थाई युनिनय ग्रुप
व् यवसाााय नातिशाााा् र ि कामगार चाराांनिशा
मच् या पुरवसदाराराांाात श गागतरारतम ये काम कर ाे
प्र् शावनसा
वसैयि श ाााावस्नरक मानावसत नािाकारा ाा माना रे श थाई युनिनय रोजत ना प्रत् पिल क कां नपत ि िम ाेा् ि याांचे
ाानाााय्यक, यानााांशर ि ाा थाई युनिनय ग्रुप नााााे ाााां ता ाे गे ाे नााे, ाावस् कम्चाऱयाांनााा/कामगाराांनााा चाांग
त ि ाााुरनिश वसाग ाक रे ण् यााा प्रय नााााांचत पराकाठ दा करशाश.
नााे ाााा य करण् याश, मचे पुरवसदारार ाा रानानते ा् रतशाश मरश करण् याश नम वसप ा् गुिमका निगावसशाश.
म्नात मच् या पुरवसदाराराांनााा ि मच् या ा् वसशचच् या कां नपत ाा ाामाना श वसे ि मापरां ा् ााग करशत. नात
चाराांनिशा मच् या पुरवसदाराराांनााा म् नात ि गिवसठ याश काय नापेनााा करशत नााे कणवसण् याचा मचा क माग्
नााे.
थाई युनिनय ग्रुपच्या चाराांनिशेम ये मच् या व् यवसााायााात नााा ाे ाा मचा प्रामाि कप ाा, मतकणेप ाा ि
ाााावस्नरक मानावसत नािाकारााात मचत रर गावनसा शााेच ाााांप ा् कामका ााररम् याना मचे नम वसप ा्
कामगार श वस ाामािवसठ नााे. नात चाराांनिशा क रूपरे खा प्रराना करशे ज् याद्वारारे म् नात मच् या नम वसाकाांनााा
ि रृ िठ कनतााा ाा रार नााााा ाा रतश दरवसशत. म् नात ा् श नााााा पुरवसदाराराांाात श काम करू ाे मच् या म
याांनााा पशत ि मचत चाराांनिशा पाणण् यााााादत काम करशत . शे या ाातर ााम ये पाया ला ण् यााााादत
पाररा्कशा रा्वसण् यााा, कत यानात ा तवसाांवसर ा पाय करण् यााााादत ाानामश नााााावसेश ि म गश श
वसामा ये ाााुाााार ाा करण् यााा शयार नााााावसेश.
मचत चाराांनिशा वसश् यकशा निरदेशिाश करशे ि म गश श वसाांच् या प्र येक ल कााााादत मापरां ा् प्रराना करशे.

म गश श वसे
थाई युनिनय ग्रुपम ये ाावस्र म् नात ााााश् वसश वसृ्तााादत मचत वसनच ा्शा रे ण् याकररशा ाा
रार ा् रतशााााादत ा द्यतग नाग्रगण् य मापरां ा् दरवस ाे ाे नााे. म् नात नात मानाके मच् या यवसवसााायाच् या प्र
येक ल काम ये ाावस ाे त नााेश ि म् नााा ाा मच् या पुरवसदाराराांनााा मच् या श वसाांनााा ाामानाशेनााे र
कवसण् यााााादत गागतरारत करण् यााााादत मांर द्यावसयाचे नााे. म् नात यु ना त कॉम् पॅ 1चे ाार् य नातश ि याांच्
या ररा ाााावस्नरक श वसाांचत नााांम ाावस त, प्रक तकर ि प्रचार करण् यााााादत वसनच ा् नातश.
मच् या चाराांनिशेचा पाया निमा् कर ाारत म गश श वसे ाांशरराष्ट्रतय पाशणतवसर माि् यशाप्रा् श मानाकाांनात ना ाे
त नााेश ि मच् या ाााांप ा् कामका ााम ये शत ाामािवसठ नाााशाश. 2

1. कायरे ातरप ाे ि ााचत नते व् यवसाााय चा वस ाा ााशत.
2. मु शप ाे ाानामश ि कायद्याचे नानााुपा ना करूना कागरतपरत नााा ाे या रत गाराच् या ना च्च् या ाााारावसर
काम चा वस ाे ााशे.
3. ाावस् कामगाराांनााा ाामाना ि रर ि ाान्मानाााचत वसाग ाक दर त ााशे.
4. ऐिच् नाक प्शनते कत शनतत ण रत ि नानिवसाय् रम म कराय ाा ना ाावसशा काम ााशे.
5. ाावस् कामगार यत य वसयाचे नाााशाश.
6. ाावस् कामगाराांनााा वसेनश दर ाे ााशे.
7. ाावस् कामगाराांाााादत कामाचे शााा रा् श नाााशाश.
8. ाावस् कामगार याांच् या नािाकाराांनााा मागण् यााा ि /ाांकवसा ाेथे कायरे ातर परवसानागत नााे शेथे किरशप ाे
करार करण् यााा शााेच व् यापार युनिनयम ये ाााामत नातण् यााा ा्वसशांर नााेश.
9. कामाच् या ाागत कामगाराांचे रत य ि ाााुररा राख त ााशे.
10. कामगार ि् याय्य प्रददया वसापरू ााकशाश.
11. व् यवसाााय र कावस ाारे ि पया्वसर ाावसर प्रगावस कमत करे नााााा प्रकारे चा वस ाा ााशत.
12. प्रगशत ि नानााुपा नाााचत रे खरे ख के त ााशे.

