ಪ್ರೈಮಾರ್ಕ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತರ (PRIMARK CODE OF CONDUCT) 2019
ಪರಿಚಯ
ಪ್ರೈಮಾರ್ಕ್ ನ (Primark) ಪೂರರೈಕರದಾರರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತರಯು ನಮ್ಮ ಪೂರರೈಕರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮ್ಕರು ಉತ್ತಮ್

ಕರಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಕರಲಸದ ಹಕುುಗಳನುು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದರ ಮ್ತ್ುತ ಅವರು ಗೌರವಿಸಲಪಡುತಾತರರ ಎಂಬುದನುು
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕರೊಳಳಲು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತರಗಳನುು ಸುನಶ್ಚಿತ್ಗರೊಳಿಸುತ್ತದರ.

ಎಲಾಿ ಗುತಿತಗರದಾರರು ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರೈಮಾರ್ಕ್ ಗಾಗಿ ಉತಾಪದಿಸುವ, ಸ್ಥದಧಪಡಿಸುವ, ಪ್ಾಯಕಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನುು

ನವ್ಹಿಸುವ ಮ್ತ್ುತ ಸರೀವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಇತ್ರ ವಾಯಪ್ಾರಿ ಪ್ಾಲುದಾರರು ಸರೀರಿದಂತರ ಎಲಾಿ ಪೂರರೈಕರದಾರರು, ಈ

ಪೂರರೈಕರದಾರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತರಯನುು ಮ್ತ್ುತ ಅವುಗಳು ಕಾಯ್ನವ್ಹಿಸುವ ದರೀಶ್ಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಪರದರೀಶ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಅನವಯವಾಗುವ ಎಲಾಿ ಕಾನೊನುಗಳು ಮ್ತ್ುತ ನಬಂಧನರಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಬರೀಕು. ಈ ಪೂರರೈಕರದಾರ ಸಂಹಿತರಯ
ಅಗತ್ಯತರಗಳು ಸಿಳಿೀಯ ಕಾನೊನುಗಳು ಮ್ತ್ುತ ನಬಂಧನರಗಳು ಅಗತ್ಯಕುಂತ್ ಹರಚಿಿನ ಗುಣಮ್ಟ್ಟವನುು ಹರೊಂದಿದಲ್ಲಿ,

ಪೂರರೈಕರದಾರರು ಈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತರಯ ಅಗತ್ಯತರಗಳರ ಂದಿಗರ ಸರಿಹರೊಂದಿಸಬರೀಕು. ಪೂರರೈಕರದಾರರು ಈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತರ
ಮ್ತ್ುತ ಎಲಾಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾನೊನು ಮ್ತ್ುತ ನಬಂಧನರಗಳನುು ಅವರ ಪೂರರೈಕರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತಾತರರ
ಎಂಬುದನುು ಸಹಿತ್ ಖಾತಿರಪಡಿಸ್ಥಕರೊಳಳಲು ಜವಾಬಾಾರರಾಗಿರುತಾತರರ.

ನಮ್ಮ ಸಂಹಿತರಯನುು ಬರಂಬಲ್ಲಸುವ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೊ ಪರಕರಯೆಗಳ ಕುರಿತ್ು ಹರಚಿಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ುಟ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ
ಮಾಡಿ ಹಾಗೊ ನಯಮ್ಗಳು ಹಾಗೊ ಷರತ್ುತಗಳ ಕುರಿತ್ು, ದಯವಿಟ್ುಟ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ ಮಾಡಿ.

ಈ ಪೂರರೈಕರದಾರರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತರಯ ದಸಾತವರೀಜನುು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದರ ಮ್ತ್ುತ ಇಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷರಯಲ್ಲಿ ಮಾನಯವಾಗಿದರ.
ಪೂರರೈಕರದಾರರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತರಯ ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಆವೃತಿತಗಳು ಇದುಾ, ಅವುಗಳನುು ಅನುವಾದಗಳ ಅನುಕೊಲಕಾುಗಿ ಮಾತ್ರ
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದರ ಮ್ತ್ುತ ಯಾವುದರೀ ವಯತಾಯಸ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಿಷ್ ಆವೃತಿತ ಮೀಲುಗರೈ ಪಡರಯುತ್ತದರ.
ಪ್ೌಲ್ ಮಾಚ್ಂಟ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ್ನರ್ಾ್ಹಕ, ಪ್ರಿಮಾರ್ಕ್
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1.

ಉದರ್ಯೀಗವನ್ುು ಮುಕತರ್ಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬರೀಕು
1.1

ಜೀತ್, ಗುತಿತಗರ, ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಜರೈಲು ಕಾರ್ಮ್ಕನನುು ಒಳಗರೊಂಡು
ಯಾವುದರೀ ಒತಾತಯದ ಅಥವಾ ಕಡಾಾಯ ಕಾರ್ಮ್ಕನಾಗಿರಬಾರದು ಮ್ತ್ುತ ಓವರ್ಟರೈಮ್
ಸವಯಂಪ್ರರೀರಿತ್ವಾಗಿರಬರೀಕು.

1.2

ಕಾರ್ಮ್ಕರ ಉದರೊಯೀಗಕರು ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಯಾವುದರೀ ಶ್ುಲುವನುು ಉದರೊಯೀಗದಾತ್ರಿಂದ
ಪ್ಾವತಿಸಬರೀಕು.

