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ಪರಿಚಯ
Amazon ನಲ್್ಲ , ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ್ ಮತುತಿ ಪರಿಸರವನು್ನ ಗೌರವಿಸುವ 
ಮತುತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೊಲಭೊತ ಘನತೆಯನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಿೀತಿಯಲ್್ಲ 
ಉತಾಪೂದಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಉತಪೂನ್ನಗಳನು್ನ ಮತುತಿ ಸೆೀವೆಗಳನು್ನ 
ಒದಗಿಸಲು ನ್ಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದದಾೀವೆ. ಇದೀ ತತವಾಗಳಿಗ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರೊಂದಿಗ ನ್ಾವು ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳುತೆತಿೀವೆ. Amazon ಪೂರೈಕೆ 
ಸರಪಳಿ ಮಾನದಂಡಗಳ್ (“ಮಾನದಂಡಗಳ್”) ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು, 
ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಮಾರಾಟ ಪಾಲುದ್ಾರರು, ಗುತಿತಿಗದ್ಾರರು ಮತುತಿ 
ಉಪಗುತಿತಿಗದ್ಾರರು  (“ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು”) ಸೆೀರಿದಂತೆ Amazon 
ಮತುತಿ Amazon ನ ಅಂಗಸಂಸೆಥಿಗಳಿಗ ಸರಕ್ ಮತುತಿ ಸೆೀವೆಗಳ ಎಲಾ್ಲ  
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರಿಗ ಅನವಾಯಿಸುತತಿದ. ವಿಶವಾಸಂಸೆಥಿ (UN) ಮತುತಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀಯ 
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನ (ILO) ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ದ ಪ್ರೆಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀಯ 
ಮಾನದಂಡಗಳ್ ಮತುತಿ ಚೌಕಟುಟಾಗಳ್ ನಮಮೂ ಬದ್ಧತೆ ಮತುತಿ ವಿಧಾನವನು್ನ 
ತಿಳಿಸುತತಿವೆ. ವಾ್ಯಪಾರ ಮತುತಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ರಿತ UN ಮಾಗಮಿದರ್ಮಿ 
ತತವಾಗಳ್, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ UN ಸಾವಮಿತಿ್ರೆಕ ಘೀಷಣೆ, ILO ದ ಮುಖ್ಯ 
ಸಂಪ್ರೆದ್ಾಯಗಳ್ ಮತುತಿ ಕೆಲಸದಲ್್ಲ  ಮೊಲಭೊತ ತತವಾಗಳ್ ಮತುತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ 
ಕ್ರಿತು ILO ಘೀಷಣೆಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸಲು ಮತುತಿ ಬಂಬಲ್ಸಲು Amazon 
ಬದ್ಧವಾಗಿದ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಮಟಟಾದಲ್್ಲ  ಮಾನ್ಯತೆ 
ಪಡದ, ಮೆೀಲ ಹೀಳಿರುವ ತತವಾಗಳ್, ಮಾನದಂಡಗಳ್ ಮತುತಿ ಚೌಕಟುಟಾಗಳಿಂದ 
ಪಡಯಲಾಗಿದ.  ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ಅರ್ೈಮಿಸುವಾಗ, ನ್ಾವು UN ಮತುತಿ 
ILO ಮಾಗಮಿದಶಮಿನ ಸಾಮಗಿ್ರೆಗಳ್ ಮತುತಿ ವಾ್ಯಖ್ಾ್ಯನಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತೆತಿೀವೆ. 

Amazon ಸೆೊಟಾೀರ್ ನಲ್್ಲ  ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲಾ್ಲ ಉತಪೂನ್ನಗಳ್ ಅಥವಾ 
Amazon ಗ ಒದಗಿಸಲಾದ ಉತಪೂನ್ನಗಳ್ ಅಥವಾ ಸೆೀವೆಗಳನು್ನ ಈ 
ಮಾನದಂಡಗಳ್ ಮತುತಿ ಅನವಾಯವಾಗುವ ಎಲಾ್ಲ ಕಾನೊನುಗಳಿಗ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ  ತಯಾರಿಸಬೀಕ್, ಉತಾಪೂದಿಸಬೀಕ್ ಅಥವಾ 
ಒದಗಿಸಬೀಕ್. ನಮಮೂ ಮಾನದಂಡಗಳ್ ಅನವಾಯವಾಗುವ ಕಾನೊನಿನ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ರ್ೀರಿದ್ಾಗಲೊ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ನಮಮೂ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೀಕ್.  

ಅನವಾಯವಾಗುವ ಎಲಾ್ಲ ಕಾನೊನುಗಳ್ ಮತುತಿ ನಿಬಂಧನಗಳನು್ನ 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಅನುಸರಿಸಬೀಕ್ ಮತುತಿ ಕಾನೊನುಗಳ್ ಮತುತಿ ನಿಬಂಧನಗಳ 
ಅನುಸರಣೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ Amazon ನಿಂದ ಯಾವುದೀ ವಿನಂತಿಗಳನು್ನ 
ಅನುಸರಿಸುವುದೊ ಸೆೀರಿದಂತೆ Amazon ಸಹ ಅದೀ ರಿೀತಿ ಅನುಸರಿಸಲು 
ಬಂಬಲ್ಸಬೀಕ್. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗ ಅನವಾಯವಾಗುವ ಕಾನೊನು 
ಸಂಘಷಮಿ ಉಂಟಾದ್ಾಗ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಮಟಟಾದಲ್್ಲ  ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ತತವಾಗಳನು್ನ ಮತುತಿ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್್ಲ ರುವ  ನಿರಿೀಕ್ಷೆಗಳನು್ನ 
ಗೌರವಿಸುವ ಮಾಗಮಿಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೆೊಳ್ಳುವಾಗ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾನೊನನು್ನ 
ಅನುಸರಿಸಬೀಕ್.

ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ನ್ಾವು ಅನವಾಯಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳುವಾಗ, ನ್ಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಪ್ರೆಮುಖ ತತವಾಗಳನು್ನ ಬಳಸುತೆತಿೀವೆ:

ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ

ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮತುತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ ಅಥವಾ ಕಾನೊನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯನು್ನ 
ಲಕ್ಕುಸದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ನಮಮೂ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ಅನವಾಯಿಸಬೀಕ್. 
ನಮಮೂ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್್ಲ  ತಿಳಿಸಲಾದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳ 
ಮೆೀಲ ವ್ಯತಿರಿಕತಿವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತುತಿ ಹಚುಚು ಶೋೊೀಷಣೆಗ 
ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು  ಮತುತಿ ಇತರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ್ ಮತುತಿ ಪರಿಸರದ 
ಪ್ರೆಭಾವಗಳಿಗ ಹಚುಚು ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಾವು ಗುರುತಿಸುತೆತಿೀವೆ 
(ಉದ್ಾ: ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕಕುಳ್, ಸಥಿಳಿೀಯ ಜನರು, ತಾತಾಕುಲ್ಕ ಅಥವಾ ವಲಸೆ 
ಕಾರ್ಮಿಕರು). ಈ ಗುಂಪುಗಳಿಗ ನಿದಿಮಿಷಟಾವಾದ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು 

ನ್ಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದದಾೀವೆ ಮತುತಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದ್ಾದ ಆದರ ನಿದಿಮಿಷಟಾವಾಗಿ 
ನಮಮೂ ಮಾನದಂಡಗಳ ವಾ್ಯಪಿತಿಗ ಒಳಪಡದ ಸಂದಭಮಿಗಳನು್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 
ಮಾಡಲು ಮತುತಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರೊಂದಿಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆತಿೀವೆ. 
ಎಲಾ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಸಮಾನತೆ ಮತುತಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನು್ನ ಒದಗಿಸಲು 
ವಿನ್ಾ್ಯಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಚುಚುವರಿ ನಿೀತಿಗಳ್ ಮತುತಿ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳನು್ನ 
ಕಾಯಮಿಗತಗೊಳಿಸಲು ನ್ಾವು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ.

ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ

Amazon ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಿೀತಿಯಲ್್ಲ  ಕಾಯಮಿನಿವಮಿಹಿಸುತತಿದ 
ಮತುತಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ್ ಮತುತಿ ಪರಿಸರದ ಗೌರವವನು್ನ ಅವರ 
ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳ್ ಮತುತಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರೊಂದಿಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನ್ಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದದಾೀವೆ, ಅವರ 
ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತುತಿ ಕೆಲಸದ ಸಥಿಳಗಳಿಗ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಸುಧಾರಿಸುತೆತಿೀವೆ, 
ಮತುತಿ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗ ಇರುವ ಅಸಂಗತತೆಯನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು 
ನ್ಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದದಾೀವೆ. ನ್ಾವು ಯಾವಾಗಲೊ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗ 
ಆದ್ಯತೆ ನಿೀಡಲು ಪ್ರೆಯತಿ್ನಸುತೆತಿೀವೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್್ಲ  ವಿವರಿಸ್ದಂತೆ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿವಮಿಹಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳನು್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳುವುದು ಮತುತಿ 
ನಿವಮಿಹಿಸುವುದು, ಅವರ ಪ್ರೆಮುಖ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು, ಆದ್ಯತೆ 
ನಿೀಡಲು ಮತುತಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ್ ಮತುತಿ ಪರಿಸರಿೀಯ ಕಾರಣ 
ಶ್ರೆದ್ಧಯಲ್್ಲ  ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ನ್ಾವು ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ ಅಥವಾ ಕಾನೊನಿನ 
ಅಗತ್ಯವಿದದಾಲ್್ಲ , ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗ ಚಾಲನ ನಿೀಡುವಾಗ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರ 
ಗಾತ್ರೆ ಮತುತಿ ರಚನ (ಉದ್ಾ: ಕೌಟುಂಬಕ ಕೃಷ್, ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದ್ಾರರು, 
ಮನಕೆಲಸಗಾರರು) ಕಾನೊನಿನಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಟಿಟಾಗ ಪರಿಗಣನಗ 
ತೆಗದುಕೆೊಳಳುಲಾಗುತತಿದ. 

ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

ವಿನಂತಿಯ ಮೆೀರಗ, ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಪರೊೀಕ್ಷ ನೀಮಕ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳನು್ನ 
ಮತುತಿ ತಮಮೂದೀ ಆದ ಯಾವುದೀ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು, ಗುತಿತಿಗದ್ಾರರು, 
ಉಪಗುತಿತಿಗದ್ಾರರು, ನೀಮಕಾತಿ ಏಜೆಂಟರು ಅಥವಾ Amazon ಗ ಸರಕ್ 
ಅಥವಾ ಸೆೀವೆಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗ ಸಂಪಕಮಿ ಹೊಂದಿದ 
ಕಾರ್ಮಿಕ ಏಜೆಂಟರನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೀಕ್. ನಮಮೂ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ 
ಅಥಮಿಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲು ಅವರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರೊಂದಿಗ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನ್ಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದದಾೀವೆ. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ತಮಮೂದೀ 
ಆದ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು, ಉಪಗುತಿತಿಗದ್ಾರರು, ನೀಮಕಾತಿ ಏಜೆಂಟರು 
ಮತುತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಏಜೆಂಟರು ಅನವಾಯಿಸುವ ಕಾನೊನುಗಳ್ ಮತುತಿ ಈ 
ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ ಬದ್ಧರಾಗಿರರುವಂತೆ ನೊೀಡಿಕೆೊಳಳುಬೀಕ್ ಮತುತಿ ಈ 
ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ಮತುತಿ ಆ ಬಗಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೊಡಿಸಲು 
ಅವರೊಂದಿಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೀಕಾಗುತತಿದ. ತರಬೀತಿ ಮತುತಿ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ 
ಮೊಲಕ ಇದನು್ನ ಮಾಡಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ನ್ಾವು ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ. 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರದಲ್್ಲ  ತೆೊಡಗಬೀಕ್ ಮತುತಿ ಉಲ್ಲಂಘನ 
ಅಥವಾ ಸಮಸೆ್ಯಯ ಪ್ರೆತಿಕೊಲ ಪರಿಣಾಮವನು್ನ ಕೆೊನಗೊಳಿಸಲು, ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತಗಿಗೆಸಲು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತಿರುವಾಗ ನ್ಾವು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರೊಂದಿಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆತಿೀವೆ. ನಮಮೂ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ 
ಪೂರೈಸುವಲ್್ಲ  ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣಕಾಕುಗಿ ಯಾವುದೀ ಸಮಯದಲ್್ಲ 
ಸಂಬಂಧವನು್ನ ತಾತಾಕುಲ್ಕವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ 
ಕೆೊನಗೊಳಿಸುವ ಹಕಕುನು್ನ ನ್ಾವು ಕಾಯಿದಾರಿಸ್ದದಾೀವೆ. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದೊಂದಿಗ ಸಹಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ಾಗ, 
ಅಗತ್ಯವಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಭಾ್ಯಸವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು 
ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ಾಗಪರಿಹಾರದಲ್್ಲ  ಸಮಯೀಚ್ತ ಪ್ರೆಗತಿಯನು್ನ ಮಾಡದಿದ್ಾದಾಗ, 
ಅಥವಾ ದ್ಾಖಲಗಳ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ತಪು ಪೂ ನಿರೊಪಣೆ ಅಥವಾ ಮೀಸದ 
ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೊನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೆೊಡಗಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ 
ಮುಕಾತಿಯಗೊಳಿಸುವುದನು್ನ ಕೆೊನಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತಿದ. 
ವಸುತಿಗಳ್, ಉತಾಪೂದನ್ಾ ಪ್ರೆಕ್್ರೆಯೆಗಳ್ ಮತುತಿ ಉತಪೂನ್ನಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 
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ವಿಶಾವಾಸಾಹಮಿ ಮೊರನೀ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರೆಮಾಣಿೀಕರಣಗಳನು್ನ ಬಳಸ್ಕೆೊಳಳುಲು 
ನ್ಾವು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ್
1. ಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ್ ಮತುತಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ

ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಳಕೆಯನು್ನ Amazon ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು 
ಕೆಲಸಗಾರರನು್ನ ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ್: (i) ಕನಿಷ್ಠ 15 ವಷಮಿ, 
(ii) ಕರ್ಾಡಾಯ ರ್ಕ್ಷಣವನು್ನ ಪೂಣಮಿಗೊಳಿಸುವ ವಯಸುಸಾ, ಅಥವಾ (iii) 
ಕೆಲಸ ನಿವಮಿಹಿಸುವ ದೀಶದಲ್್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸುಸಾ, ಯಾವುದು 
ಹಚ್ಚುನದೊೀ ಅದು. 18 ವಷಮಿಕ್ಕುಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಾನ ಕಾರ್ಮಿಕರು 
(“ಯುವ ಕೆಲಸಗಾರರು”) ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು,ಇದು 
ಅವರ ಆರೊೀಗ್ಯ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗ ಅಪಾಯವನು್ನಂಟು ಮಾಡುವ 
ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ, ಅಥವಾ ಅವರ ರ್ಕ್ಷಣಕೆಕು ಧಕೆಕು ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳ್ 
ಅವರನು್ನ (ಉದ್ಾಹರಣೆಗ, ರಾತಿ್ರೆ ಪಾಳಿಗಳ್, ಅಧಿಕಾವಧಿ) ಅಪಾಯಕೆಕು 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ. ಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ ನೀರ್ಸ್ಕೆೊಳ್ಳುವ 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಸಥಿಳಿೀಯ 
ಕಾನೊನುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೀಕ್. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ವಯಸ್ಸಾನ ಪರಿರ್ೀಲನ್ಾ 
ಕಾಯಮಿವಿಧಾನವನು್ನ ಜಾರಿಗ ತರಬೀಕ್. ಸಾಮಾಜಕ ವಿಮೆ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ಸಾಮಾಜಕ ಭದ್ರೆತೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡಯುವ ಹಕ್ಕುನಿಂದ ಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು 
ವಂಚ್ತರಾಗಬಾರದು. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಬಂಬಲ ಮತುತಿ 
ತರಬೀತಿಯನು್ನ ಒದಗಿಸಬೀಕ್, ಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದೊರು 
ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳ್ ಮತುತಿ ಆರೊೀಗ್ಯ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರೆವೆೀಶಕೆಕು 
ವಿಶೋೀಷ ಗಮನವನು್ನ ನಿೀಡಬೀಕ್. ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತಿ ಯೀಗಕ್ಷೆೀಮಕೆಕು 
ಅನುಕೊಲವಾಗುವಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರೆಮಗಳ ಮೊಲಕ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ 
ಪ್ರೆಕರಣಗಳನು್ನ ನಿವಾರಿಸಬೀಕ್.