नााांम ाावस त माग्रा्क श वसे
थाई युनिनय ग्रुप नााा व् यवसाााय का मशेनााे चा वसण् यााााादत ि इशराांच्या ररााााादत प्रय नाााचत पराकाठ
ाा करशत. मचत प्रिशठ दा नात मचत ाााांप शत नााे, त मच् या तक ि मच् या रँ ा् वसढतच मौ यवसाना नााे. म्
नात मच्या ाावस् कामगार ि शााेच ज् याांच् यााात श म् नात व् यवसाााय करशत याांच् याक् ाना वसश्नाााच् या
ाावसोच् च मानाकाांचत नापेनााा देवसशत. पुरवसदारार नातनि शुम् नात मचत म गश श वसे पाणण्याचे ा्पष्ट करशा.

ना थाई युनिनय ग्रुपात श व् यवसाााय करण् यााााादत नानिवसाय् गर ाा
या िवसगागाम ये, म् नात थाई युनिनय ग्रुपात श व् यवसाााय ा् थानप करण् यााााादत मचे पुरवसदारार नातण्
यााााादत नानिवसाय् गर ाााांचे वस ा्ना करशत.
मच् यााााादत वसश् यक नााे क थाई युनिनय ग्रुपात श काम कर ााऱया ाावस् पुरवसदाराराांनात या नानिवसाय् गर
ाााांचा रर वस याांचे पा ना करश याांचत ाावस् काय् प ा् करावसतश.

1. व् यवसाााय प्रामाि कप ाे ि कायरे ातररर या चा वसावसा.
ााच ाुचपश
ाावस् प्रकारच् या ि कत यानात ााच ाुचपश, भ्रठ ााचार, खांा् त, नाा्राश्रता नमाई नााे, ि ााच ाुचपशत ाा रतखण्
यााााादत पुरवसदाराराद्वारारे नाााशत लेश ाे या ाावस् व् यावसाााियक वसा ााला तम ये पुरेश् या प्रददया नााेश.

निशाां ाांाा िवसरतात
थाई युनिनय ग्रुपात व् यवसाााय करशाांनााा पुरवसदारारा ाा मानातश नााा ाे ाे ाावस् निशाां ाांाा थाई युनिनय ग्रुपात
श ाानातर के ाे ााशत ाे ाे करूना म् नााा ाा यत य काय्वसानात करण् याचत ाााांाात िमणे . कत यानात
पुरवसदाराराच् या यवसवसााायाम ये ाारकारत नािाकाऱयाांचा ाांकवसा रा दकय नपाच् या प्रिशनिातचा मा क ना
क ाांकवसा ाागाचे निशाां ाांाा कत शेनात व् यावसाााियक ाााां ाांाा प्र् थािपश नातण् यापवसथ थाई युनिनय ग्रुपामतर
ाानातर के ाे ााशत . 3

