ુ
થાઈ યનુ િનિ ગ્રપ
વ્િાવસાિિક મ ૂલ્િો નિે શ્રનિક આચાર સંહિતા
આપણા સપ્લાયરો સાથે ભાગીદારીમાાાા કામગીરી
પ્રસ્તાનવાેાે
વ્યક્તિઓના સાર્વત્રિક માનર્ અત્રિકારોને માન આપીને યુિનયન ફ્રોઝન પ્રોડત્સ પબ્લલક કાપની
લલિમટેડ અને ત્રાાેની પેટા કાપનીઓ અને હર્ ાે પછી જેનો ઉલ્લેખ‘થાઈયુિનયન ગ્રુપ’ ત્રારીકે થયો છે .
ત્રાાે સર્ ાે કમર્ચારીઓ/કામદારો સાથે સુરલલત્રા અને ન્યાયી વ્યહાવર માટે પ્રયત્નશીલ છે .
જર્ ાાબદારી પ ૂર્વક (કામદારોની) પસાદગીમાાાા અમારા સપ્લાયરો વ્યુહાત્મક ભાગ ભજર્ ાે છે . અમારી

કાપનીએ જે િસત્ર ાાાાત્રાાો અને માપદાડો સ્ર્ાીકાયાર્ છે ત્રાાેજ અમારા સપ્લાયરોને અમે લાગુ કરીએ છે .
આજે અને ભિર્ષયવમાાાા અમે જે અપેત્રાાા રાખીએ છીએ ત્રાાે અમારા સપ્લાયરોની માહહહી માટેની આ
આચાર સાહહહા છે .
અમારા સર્વ કાયર્કલાપોમાાાા િનર્ષઠા,પારદશીત્રાાાઅને હાદર્રૂપ શ્રિમક િસત્ર ાાાાત્રાાો ત્રાથા સાર્વત્રિક
માનર્ અત્રિકારો માટે આદર સાથે વ્યસાવય સાચાલન પ્રત્યે પ્રત્રિબત્ર ત્રાાા એ થાઈ યુિનયન ગ્રુપની આચાર
સાહહહાનો ભાગ છે . આ આચાર સાહહહાનુા એવુા માળખુા રજુ કરે છે કે જેમાાાા (કામદારોની)જર્ ાાબદારી
પ ૂણર્ પસાદગી અંગે અમે અમારી ઈચ્છાઓ અને અલભગમ રજુ કરીએ છીએ. અમે કેળવ એ સપ્લાયરો
સાથે કામકરીશુા જે અમારી આચાર સાહહહા અનુસાર કામ કરર્ ાા ત્રાાયાર હોય અને અમારા મ ૂલ્યો સાથે
સાત્રમ હોય. આ નીત્રિના પાયાલગ મ ૂળભ ૂત્રા િસત્ર ાાાાત્રાાોમાાાા સાત્રાત્યપ ૂણર્ સુત્રાાારા, ખામી િનર્ ાારણ
ત્રાાેમજ પારદશીત્રાાા સુિનત્રિત્રા કરર્ ાા માટે ત્રાાેઓ સાત્રમ હોર્ ાા જોઈએ.
અમારી આચારસાહહહામાાાા મ ૂળભ ૂત્રા િસત્ર ાાાાત્રાાોના દરે ક ભાગમાાાા આર્શયવહકાઓ અને માપદાડોનો
િનદે શ કરાયેલો છે .
મ ૂળભ ૂત િસધ્ેાેંતો:
થાઈ યુિનયન ગ્રુપમાાાા અમે પોષલણમ િકાવસ પ્રત્યેની અમારી કહટબત્ર ત્રાાાને પહરણામલલી બનાર્વ ાા
માટે (કામદારોની) જર્ ાાબદારી પ ૂણર્ પસાદગીના, ઉદ્યોગમાાાા અગ્રણી માપદાડો,સત્રર્િ સ્ર્ાીકાયાર્ છે .
અમારા વ્યસાવયના દરે ક ત્રાત્ર્ાોમાાાા આ ત્રાાોરણો અમે લાગુ કયાર્ છે . અને આ સુદ્રઢ જાળણીત્રામ
િસત્ર ાાાાત્રાાો સમાન રીત્રાાે સ્ર્ાીકારર્ ાામાાાા ભાગીદાર થર્ ાા અમે અમારા સપ્લાયરોને આમાત્રિત્રા

કરર્ ાા માાાાગીએ છીએ. અમે સાયુત્રિ રાષ્ર સાઘની ગ્લોબલ કોમ્પેિટના સભ્ય છીએ અને ત્રાાેના દસ
સાર્વભૌમ િસત્ર ાાાાત્રાાોના અમલ, જાહેરાત્રા અને સાર્ ત્રાર્ન માટે કહટબત્ર

છીએ.

અમારી આચાર સાહહહાના પાયાને સ્થાિત્રપ કહરા મ ૂળભ ૂત્રા િસત્ર ાાાાત્રાાો આંત્રારરાર્ષ્ષ્રય માક્ન્યા પ્રાપ્ત્રા
ત્રાાોરણોમાાાા ખોડાયેલા છે અને. અમારી કામગીરી મારહ ે િત્રનાર્હહર કરે છે . 2

(૧) વ્યસાવયનુા કાયદે સર રીત્રાાે અને િનર્ષઠાથી સાચાલન કરર્ ાામાાાા આર્ ાે છે .

(૨) મ ૂત્રિસામત્રિના પાયાપર અને જેનુ કાયદાકીય પહરપાલન થઈ શકે એર્ ાી રોજગારીની દસ્ત્રાાાર્ ાજી
ે
શહરોના ત્રઆારે કાયર્ સાચાલન થાય છે .

(૩) સર્વ કામદારો સાથે સમાત્રના,સન્માનઅને ગરીમા પ ૂણર્વ્યહાવર કરાય છે .
(૪) સ્ર્ાચ્ચ્છક ત્રાાોરણે કાયર્ સાચાલન જેમાાાા કોઈ દબાણ કે રજજયાત્રા શ્રમ નથી.
(૫) સર્વ કામદારો યોગ્ય યવ ત્રારાર્ ત્રાાા હોય છે .

(૬ ) સર્વ કામદારોને ન્યાયી ર્ ાેત્રાન ચ ૂકર્ ાાતુા હોય છે .

(૭) સર્વ કામદારો માટે વ્યાજબી કામના કલાકો હોય છે .

