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McCain Foods મા,ં અમે માનીએ છીએ કે અમે જે રીતે કા્ય્ય 
કરીએ છીએ તે અમને અનન્ય બનાવાનો એક ભાગ બનાવે છે.  અમે 
વૈશ્વિક કુટંુબ તરીકે કા્ય્ય કરીએ છીએ જે માને છે કે સારી નીશ્તશાસ્ત્ર 
સારો વ્યવસા્ય છે, અને અમારા મલૂ્યો અમારા રોજિંદા શ્નણ્ય્યોનુ ં
માગ્યદશ્યન કરે છે.

જે અમારા McCain Rising Star સાથે સરેંખિત થા્ય છે એ રીતે અમારી 
આચારસહંિતા વ્યવસા્યને ચલાવવા માટે હદશાશ્નદદેશો પ્રદાન કરે છે. એક 
કુટંુબની માખલકીની, એક િાનગી કંપની તરીકે, અમે અમારા કૌટંુખબક 
મલૂ્યોને અમારા વ્યવસા્ય સચંાલનમા ં સમાવવા પર ગવ્ય અનભુવીએ 
છીએ. કા્ય્યવાિીમા ં અમારા મલૂ્યોએ McCain Foods ને બજારમા ં જુદા 
પાડ્ા છે, જેનાથી કંપની અને અમારા લોકોએ પ્રશ્તબદ્ધતા, અશ્િકૃતતા અને 
શ્વવિાસની પ્રશ્તષ્ા કમાવી છે. અમે રોજિંદા િોરણે કેવી રીતે કા્ય્ય કરીએ છીએ 
તે અમારી પ્રશ્તષ્ાને વ્યાખ્યાશ્્યત કરે છે અને જાળવે છે અને તે પ્રશ્તષ્ાન ે
સરુખષિત રાિવાની અમારી ફરિ છે. 

કોડનુ ંપાલન કરીન ેઅને પોતાન ેઉચચતમ િોરણો સિુી જાળવી રાિીને, અમે એક 
મિબતૂ વશૈ્વિક બ્ાનડ તરીકે વદૃ્દ્ધ પામીશુ ંઅને અમારા દ્રષષટકોણને પ્રાપત કરવા અને 
તૈ્યાર બટાકાની અને ઍપેટાઇઝરમા ંવશૈ્વિક નેતા બનવા માટે સારી સ્થશ્તમા ંરિીશુ.ં 

િો તમે તમારી જાતને મશુકેલ સિંોગોમા ંપામો છો જે તમને લાગે છે કે અમારી સહંિતા 
સાથે શ્વરોિાભાસી છે, તો ્યોગ્ય શ્નણ્ય્ય લેવાની હિંમત રાિવી એ મિતવપણૂ્ય છે. આ 
સહંિતા તમને ્યોગ્ય શ્નણ્ય્ય અથવા ્યોગ્ય લોકોને મદદ કરવા તરફ લઈ િવા માટે 
મદદ કરશે.

મૅકસ હકઓન  

પ્રમિુ અને સીઇઓ, McCain Foods Limited
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તમારાથી શુ ંઅપેક્ા છે 

સહંિતા અ્ન ેકા્યદો
તમારી જવાબદારી
સહંિતા સમજવી
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“સારી ્નૈહતકતા એ સારા 
વ્યવસા્ય્ની સૂચક છે”

McCain આચારસહંિતા બતાવ ે છે કે અમારા મલૂ્યો 
અને કા્યદેસર અને નૈશ્તક વત્યણ ૂકં પ્રત્યેની અમારી 
પ્રશ્તબદ્ધતા, અમારી તમામ બાબતોમા,ં શ્નણ્ય્ય લેવામા ં
માગ્યદશ્યન આપે છે. ત ેએવી પહરસ્થશ્તઓના ંઉદાિરણો 
આપે છે કે જેનો સામનો આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમા ં
કરી શકીએ, અને McCain Foods Limited ના તમામ 
કમ્યચારીઓ, તેમિ તેની પ્રત્યષિ અને પરોષિ સિ્યોગી 
કંપનીઓ પાસેથી McCain Foods જે વત્યણકૂના ં
િોરણોની અપેષિા રાિે છે તેનો ખલુાસો આપે છે. 

આપણે જ્યા ંપણ કામ કરીએ, ઈમાનદારી, પ્રામાખણકતા 
અને શ્નષપષિતા એ સારી વ્યાવસાશ્્યક પ્રશ્તષ્ાના 
આિાર છે. 

તમારી પાસથેી શુ ંઅપખેષિત છે
McCain Foods ની પ્રશ્તષ્ાને જાળવી રાિવા માટે, 
આપણે બિાએ આપણા Rising Star દ્ારા માગ્યદશ્યન 
મેળવવુ ં આવશ્યક છે. અમારંુ Rising Star અમારા 
મલૂ્યોને સમથ્યન આપવામા ંદરરોિ મદદ કરે છે, ભલે 
આપણી ભશૂ્મકા, કા્ય્ય અથવા ્થાન ગમ ેત ેિો્ય. જ્યારે 
અમે સહંિતાના શ્સદ્ધાતંોનુ ંપાલન કરીએ છીએ ત્યારે અમે 
આ પ્રાપત કરીએ છીએ. 

અન્ય કમ્યચારીઓને સહંિતા સમિવામા ં અને તેનુ ં
પાલન કરવામા ંમદદ કરવાની, અને શક્ય ઉલલઘંનો 
થા્ય કે તરત અથવા આપણે તેનાથંી પહરખચત થઈએ 
ત્યારે તેમની જાણ કરવાની આપણી ફરિ છે. 

સહંિતાનુ ં પાલન એ McCain Foods મા ં દરેક 
કમ્યચારીના રોિગારની શરત છે. 

અમારી દૈશ્નક હક્્યાઓ સહંિતા દ્ારા િ નિીં પરંત ુકા્યદા, 
શ્ન્યમનકારી નીશ્ત અને વ્યસકતગત પ્રામાખણકતા દ્ારા 
પણ શ્ન્યશં્ત્રત થા્ય છે. આિા હદવસ દરશ્મ્યાન આપણે 
દરેક આંતરહક્્યા કરતી વિત ેઅને શ્નણ્ય્ય લેતી વિતે 
િમંેશા શ્વચારી લેવુ ંિોઈએ કે આપણે જે પગલુ ંલેવા િઈ 
રહ્યા છીએ ત ેસહંિતાનુ ંપાલન કરે છે, કા્યદેસર છે, નૈશ્તક 

છે કે કેમ અને આપણી અને કંપની ઉપર તેની સારી અસર 
થશ ે કે કેમ. કોઈપણ પગલા અંગે િાતરી ન િો્ય ત્યારે 
આ સહંિતા અને તેના ંસસંાિનોમાથંી માગ્યદશ્યન લો અને 
પોતાન ેઆ પ્રશ્ન પછૂો: શુ ંમન ેઅિબારમા ંમારા ંપગલા ં
અંગે વાચંવાનુ ં ગમશ,ે અથવા અન્ય લોકો તેના ં શ્વશ ે
વાચં ેએ ગમશે?

McCain Foods મા ંઅમે સહંિતાન ે્થાશ્નક કા્યદાઓ 
મિુબ અમલમા ંમકૂીએ છીએ કે જે અમારા શ્નણ્ય્યો અને 
હક્્યાઓન ેદરેક પ્રદેશમા ંજુદી રીતે અસર કરી શકે છે. 
કમ્યચારીઓ તરીકે, આ કરવાની આપણી ફરિ છે: 

• ઈમાનદારી, પ્રામાખણકતાથી વત્યવુ ંઅને શ્નષપષિ 
વ્યવિારો કરવા

• એકબીજા પ્રત્ય,ે આપણા પરુવ્ાકારો, અને સમદુા્યો 
જ્યા ંઆપણે કા્ય્ય કરીએ છીએ અને બિા અન્ય 
હિ્સેદારો પ્રત્ય ેઆદર અને શ્વવિાસ પર આિાહરત 
કામનુ ંવાતાવરણ પ્રોતસાહિત કરવું

• ખલુલા સચંારની િાતરી કરો, અને હિતોનો સઘંર્ય 
ટાળો

• સલામત અને સરુખષિત કા્ય્ય્થળ જાળવી રાિો 
(અમારા માહિતી તકનીકી પદ્ધશ્તના ઉપ્યોગ 
સહિત)

• અમારા ઉતપાદનોની સલામતી જાળવી રાિો
• પ્યા્યવરણનુ ંરષિણ કરવું
• બિા લાગ ુકા્યદા, કંપનીની નીશ્તઓ અને અન્ય 

કંપનીની આવશ્યકતાઓનુ ંપાલન કરો
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McCain વ્યવ્થાપન: િાતરી કરો કે અમે દરરોિ 
અમારા મલૂ્યો જીવીએ છીએ. 

McCain Foods પર આપણે રોજિંદા મલૂ્યો જીવવાની 
િવાબદારી િરાવીએ છીએ. અમારા સગં્નમાનંા 
નેતાઓ ઉદાિરણ દ્ારા નેતતૃવ કરવાની િવાબદારી 
િરાવ ે છે અને િાતરી કરવાની િવાબદારી િરાવ ે છે 
કે અિીં દરેક વ્યસકત સહંિતાન ેસમજે અને સમથ્યન આપે 
છે. નેતાઓએ:

• સહંિતા અથવા કા્યદાની સભંશ્વત ઉલલઘંનની ચચા્ય 
કરવા માટે કમ્યચારીઓને આપણી પાસે આવવા માટે 
આરામદા્યક lલાગે એવુ ંઅનકુળૂ વાતાવરણ ઉતપન્ન 
કરવુ ંિોઈએ

• કોઈ પણ કમ્યચારીને સહંિતાના ઉલલઘંનમા ંકા્ય્યવાિી 
કરવા માટે નિીં કિો અથવા હદશામાન નિીં કરો 

આચારસહંિતાની ્વીકૃશ્તનુ ંપ્રમાણપત્ર 

નવા કમ્યચારીઓ: 
રોિગારની શરત તરીકે, તમામ નવા કમ્યચારીઓએ 
્વીકૃશ્તના પ્રમાણપત્ર પર સિી કરવી િરૂરી છે, જે 
િણાવ ેછે કે: 

મન ેMcCain Foods ની આચારસહંિતા મળી છે અન ેમેં 
તને ેવાચંી છે અને હુ ંસમજુ ંછ ંકે તનેુ ંપાલન કરવાની મારી 
ફરિ છે. હુ ંસમંત છ ંકે આચારસહંિતાનુ ંપાલન એ મારા 
રોિગાર સબંિંોની એક શરત છે અન ેઆચારસહંિતાનુ ં
અનપુાલન ન કરવાથી રોિગાર સમાપત થતા ંસિુી અને 
ત ેસહિત શ્શ્તની કા્ય્યવાિી કરવામા ંઆવી શકે છે.

િો સહંિતાનો કોઈ એવો શ્વભાગ િો્ય જે તમન ેન સમજાતો 
િો્ય, તો તમારા મેનેિર અથવા ્ થાશ્નક માનવ સસંાિન 
ટીમને ્પષટીકરણ આપવા કિો. McCaintranet 
પર અને www.mccain.com પર સહંિતાનુ ંઑનલાઇન 
સં્ કરણ મળી શકે છે. 

કમ્યચારી પનુઃપ્રમાણન: 
દર વિતે સહંિતાનુ ંપનુઃશ્વતરણ કરવામા ંઆવ ે ત્યારે 
તમામ વત્યમાન કમ્યચારીઓએ તાલીમમા ંભાગ લેવાનો 
અને ્વીકૃશ્તના પ્રમાણપત્ર પર સિી કરવાની રિશેે. 
ઉપરાતં, ચોક્કસ પદો પરના કમ્યચારીઓએ તેઓએ 
સહંિતાનુ ંપાલન કરુું િોવાની પષુષટ આપતુ ંએક વાશ્રષિક 
પ્રમાણપત્ર પરંુૂ કરવાની અને તેના ંપર સિી કરવાની 
િરૂર િોઇ શકે છે. પ્રમાણપત્રો પરૂા ન કરનારી વ્યસકત 
શ્શ્તની કા્ય્યવાિીની પાત્ર બની શકે છે.

સહંિતા અન ેકા્યદો
આપણીં હક્્યાઓપર દરરોિ ગ્ાિકો, પરુવ્ાકારો, સાથી 
કમ્યચારીઓ અને શૅરિારકો બારીક નિર રાિતા િો્ય છે 
અને તેઓને એક નૈશ્તક અને કા્યદાનુ ંપાલન કરનારી 
કંપની સાથ ેસકંળાવવુ ંિો્ય છે અને તેઓ એવી અપેષિા 
રાિતા િો્ય છે. કોઈપણ અપવાદ શ્વના, McCain 
Foods તેન ે અથવા તેની કામગીરીઓન ે લાગ ુ પડતા 
તમામ કા્યદાઓનુ ંકડકપણે પાલન કરવા કહટબદ્ધ છે. 
પાલન કરવામા ંશ્નષફળ થવાથી કંપની અને સકંળા્યેલી 
વ્યસકત (વ્યસકતઓ) નાગહરક અથવા ફોિદારી દંડ ન ે
પાત્ર થઈ શકે છે.

પ્રશ્નો અ્ન ેચચંતાઓ્ન ેપ્રહતસાદ આપવો 
સહંિતા એવા સસંાિનો પ્રદાન કરે છે જેનાથી કમ્યચારીઓને જે રીતે આરામદા્યક લાગે ત ેરીતે પ્રશ્નો અથવા ખચંતાઓ 
ઊભા કરવામા ંસિા્ય કરે છે, જેમા ંશામેલ છે ્થાશ્નક માનવ સસંાિન ટીમ સાથ ેવાત અને ગોપની્ય હરપોહટિંગ. 

એક મેનેિર તરીકે, િો McCain ના કમ્યચારી તમારી પાસે સહંિતાની બાબત લઈને આવ,ે તો તમારી િવાબદારી છે 
કે તમ ેખચંતાન ેસાભંળો અન ેતનેુ ંમલૂ્યાકંન કરો. પોતાન ેપછૂો: શુ ંખચતંાને તપાસની િરૂર છે? િો એમ િો્ય તો તમારા 
્થાશ્નક માનવ સસંાિન અથવા કાનનૂી ટીમોનો સપંક્ય  કરો. સશુ્નશ્ચિત કરો કે તમે ખચંતાન ેલગતી તમામ માહિતી 
િાનગી રાિો છો, અને િરૂર મિુબ ફકત તપાસ સાથ ેસકંળા્યેલા લોકો સાથ ેતેન ેવિેંચો.

જે McCain કમ્યચારી સહંિતા ઉલલઘંનની જાણ કરવા માગેં છે તમેની પાસે શ્વકલપો છે: Code Connection ઈમેલ 
અથવા અમારી તતૃી્ય પષિ જાણ પદ્ધશ્ત, Network. સહંિતા ના  પાના ં42 પર અને McCaintranet આચારસહંિતા અને 
નીશ્તઓ ના પાના ઉપર, આ શ્વકલપો શ્વશેની માહિતી ઉપલબિ છે. આ માધ્યમો વ્યાપક અને ખલુલી રીતે વિેંચવામા ં
આવે એ આવશ્યક છે, તેથી ક્યારે્ય એવુ ંકરવુ ંિો્ય તો, કમ્યચારીઓને કોઈ ખચંતા વિેંચવામા ંઆરામદા્યક લાગે.

7આપણી વ્યવસા્ય કરવા્ની રીતકોઈ પ્રશ્ન અથવા ચિંતા છે? કૃપા કરી્ને વવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



કંપનીની તમામ બાબતોમા ં કા્યદાનુ ં પાલન એ
આચરણનુ ંનરનૂતમ િરૂરી િોરણ છે.

વશૈ્વિક કંપની તરીકે, અમારુ સચંાલન અને કમ્યચારીઓ
શ્વશ્વિ ્થાશ્નક અને અન્ય કા્યદાને આશ્િન છે. ક્યા
કા્યદાઓ લાગ ુપડે છે અથવા આ કા્યદાઓનુ ંકેવી રીતે
અથ્યઘટન કરવુ ંતે અંગે િો તમે અશ્નશ્ચિત િો તો આગળ
વિતા પિલેા ંતમારી ્થાશ્નક કાનનૂી ટીમની સલાિ લો.

તમારી િવાબદારી
અમારા કમ્યચારીઓને સહંિતાના િોરણોન ે િવાબદાર
્ેરવવાની અમારી ફરિ છે. આપણી સહંિતાનુ ંઉલલઘંન
િો્ય તેવી વત્યણકૂ િો તમે જુઓ તો આ મદુ્ો તાતકાખલક
ઉ્ાવવાની િવાબદારી તમારી છે. McCain Foods એ
તમારા માટે આમ કરવુ ંસરળ બનાવરુ ંછે.

સહંિતાન ેસમિવી
આ સહંિતામા ંએવી તમામ પહરસ્થશ્તઓન ેઆવરી લવેાનુ ં
શક્ય નથી કે જ્યા ંકાનનૂી અથવા નશૈ્તક મદુ્ાઓ ઉદ્ભવી
શકે. સહંિતાનો પ્રશ્નો અને િવાબો શ્વભાગ ્પષટીકરણના
િતેસુર વિારાની માહિતી અન ેઉદાિરણો પરૂા પાડે છે.
તમેનો િતે ુલાગ ુપડતી નીશ્તઓ, કા્ય્યપદ્ધશ્તઓ અથવા 
પ્રહક્્યાઓના સપંણૂ્ય ખલુાસા આપવાનો નથી. તમે
કંપનીના ં િોરણો સમિવા માટે અન ે તમન ે સહંિતાનો
અથ્ય અ્પષટ િો્ય અથવા પહરસ્થશ્તનો સામનો કેવી
રીતે કરવો તે અંગે તમે અશ્નશ્ચિત િો ત્યારે પ્રશ્નો પછૂવા
માટે િવાબદાર છો.

કોને પછૂવ ુિોઈએ
િો તમને માહિતગાર કાનનૂી કે નૈશ્તક શ્નણ્ય્ય કરવાની
િરૂર િો્ય, પણ સહંિતામા ંતમને િવાબો ન મળતા િો્ય તો
સિા્યતા માટે તમારા શ્નરીષિક, ્થાશ્નક માનવ સસંાિન,
કાનનૂી અથવા નાણાકી્ય ટીમોનો સપંક્ય  કરો. McCain
Foods ના વશૈ્વિક નેતાઓ સહંિતાને લગતી સિા્યતા અને
માહિતી માટે તેમિ નીશ્તઓ, કા્યદાઓ અને શ્ન્યમનોના
અથ્યઘટન માટે તમામ કમ્યચારીઓન ેઉપલબિ છે. ટીમના
આ નતેાઓ સાથનેા તમામ સદેંશાવ્યવિાર સાથ ેશ્વવકેથી
વ્યવિાર કરવામા ં આવશ.ે આ પસુ્તકાની પાછળ એક
સપંક્ય ્યાદી આપવામા ંઆવી છે.

