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પ્રતિાવનાાઃ- 

 

કંપની દ્વારા વ્િૂહાત્મક પહેલ તરીકે યસ્ર્રતા અને સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ અંગેના યવયવધ પગલાં લીધા છે. આ પ્રિાસના 

ભાગરુપે કંપનીએ સોશીિલ એકાઉન્ટટેબીલીટી ઈન્ટટરનેશન દ્વારા SA8000માં પોતાને પ્રમાયણત કરવાનો લક્ષ્ રાખ્િો છે 

અને આ સામાજીક જવાબદારી અંગનેી પુયસ્તકા તૈિાર કરી છે.  

 

આ નાણાંકીિ વર્ગ માટે આ માગગદયશગકા પહેલી આવૃયત્ત છે જ ેસામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ કોપોરટે સ્ટીઅરીગં સયમતીન ેપ્રસ્તુત 

કરવામાં આવશેતર્ા સંપૂણગ સપ્લાિ ચેઈનમાં વ્િવસાયિક હીતોનો ભોગ આપ્િા યસવાિ સામાજીક જવાબદારીનું શ્રેષ્ઠ સ્તર ે

પાલન કરવામાં આવેએવી રીતે કાિગપ્રણાલીઓ તિૈાર કરવામા ંઆવી છે. સમિ જતા ંઆ પુયસ્તકા બહેતર સેવા પ્રણાલી ઉભી 

કરવા માટે માગગદશગક દસ્તાવજે તરીકે ઉપિોગી બની રહેશે.  

 

સહી, 

કેલલોલ ચક્રવતી (હડે – GCHR) 

સેકે્રટરી – સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ કોપોરટે સ્ટીિરીગં સયમતી અને  

કોપોરટે સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ સંચાલન પ્રયતયનધી 

  



આર્પિા સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વના લક્ષ્ાંકો 

 

શું નહી ંકરીએ.... શું કરીશું ? 

 

 

  

આપણે આમ નહી ંકરીએ..... 

આપણે આમ કરીશું.... 



ગુજરાત ફ્લૉરોકેમીકલસ લીમીટેડ ખાતે માનવ સંશાધન સંચાલન માટેના માગગદશગક યસદ્ાંતો..... 

જીએફએલ ખાતે અમો માનીએ છીએ કે અમારા કમગચારીઓ જ અમારી કંપનીની સફળતાની ચાવી છે. અમારા માટે અમારા 

માનવ સંશાધનનો સતત યવકાસ અને જોડાણ એ વ્િવાયિક આવશ્િકતા છે. 

અમારી કંપનીનું લક્ષ્, ધ્િિે યસયદ્ માટે કંપનીનો માનવ સંશાધન યવભાગ નીચેના 10 યસદ્ાંતો અપનાવશે... 

‘જીએફએલ ખાતે માનવ સંશાધનના 10 યસદ્ાંતો ’ 

- તમામ કમગચારીઓની સહભાગીતા ર્કી સુરયક્ષત, સ્વસ્ર્ અને સલામત કાિગસ્ર્ળ ઉભું કરવું. 

- વ્િવસાિમાં શ્રેષ્ઠતા અન ે યવકાસ હાંસલ કરવા પ્રયતભાઓને આકર્ગવા, યવકસાવવા અન ે જાળવી રાખવા માટે 

મજબૂત, ન્ટિાિી, પારદશગક અને યબન-ભેદભાવિુક્ત કાિગપ્રણાલી લાગુ કરવી. 

- કાિગના સ્ર્ળે ગૌરવ, સમાનતા અને માનવ અયધકારનું સન્ટમાન કરવું 

- તમામ કમગચારીઓના યવકાસ માટે સતત-સમાન અભ્િાસની તકો પ્રદાન કરવી. 

- તમામ કમગચારીઓ સારે્ પારસ્પયરક વાતચીત તર્ા સહભાગીતાને પ્રોત્સાહન આપવંુ અને તમેના મંતવ્િો-

અયભપ્રાિોનો આદર કરવો અને યનણગિ લેવામાં સહભાગી કરવા. 

- કમગચારીઓનું કાિગક્ષમતા મલૂિાકંન, કારકીદી પ્રગયત, પુરસ્કરો અને પ્રયતભા ઓળખ સંદભે કોઈપણ પક્ષપાત કે 

ભેદભાવ રાખ્િા યવના િોગ્િતાના ધોરણો પ્રસ્ર્ાયપત કરવા. 

- આંતરીક અને બ્રાહ્ય સમાનતાના આધાર ેકાિગક્ષમતા બદલ વેતન ચૂકવણંુ કરવું. 

- ઝડપી યવકાસ માટે સજગનાત્મકતા અને નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવંુ. 

- જવાબદાર અમલ અને ઉત્કૃષ્ટ પયરણામોના પૂવાગગ્રહ માટે ટીમવકગ  અને યબરાદરીનું વાતાવરણ ઉભું કરવુ.ં 

- સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ અને જવાબદારીના વહન દ્વારા નયૈતક શાસનની પૂતગતા કરવી. 

 

ઉર્પરોક્ત યસદ્ધાંિોના અમલીકરિ માટે માનવ સંશાધન યવભાગ નીચે મજુબ કાિય કરશે.... 

- માનવ સંશાધનના સંચાલનના તમામ પાસાઓમાં પ્રબળ કાિગરીતી નીયતઓ, પ્રક્રીિા અને કાિગપ્રણાલીઓ તિૈાર 

કરવી અને સ્ર્ાયપત કરવી. 

- તેમાં સતત સુધારણા લાવી વ્િવહારુ કામગીરીની પ્રર્ાઓ દ્વારા સંસ્ર્ાના યવકાસને સક્ષમ કરવો. 

- તમામ કમગચારીઓને આ અગંે પૂરતી સમજ અને કદર માટે પ્રયશયક્ષત કરવા. 

- મજદૂર અને સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વને લગતા આંતરરાષ્ટર ીિ ધોરણો અને સ્ર્ાયનક નીયત-યનિમોનું પાલન કરવું. 

 

 

 

શ્રીમાન વી. કે. જનૈ, 

1લી જુન, 2019 

 

  



પ્રકરિ 1 – કંર્પનીની ઓળખ 
ગુજરાત ફ્લૉરોકેયમકલસ લીમીટેડ ઈનોક્સ ગ્રુપનો એક ભાગ છે જ ે ભારતમાં હાલમા ં ક્લોરોમીરે્ન, હાઈડર ો-ક્લોરો-

ફ્લૉરોકાબગન્ટસ અને યવયવધ ગ્રેડના PTFE ના સૌર્ી વધુ ઉત્પાદન કરતી કંપની છે. કંપની તેનો PTFEની કામગીરી દહેજ, 

ગુજરાત ખાતે ઉત્પાદન એકમ ર્કી કર ેછે. કંપની ભારતમા ંPTFEના સૌર્ી મોટા ઉત્પાદક તરીકે જ્યાર ેયવશ્વમા ંચોર્ા નબંરના 

ઉત્પાદક તરીકે નું સ્ર્ાન ધરાવે છે. ઉપરાંત, તેની આગળ-પાછળની સંકયલત કાિગપ્રણાલીને લીધે વયૈશ્વકસ્તર ેસૌર્ી ઓછા 

ખચે સ્પધાગત્મક ઉત્પાદન પુરંુ પાડે છે. કંપનીએ રસાિણ વ્િવસાિમાં સફળતાપૂવગક યવયશષ્ટ સ્ર્ાન હાંસલ કિુું છે સારે્સારે્ 

વૈયવધ્િસભર વ્િવસાિો જાળવી રાખી અન્ટિ મલૂિવયધગત ઉત્પાદનોનું બજાર ઉભું કરી રહી છે 

1987માં સ્ર્ાયપત ગુજરાત ફ્લૉરોકેયમકલસ લીમીટેડ (જીએફએલ) હાલમાં ભારતની ક્લોરોમીરે્ન, રફે્રીજરને્્ટ સ અને 

પોલીટેટર ાફ્લૉરો-ઈર્ીલીન બનાવતી સૌર્ી મોટી ઉત્પાદક કંપની છે. યવશ્વસનીિ અન ેઉત્કૃષ્ટ ગુણવત્તાના ઉત્પાદનો પૂરા 

પાડતી કેટલીક સંપૂણગ સંકયલત ઉત્પાદકીિ કંપનીઓ પકૈીની એક કંપની જીએફએલ છે.  

દ્રયષ્ટિઃ- 

- વૈયશ્વક સ્તર ેફ્લૉરોપોલીમસગ, ફ્લૉરોઈલેસ્ટોમસગ અને નવી પેઢીના રફે્રીજરન્ટ્સના આગવા સપ્લાિસગ બનવા અને 

તકનીકી, ઓપરશેનલ અને સયવગસ શ્રેષ્ઠતા ર્કી આ યસયદ્ હાસંલ કરવી. 

- અમારા વ્િવસાિકમાં વૈયશ્વક ખેલાડી બનવાનો અમારો પ્રિત્ન રહેશે. 

- અમારા ગ્રાહકો, કમગચારીઓ અને તમામ યહતધારકોને સંતોર્ પ્રદાન કરવા પ્રિત્નશીલ રહીશંુ. સારે્ સારે્ 

પિાગવરણની પૂરતી કાળજી અને સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ યનભાવતા રહીશંુ.  

ધ્િેિાઃ- 

- અમે અમારા ગ્રાહકોન ેહમેંશા અદ્યતન, નવીનતમ અને શ્રષે્ઠ ઉપલબ્ધ તકનીકી કાિગપ્રણાલી ર્કી ઉત્પાદનો અન ે

સેવાઓ પ્રદાન કરી હમેંશા બજારમાં આગવું સ્ર્ાન જાળવી રાખીશંુ. પયરણામે, અમારા ગ્રાહકોને સ્પધાગત્મક ભાવ ે

ગુણવત્તામિ ઉત્પાદનો પૂરા પાડી પૈસાનું પુરંુ વળતર પ્રદાન કરીશંુ.  

મૂલિોાઃ- 

અમે અમારા મૂળભૂત મલૂિો દ્વારા સંચાયલત છીએ.... 

- ગુણત્તા – શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા માટેની અમારી પ્રયતબદ્તા 

- પ્રામાયણકતા – તમામ યહતધારકો સારે્ વ્િવહારમાં યવશ્વસનીિતા 

- ગ્રાહક મલૂિ – ગ્રાહકોને ગુણવત્તામિ ઉત્પાદન પરંુુ પાડી સંતોર્ પમાડવો. 

- શ્રેષ્ઠતા – અમારા તમામ યહતધારકોને શ્રષે્ઠતમ સેવાઓ અને ઉત્પાદન કામગીરી 

- નવીનતા – નવીનતમ અયભગમ દ્વારા ગ્રાહકોને આકર્ગવા. 

ચાવીરુપ ક્ષમતાઓિઃ- 

- કાચામાલર્ી લઈને તૈિાર માલ સુધી સંપૂણગ સંકયલત અદ્યતન ઉત્પાદન કાિગપ્રણાલી દ્વારા ફ્લૉરોપોલીમસગનું સ્પધાગત્મક 

સ્તર ેઉત્પાદન કરતી કંપની  

- કંપનીની સક્ષમ સંશોધન અને યવકાસ સવલતોને લીધે ટંૂકા સમિગાળામાં જ નીતનવા ઉત્પાદનો તૈિાર કરી શકાિ 

છે અને તેમ કરતાં કંપનીનો ઓફરીગં પોટગફૉલીિો યવસ્તરતો જાિ છે. 

- કંપની યવશાળ મડૂી રોકાણ વાળા વ્િવસાિમાં કાિગરત છે જરે્ી આ ઉદ્યોગમાં નવા આંતરરાષ્ટર ીિ હરીફોનો સામનો 

કરવાની સંભાવના ખૂબ જ ઓછી છે.  

- ગ્રાહકો સારે્ સતત સંપકગમાં રહેવાના કારણે કંપની તેમની જરુરીિાતો સારી રીતે સમજી શકે છે. 

- કંપની ભયવષ્િમાં સામાન્ટિ મડૂી રોકાણ દ્વારા પણ યવસ્તરણ હાર્ ધરી શકે તેમ છે. 

- કંપનીના કાિગક્ષમ અને સંકયલત પ્લાન્ટટના પયરણામે આ ક્ષેત્રના વૈયશ્વક ખેલાડીઓ જમે કે Chemours/AGC સારે્ 

ફ્લૉરોપોલીમસગની જરૂરીિાત પૂરી કરવા તેની સારે્ જોડાણ કરલે છે.  
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ઉત્ર્પાદનોની શ્રેિી 

રફે્રીજરન્ટ્સ 

કંપની હાલમાં ક્લોરો-ફ્લૉરોકાબગન રફે્રીજરન્ટટ ગેસ R-12 અને R-22ના અગ્રણી ઉત્પાદક અને યનકાસકાર છે. આ ગ્રેડસ 

‘રફે્રોન’ બ્રાન્ટડ નામ હેઠળ મેસસગ પેનવોલટ કોપોરશેન, િએુસએસ (હાલમાં Atochem, North America)ની સારે્ તકનીકી 

સહિોગ દ્વારા ઉત્પાદીત કરવામાં આવે છે. HCFC ઉપરાંત કંપની 400 અને 500 શ્રેણીના નવી જનરશેનના ગેસની આપૂયતગ 

અને યનકાસ કરી રહી છે. ઉપરાંત, તેની સમકાલીન ઉત્પાદન સવલતો, ગુણવત્તા યનિંત્ર અને પિાગપ્ત સંગ્રહ સુયવધાઓને લીધે 

કંપની સ્પધાગત્મક બજારમાં સ્ર્ાન જાળવી શકી છે. આગામી સમિમા ં કંપની 404A, 407C, 410A ધરાવતા CFC મુક્ત 

રફે્રીજરન્ટ્સ ક્ષેત્રમાં વધુ પિાગવરણલક્ષી ઉત્પાદનો બજારમાં લાવવાની િોજના ધરાવે છે. 

રસાિિોાઃ- 

જીએફએલના રસાિણ વ્િવસાિ ક્ષેત્રમાં કોસ્ટીક સોડા લાઈ, મીર્ાઈલીન ક્લોરાઈડ, હાઈડર ોજન ગેસ, AHCL, HCL અન ે

H2SO4નો સમાવેશ ર્ાિ છે. કંપની મીઠંુ, મીર્ોલ અન ેઉજાગના કાચા માલનો ખચગ તર્ા પૂણગ ક્ષમતા વપરાશ દ્વારા યસ્ર્ર 

વ્િવસાયિક કામગીરી કરી રહી છે. ઉજાગના ક્ષેત્રમાં કંપની પોતાની CPP ક્ષમતા ધરાવે છે જ ે જીએફએલની માયલકીની 

પવનચક્કી ટબાગઈનમાંર્ી કોલસો, ગેસ અને ચક્કી આધાયરત ઉજાગ મેળવે છે, જ્યાર ેબાકીની ઉજાગ ગ્રીડ/પાવર એક્ષ્ચજેમાંર્ી 

ખરીદવામાં આવે છે. 

 

ફ્લૉરોર્પોલીમસયાઃ 

જીએફએલ PTFE બજારમાં ઉંચી નામના ધરાવે છે અને સમગ્ર યવશ્વમાં સૌર્ી વધુ PTFE સુયવધાઓમાં કાિગરત છે અને સમગ્ર 

યવશ્વના PTFE ક્ષમતાના 11 ટકા યહસ્સો ધરાવે છે. આ બજારમાં પ્રવેશ સમિે મુખ્િ અવરોધો ઉંચુ મૂડીરોકાણ, ટેક્નોલોજીનો 

મિાગયદત વપરાશ, કાચામાલની ઉપલબ્ધતા, લાબંી અને કડક ઉત્પાદન પ્રક્રીિા તર્ા ગ્રાહકો સારે્ દરકે સ્તર ેમંજૂરી યવગેર ે

ગણી શકાિ. જો કે કંપની આ અવરોધોનો લાભ ઉઠાવે છે કેમકે નવા ખેલાડીઓ સરળતાર્ી આ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશી શકતા નર્ી 

અને સરવાળે કંપની એકલ ધોરણે ટકી રહે છે. કંપની તેની સરળ સંકયલત સુયવધાઓ દ્વારા યવયભન્ન પ્રકારના રસાિણોનું 

યનમાગણ કરવા સક્ષમ છે જ ેતેને વૈયશ્વક સ્તર ેસૌર્ી ઓછા ખચે – સ્પધાગત્મક દર ેPTFEના ઉત્પાદકનું નામના આપે છે. 

આ સમન્ટવિના કાિગકારી અને સ્પધાગત્મક ખચગનો લાભ કંપનીને હરીફાઈના બજારમાં યસ્ર્રપણે ઉભા રહેવાની તર્ા ટકવાની 

ક્ષમતા પૂરી પાડે છે અને કોમોડીટી ચક્રની અયસ્ર્રતા / વધ-ઘટની સામે રક્ષણ આપે છે. વધુમાં, કંપની ક્ષમતાના ઉપિોગમા ં

વધારો કરવાનો લાભ પ્રાપ્ત કર ેછે, પયરણામે, ઓપરટેીગં લીવરજે, ઉંચો ઓપરટેીગં માજીન અને વધુ સારંુ વળતર ગુણોત્તર 

મેળવી શકાિ છે. જીએફએલની ગ્રાહકો માટે મૂલિવયધગત ઉત્પાદનો તરફનો ક્રયમક યવકાસ વધુ માજીન અને ઉત્પાદનોની વધુ 

યસ્ર્ર યકંમત તરફ દોરી જાિ છે.  

 

ફ્લૉરોતર્પેશીિાલીટી વ્િવસાિાઃ- 

ફ્લોરીન આધારીત કૃયર્ અને ફામાગના ઘટકોમાંર્ી તાજતેરમાં ર્િેલી ઉર્લપાર્લને જોતાં તર્ા અમારી ફ્લોરાઈન આધાયરત 

રસાિણો બનાવવાની યવયશષ્ટ ક્ષમતાને ધ્િાનમાં લેતાં અમારી કંપની છેલલા કેટલાક વર્ોર્ી અમારી રણજીતનગર ખાત ે

સ્ર્ાયપત અદ્યતન સંશોધન અને યવકાસ કેન્ટદ્રમાં ફ્લોરીન આધારીત રસાિણો બનાવવાની ક્ષમતા સ્ર્ાયપત કરવા ઉપર કામ 

કરી રહ્યા છીએ જમેાં સ્પધાગત્મક પ્રક્રીિાઓનો સમાવેશ ર્ાિ છે જ્યાં ઉત્કૃષ્ટ સક્ષમ વૈજ્ઞાયનકો અને સહાિક તકનીની ટીમ 

નવીનતમ ઉત્પાદન યવકસાવવા પર અયવરત કાિગ કરી રહી છે. તેના અયસ્તત્વના છેલલા કેટલાક વર્ોમાં સંશોધન અને યવકાસ 

યવભાગે યનયિત પછૂપરછ સામે સફળતાપૂવગક ફામાગસ્િુટીકલસ અને કૃયર્ ક્ષેત્રોમાં નવીનતમ પરમાણુઓ યવકસાવ્િા છે. 

રણજીતનગર એકમમાં અગાઉ ઘણા ઉત્પાદનો તૈિાર કરવામાં આવ્િા છે જ્યાર ેહાલમાં દહેજ એ એકમ ખાતે એક ઉત્પાદન 

તૈિાર કરવામાં આવ્િું છે અને રણજીતનગર ખાતેર્ી ટંૂક સમિમાં શરુ ર્નાર મલટીપ્રોડક્ટ પ્લાન્ટટ ક્લસ્ટર ર્ોડા વધુ ઉત્પાદનો 

મૂકાનાર છે. રણજીતનગર ખાતેનું આ મલટીપ્રોડ્કટ પ્લાન્ટટ ક્લસ્ટર યવયભન્ન રાસાિયણક પ્રક્રીિા તૈિાર કરશે જરે્ી આ પ્લાન્ટટ 

સવોતમુખી અને ફ્લેક્સીબલ બની રહેશે, જ્યા ંનાની અમર્ી સૂચના માત્રર્ી ઉત્પાદન ફેરબદલી અને નવા ઉત્પાદન રજૂ 

કરવાની સુયવધા ઉભી ર્ઈ જશે.  



સંશોધન અને યવકાસ કેન્ટદ્ર તેના અયસ્તત્વના ર્ોડાક જ વર્ોમા ંઆ વ્િવસાિને ઉભો કરવા, ટકાવી રાખવા જરુરી ઝડપ અન ે

સાવધાની યવકસાવી દીધી છે. જ્યાં ગ્રાહકોની પૂછપરછને શક્ય તેટલી ઝડપર્ી ઉકેલવી તેની ખાયસિત છે. વૈયશ્વક અને 

પ્રાદેયશક સ્તર ેઅનેક મોટી ઈનોવટેર કંપનીઓ સારે્ યવશ્વસનીિતા સ્ર્ાયપત કરી છે અને તેર્ી જ અમે આ વ્િવસાિના 

ભયવષ્િને લઈને ખૂબ જ પ્રોત્સાયહત છીએ. 

રે્પટાકંર્પનીઓાઃ- 
ઈનોક્સ લીઝર લીમીટેડ – 

ઈનોક્સ લીઝર લીમીટેડ (ઈનોક્સ) ભારતની સૌર્ી યવશાળ મલટીપ્લેક્સ કંપની છે જ્યાં તા. 30મી જુન, 2019 સુધીમા ં67 

શહેરોમાં 143 મલટીપ્લેક્સ અને 595 સ્ક્રીન ચેઈન ધરાવે છે. ઈનોક્સ ભારતમાં યફલમ માણવાના અનભુવને તદ્દન અયભનવ 

રીતે રજૂ કિો છે જ ે ખરા અર્ગમાં 7 સ્ટાર અનુભવ છે. દરકે ઈનોક્સ મલટીપ્લેક્સ પોતપોતાના અંદાજમાં વૈયવધ્િસભર 

આયકગ ટેક્ચર અને અજોડ સૌદંિગ ખૂબીઓ ધરાવે છે. સામાન્ટિ સ્ક્રીનર્ી કંઈક યવશેર્, ઈનોક્સના સમજદાર પ્રેક્ષકો માટે INOX 

INSIGNIA જ્યાર ેિુવા વગગ માટે KIDDLES કે MX4D EFX પણ છે. પસંદગીના સ્ર્ળોએ સ્ક્રીનએક્સ સારે્ના પેનોરોયમક 

વ્િુ તર્ા મનોરંજનમા ંતરબોળ કરનાર ર્ીિેટર પણ છે. પ્રોજકે્સન અને ઓડીિો ટેકનોલોજીમાં ઈનોક્સ દ્વારા અદ્યતન સામગ્રી 

વસાવી છે જમેા ંINOX Laserplex, IMAX, Inox Onyxનો સમાવેશ ર્ાિ છે. કેટલાક મુખ્િ મલટીપ્લેક્સ યવશેર્તાઓમાં 

એડજસ્ટેબલ લેધર રીક્લાઈનસગ, બટલરને કોલ કરી બોલાવવાની, સેલીબ્રીટી રસોઈિા દ્વારા મજદેાર ભોજન, ડીઝાઈનર સ્ટાફ 

િુયનફોમગની સુયવધાઓ પણ છે. 

 

ઈનોક્સ યવન્ડ લીમીટેડાઃ- 

ઈનોક્સ યવન્ટડ લીમીટેડ એક સંપૂણગ સંકયલત પવન ઉજાગ સોલિશુન પૂરંુ પાડતી કંપની છે જ ેભારતમા ંપવનઉજાગના ટબાગઈનના 

ઉત્પાદનોમાં રોકાિેલી છે. કંપની પાસે 1600 મે.વો.ની પવનઉજાગ ટબાગઈન ઉત્પાદન ક્ષમતા છે. જ્યાર ેબારતના 34 ગી.વોટ 

સ્ર્ાયપત ક્ષમતા સામે 2.6 ગી.વોટ ર્ી વધુ સંચિી સ્ર્ાયપત ક્ષમતા છે. કંપનીની બ્લેડ્સ અને ટોબ્િુલર ટાવસગ ઉત્પાદન સવલતો 

ગુજરાતના અમદાવાદ નજીક અને મધ્િપ્રદેશમાં બારવાની પાસે આવેલી છે જ્યાર ેયહમાચલ પ્રદેશના ઉના ખાતે હબ્સ અન ે

નેસેલસના ઉત્પાદનની સુયવધા છે. 

 

ઈનોક્સ રીન્િુએબલસ લીમીટેડાઃ- 

સન 2007માં શરુ ર્િેલ ઈનોક્સ રીન્ટિુએબલસ લીમીટેડ યવન્ટડ ફામીગંના વ્િવસાિમાં પ્રવૃત્ત છે. હાલમાં કંપની 31 મે.વો.ની 

ક્ષમતા ધરાવતા પવનઉજાગના ફામગમાં કાિગરત છે.  

 

સંિુક્ત સાહસ અને પેટા કંપનીઓિઃ- 

જી.એફ.એલ. મોરોક્કોના સંિુક્ત સાહસમાં તેના રોકાણ દ્વારા જયટલ કાચા માલની સપ્લાિ ચેનને મજબુત બનાવ્િો છે. આંતરરાષ્ટર ીિ 

બજારોમાં તેની હાજરીને મજબૂત બનાવવા માટે તેણે બે પેટાકંપનીઓ શામેલ કરી છે - ગજુરાત ફ્લોરોકેયમકલસ અમેયરકા અમેયરકા 

એલએલસી અને ગજુરાત ફ્લોરોકેયમકલસ જીએમબીએચ 

જીએફએલે મોરોક્કોમાં સંિુક્ત સાહસમા ંરોકાણ કરીને જટીલ કાચામાલની આપયૂતગની ચેઈનને મજબુત બનાવી દીધી છે. 

આંતરરાષ્ટર ીિ બજારોમાં તેની ઉપયસ્ર્તીને મજબૂત કરવા તેણ ેબે પેટાકંપનીઓ સમાયવષ્ટ કરી છે – ગુજરાત ફ્લૉરોકેયમકલસ 

અમેરીકાઝ એલએલસી અને ગુજરાત ફ્લૉરોકેયમકલસ GmbH. 
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વ્િવસાયિક કાિયપ્રિાલીના યસદ્ધાંિ (અમારી સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વના યસદ્ધાંિો)- 

જીએફએલ કંપનીએ તેની તમામ વ્િવાયસક કામગીરીઓમાં નીચેના યસદ્ાતંો/સામાજીક જવાબદારીઓ સ્વીકારી છેિઃ- 

યસદ્ાંત 1 – અમે યનયતમત્તા, પારદયશગતા અને જવાબદારીપૂવગક અમારો વ્િવસાિ કરીશંુ. 

યસદ્ાંત 2 – અમે સલામત હોિ અને આજીવન ટકી રહેવામાં ફાળો આપતા હોિ તેવી ચીજવસ્તુઓના ઉત્પાદન અને સેવાઓ 

પૂરી પાડીશંુ. 

યસદ્ાંત 3 – અમે તમામ કમગચારીઓની સુખાકારીને પ્રોત્સાહન આપીશંુ. 

યસદ્ાંત 4 – અમે અમારા યહતધારકો, ખાસ કરીને વંયચત, યનબગળ અને અલગર્લગ પડી ગિેલ લોકોના યહતોનો આદર કરશંુ 

અને જવાબદાર રહીશંુ. 

યસદ્ાંત 5 – અમે માનવ અયધકારનો આદર સન્ટમાન કરીશંુ અને તેને પ્રોત્સાયહત કરીશંુ. 

યસદ્ાંત 6 – અમે પિાગવરણને પુનિઃસ્ર્ાયપત કરવા માટે પૂરતો આદર, સન્ટમાન આપીશંુ અને ઘટતું કરીશંુ. 

યસદ્ાંત 7 – અમે જવાબદાર રીતે યનિમનકારી નીયત અને જનતાને લાભદાિક કાિો હાર્ ધરીશંુ. 

યસદ્ાંત 8 – અમો સવાુંગી અને ન્ટિાિી -એકસમાન યવકાસને ટેકો આપીશંુ. 

યસદ્ાંત 9 – અમે જવાબદાર રીતે તમેના ગ્રાહકો સારે્ સંકળાઈશંુ અને સંતોર્જનક સ્તર ેમૂલિ પ્રદાન કરીશંુ. 
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ઉત્ર્પાદન સવલિોાઃ- 

કંપની તેના તમામ વ્િવાસાયિક ક્ષેત્રોમાં અદ્યતન ઉત્પાદન સુયવધાઓ ર્કી ઉત્પાદન હાર્ ધર ેછે (યવગતો માટે જુઓ કોષ્ટક-

1) જનેાર્ી ઉત્પાદન પ્રયક્રિા સરળ બને છે અને કાિગક્ષમ ખચે ઉત્પાદન ર્ાિ છે. રયેફ્રજરશેન ક્ષેત્રે કંપની રફે્રીજરન્ટટ ગેસના 

સૌર્ી કાિગક્ષમ પ્લાન્ટટ પૈકી એક એવા પ્લાન્ટટનું સંચાલન કર ે છે. કંપનીની ગુણવત્તાની યવયશષ્ટતાઓ, પુનિઃપ્રાયપ્તઓ, પેટા 

ઉત્પાદનોના મૂલિાંકન, ઉજાગ સંચિ, પિાગવરણ અને સલામતી યનિંત્રણ યવગેર ેમાટેની તમામ સવલતોનો ઈન-હાઉસ તકનીકી 

સુધારણા પહેલ દ્વારા સતત યવકાસ કર ે છે. કંપનીના બે મોટા ઉત્પાદન એકમો રણજીતનગર (ગુજરાત) અને દહેજ ખાત ે

આવેલ છે. 

કોષ્ટક 1 – ઉત્ર્પાદન એકમોનો સારાંશ 

પ્લાન્ટટ યજલલો/શહેર સ્ર્ાપના 

વર્ગ 

સ્ર્ળ ઉત્પાદનો 

રણજીતનગર ઘોઘંબા યજલલો, 

ગુજરાત 

1989 વડોદરા નજીક 

હાલોલર્ી 57 કીમીના 

અંતર ે

રફે્રીજરન્ટટ અને સ્પેશીિાલીટી 

કેયમકલસ 

દહેજ ભરુચ યજલલો, 

ગુજરાત 

2007 ભરુચર્ી 45 કીમી અંતર ે

યસ્ર્ત 

PTFE 
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યનકાસાઃ- 

 

HCFC22, PTFE, PFA, FEP, FKMના યનકાસ વેચાણ ર્કી આવકનો યહસ્સો કુલ આવકના 70 ટકા જટેલો ર્ાિ છે. HCFC22નું 

મુખ્િ બજાર મીડલ ઈસ્ટ, સાઉર્ એશીિા અને જાપાન છે. જ્યાર ેPTFEની યનકાસ મોટે ભાગે િુરોપ અને િુએસએના દેશોમા ં

ર્ાિ છે.  
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1. હેતુ અને કાિગક્ષેત્ર 

1.1 હેતુિઃ-કંપનીએ SA 8000:201ના ધોરણોની જરુરીિાત અનસુાર સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વની કામગીરીમાં સુધારો 

કરવા અને તેની પ્રયતબદ્તાઓને પૂણગ કરવા સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ સંચાલન પદ્યત યવકસાવી અમલમાં મૂકી છે. પ્લાન્ટટના 

સંચાલનની પ્રણાલીને ધ્િાનમાં રાખી આ જરુરીિાતો કેવી રીતે અમલમાં મૂકવી તે આ પુયસ્તકામાં દશાગવ્િું છે. 

1.2 કાિયકે્ષત્રાઃ- 

કોપોરટે સસ્ટેનીબીલીટી અન ે સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વ નીયત પુયસ્તકા ગુજરાત ફ્લૉરોકેયમકલસ લીમીટેડની સામાજીક 

જવાબદારી, આંતરરાર્ટર ીિ માનવ અયધકાર અન ેરાષ્ટર ીિ મજદૂર કાનૂન અને ગ્રાહકો પ્રત્િેના નૈયતક ધોરણો તર્ા પ્રવતગમાન 

ઔદ્યોયગક પદ્યતઓનું વણગન કર ેછે જ ેઅમારા બંને એકમો દહેજ ખાતેના 2611 કમગચારીઓ અને રણજીતનગર ખાતેના 

790 કમગચારીઓ તર્ા કરારબદ્ કમગચારીઓને લાગુ પડે છે. દરકે એકમનું વ્િયક્તગત કાિગક્ષેત્ર નીચે મુજબ છેિઃ- 

પ્લાન્ટ-1 દહેજાઃ- કાિયકે્ષત્ર – કોયસ્ટક સોડા, ક્લોરાઈન, હાઈડર ોજન, ક્લોરોમીરે્ન, એનહાઈડર ોસ હાઈડર ોજન ફ્લોરાઈડ, TFE. 

VDF, R22, R125, FKM (Dluoroelastomer) યવયભન્ન જાતના PTFE, PFA. FEP, Micropowders, PPA (Polymer 

Processing Aids) અને HCL, H2So4, Dilute HF, Fluorosilicic Acid અને કેલશીિન ક્લોરાઈડ જવેા પેટા ઉત્પાદનો યવગેર.ે 

(પ્રોસેસ ફ્લો – પાવડર અને કેમીકલ –CPP >કોયસ્ટક ક્લોરાઈન >ક્લોરોઈરે્ન્ટસ > આર-22 > ટીએફઆર)  

પ્રોસેસ ફ્લો – પોલીમરિઃ VDF > PVF >r-255 > FKM >FI > SR1 & SR2 

પ્લાન્ટ-2 રિજીિનગરાઃ- કાિયકે્ષત્ર– ફ્લૉરોકાબગન્ટસ અન ેતેના પેટા-ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન અને યવતરણ, યસયલન્ટડસગનું પરીક્ષણ 

(કેપ્ટીવ હેતુ માટે). ફ્લૉરોસ્પેશીિાલીટી કેમીકલસનું ઉત્પાદન, યવકાસ અને યવતરણ. 

(પ્રોસેસ ફ્લો – કાચો માલ / સામગ્રી >સામગ્રી અને જરુરીિાત > ઈનપુટ > વપરાશ / ઉપિોગ > માયહતી > દેખરખે અને 

માપન > કાિગક્ષમ ઈન્ટડીકેટસગ) 

1.3 સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ ર્પયુતિકાનું માળખું  

સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ પયુસ્તકા અનુક્રમયણકા મુજબ તૈિાર કરવામાં આવી છે. દરકે પ્રકરણને જુદા જુદા ફકરાઓમા ં

યવભાજીત કરવામા ંઆવ્િા છે. આ દસ્તાવજેના તમામ પ્રકરણોના પાનાને પ્રકરણ નંબર અને પાના નંબર દશાગવી અંયકત 

કરવામાં આવ્િા છે. આ સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ પુયસ્તકાનું દરકે પાનું છુટંુ રાખી ફાઈલીગં કરવામાં આવેલ છે. 

1.4 પ્રકાશનાઃ  

દહેજ અને રણજીતનગર ખાતેના સંચાલકને સંસ્ર્ાના સંચાલન મંડળ દ્વારા આ સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ પુયસ્તકા તૈિાર કરવા 

અને સુધારણા કરવાની કામગીરી સોંપી છે. આ પયુસ્તકા ઈન્ટટરનેટ ઉપરર્ી ઉપલબ્ધ ર્ઈ શકશે. સંલગ્ન કમગચારીઓને માટે 

વાંચી શકવાના હેતુર્ી મકૂવામાં આવી છે. 

1.5 સુધારિાાઃ- સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ અગંેની પયુસ્તકા દહેજ અને રણજીતનગર બંને પ્લાન્ટટના સંચાલન પ્રયતયનધીઓ દ્વારા 

ચકાસવામા ંઆવશે અને જરુર જણાિ ત્િાં જ-ેતે યવભાગની સારે્ સલાહ-મસલત કરી સુધારા કરવામાં આવશે. આ સુધારણા 

પ્રકરણદીઠ કરવામાં આવશે અને સુધારણા અંગેની જાણકારી અનુક્રમયણકા તર્ા દરકે પ્રકરણના બધા જ પાનાઓમા ં

દશાગવવામાં આવશે. 

1.6 આવૃયત્તાઃ-જ્યાર ે સંપૂણગ પયુસ્તકામા ં સુધારણાના ધોરણોમાં ફેરફારના કારણે કે અન્ટિ કોઈ કારણસર સુધારો કરવામાં 

આવશે ત્િાર ેઅલગર્ી આવૃયત્ત ખરીદવામાં આવશે અને તે અંગેની જાણકારી સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ પુયસ્તકાના કવર પજે 

ઉપર દશાગવવામાં આવશે. 

1.7 ભાષાાઃ-કંપનીનું સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ અગંેની પુયસ્તકા જ-ેતે િુયનટના પ્રદેશની સ્ર્ાયનક ભાર્ા મુજબ એટલે કે અંગ્રેજી, 

યહન્ટદી અને ગુજરાતીમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. 
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પ્રકરિ 3- આદશો અને િેનું અર્યઘટન 

કંપની રાષ્ટર ીિ અને અન ેતમામ પ્રવતગમાન લાગુ કાિદા-કાનૂન, ઔદ્યોયગક ધોરણો, કંપનીને જરુરી તેવી આવશ્િકતાઓ તર્ા 

આ ધોરણોનું પાલન કર ેછે. હાલમાં લાગુ પડતા પ્રવતગમાન કાિદા તર્ા સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ સારે્ સંકળાિેલ યનિમો નીચ ે

મુજબ છેિઃ- 

ક્રમ કાિદા-કાનૂન 

1 બાળ મજદૂર (પ્રયતબંધ અને યનિમ) કાનૂન, 1986 

2 ધી કોન્ટટર ેક્ટ લેબર (કરારબદ્ કામદાર) અયધયનિમ 1970 તર્ા તેમાં સુધારણાને અંતે પ્રત્િાિુક્ત યવદ્યાન જોગવાઈ 

(સુધારણા અયધયનિમ 2004) 

3 કમગચારી પ્રોયવડન્ટટ ફંડ અને પરચૂરણ જોગવાઈ અયધયનિમ 1952 અને સુધારલે અયધયનિમ 1998 (1998નો 10મો) 

1. કમગચારી પ્રોયવડંટ ફંડ િોજના 1952 

2. કમગચારી પેન્ટશન િોજના, 1995 

3. કમગચારી ડીપોઝીટ લીકં્ડ વીમા િોજના, 1976 

4 રોજગાર યવયનમિ (કમ્પલસરી નોટીફીકેશન ઑફ વેકેન્ટસી) અયધયનિમ 1959 

5 સમાન વેતન અયધયનિમ 1976 

6 કારખાના અયધયનિમ 1948 અને ગુજરાત કારખાના યનિમો 1963 

7 બંધવા મજદૂર પદ્યત (નાબદુી) અયધયનિમ 1976 

8 ધી મેટરનીટી બેયનફીટ એક્ટ 1961 

9 ધી યમયનમમ વેજીસ એક્ટ (લઘુત્તમ વેતન) અયધયનિમ 1936 

10 વેતન ચૂકવણી અયધયનિમ 1936 

11 વેતન ચૂકવણી અયધયનિમ 1936 અને બોનસ ચુકવણંુ યનિમો 1975 

12 ગ્રેચ્િુઈટી ચુકવણંુ અયધયનિમ 1972 

13 ઔદ્યોયગક યવવાદ અયધયનિમ 1947 

14 ધી એપ્રેન્ટટીસ એક્ટ 1961 

15 ધી ટર ેડ િુયનિન એક્ટ 1926 

16 ધી બોમ્બે લેબર વેલફેર ફંડ એક્ટ 1953 તર્ા સુધારલે ધી બોમ્બે લેબર વેલફેર ફંડ (ગુજરાત સુધારણા) અયધયનિમ 2005 

17 ઔદ્યોયગક રોજગાર (સ્ટેન્ટડીગં ઓડગર) અયધયનિમ, 1946 

18 કમગચારી વળતર અયધયનિમ 1923 

જ્યાર ેરાષ્ટર ીિ અને અન્ટિ પ્રવતગમાન કાિદા, પ્રવતગમાન ઔદ્યોયગક ધોરણો અને કંપનીને જરુરી એવી અન્ટિ આવશ્િકતાઓ 

તર્ા આ ધોરણો એક જ બાબતને સંલગ્ન હશે ત્િાર ેકામદારોને લાભદાિક એવી જોગવાઈઓ લાગુ કરવામાં આવશે. 

ક્રમ કાિદો 

19 પિાગવરણ સુરક્ષા અયધયનિમ 1986 અને તે હેઠળના યનિમો 1986 

20 જળ (પ્રદૂર્ણ રોકર્ામ અને અંકુશ) અયધયનિમ 1974 અને યનિમો 1975 

21 વોટર (પ્રદૂર્ણ રોકર્ામ અને અકુંશ) સેસ અયધયનિમ 1977 અને યનિમો 1978 

22 વાિુ (પ્રદૂર્ણ રોકર્ામ અને અકુંશ) અયધયનિમ 1981 અને યનિમો 1982 

23 જોખમી કચરો (સંચાલન અને હેરફેર) યનિમો 1989 

24 જોખમી રસાિણોનું ઉત્પાદન, સંગ્રહ અને આિાત યનિમો 1989 

25 પેટર ોલીિમ અયધયનિમ 1934 અને યનિમો 2002 

વધુમાં કંપની નીચે દશાગવેલ આંતરરાષ્ટરીિ સાધનોના યસદ્ાંતોનું પણ સન્ટમાન કર ે છે જનેું લખાણ ILO સંમેલનો અન ે

ભલામણોની પુયસ્તકામાં સંકયલત છે. 

-13- 



ક્રમ સંમેલન/ભલામણ ક્રમ નંબર આવરી લેવાિેલ મુદ્દો 

1 ILO સંમેલન 1 અને ભલામણ 116 ઉદ્યોગના કામના કલાકો અને તમેાં ઘટાડો 

2 ILO સંમેલન 29 અને 105 વેઠીિા મજૂર અને તેની નાબૂદી 

3 ILO સંમેલન 87 સંઘ રચવાની સ્વતંત્રતા 

4 ILO સંમેલન 98 સંગઠનનો હક્ક અને સામયુહક સોદાબાજી 

5 ILO સંમેલન 100 અને 111 સમાન વેતન અને અભેદભાવ – રોજગારી અને વ્િવસાિ 

6 ILO સંમેલન 102 સામાજીક સુરક્ષા – લઘુત્તમ ધોરણો 

7 ILO સંમેલન 131 લઘુત્તમ વેતન યનધાગરણ 

8 ILO સંમેલન 135 કામદારોના પ્રયતયનધી 

9 ILO સંમેલન 138 અન ેભલામણ 146 લઘુત્તમ વિ મિાગદા 

10 ILO સંમેલન 155 અન ેભલામણ 164 વ્િવસાયિક સલામતી અને આરોગ્િ 

11 ILO સંમેલન 159 રોજગારલક્ષી પુનિઃસ્ર્ાપન અને રોજગારી – અપગં/યવકલાગં વ્િયક્તઓ 

12 ILO સંમેલન 169 મૂળ વતનીઓ અને આયદજાતી 

13 ILO સંમેલન 177 ઘેરબેઠાં કામ 

14 ILO સંમેલન 181 ખાનગી રોજગારી એજન્ટસી 

15 ILO સંમેલન 183 મેટરનીટી (પ્રસૂયત) બચાવ 

16 HIV/AIDS અને કામકાજની દુયનિા અગંે ILO કોડ ઑફ પ્રેકટીશ  

17 માનવીિ હક્કોનું સાવગયત્રક જાહેરાત 

18 આયર્ગક, સામાજીક અને સાંસ્કૃયતક હક્કો ઉપર આંતરરાષ્ટરીિ સંમેલન 

19 નાગરીક અને રાજકીિ હક્કો અંગેનું આંતરરાષ્ટરીિ સંમેલન 

20 બાળ હક્કો અંગે િુનાઈટેડ નેશન્ટસનું સંમેલન 

21 મયહલાઓ સામે તમામ પ્રકારના ભેદભાવ નાબૂદી અંગે િુનાઈટેડ નેશન્ટસનું સંમેલન 

22 તમામ પ્રકારના વંશીિ ભેદભાવ નાબૂદી અંગે િુનાઈટેડ નેશન્ટસનું સંમેલન 

23 ગુજરાત પ્રયતબંયધત અયધયનિમ 2017 અને ગુજરાત પ્રયતબંધીત યનિમો 2012 

UN Global Compact Principles, SDGs 

નોંધ – ઉપિુગકત દશાગવેલ કોઈપણ અયધયનિમ કે કાિદા કે ILO સંમેલનમાં ર્િેલ ફેરફાર-સુધારણા પ્રવતગમાન કાિદાન ેઆધીન 

આપમેળે લાગુ પડશે.  

 

  



-14- 

પ્રકરિ 4 - વ્િાખ્િાઓ 

1. Shall – આ ધોરણોમાં ‘Shall’ શબ્દનો અર્ગ જરુરીિાત સૂચવે છે. નોંધ ભાર રજૂ કરવા માટે ત્રાંસા દશાગવેલ છે. 

2. May - આ ધોરણોમાં ‘May’ શબ્દના અર્ગ મંજૂરી/રજા સૂચવે છે. નોંધ ભાર રજૂ કરવા માટે ત્રાંસા દશાગવેલ છે. 

3. ઓગેનાઈઝેશન –કોઈપણ વ્િવસાયિક કે યબનવ્િવસાયિક એકમ કે સંસ્ર્ા જ ે આ ધોરણોને અમલમાં મકૂવા 

જવાબદાર હોિ જમેાં સંસ્ર્ામાં રોજગાર પરના તમામ કમગચારીઓ સામેલ હોિ. નોંધ જમે કે સંસ્ર્ામાં કંપનીઓ, 

કોપોરશેન, પેઢી, પ્લાન્ટટેશન, સહકારી, એનજીઓ અને સરકારી સંસ્ર્ાઓનો સમાવેશ ર્ાિ છે. 

4. કમગચારીઓ –સંસ્ર્ા દ્વારા રોજગાર ઉપર કરારબદ્ રીતે રોજગારી / નોકરી ઉપર રખાિેલ તમામ કમગચારી જમેા ં

ડાિરકે્ટર, અયધકારીઓ, મેનજેસગ, સુપરવાઈઝર, કામદારો અને કરારબદ્ કામદારો જમેવા કે સીક્યોરીટી ગાડ્સગ, 

કેન્ટટીન કામદારો, આવાસી કામદારો અને સફાઈ કામદારોનો સમાવેશ ર્ાિ છે. 

5. કામદાર – તમામ યબનસંચાલકીિ કમગચારીઓ 

6. આપૂયતગકાર/સબ કોન્ટટર ેક્ટર –સપ્લાિચેઈનનું કોઈપણએકમ કે વ્િયક્ત જ ેસીધી રીતે કંપનીમાં માલ કે સેવાઓ પૂરી 

પાડતો હોિ જનેો ઉપિોગ સંસ્ર્ામાં માલ કે સેવાના ઉત્પાદન માટે ર્તો હોિ.  

7. સબસપ્લાિર – સપ્લાિ ચેઈનમાં રહેલ કોઈપણ એકમ કે વ્િયક્ત જ ેકંપનીને માલ કે સેવા પૂરા પાડતા સપ્લાિરને 

માલ કે સેવા પૂરી પાડવામાં સંકળાિેલ હોિ, વપરાશ ર્તો હોિ કે સપ્લાિરના ઉત્પાદનમાં ઉપિોગી હોિ કે કંપનીના 

માલ કે સેવાના ઉત્પાદનમાં ઉપિોગી હોિ. 

8. સુધારાત્મક પગલાં – જણાઈ આવેલ યવસંગતતાનું કારણ કે મૂળ કારણને દૂર કરવા લેવાિેલ પગલા,ં નોંધ – જ-ેત ે

યવસંગતતાફરી ના ર્ાિ તે માટે સુધારાત્મક પગલંુ ભરવામાં આવે છે. 

9. રક્ષણાત્મક પગલાં – સંભયવત યવસંગતતા ને બનતી અટકાવવા લેવાતું પગલંુ. નોંધ – યવસંગતતા ઘટતી અટકાવવા 

માટે આ રક્ષણાત્મક પગલંુ ભરવામાંઆવે છે. 

10. યહતધરાવતો પક્ષકાર –કંપનીના સામાજીક કામગીરીર્ી સારે્ સંકળાિેલ કે અસર પામતો વ્િયક્ત, જુર્. 

11. બાળક- 15 વર્ગર્ી ઓછી વિનો કોઈપણ યકશોર જ્યાં કામ ેચઢવા અંગેનીલઘુત્તમ વિ કે સ્ર્ાયનક કાિદા હેઠળ 

ફરજીિાત યશક્ષણની વિ વધાર ેહોિ તેને બાદ કરતાં (તેવા યકસ્સામાં જ-ેતે ઉંમર લાગુ રહેશે.) 

12. િુવા કામદાર – ઉપિુગક્ત દશાગવેલ બાળકની ઉંમરર્ી વધુ અન ે18 વર્ગર્ી નાની વિનો કોઈપણ િુવાન. 

13. બાળમજદૂરી – ઉપિુગક્ત વ્િાખ્િામાં દશાગવેલ વિર્ી ઓછી ઉંમરનો કોઈપણ બાળક દ્વારા કંપની કે સંસ્ર્ામાં કરાતુ ં

કામ (ILO ભલામણો 146ના અપવાદરુપ). 

14. વેઠીિા મજૂર –વ્િયક્તનીઅયનચ્છાએ કરવામાં આવતું એવું કોઈપણ કામ કે સેવા જનેે કોઈપણ જાતની ધાક-ધમકી 

કે બળજબરીપૂવગક કે બદલાની ભાવનાર્ી કરાવામાં આવે કે દેવું ચૂકવવાની બદલે કરાવવામાં આવે. 

15. માનવ લેવડદેવડ-ખરીદવેચાણ – ધાકધમકી, કોઈપણ જાતના દબાણ કે દાબ હેઠળ શોર્ણના ઈરાદાર્ી કરવામા ં

આવતી વ્િયક્તની યનમણૂંક, તબદીલી, સંગ્રહ કે લેવડદેવડ. 

16. બાળકોનો ઉપચાર – ઉપર જણાવ્િા મુજબ બાળમજદૂરીમા ંરહેલ અને બાદમાં કાઢી મૂકવામાં આવેલ હોિ તેવા 

બાળકોની સલામતી, સ્વાસ્્િ, યશક્ષણ અને યવકાસ માટે તમામ સહાિ અને કામગીરી. 

17. ઘરગ્રુ્ કામદાર – સંસ્ર્ા કે તેના સપ્લાિર, પેટા સપ્લાિર દ્વારા કરારબદ્કરાિેલ કામદાર જ ેતેમના યનધાગરીત સ્ર્ાન ે

કામગીરી યનભાવતો ન હોિ તેવો કામદાર 

18. યહતધરાવતો પક્ષકાર –કંપનીના સામાજીક કામગીરીર્ી સારે્ સંકળાિેલ કે અસર પામતો વ્િયક્ત, જુર્. 

19. SAએ8000 કામદાર પ્રયતયનધી – SA8000ને લગતી બાબતો માટે ઉપરી સંચાલન મંડળ સારે્ કોઈપણ મદેુ્દ વાતચીત 

કરવા માટે જ-ેત ેમાન્ટિ કામદાર સંઘ દ્વારા મહાજન/વડા તરીકે પસંદ કરાિેલ કામદાર અને અન્ટિર્ા યબનસંચાલન 

કામદારો દ્વારા ચૂંટી કાઢવામાં આવેલ કામદાર. 

20. સંચાલક પ્રયતયનધી –ઉપરી સંચાલન કમગચારીગણનો કંપની દ્વારા યનમણૂંક કરાિેલ સભ્િ જ ેએકમમાં ધારાધોરણોનુ ં

પાલન ર્ાિ છે તેની પતૂગતા કર ેછે.  

21. કામદાર મંડળ – કામદારોના હક્કો અને યહતની રક્ષા કેબચાવ હેતુર્ી રચવામાં આવેલ એક સ્વાિત્ત સ્વૈયચ્છક મંડળ. 



22. સામુયહક સોદાબાજી કરાર – સંસ્ર્ા (માયલક) કે તેમના જુર્ દ્વારા એક કે વધુ કામદાર મડંળ સારે્ વાટાઘાટો આધાર ે

નીયત-યનિમો આધારીત તૈિાર કરવામાં આવેલ કરાર. 

23. લીવીગં વેતન – કોઈપણ કામદાર દ્વારા જ-ેતે સ્ર્ળે કરલે જ-ેતે અઠવાડીિાના પ્રમાયણત કામ માટે ચૂકવાિેલ વેતન 

જ ેકામદાર અને તેના કુટંુબના આદશગ જીવનયનવાગહ માટે પરૂતું હોિ. જમેા ંતેના તર્ા તેના કુટંુબના ભરણપોર્ણ 

માટે ખાદ્ય-ખોરાક, પાણી, રહેઠાણ, યશક્ષણ, સ્વાસ્ર્િ સુયવધા, પયરવહન, કપડા-લતા,ં અન ે અન્ટિ આવશ્િક 

જરુરીિાતો તર્ા અણધારી ઘટનાઓ માટેની જોગવાઈ પૂણગ ર્તી હોિ તેવી બાબતોનો સમાવેશ ર્ાિ છે. 

24. અપૂતગતા કે યવસંગતતા – જરુરીિાતની સામે અપૂરતું કે ખુટતી બાબતો. 

25. ખાનગી રોજગાર એજન્ટસી – જાહેર ઓર્ોરીટીર્ી સ્વતંત્ર એવું કોઈપણ એકમ જ ેએક કે વધુ કામદારનો લગતી 

સવલતો પ્રદાન કરતું હોિ. સંભયવત રોજગાર માટે િોગ્િ વ્િયક્ત પૂરી પાડવી કે એજન્ટસીની ગેરહાજરીમાં રોજગારીનો 

સંબંયધત પક્ષકાર તરીકે રહે જમેાં કામદારોને ત્રાયહત એકમ માટે રોજગારીએ રાખવા, તેઓને કામ સોંપવું અને તેમની 

કામગીરીની સમીક્ષા કરવી યવગેરનેો સમાવેશ ર્ાિ છે. 

26. બાળમજદૂરીનો ઉપચાર - ઉપર જણાવ્િા મુજબ બાળમજદૂરીમાં રહેલ અને બાદમાં કાઢી મકૂવામાં આવેલ હોિ 

તેવા બાળકોની સલામતી, સ્વાસ્્િ, યશક્ષણ અને યવકાસ માટે તમામ સહાિ અન ેકામગીરીની ખાતરી આપતા કૃત્િો. 

27. જોખમ મૂલિાંકન – સંસ્ર્ા કે કંપનીમાં આરોગ્િ, સલામતી અને કામદાર નીયતને અને કામગીરી તર્ા સંકળાિેલ 

જોખમને પ્રાધાન્ટિ આપતી નીયત 

28. SAએ8000 કામદાર પ્રયતયનધી – SA8000ને લગતી બાબતો માટે ઉપરી સંચાલન મંડળ સારે્ કોઈપણ મદેુ્દ વાતચીત 

કરવા માટે જ-ેત ેમાન્ટિ કામદાર સંઘ દ્વારા મહાજન/વડા તરીકે પસંદ કરાિેલ કામદાર અને અન્ટિર્ા યબનસંચાલન 

કામદારો દ્વારા ચૂંટી કાઢવામાં આવેલ કામદાર.જ્યાં આવંુ કોઈ મંડળ કોઈ પ્રયતયનધીની યનમણુંક ના કરી શકે કે 

સંસ્ર્ા રચી ના શકાઈ હોિ ત્િાં કામદારો સ્વૈયચ્છક રીતે તે હેતુ માટે તેમનો પ્રયતયનધી પસંદ કરી શકશે. 

29. સામાજીક કામગીરી – SA8000ની જોગવાઈઓના અનુપાલન બાબત ેયવકાસ જાળવી રાખી સંસ્ર્ાએ પ્રાપ્ત કરલે 

યસયદ્ઓ. 

30. યહતધારકોની સહભાગીતા –યહતધારકોની સહભાગીતામાં યહતધારક પક્ષકારો, સંસ્ર્ા, કામદાર મડંળો, કામદારો, 

કામદારની સંસ્ર્ાઓ, સપ્લાિસગ, કોન્ટટર ેક્ટસગ, બાિસગ, ગ્રાહકો, રોકાણકારો, સ્વયૈચ્છક સંસ્ર્ાઓ, મીડીિા અને સ્ર્ાયનક 

તર્ા રાષ્ટર ીિ સરકારી અયધકારીઓનો સમાવેશ પણ ર્ાિ છે. 

31. સપ્લાિસગ/સબકોન્ટટર ેક્ટસગ- સપ્લાિ ચેઈનનું કોઈપણ એકમ કે વ્િયક્ત જ ેસીધી રીતે કંપનીમાં માલ કે સેવાઓ પૂરી 

પાડતો હોિ જનેો ઉપિોગ સંસ્ર્ામાં માલ કે સેવાના ઉત્પાદન માટે ર્તો હોિ.  

32. સબસપ્લાિર – સપ્લાિ ચેઈનમાં રહેલ કોઈપણ એકમ કે વ્િયક્ત જ ેકંપનીને માલ કે સેવા પૂરા પાડતા સપ્લાિરને 

માલ કે સેવા પૂરી પાડવામાં સંકળાિેલ હોિ, વપરાશ ર્તો હોિ કે સપ્લાિરના ઉત્પાદનમાં ઉપિોગી હોિ કે કંપનીના 

માલ કે સેવાના ઉત્પાદનમાં ઉપિોગી હોિ. 

33. કામદાર સંસ્ર્ા – કામદારો તમેના યહત અને હક્કોની રક્ષાના હેતુ માટે સ્વૈયચ્છક રીતે રચેલ સ્વાિત્ત સંસ્ર્ા કે મંડળ. 

34. િુવા કામદાર – ઉપર જણાવ્િા મુજબ 18 વર્ગર્ી ઓછી વિનો પરંતુ બાળવિર્ી વધુ ઉંમરનો કામદાર. 
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પ્રકરણ 5 - સંસ્ર્ાનું માળખંુ (રચના) 

 

જ-ેતે િુયનટના વડા જીએફએલ દહેજ અને રણજીતનગરના તમેના િયુનટના ઓવરઑલ ઈનચાજગ છે. 

 

નોંધ – સંલગ્ન યવભાગીિ વડા કમગચારીઓની ક્રયમક ગોઠવણ તર્ા તેમની જવાબદારીઓ યનધાગરીત કર ેછે જનેું વણગન નીચે 

કરલે છે. 

 

જ્યાર ેકોઈ વ્િયક્ત રજાપર હોિ, કે યનધાગરીત કામે રાખેલ હોિ કે રાજીનામુ ંઆપે ત્િાર ેતેની કામગીરી તેનાર્ી નીચી કક્ષાનો 

વ્િયક્ત યનભાવતો હોિ છે અન ે જ્યાર ેતેની ઓર્ોરીટી એક સ્તર ઉપર લઈ જવામાં આવે ત્િાર ેતેની જવાબદારી અને 

ઓર્ોરીટી િુયનટના યવભાગીિ વડાદ્વારા યનધાગરીત કરવામાં આવે છે.  

 

કંર્પનીનું માળખું –જીએફએલ – રિજીિનગર 
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કંપનીનું માળખંુ – જીએફએલ – દહેજ એકમ 
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પ્રકરિ 6- સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વની આવશ્િકિા – બાળમજદૂરી 

કંપનીએ આ સંદભે HR/74 – બાળમજદૂરી અગંે માગગદયશગક નીયત તૈિાર કરી છે. જ ેમાનવ સંશાધનની કામગીરીની પુયસ્તકા 

અનેકમગચારી પયુસ્તકાનો એક ભાગ છે. આ નીયત નીચે મુજબછે.  

6.1 હેતુ – 

અમારી કંપની, એટલે કે ગુજરાત ફ્લોરોકેયમકલસ યલયમટેડ, GFL અમેયરકા LLC., GFL GmBH, GFL GM મોરોક્કો અને IWL, 

IWISL, IRL બાળ મજદૂરીને ક્યારિે નહી ંસ્વીકારવા માટે પ્રયતબદ્ છે, અને તેની સામે સયક્રિ રીતે કાિગ કર ેછે. બાળ મજદૂરીના 

મુદ્દાની જયટલતાને આપણા ધ્િેિ સુધી પહોંચવા માટે કાિમી અન ે યવસ્તાયરત ઉકેલો લાવવા માટે સતત, લાંબા ગાળાના 

પ્રિત્નોની જરુરીિાત છે; જમે કે અમારી કંપની દ્વારા યવતરણ કરાતી કે કંપનીને યડયલવર કરાિેલ કોઈપણ ઉત્પાદનો કે સેવા 

બાળ મજદૂરી દ્વારા તૈિાર કરવામાં આવતાં નર્ી. અમારી કંપની તેની કામગીરી, ઉત્પાદન અને સંચાલન યનભાવતા તર્ા 

સ્ત્રોત પૂરા પાડતા દેશોની યવયવધ સંસ્કૃયતઓ અને મલૂિોનુ ં સન્ટમાન કર ે છે, પરંતુ બાળ અયધકારના સંદભગમાં મૂળભૂત 

આવશ્િકતાઓ પર ક્યાિેિ સમાધાન કરતી નર્ી. 

