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ઝેથટિવા િીમ એક મહાન મથેડથસન કંપની બનાવી રહી છે, જ ેયુરોપ 

અને એ થસવાયના લાખો દદીઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી સસ્તી 

દવાઓ પ્રદાન કર ેછે. 

આપણી પાસ ેછ સુપરપાવરઝેડ છે જ ેઆપણી રોથજંદી પ્રવૃથત્તઓમા ં

આગળ વધવા માિે આધાર આપે છે, જ ેછે: ઝડપી, લીન, સજજનાત્મક, 

જોડાયેલ, સવજગ્રાહી અન ેજવાબદાર. જવાબદારનો અિજ છે- "યોગ્ય 

કાયજ કરવુ"ં - જ ેઆપણી કોડ ઓફ એથિક્સનો સાર છે. 

ઝેથટિવા તમામ લાગુ કાયદા અને થનયમોનું પાલન કર ેછે, સમજ ેછે કે 

આપણો વ્યવસાય થવશ્વાસ પર થનથમજત કરવામાં આવ્યો છે અને 

આપણે બધા આપણા વ્યવસાયનું સંચાલન નૈથતક રીતે કરવું 

જોઈએ. 
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ઝેથટિવા િીમનો દરકે સભ્ય ઝેથટિવાન ેવધવામાં મદદ કર ેછે. જમે જમે ઝેથટિવા વધે છે તેમ વધુ લોકોને ઉચ્ચ 

ગુણવત્તાવાળી સસ્તી દવાઓ મળે છે. દવાઓ અન ે સહાયક સેવાઓની જોગવાઈ દ્વારા ઝેથટિવા જાહેર 

આરોગ્યમાં મોિો ફાળો આપે છે. 

જીવનની જમે, વ્યવસાયમાં પણ, તમારી માત્ર એક જ પ્રથતષ્ઠા છે - તેિી તેની સારી સંભાળ રાખો. આપણે દરકે, 

આજ ેજ ેથનણજયો અન ેપસંદગી કરીએ છીએ તેની આજના ધોરણો દ્વારા તેની સમીક્ષા કરવામાં આવશ,ે પણ સાિ ે

ભથવષ્યના ધોરણો દ્વારા પણ તેની સમીક્ષા કરવામાં આવશ.ે 

મીથડયામાં એવા ઘણા ઉદાહરણો નોંધાયા છે કે જ્ા ંફામાજસ્યુથિકલ ઉદ્યોગમાં મોિી પ્રથતથષ્ઠત કંપનીઓએ જ ેતે 

સમયે કંપનીના શ્રેષ્ઠ થહતમાં હોય તેવી પસંદગી કરી હતી, પરંત ુબાદમા ં દદીઓ અન ે હેલ્િકેર થસસ્િમ માિે 

અયોગ્ય સાથબત િઇ જનેા પથરણામસ્વરૂપ જ ેતે કંપનીની પ્રથતષ્ઠાને હાથન પહોંચી. 

એ જ રીતે સ્પધાજના કાયદાના ભંગને કારણે ઇયુ અને રાષ્ટ્ર ીય સરકારો દ્વારા ફામાજસ્યુથિકલ કંપનીઓ સામે હાઇ 

પ્રોફાઇલ કાનૂની કેસ કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, યુનાઇિેડ સ્િેટ્સે થવદેશી ભ્રષ્ટ્ વ્યવહાર કાયદા હેઠળ 

કંપનીઓ અને વ્યથિઓ સામે સફળતાપૂવજક કાયજવાહી કરી છે. 

એક ખરાબ થનણજય વર્ષોની પ્રથતષ્ઠાને ખરાબ કરી શકે છે, તેિી ઝેથટિવા પર અમ ે

અમારી િીમના દરકે સભ્યોને દરકે પ્રવૃથત્તને સુસંગત રીતે કરવા માિે કહીએ છીએ; અન ે

સાિે ભથવષ્યનું થવચારીને પ્રશ્ન પૂછો કે: "શુ ંઆ યોગ્ય છે?". જો તમે અચોક્કસ હોવ તો, 

તમારા સાિીઓ અને કાનૂન, કમ્પ્લાયટસ, એચઆર, ગુણવત્તા અન ે નાણાકીય 

બાબતોના આપણા મુખ્ય કાયોના નેતૃત્વની સલાહ લો. જો તમે આપણી કંપનીમા ં

કંઈક અયોગ્ય િતા જોવ - તો આત્મથવશ્વાસ સાિે તેના થવશે બોલો. 

ઝેથટિવાનો ઉત્તમ અનુપાલન િરેક રકેોડજ  છે અન ેઆપણે જ ેપ્રાપ્ત કયુું છે તેના પર અમન ેગવજ 

છે, પરંતુ હવ ેચાલો આપણે જ ે કંપની બનવા માંગીએ છીએ તેની તરફ આગળ વધીએ 

અન ેજ્ાં પણ શક્ય હોય ત્યાં બાર અને ધોરણ ઊંચંુ કરીએ. ” 

નિક હગર 

સીઇઓ- 

ઝેનટિવા 

 
સીઇઓ નો સંદેશ 
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1. અમારં થમશન,  

અમારા મૂલ્યો, 

અમારો કોડ 

 
 

ઝેથટિવા ખાતે, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી, સસ્તી થપ્રથસ્િ્શન દવાઓ અને ગ્રાહક બ્રાટ્સના થવકાસ અને 

સ્લાય દ્વારા લોકોને સારી રીતે જીવવામાં મદદ કરવાના એક સામાટય થમશન દ્વારા આપણે જોડાયેલા 

છીએ. 

અમારા દ્વારા થડથલવર કરવામા ંઆવતા દરકે દવાના પેક તબીબી જરૂથરયાતો માિે શ્રેષ્ઠ ઉપચાર 

મેળવનારા દદીઓની સંખ્યામાં વધારો કર ેછે, જ ેઆરોગ્યસંભાળના ધોરણોને વધારવામાં મદદ કર ે

છે અને હવે અન ેઆવનારી પેઢીઓ માિે આરોગ્યસંભાળ પ્રણાલીઓની િકાઉપણામાં ફાળો આપ ે

છે. 

અમારું  નમશિ અિે આ કોડ સાથે અમારા સુપરપાવરઝેડ (ઝડપી, લીિ, સર્જિાત્મક, ર્ોડાયેલ, 

સવજગ્રાહી અિે ર્વાબદાર) સારી પસુંદગી કરવામાું, પડકારો િેનવગેિ કરવામાું અિે અમ ેર્ ે કરીએ 

છીએ તેિા પર ગવજ લેવામાું સહાયતા કર ેછે. 