1.3

ಕರಲಸಗಾರರು ಉದರೊಯೀಗದಾತ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರೀ ಹಣ ಠರೀವಣಿ ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ತ್ಮ್ಮ
ಗುರುತಿನ ದಾಖಲರಗಳನುು ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರಬಾರದು.

1.4

.ಕಾರ್ಮ್ಕರ

ಮ್ಂಜಸವಾದ

ಸೊಚನರಯ

ಉದರೊಯೀಗದಾತ್ರನುು ಬಿಡಲು ಮ್ುಕತರಾಗಿರಬರೀಕು.
2.

ನಂತ್ರ

ಕಾರ್ಮ್ಕರು

ತ್ಮ್ಮ

ಸಾಮ್ಹಿಕ ಚೌಕಾಸಿಗಾಗಿ, ಸಂಘಟನರಯ ಸಾಾತಂತಿಯ ಮತುತ ಹಕುೆ
2.1

ಎಲಾಿ ಕರಲಸಗಾರರು ತ್ಮ್ಮದರೀ ಆಯೆುಯ ಕಾರ್ಮ್ಕ ಒಕೊುಟ್ಗಳನುು ಸರೀರುವ ಅಥವಾ
ಸಾಿಪಿಸುವ ಮ್ತ್ುತ ಒಟಾಟಗಿ ಚೌಕಾಸ್ಥ ಮಾಡುವ ಹಕುನುು ಹರೊಂದಿರುತಾತರರ.

2.2

ಉದರೊಯೀಗದಾತ್ರು ಟರರೀಡ್ ಯೊನಯನ್ಸ್ ಮ್ತ್ುತ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚಟ್ುವಟಿಕರಗಳ ಬಗರೆ
ಮ್ುಕತ ಮ್ನರೊೀಭಾವವನುು ಅಳವಡಿಸ್ಥಕರೊಳಳಬರೀಕು.

2.3

ಕಾರ್ಮ್ಕರ ಪರತಿನಧಿಗಳ ವಿರುದಧ ತಾರತ್ಮ್ಯ ಹರೊಂದಿರಬಾರದು ಮ್ತ್ುತ ಕರಲಸದ ಸಿಳದಲ್ಲಿ
ತ್ಮ್ಮ ಪರತಿನಧಿ ಕಾಯ್ಗಳನುು ಕರೈಗರೊಳಳಲು ಪರವರೀಶ್ವನುು ಹರೊಂದಿರಬರೀಕು.

2.4

ಕಾನೊನನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಘಿಕ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಮ್ತ್ುತ ಸಾಮ್ೊಹಿಕ ಚೌಕಾಸ್ಥಯ ಹಕುು
ನಬ್ಂಧಿತ್ವಾಗಿದಾರರ, ಉದರೊಯೀಗದಾತ್ರು ಸವತ್ಂತ್ರ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ುಕತ ಸಂಘ ಮ್ತ್ುತ

ಸಾಮ್ೊಹಿಕ ಚೌಕಾಸ್ಥಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಾನಾಂತ್ರ ಮಾಗ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗರ ಅನುಕೊಲ
ಕಲ್ಲಪಸಬರೀಕು ಮ್ತ್ುತ ಅಡಿಾಮಾಡಬಾರದು.
2.5

ಕರಲಸಗಾರರನುು ಪರತಿನಧಿಸುವ ವಯಕತಗಳು ಸವಯಂಪ್ರರೀರಿತ್ವಾಗಿ ಹಾಗರ ಮಾಡಬರೀಕು ಮ್ತ್ುತ
ಅವರನುು

ಮ್ುಕತವಾಗಿ

ಹಾಗೊ

ಪ್ಾರದಶ್್ಕವಾಗಿ

ಪರಭಾವವಿಲಿದರೀ ಆಯೆು ಮಾಡಿರಬರೀಕು.

ಬರೀರರ

ಯಾವುದರೀ

ವಯಕತಗಳ
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3.

ಕರಲಸದ ಪರಿಸರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತ ಆರರ್ೀಗಯಕರರ್ಾಗಿರಬರೀಕು
3.1

ಉದಯಮ್ದ ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನುು ಮ್ತ್ುತ ಯಾವುದರೀ ನದಿ್ಷಟ ಅಪ್ಾಯಗಳನುು

ಮ್ನಸ್ಥ್ನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕರೊಂಡು, ಉದರೊಯೀಗದಾತ್ರು ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮ್ತ್ುತ ಆರರೊೀಗಯಕರ ಕರಲಸದ
ಪರಿಸರವನುು ಒದಗಿಸಬರೀಕು. ಇದು ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಟ್ಟಡದ ಮ್ತ್ುತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಭೌತಿಕ
ರಚನರಯನುು ಒಳಗರೊಂಡಿರುತ್ತದರ.
3.2

ನೀತಿ ಹಾಗೊ ಪರಕರಯೆಯ ಮ್ೊಲಕ ಉದರೊಯೀಗದಾತ್ರು, ಕರಲಸದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಕರಲಸಕರು

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥ

ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ

ಅಪಘಾತ್ಗಳನುು

ಹಾನಯನುು ತ್ಡರಗಟ್ಟಲು ಸೊಕತ ಕರಮ್ಗಳನುು ಕರೈಕರೊಳಳಬರೀಕು.
3.3

ಮ್ತ್ುತ

ಆರರೊೀಗಯ

ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮ್ತ್ುತ ಆರರೊೀಗಯಕರ ಕರಲಸದ ಸಿಳವನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಲು ಹರೊಣರಗಾರಿಕರ ಹರೊಂದಿದ
ಒಬಬ ಹಿರಿಯ ನವ್ಹಣಾ ಪರತಿನಧಿಯನುು ಉದರೊಯೀಗದಾತ್ರು ನರೀಮ್ಕಮಾಡಿಕರೊಳಳಬರೀಕು.

