ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ‘ਚੋ ਂ :
ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰ ਗ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰ ਗੀਆਂ ਜੌ ਬਾਂ
ਸੰ ਖੇ ਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਸੰ ਖੇ ਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੋ ਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਇਕ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱ ਥੋ ਂ ਦੇ ਯੋ ਜਨਾਬੱ ਧ ਪ੍ਰ ਬੰਧ
‘ਚ ਪਏ ਲੰ ਿਗ ਅਤੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁ ੰ ਦਾ ਭੇ ਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਲੇ ਬਰ ਮਾਰਕੀਟ
‘ਚ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ।
ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹਰ ਫਰੰ ਟ ‘ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਦੇ
ਰਹੇ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ , ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ
ਕਿਸੇ ਹੈ ਲਥ ਬੈ ਨੇਫਿਟ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਣ ‘ਤੇ ਪੇ ਅ ਸਮੇ ਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ
ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਘੱ ਟ ਪੇ ਅ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ-ਜਦੋ ਂ
ਕਿ ਬਹੁ ਤੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਪਲਾਇਮੈ ਂਟ ਸਟੈ ਂਡਰਡ ਐਕਟ (Eੰੳ) ਵਲੋ ਂ ਵੀ ਪੂਰੀ
ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰ ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋ ਵਿਡ ਦੇ ਬੜੀ ਤੇ ਜੀ ਨਾਲ
ਵੱ ਧ ਫੈ ਲਣ ਕਾਰਣ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ , ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਅਨੁਪਾਤ
ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੰ ਗਦਾਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਪੇ ਅ ‘ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ
ਹੀ ਵੱ ਧ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਹੋ ਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਹੀ
ਮਾੜੀਆਂ ਜੌ ਬਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ।

ਲੇ ਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਚਲਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਕਾਰਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਾਲੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ,
ਲੈ ਟੀਨੋ , ਫਿਲਪੀਨੋ , ਏਸੀਅਨ ਅਤੇ ਰੰ ਗਦਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਜੌ ਬਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿੱ ਥੇ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ,
ਪੇ ਅ ਬੜੀ ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਰੰ ਗਦਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋ ਲ ਬਹੁ ਤੀ ਵਾਰ ਆਰਜੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟਟਾਈਮ ਕੰ ਮ ਹੀ ਹੁ ੰ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੇ ਅ ਸਮੇ ਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂ ਲਤ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ। 1।6 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱ ਕੀ ਇੰ ਮੀਗਰੇ ਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ
ਕਾਰਨ ਇੰ ਪਲਾਇਟਮੈ ਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾ ‘ਚ ਹੋ ਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋ ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋ ਕਲਾ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ , ਕੰ ਪਨੀ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨਾ ‘ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਛੋ ਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘੱ ਟ�ੋ ਘੱ ਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਸਬ-ਕੰ ਨਟਰੈ ਕਟ, ਫਰੈ ਂਚਾਈਜਿੰ ਗ ਅਤੇ
ਟੈ ਂਪ ਏਜੰ ਸੀ ‘ਤੇ ਪਾ ਕੇ , ਮਿਸਕਲਾਸੀਫਿਕੇ ਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਦੇ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱ ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਤੋ ਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੱ ਲਦੀ
ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁ ਣ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਲੱ ਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ
ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਜੌ ਬਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਰੋ ਕਿਆ ਜਾਵੇ , ਵੇ ਜਜ਼ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ
ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ‘ਚ ਹੋ ਰ
ਵੱ ਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਣ ਲਈ ਲੇ ਬਰ ਇੰ ਪਲਾਇਟਮੈ ਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾ
‘ਚ ਪਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋ ਂ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋ ਵਿਡ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਜੁਕ ਸਮੇ ਂ ‘ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਿਵੇ ਂ ਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਾਹ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਇਆ ਹੈ , ਉਨਟਰਾਰੀE ਦੇ ਬਹੁ ਤ
ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਘਰ ਚਲਾਉਂਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੇ ਜ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ
ਮੁੱਢਲੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ , ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਰੈ ਂਟ, ਭੋ ਜਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ
ਖਰਚੇ । ਚੰ ਗੀ ਪੇ ਅ, ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਹੀ ਘੰ ਟ�ੇ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿੰ ਨੀ
ਪੇ ਅ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੰ ਗ, ਲੰ ਿਗ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਕਾਰਣਾ ਕਰਕੇ
ਲੇ ਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਆਏ ਪੇ ਅ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਹੋ ਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ।
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ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਨਟਾਰੀE ਇੰ ਪਲਾਇਮੈ ਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਤਾਕਤਵਰ
ਬਣਾਉਂਣਾ, ਵਧੇ ਹੋ ਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ
ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਜੌ ਬਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ; ਨੀਵੇ ਪੱ ਧਰ
ਦੀਆਂ , ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜੌ ਬਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਣਾ, ਜਦੋ ਂ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋ ੜਦੇ
ਹਨ ਉਦੋ ਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਣਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨਾਂ।
ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈ ਂਟਰ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋ ਰਟ ‘ਚ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ
ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਚੰ ਗੀਆਂ ਜੌ ਬਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਰਸੇ ਵਾ ਬਣੇ ਗੀ।