આ કોડ અમારા દરકે થનણજય લેવા માિે માગજદશજન આપે છે, પછી ભલે તે કેિલંુ પણ નાનું લાગે. અમે 

અમારા મૂલ્યોને અનુરૂપ વ્યવહાર કરીએ છીએ જ ેઆ કોડ દ્વારા કાયજમાં આવે છે. 

આ કોડ તમામ ઝેથટિવા કમજચારીઓ અન ેઝેથટિવા વતી કામ કરનારા દરકેને લાગ ુપડે છે. ત ેમળૂભૂત 

થસદ્ધાંતોનો સારાંશ આપે છે અને મુખ્ય ક્ષેત્રોનો પ્રારૂપ આપે છે જ ેઆપણી કંપનીમાં થવથવધ કાયોની 

દેખરખે હેઠળ છે. 

જ ે દેશોમાં અમે વ્યવસાય કરીએ છીએ ત્યાં લાગુ પડતી પ્રિાઓના કોડ અનુરૂપ અમે કામ કરીએ 

છીએ. ઝેથટિવા મથેડથસન ફોર યુરોપ ઇટડસ્િર ી એસોથસએશનનો પણ સભ્ય છે અન ે તેની 

આચારસંથહતાને અનુસર ેછે. ઝેથટિવાનું સભ્યપદ અમારી વેબસાઇિ પર જાહેરમાં ઉપલબ્ધ છે. 
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2. દદીઓ, ગુણવત્તા અને સલામતી માિે 

અમારી પ્રથતબદ્ધતા 
 
 

ઝેથટિવા ખાતે, દદીઓ અને અમે સેવા આપતા તમામ લોકોની સુરક્ષા સવોપરી છે. દદીઓ, 

હેલ્િકેર પ્રોફેશનલ્સ, િરે થડંગ પાિજનસજ, રગે્યુલેિસજ અને સરકારો ઝેથટિવા દ્વારા ઉત્પાદન કરવામાં 

આવતી દવાઓ પર થવશ્વાસ કર ેછે. 

 

2.1 અમારી દવાઓની ગુણવત્તા અને સલામતી 

 
અમે એ સુથનથિત કરવા માિે પ્રથતબદ્ધ છીએ કે અમારી તમામ દવાઓ અમારા થહસ્સેદારો દ્વારા 

અપેથક્ષત ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને સલામતીના ધોરણોન ેપૂણજ કર ેઅન ેજ ેઅમારા માકેથિંગ અથધકૃતતા અને 

પ્રોડક્િ ડોથઝયરમાં ઉલ્લેથખત છે. 

અમે જ ેદવાઓ સ્લાય કરીએ છીએ તેની સલામતી અને અસરકારકતા પર સતત તકેદારી સુથનથિત 

કરવા માિે અમે થનયમનકારો અન ે થનયુિ થનરીક્ષકો / ગુણવત્તા સંસ્િાઓ સાિે ભાગીદારીમાં કામ 

કરીએ છીએ. અમારી પ્રથતબદ્ધતાઓ મુખ્યત્વે અમારી તમામ કાયજકારી સાઇટ્સમા ંપ્રદથશજત અમારી 

ગુણવત્તા નીથતમાં ઉલ્લેથખત છે. 
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ઝેથટિવાના બધા ગુણવત્તા અન ેસલામતી ધોરણો, પ્રથિયાઓ અન ે થસસ્િમો સારી ઓપરથેિંગ પ્રિાઓ 

સથહત સારી થલલથનકલ, લેબોરિેરી, સંશોધન, ઉત્પાદન, ફામાજકોથવથજલટસ  અન ેથવતરણ પદ્ધથતઓ સાિે 

સુસંગત છે. 

અમે અમારા તમામ ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા અને સલામતી જાળવીએ છીએ અન ે થનયથમત ધોરણે આ 

પથરમાણોને થનયંથત્રત કરીએ છીએ. દદીઓ માિે અમારી દવાઓ સલામત છે તેની ખાતરી કરવા માિે દરકે 

કાયજ િરેસેબલ છે અને યોગ્ય રીતે રકેોડજ  કરવામાં આવે છે. 

અમે સતત સુધારણા માિે પ્રયત્નશીલ છીએ. અમે અમારા ફામાજકોથવથજલટસ અન ેસલામતી મોથનિથરંગના 

ભાગરૂપે થિ્પણીઓ, ફથરયાદો અને દાવાઓ સથહત ભાગીદારો અન ેદદીઓના તમામ ફીડબેકની સમીક્ષા 

કરીએ છીએ. અમે સમગ્ર યુરોપમાં અન ેતે થસવાયના થનયમનકારો સાિે મળીને વ્યાપક આરોગ્યસંભાળ 

પ્રણાલીમાં શોધાયેલ નવા મુદ્દાઓ અન ેડેિાની પ્રથતથિયા માિે કામ કરીએ છીએ જિેી અમે દદીના જોખમનું 

મૂલ્યાંકન કરી શકીએ અન ેકોઈપણ ઓળખાયેલી અન ેસંમત સુધારાત્મક થિયાઓ રજૂ કરી શકીએ. 

 

2.2 દદીઓ અને દદીઓની સંસ્િાઓ સાિે સહકાર 

 
દદીઓ, તેમના પથરવારો, વકીલો અન ે દદી સંસ્િાઓ સાિે સીધી પ્રથતથિયા આરોગ્યસંભાળની 

જરૂથરયાતોને ઉજાગર કરવાનો એક મહત્વપૂણજ ભાગ છે. 

દદીઓ અન ેદદી સંસ્િાઓ સાિે સંપકજ  અન ેકામ પારદશજક રીતે, લાગુ પડતા સ્િાથનક કાયદાઓ અિવા 

થનયમો અનુસાર કરવામાં આવ ેછે. અમારી પ્રથતથિયાઓ શૈક્ષથણક અન ેસહાયક પરંતુ નોન-પ્રમોશનલ હશ.ે 
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3. અમારા  

લોકો 

  
 

ઝેથટિવા ખાતે, આપણામાંના દરકે કુશળતા, અનુભવ અન ેપ્રથતભાનું પોતાનુ ંઅનટય થમશ્રણ લાવ ે છે. 

