્રોત પસંદગીને લગતી માક્િતીની ક્વનંતી કરવા અથવા તેને જાિેર કરવાનો સમાવેશ થા્ય છે. આ 
પ્રક્તબંર્ો ક્વનંતીના ક્વકાસ, તૈ્યારી અને તેને જારી કરવાથી કોનટ્ાકિ આપવા અને કોનટ્ાકિમાં કોઈ  
સુર્ારા અથવા વર્ારા કરવા સુર્ી અમલમાં રિે છે.

• કોઈપણ સરકાર અથવા સરકાર 
ક્ન્યંક્ત્રત સંસથાના કમ્ણિંારીઓ

• રાજકી્ય પષિો અને પષિના 
અક્ર્કારીઓ, જેમાં રાજકી્ય 
િોદ્ા માિેના ઉમેદવારોનો 
સમાવેશ થા્ય છે

• સં્યુકત રાષ્ટ જેવા જાિેર 
આંતરરાષ્ટી્ય સંગઠનોના 
કમ્ણિંારીઓ

સરકારી અક્ર્કારીઓ કોણ છે?
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સથાક્નક ક્ન્યમનોથી પટરક્િંત થાઓ
સરકારી કોનટ્ાકિના કામ સાથે સંકળા્યેલા તમામ કમ્ણિંારીઓ પાસેથી ક્વશેર ક્ન્યમનો, કા્યદા અને સરકાર સાથેનો વ્યવસા્ય િાથ ર્રવા માિેની 
કંપનીની પોતાની માગ્ણદશ્ણક સૂિંનાઓથી પટરક્િંત થવા અને તેનું પાલન કરવાની અપેષિા રાખવામાં આવે છે, જેમાં નીિંેની ફરજોનો સમાવેશ 
થા્ય છે:

• કોનટ્ાકિના ક્વગતવાર વણ્ણનનું પાલન કરવું

• િંોકકસ ખિં્ણ અને ભાવની માક્િતી જણાવવી

• ખાનગી સામગ્ીનું પ્રગિીકરણ અિકાવવું

• પૂવ્ણ સરકારી કમ્ણિંારીઓને રોજગાર આપવા પરના પ્રક્તબંર્ોનું પાલન કરવું

સરકારી પ્રાક્પતને લગતા કા્યદાઓને લાગુ કરવાની ્યોગ્યતા અંગેના પ્રશનો તમારી સથાક્નક કાનૂની િીમને મોકલવા જોઈએ. 

રાજકી્ય પ્રવૃક્તિઓ અને ફાળા 

McCain Foods માને છે કે સટક્્ય અને માક્િતગાર નાગટરકો સરકારી પ્રટક્્યાની કામગીરી માિે અક્તઆવશ્યક છે, અને તમને તમારી પોતાની 
પસંદગીની જાિેર બાબતોમાં રાજકી્ય પ્રટક્્યામાં અને તમારી પોતાની માન્યતાઓ મુજબ ભાગ લેવા પ્રોતસાક્િત કરે છે. પરંતુ, તમારે કંપની 
વતી રાજકી્ય સિભાક્ગતા િાળવી જોઈએ. તેમાં સામેલ છે અક્ભપ્રા્યોની આપલે કરવી, ભંડોળ, ઉતપાદન અથવા કંપનીની અન્ય અસક્યામતો 
આપવી, રાજકી્ય અક્ભ્યાનો માિે સુમેળ સાર્વો અથવા ભાગીદારી કરવી અથવા તમારી પોતાની વ્યક્કતગત રાજકી્ય માન્યતાઓને આગળ 
મૂકવા માિે કંપનીનાં નામ અથવા ઉતપાદનોનો ઉપ્યોગ કરવો.

કોઈપણ કમ્ણિંારી McCain Foods Limitedના પ્રમુખ અને મુખ્ય કા્ય્ણકારી અક્ર્કારીની સપષ અક્ર્કૃક્ત ક્વના કોઈપણ રાજકી્ય પષિો અથવા 
ઉમેદવારોને કંપની અથવા સિ્યોગી કંપનીનાં ભંડોળ અથવા સંપક્તિમાંથી નાણાકી્ય, ઉતપાદન અથવા અન્ય ફાળા આપશે નિીં, ભલે સથાક્નક 
અથવા ક્વદેશી કા્યદાઓ એવી કા્ય્ણપદર્ક્તઓની પરવાનગી આપતા િો્ય. 

ઉપરાંત, કોઈપણ કમ્ણિંારી કંપની વતી ઉમેદવાર અથવા પષિને વ્યક્કતગત રાજકી્ય ફાળો આપવા અથવા િાળવાના બીજા કમ્ણિંારીનાં ક્નણ્ણ્યને 
પ્રભાક્વત કરવાનો પ્ર્યાસ કરશે નિીં.

આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત: બજારમાં

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત: બજારમાં

પ્રશનો અને જવાબો
મારો ક્મત્ર જાિેર પદનો ઉમેદવાર છે. િું અક્ભ્યાનમાં મદદ કરી શકું?

િા. તમારી વ્યક્કતગત રાજકી્ય પ્રવૃક્તિ એ તમારી બાબત છે, પણ તમારે અક્ભ્યાનને આગળ ર્પાવવા માિે કંપનીનાં સંસાર્નો 
અથવા કંપનીનાં નામનો ઉપ્યોગ િાળવો જોઈએ. 

એક વ્યવસા્ય તરીકે, આપણે ખાદ્યપદાથજોની ઉતપાદન પ્રટક્્યાને લગતા કેિલાક પ્રસતાક્વત નવા કા્યદા સાથે સંમત નથી. અમે કંપની 
વતી અમારા અક્ભપ્રા્યો વ્યકત કરી શકીએ?

સરકારી સંપકજો સામાન્ય રીતે પ્રાદેક્શક મુખ્ય કા્ય્ણકારી અક્ર્કારી દવારા નામક્નર્દષ અથવા કાનૂની િીમ દવારા ક્ન્યંક્ત્રત અક્ર્કૃત 
માધ્યમો મારફતે થવા જોઈએ, કારણ કે કંપનીનાં અક્ભપ્રા્યો તેનાં સમગ્ વ્યવસા્યના સંદભ્ણમાં પ્રસતુત થવા જોઈએ. ઉપરાંત, 
વત્ણમાન અથવા પ્રસતાક્વત કા્યદા અથવા ક્ન્યમનને લગતી ટિપપણીઓ ઘણી વખત સાવ્ણજક્નક રેકોડ્ણની બાબત િો્ય છે, અને ઘણા 
દેશોમાં લૉચબગની પ્રવૃક્તિ ક્ન્યંક્ત્રત કરવામાં આવે છે. જો તમે પ્રસતાક્વત સરકારી પગલાની વ્યવસા્ય પર થતી અસર અંગે ચિંક્તત 
િો, તો તેને તમારા સથાક્નક સરકારી સંપક્ણ ક્ન્યુકત અથવા કાનૂની િીમના ધ્યાને લાવો.

કંપની વ્યાવસાક્્યક કામગીરીઓને અસર કરતા વત્ણમાન અથવા પ્રસતાક્વત કા્યદા અથવા સરકારી નીક્તઓ અથવા કા્ય્ણપ્રદશ્ણનનાં સંબંર્માં 
ર્ારાસભ્યો, સરકારી એજનસીઓ અથવા સામાન્ય પ્રજાને તેનાં અક્ભપ્રા્યો ક્ન્યક્મતપણે જણાવે છે. કેિલાક દેશોએ આ પ્રવૃક્તિઓને ક્ન્યંક્ત્રત 
કરતા લૉક્બસિ અને/અથવા લૉક્બસિ નોંર્ણી કા્યદો ઘર્યો છે. કંપની તમામ કમ્ણિંારીઓ પાસેથી આવા કા્યદાનું પાલન કરવાની અપેષિા રાખે 
છે. ઉપરાંત, કંપની અને સરકારો અથવા રાજકી્ય પષિો વચિંેની તમામ આંતરટક્્યાઓ અને સંદેશાવ્યવિારનો વિીવિ McCain Foodsની 
સથાક્નક સરકારી સંપક્ણ િીમ અને/અથવા કાનૂની િીમ દવારા પ્રાદેક્શક પ્રમુખના નેતૃતવ િેઠળ કરવાનો િો્ય છે.
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વર્ુ માગ્ણદશ્ણન માિે વૈક્શવક પ્યા્ણવરણી્ય નીક્ત (Global Environmental Policy) જુઓ.

પ્યા્ણવરણનું રષિણ કરવું
આપણે પ્રામાક્ણકતા, ગુણવતિા, સુરષિા અને સામાક્જક તેમજ પ્યા્ણવરણી્ય જવાબદારીના ક્સદર્ાંતોના માગ્ણદશ્ણન િેઠળ િકાઉ ક્વકાસ પ્રત્યે 
કટિબદર્ છીએ. આપણો મંત્ર છે: It’s.All.GoodTM. McCain માિે તેનો અથ્ણ છે આપણાં ઉતપાદનો અને સેવાઓની ગુણવતિાને વર્ારવા માિે 
સતત કામ કરતા રિેવું અને આપણા દરેક કા્ય્ણષિેત્રમાં પ્યા્ણવરણની ગુણવતિા સાિંવવી.

McCain Foods કા્યદાનાં પાલનને ન્યૂનતમ ર્ોરણ માને છે. 

જ્યાં સથાક્નક જરૂટર્યાતો ન િો્ય અથવા જ્યાં એવી જરૂટર્યાતો આપણા મતે કામગીરી માિે અપૂરતી િો્ય ત્યાં આપણે જવાબદારી્યુકત 
પ્યા્ણવરણી્ય કા્ય્ણપદર્ક્તનું આપણં પોતાનું ર્ોરણ લાગુ કરીશું.

આપણં લક્્ય છે આપણા વ્યવસા્યની પ્રક્તકૂળ અસરો ઘિાડવા માિે અસરકારક રીતો શોર્ીને આપણં પ્યા્ણવરણી્ય કા્ય્ણપ્રદશ્ણન સતત સુર્ારવું. 
તમે કંપનીની પ્યા્ણવરણી્ય નીક્તઓ સમજવા માિે અને કા્ય્ણસથળ ખાતે સારી પ્યા્ણવરણી્ય કા્ય્ણપદર્ક્તઓ લાગુ કરવા માિે જવાબદાર છો.

નીક્તના તમામ ઉલલંઘનોની જાણ તરત સથાક્નક સપલાઈ િંેન અથવા કાનૂની િીમોને કરવી જોઈએ.

આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત: બજારમાં

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત:  
કંપનીમાં

ખાનગી માક્િતી 

કંપનીની અસક્યામતોનો ્યોગ્ય ઉપ્યોગ 

વ્યાવસાક્્યક રેકોરસ્ણ અને ક્ન્યંત્રણો 

છેતરચપડી 

બાહ્ય સંદેશાવ્યવિાર 

વ્યાવસાક્્યક આરોગ્ય અને સુરષિા 

પદાથ્ણનો દુરુપ્યોગ
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ખાનગી માક્િતી

કંપનીની ક્બન-સાવ્ણજક્નક ખાનગી માક્િતી તેની સપર્ા્ણતમક સરસાઈ માિે અક્તમિત્વપૂણ્ણ છે. ખાનગી માક્િતીનો અનક્ર્કૃત ઉપ્યોગ કરવાથી 
અથવા તેને આપવાથી આ સરસાઈનું નુકસાન થઈ શકે, તેમજ ગ્ાિકો સાથેના સંબંર્ો બગડી શકે અને સાથી કમ્ણિંારીઓને શરચમદા કરી શકે 
અથવા િાક્ન પિોંિંાડી શકે છે.

ખાનગી માક્િતીમાં નીિંેનાનો સમાવેશ થા્ય છે:

• McCain Foods દવારા સર્જત, પ્રાપત કરેલ અથવા ક્ન્યંક્ત્રત કોઈપણ માક્િતી કે જેની બાબતે કંપનીએ નકકી ક્યુું િો્ય કે તેને જાિેર 
પ્રગિીકરણથી સુરક્ષિત રાખવી જોઈએ

• ખાનગીપણા અથવા અપ્રગિીકરણ કરારની શરતો િેઠળ ત્રીજા પષિકાર પાસેથી મેળવેલી માક્િતી

સામાન્ય રીતે, કંપનીની બાહ્યમુખી વેબ સાઇિો અથવા કંપનીની પ્રોતસાિનાતમક અથવા માકદેરિગ સામગ્ીમાં જાિેરપણે ન મૂકેલી કોઈપણ 
માક્િતીને ક્બન-સાવ્ણજક્નક ગણવામાં આવે છે અને તેને િંમેશા ખાનગી રાખવી જોઈએ. 

ક્બન-સાવ્ણજક્નક માક્િતીમાં નીિંેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે, પરંતુ તેનાં સુર્ી મ્યા્ણટદત નથી:

• નાણાકી્ય રેકોરસ્ણ (આંતટરક ડેિાબેિીસ, પત્રકો, કોનટ્ાકિો, પુરવઠાકારોએ જણાવેલી રકમતો)

• વ્યાવસાક્્યક ્યોજનાઓ (વ્યૂિો, પેિનિ/ટ્ેડમાક્ણ એક્પલકેશનસ, પટરણામો, ક્વલીનીકરણો અથવા સંપાદનો)

• સેલસ અને માકદેરિગ અંગે માક્િતી (ઉતપાદન ્યોજનાઓ, બજાર ક્િસસા અંગે માક્િતી, બજારમાં મુકાતા નવાં ઉતપાદનો)

• કમ્ણિંારી રેકોરસ્ણ (ઘરના સરનામા અને ફોન નંબરો, તબીબી રેકોરસ્ણ, કમ્ણિંારી અને પગાર માક્િતી, મેનેજમેનિમાં થ્યેલા મોિા ફેરફારો)

• િેક્કનકલ માક્િતી (વાનગી બનાવવાની રીતો/ક્વગતવાર વણ્ણનો, ટડિાઇનો/રેખાકૃક્તઓ, એક્નજક્ન્યરરગ/ઉતપાદન જાણકારી, પ્રટક્્યાઓની 
ક્વગતો, કૉપીરાઇિવાળી સામગ્ી, સૉફિવેર)

તમારે સુક્નક્શિંત કરવું જોઈએ કે કંપનીની નીક્તઓ અને સૂિંનાઓ મુજબ તમારા ક્નદદેશ કે ચન્યત્રણ િેઠળની માક્િતી ્યોગ્ય રીતે સુરક્ષિત 
રાખવામાં આવે છે. તમારી પાસેથી એવી પણ અપેષિા રાખવામાં આવે છે કે તમે કંપની માિે બંર્નકતા્ણ ત્રીજા પષિકારના ખાનગીપણા અને 
અપ્રગિીકરણ કરારોનું પાલન કરો.

આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત: કંપનીમાં

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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પ્રશનો અને જવાબો
િું જે િેક્કનકલ કામ કરું છંુ તે ખાનગી છે, પણ રાત્રે તેને તાળાબંર્ રાખવાની અગવડ રિે છે. મને ક્વશવાસ છે કે તે મારા ડેસક પર 
સુરક્ષિત રિેશે. િંુ તેને ત્યાં મૂકી શકું છંુ?

ના. તમે તમારા ડેસકથી દૂર િો ત્યારે ખાનગી દસતાવેજો સુરક્ષિત અને ન દેખા્ય તે રીતે રાખવા જોઈએ. જો તમે સંવેદનશીલ અથવા 
ખાનગી માક્િતીનો વ્યવિાર કરતા િો તો તમે તેને િાક્નથી, ગુમ થઈ જવાથી અથવા અનક્ર્કૃત રીતે આપવાથી બિંાવવા માિે 
જવાબદાર છો. 

મારું લૅપિૉપ કોમપ્યુિર િંોરાઈ ગ્યું. મારે શું કરવું જોઈએ?

દરેક કમ્ણિંારીનાં લૅપિૉપ પર કંપનીની ખાનગી માક્િતી રિે છે, અને તેની િંોરી ગંભીર બાબત છે. માક્િતી સેવાઓ (Information 

Services)ને તરત જાણ કરો, અને તેમને તમારી વ્યક્કતગત ડ્ાઇવસ પરના ક્વર્યવસતુને લગતી શક્ય એિલી માક્િતી પૂરી પાડો. 
ઉપરાંત, તમારા સથાક્નક મેનેજમેનિ અને કાનૂની િીમને જણાવો.

આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત: કંપનીમાં

ખાનગી માક્િતીને સુરક્ષિત રાખવામાં નીિંેનાનો સમાવેશ થા્ય છે:

• “જાણવાની જરૂટર્યાતવાળી” અક્ર્કૃત વ્યક્કતઓ સુર્ી ખાનગી માક્િતીની સુલભતા મ્યા્ણટદત રાખવી

• માત્ર અક્ર્કૃક્ત દવારા અને જ્યાં માન્ય વ્યાવસાક્્યક જરૂટર્યાત િો્ય ત્યાં જ ખાનગી માક્િતી જાિેર કરવી, અને તે પણ, માત્ર કંપની 
નીક્તઓ અને સૂિંનાઓમાં જણાવ્યા પ્રમાણે

• વ્યક્કતગત લાભ માિે અથવા કંપની ક્સવા્યના અન્ય િેતુઓસર કંપનીની માક્િતીનો ઉપ્યોગ કરવાનું િાળવું

• લાગુ પડતા કરારોની શરતોનું પાલન કરવું

ભલે તે ઇરાદાપૂવ્ણક િો્ય કે ક્બનઇરાદાપૂવ્ણક, ખાનગી માક્િતી અનક્ર્કૃત રીતે અથવા શંકાસપદ રીતે આપવા અંગે તરત સથાક્નક મેનેજમેનિ અને 
તમારી સથાક્નક કાનૂની િીમને જાણ કરવી જોઈએ. 
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કંપનીની અસક્યામતોનો ્યોગ્ય ઉપ્યોગ 
નૈક્તક વત્ણણૂકનું પ્રદશ્ણન ફકત તમે અન્ય લોકો સાથે કેવો વ્યવિાર કરો છો તેનાંથી નથી થતું, પરંતુ જે સંપક્તિ તમારી ન િો્ય તેને તમે કઈ 
રીતે રાખો છે તેનાંથી પણ થા્ય છે. મૂત્ણ અને અમૂત્ણ સક્િતની, કંપનીની અસક્યામતો કંપનીની રોજબરોજની વ્યાવસાક્્યક કામગીરીઓ માિે 
અક્તમિત્વપૂણ્ણ છે. 

તમે કંપનીની અસક્યામતોનો સુરક્ષિત અને ્યોગ્ય ઉપ્યોગ અને સંભાળ સુક્નક્શિંત કરવા માિે જવાબદાર છો. 

સામાન્ય ક્ન્યમ મુજબ, કંપનીની અસક્યામતો માત્ર કંપનીનાં લાભ માિે ઉપ્યોગમાં લેવી જોઈએ, વ્યક્કતગત લાભ કે કંપની ક્સવા્યની કોઈ 
વ્યક્કતના લાભ માિે નિીં. આવું કિેવા છતાં, ્યોગ્ય ઉપ્યોગ અંગે ક્નણ્ણ્ય લેતી વખતે તમારી કોઠાસૂિનો ઉપ્યોગ કરવો મિત્વપૂણ્ણ છે. દાખલા 
તરીકે, કા્ય્ણસથળથી પ્રાસંક્ગક ફોન કૉલ અથવા ઈમેલ સવીકા્ય્ણ છે, જ્યારે વર્ારે પડતું ઇનિરનેિ સર્ફગ, ફોન કૉલસ અથવા ઈમેલ અસક્યામતોનો 
દુરુપ્યોગ છે. ઉપરાંત, તમે કાર અથવા વા્યરલેસ સાર્ન જેવી કંપનીની અમુક અસક્યામતોની સુલભતા મેળવી શકો છો. જો તેમ િો્ય તો તમે 
આ અસક્યામતોનો અપેષિા મુજબ ઉપ્યોગ કરી રહ્યા છો તેની ખાતરી કરવા માિે સથાક્નક નીક્તઓ જોઈ જવી મિત્વપૂણ્ણ છે.

આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત: કંપનીમાં

મૂત્ણ
• કંપનીનાં નાણાં

• કંપનીનું ઉતપાદન

• કોમપ્યુિર ક્સસિમસ અને સૉફિવેર

• િેક્લફોનસ

• વા્યરલેસ કોમ્યુક્નકેશનસ ટડવાઇસીસ

• ફોિોકૉક્પ્યસ્ણ

• સંગીત જલસા અથવા રમતગમતના 
પ્રસંગોની ટિટકિો

• કંપનીનાં વાિનો

• ઉતપાદનની સાર્નસામગ્ી

અમૂત્ણ
• કા્ય્ણસથળ ખાતેનો કમ્ણિંારીનો સમ્ય 

• પ્રોપ્રાઇિરી માક્િતી

• કંપનીનાં ટ્ેડમાકસ્ણ 

• બૌક્દર્ક સંપક્તિ

• રકમત નકકી કરવાના નુસખા

• ગ્ાિક ્યાદીઓ

કંપનીની અસક્યામતોનાં ઉદાિરણો:

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત: કંપનીમાં

પ્રશનો અને જવાબો
િું માકદેરિગ મેનેજર છંુ, અને મને સથાક્નક સામુદાક્્યક કૉલેજે રાતના ક્વદ્યાથધીઓને માકદેરિગનો કોસ્ણ શીખવાડવા કહ્યું છે. શું િંુ 
કંપનીએ પૂરા કરેલા માકદેરિગના ક્વક્શષ અક્ભ્યાનોનાં ઉદાિરણો વાપરી શકું?