આ નીયતનું યનધાગરણ કંપની તેના તમામ કમગચારીઓ, સપ્લાિસગ અને તેમના સહકાિગકરો, તેમજ ત્રાયહત કોઈપણ પક્ષોને 

કંપનીની આ બાબતમેુદે્દ યસ્ર્યત – કંપનીનો ખ્િાલ સ્પષ્ટ કરવા માટે કરવામાં આવી છે. આ માગગદયશગકામાં દશાગવેલ 

આવશ્િકતાઓ કંપનીમાં કાિગરત તમામ કમગચારીઓ, કંપનીના સપ્લાિરો અને તમેના પેટા કોન્ટટર ાક્ટરો માટે ફરયજિાત છે. 

 

6.2 સામાન્ટિ યસદ્ાંત -કંપની બાળમજદૂરી કરશે-કરાવશે નહી.ં ત ેસંિુક્ત રાષ્ટરના બાળકોના હક્કો અંગેના સંમેલન 1989ન ે

ટેકો આપે છે. બાળમજદૂરી નીયત આ સંમલેનની બાબતો આધારીત છે જમેાં નીચે મુજબ વણગન છેિઃ- 

- બાળકને લગતું કોઈપણ કૃત્િ તેના કે તેણીના શ્રેષ્ઠ યહત માટે જ હોવું જોઈશે. – કલમ 3 

- બાળકનો હક્ક આયર્ગક શોર્ણર્ી બચવાનો છે અને જોખમ ધરાવતું કોઈપણ કૃત્િ કરવા-કરાવવાર્ી દૂર રાખવાનો છે 

અર્વા તો બાળયશક્ષણને અડચણરુપ કે તેના શારીયરક કે માનયસક સ્વાસ્ર્િ, આદ્યાયત્મક, નૈયતક કે સામાજીક યવકાસમા ં

અડચણરુપ એવું કોઈપણ કૃત્િ કે દખલગીરી કાિગર્ી બચવાનો હક્ક ધરાવે છે. કલમ 32.1 

વધુમાં, આ નીયત આંતરરાષ્ટર ીિ મજદૂર સંસ્ર્ા (ILO) લઘુત્તમ વિ સંમેલન ક્રમાંક 138 (1973) આધારીત છે. આ સંમેલન મુજબ 

બાળક શબ્દના અર્ગમા ં15 વર્ગર્ી ઓછી વિનો કોઈપણ વ્િયક્તનો સમાવેશ ર્ાિ છે. (અર્વા સ્ર્ાયનક લઘુત્મ વિ કાિદા 

અંતગગતકે ફરજીિાત યશક્ષણ માટે યનધાગરીત કરલે વિ, જ ેવધુ હોિ તે લાગુ પડશે). જો કે તેમ છતાં સ્ર્ાયનક લઘુત્તમ કામકાજ 

વિ મિાગદા યવકસતા દેશોમાં 14 વર્ગની યનધાગરીત કરવામાં આવી હોિ તેવા અપવાદને અનુરુપ લઘુત્તમ વિ લાગુ પડશે. 

આ નીયત બાળમજદૂરીની દુષ્ટતમ પ્રકારો ઉપરનું ILO સંમેલન ક્રમાંક 182 (1999)ની જોગવાઈઓ પણ સમાયવષ્ટ કર ેછે. 

6.3 અમલીકરણિઃ- 

1. કંપની તેની યનધાગરીત નીયત મુજબ 18 વર્ગર્ી ઓછી વિના કોઈપણ વ્િયક્તને કામે રાખશે નહી ં તર્ા તેના 

કોન્ટટર ાક્ટર ર્કી પણ કોઈપણ 18 વર્ગર્ી ઓછી વિનાને તેના સંકુલમાં કામે રાખશે-રખાવશે નહી.ં બાળમજદૂરીને રોકવા 

માટે ઉંમરના પ્રમાણપત્રર્ી લઈને વ્િયક્તના જન્ટમની તારીખન ેઅયધકૃત કરલે તેવા અન્ટિ સંલગ્ન દસ્તાવેજોની ચકાસણી 

પણ કરવામાં આવશે. 

2. કંપની ઈચ્છે છે કે તેના તમામ કમગચારી, સપ્લાિસગ સંિુક્ત રાષ્ટરના બાળકોના હક્કો અંગેના ઠરાવને સ્વીકાર ેઅન ે

સપ્લાિસગ ઉત્પાદન હાર્ ધરાતા દેશના તમામ રાષ્ટર ીિ અને આતંરરાષ્ટરીિ પ્રવતગમાન કાિદા-યનિમો અને જોગવાઈઓનું 

પાલન કર-ેકરાવે. સપ્લાિસગ અને કોન્ટટર ેક્ટસે તેમના કે તમેના પેટા-કોન્ટટર ાક્ટસગના સ્ર્ળે કોઈપણ પ્રકારની બાળમજદૂરી 

ઉદભવે નહી ંતે માટેના પૂરતાં પગલાં લઈ ખાતરી કરવાની રહેશે.  

3. જો કોઈપણ ઉત્પાદનના સ્ર્ળે બાળમજદૂરી જણાવી આવશે તો કંપની સપ્લાિસગને તાત્કાયલક સુધારણા 

કામગીરીના પગલાં લેવા જણાવશે. જો યનધાગરીત સમિ મિાગદામાં પગલાં લેવામાં નહી ંઆવે અર્વા તેનું ઉલલંઘન 

કરવામાં આવશે તો કંપની જ-ેતે સપ્લાિર જોડે કંપની તમામ વ્િાપારી વ્િવહાર કાપી નાંખશે. જ-ેત ેસુધારણા પગલાંઓ 

ભરતી વખતે તેન ુકંુટંુબ અને સામાજીક યસ્ર્તી તર્ા યશક્ષણનું સ્તર યવગરે ેજવેા બાળકોના યહતને ધ્િાનમાં રાખવામા ં

આવશે. બાળમજદૂરીને એક સપ્લાિરના સ્ર્ાનેર્ી દૂર કરી અન્ટિ સ્ર્ાને ઉદભવે નહી ંતે ઉપરાંત બાળકના યવકાસ માટે 

કાળજીપૂવગક કાિમી અને ટકાઉ યવકલપ પૂરો પાડવાનો પ્રિત્ન કરવામાં આવશે. 



 

6.4 કામદારોની નોંધણીિઃ- કંપની દરકે કામદારની જન્ટમ તારીખની ચકાસણી કરીને તેના તમામ સહાિક દસ્તાવજેોની 

જાળવણી કરશે. સપ્લાિસગ અને કોન્ટટર ેક્ટસગ જો આવા દસ્તાવજેો ઉપલબ્ધ ના હોિ તો સ્ર્ાયનક મૂલિાકંન પ્રર્ા અને 

કાિદા મુજબ િોગ્િ મૂલિાકંન હાર્ ધરશે.  

 

6.5 દેખરખે – કંપની સારે્ સંકળાિેલ દરકે સપ્લાિર ેતેમના ઉત્પાદન સ્ર્ળ (સબ કોન્ટટર ેક્ટર સયહત) યવશે કંપનીને જાણ 

કરવાની રહેશે. જાણ કિાગ વગરના કોઈપણ આવા ઉત્પાદન સ્ર્ળ આ આચારસંયહતાનું ઉલલંઘન લેખાશે. 

કંપનીને માલસામાનની આપૂયતગ અંગેની સામાન્ટિ ખરીદ શરતો અનુસાર કંપની જ-ેતે ઉત્પાદનના આવા સ્ર્ળ (પેટા-

કોન્ટટર ેક્ટરના સ્ર્ળ સયહત)ની આગોતરી જાણ કિાગ વગર મુલાકાત લેવાનો અબાયધત હક્ક ધરાવે છે. ઉપરાંત, કંપનીની 

આચાર સંયહતા તર્ા બાળ મજદૂર નીયતના અનુપાલનની ખાતરી માટે કંપની તેની મનસૂફી આધાર ેઆવા જ-ેતે સ્ર્ળની 

મુલાકાત-ચકાસણી માટે ત્રાયહત પક્ષકારની યનમણૂકં કરી તપાસ કરી-કરાવી શકવાનો અબાયધત હક્ક ધરાવે છે. 

6.6 ઉપચારિઃ- સપ્લાિના ઉત્પાદનના સ્ર્ળે તપાસ સમિે કેકોઈ અન્ટિ સ્ત્રોતની જાણકારી ર્કી કંપનીના કમગચારીને માલૂમ પડે 

કેતેના સપ્લાિસગ કે સબ સપ્લાિસગ દ્વારા કંપનીમાં બાળ મજદૂરી ચાલી રહી છે તો દસ્તાવજેોની ચકાસણીના ભાગરુપે કોઈપણ 

આગોતરી જાણ વગર જ-ેતે કામદારનું સ્ર્ળ ઉપર જ ઓળખપત્ર માંગવામાં-ચકાસવામા ંઆવશે. ત્િારબાદ કંપની અન ે

સપ્લાિર સહમતી સાધી એક સુધારાત્મક પ્લાન તૈિાર કરશે જમેાં નીચેની પગલાં આવરી લેવાશે. 

1. સંભયવત બાળમજૂરો અને િુવા મજૂરોની િાદી એકયત્રત કરવામાં આવશે. તાત્કાયલક અમલમાં આવે તે રીત ેબાળમજૂરોન ે

કામ પરર્ી હટાવી લઈ સુરયક્ષત સ્ર્ાને મોકલાશે. 

2. જ-ેતે બાળકના વાલીનો સંપકગની યવગતો મેળવી શક્ય હોિ તો સંપકગ  સાધવામાં આવશે.  

3. બાળકની સાચી ઓળખ અને ઉંમર ચકાસવામાં આવશે. તનેી ઉંમરના પરુાવાઓની ચકાસણી કરી સાચા હોવાની ખાતરી 

કરાશે. 

4. બાળકની ઈચ્છાને સમજવામાં આવશે અને તેને ફરીર્ી યશક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટેની તક પૂરી પડાશે. તેઓ ઉપચારાત્મક 

પ્લાનમાં જોડાિ ત ેમાટે કાનૂની આવશ્િકતા અને કામ માટે વિ મિાગદાના પ્રયતબંધની સમજ પૂરી પાડવી અન ેખાતરી 

આપવી કે ઉંમર ર્િેર્ી તેમને રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવશે.  

5. ઉપચારાત્મક પ્લાન અમલમાં આવે ત્િાં સુધી તેને પૂરતું યનશુલક ભોજન અને રહેઠાણ સુયવધા પૂરી પાડવી. શોધક 

સમિગાળા અને ઉપચારાત્મક પ્લાનના સમિગાળા દરયમિાન બાળકને સ્ટાઈપેન્ટડ ચૂકવવાની વ્િવસ્ર્ા કરવી. 

6. જો જ-ેતે બાળક તેના કુટંુબના જીવનયનવાગહ-આજીયવકા માટે મહેનત કરતો હોિ કે સ્વયનભગર હોિ તો તેની કામ કરવાની 

વિ મિાગદા પહોંચવા સુધી તેન ેવેતન પુરંુ પાડવું અર્વા તો બાળક તર્ા તેના કુટંુબને િોગ્િ જણાિ તેવો લાંબાગાળાનો ઉકેલ 

પૂરો પાડવો (જમે કે બાળકના સ્ર્ાને જ-ેતે કુટંુબના વડાને રોજગારીએ રાખવો). 

7. બાળમજદૂરીની નાબૂદી સારે્ સંકળાિેલ યબનસરકારી સંસ્ર્ા કે બાળકલિાણની સંસ્ર્ાની સલાહ અને સહાિ મેળવવી. 

8. જ-ેતે બાળકને ફરીર્ી આવશ્િક યશક્ષણને પુણગ કરવા તર્ા તેની આયર્ગક યસ્ર્તીને ટકાવી રાખવા કંપનીના પ્રયતયનધી સારે્ 

ચચાગ યવચારણા કરી શક્ય હોિ તો સ્વયૈચ્છક સંસ્ર્ા અને બાળક તર્ા તેના વાલીના મંતવ્િોને જાણીને િર્ાિોગ્િ ઉપચારાત્મક 

પ્લાન તૈિાર કરવો. 

9. બાળમજદૂરીના દરકે યકસ્સામાં ઉપચારાત્મક પગલાંઓની સફળતા માટે તર્ા સંકળાિેલ તમામ પક્ષકારોની ફરજના પાલન 

માટે લેવાિેલ પગલાં અગંેના તમામ દસ્તાવજેો તિૈાર કરવા તર્ા દરકે બાળકના વાલી કે માત-યપતા પાસેર્ી હ્સતાક્ષયરત 

કરાર મેળવવો. 

10.ઉપચારત્મક કાિગક્રમનાપ્રગયતની સતત સહાિ અને દેખરખે રાખવાની રહેશે જરે્ી બાળકને પાકટ વિે પહોંચતા સુધી 

યનયદગષ્ટ લાભો મળે છે તેની ખાતરી કરી શકાિ. જમેાં બાળકની શાળાના અભ્િાસમાં પ્રગયત, પરીક્ષાના પરીણામો, પ્રગયત 

અહેવાલ, યશક્ષકો સારે્ ચચાગ યવગેર ેઆવરી લેવું.જ-ેતે બાળકની આશાઓ, ડર, ઈચ્છાઓ, મહત્વકાંક્ષાઓ જાણવા માટે 

યનિયમત રીતે તેના ઘરની મુલાકાત પણ લેવી. સ્ટાઈપેન્ટડ, શાળીની ફી તર્ા અન્ટિ ખચગની યનિમીત ચૂકવણંુ ર્ાિ છે તેનું પણ 

ધ્િાન રાખવું. 
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11. બાળ મજદૂરીના ઉપચારત્મક કાિો અંગે પત્રક તિૈાર કરવું અને રકેોડગ આધારીત બાળ મજદૂરીની ઘટના ફરી ના બન ે

તેવી પ્રક્રીિા તિૈાર કરવી. (યબડાણ 2 મુજબ). 

 

6.7બાળમજદૂરી અટકાવવા અંગેનું માળખું અને ર્પાલન 

કોઈપણ કમગચારી જનેે આ માગગદયશગકાનું ઉલલંઘન ર્તી હોવાનું માલૂમ પડે તેણે તુરંત કંપનીની યનયતમત્તા સયમતીને શંકાશીલ 

બાબત અંગે જાણ કરવી. જ ેકમગચારીઓ સંભયવત ગેરવતગણકૂ અંગે જાણ કર ેકે જઓે માયહતી પૂરી પાડે અર્વા તપાસમા ં

સહાિક બને તમેની બદલા ભાવનાર્ી સુરક્ષા આપવામાં આવશે. 

 

6.7.1જો આ નીયતના ઉલલંઘન બાબતે કોઈ ઘટનામાં ઘર્ગણ ઉભું ર્ાિ તો તુરંત કંપનીની યનયતમત્તા સયમતીને જાણ કરવી 

જમેાં નીચે મુજબના ફરજ પરના અયધકારીઓ સામેલ હોિ 

1. વ્િવસાિનો મુખ્િ કાિગકારી અયધકારી  

2. વ્િવસાિનો મુખ્િ નાણાકંીિ અયધકારી  

3. યવભાગીિ વડા કે સાઈટના વડા અર્વા કામગીરી યવભાગના વડા (લાગુ પડવા મુજબિઃ)  

4. જુર્ના મુખ્િ નાણાંકીિ અયધકારી  

5. વડા – ગ્રપુ કોપોરટે માનવ સંશાધન  

6. કંપની સેકે્રટરી  

 

કંપની સેકે્રટરી કંપનીનો યનયતમત્તા અયધકારીરહેશે અને ઉપિુગક્ત ટીમના કોઈપણ 3 સભ્િો સયહત કંપની સેકે્રટરી આ 

યનયતમત્તા સયમતીનું કોરમ રચશે. એ જ રીતે, જો કોઈપણ કમગચારી કે એજન્ટટ જાણતો હોિ કે માનતો હોિ અિોગ્િ રીતે જ-ે

તે વ્િયક્તને સાચવવામાં કે સરભરા કરવામાં આવશે કે આવી રહી હોિ તેણે આવી ઘટનાનું યનયતમત્તા સયમતીને જાણ કરવી. 

કંપનીની નીયત એવી છે કે કોઈપણ કમગચારી સામે બદલાની ભાવના આધારે, પ્રમાયણકપણે અને ભરોસાર્ી આ નીયતના 

બાળમજદૂરી યનિમોનું ઉલલંઘન ર્ઈ રહ્યું હોવા અંગે જાણ કરવામાં આવે તેવા સંજોગોમાં તેની રોજગારી સામે કોઈપણ 

આડઅસર તેવા પગલા ંલેવાશે નહી.ં કંપનીના સપ્લાિસે પણ તેમના વ્િવાિસ અન ેસપ્લાિ ચેઈનનું મૂલિાંકન કરવું અન ે

બાળમજદૂરી તર્ા આ યવધાન હેઠળ આવરી લેવાિેલ સંબંયધત જોગવાઈઓના પાલનની પૂતગતા અંગે ખાતરી રાખવી.  

 

6.7.3જો કોઈ કમગચારી (કાિમી, ફુલટાઈમ, પાટગ  ટાઈમ કે ઉચ્ચક/કામચલાઉ / કરાર આધાયરત), વેન્ટડર, સપ્લાિસગ, કોન્ટટર ે કેટસગ, 

કન્ટસલટન્ટ સ, સયવગસ પ્રોવાઈડ કે અન્ટિ એજન્ટસી કે પ્રયતયનધી કંપની સારે્ જ ેકોઈપણ પ્રકારના વ્િવસાિમાં સંકળાિેલ હોિ 

અને જવેી તેમને બાળ મજદૂરી અંગેની કોઈપણ ઘટના ધ્િાનમાં આવે કે તરત તેમણે યનયતમત્તા સયમતીના કોઈપણ સભ્િને 

જાણ કરવાની રહેશે.  

6.7.4આવી કોઈપણ ઘટનાની જાણ લેયખતમાં કરવી યહતાવહ છે. જો તેઓ ફ્રોડ અંગે લેયખતમાં જાણ કરવા ના ઈચ્છતા હોિ 

પરંતુ જ-ેતે વ્િવહારની યવગતવાર માયહતી આપી શકે તેમ હોિ તો યનયતમત્તા સયમતીનો સભ્િએ રીપોટગર ેવણગવ્િા મુજબ 

આવી માયહતી લેયખતમાં નોંધી લેવી અને આવી ઘટના અંગે યવગત પૂરી પાડનાર વ્િયક્ત, અયધકારી કે કમગચારીની ઓળખની 

યવગતો નોંધવી અને જાળવી રાખવી.  

6.7.5આવી ઘટના અંગેની જાણ ખાનગીમાંઆપી શકાશે અને જનેે જાણ કરાઈ હોિ તેણે જાણ કરનાર તર્ા ઘટના અંગ ે

ગુપ્તતા જાળવી રાખવાની રહેશે અને કોઈપણ સંજોગોમાં યબનઅયધકૃત વ્િયક્ત સારે્ તેની ચચાગ કરવાની રહેશે નહી.ં 

6.7.6યનયતમત્તા સયમતીનો સભ્િ આવી કોઈપણ ઘટના અગંે જાણકારી મળ્િેર્ી / નોડલ અયધકારી સંબંયધત રકેોડ્સગ, 

દસ્તાવજેો અને પુરાવાઓને તુરંત કસ્ટડીમાં લઈ તેમાં શંકાસ્પદ કે બાળમજદૂરીમાં રોકાિેલ દોર્ીત દ્વારા કે તમેની અસર 

હેઠળના કોઈપણ અયધકારી દ્વારા પુરાવાઓમાં છેડછાડ, નાશ કે રદ્દના ર્ાિ તે જોવાનું રહેશે. 

6.7.7યનયતમત્તા સયમતી શંકાસ્પદ પ્રવૃયત્ત અગંે પ્રાર્યમક ચકાસણી અને િોગ્િ તપાસ હાર્ ધરશે. આવી તપાસ યનયતમત્તા 

સયમતીને િોગ્િ લાગે તે વ્િયક્તને સોંપી શકે છે. 



6.7.8તપાસ પૂણગ ર્િેર્ી આવશ્િક અને િોગ્િ પગલાં હાર્ ધરાશે જમે કે વહીવટી કાિગવાહી, યશસ્તભંગના પગલા,ં યદવાની 

કે ફોજદારી કાિગવાહી કે પછી બાળ મજદૂરી ના જણાઈ આવે તો ઘટના ઉપર પૂણગ યવરામ મૂકાશે, તપાસના પરીણામ 

આધારીત આ પગલાં લેવામાં આવશે. 
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6.8 નીયતનું ઉલલંઘન  

સપ્લાિર દ્વારા હાર્ ધરાિેલ નીચેની પ્રવૃયત્તઓ / સંજોગો બાળમજદૂરી ઉપચાર અંગે પ્રવૃયત્તશીલ નર્ી તેવું પુરવાર કર ેછે 

1. શંકાસ્પદ કે યનયિત બાળ મજદૂર અને/કે િુવા મજદૂરને નોકરીમાંર્ી દૂર કરશે. 

2. બાળકો કે તેના કુટંુબને ધાક-ધમકી આપે કે તપાસ અને ઉપચારની પ્રક્રીિામાં અડચણ ઉભી કરે. 

3. દસ્તાવજેોને છુપાવે કે ખોટા દસ્તાવજેો રજૂ કરે. 

 આ નીયતનું ઉલલંઘન કે તેમાં અસહકારનું પરીણામે ગરેયશસ્તના પગલાં લેવાઈ શકે છે જમેાં કંપનીમાંર્ી 

રોજગારીમાંર્ી છટણી કે રદ્દતા ર્ઈ શકે છે.  

 

6.9 સુધારણાની સત્તાિઃ- 

 1. ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં કોઈપણ સુધારો-ફેરફાર ગ્રુપ કોપોરટે માનવ સંશાધનના વડા દ્વારા મંજૂર કરાશે. 

 2. ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં સંચાલક મડંળ તમેની મનસૂફી આધારીત કોઈપણ ફેરફાર, સુધારા-વધારા કરવાનો હક્ક 

અબાયધત રાખે છે. આ ફેરફારો અયંતમ અને બંધનકતાગ રહેશે. 

 

6.10 યનયતમત્તા લાઈનિઃ- કોઈપણ કંપનીના કમગચારી દ્વારા કંપનીની નીયતઓ કે માગગદયશગકાઓ યવરુદ્લેવાતાં પગલાં અગં ે

કમગચારીઓને પ્લેટફોમગ પુરંુ પાડવા અમોએ ESI Portal ઉપર એયર્ક્સ લાઈન કરીને ડીજીટલ પ્લેટફોમગ શરુ કિુું છે. 
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પ્રકરિ 7 – સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વની આવશ્િકિા – બંધક / વેઠીિા મજદૂર 

કંપનીએ આ સંદભે HR/65 – બંધક / વેઠીિા મજદૂર/કામદાર અંગે માગગદશગક નીયત તિૈાર કરી છે. જ ેમાનવ સંશાધનની 

કામગીરીની પુયસ્તકા અનકેમગચારી પુયસ્તકાનો એક ભાગ છે. આ નીયત નીચે મુજબછે.  

7.7.1 પૂવગભયૂમકાિઃ- બંધારણની કલમ 23(1) મુજબ ભીખારી અને તેવા પ્રકારના વેઠીિા મજૂરો રાખવા પર પ્રયતબંધ છે. આ 

જોગવાઈ મુજબ તેનું ઉલલંઘન ગુનો લેખાશે. ભારતીિ સંસદ દ્વારા વેઠીિા મજૂર નાબૂદી પ્રણાલી અયધયનિમ 1976 માં 

સુધારણા કરી સમાજના નબળા વગગના લોકોનું આયર્ગક અને શારીયરક શોર્ણ ર્તું અટકાવવા તર્ા તેને સંબંયધત કે આકયસ્મક 

બાબતો માટે બંધક - વેઠીિા મજદૂર પ્રણાલી નાબૂદ કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ. 

અમારી કંપની ગુજરાત ફ્લૉરોકેયમકલસ લીમીટેડ, GFL America’s America LLC, GFL GmBH, GLF Gmમોરક્કો, IWL, 

IWLISL, IRL, IR(J) L તેનાદરકે કમગચારી સારે્ આદર, ગૌરવ, માન-સન્ટમાનપૂવગક વ્િવહાર ર્ાિ તેવું કાિગસ્ર્ળ વાતાવરણ પરંુુ 

પાડવા પ્રયતબદ્ છે. કંપની તેની કામગીરીની તમામ જુર્ કંપનીઓ પણ વેઠીિા મજદૂર અને માનવ તસ્કરી ર્વા અગંે સખ્ત 

પ્રયતબંધ મૂકે છે. આમ કંપની ચુસ્ત પણે ‘વેઠીિા-બંધક મજદૂર ક્યારિે નહી’ંમાં માને છે. 

 

7.2કાિયકે્ષત્રાઃ-  

આ નીયત કંપનીના તમામ વગગના કમગચારીઓ, સંચાલન મડંળ, કામદારો, એપ્રેન્ટટીસ અને કરારબદ્ કમગચારીગણ, કાિગસ્ર્ળ, 

ક્ષેત્ર આધાયરત કરાર પરના કામદારો તર્ા ગુજરાત ફ્લૉરોકેયમકલસ લીમીટેડ અન ેપવનચક્કી વ્િવસાિના તમામ કાિાગલિો, 

ગોડાઉન યવગેરમેાં કામ કરતા કામદારોને લાગુ પડે છે. 

 

7.3 વ્િાખ્િાાઃ-ILO ના માપદંડો અનુસાર વેઠીિા-બંધક મજૂર એટલે જ-ેતે વ્િયક્તએ સ્વયૈચ્છકપણે કામની તિૈારી દશાગવી ન 

હોિ તમે છતાં તેની પાસેર્ી મજબૂરી-ધાક-ધમકી, દંડનીિ કાિગવાહીના ડરર્ી, તેના હક્કો અને લાભો ગમુાવીને કરાવવામા ં

આવતું કામ. તેમા ંગુલામી, અપહરણ, જાહેર કે જલેના કેદીઓ જવેું કામ, ફરજીિાત ભરતી, દેવાનું બંધન અને ઘરલુે કામદારોન ે

ફરજ પાડવામાં આવતી મજૂરીની યસ્ર્તીઓ તર્ા આંતયરક અને આંતરરાષ્ટરીિ મજૂર લેવડદેવડનો સમાવેશ ર્ાિ છે.  

 

7.4નીયિ:- 

1.  અમારા એકમ કે કારખાનામાં કામ કરતા કમગચારીઓ સ્વૈયચ્છક રીતે કોઈપણ જાતના દાબ-દબાણ વગર 

રોજગારીમાં જોડાિા છે તેની ખાતરી રાખશે. 

2.  કંપની હાલમાં કે ભયવષ્િની તેના ઉત્પાદન કે સંલગ્ન કામગીરીઓમાં વેઠીિા કે બધંક મજૂરોનો ક્યાંિ પણ રાખશે 

– રખાવશે નહી.ં 

3.  કંપનીના કોઈપણ યવભાગના વહીવટી વડા મૂળભૂત કાનૂનનંુ ઉલલંઘન ર્તંુ હોવાના કારણે તેમના સબ કોન્ટટર ેક્ટસગ 

/ વેન્ટડસગને કામે કોઈપણ પ્રકારના વેઠીિા – બંધક મજૂરો ન રાખવા – રખાવવા માટે તાકીદ કરશે. 

4.  કોઈપણ કમગચારી રોજંીદંુ કામ પૂણગ કિાગ પછી તેમના કામના સ્ર્ળેર્ી કે કારખાનાના સંકુલને છોડી જવા સ્વતંત્ર 

છે અને રહેશે તર્ા માયલકને વ્િાજબી સમિગાળાની નોટીસ આપીને નોકરી છોડી દેવા પણ સ્વતંત્ર છે. આ 

જોગવાઈ ભારતીિ વેઠીિા-બંધક મજદૂર પદ્યત (નાબૂદી) અયધયનિમ 1976 અને કરારબદ્ મજદૂર (યનિમન 

અને નાબૂદી) અયધયનિમ 1970ના અનુપાલન માટે છે. 

5.  ક્યારિે કંપની કે તેને મજૂર પૂરા પાડતો કોઈપણ એકમ – એજન્ટસી કોઈપણ કામદારનો પગાર, લાભો, યમલકત કે 

દસ્તાવેજો તેમને નોકરીમાં જોડાઈ રહેવા માટે પોતાની પાસે દબાવી-જાળવી રાખશે નહી.ં 

6.  ક્યારિે કંપની કે તેને મજૂર પૂરા પાડતો કોઈપણ એકમ – એજન્ટસી કોઈપણ પ્રકાર ેમાનવીિ તસ્કરી (મજદૂરોની 

લેવડદેવડ)માં રોકાશે કે ભાગ લેશે નહી.ં 

7.  તમામ કમગચારીઓને તેમની રોજગારી અંગેની તમામ શરતોર્ી વાકેફ કરવામાં આવશે, જમે કે કામગીરીનંુ વણગન, 

કામના કલાકો યવગેરે.  



8. જઓે તેમની કામગીરીમાં બંધક-વેઠીિા મજૂરો રાખતા હોિ એવા યવકે્રતા કે સપ્લાિસગને કંપની ક્યારિે તેમની 

સાર્ે વ્િવસાિમાં જોડશે-જોડાવશે નહી.ં 

9.  કંપની ક્યારિે તેના કામદારોના મૂળભૂત દસ્તાવેજો જવેા કે શૈક્ષયણક પ્રમાણપત્રો, ઓળખપત્રો, જન્ટમના દાખલા, 

જાયતના દાખલા કાિમી ધોરણે રાખશે નહી,ં જો કે ચકાસણી હેતુ માટે માંગણી કરી શકે છે. 

 

7.5બંધક – વેઠીિા મજદૂર અટકાવવા અંગેનું માળખું અને અનુર્પાલન 

કોઈપણ કમગચારી જનેે આ માગગદયશગકાનું ઉલલંઘન ર્તી હોવાનું માલૂમ પડે તેણે તુરંત કંપનીની યનયતમત્તા સયમતીને શંકાશીલ 

બાબત અંગે જાણ કરવી. જ ેકમગચારીઓ સંભયવત ગેરવતગણકૂ અંગે જાણ કર ેકે જઓે માયહતી પૂરી પાડે અર્વા તપાસમા ં

સહાિક બને તમેની બદલા ભાવનાર્ી સુરક્ષા આપવામાં આવશે. 

 

7.5.1 જો આ નીયતના ઉલલંઘન બાબતે કોઈ ઘટનામાં ઘર્ગણ ઉભું ર્ાિ તો તુરંત કંપનીની યનયતમત્તા સયમતીને જાણ 

કરવી જમેાં નીચે મુજબના ફરજ પરના અયધકારીઓ સામેલ હોિ 

 1. વ્િવસાિનો મુખ્િ કાિગકારી અયધકારી  

 2. વ્િવસાિનો મુખ્િ નાણાકંીિ અયધકારી  

 3. યવભાગીિ વડા કે સાઈટના વડા અર્વા કામગીરી યવભાગના વડા (લાગુ પડવા મુજબિઃ)  

 4. જુર્ના મુખ્િ નાણાંકીિ અયધકારી  

 5. વડા – ગ્રપુ કોપોરટે માનવ સંશાધન  

 6. કંપની સેકે્રટરી  

 

 કંપની સેકે્રટરી કંપનીનો યનયતમત્તા અયધકારીરહેશે અને ઉપિુગક્ત ટીમના કોઈપણ 3 સભ્િો સયહત કંપની સેકે્રટરી 

આ યનયતમત્તા સયમતીનું કોરમ રચશે. એ જ રીત,ે જો કોઈપણ કમગચારી કે એજન્ટટ જાણતો હોિ કે માનતો હોિ 

અિોગ્િ રીતે જ-ેતે વ્િયક્તને સાચવવામાં કે સરભરા કરવામાં આવશે કે આવી રહી હોિ તેણે આવી ઘટનાનું 

યનયતમત્તા સયમતીને જાણ કરવી. કંપનીની નીયત એવી છે કે કોઈપણ કમગચારી સામે બદલાની ભાવના આધારે, 

પ્રમાયણકપણે અને ભરોસાર્ી આ નીયતના વંધક વેઠીિા મજૂરો અગંેના યનિમોનું ઉલલંઘન ર્ઈ રહ્યું હોવા અગં ે

જાણ કરવામાં આવે તેવા સંજોગોમાં તેની રોજગારી સામે કોઈપણ આડઅસર તેવા પગલાં લેવાશે નહી.ં કંપની 

જુદા જુદા ફૉરમ અને વકગશૉપ દ્વારા તેના સપ્લાિસગ અને કમગચારીઓને ફરજીિાત તાલીમ ર્કી આ માટે પ્રવતગમાન 

કાનૂની હેઠળ જવાબદાર બનાવશે.કંપનીના સપ્લાિસે પણ તેમના વ્િવાિસ અને સપ્લાિ ચેઈનનું મૂલિાંકન કરવુ ં

અને બંધક – વેઠીિા મજૂરો બાબતે તર્ા આ યવધાન હેઠળ આવરી લેવાિેલ સંબંયધત જોગવાઈઓના પાલનની 

પૂતગતા અગંે ખાતરી રાખવી.  

7.5.2 કંપની સેકે્રટરી કંપનીનો યનયતમત્તા અયધકારીરહેશે અને ઉપિુગક્ત ટીમના કોઈપણ 3 સભ્િો સયહત કંપની સેકે્રટરી 

આ યનયતમત્તા સયમતીનું કોરમ રચશે. કંપનીની નીયત એવી છે કે કોઈપણ કમગચારી સામે બદલાની ભાવના આધારે, 

પ્રમાયણકપણે અને ભરોસાર્ી આ નીયતના બાળમજદૂરી યનિમોનુ ંઉલલંઘન ર્ઈ રહ્યું હોવા અગંે જાણ કરવામા ં

આવે તેવા સંજોગોમાં તેની રોજગારી સામે કોઈપણ આડઅસર ર્ાિ તેવા પગલાં લેવાશે નહી.ં  

7.5.3 જો કોઈ કમગચારી (કાિમી, ફુલટાઈમ, પાટગ  ટાઈમ કે ઉચ્ચક/કામચલાઉ / કરાર આધાયરત), વેન્ટડર, સપ્લાિસગ, 

કોન્ટટર ે કેટસગ, કન્ટસલટન્ટ સ, સયવગસ પ્રોવાઈડ કે અન્ટિ એજન્ટસી કે પ્રયતયનધી કંપની સારે્ જ ે કોઈપણ પ્રકારના 

વ્િવસાિમાં સંકળાિેલ હોિ અને જવેી તેમને બંધક – વેઠીિા મજૂર કામગીરીમાં રોકાિા અંગેની કોઈપણ ઘટના 

ધ્િાનમાં આવે કે તરત તમેણે યનયતમત્તા સયમતીના કોઈપણ સભ્િને જાણ કરવાની રહેશે.  

7.5.4 આવી કોઈપણ ઘટનાની જાણ લેયખતમાં કરવી યહતાવહ છે. જો તેઓ આવી ઘટના અંગે લેયખતમાં જાણ કરવા 

ના ઈચ્છતા હોિ પરંતુ જ-ેતે વ્િવહારની યવગતવાર માયહતી આપી શકે તેમ હોિ તો યનયતમત્તા સયમતીનો સભ્િએ 

રીપોટગર ેવણગવ્િા મુજબ આવી માયહતી લેયખતમાં નોંધી લેવી અને આવી ઘટના અંગે યવગત પૂરી પાડનાર વ્િયક્ત, 

અયધકારી કે કમગચારીની ઓળખની યવગતો નોંધવી અને જાળવી રાખવી.  



7.5.5 આવી ઘટના અંગેની જાણ ખાનગીમાંઆપી શકાશે અને જનેે જાણ કરાઈ હોિ તેણે જાણ કરનાર તર્ા ઘટના અંગ ે

ગુપ્તતા જાળવી રાખવાની રહેશે અને કોઈપણ સંજોગોમા ંયબનઅયધકૃત વ્િયક્ત સારે્ તેની ચચાગ કરવાની રહેશે 

નહી.ં 

 

7.5.6 યનયતમત્તા સયમતીનો સભ્િ આવી કોઈપણ ઘટના અંગ ેજાણકારી મળ્િેર્ી / નોડલ અયધકારી સંબંયધત રકેોડ્સગ, 

દસ્તાવજેો અને પુરાવાઓને તુરંત કસ્ટડીમાં લઈ તેમાં શંકાસ્પદ કે બંધક કે વેઠીિા મજદૂરીમાં સંકળાિેલ દોર્ીત 

દ્વારા કે તેમની અસર હેઠળના કોઈપણ અયધકારી દ્વારા પુરાવાઓમાં છેડછાડ, નાશ કે રદ્દના ર્ાિ તે જોવાનું રહેશે. 

7.5.7 યનયતમત્તા સયમતી શંકાસ્પદ પ્રવૃયત્ત અંગે પ્રાર્યમક ચકાસણી અને િોગ્િ તપાસ હાર્ ધરશે. આવી તપાસ 

યનયતમત્તા સયમતીને િોગ્િ લાગે તે વ્િયક્તને સોંપી શકે છે. 

7.5.8 તપાસ પૂણગ ર્િેર્ી આવશ્િક અને િોગ્િ પગલાં હાર્ ધરાશે જમે કે વહીવટી કાિગવાહી, યશસ્તભંગના પગલાં, 

યદવાની કે ફોજદારી કાિગવાહી કે પછી વેઠીિા – બંધક મજદૂરી ના જણાઈ આવે તો ઘટના ઉપર પૂણગ યવરામ મૂકાશે, 

તપાસના પરીણામ આધારીત આ પગલાં લેવામાં આવશે. 

 

7.6 અનુપાલન –આ નીયતનું ઉલલંઘન સાંખી લેવાશે નહી ંઅને તનેા ભંગ બદલ ગેરયશસ્તના પગલાં લેવામાં આવશે 

જમેાં કંપનીમાંર્ી નોકરીમાંર્ી છટણી કે રદ્દતા પણ ર્ઈ શકે છે. 

7.7  સુધાણાની સત્તાિઃ- 

 1. આ માગગદયશગકામાં કોઈપણ ફેરફાર ગ્રુપ કોપોરટે માનવ સંશાધનના વડા દ્વારા મંજૂર કરાવવાનો રહેશે. 

 2. 2. ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં સંચાલક મંડળ તેમની મનસૂફી આધારીત કોઈપણ ફેરફાર, સુધારા-વધારા કરવાનો 

હક્ક અબાયધત રાખે છે. આ ફેરફારો અંયતમ અને બંધનકતાગ રહેશે. 

7.8 યનયતમત્તા લાઈનિઃ- કોઈપણ કંપનીના કમગચારી દ્વારા કંપનીની નીયતઓ કે માગગદયશગકાઓ યવરુદ્લેવાતાં પગલા ં

અંગે કમગચારીઓને પ્લેટફોમગ પરંુુ પાડવા અમોએ ESI Portal ઉપર એયર્ક્સ લાઈન કરીને ડીજીટલ પ્લેટફોમગ શરુ 

કિુું છે. 
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પ્રકરિ 8 – સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ આવશ્િકિા – આરોગ્િ અને સલામિી 

જીએફએલ માટેની કોપોરટે સંકયલત સચંાલન પદ્યત કંપનીનું પિાગવરણની સલામતી અને કમગચારીઓની સુરક્ષાની 

પૂતગતા અંગેની માગગદયશગકા છે. આ નીયત કંપનીની સતત પિાગવરણ જાળવણી, આરોગ્િ અને સલામત કામગીરી 

તરફેની વચનબદ્તા દશાગવે છે. 

કંપનીએ માનવ સંશાધન કામગીરી પુયસ્તકા અને કમગચારી માટેની પુયસ્તકા તૈિાર કરી છે જ ેકમગચારીઓના આરોગ્િ 

અને સલામતી માટેના યવયભન્ન પાસાઓના સચંાલન માટે માગગદશગન અને નીયતઓ પૂરી પાડે છે. 

 

કોર્પોરટે ઈન્ટીગ્રેટેડ સંચાલન ર્પદ્ધયિની નીયિ 

(ગુિવત્તા, તવાતર્િ, સલામિી, ર્પિાયવરિ, સમર્યન, સુરક્ષા અને  

જવાબદાર સાવચેિી અંગેની અમારી પ્રયિબદ્ધિા) 

ગજુરાત ફ્લૉરોકેયમકલસ લીમીટેડ તેની સહિોગીઓ કંપનીઓ જવેી કે GFL Americas LLC, FLT GmbH, GFL GM 

Morocco યવગેર ે કોયસ્ટક સોડા, ક્લોરાઈન, હાઈડર ોજન, ક્લોરૉમેર્ેન્ટસ, પોલીટેટર ાફ્લોકોઈર્ીલીન, રફે્રીજરન્ટ સ અને 

ફ્લૉરોસ્પેશીિાલીટી કેયમકલસના ઉત્પાદન તર્ા માકેટીગંમાં અગ્રગ્ણિ સ્ર્ાન હાંસલ કરવાનંુ લક્ષ્ ધરાવે છે. કંપની તેના 

વ્િવસાિના સંચાલન અને કામગીરી પ્રક્રીિાઓમાં સુરક્ષા-સલામતી, પિાગવરણલક્ષી તર્ાટકાઉ યવકાસ જાળવી 

રાખવાની બાબતને વ્િવસાિનો અયભન્ન અંગ તરીકે જવાબદાર સાવચેતીને સ્વીકારીને ઈન્ટટીગે્રટેડ સંચાલન પદ્યતની 

નીયત અપનાવી રહી છે તર્ા નીચેના દ્રયષ્ટકોણ મજુબ તેના યસદ્ાંતોનંુ અમલીકરણ કરી રહી છે.  

1. વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સલામતીિઃ- કામના સ્ર્ળે વ્િવાયસિક ધોરણે ઈજા, અકસ્માત કે માંદગીની રોકર્ામ માટેનંુ 

સલામત-આરોગ્િપ્રદ વાતાવરણ તૈિાર કરવંુ, જોખમો દૂર કરવા તર્ા કામદારોના પ્રયતયનધીઓની OHઅને S સંચાલન 

પદ્યત દ્વારા તેમની સાર્ેના પરામશગ તર્ા તેમની સહભાગીતાને પ્રોત્સાયહત કરવી.  

2. પિાગવરણ સલામતીિઃ-કંપનીનો દરકે કમગચારી, યહતેચ્છુ તર્ા વ્િવસાિમાં સીધી કે આડકતરી રીતે સંકળાિેલ તમામ 

લોકોકંપનીના વ્િવસાિની મિાગદામાં રહી પ્રદૂર્ણને અટકાવવા, કચરાને ઘટાડવા, રીસાિકલીગં, ઉજાગ અને સંશાધનો 

સંચિ (પાણી), પિાગવરણ સુરક્ષામાટે સતત અને હમેંશા કયટબદ્ રહેશે. 

3. ઉત્પાદન ગુણવત્તાિઃ-ગ્રાહકની સંતોર્ની અપેક્ષેઆ ગુણવત્તાનંુ ઉત્પાદન હાર્ ધરાશે અને આપૂયતગ કરવામાં આવશે. 

4. ગ્રાહક સંતોર્િઃ-કંપનીના તમામ કમગચારીઓનોમૂળભૂત ઉદે્દશ્િ ગ્રાહકની અપેક્ષાઓ સારી રીતે સમજી તેને પરીપૂણગ કરવા 

માટેનો પૂરતું ધ્િાન કેયન્ટદ્રત કરવાનો છે.  

5. યહતેચ્છુઓની અપેક્ષાઓિઃકંપનીનો દરકે કમગચારીઓ કંપનીના વ્િવસાયિક યહતેચ્છુઓ જમે કે ગ્રાહકો, બ્રાહ્ય 

સેવાઆપૂયતગકારો, યનિમન સત્તાઓ, રોકાણકારો, આસપાસના સમુદાિો અને કમગચારીઓ યવગેરઓેની અપેક્ષાઓ 

સંતોર્વા પર ભાર મૂકશે. 

6. યનિમોની પૂતગતાિઃ-કંપનીના તમામ કમગચારીઓ લાગુ પડતા નીયત-યનિમો અને કાિદાઓનંુ ચુસ્તપણે પાલન કરશે તર્ા 

ગુણવત્તા, પિાગવરણ, વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સલામતીને લગતી આવશ્િકતાઓનંુ પરીપાલન કરશે. 

7. સલામતી સંચાલનિઃ-કંપનીની તમામ અસ્ક્યાતમો, માલ-યમલકતોની સલામતી જળવાિ, માલસામાનની યહસાબી નોંધો 

ર્ાિ તર્ા સલામતીના જોખમ સંચાલન અંગે આવશ્િક પગલાં લેવાિ, સમિાંતર ેઅવલોકન ર્ાિ અને તમામ લોકો સુરક્ષા 

પ્રક્રીિા અને પદ્યતર્ી સુમાયહતગાર રહે. 

8. સતત સુધારણાિઃ-કંપનીની યવયભન્ન પદ્યતઓ અને પ્રક્રીિાઓમાં બ્રાહ્ય બેન્ટચમાયકુંગ, અદ્યતન ટેકનોલોજી અને 

આંકડાકીિ તર્ા વતગન સંશાધનો દ્વારા સલામતી, આરોગ્િ-સ્વાસ્ર્િ, પિાગવરણલક્ષી કામગીરી અને ગ્રાહકોની 

અપેક્ષાઓ સંતોર્વા માટે સતત સુધારણા હાર્ ધરાશે. 

9. યશક્ષણ અને યવકાસ- વ્િયક્તગત અભ્િાસ આવશ્િકતાઓ માટે આિોજનબદ્ અભ્િાસ અને યવકાસ કાિગક્રમો યવગેર ે

કંપનીની કાિગપ્રણાલી અને ઓપરટેીગં પદ્યતનંુ અયભન્ન અંગ રહેશે.  



10. વ્િવસાયિક અખંયડતતાિઃ- ભષ્ટર ાચાર યવરોધી, વાંચ-રુશ્વત, યવશ્વાસઘાત ઉપર અંકુશ તર્ા માનવીિ હક્કોનો આદર ર્ાિ 

તે રીતે તમામ વ્િવસાયિક કામગીરીઓ યનયતમત્તા આધારીત હોિ અને લાગુ પડતા નીયત-યનિમો, કાિદા-કાનૂનના 

અનુપાલન ર્કી હાર્ ધરવામાં આવે. 

11. નેતૃત્વ કયટબદ્તા, ઉદે્દશ્િ અને દેખરખે તર્ા અવલોકનિઃ- કોપોરટે નેતૃત્વ અંગેની પોતાની નીયતઓ, વ્િૂહાત્મક લક્ષ્ાંકો 

તર્ા વ્િવસાયિક ઉદે્દશ્િો સયહત સલામતી, આરોગ્િ, પિાગવરણ, ગુણવત્તા અને ટકાઉ યવકાસ તર્ા સામાજીક 

જવાબદારીતા બાબતના કંપનીના ઉદે્દશ્િો ઉપર દેખરખે, અવલોકન હાર્ ધરાશે અને કંપનીની કાિમી પ્રયતબદ્તા માટે 

આવશ્િક સૂચનાઓ-હુકમો જારી કરી કંપનીની શે્રષ્ઠ નેતૃત્વતાનો દાખલો પૂરો પાડવામાં આવશે. 

ઉપિુગક્ત બાબતો કંપનીના તમામ કમગચારીઓ, કોન્ટટર ેક્ટસગ, પેટા-કોન્ટટર ેક્ટસગ, સપ્લાિસગ યવગેર ેતમામને લાગુ પડશે. 

 

આ નીયિના અમલીકરિ દ્વારા કંર્પની નીચેની બાબિો હાંસલ કરવા ઈચ્છે છેાઃ- 

- તેના યહતેચ્છુઓનો ચીરકાલીન ભરોસો-યવશ્વાસ 

- સમગ્ર વ્િવસાિમાં અકસ્માતનો શૂન્ટિ દર, પિાગવરણ લક્ષી અને ટકાઉ કામગીરી 

- આસપાસના તર્ા સમાજના લોકો પ્રત્િે આદર અને સન્ટમાન 

વી. કે. જનૈ,        તા. 1લી જુલાઈ, 2019 

મેનેજંીગ ડીરકે્ટર 
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આરોગ્િ અને સલામિીના ધોરિોના આવશ્િકિાાઃ- 

ક્રમ આવશ્િક ધોરિો ર્પુતિક સંદભય 

1 કંપની તેમના કમગચારીઓને કામગીરી માટે સ્વસ્ર્ અને 

સુરયક્ષત સ્ર્ાન પુરંુ પાડશે તર્ા કામગીરી સાર્ે સંકળાિેલ 

આરોગ્િ અને સલામતીને લગતી આકયસ્મક ઘટનાઓ-

ઈજાઓર્ી બચવા માટે પૂરતાં પગલાં ભરશે. ઔદ્યોયગક 

ક્ષેત્રના પ્રવતગમાન સલામતી અને આરોગ્િની માયહતી 

આધારીત શક્ય હોિ ત્િાં સુધી તેવા જોખમો કે 

અકસ્માતોના કારણોને યનમૂગળ કરાશે અર્વાસંભવતિઃ 

ધટાડશે.  

1. વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સલામતી જોખમ મૂલિાંકન 

અને જોખમ સંચાલન પ્રક્રીિાઓ 

2. કામના સ્ર્ળે દેખરખે (ફોમગ 37) 

3. વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સલામતી પુયસ્તકા 

4. ત્રાયહત પક્ષકાર વ્િવસાયિક આરોગ્િ જોખમ મૂલિાંકન 

5. વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સલામતી તાલીમ પુયસ્તકા 

6. સલામતી બુલેટીન અને ઘટનાઓમાંર્ી શીખ 

7. વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સલામતી જોખમ સંચાલન 

પદ્યતમાં કામદારો સાર્ે ચચાગ અને તેઓની સહભાગીતા. 

2 કંપની કાિગસ્ર્ળે રહેલા જોખમો જવેા કે નવા, અપેયક્ષત અને સંકળાિેલા 

તર્ા કામગીરીને લીધે ઉદ્ભવતા જોખમોનંુ મૂલિાંકન કરશે અને આરોગ્િ 

તર્ા સલામતીને લગતા તમામ જોખમો શક્ય તેટલા ધટાડી શકાિ તે માટે 

પૂરતાં પગલાં ભરશે.  

વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સલામતી 

જોખમ મૂલિાંકન અને સંચાલન પ્રક્રીિાઓ 

3 કંપની દ્વારા સંભયવત કારણોને દૂર કરવાના પગલાં લેવાિા છતાં જો 

કાિગસ્ર્ળે જોખમ જળવાઈ રહેતંુ હોિ તો કંપની તેના કમગચારીઓને 

જરુરીિાત મજુબ પૂરતાં વ્િયક્તગત સલામતીના સાધનો પોતાના ખચે પૂરા 

પાડશે. અકસ્માતના કારણે ઈજાના સંજોગોમાં કંપની જ-ેતે કામદારને 

પ્રાર્યમક સારવાર પૂરી પાડશે અને ત્િારપછીની મેડીકલ સારવાર લેવા માટે 

કામદારને સહાિ પૂરી પાડશે. 

1. તાલીમ સયહત વ્િયક્તગત સલામતીના 

સાધનો જારી કરવા, ઉપિોગમાં લેવા અને 

જાળવણી કરવાની પદ્યત 

2. પ્રાર્યમક સારવાર બોક્સની પ્રક્રીિા અને 

તાલીમબદ્ અને પ્રમાયણત ઉપચારકની 

ઉપલબ્ધતા. 

4 આરોગ્િ અને સલામતી સયમયતમાંસંચાલનના પ્રયતયનયધઓ અને કામદારોનંુ સંતુયલત 

જુર્ દ્વારા ઉભી કરવામાં આવશે,તેની સ્ર્ાપના અને જાળવણી કરવામાં આવશે. 

કાિદા દ્વારા અન્ટિર્ા ઉલલેયખત યસવાિ, જો સેવા આપવાનંુ પસંદ કર ેતો સયમયતમાં 

ઓછામાં ઓછો એક કાિગકર સભ્િ માન્ટિ કામદાર સંઘનો પ્રયતયનયધ રહેશે. જ્યાર ેસંઘ 

(પ્રયતયનયધ) કોઈ પ્રયતયનયધની યનમણૂક કરતંુ નર્ી અર્વા સંસ્ર્ા સંગઠીત નર્ી, એવા 

સંજોગોમાં કામદારો તેઓ િોગ્િ લાગે તેવા પ્રયતયનયધની યનમણૂંક કરશે.જનેા યનણગિો 

તમામ કમગચારીઓને સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવશે. કાિગસ્ર્ળમાં આરોગ્િ અને 

સલામતીની યસ્ર્યતમાં સતત સુધારણા માટે યનષ્ઠાપૂવગક જાળવી રાખવા માટે 

સયમયતને સમિાંતર ેવારંવાર પ્રયશક્ષણ અને તાલીમ આપવામાં આવશે. તે વતગમાન 

અને સંભયવત આરોગ્િ અને સલામતીના જોખમોને ઓળખવા અને તેના પર ધ્િાન 

આપવા માટે ઔપચાયરક , સમિાંતર ેવ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સલામતી જોખમ 

મૂલિાંકન કરશે. આ મૂલિાંકનો અને સુધારણાત્મક અને યનવારક પગલાં લેવામાં 

આવશે. અને તેનો રકેોડ્સગ રાખવામાં આવશે. 

આરોગ્િ અને સુરક્ષા સયમતી 

5 કમગચારીઓની સંખ્િામાં જ્યાર ે ફેરફાર ર્ાિ ત્િાર ે યનિયમત ધોરણે, 

અસરકારક રીતે આરોગ્િ અને સલામતી અંગેનંુ પ્રયશક્ષણ, જમેાં સ્ર્ળ 

પરની તાલીમ અને જ્યાં જરૂરી હોિ ત્િાં, નોકરી-યવયશષ્ટ તાલીમ પૂરી 

પાડવામાં આવશે. આવી તાલીમ નવા અને ફેર-એસાઈન કરાિેલ 

કમગચારીઓ માટે પણ પૂરી પાડવામાં આવશે ઉપરાંત જ્યાં ઘટનાઓ બની 

હોિ અને તકનીકીમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્િા હોિ અને / અર્વા નવી 

મશીનરીની ઉમેરતા સમિે કમગચારીઓના સ્વાસ્્િ અને સલામતી માટે 

નવા જોખમો ઉભા ર્ાિ ત્િાર ેઆ તાલીમ પૂરી પાડવામાં આવશે. 

1. તાલીમ કેલેન્ટડર 

2. તાલીમની જરુરીિાત ઓળખવી 

3. આંગતુકો માટેની ઈન્ટડક્શન તાલીમ 

4. ફરજ પરની વ્િવસાયિક અને સ્વાસ્ર્િ 

તાલીમ 

5. ફેરફાર-સુધારા અંગેના સંચાલક 
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કંપની કમગચારીઓના સ્વાસ્્િ અને સલામતીના સંભયવત 

જોખમોને શોધી કાઢવા, તેને યનમૂગળ કરવા, ઘટાડવા, દૂર કરવા 

અર્વા અન્ટિર્ા પહોંચી વળવા માટે દસ્તાવેજીકરણની કાિગવાહી 

કરશે. કંપની કાિગસ્ર્ળે અને કંપની દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ કે 

કોઈ સેવા પ્રદાતા પાસેર્ી રહેઠાણો અર્વા સંપયત્તનો માયલકી 

ધરાવે, લીઝ પર અર્વા કરાર કરલે હોિ તેવા તમામ આવાસો 

અને સંપયત્તમાં ર્તી આરોગ્િ અને સલામતીની ઘટનાઓનો 

લેયખત રકેોડગ જાળવશે. 

 

1. વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સલામતી જોખમ 

મૂલિાંકન પ્રક્રીિા 

2. વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સલામતી પુયસ્તકા 

3. ત્રાયહત પક્ષ દ્વારા વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને 

સલામતી મૂલિાંકન 

4. ઘટનાઓની તપાસ, પૃ્ર્કરણ અને અભ્િાસ 

પ્રક્રીિા 

5. LFI લીફલે્સ 

જીએફએલ ખાતે કાિગરત, નવા આંગતકુો અને સગભાગ સ્ત્રીઓને વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સલામતી માગગદયશગકા 

1. પયરચિ – આ લીફલેટ નવા અને સગભાગ સ્ત્રીઓને અનુલક્ષીને તૈિાર કરાિું છે. તેમાં કંપનીમાં કામગીરી દરયમિાન અર્વા 

તો પ્રસૂતી બાદ કામ પર ચઢયા બાદ ઉદ્ભવતા કેટલાક વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સલામતીના પ્રશ્નોના ઉકેલો રજૂ 

કરવામાં આવ્િા છે. સગભાગવસ્ર્ાને લીધે તમે કામ પર જતા અટકો કે તમારી કારકીદીને અટકાવો તેવું નર્ી. કેટલાક 

કામના સ્ર્ળોએ સગભાગ સ્ત્રી અને તેમના સંતાનને લગતાં આરોગ્િ અને સલામતીના જોખમો રહેલાં છે. 

2. કાિગક્ષેત્ર – આ માગગદયશગકામાં કંપનીના સંકુલમાં ફરજ પરની કે કરારબદ્ એવી તમામ સગભાગઓ અને સ્તનપાન કરાવતી 

મયહલાઓને આવરી લે છે.  

3. કેવા પ્રકારનો જોખમોનો સામનો સંભવી શકે ? -યવયભન્ન પ્રક્રીિાઓ, કામની યસ્ર્તી – શારીયરક કે જયૈવક કે રાસાિયણક 

ઘટકોર્ી જોખમ સંભવી શકે છે અને જોખમો તમારા આરોગ્િની યસ્ર્તી મુજબ કે તમારી ગભાગવસ્ર્ાના યવયવધ તબકે્ક 

બદલાતા જશે. કેટલાક સામાન્ટિ જોખમો નીચે મુજબ હોઈ શકે..... 

- ભાર ેવજન ઉંચકવંુ કે લઈ જવંુ. 

- લાંબા સમિ સુધી એકની એક યસ્ર્તીમાં ઉભા રહેવું કે બેસી રહેવું. 

- ચેપી રોગના સંપકગમાં આવવંુ 

- સીસંુ કે ઝેરી રાસાિણના સંપકગમાં આવવંુ. 

- કામનો તણાવ 

- કામનું સ્ર્ળ અને કામની મુદ્રા 

- યકરણોત્સગી સામગ્રીનો સંપકગ  

- કામના સ્ર્ળે યહંસાની ધમકી 

- કામના લાંબા કલાકો 

- વધુ પડતા ઘોંઘાટ વાળા સ્ર્ાનો 

4.  શંુ તમારી સગભાગવસ્ર્ા આગળ વધવા સારે્ જોખમ વધતું જાિ છે ? 

 અમે તમારી સગભાગવસ્ર્ાના યવયવધ તબકે્ક બદલાતા સંજોગો અનુસાર ઉભા ર્તા જોખમો ઉપર સતત દેખરખે રાખીશંુ 

અને તેનું મૂલિાકંન કરીશંુ. જો તમને લાગે કે કામમાં તમને જોખમ રહેલંુ છે તો અમને જાણ કરવી જરે્ી અમે જોખમનું 

મૂલિાંકન કરીશંુ. તમે ઈચ્છોતો સુરક્ષા અયધકારીને પણ જાણ કરી શકો છો. 

5. શંુ કામનો તણાવ ઓછો કરવા મારા કામના કલાકોમાં ફેરફાર કરી શકંુ ? 

 જો જોખમ મૂલિાંકન ર્કી તણાવ ઉભો ર્તો લાગ ેતો સંભવતિઃ અમે ત ેજોખમ દૂર કરીશંુ, અન્ટિર્ા તમારી ફરજના કામના 

કલાકોમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે. 

6. વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સલામતી માટે પ્રસૂયત બાબતના મારા હક્કો કિા કિા છે ? 

 HSEF યવભાગ (સાઈટ દીઠ) તમારા આરોગ્િ અને સલામતી તર્ા જન્ટમ પહેલાં તમારા સંતાન અને પ્રસૂયત બાદ સ્તનપાન 

સમિની બાબતો માટે જવાબદાર છે. જો તમને લાગે કે તમારા આરોગ્િ અને સલામતી માટે આટલી બધી કાળજી 

લેવાિા છતાં હજુ તમે અસલામતી અનુભવો કે અસ્વસ્ર્ રહો તો તમે આ સંદભે અમોને લેયખતમાં જાણ કરો. તમારંુ કામ 

અને કામની યસ્ર્તીને તાત્કાયલક સુરયક્ષત કરવા ઘટતાં પગલાં ભરીશંુ. 

