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UNIT-III 

કાર્યસ્થળે નીતિમત્તા / નૈતિકત્તા 

 કાર્યસ્થળમાાં નૈતિકિાને નૈતિક સાંતિિા િરીકે વ્ર્ાખ્ર્ાતર્િ કરવામાાં આવે છે  જ ેઆચાર અન ે

તનર્યર્ લેવાના સાંબાંધમાાં ર્ોગ્ર્ અન ેખોટ ાં  શ ાં છે િેના સાંદર્યમાાં કમયચારીઓને માર્યદશયન આપે છે. 

કાર્યસ્થળે નૈતિક તનર્યર્ લવેો એ વ્ર્તિર્િ કમયચારીના શ્રેષ્ઠ તિિને ધ્ર્ાનમાાં લે છે અન ેઅસરગ્રસ્િ 

લોકોના શ્રેષ્ઠ તિિને પર્ ધ્ર્ાનમાાં લે છે. 

 કાર્યસ્થળે નૈતિક વિયન શા માટે મિત્વન ાં છે િ ેસમજવ ાં અર્ત્ર્ન ાં છે કે કાર્યસ્થળમાાં નૈતિક વિયર્ ાંક 

સકારાત્મક કમયચારીને ઉતે્તતજિ કરી શકે છે જ ે સાંસ્થાકીર્ વૃતિ િરફ દોરી જાર્ છે. જમેાાં 

કાર્યસ્થળમાાં અનૈતિક વિયન ન કસાનકારક િેડલાઇન્સને પ્રેરર્ા આપી શકે છે જ ેસાંસ્થાકીર્ મૃત્ર્  

િરફ દોરી જાર્ છે. 

 કાર્યસ્થળે નીતિમત્તા ને અસર કરિા પતરબળો 

વ્ર્તિર્િ નીતિમત્તા + સાંચાલક કે સિકમયચારી સિકમયચારીની અસરો +િકો = કાર્યસ્થળે નીતિમત્તા 

કાર્યસ્થળની નીતિ શાસ્ત્રને પ્રર્ાતવિ કરિા પતરબળો. 

 સાંસ્થામાાં/ ધાંધા માાં નૈતિક તનર્યર્ો ત્રર્ મ ખ્ર્ પતરબળોથી પ્રર્ાતવિ થાર્ છે. વ્ર્તિર્િ નૈતિક ધોરર્ો, 

સાંચાલક અન ેસિકાર્યકરોનો પ્રર્ાવ અન ેર્ેરવિયર્ કમાાં જોડાવાની િકો જ્યાર ેવ્ર્તિન ાં કાર્યસ્થળની બિાર 

વ્ર્તિર્િ નીતિશાસ્ત્ર પર ખ બ તનર્ાંત્રર્ િોઈ શકે છે. ઉદાિરર્.િરીકે સત્તા દ્વારા સિકાર્ય કરો અન ે

સાંચાલન કામ કરની પસાંદર્ી પર નોાંધપાત્ર તનર્ાંત્રર્ લાવે છે વાસ્િવમાાં.સાંસ્થામાાં સાિત્ર્પ ર્ય નૈતિક 

અન પાલન મળેવવા માટે પઢેી દ્વારા સ્થાતપિ તનર્મો અને નીતિઓ સાથે સિકાર્યકરો દ્વારા તનધાયતરિ 

પ્રવતૃત્તઓ અન ેઉદાિરર્ો મિત્વપ ર્ય છે.જો કોઈ કાંપની ર્ોગ્ર્ આચરર્ માટે સારા ઉદાિરર્ો અન ેતદશા 

આપવામાાં તનષ્ફળ જાર્ િો મ ાંઝવર્ અન ેસાંઘર્ય વધશ ેઅને પતરર્ામે અનતૈિક વિયર્ કની િક મળશ.ે 

ઉદાિરર્ િરીકે જો બોસ અથવા સિકાર્યકરો કામ વિેલા છોડી દે િો વ્ર્તિ પર્ આમ કરવા લલચાઈ 

શકે છે. જો કોઈ કમયચારીઓને કામ પર લાાંબા અાંિરના.ફોન કોલ્સ અન ેકાંપનીને ચાજય (ફોન ચાજયરન ાં તબલ 

કાંપની ચ કવે) કરિા જોવે છે િો કોઈ વ્ર્તિ કમયચારી પર્ આવ ાં કરવાની શક્યિા ધરાવ ેછે. વધ માાં ર્ોગ્ર્ 

વ્ર્તિ મ લ્ર્ રાખવાથી નૈતિક કાર્યસ્થળમાાં ર્ોર્દાન મળે છે. 

1. વ્ર્તિગિ નૈતિકિા: 

 નૈતિક સમસ્ર્ાનતૈિક સમસ્ર્ા એ ઓળખી શકાર્ િેવી સમસ્ર્ા. પતરતસ્થતિ અથવા િક છે કે.જનેા માટે 

વ્ર્તિએ ઘર્ી તિર્ાઓમાાંથી પસાંદ કરવાની જરૂર છે જને ાં મ લ્ર્ાાંકન સાચા કે ખોટા િરીકે થઈ શકે છે. 

ઉદાિરર્ િરીકે ર્ાતવ ગ્રાિકને રસોડાની.ચીમની વચેિી વખિે વેચાર્કરિાઓએ તફલ્ટરન ે વારાંવાર 

બદલવાની િકીકિન ેછોડી દેવી જોઈએ.ગ્રાિકન ેરે્ટ આપી વેચાર્ પ્રમોશનન ેબદલ ેલાાંચ ક્યાર ેબની જાર્ 

છે? ત્ર્ાાં કોઈ સરળ.જવાબો નથી. વ્ર્તિની નતૈિક વિયર્ ાંક માત્ર કાંપની માાં િેની પ્રતિષ્ઠાન ેઅસર કરેં છે. 



2 
 

પરાંિ  અન્ર્.લોકો ધ્વારા કાંપનીને જ ેરીિે જોવામાાં આવે છે િેમા પર્ િે ર્ોર્દાન આપી શકે છે. મ લ્ર્ો સ્થાર્ી 

માન્ર્િાઓન ેપ્રતિતબાંતબિ કરેં છે જ ે વ્ર્તિ ધરાવ ે છે જ ેવલર્, તિર્ાઓ અન ેવ્ર્તિની પસાંદર્ીઓન ે

પ્રર્ાતવિ કર ેછે. વ્ર્તિ િરીકે આપર્ા મ લ્ર્ો આપર્ી વ્ર્તિર્િ માન્ર્િાઓ દ્વારા ઘડવામાાં આવ ેછે. 

બાળપર્ અને ર્ વાવસ્થામાાં તવકતસિ મ લ્ર્ોની સિિ કસોટી કરવામાાં આવ ેછે અન ેનોકરી પરના તનર્યર્ો 

કમયચારીની નતૈિક જવાબદારી સમાજન ે પ્રતિતબાંતબિ કરેં છે. વ્ર્તિઓ શા માટે નકારાત્મક વલર્ 

તવકસાવી શકે અથવા વ્ર્તિર્િ પ્રરેર્ા િે માટે તવતવધ સામાતજક-માનતસક પરીબળો જવાબદાર િોઈ 

શકે છે. 

નકારાત્મક કાર્ય િથા જીવનના અનભુવો: 

 કમયચારીઓ એક બીજાના અનન્ન્ર્. વ્ર્તિત્વનો આદર કરવામાાં તનષ્ફળ રહ્યા છે. 

 અતિશર્ આિમક, નાર્ાકીર્ અથવા વ્ર્વસાર્ લક્ષ્યો. 