આપણે દરરોજ તેમના પર થનભજર લોકો માિે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી સસ્તી દવાઓના થવકાસ, ઉત્પાદન અને 

સ્લાયમાં ફાળો આપીએ છીએ. આપણે કોણ છીએ, આપણે શું જાણીએ છીએ અને કેવી રીતે કાયજ કરીએ 

છીએ તે કંપની માિે િોન સેિ કર ે છે. ઝેથટિવા એ કામ કરવા માિેનું એક ઉત્તમ સ્િળ છે જ્ાં આપણે 

આપણંુ સાચુ ંવ્યથિત્વ બતાવી શકીએ છીએ અન ેખ્યાલ આવ ેછે કે શેના માિે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. 

 

3.1 નવનવધતા અિ ેઅભદેભાવ  
 

અમન ેઅમારા થવથવધ કાયજકારી વાતાવરણ પર ગવજ છે. અમે દરકે વ્યથિની થવથશષ્ટ્તાને માન આપીએ 

છીએ. અમે થલંગ, થલંગ ઓળખ, ઉંમર, સંસ્કૃથત, ધમજ, જાતીય અથભગમ, શારીથરક દેખાવ, ક્ષમતા, યુથનયન 

જોડાણ અિવા રાજકીય અને અટય મંતવ્યોના આધાર ેભેદભાવ કરતા નિી. અમારં કાયજક્ષેત્ર દરકેને તેમનું 

સાચુ ં વ્યથિત્વ બતાવા માિે પ્રોત્સાથહત કર ે છે કારણ કે અમે માનીએ છીએ કે થવશ્વસનીયતા અને 

થવથવધતા મહાન ઉજાજ અન ેશથિનો સ્ત્રોત છે. 

 
3.2 માિવ અનધકાર 

 
ઝેથટિવા ખાતે, અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે દરકે વ્યથિ માનવ અથધકારોનું સટમાન કર.ે અમે ભેદભાવ, 

સતામણી, બદલો, ધાકધમકી, અપમાન, દાદાગીરી, અયોગ્ય વતજન અિવા અયોગ્ય આચરણને કોઈપણ 

સમયે સહન કરતા નિી. 

અમે અમારી સમગ્ર પ્રથિયામાં માનવાથધકારના આદરના સંબંધમાં કોઈપણ જોખમને ઓળખવા અન ેતેન ે

તાત્કાથલક ઉકેલવા માિે અમારી આંતથરક પ્રથિયાઓને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અમારી પાસે 

આધુથનક ગુલામી, બળજબરીિી કામ અિવા માનવ તસ્કરીના કોઈપણ સ્વરૂપો માિે શૂટય સથહષ્ણુતા છે. 

અમે અમારા કમજચારીઓને યોગ્ય અન ેલાગુ કાયદાકીય જરૂથરયાતો અનુસાર વળતર આપીએ છીએ. અમે 

લેબર યુથનયનનો ભાગ બનવાના કમજચારીઓના અથધકારનું સટમાન કરીએ છીએ અને અમે અમારા લોકો 

અન ેઅમારી કંપની માિે શ્રેષ્ઠ પથરણામ પ્રાપ્ત કરવા માિે યુથનયનો સાિે મળીને કામ કરીએ છીએ. 

અમે દરકે બાળકના થશક્ષણ અને વ્યથિગત થવકાસના અથધકારનું સટમાન કરીએ છીએ અને અમે 

કોઈપણ પ્રકારની બાળમજૂરી સહન કરતા નિી. 
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3.3 કારનકદી અિ ેવ્યનિગત નવકાસ 

 

અમે માનીએ છીએ કે અમારી િીમમાં દરકે પાસ ે પ્રથતભા છે અન ે અમે અમારા કમજચારીઓને તેમની 

શથિઓને અનલોક કરવા માિે શીખવા અન ે થવકાસમાં મદદ કરવા અને તેન ેઅમારી કંપનીના પ્રદશજનમાં 

ફેરવવા માિે પ્રથતબદ્ધ છીએ. અમે વ્યથિગત થવકાસ અન ેકારથકદીની પ્રગથતને સથિયપણે પ્રોત્સાથહત કરીએ 

છીએ - જનેી અમારા ઝેથટિવા િેલેટિ અન ે ડેવલપમેટિ પ્રોગ્રામના ભાગ રૂપે થનયથમતપણે સમીક્ષા કરવામાં 

આવ ેછે. 1: 1 વાતચીત અન ેિીમની સમીક્ષાઓ દ્વારા થવકાસ અન ેવૃથદ્ધ માિે સમિજન પારદશજક રીતે હાિ 

ધરવામાં આવ ેછે. 
 

3.4 સલામત અિે સ્વસ્થ કાયજસ્થળ 
 

અમે અમારી િીમોની સુખાકારીને િેકો આપીએ છીએ અન ેકમજચારીઓની સલામતી અને આરોગ્યન ેસુરથક્ષત 

અન ે પ્રોત્સાહન આપવા માિે સખત મહેનત કરીએ છીએ. અમે કાયજસ્િળની સલામતી અન ે ઔદ્યોથગક 

સ્વચ્છતા નીથતઓ, કાયદાઓ, થનયમો અને ધોરણોનું પાલન કરીએ છીએ જિેી દરકે વ્યથિ કામ પર પોતાને 

સુરથક્ષત અનુભવે. અમે થનયથમત જોખમ મૂલ્યાંકન કરીએ છીએ અને અમારી તમામ િીમને આરોગ્ય અને 

સલામતીની જવાબદારી લેવા પ્રોત્સાથહત કરીએ છીએ. આ રીતે અમે કાયજસ્િળ પર અકસ્માતોના જોખમને 

ઘિાડવા માિે પ્રયત્ન કરીએ છીએ અન ે ખાતરી કરીએ છીએ કે થનયંથત્રત પદ્ધથતઓ અમલમાં છે અને 

અસરકારક છે. ઝેથટિવા "#થવ કેર - અમે જવાબદાર છીએ" કાયજિમ દ્વારા તેના કમજચારીઓના આરોગ્ય અને 

સલામતીની થહમાયત કર ેછે. 
 

