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�ा�ता�वक 

थायसेन�पला जर आंतररा,#-य "तरावर "पधा�.मक आ�ण विै0वक अथ�रचनेत यश"वी राहायचे असेल, 

तर,  मटे6रअ7स मधील उ(च कौश7ये असलेला एक त9ं:ान-उ.पादक उ<योगसमहू ?हणून, तो 

आप7या कम�चा@यां(या सज�नश�तीवर Aवशषे अवलबंनू आहे.  हे उDE,ट साFय करGयासाठI, 

आंतररा,#-य "पधJमधील, Aवशषेतः, जगामधील वाढ-(या भौगोNलक Oे9ांमधील Pयहूा.मक "थाने 

बळकट करणे Rकंवा Aव"ता6रत करणे आव0यक आहे.  
 
 

थायसेन�प आ�ण .यांचे कम�चार- यां(या द-ध�काल-न अ�वथ�कतसेाठI, नव'नNम�तीची Oमता Nमळवणे 

आ�ण AवकNसत करणे आ�ण "पधा�.मक राहाणे ह- शवेट- अ.यतं मह.वाची, अप6रहाय� पवू�अट आहे. 

अशा र-तीने थायसेन�प आ�ण .यांचे कम�चार-  एकS9तपणे जाग'तकTकरणा(या आUवानांचा सामना 

करत आहेत.  एकाच वेळी पर"पर आदर व सहकाय� आ�ण सामािजक जबाबदार-चे गहृ-त हे 

द-ध�काल-न यश स'ुनि0चत करGयासाठI(या Wय.नांचे वNैश,Xय आहे. 
 

भागधारक, �ाहक आ�ण कम�चार- तसेच समाज आ�ण पया�वरण या दोहYWती आपलय्ा जबाबदार-च े

थायसेन�प [ढ वचन देत.े  
 

 शा0वत Aवकासा(या FयेयांWती समहू वचनबFद आहे.  शा0वत Aवकास ह- कंपनी(या आ\थ�क 

काम\गर-बरोबरच सामािजक लाभ, ससंाधनांचा वापर,  नोक@या आ�ण पढु-ल WNशOण यांचा समावेश 

असलेल-  'नरंतर WR�या समजल- जात.े    
 

आप7या Pयावसा'यक उप�मां(या पल-कड,े थायसेन�प "वतःकड े एक वचनब] ,जबाबदार कॉप_रेट 

नाग6रक ?हणून पाहत.े आप7या सामािजक -राजकTय  जबाबदार-(या  Pया`तीमFये  समहू WाथNमकतः 

"वतः(या कामा(या जागांवर-ल ना-नफा स"ंथा, Wक7प आ�ण उप�मांना मदत करतो.   हे स"ंकृती ,

NशOण आ�ण �Tडा Oे9ातं असेल Rकंवा सामािजक ,धमा�दाय आ�ण मानवतावाद- बां\धलकT(या 

मांडणीत असेल. 

aया देशांमFये थायसेन�प कंप�या काम करतात, 'तथे थायसेन�प लोकांचे जीवनमान सधुारGयासाठI 

Wय.न करत.े  अशा AवAवध जवावदार स"ंथांवरोवर काम करGयाचाह- यात अतंभा�व होतो.  



 

वर-ल उDE,टे व म7ूये कंपनी(या Fयेय AवधानामFयेह- W'तSबSंबत होतात. 
 

हा रचना करार,  यनुायटेड नेश�स(या विै0वक घोषणाप9ातनू "थाAपत केलेले मलूभतू मानवी अ\धकार 

तसेच आयएलओ (आंतररा,#-य कामगार सघंटना) घोषणाप9ातील कामा(या Dठकाणची मलूभतू त.वे व 

अ\धकार  ओळखणे व .यांचा आदर करGया(या, Pयवसायात गुतंले7या सव� क.याg(या सव�साधारण 

कत�Pयावर  आधारलेला आहे. थायसेन�प 2011 मFये जेPहा यनुायटेड नेश�स(या $लोबल कॉ?पॅ�ट 

मFये सहभागी झाले, तPेहा या त.वांना 'नधा�रपवू�क पाDठंबा देऊ अशीह- खा9ी .यांनी Dदल- होती.  
 

