TATA CODE OF CONDUCT 2015
(Gujarati Version)

"The original version of the "Tata Code of Conduct - 2015" is in English
language. This Gujarati version is mere translation for convenience only and
shall not affect the interpretation of original. For all the purposes including any
discrepancies if any between the two versions, the English version shall
prevail."

પ્રેરણાદાયી નેતત્ત્ૃ વ
૧૦૦થી વધુ વર્ષોથી ટાટા જુ થ અગ્રેસર સ્વપ્નદષ્ટા રહ્ુું છે અને સુંસ્થાના સ્થાપક શ્રી જમસેદજી ટાટાની
વવચારસરણીને મુર્તતમુંત કરી છે .
ટાટા જૂ થે વ્યાપાર વૃદ્ધિની સાથે સામાવજક સેવા તેમજ મૂલ્યોનુું પણ જતન થાય તેવો પ્રયાસ કરેલો છે .
ટાટા જુ થે કારોબાર સાથે સામાવજક જવાબદારી પણ વનભાવવાનુું સ્વપ્ન જોયુું છે .
ટાટા જુ થે પોતાના ઉમદા કાયો દ્વારા મજબુત સામવજક ઉત્થાન અને જવાબદારીનુું ઉદાહરણ પુરૂ પાડયુું છે .

“અમો અન્ય લોકોની જે મ વધારે પડતા ઉદાર કે પરોપકારી હોવાનો દાવો કરતા નથી.
પરુંતુ, અમો એવુું માનીએ છીએ કે અમોએ કમમચારીઓનુું કલ્યાણ તેમજ સ્વાસ્્યને
ધ્યાનમાું રાખી સાચા તેમજ ઉચ્ચ મૂલ્યો સાથે કારોબારની સફળ શરૂઆત કરી છે .”
જમસેદજી ટાટા
સ્થાપક – ટાટા જુ થ
ચેરમેન (૧૮૬૮ – ૧૯૦૪)

અનુક્રમવણકા
પ્રસ્તાવના
A – આપણા મૂલ્યો
B – આચાર સુંવહતાનો હેતુ અને અવકાશ
C – આપણા મૂખ્ય વસિાાંતો
D – આપણા કમમચારીઓ
E – આપણા ગ્રાહકો
F – આપણા સમૂદાયો અને પયામવરણ
G – આપણી સાથે સુંકડાયેલા અગત્યના ભાગીદારો
H – આપણા નાણાકીય વહસ્સેદારો
I – સરકારો
J – આપણા જૂ થની કુંપનીઓ
- મૂદ્દાઓનુું ધ્યાન દોરવુું.
- જવાબદારી

- વસ્વકૃવત પત્રક

પર્સ્તાવના
છે લા ૧૫૦ વષર્થી ટાટા જૂથની કંપનીઓ સં થાપક ીએ થાપેલ મ ૂ યો અને િવચારોને અન ૂસરીને કાયર્ કરે છે .
સૌપ્રથમ આચાર-સંિહતા માનનીય ી રતન ટાટા ારા જૂથના મ ૂ યો અને િવચારો તેમજ સાથી કમર્ચારીઓ તથા સાંપ્રત
ધંધાકીય મ ૂ યોને યાનમાં રાખીને ઘડવામાં આવેલી. સાંપ્રત કાળમાં આ આચાર-સંિહતા આપણા મ ૂ યો અને અગ્રેસરતા
માટેનો મ ૂળ મંત્ર બની ગયેલ છે .
આચાર-સંિહતા આપણને આપણી સાથે જોડાયેલા િવિવધ િહતો સાથેની પ્રિતબ ધતા તેમજ ધંધાકીય અસંમજતા
દરિમયાન કેવી રીતે વતર્વ ુ ં તેન ુ ં માગર્દશર્ન પ ૂ પાડે છે . આચાર-સંિહતા સાંપ્રત સમય તેમજ કાયદાકીય માળખાને
યાનમાં રાખીને તેના મ ૂખ્ય હાદર્ ને બદ યા વગર સતત અ યતન થયા કરે છે .
આપણી ધંધાકીય અભ ૂતપ ૂવર્ સફળતા અને શાખ આપણા કમર્ચારીઓ તેમજ અિધકારીઓની પ્રિતબ ધતા
આચારસંિહતાના મ ૂ યો પ્રદિશર્ત કરે છે . હુ ં આશા રાખું કે, ટાટા જૂથના દરે ક કમર્ચારીઓ પોતાના કાયર્ અને યસાયને
લગતા દરે ક કાયદા કાનુનનુ ં સ માન કરશે, તેમજ સાથે સાથે નવા મ ૂ યો થાિપત કરે અને અ યોને અનુસરવા માટે નો
પ્રેરણા ોત બની રહે.
એમ ચંદ્રસેકરન
ચેરમેન, ટાટા સ સ,
ુ રી ૨૧, ૨૦૧૭.
ફે આ

A – આપણા મૂલ્યો
ટાટા હુંમેશા મૂલ્યો પર ચાલતી સુંસ્થા છે . ટાટા જૂ થ નીચેના પાુંચ

મૂલ્યોને અનુસરે છે .

- અમો અમારી વતમણુંકમાું સચ્ચાઈ, વફાદારી, પારદશીતા અને મૂલ્યવનઠા દાખવીશુું ; અમો જે



કઈ કરીશુું તે સામાવજક કસોટીમાું ખરું ઉતરશે.
 શ્રેષ્ઠતાાઃ- અમો સદાય સૌથી ઉંચી ગુણવત્તા હાુંવસલ કરવા માટે તત્પર રહીશુું, અને સદાય શ્રેષ્ઠતાને પ્રોત્સાવહત
કરીશુું.
 એકતાાઃ- અમો વવવવાસ અને પારસ્પરરક સન્માન ના પાયા પર આપણા લોકો અને ભાગીદારો સાથે સતત
શીખવા અને પારસ્પરરક સુંબુંધો બનાવવા તેમજ જાળવવા નો પ્રયત્ન કરીશુું.
 જવાબદારીાઃ- અમો આપણા કાયમક્ષત્ર
ે માું વાતાવરણીય અને સામાવજક વસદધાુંતો અપનાવીશુ,ું એ ખાતરી
સાથે કે લોકો તરફથી જે ટલુું પ્રાપ્ત થાય તેનાથી અનેક ગણું વધારે તેમને પરત આપીશુું.
 નાવીન્ય:- અમો ખુલ્લા મનથી અને જાગૃત રહીને હહમતપૂવમક પડકારને સ્વીકારીશુું, તેમજ ગ્રાહકોની સાથે
રહી ને નાવીન્યપૂણમ ઉકેલો શોધીશુું.

આ

આ

.
.

B – આચાર સુંવહતા હેતુ અને અવકાશ
૧. આ આચાર સુંવહતા અમે કેની સાથે કેવી રીતે
વતીએ તે બાબતાઃo આપણી સાથે કામ કરતા કમમચારીઓ તેમજ
સહકમીઓ
o આપણા ગ્રાહકો
o આપણા કામ સાથે સુંકળાયેલા સમાજ અને
પયામવરણ
o આપણી સાથે સુંકળાયેલા મહત્ત્વના પૂરવઠો
પૂરો પાડનારા
o સેવા આપતા વવક્રેતાઓ, વહેચાણ વવક્રેતાઓ,
કોન્રાક્ટરો, સલાહાકારો અને અન્ય સુંસ્થાઓ
o આપની સાથે જોડાયેલા ધુંધાકીય ભાગીદારો
તેમજ અન્ય ધુંધાકીય સુંસ્થાઓ
o આપણા નાણાકીય ભાગીદારો
o આપણે કાયમ કરતાું હોય તે દેશની સરકારો અને

o ટાટા જૂ થની કુંપનીઓ
૨. આ કોડમાું “અમે” અથવા “આપણે” નો અથમ
કુંપની, આપણા એક્ઝયુકટે ીવ ડાઇરેક્ટરો, ઓફીસરો,
કમમચારીઓ અને જે આપણી સાથે કામ કરતાું હોય તે.
૩. “આપણા જૂ થની કુંપનીઓ” નો અથમ ટાટા સન્સ –
જે કુંપનીઓ પર કોડ ઓફ કન્ડક્ટ લાગુ પાડવા માગતો
હોય અથવા તો તેને લાગુ કરેલ હોય તેવો થાય છે .
૪. આ કોડ કુંપનીમાું કામ કરતા દરેક કમમચારીને લાગુ
પડે છે . તેમજ આપણી સાથે વ્યહાર કરતી વ્યવક્તઓ
તેમજ અન્ય સુંસ્થાને આ કોડની સમજ હોવી જરૂરી
છે . તેમજ કોડ અનુસાર આપણા દ્વારા થતા કાયમ સાથે
પણ તાલ મીલાવે તે જરૂરી છે .

