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અમારા મૂલાયોનયો  
જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો
ધ ઇન્ગ્રેડિયન ઇન્રેર્પોરરેટરેિ ક્રેિ ઑ્�ફ કન્ડક્ટ

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્

http://INGRethics.com


2

અમારી કંપનીના મૂલાયો અમારી દીવાદાંડી છયો . તયોઅાયો કામ પરની અમારી રાયોજિંદા 
ક્રિયાઅાયોનયો માર્ગદર્ગન અાપયો છયો  અનયો અમનયો ખાતરી કરવામા ંમદદ કરયો છયો  કયો  
અમયો અમારા મુખ્ય હયો તુનયો ક્ડજિવર કરીઅયો છીઅયો. મૂલાયો અનયો હયો તુઅાયોનુ ંઅમારં 
અક્વિતીય સંયાયોિન અમનયો દરયોક અન્ય કંપનીથી અિર પાડયો છયો  - તયો અયો છયો  િયો 
અમયો છીઅયો. િયોમ કયો , અમારા સાૌ પાસયોથી અાપણા ંમૂલાયો પ્રમાણયો જીવવાની અપયોક્ા 
રાખવામા ંઅાવયો છયો , અનયો અા કાયોડ અા�ફ કંડક્ટ સંબંધી દસતાવયોિ અમનયો અા  
કરવા માટયોના વધ ુસારા સમિવામા ંમદદ કરયો છયો .

અા માર્ગદજરશિકા વ્ાપક હાયોવા છતા,ં તયો ઇન્ગ્યોક્ડયન ખાતયો તમયો સામનાયો કરી રકાયો 
તયો દરયોક પક્રસ્થિતતનયો ધ્ાનમા ંિઈ રકતી નથી. દસતાવયોિનયો વાંચવાનુ ંઅનયો 
માત્ર રબાયોનયો સમિવાનુ ંિ નહીં, પરંત ુરબાયો પાછળના હયો તુનયો પણ સમિવાનુ ં
પણ મહત્વપૂણ્ગ છયો . અા તમનયો અહીં સ્પષ્ટપણયો અાવરી િયોવામા ંન અાવયોિી 
પક્રસ્થિતતઅાયોમા ંમાર્ગદર્ગન અાપવામા ંમદદ કરરયો. 

જ્ારયો અહીં અાવરી િયોવામા ંઅાવયોિ કાયોઈ પણ ક્રિયાના પ્રકાર તવરયો રંકા હાયોય, 
ત્ારયો બાયોિાયો. તમારા મયોનયોિર અથવા HR પ્રતતજનતધનયો પૂછાયો, અથવા ફક્ત 
ઇન્ગ્યોક્ડયન બબઝનયોસ અયોથથક્સ િાઇન નાયો સંપક્ગ  કરાયો. અમયો ધારીઅયો છીઅયો 
કયો  સંભતવત નીતતરાસ્ત્રના ભંરનાયો કાયોઈપણ ક્રપાયોટ્ગ કંપનીના શ્યોષ્ઠ ક્હતમા ં
બનાવવામા ંઅાવયો છયો , અનયો સંભતવત ઉલ્ંઘનની જાણ કરનાર વ્ક્ક્ત માટયો 
કાયોઈપણ પ્રકારનાયો પ્રતતકાર સહન કરતા નથી.

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખીનયો અમારા કાયોડ અા�ફ કંડક્ટનુ ંપાિન કરવા માટયો  
તમયો દરરાયોિ િયો કંઈ કરાયો છાયો તયો બદિ હંુ તમારાયો અાભાર માનુ ંછંુ. જ્ારયો અમયો અા 
દીવાદાંડીનયો અનુસરીઅયો છીઅયો, ત્ારયો અમયો કંપની માટયો અનયો સાથયો મળીનયો અમારા 
ભાતવ તવકાસ માટયો યાયોગય કાય્ગ કરીઅયો છીઅયો.

પ્રામાણણકપણયો,
જયોમ્સ પી. ઝાલી (James P. Zallie)  
પ્રમુખ અનયો મુખ્ય કાય્ગકારી અતધકારી

CEO તરફથી  
સંદયોશ
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અમારા મૂલાયો
પહયોલા ંસંભાળ લાયો
ઑમરે ઑમ્ર્ લ્રેક્રેની સુખ્ક્રી, ઑમ્ર્ ઉત્્દન્રેની ગુણવત્્ ઑનરે 
વવશ્્સ ઑનરે ઑખંડિતત્ મ્ટરે ઑમ્રી પ્રવતષ્્નુ ંરક્ષણ કરવ્ ઑનરે 
સુખ્ક્રીનરે સક્ષમ િન્વવ્ સડરિયરણરે ક્મ કરીઑરે છીઑરે.

પસંદગી પામયોલ બનાયો
ઑમરે ગ્્હકન્ ઑનુભવન્ દરરેક ટિર્�ઇન્ટ રર રરસ્પર ટક્ઉ મૂલ્ય 
પ્રદ્ન કરીનરે ગ્્હક દ્્ર્ રસંદગી ર્મરેલ િનવ્ન્રે ઑવધક્ર પ્ર્પ્ત 
કરીઑરે છીઑરે.

દરયોક વ્યક્તિ સંબંધ ધરાવયો છયો
ઑમરે વવવવધત્નરે સ્ીક્રીઑરે છીઑરે ઑનરે સડરિયરણરે ઑરેક સમ્વવષ્ટ 
ક્ય્ય વ્ત્વરણનરે પ્ર્રેત્્હન ઑ્રીઑરે છીઑરે જ્ ંદરરેક વ્યક્તિનુ ંમૂલ્ય 
ઑ્ંકવ્મ્ ંઑ્વરે છરે  ઑનરે તરેમનુ ંશ્રેષ્ ય્રેગદ્ન ઑ્રવ્ મ્ટરે પ્રરેડરત 
થયરેલ ઑનુભવરે છરે .

હહંમતભયોર નવીનતા લાવાયો
ઑમરે ઑમ્રી ઑવવરત લિજ્્સ્, સ્હબસક વવિ્રસરણી,  
લનણ્યય લરેવ્ની પ્રડરિય્ની ઝિર ઑનરે િરળ ઑમલ દ્્ર્ પ્રરેડરત  
નવીનત્ઑ્રેનરે સફળ િન્વવ્ મ્ટરે ડહંમતરૂવ્યક પ્રય્સ કરીઑરે છીઑરે.

માલલકની માનસસકતા
ઑમરે મ્લલક્રેની િરેમ વવિ્રીઑરે છીઑરે ઑનરે વતતીઑરે છીઑરે- િરેમ્ ંદરરેક 
વ્યક્તિ રિક્ર્રેની ઑટકળ િ્ંધવ્, તક્રે મ્ટરે સડરિયરણરે શ્રેધ કરવ્ 
ઑનરે કંરનીન્ શ્રેષ્ ડહતમ્ ંહ્રેય તરેવ્ લનણ્યય્રે લરેવ્ મ્ટરે વ્યક્તિગત 
િવ્િદ્રી લરે છરે .

અમારાયો હયો તુ
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ઑમ્ર્ મૂલ્ય્રેનરે જીવંત ર્ખી રહ્્ છીઑરે: ઇન્ગ્રેડિયનન્ ક્રેિ ઑ્�ફ કંિક્ટન્રે રડરિય   5
અમારી પાસયો કાયોડ રા માટયો છયો    6

કાયોડ હયો ઠળ કાયોનયો અાવરી િયોવામા ંઅાવયોિ છયો    6

તમારયો રું કરવાની િરૂર છયો    6

સમસ્ાઅાયો અંરયો જાણ કરવી   7

બદિાયો ન િયોવાની નીતત   7

રહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે   8
રુણવત્ા અનયો ખાદ્ય સુરક્ા   9

પયા્ગવરણ, સ્ાસ્થ્ય, સિામતી અનયો સુરક્ા   10

માનવ અતધકારાયો   11

ટકાઉપણુ ં  12

વ્ક્ક્તરત જાણકારીની રાયોપનીયતા અનયો સુરક્ા   13

િાંચ-રશ્વત અનયો ભ્રષ્ટાચાર તવરાયોધી   14

રસંદગી ર્મરેલ િન્રે   16
યાયોગય રીતયો સ્પધા્ગ કરવી   17

ભયોટસાયોરાદાયો અનયો મનાયોરંિન   18

ક્હત સંબંધી તકરારાયો   19

રાિકીય પ્રવૃતત્ અનયો યાયોરદાન   20

અાંતરરાષ્ટીય વયોપાર અનુપાિન   21

દરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરે    22
તવતવધતા અનયો સમાવયોરન   23

સતામણી અનયો ભયોદભાવ   24

ક્હંસા-તવરાયોધી, ધમકીઅાયો અનયો ધાકધમકી   25

ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે   26
બાૌજધિક સંપદા અનયો કંપનીની સંપતત્અાયો  27

ઇમયોઇિ, ઇન્ટરનયોટ અનયો ઇનાયોમમેરન બસસ્ટમ્સ  28

મ્લલકની મ્નબસકત્   29
બુક્સ અનયો રયોકાયોરસ્ગની ચાયોકસાઈ   30

ઇનસાઇડર ટ્યોક્ડંર   31

બાહ્ય સંચાર અનયો સાયોજરયિ મીક્ડયા   32

રાયોપનીય માક્હતી   33

ઑમરે સ્તત્યરૂણ્ય રીતરે ઑખંડિતત્ ઑનરે ઉચ્ચ નૈવતક મ્રદંિ્રેનુ ંલનદશ્યન કરીઑરે છીઑરે   34
અમારાયો કાયોડ અા�ફ કંડક્ટ   35

નીતતઅાયો, કાયદાઅાયો અનયો જનયમાયોનુ ંઅનુપાિન   35

વ્ાપારી અખંડતા, નૌતતકતા અનયો અનુપાિન પ્રાયોગ્ામ   35

સંરક્પો   36

વવષયવસતુઅાયો
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અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો:  
ઇન્ગ્રેડિયનન્  
ક્રેિ ઑ્�ફ કંિક્ટન્રે રડરિય
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અમારી પાસયો કાયોડ રા માટયો છયો
 ઇન્ગ્યોક્ડયન ખાતયો, અમયો માનીઅયો છીઅયો કયો  અમારા મૂલાયો અયોક 

સંથિા તરીકયો  અમયો કાયોણ છીઅયો અનયો અમયો કયોવી રીતયો વયોપાર કરીઅયો 
છીઅયો તયો વ્ાખ્યાતયત કરયો છયો . અમારા મૂલાયો અમારી સંથિાનયો 
મિબૂત કરયો છયો  અનયો અમારી સંસૃ્તતનયો અાકાર અાપયો છયો . અમયો 
અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખવા માટયો પ્રતતબધિ છીઅયો: યાયોગય કામનયો 
યાયોગય રીતયો, દરરાયોિ કરવુ.ં

અમારા મૂલાયો, અમારી નીતતઅાયો અનયો કાયદા અનુસાર નૌતતક 

અનયો સાતત્પૂણ્ગ રીતયો વ્ાપાર કરવા માટયો કંપનીની અપયોક્ાઅાયોનયો 
અમારી સંક્હતા સમજાવયો છયો .

કાયોડ હયો ઠળ કાયોનયો અાવરી િયોવામા ંઅાવયોિ 
છયો
અમારાયો કાયોડ કમ્ગચારીઅાયો, કાયોન્ટ્ાક્ટ કામદારાયો, અયોિન્ટાયો, કંપની 
અતધકારીઅાયો અનયો ડાયરયોક્ટસ્ગ સક્હત સમગ્ તવશ્વમા ંઇન્ગ્યોક્ડયન 

ખાતયો દરયોકનયો અનયો તયોના સહયાયોરીઅાયોનયો િાર ુપડયો છયો . કયોટિાક 

ક્કસ્ાઅાયોમા,ં કાયોડ ત્રાક્હત પક્કારાયો અનયો કંપની વતી કામ કરતા 
અન્યાયોનયો િાર ુપડયો છયો .

તમારયો રુ ંકરવાની િરૂર છયો
જાયો તમનયો ખાતરી ન હાયોય કયો  કાયોઈ ચાયોક્કસ ક્રિયા કરવા યાયોગય છયો  કયો  
નહીં, તાયો તમારી જાતયો પૂછાયો:

• રુ ંતયો કાયદયોસર છયો?

• રુ ંતયો અમારા કાયોડ અા�ફ કંડક્ટ સાથયો સુસંરત છયો?

• રુ ંતયો અમારી નીતતઅાયોનયો અનુસરયો છયો?

• રુ ંતયોનાથી કંપનીનયો સમગ્પણયો ફાયદાયો થાય છયો ,  
માત્ર વ્ક્ક્તરત ક્હતાયોનયો િ નહીં?

• જાયો ક્રિયા જાહયો ર કરવામા ંઅાવયો તાયો રું તમયો અારામદાયક 

રહયો રાયો?

જાયો તમયો અા બધા પ્રશાયોનાયો િવાબ ‘હા’મા ંઅાપાયો હાયોય, તાયો પછી 
ક્રિયા કદાચ ઠીક છયો . જાયો તમયો  
અામાંથી કાયોઈનાયો પણ ના મા ંિવાબ અાપાયો હાયોય અથવા જાયો 
તમનયો ખાતરી ન હાયોય, તાયો અટકી જાઅાયો અનયો સિાહ મયોળવાયો:

• તમારા મયોનયોિર સાથયો અા સમસ્ાની ચચા્ગ કરાયો; 

• બીજા મયોનયોિર સાથયો અા સમસ્ાની ચચા્ગ કરાયો; 

• માનવ સંસાધન, કાનૂની, અથવા પ્રાદયોજરક અથવા 
કાયોપામેરયોટ અનુપાિન તવભારનાયો સંપક્ગ  કરાયો; અથવા

• તમારી ભાષામા ંસમસ્ાઅાયો અંરયો જાણ કરવા અથવા 
પ્રશાયો પૂછવા માટયો (તમયો ઇચાયો તાયો અનામી રીતયો) બબઝનયોસ 

અયોથથક્સ િાઇનનાયો ઉપયાયોર કરાયો. 

કાયોડનુ ંપાિન કરવા માટયો અાપણયો સાૌ િવાબદાર છીઅયો, ત્ારયો 
મયોનયોિરાયોની ખાસ િવાબદારી છયો  કયો  તયોઅાયો અયો સુજનજચિત કરયો  
ઇન્ગ્યોક્ડયનના કાયોડ અા�ફ કંડક્ટનુ ંપાિન થાય.  

મયોનયોિરાયોઅયો અા કરવુ ંઅાવશયક છયો :

• નૌતતક વ્ાપારી અાચરણનુ ંસકારાત્મક ઉદાહરણ થિાપપત 

કરવુ;ં

• કાયોડ અનયો કંપનીના મૂલાયોનયો પ્રાયોત્ાહન અાપવુ;ં

• કાયોડના પત્ર અનયો ભાવનાનુ ંપાિન કરવામા ંતયોમની ટીમના 
સભાયોનયો મદદ કરવી;

• અયોક મુક્ત સંસૃ્તતનુ ંસિ્ગન કરવુ,ં િયો િાયોકાયોનયો બાયોિવા માટયો 
પ્રાયોત્ાક્હત કરયો; અનયો

• અા કાયોડના કાયોઈપણ ઉલ્ંઘનનયો વ્ક્ક્તરત રીતયો હાથ 

ધરવાનયો બદિયો, થિાજનક અનુપાિન ટીમ અથવા કાનૂની 
ટીમ સમક્ રિૂઅાત કરવી.

કંપનીની નૌતતક અપયોક્ાઅાયો અનયો કાયોડ અા�ફ કંડક્ટ સાથયો અસંરત 

વત્ગણૂંક ઇન્ગ્યોક્ડયન અનયો સંક્હતા હયો ઠળ અાવરી િયોવાયયોિી કાયોઇ પણ 

વ્ક્ક્ત માટયો રંભીર પક્રણામાયોમા ંપક્રણમી રકયો  છયો . કંપની માટયો, તયો  
સરયોરાર દંડ, તપાસ અનયો પ્રતતષ્ઠાનયો નુકસાન પહાંચાડી રકયો  છયો .  
વ્ક્ક્તઅાયો માટયો, તયો જરસત અથવા કાનૂની કાય્ગવાહી તરફ દાયોરી રકયો  
છયો  અનયો રાયોિરારનયો પણ સમાપ્ત કરી રકયો  છયો . કાયોડ હયો ઠળ અાવરી 
િયોવાયયોિી દરયોક વ્ક્ક્ત તયોનુ ંપાિન કરયો અનયો કંપની વિારા હાથ 

ધરવામા ંઅાવયોિી તપાસમા ંસંપૂણ્ગ સહકાર અાપયો તયોવી અપયોક્ા 
રાખવામા ંઅાવયો છયો .

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્
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સમસ્ાઅાયો અંરયો જાણ કરવી
તમારાયો અવાિ મહત્વ ધરાવયો છયો . અમારામાંના દરયોક ઇન્ગ્યોક્ડયનની 
અખંક્ડતતાની સંસૃ્તતના જનમા્ગણ અનયો રક્ણ માટયો િવાબદાર 

છયો . અા કાયોડ અા�ફ કંડક્ટનુ ંરંકાસ્પદ ઉલ્ંઘન, કંપનીની નીતત 

અથવા કાયદાનુ ંઉલ્ંઘન રંભીર બાબત હાયોઈ રકયો  છયો . અમયો 
અપયોક્ા રાખીઅયો છીઅયો કયો , દરયોક િણ કાયોઈપણ સંભતવત ઉલ્ંઘન 

તવરયો બાયોિયો. 

િયો િાયોકાયો સદ્ાવનાથી બાયોિયો છયો  અથવા તપાસમા ંભાર િયો છયો  
તયોમની સામયો કંપની બદિાયો િયોવાનુ ંસહન કરતી નથી.

જાયો તમનયો અા કાયોડ તવરયો કાયોઈ પ્રશ હાયોય અથવા જાયો તમયો સંભતવત 

ઉલ્ંઘન અંરયો થચંતતત છાયો, તાયો તમયો સંખ્યાબંધ તવકલાયો 
ધરાવાયો છાયો: 

• તમારા મયોનયોિર સાથયો અા સમસ્ાની ચચા્ગ કરાયો; 

• બીજા મયોનયોિર સાથયો અા સમસ્ાની ચચા્ગ કરાયો; 

• માનવ સંસાધન, કાનૂની, અથવા પ્રાદયોજરક અથવા 
કાયોપામેરયોટ અનુપાિન તવભારનાયો સંપક્ગ  કરાયો; અનયો

• સમસ્ાઅાયો અંરયો જાણ કરવા માટયો અથવા તમારી ભાષામા ં
પ્રશાયો પૂછવા (અનામી રીતયો, જાયો તમયો ઇચાયો તાયો) માટયો 
બબઝનયોસ અયોથથક્સ િાઇનનાયો ઉપયાયોર કરાયો. 

ઇન્ટરનયોટ મારફતયો બબઝનયોસ અયોથથક્સ િાઇનનાયો સંપક્ગ  કરવા 
માટયો અથવા  
ઇન્ગ્યોક્ડયનની ઇનસાઇટ ઇન્ટ્ાનયોટ સાઇટ પર દયોર વિારા ટાયોિ-ફ્ી 
નંબરાયો રાયોધવા માટયો INGRethics.com પર જાઅાયો. અા સાઇટ 24 

કિાક, અઠવાક્ડયાના 7 ક્દવસ ઉપિબ્ધ છયો .

બદિાયો ન િયોવાની નીતત 

કાયોડ અા�ફ કંડક્ટના સંભતવત ઉલ્ંઘનાયો અંરયો પ્રશાયો પૂછવા 
અથવા સદ્ાવનાની થચંતા વ્ક્ત કરવા બદિ બદિાયો િયોવાનુ ં
ઇન્ગ્યોક્ડયન સહન કરતુ ંનથી. થચંતાઅાયોનયો ખૂબ િ રંભીરતાથી 
િયોવામા ંઅાવયો છયો  અનયો અમયો તમામ અહયો વાિાયોની સમીક્ા કરીઅયો 
છીઅયો અનયો સંભતવત ઉલ્ંઘનાયોની તપાસ કરીઅયો છીઅયો, િયોમા ં
બાયોિી રકવામા ંજનષ્ફળતાનાયો પણ સમાવયોર થાય છયો . બદિાયો 
ન િયોવાની ઇન્ગ્યોક્ડયનની પ્રતતબધિતા તવરયો વધ ુમાક્હતી માટયો, 
સ્પીક્કંર અપ/બદિાયો ન િયોવાની નીતતનાયો સંદભ્ગ િાયો. જ્ા ંસુધી 
અમારયો કાયદા વિારા ખુિાસા કરવાની િરૂર ન પડયો ત્ા ંસુધી, 
તમામ અહયો વાિાયો અનયો તપાસ રાયોપનીય રાખવામા ંઅાવયો છયો .

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે
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પહયોલા ંસંભાળ લાયો
ઑમરે ઑમ્ર્ લ્રેક્રેની સુખ્ક્રી, ઑમ્ર્ ઉત્્દન્રેની ગુણવત્્ ઑનરે વવશ્્સ 
ઑનરે ઑખંડિતત્ મ્ટરે ઑમ્રી પ્રવતષ્્ની સુરક્ષ્ ઑનરે સક્ષમ િન્વવ્ 
સડરિયરણરે ક્મ કરીઑરે છીઑરે.

અા વવભાગમા:ં

રુણવત્ા અનયો ખાદ્ય સુરક્ા 

પયા્ગવરણ, સ્ાસ્થ્ય, સિામતી અનયો સુરક્ા

માનવ અતધકારાયો

ટકાઉપણુ ં

વ્ક્ક્તરત જાણકારીની રાયોપનીયતા અનયો સુરક્ા

િાંચ-રશ્વત અનયો ભ્રષ્ટાચાર તવરાયોધી
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ગુણવત્ા અનયો ખાદ્ય સુરક્ા
અમયો અયોવા ઉત્ાદનાયો અનયો સયોવાઅાયો પ્રદાન કરીઅયો છીઅયો િયો અમારા ગ્ાહકાયોની 
િરૂક્રયાતાયોનયો પૂણ્ગ કરયો છયો  અનયો િાર ુસરકારી િરૂક્રયાતાયોનયો પૂણ્ગ કરયો છયો . 