याच पायावर आधा6रत, थायसेन�पचे  Pयव"थापन मडंळ (बोड� ऑफ मॅनेजमnट), समहूाची काय� 

सNमती (�पु व�स� कौि�सल), आ�ण द इंडि"#आल $लोबल य'ुनयन यांनी या रचना करारा(या 

माFयमातनू सामािजक जबाबदार-(या भावनेमधून मलूभतू Fयेये व सहकाराची त.वे Nल�खत "वoपात 

आणल- आहेत. थायसेन�प समहूाने लधु, मFयम आ�ण द-घ� कालासाठI "पधा�.मक, सज�नशील आ�ण 

आ\थ�क[,Xया यश"वी राहाणे   हे सव� पOां(या Dहताचे आहे आ�ण हे केवळ सामािजक जबाबदार-शी 

ससुगंत राहूनच साFय होत.े  सामािजक भागीदारांना यासाठIचा पाया DटकवGयाची इ(छा आहे.  
 

1. आतंररा���य कामगार सघंटनेची मलुभतू त�वे आ�ण सव !च कामगार मानके 

खाल-ल WाथNमक त.वे ह- आंतररा,#-य कामगार सघंटनेचय्ा (आयएलओ) आ�ण आयएलओ 

प6रषद �. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138  आ�ण 182(या मलूभतू त.वां(या 

Dदशनेे जातात, aयांना “ सव_(च कामगार मानके ” 1  असे सबंोधले जात.े  जर देशा(या 

तरतदु-, आंतररा,#-य काय<यातील तरतदु-,  .या .या Oे9ातील मानके व  ह- Dदशादश�क त.वे 

एकाच Aवषयाशी सबं\ंधत असतील, तर,  .यांतील  अ\धक  कठोर तरतदु-, जर  .या 

बेकायदेशीर नसतील तर, लाग ूहोतील. 
 
 

2. रोजगाराम$ये भेदभाव &कंवा दहशत नाह�. 

Nलगं  ,वय ,वशं , वांNशक Rकंवा सामािजक मळू, लr\गकता, असमथ�ता, धाNम�क Rकंवा जाग'तक 

[,ट-कोन Rकंवा राजकTय मत यां(या 'नरपेO,  समान सधंी आ�ण समान वागणुकTचय्ा 

त.वांची हमी Dदल- जात आहे. (पाहा आयएलओ प6रषद �. 111 ची  WाथNमक त.वे) 
 

या वNैश,टयांवर आधा6रत कोणताह- भेदभाव केला जाणार नाह-.  कोण.याह- Pय�तीवर लr\गक 

वा अ�य आ�मण सहन केले जाणार नाह-.  त.वाचा भाग ?हणून, कम�चा@यांना .यां(या 

शOै�णक पा9ता व कौश7ये यां(या आधारावरच नेमणकू,  पदो�नती आ�ण वेतन Dदले जाईल.  
 

असमथ�ता असले7या Pय�तींना उ.तजेन, एका.मता व आदर हे कॉप_रेट स"ंकृतीच ेमलूभतू 

घटक आहेत.  
 
 

3. कामाचा वेळ 

                                                
1 जेPहा हा रचना करार अि"त.वात येईल, .या आव.ृतीत लागू  



सबं\ंधत राaयात, तसेच करारात कामाचा वेळ नमदू केला अस7यास .याचा आदर केला 

जाईल.  जर एकS9त करार नसेल, तर "था'नक Rकमान कायदेशीर तरतदु-ंनसुार,  कामाचा 

सामा�य वेळ, ओPहरटाईम व पगार- सtुय्ाचंे  पालन केले जाईल.  
 