માકદેરિગના વ્યૂિ અને રિંનાતમક ક્વકાસને પ્રોપ્રાઇિરી માક્િતી ગણવામાં આવે છે કારણ કે તે કંપનીનાં સંશોર્નના આર્ારે રિંા્યેલી 
છે. આ માક્િતીની આપલે કરવાથી સંક્િતાનું ઉલલંઘન થશે.

આવું કિેવા છતાં, તમે અક્ભ્યાનના સંદેશાવ્યવિાર અને રિંનાતમક અમલ બજવણી સક્િત, માકદેરિગ અક્ભ્યાન મારફતે 
સાવ્ણજક્નક રીતે ઉપલબર્ કરેલી માક્િતી સુર્ી િંિંા્ણને મ્યા્ણટદત રાખીને, સામાન્ય સતરે િંોકકસ માકદેરિગ અક્ભ્યાનો સાથ વાત કરી 
શકો છો. વ્યૂિ અથવા પટરણામોને લગતી કોઈપણ માક્િતીને ખાનગી ગણવામાં આવે છે અને તેને જાિેર ન કરવી જોઈએ.

િું વિીવિી મદદનીશ (administrative assistant) છંુ, અને મારા ક્નરીષિક તેમનાં વતી મારી પાસે સતત અંગત ખેપો કરાવે 
છે જેમ કે ડ્ાઇ ક્કલચનગ લેવા જવું અને અંગત સોગાતો ખરીદવી. શું આ ્યોગ્ય છે?

ના. તમારો સમ્ય કંપનીની અસક્યામત છે, અને વ્યવસા્યના સમ્ય દરક્મ્યાન કંપનીને લગતી ન િો્ય તેવી પ્રવૃક્તિ કરાવવી એ તમારા 
સમ્યનો દુરુપ્યોગ છે. કંપની વતી તમારા સમ્યનો કેવી રીતે ઉપ્યોગ કરી શકા્ય તે અંગે તમારા ક્નરીષિક સાથે વાત કરો. જો તમારા 
ક્નરીષિકને અંગત સિા્યની જરૂર િો્ય તો તેમને અંગત મદદનીશ શોર્વામાં મદદ કરવાનો પ્રસતાવ આપો.

વર્ુ માગ્ણદશ્ણન માિે નીિંેની કંપની નીક્તઓ જુઓ:
• વૈક્શવક કોમપ્યુિર ઉપ્યોગ નીક્ત (Global Computer Use Policy)

• વૈક્શવક કૉપજોરેિ કાડ્ણ નીક્ત (Global Corporate Card Policy)

• ઈમેલને લગતી વૈક્શવક માગ્ણદશ્ણક સૂિંનાઓ (Global Email Guidelines)

• વૈક્શવક મુસાફરી અને ખિં્ણ નીક્ત (Global Travel & Expense Policy)

વ્યવસા્યના રેકોરસ્ણ અને ક્ન્યંત્રણો 
કંપનીનાં રેકોરસ્ણ તેનાં વ્યવસા્યનું પ્રક્તક્નક્ર્તવ કરે છે અને સુક્નક્શિંત કરે છે કે કંપની તેની કાનૂની અને ક્ન્યમનકારી ફરજો પૂરી કરે. આમાં 
માત્ર નાણાકી્ય રેકોરસ્ણ નિીં, પરંતુ સમ્યની નોંર્ો, ખિં્ણના અિેવાલો, લાભ દાવા પત્રકો અને ટરઝ્યૂમ સક્િત પરંતુ તેનાં સુર્ી મ્યા્ણટદત ન 
િો્ય તેવા, કમ્ણિંારીઓએ પૂરા કરેલા ગુણવતિા અિેવાલોનો પણ સમાવેશ થા્ય છે. 

કંપનીનાં વ્યાવસાક્્યક અને નાણાકી્ય રેકોરસ્ણની િંોકસાઈ, કાનૂની અને નૈક્તક બનને રીતે, સુક્નક્શિંત કરવાની તમારી જવાબદારી છે. ક્યારેક 
પ્રામાક્ણક ભૂલો થશે; માત્ર ઇરાદાપૂવ્ણક ગેરરજૂઆત કરવાના પ્ર્યાસો અથવા અન્ય રીતે કંપનીનાં વ્યાવસાક્્યક રેકોરસ્ણને ખોિા સવરૂપે રજૂ 
કરવાના પ્ર્યાસોને સંક્િતાના ઉલલંઘનો ગણવામાં આવે છે.
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નાણાકી્ય રેકોરસ્ણ 

કંપનીનું મેનેજમેનિ, ઋણદાતાઓ અને શૅરર્ારકો કંપનીની નાણાકી્ય ક્સથક્ત અને કામગીરીનાં પટરણામોને ક્નષપષિ રીતે રજૂ કરતા નાણાકી્ય 
પત્રકો મેળવવાના િકદાર છે. પુરવઠાકારો, ગ્ાિકો અને કમ્ણિંારીઓ સાથે પ્રામાક્ણક અને ક્નષપષિ રીતે વ્યવિાર કરવાની આપણી ષિમતા એ વાત 
પર ક્નભ્ણર રિે છે કે દરેકે દરેક લેવડદેવડ િંોકસાઇપૂવ્ણક અને સંપૂણ્ણપણે નોંર્વામાં આવે. તે મુજબ, કંપનીનાં રેકોરસ્ણ અને નામાં કંપનીની તમામ 
લેવડદેવડોની બાબતમાં સાિંા અને સંપૂણ્ણ િોવા જોઈએ.

કંપની આંતટરક ક્ન્યંત્રણોની એવી વ્યવસથા પ્રત્યે કટિબદર્ છે કે જે:

૧. વ્યાજબી ખાતરી આપશે કે લેવડદેવડો કંપનીની નીક્ત મુજબ પૂરી કરવામાં આવશે અને નોંર્વામાં આવશે 

૨. ક્વશવસની્ય નાણાકી્ય પત્રકો તૈ્યાર કરવાની પરવાનગી આપશે

૩. એકંદર નાણાકી્ય ક્ન્યંત્રણ જાળવશે

આ ક્ન્યંત્રણો ઉપરાંત, નીિંેની બાબતોની ખાતરી કરવાની તમારી જવાબદારી છે:

• િંુકવણી માિે પ્રોસેસ કરેલા ઇનવૉઇસીસને ્યોગ્ય મંજૂરી મળી િો્ય અને તે એ ઇરાદાથી કરવામાં આવ્યા િો્ય કે િંુકવણીના સિા્યક 
દસતાવેજોમાં વણ્ણવેલ િેતુસર િંુકવણીનો ઉપ્યોગ કરવામાં આવશે

• કોઈપણ જાિેર ન કરેલું અથવા ન નોંર્ેલું ભંડોળ અથવા અસક્યામતો કોઈપણ િેતુસર સથાક્પત કરવામાં ન આવે અથવા જાળવી રાખવામાં 
ન આવે 

• કોઈપણ િંોપડાં કે રેકોરસ્ણમાં કોઈપણ કારણસર કોઈ ખોિી કે ગેરમાગદે દોરતી નોંર્ો કરવામાં ન આવે

િંમેશા લેવડદેવડો ્યોગ્ય ક્િસાબી ગાળામાં અને ્યોગ્ય ખાતા અને ક્વભાગમાં નોંર્વી અને વગધીકૃત કરવી. બજેિનાં લક્્યાંકો પૂરા કરવા માિે 
આવક અથવા ખિં્ણની નોંર્ણીમાં ક્વલંબ ન કરવો અથવા તેની ગક્ત ન વર્ારવી. 

જો તમારી પાસે એવું માનવાનું કારણ િો્ય કે કોઈ ભંડોળ, અસક્યામત, નોંર્ અથવા િંુકવણી છે જે કંપનીનાં ર્ોરણોનું ઉલલંઘન કરે છે, તો 
તમારે તમારી સથાક્નક કાનૂની િીમ, નાણા ક્ન્યામક અથવા કંપનીની કૉપજોરેિ આંતટરક ઑટડિ િીમને તમારી ચિંતા જણાવવી જોઈએ.

પ્રશનો અને જવાબો
આજે મક્િનાની છેલલી તારીખ છે, અને મારો અિેવાલ બતાવે છે કે મારો ક્વભાગ બજેિથી જરાક નીિંે છે. લક્્યાંક પૂરો કરવા માિે 
મારા ક્નરીષિકે મને આવતા મક્િનાના એક કે બે ખિં્ણ ઉમેરવાની સૂિંના આપી છે. શું આ ્યોગ્ય છે?

ના. તમે કંપનીનાં નાણાકી્ય પટરણામોના સાિંા અને સંપૂણ્ણ રેકોરસ્ણ તૈ્યાર કરવા માિે જવાબદાર છો. તમારે આ વાત તમારા 
ક્નરીષિકના ધ્યાન પર લાવવી જોઈએ, અને જો તેઓ તમને તમારા રેકોરસ્ણમાં ફેરફાર કરવાનો આગ્િ િંાલુ રાખે, તો તરત વટરષ્ 
મેનેજર અથવા તમારા સથાક્નક માનવ સંસાર્ન અથવા કાનૂની િીમને બાબતની જાણ કરવી જોઈએ.

વર્ુ માગ્ણદશ્ણન માિે વૈક્શવક નાણાકી્ય પ્રમાણભૂત કા્ય્ણપદર્ક્ત સૂિંના પુસતક (Global Finance Standard Practice 
Instruction Manual) જુઓ.

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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છેતરચપડી

છેતરચપડી એક ગુનો છે અને કંપનીનાં સંસાર્નો અને પ્રક્તષ્ા માિે િંમેશા િાજર રિેતો ભ્ય 
છે. છેતરચપડી એ લાભ મેળવવા અથવા ફરજને િાળવા અથવા બીજા પષિકારને નુકસાન 
પિોંિંાડવાના ઇરાદાથી કરેલો કપિનો ઉપ્યોગ છે. 