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

અમયો સુરબક્ત અનયો ઉચ્ચ-રુણવત્ાયુક્ત ઉત્ાદનાયો, સયોવાઅાયો અનયો ઉકયોિાયો પ્રદાન 

કરવા માટયો પ્રતતબધિ છીઅયો અનયો ગ્ાહકાયોની ઇચાઅાયો અનયો િરૂક્રયાતાયો તવરયો સતત 

અપ-ટુ-ડયોટ રહયો વાની િરૂર છયો . અમયો સક્રિયપણયો ગ્ાહકની પ્રતતક્રિયાનયો પ્રાપ્ત કરવા 
અનયો પછી સાંભળવા માટયો રાહ જાયોઈઅયો છીઅયો. 

જાયો અમારી નાયોકરી સંબંધી ફરજાયોમા ંઇન્ગ્યોક્ડયન ઉત્ાદનાયોના તવકાસ, સંચાિન, 

પ�કયો જિંર અથવા સંગ્ક્હત કરવાના કાયોઈ પણ પાસાનાયો સમાવયોર થાય છયો , તાયો 
અાપણયો અા કરવુ ંઅાવશયક છયો :

• િાર ુપડતા રુણવત્ાના માપદંડાયો, નીતતઅાયો અનયો પ્રક્રિયાઅાયોનયો જાણવી, િયો 
િાર ુપડતા ઉત્ાદનના થિળયો પ્રાયોડક્ટસનયો િાર ુપડયો છયો ;

• ઉત્ાદનની સારી પધિતત્અાયો અનયો પરીક્ણ સંબંધી પ્રાયોટાયોકાયોલ્સનુ ંપાિન 

કરવુ;ં અનયો

• તમામ િાર ુપડતી ઇન્ગ્યોક્ડયન ઉત્ાદન સુરક્ા નીતતઅાયો, અનયો સિામતી 
અનયો રુણવત્ાનયો િરતા તમામ િાર ુપડતા કાયદાઅાયો અનયો જનયમનાયોનુ ં
અનુસરણ કરવુ.ં

પહયોલા ંસંભાળ લાયો

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો

પ્ર:  અયોક અા�પરયોટર તરીકયો , તમયો રાયોધી કાઢાયો છાયો કયો  
અયોવી રક્યતા છયો  કયો  નાના ધાતુના ટુકડાઅાયો 
ઉત્ાદનનયો દૂતષત કરી રકયો  છયો , િયોનાયો હયો ત ુફૂડ 

ગ્યોડનાયો છયો . તમયો માનાયો છાયો કયો  સ્કીજનરં પ્રક્રિયાઅાયો 
માટયોની અમારી પ્રક્રિયાઅાયો અયોવી છયો  કયો  ધાતુથી 
દૂતષત ઉત્ાદન ગ્ાહકનયો પહાંચાડવામા ંઅાવયો 
તયોવી રક્યતા અાયોછી છયો , જાયો કયો , તમયો જાણાયો છાયો 
કયો  કંપનીના કયોટિાક ગ્ાહકાયો પાસયો જાયો દૂતષત 

ઉત્ાદનની ક્ડજિવરી કરવામા ંઅાવયો તાયો ધાતુની 
ચકાસણી કરવા માટયો પૂરતા સાધનાયો નથી. રુ ં
તમયો સંભતવત પ્રદૂષણ પયોદા કરતા ઉપકરણાયોનયો 
બંધ કરાયો છાયો, પછી ભિયો તયોનાયો અથ્ગ ઉત્ાદનમા ં
થાયોડાયો ઘટાડાયો થાય?

જ:  હા. અમયો ક્યારયોય રુણવત્ા અથવા ખાદ્ય સુરક્ા 
સાથયો સમાધાન કરતા નથી અનયો ઉત્ાદનની 
સિામતી અથવા રુણવત્ા અંરયોની કાયોઈ 

પણ થચંતાઅાયો અંરયો તાત્ાજિક જાણ કરીઅયો 
છીઅયો (યાયોગય માધ્માયો વિારા). યાદ રાખાયો કયો  અા 
અહયો વાિ ઇન્ગ્યોક્ડયન તવરયોની રાયોપનીય માક્હતી 
હરયો. ઉત્ાદનની સિામતી અનયો રુણવત્ાનયો 
િરતી તમારી થચંતાઅાયોની ચચા્ગ કરવા તમારા 
થિાજનક રુણવત્ા વ્વથિાપનના પ્રતતજનતધનાયો 
સંપક્ગ  કરાયો.

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્
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પયાયાવરણ, સ્ાસ્થ્ય, સલામતી અનયો સુરક્ા
અમયો પયા્ગવરણનુ ંરક્ણ કરવા માટયો પ્રયત્નરીિ છીઅયો અનયો અમારા કમ્ગચારીઅાયોનયો સિામત 

અનયો સુરબક્ત કાય્ગથિળ પ્રદાન કરવા માટયો પ્રતતબધિ છીઅયો. અમયો અયોક પણ ઈજા ન થાય અયો માટયો 
પ્રયત્નરીિ છીઅયો અનયો કાય્ગથિળની સિામતીમા ંવૌજશ્વક નયોતા બનવાનાયો પ્રયત્ન કરીઅયો છીઅયો.

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

પયા્ગવરણીય કારભારી, કાય્ગથિળની સિામતી અનયો સુરક્ા અયો  
અમારી સંસૃ્તતના અભભન્ન ભારાયો છયો . અમારી પ્રતતબધિતામા ંનીચયોની બાબતાયો સામયોિ છયો :

• અમયો િયો દયોરાયોમા ંકામ કરીઅયો છીઅયો ત્ા ંપયા્ગવરણીય કાયદાઅાયો અનયો જનયમાયોનુ ંપાિન કરવુ;ં 

• અમારા કાય્ગથિળાયોનયો િાર ુપડતી પયા્ગવરણીય અનયો સુરક્ા નીતતઅાયો, પધિતતઅાયો અનયો 
પ્રક્રિયાઅાયોનુ ંઅનુસરણ કરવુ;ં

• કુદરતી સંસાધનાયોનુ ંરક્ણ કરવા માટયો સતત મારામે રાયોધીનયો, અાપણી પયા્ગવરણીય અસરનયો 
ઘટાડવા, અનુપાિનથી અારળ વધીનયો અનયો ઉત્ાદનની સિામતી અનયો રુણવત્ાના 
ધાયોરણાયોનયો જાળવવાની સાથયો-સાથયો કાય્ગક્મતાનુ ંસિ્ગન કરીનયો પયા્ગવરણીય પડકારાયો સામયો 
સક્રિય અભભરમ અપનાવવાયો;

• કાય્ગથિળની સિામતી સુધારવા સંવાદ અનયો નવીનતાનયો પ્રાયોત્ાહન અાપવુ;ં

• અસુરબક્ત અથવા બબનઅારાયોગયપ્રદ પક્રસ્થિતતઅાયો અથવા વત્ગણૂંકાયો તયોમિ ઘટનાઅાયોની જાણ 

કરવી અનયો તયોનયો સુધારવી કયો  િયો ઢાયોળાવ, પ્રકારન અથવા પયા્ગવરણીય બબન-અનુપાિન તરફ 

દાયોરી િઈ રકયો  છયો ;

• કાય્ગથિળ પર અથવા જ્ારયો અમયો નાયોકરી સંબંતધત કાયોઈ પણ પ્રવૃતત્મા ંરાયોકાયયોિા હાયોઈઅયો ત્ારયો 
રયોરકાયદયોસર ડ્રગસ અથવા જનયંતત્રત પદાથામેનાયો ઉપયાયોર ન કરવાયો અથવા સાથયો ન રાખવા 
અથવા કાય્ગથિળમા ંડ્રગસ અથવા અાલાયોહાયોિના પ્રભાવ હયો ઠળ કામ ન કરવુ.ં 

વધ ુજાણાયો
ઇન્ગ્યોક્ડયનયો અયોક અયોન્વાયરમયોન્ટિ, હયો લ્થ, સયોફ્ી અયોન્ડ બસક્યકુ્રટી મયોનયોિમયોન્ટ બસસ્ટમ (EHSS-MS) અમિમા ંમૂકી 
છયો , િયો અમારી કામરીરીના EHSS જાયોખમાયોનયો ઘટાડવા પર ધ્ાન કયો ન્ન્રિત કરયો છયો  અનયો સતત સુધારાની પહયો િ અનયો 
પ્રવૃતત્અાયોનયો પ્રાયોત્ાહન અાપયો છયો . EHSS-MS મા ંઅયોક નીતત, ધાયોરણાયો અનયો માર્ગદજરશિકાઅાયોનાયો સમાવયોર થાય છયો  િયો 
અાપણા કાય્ગનયો જનદમેજરત કરયો છયો , િઘુતમ માપદંડ નક્કી કરયો છયો  અનયો EHSS શ્યોષ્ઠતાનયો અારળ ધપાવયો છયો .

પહયોલા ંસંભાળ લાયો
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માનવ અવધકારાયો
અમયો અમારી સમગ્ પુરવઠા શ્ુંખિામા ંકામદારાયોના અતધકારાયોનાયો અાદર કરીઅયો છીઅયો, િયોમા ં 
કાયોન્ટ્ાક્ટસ્ગ અનયો સપ્ાયસ્ગનાયો સમાવયોર થાય છયો . 

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

અમયો અમારા કમ્ગચારીઅાયોના અનયો િયોમની સાથયો અમયો વ્વસાય કરીઅયો છીઅયો તયોમના અતધકારાયોનયો  
માન્યતા અાપીનયો સન્ાન સાથયો અનયો િાર ુકાયદાઅાયો અનુસાર વ્વહાર કરીઅયો છીઅયો. અમયો અપયોક્ા 
રાખીઅયો છીઅયો કયો  અમારા વ્વસાતયક ભારીદારાયો પણ અાવુ ંિ કરયો. અમયો બાળકાયોનુ ંરાયોષણ અથવા  
બળિબરીથી મિૂરી અથવા માનવ તસ્રીનાયો ઉપયાયોર સહન કરીરુ ંનહીં. માનવાતધકારાયો માટયો અમારા 
અાદરનાયો અથ્ગ અયો છયો  કયો : 

• વયોપાર અનયો માનવ અતધકારાયો પર સંયુક્ત રાષ્ટના ંમાર્ગદર્ગક બસધિાંતાયોનુ ંપાિન કરવુ;ં

• સંભતવત વ્ાવસાતયક ભારીદારાયો પર ઉથચત ખંતપૂવ્ગક કામ કરવુ;ં 

• નવા સપ્ાયસ્ગની પસંદરી કરતી વખતયો અમારી પ્રાતપ્ત નીતતઅાયોનુ ંઅનુસરણ કરવુ;ં

• સામૂક્હક રીતયો સંરક્ઠત થવા અનયો સાયોદાબાજી કરવાના કમ્ગચારીઅાયોના અતધકારાયોનાયો અાદર કરવાયો;

• બજારમા ંયાયોગય રીતયો ચૂકવણી કરવી અનયો કમ્ગચારીના પરાર અનયો િાભાયોથી સંબંતધત તમામ કાનૂની 
અાવશયકતાઅાયોનયો પૂણ્ગ કરવી અથવા તયોમા ંવધારાયો કરવાયો.

ઇન્ગ્યોક્ડયનના સપ્ાયર ભારીદારાયોઅયો અયો સુજનજચિત કરવુ ંજાયોઇઅયો કયો  તયોમના કમ્ગચારીઅાયો બાળમિૂરી અનયો 
રુિામ, ઇન્ડયોન્ટર થયયોિ, બંધાયયોિા, િયોિ મિૂર, અથવા માનવ તસ્રીના કાયોઇપણ સ્રૂપ સક્હત અન્ય 

કાયોઇ પણ પ્રકારની બળિબરીપૂવ્ગકની મિૂરીથી મુક્ત હાયોય.

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો

પ્ર:  સપ્ાયરના ફામ્ગ પરની અમારી યાયોગય મહયો નત દરા્ગવયો છયો  કયો  ખયોડૂત  

કાનૂની િઘુત્મ વયોતનથી અાયોછંુ વયોતન ચૂકવી રહ્યાયો છયો . અાપણયો રુ ંકરવુ ંજાયોઈઅયો?

જ:  કાયોપામેરયોટ સસ્ટયોનયોબબજિટીના વડાનાયો સંપક્ગ  કરાયો. અા ખયોડૂતયો કામદારાયોનયો  
કામના દરયોક કિાક માટયો અાયોછામા ંઅાયોછંુ િઘુત્મ વયોતન ચૂકવવુ ંજાયોઈઅયો.

પહયોલા ંસંભાળ લાયો

વધ ુજાણાયો
સમીક્ા કરાયો: 
ઇન્ગ્યોક્ડયન સાયોજરયિ અયોકાઉન્ટયોબબજિટી મયોનયોિમયોન્ટ બસસ્ટમ  
સાયોજરયિ અયોકાઉન્ટયોબબજિટી 8000 
અયોથથકિ ટ્યોક્ડંર ઇજનજરઅયોક્ટવ બયોઝ કાયોડ

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્
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ટકાઉપણું
અમયો અનુકરણીય કાયોપામેરયોટ નારક્રક અનયો સમુદાયના સભ 

બનવાનાયો પ્રયત્ન કરીઅયો છીઅયો અનયો અમયો જ્ા ંકામ કરીઅયો છીઅયો 
અનયો રહીઅયો છીઅયો તયો સમુદાયાયો પર હકારાત્મક, કાયમી અસર 

કરવા માટયો કામ કરીઅયો છીઅયો. 

અમયો પૃથ્ી, અમારા કમ્ગચારીઅાયો અનયો અમયો િયો સમુદાયાયોમા ંકામ 

કરીઅયો છીઅયો તયોમના પ્રત્યો કાળજી અનયો અાદર સાથયો કામ કરીઅયો 
છીઅયો. અમયો અમારા ક્હતધારકાયોનયો સક્હયારં મૂલ પ્રદાન કરવાની 
સાથયો-સાથયો વધ ુસારા, વધારયો થિાયી વ્વસાયનુ ંસિ્ગન કરવામા ં
માનીઅયો છીઅયો. અનયો અમયો અાિયો વયોપાર-વાણણજ્નયો અયોવી રીતયો 
હાથ ધરવામા ંમાનીઅયો છીઅયો કયો  િયો  
ભતવષ્યમા ંવયોપાર-વાણણજ્ કરવાનુ ંચાિ ુરાખવાની અમારી 
ક્મતાનુ ંરક્ણ કરયો.

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

અમયો અમારી સમગ્ સંથિામા ંટકાઉ પ્રથાઅાયોનયો પ્રાયોત્ાહન અાપવા 
અનયો જ્ા ંપણ અમયો વ્વસાય કરીઅયો છીઅયો ત્ા ંઉચ્ચ નૌતતક 

અનયો અયોથથકિ ધાયોરણાયોનુ ંપાિન કરવા માટયો પ્રતતબધિ છીઅયો. 

અમારા ઉચ્ચ સુરક્ા માપદંડાયોથી માંડીનયો  
કાય્ગકારી ઉતૃ્ષ્ટતામા ંઅમારા રાયોકાણાયો સુધી, 

પયા્ગવરણીય સંરક્ણમા ંઅમારા પ્રયાસાયો અનયો અમારા સમુદાયની 
કારભારી પ્રવૃતત્અાયો માટયો, 

અમયો માનીઅયો છીઅયો કયો  સાતત્પૂણ્ગ રીતયો કામ કરવાથી અમારા 
વ્વસાય કરતા ંવધારયો િાભ થાય છયો ; તયો અમયો જ્ા ંકામ કરીઅયો 
છીઅયો તયો સમુદાયાયોનયો ફાયદાયો કરયો છયો .

કૃવષ ક્યોત્યો ટકાઉપણુ:ં  
ઇન્ગ્યોક્ડયન કૃતષ અનયો ખયોતીની કામરીરીના િાંબા રાળાના 
ટકાઉપણાનયો સમથ્ગન અાપવામા ંમાનયો છયો  િયો અમનયો કાચાયો માિ 

પૂરાયો પાડયો છયો .  
તયો માટયો, અમયો અાનાયો પ્રયાસ કરીઅયો છીઅયો:

• િયો ખયોડૂતાયો અમનયો કાચાયો માિ પૂરાયો પાડયો છયો , તયોમનામા ંપાકના 
ઉત્ાદન, સંગ્હ, સંચાિન અનયો તવતરણમા ંસિામતીનયો 
પ્રાયોત્ાહન અાપવુ;ં

• ખયોતી અનયો સંબંતધત પ્રવૃતત્અાયોમા ંકુદરતી સંસાધનાયોના કાય્ગક્મ 

ઉપયાયોરનયો પ્રાયોત્ાહન અાપવુ,ં િયોથી સંભતવત પયા્ગવરણીય 

અસરનયો ઘટાડી રકાય, પાણીની અસરનયો ઘટાડી રકાય અનયો  
અારામી પયોઢીઅાયો માટયો કૃતષ અનયો િૌવતવતવધતા કૃતષ અનયો 
િૌવતવતવધતાની વ્વહાક્રકતાનયો ટયોકાયો અાપી રકાય;

• માન્ય બાયાયોટયોકનાયોિાયોજીના ઉપયાયોરનયો સમથ્ગન અાપયો છયો  (િયો અયોક 

દયોરથી બીજા દયોરમા ંઅિર હાયોઈ રકયો  છયો), અનયો અાનુવંજરક રીતયો 
સંરાયોતધત સજીવાયોના સંદભ્ગમા ંગ્ાહકની પસંદરીઅાયોનયો સમિવી;

• થિાજનક કાયદાઅાયો અનયો વૌજશ્વક સતરયો સ્ીકૃત ધાયોરણાયો અનુસાર 

કામ કરતા બાળકાયો અનયો બળિબરીથી મિૂરીના ઉપયાયોરનાયો 
તવરાયોધ કરવાયો;

• અમારા કૃતષ સપ્ાયસ્ગ સાથયો વયોપાર કરતા થિળાંતક્રત કામદારાયોની 
િવાબદાર વત્ગણૂકનયો પ્રાયોત્ાહન અાપવુ;ં

• િયો સમુદાયાયોમા ંઅાપણયો વયોપાર કરીઅયો છીઅયો તયોમની અાથથશિક 

સુખાકારીનયો પ્રાયોત્ાહન અાપવા માટયો વાિબી અનયો નૌતતક વયોપાર 

પધિતતઅાયોનાયો અભાસ કરવાયો; અનયો

• િંતુનારકાયોના ઉપયાયોરમા ંઘટાડાયો કરવામા ંસમથ્ગન અાપવુ ંઅનયો 
સંકજિત િંતુના સંચાિનનયો પ્રાયોત્ાહન અાપવુ.ં 

વાયોટર સુ્અરયાસશપ અનયો અાબાયોહવા સંબંવધત જાયોખમ:
ઇન્ગ્યોક્ડયન તમામ િાયોકાયોના સ્ચ પાણીના અતધકારાયોનયો માન્યતા 
અાપયો છયો , અનયો પયા્ગવરણના સારા કારભારી તરીકયો ,  
અમયો અાના વિારા અાબાયોહવા પરની અમારી કામરીરીની અસરાયોનયો 
ઘટાડવાનાયો પ્રયાસ કરીઅયો છીઅયો:  

• અમારી પ્રક્રિયાઅાયોમા ંપાણી નાંધપાત્ર, ચાવીરૂપ કાચાયો માિ છયો  
અનયો પાણીની અછતવાળા તવસતારાયોમા ંઅન્ય િરૂક્રયાતાયો સાથયો 
સ્પધા્ગ કરી રકયો  છયો  તયો સ્ીકારીનયો;

• અમારી કામરીરીમા ંપાણી અનયો CO2ની તીવ્રતાનયો ઘટાડવાના 
િકયાંકાયો જનધા્ગક્રત કરીનયો;

• ગિાયોબિ કાયોમ્યોક્ટ પર હસતાક્ર કરનાર તરીકયો  પયા્ગવરણ પર 

સાવ્ગતત્રક રીતયો માન્યતા પ્રાપ્ત બસધિાંતાયો સાથયો અમારી વૌજશ્વક 

કામરીરીનયો સંરયોભખત કરીનયો;

• સમાિની વધ ુિરૂક્રયાતાયો સાથયો અમારા ટકાઉપણાના પ્રયાસાયોનયો 
વધ ુસારી રીતયો રાયોઠવવા માટયો અયોક માપદંડ તરીકયો  યુનાઇટયોડ 

નયોરન્સ ડયોવિપમયોન્ટ પ્રાયોગ્ામ સસ્ટયોઇનયોબિ ડયોવિપમયોન્ટ રાયોલ્સનાયો 
ઉપયાયોર કરીનયો;

• પયા્ગવરણનયો અનુકૂળ હાયોય તયોવી સપ્ાય ચયોઇનની ક્ડઝાઇન 

અનયો સંચાિન કરીનયો અનયો અમારી પુરવઠા શ્ુંખિામા ંસંતુજિતતા 
સુધારવા અનયો જરબક્ત કરવા અનયો તયોમા ંસુધારાયો કરવા માટયો 
અમારા સપ્ાયસ્ગ સાથયો કામ કરીનયો;

• ક્યોત્રાયોમા ંસાતત્પૂણ્ગ સ્ત્રાયોત ધરાવતી સામગ્ીની ખરીદી કરીનયો,  
જ્ા ંઅમયો અમારા સપ્ાયસ્ગનયો પ્રભાતવત કરવાની ક્મતા 
ધરાવીઅયો છીઅયો;

• િળ સંરક્ણના મહત્વ અંરયો અમારા સમુદાયાયોનયો જરબક્ત કરીનયો;

• િળ સંરક્ણ અનયો ઊજા્ગ દક્તાના પ્રયાસાયો સક્હત અમારી 
કામરીરીની પયા્ગવરણીય અસરનયો ઘટાડવા નવીન ઉપાયાયોની 
રાયોધ મારફતયો સતત સુધારણા માટયો અમારી કક્ટબધિતાનયો અારળ 

વધારીનયો.

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો

વધ ુજાણાયો
ટકાઉપણું

પહયોલા ંસંભાળ લાયો
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વ્યક્તિગત જાણકારીની ગાયોપનીયતા અનયો સુરક્ા
અમયો કંપનીનયો સાંપવામા ંઅાવયોિી વ્ક્ક્તરત માક્હતીનુ ંરક્ણ કરીઅયો છીઅયો. 