3.4

ಕರಲಸಗಾರರು ನಯರ್ಮತ್ವಾಗಿ ಮ್ತ್ುತ ರರಕಾಡ್್ ಮಾಡಲಾದ ಆರರೊೀಗಯ ಮ್ತ್ುತ ಸುರಕ್ಷತಾ

ತ್ರಬರೀತಿಯನುು ಪಡರಯಬರೀಕು ಮ್ತ್ುತ ಅಂತ್ಹ ತ್ರಬರೀತಿಯನುು ಹರೊಸ ಅಥವಾ
ಮ್ರುನಯೀಜತ್ ಕರಲಸಗಾರರಿಗರ ಪುನರಾವತಿ್ಸಬರೀಕು.
3.5

ಸವಚಛ ಶೌಚಾಲಯ ಮ್ತ್ುತ ಸವಚಛ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನುು ಒದಗಿಸಬರೀಕು.
ಸೊಕತವಾಗಿದಾಲ್ಲಿ, ಸವಚಛ ಮ್ತ್ುತ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುು ಆಹಾರ ತ್ಯಾರಿಕರಗರ, ಬಳಕರಗರ
ಮ್ತ್ುತ ಸಂಗರಹಣರಗರ ಒದಗಿಸಬರೀಕು.

3.6

ಉದರೊಯೀಗದಲ್ಲಿ ಅನಾರರೊೀಗಯ ಅಥವಾ ಗಾಯಗರೊಂಡ ಸಂದಭ್್ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷುಟ ವರೈದಯಕೀಯ
ಸಹಾಯ ಮ್ತ್ುತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುು ಉದರೊಯೀಗದಾತ್ರು ಒದಗಿಸಬರೀಕು.

3.7

ವಸತಿಯನುು

ಒದಗಿಸ್ಥರುವಲ್ಲಿ,

ಅದನುು

ಕರಲಸಗಾರರು

ಆಯೆು

ಮಾಡಿರಬರೀಕು,

ಸವಚಛವಾಗಿರಬರೀಕು, ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿರಬರೀಕು ಮ್ತ್ುತ ಅವರ ಮ್ೊಲಭ್ೊತ್ ಅಗತ್ಯಗಳನುು
ಪೂರರೈಸಬರೀಕು.
4.

ಬಾಲ ಕಾರ್ಮ್ಕರನ್ುು ಬಳಸಬಾರದು
4.1

ಬಾಲ ಕಾರ್ಮ್ಕರ ನರೀಮ್ಕಾತಿಯನುು ಮಾಡತ್ಕುದಾಲಿ.

4.2

ಯಾವುದರೀ ದರೀಶ್ದಲ್ಲಿ ಕನಷಠ ಕರಲಸದ ವಯಸು್, ಹಾಗರಯೆೀ ಯುವ ಕರಲಸಗಾರನ
ಉದರೊಯೀಗಕರು ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ನಯಮ್ಗಳನುು ಐಎಲ್ಒ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ/ಪ್ಾರದರೀಶ್ಚಕ

ಕಾನೊನನ ನಯಮ್ಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಯಕತಗರ ಹರಚಿಿನ ರಕ್ಷಣರ ನೀಡುತ್ತದರಯೀ
ಅದರ ಮ್ೊಲಕ ವಾಯಖಾಯನಸಲಾಗುತ್ತದರ.
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ಈ ಕುರಿತ್ು ಸಪಷಟತರಗಾಗಿ, ಈ ಸನುವರೀಶ್ದಲ್ಲಿ ಯುವ ಕರಲಸಗಾರ ಎಂದರರ ಕಾನೊನುಬದಧ
ಕರಲಸದ ವಯಸ್ಥ್ನ ಮೀಲಪಟ್ಟ ವಯಕತ ಆದರರ ತ್ಮ್ಮ 18ನರೀ ವಯಸ್ಥ್ಗಿಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯಸ್ನುು
ಪೂರರೈಸ್ಥರುವವರು.
4.3

ಬಾಲ ಕಾರ್ಮ್ಕರ ನರೀಮ್ಕಾತಿ ಮ್ತ್ುತ ಉದರೊಯೀಗವನುು ತ್ಡರಯುವ ನೀತಿಗಳು ಮ್ತ್ುತ
ಕಾಯ್ಕರಮ್ಗಳನುು ಕಂಪನಗಳು ಹರೊಂದಿರಬರೀಕು.

5.

ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ರ್ರೀತನ್ ನೀಡಬರೀಕು
5.1

ಪರಮಾಣಿತ್ ವಾರದ ಕರಲಸಕರು ಪ್ಾವತಿಸುವ ವರೀತ್ನಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಪರಯೀಜನಗಳು

ಕನಷಠಪಕ್ಷ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನಷಠ ವರೀತ್ನದ ಕಾನೊನನ ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಅಥವಾ
ಅದಿಲಿದರೀ ಇದಾಲ್ಲಿ ಸ್ಥವೀಕರಾಹ್ ಕರೈಗಾರಿಕಾ ಬರಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾನದಂಡವನುು

ಪೂರರೈಸಬರೀಕು. ಯಾವುದರೀ ಸಂದಭ್್ದಲ್ಲಿ, ವರೀತ್ನ ಮ್ೊಲಭ್ೊತ್ ಅಗತ್ಯಗಳನುು

ಪೂರರೈಸಲು ಮ್ತ್ುತ ವಿವರೀಚನಾಯುತ್ ಆದಾಯವನುು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಂತಿರಬರೀಕು.

ಪ್ರೈಮಾರ್ಕ್ ಸಕರಯವಾಗಿ ಕನಷಠ ವರೀತ್ನವನುು ಉದಯಮ್ ಮ್ಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ
ಒಟಾಟಗಿ ಚೌಕಾಸ್ಥ ಮಾಡುವ ಮ್ೊಲಕ ನಧ್ರಿಸುವುದನುು ಖಾತಿರಪಡಿಸಲು ಕರಮ್ಗಳನುು
ಸಕರಯವಾಗಿ ಬರಂಬಲ್ಲಸುತ್ತದರ.
5.2

ಅವರು ಉದರೊಯೀಗಕರು ಪರವರೀಶ್ಚಸುವ ಮೊದಲು, ಎಲಾಿ ಉದರೊಯೀಗಿಗಳಿಗರ ಅವರ ವರೀತ್ನಕರು

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತರ ತ್ಮ್ಮ ಉದರೊಯೀಗದ ಷರತ್ುತಗಳ ಬಗರೆ ಮ್ತ್ುತ ಪರತಿ ಬಾರಿ ಅವರ ವರೀತ್ನ
ಪ್ಾವತಿಸುವಾಗ ಅವರ ವರೀತ್ನದ ಅವಧಿಗರ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮ್ತ್ುತ ಅಥ್ವಾಗುವ
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನುು ನೀಡಬರೀಕು.
5.3

ಶ್ಚಸುತ ಕರಮ್ಕಾುಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಯಾವುದರೀ ವರೀತ್ನ ಕಡಿತ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಕಾನೊನನಂದ ಒದಗಿಸದರೀ ಇರದ ವರೀತ್ನ ಕಡಿತ್ಗಳನುು ಉದರೊಯೀಗಿಯ ಸಪಷಟ
ಅನುಮ್ತಿಯಿಲಿದರೀ ಅನುಮ್ತಿಸಬಾರದು ಎಲಾಿ ಶ್ಚಸುತ ಕರಮ್ಗಳನುು ದಾಖಲ್ಲಸಬರೀಕು.
5.4

ಓವರ ಟರೈಮ್ ಗಂಟರಗಳನುು ಯಾವಾಗಲೊ ಪಿರೀರ್ಮಯಂ ದರದಲ್ಲಿ ಸರಿದೊಗಿಸಬರೀಕು, ಇದು
ನಯರ್ಮತ್ ವರೀತ್ನದ 125% ಕುಂತ್ ಕಡಿಮಯಿರಬಾರದು ಎಂದು ಸೊಚಿಸಲಾಗುತ್ತದರ.

5.5

ಓವರ್ಟರೈಮ್ ಮ್ತ್ುತ ಪರಯೀಜನಗಳನುು ಕರಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಪ್ಾವತಿಸಬರೀಕು.
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6.

ಕರಲಸದ ಅವಧಿಗಳು ಅತಿಯಾಗಿರಬಾರದು
6.1

ಕರಲಸದ ಅವಧಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೊನುಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಬರಂಚಾಮರ್ಕ್ ಉದಯಮ್
ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹರಚಿಿನ ರಕ್ಷಣರ ನೀಡುತ್ತದರ ಅದಕರು ಅನುಸಾರವಾಗಿರಬರೀಕು.

6.2

ಓವರ ಟರೈಮ್ ಹರೊರತ್ುಪಡಿಸ್ಥ, ಸಾಟಯಂಡಡ್್ ಕರಲಸದ ಸಮ್ಯವನುು ಕರಾರಿನ ಮ್ೊಲಕ
ವಾಯಖಾಯನಸಬರೀಕು ಮ್ತ್ುತ ವಾರಕರು 48 ಗಂಟರಗಳನುು ರ್ಮೀರಬಾರದು *.

6.3

ಪರತರಯೀಕ ಕಾರ್ಮ್ಕರಿಂದ ಮ್ತ್ುತ ಒಟಾಟರರ ಕಾಯ್ಪಡರಯಿಂದ ಕರಲಸ ಮಾಡಿದ ವಾಯಪಿತ,

ಆವತ್್ನ ಮ್ತ್ುತ ಗಂಟರಗಳು ಇವರಲಿವನೊು ಗಣನರಗರ ತರಗರದುಕರೊಂಡು ಓವರ ಟರೈಮ್ ಅನುು
ಜವಾಬಾಾರಿಯುತ್ವಾಗಿ ಬಳಸಬರೀಕು.
6.4