2. સંચાલક કે સહકમયચારીઓની અસરો: 

 સિકમયચારીઓ દ્વારા સારુ કામ કે પ્રવૃતત્ત કરવામાાં આવી િોર્ િો િે સાંસ્થા/ઓર્નેાઈઝેશનમાાં નતૈિક 

વાિાવરર્ ઉર્  કરી શકાર્ છે. િેવી જ રીિે જો કોઈ કાંપની સારા ઉદાિરર્ો અને ર્ોગ્ર્ દોરવર્ી ના આપી 

શકે િો.સમસ્ર્ાઓ અને ઝઘડાઓ ઉત્પન્ન થાર્ છે. િેથી અનતૈિક વાિાવરર્ ઉર્ ાં થાર્ છે. દાખલા િરીકે 

કોઈ સાંચાલક કે સિકમયચારી વિેલા કાર્ય સ્થળ છોડી દે િો અન્ર્ વ્ર્તિ પર્ છે.જો કોઈ સિકમયચારી વધ ન ે

વધ  ફોન પર વાિ કરિો િોર્ અને િેનો અથય.કાંપની પર આવિો િોર્ િો અન્ર્ લોકો પર્ આવ ાં અનતૈિક 

કાર્ય કરવા પ્રરેાર્ છે. આમ સાંચાલક અને સિકમયચારી.ઓિનૈતિક વાિાવરર્ ઉર્ ાં કરવામાાં ર્ોગ્ર્ ર્ાર્ 

ર્જવે છે. 

3. િકો: 

ઓર્ેનાઇઝેશન માાં અનતૈિક કાર્ય કરી ન ેવધ  કમાર્ી થિી િોર્ અથવા અન્ર્ ફાર્દાઓ થિા િોર્ િેવા સમર્ 

કમયચારી અનતૈિક કાર્ય કરવાની િકને છોડિો નથી.અનૈતિક કાર્ય માટેની િકો કાર્યસ્થળને અનૈતિક બનાવે છે. 

િેથી સાંસ્થામાાં અનૈતિક કાર્ય કરનારને દાં ડ મળવો જોઇએ જથેી એવી િકો ઉર્ી થઈ શકે નિીાં. 

કાર્યસ્થળમાાં વ્ર્તિ દ્વારા.કરવામા આવિી નૈતિક સમસ્ર્ાઓના કેટલાક ઉદાિરર્ો છે. 

 સપ્લાર્સય અન ેવ્ર્વસાતર્ક ભાગીદારો સાથેના સંબધંો  

 લાાંચ અને અનતૈિક મનોરાંજન 

 સપ્લાર્સય વચ્ચે રે્દર્ાવ 

 નવામાાં અન ેરાખવામાાં અપ્રમાતર્કિા 

 ગ્રાહકો સાથેનો સંબંધ 

 અર્ોગ્ર્ ર્ાવ 

 ગ્રાિકો સાથ ેછેિરતપાંડી 

 અપ્રમાતર્ક જાિેરાિ 

 ર્ પ્તિા.સાંશોધન 
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 કમયચારીઓ સાથેનો સંબંધ 

 કમયચારીઓની ર્રિી અન ેસારવારમાાં રે્દર્ાવ. 

 સંશોધનનું સંચાલન 

 સાંસ્થાકીર્ ર્ાંડોળનો દ રુપર્ોર્ 

 કરચોરી 

 નૈતિક મદુ્દાઓ 

 અર્ાઉ ચચાય કર્ાય મ જબ જ્યાર ેકોઈને મ ાંઝવિા તવકલ્પમાાંથી પસાંદર્ી કરવાની િોર્ ત્ર્ાર ેનતૈિક તદ્વઘા 

અતસ્િત્વમાાં િોર્ છે. ઘર્ીવાર વ્ર્ાપાર નીતિશાસ્ત્રન ેિકરાર ઉકેલવાની બાબિ િરીકે દશાયવવામાાં આવ ેછે 

જમેાાં એક તવકલ્પ સ્પષ્ટ પસાંદર્ી િરીકે દેખાર્ છે. જોકે મેનજેર દ્વારા સામનો કરવામા આવિી નૈતિક 

મ ાંઝવર્ો સમાન રીિે ન્ર્ાર્ી િોર્ િેવા તવકલ્પોને કારર્ે કોઈ સ્પષ્ટ માર્યદતશયકા તવના અત્ર્ાંિ જતટલ છે અને 

આપેલ પતરતસ્થતિમાાં ઘર્ા તિિધારકોના નોાંધપાત્ર તિિન ેસમાવ ેછે. 

 વ્ર્તિની નૈતિક તચાંિાઓ કાર્યસ્થળ પરના સાંબાંધો અને જવાબદારી તવશે િોર્ છે. જ્યાાં સાચા તનર્યર્ો 

સાંપ ર્ય રીિે સ્પષ્ટ િોિા નથી અન ેિેન ેઅન સરવા માટે.કોઈ સખિ અન ેઝડપી તનર્મો નથી. સાંબાંધો અન ે

જવાબદારીઓન ે એક સમ િ કમયચારીઓ સાથ ે સીધો સાંબાંધ ધરાવે છે અન ે િેમાાં શીર્ય કમયચારીન ાં 

મ લ્ર્ાાંકન.સલામિી અન ેપ રસ્કાર પ્રર્ાલીના વિીવટ જવેા ક્ષેત્રો.સમાવશે થાર્ છે.બીજો સમ િ ગ્રાિકો અને 

સપ્લાર્રો સાથે સાંબાંતધિ છે અન ે િેમાાં સમર્ ર્ ર્વત્તા અને તકાંમિ.જવેા ઘટકોના જતટલ પાસા.ઓનો 

સમાવેશ થાર્ છે.વ્ર્ િરચના.દેર્ો.નીતિ અન ે વિીવટ જવેી બાબિોન ે લઈન ે ઉપરી 

અતધકારો.અતધકાતરર્ો.અથવા સાતથર્ો.સાથે મ લ્ર્માાં િકરાર થાર્ છે.ત્ર્ાર ેનતૈિક.દ તવધાઓ પર્ ઉર્ી 

થાર્ છે. મ ખ્ર્ત્વનેૈતિક મ દ્દાઓને વ્ર્ાપારી સિર્ોર્.વ્ર્ાપારી.સિર્ોર્ીઓ સાથેના િેમના 

સાંબાંધના.મારખામાાં વર્ીકૃિ કરી શકાર્ છે.માળખામાાં.વર્ીકૃિ કરી શકાર્ છે.તિિોના સાંઘર્ય, પ્રમાતર્કિા 

અન ેસાંદેશાવ્ર્વિાર. 

વ્ર્ાપાર સંબધંો: 

 ગ્રાિકો સપ્લાર્રો પ્રત્ર્ ેવપેારીન ાં વિયન અને િેમના કાર્યસ્થળે અન્ર્ લોકો પર્ નૈતિક તચાંિાઓ પેદા કરી શકે 

છે. નૈતિક વિયર્ કમાાં કાંપનીના રિસ્ર્ો રાખવા, જવાબદારી અન ેજવાબદારીઓ પ રી કરવી અન્ર્ લોકોન ે

અનતૈિક રીિે કામ કરવા દબાર્ કરી શકે િેવા અર્ોગ્ર્ દબાર્ને.ટાળવાનો સમાવેશ થાર્ છે. મનેજેર ખાસ 

કરી ન ે િેમની તસ્થતિની સત્તાને કારર્ ે િેમને િક મળે છે. કમયચારીઓની તિર્ાઓને પ્રર્ાતવિ કર ે છે. 