अप@ुया वेतनाची जागा ओPहरटाईम घेणार नाह- , आ�ण तो वेतन, Pयवसायानषु\ंगक आरो$य 

व सरुOा याबEल(या "था'नक काय<यांशी ससुगंत असेल.  
 
 

4. वाजवी मोबदला 

सव� कम�चा@यां(या वाजवी मोबद7या(या ह�काची दखल घेतल- आहे.  सव� कम�चा@यांना 

वेतना(या ि"थतीची व  मोबदला देGया(या वेळाप9काची, .यांना समजणा@या भाषते लेखी व 

तYडी माDहती Nमळावी.  कम�चा@यांना .यां(या वेतनाची र�कम व .यातील काह- वजावट 

अस7यास .याची माDहती W.येक वेतन देतवेेळी  <यावी.  
 
 

5. आरो,य, सरु.ा आ�ण कामाची प0रि�थती 

काम करताना कम�चा@याचंे आरो$य व सरुOा सव_(च मह..वाची आहे आ�ण कंपनी(या यशात 

या गो,ट-चंा मोठा वाटा आहे.  .यामळेु कंपनी(या उDE,टांमFये .याचे "थान उ.पादनांची 

गणुव.ता व Pयावसा'यक यशा(या बरोबर-ने आहे.  

थायसेन�पमFये W'तबधंा.मक आरो$य धोरण, कामा(या Dठकाणची सरुOा आ�ण कामाचे 

सरुuOत वातावरण याकंड ेलO देणे हे कंपनी Pयव"थापनाचे काम आहे.  ?हणून, सरुOा, 

कामाचे आरो$यपणू� वातावरण यासबंधंीचे "था'नक काय<यांचे पालन करणे थायसेन�पवर 

बधंनकारक आहे. कामाशी सबं\ंधत आरो$य व सरुOा हे एकाचवेळी, कंपनी(या सव� 

काय�WR�यांचा अAवभाaय भाग असतील, व  'नयोजना(या अगद- सvुवातीपासनू तांS9क, 

आ\थ�क व सामािजक बाबतीत Aवचारात घेतले जातील.  कामाशी सबं\ंधत आरो$य व सरुOा 

उDE,टे साFय करGयासाठI  हा आप7या कामाचा एक भाग ?हणून कम�चार-ह- Wय.न करतील.  
 

इजा व आजारपण टाळGयासाठI आरो$य व सरुOा पFदतींना Wो.साहन Dदले जाईल.   .यां(या 

कामा(या Dठकाणानसुार अ'नवाय� असणा@या सरुOा सचूनांनसुार कम�चा@यांना सरंOक कपड ेव 

उपकरणे Aवनाश7ुक Nमळतील व .यां(या सबं\ंधत कामा(या Dठकाणी धोके कमी करता येतील 

अशा सचूनाह- .यांना देGयात येतील.  
 

या Dठकाणी दो�ह- पO कामाशी सबं\ंधत आरो$य व सरुOा यात सतत सधुारणेच ेसामा'यक 

उDE,ट साFय करGयासाठI बां\धलकT Pय�त करतात. 
 
 

6. 3यवसाया4भमखु �4श.णास �ो�साहन 

आप7या कम�चा@यांचे कौश7य बळकट Pहावे व भAव,याची [,ट- ठेवनू,  काम\गर-ची उ(च 

पातळी गाठणे श�य Pहावे यासाठI,  थायसेन�प .यां(या WाथNमक व Wगत WNशOणास मोठा 

पाDठंबा देत ेआ�ण PयवसायाNभमखु WNशOण मोwया Wमाणावर चाल ूठेवGयाचा .यांचा मनोदय 

आहे. 