યાદ રાખો……..
આપણે આપણી સુંસ્થાની શાખ તેમજ ઉત્પાદન ગુણવત્તા જાળવી રાખવા માટે કરટબધ્ધ છીએ. આ પ્રમાણે કરવાથી
અમે અમારી બેજોડ સુંસ્કૃવત અને ઓળખને મજબુત કરશુું.

આપણા મુખ્ય વસધ્ધાુંતો
“ટાટા જૂ થની કુંપનીઓ હુંમેશા તેના માવલકો, સુંકળાયેલ કમમચારીઓ, તેના ગ્રાહકો, સ્થાવનક સમુદાય સાથે તેમજ
સમગ્ર દેશનુું વહત જળવાય તેવી પ્રવૃવત્ત કરવાની ફીલસૂફી ધરાવે છે .”
જે . આર. ડી. ટાટા
ચેરમેન, ટાટા સન્સ (૧૯૩૮- ૯૧)

C - આપણા મુખ્ય વસધ્ધાુંતો
1. અમે અમારા વ્યવસાયમાું સૌથી વધુ નૈવતક મૂલ્યો દ્વારા
સુંચાલન કરવા કરટબિ છીએ. અમે કોઇપણ સ્વરૂપમાું
લાુંચ રૂશવત કે ભ્રષ્ટાચાર સહન કરતા નથી. આ
પ્રવતબધ્ધતા આપણે જે કરીએ છીએ તેને દબાવી દે
છે .
2. અમે સારા કોપોરેટ નાગરરક્ત્વ માટે પ્રવતબિ છીએ.
સમુદાયો માટે વવકાસની જે પ્રવૃવત્તઓ ફાયદાકારક છે .
તે અમારા વ્યાપારની યોજનાનુું અવભન્ન અુંગ છે .
3. અમે દેશો અને સમુદાયોની સુંસ્કૃવત, ધોરણો અને
વારસોના આર્તથક વવકાસ માટે ફાળો આપીએ છીએ.
અમે જે કોઇપણ પ્રોજે ક્ટમાું સમુદાયોનો વ્યાપક રસ
હોય તે પ્રવૃવત્ત ટાળીએ છીએ.
4. અમારા વ્યાવસાવયક ફાયદા માટે અમે સલામતીની
બાબતમાું કોઇ સમજૂ તી કરતા નથી. અમે અમારા
કામદારો અને જે અમારી સાથે કામ કરે છે તેના માટે
સલામત, સ્વસ્થ અને સ્વચ્છ કાયમ કરવા માટેનુું
વાતાવરણ પુરૂ પાડીએ છીએ.
5. અમે અમારી કુંપનીમાું વ્યાવસાવયકકરણ, ઇમાનદારી
અને અખુંરડતતા સાથે અને નૈવતક ધારાધોરણો માટે
અનુકૂળ બનીએ છીએ. અમે જે દેશોમાું કામ કરીએ
છીએ તેમાું તે દેશની સુંસ્કૃવતને યોગ્ય વતમન અને
પ્રદશમન કરશુું. અમારો આચાર ન્યાયી અને પારદશમક
રહેશે અને તે વૃતીય પત્રો દ્વારા ન્યાયી અને પારદશમક્તા
પૂવમક જોવામાું આવશે.
6. અમને અમારા બધા જ સહભાગીઓના માનવ

7. અમે

અમારા સહભાગીઓના વહતોનુું સુંતુલન

જળવાય, દરેકને યોગ્ય સારવાર મળે, કોઇ પણ
પ્રકારના ગેરવાજબી ભેદભાવ ટાળવા માટે લડશુ.ું
8. અમે

અમારા

સહભાગીઓ

માટે

સાચુ

અને

સદભાવનાવાળુું વનવેદન કરશુું.
9. અમે કોઇ પણ પ્રવતબુંવધત અને ગેરવાજબી વેપાર
વ્યવહારમાું જોડાશુ નવહ.
10. અમે અમારા કોડમાું વહસ્સેદારો સહેલાઈથી પ્રવનો
ઉઠાવી શકે તે પ્રકારનુું વાતાવરણ તેમજ વ્યવસ્થા પુરા
પાડીશુું.
11. અમારામાું સારો વવવવાસ પ્રકાવશત કરવા, અમે
ભયમુક્ત વાતાવરણનુું સજમ ન કરી પ્રવતશોધ કરશુ નવહ.
કોઇને હચતા વધારવા કે જાહેર વહતોનો ભોગ બનવા
માટે સજા કરવામાું આવશે નવહ.
12. અમે અમારા ધુંધાથીઓના નેતા પાસે અપેક્ષા કરીએ
છીએ કે તે તેમના નૈવતક મૂલ્યો દ્વારા આ કોડ ગોઠવે
અને તેમના વતમન દ્વારા પોતાની કુંપનીની યોગ્ય પ્રક્રીયા
કરે.
13. અમે જે દેશમાું કાયમ કરીએ છીએ તે દેશના કાયદા જે
અમને લાગુ પડશે તેનુું અમે પાલન કરશુ.ું બાહ્ લાગુ
કાયદા અથવા રોજગાર શરતો હેઠળ કાયમવાહી અને
જોગવાઇઓ સુંદભમ, કાયદો અને શબ્દોની અગ્રતા
આપવામાું આવશે. કોઇપણ લાગુ કાયદા હેઠળ વનયત
ધોરણો કોડ કરતા ઓછા હોય એ સમયે અમો કોડની
જોગવાઇઓ પ્રમાણે કાયમ કરશુ.ું

અવધકાર માટે ગૌરવ અને આદર રહેશે.

યાદ રાખો…….
“શુિ બુદ્ધિ”નો મતલબ તમે પ્રદાન કરેલી માવહવત સાચી અને વ્યાજબી છે . એનો અથમ એ નથી કે તે અહેવાલમાું
સુંભવવત ઉલ્લુંઘન કે કેશ વવશે પુરાવા આપવા.

આપણા કમમચારીઓ
“ એક વખત તમને ઉમદા માણસો મળી જાય કે જે ઓ આપણા મૂલ્યો અને આદશોને ફેલાવતા હોય, તેવા માણસોને
આપણે તેની રીતે કાયમ કરવાની સ્વતુંત્રતા આપીશુ.ું આપણે તેઓને રૂુંધીશુું નવહ. આપણે તેઓને પ્રોત્સાહન આપીશુ
અને એક સફળ નેતા બનવાની તક આપીશુ.ું ”
જે . આર. ડી. ટાટા
ચેરમેન, ટાટા સન્સ (૧૯૩૮- ૧૯૯૧)

D – આપણા કમમચારીઓ
સમાન તક પૂરી પાડનાર સુંસ્થા
૧.

અમો અમારા તમામ કમમચારીઓને એક સમાન

ગુણવત્તા અને કાયમદક્ષતા ઉપર જ આધારરત

તક આપીએ છીએ અને અમારી કુંપનીના
જરૂરી ગુણવત્તા તેમજ લાયકાત ધરાવતા

રહેશ.ે

કમમચારીઓને સમાન તક આપીએ છીએ.
અમો નોકરી આપતી વખતે જાવત, જ્ઞાવત, ધમમ,
રુંગ, હલગ, પરરવણત ધોરણ, ઉંમર, રાષ્ટ્રીયતા,
ઉદ્ગમ, શારીરરક અક્ષમ્યતા વગેર જે વી કોઇપણ

૩.

અમારી પાસે સારી, સમજવામાું સરળ અને
પારદશી

માગમદર્તશકા

હશે,

જે

પ્રસ્તુત

વનયમાવલીની તમામ જરૂરરયાતો પૂણમ કરતી
હશે. આ માગમદર્તશકા કમમચારી વવકાસ અને
તાવલમ માટે પૂરક હશે.

બાબતોને વબનજરૂરી મહત્ત્વ આપતા નથી.
૨.

