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Jula AB کا ضابطۂ اخالق 

Jula AB  اور پیشہ ور افراد کے لیے زندگی کو آسان تر بنانا ہے۔  (اسے خود سے کرنے والوں)کا نظریہ دنیا بھر کے ڈو اٹ یورسیلفرز
بنانے والے پروڈکٹس پیش کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ہمارا نظریہ کم قیمت پر گھر کو بہتر    

 
ہم اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے کاروبار کا ایک اثر مقامی سطح پر ساتھ ہی عالمی سطح پر بھی لوگوں کی زندگیوں اور ماحول پر 

ی ہمارے پروڈکٹس کے عالوہ بھی پڑتا ہے۔ اپنے نظریے کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے ہم اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ دار
ہے۔ ہم اپنے سپالئروں کے ساتھ قریبی تعاون، بشمول اپنے پورے سپالئی چین میں ایک واضح ماحولیاتی اور سماجی ذمہ داری لینے میں 
  پوری طرح سے یقین رکھتے ہیں۔ یہ اچھی کوالٹی، وسائل کے دیرپا استعمال اور کم قیمت کے لیے ایک پیشگی شرط ہے۔

 
گہی، اعتماد اور مسلسل ترقی ہماری اقدار اور عزائم کا اشتراک کرنے والے سپالئروں کے ساتھ ساتھ مسلسل نمو کے لیے بنیادی حیثیت آ

  رکھتے ہیں۔
 
Jula  کے ضابطۂ اخالق کا مقصد عمومی اصول اور معیارات طے کرنا اورJula  اور ہمارے سپالئروں کے تعلق سے ہمارے تقاضوں

ا ہے۔ کو بیان کرن Jula نے درج ذیل اصول اپنائے ہیں اور ہم اپنے سپالئروں سے اسی عہدبستگی کی پیروی کرنے کی توقع کرتے ہیں: 
 ہمارے کاروبار کے سبھی شعبوں میں اخالقی اور ذمہ دارانہ رویہ -
 سبھی افراد کے حقوق کا احترام -
 ماحولیات کا احترام -

Jula  کے ضابطۂ اخالق کا اطالق ان سبھی سپالئروں، اور ان کے ضمنی ٹھیکیداروں اور ضمنی سپالئروں پر ہوتا ہے جوJula  کے
کے ضابطۂ اخالق کے بارے میں اپنے کارکنان اور سپالئی چین کو  Julaلیے پروڈکٹس اور سروسز کی تیاری یا سپالئی میں شامل ہیں۔ 

کو یقینی بنانا سپالئروں کی ذمہ داری ہے۔مطلع کرنا، اور نفاذ اور تعمیل   
 
کے لیے پروڈکٹس تیار کرنے والی سبھی سہولیات میں ایک مشترکہ حصے  Jula، براہ راست p. 5اس ضابطۂ اخالق کا مختصر ورژن، 
 میں اس کے کارکنان کی مشترکہ زبان میں مرئی طور پر آویزاں ہونا ضروری ہے۔
 

میثاق یہ تقاضے اقوام متحدہ کے عالمی  (UN Global Compact)  کے مطابق ہیں جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا آفاقی اعالمیہ
(UN Universal Declaration of Human Rights) (1948) بین االقوامی مزدور تنظیم کا کام پر بنیادی اصول اور حقوق سے ، 

ہ متعلق اعالمی ( ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) (1998) ماحولیات کے تحفظ اور ،
، اور (1992) (Rio declaration on environmental protection and development)کا اعالمیہ  Rioفروغ سے متعلق 
 پر مبنی ہے۔ (2000) (UN convention on anti-corruption)اقوام متحدہ کا اجتماع برائے بدعنوانی مخالف 
 

قانونی تقاضے  

جیسے )اس ضابطہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے عالوہ، سپالئرز سبھی ملکی قوانین اور ضوابط نیز دیگر قابل اطالق معیارات 
(مینوفیکچرنگ کے اچھے طرز عمل، دیگر ضوابط اخالق تقاضے زیادہ سخت ہوں، ان کی ، اور کسی دیگر متعلقہ آئینی تقاضے، جو بھی 
  بھی تعمیل کریں گے ۔

 