3.5 ઇિસાઇડર િરે નડુંગ 

 

પ્રસંગે શક્ય છે કે ઝેથટિવા કમજચારી (ઓ) એવા પ્રોજકે્ટ્સમાં સામેલ િશે જ્ાં તૃતીય પક્ષની ગોપનીય 

માથહતી અમારી સાિે ગુપ્તતા અિવા થબન-જાહેર કરાર હેઠળ શેર કરવામા ંઆવે. બધા ઝેથટિવા કમજચારીઓ 

ગુપ્તતા કરારની શરતોને સમાપ્ત િાય ત્યાં સુધી આદર કરવા બંધાયેલા છે. આ ઉપરાંત જ્ાં આવી માથહતી 

એવી કંપની સાિ ેસંબંથધત છે કે જનેા શેરનો સાવજજથનક રીતે િરેડ િાય છે, ત ેમાથહતી કેિલી હદે શેર-ભાવ 

સંવેદનશીલ છે તેની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. આવી માથહતીને શેર-ભાવ સંવેદનશીલ ગણવામાં આવે તો, 

"ઇટસાઇડર" ની સથૂચ બનાવવામાં આવશે અને આ વ્યથિઓ પર પૂવજ-થનધાજથરત સમયગાળા માિે તે કંપની 

સાિે સંબંથધત પ્રત્યક્ષ અિવા પરોક્ષ રીતે કોઈપણ રોકાણ કરવા પર પ્રથતબંધ રહેશ.ે 

અમારા કમજચારીઓએ ઇનસાઇડર િરેથડંગ પર કોપોરિે નીથતનું પાલન કરવું જરૂરી છે. 
 

અમારા કમજચારીઓ િૈનતક રીતે અિે ઝેનટિવા કોડ ઓફ એનથક્સ અિુસાર કાયજ કર ે તેવી અપેક્ષા છે. 

આપણ ેબધા કુંપિીિા એમ્બેસેડર છીએ અિે આપણે બધાએ ર્વાબદારીપૂવજક વતજવાિી ર્રૂર છે. 

કોડ ઓફ એનથક્સિા ઉલ્લુંઘિિા નકસ્સામાું, ર્ ે તે કમજચારી (ઓ) નશસ્તભુંગિી કાયજવાહીિે પાત્ર 

હોઈ શકે છે. ગુંભીર નકસ્સાઓમાું ઉલ્લુંઘિિુું પનરણામ બરતરફી થઈ શકે છે અિે ઉલ્લુંઘિિી જાણ 

યોગ્ય અનધકારીઓિે કરવામાું આવશે. 
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4. અમારો  

પ્રભાવ 

  
 

દરકે નવી દવા જ ે ઝેથટિવા લોટચ કર ે છે તેનાિી દરકે દેશની આરોગ્યસંભાળ પ્રણાલીઓ માિે તે 

દવાની થકંમત ઘિે છે. સચોિ પુરાવા છે કે જમે જમે સ્પધાજ વધે છે અને દવાઓની થકંમત ઓછી િાય છે 

તેમ વધુ દદીઓને તે "ગોલ્ડ-સ્િાટડડજ" દવા મળે છે. જાહેર આરોગ્યમાં આ યોગદાન ઝેથટિવા દ્વારા 

થવપુલ છે જ ેલાખો દદીઓને દર વર્ષે વધુ સારા, તંદુરસ્ત જીવન જીવવામાં મદદ કર ે છે અને સાિે 

હેલ્િકેર થસસ્િમના સેંકડો લાખો યુરો બચાવે છે. 

અમે યુરોપ અને આંતરરાષ્ટ્ર ીય સ્તર ેબાયો-સમકક્ષ દવાઓ થવકસાવવા માિે સંશોધન અન ેથવકાસમા ં

સતત રોકાણ કરીએ છીએ અને સાિે દદીઓ માિે દવાઓ સુધારવા, નવી દવાઓને સંયોજનમાં 

લાવવા અન ેદદીની અપૂણજ જરૂથરયાતોને પહોંચી વળવા નવીન સારવાર તૈયાર કરવા માિે કામ કરીએ 

છીએ. 

જમે અમે કામ કરીએ છીએ તેમ જ અમે થસ્િરતાના મહત્વ પ્રત્યે સભાન છીએ. અમે પયાજવરણ પર 

અમારા પ્રભાવને સતત ઘિાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કારણ કે આપણે બધા એક જ ગ્રહના 

રહેવાસીઓ છીએ. 
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4.1 પયાજવરણીય નસ્થરતા 

અમે માનીએ છીએ કે પયાજવરણનું રક્ષણ કરવું અન ે પયાજવરણીય થસ્િરતાને પ્રોત્સાહન આપવુ ંએ યોગ્ય 

બાબત છે. અમારા થમશન પર ધ્યાન કેથટિત કરવાની સાિે અમે અમારા ઉત્પાદનોના સમગ્ર જીવન ચિ 

દરમ્પયાન અમારી પ્રવૃથત્તઓની પયાજવરણીય અસરને મયાજથદત કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરીએ છીએ. 

અમારી એકંદર થવઝન 2030 સુધીમાં કાબજન ટયુિરલ રહેવાની છે. આમ, અમે એક પ્રોગ્રામ થવકસાવ્યો છે જ ે

ઉજાજ, પાણીનો વપરાશ, કચરાના વ્યવસ્િાપન અન ેજવૈથવથવધતાને લક્ષ્યમાં રાખે છે. થસ્િર ભથવષ્ય માિે 

આપણે આજ ેપગલાં લેવાની જરૂર છે. 

ઝેથટિવા ખાતે, અમે અમારી આસપાસના પયાજવરણની 

કાળજી રાખીએ છીએ, તેિી અમે અમારા પ્રોગ્રામ 

્લેનેિઝેડને પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ જ ેઆપણા 

ગ્રહન ેબચાવવામાં મદદ કરવા માિે અમે હાિ ધરલેી 

તમામ પ્રવૃથત્તઓને સમાવે છે. 

 

4.2 સુંશોધિ અિે નવકાસ 

 
અમારા ઉત્પાદનો કંપનીમાં અમારા નવીન અથભગમને પ્રથતથબથંબત કર ે છે. અમારા દદીઓને ઉચ્ચ 

ગુણવત્તાવાળી અને સસ્તી દવાઓ પહોંચાડવા માિે અમે પ્રથતબદ્ધ છે. અમે શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા માિે 

પ્રયત્નશીલ છીએ અને અમારા ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા અને સલામતી વધારવા માિે હંમેશા અમારા 

થવકાસમાં નવીન ઉકેલો શોધીએ છીએ. અમારી થવકાસ િીમ સંશોધન પ્રવૃથત્તઓ પર પ્રથતથષ્ઠત વૈજ્ઞાથનકો 

અન ેથવદ્વાનો સાિે નજીકિી કામ કર ેછે જ ેઅમારા ઉદ્યોગને આગળ વધારવામાં મદદ કર ેછે. 
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4.3 સોનયયલ મીનડયા 
  

ઝેથટિવા ખાતે, આપણે દરરોજ જ ે કરીએ છીએ તેના માિે આપણે જવાબદાર છીએ. સોથશયલ મીથડયા 

સંદેશાવ્યવહાર અને પ્રથતથિયાની મુખ્ય ચેનલ બની ગયંુ છે અને આપણે બધા તેની ઘેરી અસરને સમજીએ 

છીએ. 