आप7या Pयापक, आंतर-कॉप_रेट WNशOणा(या स"ंकृतीकड ेथायसेन�प भAव,यातील Aवकास, 

"पधा�.मकता व नव'नमा�णा(या 'नि0चतततेील एक आव0यक घटक ?हणून पाहात.े  
 
 

7.7.7.7. सघंटना �वात6ंय / साम7ूहक सौदा आ�ण वाटाघाट�ंचा अ:धकार    

कम�चार- सघंटना आ�ण लोकशाह- त.वावर-ल कम�चा@यांचे Wा'त'न\धक गट "थापGयाचा आ�ण 

अशा सघंटनांमFये सहभागी होGयाचा व सामDूहक सौ<यात भाग घेGयाचा सव� कम�चा@यांचा 

अ\धकार आयएलओ प6रषद �. 87, 98 अ�वये मा�य केला गेलेला आहे.  
 

कम�चार- सघंटना "थापन करावी कT .यात सहभागी Pहावे हे ठरवGयाची कम�चा@यांना खुल- व 

यो$य सधंी Nमळावी, आ�ण तसे अस7यास .यां(या "वतः(या पसतंीचा W'त'नधी 'नवडून देता 

यावा यासाठI थायसेन�प, कम�चार- व कम�चार- सघंटना मलूभतू लोकशाह- त.वाशंी बांधील 

राहातील. कंपनी आ�ण Pयव"थापन तट"थ राहातील आ�ण दबाव आणून आ�ण अ�य 

कोण.याह- अमा�य मागा�ने बाधा आणून कम�चा@यां(या 'नवडीमFये ह"तOेप करणार नाह-त. 
 

जोवर कंपनी(या कृती या कम�चार- सघंटना(या Aवचारांनी Wे6रत झाले7या नसतील, तोवर 

कंपनी(या Pयव"थापनासबंधंी Rकंवा कामकाज चालवGया(या कंपनी(या अ\धकारांवर (उदा. 

कामा(या Dठकाण(या प6रि"थतीचे आयोजन)   याचा प6रणाम होणार नाह-.  
 

जर कम�चार- W'त'नधी लोकशाह-[,Xया वधै असतील, तर .यांना .यां(या W'त'न\ध.वा(या 

सव� कामा(या Dठकाणी,  िजथे .यांचे सबं\ंधत काम करणे श�य होGयासाठI सघंटना 

W'त'नधीसाठI सघंटनेला Wवेश आव0यक असेल, 'तथे Wवेश Dदला जाईल. 
 

उ<योगसमहू व .या(या कम�चा@यां(या फाय<यासाठI थायसेन�प व कम�चार- W'त'नधी व 

कम�चार- सघंटना तटें सोडवGयासाठI खुलेपणाने व Aवधायक सहकाया�ने एकS9त काम करतील. 
 

या कामामळेु कम�चार- W'त'नधींना कोणतीह-  W'तकूलता Rकंवा Wाधा�य याचा अनभुव येणार 

नाह-.  
 
 

8. रोजगारा!या <नवडीचे �वात6ंय 

कोणालाह- .यां(या इ(छेAवvFद कामावर ठेवले जाणार नाह- Rकंवा .यां(याकडून जबरद"तीने 

काम कoन घेतले जाणार नाह-. (पाहा आयएलओ प6रषद �. 29 व 105 ची  मलूभतू त.वे) 

. कोण.याह- Wकार(या वेठSबगार-ला परवानगी नाह-.  
 
 

9. बाल कामगारांना �<तबधं 

बालकामगारांना सव�साधारण W'तबधं आहे. आयएलओ प6रषद 138 मFये रोजगारा(या Rकमान 

अन:ुेय वयाबEल घालनू Dदले7या तरतदु-चंा आदर केला जाईल.  .याWमाणे थायसेन�प 

Rकमान 15 वषJ वय नसले7या कोण.याह- कम�चा@याला 'नय�ुत करणार नाह-.  आयएलओ 

प6रषद 138 ने Aवकसनशील देशांना अनमुती Dदले7या अपवादा(या देशांमFये,  Rकमान वय 

14 पयgत कमी करता येईल.  