કમમચારીની ભરતી, પ્રગવત કે બઢતી આપતી
વખતે અમારા વનણમયો કમમચારીની કાયમક્ષમતા,

પ્રવન – જવાબ

ખૂબ જ મુસાફરી કરવી પડે તેવી એક જગ્યા છે . તેના માટે એક વ્યવક્ત કે જે ની પાસે ઉમદા અનુભવ અને લાયકાત
છે . જો કે આ વ્યવક્ત ઉપર તેના બાળકની સુંપણ
ૂ મ જવાબદારી છે . જે ના કારણે મને શુંકા છે કે તે મુસાફરીની
જરૂરરયાત સાથે તાલમેલ બેસાડી શકશે કે નવહ. તો મારે શુું કરવુું જોઇએ?
કુંપનીની નીવત પ્રમાણે કમમચારીની ભરતી માત્ર તેની લાયકાતને ધ્યાને લઇ થવી જોઇએ. આપણે અગાઉથી એવુું
અનુમાન ન કરી શકીએ કે તે વ્યવક્ત મુસાફરી કરવાની આપણી જરૂરરયાત સાથે તાલમેલ નવહ બેસાડી શકે. દરેક
અરજદારને આપણી જરૂરરયાત સાથે તાલમેલ બેસાડવાની સમાન તક મળવી જોઇએ. ઉપરોક્ત વ્યવક્તને એકલવાલી
હોવાના કારણે ભરતી પ્રક્રીયામાુંથી બાકાત રાખી શકાય નવહ.
યાદ રાખો……..
અમો કોઇપણ પ્રકારની હેરાનગવત સહન કરતા નથી અને તેથી દરેક કમમચારી પાસેથી પોતાના કાયમસ્થળ પર આવી
ઘટના ન ઘટે તેવી આશા રાખીએ છીએ.

સ્વમાન અને સન્માન
૪

આપણા

હોય અને કોઇ વવવાદ કે જે કુંપનીની શાખ પર
અવધકારીઓ

સહનશવક્ત,

અસર ન કરતો હોય.

સમજશવક્ત, સહકાર અને વ્યવક્તગત નીજી

માનવ અવધકાર

બાબતોના સન્માન સાથે કાયમ કરી શકાય તેવુું

૮.

વાતાવરણ ઊભુું કરવા માટે જવાબદાર છે .
૫.

આપણા કાયમક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલી દરેક

કરાવતા નથી.
૯.

નથી. અમો અમારા કમમચારીના કોઇપણ

થવુું જોઇએ. અમો જાતીય, શારીરરક, મૌવખક
ચલાવી લેતા નથી.

દસ્તાવેજનો દુરઉપયોગ કરતા નથી અથવા
તેઓને પોતાની નોકરી જાળવી રાખવાના
બદલામાું અમોને કે અમારા વતી બીજા કોઇને

અમારી પાસે સ્પષ્ટ વનવતગત પ્રક્રીયા છે , જે માું

પણ નાણા ચૂકવવાનુું કહેતા નથી.

કમમચારીને સાુંભળવાનો હક્ક પણ સામેલ છે .
૭.

અમો કોઇપણ પ્રકારે દબાણપૂવમક કામ કરાવતા

વ્યવક્તનો માનમોભો જળવાય તે રીતે જ કાયમ
કે માનવસક કોઇપણ પ્રકારની સતામણી
૬.

અમો અમાર કાયમક્ષેત્રમાું બાળકો પાસે કામ

અમો અમારા કમમચારીના વનજી બાબતોના
હક્કનુું સન્માન કરીએ છીએ. અમોને તેમના
કાયમક્ષેત્રની બહારનાું વ્યવહાર સાથે કોઇ
વનસ્બત નથી, જયાું સુધી આ પ્રકારનો
વ્યવહાર તેની કાયમક્ષમતા પર અસર ન કરતો

લાુંચ રરસ્વત
૧૦.

અમારા કમમચારીઓ અથવા તેમને પ્રસ્તુત
કરનાર સુંસ્થા કે વ્યવક્ત, એજન્ટ કે વચેટીઓને
અનઅવધકૃત રીતે પૈસા આપવાનુું કે અન્ય
કોઇપણ પ્રકારનો ફાયદો કરાવી આપવાનુું કહી
શકશે નવહ.

યાદ રાખો………
એક પણ કમમચારી દ્વારા લાુંચ-રરસ્વત વવરોધી, ભ્રષ્ટાચાર વવરોધી, હરરફાઈ વવરોધી, ખાનગી માવહતી જાહેર કરવા
વવરોધી વગેર જે વા કોઇપણ કાયદાનુું ઉલ્લુંઘ એ ગુંભીર આર્તથક દુંડને નોતરશે તેમજ તેનાથી કુંપનીની શાખને અક્ષમ્ય
ક્ષવત પહોંચશે.

ભેટ સોગદ અને આવત્ય

અન્ય સુંસ્થાઓ સાથે જોડાણની સ્વતુંત્રતા

૧૧.

૧૨.

વ્યવહારમાું ભેટ સોગાદનુું આદાન-પ્રદાન

કેટલાક કમમચારીઓ સામાવજક સુંસ્થાઓ કે

તેમજ આવત્ય સત્કાર વગેરે કેટવલક વખત

જાહેર જીવન સાથે જોડાયેલા હોય છે . તેમનુું

જોવા મળે છે . આ પ્રકારનો વ્યવહાર શુિ

આ પ્રકારનુું જોડાણ કોઈ પણ રીતે કુંપનીના

બુદ્ધિનો તેમજ કુંપનીના કોઈ પણ પ્રકારના

વહત વવરૂિનુું ન હોવુું જોઇએ. આ પ્રકારની

વહત વવરૂિ ન હોવો જોઇએ. તેમજ કુંપનીના
વનયમાનુસાર અને જરૂરરયાત પ્રમાણે યોગ્ય
હોવો જોઇએ.

કોઇ પણ પ્રવૃવત્તમાું જોડાતા પહેલા સક્ષમ
અવધકારીની મુંજૂરી લેવી જરૂરી છે . તેમજ આ
પ્રકારનુું જોડાણ કોડ ઓફ કન્ડક્ટમાું દશામવેલ
“વહતની જાળવણી”ના વનયમ અનુસાર અને
કુંપનીના વનયમો અનુસાર હોવુું જોઇએ.

યાદ રાખો……..
વ્યહારમાું નીચેના રકસ્સાઓમાું આપણે ભેટ સોગાદ તેમજ આવત્યને યોગ્ય ગણી શકીએાઃ- જો તે યોગ્ય કારણોસર અને વશષ્ટ આદાન-પ્રદાન હોય. તેમજ, આ પ્રકારના વ્યહારથી કોઈ પણ જાતની કોઈ
પણ પ્રત્યે જવાબદારી ઉભી ન થતી હોય.
- કુંપનીના કોઇ પણ પ્રકારના વહતને નુકશાન કરતી ન હોય. તેમજ, આપણને કુંપનીના વહતમાું કામ કરતા રોકતુ
ન હોય.
- આ પ્રકારના વ્યહારથી કુંપની જાહેરમાું ક્ષોભજનક વસ્થવતમાું મુકાતી ન હોય.
નીચેની ભેટ સોગાદો વબલકુલ વજમ ય છે અને કોઇપણ સુંજોગોમાું અવસ્વકાયમ છે ાઃ- રોકડ રકમ, સોના-ચાુંદીના ઘરેણાઓ કે વહરા તેમજ મૂલ્યવાન પ્થરો
- કાયદા પ્રમાણે પ્રવતબુંવધત ભેટ સોગાદો

- લાુંચ કે પછી કામ કરાવવા માટે આપેલ આપેલ રોકડ રકમ વગેરે (પરમીટ માટે કે અન્ય કામ ઝડપથી કરાવવા
માટે આપેલ રકમ)
- આપનાર કે લેનારની સુંસ્થા દ્વારા પ્રવતબુંવધત ભેટ સોગાદ
- સુખ-સગવડના સ્વરૂપમાું કે પછી નોકરીની લાલચના સ્વરૂપમાું

સોવસયલ મીડીયા કે અન્ય જગ્યાએ કરતા
પહેલા તે કુંપનીની કોમ્યુવનકેશન પોવલસીને

કુંપની વસવાય અન્ય કામ કરવા બાબતાઃ૧૩.

કુંપનીમાું કામ કરતા કમમચારીઓ કોઇ પણ
અન્ય કુંપની સાથે કે વ્યાપારરક સુંસ્થા સાથે
સવેતન કે અવેતન જોડાઇ ન શકે. આ

અનુરૂપ છે કે નવહ તે જોવુું જરૂરી છે .
૧૭.

પ્રકારની વતમણકની અસર સીધી કમમચારીની
કાયમક્ષમતા તેમજ કુંપનીના વહતને અસર કરે

ખાનગી માવહતી સચોટ અને સત્ય આધારરત

છે . કોઇપણ કમમચારી કુંપનીના કોઇપણ ગ્રાહક,

જાળવણી કુંપનીના વનવતવનયમો અનુસાર થવી

પૂરવઠો પૂરો પાડનાર કે કુંપનીના ઉત્પાદનો
વહેચનાર સાથે આ પ્રકારનુું જોડાણ નવહ કરી

જોઇએ.

હોય. દરેક કમમચારીની ખાનગી માવહતીની

૧૮.