ಹಗುರವಾದ ಕೆಲಸ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ 
ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಮಗುವು ತಮಮೂ ಪ್ೀಷಕರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗಿ 
ತನ್ನ ರ್ಕ್ಷಣ, ಆರೊೀಗ್ಯ, ಶಾಲಾ ರ್ಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಮತುತಿ ದೈಹಿಕ 
ಬಳವಣಿಗಗ ಧಕೆಕುಯಾಗದ ರಿೀತಿಯಲ್್ಲ  ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿವಮಿಹಿಸ್ದರ ಮಾತ್ರೆ 
ಹಗುರವಾದ, ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತತಿದ. 
ಎಲಾ್ಲ ಸಂದಭಮಿಗಳಲ್್ಲ , ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೊನುಗಳ್ 
ಮತುತಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೀಕ್. 
ಯಾವುದೀ ಹಗುರವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕಾನೊನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪ್ರೆಕಾರ 
ನಿವಮಿಹಿಸಲಾಗಿದ ಎಂದು ಪರಿರ್ೀಲ್ಸಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ದ್ಾಖಲಾತಿಗಳನು್ನ 
ನಿವಮಿಹಿಸಬೀಕ್.

2. ವಿದ್ಾ್ಯರ್ಮಿ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಇಂಟನಿಮಿಗಳ್ ಮತುತಿ ಅಪ್್ರೆಂಟಿಸ್ ಗಳ್

ವಿದ್ಾ್ಯರ್ಮಿಗಳ ಶೋೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳನು್ನ ಬಂಬಲ್ಸುವ ಮತುತಿ Amazon 
ನ ಮಾನದಂಡಗಳ್ ಮತುತಿ ಅನವಾಯವಾಗುವ ಕಾನೊನುಗಳ್ ಮತುತಿ 
ನಿಬಂಧನಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಕಾನೊನುಬದ್ಧ ಕಾಯಮಿಸಥಿಳದ 
ಅಪ್್ರೆಂಟಿಸ್ ರ್ಪ್ ಕಾಯಮಿಕ್ರೆಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನು್ನ Amazon 
ಬಂಬಲ್ಸುತತಿದ. ಯಾವುದೀ ಕೆಲಸದ ಅಪ್್ರೆಂಟಿಸ್ ರ್ಪ್ ಕಾಯಮಿಕ್ರೆಮಗಳಲ್್ಲ 
ತೆೊಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್್ಲ  ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಾನ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಸಹ ಪೂರೈಸಬೀಕ್. ವಿದ್ಾ್ಯರ್ಮಿಗಳ ದ್ಾಖಲಗಳ ಸರಿಯಾದ 
ನಿವಮಿಹಣೆ, ಶೋೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಲುದ್ಾರರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರೆಮ ಮತುತಿ ಅನವಾಯವಾಗುವ 
ಕಾನೊನು ಮತುತಿ ನಿಬಂಧನಗಳಿಗ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿದ್ಾ್ಯರ್ಮಿಗಳ 
ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೊಲಕ ವಿದ್ಾ್ಯರ್ಮಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯಮಿಕ್ರೆಮಗಳನು್ನ 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಎಚಚುರಿಕೆಯಿಂದ ನಿವಮಿಹಿಸಬೀಕಾಗುತತಿದ. ಸಥಿಳಿೀಯ 
ಕಾನೊನಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್್ಲ, ವಿದ್ಾ್ಯರ್ಮಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಇಂಟನ್್ಮಿ ಗಳ್ 
ಮತುತಿ ಅಪ್್ರೆಂಟಿಸ್ ಗಳಿಗ ನಿೀಡುವ ವೆೀತನ ದರವು ಸಮಾನ ಅಥವಾ 
ಅಂತಹುದೀ ಕಾಯಮಿಗಳನು್ನ ನಿವಮಿಹಿಸುವ ಇತರ ಪ್ರೆವೆೀಶ-ಹಂತದ 
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ನಿೀಡುವಷ್ಾಟಾದರೊ ವೆೀತನ ದರವಾಗಿರಬೀಕ್. ಅಪ್್ರೆಂಟಿಸಸ್ ರ್ಪ್ 

ಪ್್ರೆೀಗಾ್ರೆಂಗಳ್ ಸ್ೀರ್ತ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೀಕ್ ಅಥವಾ 
ಪ್್ರೆೀಗಾ್ರೆಂ ಪೂಣಮಿಗೊಂಡ ನಂತರ ಪೂಣಮಿ ಸಮಯದ ಉದೊ್ಯೀಗಕೆಕು 
ಅದನು್ನ ಪ್ರೆವೆೀಶ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೀಕ್. ಪೂಣಮಿ ಸಮಯದ 
ಉದೊ್ಯೀಗದಲ್್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಬೀಕೆ ಎಂಬ ಬಗಗೆ ತಿಳ್ವಳಿಕೆಯುಳಳು ನಿಧಾಮಿರವನು್ನ 
ತೆಗದುಕೆೊಳ್ಳುವುದಕೆಕು ವಿದ್ಾ್ಯರ್ಮಿಗಳನು್ನ ಸಕ್್ರೆಯಗೊಳಿಸಲು, ಅಪ್್ರೆಂಟಿಸ್ ರ್ಪ್ 
ಹೀಗ ಮತುತಿ ಯಾವಾಗ ಕೆೊನಗೊಳ್ಳುತತಿದ ಮತುತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೀ 
ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗಗೆ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ವಿದ್ಾ್ಯರ್ಮಿಗಳಿಗ ಮಾಹಿತಿಯನು್ನ 
ನಿೀಡಬೀಕ್. ಕಡಿಮೆ ಪಾ್ರೆತಿನಿಧ್ಯದ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ (ಉದ್ಾ: ಮಹಿಳೆಯರು) 
ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಕೊಲವಾಗುವ ಕಾಯಮಿಕ್ರೆಮಗಳನು್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು 
ನ್ಾವು ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ. 

3. ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಅಥವಾ ಜೀತದ ಆಳ್, ಮಾನವ ಕಳಳುಸಾಗಣೆ ಮತುತಿ 
ಆಧುನಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿ

ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ—ಗುಲಾಮ, ಕೆೈದಿ, ಒಪಪೂಂದದ 
ಸೆೀವಕ, ಬಂಧಿತ ಅಥವಾ ಬೀರ ಯಾವುದೀ ರಿೀತಿಯಯವರನು್ನ 
ಬಳಸಬಾರದು. ಅಕ್ರೆಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಬೀರ ಯಾವುದೀ ರಿೀತಿಯಲ್್ಲ 
ಬದರಿಕೆ, ಬಲವಂತ, ದಬಾಬಾಳಿಕೆ, ಅಪಹರಣ ಅಥವಾ ವಂಚನಯ ಮೊಲಕ 
ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ ಶೋೊೀಷ್ಸುವ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ Amazon ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸವು ಸವಾಯಂಪ್್ರೆೀರಿತವಾಗಿರಬೀಕ್. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸವನು್ನ 
ಬಡಲು ಮುಕತಿರಾಗಿರಬೀಕ್ ಮತುತಿ ಅವರ ಉದೊ್ಯೀಗ ಅಥವಾ ಇತರ 
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಿತಿಯನು್ನ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸೊಚನಯಂದಿಗ, ದಂಡವಿಲ್ಲದ 
ಕೆೊನಗೊಳಿಸಬೀಕ್. ಯಾವುದೀ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರ-ನಿಯಂತಿ್ರೆತ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್್ಲ 
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಚಲನಯ ಸಾವಾತಂತ್ರೆ ್ಯದ ಮೆೀಲ ಯಾವುದೀ ಅವಿವೆೀಕದ 
ನಿಬಮಿಂಧಗಳ್ ಇರಬಾರದು. 

ನೀಮಕಾತಿ ಮತುತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಶುಲಕುಗಳ್: ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೀಮಕಾತಿ, 
ನೀಮಕ, ಏಜೆಂಟರು ಅಥವಾ ದಲಾ್ಲಳಿಗಳ ಶುಲಕುಗಳ್ ಅಥವಾ ತಮಮೂ 
ಉದೊ್ಯೀಗಕಾಕುಗಿ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತಶುಲಕುಗಳ್ ಅಥವಾ ವೆಚಚುಗಳನು್ನ ತಮಮೂ 
ತಾಯಾ್ನಡಿನಲ್್ಲ  ಆಗಲ್, ಯಾವುದೀ ಮಧ್ಯಂತರ ದೀಶದಲ್್ಲ  ಆಗಲ್ ಅಥವಾ 
ಕೆಲಸ ನಿವಮಿಹಿಸುವ ದೀಶದಲ್್ಲ  ಆಗಲ್ ಪಾವತಿಸಬೀಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕರು 
ಪಾವತಿಸುವ ಶುಲಕುವನು್ನ ತಡಯುವ ರಿೀತಿಯಲ್್ಲ  ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು 
ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ ನೀರ್ಸ್ಕೆೊಳಳುಬೀಕ್. ಖ್ಾತೆಗಳಿಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾವುದೀ 
ಹಣಕಾಸ್ನ ಠೀವಣಿಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರಿಗ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶುಲಕುವನು್ನ ಪಾವತಿಸ್ದದಾರ, 
ನೀಮಕಾತಿ ಪ್ರೆಕ್್ರೆಯೆಯ ಸಂದಭಮಿದ ಯಾವುದೀ ಹಂತದಲ್್ಲ  ಅಂತಹ 
ಯಾವುದೀ ಶುಲಕುದ ವೆಚಚುವನು್ನ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಭರಿಸಬೀಕ್ 
ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೀಕಾಗುತತಿದ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಾವತಿಸ್ದ ಶುಲಕುದ 
ಮರುಪಾವತಿಯನು್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತುತಿ ಅವರ ಕ್ಟುಂಬಗಳನು್ನ ಹಾನಿ ಮತುತಿ 
ಪ್ರೆತಿೀಕಾರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಿೀತಿಯಲ್್ಲ  ಮಾಡಬೀಕ್. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ವಿಧಿಸುವ 
ಎಲಾ್ಲ ಶುಲಕುಗಳ್ ಮತುತಿ ವೆಚಚುಗಳನು್ನ Amazon ಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೀಕ್ 
ಮತುತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಅವರ ಸಥಿಳಿೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್್ಲ  ಮತುತಿ ಉದೊ್ಯೀಗ ಅಥವಾ 
ಕೆಲಸದ ಮುಂಚ್ತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬೀಕ್.

ಮೊರನೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಜೆಂಟರು: ಈ ಮಾನದಂಡಗಳ್ ಮೊರನೀ 
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಏಜೆಂಟರು ಅಥವಾ ದಲಾ್ಲಳಿಗಳಿಗ ಸಹ ಅನವಾಯಿಸುತತಿವೆ. 
ನೀಮಕಾತಿ ಏಜೆನಿಸಾಗಳ್ ಮತುತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಲಾ್ಲಳಿಗಳ್ ಹಾಗೊ ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ 
ಗುತಿತಿಗ ಪಡಯುವಾಗ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೊ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ 
ವತಿಮಿಸುವ ಉದೊ್ಯೀಗ ಏಜೆನಿಸಾಗಳ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳನು್ನ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು 
ವಿಶೋ್ಲೀಷಣೆ ಮತುತಿ ಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೀಕಾಗುತತಿದ. ಸ್ಬಬಾಂದಿ ನೀಮಕಾತಿ 
ಅಥವಾ ನೀಮಕಾತಿ ಏಜೆನಿಸಾಗಳ್ ನಮಮೂ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ, ಕೆಲಸದ 
ಹಕಕುನು್ನ ಖಚ್ತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳುವುದು ಸೆೀರಿದಂತೆ, ಕೆಲಸ ನಿವಮಿಹಿಸುವ ದೀಶ 
ಮತುತಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ತವರು ದೀಶದ ಅನವಾಯವಾಗುವ ಕಾನೊನುಗಳಿಗ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರಿಗ ಅಗತ್ಯ. 

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ದ್ಾಖಲೆಗಳ್: ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮಮೂ 
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ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ಾಖಲಗಳ ಸಾವಾಧಿೀನ ಅಥವಾ ಪ್ರೆವೆೀಶವನು್ನ ಕಳೆದುಕೆೊಳಳುಲು 
ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಕಾಮಿರ ನಿೀಡಿರುವ 
ಗುರುತಿನ ಚ್ೀಟಿ, ಪಾಸ್ ಪ್ೀಟ್ಮಿ ಗಳ್, ವಲಸೆ ದ್ಾಖಲಗಳ್ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ 
ಪರವಾನಗಿಗಳನು್ನ ಇಟುಟಾಕೆೊಳಳುಬಾರದು (ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು), ನ್ಾಶ 
ಮಾಡಬಾರದು, ಮರಮಾಚಬಾರದು, ಮುಟುಟಾಗೊೀಲು ಹಾಕ್ಕೆೊಳಳುಬಾರದು, 
ಅಥವಾಮೊರನೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಜೆಂಟರು ಸೆೀರಿದಂತೆಯಾವುದೀ ಮೊರನೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗ 
ಸಲ್್ಲ ಸುವಂತೆ ಕೆೀಳಬಾರದು. ಆಡಳಿತಾತಮೂಕ ಮತುತಿ ವಲಸೆ ಪ್ರೆಕ್್ರೆಯೆಯನು್ನ 
ಪೂಣಮಿಗೊಳಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾನೊನಿನ ಪ್ರೆಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
ಮಟಿಟಾಗ ತಾತಾಕುಲ್ಕವಾಗಿ ಅಂತಹ ದ್ಾಖಲಗಳನು್ನ ಇಟುಟಾಕೆೊಳಳುಬಹುದು. ಈ 
ದ್ಾಖಲಗಳ್ ಮತುತಿ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ವಸುತಿಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರೆಹಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ 
ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಸತಿಗಳಲ್್ಲ  (ಅನವಾಯಿಸ್ದರ) ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ವೆೈಯಕ್ತಿಕ, ಬೀಗ 
ಹಾಕಬಹುದ್ಾದ ಶೋೀಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಆದರ 
ಕಾನೊನಿನಿಂದ ಅನುಮತಿಸದ ಹೊರತು, ಕೆಲಸಗಾರರು ಬಳಸುತಿತಿರುವಾಗ 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಶೋೀಖರಣಾ ಕಟಟಾಡಗಳನು್ನ ಪ್ರೆವೆೀರ್ಸದೀ ಇರಬಹುದು.  