(૮) સર્વ કામદારો રે ડ યુિનયનો રચર્ ાા અને / અથર્ ાા ત્રાાેમાાાા જોડાર્ ાા અને કાયદાથી ઉપલલલ હોય
ત્યાાાા ર્ ાાટાઘાટો કરર્ ાાનો અત્રિકાર ત્રારાર્વ ાા મુત્રિ છે .

(૯) કામના સ્થળે કામદારોના સ્ર્ાાસ્ા્ય અને સલાત્રમીની સુહરા છે .
(૧૦) કામદારો માટે વ્યાજબી કાયર્ પત્ર ત્રિની સુિર્ ત્રાાા છે .

(૧૧) વ્યસાવયનુા એ રીત્રાાે સાચાલન થાય છે કે જેથી પોષલણત્રમા જળર્ ાાય અને પયાર્રવ ણની સમસ્યા
ઓછી થાય.
(૧૨) પ્રગત્રિ અને પાલનની દે ખરે ખ.
નેેાર્ગ દિનિકાન ંુ નિલીકરણ
થાઈ યુિનયન ગ્રુપ અન્ય માટે આદર સહહહ િનર્ષઠાપ ૂણર્વ્ય વ્યસાવય સાચાન કરર્ ાા પ્રયત્નશીલ છે .
અમારી પ્રત્રિર્ષઠા એ અમારા લોકો છે અને અમારી બ્રાન્ડ જેટલી જ મહત્ર્પ ૂણર્ અસ્કયાત્રમ છે , અમારા સર્વ
કામદારો પાસેથી અને જેમની સાથે અમે વ્યસાવય કરીએ છીએ ત્રાાેમની પાસે અમે ર્ ત્રાર્ણ ૂાકના શ્રેર્ષઠ
ત્રાાોરણોની અપેત્રાાા રાખીએ છીએ. અમારા સપ્લાયર બનીને ત્રાાેમ કહી રહ્યા છો કે ત્રામે અમારા મ ૂળભ ૂત્રા
િસત્ર ાાાાત્રાાો સાથે જોડાઓ છો.
ુ સાથ વ્િવસાિ કરવાનેેી ફરજિિાત નેરૂરીિાતો
થાઈ યનુ િનિ ગ્રપ
આ િભાવગમાાાા થાઈ યુિનયન ગ્રુપ સાથે વ્યસાવિયક સાબાત્રાાો સ્થાપર્ ાા અને જાળર્વ ાા માટે અમારા
સપ્લાયરો માટેની રજજયાત્રા જરૂરીયાત્રાાોનુ ણવર્ન કરીએ છીએ.
અમારી સાથે અથર્ ાા અમારા માટે કામ કહરા સર્વ સપ્લાયરો આ રજજયાત્રા જરૂરીયાત્રાાોનો આદર કરે
અને ત્રાાેઓની સર્વ કામગીરીમાાાા ત્રાાેનાુ પહરપાલન થાય ત્રાાે સુિનત્રિત્રા કરે ત્રાાે અમારા માટે જરૂરી
છે .

(૧) વ્યસાવયનુા કાયદે સર રીત્રાાે અને િનર્ષઠાથી સાચાલન કરર્ ાામાાાા આર્ ાે છે .

લાાાાચ
દરે ક પ્રકારની લાાાાચ,ભ્રષર્ષટા, પસા પડાર્વ ાા અથર્ ાા નાણાાાાકીય ગોટાળા સામે પ્રત્રિબાત્રા છે અને
સપ્લાયરો દ્વારા હાથ ત્રારાત્રાાા ર્ ાાલણબ્યયક વ્યહાવરમાાાા લાાાાચ િનષેત્રા માટે પુહરી કાયર્ પત્ર ત્રિઓ
લાગુ કરાયેલ છે .
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થાઈ યુિનયન ગ્રુપ સાથે વ્યસાવિયક વ્યહાવરમાાાા સપ્લાયરો જે જાલણા હોય ત્રાાેર્ાા હહહસાલબના ટકરાની
જાણ થાઈ યુિનયન ગ્રુપને કરર્ ાાની રહેશે જેથી યોગ્ય પગલાાાા લેર્ાા માટેની અમને ત્રાકો ઉપલલલ
થાય. થાઈ યુિનયન ગ્રુપ સાથે વ્યસાવિયક સાબાત્રા બાાાાત્રાત્રાાા પહેલા સપ્લાયરના વ્યસાવયમાાાા કોઈ
સરકારી કમર્ચારી અથર્ ાા રાજકીય ત્રપના પ્રત્રિિનત્રિ અથર્ ાા થાઈયુિનયન ગ્રુપના કમર્ચારીના
માલલકી હક અથર્ ાા લાભદાયી હહહ અંગેની જાણ કરર્ ાાની રહેશે.
ભટસોર્ ેાદ, નેનેેનેેાનેતી નિે નેનેેોરં નેને
થાઈ યુિનયન ગ્રુપ સાથેની કોઇ પણ વ્યાસાવિયક મહેમાનગત્રિ, અથર્ ાા મનોરાજન મયાર્હહદ સ્ર્રૂપનુાઅને
સારા વ્યાસાવિયક સાલબો જાળર્વ ાા માટે જ હોય ત્રાાેમજ થાઈ યુિનયન ગ્રુપ, ભિર્ષયવના ત્રાાાાત્રાાાકીય
ુ ી ન હોવુા જોઇએ.
કામકાજ આપર્ ાા માટે જે િનણર્યો લે ત્રાાેને કોઇ રીત્રાાે પ્રભાકવ બને ત્રાાેર્ાા હેતથ
થાઈ યુિનયન ગ્રુપના કમર્ચારીઓ અને સપ્લાયરોના કમર્ચારીઓ ચ્ચે ભેટની આપ લે ટાળર્ ાી જોઇએ.
કાપનીઓ ચ્ચે ભેટની અત્રિકૃત્રા આપ લે માન્ય છે પરાતુ ત્રાાે પારદશર્ક અને યોગ્ય રીત્રાાે નોંત્રાાાયેલી
હોર્ ાી જોઇએ.
સ્પ્ેાર્ નિે સ્્ર્હકી નેેાહિતી
થાઈ યુિનયન ગ્રુપના ક્સ્પર્કોને લલગી ત્રામામ માહહહી કાયદે સર રીત્રાાે મેળર્ ાાયેલી છે અને િર્શ્ાવસ
ુ માટે ત્રાાે પવરાશે. થાઈ
િરોત્રાાી સાબત્રિત્રા કાયદાઓ અને િનયમોને અનુસરીને કાયદે સરના હેતઓ