ખચંતા િણાવવી
િો તમને લાગે કે તમારી ્થાશ્નક વ્યવ્થાપક ટીમ
અથવા કંપનીના વશૈ્વિક નેતાઓને સભંશ્વત ઉલલઘંનની
જાણ કરવી એ એક શ્વકલપ નથી, તો તમે નીચેના
સસંાિનો દ્ારા તમારી ખચંતાઓની જાણ કરી શકો છો:

• અંિી ઇમેલ મોકલો codeconnection@mccain.ca
– આ ઇમેઇલનુ ંશ્ નરીિષણ વૈિશ્વક માનવ 
સંસાિન
(એચઆર) ટીમ દ્ ારા કરવામાં આવે છે અને તમારી
ખચંતાને શક્  તેટલી ગોપની્ રાિશે

• વેબમેલ ખલંક અંિી ઉપલબિ છે
www.mccain.ethicspoint.com– શ્નરીિષણ 
નેવેકસ દ્ારા, એક ત ૃતી્  પિષ િણાવનારી 
પદ્ધશ્ત

• Network દ્ારા શ્નરીિષણ થતા િોટલાઇન ફોન 
નંબસ્ (જ્  ઉપલબિ છે), ત ૃતી્  પિષ િણાવનારી 
પદ્ધશ્ત. પ ૃષ્ 42 પર ટેખલફોન િોટલાઇનસની 
સંપ ૂણ્ય  સખૂચ પર્દાન કરવામાં આવી છે

અજ્ાત રૂપે િણાવવુ
િો કોઈ પહરસ્થશ્ત ઊભી થા્ય છે જ્યા ંતમે વા્તશ્વક
અથવા શકંા્પદ સહંિતા ઉલલઘંનોંની જાણ તમારી
્થાશ્નક વ્યવ્થાપક ટીમ અથવા કંપનીના વશૈ્વિક
નેતાઓને કરવા માગંતા નથી, તો તતૃી્ય પષિ ેપ્રદાન
કરેલા બે માધ્યમો દ્ારા તમારી ખચંતાની જાણ કરવા
માટે તમને પ્રોતસાહિત કરવામા ંઆવ ેછે, િ Network:
ઑનલાઇન હરપોહટિંગ પોટ્યલ વેબમેલ અથવા ટેખલફોન
િોટલાઇન હરપોહટિંગ. Network તમને સહંિતા ઉલલઘંનો
અજ્ાત રૂપે જાણ કરવાની મજૂંરી આપે છે. તે, બન્ન ે
ઑનલાઇન અને ફોન પર, અનવુાદ સેવાઓ સાથે
24 કલાક ઉપલબિ છે. ટેખલફોન િોટલાઇન નબંસ્ય
અને ઑનલાઇન વેબમેઇલ ખલંક શ્વશ ેવધ ુ શ્વગતો આ
પસુ્તકાના પાછલા ભાગમા ંપષૃ્ 42 પર ઉપલબિ છે.

નોંિ: Network હરપોહટિંગ માધ્યમો સભંશ્વત સહંિતા
ઉલલઘંનની જાણ કરવા માટે છે, સામાન્ય ફહર્યાદ માટે
નિીં.

ખચંતાઓ સાથ ેકેવી રીતે વ્યવિાર કરવામાં
આવેછે
વશૈ્વિક ટીમો અથવા Code Connection ન ે સબંોશ્િત
સહંિતાન ેલગતા પ્રશ્નો અન ેખચતંાઓ શક્ય એટલી િાનગી
રાિવામા ં આવશ.ે તપાસ અન ે ઉકેલ સાથ ે સબંશં્િત
માહિતી ફકત ત ેિ લોકો સાથ ેશરે કરવામા ંઆવશ ેજેમ
િરૂરી છે.

િો કમ્યચારી તમારી પાસે આવ,ે તો તેમના ંપ્રશ્ન અથવા
પછૂપરછની શ્વગતો અંગે ફકત એવી વ્યસકતઓ સાથે
ચચા્ય કરો કે જેઓને શ્નવેશ પ્રદાન, પ્રશ્તસાદ આપવાની
િરૂર િો્ય અથવા બાબતની તપાસ કરવાની કે ઉકેલ
લાવવાની િરૂર િો્ય.
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તપાસો
સહંિતાના કોઈપણ સભંશ્વત ઉલલઘંનની પરેૂપરૂી  
તપાસ, ્થાશ્નક તપાસ કરનારાઓ, વૈશ્વિક ટીમો 
અથવા ત્રીજા-પષિકારના ં સસંાિનો દ્ારા કરવામા ં
આવશ.ે દરેક કમ્યચારીની િવાબદારી અને 
ફરિ છે કે તેઓ એવી કોઈ તપાસમા ં પણૂ્યપણે, 
તવહરતપણે અને સચચાઈપવૂ્યક સિકાર આપે. 
સિકાર ન આપનારા કોઈપણ કમ્યચારી સામે શ્શ્તનુ ં
પગલુ ંલેવામા ંઆવી શકે છે.

બદલો લેવો નિીં
સહંિતાની હિમા્યત કરવા માટે કંપની તેના ં તમામ  
કમ્યચારીઓ પર શ્નભ્યર રિ ે છે. એ િ રીત,ે ખચતંાઓ 
વ્યકત કરવા અથવા સભંશ્વત ઉલલઘંનોની જાણ કરવા 
માટે અમ ેકમ્યચારીઓ પર શ્નભ્યર રિીએ છીએ. આ ફરિ 
શ્નભાવનારા કમ્યચારીઓ સામ ેબદલો લવેો એ સહંિતાનુ ં
ઉલલઘંન છે. િો તમે સહંિતાને લગતો હરપોટ્ય  આપો 
અથવા તેને લગતી ખચંતા વ્યકત કરો, અન ેતમન ેલાગે 
કે તમારી સાથ ેઅન્યા્યી વ્યવિાર કરવામા ંઆવ્યો છે,  
તો તરત બાબતની જાણ કરો.

શ્શ્તના ંપગલાં
જ્યારે એવુ ંનક્કી કરવામા ંઆવ ેકે કમ્યચારીએ સહંિતાનુ ં
ઉલલઘંન કરુું છે, ત્યારે કંપની ઉલલઘંનની તીવ્રતા 
સાથ ે બિંબેસત ુ ં પગલુ ં લેશ,ે જેમા ં ગભંીર ઉલલઘંનો 
માટે રોિગારની સમાપપતનો સમાવેશ થા્ય છે.  
ઉલલઘંનના પ્રકારના આિારે વહરષ્ મેનેિમેનટ દ્ારા 
શ્નણ્ય્ય લેવામા ંઆવી શકે છે. જ્યારે કમ્યચારીએ ઉલલઘંન 
કરુું િોવાનુ ં નક્કી કરવામા ં આવ,ે ત્યારે કમ્યચારીના ં
કા્યમી રેકોડ્યમા ંઆની નોંિ કરવામા ંઆવશ.ે

24/7 
અ્નાહમક 

જાણ

શ્વગતો માટે પષૃ્ 42 જુઓ
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આપણ ેઅન્ય 
લોકો સાથ ે
કેવો વ્યવિાર 
કરીએ છીએ
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બધા હિસસદેારો સાથે આદર સાથે વ્યવિાર કરવો
હવહવધતા અ્ન ેસમાવશે 

ભેદભાવ અ્ન ેપજવણી 
ગોપ્ની્યતા
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બિા હિ્સદેારો સાથે
આદર સાથ ેવ્યવિાર 
કરવો 

આપણી આસપાસ રિતેા લોકો સાથ ે
શ્શષટાચારરકુત અને આદરપણૂ્ય વ્યવિાર કરવો 

એ ફકત વ્યસકતગત પ્રામાખણકતાની વાત નથી, 
પરંત ુએ સારો વ્યવસા્ય પણ છે. અન્ય લોકો સાથ ે
આદરપણૂ્ય વ્યવિાર કરવાથી ખલુલ ુ વાતાવરણ 

કેળવા્ય છે જે કમ્યચારી અને ગ્ાિકોમા ંવધ ુસતંષુટતા, 
સામેલગીરી અને વફાદારી માટે પરવાનગી આપે છે.

તમે સરળ, છતા્ંય શસકતશાળી હક્્યાઓ દ્ારા આદર 
દશા્યવી શકો છો:

• સિકા્ય્યકરોને અખભપ્રા્યો અને શ્વચારો વ્યકત કરવા 
પ્રોતસાહિત કરો

• તમારો શ્વચાર વ્યકત કરતા પિલેા ંઅન્ય લોકોની 
વાત સાભંળો

• શ્ન્યશ્મતપણે માહિતીન ેશેર કરો અને અન્ય લોકોને 
શ્નણ્ય્ય લેવાની પ્રહક્્યામા ંસામેલ કરો

• કામમા ંબદલાવ લાવવા અથવા તેન ેસિુારવા માટે 
લોકોના શ્વચારોનો ઉપ્યોગ કરો

• લોકો અથવા તેમના ંશ્વચારોનુ ંક્યારે્ય અપમાન ન 
કરો અથવા તેમન ેઉતારી ન પાડો

• વૈશ્વધ્યસભર અને સમાવેશક કા્ય્ય્થળને ઉતિેિન 
આપો

• રચનાતમક ટીકાનો ઉપ્યોગ કરો અને વધ ુવારંવાર 
પ્રશસંા કરવાનો પ્ર્યતન કરો

આપણા ગ્ાિકો, પરુવ્ાકારો અને ઉપભોકતાઓ 
McCain Foods ની બિારની દુશ્ન્યાનો એ ભાગ છે 
જેની મારફત ેઆપણે શ્વકસીએ છીએ, નવીનતા લાવીએ 
છીએ અને િકારાતમક વ્યાવસાશ્્યક પહરણામો લાવીએ 

છીએ. આપણી કાનનૂી અને નૈશ્તક ફરિોનુ ંસપંણૂ્ય રીતે 
પાલન કરવાની સાથોસાથ, આ બિારના શૅરિારકો 
સાથ ે આદરપણૂ્ય વ્યવિાર કરવો, એ આપણી પ્રશ્તષ્ા 
જાળવી રાિવાની અને આપણી ્પિા્યતમક સરસાઈને 
મિબતૂ કરવાની આપણી ષિમતાના કેનદ્ર્થાને છે.

આપણા પ્રશ્ત્પિધીઓને આપણે જે રીતે દશા્યવીએ છીએ 
તેની અસર આપણા ગ્ાિકો અથવા અન્ય શૅરિારકો 
આપણા વ્યવસા્ય અને આપણી હક્્યાઓ જે દૃષષટથી જુએ 
છે તેના ંપર થઈ શકે છે.

McCain Foods ના તમામ શૅરિારકો સાથ ેઉચચતમ 
્તરનો આદરપણૂ્ય વ્યવિાર કરો. આમા ં કમ્યચારીઓ, 
પરુવ્ાકારો, ઉપભોકતાઓ અને પ્રશ્ત્પિધીઓનો 
સમાવેશ થા્ય છે.

શ્વશ્વિતા અન ેસમાવશે
McCain Foods વૈશ્વધ્યસભર અને સમાવેશક સં્ કૃશ્ત 
બનાવવા માટે પ્રશ્તબદ્ધ છે, અને સાથેિ ભેદભાવ અને 
પિવણીથી મકુત વાતાવરણ પ્રદાન કરે છે - જ્યા ં
બિા વ્યસકતઓસાથ ેઆદર અને ગૌરવ સાથ ેવ્યવિાર 
કરવામા ંઆવ ેછે, ત ેસપંણૂ્ય રીતે ્યોગદાન આપી શકે છે 
અને સમાન તકો િરાવ ેછે. 

શ્વશ્વિતા એ િાતરી કરવા માટે છે કે અમારા 
વ્યવસા્યમા ંલોકોનુ ં્યોગ્ય શ્મશ્રણ છે – એવા લોકો જે 
ગ્ાિકો અને સમદુા્યોને સેવા આપે છે તેમન ેપ્રશ્તખબંખબત 
કરે છે. સમાવેશ એ છે કે આપણે કેવી રીતે મળીન ેકામ 
કરીએ છીએ. એક સમાવેશક સં્ કૃશ્ત એ છે કે જ્યા ંદરેક 
િણ શ્રેષ્ પ્રદશ્યન આપી શકે છે અને સાથેિ અશ્િકૃત 
પણ િોઇ શકે છે.
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ભદેભાવ અન ેિરેાનગશ્ત
McCain Foods સરુખષિત, આદરપણૂ્ય અને સમાવેશક, 
ભેદભાવ અને પિવણી મકુત વાતાવરણ પરંુૂ પાડે છે 
તેની િાતરી કરવાની િવાબદારી આપણા બિાની છે.

આપણી વચચે તફાવત પાડનારી કોઈ લાષિખણકતાના 
આિારે પવૂ્યગ્િ, ભેદભાવ અથવા પિવણી સિન 
કરવામા ંનિીં આવ.ે

તેમન ેજુદી પાડનારી લાષિખણકતાના કારણે અન્ય લોકોને 
પણૂ્ય સિભાખગતાથી બાકાત રાિવા એ ભેદભાવ છે.

પિવણી એવા આચારણને આવરી લ ેછે કે જે પ્રશ્તકળૂ, 
િાકવાળં અથવા ઘણૃાિનક કામનુ ંવાતાવરણ સર્જવાની 
શક્યતા િરાવત ુ ં િો્ય, અન ે તમેા ં જાતી્ય પ્રકારની 

શ્વનતંીઓ થી માડંીને અપમાનો,  અપમાનિનક 
મશકરીઓ, જાતી્ય લાછંનો સિુીના શ્વશ્વિ કૃત્યો અથવા 
કોઈ વ્યસકત સાથ ે અપમાનિનક અથવા િીણી રીતે 
વ્યવિાર કરવાનો સમાવશે થઈ શકે છે.

િો તમે એવા વત્યન અંગે વાકેફ થાવ કે જેને તમે 
ભેદભાવપણૂ્ય અથવા ત્રાસદા્યક િોવાનુ ંમાનતા િો, તો 
તમારા ્થાશ્નક માનવ સસંાિન અથવા કાનનૂી ટીમોની 
કા ંવ્યસકતગત અથવા સોશી્યલ મીડી્યા દ્ારા સલાિ લો.

વધ ુ માગ્યદશ્યન માટે ્થાશ્નક કા્ય્ય્થળને લગતી 
પિવણી નીશ્તઓ જુઓ.

પ્રશ્નો અ્ન ેજવાબો
પ્ર:  મારા કા્ય્યપ્રદશ્યનના ંમલૂ્યાકંનો મન ેસતત શ્રેષ્તમ 

કા્ય્ય કરનારની કષિામા ં મકૂતા િોવા છતા ં મારા 
શ્વભાગમા ં બઢતી માટે સતત મારા પ્રત્ય ે દુલ્યષિ 
કરવામા ં આવ ે છે. મન ે એવુ ં લાગવા લાગરુ ં છે કે 
મારા વશંી્ય મળૂના કારણે મારી સાથ ેભેદભાવભ્યયો 
વ્યવિાર કરવામા ંતો નથી આવતો ન.ે મારે શુ ંકરવુ ં
િોઈએ?

િ:  તમારે સૌપ્રથમ તમારા મેનેિર સાથ ે ખલુલી ચચા્ય 
કરવી િોઈએ કે દરેક વ્યસકતગત કા્ય્ય માટે તમારા પ્રત્ય ે 
દુલ્યષિ શા માટે કરવામા ંઆવરુ.ં િો આ ચચા્યઓ બાદ 
તમને આ શ્નણ્ય્યોના તાહકકિક આિાર અંગે શકંા થા્ય 
તો તમારા શ્નરીષિકન ે તમારી ખચંતાઓ િણાવો.  
િો તમે તમારા મેનેિરના િવાબથી સતંષુટ ન િો 
તો, તમારી ્થાશ્નક માનવ સસંાિન ટીમ અથવા 
વહરષ્ મેનેિમેનટ સમષિ તમારી ખચંતાઓ મકૂો.

પ્ર:  હુ ં આમતં્રણો નકારતો/નકારતી િોવા છતા ં મારા 
વ્યવ્થાપક મન ે સામાજિક રીત ે મળવા માટે 
આમતં્રણ આપતા રિ ેછે. મને અકળામણ થવા લાગે 
છે. મારે શુ ંકરવુ ંિોઈએ?

િ:  ્પષટપણે િણાવો કે સામાજિક આમતં્રણો 
અશ્નચછની્ય છે અને તેના ંલીિે તમન ેઅ્વ્થતા 
થા્ય છે. િો ત ેચાલ ુરિ ેઅથવા િો તમન ેલાગે કે 
તમારી ખચતંા િણાવવા બદલ તમારા મનેિેર તમારી 
સાથે જુદો વ્યવિાર કરે છે, તો તમારી ્થાશ્નક 
માનવ સસંાિન ટીમ અથવા વહરષ્ મેનેિમેનટ 
સાથ ેવાત કરો.

શ્વગતો માટે પષૃ્ 42 જુઓ

24/7 
અ્નાહમક 

જાણ

13આપણે અન્ય લોકો સાથે કેવો વ્યવિાર કરીએ છીએકોઈ પ્રશ્ન અથવા ચિંતા છે? કૃપા કરી્ને વવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



ગપુતતા
અમારા કમ્યચારીઓ, ગ્ાિકો, ઉપભોકતાઓ અને 
પરુવ્ાકારોની ગોપની્યતાનો આદર કાનનૂી િરૂહર્યાત 
અને સારો વ્યવસા્ય બનં ેછે. આથી, અમારે વ્યસકતગત 
ડેટાને િવાબદારીપવૂ્યક સભંાળવુ ં િોઈએ અને લાગ ુ
પડતા ગોપની્યતા કા્યદાઓનુ ંપાલન કરવુ ંિોઈએ.

િો તમે અન્ય લોકોની વ્યસકતગત માહિતીસાથ ેવ્યવિાર 
કરતા િો તો તમારે:

• લાગ ુપડતા કા્યદા અંગે માહિતગાર રિો અને તેના ં
મિુબ વત્યન કરો

• કરારને સબંશં્િત કોઈપણ ફરિો અંગે માહિતગાર 
રિો અને તેના ંમિુબ વત્યન કરો

• એવી માહિતીન ેમાત્ર કા્યદેસર વ્યાવસાશ્્યક 
િતેઓુસર એકત્ર કરવી, ઉપ્યોગમા ંલેવી અને 
પ્રહક્્યા કરવી

• માહિતી માટે કા્યદેસર વ્યાવસાશ્્યક િતે ુન િરાવતા 
િો્ય તેવા લોકો સમષિ અનશ્િકૃત પ્રગટીકરણ 
રોકવાની કાળજી લો

વધ ુ માગ્યદશ્યન માટે અમારી વૈશ્વિક ગોપની્યતા 
નીશ્તઓ અને ્થાશ્નક કા્ય્યવાિીનો સદંભ્ય લો અથવા 
mccainprivacy@mccain.com પર અમારા 
ગોપની્યતા અશ્િકારીનો સપંક્ય  કરો.

પ્રશ્નો અ્ને જવાબો
પ્ર:  હુ ંમાનવ સસંાિનમા ંકામ કરંુ છ.ં તાજેતરમા ંમારી ્થાશ્નક માકદેહટગં લીડે તેની ટીમની ષિમતાઓ 

અને મિનેતાણાનુ ંમલૂ્યાકંન કરવા માટે અન્ય McCain બજારોમા ંમાકદેહટંગ કમ્યચારીઓના નામો, 
પગાર અને નોકરી શ્શર્યકોની સખૂચ માટે પછૂ્ુ ંિત ુ.ં શુ ંઆ માહિતી આપવી ્યોગ્ય છે?