गे वस् श, रर िश य ि नमतरां ना
थाई युनिनय ग्रुपम ये कत शेनात रर िश य वसा वसत ा् वसरूपाचे शााेच ाााांप ा्प ाे ा शम व् यावसाााियक ाााां ाांाा
राखण् याच् या नााेशनााे नााााे ि थाई युनिनय ग्रुप गिवसठ याशत व् यवसाााया ाा कााा दरवसे या ा्दल चे नि ा्य कत
यानात प्रकारे कणवसण् याच् या नााेशनााे नााााे . पुरवसदाराराच् या कम्चाऱयाच् या ि थाई युनिनय ग्रुपच् या कम्चाऱयाांच्
या ररम् याना गे वस् शांचत रे वसा लेवसा ााणावसत. नािाकृ श कां नपनते कां नपत ाा गे वस् शांचत रे वसा लेवसा माि् य नााााे प
प ा्प ाे पाररा्क ि यत यप ाे नादरतश नाााााव् याश.
ा् पाााा् ि ा् पा्क मानिशत
थाई युनिनय ग्रुप ा् पा्काां ा्दल चत ाावस् मानिशत कायरे ातर प्शनते लेश त ााई ि के वसण कायद्याच् या नााेशनााे ाावस्
निगन्श िवसश् वसााा रतात ि इशर कायरे वस नियनमाच् या नानााुपा नाााश वसापर त ााई . थाई युनिनय ग्रुपच्
या ा् पा्काां ा्दल थाई युनिनय ग्रुप ाा कानतत कत शनतत मानिशत त गतनपतय नााे ि शत ाााावस् निक ा्तमेनाम ये
नाााशानााा ा ल् करण् याचा प्रय ना के ाा ाा ाार नााानात.
िवस शतय नािग ाेख, पैश् याचे व् यवनसार ि नााांशग्श व् यापार
ाावस् व् यावसाााियक ि वसाि ज् य रे वसा लेवसा त पाररा्क नाााशाश ि पुरवसदाकराच् या पु् शकाांम ये ि नािग ाेखाांम
ये शांशतशांश नादरवस या ााशाश. पैाााच् या व् यवनसाराम ये वसा् शिवसक ाांकवसा प्रय ना के ाे ाे नााााे ाानागाग
नाााशाश. नााांशग्श व् यापाराश ाानागागत नातण् यााा ाांकवसा ाामथ्ना रे ण् यााााादत वसापरे नााात थाई युनिनय
ग्रुपचत कत शनतत गतनपतय मानिशत पुरवसदाराराच् या शाल याश नााााावसत.
मानिशत ि ाााांप शतचत ाााुरनिशशा
थाई युनिनय ग्रुपचत गतनपतय मानिशत, रतशार मानिशत ि ाौन्क ाााांप शतचा रर के ाा ााशत ि शत ाााुरनिश देवस त
ााशे. थाई युनिनय ग्रुपद्वारारे दर त गे ाे त ाावस् मानिशत ा् श याच् या नााेश ि नियु श ा ा्दलेााााााादत वसापर त
ााशे. ाावस् ि कत शनतत वसैयि शक मानिशत ाााे थाई युनिनय ग्रुपच् या ग्रानाक ाांकवसा कम्चाऱयाचत मानिशत याांच् या
गतनपतयशेच् या रर ाााााादत ि ाावस् निगन्श गतनपतयशा कायरे ि नियमाांाााादत ाााांप ा् ररानााे नाााशाण त ााशे
ा पारर र ााा् ि ाा रार नावसप्रवसश्ना
वसैिाठ ये ि र ााा् ि निगन्श करार र् शऐवस ााम ये निददषरठ के ाे ाे ाााुररा निक प ा् करण् यााााादत ा पाररे ि
ाााेवसा दर या ााशाश ि या ज् या नााेशााादत शयार के ाे या नाााशाश यााााादत ाााुरनिश नाााशाश. ा शम िचदक
ााक य ाारावसाांवसर ाााारतश ाा रारनते ाााांााताना ि िवसकााा यति श के ाे ााशाश, ि ाााामाि् यप ाे वसैा्निक,
शाांिरक ि नातिशप ा् श वसे नााांगतकृ श के त ााशाश.
कायद्याचे नानााुपा ना
ाेथे पुरवसदारार काम करशत या रे ाााशत ाावस् कायरे ि नियमाांचे नानााुपा ना के ाे ााशे. ाावस् इशर ाांशरराठ रतय व्
यापार, ा्ाे ाा ाााांरर ि िवसश् वसााा/ ा् पाााा् िवसरतात कायद्याांाात निगन्श नााा ाे या( ज ाााे मां ारतात
ाााां ाांाातश नााा ाे ाे, निया्श नियांर , मानिशत रे ण् याचे रािय वस) ि ाांशरराठ रतय कायरे ि नियमाांचेनात पा ना के ाे
ााशे.
मानिशत रे ण् यााााां ाांाात ि नाप्रिशकार
कामगाराांनााा यापैक कत यानात वसश् यकशाां ा्दल याांच् या नशारत व् य श करण् यााााादत मा यमे प्रराना के त ााशाश ि
ााम् याां ा्दल त ााऱया ाावस् कामगाराांचे प्रिशकारापााााना ाााांरर के ाे ााशे.

1.1 ााच ाुचपश िवसरतात, गे वस् श ि ररािश यााात निगन्श व् यवसााायााात प्रामाि क नापेनााााांचे वस ा्ना कर
ाारत ा् पठ ि प्रगावसत माग्राक श वसे ि ाातर ाे येथे नााेश. शे ा् पाााा् कायरे ि निशाां ाांाा िवसरतााााांचे नानााुपा ना
करशाश.
1.2 कां नपतश नानााुपा ना ााम् येााादत प्रिाना ि तिखम म याांदक यांर ाा ा प ला नााे. नानााुपा ना ना नात ाे मां ारत ि
ा पाय काय्प्शतच् या नााानत नााे.
1.3 ाावस् िवस शतय व् यवनसाराच् या नादरत यत य नााेश याचत खारत करण् यााााादत शााेच ाााांगाव् य पैााााांच् या
रे वसा लेवसा त ओणखण् यााााादत पुरेात िवस शतय व् यवनसार ाातर ाे ि काय्प्शत ा प ला नााेश. कत शेनात
नाप्रक ाांकवसा नानादरतश खाशे, निात ाांकवसा ाााांप शत ाााांा् थािपश के त ाांकवसा राख त ाा ाार नााानात. 4