انسانی حقوق اور مزدور  

 منصفانہ برتاؤ .1

سپالئرز ہر کارکن کے ساتھ شائستگی اور احترام واال برتاؤ کریں گے اور جسمانی سزا، دھمکیوں، تشدد یا دوسری شکل کی جسمانی، 
کریں گے۔ جنسی، نفسیاتی یا زبانی ایذا رسانی کا استعمال ہرگز نہیں  

 کام کے اوقات اور اجرتیں .2

 48ایک ہفتے میں زیادہ سے زیادہ قبل اجازت کام کے اوقات وہی ہیں جو ملکی قانون کے ذریعہ مقرر کیے گئے ہیں، لیکن مستقل بنیاد پر 
نہیں ہوں گے۔ فاضل گھنٹے سے زیادہ  12گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوں گے اور ایک ہفتے میں زیادہ سے زیادہ قابل اجازت فاضل اوقات 
   وقت کا کام ہمیشہ رضاکارانہ ہونا چاہیے۔ مالزمین ہر سات دن کے عرصے میں کم از کم ایک دن کی چھٹی کے مستحق ہیں۔

  سبھی مالزمین ایک تحریری مالزمت کے معاہدے کے مستحق ہیں۔

سبھی مالزمین کو قانونی تقاضوں کے مطابق فاضل اوقات مالزمین کو کم از کم قانونی طور پر قابل اطالق اقل اجرت ادا کی جائے گی اور 
میں کیے گئے کام کے تمام گھنٹوں کا معاوضہ دیا جائے گا۔ پیس کی شرح سے ہونے والے کام کو فاضل وقت کے معاوضے کے حق سے 
 مستثنی قرار نہیں دیا جانا چاہیے۔
 

 

 

http://www.ilo.org/declaration/
http://www.ilo.org/declaration/
http://www.ilo.org/declaration/
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ئیں۔ اجرتیں کم از کم ہر مہینے ادا کی جائیں گی۔ سپالئر کسی بھی مالزم کی اجرتیں سبھی کارکنان کو باقاعدگی سے اور وقت پر ادا کی جا
 تنخواہ نہیں روکے گا۔

سپالئر قطعی اور مکمل حاضری کے ریکارڈز اور پے رولز سنبھال کر رکھے گا جس میں پیس کی شرح اور عارضی کارکنان سمیت، ہر 
ادائیگی ضبط تحریر ہو۔مالزم کے لیے کام کرنے کے اوقات اور اجرتوں کی    

 بچہ مزدوری اور نوعمر کارکنان .3

 14یا مقامی قانون کے ذریعہ مشروط ہونے پر )سال  15سپالئروں کو چاہیے کہ بچہ مزدوری کا استعمال نہ کریں۔ کوئی بھی شخص 
میں مالزمت پر نہیں رکھا سال سے زائد ہے تو مالزمت کے لیے قانونی عمر سے کم عمر  15سے کم عمر میں، یا اگر یہ عمر  (سال
 جائے گا۔

سپالئرز یہ یقینی بنانے کے مناسب اقدامات کریں گے کہ خود اپنے پروڈکشن کی جگہ پر یا ضمنی سپالئروں کے یہاں کوئی بھی بچہ 
تاریخ مزدوری نہیں ہوتی ہے۔ سپالئرز ہر کارکن کے لیے باضابطہ دستاویزی شہادت کو سنبھال کر رکھیں گے جس سے کارکن کی 

  پیدائش کی توثیق ہوتی ہو۔

سال سے کم عمر کے ہیں،  18ایسے نوعمر کارکنان کو، جو مالزمت کے لیے قابل اطالق قانونی اقل عمر سے زیادہ عمر کے ہیں لیکن 
عمر انہیں بحال کرنے والے سپالئروں کو اس طرح کے اشخاص پر قابل اطالق کسی قوانین و ضوابط کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ نو

کارکنان کو ایسا کام انجام نہیں دینا چاہیے جو بچوں کی تعلیم کے لیے خطرناک ہونے یا اس میں خلل پڑنے، یا جو بچے کی صحت یا 
 جسمانی، دماغی، روحانی، کردار یا سماجی نشونما کے لیے نقصاندہ ہونے کا امکان ہو۔

 جبری مزدوری .4

اور حراستی یا غیر قانونی مزدوری میں سے کسی کا بھی استعمال قابل قبول نہیں  کسی بھی شکل کی جبری مزدوری یا بندھوا مزدوری،
ہے۔ اس میں ہر طرح کے الزمی معاہدے شامل ہیں۔ کسی بھی شخص کو اس کی مرضی کے خالف کسی بھی مدت تک کے لیے کام پر 