7. કામગીરીના સ્ર્ળે સ્તનપાન સંબંયધત કોઈ જોખમ રહેલંુ છે ? 

 એકવાર કામે ચઢયા પછી સ્તનપાન ચાલુ રાખવાનું યવચારતા હોવ તો સગભાગવસ્ર્ાને લગતાં જોખમો ઉપરાંત અન્ટિ 

જોખમો હોઈ શકે, જ ેતમારી કામની પયરયસ્ર્ર્ી આધારીત હોઈ શકે, જમેાં.... 

 -કાબગયનક પારાની સારે્ કામ કરવુ,ં 



 -યકરણોત્સગી સામગ્રી સારે્ કામ કરવું ; 

 -સીસાના સંપકગમાં આવવંુ.  

અમે જી.એફ.એલ. ખાતેઆપને ખાતરી આપીએ છીએ કે ઉપરોક્ત કોઈપણ જોખમો અમારા કાિગસ્ર્ળ ઉપર નર્ી. જ-ેતે 

મયહલા કમગચારીએ કામ પર પાછા ફરતી વખતે સ્તનપાન ચાલુ રાખવા અંગે વહેલી તકે લેયખતમાં અમને જાણ કરવી પડશે. 

જરે્ી અમે તેના તર્ા તેના નવા જન્ટમેલા બાળક સંબંયધત વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સલામતીની કાળજી લઈ શકીએ. 

વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સલામતીને લગતી કોઈપણ સહાિ માટેકૃપા કરીને નીચેનાનો સંપકગ  કરો: 

HSEF department :8080, 8081, 8090  

OHC :8085  

 

8. જોખમ મલૂિાકંન- નીચે મુજબના જોખમો ધ્િાને લેવાશે.  

 8.1શારીયરક જોખમો - :હેરફેર અને મુદ્રા, ઝટકા કે કંપન, ઘોંઘાટ, યકણોત્સગગ (આિોનાઈઝીગં કે નોન-આિોનાઈઝીગં) 

8.2જયૈવક ઘટકો: વાિરસ, બેક્ટેરીિા, પેર્ોજનેીક જંતુઓ અન ેચેપી પદાર્ો  

 8.3રાસાિયણક એજન્ટટસ જમેાં ઝેરી રસાિાણ, પારો, એન્ટટીયમટોટીક (સાિટોટોયક્સક) દવાઓ, જંતુનાશકો, કાબગન 

મોનોક્સાઈડ, સીસંુ યવગેર ેસમાયવષ્ટ છે. 

9.કામની યસ્ર્તી : યવયભન્ન સવલતો જમે કે આરામ કક્ષ, માનયસકી અને શારીયરક ર્ાક, કામના કલાકો, તણાવ (પ્રસૂયત બાદની 

ઉદાસી સયહત), ધુમ્રપાનની અસર, તાપમાન, વીઝ્િુઅલ ડીસ્પ્લે િુયનટ સારે્ કામ લેવંુ, એકલા કામ કરવંુ, ઉંચાઈએ કામ 

કરવું, મુસાફરી, યહંસા, વ્િયક્તગત સુરક્ષાના સાધનો, પોર્ યવગરેનેે ધ્િાનમાં રાખવા જરુરી છે જનેા જોખમો અને અસરો 

સગભાગવસ્ર્ા, પ્રસુયત કે સ્તનપાન કરાવતી મયહલાઓ માટે જુદી જુદી હોઈ શકે છે. છેલલા 6 માસમાં પ્રસૂયત ર્ઈ હોિ 

તેવી કે ગભગવતી મયહલાઓને ગભાગવસ્ર્ાના જોખમ મૂલિાંન પત્ર ભરવાના રહેશે (યબડાણ 10માં આપેલ જોખમ મૂલિાંકન 

પત્રક મુજબ). 

પજે 28-9-30 
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પ્રકરિ 9 – સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વની આવશ્િકિા –  

સંઘ/મંડળ રચવાની તવિંત્રિા / સામુયહક સોદાબાજી 

 

કંપનીએ આ સંદભે HR/43 – કમગચારીના સંબંધો અંગે માગગદયશગક નીયત તિૈાર કરી છે. જ ેમાનવ સંશાધનની કામગીરીની 

પુયસ્તકા અનેકમગચારી પયુસ્તકાનો એક ભાગ છે. આ નીયત નીચે મુજબછે.  

9.1 હતેુ – કંપની ઉચ્ચતમ કક્ષાની કામગીરી યનભાવતી શ્રેષ્ઠતા હાંસલ કરવા અને જાળવી રાખવા માટે એક કટીબદ્, સક્ષમ, 

ઉત્પાદકીિ માનવબળ જાળવી રાખવા માંગે છે અને તેમ કરવા માટે અમારી સારે્ કામ કરતાં સહુ કોઈની સુખાકારી જળવાિ 

તે જોવાનુ ંરહે છે. કમગચારીઓ સારે્ના સંબંધો જાળવી રાખવા માટે આપણે ન્ટિાિી અને સુસંગત રહી, ચાવીરુપ કાિદાઓનુ ં

પાલન કરીશંુ અને સાંસ્કૃયતક યવયભન્નતાઓ પ્રત્િ ે સંવેદનશીલ રહીશંુ. આપણે નાત-જાત, ધમગ, યવચારો કે માન્ટિતાઓ કે 

પૂવગગ્રહો આધાર ેભેદભાવ પાડીશંુ નહી.ં 

 

9.2 માગયદયશયકાાઃ 

એ. આપણા કમગચારીઓ સારે્ના બધા વ્િવહારમાં ન્ટિાિી અન ેમાનવતા જાળવવી અને તેઓની કારયકગદી દરયમિાન 

કમગચારીઓની ગૌરવનું સન્ટમાન કરવું. 

b. લાિકાત ધરાવતા, િોગ્િ અને પ્રામાયણકતાને આધાર ેસક્ષમ વ્િક્તીઓની ભરતી અને જાળવણી કરવી. 

c.  સતત વાતચીત અને અન્ટિ કમગચારીઓની સહભાગીતા જાળવી રાખી યવિસનીિતા અને પારસ્પયરક યવશ્વાસ ઉભો 

કરવો અને વ્િવસાયિક કામગીરીર્ી સતત અવગત રાખવા. અમે સુરક્ષા સયમતી, ગુણવત્તા સકગલ અને કાિગ સયમતી 

જવેા ફોરમ રચીને કમગચારીઓની સહભાગીતા અને ટીમવકગને પ્રોત્સાહન આપીશંુ. 

d.  યશસ્ત, ઉત્પાદકતા, ગુણવત્તા અન ેકામગીરીની પ્રક્રીિા સુધારણામની વ્િવસાયિક આવશ્િકતા મુજબ અમારા કામના 

સ્ર્ળોએ સકારાત્મક વાતાવરણ ઉભું કરીશંુ અને જાળવી રાખીશંુ. અમો કમગચારીઓને સ્વેચ્છાએ કામગીરીના હક્કોનુ ં

સન્ટમાન કરીશંુ અને યદ્વ-શાયબ્દકતાને પ્રાધાન્ટિ આપતા એકમ આધારીત મજબૂતીકરણ સંસ્ર્ાઓ સારે્ અરસપરસના 

લાભ મેળવવા પ્રોત્સાહન આપીશંુ. અમે અમારી તમામ પ્રયતબદ્તાઓને પાળીશંુ અને અમારા કમગચારીઓ કે તેમના 

પ્રયતયનધીઓ સારે્ કરલે તમામ કરારોનું પાલન કરીશંુ. 

e. અમારા કમગચારીઓને હરીફાઈના આ િુગમાં લાંબા ગાળા સુધી ટકાઉ રીતે સ્ર્ાયનક અને ઔદ્યોયગક તર્ા 

એકમ/વ્િવાસાયિક ટકાઉપણા આધારીત ન્ટિાયિક રીત ે મહનેતાણું આપવા પ્રિત્નશીલ રહીશંુ. જ-ેતે કમગચારીની 

કાિગક્ષમતા આધારીત મહેનતાણાની રીત આધારીત ચયઢિાતું વેતન ચુકવણંુ કરવા પ્રિત્નશીલ રહીશંુ. 

f. સતત યવકાસ-સુધાર અને રોજગારી વધારવા માટે અમારા કમગચારીઓનું જ્ઞાન, કુશળતા અને વલણ દ્રઢ કરવા ઉપર 

ભાર મકૂીશંુ. 

g. અમારા કમગચારીઓનું આરોગ્િ, સલામતી અન ે સુખાકારી જાળવી રાખવા માટે કયટબદ્ રહીશંુ અને સંતોર્પ્રદ, 

સશયક્તકરણ અને ઉતે્તયજત કામગીરી વાતાવરણ જાળવી આનંદપ્રદ કાિગશૈલી જાળવીશંુ.  

h.  બાળ-મજદૂરને ક્યારિે રોજગારી પર રાખવા નહી ંતેનું સખ્તાઈર્ી પાલન કરીશંુ. 

 

9.2 સુધારિાની સત્તાાઃ- 

એ. આ માગગદયશગકામાં કોઈપણ ફેરફાર કે સુધારણાને ગ્રુપ કોપોરટે એચ.આર. વડા દ્વારા મંજૂર કરાવવાનો રહેશે. 

બી.  ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં સંચાલક મડંળ તેમની મનસૂફી આધારીત કોઈપણ ફેરફાર, સુધારા-વધારા કરવાનો હક્ક 

અબાયધત રાખે છે. આ ફેરફારો અયંતમ અને બંધનકતાગ રહેશે. 
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પ્રકરિ 10 – સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વની આવશ્િકિા – ભેદભાવ 

કંપનીએ આ સંદભે HR/68 – એકસમાન રોજગારીની તકો, બાળમજદૂરી, જાયતિ સમાનતા સામે લઘુમયત જાતીના 

હક્કોયનં રક્ષણ યવગેરઅેંગે માગગદશગક નીયત તિૈાર કરી છે. જ ેમાનવ સંશાધનની કામગીરીની પુયસ્તકા અનેકમગચારી પયુસ્તકાનો 

એક ભાગ છે. આ નીયત નીચે મુજબછે.  

10.1 રૂ્પવયભૂયમકાાઃ- અમારી કંપની, એટલે કે ગુજરાત ફ્લોરોકેયમકલસ યલયમટેડ, GFL અમયેરકા LLC., GFL GmBH, GFL GM 

મોરોક્કો અને IWL, IWISL, IRL એક સમાન રોજગાર નીયત માટે પ્રયતબદ્ છે, આ પ્રયતબદ્તા કંપનીના પસંદગીર્ી રોજગાર 

પ્રાપ્ત કરવાના મીશનનો એક અયવભાજ્ય અગં છે. અમારી બધી જ માનવ સંશાધનની નીયતઓ અને પ્રક્રીિાઓ યબન-

ભેદભાવપૂણગ પારદશગક વ્િવહારને દશાગવે છે અન ે તમામ કમગચારીઓન ે રોજગારી માટે એકસમાન તક પૂરી પાડે છે. આ 

પ્રયતબદ્તાના ભાગરુપે બધા જ કમગચારીઓ, તેમના સહકાિગકરો સારે્, પરસ્પર માન-સન્ટમાન આદર જળવાિ તર્ા કોઈપણ 

સ્તર ેપજવણી વગર ન્ટિાિપૂણગ વતગન ર્ાિ તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. 

10.2 હેતુિઃ-  

આ માગગદયશગકાનો ઉદે્દશ્િ અમારી કંપનીમાં એકસમાન રોજગારીની તકો પૂરી પાડવા લીધેલ ખાતરીબદ્ પગલાંઓની 

રુપરખેા દશાગવવાનો છે. આ માગગદયશગકા કંપનીના તમામ હોદ્દાઓ, ભરતી, પસંદગી, યનમણૂંક, તાલીમ, યશક્ષણ અને યવકાસ, 

બઢતી, કંપનીની પ્રવૃયત્તઓ અને રોજગારીના યનિમો અને શરતોને લાગુ પડે છે. કંપની વૈયવધ્િતા જાળવી રાખવા, વ્િવસાયિક 

પરીણામો હાંસલ કરવા, કમગચારીઓ, વૈયશ્વક ગ્રાહકો, ભાગીદારો અને સમુદાિો માટે સુદ્રઢ ભયવષ્િના ઘડતર માટે પ્રયતબદ્ 

છે. 

10.3 નીયિનું માળખું: અમો દ્રઢપણ માનીએ છીએ કે અમારી યવકાસની મહત્વકાંક્ષાઓન ેસાકાર કરવા તર્ા વ્િવસાિમા ં

સમાયવષ્ટ કરી વધુ ને વધુ ઉંચે લઈ જવા માટે વૈયવધ્િસભર કુશળ માનવબળ જરુરી છે. કંપનીમાં પુરુર્ અન ે

મયહલાઓને એકસમાન દ્રયષ્ટએ કુશળતા, પ્રિત્નો અને જવાબદારીના આધાર ેરોજગારી, વેતન, બઢતી પૂરી પાડવામા ં

આવે છે જ્યાં નાત-જાત, લીગં, ધમગ, જ્ઞાયત, વંશીિતા આધારીત કોઈપણ પ્રકારનો ભેદભાવ દાખવવા પર પ્રયતબંધ 

છે. જો કે, યવશેર્ ક્ષમતા ધરાવતા કમગચારીઓની સંદભગમાં કેટલીક સકારાત્મક પ્રતીક્રીિાઓ હોઈ શકે છે. અમારી 

રોજગારીની નીયતઓ હમેંશા ન્ટિાિી અને પારદશગક રહેશે તર્ા કામગીરીમાં પ્રવતગમાન કાિદા-કાનૂન અને કંપની 

માગગદયશગકાની જોગવાઈઓ અને નીયતઓ અનુસાર વૈયવધ્િતા અને સમાનતા જાળવીશંુ  

A. કંપની તેના તમામ કમગચારીઓને તમેની ફરજો ઉત્તમ રીત ે અદા કરવામાં અનુકુળ વાતાવરણ મળી રહ ે છે તેની 

ખાતરી રાખવા તમામ પગલાં ભરશે. કોઈપણ કમગચારીની યવકલાંગતાને કારણે તેની યવરુદ્ કંપનીમાં કોઈપણ 

કમગચારી ભેદભાવ રાખશે-રખાવશે નહી.ં 

B. કંપનીના તમામ કમગચારીઓ પરસ્પર આદર સત્કાર/સન્ટમાન / ગૌરવ જાળવશે અને અન્ટિોના હક્કોનું સન્ટમાન તર્ા 

મતભેદ અંગ ેએકબીજા સારે્ના વ્િવહાર-વતગન માટે જવાબદાર રહેશે. અનાદર વતગનમાં નીચેની બાબતોનો પણ 

સમાવેશ ગણાશે.... 

i. વ્િયક્તગત રીતે કે ફોન પર, ખુલલામાં વાતચીત દરયમિાન અપમાન,ઉપહાસ, સોગંધ લેવડાવવા કે રાડારાડ કરવી-

કરાવવી. 

ii. આક્રમક હાવભાવ દશાગવવો 

iii. અપશબ્દો બોલવા 

iv. મૌયખક કે સાંકેયતક રીતે ધમકાવવા, નોકરીમાંર્ી કાઢી મૂકવા ધાક-ધમકી આપવી 

v. યહંસક વૃયત્ત દાખવવી જમે કે બારણું પછાડવુ,ં. ટેબલ ઉછાળવું, ચીજવસ્તુઓનો ઘા કરવો યવગેર ે

vi. ધમકાવવંુ આપવી જમે કે સતત ટીકા, અશક્ય સમિમિાગદા આપવી, સતત લક્ષ્ાંકો અને એસાઈનમેન્ટટ બદલતા 

રહેવા, અર્ગહીન કામ સોંપવું કે કામ વગર બેસાડી રાખવા યવગેર ે 

vii. અન્ટિો પ્રત્િ ેઅનાદર દાખવતું કુસંસ્કારી, અયપ્રિ, અિોગ્િ અને યબનવ્િવસાયિક, અપરાધમિ, અસ્પષ્ટ વતગન કરવું-

કરાવવંુ. 

viii. સામાવાળાની લાગણીઓને ઠેસ કે દુિઃખ પહોંચાડે, વ્િર્ા, પરશેાની, ખલેલ પહોંચાડે તેવું વતગન કરવું કરાવવંુ 

 



-33- 

c.  કંપનીમાં રોજગારી નાત-જાત, જ્ઞાયત, ધમગ, શારીયરક ક્ષમતા યવગેરનેો ભેદભાવ દાખવ્િા વગર ફક્ત િોગ્િતા 

આધારીત રહેશે. 

d.  રોજગારીમાં બઢતીની તકો કામગીરી, ક્ષમતા અને સંભાયવતતા આધારીત અને વ્િવાસાયિક જરુરીિાતો અનુસાર 

રહેશે, જમેાં નાત-જાત, ધમગ, જ્ઞાયત આધાર ેભેદભાવ કરાશે નહી.ં 

e.  કંપનીમાં ક્યારિે બાળ-મજદૂર રખાશે નહી.ં એટલે કે ILO ધોરણો મુજબ 18 વર્ગર્ી ઓછી વિનો કોઈપણ યકશોર 

મજૂરને રોજગારી અપાશે નહી.ં ઉપરાંત કંપની તેના કોઈપણ કોન્ટટર ેક્ટરને પણ 18 વર્ગર્ી ઓછી વિના કામદારન ે

કામ પર રાખવા મંજૂરી આપશે નહી.ં 

f.  કંપનીનું પગારનું માળખંુ ‘સમાન કામ માટે સરખંુવેતન’ આધારીત રહેશે જમેાં નાત-જાત, જ્ઞાયત, ધમગનો કોઈ ભેદભાવ 

રાખવામાં આવશે નહી.ં 

10.4 ફયરિાદ યનવારિાઃ-કંપની તેના કોઈપણ કાિગસ્ર્ળે કોઈપણ વ્િયક્ત કે જુર્ સમક્ષ નાત-જાત, ધમગ, જ્ઞાયત કે 

શારીયરક ક્ષમતાના માપદંડ આધાર ેઆચરવામાં આવતા ભદેભાવિુક્ત વતગન કે પજવણીને સાંખી લેશે નહી.ં જો 

કોઈ કમગચારી આ નીયતનું ઉલલંઘન કરતાં જમેાં ભેદભાવ, પક્ષપાત, પજવણી, ધાક-ધમકી કે અન્ટિ કમગચારીને ભોગ 

બનાવતો કે ખોટા દાવા કરતો માલૂમ પડશે તો તેની સામે તપાસ હાર્ ધરી િોગ્િ ગેરયશસ્તના પગલાં ભરવામા ં

આવશે.  

10.4.1 જો કોઈપણ કમગચારીને આ માગગદયશગકાનું સંભયવત ઉલલંઘન માલૂમ પડે તો તેણે તુરંત કંપનીની યનયતમત્તા 

સયમતીને જાણ કરવી. સંભયવત ગરેવતગણૂંકના જાણ કરનાર કે માયહતી આપનાર કે આ અંગેની તપાસમા ં

સહાિભૂત બનનાર કમગચારીને બદલાની ભાવનાના જોખમ સામે રક્ષણ પુરંુ પડાશે. તમામ ફરીિાદોન ે

ગંભીરતાર્ી ધ્િાને લેવામાં આવશે અને સંવેદનશીલતા અને ન્ટિાયિક રીતે તેની ઉપર કામ ચલાવવામા ં

આવશે. જો નીયતના ઉલલંઘનની આવી કોઈ ઘટના સંબંધે કોઈ સંઘર્ગ ર્ાિ તો તેને તુરંત અટકાવી દેવો 

અને જ-ેતે યવભાગની કંપનીના યનયતમત્તા સયમતીમાં રહેલ નીચેના કોઈપણ અયધકારીને જાણ કરવી 

આવશ્િક છે. 

1. વ્િવસાિનો મુખ્િ કાિગકારી અયધકારી  

2. વ્િવસાિનો મુખ્િ નાણાકંીિ અયધકારી  

3. યવભાગીિ વડા કે સાઈટના વડા અર્વા કામગીરી યવભાગના વડા (લાગુ પડવા મુજબિઃ)  

4. જુર્ના મુખ્િ નાણાંકીિ અયધકારી  

5. વડા – ગ્રપુ કોપોરટે માનવ સંશાધન  

6. કંપની સેકે્રટરી 

કંપની સેકે્રટરી કંપનીનો યનયતમત્તા અયધકારીરહેશે અને ઉપિુગક્ત ટીમના કોઈપણ 3 સભ્િો સયહત કંપની સેકે્રટરી આ 

યનયતમત્તા સયમતીનું કોરમ રચશે. એ જ રીતે, જો કોઈપણ કમગચારી કે એજન્ટટ જાણતો હોિ કે માનતો હોિ અિોગ્િ રીતે જ-ે

તે વ્િયક્તને સાચવવામાં કે સરભરા કરવામાં આવશે કે આવી રહી હોિ તેણે આવી ઘટનાનું યનયતમત્તા સયમતીને જાણ કરવી. 

કંપનીની નીયત એવી છે કે કોઈપણ કમગચારી સામે બદલાની ભાવના આધારે, પ્રમાયણકપણે અને ભરોસાર્ી આ નીયતના 

યનિમોનું ઉલલંઘન ર્ઈ રહ્યું હોવા અંગ ેજાણ કરવામાં આવે તવેા સંજોગોમાં તેની રોજગારી સામે કોઈપણ આડઅસર ર્ાિ 

તેવા પગલાં લેવાશે નહી.ં કંપની તેના સપ્લાિસગ અન ેજવાબદાર કમગચારીઓને આવા મુદ્દાઓ ઓળખવા અન ેતેની કાિદા 

મુજબ તેની પ્રતીક્રીિા આપવા યવયવધ મંચ અન ે વકગશોપના આિોજન ર્કી ફરજીિાત તાલીમ પરૂી પાડશે. કંપનીના 

સપ્લાિસે પણ તેમના વ્િવસાિો અને સપ્લાિ ચેઈનમાં આ અયધયનિમની જોગવાઈઓનું અને સંલગ્ન આવશ્િકતાઓનુ ં

પૂણગતિઃ પાલન ર્ાિ છે તેનું સતત મૂલિાકંન કરવું.  

10.4.2 કંપની સેકે્રટરી કંપનીનો યનયતમત્તા અયધકારીરહેશે અને ઉપિુગક્ત ટીમના કોઈપણ 3 સભ્િો સયહત કંપની સેકે્રટરી 

આ યનયતમત્તા સયમતીનું કોરમ રચશે. કંપનીની નીયત એવી છે કે કોઈપણ કમગચારી સામે બદલાની ભાવના આધારે, 

પ્રમાયણકપણે અને ભરોસાર્ી આ નીયતના ભષ્ટરાચાર યવરોધી યનિમોનું ઉલલંઘન ર્ઈ રહ્યું હોવા અંગે જાણ કરવામાં આવે 

તેવા સંજોગોમાં તેની રોજગારીને નુક્સાન ર્ાિ તેવા પગલાં ભરાશે નહી.ં  
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10.4.3જો કોઈ કમગચારી (કાિમી, ફુલટાઈમ, પાટગ  ટાઈમ કે ઉચ્ચક/કામચલાઉ / કરાર આધાયરત), વેન્ટડર, સપ્લાિસગ, 

કોન્ટટર ે કેટસગ, કન્ટસલટન્ટ સ, સયવગસ પ્રોવાઈડ કે અન્ટિ એજન્ટસી કે પ્રયતયનધી કંપની સારે્ જ ેકોઈપણ પ્રકારના વ્િવસાિમા ં

સંકળાિેલ હોિ અને જવેી તેમને ભેદભાવ અંગેની કોઈપણ ઘટના ધ્િાનમાં આવે કે તરત તેમણે યનયતમત્તા સયમતીના કોઈપણ 

સભ્િને જાણ કરવાની રહેશે.  

10.4.4આવી કોઈપણ ઘટનાની જાણ લેયખતમાં કરવી યહતાવહ છે. જો તે છેતરપીડંી અગંે લેયખતમાં જાણ કરવા ના ઈચ્છતા 

હોિ પરંતુ ભેદભાવના વ્િવહારની ક્રયમક અને યવગતવાર માયહતી આપી શકે તેમ હોિ તો યનયતમત્તા સયમતીનો સભ્િએ 

રીપોટગર ેવણગવ્િા મુજબ આવી માયહતી લેયખતમાં નોંધી લેવી અને આવી ઘટના અંગ ેયવગત પૂરી પાડનાર વ્િયક્ત, અયધકારી 

કે કમગચારીની ઓળખની યવગતો નોંધવી અને જાળવી રાખવી.  

10.4.5આવી ઘટના અંગનેી જાણ ખાનગીમાંઆપી શકાશે અને જનેે જાણ કરાઈ હોિ તેણે જાણ કરનાર તર્ા ઘટના અગંે 

ગુપ્તતા જાળવી રાખવાની રહેશે અને કોઈપણ સંજોગોમાં યબનઅયધકૃત વ્િયક્ત સારે્ તેની ચચાગ કરવાની રહેશે નહી.ં 

10.4.6યનયતમત્તા સયમતીનો સભ્િ આવી કોઈપણ ઘટના અંગે જાણકારી મળ્િેર્ી / નોડલ અયધકારી સંબંયધત રકેોડ્સગ, 

દસ્તાવજેો અને પુરાવાઓને તુરંત કસ્ટડીમાં લઈ તેમાં ભેદભાવમાં સંડોવાિેલ દોર્ીત દ્વારા કે તમેના પ્રભાવ હેઠળના કોઈપણ 

અયધકારી દ્વારા પુરાવાઓમાં છેડછાડ, નાશ કે રદ્દના ર્ાિ તે જોવાનું રહેશે. 

10.4.7યનયતમત્તા સયમતી કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃયત્ત અંગે પ્રાર્યમક ચકાસણી અને િોગ્િ તપાસ હાર્ ધરશે. આવી તપાસ 

યનયતમત્તા સયમતીને િોગ્િ લાગે તે વ્િયક્તને સોંપી શકે છે. 
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10.4.8તપાસ પૂણગ ર્િેર્ી આવશ્િક અને િોગ્િ પગલાં હાર્ ધરાશે જમે કે વહીવટી કાિગવાહી, યશસ્તભંગના પગલાં, યદવાની 

કે ફોજદારી કાિગવાહી કે પછી ભેદભાવ અગંે કોઈ વજૂદ ના જણાઈ આવે તો ઘટના ઉપર પૂણગ યવરામ મૂકાશે, તપાસના 

પરીણામ આધારીત આ પગલાં લેવામાં આવશે. 

 

10.5નીયિનું ઉલલંઘન - તપાસ દરયમિાન જ ેકમગચારી યવરુદ્ ફયરિાદ કરવામાં આવી હોિ તે ભેદભાવના વતગન માટે દોર્ીત 

જણાઈ આવે તો તેની સામે યશસ્તભંગના પગલાં લેવાઈ શકે છે. આ પગલાંઓમા ંઉપરી દ્વારા ઠપકો, વેતન વધારો 

અટકાવવો, પગાર કાપી લેવો, છુટ્ટી કે રદ્દતા કે ગંભીર પગલાં તરીકે નોકરીમાંર્ી રુખસદ પણ આપવામાં આવી શકે. 

10.6 સુધારિાની સત્તાાઃ- 

 1. ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં કોઈપણ સુધારો-ફેરફાર ગ્રુપ કોપોરટે માનવ સંશાધનના વડા દ્વારા મંજૂર કરાશે. 

 2. ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં સંચાલક મડંળ તમેની મનસૂફી આધારીત કોઈપણ ફેરફાર, સુધારા-વધારા કરવાનો હક્ક 

અબાયધત રાખે છે. આ ફેરફારો અયંતમ અને બંધનકતાગ રહેશે. 

 

10.7 યનયિમત્તા લાઈનાઃ- કોઈપણ કંપનીના કમગચારી દ્વારા કંપનીની નીયતઓ કે માગગદયશગકાઓ યવરુદ્લેવાતાં પગલા ં

અંગે કમગચારીઓને પ્લેટફોમગ પરંુુ પાડવા અમોએ ESI Portal ઉપર એયર્ક્સ લાઈન કરીને ડીજીટલ પ્લેટફોમગ શરુ કિુું 

છે. 
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પ્રકરિ – 11 સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વની આવશ્િકતા – યશસ્ત પાલન 

કંપનીએ યશસ્ત માગગદયશગકા અને યશસ્તપાલન પ્રક્રીિા સંદભે નીચે મુજબની નીયત HR/75 તૈિાર કરી છે જ ેમાનવ સંશાધન 

કામગીરી પયુસ્તકા અને કમગચારી પુયસ્તકાના ભાગ સ્વરુપે છે. આ નીયત નીચે મુજબ છે : - 

 

11.1 નીયત અને ઉદે્દશ્િિઃ- 

કંપની અપેક્ષા રાખે છે કે બધા કમગચારીઓ તેમના રોજંીદા કાિોમાં તેમના સાર્ીદારો, સહિોગીઓ અને યહતધારકો સાર્ે િોગ્િ રીતે 

વતગન-વ્િવહાર આચરે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે અપેયક્ષત અને વતગનના ધોરણોને યનધાગયરત કિાગ છે તેવી નીયતઓ અને 

માદગ યશગકાઓર્ી કમગચારી પોતાને અવગત રાખે. કંપની માને છે કે કમગચારીઓ જ્યાર ેસ્વયશસ્ત પાલન કર ેત્િાર ેશ્રેષ્ઠ સ્તર ેયશસ્ત ધરાવે છે. 

આદશગ પયરયસ્ર્તીમાં યનિમો-કાિદાઓ, દંડ અને યશસ્ત પ્રક્રીિાઓને લાગુ કરવાની જરુર જણાતી નર્ી, કારણ કે દરકે કમગચારીને સાચા 

અર્ગમાં યશસ્તમિ રહેવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે અને જ-ેતે કમગચારી યશસ્તના આ યનિમોને સ્વેચ્છાએ જ અનુસર ેછે. જો કે, કોઈ 

કમગચારી જ્યાર ેઆ યનિમો કે સૂચનાઓનંુ પાલન કરતો નર્ી ત્િાર ે યશસ્તભંગનંુ કારણ બને છે. ત્િાર ે તેમણે સ્વયશસ્તબદ્ રહેવાની 

આવશ્િકતા છે. આમ, યશસ્તનો અમલ – પાલન કંપનીની દૂરંદેશી હિાતી અને સફળતા માટે અત્િંત મહત્વપૂણગ છે અને સંચાલનનંુ 

પૂવગયનધાગરણકારક છે. 

 

11.2 કોને લાગુ પડે છે.... 

 

i)આ નીયત ગુજરાત ફ્લૉરોકેયમકલસ લીમીટેડ, GFL Americas LLC., GFL GmbH, GFL GM Moroccoનાસ્તર 5 કે તેર્ી 

ઉપર જ્યાર ેપવનચક્કી વ્િવસાિમાં સ્તર67 અને તેર્ી ઉપરના તમામ કમગચારીઓને લાગુ પડે છે. 

ii)જીએફએલના સ્તર 6 જ્યાર ેપવનચક્કી વ્િવસાિના સ્તર 7ના કમગચારીઓ સ્ટેન્ટડીગં ઑડગર અયધયનિમ 1946 હેઠળ આવરી 

લેવાિા હોઈ આ માગગદયશગકા લાગુ પડતી નર્ી. 

iii)આ માગગદયશગકા કેન્ટદ્રવતી સલામતી યનિમોના ઉલલંઘનમાં લાગુ પડતી નર્ી.  

 

11.3યશતિના યસદ્ધાંિોાઃ- 

 યશસ્તપાલનની બાબતોમાં કંપની નીચેના યસદ્ાંતોનો અમલ કરશે. 

i. યશસ્તભંગ-ગેરયશસ્તની તમામ બાબતોની ગુપ્તતા જાળવવામા ંઆવશે.  

ii. યશસ્તભંગને લગતી તમામ બાબતો માટે શક્ય તેટલંુ ઝડપર્ી કામ હાર્ ધરાશે. 

iii. યશસ્તભંગની તમામ ઘટનાઓમાં અપરાયધક કમગચારીને તેની રજૂઆત માટે પૂરતી તક આપવામાં આવશે. 

iv. કમગચારીનો સુપરવાઈઝર કે તેનો યવભાગીિ વડો કે તેની સામે ફયરિાદ કરનાર વ્િયક્ત તપાસકતાગ અયધકારી રહેશે 

નહી.ં 

v. જ-ેતે કમગચારી કાિગકારી વડા / સીઈઓ કે કોપોરટે એચઆર ગ્રુપના વડાને અપીલ કરી શકે છે. 

vi. ગેરયશસ્ત અગંેની કાિગવાહીની ઘટનામાં કુદરતી ન્ટિાિના યસદ્ાંતો જળવાઈ રહેશે. 

11.4યશતિના કે્ષત્રો 

દરકે કમગચારીએ કંપનીનીયનયિત કામગીરીને અનુસારવા અને તેની આચાર સંયહતાનું પાલન કરવાની અપેક્ષા રાખવામા ં

આવે છે જ ેસંભવતિઃ નીચે મુજબ છે. 

i. કંપનીના તમામ કમગચારીએ હમેંશા....  

 a. સંપૂણગ અખંયડતતા જાળવી રાખવી 

 b. ફરજ પ્રત્િે યનષ્ઠા જાળવવી, અને  

 c. કંપનીની પ્રયતષ્ઠામાં વધારો કર ેતેવું હમેંશા વતગન કરવું-કરાવવંુ. 

ii. કોઈ પણ કમગચારી ગુના પ્રેરક પ્રદશગનમાં ભાગ લેશે-લેવડાવશે નહી ં 

  



iii. કોઈપણ કમગચારી કંપનીની મંજૂરી વગર જાતે પૂણગ કે આંયશક રીતે સંચાલન કે પ્રકાશન કે કોઈ અન્ટિ સામાયિક, રડેીિો કે 

ટેલીવીઝન પ્રસારણ, ઈન્ટટરનેટ પોસ્ટીગં કે એડીટીગં કે પુસ્તક પ્રકાશન કે પોતાના કે બીજાના કે અનામી રીતે કોઈપણ પ્રકારના 

લેખ, પત્ર અખબાર, સામાયિકો, પ્રકાશનો કે ઈન્ટટરનેટ ઉપર પ્રસારણ કરશે – કરાવશે નહી ં(સંપૂણગ સાયહયત્િક, કલાત્મક કે 

વૈજ્ઞાયનક લેખના અપવાદને બાદ કરતાં) 

iv. કંપનીની ટીકા – કોઈપણ કમગચારી તેના નામે કે તખલલુસ કે ઉપનામ હેઠળ કે પ્રેસ સમક્ષ કે જાહેરમાં કંપની યવરુદ્ 

કોઈપણ પ્રકારની ટીકા ટીપ્પણી કે નીચે મુજબના યનવેદન કરશે-કરાવશે નહી.ં... 

i. જરે્ી કરીને કંપનીની નીયત કે કંપનીની કામગીરીની ટીકા ર્ાિ  

ii. જરે્ી કરીને કંપનીના જાહેર જનતા સારે્ના કે સરકારી અયધકારીઓ સારે્ના સંબંધોમાં સંઘર્ગ ર્ાિ. 

v. કોઈપણ કમગચારી, કંપનીના સામાન્ટિ કે યવશેર્ હુકમ મુજબ અર્વા તેને સોંપાિેલ ફરજોની યનષ્ઠાપૂવગક કામગીરી યસવાિ, 

પ્રત્િક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈપણ અયધકૃત દસ્તાવજે કે તેનો કોઈ પણ ભાગ કોઈપણ કે આવી કોઈપણ માયહતી કે જાણકારી 

યબનઅયધકૃત વ્િયક્તને આપશે-અપાવશે, સોંપશે નહી.ં 

vi. કંપનીના કમગચારીએ...  

1. નશીલા/માદક દ્રવ્િોને લગતાં પ્રવતગમાન અમલી કાિદા-કાનનૂનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું 

2. કમગચારીએ તેની ફરજ દરયમિાન કોઈપણ નશીલા પદાર્ો કે ડર ગ્સનું સેવન કરવું -કરાવવંુ નહી ંતર્ા કામગીરી 

દરયમિાન કોઈપણ સમિે આવા પદાર્ો કે પીણાંનું સેવન કિુું -કરાવ્િું નર્ી તેની ખાતરી કરવી. 

3. જાહેર સ્ર્ળોએ નશીલા પદાર્ો કે ડર ગ્સનું સેવન કરવાર્ી દૂર રહેવું. 

4. નશો કરીને જાહેરમાં આવવંુ નહી.ં 

5. અન્ટિ કમગચારી કે ગ્રાહકને નશીલંુ પીણું કે દ્રવ્િ ઑફર કરવું કરાવવંુ નહી ંકે તે માટે લલચાવવા નહી.ં 

6. ક્યારિે તેમની ફરજોની કાિગક્ષમતા કે કામગીરીને પ્રયતકુળ અસર પમાડે તેવા નશીલા કે માદક દ્રવ્િોનું સેવન કરવું 

કરાવવંુ નહી.ં 

 

vii. કંપનીના કોઈપણ કમગચારીએ સક્ષમ અયધકારીની પૂવગ લેયખત મંજૂરી વગર પ્રત્િક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈપણ પ્રકારના અન્ટિ 

વ્િવસાિ કે વેપારમાં જોડાવવનું નહી ંકે રોજગારી મેળવવી નહી ંકે તેવી વાટાઘાટો કરવી-કરાવવી નહી.ં જો કે, કમગચારી તેની 

ફરજને અડચણરુપ – બાધ ના આવે તે શરતે સામાજીક કે સખાવતી માનદ્ કાિો, સાયહયત્િક, કલા-સંસ્કૃયત અગંેના પ્રસંગોયચત 

કાિો માટે સક્ષમ અયધકારીની મંજૂરી લઈ કરી શકશે.  

viii. કોઈપણ કમગચારી તેના કામકાજના સમિગાળા દરયમિાન તેના સ્ર્ાને અન્ટિ કોઈને મકૂીન ેકે પયરવાર કે કોઈ સભ્િ માટે 

કે ફરજ પરના અન્ટિ કોઈ વ્િયક્તની જવાબદારી હેઠળ બેંકો, એલઆઈસી યવગેરનેા કામકાજ માટે કે અન્ટિ કોઈ કામે નાણા ં

ઉઘરાવવા કે ચૂકવણંુ કરવા જઈ શકશે નહી ં

ix. કંપનીના કમગચારીએ સ્વભાવગત કરજની ટેવર્ી દૂર રહેવું અને જો સંજોગોવસાત તે નાદાર જાહેર ર્ાિ તો તેણે તુરંત 

કોપોરટે એચઆરને હકીકતની જાણ કરવી. 

x. યશસ્ત અને સારી ભાવનાર્ી કરાિેલ પૂવગગ્રહિુક્ત નીચે મુજબના કૃત્િો કે કસૂર પણ ગેરયશસ્ત લેખાશે.... 

i. કોઈપણ અદાલત દ્વારા જ-ેતે ગુના બદલ ન્ટિાયિક રીતે દોર્ી ઠેરવવામાં આવે.  

ii. કંપનીના વ્િવસાિ કે યમલકતમાં ચોરી, છેતરપીડંી કે અપ્રણાયણકતા દાખવવી  

iii. ગેરકાિદેસર રીતે પ્રશંશા મેળવવા લાંચ આપવી કે લેવી કે અપાવવી-લેવડાવવી.  

iv. કોઈપણ કમગચારીની તેના ઉપરી દ્વારા વ્િાજબી કે કાિદેસરના હુકમનો ઈરાદાપૂવગક અવગણના / અનાદર કરવો 

જરે્ી કંપનીની માલ-યમલકતની સલામતી કે અન્ટિ બાબતોકામ કે વેતન ઉપર યવપરીત અસર ઉભી ર્ાિ 

v. કંપનીના સંકુલની અંદર કે કામ કરતા કમગચારીઓને સોંપાિલે કામગીરીના સ્ર્ળે જુગાર રમવો. 

vi. કંપનીના સંકુલ કે ક્ષેત્રમાં કામના કલાકો દરયમિાન નશો કરીને ઘમુવું, ઉદ્ત વતગન કરવું કે ફરજ પરના અન્ટિ 

કમગચારીનું જીવન સલામતી જોખમમાં મૂકાિ તેવું આચરણ કરવું, ધાકધમકી આપવી, દબાણ કરવું કે યશસ્તનું ઉલલંઘન 

કરવું. 
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vii. સક્ષમ અયધકારીની મંજૂરી યવના કાિદા દ્વારા આવશ્િક ન હોિ તમે છતાં યબનઅયધકૃત વ્િયક્તઓ દ્વારા કંપનીના સંકુલમાં 

િોગ્િ વ્િવસ્ર્ા અને અનુશાસન માટે પ્રયતકુળ હેતુસર નાણાં ભંડોળ ઉઘરાવવંુ/ એકયત્રત કરવુ.ં 

viii. સક્ષમ અયધકારીની મંજૂરી યવના કંપનીના સંકુલમાં કમગચારીઓને પે-ટીકી્સ આપવી કે કોઈ ચીજવસ્તુના ટોકન રુપે 

ટીકીટનું કે કુપનનું કે અન્ટિ ટોકનનું કેનવાસીગં કરવુ,ં વેચવી-વેચાવવી કે તેના વેપારમાં જોડવુ-ંજોડાવવંુ. 

ix. કંપનીના સંકુલમાં મીટીગંો િોજવી, સૂત્રોચ્ચાર કરવો-કરાવવો, પ્રદશગનો િોજવા-િોજાવવા. 

x. પ્રવતગમાન કાિદા-કાનૂનની જોગવાઈઓનું ઉલલંઘન કરી હડતાળ પાડવી, શરુઆત કરવી, જોડાવવંુ. 

xi. પ્રવતગમાન કાિદા-કાનૂનની જોગવાઈઓનું ઉલલંઘન કરી હડતાળમાં ભાગ લેવા અન્ટિોને ઉશ્કેરવા કે હડતાળને આગળ 

ધપાવવી.  

xii. ઈરાદાપૂવગક કામ ઓછંુ કરવું કે તેમ કરતાં અન્ટિોને ઉશ્કેરવા 

xiii. કંપનીની કોઈપણ કામગીરી માં ખલેલ પહોંચાડવી કે માલ-યમલકતને ઈરાદાપૂવગક નકુ્સાન પહોંચાડવુ ં

xiv. કંપનીની કામગીરીને લગતી પોતાની માયલકીપણાની કોઈપણ ખાનગી માયહતી યબનઅયધકૃત વ્િયક્તને જાહેર કરવી-

કરાવવી. 

xv. યબનઅયધકૃત રીતે ફરજ ઉપરર્ી ગેરહાજર રહેવું.  

xvi. નીચેની એચ.આર. માગગદયશગકાઓનું ઉલલંઘન કરવું-કરાવવું– 

HR/51 – કાિગસ્ર્ળે મયહલાઓની જાયતિ સતામણીની રોકર્ામ, પ્રયતબંધ અને અટકાવ અંગેની માગગદયશગકા 

HR/62 – સોયશિલ મીડીિા અંગેની માગગદયશગકા  

HR/65 – વેઠીિા-બંધક મજદૂર પ્રયતબંધ અંગેની માગગદયશગકા  

HR/66 – ગુલામી કે વૈતરંુ અને મજૂરોની લેવડ-દેવડ યવરોધી માગગદયશગકા  

HR/67 – માનવીિ હક્કોના સલામતી અંગેની માગગદયશગકા  

HR/68 – એકસમાન રોજગારની તકો, જાયતિ સમાનતા અને માનવીિ હક્કોની સલામતી અંગેની માગગદયશગકા  

HR/69 – ભષ્ટર ાચાર અને લાંચરુશ્વત રોકર્ામ અંગેની માગગદયશગકા 

HR/70 – આચારસંયહતા અગંેની માગગદયશગકા 

HR/71 – છેતરપીડંી યનવારણ અગંેની માગગદયશગકા 

HR/72 – પારસ્પયરક યહતોના ઘર્ગણ અગંેની માગગદયશગકા 

HR/73 – વ્હીસલબ્લૉઅર અંગેની માગગદયશગકા 

HR/74 – બાળમજદૂર અગંેની માગગદયશગકા 

 

xi. યશસ્તની ભાવના છતાં કરાિેલ નીચે પ્રમાણેનું કોઈપણ કૃત્િ, ભૂલ કે કસૂર મોટો યશસ્તભંગ લેખાશે. 

i. મોડા પડવુ ં

ii. રજા કે અપૂરતા કારણર્ી ફરજર્ી ગેરહાજર રહેવું  

iii. તેવા જ પ્રકારની ફરજ સોંપણી સમિે કામ માટે અપૂરતા કારણર્ી ના પાડવી 

iv. સલામતીની સૂચનાઓને અવગણવી કે કંપનીમાં સ્ર્ાયપત મશીનરી, ગાડગ, ફેન્ટસીગં કે સલામતીના સાધનોને 

યબનઅયધકૃત રીતે દૂર કરવા 

v. વેતન ચૂકવણી અયધયનિમ હેઠળ પગારદાર વ્િયક્તના ચુકવણામાંર્ી કપાત અયધકૃત હોિ તેવું કોઈ કૃત્િ કે કસૂર 

કરવી-કરાવવી 

vi. કંપનીના સંકુલ કે પયરસરના જ-ેતે હેતુ માટેના યનધાગરીત દરવાજાના બદલે અન્ટિ સ્ર્ાનેર્ી પ્રવેશવું કે નીકળવુ.ં 

vii. કંપનીના સંકુલ-પયરસરમાં ઉપદ્રવ કરવો કે કંપનીના જ-ેતે યવભાગને પદ્યતસર અને કાિગક્ષમ રીતે ચલાવવા કે 

રાખરખાવ અંગેની સૂચનાઓનું ઉલલંઘન કરવું. 

 

11.5સામાન્ટિ અને ગંભીર ગેરયશસ્ત અંગેની યશક્ષા  

i. સામાન્ટિ 

 i. ચેતવણી 

 ii. દંડ 

 

ii. ગંભીર 

 i. દંડ 
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 ii. સસ્પેન્ટશન 

 iii. વધારો અટકાવવો  

 iv. પદત્િુયત 

 v. નોકરીમાંર્ી રુખસદ / છૂટા કરવા  

 

11.6 ફયરિાદ 

કોઈપણ કમગચારી દ્વારા ગેરયશસ્ત કે ગેરવતગણૂકંની કોઈપણ ઘટના / કૃત્િ બન્ટિેર્ી તુરંત તેના સુપરવાઈઝર કે શીફ્ટ ઈનચાજ ે

તેમના યવભાગીિ વડાને યવગતવાર અહેવાલ મોકલવાનો રહેશે. ફયરિાદ તૈિાર કરતાં સમિે ધ્િાનમાં રાખવું કે આ રીપોટગ 

ખૂબજ મહત્વનો દસ્તાવજે છે માટે તેને ખૂબ જ ધીરજ અને કુનેહપૂવગક નીચેના મુદ્દાઓ આવરી લઈ તૈિાર કરવો.... 

i. ઘટનાની તારીખ, સમિ, યશફ્ટ અને સ્ર્ળ  

ii. ઘટના સમિે ઉપયસ્ર્ત સાક્ષીઓના નામ (જો હોિ તો)  

iii. ઘટના/ગેરવતગણૂંકની યવગતો 

iv. અંદાજીત નુક્સાન  

v. જો લોગબુક રાખવામાં આવતી હોિ તો તમેાં ઘટનાની નોંધ રાખવી. 

શીફ્ટ ઈન્ટચાજગના રીપોટગનો પૂરો અભ્િાસ કિાગ પછી યવભાગીિ વડા તેની ઉપર એચઆર યવભાગના વડાને આગળની 

કાિગવાહી માટે મોકલી આપશે. એચઆર યવભાગ ઘટનાની ગભંીરતાને ધ્િાનમાં લઈ િોગ્િ પગલાં લેશે. 

 

11. 7સુધારિાની સત્તાાઃ- 

 1. ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં કોઈપણ સુધારો-ફેરફાર ગ્રુપ કોપોરટે માનવ સંશાધનના વડા દ્વારા મંજૂર કરાશે. 

 2. ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં સંચાલક મડંળ તમેની મનસૂફી આધારીત કોઈપણ ફેરફાર, સુધારા-વધારા કરવાનો હક્ક 

અબાયધત રાખે છે. આ ફેરફારો અયંતમ અને બંધનકતાગ રહેશે. 

 

11.8 યનયિમત્તા લાઈનાઃ- કોઈપણ કંપનીના કમગચારી દ્વારા કંપનીની નીયતઓ કે માગગદયશગકાઓ યવરુદ્લેવાતાં પગલા ં

અંગે કમગચારીઓને પ્લેટફોમગ પરંુુ પાડવા અમોએ ESI Portal ઉપર એયર્ક્સ લાઈન કરીને ડીજીટલ પ્લેટફોમગ શરુ કિુું 

છે. 
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પ્રકરિ 12 – સપ્લાિ ચેઈનમાં સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ 
ગુજરાત ફ્લૉરોકેયમકલસ લીમીટેડે તેની વ્િવસાયિક વ્િૂહરચના માટે યસ્ર્રતાને ચાવીરુપ માન્ટિું છે અને યનયતમત્તા અને ટકાઉ 

કામગીરી માટે પ્રયતબદ્ છે. કાિમી અન ે નફાકારક લાંબાગાળાના વ્િવસાયિક યવકાસ-વયૃદ્ હાંસલ કરવા માટે કંપની 

પિાગવરણ, કમગચારીઓ, ગ્રાહકો, યહતધારકો, શેરહોલડસગ અને સમાજ પ્રત્િેની જવાબદારી સ્વીકાર ેછે.આ સારે્, સપ્લાિ ચેઈન 

જાળવી રાખવા માટે ગુજરાત ફ્લૉરોકેયમકલસ નીચેની નીયત અને માગગદયશગકા પ્રમાણે વ્િવહારુ પગલાં હાર્ ધર ેછે.  

ગુજરાિ ફ્લૉરોકેયમકલસ લીમીટેડની ટકાઉ પ્રોક્યુરમેન્ટ ઉર્પરની નીયિ 

12.1પૂવગયભયમકાિઃ- 

આ ટકાઉ પ્રાયપ્ત નીયત તર્ા સપ્લાિસગ/વેન્ટડસગ માટેની આચારસંયહતા જ ેમાલ અને સેવાઓની તમામ ખરીદીને લાગુ પડે છે 

તે સુયનયિત કર ેછે કે અમે કેવી રીતે અમારા સપ્લાિસગ સારે્ વ્િાપાર કરીશંુ તર્ા અમારા સપ્લાિરના વ્િવસાિની રીત સંબધેં 

અમારી અપેક્ષાઓ વણગવે છે. અમારો ઉદે્દશ્િ એ સુયનયિત કરવાનો છે કે સપ્લાિ ચેઈન દરમ્િાન જ ેવેપાર હાર્ ધરવામાં આવે 

છે તે આપણા ધારાધોરણોને અનરુુપ તર્ા કાનૂની રીતે સુસંગત છે. ઉપરાંત અમારી યનયતમત્તા, વ્િવસાયિક અખંયડતતા, 

માનવાયધકાર, આરોગ્િ અને સલામતી, પિાગવરણ અન ેસ્ર્ાયનક સમુદાિ, ઉત્પાદનની ગુણવત્તા અગંે અમારી અપેક્ષાઓની 

ઝાંખી રજૂ કર ેછે.  

અમો આશા રાખીએ છીએ કે અમારા તમામ સપ્લાિસગ, િએુન િયુનવસગલ ડેકલેરશેન ઑફ હુ્યમન રાઈ્સ, કામના સ્ર્ળે 

મૂળભૂત યસદ્ાતંો અને કામના અયધકાર અંગે આંતરરાષ્ટરીિ લેબર ઓગેનાઈઝેગનનું ડેકલેરશેન અને વ્િાપાર તર્ા 

માનવાયધકાર ઉપર િએુન માગગદયશગકા યસદ્ાંતોના સમર્ગન કરવામાં આવ.ે  

અમે સમજીએ છીએ કે અમારી પ્રાયપ્ત કામગીરીમાં સુધારો એક સતત પ્રક્રીિા છે અને અમારા મોટા અને નાના બંને પ્રકારના 

સપ્લાિસગ, બજારમાં કાિમી ટકી રહેવા માટેના અમારા અર્ાગ પ્રિત્નોમાં મહત્વના ભાગીદાર છે. અમે આશા રાખીએ છીએ 

કે અમારા સપ્લાિસગ અને યવકે્રતાઓ તર્ા તેમના કોન્ટટર ેક્ટસગ આ નીયત અને આચારસંયહતાનું પાલન કર-ેકરાવે અને ટકાઉ 

સપ્લાિ ચેઈન જાળવી રાખવા માટે અદ્યતન ધોરણો અપનાવે તર્ા પિાગવરણીિ અન ેસામાજીક આડઅસરોને નાબૂદ કરવામાં 

સહાિભૂત બન.ે આ આચારસંયહતાનો અનાદર આપણા વ્િવાસાયિક સંબંધોનો અંત લાવી શકે છે. 

 

12.2ઉદે્દશ્િોાઃ- 

1.ટકાઉ પ્રાપ્તી જાળવી રાખવાના ઉદે્દશ્િો નીચે મુજબ છે  

a. તમામ સંલગ્ન કાિદા-કાનૂન, જોગવાઈઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું-કરાવવંુ. 

b. સપ્લાિસગ અને કોન્ટટર ેક્ટસગ વચ્ચે સતત જાગૃયત અને મૂલિાંકન હાર્ ધરતા રહેવું 

c. ટકાઉ ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવી.  

d. બાંધકામ અને નવીનીકરણ િોજનાઓ દ્વારા પિાગવરણીિ અસરોને ઘટાડવી. 

e. માલ કે સેવાના વણગન સમિે વિાગવરણીિ, આયર્ગક અને સામાજીક અસરોને સમાયવષ્ટ કરવી. 

f. સંભયવત સપ્લાિસગ પાસેર્ી ઑફર સમિે ટકાઉ ધોરણોને સમાયવષ્ટ કરવા. 

g. ટકાઉ મદુ્દાઓ અગંે વપરાશકાર સમુદાિ વચ્ચે જાગયૃત લાવવી 

h. ક્ષેત્રના ધારાધોરણોનો ઉપિોગ કરી ટકાઉ પ્રણાલી માટે પગલાં યવકસાવવા. 

i. યવકસાવેલ પગલાં ર્કી સતત સુધારણા જાળવી રાખવા ટકાઉ પ્રણાલી ઉપર દેખરખે રાખવી 

j. દેખરખે પ્રણાલીને અંતે મળેલ પરીણામો દ્વારા જવેી અન્ટિ કંપનીઓની કામગીરીનું મૂલિાંકન કરવુ.ં 

k. બેન્ટચમાકગ  કામગીરી ર્કી સુધારણા જણાિ તેવા ક્ષેત્રો અલગ તારવવા. 

 

સપ્લાિરની પસંદગી અને પ્રત્િક્ષ સહભાગીતાને અંતે અમો એવા સપ્લાિસગને પ્રાધાન્ટિ આપીશંુ જઓે.... 

 

12.2.1 નૈયતકતા આધાયરત હોિ : 

અમો અમારી વ્િાપારી પ્રવૃયત્તઓ ન્ટિાિી અને પારદશી ધોરણે પ્રમાયણકતા, અખંયડતતા, ઉંચા નૈયતક ધોરણો અને 

માનવાયધકાર માટેના આદર સારે્ હાર્ ધરીએ છીએ. અમારંુ દ્રઢપણે માનવું છે કે વ્િવસાયિક સંબંધો જાળવી રાખવા માટે 

નૈયતકતાના ધોરણો આવશ્િક છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમારા સપ્લાિસગ તેમના વ્િવસાિમાં સંચાલન સમિે આ 

પ્રયતબદ્તા જાળવશે. 

 

વ્િવસાયિક એકીકરિ અને નીયિશાસ્ત્ર: 



i. યહિ સઘંષય: 

સપ્લાિસગ પાસે આશા રાખવામા ંઆવે છે કે GFL સારે્ના કોઈપણ વ્િવસાયિક વ્િવહારમાં તેમના યહતોના યવરોધાભાસની 

તેઓ જાણ કર ેઅને જ-ેતે સપ્લાિર સામે િોગ્િ પગલા લેવાની તક આપે. જો તે GFL સારે્ કરાર હેઠળ કોઈ કંપનીનો કમગચારી 

અર્વા વ્િવસાયિકની સપ્લાિરના વ્િવસાિમાં નોંધપાત્ર માયલકી અર્વા યહત ધરાવતો હોિ તો તે જાહેર કરવું જોઈએ. 

 

ii. લાચં, ભ્રષ્ટાચાર, ભેટો અને દાન: 

જી.એફ.એલ. સારે્ના તમામ વ્િવસાયિક વ્િવહારોના સપ્લાિસગ તેમના વ્િવસાિ માટે અનૈયતક રીતે લાભ મેળવવા માટે 

કોઈપણ ગેરકાિદેસરનું પેમેન્ટટ, ભેટ, લાંચ, દાન અર્વા અન્ટિ અિોગ્િ લાભ મેળવવા કોઈપણ ઓફર મળવી ના જોઈએ. બધા 

સપ્લાિરોએ આ બાબતની ખાતરી કરવી આવશ્િક છે કે તમેની કામગીરીના સ્ર્ળોએ લાગુ ભષ્ટરાચાર યવરોધી કે લાંચ રુશ્વત 

યવરોધી કાિદાઓનું ઉલલંઘન ના ર્ાિ અને તમામ પ્રકારના ભ્રષ્ટાચાર અને લાંચ-રુશ્વતને દૂર કરવા માટે બનતા પ્રિત્નો કરવા 

જોઈએ. 

 

iii. ગુપ્તિા : 

સપ્લાિસગ હમેંશા GFLની બૌયદ્ક સંપયત્ત-યમલકતોનું રક્ષણ અને આદર જાળવશે,વ્િવસાયિક રહસ્િો અને અન્ટિ ગોપનીિ, 

માયલકીની અને સંવેદનશીલ માયહતી અર્વા ડેટા તેઓ જાહેર કરશે નહી.ં જી.એફ.એલ. દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ 

માયહતીનો ઉપિોગ ફક્ત તેના ઉદે્દશ્િ અને યનિુક્ત હેતુ માટે જ ર્વો જોઈએ તે પ્રમાણે જી.એફ.એલ. અને સપ્લાિર વચ્ચે 

યનધાગરણ અને સંમયત ર્િા છે.  

 

iv. પ્રયિતર્પધાયત્મક અને પ્રયિબંયધિ વેર્પાર પ્રિાલી : 

સપ્લાિરોએ હમેંશા યનશુલક અને ન્ટિાિી સ્પધાગને પ્રોત્સાહન આપવા સ્પધાગત્મક ભાવો જાળવવા તર્ા નવીન ઉત્પાદનોની 

ઓફર કરીને વ્િવસાિ જાળવી રાખવા માટે પ્રવતગમાન સ્ર્ાયનક અને આંતરરાષ્ટર ીિ કાિદાઓનું પાલન કરવું આવશ્િક છે. 

 

v. યવસંગિ ખનીજો: 

જીએફએલ તેના યવશ્વવ્િાપી વ્િવસાિના સંચાલન માટે યવસંગત ખનીજો માટેના પ્રવતગમાન લાગ ુપડતા કાિદા-કાનૂન અને 

યનિમોનું પાલન કરવા પ્રયતબદ્ છે. સપ્લાિસગ દ્વારા યવસંગત ખનીજો જવેી કે columbite-tantalite (coltan), cassiterite, 

gold, wolframite, or their derivatives: Tantalum, tin, tungsten અને સોનું યવગેર ે ડેમોકે્રટીક રીપબ્લીક ઑફ 

કોન્ટગો,અને અન્ટિ 9 પાડોશી દેશો Republic of Congo, Central Africa Republic, South Sudan, Zambia, Angola, 

Tanzania, Burundi, Rwanda અન ેUganda માંર્ી ખોદીન ેપૂરી પાડવામા ંઆવે તેવું ઈચ્છતું નર્ી. આ દેશો ગેરકાિદેસર 

રીતે સશસ્ત્ર જુર્ોને ભંડોળ પૂરંુ પાડવા અંગેના માનવાયધકારના ભંગ સારે્ સંકળાિેલ છે. 

 

12.2.2 માનવ અયધકાર: 

i.બળજબરી અને બાળ મજૂરી:  

સપ્લાિસગ દ્વારા તેમના વ્િવસાિની કોઈપણ પ્રયક્રિાના કોઈપણ તબકે્ક બાળ મજૂરીનો ઉપિોગ પ્રયતબંયધત કરશે-કરાવશે. 

અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે અમારા સપ્લાિસગ 18 વર્ગર્ી ઓછી વિના કોઈપણ વ્િયક્તને રોજગારીએ રાખશે નહી ં(અર્વા 

સ્ર્ાયનક કાિદા અનુસાર, જ ેપણ વધાર ેહોિ). સપ્લાિસગ ક્યારિે જલેના કેદીઓનો ઉપિોગ કે મજૂરોની આપ-લે કે માનવ 

તસ્કરી કે આધુયનક-ગુલામી સયહતના વેઠીિા મજૂરનો ઉપિોગ કરશે -કરાવશે નહી.ં 

  

ii. કામના કલાકો અને પ્રોત્સાહન: 

અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે સપ્લાિસગ તેમને લાગુ વેતન અને કામકાજના સમિગાળાના કાિદા, યનિમો અને લઘુતમ વેતન, 

ઓવરટાઇમ પગાર, કામના કલાકો અને આરામને લગતા ઉદ્યોગના તમામ ધોરણોનું પાલન કરે. 
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iii. સમાનતાિઃ- સપ્લાિર ેતેના વ્િવસાયિક કામગીરીમાં રોજગારી ઉપર રખાતા કામદારોની નાત-જાત, રાષ્ટર ીિતા, જ્ઞાયત, ધમગ, 

વૈવાયહક દરજ્જો, નાગરીકત્વ, યવકલાંગતા, આરોગ્િની યસ્ર્તી યવગેરનેા ભેદભાવ વગર ભરતી કરવામાં આવે છે તેની પૂતગતા 

કરવાની રહેસે. 

 

12.2.3સામાજીક દ્રયષ્ટકોિ :  

અમે લાંબાગાળાનો ટકાઉ-કાિમી યવકાસ અને વ્િવસાયિક પદ્યતઓને ટેકો આપવા પ્રયતબદ્ છીએ. ટકાઉ કામગીરી 

સામાયજક પ્રભાવના માપદંડને મૂલવવા માટે યવકયસત ર્િો છે. અમારંુ માનવુ ંછે કે કંપનીએ સ્ર્ાયનક સમુદાિ અને સમાજમા ં

મહત્વપૂણગ અને લાભકારી ભયૂમકા ભજવવી જોઈએ. અમે જ્યાં કામગીરીઓ કરીએ છીએ ત્િાં સમુદાિોના સામાયજક અને 

આયર્ગક યવકાસમાં ફાળો આપી રહ્યા છીએ અને અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે અમારા સપ્લાિરો પણ આ રીતના પગલાં લેશે. 

 

12.2.4યહિધારકો સાર્ે િોગ્િ વ્િવહાર :  

i.  યવકે્રતાઓ / સપ્લાિસગ સારે્ ઉયચત વ્િવહાર: અમ ેઅમારા સપ્લાિસગને તેમના વ્િવસાયિક ભાગીદારો સારે્ના 

વ્િવહારને યનષ્પક્ષ અને પારદશગક રીતે કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ, જમેાં િોગ્િ મૂલિાંકન, વાજબી 

પસંદગી, સમાન તકો, િોગ્િ અને સ્પધાગત્મક વાતાવરણ સમાયવષ્ટ છે.  

ii.  વૈયવધ્િસભર માનવબળ :અમ ેસૂચવીએ છીએ કે સપ્લાિર ેવિ, યલંગ, અનુભવ, વંશીિતા વગેરનેી દ્રયષ્ટએ વૈયવધ્િસભર અને 

સમાયવષ્ટ માનવબળ રાખવા પહેલ કરવી જોઈએ. 

iii. સ્ર્ાયનક સમુદાિોમાં સહભાગીતા અને સામેલ ર્વંુ: અમે અમારા સપ્લાિસગને તેમની કામગીરી દ્વારા પ્રભાયવત લોકસમુદાિની 

સમસ્િાઓ અને યચંતાઓને દૂર કરવા અને અસર ઘટાડવા માટે પે્રયરત કરીએ છીએ. 

iv. આરોગ્િ અને સલામતી: અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે અમારા સપ્લાિસગ પ્રવતગમાન આરોગ્િ અને સલામતી કાિદા, યનિમો, 

યનિમનો અને ઉદ્યોગ ધોરણોનંુ પાલન કરવા માટે મજબૂત અને સંબંયધત વ્િવસ્ર્ાપન પદ્યતઓ અપનાવે. સપ્લાિસગને 

આરોગ્િ અને સલામતી બાબતે કમગચારીઓ માટે તાલીમ અને જાગૃયત અંગેની પ્રવૃયત્તઓ કરવા માટે પણ પ્રોત્સાયહત કરવામાં 

આવે છે. અમે સપ્લાિસગને જોખમના સંસગગનંુ યવશે્લર્ણ કરીને અને ઘટાડીને અકસ્માત અને ઇજાઓને રોકવા માટે વાજબી 

પગલાં લેવાનંુ સૂચન પણ કરીએ છીએ. 

v. સ્ર્ાયનક સમુદાિ યવકાસ: અમે સમજીએ છીએ કે અમારી કામગીરી ફક્ત આપણા પોતાના સમુદાિોને જ નહીં, પણ જઓે 

અમારી સપ્લાિ ચેન અને તેઓના સંપકગમાં છે તે તમામને પણ અસર કર ેછે. તેર્ી, અમે અમારા સપ્લાિસગને રોજગારી પૂરી 

પાડવા, ગરીબીને નાબૂદ કરવામાં, સ્ર્ાયનક લોકોની કુશળતા યવકસાવવામાં મદદ કરવા વગેર ે સયહતના સ્ર્ાયનક 

લોકોનંુઆયર્ગક અને સામાયજક ઉત્ર્ાન અને યવકાસ માટે સહિોગના પગલાં લેવા પ્રોત્સાયહત કરીએ છીએ. 

12.2.5ર્પિાયવરિલક્ષી :પિાગવરણીિ યચંતાઓ માત્ર આવતી કાલને લગતી સમસ્િાઓ રહી નર્ી, પરંતુ વાસ્તયવક પડકારો 

છે જનેે આજર્ી જ ધ્િાન આપવાની જરૂર છે. અમારંુ લક્ષ્ છે કે આપણે આપણા વેલિુ ચેઇન પિાગવરણને મૈત્રીપૂણગ 

અને જવાબદાર બનાવીએ. અમે જ ેદેશો અને પ્રદેશોમાંર્ી અમારા કાચા માલની સામગ્રી, ઉત્પાદન કે સેવાઓ પૂરી 

પાડવામાં આવી રહી છે ત્િાંના પિાગવરણ સંબંયધત સ્ર્ાયનક કાિદા અને યનિમોની આવશ્િકતાઓનું પાલન કરવા 

પ્રયતબદ્ છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે અમારા સપ્લાિસગની કામગીરી ક્ષેત્રફળ અને પ્રકાર આધારીત હોિ છે અને તેર્ી 

આ યસદ્ાંતો ભારપૂવગક જણાવીએ છીએ. 

 

12.2.5.1 ર્પિાયવરિલક્ષી ઉત્ર્પાદનો અને પ્રયક્રિાઓ: 

 i. કાબગન ઉત્સજગનમાં ઘટાડો: અમે અપેક્ષા રાખીએ કે અમારા સપ્લાિસગ કાબગન ઉત્સજગનના સ્ત્રોતોને જાણે અને કાબગન 

ઉત્સજગન ઘટાડવાની યદશામાં પ્રગયતશીલ પ્રિત્નો કરે. 

 ii. પાણીનો કાિગક્ષમ ઉપિોગ: અમે અમારા સપ્લાિસગને જળ વપરાશમાં ઘટાડો અને પાણીના બચાવ માટેની એવી 

તકો ઝડપી લઈ તેનો કાિગક્ષમ ઉપિોગ માટે જરુરી પગલાં સૂયચત કરીએ છીએ. 

 iii. કાિગક્ષમ પદ્યતઓ અને પ્રયક્રિા: સપ્લાિરોએ સતત સુધારણા, મોનીટરીગં અને તકનીકીના મૂલિાંકન દ્વારા 

ઉપકરણો અને પ્રયક્રિાઓની કાિગક્ષમતા અને કામગીરીમાં વયૃદ્ તરફ આગળ વધવું. પિાગવરણીિ સંશાધનોનું મૂલિ 

અને સુરયક્ષતતા જળવાઈ રહે તેની ખાતરી કરવા માટે િોગ્િ પ્રર્ાઓનું પાલન કરવું જોઈએ. 

 iv. જોખમી અને ઝેરી પદાર્ો અને પદાર્ોનો કાળજીપૂવગક ઉપિોગ: અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમારા સપ્લાિસગ 

જોખમી અન ેઝેરી પદાર્ોના તેમના ઉપિોગ બાબત ેમૂલિાંકન કર ેઅન ેશક્ય તેટલો ઓછો વપરાશ કરવા માટે જરૂરી 

પગલાં લે. આવી સામગ્રીના સંપકગર્ી બચવામાટે િોગ્િ યવકલપો રજૂ ર્વા જોઈએ. 



 v. ઝેરી કચરાનુ ં વ્િવસ્ર્ાપન: ઝેરી કચરો વ્િવસાયિક માગગદયશગકાર્ી યનિયંત્રત ર્વો જોઈએ અને સપ્લાિસગ દ્વારા 

અયધકૃત વસે્ટ ટર ીટમને્ટટ કરનારાઓને તનેો યનકાલ કરવા માટે િોગ્િ યમકેયનઝમ મૂકવી જોઈએ. ઝેરી કચરાને િોગ્િ 

મંજૂરી યવના સંકુલ બહાર યનકાલની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહી.ં 

 vi. શુધ્ધ ઉજાગ : અમે અમારા સપ્લાિસગને ભલામણ કરીએ છીએ કે શક્ય હોિ ત્િાં ઉજાગના નવીનીકરણીિ સ્ત્રોતોનો 

ઉપિોગ કરવામાં આવે જરે્ી વધુ ઉજાગ કાિગક્ષમ અને ઉજાગ ઉત્પાદન બાબતે સ્વતંત્ર બની શકાિ. સપ્લાિરોએ તેમની 

કામગીરીમા ંપરંપરાગત ઉજાગ સ્ત્રોતોને સ્ર્ાને ટકાઉ અન ેનવીનીકરણીિ સ્રોતોર્ી બદલવાની તક ઓળખવા માટે 

પગલાં લેવા જોઈએ. 

 

12.2.5.2ગ્રીન ઈન્શીએટીવ અને પ્રિાસો : પિાગવરણીિ કામગીરીની દેખરખે રાખવા અને પિાગવરણલક્ષી બનવા માટે, 

પિાગવરણીિ પ્રભાવને દેખરખે કરવા અને તેની આડઅસરોને ઘટાડવા માટેની પદ્યતઓ કંપનીની પ્રયક્રિાઓમાં આત્મસાત 

કરવી જોઈએ. અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે અમારા સપ્લાઇસગ તેમની કામગીરીમાં આવી પ્રણાલીઓનો અમલ કર ેઅને 

પિાગવરણ પરની અસર ઘટાડવા માટે નવી પહેલ શરુ કરે. 

  

12.2.5.3 ગુિવત્તાલક્ષી : ગુણવત્તા અને ઉત્પાદન તર્ા ઉત્પાદનના ધોરણનું પાલન કરવા અગંેની આપણી ખાતરી સૌર્ી 

મહત્ત્વની છે. 

 

i. ગુણવત્તા વ્િવસ્ર્ાપન પદ્યત : અમ ેઆશા રાખીએ છીએ કે અમારા સપ્લાિરો ગુણવત્તા માટેના ઉદે્દશો, નીયતઓ, 

પુયસ્તકાઓ, પ્રયક્રિાઓ સ્ર્ાયપત કરશે અન ે આઇએસઓ જવેી સક્ષમ ઓર્ોયરટી દ્વારા પ્રમાયણત ગુણવત્તા 

સંચાલન પદ્યત બનાવે. સપ્લાિરોએ સ્ર્ાયનક યનિમો, નોંધણીઓનું અનુપાલન કરવું જોઈએ; ગુણવત્તા 

વ્િવસ્ર્ાપન યસસ્ટમ અસરકારક છે તેની ખાતરી કરવા માટે તાલીમ, સંચાલન દ્વારા સમીક્ષાઓ અને ઈન્ટટરનલ 

ઑડીટ હાર્ ધરવું જોઈએ. 

ii. સવલતો અને િંત્રસામગ્રીિઃ- અમે આશા રાખીએ કે સપ્લાિસગ તેમના િાંયત્રક સાધનોની ડીઝાઈન, સ્ર્ાપના, 

રાખરખાવ અને સમિાંતર ેતેની માન્ટિતા યવગેરનેે પુરતું મહત્વ આપે. ઉપરાંત સપ્લાિર ેકામના સ્ર્ળે જ કામદારોની 

સલામતી, આરોગ્િ અને સુરક્ષાને અનુલક્ષીને તેની સાફસફાઈ જાળવવી પેસ્ટ કન્ટટર ોલ કરાવવંુ. 

iii. ઉત્પાદન પ્રર્ાઓ અને ગુણવત્તા યનિંત્રણ: અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે અમારા સપ્લાિરોએ તેમના કામગીરીના 

સ્ર્ળે જ ઉત્પાદન અને પેકેયજંગની સ્ર્ાપના કરવા સારે્ પ્રયક્રિાના યનિંત્રણ અને તૈિાર માલના રવાના કરવા 

માટેના રકેોડ્સગના િોગ્િ જાળવણી કરે. 

iv. સામગ્રીનું સંચાલન: અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે અમારા સપ્લાિરો કાચા માલના સંગ્રહ, સંચાલન અને પયરવહન 

માટે કામના સ્ર્ળે જ સારી સંગ્રહ - વેરહાઉયસંગ પદ્યતઓ યવકસાવે, જોખમ યનવારણના પગલાં લે અને રદ્દ ર્િેલ 

માલના િોગ્િ સંચાલન દ્વારા યનકાલ કરે. 

 

12.3અમલીકરિ :અમે સમજીએ છીએ કે અમારા સપ્લાિસગ (સપ્લાિર કંટર ોલ પ્લાન - જોડાણ XI મુજબ) તેમની ક્ષમતા, 

તેઓના ઉત્પાદન / સેવા પ્રદાન કર ે છે, અને તમેના દ્વારા વપરાતા કાચા માલ આધાર ે તેમની કામગીરી ર્કી તે સંસ્ર્ા 

માળખાકીિ અને ભૌગોયલક દ્રયષ્ટએ યવયવધ કેટેગરીમાં આવે છે. આ પયરબળોને ધ્િાનમાં રાખીને, અમે નીયતને એવી રીત ે

યડઝાઇન કરી છે કે તે સમગ્ર સપ્લાિર બેઝ માટે કામ કર ેછે, તેમ છતાં સપ્લાિરના પ્રકાર અન ેતેમના પર લાગુ યસદ્ાંતોના 

આધાર ેપાલનનું સ્તર અને પ્રકાર બદલાઈ શકે છે. અમારા તમામ સપ્લાિરોએ તેમની ઇચ્છાની પુયષ્ટ કરી અને અમારી ટકાઉ 

પ્રાયપ્ત નીયતનું પાલન કરવા માટે આંતયરક યસસ્ટમોને લાગુ કરવા માટે ડેકલેરશેન પર તેમના હસ્તાક્ષર કરવાની જરૂર છે. અમે 

આશા રાખીએ છીએ કે અમારા સપ્લાિસગ આ નીયતનું પાલન સુયનયિત કરવા માટે આંતયરક નીયતઓ, માળખાં, યસસ્ટમો, 

પ્રયક્રિાઓ ગોઠવે તર્ા સંબંયધત પગલાં લે. અમે અમારા સપ્લાિસગ સારે્ મળીને આપણી અપેક્ષાઓને પૂણગ કરતા નર્ી તેવા 

મુદ્દાઓનેઓળખવા માટે સારે્ કામ કરીશંુ અને નજર ેચઢતા ગેપને દૂર કરવામાં મદદ કરશે.  

 

 

12.4 GFL સપ્લાિર મૂલિાંકન–અમે સપ્લાિરના ઑયડ઼િટ/મૂલિાંકન માટે તેમના ડીજીટલાઈજ ટુલ – સપ્લાિર ઑયડટ 

મેનજેમેન્ટટ ટુલ પ્રોડક્ટની DQS સયવગસ અમલમાં મૂકી છે. કોઈપણ નવા સપ્લાિર ેજીએફએલ દ્વારા પૂરી પડાિેલ ઓનલાઈન 

પ્રશ્નોત્તરીમાં યવગતો ભરવાની રહેશે. તેમનું મૂલિાંકન સામાજીક અને ટકાઉ ઉત્તરદાયિત્વને આધાર ે કરાશે અને તેમની 

પ્રયતક્રીિા મુજબ સ્કૉર તૈિાર ર્શે. તેમની સારે્ જળવાઈ રહેવું કે વ્િાપાર શરુ કરવો તે અંગે અન્ટિ પરીબળોને ધ્િાનમાં રાખી 

સ્કૉર આધારીત યનણગિ લેવાશે. 



 

12.5સુધારિાની સત્તા:  

 1. ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં કોઈપણ સુધારો-ફેરફાર ગ્રુપ કોપોરટે માનવ સંશાધનના વડા દ્વારા મંજૂર કરાશે. 

 2. ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં સંચાલક મડંળ તમેની મનસૂફી આધારીત કોઈપણ ફેરફાર, સુધારા-વધારા કરવાનો હક્ક 

અબાયધત રાખે છે. આ ફેરફારો અયંતમ અને બંધનકતાગ રહેશે. 

 

તા. 5મી સપ્ટેમ્બર, 2019 

સ્ર્ળ – ગુજરાત ફ્લૉરોકેયમકલસ લીમીટેડ – કોપોરટે કાિાગલિ, નોઈડા. 

 

સપ્લાિસય માટે આચાર સંયહિા 
પયરચિિઃ- 

અમારી કંપનીની પ્રયતષ્ઠા સતત વધતી રહી છે. અમારા ગ્રાહકો, સપ્લાિસગ, સયવગસ પ્રદાતાઓ અને વ્િવસાયિકોએ ઘણા 

વર્ોની ભાગીદારી સ્વતતં્ર કૌટંુયબક એકમની નક્કરતાના આધાર ેઅમારામાં જ ેયવશ્વાસ મૂક્યો છે તેનાર્ી જ અમો સતત 

યવકાસ સાધી રહ્યા છીએ. 

અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ આંતરરાષ્ટર ીિ ધોરણોનું પાલન કરતી સપ્લાિ ચેઇન દ્વારા બનાવવામાં આવે છે તે સુયનયિત 

કરવા માટે અમો જવાબદાર છીએ. તેર્ી, અમે નીચે આપલેા "સપ્લાિસગ આચારસંયહતા"માં કામગીરીની પયરયસ્ર્યતઓ, 

આરોગ્િ અને સલામતી, પિાગવરણ અને વ્િવસાયિક નૈયતકતાના સંદભગમાં અમારા સપ્લાિસગ અને સેવા પ્રદાતાઓ 

(જીએફએલ ભાગીદારો) પાસેની અમારી અપયેક્ષત આચાર સંયહતાનો સારાંશ આપ્િો છે. આ આચારસંયહતા ખાસ કરીને 

"િુએન ગ્લોબલ કોમ્પેક્ટ", ILOના સંમેલનોમાં યનધાગયરત ધોરણો (આંતરરાષ્ટર ીિ લેબર ઓગેનાઇઝેશન)ના યસદ્ાંતો પર 

આધાયરત છે. 

જી.એફ.એલ. સપ્લાિર આચારસંયહતા જીએફએલના યસદ્ાતંો અને અમારા જીએફએલ ભાગીદારો અને તેમના કમગચારીઓન ે

અમારી અપેક્ષાઓ વ્િાખ્િાયિત કર ેછે. આ દસ્તાવજે પર હસ્તાક્ષર કરીને, જીએફએલ ભાગીદારો જવાબદારીપૂવગક કાિગ કરવા 

અને અહી ંયનધાગયરત યસદ્ાંતોનું પાલન કરવાની પ્રયતબદ્તા દશાગવે છે. 

અમે અપેક્ષા કરીએ છીએ કે અમારા ભાગીદારોએ તેમના પોતાના સપ્લાિસગ અને સેવા પ્રદાતાઓ પણ આ આચારસંયહતાના 

યસદ્ાંતો અને ધોરણોનું પાલન કરશે તે સુયનયિત કરે. જો અન્ટિ યનિમો અર્વા કાિદાઓ વધુ વ્િાપક જોગવાઈઓ લાગુ કર ે

તેવી યસ્ર્યતમા,ં આ આચારસંયહતાર્ી તે વધાર ેઅગ્રતા ધરાવશે. 

જીએફએલ તેની સપ્લાિરની પસંદગી અને મલૂિાકંન પ્રયક્રિાના ભાગરુપે આ આચારસંયહતાનો ઉપિોગ કરશે. જો GFL 

ભાગીદારો યનયદગષ્ટ યનધાગયરત યસદ્ાંતોનું પાલન ન કર ેતો જીએફએલ સંભયવત રીતે તેના વ્િવસાિ સંબંધને સમાપ્ત કરવાનો 

અયધકાર અબાયધત રાખે છે. 

જીએફએલ માટે સંપૂણગ સપ્લાિસગ ચેઇનમાં આ યસદ્ાંતોનું પાલન ખૂબ અગત્િતા ધરાવે છે. અમે આ સપ્લાિ ચેઇનના ભાગ 

રુપે તમારા પૂરતા આધારની ગણતરી રાખીએ છીએ। 

જો તમને આ આચારસંયહતા યવશે કોઈ પ્રશ્નો હોિ, તો કૃપા કરીને તમારા જીએફએલ પ્રોક્યુરમેન્ટટનો સંપકગનો સંદભગ લો. 

 

કામગીરીની યતર્િી  

જીએફએલ ભાગીદાર તેના કમગચારીઓના માનવાયધકારની સુરક્ષા કરવા અને તમેની સારે્ સન્ટમાન અને આદર સારે્ વતે તે 

માટે જવાબદાર રહેશે.. તમેાં પાટગટાઈમ અને હીજરતી કામદારો, યવદ્યાર્ી ઇન્ટટનગ, કામચલાઉ કામદારો, પૂણગ-સમિના 

કમગચારીઓ અને અન્ટિ કોઈ પણ પ્રકારના માનવબળ સયહતના તમામ કમગચારીઓનો સમાવેશ ર્ાિ છે. 

  

રોજગાર અંગે મુક્ત પસંદગી – ક્યાં પણ કોઈ પણ પ્રકારની વેઠ મજૂરી, બંધક કે ગુલામ મજૂરી અમલમાં રહેશે નહી.ં બધી 

મજૂરી સ્વૈયચ્છક હોવી આવશ્િક છે અને કમગચારીઓ કોઈપણ સમિે તેમની મજૂરી અર્વા રોજગારમાંર્ી નીકળી જવા સમાપ્ત 

કરવા માટે સ્વતંત્ર હોિ તે આવશ્િક છે. 

બાળ-મજદૂરી ર્પર પ્રયિબંધ - બાળકોને રોજગાર પર રાખવા ઉપર પ્રયતબંધ છે. 15 વર્ગર્ી ઓછી વિના (14 વર્ગર્ી નીચેના 

રાષ્ટર ીિ કાિદાના આધાર)ે, શાળાની વિના બાળકો અર્વા જઓે સંબંયધત દેશમાં રોજગાર માટે લઘુત્તમ વિ સુધી પહોંચ્િા 

નર્ી તેઓને રોજગાર પર રાખવા નહી.ં 18 વર્ગર્ી ઓછી વિના કામદારો તમેના સ્વાસ્્િ અર્વા સલામતીને જોખમમાં મકેૂ 

એવી ંકામગીરી કરશે નહી.ં જ્યાં આ સંભાવના હોિ ત્િાં આવા કામદારોની સલામતી માટે ખાસ પગલાં લેવામાં આવશે. 

 



કામકાજના કલાકો - કામના સાપ્તાયહક કલાકો જ-ેતે કાિદાર્ી મહત્તમ મિાગદાર્ી વધુ ન હોવા જોઈએ. ઓવરટાઇમ 

સયહતના કામના સાપ્તાયહક કલાકો કોઈપણ ઘટનામાં માનક કાિદા દ્વારા લાગુ ર્તાં કલાકો કરતા વધુ ન હોવા જોઈએ. 

(કટોકટી કે અસાધારણ સંજોગો અપવાદ રુપે છે). કમગચારીઓને જ-ેતે કેલેન્ટડર અઠવાયડિામાં ઓછામાં ઓછી એક યદવસની 

રજા મળવી જોઈશે. 

  

કરમયચારીને વેિન અને લાભ - આયર્ગક સંજોગો સારે્વ્િવસાયિક યવકાસ અને ઉત્પાદકતા માટેની આવશ્િકતાઓને 

ધ્િાનમાં રાખી કમગચારીઓ (કમગચારીઓ અને તમેના કુટંુબના સભ્િો) ને ચૂકવાતા મહેનતાણા પ્રવતગમાન લાગુ રાષ્ટર ીિ કાિદા 

મુજબના હોવા જોઈશે, જમેાં લઘુત્તમ વેતન, ઓવરટાઇમ અને કાિદેસરના કલિાણ લાભો શામેલ છે. આવંુ મહેનતાણું 

કમગચારીઓને સામાયજક સાંસ્કૃયતક અને રાજકીિ જીવનમાં ભાગ લેવા સક્ષમ બનાવશે. 

 

માનવ ઉર્પચાર - કમગચારીઓને અપ્રમાણસર કડક વલણ અપાિ નહી ંકે તેઓ સારે્ અમાનવીિ રીતે વતગન કરવામાં આવશે 

નહી.ં તેમા ંજાતીિ સતામણી, જાતીિ શોર્ણ, શારીયરક ઠપકો અન ેશારીયરક અને માનયસક શોર્ણનો સમાવેશ ર્ાિ છે. 

જમેાં આવી સારવારની ધમકી પર પણ લાગુ પડે છે. 

  

ભેદભાવ ર્પર પ્રયિબંધ - જીએફએલ ભાગીદાર તેઓની કામગીરીમાંગેરકાિદેસર પજવણી અર્વા ભેદભાવ ચલાવી નહી ંલેવા 

સંમત ર્ાિ છે. GFL ભાગીદારની રોજગારીની પસંદગી અને પદ્યતઓ, જમે કે એડવાન્ટસમેન્ટટ અને મહેનતાણું કે તાલીમની 

તકોની પૂરી પાડવા માટે કમગચારીઓ સમક્ષ નાત-જાત, વણગ, વંશ, ઉંમર, યલંગ, જાતીિ અયભગમ, યવકલાંગતા, ગભાગવસ્ર્ા, 

ધાયમગક અર્વા રાજકીિ પ્રતીયત, વ્િાપારી સંઘની સદસ્િતા અર્વા કે કુટંુબની યસ્ર્યત જવેા પરીબળોનો ભેદભાવ ધરાવશે 

નહી.ં 
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સંઘ/મંડળ રચવાની તવિંત્રિા 

સંબંયધત રાષ્ટર ીિ કાિદાને અનુરુપ જીએફએલ ભાગીદાર કમગચારીઓને સંઘ/મંડળ/સંગઠનો રચવા અને તેમાં જોડાવાનો અન ે

તેમના યહતોનું રક્ષણ કરવાનો અયધકાર આપે છે. 

  

આરોગ્િ અને સલામિી 

જી.એફ.એલ. પાટગનર માને છે કે સલામત અને સ્વસ્ર્ કામગીરી વાતાવરણ માલ અને સેવાઓની ગુણવત્તામાં સુધાર અને 

કાિગબળને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ફાળો આપે છે. 

 

કાિયતર્ળ ર્પર આરોગ્િ અને સલામિી 

જી.એફ.એલ. પાટગનર ેખાતરી કરવી કે તેણે કામગીરીના સ્ર્ળે રાષ્ટર ીિ આરોગ્િ અને સલામતીના કાિદાનું પાલન કરવા માટે 

સંસ્ર્ા પદ્યતઓ, પ્રયક્રિાઓ માટે જરુરી પગલાં લીધાં છે. 

  

જી.એફ.એલ. ભાગીદાર સંભયવત સલામતીના જોખમોને દૂર કરવા માટે, મૂલિાંકન કરી પગલા લેશે. કમગચારીઓને સંભયવત 

સલામતીના જોખમો યવશે માયહતગાર-જાગ્રત કરવામા ં આવશે અને િોગ્િ, સુરયક્ષત કામગીરી અને તેન ે લાગુ કરવાના 

અનુરુપ સલામતીનાં પગલાં અંગે સૂચના આપવામાં આવશે. જો આવા પગલાં પૂરતા જોખમી સંચાલનને આવરી શકે તેમ ન 

હોિતો કમગચારીઓને િોગ્િ વ્િયક્તગત રક્ષણાત્મક ઉપકરણો પૂરા પાડવામાં આવશે. 

  

કટોકટી અંગેની િૈિારી 

સંભયવત કટોકટીની પયરયસ્ર્યતઓ અને ઘટનાઓ ઓળખી અને તેનું મલૂિાકંન કરવામાં આવશે. કટોકટી અંગેની િોજનાઓ 

અને યરપોયટુંગ પ્રયક્રિાઓને લાગુ કરીને તેની અસરોને- પ્રભાવને ઘટાડવામાં આવશે. 

 

ર્પિાયવરિ - જીએફએલ ભાગીદાર માને છે કે પિાગવરણ પ્રત્િનેીજવાબદારી એ ઉત્પાદનના યનમાગણનું એક અયભન્ન અંગ છે. 

પિાગવરણ પર નકારાત્મક પ્રભાવોને રોકવા આવે તે રીતે ઉત્પાદન પ્રયક્રિાઓની ડીઝાઈન બનાવવામાં આવશે અને કુદરતી 

સંસાધનોનું સંરક્ષણ કરવામાં આવશે. 

  

કાિયતર્ળ ર્પર આરોગ્િ અને સલામિી 

જીએફએલ ભાગીદાર પયુષ્ટ કર ેછે કે તેણે જરુરી પદ્યતઓ, પ્રયક્રિાઓ અને / અર્વા પગલાં અમલમાં મૂક્યા છે અને વૈધાયનક 

રાષ્ટર ીિ પિાગવરણીિ યનિમોનું પાલન કરવા માટે આવશ્િક મંજૂરીઓ મેળવી છે. પિાગવરણીિ જોખમોને કેવી રીત ેઓછંુ કરવું 

તે અંગે કમગચારીઓને સૂચના આપવામાં આવશે. 

  

જોખમી ર્પદાર્ો/ઘટકો 

પિાગવરણ માટે જોખમ ઉભું ર્ાિ એવા રસાિણો અને ઘટકો કે સામગ્રી છોડવામાં / મુક્ત કરવામાં આવે તેની ઓળખ અને 

વ્િવસ્ર્ાપન એવી રીતે કરવામાં આવશે તર્ા તે માટેની સલામત સંભાળ, પયરવહન, સંગ્રહ, ઉપિોગ અને યરસાિયક્લંગ અર્વા 

યનકાલની ખાતરી આપવાની રહેશે. 

 

ઉત્પાદનમાં વપરાતા ઘટકો-પદાર્ો અંગ ે

જીએફએલ ભાગીદાર યનયિત પ્રયતબંયધત પેટા-ઘટકો બાબતે તમામ પ્રવતગમાન રાષ્ટર ીિ કાિદાઓ અને યનિમો, સંબયંધત 

ગ્રાહકની યવયશષ્ટતાઓનું પાલન કરશે. જમેાં યરસાિયક્લંગ અને યનકાલ માટે ફરયજિાત લેબયલંગનો સમાવેશ ર્ાિ છે. 

  

વ્િાર્પાર નીયિમત્તાાઃ- 

જીએફએલ ભાગીદાર અને તેના પ્રયતયનયધઓ તેમની સામાયજક જવાબદારીઓ યનભાવવા માટે ઉચ્ચ નૈયતક ધોરણોને સમર્ગન 

આપશે અને બજારમાં તેને સફળ ર્વા માટેના ધોરણો તરીકે સ્વીકારશે. નીચેના યસદ્ાંતો લાગુ ર્શે: 

  

કાિદાકાનૂનનું ર્પાલન - જીએફએલ ભાગીદાર કોઈપણ સમિે તેની વ્િવસાયિક કામગીરીના સંદભગમાં તમામ પ્રવતગમાન 

રાષ્ટર ીિ કાિદાઓ અને અન્ટિ યનિમોનું પાલન કરવા માટે સંમત ર્ાિ છે. 



 

અખંયડિિા - તમામ વ્િવસાયિક યક્રિાપ્રયતયક્રિાઓ અખંયડતતાના ઉચ્ચ ધોરણોનું પાલન કરતી હશે. GFL ભાગીદારને લાંચ, 

ભ્રષ્ટાચાર, ગેરવસૂલીકરણ, છેતરયપંડી અને ઉચાપત યવગેર ેકોઈ પણ ભોગે સાંખી લેશે નહી ંઅને તેને કોઈપણ રીતે અટકાવશે. 

બધી વ્િવસાિ પ્રયક્રિાઓ પારદશગક અને GFL ભાગીદારોના વ્િવસાિ રકેોડગ પર િોગ્િ રીત ેદશાગવેલી-નોંધાિેલી હોવી જરુરી 

છે. 

  

અિોગ્િ લાભ ર્પર પ્રયિબંધ -લાંચ કે ગેરકાિદેસર કે અિોગ્િ લાભ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઓફર કરવી-કરાવવી નહી ંકે પ્રોયમસ 

આપવી-લેવી નહી.ં ભ્રષ્ટાચાર યવરોધી કાિદાઓનું પૂરતું પાલન ર્ાિ તે જોવા માટે આ આવશ્િકતાઓની દેખરખે અને અમલ 

માટે કાિગવાહી હાર્ ધરવામાં આવશે. 

  

વાજબી હરીફાઈ-તર્પધાય (એયન્ટ ટરતટ લો) - જી.એફ.એલ. ભાગીદાર િોગ્િ સ્પધાગને માન આપશે અને લાગુ કરાિેલા એયન્ટટ 

ટરસ્ટ કાિદા અને જોગવાઈઓનું પાલન કરીને વ્િવસાયિક પ્રવૃયત્તઓ હાર્ ધરશે. 

 

યહિોના સઘંષય ટાળવો – યનણગિો વ્િયક્તગત રુચીના પ્રભાવના બદલે માત્ર ઉદે્દશ્િ, વ્િવસાિ સંબંયધત યવચારણાઓન ે

આધાર ેલેવાિ તે જોવું. 

  

ખાનગી માયહિીની ગુપ્તિા જાળવવી - વ્િવસાયિક રહસ્િો અને વ્િયક્તગત માયહતીનો ઉપિોગ આવશ્િકતા પૂરતો 

જકરવો જરે્ી તેની ગુપ્તતા જળવાઈ રહે.  

  

યનકાસ / આિાિ કાિદો - યનકાસ અને આિાત યનિંત્રણ તમેજ કસ્ટમને લગતાં સંબંયધત પ્રવતગમાન કાિદા અને યનિમોનુ ં

પાલન કરવામાં આવશે. 

 

માયહિી જાહેર કરવી - કંપનીની વ્િવસાયિક પ્રવૃયત્તઓ, રચના, માળખંુ, નાણાંકીિ પયરયસ્ર્યત અને કામગીરી અંગેની 

માયહતી આ ક્ષેત્રની લાગુ જોગવાઈઓ અને સામાન્ટિ ધંધાકીિ વ્િવહાર અનુસાર જાહેર કરવામાં આવશે. રકેોડ્સગમાં છેડછાડ 

અને સપ્લાિ ચેઇનમાં શરતો અને પ્રર્ાઓની ગેરમાગગદશીિ - ખોટી રજૂઆત સ્વીકાિગ નર્ી. 

 

બૌયદ્ધક યમલકિ/સંર્પયત્ત - બૌયદ્ક સંપયત્ત હકોનું સન્ટમાન કરવામાં આવશે. બૌયદ્ક સંપયત્તના અયધકારને સુરયક્ષત રાખે ત ે

રીતે ટેક્નોલોજી અને વ્િવહાયરક જ્ઞાનનું સ્ર્ાનાંતરણ ર્વું જોઈએ 

  

કાચી સામગ્રીની જવાબદાર રીિે પ્રાયપ્ત - જીએફએલ ભાગીદાર જ્ઞાન-આવડતની શ્રેષ્ઠતા અને માન્ટિતા આધારીત િોગ્િ 

પગલાં લેશેતર્ા તેના ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન માટે વપરાિેલી કાચી સામગ્રી (ટેન્ટટલમ, ટીન, ટંગસ્ટન, ગોલડ, વગેર)ે સીધા અર્વા 

આડકતરી રીતે ગભંીર માનવ અયધકાર ઉલલંઘન કરતાં સશસ્ત્ર જુર્ોને સમર્ગન માટે ભંડોળ-નાણાં પૂરા પાડતું નર્ી કે ત ે

સેવામાં પ્રવૃત્ત નર્ી તેની ખાતરી રાખશે.. જીએફએલ ભાગીદાર આવા ખયનજોની ઉત્પયત્ત અને તેની કસ્ટડીની ચેઈનને 

ધ્િાનમાં રાખીને પૂરતી કાળજી રાખશે કરશે અને યવનતંી આધારીત જીએફએલને આ અંગે સાવચેતી પગલાં જાહેર કરશે. 

  

આ દસ્તાવજે પર હસ્તાક્ષર કરીને જીએફએલ ભાગીદાર જવાબદારીપૂવગક કાિગ કરવા અને જણાવેલા યસદ્ાંતોનું પાલન 

કરવાની સંમયત -પુષ્ટી આપે છે. અમ ેઅમારા સપ્લાિસગ અન ેસેવા પ્રદાતાઓ દ્વારા આ યસદ્ાંતોનુ ંપાલન કરવાની ખાતરી 

કરવાની પણ પુયષ્ટ આપીએ છીએ. 

  



-47- 

પ્રકરિ 13 – સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વની આવશ્િકિા – કામના કલાકો 
કંપનીએ HR/52 – જીએફએલ કંપનીમાં કામકાજના કલાકો, ફરજ પર મોડા પડવા અંગે અને યવસ્તૃત શયનવારીિ રજા બાબત ે

નીચે મુજબ માગગદયશગકા નીયત તૈિાર કરી છે. આ નીયત માનવસંશાધન કામગીરી પુયસ્તકા અને કમગચારી પયુસ્તકાનો ભાગ છે. 

આ નીયત નીચે મુજબ છેિઃ- 

 

13.1ઉદે્દશ્િ:  

કંપનીનું સંચાલન 12 મી મ,ે 2014 ર્ી અમલમાં આવે એ રીત ેકેટલીક કચેરીઓમાં કાિગરત તેના કમગચારીઓ માટે વૈકયલપક 

શયનવારના રોજ સાપ્તાયહક રજા અને ફ્લેક્સી-ટાઈમીગં યસસ્ટમની જાહેરાત કરતાં ખુશી અનુભવે છે. આ ફેરફારનો ઉદે્દશ 

કમગચારીઓના જીવનમાં વધુ સારંુ સંતુલન જાળવવામાં સહાિભૂત ર્વાનો છે જ ેસારે્ સારે્ હાજરીની યનિયમતતામાં યશષ્ટતા 

અને યશસ્તમાં તેઓને પ્રોત્સાયહત પણ કર ેછે. 

 

13.2ક્યાં લાગુ ર્પડશે : આ નીયત નીચેના સ્ર્ળોએ કામ કરતા ંતમામ કમગચારીઓને લાગુ પડશે. 

 

 - કોપોરટે ઑયફસ, નોઈડા 

 - વડોદરા ઑયફસ 

 - મુંબઈ અને ર્ાણેની ઑયફસ 

 - ચેન્નાઈ ઑયફસ 

 - હૈદ્રાબાદ ઑયફસ 

 

13.3કામના કલાકો, મોડા ર્પડવંુ અને સાપ્તાયહક રજા :  

 

i.  ઉપિુગકત તમામ કચરેીઓમાં સાપ્તાયહક રજા યનયમતે્ત બીજો અને ચોર્ો શયનવાર તર્ા દર રયવવાર રહેશે.  

ii.  કામકાજના કલાકો સવાર ે9-30ર્ી સાંજ ે6-00 સુધી અને અડધા કલાકની છૂટછાટ અને અડધા કલાકના ભોજન 

યવરામ સયહત 8.5 કલાક કામના કલાકો રહેશે. અડધા કલાકની છૂટના કારણે કોઈ ગ્રેસ પીરીિડ (છૂટની 

અવધી)રહેશે નહી.ં 

iii. હાજરી પૂરવા માટે તમામ કમગચારીઓએ તમેની બાિોમેટર્કી/ફેસ રીડર એડેન્ટડન્ટસ માયકુંગ પદ્યત અપનાવવાની 

રહેશે. તમામ કમગચારીઓ સ્વયશસ્ત જાળવતાં સમિસર ફરજ પર હાજર રહેશે તેવી અપેક્ષા છે. જો કોઈ કમગચારી 

સવાર ે10 પછી ફરજ પર આવશે તો મોડો પડ્િો ગણવામાં આવશે. જ ેકમગચારી એક માસમાં ત્રણ વખત મોડો 

પડશે તો તેના અડધા યદવસનો પગાર કાપવામાં આવશે. તેના દૈયનક વેતનની ગણતરી માટે માયસક વેતનને 30 

વડે ભાગવામાં આવશે. 

v. એવું બને કે કોઈ કમગચારી બહારનું સોંપેલ કામ પુરંુ કરવું ઑયફસે મોડો આવે. આવા યકસ્સામાં જ-ેતે કમગચારીએ 

સંલગ્ન એચ.આર. યવભાગને આવા કામ માટે આગોતરી જાણ કરવાની રહેશે. આવા કમગચારીએ તેની ફરજ પરની 

હાજરી માટે ઓનલાઈન એટેન્ટડન્ટસ અને લીવ મેનજેમેન્ટટ યસસ્ટમ ર્કી હાજરી પૂરવાની રહેશે. 

vi. ભોજન યવરામ સમિ અડધા કલાકનો રહેશે અને કમગચારી તનેે બપોર ે1-30 ર્ી 2-30ના સમિગાળા દરયમિાન 

વારાફરતી આ યવરામ લઈ શકશે. ભોજન યવરામ સમિે ઑયફસનુ સંકુલ-પયરસર છોડી શકાશે નહી ંઅને ભોજન 

યવરામના સમિનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું સલાહભિુું છે. 

13.4 અન્િ શરિોાઃ- 

i.  લાગુ પ્રક્રીિાના ભાગરુપે તમામ CL – PL માટે આગોતરી મંજૂરી ઓનલાઈન એટેન્ટડન્ટસ અને લીવ મેનજેમેન્ટટ યસસ્ટમ 

ર્કી લેવાની રહેશે. માત્ર અરજી કિેર્ી રજા મળી એમ માની લેવું નહી.ં 

ii.  આંતરરાષ્ટર ીિ માકેયટંગમાં સંકળાિેલ કમગચારીઓ, તેમની કામની પ્રકૃયતને લીધે, લાંબા સમિ સુધી મોટાભાગે અન ે

વારંવાર મુસાફરી પર હોિ છે જ ેતેમને ઘરર્ી દૂર રાખે છે. આંતરરાષ્ટર ીિ માકેયટંગના કમગચારીઓ માટે, કોઈપણ 

આંતરરાષ્ટર ીિ મુસાફરીને લીધે ગુમાવેલ કોઈપણ શયનવારની રજા તેમને ભરપાઈ કરી આપવામાં આવશે અને તેમના 

દ્વારા જ HOD/CEOનીપૂવગ મંજૂરીર્ી તમેણે મુસાફરીએ જતાં/પ્રસ્ર્ાન પહેલાં અર્વા પાછા ફિાગ પછી તરત જ જાણ 

કરવાની રહેશે. 



13.5 સુધારણાની સત્તા – વ્િવસાયિક જરુરીિાતને ધ્િાનમાં લેતાં સંચાલન મંડળ તેની મનસૂફીને આધાર ેઆ ફેરફારો 

પાછા ખેંચી મૂળ પદ્યત અમલમાં મકૂી શકે છે. 

 

જીએફએલ – દહેજ ખાિેના કામકાજના કલાકો 

હાજરીિઃ-  

- હાજરી બાિમેયટરક યસસ્ટમ દ્વારા લેવામાં આવશે. આ હાજરી અને ઓનલાઈન લીવ યસસ્ટમ તમામ કમગચારીઓને લાગ ુ

પડશે. બધા કમગચારીઓએ યદવસમાં બે વખત પંચ દ્વારા તેમની હાજરી પૂરાવવાની રહેશે –પહેલાવીર કંપનીમાં પ્રવેશ 

કરતી વખતે અને બીજીવાર સમિ પૂરો ર્તાં કંપનીના પયરસરમાંર્ી બહાર નીકળતી વખતે. 

- યનિયમતની દેખરખેમાટેકમગચારીએ બાિમયેટરક એટેન્ટડન્ટસ મોયનટયરંગ યસસ્ટમમાં તેની હાજરી પૂરી હોિ તેના બદલે તેના 

કાિગસ્ર્ળે હાજર હોવા અગંેની ગણતરી ધ્િાને લેવાશે આવશે. 

- વારંવાર મોડા આવવાના યકસ્સાઓમાં સંબંયધત કમગચારીનું ગેરયશસ્ત લેખાશે. જો કે યશસ્તને ધ્િાનમાં લેતાં તમામ 

કમગચારીઓ સમિસર આવે અને સ્વયશસ્તનો દાખલો બેસાડે તે અનુમોદનીિ છે.જરે્ી આવી ગેરયશસ્તની કાિગવાહી 

ક્યારિે કરવાની જરુર ન પડે. 

- કમગચારીએ બહારના કામગીરીની સોંપણી સમિે પ-ેગુરુ ર્કી ઓનલાઈન અરજી કરી HOD દ્વારા મંજૂર કરાિેલ 

આઉટડોર ઓર્ોરાઈઝેશન ફોમગ ભરી ટાઈમ ઑયફસને જાણ કરવાની રહેશે. સામાન્ટિ રીતે આવા તમામ 

ઓર્ોરાઈઝેશન કમગચારી બહારના કામે નીકળે તે પહેલાં ટાઈમ ઑયફસે પહોંચાડવાના રહેશે. 

- બધા કમગચારીઓએ તમેની હાજરી ચકાસી લેવી અને જો કોઈ યવસંગતતા જણાિ તો તુરંત ટાઈમ ઑયફસને જાણ કરવી. 

કામકાજના કલાકોની યવગિાઃ- 

યશફ્ટ (પાળી) 1 2 3 G 

યશફ્ટનો સમિ સવાર ે 6 ર્ી 

બપોર ે2 સુધી 

બપોર ે 2 ર્ી 

રાત્રે 10 સુધી 

રાત્રીના 10 ર્ી 

સવાર ે6 સુધી 

સવાર ે9 ર્ી સાંજ ે

5-30 સુધી 

ઓવરટાઈમ દર એક યદવસના ગ્રોસ વેતનનો ડબલ N. A.  

પીએચના યદવસોમાં કામગીરી એક યદવસના ગ્રોસ વેતનનો ડબલ N. A. 

રાષ્ટર ીિ રજાઓના યદવસે કામગીરી યવકલપ -1 એક યદવસનું વેતન + બે યદવસનો કુલ પગાર 

યવકલપ -2 એક યદવસનું વેતન + એક યદવસની રજા 

 

અઠવાડીિક રજામાં ફેરફાર મૂળ સાપ્તાયહક રજાના 3 યદવસમાં અન ે બે સાપ્તાયહક 

રજા વચ્ચે 3 યદવસની ડ્િુટી 

 

યશફ્ટની પેટનગ AA BB CC સાપ્તાયહક રજા 

જીએફએલ – દહેજ ખાિેના કામકાજના કલાકો 

હાજરીિઃ-  



- યનિયમતતાની દેખરખેમાટેકમગચારીએ બાિમેયટરક એટેન્ટડન્ટસ મોયનટયરંગ યસસ્ટમમાં તેની હાજરી પૂરી હોિ તેના બદલે 

તેના કાિગસ્ર્ળે હાજર હોવા અંગેની ગણતરી ધ્િાને લેવાશે આવશે. 

- વારંવાર મોડા આવવાના યકસ્સાઓમાં સંબંયધત કમગચારી સામે િોગ્િ ગેરયશસ્તના પગલાં લેવાશે. જો કે યશસ્તને ધ્િાનમા ં

લેતાં તમામ કમગચારીઓ સમિસર આવે અને સ્વયશસ્તનો દાખલો બેસાડે તે અનુમોદનીિ છે.જરે્ી આવી ગેરયશસ્તની 

કાિગવાહી ક્યારિે કરવાની જરુર ન પડે. 

- કમગચારીએ બહારના કામગીરીની સોંપણી સમિે પે-ગુરુ ર્કી ઓનલાઈન અરજી કરી HOD દ્વારા મંજૂર કરાિેલ 

આઉટડોર ઓર્ોરાઈઝેશન ફોમગ ભરી ટાઈમ ઑયફસને જાણ કરવાની રહેશે. સામાન્ટિ રીતે આવા તમામ 

ઓર્ોરાઈઝેશન કમગચારી બહારના કામે નીકળે તે પહેલાં ટાઈમ ઑયફસે પહોંચાડવાના રહેશે. 

- બધા કમગચારીઓએ તમેની હાજરી ચકાસી લેવી અને જો કોઈ યવસંગતતા જણાિ તો તુરંત ટાઈમ ઑયફસને જાણ કરવી. 

- 6 યદવસ કામ કિાગ બાદ દરકે કમગચારીને એક યદવસ સાપ્તાયહક આરામનો આપવામાં આવશે. 
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યશફ્ટ (પાળી) 1 2 3 G G1 

યશફ્ટનો સમિ સવાર ે 7 ર્ી 

બપોર ે3 સુધી 

બપોર ે3 ર્ી 

રાત્રે 11 

રાત્રીના 11 ર્ી સવાર ે

7 સુધી 

સવાર ે 9 

ર્ી સાંજ ે

5-30  

સવાર ે 9 ર્ી 

સાંજ ે5-30 

ઓવરટાઈમ દર એક યદવસના ગ્રોસ વેતનનો ડબલ + ભ્ર્ા (ફેક્ટરી 

અયધયનિમ મુજબ) 

N. A.  N. A. 

પીએચના યદવસોમા ં

કામગીરી 

એક યદવસના ગ્રોસ વેતનનો ડબલ + ભ્ર્ા (ફેક્ટરી 

અયધયનિમ મુજબ) 

N. A.  

રાષ્ટર ીિ રજાઓના યદવસે 

કામગીરી 

યવકલપ -1 એક યદવસનું વેતન + બે યદવસનો કુલ પગાર 

યવકલપ -2 એક યદવસનું વેતન + એક યદવસની રજા 

  

અઠવાડીિક રજામા ં

ફેરફાર 

મૂળ સાપ્તાયહક રજાના 3 યદવસમાં અને બે સાપ્તાયહક 

રજા વચ્ચે 3 યદવસની ડ્િુટી 

  

યશફ્ટની પેટનગ AA BB CC સાપ્તાયહક 

રજા 

 

યશફ્ટની પેટનગ AA BB CC સાપ્તાયહક 

રજા 
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પ્રકરિ 14-સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વની આવશ્િકિા – વેિન 
કંપનીએ HR/76 – જીએફએલ કંપનીમાં વેતન અને પગાર યનધાગરણ માટેની નીચે મુજબ માગગદયશગકા નીયત તૈિાર કરી છે. આ 

નીયત માનવસંશાધન કામગીરી પુયસ્તકા અને કમગચારી પુયસ્તકાનો ભાગ છે. આ નીયત નીચે મુજબ છેિઃ- 

 

14.1ઉદે્દશ્િ:કંપનીનું સંચાલન 12 મી મે, 2014 ર્ી અમલમાં આવે એ રીતે કેટલીક કચેરીઓમાં કાિગરત તેના કમગચારીઓ માટે 

વૈકયલપક શયનવારના રોજ સાપ્તાયહક રજા અન ેફ્લેક્સી-ટાઈમીગં યસસ્ટમની જાહેરાત કરતાં ખુશી અનુભવે છે. આ ફેરફારનો 

ઉદે્દશ કમગચારીઓના જીવનમાં વધુ સારંુ સંતુલન જાળવવામા ંસહાિભૂત ર્વાનો છે જ ેસારે્ સારે્ હાજરીની યનિયમતતામા ં

યશષ્ટતા અને યશસ્તમાં તેઓને પ્રોત્સાયહત પણ કર ેછે. 

 

14.2ક્યાં લાગુ ર્પડશે : આ નીયત નીચેના સ્ર્ળોએ કામ કરતા ંતમામ કમગચારીઓને લાગુ પડશે. 

 

આ માગગદયશગકાનો ઉદે્દશ વેતન અને પગાર યનધાગરણના યસદ્ાંતો અને પ્રયક્રિાને યનધાગયરત કરવાનો છે જરે્ી ખાતરી રાખી 

શકાિ કે કમગચારીઓને તાયકગક, ન્ટિાિી અને ન્ટિાિી રીતે ચૂકવણી કરવામાં આવે છે અને તેનો પદ્યતસરનો અયભગમ દશાગવે 

છે. અમારી કંપની પ્રેરક, વાજબી અને ન્ટિાિી હોિ, વ્િયક્તગત અને કંપનીના પ્રભાવ સારે્ ચલ હોિ અને તમામ લાગુ વૈધાયનક 

આવશ્િકતાઓનું પાલન કર ેતેવું સ્પધાગત્મક વેતન અને પગાર ચૂકવવા પ્રિાસશીલ છે. 

 

14.3 – કવરજેાઃ- 

આ નીયત ગુજરાત ફ્લૉરોકેયમકલસ લીમીટેડ, GFL Americas LLC., GFL GmbH, GFL GM Moroccoસયહત પવનચક્કી 

વ્િવસાિ અને તેના તમામ સહિોગીઓ અને પેટાકંપનીઓ તમામ સ્તરની તમામ કક્ષાની કાિમી કે કામચલાઉ કે યનયિત 

સમિ માટે યનમણૂંક પામેલ એવા સમગ્ર યવશ્વમાં કામ કરતાં તમામ કમગચારીઓને લાગુ પડે છે. 

  

14.3 વેિન અને ર્પગાર સંચાલન અગંેનો યસધ્ધાંિ 

 i.  કંપની કમગચારીના આજીયવકાના હક્કનું સન્ટમાન કર ે છે અન ેખાતરી રાખશે કે કામકાજના સપ્તાહ / મયહના માટે 

ચૂકવવામાં આવતું વેતન કમગચારીઓની મૂળભતૂ જરુયરિાતોને પહોંચી વળવા માટે પૂરતી છે અને કમગચારીઓન ે

સંતોર્કારક જીવનધોરણ માટે પૂરતી આવક મેળવી શકે છે 

ii. કંપની ખાતરી કરશે કે વેતનમાંર્ી કપાત કાિદાની જોગવાઈઓ મુજબ કરવામાં આવે, અને કમગચારીઓના વેતન અન ે

લાભોની ગણતરી યનમણૂકં સમિે અને યનિયમત રીતે પુનરાવતગન સમિે સ્પષ્ટપણે કરવામાં આવે છે. 

iii. કંપની સુયનયિત કરશે કે વેતન અને લાભો તમામ પ્રવતગમાન લાગુ કાિદાઓનું સંપૂણગ પાલન દ્વારા કરવામાં આવે અન ે

કમગચારીઓને અનુકૂળ હોિ તે રીતે ચેક / બેંક ટર ાન્ટસફર દ્વારા મહેનતાણું ચૂકવવામાં આવે. 

iv. શ્રમ અને સામાયજક સુરક્ષા કાિદાઓ અને યનિમોને લગતા કાિદા હેઠળ કમગચારીઓ પ્રત્િેની જવાબદારી પૂરી કરવાર્ી 

બચવા માટે કંપની માત્ર મજૂરી કરાર પદ્યત, ટંૂકા ગાળાના કરાર અને / અર્વા ખોટી એપ્રયેન્ટટસશીપ િોજનાઓનો 

ઉપિોગ કરશે નહી.ં 

v. વેતન અને પગાર યનધાગરણ કરતાં સમિે કંપની ‘ચૂકવવા માટેની ક્ષમતા’ અને “ક્ષેત્ર-કમ-ઉદ્યોગ” ના યસદ્ાંતનું પાલન 

કરશે. 

vi. તમામ વતેન અને પગાર આંતયરક સમાનતા જળવાિ તે રીત ેયનધાગરીત કરવામાં આવશે તર્ા અનુભવ, જવાબદારી, 

અને શારીયરક અને માનયસક આવશ્િતાઓ આધાર ેવગીકૃત કરવામાં આવશે. 

vii. ધમગ, નાત-જાત,રાષ્ટરીિતા કે પ્રદેશને કારણે વેતન અને પગાર યનધાગરણ અંગે કોઈ ભેદભાવ રહેશે નહી.ં 

viii. કંપનીનું પગારનું માળખંુ "સમાન કામ માટે સમાન પગાર" પર આધાયરત રહેશે. 

 

14.4 વેતન અને પગાર યનધાગરણ માટેના પરીબળોિઃ 

વેતન અને પગાર યનધાગરણ માં નીચેના પરીબળો ધ્િાનમાં લેવાશેિઃ- 

1. જીવનયનવાગહ ખચગ 

2. પ્રદેશ-ઉદ્યગો અને બજારમાં વેતનના સ્તર 

3. કૌશલિ અને અનભુવ 

4. ચૂકવવાની ક્ષમતા અને કંપનીની આયર્ગક યસ્ર્તી 
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14.5 પ્રાદેયશક ક્ષેત્રના કાિદા-કાનૂનનું ર્પાલન 

કંપની નીચે જણાવ્િા મુજબના વેતન અને સામાજીક સુરક્ષા અંગેના તમામ ચાવીરુપ કાિદા-નીયત યનિમોનું પાલન 

ર્ાિ તેની ખાતરી કરશેિઃ- 

1. વેતન ચુકવણંુ અયધયનિમ 1936 

2. લઘુત્તમ વેતન અયધયનિમ 1948 

3. સમાન વેતન અયધયનિમ 1976 

4. બોનસ ચુકવણંુ અયધયનિમ 1965 

5. કમગચારી પ્રોયવડંન્ટટ િોજના 1952 

6. કમગચારી રાજ્ય વીમા અયધયનિમ 1948 

7. કમગચારી વળતર અયધયનિમ 1923 

8. ગ્રેચ્િુઈટી ચુકવણંુ અયધયનિમ 1972  

 

14.6 વેિન અને ર્પગાર અંગેની માયહિી અગંે ગુપ્તિાાઃ- 

અનેક પરીબળોની હારમાળાન ેધ્િાનમા ંરાખી પગાર યનધાગરીત કરવામા ંઆવે છે જમેા ંસંભવતિઃ દરકે કમગચારી માટે તરંુત 

સ્પષ્ટ ન ર્ઈ શકે. જમે કે, અમારા કમગચારીઓને પૂરા પાડવામાં આવતા વળતર કે પગારના પ્રમાણમાં િોગ્િતા સંદભગમા ં

મૂંઝવણ અર્વા શંકાની કોઈ પણ સંભાવના ધટતી કરવા માટેકંપની ગુપ્તતા જાળવી રાખવા માટે સ્પષ્ટ માગગદયશગકા અપનાવ ે

છે. 

વેતનની તમામ પગારની માયહતી ગોપનીિ છે અન ેિોગ્િ નાણાકીિ અહેવાલ હેત ુમાટે આવશ્િકતા યસવાિ અન્ટિ કોઈપણ 

કારણોસર જાહેર કરવામાં આવતી નર્ી. બધા કમગચારીઓન ેતેમની વેતન, લાભો, બોનસ અને વળતરના કોઈપણ અન્ટિ 

પ્રકારને ખાનગી જાળવી રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે, અન ેઅન્ટિ કમગચારીઓ સારે્, અર્વા કોઈ તૃતીિ-પક્ષ કે જને ે

જાણવાની આવશ્િકતા ન હોિ તમેની સારે્ આ માયહતી આદન-પ્રદાન કરવા અર્વા જાહેર કરવાનું ટાળવું જોઈએ. 

કમગચારીઓ દ્વારા ગુપ્ત માયહતીન ે અનયધકૃત જાહરે કરવાના પરીણામેપ્રયતભાશાળી માટે અસરકારક રીતે સ્પધાગ 

કરવામાંયબનજરુરી સંઘર્ગ અને યવવાદો ઉભા કરી શકે છે અન ેસંભવતિઃ યશસ્તભંગ પગલા તરફ દોરી શકે છે. 

 

14.7સુધારિાની સત્તા:  

 1. ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં કોઈપણ સુધારો-ફેરફાર ગ્રુપ કોપોરટે માનવ સંશાધનના વડા દ્વારા મંજૂર કરાશે. 