િ:  વ્યસકતગત કમ્યચારીઓની પગારને લગતી માહિતી િાનગી િો્ય છે અને ઘણા અશ્િકારષિેત્રોમા ં
ગપુતતાના કા્યદાઓને આિીન િો્ય છે. સશંોિનના િતેઓુસર, પદના વણ્યન અને પ્રદેશના 
ક્મમા ંપગાર મ્યા્યદાઓ પરૂી પાડી શકા્ય છે. િો તમન ેવધ ુ ્પષટીકરણ િોઈત ુ ંિો્ય તો 
તમારી ્થાશ્નક કાનનૂી ટીમની સલાિ લો.

14કોઈ પ્રશ્ન અથવા ચિંતા છે? કૃપા કરી્ને વવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



15આપણે અન્ય લોકો સાથે કેવો વ્યવિાર કરીએ છીએકોઈ પ્રશ્ન અથવા ચિંતા છે? કૃપા કરી્ને વવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



બજારમાં
16કોઈ પ્રશ્ન અથવા ચિંતા છે? કૃપા કરી્ને વવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



હ્નષપક્ સપધાધા
સપધાધાતમક બહુ્ધ
આંતરરાષ્ટી્ય વપેાર 

સરકાર સાથે્નો વ્યવસા્ય
રાજકી્ય પ્રવહૃતિઓ અ્ન ે્યોગદા્ન
સલામતી અ્ન ેટકાઉપણં 

17બજારમાંકોઈ પ્રશ્ન અથવા ચચંતા છે? કૃપા કરી્ને હવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



શ્નષપષિ ્પિા્ય
્પિા્યને લગતા કા્યદાઓ – કે જે ્પિા્ય 
શ્વરોિી, ઇજારા અથવા શ્નષપષિ વેપારને 
લગતા કા્યદાઓ તરીકે પણ ઓળિા્ય છે – 

તેનો િતે ુએક ્વ્થ, ઉતસાિપણૂ્ય અને ્પિા્યતમક 
અથ્યવ્યવ્થાન ે ઉતિિેન આપવાનો છે કે જેમા ં
વ્યવસા્યો ગણુવતિા, સેવા અને હકંમતના આિારે 
તેમના ંઉતપાદનો વેચવા મકુત િો્ય.

શ્નષપષિ ્પિા્ય એ McCain Foods ની વ્યાવસાશ્્યક 
માન્યતાઓનો મળૂભતૂ શ્સદ્ધાતં છે: અને આપણે 
કા્યદેસર, પ્રામાખણક અને નૈશ્તક રીતે આપણા 
પ્રશ્ત્પિધીથી ચહડ્યાતી કામગીરી કરવાનુ ં લક્્ય 
રાિીએ છીએ.

McCain Foods એવી કોઈ પ્રવશૃ્તિમા ં ભાગ નિીં લ ે
અથવા ટેકો નિીં આપે કે જે તેના ંકોઈપણ ષિેત્ર કે જેમા ં
ત ેકા્ય્ય કરે છે તેમા ં્પિા્યને લગતા કા્યદાઓ અથવા 
શ્ન્યમનોના શ્વરોિમા ંિો્ય.

આપણે એવા કોઈપણ દેશના ્ પિા્યન ેલગતા કા્યદાઓનુ ં
પાલન કરવુ ંિરૂરી છે કે જ્યા ંMcCain Foods વ્યવસા્ય 
કરતા િો્ય. તેથી, આપણે પ્રશ્ત્પિધીઓ સાથે એવી 
ચચા્યઓ ટાળવી િોઈએ કે જેને શ્નષપષિ ્પિા્યમા ં
અડચણરૂપ માનવામા ં આવી શકે. અમારા કોઈપણ 
પ્રશ્ત્પિધી સાથ ેવાતચીત કરતા પિલેા તમારી ્થાશ્નક 
કાનનૂી ટીમ પાસેથી કાનનૂી માગ્યદશ્યન મેળવો.

્પિા્ય કા્યદાઓ િહટલ છે અને દેશ દેશમા ંબદલા્ય છે. 
િો કે, સામાન્ય રીતે તેઓ સમાન પ્રકારના પ્રવશૃ્તિઓને 
પ્રશ્તબશં્િત કરે છે. ઉદાિરણ તરીકે, નીચનેી બાબતો 
પર સામાન્ય રીતે ્પિ્યકો સાથ ેકરાર કરવા કા્યદાથી 
શ્વપરીત છે:

• પ્રશ્ત્પિધી ઉતપાદનો અથવા સેવાઓ માટે હકંમતો, 
વેચાણના શ્ન્યમો અને શરતો નક્કી કરવી

• પ્રશ્ત્પિધી ઉતપાદનો અથવા સેવાઓ માટે ગ્ાિકો, 
બોલીઓ, બજારો અથવા ષિેત્રો વિેંચવા અથવા 
ફાળવવા

• અમકુ િરીદનારાઓન ેવેચવાની ના પાડવી અથવા 
અમકુ િ પરુવ્ાકારો પાસેથી માલ િરીદવો

• ્પિા્ય ઘટાડવા માટે ખબન-સાવ્યિશ્નક માહિતીનુ ં
શ્વશ્નમ્ય કરવું

શ્વતરકો અન ે ગ્ાિકો સાથનેા સબંિંો, ભલે ત ે લખેિત 
કરારોમા,ં મોખિક સમજૂતીઓમા ં અથવા અન્ય રીતે 
સમાવેશ પામતા િો્ય, ત ે ્યોગ્ય વપેાર કા્ય્યપદ્ધશ્તઓ 
પ્રત્ય ેકહટબદ્ધતા અને લાગ ુપડતા કા્યદાઓનુ ંઅનપુાલન 
દશા્યવતા િોવા િોઈએ.

્પિા્યને લગતા કા્યદાઓના ંઉલલઘંનો ગભંીર બાબત છે 
અને ત ેનોંિપાત્ર દંડ, ઉગ્ વ્યાવસાશ્્યક પ્રશ્તબિંો અને 
પ્રશ્તષ્ાના નકુસાનમા ંપહરણમી શકે છે. અશ્િકારષિેત્રના 
આિારે તેમા ંકંપની અને વ્યસકતગત કમ્યચારીઓને દંડ, 
કેદ અને નાગહરક નકુસાનીનો સમાવશ ેથઈ શકે છે.

વધ ુમાહિતી માટે, અમારી વશૈ્વિક ્પિા્ય કા્યદા પાલન 
નીશ્ત અને હદશાશ્નદદેશોનો સદંભ્ય લો.

શ્વગતો માટે પષૃ્ 42 જુઓ

24/7 
અ્નાહમક 

જાણ

18કોઈ પ્રશ્ન અથવા ચિંતા છે? કૃપા કરી્ને વવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



્પિા્યતમક સમિશસકત
બજારન ેસમિવાના િતેસુર અન ેકંપનીના ંવ્યવસા્યને 
વિારવા માટે ્પિા્યતમક માહિતીનુ ં એકત્રીકરણ 
પ્રોતસાહિત કરવામા ં આવ ે છે અન ે અપખેષિત છે. િોકે, 
આપણે આપણી ખબન-સાવ્યિશ્નક માહિતીન ેજેટલુ ંમિતતવ 
આપીએ છીએ, અન્ય કંપનીઓની ખબન-સાવ્યિશ્નક 
માહિતીનો પણ આપણે તટેલો િ આદર કરીએ છીએ. 
્પિા્યતમક માહિતીનુ ંએકત્રીકરણ કા્યદેસર અન ેનશૈ્તક 
રીત ેકરવુ ંિરૂરી છે.

આંતરરાષટ્ી્ય વપેાર
શ્વવિભરના દેશોમા ં વ્યવસા્ય કરતી બહરુાષટ્ી્ય 
કંપની તરીકે એ અશ્તઆવશ્યક છે કે આપણે લાગ ુ
પડતા તમામ ્થાશ્નક કા્યદાઓ સમજીએ અને તેનુ ં
પાલન કરીએ, કારણ કે િાસ કરીન ે ઘણા સરકારી 
કા્યદાઓ આંતરરાષટ્ી્ય વ્યવસા્યને લગતી અમકુ 
કા્ય્યપદ્ધશ્તઓની શ્વશ્શષટ રીતે મનાઈ ફરમાવતા િો્ય છે.

ભ્રષટાચાર શ્વરોિી અને લાચં
ઘણા ં દેશો પાસે ચકુવણીઓને પ્રશ્તબશં્િત કા્યદાઓ 
છે અને એમની જાિરે અને િાનગી વ્યસકતઓ માટે 
લાચંમા ં ગણત્રી થા્ય છે. દાિલા તરીકે, રનુાઇટેડ 
્ટેટસમા ંશ્વદેશી ભ્રષટાચાર અશ્િશ્ન્યમ (The Foreign 
Corrupt Practices Act) કરાર કરવા માટે અથવા 
વ્યાવસાશ્્યક સબંિં કેળવવા માટે શ્વદેશી સરકારને 
ચકુવણીઓ કરવાની મનાઈ ફરમાવ ે છે. ત ે િ રીતે, 
કૅનેડામા,ં શ્વદેશી સાવ્યિશ્નક અશ્િકારી ભ્રષટાચાર 
અશ્િશ્ન્યમ (The Corruption of Foreign Public 
Officials Act) વ્યવસા્યમા ં ્પિા્યતમક સરસાઈ 
મેળવવાના િતેસુર, પ્રત્યષિ કે પરોષિ, રુવિત આપવાની 
કડક મનાઈ ફરમાવ ેછે.

McCain શ્વદેશી સરકારો સાથ ેવ્યાવસાશ્્યક વ્યવિારોની 
સશુ્વિા કરી આપવા માટે શ્વદેશી અશ્િકારીઓને 
ચકુવણીઓ કરવાની કડક મનાઈ કરે છે.

કમ્યચારી અને કંપની બન્ન ેમાટે પ્રશ્તબશં્િત ચકુવણીઓ 
કરવા માટે કાનનૂી દંડ ક્ોર િોઇ શકે છે. િો તમને 
અમકુ પ્રકારની ચકુવણીઓના દરજ્જા અંગે અ્પષટતા 
િો્ય અથવા તમને લાગે કે ચકુવણીની શ્વનતંીનો પ્રકાર 
વાિંાિનક છે, તો તમારી ્થાશ્નક કાનનૂી ટીમની 
સલાિ લો.

વશૈ્વિક McCain ભ્રષટાચાર શ્વરોિી નીશ્ત અને 
હદશાશ્નદદેશો (The Global Anti-Corruption Policy 
and Guidelines), જે McCaintranet પર ઉપલબિ છે, 
પ્રશ્તબશં્િત પ્રવશૃ્તિઓ સબંશં્િત વ્યાપક માહિતી પ્રદાન 
કરે છે. 

શ્નકાસ શ્ન્યતં્રણો/પ્રશ્તબિંો
ઘણી સરકારો ઘણા ં ઉતપાદનો, સેવાઓ અને 
પ્રૌિોખગકીઓની શ્વદેશમા ં શ્નકાસ કરવાની મનાઈ 
ફરમાવ ેછે. વિારામા,ં સમ્ય-સમ્ય પર, કેટલીક સરકારો 

ચોક્કસ દેશો, સગં્નો અથવા વ્યસકતઓને ઓળિશ ે
જેની સાથ ે વ્યવસાશ્્યક સબંિંોની પરવાનગી નથી. 
કોઇક દેશ સાથ ેવ્યવસા્ય શ્નલખંબત કરવામા ંઆવ્યો છે 
કે નિીં અથવા પ્ર્તાશ્વત લેવડદેવડને પ્રશ્તબિંો લાગ ુ
પડે છે કે નિીં ત ેઅંગે કોઈ પ્રશ્ન િો્ય તો તમારી ્થાશ્નક 
કાનનૂી ટીમની સલાિ લો.

બહિષકાર
અમકુ દેશો સરકારો અથવા અન્ય દેશોમા ંસ્થત વ્યવસા્ય 
સાથ,ે અથવા જાશ્ત, િમ્ય અથવા રાષટ્ી્ય મળૂના આિારે 
વ્યસકતઓ સાથ ેવ્યવસા્ય કરવાનુ ંટાળવાની પ્રશ્તજ્ાની 
શરતે ઉપર વાખણજજ્યક સબંિંો બાિંવાનો પ્ર્યાસ કરતા 
િો્ય છે. અમકુ સરકારો અને કંપની બહિષકારની શરતો 
અંગે સમંશ્ત આપવાની ્પષટપણે મનાઈ ફરમાવ ે છે. 
સભંશ્વતપણે ગેરકા્યદેસર ભારા અંગે પ્રશ્નો માટે તમારી  
્થાશ્નક કાનનૂી ટીમનો સપંક્ય  કરો.

પ્રશ્નો અ્ને જવાબો
પ્ર:  અમે તાજેતરમા ંએક એવા કમ્યચારીને નોકરીએ રાખ્યા કે જેઓ અગાઉ આપણા એક પ્રશ્ત્પિધી માટે કામ કરતા િતા.  

હુ ંઆ કમ્યચારીને આ પ્રશ્ત્પિધી શ્વશે માહિતી આપવા કિી શકંુ?

િ:  કમ્યચારી તેના અથવા તેણીના અગાઉના શ્ન્યોકતાની ખબન-સાવ્યિશ્નક માહિતી િાનગી રાિવાની નૈશ્તક િવાબદારી, 
અને સભંશ્વતપણે કાનનૂી િવાબદારી િરાવ ેછે. તેમન ેઆ િવાબદારીનુ ંઉલલઘંન કરતી માહિતી પછૂીન ેતમ ેનવા 
કમ્યચારીને મશુકેલ પહરસ્થશ્તમા ંમકૂશો અને તમે McCain Foods ના કમ્યચારીઓ પાસેથી અમે જે અપેષિાઓ 
રાિીએ છીએ તેની સાથ ેઅસગંત વત્યણકૂ દશા્યવશો.

19બજારમાંકોઈ પ્રશ્ન અથવા ચિંતા છે? કૃપા કરી્ને વવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



સરકાર સાથનેો વ્યવસા્ય
શ્વવિભરમા ંઘણા દેશોની સરકારો McCain Foods ના 
મિતતવપણૂ્ય અને મલૂ્યવાન ગ્ાિકો છે. સાવ્યિશ્નક હિતનુ ં
રષિણ કરવા, સરકારો સાથેની લેવડદેવડો શ્વશેર કાનનૂી 
શ્ન્યમો દ્ારા આવરી લેવામા ંઆવ ે છે અને ત ેિાનગી 
કંપનીઓ સાથ ે વ્યવસા્ય કરવાથી અલગ િો્ય છે. 
સરકાર સાથ ેવ્યવસા્ય કરવા ઇચછતા તમામ ્ેકેદારોએ 
કા્યદાઓ અને શ્ન્યમનોનુ ંપાલન કરવુ ંિરૂરી છે, કારણ 
કે અ્યોગ્યતાનો દેિાવ સદુ્ધા ંકંપની અને સરકારી પ્રાપપત 
પ્રહક્્યામા ંલોકોનો શ્વવિાસ ઘટાડી શકે છે.

McCain Foods સરકાર સાથેના વ્યવસા્યને આવરી 
લેતા ંકા્યદાઓ અને શ્ન્યમનોનુ ંકડક પાલન કરે છે.

સરકારી કમ્યચારીઓને સોગાતો
ઘણા દેશોમા ંસરકારી કમ્યચારીઓ અથવા અશ્િકારીઓને 
સોગાતો, સૌિન્યો, મનોરંિન અથવા ભોિન, આપી 
શકાત ુ ં નથી, ભલે ત ે કેટલુ્ંય નામમાત્રનુ ં િો્ય. ઘણા 
દેશોએ સરકારી અશ્િકારીઓને રુવિત આપવાના કૃત્યન ે
ગનુો ્ેરવતો કા્યદો પસાર ક્યયો છે અને િતે ુઅથવા 
ઇરાદાન ેધ્યાન ેન લેતા,ં આ કા્યદાઓનુ ંઉલલઘંન કરવા 
બદલના પ્રશ્તબિંો ક્ોર િોઇ શકે છે. સોગાતો અને 
મનોરંિનની કા્ય્યપદ્ધશ્તઓને પરવાનગી િો્ય તેવા 
દેશોમા ંMcCain Foods ના કમ્યચારીઓએ લાગ ુપડતા 
શ્ન્યમનો, આ સહંિતા અને વશૈ્વિક McCain ભ્રષટાચાર 
શ્વરોિી નીશ્ત અને હદશાશ્નદદેશો (Global McCain Anti-
Corruption Policy and Guidelines) નુ ંપાલન કરવુ ં
િરૂરી છે.

સરકારી અશ્િકારીને મલૂ્ય િરાવતી કોઈ વ્ત ુ– ભલે ત ે
કેટલી્યે નામમાત્રની િો્ય, આપતા પિલેા ંતમારે તમારી 
્થાશ્નક કાનનૂી ટીમની લેખિત મજૂંરી લેવી િરૂરી છે. 

તેમા ંરોકડ, ભેટ, ભોિન, મનોરંિન, કંપની ઉતપાદન, 
રોિગારીની ઓફર વગેરેનો સમાવેશ થા્ય છે.

McCain Foods વ્યવસા્યના સદંભ્યમા,ં તતૃી્ય પષિને 
ભેટો અથવા મનોરંિન શ્વશેની વધ ુમાહિતી માટે, કૃપા 
કરીન ે વશૈ્વિક McCain ભ્રષટાચાર શ્વરોિી નીશ્ત (The 
Global McCain Anti-Corruption Policy) પહરશ્શષટ 
બી મા ંસમાશ્વષટ ઉપિારો અને મનોરંિન કા્ય્યપ્રણાલીનો 
અને નીચેના િતેનુો સઘંર્ય શ્વભાગનો સદંભ્ય લો.

સરકારી કમ્યચારીઓ ઉપર મકૂવામા ં
આવતા પ્રશ્તબિંો
કેટલીક સરકારો તેમના ં ્ેકેદારો અને પ્રાપપત 
અશ્િકારીઓને પ્રાપપત કરવામા ં આવી રિી િો્ય ત્યારે 
અમકુ પ્રવશૃ્તિઓ કરવાની મનાઈ ફરમાવતી િો્ય 
છે. અ્વીકા્ય્ય પ્રવશૃ્તિઓમા ં પ્રોપ્રાઇટરી અથવા સ્ત્રોત 
પસદંગીન ે લગતી માહિતીની શ્વનતંી કરવા અથવા 
તેન ે જાિરે કરવાનો સમાવેશ થા્ય છે. આ પ્રશ્તબિંો 
શ્વનતંીના શ્વકાસ, તૈ્યારી અને તેન ે જારી કરવાથી 
કોનટ્ાકટ આપવા અને કોનટ્ાકટમા ંકોઈ સિુારા અથવા 
વિારા કરવા સિુી અમલમા ંરિ ેછે.