ے پر فیکٹری کے عالقے سے جانے کی اجازت دے زیر حراست نہیں رکھا جاسکتا ہے۔ سپالئر کارکنان کو اپنے کام کی شفٹس ختم ہوجان
 کارڈز اپنے پاس نہیں رکھے گا، یا زر ضمانت کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ IDگا اور سپالئر 

 وابستگی کی آزادی اور اجتماعی سودا کاری کا حق  .5

ماعی طور پر سودا کرنے کے کارکنان کے سپالئر کو چاہیے کہ خود اپنی پسند کی یونینز یا انجمنیں بنانے یا ان میں شامل ہونے، اور اجت
 حق میں مداخلت نہ کرے۔

سپالئر قانونی اور پرامن تجارتی یونین کی سرگرمیوں میں شرکت کرنے پر کارکن کے نمائندوں یا مالزموں کے خالف تفریق، جرمانے، 
 دھمکیوں یا ایذا رسانی کو ممنوع قرار دیتا ہے۔

نز کی اجازت نہیں ہے، یا صرف ریاست سے اجازت یافتہ تنظیموں کی اجازت ہے تو، پھر سپالئر اگر کام کرنے کی جگہ میں تجارتی یونی
مالزمین کو کام سے متعلقہ امور پر گفتگو کرنے کے لیے آزادانہ طور پر اکٹھا ہونے کی اور ایک فورم کو کام سے متعلقہ امور انتظامیہ 

اقدامات کی سہولت بہم پہنچائے گا، اور اس سے نہیں روکے گا۔کے سامنے پیش کرنے کی اجازت دینے کے واسطے متبادل   

 عدم امتیاز .6

سپالئر بحالی اور مالزمت کے دوران نسل، صنف، عمر، سیاسی رائے، مذہب، نسلی یا قومی نژاد، اعتقادات، ازدواجی یا مادرانہ حیثیت، 
رکنیت یا کسی دیگر ذاتی خصوصیات کی بنیاد پر  صحت، جنسی میالن، مرض یا معذوری، کارکنان کی تنظیموں بشمول یونینوں کی

امتیازی سلوک میں شامل نہیں ہوگا یا اس کی تائید نہیں کرے گا۔ بحالی، اجرتوں، فوائد، تربیت، ترقی، نظم و ضبط، معطلی، سبکدوشی یا 
 مالزمت سے وابستہ کوئی دیگر فیصلے متعلقہ اور معروضی اصول کی بنیاد پر ہوں گے۔

 

سالمتی صحت و   

 جائے کار پر تدارک اور تحفظ .7

سپالئرز مالزمین کو قابل اطالق قوانین اور ضوابط کے بموجب ایک محفوظ اور صحتمند جائے کار فراہم کریں گے۔ کارکنان کو نقصاندہ 
 کارروائیوں، کیمیائی اشیاء ، مادوں یا تکنیکوں کی زد میں نہیں الیا جائے گا۔

یں آنے والے سبھی مالزمین کو الزمی حفاظتی آالت ضرور فراہم کرائے جائیں۔ کارکنان کے لیے کام کرنے ابتالء ناگزیر ہونے پر، زد م
کا مناسب تحفظ اور حفاظتی آالت دستیاب کرائے، سنبھال کر رکھے، استعمال کیے جائیں گے اور نقصاندہ اور امکانی طور پر پرخطر کام 

بال معاوضہ فراہم کرائے جائیں گے۔ عمارت کی تعمیرات، سبھی مشینری اور دیگر آالت  کی جگہوں میں کام کرنے والے کارکنان کے لیے
 استعمال کے لیے محفوظ اور 
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گزند کو روکنے کے واسطے الزمی حفاظتی آالت سے آراستہ ہوں گے۔ جائے کار کو ممانعت کے لحاظ سے برقرار رکھا جائے گا تاکہ 
سے بچایا جائے اور کام کرنے کے اچھے حاالت کو یقینی بنایا جائے۔کارکنان کو کام سے متعلقہ خطرات    

سپالئر سبھی کارکنان کو بال معاوضہ پینے کا صاف پانی فراہم کرے گا اور معقول تعداد میں صاف اور صحت افزا بیت الخالء نیز دھالئی 
 کی سہولیات مردوں اور خواتین دونوں کے لیے دستیاب ہونی چاہئیں۔

