PepsiCo ਮਾਨਵ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਨੀਤੀ
PepsiCo ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਤਸ਼ਠਾ
ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ ਆਪਣੇ ਸਹਯੋਗੀਆਂ ਦੀ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਿਖਆ,ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸਾਫ-ਸੁੱਥਰੇ ਅਤੇ
ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ
ਿਕਸੀ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦਵਾਉਣ
ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਸ ਆਪਣੇ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਿਮਹਨਤਾਨਾ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਬਤ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ
ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸ ਜਬਰੀ ਜਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹ ਕਰਦੇ.
ਅਸ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਭ
ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਜਦ ਵੀ ਅਸ ਕੰ ਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂਨਾਂ,
ਿਨਯਮਾਂ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਅਸ ਆਪਣੇ ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ, ਪੂਰਤੀਕਰਤਾਵਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਵਡਰਸ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸ ਉਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵ ਿਦੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਨਵ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਸਾਡੀ ਪਰ੍ਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ
ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.
PepsiCo ਦੀ ਮਾਨਵ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਨੀਤੀ: ਸੇਧਾਂ

ਅਤੇ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਸੇਧਾਂ

ਕਾਰਜਖੇਤਰ: ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਭ PepsiCo ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਿਨਯੂਨਤਮ ਸਤਰ: ਸਾਰੇ PepsiCo ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨਾਂ
ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰਾਸੰ ਗਕ ਸਥਾਨਕ
ਕਨੂਨਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹਦ ਿਵਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਸੋਧੀ ਗਈ: ਫ਼ਰਵਰੀ 2009

ਪਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: ਇਹ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵ ਕਥਨ, ਆਚਰਣ
ਸੰ ਿਹਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰ ਧਤ PepsiCo ਜਾਂ ਭਾਗ ਨੀਤੀਆਂ ਿਜਵ ਿਕ
ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਮਜਦੂਰੀ, ਅਤੇ
ਮਾਨਬ ਸੰ ਸਾਧਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ.
ਮਾਨਵ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਤੰ ਨ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਸਿਤਕਾਰ: ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਿਖਆ; ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਜਾਂ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤ ਅਜ਼ਾਦੀ; ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ.
2. ਸਮਾਨਤਾ: ਜਾਤ, ਰੰ ਗ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਉਤਪਤੀ, ਿਲੰਗ ਿਨਰਧਾਰਣ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਿਹਦੇ ਹਨ.
3. ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਠਾ: ਮਾਨਵ ਕਾਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ; ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਵਿਲਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ; ਜਬਰਦਸਤੀ
ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਅੰ ਤ ਕਰਨਾ.

ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ : ਜੋ ਿਕ ਕਨੂਨ ਦੇ ਅਤੇ
ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ,
ਸਿਹਯੋਗਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ, ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਪਸੰ ਦ ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦਾ
ਅਰਥ: ਿਕਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਬੰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ
ਜਾਂ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤ, ਿਲੰਗ ਸਬੰ ਧੀ, ਮਾਨਿਸਕ, ਜਾਂ ਮੌਿਖਕ
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਤ ਿਬਨਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਵਾਉਣਾ.

ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦਾ ਅਰਥ: 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ
ਘੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਂ ਫੁਲ ਟਾਈਮ ਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟ
ਟਾਈਮ , ਵੇਤਨਕ ਜਾਂ ਅਵੇਤਨਕ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਨਹ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ.
ਮਾਨਵ ਕਾਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ: ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ,
ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਾਰਜ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਠੀਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ,ਲੋ ੜ
ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਾਮ ਕਮਰੇ, ਅਗਨ ਲਾਂਘਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਗਰੀ ਅਪਾਤਕਾਲ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਮਾਨ ਅੱਗ ਅਤੇ ਿਚਿਕਤਸਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਅਪਾਤਕਾਲ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