શકે. આ પ્રકારનુું કૃત્ય કરતા પહેલા કુંપનીની

છીએ. આપણા કમમચારીઓએ અન્ય સુંસ્થાઓ

કન્ડક્્ના, કુંપનીના વહત અુંગેની જે સમજણ

કે વ્યવક્તઓ વવશે મળેલ માવહતીનુું જતન કરવુું

આપેલી છે તે અુંતગમત કાયદેસરનુું કૃત્ય હોવુું

જરૂરી છે . તેમજ આ માવહતીનો કોઇપણ

જોઇએ.

જગ્યાએ

માવહતી અને અસ્કયામતનુ જતનાઃકુંપનીને

સુંલગ્ન

કોઇપણ

દસ્તાવેજ

કુંપનીને સુંલગ્ન દસ્તાવેજો, માવહતી, આર્તથક

તો તે કુંપનીના વનયમ અનુસાર કરવી.
૧૯.

આધારો વગેરેનુું કોઇપણ કમમચારી તેનો
ગેરઉપયોગ કે ખોટુું અથમઘટન ન કરી શકે
૧૬.

ગેરઉપયોગ ન થાય, તેનુું ધ્યાન

રાખવુ.ું જો તેના આદાન-પ્રદાનની જરૂર પડે

કે

માવહતીનુું ખોટુું અથમઘટન ન કરે
૧૫.

આપણા કમમચારીઓ કુંપનીની ખાનગી અને
બૌદ્ધિક માવહતીનુું જતન કરવા બુંધાયેલા

મુંજૂરી લેવી જરૂરી છે અને કોડ ઓફ

૧૪.

દરેક કમમચારીની ફરજ છે કે કુંપનીએ માુંગેલ

જ્યારે કોઇપણ પ્રકારની ખાનગી માવહતીને
નુકશાન થાય કે ચોરાય જાય ત્યારે કમમચારીએ
તાત્કાવલક જાણ કરવી.

કુંપનીના કમમચારીઓ તેમજ ડાયરેક્ટરોએ
કુંપની સુંલગ્ન કોઇપણ વ્યાપારરક માવહતી
ખુલ્લી પાડતા પહેલા સક્ષમ અવધકારીની
મુંજૂરી લેવી જરૂરી છે . અને આ પ્રકારની
માવહતીની

જાહેરાત

કોઇપણ

પ્રકારના

પ્રવન અને જવાબ

હુ ું આપણી કુંપનીના વાવણજ્ય વવભાગમાું એકાઉન્ટન્ટ તરીકે કાયમ કરૂ છુ ું . મારા વચત્રકૌશલ્યને કારણે બાળકો માટેના
એક પ્રકાશન દ્વારા કાટુન
મ બનાવવા માટેની તક અપાયેલી છે . જે માટે મને થોડો-ઘણો પુરસ્કાર પણ મળશે. તો મારે
આ કાયમ કરતા પહેલા શુું કરવુું જોઇએ?
આ કાયમ કરતા પહેલા એ જોવુું જોઇએ કે તે કુંપનીના વનયમાનુસાર છે તેમજ તેની જાણ આપના સુપરવાઇઝરને
કરવી. તેમજ જો આ પ્રવૃવત્ત કુંપનીના વહતને નુક્સાનકારક ન હોય તો તે કરવી યોગ્ય છે . પરુંતુ જ્યારે કાયમપ્રણાલીમાું
બદલાવ આવે ત્યારે તેની જાણ કુંપની મેનેજમેન્ટને કરવી જરૂરી છે .

૨૦. કુંપનીમાું કામ કરતા કમમચારીઓએ તેમને કામ

આુંતરરક વેપારાઃ-

કરવા માટે આપેલ કોમ્પ્યુટસમ, સુંદેશવહનના

૨૨. આપણા કમમચારીએ કોઇપણ પ્રકારના આુંતરરક

વવવધ સાધનો, તેમજ મુતમ અને અમુતમ

વેપાર (inside trading) કરવો નવહ, અને

અસ્ક્યામતોનો ઉપયોગ કુંપનીના કાયમ માટે જ
કરવો. આ પ્રકારની અસ્ક્યામતોનો ગેરઉપયોગ
આપણે અટકાવીશુ.ું
૨૧. આપણે લાુંચ-રૂસ્વત, ગેરકાયદેસર વધરાણ તેમજ
વવવવાસઘાત વવરોધી કાયદાઓનો અમલ કરીશુ.ું
તેમજ આ પ્રકારની પ્રવૃવત્ત થતી હોય તો રોકવી.

કુંપની, જૂ થની કુંપનીઓ તેમજ તેની સાથે
સુંકળાયેલા ગ્રાહકો અને અન્ય સુંસ્થાઓની
માવહતીની વાત અન્ય કોઇ કુટબ
ુું ના સભ્યો,
વમત્રો કે અન્ય ધુંધાકીય સહકાયમકરો સાથે કરવી
નવહ કે જે ની અસર કુંપનીના નાણાકીય
વ્યવહારો તેમજ શેરના ભાવ પર પડે.

પ્રવન અને જવાબ

હાલમાું આપની કુંપનીએ નવા વ્યાપારરક કાયમની શરૂઆત કરેલ છે અને આપના એક પત્રકાર વમત્રએ આપનુું નામ ન
આપવાની શરતે આ નવા પગલા અુંગન
ે ી માવહતી તેના સમાચાર પત્રના મુખપત્રમાું આપવા માટે માગેલ છે . આપે
આ માવહતી આપવી જોઇએ કે નવહ?
વબલકુલ નવહ, આ પ્રકારની માવહતી આપ સમાચાર માધ્યમોમાું ન આપી શકો. ફક્ત કુંપનીએ નક્કી કરેલ અને વનમેલ
વ્યવક્ત જ આ પ્રકારની માવહતી સમાચાર માધ્યમોમાું, માવહતીની ગુંભીરતાને આધારે આપી શકે છે .

આપણી કુંપનીએ સોશીયલ મીડીયા (સામાવજક માધ્યમો)ના વપરાશ અુંગે શુું કરવુું અને શુું ન કરવુું તે અુંગન
ે ા ધારાધોરણો નક્કી કરેલ છે . પરુંત,ુ આ પ્રકારના માધ્યમોનો ઉપયોગ અમો નવરાશના સમયમાું કરતા હોવા છતાું, શા માટે
કુંપનીએ આ પ્રકારના વનવતવનયમો બનાવેલા છે ?
માવહવતનુું બાહ્ આદાન-પ્રદાન ખૂબજ ગુંભીર બાબત છે . જ્યારે આપણે કોઇપણ સોશ્યલ મીડીયા કે બ્લોગનો
ઉપયોગ કરીએ ત્યારે કુંપનીની કોઇપણ અગત્યની કે ખાનગી માવહતી પ્રદર્તશત ન થાય તેનો ખ્યાલ રાખવો. કુંપનીની
માવહવત માધ્યમોમાું પ્રદર્તશત કરવા માટે ચોક્કસ અવધકારીની વનમણુંક થયેલ હોય છે . આપણે અજાણતા પણ વમત્રો કે
સુંબુંધીઓ સાથે અગત્યની માવહવત આપવી ન જોઇએ.

યાદ રાખો
આપણે હુંમેશા અન્યોની માવહતી તેમજ અસ્ક્યામતોની જાળવણી કરવી જોઇએ. તેમજ તેનો દુરઉપયોગ ન થાય
તેની તકેદારી રાખવી જોઇએ. આપણે કોમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર કે પ્રોગ્રામની અનઅવધકૃત નકલો ન કરવી જોઇએ. તેમજ
અન્ય સુંસ્થાઓના રેડમાકમ કે વનશાનીઓનો દુરઉપયોગ ન કરવો જોઇએ.

પ્રવતબુંવધત નશીલી દવાઓ અને પદાથો
૨૩.

૨૫.

પ્રવતબુંવધત નશીલી દવાઓ અને પદાથોનો

થાય, તો જે તે વ્યવક્તએ આ બાબત પરત્વે

ઉપયોગ આપણા કાયમક્ષેત્રની સલામતી માટે
નુક્શાનકારક છે . તેથી અમો આ પ્રકારની

તરત જ ધ્યાન દોરવુું અને તેનો ઉકેલ મેળવવા
માટે કુંપનીની માગમદર્તશકા તથા વનયમોને

પ્રવતબુંવધત નશીલી દવાઓ અને પદાથો

આધીન રહી પગલાું લેવા. આ અુંગે કુંપનીના

કમમચારી દ્વારા કાયમક્ષેત્રની અુંદર કે ફરજ

અવધકારીઓ વનયત સમય મયામદામાું જે તે
કમમચારીનો સુંપકમ કરી જરૂરી પગલાું લેવા માટે

દરવમયાન લેવાય તે ચલાવી લઈ શકાય નવહ.