યુિનયન ગ્રુપના ક્સ્પર્કોને લલગી ખાનગી અને જાહેર ન હોય ત્રાાેર્ાી કોઇ માહહહીની થાઈ યુિનયન
ગ્રુપને જાણ કરર્ ાાનો કોઇ પણ સમયે કોઇ પણ પ્રયાસ કરર્ ાામાાાા આર્ ત્રાાો નથી.
નેેાણાકીિ રે કર્ગ , નેેાણાંકીિ ર્ ેોટાળા નિે આંતરીક વ્િાપાહરી નેેાહિતી
સર્વ વ્યસાવય અને ત્રાાાાત્રાાાકીય કામકાજમાાાા પારદશર્હકા જળર્ ાાશે અને સપ્લાયરોના ચોપડામાાાા
અને રે કડર્માાાા ત્રાાેની ચોકસાઇ પ ૂર્વક નોંત્રા આિત્રથક ગોટાળામાાાા કોઇ પ્રત્ત્ય પ્રયત્ન અથર્ ાા
ભાગીદારી નથી.થાઈ યુિનયન ગ્રુપના સપ્લાયરના કબજામાાાા હોય ત્રાાેર્ાી કોઇ ખાનગી માહહહી
અંદરના વ્યહાવરો કરર્ ાામાાાા અથર્ ાા ત્રાાેના ટેકામાાાા ર્ ાાપરર્ ાામાાાા આર્ ત્રાાો નથી.
નેેાહિતી નિે નિલકનતી સરુ ક્ષા
થાઈ યુિનયન ગ્રુપની ખાનગી માહહહી, જાણકારી અને બૌચ્ચ્ ક સાપદાનો આદર કરાય છે , અને ત્રાાેની
સુહરા કરર્ ાામાાાા આર્ ાે છે . થાઈ યુિનયન ગ્રુપ દ્દારા પ ૂરી પાડર્ ાામાાાા આર્ ાલ
ે સર્વ માહહહી જે ત્રાાે

ુ ર પવરાય છે . થાઈ યુિનયન ગ્રુપના ગ્રાહકો અથર્ ાા કમર્ચારીઓને લલગી કોઇ અને સઘળી
ઠરાર્ ાેલ હેતસ
અંલગ માહહહીની ગોપનીત્રયાની સન્માનપ ૂણર્ જાળણી અને સાબત્રિત્રા ગોપનીત્રયા કાયદા અને િનયમોનુા
પાલન થાય ત્રાાે રીત્રાાે કરર્ ાાની રહેશે.

ુ વત્તા નિે ઉત્તરદાિી નેવીનિકરણ
ઉત્પાહદનેેી ગણ
સાબત્રિત્રા કરાર દસ્ત્રાાાર્ ાજ
ે ોમાાાા િત્રનાર્રીત્રા સુહરા અને ગુણર્ત્ાવ માપદાડો અને ત્રાાારાત્રાાોરણોને
પહોંચી ળવ ર્ાા ઉત્પાદનો અને સેર્ાાઓ અપાય છે , અને ઇચ્છીત્રા હેત ુ માટે ત્રાાેનો ઉપયોગ સુરલલત્રા છે .
સશોત્રાન અને િકાવસ જર્ ાાબદારીપ ૂર્વક કરાય છે , અને સુાદર ચ્િલિનકલ વ્યહાવર પર ત્રઆાહહર ત્રાથા
સામાન્ય રીત્રાાે ર્ ાજ્ઞાિનક, ત્રાકનીહક ટેકિનકલી અને નીત્રિિષવયક િસત્ર ાાાાત્રાાો અનુસાર હોય છે .
કાિદાન ંુ પિરપાલલ 4

સપ્લાયર કામગીરી કહરા હોય ત્રાાે દે શના સર્વ કાયદા અને િનયમોનુા પાલન કરર્ ાામાાાા આર્ ાે છે .
આંત્રારાષ્રીય ર્ ાેપારને લલગા ( પ્રત્રિબાત્રાાો સાબત્રિત્રા, િનકાસ િનયાત્રાણો અને ઉર્ત્રદાયત્ર્ અહેર્ાાલ લલી)
ડેટા સુહરા અને િર્શ્ાવસ /ક્સ્પાર્ િરોત્રાાી કાયદાઓ અને અન્ય લાગુ પહડા આંત્રારાષ્રીય કાયદા અને
િનયમોનુા પાલન કરર્ ાામાાાા આર્ ાે છે .
સમસ્યાઓનો અહેર્ાાલ અને પ્રત્રિભાર્
ઉપરની જરૂહરયાત્રાને લલગા કોઇ પણ પ્રશ્નો ઉઠાર્વ ાા માટે કમર્ચારીઓને ત્રાક પ ૂરી પાડર્ ાામાાાા આર્ ાે છે
અને કોઇ પણ સમસ્યા અંગે રજૂત્રઆમાાાા કમર્ચારીઓને દ્વેષયુત્રિ પગલાથી સુહરા આપર્ ાામાાાા આર્ ાે
છે .

૧.૧ લાાાાચ િરોત્રાાી, ભેટ અને મહેમાનગત્રિ સાલબમાાાા વ્યાસાવિયક િનર્ષઠાની અપેત્રાાા માટે સ્પર્ષટ
ત્રાથા પ્રભાકવ નીત્રિઓ લાગુ કરાઇ છે . ક્સ્પાર્ત્મક કાયદાઓ અને હહહ સાબાત્રાના ટકરાર્ અંગે ત્રાાે પ ૂહરી
જોગર્ ાાઇઓ ત્રારાર્ ાે છે .

૧.૨ અનુપાલનના પ્રશ્નો અંગે જોખમ ચકાસણી પત્ર ત્રિ અને ત્રાાાલીમ લાગુ કરાઇ છે . અનુપાલન ન થાય
ત્રાાેર્ાા હકસ્સામાાાા પ્રત્રિબાત્રાાો અને િનર્ ાારક પગલાાાા લેર્ાાય છે .
૧.૩ યોગ્ય નાણાાાાકીય વ્યહાવર નીત્રિઓ અને પત્ર ત્રિઓ જાળર્વ ાામાાાા આર્ ાે છે જેથી સર્વ નાણાાાાકીય
વ્યહાવરોની યોગ્ય નોંત્રા થાય અને શક્ય કોઇ પણ નાણાાાાકીય ગેરવ્યહાવર ત્રાાારર્ ાી શકાય. જાહેર ન કરાયેલ
હોય અથર્ ાા નોંત્રાાાયેલ ન હોય ત્રાાેવાુ કોઇ ખાતુા, ભાડોળ અથર્ ાા િમલહકની સ્થાપના કરાશે નહીં અને
જળર્ ાાશે નહીં.