ઉદાિરર્ િરીકે મેનજેર કમયચારીઓને ખચય બચાવ માટે પાઇરટે કમ્પપ્ર્ ટર સોફ્ટવેરનો ઉપર્ોર્ કરવા માટે 

પ્રર્ાતવિ કરી શકે છે. રે્રકાર્દેસર સોફ્ટવરેનો ઉપર્ોર્ કમયચારી અને કાંપનીન ેકાન ની જોખમમાાં મ કે છે, 

પરાંિ  કમયચારીઓ િેમના ઉપરી અતધકારી દ્વારા આમ કરવા માટે દબાર્ અન ર્વી શકે છે. નતૈિક વ્ર્ાપાર 

વ્ર્વિારની વાિ આવ ેત્ર્ાર ેગ્રાિકની જરૂતરર્ાિ ન ેસૌથી વધ  ધ્ર્ાન માાં.લેવી જોઈએ. 
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 ભદેભાવ 

 ર્રિી દરતમર્ાન 

 પસાંદર્ી. દરતમર્ાન 

 બઢિી દરતમર્ાન 

 રોજર્ારીની િકો 

 બરિરફ કરવાના િોર્ ત્ર્ાર ે

પ્રસ્િાવના 

રે્દર્ાવ એટલ ેએક વ્ર્તિન ેબીજી વ્ર્તિ સાથનેો િફાવિ.લોકોને સીધો અસર કરેં છે. રે્દર્ાવ કે ઉચ્ચ નીચ 

દ્વારા ર્ોગ્ર્િા ધરાવનાર વ્ર્તિ કેટલીક વખિ ર્ોગ્ર્ સારવાર મળેવી શકે નિીાં.રોજબરોજના રે્દર્ાવ એટલ ે

એક વ્ર્તિનો બીજી વ્ર્તિ સાથ ેિફાવિ જમેાાં ઉમર જાતિ.ધમય નઉડો િોઈ શકે.રે્દ ર્ાવ ઘટાડવા માટે 

કાંપનીમાાં સમાનિાનો તસિાાંિ િોવો જોઈએ.ઓર્નેાઇઝેશનમાાં રે્દર્ાવ માટેના ત્રર્ પાર્ા નીચે મ જબ છે. 

1. કોઈ વ્ર્તિ માટે તનર્યર્ લવેો કે જમેાાં વ્ર્તિન ાં કાર્ય અન ર્વ અથવા ર્ર્િરન ેધ્ર્ાનના લઈન ેતનર્યર્ ના 

લેવાિ ાં િોર્. 

2. ર્ર્િર દ્વારા કમયચારીઓ પર જ ના તવચારો અથવા ખોટા તવચારો દ્વારા લવેાિો તનર્યર્. 

3. કમયચારીન ેબઢિી િથા વળિર માટે લેવાિા તનર્યર્ો. 

ઉપરના  પાર્ાન ેધ્ર્ાનમાાં રાખીન ેનીચનેા કાર્ોમાાં રે્દર્ાવ કે ઉચ્ચ નીચ િોવી જોઇએ નિીાં. 

1. ભરિી દરતમર્ાન 

 ર્રિી દરતમર્ાન કાંપની દ્વારા વિયમાન કમયચારીઓના માંિવ્ર્ો લઈન ેર્રિી કરી દેવામાાં આવ ેઅથવા કાંપની 

માાં ફિ પ રુર્ માટેની ર્રિી કર ેત્ર્ાર ેસ્ત્રીઓ સાથ ેઅથવા કેટલીક વખિ અન સ તચિ વ્ર્તિ સાથ ેરે્દર્ાવ 

થિો િોર્ છે. 

2. સ્રીતનંગ દરતમર્ાન 

 ર્રિી બાદ પસાંદર્ી દરતમર્ાન અરજદારનો એજ્ય કેશન ધ્ર્ાનમાાં ન લેિા જો કાર્ય સ્ત્રી માટે ર્ોગ્ર્ િોર્ િેમ 

છિાાં પ રુર્ની પસાંદર્ી કરી ન ેએવા રે્દર્ાવ રાખવા જોઇએ નિી. 

3. બઢિી દરતમર્ાન 

 કાંપની માાં જ્યાર ેર્રિી કરવામાાં આવ ેત્ર્ાર ેદરકે વ્ર્તિન ેિેનો ર્ોગ્ર્ લાર્ મળિો નથી. કાંપનીમાાં બઢિી 

માટેની પોતલસીનો તવકાસ કરવો જોઇએ. 

4. રોજગારીની િકો 

 ઓર્ેનાઇઝેશનમાાં એકસરખ ાં કાર્ય કરનાન ે કેટલીક વખિ એક સરખો પર્ાર મળિો નથી. ધાંધાનો એક 

મિત્વનો પ્રશ્ન છે િેથી દરકે કમયચારીન ેર્ોગ્ર્ મિેનિાર્  કે વળિર આપવા જોઇએ. 

5. બરિરફ કરવાના હોર્ ત્ર્ાર ે

 નાિ જાિ કે જ્ઞાતિન ેધ્ર્ાનમાાં રાખીન ેકમયચારીન ેબરિરફ કરવા એ ર્ોગ્ર્ વિયન કિેવાઈ નિી િેથી રે્દર્ાવ 

ન રાખીન ેબરિરફ માટેની પોતલસી અપનાવી જોઇએ. 
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 હેરાનગતિ 

 િેરાનર્તિ એટલ ેકોઈ વ્ર્તિને કાંપની વચ્ચે પરશેાન કરવ  જનેા લીધ ેકાંપનીન ાં વાિાવરર્ બર્ડે છે. કેટલીક 

વખિ કાંપનીના માતલક કમયચારીઓને કોઈ પર્ િેિ  વર્ર વારાંવાર કાર્યમાાં પરશેાન કરીને મ શ્કેલી ઉર્ી 

કરિા િોર્ છે િો િેવી રીિે િેરાન કરવ ાં જોઇએ નિી. 

 િેરાન કરવ  એટલ ેકેટલીક વખિ સ્ત્રીઓન ેશારીતરક રીિે પરશેાન કરવા જમેાાં કાંપનીના માતલકો સ્ત્રીઓની 

ર્રિી માટે સ્ત્રીન ેફાર્દો થાર્ િેના માટે શારીતરક માાંર્ કરિા િોર્ છે. િેના લીધ ેકાંપની વાિાવરર્ બર્ડે 

છે.િથા કમયચારીઓ મ િ વાિાવરર્.માાં કાર્ય કરી શકિા નથી.સ પ્રીમ કોટય  ની વ્ર્ાખ્ર્ા પ્રમાર્.ેશારીતરક 

િેરાનર્તિ એટલ ેશારીતરક રીિે વન માાંર્ેલો.કરારૂ વિયન. ઉદાિરર્ િરીકે.માાંર્ કરવી.અથવા શારીતરક 

કાર્ય માટે મિેરબાની કરવી અથવા.કિીન ેઅથવા કહ્યા વર્ર શારીતરક રીિે િેરાન કરો.િેથી સ પ્રીમ કોટય  

દ્વારા દરકે કાંપનીમાાં અરજેમેન્ટતરજન કતમટી ર્ોજવી જોઇએ.રીટરેઝન કમીટી ર્ોજવી જોઈએ. 

 કાર્ય કરવાની જગ્ર્ાએ નીતિમત્તાનું મહત્વ 

1. કમયચારીન ાં સાિસ 

2. તરપોતટિંર્ 

3. ઉપરી અતધકારીઓની પસાંદર્ી 

4. ઉદ્યોર્ોમાાં માન સન્માન 

5. સમાજમાાં માન સન્માન 

6. બજાર સ્પધાયત્મક વાિાવરર્ 

7. વીસલ બ્લોઅરન ાં કાર્ય 

પ્રસ્િાવના 

 ઓર્ેનાઇઝેશન.ધાંધો કે સરકારી સ્થળે નીતિમત્તાર્ર્ િં વિયન િોવ ાં જોઇએ, કારર્ કે દરકે જગ્ર્ાએ માનવીર્ 

સમાજ રિેલો છે. જો કાર્યસ્થળે નીતિમત્તા.ર્ર્ િં વાિાવરર્ િોર્ િો કોઈ પર્ કમયચારી સરળિાથી શ ાં સાચ ાં 

છે અને શ ાં ખોટ ાં  છે એના માટે સ્પષ્ટ થઈ શકે.અને સરળિાથી પોિાના પ્રશ્નોનૈતિક કાર્ો અન ેજ દી જ દી 

સમસ્ર્ાઓ માટે ચચાય કરી શકે. જો વાિાવરર્ નતૈિક ર્રી િોર્ િો?કેટલાક પ્રશ્નો કાર્મી તનવારી શકાર્. 