છેતરચપડીનાં કેિલાંક ઉદાિરણોમાં નીિંેનાનો સમાવેશ થા્ય છે, પરંતુ તેનાં સુર્ી મ્યા્ણટદત નથી:

• ભંડોળની િંોરી

• ખિં્ણના ખોિા અિેવાલો અને ઇનવૉઇસીસ રજૂ કરવા

• કંપનીનાં રેકોરસ્ણમાં ફેરફાર કરવો અથવા ખોિી રજૂઆત કરવી

• બનાવિી િંેક અથવા કોઈ અન્ય નાણાકી્ય દસતાવેજ અથવા િંેક કે અન્ય નાણાકી્ય દસતાવેજમાં ફેરફાર કરવો

• એવી કોઈ િકીકત છુપાવવી કે જે કંપનીની નાણાકી્ય ક્સથક્ત અથવા વ્યવસા્ય કરવાની ષિમતા પર નોંર્પાત્ર અસર કરી શકે 

• કા્ય્ણપ્રદશ્ણનનાં ઉદ્ેશો િાંસલ કરવા માિે લેવડદેવડો અથવા નાણાકી્ય પટરણામોની ગેરરજૂઆત

• રેકોરસ્ણ અથવા કંપનીની અસક્યામતોને નષ કરવી, દૂર કરવી અથવા તેનો અ્યોગ્ય ઉપ્યોગ કરવો

• અન્ય પષિકારોની છેતરચપડીમાં જાણીજોઈને ભાગ લેવો 

• કંપનીની પ્રવૃક્તિઓ અંગે અંદરની જાણકારી િોવાના પટરણામે ફા્યદો થવો

મેનેજમેનિ છેતરચપડીને અિકાવવા અને પકડવા માિે આંતટરક ક્ન્યંત્રણો, નીક્તઓ અને પ્રટક્્યાઓને ઓળખવાની અને લાગુ કરવાની ફરજ 
ર્રાવે છે. તમે તમારી સથાક્નક કાનૂની અને/અથવા આંતટરક ઑટડિ િીમોને શંકાસપદ છેતરચપડીના તમામ ટકસસાઓ અંગે જાણ કરવાની 
જવાબદારી ર્રાવો છો. 

પ્રશનો અને જવાબો
આવતા અઠવાટડ્યે િંુ ક્બિનેસ ટટ્પ પર િોઉં ત્યારે િંુ મારી બિેનને તેનાં જનમટદવસ ક્નક્મતિે ટડનર માિે લઈ જવા માગું છંુ. જો િંુ 
ક્ેટડિ કાડ્ણની રસીદ આપું તો મારું રેસિોરનિ ક્બલ મારા ખિં્ણ ખાતામાં નાખી શકું?

તમે ભરપાઈ માિે રેસિોરનિ ક્બલનો ક્િસસો આપી શકો છો, પરંતુ અંગત ખિં્ણ (તમારી બિેનનું ભોજન) માનવામાં આવતો ક્બલનો 
ક્િસસો સીર્ો તમારે િંૂકવવાનો રિેશે.

છેતરચપડી એ અંગત લાભ માિે 
અથવા બીજી વ્યક્કત અથવા પષિકારને 
નુકસાન અથવા િાક્ન પિોંિંાડવા માિે 
ઇરાદાપૂવ્ણક કરેલું કપિ છે.

છેતરચપડી
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બાહ્ય સંદેશાવ્યવિાર 
કંપની પોતાને બજારમાં જે રીતે રજૂ કરે છે તે સંગઠનની સફળતા માિે અક્તમિત્વપૂણ્ણ છે. બિારની કોઈ આંતરટક્્યાનો લક્્યાંક એકંદરે 
સંભક્વત અને વાસતક્વક ગ્ાિકો અને ઉપભોકતાઓ સમષિ કંપની અને તેનાં ઉતપાદનો અથવા સેવાઓની સાનુકૂળ અને સાિંી છબી રજૂ 
કરવાનો િો્ય છે. 

બાહ્ય સંદેશાવ્યવિાર માધ્યમોમાં નીિંેનાનો સમાવેશ થા્ય છે, પરંતુ તેનાં સુર્ી મ્યા્ણટદત નથી:

• અંગત આંતરટક્્યાઓ અને વ્યાવસાક્્યક બેઠકો

• મીટડ્યા અને સરકારી સંપકજો

• માકદેરિગ અને પ્રોતસાિનાતમક સામગ્ી

• જાિેર ખબરો

• ભારણો અને પ્રસતુક્તઓ

• ઇનિરનેિ અને ઈમેલ 

જનસંિંાર માધ્યમો

માકદેરિગ અથવા પ્રોતસાિનાતમક સામગ્ી, કંપની ઇનિરનેટસ, જાિેર ખબરો, સેલસ પ્રમોશનસ વગેરે, જનસમૂિને પિોંિંતા સંદેશાવ્યવિારમાં 
કંપનીનું મેસેચજગ અને બ્ાનડ અથવા કૉપજોરેિ છબી સથાક્નક અથવા કૉપજોરેિ માકદેરિગ અને/અથવા સંદેશાવ્યવિાર િીમો દવારા અક્ત ક્ન્યંક્ત્રત 
કરવામાં આવે છે. જો તમે જનસમૂિ માિે સામગ્ી ક્વકસાવતા િો અથવા ક્વકસાવવાનું ક્વિંારતા િો, તો કંપનીનું મેસેચજગ અને બ્ાનડ છબી 
્યોગ્ય રીતે પ્રક્તચબક્બત થા્ય તેની ખાતરી કરવા માિે તમારે સૌપ્રથમ તમામ અંક્તમ સામગ્ીની સમીષિા કરાવવા અને મંજૂર કરાવવા માિે આ 
િીમોની સલાિ લેવી જોઈએ. 

અંગત સંદેશાવ્યવિાર 
અંગત સંદેશાવ્યવિાર, જેમ કે રૂબરૂ વ્યાવસાક્્યક બેઠકો, વ્યાવસાક્્યક પત્રો, ગ્ાિક પ્રસતુક્તઓ અને ઈમેલસ કંપનીનું મેસેચજગ અને બ્ાનડ 
છબી પ્રક્તચબક્બત કરતા િોવા જોઈએ. જો તમે બાહ્ય સંદેશાવ્યવિાર માિે જવાબદાર િો, તો કંપનીની બ્ાનડ અથવા કૉપજોરેિ છબીનો એકંદર 
સૂર, શૈલી અને છબી સાથે પટરક્િંત થવાની જવાબદારી તમારી છે. જો તમને અસપષતા િો્ય, તો કૃપા કરી તમારા સથાક્નક માકદેરિગ અથવા 
સંદેશાવ્યવિાર િીમની સલાિ લો. 

ભારણો અને પ્રસતુક્તઓ

સમ્યાંતરે તમને કંપની વતી સથાક્નક અથવા આંતરરાષ્ટી્ય સભા અથવા પ્રસંગમાં બોલવા અથવા રજૂઆત કરવા આમંક્ત્રત કરવામાં આવે તેમ 
બની શકે છે. જો તેમ બને, તો કંપની માિે સિભાક્ગતા ફા્યદાકારક નીવડશે કે કેમ અને ક્વર્ય રજૂ કરવા માિે તમે ્યોગ્ય વ્યક્કત છો કે કેમ તે 
નકકી કરવા માિે તમારા ક્નરીષિક સાથે આમંત્રણની સમીષિા કરો. ક્બન-સાવ્ણજક્નક માક્િતીનું પ્રગિીકરણ થતું નથી તેની ખાતરી કરવા ટડલીવરી 
પિેલાં બાહ્ય પ્રેષિકો માિે ક્વકસાવેલા તમામ ભારણો અને પ્રસતુક્તઓની તમારા સથાક્નક સંદેશાવ્યવિાર અથવા વટરષ્ મેનેજમેનિ િીમ દવારા 
સમીષિા થવી જોઈએ અને તેને મંજૂરી મળવી જોઈએ.

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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કંપની દવારા અક્ર્કૃત કરેલા અને કંપનીનાં શ્ેષ્ ક્િતમાં િોવાનું નકકી થ્યેલા ભારણો અથવા પ્રસતુક્તઓ માિે તમારે િંુકવણી સવીકારવી ન 
જોઈએ. તમારા મેનેજરની લેક્ખત મંજૂરીથી મુસાફરી, રિેવાની સગવડો અને/અથવા ભોજન માિે ભરપાઈની પરવાનગી છે.

મીટડ્યા અને સરકારી સંપકજો 
McCain Foods એ મીટડ્યા સાથે વાત કરવા અને મીટડ્યાની પૂછપરછના જવાબ આપવા, તેમજ ઓળખેલા મુદ્ાઓ પર સરકારને મળવા 
ઉપલબર્ વ્યક્કતઓને અક્ર્કૃત ક્યા્ણ છે. તે તમારી સથાક્નક સંદેશાવ્યવિાર અથવા સરકારી સંપક્ણ િીમ, વટરષ્ મેનેજમેનિ અથવા કંપનીની 
વૈક્શવક સંદેશાવ્યવિાર િીમના પ્રક્તક્નક્ર્ િોઇ શકે છે, જે આંતરરાષ્ટી્ય પ્રકારની પૂછપરછ માિે અથવા જરૂર પડે ત્યાં પ્રદેશોને સિા્ય આપવા 
માિે જવાબદાર રિેશે. 

ફકત અક્ર્કૃત પ્રવકતાઓ મીટડ્યાની પૂછપરછોનો જવાબ આપી શકશે અથવા સરકારને મળી શકશે. 

જો તમે અક્ર્કૃત પ્રવકતા ન િો, તો તમારે મીટડ્યાની કોઈ પૂછપરછનો જવાબ ન આપવો જોઈએ અથવા મીટડ્યાના સભ્યને કોઈ માક્િતી 
પૂરી ન પાડવી જોઈએ, ક્સવા્ય કે અક્ર્કૃત પ્રવકતાએ ક્વક્શષપણે તેમ કરવાની ક્વનંતી કરી િો્ય. મીટડ્યાની તમામ પૂછપરછો તરત તમારા 
સથાક્નક પ્રવકતાને મોકલવી જોઈએ. જો તમે ક્નક્શિંતપણે ન જાણતા િો કે તમારા પ્રદેશ માિેના અક્ર્કૃત પ્રવકતા કોણ છે, તો તમારા 
ક્નરીષિકની સલાિ લો અથવા વૈક્શવક સંદેશાવ્યવિારનો સંપક્ણ કરો. 

વ્યાવસાક્્યક આરોગ્ય અને સુરષિા
અમારે અમારા તમામ કમ્ણિંારીઓ માિે સવસથ અને સુરક્ષિત કામનું વાતાવરણ જાળવવું છે, અને અમે કામ સંબંક્ર્ત ઈજાઓ, માંદગીઓ અને 
અકસમાતોનું જોખમ બને તેિલું ઘિાડવા માિે દરેક વ્યાજબી સાવિંેતી લેવા્ય તે રીતે અમારો વ્યવસા્ય કરીશું. 