૧.૪ વ્યસાવય કે ઉત્પાદન સાબાત્રાાી સર્વ ખાનગી માહહહી ત્રિ જરૂરીયાત્રાના ત્રાાોરણે મયાર્હહદ પ્રર્ ાેશ
અત્રિકાર સહહહ સુરલલત્રા રીત્રાાે સાગ્રહહહ કરાય ત્રાાે ચોક્કસ કરર્ ાા માટે પુહરી પ્રહહયા અને માળખુ લાગુ
કરાયેલ છે .

૧.૫ સપ્લાયર અથર્ ાા ત્રાાેની સપ્લાય શ્ર ૃખલા ઉભહરા ઉત્પાદનની ગુણર્ત્ાવ અથર્ ાા સુહરાને લલગી

લલચિંત્રાાાઓ ત્રાહર જ થાઇ યુિનયન ગ્રુપને અત્રિસ ૂલલચ (જાણ) કરાય ત્રાાેના માટે પુહરી પ્રહહયાઓ ઉપલલલ
છે .

૧.૬ સપ્લાયર અને ત્રાાેના કમર્ચારીઓ દ્દારા સર્વ લાગુ પહડા કાયદાઓ અને િનયમનોનુા પાલન કરાય
છે ત્રાાે સુિનત્રિત્રા કરર્ ાા યોગ્ય પત્ર ત્રિઓ લાગુ કરાયેલ છે .

૧.૭ કોઇ દ્વેષપ ૂણર્ વ્યહાવરના ડર િનાવ કમર્ચારીઓ પ્રશ્નો રજુ કરી શકે ત્રાાેર્ાી વ્યસ્થાવ ઉપલલલ છે .
૨. મક્ુ ત સંનેિનતા પાિા પર નિે જેન ંુ કાિદાકીિ પાલલ થઇ િકે તવી રોનેર્ ેારીનેેી દસ્તાવજી
નેેોવાગઇન

ા આ્ેારે કાિર્ સંચાલલ થાિ છ.

(કાયમી અને હાગામી અને આઉટસોસર્ કામદારોના) રોજગારી, કરાર, સ્થાિનક, રાર્ષ્ષ્રય શ્રિમક અને
સામાજજક સુહરા કાયદાઓ અને િનયમનો અને લાગુ પહડા સામ ૂહહક કરારો અંત્રાલગર્) અત્રિકારોની સુહરા
થાય ત્રાાેર્ાા લઘુર્ત્મ ઉ�ાેર્શય સાથેની નીત્રિઓ સ્ર્ાીકારાઇ અને પાલન કરાઇ રહી છે .
૨.૧ રોજગારદાત્રાાા/કામદાર સાબાત્રાાોની ચાર્ ાીરુપ જોગર્ ાાઇઓ જેર્ ાી કે કલાકો, ઓરવ ટાઇમ, ર્ ાેત્રાન,
લાભો, રજા, િશસ્ત્રા િષવયક અને રીયાદ પત્ર ત્રિઓ (૧) બાને ત્રપકારો દ્દારા મુત્રિ રીત્રાાે સાત્રમ (૨)
દસ્ત્રાાાર્ ાેજી લખાણમાાાા અને (૩) રોજગારદાત્રાાા અને કામદાર દ્દારા સહી થયેલી છે . 5

૨.૨ બોલીઓ અને શહરો કામદાર દ્દારા સ્પર્ષટ રીત્રાાે સમજેલી છે , અને જરૂર પડે ત્રાાો ત્રાાે /ત્રાાેણી જે
ભાષામાાાા સમજી શકે ત્રાાેમાાાા મૌલખક રીત્રાાે સમજાર્ ાાઇ છે .

૨.૩ રોજગારદાત્રાાા અને કામદાર બાને દ્દારા પહરર્ ત્રાર્નોની લેલલખ સ્ર્રૂપે સામત્રિ દશાર્ર્ ાાઇ છે .
૩ સવર્ કાનેદારો સાથ નસાનેતા, સન્નેેાને નિે િગ હરાપ ૂણર્ વ્િનવાર
કોઇ કામદારને શારીહરક, જાત્રિય, માનિસક/ મૌલખક પજણી, અશોભનીય કે અન્ય પ્રકારનુા ત્રામકીભયુર્
ર્ ત્રાર્ન કરાતુા નથી. નોકરીએ રાખર્ ાા/ લળિર/ પેશગીઓ/ િશસ્ત્રા/ સામાચ્પ્ત્રા અથર્ ાા િનવ ૃત્રિ સહહહ
રોજગારીમાાાા કોઇ ભેદભાર્ રખાત્રાાો નથી. જાત્રિ, રાર્ષ્ષ્રય મ ૂળ, ર્ ાાાશીત્રયા, ત્રામર્, યવ, અશહકત્રાાા,
લલલિંગ, લગ્ન તસ્થત્રિ, જાત્રિય પસાદગીઓ, યુિનયન સભ્યપદ, રાજકીય જોડાણ/ આરોગ્ય અશહકત્રાાા
અથર્ ાા ગભાર્સ્થાવના ત્રઆારે ભેદભાર્ અટકાર્ ાાય છે . ખાસ ત્રાાો ભેદભાર્ સાદભે મહર્ત્મ નબળા
કામદારોના અત્રિકાર પ્રત્યે

યાન અપાય છે .

૩.૧ જાત્રિ, રાર્ષ્ષ્રય મ ૂળ, ર્ ાાાશીત્રયા, ત્રામર્, યવ, અશહકત્રાાા, લલલિંગ, લગ્નતસ્થત્રિ, જાત્રિય પસાદગીઓ, યુિનયન
સભ્યપદ/ રાજકીય જોડાણ, સ્ર્ાાસ્ા્યલલી અશહકત્રાાા અથર્ ાા ગભાર્સ્થાવના ત્રઆારે કોઇપણ પ્રકારના ભેદભાર્ પર
પ્રત્રિબાત્રા ત્રારાર્ ત્રાાી નીત્રિઓ અને કમર્ચારીઓને ત્રાાેઓના અત્રિકારની જાણ કહરી પત્ર ત્રિઓ ઉપલલલ છે .

