प्राइमार्कची आचार संहिता 2019
पररचय
आपल्या पुरवठा शृंखलेतील कर्मचा-याृंना चाृंगली कार् करण्याची पररस्थिती असेल व कार्ाच्या ठठकाणचे

अधिकार ठिले जातील व तयाृंचा सन्र्ान केला जाईल ह्याच्या खात्रीसाठी आपल्याला ज्या बाबी करणे आवश्यक
आहे , तया प्राइर्ाकम च्या पुरवठािार आचार सृंठहतेर्ध्ये ननिामररत केलेल्या आहे त.

प्राइर्ाकम साठी उतपािनाृंची ननर्र्मती, फिननश, पॅक फकृं वा अन्य प्रकारे वथतू हाताळणारे ठे केिार आणण इतर
व्यवसाय भागीिार याृंच्यासह, सवम पुरवठािाराृंनी या आचारसृंठहतेचे आणण ते ज्या िे शाृंर्ध्ये व प्राृंतात कार्

करतात तया िे शातील सवम लागू कायदयाृंचे आणण ननयर्ाृंचे पालन करणे आवश्यक आहे . जेिे पुरवठािाराच्या

आचार सृंठहतेची आवश्यकता, थिाननक कायिे आणण ननयर्ाृंदवारे आवश्यक असलेल्या र्ानकाृंपक्ष
े ा उच्च र्ानके
ननिामररत करतात, नतिे पुरवठािाराृंनी ह्या पुरवठािारासाठीच्या आचार सृंठहतेच्या आवश्यकताृंचे पालन केले

पाठहजे. ह्या पुरवठािारासाठीच्या आचार सृंठहतेचे आणण पुरवठािाराृंच्या थवत: च्या पुरवठा साखळी अृंतगमत
येणा-या सवम सृंबृंधित कायदयाृंचे आणण ननयर्ाृंचे पालन केल्याचे सुननस्श्चत करण्यासाठी पुरवठािार िे खील

आपल्या
ठहतेतर्. ध्ये अृंतभत
ूम िोरणे व प्रफियाृंच्या सृंिभामतील अधिक र्ाठहतीसाठी, कपया इिे स्ललक करा
जबाबिारसृंआहे
आणण अटी व शतींच्या सृंिभामत इिे स्ललक करा.

ह्या परु वठािारासाठीच्या आचारसृंठहतेचा इृंग्रजी भाषेत र्सि
ु ा तयार केला गेला आहे आणण ती इृंग्रजी भाषेत वैि

आहे . स्जिे परु वठािारासाठीच्या आचारसृंठहतेच्या ववर्भन्न भाषेतील आवत्त्या आहेत, नतिे तयाृंना केवळ सोयीसाठी
भाषाृंतर सर्जले जाते आणण कोणतयाही ववसृंगतीच्या बाबतीत, इृंग्रजी सृंथकरण अधिकत र्ानले जाईल.
पॉल मचंट, प्राइमार्क चे मुख्य र्ायकर्ारी अधिर्ारी
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1.

रोजगारास मक्
ु तपणे निवडले जाते
1.1

कोणतयाही थवरूपातील सलतीचे फकृं वा अननवायम असलेले बृंिी बनवून केलेले
र्जूर, वेठबबगार, अवैि वाहतुक केलेले फकृं वा बृंिीवान र्जूर अशा प्रकारचे

1.2
1.3
1.4

2.

कार्गार असू नयेत आणण ओव्हरटाईर् हा थवेच्छे नेच असावा.
कार्गाराृंच्या रोजगाराशी सृंबृंधित असलेले कोणतेही शल्
ु क ननयोलतादवारे

भरण्यात यावे.
कर्मचा-याृंनी तयाृंच्या ननयोलतयाकडे कोणतीही आधिमक डडपॉणिट फकृं वा
ओळखपत्र सृंबृंधित कागिपत्रे जर्ा करण्याची गरज अननवायम केलेली नसावी.
ननयोलतयाला योग्य तया सच
ू ने नृंतर कर्मचारी कार् सोडण्यासाठी र्ल
ु त असावेत.