ಅಸಾಧಾರಣ

ಸಂದಭ್್ಗಳನುುಹರೊರತ್ುಪಡಿಸ್ಥ,

ಓವರ

ಟರೈಮ್

ಅವಧಿಯನುು

ಒಳಗರೊಂಡಂತರ ಒಟ್ುಟ ಕರಲಸದ ಗಂಟರಗಳು 7 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 60 ಗಂಟರಗಳನುು
ರ್ಮೀರಬಾರದು. ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭ್್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕರಳಗಿನ ಎಲಾಿ ಷರತ್ುತಗಳನುು ಪೂರರೈಸಬರೀಕು:
• ಇದನುು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೊನನಂದ ಅನುಮ್ತಿಸಲಾಗಿದರ;
• ಕಾರ್ಮ್ಕರ ಮ್ಹತ್ವದ ಭಾಗವನುು ಪರತಿನಧಿಸುವ ಕಾರ್ಮ್ಕ ಸಂಘಟ್ನರಯಂದಿಗರ
ಮ್ುಕತವಾಗಿ ಮಾತ್ುಕತರ ನಡರಸ್ಥ ಸಾಮ್ೊಹಿಕ ಒಡಂಬಡಿಕರಯಿಂದ ಇದನುು
ಅನುಮ್ತಿಸಲಾಗಿದರ;

• ಕಾರ್ಮಕರ ಆರರೊೀಗಯ ಮ್ತ್ುತ ಸುರಕ್ಷತರಯನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸೊಕತವಾದ ರಕ್ಷಣರಗಳನುು
ತರಗರದುಕರೊಳಳಲಾಗುತ್ತದರ; ಮ್ತ್ುತ

• ಉತಾಪದನರಯಲ್ಲಿ ಅನರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಹರಚಿಳ, ಅಪಘಾತ್ ಅಥವಾ ತ್ುತ್ು್ಸ್ಥಿತಿಗಳಂತ್ಹ
ಅಸಾಧಾರಣ ಸನುವರೀಶ್ಗಳು ಅನವಯವಾಗುತ್ತವರ ಎಂದು ಉದರೊಯೀಗದಾತ್
ತರೊೀರಿಸಬಹುದು.
6.5

ಪರತಿ 7 ದಿನಕರು ಕಾರ್ಮ್ಕರಿಗರ ಕನಷಟ 1 ದಿನ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೊನು
ಅನುಮ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರತಿ 14 ದಿನಗಳಿಗರ 2 ದಿನಗಳ ರಜರಯನುು ಒದಗಿಸಬರೀಕು.

*ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವು ಕರಲಸದ ಸಾಮಾನಯ ಗಂಟರಗಳ ಪರಗತಿಶ್ಚೀಲ

ಕಡಿತ್ವನುು (ಓವರ ಟರೈಮ್ ಹರೊರತ್ುಪಡಿಸ್ಥ) ಸೊಕತವರನಸ್ಥದಾಗ, ಕಾರ್ಮ್ಕರ ವರೀತ್ನದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದರೀ ಕಡಿತ್ವಿಲಿದರೀ ಪರತಿ ವಾರಕರು 40 ಗಂಟರಗಳಿಗರ ತ್ಗಿೆಸಬರೀಕು ಎಂದು ಶ್ಚಫಾರಸು
ಮಾಡುತ್ತದರ.
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7.

ಯಾವುದರೀ ತಾರತಮಯ ಆಚರಣರ ಮಾಡಬಾರದು
7.1

ಕುಲ, ಜಾತಿ, ಬಣಣ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ೊಲ, ಧಮ್್, ವಯಸು್, ಅಂಗವರೈಕಲಯ, ಗಂಡು-ಹರಣುಣ,

ವರೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಲರೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟ್ಟಕರೊೀನ, ಒಕೊುಟ್ ಸದಸಯತ್ವ, ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ
ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರದ ಮೀಲರ ನರೀಮ್ಕಾತಿ, ಉದರೊಯೀಗ, ಪರಿಹಾರ, ತ್ರಬರೀತಿ ಅವಕಾಶ್,

ಬಡಿತ, ಕರಲಸದಿಂದ ತರಗರದುಹಾಕುವಿಕರ ಅಥವಾ ನವೃತಿತಯನುು ಒಳಗರೊಂಡು ಆದರರ ಅವುಗಳಿಗರ
ಸ್ಥೀರ್ಮತ್ವಾಗಿಲಿದಂತರ ಯಾವುದರೀ ತಾರತ್ಮ್ಯ ಇರಬಾರದು.

8.

ನಯರ್ಮತ ಉದರ್ಯೀಗವನ್ುು ಒದಗಿಸಬರೀಕು
8.1

ಸಾಧಯವಾದಷುಟ, ಮಾಡಬರೀಕಾದ ಕರಲಸವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೊನು ಮ್ತ್ುತ ಉದಯಮ್

ಅಭಾಯಸದ ಮ್ೊಲಕ ಸಾಿಪಿತ್ವಾದ ಗುರುತಿಸಲಪಟ್ಟ ಉದರೊಯೀಗ ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರದ
ಮೀಲರ ಇರಬರೀಕು.
8.2

ಎಲ್ಲಿ ಕೌಶ್ಲಯಗಳನುು ನೀಡಲು ಅಥವಾ ನಯರ್ಮತ್ ಉದರೊಯೀಗ ಒದಗಿಸಲು ಯಾವುದರೀ ನರೈಜ

ಉದರಾೀಶ್ ಇರುವುದಿಲಿವೀ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಮ್ಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾನೊನುಗಳ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರಲಸಗಾರರಿಗರ ಹರೊಂದಿರುವ ಹರೊಣರಗಾರಿಕರಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ನಯರ್ಮತ್ ಉದರೊಯೀಗ
ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ

ಉಂಟಾಗುವ

ಹರೊಣರಗಾರಿಕರಗಳನುು

ಕರೀವಲ

ಕಾರ್ಮ್ಕರಾಗಿರುವ

ಒಪಪಂದ, ಉಪ-ಒಪಪಂದ, ಮ್ನರ-ಕರಲಸ ವಯವಸರಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರರಂಟಿಸ್ಶ್ಚಪ್ ಯೀಜನರಗಳ
ಮ್ೊಲಕ ತ್ಪಿಪಸಬಾರದು ಅಥವಾ ನಶ್ಚಿತ್ ಅವಧಿಯ ಉದರೊಯೀಗ ಒಪಪಂದದ ಅತ್ಯಧಿಕ
ಬಳಕರಯ ಮ್ೊಲಕ ಅಂಥ ಹರೊಣರಗಾರಿಕರಗಳನುು ತ್ಪಿಪಸಬಾರದು.
8.3

ನಯರ್ಮತ್ ಉದರೊಯೀಗವನುು ಬದಲ್ಲಸಲು ಓವರ ಟರೈಮ್ ಅನುು ಬಳಸಬಾರದು.

8.4

ಒಪಪಂದ ಮ್ುಕಾತಯವನುು ನಾಯಯಯುತ್, ಪ್ಾರದಶ್್ಕ ಹಾಗೊ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪರಕರಯೆಯನುು

ಅವಲಂಬಿಸ್ಥ ಮಾಡಬರೀಕು ಮ್ತ್ುತ ಇದನುು ಪರಸುತತ್ವಾಗಿರುವ ಕರಲಸಗಾರರಿಗರ ಸಪಷಟವಾಗಿ
ತಿಳಿಸಬರೀಕು.
9.

ಯಾವುದರೀ ಕಠಿಣ ಅಥರ್ಾ ಅಮಾನ್ವೀಯ ವತ್ನರ ಬರೀಡ
9.1

ಯಾವುದರೀ ಶಾರಿೀರಿಕ ಶರ ೀಷಣರ ಅಥವಾ ಕಟ್ುಟಪ್ಾಡು, ಶಾರಿೀರಿಕ ದುರುಪಯೀಗದ

ಅಪ್ಾಯ, ಲರೈಂಗಿಕ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಕರುಕುಳ, ಮೌಖಿಕ ನಂದನರ ಅಥವಾ ವರೈರತ್ವದ
ಅಥವಾ ಆಕರಮ್ಣಕಾರಿ ಕರಲಸದ ಪರಿಸರವೂ ಸರೀರಿದಂತರ ಯಾವುದರೀ ನಮ್ೊನರಯ
ಬರದರಿಕರಗಳು ಇರಬಾರದು.
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10. ಪರಿಸರ ಹರ್ಣರಗಾರಿಕರ
10.1

ಪೂರರೈಕರದಾರರು

ಪರಿಸರದ

ರಕ್ಷಣರ

ಮ್ತ್ುತ

ಸಂರಕ್ಷಣರಗರ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ

ಎಲಾಿ

ಅನವಯವಾಗುವ ಸಿಳಿೀಯ ಕಾನೊನುಗಳು ಮ್ತ್ುತ ನಬಂಧನರಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಬರೀಕು.

ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲಿ ಪರಿಸರ ಅನುಮ್ತಿಗಳನುು, ಅನುಮೊೀದನರಗಳು ಮ್ತ್ುತ
ದಾಖಲಾತಿಗಳನುು ಪಡರಯುವುದು ಮ್ತ್ುತ ನವ್ಹಿಸುವುದನುು ಒಳಗರೊಂಡಿರುತ್ತದರ.

ಹರಚಿಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ುಟ ಪ್ಾರಿಸರಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತರಯ ಮೀಲ್ಲನ ಪರಿಸರ ನೀತಿ ಮ್ತ್ುತ
ಪೂರರೈಕರದಾರರ ಮಾಗ್ಸೊಚಿಗಳನುು ಇಲ್ಲಿಓದಿರಿ.

11. ಕಾನ್್ನನ್ ಅಗತಯಗಳು
11.1

ಪ್ರೈಮಾರ್ಕ್ ಉದಿಾಮ ನಡರಸುವ ಪರತಿೀ ಸಂಗರಹ ಸಿಳದಲ್ಲಿ ಕಾನೊನು ಮ್ತ್ುತ ನಬಂಧನರಗಳಿಗರ
ಬದಧವಾಗಿದುಾ,

ಇಂತ್ಹ

ಯಾವುದರೀ

ಉಲಿಂಘನರಯಲ್ಲಿ ತರೊಡಗುವುದಿಲಿ.
11.2

ತಿಳಿದ

ಕಾನೊನು

ಅಥವಾ

ನಬಂಧನರಗಳ

ಈ ಪೂರರೈಕರದಾರ ಸಂಹಿತರಯ ಅಗತ್ಯತರಗಳು ಸಿಳಿೀಯ ಕಾನೊನುಗಳು ಮ್ತ್ುತ

ನಬಂಧನರಗಳು ಅಗತ್ಯಕುಂತ್ ಹರಚಿಿನ ಗುಣಮ್ಟ್ಟವನುು ಹರೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಪೂರರೈಕರದಾರರು ಈ
ನೀತಿ ಸಂಹಿತರಯ ಅಗತ್ಯತರಗಳರ ಂದಿಗರ ಸರಿಹರೊಂದಿಸಬರೀಕು.

