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પહરચય

અમારા પરુવઠાકાર અમારા માટે ખબૂ મહત્વ ધરાવે છે. અમારી આકાકં્ા અમારા પરુવઠાકારો સાથેના 
સહકારને નૈતિક તસદ્ાિંો અનસુાર સરેંખિિ કરવાની, સાથે મળીને મલૂ્્ય બનાવવાની અને અમારા 
ગ્ાહકો અને હહિધારકોની જરૂહર્યાિોને સયંકુ્િ રીિે પરૂી કરવાની છે. ટકાઉ અને જવાબદાર 
વ્્યવસા્ય પ્રથાઓ આનો પા્યો બનાવે છે. આમ, આ પાસાઓ અને સબંતંધિ સિિ સધુારણા, અમારા 
પરુવઠાકારની પસદંગી અને તવકાસનો તવષ્ય છે.

આ દસ્િાવેજ નૈતિકિા, કા્ય્યકારી પહરસ્સ્થતિઓ અને માનવ અતધકારો, આરોગ્્ય અને સલામિી, 
પ્યા્યવરણ અને સબંતંધિ વ્્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓના કે્ત્ોમા ંપરુવઠાકારો માટે ગેરેશાઈમરની 
ન્યનૂિમ આવશ્્યકિાઓનુ ંવણ્યન કરે છે. 

આ દસ્િાવેજમા ંદશા્યવેલ નૈતિક તસદ્ાિંો યનુાઈટેડ નેશન્સ ગ્લોબલ કોમ્પેક્ટ પહેલ, યનુાઈટેડ નેશન્સ 
માગ્યદશ્યક તસદ્ાિંો, વ્્યાપાર અને માનવ અતધકારો અને આંિરરાષ્ટ્ી્ય શ્રમ સગંઠન, ઘોષણા પર કામ 
પરના મળૂભિૂ તસદ્ાિંો અને અતધકારો પર ના દસ તસદ્ાિંો પર આધાહરિ છે.
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સચંાલન પદ્ધતત 
અને શાસન

… બધા લાગ ુપડિા કા્યદાઓ, તન્યમો અને તન્યમોનુ ંસપંણૂ્ય પાલન કરીને કા્ય્ય કરો.

… આ દસ્િાવેજ દ્ારા સબંોતધિ િમામ કે્ત્ોમા ંજોિમોને તનધા્યહરિ કરવા અને િેનુ ંસચંાલન કરવા 
માટે વ્્યવસ્થા/પદ્તિ છે.

… સતુનતચિિ કરો કે િેમની વ્્યવસાત્યક પ્રવતૃતિઓ નીતિઓ, ઉદે્શ્્યો, પ્રહરિ્યાઓ, િાલીમો અને સસંાધનો 
્યોગ્્ય રીિે અસરોને િક સાથે રાિી પ્રતિખબંખબિ કરી આ દસ્િાવેજમાનંી અપેક્ાઓ અને ્યોગ્્ય 
સચંાલન પદ્તિ નો ઉપ્યોગ સહહિ સરેંખિિ કરી શકે.  

… તસદ્ાિંોને સિિ સધુારણા અખિગમમા ંએકીકૃિ કરો જે િામીઓને ઓળિે છે અને સમ્ય જિા ં
પ્રદશ્યનને આગળ ધપાવે છે.

… આ તસદ્ાિંોને િેમની પોિાની કામગીરીમા,ં િેમજ િેમના પરુવઠા સાકંળ િાગીદારો માટે એકીકૃિ 
કરો, સચંાર કરો અને લાગ ુકરો.

… બધા કમ્યચારીઓને અહેવાલ આપવા પ્રોત્સાહહિ કરવા કે િેઓ કોઈ પણ પ્રકાર ની િબદીલી, 
ધાકધમકી અથવા પજવણીની ધમકી તવના કા્ય્યસ્થળમા ંખચંિા ઓ અથવા ગેરકા્યદેસર 
પ્રવતૃતિઓની ગિરા્યા તવના જાણ કરી શકે. પરુવઠાકાર િપાસ કરશે અને જરૂર પડ્યે સધુારાત્મક 
પગલા ંલેશે.