તેને વનયમોને આધીન રહીને સલાહ આપશે,

ફરજમાું ક્ષવત
૨૪.

જો આવી કોઇ ફરજમાું ગુંભીર ક્ષવત ઊભી

જે થી આ પ્રકારની ગુંભીર ક્ષવતને અટકાવી

અમારા કમમચારીઓ અને ઉચ્ચ અવધકારીઓ
હુંમેશા કુંપનીનુું વહત જળવાય તે રીતે કાયમ
કરશે અને એ બાબતનુું ખાસ ધ્યાન રાખશે કે
તેઓ

દ્વારા

અથવા

તેઓના

અથવા ઉકેલી શકાય.
૨૬.

નજીકના

સુંબુંધીઓ દ્વારા કુંપનીનુું વહત જોખમાય તે

પ્રકારની ફરજમાું ક્ષવત કાયમક્ષેત્રમાું અથવા
પોતાની ફરજ દરવમયાન ઊભી થવા દેશે નવહ.
ઉપરાુંત અમારા કમમચારીઓ અને ઉચ્ચ
અવધકારીઓ એવી પ્રવૃવત્તને સુંબુંધો કે ધુંધા
સાથે સાુંકળશે નવહ કે જે ના કારણે આપણી
કુંપની અથવા અન્ય સહયોગી કુંપનીને નુક્શાન
પહોંચે.

કુંપનીના

એક્ઝીક્યુટીવ

ડાયરેક્ટર,

ચીફ

એક્ઝીક્યુટીવ ઓરફસર અને મેનેજીંગ
ડાયરેક્ટર બાકીના તમામ કમમચારીઓના આ
પ્રકારની ફરજમાું ક્ષવતને વત્રમાવસક ગાળાની
બોડમ ઓફ રડરેક્ટરની વમટટગમાું ઉઠાવવા માટે
સક્ષમ ગણાશે અને ચીફ એક્ઝી. ઓરફસર,
એક્ઝી. ડાયરેક્ટર અને મેનેજીંગ ડાયરેક્ટરના
આ પ્રકારની ફરજમાું ક્ષવતના મુદ્દાઓની
દેખરેખ માટે બોડમ ઓફ ડાયરેક્ટસમ સક્ષમ
ગણાશે.

સવાલ – જવાબ
તમે આપણી કુંપનીના ગ્રાહકોની માવહતીની જાળવણી કરવા માટે જવાબદાર છો. તમારો એક વમત્ર પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરે છે અને
વ્યવસાયની પ્રગવતના હેતસ
ુ ર તમને ઉપરોક્ત માવહતીમાુંથી થોડી માવહતી તેને આપવા જણાવે છે . તે આ માવહતી તેમજ માવહતી
આપનારની વવગત ખાનગી રાખવાની ખાત્રી આપે છે . તમે તેને માવહતી આપશો?

ના. તમારે ગ્રાહકની તમામ માવહતીની ગોપવનયતાની કદર કરવી જોઇએ, અને સક્ષમ અવધકારીની પૂવમ પરવાનગી
વગર આવી માવહતી કોઇને પણ આપવી જોઇએ નવહ.
તમારે આપણી કુંપનીના અલગ અલગ વ્યવસાયના આવકના આુંકડા મેળવવાના હોય છે . સાુંજે ખાણીપીણી સાથે તમારો વમત્ર ચચામ
દરવમયાન તમારી કુંપનીની આર્તથક પ્રગવત બાબતમાું પૂછે છે . તમે તમારા વમત્ર સાથે કોઇ ચોક્કસ વવસ્તૃત માવહતીનુું આદાન-પ્રદાન નથી
કરતાું, પરુંતુ અુંદાવજત આુંકડા જણાવો છો. શુું તમારી આ વતમણુંક યોગ્ય છે ?

ના. તે યોગ્ય નથી. જે વ્યવક્ત કુંપનીની આર્તથક બાબતો જાણવા માટે યોગ્ય નથી. તેની સાથે તમો આ પ્રકારની
માવહતી વવશે ચચામ નથી કરી શકતા. આર્તથક બાબતોની માવહતી હુંમેશા સુરવક્ષત રાખવી જોઇએ અને જરૂરી
પરવાનગી મળ્યા બાદ જ જે ટલી જરૂરી હોય તેટલી માવહતી આપી શકો છો. ટકમતને લગતી કેટલીક સુંવદે નશીલ
બાબતો કે જે સામાન્ય જનતા પાસે નથી હોતી તેનુું આદાન-પ્રદાન કરવુું તે પણ આુંતર વ્યાવસાવયક કાયદાનુું ઉલ્લુંઘન
ગણાય છે .

૨૭.

આમ છતાું કોઇ ઐવતહાવસક કારણોસર

વ્યવક્ત કે જે ની સાથે તેમને ખૂબ જ વનકટના

ફરજમાું ક્ષવત ઉદભવે તેમ હોય તો આ અુંગે
જે તે કમમચારીએ આ અુંગેની સુંપૂણમ જાણકારી
કુંપનીના મેનેજમેન્ટને તેની વનમણુંક વખતે

સુંબુંધો હોય અને એવી વ્યવક્ત હરીફ કુંપની,

આપવાની રહેશે. અમારા કમમચારીઓ અને

જોડયેલ હોય, તેની સાથે સુંકાળાયેલા હોય તો

માલ પૂરો પાડનાર, ગ્રાહક, માલ વેંચનાર
અથવા અન્ય ધુંધો કે જે આપણી કુંપની સાથે

એક્ઝી. ડાયરેક્ટરે સક્ષમ અવધકારી સમક્ષ આ

તે અુંગેની તમામ માવહતી કમમચારી તથા

પ્રકારની ગુંભીર બાબતો જે ના કારણે ઊભી

એક્ઝી. ડાયરેક્ટરે પોતાની વનમણુંક વખતે જ

થઇ શકે તેવા પોતાના માતાવપતા, પુત્ર-પુત્રી,

બતાવવાની રહેશે.

પવત / પત્ની, ભાગીદાર, બાળકો અથવા એવી
યાદ રાખો
ફરજમાું ક્ષવત કોઇપણ પ્રકારની હોઇ શકે, જે મ કે જાણીતી પ્રવૃવત્ત, લેવડ-દેવડ, સુંબુંધ અથવા નોકરી કે જે માું કમમચારી
ખૂદ કે તેના કૌટુુંવબક સભ્ય (માતા-વપતા, ભાઇ-બહેન, પવત-પત્ની, ભાગીદાર અને બાળકોનો સમાવેશ થાય છે ),
સુંબુંધી અથવા વનકટના સુંબુંધી જે ઓની દખલગીરીથી કમમચારી પોતાની ફરજ વનષ્પક્ષ રીતે બજાવી ન શકે.
ફરજમાું ગુંભીર ક્ષવતનુું ઉદાહરણ
ફરજમાું ગુંભીર ક્ષવત ત્યારે ઉદભવે છે જ્યારે કમમચારી અથવા એક્ઝી. ડાયરેક્ટર સીધા કે આડકતરી રીતે –
(અ)

ધુંધા, પ્રવૃવત્ત કે સુંબુંધથી આપણી કુંપની સાથે લેવડ-દેવડનો વ્યવહાર રાખનાર વ્યવક્ત કે સુંસ્થા સુંકળાયેલ
હોય.

(બ)

એવા હોદ્દા પર હોય, જે ના કારણે પોતે અથવા પોતાના કૌટુુંવબક સભ્યને અયોગ્ય રીતે ફાયદો કરાવવા માટે
કોઇ લેવડ-દેવડની પ્રક્રીયાના વનણમયમાું હસ્તક્ષેપ કરે.

(ક)

આપણી કુંપની વતી એવો આર્તથક વ્યવહાર કરે અથવા પોતાના અથવા પોતાના સુંબુંધીના વહતને ધ્યાનમાું
રાખીને વનણમય કરે, જે કુંપનીના ધુંધા સાથે માલ પૂરો પાડનાર અથવા ગ્રાહક તરીકે જોડાયેલા હોય. જે ના
કારણે પોતાને કે પોતાના સુંબુંધીને સીધો કે આડકતરો ફાયદો થતો હોય.

(ડ)

એવા હોદા પર હોય, જે નો દુરઉપયોગ પોતાના સગા-સુંબુંધીને પગારવધારો, અન્ય ભ્થા, હોદ્દો, બઢતી કે
ભરતીનો લાભ આપણી અથવા આપણા ગ્રુપની કુંપનીમાું અપાવવા માટે કરે.