૩.૨ ગભાર્સ્થાવ પરીત્રાણ અથર્ ાા અન્ય પ્રકારની આરોગ્યલલી ચકાસણીઓ જે ભેદભામાવાાા પરીણમે ત્રાાે
સહન કરાત્રાાી નથી.

૪. દબાણ કે ફિરજિિાત નશ્ર િનવા સ્વૈસ્સ્છક ે્ેોરણ કાિર્ કરાિ છ.
શ્રિમક કરાર, ર્ ાેઠીયા કે અન્ય કોઇ પ્રકારના દબાયુત્રવ િ શ્રમ સ્ર્ાીકૃત્રા નથી. માનિસક અને શારીહરક
બળજબરી, ગુલામી અને દે હવ્યાપાર પર િનષેત્રા છે .
૪.૧ કામદારો નોકરીમાાાા મુત્રિરીત્રાાે અને સમાત્રનાથી દાખલ થાય અને ત્રાાેઓની ઇચ્છા થાય ત્રાાો છોડી
ત્જા કદી અટકાર્ ાાય નહીં ત્રાાે િનત્રિત્રા કરર્ ાા ભહરીની નીત્રિઓ, પત્ર ત્રિઓ અને ત્રાાાલીમી સ્ટા છે .
૪.૨ કામદારોને આનવ-જાનવની સ્ર્ત્રાાાાત્રાત્રાાા છે , અને સપ્લાયરના (કામકાજના) સ્થળે ત્રાાેઓને ગોંત્રાાી
રખાત્રાાા નથી.
૪.૩ કામદારો માટે ત્રાાેઓના ઓળખ કાગળો સોંપી દે ર્ાાની જરુહરયાત્રા નથી. જયાાાા ઓળખ કાગળો
લેર્ાા કાયદાકીય રીત્રાાે જરૂર છે . ત્યાાાા કામદારોને ત્રાાેઓના ઓળખત્રપો ઉપલચ્ચ્લત્રામ બને, ત્રાાેઓને
કાયર્સ્થળ છોડી ત્જાાાા અટકાર્ ાાય નહી. અને રોજગાર સમાપ્ત્રા થાય કે ત્રાહર જ ત્રાાેઓના કાગળો પહર
કરાય ત્રાાે સુિનત્રિત્રા થાય ત્રાાેર્ાી વ્યસ્થાવ કરાઇ છે .

૪.૪ સપ્લાયરોએ સુિનત્રિત્રા કરશે કે કામદારો સમજી શકે ત્રાાે ભાષામાાાા કરારો ઉપલલલ છે .
૫. સવર્ કાનેદારો િોગ્િ વિ ે્રાવતા નેેોિ છ

સપ્લાયરની પ્રત્ત્ય દે ખરે ખ હેઠળની કોઇપણ પ્રવ ૃત્રિમાાાા પાદર(૧૫) ષવર્થી નીચેની યવના બાળમજૂર
અથર્ ાા ત્રાાે દે શમાાાા શ્રિમક કાયદા હેઠળ િનહહદર્ષટ કામ માટેની લઘુર્ત્મ યવ નીચેનાને રોકાય નહીં
અથર્ ાા રોજગારમાાાા લેર્ાાય નહીં/ લેર્ાાશે નહીં. સપ્લાયોરો એ સુિનત્રિત્રા કરશે કે ૧૮ ષવર્થી ઓછી
યવના કમર્ચારીઓ ભયજનક કાયર્સ્થળોમાાાા કામ કરશે નહીં અને કામનો સમય 6

પ્રત્રિહદન આઠ(૮) કલાકથી ર્ુવ ન હોય અને રાત્રા પાળીમાાાા (રાત્રાના દશથી સર્ ાારના છ કલાક) કામ
કરે નહીં.

૫.૧ રોજગાર માટેની લઘુર્ત્મ યવ િનહહદર્ષટ કહરી રોજગારી નીત્રિ લાગુ છે .સાથે જ આ નીત્રિ અમલી કરર્ ાા
અસરકારક કાયપર્ત્ર ત્રિ અને યવ ચકાસણીના ઉપાયો (જેર્ ાા કે ઓળખત્રપ અથર્ ાા સરકાર દ્દારા જારી કરે લ
પાસપોટર્ )છે .
૫.૨ લબા સાજોગોમાાાા યુર્ાા કામદારોના આરોગ્ય અને સલામત્રિનુા

યાન રખાય છે , અને સુરલલત્રા કરાય

છે . આ સુહરાથી જેમાાાા િશેષ કાળજી અને પ્રત્રિબત્ર ત્રાાાની જરૂરીયાત્રા છે ત્રાાેર્ાા આપિર્ત્કારક અથર્ ાા
રાત્રિ કાયર્ જેર્ ાા ચોક્કસ પ્રકારના કામોમાાાા ત્રાાેઓને સામેલ કરાશે નહી.
૬. સર્વ કામદારોને ન્યાયી ર્ ાેત્રાન ચુકર્ ાાય છે .
કામદારોને ર્ ાેત્રાન, ઓરવ ટાઇમ પગાર, લાભો અને સર્ ાેત્રાન રજાઓ, સહહહનુા કુલ લળિર પેકેજ અપાતુા હોય
છે . જે દે શના કાયદાકીય લર્ુર્ત્મ ત્રાાોરણો અનુસારનુા કે ત્રાાેથી ર્ુવ હોય છે , અને કાયદાકીય રીત્રાાે પાલન
કરર્ ાાપાત્રા સામ ૂહહક ર્ ાાટાઘાટ કરાર ત્રઆાહહર લળિર જોગર્ ાાઇઓ અમલી કરાય છે અને ત્રાાેનાુ પાલન
થાય છે .

૬.૧ કામદારોને દરે ક પગાર સમય માટે એક પગાર સ્લીપ મળે છે , જેમાાાા ર્ ાેત્રાન, લાભો, બોનસની ચોક્કસ
રકમ અને કોઇ કપાત્રા સહહહના લળિરના ભાગો સ્પર્ષટ રીત્રાાે દશાર્ર્ ાલ
ે ા હોય છે . દરે ક કામદાર દ્દારા સમજી
શકાય ત્રાાેર્ાી ભાષાઓમાાાા પગાર સ્લીપ બનાર્ ાાશે.

૬.૨ ર્ ાેત્રાન સમયસર અને પુરેપરૂુ ચ ૂકર્ ાાય છે .
૬.૩ કાયદાકીય લઘુર્ત્મ ત્રાાોરણો અનુસાર અથર્ ાા યોગ્ય પ્રર્ ત્રાર્માન ત્ર
કામનુા લળિર અપાય છે .