ریکارڈ شدہ صحت و سالمتی کی تربیت سبھی نئے یا از سر نو تفویض شدہ کارکنان اور انتظامیہ کو فراہم کرائی جائے گی۔  مستقل اور
آگ )سپالئرز جائے کار میں آتش زدگی سے تحفظ کی بنیادی تربیت اور آگ پر قابو پانے کے آالت فراہم کریں گے۔ فائر ایکسٹنگیشرز 
نشان زد اور پوری طرح سے چارج ہونا چاہیے۔ آتش زدگی کی صورت میں نکاسی راستوں کو واضح طور کا باقاعدہ  (بجھانے کے آالت
  پر نشان زد اور رکاوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔

  سپالئرز جائے کار میں آسانی سے دستیاب ابتدائی طبی امداد کے بنیادی سامان اور تربیت یافتہ مالزمین بھی فراہم کریں گے۔

کو ہاتھ لگانا کیمیائی اشیاء .8  

سپالئرز محفوظ انداز میں کیمیائی اشیاء اور خطرناک مادوں کی محفوظ دیکھ ریکھ، اسٹوریج اور ضیاع کو یقینی بنانے کے اقدامات کریں 
یں مستعمل گے اور معقول تربیت فراہم کریں گے۔ کیمیائی اشیاء کے ڈبوں پر باقاعدہ لیبل لگا ہونا اور بحفاظت رکھا ہونا چاہیے۔ پروڈکشن م

 کے ساتھ سبھی کیمیائی اشیاء کی ایک فہرست جائے کار میں مقامی زبان میں دستیاب ہونی چاہیے۔ (SDS)درست سیفٹی ڈیٹا شیٹ 

 اقامتی سہولیات  .9

سپالئر کے ذریعہ فراہم کردہ اقامتی سہولیات، جیسے سونے کے مشترکہ کمرے محفوظ اور صحت افزاء ہوں گے اور ان سے عمارت کی 
یر، جگہ، درجہ حرات، روشنی، روشندان، کھانا بنانے، پانی اور صحتگاری کی سہولیات، رازداری اور حسب مقدور ہونے کے سلسلے تعم

 میں کارکنان کی بنیادی ضروری پوری ہونی چاہئیں۔

 

ماحولیاتی تحفظ  

 عمومی –ماحولیات  .10

کردگی کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کام کریں گے۔ اس میں اہم سپالئرز سبھی کاموں میں اور پروڈکٹ کے دور حیات میں ماحولیاتی کار
 :ماحولیاتی عوامل اور ان کے اثرات سے واقف رہنا اور ان پر نگاہ رکھنا شامل ہے، بشمول لیکن بال تحدید
 ضیاع/پروڈکٹ کے مسائل جیسے ڈیزائن، پیکیجنگ، نقل و حمل، استعمال اور باز احیاء −
توانائی اور پانی کا استعمالکمیاب قدرتی وسائل،  −  
 ہوا، پانی اور مٹی میں اخراج یا آلودگی −
 مضرت رساں یا غیر مضرت رساں کچرے کو ہاتھ لگانا −
 مضرت رساں مادوں کو ہاتھ لگانا −
  شور، بو اور دھول کا اخراج −
 

و یقینی بنائے گا اور اس کا مظاہرہ کرے گا۔سپالئر ایک سرگرم انداز اور ذمہ دار انتظامیہ کے ذریعہ مسلسل ماحولیاتی اصالحات ک  
 
کے تقاضوں کے  Julaکے پروڈکٹس میں مستعمل سبھی کیمیائی اشیاء اور خطرناک مادے  Julaسپالئر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ 

من میں مسلسل کام مطابق ہیں۔ سپالئر خطرناک مادوں کو کم خطرناک مادوں سے بدلنے کے لیے متبادل اصول الگو کرے گا اور اس ض
  کرے گا۔
 

سپالئرز ملکی قانون، ضوابط اور صنعتی معیارات کے مطابق ماحولیاتی تقاضوں کے بارے میں باخبر رہیں گے اور ان کی تعمیل کریں 
  گے۔

 کچرا .11

اسٹور کیا جائے،  کوئی بھی کچرا اور خاص طور پر خطرناک کچرا الزمی طورپر مقامی قانون کے مطابق اور ایک ذمہ دارانہ انداز میں
اس کو ہاتھ لگایا جائے اور اس کا خیال رکھا جائے جسے سے ہوا، زمین اورپانی آلودہ نہ ہو، جو آلگ لگنے کے خطرات کو روکے اور 
 جو کارکن کی صحت و سالمتی کو یقینی بنائے۔