કંપનીનાં આરોગ્ય અને સુરષિા ર્ોરણો અથવા જરૂટર્યાતોનું પાલન કરવું બંર્નકારક છે, અને તેને ન્યૂનતમ જરૂટર્યાતો માનવી જોઈએ.

તમારે નીિંેની બાબતો માિે દરેક પ્ર્યતન કરવો જોઈએ:  

• કા્ય્ણસથળ ખાતે સુરષિા સુક્નક્શિંત કરવા માિે તમામ વ્યાજબી સાવિંેતીઓ લેવી અને સુરષિા કા્ય્ણપ્રદશ્ણન સુર્ારવા માિે સતત પ્ર્યાસ 
કરવો

• સુરષિા અંગે જાગરૂકતા અને સવજોચિં સુરષિાનું માનક્સક વલણ પ્રોતસાક્િત કરવા કામ કરવું

• અસુરક્ષિત ક્સથક્તઓ ક્નવારવા, દૂર કરવા અને અસુરક્ષિત વત્ણનને દૂર કરવા પર ભાર મૂકવો

• સુરક્ષિત કા્ય્ણપદર્ક્તઓ અને પ્રટક્્યાઓ અનુસરવી 

• સુરષિા સંબંક્ર્ત તમામ કમીઓ અને અપાલનોને તવટરતપણે સુર્ારવા

• કા્ય્ણસથળ ખાતે કોઈપણ કારણસર આરોગ્ય અને સુરષિા અંગે બાંર્છોડ ન કરવી 
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પદાથ્ણનો દુરુપ્યોગ
કંપની તેનાં કમ્ણિંારીઓનાં આરોગ્ય, સુરષિા અને તંદુરસતી પ્રત્યે કટિબદર્ છે. આ કટિબદર્તાના ભાગરૂપે, કંપની તેની કામગીરીઓ સાથે 
સંકળા્યેલા જોખમોને બને તેિલા ઘિાડવા અને સુરક્ષિત, સવસથ અને ઉતપાદક કા્ય્ણસથળ સુક્નક્શિંત કરવા દરેક વ્યાજબી પ્ર્યતન કરે છે. 

કંપની સંબંક્ર્ત વ્યાવસાક્્યક, સામાક્જક અને મનોરંજનાતમક પ્રસંગો દરક્મ્યાન તમારી પાસેથી જવાબદારીપૂવ્ણક વત્ણવાની અપેષિા રાખવામાં 
આવે છે, અને તમને સોંપેલી ફરજો બજાવવા તમારે િંમેશા સવસથ િોવું જરૂરી છે. કા્ય્ણસથળ પર િો ત્યારે તમે આલકોિૉલ, દવા અથવા 
ગેરકા્યદેસર ડ્ગસના ઉપ્યોગની અસર િેઠળ ન િોવા જોઈએ. 

જો તમને લાગે કે તમને આલકોિૉલ અથવા પદાથ્ણના દુરુપ્યોગ સંબંક્ર્ત સમસ્યા છે, અને તમે સારવાર ન લેતાં િો, તો McCain Foods 
ત્રીજા પષિકારની ખાનગી સેવા મારફતે તેનાં ઘણા પ્રદેશોમાં કમ્ણિંારી સિા્યતા કા્ય્ણક્મો રજૂ કરે છે. અમે તમને આ કા્ય્ણક્મોની સિા્યતા લેવા 
પ્રોતસાક્િત કરીએ છીએ. અમે તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે તમારી વ્યક્કતગત પટરક્સથક્તની િંિંા્ણ કરવામાં પણ તમને સિા્ય 
આપીએ છીએ. અમે અમારા કમ્ણિંારીઓને તેમની પૂણ્ણ ષિમતાએ પિોંિંવામાં વ્યાજબીપણે સિા્ય કરવા કટિબદર્ છીએ, અને કંપની દવારા 
રોજગારમાં રોકેલા િોવા દરક્મ્યાન તમારી સમસ્યાઓ પર કામ કરવા અમે તમારા માિે એક વ્યક્કતગત રોજગાર ્યોજના ઘડીશું. જોકે, એ 
વાત સમજી લેવી જોઈએ કે સંમક્ત મુજબ ્યોજના પૂરી કરવામાં ક્નષફળતા રોજગારની સમાક્પત સુર્ીના અને તે સક્િતના ક્શસતના પગલામાં 
પટરણમી શકે છે. 

વર્ુ માગ્ણદશ્ણન માિે નીિંેની નીક્તઓ જુઓ:

• વૈક્શવક આરોગ્ય અને સુરષિાને લગતી માગ્ણદશ્ણક સૂિંનાઓ (Global Health & Safety Guidelines)

• વૈક્શવક જોખમી ઊજા્ણ ક્ન્યંત્રણ (લૉકઆઉિ/િૅગઆઉિ) નીક્ત [Global Hazardous Energy Control  

(Lockout/Tagout) Policy]

• વૈક્શવક ઘિના તપાસ અને ટરપોર્િગ નીક્ત (Global Incident Investigation and Reporting Policy) 

• વૈક્શવક ઘિના નોંર્લેખન પ્રટક્્યા (Global Incident Recordkeeping Procedure)

• વૈક્શવક જોખમી રસા્યણ નીક્ત (Global Hazardous Chemicals Policy)

• સેલ ફોન સંબંક્ર્ત વૈક્શવક માગ્ણદશ્ણક સૂિંનાઓ (Global Cell Phone Guidelines)

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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The Way We Do Business: Within the Company

આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત:  
ક્િતોનો સંઘર્ણ

વ્યવસા્ય બિારના ક્િતો અને રોજગાર 

ગ્ાિકો, ક્વક્ેતાઓ અને પુરવઠાકારો સાથેના સંબંર્ો 

સગાં-સંબંર્ીઓ 

વાંર્ાજનક અથવા અ્યોગ્ય િંુકવણીઓ 

સોગાતો અને મનોરંજન
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સામાન્ય રીતે ક્િતોનો સંઘર્ણ એ વખતે ઉદભવે છે જ્યારે આપણે એવી પ્રવૃક્તિને પ્રોતસાિન આપીએ છીએ અથવા તેમાં ભાગ લઇએ છીએ કે જે 
નીિંેનામાં પટરણમે છે અથવા પટરણમતી િોવાનું સમજા્ય છે: 

• કંપની વતી આપણી જવાબદારીઓ અને ફરજો ક્નભાવવામાં આપણી વસતુલક્ષિતા સાથે િસતષિેપ કરવામાં 

• પોતાને અથવા એવા લોકોને લાભ પિોંિંાડવામાં કે જેને આપણે કંપની બિારના િોવા સાથે સાંકળીએ છીએ 

તમારે િંમેશા કંપનીનાં શ્ેષ્ ક્િતને ધ્યાનમાં રાખીને તમારી પ્રવૃક્તિઓ કરવી જોઈએ.

ક્િતોનો સંઘર્ણ ઘણા સંજોગોમાં ઉદભવી શકે છે, જેમ કે:

• કંપની વતી વ્યવિાર કરતા િો ત્યારે તમારી ક્નણ્ણ્યશક્કત બાબતે પ્રભાક્વત થવું

• કોઈપણ વ્યાવસાક્્યક પ્રવૃક્તિમાં કંપની ક્વરુદર્ સપર્ા્ણ કરવી

• વ્યવસા્યને કંપનીથી દૂર બીજે દોરવો 

• કંપનીનાં સંસાર્નો અથવા વગનો દુરુપ્યોગ કરવો

વ્યવસા્ય બિારના ક્િતો અને રોજગાર 

McCain Foods તેમનાં પોતાના વ્યક્કતગત સમ્યમાં તેમનાં કામ બિારની નાણાકી્ય, વ્યાવસાક્્યક અને અન્ય પ્રવૃક્તિઓમાં ભાગ લેવાના 
કમ્ણિંારીઓનાં અક્ર્કારને સવીકારે છે અને તેનો આદર કરે છે. પરંતુ, બિારની પ્રવૃક્તિઓએ તમને તમારી ફરજો સાથે અથવા કંપની પ્રત્યે તમારી 
જવાબદારીઓ સાથે સંઘર્ણમાં અથવા જણાતા સંઘર્ણમાં ન મૂકવા જોઈએ અથવા કંપની પ્રત્યે તમારી ફરજો બજાવવાથી તમારું ધ્યાન બીજે ન 
દોરવું જોઈએ.

તમારે કંપની વતીના તમારા ક્નણ્ણ્યોમાં િસતષિેપ કરે અથવા કરી શકે તેવું કોઈ વ્યક્કતગત રોકાણ, ક્િત, જોડાણ અથવા સંબંર્ િાળવો જોઈએ. 

ઉદાિરણ તરીકે, તમારે આ ન કરવું જોઈએ:

• પ્રક્તસપર્ધીને ત્યાં નોકરી કરવી અથવા પ્રક્તસપર્ધીમાં નોંર્પાત્ર વ્યાવસાક્્યક ક્િત ર્રાવવું

• પુરવઠાકાર અથવા ગ્ાિકને ત્યાં નોકરી કરવી, તેમને પરામશ્ણ સેવાઓ પૂરી પાડવી અથવા તેમાં નોંર્પાત્ર વ્યાવસાક્્યક ક્િત ર્રાવવું ક્સવા્ય 
કે સૌપ્રથમ McCain Foods.Limitedના પ્રમુખ અને મુખ્ય કા્ય્ણકારી અક્ર્કારી દવારા લેક્ખતમાં મંજૂરી આપવામાં આવે; આ મંજૂરીનું 
વાર્રક નવીનીકરણ થવું જોઈએ 

• બીજી કંપનીનાં બોડ્ણ ઑફ ટડરેકિસ્ણ પર પદ સવીકારવું ક્સવા્ય કે McCain Foods.Limitedના પ્રમુખ અને મુખ્ય કા્ય્ણકારી અક્ર્કારી દવારા 
લેક્ખતમાં મંજૂરી આપવામાં આવે (આ નીક્ત સખાવતી અને લાભ-ક્નરપેષિ સંગઠનોને બાકાત રાખે છે); આ મંજૂરીનું વાર્રક નવીનીકરણ 
થવું જોઈએ 

આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત: ક્િતોનો સંઘર્ણ

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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ગ્ાિકો, ક્વક્ેતાઓ અને પુરવઠાકારો સાથેના સંબંર્ો
જો તમે ક્વક્ેતાઓ અને પુરવઠાકારો પાસેથી માલ અને સેવાઓની પસંદગી કરવા અથવા ખરીદવા સાથે સંકળા્યેલા િો, તો તમારે એવી 
પટરક્સથક્તઓ િાળવી જોઈએ કે જે કંપનીનાં લાભ માિે મુકત અને સવતંત્ર ક્નણ્ણ્યો લેવાની તમારી ષિમતામાં ક્વઘનરૂપ બની શકે, ક્વઘનરૂપ બનતી 
જણા્ય અથવા તેનાં ક્વશે શંકા ઉતપનન કરે. ખરીદી અને ક્વક્ેતાને લગતા ક્નણ્ણ્યો માત્ર વ્યાવસાક્્યક જરૂટર્યાતો પર આર્ાટરત િોવા જોઈએ.