વ્યક્તિગત મ્ડહતી શુ ંછરે?

વ્ક્ક્તરત માક્હતી ("PI") અયો અયોવી કાયોઈ પણ માક્હતી છયો  િયો ચાયોક્કસ વ્ક્ક્તનયો અાયોળખી રકયો  છયો .  
જ્ા ંસુધી તયોનાયો સુરબક્ત જનકાિ ન અાવયો ત્ા ંસુધી PIનુ ંરક્ણ થવુ ંજાયોઈઅયો. PIના ઉદાહરણાયોમા ંસંપક્ગની 
માક્હતીનાયો સમાવયોર થાય છયો , િયોમ કયો  રહયો ણાંક સરનામા,ં ફાયોન નંબર, અથવા ઇમયોઇિ સરનામુ;ં સરકારયો ફાળવયોિા 
અાયોળખ નંબરાયો; નાણાકીય માક્હતી િયોવી કયો  બંક્કંર તવરતાયો, પરાર અનયો અન્ય વળતરની માક્હતી; અનયો િન્ 

તારીખ સક્હત રાયોિરારના ડયોટા. 

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

અમનયો સાંપવામા ંઅાવયોિી વ્ક્ક્તરત માક્હતી અમારા કમ્ગચારીઅાયો, ગ્ાહકાયો અથવા બહારની સંથિાઅાયોની હાયોઈ 

રકયો  છયો . વ્ક્ક્તરત માક્હતી સુરબક્ત રાખવી અયો અમારા કમ્ગચારીઅાયો, અમારા વ્ાપાર અનયો અમારી પ્રતતષ્ઠા માટયો 
મહત્ત્વપૂણ્ગ છયો . ઇન્ગ્યોક્ડયનનના કયોટિાક કમ્ગચારીઅાયો તયોમની નાયોકરીના ભારરૂપયો PI (ખાસ કરીનયો સંવયોદનરીિ 

વ્ક્ક્તરત માક્હતી, િયોમ કયો  અારાયોગયની માક્હતી સક્હત) સાથયો કામ કરયો છયો . જાયો તમયો PI સાથયો કામ કરતા હાયો, તાયો અા 
માક્હતીની અ�ક્સયોસ, ટ્ાન્સફર, અનયો ઉપયાયોર સંબંતધત કંપનીની િાર ુપડતી નીતતઅાયોનયો અનુસરાયો. યાદ રાખાયો:

• થિાજનક ડયોટા સુરક્ા અનયો રાયોપનીયતાના કાયદાઅાયોનયો અનુસરાયો;

• માત્ર તમારી નાયોકરી માટયો અાવશયક હાયોય અનયો તમયો કાયદયોસરના વ્ાપારી કારણાયોસર તયો જાયોવા માટયો અતધકૃત 

છાયો તયોવી વ્ક્ક્તરત માક્હતીનયો િ અ�ક્સયોસ કરાયો, અયોકત્ર કરાયો અનયો તયોનાયો ઉપયાયોર કરાયો;

• વ્ાપારના હયો ત ુમાટયો િરૂક્રયાત કરતા ંવધ ુસમય સુધી વ્ક્ક્તરત માક્હતી રાખવી નહીં;

• વ્ક્ક્તરત માક્હતી માત્ર અતધકૃત વ્ક્ક્તઅાયોનયો િ જાહયો ર કરવી કયો  િયોમની પાસયો માક્હતી જાણવા માટયો 
કાયદયોસરનુ ંવ્ાવસાતયક કારણ હાયોય અનયો િયોઅાયો તયોનુ ંરક્ણ કરવા માટયો બંધાયયોિા હાયોય;

• િાર ુપડતી નીતતઅાયો અનયો કાયદાઅાયો અનુસાર વ્ક્ક્તરત માક્હતીનાયો સુરબક્ત રીતયો સંગ્હ, પ્રસારણ અનયો 
નાર કરાયો; અનયો

• વ્ક્ક્તરત માક્હતી માટયો કાયોઈ પણ વાસતતવક કયો  રંકાસ્પદ અનતધકૃત અ�ક્સયોસ, ડયોટાનુ ંઉલ્ંઘન અથવા 
અન્ય જાયોખમાયો અંરયો IT તવભાર, HR, તમારા થિાજનક કાનૂની તવભાર અથવા તમારા તવસતારના ડયોટા 
પ્રાયોટયોક્શન અાયોક્ફસરનયો તાત્ાજિક જાણ કરાયો.

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો

પ્ર:  હંુ માનુ ંછંુ કયો  મારાયો અયોક સાથી માકમે ક્ટંર કંપનીનયો કમ્ગચારીના 
ઇમયોઇિ સરનામા ંવયોચી રહ્યાયો છયો . મારયો રું કરવુ ંજાયોઈઅયો?

જ:  કમ્ગચારીના ઇમયોઇિ સરનામાની યાદી રાયોપનીય છયો  અનયો 
તયોનયો અા રીતયો જાહયો ર ન કરી રકાય. અા મુદ્યો તમારી પાસયો િયો 
બધી માક્હતી છયો  તયો તમારા મયોનયોિર, HR પ્રતતજનતધ, કાયોપામેરયોટ 

અનુપાિન અથવા કાનૂની તવભારના સભનયો પ્રદાન કરાયો.

પહયોલા ંસંભાળ લાયો
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લાંચ-રુશ્વત અનયો ભ્રષ્ાચાર વવરાયોધી
અમયો અમારા કમ્ગચારીઅાયોની પ્રામાણણકતા, ઉત્ાદાયો અનયો સયોવાઅાયો 
તયોમિ વાણણજ્જ્ક ઉતૃ્ષ્ટતા અનયો અમારા વિારા પ્રદાન કરવામા ં
અાવતા અપવાદરૂપ ગ્ાહક અનુભવના અાધારયો વયોપાર ક્યોત્રયો 
સફળતા પ્રાપ્ત કરીઅયો છીઅયો. ઇન્ગ્યોક્ડયન તમામ િાર ુઅયોન્ન્ટ-મની 
િાયોન્ડક્રરં (AML) અનયો અાતંકવાદી ફાઇનાન્સ કાયદા, જનયમાયો 
અનયો જનયમનાયોનુ ંસંપૂણ્ગપણયો પાિન કરવા માટયો પ્રતતબધિ છયો . અમયો 
અમારા ગ્ાહકાયો અથવા સરકારી અતધકારીઅાયોના જનણ્ગયનયો ભ્રષ્ટ 

કરવાનાયો પ્રયાસ કરીનયો વ્વસાયની રાયોધ અથવા જાળવણી 
કરતા નથી. અા અમારા વતી કાય્ગ કરવા માટયો રાયોકાયયોિા અન્ય 

પક્ાયોનયો સમાનરૂપયો િાર ુપડયો છયો . અમયો િાંચ સહન કરતા નથી 
અથવા તયોમા ંસામયોિ થતા નથી. અયોટિયો કયો , વાણણજ્જ્ક િાભ 

મયોળવવા માટયો અમયો સરકારી પ્રભાવ અથવા ચુકવણીની અાપ-િયો 
કરતા નથી.

માયોટાભારના દયોરાયોમા ંિાંચ-રશ્વત તવરાયોધી કાયદા છયો  િયો સરકારી 
અતધકારીનયો િાંચ અાપવા પર પ્રતતબંધ મૂકયો  છયો . કયોટિાક દયોરના 
કાયદા, િયોમ કયો  યુકયો  િાંચ અતધજનયમ હયો ઠળ, અન્ય કાયોઈનયો િાંચ 

અાપવી (વ્ાપારી િાંચ) પણ અયોક રુનાયો છયો . વધુમા,ં વ્ક્ક્તરત 

થિળ કયો  ધંધાના થિળનયો ધ્ાનમા ંિીધા તવના, તમામ ઇન્ગ્યોક્ડયન 

કમ્ગચારીઅાયોઅયો યુ.અયોસ. ફાયોરયોન કરપરન પ્રયોક્ક્ટસીસ અયોક્ટ 

(FCPA)નું પાિન કરવુ ંઅાવશયક છયો , િયોના પક્રણામયો પપત ૃકંપની 
"ઇન્ગ્યોક્ડયન" યુ.અયોસ. FCPA સરકારી અતધકારીઅાયોની િાંચનયો 
રુનાયો બનાવયો છયો  અનયો જ્ા ંપણ ઇન્ગ્યોક્ડયન ધંધાયો કરયો છયો  ત્ા ંિાર ુ

પડયો છયો .

િાંચ-રશ્વત તવરાયોધી કાયદાઅાયોનુ ંપાિન કરવા માટયો, પ્રત્ક્ 

કયો  પરાયોક્ રીતયો કાયોઈ પણ પ્રકારની ભયોટ, મનાયોરંિન, પ્રિાયોભન, 

અથવા કાયોઈ પણ મૂલવાન વસત ુકાયોઈ પણ સરકારી અતધકારી 
અથવા તયોના કયો  તયોણીના પ્રતતજનતધઅાયોનયો વયોપાર પ્રાપ્ત કરવા અથવા 
જાળવી રાખવા માટયો અાયોફર કરરાયો નહીં; વ્ાવસાતયક જનણ્ગયાયોનયો 
પ્રભાતવત કરયો છયો ; અથવા કાયોઈ અયાયોગય િાભ સુરબક્ત કરયો છયો .

અા પ્રતતબંધાયો અમારા વ્ાપારી કામકાજાયો, ભારીદારાયો અનયો અમારા 
વતી કામ કરતી કાયોઈ પણ વ્ક્ક્તનયો િાર ુપડયો છયો , િયોમા ંઅયોિન્ટાયો, 
સિાહકારાયો, સપ્ાયસ્ગ અનયો ઠયોકયોદારાયોનાયો પણ સમાવયોર થાય છયો .

કયોટિીક સરકારી ચૂકવણી પર પ્રતતબંધ નથી. દાખિા તરીકયો , 
સરકારી સંથિાનયો ધંધાના સામાન્ય સંજાયોરાયોમા,ં કરવયોરા ભરવા 
માટયો અથવા જ્ારયો સરકારી સંથિા ગ્ાહક કયો  સપ્ાયર હાયોય ત્ારયો 
ચૂકવણી કરી રકાય છયો . જાયો કયો , કાયોઈપણ દયોરમા ંકાયોઈપણ પ્રકારની 
િાંચની ચુકવણી અથવા સરકારી અતધકારીનયો ચુકવણીની 
સુતવધા પર પ્રતતબંધ છયો . ચુકવણીની સુતવધા અાપવી અયો સરકારી 
અતધકારીઅાયોનયો તવવયોકાધીન ચૂકવણી છયો  િયોનાયો હયો ત ુિાઇસન્સ, 

પરપમ્ટસ અથવા તવઝા ઇસ્ ુકરવા િયોવા જનયપમત પરિાંનયો 
ઝડપી બનાવવા અથવા તયોની ખાતરી કરવાનાયો છયો . જાયો તમનયો 
સરકારી અતધકારી તરફથી િાંચ માટયો અથવા ચૂકવણીની 
સુતવધા માટયો તવનંતી મળયો, તાયો તમારયો ચુકવણી કરવાનાયો ઇનકાર 

કરવાયો િ જાયોઇઅયો બસવાય કયો  તમયો વાિબી સદ્ાવનાથી અયોવી 
માન્યતા ધરાવતા હાયોવ કયો  ચૂકવણી કરવામા ંજનષ્ફળતા તમનયો 
અથવા અન્યાયોનયો રારીક્રક નુકસાન પહાંચાડી રકયો  છયો . તમારયો 
િાંચ માટયોની અથવા ચુકવણીની સુતવધા માટયોની તવનંતીનાયો 
અહયો વાિ તમારા મયોનયોિર, કાનૂની તવભાર, કાયોપામેરયોટ અનુપાિન 

તવભાર અથવા બબઝનયોસ અયોથથક્સ િાઇન મારફતયો તાત્ાજિક 

અનયો સીધાયો િ અાપવાનાયો રહયો રયો. 

નાંધનીય છયો  કયો  કયોટિીક સરકારી અયોિન્સીઅાયો  
ફી ભરવાની અાૌપચાક્રક જાયોરવાઈઅાયો સાથયો છયો , ઉદાહરણ તરીકયો , 
પરપમટ સમીક્ાનયો ઝડપી બનાવવા માટયો. તયો વ્વહારાયો, જ્ા ં
ચુકવણી પરપમટ પરના અંતતમ જનણ્ગયનયો અસર કરતી નથી અનયો 
પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવા માટયો િરૂરી સંસાધનાયો અનયો કમ્ગચારીઅાયો 
માટયો ચૂકવણી કરવા માટયો વપરાય છયો , તયોનયો ચુકવણીની સુતવધા 
અાપવાનુ ંમાનવામા ંઅાવતુ ંનથી.

સરક્રી ઑવધક્રી ક્રેણ છરે?

FCPA તવદયોરી અતધકારીનયો "તવદયોરી સરકારના કાયોઈપણ અતધકારી 
અથવા કમ્ગચારી અથવા કાયોઈપણ તવભાર, અયોિન્ટ, અથવા તયોના 
માધ્મ" તરીકયો  વ્ાખ્યાતયત કરયો છયો . સરકારી અતધકારીમા ંઅયોવી 
વ્ક્ક્તનાયો સમાવયોર થાય છયો  િયો સરકાર અથવા સરકાર-માજિકીની 
અથવા સરકાર-જનયંતત્રત સંથિા માટયો કામ કરયો છયો  અથવા અયોિન્ટ 

છયો . સરકારી અતધકારીઅાયોના ઉદાહરણમા ંસામયોિ છયો :

• સરકારી સંથિા, તવભાર અથવા અયોિન્સીના અતધકારી 
અથવા કમ્ગચારી;

• રાજ્ની માજિકીના વ્વસાય, રાળા, હાયોક્સ્પટિ અથવા 
અન્ય સંથિાના અતધકારી અથવા કમ્ગચારી;

• રાિકીય પક્ના અતધકારી, કમ્ગચારી અથવા અતધકારી;

• રાિકીય હાયોદ્ા માટયોનાયો ઉમયોદવાર;

• કાયોઈ અતધકારી, કમ્ગચારી, અથવા જાહયો ર અાંતરરાષ્ટીય 

સંથિાના અતધકારી, અથવા કાયોઈ પણ તવભાર  

અથવા અાવી સંથિાઅાયોની અયોિન્સી (િયોમ કયો  IMF  

અથવા તવશ્વ બંક);

• સરકારી સંથિા વતી સત્ાવાર ક્મતામા ંકામ કરતી વ્ક્ક્ત;

• સરકારી માજિકીની અથવા રાજ્-જનયંતત્રત વાણણજ્જ્ક 

સાહસના અતધકારી અથવા કમ્ગચારી; અથવા

• સરકારી પ્રભાવ ધરાવતી અન્ય વ્ક્ક્તઅાયો, િયોમ કયો  સરકારી 
અતધકારી સાથયો રાઢ વ્ક્ક્તરત અથવા પાક્રવાક્રક સંબંધ 

ધરાવતી વ્ક્ક્ત.

અા યાદીની છયોલ્ી અાઇટમ દરા્ગવયો છયો  તયોમ, સરકારી અતધકારીની 
વ્ાખ્યા હંમયોરા ંમાત્ર સરકારી નાયોકરી ધરાવતી વ્ક્ક્ત િ હાયોતી નથી.

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રેપહયોલા ંસંભાળ લાયો

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્
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અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો 

ભ્રષ્ટાચાર અનયોક રૂપ િઈ રકયો  છયો . અયો મહત્ત્વનુ ંછયો  કયો  અમારા ભારીદારાયો અનયો અમારા વતી કાય્ગ કરવા માટયો 
રાયોકાયયોિા કાયોઈપણ વ્ક્ક્ત અમારા માપદંડાયો અનયો અપયોક્ાઅાયો સાથયો સુસંરત હાયોય અનયો પ્રામાણણકતા સાથયો 
અનયો િાર ુપડતા કાયદાઅાયો અનુસાર વયોપાર કરવાની અમારી પ્રતતબધિતાનયો જાળવી રાખયો. બાહ્ય સંરઠનાયો 
સાથયો કામ કરતી વખતયો, ચયોતવણીના સંકયોતાયોથી વાકયોફ રહાયો, િયોમા ંઇન્ગ્યોક્ડયનની બહારની કાયોઇ વ્ક્ક્તનયો 
નાયોકરીઅયો રાખતા અથવા તયોની સાથયો કામ કરતા પહયો િા વધ ુતપાસની િરૂર પડયો છયો , િયોમ કયો :

• ઇન્ગ્યોક્ડયન વૌજશ્વક ધાયોરણાયો અથવા ભ્રષ્ટાચાર તવરાયોધી કરારની જાયોરવાઈઅાયો સાથયો સંમત થવાનાયો ઇનકાર;

• યાયોગય ખંત પ્રક્રિયામા ંઅસંરતતાઅાયો અથવા ખાયોટી રિૂઅાતાયો અથવા સહકાર અાપવાની અજનચા;

• ચુકવણીની અસામાન્ય વ્વથિા માટયોની તવનંતીઅાયો, િયોમ કયો  રાયોકડમા ંચુકવણી અથવા ચુકવણીઅાયો  
તૃતીય-પક્ મધ્થિીનયો કરવામા ંઅાવરયો (દા.ત., સયોવાઅાયો પૂરી પાડતા તવરિયોતાનયો નહીં);

• ચયોરીટયોબિ ડાયોનયોરન કરવા માટયોની તવનંતીઅાયો;

• સરકારી અતધકારી વિારા પક્ની ભિામણ;

• સરકારી અતધકારીના સંબંધીનયો નાયોકરીઅયો રાખવા અથવા તાયો સંબંધીનયો ઇન્ટન્ગજરપની અાયોફર પણ;

• કપમરન અથવા ફી ચાિ ુદર કરતા વધારયો;

• રંકાસ્પદ વ્ાપારી પધિતતઅાયો માટયો પ્રતતષ્ઠા;

• અયોક સરકારી અતધકારી સાથયો સામાજિક, વ્ાપાક્રક કયો  પાક્રવાક્રક સંબંધાયો બંધ કરાયો.

જ્ારયો સપ્ાયસ્ગનયો પસંદ કરી રહ્યા હાયોય અનયો જાળવી રહ્યા હાયોય, ત્ારયો હંમયોરા:

• અમારી િાર ુપડતી બાયોિી, વાટાઘાટાયો અનયો કરારની પ્રક્રિયાઅાયોનયો અનુસરાયો;

• સપ્ાયસ્ગ સાથયો ક્હતના સંભતવત અથવા વાસતતવક ટકરાવનયો ટાળવાયો;

• તમામ ઇન્ગ્યોક્ડયન સપ્ાયર કાયોન્ટ્ાક્ટમા ંFCPAની કિમાયોનાયો સમાવયોર થાય છયો ;

• સપ્ાયર કાયદયોસર સાહસ છયો , અખંક્ડતતા અનયો નૌતતક વત્ગણૂંક માટયો પ્રતતષ્ઠા ધરાવયો છયો , સરકાર 

કયો  સરકારી સંથિામાંથી કાયોઇપણ વ્ક્ક્ત સાથયો જાયોડાયયોિાયો છયો  કયો  કયોમ, અથવા જાયો સપ્ાયરયો ક્યારયોય 

રયોરકાનૂની પ્રવૃતત્અાયોમા ંજાયોડાણ કયુું છયો  કયો  કયોમ તયો જનધા્ગક્રત કરવા માટયો યાયોગય રીતયો ખરાઈ કરાયો. 

સપ્ાયરની યાયોગય ખંત અંરયો માર્ગદર્ગન માટયો, તમારા થિાજનક કાનૂની સંપક્ગનાયો સંપક્ગ  કરાયો.

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો 

પ્ર:  અયોવુ ંસૂચવવામા ંઅાવ્ુ ંછયો  કયો  હંુ સરકારી માજિકીની ટયોજિફાયોન કંપનીના કમ્ગચારીનયો 
$20 "ક્ટપ" અાપુ ંછંુ િયોથી કંપનીની અા�ક્ફસમા ંટયોજિફાયોન િાઇન સમયસર ઇન્ાયોિ 

થઈ જાય તયોની ખાતરી કરી રકાય. રું અાટિી નાની રકમ અાપવી, મારા ભખસ્ામાંથી 
પણ, કાયદાની તવરધિ હાયોઈ રકયો?

જ:  હા. તમારયો તમારા થિાજનક કાનૂની તવભાર, કાયોપામેરયોટ કમ્પ્ાયન્સ ક્ડપાટ્ગમયોન્ટ 

અથવા બબઝનયોસ અયોથથક્સ િાઇનનાયો સંપક્ગ  કરવાની િરૂર છયો . અા વ્વહારનયો 
ચુકવણીની સુતવધા માનવામા ંઅાવરયો, િયો રકમનયો ધ્ાનમા ંિીધા તવના, અમારી 
ઇન્ગ્યોક્ડયન નીતતઅાયો હયો ઠળ પ્રતતબંતધત કરવામા ંઅાવરયો. ઇન્ગ્યોક્ડયન વતી તમારા 
પાયોતાના ભંડાયોળમાંથી ચુકવણી કરવાથી ચુકવણીની પ્રકૃતત બદિાતી નથી. તયો િાંચ 

છયો . તવચાયા્ગ તવના, ચુકવણી પહયો િયોથી િ કરવામા ંઅાવી હાયોય તાયો પણ, તયો હજી પણ 

કંપનીના ખાતામા ંજાણ કરવી અાવશયક છયો .

પ્ર:  થિાજનક જનરીક્ક જનયપમતપણયો ઇન્ગ્યોક્ડયન પ્ાન્ટની મુિાકાત િયો છયો . તાિયોતરમા,ં 
ઇન્સ્પયોક્ટરયો િણાવ્ુ ંહતુ ંકયો  તયોમનયો ખામીઅાયો જાયોવા મળી હતી અનયો જ્ા ંસુધી પ્ાન્ટ 

મયોનયોિર ઇન્સ્પયોક્ટરનયો રાયોકડ ચુકવણી કરવા સંમત નહીં થાય ત્ા ંસુધી પ્ાન્ટ બંધ 

કરવાની ધમકી અાપી હતી. પ્ાન્ટ મયોનયોિર ઉત્ાદનમા ંકાયોઈ તવક્યોપ અંરયો થચંતતત છયો . 
તવનંતી કરયોિી રકમ અાયોછી હાયોવાથી, તયોણી તવચારયો છયો  કયો  જાયો તયો પ્ાન્ટનયો કાય્ગરત રાખયો 
તાયો ચુકવણી કરવી ઠીક રહયો રયો. રું તયો સાચી છયો?

