प्रिय मोन्सॅ न्टो व्यवसाय भागीदार:
2006 च्या एप्रिलमध्ये , मोन्सॅ न्टो कंपनीच्या संचालक मं डळाने आपल्या कंपनीसाठी मानवाधिकार िोरणाचा
औपचाररक स्वीकार केला. मोन्सॅ न्टोसाठी हे एक महत्तत्तवाचे पाऊल होते आणण कंपनीचे म ू ल्य प्रविान अर्ाात ,
मोन्सॅ न्टो िततज्ञेत अंतभ ूत
ा म ूल्यां नास ार आमचा प्रववावास आणण आमची कीत ी यांचे हे नरस धगाक िकटरकरण
होते.

या िोरणातून आ म्हर जेर्े व्यवसाय करू तेर्े आमची मानवाधिकारांितत वचनबद्धता अिोरे ण ित होते . बाल

कामगार, सक्तीची मजारर, भरपाई, कामाचे तास, त्रास आणण हहंस ा, भेदभ ाव, स ारक्षा आणण संघटन स्वातंत्र्य
यासंदभाातील तरता दर यात अंतभ त
ू ा आहेत . आमचा प्रववावास आहे की, हे िोरण आमचा व्यवसाय, आमचे
कमाचारर आणण आमचे पारवठादार या सवाांस ाठी चांगले आहे.
ताम्हाल ा आमच्या िोरणाची कल्पना

पानरवलोकनासाठी एक ित

द्यायची आहे.

मोन्सॅ न्टोचे मानवाधिकार िोरण आणण संबंधित माहहती कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ि आहे , पहा:
www.monsanto.com.
िोरणाच्या अनास ार, मोन्सॅ न्टो अशा व्यवसाय भागीदारांना शोिेल व त्तयांच्यासह व्यवसाय करे ल जे या
िोरणा

व्यवसाय चालवू इच्च्ितात. मानवाधिकारां चे रक्षण आणण

प्रवकासाच्या दृष्टरने असले ल्या आमच्या वचनबद्धतेचा हा एक महत्तत्तवपण
ू ा भाग आहे .
.

या िोरणाची अंम लबजावणी करत ाना, आ म्हाल ा ताम्हाल ा

.

, िोरण,

प्रवशशष्ट तरतादर ककंवा आमची अंम लबजावणी योजना यासंबंध ित काहर िवान असल्यास, मानवाधिकार टरम
(या ईमेल द्वारे rights.human@monsanto.com) ककंवा ताम च्या स्र्ातनक कंपनी ितततनिी
आपलर प्रववावास ू ,

मार्ाा बमाा स्टर
संचालक, मानवाधिकार
मोन्सॅ न्टो कंपनी
rights.human@monsanto.com

संपका सािा.

मानवाधिकार िोरण
(संचालक मं डळाद्वारे एप्रिल 19, 2006 रोजी स्वीकीत)
प्रस्तावना/पार्शववभ म
ू ी
मानवाधिकारांचे रक्षण आणण
घोष

प्रवकास यांितत, मोन्सॅ न्टो वचनबद्ध आहे. मानवाधिका

वरच्वावक

(यातनव्हस ल
ा डडक्लरे शन ऑफ ह्याम न राईट्स) ज्यात मानवाधिकारां ची सवााध िक स्वीकीत व्याख्या,

आणण राष्राच्या सरकारच्या जबाबदाऱ्या
आहे.