્થાશ્નક શ્ન્યમનોથી પહરખચત થાઓ
સરકારી કોનટ્ાકટના કામ સાથ ે સકંળા્ેયલા તમામ 
કમ્યચારીઓ પાસેથી શ્વશેર શ્ન્યમનો, કા્યદા અને 
સરકાર સાથેનો વ્યવસા્ય િાથ િરવા માટેની કંપનીની 
પોતાની માગ્યદશ્યક સચૂનાઓથી પહરખચત થવા અને 
તેનુ ંપાલન કરવાની અપેષિા રાિવામા ંઆવ ેછે. એમા ં
નીચેની ફરિોનો સમાવેશ થા્ય છે:

• કોનટ્ાકટના શ્વગતવાર વણ્યનનુ ંપાલન કરવું
• ચોક્કસ િચ્ય અને ભાવની માહિતી િણાવવી

• િાનગી સામગ્ીનુ ંપ્રગટીકરણ અટકાવવું
• પવૂ્ય સરકારી કમ્યચારીઓને રોિગાર આપવા પરના 

પ્રશ્તબિંોનુ ંપાલન કરવું

સરકારી પ્રાપપતન ે લગતા કા્યદાઓને લાગ ુ કરવાની 
્યોગ્યતા અંગેના પ્રશ્નો તમારી ્થાશ્નક કાનનૂી ટીમને 
મોકલવા િોઈએ.

સરકારી  
અહધકારીઓ કોણ છે ?
• કોઈપણ સરકાર અથવા સરકાર શ્ન્યશં્ત્રત  

સં્ થાના કમ્યચારીઓ
• રાિકી્ય પષિો અને પષિના અશ્િકારીઓ,  

જેમા ંરાિકી્ય િોદ્ા માટેના ઉમેદવારોનો  
સમાવેશ થા્ય છે

• સરંકુત રાષટ્ જેવા જાિરે આંતરરાષટ્ી્ય  
સગં્નોના કમ્યચારીઓ
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રાિકી્ય પ્રવશૃ્તિઓ  
અન ેફાળા
McCain Foods માને છે કે સહક્્ય અને માહિતગાર 
નાગહરકો સરકારી પ્રહક્્યાની કામગીરી માટે 
અશ્તઆવશ્યક છે. અમે તમન ે તમારી પસદંની જાિરે 
બાબતોમા ં અને તમારી પોતાની માન્યતાઓ અનસુાર 
રાિકી્ય પ્રહક્્યામા ં ભાગ લવેા માટે પ્રોતસાહિત કરીએ 
છીએ. પરંત,ુ તમારે કંપની વતી રાિકી્ય સિભાખગતા 
ટાળવી િોઈએ. તેમા ં સામેલ છે અખભપ્રા્યોની આપલ ે
કરવી, ભડંોળ, ઉતપાદન અથવા કંપનીની અન્ય 
અ્ક્યામતો આપવી, રાિકી્ય અખભ્યાનો માટે સમુેળ 
સાિવો અથવા ભાગીદારી કરવી અથવા તમારી પોતાની 
વ્યસકતગત રાિકી્ય માન્યતાઓને આગળ મકૂવા માટે 
કંપનીના ંનામ અથવા ઉતપાદનોનો ઉપ્યોગ કરવો.

કોઈપણ કમ્યચારી McCain Foods Limitedના પ્રમિુ 
અન ેમખુ્ય કા્ય્યકારી અશ્િકારીની ્પષટ અશ્િકૃશ્ત શ્વના 
કોઈપણ રાિકી્ય પષિો અથવા ઉમેદવારોને કંપની 
અથવા સિ્યોગી કંપનીના ંભડંોળ અથવા સપંશ્તિમાથંી 
નાણાકી્ય, ઉતપાદન અથવા અન્ય ફાળા આપશ ે
નિીં, ભલે ્થાશ્નક અથવા શ્વદેશી કા્યદાઓ એવી 
કા્ય્યપદ્ધશ્તઓની પરવાનગી આપતા િો્ય.

ઉપરાતં, કોઈપણ કમ્યચારી કંપની વતી ઉમેદવાર 
અથવા પષિને વ્યસકતગત રાિકી્ય ફાળો આપવા અથવા 
ટાળવાના બીજા કમ્યચારીના ંશ્નણ્ય્યન ેપ્રભાશ્વત કરવાનો 
પ્ર્યાસ કરશ ેનિીં.

કંપની વ્યાવસાશ્્યક કામગીરીઓન ેઅસર કરતા વત્યમાન 
અથવા પ્ર્તાશ્વત કા્યદા અથવા સરકારી નીશ્તઓ 
અથવા કા્ય્યપ્રદશ્યનના ં સબંિંમા ં િારાસભ્યો, સરકારી 
એિનસીઓ અથવા સામાન્ય પ્રજાને તેના ં અખભપ્રા્યો 
શ્ન્યશ્મતપણે િણાવે છે. કેટલાક દેશોએ આ પ્રવશૃ્તિઓને 
શ્ન્યશં્ત્રત કરતા લૉખબ્ટ અને/અથવા લૉખબ્ટ નોંિણી 
કા્યદો ઘડ્ો છે. કંપની તમામ કમ્યચારીઓ પાસેથી 
આવા કા્યદાનુ ં પાલન કરવાની અપેષિા રાિે છે. 
ઉપરાતં, કંપની અને સરકારો અથવા રાિકી્ય પષિો 
વચચેની તમામ આંતરહક્્યાઓ અને સદેંશાવ્યવિારનો 
વિીવટ McCain Foods ની ્થાશ્નક સરકારી સપંક્ય  
ટીમ અને/અથવા કાનનૂી ટીમ દ્ારા પ્રાદેશ્શક પ્રમિુના 
નેતતૃવ િે્ ળ કરવાનો િો્ય છે.

પ્રશ્નો અ્ને જવાબો
પ્ર:  મારો શ્મત્ર જાિરે પદનો ઉમેદવાર છે. હુ ંઅખભ્યાનમા ં

મદદ કરી શકંુ?

િ:  િા. તમારી વ્યસકતગત રાિકી્ય પ્રવશૃ્તિ એ તમારી 
બાબત છે, પણ તમારે અખભ્યાનને આગળ િપાવવા 
માટે કંપનીના ં સસંાિનો અથવા કંપનીના ં નામનો 
ઉપ્યોગ ટાળવો િોઈએ.

પ્ર:  એક વ્યવસા્ય તરીકે, આપણે િાદ્યપદાથયોની 
ઉતપાદન પ્રહક્્યાન ેલગતા કેટલાક પ્ર્તાશ્વત નવા 
કા્યદા સાથ ેસમંત નથી. અમે કંપની વતી અમારા 
અખભપ્રા્યો વ્યકત કરી શકીએ?

િ:  સરકારી સપંકયો સામાન્ય રીત ે પ્રાદેશ્શક મખુ્ય 
કા્ય્યકારી અશ્િકારી દ્ારા નામશ્નહદકિષટ અથવા કાનનૂી 
ટીમ દ્ારા શ્ન્યશં્ત્રત અશ્િકૃત માધ્યમો મારફત ેથવા 
િોઈએ, કારણ કે કંપનીના ંઅખભપ્રા્યો તેના ંસમગ્ 
વ્યવસા્યના સદંભ્યમા ંપ્ર્તતુ થવા િોઈએ. ઉપરાતં, 
વત્યમાન અથવા પ્ર્તાશ્વત કા્યદાઓનુ ં આદર 
કરતી હટપપણીઓ ઘણી વિત સાવ્યિશ્નક રેકોડ્યની 
બાબત િો્ય છે, અને ઘણા દેશોમા ંલૉખબંગની પ્રવશૃ્તિ 
શ્ન્યશં્ત્રત કરવામા ં આવ ે છે. િો તમ ે પ્ર્તાશ્વત 
સરકારી પગલાની વ્યવસા્ય પર થતી અસર અંગે 
ખચંશ્તત િો, તો તેને તમારા ્થાશ્નક સરકારી સપંક્ય  
શ્નરકુત અથવા કાનનૂી ટીમના ધ્યાન ેલાવો.

શ્વગતો માટે પષૃ્ 42 જુઓ

24/7 
અ્નાહમક

જાણ
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સલામતી અન ેટકાઉપણું
વ્યવસા્યનુ ંસચંાલન કરવામા,ં અમારા પરીવારના કંપની મલૂ્યો, અશ્િકૃત, સમશ્પષિત, શ્વવિસની્ય અને સારા બનો દ્ારા અમને 
માગ્યદશ્યન મળે છે. સારુ કરો. અમે અમારી કંપનીની દ્રષષટદ્ારા પણ તૈ્યાર કરેલ બટાકા અને ઍપેટાઇઝસ્યમા ંવશૈ્વિક નેતા બનવા 
માટે નવીનીકરણ કરવા પ્રેહરત છીએ, સાથ ેિ અમારી ગણુવતિા, લોકો અને ગ્ાિક સમપ્યણ માટે પ્રશશં્સત છે. અમે માનીએ છીએ 
કે અમારા ઉતપાદનો અને પ્યા્યવરણી્ય ટકાઉપણુ ંબાબતે અમારો અખભગમ કોઈ અલગ િોવો િોઈએ નિીં. McCain માટે તેનો 
અથ્ય છે આપણા ંઉતપાદનોની ગણુવતિાન ેવિારવા માટે, ્યોગ્ય િોરાક સલામતીની રીતોને અનસુરવા માટે, અને આપણે 
જ્યા ંપણ કા્ય્ય કરીએ ત્યા ંપ્યા્યવરણની ગણુવતિા જાળવી રાિવા માટે સતત કામ કરતા રિવે ુ.ં પ્યા્યવરણની ગણુવતિા 
જાળવી રાિવા માટે અમારુ લક્્ય છે આપણા વ્યવસા્યની પ્રશ્તકળૂ અસરો ઘટાડવા માટે અસરકારક રીતો શોિીને આપણુ ં
પ્યા્યવરણી્ય કા્ય્યપ્રદશ્યન સતત સિુારવુ.ં  આ બિા અખભગમ સારા િોવાના કેંદ્ર્થાન છે. સારુ કરો.

McCain Foods કા્યદાના ંપાલનન ે નરનૂતમ િોરણ માને છે. જ્યા ં ્થાશ્નક િરૂહર્યાતો ન િો્ય અથવા જ્યા ંએવી 
િરૂહર્યાતો કામગીરી માટે અપરૂતી િો્ય ત્યા ંઆપણે િવાબદારીરકુત પ્યા્યવરણી્ય કા્ય્યપદ્ધશ્તનુ ંઆપણુ ંપોતાનુ ંિોરણ 
લાગ ુકરીશુ.ં

તમે કંપનીની અન્ન સલામતી અને પ્યા્યવરણી્ય નીશ્તઓ સમિવા માટે અને કા્ય્ય્થળ િાતે ્વ્થ અન્ન સલામતી 
અને સારી પ્યા્યવરણી્ય કા્ય્યપદ્ધશ્તઓ લાગ ુકરવા માટે િવાબદાર છો.

વધ ુમાગ્યદશ્યન માટે, કૃપા કરીન ેવશૈ્વિક પ્યા્યવરણી્ય નીશ્ત (Global Environmental Policy) અને અમારી વશૈ્વિક 
અને પ્રાદેશ્શક ગણુવતિા અને િાદ્ય સરુષિા િરૂહર્યાતોનો સદંભ્ય લો.

22કોઈ પ્રશ્ન અથવા ચિંતા છે? કૃપા કરી્ને વવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



23બજારમાંકોઈ પ્રશ્ન અથવા ચિંતા છે? કૃપા કરી્ને વવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



કંપ્નીમાં
24કોઈ પ્રશ્ન અથવા ચિંતા છે? કૃપા કરી્ને વવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



ખા્નગી માહિતી
કપં્ની્ની સપંહતિ્નો ્યોગ્ય ઉપ્યોગ
વ્યવસાહ્યક ્નોંધ અ્ન ેહ્ન્યતં્રણો 
છેતરચપંડી
બાહ્ય સચંાર
વ્યવસા્ય આરોગ્ય અ્ન ેસલામતી
પદાથધા્નો દુરુપ્યોગ

25કંપ્નીમાંકોઈ પ્રશ્ન અથવા ચચંતા છે? કૃપા કરી્ને હવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



િાનગી માહિતી
કંપનીની ખબન-સાવ્યિશ્નક િાનગી માહિતી તેની 
્પિા્યતમક સરસાઈ માટે અશ્તમિતતવપણૂ્ય છે. િાનગી 
માહિતીનો અનશ્િકૃત ઉપ્યોગ કરવાથી અથવા તેન ે
આપવાથી આ સરસાઈનુ ંનકુસાન થઈ શકે, તેમિ ગ્ાિકો 
સાથેના સબંિંો બગડી શકે અન ે સાથી કમ્યચારીઓને 
શરશ્મદંા કરી શકે અથવા િાશ્ન પિોંચાડી શકે છે.

િાનગી માહિતીમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થા્ય છે:

• McCain Foods દ્ારા સજર્જત, પ્રાપત કરેલ અથવા 
શ્ન્યશં્ત્રત કોઈપણ માહિતી અથવા જ્ાન કે જેની 
બાબત ેકંપનીએ નક્કી કરુું િો્ય કે તેન ેજાિરે 
પ્રગટીકરણથી સરુખષિત રાિવી િોઈએ.

• િાનગીપણા અથવા અપ્રગટીકરણ કરારની શરતો 
િે્ ળ ત્રીજા પષિકાર પાસેથી મેળવેલી માહિતી

સામાન્ય રીતે, કંપનીની બાહ્યમિુી વેબ સાઇટો અથવા 
કંપનીની પ્રોતસાિનાતમક અથવા માકદેહટંગ સામગ્ીમા ં
જાિરેપણે ન મકેૂલી કોઇપણ માહિતીન ેખબન-સાવ્યિશ્નક 
ગણવામા ં આવ ે છે અન ે તને ે િમંશેા િાનગી રાિવી 
િોઈએ.

ખબન-સાવ્યિશ્નક માહિતીમા ં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ 
શકે છે, પરંત ુતેના ંસિુી મ્યા્યહદત નથી:

• નાણાકી્ય માહિતી (શ્નવેદનો, રેકોરસ્ય, કરાર, 
પરુવ્ાકાર અવતરણ)

• વ્યાવસાશ્્યક ્યોિનાઓ (વરિૂો, પેટનટ/ટે્ડમાક્ય  
એપપલકેશનસ, પહરણામો, શ્વલીનીકરણો અથવા 
સપંાદનો)

• સેલસ અને માકદેહટંગ અંગે માહિતી (ઉતપાદન 
્યોિનાઓ, બજાર હિ્સા અંગે માહિતી, બજારમા ં
મકુાતા નવા ંઉતપાદનો)

• કમ્યચારી રેકોરસ્ય (ઘરના સરનામા અન ેફોન નબંરો, 
તબીબી રેકોરસ્ય, કમ્યચારી અને પગાર માહિતી, 
મેનેિમેનટમા ંથ્ેયલા મોટા ફેરફારો)

• ટેસકનકલ માહિતી (વાનગી બનાવવાની રીતો/
શ્વગતવાર વણ્યનો, હડઝાઇનો/રેિાકૃશ્તઓ, 
એપનિશ્ન્યહરગં/ઉતપાદન જાણકારી, પ્રહક્્યાઓની 
શ્વગતો, કૉપીરાઇટવાળી સામગ્ી, સૉફટવરે)

તમારે સશુ્નશ્ચિત કરવુ ંિોઈએ કે કંપનીની નીશ્તઓ અને 
સચૂનાઓ મિુબ તમારા શ્નદદેશ કે શ્નં્યત્રણ િે્ ળની 
માહિતી ્યોગ્ય રીતે સરુખષિત રાિવામા ંઆવે છે. તમારી 
પાસેથી એવી પણ અપેષિા રાિવામા ંઆવે છે કે તમ ે
કંપની માટે બિંનકતા્ય ત્રીજા પષિકારના િાનગીપણા 
અને અપ્રગટીકરણ કરારોનુ ંપાલન કરવુ ંઆવશ્યક છે.

િાનગી માહિતીન ે સરુખષિત રાિવામા ં નીચેનાનો 
સમાવેશ થા્ય છે:

• “જાણવાની િરૂહર્યાતવાળી” અશ્િકૃત વ્યસકતઓ 
સિુી િાનગી માહિતીની સલુભતા મ્યા્યહદત રાિવી

• માત્ર અશ્િકૃશ્ત દ્ારા અને જ્યા ંમાન્ય વ્યાવસાશ્્યક 
િરૂહર્યાત િો્ય ત્યા ંિ િાનગી માહિતી જાિરે કરવી, 
અને ત ેપણ, માત્ર કંપની નીશ્તઓ અને સચૂનાઓમા ં
િણાવ્યા પ્રમાણે

• વ્યસકતગત લાભ માટે અથવા કંપની શ્સવા્યના 
અન્ય િતેઓુસર કંપનીની માહિતીનો ઉપ્યોગ 
કરવાનુ ંટાળવું

• લાગ ુપડતા કરારોની શરતોનુ ંપાલન કરવું

ભલે ત ે ઇરાદાપવૂ્યક િો્ય કે ખબનઇરાદાપવૂ્યક, િાનગી 
માહિતી અનશ્િકૃત રીતે અથવા શકંા્પદ રીતે આપવા 
અંગે તરત ્થાશ્નક વ્યવ્થાપન અન ેતમારી ્થાશ્નક 
કાનનૂી ટીમને જાણ કરવી િોઈએ.

પ્રશ્નો અ્ને જવાબો
પ્ર:  હુ ંજે ટેસકનકલ કામ કરંુ છ ંત ેિાનગી છે, પણ રાત્રે 

તેન ે તાળાબિં રાિવાની અગવડ રિ ે છે. મન ે
શ્વવિાસ છે કે ત ેમારા ડે્ક પર સરુખષિત રિશેે. હુ ંતેન ે
ત્યા ંમકૂી શકંુ છ?ં

િ:  ના. તમ ે તમારા ડે્કથી દૂર િો ત્યારે િાનગી 
દ્તાવેિો સરુખષિત અને ન દેિા્ય તે રીતે રાિવા 
િોઈએ. િો તમે સવંેદનશીલ અથવા િાનગી 
માહિતીનો વ્યવિાર કરતા િો તો તમે તેને િાશ્નથી, 
ગમુ થઈ િવાથી અથવા અનશ્િકૃત રીતે આપવાથી 
બચાવવા માટે િવાબદાર છો.

પ્ર:  મારંુ લૅપટૉપ કોમપરટુર ચોરાઈ ગરુ.ં 
મારે શુ ંકરવુ ંિોઈએ?

િ:  દરેક કમ્યચારીના ં લૅપટૉપ પર કંપનીની િાનગી 
માહિતી રિ ેછે, અને તેની ચોરી ગભંીર બાબત છે. 
માહિતી સેવાઓ (Information Services)ને તરત 
જાણ કરો, અન ે તમેન ે તમારી વ્યસકતગત ડ્ાઇવસ 
પરના શ્વર્યવ્તનુ ે લગતી શક્ય એટલી માહિતી 
પરૂી પાડો. ઉપરાતં, તમારા ્થાશ્નક મનેિેમનેટ અને 
કાનનૂી ટીમને િણાવો.