संघटिा स्थापि र्रण्याचा आणण सामूहिर् सौदे बाजीचा अधिर्ार
2.1
2.2
2.3
2.4

थवत:च्या आवडीची कार्गार सृंघटना बनवण्याचा फकृं वा तयार्ध्ये सहभागी
होण्याचा व सार्ठु हक प्रकारे बोलणी करण्य़ाचा अधिकार सवम कर्मचा-याृंना आहे .
कार्गार सृंघटना आणण तयाृंच्या सृंथिातर्क उपिर्ाृंच्या फियाकल्पाृंववषयी
ननयोलते खुले दृष्टीकोन थवीकारतील.
कार्गाराृंच्या प्रनतननिीृंबदिल भेिभाव केला जाऊ नये आणण कार्ाच्या ठठकाणी
तयाृंना, तयाृंचे प्रनतननिीतवाचे कायम करण्यासाठी प्रवेश असणे आवश्यक आहे .
स्जिे सृंघटना थवातृंत्र्य आणण सार्ुठहक सौिे बाजीचा अधिकार कायदयाृंतगमत

प्रनतबृंधित आहे , नतिे थवतृंत्र आणण र्ुलत सृंघटना आणण सार्ूठहक सौिे बाजीसाठी

सर्ाृंतर र्ाध्यर्ाृंच्या ववकासार्ध्ये ननयोलते सल
ु भता ननर्ामण करतील आणण तयात
2.5

अडिळा आणणार नाहीत.
अन्य कोणतयाही पक्षाचा प्रभाव न होता कर्मचा-याृंचे प्रनतननधितव करणारे व्यलती
थवेच्छे ने, र्ल
ु त प्रकारे व पारिशी प्रकारे ननवडले जावेत.

3.

र्ामर्ाजाची पररस्स्थती सुरक्षित आणण स्वच्छ आिे
3.1

उदयोगातील प्रचर्लत ज्ञान आणण कोणतेही ववर्शष्ट िोके लक्षात घेऊन, ननयोलताृंनी
सुरक्षक्षत आणण थवच्छतापूणम कार्ाचे वातावरण प्रिान करणे आवश्यक आहे.
ह्यार्ध्ये वापरण्यात येणा-या इर्ारती व सुवविाृंच्या भौनतक सृंरचनेचा सर्ावेश

3.2

होतो.
कार्ाच्या प्रफियेचा भाग म्हणून होऊ शकणा-या फकृं वा तयाच्याशी ननगडडत

आरोग्याला होणा-या िख
ु ापती व अपघात ह्याृंना टाळण्यासाठी ननयोलताृंनी िोरण
व प्रफियेदवारे अननवायम प्रकारे पुरेसे उपाय घेण्याची खात्री करावी.
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3.3

कार्ाच्या ठठकाणाच्या सुरक्षक्षत आणण ननरोगी वातावरणाची खात्री करण्याची

जबाबिारी थवीकारण्यासाठी, ननयोलतयाृंनी वररष्ठ व्यवथिापक प्रनतननिीची ननयल
ु ती
3.4

करणे आवश्यक आहे .
कार्गाराृंनी ननयर्र्त आणण नोंि केलेले आरोग्य आणण सुरक्षक्षतता प्रर्शक्षण प्राप्त
केले पाठहजे आणण अशा प्रर्शक्षणाची नवीन फकृं वा पुन्हा र्ृंजूर केलेल्या कर्मचा-

3.5

याृंसाठी पुनरावत्ती केली गेली पाठहजे.
थवच्छ शौचालय सुवविा आणण थवच्छ वपण्याच्या पाण्याची सुवविा पुरववण्यात

याव्यात. योग्य असल्यास, जेवण तयार करण्याची, जेवण करण्याची आणण तयाची
3.6
3.7

साठवण करण्याची थवच्छ आणण सुरक्षक्षत सुवविा पुरवली गेली पाठहजे.
कार्ाच्या ठठकाणी, आजार फकृं वा िख
ु ापत िाल्यास ननयोलतयाृंनी परु े शी वैदयकीय
र्ित आणण सुवविा उपलब्ि करुन िे णे आवश्यक आहे .
स्जिे राहण्याची सवु विा ठिली जात असेल, नतिे ती कर्मचा-यानेच ननवडलेली
असावी व तयाृंच्या प्रािर्र्क गरजाृंच्या पूतत
म ेसह ती थवच्छ व सुरक्षक्षत असावी.

4.

बाल र्ामगारांचा वापर र्ेला जाऊ िये
4.1

बाल कार्गाराृंना अस्जबात कार्ावर घेण्यात येऊ नये.