1.4 कां नपतश व् यवसाााय ाााां ाांिाश ाांकवसा ा पाररााात निगन्श ाावस् गतपनिय मानिशत ाााुरनिश ाााादवस त नााे
याचत खारत करण् यााााादत पुरेााा काय्प्शत ि यांर ाा नााेश ज् याांनााा के वसण मानिशत नााा ाे नम वसाचे नााे यावसर
वसापरण् याचा नािाकार मया्दरश नााे.
1.5 पुरवसदाराराक् ाना ाांकवसा याच् या पुरवसदा ााााखणतद्वारारे कत यानात ा पारराचा र ााा् ाांकवसा ाााुररा नशारत
थाई युनिनय ग्रुप ाा वसरतश कणवस या ााव् याश याचत खारत करण् यााााादत कां नपतश पुरेााा काय्प्शत नााेश.
1.6 ाावस् ााग कायरे ि नियम पुरवसदारार ि याच् या कम्चाऱयाांाात श पाण ाे ााश नााेश याचत खारत करण् यााााादत
कां नपतश पुरेााा काय्प्शत नााेश.
1.7 कम्चाऱयाांाााादत क चॅना नााे ज् याद्वारारे शे कत यानात प्रिशकाराच् या गतशतिावसाय नशार करू ााकशाश.
2. रत गाराच् या कायरे ातर नानााुपा नााााात श मु शप ाे ाानामश ि र् शऐवस तश ना च्च् या ाााारावसर काम यति श
के ाे ााशे.
ाातर ाे ा् वसतकृ श के त ााशाश ि या ाााांरगा्श दकमानावसर कायम ि शा पुरशे ि ाानााेरच् या ा् रतशाक् ाना
कामगाररा, याांचे नािाकार रत गार करार, ा् थानिक, राठ रतय वसेनश ि ाााामाि क ाााुररा कायरे ि नियम/ ि ााग
ाााामुनिक करारानााुाााार ाााुरनिश करू ााकशाश.
2.1 नियत या/कम्चाऱयाचे ाााां ाांााााचे मु य ल क ाााे शााा, ज् यारा वसेण, नारा, ााग, ाााुया, िा् शपा ना ि नशार प्र
ाा त नााेश (i) रति् नात नपाद्वारारे मु शप ाे माि् य (ii) ि िखशप ाे र् शऐवस तश ि (iii) नियत शा ि
कामगाराद्वारारे ा् वसानारत के ाे ाे नाााशाश.
2.2 ना त ि ााशथ कामगाराद्वारारे ा् पठ प ाे ााम ाना लेश ाे या नाााशाश ि र वसश् यक नााााे शर या ाा ाांकवसा िश
ाा वसश् यक या गा ाेम ये ााम ाावस या ााशाश.
2.3 र नााे कम्चारत ि नियत शा रतलाांद्वारारे ि िखश ा् वसरूपाश ाानामश नाााशाश.
3. ाावस् कामगाराांनााा ाामाना रूपाश ि ररानााे शााेच ााम् माना रे नि वसागवस ाे ााशे
ाावस् कामगाराांनााा ररानााे ि ाान्मानााानााे वसागवस ाे ााशे. कत शानात कामगार ाााारतररक, ाैाांिगक,
मानािाक/ाााािल रक नाण, ना याचार, ाांकवसा इशर कत यानात रराशवसारत प्रकाराच् या नााानत नााााे . रत गार/
गाड्यानााे ले ाे/ नािशपुशथ प्रगशत, िा् श ा्शा/ नातकरतचत ाामा् शत ाांकवसा ाााेवसानिवसृ शत ाानातश कत शानात
गेरगावस नााानात. ााश, राष्ट्रतय वस, वसांाा,ााम्, वसय, नापांग वस, नााां ग, वसैवसानिक ि् थशत, ाैाि
ां गक वस्, युनिनय
ाार् यशा, रा क य ाााां नाशा/ रत य, नापांग वस ाांकवसा गरतररप ाा या ाावसााााांवसर ाााारतश गेरगावस प्रिश ाांिाश
नााे. िवसााे शच कामगाराच् या गेरगावसापााााना नााााुरनिश नािाकाराांवसर नािाक ना दर ाे ााई .
3.1 ााश, राष्ट्रतय वस, वसांाा, ााम्, वसय, नापांग वस, नााां ग, वसैवसानिक ि् थशत, ाैाि
ां गक वस्, युनिनय ाार् यशा/ रा क
य ाााां नाशा, रत य, नापांग वस ाांकवसा गरतररप ाा याांच् याश कत यानात प्रकारचा गेरगावस प्रिश ाांिाश कर ाारत
ाातर ाे कां नपतश नााेश ि कम्चाऱयाांनााा याांचे नािाकार कणवस ाारत काय्प्शनतत नााे.
3.2 गरतररप ााचत चाच त ाांकवसा इशर रत य िवस यक शपाााण् या ाानाना के या ााश नााानातश ज् याांचा निका
गेरगावसा ाा मांर रे ि ााकशत
4. ऐिच् नाक ाााारावसर कत शनतत रर् शत ाांकवसा ण रत ना करशा काम करूना लेश ाे ााशे