 
 گندہ پانی .12

ودگی کو روکنے کے اقدامات کریں گے۔سپالئرز گندے پانی کے فضالت کا تدارک کرکے اور انہیں کم کرکے پانی کی آل   
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گندے پانی کی سپالئر کے ذریعہ سائٹ پر مناسب طریقے سے تدبیر کی جائے یا اسے گندے پانی کی تدبیر کرنے والی کسی مجاز سہولت 
 میں خارج کیا جائے تاکہ آبی ماحول پر کم سے کم اثر پڑے۔

ا حیوانات کی تدبیر کرن  

ملکی ضابطے اور بین االقومی سطح پر تسلیم شدہ طریقوں کے مطابق کریں گے۔ انسانوں کی زیر ملکیت، یا ان سپالئرز حیوانات کی تدبیر 
  کے زیر اختیار سبھی حیوانات کو ان انواع کی نفسیاتی اور رویہ جاتی ضرورتوں کے لیے مناسب حاالت میں رکھنا چاہیے۔

ہے جب کوئی فرد تندرست، صحتمند اور ابتالء سے پاک ہو۔ حیوانات کے تحفظ کسی حیوان کی بہبود کو اس صورت میں اچھا کہا جاسکتا 
 میں اچھے معیار کی زندگی اور رحمدالنہ موت کو یقینی بناتے ہوئے، الزمی ابتالء کا تدارک شامل ہے۔

 

بدعنوانی مخالف  

ملوث نہیں ہوں گے۔ سپالئرز کوئی بھی ایسا  سپالئرز کسی بھی قسم کی بدعنوانی، بشمول رشوت ستانی، نذرانے، فریب یا زر تاوان میں
کے لیے خالف  Julaاقدام نہیں کریں گے جس سے کسی قابل اطالق رشوت ستانی مخالف قانون یا ضابطے کی خالف ورزی ہوتی ہو، یا 
 ورزی کا باعث بنے۔

 

نفاذ اور نگرانی  

 
کے پروڈکٹس کی تیاری کی کارروائی میں شامل سبھی کارکنان نیز ضمنی سپالئروں کو یہ ضابطۂ اخالق بتائیں گے۔  Julaسپالئرز 
کے ضابطۂ اخالق سے متعلقہ مسائل کے سلسلے میں جیسے تفریق، ایذا  Julaسپالئر کے پاس اس بابت معموالت ضبط تحریر ہیں کہ 

و کس طرح پیش کیا جائے۔ شکایت کے یہ معموالت کارکنان کو اچھی طرح معلوم ہیں۔رسانی یا بدسلوکی کی بابت مسائل یا شکایات ک  

کو فیکٹری کے پتے کے بارے میں، جہاں پر ہر آرڈر تیار کیا جاتا ہے، مطلع کرنا  Julaکی درخواست پر،  Julaسبھی سپالئروں کو، 
 ضروری ہے۔

کے ضابطۂ اخالق کی تعمیل کو یقینی بنانے کے  Julaاور اس کے نمائندوں کو معائنے کرنے کی اجازت دیں گے۔  Julaسپالئرز 
کے پروڈکٹس تیار ہوتے ہیں، کسی بھی  Julaواسطے یہ کام پروڈکشن کی سبھی جگہوں پر، بشمول ضمنی سپالئروں کے یہاں، جہاں 
کی نمائندگی کرنے والے کسی تیسرے فریق کو سبھی متعلقہ ریکارڈوں،  Julaیا  Julaوقت اعالنیہ یا غیر اعالنیہ طور پر ہوسکتے ہیں۔ 
 دستاویزات اور پروڈکشن کے حصوں تک آزادانہ رسائی حاصل ہوگی۔
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Jula کا ضابطۂ اخالق    

 مختصر ورژن –

 

 (منصفانہ برتاؤ)ایذا رسانی، بدسلوکی اور تادیبی اقدامات 

شکل کی جسمانی، جنسی، نفسیاتی یا زبانی سپالئرز ہر کارکن کے ساتھ وقار اور احترام کا برتاؤ کریں گے اور جسمانی سزا، دھمکیوں، تشدد یا دوسری 
 ایذا رسانی کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے۔