4.2

कोणतयाही िे शार्ध्ये, कार्ासाठीचे फकर्ान वय तसेच यव
ु ा कर्मचा-याच्या कार्ाच्या
सृंिभामतील ननयर् ILO फकृं वा राष्रीय/ प्रािे र्शक ननयर् ह्याृंच्यापैकी ज्यार्ध्ये
व्यलतीचे अधिक सृंरक्षण होत असेल, तयानुसार ननिामररत होतील.
थपष्टतेसाठी, ह्या सृंिभामतील यव
ु ा कर्मचारी म्हणजे अशी व्यलती स्जचे वय वैि

4.3

कार्ाच्या वयाहून अधिक असेल, परृं तु नतचे १८ वय पण
ू म िालेले नसेल.
र्ुलाृंची भरती आणण बाल र्जुरी टाळण्यासाठी अननवायम प्रकारे कृंपन्याृंकडे िोरणे
आणण कायमिर् असले पाठहजेत.

5.

निवाकि भत्ता अदा र्ेला
5.1

प्रर्ाणणत कार्ाच्या आठवड्यासाठी िे ण्यात येणारे भत्ते व लाभ हे राष्रीय फकर्ान
वेतनानुसार फकर्ान र्ानकाची पूतत
म ा करणारे असावेत फकृं वा जर असे र्ानक

उपलब्ि नसेल, तर उदयोगार्िील र्ापिृं डानस
ु ार थवीकाराहम असावेत. कोणतयाही

पररस्थितीत, र्ल
ू भत
ू गरजा पण
ू म करण्यासाठी आणण काही वववेकपण
ू म उतपन्न प्रिान

करण्यासाठी, र्जुरी नेहर्ीच पुरेशी असणे आवश्यक आहे . उदयोगाच्या थतरावर
5.2

राष्रीय सार्ुठहक बोलणीदवारे फकर्ान वेतनाची खात्री केली जात आहे , ह्यासाठी
सवम
कार्गाराृं
ना, प्रकारे
तयाृंनउपाय
ी कार्ावर
प्राइर्ाक
म सफिया
करे लननय
. ुलत होण्याआिी, तयाृंच्या रोजगाराच्या

अटीृंबदिल आणण प्रतयेक पगाराच्या सृंबिीत वेतन कालाविीसाठी, तयाृंच्या र्जरु ीचा
तपशील याववषयी र्लणखत आणण सर्जू शकेल, अशी र्ाठहती परु वली गेली पाठहजे.
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5.3

कार्गाराच्या थपष्ट परवानगीर्शवाय, अनश
ु ासनातर्क उपाययोजना म्हणन
ू फकृं वा

राष्रीय कायदयादवारे तरति
ू न करण्यात आलेल्या र्जरु ीर्िील कोणतयाही कपातीस
5.4

परवानगी नाही. सवम अनुशासनातर्क उपायाृंची नोंि करणे आवश्यक आहे .
ओव्हरटाइर्च्या तासाृंची नेहर्ीच अधिर्ूल्य िराने भरपाई केली जावी, असा िर,
पगाराच्या ननयर्र्त िाराच्या १२५% पेक्षा कर्ी नसावा.

5.5

6.

कार् केलेल्या अविीर्ध्ये ओव्हरटाईर् आणण लाभ अिा केले जावेत.

र्ामाचे तास अत्याधिर् िािीत
6.1

राष्रीय अधिननयर् आणण औदयोधगक र्ानकाृंर्िील र्ापिृं ड ह्यापैकी ज्यार्ध्ये
अधिक सृंरक्षण र्र्ळत असेल, तयानुसार अननवायम प्रकारे कार्ाचे तास ननिामररत

6.2
6.3

केले जावेत.
ओव्हरटाइर् वगळता, र्ानक कार्ाच्या तासाृंना, करारादवारे ननस्श्चत केले जावे
आणण ते आठवड्यातन
ू ४८ तासाृंपेक्षा जाथत नसावेत*.
व्याप्ती, वारृं वरता आणण व्यस्लतगत कर्मचा-याृंनी कार् केलेले तास आणण सृंपूणम
र्नुष्यबळाचे तास ह्याृंना एकबत्रत ववचारात घेऊन जबाबिार प्रकारे ओव्हरटाईर्चा