પરુવઠાકાર પાસેથી અપેક્ા રાખે છે કે...
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પરુવઠાકારો મા ંએવી વ્્યસ્ક્િઓ અથવા સસં્થાઓનો સમાવેશ થા્ય છે 
કે જેઓ ગેરેશાઈમર અને િેની સચંાખલિ પેટાકંપનીઓ, આનષુખંગકો 
અને તવિાગોને સેવાઓ, કાચો માલ, ઘટકો, િૈ્યાર માલ અથવા 
અન્્ય ઉત્પાદનો પ્રદાન કરે છે. 

આ તસદ્ાિંોનો હેત ુગેરેશેઇમર અને િેની સાથેની કોઈપણ લાગ ુ
કાનનૂી અથવા તન્યમનકારી આવશ્્યકિા અથવા કરારની જવાબદારી 
સાથે બદલવા, દૂર કરવા અથવા સઘંષ્ય કરવાનો નથી. સચંાખલિ 
પેટાકંપનીઓ, આનષુખંગકો અને તવિાગો. આ પરુવઠાકાર આચાર 
સહંહિામા,ં જ્્યા ંકરારમા ંઉલ્લેખિિ છે િેમ જણાવ્્યા મજુબ તસદ્ાિંો 
અને ધોરણોનુ ંપાલન કેવી રીિે કરવુ ંઅને િેનુ ંતનદશ્યન કેવી રીિે 
કરવુ,ં િે નક્ી કરવાનુ ંદરેક પરુવઠાકાર પર છે. 

નવા પરુવઠાકાર પસદં કરવા માટે પ્રારંખિક પરિ ના િાગ રૂપે 
િેમજ હાલ ના પરુવઠાકાર ની ફરીથી ્યોગ્્યિા િપાસો કરવા 
ગેરેશાઈમર આ પરુવઠાકાર સહંહિા ના અનપુાલન ની િાિરી માગેં 
છે. જેના માટે પ્રહરિ્યાના િાગરૂપે સ્વ-મલૂ્્યાકંન પ્રશ્ાવલી પણૂ્ય કરવા 
માટે પસદં કરેલા પરુવઠાકાર દ્ારા આચરણ કરવુ.ં ગેરેશેઇમર જગ્્યા 
પર સ્થળે મલુાકાિ લેવા તવષે તવનિંી કરીને અનપુાલનની િરફે વધ ુ
િાિરી પણ મેળવી શકે છે.

મખુ્ય તસદ્ધાંતો

પરુવઠાકાર તેમના વ્યવસાયને નૈતતક રીતે ચલાવશે અને 
પ્ામાણિકતા સાથે કાય્ય કરશે. આ નૈતતક તત્વોમાં શામેલ છે:

વ્યવસાય અખહંિતતા અને ઉણચત સ્પર્ા્ય 
િમામ ભ્રષ્ટાચાર, ગેરવસલૂી અને ઉચાપિ પ્રતિબતંધિ છે. પરુવઠાકાર લાચં 
ચકૂવશે નહીં અથવા સ્વીકારશે નહીં અથવા વ્્યવસા્ય અથવા સરકારી 
સબંધંોમા ંઅન્્ય ગેરકા્યદેસર પ્રલોિનોમા ંિાગ લેશે નહીં. પરુવઠાકાર િેમના 
વ્્યવસા્યને વાજબી અને જોરદાર હરીફાઈ સાથે અને લાગ ુપડિા િમામ 
એન્ન્ટ-ટ્સ્ટ (તવશ્ાસ તવરોધી) કા્યદાના પાલન સાથે સસુગંિ રહેશે. 
પરુવઠાકાર સચોટ અને સત્્યવાદી જાહેરાિો સહહિ વાજબી વ્્યાપાર પ્રથાઓનો 
ઉપ્યોગ કરશે. 

ખતનજોનુ ંજવાબદાર સ્તોત
ટીન, ટંગસ્ટન, ટેન્ટેલમ અથવા સોનુ ંજેવા િતનજો પહોંચાડનારા િમામ 
પરુવઠાકાર (કહેવાિા "સઘંષ્ય િનીજ") અથવા િેમના વ્યતુ્પન્ન ગેરેશેઇમર 
માટે અથવા િેના માટે ઉત્પાહદિ ઉત્પાદનમા ંિેનો ઉપ્યોગ કરો. ગેરેશાઈમર, 
પર ્યોગ્્ય િિં હાથ ધરવા માટે જરૂરી છે.