જ:  ના. પ્ાન્ટ િારી રકયો  છયો  કયો  તયો પ્ાન્ટમા ંતવક્યોપ ટાળીનયો ઇન્ગ્યોક્ડયનનયો મદદ કરી રહી 
છયો . જાયો કયો , અા સંજાયોરાયોમા ંજનરીક્કનયો કંઈપણ મૂલવાન અાપવુ ંઅયો િાંચ રણારયો, 
કારણ કયો  ચુકવણીનાયો હયો ત ુસુતવધાની જનરીક્કની સમીક્ાનયો પ્રભાતવત કરવાનાયો હતાયો. 
તયોણીઅયો ચુકવણી કરવા માટયો સંમત થવુ ંન જાયોઈઅયો - અનયો તયોણીઅયો તાત્ાજિક કાનૂની 
તવભાર, કાયોપામેરયોટ અનુપાિન, અથવા બબઝનયોસ અયોથથક્સ િાઇનનાયો સંપક્ગ  કરવાયો 
જાયોઈઅયો.

વધ ુજાણાયો
યુકયો  િાંચ અતધજનયમ અનયો અન્ય અાવશયકતાઅાયો પર  િાંચ-રશ્વત અનયો ભ્રષ્ટાચાર તવરાયોધી નીતત અનયો  
વધ ુમાક્હતીની જિંક્સની સમીક્ા કરાયો.

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રેપહયોલા ંસંભાળ લાયો

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્

https://ingredion.sharepoint.com/sites/policy/Lists/PolicyProfile/PolicyDisplay.aspx?ID=1
http://INGRethics.com


પસંદગી પામયોલ બનાયો
ઑમરે ગ્્હકન્ ઑનુભવન્ દરરેક ટિર્રેઇન્ટ રર રરસ્પર ટક્ઉ મૂલ્ય પ્રદ્ન 
કરીનરે ગ્્હક-રસંદગી િનવ્ન્રે ઑવધક્ર પ્ર્પ્ત કરીઑરે છીઑરે. 

અા વવભાગમા:ં

યાયોગય રીતયો સ્પધા્ગ કરવી

ભયોટસાયોરાદાયો અનયો મનાયોરંિન

ક્હત સંબંધી તકરારાયો

રાિકીય પ્રવૃતત્ અનયો યાયોરદાન

અાંતરરાષ્ટીય વયોપાર અનુપાિન

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

http://INGRethics.com
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સ્પધ્્યત્મક િુલધિમત્્ પ્ર્પ્ત કરવી

સ્પધા્ગત્મક બુજધિમત્ા જાહયો ર રીતયો ઉપિબ્ધ સાયોતાયોમાંથી વાિબી 
અનયો નૌતતક રીતયો મયોળવી રકાય છયો , િયોમ કયો  મીક્ડયા અહયો વાિાયો, 
ટ્યોડ િન્ગિ, વાતષશિક અહયો વાિાયો, સરકારી ફાઇજિંગસ, કંપનીના 
અયોન્કઝક્યુક્ટવસના ભાષણાયો અનયો સ્પધા્ગત્મક અાયોફરનયો પહાંચી 
વળવાના સંદભ્ગમા ંગ્ાહકાયો પાસયોથી. 

ખાયોટી રિૂઅાત, અતતરિમણ, ચાયોરી, રાયોપનીયતા પર અારિમણ, 

અથવા અરાઉના નાયોકરીદાતાઅાયો તવરયો સહકાય્ગકરાયો પાસયોથી 
માક્હતી મયોળવીનયો સ્પધા્ગત્મક બુજધિ ક્યારયોય પ્રાપ્ત કરવી જાયોઈઅયો 
નહીં.

સ્પધ્ગકાયો સાથયો કામ કરતી વયોળાઅયો, ભાવાયો કયો  વયોચાણની અન્ય 

રરતાયો નક્કી કરવા માટયો ક્યારયોય અાૌપચાક્રક કયો  અનાૌપચાક્રક, 

િયોભખત કયો  માૌભખક કાયોઈ પણ કરાર ન કરાયો; સંકિન બબરસ; 

ગ્ાહકાયો, વયોચાણ પ્રદયોરાયો, અથવા પ્રાયોડક્ટ િાઇનની ફાળવણી કરાયો; 
અથવા અન્ય કાયોઈ પણ પ્રવૃતત્મા ંસામયોિ ન થવુ ંજાયોઈઅયો િયો િાર ુ

અયોન્ન્ટટ્સ્ટ અથવા સ્પધા્ગના કાયદાઅાયોનુ ંઉલ્ંઘન કરયો છયો . ટ્યોડ 

રાયો અથવા કસ્ટમર ઇવયોન્ટ િયોવા અનાૌપચાક્રક સયોક્ટંરમા ંપણ 

અાપણયો ક્યારયોય હરીફ સાથયો અાવા તવષયાયોની ચચા્ગ કરતા નથી. 
જાયો તમનયો કાયોઈ થચંતા હાયોય, તાયો તમારા થિાજનક કાનૂની તવભારનાયો 
સંપક્ગ  કરાયો.

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

અમયો અમારા પ્રા�ડક્ટસની રુણવત્ાના અાધારયો જાયોરરાયોરથી સ્પધા્ગ 
કરીઅયો છીઅયો, િયોનાયો ઉદ્યોર અમારા ગ્ાહકાયોની િરૂક્રયાતાયોનયો પહાંચી 
વળવાનાયો કયો  તયોનયો અાયોળંરવાનાયો અનયો શ્યોષ્ઠ ઘટકાયોના સાયોલુરન્સ  

પ્રદાન કરવાનાયો છયો , િયો અમારા ગ્ાહકાયોનયો સફળ થવામા ંમદદરૂપ 

થરયો. વાિબી રીતયો સ્પધા્ગ કરાયો:

• સ્પધા્ગત્મક િાભ મયોળવવા માટયો રયોરકાયદયોસર અથવા 
અનૌતતક માધ્માયોનાયો ઉપયાયોર કરરાયો નહીં;

• ક્કંમતાયો નક્કી કરવા, ક્રર બબરસ, અથવા રયોરકાયદયોસર 

રીતયો ઉત્ાદનાયો, પ્રદયોરાયો, ગ્ાહકાયો અથવા બજારાયોનયો તવભાજિત 

કરવા અથવા ઉત્ાદનાયોના ઉત્ાદન અથવા વયોચાણનયો 
મયા્ગક્દત કરવા માટયો સંમત થવુ ંનહીં;

• અમારી કંપની, તયોના પ્રતતસ્પધધીઅાયો અથવા તયોમની 
પ્રાયોડક્ટસ તવરયો ખાયોટી, પાયાતવહાયોણી કયો  રયોરમારમે દાયોરનારી 
ક્ટપ્પણી કરરાયો નહીં;

• અયાયોગય અથવા રયોરકાનૂની પધિતતઅાયો વિારા મયોળવયોિી 
માક્હતીનાયો ઉપયાયોર કરરાયો નહીં;

• સ્પધા્ગત્મક માક્હતી મયોળવવા માટયો ત્રાક્હત પક્નયો જાયોડરાયો 
નહીં, િયો ઇન્ગ્યોક્ડયન વિારા સીધી અયોકતત્રત કરવામા ંઅાવયો 
તાયો તયો રયોરકાનૂની રણારયો.

પસંદગી પામયોલ બનાયો

યાયોગય રીતયો સ્પધાયા કરવી
અમયો યાયોગય રીતયો સ્પધા્ગ કરવામા ંમાનીઅયો છીઅયો. અમારા ગ્ાહકાયોનયો તયોમના થિાજનક બજારમા ંગ્ાહક-પસંદરીની, તવિયોતા પ્રાયોડક્ટસ 

બનાવવા માટયો સક્મ બનાવયો તયોવા ઘટકાયોના ઉકયોિાયો પૂરા પાડવાના અમારા ધ્યોયમા,ં અમયો સ્પધા્ગત્મક િાભ મયોળવવા માટયો ક્યારયોય 

રયોરકાયદયોસર અથવા અનૌતતક માધ્માયોનાયો ઉપયાયોર કરતા નથી.
હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો

પ્ર:  મારાયો અયોક સારાયો પમત્ર છયો  િયો હરીફ માટયો કામ કરયો છયો . 
અયોક ટ્યોડ રાયોમા,ં મારા પમત્રઅયો અમારામાંના દરયોક 

માટયો પ્રદયોરાયોનયો તવભાજિત કરીનયો વયોચાણ વધારવાની 
વ્ૂહરચના સૂચવી. રુ ંમારયો યાયોિના સાથયો િવુ ં
જાયોઈઅયો?

જ:  ના. સ્પધ્ગકાયો વચ્ચયો ગ્ાહકાયો અથવા ભાૌરાયોજિક 

પ્રદયોરાયોની ફાળવણી કરવી અયો કાયદાનુ ંઉલ્ંઘન 

હાયોઈ રકયો  છયો . જાયો કાયોઈ સ્પધ્ગક ક્યારયોય પણ 

પ્રદયોરાયોની ફાળવણી તવરયો ચચા્ગ રરૂ કરયો, તાયો તરત િ 

વાતચીત બંધ કરી દાયો*. જાયો તમયો કાયોઈ ટ્યોડ રાયોમા ંહાયોવ 

અનયો અા પ્રકારની વાતચીત રરૂ થાય છયો , તાયો પછી 
તરત િ વાતચીત સમાપ્ત કરી દાયો. સ્પધા્ગ-તવરાયોધી 
વત્ગણૂંકની ચચા્ગ કરવાના કાયોઈ પણ પ્રયાસની 
જાણ તાત્ાજિક કાનૂની તવભારનયો કરાયો. 

* તમારયો માટયો અયો યાયોગય છયો  કયો  તમયો વાતચીત બંધ કરાયો 
અનયો સિાહ અાપાયો કયો  "અમયો અા પ્રકારની ચચા્ગ 
ન કરી રકીઅયો, અનયો જાયો તયો બંધ ન કરયો, તાયો હંુ હવયો 
છાયોડીર!"

વધ ુજાણાયો
ઇન્ગ્યોક્ડયન ફયોર કાયોમ્મ્ક્ટરન નીતતની સમીક્ા કરાયો

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્
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ભ્રેિન, મન્રેરંિન ઑથવ્ ભરેટ્રે ઑ્રવ્ ઑથવ્ 
સ્ીક્રવ્નુ ંક્્રરે ઠીક છરે? 

ભયોટસાયોગાદાયો અનયો મનાયોરંજન
ગ્ાહકાયો, સપ્ાયસ્ગ અનયો અન્ય વ્ાપારી ભારીદારાયો સાથયોના અમારા સંબંધાયો હયો તુિક્ી જનણ્ગયાયો પર અાધાક્રત હાયોય અનયો ભયોટસાયોરાદાયો કયો  મનાયોરંિનની અાયોફરાયોથી પ્રભાતવત ન થાય તયોની ખાતરી કરવા માટયો અમયો 
િવાબદાર છીઅયો. અા તવભાર અમારા ભારીદારાયો અથવા ત્રાક્હત પક્કારાયોનયો પણ િાર ુપડયો છયો , િયો ઇન્ગ્યોક્ડયન વતી કામ કરયો છયો .

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો

પ્ર:  હંુ વત્ગમાન સપ્ાયર સાથયો નવીકરણ કરાર પર કામ કરતી ટીમનાયો ભાર છંુ. વાટાઘાટાયો દરપમયાન, સપ્ાયર જનયપમત સીઝન 

બાયોિરયોમ માટયો ચાર ક્ટક્કટાયો અાયોફર કરતાયો હતાયો. જાયોકયો  વ્ક્ક્તરત ક્ટક્કટાયો બહુ માંઘી ન હતી, પરંત ુતયોની ક્કંમત મારા થિાનની 
સામાન્ય રકમ કરતા ંવધારયો હતી. વળી, ટીમાયો રમતી હાયોવાનયો કારણયો ક્ટક્કટ મળવી મુશકયોિ છયો . અા પક્રસ્થિતતનયો જાયોતા,ં મ ંમારા 
મયોનયોિરનયો જાણ કરી. અમયો નક્કી કયુું છયો  કયો  ક્ટક્કટ ન સ્ીકારવી શ્યોષ્ઠ છયો . રુ ંઅમયો યાયોગય કામ કયુું છયો?

જ:  હા. સાધારણ મૂલ કરતા ંવધ ુમૂલ ધરાવતી અા ભયોટ સ્ીકારતા પહયો િા તમારા મયોનયોિર પાસયોથી માર્ગદર્ગન મયોળવવુ ંઅયો 
પક્રસ્થિતત પ્રત્યોનાયો સાચાયો અભભરમ હતાયો. સંજાયોરાયોનયો ધ્ાનમા ંરાખીનયો, સપ્ાયરની અાયોફરનયો કરારના નવીકરણના 
પક્રણામનયો પ્રભાતવત કરવાના પ્રયાસ તરીકયો  જાયોઈ રકાય છયો .

વધ ુજાણાયો
ઇન્ગ્યોક્ડયનની ભયોટસાયોરાદાયો અનયો મનાયોરંિન નીતતની સમીક્ા કરાયો

પસંદગી પામયોલ બનાયો પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

ભયોટ સામાન્ય રીતયો અહીં સુધી 
માન્ય છયો :

ભયોટ સામાન્ય રીતયો પ્રવતબંવધત 
છયો  જાયો તયો:

• તયોનાથી થિાજનક કાયદા કયો  
પ્રાતપ્તકતા્ગના વ્ાપારી ધાયોરણાયોનુ ં
ઉલ્ંઘન થતુ ંનથી;

• પ્રાતપ્તકતા્ગનયો ફરિની િારણી 
થતી નથી અથવા ફરિનાયો દયોખાવ 
અાપતાયો નથી;

• મારવામા ંઅાવતુ ંનથી;

• અવારનવાર હાયોય છયો ;

• સામાન્ય રીતયો સ્ીકૃત થિાજનક 
વ્ાવસાતયક પધિતતઅાયોથી વધ ુ
નથી;

• તયો વ્ાપારી સંબંધાયો માટયો વાિબી 
પૂરક છયો ;

• તયો ઇન્ગ્યોક્ડયનની અાચારસંક્હતા 
સાથયો સુસંરત છયો ; અનયો

• કમ્ગચારીના ખચ્ગના અહયો વાિમા ં
અનયો ઇન્ગ્યોક્ડયનના પુસતકાયો 
અનયો રયોકાયોરસ્ગ પર સચાયોટ રીતયો 
પ્રતતબબંબબત થાય છયો

• રયોરકાનૂની છયો ;

• અયોક કમ્ગચારીનયો બદિામા ંકાયોઈ 
પણ તરફયોણ અાપવા અથવા 
પ્રાપ્ત કરવા માટયો કારણભૂત 
સ્રૂપ અાપી રકયો  છયો  અથવા 
કારણભૂત થવાનાયો દયોખાવ 
અાપી રકયો  છયો ;

• અા સંજાયોરાયોમા ંતયો ઉડાઉ છયો ;

• તયો ખરીદી અથવા વયોચાણના 
જનણ્ગયાયો સાથયો મયોળ ખાય છયો , 
કારણ કયો  તયો જનણ્ગયાયોનયો અયાયોગય 
રીતયો પ્રભાતવત કરતા હાયોય તયોવુ ં
િારી રકયો  છયો ;

• િયોમા ંરાયોકડ અથવા રાયોકડ 
સમકક્ાયો િયોવા કયો  થરફ્ કાડ્ગ, 
થરફ્ સક્ટશિક્ફકયોટ અથવા 
ખચ્ગની ચાયોક્કસ રકમ ધરાવતા 
વાઉચસ્ગ અાપવાનાયો કયો  
સ્ીકારવાનાયો સમાવયોર થાય છયો ;

• તયો અસ્ચ, જાતીયિક્ી 
અથવા અપમાનિનક છયો .

કાયોઈ પણ સંજાયોરાયોમા ંકાયોઈ પણ ઇન્ગ્યોક્ડયન વ્ાપારી ભારીદાર પાસયોથી 
ભયોટસાયોરાદાયો, તરફયોણ કયો  મનાયોરંિનની તવનંતી કરરાયો નહીં કયો  માંરરાયો (અથવા 
અપયોક્ા) નહીં. ધ્ાન રાખાયો કયો  સરકારી અતધકારીઅાયો સાથયો વાતચીત કરતી 
વખતયો ખાસ જનયમાયો િાર ુપડયો છયો .

સરક્રી ઑવધક્રીઑ્રેનરે  
ભરેટસ્રેગ્દ્રે ઑનરે મન્રેરંિન 

કાયોઈ સરકારી અતધકારી (અથવા કાયોઈ નજીકના અંરત અથવા સરકારી અતધકારી સાથયો પાક્રવાક્રક સંબંધ ધરાવતી કાયોઈ પણ 

વ્ક્ક્તનયો) સાદી ભયોટ કયો  ભાયોિન અાપવુ ંઅથવા અાયોફર કરવુ ંઅયો થિાજનક અનયો યુ.અયોસ.ના કાયદાનુ ંઉલ્ંઘન કરી રકયો  છયો  (અનયો જાયો 
તમયો યુ.અયોસ.મા ંઅાવયોિા ન હાયો, તાયો તમારાયો વ્વસાય િયો દયોરમા ંસ્થિત છયો  તયો દયોરના િાર ુપડતા કાયદાઅાયોનુ ંપણ ઉલ્ંઘન થઈ રકયો  
છયો). કાયોઈ સરકારી અતધકારી (અથવા સરકારી અતધકારી સાથયો રાઢ અંરત કયો  કાૌટંુબબક સંબંધ ધરાવતી કાયોઈ પણ વ્ક્ક્તનયો)  નયો 
કાયોઈ ભયોટ, ભાયોિન અથવા મનાયોરંિન અાપતા ંપહયો િા ંકયો  અાયોફર કરતા ંપહયો િા અનયો તમયો ભયોટ મયોળવવા માટયો સંમત થાઅાયો તયો પહયો િા ંપણ  

િીરિ તવભાર અથવા કાયોપામેરયોટ અથવા થિાજનક અનુપાિન તવભારનાયો સંપક્ગ  કરાયો.

લ્રેન 

અયોન્કઝક્યુક્ટવ અતધકારીઅાયો, ક્ડરયોક્ટસ્ગ અનયો કમ્ગચારીઅાયો કંપનીની નીતત વિારા સ્પષ્ટપણયો અતધકૃત કયા્ગ બસવાય,  

કંપની પાસયોથી િાયોન મયોળવી રકરયો નહીં અથવા કંપની વિારા તયોની િવાબદારીઅાયોની બાંયધરી હરયો નહી.

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્
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• અાપણા ધંધાકીય જનણ્ગયાયો પર વ્ક્ક્તરત કયો  કાૌટંુબબક 

ક્હતાયો કયો  પમત્રતાની કદી પણ અસર ન થવા દાયો;

• અયોવી કાયોઈ પણ પક્રસ્થિતતનયો ટાળાયો કયો  િયો અયોવુ ંિારયો કયો  તયો 
તમારા જનણ્ગયનયો અસર કરી રકયો  છયો ;

• વ્વસાતયક જનણ્ગયનયો અયાયોગય રીતયો પ્રભાતવત કરવાના 
સાધન તરીકયો  માનવામા ંઅાવયો તયોવી કાયોઈ પણ મૂલની કાયોઈ 

પણ વસતુની તવનંતી કરરાયો નહીં અથવા સ્ીકારાયો નહીં;

• શ્યોષ્ઠ ઉત્ાદનાયો અનયો સયોવાઅાયો શ્યોષ્ઠ ક્કંમતાયો અનયો રરતાયો 
પર પ્રાપ્ત કરવા માટયો માત્ર યાયોગયતાના અાધારયો િ વ્વસાય 

અાપવાયો;

• હંમયોરા કંપનીના ઉદ્યોરાયો અનયો પ્રાથપમકતાઅાયોના અાધારયો 
ઇન્ગ્યોક્ડયન સાથયો સંબંતધત જનણ્ગયાયો િાયો;

• વ્ક્ક્તરત િાભ માટયો અથવા ઇન્ગ્યોક્ડયન બસવાયની 
અન્ય કાયોઈ પણ સંથિાના િાભ માટયો ઇન્ગ્યોક્ડયન સાથયોના 
અમારા કાય્ગ વિારા અમનયો રાયોધી કાઢવામા ંઅાવયોિી કાયોઈ 

પણ વ્ાવસાતયક તકનાયો ક્યારયોય પીછાયો કરવાયો નહીં; અનયો

• મયોનયોિર, કાનૂની, કાયોપામેરયોટ અનુપાિન, માનવ સંસાધન, 

અથવા બબઝનયોસ અયોથથક્સ િાઇનનાયો સંપક્ગ  કરીનયો ક્હત 

સંબંધી સંભતવત તકરારાયોનયો તાત્ાજિક જાહયો ર કરાયો.

હહત સંબંધી તકરારાયો
અમયો ઇન્ગ્યોક્ડયનના શ્યોષ્ઠ ક્હતમા ંકામ કરીઅયો છીઅયો અનયો અમારા વ્ાવસાતયક જનણ્ગયાયોનયો વ્ક્ક્તરત અથવા કાૌટંુબબક ક્હતાયો અથવા પમત્રતા 
અથવા અમારી પાસયો હાયોઈ રકયો  તયોવા અન્ય જાયોડાણાયોથી પ્રભાતવત થવા દયોતા નથી, અથવા પ્રભાતવત થયા હાયોય તયોવુ ંિારતુ ંનથી.