6.4

वापर केला जावा.
ओव्हरटाइर्सठहत कार्ाचे एकूण तास, असािारण पररस्थिती नसल्यास, ७

ठिवसाृंच्या कालाविीत ६० तासाृंपेक्षा जाथत नसावेत. अशा बाबतीत, खालील सवम
अटी पण
ू म केल्या गेल्या पाठहजेत:
• यास राष्रीय कायदयादवारे परवानगी असावी ;
• यास कार्गाराृंच्या सृंघटनेच्या र्हत्त्वपण
ू म ठहथथयाचे प्रनतननिीतव करणा-या

कार्गार सृंघटनेशी र्ल
ु तपणे करण्यात आलेल्या एका करारादवारे परवानगी

िे ण्यात आली असावी;
• कार्गाराृंचे आरोग्य आणण सुरक्षक्षततेचे सृंरक्षण करण्यासाठी योग्य सुरक्षा
उपाययोजना करण्यात आलेल्या असाव्यात ; आणण
• अनपेक्षक्षत उतपािनाचा सवोच्च बबृंि,ू िघ
म ना फकृं वा आपतकालीन स्थिती
ु ट

यासारख्या अपवािातर्क पररस्थिती लागू आहे त, असे ननयोलता िशमवू
शकावा.
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6.5

प्रतयेक ७ ठिवसाृंच्या कालाविीत, कार्गाराृंना कर्ीतकर्ी १ ठिवसाची सट्
ु टी

िेण्यात यावी फकृं वा स्जिे राष्रीय कायदयादवारे परवानगी िेण्यात आलेली असेल, नतिे
प्रतयेक १४ ठिवसाृंच्या कालाविीत २ ठिवस सुट्टी ठिली गेली पाठहजे.
*आृंतरराष्रीय र्ानकाृंनुसार अशी र्शिारस केली जाते की, कार्ाच्या प्रर्ाणणत

तासाृंर्िील टप्प्या टप्प्याने केली जाणारी घट (ओव्हरटाईर् वगळता) जेव्हा शलय
असेल तयानुसार िर आठवड्याला ४० तास असावी व तास कर्ी होताना तयार्ध्ये
कर्मचा-याृंच्या वेतनार्ध्ये घट नसावी.
7.

र्ोणतािी भेदभाव र्ेला जात िािी
7.1

कृंत्राटी तत्त्वावर असणे, व्यवसाय, र्ोबिला, प्रर्शक्षणाची उपलब्िता, बढती, सेवा
सर्ाप्ती फकृं वा ननवत्ती ह्यासृंिभामत वृंश, जात, रृं ग, र्ूळ राष्रीयतव, िर्म, वय,
ववकलाृंगता, र्लृंग, वैवाठहक स्थिती, लैंधगक प्रवत्ती, सृंघटनेचे सिथयतव फकृं वा

राजकीय सृंलग्नता ह्याृंसह अन्य काही ननकषाृंच्या आिारे कर्मचा-याृंर्ध्ये अस्जबात
भेिभाव केला जाऊ नये.
8.

नियममत रोजगार प्रदाि र्ेला जातो.
8.1
8.2

प्रतयेक शलयतेपयंत, राष्रीय कायिा आणण उदयोगाच्या सल्ल्यादवारे थिावपत
केलेल्या ज्ञात रोजगाराच्या सृंबृंिाच्या आिारावर कार् करणे आवश्यक आहे .
स्जिे प्रतयक्षात कौशल्ये िे ण्याचा हे तु नसेल फकृं वा ननयर्र्त रोजगार िे णे अपेक्षक्षत

नसेल तेव्हा िलत र्जूरीचे कृंत्राट, उप- कृंत्राट, नतिे राहून कार् करण्याची
व्यवथिा फकृं वा अपरें टीसर्शप योजना ह्याृंच्यादवारे ननयर्र्त कार्ाच्या नातेसब
ृं ि
ृं ाृंना
र्जरु ी फकृं वा सार्ास्जक सरु क्षा ननयर् व ननयार्क बाबी ह्याच्याशी ननगडीत कर्मचायाृंसाठीच्या िानयतवाला बािा येऊ नये आणण कार्ासाठीच्या ननिामररत अविीच्या
8.3

क
ृं त्राटाृंच्यारोजगाराच्या
अनतररलत वापरात
न
येऊ
ू ही अशा िानयतवाला
ननयर्र्त
ऐवजी ओवरटाइर्चा
वापर केटाळण्यात
ला जाऊ नये
. नये.