ોલગક ત્રાાોરણોનુસાર લબા

૬.૪ કાયદાકીય રીત્રાાે બાત્રાનહકાર્ સામુહહક ર્ ાાટાઘાટ કરારથી સ્થાિત્રપ લળિર જોગર્ ાાઇઓ અમલી કરાય
છે અને ત્રાાેનાુ પાલન થાય છે .

૬.૫ દરે ક પગાર સમયને લલગી કરર્ ાેરા અથર્ ાા સામાજજક ર્ ાીમા જેર્ ાી સર્વ કાયદાથી રજીયાત્રા કપાત્રાાો,
કાયદાકીય જરૂરીયાત્રાાો અનુસાર અને કાયદાથી સુલલચ ખાત્રાાાઓ અથર્ ાા એજન્સીઓમાાાા જમા કરાર્ ાાય
છે .

૬.૬ કાયદાકીય રીત્રાાે રજીયાત્રા કપાત્રાાો િસર્ ાાયની સર્વ કપાત્રાાો ત્રિ કામદારોની વ્યત્રિ અને લેલલખ
સામત્રિથી જ કપાય છે

૭ સવર્ કાનેદારો નેેાટે કાનેનેેા વ્િાનેબી કલાકો નેેોિ છ.

કામદારોને જયાાાા રોજગાર અપાયો હોય ત્રાાે દે શના શ્રિમક કાયદાઓમાાાા િનયિત્રમ અને ઓરવ ટાઇમ
કલાકો માટે છૂટ હોય ત્રાાેનાથી ર્ુવ કામ કરાર્ ાાતુા નથી. કામદારો દ્દારા સઘળા ઓરવ ટાઇમ કાયર્ સ્ર્ાચ્ચ્છક
ત્રાાોરણે હોય છે .

૭.૧ િનયિત્રમ અને ઓરવ ટાઇમ કામના કલાકો માટે સ્પર્ષટ નીત્રિઓ અમલી કરાઇ છે . જેમાાાા ઓરવ ટાઇમ
નક્કી કરર્ ાા માટે અને કામદારની સામત્રિ મેળર્વ ાા માટે ઠરાર્ ાેલી પત્ર ત્રિઓ છે . 7

૭.૨ દરે ક સાત્રા હદસવના સમયમાાાા કામદારો સળાગ ૨૪ કલાકના આરામ માટે પાત્રા છે . જો ઉત્પાદન
અથર્ ાા સેર્ાાના સાત્રાત્યની વ્યાજબી જરૂરીયાત્રાના કારણો કામદારોને આરામના હદસે કામ કરવુા આર્શયવક
બને ત્રાાો ત્રાાેના પછી ત્રાહર જ કામદારોને સમાન સમયનો આરામ લળિરરૂપે મળર્ ાો જોઇએ.
૭.૩ જો રોજગાર કરારમાાાા કરાર ત્રઆાહહર ઓરવ ટાઇમની છુટ હોય ત્રાાો કામદારોની ત્રાાેમાાાા વ્યહક
સામત્રિ હોય છે . કામદારો દ્દારા સર્વ ઓરવ ટાઇમ કામ, સ્ર્ાચ્ચ્છક ત્રાાોરણે હોય છે .
૭.૪ કાયદા દ્દારા ઠરાર્ ાેલ ત્રાાોરણે સર્વ ઓરવ ટાઇમ કામનુા ચુકણુાુાં કરાય છે .
૮ સાગઠન રચર્ ાા અને સામ ૂહહક ર્ ાાટાઘાટના સ્ર્ાાત્રાાાાત્ર્યના કામદારોના અત્રિકાર માન્ય છે અને ત્રાાેનો
આદર કરાય છે . કોઇપણ સાગઠનમાાાા જોડાર્ ાાના ત્રાાેમના અત્રિકારનો ઉપયોગ કરર્ ાામાાાા
કામદારોને કોઇ ત્રામકી કે પજણી કરાત્રાાી નથી.
૮.૧ મુત્રિરીત્રાાે સાગહહઠ થર્ ાાના કામદારના અત્રિકારનો આદર કરર્ ાાની મેનેજરો, સુપરર્ ાાઇઝરો અને
ચોકીદારોને ત્રાાાલીમ અપાય છે .
૮.૨ કામદારો ત્રાાેઓના અત્રિકાર જાણે અને સમજે છે .ત્રાાેનો ઉપયોગ અંગે િર્શ્ાવસ અનુભર્ ાે છે અને
ત્રાાેઓના આ અત્રિકારનો ઉપયોગ કરર્ ાામાાાા, લાભ લેર્ાામાાાા અન્ય કોઇ કામદાર કે મેનેજર ત્રામને
નહડરરૂપ બનશે નહીં.
૯. કામના સ્થળે કામદારોના આરોગ્ય અને સલામત્રિની સુહરા કરાય છે .
કામથી અથર્ ાા રોજગારદાત્રાાા કામગીરીથી સજાત્રર્ા, ત્રાાેને સાબત્રિત્રા અથર્ ાા ત્રાાે દરમ્યાન ત્રથા
અકસ્માત્રાાો અને ઇજાઓને અટકાર્વ ાા સ્ર્ાાસ્ા્યપ્રદ અને સુરલલત્રા કાયર્સ્થળ ઉપલલલ કરાય છે .
સપ્લાયરોએ સુિનત્રિત્રા કરશે કે કાપનીને ગભાર્સ્થાવની જાણ કરી છે ત્રાાેર્ાી ગભર્ર્ ત્રાાી કામદાર

ભયજનક કાયર્ િસ્ત્રવ ાાારામાાાા કામ કરશે નહી. ગભર્ર્ ત્રાાી કામદાર પ્રત્રિહદન આઠ (૮) કલાકથી ર્ુવ
કામ કરશે નહી, અને રાત્રિના દશ(૧૦)થી સર્ ાારના છ(૬) કલાકની રાત્રાપાળીમાાાા કામ કરશે નહીં.
સપ્લાયરો, ગભાર્સ્થાવને કારણે છટણી, પાિરી ત્રઉાર કે લાભ ઘટાડાને લાગુ કરશે નહીં.
૯.૧ કામદારોને અને સાઇટ પર હાજર અન્ય વ્યક્તિઓને અને પયાર્રવ ણને જોખમ હોય ત્રાાેર્ાી અડચણોને
ત્રામશ: ત્રાાારર્ ાીને સપ્લાયરો નાબુદ અથર્ ાા િનયાત્રિત્રા કરશે.