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖੇ ਪ ਰਿਪੋ ਰਟ
ਚੰ ਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ (ਪੇ ਅ)

•

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾE ਜੋ :
•

ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇ ਜ 20 ਡਾਲਰ ਕਰੇ ।

•

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਬਣੇ ਸਲਾਨਾ ਵੇ ਜ ਐਡਜੱ ਸਟਮੈ ਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੇ ਜਿਸ
ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੇ ਅ ਵੀ ਵੱ ਧਦੀ ਰਹੇ ।

•

ਸਬ-ਮਿਨੀਮਮ ਵੇ ਜ ਰੇ ਟ ਬੰ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇ ਜ
‘ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂ ਡੈ ਂ ਟਸ, ਫਾਰਮ-ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋ ਰ ਜੌ ਬਾਂ ‘ਚ
ਮਿਲੀਆਂ ਛੋ ਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿੰ ਨੀ ਪੇ ਅ ਹੋ ਵੇ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾE ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇੇ :
•

ਮਾਲਕ, ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿੰ ਨੀ ਪੇ ਅ
ਅਤੇ ਬੈ ਨੇਫਿਟਸ ਦੇ ਣ ਭਾਵੇ ਂ ਕੋ ਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰ ਮ ’ਤੇ
ਹੋ ਵੇ , ਟੈ ਂਪ ਏਜੰ ਸੀ ਰਾਂਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਵੇ ਜਾਂ ਕੰ ਨਟਰੈ ਕਟ ਬੇ ਸ ‘ਤੇ ਹੋ ਵੇ ।

•

ਮਾਲਕ, ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿੰ ਨੀ ਪੇ ਅ
ਅਤੇ ਬੈ ਨੇਫਿਟਸ ਦੇ ਣ ਭਾਵੇ ਂ ਕੋ ਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰ ਿਗ, ਰੰ ਗ ਦਾ
ਜਾਂ ਇੱ ਥੇ ਕੱ ਚਾ, ਪੱ ਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੋ ਵੇ ।

•

ਸਾਰੇ ਇੰ ਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੇ ਅ ਸਕੇ ਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖੁੱਲੇਆਮ ਪਤਾ ਹੋ ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੰ ਮ ਦੇ ਸੰ ਤ�ੋਖਜਨਕ ਘੰ ਟ�ੇ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾE ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ:
•

ਇੰ ਪਲਾਈਜ਼ (ਵਰਕਰਾਂ) ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਘੱ ਟ�ੋ ਘੱ ਟ ਬਣਦੇ ਘੰ ਟ�ੇ ਦੇ ਣ ਦੀ
ਗਰੰ ਟੀ ਦੇ ਵੇ ।

•

ਇੰ ਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਸਕੈ ਯੂਅਲ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਵੇ ।

•

ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱ ਥ�ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ
ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟ�ੇ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਣ।

ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇ ਂ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇ ਤ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਪੇ ਡ
ਸਿੱ ਕ ਡੇ ਜ਼)
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾE ਜੋ :
•

ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ਼ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਐਂਮਰਜੈ ਂਸੀ ਸਮੇ ਂ
ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪੇ ਅ ਸਮੇ ਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇ ਂ ’ਤੇ 14 ਹੋ ਰ ਵਾਧੂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਐਂਮਰਜੈ ਂਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਣ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋ ਂ ਇੰ ਪਲਾਈਜ਼ ਤੋ ਂ ਮੰ ਗੇ ਜਾਂਦੇ
ਡਾਕਟਰੀ ਨੋ ਟ ਤੋ ਂ ਛੋ ਟ ਹੋ ਵੇ ।

ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਵੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ
ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦੇ ਵੇ
ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂ ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ
ਮਿਲੀਆਂ ਛੋ ਟਾਂ ਬੰ ਦ ਹੋ ਣ
•

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾE ਜੋ ‘ਇੰ ਪਲਾਇਮੈ ਂਟ ਸਟੈ ਂਡਰਡ ਐਕਟ’ ‘ਚ ਹੋ ਰ
ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ , ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ
ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱ ਟ�ੋ ਘੱ ਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਆਰਾਂ ‘ਚੋ ਂ ਮਾਲਕਾਂ
ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਛੋ ਟਾਂ ਬੰ ਦ ਹੋ ਣ।

ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਂਣ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾE ਜੋ :
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•

ਜਦੋ ਂ ਮਾਲਕ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਟੈ ਂਪ ਏਜੰ ਸੀ, ਫਰੈ ਂਚਾਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਬਕੰ ਨਟਰੈ ਕਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੇ ਅ, ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ
ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਕਲੈ ਕਟਿਵ ਬਾਰਗਨਿੰਗ ਸਮੇ ਂ
ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੁੰਮੇ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

•

•

ਮਾਲਕ ਜਦੋ ਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬ-ਕਨਟਰੈ ਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਸਿੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱ ਧੇ) ਉਦੋ ਂ ਦੋ ਵੇ ਂ
ਮਾਲਕ ਅਲੱ ਗ ਅਲੱ ਗ ਅਤੇ ਦੋ ਵੇ ਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਇੰ ਪਲਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ
ਵਿਕਾਇਆ ਵੇ ਜਜ਼ ਅਤੇ ਈ ਐਸ ਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ
ਬਣਦੇ ਹੱ ਕਾਂ ਨੁੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਣ।

ਟੈ ਂਪ ਏਜੰ ਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਮਿਲੇ

•

ਜਦੋ ਂ ਵੀ ਕਨਟਰੈ ਕਟ ਬੋ ਲੀ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਨਿਸ
ਵੇ ਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋ ਂ ਇੰ ਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਪੇ ਅ ਰੇ ਟ, ਬੈ ਨੇਫਿਟਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ
ਦਾ ਹੱ ਕ ਜਾਂ ਸਬ-ਕਨਟਰੈ ਕਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਹੱ ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ
ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਗਿੱ ਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ:
ਮਿਸਕਲਾਸੀਫਿਕੇ ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ
•

ਡੀਜੀਟਲ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕਰੋ ।

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾE ਜੋ :
•

ਵਰਕਰਜ਼ ਸੈ ਫਟੀ ਅਤੇ ਇੰ ਸਿਉਰੈ ਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈ ਂਪ ਏਜੰ ਸੀ
ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੱ ਟ ਲੱ ਗਣ ਜਾਂ ਮੌ ਤ ਹੋ ਜਾਂਣ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ
ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇ ਵਾਰ ਬਣਾਵੇ ।

•

ਟੈ ਂਪ ਏਜੰ ਸੀ ਰਾਂਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰ ਅਗਰ ਪੱ ਕੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਰੱ ਖੇ ਗਏ
ਵਰਕਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱ ਕੇ ਵਰਕਰ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੀ ਪੇ ਅ ਮਿਲੇ ।

•

ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਟੈ ਂਪ ਏਜੰ ਸੀ ਵਲੋ ਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਕੰ ਪਨੀ ਹੀ ਪੱ ਕੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਹਾਇਰ
ਕਰੇ ।

•

ਟੈ ਂਪ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੰ ਮ ਤੋ ਂ ਨਾ ਕੱ ਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਹੋ ਵੇ ।

•

ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱ ਢੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਮਾਲਕ ਵਲੋ ਂ ਕੋ ਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਰਣ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾE ਜੋ :
•

ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੰ ਪਲਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਹੋ ਣ।
•
“ਏ ਬੀ ਸੀ ਟੈ ਸਟ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ
ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਕਰ ਹੈ
ਜਾਂ ਇੰ ਡੀਪੈ ਂਡ�ੈਂਟ ਕਨਟਰੈ ਕਟਰ ਹੈ , ਕਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ

ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਣ ਦੇ ਢੰ ਗ ਨੂੰ ਸੌ ਖਾ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

•

•

ਵਰਕਰ ਵਲੋ ਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ
‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

•

ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈ ਂਚਾਈਜ ਅਤੇ ਸਬ-ਕਨਟਰੈ ਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ‘ਤੇ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਂਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

•

ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜਨ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸੈ ਕਟਰ ਲੈ ਵਲ ਤੱ ਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ
‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਰਗਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੋ ਵੇ ।

•
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ਛ।	ਵਰਕਰ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ
ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਬਿਜਨਿਸ, ਧੰ ਦੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਲਈ
ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ੳ।
ਕੰ ਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ, ਕੰ ਨਟਰੈ ਕਟ
ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਦੋ ਵੇ ਂ ਸਬੰ ਧਾਂ ‘ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋ ਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ।
ਭ।	ਵਰਕਰ ਜੋ ਕੰ ਮ ਦੀ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਹਾਇਰਿੰ ਗ ਹਸਤੀ ਦੇ ਆਮ ਬਿਜਨਿਸ ਤੋ ਂ ਪਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ;
ਅਤੇ ,

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾE ਜੋ :

ਬੇ ਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਤੋ ਂ ਕੱ ਢੇ ਜਾਣ ਤੋ ਂ
ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਮਿਲੇ

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱ ਕੀ ਇੰ ਮੀਗਰੇ ਸ਼ਨ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾE ਜੋ :

•

ਸਾਰੇ ਨਵੇ ਂ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਪਹੁ ੰ ਚਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੱ ਕੇ ਤੌ ਰ
‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਵੇ ।

•

ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਲੋ ਕ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇ ਪਰ ਵਰਕ ਤੋ ਂ ਇੱ ਥੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

•

•

ਕਿਸੇ ਇੰ ਪਲਾਈ (ਵਰਕਰ) ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤੋ ਂ ਕੱ ਢਣ ਸਮੇ ਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਈ
ਢੁ ੱ ਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂ ਰ ਦੱ ਸਣਾ ਪਵੇ ।
ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਅਨੁਸਾਸਨ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਕਿ ਮਾਲਕ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰ ਪਲਾਈਜ਼ (ਵਰਕਰਾਂ) ਨੂੰ ਕੰ ਮ
ਤੋ ਂ ਨਾ ਕੱ ਢ ਸਕਣ।

ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰ ਨਣਾ ਪਵੇ
•

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾE ਜੋ ਉਹਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਕੰ ਮ
‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਕਾਂ ਲਈ ਬੋ ਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਣ ਤੇ ਉਸਦਾ
ਸਬੂਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਣਾ ਪਵੇ ।

ਫੈ ਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇ :

ਨਸਲਵਾਦ, ਪੱ ਖਪਾਤ ਅਤੇ ਕੰ ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ
‘ਤੇ ਹੁ ੰ ਦੀ ਧੱ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬੰ ਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
•

ਨਸਲਵਾਦ, ਪੱ ਖਪਾਤ ਅਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ
ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮ ਮੁਹਿੰ ਮ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

•

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰ ਡਜ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ
ਹੋ ਰ ਲੋ ੜੀਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱ ਕ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

•

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਲਈ ਬਲ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰ ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁ ੰ ਦੀ
ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕਿਆ ਜਾ
ਸਕੇ ।

ਇਸ ਤੋ ਂ ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਸਟਾਫ ਰੱ ਖਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਣ�ੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੇ ਠ ਲਿਖੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ :
•

ਕੰ ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰ ਮ
ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

•

ਜਦੋ ਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋ ੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱ ਡ�ੇ
ਜ਼ੁ ਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•

ਜਦੋ ਂ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਪੀੜਤ ਵਰਕਰਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ , ਇਸ ‘ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਵੀ
ਜੋ ੜੇ ਜਾਣ ਜੋ ਮਾਲਕ ਵਲੋ ਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋ ੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ
ਪਏ ਸਨ।
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