8.4

योग्य, पारिशी व थिाननक कायदयाृंच्या आवश्यकताृंप्रर्ाणे सुसृंगत अशा प्रकारे

कृंत्राट सर्ाप्त करण्याची प्रफिया अननवायम प्रकारे केली जावी व थपष्ट प्रकारे ती
सृंबृंधित कर्मचा-याृंना साृंधगतली जावी.
9.

र्ोणतीिी र्ठोर कर्ं वा अमािुष वतकणूर् िािी
9.1

कार्ाच्या ठठकाणी, शारीररक शोषण फकृं वा अनुशासन, शारीररक शोषणाची िर्की
फकृं वा इतर त्रास, लैंधगक फकृं वा इतर त्रास, र्ौणखक गैरवतमन फकृं वा प्रनतकूल फकृं वा
आक्षेपाहम कार्ाच्या वातावरणासह िहशतीची इतर प्रकार असू नयेत.
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10. पयाकवरणीय जबाबदारी
10.1

पुरवठािाराृंनी, पयामवरणाचे रक्षण आणण सृंरक्षण सृंबृंधित सवम थिाननक कायिे

आणण ननयर्ाृंचे पालन करणे आवश्यक आहे . यात सवम आवश्यक पयामवरण
परवाने, र्ृंजूरी आणण नोंिणी र्र्ळववणे आणण तयाृंचे जतन करणे सर्ाववष्ट आहे .
अधिक र्ाठहतीसाठी, कपया पयामवरणीय शाश्वततेवरील पयामवरणीय िोरण व
पुरवठािार र्ागमिर्शमका इिे वाचाव्यात.

11. र्ायदे शीर आवश्यर्ता
11.1

प्राइर्ाकम (Primark) स्जिे आपला व्यवसाय करते तया प्रतयेक खरे िीथिानाच्या
कायदयाृंशी आणण ननयर्ाृंशी बाृंिलेले आहे आणण ते अशा कायदयाचे आणण ननयर्ाचे

11.2

जाणन
ू बज
ु न
ू उल्लृंघन करून सृंचालन करणार नाही.
जेिे पुरवठािाराच्या आचार सृंठहतेच्या आवश्यकता, थिाननक कायिे आणण

ननयर्ाृंदवारे आवश्यक असलेल्या र्ानकाृंपक्ष
े ा उच्च र्ानके ननिामररत करतात, नतिे
पुरवठािाराृंनी ह्या पुरवठािारासाठीच्या आचार सृंठहतेच्या आवश्यकताृंचे पालन
केले पाठहजे.
12. संर्ट निवारण प्रकिया
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

िडपणाच्या र्भतीर्शवाय कार्ाच्या ठठकाणच्या सृंकटाृंना उपस्थित करून ते
हाताळण्यासाठी कर्मचा-याृंची र्ित होईल, ह्यासाठी एक प्रफिया असावी.
भरतीच्या वेळी ही प्रफिया थपष्ट प्रकारे कर्मचा-याृंना कळवली जावी आणण सवम
कर्मचारी व तयाृंच्या प्रनतननिीृंना ती सहजपणे उपलब्ि असावी.
सृंकट ननवारणाच्या प्रफियेर्ध्ये योग्य थतरावरील व्यवथिापनाचा सर्ावेश अननवायम
प्रकारे असावा.
सृंबृंधित लोकाृंना वेळेर्ध्ये प्रनतसाि िे णा-या पारिशी, योग्य व सुलभ प्रफियेदवारे

व्यवथिापनाने अननवायम प्रकारे कर्मचा-याृंचे र्ुदिे हाताळावेत.
कार्गार सृंघटनेच्या भुर्र्केला कर्ी करण्यासाठी आणण सार्ुठहक बोलणी

प्रफियेला िाबण्यासाठी सृंकट प्रफियेचा वापर अस्जबात केला जाऊ नये आणण
उपलब्ि असलेल्या न्यायालयीन, लवािाच्या फकृं वा प्रशासननक प्रफियेचा लाभ
घेण्यार्ध्ये तयार्ुळे अननवायम प्रकारे बािा येऊ नये.
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13. र्ोणतीिी लाचखोरी कर्ं वा भ्रष्टाचार सिि र्ेला जाणार िािी
13.1