12. ದ್ರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪಿಕ್ರಿಯ್ಕ
12.1

ಅಲ್ಲಿ

ಕರಲಸಗಾರರಿಗರ

ಕರಲಸದ

ಸಿಳದ

ದೊರುಗಳನುು

ಯಾವುದರೀ

ಹರದರಿಕರಯಿಲಿದರೀ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮ್ತ್ುತ ಪರಿಹರಿಸುವ ಪರಕರಯೆಯು ಇರಬರೀಕು.
12.2

ಪರತಿಕಾರದ

ಪರಕರಯೆಯನುು ಕಾರ್ಮ್ಕರಿಗರ ಅವರ ನರೀಮ್ಕಾತಿ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಪಷಟ ರೊಪದಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಬರೀಕು ಮ್ತ್ುತ ಅದು ಎಲಿ ಕಾರ್ಮ್ಕರು ಮ್ತ್ುತ ಅವರ ಪರತಿನಧಿಗಳಿಗರ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ
ಪರವರೀಶ್ ಒದಗಿಸುವಂತಿರಬರೀಕು.

12.3

ಪರಿಹಾರ

ನೀಡಿಕರಯ

ಒಳಗರೊಂಡಿರಬರೀಕು.
12.4

ಪರಕರಯೆಯು

ಒಂದು

ಸೊಕತ

ಮ್ಟ್ಟದ

ನವ್ಹಣರಯನುು

ಆಡಳಿತ್ ಮ್ಂಡಳಿಯು ಕಾರ್ಮ್ಕರ ಆತ್ಂಕಗಳನುು ತ್ಕ್ಷಣ ಮ್ತ್ುತ ಅರರೈ್ಸ್ಥಕರೊಳಳಬಹುದಾದ

ಮ್ತ್ುತ ಪ್ಾರದಶ್್ಕ ಪರಕರಯೆಯನುು ಒದಗಿಸುವ ಮ್ೊಲಕ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವರಿಗರ ಸಕಾಲ್ಲಕ
ಪರತಿಕರಯೆ ಒದಗಿಸುವಂತರ ಬಗರಹರಿಸಬರೀಕು.
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12.5

ದೊರು ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನಗಳನುು ಕಾರ್ಮ್ಕ ಒಕೊುಟ್ ಮ್ತ್ುತ ಸಾಮ್ೊಹಿಕ ಚೌಕಾಸ್ಥ
ಪರಕರಯೆಗಳ

ಪ್ಾತ್ರವನುು

ದುಬ್ಲಗರೊಳಿಸಲು

ಬಳಸಬಾರದು

ಮ್ತ್ುತ

ಇತ್ರ

ಅಸ್ಥತತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಯಾಂಗ, ಪಂಚಾಯಿತ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾಯ್ವಿಧಾನಗಳಿಗರ
ಪರವರೀಶ್ಗಳಿಗರ ಅಡಿಾಪಡಿಸಬಾರದು.

13. ಯಾವುದರೀ ಲಂಚ ಅಥರ್ಾ ಭ್ಿಷ್ಾಾಚಾರವನ್ುು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ
13.1

ಲಂಚ, ಕರ್ಕ ಬಾಯರ್ಕ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡರಯಲು ಮಾಡುವ ಪ್ಾವತಿಗಳನುು ಒಳಗರೊಂಡ
ಎಲಿ

ಕರೊಡುಗರ,

ನಷರೀಧಿಸಲಾಗುತ್ತದರ.

ಪ್ಾವತಿ,

ಮ್ನವಿ

ಅಥವಾ

ಸ್ಥವೀಕಾರವನುು

ಕಟ್ುಟನಟಾಟಗಿ

ಈ ಲಂಚವು, ವಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದರೀ ವಯಕತಗರ ಅಥವಾ

ಸರಕಾರಕರು, ವಾಣಿಜಯ ಲಾಭ್ಗಳನುು ಪಡರಯಲು ಅಥವಾ ಉಳಿಸ್ಥಕರೊಳಳಲು ಅಥವಾ ಅಥವಾ
ಪರಯೀಜನ

ಸ್ಥವೀಕರಿಸುವುದು

ಸ್ಥವೀಕರಿಸುವವನಗರ

ಅನುಚಿತ್ವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ

ಸ್ಥವೀಕರಿಸುವವನನುು ಅನುಚಿತ್ ಕರಲಸಮಾಡಲು ಪ್ರರೀರರೀಪಿಸುವುದಕಾುಗಿ ಯಾವುದರೀ

ನಮ್ೊನರಯ ಉಡುಗರೊರರ, ಪರಿಗಣನರ, ಪರತಿಫಲ ಅಥವಾ ಪರಯೀಜನವನುು ನೀಡುವುದು
ಅಥವಾ ಸಂಭಾವನರ ನೀಡುವುದನುು ಒಳಗರೊಂಡಿರಬಹುದು.

ತ್ೃತಿೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉದಾಹರಣರಗರ ಏಜರಂಟ್, ಪರತಿನಧಿ ಅಥವಾ ಮ್ಧಯವತಿ್ಯಿಂದ,
ಅಥವಾ ಅವರ ಮ್ೊಲಕ ನೀಡಲು ಪರಸಾತಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನೀಡುವುದರಿಂದಲೊ ಲಂಚ
ಉಂಟಾಗುತ್ತದರ.