ನಿಯಮಗಳ್ ಮತುತಿ ಷರತುತಿಗಳ್: ಅವರು ಉದೊ್ಯೀಗಕೆಕು ಪ್ರೆವೆೀರ್ಸುವ 
ಮದಲು ಅಥವಾ ತಮಮೂ ಮೊಲದ ದೀಶದಿಂದ ನಿಗಮಿರ್ಸುವ ಮದಲು, 
ಅವರ ಒಪಪೂಂದದ ನಿಯಮಗಳ್ ಮತುತಿ ಷರತುತಿಗಳನು್ನ ವಾ್ಯಖ್ಾ್ಯನಿಸುವ, 
ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಥಮಿಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳುವ ಭಾಷೆ ಮತುತಿ ವಿಧಾನದಲ್್ಲ  ಕೆಲಸಗಾರರಿಗ 
ಸಪೂಷಟಾವಾದ, ಅಥಮಿವಾಗುವ ದಸಾತಿವೆೀಜನು್ನ ನಿೀಡಬೀಕ್, ಅದರಲ್್ಲ  ಕೆಲಸಗಾರರ 
ಸಥಿಳಿೀಯ ಅಥವಾ ಉತತಿಮವಾಗಿ-ಅಥಮಿಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳುವ ಭಾಷೆಗ ಮತುತಿ 
/ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮಟಟಾವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲಸಗಾರಿಗಾಗಿ 
ವಿಷುವಲ್ ಇಮೆೀಜ್ ಗಳಿಗ ಆದ್ಯತೆ ನಿೀಡಬೀಕ್. ಕಾನೊನಿನ ಪ್ರೆಕಾರ ಮತುತಿ 
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಉತತಿಮ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರದ ಹೊರತು ಕಾರ್ಮಿಕರ 
ಉದೊ್ಯೀಗದ ಪಾ್ರೆರಂಭ ಅಥವಾ ಮೊಲ ದೀಶದಿಂದ ನಿಗಮಿಮನದ ನಂತರ ಈ 
ನಿಯಮಗಳ್ ಮತುತಿ ಷರತುತಿಗಳನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಕೆಲಸಗಾರರ ದ್ಾಖಲೆಗಳ್: ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಎಲಾ್ಲ ಉದೊ್ಯೀಗಿಗಳ, ವಿಶೋೀಷವಾಗಿ 
ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನವಿೀಕೃತ ದ್ಾಖಲಗಳನು್ನ ಇಟುಟಾಕೆೊಳಳುಬೀಕಾಗುತತಿದ; ಇದು 
ಮೊಲ ಒಪಪೂಂದದ ನಿಯಮಗಳ್, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆಗಮನ ಮತುತಿ ನಿಗಮಿಮನ 
ದಿನ್ಾಂಕಗಳ್ ಮತುತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಯಸಸಾನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ.  ಲ್ಂಗ ಮಾಹಿತಿ 
ಮತುತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತುತುಮಿ ಸಂಪಕಮಿಗಳ ದ್ಾಖಲಗಳನು್ನ ಇರಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ಸಹ 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸಲಾಗುತತಿದ.  

4. ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು

ದೀರ್ೀಯ ಮತುತಿ ವಿದೀರ್ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎದುರಿಸುತಿತಿರುವ ಶೋೊೀಷಣೆಯ 
ಅಪಾಯಗಳ ಬಗಗೆ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ನಿದಿಮಿಷಟಾವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೀಕ್. 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೀಕ್ ಮತುತಿ 
ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಾನೊನುಬದ್ಧವಾಗಿ 
ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಡಯಲ್್ಲ  ಸಥಿಳಿೀಯ ಉದೊ್ಯೀಗಿಗಳಿಗ ನಿೀಡುವ 
ಉದೊ್ಯೀಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮತುತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನು್ನ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೊಂದಿರಬೀಕ್. 
ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಜನಸಂಖ್್ಯಯಂದಿಗ ಅನುಮೀದಿತ ಕಾಯಮಿಕ್ರೆಮಕೆಕು 
ಸಂಬಂಧಿಸದ ಹೊರತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾನೊನುಬದ್ಧ ಹಕಕುನು್ನ 
ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ ಮಾತ್ರೆ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಳಳುಬಹುದು 
(ಈ ಸಂದಭಮಿದಲ್್ಲ  Amazon ಈ ಯೀಜನಗಳನು್ನ ಪ್ರೆಕರಣದ ಆಧಾರದ 
ಮೆೀಲ ನಿಣಮಿಯಿಸುತತಿದ). ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ವಿದೀರ್ ಅಥವಾ ದೀರ್ೀಯ 
ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಂಡರ, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆತಿರ್ೀಯ 
ದೀಶದ ವಲಸೆ ಮತುತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೊನುಗಳ ಸಂಪೂಣಮಿ ಅನುಸರಣೆಯಲ್್ಲ 
ತೆೊಡಗಿರಬೀಕ್. ಸಮಂಜಸವಾದ ಅಥವಾ ಕಾನೊನುಬದ್ಧವಾಗಿ 
ಅನವಾಯವಾಗುವ ಸೊಚನಯ ಮೆೀರಗ ದಂಡವಿಲ್ಲದ ಗುತಿತಿಗಗಳನು್ನ 
ಸವಾಯಂಪ್್ರೆೀರಣೆಯಿಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಮಥಮಿರಾಗಿರಬೀಕ್.

5. ವೀತನ ಮತುತಿ ಪ್ರೆಯೆೊೀಜನಗಳ್

 ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಗುತಿತಿಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತುತಿ ತುಂಡುಗುತಿತಿಗ ದರದಿಂದ ಪಾವತಿ 
ಪಡಯುವವರು ಸೆೀರಿದಂತೆ ತಮಮೂ ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ ಸಮಯೀಚ್ತವಾಗಿ 

ಪಾವತಿಸಬೀಕ್ ಮತುತಿ ಅನವಾಯವಾಗುವ ಕಾನುನುಗಳನು್ನ ತೃಪಿತಿಪಡಿಸುವ 
ಅಥವಾ ಅದನೊ್ನ ರ್ೀರಿದ ವಿಧಾನದಲ್್ಲ  ಪರಿಹಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸಬೀಕ್ 
(ಕನಿಷ್ಠ ವೆೀತನ ಮತುತಿ ಭತೆ್ಯಗಳ್, ಅಧಿಕಾವಧಿ ವೆೀತನ, ಪ್ರೆಯೀಜನಗಳ್ 
ಮತುತಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ರಜೆ) ಒದಗಿಸಬೀಕ್. ಅಂತಹ ಕಾನೊನುಗಳ್ 
ಅಸ್ತಿತವಾದಲ್್ಲ ಲ್ಲದ ದೀಶಗಳಲ್್ಲ , ಉದ್ಯಮದ ಸರಾಸರಿಯನು್ನ ಪೂರೈಸುವ 
ಅಥವಾ ಅದನು್ನ ರ್ೀರಿದ ವೆೀತನವನು್ನ ಪಾವತಿಸಲು, ನಿಯರ್ತ ಅವಧಿಯ 
ಪರಿಹಾರ ದರವನು್ನ ರ್ೀರಿದ ದರದಲ್್ಲ  ಅಧಿಕಾವಧಿ ಪಾವತಿಸಲು ಮತುತಿ 
ರಜೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರೆಯೀಜನಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ನಿೀತಿಗಳನು್ನ 
ನಿವಮಿಹಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸಲಾಗುತತಿದ.  ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು 
ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ, “ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಹೊೀಲ್ಸಬಹುದ್ಾದ ಮೌಲ್ಯ”ದ 
ಕೆಲಸಕೆಕು ಸಮಾನ ವೆೀತನವನು್ನ  ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ.  ನಿಯರ್ತ ಮತುತಿ 
ಅಧಿಕಾವಧಿ ಗಂಟಗಳ ಕಾನೊನು ವೆೀತನವನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಕಕುಹಾಕಲಾಗುತತಿದ 
ಎಂದು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ವಿನಂತಿಯ ಮೆೀರಗ ತೆೊೀರಿಸಬೀಕ್.  ಕಾರ್ಮಿಕರು 
ತಮಮೂ ಮೊಲಭೊತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಮತುತಿ ಅವರ ಕ್ಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನು್ನ 
ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷುಟಾ ಗಳಿಸುತಾತಿರಯೆೀ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ನಿಯರ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳವನು್ನ ಪರಿರ್ೀಲ್ಸಬೀಕ್ 
ಮತುತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಷಮಿಗಳಿಗೊಮೆಮೂ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೀಕ್. 

ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳ್: ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ತಮಮೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಸಕಾಲ್ಕ ವೆೀತನ 
ಪ್ರೆತಿಗಳ್ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೀ ದ್ಾಖಲಾತಿಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ, 
ಅದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥಮಿಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳುವ ರಿೀತಿಯಲ್್ಲ  ಅವರ ಪರಿಹಾರದ 
ಆಧಾರದ ವಿವರಣೆಯನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೀಕ್. ರ್ಸುತಿ ಕ್ರೆಮವಾಗಿ ವೆೀತನದಿಂದ 
ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ನಗದು ಪಾವತಿಗಳಿಂದ 
ಡಿಜಟಲ್ ವೆೀತನ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳಿಗ ಬದಲಾಗಲು ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸಲಾಗುತತಿದ. 

ಪ್ರೆಯೀಜನಗಳ್ ಮತುತಿ ರಜೆ ನಿೀತಿಗಳ್: ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾನೊನು 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಪ್ರೆಯೀಜನಗಳ್ ಮುತಿ 
ರಜೆಯನು್ನ ಒದಗಿಸಬೀಕ್. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಪ್ೀಷಕರ ರಜೆ ನಿೀತಿಯನು್ನ 
ಹೊಂದಿರಬೀಕ್, ಅದು ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಪ್ರೆತಿಬಂಬಸುತತಿದ ಮತುತಿ 
ಪ್ೀಷಕರ ರಜೆ ಸಮಯದಲ್್ಲ  ಮತುತಿ ಗಭಮಿಧಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್್ಲ  / 
ಪ್ೀಷಕರ ರಜೆಯ ಮದಲು ಒದಗಿಸಲಾದ ಯಾವುದೀ ಹಚುಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತುತಿ 
ಪ್ರೆಯೀಜನಗಳನು್ನ ಸಪೂಷಟಾವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತತಿದ. ಕಾನೊನು ಮೌನವಾಗಿದದಾರೊ 
ಸಹ, ವಿಶಾ್ರೆಂತಿ ಮತುತಿ ಬಡುವಿನ ಸಮಯ, ರಜೆ, ಸಾವಮಿಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳ್ 
ಮತುತಿ ಪ್ೀಷಕತವಾದ ರಜೆ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಪಾವತಿಸ್ದ ರಜೆಯನು್ನ 
ಒದಗಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ನ್ಾವು ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ. ಚ್ಕಕು ಮಕಕುಳ 
ಪ್ೀಷಕರು ಅಥವಾ ಆರೈಕೆದ್ಾರರಿಗ ಆನ್್-ಸೆೈಟ್ ರ್ಶುಪಾಲನ್ಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್ 
ಅಥವಾ ಸಬಸಾಡಿಗಳ್ ಮತುತಿ ಸಾಕಷುಟಾ ಹೊಂದಿಕೆೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸದ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳನು್ನ 
ನಿೀಡಲು ನ್ಾವು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ. 

6. ಕೆಲಸದ ಸಮಯ

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೊೀಗ್ಯ ಮತುತಿ ಕಲಾ್ಯಣವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳಳುಲು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ನಿಯರ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನು್ನ ಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ 
ಮಾಡಬೀಕ್. ವಿಶೋೀಷ ಅಥವಾ ತುತುಮಿ ಸಂದಭಮಿಗಳಲ್್ಲ  ಹೊರತುಪಡಿಸ್, (i) 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಅಧಿಕಾವಧಿ ಸೆೀರಿದಂತೆ ವಾರಕೆಕು 60 ಗಂಟಗಳಿಗಿಂತ ಹಚುಚು 
ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನು್ನ ರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೀಕಾಗುತತಿದ ಮತುತಿ (ii) ಪ್ರೆತಿ 
ಕೆಲಸಗಾರನು ಪ್ರೆತಿ ಏಳ್ ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಗ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ 
ಪಡಯಲು ಅಹಮಿರಾಗಿರಬೀಕ್. ಎಲಾ್ಲ ಸಂದಭಮಿಗಳಲ್್ಲ , ಕೆಲಸದ ಸಮಯವು 
ಕಾನೊನಿನಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯನು್ನ ರ್ೀರಬಾರದು. 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಕಾನೊನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
ವಿರಾಮಗಳನು್ನ ಅಥವಾ ಕಾನೊನು ಮೌನವಾಗಿರುವ ಸಮಂಜಸವಾದ 
ವಿರಾಮಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ.

ಅಧಿಕಾವಧಿ: ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಅಧಿಕಾವಧಿ ನಿೀಡುವಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ರೊಢಿಗಳನು್ನ 
(ಉದ್ಾ: ಧಾರ್ಮಿಕ ರಜಾದಿನಗಳ್) ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ 
ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸಲಾಗುತತಿದ. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಅಧಿಕಾವಧಿ ಪಾಳಿಗಳ 



7Amazon ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮಾನದಂಡಗಳು

ಬಗಗೆ ಸಾಕಷುಟಾ ಸೊಚನ ನಿೀಡಬೀಕ್.