सुवविा िे य सह , लाच फकृं वा आधिमक लाभ (अनुधचत र्ोबिला) िे ऊ करणे, िे णे,

तयाची ववनृंती करणे फकृं वा तयास थवीकारणे या बाबी सलतपणे प्रनतबृंधित आहे .
व्यवसाया र्िील फकृं वा सरकारर्िील कोणतयाही व्यलतीला कोणतयाही प्रकारची
भेटवथतू, लाभ, बक्षीस फकृं वा िायिा िे णे फकृं वा िे णार असे साृंगणे व तयादवारे
आधिमक लाभ र्र्ळवणे फकृं वा ठटकवणे फकृं वा ते घेणा-या व्यलतीला अयोग्य प्रकारे

कार् करण्यास भाग पाडणे फकृं वा असा लाभ घेणे स्जिे व्यलतीसाठी चुकीचे असेल,
नतसरातोपक्ष
जसे
एजृंबाबीृं
ट, प्रनतननिी
फकृंशवालाच
र्ध्यथि
व्हा लाच
िेण्याचा प्रथताव
नतिे
घेण
े अशा
चा सर्ावे
घेणे ह्यादवारे
ह्यार्ध्येजेहोऊ
शकेल.
फकृं वा लाच ठिली जाते, तेव्हाही ती लाचच असते.
खालील प्रर्ाणे लाचेची काही उिाहरणे आहे त. ही एक सृंपूणम यािी नाहीीः
• भेटवथतू फकृं वा प्रवास खचम
• कृंपनीची सेवा, सुवविा फकृं वा र्ालर्त्तेचा ववनाशुल्क वापर
• रोख पैसे
• कजम, कजामची हर्ी फकृं वा इतर उिार
• एखादया सृंभाव्य ग्राहक / सावमजननक फकृं वा सरकारी अधिका-याच्या
कुटुृंबातील सिथयास, शैक्षणणक र्शष्यवत्ती फकृं वा आरोग्य सेवा यासारख्या

िायदयाृंचे प्राविान
• र्ख्
ु य कृंत्राट िे ण्यार्ध्ये सहभागी असलेल्या व्यलतीशी सृंबृंधित असलेल्या
एखादया व्यलतीस उप-कृंत्राट िे ऊ करणे
• एखािा सृंभाव्य ग्राहक / सावमजननक फकृं वा सरकारी अधिका-याच्या
13.2

कुटुृंबाच्या र्ालकीच्या एखादया थिाननक व्यवसायाला सहभागी करून घेण.े
ननयर्र्त सरकारी कार् (जसे स्व्हसाची तरतूि अिवा सीर्ाशुल्कची तरतूि)
करण्याला गती िे ण्यासाठी फकृं वा तयास सहज करण्यासाठी, सरकारी अधिका-

याृंनी र्ागणी केलेले लहान िे य फकृं वा शुल्क यास सुवविा िे य म्हणतात. अशा िे ई
13.3

पूणप
म णे प्रनतबृंधित आहे त.
परु वठािार, प्रनतननिी आणण तयाृंच्या कर्मचा-याृंनी सवम लागू लाच-ववरोिी आणण
भ्रष्टाचार कायदयाृंचे पालन केले पाठहजे. जर असे कोणतेही लाच-ववरोिी आणण
भ्रष्टाचार कायिे लागू नसतील, फकृं वा ते यक
ू े (UK) लाच-ववरोिी कायिा 2010

र्ध्ये नर्ि
ू केलेल्या लाच-ववरोिी आणण भ्रष्टाचार कायदयाच्या तल
ु नेत हललया
िजामचे असतील, तर पुरवठािार, प्रनतननिी आणण तयाृंचे कर्मचारी याृंनी यूके (UK)
लाच-ववरोिी कायिा 2010 चे पालन करणे आवश्यक आहे .
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13.4

कर्मचारी फकृं वा तयाच्या व्यवसायाशी सृंबधृं ित व्यलतीृंना लाच फकृं वा भ्रष्टाचारचे गन्
ु हे

करण्यापासून रोखण्यासाठी, पुरवठािार आणण प्रनतननिीृंनी, लाच-ववरोिी आणण

भ्रष्टाचार ववरोिी प्रफियाृंची ननर्र्मती केली पाठहजे. परु वठािार आणण प्रनतननिी ह्या
प्रफियाृंची तयाृंच्या व्यवसायात योग्यररतया अृंर्लबजावणी करतील आणण तया

प्रभावीपणे कार् करत असल्याचे सुननस्श्चत करण्यासाठी, तयाृंचे ननयर्र्तपणे
पुनरावलोकन करतील.
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