(ઇ)

એવી પ્રવૃવત્ત કરે જે ના કારણે આપણી અથવા આપણી સહયોગી કુંપનીને સમાધાન કે હારનો સામનો કરવો
પડે; અથવા

(ઈ)

એવુું કોઇ કાયમ કરે જે ના કારણે આપણી અથવા સહયોગી કુંપનીના અુંગત વહતમાું હોય તેવુું સ્વતુંત્ર ન્યાયપૂણમ
પગલુું ભરવામાું મુશ્કેલી ઉત્પન્ન થાય.

૨૮. કેટલાક સુંજોગોમાું કુંપનીના કમમચારી દ્વારા

વનયમનાસુર શરતભુંગના પગલા લઇ શકે છે .

જ્યારે કુંપનીનુું અવહત થાય તેવુું કાયમ કરવામાું
આવે અને તેની જાણ જે તે સમયે કમમચારી કે

વશસ્તબુંગની કાયમવાહી દરવમયાન મેનેજમેન્ટ
કમમચારીને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવા માટે પૂરતો

એક્ઝીક્યટીવ ડાયરેક્ટર દ્વારા મેનેજેમેન્્ને

મોકો આપશે.

કરવામાું ચૂક કરે ત્યારે મેનેજમેન્ટ કમમચારી પર

કુંપનીના ધારાધોરણો મુજબ મુંજૂર થયેલ કેટલાક કાયો અને જોડાણો
ચોક્કસ સુંજોગોમાું અને રકસ્સાઓમાું કુંપની અન્ય સુંસ્થાઓ સાથે જોડાવાની કે કામ કરવાની મુંજૂરી આપી શકે.
આ સુંજોગોમાું કમમચારી પોતાની મૂળ ફરજોમાુંથી વવચવલત ન થવો જોઇએ, તેમજ તેણે પોતાના અન્ય સુંસ્થા
સાથેના જોડાણોની જાણ મેનેજમેન્ટને કરવી જોઇએ. આ પ્રકારના સુંજોગો નીચે પ્રમાણે છે .
(અ) આપણી કોઇ પણ જૂ થ કુંપની કે આપણી સાથે જોડાયેલ કુંપનીના ડાયરેક્ટર તરીકે
(બ) શૈક્ષવણક સુંસ્થાઓ અથવા તો વાવણજ્ય સુંસ્થાઓના સ્ભ્ય કે જે ની સાથે જોડાવાથી કુંપનીનુું વહત વધે અને
ફાયદો થાય.
(ક) સરકારી કે અધમસરકારી સુંસ્થાઓની કારોબારી(committee)ના સભ્ય
પ્રવન-જવાબ
આપ જે વ્યવક્ત સાથે આત્મીય સુંબધ
ું ોથી જોડાયેલા છો, તેની બદલી હમણા જ આપના ખાતામાું થઇ છે . તો, આપનો તે વ્યવક્ત પ્રત્યે
કેવો વ્યવહાર રહેશ?
ે

જ્યારે આપની આત્મીય વ્યવક્તની બદલી આપના ખાતામાું થાય ત્યારે કેટલીક વખત તેના પ્રત્યે પક્ષપાતની લાગણી
થાય છે અને કુંપનીના વહતને નુક્શાન કરે છે . આ સમયે આ પ્રકારની પરરવસ્થવતની જાણ સુપરવાઇઝરને કરવી
જરૂરી છે .
આપની કુંપની આપ પહેલા જે કુંપનીમાું કામ કરતા હતા તે કુંપની સાથે ધુંધાકીય વ્યવહાર કરવા માુંગે છે . આપ આપની પૂવમ કુંપની
વવશે ઘણી ખાનગી માવહવત જાણો છો, જે માવહવત આપની હાલની કુંપનીને ફાયદો કરાવી શકે છે . શુું આપે આ માવહવત આપની
કુંપનીને આપવી જોઇએ?

વબલકૂલ નવહ, કોઇપણ અન્યની ખાનગી માવહવત અન્ય સાથે આપ-લે ન કરી શકાય. આપની કુંપની જે તે કમમચારી
પહેલા અન્ય કુંપનીમાું કાયમ કરતાું હોય તે કુંપનીની માવહવતની ગોપનીયતા જાળવી રાખવા માટે કરટબિ છે .
આપ આપની કુંપનીમાું પરચેઝ ખાતામાું પરચેઝ મેનજ
ે ર છો, આપની કુંપનીને વવવવધ વસ્તુઓ પૂરી પાડતી એક કુંપની કે જે ણે હાલમાું
જ આપની કુંપનીનુું સપ્લાય માટેનુું ટેન્ડર ભરેલ છે અને તેમણે આપને તેઓની કુંપનીએ યોજે લ એક રમતગમતના કાયમક્રમમાું ભાગ
લેવા માટે આમુંત્રણ આપેલ છે . આપે આ આમુંત્રણ વસ્વકારવુું જોઇએ કે નવહ?

વબલકૂલ નવહ, આપ આપના ખાતાના અગત્યના અવધકારી છો. આમુંત્રણ વસ્વકારવાથી કે કોઇપણ લાભ
મેળવવાથી ટેન્ડરની પ્રક્રીયા પર અસર પડી શકે છે .

આપણા ગ્રાહકો
“ આપણે પ્રવતકૂળ સમયની સામે લડત આપીને સમૃદ્ધિના ફળો ચાખવાનુું ચાલુ રાખ્યુું છે . આપણી સાથે સુંકળાયેલા
બધાની સાથે આપણા સુંબધ
ું ો ખૂબ જ સુમેળભયામ છે . આપણે આપણા ગ્રાહકો સાથે એકદમ સરળ વ્યવહાર રાખેલ
છે . આપણા ઉત્પાદનો હુંમેશા ઉચ્ચકોરટના રહ્ા છે . આ કારણે જ આપણા ઉત્પાદનોનુું મૂલ્ય તેમજ મહત્ત્વ વધારે
છે . આપણે સફળતા ત્યારે જ પ્રાપ્ત કરી શકીએ જ્યારે આપણે પ્રમાવણક અને સરળ ધુંધાકીય વસિાાંતો રાખીએ.
તેમજ સમયે-સમયે મળતી તકને ઝડપીએ.”
ટાટા
,

(૧૮૬૮-૧૯૦૪)
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આપણા સમાજો અને પયામવરણ
“ એક મૂક્ત સુંસ્થામાું સમાજ એ ખાલી શેરધારક નથી, પરુંતુ સુંસ્થાના અવસ્તત્ત્વ માટે પણ એટલો જ મહત્ત્વનો છે .”
ટાટા
,

(૧૮૬૮-૧૯૦૪)

F - આપણા સમાજો અને પયામવરણ
1. અમો

સારા

અને

સાચા

કોપોરેટ

નાગરરકતાની લાગણી ધરાવીએ છીએ.
તેમજ અમારી આસપાસના તેમજ
સુંકળાયેલા સમાજોનુું જીવન ધોરણ
સુધરે તેમા મદદ કરીએ છીએ.
2. અમો અમારી સાથે સુંકાળાયેલા લોકો,

તેવી પ્રવૃવત્તઓ માટે ઉત્તેજન આપીએ
છીએ.
4. અમારા ઉત્પાદન અને તેના વહેંચાણમાું
પયામવરણની જાળવણી થાય તેમજ તેને
આનુસુંવગક વનવતવનયમોનુું પાલન કરીશુું.
5. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે, આપણી

સમાજ અને પયામવરણ પર અમારા
વ્યાપારની કોઇ ખરાબ અસર ન થાય

આસપાસના

તેનો ખ્યાલ રાખીશુું.

સદુઉપયોગ થાય. વવશેર્ષમાું ગ્રીનહાઉસ

3. અમો અમારા કમમચારીઓને કોડ ઓફ
કન્ડક્ટના દાયરામાું રહીને આસપાસની
જનતા તેમજ સમાજોને મદદ રૂપ થાય

જાળવણી

પયામવરણની
થાય.

તેમજ

સુંપૂણમ
સ્રોતોનો

વાયુઓ તેમજ હાવનકારક પદાથોનુું
વવસ્તરણ ઓછુ ું કરીશુું અને પયામવરણ
જાળવીશુું.