7. ತಾರತಮ್ಯ-ವಿರೊೀಧಿ

ಜನ್ಾಂಗ, ಬಣ್ಣ, ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಮೊಲ, ಲ್ಂಗ, ಲ್ಂಗ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಲೈಂಗಿಕ 
ದೃಷ್ಟಾಕೆೊೀನ, ಧಮಮಿ, ಮತ, ಯಾವುದೀ ದೈಹಿಕ, ಸಂವೆೀದನ್ಾ ಅಥವಾ 
ಮಾನಸ್ಕ ವಿಕಲಾಂಗತೆಗಳ್ ಇರುವುದು, ವಯಸುಸಾ, ರಾಜಕ್ೀಯ ಅಭಿಪಾ್ರೆಯ, 
ಗಭಮಿಧಾರಣೆ, ಪೌರತವಾ, ವಲಸ್ಗರ ಸ್ಥಿತಿ, ಅನುಭವದ ಸ್ಥಿತಿ, ಜನ್ಾಂಗಿೀಯತೆ, 
ಪೂವಮಿಜರು, ಜಾತಿ, ವೆೈವಾಹಿಕ ಅಥವಾ ಕ್ಟುಂಬ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಥವಾ ನೀಮಕಾತಿ, 
ಉದೊ್ಯೀಗ ಅಜಮಿಗಳ್, ಪ್ರೆಚಾರಗಳ್, ಉದೊ್ಯೀಗ ನಿಯೀಜನಗಳಂತಹ 
ನೀಮಕ ಮತುತಿ ಕೆಲಸದ ಅಭಾ್ಯಸಗಳಲ್್ಲ  ಕಾನೊನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ 
ಸ್ಥಿತಿಗಳ್, ತರಬೀತಿ, ವೆೀತನ, ಪ್ರೆಯೀಜನಗಳ್ ಮತುತಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ 
ಆಧಾರದಲ್್ಲ  Amazon ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು.

ನೀಮಕ ಅಥವಾ ಉದೊ್ಯೀಗದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ 
ಕೆಲಸಗಾರನ ವೆೈವಾಹಿಕ, ಗಭಮಿಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ೀಷಕತವಾದ ಬಗಗೆ 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ವಿಚಾರಿಸುವುದನು್ನ ನಿಷೆೀಧಿಸಲಾಗಿದ. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು 
ಗಭಮಿಧಾರಣೆ, ಕನ್ಯತವಾ ಅಥವಾ HIV ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ವಿನಂತಿಸಬಾರದು 
ಅಥವಾ ಬಯಸಬಾರದು ಮತುತಿ ಅವರು ಗಭಮಿನಿರೊೀಧಕವನು್ನ ಬಳಸಲು 
ಅಥವಾ ಬಳಸದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರನು್ನ ಒತಾತಿಯಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಒತತಿಡ 
ಹೀರಬಾರದು ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂತಾನೊೀತಪೂತಿತಿ ಆಯೆಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ 
ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು.  ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಅಜಮಿದ್ಾರರಿಗ 
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ವೆೈದ್ಯಕ್ೀಯ ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ತಾರತಮ್ಯದ ಧೋೊೀರಣೆಯಲ್್ಲ 
ಬಳಸಬಾರದು. 

ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ವೆೀತನ ಅಥವಾ ಉದೊ್ಯೀಗ ಹಂತದ ಮೆೀಲ ತಾರತಮ್ಯದ 
ಪ್ರೆಭಾವವಿಲ್ಲದಯೆೀ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅಂಗವೆೈಕಲ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ 
ಗಭಮಿಧಾರಣೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಸತಿ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೀಕ್. 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಉದೊ್ಯೀಗ ನಿೀತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೀಕ್ 
ಅದು ಉದೊ್ಯೀಗ ಅಭಾ್ಯಸಗಳಲ್್ಲ  ಲ್ಂಗ ಸಮಾನತೆಯನು್ನ ಉತೆತಿೀಜಸುತತಿದ. 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಗಭಿಮಿಣಿ, ಹಾಲುಣಿಸುವ ಪ್ೀಷಕರು ಅಥವಾ ಪ್ೀಷಕತವಾದ 
ರಜೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯಮಾಡಬಾರದು 
ಮತುತಿ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಇದನು್ನ ನಿಷೆೀಧಿಸುವ ಪ್ೀಷಕತವಾದ ರಜೆ ನಿೀತಿಯನು್ನ 
ಹೊಂದಿರಬೀಕ್.

ಪಾ್ರೆತಿನಿಧ್ಯವನು್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಮತುತಿ ವೆೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತುತಿ 
ಸೆೀಪಮಿಡಗ ಉತೆತಿೀಜನ ನಿೀಡುವ ನಿೀತಿಗಳ್ ಮತುತಿ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳನು್ನ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ನ್ಾವು ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ. 
ತಾರತಮ್ಯ ಮತುತಿ ಕ್ರುಕ್ಳದ ಅಪಾಯಕಾಕುಗಿ ತಮಮೂ ಕಂಪನಿ ಸಂಸಕೃತಿಯನು್ನ 
ನಿಣಮಿಯಿಸಲು ಮತುತಿ ಯಾವುದೀ ಅಪಾಯವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು 
ನಿವಮಿಹಣಾ ಯೀಜನಗಳ್ ಮತುತಿ ತರಬೀತಿಯನು್ನ ಕಾಯಮಿಗತಗೊಳಿಸಲು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ನ್ಾವು ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ. ವೃತಿತಿಜೀವನದ ಪ್ರೆಗತಿಗ ತಮಮೂ 
ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ ಹಚ್ಚುಸಲು ಕಡಿಮೆ ಪಾ್ರೆತಿನಿಧ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ (ಉದ್ಾ: 
ಮಹಿಳೆಯರು) ಕಾಯಮಿಕ್ರೆಮಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ನ್ಾವು 
ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ.

8. ಕ್ರುಕ್ಳ ಮತುತಿ ನಿಂದನ ವಿರೊೀಧಿ

ಎಲಾ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ ಗೌರವ ಮತುತಿ ಘನತೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೀಕ್. 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಹಿಂಸೆ ಕ್ರುಕ್ಳ, ನಿಂದನ, ಅಥವಾ ದಬಾಬಾಳಿಕೆಯಲ್್ಲ 
ಅಥವಾ ಸಹಿಸ್ಕೆೊಳಳುಬಾರದು,ದೈಹಿಕ , ಮೌಖಿಕ, ಲೈಂಗಿಕ, ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ಅಥವಾ ಮಾನಸ್ಕ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೀ ರಿೀತಿಯ ಚ್ತ್ರೆಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ 
ಕೊ್ರೆರ, ಅಮಾನವಿೀಯ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿ ನಡಸ್ಕೆೊಳ್ಳುವಂತಹ 
ಕಾಯಮಿದಲ್್ಲ  ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಳಳುಬಾರದು.  ಇವುಗಳ್ ಹಿಂಸಾಚಾರದ 
ಬದರಿಕೆಗಳ್, ದೈಹಿಕ ರ್ಕ್ಷೆ, ಮಾನಸ್ಕ ದಬಾಬಾಳಿಕೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರುಕ್ಳ, ಲ್ಂಗ 
ಆಧಾರಿತ ಹಿಂಸೆ, ಕೆಲಸದ ಸಥಿಳ ಮತುತಿ ವಸತಿ ಸೌಕಯಮಿಗಳಿಗ ಪ್ರೆವೆೀರ್ಸುವ 
ಅಥವಾ ನಿಗಮಿರ್ಸಲು ವಿಧಿಸುವ ಅವಿವೆೀಕದ ನಿಬಮಿಂಧಗಳ್, ಅನಿಯಂತಿ್ರೆತ 

ಬಂಧನ ಅಥವಾ ವಶಕೆಕು ಪಡಯುವುದು, ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೀ ರೊಪದಲ್್ಲ 
ಬದರಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನು್ನ 
ನಿಷೆೀಧಿಸುವ ನಿೀತಿಗಳನು್ನ ಜಾರಿಗ ತರಲು ಮತುತಿ ಅದನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ 
ಅವರ ಸಥಿಳಿೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್್ಲ  ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ನ್ಾವು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ 
ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ. ಎಲಾ್ಲ ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕರು, ಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಕರು ಮತುತಿ 
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಲ್ಂಗ-ಸೊಕ್ಷ ಮೂ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರುಕ್ಳ ಮತುತಿ ಲ್ಂಗ ಆಧಾರಿತ ಹಿಂಸೆ 
ತರಬೀತಿಯನು್ನ ನಿೀಡಲು ನ್ಾವು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ.

9. ಕ್ಂದುಕೆೊರತೆ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನ ಮತುತಿ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು

ಎಲಾ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮಮೂ ಕಾಳಜಗಳನು್ನ ಹೀಳಿಕೆೊಳಳುಲು ಮುಕತಿರಾಗಿರಬೀಕ್ 
ಮತುತಿ ಪ್ರೆತಿೀಕಾರದಿಂದ ಮುಕತಿವಾದ ಗೌಪ್ಯ  ಮತುತಿ ಅನ್ಾಮಧೋೀಯ 
ರಿೀತಿಯಲ್್ಲ  ಈ ಮಾನದಂಡಗಳ ವಾ್ಯಪಿತಿಗ ಬರುವ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರವನು್ನ 
ಹುಡುಕಬೀಕ್. ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮಮೂ ಕ್ಂದುಕೆೊರತೆಗಳನು್ನ ಸಲ್್ಲ ಸಲು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಸಮಾನ ಮತುತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದೊರು ವ್ಯವಸೆಥಿಯನು್ನ 
ರಚ್ಸುವುದು ಮತುತಿ ನಿವಮಿಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತತಿದ.  ಕಾರ್ಮಿಕರ 
ಕಾಳಜಗಳನು್ನ ಸಮಯೀಚ್ತವಾಗಿ ತನಿಖ್ ಮಾಡಲು ಮತುತಿ ಪರಿಹರಿಸಲು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರೆಕ್್ರೆಯೆಯನು್ನ ನಿವಮಿಹಿಸಬೀಕ್, 
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಸಪೂಷಟಾವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬೀಕ್. 

ಉಪಗುತಿತಿಗದ್ಾರರಿಂದ ಉದೊ್ಯೀಗ ಪಡದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು 
ಉಪಗುತಿತಿಗದ್ಾರರ ಮೆೀಲ್ರುವ ನಿವಮಿಹಣಾ ತಂಡಗಳಿಗ ತಮಮೂ ಆತಂಕಗಳನು್ನ 
ಹೀಳಿಕೆೊಳಳುಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೆೊಡುವ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಕೆಕು ಪ್ರೆವೆೀಶವನು್ನ 
ಹೊಂದಿರಬೀಕ್. 

ಗೌಪ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂದಶಮಿನಗಳ ಮೊಲಕ ಮತುತಿ ಪ್ರೆತಿೀಕಾರದ ಭಯವಿಲ್ಲದ 
ಲಕಕುಪರಿಶೋೊೀಧನ್ಾ ಪ್ರೆಕ್್ರೆಯೆಯಲ್್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ಅಮೆಜಾನ್್ ಅಥವಾ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಲಕಕುಪರಿಶೋೊೀಧಕರಿಗ ನಮಮೂ ಸಪ್್ಲ ೈ ಚೈನ್್ 
ಸಾಟಾ್ಯಂಡಡಗೆಮಿಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗಗೆ ತಮಮೂ ಕಳವಳಗಳನು್ನ 
ಧವಾನಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮುಕತಿರಾಗಿರಬೀಕ್. 

10. ಸಂಘಟನಯ ಸಾವಾತಂತ್ರೆ ್ಯ

ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಕೊಕುಟ ಅಥವಾ ತಮಮೂದೀ ಆದ ಆಯೆಕುಯ ಇತರ 
ಕಾನೊನುಬದ್ಧ ಸಂಘಟನಯನು್ನ ರೊಪಿಸಲು, ಸೆೀರಲು ಅಥವಾ ಸೆೀರದಂತೆ 
ತಡಯಲು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೀಕ್. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು 
ಸಂಘದ ಸಾವಾತಂತ್ರೆ ್ಯ ಮತುತಿ ಸಾಮೊಹಿಕ ಚೌಕಾಸ್ಗ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನು್ನ 
ಗೌರವಿಸಬೀಕ್. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಹಿಂಸಾತಮೂಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ 
ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಪ್ರೆತಿೀಕಾರ, ಕ್ರುಕ್ಳ ಅಥವಾ ಬದರಿಕೆಗಳಿಗ 
ಒಳಪಡಿಸಬಾರದು. 

ಆರೊೀಗ್ಯ ಮತುತಿ 
ಸುರಕ್ಷತೆ
1. ಆರೊೀಗ್ಯ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ

ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೈಹಿಕ ಮತುತಿ ಮಾನಸ್ಕ ಆರೊೀಗ್ಯಕೆಕು ಹಾನಿಯಾಗುವುದನು್ನ 
ತಪಿಪೂಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತಿ ಆರೊೀಗ್ಯಕರ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನು್ನ 
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರುಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು 
ಔದೊ್ಯೀಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ್ ಮತುತಿ ಆರೊೀಗ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಅನವಾಯವಾಗುವ ಕಾನೊನುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೀಕ್. 
ಕಾನೊನಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವೆಡ, Amazon ಗ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರ 
ಆರೊೀಗ್ಯ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸರ್ತಿಗಳಿಗ ಅನುಕೊಲ ಮಾಡಿಕೆೊಡಬೀಕ್, 
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಪ್ರೆವೆೀರ್ಸಬಹುದ್ಾದ ಸಥಿಳ ಮತುತಿ ಭಾಷೆಯಲ್್ಲ  ಆರೊೀಗ್ಯ 
ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾಹಿತಿಯನು್ನ ತಲುಪಿಸಬೀಕ್ ಮತುತಿ ತುತುಮಿಸ್ಥಿತಿಗಳ್ 
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ಮತುತಿ ಕೆಲಸದ ಸಥಿಳದಲ್್ಲ  ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಯಗಳ್ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಉದೊ್ಯೀಗದ 
ಆರಂಭದಲ್್ಲ  ಮತುತಿ ಅನಂತರ ನಿಯರ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಆರೊೀಗ್ಯ ಮತುತಿ 
ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೀತಿಯನು್ನ ನಿೀಡಬೀಕ್. ಕಾನೊನು ಮೌನವಾಗಿರುವಲ್್ಲ , ನ್ಾವು 
ಈ ಉತತಿಮ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳನು್ನ ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ. ಕೆಲಸದ ಸಥಿಳದಲ್್ಲ ನ 
ಹಿಂಸಾಚಾರವನು್ನ ಲ್ಂಗ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ರಿೀತಿಯಲ್್ಲ  ವಿಚಾರಿಸಲು Amazon 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತತಿದ. 

2. ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ್, ಔದೊ್ಯೀಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ 
ಮತುತಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ನೈಮಮಿಲ್ಯ

ಸುರಕ್ಷಿತ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರ-ನಿಯಂತಿ್ರೆತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್, ಸೌಲಭ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿ 
ಮತುತಿ ಯಂತ್ರೆಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಮೊಲಕ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ 
ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳಳುಬೀಕ್. ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್ ಮತುತಿ 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರ-ನಿಯಂತಿ್ರೆತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸರಗಳ್ ಎಲಾ್ಲ ಕಾನೊನು 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಬೀಕ್ ಮತುತಿ ವಸುತಿಗಳ ಸಾಕಷುಟಾ ಬಲದೊಂದಿಗ 
ರಚನ್ಾತಮೂಕವಾಗಿ ಧವಾನಿಸಬೀಕ್, ಭೊಕಂಪನ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಗಾಳಿ ಮತುತಿ ಇತರ 
ನೈಸಗಿಮಿಕ ವಿಪತುತಿಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವೃತಿತಿಪರವಾಗಿ 
ವಿನ್ಾ್ಯಸಗೊಳಿಸ್ರಬೀಕ್. ಕ್ಸ್ದು ಬೀಳ್ವ ಅಪಾಯದಲ್್ಲ ರುವ ಕಟಟಾಡಗಳನು್ನ 
ಅಥವಾ ಅನಿಯಂತಿ್ರೆತ ಬಂಕ್, ವಿದು್ಯತ ,್ ಯಾಂತಿ್ರೆಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತುತಿ 
ಜೆೈವಿಕ ಅಪಾಯಗಳ್ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಜೀವಕೆಕು ತಕ್ಷಣದ ಬದರಿಕೆಯನು್ನಂಟು 
ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಸಥಿಳದಲ್್ಲ ನ ವಾತಾವರಣವನು್ನ ನ್ಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆರೊೀಗ್ಯ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗ ಒಡಿಡಾಕೆೊಳಳುಲು ಕಾರ್ಮಿಕರ 
ಸಾಮಥ್ಯಮಿವನು್ನ ಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಮಾಡಬೀಕೆಂದು ನ್ಾವು 
ಬಯಸುತೆತಿೀವೆ (ಉದ್ಾ., ರಾಸಾಯನಿಕ, ಜೆೈವಿಕ, ಯಾಂತಿ್ರೆಕ, ವಿದು್ಯತ್ ಮತುತಿ 
ಇತರ ಇಂಧನ ಮೊಲಗಳ್; ಭೌತಿಕ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳ್; ಬಂಕ್; ವಾಹನಗಳ್; 
ಬೀಳ್ವ ಅಪಾಯಗಳ್). ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಉತತಿಮ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳನು್ನ 
ಬಳಸ್ಕೆೊಂಡು ಈ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸುವ, ನಿಣಮಿಯಿಸುವ 
ಮತುತಿ ತಗಿಗೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ. ಇದು ಅಪಾಯವನು್ನ ತೆಗದುಹಾಕ್ವುದು; 
ಪ್ರೆಕ್್ರೆಯೆಗಳ್ ಅಥವಾ ವಸುತಿಗಳನು್ನ ಬದಲ್ಸುವುದು; ಸರಿಯಾದ ವಿನ್ಾ್ಯಸದ 
ಮೊಲಕ ನಿಯಂತಿ್ರೆಸುವುದು; ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಮತುತಿ ಆಡಳಿತಾತಮೂಕ 
ನಿಯಂತ್ರೆಣಗಳನು್ನ ಕಾಯಮಿಗತಗೊಳಿಸುವುದು, ತಡಗಟುಟಾವ ನಿವಮಿಹಣೆ 
ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸದ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳ್ (ಲಾಕ್ಔಟ್ / ಟಾ್ಯಗ್ ಔಟ್ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ); ಮತುತಿ ನಡಯುತಿತಿರುವ ಔದೊ್ಯೀಗಿಕ ಆರೊೀಗ್ಯ ಮತುತಿ 
ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೀತಿಯನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಈ 
ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ಸಮಪಮಿಕವಾಗಿ ತಗಿಗೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದದಾಲ್್ಲ , 
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗ ಮತುತಿ ಹೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೀಕೆಂಬುದರ 
ಬಗಗೆ ತರಬೀತಿಯ ಜೆೊತೆಗ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಸೊಕತಿವಾದ, 
ಉತತಿಮವಾಗಿ ನಿವಮಿಹಿಸಲಪೂಟಟಾ, ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನು್ನ ಉಚ್ತವಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಬೀಕಾಗುತತಿದ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ್ 
ಅಥವಾ ಸಾಮಗಿ್ರೆಗಳೊಂದಿಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ (ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದದಾರ 
ಒಡಿಡಾಕೆೊಳ್ಳುವ) ಕೆಲಸಗಾರರಿಗ ಈ ಅಪಾಯಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಅಪಾಯಗಳ 
ಬಗಗೆ ತಿಳಿಸಬೀಕ್ ಮತುತಿ ಮುಂಚ್ತವಾಗಿ ಮತುತಿ ನಿರಂತರತೆ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ 
ಸೊಕತಿ ತರಬೀತಿಯನು್ನ ಪಡಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಬೀಕ್.  ಗಭಿಮಿಣಿ ಅಥವಾ 
ಹಾಲುಣಿಸುವ ಜನರ ಮೆೀಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕೆಲಸದ ಆರೊೀಗ್ಯ 
ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗಗೆ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ 
ಮಾಡಬೀಕ್ ಮತುತಿ ಈ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ತೆಗದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ತಗಿಗೆಸಲು 
ಸಮಂಜಸವಾದ ಕ್ರೆಮಗಳನು್ನ ತೆಗದುಕೆೊಳಳುಬೀಕ್, ಯಾವುದೀ ಅಪಾಯಗಳ 
ಬಗಗೆ ಅವರಿಗ ತಿಳಿಸಬೀಕ್ ಮತುತಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ವಸತಿ ವ್ಯವಸೆಥಿಯನು್ನ 
ಒದಗಿಸಬೀಕ್. 

ಔದೊ್ಯೀಗಿಕ ಗಾಯಗಳ್ ಮತುತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ್: ಔದೊ್ಯೀಗಿಕ 
ಗಾಯಗಳ್ ಮತುತಿ ಕಾಯಿಲಗಳನು್ನ ತಡಗಟಟಾಲು ನಿವಮಿಹಿಸಲು ಮತುತಿ 
ನಿಗಾವಹಿಸಲು, ಕೆಲಸಗಾರರ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನು್ನ ಉತೆತಿೀಜಸಲು, 
ಗಾಯ ಮತುತಿ ಕಾಯಿಲ ಪ್ರೆಕರಣಗಳನು್ನ ವಗಿೀಮಿಕರಿಸಲು ಮತುತಿ ದ್ಾಖಲ್ಸಲು, 
ಅಗತ್ಯ ವೆೈದ್ಯಕ್ೀಯ ಚ್ಕ್ತೆಸಾ ಒದಗಿಸಲು, ಪ್ರೆಕರಣಗಳನು್ನ ತನಿಖ್ ಮಾಡಲು, 

ಅವುಗಳ ಕಾರಣಗಳನು್ನ ನಿಮೊಮಿಲನಗೊಳಿಸಲು ಸೊಕತಿ ಕ್ರೆಮಗಳನು್ನ 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮತುತಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕೆಲಸಕೆಕು ಹಿಂತಿರುಗಲು ಅನುಕೊಲ 
ಮಾಡಿಕೆೊಡಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳ್ ಮತುತಿ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳನು್ನ 
ಸೊಕತಿವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ. ಅಗತ್ಯ ವೆೈದ್ಯಕ್ೀಯ ಚ್ಕ್ತೆಸಾ 
ಎಂದರ ಕನಿಷ್ಠ, ಯಾವುದೀ ಕೆಲಸಕೆಕು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಗಾಯ ಮತುತಿ/ಅಥವಾ 
ಅನ್ಾರೊೀಗ್ಯದ ಸಂದಭಮಿದಲ್್ಲ , ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಕೆೈಗಟುಕ್ವ 
ಮತುತಿ ಪ್ರೆವೆೀರ್ಸಬಹುದ್ಾದ ಆರೊೀಗ್ಯ ಸೆೀವೆಗಳ ಬಗಗೆ ಪ್ರೆಥಮ ಚ್ಕ್ತೆಸಾ 
ಮತುತಿ ಮಾಹಿತಿಯನು್ನ ಒದಗಿಸಬೀಕ್. ಕಾನೊನಿನ ಪ್ರೆಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್್ಲ , 
ಯಾವುದೀ ಆರೊೀಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ತುತುಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು 
ಅಹಮಿ ಆರೊೀಗ್ಯ ವೃತಿತಿಪರರೊಂದಿಗ ಆನ್್-ಸೆೈಟ್ ಆರೊೀಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನು್ನ 
ಒದಗಿಸಬೀಕ್. 

3. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೀಡಿಕೆಯ ಕೆಲಸ

ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೀಡಿಕೆಯಿರುವ ಕಾಯಮಿಗಳನು್ನ (ಹಸತಿಚಾಲ್ತ ವಸುತಿ ನಿವಮಿಹಣೆ 
ಮತುತಿ ಭಾರಿೀ ಅಥವಾ ಪುನರಾವತಿಮಿತ ಎತುತಿವಿಕೆ, ದಿೀಘಮಿಕಾಲದ ನಿಲುವು 
ಮತುತಿ ಹಚುಚು ಪುನರಾವತಿಮಿತ ಅಥವಾ ಬಲವಂತದ ಕೆಲಸ ಸೆೀರಿದಂತೆ) 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತುತಿ ನಿಯಂತಿ್ರೆಸಲು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಅಗತ್ಯವಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೊೀಗ್ಯ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯು 
ಅಪಾಯಕೆಕು ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚ್ತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿ.  ಕೆಲಸದ ಸಥಿಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ್ ಶಾಖ ಅಥವಾ ರ್ೀತ ಒತತಿಡದಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದ್ಾದರ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಸಾಕಷುಟಾ ಶಾಖ, ವಾತಾಯನ, PPE, 
ವಿಶಾ್ರೆಂತಿ ಆಯೆಕುಗಳ್, ಸೊಯಮಿನ ರಕ್ಷಣೆ (ಉದ್ಾ: ನರಳ್) ಮತುತಿ / ಅಥವಾ 
ಜಲಸಂಚಯನವನು್ನ ಒದಗಿಸಬೀಕ್. ಪರಿಸರ ಮತುತಿ ಕಾಯಮಿಗಳ ಭೌತಿಕ 
ಬೀಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಗಣನಗ ತೆಗದುಕೆೊಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮಮೂ ವಗಾಮಿವಣೆಯ 
ಸಮಯದಲ್್ಲ  ಸಾಕಷುಟಾ ವಿಶಾ್ರೆಂತಿ ಮತುತಿ ನಿೀರಿನ ವಿರಾಮಗಳನು್ನ 
ತೆಗದುಕೆೊಳಳುಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೆೊಡುವ ಅಭಾ್ಯಸಗಳನು್ನ ಸಾಥಿಪಿಸಲು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ನ್ಾವು ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ.   

4. ತುತುಮಿ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮತುತಿ ಪ್ರೆತಿಕ್್ರೆಯೆ

ಪ್ರೆತಿಕ್್ರೆಯೆ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳ್ ಮತುತಿ ತುತುಮಿ ಯೀಜನಗಳನು್ನ ಅನುಷ್ಾ್ಠನಗೊಳಿಸುವ 
ಮೊಲಕ ಮತುತಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಾಷ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಮಮೂ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗ ತರಬೀತಿ 
ನಿೀಡುವ ಮೊಲಕ ತುತುಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಮತುತಿ ಯೀಜಸಲು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಅಗತ್ಯವಿದ.  ತುತುಮಿ ವರದಿಯನು್ನ ಸೆೀರಿಸಲು ನಮಗ 
ಪ್ರೆತಿಕ್್ರೆಯೆ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳ್ ಮತುತಿ ತುತುಮಿ ಯೀಜನಗಳ್ ಬೀಕಾಗುತತಿವೆ; 
ಎಚಚುರಿಕೆ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳ್; ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಧಿಸೊಚನ ಮತುತಿ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸುವ 
ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳ್; ಕಾರ್ಮಿಕರ ತರಬೀತಿ ಮತುತಿ ಡಿ್ರೆಲಗೆಳ್; ಪ್ರೆಥಮ 
ಚ್ಕ್ತಾಸಾ ಪೂರೈಕೆ; ಬಂಕ್ ಪತೆತಿ ಮತುತಿ ನಿಗ್ರೆಹ ಉಪಕರಣಗಳ್ ಅನಿಬಮಿಂಧಿತ, 
ನಿಬಮಿಂಧಿಸದ ಮತುತಿ ಅನ್ಾ್ಲಕ್ ನಿಗಮಿಮನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್; ತುತುಮಿ 
ಪ್ರೆತಿಕ್್ರೆಯೆ ನಿೀಡುವವರಿಗ ಸಂಪಕಮಿ ಮಾಹಿತಿ; ಮತುತಿ ಮರುಪಡಯುವಿಕೆ 
ಯೀಜನಗಳ್. ಜೀವನ, ಪರಿಸರ ಮತುತಿ ಆಸ್ತಿಗ ಹಾನಿಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡುವತತಿ ಗಮನಹರಿಸುವ ಯೀಜನಗಳ್ ಮತುತಿ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳನು್ನ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸಲಾಗುತತಿದ.

5. ಯಂತ್ರೆ ಸುರಕ್ಷತೆ

ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ನಿಯರ್ತ ಯಂತೆೊ್ರೆೀಪಕರಣಗಳ ನಿವಮಿಹಣೆ 
ಕಾಯಮಿಕ್ರೆಮವನು್ನ ಕಾಯಮಿಗತಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ. ಸುರಕ್ಷತೆ 
ಅಪಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಉತಾಪೂದನ ಮತುತಿ ಇತರ  ಯಂತೆೊ್ರೆೀಪಕರಣಗಳನು್ನ 
ನಿಯರ್ತವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೀಕ್. ಸೊಕತಿವಾದಲ್್ಲ , 
ಯಂತೆೊ್ರೆೀಪಕರಣಗಳ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಗಾಯದ ಅಪಾಯವನು್ನ ಒದಗಿಸ್ದ್ಾಗ 
ಸರಿಯಾಗಿ ನಿವಮಿಹಿಸಲಾದ ಯಂತೆೊ್ರೆೀಪಕರಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರೆಣಗಳನು್ನ 
(ಉದ್ಾ., ಭೌತಿಕ ಕಾವಲುಗಾರರು, ಇಂಟಲಾಮಿಕಗೆಳ್, ಅಡತಡಗಳ್) 
ಒದಗಿಸುವ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಅಗತ್ಯವಿದ.
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6. ನೈಮಮಿಲ್ಯ ಮತುತಿ ಆರೊೀಗ್ಯಶಾಸತ್ರ

ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಎಲಾ್ಲ ಪೂರೈಕೆಗಾರ-ನಿಯಂತಿ್ರೆತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸರದಲ್್ಲ 
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಸುರಕ್ಷಿತ, ನೈಮಮಿಲ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಬೀಕ್. ಎಲಾ್ಲ 
ಪೂರೈಕೆಗಾರ-ನಿಯಂತಿ್ರೆತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸರದಲ್್ಲ  ಮೊಲಭೊತ ನೈಮಮಿಲ್ಯ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗ (ಉದ್ಾ., ಕೆೈತೆೊಳೆಯುವ ಕೆೀಂದ್ರೆಗಳ್, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಡಿಯುವ 
ನಿೀರು, ಶುದ್ಧ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್, ತಾ್ಯಜ್ಯ ರಸೆಪಾಟಾಕಲಸ್ಾ) ಕಾರ್ಮಿಕರು 
ಸಮಂಜಸವಾದ ಮತುತಿ ಅನಿಬಮಿಂಧಿತ ಪ್ರೆವೆೀಶವನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೀಕ್. 
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್್ಯ ಮತುತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಗೌಪ್ಯತೆಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ನ್ಾವು ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ. 
ವಿವಿಧ ಲ್ಂಗಗಳ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗ ಪ್ರೆತೆ್ಯೀಕವಾಗಿ ಇರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳನು್ನ 
(ಮತುತಿ ಸಾ್ನನ, ಅನವಾಯಿಸ್ದರ) ನ್ಾವು ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು 
ಕಾ್ಯಂಟಿೀನ್್ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಹಾರ ವಸತಿ ಸೌಕಯಮಿಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸ್ದರ, 
ಅವರು ನೈಮಮಿಲ್ಯ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಗ್ರೆಹಣೆ ಮತುತಿ ತಿನು್ನವ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೀಕ್ ಮತುತಿ ಎಲಾ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಯಾವುದೀ 
ಆಹಾರ ವಸತಿಗಳಿಗ ಸಮಂಜಸವಾದ ದೈಹಿಕ ಪ್ರೆವೆೀಶವನು್ನ ಒದಗಿಸಲು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ನ್ಾವು ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ. 