અમારા કમજચારીઓ અમારા એમ્પબેસેડર છે, આમ તઓે અમારી કંપનીનો ચહેરો છે. સોથશયલ મીથડયા 

તાલીમ અમારા ઓનબોથડુંગ પ્રોગ્રામનો એક ભાગ છે અન ેઆ ચેનલો પર આપણે કોના સાિે અન ેકેવી રીત ે

વાતચીત કરવી જોઈએ તેની માથહતી શામેલ છે. 

દરકે કમજચારી વ્યથિગત રીત ેતેમના પોતાના શબ્દો માિે જવાબદાર છે, તેઓ એક વ્યથિ તરીકે બોલે 

છે અને અમારી કંપની વતી નહી,ં થસવાય કે તેઓ આમ કરવા માિે અથધકૃત થનયુિ કમજચારી હોય, 

અને જો તેઓ હોય પણ, તો અમે આંતથરક રીતે સંમત સત્તાવાર હોદ્દાને અનુસરીએ છીએ અને ક્યારયે 

ગુપ્ત માથહતી જાહેર કરતા નિી. અમે જાણીએ છીએ કે કોઈપણ સંચાથરત માથહતીનો ઉપયોગ અમારી 

કંપનીના થહતોને પડકારવા માિે િઈ શકે છે, ખાસ કરીને જ્ાર ેશબ્દો કાળજીપૂવજક પસંદ ન કરવામાં 

આવે. 

ઝેથટિવા સાિે અમારા (રોજગાર) સંબંધન ેઓનલાઈન જાહેર કરતી વખતે, અમે સ્પષ્ટ્ કરીએ છીએ કે 

અમારા થનવેદનો, થવચારો અન/ેઅિવા મંતવ્યો વ્યથિગત છે અને ત ે અમારી કંપનીની થસ્િથતનુ ં

પ્રથતથનથધત્વ કરતા નિી. 

અમે ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ કે સોથશયલ મીથડયા પરની કોઈપણ પોસ્િ અમયાજથદત સમયગાળા માિે 

વૈથશ્વક સ્તર ેએક્સેસીબલ હોઈ શકે છે અને ગુપ્તતા તેમજ કોઈપણ માથહતીની અખંથડતતાની ખાતરી 

કરવામાં આવતી નિી. તદુપરાંત, જ્ાર ેમાત્ર હેલ્િકેર પ્રોફેશનલ્સ માિે બનાવાયેલ કટિેટિ શેર કરવામાં 

આવે ત્યાર,ે અમે હંમેશા ખાતરી કરીએ છીએ કે તમામ સંબંથધત આંતથરક થનયમો અને લાગુ પડતી 

કાનૂની જરૂથરયાતો પૂરી કરવામાં આવે છે. 
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5. અમારો  

વ્યવસાય 
 

 

 

 
  

 

ઝેથટિવા ખાતે, અમે થનષ્પક્ષ અને પારદશજક રીતે કાયજ કરીએ છીએ. અમારો વ્યવસાય થવશ્વાસ પર 

આધાથરત છે અને અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે અમે નૈથતક અન ેયોગ્ય રીતે સ્પધાજ કરીએ છીએ. 

અમારી પાસ ેભ્રષ્ટ્ાચાર અને લાંચ પ્રત્યે શૂટય સથહષ્ણુતા છે અને બદલામાં અમે સમાન અથભગમની 

અપેક્ષા રાખીએ છીએ. અમે યોગ્ય મહેનત કરીએ છીએ અને કાયજમાં જોડવા પહેલા તૃતીય પક્ષોની 

જોખમ આધાથરત પ્રથતથષ્ઠત તપાસ કરીએ છીએ અને અમારા આંતથરક થનયમો અને ઉદ્યોગના 

ધોરણોને સખત રીતે અનુસરીએ છીએ. 

માલ અને સેવાઓ પસંદ કરતી વખતે, અમે અમારા સ્લાયરોને કાળજીપૂવજક પસંદ કરીએ છીએ. 

ઝેથટિવા ખાતે, અમે સ્લાયરોને અમારા સ્લાયર આચાર સંથહતાનું પાલન કરવાની જરૂર છે જ ે

આરોગ્ય, સલામતી, વ્યવસાથયક નૈથતકતા, પયાજવરણ અને શ્રમની મુખ્ય જરૂથરયાતોનો સારાંશ છે. 

વધુ માથહતી માિે, કૃપા કરીને સ્લાયર આચાર સંથહતાનો સંદભજ લો. 
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5.1 હેલ્થકેર પ્રોફેશિલ્સ સાથ ેસહકાર 
 

ઝેથટિવા દરરોજ હેલ્િકેર પ્રોફેશનલ્સની થવશાળ શ્રેણી સાિે કામ કર ે છે. અમારી સેલ્સ િીમો થચથકત્સકો, 

ફામાજથસસ્િ, જથ્િાબંધ વેપારીઓ, થવતરકો અને હોથસ્પિલ પ્રાથપ્ત િીમો સાિે થલલથનકલ તકજ  અન ેઅિવા 

વ્યાપારી શરતો (જ્ાં ચચાજ વ્યાપારી સ્વભાવની છે) આધાથરત મજૂંર કરલે ઝેથટિવાની દવાઓન ેપ્રસ્તાથવત 

કરવા માિે વાત કર ેછે. 

અમે ઝેથટિવા વતી હેલ્િકેર પ્રોફેશનલ્સ દ્વારા હાિ ધરવામાં આવેલી પ્રવૃથત્તઓ સંબથંધત માથહતી પ્રકાથશત 

કરીએ છીએ. અમે કોઈ અયોગ્ય ચૂકવણી અિવા થકંમતના અટય િર ાટસફરની ઓફર અિવા માંગણી કરતા 

નિી. 

કોંગે્રસ, સતત તબીબી થશક્ષણ, શૈક્ષથણક સામગ્રી, નમૂના, શૈક્ષથણક સભાઓ, પ્રમોશનલ વસ્તુઓ, તબીબી 

ઉપયોથગતા વસ્તુઓ અને નગણ્ય મૂલ્યની ભેિો સંબંથધત પ્રવૃથત્તઓ કંપનીની નીથત અને કાનૂની/ઉદ્યોગ 

ધોરણો અનુરૂપ સખત રીતે થનયંથત્રત છે. 
 