તનણા્ય્યક કાચા માલનો સ્તોિ.સપ્લા્યસસે આગળ દસ્િાવેજી પરુાવા આપવા 
જરૂરી છે કે િેઓ જે કાચો માલ મેળવે છે િે િમામ તવરોધ-મકુ્િ છે અને િેઓ 
દોષદશશી પ્રદેશોમાથંી ધાતઓુ મેળવિા નથી અથવા પ્રહરિ્યા કરિા નથી.

ગોપનીયતા
કંપની અને કમ્યચારીના ગોપની્યિા અતધકારો સરુખક્િ છે િેની િાિરી કરવા 
માટે પરુવઠાકાર ગોપની્ય માહહિીનો માત્ ્યોગ્્ય ઉપ્યોગ કરશે અને િેનુ ં
રક્ણ કરશે.

પરુવઠાકાર આચાર સહંહિા

નીતતશાસ્ત
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મકુ્તપિે પસદં કરેલ રોજગાર
પરુવઠાકાર બળજબરીથી, બધંા્યેલા, કરારબદ્ અથવા અનૈચ્્છછક બદંીઘર 
મજૂરીનો ઉપ્યોગ કરશે નહીં.

બાળ મજૂર અને યવુાન કામદારો
પરુવઠાકાર બાળ મજૂરીનો ઉપ્યોગ કરશે નહીં. ૧૮ વષ્યથી ઓછી ઉંમરના 
યવુાન કામદારોની રોજગાર માત્ ખબન-જોિમી કામમા ંજ થશે અને જ્્યારે 
યવુા કામદારો રોજગાર માટે દેશની કા્યદેસરની ઉંમર અથવા ફરજજ્યાિ 
તશક્ણ પણૂ્ય કરવા માટે સ્વીકૃિ ઉંમરથી વધ ુઉંમર ના હો્ય.

ણબન-ભેદભાવ
પરુવઠાકાર સિંાપ અને િેદિાવ તવના કા્ય્યસ્થળ પ્રદાન કરશે. ચામડીનો રંગ, 
ઉંમર, ખલંગ, જાિી્ય અખિગમ, વશંી્યિા, રાષ્ટ્ી્યિા, સામાજજક દરજ્જો, 
અપગંિા, ધમ્ય, રાજકી્ય જોડાણ, સઘં સભ્્યપદ અથવા વૈવાહહક સ્સ્થતિ જેવા 
કારણોસર િેદિાવ સહન કરવામા ંઆવિો નથી.

વાજબી સારવાર
પરુવઠાકારો કોઈપણ જાિી્ય સિામણી, જાિી્ય દુવ્્ય્યવહાર, શારીહરક સજા, 
માનતસક અથવા શારીહરક બળજબરી અથવા કામદારોના મૌખિક દુવ્્ય્યવહાર 
અને આવી કોઈપણ સારવારની કોઈ ધમકી સહહિ કઠોર અને અમાનવી્ય 
સારવાર તવના કા્ય્યસ્થળ પ્રદાન કરશે. 

વેતન, લાભો અને કામના કલાકો 
પરુવઠાકાર લઘતુિમ વેિન, કામકાજના મકુરર સમ્ય પછીના કલાકો અને 
ફરજજ્યાિ લાિો સહહિ લાગ ુવેિન કા્યદા અનસુાર કામદારોને ચકૂવણી 
કરશે. પરુવઠાકારોએ કામદાર સાથે િે આધાર પર વાિચીિ કરવી જોઈએ 
જેના આધારે િેમને સમ્યસર વળિર આપવામા ંઆવે છે. પરુવઠાકાર દ્ારા 
કામદાર સાથે વાિચીિ કરવાની પણ અપેક્ા રાિવામા ંઆવે છે કે શુ ં
કામકાજના મકુરર સમ્ય પછીના કલાકો જરૂરી છે અને આવા કામકાજના 
મકુરર સમ્ય પછીના કલાકો માટે વેિન ચકૂવવામા ંઆવશે.