ण रतचत म ारत, देकेरारत, ाााांाात क चत म ारत ाांकवसा इशर प्रकारचत म ारत माि् य नााानात. कत यानात
प्रकारचत मानािाक ि ाााारतररक ण रत, गु ाामिगरत ि मानावसत श् करत प्रिश ाांिाश नााेश.
4.1 कामावसर देवसण् याचत ाातर ाे, काय्प्शत ि प्रिानिश कम्चारत वसग् नााे त याचत खारत करशाश क कामगार रत
गाराम ये मु शप ाे ि ाामानाशेनााे ाा नााे ि र याांचत नातकरत ाात्णण्याचत इच्नााा नााा यााा याांनााा प्रिश ाांाा के ाा
ााश नााानात.
4.2 कामगाराांनााा कत शेनात पाि ा च ण् याचत मु शशा नााे ि पुरवसदाराराच् या वसनचााात शे ाााांाा ाे ाे
नााानातश.
4.3 कामगाराांनााा याांचे ओणखपर ा् वसााानत करण् याचत गर नााानात. ाेथे कायरे ातर गर नााााे शेथे कामगारा वसण
याचे ओणखपर नााेश याचत खारत करण् यााााादत ओणखपर श वसत के त ााशे, शे काम ना ाात्णण् यााााादत
प्रिश ाांिाश नााानात के ाे ााश ि रत गार ाामा् शत नााांशर शे गेच परश के ाे ााशाश.
4.4 करार कामगारा ाा ााम ााऱया गा ाेश नााे याचत खारत पुरवसदारारानााे करावसत. 5

5.ाावस् कामगार यत य वसयाचे नााे.
या रे ाााच् या कामगार कायद्याम ये निददषरठ के याप्रमा ाे ाे कामाचे दकमाना वसय नााे शे ाांकवसा 15 वस ााा्पेनााा
कमत वसयाच् या मु ाााांक्ाना ाा म ारत करूना लेश त ााश नााानात ाांकवसा याांनााा पुरवसदारारच् या प्र नय
पय्वसेनाकाच् या खा त कत यानात कामका ााम ये ाानागागत ाांकवसा नियु श के ाे ााश नााानात. पुरवसदारारानााे
खारत करावसत क 18 वस ााा्पेनााा कमत वसयाच् या कम्चाऱयाांनात नााााुरनिश काय्नााेराम ये काम करू नाये, ि याांच्
या कामाच् या वसेणा 8 शााााााांपेनााा नािाक नाााा नायेश ि याांनााा रार पाणतश ( जरारत 10च00 शे ााकाणत
0च00) काम करू रे ि नाये.
5.1 रत गार ाातर ााम ये नात ाातर ाे ााग करण्यााााादत रत गारतचे दकमाना वसयााात श प्रगावसत काय््शत ि वसय
ाा यानपाचत मा यमे ( ज ाााे ओणखपर ाांकवसा ाारकारद्वारारे दर ाे ाे पााापत ा्) . दर ाे त नााेश
5.2 ाावस् पररि् थशच्म ये युवसा कामगाराांच् या रत य ि ाााुररा गृनातश ाार या ि ाााांरनिश के या ााशाश. या ाााांरर
ाााांनात याांनााा िवसिाष्ट कामाच् या प्रकारापााााना ाााे लाशक ाांकवसा रारतचे काम करण्यााा नि ाााांाा ला ाावसेश
ि याांनााा नािाक काण त ि वसनच ा्शेचत गर नाााशे.
6. ाावस् कामगाराांनााा ा चतश वसेनश दर ाे ााशे
कामगाराांनााा क मत र ाा पॅके दर ाे ााशे ज् याश वसेनश, ज्यारा का ाावसातचे रर, ााग ि पैााे रे नि ाााुयाांचा ाामावसेा
नातशत ज्या रे ाााच्या कायरे ानत दकमाना मानाके ि मत र ाा ना च्नााा प ा् करशाश ि ओ ाााांा्शाश ज्या कायरे ानतरर या
ाााांाात ाााामनिक औरा कराराद्वारारे ा्थािपश नााााना याांचत नााांम ाावस त ि पा ना के ाे ााशे.
6.1 कामगाराांनााा प्र येक पगार का ाावसातााादत मत र याचे ाावस् ल क ा् पठ के ाे त वसेनश, ााग, प्रत ाााानाना
रााात/ नािा ाागाांाा ि कत यानात कपाशताना पगाराचत ि् प दर त ााशे. पगाराचत ि् प प्र येक कामगारा ाा ााम ााऱया
गा ाेम ये नावस त ाावसत.
6.2 वसेनश वसेणेवसर ि प ा् दर ाे ााशे.
6.3 ाावस् कामाचा मत र ाा दकमाना कायरे ानत मानाकानााे ाांकवसा प्रचि श यत य मानाकानााे दर ाा ााशत.
6.4 मत र ाा नााा ााल र ााग नााा ाे या ि पा ना के ाे या कायरे ातर ाांाानाकारक ाााामनिक ाााौरा कराराद्वारारे
शयार के ाा गे ाा नााे.
6.5 कायरातर नानिवसाय् नााा ाे त ाावस् कपाश ाााे कर ाांकवसा ाामाि क िवसमा प्र येक वसेनश का ाावसातश
कायरे ातर कराराश नामुर खा याम ये ाांकवसा ि् ाात म ये ि कायद्याच् या वसश् यकशेनााुाााार मा के त ााशे.
6.6 कायरे ातर नानिवसाय् कपाशतिावसाय वसेनशाशत इशर ाावस् कपाशत कामगाराच् या ि िखश ाााांमशत ि यानााे व्
य श के यावसर के या ााशाश.
7. ाावस् कामगाराांाााादत कामाचे शााा वसा वसत नाााशाश.
ज् या रे ाााश कामगार नियु श नााााे या रे ाााशत कामगार कायद्याप्रमा ाे कामगारा ाा वसश् यक शााााापेनााा ााा् श
शााा ि ज् यारा शााा काम कर ाे वसश् यक नााानात. कामगाराद्वारारे के ाे ाा ाारे ाावस् ज् यारा शाााााचे काम ऐिच्
नाक नाााशे.
7.1 कामाचे नियिमश शााा ि ज् यारा शााााााांाात निगन्श ा् पठ ाातर ाे ज् यारा शााााााांवसर नििश् चश करण्
यााााादत ि कामगाराांचत ाानामशत ाााुरनिश करण् यााााादत पररगाि श काय्प्शच्ाात श ााग के ाे त नाााशाश.