 2. ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં સંચાલક મડંળ તમેની મનસૂફી આધારીત કોઈપણ ફેરફાર, સુધારા-વધારા કરવાનો હક્ક 

અબાયધત રાખે છે. આ ફેરફારો અયંતમ અને બંધનકતાગ રહેશે. 

 

14.8  યનયિમત્તા લાઈનાઃ- કોઈપણ કંપનીના કમગચારી દ્વારા કંપનીની નીયતઓ કે માગગદયશગકાઓ યવરુદ્લેવાતાં પગલા ં

અંગે કમગચારીઓને પ્લેટફોમગ પરંુુ પાડવા અમોએ ESI Portal ઉપર એયર્ક્સ લાઈન કરીને ડીજીટલ પ્લેટફોમગ શરુ કિુું 

છે. 
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પ્રકરિ 15 – સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વની આવશ્િકિા – સામાજીક કામગીરી ટીમ 

 SPT (સામાજીક કામગીરી ટીમ) એકંદર ેSA8000ની આવશ્િકતાઓના પિાગપ્તતાના અમલીકર અને જાળવણી માટે 

જવાબદાર છે. SPT ધોરણોના તમામ ઘટકો માટે લેયખત જોખમ મૂલિાંકન હાર્ ધરશે, જ ેસામાન્ટિ રીતે કોઈ વ્િયક્ત, 

જૂર્ કે સમગ્ર સંસ્ર્ાને અસર કરી શકે છે. તંદુરસ્ત પદ્યતના અમલીકરણની ખાતરી કરવા માટે SPT યનિત સમિાંતર ે

મળશે જનેા એજન્ટડામાંપહેલાની SPT બેઠકોનું અનુસરણ, આંતયરક / બાહ્ય દેખરખે પયરણામો, યહતધારકોની 

સહભાગીતા ઇનપુ્સનો સમાવેશ ર્ાિ છે. કોઈપણ મળેલ ફયરિાદ / સૂચન અર્વા અયભપ્રાિ H&S કયમટી યમયન્સ 

પર ચચાગ, કામદાર સયમયતના માનક આઉટપુટના દરકે તત્વની ચચાગ કાનૂની પાલન સૂયચત યસ્ર્યતઓની રજૂઆત 

નીયતઓની સંસાધનની આવશ્િકતાઓ અને સામાયજક જવાબદારી સંચાલન પદ્યતને અસર કરી શકે તેવા પયરવતગન 

યવગેરનેો સમાવેશ ર્ાિ છે. સ્ર્ાયનક કાિદાઓ અન ેમાનક આવશ્િકતાઓનું પાલન સુયનયિત કરવા માટે SPT કાનનૂી 

સંસ્ર્ાઓ સારે્ સંપકગ  કરવા માટે પણ જવાબદાર રહેશે.પ્રમાણભૂત આવશ્િકતાઓનું પૂરતું યનિંત્રણ અને તેનું પાલન 

સુયનયિત કરવા માટે SPT કંપનીનું સમિાંતર ેયનરીક્ષણ કરશે.  

જોખમોની જાિકારી અને મૂલિાંકન:SPT અસરકારક જોખમોની જાણકારી મળેવશે અન ેતેમના માટે િોગ્િ યનિંત્રણ 

પગલાંની ભલામણ કરશે જમેાં અસરગ્રસ્તો માટે મહત્વપૂણગ જોખમો બાબતે ચચાગ સમાયવષ્ટ છે (પરંતુ તે મિાગયદત 

નર્ી)યનિમન પગલાં લાગુ કરવા તાલીમ પ્રદાન કરવા અને તનેુંસમિાંતર ેયનરીક્ષણ વગેર ે

સયમક્ષા  –SPT અસરકારક રીતે કામગીના સ્ર્ળે નીચેના મુદે્દ પ્રવૃયત્તઓની દેખરખે રાખશે 

એ) આ ધારાધોરણોનું પાલન; 

બી) SPT દ્વારા ઓળખાતા જોખમોને અસરકારક રીતે દૂર કરવા પ્રયક્રિાઓનું અમલીકરણ; અન ે

સી) કંપનીની નીયતઓ અને આ ધારાધોરણની આવશ્િકતાઓને પૂણગ કરવા માટે અમલમાં મુકેલી પદ્યતઓની 

અસરકારકતા ચકાસવા માટે. 

SPT પાસે તેની દેખરખે પ્રવૃયત્તઓમાં રસ ધરાવતા પક્ષો (યહતધારકો) પાસેર્ી માયહતી એકયત્રત કરવાની અર્વા શામેલ 

કરવાની સત્તા ધરાવે છે. તે SA8000 ધોરણો સારે્ના કોઈપણ સંભયવત અસમાનુરૂપતાનો અભ્િાસ, વ્િાખ્િા, યવશ્લેર્ણ અન ે

/ અર્વા સંબોધન કરવા માટે અન્ટિ યવભાગો સારે્ પણ સંપકગ  કરી શકશે. SPT યનિયમત આંતયરક ઓડીટની પણ સુયવધા 

આપશે અને SA8000 ધોરણોને પ્રાપ્ત કરવા માટે લેવામાં આવતા પગલાઓના પ્રભાવ અને લાભ અંગે વયરષ્ઠ મેનજેમને્ટટ માટે 

અહેવાલો તિૈાર કરશે-કરાવશે, જમેાં સુધારાત્મક અને ઉપચારાત્મક યક્રિાઓની જાણકારી આપેલી હશે. SPT પ્રગયતની 

સમીક્ષા કરવા અને ધોરણના અમલીકરણન ેમજબૂત બનાવવા માટે સંભયવત યક્રિાઓ ઓળખવા માટે સમિાંતર ેબેઠકો પણ 

કરશે.  

સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ પદ્યત ઉપર કામ, ચકાસણી અને સંચાલન કરતાં કમગચારીઓની જવાબદારી અને ઓર્ોરીટી 

યનધાગરીત કરવામાં આવી છે જરે્ી અસરકારક અમલીકરણ અને યનિમન જાળવી શકાિ. 

સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વ યસસ્ટમના સંચાલન માટે ગોઠવાિેલી રચનાઓ આ મુજબ છે. 

 

a. સંસ્ર્ાકીિ ચાટગ, મુખ્િ કાિાગલિ 

b. સંસ્ર્ાકીિ ચાટગ , દહેજ  

c. સંસ્ર્ાકીિ ચાટગ, રણજીતનગર 

d. ઉત્તરદાયિત્વ શ્રેણી  

e. સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ / ટકાઉપણા સયમતી (કોપોરટે – દહેજ, રણજીતનગર)  

f. સયમતીની જવાબદારીનો ક્રમ/શ્રેણી  

g. દસ્તાવજેીકરણ :યસસ્ટમમાં કામ કરતા કમગચારીઓ પાસેર્ી અપેયક્ષત પયરણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્િવસ્ર્ાપન નીયત 

અને કાિગ કરવાની પદ્યતઓ અસરકારક રીતે વ્િાખ્િાયિત દસ્તાવજેીકરણ અને આપ-લે કરવી આવશ્િક છે. આ 

ઉદે્દશર્ી આંતરરાષ્ટર ીિ સ્ટાન્ટડડગ SA8000 ના વતગમાન આવૃયત્ત પર આધાયરત દસ્તાવજેીકરણવાળી સામાયજક 

વ્િવસ્ર્ાપન પ્રણાલીની સ્ર્ાપના કરવામાં આવી છે. હાલમાં ત્રણ સ્તર ેદસ્તાવજેીકરણ કરવામાં આવે છે, જમેાં મને્ટિઅુલ, 

કાિગવાહી અને રકેોડ્સગનો સમાવેશ છે. આ દરકેની સંયક્ષપ્તમાં નીચે વ્િાખ્િાયિત કરવામાં આવી છે. 

 

i.  મેન્ટિઅુલ – સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ સંચાલન પદ્યતમાં નીચેની બાબતો સમાયવષ્ટ છેિઃ- 

 A) સામાયિક ઉત્તરદાયિત્વ સંચાલન પદ્યતનું કાિગક્ષેત્ર  



 B) દસ્તાવજેીકરણ કરલે પ્રયક્રિાઓ અર્વા તેનો સંદભગ  

 C) યસસ્ટમના ભાગયરપે કમગચારીઓની ભૂયમકા અને જવાબદારીઓ  

ii.  પ્રયક્રિાઓ – યસસ્ટમની અસરકારક કામગીરી માટે યવયભન્ન પ્રવૃયત્તઓ કેવી રીત ે કરવામા ં આવે છે તે સામાજીક 

ઉત્તરદાયિત્વની પદ્યત વણગવે છે. 

iii. રકેોયડુંગ ફોમે્ સ –આ તેવા પત્રકો અને ફોમેટ છે જમેાં આવશ્િકતા મુજબ પ્રમાયણત કરવામાં આવ્િા છે અન ે

દસ્તાવજેીકરણની પદ્યતના ત્રીજા સ્તરની રચના કર ે છે. તમેાં ઈલેકટર ોયનક મીડીિા સયહત છાપેલ ફોમ્સગ, રજીસ્ટર 

લૉગબુક્સનો સમાવેશ ર્ાિ છે. 

iv. આંતયરક સહભાગીતા અને સંદેશાવ્િવહાર: કંપની ખાતરી રાખશેકે બધા સંલગ્ન કમગચારીઓ SA8000 ની 

આવશ્િકતાઓને અસરકારક રીત ેસમજ ેઅને અમે યનિયમત રીતે સંદેશાવ્િવહાર દ્વારા SA8000 ની આવશ્િકતાઓન ે

યનિયમતપણે જારી કરીશંુ. 

v. સંચાલનને ફયરિાદ અને ઠરાવ: અમે લેયખત ફયરિાદ પ્રયક્રિાની સ્ર્ાપના કરી છે જ ેગુપ્ત, અપક્ષપાતી, બદલાની ભાવના 

વગરની અને સુલભ છે અને કમગચારીઓ તર્ા યહત ધરાવતા પક્ષોને કાિગસ્ર્ળ બાબતે અને / અર્વા SA8000 માનકોની 

યવસંગતતા માટે જ-ેતે યટપ્પણીઓ, ભલામણો, અહેવાલો અર્વા ફયરિાદો કરવા માટે હમેંશા ઉપલબ્ધ છે. 

vi. અમારી પાસે કાિગક્ષેત્ર અને / કે આ ધોરણો અર્વા તેની અમલવારી નીયતઓ અને કાિગવાહી અંગેની ફયરિાદોના 

પયરણામની તપાસ, અનુસરણ અને વાતચીત કરવાની પ્રયક્રિા યનધાગરીત કરલે છે. જનેા પયરણામો તમામ કમગચારીઓન ે

તર્ા રસ ધરાવતા પક્ષકારોને યવનંતી કિેર્ી યનિઃશુલક ઉપલબ્ધ ર્શે. 

 

સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ ટીમ – સંતર્ાકીિ ચાટય  – જીએફએલ રિજીિનગર 
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સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ ટીમ – સંતર્ાકીિ ચાટય  – જીએફએલ દહેજ 
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જવાબદારીઓ અંગેનુ કોષ્ટક - જીએફએલ રિજીિનગર  
 SA8000 ધોરણોના ઘટકો અનુસાર જ-ેતે સ્તર ેકામ કરતાં કમગચારીઓ તમેની જવાબદારીના ક્ષેત્ર અંગે જાગૃત રહે ત ે

માટે તેમની જવાબદારી નીચેના જવાબદારી કોષ્ટકમાં વણગવી છે. 

 

ર્પી – મુખ્િ જવાબદાર 

એસ – ગૌિ જવાબદાર 
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1. S. A. આવશ્િકતાઓ         

1.1 બાળમજદૂરી  S P S S S S S 

1.2 વેઠીિા-બંધક મજૂર  S P S     

1.3 આરોગ્િ અને સલામતી  S S S S S S S 

1.4 સંઘ/મંડળ રચવાની સ્વતંત્રતા અને સામુયહક 

સોદાબાજી 

 S P      

1.5 ભેદભાવ  S P S S S S S 

1.6 યશસ્ત આચરણ  S P      

1.7 કામકાજના કલાકો  S P S S S S S 

1.8 વેતન S  P      

2. સંચાલન પદ્યત         

2.1 નીયત  P S      

2.2 સંચાલન સમીક્ષા P S S      

2.3 સંચાલક પ્રયતયનધી P S S      

2.4 SA8000 કામદાર પ્રયતયનધી  P S      

2.5 આિોજન અને અમલીકરણ P P P P P P P P 

2.6 સપ્લાિર/સબ-કોન્ટટર ેક્ટર અને સબ-સપ્લાિર પર 

અંકુશ 

 S S P S S S S 

2.7 ઘટનાને ધ્િાને લઈ સુધારાત્મક પગલાં લેવા  S P P S S S S 

2.8 બ્રાહ્ય સંચાર અને યહતધારકની સહભાગીતા P  P      

2.9 ચકાસણી માટે પ્રાયપ્ત P  P      

2.10 રકેોડ્સગ  P P S S S S S 
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પ્રયિયનધીઓના નોમીનેશનની િાદી – જીએફએલ, રિજીિનગર 

SA8000 સહાિકો અને SA8000 (EHS) કમગચારીઓની ભયૂમકા અને જવાબદારી 

ક્રમ ભૂયમકા અને જવાબદારી નામ હોદ્દો 

   Company SAMS 

1 સંચાલન મંડળ દ્વારા યનમણૂંક કરાિેલ વયરષ્ઠ 

સંચાલન પ્રયતયનધીતેમની અન્ટિ જવાબદારીઓ 

ઉપરાંત આ ધોરણોનું પાલન ર્ાિ છે તેની પૂતગતા 

કરશે. 

શ્રીમાન  

જીગ્નેશ શાહ 

(SA8000 

સંકલનકાર) 

GM (HR & 

Admin.) 

MR 

(SAMS) 

2 સંચાલન મંડળ દ્વારા યનમણૂંક કરાિેલ વયરષ્ઠ 

સંચાલન પ્રયતયનધીજઓે તમામ કમગચારીઓના 

આરોગ્િ અને સલામતી માટે જવાબદાર રહેશે તર્ા 

આરોગ્િ અને સલામતીના પગલાંના સુચારુ 

અમલીકરણ માટે જવાબદાર રહેશે. 

ડૉ. સંજિ ગાંધી 

(EHS Personnel) 

Sr. GM EHS MR 

(HSE) 

 

જવાબદારીઓ અંગેનુ કોષ્ટક - જીએફએલ દહેજ 

 SA8000 ધોરણોના ઘટકો અનુસાર જ-ેતે સ્તર ેકામ કરતાં કમગચારીઓ તમેની જવાબદારીના ક્ષેત્ર અંગે જાગતૃ રહે ત ે

માટે તેમની જવાબદારી નીચેના જવાબદારી કોષ્ટકમાં વણગવી છે. 

 

ર્પી – મુખ્િ જવાબદાર 

એસ – ગૌિ જવાબદાર 
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3. S. A. આવશ્િકતાઓ         

1.1 બાળમજદૂરી  S P S S S S S 

1.2 વેઠીિા-બંધક મજૂર  S P S     

1.3 આરોગ્િ અને સલામતી  S S S S S S S 

1.4 સંઘ/મંડળ રચવાની સ્વતંત્રતા અને સામુયહક 

સોદાબાજી 

 S P      

1.5 ભેદભાવ  S P S S S S S 

1.6 યશસ્ત આચરણ  S P      

1.7 કામકાજના કલાકો  S P S S S S S 

1.8 વેતન S  P      

4. સંચાલન પદ્યત         

2.1 નીયત  P S      

2.2 સંચાલન સમીક્ષા P S S      

2.3 સંચાલક પ્રયતયનધી P S S      

2.4 SA8000 કામદાર પ્રયતયનધી  P S      

2.5 આિોજન અને અમલીકરણ P P P P P P P P 

2.6 સપ્લાિર/સબ-કોન્ટટર ેક્ટર અને સબ-સપ્લાિર પર 

અંકુશ 

 S S P S S S S 

2.7 ઘટનાને ધ્િાને લઈ સુધારાત્મક પગલાં લેવા  S P P S S S S 

2.8 બ્રાહ્ય સંચાર અને યહતધારકની સહભાગીતા P  P      

2.9 ચકાસણી માટે પ્રાયપ્ત P  P      

2.10 રકેોડ્સગ  P P S S S S S 



ઉપિુગક્ત કોષ્ટકમાં વાપરલે સંયક્ષપ્ત સજં્ઞાઓની સમજ માટે કૃપા કરી યબડાણમાં એનેક્ષર જુઓ. 

 

પ્રયિયનધીઓના નોમીનેશનની િાદી – જીએફએલ, દહેજ 

SA8000 સહાિકો અને SA8000 (EHS) કમગચારીઓની ભયૂમકા અને જવાબદારી 

 

ક્રમ ભૂયમકા અને જવાબદારી નામ હોદ્દો 

   Company SAMS 

1 સંચાલન મંડળ દ્વારા યનમણૂંક કરાિેલ વયરષ્ઠ 

સંચાલન પ્રયતયનધીતેમની અન્ટિ જવાબદારીઓ 

ઉપરાંત આ ધોરણોનું પાલન ર્ાિ છે તેની પૂતગતા 

કરશે. 

શ્રીમાન  

યનલિ દેસાઈ  

(SA8000 

સંકલનકાર) 

DGM (ER) MR 

(SAMS) 

2 સંચાલન મંડળ દ્વારા યનમણૂંક કરાિેલ વયરષ્ઠ 

સંચાલન પ્રયતયનધીજઓે તમામ કમગચારીઓના 

આરોગ્િ અને સલામતી માટે જવાબદાર રહેશે તર્ા 

આરોગ્િ અને સલામતીના પગલાંના સુચારુ 

અમલીકરણ માટે જવાબદાર રહેશે. 

શ્રીમાન પન્નાલાલ 

સોની  

(EHS Personnel) 

GM EHS MR 

(HSE) 
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પ્રકરિ 16 – સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ આવશ્િકિા – સંચાલન ર્પદ્ધયિ 
16.1 નીયતિઃ-સંચાલન મંડળે યનધાગરીત કરલે (અમારી કોપોરટે સામાજીત ઉત્તરદાયિત્વ નીયતમાં દશાગવ્િા મુજબ) આ 

સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ નીયતમાં નીચેના મદુ્દાઓ સમાયવષ્ટ ર્ાિ છે. 

એ)આ ધારાધોરણોની તમામ આવશ્િકતાઓનું પાલન કરવાની પ્રયતબદ્તા સામેલ છે. 

બી) રાષ્ટર ીિ અને અન્ટિ પ્રવતગમાન કાિદાઓનું પાલન કરવાની પ્રયતબદ્તા શામેલ છે, ઉપરાંત કંપની સબસ્ક્રાઈબ કરલે અન્ટિ 

આવશ્િકતાઓ અને આંતરરાષ્ટરીિ સાધનો અને તેમના અર્ગઘટનનું સન્ટમાન કર ેછે (પ્રકરણ 2 માં દશાગવેલ છે); 

સી) કાિદામાં ફેરફાર, તેની પોતાની આચારસંયહતાની આવશ્િકતાઓ અને અન્ટિ કોઈ કંપની આવશ્િકતાઓમાં 

યનિયમતપણે સુધારો કરવા માટે તેની નીયતની સમિાંતર ેસમીક્ષા કરવાની પ્રયતબદ્તા શામેલ છે. 

ડી) કંપનીના સંચાલક, અયધકારીઓ, મેનજેમને્ટટ, સુપરવાઇઝસગ અને સ્ટાફ સયહતના તમામ કમગચારીઓ પ્રત્િક્ષ રીતે રોજગારી 

મેળવેલ કે કંપનીના પ્રયતયનધી તરીકે તેને સરળ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ અસરકારક દસ્તાવજેીકરણ, અમલીકરણ, જાળવણી, 

કોમ્િુયનકેટ કરવામાં આવે. 

ઇ) રસ ધરાવતા કોઈપણ પક્ષકારને યવનંતી કિેર્ી અસરકારક સ્વરુપે જાહેરમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.  

સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ નીયત સંચાલકો, અયધકારીઓ, મેનજેમને્ટટ, સુપરવાઇઝર અને સ્ટાફ સયહત તમામ કમગચારીઓ, પ્રત્િક્ષ 

રીતે રોજગારી પામેલ કે કરારબદ્ કે કંપનીનું પ્રયતયનયધત્વ કરતાં વ્િયક્તઓનેઆપવામાં આવી છે જ ેતેઓ દ્વારા સારી રીતે 

સમજી અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે. તે જાહેરજનતા માટે પણ ઉપલબ્ધ છે. 

 

અમારી કોર્પોરટે સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ નીયિ 

ગુજરાત ફ્લૉરોકેયમકલસ લીમીટેડ તર્ા તેની પેટાકંપનીઓ જવેીકે GFL Americas LLC., GFL GmbH, GFL GM Morocco, 

ખાતે અમારંુ સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ મજબૂત યસદ્ાંતો પર આધારીત છે જ ેઅમારા કમગચારીઓ દ્વારા આરોગ્િ, સલામતી 

અને યનયતમત્તાના કાિગસ્ર્ળની પૂતગતા માટે હાંસલ કરાિેલ શ્રષે્ઠ ધોરણો ર્કી અમારા સમપગણને પ્રયતયબયંબત કર ેછે. કંપની 

સંસ્ર્ામાં કામદારોના હક્કોની સલામતી માટે કયટબદ્ છે અને તેઓની કામગીરીની યસ્ર્તી તર્ા સામાજીક પ્રદશગનમાં સુધારો 

કરવા તર્ા તેના યહતધારકોની ભાગીદારી અને સંબંધો માટે પ્રયતબદ્ છે. કંપની 1948 ના માનવાયધકારના સાવગયત્રક 

ઘોર્ણાપત્રમાંર્ી લેવામાં આવેલ િુનાઇટેડ નેશન્ટસ ગ્લોબલ કોમ્પેક્ટ (િુએનજીસી)ના યસદ્ાંતોનું સમર્ગન કર ેછે.. 

 

કંપની SA8000-2014 ધોરણોમાં યનયદગષ્ટ તમામ આવશ્િકતાઓ અને તેના યસદ્ાંતોનું પાલન – અમલીકરણ કરવા પ્રયતબદ્ 

છે અને તેના કમગચારીઓ અને અન્ટિ યહતધારકોના આશ્રિ હેઠળ યવયવધ ILO ઘોર્ણા અને િુએન સંમેલનોમાં શામલે 

સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વના મુદે્દ આંતરરાષ્ટરીિ સાધનો અને તેમના અર્ગઘટનનું સન્ટમાન કરશે. 

અમે અમારા કમગચારીઓ, ગ્રાહકો, સપ્લાિસગ, પેટા કોન્ટટર ાક્ટરો અને અમારી સારે્ સંકળાિેલ યવશાળ સમુદાિો સારે્ની 

સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વને પ્રોત્સાહન આપવાની, વાતચીત કરવાની અને સંચાલન કરવાની રીતોમાં સતત સુધારવાનો પ્રિત્ન 

કરીશંુ. અમે SA8000 ની આવશ્િકતાઓનું પાલન કરવામાં યનષ્ફળ જાિ અને અમારા ધોરણોને નબળા પડે, અમારી પ્રયતષ્ઠાન ે

નુકસાન ર્ાિ અને / કે અમારી વ્િાપારી સફળતાને પડકારવામાં આવે તેવા ગ્રાહકો, સપ્લાિસગ અર્વા સબ કોન્ટટર ાક્ટસગ કે 

સારે્ જાણીજોઈને વ્િવસાિ કરીશંુ નહી.ં 

 

કંર્પનીના સંચાલકો નીચેના ર્પાિાના િત્વોને અનુરુર્પ બનવા માટે પ્રયિબદ્ધ છે: 

1. બાળ મજૂરી: કોઈપણ કામદાર કે જનેી ઉંમર ૧ 18 વર્ગર્ી ઓછી હોિ તેની સીધી કે આડકતરી રીત ે તેની કોઈપણ 

કામગીરીમાં રોકવામાં આવશે નહી.ં 

2. વેઠીિા- બંધક મજૂર : કંપનીમાં કામગીરી માટે સ્વેચ્છાએ જોડાતા કામદારોને સમાવવામાં આવશે. ક્યાિં પણ બંધક કે 

વેઠીિા મજૂર કે સજા કે બદલો લેવાની કોઈ ધમકી દ્વારા કામે જોડાવવાની પયરયસ્ર્તીનુ યનમાગણ ર્વા દેવાશે નહી.ં 

3. આરોગ્િ અને સલામતી: રોજગારી પર રહેલા કે કરાર કરાિેલા તમામ કમગચારીઓ માટે સ્વસ્ર્ અને સુરયક્ષત કામગીરી 

વાતાવરણ પ્રદાન કરવામાં આવશે. 

4. સંઘ/સંગઠનની સ્વતતં્રતા: સંઘ/સંગઠન રચવાની સ્વતંત્રતાના અયધકારર્ી કામદારોને વયંચત રાખવામાં નહી ંઆવે તેમજ 

તેમની સંસ્ર્ાઓના આદર અને સમર્ગન બાબતે કોઈ ભેદભાવ કરવામાં આવશે નહી.ં 

 

5. યબન-ભેદભાવ: કંપની તેના તમામ કમગચારીઓને કોઈપણ પ્રકારના ભેદભાવ યવના રોજગાર માટેના બધા લાિક 

અરજદારોને સમાન તક પ્રદાન કરવામાં તર્ા સામાયજક રીત ેવંયચત સમુદાિોની તરફેણમાં સકારાત્મક ભેદભાવન ે



પ્રોત્સાહન આપે છે તર્ા પ્રયતભાશાળી કમગચારીઓને તમેની િોગ્િતાના માપદંડ આધાર ેપસંદગીની તક આપવામા ં

આવશે  

6. યશસ્ત વ્િવહાર: બધા કમગચારીઓ સારે્ ગૌરવપૂણગ અને સન્ટમાનીિ વ્િવહાર કરાશે. ગેરયશસ્ત અંગેની તમામ 

કાિગવાહીઓ કાિદા અનુસાર હાર્ ધરાશે. 

7. સલામતી વ્િવહાર:-તમામ પયરયસ્ર્તીઓમાં સલામતીની પ્રણાલીઓમાં માનવાયધકાર પ્રત્િ ેિોગ્િ યવચારણા કરી 

સલામતી વ્િવહાર કરવામાં આવશે. 

8. કામકાજના સમિ: કંપની કામના કલાકો પર પ્રવતગમાન કાિદા અને ઉદ્યોગના ધોરણોનું પાલન કરશે. 

9. વળતરની પ્રર્ાઓ: કંપની તેના કમગચારીઓને ચૂકવવામાં આવતા વેતન કાિદેસર રીતે યનધાગયરત અર્વા સ્ર્ાયનક 

ઉદ્યોગ ધોરણો અનુસાર લઘુત્તમ વેતનને બંધબેસતા કે તેર્ી વધુ છે તેની કંપની ખાતરી કરશે. 

10. સપ્લાિ ચેઇન પ્રણાલી : કંપની યવયવધ સહભાગીતા ફોરમ, તાલીમ, સવેક્ષણો, ત્રાયહત પક્ષ દ્વારા ઓયડ્સ અને વેન્ટડર 

નોંધણી પ્રયક્રિાના માપદંડ તરીકે તેની સપ્લાિ ચેનમાં માનવાયધકાર પ્રર્ાઓને પ્રોત્સાહન આપશે. 

11. સંચાલન પદ્યત : અસરકારક સંચાલન પ્રણાલીઓની સ્ર્ાપના દ્વારા કંપની તેના માનવાયધકાર અને સામાયજક 

પ્રભાવ-અસરોનીસતત દેખરખે રાખશે. કોઈપણ ફયરિાદ કે તકરારનું ન્ટિાયિક રીતે યનવારણ કરવામા ંઆવશે અન ે

પદ્યતઓ તર્ા પ્રયક્રિાઓને વધુ સુધારવા માટે તેનો ઇનપુટ તરીકે ઉપિોગ કરવામાં આવશે. 

 

સહી/-સહી/-  

સયતર્ કાકાડે     પ્રશાંત ઑગલે  

પ્રમુખ કાિગકારી અયધકારી    પ્રમુખ ઓપરટેીગં અયધકારી 

 

તારીખ– 1લી જુલાઈ 2019  

 

16.2 સંચાલક સમીક્ષા 

 વયરષ્ઠ સંચાલન આ ધોરણોની આવશ્િકતાઓ અને કંપનીની સ્વીકારલે અન્ટિ આવશ્િકતાઓને ધ્િાનમાં રાખીન ે

સમિાંતર ેકંપનીની નીયત, કાિગવાહી અને કામગીરીની અસરોની પૂતગતા, િોગ્િતા અને સતત અસરકારકતાની સમીક્ષા 

કરશે.જ્યાં અને જ્યાર ેિોગ્િ લાગે તે મુજબ પદ્યતમાં સુધારણા-ફેરફાર અમલમાં મકૂવામાં આવશે. 

  

 નોમીનેટ કરલે કામદાર પ્રયતયનયધ સયહત િુયનટ હડેની આગેવાની હેઠળની સયમયત, દસ્તાવજે કરલે સામાયજક 

ઉત્તરદાયિત્વ યસસ્ટમની િોગ્િતા અને સતત અસરકારકતાની પૂતગતા કરશે અને 6 મયહનાર્ી વધુ સમિગાળા 

દરયમિાનસામાયજક જવાબદારી યસસ્ટમની સમીક્ષા કરશે. 

 

 િુયનટ હેડ સંચાલન સમીક્ષા મીયટંગ્સની અધ્િક્ષતા કરશે અને સંચાલન પ્રયતયનધીઓ દ્વારા બોલાવવામાં આવશે જઓે 

વતગમાન કામગીરી અને નીચેનાર્ી સંબંયધત સુધારણાની તકો યવશેના મેનજેમને્ટટ સમીક્ષાના ઇનપુ્સ ધરાવતો એજન્ટડા 

યવતરણ કરશે: 

  

 એ) ઑડી્સના પયરણામો; 

 બી) આચાર સંયહતાની સામે ફેક્ટરી મૂલિાંકનના આધારીત ગ્રાહક પ્રયતસાદ; 

 સી) સુધારાત્મક અને યનવારક પગલાંઓની યસ્ર્યત; 

 ડી) અગાઉની સંચાલન સમીક્ષાઓ દ્વારા અનુવતી કાિગવાહી; 

 e) સામાયજક વ્િવસ્ર્ાપન પ્રણાલીને અસર કરતાં ફેરફારો 

 f) આવાસ વેતનની સમીક્ષા (છ માયસક ધોરણે) 

 

સંચાલક પ્રયતયનધીઓ સંચાલન સમીક્ષા બેઠકોની કાિગવાહીની નોંધ રાખશે અન ેસંબંયધત વ્િયક્તઓને નીચેની યવગતો સયહત 

આગળની કાિગવાહી માટે મોકલી આપશે  

સંચાલન સમીક્ષાના પયરણામોમાં નીચે સંબંયધત એક્શન પ્લાન સમાયવષ્ટ છેિઃ- 

  એ) સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વ વ્િવસ્ર્ાપન પ્રણાલી અને તેની પ્રયક્રિાઓમાં સુધારો 

 બી) સંસાધનની જરુયરિાતો 



સંચાલન સમીક્ષાઓનાં પયરણામો મીટીગંની કાિગવાહી નોંધ તરીકે રકેડગ કરવામાં આવશે. 

 

16.3 સંચાલન પ્રયિયનયધ - કંપનીએ દહેજ અને રણજીતનગર માટે દરકે મેનજેમેન્ટટ પ્રયતયનયધની યનમણૂક કરી છે, જ ેઅન્ટિ 

જવાબદારીઓ ઉપરાંતઆ ધોરણોની આવશ્િકતાઓની પતૂગતા ર્ાિ તેની ખાતરી કર ેછે. ઉપરાંતSA8000-2014 મુજબ 

SAધોરણો અને તેની આવશ્િકતાઓના અમલીકરણ અને દેખરખે માટે SPTરચવામાં આવે છે. 

  

16.4 યબનસંચલકીિ કામદાર પ્રયિયનયધ - કંપનીએ આ ધોરણોનુસાર સંલગ્ન બાબતો પર વયરષ્ઠ મનેજેમેન્ટટ સારે્ વાતચીત 

કરવાની માટે દહેજ અન ેરણજીતનગરમાંર્ી યબન-સંચાલકીિ કમગચારીઓ (કામદારો) પ્રયતયનયધની પસંદગીની જોગવાઈ કરી 

છે. 

 

16.5 આિોજન અને અમલીકરિ –કંપનીના કામદારો અને મેનજેરોને SA8000 લાગુ કરવા માટે જરુરી કુશળતા અને 

જાણકારી ધરાવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે તેઓની તાલીમ અને ક્ષમતા યનમાગણ આવશ્િક છે. કંપની સુયનયિત કર ેછે કે આ 

ધોરણોની આવશ્િકતાઓને સંસ્ર્ાના તમામ લેવલે સારી રીતે સમજવામાં અને લાગુ કરવામાં આવે; જમેાં નીચે મુજબની 

બાબતો આ પદ્યતઓમાં શામેલ છે (મિાગયદત નર્ી): 

 એ) તમામ પક્ષકારોની ભૂયમકા, જવાબદારીઓ અને સત્તાનું સ્પષ્ટીકરણ  

 બી) કરાર આધાયરત રખાિેલ કે નવા કે ફરીર્ી સોંપેલ અને / કે કામચલાઉ કમગચારીઓને તાલીમ. 

 સી) હિાત કમગચારીઓ માટે સમિાંતર ેસૂચના, તાલીમ અને જાગૃયત કાિગક્રમો. 

 ડી) કંપનીની નીયત અને આ ધોરણની આવશ્િકતાઓન ે પૂણગ કરવા માટે અમલમાં મકૂાિેલી યસસ્ટમોની 

અસરકારકતા દશાગવવા પ્રવયૃત્તઓ અને પયરણામોનું સતત યનરીક્ષણ-દેખરખે. 

 

સંસ્ર્ા જોખમ મૂલિાંકનના પયરણામો દ્વારા જાહેર ર્િેલ SA8000 ધોરણોને અસરકારક રીતે લાગુ કરવા માટે તમામ 

કમગચારીઓ માટે તેમના વલણ, કુશળતા અને જ્ઞાનને યવકસાવવા માટે તાલીમ-પ્રયશક્ષણ િોજનાનો અમલ કરશે. કંપની 

સમિાંતર ેતાલીમની અસરકારકતાનું માપન કરશે અને તેના પ્રકાર તર્ા આવતગનની નોંધ રાખશે. 

16.6 સપ્લાિસગ / સબકોન્ટટર ેક્ટસગ અન ે પેટા સપ્લાિરોનું યનિંત્રણ – કંપનીએ સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ પ્રત્િેના કરારજન્ટિ 

એગ્રીમને્્ટ સ અને/કે નીચેની સંસ્ર્ાઓને લેયખત પ્રયતબદ્દતાઓ સયહત સપ્લાિસગ, સબકોન્ટટર ેક્ટસગ (અને જરુર જણાિ ત્િાં પેટા 

સપ્લાિસગ)નુ મૂલિાંકન અને પસંદગી માટે િોગ્િ પ્રક્રીિાઓ અને નોંધણીની પદ્યતઓ સ્ર્ાયપત કરી છે. 

એ. આ ધોરણની બધી આવશ્િકતાઓને અનુરૂપ તર્ા પેટા સપ્લાિસગને પણ આવશ્િક રીતે લાગુ કરવા (આ કલમ સયહત). 

બી. જરુયરિાત મુજબ કંપનીની દેખરખેની પ્રવૃયત્તઓમાં સહભાગી ર્વું  

સી. મૂળ કારણની ઓળખ કરો અને આ ધોરણની આવશ્િકતાઓ સામે જણાઈ આવતી કોઈપણ યવસંગતતાને ઉકેલવા 

માટે સુધારાત્મક અને યનવારક યક્રિાઓનો તાત્કાયલક અમલ કરો. 

ડી. કંપનીને અન્ટિ સપ્લાિસગ / પેટા કોન્ટટર ાક્ટરો અને પેટા સપ્લાિર સારે્ કોઈપણ કે તમામ વ્િવસાયિક સંબંધોની તાત્કાયલક 

અને સંપૂણગપણે જાણ કરો.  

  

16.7 આ ધોરણોની આવશ્િકતાઓ સપ્લાિસગ અને સબ કોન્ટટર ાક્ટસગ દ્વારા તેમના યનિંત્રણ અને પ્રભાવના ક્ષેત્રમાં લાગ ુ

કરવામાં આવે છે તે જોવા કંપનીએ િોગ્િ પુરાવા જાળવી રાખ્િા છે. 

16.8 ઉપિુગક્ત કલમ 16.6 અને 16.7 ઉપરાંત કંપની જ્યાર ેપણ હોમવકગર તરીકે વગીકૃત કરાિેલ સપ્લાિસગ/સબકોન્ટટર ેક્ટસગ કે 

પેટાસપ્લાિસગ પાસેર્ી માલ-ચીજવસ્તુ, સેવા પ્રાપ્ત કર ેકે હેરફેર કર ેત્િાર ેકંપની તેઓને કંપનીમાં પ્રત્િક્ષ રીતે જોડાિેલ કામદાર 

તરીકેનું વળતર મળે છે કે કેમ તેની પૂતગતા કરશે. આ પગલાઓંમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ ર્ાિ છે... 

(એ) લઘુત્તમ માપદંડની આવશ્િકતા ધરાવતા લેયખત કરાર સહીત કાિદેસર રીતે બંધનકતાગ(આ ધોરણોની આવશ્િકતાઓ 

અનુસાર). 

(બી) લેયખત ખરીદી કરારની આવશ્િકતાઓ હોમવકગર અને ખરીદ કરારમાં સામેલ અન્ટિ તમામ પક્ષો દ્વારા સમજવામાં અને 

લાગુ કરવામાં આવી છે તેની ખાતરી કરવી. 

(સી) કંપનીના સંકુલમાં હોમવકગરના ઓળખનો યવગતવાર સંપૂણગ રકેોડ્સગ જાળવવો, તમેના દ્વારા ઉત્પાયદત વસ્તુઓ / 

સેવાઓની માત્રા અને / કે કલાકોની યવગતો જાળવવી. 

(ડી) લેયખત ખરીદી કરારની શરતોનું પાલન ચકાસવા માટે એકર્ી વધુ વખત પ્રત્િક્ષ કે પરોક્ષ દેખરખે પ્રવૃયત્તઓ. 

 



16.9 અડચિોને ધ્િાને લેવી અને  સુધારાત્મક ર્પગલાં ભરવાં - કંપની તમામ કમગચારીઓને આ ધોરણોસારે્ કંપની-

સંચાલન અને સંલગ્ન પ્રયતયનયધને યવસંગતતાની જાણ કરવા માટે એક ખાનગી માધ્િમ પુરંુ પાડેલ છે. કંપનીની નીયત અને / 

અર્વા આ ધોરણની આવશ્િકતાઓ સારે્ જોડાણ / યવસંવાયદતતા બાબતે કમગચારીઓ અને અન્ટિ યહત ધરાવતા પક્ષોની 

અડચણો-મુશ્કેલીઓમાં પૂરતી તપાસ, ઉકેલ અને પ્રત્િુત્તર આપે છે; કંપની ધોરણના પાલનને લગતી માયહતી પૂરી પાડવા માટે 

કોઈપણ યવરુદ્ ગેરયશસ્ત, બરતરફીકે ભેદભાવ કરવાર્ી દૂર રહે છે. 

  

16.10 સુધારાત્મક અને યનવારક યક્રિાઓ  - કંપની મૂળ કારણોને ઓળખીને સુધારણાત્મક અને યનવારક યક્રિાઓનો 

અમલ કર ેછે અને કંપનીની નીયત અને / કે ધોરણોની આવશ્િકતાઓ સામે જણાઈ આવતી કોઈપણ યવસંવાયદતાની પ્રકૃયત 

અને તીવ્રતા યનવારણ માટે િોગ્િ સંસાધનોની ફાળવણી કર ેછે. 

 

16.11 બહારની સંચાર અને યહિધારકોની સહભાગીિા - કંપનીએ આ દસ્તાવેજની જરુયરિાતોનંુ પાલન સંબંયધત 

તમામ યહતધારકોના ડેટા અને અન્ટિ માયહતી સાર્ે યનિયમત રુપે આપ-લેની કાિગવાહીની સ્ર્ાયપત કરી છે જમેાં, સંચાલન 

સમીક્ષાઓ અને દેખરખે પ્રવૃયત્તઓનાં પયરણામો પણ સમાયવષ્ટ છે. કંપની આ ધોરણોના વધુ ટકાઉ અનુપાલન પ્રાપ્ત 

કરવાના હેતુર્ી કામદારો, સપ્લાિસગ, પેટા કોન્ટટર ાક્ટરો, પેટા સપ્લાિસગ, ખરીદદારો, સ્વૈયચ્છક સંસ્ર્ાઓ અને સ્ર્ાયનક તર્ા 

રાષ્ટર ીિ સરકારી અયધકારીઓ સયહતનાતમામ યહતધારકો સાર્ેના સંવાદોમાં ભાગ લેવાની તૈિારી દશાગવી છે. (રસ 

ધરાવતા યહતધારકોની સૂયચ માટે જોડાણ IX જુઓ) 

 

16.12 ચકાસિી માટે એક્સેસ - આ ધોરણોની આવશ્િકતાઓ સાર્ે તેના પાલનને પ્રમાયણત કરવાના હેતુર્ી જાહેર 

કે અપ્રગટ ઓડી્સ યકસ્સામાં, સંસ્ર્ા SA8000ની પૂતગતા માટે ઉદ્ભવતી કોઈપણ સમસ્િાઓની તીવ્રતા અને આવતગન 

નક્કી કરવા માટે બાહ્ય ઓડી્સને સંપૂણગ સહકાર આપશે તર્ા ઓડીટરને જરુરી આવી માયહતી પૂરી પાડવા કે તેના 

પયરસરમાં પ્રવેશવા માટેની છૂટની ખાતરી આપે છે. કંપની SA8000 ધોરણો સાર્ ેકાિમી અનુપાલન પ્રાપ્ત કરવા માટે 

યહતધારકોની સહભાગીતામાં પણ ભાગ લેશે. 

 

16.13રકેોડ્સગ – કંપની આ ધોરણોની આવશ્િકતાઓની પૂતગતા માટે િોગ્િ રકેોડગની જાળવણી કરશે. સંલગ્ન કમગચારી દ્વારા 

સંગ્રયહત કરાનાર આવા રકેોડગની િાદી સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ સંચાલન પદ્યતના દરકે દસ્તાવજે કરાિેલ પ્રક્રીિામાં નોંધેલી 

છે.  
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પ્રકરિ 17 – આંિરીક અને બ્રાહ્ય સંચાર માટેની પ્રક્રીિા 

જીએફએલ ખાતે અમારા કમગચારીઓ અમારી પ્રગયતના ભાગીદારો છે જમેની સારે્ના સંબંધો યવશ્વાસ, યવચારોની આપ-લે 

અને પારસ્પયરક સમજણ ઉપર બાંધવામા ંઆવેલ છે. કંપનીની તમામ સાઈ્સ અને ત્િાં કામ કરતાં લોકો વચ્ચેની સીમાઓ 

દૂર કરવા કોપોરટેHR દ્વારા કમગચારી સમાચારપત્રક PULSEશરુ કરવામાં આવ્િું છે જનેા દ્વારા તેઓ સારે્ જોડાઈ રહેવાનો 

ઉમદા પ્રિાસ છે. 

તે માત્ર માયહતીની આપ-લેનું પ્લેટફોમગ નર્ી પરંતુ લોકો સારે્ જોડાઈ રહેવાનું સાધન છે. આજ ેપલસ ર્કી કંપનીનો દરકે 

કમગચારી એકબીજા સારે્ જોડાિેલા રહે છે અને કંપનીમાં બનતી તમામ નાની-મોટી ઘટનાઓર્ી વાકેફ રહે છે. 

વધુમાં, કંપનીએ આ અગંે HR/62 નીયત તૈિાર કરી છે  - કંપનીના કમગચારીઓ દ્વારા સોયશિલ મીડીિાનો વપરાશ અંગેની 

માગગદયશગકા. જ ેHR ઓપરશેન પુયસ્તકા અને કમગચારી પુયસ્તકાનો એક ભાગ છે. આ નીયત નીચે મુજબ છેિઃ- 

 

17.1ઉદે્દશ્િિઃ-  

એ. નવા માધ્િમો અને આવતી પેઢીના સંચાર સાધનોના ઉદભવ સારે્, કંપનીના કમગચારીઓ આંતયરક અને બાહ્ય રીતે સંપકગ  

કરી શકે તે રીતે યવકયસત ર્વાનું જાળવી રાખે છે. જ્યાર ેઆ વાતચીત અને સહિોગ માટેની નવી તકોનું સજગન ર્ાિ છે 

ત્િાર ેકંપનીના કમગચારીઓ માટે નવી જવાબદારીઓ પણ ઉભી ર્ાિ છે. 

બી. આ નીયત, સોયશિલ મીયડિાના ઉપિોગ માટે કમગચારીઓને માગગદશગન પૂરંુ પાડે છે, જનેે આ નીયતના હેતુઓ માટે 

બ્લોગ્સ, યવકીઓ, માઇક્રો-બ્લgsગ્સ, મેસેજ બોડગ, ચેટ રુમ, ઇલેક્ટર ોયનક ન્ટિઝૂલેટસગ, ઑનલાઈન ફોરમ, સોયશિલ નેટવયકુંગ 

સાઇ્સઅને સેવાઓ જ ેવપરાશકતાગઓને સમકાલીન રીતે અન્ટિ લોકો સારે્ માયહતીની આપ-લે કરવાની મંજૂરી આપ ે

તેનો વપરાશ કરવા વ્િાપકપણે અને સારી રીતે સમજવી જરુરી છે.  

 

17.2કાિગક્ષતે્ર - 

i. આ નીયત  કંપનીના તાલીમાર્ી, કન્ટસલટન્ટ સ, રીટેઈનર્ તર્ા મલટીમીડીિા અને સોયશિલ નેટવકીગંની યવયભન્ન વેબસાઈ્સ 

જવેી કે MySpace, Facebook, Yahoo! Groups, LinkedIN, YouTube, Instagram, Glass-Door, Twitter, Glassdoor, 

Whatsapp, Twitter, Tumblr, Snapchat, Pinterest, WeChat યવગેરનેો ઉપિોગ કરતાં તમામ લોકોને લાગુ પડે છે.  

- ઉપરાંત કંપનીનો Blogs Wikis જમે કે Wikipedia અને લખાણ મૂકી શકાિ તેવી કોઈપણ સાઈ્સ  

- આ યનતીમાં આવી તમામ પ્રવૃયત્તઓને સોયશિલ મીડીિા પોસ્ટીગં તરીકે ઓળખવામાં આવશે.  

ii.GFL, IWL, IWISL, IRL ને લાગુ પડે છે. 

 

17.3મૂળભૂિ યસદ્ધાંિોાઃ-   

 

17.3.1તમારા કામ માટે જવાબદાર રહોિઃ  કંપની માને છે કે કાિદેસરના હેતુ માટે ઓનલાઈન સોયશિલ મીડીિાની 

પ્રવૃયત્તઓમાં વ્િસ્ત કમગચારીઓ કંપની બાબતો માટે મદદરુપ બની શકે છે. જો કે આનલાઈન સોશીિલ મીડીિા સાઈ્સમા ં

વ્િસ્તતાર્ી કમગચારી કામર્ી યવચલીત ર્વા માટે સાચો યનણગિ અને સામાન્ટિ સમજણનો ઉપિોગ રાખે તે માટે પ્રોત્સાયહત 

કરશે. 

 

17.3.2તમારી સ્ર્ાયનક પોસ્ટ (લખાણ)ની વૈયશ્વક અસરો પડે છે  - જ ેરીતે કંપનીનો કમગચારી ઓનલાઈન પ્રશ્નનો પ્રત્િુત્તર આપ ે

છે તે યવશ્વના કેટલાક ભાગો માટે શ્રષે્ઠ પરંતુ કેટલાક ભાગો માટે અિોગ્િ (સંભવતિઃ ગેરકાિદેસર) પણ હોઈ શકે. જ્યાર ેપણ 

ઓનલાઈન વાતાગલાપમાં ભાગ લો ત્િાર ેવૈયશ્વક નજરને ધ્િાનમાં રાખવી. 

 

17.3.3ઈન્ટટરનેટ પર મૂકાતી માયહતી કાિમી છે તે જાણી લો – એકવખત માયહતીને ઓનલાઈન મૂકી હોિ પછી મૂકનાર 

કમગચારી તેને દૂર કે રદ્દ કરવાનો કે અનામી રહી પ્રિત્ન કર ેતો પણ તે સંભવતિઃ દૂર ર્તી નર્ી અને કાિમ બની જાિ છે. 

 

17.3.4આપણી વ્િવસાયિક આચારસંયહતા તર્ા કંપનીની નીયતઓને અનુસરો –અમારી વ્િવસાયિક આચારસંયહતા આ 

ઓનલાઈન સોયશિલ મીડીિા યસદ્ાંતો માટે માગગદશગક પુરવાર ર્શે. કંપનીના કમગચારી તરીકે કમગચારીએ પ્રામાયણક અને 

અખંયડત રીતે તમામ બાબતોમાં ભૂયમકા યનભાવવી. આ પ્રયતબદ્તા તમામ સોયશિલ મીડીિાના પ્રકારોને પણ લાગુ પડે છે. 



ઉપરાંત, કંપનીના સ્પોકપસગન તરીકે અન્ટિ કેટલીિ નીયતઓ પણ કમગચારીના વતગનને સોયશિલ મીડીિા સ્પેસમાં માયહતી 

ગુપ્તતા નીયત અને ઈનસાઈડર ટર ેડીગં નીયત સયહતના મીડીિામાં છતી કર ેછે. 

 

17.3.5તમે કંપનીના પ્રયતયનધી છો તે ધ્િાનમાં રાખજો -  કંપનીના પ્રયતયનધી તરીકે એ મહત્વનું છે કે જમે કંપની તેના દરકે 

સંદેશામાં સકારત્મકતા, આશાવાદી ભાવના વ્િક્ત કર ેછે તેમ દરકે કમગચારીએ પણ તેવો જ સંદેશો પ્રસાયરત કરવો. હમેંશા 

તમામ લોકો સારે્, ધમો અને સંસ્કૃયતઓ સારે્ આદર, માન-સન્ટમાન જાળવી રાખજો અને સોયશિલ મીડીિામાં મૂકાિલે 

સંદેશો તમારંુ જ નહી પરંતુ કંપનીનું પ્રયતયબંબ પણ રજૂ કર ેછે તે ધ્િાનમાં રાખજો. 

 

17.4પ્રયક્રિાઓ – નીચે આપેલા યસદ્ાંતો કંપની વતી સોયશિલ મીયડિાના વ્િાવસાયિક ઉપિોગ તેમજ કંપનીનો ઉલલેખ 

કરતી વખતે સોયશિલ મીયડિાના વ્િયક્તગત ઉપિોગને લાગુ પડે છે. 

 

17.4.1  ફક્ત યનિુક્ત/યનધાગરીત કમગચારીઓને જ માકેયટંગ, HR અને કંપની માટેના વ્િવસાિર્ી સંબંયધત અન્ટિ 

પ્રવૃયત્તઓર્ી સંબંયધત સોયશિલ મીયડિા સામગ્રી તૈિાર કરવા  - અપડેટ કરવા માટે અયધકૃત કરવામાં આવશે. 

આ સોયશિલ મીયડિાન ેકારણ ેજાહેર / સાવગજયનક પ્લેટફોમગ કમગચારીઓ કોઈપણ કંપની પષૃ્ઠો / સમાંતર પષૃ્ઠો 

બનાવવા માટે અયધકૃત નર્ી. 

17.4.2  કમગચારીઓને સારી રીતે સમજવું પડશે કે કંપની સોયશિલ મીયડિા અને સોયશિલ નેટવયકુંગ વેબસાઇ્સના 

કમગચારીના ઉપિોગની દેખરખે રાખશે પછીભલે તેઓ સોયશિલ નેટવયકુંગમાં શામેલ હોિ અર્વા સોયશિલ 

મીયડિાનો ઉપિોગ ઓયફસર્ી દૂર રહી કરવામા આવ્િો હોિ,  

17.4.3  GFL સંદભે સોયશિલ મીયડિાનો ઉપિોગ કરતી વખતે કમગચારીઓની GFL આચારસંયહતા, કમગચારીની 

હેન્ટડબુક અને અન્ટિ કંપની નીયતઓનું પાલન કરવું જોઈએ. 

 ડી.કમગચારીઓને તેમની પ્રયતક્રીિાઓની તેમની છાપ પરની અસરની સારે્ કંપનીની છબી પર પણ ધ્િાન 

આપવંુ પડશે. કમગચારીઓ જ ેકાંઈ પોસ્ટ કર ેછે તે માયહતી લાબંા સમિ સુધી જાહેર માયહતી રહી શકે છે. 

17.4.4  કમગચારીઓ સોયશિલ મીયડિા દ્વારા કંપનીની કોઈપણ માયહતી શેર–પ્રસાયરત કરશે-કરાવશે નહી.ં 

કમગચારીઓએ પોસ્ટ સામગ્રીમાં જ ેકંપની કેતેના કમગચારીઓ કે ગ્રાહકો માટે અિોગ્િ કે નુકસાનકારક નર્ી તે 

યવચારી તમેની શ્રષે્ઠ યનણગિશયક્તનો ઉપિોગ કરવો. જો કોઈ કમગચારી કંપનીના વ્િવસાિના કોઈપણ પહેલુ 

પર કે કંપનીમાં સમાયવષ્ટ હોિ તેવા કોઈ નીયત યવર્િક મદુ્દા પર ટીકા-યટપ્પણી કર ેઅને જમેાં સંબંયધત 

કમગચારીની જવાબદારી છે, તો તેણે સ્પષ્ટપણે પોતાની પોયસ્ટંગ્સ અર્વા બ્લોગ સાઇટ (કંપનીઓ) માં કંપનીના 

કમગચારી તરીકે પોતાની ઓળખ છતી કરવી રહી. અસ્વીકૃયત કે અયભપ્રાિ તેના પોતાના છે અને કંપનીના 

નર્ી તે ધ્િાનમાં લેવું. 

17.4.5  કોઈ પણ કમગચારી તેની પોયસ્ટંગ માટે કાિદેસર રીતે જવાબદાર છે અને રહેશે, જો તેઓની પોસ્્સ બદનામી, 

પજવણી કરનાર, કે કોઈપણ પ્રવતગમાન લાગુ કાિદાનું ઉલલંઘન કરતી હોિ કે કોઈપણ રીતે ઉશ્કેરણીજનક 

અને / કે કંપની સામે કોઈ ભાવનાને યવસંગત મૂકેલ હોિ અર્વા તો તે તૃતીિ પક્ષ સારે્ સંબંયધત ગુપ્ત અર્વા 

કોપીરાઇટ કરલેી માયહતી (સંગીત, યવયડઓઝ, ટેક્સ્ટ, વગેર)ે શામેલ હોિ તેવી પોયસ્ટંગ્સ બનાવે તો તે પોત ે

જવાબદાર હોઈ શકે છે. આ યવયશષ્ટ કે પૂરતી સૂયચ નર્ી, તમે છતાં, પ્રયતબયંધત સોયશિલ મીયડિા આચારના 

કેટલાક યવયશષ્ટ ઉદાહરણોમાં પોયસ્ટંગ કોમેંટર ી, સામગ્રી અર્વા છબીઓનો સમાવેશ ર્ાિ છે જ ેબદનક્ષી, 

અશ્લીલ, માયલકીની, સતામણી કરનાર, બદનામ કે તે કંપનીમાં પ્રયતકૂળ કાિગનું વાતાવરણ બનાવી શકે છે. આ 

નીયત હેઠળ ઉપર જણાવેલ તમામ પોયસ્ટંગ્સ મૂકવા પર પ્રયતબંધ છે. 

17.4.6  કમગચારીઓ ગુપ્ત-ખાનગી મનાતી એવી કે કંપની દ્વારા જાહેર નહી ંકરાિેલ કોઈ માયહતીને પ્રકાયશત, પોસ્ટ 

કરશે-કરાવશે નહી.ં જો તેના ખાનગીપણા અગંે યવશે પ્રશ્નો હોિ, તો કમગચારીઓએ માનવ સંસાધન યવભાગ 

અને / કે સુપરવાઇઝર સારે્ તેની ખાતરી કરવી રહી. 

17.4.7 કંપની કોઈ કમગચારીને જો એવું માનતા હોિ જ-ેતે પોસ્ટ મકૂવાર્ી યસક્યોયરટીઝના યનિમનો સયહત લાગ ુ

કાિદાઓનું પાલન સુયનયિત કરવામાં મદદ મળશે તો તે યનયિત યવર્િોર્ી બચવા કે સોયશિલ મીયડિા 

પ્લેટફોમગ પર મૂકાિેલ જ-ેતે પોસ્્સ પાછી લેવા જણાવી શકે છે. 

17.4.8 જો કોઈ ન્ટિૂઝ મીયડિા અર્વા બ્લોગરનો સભ્િ કંપનીના વ્િવસાિને લગતી ઇન્ટટરનેટ પોયસ્ટંગ યવશે 

કમગચારીનો સંપકગ  કર ેછે, તો કમગચારીએ તે વ્િયક્તને કંપનીની િોગ્િ અયધકારી પાસે રીફર કરશે. સોયશિલ 

મીયડિા નેટવકગ , બ્લોગ્સ અને અન્ટિ પ્રકારની સામગ્રી કેટલીકવાર પ્રેસ અને મીયડિા ધ્િાન અર્વા કાનૂની પ્રશ્નો 

– યવટંબણા ઉભી કર ેછે. માટે કમગચારીઓએ આ પૂછપરછનો સંદભગ અયધકૃત પ્રવક્તાને આપવો જોઈએ. 



17.4.9  જો કોઈ કમગચારી સોયશિલ મીયડિાનો ઉપિોગ કરતાં દુશ્મનાવટ ઉભી ર્વાની ધમકી આપે કોઈ એવી 

પયરયસ્ર્યતનો સામનો કરવાનો આવે તો કમગચારીઓ નમ્ર રીતે જ-ેતે સંવાદર્ી છૂટા ર્ઈ જશે અન ે

સુપરવાઇઝરની સલાહ લેશે. 

 કમગચારીઓને વતગમાન કે ભૂતપૂવગ કમગચારીઓ, સભ્િો, યવકે્રતાઓ અર્વા સપ્લાિસગની છબીઓનો સંદભગ કે 

તેમના બાબતે લખાણ પોસ્ટ કરતા પહેલા તમેની જરુરી મંજૂરી લેવી પડશે. 

17.5.10 સોયશિલ મીયડિાના ઉપિોગર્ી કંપનીમાં કમગચારીની જવાબદારીઓમાં અડચણ આવવી જોઈએ નહી.ં 

કમ્પ્િટુર યસસ્ટમોનો ઉપિોગ ફક્ત વ્િવસાયિક હેતુ માટે કરવાનો છે. જો કે, કંપની કમ્પ્િટુર યસસ્ટમોનો 

ઉપિોગ કરતી વખતે, વ્િવસાયિક હેતુ માટે સોયશિલ મીયડિાના ઉપિોગની મંજૂરી છે (દા.ત.: ફેસબુક, ટ્વીટર, 

GFL બ્લોગ્સ અને LinkIDn), પરંતુ સોયશિલ મીયડિા નેટવકગનો વ્િયક્તગત / અંગત ઉપિોગ કે નેટવકગન ે

વ્િયક્તગત/અગંત બ્લોયગંગ ઑયફસના સમિ દરયમિાન કરવાર્ી કામગીરીમાં યનરાશા – ખલેલ ઉદ્ભવે છે 

અને યશસ્ત જળવાતું નર્ી. 

17.5.11 પ્રવતગમાન કાિદાને આધીન, કોઈ પણ પ્રવૃયત્ત કે જ ેકંપનીની આચારસંયહતા અર્વા કોઈ અન્ટિ કંપની નીયતનુ ં

ઉલલંઘન કર ેછે તે કમગચારી ગેરયશસ્ત કાિગવાહી માટે લાિક ઠર ેછે, જમેાં બરતરફીનો પણ સમાવેશ ર્ાિ છે.  

17.5.12 જો કમગચારીઓ એવી સામગ્રી પ્રકાયશત કર ેછે જમેાં કામ કે કંપની સારે્ સંકળાિેલા યવર્િો શામેલ હોિ, તો 

અસ્વીકૃયતનો ઉપિોગ કરવો જોઈએ, જમે કે "આ સાઇટ પરની પોયસ્ટંગ્સ મારી પોતાની છે અને કંપનીની 

યસ્ર્યત, વ્િહૂરચના અર્વા અયભપ્રાિોનું પ્રયતયનયધત્વ કરી શકશે નહી.ં" 

17.5.13 કમગચારીઓએ કંપની સંબંયધત સોયશિલ મીયડિા એકાઉન્ટ સને વ્િયક્તગત એકાઉન્ટ સર્ી અલગ રાખવાના 

રહેશે. 

