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ایس او پی برائے ٹھیکیدار – بحریہ یونیورسٹی اسالم آباد کیمپس
1۔ تمام لوگوں کے پاس اوریجنل قومی شناختی کارڈ ہونا الزمی ہے ،بغیرشناختی کارڈ کے کوئی لیبر اندر
نہیں آئیگا
2۔ لیبر کی عمر 18سال سے کم نہیں ہو نی چاہئے۔
3۔ مزدوروں کےپاس کیمرے واال موبائل نہیں ہو نا چاہے ،نہ ہی استعمال کر سکتے ہیں ۔ کسی بھی قسم کی
تصویر یا ویڈیو منع ہے۔
4۔ مخصوص ایریا سے باہر نہ جائے۔صرف کام والی جگہ تک ہی محدود ہے گا۔
5۔ جب تک یونیورسٹی میں رہے گا مکمل شلوار قمیض بمعہ کمپنی کا سر کوٹ پہنے۔
6۔ کرونا وائرس کی ایس او پی پر مکمل عملدرآمد کروائے گا۔
 7۔ کنسٹرکشن ایریا والے باتھ روم ہی استعمال کریں ،پانی اور کھانے کا انتظام بھی کام والی جگہ پر ہو گا۔
8۔ باہر سے کھانا النے کیلئے  2آدمی مخصوص ہونگے جو سب کا کھانا الئیں گے۔
9۔ٹھیکیدارہر صبح لسٹ کے ساتھ لیبر کو انٹر کرائیگا اور لیبر لسٹ اپنے کمپنی لیٹر ہیڈ پر دے گا۔
10۔ کام ختم ہونے کے بعد کوئی مزدور باہر نہیں بیٹھے گا اور کا م کا دورانیہ مخصوص ہو گا۔
11۔ مزدور لٹرائی جھگڑااور شوروغول نہیں کریں گے۔خالف ورزی کرنے والےکے خالف قانونی کاروائی
ہو گی ۔
12۔ سیکورٹی سٹاف سے بحث نہیں کی جائے گی ۔
13۔ سائٹ پر مزدور اونچی آواز میں موبائل پر میوزک نہیں سنیں گے اور کسی بھی قسم کی بدتمیزی
برداشت نہیں کی جائیگی۔
14۔ مزدور بچوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا بحث مباحثہ نہیں کریں گے۔
15۔ ٹھیکیدار جس جگہ کام کر ہا ہے سیفٹی کے انتظامات کرے گااور ایریا کو کارڈن آف کرےگا۔
16۔ دوران کام یونیورسٹی کی امالک کا خیال رکھے گا  ،نقصان کی صورت میں ازالہ کا ذمہ دار ہوگا۔
17۔ مندرجہ باال ہدایات کی خالف ورزی کی صورت میں :
ا۔ کنٹریکٹر پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائیگا ۔
ب۔ آئندہ کوئی کنٹریکٹ نہیں دیا جائیگا۔
پ۔ مزدور کو فوری طورپرنکال دیا جائے گا ۔

نوٹ
1۔ کوئی بھی سامان یونیورسٹی سے باہرلےجانے یا اندر النے کیلئے متعلقہ ہیڈ آف ڈپاٹمنٹ کے
دستخط والی لسٹ کا ہونا الزمی ہے۔
2۔ تمام کوائف یونیورسٹی کی ریسیپشن پر درج کروانا الزمی ہیں۔
3۔کسی بھی قسم کا نشہ کرنا اور سیگریٹ نوشی منع ہے۔