7.2 कामगार ाा प्र येक ााााश-दरवसााााांच् या का ाावसातश 24 ाा ग शााााााांच् या िवसरम ाााांशतचा ना क
नाााशत. र कामगारा ाा ा पारर ाांकवसा ाााेवसेच् या खऱया कार ाानााे िवसरम ाााांशतच् या दरवसात काम करावसे
ााग ाे शर कामगारा ाा वसरतशच् या का ाावसातश ाामाना शााााााांचत मत र ाा का ाावसातचत िवसरम ाााांशत
वसश् य िमणावसत.
7.3 र रत गार कामगार करार कां रत त ज् यारा का ाावसातााादत परवसानागत रे श नााााे , कामगार शे करण् यााााादत
ाानामश नााााे . कामगाराद्वारारे ाावस् ज् यारा का ाावसातचे काम इच् नााेवसर नावस ाां ाना नाााशे.
7.4 ाावस् ज् यारा का ाावसातच् या कामाांनााा दकमाना कायद्यानााे पररगाि श ररानााे मत र ाा दर ाा ााशत. 6

8. ाावस् कामगार ाेथे कायरे ातर परवसानागत नााााे शेथे ाााामनिकप ाे प ाे नािाकार मागण् यााााादत रे् नावसण्
यााा ि /ाांकवसा ाानागागत नातण् यााा मु श नााेश.
कामगाराांचे ाााांल ना नावसण् याचे ि ाााामनिक माग त करण् याच् या नािाकाराांनााा ओणख ाे ााशे ि याांचा रर के ाा
ााशत. कामगारा ाा कत यानात ाााांल नााेम ये ाानागागत नातण् याच् या याांच् या नािाकाराांचा वसापर करशाांनााा
ाामकावस ाे ााश नााानात ाांकवसा ना याचार के ाा ााश नााानात
8.1 व् यवस् थापक, पय्वसेनाक ि ाााांररकाांनााा प्र येक कामगाराच् या मु शप ाे ाााांल तश नातण् याच् या नािाकाराचा रर
करण् याचे प्रिाना दर ाे ााशे.
8.2 कामगार याांच् या नािाकाराांनााा ाा शाश ि ााम शाश, याांनााा प ा् िवसााााााााांनााे वसापरशाश ि कत शेनात
इशर कामगार ाांकवसा व् यवसा थापक याांनााा याांच् या नािाकाराचा नााांर लेण् यापााााना रतखक ााकश नााानात.
9. कामाच् या रदका त कामगाराचे रत य ि ाााुररा तपााा ाे ााशे.
नापलाश ि कामाच् या रदका त कामगाराच् या कामका ाामुणे ा भवणवस ााऱया, ाुण ाे या इ ाा रतखण् यााााादत
निरतगत ि ाााुरनिश कामाचे रदका प्रराना के ाे ााशे.
ज् याांनात प या गरतरर नातण् याचत मानिशत कां नपत ाा दर त नााे नााााा गरतरर ाायकाांनााा नााााुरनिश कामाच् या
ाागत काम करू ना रे ण् याचत खारत पुरवसदाराराांनात करावसत. गरतरर कामगाराांनात रर रत 8 शााााााांपेनााा ााा् श
ि रार पाणत ( जरारत 10 शे ााकाणत 0 पयाांश) काम करू नाये. पुरवसदारारानााे गरतरर नााे म् ना ाना कामावसरूना
काढना ााक नाये, ाांकवसा परावनसश करू नाये ाांकवसा ााग कमत करू नायेश.
9.1 पुरवसदारारानााे प्रगशप ाे कामगारा ाा ि याच् या ा् थणावसर ा पि् थश नााा ाे या इशर तकाांनााा शााेच
वसाशावसर ाा ाा िवसद्यमाना नााा ाे ाे ाातके ओणखावसेश ि नियांिरश करावसेश.
9.2 व् यावसाााियक रत य ि ाााुररे ााादत ा् पष्ट ि प्रगावसत ाााार ाे ि काय्प्शत नााेश ि शत वसेणतवसेणत
नाद्ययावसश के त ााशाश.
9.3 व् यावसाााियक रत य ि ाााुररे ााादत ाातर ाे ि काय्प्शत िवस् शृशप ाे ाााांप्रि
े श के त ााशाश.
9.4 व् यवसााायाच् या वसाराम ये प्रवसेा कर ााऱया ाावस् कामगार ि तकाांनााा कामाच् या रदका त नााा ाे या म गश
नााााुरनिशशाां ा्दल यत यप ाे कणवस ाे ााशे ि याांनााा नााााा नााााुरनिशशा ााणण् यााााादत पुरेााे ा्ााना शााेच
वसैयि शक ाााांररक ा पकर प्रराना के ाे ााशाश.
9.5 वसाराम ये प्रवसेा कर ााऱया ाांकवसा ा पाररानााा नाााशाण ााऱया ाावस् व् य शच्नााा र प्राांग ओढवस ाा शर रत
य ि ाााुररे ााादत लेण् याच् या यत य कृ शच् ा्दल मानिशत दर त ााशे.
9.6 ाावस् व् य शच्नााा नियत याांच् या खचा्वसर यत य ाााांररक ा पकर पुरवस त ााशाश.
9.7 कामगाराांनााा याांचे काम ाााुरनिशप ाे करण् यााााादत वसश् यक प्रिाना दर ाे ााशे.
9.8 ाााुरनिश ि निरतगत काम ि ि थे प्रराना के ाे नााााे तवनस प्शत ना त प्रराना के या ााशाश. दकमाना, िपण् यायत य
िपण्याचे पा त, पुरेााे, िवसगाग प्रमुख िवसरम ााम खत या, पुरेााा प्रकााा, ना नात निनग्मे ि वसश् यक ाााुररा ा पकर ,
त ाा त मरश दक , त ाा त वसैद्यदकय निगे ाा प्रवसेा, रत यरायत ाेवस ााचे नााेर ि यत य ि कामाचे ा् थण दर ाे ाावसे.
10.कामगाराांनााा ा शम काय्प्शत ाा प्रवसेा नााे