ડહત્રેન્રે ટકર્વ ઑરેટલરે શુ?ં

જ્ારયો પણ વ્ક્ક્તરત અથવા ખાનરી ક્હત હસતક્યોપ કરયો છયો , અથવા તયોમા ંદખિ કરયો છયો , પક્પાત અથવા અયાયોગય પ્રભાવ તવના વાિબી અનયો 
નૌતતક રીતયો કાય્ગ કરવામા ંઅાવયો છયો  ત્ારયો ક્હતાયોનાયો ટકરાવ ઉદ્વયો છયો . કયોટિાક ક્કસ્ાઅાયો દયોખીતા છયો , િયોમ કયો  મયોનયોિર તરીકયો  નજીકના સંબંધી હાયોવા 
અથવા સ્પધ્ગકના બાયોડ્ગમા ંક્ડરયોક્ટર તરીકયો  સયોવા અાપવી.

ઘણી પક્રસ્થિતતઅાયોમા ંતકરારાયો ઊભી થઈ રકયો  છયો , અનયો અમારી સંક્હતા સંભવતઃ તયો બધાનયો સંબાયોતધત કરી રકતી નથી.  જ્ારયો કાયોઈ સંદયોહ 

હાયોય, ત્ારયો કાયોઈ પણ પરિુ ંભરતા ંપહયો િા ંતમારા મયોનયોિર, કાનૂની, કાયોપામેરયોટ અનુપાિન, થિાજનક અનુપાિન સપમતત, માનવ સંસાધન અથવા 
બબઝનયોસ અયોથથક્સ િાઇનનાયો સંપક્ગ  કરાયો.

યાદ રાખાયો, ક્હતાયોનાયો ટકરાવ હાયોવાયો અયો િરૂરી નથી કયો  તયો અમારાયો કાયોડ અા�ફ કંડક્ટનુ ંઉલ્ંઘન હાયોય, પરંત ુતયોનયો જાહયો ર કરવામા ંજનષ્ફળ થવુ ંઅયો 
િરૂરી છયો .

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

ક્હત સંબંધી તકરારાયોથી ઇન્ગ્યોક્ડયનની પ્રતતષ્ઠા અનયો વ્વસાય પર નકારાત્મક અસર પડી રકયો  છયો  અનયો વ્ક્ક્તઅાયો માટયો પણ તયોના 
નકારાત્મક પક્રણામાયો અાવી રકયો  છયો . ક્હત સંબંધી તકરારાયોના નકારાત્મક પક્રણામાયોનયો ટાળવામા ંમદદ કરવા માટયો:

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો

પ્ર:  ડાયોન મકાઈની ખરીદીમા ંકામ કરયો છયો . તાિયોતરમા ં
િ તયોનયો તયોના વતન નજીકના પ્ાન્ટમા ંટ્ાન્સફર 

કરવામા ંઅાવ્ાયો હતાયો અનયો મયોનયોિર તરીકયો  બઢતી 
અાપવામા ંઅાવી હતી. તયોના કાકાઅાયો નજીકમા ંિ 

ખયોતીની િમીન ધરાવયો છયો , અનયો તયો જાણી રયાયો છયો  
કયો  તયોઅાયો પ્રસંરાયોપાત્ ઇન્ગ્યોક્ડયનનયો મકાઈ વયોચયો છયો . 
ડાયોનનયો થચંતા છયો  કયો  અા વ્વહારાયો તયોની નવી ભૂપમકા 
સાથયો ક્હત સંબંધી તકરારાયોનુ ંસિ્ગન કરી રકયો  છયો  
અથવા સિમે તયોવુ ંિારી રકયો  છયો . રું ડાયોનયો સંભતવત 

સંઘષ્ગ જાહયો ર કરવાયો જાયોઈઅયો?

જ:  હા. ડાયોનનયો સબળ થચંતા છયો  અનયો તયોણયો પક્રસ્થિતતનયો 
તયોના મયોનયોિર, કાનૂની તવભાર અથવા થિાજનક 

અનુપાિન સપમતતના ધ્ાન પર િાવવી જાયોઈઅયો. 
જાહયો ર કયા્ગ પછી, કંપની પક્રસ્થિતતની સમીક્ા કરી 
રકયો  છયો  અનયો નક્કી કરી રકયો  છયો  કયો  રુ ંતયો હકીકતમા ં
ક્હતાયોનાયો ટકરાવ ઉભાયો કરયો છયો  કયો  નહીં.

વધ ુજાણાયો
ઇન્ગ્યોક્ડયનની ક્હત સંબંધી તકરારાયોની નીતતની સમીક્ા કરાયો

પસંદગી પામયોલ બનાયો પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્
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લ્રેબિંગ
િાયોબબંર અયો તયોમના રાયોજિંદા જીવનમા ંઅતધકારીઅાયોની ક્રિયાઅાયો, નીતતઅાયો અથવા જનણ્ગયાયોનયો પ્રભાતવત 

કરવાનાયો પ્રયાસ છયો . કાયોઈ પણ કમ્ગચારી, ઠયોકયોદાર કયો  અયોિન્ટ અારાયોતરી િયોભખત મંિૂરી તવના અનયો દયોર કયો  
પ્રદયોર માટયો િવાબદાર સરકારી બાબતાયોના વ્ાવસાતયક અથવા કાનૂની સિાહકાર સાથયો સંકિન તવના 
ઇન્ગ્યોક્ડયન વતી િાયોબબંરની કાયોઈ પણ પ્રવૃતત્મા ંસામયોિ થઈ રકરયો નહીં. િાયોબબંરની કાયોઈ પણ માન્ય 

પ્રવૃતત્અાયો િાર ુકાયદાઅાયોનુ ંસંપૂણ્ગ પાિન કરતી હાયોવી જાયોઈઅયો. જાયો તમનયો ખાતરી ન હાયોય કયો  સરકારી 
અતધકારી સાથયોના તમારા સંદયોરાવ્વહાર અથવા અાદાનપ્રદાનનયો િાયોબબંર રણવામા ંઅાવયો છયો  કયો  કયોમ, 

તાયો દયોર અથવા પ્રદયોર માટયો િવાબદાર સરકારી બાબતાયોના વ્ાવસાતયક અથવા કાનૂની સિાહકારનાયો 
સંપક્ગ  કરાયો.

ર્િકીય સહભ્ચગત્ ઑનરે ય્રેગદ્ન
ઇન્ગ્યોક્ડયન ઉમયોદવારાયો, રાિકીય પક્ની સંથિાઅાયો, રાિકીય સપમતતઅાયો અથવા રાિકીય સંરઠનાયોનયો 
સ્પષ્ટ અથવા રભભશિત સત્ાવાર કૃત્ાયોના બદિામા ંરાિકીય યાયોરદાન અાપતુ ંનથી.

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો 
ઘણા દયોરાયો કયો  િયોમા ંઇન્ગ્યોક્ડયન વ્વસાય કરયો છયો  તયો િાયોબબંર પ્રવૃતત્અાયોનયો સખત રીતયો જનયંતત્રત કરયો છયો . 
યાદ રાખાયો:

• પૂવ્ગ િયોભખત મંિૂરી તવના અનયો દયોર અથવા પ્રદયોર માટયો િવાબદાર સરકારી બાબતાયોના વ્ાવસાતયક 

અથવા કાનૂની સિાહકારાયો સાથયો સંકિન તવના ઇન્ગ્યોક્ડયન વતી ક્યારયોય િાયોબબંરમા ંસામયોિ ન 

થવુ;ં 

• િાયોબબંર પ્રવૃતત્અાયો િાર ુપડતા સંઘીય, રાજ્, અનયો થિાજનક કાયદાઅાયોનુ ંસંપૂણ્ગ પાિન કરતી 
હાયોવી જાયોઈઅયો.

જાયો તમનયો ખાતરી ન હાયોય કયો  સરકારી અતધકારી સાથયોના તમારા સંદયોરાવ્વહાર અથવા 
ક્રિયાપ્રતતક્રિયાઅાયોનયો િાયોબબંર પ્રવૃતત્ માનવામા ંઅાવયો છયો  કયો  નહીં, તાયો દયોર અથવા પ્રદયોર માટયો િવાબદાર 

સરકારી બાબતાયોના વ્ાવસાતયક અથવા કાનૂની સિાહકારનાયો સંપક્ગ  કરાયો.

વ્યક્તિગત ર્િકીય પ્રવૃવત્ઑ્રે ઑનરે ય્રેગદ્ન
ઇન્ગ્યોક્ડયન કમ્ગચારીઅાયો અનયો કંપની સાથયો કામ કરતા અન્ય િાયોકાયોના તયોમના પાયોતાના સમય પર, કામની 
બહાર રાિકીય પ્રવૃતત્અાયોમા ંભાર િયોવાના અતધકારનાયો અાદર કરયો છયો . જ્ા ંકાયદા વિારા વ્ક્ક્તરત 

રાિકીય યાયોરદાનની મંિૂરી અાપવામા ંઅાવી હાયોય, ત્ારયો કંપની સાથયોના તમારા સંબંધ સાથયો સંબંતધત 

નીચયોની વધારાની રરતાયોનયો સમજાયો:

• કંપનીના ભંડાયોળમાંથી ફાળાયો અાપરાયો નહીં;

• વળતર માટયો વ્ક્ક્તરત રાિકીય પ્રવૃતત્અાયો માટયોનાયો ખચ્ગ કંપનીનયો સુપરત કરરાયો નહીં; 

• રાિકીય પ્રવૃતત્મા ંભાર િયોતી વખતયો કંપનીના સંસાધનાયોનાયો ઉપયાયોર કરરાયો નહીં અથવા 
ઇન્ગ્યોક્ડયનની રાયોપનીય માક્હતી જાહયો ર કરરાયો નહીં; અનયો

• કાયોઈ પણ રીતયો, વ્ક્ક્તરત રાિકીય પ્રવૃતત્મા ં(દા.ત. સાયોજરયિ મીક્ડયા પર) તમયો ઇન્ગ્યોક્ડયન  

પ્રતતજનતધત્વ કરી રહ્યા છાયો તયોવુ ંસૂચવરાયો નહીં.

ઉપરાયોક્ત જનયમાયો કાયોઈપણ વ્ક્ક્તરત ઠયોકયોદારાયો અનયો અન્ય િાયોકાયો કયો  િયોઅાયો  
ઇન્ગ્યોક્ડયન માટયો કામ કરયો છયો  તયોમનયો પણ િાર ુપડયો છયો .

વધ ુજાણાયો
સરકારી અતધકારીઅાયોની સાથયો વાતચીતની નીતતની સમીક્ા કરાયો

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો 

પ્ર:  મનયો થિાજનક રાિકીય અભભયાન પર કામ કરવાનુ ંકહયો વામા ંઅાવ્ુ ંછયો . રુ ંહંુ તયોમ કરી રકંુ?

જ:  હા. અમારી કંપની રાિકીય પ્રક્રિયામા ંભારીદારીનયો પ્રાયોત્ાક્હત કરયો છયો . જાયો કયો , તયો મહત્વપૂણ્ગ 
છયો  કયો  તમારી રાિકીય પ્રવૃતત્અાયો કાય્ગથિળથી અિર રહયો , તમારા પાયોતાના સમય પર અનયો 
તમારા પાયોતાના ખચમે કરવામા ંઅાવયો. તયોથી, તમયો વ્ક્ક્તરત રાિકીય પ્રવૃતત્અાયો પર કામ કરતી 
વખતયો કામના કિાકાયો, કંપનીના વાહનાયો, કંપનીના કમ્પુટર નયોટવક્ગ  અથવા ટયોજિફાયોનનાયો 
ઉપયાયોર, અથવા કંપનીના નામ અથવા અન્ય સંપતત્નાયો ઉપયાયોર સક્હત કંપનીના 
સંસાધનાયોનાયો ઉપયાયોર કરી રકતા નથી.

રાજકીય પ્રવૃત્ત્ અનયો યાયોગદાન
અમયો રાિકીય પ્રવૃતત્અાયો અનયો જાહયો ર કરવાની િરૂક્રયાતાયો સંબંતધત તમામ િાર ુકાયદાઅાયોનુ ંપાિન કરીઅયો છીઅયો.

પસંદગી પામયોલ બનાયો પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્
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• ઇન્ગ્યોક્ડયન અયોવા દયોરાયો અથવા ત્રાક્હત પક્ાયો સાથયો 
બબનઅતધકૃત વ્ાપાર હાથ ધરતી નથી કયો  િયોઅાયો વયોપાર 

પ્રતતબંધાયો અથવા અાથથશિક પ્રતતબંધાયોનયો અાતધન હાયોય (દા.ત., 

ઇરાન, સીક્રયા, ઉત્ર કાયોક્રયા);

• યુ.અયોસ.-સ્થિત કંપની તરીકયો , ઇન્ગ્યોક્ડયન યુનાઇટયોડ સ્ટયો્ટસ 

સરકાર સમથ્ગન અાપતી ન હાયોય તયોવા બક્હષ્ારમા ંભાર 

િયોવાથી પ્રતતબંતધત છયો  (દા.ત., ચાયોક્કસ દયોરમા ંસ્થિત 

ગ્ાહકાયોનયો વયોચવાનાયો ઇનકાર) છયો ;

• ઇન્ગ્યોક્ડયન ચીિવસતુઅાયોની અાયાત પર અાધાક્રત 

ટયોક્રફમાંથી કરવયોરાની યાયોગય અાકારણી થરયો, િયોમા ં
સંબંતધત પક્કાર વ્વહારાયો માટયો ખરીદ પડતર ક્કંમત 

(ચૂકવયોિ ક્કંમત) અથવા ટ્ાન્યોક્શન વયોલ ુ(ઇન્ગ્યોક્ડયન 

ટ્ાન્સફર પ્રાઇબસરં પાયોજિસી)ના અાધારયો સચાયોટ 

મૂલાંકનનાયો ઉપયાયોર કરવામા ંઅાવરયો;

• તમયો જ્ા ંકામ કરાયો છાયો તયો દયોર અનયો થિળ સાથયો સંબંતધત 

તમારી થિાજનક વયોપાર અનુપાિન નીતતઅાયો અનયો 
પ્રક્રિયાઅાયોનયો અનુસરાયો;

• તમારા થિાજનક વયોપાર અનુપાિન પ્રતતજનતધ અથવા 
તમારા થિાજનક કાનૂની તવભારનાયો સંપક્ગ  કરાયો  
જાયો કાયોઈ પણ ગ્ાહકાયો, સપ્ાયસ્ગ, અથવા ફાયોરવક્ડિંર 

અયોિન્્ટસ ઇન્ગ્યોક્ડયનનયો બક્હષ્ારમા ંભાર િયોવા અથવા 
પ્રતતબંતધત અથવા પ્રતતબંતધત પક્ાયો સાથયો વ્વસાય કરવા 
માટયો કહયો  છયો . યાદ રાખાયો કયો  પ્રતતબંધાયો બદિાઈ રકયો  છયો  અનયો 
બદિાય છયો . તમયો કાયોઈ પણ પરિુ ંિાયો તયો પહયો િા ંહંમયોરા ં
સાૌથી અદ્યતન સ્થિતત માટયો સિાહ િાયો.

અાંતરરાષ્ટીય વયોપાર અનુપાલન
અમયો તમામ વયોપાર જનયમાયો, સમિૂતીઅાયો અનયો જનયંત્રણાયોનુ ંપાિન કરીઅયો છીઅયો, િયો અાયાત કસ્ટમ્સ ઘાયોષણાઅાયો અનયો જનકાસ જનયંત્રણ 

કાયદાઅાયો સક્હતના દયોરાયો વચ્ચયો ચીિવસતુઅાયોના તવજનમય દરપમયાન અમારા વયોપારનયો િાર ુપડયો છયો . 

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

જાયો તમયો ઇન્ગ્યોક્ડયન ઉત્ાદનાયોની ક્હિચાિ માટયો િવાબદાર હાયોવ, અથવા સરહદાયો પાર બબન-વાણણજ્જ્ક સામગ્ીની અાયોફર કરનાર હાયોવ, તાયો 
તમયો િાર ુયુ.અયોસ. અનયો યુ.અયોસ. સંચાજિત વયોપારની બહારના કાયોઈપણ થિાજનક કાયદાઅાયોથી પક્રથચત હાયોવા જાયોઈઅયો અનયો તયોનુ ંપાિન કરવુ ં
જાયોઈઅયો, પછી ભિયો તમયો ખરયોખર ક્યા ંઅાધાક્રત અથવા સ્થિત હાયોવ. યાદ રાખાયો:

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો 

પ્ર:  પાયોતાના દયોરમા ંકસ્ટમ્સ ડ્ુટી ભરવાનુ ંટાળવા માટયો, 
અયોક અાંતરરાષ્ટીય ગ્ાહકયો  કહ્યુ ંછયો  કયો  યુ.અયોસ.મા ંઅયોક 

કમ્ગચારીઅયો અાયોક્રજિન ક્ડક્યોરયોરન અથવા સક્ટશિક્ફકયોટ 

અાયોફ અાયોક્રજિન પર હસતાક્ર કરવા જાયોઈઅયો, િયો 
કંપનીના ઉત્ાદનાયો મયોક્ક્સકાયોમા ંઉદ્વયો છયો  તયોની અાયોળખ 

અાપયો છયો . હંુ જાણુ ંછંુ કયો  ઉત્ાદન મયોક્ક્સકાયોમા ંપયોકયોિ 

કરવામા ંઅાવ્ુ ંહતુ,ં પરંત ુઉત્ાદન પ્રક્રિયા અનયો 
ઉત્ાદન મૂળ રૂપયો ક્યા ંબનાવવામા ંઅાવ્ુ ંહતુ ંતયો તવરયો 
જારૃત નથી. રુ ંહંુ દસતાવયોિ પર સહી કરી રકંુ?

પ્ર:  ના, કાયોપામેરયોટ અથવા યુનાઇટયોડ સ્ટયો્ટસ/કયોનયોડા ટ્યોડ 

કમ્પ્ાયન્સ ટીમની અથવા તમારા થિાજનક વયોપાર 

અનુપાિન સંપક્ગની પૂવ્ગ મંિૂરી તવના નહીં. મૂળ 

ઘાયોષણાઅાયો અનયો મૂળ પ્રમાણપત્રાયો થિાજનક અનયો 
અાંતરરાષ્ટીય કાયદાઅાયો વિારા સંચાજિત થાય છયો  અનયો 
તયોમનયો જનયમાયોના થિાપપત સયોટ હયો ઠળ ઉત્ાદન પ્રક્રિયાના 
તવરતવાર તવશિયોષણની િરૂર હાયોય છયો . ખાયોટા જનવયોદનનયો 
કારણયો કસ્ટમ્સ સત્ાવાળાઅાયોનયો ખાયોટી જાહયો રાતાયો થઈ 

રકયો  છયો  અનયો કંપનીનયો નાંધપાત્ર દંડ અનયો જરક્ા થઈ રકયો  
છયો , પછી ભિયોનયો ઇન્ગ્યોક્ડયન અાયાતકાર કયો  જનકાસકાર 

ન હાયોય.

વધ ુજાણાયો
ઇન્ગ્યોક્ડયનની ટ્યોડ કમ્પ્ાયન્સ મયોનયોિમયોન્ટ બસસ્ટમ

પસંદગી પામયોલ બનાયો પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્

https://ingredion.sharepoint.com/sites/insite/SupportFunctions/Pages/Support-Functions-Customs-Compliance.aspx
https://ingredion.sharepoint.com/sites/insite/SupportFunctions/Pages/Support-Functions-Customs-Compliance.aspx
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દરયોક વ્યક્તિ સંબંધ ધરાવયો છયો
ઑમરે વવવવધત્નરે ઑરન્વીઑરે છીઑરે ઑનરે ક્ય્યન્ સવ્યસમ્વરેશક વ્ત્વરણનરે 
સડરિયરણરે પ્ર્રેત્્હન ઑ્રીઑરે છીઑરે, જ્ ંદરરેક વ્યક્તિનુ ંમૂલ્ય હ્રેય ઑનરે તરેઑ્રે  
તરેમન્ શ્રેષ્ પ્રદ્ન મ્ટરે પ્રરેડરત હ્રેય.

અા વવભાગમા:ં

તવતવધતા અનયો સમાવયોરન

સતામણી અનયો ભયોદભાવ

ક્હંસા તવરાયોધી, ધમકીઅાયો અનયો ધાકધમકી

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે
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વવવવધતા અનયો સમાવયોશન
અમયો અમારા વ્વસાયમા ંઅનયો ગ્ાહકાયોના વ્વસાયાયોમા ંમૂલ ઉમયોરવાની નવી રીતાયો રાયોધવા માટયો અમારા કાય્ગબળની 
તવતવધ પ્રતતભાઅાયો અનયો રિભષ્ટકાયોણનાયો િાભ િઈઅયો છીઅયો.

અમયો અમારી ટીમાયોની તવતવધતાનયો સામયોિ કરવા અનયો તયોનયો મિબૂત કરવા માટયો કામ કરીઅયો છીઅયો, કારણ કયો  તયો અમનયો 
હકારાત્મક કમ્ગચારી અનુભવનુ ંસિ્ગન કરવાની સાથયો મિબૂત અનયો વધ ુસારા વ્ાવસાતયક પક્રણામાયો હાંસિ 

કરવામા ંમદદ કરયો છયો .  

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

અમારં માનવુ ંછયો  કયો  અમારી વૃજધિ અનયો નવીનતા કંપનીની સંસૃ્તત પર અાધાક્રત છયો  િયો તવતવધતા અનયો સમાવયોરનયો 
મહત્વ અાપયો છયો  અનયો પ્રાયોત્ાહન અાપયો છયો . કંપનીની િાંબા રાળાની સફળતા માટયો તવચાર, રિભષ્ટકાયોણ, પૃષ્ઠભૂપમ અનયો 
અનુભવાયોની તવતવધતા અાવશયક છયો . અમયો:

• અમારા િાયોકાયોની તવતવધ પ્રતતભાઅાયોની કદર કરીઅયો છીઅયો;

• અયોકબીજા માટયો અાદર દરા્ગવીઅયો છીઅયો;

• સક્રિયપણયો તવતવધ અભભપ્રાયાયો અનયો અભભરમાયો રાયોધીઅયો છીઅયો; 

• સપાટી પર સતત પ્રયત્ન કરાયો અનયો પૂવ્ગગ્હાયોનયો દૂર કરાયો (સભાન અનયો અભાન બંનયો પૂવ્ગગ્હાયો); અનયો 

• અમારી તવતવધતા અનયો સમાવયોરની વ્ૂહરચનાઅાયો અમારી વ્ાવસાતયક પધિતતઅાયોમા ંસંકજિત કરીનયો વૃજધિ 

અનયો નવીનતાનયો અારળ ધપાવીઅયો છીઅયો.