જો તમને લાગે કે તમે ક્િતોના સંઘર્ણવાળી પટરક્સથક્તમાં છો, તો તમારા ક્નરીષિકની સલાિ લો અને ક્વનંતી કરો કે ક્નણ્ણ્ય લેવાની સતિા બીજી 
વ્યક્કતને સોંપવામાં આવે અથવા તમને પટરક્સથક્તમાંથી દૂર કરવામાં આવે.

સગાં-સંબંર્ીઓ

તમારે એવા સગાં-સંબંર્ીઓ િોઇ શકે છે જે McCain Foodsમાં નોકરી કરતા િો્ય અથવા 
McCain Foodsના ગ્ાિકો અથવા પુરવઠાકારોની પેઢીમાં રોકાણ કરતા િો્ય. જો તેમ િો્ય તો 
તમારે પટરવારના સભ્યનું ક્નરીષિણ ન કરવું જોઈએ, તેમનાં ક્નરીષિણ િેઠળ ન િોવું જોઈએ 
અથવા ખરીદીના ક્નણ્ણ્યો અથવા પગાર અને રોજગારની શરતોને પ્રભાક્વત કરવાની ક્સથક્તમાં 
ન િોવું જોઈએ. 

ઉપરાંત, જો તમારા પટરવારના સભ્યોમાંના એક McCain Foods સાથે વ્યવિાર કરતા 
ગ્ાિક અથવા પુરવઠાકારની કંપનીમાં નોકરી કરતા િો્ય અથવા તેનાં માક્લક િો્ય, તો તમારે 
સુક્નક્શિંત કરવું જોઈએ કે આ ક્િતોના સંઘર્ણની પટરક્સથક્ત ઊભી ન કરે, ખાસ કરીને જ્યારે 
તમે તમારા નોકરીના ભાગરૂપે આમાંની કોઈ કંપની સાથે વ્યવિાર કરવાની ક્વવેકાર્ીન સતિા 
ર્રાવતા િો અથવા તમારા સંબંર્ી અન્ય કંપની વતી McCain Foods સાથે વ્યવિાર કરતા 
િો્ય.

જો તમને લાગે કે તમે સંઘર્ણની ક્સથક્તમાં છો, તો તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમની 
સલાિ લો અને પટરક્સથક્ત િંાલુ રાખવા માિે લેક્ખત મંજૂરી મેળવો.

• પક્ત/પતની

• માતા/ક્પતા 

• ભાઈ/બિેન 

• દાદા/દાદી

• બાળક

• પૌત્ર/પૌત્રી

• લગનથી બનેલા સગાં-સંબંર્ી

• ડૉમેક્સિક પાિ્ણનર

• તમારી સાથે રિેતા અથવા 
અન્યથા તમારા પર નાણાકી્ય રીતે 
આક્શ્ત પટરવારના કોઈ સભ્ય

“સગાં-સંબંર્ી” એિલે કોણ?

આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત: ક્િતોનો સંઘર્ણ
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આપણી વ્યવસા્ય કરવાની રીત: ક્િતોનો સંઘર્ણ

પ્રશનો અને જવાબો
એક નવા ગ્ાિકે ત્રીજા પષિકારને સામેલ કરતી િંુકવણીની ખાસ વ્યવસથા માિે ક્વનંતી કરી છે. િું જાણં છંુ કે પ્રક્તસાદ આપવો અને 
સારા ગ્ાિક સંબંર્ો ક્વકસાવવા મિત્વપૂણ્ણ છે, પણ આ ક્વનંતી અસામાન્ય છે. મારે શું કરવું જોઈએ? 

એવી ક્વનંતીઓને પ્રક્તસાદ આપતા પિેલાં તમારી સથાક્નક કાનૂની િીમ અથવા નાણા ક્ન્યામકની સલાિ લો. ધ્યાન રિે કે કેિલાક 
બજારોમાં ગેરકા્યદેસર રીતે મેળવેલા પૈસાની ક્યારેક માલની કા્યદેસર ખરીદી દવારા “િેરાફેરી” કરવામાં આવે છે. તમે ગ્ાિકને સંતુષ 
કરવા માંગતા િો, પરંતુ કોઈ સંટદગર્ ક્વનંતીઓ અંગે જાણ કરવાની ખાતરી કરો.

વાંર્ાજનક અથવા અ્યોગ્ય િંુકવણીઓ

કંપનીનાં ઉતપાદનો અને સેવાઓનું વેિંાણ માત્ર ગુણવતિા, સેવા, રકમત અને માકદેરિગના અન્ય કા્યદેસર ગુણોના આર્ારે કરવાનું છે.

કોઈપણ વ્યક્કત અથવા સંગઠનને, પ્રત્યષિ અથવા પરોષિ રીતે, રુશવતો, લાંિંો અથવા અન્ય અ્યોગ્ય િંુકવણીઓ આપવાની કડક મનાઈ છે. 
કોઈપણ સવરૂપે અને કોઈપણ િેતુસર, રુશવતો અથવા લાંિંો સવીકારવાની પણ મનાઈ છે.

ઉપરાંત, ગ્ાિક, એજનિ અથવા ક્વતરકને કોઈપણ દેશની જકાત, વેરો અથવા ક્વક્નમ્ય ક્ન્યંત્રણના કા્યદાઓ િાળવામાં મદદ કરવા માિે વર્ારે 
પડતું ક્બચલગ અથવા િંુકવણીની અન્ય બનાવિી પદર્ક્તઓનો ઉપ્યોગ અ્યોગ્ય છે. આ ક્ન્યમો McCain Foods જ્યાં પણ વ્યવસા્ય કરે છે 
ત્યાં લાગુ પડે છે અને અન્ય દેશોના કા્યદા અથવા વાક્ણક્જ્યક રુશવતના કા્યદાઓ િેઠળ ગેરકા્યદેસર િોઇ શકે તેવી પ્રવૃક્તિઓથી આગળ  
ક્વસતરે છે. 

જો તમને ખાતરી ન િો્ય કે િંુકવણીને અ્યોગ્ય ગણવામાં આવશે, તો તમારા નાણા ક્ન્યામક અથવા કાનૂની િીમનો સંપક્ણ કરો.

સોગાતો અને મનોરંજન 
McCain Foodsનાં ઉતપાદનો અને સેવાઓ અને પુરવઠાકારો પાસેથી કરેલી ખરીદીઓ એવી કોઈ ર્ારણા અથવા સમજથી મુકત િોવી જોઈએ 
કે સાનુકૂળ વ્યવિારની માગણી કરવામાં આવી િતી, સાનુકૂળ વ્યવિારની આપલે કરવામાં આવી િતી, ભલે તે સોગાતો, સૌજન્યો, મનોરંજન, 
સેવાઓ અથવા અન્ય લાભોના સવરૂપે િો્ય. 

વ્યવસા્યના સામાન્ય ક્મમાં તમારે નોંર્પાત્ર મૂલ્યની સોગાત અથવા સૌજન્ય આપવું કે સવીકારવું ન જોઈએ. જો તમને તે આપવામાં આવે તો 
ક્વવેકપૂવ્ણક ના પાડો અને તમારા મેનેજરને જણાવો.

આ નીક્ત વ્યાવસાક્્યક સંબંર્ોમાં સામાન્યપણે જેની આપલે થતી િો્ય છે તેવી ષિુલલક મૂલ્યની વસતુઓને લાગુ નથી પડતી, જેમ કે વણમાગી 
પરોણાગત, નામમાત્ર મૂલ્યની સોગાતો અથવા સમારક વસતુઓ જે પ્રિંક્લત અથવા વ્યવસા્ય સંબંક્ર્ત િો્ય. આ ટકસસાઓમાં પણ, ક્વવેક અને 
કોઠાસૂિ તમારા માગ્ણદશ્ણક િોવા જોઈએ.

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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સામાન્ય રીતે, સોગાતો, સૌજન્યો અને મનોરંજન આ મુજબ િોવા જોઈએ:

• સવીકૃત વ્યાવસાક્્યક કા્ય્ણપદર્ક્ત સાથે સુસંગત

• લાગુ પડતા કા્યદાઓ અને સવીકૃત નૈક્તક ર્ોરણોના પાલનમાં

• મૂલ્યમાં પ્યા્ણપત રીતે મ્યા્ણટદત અને એવા સવરૂપમાં કે તેને રુશવત કે લાંિં ન 
ગણવામાં આવે

• એવા પ્રકારના કે િકીકતોનું સાવ્ણજક્નક પ્રગિીકરણ કમ્ણિંારી અથવા  
McCain Foodsની પ્રક્તષ્ાને િાક્ન ન પિોંિંાડે

મનોરંજન

પુરવઠાકારો, ક્વક્ેતાઓ અથવા ગ્ાિકો સાથે િળવું-મળવું સવીકા્ય્ણ છે જ્યારે તે 
વ્યાજબીપણે સપષ વ્યવસા્ય આર્ાટરત સંબંર્ કેળવવાના આર્ાર પર િો્ય અને 
સવીકૃત સામાક્જક ર્ોરણોની િદમાં િો્ય. ભોજન સાથેની બેઠકો ક્યારેક જરૂરી અને 
ઇચછની્ય િો્ય છે; પરંતુ, કોઈપણ પ્રકારનું વર્ારે પડતું મનોરંજન સવીકા્ય્ણ નથી.  

પુરવઠાકારો અને ગ્ાિકોને અપાતી સોગાતો અને મનોરંજન

કંપનીનાં પુરવઠાકારો અથવા ગ્ાિકો માિે સોગાતો, ભોજનો અથવા મનોરંજનનું આ્યોજન કરતી વખતે, સોગાત કંપનીનાં વ્યાવસાક્્યક ક્િતોને 
સમથ્ણન આપતી િોવી જોઈએ અને વ્યાજબી અને ્યોગ્ય િોવી જોઈએ. સોગાતો, ભોજનો અને મનોરંજન પ્રાપત કરવાના આપણા ગ્ાિકો 
અને પુરવઠાકારોના પોતાના ક્ન્યમો પ્રત્યે િંમેશા સંવેદનશીલ રિો. 