कामगाराांनााा पाररा्क, ा शम, गतनपतय काय्प्शत दर या ााशाश ाे कामगाराांनााा कामाच् या ाााां ाांिाश ा भवणवसु
ााकशाश नााााा नाा्च च्चे चपण निचनपपाशत ा पाययत ना नाााशे.
10.1 काय्प्शत (i) कामगाराांाााादत नशार, िा्ाारात ि नशारत नादरवसण् यााााादत प्रगावसत, ाााु ग चॅना ि (ii) ाा तचा
प ा्प ाे शपााा करूना चपण, निचनपपाशत ि ा शम ा पाययत ना करण् याचत वसश् यकशा नाााशे.
10.2 नशारत यांर ाा चॅना ाा मत्ाा प्रमा ाावसर ाााांप्रि
े श के या ााशाश ि कत यानात नशारत ( ज र इच् नााा नााााे शर)
ाााांप ा्प ाे गतनपतय देवसण् याचत खारत दर त ााशे ि प्रिशकारााा प्रिश ाांाा लाश ाा ााशत. 7

11. व् यवसाााय नााााा प्रकारे चा वस ाा ााशत क ज् यानााे शत र कावस ाार ाे ि वसाशावसर ाावसरत परर ााम
कमत करे
कामका , ाानााेरूना काम करूना ले ाे, ा पारर, ा पारराचे िवसशर ि ाााेवसाांचा पुरवसदा वसाशावसर ाा ाा ाााुरनिश
ि तपाााण् याच् या नााेशनााे ि पया्वसराचे कायरे ि नियम पाणण् यााााादत के ाे ााशाश.
11.1 ाावस् वसश्यक कायरे ातर परवसानााे याच्या ऑपरे ानााााादत लेश ाे ााशाश.
11.2 ाावस् वसश् यक कायरे ातर परवसाि् यााात श नानााुपा ना ि ा्ाानाााच् या खारतााादत ाावस् व् य शच्नााा
प्रिाना दर ाे ााशे.
11.3 नााााुरनिश रााानये, प इशके च माया्दरश नााानात, कचरा, व् यथ् पा त ि वसायुप्ररु नि्मशत, पा त ि ा ााा् खपश
यााााादत कायरे ातर नानााुपा नााााांचे व् यवस् थानप यत नााा नाााााव् याश.
12. प्रगशत ि नानााुपा नाााचत रे खरे ख कर ाे
पुरवसदारार चाराांनिशेच् या नानााुपा नाााचत खारत करण् यााााादत थाई युनिनय ग्रुप ि ाानाााय्यका ाा ि याच् या नियु
श ि् ा्ाा ाा रे खरे ख कामका ाााााादत ाानागागत नातण् यााााादत नािाकृ श करे ज् याम ये ा पारर ाााुिवसााा ि
नियत यानााे प्रराना के ाे या ाागेचे नाचानाक िशथेच शपााा त, रत गार ाा च्ाात निगन्श पु् शके ि नानावसा ाााांचे
पुनारावस तदक शााेच कम्चाऱयाांचत खा गत मु ााखश ले ाे याांचा ाामावसेा नााे. ा पारक चार ाााांनिशेच् या नानााुपा
नाााचे प्रा यनिक रा्वसण् यााााादत ाावस् र् शऐवस ाााांनााा तपाााशत.