કાર્યસ્થળે નીતિમત્તાન ાં મિત્વ નીચ ેમ જબ િોઇ શકે. 

1. કમયચારીનું સાહસ 

 અનતૈિક કાર્ય કરવા િથા.અનૈતિક તનર્યર્ો લેવામાાં વધ  સાિસ કરેં છે એવ ાં વાિાવરર્ કે જ્યાાં બધા જ 

કમયચારીઓ પોિાના કાર્યન ે તનષ્ઠાથી કરિા િોર્ િેવા વાિાવરર્માાં કમયચારી અનતૈિક કાર્ય કરવાનો 

સાિસ.કરી શકે નિી િો આ અનતૈિક કાર્યન ેરોકવા માટે વાિાવરર્ નીતિમત્તાર્ર્ િં િોવ ાં જોઇએ. 

2. તરપોતટિં ગ 

 કમયચારી અનૈતિક કાર્યને બિારની ઓથોતરટીમાાં તરપોતટિંર્ કરાવે છે, પરાંિ  િે આાંિતરક કાર્ય િોવાથી 

તરપોતટિંર્ કરાવી શકિા નથી. િો આ તરપોતટિંર્ના કાર્યને સરળ અન ેમજબ િ બનાવવા માટે આાંિતરક 

વાિાવરર્ નતૈિકિાર્ર્ િં િોવ ાં જોઇએ. 
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3. ઉપરી અતધકારીઓની પસંદગી 

 ઉપરી કરીની પસાંદર્ીમાાં વજૈ્ઞાતનક ઢબ ેપસાંદર્ીની પ્રતિર્ા થવી જોઈએ.અને ર્ોગ્ર્ વ્ર્તિને ર્ોગ્ર્ કાર્ય 

સોાંપવ  જોઈએ. જો વાિાવરર્ નતૈિકિા ર્ર્ ય િશે િો ઉપરી અતધકારીની ર્ોગ્ર્ પસાંદર્ી થઈ શકશે. 

વાિાવરર્ િશ ેિો.તવ્િસલ બ્લોઅર ર્ોગ્ર્ રીિે અન ેસરળિાથી કરી શકશે. 

4. ઉદ્યોગમાં માન સન્માન 

 જો કાંપની .ધારાધોરર્ો અન ેનીતિમત્તા જાળવી રાખી િશ ેિો બીજા ઉદ્યોર્ોની સાથે સ્પધાયત્મક બજારમાાં 

ટકી શકશે. બજારમાાં માન.સન્માન મળવા માટે ર્ોગ્ર્ નીતિમત્તા વાિાવરર્ િોવ ાં જોઈએ. 

5. સમાજમા માનસન્માન 

 સામાતજક માન સન્માન.જાળવી રાખવા માટે સમાજ માાં એટલ ેકે ગ્રાિકો સાથ ેર્ોગ્ર્ વેચાર્ ર્ોગ્ર્ માકેતટાંર્, 

ર્ોગ્ર્ પોતલસીનો ઉપર્ોર્ કરવો જોઇએ. જ ેવસ્િ  કે સેવા ગ્રાિકોન ેઆપે છે િે તકાંમિ પ્રમાર્ ેર્ોગ્ર્ િોવી 

જોઇએ. સાથ ેસાથ ેસમાજના કલ્ર્ાર્ના કાર્ો પર્ કરવા જોઇએ.જો ઓર્યનાઇઝેશન નીતિમત્તા ર્ર્ િં િશે 

િો સમાજમાાં માન સન્માન જળવાઈ રિેશે. 

6. બજારમાં સ્પધાયત્મક વાિાવરણ 

 બધાજ ઉદ્યોર્ો નીતિઓન ેઅન સરીન ેકાર્ય કરશે િોબજારમાાં ર્ોગ્ર્ સ્પધાય ઊર્ી કરી શકાશે.આ સ્પધાય દ્વારા 

કોઈ પર્ ઉદ્યોર્ોને ન કસાન થવ ાં જોઇએ નિી. 

7. તવ્હસલ બ્લોઅરનું કાર્ય 

 તવ્િસલ બ્લોઅર એટલ ેઅર્ોગ્ર્ કાર્યન ેજાિેર કરવ ાં અથવા બિાર પાડવો. તવ્િસલ બ્લોઅર એ કોઈ એક 

વ્ર્તિ જ થ િોઈ શકે. તવ્િસલ બ્લોઅર ેઆાંિતરક અથવા બાહ્ય પર્ િોઈ શકે. તવ્િસલ બ્લોઅર અનૈતિક 

કાર્ોને બિાર પાડીન ેવાિાવરર્ ર્ોગ્ર્ બનાવવાનો પ્રર્ત્ન કર ેછે. 

જો વાિાવરણ નૈતિકિા ભરુ્ય ના હોર્ િો નીચેના પ્રશ્નો ઉદભવી શકે. 

1. કમયચારી અનતૈિક તનર્યર્ લેવામાાં વધ  સાિસ કર ેછે. 

2. કમયચારી આર્ોગ્ર્.તરપોતટિંર્ કર ેછે. 

3. ઉપરી અતધકારીઓની પસાંદર્ી અન ેિેન ેજાળવી રાખવામાાં મ શ્કેલી થાર્ છે. 

4. ઉદ્યોર્ો અને સમાજમાાં માન સન્માન ઘટે છે. 

5. સ્પધાયત્મક વાિાવરર્માાં ઉદ્યોર્ોન ેન કસાન થાર્ છે. 

6. તવ્િસલ બ્લોઅર  પોિાન ાં કાર્ય કરી શકિાાં નથી. 

કમયચારીઓની તિર્ાને પ્રર્ાતવિ કર ેછે.ઉદાિરર્ િરીકે મનેજેર કમયચારીઓને ખચય બચાવવા માટે પાઇરટેટેડ 

કમ્પપ્ર્ ટર સોફ્ટવરેનો ઉપર્ોર્.કરવા માટે પ્રર્ાતવિ કરી શકે છે. રે્રકાર્દેસર સોફ્ટવરેનો ઉપર્ોર્ કમયચારી 

અને કાંપનીને કાન ની જોખમમાાં મ કે છે, પરાંિ  કમયચારીઓ િેમના ઉપરી અતધકારી દ્વારા આમ કરવા માટે દબાર્ 

અન ર્વી શકે છે.વારની વાિ આવે ત્ર્ાર.ેગ્રાિકની જરૂતરર્ાિને સૌથી વધ  ધ્ર્ાનમાાં લેવી જોઈએ. લાાંબા ર્ાળે 

કાંપની એવા ગ્રાિક આધાર પાસથેી ઘર્ો નફો મેડમ સે કે જ.ેમાન ે છે કે િેની સાથે વ્ર્ાજબી.સત્ર્િાપ વયક 

વ્ર્વિાર કરવામાાં આવી રહ્યો છે. સાંસ્થાકીર્. દબાર્ વ્ર્તિને એવી પ્રવૃતત્તઓમાાં જોડાવા માટે પ્રોત્સાતિિ 
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કરી શકે છે જને ેિે અથવા િેર્ી અનૈતિક ર્ર્ી શકે. એમ કે. અન્ર્ની ર્ોપનીર્િા પર.આિમર્ કરવ ાં.અથવા 

િરીફના રિસ્ર્ોની ચોરી કરવી. 