 
 

10.  परुवठादार 

या मलूभतू त.वांबEल परुवठादारांना यो$य र-तीने माDहती Dदल- जाईल याची  थायसेन�प 

खा9ी कर-ल.  परुवठादारांनी या त.वांचा .यांची "वतःची कंपनी धोरणे ?हणून Aवचार करावा 

यासाठI थायसेन�प उ.तजेन देत.े  
 
 

11. काय?वाह� आ�ण अमंलबजावणी 

या रचनाकरारात मा�य केलेल- त.वे जगभरातील सव� उपकंप�यांना लाग ूअसतील.  सव� 

कम�चार- व .यांच ेW'त'नधी यांना यो$य "वoपात ह- मलूभतू त.वे 'नि0चतपणे उपल}ध 

होतील अशी कृती थायसेन�प कर-ल. 
 

अमंलबजावणीची जबाबदार-  उपकंप�यां(या Pयव"थापन मडंळांवर व सचंालकांवर असेल. 

जबाबदार Pय�तीचंी जागoकता वाढवल- जाईल व या WR�येत कम�चार- W'त'नधीनंा सहभागी 

कoन घेतले जाईल. सवा�\धक बोल7या जाणा@या 8 भाषांमFये या रचनाकराराचे भाषांतर कoन 

घेGयाची थायसेन�प खा9ी कर-ल.   
 

Aववाद झा7यास,  सबं\ंधत Pय�ती .या Dठकाण(या जबाबदार Pय�तीशी (Aवशषेतः पय�वेOक,  

जबाबदार कम�चार- W'त'नधी, श�यतो अनपुालन Pयव"थापक) बोल ूशकतात. .याबरोबर या 

रचनाकरारा(या तरतदु-ं(या सभंाPय भगंाची माDहती  ईमेल<वारा कंपनी(या अतंग�त स:ंापन 

मागा�ने frameworkagreement@thyssenkrupp.com  कn ~-य ईमेल प..यावर पाठवता 

येऊ शकत.े  भगंाची माDहती देणा@या Pय�तींना कोण.याह- नकुसानीस सामोरे जावे लाग ूनये.  
 

सयंिु�तक त�ार-ं(या बाबतीत,  जबाबदार सचंालक Rकंवा Pयव"थापन मडंळे, आव0यकता 

अस7यास O9ेीय म�ुयालयातील जबाबदार Pय�तीस सहभागी कoन,  उपाय करGयासाठI 

आव0यक ती पावले उचलतील.  Aववाद "था'नक पातळीवर सोडवGयासाठI इथे त,े तसेच 

कम�चार- व कम�चार- W'त'नधी सव� श�यतांचा पणू� वापर करतील.  
 

"था'नक पातळीवर aया त�ार- Rकंवा अ.याव0यक मह.वाची माDहती मFय"थी<वारा सोडवल- 

जाऊ शकत नाह-त, .यां(या सदंभा�त, थायसेन�प एजी, मानव ससंाधन Aवषयक मडंळ 

सद"याला सहभागी कoन, आंतररा,#-य सNमतीशी सवंादासह या माDहतीचा शोध घेईल. 
 
 

12.  आतंररा���य स4मती 

अ'त6र�त 'नय9ंण व या करारा(या अमंलबजावणी व पालनासबंधंी(या 'नयNमत 

आदानWदानासाठI आतंररा,#-य सNमती या नावाने "थाAपत केल- जाईल.  
 

या सNमतीत �पु व�स� काउि�सलचे अFयO आ�ण �पु व�स� काउि�सल(या अFयOांचे दोन 

सहायक अ\धकार-, यरुोAपअन व�स� काउि�सलचे अFयO, थायसेन�पसाठI जबाबदार असणारा  

आयजी मेटआल अ\धकार- आ�ण इंडि"#आल $लोबल य'ुनयनचा W'त'नधी   असतील. 



आव0यकता अस7यास, आंतररा,#-य सNमती थायसेन�प एजी(या स77याने आणखी 

W'त'नधींना आमSं9त कo शकत.े  
 

मानव ससंाधनासाठI जबाबदार असलेला थायसेन�प एजी(या Pयव"थापक मडंळाचा सद"य 

वषा�तनू Rकमान एकदा,  यो$य कागदप9ां(या आधारे, या करारा(या अमंलबजावणी व 

पालनासबंधंी आंतररा,#-य सNमतीला अहवाल देतील. 
 