17.5.14 આ નીયતમાં કોઈપણ સમિે પૂવગસૂચના યવના સુધારણા ર્ઈ શકે છે, અને દરકે વખતે જ્યાર ેકોઈ વપરાશકતાગ 

કોઈ સોયશિલ નેટવયકુંગ સાઇટને એક્સેસ કર ેત્િાર ેનવી પોયલસી તેવા પોયસ્ટંગ પર અસરકારક રીતે સંચાલન 

કરશે. અનપુાલનમાં જળવાઈ રહેવા માટેકંપની બધા કમગચારીઓ યનિયમત સમિાંતર ેનીયતની સમીક્ષા કરશે. 

17.5.15 કોઈ કમગચારી દ્વારા આ માગગદયશગકાની જોગવાઈઓમાંર્ી ઉલલંઘન ર્િેર્ી તેની સામે કડક ગેરયશસ્તની 

કાિગવાહી કરવામાં આવશે. તદુપરાંત, જો કોઈ સોશીિલ પોસ્ટ અન્ટિ કોઇ કમગચારી, મેનજેમેન્ટટ અર્વા કંપની 

સામે બદનક્ષીકારક હોવાનું જણાિ છે, તો કંપની આવા કમગચારી સામે િોગ્િ કાનૂની કાિગવાહી કરી શકે છે. 

 

17.5  સુધારિાની સત્તાાઃ- 

 1. ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં કોઈપણ સુધારો-ફેરફાર ગ્રુપ કોપોરટે માનવ સંશાધનના વડા દ્વારા મંજૂર કરાશે. 

 2. ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં સંચાલક મડંળ તમેની મનસૂફી આધારીત કોઈપણ ફેરફાર, સુધારા-વધારા કરવાનો હક્ક 

અબાયધત રાખે છે. આ ફેરફારો અયંતમ અને બંધનકતાગ રહેશે. 

 

17.6  યનયિમત્તા લાઈનાઃ- કોઈપણ કંપનીના કમગચારી દ્વારા કંપનીની નીયતઓ કે માગગદયશગકાઓ યવરુદ્ લેવાતા ંપગલા ંઅગં ે

કમગચારીઓને પ્લેટફોમગ પુરંુ પાડવા અમોએ ESI Portal ઉપર એયર્ક્સ લાઈન કરીને ડીજીટલ પ્લેટફોમગ શરુ કિુું છે. 
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પ્રકરિ 18- સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ જોખમ મૂલિાંકન અંગેની પ્રક્રીિા 

18.1હેતુ –સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વને સંબયધત જોખમો ઓળખવા, મૂલિાંકન કરવા માટેની પદ્યત સ્ર્ાયપત કરવી, અમલી 

બનાવવી અને જાળવી રાખવી.  

 

18.2કાિગક્ષતે્ર –કંપનીના તમામ સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ અંગનેા ખ્િાલોને લાગુ પડશે 

 

18.3સંદભગ : SA8000:2014 Standard – ભાગ IV, કલમ 9.3: જોખમોની ઓળખ અને મલૂિાંકન  

 

18.4સત્તા અને જવાબદારી  :  

 

SPT ટીમ – આ પ્રયક્રિાના એકંદર અમલ માટે જવાબદાર છે અને જોખમ આકારણી માટે સંસાધનો પૂરા પાડવા માટે 

અયધકૃત છે. તેઓ જોખમ મલૂિાંકન પ્રયક્રિામાં ભાગ લેવા માટે જવાબદાર છે. 

  

સંચાલક પ્રયતયનયધ - વ્િયક્ત જોખમ મલૂિાંકન પ્રયક્રિામાં ભાગ લેવા માટે જવાબદાર છે. 

  

SPT લીડર – આ વ્િયક્ત મૂલમિાકંન અહેવાલની સમીક્ષા કરવા અને યક્રિાઓને અગ્રતા આપવા માટે જવાબદાર છે અને 

યક્રિાઓ અમલીકરણ માટે જરૂરી સંસાધનો પૂરા પાડવા માટે અયધકૃત છે. 

 

18.5  ર્પદ્ધયિ:  

 

સામાજીક કામગીરી ટીમ (SPT) SA8000: 2014 ધોરણોમા ંવાસ્તયવક કે સંભયવત યવસંવાયદતાઓને ઓળખવા અને પ્રાધાન્ટિ 

આપવા માટે વર્ગમાં એકવાર (12 મયહના) સમિાંતર ે લેયખત જોખમ મૂલિાંકનો હાર્ ધરશે. તે સામાયજક જવાબદારી 

વ્િવસ્ર્ાપન યસસ્ટમના તમામ ઘટકોને આવરી લે છે. 

  

SPT આ મૂલિાંકનો તમેની ભલામણ કરલેી ડેટા અને સંગ્રહ કરવાની તકનીકીઓ અને યહત ધરાવતા પક્ષો સારે્ અર્ગપૂણગ રીતે 

પરામશગ કરશે. આ આકારણી હાર્ ધરતી વખતે મજૂર, ટરેડ િુયનિન, આરોગ્િ અને સલામતી, પિાગવરણીિ સુરક્ષા, પ્રદૂર્ણ 

યનિંત્રણ, વગેર ેપ્રવતગમાન કાિદાના ફેરફારો (અર્વા તોળાઈ રહેલા ફેરફારો) ની પણ યવચારણા કરવામાં આવે છે. 

  

SPT એક સામાયજક જવાબદારી જોખમ મૂલિાંકન અહેવાલ આધારીત તિૈાર કરલેા જોખમો, તેના પ્રભાવ, અને જોખમોન ે

ઘટાડવા માટેની યક્રિાઓની ભલામણ કર ેછે. ત્િારબાદ આ યરપોટગ  િોગ્િ કાિગવાહી માટે વયરષ્ઠ સંચાલન-મનેજેમેન્ટટને સુપરત 

કરવામાં આવશે. 

  

નોંધ: અહી ંચચીત આ જોખમ મૂલિાંકન, વ્િવસાયિક આરોગ્િ અન ેસલામતીના જોખમોની ઓળખ અન ેજોખમ મૂલિાંકન 

(HIRA) ર્ી જુદંુ છે. HIRAની શોધ સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વ જોખમ મૂલિાકંન સમિે ધ્િાનમાં લેવામાં આવતા ઘણા ઇનપુ્સનો 

એક ભાગ રચે છે. જોખમ અગ્રતા માટે, HIRA માં વપરાિેલી સંખ્િાત્મક પદ્યત (જોખમ ક્રમાંક RNગણતરી)નો પણ અહી ં

ઉપિોગ કરી શકાિ છે. વયરષ્ઠ સંચાલન યરપોટગની સમીક્ષા કરશે અને ગંભીરતા અનુસાર આ જોખમોને દૂર કરવા માટેની 

યક્રિાઓને પ્રાધાન્ટિ આપશે અર્વા જ્યાં પ્રયતક્રીિા કરવામાં યવલંબ ર્િેર્ી તે શક્ય બનશે નહી.ં 
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પ્રકરિ 19- સપ્લાિસય/સબકોન્ટરેક્ટસય / ખાનગી રોજગાર એજન્સીઓ અને સબ-સપ્લાિસય 

ઉર્પર અંકુશ (યનિમન) પ્રક્રીિા 
 

19.1 હેતુ –સપ્લાિસગ/સબકોન્ટટર ેક્ટસગ / ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ અને સબ-સપ્લાિસગ ઉપર SA8000:2014માનકો મુજબ 

અંકુશ (યનિમન) પ્રક્રીિાસ્ર્ાયપત કરવી, અમલમાં મૂકવી અને જાળવી રાખવી. 

 

19.2કાિગક્ષતે્ર : કંપનીના માલ-સેવા પુરા પાડતા સપ્લાિસગ/ સબકોન્ટટર ેક્ટસગ / ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ (તર્ા જરુર જણાિ 

તો સબ-સપ્લાિસગ)ને લાગુ પડે છે. 

 

19.3સંદભગ : SA8000:2014માનકો.  

કલમ 9.10 :  સપ્લાિસગ અને કોન્ટટર ેક્ટસગનું સંચાલન   

યબડાણ -1 : એબ્રીવીએશન્ટસ  

 

19.4સત્તા અને જવાબદારી  :  

સંચાલન પ્રયતયનધી – આ પ્રક્રીિાના અમલીકરણ માટે સંચાલન પ્રયતયનધી જવાદબાર રહેશે. MR પચેઝ મેનજેરને જ-ેત ે

સપ્લાિસગને તેની SA8000:2014 ધારાધોરણો આધારીત સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વની કામગીરી આધાર ેિાદીમાં ઉમેરવા કે 

બાદબાકી કરવા હુકમ કરી શકે છે.  

 

પચેઝ મેનજેર – રોજંીદા કામકાજ ઉપર દેખરખે રાખવા તર્ા સપ્લાિસગ / સબકોન્ટટર ેક્ટસગ / ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ / 

સબ-સપ્લાિસગના SA8000:2014  માનકોના સામાજીક દ્રયષ્ટકોણ સંબંયધત યનિમન માટે જવાબદાર રહેશે.  

 

19.5ર્પદ્ધયિ : સંસ્ર્ાએ SA8000:2014 માનકોની આવશ્િકતાઓને પહોંચી વળવા કામગીરી અને પ્રયતબદ્તાને ધ્િાનમાં 

લેતા, સપ્લાિસગ / સબકન્ટટર ેક્ટસગ, ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ (અને િોગ્િ હોિ ત્િાં સબ-સપ્લાિસગ) નું મૂલિાંકન અને પસંદગી 

કરવા માટે જરુરી પ્રયક્રિાઓની સ્ર્ાપના, જાળવણી અને લેયખતમાં દસ્તાવજેીકરણ કરલે છે. 

 

કંપની તેના સપ્લાિસગ / સબ કોન્ટટર ેક્ટસગ, ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ અને સબ-સપ્લાિસગની SA8000 માનકોનું પાલન કરવા 

માટે પૂરતો ખ્િાલ રાખશે.  નવા સપ્લાિસગ / સબકન્ટટર ે ક્ટસગ, ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ અને પેટા સપ્લાિરની પસંદગી 

કરતી વખતે સમાન િોગ્િ ઉદ્યમશીલતા-ખંતનો અયભગમ લાગુ કરવામાં આવશે. 

  

SA8000 ની આવશ્િકતાને પૂણગ કરવા માટે સંસ્ર્ા માટે ઓછામાં ઓછી હાર્ ધરાનાર પ્રવયૃત્તઓ નોધવામાં આવી રહી છે 

તેમાં નીચે મુજબ સમાયવષ્ટ છેિઃ- 

એ) સપ્લાિસગ / સબકન્ટટર ેક્ટસગ, ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ અને પેટા સપ્લાિરના વયરષ્ઠ નેતતૃ્વને SA8000 ધોરણની 

આવશ્િકતાઓને અસરકારક રીતે દશાગવવી. 

બી) સપ્લાિસગ / સબકોન્ટટર ેક્ટસગ, ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ અને પેટા સપ્લાિર દ્વારા યવસંગતતાના નોંધપાત્ર જોખમોનું 

મૂલિાંકન કરવુ ં

સી) આ નોંધપાત્ર જોખમો સપ્લાિસગ / સબકોન્ટટર ેક્ટસગ, ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ અને પેટા સપ્લાિસગ દ્વારા અને જ્યાં અને 

જ્યાર ેિોગ્િ હોિ ત્િાં સંસ્ર્ા દ્વારા અન ેઆ સંસ્ર્ાઓને પ્રભાયવત કરવાની સંસ્ર્ાની ક્ષમતા અને સંસાધનો અનુસાર પ્રાધાન્ટિ 

આપવામાં આવે તે સુયનયિત કરવા વાજબી પ્રિત્નો કરવા,તર્ા, 
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ડી) આ નોંધપાત્ર જોખમોને અસરકારક રીતે યનવારણને સુયનયિત કરવા માટે સમીક્ષાની કાિોની સ્ર્ાપના કરવી અન ે

સપ્લાિસગ / સબ કોન્ટટર ેક્ટસગ, ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ અને પેટા સપ્લાિરની કામગીરી પર નજર રાખવી. 

 

કંપની સપ્લાિસગ / સબકોન્ટટર ેક્ટસગ / ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ / પેટા સપ્લાિરની સામાયજક જવાબદારી પ્રત્િનેી 

પ્રયતબદ્તાના પૂરતા રકેોડગને સાચવી રાખે છે, જમેાં કરાર અન ે/ કે તે સંસ્ર્ાઓની લેયખત પ્રયતબદ્તા શામેલ છે 

i. એસએ 8000: 2014 ધોરણની તમામ આવશ્િકતાઓને અનરુૂપ અને પેટા સપ્લાિસગની સમાન આવશ્િકતા માટે 

ii. સંસ્ર્ા દ્વારા યવનંતી મુજબ મોનીટરીગં પ્રવૃયત્તઓમાં ભાગ લેવો 

iii. મૂળ કારણને ઓળખો અને SA8000: 2014 ધોરણોની આવશ્િકતાઓ માટે કોઈપણ ઓળખાતી યવસંવાયદતાનો 

ઉકેલ લાવવા માટે સુધારાત્મક અને યનવારક કાિગવાહીનો તાત્કાયલક અમલ કરો, અન,ે 

iv. અન્ટિ સપ્લાિસગ / સબકન્ટટર ેક્ટસગ અને પેટા સપ્લાિસગ સારે્ કોઈપણ અને તમામ સંબંયધત વ્િવસાયિક સંબંધોની 

સંસ્ર્ાને તાત્કાયલક રીતે જાણ કરો. 

દરકે સપ્લાિરની નોંધણી પ્રયક્રિા, વાયર્ગક પ્રદશગન રયેટંગ અને મંજૂરીનું નવીનીકરણ / ફેર-નોંધણી પ્રયક્રિા (દર પાંચ વર્ે) દ્વારા 

મૂકવામાં આવે છે. 

નોધંિી સમિ,ે 

- અમે બધા જ સપ્લાિસગ / સબકોન્ટટર ેક્ટસગ / ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ / પેટા સપ્લાિરને સામાયજક જવાબદારી 

પ્રયતબદ્તા ઘોર્ણાપત્ર પર હસ્તાક્ષર કરવા જણાવીએ છીએ. જો કોઈ સપ્લાિર / સબકોન્ટટર ેક્ટર / ખાનગી રોજગાર એજન્ટસી 

/ પેટા સપ્લાિર ઘોર્ણા પર હસ્તાક્ષર કરવાનો ઇનકાર કર ેતો તે એકમ નોંધણી પ્રયક્રિાર્ી આપમેળે બાકાત રહેશે. મોટા 

સપ્લાિસગ / સબ કોન્ટટર ાક્ટસગ / ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ / પેટા સપ્લાિરના યકસ્સામાં, અમે તેમની SA-8000 

આવશ્િકતાઓના પાલનની યસ્ર્તીનું સ્ર્ળપર મલૂિાકંન પણ કરીએ છીએ (પ્રમાણપત્ર ફરયજિાત નર્ી). 

- સામાજીક રીતે પ્રયતબદ્ સપ્લાિરો / સબકન્ટટર ેક્ટસગ / ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ / પેટા સપ્લાિરો યવશે સંબંયધત ડેટા 

એકયત્રત કિાગ પછી પચેઝ મેનજેર સપ્લાિર નોંધણી ફોમગ (જોડાણ IV) ભર ેછે અને જ-ેતે એકમને 'પ્રોયવઝનલી એનયલસ્્ડ' 

તરીકે માન્ટિતા પ્રાપ્ત સપ્લાિસગની માસ્ટર યલસ્ટમાં ઉમેરવામાં આવે છે. 

 

નોધંિીનું કામચલાઉમાંર્ી કાિમી તિરમાં રુર્પાંિર 

નવા વેન્ટડરના યકસ્સામાં પ્રર્મ 3 ‘ટર ાિલ ઓડગસગ' માં ગુણવત્તા, યડયલવરી અને સહાિક સેવાઓ સંદભે તેમની કામગીરીની 

તપાસ કિાગ પછી, પચેઝ મેનજેર નોંધાિેલા સપ્લાિસગ / સબકન્ટટર ેક્ટસગ / ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ / પેટા સપ્લાિસગની 

યસ્ર્યત કામચલાઉ માંર્ી કાિમીમાં બદલી શકે છે.  

હાલના યવકે્રતાઓના યકસ્સામા,ં સીધી નોંધણી માટે કાિમી તરીકે નોંધણી. 

- સારો રકેડગ ધરાવતા હાલના સામગ્રી પુરઠા સપ્લાિસગ / સેવા પ્રદાતાઓના યકસ્સામાં સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વની ઘોર્ણા પર 

હસ્તાક્ષર કરવા તે પૂરતું છે. 

- કંપની સારે્ સામાયજક જવાબદારીની ઘોર્ણા પર હસ્તાક્ષર, કાિદેસર રીતે બંધાિેલખરીદી કરાર પર હસ્તાક્ષર તર્ા 

સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વના અમલના પુરાવા દશાગવવા જમે કે કમગચારી રાજ્ય વીમા યનગમ (ESI) અને પ્રોયવડન્ટટ ફંડ (PF) ની 

હાલની રયેમટન્ટસની નકલો. 

 

પુનિઃનોંધણી -  મંજૂર કરાિેલ માસ્ટર િાદીમાં રહેલ તમામ યવકે્રતાઓએ દર પાંચ વર્ગના અંતે પુનિઃનોંધણી, પુનિઃ મંજૂરી માટે 

અરજી કરવાની રહેશે, તે પ્રક્રીિા નોંધણી સમિની પ્રક્રીિા જવેી જ રહેશે.  

 

ખરીદ ઓડગર જારી કરવા –પચેઝ મેનજેર સંસ્ર્ા દ્વારા જરૂરી સામગ્રી / સેવાઓ ખરીદવાની વ્િવસ્ર્ા કર ેછે. તાકીદ અન ે

ઓડગર મૂલિના આધાર,ે ખરીદી કાઉન્ટટર પર, મૌયખક હુકમ દ્વારા, ઇમેઇલ દ્વારા અર્વા ઔપચાયરક ખરીદી ઓડગર દ્વારા કરી 

શકાિ છે. 

 

દરકે પચેઝ ઓડગરમાં ઓછામા ઓછી નીચેની યવગતો હોવી જરુરી છેિઃ-  

એ)ઓડગર કરલે વસ્તુનું નામ અને કે તેનો પાટગ  નંબર 

બી) જ્ર્ો 

સી) કમ્પોનન્ટટ / મયટયરિલ સ્ટાન્ટડડગ (IS, ASTM વગેર,ે જો જરૂરી હોિ તો) અર્વા પસંદગીનું ઉત્પાદન 

ડી) ઉત્પાદન બનાવવા / ચકાસવા માટે લાિક કમગચારીઓની આવશ્િકતા (જો લાગુ હોિ તો) 



ઇ) સપ્લાિરના અંતમાં યનરીક્ષણ / ગુણવત્તા મેનજેમેન્ટટ યસસ્ટમ આવશ્િકતા (ફક્ત લાગુ હોિ તો). 

એફ) માલની રવાનગીનું પત્રક  

g) નવા યવકે્રતાઓને આપવામાં આવેલા ઓડગરના યકસ્સામાં "ટર ાિલ ઓડગર" લખવું. 

સપ્લાિસગને ખરીદ ઓડગર લેયખતમાં મોકલતા પહેલા, પચેઝ મનેજેર તેની ચોકસાઈ અને સંપૂણગતા માટે ચકાસે છે. 

નોંધ: ખરીદીના ઓડગર યવના ખરીદીના યકસ્સામાં, સપ્લાિસગનુ ંયબલ / કેશ મેમો જાળવી રાખવામાં આવશે. 

 

19.6 સપ્લાિર / પેટા-કોન્ટટર ેક્ટરની દેખરખે  - માસ્ટર િાદીના બધા મંજૂર યવકે્રતાઓ SA8000: 2014 ધોરણના સામાયજક 

પાસાઓર્ી સંબંયધત ગુણવત્તા, યડયલવરી અને સપોટગ  સયવગસના સંદભગમા ંપાછલા નાણાકીિ વર્ગમાં તેમની પ્રદશગનની વાયર્ગક 

રયેટંગને આયધન તેમની નોંધણી રહેશે. 

 

ઉપ-કોન્ટટર ાક્ટરોના યકસ્સામા,ં ઉપરોક્ત ઉપરાંત, સંસ્ર્ા છ મયહનાના મહત્તમ અતંરાલમાં સ્ર્ળ પર સપ્લાિર ઓડીટ કરશે. 

સપ્લાિરના ઓડીટના તારણો ઓડીટ નોટમાં નોંધવામાં આવે છે (પયરયશષ્ટ III) વાયર્ગક યવકે્રતા રયેટંગ અને યદ્વ-વાયર્ગક 

સપ્લાિર ઓડી્સના પયરણામો પછીની સંચાલન સમીક્ષા અને િોગ્િ સુધારાત્મક / યનવારક પગલાં લેવાચચાગ-યવચારણા 

કરવામાં આવે છે. 

  

19.7 હોમ વક્સય માટે ખાસ જોગવાઈઓ 

નીયતની મહત્વનાને ધ્િાનમાં રાખતા,ં કંપની વ્િયક્તગત કરતાં સપ્લાિર સંસ્ર્ાઓ સારે્ વ્િવહાર કરવાનું પસંદ કર ે છે. 

તદુપરાંત, હોમવકગર વગગમાં બાળ મજૂરીની રોજગારીની સંભાવનાઓ ઘણી વધાર ેછે. જમે કે, હાલમાં કોઈ પણ કામનો કરાર 

હોમવકગરને આપવામાં આવતો નર્ી. 

  

જ્યાં સંસ્ર્ા ગૃહ કામદાર તરીકે વગીકૃત કરાિેલ સપ્લાિસગ / સબ કોન્ટટર ેક્ટસગ અર્વા પેટા સપ્લાિર પાસેર્ી માલ અને / અર્વા 

સેવાઓ પ્રાપ્ત કર ેછે, જાળવે કે પ્રોત્સાહન આપે છે, SA8000 ધોરણોની આવશ્િકતાઓ હેઠળ સંસ્ર્ાના અન્ટિ કામદારોન ે

પોર્ાિ તેવી સલામતીનું સ્તર આવા હોમવકગરને મળી રહે તેની ખાતરી કરાશે કે તે માટે પૂરતાં પગલાં ભરશે. 

 

આવા યવશેર્ પગલાઓમાં નીચેની બાબતો પણ સમાયવષ્ટ છે (મિાગયદત નર્ી)  

એ)  SA8000: 2014 ધોરણોની આવશ્િકતાઓ અનુસાર લઘુત્તમ માપદંડને અનરુુપ આવશ્િક કાનૂની બંધનકતાગ, લેયખત 

ખરીદી કરારની સ્ર્ાપના કરવી 

બી)  ખાતરી કરવી કે લેયખત પચેઝ કરારની જરુયરિાતો હોમવકગર અને પચેઝ કરારમાં સામેલ અન્ટિ તમામ પક્ષો દ્વારા 

સમજી અને અમલ કરવામાં આવી છે. 

સી)  સંસ્ર્ા પયરસરમાં, હોમવકગરની ઓળખ, ઉત્પાયદત માલની માત્રા, પ્રદાન કરલેી સેવાઓ, અને / અર્વા દરકે હોમવકગર 

દ્વારા કામ કરતા કલાકોની યવસ્તૃત રકેોડ્સગ જાળવવી કરવી, અને 

ડી)  લેયખત પચેઝ કરારની શરતોનું પાલન ચકાસવા માટે વારંવાર પ્રત્િક્ષ કે પરોક્ષ સમીક્ષાની પ્રવૃયત્તઓ હાર્ ધરવી. 
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પ્રકરિ 20 – કમયચારીઓ/ કોન્ટરે ક્ટસયની ફયરિાદ / િકરાર યનવારિ પ્રક્રીિા 

 કંપનીએ HR/42 નીયત તૈિાર કરી છે જમેાં કમગચારીઓ / કોન્ટટર ેક્ટસગની ફયરિાદ/તકરારના યનવારણ અંગે 

માગગદયશગકા નીરુપવામા આવી છે. આમાગગદયશગકા HR ઓપરશેન્ટસ પુયસ્તકા અને કમગચારી પુયસ્તકાના ભાગરુપે છે. 

આ નીયત નીચે મુજબ છેિઃ- 

20.1ઉદે્દશ્િિઃ- આ નીયતનો હેતુ સ્ટાફમાં ઉભી ર્િેલ તકરાર કે ફયરિાદને સમજી તેનો ઉકેલ લાવવા માટેની 

માગગદયશગકા પૂરી પાડવાનો છે.  

20.2કાિગક્ષેત્ર – કંપનીમાં કામ કરતાં કાિમી, યનિત સમિના, કામચલાઉ કે કરારબદ્ કમગચારીઓ અને કોન્ટટર ેક્ટસગન ે

આ નીયત લાગુ પડે છે. 

20.3વ્િાખ્િાિઃ- 

a. તકરાર – કાિગસ્ર્ળે ર્િેલ તકરાર શબ્દના અર્ગમાં એવું કોઈપણ કૃત્િ, કસૂર, ચૂક કે યસ્ર્યત કે યનણગિ જમેાં જ-ેતે 

વ્િયક્ત તેને અન્ટિાિી, ગેરકાિદેસર, કે ભેદભાવપૂણગ માને છે. તેમાં કામના સ્ર્ળે પજવણી, ગંુડાગીરી અને 

વ્િવસાયિક યહંસાના કૃત્િો પણ સમાયવષ્ટ ર્ાિ છે.  

b. ફયરિાદ  -કોઈપણ ત્રાસદાિક પજવણી, ગંુડાગીરી કે ભેદભાવ અંગે કોઈ પણ કમગચારીએ કરલે ફયરિાદ સંબંયધત 

સૂચના 

c. પ્રયતવાદી –જ ેકમગટારી કે કોન્ટટર ેક્ટર જનેી સામે ફયરિાદ કરવામાં આવેલી છે. 

20.4 માગયદયશયકાાઃ-  

 કંપની ઉત્પાદકીિ અને યનદોર્ કામગીરી વાતાવરણ પુરંુ પાડવા માટે કયટબદ્ છે. આ નીયત ઈન્ટટરનલ કામોર્ી 

સંબંયધત મુદ્દાઓર્ી ઉભી ર્તી ફયરિાદોને લાગુ પડે છે અન ેતેની ખાતરી કરીને અસરકારક કાિગકારી સંબંધો જાળવવાનું 

લક્ષ્ રાખે છે, જમેાં તમામ પક્ષોને ઓછામાં ઓછી મુશ્કેલી અને મહત્તમ સુરક્ષા આપવામાં આવે છે, તર્ા નાની-મોટી 

સમસ્િાઓ કે ફયરિાદો વધવાની સંભાવનામાં ઘટાડો ર્ાિ છે. સારો ઉકેલ મેળવવા માટે તમામ પક્ષો દ્વારા સયક્રિ અયભગમ 

આવશ્િક છે. તકરાર કે ફયરિાદ નોંધાવવાના પયરણામે રોજગારીની યસ્ર્યત કે તકોમાં સ્ટાફ અને ઠેકેદારોને વયંચત નહી ં

કરવામાં આવે તે જોવું જરુરી છે. જ્યાં કોઈ કમગચારી કે કોન્ટટર ાક્ટર કામ સંબંયધત તકરાર હોિ છે ત્િાં આવી ફયરિાદ જ ેતેમના 

કાિગને અસર કર ેછે. 

 કામગીરી કે સંતોર્, પ્રિાસની પ્રયક્રિાન ે સરળ બનાવવા માટે સમસ્િાનુ ં સમાધાન કામ કરતા વાતાવરણ / 

ઠેકેદારોમાં સુધારણા કરવામાં મદદ કરશે. કામ સંબંયધત ફયરિાદ એટલે જ્યાં કોઈ કમગચારી કે કોન્ટટર ાક્ટર માને છે કે તેની-

તેણીની સારે્ ગરેવાજબી વતગન ર્િુ ંછે અને  ત ેઅગંેની યચંતા, સમસ્િા, તકરાર બાબતે ફયરિાદ ઉચ્ચ અયધકારીઓના ધ્િાન 

પર લાવવાની ઇચ્છા રાખે છે જરે્ી ફયરિાદ સંબંયધત નીયતઓ અને કાિગવાહી અનુસાર તેની પર અંકુશ મેળવાવમાં આવે.  

ફયરિાદ પ્રયક્રિા નીચે આપેલા મદુ્દાઓ બાબતે અસંતોર્ વ્િક્ત કરવાનો હેતુ નર્ી: 

  i. મહનેતાણું જવેી કરારની જવાબદારી 

 ii. યશસ્ત બાબતો, એટલે કે અસંતોર્કારક કામગીરી અને ગેરવતગન. 

 iii. સુપરવાઈઝર દ્વારા આપવામાં આવતી કાિદેસર અને ન્ટિાિી કામની સૂચના. 

 iv. પ્રવતગમાન કંપનીની નીયતઓ. 

 

20.5િકરાર યનવારિનો યસદ્ધાંિ  

તકરાર યનવારણ એ મનેજેસગ અને કો-ઓયડગનેટરની રોજંીદી જવાબદારીનો અયભન્ન ભાગ છે. શક્ય હોિ ત્િાં ફયરિાદોનું 

સમાધાન પક્ષો વચ્ચે ચચાગ અને સહકારની એક અનૌપચાયરક પ્રયક્રિા દ્વારા ર્વું જોઈએ જ ે રીતે કાિગરત સંબંધો માટે 

નુકસાનકારક સંભાવનાને ઘટાડે છે. 

i.  તકરાર યનવારણ કાિગવાહીની ન્ટિાિીક રીતે, ગંભીરતાપૂવગક, ગુપ્ત રીતે, ઝડપી, સંવેદનશીલ અને શક્ય તેટલા તેના 

સ્ત્રોતની નજીકર્ી ઉકેલવી રહી.  

ii.  ફયરિાદને લગતી ઘટના બન્ટિા બાદ વહેલી તકે તેને ઉકેલવા પ્રિત્ન કરવો રહ્યો. 

iii.  ફયરિાદકતાગઓએ વ્િર્ગ અર્વા દૂયર્ત  હોિ તેવી ફયરિાદોને પ્રોત્સાયહત ન કરવી. 

iv.  પ્રિત્નોનો હેતુ સદ્ભાવનામાં ઉઠાવાિેલ મુદ્દા બાબતે તમામ પક્ષોને ટેકો આપવાનો તર્ા કોઈપણ ભોગ કે 

પ્રયતક્રીિાઓર્ી સ્ટાફ અને કોન્ટટર ાક્ટરોનું રક્ષણ કરવાનો છે 

v.  તમામ પક્ષોએ ફયરિાદ યનવારણ પ્રયક્રિામાં સદ્ભાવનાર્ી ભાગ લેવો જરુરી છે. 



vi.  કોઈપણ ફયરિાદના યનિતં્રણમાં ઉદ્ભવતી ફયરિાદો અને માયહતીનો ખાનગીમાં ઉકેલ લાવવો. 

vii.  કુદરતી ન્ટિાિના યસદ્ાંતો આધાર ેસમગ્ર અવલોકન કરવામાં આવશે. આનો અર્ગ એ છે કે તેમના યવશે યનણગિ લેવામા ં

આવે તે પહેલાં, કમગચારીઓ અને ઠેકેદારોને ફયરિાદની પ્રકૃયત અને સામગ્રી યવશે માયહતગાર કરવાનો અયધકાર છે, 

સાંભળવાનો અયધકાર છે અને કોઈ પક્ષપાતી યનણગિ લેવાનો અયધકાર છે. 

viii. પ્રયક્રિા દરયમિાન સમિમિાગદા અને અપેયક્ષત યક્રિાઓ અને જ્યાં જરુરી હોિ ત્િાં પયરણામો યવર્ે વાતચીત ર્શે 

ix. હાર્ ધરવામાં આવેલી તપાસની પ્રવૃયત્તઓના સંબંધમાં દસ્તાવજેો તૈિાર કરવામાં આવશે. 

 

20.6 જવાબદારીઓાઃ-  

20.6.1. મેનજેર – તકરારોનું યનવારણ કરવું એ મનેજેરની ફરજોનો એક ભાગ છે, તમેાં નીચેની બાબતો આવે છે 

1. ફયરિાદીની તકરારનો જવાબ આપતા ઉપિુગક્ત યસદ્ાંતોનો ઉપિોગ કરવો 

2. કાિગસ્ર્ળની સમસ્િાઓ ઓળખવી, અટકાવવી, પ્રયતસાદ આપવા અને તેનું યનવારણ કરવુ ં

3. સલાહકાર અયભગમ અને સતત સુધારણાના દશગનને પ્રોત્સાહન આપતા ઓછામાં ઓછા યવલંબ સારે્ શક્ય હોિ 

ત્િાં અનૌપચાયરક રીતે સીધી વાટાઘાટો દ્વારા ખુલલેઆમ પ્રશ્નોના યનરાકરણ માટે સ્ટાફ સારે્ કામ કરવું. 

4. ત્િોને એકયત્રત કરવા અને સંપૂણગ દસ્તાવજેીકરણ કરવા પ્રોત્સાયહત કરવું જરે્ી બાબતોની ઉદે્દશ્િ તપાસ કરવામા ં

આવે અને ફયરિાદોનો િોગ્િ અને અસરકારક રીત ેજવાબ મળે અન ેનીયતઓ અને કાિગવાહી અનુસાર પ્રયક્રિાન ે

સંચાયલત કરવામાં આવે. 

5. કમગચારીઓને ફયરિાદના યનરાકરણ માટેની પ્રયક્રિા સમજવાની ખાતરી કરવી 

6. જો સ્ર્ાયનક સ્તર ેઉકેલ ન મળી આવે તો આગળની કાિગવાહી માટે સલાહ આપવી કે મેળવવી. 

7. જ્યાર ેસમસ્િાઓનું સમાધાન ર્ાિ છે ત્િાર ેફોલો-અપ અને મોયનટયરંગ 

8. સામેલ પક્ષોને ભોગવવનું ન પડે તેની ખાતરી કરવી; અન ે

9. એવી ફયરિાદો જ ેઔપચાયરક રીત ેઉકેલવી ન શકાિ અન ેગૂચંવણ ભરી હોિ તર્ા તેમા ંગભંીર ગેરયશસ્ત જણાતુ ં

હોિ તર્ા તે માનવ સંશાધન યવભાગ માટે ગેરકાિદે પ્રકારની હોિ તેને રીફર કરવી. 

20.6.2 - માનવ સંશાધન યવભાગ  

પ્રયક્રિાના સ્તર 1 કરતા આગળ વધેલી હોિ ત્િાં પ્રયક્રિાના સંચાલન અંગે સલાહ માટેની જવાબદારી. પ્રયક્રિાને સંકલન કરીને, 

સુયનયિત કરવું કે તમામ પક્ષોને પ્રયક્રિા યવશે માયહતગાર કરવામાં આવે છે અને પ્રયક્રિા ફાળવેલ સમિમિાગદામાં પૂણગ ર્ાિ 

છે. 

i.  ફયરિાદ કરનારને સદ્ભાવનાર્ી પ્રયક્રિામાં ભાગ લેવો અને ફયરિાદની સૂચના આપવામાં ત્વયરત કાિગવાહી કરવી 

જરુરી છે. 

ii.  જ્યાર ેજ-ેતે બાબતની તપાસ કરવામાં આવે અને યનરાકરણ કરવામાં આવે તે સમિે પ્રયતવાદીએ સદ્ભાવનાર્ી 

પ્રયક્રિામાં ભાગ લેવો આવશ્િક છે  

iii.  આરોગ્િ અને સલામતી અયધકારી વ્િવસાયિક આરોગ્િ અન ેસલામતીની બાબતોર્ી સંબંયધત ફયરિાદોની તપાસ 

માટે જવાબદાર છે. 

 

20.7 ફયરિાદ યનરાકરિ કાિયવાહી: નીચે આપેલ કોષ્ટક ફયરિાદી દ્વારા ફયરિાદનો યવકાસ ક્રમ દશાગવે છે. તમામ ફયરિાદો 

લેયખતમાં આપવાની રહેશે. 

ક્રમ ફયરિાદ કોને કરવી કેટલી સમિમિાગદામાં ઉકેલ જરુરી છે. 

1 ખાતાકીિ વડા 2 યદવસ 

2 હેડ ઑફ ધી ડીપાટગમેન્ટટ 2 યદવસ 

3 સાઈટ હેડ પ્રોજકે્ટ/O & M 2 યદવસ 

4 સાઈટ હેડ HR & Facilities 1યદવસ 

5 કોપોરટે HR 3 યદવસ 
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જો કમગચારી / કોન્ટટર ેક્ટર / સબ-કોન્ટટર ેક્ટરને એવું લાગે કે તેમની ફરીિાદનો િોગ્િ ઉકેલ આવ્િો નર્ી તો તેઓ આગળ જતા ં

નીચે દશાગવેલ માન્ટિતા પ્રાપ્ત સંસ્ર્ાઓને જણાવી શકે છે. 

 

Social Accountability Accreditation Services (SAAS)  

9 East 37th Street, 10th Floor New York, NY 10016 United States of America  

Telephone: +1-(212)-391-2106  

Email: saas@saasaccreditation.org  

 

Rina India Pvt. Ltd.  

B-607/608, Everest Chambers, Marol Naka,   

Andheri-kurla Road, Andheri East, Andheri East,   

Mumbai, Maharashtra 400059  

Telephone: 022 2851 5630 

 

20.8 સુધારિાની સત્તાાઃ- 

 1. ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં કોઈપણ સુધારો-ફેરફાર ગ્રુપ કોપોરટે માનવ સંશાધનના વડા દ્વારા મંજૂર કરાશે. 

 2. ઉપિુગક્ત માગગદયશગકામાં સંચાલક મડંળ તમેની મનસૂફી આધારીત કોઈપણ ફેરફાર, સુધારા-વધારા કરવાનો હક્ક 

અબાયધત રાખે છે. આ ફેરફારો અયંતમ અને બંધનકતાગ રહેશે. 
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પ્રકરિ 21 – સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ – ઈન્ટરનલ ઑડીટ અંગેની પ્રક્રીિા 

21.1 હેતુિઃ- સમિાંતર ેઈન્ટટરનલ ઑડીિ હાર્ ધરવા અંગનેી પ્રક્રીિા સ્ર્ાપવી, અમલમાં મૂકવી અને જાળવવી. 

 

21.2 કાિગક્ષતે્ર – કંપનીના તમામ યવભાગોમાં સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વના તમામ દ્રયષ્ટકોણને લાગુ પડે છે. 

 

21.3 સંદભગ –  

SA8000-2014 માનકો – ભાગ 4, કલમ 9.4 દેખરખે 

યબડાણ 1 – એબ્રીવીએશન્ટસ 

 

21.4 – અયધકારીતા અને જવાબદારીિઃ- 

SPT :- સોયશિલ પફોમગન્ટસ ટીમ આ પ્રયક્રિાના અમલીકરણ માટે જવાબદાર છે. આ ટીમ ઘરના સંસાધનો આંતરીક ઓડીટસગ 

અને બાહ્ય ઓડીટસગની ઓળખ અને તાલીમ આપવા માટે જવાબદાર છે, સામાયજક જવાબદારીના ઓ્સનું સમિપત્રક 

અને સંચાલન કર ેછે અને ઓયડટના પયરણામોની જાણ વયરષ્ઠ મેનજેમેન્ટટને કર ેછે. સુધારણાત્મક અને યનવારક પગલાં લેવામા ં

આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે આ ટીમન ેઅયધકાર અપાિા છે. સંચાલન પ્રયતયનધી દ્વારા હાર્ ધરવામાં આવેલા યનિયમત 

આંતયરક ઓડ઼િીટ સુયવધા માટે અને SA8000 માનકોને પૂણગ કરવા માટે લેવામાં આવતી કાિગવાહીના લાભો અને વયરષ્ઠ 

મેનજેમેન્ટટ માટે અહેવાલો તિૈાર કરવામાં સહાિભૂત ર્વા તઓે જવાબદાર છે. 

 

Head of Department (HODs) – યવભાગીિ વડા 

તેઓ તેમના યવસ્તારમાં સમિપત્રક આધારીત સામાયજક જવાબદારીનુ ં ઓડીટ કરાવવા માટે સુયવધાઓ પૂરી પાડવા , 

યવભાગમા ંજવાબદાર વ્િયક્તઓને ઓડીટ દરયમિાન યવભાગનું પ્રયતયનયધત્વ સોંપવા જવાબદાર છેઅન ેખાતરી કર ેછે કે 

ઓડીટ દરયમિાન સહમયત દશાગવેલ સુધારાત્મક અને યનવારક પગલાં યનિત સમિમાં લેવામાં આવે છે. 

  

સામાયજક જવાબદારીના ઓડીટમાં ભાગ લેવા માટે એચઓડીઓને તેમના સામાન્ટિ કાિગમાંર્ી ઓડીટને મુક્ત કરવાનો 

અયધકાર છે. ઓયડટમાં મળી આવતી યવસંગતતાઓને અટકાવવા માટે સુધારાત્મક અને યનવારક પગલાં લેવા માટે જરુરી 

સંસાધનો પૂરા પાડવા માટે પણ તેઓને અયધકાર આપ્િા છે. 

 

21.5ર્પદ્ધયિ :  

આપણી સામાયજક જવાબદારી મનેજેમેન્ટટ યસસ્ટમની SA8000 આવશ્િકતાઓની સુસંગતતા ચકાસવા માટે અમો 

અધગવાયર્ગક (છ મયહનાના અંતરાલ) સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વ સંચાલન પદ્યત આંતયરક ઓડીટ પ્રોગ્રામ ધરાવીએ છીએ। 

  

મેનજેમેન્ટટ પ્રયતયનયધ સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વ આંતયરક ઓડીટનું સંચાલન કર ેછે. 

 

21.5.1 સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ ઈન્ટરનલ ઓડીટ ટીમ  

સામાયજક જવાબદારીની આંતયરક ઓડીટ સંસ્ર્ાની અંદરના કમગચારીઓ દ્વારા અને / કે સંસ્ર્ા દ્વારા પસંદ કરલેા બાહ્ય 

કમગચારીઓ દ્વારા હાર્ ધરવામાં આવે છે, તે સ્ર્ાયપત કરવા માટે કે સામાયજક જવાબદારી મેનજેમને્ટટ યસસ્ટમ િોગ્િ રીતે લાગ ુ

કરવામાં તર્ા જાળવણી કરવામાં આવી છે. 

  

ઓડીટસગને તેમના કાિગને સમજવા અને તેને હાર્ ધરવા માટે સક્ષમ બને તે જરુરી છે. તેમની પાસે સંબંયધત કૃત્િો, ધોરણો 

અને યસસ્ટમોનો અનુભવ અને તેનું જ્ઞાન હોવું આવશ્િક છે જરે્ી તેઓ કામગીરીનું મૂલિાંકન કરવામાં અને ખામીઓન ે

ઓળખી શકે. ઓડીટસગ જ ેઓડીટ કરી રહ્યાં છે તે ક્ષેત્રો અને કોઈપણ લાગુ કાનૂની અર્વા અન્ટિ આવશ્િકતાઓ માટે લાગુ 

SA8000 આવશ્િકતાઓર્ી પયરયચત હોવા જોઈએ. 
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ઈન્ટટરનલ ઓડીટસગ ઓડી્સ માટે સોંપાિા પહેલા સક્ષમ ફેકલટી (સંભવતિઃ બાહ્ય યશક્ષક) દ્વારા તાલીમ લે છે. ISO19011: 

2011 (ઓયડટ સ્ટાન્ટડડગ) માં વણગવેલ ઑયડટ યસદ્ાંતો અન ે પદ્યતનો સામાયજક જવાબદારી ઈન્ટટરનલ ઑયડટમાં પણ 

અનુસરવામાં આવે છે. 

  સંચાલન પ્રયતયનધી (MR) સુયનયિત કર ેછે કે સામાયજક જવાબદારી મેનજેમને્ટટ યસસ્ટમ ઑયડટસ્ કરવા માટે પસંદ 

કરલેા વ્િયક્તઓ સક્ષમ છે અને તે પસંદ કરાિેલ ઓડીટ પ્રયક્રિામાં યનષ્પક્ષતાની ખાતરી કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવી છે. 

ઓડીટસગ તેમના પોતાના કામનું ઑયડટ કરતા નર્ી. 

  સામાયજક જવાબદારી ઈન્ટટરનલ ઓડીટસગની એક માસ્ટર સૂયચ (જોડાણ વી) ઉપલબ્ધ છે આંતયરક ઓડીટસગ ને 

સામાયજક જવાબદારીના આંતયરક ઓયડટ કરવા માટે માસ્ટર સૂયચમાંર્ી પસંદ કરવામાં આવે છે. જરુર જણાિ તો, યનષ્ણાતં 

ઓડીટસગ (બાહ્ય) ની સેવાનો ઉપિોગ પણ કરવામાં આવે છે. 

નોંધ: STPનાત ેસભ્િો કે જઓે આંતયરક ઓડીટસગ તરીકે લાિક ઠિાગ હોિ તેઓ ઈન્ટટરનલ ઓડીટ પ્રયક્રિામાં ભાગ ઓડીટસગ 

તરીકે ભાગ લેશે. 

21.5.2 ઓયડટ પ્રોગ્રામની તર્ાર્પના 

સામાયજક જવાબદારી આંતયરક ઑડીટની િોજના કરતી વખતે નીચેના મદુ્દાઓ ધ્િાનમાં લેવામાં આવે છે: 

i) ઑડીટ પ્રોગ્રામનો સંબંયધત પક્ષોને સંપકગ  

ii) ઑડીટસગ અને ઑડીટ ટીમોની પસંદગી માટેની પ્રયક્રિાની સ્ર્ાપના અને જાળવણી 

iii) ઑડીટ પ્રોગ્રામ માટે જરૂરી સંસાધનો પૂરા પાડવુ ં

iv) ઓયડટનું આિોજન, સંકલન અને સમિપત્રક 

વી) ખાતરી કરો કે ઑડીટ પ્રયક્રિાઓ સ્ર્ાયપત ર્ઈ છે અને અમલમાં છે 

vi) ઓયડટ પ્રવૃયત્તઓના રકેોડ્સગના યનિંત્રણની ખાતરી કરવી, અને 

vii) ઓયડટ અનુવતી સુયનયિત કરવું અને ઑડીટ પયરણામોની જાણ કરવી. 

 ઑડીટ પ્રોગ્રામ સામાન્ટિ રીત ેસંસ્ર્ાની પ્રવૃયત્તઓના જોખમ આકારણીના પયરણામો અને પાછલા ઓયડટના પયરણામો પર 

આધાયરત છે. 

 નીચે સૂયચબદ્ કેટલાક / બધા ઇનપુ્સનો ઉપિોગ પાલન આકારણી માટે પણ ર્ઈ શકે છે: 

1. આંતયરક / બાહ્ય ઑડી્સના પયરણામો 

2. યનિમનકારી યનરીક્ષણોનાં પયરણામો 

3. કાનૂની અને અન્ટિ આવશ્િકતાઓનું યવશ્લેર્ણ 

4. સલવતોનું યનરીક્ષણ, કામદારો સારે્ મુલાકાત 

5. પરીક્ષણ પયરણામો (પાણીની ગુણવત્તા, હવાની ગુણવત્તા, ભેજ, અવાજ, વગેર)ે નું યવશ્લેર્ણ., અન ે

6. સવલત પ્રવાસ અને / અર્વા પ્રત્િક્ષ યનરીક્ષણો. 

 આ ઇનપુ્સ ચોક્કસ પ્રવૃયત્તઓના ઑડીટનુ ંઆવતગન (દર છ મયહના કે તેર્ી ઓછા અર્વા વધુ), ક્ષેત્રો અર્વા 

કાિો અને મનેજેમેન્ટટ યસસ્ટમના કિા ભાગોને ધ્િાન આપવંુ જોઈએ તે આધાર ેનક્કી કરવામાં માગગદશગન આપે છે. 

  અમારી સામાયજક જવાબદારી મનેજેમેન્ટટ યસસ્ટમ ઓડી્સની સામાયજક જવાબદારી મનેજેમેન્ટટ યસસ્ટમના 

ક્ષેત્રમાં બધા ક્ષેત્રો અને પ્રવયૃત્તઓને આવરી લે છે, અને SA8000 ધોરણની સુસંગતતાનું મૂલિાંકન કર ેછે. 

  સંચાલન પ્રયતયનધી દરકે સામાયજક જવાબદારીના આંતયરક ઑડીટ માટે લીડ ઑડીટર અને ઓડીટસગ જૂર્ 

યનિુક્ત કર ેછે. ઓડીટ ર્વા માટેના ક્ષેત્રોમાં સામાયજક જવાબદારીના જોખમોન ેસમજવામાં અને મૂલિાંકન કરવામાં સહાિ 

કર ેતેવા યનષ્ણાંતો યનરીક્ષકો / તકનીકી સલાહકારો તરીકે પણ ગોઠવવામાં આવી શકે છે. 

21.6 સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ ઈન્ટરનલ ઓડીટ પ્રવૃયત્તઓ  

સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ સંચાલન પદ્યત ઓડી્સ  તેના કાિગક્રમ મુજબ હાર્ ધરવામાં આવે છે. ઈન્ટટરનલ ઓડીટ સામાન્ટિતિઃ 

નીચેની પ્રવૃયત્તઓ આવરી લે છેિઃ- 

i) ઓડીટની તૈિારી કરવી 

ii) દસ્તાવજેોનું અવલોકન કરી ઓડીટ માટે તૈિાર કરવા  

iii) ઓડીટ હાર્ ધરવું  

iv) ઓડીટ રીપોટગ  તિૈાર કરી મોકલી આપવો, અને  

v) ઓડીટ પૂરંુ કરી તેનું ફોલોઅપ લેવું.  
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21.7 ઓડીટની િૈિારી કરવીાઃ- 

ઑડીટ શરુ કરવા માટે સામાન્ટિતિઃ નીચેની પ્રવૃયત્તઓ કરવામાં આવે છે.  

i. વ્િવહાર અને યનષ્પક્ષતાલક્ષી ઉદે્દશ્િને ધ્િાનમાં રાખી ઓડીટસગની પસંદગી તર્ા તેઓની ટીમ તિૈાર કરવી  

ii. ઓડીટનો ઉદે્દશ્િ, અવકાશ અને માપદંડો યનધાગરીત કરવા  

iii. ઓડીટની પદ્યત યનધાગરીત કરવી  

iv. ઓડીટની વ્િવસ્ર્ા પાકી કરવી તર્ા ઓડીટ કરનાર અને અન્ટિ સહભાગી વ્િયક્તઓ નક્કી કરવા  

 

કોઈપણ લાગુ સામાયજક જવાબદારીના યનિમોનું યનધાગરણ એ આ પ્રયક્રિાનો મહત્વપૂણગ ભાગ છે. કેટલીકવાર, સામાયજક 

જવાબદારીના ઓડીટસગને વધારાની તાલીમની જરુર પડી શકે છે. 

 

21.8 દસ્તાવજેોની સમીક્ષાઓ અને ઓડીટની તિૈારી 

  

ઓડીટ શરુ કરતાં પહેલાં, ઓડીટસગ િોગ્િ સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વ સંચાલન પદ્યત દસ્તાવજેો અને રકેોડ્સગ અને અગાઉના 

ઓડી્સના પયરણામોની સમીક્ષા કર ેછે. ઓડીટ િોજના બનાવતી વખતે પણ આ માયહતીનો યવચાર કરવામાં આવે છે. 

  

સમીક્ષા કરાનાર દસ્તાવજેોની િાદી આ મુજબ છે: 

  

i) ભૂયમકાઓ, જવાબદારીઓ અને અયધકારીઓ યવશેની માયહતી (દા.ત. કંપનીનો ચાટગ ) 

ii) સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વ નીયત અગંેનું યનવેદન, ઉદે્દશો અને લક્ષ્ો 

iii) સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વ મેનજેમને્ટટ યસસ્ટમ ઓડીટ પ્રયક્રિાઓ 

iv) સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વ પ્રયક્રિાઓ અને કાિગ સૂચનો 

V) પ્રવતગમાન કાનૂની અને અન્ટિ આવશ્િકતાઓ, અન ે

vi) ઘટના, અકસ્માત, અસંગતતા અને સુધારાત્મક યક્રિાના અહેવાલો. 

 

સમીક્ષા કરાનાર દસ્તાવજેોની સંખ્િા અને ઓડીટ માટેની િોજનાઓમાં પૂરી પાડવામાં આવેલી યવગત ઓડીચના અવકાશ 

અને જયટલતાને દશાગવશે. 

  

ઓડીટ િોજનાઓ નીચેની બાબતોને આવરી લે છે: 

  

i) ઓયડટ હેતુઓ 

ii) ઓયડટ માપદંડ 

iii) ઓયડટ પદ્યત 

iv) ઓયડટ અવકાશ અને / અર્વા સ્ર્ાન 

v) ઓડીટ સમિપત્રક, અને,  

vi) યવયવધ ઓડીટ પક્ષોની ભયૂમકાઓ અને જવાબદારીઓ 

  

ઓયડટ િોજના ઓયડટના અમલ માટે પૂરતી માયહતી પ્રદાન કર ેછે. જો અન્ટિ પક્ષોને ઓયડટ પ્રયક્રિામાં સમાયવષ્ટ કરવાની 

જરુર હોિ (દા.ત. કાિગકર પ્રયતયનયધઓ), તો તેઓન ેપણ ઓયડટ િોજનામાં શામેલ કરી શકાિ 

 

21.9 ઓડીટ હાર્ ધરવું - સંચાલન 

નીચેની પ્રવૃયત્તઓ સામાન્ટિ રીતે ઓડીટનો ભાગ બને છે: 

i) ઓયડટ દરયમિાન માહીતી સંચાર 

ii) માયહતીનું એકયત્રકરણ અને ચકાસણી 

iii) ઓડીટના તારણો અને સારાંશ તિૈાર કરવો  

  

ઓડીટ ટીમ ઓડીટીને નીચેની માયહતીની આપ-લે કર ેછે  



  

i) ઓયડટ માટેની િોજનાઓ (પ્રારંયભક મીયટંગના ઉપિોગ દ્વારા) 

ii) ઓડીટ પ્રવૃયત્તઓની યસ્ર્યત (સમાપ્ત મીયટંગ દરયમિાન) 

iii) ઓડીટ દરયમિાન ઉભી ર્તી કોઈપણ યચતંા (મીયટંગ પૂણગ ર્વા દરયમિાન), અન ે

iv) ઓડીટનો યનષ્કર્ગ (મીયટંગ પૂણગ ર્વા દરયમિાન). 

  

ઓડીટ દરયમિાન, િોગ્િ પદ્યતઓનો ઉપિોગ કરીન ેઓડીટના ઉદે્દશો, અવકાશ અને માપદંડને લગતી માયહતી એકયત્રત 

કરવામાં આવે છે. ઓડીટ ટીમ ખાતરી કર ેછે કે મહત્વપૂણગ પ્રવયૃત્તઓનું હાદગ  ધરાવતા નમૂનાનો ઓડીટ ર્ાિ છે અને સંબંયધત 

કમગચારીઓનો ઈન્ટટવ્િુગ પણ લેવામાં આવે છે. તમેાં કામદારો, કમગચારીના પ્રયતયનયધઓ અને સંલગ્ન બાહ્ય કમગચારીઓના 

ઇન્ટટવ્િુગ શામેલ હોઈ શકે છે, દા.ત. મજૂર ઠેકેદારો. 

તેમજ ઓડીટસગ સંબંયધત દસ્તાવજેીકરણ, રકેોડ્સગ અને પયરણામોની તપાસ કર ે છે. એકયત્રત ડેટા, માયહતી અર્વા અન્ટિ 

રકેોડ્સગના ખોટા અર્ગઘટન કે દુરુપિોગ ર્ી બચવા માટે ખાસ કાળજી લેવામાં આવે છે. 

  

ઓયડટના પુરાવાઓનું મૂલિાકંન ઓડીટના માપદંડો સામે કરવામાં આવે છે જ ેઓડીટના તારણો તૈિાર કર ેછે. ઓડીટ પુરાવા 

ચકાસવા િોગ્િ હોવા જરુરી છે, અને સામાયજક જવાબદારી ઈન્ટટરનલ ઓડીટ નોંધ (અનુસૂયચ VI) માં નોંધેલ છે. 

 

21.10 ઓયડટ યરપોટગની તૈિાર કરવો અને જારી કરવો  

  

સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વ સંચાલન પદ્યત ઓડી્સના પયરણામો રકેોડગ કરવામાં આવે છે અને સમિસર રીતે મેનજેમને્ટટને 

અહેવાલ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવે છે. અયંતમ સામાયજક જવાબદારી મેનજેમને્ટટ યસસ્ટમ ઓડીટ યરપોટગની સામગ્રી સ્પષ્ટ, 

સચોટ અને સંપૂણગ છે તેની ખાતરી રાખવા પૂરતી કાળજી લેવામા ંઆવે છે. જનેી ઉપર ઓડીટર દ્વારા તારીખ-સ્ટેમ્પ અને 

હસ્તાક્ષર હોવા આવશ્િક છે. 

  

Auditયડટ યરપોટગમાં સામાન્ટિ રીતે નીચેના મદુ્દાઓ સમાયવષ્ટ હોિ છે: 

  

i) ઓયડટ હેતુઓ અને અવકાશ 

ii) ઓયડટની િોજનાઓ યવશેની માયહતી (ઓયડયટંગ ટીમના સભ્િો અને ઓડીટ કરલેા પ્રયતયનયધઓની ઓળખ, ઓડીટની 

તારીખ અને ઓડ઼િીટને આયધન ક્ષેત્રોની ઓળખ) 

iii) ઓડીટ કરવા માટે ઉપિોગમા ં લેવાતા સંદભગ દસ્તાવજેોની ઓળખ (દા.ત. SA8000 માનકો, સામાયજક જવાબદારી 

પ્રયક્રિાઓ) 

iv) ઓળખાિેલ યવસંગતતાઓની યવગતો 

v) દશાગવેલ સામાયજક જવાબદારી નીયત અને ઉદે્દશો પ્રાપ્ત કરવા માટે સામાયજક જવાબદારી વ્િવસ્ર્ાપન પ્રણાલીની ક્ષમતા 

સંબંયધત માયહતી, અન ે

vi) ઓયડટ યરપોટગ  માટે પ્રાપ્તકતાગઓની સૂયચ. 

 સામાયજક જવાબદારી વ્િવસ્ર્ાપન યસસ્ટમ ઓડી્સના પયરણામો સમિસર સુધારાત્મક યક્રિાઓને મંજૂરી 

આપવા શક્ય તેટલી વહેલી તકે તમામ સંબંયધત પક્ષોને જાણ કરવામાં આવે છે. સામાયજક જવાબદારી મનેજેમેન્ટટ યસસ્ટમ 

ઓડીટ અહેવાલોમાં સમાયવષ્ટ માયહતીનો રીપોટગ  જાહેર કરતા ંસમિે ગુપ્તતા જાળવવામાં આવે છે. 

 ઉપરાંત, સંચાલન પ્રયતયનધી સામાયજક જવાબદારી ઓડીટ સારાંશ (પયરયશષ્ટ VII) માં સંખ્િાબંધ અસમરુપતાઓ 

કલમ મુજબની અને યવભાગ મુજબની ક્રોસ ટેબ્િુલેશન તૈિાર કર ે છે અને યવગતવાર ઓયડટ અહેવાલો સારે્ વયરષ્ટ 

મેનજેમેન્ટટને મોકલે છે. 

 21.11 ઓયડટ ર્પૂિય કરવંુ અને ઓડીટ ફોલો-અર્પનું સંચાલન કરવંુ 

 પયરણામની સમીક્ષા અનગુામી મેનજેમેન્ટટ સમીક્ષા બેઠકમાં કરવામાં આવે છે અન ે જ્યાં જરુરી હોિ ત્િા ં અસરકારક 

સુધારાત્મક પગલાં લેવામા ંઆવે છે. અગાઉના ઓયડટના તારણોનું અનુસરણ મોયનટરીગં સમિ ેયવસંગતતાઓને ધ્િાનમા ં

લેવાિેલ છે તેની ખાતરી કરવામાં આવે છે.વયરષ્ઠ સંચાલન STP સમીક્ષા મીટીગં (પયરયશષ્ટ VII) ના યમયન્સ અનુસાર 

સામાયજક જવાબદારીના ઓડીટના તારણો અને ભલામણોની સમીક્ષા કર ેછે અને િોગ્િ સમિની અંદર જરુરી પગલા ભર ે

છે. 
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પ્રકરિ 22 – સુધારાત્મક અને યનવારક ર્પગલાઓની પ્રક્રીિા 

22.1 હેતુ: 

સામાયજક જવાબદારીને લગતી યચંતાઓને દૂર કરવા અને સુધારાત્મક પગલાં લેવા અને યનવારક કાિગવાહી કરવા માટે 

પદ્યતની સ્ર્ાપના, અમલીકરણ અને જાળવણી કરવી. 