,

आंतरराष्ररय मजरू संघटने

मोन्सॅ न्टो मानवाधिकार िोरण हे आम

ितत

घोषणा

आणण त्तयात ील आमच्या व्यवसाय म ूल्या

चौकटर

. आमचे व्यवसाय वतण
ा ाक तनयम (कोड ऑ फ बबजनेस कन्डक्ट); हद मोन्सॅ न्टो

फन्ड; आमचे उत्तपादन व्यवस्र्ापन कायाक्रम; आमच्या वरच्वावक पयााव रण, स ारक्षा आणण आरोग्य नीत ी आणण
िकक्रया; आणण आमचा सवास मावेशक तनयामक कायाक्रम यांच्या अनास ार हे िोरण

. (या कायाक्रम आणण िोरणांब द्दलची माहहती मोन्सॅ न्टो वेबसाईटवर तसे च ऑनलाईन मोन्सॅ न्टो
कंपनी िततज्ञा

मध्ये उपलब्ि आहे. ) या व्यततररक्त, मोन्सॅ न्टोने िोरणाचा प्रव कास करत ाना,

शेती आणण शेतकी उद्योगाच्या प्रवशशष्ट पररच्स्र्तीचाहर प्रवचार केला आहे ज्यात मौसमी उत्तपादनाचा
समावेश होत ो.
आम्हर आमचा व्यवसाय मानवाधिकारां च्या रक्षणाचा आदर करणाऱ्या नरतत क आणण जबाबदार पद्धतीने
करतो. आम्हर अशा व्यवसाय भागीदारांन ा शोिू व त्तयांच्यासह व्यवसाय करू जे या िोरणानस
ा ार नरततकत ा
अनस
ा रून व्यवसाय चालवू इच्च्ितात. आम्हर आमच्या व्यवसाय भागीदारांना प्रवनंती करू

की त्तयांन ी या िोरणात वणान केले ल्या िम ा

बाबी आणण अपे क्ष ांच्या पूतत
ा ेितत तसे च, त्तयानास ार

व्यवसाय चालप्रवण्यास आववायक पाउले उचलण्याितत असले ल र त्तयांच ी वचनबद्धता त्तयांन ी त्तयांच्या

कमाचाऱ्यांितत पोहोचवावी. मोन्सॅ न्टो अशी प्रवनंती करू शकतो की, व्यवसाय भागीदाराने या िोरणातील
घटक आणण बाबीं चे ज्ञान आणण अनस
ा रण यांच ी िात्री द्यावी. व्यवसाय भागीदार या अपे क्ष ांनस
ा ार काया
करत आहे, हे पाहण्यासाठी व िात्री करून घेण्यास ाठी, मोन्सॅ न् टो आववायक पावले उचल ू शकते जसे
माहहतीसाठी प्रवनंती ककंवा मोन्सॅ न्टो द्वारे ककंवा आम्हर तनयाक्त केले ल्यां द्वारे तपास णी.

या िोरणाचे अनास रण करण्याच्या दृष्टरने आणण त्तयात तनरंतर स ाि ारणा करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेच्या
दृष्टरने, व्यवस्र्ापन कंपनीच्या अंम लबजावणी आणण तपास णी ियत्तनां ची आिणी करे ल . मानवाधिकारांच्या
प्रवकासाच्या ियत्तनांम ध्ये , आमचा संवाद आणण कक्रयाशील सहभाग आ म्हर स ारू ठे वू. हे िोरण सवा कमाचारर,
पारवठादार, आणण लोकांना उपलब्ि करून दे ण्यात ये ईल.

बाल मजुरी
आंतरराष्ररय मजूर संघटना करार 182, कलम 3 (बाल मजूररचे सवाात वाईट िकार) यात तनहदाष्ट केले ल ा
कोणताहर प्रपळवणूक करणारा बालमजारर िकार मोन्सॅ न्टोमध्ये िपवून घेतला जाणार नाहर. यानास ार,

मजार रशी संबंधित लागू स्र्ातनक, राज्य आणण राष्ररय कायद्यां चे आम्हर पालन करू.

जेर्े

कायदे शीर तनया क्ती होत आहे, अशा हठकाणी, आम्हर याची िात्री करून घेऊ की,

अशा तनयाक्तीम ाळे म ाल ांच्या शशक्षणात कोणत ाहर अडर्ळा ये त नाहर. आमच्या स ारक्षा आणण आरोग्य नीती
आणण िकक्रयांच्या अनास ार, आम्हर लहान कमा चाऱ्यांना कायास् र्
पोहोचेल अशा पररच्स्र्तीत ये ऊ दे त नाहर.