ा ाांनलावसर नानावसा
या शरशुरत थाई युनिनय ग्रुपद्वारारे करार के ाे या ाावस् पुरवसदाराराांनााा ााग नातशाश. पुरवसदारारानााे खारत
करावसत क या शरशुरत ा प-पुरवसदारारा ाा/द्वारारे नात शााेच ाानााेरच् या कां पि् याांनााा ज् याांनात थाई युनिनय ग्रुप ाा
ा पारर ( नजे) िवसक त /ाााेवसा प्रराना के या पुरवसदाराराच् या पुरवसदाराराद्वारारे ाानााेरूना लेश ाे या वसश् यक
ाााेवसा याांनााानात ााग नातशत .
1. ाातर ाााांचे नानााुपा ना करण् याश कत शनतत नाााा् शा ( जथाई युनिनय ग्रुपच् या कम्चाऱयाद्वारारे ाांकवसा थाई
युनिनय ग्रुपच् या वसशनते काम कर ााऱयाांद्वारारे नानााुपा नााााानातश) , ज् या ा्दल पुरवसदारारा ाा मानिशत नााे
यानााे थाई युनिनय ग्रुप ाा वसरतश कणवसावसे. नााे करण् याश नाााा् झा यााा शत चाराांनिशे ाा ाातका दरे .
2. म् नात रति् नात पुरवसदाराराच् या ि याांच् या कामगाराच् या वसा् शिवसक ि ाााांदकश ा ाांनलािवसरू् प्रिशकारा ाा
ना ला रशा त ण् याच् या ाााांा् कृ शत ाा ग कम पानााांद ाा रे शत.
3. थाई युनिनय ग्रुप पुरवसदारारााात ा शम िवसश् वसााााानााे ि चचा् करूना दर ाे या कत यानात नानााुरूप
नशारतचत शपााा त करे . पुरवसदारारानााे नााााा कत यानात शपााानात ाा मरश करावसत ि वसा वसतप ाे िवससशत
के ाे त कत शनतत मानिशत द्यावसत.
4. र ा पायाचत गर नााााे शर पुरवसदारारानााे थाई युनिनय ग्रुप ाा कणवसावसे ि ाााुाााारण् यााा काय् यत नााा ााग
करावसत ि वसेणतच वसरतश ि प्रगावसत नाााा् शा ाााुाााारावसत नााात नापेनााा नााे.
5. पुरवसदारार, याचे कम्चारत ाांकवसा कां रा रार चार ाााांनिशेच् या वसा् शिवसक ाांकवसा ाााांदकश ा ाांनलाचे थाई
युनिनय ग्रुप ाा ा्नतद्वारारे ाांकवसा नऑ ाानई करू ााकशाश. नशार गतनपतयप ाे ि निनााावसत ( ज ाेथे कायद्यानााे माि् य
नााााे िशथे) राख के त ााई .

नशार करण् याचा माग् खा त प्रमा ाे नााेच
ा्ाायरे र ऑ् ााा् ाेनााे ा्ाेव् ना पमट
थाई युनिनय ग्रुप
979/12 ा्ाानात ाायतिनथ रत्, ाााेमााेनाााई, ा्ाायाथाई, ाॅकॉक
थाय ाँा्
रूर वनसत + 66 (0)2-298-0024 8

ा्ाि
े ामाई + 66 (0)2-298-0024
इमे : laborCoC@thaiunion.co.th
यत नााा ISSARA
कामगार नािाकार, ाारकारत नादर तकर , काय्प्शत, ाांकवसा नशार नादरवस ाे यावसर ा् थ ाााांशरतश कामगाराांाााादत
मानिशत ाांकवसा 24 शााााााांाााादत थाय ाँाम
् ा या राठ रगराश काम कर ााऱया कामगाराांाााादत मरशतााादत
िवससशतााादत नााॉ ाानईच
म्यानामार गा ाा: +66-80-456-5560
ााओ वस थाई गा ाा: +66-86-967-2891
मेर गा ाा: +66-86-968-6085
वसे : www.projectissara.org
6. िशच्या चाराांनिशेात श ाांकवसा िा्ाारा के ाे या ा पचारा मक कृ शतात श नानााुपा नााााा नापयात झा यााा यामुणे
कत यानात ाााारािावसाय, पुरवसदा करार ाामाप्त नातई ि कायरे ातर कारवसाई के त ााई .

20 ऑग् 2015 .

नििवसष्ट करावसयाचत ा्वनसरत
पतच ि ा्वसतकृ शत
याद्वारारे प्रमाि श करण्याश येशे क मत थाई युनिनय ग्रुप ि नााेाा म ये ि रम िमक चाराांनिशा मत प ा्प ा
वसाच त ि ााम ाना लेश त नााे. माझ्या कां नपतचा नािाकृ श प्रिशनिात म्ना ाना, मत याद्वारारे ा्वसशच ाा ि
माझ्या कां नपत ाा या चाराांनिशेचे पा ना करण्याचत वसनच ा्शा रे शत ि िशच्या ाावस् शत्तवसाांाात श प ा्
नानााुपा नाााक् ाे प्रगशत करशत.
पुरवसदागार: _______________________
पत्ता: _______________________
प्रिशनिात: _______________________
ा्वसानारत: _______________________
दरराकच _______________________
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