26કોઈ પ્રશ્ન અથવા ચિંતા છે? કૃપા કરી્ને વવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



કંપનીની અ્ક્યામતોનો 
્યોગ્ય ઉપ્યોગ
નૈશ્તક વત્યણકૂનુ ંપ્રદશ્યન ફકત તમ ેઅન્ય લોકો સાથ ેકેવો 
વ્યવિાર કરો છો તેના ંદ્ારા નિીં થતુ,ં પરંત ુજે સપંશ્તિ 
તમારી ન િો્ય તેન ેતમ ેકઈ રીતે રાિો છે તેનાથંી પણ 
થા્ય છે. મતૂ્ય અને અમતૂ્ય સહિતની, કંપનીની અ્ક્યામતો 
કંપનીની રોિબરોિની વ્યાવસાશ્્યક કામગીરીઓ માટે 
અશ્તમિતતવપણૂ્ય છે.

તમ ેકંપનીની અ્ક્યામતોનો સરુખષિત અન ે્યોગ્ય ઉપ્યોગ 
અન ેસભંાળ સશુ્નશ્ચિત કરવા માટે િવાબદાર છો.

સામાન્ય શ્ન્યમ મિુબ, કંપનીની અ્ક્યામતો 
માત્ર કંપનીના ં લાભ માટે ઉપ્યોગમા ં લેવી િોઈએ, 
વ્યસકતગત લાભ કે કંપની શ્સવા્યની કોઈ વ્યસકતના 
લાભ માટે નિીં. આવુ ંકિવેા છતા,ં ્યોગ્ય ઉપ્યોગ અંગે 
શ્નણ્ય્ય લેતી વિત ેતમારી કો્ાસઝૂનો ઉપ્યોગ કરવો 
મિતતવપણૂ્ય છે. ઉદાિરણ તરીકે, કા્ય્ય્થળમાથંી કંપની 
સપંશ્તિના સમ્યાતંરે વ્યસકતગત ઉપ્યોગ ્વીકા્ય્ય છે, 
જ્યારે વિારે ઇનટરનેટ સહફિંગ, અથવા વ્યસકતગત ફોન 
કૉલસ અથવા ઇમેઇલ સપંશ્તિનો દુરૂપ્યોગ છે. ઉપરાતં, 
તમ ેકાર અથવા વા્યરલસે સાિન જેવી કંપનીની અમકુ 
અ્ક્યામતોની સલુભતા મેળવી શકો છો. િો તેમ િો્ય 
તો તમ ેઆ અ્ક્યામતોનો અપષેિા મિુબ ઉપ્યોગ કરી 
રહ્યા છો તનેી િાતરી કરવા માટે ્થાશ્નક નીશ્તઓ િોઈ 
િવી મિતતવપણૂ્ય છે.

અમારી માહિતી તકનીકની સરુષિા અને અમારા ભૌશ્તક 
અને ઇલેકટ્ોશ્નક પદ્ધશ્તની સરુષિાની રષિા કરવા શ્વશ ે
કંપની નીશ્તઓ, શ્ન્યમો અને માગ્યદશ્યનનુ ંિમંેશા ંપાલન 
કરો. અમારા ઇલેકટ્ોશ્નક અ્ક્યામતોની સલામતીન ે
સરુખષિત કરવાના વિેલા મિતવન ેધ્યાનમા ંરાિીને, આ 
સદંભ્યમા ંકંપનીની આવશ્યકતાઓનુ ંપાલન ન કરવાથી 
શ્શ્તબદ્ધ કા્ય્યવાિી થઈ શકે છે.

વધ ુ માગ્યદશ્યન માટે નીચેની કંપની નીશ્તઓ અને 
કા્ય્યવાિી જુઓ:

• વશૈ્વિક ્વીકા્ય્ય ઉપ્યોગ નીશ્ત
• વશૈ્વિક કૉપયોરેટ કાડ્ય નીશ્ત (Global Corporate 

Card Policy)

• ઈમેલન ેલગતી વશૈ્વિક માગ્યદશ્યક સચૂનાઓ 
(Global Email Guidelines)

• વશૈ્વિક ્યાત્રા અને િચ્ય નીશ્ત (Global Travel & 
Expense Policy)

• વશૈ્વિક ડેટા ભગં અિવેાલ પ્રહક્્યા

વ્યાવસાશ્્યક રેકોરસ્ય  
અન ેશ્ન્યતં્રણો
કંપનીની નોંિો તેના ં વ્યવસા્યનુ ં પ્રશ્તશ્નશ્િતવ કરે 
છે અને સશુ્નશ્ચિત કરે છે કે કંપની તેની કાનનૂી અને 

શ્ન્યમનકારી ફરિો પરૂી કરે. આમા ં માત્ર નાણાકી્ય 
રેકોરસ્ય નિીં, પરંત ુસમ્યની નોંિો, િચ્યના અિવેાલો, 
લાભ દાવા પત્રકો અને હરઝ્મૂ સહિત પરંત ુ તેના ં
સિુી મ્યા્યહદત ન િો્ય તેવા, કમ્યચારીઓએ પરૂા કરેલા 
ગણુવતિા અિવેાલોનો પણ સમાવેશ થા્ય છે.

તમામ કંપનીના વ્યવસા્ય અન ે નાણાકી્ય નોંિોની 
ચોકસાઈ અન ે અમારી વશૈ્વિક નોંિ વ્યવ્થાપન નીશ્ત 
અનસુાર નોંિ સચંાલન, જાળવણી અન ેશ્વનાશ સશુ્નશ્ચિત 
કરવાની, કા્યદેસર અન ેનશૈ્તક રૂપ,ે તમારી િવાબદારી 
છે. ક્યારેક પ્રામાખણક ભલૂો થશ;ે માત્ર ઇરાદાપવૂ્યક 
ગેરરજૂઆત કરવાના પ્ર્યાસો અથવા અન્ય રીત ેકંપનીના ં
વ્યાવસાશ્્યક રેકોરસ્યન ેિોટા ્ વરૂપ ેરજૂ કરવાના પ્ર્યાસોન ે
સહંિતાના ઉલલઘંનો ગણવામા ંઆવ ેછે.

કંપ્ની્ની અસક્યામતો્ના ંઉદાિરણો:
મતૂ્ય
• કંપનીના ંનાણાં
• કંપનીનુ ંઉતપાદન
• કોમપરટુર શ્સ્ટમસ અને સૉફટવેર
• ટેખલફોનસ
• વા્યરલેસ કોમરશુ્નકેશનસ હડવાઇસીસ
• ફોટોકૉશ્પ્યસ્ય
• સગંીત િલસા અથવા રમતના પ્રસગંોની હટહકટો
• કંપનીના ંવાિનો
• ઉતપાદનની સાિનસામગ્ી

અમતૂ્ય
• કા્ય્ય્થળ િાતેનો કમ્યચારીનો સમ્ય
• પ્રોપ્રાઇટરી માહિતી
• કંપનીના ંટે્ડમાકસ્ય
• બૌદ્દ્ધક સપંશ્તિ
• હકંમત નક્કી કરવાના નસુિા
• ગ્ાિક ્યાદીઓ

27કંપ્નીમાંકોઈ પ્રશ્ન અથવા ચિંતા છે? કૃપા કરી્ને વવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



નાણાકી્ય રેકોરસ્ય
કંપનીનુ ં મેનેિમેનટ, ઋણદાતાઓ અને શૅરિારકો 
કંપનીની નાણાકી્ય સ્થશ્ત અન ેકામગીરીના ંપહરણામોને 
શ્નષપષિ રીત ે રજૂ કરતા નાણાકી્ય પત્રકો મેળવવાના 
િકદાર છે. પરુવ્ાકારો, ગ્ાિકો અન ે કમ્યચારીઓ 
સાથ ે પ્રામાખણક અન ે શ્નષપષિ રીત ે વ્યવિાર કરવાની 
આપણી ષિમતા એ વાત પર શ્નભ્યર રિ ે છે કે દરેકે 
દરેક લેવડદેવડ ચોકસાઇપવૂ્યક અને સપંણૂ્યપણે 
નોંિવામા ં આવે. ત ે મિુબ, કંપનીના ં રેકોરસ્ય અને  
નામા ં કંપનીની તમામ લેવડદેવડોની બાબતમા ંસાચા 
અને સપંણૂ્ય િોવા િોઈએ.

કંપની આંતહરક શ્ન્યતં્રણોની એવી વ્યવ્થા પ્રત્ેય 
કહટબદ્ધ છે કે જે:

•  વ્યાિબી િાતરી આપશ ેકે લેવડદેવડો કંપનીની 
નીશ્ત મિુબ પરૂી કરવામા ંઆવશ ેઅને નોંિવામા ં
આવશે

•  શ્વવિસની્ય નાણાકી્ય શ્નવેદન શ્નમા્યણ કરવાની 
પરવાનગી

• એકંદર નાણાકી્ય શ્ન્યતં્રણ જાળવશે

આ શ્ન્યતં્રણો ઉપરાતં, નીચેની બાબતોની િાતરી 
કરવાની તમારી િવાબદારી છે:

• ચકુવણી માટે પ્રહક્્યા કરેલા ભરશ્ત્યાને ્યોગ્ય મજૂંરી 
મળી િો્ય અને ત ેએ ઇરાદાથી કરવામા ંઆવ્યા િો્ય 
કે ચકુવણીના સિા્યક દ્તાવેિોમા ંવણ્યવેલ િતેસુર 
ચકુવણીનો ઉપ્યોગ કરવામા ંઆવશે

• કોઈપણ જાિરે ન કરેલુ ંઅથવા ન નોંિેલુ ંભડંોળ 
અથવા અ્ક્યામતો કોઈપણ િતેસુર ્થાશ્પત 
કરવામા ંન આવ ે 
અથવા જાળવી રાિવામા ંન આવે

• કોઈપણ ચોપડા ંકે રેકોરસ્યમા ંકોઈપણ કારણસર કોઈ 
િોટી કે ગેરમાગગે દોરતી નોંિો કરવામા ંન આવે

િમંેશા લેવડદેવડો ્યોગ્ય હિસાબી ગાળામા ંઅને ્યોગ્ય 
િાતા અને શ્વભાગમા ં નોંિવી અને વગધીકૃત કરવી. 
બજેટના ં લક્્યાકંો પરૂા કરવા માટે આવક અથવા 
િચ્યની નોંિણીમા ં શ્વલબં ન કરવો અથવા તેની ગશ્ત 
ન વિારવી.

િો તમારી પાસે એવુ ંમાનવાનુ ંકારણ િો્ય કે કોઈ ભડંોળ, 
અ્ક્યામત, નોંિ અથવા ચકુવણી છે જે કંપનીના ં
િોરણોનુ ં ઉલલઘંન કરે છે, તો તમારે તમારી ્થાશ્નક 
કાનનૂી ટીમ, નાણા શ્ન્યામક અથવા કંપનીની કૉપયોરેટ 
આંતહરક ઑહડટ ટીમને તમારી ખચંતા િણાવવી િોઈએ.

વધ ુ માગ્યદશ્યન માટે વશૈ્વિક નાણાકી્ય પ્રમાણભતૂ 
કા્ય્યપદ્ધશ્ત સચૂના પુ્ તક (Global Finance Standard 
Practice Instruction Manual) જુઓ.

છેતરશ્પડંી
છેતરશ્પંડી એક ગનુો છે અને  કંપનીના ંસસંાિનો અને 
પ્રશ્તષ્ા માટે િમંેશા િાિર રિતેો ભ્ય છે. છેતરશ્પંડી એ 
લાભ મેળવવા અથવા ફરિન ે ટાળવા અથવા બીજા 
પષિકારને નકુસાન પિોંચાડવાના ઇરાદાથી કરેલો 
કપટનો ઉપ્યોગ છે.

છેતરશ્પંડીના ં કેટલાકં ઉદાિરણોમા ંનીચેનાનો સમાવેશ 
થા્ય છે, પરંત ુતેના ંસિુી મ્યા્યહદત નથી:

• ભડંોળની ચોરી
• િચ્યના િોટા અિવેાલો અને ઇનવૉઇસીસ રજૂ કરવા
• કંપનીના ંરેકોરસ્યમા ંફેરફાર કરવો અથવા િોટી 

રજૂઆત કરવી
• બનાવટી ચેક અથવા કોઈ અન્ય નાણાકી્ય દ્તાવેિ 

અથવા ચેક કે અન્ય નાણાકી્ય દ્તાવેિમા ંફેરફાર 
કરવો

• એવી કોઈ િકીકત છપાવવી કે જે કંપનીની 
નાણાકી્ય સ્થશ્ત અથવા વ્યવસા્ય કરવાની ષિમતા 
પર નોંિપાત્ર અસર કરી શકે

પ્રશ્નો અ્ને જવાબો
પ્ર:  હુ ંમાકદેહટંગ મેનેિર છ,ં અને મને ્થાશ્નક સામદુાશ્્યક 

કૉલેજે રાતના શ્વદ્યાથધીઓને માકદેહટંગનો કોસ્ય 
શીિવાડવા કહુ ં છે. શુ ં હુ ં કંપનીએ પરૂા કરેલા 
માકદેહટંગના શ્વશ્શષટ અખભ્યાનોના ંઉદાિરણો વાપરી 
શકંુ?

િ:  માકદેહટંગના વરિૂ અને રચનાતમક શ્વકાસને પ્રોપ્રાઇટરી 
માહિતી ગણવામા ં આવ ે છે કારણ કે ત ે કંપનીના ં
સશંોિનના આિારે રચા્યેલી છે. આ માહિતીની 
આપલ ેકરવાથી સહંિતાનુ ંઉલલઘંન થશે.

આવુ ં કિવેા છતા,ં તમ ે અખભ્યાનના સદેંશાવ્યવિાર 
અન ે રચનાતમક અમલ બિવણી સહિત, માકદેહટગં 
અખભ્યાન મારફત ે સાવ્યિશ્નક રીત ે ઉપલબિ કરેલી 
માહિતી સિુી ચચા્યન ે મ્યા્યહદત રાિીન,ે સામાન્ય 
્તરે ચોક્કસ માકદેહટગં અખભ્યાનો સાથ વાત કરી 
શકો છો. વરિૂ અથવા પહરણામોને લગતી કોઈપણ 
માહિતીન ે િાનગી ગણવામા ં આવ ે છે અન ે તને ે 
જાિરે ન કરવી િોઈએ.

પ્ર:  હુ ં વિીવટી મદદનીશ (administrative assistant) 
છ,ં અને મારા મેનેિર તેમના ંવતી મારી પાસે સતત 
અંગત િેપો કરાવ ેછે જેમ કે ડ્ાઇ પકલશ્નંગ લેવા િવુ ં
અને અંગત સોગાતો િરીદવી. શુ ંઆ ્યોગ્ય છે?

િ:  ના. તમારો સમ્ય કંપનીની અ્ક્યામત છે, અને 
વ્યવસા્યના સમ્ય દરશ્મ્યાન કંપનીને લગતી 
ન િો્ય તેવી પ્રવશૃ્તિ કરાવવી એ તમારા સમ્યનો 
દુરુપ્યોગ છે. કંપની વતી તમારા સમ્યનો કેવી રીતે 
ઉપ્યોગ કરી શકા્ય ત ેઅંગે તમારા મેનેિર સાથ ેવાત 
કરો. િો તમારા મેનેિરને અંગત સિા્યની િરૂર િો્ય 
તો તેમને અંગત મદદનીશ શોિવામા ંમદદ કરવાનો 
પ્ર્તાવ આપો.
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• કા્ય્યપ્રદશ્યનના ંઉદે્શો િાસંલ કરવા માટે લેવડદેવડો 
અથવા નાણાકી્ય પહરણામોની ગેરરજૂઆત

• રેકોરસ્ય અથવા કંપનીની અ્ક્યામતોને નષટ કરવી, 
દૂર કરવી અથવા તેનો અ્યોગ્ય ઉપ્યોગ કરવો

• અન્ય પષિકારોની છેતરશ્પંડીમા ંજાણીિોઈન ેભાગ 
લેવો

• કંપનીની પ્રવશૃ્તિઓ અંગે અંદરની જાણકારી િોવાના 
પહરણામ ેફા્યદો થવો

વ્યવ્થાપક મડંળ છેતરશ્પંડીને અટકાવવા અને પકડવા 
માટે આંતહરક શ્ન્યતં્રણો, નીશ્તઓ અને પ્રહક્્યાઓન ે
ઓળિવાની અને લાગ ુ કરવાની ફરિ િરાવે છે. 
તમ ે તમારી ્થાશ્નક કાનનૂી અન/ેઅથવા આંતહરક 
ઑહડટ ટીમોને શકંા્પદ છેતરશ્પંડીના તમામ હક્સાઓ 
અંગે જાણ કરવાની િવાબદારી િરાવો છો.

બાહ્ય સદેંશાવ્યવિાર
કંપની પોતાન ેબજારમા ંજે રીતે રજૂ કરે છે ત ેસગં્નની 
સફળતા માટે અશ્તમિતતવપણૂ્ય છે. બિારની કોઈ 
આંતરહક્્યાનો લક્્યાકં એકંદરે સભંશ્વત અને વા્તશ્વક 
ગ્ાિકો અન ે ઉપભોકતાઓ સમષિ કંપની અને તેના ં
ઉતપાદનો અથવા સેવાઓની સાનકુળૂ અને સાચી છબી 
રજૂ કરવાનો િો્ય છે. બાહ્ય સદેંશાવ્યવિાર માધ્યમોમા ં
નીચેનાનો સમાવેશ થા્ય છે, પરંત ુતેના ંસિુી મ્યા્યહદત 
નથી:

• અંગત આંતરહક્્યાઓ અને વ્યાવસાશ્્યક બે્કો
• મીહડ્યા અને સરકારી સપંકયો
• માકદેહટંગ અને પ્રોતસાિનાતમક સામગ્ી
• જાિરે િબરો
• ભારણો અને પ્ર્તશુ્તઓ
• ઇનટ્ાનેટ અને ઇમેઇલ
• કંપની વેબસાઇટસ અને સોશ્શ્યલ મીહડ્યા ચેનલો

મિરેબાની કરીન ે નોંિ કરો, િો તમે તમારા 
રોિગારદાતાને તમારા વ્યસકતગત સોશ્શ્યલ મીહડ્યા 
એકાઉનટસ પર McCain Foods તરીકે સખૂચબદ્ધ કરો 
છો, તો તમારે અમારી વૈશ્વિક હડજિટલ અને સોશ્શ્યલ 
મીહડ્યા શાસન નીશ્ત (Global Global Digital and 
Social Media Governance Policy) અને અન્ય લાગ ુ
આવશ્યક િરૂહર્યાતોનુ ં પાલન કરવુ ં આવશ્યક છે. 
 