 گزارے کے الئق اجرتیں ادا کی جاتی ہیں

ں کیے گئے مالزمین کو کم از کم قانونی طور پر قابل اطالق اقل اجرت ادا کی جائے گی اور سبھی مالزمین کو قانونی تقاضوں کے مطابق فاضل اوقات می
ے تمام گھنٹوں کا معاوضہ دیا جائے گا۔کام ک  

 کام کرنے کے گھنٹے کافی زیادہ نہیں ہیں

گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ قابل اجازت فاضل وقت کے  48زیادہ سے زیادہ قابل اجازت کام کرنے کے گھنٹے مستقل بنیاد پر 
مالزمین ہر سات دن کے عرصے میں کم از کم ایک دن کی چھٹی کے مستحق ہیں۔گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوں گے۔  12گھنٹے ایک ہفتے میں     

 بچہ مزدوری کا استعمال نہیں کیا جائے گا

 سال سے کم عمر میں مالزمت پر نہیں رکھا جائے گا 15کوئی بھی شخص 

سال سے زائد عمر کے کسی بھی شخص یا مالزمت کے لیے قانونی عمر سے کم عمر کے شخص کے بطور کی گئی ہے اگر یہ  15کی تعریف  "بچہ"
 سال سے کم عمر کے، نوعمر کارکنان ایسا کام انجام نہیں دیں گے جس کے خطرناک ہونے کا امکان ہو۔ 18سال سے زیادہ ہو۔  15عمر 

ا ہےمالزمت کا آزادانہ طور پر انتخاب کیا گی  

کی جبری یا بچہ مزدوری کی کوئی بھی شکلیں قبول نہیں ہیں۔ سپالئر کارکنان کو اپنے کام کی شفٹس ختم ہوجانے پر فیکٹری کے عالقے سے جانے 
 کارڈز اپنے پاس نہیں رکھے گا، یا زر ضمانت کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ IDاجازت دے گا اور سپالئر 

کاری کا حق  وابستگی کی آزادی اور اجتماعی سودا  

ظامیہ کے سپالئر مالزمین کو کام سے متعلقہ امور پر گفتگو کرنے کے لیے آزادانہ طور پر اکٹھا ہونے کی اور ایک فورم کو کام سے متعلقہ امور انت
 سامنے پیش کرنے کی اجازت دینے کے واسطے متبادل اقدامات کی سہولت بہم پہنچائے گا، اور اس سے نہیں روکے گا۔

ریق نہیں برتی جاتی ہےکوئی تف  

ضہ، تربیت، نسل، طبقہ، قومی نژاد، مذہب، عمر، معذوری صنف، ازدواجی حیثیت، جنسی میالن، یونین کی رکنیت یا سیاسی الحاق کی بنیاد پر بحالی، معاو
 ترقی، معطلی یا سبکدوشی تک رسائی میں کوئی تفریق نہیں ہے۔

 کام کرنے کے حاالت محفوظ اور صاف ستھرے ہیں

کارکنان کو نقصاندہ کارروائیوں، کیمیائی اشیاء ، مادوں یا تکنیکوں کی زد میں نہیں الیا جائے گا۔ کارکنان کے لیے کام کرنے 
کے مناسب تحفظ اور حفاظتی آالت نقصاندہ اور امکانی طور پر پرخطر کام کرنے کی جگہوں میں کارکنان کے لیے دستیاب 
 ہوں گے۔

 

 www.julasupplier.com/Code-of-conductمکمل ورژن کے لیے، دیکھیں 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULA سے رابطہ کریں 

اگر سپالئرز اس ضابطۂ اخالق میں مذکور کسی بھی چیز کی خالف ورزی کر رہے 
ہیں۔ہیں تو، ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے    

پر ہم سے رابطہ کرکے یا  1608 5465 – 21(0) 86+براہ کرم 
www.julasupplier.com/report-issue پر فارم ُپر کرکے ان مسائل کو ہمارے 

موصول علم میں الئیں۔ براہ کرم بال جھجک اپنی مقامی زبان میں تحریر کریں۔ ہمیں 
ہونے والی ساری معلومات انتہائی خفیہ رکھی جاتی ہے اور آپ کی شناخت محفوظ 
  رہے گی۔

کے لیے پروڈکٹس تیار کرنے والی سبھی سہولیات میں ایک  Julaیہ ضابطۂ اخالق براہ راست 

اس کے کارکنان کی مشترکہ زبان میں مرئی طور پر آویزاں ہونا ضروری مشترکہ حصے میں 

 ہے۔
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