  

22.2 કાિગક્ષતે્ર : કંપનીની સમગ્ર સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વ વ્િવસ્ર્ાપન પ્રણાલીને લાગુ પડે છે. 

  

22.3 સંદભો:  

SA8000: 2014 માનક - ભાગ IV, કલમ 9.8 સુધારાત્મક અને યનવારક યક્રિાઓ 

જોડાણ I: સંક્ષેપો 

  

22. અયધકાર અને જવાબદારી: 

 મેનેયજંગ યડરકે્ટરએ તમામ સામાયજક જવાબદારી, યનિમનકારી અને અનુપાલન, ટકાઉપણંુ (સલામતી, આરોગ્િ અને 

પિાગવરણ સયહત) અને કંપનીમાં જવાબદારી અંગેની સંબંયધત પ્રવૃયત્તઓ અને હસ્તક્ષેપોને ધ્િાને લેવા, ચલાવવા, સમીક્ષા 

કરવા અન ેિોગ્િ યદશા પ્રદાન કરવાના હતેુર્ી કોપોરટે સ્ટીઅયરંગ સયમતીની રચના કરી છે. મેનેયજંગ યડરકે્ટરને કોઈ મોટી 

સામાયજક ઉત્તરદાયિત્વ સંબંયધત યચંતાઓ અને અન્ટિ લોકો દ્વારા વણઉકલાિેલ સુધારણાત્મક / યનવારક યક્રિાઓ અંગ ે

અંયતમ યનણગિ લેવા માટે અયધકૃત છે. 

 

સામાયજક જવાબદારી યનિમનકારી અને ટકાઉપણંુ (SARD) કોપોરટે સ્ટીઅરીગં સયમયત 

  

સામાયજક જવાબદારી યનિમનકારી અને ટકાઉપણંુ (SARD) કોપોરટે સ્ટીઅરીગં સયમયત આ પ્રયક્રિાના એકંદર અમલ માટે 

જવાબદાર છે. સયમતી સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ સંબંયધત સુધારાત્મક / યનવારક યક્રિાઓના અમલ માટે સંસાધનો પૂરા પાડવા 

માટે અયધકૃત છે. 

  

સામાયજક કામગારી ટીમ (SPT) 

સુધારણાત્મક / યનવારક યક્રિાઓને અસરકારક રીતે લાગુ કરાિ છે તેની ખાતરી કરવા માટે સામાયજક કામગારી ટીમ (SPT) 

જવાબદાર છે. SPT સુધારાત્મક / યનવારક યક્રિાઓર્ી સંબંયધત રકેોડગરાખવા માટે જવાબદાર છે. 
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22.5 ર્પદ્ધયિાઃ- 

કંપની સુધારાત્મક અને યનવારક યક્રિાઓના તાત્કાયલક અમલીકરણ માટે નીયતઓ અને કાિગવાહીની રચના કર ેછે અને તમેના 

માટે પૂરતા સંસાધનો પૂરા પાડે છે. SPT ખાતરી કર ેછે કે આ પ્રક્રીિાઓનો અસરકારક અમલ કરવામાં આવે છે. 

  

કયર્ત SA8000ના પાલન અંગેની માયહતી પ્રાપ્ત કિાગ પછી, કંપની તેના મૂળ કારણ શોધવા અને સમસ્િાનું યનરાકરણ લાવવા 

તપાસ કરશે. કંપનીની સંસ્ર્ાની નીયતઓ અને / કે SA8000 ધોરણની જરુયરિાતો સારે્ જોડાણ / યવસંવાયદતા બાબતે 

કમગચારીઓ અને અન્ટિ રસ ધરાવતા પક્ષોની યચંતાઓનો જવાબ આપશે. 

  

કંપની તાત્કાયલક સુધારાત્મક અન ે/ કે યનવારક યક્રિાઓનો અમલ કરશે, અને કંપનીની નીયત અને / કે SA8000 ધોરણ સારે્ 

કોઈ પણ જણાઈ આવેલ યવસંવાયદતાની પ્રકૃયત અને તીવ્રતાને િોગ્િ સંસાધનોની ફાળવણી કરશે. SPT, સમિરખેાઓ, ત ે

સૂયચ સયહત, ઓછામાં ઓછા, SA8000 માનકો સંબંયધત યવસંગતતા, તેના મળૂ કારણો, તે અગંેના સુધારાત્મક અને યનવારક 

માટે લેવાિેલ પગલાં અને અમલીકરણના પયરણામો સયહતનો રકેોડગ જાળવે છે. 
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પ્રકરિ 23 – દતિાવેજોની જાળવિી માટેની પ્રક્રીિા 

આ સંદભે કંપનીએ નીચે મુજબની નીયત HR/78 બહાર પાડી છે જમેાં દસ્તાવજેોની જાળવણી અંગેની માગગદયશગકાનું વણગન 

કરલે છે. જ ેHR ઓપરશેન્ટસ પુયસ્તકા અને કમગચારી પયુસ્તકાનો એક ભાગ છે. આ નીયત નીચે મુજબ છે.... 

 

23.1 પ્રતિાવના 

ગુજરાત ફ્લોરોકેયમકલસ યલયમટેડ (“કંપની”) ના બોડગ ઓફ યડરકે્ટસગ (“બોડગ”) એ કંપની દ્વારા યફયઝકલ મોડ કે ઇલેક્ટર ોયનક 

મોડમાં દસ્તાવજેો / રકેોડ્સગની જાળવણી અને યનકાલ માટે કંપનીની નીચેની નીયતને મંજૂરી આપી છે (જનેે હવે પછી સંદયભગત 

"દસ્તાવજેો" તરીકે સંબોધવામા ં આવશે) (નીયત). આ નીયત ભારતની યસક્યોયરટીઝ એન્ટડ એક્સચેંજ બોડગ (યલયસ્ટંગ 

ઓયબયગગેશન્ટસ એન્ટડ યડસ્ક્લોઝર આવશ્િકતાઓ) રગે્િુલેશન્ટસ, 2015 (યલયસ્ટંગ રગે્િુલેશન્ટસ) ના યનિમન 9 અનુસાર 

ઘડવામાં આવી છે. 

  

23.2 નીયિનો હેિુ - નીયતનો ઉદે્દશ કંપનીના તમામ જરુરી દસ્તાવજેો અને રકેોડગ કાિદેસરની આવશ્િકતાઓ અનુસાર 

પૂરતા પ્રમાણમાં સુરયક્ષત રીતે સાચવવામા ંઆવે તેની ખાતરી રાખવાનો છે તર્ા જ ેકંપનીના રકેોડ્સગ જરુરી નર્ી કે નકામા 

છે તેનો યનકાલ િોગ્િ પ્રક્રીિા આધાર ેકરવામાં આવે તેની પતૂગતા કરવાનો છે. ઉપરાંત, તેનો ઉદે્દશ્િ કંપનીના કમગચારીઓને 

પ્રવતગમાન કાિદાકીિ અને યનિમનકારી આવશ્િકતાઓ અનુસાર જાળવવી જરુરી દસ્તાવજેો અને રકેોડ્સગની જાળવણી 

કરવા-કરાવવા અને તે અગંે તેમની જવાબદારી સમજવા માટેનો પણ છે. 

 

23.3 વહીવટ - પયરયશષ્ટ એ તરીકે યબડેલ દસ્તાવજે જાળવણી સમિપત્રક છે જ ેદસ્તાવજેોની જાળવણી અન ેયનકાલ માટેની 

પ્રારંયભક સૂયચ તરીકે માન્ટિ રખાિેલ છે. કંપની દસ્તાવજેોને ઇલેક્ટર ોયનક મોડમાં પણ સાચવી શકે છે. કંપનીના અનુપાલન 

અયધકારી, (વહીવટી) નીયતના અમલીકરણ અને પ્રયક્રિા તર્ા દસ્તાવજેોની જાળવણીની અનુસૂયચ અનુસર ેછે તે સુયનયિત 

કરવા માટેના કાિગપ્રણાલીના પ્રભારી રહેશે. આ વહીવટદાર દસ્તાવજેોની પસંદગીની સૂયચમાં જ-ેતે સમિે ફેરફારો કરવા માટે 

અયધકાર ધરાવે છે તર્ા ખાતરી કર ેછે કે તે નીયત સ્ર્ાયનક, રાજ્યના અને કેન્ટદ્રના કાિદાઓનું પાલન કરનારી છે તેની દેખરખે 

રાખે છે. 

  

23.4 દતિાવેજોના યનકાલ માટેની કાિયવાહી - કંપનીના જ ેદસ્તાવજેો પયરયશષ્ટ A માં યનધાગયરત સમિપત્રક મુજબ જરુરી 

નર્ી, તેનો નાશ કરી શકાશે. વહીવટદાર સમિાંતર ે હવાલો સંભાળતા કમગચારીઓ દ્વારા પયરયશષ્ટ એ હેઠળ આપેલા 

દસ્તાવજેોની જાળવણી સમિપત્રક મુજબ જરુરી નર્ી તેવા દસ્તાવજેોનો નાશ કરશે.કંપની દ્વારા નાશ કરાિેલા દસ્તાવજેોની 

યવગતો, રકેોડ્સગના યનકાલ માટેના રયજસ્ટરમા ંપયરયશષ્ટ બી પર સૂચવેલા ફોમેટમા ંદસ્તાવજેોનો યનકાલ કરતા ંકમગચારીઓ 

દ્વારા નોંધવામાં આવશે. 

 

23.5 મુકદ્દમા અર્વા દાવાની ઘટનામાં દતિાવેજોના યનકાલને મુલિવી રાખવો - જો કંપનીને કોઈ કાનૂની 

સત્તાયધકારીઓના દસ્તાવજેો માટે કોઈ નોયટસ આવી હોિ કે કંપની દ્વારા કે તેની યવરુદ્ કોઈ દાવા-દુવી શરુ કરવામાં આવે 

તો, સૂચના / મકુદ્દમો વગેર ેયવર્િના દસ્તાવજેોના યનકાલને મામલાનું સમાધાન ર્ાિ કે મામલાનો યનકાલ ના ર્ાિ ત્િા ંસુધી 

મુલત્વી રાખવામાં આવશે. વહીવટદાર ેતરત જ કંપનીના તમામ કમગચારીઓને દસ્તાવજેોના વધુ યનકાલને મુલત્વી રાખવા 

માટે જાણ કરશે. 

  

23.6 આ નીયિનું કોમ્િુયનકેશન- તમામ નવા કમગચારીઓ અને યડરકે્ટર માટે HR સંબંયધત અન્ટિ નીયતઓ સારે્આ નીયતની 

એક નકલ દસ્તાવજેીકરણમાં જોડાવાના ભાગ રુપેઆપવામાં આવશે. હાલના બધા કમગચારીઓ અને યડરકે્ટસગ માટેઆ 

કંપનીના નીયત યનિામક મંડળ દ્વારા આ નીયત અપનાવવામા ંઆવ્િાના એક માસની અંદર તેની એક નકલ પૂરી પાડવામા ં

આવશે. આ નીયત કંપનીની વેબ સાઇટ પર પણ મૂકવામાં આવશે. 

 

23.7 સુધારો - નીયતમાં ર્તા કોઈપણ ફેરફાર-સુધારાને કંપનીના યડરકે્ટર બોડગ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવશે. યનિામક 

મંડળને આ નીયતના કોઈપણ ભાગ કે સંપૂણગ નીયતને કોઈપણ સમિે પાછી ખેંચી લેવાની અને / કે તેમાં સમિાંતર ેસુધારો 

કરવાનો મનસૂફી આધારીત અબાયધત અયધકાર રહેશે, અને આ સંદભે બોડગનો યનણગિ અયંતમ અને બંધનકતાગ રહેશે. 

 



યબડાિ A – દતિાવેજોની જાળવિીનું સમિર્પત્રક  

દસ્તાવજેો જાળવણી સમિપત્રક નીચે પ્રમાણે ગોઠવવામાં આવ્િું છે: 

  

સેક્શન ટોયપક 

એ. કોપોરટે રકેોડગ 

બી. એકાઉન્ટ સ અને ફાઈનાન્ટસ 

સી. ટેક્ષ રકેોડગસ 

ડી.  લીગલ ફાઈલસ અને પેપસગ 

ઈ. યમલકતના રકેડ્સગ 

એફ. પ્રોજકે્ટ રકેડ્સગ 

જી. કોરસપોન્ટડન્ટસ અને ઈન્ટટરનલ મમેો 

એચ. વીમા રકેડ્સગ 

આઈ. કમગચારી રકેડ્સગ 

જ.ે ઈલેટર ોયનક રકેડ્સગ 

એ. કોર્પોરટે રકેર્ડસય 

ક્રમ રકેડયનો પ્રકાર જાળવિીની મુદિ 

1 કોમન સીલ કાિમી 

2 બોડગની સામાન્ટિ મીટીગંો અને સયમતીની મીટીગંોની 

કાિગવાહી નોંધ 

કાિમી 

3 કાિદાકીિ પત્રકો કાિમી 

4 પરવાના અને મંજૂરીઓ કાિમી 

5 કાિદાકીિ પત્રકો (રોજંીદા પાલન યસવાિના) કાિમી 

6 સ્કુ્રટીનાઈઝરનો (તપાસકતાગ) અહેવાલ કાિમી 

7 સભ્િોનું રજીસ્ટર કાિમી 

8 સભ્િોનો ઈન્ટડેક્સ કાિમી 

 ઓછામાં ઓછા 8 વર્ગ સુધી જાળવી રાખવાના દસ્તાવજેો  

9 વાયર્ગક રીટન્ટસગ કોપોરટે મંત્રાલિમા ંફાઈલીગં કિાગ તારીખર્ી 

8 વર્ગ સુધી 

10 બોડગ એજન્ટડ઼િા અને સહાિક દસ્તાવજેો બોડગ મીટીગં તારીખર્ી 8 વર્ગ સુધી 

11 હાજરી પત્રક બોડગ મીટીગં તારીખર્ી 8 વર્ગ સુધી 

12 સામાન્ટિ સભાની નોટીસ અંગેની ઓયફસ કોપી અને સંલગ્ન 

કાગળો 

સામાન્ટિ સભાની તારીખર્ી 8 વર્ગ સુધી 

13 બોડગ મીટીગં/કયમટી મીટીગંની નોટીસ, એજન્ટડા, તેની 

ઉપરની નોંધો અને સંલગ્ન કાગળો 

બોડગ મીટીગં / કયમટી મીટીગંની તારીખર્ી 8 

વર્ગ સુધી 

અન્િ 

14 ડીબેન્ટચર ધારકોનું પત્રક (જો હોિ તો) યડબેન્ટચરના રીડેમ્પશન પછીના 15 વર્ગ સુધી 

15 યડબેન્ટચર હોલડરનો ઈન્ટડેક્ષ, જો હોિ તો યડબેન્ટચરના રીડેમ્પશન પછીના 15 વર્ગ સુધી 
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બી. એકાઉન્્સ અને ફાઈનાન્સ 

ક્રમ રકેડયનો પ્રકાર જાળવિીની મુદિ 

કાિમી જાળવી રાખવાના દતિાવેજો 

1 વાયર્ગક ઓડીટ અહેવાલ અને નાણાકંીિ યવધાન કાિમી 

ઓછામાં ઓછા 8 /17 વષય સુધી જાળવી રાખવાના દતિાવેજો 

2 વાયર્ગક આિોજન અને બજટે જ-ેતે સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગર્ી 8 વર્ગની મુદ્દત સુધી 

3 વાયર્ગક યહસાબો, ખાતાવહી અને વાઉચસગ સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગર્ી 17 વર્ગ સુધી 

4 બેંક સ્ટેટમેન્ટટ સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગર્ી 17 વર્ગ સુધી 

5 ઈન્ટવેસ્ટમેન્ટટ રકેડગ સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગર્ી 17 વર્ગ સુધી 

ર્પરચૂરિ 

6 જનરલ કોરસપોન્ટડન્ટસ સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગર્ી 3 વર્ગ સુધી 

 

સી. ટેક્ષ રકેર્ડસય 

ક્રમ રકેડયનો પ્રકાર જાળવિીની મુદિ 

કાિમી જાળવી રાખવાના દતિાવેજો 

1 કર મુયક્ત અને સંબંયધત દસ્તાવજેો કાિમી 

2 એસેસમેન્ટટ અને અપીલ ઓડગસગ કાિમી 

ઓછામાં ઓછા 17 વષય સુધી જાળવી રાખવાના દતિાવેજો 

3 એક્સાઈઝ અને કસ્ટમ રકેડ્સગ સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગર્ી કે સંબંયધત દાવો પૂરો ર્િા 

તારીખર્ી 17 વર્ગની મુદ્દત સુધી (જ ેમોડંુ હોિ તે) 

4 મૂળ વેરા કપાતના રકેડ્સગ સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગર્ી કે સંબંયધત દાવો પૂરો ર્િા 

તારીખર્ી 17 વર્ગની મુદ્દત સુધી (જ ેમોડંુ હોિ તે) 

5 આવકવેરાના દસ્તાવજેો સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગર્ી કે સંબંયધત દાવો પૂરો ર્િા 

તારીખર્ી 17 વર્ગની મુદ્દત સુધી (જ ેમોડંુ હોિ તે) 

6 સયવગસ ટેક્સ દસ્તાવજેો સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગર્ી કે સંબંયધત દાવો પૂરો ર્િા 

તારીખર્ી 17 વર્ગની મુદ્દત સુધી (જ ેમોડંુ હોિ તે) 

7 અન્ટિ કોઈપણ પ્રત્િક્ષ કે પરોક્ષ વેરા કાનૂન સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગર્ી કે સંબંયધત દાવો પૂરો ર્િા 

તારીખર્ી 17 વર્ગની મુદ્દત સુધી (જ ેમોડંુ હોિ તે) 

 

ડી.  લીગલ ફાઈન અને રકેર્ડસય 

ક્રમ રકેડયનો પ્રકાર જાળવિીની મુદિ 

કાિમી જાળવી રાખવાના દતિાવેજો 

1 અદાલતના હુકમો કાિમી 
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ઓછામાં ઓછા 8 વષય સુધી જાળવી રાખવાના દતિાવેજો 

2 કોન્ટટર ેક્્સ, કરારો અને સંલગ્ન કોરસપોન્ટડન્ટસ 

(કરારમા ં પરીવતીત ર્નારી સંભયવત દરખાસ્ત 

અને સહાિક દસ્તાવજેો) 

કરાર પૂણગ ર્િા કે રદ્દ ર્િા તારીખર્ી 8 વર્ગ સુધી 

3 કાિદાકીિ મમેોરને્ટડા અને અયભપ્રાિ (સબ્જકે્ટ 

મેટર ફાઈલ સયહત) 

દાવો બંધ ર્િા તારીખર્ી 8 વર્ગ સુધી 

4 દાવાની ફાઈલો દાવો બંધ ર્િા તારીખર્ી 8 વર્ગ સુધી 

 

ઈ.  પ્રોર્પટી રકેર્ડસય 

ક્રમ રકેડયનો પ્રકાર જાળવિીની મુદિ 

કાિમી જાળવી રાખવાના દતિાવેજો 

1 મૂળ ખરીદ અને વેચાણ દસ્તાવજે કાિમી 

2 પ્રોપટી કાડગ, ઈન્ટડેક્સ II, તર્ા સરકારી ઓર્ોરીટી 

દ્વારા જારી કરાિેલ માયલકીના રકેડગ 

કાિમી 

ર્પરચૂરિ 

3 પ્રોપટી વીમો પોલીસી પૂણગ ર્િા તારીખર્ી 8 વર્ગ સુધી 
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એફ.  પ્રોજકે્ટ  

ક્રમ રકેડયનો પ્રકાર જાળવિીની મુદિ 

કાિમી જાળવી રાખવાના દતિાવેજો 

1 પ્રોજકે્ટના તકનીકી જાણકારી અગંેના દસ્તાવજે કાિમી 

   

ઓછામાં ઓછા 8 વષય સુધી જાળવી રાખવાના દતિાવેજો 

2 પ્રોજકે્ટના દસ્તાવજેો તર્ા સંલગ્ન કોરસપોન્ટડન્ટસ 

(પ્રોજકેટની કોઈપણ દરખાસ્ત અને તેની મંજુરી) 

સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગ પૂણગ ર્િા તારીખર્ી 8 વર્ગ સુધી 

 

જી.  કોરસર્પોન્ર્ડસ અને ઈન્ટરનલ મેમો 

ક્રમ રકેડયનો પ્રકાર જાળવિીની મુદિ 

ઓછામાં ઓછા 8 કે 17 વષય સુધી જાળવી રાખવાના દતિાવેજો 

1 રોજંીદી યસવાિની બાબતોનો રકેડગ કે મહત્વની 

અસરો પાડતી બાબતો 

જ-ેતે સંબંયધત નાણાકંીિ વર્ગ પૂણગ ર્િા તારીખર્ી 17 

વર્ગ સુધી 

   

ર્પરચૂરિ 

2 રોજંીદી બાબતોને લગતું કોરસપોન્ટડન્ટસ અન ે

મેમોરને્ટડા જનેી બહુ મહત્તા નર્ી , જમે કે, રોજંીદા 

પત્રો, ફોલોઅપની નોંધ, ઈન્ટટર ઓયફસ મમેો, 

મોકલવાના પત્રો તર્ા મીટીગંનું આિોજન, 

સામાન્ટિ તપાસ અંગેના પત્રો, કોરસપોન્ટડન્ટસ 

સાિકલ પૂણગ કરવા માટેના પત્રો, યનયિત કામ 

માટેના ફયરિાદના પત્રો જનેું નામ કે સરનામુ ં

બદલિા પછી કોઈ મહત્વ રહેતું ન હોિ, અગત્િની 

અસરો ધરાવતા ન હોિ તેવા અન્ટિ પત્રો, 

યબનનોંધપાત્ર બાબતો અગંેનો પત્રવ્િવહાર જ્યા ં

વધાર ેસંદભગની જરુર નર્ી. 

સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગ પૂણગ ર્િા તારીખર્ી 8 વર્ગ સુધી 
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એચ.  ઈન્તિોરન્સ રકેડય 

ક્રમ રકેડયનો પ્રકાર જાળવિીની મુદિ 

ઓછામાં ઓછા 8 વષય સુધી જાળવી રાખવાના દતિાવેજો 

1 વીમાની પોલીસીઓ પોલીસી પૂરી ર્િા તારીખર્ી 8 વર્ગ 

2 તપાસ અહેવાલ દાવાનું સમાધાન ર્િાના નાણાંકીિ વર્ગર્ી 3 વર્ગ સુધી 

ર્પરચૂરિ 

3 દાવાના રકેડ્સગ દાવાના નાણાંકીિ વર્ગ પૂણગ ર્િા તારીખર્ી 3 વર્ગ સુધી 

4 જુર્ી વીમા િોજના દાવાના નાણાંકીિ વર્ગ પૂણગ ર્િા તારીખર્ી 3 વર્ગ સુધી 

 

આઈ.  કમયચારીનો રકેડય 

ક્રમ રકેડયનો પ્રકાર જાળવિીની મુદિ 

ઓછામાં ઓછા 8 વષય સુધી જાળવી રાખવાના દતિાવેજો 

1 પગાર પત્રક સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગર્ી 8 વર્ગ સુધી 

2 બોનસ, ગ્રેચ્િુઈટી અને અન્ટિ કાનૂની રકેડગસ સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગર્ી 8 વર્ગ સુધી 

3 ટાઈમ ઑયફસ રકેડગ અને લીવ કાડ્સગ સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગર્ી 8 વર્ગ સુધી 

4 દાવો નહી ંકરાિેલ વેતન રકેડ્સગ સંબંયધત નાણાંકીિ વર્ગર્ી 8 વર્ગ સુધી 

5 કમગચારી માયહતીના રકેડ્સગ જ-ેતે કમગચારી દ્વારા છૂટા ર્િા તારીખર્ી 8 વર્ગ સુધી 

ર્પરચૂરિ 

6 કમગચારીનો મેડીકલ રકેડગ જ-ેતે કમગચારી દ્વારા છૂટા ર્િા તારીખર્ી 8 વર્ગ સુધી 
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જ.ે ઈલેકટર ોનીક રકેર્ડસય 

1. ઈલેકટર ોનીક મેઈલ- 

- ઈન્ટટરનલ સ્ત્રોતર્ી આવેલ તમામ ઈ-મેઈલને 3 વર્ગ સુધી જ્યાર ેબ્રાહ્ય સ્ત્રોતર્ી આવેલ તમામ ઈ-મેઈલને જ-ેતે વર્ગર્ી 

8 વર્ગ સુધી  જાળવવાના રહેશે. 

-  કમગચારીઓએ વ્િવસાિને લગતાં ઈ-મેઈલ જાળવી રાખવાના છે. 

- વ્િવસાયિક બાબતોને લગતાં ઈ-મેઈલ સવગર ઉપર કે તેમાં િઝુર ડીરકે્ટરીમાં ડાઉનલૉડ કરવાં 

- કમગચારીઓને યવનંતી કરવામાં આવે છે કે માયલકીપણા કે ખાનગી / ગુપ્ત બાબતો બહાર મોકલાતા ઈ-મેઈલમા ં

મોકલવી નહી.ં 

- કમગચારીના તમામ અગત્િના ઈ-મેઈલ તેના ફૉલડરમાં કોપી કરી રાખવાના રહેશે. 

 

2. વેબર્પેઈનની ફાઈલસ – ઈન્ટરનેટ કુકીઝ 

 

તમામ વકગ સ્ટેશનના ઈન્ટટર એક્સપ્લોરરની કુકીઝ દર મયહનાના અંતે એક વખત ડીલીટ કરવાની રહેશે. 

કંપની આ નીયતમાં દશાગવેલ તારીખ પછીર્ી આપમળેે  ઈલેકટર ોનીક ફાઈલસ ડીલીટ કરતી નર્ી. આ નીયતમાં દશાગવલે 

માગગદયશગકાનું પાલન કરવું તે કમગચારીની જવાબદારી છે. દર મયહને કંપની સવગર પરના ઈ-મેઈલ સયહત તમામ ઈલેકટર ોનીક્સ 

ફાઈલોનો બેકઅપ તૈિાર કરશે. નેટવકગને લગતી સમસ્િાઓને કારણે આ બેકઅપ ર્કી ગમુાવેલ માયહતી/દસ્તાવેજોને 1 વર્ગની 

અંદર પરત મેળવવાના સમિગાળા સુધી પરત મેળવી શકશે. આમ બેકઅપ કોપીને કંપનીમાં રકેડગ જાળવી રાખવાની પદ્યત 

માટે સેફગાડગ ગણવામાં આવે છે. 

કેટલાક યકસ્સાઓમાં દસ્તાવજેો કાગળમાં તર્ા ઈલેકટર ોનીક સ્વરુપ એમ બંને રીતે જાળવવામાં આવશે. 
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યબડાણ-II – બાળમજદૂરીની ઉપચારકતા અંગેનંુ પત્રક 
ક્રમ જાણ ર્િા 

તારીખ 

જાણકારીનું 

સ્ર્ળ 

બાળમજદૂરનું 

પુરંુ નામ 

જન્ટમ 

તારીખ / 

જાણ ર્િા 

યદવસે 

તેની ઉંમર 

તેના 

વાલી, 

માત-

યપતાનું 

નામ, 

બાળક 

સારે્ 

સંબંધ 

યપનકૉજ 

સારે્ 

સંપકગનું 

સરનામું 

તર્ા ફોન 

ઉપચાર 

પ્લાનની 

યવગતો અને 

અમલની 

યસ્ર્તી 

(સંચાલન 

પ્રયતયનધીની 

સહી સારે્) 
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યબડાિ – III – સપ્લાિસય િર્ા ઓડીટ નોધં 

ઓડીટ નંબર ........................... ઓડીટ િારીખ .......................... SAN No. ……………….. 

સપ્લાિરનુ નામ ................................................................................................ 

ઓડીટનું ર્પયરસર/સંકુલ ................................................................................................ 

ઓડીટસય ................................................................................. ઓડીટી ............................. ........................... 

 

ઓડીટના ટંૂકાક્ષરોની યવગિ 

ક્રમ પ્રમાયિિ કલમનો સંદભય ટંૂકાક્ષર અગત્િિા 

 

 

 

   

ઓડીટસયના હતિાક્ષર 

 

મૂળ કારિ અને સંમયિદશયક સુધારાત્મક / યનવારક ર્પગલા ં

ક્રમ સૂયચિ સુધારાત્મક ર્પગલા ં આખર િારીખ જવાબદાર 

 

 

   

ઓડીટીના હતિાક્ષર 

 

ફૉલો અર્પ ઓડીટ સમિર્પત્રક 

........................................ િારીખના રોજ (િે સમિમાં) .................................. દ્વારા 

 

ઓડીટર દ્વારા ફૉલોઅર્પ અવલોકન/ટીકા (હતિાક્ષર સયહિ) 

SAN Closing :બંધ કિાગ તારીખ ............................ / નવો SAN નંબર અને તારીખ .......................... 

સંચાલન પ્રયતયનધીના હસ્તાક્ષર .................................. તારીખ ................................... 
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સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ કામગીરી ચકાસિી િાદી 

મૂલિાંકનની તારીખિઃ................... 

મૂલિાંકન હેઠળનો સમિગાળોિઃ ર્ી................સુધી.......................... 

આવરલેો યવસ્તારિઃ........................................................................... 

                  ............................................................................ 

 

 1. બાળમજૂરી 

 

ક્રમાંક SA8000 

કલમ 

સંદભગ 

 

 

         લઘુત્તમ ધોરણ 

  પૂતગતાની  યસ્ર્યત         

(બરાબર/બરાબર 

નર્ી) 

 

નોંઘ 

  1      1.1 ઉત્પાદન કાિગ-ક્ષેત્રમાં બાળકો હાજર નર્ી.   

  2        1.1 ભરતી પ્રયક્રિા દરયમિાન બનાવટી કે ખોટા ઓળખ-

દસ્તાવજેો સ્વીકૃત નર્ી ર્િા ં

  

  3   1.1 દરકે કામદાર માટે ઉંમરના પૂરાવાની ખરી કરલેી 

નકલો રાખવામાં આવી છે. 

  

  

2. વેઠીિા – બંધક (બળજબરીર્ી કે ફરયજિાિર્પિે કરાવાિી) મજૂરી 

ક્રમાંક SA8000 

કલમ 

સંદભગ 

 

 

         લઘુત્તમ ધોરણ 

પૂતગતાની યસ્ર્તી 

(બરાબર/ બરાબર 

નર્ી)  

 

 

 નોંઘ 

  1      2.4 

 

બધા જ ઓવરટાઇમ કલાક સ્વૈયચ્છક છે, તે માટે 

કામદારો પર કોઈપણ જાતનું દબાણ, ધમકી કે સજા 

અર્વા દંડનો ઉપિોગ કરવામાં આવતો નર્ી. 

  

  2        2.1 કમગચારીઓની હરવાફરવાની સ્વતંત્રતા પર અકારણ 

યનિંત્રણો લાદવામાં નર્ી આવ્િા જમેાં કેન્ટટીનમા,ં 

યવરામ-સમિ દરયમિાન અને શૌચાલિોના ઉપિોગ 

સંબંયધત, પાણીની પહોંચ, તબીબી સુયવધાઓની 

પહોંચ કે ધાયમગક સગવડોની પહોંચ સમાયવષ્ટ છે. 

  

  3  

 

 

  4 

 

 

  5          

2.1 

 

 

2.1 

 

 

2.1 

સંસ્ર્ા દ્વારા અમલમાં લાવવામાં આવેલા સુરક્ષાના ં

પગલાં ખોટી રીતે કે ધાકધમકીર્ી કામદારોની 

હલનચલનને પ્રયતબંયધત કરતાં નર્ી. 

રોજગાર સમિ દરયમિાન આપવામાં આવતી શરતો 

ભરતી સમિે તૈિાર કરાિેલી રોજગાર-શરતોની 

રુપરખેાર્ી યબલકુલ પણ અલગ નર્ી હોતી. 

નોકરી સ્વીકારવા કે રોજગાર ચાલુ  રાખવા માટે 

કમગચારી મજબૂર ર્ાિ તેવી જબરજસ્તી કે 

ધાકધમકીર્ી તે મુક્તછે. 

  

 



3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા—દસ્તાવજેો / લાઇસન્ટસ / પરવાના / પ્રમાણપત્રો 

    ક્રમાંક SA8000 

કલમ-

સંદભગ 

 

        લઘુત્તમ ધોરણ 

પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર

નર્ી 

 

 

  નોંધ 

     1 

 

 3.1   લાઇસન્ટસ, પરવાના અને/અર્વા પ્રમાણપત્રોન ે

કાિદાકીિ રીતે જાળવવામાં આવે છે અને તમેની 

માન્ટિતા જળવાઈ રહે તે માટે તેમનું નવીનીકરણ 

કરવામાં આવે છે. 

આ દસ્તાવજેોમાં સામેલ છે દા.ત. વ્િાપાર અન ે

સંચાલન પરવાના; આગ સુરક્ષા અન ે યવદ્યુત 

પ્રમાણપત્રો; બોઇલસગ, જનરટેસગ,  યલફ્ટ, બળતણ 

અને કેયમકલસના સંગ્રહ માટેની ટાંકીઓ અન ે

મકાન, બહાર નીકળતા પ્રવાહી અને કચરાના 

યનકાલ માટેના પરવાના. 

  

     2 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

એક સમિે યબયલડંગમાં વધુમાં વધુ લોકોને મંજૂરી 

આપવાનો રકેોડગ(મહત્તમ રહેવાસીઓ) ઉપલબ્ધ 

છે. બહુમાળી મકાનોમા,ં દરકે માળ માટે મહત્તમ 

રહેવાસીની સંખ્િા િોગ્િ માળ પર જાહેરમા ં

રાખવામાં આવે છે. 

 

  

    3  3.1 

 

સાઈટ પર હાજર વ્િયક્તઓની િાદી ખરા સમિ ે

ઉત્પન્ન કરી શકાિ છે જરે્ી વ્િયક્તની ચોક્કસ 

ગણતરી ર્ઈ શકે. 

  

 

3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા—આરોગ્િ અને સુરક્ષા કયમટી 

  ક્રમાંક SA8000 

કલમ- 

સંદભગ 

 

        લઘુત્તમ ધોરણ   

પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

 

 

  નોંધ 

   1 

 

 

3.5 

 

 

સમિાંતરે, આરોગ્િ અને સુરક્ષા કયમટીની, 

વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સુરક્ષા સામેના ં

જોખમોની આકારણીઓ માટે દસ્તાવજેીકરણ 

પ્રયક્રિા ઉપલબ્ધ છે. 

જોખમ-આકારણીમાં આરોગ્િ અને સુરક્ષા સામ ે

વતગમાન અને સંભયવત જોખમો જવેાં કે કામના ં

વાતાવરણમાં કાિગક્ષમતા સામેના ં જોખમો અન ે

ભૌગોયલક જોખમો તેમજ અન્ટિ ભિ જવેાકે 

વાવાઝોડંુ, ધરતીકંપ સંબંયધત, પૂર અન ે

ભૂસ્ખલનનો સમાવેશ ર્ાિ છે. 

  

 

 

    2 

 

 

 

3.5 

આ સયમયત, ઘટનાની તપાસ અને આરોગ્િ અન ે

સુરક્ષા યનરીક્ષણ તેમજ જોખમની ઓળખ 

માટેની તાલીમ પામેલી હોિ છે. 

 

  

    3 3.5 આ સયમયત, બધી જ ઘટનાની તપાસમા ં

સંકળાિેલી હોિ છે. 

  



  3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા- અગોનોયમક્સ 

ક્રમાંક SA8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1  

 

 

 

 

 

 

 

2               

3.6 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

આરોગ્િ અને સુરક્ષા સયમયત દ્વારા આરોગ્િ અન ે

સુરક્ષા જોખમોની ર્િેલી આકારણી દ્વારા 

ઓળખવામાં આવેલા અગોનોયમક્સ જોખમોન ે

દૂર કરવા માટે લેવામાં આવેલા પગલાઓનો 

િોગ્િ અને સચોટ રકેોડગ રાખવામાં આવે છે. 

 

શારીયરક-તણાવન ે ઓછો કરવા માટે આરોગ્િ 

અને સુરક્ષા અંગેનાં જોખમોની આકારણીના ં

પયરણામોની સારે્ તે યદશામાં વકગસ્ટેશનોની 

રચના અર્વા ફેરફારો કરવામાં આવ્િાં છે. 

 

  

 

 

3.આરોગ્િ અને સુરક્ષા-તાલીમ 

ક્રમાંક SA8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોં

ધ 

1 3.6 કમગચારીઓને કટોકટીના સંજોગો માટેની તાલીમ 

આપવામાં આવે છે. બધી જ યશફ્ટ માટે વર્ગમાં ઓછામા ં

ઓછી એક વાર ફાિર-યડરલ રાખવામાં આવે છે. નવા અન ે

જૂના, બધા જ કમગચારીઓને આ યડરલ-પ્રયક્રિાની જાણ 

હોિ છે અને તેને તે એક રુયટન ગણે છે. 

  

2 3.6 કમગચારીઓને જોખમો અને કટોકટીને ઓળખીને તે અગં ે

િોગ્િ પગલાં લેવાની તાલીમ આપવામાં આવતી હોિ છે. 

  

3 3.6 કમગચારીઓને વ્િયક્તગત રક્ષણ કરવા માટેનાં િોગ્િ 

સાધનો(PPE), મશીનરી અને ઉપકરણોના િોગ્િ સંચાલન 

અને સંગ્રહ પર તાલીમ આપવામાં આવતી હોિ છે. 

  

4 3.6 અયધકૃત કમગચારીઓને સાધનો, પ્રયક્રિા, જોબ્સ અન ે

કાિગક્ષેત્ર કે જ ેયવયશષ્ટ તાલીમ અને કુશળતા માગી લે છે 

તેની તાલીમ આપવામાં આવતી હોિ છે. 

  

5 

 

 

 

6 

3.6 

 

 

 

3.6 

કેયમકલ-હેન્ટડલસગને કેયમકલના સલામત ઉપિોગ અને તેનુ ં

હેન્ટડયલંગ કરવાની તાલીમ આપવામાં આવે છે, તેમજ 

જરૂરી હોિ તો તે અંગેની તબીબી-સારવાર. 

ઉપિુગક્ત યનદેશ મુજબ બધાજ નવા કમગચારીઓન ેતેમની 

તાલીમના  ભાગરુપે અને સંસ્ર્ામાં જોડાિાના એક 

મયહનાની અંદર તાલીમ આપવામાં આવે  છે. 
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3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા- કટોકટી સજ્જતા 

ક્રમાંક SA8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની 

યસ્ર્યત 

બરાબર/

બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 3.7 આગ અને/અર્વા અન્ટિ કટોકટી(માનવસયજગત અને કુદરતી આફતો)ના 

સંજોગોમાં બધા જ કમગચારીઓએ જ ે કટોકટી સજ્જતા અને રીસ્પોન્ટસ 

દાખવવા જોઈએ તે અંગેની રુપરખેાની િોજનાનું દસ્તાવજેીકરણ ઉપલબ્ધ 

છે. 

આ િોજના, આવા કોઈપણ સંજોગોમાં કટોકટીની ઘટનાને રોકવા, તેની 

અસરને ઓછી કરવા અને તેના સંબોધન માટે જવાબદાર વ્િયક્તઓની 

સ્પષ્ટ વ્િાખ્િા આપે છે.  

  

2 3.7 ઓટોમેયટક ફાિર-સેફ્ટી યસસ્ટમ(ફાિર યડટેક્શન, સ્મોક યડટેક્શન, 

એલામગ, યફક્સ્ડ કે પછી મોબાઈલ આગનાશક યસસ્ટમ) અયસ્તત્વમાં છે અન ે

તેની યનિયમત રીતે તપાસ અને જાળવણી ર્તી રહે છે. 

  

3 3.7 સંસ્ર્ા દ્વારા જોખમકારક જગ્િાઓ પરર્ી ખસવા માટેની િોજનાઓ  

કાિગસ્ર્ળમાં અને રહેઠાણોમા ં અને સંસ્ર્ા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી 

સંપયત્તમાં, કામદારોની ભાર્ા(ઓ)માં “તમે અહી ં છો” ની સ્પષ્ટ યનશાની 

સારે્ અમુક-અમુક જગ્િાઓ પર પોસ્ટ કરવામાં આવે છે. 

  

4 3.7 પ્રાર્યમક સહાિ પૂરી પાડનારાઓ, ફાિર અયધકારીઓ, કટોકટી યરસ્પોન્ટસ 

ટીમ અને આરોગ્િ તેમજ સુરક્ષાના કાિગકારી મેનજેરની ઓળખ આપતા 

યનદેશોને કાિગસ્ર્ળ પર સ્પષ્ટ રીતે પોષ્ટ કરવામાં આવે છે. 

  

5 3.1 કામકાજના સમિ દરયમિાન બહાર જવાના દરવાજા ખુલલા હોિ છે અર્વા 

પુશ-બાર દરવાજા હોિ છે જ ે અંદરર્ી ખુલી શકે છે, અને તે સ્પષ્ટ અન ે

અવરોધ યવનાના હોિ છે. જ ેયદશામાં ગયત હોિ તે યદશામાં બહાર જવાના 

દરવાજા ખુલતા હોિ છે જનેે કાિગસ્ર્ળની અંદરર્ી કોઈ પણ કમગચારી દ્વારા 

કોઈપણ સાધન કે ચાવી યવના સહેલાઈર્ી ખોલી શકાિ છે અને કટોકટીના 

સંજોગોમાં કોઈપણ વ્િયક્તને સુરયક્ષત રીતે બહાર કાઢવા માટે પૂરતા 

પહોળા હોિ છે. 

  

6 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

અનેક કામદારો સલામત રીતે બહાર જઈ શકે તેવા માગો અને મકાનો કે 

માળખાની તે પ્રકારની ઊંચાઈ અને ટાઈપ હોિ છે. વાિબલ ફાિર 

એકયઝટમાં યવડંો ફાિર એયક્ઝટ સ્વીકાિગ નર્ી.  

a. ફ્લોર દીઠ ઓછામાં ઓછા બે ઇમરજન્ટસી એકયઝટ છે. 

b. પાણી-છંટકાવની યસસ્ટમ નર્ી હોતી તેવી ઔદ્યોયગક ઇમારતો માટે 

ઈમરજન્ટસી એકયઝટ તરફ જવાનું વધુમાં વધુ અંતર 200ફૂટ અર્વા 

60મીટર  હોિ છે. 

બધા જ દરવાજાઓ બહારના માગો પર અને સીડીઓ બહાર જવાની 

યદશામાં છે અને સહેલાઈર્ી ખોલી શકાિ છે. 

  

7 3.1 કોઈપણ કામદાર ચાવી કે સાધનના ઉપિોગ યવના તેને સહેલાઈર્ી ખોલી 

શકે છે. 
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8 3.1 જ ેદરવાજાઓ બહારની બાજુ જતા હોિ છે અને જ ેજવાના માગગ 

તરીકે યડઝાઇન ર્િેલાં નર્ી હોતાં તેની ઉપર લેબલ હોિ 

છે(દા.ત. “Not-An-Exit” જવેી યનશાની સ્ર્ાયનક ભાર્ા(ઓ) 

અને કામદારોની ભાર્ામાં હોિ છે. 

  

9 3.1 કાિગસ્ર્ળની બહાર એક અર્વા વધુ યનિુક્ત અને યનશાની 

કરલેા એસેમ્બલી-પોઇન્ટટ હોિ છે. આ પોઈન્ટટ એવી જગ્િા પર 

હોિ છે કે જ ેજગ્િા સંભયવત આગની પહોંચર્ી સુરયક્ષત અંતર ે

હોિ છે. આ જગ્િા એટલી યવશાળ હોિ છે કે બધા જ 

કમગચારીઓ અને અન્ટિ કાિગકતાગ કે જ ેકોઈ કારણસર ગમે ત્િાર ે

આપેલા સમિે સાઈટ પર હોઈ શકે છે તેમને સમાવી શકે. 

  

10 3.1 ઇમજગન્ટસી-એકયઝટનું યનશાન 30મી.ર્ી પણ જોઈ શકાિ તેવું છે 

જનેા અક્ષરો 18સે.મી.ઊંચા અને ચમકતા રંગોમાં પ્રકાયશત ર્ાિ 

છે અર્વા ફોટો-લિુયમનેસન્ટટ ફ્રન્ટટ પેનલ ધરાવે છે. 

  

11 3.1 એયક્ઝટ-માગગમા ં ઇમજગન્ટસી લાઈયટંગ હોિ છે અને તમેાં 

યનશાનીના યચહ્નો હોિ છે, જનેે કાિગસ્ર્ળની અંદરના કોઈપણ 

યવસ્તારમાંર્ી સહેલાઈર્ી જોઈ શકાિ છે. બેટરીર્ી ચાલતાં 

એયક્ઝટ યચહ્નોને યનિયમત રીતે તપાસવામાં આવે છે અને 

ઉત્પાદકોએ યનિત કરલેા સમિગાળા બાદ બેટરી બદલી 

નંખાિ છે. 

  

12 3.1 કમગચારીઓને બહાર નીકળવા માટે અર્વા ફ્લોર-માયકુંગ, ટેપ 

કે અન્ટિ યનદેશોવાળા જોખમી યવસ્તારોર્ી દૂર રહેવાનું 

માગગદશગન આપવામાં આવે છે. 

  

13 3.1 તમામ સીડીઓ માટે અને બહાર નીકળવાના માગો પર જરૂરી 

હોિ ત્િાં ઇમજગન્ટસી બટેરી લાઈયટંગ પૂરી પાડવામાં આવે છે. 

  

 

3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા-  અયગ્નશામકો 

ક્રમાંક SA8000 

કલમ 

સંદભગ 

 

લઘુત્તમ ધોરણ 

 

પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી  

 

 

નોંધ 

1 3.1 સંપૂણગ રીતે કાિગરત અયગ્નશામક સાધનોની જાળવણી કરવામા ં

આવી છે, તેનું યનિયમત રીત ે પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે, તે 

ધુમાડાને અવરોધક, સ્પષ્ટ રીતે યનશાની કરલેા અને સહેલાઈર્ી 

મળી શકે તેવા છે. 

  

2 3.6 કમગચારીઓ અયગ્નશામકોના ઉપિોગની મૂળભૂત અને વ્િવહારુ 

જાણકારીની સમજ દશાગવે છે.  
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3 3.1 જો અયગ્ન (ઓલવવા માટે)બંબો ઉપયસ્ર્ત હોિ, ત્િાર ે નળ, 

સ્ટેન્ટડપાઈપ્સ અને  પાણીનાં બધાં જ સાધનો, ફાિર-પંપ સુધ્ધાંને 

ચકાસવામાં આવે છે અને દર વર્ે ઓછામાં ઓછંુ બે વખત 

પાણીનો મારો ચલાવવામાં આવે છે(દા.ત. ફાિર-યડરલ દરયમિાન. 
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3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા- ઍલામય-યસતટમ 

ક્રમાંક  SA8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 3.1 ઍલામગ-યસસ્ટમ હિાત છે અને તે સમગ્ર સંસ્ર્ાના 

દરકે ફ્લોર પર સાંભળી શકાિ છે જમેા ં

પ્રોડક્શન-એરીિા, વોટર-હાઉસ, ડૉરમેટર ીસ, 

કેન્ટટીન કે ઘોડીિા-ઘરો, અને જ્યાં જ્યાં સંસ્ર્ાએ 

સેવાની સુયવધાઓ આપી હોિ ત્િાં પણ સાંભળી 

શકાિ છે. 

ઍલામગનો અવાજ યવયશષ્ટ છે જ ેઅન્ટિ નોટીસ-

યસસ્ટમના અવાજર્ી અલગ છે. 

  

2 3.1 જ્યાર ે ઍલામગ-યસસ્ટમના મેન્ટટેનન્ટસનું કામ ચાલુ 

હોિ ત્િાર ેઅન્ટિ વૈકયલપક વ્િવસ્ર્ા ઉપલબ્ધ છે. 

  

     

 

3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા- વ્િયક્તગિ સંરક્ષક સાધનો( PPE) 

ક્રમાંક SA8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્તી 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 3.3 સંસ્ર્ાના વ્િવસાયિક આરોગ્િ અને સુરક્ષા 

જોખમ આકારણી દ્વારા સૂયચત વ્િયક્તગત 

સંરક્ષક સાધનો(PPE) કમગચારીઓન ે પૂરા ં

પાડવામાં આવે છે અને ઉપિોગમાં લેવાિ છે. 

  

2 3.6 બધા જ કમગચારીઓ નીચેની બાબતોમાં તમેના 

જ્ઞાન અને સમજનું યનદેશન કર ેછેિઃ 

a. દરકે કાિગ, સંચાલન કે પ્રયક્રિા માટે કિુ ં

PPE જરૂરી છે ; 

b. PPA ક્યાર ેજરૂરી છે; 

c. સાધનોનો ઉપિોગ અને અનુકૂલન કેવી 

રીતે કરવું; 

d. સાધનોની મિાગદાઓ ; અન ે

e. સાધનની િોગ્િ કાળજી અને મેનટેનન્ટસ. 

  

 

3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા- સામાન્િ કાિયકારી ર્પિાયવરિ 

ક્રમાંક SA8OOO 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 3.1 વૉક-વે અને ગલીઓ, િાડગ અને સ્ટોરજે એયરિા, 

યલફ્ટ અને સીડી સયહતનાં કાિગસ્ર્ળોન ે સ્વચ્છ 

અને સારી રીતે જાળવવામાં આવે છે. 
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2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

3.1 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

3.7 

સ્ર્ાયનક કાિદા દ્વારા જણાવ્િા મુજબ બધી 

પ્રાર્યમક એસીલસ ઓછામાં ઓછી 1.12 મીટર 

પહોળી કે તેનાર્ી વધુ પહોળી હોિ છે અન ે

યનશાનીઓ હોિ છે તેમ જ તેને હંમેશા ં કોઈ 

અવરોધ યવના ખુલલી રાખવામાં આવે છે. 

 

ખુલલી સીડીઓ પર 1 મીટરર્ી ઓછી ઊંચાઈની 

રયેલંગ નાખવામાં આવી નર્ી કે જ્યાંર્ી કોઈ 

વ્િયક્ત ભાગ્િે જ તે દ્વારા નીચે આવી શકે. 

 

ગરમીનાં સ્રોતોમાંર્ી નીકળતી ખુલલી 

જ્વાલાઓ, ઇલેયક્ટરકલ સ્પાયકુંગ, ઉષ્ણ-

સપાટીઓ, વેયલડંગ, સ્મોયકંગ, ગરમી કે  

તણખાઓર્ી આગ લાગવાના બનાવને રોકવા 

માટેની દસ્તાવજેીકરણ પ્રયક્રિા ઉપલબ્ધ છે. 

આ પ્રયક્રિામાં અયનિંયત્રત આગ લગાડતી 

સામગ્રીને દૂર કરવામાં આવી છે તેની ખાતરી 

કરવા માટે પૂરતી સંભાળ રાખવા માટેનો તર્ા 

પ્રદૂર્ણ-ગંદકીને દૂર કરવા માટેનો આદેશ પણ 

સામેલ છે. 

તે આદેશ આપે છે કે જોખમી સામગ્રીને ખૂબ જ 

સુરયક્ષત રીત ે સંગૃયહત કરવામા ંઆવે અન ેતેનો 

ઉપિોગ કરવામાં આવે. આમાં નીચેનાં પગલાંનો 

સમાવેશ ર્ાિ છેિઃ 

a. કાિગસ્ર્ળો સ્વચ્છ છે, ગંદકી અને ધૂળર્ી 

મુક્ત છે અન ે યસગરટે જવેા સંભયવત 

જ્વલનશીલ પદાર્ોર્ી સળગી ઊઠે તેવા ં

ખુલલા પદાર્ો નર્ી. 

b. જ્વલનશીલ અને જોખમી સામગ્રીને  

િોગ્િ રીતે સંગૃયહત કરવામાં આવે અન ે

જ્વલનશીલ સામગ્રીર્ી દૂર રાખવામા ં

આવે. 

c. ગેસર્ી ઉપિોગમા ં આવતા અન ે

પ્રોસેયસંગ સાધનોની આસપાસ ગેસ-

સેન્ટસસગ મૂકવામાં આવે છે. 

  

3.આરોગ્િ અને સુરક્ષા- પાણી, હવા, અવાજ અને ઉષ્ણતામાન 

ક્રમાંક SA8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 3.1 કાિગ-યવસ્તાર લાઈયટંગ, વેન્ટટીલેશન અન ે

ટેમ્પરચેર-કન્ટટર ોલર્ી સુસજ્જ છે. 

  

2 

 

 

3.1 

 

 

આંતયરક અને બાહ્ય, બંને રીતના પાણીના 

યનકાલની વ્િવસ્ર્ા િોગ્િ ર્િેલી છે તેર્ી લપસી 

જવાનું જોખમ નર્ી કે મચ્છરો ઉત્પન્ન ર્તાં નર્ી. 

  



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

3.1 
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પીવાનું પાણી ચોખ્ખંુ અને સલામત છે અને તે 

હંમેશાં ઉપલબ્ધ હોિ છે તેમજ દરકે વકગ -

સ્ટેશનર્ી િોગ્િ અંતર ેમળી રહે છે. 

કમગચારીઓની સંખ્િાના પ્રમાણમાં પૂરતા 

પ્રમાણમાં પીવાના પાણીનાં વોટર-સ્ટેશનો છે. 

પાણી પીવાનાં સાધનો (જવેાં કે, કપ્સ)સલામત, 

આરોગ્િપ્રદ અને પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ હોિ 

છે. 

 

કમગચારીઓને સાંભળવાના સંરક્ષણનો ઉપિોગ 

કિાગ યવના યદવસના 8 કલાકર્ી વધુ સમિ માટે 

85 ડેયસબલસ કરતાં વધુ અવાજનું સ્તર નડે તેવુ ં

કરવામાં આવતું નર્ી. 

ઉચ્ચ અવાજ-સ્તરના યવસ્તારોમા,ં સાંભળવાની 

સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવતી હોિ છે. 

 

આ ઉપરાંત, આવાં સંરક્ષણના ઉપિોગ માટે 

જરૂરી સ્પષ્ટ સંકેતો પોસ્ટ કરવામાં આવે છે અને 

તે માટેનો કમગચારીનો ઉપિોગ િોગ્િ રીતે લાગ ુ

કરવામાં આવતો હોિ છે. 

 

કેયલબ્રેટેડ સાઉન્ટડ મીટરનો ઉપિોગ કરીન ે

સંસ્ર્ામાં અવાજનું સ્તર સમિાંતર ે માપવામા ં

આવે છે અને યવયવધ વકગ -એયરિામાં અવાજનું 

સ્તર રકેોડગ કરવામાં આવે છે.  

કમગચારીઓને સાંભળવામાં કોઈ તકલીફ ર્ઈ છે 

કે નયહ તે જાણવા માટે કમગચારી માટેના ં

સાંભળવાનાં પરીક્ષણો સંબંયધત કાનૂની 

આવશ્િકતાઓને પૂરી કરવામાં આવે છે. 

 

 

 

 

 

3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા- વીજ-સુરક્ષા 

1 3.1 ઇલેયક્ટરકલ-યસસ્ટમ અને વાિયરંગને સલામત 

યસ્ર્યતમાં રાખવામાં આવે છે. 

  

2 3.1 ઇલેયક્ટરકલ-સાધનોને ગ્રાઉન્ટડ કરવામાં આવે છે 

અને જ્યાર ેયવતરણ-યસસ્ટમને તેની જરુર ઊભી 

ર્ાિ છે  જનેો ઉપિોગ ભિજનક યવસ્તારોમા ં

ઇજા અને આગને રોકવા માટે ર્તો હોિ છે,. 
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3 3.1 ઇલેયક્ટરક-પેનલસના બધા જ દરવાજા, ભલે પછી 

તે યડયસ્ટરબ્િૂશન-બોડગ, યસ્વચો, પ્લગ્સ અને 

સોકે્સ કે પછી મશીનરી હોિ, પરંતુ તેને હંમેશા ં

બંધ રાખવામાં આવે છે. 
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3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા- મશીન-ગાડ્સગ અને સુરક્ષા 

1 3.7 જ્યાર ેપણ નવા ંમશીન્ટસને પ્રયક્રિામાં જોડવામાં આવે છે ત્િાર ે

તેની જોખમ-આકારણીનું દસ્તાવજેીકરણ ઉપલબ્ધ હોિ છે અને 

તેનું અપડેટ ર્ાિ છે. 

બધાં જ મશીનોમાં સુરક્ષા માટેનાં જરૂરી સાધનો અને રક્ષકો 

હોિ છે, જવેાં કે, પૂલી-ગાડગ, નીડલ-ગાડગ, આઇ-ગાડગ 

અને/અર્વા યફન્ટગર-ગાડગ જવેા ં સલામતી સાધનો જોખમ-

આકારણીમાં ઓળખાિાં છે. 

કયટંગ, સ્ટેયમ્પંગ અને પંયચગં મશીનોમાં ટૂ-હને્ટડેડ બટન 

ઑપરશેન હોવું જરુરી છે. 

 

  

2 3.6 મશીનરીને સલામત અને અસરકારક રીતે કેવી રીતે ચલાવી 

શકાિ તે માટે કમગચારીઓ તમેનું જ્ઞાન અને સમજ દશાગવે છે. 

  

3 3.7 ઔદ્યોયગક મશીન, સાધનો અને વાિયરંગ-યનરીક્ષણોની 

રુપરખેા આપતા મેનટેનન્ટસ-પ્લાનનું દસ્તાવજેીકરણ ઉપલબ્ધ 

છે. 

મશીન, સાધનો અને વાિયરંગ-યનરીક્ષણો અન ે યરપેરીગંનો 

પૂરતો અને સચોટ રકેોડગ રાખવામાં આવ્િો છે. 

  

4 3.6 જોખમી સાધનો, જવેાં કે, એયલવેટસગ, ફોકગ યલફ્ટ-ટરક, બોઈલર 

અને વેયલડંગ-ઉપકરણો ચલાવવા માટે ખાસ પ્રકારની પરયમટ 

અને તાલીમની જરુર પડતી હોિ છે. 
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3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા- કેયમકલ અને જોખમી કચરાનું સચંાલન અને સંગ્રહ 

ક્રમાંક SA8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

3.1 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 

 

 

3.1 

 

 

 

3.7 

 

3.7 

 

3.6 

 

3.1 

 

 

3.1 

 

 

 

પયરસરમાં કેયમકલસ અને તમેના ંસંગ્રહસ્ર્ાનોનું એક યવસ્તૃત-

સૂયચનું દસ્તાવજેીકરણ ઉપલબ્ધ છે. 

સંસ્ર્ામાં ઉપિોગમાં લેવાતા કોઈ પણ પદાર્ગ અને કેયમકલ 

માટેની સામગ્રી સલામતી ડેટા-શીટ(MSDS), જ્યા ંકેયમકલનો 

સંગ્રહ  અર્વા ઉપિોગ ર્િેલો હોિ છે ત્િાંર્ી સહેલાઈર્ી મળી 

શકે છે. 

કામદારોની સ્ર્ાયનક ભાર્ાઓમાં કેયમકલસ-સલામતી અગંેની 

માયહતી તેમજ ઉત્પાદનના લેબલસ ઉપલબ્ધ હોિ છે. આ 

લેબલસમાં જોખમી કેયમકલસ, તેની યવયશષ્ટતાઓ અને ગુણધમો 

તેમજ તેનો ઉપિોગ કરતી વખતે, હેન્ટડયલંગ વખતે અને તેનો 

સંગ્રહ કરતી વખતે ધ્િાનમાં રાખવાની યવશેર્ સાવચેતીની 

માયહતી સામેલ હોિ છે.  

 

યવરોધી રસાિણો વચ્ચેના સંપકગને ટાળવા માટે અને અન્ટિ ગૌણ 

યનિંત્રણ પ્રદાન કરવા માટે તીવ્ર-રસાિણોનો સંગ્રહ કરવા 

માટેની પ્રયક્રિાનું દસ્તાવજેીકરણ ઉપલબ્ધ છે. 

કેયમકલ-હેન્ટડયલંગ અને સ્ટોરજે-એયરિા જવેા યવસ્તારોમાં 

આઈ-વોશ અને શાવરની પહોંચ તરત જ ર્ઈ શકે છે. 

કેયમકલસના િોગ્િ લેબયલંગ માટેની દસ્તાવજેીકરણ પ્રયક્રિા 

ઉપલબ્ધ છે. 