त्तयांच्या आरोग्य ककंवा स ारक्षेस

सक्तीची मजरु ी

मोन्सॅ न्टो कोणत्तयाहर िकारच्या करारबद्ध, गाल ामीया क्त, बंिक ककंवा अन्य कोणत्तयाहर सक्तीच्या मजार रचा
उपयोग करणार नाहर. मोन्सॅ न्टो कोणत्तयाहर िकारच्या शाररररक शशक्षेच ा तनषेि करते .
मोबदला
मोन्सॅ न्टो कायद्यानास ार आववायक वेत न ककंवा वेतन कायदा जे र्े अच्स्तत्तवात नसे ल तेर्े, स्र्ातनक उद्योग
नास ार वेतना एवढे ककंवा त्तयाहून जास्त वेतन दे ईल.

कामाचे तास
कामाच्या तासां च्या बाबत ीत लागू स्र्ातनक, राज्य आणण राष्ररय कायदे तसे च औद्योधगक पद्धतींचे
मोन्सॅ न्टो पालन करे ल .
त्रास आणण ह स
िं ा
त्रास प्रवरहहत तसे च कायद्याने संरक्षक्षत असे कामाचे वात ावरण तनमााण करण्यास मोन्सॅ न्टो वचनबद्ध आहे.
कामाच्या हठकाणी कोणत्तयाहर िकारची हहंस ा ककंवा हहंसे ची िमकी िपवून घेतलर जाणार नाहर.
भेदभाव

कोणत्तयाहर व्यक्तीच्या बाबतीत, कोणत्तयाहर पररच्स्र्तीत, िकारे ककंवा तनयक्
ा तीच्या प्रव शेषाधिकारात, वंश,
वणा, िमा, शल ग
ं , वय, राष्ररयत्तव, व्यंग, अनाभ व, लैंधगकता ककंवा लागू कमाचारर कायद्यानास ार संरक्षक्षत
अन्य प्रवशेषावरून भेदभ ावाचा मोन्सॅ न्टो तनषेि व मज्जाव करते.
स ुरक्षा

आमच्या वरच्वावक पयााव रण, स ारक्षा आणण आरोग्य िोरणे आणण िकक्रयांम ध्ये स ारक्षक्षत, तनरोगी कायास्र्ळ
आणण पयाावरणदृष्ट्या दरघाकाल रन काया यांच्या ितत वचनबद्धत ा हदस न
ू ये ते .

सिंघटन स्वातिं त्र्य
कमाचाऱ्यां

त्तयां च्या आवडीच्या संघ टनेत सहभागी होणे ककंवा न होणे, स्वतं त्रपणे संघहटत होणे आणण

एकबत्रत व्यवहार (कले च् क्टव्ह बागे न ), या अधिकारां

मोन्सॅ न्टो स्वीकार

व त्तयांचा आदर करते. जेर्े

संघटन स्वातं त्र्य आणण एकबत्रत व्यवहाराचा अधिकार कायद्याने मयाा ह दत केला आहे, तेर्े, कंपनी कमाच ारर
व्यवस्र्ापनात िाल ा संवाद आणण र्े ट

घडवून आ णेल . कायदे श ीर कमाच ारर संघटन ककंवा

यातनयनच्या सदस्यत्तवाम ाळे कोणत्तयाहर कमाच ाऱ्याल ा बडतफी, भेदभाव, त्रास, ताण ककंवा अस्वीकार सहन
करावा लागणार नाहर.
कायदयािं चे पालन
कमीत कमी,

जे र्े व्यवसाय करत आहे तेर्े, मानवाधिकारां शी संबंधित लागू

राज्य आणण राष्ररय कायद्यांचे

पालन करे ल .

स्र्ातनक,