5.2 તતૃીય પક્ષો સાથ ેવાતચીત 
 

દર વખતે જ્ાર ેઅમે તૃતીય પક્ષોને સહકાર આપીએ છીએ ત્યાર ેઅમે તમામ કાયદાકીય  

અન ેઆંતથરક થનયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરીએ છીએ. 
 

અમે હંમેશા ખાતરી કરીએ છીએ કે અમે થવશ્વસનીય ભાગીદારો સાિે સહકાર કરીએ છીએ જ ેનૈથતક વતજન 

સંબંથધત અમારી જરૂથરયાતોને પૂણજ કર ેછે. અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે અમારા સ્લાયરો અમારા સ્લાયર 

આચારસંથહતાને અનુસરશ ેઅન ેઅમે ખાતરી કરીએ છીએ કે સ્લાયર પયાજવરણ, શાસન અન ેવ્યવસાયના 

સામાથજક પથરમાણોને લગતી અમારી જરૂથરયાતોને અનુસર ેછે. 

ઇવેટિને સ્પોટસર કરતી વખતે અિવા સંચાથલત કરતી વખતે અમે અમારા આંતથરક થનયમોનુ ંપાલન કરીએ 

છીએ અન ેહંમેશા ખાતરી કરીએ છીએ કે આવી પ્રવથૃત્તઓ માિેની જરૂથરયાતો પૂરી િાય છે. 

સ્પષ્ટ્ દલીલ અન ે સંબંથધત ડેિાના આધાર ે પારદશજક રીતે રાજકારણીઓને ઝેથટિવાના વ્યવસાય અને 

વ્યવસાથયક થહતોનું પ્રથતથનથધત્વ કરવામાં આવે છે. હાિ ધરવામાં આવેલી તમામ પ્રવથૃત્તઓ માિે ઝેથટિવા 

સીઇઓની મજૂંરી જરૂરી છે અને કોઈપણ તબકે્ક કોઈપણ રાજકીય દાન અિવા સ્પોટસરથશપનો સમાવેશ 

િશ ેનહી.ં 

અમારા કમજચારીઓએ તૃતીય પક્ષો સાિે વાતચીત પર કોપોરિે નીથત, ઝેથટિવા અન ેતૃતીય પક્ષ ઇવેટટ્સ પર 

કોપોરિે નીથત અન ેયોગ્ય ખંત પ્રથિયા પર કોપોરિે માગજદથશજકાનું પાલન કરવું જરૂરી છે. 
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5.3 લાુંચ અિ ેભ્રષ્ટાચાર સામ ેલડવુું 
 

ઝેથટિવા ખાતે, સ્િાથનક પ્રિા અિવા થરવાજને ધ્યાનમાં લીધા વગર, અમે કોઈપણ પ્રકારની લાંચ અિવા 

ભ્રષ્ટ્ાચારિી મુિ છીએ. અમે તમામ પ્રકારના ભ્રષ્ટ્ાચાર (પરોક્ષ અને થનથષ્િય સથહત) સામે લડવા માિે 

સંપૂણજપણે પ્રથતબદ્ધ છીએ. 

અમે જ ેતૃતીય પક્ષોને સહકાર આપવા માંગીએ છીએ તેના કામની કાળજીપૂવજક દેખરખે રાખીએ છીએ જિેી 

અમે ખાતરી કરી શકીએ કે તેઓ એવી પ્રવૃથત્તમાં સામેલ ન િાય કે જ ેલાંચ અિવા ભ્રષ્ટ્ાચાર તરીકે માનવામા ં

આવ.ે જાહેર ખરીદી કરતી વખતે પણ અમે આ થનયમો લાગુ કરીએ છીએ. 

વધ ુમાનહતી માિે, કૃપા કરીિે લાુંચ નવરોધી નિયમો પર કોપોરિે િીનતિો સુંદભજ લો. 

5.4 નહત સુંઘર્જ 
 

ઝેથટિવામાં તમામ કમજચારીઓને ઔપચાથરક રૂપે કોઈપણ સંભથવત અિવા થહતના વાસ્તથવક સંઘર્ષો 

ઓળખવા અન ેકોઈપણ તૃતીય પક્ષ તરફિી મળેલી કોઈપણ ભેિ જાહેર કરવાની જરૂર છે. મેળવેલ કોઈપણ 

આથતથ્ય સાધારણ અને ઉદ્યોગ ધોરણો સાિે સુસંગત હોવી જોઈએ. 

ઝેથટિવા એચઆર અને કમ્પ્લાયટસ િીમો દ્વારા થહતોના સંઘર્ષજનું દસ્તાવજેીકરણ કરવામાં આવશે, સમીક્ષા 

કરવામાં આવશે અને તેને ઘિાડવામાં આવશે જિેી તેઓ ઝેથટિવાના થહતનું સંપૂણજ પ્રથતથનથધત્વ કરતી 

વ્યથિ અિવા િીમની ક્ષમતા પર અસર કર ેનહી.ં 

 

ઝેથટિવા િીમ કોઈપણ રાજકીય સથિયતાિી દૂર રહે છે અન ેસુથનથિત કર ેછે કે અટય થહતો દ્વારા પ્રભાથવત 

િઈ શકે તેવા થનણજયો અિવા અમારી ઉદે્દયયતાને પડકારવામાં આવી શકે તેવા થનણજયો માિે અમે ઉચ્ચ 

મેનજેમેટિને સથૂચત કરીએ છીએ. 
 

અમારા કમજચારીઓએ થહતના સંઘર્ષજ પર કોપોરિે નીથતનુ ંપાલન કરવું જરૂરી છે. 
 

5.5 એટિી મિી લોટડનરુંગ 
અમે તમામ લાગુ મની લોટડથરંગ થવરોધી અને આતંકવાદ થવરોધી કાયદાઓનું સંપૂણજ પાલન કરવા માિે 

પ્રથતબદ્ધ છીએ. અમે કાયદેસર સ્રોતો અન ેકાનૂની વ્યવસાથયક પ્રવૃથત્તઓમાંિી મેળવેલા ભંડોળનો ઉપયોગ 

કરીન ેપ્રથતથષ્ઠત ભાગીદારો સાિે અમારો વ્યવસાય કરીએ છીએ. અમે કોઈપણ શંકાસ્પદ િર ાટસેક્શનિી દૂર 

રહીએ છીએ અન ેમની લોટડથરંગના કોઈપણ સંકેતોની જાણ યોગ્ય અથધકારીઓને કરીશુ.ં 
 

5.6 અનવશ્વાસ અિે સ્પધાજ કાયદો  
 

ઝેથટિવા ખાતે, અમે કોઈપણ વતજણૂકને સહન કરતા નિી જ ેમુિ અને થનષ્પક્ષ સ્પધાજને અિકાવે,પ્રથતબંથધત
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કર ેઅિવા બગાડે છે. અમે હંમેશા તૃતીય પક્ષો સાિે થનષ્પક્ષ અને જવાબદારીપૂવજક કામ કરીએ છીએ અને 

બદલામાં સમાન અથભગમની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. અમે આ થનયમોનો ભંગ કરી શકે તેવા તૃતીય પક્ષ 

સાિેની કોઈપણ ચચાજમાંિી ખસી જવામાં અચકાતા નિી. 