૯.૨ વ્યાસાવિયક સ્ર્ાાસ્ા્ય અને સુહરા માટે સ્પર્ષટ અને પ્રભાકવ નીત્રિઓ અને પત્ર ત્રિઓ ઉપલલલ છે . અને
સામિયક ત્રાાોરણે ત્રાાે અત્રદ્યન કરાય છે .

૯.૩ વ્યાસાવિયક સ્ર્ાાસ્ા્ય અને સુહરા નીત્રિઓ અને પત્ર ત્રિઓ વ્યાપક રીત્રાાે પ્રસાહહર કરાઇ છે .
૯.૪ વ્યસાવયના સ્થળે દાખલ ત્રથા સર્વ કામદારો અને વ્યક્તિઓને કાયર્સ્થળમાાાા િનહહહ જોખમ િષે યોગ્ય
જાણકારી અપાય છે અને આર્ ાા જોખમ ટાળર્ ાા પ ૂરતુા જ્ઞાન અને વ્યક્તિલગ સુહરાના સાત્રાનો અપાય છે .

૯.૫ કાયર્સ્થળમાાાા દાખલ ત્રથી અથર્ ાા ઉત્પાદન સાથે કામ કહરી લબી વ્યક્તિઓને જો સ્ર્ાાસ્ા્ય અને
સુહરા સાલબી કોઇ ઘટના બને ત્રાાો યોગ્ય પગલાાાા લેર્ાા અંગે પુહરી માહહહી અપાય છે .

૯.૬ રોજગારદાત્રાાાના ખચે લબા કમર્ચારીઓને યોગ્ય વ્યક્તિલગ સુહરાના સાત્રાનો અપાય છે . 8

૯.૭ કમર્ચારીઓએ ત્રાાેઓનુા કાયર્ સલામત્રિ રીત્રાાે પ ૂણર્ કરર્ ાા જરૂરી ત્રાાાલીમ મેળર્ ાી છે .
૯.૮ સુરલલત્રા અને સ્ર્સસ્થ કાયર્ સુિર્ ત્રાાા અને જયાાાા ઉપલલલ કરાઇ હોય ત્યાાાા રહેર્ાાની સુિર્ ત્રાાા
અપાય છે . લઘુર્ત્મ ત્રાાોરણે ચોખખુા પીર્ ાાનુા પાણી, પુહરા સ્ર્સચ્છ િશ્રાવમ ખાડો, પુહરો હર્ ાા ઉજાસ, આગ
સમયે નીકળર્ ાાના દ્વાર અને આર્શયવક સુહરા સાત્રાનો, ત્રાત્કાલ સારર્ ાાર કી્સ,ત્રાત્કાલ ત્રાબીબી સાભાળ
ઉપલચ્ચ્લ, સા -સુથરા ભોજન િસ્ત્રવ ાાાર અને પુહરા પ્રકાિત્રશ કાયર્મથક(કવ ર્-સ્ટેશન) પુરા પાડર્ ાા જોઇએ.
ુ વ્ેા નેેોિ છ
૧૦ વ્િાનેબી કાિર્પધ્િત નેેાટે કાનેદારોનેે સિ
કાયર્ સાલબોથી ઉપચ્તસ્થ સમસ્યાઓના પ ૂર્વગ્રહરહહહ અને વ્યાજબી સમાત્રાાાનમાાાા પરીણમે ત્રાાેર્ાી
પારદશર્ક, વ્યાજબી અને ખાનગી કાયર્ પત્ર ત્રિઓ કામદારોને અપાય છે .
૧૦.૧ (૧) કામદારોને રીયાદ કરર્ ાા, સ ૂચન કરર્ ાા અને રીયાદ નોંત્રાાાર્વ ાા અસરકારક વ્યસ્થાવની સરળ
રીત્રાાે ઉપલચ્ચ્લ અને
(૨) િરીત્રા, પ ૂર્વગ્રહરહહહ અને વ્યાજબી સમાત્રાાાનમાાાા પરીણમે ત્રાાેર્ાી જે ત્રાાે બાલબની પ ૂણર્ ત્રાપાસની
પત્ર ત્રિ અપનાર્ ાાઇ છે .

૧૦.૨ રીયાદ િનર્ ાારણ વ્યસ્થાવ વ્યાપક રીત્રાાે પ્રસાહહર કરાય છે અને (જો ઇચ્છા હોય ત્રાાો )કોઇપણ
રીયાદની ગોપનીત્રયા અને �ાેષયુત્રિ વ્યહાવર િનષેત્રાની ખાત્રાાી અપાય છે .
૧૧ વ્િવસાિ એ રીત સંચાલલ થાિ છ જેનેેાથી સાતત્િતા નેળવાિ નિે પિાર્વરણ િસર

છી થાિ.

ુ ી) કાયર્કલાપો, સ્ત્રોત્રા, ઉત્પાદન, પ્રોડિટનુા િર્ ત્રારણ અને
(પયાર્રવ ણની સુહરા અને જાળણીના હેતથ
સેર્ાાઓનો પ ૂરઠો હાથ ત્રારાય છે અને પયાર્રવ ણલલી ત્રાાારાઓ અને િનયમોનુા પાલન કરાય છે .
૧૧.૧ ત્રાાેઓની કામગીરી માટે સર્વ આર્શયવક કાનુની પરર્ ાાનગી લેર્ાાયેલી છે .

૧૧.૨ સર્વ આર્શયવક કાયદાકીય પરર્ ાાનગી માટેની જાણકારી અને પહરપાલન સુિનત્રિત્રા કરર્ ાા સર્વ
કમર્ચારીઓને ત્રાાાલીમ અપાઇ છે .