સઘંની સ્વતતં્રતા
કા્ય્યસ્થળ અને વળિરના મદુ્ાઓને ઉકેલવા માટે કામદારો સાથે ખલુ્લા સચંાર 
અને પ્રત્્યક્ જોડાણને પ્રોત્સાહહિ કરવામા ંઆવે છે. પરુવઠાકારોએ કામદારોના 
અતધકારોનુ ંસન્માન કરવુ ંજોઈએ, જેમ કે સ્થાતનક કા્યદાઓમા ંતનધા્યહરિ છે, 
મકુ્િપણે જોડાવા, મજૂર યતુન્યનોમા ંજોડાવા કે ન જોડાવા, શોધ પ્રતિતનતધત્વ 
કરો અને કામદારોની પહરષદોમા ંજોડાઓ. કામદારો બદલો, ધાકધમકી અથવા 
ઉત્પીડનની ધમકી તવના કા્ય્યકારી પહરસ્સ્થતિઓ અંગે સચંાલન સાથ ે
ખલુ્લેઆમ વાિચીિ કરી શકશે.

સ્થાતનક સમદુાયો
પરુવઠાકાર આની ગિંીરિાથી હહિસબંધં તવચાર કરીને અને િેમના સ્વાસ્્થ્્યને 
કોઈપણ પ્રકારના નકુસાનને ટાળીને અને પ્યા્યવરણનુ ંરક્ણ કરીને આજીતવકા 
બચાવીને િેઓ જે સમદુા્યોમા ંવ્્યવસા્ય કરે છે િેનો આદર કરશે. 
પરુવઠાકિા્યઓને િેમના કેન્દ્ી્ય સમદુા્યો સાથે જોડાવા માટે પ્રોત્સાહહિ 
કરવામા ંઆવે છે.

પરુવઠાકાર માનવ અતર્કારોને જાળવી રાખવા માટે પ્તતબદ્ધ રિેશે, જેમાં શ્રમ અને અન્ય અતર્કારોનો સમાવેશ થાય છે અને લોકો સાથે મિત્ા 
અને સન્માન સાથે વત્યશે. મજૂર તત્વોમાં શામેલ છે:

શ્રમ અને માનવ અતર્કાર
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આરોગ્ય અને સલામતી

કામદાર આરોગ્ય સરુક્ા
પરુવઠાકાર કાનનૂી આવશ્્યકિાઓમા ંતનહદદિષ્ટ ક્યા્ય મજુબ કામદારોને 
રાસા્યખણક, જૈતવક અને વધ ુપડિા સપંક્યથી, શારીહરક જોિમો થી સરુખક્િ 
કરશે, કા્ય્યસ્થળમા ંશારીહરક રીિે જરૂરી કા્યયો કે કંપનીમા ંકોઈપણ કા્યદા 
મજુબ લાગ ુપડિા રહેવા માટે પરૂી પાડવામા ંઆવેલ જગ્્યાઓ મા ંપણ  
સરુખક્િ રાિશે.  

સપ્લા્યસ્ય િેમના કમ્યચારીઓને િમામ જરૂરી પસ્યનલ પ્રોટેક્શન ઇસ્ક્વપમેન્ટ 
(PPE) પ્રદાન કરશે.

પ્હરિયા અને કારખાના સલામતી 
પરુવઠાકાર પાસે કારિાના અને પ્રહરિ્યાની હડઝાઇનનુ ંપાલન થા્ય િેની 
િાિરી કરવા માટે કા્ય્યરિમો આ્યોજજિ કરશે, જેમા ંકા્ય્યસ્થળે આરોગ્્ય અને 
સલામિી સબંતંધિ લાગ ુકાનનૂી જરૂહર્યાિો સાથે પરુવઠાકાર સરુક્ાની 
િામીઓને ઓળિવા અને ઉકેલવા માટે સહરિ્યપણે કા્ય્ય કરશે. િેમજ, 
કા્ય્યસ્થળની સ્સ્થતિમા ં, િાિરી કરે અને સરુખક્િિા મા ંસિિ સધુારો કરે 
જેથી આરોગ્્ય અને સલામિી જળવાઈ રહે. 