જોખમી કચરાના િોગ્િ સંચાલન અને સંગ્રહ માટેની 

દસ્તાવજેીકરણ પ્રયક્રિા ઉપલબ્ધ છે. 

ફક્ત અયધકૃત કમગચારીઓ જ જોખમી-કચરાનું સંચાલન કર ેછે. 

જોખમી કચરાનો સંગ્રહ કરવા માટેનાં સાધનોને સામાન્ટિ 

કચરાર્ી અલગ રાખવામાં આવે છે, તેના પર સ્પષ્ટ અને િોગ્િ 

રીતે યનશાની કરવામાં આવે છે અને તેનું હવામાન અને આગના 

જોખમો સામે રક્ષણ કરવામાં આવતું હોિ છે. 

જોખમી કચરાના સંગ્રહ માટેનાં પાત્રો પૂરપેૂરાં ભરાઈને છલકાઈ 

ન જાિ તે માટે યનિયમતરીતે તેની તપાસ કરવામાં આવે છે અને 

પિાગવરણના સીધા સંપકગમાં આવતા રોકવા માટે અન્ટિ ગૌણ 

યનિંત્રણ પૂરાં પાડવામાં આવે છે. 
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3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા-  કેયમકલ અને જોખમી કચરાનું સંચાલન અને સંગ્રહ 

ક્રમાંક SA8000 

કલમ  

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

3.1 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

3.1 

 

 

3.7 

 

રોજગાર અગાઉની મડેીકલ-પરીક્ષાઓ, જ્યાર ેકાિદાકીિ 

રીતે જરુરી હોિ ત્િાર ે બધી જ વ્િયક્તઓને યનિઃશુલક 

પ્રદાન કરવામાં આવે છે. આ પરીક્ષાઓમાં સગભાગવસ્ર્ા 

કે વયજગયનટી-ટેસ્ટ સામેલ ન હોઈ શકે. 

 

જોખમી-સામગ્રીઓનું સંચાલન કરતા કમગચારીઓ માટે 

વાયર્ગક વ્િાવસાયિક હલેર્-ચેકઅપનુ ં સંચાલન ર્તું હોિ 

છે. આ વ્િાવસાયિક હલેર્-ચેકઅપ સંસ્ર્ાના ખચે અન ે

યનષ્ણાત તબીબી વ્િાવસાયિકો ધ્વારા ર્તું હોિ છે. 

 

સ્ર્ળ પર તબીબી સંભાળ ઉપલબ્ધ છે અર્વા સંસ્ર્ા તે 

અંગેની સુયવધાઓની નજીકમાં છે કે જ્યાં પ્રાર્યમક સહાિ 

અને ઇજાઓની જરૂરીિાતો પ્રત્િે ધ્િાન આપી શકાિ. 

જો સ્ર્ળ પર કોઈ તબીબી સુયવધા આપવામાં આવતી 

નર્ી તો સંસ્ર્ાએ આવા સંજોગોમાં જરૂર હોિ ત્િાર ે

ગંભીર ઈજાઓને પહોંચી વળવા એક યસસ્ટમ ગોઠવેલી છે. 

 

િોગ્િ રીત ેઅન ેતરત ઉપિોગી એવી પ્રાર્યમક-ઉપચારની 

કીટ કે જ ેઓછામાં ઓછા 100 જટેલા કામદારોને માટે 

ઉપલબ્ધ છે. આ કીટમાં ઓછામાં ઓછા, પાિાના સાધનો  

જવેાં કે, પાટો, કાતર, ગ્લોવ્સ અને ગોઝ સામેલ હોિ છે.  

ફસ્ટગ-એઈડ બોયક્સસને રાખવાની જગ્િાઓ પર ફસ્ટગ -

એઈડ સાઈન રાખવામાં આવે છે, જ્યાં દરકે યશફ્ટ(પાળી) 

માટે ફસ્ટગ-એઈડની તાલીમ પામેલી વ્િયક્તઓનાં નામ 

અને ફોટોગ્રાફ્સ તેમજ તાકીદની યસ્ર્યત માટેના સંપકગ -

નંબર સામેલ હોિ છે. 

જો સુરક્ષાના કારણોસર ફસ્ટગ -એઈડ પુરવઠો બંધ(લોક્ડ) 

હોિ ત્િાર ે તાલીમી-સ્ટાફ 2 યમયનટની અંદર પુરવઠો 

મેળવી આપી શકે છે. 

ઘટનાઓ અને નજીકની ચૂકી ગિેલી બાબતોની સચોટ 

અને પૂરપેૂરી ચોકસાઈ સારે્ નોંધ રાખવામાં આવે છે. આ 

નોંધનો રકેોડગ મેનજેમને્ટટ સમીક્ષા બેઠકો અને આરોગ્િ 

અને સુરક્ષા કયમટીની બેઠકો દ્વારા તપાસવામાં આવે છે. 
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3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા – આરામ (રસે્ટરૂમ) સુયવધાઓ 

ક્રમાંક SA8000 

કલમ  

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 3.8 પૂરતા પ્રમાણમાં રસે્ટરૂમની સુયવધાઓ 

આપવામાં આવી છે. 

આ સુયવધાઓ સ્ર્ાયનક સ્વચ્છતાની 

જરૂરીિાતોન ે સંતોર્ે છે અન ે વહેતા પાણીની 

સુયવધા ધરાવતા ટૉઈલે્સ અને યસન્ટક ધરાવે છે. 

કમગચારીઓની સંખ્િાના પ્રમાણમાં પૂરતી 

સુયવધાઓ છે અને જ્યાં વ્િવહારુ છે ત્િાં આ 

સુયવધાઓને યલંગ ભેદના આધાર ે અલગ 

રાખવામાં આવી છે. 

  

2 3.8 રસે્ટરૂમની સુયવધાઓ સ્વચ્છ અને યનિયમત છે. 

 

  

3 3.8 ટોઇલેટ-પેપર યનિઃશુલક છે. યક્લનયસંગ-એજન્ટ સ 

કે હેન્ટડ-સોપ અને હેન્ટડ-ટોવલેસ કે ડર ાિસગ અન ે

કચરાપેટીની સુયવધા બધા જ રસે્ટરૂમમા ં પૂરી 

પાડવામાં આવી છે. 
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3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા- રસોડંુ, કેફેટેયરિા અને કેન્ટટીન્ટસ(પયરસરમાં ઉપલબ્ધ હોિ તો) 

ક્રમાંક SA8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 3.8 

 

 

રસોડંુ, કેફેટેયરિા અને કેન્ટટીન યવસ્તારો સેયનટરી 

હેઠળ સંચાયલત છે અને એન્ટટી-યસ્લપ ફ્લોર-મે્સ 

ધરાવે છે. 

  

2 3.8 બધાં જ રસોડાંઓને કે-વગગના અયગ્નશામક 

સાધનો પૂરાં પાડવામાં આવ્િાં છે(કે-વગગના ં

અયગ્નશામકો ચરબી, ગ્રીસ અને ઓઇલસને લીધે 

લાગેલી આગ પર કામ કર ેછે). 

  

3 3.8 આપેલા સમિે કાિગરત મોટાભાગના કામદારોન ે

સમાવવા માટે રસોડંુ, કેફેટેયરિા અને કેન્ટટીન્ટસમા ં

પૂરતી બેઠકો છે. જો યશફ્ટમાં કામદારો માટે 

જમવાની પૂરતી જગ્િા હોિ તો બેઠકો પણ પૂરતી 

છે. 

  

4 3.8 રસોડંુ, કેફેટેયરિા અને કેન્ટટીન-સ્ટાફ ખાતરી કર ે

છે કે કોઈપણ જાતનો બગડેલો કે શંકાસ્પદ 

ખોરાક પીરસવામાં આવ્િો નર્ી અને તેનો િોગ્િ 

રીતે યનકાલ ર્િો છે. સ્ટાફ એ ખાતરી કર ેછે કે 

ઉપિોગ કિાગ પછી વાસણો, ડીશો અને કૂકવેસગ 

િોગ્િ રીતે ચોખ્ખાં કરવામાં આવ્િાં છે. 

  

5 3.8 રસોડંુ, કેફેટેયરિા અને કેન્ટટીન્ટસ સ્ટાફની ઓછામા ં

ઓછી વાયર્ગક આરોગ્િ-તપાસ ર્ાિ છે 

અને/અર્વા સ્ર્ાયનક કાિદા દ્વારા જરૂરી હોિ 

તો આરોગ્િ-પ્રમાણપત્ર મેળવવામાં આવે છે. 

  

6 3.8 ખોરાકનું સંચાલન કર ેછે તે બધાજ કમગચારીઓ 

એપ્રન, હાર્મોજાં અને હેર-નેટ પહેર ે છે અન ે

રસે્ટરુમની સુયવધાઓનો ઉપિોગ કિાગ પછી 

તેમના હાર્ સાફ કર ેછે. 

  

7 3.8 રસોડંુ, કેફેટેયરિા અને કેન્ટટીનના 100ટકા 

કમગચારીઓએ આરોગ્િપ્રદ ખોરાક તૈિાર 

કરવામાં અને પોર્ણમાં તાલીમ લીધેલી છે. 

  

8 3.8 રસોડામાં પેસ્ટ અને વયમગન પ્રોગ્રામ છે જ ે

અસરકારક રીતે ખાતરી આપે છે કે ત્િાં કોઈ 

જીવાત અને જંતુ હાજર નર્ી.  
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3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા- શિનગૃહો 

ક્રમાંક SA8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 3.9 શિનગૃહો પ્રોડક્સન-એયરિા અન ે વખારોર્ી અલગ 

રાખેલા મકાનમાં આવેલાં છે અને તેની સારી રીત ે

જાળવણી ર્ાિ છે. 

  

2 3.9 શિનગૃહો સલામત, સ્વચ્છ અને સુરક્ષાની પૂરતી 

જોગવાઈઓ ધરાવે છે, જમે કે, પીવાલાિક પાણી, 

અયગ્નશામકો, ફસ્ટગ-એઈડ કીટ, યબનઅવરોધક અને સ્પષ્ટ 

રીતે અયંકત ર્િેલી યનશાનીઓવાળા ઇમજગન્ટસી-

દરવાજાઓ, ચાલુ યસ્ર્યતમાં ફાિર-એલામ્સગ અને 

ઇમજગન્ટસી-લાઈટીગં. દર વર્ે ઓછામાં ઓછી એક વખત 

ઇમજગન્ટસી ઇવેક્યુએશન-ડર ીલ હાર્ ધરવામાં આવે છે. 

  

3 3.9 દરકે શિનગૃહ-માળ ઓછામાં ઓછા 2 પહોંચી શકાિ 

તેવા, ખુલલા અને સ્પષ્ટપણે યનશાની ધરાવતા બહાર 

જવાના માગો ધરાવે છે જ ેબહાર લઈ જાિ છે. 

  

4 3.9 એક યનવાસી દીઠ ફાળવવામાં આવેલા ચોરસ ફૂટેજની 

લઘુત્તમ સંખ્િા, કામદાર દીઠ 3.7 મીટર છે, અર્વા કાિદા 

દ્વારા આપવામાં આવે છે.  

  

5 3.9 દરકે યનવાસી પાસે તેનો પોતાનો બેડ કે ચટ્ટાઈ, વ્િયક્તગત 

વસ્તુઓ રાખવા માટેની એક જગ્િા અને સામાન સુરયક્ષત 

રાખવાની ક્ષમતા હોિ છે. 

  

6 3.9 ટોઈલે્સ અને શાવસગ પૂરતું એકાંત પરંૂુ પાડે છે અને દરકે 

પાસે પોતાની નાની-જગ્િા હોિ છે. 

  

7 3.9 સ્નાન અને ફુવારા માટે પાણીનો ઉપિોગ કરવાની કોઈ 

મનાઈ  

હોવી જોઈએ  નહી ંઅને/અર્વા કામના સમિે અિોગ્િ 

કલાકો સુધી મિાગયદત હોવી જોઈએ નહી.ં 

ગરમ પાણી આપવામાં આવે છે. 

  

8 3.9 દરકે શિનગૃહ પૂરતી લાઈટીગં અને હવાની અવરજવરની 

વ્િવસ્ર્ા ધરાવે છે જરે્ી રહેવાનો યવસ્તાર આરામદાિક 

રહે. 

  

3. આરોગ્િ અને સુરક્ષા- બાળ-સંભાળ સુયવધાઓ 

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 3.1 બાળ-સંભાળ સુયવધાઓ ભોિંતયળિાની જગ્િા પર 

આવેલી છે જ ેઉત્પાદન અને સંગ્રહસ્ર્ાનોર્ી દૂર છે અને 

ઉત્પાદન-યવસ્તાર સુધી બાળકો પહોંચી શકે તેવી નર્ી. 
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4. સંઘ/મંડળ રચવાની સ્વતંત્રતા અને સામુહીક સોદાબાજી 

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 4.1 કંપની કામદારોની ચૂંટણી કરવા-કરાવવા ઈચ્છતી નર્ી   

2 4.1 કામદારોને ચૂંટણી અંગે સ્વતંત્રતા રહેશે અને તેઓ તેમનો 

પ્રયતયનધી ચૂંટી શકશે, તેઓ તેમાં સ્વેચ્છાએ ભાગ લઈ 

શકશે 

  

3 4.3 કામદારો દશાગવે છે કે તમેનું જોડાણ, સંઘ, મડંળ તેમની 

રજૂઆત કરવા માટે જરુરી છે. 

  

4 4.3 વ્િાપાર સંઘ પ્રયતયનધીઓને યનિયમત અને વ્િાજબી રીત ે

ફ્રી સમિમાં કામદારોને મળવાની છૂટ છે. 

  

5 4.1 કામદારો દશાગવે છે કે તેઓને કોઈ યનયિત સંઘ કે મંડળ 

પ્રત્િે દે્વર્ભાવ નર્ી કે તેવા મડંળને કંપની પ્રત્િે દે્વર્ભાવ 

નર્ી. 

  

6 4.3 કામદારો તેમના પ્રયતયનધીન ે યનયિત સમિ ે અન ે સ્ર્ળે 

મળવા માટે સ્વતંત્ર છે. 

  

  મુલાકાત માટેનું જ-ેતે સ્ર્ળ તેમની જરુરીિાત મુજબનું છે 

અને રીસેશ કે કામના કલાકો બાદ ત્િાં સરળતાર્ી પહોંચી 

શકાિ તેવું છે. 

  

7 4.1 કામદાર મંડળ તમેના મંડળ કે સયમતીને લગતી નોટીસ 

યનધાગરીત સ્ર્ળે મૂકી-મૂકાવી શકશે. 

  

8 4.1 સામુયહક કરારો અંગેની તમામ જોગવાઈઓને આદર-

સત્કાર કરાશે. 

  

9 4.1 કંપની હમેંશા સોદાબાજીમા ં યવશ્વાસ ધરાવતા કામદાર 

સંઘ સારે્ વાતચીત કરવા તૈિાર રહેશે. 
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4. ભેદભાવ 

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 5.1 જોબ પોયસ્ટંગ્સ અને જાહેરાતો, હેન્ટડબુક, પયત્રકાઓ, ફ્લાિસગ, 

તાલીમ સામગ્રી, મેમોઝ, પોસ્ટરો અને અન્ટિ સંદેશાવ્િવહાર 

સામગ્રી ભેદભાવપૂણગ નર્ી. 

  

2 5.1 ભેદભાવના બનાવોનંુ દસ્તાવેજીકરણ કરવામાં આવે છે, સંસ્ર્ા 

દ્વારા સમીક્ષા કરવામાં આવે છે અનેદસ્તાવેજીકરણના 

ઉપાિની િોજના તરફ દોરી જાિ છે. 

ઉપાિ િોજનાનો અમલ કરવામાં આવે છે અને પયરણામો 

મેનેજમેન્ટટ સમીક્ષાના ભાગરૂપે હોિ છે. 

  

3 5.1 કોઈપણ વ્િયક્તને કોઈપણ ખાલી જગ્િા માટે અરજી કરવાની 

કે તે માટે યનમણૂંક પામવાની એકસરખી તકો છે. 

  

4 51.1 તમામ કમગચારીઓ સાર્ે લાભો, આવાસ અને કેન્ટટીન 

સુયવધાઓ માટે એક સરખો વ્િવહાર કરવામાં આવશે. 

  

6. યશસ્તભગંની કાિગવાહી 

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 6.1 ગેરયશસ્તના તમામ કેસોનો પૂરતો અને ચોક્કસ માયહતી 

ઉપલબ્ધ રહેશે. 

  

2 6.1 જ્યાર ેકોઈ કામદાર સામે ગેરયશસ્તની કાિગવાહી કરવામા ં

આવે ત્િાર ેતેની જાણ કરવામાં આવશે અને તે કામદાર 

ગેરયશસ્તની કાિગવાહીની સુનાવણીની પ્રક્રીિામાં ભાગ 

લઈ શકશે. 

  

3 6.1 કામદારની સામે કરાિેલ ગેરયશસ્તની કાિગવાહી અંગેના 

તમામ દસ્તાવજેો ઉપર પષુ્ટી માટે તેના હસ્તાક્ષર તર્ા 

અંગૂઠાની છાપ લેવામાં આવશે. 

આ પુયષ્ટ દશાગવે છે કે કામદારો આવી કાિગવાહીઓના 

પગલાંર્ી તાયકગક રીતે સંમયત ન હોવા છતાં તેનાર્ી 

અવગત રહે છે અન ે કામદારો જાણે છે કે આવો રકેડગ 

કંપનીની કમગચારીઓની ફાઈલમાં જાળવવામાં આવશે. 
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7. કામકાજના કલાકો  

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 7.4 કામદારોને અસાધારણ વ્િવસાયિક સંજોગોની પ્રકૃયત અને 

અપેયક્ષત સમિગાળા યવશે માયહતગાર કરવા માટે વાજબી 

પગલા લેવામાં આવે છે જનેે આગોતરી ચેતવણી સાર્ે લાંબા 

ગાળાના કલાકોની જરુર પડી શકે છે, જ ે કામદારોને આ 

પયરયસ્ર્યતને સમાવી શકે છે. 

  

2 7.1 ટાઇમ કાડ્સગ, ઇલેક્ટર ોયનક બાર કાડગ યસસ્ટમ અર્વા હાજરીની 

શી્સનો ઉપિોગ કામના વાસ્તયવક કલાકોને માપવા અને 

બધા કામદારોના યવરામના સમિ માટે કરવામાં આવે છે, ભલે 

તેમને કલાકો, ભાગ દર, નોકરી અર્વા અન્ટિ ફોમગ દ્વારા 

ચૂકવવામાં આવે છે. માપન પ્રણાલીમાં દરકે યદવસની 

શરુઆતમાં અને અંત સમિનો સમાવેશ ર્ાિ છે. 

  

3 7.1 જો હાજરીની શીટનો ઉપિોગ કરવામાં આવે છે, તો તેમાં 

હાજરી પત્રકોની ચોકસાઈ અને સંપૂણગતાની પુયષ્ટ કરવા માટે 

કામદારોના હસ્તાક્ષરો અર્વા અંગૂઠાની છાપ લેવાશે 

(ઓછામાં ઓછા સાપ્તાયહક ધોરણે). 

  

4 7.1 કામદારો સમિ અંગે તેમનો પોતાનો રકેડગ જાળવશે, જમે કે 

તેઓ જાતે પંચ ઈન અન પંચ આઉટ કરશે. 

  

5 7.1 ઓછામાં ઓછા એક વર્ગ સુધી પૂરતો અને ચોક્કસ ટાઈમ 

રકેડગ જાળવવામાં આવશે. 

  

  



8. વેિન – જીવનયનવાયહ ખચયનો અંદાજ 

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 8.1 જીવનનીવાગહ ખચગનો અંદાજ માટે ગુણાત્મક અન ે

જ્ર્ાત્મક બંને પદ્યતઓ ઉપિોગમાં લેવાશે. 

એ. જ્ર્ાત્મક પદ્યતમાં નીચેના મદુ્દાઓ આવરી લેવાશે. 

1. કામદારનો ખચગનું મૂલિાંકન 

2. જ-ેતે યવસ્તારમાં સરરેાશ કુટંુબનું કદનું મલૂિાકંન 

3. કુટંુબદીઠ કમાનાર વ્િયક્તઓની સંખ્િા 

4. સરકારની ગરીબી રખેા સ્તરનું યવશ્લેર્ણ (ગરીબી 

રખેાની ઉપરનો જીવનયનવાગહ ખચગનું યવશ્લેર્ણ દશાગવે છે). 
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  બી. ગુણવત્તાત્મક પધ્ધયતમાં નીચેના મુદ્દાઓ ધ્િાને લેવાિ 

છે. 

1. કામદારને તેનુ ંવેતન િોગ્િ છે કે કેમ તર્ા તેની 

અને તેના આયશ્રતોની જરીરુિતો પૂણગ કરનારંુ છે 

કે કેમ તે અગંે તેની સારે્ ચચાગ, જ્યાં જ્ર્ાત્મક 

યવશ્લેર્ણ સંદભગ તરીકે લેવાશે. 

  

2 8.1 જીવનયનવાગહ ખચગ અંદાજ કમગચારીની પ્રાર્યમક 

જરુયરિાતોની રકમ દશાગવે છે અન ે કામદારને કાંઈક 

યવશેર્ આવક પૂરી પાડે છે. 
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8. વેિન – જીવનયનવાયહ ખચય તટેર્પ એપ્રોચ 

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 8.1 હાલની બેઝલાઈન સ્ર્ાયપત કરાિ છે. 

ઓછામાં ઓછંુ કાિદેસરનું વેતન કે સામયુહક સોદાબાજી 

વેતન લાગુ પડવા મુજબ ચૂકવવામાં આવે છે. 

  

2 801 ઉપર દસાગવ્િા મુજબ જીવનયનવાગહ ખચગનો અંદાજ 

લેવામાં આવે છે. 

  

3 8.1 જીવનયનવાગહ વેતન અદંાજ અને એડવાન્ટસ વેતન જ ે

વધાર ેહોિ તે ચકૂવાિ છે. 

પ્રગયત ઉપર દેખરખે રખાિ છે અને યનદેશકો અન ે

માઈલસ્ટોન સયહત પદ્યતસર દસ્તાવજેીકરણ કરવામા ં

આવે છે.  

  

8. વેિન – વેિન ચૂકવિું 

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 8.1 ઓછામાં ઓછંુ કાિદેસરનું લઘુત્તમ વેતન, ઉદ્યોગના 

ધોરણો મુજબનું વેતન કે સામૂયહક સોદાબાજી વેતન જ ે

વધુ હોિ તે ચૂકવાશે. 

  

2 8.3 તમામ વેતન, ઓવરટાઈમ વળતર સયહત યનધાગરીત સમિ 

મિાગદામાં ચૂકવાશે. 

જો કાિદા દ્વારા આવી મિાગદા યનધાગરીત ન હોિ તો 

વળતર મયહનામાં એક વાર ચૂકવાશે. 

  

3 8.3 તમામ કામદારોને જ-ેતે માસના પગાર ચૂકવાણાની 

પાવતી ઉપરાંત પે સ્ટેટમેન્ટટ/સ્ટબ આપવામાં આવશે. 

જમેાં કમાિેલ વેતન, વેતનની ગણતરી, યનિયમત અન ે

ઓવરટાઈમ ચુકવણંુ, બોનસ, તમામ કપાત અને અંયતમ 

કુલ વેતન દશાગવેલ હશે. ચુકવણંુ સંપૂણગપણે ચોક્કસ અને 

જવાબદાર રીતનું હશે. 

  

4 8.3 કામદાર વતી અન્ટિ કોઈને વેતન ચૂકવાશે નહી.ં કોઈપણ 

કામદાર ેઆગોતરી, સ્વતંત્ર રીતે લેયખતમા ંઅયધકૃત કરલે 

હશે તો જ તેનું વેતન અન્ટિને ચૂકવવામાં આવશે. 

  

5 8.3 તમામ કાિદાકીિ લાભો ચૂકવવામાં આવશે.    

 

  



-111- 

8. વેિન –રે્પ રૉલ દતિાવજેીકરિ 

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 8.3 તમામ કામદારોને પે રૉલમાં  અને સામાજીક 

સલામતી રકેડગમાં આવરી લેવાશે 

 

  

2 8.3 પે રૉલના દસ્તાવજેો, જનગલ તર્ા અન્ટિ રીપોટગ 

ચોક્કસતાર્ી, સંપૂણગપણે અદ્યતન રખાસે. 

 

  

3 8.3 રોજગારી પર રખાિેલ કામદારના પગારના 

દસ્તાવજેોની નકલ ત્રાયહત પક્ષકારો જવેા કે મજદૂર 

એજન્ટસી, સીક્યોરીટી કે સફાઈ પેઢી કે કેન્ટટીન 

યવગેરનેે માંગણી કિેર્ી આપવામાં આવશે. 

 

  

9. સંચાલન ર્પદ્ધયિ – નીિીઓ, પ્રક્રીિાઓ અને રકેર્ડસય 
1 9.1.5 SA8000ના માનકોના પાલન સયહતની કંપનીની 

નીયત અંગેનું સ્ટેટમેન્ટટની તમામ કમગચારીઓ 

જાણકારી અને સમજણ અંગેની ખાતરી દશાગવ ે

 

  

2 9.1.2 SAAS/SAI સંપકગ  યવગતો અને સંલગ્ન CB સંપકગ  

યવગતો કંપનીની નીયત યવધાનમાં સ્પષ્ટપણ ે

દશાગવવામાં આવશે 

 

  

3 9.1.4 કેવી રીતે કમગચારીઓ નીયતઓનું પાલન કરશે ત ે

બાબતે SA8000 ની બધી આવશ્િકતાઓ જણાવ ે

છે અને પ્રયક્રિાઓ સૂચનો પ્રદાન કર ે છે કે બધા 

કમગચારીઓ આ નીયતઓ અને પ્રયક્રિાઓની 

જાણકારી અને સમજણ દશાગવે છે. ખાસ કરીન,ે 

નીચેના સંદભગમાં  

 

એ. બાળ મજદૂરીની બધી આવશ્િકતાઓ 

દશાગવતી નીયત, અને નોકરીના અરજદારોની 

કાિગક્ષમતાને સંચાયલત કરતી નીયત. 

 

બી. ફરયજિાત અર્વા ફરયજિાત મજૂર તત્વની 

બધી આવશ્િકતાઓને દશાગવતી નીયત. 

 

સી. આરોગ્િ અને સલામતી તત્વની બધી 

આવશ્િકતાઓને દશાગવતી નીયત. આ નીયતમા ં

જણાવાિું છે કે સંગઠન સલામતી અને આરોગ્િના 

પ્રશ્નોને કેવી રીતે સંચાયલત કર ે છે, અને આરોગ્િ 

અને સલામતીના જોખમોને ઓળખવા અને તેનુ ં

યનવારણ ર્ાિ તે સુયનયિત કરવા સંગઠન જ ે

પગલાં લે છે તેની રુપરખેા આપે છે. 

  



 

ડી. સંઘ/મંડળ રચવાની સ્વતંત્રતા અને રાઇટ ટુ 

સામુયહક સોદાબાજી તત્વની બધી 

આવશ્િકતાઓને દશાગવતી નીયત. આ નીયતમા ં

કમગચારીઓના હકો અને સંગઠનની સ્વતંત્રતા અન ે

સામૂયહક સોદાબાજી અંગેના દેશના કાિદા 

જણાવવામાં આવ્િા છે. 

 

ઇ. ભેદભાવ તત્વની બધી આવશ્િકતાઓન ે

દશાગવતી નીયત. 

 

એફ. યશસ્ત વ્િવહાર તત્વની બધી 

આવશ્િકતાઓને દશાગવતી નીયત. આ નીયતમા ં

સંગઠનના પ્રગયતશીલ યશસ્ત પગલાં સ્પષ્ટપણ ે

જણાવાિ છે. 

 

જી. કાિગકારી કલાકોના તત્વની બધી 

આવશ્િકતાઓને દશાગવતી નીયત. 

 

એચ. મહેનતાણા ઘટકની બધી આવશ્િકતાઓન ે

દશાગવતી નીયત. 

 

આ નીયત સ્પષ્ટ જણાવે છે:- 

1) એવી યસસ્ટમ કે જનેા દ્વારા કમગચારી વેતન 

ચુકવણીની સ્પધાગ કરી શકે છે અને સમિસર રીત ે

તેની સ્પષ્ટતા મળેવી શકે છે; 

2) કમગચારીઓની વેતન, વેતનની ગણતરી, 

પ્રોત્સાહક પ્રણાલીઓ, લાભો અને બોનસ સયહત 

તેઓ પ્રવતગમાન કાિદા હેઠળ હકદાર છે. 

 

4 9.1.6 SA8000 કાિગકર પ્રયતયનયધઓ SA8000 ધોરણની 

સુસંગતતા અને અમલીકરણ અગંેના સંચાલન 

દ્વારા તેમને આપવામાં આવેલી લેયખત અર્વા 

મૌયખક સારાંશની જાણકારી અને સમજણ દશાગવે 

છે. 

  

5 9.1.7 SA8000 સ્ટાન્ટડડગનું પાલન કરવા માટે યનધાગયરત 

લક્ષ્ો લગતી સંસ્ર્ાની કામગીરીનું યનદશગન કરતી 

સંચાલન સમીક્ષામાં પૂરતા અને સચોટ રકેોડ્સગ. 
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6 9.1.8 કંપની તેની નીયતને જાહેરમાં ઉપલબ્ધ કરશે-

કરાવશે. 

  

9. સંચાલન પદ્યત – સામાજીક કામગીરી ટીમ (SPT) 

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 9.2.1 SPTનું સંચાલન કરતી દસ્તાવજેી પ્રક્રીિા સ્પષ્ટપણ ે

તેના સભ્િોની ભૂયમકા તર્ા તમેની કાિગ પ્રત્િેની 

પ્રયતબદ્તા યવયગર ેદશાગવશે. 

  

2 9.2.1 SPTના સભ્િો કંપનીની એસએ8000 ધોરણોની 

પાલન અંગેની તેમની ભૂયમકા અગંેની માયહતી અન ે

સમજ દશાગવશે 

  

3 9.2.1 SPTના સભ્િો તેમની જવાબદારીઓ યનભાવવા 

વયરષ્ઠ સંચાલન પાસેર્ી મળેલ સ્પષ્ટ અયધતારીતા 

દશાગવશે. 

  

4 9.2.1 SPTના સભ્િો તેમનીભયૂમકા અદા કરવા પૂરતા 

સંશાધનો /સ્ત્રોત ધરાવે છે તર્ા તાલીમ પામેલ છે 

તે દશાગવશે. 

  

5 9.2.2 કંપની SA2008  કામદાર પ્રયતયનધીની ચૂંટણી માટે 

દરખાસ્ત કરશે-કરાવશે નહી.ં 

  

6 9.2.2 SA2008  કામદાર પ્રયતયનધીની ચૂંટણી કામદારો 

દ્વારા તેમના ર્કી સ્વતંત્ર અને ન્ટિાિી રીત ર્શે 

જમેાં કામદારો સ્વેચ્છાએ ભાગ લેશે. 

  

 

9 

 

સંચાલન ર્પદ્ધયિ – જોખમ ઓળખ અને મૂલિાંકન 

  

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 9.3.1 SPTએ SA8000 ધોરણોના તમામ ઘટકો સંબંયધત 

જોખમ ચકાસવા જોખમ મૂલિાંકન પ્રક્રીિા તૈિાર 

કરલે છે 
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2 9.3.1 આ જોખમ મૂલિાંકનનું કાિગક્ષેત્ર આંતયરક 

વ્િવસાયિક કામગીરીઓ અને પ્રક્રીિાઓ તર્ા 

સપ્લાિસગ, સબ કોન્ટટેક્ટગસગ, ખાનગી રોજગાર 

એજન્ટસીઓ અને પેટાસપ્લાિસગ સુધીનું છે. 

  

3 9.3.1 SPT સભ્િો જોખમ મૂલિાંકન પ્રક્રીિાની જાણકારી 

અને સમજ ધરાવે તે દશાગવે છે. 

  

4 9.3.1 દસ્તાવજેીકરણ જોખમ મૂલિાકંન માનકો સારે્ 

વાસ્તયવક કે સંભયવત યવસંગતતા ધરાવતા ઘટકોન ે

ઓળખી ક્રમાનુસાર ગોઠવે છે. 

  

 

9. સંચાલન ર્પદ્ધયિ – દેખરખે 

  

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 9.4.1 SPT દેખરખે પ્રવૃયત્તઓની પૂરતી અને ચોક્કસ નોંધ 

રાખે છે. 

  

2 9.4.2 SA8000 માનકોનું ઈન્ટટરનલ ઓડી્સ વર્ગમા ં

એકવાર હાર્ ધરાિ છે. 

  

3 9.4.2 વયરષ્ઠ સંચાલન દેખરખે અહેવાલની SPT પાસેર્ી 

પ્રાપ્તી અન ેતેની જાણકારી અને સમજ ધરાવે છે ત ે

દશાગવશે. 

  

4 9.4.3 SPTપ્રગયત નોંધવા તર્ા માનકોના મજબૂત કરવા 

જરુરી પગલાં ઓળખી કાઢવા દર છ માસે એક 

વખત તો મળશે જ. 

  

 

9 સંચાલન ર્પદ્ધયિ – ઈન્ટરનલ ઈનવોલવમેન્ટ અને કમ્િુનીકેશન   

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 9.5.1 કમગચારીઓ SA8000ના માનકોની આવશ્િકતાની 

જાણકારી અને સમજ દશાગવશે. 

  

2 9.5.1 કમગચારીઓ SPTની ભયૂમકાની જાણકારી અન ે

સમજ દશાગવશે તર્ા SA8000 માટે કામદારોનો 

પ્રયતયનધી તિૈાર કરશે. 

નોંધ – જ ે કંપનીઓમાં SA8000 કામદાર 

પ્રયતયનધી ન હોિ તેને લાગુ પડશે નહી.ં 
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9 સંચાલન ર્પદ્ધયિ – ફયરિાદ સંચાલન અને યનવારિ 

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 9.6.1 અસરકારક રીતે સંદેયશત અને દસ્તાવેજીકરણની 

ફયરિાદ કાિગવાહી િોગ્િ ભાર્ા માં કામદારો માટે 

સરળતાર્ી ઉપલબ્ધ કરાવવી. 

પ્રયક્રિાર્ી કામદારોને તેમના તાત્કાયલક સુપરવાઇઝર, 

અર્વા જો તેઓ અન્ટિ કોઈ પસંદ કર ેછે તેમની સાર્ે 

સીધી ફયરિાદોનો પતાવટ કરવાની મજૂંરી આપવી. 

કાિગવાહીમાં સુપરવાઇઝસગ અને મેનેજરો ફયરિાદ 

નોંધાનારા કમગચારીઓના રક્ષણ માટે લેવાિ છે તે પગલાં 

વણગવે છે. 

  

2 9.6.1 કમગચારી સંસ્ર્ાની દસ્તાવેજીકરણની ફયરિાદોની 

કાિગવાહીની જાણકારી અને સમજ દશાગવે છે. 

 

ખાસ કરીને, કમગચારીઓ સમજ ેછે આ પ્રક્રીિા..... 

એ. બધા કમગચારીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે 

બી. યટપ્પણીઓ, ભલામણો, અહેવાલો અર્વા 

કાિગસ્ર્ળ સંબંયધત ફયરિાદ અને / અર્વા SA8000 

ધોરણમાં યબન-અનુરુપતા એકયત્રત કરવાના હેતુસર છે. 

સી. ગુપ્ત છે. 

ડી. યનષ્પક્ષ છે; અને 

ઇ. બદલો ન લેનારી છે. 

 

  

3 9.6.2 ત્િાં એક યનયિત વ્િયક્ત (કે બહુયવધ વ્િયક્તઓ) છે જ ે

મળેલ ફયરિાદોના પયરણામોની તપાસ, અનુસરણ અને 

સંદેશાવ્િવહાર માટે જવાબદાર છે. 

આ વ્િયક્ત દસ્તાવેજીકરણની ફયરિાદોની 

કાિગવાહીનીજાણકારી અને સમજણ દશાગવે છે. 

  

4 9.6.2 કમગચારીઓ માને છે કે કંપની દ્વારા ફયરિાદો ઉપર કામ 

કરવામં આવે છે. કમગચારીઓને આવી ફયરિાદોની 

પરીણામો અંગે જાણકારી આપવામાં આવે છે. 

  

5 9.6.2 કંપની રસધરાવતા બ્રાહ્ય પક્ષકાર પાસેર્ી ફયરિાદ 

મળ્િેર્ી પગલાં લેવાિ છે અને ફયરિાદ પ્રક્રીિા અનુસાર 

કાિગવાહી કરાિ છે. 
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9 સંચાલન ર્પદ્ધયિ – બ્રાહ્ય ચકાસિી અને યહિધારકોની સહભાગીિા 

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 9.7.2 સમુદાિમાં સંબંયધત યહતધારકોની ઓળખ કરવામાં 

આવી છે અને ઓછામાં ઓછી નીચેની એક રીતમાં 

SA8000 પાલન પ્રયક્રિામાં સામેલ છે: 

એ. આંતયરક અર્વા બાહ્ય ઓડીટ દરયમિાન પરામશગ 

બી. SA8000 પાલન મદુ્દાઓ પર ચચાગ કરવા માટે બેઠકો 

સી. SA8000 પાલન મુદ્દાઓ પર કામદારો અને / 

અર્વા મેનેજરોની સહ-તાલીમ 

ડી. SA8000 પાલનના મુદ્દાઓ અંગે ફયરિાદો અને 

ઠરાવો અંગે જાણ કરવી 

ઇ. SA8000 પાલન મુદ્દાઓ પર કામદારોના સવેક્ષણમાં 

સહિોગ 

એફ. રચનાત્મક ભૂયમકા દ્વારા SA8000 પાલન સંબંયધત 

સંસ્ર્ાકીિ પ્રગયત અને પ્રોગ્રામ સમીક્ષાની સમીક્ષા. 

  

2 9.7.2 યહતધારકો સાર્ે ર્િેલ વાતાગલાપ અને ઉપિુગક્ત ક્ષેત્રમાં 

તેમની સહભાગીતા નંુ ચોક્કસ અને પૂરતો રકેડગ  

જાળવામાં આવશે  

  

 

9 સંચાલન ર્પદ્ધયિ – સુધારાત્મક અને યનવારક ર્પગલાં 

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 9.8.1 સુધારાત્મક અને યનવારક પગલાંનું ત્વરીત 

અમલીકરણ માટેના દસ્તાવજેીકરણ પ્રક્રીિા 

ઉપલબ્ધ છે. 

આ પગલાંઓના અમલીકરણ માટે જ-ેત ે

જવાબદાર પાટીનું નામ SPT યનધાગરીત કરશે. 

  

2 9.8.1 કંપની સુધારાત્મક અને યનવારક પગલાં માટે પૂરતા 

સ્ત્રોતો પૂરા પાડે છે તે SPT દશાગવશે. 

  

3 9.8.2 SPT ટાઈમલાઈન, સુધારાત્મક અને યનવારક 

પગલાંઓ સયહત અપટુડેઈટ રકેોડગ જાળવશે. 
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  આંતયરક કે બ્રાહ્ય ઓડીટ ર્કી ધ્િાનમાં આવેલ 

તમામ યવસંગતતાઓ નોંધી લેવી. 

સુધારાત્મક અને યનવારક પગલાં લેવા માટે યનમણુકં 

કરાિેલ વ્િયક્તની નોંધ કરવી તર્ા સંભયવત પગલા ં

અને પૂણગતાની તારીખ નક્કી કરવી. 

 

 

9 સંચાલન ર્પદ્ધયિ – િાલીમ અને ક્ષમિા બંધારિ 

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 9.8.1 SA8000 સ્ટાન્ટડડગના અમલીકરણ પર પ્રયશક્ષણ િોજના 

અને તાલીમ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે અને તેમાં તમામ 

કમગચારીઓ શામેલ છે. 

તાલીમ િોજના અને સામગ્રીઓનંુ જોખમ મૂલિાંકનના 

પયરણામોને અનુરુપ કરવા માટે ઓછામાં ઓછંુ વાયર્ગક 

ધોરણે અપડેટ કરવામાં આવે. 

તાલીમની અસરકારકતા સમિાંતર ેપરીક્ષણો, સવેક્ષણો 

અને / અર્વા ઇન્ટટરવ્િુ દ્વારા માપવામાં આવે. 

  

 

9 સંચાલન ર્પદ્ધયિ –સપ્લાિસય અને કોન્ટર ેકટસયનું સંચાલન 

ક્રમાંક SD8000 

કલમ 

સંદભગ 

લઘુત્તમ ધોરણ પૂતગતાની યસ્ર્યત 

બરાબર/બરાબર 

નર્ી 

નોંધ 

1 9.10.1 સપ્લાિસગ / સબકોન્ટટરેક્ટસગ, ખાનગી રોજગાર 

એજન્ટસીઓ અને સબ-સપ્લાિસગની SA8000 સ્ટાન્ટડડગ નંુ 

પાલન કરવા માટે પૂરતંુ ધ્િાન રાખવા માટેની 

દસ્તાવેજીકરણ પ્રયક્રિા ઉપલબ્ધ છે. 

  

2 9.10.1 નીચેની માયહતી સાર્ે પૂરતા અને સચોટ રકેોડ્સગ 

જાળવવામાં આવે છે: 

 

એ. સપ્લાિસગ / સબકન્ટટરેક્ટસગ, ખાનગી રોજગાર 

એજન્ટસીઓ અને પેટા સપ્લાિરના વયરષ્ઠ નેતૃત્વને 

SA8000 ની જરુયરિાતોને વાતચીત કરવાની પદ્યત 

 

બી. સપ્લાિસગ / સબકોન્ટટરેક્ટસગ, ખાનગી રોજગાર 

એજન્ટસીઓ અને પેટા સપ્લાિર દ્વારા યવસંગતતાના 

નોંધપાત્ર જોખમો 

 

સી. નોંધાિેલા જોખમોને સપ્લાિસગ / સબકન્ટટરેક્ટસગ, 

ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ અને પેટા સપ્લાિર દ્વારા 

પૂરતા પ્રમાણમાં સંબોધવામાં આવે છે તેની ખાતરી 

કરવાના પ્રિત્નો 
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  ડી. કામગીરીની પ્રવૃયત્તઓની દેખરખે એ સુયનયિત 

કરવા માટે કે સપ્લાિસગ / સબ કોન્ટટરેક્ટસગ, ખાનગી 

રોજગાર એજન્ટસીઓ અને પેટા સપ્લાિર િોગ્િ રીતે 

ઓળખાતા નોંધપાત્ર જોખમોને ધ્િાનમાં લેતા હોિ છે; 

અને 

 

ઇ. ગૃહ કામદારોની સૂયચ જ ેસંસ્ર્ાને સેવાઓ પ્રદાન કર ે

છે. સૂયચમાં ગૃહ કામદારોનંુ સ્ર્ાન, પ્રદાન કરલેી સેવા 

(ઓ), એસએ 8000 પાલન માટે દેખરખેના પયરણામો 

અને પ્રયક્રિામાં સુધારાત્મક અને યનવારક યક્રિાઓની 

સૂયચ અને યસ્ર્યત શામેલ છે. 

 

જો ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓનો ઉપિોગ કરવામાં 

આવે તો કંપનીએ ખાતરી કરવી કે.... 

1. તે ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓની સૂયચ જાળવે છે 

જનેી સાર્ે તે કાિગ કર ે છે. આ સૂયચ, ઓછામાં ઓછા, 

ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીનંુ સરનામું અને કોઈપણ 

ઉપ-ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓનો ઉપિોગ કર ેછે તે 

યવશેની માયહતી પ્રદાન કર ેછે. 

2. સંગઠનનો ઉપિોગ કોઈપણ અને તમામ ખાનગી 

રોજગાર એજન્ટસીઓ સાર્ે કરાર છે, જમેાં સ્પષ્ટ રીતે 

વ્િાખ્િાયિત પ્રભાવ સૂચકાંકો શામેલ છે. 

3. સંગઠન અને ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ તે 

દસ્તાવેજીકરણ કરલેી નીયતની સ્ર્ાપના અને અમલ 

સાર્ે કામ કર ેછે, જ ેઓછામાં ઓછી, નીચેની બાબતોને 

સ્પષ્ટ કર ેછે: 

 

- એ. ખાનગી રોજગાર એજન્ટસીઓ માન્ટિ કાિદાકીિ 

લાઇસન્ટસ / પરવાનગી હેઠળ સ્ર્ાયનક કાિદા અનુસાર 

કાિગ કર ેછે (કામદારના દેશમાં કાિગરત ખાનગી રોજગાર 

એજન્ટસીઓ સયહત) 

 

- બી. કોઈ પણ રોજગાર ફી અર્વા ખચગ સંપૂણગ અર્વા 

આંયશક ભાગ કામદારો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવતા નર્ી 

 

- સી. ભરતી જાહેરાતોમાં “કોઈ કમગચારી ફી કે ખચગ 

નહી”ં યનવેદન શામેલ છે 

 

- ડી. જો કંપનીને ખબર પડે કે કામદારોએ સંપૂણગ કે 

આંયશક રીતે ફી કે ખચગ ઉઠાવ્િો છે, તો કંપની 

કામદારોને સંપૂણગ વળતર આપશે 

 

- ઇ. ભરતી સમિે દશાગવેલ રોજગારની શરતો સંસ્ર્ામાં 

પૂરી પાડવામાં આવતી કાિોર્ી અલગ નર્ી (કામના 

પ્રકાર સયહત) 

 

- એફ. કામદારને રોજગાર પૂવે જાણ કરવામાં આવે છે 

(જો તે લાગુ હોિ તો, જો તેઓ તેમના દેશ / પ્રદેશને 

છોડતા પહેલા) મૌયખક રીતે અર્વા રોજગાર દ્વારા 

  



લેયખત રીતેતેમની સ્ર્ાયનક ભાર્ામાં કાિદા દ્વારા જરુરી 

પત્ર / કરાર; અને 
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- જી. સ્ર્ળાંતરીત કામદારોને તેમના સહકાિગકરો સમાન 

કરાર અને સારવાર આપવામાં આવે છે. 

     

 

 

 

 નામ હોદ્દો હસ્તાક્ષર અને તારીખ 

    

મૂલિાંકનકાર  સંચાલન પ્રયતયનધી  

    

અવલોકનકાર    
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યબડાિ V– સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ ઈન્ટરનલ ઓડીટસયની માતટર િાદી 

 

ક્રમ ઓડીટરનું નામ અને સરનામંુ આંતયરક/બ્રાહ્ય લાિકાત / 

અનુભવ 

ઓડીટ ન કરી 

શકાિ તેવા 

ક્ષેત્રો 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

મંજૂરકતાગ  ................................  

  સંચાલન પ્રયતયનધી 

 

તારીખ ................................. 
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યબડાિ V– સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ ઈન્ટરનલ ઓડીટ નોધં (IAN) 

ઓડીટ નંબર ............................... તારીખ.................................. IAN ક્રમાંક .................. 

ઓડીટ કરલે કે્ષત્ર .........................................................................................................  

ઓડીટસગ ............................................................................ ઓડીટી ................................  

ઓડીટના અવલોકનો  

ક્રમ SA8000-2014 કલમ 

સંદભગ 

SAMS દસ્તાવેજ 

સંદભગ 

અવલોકન ગંભીરતા 

     

     

 ઓડીટરના હસ્તાક્ષર 

 

 

સંમિ ર્િેલ સુધારાત્મક યનવારક ર્પગલાંઓ 

ક્રમ સમસ્િાનું મૂળ 

કારણ 

સંમત સુધારલે/યનવારક પગલાં અંયતમ તારીખ જવાબદારી 

     

     

  ઓડીટીના હસ્તાક્ષર   

 

ફૉલોઅપ ઓડીટ સમિપત્રક 

.................................... ના રોજ કે પહેલાં ..................................... દ્વારા 

ઓડીટરના હસ્તાક્ષર સયહત ફૉલોઅપ ઓડીટ અવલોકનો. 

સુધારાત્મક અને યનવારક પગલાં સંતોર્પ્રદ / અસંતોર્પ્રદ છે. 

ટીકાિઃ- ...........................  ...................ફૉલોઅપ ઓડીટરના હસ્તાક્ષર 

 

IAN બંધ કિાગ તારીખ ....................... / નવો IAN નંબર અને તારીખ ....................... 

સંચાલન પ્રયતયનધીના હસ્તાક્ષર ..................... અને તારીખ ................... 
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યબડાણ VII – સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ ઈન્ટટરનલ ઓડીટ સમરી 

 

સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ ઈન્ટટરનલ ઓડીટ સમરી 

ઓડીટ નંબર ઓડીટ તારીખ ઓડીટ કરનાર 

કુલ અવલોકનો 
 વયરષ્ટ 

સંચાલન 

માકેટીગં પચેઝ સ્ટોસગ કામગીરી 

અમલીકરણ 

રાખરખાવ ગુણવત્તા 

ખાતરી 

કેલીબે્રશન HRD SMRની 

ઓયફસ 

કુલ 

ક્લોઝ 
IV-1 બાળ મજદૂરી            
IV-2 વેઠીિા-બંધક મજૂર            
IV-3 આરોગ્િ અને સલામતી            
IV-4 સંઘ/મંડળ રચવાની 

સ્વતંત્રતા અને સામુહીક 

સોદાબાજી 

           

IV-5 ભેદભાવ            
IV-6 યશસ્તપાલન            
IV-7 કામકાજના કલાકો            
IV-8 વેતન            
IV-9 સંચાલન પદ્યતઓ            
IV-9.1 નીયતની પ્રક્રીિાઓ અન ે

રકેડ્સગ 

           

IV 9.2 સામાજીક કામગીરી ટીમ            
IV9.3 જોખમોની ઓળખ અન ે

મૂલિાંકન  

           

IV 9.4 દેખરખે            
IV 9.5 આંતરીક સહભાગીતા 

અને સંચારવ્િવસ્ર્ા 

           

IV 9.6 ફયરિાદ સંચાલન અન ે

યનવારણ 

           

IV 9.7 બ્રાહ્ય ચકાસણી અન ે

યહતધારકોની 

સહભાગીતા 

           

IV 9.8 સુધારાત્મક અન ેયનવારક 

પગલાં 

           

IV 9.9 તાલીમ અન ક્ષમતા 

બંધારણ 

           

IV 9.10 સપ્લાિસગ અને કોન્ટટરેક્ટસગનું સંચાલન         
 યવભાગના કુલ અવલોકનો         
 ઉકેલાિેલ કરલે કુલ યવસંગતતાઓ (અવલોકનો)         
 વણઉકલાિેલ કુલ યવસંગતતાઓ (અવલોકનો)         
 તૈિાર કરનાર સંચાલક પ્રયતયનધી સહી  તારીખ        
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યબડાણ VIII – SPT નીરીક્ષણ મીટીગંની કાિગવાહી 

 

નીરીક્ષણ સમિગાળો - ........................ ર્ી ........................ 

 

મીટીગં નંબર .................. સ્ર્ળ .......................  મીટીગં તારીખ .................... પછીની મીટીગંની સંભયવત તારીખ.............. 

 

મીટીગંમાં ઉપયસ્ર્ત રહેનાર. 

ક્રમ નામ હોદ્દો / જોબ ટાઈટલ 

1   

2   

3   

4   

 

યનરીક્ષણ સમિગાળા દરયમિાનના સુધારાત્મક / યનવારક પગલાં (શરુ કરલે / પૂણગ કરલે / ચાલુ) 

ક્રમ સુધારાત્મક/યનવારક 

પગલાં સારાંશ 

અંયતમ 

તારીખ 

જવાબદારી હાલની 

યસ્ર્તી 

સંભયવત 

પગલાનંુ 

આિોજન 

ફાળવેલ 

સંશાધનો 

અંયતમ 

તારીખ 

જવાબદારી 

1         

2         

3         

 

નીરીક્ષણ સમિ દરયમિાન નવા ઉભા ર્િેલ મુદ્દાઓ  

ક્રમ નવા ઉભા ર્િેલ 

મુદ્દાઓનો 

સારાંશ 

સુધારાત્મક/યનવારક 

આિોજીત પગલાં 

ફાળવેલ 

સંશાધનો 

અંયતમ 

તારીખ 

જવાબદારી 

1      

2      

3      

4      

 

તૈિાર કરનાર .......................... STP Leader 

 

તારીખ ...................... 

 

નોંધ – આગળની કાિગવાહી માટે આ દસ્તાવજેની નકલ સંબંયધત વ્િયક્તઓને આપવી. 
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યબડાણ – IX – યહત ધરાવતા યહસ્સેદારોની િાદી 

ગુજરાિ ફ્લૉરોકેયમકલસ લીમીટેડ – સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ -2019 

યબડાણ -1 

યહત ધરાવતા યહસ્સેદારોની િાદીમાં નીચેનાઓનો સમાવેશ ર્ાિ છે (િાદી સંપૂણગ નર્ી) 

મુખ્િ સપ્લાિસય 

ક્રમ સપ્લાિરનું નામ ........નો સપ્લાિર/સેવા આપૂયતગકાર જવાબદારી 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

કોન્ટટર ેક્ટસગ/સબકોન્ટટર ેક્ટસગ – ઓનસાઈટ મેનપાવર સપ્લાિસગ 

ક્રમ સપ્લાિરનું નામ ઉત્પાદન – સેવા જવાબદારી 

1    

2    

3    

4    

5    
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સરકારી અને તર્ાયનક સવેા કેન્દ્ર - દહેજ 

 

 

સરકારી અને તર્ાયનક સવેા કેન્દ્ર - રિજીિનગર 

 

ક્રમ નામ 

1 યજલલા રોજગાર કાિાગલિ, ભરુચ 

2 મજૂર સહાિક કયમશ્નરનું કાિાગલિ, ભરુચ 

3 સરકારી મજદૂર અયધકારીની કચેરી, ભરુચ 

4 આદ્યોયગક તાલીમ કેન્ટદ્ર, ભરુચ 

5 જાહેર કામગીરી યવભાગ (માગગ અને મકાન યવભાગ), ભરુચ 

6 યજલલા કલેક્ટરની કચેરી, ભરુચ 

7 પ્રયતબંધ અને વેરા યવભાગ, ભરુચ 

8 યજલલા યવકાસ અયધકારીની કચેરી, ભરુચ 

9 ભારતીિ સંચાર યનગમ લીમીટેડ, ભરુચ 

10 તાલુકા યવકાસ અયધકારીની કચેરી, વાગરા 

11 ગ્રામ પંચાિત, અંબેઠા, જગેશ્વર, લુવારા અને લકીગામ 

12 પ્રાર્યમક આરોગ્િ કેન્ટદ્ર, અંબેઠા, દહેજ 

13 પેટર ોલીમિ કેયમકલ પેટર ોકેયમકલસ રોકાણ ક્ષેત્ર, દહેજ 

14 મરીન પોલીસ સ્ટેશન, દહેજ 

15 વન યવભાગ, ભરુચ 

16 ગુજરાત પ્રદૂર્ણ યનિમન બોડગ , ભરુચ 

ક્રમ નામ 

1 યજલલા રોજગાર કાિાગલિ, ગોધરા 

2 મજૂર સહાિક કયમશ્નરનું કાિાગલિ,  ગોધરા 

3 સરકારી મજદૂર અયધકારીની કચેરી,  ગોધરા 

4 આદ્યોયગક તાલીમ કેન્ટદ્ર,  ગોધરા, હાલોલ 

5 યજલલા કલેક્ટરની કચેરી, ગોધરા 

6 પ્રયતબંધ અને વેરા યવભાગ, ગોધરા 

7 યજલલા યવકાસ અયધકારીની કચેરી, ઘોઘંબા 

8 ભારતીિ સંચાર યનગમ લીમીટેડ, હાલોલ 

9 તાલુકા યવકાસ અયધકારીની કચેરી, ઘોઘંબા 

10 ગ્રામ પંચાિત, રણજીતનગર, જતેપુર, કાંકોડાકુઈ, નાર્કુવા, 

11 પ્રાર્યમક આરોગ્િ કેન્ટદ્ર, રણજીતનગર 

12 પોલીસ સ્ટેશન, રાજગઢ 

13 વન યવભાગ, ઘોઘંબા 

14 ગુજરાત પ્રદૂર્ણ યનિમન બોડગ , ગોધરા 

15 યજલલા કૃયર્ કાિાગલિ, ગોધરા 

16 પશુ યચયકત્સક કાિાગલિ, ગોધરા 
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યબનસરકારી સંતર્ાઓ – દહેજ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 સરકારી સુઝલામ સુફલામ િોજના, ગોધરા 

ક્રમ નામ 

1 ભરુચ ટર ાયફક પ્રયશક્ષણ ટરસ્ટ, ભરુચ 

2 નાગરીક જાગૃયત અને કલિાણ મંડળ 

3 ઈન્ટડીિન રડે ક્રોસ સોસાિટી 

4 સમસ્ત વણકર સમાજ ટરસ્ટ 

5 શ્રી પી. જ.ે છેડાજનતા યવદ્યાલિ, દહેજ 

6 જીવનદીપ પ્રોજકે્ટ, સ્વયૈચ્છક સંસ્ર્ા, ભરુચ 

7 પ્રાર્યમક શાળા, અંબેઠા 

8 રોટરી ક્લબ ભરુચ-દહેજ 

9 દહેજ ઔદ્યોયગક મંડળ 

 

તવૈયચ્છક સંતર્ા  - રિજીિનગર 

1 ભારતીિ કૃયર્ ઔદ્યોયગક સંસ્ર્ા, વડોદરા 

2 દીપક ફાઉન્ટડેશન, વડોદરા 

3 સેઈફ પંચમહાલ સુરક્ષા ટરસ્ટ, ગોધરા 

4 પંચ ઔદ્યોયગક સામાજીક સંસ્કૃયતક કલિાણ સમાજ, ગોધરા 
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યબડાણ 10 – જોખમ મૂલિાંકન પત્રક 

જોખમ મૂલિાંકન પત્રક 

સગભાગવસ્ર્ા જોખમ મૂલિાંકન (જ ેમયહલાઓએ છેલલા 6 માસમાં બાળકને જન્ટમ આપ્િો હોિ કે હાલમાં સગભાગ 

હોિ) 

નામ .................................................. યવભાગ.......................... જોબ ટાઈટલ .................. તારીખ .............. 

પ્રસૂયતની સંભયવતા તારીખ ......................... 

યનરીક્ષણ તારીખ ......................... 

શંુ તમારી કામગીરીમાં નીચેની પૈકીની 

કોઈ પ્રવૃયત્ત શામેલ છે 

હા/ના યવગતો યનિમન પગલાં 

જાતે ચીજવસ્તુની હેરફેર    

ધુ્રજારી – કંપન    

ઘોંઘાટ    

યકરણોત્સગગ    

જયૈવક ઘટકો સારે્ કામગીરી    

રસાિણ સારે્ કામગીરી    

સંકુયચત ક્ષેત્રમાં કામગીરી    
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હેરફેર અને મુદ્રા, સતત બેસી રહેવું, ઉભા 

રહેવું, વળેલા રહેવું, ખેંચાિેલા રહેવું 

   

એકલા કામ કરવું    

પાળીમાં કામ કે રાત્રીનું કામ    

ખૂબ જ ઉંચા તાપમાને કામ કરવું    

વ્િાપક મુસાફરી    

ઉંચાઈએ કામ કરવું    

શૌચાલિ કે આરામ સવલત યવના કામ 

કરવું 

   

વ્િયક્તગત રક્ષણાત્મક સાધનોનો 

ઉપિોગ કરવો 

   

યહંસક વાતાવરણમાં કામ કરવું    
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યબડાિ – 11 – સપ્લાિર અંકુશ પ્લાન 

ગુજરાત ફ્લૉરોકેયમકલસ લીમીટેડ 

યબડાણ-11 – સપ્લાિર ઓડીટ પ્લાન (સામાજીક ઉત્તરદાયિત્વ) 

યવકે્રતા 

ક્રમ સપ્લાિરનું 

નામ 

ઉત્પાદન-

સેવા 

અંકુશનો 

પ્રકાર 

આવતગન પૂણગ કિાગ 

તારીખ 

આિોજન 

(વર્ગમાં) 

આિોજન 

(વર્ગમાં) 

જવાબદારી 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

રસધરાવતા પક્ષકાર        

1         

2         

3         

4         

5         
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કોન્ટટર ેક્ટસગ/સબ-કોન્ટટર ેક્ટસગ 

ઓનસાઈટ માનવબળ સપ્લાિર 

      

ક્રમ સપ્લાિરનું 

નામ 

ઉત્પાદન-

સેવા 

અંકુશનો 

પ્રકાર 

આવતગન પૂણગ કિાગ 

તારીખ 

આિોજન 

(વર્ગમાં) 

આિોજન 

(વર્ગમાં) 

જવાબદારી 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

તૈિાર કરનાર     અયધકૃત કરનાર 

 

 