મુસાફરી અને િંટડ્યાતા પ્રસંગો

જો તમને ગ્ાિક, પુરવઠાકાર કે અન્ય વ્યાવસાક્્યક સિ્યોગી એવા કોઈ પ્રસંગ માિે આમંત્રણ આપે કે જેમાં શિેર બિાર મુસાફરી અથવા 
રાતવાસો કરવાનું સામેલ િો્ય અથવા િંટડ્યાતા પ્રસંગ માિે આમંત્રણ આપે, તો તમારી િાજરી માિે પ્યા્ણપત વ્યવસા્યક્વર્યક તાર્કક આર્ાર છે 
કે નિીં તે નકકી કરવા તમારા ક્નરીષિકની સલાિ લો. જો પ્યા્ણપત વ્યવસા્યક્વર્યક તાર્કક આર્ાર િો્ય તો પ્રસંગમાં તમારી મુસાફરી અને િાજરી 
માિે કંપનીએ તમને િંુકવણી કરવી જોઈએ. 

ક્નરીષિકોને અપાતી સોગાતો

ખાસ પ્રસંગો માિે કમ્ણિંારીઓ વચિંે અને ક્નરીષિ અને કમ્ણિંારી વચિંે સોગાતોની આપલે સામાન્ય કા્ય્ણપદર્ક્ત છે. પરંતુ, સોગાતોની ખરીદી 
અંગત ભંડોળમાંથી થવી જોઈએ - ક્સવા્ય કે તમારા મેનેજરે અગાઉથી મંજૂરી આપી િો્ય. ખાસ કરીને તમારા પર પ્રભાવ ર્રાવતી કોઈ વ્યક્કત 
સાથે, પ્રભાવની કોઈ સમજ િાળવા માિે સોગાતો િંમેશા નામમાત્ર મૂલ્યની િોવી જોઈએ. વર્ુ માક્િતી માિે, તમારી સથાક્નક ખિં્ણ અિેવાલ 
નીક્ત (Expense.Report.policy) અને માગ્ણદશ્ણક સૂિંનાઓ જુઓ અથવા તમારા સથાક્નક નાણા ક્ન્યામકનો સંપક્ણ કરો.

કંપની સાથે વ્યવસા્ય કરનાર ગ્ાિક, પુરવઠાકાર અથવા 
અન્ય વ્યક્કત અથવા કંપનીએ તમને આપેલી સોગાતો 
જો “નામમાત્ર મૂલ્ય”ની િો્ય તો જ સવીકારવી જોઈએ. 
ક્વવેક અને કોઠાસૂિ તમારા માગ્ણદશ્ણક િોવા જોઈએ. 
સામાન્ય રીતે નામમાત્ર મૂલ્યમાં પેનો, નોિપૅરસ, િી-શટસ્ણ, 
સોગાતરૂપે અપાતી નાની બાસકેટસ અને કૉફી મગસ જેવી 
વસતુઓનો ઉલલેખ થતો િો્ય છે. નામમાત્રથી વર્ારે મૂલ્યની 
વસતુઓ સવીકારવી કે આપવી ન જોઈએ. જો કોઈ શંકા 
િો્ય, તો તમારા ક્નરીષિકની સલાિ લો.

“નામમાત્ર મૂલ્ય”નો શો અથ્ણ છે?
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પ્રશનો અને જવાબો
એક જૂના ગ્ાિકે ટડલીવરી કરી આપવા બદલ આભાર વ્યકત કરવા મને સોગાત તરીકે સંગીત જલસાની બે ટિટકિો આપી છે. િંુ તેને 
સવીકારી શકું?

McCain Foods સાથે વ્યવસા્ય કરનારા લોકો અથવા આપણી સાથે વ્યવસા્ય કરવા માગતા લોકો તરફથી મોંઘી સોગાતો અને અન્ય 
સૌજન્યો સવીકા્ય્ણ નથી, કારણ કે આ સોગાતો ખાસ કરીને સામાન્ય ક્મની ફરજોનો ભાગ ગણાતા કામ માિે છે. તેમને સવીકારતા 
પિેલાં ટિટકિોના મૂલ્યને ધ્યાનમાં લેતાં, તમારા ક્વવેકનો ઉપ્યોગ કરો. 

પુરવઠાકારને ત્યાં ગૉલફ િૂના્ણમેનિમાં સિભાગીઓને ગૉલફ શટસ્ણ, શાનદાર ઇનામો અને િંાર વાનીઓવાળું ભોજન પૂરું પાડવામાં 
આવ્યું િતું. શું અમે આવા પ્રસંગોમાં ભાગ લઈ શકીએ, અને જો િા િો્ય, તો અમે આપેલી વસતુઓ અને ઇનામો સવીકારી શકીએ?

જ્યાં સુર્ી પુરવઠાકારના ગૉલફ િૂના્ણમેનિનો િેતુ કંપની અને તેનાં પુરવઠાકારો વચિંે સંબંર્ વર્ારવાનો િો્ય, આને વ્યાવસાક્્યક પ્રસંગ 
ગણી શકાશે અને તેમાં તમારી િાજરી સવીકા્ય્ણ રિેશે. અપાતી વસતુઓ અને ઇનામો પ્રસંગનો ભાગ િોવાથી તમે તેમને સવીકારી 
શકશો, પરંતુ તમારે તમારા ક્નરીષિકને તેની જાણ કરવી જોઈએ. અમે કમ્ણિંારીઓને એવા વ્યાવસાક્્યક પ્રસંગોમાં મળેલી સોગાતો 
અને ઇનામો સથાક્નક સખાવતી સંસથાઓને દાન કરવા પ્રોતસાક્િત કરીએ છીએ. 

મારા ક્નરીષિકને ત્યાં ખોળો ભરવાનો પ્રસંગ િતો. શું મારા માિે ્યોગ્ય છે કે અમે આપેલી ખાવાની વસતુઓ અને ખરીદેલી સોગાતોને 
િું મારા ખિં્ણ અિેવાલમાં સામેલ કરું? 

ના. આવા પ્રસંગો પાટરવાટરક કંપનીની રિંનાના ભાગરૂપ છે અને અમે તેને પ્રોતસાક્િત કરીએ છીએ. પરંતુ, તે વ્યાવસાક્્યક પ્રસંગો 
ન િોવાથી, આ્યોજન કરનાર સમૂિે ખિં્ણ ભોગવવો જોઈએ, કંપનીએ નિીં.

સોગાતો અથવા મનોરંજન નકારવું 
જો તમને એવી સોગાત, ભોજન અથવા મનોરંજન આપવામાં આવે જેનું મૂલ્ય નામમાત્રથી વર્ારે િો્ય, તો ક્વવેકપૂવ્ણક નકારો અને કંપનીનાં 
ક્ન્યમો સમજાવો. જો સોગાત પાછી આપવાથી આપનાર નારાજ થતા િો્ય તો તમે સોગાત સવીકારી શકો છો, પરંતુ તમારે તમારા મેનેજરને 
તરત જણાવવું જોઈએ અને સોગાત સખાવતી સંસથાને દાન આપવા અથવા વસતુને કમ્ણિંારીઓનાં મોિા સમૂિમાં વિેંિંવા કે સોરિી કરવાનો 
ક્વિંાર કરવો જોઈએ. 

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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સંપક્ણ
વૈક્શવક કા્યા્ણતમક િીમો નીક્તઓ/જવાબદારી
સામાન્ય સલાિકાર (General Counsel)
મુખ્ય કાનૂની અક્ર્કારી (Chief.Legal.Officer)
McCain.Foods.Limited
439.King.Street.West
Toronto,.Ontario
M5V.1K4
CANADA
િેક્લ: (૪૧૬) ૯૫૫-૧૭૦૦

નીક્તઓ:
પ્રાદેક્શક સપર્ા્ણને લગતી નીક્તઓ:
• સપર્ા્ણને લગતી નીક્ત (Competition.Policy) – કૅનેડા, ડે એનડ રૉસ
• સપર્ા્ણને લગતી નીક્ત (Competition.Policy).–.USA
• સપર્ા્ણને લગતી નીક્ત (Competition.Policy).–.UK અને ્યુરોપ
• સપર્ા્ણને લગતી નીક્ત (Competition.Policy).– ઑસટ્ેક્લ્યા
• સપર્ા્ણને લગતી નીક્ત (Competition.Policy).– ન્યુ ક્િલૅનડ
• સપર્ા્ણને લગતી નીક્ત (Competition.Policy).– પ્રદેશોનું સંતુલન

જવાબદારી:
• સપર્ા્ણ
• ગુપતતા
• ક્ન્યમનકારી બાબતો

વૈક્શવક સપલાઈ િંેન (Global Supply Chain)
સપલાઈ િંેનના મુખ્ય અક્ર્કારી  
(Chief.Supply.Chain.Officer)
2275.Cabot.Drive
Lisle,.Illinois.60532-3653
USA
િેક્લ: (૬૩૦) ૮૫૭-૪૮૯૧

નીક્તઓ:
• વૈક્શવક આરોગ્ય અને સુરષિાને લગતી માગ્ણદશ્ણક સૂિંનાઓ  

(Global.Health.&.Safety.Guidelines)
• વૈક્શવક પ્યા્ણવરણી્ય નીક્ત (Global.Environmental.Policy).
• વૈક્શવક જોખમી ઊજા્ણ ક્ન્યંત્રણ નીક્ત  

(Global.Hazardous.Energy.Control.Policy)
• વૈક્શવક ઘિના તપાસ અને ટરપોર્િગ નીક્ત  

(Global.Incident.Investigation.and.Reporting.Policy)
• વૈક્શવક ઘિના નોંર્લેખન નીક્ત  

(Global.Incident.Recordkeeping.Policy)
• વૈક્શવક જોખમી રસા્યણ નીક્ત (Global.Hazardous.Chemicals.Policy)
• સેલ ફોન સંબંક્ર્ત વૈક્શવક માગ્ણદશ્ણક સૂિંનાઓ  

(Global.Cell.Phone.Guidelines)

જવાબદારી:
• પ્યા્ણવરણ
• આરોગ્ય અને સુરષિા
• પ્રાક્પત

 
વૈક્શવક માનવ સંસાર્ન  
(Global Human Resources)
માનવ સંસાર્નના મુખ્ય અક્ર્કારી  
(Chief.Human.Resources.Officer)
McCain.Foods.Limited
439.King.Street.West
Toronto,.Ontario
M5V.1K4
CANADA
િેક્લ: (૪૧૬) ૯૫૫-૧૭૦૦