તહિોનો સંઘર્ય:  

જ્યાર ેવ્ર્તિએ િેના પોિાના અાંર્િ તિિો કે સાંસ્થાના તિિોને આર્ળ વધારવ ાં કે?કેમ િે પસાંદ કરવ ાં જોઈએ 

ત્ર્ાર ે તિિોનો સાંઘર્ય અતસ્િત્વ માાં છે. દતક્ષર્ કોતરર્ન ર્ િપ વય એતઝઝક્ય તટવની છેિરતપાંડી અને ઉચાપિ 

આરોપમાાં ધરપકડ કરવામાાં આવી િિી. ફતરર્ાદીઓએ આરોપ મ ક્યો િિો કે અતધકારીઓએ ખોટી.આર્ાિ 

તનકાસ દસ્િાવજેો દ્વારા રે્રકાર્દેસર.તવદેશી તવતનમર્ લોન લઈન ેઅનકે કાંપનીની પેટા કાંપનીઓ પાસથેી 

ર્ાંડોળ એકતત્રિ કરીન ે20 તબલ્ર્ન એકત્ર કર્ાય િિા. એ તિિોનો ટકરાવ છે.કારર્ કે િે સાંસ્થા અથવા સમાજ 

ના.ર્ોર્ ે વ્ર્તિને ફાર્દો પિોાંચાડે છે.Wal Mart Stores inc. ઉદ્યોર્માાં તિિોના સાંઘર્ય સામે સૌથી 

અઘરી.નીતિ.ધરાવી શકે છે.વોલમાટયના સ્વર્યસ્થ સ્થાપક સૈમ વોલ્ટન એ કાંપનીના ખરીદદારોને સપ્લાર્રો 

પાસથેી એક કપ કૉફી જટેલ ાં સ્વીકારવા પર્ પ્રતિબાંધ મ ક્યો િિો. તિિોના સાંઘર્યન ેટાળવા માટે કમયચારીઓ 

િેમના વ્ર્વસાતર્ક વ્ર્વિારોમાાંથી િેમના વ્ર્તિર્િ નાર્ાકીર્ તિિોન ેઅલર્ કરવા સક્ષમ િોવા જોઇએ. 

તિિોનો સાંઘર્ય નાર્ાકીર્ િોવો જરૂરી નથી. ઉદાિરર્ િરીકે જો મારો પ ત્ર એવી કાંપનીમાાં કામ કરેં છે જ ેમારી 

સાંસ્થા કરી દે છે િે પ્રકારના સાધનો ઉત્પાદન કરેં છે િો મને િે સફળ થાર્ િે જોવામાાં રસ છે અન ેઅન્ર્ કાંપનીઓ 

વધ  સારી શરિો ઓફર કરિી િોવા છિાાં.િેન ેમારી કાંપનીનો વ્ર્વસાર્ આપવા માટે પ્રતેરિ થઈ શકે છે. 

તનષ્પક્ષિા અન ેપ્રમાતણકિા:  

તનષ્પક્ષિા અન ેપ્રમાતર્કિા, વ્ર્ાવસાતર્ક નીતિશાસ્ત્રના કેન્રમાાં છે અન ેતનર્યર્ લેનારાઓના સામાન્ર્ મ લ્ર્ો 

સાથ ેસાંબાંતધિ છે. ઓછામાાં ઓછા ઉદ્યોર્પતિઓ િમામ લાર્  કાર્ડા.અને તનર્મોન ાં પાલન કરેં િેવી અપેક્ષા 

રાખવામાાં આવે છે, પરાંિ  કાર્દાન ાં પાલન કરવા ઉપરાાંિ િેમની પાસથેી એવી અપેક્ષા રાખવામાાં આવે છે કે 

િેઓ જાર્ીજોઈન ેછેિરતપાંડી ખોટી રજ આિ બળજબરી અથવા રે્દર્ાવ દ્વારા ગ્રાિકો કમયચાતરર્ો ગ્રાિકો 

અથવા સ્પધયકોને.ન કસાન ના પિોાંચાડે તનષ્પક્ષિા અન ેપ્રમાતર્કિાન ાં એક પાસ ાં ઉત્પાદનના.ઉપર્ોર્થી થિા 

સાંર્તવિ ન ઝસાનની જાિેરાિ સાથ ે સાંબાંતધિ છે ઉદાિરર્ િરીકે.તમત્સ તબશી મોટસય.પાની ઑટોમેકર 

એતઝઝક્ય તટવ્સે સ્વીકાર્ િં કે મોર્ા અને શરમજનક ઉત્પાદન.રી કૉલ ટાળવા માટે કાંપનીએ 20 વર્યના સમર્ 

ર્ાળા દરતમર્ાન િજારો ખામીર્ િ ઑટોમોબાઈલ તવશેની ગ્રાિકોની ફતરર્ાદોન ે વ્ર્વતસ્થિ રીિે આવરી 

લીધા પછી ફોજદારી આરોપો અન ેનકારાત્મક પ્રચાર.સામનો કરવો પડ્ર્ો. તનષ્પક્ષિા ન ાં બીજ ાં  પાસ ાં સ્પધાય સાથ ે

સાંબાંતધિ છે. સ્પધાયન ેપ્રોત્સાિન અથવા અને એકાતધકારવાદી પ્રથાઓને રે્રકાર્દેસર બનાવવા માટે.અસાંખ્ર્ 

કાર્દાઓ પસાર કરવામાાં આવ્ર્ા િોવા છિા.કાંપતનર્ો ક્યારકે સ્પધાયન ે ન કસાન પિોાંચાડી. 

શાંકાસ્પદ.પ્રથાઓનો ઉપર્ોર્ કરીને બજારો પર તનર્ાંત્રર્ મેળવે છે.બોકનારી ફોર.ઉદાિરર્ િરીકે સોફ્ટવરે 

જાર્ન્ટ.પર િૈનાિ ઇન્ટરનેટ.એઝસપ્લોરર બ્રાઉઝર સાથે બજારમાાં વચયસ્વ જાળવી રાખવા માટે અન ે

એકાતધકારવાદી પ્રથાઓનો ઉપર્ોર્ કરવાનો આરોપ મ ક્યો િિો. 
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કોમ્રુ્તનકેશન:  

કોમ્પર્ તનકેશન અન ેબીજ ાં  કે્ષત્ર છે જમેાાં નતૈિક તચાંિાઓ ઉર્ી થઈ શકે છે. ખોટી અન ેભ્રામક જાિેરાિો િેમજ 

ભ્રામક વ્ર્તિર્િ વચેાર્ની ર્ તિઓ ગ્રાિકોને ર્ સ્સ ેકરેં છે અને વ્ર્વસાર્ની તનષ્ફળિા િરફ દોરી શકે છે. 

ઉત્પાદનોની સલામતિ અને ર્ ર્વત્તા તવશે સત્ર્િા પર ગ્રાિકો માટે મિત્વપ ર્ય છે. ફ ડ એન્ડ ડરર્ રગે્ર્ લટેરી 

ઓથોતરટી એ જરૂરી છે. 

ખાિરી કરો કે ગ્રાિકોન ેઉત્પાદન સલામિી ર્ ર્વત્તા અને અસરકારકિાના દાવાઓ તવશે સત્ર્ કિેવામાાં આવ ે

છે. કેટલાક ઉત્પાદકો ઉત્પાદનો વચ્ચેના િફાવિો અને સમાનિાઓ તવશે ગ્રાિકોને પ રિી માતિિી 

પ્રધાન.તનષ્ફળ જાર્ છે. ઉદાિરર્ િરીકે જોનસન સામ ેગ્રાિક દ્વારા દાખલ કરાર્ેલા મ કદમા દાવો કરવામાાં 

આવ્ર્ો િિો કે કાંપનીના ACUVUE અને.1- day ACUVUE કોન્ટેઝટ લેન્સ વાસ્િવમાાં એકજ ઉત્પાદન 

છે.કાંપની દ્વારા એક તદવસના ઉપર્ોર્ પછી એક તદવસના એક્ય વ્ર્  લેન્સનો તનકાલ કરવાનો તનદેશ આપવામાાં 

આવ્ર્ો િિો.સ ટ દાવો કર ેછે કે બે ઉત્પાદનો સમાન િોવાને કારર્ ેબે અઠવાતડર્ા સ ધી પિેરી શકાર્ છે એવો 