સમિૂ સદેંશાવ્યવિાર માધ્યમો
માકદેહટંગ અથવા પ્રોતસાિનાતમક સામગ્ી, કંપની 
વેબસાઇટસ, જાિરેાતો, વેચાણ પ્રોતસાિન વગેરે, 
િનસમિૂન ે પિોંચતા સદેંશાવ્યવિારમા ં કંપનીનુ ં
મેસેજિંગ અને બ્ાનડ અથવા કૉપયોરેટ છબી ્થાશ્નક 
અથવા વૈશ્વિક માકદેહટંગ અને/અથવા કોપયોરેટ અફેસ્ય 
ટીમો દ્ારા અશ્ત શ્ન્યશં્ત્રત કરવામા ં આવે છે. િો 
તમે િનસમિૂ માટે સામગ્ી શ્વકસાવતા િો અથવા 
શ્વકસાવવાનુ ં શ્વચારતા િો, તો કંપનીનુ ંમસેજેિગં અને 
બ્ાનડ છબી ્યોગ્ય રીતે પ્રશ્તખબંખબત થા્ય તેની િાતરી 
કરવા માટે તમારે સૌપ્રથમ તમામ અંશ્તમ સામગ્ીની 
સમીષિા કરાવવા અને મજૂંર કરાવવા માટે આ ટીમોની 
સલાિ લેવી િોઈએ.

છેતરચપંડી
છેતરશ્પંડી એ અંગત લાભ માટે અથવા બીજી વ્યસકત 
અથવા પષિકારને નકુસાન અથવા િાશ્ન પિોંચાડવા 
માટે ઇરાદાપવૂ્યક કરેલુ ંકપટ છે.

પ્રશ્નો અ્ને જવાબો
પ્ર:  આજે મહિનાની છેલલી તારીિ છે, અને મારો અિવેાલ બતાવ ેછે કે મારો શ્વભાગ બજેટથી િરાક નીચ ેછે. લક્્યાકં 

પરૂો કરવા માટે મારા મેનેિર મને આવતા મહિનાના એક કે બ ેિચ્ય ઉમેરવાની સચૂના આપી છે. શુ ંઆ ્યોગ્ય છે?

િ:  ના. તમે કંપનીના ંનાણાકી્ય પહરણામોના સાચા અને સપંણૂ્ય રેકોરસ્ય તૈ્યાર કરવા માટે િવાબદાર છો. તમારે આ 
વાત તમારા મેનેિરના ધ્યાન પર લાવવી િોઈએ, અને િો તેઓ તમન ેતમારા રેકોરસ્યમા ંફેરફાર કરવાનો આગ્િ 
ચાલ ુરાિે, તો તરત વહરષ્ મેનેિર અથવા તમારા ્થાશ્નક માનવ સસંાિન અથવા કાનનૂી ટીમને બાબતની જાણ 
કરવી િોઈએ.

પ્ર:  આવતા અ્વાહડ્યે હુ ંખબઝનેસ હટ્પ પર િોઉં ત્યારે હુ ંમારી બિનેન ેતેના ંિનમહદવસ શ્નશ્મતિ ેહડનર માટે લઈ િવા 
માગુ ંછ.ં િો હુ ંકે્હડટ કાડ્યની રસીદ આપુ ંતો મારંુ રે્ટોરનટ ખબલ મારા િચ્ય િાતામા ંનાિી શકંુ?

િ:  તમે ભરપાઈ માટે રે્ટોરનટ ખબલનો હિ્સો આપી શકો છો, પરંત ુઅંગત િચ્ય (તમારી બિનેનુ ંભોિન) માનવામા ં
આવતો ખબલનો હિ્સો સીિો તમારે ચકૂવવાનો રિશેે.

29કંપ્નીમાંકોઈ પ્રશ્ન અથવા ચિંતા છે? કૃપા કરી્ને વવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



McCain Foods વતી કોઈપણ સોશ્શ્યલ મીહડ્યા 
એકાઉનટ િોલતા પિલેા, કૃપા કરીને ગલોબલ હડજિટલ 
અનપુાલન ટલૂહકટનો (Global Digital Compliance 
Toolkit) સપંક્ય  કરો.

અંગત સદેંશાવ્યવિાર
અંગત સદેંશાવ્યવિાર, જેમ કે રૂબરૂ વ્યાવસાશ્્યક 
બે્ કો, વ્યાવસાશ્્યક પત્રો, ગ્ાિક પ્ર્તશુ્તઓ અને 
ઈમેલસ કંપનીનુ ંમસેજેિગં અન ેબ્ાનડ છબી પ્રશ્તખબખંબત 
કરતા િોવા િોઈએ. િો તમ ેબાહ્ય સદેંશાવ્યવિાર માટે 
િવાબદાર િો, તો કંપનીની બ્ાનડ અથવા કૉપયોરેટ છબીનો
એકંદર સરૂ, શલૈી અન ે છબી સાથ ે પહરખચત થવાની 
િવાબદારી તમારી છે. િો તમ ે અ્પષટ છો, તો કૃપા 
કરીન ેતમારી ્ થાશ્નક અથવા વશૈ્વિક કોપયોરેટ અફેસ્ય ટીમ 
અથવા વહરષ્ નેતતૃવના પ્રશ્તશ્નશ્િનો સપંક્ય  કરો.

ભારણો અને પ્ર્તશુ્તઓ
સમ્યાતંરે તમન ે  કંપની વતી ્થાશ્નક અથવા 
આંતરરાષટ્ી્ય સભા અથવા પ્રસગંમા ં બોલવા અથવા 
રજૂઆત કરવા આમશં્ત્રત કરવામા ંઆવે તેમ બની શકે છે.  
િો તેમ બન,ે તો કંપની માટે સિભાખગતા ફા્યદાકારક 
નીવડશ ે કે કેમ અને શ્વર્ય રજૂ કરવા માટે તમ ે્યોગ્ય 
વ્યસકત છો કે કેમ ત ેનક્કી કરવા માટે તમારા મેનેિર 
સાથ ે આમતં્રણની સમીષિા કરો. ખબન-સાવ્યિશ્નક 
માહિતીનુ ં પ્રગટીકરણ થતુ ં નથી તેની િાતરી કરવા 
હડલીવરી પિલેા ંબાહ્ય પ્રેષિકો માટે શ્વકસાવેલા તમામ 
ભારણો અને પ્ર્તશુ્તઓની ્થાશ્નક કોપયોરેટ અફેસ્ય 
ટીમ દ્ારા સમીષિા થવી િોઈએ અને તેન ેમજૂંરી મળવી 
િોઈએ. વધ ુમાગ્યદશ્યન માટે વશૈ્વિક મીહડ્યા નીશ્ત જુઓ.

કંપની દ્ારા અશ્િકૃત કરેલા ભારણો અથવા પ્ર્તશુ્તઓ 
માટે તમારે ચકુવણી ્વીકારવી ન િોઈએ.

તમારા મેનેિરની લેખિત મજૂંરીથી મસુાફરી, રિવેાની 
સગવડો અને/અથવા ભોિન માટે ભરપાઈની 
પરવાનગી છે.

મીહડ્યા અને સરકારી સપંકયો
McCain Foods એ મીહડ્યા સાથે વાત કરવા અને 
મીહડ્યાની પછૂપરછના િવાબ આપવા, તેમિ 
ઓળિેલા મદુ્ાઓ પર સરકારન ે મળવા ઉપલબિ 
વ્યસકતઓન ે અશ્િકૃત ક્યા્ય છે. આ તમારા ્થાશ્નક 
કોપયોરેટ અફેસ્ય ટીમના સભ્ય, વહરષ્ નેતતૃવ અથવા 
કંપનીની વશૈ્વિક કોપયોરેટ અફેસ્ય ટીમના પ્રશ્તશ્નશ્િ િોઈ 
શકે છે, જે આંતરરાષટ્ી્ય પ્રકૃશ્તની પછૂપરછને સભંાળવા 
અથવા િરૂરી િો્ય તેવા પ્રદેશોને સિા્ય કરવા માટે 
િવાબદાર છે.

ફકત અશ્િકૃત પ્રવકતાઓ મીહડ્યાની પછૂપરછોનો 
િવાબ આપી શકશ ેઅથવા સરકારને મળી શકશ.ે

િો તમે અશ્િકૃત પ્રવકતા ન િો, તો તમારે મીહડ્યાની 
કોઈ પછૂપરછનો િવાબ ન આપવો િોઈએ અથવા 
મીહડ્યાના સભ્યને કોઈ માહિતી પરૂી ન પાડવી િોઈએ, 
શ્સવા્ય કે અશ્િકૃત પ્રવકતાએ શ્વશ્શષટપણે તમે કરવાની 
શ્વનતંી કરી િો્ય. આમા ં સામાજિક મીહડ્યા ચેનલો, 
ઇમેઇલ, ફોન અને વ્યસકતગત રૂપે માહિતી માટે 
શ્વનતંીઓ શામેલ છે. મીહડ્યાની તમામ પછૂપરછો 
તરત તમારા ્થાશ્નક પ્રવકતાન ેમોકલવી િોઈએ. િો 
તમ ેઅશ્નશ્ચિત છો કે તમારા ષિેત્ર માટે અશ્િકૃત પ્રવકતા 
કોણ છે, તો વશૈ્વિક કોપયોરેટ અફેસ્યનો સપંક્ય  કરો.

વ્યાવસાશ્્યક  
આરોગ્ય અન ેસરુષિા
અમારે અમારા તમામ કમ્યચારીઓ માટે ્વ્થ અને 
સરુખષિત કામનુ ંવાતાવરણ જાળવવુ ંછે, અને અમે કામ 
સબંશં્િત ઈજાઓ, માદંગીઓ અને અક્માતોનુ ંિોિમ 
બન ે તેટલુ ં ઘટાડવા માટે દરેક વ્યાિબી સાવચેતી 
લેવા્ય ત ેરીતે અમારો વ્યવસા્ય કરીશુ.ં

કંપનીના ં આરોગ્ય અને સરુષિા િોરણો અથવા 
િરૂહર્યાતોનુ ં પાલન કરવુ ં બિંનકારક છે, અને તેન ે

નરનૂતમ િરૂહર્યાતો માનવી િોઈએ.

તમારે નીચેની બાબતો માટે દરેક પ્ર્યતન કરવો િોઈએ:

• કા્ય્ય્થળ િાત ેસરુષિા સશુ્નશ્ચિત કરવા માટે તમામ 
વ્યાિબી સાવચેતીઓ લેવી અને સરુષિા કા્ય્યપ્રદશ્યન 
સિુારવા માટે સતત પ્ર્યાસ કરવો

• સરુષિા અંગે જાગરૂકતા અને સવયોચચ સરુષિાનુ ં
માનશ્સક વલણ પ્રોતસાહિત કરવા કામ કરવું

• અસરુખષિત સ્થશ્તઓ શ્નવારવા, દૂર કરવા અને 
અસરુખષિત વત્યનન ેદૂર કરવા પર ભાર મકૂવો

• સરુખષિત કા્ય્યપદ્ધશ્તઓ અને પ્રહક્્યાઓ અનસુરવી

• સરુષિા સબંશં્િત તમામ કમીઓ અને અપાલનોન ે
તવહરતપણે સિુારવા

• કા્ય્ય્થળ િાત ેકોઈપણ કારણસર આરોગ્ય અને 
સરુષિા અંગે બાિંછોડ ન કરવી

પદાથ્યનો દુરુપ્યોગ
કંપની તેના ં કમ્યચારીઓના ં આરોગ્ય, 
સરુષિા અને તદુંર્તી પ્રત્ય ે કહટબદ્ધ છે.  
આ કહટબદ્ધતાના ભાગરૂપ,ે કંપની તેની કામગીરીઓ 
સાથ ે સકંળા્યેલા િોિમોને બને તેટલા ઘટાડવા અને 
સરુખષિત, ્વ્થ અને ઉતપાદક કા્ય્ય્થળ સશુ્નશ્ચિત 
કરવા દરેક વ્યાિબી પ્ર્યતન કરે છે.  કંપની સબંશં્િત 
વ્યાવસાશ્્યક, સામાજિક અને મનોરંિનાતમક પ્રસગંો 
દરશ્મ્યાન તમારી પાસેથી િવાબદારીપવૂ્યક વત્યવાની 
અપેષિા રાિવામા ંઆવ ે છે, અને તમન ેસોંપેલી ફરિો 
બજાવવા તમારે િમંેશા ્વ્થ િોવુ ંિરૂરી છે. કા્ય્ય્થળ 
પર િો ત્યારે તમ ે આલકોિૉલ, દવા અથવા ડ્ગસના 
ઉપ્યોગની અસર િે્ ળ ન િોવા િોઈએ.

િો તમને લાગે કે તમને આલકોિૉલ અથવા પદાથ્યના 
દુરુપ્યોગ સબંશં્િત સમ્્યા છે, અન ે તમે સારવાર ન 
લતેા ંિો, તો McCain Foods ત્રીજા પષિકારની િાનગી 
સવેા મારફત ે તનેા ં ઘણા પ્રદેશોમા ં કમ્યચારી સિા્યતા 
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કા્ય્યક્મો રજૂ કરે છે. અમ ેતમન ેઆ કા્ય્યક્મોની સિા્યતા લેવા પ્રોતસાહિત કરીએ છીએ. 
અમે તમારી માનવ સસંાિન ટીમ સાથ ેતમારી વ્યસકતગત પહરસ્થશ્તની ચચા્ય કરવામા ં
પણ તમન ેસિા્ય આપીએ છીએ. અમ ેઅમારા કમ્યચારીઓને તમેની પણૂ્ય ષિમતાએ 
પિોંચવામા ં વ્યાિબીપણે સિા્ય કરવા કહટબદ્ધ છીએ, અન ે કંપની દ્ારા રોિગારમા ં
રોકેલા િોવા દરશ્મ્યાન તમારી સમ્્યાઓ પર કામ કરવા અમ ે તમારા માટે એક 
વ્યસકતગત રોિગાર ્યોિના ઘડી શકે છે. એ વાત સમજી લેવી િોઈએ, િોકે સમંશ્ત 
મિુબ ્યોિના પરૂી કરવામા ં શ્નષફળતા રોિગારની સમાપપત સિુીના અને ત ે
સહિતના શ્શ્તના પગલામા ંપહરણમી શકે છે.

વધ ુમાગ્યદશ્યન માટે નીચેની નીશ્તઓ જુઓ:

• વશૈ્વિક આરોગ્ય અને સરુષિાને લગતી માગ્યદશ્યક સચૂનાઓ (Global 
Health & Safety Guidelines)

• વશૈ્વિક િોિમી ઊજા્ય શ્ન્યતં્રણ (લૉકઆઉટ/ટૅગઆઉટ) નીશ્ત [Global 
Hazardous Energy Control (Lockout/Tagout) Policy]

• વશૈ્વિક ઘટના તપાસ અને હરપોહટિંગ નીશ્ત (Global Incident 
Investigation and Reporting Policy)

• વશૈ્વિક ઘટના નોંિલેિન પ્રહક્્યા (Global Incident 
Recordkeeping Procedure)

• વશૈ્વિક િોિમી રસા્યણ નીશ્ત (Global Hazardous Chemicals 
Policy)

• સેલ ફોન સબંશં્િત વશૈ્વિક માગ્યદશ્યક સચૂનાઓ (Global Cell 
Phone Guidelines)

• ્થાશ્નક દવા અને દારુ નીશ્તઓ
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હિતો્નો  
સંઘરધા 
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બિાર્ના વ્યવસા્ય હિતો અ્ન ેરોજગાર 

ગ્ાિકો, હવક્તેાઓ અ્ન ેપુરવઠાકારો સાથે્ના સબંધંો 
સગાવાદ 

વાંધાજ્નક અથવા અ્યોગ્ય ચકુવણીઓ 

ઉપિારો અ્ન ેમ્નોરજં્ન 
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સામાન્ય રીતે હિતોનો સઘંર્ય એ વિતે ઉદ્ભવે છે જ્યારે 
આપણે એવી પ્રવશૃ્તિને પ્રોતસાિન આપીએ છીએ અથવા 
તમેા ં ભાગ લઇએ છીએ કે જે નીચેનામા ં પહરણમે છે 
અથવા પહરણમતી િોવાનુ ંસમજા્ય છે:

• કંપની વતી આપણી િવાબદારીઓ અને ફરિો 
શ્નભાવવામા ંઆપણી વ્તલુખષિતા સાથ ેિ્તષિેપ 
કરવામાં

• પોતાન ેઅથવા એવા લોકોન ેલાભ પિોંચાડવામા ંકે 
જેને આપણે કંપની બિારના િોવા સાથ ેસાકંળીએ 
છીએ

તમારે િમંેશા કંપનીના ં શ્રેષ્ હિતન ે ધ્યાનમા ં રાિીને 
તમારી પ્રવશૃ્તિઓ કરવી િોઈએ.

હિતોનો સઘંર્ય ઘણા સિંોગોમા ંઉદ્ભવી શકે છે જેમ કે:

• કંપની વતી વ્યવિાર કરતા િો ત્યારે તમારી 
શ્નણ્ય્યશસકત બાબત ેપ્રભાશ્વત થવું

• કોઈપણ વ્યાવસાશ્્યક પ્રવશૃ્તિમા ંકંપની શ્વરુદ્ધ ્પિા્ય 
કરવી

• વ્યવસા્યન ેકંપનીથી દૂર બીજે દોરવો

• કંપનીના ંસસંાિનો અથવા વગનો દુરુપ્યોગ કરવો

વ્યવસા્ય બિારના હિતો અને 
રોિગાર
McCain Foods તેમના ંપોતાના વ્યસકતગત સમ્યમા ં
તેમના ં કામ બિારની નાણાકી્ય, વ્યાવસાશ્્યક અને 
અન્ય પ્રવશૃ્તિઓમા ં ભાગ લેવાના કમ્યચારીઓના ં
અશ્િકારને ્વીકારે છે અને તેનો આદર કરે છે. પરંત,ુ 
બિારની પ્રવશૃ્તિઓએ તમન ેતમારી ફરિો સાથ ેઅથવા 
કંપની પ્રત્યે તમારી િવાબદારીઓ સાથ ે સઘંર્યમા ં

અથવા િણાતા સઘંર્યમા ં ન મકૂવા િોઈએ અથવા 
કંપની પ્રત્ેય તમારી ફરિો બજાવવાથી તમારંુ ધ્યાન 
બીજે ન દોરવુ ંિોઈએ.

તમારે કંપની વતીના તમારા શ્નણ્ય્યોમા ં િ્તષેિપ કરે 
અથવા કરી શકે તેવુ ં કોઈ વ્યસકતગત રોકાણ, હિત, 
િોડાણ અથવા સબંિં ટાળવો િોઈએ.