કટોકટીની તૈયારી અને પ્તતભાવ
પરુવઠાકાર કા્ય્યસ્થળમા ંઅને રહેવાની જગ્્યાઓ પ્રદાન કરે છે કટોકટીની 
પહરસ્સ્થતિઓને ઓળિશે અને િેનુ ંમલૂ્્યાકંન કરશે અને કટોકટીની ્યોજનાઓ 
અને પ્રતિસાદ પ્રહરિ્યાઓ લાગ ુકરીને િેમની અસરને ઓછી કરશે.

જોખમની માહિતી 
જોિમી સામગ્ી સબંતંધિ સલામિી માહહિી કામદારોને તશખક્િ કરવા, િાલીમ 
આપવા અને જોિમોથી બચાવવા માટે ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ.

પરુવઠાકતા્યઓએ સલામત અને સ્વસ્થ કાય્યકારી વાતાવરિ પરંુૂ પાિવુ ંજોઈએ, જેમાં કોઈપિ કંપનીને રિેવાના ક્વાટ્ય ર આપવામાં આવે છે, 
તેનો પિ સમાવેશ થવો જોઈએ. આરોગ્ય અને સલામતીના ઘટકોમાં શામેલ છે: 
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પયા્યવરિ

પયા્યવરિીય અતર્કૃતતા
પરુવઠાકાર િમામ લાગ ુપ્યા્યવરણી્ય તન્યમોનુ ંપાલન કરશે. િમામ જરૂરી 
પ્યા્યવરણી્ય પરવાનગીપત્, પરવાનો, માહહિી નોંધણીઓ અને પ્રતિબધંો 
મેળવવામા ંઆવશે, અને િેમની કામગીરી અને અહેવાલ તવષે જાણ કરિી 
આવશ્્યકિાઓને અનસુરવામા ંઆવશે.

ણચંતાજનક રસાયિો/સામગ્ી અનપુાલન
પરુવઠાકારો પાસે િેમના ઉત્પાદનો અને પેટા ઘટકોમાનંા િમામ રસા્યણોને 
ઓળિવા અને જાહેર કરવા માટે અને જે પ્રદેશોમા ંિેઓનો ઉપ્યોગ કરવામા ં
આવી રહ્ો છે ત્્યા ંસરકાર અને/અથવા સક્મ સતિાવાળાઓ દ્ારા તન્યમન 
કરવામા ંઆવિી આવશ્્યકિાઓને પણૂ્ય કરવા માટે ગેરેશેઇમરને તવનિંી કરવા 
પર પ્યા્યપ્િ િતં્ રચના વ્્યવસ્થા હોવી જોઈએ.

ખચંિાજનક રસા્યણો/જાહેરાિ તન્યમોમા ંઆનો સમાવેશ થઈ શકે છે પરંત ુિે 
આના સધુી મ્યા્યહદિ નથી:

– E.U. રસા્યણોની નોંધણી, મલૂ્્યાકંન, અતધકૃિિા અને પ્રતિબધં (પહોંચ) 
તન્યમન

– E.U. જોિમી પદાથયોના પ્રતિબધં (RoHS) તનદદેશક
– ય.ુએસ. ડોડ-ફે્ન્ક વોલ સ્ટ્ીટ હરફોમ્ય એન્ડ કન્ઝ્યમુર પ્રોટેક્શન એક્ટ ઓફ 

૨૦૧૦ ની કલમ ૧૫૦૨ 'કોચ્ન્્લલક્ટ તમનરલ્સ'
– E.U. બા્યોસાઇડલ પ્રોડક્ટ રેગ્યલેુશન (BPR)
– કેખલફોતનનિ્યા સેફ હ્રિંહકંગ વોટર એન્ડ ટોસ્ક્સક એન્ફોસ્યમેન્ટ એક્ટ ૧૯૮૬ (કેલ 

પ્રોપ ૬૫)
– કેખલફોતનનિ્યા ક્લીતનંગ પ્રોડક્ટ રાઈટ ટુ નો એક્ટ
– ય.ુએસ. ટોસ્ક્સક સબસ્ટન્સ કંટ્ોલ એક્ટ (TSCA)
– વૈતશ્ક હામયોનાઇઝેશન તસસ્ટમ (GHS)