આપણી સાથે સુંકળાયેલા મુખ્ય ભાગીદારો
“ જો આપણે અન્ય જૂ થોની કાયમપ્રણાલીને અનુસયામ હોત તો, આપણે આજે છીએ તેના કરતા બે ગણા વવકવસત
હોત. પરુંતુ આપણે કોઇ પણ સુંજોગોમાું એવુું નવહ કરીએ.”
જે . આર. ડી. ટાટા
ચેરમેન, ટાટા સન્સ (૧૯૩૮- ૧૯૯૧)
(૧૯૬૦-૧૯૭૦ના દાયકા દરવમયાન ટાટા જૂ થની પ્રગવતપરનો તેમનો વવચાર)

G - આપણી સાથે સુંકળાયેલા મુખ્ય ભાગીદારો
1. આપણે આપણા સપ્લાયસમ અને વવવવધ સેવા
આપતી સુંસ્થાઓ કે ધુંધાથીઓની સાચી અને
પ્રમાવણકતાથી પસુંદગી કરીશુું.
2. આપણે એવા સપ્લાયસમ અને વવવવધ સેવા
આપતી સુંસ્થાઓ સાથે કામ કરીશુ,ું કે જે
આપણા જે વા જ મૂલ્યો અને વસિાાંતો
ધરાવતા હોય.
3. આપણી સાથે જોડાયેલા સપ્લાયસમ અને
વવવવધ સેવાઓ આપતી સુંસ્થાઓ આપણી
કુંપનીનુું ત્યારે જ પ્રવતવનવધત્ત્વ કરી શકે જ્યારે
તેમને લેવખતમાું મુંજૂરી મળેલી હોય. આ

સમયે તેમણે COC અુંતગમત તેમને આપણી
કુંપની વવશે મળેલ ખાનગી માવહવતની
જાળવણી કરવી જોઇએ.
4. આપણે ધ્યાન રાખીશુું કે આપણા દ્વારા દેવામાું
આવતી અને વસ્વકારવામાું આવતી ભેટસોગાદો

કુંપનીની

ભેટ-સોગાદ

પોવલસી

અનુસાર હોય.
5. આપણે અન્ય કોઇની બૌદ્ધિક માવહવત અને
અન્ય

આુંકડાઓ

અુંગેની

જવાબદારી

વનભાવીશુ.ું

પ્રવન-જવાબ

આપ આપની કુંપનીના ખરીદી વવભાગના વડા છો. આપ હાલમાું જે પ્રોજે ક્ટ માટે કામ કરો છો, તેના માટે
આપની પાસે ભુંડોળ ઓછુ ું છે અને તે જ બજે ટમાું આપે ખરીદી કરવાની છે . તો આ પરરવસ્થવતમાું આપ સામેની
પાટીને એમ કહીને કામ કરાવશો કે, આવતી ખરીદીમાું આ વખતે જે નુક્શાન થયુું છે તે ભરપાઇ કરી આપશુ.ું શુું
આપ COCનુું હનન કરો છો?
હા, આપ આ પ્રકારના વતમનથી COCનુું હનન કરો છો. કોઇ પણ રીતે કે પરરવસ્થવતમાું આપણે આપણા વસિાાંતો
અને મૂલ્યો સાથે બાુંધછોડ નવહ કરીએ કે જે નાથી કુંપનીને નુક્શાન થાય.

યાદ રાખો
આપણા અગત્યના વહસ્સેદારોમાું આપણા સપ્લાયસમ, સેવા આપનારાઓ, વવક્રેતાઓ, કોન્ટરાક્ટસમ, સલાહાકારો,
દલાલો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .

આપણા નાણાકીય વહસ્સેદારો
“ ટાટા જૂ થ તેના મૂલ્યો અને આદાશોના પાયા પર વવસ્તરેલુું છે . ટાટા જૂ થ વવવવાસ, વવરાસત અને ઉમદા
જીવનનુું પ્રવતક છે .”
ટાટા
ચેરમેન, ટાટા સન્સ (૧૯૯૧- ૨૦૧૨)

H - આપણા નાણાકીય વહસ્સેદારો
1. અમો શેરહોલ્ડરોને મહત્તમ ફાયદો થાય તેમજ શેરહોલ્ડસમના વહતની જાળવણી માટેના કાયદાઓ પાળવા
કરટબિ છીએ.
2. આપણે આપણા નાણાકીય વહસ્સેદારોને આપણા ધુંધાની કાયદા અનુસાર સચોટ અને સાચી માવહવત
આપવી જોઇએ.
3. આપણે કાયદા અનુસાર આપણી કામગીરીનો જાહેર કરી શકાય તેવો સચોટ રેકોડમ રાખવો જોઇએ.

સરકારો
“ મારી દ્રવષ્ટએ કારોબાર આપણી પાસેથી મૂલ્યો, વસિાાંતો અને ઔવચત્યની આશા રાખે છે . આ પ્રકારના
વસિાાંત અને મૂલ્યોને આપણી પર થોપી ન શકીએ કારણ કે તેને આપણે જીવનમાું ઉતારવાના છે .”
ટાટા
ચેરમેન, ટાટા સન્સ (૧૯૯૧- ૨૦૧૨)

I - સરકારો
રાજકીય વનસ્પૃહતા
૧.

આપણે જે તે દેશના કાયદા કાનુનને આવધન રહીને કાયમ કરીશુ.ું આપણે ત્યાુંની ચૂુંટણીનુું પરરણામ કે
સરકાર બદલાવાની કોશીર્ષ નવહ કરીએ. આપણે કોઇ પણ પ્રકારના રાજકીય પક્ષોને કે તેના
ઉમેદવારોને સહયોગ નવહ આપીએ. આ ઉપરાુંત કોઇ પણ રાજકીય પક્ષોનો આધાર નવહ લઇએ
તેમજ તેને કોઇ પણ પ્રકારની સહાય પણ નવહ આપીએ.
કેટલાક સુંજોગોમાું જ્યારે બોડમ ઓફ ડાયરેક્ટસમ લોકશાહી રીતે ચૂુંટાયેલ સુંસ્થાને મજબુતી આપવા
માટે કોઇ નાણાકીય સહાય આપે ત્યારે આવી સહાય ફક્ત ભારતમાું ચૂટાયેલ પ્રગવતશીલ સુંસ્થાને
આપવી. અને આ પ્રક્રીયા અન્ય દેશો માટે વવવવનીય, પારદશી અને કાયદેસરની સુંસ્થા દ્વારા કરવી.

૨.

આપણે સરકાર સાથે રચનાત્મક કાયમ થાય તે પ્રકારના સુંબુંધો રાખીશુું. આપણે આપણા કોડ અનુસાર
સરકાર સાથે કાયમ કરીશુું.

૩.

આપણે સરકારી માવહવત અને આુંકડાઓ કે તારણોની સામે અવરોધ કે અુંતરાયો ઊભા નવહ કરીએ.

આપણા જૂ થની કુંપનીઓ
“ હુ ું નથી માનતો કે શ્રી જમશેદજી જે વુું કોઇ દીઘમદ્રષ્ટા હોય. એવુું નથી કે હુ ું આ કારણથી જ શ્રી જમશેદજીનો
ચાહક છુ ું . તેને ચાહવાનુું મુખ્ય કારણ તેના મહાન વસિાાંતો અને મૂલ્યો કે જે નુું તેમણે આપણા જૂ થમાું હસચન
કયુમ છે . જો મને કોઇ પૂછે કે ક્યા કારણોસર ટાટા જૂ થની કુંપની એક જૂ થ છે . તો હુ ું કહીશ કે શ્રી જમદેશજી
દ્વારા વવરાસતમાું મળેલ વસિાાંતો અને મૂલ્યો અમોને એક જૂ થ રાખે છે .”
.આ . .
,

(૧૯૩૮-૧૯૯૧)

J-આ
૧.

આ

,
,

.

,

૩.

TATA

.

.

૨.

૪.

“

”

આ
.

આ આ

.

IT

.આ
,

૩૦

.
.આ

?
.

આ આ

.

IT

,

.

આ આ

.આ
.

આ

.આ

આ

આ
.

આ

.
?

.આ આ

આ
.

,

.આ
આ

.

અવાજ ઉઠાવો –
અમો ઈચ્છીએ છીએ કે અમારા કમમચારી, ગ્રાહકો,
વેપારીઓ અને અન્ય ભાગીદારો અગર કોઇ પ્રકારનો
વનયમભુંગ થતો જૂ એ તો તેના વવરૂિ અવાજ ઉઠાવે
અથવા લેવખતમાું જાણ કરે. અમારા વસિાાંતો અને
મૂલ્યો વવરૂિ કોઇપણ પ્રકારનુું કાયમ થતુું જૂ એ તો
અમોને જાણ કરે તેવુું અમો ઈચ્છીએ છીએ.

 આ ઉપરાુંત અમારી કુંપની દવારા વનધામરરત
કોઇપણ રજૂ આત સાુંભળનાર ખાતુ
આ પ્રકારની કાયદેસરની રજૂ આત કરનાર વ્યવક્ત સાથે
બદલાની ભાવનાથી કોઇપણ કાયમવાહી અમો સાુંખી
લઈશુું નવહ. જો કોઇ આવુું કાયમ કરશે તો તેની સામે
કાયદેસરની કાયમવાહી કરવામાું આવશે.