ઉદાિરણ તરીકે, તમારે આ ન કરવુ ંિોઈએ:

• પ્રશ્ત્પિધીને ત્યા ંનોકરી કરવી અથવા પ્રશ્ત્પિધીમા ં
નોંિપાત્ર વ્યાવસાશ્્યક હિત િરાવવું

• પરુવ્ાકાર અથવા ગ્ાિકન ેત્યા ંનોકરી કરવી, તમેન ે
પરામશ્ય સવેાઓ પરૂી પાડવી અથવા તેમા ંનોંિપાત્ર 
વ્યાવસાશ્્યક હિત િરાવવુ ંશ્સવા્ય કે સૌપ્રથમ 
McCain Foods Limitedના પ્રમિુ અને મખુ્ય 
કા્ય્યકારી અશ્િકારી દ્ારા લખેિતમા ંમજૂંરી આપવામા ં
આવ;ે આ મજૂંરીનુ ંવાશ્રષિક નવીનીકરણ થવુ ંિોઈએ

• બીજી કંપનીના ંબોડ્ય ઑફ હડરેકટસ્ય પર પદ 
્વીકારવુ ંશ્સવા્ય કે McCain Foods Limitedના 
પ્રમિુ અને મખુ્ય કા્ય્યકારી અશ્િકારી દ્ારા લેખિતમા ં
મજૂંરી આપવામા ંઆવ ે(આ નીશ્ત સિાવતી અને 
લાભ-શ્નરપેષિ સગં્નોને બાકાત રાિે છે); આ 
મજૂંરીનુ ંવાશ્રષિક નવીનીકરણ થવુ ંિોઈએ

ગ્ાિકો, શ્વકે્તાઓ અને 
પરુવ્ાકારો સાથનેા સબંિંો
િો તમે શ્વકે્તાઓ અન ે પરુવ્ાકારો પાસથેી માલ 
અન ેસવેાઓની પસદંગી કરવા અથવા િરીદવા સાથ ે
સકંળા્ેયલા િો, તો તમારે એવી પહરસ્થશ્તઓ ટાળવી 
િોઈએ કે જે કંપનીના ં લાભ માટે મકુત અને ્વતતં્ર 
શ્નણ્ય્યો લેવાની તમારી ષિમતામા ં શ્વઘનરૂપ બની 

શકે, શ્વઘનરૂપ બનતી િણા્ય અથવા તેના ં શ્વશ ે શકંા 
ઉતપન્ન કરે. િરીદી અને શ્વકે્તાને લગતા શ્નણ્ય્યો માત્ર 
વ્યાવસાશ્્યક િરૂહર્યાતો પર આિાહરત િોવા િોઈએ.

િો તમને લાગે કે તમે હિતોના સઘંર્યવાળી પહરસ્થશ્તમા ં
છો, તો તમારા મેનેિરની સલાિ લો અને શ્વનતંી કરો 
કે શ્નણ્ય્ય લેવાની સતિા બીજી વ્યસકતને સોંપવામા ંઆવ ે
અથવા તમને પહરસ્થશ્તમાથંી દૂર કરવામા ંઆવ.ે

સગાવાદ
તમારી પાસે એવા સબંિંીઓ િોઈ શકે છે જે McCain 
Foods દ્ારા રોિગારી મેળવ ે છે અથવા રોિગારીના 
ઉમેદવારો બન્યા છે.  િો એમ િો્ય તો, તમારે દેિરેિ 
રાિવી િોઈએ નિીં, દેિરેિ રાિવી િોઈએ અથવા 
કોઈ સબંશં્િતના રોિગારી, વળતર, ભશૂ્મકા અથવા 
શરતોન ે પ્રભાશ્વત કરવાની સ્થશ્તમા ં િોવી િોઈએ. 
ઉપરાતં, િો તમારા સબંિંીઓમાથંી કોઈ એક ગ્ાિક 
અથવા સપલા્યર કે જે McCain Foods સાથ ેસોદા કરે 
છે તેમા ંમાખલકીની રસ િો્ય, તો તમારે ગ્ાિક અથવા 
સપલા્યર સાથ ેવ્યવિારમા ંકોઈપણ સબંિંી અશ્િકારનો 
ઉપ્યોગ કરવાનુ ંટાળવુ ંિોઈએ અન ેપિલેા આ સબંિંની 
જાણ કરવી િોઈએ અને િતે ુસઘંર્યન ેસબંોશ્િત કરવાના 
પગલા લેવા િોઇએ.

બિા McCain Foods કમ્યચારીઓએ આ 
આવશ્યકતાઓનુ ં પાલન કરવુ ં અને આ શ્વભાગમા ં
સદંખભભિત સબંિંોન ે જાિરે કરવુ ં આવશ્યક છે. િો તમ ે
સઘંર્યની વા્તશ્વક અથવા સભંશ્વત સ્થશ્તમા ંછો, તો 
તમારે તમારી ્થાશ્નક માનવ સસંાિન ટીમને લખેિતમા ં
સખૂચત કરવાની િરૂર છે, મખુ્ય માનવ સસંાિન અશ્િકારી 
પાસેથી પહરસ્થશ્તન ેચાલ ુરાિવા માટે લેખિત મજૂંરી 
પ્રાપત કરવી, અને સઘંર્યન ેસબંોશ્િત કરવાના કોઈ પણ 
ઓળિી કાઢેલા પગલા ંલેવા, િો કોઈ િો્ય તો. 
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McCain Foods કોઇપણ વા્તશ્વક અથવા માનવામા ં
સઘંરયોન ે સબંોિવા માટે આવશ્યક પગલાઓં લેવાનો 
અશ્િકાર સરુખષિત રાિે છે જેમા ં સમાવેશ છે ફરિો, 
િવાબદારીઓ અને જાણ સબંિંો બદલવાનો. આ 
શ્વભાગમા ં ઉલલેખિત જાણ િવાબદારીઓનુ ં પાલન 
કરવામા ં શ્નષફળતા પહરણામ ે રોિગાર સમાપત કરવા 
સહિત શ્શ્તની કા્ય્યવાિી થઈ શકે છે.

વાિંાિનક અથવા અ્યોગ્ય 
ચકુવણીઓ
કંપનીના ં ઉતપાદનો અને સેવાઓનુ ં વેચાણ 
માત્ર ગણુવતિા, સેવા, હકંમત અને માકદેહટંગના 
અન્ય કા્યદેસર ગણુોના આિારે કરવાનુ ં છે. 
કોઈપણ વ્યસકત અથવા સગં્નન,ે પ્રત્યષિ અથવા 
પરોષિ રીતે, રુવિતો, લાચંો અથવા અન્ય અ્યોગ્ય 

ચકુવણીઓ આપવાની કડક મનાઈ છે. કોઈપણ ્વરૂપે 
અને કોઈપણ િતેસુર, રુવિતો અથવા લાચંો ્ વીકારવાની 
પણ મનાઈ છે.

ઉપરાતં, ગ્ાિક, એિનટ અથવા શ્વતરકન ે કોઈપણ 
દેશની િકાત, વેરો અથવા શ્વશ્નમ્ય શ્ન્યતં્રણના 
કા્યદાઓ ટાળવામા ં મદદ કરવા માટે વિારે પડતુ ં
ખબખલંગ અથવા ચકુવણીની અન્ય બનાવટી પદ્ધશ્તઓનો 
ઉપ્યોગ અ્યોગ્ય છે. આ શ્ન્યમો McCain Foods 
જ્યા ંપણ વ્યવસા્ય કરે છે ત્યા ંલાગ ુપડે છે અને અન્ય 
દેશોના કા્યદા અથવા વાખણજજ્યક રુવિતના કા્યદાઓ 
િે્ ળ ગેરકા્યદેસર િોઇ શકે તેવી પ્રવશૃ્તિઓથી આગળ 
શ્વ્તરે છે.

િો તમને િાતરી ન િો્ય કે ચકુવણીને અ્યોગ્ય 
ગણવામા ં આવશ,ે તો તમારા નાણા શ્ન્યામક અથવા 
કાનનૂી ટીમનો સપંક્ય  કરો.

સોગાતો અન ેમનોરંિન
McCain Foods ના ં ઉતપાદનો અને સવેાઓ અને 
પરુવ્ાકારો પાસેથી કરેલી િરીદીઓ એવી કોઈ િારણા 
અથવા સમિથી મકુત િોવી િોઈએ કે સાનકુળૂ વ્યવિારની 
માગણી કરવામા ં આવી િતી, સાનકુળૂ વ્યવિારની 

આપલ ેકરવામા ંઆવી િતી, ભલે ત ેસોગાતો, સૌિન્યો, 
મનોરંિન, સવેાઓ અથવા અન્ય લાભોના ્વરૂપ ેિો્ય.

વ્યવસા્યના સામાન્ય ક્મમા ંતમારે નામમાત્ર મલૂ્યના 
વિારેથી સોગાત અથવા સૌિન્ય આપવુ ંકે ્વીકારવુ ંન 
િોઈએ. િો તમને તે આપવામા ંઆવે તો, શ્વવકેપવૂ્યક 
ના પાડો અન ેતમારા મનેિેરન ેિણાવો.

આ નીશ્ત વ્યાવસાશ્્યક સબંિંોમા ં સામાન્યપણ ે જેની 
આપલ ે થતી િો્ય છે તવેી ક્લુલક મલૂ્યની વ્તઓુને 
લાગ ુનથી પડતી, જેમ કે વણમાગી પરોણાગત, નામમાત્ર 
મલૂ્યની સોગાતો અથવા ્મારક વ્તઓુ જે પ્રચખલત 
અથવા વ્યવસા્ય-સબંશં્િત િો્ય. આ હક્સાઓમા ંપણ, 
શ્વવેક અને કો્ાસઝૂ તમારા માગ્યદશ્યક િોવા િોઈએ.

સામાન્ય રીતે, સોગાતો, સૌિન્યો અને મનોરંિન આ 
મિુબ િોવા િોઈએ:

• ્વીકૃત વ્યાવસાશ્્યક કા્ય્યપદ્ધશ્ત સાથ ેસસુગંત

• લાગ ુકા્યદા, ્વીકૃત નૈશ્તક િોરણો અને McCain 
Anti-Corruption Policy સાથ ેઅનપુાલન

• મલૂ્યમા ંપ્યા્યપત રીતે મ્યા્યહદત અને એવા ્વરૂપમા ં
કે તેન ેરુવિત કે લાચં ન ગણવામા ંઆવે

"સગા-ંસબંધંી" એટલે 
કોણ?
રકત, લગન, અથવા કાનનૂી કા્ય્યવાિી દ્ારા ્થાશ્પત 
સબંિંો. ઉદાિરણોમા ંશામેલ છે કમ્યચારીના પશ્ત/પતની, 
માતા, શ્પતા, પતુ્ર, પતુ્રી, બિને, ભાઇ, સાસ,ુ સસરા, નણદં 
કે સાળી, બનેવી, િમાઈ, પતુ્રવધ,ૂ સાવકા શ્પતા અથવા 
માતા, સાવકંુ બાળક, કાકી, કાકા, ભત્રીજા, ભત્રીજી, દાદા 
અથવા દાદી, પૌત્રી અથવા શ્પતરાઈ.

ઘરેલુ ં ભાગીદારો (જીવનસાથી અથવા અન્ય વ્યસકત 
જેની સાથ ેકમ્યચારીનુ ંજીવન આિાહરત છે અને સામાન્ય 
શ્નવાસ શેર કરે છે) અને કમ્યચારીના ઘરેલ ુભાગીદારના 
સબંિંીઓ.

પ્રશ્નો અ્ને જવાબો
પ્ર:  એક નવા ગ્ાિકે ત્રીજા પષિકારને સામેલ કરતી ચકુવણીની િાસ વ્યવ્થા માટે શ્વનતંી કરી છે.  

હુ ંજાણુ ંછ ંકે પ્રશ્તસાદ આપવો અને સારા ગ્ાિક સબંિંો શ્વકસાવવા મિતતવપણૂ્ય છે, પણ આ શ્વનતંી અસામાન્ય છે. 
મારે શુ ંકરવુ ંિોઈએ?

િ:  એવી શ્વનતંીઓને પ્રશ્તસાદ આપતા પિલેા ંતમારી ્થાશ્નક કાનનૂી ટીમ અથવા નાણા શ્ન્યામકની સલાિ લો.  
ધ્યાન રિ ેકે કેટલાક બજારોમા ંગેરકા્યદેસર રીતે મળેવલેા પૈસાની ક્યારેક માલની કા્યદેસર િરીદી દ્ારા “િરેાફેરી” 
કરવામા ંઆવ ેછે. તમ ેગ્ાિકન ેસતંષુટ કરવા માગંતા િો, પરંત ુકોઈ સહંદગિ શ્વનતંીઓ અંગે જાણ કરવાની િાતરી કરો.
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• એવા પ્રકારના કે િકીકતોનુ ંસાવ્યિશ્નક પ્રગટીકરણ 
કમ્યચારી અથવા McCain Foods ની પ્રશ્તષ્ાને 
િાશ્ન ન પિોંચાડે

મનોરંિન
પરુવ્ાકારો, શ્વકે્તાઓ અથવા ગ્ાિકો સાથે િળવુ-ં
મળવુ ં ્વીકા્ય્ય છે જ્યારે તે વ્યાિબીપણે ્પષટ 
વ્યવસા્ય આિાહરત સબંિં કેળવવાના આિાર પર 
િો્ય અને ્વીકૃત સામાજિક િોરણોની િદમા ં િો્ય. 
ભોિન સાથેની બે્કો ક્યારેક િરૂરી અને ઇચછની્ય 
િો્ય છે; પરંત,ુ કોઈપણ પ્રકારનુ ંવિારે પડતુ ંમનોરંિન 
્વીકા્ય્ય નથી.

પરુવ્ાકારો અને ગ્ાિકોને અપાતી 
સોગાતો અને મનોરંિન
કંપનીના ં પરુવ્ાકારો અથવા ગ્ાિકો માટે સોગાતો, 
ભોિનો અથવા મનોરંિનનુ ં આ્યોિન કરતી વિત,ે 
સોગાત કંપનીના ંવ્યાવસાશ્્યક હિતોને સમથ્યન આપતી 
િોવી િોઈએ અને વ્યાિબી અને ્યોગ્ય િોવી િોઈએ. 
સોગાતો, ભોિનો અને મનોરંિન પ્રાપત કરવાના 
આપણા ગ્ાિકો અને પરુવ્ાકારોના પોતાના શ્ન્યમો 
પ્રત્ય ેિમંેશા સવંેદનશીલ રિો.

મસુાફરી અને ચહડ્યાતા પ્રસગંો
િો તમને ગ્ાિક, પરુવ્ાકાર કે અન્ય વ્યાવસાશ્્યક 
સિ્યોગી એવા કોઈ પ્રસગં માટે આમતં્રણ આપે કે 
જેમા ં શિરે બિાર મસુાફરી અથવા રાતવાસો કરવાનુ ં
સામલે િો્ય અથવા ચહડ્યાતા પ્રસગં માટે આમતં્રણ 
આપે, તો તમારી િાિરી માટે પ્યા્યપત વ્યવસા્યશ્વર્યક 
તાહકકિક આિાર છે કે નિીં ત ે નક્કી કરવા તમારા 

મેનેિરની સલાિ લો. િો પ્યા્યપત વ્યવસા્યશ્વર્યક 
તાહકકિક આિાર િો્ય તો પ્રસગંમા ં તમારી મસુાફરી 
અને િાિરી માટે કંપનીએ તમને ચકુવણી કરવી
િોઈએ.

મેનેિરોન ેઆપેલી સોગાતો
 
િાસ પ્રસગંો માટે કમ્યચારીઓ વચચે અને મેનેિર અને 
કમ્યચારી વચચે સોગાતોની આપલે સામાન્ય કા્ય્યપદ્ધશ્ત 
છે. પરંત,ુ સોગાતોની િરીદી અંગત ભડંોળમાથંી થવી 
િોઈએ – શ્સવા્ય કે તમારા મેનેિરે અગાઉથી મજૂંરી 
આપી િો્ય. િાસ કરીન ેતમારા પર પ્રભાવ િરાવતી 
કોઈ વ્યસકત સાથ,ે પ્રભાવની કોઈ સમિ ટાળવા માટે 
સોગાતો િમંેશા નામમાત્ર મલૂ્યની િોવી િોઈએ. વધ ુ
માહિતી માટે, તમારી ્થાશ્નક િચ્ય અિવેાલ નીશ્ત 
(Expense Report policy) અને માગ્યદશ્યક સચૂનાઓ 
જુઓ અથવા તમારા ્થાશ્નક નાણા શ્ન્યામકનો સપંક્ય  
કરો.

સોગાતો અથવા મનોરંિન નકારવું
િો તમને એવી સોગાત, ભોિન અથવા મનોરંિન 
આપવામા ં આવ ે જેનુ ં મલૂ્ય નામમાત્રથી વિારે િો્ય, 
તો શ્વવેકપવૂ્યક નકારો અને કંપનીના ંશ્ન્યમો સમજાવો. 
િો સોગાત પાછી આપવાથી આપનારન ેઅપમાન થશે, 
તો તમે સોગાત ્વીકારી શકો છો, પરંત ુતમારે તરત 
િ આપના વ્યવ્થાપકને જાણ કરવી િોઈએ કે સોગાત 
્વીકારી છે કે નિીં, અને સોગાતને સિાવત તતં્રને 
દાનમા ંઆપો અથવા અન્યથા સોગાતનો શ્નકાલ કરો જે 
રીતે વ્યસકતગત લાભ ન થા્ય.

"્નામમાત્ર મૂલ્ય"્નો શો   
અથધા છે ?
કંપની સાથ ેવ્યવસા્ય કરનાર ગ્ાિક, પરુવ્ાકાર અથવા 
અન્ય વ્યસકત અથવા કંપનીએ તમન ેઆપેલી સોગાતો િો 
“નામમાત્રના મલૂ્ય” ની િો્ય તો િ ્વીકારવી િોઈએ. 
શ્વવેક અને કો્ાસઝૂ તમારા માગ્યદશ્યક િોવા િોઈએ. 
સામાન્ય રીતે નામમાત્ર મલૂ્યમા ં પેનો, નોટપૅરસ, ટી-
શટસ્ય, સોગાતરૂપ ેઅપાતી નાની બા્કેટસ અને કૉફી મગસ 
જેવી વ્તઓુનો ઉલલેિ થતો િો્ય છે. નામમાત્રથી વિારે 
મલૂ્યની વ્તઓુ ્વીકારવી કે આપવી ન િોઈએ. િો શકંા 
િો્ય તો, McCain Anti-Corruption Policyની સલાિ લો.

શ્વગતો માટે પષૃ્ 42 જુઓ

24/7 
અ્નાહમક 

જાણ
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પ્રશ્નો અ્ને જવાબો
પ્ર:  એક જૂના ગ્ાિકે શ્વતરણ સભંાળવા બદલ આભાર વ્યકત કરવા મને સોગાત તરીકે સગંીત િલસાની 

બ ેહટહકટો આપી છે. હુ ંતેન ે્વીકારી શકંુ?

િ:  McCain Foods સાથ ે વ્યવસા્ય કરનારા લોકો અથવા આપણી સાથ ે વ્યવસા્ય કરવા માગતા 
લોકો તરફથી મોંઘી સોગાતો અને અન્ય સૌિન્યો ્વીકા્ય્ય નથી, િાસ કરીન ેકારણ કે આ સોગાતો 
એ કામ માટે છે જે સામાન્ય ક્મની ફરિોનો ભાગ ગણા્ય છે. તેમન ે્વીકારતા પિલેા ંહટહકટોના 
મલૂ્યને ધ્યાનમા ંલેતા,ં તમારા શ્વવેકનો ઉપ્યોગ કરો.

પ્ર:  પરુવ્ાકારન ે ત્યા ંગૉલફ પ્રશ્ત્યોગીતામા ંસિભાગીઓને ગૉલફ શટસ્ય, શાનદાર ઇનામો અને 
ચાર-ભાગનુ ંભોિન પરંુૂ પાડવામા ંઆવરુ ંિત ુ.ં શુ ંઅમે આવા પ્રસગંોમા ંભાગ લઈ શકીએ, અને 
િો િા િો્ય, તો અમે આપેલી વ્તઓુ અને ઇનામો ્વીકારી શકીએ?