જ્ાર ેઅમે તૃતીય પક્ષના સંપકજમાં હોઈએ ત્યાર ેઅમે તમામ લાગુ સ્પધાજ કાયદાનું પાલન કરીએ છીએ. 
 

5.7 િરેડ કમ્્લાયટસ 
 

ઝેથટિવા ખાતે, અમે બંધી, પ્રથતબંધો, થરવાજો અને બથહષ્કાર થવરોધી કાયદા સથહત તમામ લાગુ થનકાસ, 

આયાત અન ેિરેડ કમ્પ્લાયટસ કાયદાઓનું પાલન કરીએ છીએ. અમારી પાસે એક અસરકારક િરેડ કમ્પ્લાયટસ 

પ્રોગ્રામ છે જ ેઅસ્વીકૃત પક્ષોની સૂથચની તપાસને પણ આવરી લે છે. 
 

 અમારા કમજચારીઓએ આથિજક મજૂંરીઓ પર કોપોરિે નીથતનું પાલન કરવું જરૂરી છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8 માકેનિુંગ અિે વેચાણ પ્રથાઓ 
 

અમારી દવાઓનંુ માકેથિંગ કરતી વખતે અમે હંમેશા સારી વૈજ્ઞાથનક અને પ્રમોશનલ પદ્ધથતઓનંુ 

પાલન કરીએ છીએ. અમ ેપૂરી પાડેલી તમામ માથહતી (ભલે થપ્રટિેડ હોય, ઇલેક્િર ોથનક હોય કે મૌથખક) 

સચોિ, ઉદે્દયયપૂણજ, સંતુથલત, પ્રમાથણત, વૈજ્ઞાથનક રીતે અપ-િુ-ડેિ, થવશ્વસનીય અને વતજમાન 

વૈજ્ઞાથનક ડેિા અને લાગુ કાયદાઓ સાિ ેસુસંગત છે. પૂરી પાડવામાં આવેલ માથહતી તેના પ્રાપ્તકતાજઓ 

સમજી શકે તેવી સ્િાથનક ભાર્ષામાં વાંચી શકાય તેવા સ્વરૂપમાં એક્સેસીબલ છે. 
 

અમારી તમામ પ્રમોશનલ સામગ્રી જ ેદેશમાં પ્રમોશન કરવાનું છે તેના સંબંથધત કાયદાઓ અન ે 

માકેથિંગ અથધકૃતતા (ઓ) અિવા સંદભજ  દસ્તાવજે (જો) નુ ંપાલન કર ેછે. 
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જ્ાર ેમેથડથસનલ પ્રોડક્િનંુ પ્રમોશન લોકો પર કેથટિત કરવામાં આવે છે ત્યાર ેવધારાની જરૂથરયાતો 

પૂરી િાય છે. સંબંથધત પ્રમોશન હંમેશા જાહેર કરશે કે તે મેથડથસનલ પ્રોડક્િનંુ પ્રમોશન છે અને 

પ્રાપ્તકતાજને પોતાનો અથભપ્રાય બનાવા માિે મદદ કરશે. 

અમારા ગ્રાહકો અન/ેઅિવા હેલ્િકેર પ્રોફેશનલ્સ સાિે વાતચીત કરતી વખતે, અમે હંમેશા ખાતરી કરીએ 

છીએ કે અમારી પ્રમોશનલ પ્રવૃથત્તઓ નૈથતક રીતે કરવામાં આવે છે. અમે અપ્રમાથણક, છેતરામણી અિવા 

ભ્રામક આચરણમાં જોડાતા નિી. આિમક વેચાણ તકનીકો સ્વીકારવામાં આવતી નિી. 

 

5.9 ડેિાિી ગોપિીયતા 

 
ઝેથટિવા ખાતે, અમે પ્રોસેસ કરલેા વ્યથિગત ડેિા થવશ ે

હંમેશા પારદશજક છીએ. ડેિા ગોપનીયતાના ક્ષેત્રમાં અમે 

લાગુ કાયદાનું ચુસ્તપણે પાલન કરીએ છીએ અને સ્િાથનક 

થવથશષ્ટ્તાઓ અન ેકાનૂની જરૂથરયાતોને અનુસરીએ છીએ. 
 

અમે ચોક્કસ, કાયદેસર અન ેજરૂરી હેતુ માિે વ્યથિગત 

ડેિા એકથત્રત કરીએ છીએ, તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, 

જાહેર કરીએ છીએ અિવા સંગ્રથહત કરીએ છીએ અન ે

આવયયકતા કરતાં વધુ લાંબા સમય સુધી તેનો ઉપયોગ 

કરતા નિી. અમે તમામ વ્યથિગત ડેિાન ે પ્રોસેસ કરતી 

વખતે તેને સુરથક્ષત કરવાના પયાજપ્ત ધોરણોનો ઉપયોગ 

કરીએ છીએ અને યુરોથપયન યુથનયન અિવા યુરોથપયન 

ઇકોનોથમક એથરયામાં અિવા બહાર થસિેડ હોય તેવા 

અમારા ભાગીદારો પાસિેી સમાન વલણની અપેક્ષા રાખીએ 

છીએ. 
 

અમારા કમજચારીઓએ વ્યથિગત ડેિા પ્રોસેથસંગ પર 

કોપોરિે નીથતનું પાલન કરવું જરૂરી છે. 
 

5.10 ગુપ્તતા અિે સાયબર નસક્યોનરિી 
 

ઝેથટિવા અત્યંત સ્પધાજત્મક વ્યાપારી વાતાવરણમાં કાયજ કર ેછે અન ેકંપનીની જાણકારી, વેપારના રહસ્યો અને 

બૌથદ્ધક સંપદાનુ ંરક્ષણ કરવાની દરકે કમજચારીની જવાબદારી છે. 
 