દરયોક વ્યક્તિ સંબંધ ધરાવયો છયો

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો

પ્ર:  મં સાંભળુ ંછયો  કયો  તવતવધતાનાયો અથ્ગ અયો છયો  કયો  ભાડા અનયો બઢતી માટયો પસંદરીનાયો વ્વહાર કરવામા ં
અાવરયો. રું અા સાચુ ંછયો?

જ:  ના. ભરતી અનયો બઢતીના જનણ્ગયાયો માત્ર કાૌરલ, િાયકાતાયો, કામરીરી અનયો વ્ાવસાતયક િરૂક્રયાતાયો 
િયોવા પક્રબળાયો પર અાધાક્રત હાયોય છયો , નહીં કયો  વ્ક્ક્તરત િાક્ણણકતાઅાયો પર. વધ ુજાણાયો: 

તવતવધતા અનયો સમાવયોરન નીતતની સમીક્ા કરાયો

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્
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દરયોક વ્યક્તિ સંબંધ ધરાવયો છયો

સતામણી અનયો ભયોદભાવ
અમયો સતામણી, ભયોદભાવ અનયો અન્ય કાયોઈ પણ અારિમક અથવા અપમાનિનક અાચરણથી મુક્ત કાય્ગથિળની જાળવણી 
માટયો પ્રતતબધિ છીઅયો. 

અમયો બબન-નાયોકરી-સંબંતધત િાક્ણણકતાઅાયોનયો ધ્ાનમા ંિીધા તવના, વ્ક્ક્તની કુરળતા, ક્મતા, િાયકાત, કામરીરી,  
અનયો અાકાંક્ાઅાયોના અાધારયો પ્રતતભાનયો ભરતી, તાિીમ અનયો પ્રાયોત્ાહન અાપીઅયો છીઅયો.

સત્મણી ઑનરે ભરેદભ્વ ઑરેટલરે શુ?ં

સતામણી અયો કાયોઈ પણ વ્ક્ક્તની કાનૂની રીતયો સંરબક્ત િાક્ણણકતાઅાયો, જાતત અથવા જિંર સાથયો સંબંતધત કાયોઈ પણ 

અજનચનીય વત્ગન છયો , િયો પ્રતતકૂળ અથવા અપમાનિનક કાય્ગ વાતાવરણનુ ંસિ્ગન કરયો છયો . સતામણી માૌભખક, દૃશયમાન 

અથવા રારીક્રક હાયોઈ રકયો  છયો .

જાતીય સતામણીમા ંજાતીય પ્રકૃતતના માૌભખક, રિશય અથવા રારીક્રક વત્ગનનાયો સમાવયોર થઈ રકયો  છયો , િયો અજનચનીય છયો  
અથવા િયોનાથી કાયોઈ અસ્થિતા અનુભવી રકયો  છયો . તયો ઘણા ંસ્રૂપાયો િઈ રકયો  છયો , િયોમ કયો :

• જાતીય રીતયો અારળ વધવુ,ં જાતીય તરફયોણ માટયોની તવનંતીઅાયો અથવા તારીખાયો માટયો અજનચનીય માંરણીઅાયો;

• જાતીયિક્ી ટુચકાઅાયો, થચત્રાયો, ટયોક્સ્ટ અથવા ઇમયોઇિ સંદયોરા;

• દયોખાવ તવરયો સ્પષ્ટ અથવા અપમાનિનક ક્ટપ્પણીઅાયો; અથવા

• જાતીય રીતયો સૂચક થચત્રાયો અથવા પાયોનામેગ્ાફીનુ ંપ્રદર્ગન.

ભયોદભાવનાયો અથ્ગ અયો છયો  કયો  વ્ક્ક્તની જાતત, રંર, ધમ્ગ, ઉંમર, જિંર, જિંર અાયોળખ, જિંર અભભવ્ક્ક્ત, દરજાયો, જાતીય 

અભભરમ, પીઢ દરજાયો, તવકિાંરતા, િશકરી સયોવા અથવા કાયદા વિારા સંરબક્ત અન્ય કાયોઈપણ વરધીકરણ િયોવા 
રયોરકાયદયોસર, બબન-નાયોકરી-સંબંતધત માપદંડાયોના અાધારયો રાયોિરાર સંબંતધત જનણ્ગયાયો િયોવા.

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

અમારી કંપની અમારા કમ્ગચારીઅાયોની તવજરષ્ટતાની ઉિવણી કરયો છયો  અનયો દરયોક વ્ક્ક્તનયો તયોમનુ ંશ્યોષ્ઠ કાય્ગ કરવા માટયો 
પ્રયોક્રત કરયો તયોવી પક્રસ્થિતતઅાયોનુ ંસિ્ગન કરીનયો ઉચ્ચ પ્રદર્ગન કરતી ટીમાયો બનાવયો છયો . અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખવા, અમયો:

• િાયોકાયો સાથયો વાિબી વ્વહાર કરીઅયો છીઅયો અનયો તયોઅાયો ઇન્ગ્યોક્ડયનમા ંિયો મૂલ િાવયો છયો  તયોના પર ધ્ાન કયો ન્ન્રિત કરીઅયો 
છીઅયો;

• યાયોગયતાના અાધારયો ભરતી, તાિીમ અનયો બઢતી તવરયો જનણ્ગયાયો િઈઅયો છીઅયો;

• ભયોદભાવ અથવા પિવણી માટયોના કાયોઈપણ બહાના સ્ીકારવાનાયો ઇનકાર કરીઅયો છીઅયો.

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો

પ્ર:  મારા અયોક સહકાય્ગકરયો મનયો અનયો મારા તવભારના 
કયોટિાક અન્ય િાયોકાયોનયો અયોક અયાયોગય ટુચકાઅાયો ઇમયોઇિ 

કયા્ગ હતા. મનયો તયો અપમાનિનક િારયો છયો , પરંત ુમનયો 
ખબર નથી કયો  મારયો મારી થચંતા સાથયો મારા સહકમ્ગચારીનાયો 
સંપક્ગ  કરવાયો જાયોઈઅયો કયો  નહીં. મારયો રુ ંકરવુ ંજાયોઈઅયો?

જ:  દરયોક માટયો કામ કરવા માટયો ઇન્ગ્યોક્ડયન અયોક સરસ થિળ 

છયો  તયોની ખાતરી કરવાની અાપણી દરયોકની િવાબદારી 
છયો . અયાયોગય ટુચકાઅાયો ઇમયોઇિ કરવા િયોવી વાંધાિનક 

વત્ગણૂક સ્ીકાય્ગ નથી. જાયો તમનયો તમારા સહકાય્ગકર 

સાથયો સીધી રીતયો વાત કરવામા ંઅરવડતા િારયો, તાયો 
તમારા મયોનયોિર, માનવ સંસાધન અથવા થિાજનક 

કાનૂની તવભારનાયો સંપક્ગ  કરાયો.

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્

http://INGRethics.com


25

હહંસા-વવરાયોધી, ધમકીઅાયો અનયો ધાકધમકી
અમયો ક્હંસક વત્ગન, િાયોકાયોનયો અથવા સંપતત્ માટયો ધમકીઅાયો, અથવા રારીક્રક ધાકધમકી 
અથવા બળિબરી સહન કરતા નથી.

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો
• અમયો કાય્ગથિળ પર ક્હંસા, માૌભખક હુમિાઅાયો, ધમકીઅાયો, અથવા રત્રુતા, ધાકધમકી, 

અારિમકતા અથવા ઇરાદાપૂવ્ગક કાયોઈનયો મૂંઝવણ અનુભવવા પ્રયોરયો તયોવા કૃત્ાયોમા ંસામયોિ 

થતા નથી. અમારી કંપની કાય્ગથિળમા ંરસ્ત્રાયો રાખવા પર પણ  

પ્રતતબંધ મૂકયો  છયો . 

• અમયો બાયોિીઅયો છીઅયો અનયો તરત િ સતામણી અનયો સંભતવત ક્હંસાની ધમકીઅાયોની 
જાણ કરીઅયો છીઅયો. જાયો ક્હંસાની સંભાવના હાયોય, તાયો તરત િ તયોની જાણ કરાયો. 

દરયોક વ્યક્તિ સંબંધ ધરાવયો છયો પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે
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હહંમતભયોર નવીનતા લાવાયો
ઑમરે ઑમ્રી ઑવવરત લિજ્્સ્, સ્હબસક વવિ્રસરણી, લનણ્યય 
લરેવ્ની ઝિર ઑનરે િરળ ઑમલ દ્્ર્ પ્રરેડરત નવીનત્ઑ્રે મ્ટરે 
ડહંમતરૂવ્યક પ્રય્સ કરીઑરે છીઑરે.

અા વવભાગમા:ં

બાૌજધિક સંપદા અનયો કંપનીની સંપતત્અાયો

ઇમયોઇિ, ઇન્ટરનયોટ અનયો ઇનાયોમમેરન બસસ્ટમ્સ

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com પર સબઝનયોસ અયોત્થક્સ લાઇનની મુલાકાત લાયો
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કંરનીની સંરવત્ શુ ંછરે?

કંપનીની સંપતત્ અયો અયોક સંસાધન અથવા મૂલની વસત ુછયો  િયો 
ઇન્ગ્યોક્ડયનની માજિકીની છયો . કંપનીની અસ્યામત કયોટિાંક 

સ્રૂપાયો િઈ રકયો  છયો , િયોમ કયો :

• જાણકારી સંપતત્અાયો: અમારા ંઉત્ાદાયો, વ્ાપાર અથવા 
અમયો અમારી કામરીરી કયોવી રીતયો હાથ ધરીઅયો છીઅયો 
તયોનાથી સંબંતધત કાયોઈ પણ ડયોટા, પછી ભિયોનયો તયો કયોવી રીતયો 
બનાવવામા ંઅાવયો, તવતક્રત કરવામા ંઅાવયો, ઉપયાયોરમા ં
િયોવાય કયો  સંગ્ક્હત કરવામા ંઅાવયો.

• નાણાકીય સંપતત્: નાણા ંઅનયો કંઈપણ કયો  િયો નાણાંમા ં
રૂપાંતક્રત થઈ રકયો  છયો , િયોમ કયો  રયોરાયો, બાયોન્રસ અનયો બંક 

થાપણાયો.

• ભાૌતતક રુણધમામે: કંપનીની માજિકીની કાયોઈ પણ નક્કર 

વસત ુકયો  િયોનાયો ઉપયાયોર અાપણા વયોપારનયો ચિાવવા માટયો 
થાય છયો  (દા.ત. સુતવધાઅાયો, મરીનરી, ટૂલ્સ, કમ્પુટસ્ગ, 
માયોબાઇિ ફાયોન્સ, કાચાયો માિ, વાહનાયો, અાયોક્ફસના ંસાધનાયો 
અનયો પુરવઠાયો).

• અમૂત્ગ સંપતત્અાયો: અાપણી પ્રતતષ્ઠા, તવચારાયો, અાતવષ્ારાયો, 
બાૌજધિક સંપદા, ક્ડઝાઇન, કા�પપરાઇ્ટસ, ટ્યોડમાક્સ્ગ, પયોટન્્ટસ 

અનયો વયોપારના ંરહસ્ાયો.

• કાય્ગ ઉત્ાદન: જાયો તમારં કાય્ગ ઉત્ાદન ઇન્ગ્યોક્ડયનની 
માજિકીનુ ંછયો , જાયો તયો કંપનીના સમય પ્રમાણયો, તમારી 
ફરજાયોના ભારરૂપયો અથવા કંપનીના સંસાધનાયોનાયો ઉપયાયોર  

અથવા માક્હતી—સંપૂણ્ગપણયો અથવા અાંજરક રીતયો—
બનાવવામા ંઅાવ્ુ ંહાયોય કયો  તવકસાવવામા ંઅાવ્ુ ંહાયોય.

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

અમારી કંપનીની અસક્યામતાયો અત્ંત મૂલવાન છયો . તયોઅાયો 
નવીનતા િાવયો છયો , અમારી કંપનીની પ્રતતષ્ઠાનુ ંરક્ણ કરયો છયો  
અનયો શ્યોષ્ઠ ઉત્ાદનાયો, સયોવાઅાયો અનયો ઉકયોિાયો પૂરા પાડવામા ંઅમનયો 
ટયોકાયો અાપયો છયો . અમયો અમારી કંપનીની અસક્યામતાયોનુ ંઅાના વિારા 
િવાબદારીપૂવ્ગક રક્ણ કરીઅયો છીઅયો અનયો તયોનાયો ઉપયાયોર કરીઅયો 
છીઅયો:

• યાયોગય રીતયો ભાૌતતક અસ્યામતાયોની સુરક્ા કરવી અનયો  
અમારા કામનયો િાર ુપડતી તમામ સુરક્ા પ્રક્રિયાઅાયોનયો 
અનુસરીનયો;

• કમ્પુટસ્ગ, િયોપટાયોપ અનયો અન્ય ઇિયોકટ્ાયોજનક ઉપકરણાયોનયો 
યાયોગય રીતયો સુરબક્ત કરીનયો;

• ઇન્ગ્યોક્ડયન બ્ાન્ડ માર્ગદજરશિકાનયો અનુસરીનયો અનયો 
ઇન્ગ્યોક્ડયન-બ્ાન્ડયોડ સંચાર મુક્ત કરતા પહયો િા યાયોગય મંિૂરી 
મયોળવીનયો; 

• કંપનીની રાયોપનીય માક્હતીનયો યાયોગય રીતયો સુરબક્ત કરવી 
અનયો જ્ા ંસુધી અમારી પાસયો સ્પષ્ટ મંિૂરી ન હાયોય ત્ા ં
સુધી કંપનીની બહારની કાયોઈ પણ વ્ક્ક્તનયો રાયોપનીય 

માક્હતી ક્યારયોય જાહયો ર કરવી નહીં (દા.ત. માક્હતી નાયોન-

ક્ડસક્ાયોઝર અયોગ્ીમયોન્ટ વિારા અાવરી િઈનયો); અનયો

• પયોણનં્ડર અથવા અપયોબક્ત મુકદ્મા, તપાસ,  

અથવા અા�ક્ડટ માટયો િરૂરી હાયોય તયોવી કાયોઈ પણ ફાઇલ્સ, 

દસતાવયોજાયો, અથવા અન્ય માક્હતીનયો સુરબક્ત કરવી અનયો 
ક્ડિીટ ન કરીનયો. 

હહંમતભયોર નવીનતા લાવાયો

બાૌસધિક સંપદા અનયો કંપનીની સંપત્ત્અાયો
અમયો અમારી કંપનીની બાૌજધિક સંપદા અનયો કંપનીની અન્ય અસ્યામતાયોનુ ંરક્ણ કરીઅયો છીઅયો, અનયો અમયો િવાબદારીપૂવ્ગક કંપનીના સંસાધનાયોનાયો 
ઉપયાયોર કરીઅયો છીઅયો.

વધ ુજાણાયો
બાૌજધિક સંપદા નીતતની સમીક્ા કરાયો
બ્ાન્ડ માર્ગદજરશિકાઅાયો
માક્હતી વરધીકરણ નીતત

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે
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• માત્ર અતધકૃત વ્ક્ક્તઅાયોનયો િ અ�ક્સયોસ અાપવામા ંઅાવયો  
અનયો માત્ર િરૂર હાયોય ત્ા ંસુધી;

• મિબૂત પાસવડ્ગનાયો ઉપયાયોર કરવા અનયો પાસવડ્ગનયો 
સુરબક્ત રાખવા માટયો યાયોગય પરિા ંિયોવા; 

• અન્ય િાયોકાયોનયો નારાિ કરવા, પિવવા કયો  ધમકાવવા માટયો 
અથવા રયોરકાનૂની કયો  વાંધાિનક સામગ્ી અ�ક્સયોસ કરવા, 
માયોકિવા કયો  સંગ્હ કરવા માટયો કંપનીના સંસાધનાયો, ઇમયોઇિ 

અનયો ઇન્ટરનયોટ અ�ક્સયોસનાયો ઉપયાયોર કરરાયો નહીં;

• કંપનીના સાધનાયો અનયો બસસ્ટમ્સનાયો માત્ર  

વાિબી, અાકક્મિક વ્ક્ક્તરત ઉપયાયોર;

• ઇન્ગ્યોક્ડયન કમ્પુટસ્ગ અથવા માયોબાઇિ ઉપકરણાયો પર 

ક્યારયોય અનતધકૃત અથવા િાઇસન્સ તવનાનુ ંસાયોફ્વયોર 

ડાઉનિાયોડ કરરાયો નહીં;

• િયોપટાયોપ િયોવા કંપનીના ઉપકરણાયોની સુરક્ા માટયો વાિબી 
સાવચયોતી રાખવી, મુસાફરી દરપમયાન અથવા જ્ા ંતયોઅાયો 
ચાયોરી થઈ રકયો  છયો  તયોવા ખુલ્ા થિળાયોઅયો તયોમનયો ધ્ાન 

અાપા તવના ન છાયોડીનયો;

• અન્ય કાયોઇના ટ્યોડમાક્ગ , કા�પપરાઇટ, િાઇસક્નં્સર અથવા 
અન્ય બાૌજધિક સંપદા અતધકારાયોનુ ંઉલ્ંઘન કરતી 
સામગ્ીનુ ંપુનઃસિ્ગન, પ્રદર્ગન, તવતરણ અથવા સંગ્હ 

કરવા માટયો કંપની માક્હતી પ્રણાિીનાયો ઉપયાયોર કરરાયો નહીં; 
અનયો

• રંકાસ્પદ ડયોટાનુ ંઉલ્ંઘન, અથવા અયોવી કાયોઈ પણ 

પક્રસ્થિતત કયો  િયોમા ંતમયો માનાયો છાયો કયો  િયોપટાયોપ અથવા 
માયોબાઇિ ઉપકરણના નુકસાન અથવા ચાયોરી સક્હત 

ડયોટા સાથયો ચયોડા કરવામા ંઅાવ્ા છયો  અથવા ચયોડા કરવામા ં
અાવ્ા હાયોઈ રકયો  છયો , તાયો તયોની જાણ તાત્ાજિક IT સતવશિસ 

ડયોસ્નયો કરાયો.

હહંમતભયોર નવીનતા લાવાયો

ઇમયોઇલ, ઇન્ટરનયોટ અનયો ઇનાયોમમેશન સસસ્મ્સ 
અમયો કંપનીના ઇમયોઇિ, ઇન્ટરનયોટ અ�ક્સયોસ અનયો અન્ય માક્હતી બસસ્ટમનાયો િવાબદારીપૂવ્ગક ઉપયાયોર કરીઅયો છીઅયો અનયો અમારી માક્હતી 
બસસ્ટમની સુરક્ાનુ ંરક્ણ કરીઅયો છીઅયો. 

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

કંપનીનુ ંઇમયોઇિ, ઇન્ટરનયોટ અ�ક્સયોસ અનયો ઈનમમેરન બસસ્ટમ મહત્ત્વના સાધનાયો છયો  િયો ક્હંમતભયોર નવીનતા િાવવા માટયો િરૂરી છયો . 
કમ્ગચારીઅાયોઅયો કંપનીની બસસ્ટમનાયો ઉપયાયોર કરવા માટયો સારા જનણ્ગયનાયો ઉપયાયોર કરવાયો જાયોઈઅયો: 

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો

પ્ર:  મ ંમારી કંપની વિારા જારી કરવામા ંઅાવયોિા 
કમ્પુટરનાયો ઉપયાયોર  

મફત સાયોફ્વયોર ડાઉનિાયોડ કરવા માટયો કયામે, 
િયોનાયો હંુ મારા કામમા ંઉપયાયોર કરી રકંુ છંુ. 

જ:  કંપનીની માજિકીના કયો  અન્ય કાયોઈ પણ 

ઉપકરણાયો પર ક્યારયોય અયોક્પ્કયોરન કયો  સાયોફ્વયોર 

ઇન્ાયોિ ન કરાયો, િયો ઇન્ગ્યોક્ડયનની ઇનમમેરન 

ટયોકાયોિા�જીની અસક્યામતાયોની સુરક્ાનયો 
નબળી પાડી રકયો . અયોક્પ્કયોરનાયોનયો સીધી 
ઇન્ાયોિ કરવાથી કંપનીના નયોટવક્ગમા ંવાયરસ 

અથવા અન્ય ઠર પ્રાયોગ્ામ્સ રિૂ કરી રકાય 

છયો  િયો નુકસાન પહાંચાડી રકયો  છયો . તદુપરાંત, 

અજાણયા સ્ત્રાયોતાયોના ઇમયોઇિમા ંજિંક પર ક્ક્ક 

કરરાયો નહીં, કારણ કયો  તમયો કંપનીના નયોટવક્ગમા ં
અજાણતા ંસંભતવત હાજનકારક કાયોડના 
પ્રવયોરની મંિૂરી અાપી રકાયો છાયો.

 

વધ ુજાણાયો
ઇન્ગ્યોક્ડયનની IT સ્ીકાય્ગ ઉપયાયોર નીતતની સમીક્ા કરાયો

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્

https://ingredion.sharepoint.com/sites/policy/Lists/PolicyProfile/PolicyDisplay.aspx?ID=27
http://INGRethics.com


માલલકની માનસસકતા
ઑમરે મ્લલક્રેની િરેમ વવિ્રીઑરે છીઑરે ઑનરે ક્ય્ય કરીઑરે છીઑરે- જ્ ં
દરરેક િણ રિક્ર્રેની ઑરરેક્ષ્ ર્ખવ્, તક્રે મ્ટરે સડરિયરણરે શ્રેધ 
કરવ્ ઑનરે કંરનીન્ શ્રેષ્ ડહતમ્ ંહ્રેય તરેવ્ લનણ્યય્રે લરેવ્ મ્ટરે 
વ્યક્તિગત િવ્િદ્રી લરે છરે .