િ:  જ્યા ં સિુી પરુવ્ાકારના ગૉલફ ટનૂા્યમેનટનો િતે ુ કંપની અને તેના ં પરુવ્ાકારો વચચે 
સબંિં વિારવાનો િો્ય, આને વ્યાવસાશ્્યક પ્રસગં ગણી શકાશ ે અને તેમા ં તમારી
િાિરી ્વીકા્ય્ય રિશેે. અપાતી વ્તઓુ અને ઇનામો પ્રસગંનો ભાગ િોવાથી તમે 
તેમને ્વીકારી શકશો, પરંત ુતમારે તમારા મેનેિરને તેની જાણ કરવી િોઈએ. અમે 
કમ્યચારીઓને એવા વ્યાવસાશ્્યક પ્રસગંોમા ં મળેલી સોગાતો અને ઇનામો ્થાશ્નક 
સિાવતી સં્ થાઓને દાન કરવા પ્રોતસાહિત કરીએ છીએ.

પ્ર:  અમારા વ્યવ્થાપક માટે અમે એક નવુ ંબાળક આવતા પિલેાનો સમારોિ રાખ્યો. 
શુ ંમારા માટે ્યોગ્ય છે કે અમે આપેલી િાવાની વ્તઓુ અને િરીદેલી સોગાતોને હુ ં
મારા િચ્ય અિવેાલમા ંસામેલ કરંુ?

િ:  ના. આવા પ્રસગંો પાહરવાહરક કંપનીની રચનાના ભાગરૂપ છે અને અમે તેમન ે
પ્રોતસાહિત કરીએ છીએ. પરંત,ુ ત ે વ્યાવસાશ્્યક પ્રસગંો ન િોવાથી, આ્યોિન 
કરનાર સમિૂ ેિચ્ય ભોગવવો િોઈએ, કંપનીએ નિીં.
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વધુ જાણવા 
માંગો છો અથવા 
એક ચચંતા ઉભી 
કરવા માગો છો?
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સપંકધા ્નબંરો
The McCain આચારસહંિતા – ચચંતા જણાવવી
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સપંક્ય
વશૈ્વિક કા્યા્યતમક ટીમો
વશૈ્વિક કાનનૂી
મખુ્ય કાનનૂી અશ્િકારી
McCain Foods Limited 
439 King Street West, 5th Floor 
Toronto, Ontario M5V 1K4 
CANADA 
Tel: (416) 955-1700

વશૈ્વિક માનવ સસંાિન
મખુ્ય માનવ સસંાિન અશ્િકારી
McCain Foods Limited 
439 King Street West, 5th Floor 
Toronto, Ontario M5V 1K4 
CANADA 
Tel (416) 955-1700

વશૈ્વિક કામખગરી આિાર
ઉપ પ્રમિુ, વશૈ્વિક કામખગરી આિાર
McCain Foods Limited 
8800 Main Street 
Florenceville, New Brunswick E7L 1B2 
CANADA 
Tel: (506) 392-5541

વશૈ્વિક માહિતી સેવાઓ
મખુ્ય માહિતી અશ્િકારી
McCain Foods Limited 
8800 Main Street 
Florenceville, New Brunswick E7L 1B2 
CANADA 
Tel: (506) 392-5541

વશૈ્વિક આંતહરક હિસાબ-તપાસણી
ઉપમખુ્ય આંતહરક હિસાબ-તપાસણી
McCain Foods Limited 
439 King Street West, 5th Floor 
Toronto, Ontario M5V 1K4 
CANADA 
Tel: (416) 955-1700

વશૈ્વિક પ્રાપપત
મખુ્ય પ્રાપપત અશ્િકારી
McCain Foods Limited 
439 King Street West, 5th Floor 
Toronto, Ontario M5V 1K4 
CANADA 
(416) 955-1700

વશૈ્વિક નાણા
મખુ્ય નાણાકી્ય અશ્િકારી
McCain Foods Limited 
439 King Street West, 5th Floor 
Toronto, Ontario M5V 1K4 
CANADA 
Tel: (416) 955-1700

નીશ્તઓ/િવાબદારી
્પિા્ય અને એષનટટ્્ટ  
નીશ્તઓ માખલક: મખુ્ય કાનનૂી અશ્િકારી  
(Chief Legal Officer)
• ્પિા્ય કા્યદો પાલન નીશ્ત
• હદશાશ્નદદેશો- ્પિા્ય કા્યદો: ્પિ્યકો સાથ ેવ્યવિાર 

કરવામા ંઆવ ેત્યારે શુ ંકરવુ ંઅને શુ ંન કરવું
• હદશાશ્નદદેશો- ્પિા્ય કા્યદો: વેપાર સગં્નોમા ં

ભાગ લેવો
• હદશાશ્નદદેશો- ્પિા્ય કા્યદો: ગ્ાિકો/પરુવ્ાકારો સાથ ે

વ્યવિાર કરવામા ંઆવ ેત્યારે શુ ંકરવુ ંઅન ેશુ ંન કરવું
• હદશાશ્નદદેશો- ્પિા્ય કા્યદો: શ્રેણી વ્યવ્થાપન
• હદશાશ્નદદેશો- ્પિા્ય કા્યદો: શ્વલીનીકરણ  

અને િ્તાતંરણ/ચચા્ય/માહિતી શ્વશ્નમ્ય
• હદશાશ્નદદેશો- ્પિા્ય કા્યદો: વ્યાપાર ચચા્ય/દ્તાવેિ 

બનાવટ
• હદશાશ્નદદેશો- ્પિા્ય કા્યદો: કાનનૂી પ્રહક્્યાન ેિવાબ 

આપવો

સલામતી અને પ્યા્યવરણ નીશ્તઓ  
માખલક: ઉપમખુ્ય, કામખગરી આિાર
•  વશૈ્વિક પ્યા્યવરણ નીશ્ત (Global Environment 

Policy)

ચેપી રોગ સાથેના કમ્યચારીઓ માટે નીશ્ત
• ઘટના સચંાલન સચૂના નીશ્ત
• McCain વશૈ્વિક સલામતી નીશ્ત: અશ્તશ્થ સરુષિા
• McCain વશૈ્વિક સલામતી નીશ્ત: ઘટના અિવેાલ 

અને તપાસ
• McCain વશૈ્વિક સલામતી નીશ્ત: િોિમી ઊજા્ય 

શ્ન્યતં્રણ (લૉકઆઉટ/ટૅગઆઉટ) [Hazardous 
Energy Control (Lockout/Tagout)]

• McCain વશૈ્વિક સલામતી નીશ્ત: નવા પલાનટ અને 
સાિનો કશ્મશશ્નંગ

લોક નીશ્ત  
માખલકી: માનવ સસંાિનના મખુ્ય અશ્િકારી 
(Chief Human Resources Officer)
• શ્વશ્વિતા અને સમાવેશ પ્રશ્તબદ્ધતા
• લવચીક કામ

સચંાર નીશ્તઓના
માખલકો: મખુ્ય માહિતી અશ્િકારી, ઉપમખુ્ય વશૈ્વિક 
કોપયોરેટ અફેસ્ય, મખુ્ય કાનનૂી અશ્િકારી, માનવ 
સસંાિનના મખુ્ય અશ્િકારી
• વશૈ્વિક ્વીકા્ય્ય ઉપ્યોગ નીશ્ત
• હડજિટલ અને સોશ્શ્યલ મીહડ્યા વશૈ્વિક શાસન નીશ્ત
• વશૈ્વિક ગોપની્યતા નીશ્ત
• વશૈ્વિક કમ્યચારી ગોપની્યતા નીશ્ત
• સીસીટીવી દેિરેિ નીશ્ત
• વશૈ્વિક ડેટા ભગં અિવેાલ પ્રહક્્યા
• વશૈ્વિક સેલફોન સલામતી માગ્યદશ્શષિકા
• વશૈ્વિક ઇ-મેઇલ હદશાશ્નદદેશો
•વશૈ્વિક ભારાતંર શ્સદ્ધાતંો
• વશૈ્વિક મીહડ્યા નીશ્ત

નાણાકી્ય અને પ્રાપપત નીશ્તઓ
માખલક: મખુ્ય નાણાકી્ય અશ્િકારી  
(Chief Financial Officer)
• વશૈ્વિક ્યાત્રા અને િચ્ય નીશ્ત
• વશૈ્વિક કૉપયોરેટ કાડ્ય નીશ્ત (Global Corporate 

Card Policy)
• માગ્યદશ્શષિકા- વાિબી ભોિન િચ્ય
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• માગ્યદશ્શષિકાઓ- િવાઇ પ્રવાસ ભાડા
• વશૈ્વિક સતિા મ્યા્યદા નીશ્ત
• મડૂી િચ્ય શ્વનતંી નીશ્ત
• વશૈ્વિક પ્રાપપત નીશ્ત
 
ભ્રષટાચાર શ્વરોિી
માખલક: મખુ્ય કાનનૂી અશ્િકારી (Chief Legal Officer)
• વશૈ્વિક ભ્રષટાચાર શ્વરોિી નીશ્ત
• માગ્યદશ્શષિકા- ભ્રષટાચાર શ્વરોિી: વ્યાપાર ચચા્ય/

દ્તાવેિ રચના
• માગ્યદશ્શષિકા- ભ્રષટાચાર શ્વરોિી: ત્રીજા પષિો સાથ ે

સાથ ેકામ કરતી વિત ેશુ ંકરો અને શુ ંકરવું
• માગ્યદશ્શષિકા- ભ્રષટાચાર શ્વરોિી: કાનનૂી પ્રહક્્યાન ે 

િવાબ આપવો
• શ્નદદેશો- ભ્રષટાચારશ્વરોિી: ચેતવણી ખચહ્ો અથવા 

“લાલ ધવિ” શોિી રહુ ંછે

માહિતી સચંાલક
માખલક: મખુ્ય કાનનૂી અશ્િકારી  
(Chief Legal Officer)
• વશૈ્વિક રેકોડ્ય મેનેિમેનટ નીશ્ત, ્કેશ્નંગ હદશાશ્નદદેશો 

અને રેકોડ્ય જાળવણી અનસુખૂચ સહિત
• માગ્યદશ્શષિકા- રેકોડ્ય મેનેિમેનટ, શ્વનાશ અને 

કાનનૂી પકડ
• માગ્યદશ્શષિકા- રેકોડ્ય મેનેિમેનટ, જાળવણી અને 

રેકોરસ્ય સિુી પિોંચ

નવુ:ં વપેાર અન ેમજૂંરીઓ
માખલક: મખુ્ય કાનનૂી અશ્િકારી (Chief Legal Officer)

• વશૈ્વિક શ્ન્યતં્રણો નીશ્ત
 
દરેક કમ્યચારી પોતાના નીશ્ત સિુારાઓ/અશ્તહરકત 
નીશ્તઓ અને હદશાશ્નદદેશો કે જે સમ્ય-ેસમ્ય ે
પ્રકાશ્શત થઈ શકે છે તેમની સાથ ેપહરખચત થવા માટે 
િવાબદાર છે.
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1.  McCain આચારસંહિતા
(The McCain Code of Conduct) 
Email: codeconnection@mccain.ca Note: 
આ ઈમેલ McCain Foods ની વૈિશ્વક 
માનવ સંસાિન ટીમને મોકલવામાં આવે છે, 
નીચે દશા્યવેલ તર્ીજા પિષકારની િાનગી 
સેવાને નિીં. િો તમે અનામી અથવા તર્ીજા 
પિષકારને કૉલ કરવાનુ ંપસંદ કરો, તો કૃપા 
કરી નીચ ેદશા્ વેલ નંબરો પર નેટવક્  
હરપોટ્ િોટલાઇનસને ફોન કરો.

2.  વેબમેલ ખલંક, િબા દેશોમાં 
ઉપલબિ.
www.mccain.ethicspoint.com
નેવેકસ, તર્ીજી  પિષ  હરપોહિટંગ શ્સ્ટમ  
દ્ારા દેિરેિ.
જેમ તમે સાવચેત રિો છો, ત્  તમારા 
કમ્યચારીઓને સરળતાથી તમારી ખચંતાઓ 
લાવવા માટે એક નેટવક્  વેબમેઇલ ખલંક 

ઉપલબિ છ.ે પર્વેશ માટે મિેરબાની કરીને 
મુલાકાત અિીં જાઓ 
www.mccain.ethicspoint.com. વેબમેલ 
દેશના શ્વશ્શષટ પર્ોટોકોલસ અને કાનૂની 
િરૂહરાર્તોને અનુસરે છે, અને તે 20 થી વધ ુ
ભારાઓમાં ઉપલબિ છે. તે બદલાવના ડર 
શ્વના તર્ીજા પિષનો સપંક્  કરવાનો 
શ્વકલપ પણ પર્દાન કરે છે. વૈિશ્વક 
માનવ સસંાિન ટીમ, નીચે સ ખૂચબદ્ધ  
તર્ીિો પિષ ગોપની્  સેવા નથી, તેથી િો 
તમે અનામી અથવા તર્ીજા-પિષ કૉલ 
કરવાનું પસંદ કરો છો, તો કૃપા કરીને ફોન કરો.

The McCain આચારસહંિતા – ખચતંા િણાવવી
આચારસહંિતાનુ ંપાલન ન કરતી િો્ય તેવી તમારી ખચંતાઓ અથવા ઘટનાઓની જાણ કરવી એ તમારી િવાબદારી છે. િો તમે તમારા  મેનેિર અથવા ્થાશ્નક માનવ સસંાિન,
નાણા અથવા કાનનૂી ટીમ સાથ ેવાત કરવામા ંઅ્વ્થ અનભુવતા નથી, તો જાણ માટે અન્ય સ્ોતો ઉપલબિ છે.

3.  ઉપલબિ ટેખલફોન િોટલાઇનસ 24/7 અનવુાદ સવેાઓ સાથે
(જ્યા ંઉપલબિ છે).

આ ચેનલનુ ંનેટવક્ય , એક ત્રીજા પષિ દ્ારા હરપોહટિંગ શ્સ્ટમનુ ંપણ શ્નરીષિણ કરવામા ંઆવ ેછે.
આ અન્ય અનામી હરપોહટિંગ શ્વકલપ પ્રદાન કરે છે.

દેશ દેશનો કોડ(િો લાગ ુિો્ય) િોટલાઇન નબંર
અજે્યષનટના 0800-444-9123

ઑ્ટે્ખલ્યા 1-800-551-155 888-622-2468

બેલલિ્યમ 080081975

બ્ાખઝલ 08000474158

કેનેડા 8886222468

ચીન 4009901429

કોલખંબ્યા 01-800-5-1-80529

ફ્ાનસ 0800948669

િમ્યની 08007243506

ભારત 000-117 8886222468

ઇટાલી 800902912

જાપાન 0120914144

મેસકસકો 008002530411

નેિરલેનરસ 08000200781

નરઝૂીલેનડ 000-911 8886222468

પોલેનડ 800702828

રશ્શ્યા 88003337489

દખષિણ આહફ્કા 0800000503

્પેન 900822569

્વીડન 020-79-4272

રનુાઇટેડ હકંગડમ 08000286914

રનુાઈટેડ ્ટેટસ 8886222468

તમારી ગોપની્યતા આપણા માટે અગત્યની છે.  વ્યસકતગત ડેટા અથવા માહિતી સમશ્પષિત કરીને, તમે સમંત થાઓ છો કે
આ વશૈ્વિક કમ્યચારીની ગોપની્યતા નીશ્ત અનસુાર કરવામા ંઆવશ.ે
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મન ેMcCain Foods ની આચારસહંિતા મળી છે અને મેં તેને વાચંી છે  અને હુ ંસમજુ ં
છ ંકે તેનુ ંપાલન કરવાની મારી ફરિ છે. હુ ંસમંત છ ંકે આચારસહંિતાનુ ંપાલન
એ મારા રોિગાર સબંિંોની એક શરત છે અને આચારસહંિતાનુ ંઅનપુાલન ન
કરવાથી રોિગાર સમાપત થતા ંસિુી અને તે સહિત શ્શ્તની કા્ય્યવાિી કરવામાં
આવી શકે છે.

િો સહંિતાનો કોઈ એવોશ્વભાગ િો્ય જે તમને ન સમજાતો િો્ય,  તો તમારા
મનેિેર અથવા ્થાશ્નક માનવ સસંાિન ટીમન ે ્પષટીકરણ આપવા કિો.
SuccessFactors નો અભ્યાસ શ્વભાગ સહંિતાની ઑનલાઇન આવશૃ્તિ પરૂી
પાડે છે જે શ્વનામલૂ્ય િો્ય છે અને સરળતાથી સમજી શકા્ય છે. સશુ્નશ્ચિત કરો
કે તમે આ ્વીકૃશ્તના પ્રમાણપત્ર પર સિી કરતા પિલેા ંસહંિતાને સમજી લો.

્વીકૃશ્ત પ્રમાણપત્ર

મને McCain Foods ની આચારસહંિતા મળી છે અને મેં તેને વાચંી છે  અને હુ ંસમજુ ં
છ ંકે તેનુ ંપાલન કરવાની મારી ફરિ છે. હુ ંસમંત છ ંકે આચારસહંિતાનુ ંપાલન
એ મારા રોિગાર સબંિંોની એક શરત છે અને આચારસહંિતાનુ ંઅનપુાલન ન
કરવાથી રોિગાર સમાપત થતા ંસિુી અને તે સહિત શ્શ્તની કા્ય્યવાિી કરવામાં
આવી શકે છે.

િો સહંિતાનો કોઈ એવો શ્વભાગ િો્ય જે તમને ન સમજાતો િો્ય, તો તમારા
મનેિેર અથવા ્થાશ્નક માનવ સસંાિન ટીમને ્પષટીકરણ આપવા કિો.
SuccessFactors નો અભ્યાસ શ્વભાગ સહંિતાની ઑનલાઇન આવશૃ્તિ પરૂી
પાડે છે જે શ્વનામલૂ્ય િો્ય છે અને સરળતાથી સમજી શકા્ય છે. સશુ્નશ્ચિત કરો
કે તમે આ ્વીકૃશ્તના પ્રમાણપત્ર પર સિી કરતા પિલેા ંસહંિતાને સમજી લો.

્વીકૃશ્ત પ્રમાણપત્ર

કમ્યચારીનુ ંનામ કમ્યચારીનુ ંનામ

કમ્યચારીની સિી કમ્યચારીની સિી

તારીિ તારીિ

કમ્યચારી માટેની નકલ કચેરી માટેની નકલ

43વધુ જાણવા માંગો છો અથવા એક ચચંતા ઉભી કરવા માગો છો?કોઈ પ્રશ્ન અથવા ચચંતા છે? કૃપા કરી્ને હવકલપો્ની જાણ માટે પૃષ્ઠ 42 પર જુઓ.



McCain Foods Limited  
439 King Street West  
5th floor  
Toronto, Ontario, Canada  
M5V 1K4

(416) 955-1700 

McCain Foods Limited આ સહંિતામા ંકોઈપણ સમ્ય ેઅને કોઈપણ કારણસર સિુારો કરવા, ફેરફાર કરવા અથવા તેન ેસમાપત કરવાનો અશ્િકાર સરુખષિત રાિે છે.