કેિલાક થકસ્સાઓમાં ઝેથટિવા કમજચારીઓએ કાનૂની થવવાદ અિવા બાહ્ય તપાસના થકસ્સામાં ચોક્કસ 

થવર્ષય માિે સંબંથધત માથહતી રોકી રાખવાની જરૂર રહેશે. સામગ્રી, દસ્તાવેજો, ફાઇલો, રકેો્સજ, 

ઇમેઇલ્સને સાચવવાની જરૂથરયાત યોગ્ય રીતે ઝેથટિવા કાનૂની કાયજ દ્વારા થનદેથશત કરવામાં આવશે. 
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સાયબર થસક્યોથરિી એ અમારી કામગીરી, માથહતીના પ્રવાહ, થસસ્િમો, પ્રથિયાઓ અને બૌથદ્ધક સંપદાની 

અખંથડતતા જાળવવાનો મુખ્ય ઘિક છે. તમામ કમજચારીઓએ અમારા આઇિી અન ેડેિા સુરક્ષા થનયમોનુ ં

પાલન કરવું પડશ.ે સાયબર-િાઇમનો ખતરો મોિો છે અન ેસૌિી નબળી થલંક ન મળે ત્યાં સુધી જ આપણે 

સશિ છીએ. આઇિી / ડેિા સુરક્ષા થનયમોનો કોઈપણ ભંગ કંપનીને જોખમમાં મૂકી શકે છે અને 

થશસ્તભંગની કાયજવાહી અન ેબરતરફી તરફ દોરી શકે છે. 

 
5.11 આુંતનરક નિયુંત્રણ, સચોિ નરપોનિિંગ અિે રકેોડજ રાખવુું 

 
ઝેથટિવા ખાતે, અમે અમારા થહસ્સેદારોને અમારા પ્રદશજનનો સાચો દૃથષ્ટ્કોણ આપવા માિે પારદશજક અને 

સચોિ રીતે થરપોિજ  કરીએ છીએ. સચોિ પુસ્તકો અને રકેોડજ  જાળવવા માિે અમે જવાબદાર અન ેઉત્તરદાયી 

છીએ. 

નાણાકીય માથહતીની જાણ કરતી વખત ેઅમે સામાટય રીતે સ્વીકૃત એકાઉથટિંગ પદ્ધથતઓ અને 

આંતરરાષ્ટ્ર ીય સ્તર ે માટય એકાઉથટિંગ ધોરણોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અમારી પાસે નાણાકીય 

થરપોથિુંગ પર આંતથરક થનયંત્રણની વ્યવસ્િા છે જ ેછેતરથપંડી અિવા ભૂલને કારણે મહત્વપૂણજ ખોિા 

થનવેદનોિી મુિ એવા સચોિ નાણાકીય થનવેદનોની સમયસર તૈયારીને સુથનથિત કરવા માિે પૂરતી 

છે. અમારી પ્રવૃથત્તઓ દર વરે્ષ સ્વતંત્ર નાણાકીય ઓથડિને આધીન છે. 
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6.  બોલવા માિે  

પ્રોત્સાહન 
 

 

 

અમે અમારા કમજચારીઓ અિે ભાગીદારોિે વાસ્તનવક અથવા શુંકાસ્પદ ગેરવતજણૂક અથવા 

અિુપાલિિા પ્રશ્નોિા નકસ્સામાું બોલવા માિે પ્રોત્સાનહત કરીએ છીએ. બોલવાિી નહુંમત આુંતનરક અિે 

બાહ્ય રીતે નવશ્વાસ નિમાજણ માિે આધાર રરૂ્ કર ેછે. અમે બધી નચુંતાઓ કાળજીપૂવજક સાુંભળીએ છીએ 

અિે તેમિે તાત્કાનલક, ઉદે્દયયપૂણજ અિે સમર્દારીથી સુંબોનધત કરીએ છીએ. અમે ખાતરી આપીએ 

છીએ કે સદ્ભાવિાથી આવી પ્રવૃનિઓિી જાણ કરિાર કોઈ પણ વ્યનિ સામે કોઈ બદલો લેવાિી 

કાયજવાહી કરવામાું આવશે િહી ું. 
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6.1 ક્યાર ેબોલવુું? 
 

જ્ાર ેતમ ેકોઈ દુભાજવનાપૂણજ ઉદે્દશ થવના સદ્ભાવનાિી થચંતાન ેઓળખો છો અિવા જ્ાર ેતમે અનુપાલન 

સંબંથધત કોઈ પ્રશ્ન પૂછવા માગંતા હો ત્યાર ેતમન ેબોલવા માિે પ્રોત્સાથહત કરવામાં આવ ેછે. વહેલી તકે 

પગલા ંલેવાિી ભૂલો િતી અિકાવી શકાય છે. 

 

6.2 કોિે સુંપકજ  કરવો? 

 
અમે બધા અનુપાલન માિે જવાબદાર છીએ તેિી કેિલીક સૌિી શથિશાળી વાતચીત ઓપરશેનલ 

સેથિંગમાં િાય છે કારણ કે તમે એ થચંતા વ્યિ કરી શકો છો જ ેઅટય લોકો પહેલેિી જ થવચારી રહ્યા છે. તે 

જ સમયે, ઘણા લોકો સંબંથધત કમ્પ્લાયટસ અથધકારી અિવા ઝેથટિવા સ્પીક-અપ લાઇન દ્વારા કમ્પ્લાયટસ 

થવભાગ સાિે વાત કરવામાં વધુ રાહત અનુભવે છે. 

કમજચારીઓ તેમિા ડાયરકે્િ મેિેર્ર, અટય અથવા ઉચ્ચ મેિેર્ર, સ્થાનિક માિવ સુંસાધિ મેિેર્ર 

અિે/અથવા ઝેનટિવા એનક્ઝક્યુનિવ કનમિીિા સભ્યિો પણ સુંપકજ  કરી શકે છે. 
www.  

 

                કમ્પ્લાયટસ અને સ્પીક-અપ લાઇન સંપકો: 

 

compliance@zentiva.com   

ફોન નંબર.: +420 267 242 440 

મોબાઈલ નંબર.: +420 725 986 

555 

ઝેથટિવા ગુ્રપ, એ.એસ. 

કમ્પ્લાયટસ હેડ 

યુ કાબેલોવની 529/16 

102 00 પ્રાગ 10, ચેક થરપથબ્લક 

અમારા કમજચારીઓએ સ્પીક-અપ પર કોપોરિે નીથતનું પાલન કરવું જરૂરી છે. 

www.zentiva.com/speak-up-line 
 

mailto:compliance@zentiva.com
http://www.zentiva.com/speak-up-line
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