ಲಂಚದ ಕರಲವು ಉದಾಹರಣರಗಳು ಹಿೀಗಿವರ. ಇದು ಸಮ್ಗರವಾದ ಪಟಿಟ ಅಲಿ:
• ಉಡುಗರೊರರಗಳು ಅಥವಾ ಪರಯಾಣ ವರಚಿಗಳು
• ಕಂಪನ ಸರೀವರಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ಥತಯ ಮ್ರು ಪ್ಾವತಿ ಇಲಿದ ಬಳಕರ
• ನಗದು ಪ್ಾವತಿಗಳು
• ಸಾಲ, ಸಾಲ ಖಾತ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಕರರಡಿಟ್
• ಸಂಭಾವಯ ಗಾರಹಕರ / ಸಾವ್ಜನಕ ಅಥವಾ ಸಕಾ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕುಟ್ುಂಬದ
ಸದಸಯರಿಗರ

ಶ್ಚಕ್ಷಣ

ವಿದಾಯರ್ಥ್ವರೀತ್ನ

ಪರಯೀಜನಗಳ ಅವಕಾಶ್

ಅಥವಾ

ಆರರೊೀಗಯ

ಸರೀವರಯಂತ್ಹ

• ಮ್ುಖಯ ಗುತಿತಗರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತರೊಡಗಿದ ವಯಕತಗರ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಯಾರರೊೀ ಒಬಬರಿಗರ
ಉಪ-ಗುತಿತಗರ ನೀಡುವುದು

• ಸಂಭಾವಯ ಗಾರಹಕ / ಸಾವ್ಜನಕ ಅಥವಾ ಸಕಾ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕುಟ್ುಂಬದ
ಸದಸಯನ ಒಡರತ್ನದ ಸಿಳಿೀಯ ಕಂಪನಯನುು ತರೊಡಗಿಸ್ಥಕರೊಳುಳವುದು.
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13.2

ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ಾವತಿಗಳರಂದರರ, ನಯರ್ಮತ್ ಸರಕಾರಿ ಕರಯೆಗಳನುು ವರೀಗಗರೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ

ಕರಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಪಸಲು ಸರಕಾರಿ ನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮ್ನವಿಮಾಡಲಾಗುವ ಪುಟ್ಟ ಪ್ಾವತಿ

ಅಥವಾ ಶ್ುಲುಗಳಾಗಿರುತ್ತವರ (ಉದಾ: ವಿೀಸಾ ಒದಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಸಟಮ್ ಕಿಯರನ್ಸ್
ಇತಾಯದಿ) ಅಂತ್ಹ ಪ್ಾವತಿಗಳನುು ಕಟ್ುಟನಟಾಟಗಿ ನಷರೀಧಿಸಲಾಗಿದರ.
13.3

ಪೂರರೈಕರದಾರರು, ಪರತಿನಧಿಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಅವರ ಉದರೊಯೀಗಿಗಳು ಅನವಯವಾಗುವ ಎಲಿ
ಲಂಚ ವಿರರೊೀಧಿ ಮ್ತ್ುತ ಭ್ರಷಾಟಚಾರ ಕಾನೊನುಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಬರೀಕು. ಇಂಥ ಲಂಚವಿರರೊೀಧಿ ಅಥವಾ ಭ್ೃಷಾಟಚಾರ ಕಾನೊನು ಅನವಯವಾಗದ ಸಿಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು
ಯು.ಕರ.(UK)

ಲಂಚ

ಕಾನೊನು

2010

ರಲ್ಲಿ

ತರೊೀರಿಸ್ಥರುವುದಕುಂತ್

ಕಡಿಮ

ಮ್ಟ್ಟದಾಾಗಿದಾರರ, ಪೂರರೈಕರದಾರರು, ಪರತಿನಧಿಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಅವರ ಉದರೊಯೀಗಿಗಳು
ಯು.ಕರ.(UK) ಲಂಚ ಕಾನೊನು 2010 ಕರು ಬದಧರಾಗಬರೀಕು.
13.4

ಪೂರರೈಕರದಾರರು

ಉದರೊಯೀಗದರೊಂದಿಗರ
ಭ್ರಷಾಟಚಾರ

ವಿಧಾನಗಳನುು
ಪರತಿನಧಿಗಳು

ಮ್ತ್ುತ

ಪರತಿನಧಿಗಳು

ಜರೊತರಗೊಡಿದ

ಅಪರಾಧಗಳನುು
ಸಿಳದಲ್ಲಿ

ಈ

ವಯಕತಗಳು

ಮಾಡದಂತರ

ಹರೊಂದುವ

ತ್ಮ್ಮ

ಉದರೊಯೀಗಿಗಳು

ವಯವಹಾರಕಾುಗಿ

ತ್ಡರಗಟ್ಟಲು

ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದರ.

ಕಾಯ್ವಿಧಾನಗಳನುು

ತ್ಮ್ಮ

ಅಥವಾ

ಲಂಚ

ಅಥವಾ

ಭ್ರಷಾಟಚಾರ-ವಿರರೊೀಧಿ

ಪೂರರೈಕರದಾರರು

ವಯವಹಾರದಲ್ಲಿ

ಮ್ತ್ುತ

ಸರಿಯಾಗಿ

ಅನುಷಾಠನಗರೊಳಿಸಬರೀಕು ಮ್ತ್ುತ ಅವುಗಳನುು ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ನವ್ಹಿಸಲಾಗುತಿತದರ
ಎಂಬುದನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕರೊಳಳಲು ನಯರ್ಮತ್ವಾಗಿ ಪರಿಶ್ಚೀಲ್ಲಸಬರೀಕು.
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