અાંદાજ છે કે કોન્ટેઝટ લેન્સનો ઉપર્ોર્ કરનાર 6 તમતલર્ન લોકોએ કાંપની ર્ેરમાર્ ેદ રિી જાિેરાિોને કારર્ ે

તબનજરૂરી તરપ્લેસમેન્ટ માટે 1.1 તબતલર્ન ખચ્ર્ાય િિા.જોન્સન ઍન્ડ જોન્સન ફતરર્ાદોના સમાધાન માટે 

સમાધાન માટે 860 તમલ્ર્ન સ ધી ચ કવવા સાંમિ થર્ા િિા. સાંદેશાવ્ર્વિારન ાં બીજ ાં  મિત્ત્વન ાં પાસ ાં જ ેનતૈિક 

તચાંિાઓ ઉર્ી કરી શકે છે િે ઉત્પાદન.લેબતલાંર્ સાથે સાંબાંતધિ છે. તસર્ારટે ઉત્પાદકો માટે તસર્રટેના પતેકાંર્ 

પર સ્પષ્ટપર્ ેસ ચવ ાં. ફરતજર્ાિ છે કે તસર્રટે પીવી એ ધ મ્રપાન કરનારના સ્વાસ્્ર્ માટે િાતનકારક છે. 

 ભદેભાવ 

રે્દર્ાવ શબ્દનો મ ળ અથય છે એક પદાથયન ેબીજાથી અલર્ પાડવો.લોકો સાથ ેઅલર્ રીિે વિ ેછે િે સામાન્ર્ 

રીિે વ્ર્તિર્િ ર્ોગ્ર્િા તસવાર્ના આધાર ેસારવાર અથવા િરફેર્માાં િફાવિ લાવવાના ખોટા કાર્યના 

સાંદર્યમાાં આપવાનો િેિ  છે. રોજર્ાર રે્દર્ાવ એક વ્ર્તિને ઉમર તલાંર્, જાતિ, ધમય.અથવા અન્ર્ સાંરતક્ષિ 

વર્યના દરજ્જાન ેકારર્ે બીજી વ્ર્તિ કરિાાં વધ  સારી રીિે વિે છે. રે્દર્ાવની નતૈિકિા પ્રત્ર્ેનો બીજો અતર્ર્મ 

જનેે અન્ર્ સ્વરૂપ.િરીકે પર.જ એ છે.િે ઔપચાતરક.સમાનિાના તસિાાંિ પર આધાતરિ છે. 

રોજગાર માં ભદેભાવમાં ત્રણ મળૂભૂિ િત્વોનો સમાવશે થાર્ છે. 

1. એક અથવા વધ  કમયચારીઓ તવરુિ તનર્યર્ છે. વ્ર્તિર્િ ર્ોગ્ર્િા પર આધાતરિ નથી. જમે કે અપીલ 

નૌકરી કરવાની ક્ષમિા, વતરષ્ઠિા અથવા અન્ર્ નૈતિક રીિે કાર્દેસર લાર્કાિો. 

2. તનર્યર્ ફિ અથવા અસિ્: વાંશીર્ અથવા જાિીર્ પ વયગ્રિથી લેવામાાં આવ્ર્ો છે. ખોટો સ્ટીતરઓટાઇપ 

અથવા અન્ર્ કોઈ પ્રકારન ાં નૈતિક રીિે અન્ર્ાર્ી વલર્ના.સભ્ર્ો સામ ેજ ેવર્યના કમયચારીઓ સાંબાંતધિ છે. 

3. તનર્યર્ િીિેIન ે ન કસાનકારક અથવા નકારાત્મક અસર કર ેછે. કમયચારીઓની કદાચ િેમને નોકરી પ્રમોશન 

અથવા વધ  સારા પર્ારનો ખચય કરવો. રોજર્ારમાાં રે્દર્ાવ ખોટો છે કારર્ કે િે લોકો વચ્ચે તવશરે્િાઓના 

આધાર ે રે્દ કરીને ન્ર્ાર્ના મ ળર્ િ તસિાાંિન ાં ઉલ્લાંઘન કર ે છે જ ે િેઓએ કરવા જોઈએ િે કાર્ો સાથે 

સાંબાંતધિ નથી. 
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પતરર્ામે, િે સમજી શકાર્ િેવ ાં છે કે આ નૈતિક આવશ્ર્કિાઓન ેઅન રૂપ કાર્દો ધીમે ધીમે બદલવામાાં આવ્ર્ો 

છે. અન ેરોજર્ારમાાં રે્દર્ાવની તવતવધની માન્ર્િા વધી રિી છે.િવ ેવ્ર્ાપકપર્ ેરે્દર્ાવપ ર્ય િરીકે ઓળખાિી 

પ્રથાઓમાાં નીચ ેમ જબ છે. 

ભરિી પ્રથાઓ:  

ફમય કે જઓે ફિ વિયમાન શબ્દ ઑફ માઉથ રફેરલ્સ પર આધાર રાખે છે.નવા કામદારોની ર્રિી કરવા માટેના 

કમયચારીઓ માત્ર વાંશીર્ અન ેજાિીર્ જ થમાાંથી જ ર્રિી કરવાન ાં વલર્ ધરાવે છે. જ ેપિેલેથી જ િેમના શ્રમ 

દળમાાં રજ  થાર્ છે. ઉપરાાંિ જ્યાર ેઇચ્છનીર્ નોકરીની જગ્ર્ાઓ જ િોર્ લઘ મિીઓ અથવા મતિલાઓ દ્વારા 

ઉપર્ોર્ લેવાિા નથી અથવા ફિ પ રુર્ો માટે વર્ીકૃિ કરવામાાં આવિા જાિેરાિ કરવામાાં આવે છે. ર્રિી 

પર્ રે્દર્ાવપ ર્ય િશ.ે 

સ્રીન્ગ પ્રતૅટટસ:  

જોબ ની લાર્કાિ રે્દર્ાવપ ર્ય િોર્ છે જ્યાર ેિે કરવા માટેની નોકરી સાથ ેસાંબાંતધિ ન િોર્. દાખલા િરીકે 

આવશ્ર્કપર્ે મેન્ર્ અલ કાર્ય માટે િાઇસ્ક લ તડપ્લોમા અથવા ઓળખપત્રની જરૂર િોર્ છે. જોબ ઇન્ટરવ્ર્  

રે્દર્ાવપ ર્ય છે કે જો ઇાં ટરવ્ર્  અર તનર્તમિપર્ ેઅમ ક વર્યના લોકોન ેર્ેરલાર્ક ઠેરવે છે. ઉદાિરર્ િરીકે 

સ્ત્રીઓ માટે ર્ોગ્ર્ વ્ર્વસાર્ો તવશનેી ધારર્ાઓ અથવા મતિલાઓન ેપ રુર્ વાિાવરર્માાં મ કવાની ર્ોગ્ર્િા. 

પ્રમોશન.પ્રૅતટટસ:  

પ્રમોશન જોબ પ્રોગ્રેશન અને ટર ાન્સફર પ્રૅતઝટસ રે્દર્ાવપ ર્ય િોર્ છે જ્યાર ેએમ્પપ્લોર્રો પ રુર્ોન ેમતિલાઓ 

અન ે લઘ મિીઓ માટે ખ લ્લાાં િોર્ િેવા જોબ ટરૅક પર અલર્ રાખે છે. જ્યાર ે પ્રમોશન િાત્કાતલક 

સ પરવાઇઝરને.વ્ર્તિલક્ષી ર્લામર્ો પર આધાર રાખે છે. 