मानव ससंाधनासाठI जबाबदार असलेला थायसेन�प एजी(या Pयव"थापक मडंळाचा सद"य, 

"था'नक पातळीवर सोडव ू न शक7या गेले7या, नYदवले7या अ.याव0यक मह.वा(या भगंाची  

माDहती आंतररा,#-य सNमतीला देतील. जर "था'नक व रा,#-य  मFय"थी(या श�यता 

अयश"वी ठर7या असतील, तर आंतररा,#-य सNमती अशा भगंांची सोडवणूक करGयासाठI 

यो$य उपायांचा W"ताव ठेव ूशकत.े सNमती W'तबधंा.मक उपायांचाह- W"ताव ठेव ूशकत.े अशा 

भगंांवर उपाय करGयासाठI व भAव,यात अशा भगंानंा W'तबधं करGया(या उEेशाने मानव 

ससंाधनासाठI जबाबदार असलेला थायसेन�प एजी(या Pयव"थापक मडंळाचा सद"य या 

W"तावाबEल आंतररा,#-य सNमतीचा स7ला घेतो.  
 

याNशवाय, आंतररा,#-य सNमतीचे W'त'नधी, मानव ससंाधनासाठI जबाबदार असले7या 

थायसेन�प एजी(या Pयव"थापक मडंळा(या सद"या(या स77याने दरवष� .यां(या 'नवडी(या 

देशातील O9ेातील कंपनी(या Rकंवा समहूातील कंप�यां(या उ.पादन आ"थपनांना भेट देGयास 

"वत9ं असतील.  थायसेन�प एजी  अशा उ.पादन आ"थपनांमFये Wवेशाची अनमुती देतील.  
 

आंतररा,#-य सNमती(या कामांसबंधंी(या खचा�चा भार थायसेन�प एजी  उचलेल.  
 

आंतररा,#-य सNमती(या सद"यांना .यांचे काम करGयासाठI लागणार- माDहती व कागदप9 े

Nमळतील.  
 
 
 

13.  समा@ती!या तरतदु� 

खाल-ल "वाOर-कतJ पO मा�य करतात कT या रचनाकरारा(या अथा�तनू Rकंवा 

अमंलबजावणीतनू उ�वणा@या मतभेदांचा , त ेसोडवGया(या हेतनेू एकS9तपणे परामश� घेतला 

जाईल.  
 

रचनाकरारा(या पOांपकैT एकाने इतर पOांना तसे लेखी कळव7यास, मDहनाअखेर-पवू� तीन 

मDह�यांची सचूना देऊन करार रE करेपयgत रचनाकराराची वधैता राह-ल. 
 

कोण.याह- Pय�तीला Rकंवा 9य"थाला या रचनाकराराचा आधार घेऊन मागGया करता येणार 

नाह-त.  हे रचनाकरारा(या "वाOर-क.या� पOांनाह- लाग ूहोत,े ?हणजे "वाOर-क.या� पOांमFये 

रचनाकराराचा कायदेशीर प6रणाम नाह-.  
 

ए�सेन, 2014 
 



थायसेनFप एजी   
  

हेईन6रख DहNसजंर  ऑNलPहर बकु� हाड� 
 

थायसेनFप एजी  Gपु वHस? काउिJसल 
 

Aव7हेम सेगेरथ   सझुान हेबJगर  माDट�न �हेेर 
 

आयजी मेटआल /   इंडि��आल- ,लोबल य<ुनयन 
 
 

बट�हो7ड हुबर 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जर श}दरचनेमFये ओळख ू येGयाइतपत फरक असेल Rकंवा अचूक अथा�बEल शकंा असेल तर मळू 

इं�जी मजकूर अ\धकृत समजला जाईल. 
 

 
If there is any perceived divergence in the wording  or any doubts of 
the exact meaning, the English original text is aut horitative. 
