 
નીક્તઓ:
• વૈક્શવક ક્વક્વર્તાને લગતી માગ્ણદશ્ણક સૂિંનાઓ  

(Global.Diversity.Guidelines)

જવાબદારી:
• લોકો નીક્તઓ અને કા્ય્ણપદર્ક્તઓ 

કોઈ પ્રશન અથવા ચિંતા છે? તમારી સથાક્નક માનવ સંસાર્ન િીમ સાથે વાત કરો અથવા  
codeconnection@mccain.com ને ઈમેલ કરો. 
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વૈક્શવક કા્યા્ણતમક િીમો નીક્તઓ/જવાબદારી

વૈક્શવક માક્િતી સેવાઓ  
(Global Information Services)
મુખ્ય માક્િતી અક્ર્કારી  
(Chief.Information.Officer)

McCain Foods.Limited

107.Main.Street

Florenceville,.New.Brunswick.E7L.1B2

CANADA

િેક્લ: (૫૦૬) ૩૯૨-૫૫૪૧

નીક્તઓ:
• વૈક્શવક કોમપ્યુિર ઉપ્યોગ નીક્ત (Global.Computer.Use.Policy)

• ઈમેલને લગતી વૈક્શવક માગ્ણદશ્ણક સૂિંનાઓ (Global.Email.Guidelines)

જવાબદારી:
• ઇનફૉમદેશન િેકનોલૉજી

વૈક્શવક આંતટરક ઑટડિ  
(Global Internal Audit)
ઉપ પ્રમુખ, આંતટરક ઑટડિ  
(Vice.President,.Internal.Audit)
McCain.Foods.Limited
439.King.Street.West
Toronto,.Ontario
M5V.1K4
CANADA
િેક્લ: (૪૧૬) ૯૫૫-૧૭૦૦

જવાબદારી:
• જોખમ વ્યવસથાપન
• છેતરચપડી
• વીમો

વૈક્શવક નાણા વ્યવસથા (Global Finance)
મુખ્ય નાણાકી્ય અક્ર્કારી  
(Chief.Financial.Officer).
McCain.Foods.Limited
439.King.Street.West
Toronto,.Ontario
M5V.1K4
CANADA
િેક્લ: (૪૧૬) ૯૫૫-૧૭૦૦

નીક્તઓ: 
• વૈક્શવક નાણા વ્યવસથાને લગતી ર્ોરણસરની કા્ય્ણપદર્ક્ત અંગેનું સૂિંના પુસતક 

(Global.Finance.Standard.Practice.Instruction.Manual)

• વૈક્શવક મુસાફરી અને ખિં્ણ નીક્ત (Global.Travel.&.Expense.Policy)

• વૈક્શવક ક્ેટડિ કાડ્ણ નીક્ત (Global.Credit.Card.Policy)

જવાબદારી:
• નાણાકી્ય ક્ન્યંત્રણો
• સંકિ વ્યવસથાપન

વૈક્શવક સંદેશાવ્યવિાર  
(Global Communications)
મુખ્ય સંદેશાવ્યવિાર અક્ર્કારી  
(Chief.Communications.Officer)
McCain.Foods.Limited
439.King.Street.West
Toronto,.Ontario
M5V.1K4
CANADA
િેક્લ: (૪૧૬) ૯૫૫-૧૭૦૦

જવાબદારી:
• સંકિ વ્યવસથાપન
• કંપનીની માક્િતીનું પ્રગિીકરણ 



મન
ે M

cC
ai

n 
Fo

od
sન

ી આ
ચા

ર સ
ંહિ

તા
 મ

ળી
 છે

 અ
ને 

મેં 
તેન

ે વ
ાંચ

ી છે
 અ

ને 
િું 

સમ
જું

 છું
 કે

 ત
ેનું 

પા
લન

 ક
રવ

ાન
ી મ

ારી
 ફ

રજ
 છે

. 

જ
ો સ

ંહિ
તા

નો
 ક

ોઈ
 એ

વો
 હવ

ભ
ાગ

 િ
ોય

 જે
 ત

મન
ે ન

 સ
મજા

તો
 િ

ોય
, ત

ો ત
મા

રા 
મેન

ેજ
ર અ

થવ
ા 

સથ
ાહન

ક 
મા

નવ
 સ

ંસા
ધન

 ટ
ીમ

ને 
સપ

ષ્ી
કર

ણ 
આ

પવ
ા ક

િો
. મ

ૅકક
ેન 

લર્
નગ

 સ
ેનટ

ર (
M

cC
ai

n 
Le

ar
ni

ng
 C

en
tre

) સ
ંહિ

તા
ની

 ઑ
નલ

ાઇ
ન 

આ
વૃહ

તિ 
પૂર

ી પ
ાડ

ે છે
 જે

 હવ
ના

મૂલ
ય 

િો
ય 

છે 
અ

ને 
સર

ળત
ાથ

ી સ
મજી

 શ
કા

ય 
છે.

 સ
ુહન

હ્
ચત

 ક
રો 

કે 
તમ

ે આ
 સ

વી
કૃહ

તન
ા પ્ર

મા
ણપ

ત્ર 
પર

 સ
િી

 ક
રત

ા 
પિ

ેલા
ં સ

ંહિ
તા

ને 
સમ

જી
 લ

ો.

મન
ે M

cC
ai

n 
Fo

od
sન

ી આ
ચા

ર સ
ંહિ

તા
 મ

ળી
 છે

 અ
ને 

મેં 
તેન

ે વ
ાંચ

ી છે
 અ

ને 
િું 

સમ
જું

 છું
 કે

 ત
ેનું 

પા
લન

 ક
રવ

ાન
ી મ

ારી
 ફ

રજ
 છે

. 

જ
ો સ

ંહિ
તા

નો
 ક

ોઈ
 એ

વો
 હવ

ભ
ાગ

 િ
ોય

 જે
 ત

મન
ે ન

 સ
મજા

તો
 િ

ોય
, ત

ો ત
મા

રા 
મેન

ેજ
ર અ

થવ
ા 

સથ
ાહન

ક 
મા

નવ
 સ

ંસા
ધન

 ટ
ીમ

ને 
સપ

ષ્ી
કર

ણ 
આ

પવ
ા ક

િો
. મ

ૅકક
ેન 

લર્
નગ

 સ
ેનટ

ર (
M

cC
ai

n 
Le

ar
ni

ng
 C

en
tre

) સ
ંહિ

તા
ની

 ઑ
નલ

ાઇ
ન 

આ
વૃહ

તિ 
પૂર

ી પ
ાડ

ે છે
 જે

 હવ
ના

મૂલ
ય 

િો
ય 

છે 
અ

ને 
સર

ળત
ાથ

ી સ
મજી

 શ
કા

ય 
છે.

 સ
ુહન

હ્
ચત

 ક
રો 

કે 
તમ

ે આ
 સ

વી
કૃહ

તન
ા પ્ર

મા
ણપ

ત્ર 
પર

 સ
િી

 ક
રત

ા 
પિ

ેલા
ં સ

ંહિ
તા

ને 
સમ

જી
 લ

ો.

કમ
્મચા

રીન
ું ન

ામ
કમ

્મચા
રીન

ું ન
ામ

કમ
્મચા

રી 
મા

ટેન
ી ન

કલ
કચ

ેરી 
મા

ટેન
ી ન

કલ

તા
રીખ

તા
રીખ

કમ
્મચા

રીન
ી સ

િી
કમ

્મચા
રીન

ી સ
િી

 
McCain Foods Limited 
439 King Street West 
Toronto, Ontario 
M5V 1K4 
Canada 
(૪૧૬) ૯૫૫-૧૭૦૦ 
(૪૧૬) ૯૫૫-૧૭૫૫

McCain Foods Limited આ સંહિતામાં કોઈપણ સમયે અને કોઈપણ કારણસર સુધારો કરવા, ફેરફાર કરવા અથવા તેને સમાપત કરવાનો 
અહધકાર સુરહષિત રાખે છે

© ૨૦૦૯ McCain Foods Limited       ૧૦૦% ઉપભોકતા દવારા ઉતપનન રદ્ી રરસાઇકલડ કાગળ પર છાપેલ

આચાર સંહિતા
આપણો માગ્મદશ્મક તારો
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McCain આિંાર સંક્િતા 

કોડ કનેકશન: ૨૪-કલાકની િોલ-ફ્ી િૉિલાઇન
પ્રદેશ િેક્લફોન ઑપરેિર િેક્લફોન નંબર

ઉતિર અમેટરકા િોલ-ફ્ી 1-888-McCain8..
(૧-૮૮૮-૬૨૨-૨૪૬૮)

અજદેક્નિના Telecom.Argentina િોલ-ફ્ી ૦-૮૦૦-૪૪૪-૯૧૨૩

Telefonica.de.Argentina િોલ-ફ્ી ૦-૮૦૦-૬૬૬-૧૭૮૬

કોલંક્બ્યા Orbitel િોલ-ફ્ી ૦૧-૮૦૦-૫૧૮-૦૫૨૯

Telecom.Colombia િોલ-ફ્ી ૦૧-૮૦૦-૯૧૨-૦૧૦૫

તમામ અન્ય દેશો (્યુરોપ ખંડ ક્સવા્ય) ૭૭૦–૭૭૬–૫૬૨૦

કૉલ કલેકિ, િેક્લપ્રૉમપિ નેિવક્ણ પાસેથી િંાર્જસ સવીકાર 
કરાવે છે અને ત્યારબાદ અનુવાદક લાઇન પર આવે છે અને 
ભારાક્વર્યક જરૂટર્યાત જાણવા માગે છે 

્યુરોપ ખંડ: સમગ્ ્યુરોપ ખંડમાં ગુપતતાના કા્યદાઓને લીર્ે કોડ કનેકશન ઉપલબર્ નથી. આ પ્રદેશમાંના McCain કમ્ણિંારીઓને તેમની સથાક્નક 
માનવ સંસાર્ન િીમ, વટરષ્ મેનેજમેનિની સલાિ લેવાની અથવા McCainના વૈક્શવક ક્વભાગોનો સંપક્ણ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. 
તમારી પૂછપરછ અનામી નિીં િો્ય, છતાં તેને ખાનગી રાખવામાં આવશે.

ઈમેલ: codeconnection@McCain.com
નોંર્: આ ઈમેલ McCainની વૈક્શવક માનવ સંસાર્ન િીમને મોકલવામાં આવે છે, નીિંે દશા્ણવેલ ત્રીજા પષિકારની ખાનગી સેવાને નિીં. જો તમે 
અનામી અથવા ત્રીજા પષિકારને કૉલ કરવાનું પસંદ કરો, તો કૃપા કરી નીિંે દશા્ણવેલ નંબરો પર કોડ કનેકશનને ફોન કરો.