રોજગારની શરિો:  

ઘર્ી વખિ વેિન અને વેિન રે્દર્ાવપ ર્ય િોર્ છે કે જ ેલોકો આવશ્ર્કપર્ે સમાન કામ કરિા િોર્.િેમન ે

સમાન વેિન અને વેિન આપવામાાં આવિ ાં નથી. બીજો મ દ્દો વ્ર્ાજબી વેિન અને કામદારો સાથે ની સારવાર 

સાંબાંતધિ છે.તવદેશમાાં મૅન્ર્ ફૅઝચતરાંર્ ઓપરશેન્સ સબ કોન્ટેઝટ કરિી કાંપનીઓ િવે બાળમજ રી જવેી સિાર્ક 

સ તવધાઓ સાથ ેસાંકળાર્ેલીનતૈિક મ દ્દાઓથી વાકેફ છે જ ેિેમના કામના દર દરોને દ રુપર્ોર્ કરેં છે અને.અથવા 

ઓછો પર્ાર આપ ેછે. આવી સ તવધાઓ.સ્વટે.શોપ િરીકે.ઓળખવામાાં આવ ેછે. 

બરિરફી:   

કમયચારીન ેિેની જાતિ અથવા તલાંર્ના આધાર ેકાઢી મ કવો એ રે્દર્ાવન ાં સ્પષ્ટ સ્વરૂપ છે. ઓછી સ્પષ્ટ પરાંિ  

િજ  પર્ રે્દર્ાવપ ર્ય છટર્ીની નીતિઓ છે. જ ેવતરષ્ઠિા પ્રર્ાલી પર આધાર રાખે છે. જમેાાં ર્ િકાળના 

રે્દર્ાવન ેકારર્ે મતિલાઓ.અન ેલઘ મિીઓ સૌથી ઓછી વતરષ્ઠિા ધરાવ ેછે. 
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 પજવણી 

 પજવર્ીએ સિિ દખલર્ીરી અથવા ધાક-ધમકીથી પીડાર્ છે કાર્દો કનડર્િ કૃત્ર્ો અને આચરર્ન ે

પ્રતિબાંતધિ કર ે છે જ ેધમકાવનારી પ્રતિક ળ અથવા અપમાન જનક કાર્યકારી વાિાવરર્ બનાવ ે છે જ ે

વ્ર્તિના રોજર્ારની મ દ્દિ અથવા શરિ િોઈ શકે ત્ર્ાાં િો સ્પષ્ટ અથવા ર્તર્યિ એ વિન કે જનેો િેિ  અથવા 

વ્ર્તિના કIમ માાં ર્ેરવાજબી રીિે દખલ કરવાનો િોર્ કામર્ીરીઅથવા ડરાવવાન ાં પ્રતિક ળ અથવા 

અપમાનજનક વાિાવરર્ બનાવવ ાં.  

 સિામર્ીનો બીજો પ્રકાર જાિીર્ સિામર્ી છે એવી પતરતસ્થતિઓ કે જમેાાં કમયચારીન ેઅન્ર્ કમયચારીની 

નૈતિક માાંર્ર્ીઓ પ રી પાડવા માટે દબાર્ કરવામાાં આવે છે જમે કે પ્રમોશન વધારો અથવા કેટલાક 

નોાંધપાત્ર નોકરી ના લાર્ો ર્ માવવાની ધમકી દ્વારા નબળા અન ેસ રતક્ષિ કમયચારીઓ પર આ પ્રકારન ાં 

અપમાનજનક બળજબરી કાર્યકારી ન ેન કસાન પિોાંચાડે છે કમયચારીના સ્વિાંત્રિા અને ર્ૌરવ ના સૌથી 

મ ળર્ િ અતધકારોન ાં ઉલ્લાંઘન કર ેછે એમ્પપ્લોર્ર કમયચારી પર ઉપર્ોર્ કરી શકે િેવી અસમાન શતિનો 

અન્ર્થી દ રુપર્ોર્ છે જાિીર્ સિામર્ી પ્રતિબાંતધિ છે અને કમયચારીઓ દ્વારા કરવામાાં આવિી િમામ 

જાિીર્ સિામર્ી ઓ એમ્પપ્લોર્ર જવાબદાર ર્ર્વામાાં આવે છે.  

 સ પ્રીમ કોટય  ની વ્ર્ાખ્ર્ા મ જબ તવશાખા માાં રાજસ્થાન રાજ્ય અન ેઅન્ર્ લોકોન ાં જાિીર્ સિામર્ી એ 

કોઈપર્ અર્ર્મિી જાિીર્ રીિે તનધાયતરિ વિયર્ ક છે.જમેકે શારીતરક સાંપકય  જાિીર્ િરફેર્ ની માાંર્ અથવા 

તવનાંિી તટપ્પર્ીઓ આપી અન ેજાિીર્ પ્રતિકૃતિન ાં કોઈપર્ અન્ર્ શારીતરક મૌતખક અથવા તબનમૌતખક 

વિયન આમાાં ચ કાદામાાં સવોચ્ચ અદાલિે એમ પર્ જર્ાવ્ર્ ાં િિ ાં કે મતિલા કમયચારીઓને રોજર્ારી આપિી 

નોકરીદાિાઓ ફરતજર્ાિ પર્ે જાિીર્ સિામર્ી તનવારર્ સતમતિ ની રચના કરવી જોઈએ. 

 કાર્યસ્થળ પર નૈતિક વિયન નું મહત્વ 

 સાંસ્થા પછી ર્લે િે વ્ર્વસાર્ િોર્ કે સરકારી એજન્સી પ્રથમ અન ેઅગ્રર્ી માનવ સમાજ છે જો 

કોઈ એમ્પપ્લોર્ર કામ ન ાં વાિાવરર્ બનાવવા માટે પર્લા ન લે જ્યાાં ને સાચ ાં અને ખોટ ાં  શ ાં છે િેની 

સ્પષ્ટ મોજ િોર્ અન ેનૈતિક મ દ્દાઓ તવશ ેચચાય કરવા અન ેપ્રશ્નો પ છવા અને ઉલ્લાંઘનની જાર્ 

કરવા માટે તનસાંકોચ િોર્ િો નોાંધપાત્ર સમસ્ર્ાઓ ઊર્ી થઈ શકે છે જમેાાં નીચેનાનો સમાવેશ 

થાર્ છે 

1. તનર્યર્ લેવાન ાં જોખમ વધ્ર્ ાં કારર્કે િેમની પાસ ેપર્ાયપ્ત આાંિતરક ફોરમનો અર્ાવ છે 

2. ટોચના લોકોની ર્રિી અન ેજાળવી રાખવા અસમથયિા 

3. ઉદ્યોર્ અન ેસમ દાર્માાં ઘટિી પ્રતિષ્ઠા 

4. નોધપાત્ર કાન ની સાંપકય  અન ેબજારમાાં સ્પધાયત્મક લાર્ની ખોટ 
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 કાર્યસ્થળે નતૈિકિાનું સંચાલન કરવા માટેની માગયદતશયકા 

નૈતિક નૈતિકિા પર ધ્ર્ાન કેતન્રિ કરવ ાં નૈતિક વ્ર્વસ્થાપનના ની ઓળખ ર્વનયન્સ માળખા અવની 

લાાંબાર્ાળાની અસરકારકિાને કરવા અન ે whistle ફ ાં કવાની જરૂતરર્ાિ ને ટાળવા માટે એક 

મિત્વપ ર્ય માર્ય િરીકે ઓળખવામાાં આવે છે whistle ડર ોઈાં ર્ એ સાંસ્થામાાં brushed કાર્દેસર અથવા 

અનૈતિક પ્રેતઝટસ ન ાં જાિેર ખાનર્ી ખ લાસો છે સામાન્ર્ રીિ ેવ્ર્તિર્િ સભ્ર્ દ્વારા જોકે કેટલીક વાર 

સાંસ્થાની દેખરખે માટે જવાબદાર સાંસ્થા દ્વારા કરવામાાં આવે છે જમેાાં ખોટા કાર્ો માટે દાં ડ લાદવાની 

સત્તા અથવા સત્તા નો અર્ાવ િોર્ છે. 