અા વવભાગમા:ં

બુક્સ અનયો રયોકાયોરસ્ગની ચાયોકસાઈ

ઇનસાઇડર ટ્યોક્ડંર

બાહ્ય સંચાર અનયો સાયોજરયિ મીક્ડયા

રાયોપનીય માક્હતી
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માલલકની માનસસકતા

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

ઇન્ગ્યોક્ડયનની જાહયો ર જાહયો રાતાયો અનયો ફાઇજિંગસ અમારી બુક્સ 

અનયો રયોકાયોરસ્ગની સચાયોટતા અનયો સચ્ચાઈ પર અાધાક્રત છયો . અમારી 
કંપનીના ંપુસતકાયો અનયો રયોકાયોરસ્ગ સંપૂણ્ગ, ચાયોક્કસ અનયો ભરાયોસાપાત્ર 

હાયોવા ંજાયોઈઅયો તથા સામાન્ય રીતયો સ્ીકૃત ક્હસાબી બસધિાંતાયોનયો 
અનુસરવા ંજાયોઈઅયો. અાપણામાંની દરયોક વ્ક્ક્ત  

ભૂપમકા ભિવયો છયો , િયોથી અયો સુજનજચિત થાય કયો  ઇન્ગ્યોક્ડયનનાયો વ્ાપાર 

રયોકાયોડ્ગ સચાયોટ અનયો સંપૂણ્ગ હાયોય: 

• મુસાફરી અનયો ખચ્ગ નીતતઅાયો સક્હત તમામ અાંતક્રક 

જનયંત્રણાયો અનયો નાણાકીય નીતતઅાયોનયો અનુસરાયો;

• જ્ારયો તમયો રયોકડ્ગ અનયો દસતાવયોજાયોનુ ંજનમા્ગણ, સંગ્હ કયો  નાર 

કરાયો ત્ારયો િાર ુપડતા કાયદાઅાયો, જનયમાયો, અાૌદ્યાયોથરક ધાયોરણાયો 
અનયો કંપનીની નીતતઅાયોનયો અનુસરાયો; અનયો

• બાયોિાયો જાયો તમયો છયોતરપપંડી રાયોધી કાઢાયો છાયો અથવા કંપનીના 
રયોકાયોડ્ગમા ંકાયોઈ અચાયોક્કસતા અથવા અમારા અાંતક્રક 

જનયંત્રણાયોનયો અનુસરવામા ંજનષ્ફળતાની નાંધ િાયો છાયો.

કાયોઈ પણ માક્હતીનયો અસત્ રીતયો રિૂ કરરાયો નહીં, તયોનયો છાયોડી દયોરાયો 
નહીં, ખાયોટી રીતયો રિૂ કરરાયો નહીં, તયોમા ંફયોરફાર કરરાયો નહીં અથવા 
છુપાવરાયો નહીં અથવા અન્યથા  
કંપનીના રયોકડ્ગ પર હકીકતાયોનયો ખાયોટી રીતયો રિૂ કરરાયો નહીં.

અમારા રયોકાયોરસ્ગની સચાયોટતા અનયો અખંક્ડતતા સાથયો સમાધાન કરવા 
માટયો બીજા કાયોઈનયો ક્યારયોય પ્રાયોત્ાક્હત કરવા અથવા મંિૂરી અાપરાયો 
નહીં.

ક્યારયોય પણ છુપાયયોિા કયો  ન નાંધાયયોિા ભંડાયોળ, અયોકાઉન્્ટસ,  

અથવા અસ્યામતાયો ન રાખાયો.

રરેક્રેરસ્યનુ ંસંિ્લન

અમયો અમારા દસતાવયોજાયો અનયો અન્ય રયોકાયોડ્ગ કરયોિી માક્હતીનુ ંસાતત્પૂણ્ગ 
રીતયો અનયો પ્રસતુત કાનૂની િવાબદારીઅાયો અનયો વ્ાવસાતયક િરૂક્રયાતાયો 
અનુસાર સંચાિન કરવા માટયો પ્રતતબધિ છીઅયો. અાપણયો કરવુ ં
અાવશયક છયો :

• તમામ દસતાવયોજાયો, ફાઇલ્સ, ઇિયોકટ્ાયોજનક રયોકાયોરસ્ગ અનયો ઇમયોઇલ્સ 

માટયો અાપણી રયોકાયોરસ્ગ મયોનયોિમયોન્ટ નીતતનુ ંપાિન કરવુ.ં 
કમ્ગચારીઅાયોની વ્ક્ક્તરત માક્હતી સાથયો સંબંતધત માક્હતી માટયો 
તવરયોષ કાળજી િયોવી.

• તમારા દયોર અનયો કાય્ગ માટયો રયોકાયોરસ્ગ રીટયોન્રન રયોડ્ૂિમા ં
ઉલ્યોભખત રીટયોન્રનના સમયરાળાનયો અનુસરવાયો.

• િીરિ હાયોલ્ડ નાયોક્ટસમા ંસૂચનાઅાયોનયો અનુસરવી. કાનૂની 
હાયોલ્ડનયો અાતધન માક્હતીનાયો નાર, અજાણતા ંપણ, કંપનીનયો  
અનયો તમનયો દીવાની અનયો ફાયોિદારી િવાબદારીમા ંિાવી રકયો  છયો .

રરેક્રેિ્ય શુ ંછરે?

કંપનીની કસ્ટડી અથવા જનયંત્રણમા ંકાયોઈ પણ માધ્મ, હાડ્ગ કાયોપી 
અથવા ઇિયોકટ્ાયોજનકમા ંનાંધાયયોિી માક્હતી િયો તયોના વ્વસાય સાથયો 
સંબંતધત હાયોય તયોનયો રયોકાયોડ્ગ માનવામા ંઅાવયો છયો . 

તવતવધ પ્રકારની માક્હતીની શ્યોણીઅાયોનયો રયોકાયોડ્ગ રણી રકાય. કયોટિાક 

ઉદાહરણાયોમા ંનાણાકીય જનવયોદનાયો, પ્રસતુતતઅાયો, અાકૃતતઅાયો, થચત્રાયો, 
ફાયોર્ુ્ગિા, સ્પયોડરી્ટસ, પયોરાયોિ દસતાવયોજાયો, ટાઇમ કારસ્ગ, હાિરી રયોકાયોરસ્ગ, 
કાનૂની કરારાયો, માિ સુથચ રયોકાયોરસ્ગ, ઇન્વાયોઇસીસ, ખરીદીના અાયોડ્ગસ્ગ, 
કરાર, બજાર સંરાયોધન પરીક્ણાયો, િયોબ પરીક્ણાયો, રુણવત્ા જનયંત્રણ 

પરીક્ણાયો, અમારા ઉત્ાદનાયોથી સંબંતધત ડયોટા, મુસાફરી અનયો ખચ્ગના 
અહયો વાિાયો, જનરીક્ણ રયોકાયોરસ્ગ, પક્રવહન, િાયોગસ, જાયોખમી સામગ્ી સંબંધી 
રયોકાયોરસ્ગ, અકમિાત સંબંધી અહયો વાિાયો અનયો વ્વસાતયક યાયોિનાઅાયોનાયો 
સમાવયોર થાય છયો .

બુક્સ અનયો રયોકાયોરસયાની ચાયોકસાઈ
અમયો અયો સુજનજચિત કરવા માટયો િવાબદાર છીઅયો કયો  ઇન્ગ્યોક્ડયનના વ્વસાતયક રયોકાયોરસ્ગ સચાયોટ છયો  અનયો સ્પધા્ગ કરયો છયો .

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો

પ્ર:  હંુ મારા ક્ડપાટ્ગમયોન્ટમા ંનવાયો છંુ. જ્ારયો મ ંમારી નવી 
ભૂપમકા રરૂ કરી, ત્ારયો મનયો અયોક સાથીદાર વિારા 
કહયો વામા ંઅાવ્ુ ંકયો  અારામી સમયરાળા સુધી કયોટિાક 

ખચા્ગઅાયો મયોળવવામા ંતવિંબ કરવાયો તયો ઠીક છયો . તયોમણયો 
કહ્યુ,ં "જાયો અમયો તયોમનયો અારામી નાણાકીય વષ્ગમા ં
ખસયોડીરુ,ં તાયો અમયો કંઈપણ ખાયોટંુ કરી રહ્યા નથી." રુ ં
અા વાત સાચી છયો? 

જ:  ના. રકમનયો ધ્ાનમા ંિીધા તવના, ખચ્ગના સંચયમા ં
ઇરાદાપૂવ્ગક તવિંબ કરવાયો અયો અયોક રયોરમારમે દાયોરનારી, 
અસ્ીકાય્ગ અનયો સંભવતઃ રયોરકાનૂની પ્રથા હરયો. દરયોક 

વ્વસાય અનયો નાણાકીય વ્વહારની, તયો અમૂત્ગ 
હાયોવા છતા,ં સચાયોટ અનયો પ્રામાણણકપણયો જાણ કરવી 
અાવશયક છયો . કંપનીના કાયોઈપણ દસતાવયોિ અથવા 
રયોકાયોડ્ગનયો ખાયોટી રીતયો તૌયાર કરવા અયો અયોક રંભીર રુનાયો 
છયો  અનયો તયોના પક્રણામયો રાયોિરાર સમાપ્ત થઈ રકયો  છયો .

પ્ર:  હંુ કાયોજિટી અયોસ્ાયોરન્સમા ંકામ કરં છંુ અનયો અમયો 
ગ્ાહકનયો ભાર મુક્ત કરવામા ંમાયોડા છીઅયો. હંુ િયો પરીક્ા 
ચિાવી રહ્યાયો છંુ તયોમા ંપાસ/નાપાસ 2.0 ગ્ામ/પમિી 
છયો  અનયો ટયોસ્ટનું પક્રણામ 2.1 ગ્ામ/પમિી અાવ્ુ.ં હંુ 

જાણુ ંછંુ કયો  અા ગ્ાહકનયો છયોલ્ા છ મક્હનામા ંઅાયોછામા ં
અાયોછી ત્રણ વખત માયોડી ક્ડજિવરી મળી છયો . જાયો હંુ 

અા િાયોડનયો નકારી કાઢંુ, તાયો તયોનુ ંપક્રણામ ચાયોથી માયોડી 
ક્ડજિવરી હાયોઈ રકયો  છયો . મારયો રું કરવુ ંજાયોઈઅયો?

િ:  પરીક્ણના પક્રણામનયો સચાયોટ રીતયો રયોકાયોડ્ગ કરાયો. 
કંપની માટયો સચાયોટ પુસતકાયો અનયો રયોકાયોરસ્ગ જાળવવા 
મહત્વપૂણ્ગ છયો . અમારા ગ્ાહકાયો અનયો ઇન્ગ્યોક્ડયન્ટ 

ગ્ાહકાયો અમારા પર જનભ્ગર છયો .

વધ ુજાણાયો
ઇન્ગ્યોક્ડયનની રયોકાયોરસ્ગનુ ંસંચાિન નીતતની સમીક્ા કરાયો

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્

https://ingredion.sharepoint.com/sites/policy/Pages/LegalHolds.aspx
https://ingredion.sharepoint.com/sites/policy/Lists/PolicyProfile/PolicyDisplay.aspx?ID=23
http://INGRethics.com
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માલલકની માનસસકતા

ઇનસાઇરર ટ્યોહરંગ
અમયો ઇન્ગ્યોક્ડયન સ્ટાયોક અથવા અન્ય કાયોઇ કંપનીના સ્ટાયોકની ખરીદી કયો  
વયોચાણના હયો તુસર ઇન્ગ્યોક્ડયન અથવા અન્ય કાયોઇ કંપની તવરયોની રાયોપનીય, 

બબનજાહયો ર માક્હતીનાયો ઉપયાયોર કરતા નથી કયો  રયોર કરતા નથી.

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

ઇન્ગ્યોક્ડયન માટયો કામ કરતી વખતયો, તમયો રાયોકાણકાર માટયો સુસંરત હાયોઈ રકયો  તયોવી 
બબન-સાવ્ગિજનક માક્હતી જાણી રકાયો છાયો અથવા મયોળવી રકાયો છાયો. અા માક્હતી, 
િયોનયો "મક્ટક્રયિ નાયોનપન્્િક માક્હતી" અથવા "અાંતક્રક માક્હતી" કહયો વામા ં
અાવયો છયો , તયોમા ંબબન-જાહયો ર માક્હતીનાયો સમાવયોર થાય છયો  િયોનયો રાયોકાણકાર 

રાયોકાણનાયો જનણ્ગય િયોવામા ંમહત્વપૂણ્ગ રણયો છયો . રાયોકાણકારાયોનુ ંરક્ણ કરવા માટયો, 
જામીનરીરીઅાયોના કાયદાઅાયો કંપની અથવા તયોની જામીનરીરીઅાયો તવરયોની 
અંદરની માક્હતી ધરાવતી સામગ્ી ધરાવતા િાયોકાયો માટયો તયોની જામીનરીરીઅાયોમા ં
વયોપાર કરવા માટયો ખાસ પ્રક્રિયાઅાયો ધરાવયો છયો . કંપની અથવા અન્યાયોની રાયોપનીય, 

બબનજાહયો ર માક્હતીના અનતધકૃત જાહયો ર કરવા પર અમનયો પ્રતતબંધ છયો . 
ઇનસાઇડર ટ્યોક્ડંરનયો રાયોકવા માટયો:

• જ્ારયો કાયોઈ પણ િાર ુપડતી કંપની અથવા જામીનરીરીઅાયો સંબંતધત 

અાંતક્રક માક્હતીથી વાકયોફ હાયોય ત્ારયો ક્યારયોય પણ ઇન્ગ્યોક્ડયન રયોસ્ગ 
અથવા અન્ય કાયોઈ જાહયો ર વયોપાર કરતી કંપનીમા ંવયોપાર કરવાયો નહીં;

• ઇન્ગ્યોક્ડયનની બહારની કાયોઈ પણ વ્ક્ક્ત સાથયો અાંતક્રક માક્હતીની 
અાપ-િયો ન કરવી, િયોમા ંનજીકના પક્રવાર, સંબંધીઅાયો અથવા પમત્રાયોનાયો 
પણ સમાવયોર થાય છયો ;

• કંપનીના દસતાવયોજાયો સાથયો સાવચયોત રહીનયો અનયો સમિદારીપૂવ્ગક વાત 

કરીનયો અાંતક્રક માક્હતીનયો અાકક્મિક જાહયો રાતથી બચાવવાની કાળજી 

િાયો; અનયો

• ક્ટપપંર કરવાનુ ંટાળાયોઃ ઇન્ગ્યોક્ડયન અથવા અન્ય કાયોઈ પણ કંપની 
તવરયોની સામગ્ી, બબનજાહયો ર માક્હતી કાયોઈ પણ વ્ક્ક્તનયો અાપવી િયો 
જામીનરીરીઅાયોનાયો વયોપાર કરી રકયો  છયો .

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો 

પ્ર:  હંુ જનયપમત મુિાકાત માટયો મારા ડા�ક્ટર પાસયો રયાયો. મારી અયોપાયોઇન્ટમયોન્ટનયો અંતયો,  
ડા�ક્ટરયો મનયો પૂછુ ંકયો  ઇન્ગ્યોક્ડયનનાયો સ્ટાયોક કયોવી રીતયો ચાિયો છયો  અનયો તયોણયો 
ઇન્ગ્યોક્ડયનમા ંરાયોકાણ કરવુ ંજાયોઈઅયો કયો  કયોમ. હંુ મારા ડાયોક્ટરનયો ઘણા વષામેથી જાણુ ંછંુ.  

મનયો િારયો છયો  કયો  ઇન્ગ્યોક્ડયનમા ંસાધારણ રાયોકાણ તયોમનયો વૌજશ્વક નાણાકીય કટાયોકટી 
પછી િયો રુમાવ્ુ ંહતુ ંતયોમાંથી કયોટિાક પુન:પ્રાપ્ત કરવામા ંમદદ કરી રકયો  છયો . રું 
હંુ અારામી ઉત્ાદનના િાયોન્ચ તવરયો હંુ રુ ંજાણુ ંછંુ તયો કહી રકંુ છંુ અથવા તયોનયો 
ઇન્ગ્યોક્ડયન સ્ટાયોકની ભિામણ કરી રકંુ છંુ?

જ:  ના. અારામી ઉત્ાદનના િાયોન્ચની તવરતાયો સામગ્ી, બબન-સાવ્ગિજનક માક્હતી છયો  
િયો તમારા ડા�ક્ટરનયો અયાયોગય ટ્યોક્ડંર િાભ પ્રદાન કરી રકયો  છયો . તયો માક્હતીની અાપ-િયો 
કરવી રયોરકાનૂની રણારયો અનયો તયોના પક્રણામયો કાય્ગવાહી થઈ રકયો  છયો . 

તયોનયો કહાયો કયો  તમયો ઇન્ગ્યોક્ડયનના કમ્ગચારી છાયો તયોથી તમયો અયોવી રાયોપનીય માક્હતી પૂરી 
પાડી રકતા નથી કયો  િયો સ્ટાયોકમા ંટ્યોક્ડંરથી કાયોઈનયો પણ પ્રાયોત્ાક્હત કયો  જનરત્ાક્હત 

કરયો. અમારી વયોબસાઇટના ઇન્વયોસ્ટર ક્રિયોરન્સ તવભારમા ંતયોમનયો માયોકિાયો અથવા 
સૂચન કરાયો કયો  જાયો તયોમનયો ચાયોક્કસ પ્રશાયો હાયોય તાયો તયોઅાયો ઇન્વયોસ્ટર ક્રિયોરન્સનાયો  
સંપક્ગ  કરયો.

વધ ુજાણાયો
ઇન્ગ્યોક્ડયનની ઇનસાઇડર ટ્યોક્ડંર નીતતની સમીક્ા કરાયો

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્

http://www.ingredionincorporated.com/investors.html
https://ingredion.sharepoint.com/sites/policy/Lists/PolicyProfile/PolicyDisplay.aspx?ID=24
http://INGRethics.com
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• ઇન્ગ્યોક્ડયન તવરયો અનયો હંમયોરા અતધકૃત ઇન્ગ્યોક્ડયન 

કર્ુજનકયોરન ચયોનલ્સ વિારા સાચી અનયો સચાયોટ રીતયો 
વાતચીત કરીઅયો છીઅયો;

• જ્ા ંસુધી તમયો કંપની તરફથી બાયોિવા માટયો અતધકૃત 

ન હાયો, ત્ા ંસુધી અભભપ્રાયાયોનયો તમારા પાયોતાના તરીકયો  
અાયોળખાયો;

• ગ્ાહકાયો અથવા અન્યાયો વિારા અમનયો સાંપવામા ંઅાવયોિી 
અથવા ઇન્ગ્યોક્ડયન સાથયો જાયોડાયયોિી અથવા રાયોપનીય 

માક્હતી પાયોસ્ટ, ચચા્ગ કયો  જાહયો ર કરતા નથી;

• કામની બહાર સાયોજરયિ મીક્ડયાનાયો ઉપયાયોર કરતી 
વખતયો ઇન્ગ્યોક્ડયનના િા�રાયો, ટ્યોડમાક્ગ  અથવા કા�પપરાઇટ 

કરયોિી સામગ્ીનાયો ઉપયાયોર કરતા નથી. અમયો િયોભખત 

મંિૂરી તવના રાયોપનીય માક્હતી, તસવીરાયો, ફાયોટાયો, વીક્ડયાયો 
કયો  ઇન્ગ્યોક્ડયન સુતવધાઅાયોની અા�ક્ડયાયો ક્ક્પસ પાયોસ્ટ 

કરતા નથી;

• કાયોપામેરયોટ કાયોર્ુજનકયોરન્સ અથવા ઇન્વયોસ્ટર ક્રિયોરન્સ  

(અથવા તમારા પ્રદયોરમા ંઅા ફંક્શન્સની થિાજનક 

સમકક્) માટયો તમામ મીક્ડયા પૂછપરછનાયો સંદભ્ગ િાયો; 
અનયો

• ક્યારયોય પણ ઇંગ્યોક્ડયન કર્ુજનકયોરન બસસ્ટમ્સ અથવા 
ઇનમમેરન ટયોકનાયોિાયોજીનાયો ઉપયાયોર સતામણી અથવા 
ભયોદભાવપૂણ્ગ સામગ્ી પાયોસ્ટ કરવા માટયો કરરાયો નહી, 
અથવા અયોવી કાયોઈ પણ વસત ુમાટયો કરરાયો નહી કયો  િયો 
અન્ય િાયોકાયોનયો ધાકધમકી અથવા ધમકીની િારણીનાયો 
અનુભવ કરાવયો.

માલલકની માનસસકતા

બાહ્ સંચાર અનયો સાયોસશયલ મીહરયા
માજિકની માનબસકતા હાયોવાનાયો અથ્ગ અયો છયો  કયો  અમયો િયો કંઈ પણ કરીઅયો છીઅયો તયોમા ંવ્ક્ક્તરત િવાબદારીની સંસૃ્તતનયો સમાતવષ્ટ 

કરીઅયો છીઅયો, િયોમા ંઅાપણા સંદયોરાવ્વહારનાયો પણ સમાવયોર થાય છયો . અમયો ઇન્ગ્યોક્ડયન તવરયો સચ્ચાઈપૂવ્ગક, તથ્યપૂણ્ગ રીતયો અનયો 
િવાબદારીપૂવ્ગક વાતચીત કરીઅયો છીઅયો.

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

અમયો અસરકારક સંદયોરાવ્વહાર વિારા અમારા ગ્ાહકાયો અનયો ક્હસ્યોદારાયોનયો સંિગ્ન કરવા માટયો પ્રતતબધિ છીઅયો. સાયોજરયિ મીક્ડયા, 
િયોમ કયો  સાયોજરયિ નયોટવક્કિંર સાઇ્ટસ, ્િાયોગસ, ફાયોટાયો- અનયો તવક્ડઅાયો-રયોક્રરં સાઇ્ટસ, ફાયોરમ્સ અનયો ચયોટ રૂમ્સ અમનયો અન્ય િાયોકાયો 
સાથયો જાયોડાવા અનયો સહયાયોર કરવા માટયો નવી રીતાયો પ્રદાન કરીઅયો છીઅયો. અમયો સંચારની અા તકાયોનયો સ્ીકારીઅયો છીઅયો અનયો અમયો 
તયોનાયો િવાબદારીપૂવ્ગક ઉપયાયોર કરવા કક્ટબધિ છીઅયો. અાનાયો અથ્ગ અયો છયો  કયો  અમયો:

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો

પ્ર:  જિંકડઇન (LinkedIn) પર, મ ંનાંધ્ુ ંકયો  અયોક ઉપયાયોરકતા્ગઅયો 
સંભતવત સંપાદન તવરયોની મારી પ્રાયોફાઇિ પર અયોક પ્રશ પાયોસ્ટ 

કયામે. સમાચાર માધ્માયોઅયો અા સંપાદન અંરયો પહયો િયોથી િ ચચા્ગ કરી 
હતી, પરંત ુકાયોઈ સત્ાવાર જાહયો રાત કરવામા ંઅાવી ન હતી. રુ ંહંુ  

પાયોસ્ટ પર ક્ટપ્પણી કરી રકંુ છંુ?