આપના તરફથી આ પ્રકારના કોઇપણ પ્રવન અથવા

અગર આપને એવુું લાગતુું હોય કે તમોએ આ પ્રકારની
કોઇ રજૂ આત કરી હોવાથી તમારી સામે આવી કોઇ

રજૂ આત માટે નીચેનામાુંથી ગમે તેને સામેલ કરી શકો.

બદલાની ભાવનાથી પ્રેરાઈને કાયમવાહી કરે એમ છે , તો

 તત્કાવલન ખાતા અવધકારી અથવા કુંપનીનો
માનવ સુંશાધન વવભાગ
 અમારી કુંપનીના વનયુક્ત મૂલ્યવનધામરણ
અવધકારી

આપને વવનુંતી કે આપ તુરુંત જ આપના ખાતા

 ‘ગોપનીય રજૂ આત’ (જો હોય તો ) ત્રાવહત

અવધકારી, મૂલ્યવનધામરણ અવધકારી, માનવસુંશાધન
વવભાગ, કુંપનીના ઉચ્ચત્તમ અવધકારી અથવા મુખ્ય
મૂલ્યવનધામરણ અવધકારીનો સુંપકમ કરો.

વ્યવક્તની મૂલ્ય સુંબુંધી મદદ
સવાલ-જવાબ

મારા અવધકારી મને અમૂક કાયમ જે મારી દ્રવષ્ટએ ગેરકાયદેસર છે , તે કરવાનુું કહે છે . મને ભય છે કે તેના કહેવા પ્રમાણે
અગર હુ ું નવહ કરૂ તો મારી નોકરી જતી રહેશ.ે મારે તે કરવુું જોઇએ?
ના, કાયદાનો ભુંગ એ કદાવપ એક વવકલ્પ ન બની શકે. આપના અવધકારી સાથે બેસીને આ બાબતે સત્ય હરકકતની
જાણ કરવા ચચામ કરો. આમ છતાું કોઇ ઉકેલ ન આવે, તો આપ તેના ઉપરી અવધકારી, મૂલ્યવનધામરણ અવધકારી,
કાયદાવવભાગનો સુંપકમ કરો અથવા તેઓને કુંપનીનો ગોપનીય જાણકારી આપવાની પિવત અગર હોય તો તેનો
ઉપયોગ કરી જાન કરો.

મને એવુું લાગે છે કે હુ ું મૂલ્યવનધામરણ અવધકારીને અમુક વાતો જણાવુું છુ ું તે મારા અવધકારીને ન ગમતુું હોવાથી મારી
સાથે યોગ્ય વતામવ નથી કરતાું. મારે શુું કરવુું જોઇએ?
અવાજ ઉઠાવનાર સાથે બદલાની ભાવનાથી કરેલી કાયમવાહીએ વનવતનુું ઉલ્લુંઘન છે . આપે તાત્કાવલક આપના
અવધકારીની આવી વતમણુંક અુંગે મૂલ્યવનધામરણ અવધકારીને કુંપનીની ગોપનીય જાણકારી આપવાની પિવત અગર હોય
તો તેના દ્વારા જાણ કરવી જોઇએ.

જવાબદારી
આ વનદેવશકા અગાઉની જરૂરરયાતોની પૂર્તતની લેવખત

કમમચારીના વનયમો તેમજ કુંપનીના વનયમોને આધીન

રજૂ આત કરતાું કાુંઇક વવશેર્ષ છે . જે આપણા વનવતગત

પગલા લેવામાું આવશે.

વસિાાંતો માટેના વનધામરને રજૂ કરે છે .

જ્યારે પત્રમાું દશામવ્યા પ્રમાણે આ વનયમાવવલ અમારા
કમમચારીઓ તથા અમારી સાથે કામ કરનારાઓએ

અમારા દ્વારા નોકરીમાું રખાયેલ તમામ કમમચારીઓ
સીધી કે આડકતરી રીતે પોતાની વતમણુંક માટે
જવાબદાર રહેશ.ે કોઇપણ પ્રકારની ગેરવતમણુંક કે જે

અપનાવેલી

છે .

જે

અમારા

ભાગીદારોની

અરસપરસની જવાબદારી પ્રસ્તુત કરે છે .

આ વનયમોનુું ઉલ્લુંઘન કરતી હશે, તેના માટે તેના પર

કહી દો ….
અગર તમો વનદેવશકામાું જણાવ્યા પ્રમાણે પગલા લેવા જઇ રહ્ા છો, પરુંતુ એ બાબતે ચોક્કસ ન હોવ, તો તમારી
જાતને નીચે મૂજબ પૂછોાઃ શુું તે કોઇને ભયુંકર મુશ્કેલીમાું મૂકનાર કે ઇજા પમાડનાર છે ?
 શુું તે ગેરકાયદેસર છે અથવા આપણી વનવત અને પ્રક્રીયાથી પર છે ?
 શુું મારા વસિાાંતોથી વવરૂિ છે ? શુું તે મારી અુંગત વનવતમત્તાને નડતરરૂપ છે ?
 શુું આ વાત જાહેરમાું આવશે તો મને અજૂ ગતુ લાગશે? મારી કુંપની, પવત-પત્ની, ભાગીદાર, વાલી કે બાળક
માટે શરમજનક ગણાશે?
 શુું આ ખોટુ ગણાય છે ?
અગર ઉપરનામાુંથી કોઇપણ એક પ્રવનનો જવાબ ‘હા’ માું આવે તો પગલા લેવાનુું બુંધ કરી આપના ઉપરી અવધકારી,
વનવત સલાહાકાર, માનવસુંશાધન વવભાગ, કાયદા વવભાગ કે અન્ય કોઇ વરરષ્ઠ અવધકારીનો સુંપકમ કરી પગલાું લેવામાું
મદદ મેળવો.

નોંધ
આ વનદેવશકા દ્વારા કુંપનીલક્ષી કે ગ્રાહકલક્ષી બધી જ અપેક્ષાઓનુું સુંપૂણમ વણમન કરવામાું આવેલ નથી.
અમારા કમમચારીઓ વનયમો, વનદેશો, વનવતઓ, પ્રક્રીયાઓ અને કાયમને સલગ્ન વનયમો સાથે તાલમેલ રાખે છે અને
વનયમો અુંગે કોઇપણ પ્રકારની મૂુંઝવણ કે મુશ્કેલી જણાય તો અમારા ગુણવત્તા સલાહાકારો અથવા મુખ્ય
સલાહાકારની જરૂરત પ્રમાણે મદદ લઈ શકે છે .
અમારી તમામ સહયોગી સુંસ્થાઓ ટાટાની આ વનદેવશકા અથવા જે માું આ વનદેવશકાના તમામ મુદ્દાઓ આવરી
લેવાયા હોય તેવી વનદેવશકાનો ઉપયોગ કરે તેવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ.
વનદેવશકાનો આ અુંક અગાઉના તમામ અુંકો અને તેને સુંગત સુંદભમ પુવસ્તકાઓને રદબાતલ કરે છે , અને આ
વનદેવશકાનો અમલ ૨૯ જુ લાઇ, ૨૦૧૫થી લાગુ કરે છે .
આ વનદેવશકા સુંબુંવધત કોઇપણ પ્રકારના પ્રવનો હોય, તો તે માટે અમારા મુખ્ય ગુણવત્તા સહાયકનો સુંપકમ
ethicsoffice@tata.com ઇ-મેઇલ એડ્રેસ દ્વારા કરી શકાશે.

ટાટા આ
આથી હુ ું પ્રમાવણત કરૂ છુ ું કે મને ટાટાની આ
મેં આ આ

– ૨૦૧૫
મળેલ છે .

વાુંચી છે અને હુ ું ટાટાના કમમચારી હોવાના નાતે ખાત્રી આપુું છુ ું કે હુ ું માું બતાવેલ વનદેશોનુું

પાલન કરીશ. હુ ું જાણું છુ ું કે આમ ન કરવાથી મારી નોકરીની શરતો અને કુંપનીની નીવત પ્રમાણે મારા પર પગલાું
લેવાઈ શકે છે .
અગર વનયમોનુું ઉલ્લુંઘન અથવા ગુંભીર ક્ષવત થતી મારા ધ્યાનમાું આવે તો મારે આ બાબતનુું ધ્યાન જે તે વ્યવક્તનુું
દોરવાનુું છે . આમ કરીને હુ ું આપણી કુંપનીએ અપનાવેલ ઉચ્ચ ધોરણોનુું પાલન કરીશ.
સહીાઃ __________________________
તારીખાઃ __________________________
નામાઃ ___________________________
ખાતુાઃ _____________________________
સરનામુાઃ___________________________
(ઉપરોક્ત ફોમમ યોગ્ય રીતે ભરીને આપની કુંપનીના માનવ સુંશાધન વવભાગના અવધકારીને સુપ્રત કરવા વવનુંતી)