પરુવઠાકાર પયા્યવરિીય રીતે જવાબદાર અને કાય્યક્મ રીતે કાય્ય કરશે અને તેઓ પયા્યવરિ પર થતી પ્તતકળૂ અસરોને ઓછી કરશે. 
પરુવઠાકતા્યઓને કુદરતી સસંાર્નોનુ ંજતન કરવા, શક્ય િોય ત્યાં જોખમી સામગ્ીનો ઉપયોગ ટાળવા અને પનુઃ ઉપયોગ તથા હરસાયકલ 
કરતી પ્વતૃત્ઓમાં જોિાવવા માટે પ્ોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. પયા્યવરિીય તત્વોમાં શામેલ છે:

કચરો અને ઉત્સર્જન
કચરો, હવાના ઉત્સર્જન અને ગદંાપાણીના તવસર્જનનુ ંસલામિ સચંાલન, 
હલનચલન, સગં્હ, હરસા્યચ્ક્લિંગ, પનુઃઉપ્યોગ અથવા વ્્યવસ્થાપન સતુનતચિિ 
કરવા માટે પરુવઠાકાર પાસે િતં્ રચના વ્્યવસ્થા હોવી જોઈએ. કોઈપણ 
કચરો, ગદું પાણી અથવા માનવ અથવા પ્યા્યવરણી્ય સ્વાસ્્થ્્યને પ્રતિકૂળ 
અસર કરવાની ક્મિા સાથે ઉત્સર્જન પ્યા્યવરણમા ંછોડિા પહેલા ્યોગ્્ય રીિે 
સચંાખલિ, તન્યતંત્િ અને સારવાર કરવામા ંઆવશે.

પ્સરિ અને તનકાલ
પરુવઠાકારો પાસે આકસ્સ્મક ઢોળાવુ ં કે પ્રસરણ થવુ ંઅને પ્યા્યવરણમા ંતનકાલ  
વિિે છૂટા પડવાને રોકવા અને િેને ઘટાડવા માટે િતં્ રચના વ્્યવસ્થા હોવી 
જોઈએ.



પરુવઠાકાર કે જેઓ માને છે કે ગેરેશાઈમર કમ્યચારી, અથવા ગેરેશાઈમર વિી 
કા્ય્ય કરનાર કોઈપણ, ગેરકા્યદેસર અથવા અન્્યથા અ્યોગ્્ય આચરણમા ં
રોકા્યેલ છે, િેઓ ગેરેશાઈમરને આ બાબિની િાત્કાખલક જાણ કરશે. વધમુા,ં 
કોઈપણ વ્્યસ્ક્િ અથવા સસં્થા, જે જાણે છે અથવા શકંા કરે છે કે ગેરેશાઈમર 
પરુવઠાકાર અથવા િેમના વિી કા્ય્ય કરિી કોઈપણ વ્્યસ્ક્િ, ગેરેશાઈમરની 
પરુવઠાકાર આચાર સહંહિાનુ ંઉલ્લઘંન કરિી પ્રવતૃતિઓમા ંવ્્યસ્િ છે, િેણે 
ગેરેશાઈમરને ખચંિાની જાણ કરવા માટે ન્વ્હસલબ્લોઈંગ તસસ્ટમ – ગેરેશાઈમર 
એજી પર વાિ કરવી જોઈએ.

ગેરેશાઈમર પરુવઠાકાર આચાર સહંિતા ૧૧ જુલાઈ, ૨૦૨૨ 
ના રોજ સચંાલન દ્ારા અપનાવવામાં આવી િતી અને તે જ 
હદવસે અમલમાં આવી િતી.

ણચંતાકારક પ્શ્ો પછૂતાછ

સપંક્ય  માહિતી

પ્કાતશત: દ્ારા

Gerresheimer AG

Klaus-Bungert-Straße 4

40468 Düsseldorf

2022

પ્શ્ો માટે, કૃપા કરીને સપંક્ય  કરો:

ગ્પુ EHS, CSR, OPEX

ઇમેઇલ: group_sustainability@gerresheimer.com

www.gerresheimer.com

આ ધોરણ તવતવધ િાષાના સસં્કરણોમા ંઉપલબ્ધ છે; તવચલનો 
અથવા અસ્પષ્ટિાના હકસ્સામા,ં અંગે્જી સસં્કરણ પ્રબળ રહેશે
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https://www.gerresheimer.com/en/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/whistleblowing-system
https://www.gerresheimer.com/en/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/whistleblowing-system