જ:  ના. સંભતવત સંપાદન તવરયોની માક્હતી કંપનીની રાયોપનીય 

માક્હતી છયો . જાયો મીક્ડયા અનુમાન િરાવવાનુ ંપસંદ કરયો છયો , તાયો 
તયો તયોમની પસંદરી છયો . તમારી જાહયો રમા ંક્ટપ્પણી કરવાથી કાનૂની 
પક્રણામાયોમા ંપક્રણમી રકયો  છયો  અનયો કંપનીનયો પ્રતતષ્ઠાનયો નુકસાન 

થઈ રકયો  છયો . ઇન્ગ્યોક્ડયન વિારા સંપાદનનાયો પ્રચાર કરવામા ંઅાવ્ા 
પછી પણ, ક્ટપ્પણી કરવાથી અપ્રરટ માક્હતી જાહયો ર થઈ રકયો  છયો . 
તમયો સાયોજરયિ મીક્ડયા પર િુઅાયો તયો કંપનીના કાયોઈપણ નકારાત્મક 

ઉલ્યોખાયોનયો કાયોપામેરયોટ કર્ુજનકયોરન્સમા ંસંદભ્ગ અાપાયો. તમારી જાતયો 
િ િવાબ અાપવાનાયો પ્રયાસ કરરાયો નહીં.

પ્ર:  નયોતૃત્વ સાથયો સકારાત્મક બયોઠક બાદ અયોક વક્રષ્ઠ નયોતાઅયો પાયોતાના 
ખાનરી ટ્ીટર (Twitter) અયોકાઉન્ટ પરથી અયોક ટ્ીટ કયુું હતુ:ં 
"સરસ મુિાકાત. સારા નંબર = હયો પ્પી બાયોડ્ગ." ઇન્ગ્યોક્ડયનની 
સત્ાવાર કમાણીની જાહયો રાત તમામ રાયોકાણકારાયોનયો સપ્તાહના અંતયો 
જાહયો ર થવાની હતી. જાયો કયો , ટ્ીટ તયોના ખાનરી અયોકાઉન્ટમાંથી 
કરવામા ંઅાવ્ુ ંહતુ,ં તયોથી કાયોઈ સમસ્ા નથી, ખરં નયો?

જ:  ખાયોટંુ. જાયો સત્ાવાર કમાણીની જાહયો રાત કરવામા ંઅાવી ન હાયોય, 

તાયો નયોતાના ટ્ીટર અનુયાયીઅાયોનયો અાંતક્રક માક્હતીની અ�ક્સયોસ 

હાયોવાનુ ંમાનવામા ંઅાવી રકયો  છયો , િયો કંપની અનયો ટ્ીટ જારી 
કરનાર વ્ક્ક્ત માટયો નાંધપાત્ર કાનૂની અનયો પ્રતતભષ્ઠત પક્રણામાયો 
િાવી રકયો  છયો . અા પ્રકારના રાયોધની જાણ તમારા થિાજનક માનવ 

સંસાધનનયો અથવા ઇન્ગ્યોક્ડયન બબઝનયોસ અયોથથક્સ િાઇન 

મારફતયો કરાયો.વધ ુજાણાયો
સાયોજરયિ મીક્ડયા નીતત અનયો બાહ્ય સંદયોરાવ્વહાર નીતતની સમીક્ા કરાયો

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્

https://ingredion.sharepoint.com/sites/policy/Lists/PolicyProfile/PolicyDisplay.aspx?ID=26
http://INGRethics.com
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શુ ંછરે  ગ્રેરનીય મ્ડહતી?

રાયોપનીય માક્હતીમા ંબબનજાહયો ર માક્હતીનાયો સમાવયોર થાય છયો , િયો 
જાયો અયાયોગય રીતયો જાહયો ર કરવામા ંઅાવયો તાયો તયો સ્પધ્ગકાયો માટયો ઉપયાયોરી 
થઈ રકયો  છયો  અથવા ઇન્ગ્યોક્ડયન, અમારા સપ્ાયસ્ગ, અમારા ગ્ાહકાયો 
અથવા અન્ય સંથિાઅાયો અથવા િાયોકાયો માટયો હાજનકારક હાયોઈ રકયો  
છયો . ઈન્ગ્યોક્ડયન જામીનરીરીઅાયો અથવા અમારા કાયોઈ પણ વ્ાપારી 
ભારીદારની જામીનરીરીઅાયો ખરીદવા, વયોચવા અથવા તયોનયો જાળવી 
રાખવા રાયોકાણકારના જનણ્ગયમા ંરાયોપનીય માક્હતી સંબંતધત હાયોઈ 

રકયો  છયો .

રાયોપનીય માક્હતી સામાન્ય રીતયો ઇન્ગ્યોક્ડયન માટયો વ્ાવસાતયક 

મૂલની બાબત છયો , ઉદાહરણ તરીકયો , અાવકની અારાહી, વ્ાપાર 

યાયોિનાઅાયો, વ્ૂહરચનાઅાયો અનયો નાંધપાત્ર પુનર્ગઠન અથવા 
રાયોકાણાયો; સંભતવત મિ્ગર, અયોક્કજઝરન, અથવા ક્ડવયોસ્ટીચસ્ગ; 
ક્કંમત, વયોચાણની માક્હતી, સંરાયોધન, નવી પ્રાયોડક્ટનુ ંડયોવિપમયોન્ટ, 

ફાયોર્ુ્ગિા અનયો પ્રાયોડક્ટ રયોબસપપ; ઉત્ાદન પ્રક્રિયાઅાયો; અઘાયોતષત 

માકમે ક્ટંર અનયો પ્રમાયોરનિ પ્રવૃતત્, મયોનયોિમયોન્ટમા ંનાંધપાત્ર ફયોરફારાયો; 
ડ્રાફ્ અથવા અપ્રકાજરત અયોકાઉન્્ટસ; અનયો ઇન્ગ્યોક્ડયન 

બસક્યાયોક્રટીઝનયો િરતી ઘટનાઅાયો તમામ રાયોપનીય માક્હતી તરીકયો  
િાયક ઠરરયો. કરુંક રાયોપનીય હાયોય ત્ારયો અાપણયો તયો અાયોળખવુ ં
જાયોઈઅયો અનયો તયો માક્હતીનયો સુરબક્ત રાખવાના ંપરિા ંિયોવા ંજાયોઈઅયો, 
અનયો અાકક્મિક રીતયો ખાયોવાઈ ન જાય, નુકસાન ન થાય કયો  તયો 
અપાય ન જાય.

બબન-સાવ્ગિજનક, ભાૌતતક માક્હતી, પછી તયો ઇરાદાપૂવ્ગકની હાયોય 

કયો  અજાણતા,ં કંપની માટયો ચાયોક્કસ જાહયો ર જાહયો રાત િરૂક્રયાતાયોનયો 
રતતમાન કરી રકયો  છયો .

કમ્ગચારીની માક્હતી, િયોમા ંખાસ કરીનયો સંવયોદનરીિ વ્ક્ક્તરત 

માક્હતીનાયો સમાવયોર થાય છયો , િયોમ કયો  અારાયોગયના રયોકાયોરસ્ગ પણ 

રાયોપનીય રાખવા જાયોઇઅયો અનયો માત્ર ઇન્ગ્યોક્ડયન સ્ટાફ વિારા િ તયોનાયો 
ઉપયાયોર કરવાયો જાયોઇઅયો, િયોમનયો તયોમની ભૂપમકાના હયો ત ુમાટયો તયો માક્હતી 
જાણવાની િરૂર હાયોય છયો , ઉદાહરણ તરીકયો , કમ્ગચારીના મયોનયોિરનયો.

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

ઇન્ગ્યોક્ડયન ખાતયો કામ કરતી વખતયો તમયો અમારા ગ્ાહકાયો, 
સપ્ાયસ્ગ, વ્ાપારી ભારીદારાયો અથવા અન્ય સંથિાઅાયો અથવા 
િાયોકાયોની રાયોપનીય માક્હતી મયોળવી રકાયો છાયો. તયોની અનતધકૃત 

જાહયો રાતનયો રાયોકવા માટયો અાપણયો હંમયોરા ંવાિબી સાવચયોતી રાખવી 
જાયોઈઅયો. રાયોપનીય માક્હતીનુ ંરક્ણ કરાયો:

• ગ્ાહકની રાયોપનીય માક્હતી અન્ય ગ્ાહકનયો  
જાહયો ર કરરાયો નહીં;

• રાયોપનીય માક્હતી માત્ર અયોવા િાયોકાયોનયો િ જાહયો ર કરવી િયોઅાયો 
અતધકૃત હાયોય અનયો તયોનયો જાણવા માટયો િયોમનયો વ્ાપારી રીતયો 
િરૂર હાયોય;

• યાયોગય અતધકૃતતા તવના અમારી કંપનીની બહારની કાયોઈ 

પણ વ્ક્ક્ત સાથયો રાયોપનીય માક્હતી રયોર કરરાયો નહીં.

જાયો તમનયો ખબર હાયોય અથવા રંકા હાયોય કયો  અજાણતા ંપણ કાયોઈ 

પણ રીતયો માક્હતીનાયો દુરપયાયોર કરવામા ંઅાવ્ાયો હાયોય અથવા 
જાયોખમમા ંહાયોય તાયો તાત્ાજિક કાયોપામેરયોટ અનુપાિન તવભાર 

અથવા તમારા થિાજનક કાનૂની તવભારનાયો સંપક્ગ  કરાયો.

માલલકની માનસસકતા

ગાયોપનીય માહહતી
અમયો અમારી કંપની અનયો અમારા વ્ાપારી ભારીદારાયોની રાયોપનીય માક્હતીનુ ંરક્ણ કરીઅયો છીઅયો.

વધ ુજાણાયો
IT અયોસયો્ટસ નીતતનાયો અનયો રયોકાયોરસ્ગ મયોનયોિમયોન્ટ પાયોજિસીનાયો સ્ીકાય્ગ 
ઉપયાયોર િુઅાયો

હરિયામા ંઅમારા મૂલાયો 

પ્ર:  હંુ રિાયોસ-ફંક્શનિ ટીમ સાથયો અયોમઅયોન્ડઅયો પ્રાયોિયોક્ટ પર 

કામ કરી રહ્યાયો છંુ. અયોક બયોઠકના અંતયો, ટીમના કયોટિાક  

સભાયોઅયો અયોક થિાજનક રયોસ્ટાયોરન્ટમા ંચાિતી વખતયો 
સાયોદાની સ્થિતત અંરયો ચચા્ગ કરવાનુ ંચાિ ુરાખ્યુ ંહતુ.ં રું અા 
કાયોઈ સમસ્ા છયો?

જ:  હા. M&A સાયોદા સાથયો સંબંતધત માક્હતી રાયોપનીય છયો . 
મીક્ટંર રૂમની બહાર, િયો વ્ક્ક્તઅાયોનયો જાણવાની 
કાયદયોસરની િરૂર નથી તયોઅાયો રાયોપનીય માક્હતી મયોળવી 
રકયો  છયો . કંપનીની રાયોપનીય માક્હતી જાહયો ર થિળાયોઅયો 
જાહયો ર ન થાય તયોની કાળજી િાયો. 

પ્ર:  હંુ ફિાઇ્ટસ અથવા ટ્યોનાયોમા ંચઢવાની રાહ જાયોતી વખતયો 
વળતાયો કાયોિ કરીનયો ઘણી બધી વસતુઅાયો મયોળવી રકંુ છંુ.  

રું અા કાયોઈ સમસ્ા છયો?

જ:  જાહયો ર થિળાયોઅયો જ્ા ંઅન્ય િાયોકાયો તમનયો સાંભળી રકયો  
છયો , િયોમ કયો  ટયોક્સીઅાયો, અયોજિવયોટસ્ગ, પક્રષદાયોમા ંઅનયો ખાસ 

કરીનયો ટ્યોડ રાયોમા ંકંપનીની બબન-જાહયો ર માક્હતીની ચચા્ગ ન 

કરાયો તયોની કાળજી િાયો. જ્ારયો કાયોઈ જાહયો ર થિળયો ટયોજિફાયોન 

કાયોિ કરવાયો િરૂરી હાયોય, ત્ારયો તમારા અાસપાસના 
વાતાવરણનયો ધ્ાનમા ંરાખાયો.

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્
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ઑમરે સ્તત્યરૂણ્ય રીતરે 
ઑખંડિતત્ ઑનરે 
ઉચ્ચ નૈવતક મ્રદંિ્રેનુ ં
લનદશ્યન કરીઑરે છીઑરે

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે
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અમારાયો કાયોર અા�ફ કંરક્ટ
અમારાયો કાયોડ કમ્ગચારીઅાયો, કાયોન્ટ્ાક્ટ કામદારાયો, અયોિન્ટાયો, કંપની 
અતધકારીઅાયો અનયો ડાયરયોક્ટસ્ગ સક્હત સમગ્ તવશ્વમા ંઇન્ગ્યોક્ડયન 

ખાતયો અનયો તયોના સહયાયોરીઅાયોનયો દરયોકનયો િાર ુપડયો છયો . કયોટિાક 

ક્કસ્ાઅાયોમા ંકાયોડ ત્રાક્હત પક્કારાયોનયો િાર ુપડયો છયો  અનયો અન્ય 

િાયોકાયો કંપની વતી કામ કરયો છયો .

અમારા મૂલાયોનયો જીવંત રાખી રહ્ા છીઅયો

અમારાયો કાયોડ અા�ફ કંડક્ટ નૌતતક વત્ગણૂકાયો અંરયો માર્ગદર્ગન પૂરં 

પાડયો છયો  િયો અાપણા વ્ાપારી જનણ્ગયાયોનયો અારળ ધપાવયો છયો . તયો 
અમારી કંપનીમા,ં અમયો જ્ા ંપણ કામ કરીઅયો છીઅયો ત્ા,ં સાચા 
અનયો ખાયોટાની સામાન્ય સમિનયો પ્રાયોત્ાહન અાપયો છયો . યાદ રાખાયો:

• વયોપારના સ્પધા્ગત્મક વાતાવરણમા,ં કાયોઈ પણ દસતાવયોિ કયો  
નીતત દરયોક પક્રસ્થિતતમા ંદરયોક પ્રશનાયો િવાબ અાપી રકયો  
નહીં; 

• બાયોિાયો! તમારા મયોનયોિર, કાનૂની તવભાર, કાયોપામેરયોટ 

અનુપાિન સપમતત, અથવા માનવ સંસાધન તવભાર, 

અથવા બબઝનયોસ અયોથથક્સ િાઇનનાયો સંપક્ગ  કરવાયો 
અથવા ગ્ાહકાયો, ટીમના સભાયો, સપ્ાયસ્ગ અથવા અન્ય 

િાયોકાયો સાથયોની તમારી ક્રિયાપ્રતતક્રિયાઅાયોમા ંન ઉદ્વયો તયોવી 
પક્રસ્થિતતઅાયો તવરયો પ્રશાયો િાવવા (અથવા િયો ગ્ાહકાયો, 
ટીમના સભાયો, સપ્ાયસ્ગ અથવા અન્ય િાયોકાયો સાથયોની 
તમારી ક્રિયાપ્રતતક્રિયાઅાયોમા ંઉદ્વી રકયો  છયો) તવરયો પ્રશાયો 
િાવવા;

• ઠયોકયોદારાયો, અયોિન્ટાયો અનયો અન્ય વ્ાપારી ભારીદારાયોનયો 
સંદયોરાવ્વહાર કરાયો કયો  તયોઅાયો જ્ારયો ઇન્ગ્યોક્ડયન સાથયો 
અથવા તયોના વતી કામ કરયો છયો  ત્ારયો અમારાયો કાયોડ અા�ફ 

કંડક્ટના ધાયોરણાયોનયો સમથ્ગન અાપયો તયોવી અપયોક્ા રાખવામા ં
અાવયો છયો .

નીવતઑ્રે, ક્યદ્ઑ્રે ઑનરે લનયમ્રેનુ ંઑનુર્લન

અમારાયો કાયોડ અા�ફ કંડક્ટ અમયો અયોક કંપની તરીકયો  કયોવી રીતયો કાય્ગ 
કરીઅયો છીઅયો તયોનુ ંમાળખુ ંપૂરં પાડયો છયો . અમયો કાયોડ અા�ફ કંડક્ટ 

અનયો નીતતઅાયો, કાયદાઅાયો અનયો તવજનયમાયોનુ ંપાિન કરવુ ંજાયોઈઅયો, 
િયો અાપણા કાય્ગનયો અનયો અાપણયો જ્ા ંવયોપાર કરીઅયો છીઅયો તયો 
દયોરાયોનયો િાર ુપડયો છયો . નાંધ િાયો કયો  અમારી નીતતઅાયો તયો દયોરાયોના 
કાયદાઅાયોનયો પ્રતતબબંબબત કરયો છયો  જ્ા ંઅાપણયો વયોપાર કરીઅયો છીઅયો 
અનયો અન્ય કાયદાઅાયોની િરૂક્રયાત કરતા વધ ુકડક હાયોઈ રકયો  છયો .

વ્ય્ર્રી ઑખંિત્, નૈવતકત્  
ઑનરે ઑનુર્લન પ્ર્રેગ્્મ

અમારા અનુપાિન કાય્ગરિમનુ ંધ્યોય ઇન્ગ્યોક્ડયનની 
પ્રામાણણકતાની સંસૃ્તતનયો ટયોકાયો અાપવાનુ ંઅનયો પ્રાયોત્ાહન 

અાપવાનુ ંઅનયો કાયદાના પાિનનયો પ્રાયોત્ાહન અાપવાનુ ંછયો , િયો 
કંપનીના મૂલાયો સાથયો સુસંરત છયો .

જાયો તમનયો ખાતરી ન હાયોય કયો  તમારા કાય્ગનયો કયા કાયદા અથવા 
નીતતઅાયો િાર ુપડયો છયો , તાયો મયોનયોિર, HR, કાનૂની અથવા કાયોપામેરયોટ 

અનુપાિનનયો પૂછાયો અથવા બબઝનયોસ અયોથથક્સ િાઇનનાયો સંપક્ગ  
કરાયો. જાયો અાપણનયો રું કરવુ ંતયો અંરયો ખાતરી ન હાયોય, થચંતા હાયોય 

અથવા જાયો અાપણનયો નીતત અથવા કાયદાનુ ંઉલ્ંઘન દયોખાય 

અથવા રંકા હાયોય તાયો બાયોિવુ ંતયો અાપણા બધાની ફરિ છયો . 

વધ ુજાણાયો
ઇન્ગ્યોક્ડયન કાયોપામેરયોટ પાયોજિસી સયોન્ટરની મુિાકાત િાયો

અમારા ધાયોરણાયો પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્

https://ingredion.sharepoint.com/sites/policy/Pages/default.aspx
http://INGRethics.com
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સંપકામે

પ્રશ્ન ઑથવ્ ચિંત્? INGRethics.com રર બિઝનરેસ ઑરેચથક્સ લ્ઇનની મુલ્ક્ત લ્રે

માટયો સંપકયા

ચિંત્ઑ્રે ઑંગરે જાણ કરવી અામની સાથયો સમસ્ાની ચચા્ગ કરાયો

• તમારા મયોનયોિર;

• બીજા મયોનયોિર;

• માનવ સંસાધન, કાનૂની, અથવા પ્રાદયોજરક અથવા કાયોપામેરયોટ અનુપાિન તવભાર; અથવા

• તમારી ભાષામા ંથચંતાઅાયોની જાણ કરવા અથવા પ્રશાયો પૂછવા (જાયો તમયો ઇચાયો તાયો અનામી રીતયો) માટયો બબઝનયોસ અયોથથક્સ 

િાઇન (INGRethics.com)નાયો ઉપયાયોર કરાયો

ક્નૂની પ્રશ્ન્રે તમારા થિાજનક કાનૂની સપાયોટ્ગનાયો સંપક્ગ  કરાયો

ઉત્્દની સલ્મતી ઑનરે ગુણવત્્ ઑંગરેની ચિંત્ઑ્રે તમારા થિાજનક રુણવત્ા વ્વથિાપન પ્રતતજનતધનાયો સંપક્ગ  કરાયો

વરેર્ર ઑનુર્લન સંિંવધત પ્રશ્ન્રે International.Compliance@ingredion.com નાયો સંપક્ગ  કરાયો

મ્નવ સંસ્ધન-સંિંવધત નીવત ઑનરે પ્રડરિય્ન્ ંપ્રશ્ન્રે તમારા થિાજનક HR સપાયોટ્ગનાયો સંપક્ગ  કરાયો

બસક્્રેડરટીઝન્ વરેર્ર સંિંવધત રૂછરરછ કાયોપામેરયોટ સયોરિયોટરીની અા�ક્ફસનાયો સંપક્ગ  કરાયો (CorporateSecretary@ingredion.com)

ક્રેિ ઑ્�ફ કન્ડક્ટનરે લગતી નીવતઑ્રે ઇનસાઇટ પર કાયોપામેરયોટ પાયોજિસી સયોન્ટરની મુિાકાત િાયો

ઑનુર્લન ક્ય્યરિમ વવશરેન્ પ્રશ્ન્રે કાયોપામેરયોટ કમ્પ્ાયન્સ અા�ક્ફસરનયો પૂછાયો (AsktheCCO@ingredion.com)

રસંદગી ર્મરેલ િન્રેરડરિય ઑમ્ર્ ધ્રેરણ્રેદરરેક વ્યક્તિ સંિંધ ધર્વરે છરેરહરે લ્ ંસંભ્ળ લ્રે ડહંમતભરેર નવીનત્ લ્વ્રે મ્લલકની મ્નબસકત્

http://ingrethics.com
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