૧૧.૩ અસરકારક પયાર્રવ ણ સાચાલન આયોજન માટે જ નહીં પરાતુ આપિર્ત્જનક રસાયણો, કચરો, દૂ િત્રષ
જળ અને પ્રદુિત્રષ હર્ ાા સર્જન, જળ અને ઉજાર્ ઉપભોગ (આહદના) ઉપયોગ માટે પણ અસરકારક એર્ ાો
પયાર્રવ ણ વ્યસ્થાવપન પ્લાન ઉપલલલ હોર્ ાો જોઇએ.
ુ રણ નિે પિરપાલલ
૧૨ પ્રિગતન ંુ િનસ
સપ્લાયર દ્દારા થાઇ યુિનયન ગ્રુપ અથર્ ાા ત્રાાેની પેટા કાપનીઓ અને ત્રાાેઓના પદનાિત્રમ એજન્ટો ડે

પાલન સુિનત્રિત્રા કરર્ ાા અનુર્ત્રાાી કાયર્ર્ ાાહી અત્રિકૃત્રા કરાશે. જેમાાાા ઉત્પાદન સુિર્ ત્રાાાઓનુા અને
રોજગારદાત્રાાાઓદ્દારા અપાત્રાાા રહેઠાણોનુા સાઇટ પર આકતસ્મક િનરીત્રાણ, રોજગારલલી બાલબોના ચોપડા
અને રે કડર્ની સમીત્રાાા અને કમર્ચારીઓ સાથે ખાનગી મુલાકાત્રાનો સમાર્ ાેશ થાય છે .

બી (આચારસાહહહાના) ભાગનો અહેર્ાાલ

થાઇ યુનીયન ગ્રુપ દ્દારા કરાર કરાયેલ સર્વ સપ્લાયરોને આ જોગર્ ાાઇઓ લાગુ પડે છે . જો થાઇ યુનીયન
ગ્રુપને ર્ ાેચાત્રાાા ઉત્પાદનો પુરી પાહડી સેર્ાાઓમાાાા આઉટસોસર્ દ્દારા અથર્ ાા સપ્લાયરોના સપ્લાયર
(પેટા સપ્લાયર) દ્દારા અપાત્રાાી સેર્ાાઓ જરૂરી હોય ત્રાાો સપ્લાયરોએ સુિનત્રિત્રા કરશે કે આ
જોગર્ ાાઇઓ પેટા સપ્લાયરો અથર્ ાા આઉટસોસર્ કાપનીઓ દ્દારા પણ લાગુ કરાશે. 9

૧. આ નીત્રિના પાલનમાાાા થાઇ યુનીયન ગ્રુપના કોઇ કમર્ચારી અથર્ ાા થાઇ યુનીયન ગ્રુપ ર્ ત્રાાી કામ
કહરી કોઇ વ્યક્તિ દ્દારા પહરપાલનમાાાા િનર્ષ લળા સહહહ સપ્લાયરની જાણમાાાા હોય ત્રાાેર્ાી
િનર્ષ લળાનો થાઇ યુનીયન ગ્રુપને ત્રાહર જ અહેર્ાાલ અપાશે. આમ કરર્ ાામાાાા િનર્ષ લળા
આચારસાહહહાનો ભાગ ગણાશે.

૨. અમે આચારસાહહહાની આ નીત્રિના ર્ ાાસ્ત્રાિકવ અથર્ ાા શાકાસ્પદ ભાગનો અહેર્ાાલ આત્રપા સપ્લાયર
કે ત્રાાેમના કામદારો માટે દ્દે ષપ ૂણર્ કાયર્ર્ ાાહીના ભય િનાવ બોલર્ ાાની પરાપરા ઉભી કરર્ ાા સબળ ટેકો
આપીએ છીએ.
૩. શુત્ર

બુચ્ચ્ થી આચારસાહહહાના પહરપાલનમાાાા પ ૂત્રાત્રર્ાના અભાનાવ અહેર્ાાલની થાઇ યુનીયન ગ્રુપ

દ્દારા ત્રાપાસ કરાશે અને સપ્લાયર સાથે ત્રાાારણોની ચચાર્ કરાશે. સપ્લાયર આર્ ાી કોઇપણ ત્રાપાસમાાાા
સહાય કરશે અને વ્યાજબી માહીત્રાાીની િનાુાંત્રાાીમાાાા જાણકારી પુરી પાડશે.

૪. જો સુત્રાાારા જરુરી હોય ત્રાાો સપ્લાયર થાઇ યુનીયન ગ્રુપને જાણ કરે ત્રાાે અપેલલત્રા છે , અને
િનર્ષ લળાના અસરકારક અનેિરીત્રા ઉપાય માટે સમયબત્ર , સુત્રાાારાત્મક એકશન પ્લાન અમલી કરે .
૫. આ આચાર સાહહહાના ર્ ાાસ્ત્રાિકવ અથર્ ાા શાકાસ્પદ ભાગની સપ્લાયરો ત્રાાેઓના કમર્ચારી અથર્ ાા
ઠેકેદારોને ોનથી અથર્ ાા ઓનલાઇન થાઇ યુનીયન ગ્રુપને જાણ કરશે. જયાાાા કાયદાકીય રીત્રાાે છુટ
હોય ત્યાાાા ખાનગી અને નનામા અહેર્ાાલ રજુ કરી શકાશે.
ભંર્ બદલ નિેવાલ આપવાનેેીવ્િવસ્થા નેેીચ નપ્રાણ છ:
ડાયરે િટર ઓ સસ્ટેઇનેબલ ડેલોપમેન્ટ
થાઇ યુનીયન ગ્રુપ
૯૭૯/૧૨, ેહોલીયોથીન રોડ, સમસેનાઇ, ાટાથાઇ, બેંગકોક,
થાઇલેન્ડ.
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૬. આ આચારસાહહહાના અથર્ ાા ભલામણ કરે લ સુત્રાાારાત્મક પગલાાાાના પાલનમાાાા િનર્ષ લળાએ
િનાવ િકવ લ્પે સપ્લાયરના કરારની સમાચ્પ્ત્રામાાાા અને કાયદાકીય પગલાાાામાાાા પરીણમશે.
૨૦ ઓગર્ષટ ૨૦૧૫ના રોજ જાહેર.
નસી

નઉરવી

નપિોંચ નિે સ્વીકાર
આથી ,પ્રમાલલણ કરર્ ાામાાાા આર્ ાે છે કે, થાઇ યુનીયન ગ્રુપની વ્યાસાવિયક નીત્રિઓ અને શ્રિમક

ુ ી ર્ ાાાાાચી છે અને સમજી છે . મારી કાપનીના અત્રિકૃત્રા પ્રત્રિિનત્રિ ત્રારીકે હાુ મારી
આચારસાહહહા પુરેપર
જાત્રાાે અને મારી કાપની આ આચારસાહહહાનાઅનુસરણ માટે અને ત્રાાેના સર્વ િસત્ર ાાાાત્રાાોના પ ૂણર્
પાલન પ્રત્રિ પ્રગત્રિ માટે પ્રત્રિબત્ર
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