નોકરીદાિાઓ કે જવેો કાર્યસ્થળ ની નૈતિકિાના મિત્વને સમજ ેછે િેઓ િેમના કાર્ય કમયચારીઓન ે

એક સાથે પ્રદાન કર ેછે અસરકારક માળખ ાં અન ેમાર્યદશયક જ ેનૈતિક મ દ્દાઓ ઉદ્ર્વે છે િેને ઓળખવા 

અન ેસાંબોધવા. 

1. આચાર સાંતિિા અન ેનૈતિકિા નૈતિક સતિિ આ સાંસ્થામાાં કામર્ીરીના તનર્મો નો ઉલ્લેખ કર ેછે 

આચાર સતિિા કાર્યસ્થળમાાં તિર્ાઓનો ઉલ્લેખ કર ેછે અન ેનૈતિક સતિિા િ ેતિર્ાઓ અાંર્ેના તનર્યર્ો 

માટે સામાન્ર્ માર્યદતશયકા છે આચાર સતિિા દ્વારા સામાન્ર્ રીિે આમાાં આવિા તવર્ર્ોના 

ઉદાિરર્ોમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થાર્ છે પસાંદર્ીની પિેરવેશની શૈલી ર્ેરકાર્દેસર દવાઓ ટાળવી 

ઉપરી અતધકારી પાલન કરવ ાં તવશ્વાસનીર્ અન ેિત્પર િોવ ાં ર્ોપનીર્િા જાળવવી અાંર્િ ર્ેટો ન 

સ્વીકારવી વર્ેર.ે 

2. ઓપન કોમ્પર્ તનકેશનની નીતિશાસ્ત્રની બનાવવા અને િેન ાં તવિરર્ કરવાન ેબદલે િ ેમિત્વપ ર્ય છે 

કે નીતિ ના કારર્ો સમજાવવા અન ેમાર્યદતશયકાઓ ની સમીક્ષા કરવા અન ેકમયચારીઓને સાંર્તવિ 

નૈતિક મ દ્દાઓ પ્રત્ર્ે વધ  સાંવેદનશીલ બનાવવા માટે ઔપચાતરક અથવા અનૌપચાતરક િાલીમ લેવા 

માટે સમર્ કાઢવો. વ્ર્વસાર્માાં ઉદ્ર્વિી ઘર્ી નૈતિક સમસ્ર્ાઓ સ્પષ્ટ નથી. પરાંિ  િેમાાં િે તવસ્િાર 

સામેલ છે જ્યાાં ર્ોગ્ર્ કાર્યવાિી અસ્પષ્ટ અન ેઅતનતિિ િોઈ શકે છે. 

3. જ થોમાાં નૈતિક તનર્યર્ો લો અન ેઆ તનર્યર્ો જાિેર કરો સામાન્ર્ રીિે ઉત્પન્ન કર ેછે વૈતવધ્ર્સર્ર 

પક્ષીઓ અન ેપતરપ્રેક્ષ્યો સમાવેશ કરીને વધ  સારી ર્ ર્વત્તાના તનર્યર્ો અન ેવધે છે પ વયગ્રિની શાંકાને 

ઘટાડીન ેતનર્યર્ પ્રતિર્ા અને પતરર્ામની તવશ્વાસનીર્િા. 
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4. નૈતિક વ્ર્વસ્થાપનન ે અન્ર્ વ્ર્વસ્થાપન પિતિઓ સાથે એકીકૃિ કરો વ્ર્ િાત્મક આર્ોજન 

દરતમર્ાન મ લ્ર્ોન ાં તનવેદન આ વખિે કાર્યસ્થળમાાં ધન્ર્િા નૈતિક મ લ્ર્ો નો સમાવેશ કરો. 

5. નૈતિક વ્ર્વસ્થાપન કાર્યિમ નો તવકાસ અન ેઅમલ કરિી વખિ ે િોસ ટીમો નો ઉપર્ોર્ િ ે

મિત્વપ ર્ય છે કે સાંસ્થાના કમયચારીઓ સિર્ાતર્િા ની ર્ાવના અન ર્વ ેઅન ેકે નૈતિક મ લ્ર્ોન ાં પાલન 

કરવાના િોર્ િો પ્રોગ્રામમાાં માતલકી. 

6. લોકપાલની તનમર્ ક. કાર્યસ્થળમાાં નૈતિક મ લ્ર્ોને સાંસ્થાકીર્ બનાવવા માટે નીતિઓ અને 

પ્રતિર્ાઓ ના તવકાસમાાં સાંકલન કરવામાાં મદદ કરવા લોકપાલ જવાબદાર છે આ સાંપકય  નો એક તબાંદ  

સ્થાતપિ કર ેછે જ્યાાં કમયચારીઓ તવશ્વાસમાાં પ્રશ્નો પ છવા જઈ શકે છે િેઓ જ ેકામની પતરતસ્થતિઓનો 

સામનો કર ેછે અન ેસલાિ લે છે િેના તવશ.ે 

7. કમયચારીઓને નૈતિક ઉલ્લાંઘનની જાર્કારી કરવા પ્રોત્સાતિિ કરવા માટે તવશ્વાસન ાં વાિાવરર્ 

બનાવવ ાં એ પર્ મિત્વપ ર્ય છે કે િેઓ અવલોકન કર ેછે કે આ કાર્ય બિારના સિકાર દાખલા િરીકે 

વકીલ કાઉન્સેલર વર્ેર ેદ્વારા શ્રેષ્ઠ રીિે પ્રદાન કરવામાાં આવી શકે છે અથવા બોઝસ પ્રદાન કરો કાર્ય 

શાંકાસ્પદ અનૈતિક પ્રવૃતત્તઓ ની જાર્ કરી શકે છે અને અનામી ધોરર્ે સ રતક્ષિ રીિે કરી શકે છે. 

8. કોડ માાંથી પસાંદ કરલે વિયર્ ક ઓ માટે નીતિઓ અન ેપ્રતિર્ાઓન ે તનર્તમિપર્ ેઅપડેટ કરો 

પ્રદશયન મ લ્ર્ાાંકન સ્વરૂપો ઉદે્દશ્ર્ો કામર્ીરી પ્રદશયન મ લ્ર્ાાંકન સ્વરૂપો દ્વારા સાંચાલન અપેક્ષાઓ  

માનક સ્વરૂપો  ચકેતલસ્ટ ફોમેટ અન્ર્ સાંબાંતધિ તનર્ાંત્રર્ આચારસાંતિિાન ાં પાલન સ તનતિિ કરવાના 

સાધનો. ઉદાિરર્ િરીકે અમે સૌથી વધ  સામાતજક જવાબદારીના મ લ્ર્ થી પતરતચિ આ મ લ્ર્ સાથે 

સરતેખિ વિયન ને ઉતે્તતજિ કરવા સાંસ્થાઓ ઘર્ીવાર કચરાન ેતરસાર્ત્લાંર્ કરાવિી સાંસ્થાઓને દાન 

આપવા ચ કવર્ી કરવા જવેી નીતિઓ સ્થાતપિ કર ેછે કમયચારીઓ સમ દાર્ના કાર્ોમાાં ર્ાર્ લે છે. 

9. તનરીક્ષકો અન ેસ્ટાફ સાથેના મિર્ેદોન ેઉકેલવા માટે કમયચારીઓ માટે ઉપર્ોર્માાં લેવાિી ફતરર્ાદ 

નીતિનો સમાવેશ કરો. 

10. ઉપરથી એક ઉદાિરર્ સેટ કરો એતઝઝક્ય તટવ અને મેનજેરોએ માત્ર કડક સમથયન કરવાની જરૂર 

નથી આચાર ના ધોરર્ે પરાંિ  એ પર્ સ તનતિિ કરવ ાં જોઈએ કે િેઓ િ ેિેન ાં પાલન કર ેછે િેઓએ 

કમયચારીઓ પર ર્ાર મ કવો જોઇએ કે અપ્રમાતર્ક અથવા અનૈતિક વિયન સિન કરવામાાં આવશે 

નિી. 