7. ವಸತಿ

ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ತಮಮೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತುತಿ/ಅಥವಾ ಸ್ಬಬಾಂದಿಗ 
ಸಥಿಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪೂಸಲು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್/ವಸತಿಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸ್ದರ, 
ಸೌಲಭ್ಯವನು್ನ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರ-ನಿಯಂತಿ್ರೆತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಾತಾವರಣವೆಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತಿದ ಮತುತಿ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನು್ನ 
ಗೌರವಿಸುವ ಮತುತಿ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಪೂರೈಸುವ ಸವಾಚ್ and ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ 
ವಸತಿಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಬೀಕ್ ಅನವಾಯವಾಗುವ ಕಾನೊನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ್ ಮತುತಿ 
ಈ ಮಾನದಂಡಗಳ್.  ಒದಗಿಸ್ದ ಯಾವುದೀ ವಸತಿಯು ರ್ೀಸಲಾದ ವಸತಿ 
ಸಥಿಳವಾಗಿ ಅಹಮಿತೆ ಪಡಯಬೀಕ್, ಯಾವುದೀ ಉತಾಪೂದನ್ಾ ಪ್ರೆದೀಶದಿಂದ 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೆತೆ್ಯೀಕವಾಗಿರಬೀಕ್. ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್ ರಚನ್ಾತಮೂಕವಾಗಿ 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೀಕ್, ಸವಾಚಛಿವಾಗಿರಬೀಕ್ ಮತುತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಲ್ಂಗಗಳ 
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಮಲಗುವ ಕಾವಾಟಮಿಸ್ಮಿ  ಪ್ರೆತೆ್ಯೀಕವಾಗಿರಬೀಕ್. ತಕ್ಷಣವೆೀ 
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವಕೆಕು ಅಪಾಯವನು್ನಂಟು ಮಾಡುವ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ವಸತಿ 
ಕಟಟಾಡಗಳ್ ಮುಕತಿವಾಗಿರಬೀಕ್. ವಸತಿ ಕಟಟಾಡಗಳ್ ಬಂಕ್ ಮುನೊಸಾಚನ, 
ಪತೆತಿ ಮತುತಿ ನಿಗ್ರೆಹ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೀಕ್. ಎಲಾ್ಲ ವಸತಿ 
ಕಟಟಾಡಗಳಲ್್ಲ , ತುತುಮಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದಭಮಿದಲ್್ಲ  ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೊರಹೊೀಗಲು 
ಸಾಕಷುಟಾ ಅವಕಾಶಗಳ್, ಸಮಂಜಸವಾದ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಸಥಿಳ, 
ಸಮಂಜಸವಾದ ಪ್ರೆವೆೀಶ ಮತುತಿ ನಿಗಮಿಮನ ಸವಲತುತಿಗಳ್, ಸಾ್ನನಕೆಕು ಬಸ್ನಿೀರು, 
ಬಳಕ್ ಮತುತಿ ವಿದು್ಯತ ,್ ಸಾಕಷುಟಾ ಶಾಖ ಮತುತಿ ವಾತಾಯನ, ವಸತಿ ಸಥಿಳ, 
ಭದ್ರೆತೆಯಲ್್ಲ  ಎದುರಾಗುವ ತುತುಮಿ ಸಂದಭಮಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ತರಬೀತಿ  
ಮತುತಿ ಕೆಲಸದ ಕಟಟಾಡಗಳಿಗ ಹೊೀಗಿಬರಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾರಿಗ ಸೌಲಭ್ಯವನು್ನ 
(ನಡದುಕೆೊಂಡು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದದಾರ) ಒದಗಿಸಬೀಕ್. 

ಪರಿಸರ
1. ಪರಿಸರ

ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಸವಾಚಛಿ,, ಆರೊೀಗ್ಯಕರ ಮತುತಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರದ ಹಕಕುನು್ನ 
ಗೌರವಿಸಬೀಕ್. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಅನವಾಯವಾಗುವ ಪರಿಸರ ಕಾನೊನುಗಳ್ 
ಮತುತಿ ನಿಬಂಧನಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು 
ಪರಿಸರದ ಮೆೀಲ ಆಗುವ ಪ್ರೆತಿಕೊಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೀಕ್, 
(ಇದರಲ್್ಲ  ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ, ವಾಯು ಹೊರಸೊಸುವಿಕೆ, ಹಸ್ರುಮನ ಅನಿಲ 
ಹೊರಸೊಸುವಿಕೆಗಳ್, ತಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ನಿೀರಿನ ಬಳಕೆ, 
ಮಾಲ್ನ್ಯ, ಮತುತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸುತಿಗಳ ಬಳಕೆಯನು್ನ ತಗಿಗೆಸುವುದು ಸೆೀರಿದ). 
ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನು್ನ ಬಂಬಲ್ಸುವ ಪ್ರೆಯತ್ನಗಳಲ್್ಲ  ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸಲಾಗುತತಿದ, ಉದ್ಾಹರಣೆಗ ಪರಿಸರಿೀಯ 
ಶ್ರೆದ್ಧ ನಡಸುವುದು ಮತುತಿ ತಮಮೂ ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳ್ ಮತುತಿ ಪೂರೈಕೆ 

ಸರಪಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಾ್ಯಸಗಳನು್ನ ಸಂಯೀಜಸುವ 
ಪ್ರೆಗತಿಯನು್ನ ಸಾಧಿಸುವುದು. 

2. ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಮತುತಿ ಹಸ್ರುಮನ ಅನಿಲ ಹೊರಸೊಸುವಿಕೆ

ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನು್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತುತಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ 
ಮತುತಿ ಹಸ್ರುಮನ ಅನಿಲ ಹೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 
ನ್ಾವು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ.  ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ವಿನಂತಿಯ 
ಮೆೀರಗ ಹಸ್ರುಮನ ಅನಿಲ ಹೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನು್ನ Amazon ಗ 
ಟಾ್ರೆ ್ಯಕ್ ಮಾಡಬೀಕ್, ದ್ಾಖಲ್ಸಬೀಕ್ ಮತುತಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೀಕ್.  
ಹಸ್ರುಮನ ಅನಿಲ ಕಡಿತ ಗುರಿಯನು್ನ ಸಾಥಿಪಿಸಲು ಮತುತಿ ಅವರ 
ಪ್ರೆಗತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾವಮಿಜನಿಕವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ 
ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸಲಾಗುತತಿದ.  

3. ಪರಿಸರ ಪರವಾನಗಿಗಳ್ ಮತುತಿ ರಕಾರ್್ಮಿ ಕ್ೀಪಿಂಗೊಪೂ

ರೈಕೆದ್ಾರರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಪರಿಸರ ಪರವಾನಗಿಗಳ್, ಅನುಮೀದನಗಳ್ 
ಮತುತಿ ದ್ಾಖಲಾತಿಗಳನು್ನ ಪಡಯಲು ಮತುತಿ ಇರಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ಮತುತಿ 
ಅನವಾಯವಾಗುವ ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆ ಮತುತಿ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ 
ಅನುಸರಿಸಬೀಕ್. 

4. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪದ್ಾಥಮಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿವಮಿಹಣೆ ಮತುತಿ 
ವಿಲೆೀವಾರಿ

ಉತಪೂನ್ನಗಳ್, ಉತಾಪೂದನ, ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳ್ ಮತುತಿ ಸೆೀವೆಗಳಲ್್ಲ 
ನಿದಿಮಿಷಟಾ ಪದ್ಾಥಮಿಗಳ ನಿಷೆೀಧ ಅಥವಾ ನಿಬಮಿಂಧದ ಬಗಗೆ 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಅನವಾಯವಾಗುವ ಎಲಾ್ಲ ಕಾನೊನುಗಳ್ ಮತುತಿ 
ನಿಬಂಧನಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೀಕ್.  ಮಾನವರು ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕೆಕು 
ಅಪಾಯವನು್ನಂಟುಮಾಡುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸುತಿಗಳ (ಉದ್ಾ., 
ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ್ ಮತುತಿ ವಸುತಿಗಳ್) ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿವಮಿಹಣೆ, ಚಲನ, ಸಂಗ್ರೆಹಣೆ 
ಮತುತಿ ವಿಲೀವಾರಿಯನು್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಮತುತಿ 
ನಿವಮಿಹಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಅಗತ್ಯವಿದ. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ 
ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸುತಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ-ನಿವಮಿಹಣೆ ಮತುತಿ ವಿಲೀವಾರಿ ಬಗಗೆ ಸೊಕತಿ 
ತರಬೀತಿಯನು್ನ ನಿೀಡಬೀಕ್. 

5. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪನೊಮೂಲ ನಿವಮಿಹಣೆ

ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿವಮಿಹಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳನು್ನ 
ಕಾಯಮಿಗತಗೊಳಿಸಬೀಕ್. ನಿವಮಿಹಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳ್  ನಿಯಂತ್ರೆಕ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೀಕ್  ಮತುತಿ ಅತು್ಯತತಿಮ ಕಾಯಮಿಕ್ಷಮತೆಗ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೀಕ್. Amazon ನ ಕೆೊೀರಿಕೆಯ ಮೆೀರಗ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
ನಿವಮಿಹಣೆ ಮತುತಿ ನಿಯಂತ್ರೆಣ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಮಿನಿವಮಿಹಿಸುತಿತಿವೆ 
ಎಂದು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಪ್ರೆದರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ.

ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟುಟುವಿಕೆ: ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರೆಣ ಸಾಧನಗಳನು್ನ 
ಸೆೀರಿಸಲು ಮತುತಿ/ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಮತುತಿ ಹಸ್ರುಮನ ಅನಿಲ ಹೊರಸೊಸುವಿಕೆ, 
ಮಾಲ್ನ್ಯಕಾರಕಗಳ ವಿಸಜಮಿನಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ 
ತೆಗದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಉತಾಪೂದನ, ನಿವಮಿಹಣೆ ಮತುತಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಪ್ರೆಕ್್ರೆಯೆಗಳನು್ನ ಮಾಪಮಿಡಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸಲಾಗುತತಿದ 
ತಾ್ಯಜ್ಯದ ಉತಾಪೂದನ. 

ಸಂಪನೊಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ 
ಬಳಕೆಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೀಕ್, ಮತುತಿ ನಿೀರು ಮತುತಿ ಖನಿಜಗಳ್ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ ಇತರ ನೈಸಗಿಮಿಕ ಸಂಪನೊಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡಲು ಮತುತಿ ಅರಣ್ಯನ್ಾಶವನು್ನ ತಪಿಪೂಸಲು ನ್ಾವು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ 
ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ.  ಉತಾಪೂದನ, ನಿವಮಿಹಣೆ ಮತುತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರೆಕ್್ರೆಯೆಗಳನು್ನ 
ಮಾಪಮಿಡಿಸುವುದು, ವಸುತಿಗಳ ಬದಲ್, ಮರು ಬಳಕೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ 
ಮರುಬಳಕೆಯಂತಹ ಅಭಾ್ಯಸಗಳನು್ನ ಕಾಯಮಿಗತಗೊಳಿಸಲು ನ್ಾವು 
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ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ. 

ನಿೀರಿನ ನಿವಮಿಹಣೆ: ಅನವಾಯವಾಗುವ ಕಾನೊನುಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಎಲಾ್ಲ ತಾ್ಯಜ್ಯನಿೀರನು್ನ ಗುರುತಿಸಬೀಕ್,ನಿಯರ್ತವಾಗಿ  ಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ 
ಮಾಡಬೀಕ್, ನಿಯಂತಿ್ರೆಸಬೀಕ್ ಮತುತಿ ಹೊರಬಡುವ ಅಥವಾ ವಿಲೀವಾರಿಗ 
ಮದಲು ಸಂಸಕುರಿಸಬೀಕ್. ನ್ಾವು ನಿೀರು ನಿವಮಿಹಣೆ ಕಾಯಮಿಕ್ರೆಮವನು್ನ 
ಕಾಯಮಿಗತಗೊಳಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ  ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ ಅದು 
ನಿೀರಿನ ಮೊಲಗಳ್, ಬಳಕೆ ಮತುತಿ ಹೊರಬಡುವುದು, ನಿೀರು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು 
ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ ಎದುರುನೊೀಡುವುದನು್ನ ಮತುತಿ ಕಲುಷ್ತಗೊಳಿಸುವ 
ವಿಧಾನಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರೆಸುವುದನು್ನ, ಸವಾರೊಪವನು್ನ ದ್ಾಖಲ್ಸುವಂತೆ, 
ನಿರೊಪಿಸುವಂತೆ ಮತುತಿ ನಿಗಾವಹಿಸುವಂತೆ ಇರಬೀಕ್. 

ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯ: ಅನವಾಯವಾಗುವ ಕಾನೊನುಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳಿಂದ ಉತಪೂತಿತಿಯಾಗುವ ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು, 
ನಿವಮಿಹಿಸಲು ಮತುತಿ ಜವಾಬಾದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವಿಲೀವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ 
ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಅಗತ್ಯವಿದ. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ತಮಮೂ 
ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳಲ್್ಲ  ತಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ಭೊಕ್ಸ್ತಕೆಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನ್ಾವು 
ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ.

ವಾಯು ಹೊರಸೊಸುವಿಕೆ: ಬಾಷಪೂರ್ೀಲ ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ್, 
ಏರೊೀಸಾಲಗೆಳ್, ನ್ಾಶಕಾರಕಗಳ್, ಕಣಗಳ್, ಓ z ೋೊೀನ್್ ಸವಕಳಿ ವಸುತಿಗಳ್ 
ಮತುತಿ ವಿಸಜಮಿನಗ ಮುಂಚ್ತವಾಗಿ ಕಾನೊನಿನ ಪ್ರೆಕಾರ ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳಿಂದ 
ಉತಪೂತಿತಿಯಾಗುವ ದಹನ ಉಪ-ಉತಪೂನ್ನಗಳ ಗಾಳಿಯ ಹೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನು್ನ 
ಗುರುತಿಸಲು, ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ನಿಯಂತಿ್ರೆಸಲು ಮತುತಿ 
ಚ್ಕ್ತೆಸಾ ನಿೀಡಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಅಗತ್ಯವಿದ. ಅನವಾಯವಾಗುವ ರ್ಷ್ಾಟಾಚಾರ 
ನಿಯಮಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಓಝೋೊೀನ್್ ಸವಕಳಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ 
ಪದ್ಾಥಮಿಗಳನು್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವಮಿಹಿಸಬೀಕ್.

6. ಪರಿಸರ ನ್ಾ್ಯಯ

ಪರಿಸರ ಇಕ್ವಾಟಿಯ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಣಮಿಯಿಸಲು ಮತುತಿ ಪರಿಹರಿಸಲು 
ಮತುತಿ ತಮಮೂ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗ ಸಂಪಕಮಿ ಹೊಂದಿದ ಜನರು ಮತುತಿ 
ಸಮುದ್ಾಯಗಳ ಮೆೀಲ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮವನು್ನ 
ಅಥಮಿಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲು Amazon ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತತಿದ. ಈ 
ಸಮುದ್ಾಯಗಳ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಮತುತಿ ಗಾ್ರೆಹಕ ಅಭಾ್ಯಸಗಳಿಂದ ಗಾಳಿ, ನಿೀರು 
ಮತುತಿ ಮಣಿ್ಣನ ಮಾಲ್ನ್ಯದಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಯಾವುದೀ ಹಚ್ಚುನ 
ಹೊರಯ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲ, ಅತ್ಯಂತ ದುಬಮಿಲ ಮತುತಿ ಅಂಚ್ನಲ್್ಲ ರುವ 
ಸಮುದ್ಾಯಗಳ ಆರೊೀಗ್ಯ ಮತುತಿ ಯೀಗಕ್ಷೆೀಮವನು್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು 
ಬಯಸುವ ಉಪಕ್ರೆಮಗಳನು್ನ ಕೆೈಗೊಳಳುಲು ನ್ಾವು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ 
ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ ಮುಖ. 

ಜವಾಬಾದಾರಿಯುತ ಮತುತಿ 
ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾಮಗಿ್ರೆ 
ಮತುತಿ ಕಮಾಡಿಟಿ 
ಸೆೊೀಸ್ಮಿಂಗ್ 
1. ಖನಿಜಗಳ್

ಸಂಘಷಮಿವನು್ನ ಉತೆತಿೀಜಸ್ದ ಖನಿಜಗಳ ಬಳಕೆಯನು್ನ ತಪಿಪೂಸಲು Amazon 
ಬದ್ಧವಾಗಿದ.  ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡದ ಶ್ರೆದ್ಧ ಚೌಕಟುಟಾಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ನಮಮೂ ಉತಪೂನ್ನಗಳಲ್್ಲ  ಬಳಸುವ ಗೊತುತಿಪಡಿಸ್ದ ಖನಿಜಗಳ ಮೊಲವನು್ನ 
ಗುರುತಿಸುವ ನಮಮೂ ಪ್ರೆಯತ್ನವನು್ನ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಬಂಬಲ್ಸಬೀಕ್. 

ಈ ಶ್ರೆದ್ಧಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕರಗಿಸುವವರು ಮತುತಿ 
ಸಂಸಕುರಣಾಗಾರಗಳಿಂದ ಮೊಲವನು್ನ ಪಡಯಬೀಕ್, ಅದು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡದ 
ಮೊರನೀ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜವಾಬಾದಾರಿಯುತ ಖನಿಜಗಳ ಲಕಕುಪರಿಶೋೊೀಧನಯನು್ನ 
ಯಶಸ್ವಾಯಾಗಿ ಪೂಣಮಿಗೊಳಿಸ್ದ. 

2. ಸಾಮಗಿ್ರೆ ಮತುತಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಸೆೊೀಸ್ಮಿಂಗೊಪೂ

ರೈಕೆದ್ಾರರು ಉತಪೂನ್ನಗಳಲ್್ಲ  ಬಳಸುವ ಸರಕ್ಗಳನು್ನ ಸಥಿಳಿೀಯ 
ಸಮುದ್ಾಯಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಮತುತಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ 
ರಿೀತಿಯಲ್್ಲ  ಮೊಲವಾಗಿರಬೀಕ್. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ತಮಮೂ ಅಪಿಸಾಟ್ೀಮ್ 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರ ಸಾಮಾಜಕ ಮತುತಿ ಪರಿಸರ ಕಾಯಮಿಕ್ಷಮತೆಯನು್ನ ಮಾನ್ಯತೆ 
ಪಡದ ಶ್ರೆದ್ಧ ಚೌಕಟುಟಾಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ 
ಮಾಡಬೀಕ್ ಮತುತಿ Amazon ನ ಕೆೊೀರಿಕೆಯ ಮೆೀರಗ ಪ್ೀಷಕ 
ದಸಾತಿವೆೀಜನು್ನ ಒದಗಿಸಬೀಕ್. 

ಭೊರ್ ಮತುತಿ ನೈಸಗಿಮಿಕ 
ಸಂಪನೊಮೂಲ ಹಕ್ಕುಗಳ್
1. ಭೊರ್ ಮತುತಿ ನೈಸಗಿಮಿಕ ಸಂಪನೊಮೂಲ ಹಕ್ಕುಗಳ್

ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ತಮಮೂ ಸಾಥಿಪಿತ ಸಾವಮಿಜನಿಕ, ಖ್ಾಸಗಿ, ಕೆೊೀಮು, ಸಾಮೊಹಿಕ, 
ಸಥಿಳಿೀಯ ಮತುತಿ ನೈಸಗಿಮಿಕ ಸಂಪನೊಮೂಲಗಳ ಮೆೀಲ ವಾಡಿಕೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನು್ನ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ್, ಸಥಿಳಿೀಯ ಜನರು ಮತುತಿ ಸಥಿಳಿೀಯ ಸಮುದ್ಾಯಗಳ 
ಕಾನೊನುಬದ್ಧ ಭೊ ಹಕ್ಕುಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೀಕ್ (ಉದ್ಾ., ರ್ೀನುಗಾರಿಕೆ, 
ಕಾಡುಗಳ್ ಮತುತಿ ನಿೀರು). ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ನಮಮೂ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್್ಲ 
ಭೊ ಕಬಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಭೊರ್ ಅಥವಾ ನೈಸಗಿಮಿಕ ಸಂಪನೊಮೂಲಗಳ ಅಕ್ರೆಮ 
ಬಳಕೆಯಲ್್ಲ  ತೆೊಡಗಬಾರದು. ಭೊರ್ ಮತುತಿ ನೈಸಗಿಮಿಕ ಸಂಪನೊಮೂಲಗಳ 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರ ಬಳಕೆ, ಸಾವಾಧಿೀನ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಅಥವಾ ಗುತಿತಿಗ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ಪಿೀಡಿತ ಸಥಿಳಿೀಯ ಸಮುದ್ಾಯಗಳ ಉಚ್ತ, ಮದಲು ಮತುತಿ ಮಾಹಿತಿಯುಕತಿ 
ಒಪಿಪೂಗ (ಎಫ್ಪೂಐಸ್) ಗ ಒಳಪಟಿಟಾರುತತಿದ, ಉದ್ಾಹರಣೆಗ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಥಿಳಿೀಯ 
ಜನರು , ಮತುತಿ ಇತರ ಅಂಚ್ನಲ್್ಲ ರುವ ಮಧ್ಯಸಥಿಗಾರರು.  Amazon ನ 
ಕೆೊೀರಿಕೆಯ ಮೆೀರಗ, ಭೊರ್ ಮತುತಿ/ಅಥವಾ ನೈಸಗಿಮಿಕ ಸಂಪನೊಮೂಲಗಳನು್ನ 
ಬಳಸುವ ಕಾನೊನುಬದ್ಧ ಹಕಕುನು್ನ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಪ್ರೆದರ್ಮಿಸಬೀಕಾಗುತತಿದ. 

ನೈತಿಕ ವತಮಿನ
1. ಲಂಚ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಸಕಾಮಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಅಥವಾ ಖ್ಾಸಗಿ ವಲಯದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನು್ನ 
ಒಳಗೊಂಡಿರಲ್, ಯಾವುದೀ ಕಾರಣಕೊಕು ಯಾರೊಂದಿಗೊ ಲಂಚದಲ್್ಲ 
ತೆೊಡಗುವ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ Amazon ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೀ 
ಕಾರಣಕಾಕುಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೊ ಅನಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಅನುಚ್ತ ಅನುಕೊಲಗಳನು್ನ 
ಪಡಯಲು ಅಥವಾ ಒದಗಿಸಲು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಯಾವುದನ್ಾ್ನದರೊ 
ನಿೀಡುವುದು, ಭರವಸೆ ನಿೀಡುವುದು, ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುವುದು, ಕೆೊಡುವುದು 
ಅಥವಾ ಸ್ವಾೀಕರಿಸುವುದನು್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದ. Amazon ಉದೊ್ಯೀಗಿಗಳ್ 
ನಮಮೂ ವ್ಯವಹಾರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತುತಿ ನೈತಿಕತೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಪ್್ರೆೀರೀಪಿಸಬಾರದು.

2. ಭ್ರೆಷ್ಾಟುಚಾರ ವಿರೊೀಧಿ

ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಯುನೈಟರ್್ ಸೆಟಾೀಟಸ್ಾ ವಿದೀರ್ ಭ್ರೆಷಟಾ ಅಭಾ್ಯಸಗಳ ಕಾಯೆದಾ 
ಮತುತಿ ಯುನೈಟರ್್ ಕ್ಂಗಡಾಮ್ ಲಂಚ ಕಾಯೆದಾ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಅನವಾಯವಾಗುವ 
ಭ್ರೆಷ್ಾಟಾಚಾರ-ವಿರೊೀಧಿ ಕಾನೊನುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ ಮತುತಿ 
Amazon ನ ಪರವಾಗಿ ಸಕಾಮಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಎಂದಿಗೊ ಲಂಚ ನಿೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ನೀರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೊೀಕ್ಷವಾಗಿ, ಸ್ವಾೀಕರಿಸಬಾರದು; 
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ಅಥವಾ ಅನುಚ್ತವಾಗಿ ವತಿಮಿಸಲು ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಾಗ 
ಮಾಡಿದದಾಕಾಕುಗಿ ಅವರಿಗ ಪ್ರೆತಿಫಲ ನಿೀಡಲು ಸಕಾಮಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ 
ಮೌಲ್ಯದ ಯಾವುದನ್ಾ್ನದರೊ ನಿೀಡಲು, ನಿೀಡಲು, ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲು 
ಅಥವಾ ಭರವಸೆ ನಿೀಡಬಾರದು. ನಿಷೆೀಧಿತ ಪಾವತಿಗಳ್ ನಗದು ಅಥವಾ 
ನಗದು ಸಮಾನವಾದದುದಾ, ಉಡುಗೊರಗಳ್, ಊಟ ಮತುತಿ ಮನರಂಜನ 
ಇಂತಹವುಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡು, ಆದರ ಇವುಗಳಿಗ ಸ್ೀರ್ತವಾಗಿರದ ಹಲವು 
ಸವಾರೊಪದಲ್್ಲ  ಇರಬಹುದು. ಈ ನಿಬಂಧನಯ ಅನವಾಯಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಈ 
ನಿಬಂಧನಗ ವಿನ್ಾಯಿತಿಗಳ ಬಗಗೆ ಯಾವುದೀ ಪ್ರೆಶೋ್ನಗಳನು್ನ Amazon ನ 
ಕಾನೊನು ಇಲಾಖ್ಗ ನಿದೀಮಿರ್ಸಬೀಕ್. ಭ್ರೆಷ್ಾಟಾಚಾರ ವಿರೊೀಧಿ ಕಾನೊನುಗಳ 
ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳಳುಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ, 
ದ್ಾಖಲ ಇಟುಟಾಕೆೊಳ್ಳುವುದು ಮತುತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳನು್ನ 
ಕಾಯಮಿಗತಗೊಳಿಸಬೀಕ್ ಮತುತಿ ನಿವಮಿಹಿಸಬೀಕ್.

3. ಕಾನೊನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡುವವರ ರಕ್ಷಣೆಗಳ್

ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಸೆೊ್ಲಬಾ ್ಲೀವರ್ ಗೌಪ್ಯತೆಯನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೀಕ್ ಮತುತಿ 
ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಸೆೊ್ಲಬಾ ್ಲೀವಗಮಿಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೆತಿೀಕಾರ ತಿೀರಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳುವುದನು್ನ 
ನಿಷೆೀಧಿಸಬೀಕ್, ಅವರು ಉತತಿಮ ನಂಬಕೆಯಲ್್ಲ  ಅನುಚ್ತ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ 
ವರದಿ ಮಾಡುತಾತಿರ (ಉದ್ಾಹರಣೆಗ, ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ 
ಉಲ್ಲಂಘನ, ಕೆಲಸದ ಕ್ಂದುಕೆೊರತೆಗಳ್ ಮತುತಿ ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ 
ಅಭಾ್ಯಸಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ) ಪೂರೈಕೆದ್ಾರ ಅಥವಾ ಉದೊ್ಯೀಗಿ ಅಥವಾ 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರ ಅಧಿಕಾರಿ. 

4. ಪಾರದಶಮಿಕತೆ

ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ್ (ಉದ್ಾ., ವೆೀತನ ಮತುತಿ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ 
ದ್ಾಖಲಗಳ್), ಉಪಗುತಿತಿಗದ್ಾರರು ಮತುತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಏಜೆಂಟರ ಬಗಗೆ 
ಸಂಪೂಣಮಿ ಮತುತಿ ನಿಖರವಾದ ದ್ಾಖಲಗಳನು್ನ ಉಳಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ಮತುತಿ 
ನಿವಮಿಹಿಸಲು Amazon ಗ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಅಗತ್ಯವಿದ. Amazon 
ನ ಕೆೊೀರಿಕೆಯ ಮೆೀರಗ, ಸರಕ್ಗಳ್ ಮತುತಿ ಘಟಕ ಸಾಮಗಿ್ರೆಗಳಿಗಾಗಿ 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ನಿಖರವಾದ ಕಸಟಾಡಿ ದ್ಾಖಲಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ. 
ಈ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ ಅನುಗುಣತೆಯನು್ನ ದೃಢಿೀಕರಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ 
ನಿಣಮಿಯಿಸುವ ಹಕಕುನು್ನ Amazon ಹೊಂದಿದ. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರ ಕಾರ್ಮಿಕ, 
ಆರೊೀಗ್ಯ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ್, ಪರಿಸರ, ಸರಕ್ ಸೆೊೀಸ್ಮಿಂಗ,್ 
ನೈತಿಕ ಅಥವಾ ನಿವಮಿಹಣಾ ಅಭಾ್ಯಸಗಳ ಬಗಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನು್ನ Amazon ನ 
ಕೆೊೀರಿಕೆಯ ಮೆೀರಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೀಕ್, ಅಲ್್ಲ  ಈ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನವಾಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಪ್ರೆದರ್ಮಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತತಿದ. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಯಾವುದೀ ಮಾಹಿತಿ 
ವಿನಂತಿಗಳ್ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳೊಂದಿಗ ಸಹಕರಿಸುತಾತಿರ Amazon 
ಈ ಜವಾಬಾದಾರಿಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸುವುದನು್ನ ಖಚ್ತಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ನಮಮೂದೀ 
ಆದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತುತಿ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬಾದಾರಿಗಳನು್ನ 
ಪೂರೈಸಲು ಪಾ್ರೆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ದ್ಾಖಲಗಳನು್ನ ತಪಾಪೂಗಿ 
ಹೀಳಬಾರದು ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್್ಲ  ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ್ ಅಥವಾ 
ಅಭಾ್ಯಸಗಳನು್ನ ತಪಾಪೂಗಿ ಪ್ರೆತಿನಿಧಿಸಬಾರದು.  

5. ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತುತಿ ಡೆೀಟಾ ರಕ್ಷಣೆ

ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನು್ನ ಸಂಗ್ರೆಹಿಸ್ದ್ಾಗ, ಸಂಗ್ರೆಹಿಸ್ದ್ಾಗ, ಸಂಸಕುರಿಸ್ದ್ಾಗ, 
ರವಾನಿಸ್ದ್ಾಗ ಮತುತಿ ಹಂಚ್ಕೆೊಂರ್ಾಗ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಅನವಾಯವಾಗುವ 
ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತುತಿ ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರೆತಾ ಕಾನೊನುಗಳ್ ಮತುತಿ ನಿಯಂತ್ರೆಕ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೀಕ್. Amazon ನ ಕೆೊೀರಿಕೆಯ ಮೆೀರಗ, 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರ ಸಂಬಂಧದ ವಾ್ಯಪಿತಿಯಲ್್ಲ  ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಡೀಟಾ ಮತುತಿ 
ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆ ಮತುತಿ ನಿವಮಿಹಣೆಯನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೀಕ್. 
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗೌಪ್ಯತೆಗ ಹಸತಿಕ್ಷೆೀಪ ಮಾಡಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ನಿರಂಕ್ಶವಾಗಿ 
ವತಿಮಿಸಬಾರದು. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್್ಲ  Amazon ಮಾಹಿತಿಯನು್ನ 
ಸಂಗ್ರೆಹಿಸುವುದನು್ನ ತಡಯಲು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್್ಲ  ಯಾವುದನೊ್ನ 
ಅರ್ೈಮಿಸಬಾರದು, ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಹಾಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾನೊನನು್ನ 

ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತತಿದ ಎಂದು ಪ್ರೆದರ್ಮಿಸದ ಹೊರತು. 

6. ಜವಾಬಾದಾರಿಯುತ ಕೃತಕ ಬುದಿ್ಧಮತೆತಿ

ಕೃತಕ ಬುದಿ್ಧಮತೆತಿಯನು್ನ (ಎಐ) ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವ (ಅಥವಾ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲು ಕೆೊಡುಗ ನಿೀಡುವ), ತರಬೀತಿ ನಿೀಡುವ ಅಥವಾ 
ಬಳಸುವ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾನೊನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗ 
ಮಾಡಬೀಕ್ ಮತುತಿ ಜವಾಬಾದಾರಿಯುತ ಎ ಐಗಾಗಿ ಉತತಿಮ ಅಭಾ್ಯಸಗಳನು್ನ 
ಅನುಸರಿಸಲು ಶ್ರೆರ್ಸಬೀಕ್.

7. ವಾ್ಯಪಾರ

ಅನವಾಯವಾಗುವ ಎಲಾ್ಲ ಆಮದು, ಮರು-ಆಮದು, ನಿಬಮಿಂಧಗಳ್, 
ಬಹಿಷ್ಾಕುರ-ವಿರೊೀಧಿ, ರಫ್ತಿ ಮತುತಿ ಮರು-ರಫ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರೆಣ ಕಾನೊನುಗಳನು್ನ 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಅನುಸರಿಸಬೀಕಾಗುತತಿದ. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು Amazon 
ಗ ಯಾವುದೀ ಸರಕ್ ಅಥವಾ ಸೆೀವೆಗಳನು್ನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ದರ ಅಥವಾ 
ನಿಷೆೀಧಿಸ್ದರ, ದೀಶದಿಂದ ಹುಟಿಟಾದ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಿಗಮ, ಸಂಸೆಥಿ ಅಥವಾ 
ಅಸ್ತಿತವಾದಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ದ ಅಥವಾ ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೀ ಸರಕ್ ಅಥವಾ 
ಸೆೀವೆಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ನಿಬಮಿಂಧಗಳ್, ನಿಬಮಿಂಧಗಳ್, ನಿಬಮಿಂಧಗಳ್ 
ಅಥವಾ ಯಾವುದೀ ಇತರ ನಿಬಮಿಂಧಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ Amazon 
ಗ ಯಾವುದೀ ಸರಕ್ ಅಥವಾ ಸೆೀವೆಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಬಾರದು ವಿಶವಾಸಂಸೆಥಿ, 
ಯುನೈಟರ್್ ಸೆಟಾೀಟಸ್ಾ, ಯುರೊೀಪಿಯನ್್ ಯೊನಿಯನ್್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೀ 
ಅನವಾಯವಾಗುವ ಸಕಾಮಿರಿ ಪಾ್ರೆಧಿಕಾರದಿಂದ.

ನಿವಮಿಹಣಾ 
ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳ್
1. ನಿವಮಿಹಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳ್

ಈ ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಯನು್ನ ಹಚ್ಚುಸಲು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ನಿವಮಿಹಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಿಯನು್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಬೀಕ್ ಮತುತಿ 
ಅನವಾಯವಾಗುವ ಕಾನೊನುಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳಳುಬೀಕ್. 

ನಿವಮಿಹಣೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತುತಿ ಜವಾಬಾದಾರಿ: ಅನವಾಯವಾಗುವ 
ಕಾನೊನುಗಳ ಅನುಸರಣೆ, ನಮಮೂ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಮತುತಿ ಕಾನೊನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್್ಲ , ಪ್ರೆಗತಿಯನು್ನ ಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ 
ಮಾಡುವ ನಿವಮಿಹಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳ್ ಮತುತಿ ಕಾಯಮಿಕ್ರೆಮಗಳನು್ನ 
ಅನುಷ್ಾ್ಠನಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬಾದಾರಿಯನು್ನ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಗೊತುತಿಪಡಿಸ್ದ 
ಪ್ರೆತಿನಿಧಿಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೀಕ್ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೆಮುಖ ಮಾನವ 
ಹಕ್ಕುಗಳ್ ಮತುತಿ ಪರಿಸರ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದು. ಹಿರಿಯ 
ನಿವಮಿಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯು ನಿಯರ್ತವಾಗಿ ನಿವಮಿಹಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳ್ ಮತುತಿ 
ಕಾಯಮಿಕ್ರೆಮಗಳ ಗುಣಮಟಟಾ ಮತುತಿ ದಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಪರಿರ್ೀಲ್ಸಬೀಕ್ ಮತುತಿ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೀಕ್.

ಅಪಾಯ ನಿವಮಿಹಣೆ: ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ತಮಮೂ ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಾ್ಯಸಗಳಿಗ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಪರಿಸರ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ್, ಆರೊೀಗ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತಿ ನೈತಿಕ 
ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು, ತಡಗಟಟಾಲು, ಪರಿಹರಿಸಲು, ತಗಿಗೆಸಲು ಮತುತಿ 
ಖ್ಾತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಲು ಸರಿಯಾದ ಶ್ರೆದ್ಧ ಪ್ರೆಕ್್ರೆಯೆಯನು್ನ ಸಾಥಿಪಿಸಬೀಕ್. 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಕಾಯಮಿಕ್ಷಮತೆಯ ಉದದಾೀಶಗಳ್, ಗುರಿಗಳ್ ಮತುತಿ ಅನುಷ್ಾ್ಠನ 
ಯೀಜನಗಳನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಬೀಕ್ ಮತುತಿ ಟಾ್ರೆ ್ಯಕ್ ಮಾಡಬೀಕ್, 
ಸವಾಯಂ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳನು್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಬೀಕ್ 
ಮತುತಿ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗ ಚಾಲನ ನಿೀಡಬೀಕ್.  ಹಚುಚುವರಿಯಾಗಿ, 
ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರೆಸಲು ಮತುತಿ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ 
ಪಾಲ್ಸಲು ಅನವಾಯವಾಗುವ ಕಾನೊನುಗಳ್ ಮತುತಿ ನಿಬಂಧನಗಳನು್ನ 
ಗುರುತಿಸಲು, ಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತುತಿ ಅಥಮಿಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲು 
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ನಿವಮಿಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯು ಸೊಕತಿ ಪ್ರೆಕ್್ರೆಯೆಗಳನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಬೀಕ್. 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ತಮಮೂ ಸವಾಂತ ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳ್ 
ಮತುತಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್್ಲ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೆೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು 
ಮತುತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ, ಇದರಲ್್ಲ  ಉಪಗುತಿತಿಗದ್ಾರರನು್ನ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ನಮಮೂ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್್ಲ  ಪ್ರೆತಿಫಲ್ಸ್ದಂತೆ 
ನಮಮೂ ನಿರಿೀಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಮತುತಿ ನಮಮೂ ಗಾ್ರೆಹಕರನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ಅಥವಾ ರ್ೀರಲು 
ಸವಾಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತುತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೀಕ್.  ಮಕಕುಳ್, 
ಸಥಿಳಿೀಯ ಜನರು ಮತುತಿ ತಾತಾಕುಲ್ಕ ಅಥವಾ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುತಿ ದುಬಮಿಲ ಗುಂಪುಗಳಿಗ ನಿದಿಮಿಷಟಾವಾದ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಣಮಿಯಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರನು್ನ ನ್ಾವು ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ.

2. ತರಬೀತಿ

ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರ ನಿೀತಿಗಳ್, ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ಕಾಯಮಿಗತಗೊಳಿಸಲು 
ಮತುತಿ ಅನವಾಯವಾಗುವ ಕಾನೊನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕರು ಮತುತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಸೊಕತಿವಾದ ತರಬೀತಿ 
ಕಾಯಮಿಕ್ರೆಮಗಳನು್ನ ನಿವಮಿಹಿಸಬೀಕ್. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುತಿ ದುಬಮಿಲ 
ಗುಂಪುಗಳ ಮೆೀಲ ವ್ಯತಿರಿಕತಿವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ 
ಪರಿಹರಿಸಲು ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕರು ಮತುತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ನಿೀಡುವ ಎಲಾ್ಲ 
ತರಬೀತಿಗಳನು್ನ ನ್ಾವು ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿೀವೆ.

3. ಸಂವಹನ ಮತುತಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಪ್ರೆತಿಕ್್ರೆಯೆ

ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು Amazon ಮತುತಿ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರ ನಿೀತಿಗಳ್, ಅಭಾ್ಯಸಗಳ್ 
ಮತುತಿ ನಿರಿೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಸಪೂಷಟಾವಾಗಿ ಮತುತಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಸಂವಹನ 
ಮಾಡಬೀಕ್ ಮತುತಿ ರ್ಕ್ಷಣ ನಿೀಡಬೀಕ್. Amazon ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ತಮಮೂ 
ಹಕ್ಕುಗಳ್ ಮತುತಿ ಜವಾಬಾದಾರಿಗಳ ಬಗಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತಿಳ್ವಳಿಕೆಯನು್ನ 
ನಿಣಮಿಯಿಸಲು ಪ್ರೆಕ್್ರೆಯೆಯನು್ನ ಕಾಯಮಿಗತಗೊಳಿಸಲು ಪ್್ರೆೀತಾಸಾಹಿಸುತತಿದ 
ಮತುತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ-ನಿವಮಿಹಣಾ ಸರ್ತಿಗಳ್, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಧವಾನಿ ಸಂವಾದಗಳ್ 
ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೀ ವೆೀದಿಕೆಗಳ ಮೊಲಕ ಅವರನು್ನ ಅಥಮಿಪೂಣಮಿವಾಗಿ 
ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳುತತಿದ. Amazon ಗ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ತಮಮೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ 
ಪ್ರೆವೆೀರ್ಸಬಹುದ್ಾದ ಸಥಿಳದಲ್್ಲ  ಶೋೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗಿ್ರೆಗಳನು್ನ ಪ್ೀಸಟ್ಾ  ಮಾಡಲು 
ಮತುತಿ ಸೊಕತಿವಾದ ಸಥಿಳಿೀಯ ಭಾಷೆ (ಗಳಿಗ) ಅನುವಾದಿಸಲು, ಪ್ರೆಮುಖ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ತರಬೀತಿ ನಿೀಡಲು ಮತುತಿ 
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅಥವಾ ತರಬೀತಿ ನಿೀಡಲು 
ಬಯಸಬಹುದು.  ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅನಕ್ಷರತೆ ಮತುತಿ ಸಾಮಾಜಕ-
ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಅಡತಡಗಳ ಬಗಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೀಕ್ ಮತುತಿ ಸಂವಹನ ಮತುತಿ 
ತರಬೀತಿಗಳ್ ಈ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಗಣನಗ ತೆಗದುಕೆೊಳಳುಬೀಕ್. 

4. ಪರಿಹಾರ

ಆಂತರಿಕ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ್, ಪರಿರ್ೀಲನಗಳ್, ತನಿಖ್ಗಳ್, 
ವಿಮಶೋಮಿಗಳ್ ಮತುತಿ ವರದಿಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಪೂಟಟಾ ಅಸಂಗತತೆಯ 
ಸಮಯೀಚ್ತ ಪರಿಹಾರಕಾಕುಗಿ ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಪ್ರೆಕ್್ರೆಯೆಯನು್ನ 
ನಿವಮಿಹಿಸಬೀಕ್. 

5. ರ್ಾಕ್್ಯಮೆಂಟೀಶನ್್ ಮತುತಿ ದ್ಾಖಲೆಗಳ್

ಅನವಾಯಿಸುವ ಕಾನೊನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗ ಪೂಣಮಿ ಅನುಸರಣೆಯಲ್್ಲ 
ವಾ್ಯಪಾರ ದ್ಾಖಲಗಳನು್ನ ರಚ್ಸಲು, ಉಳಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ಮತುತಿ ವಿಲೀವಾರಿ 
ಮಾಡಬೀಕಾಗುತತಿದ ಮತುತಿ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಪ್ರೆದರ್ಮಿಸಬೀಕ್. ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಗೌಪ್ಯತೆಯನು್ನ 
ರಕ್ಷಿಸಲುಸೊಕತಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳಳುಬೀಕ್. ಎಲಾ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ್ 
ಮಾನ್ಯ ವಾ್ಯಪಾರ ಪರವಾನಗಿಯನು್ನ ನಿವಮಿಹಿಸಬೀಕ್; ಎಲಾ್ಲ 
ಕಾನೊನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಪರಿರ್ೀಲ್ಸಲು ಮತುತಿ ಅನುಸರಿಸಲು 
ಪೂರೈಕೆದ್ಾರರು ಜವಾಬಾದಾರರಾಗಿರುತಾತಿರ ಮತುತಿ ಕಾಯಮಿನಿವಮಿಹಿಸಲು 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರವಾನಗಿಗಳ್ ಮತುತಿ ದ್ಾಖಲಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೀಕ್ 
ಉದ್ಾಹರಣೆಗ,ಪರವಾನಗಿಗಳ್ (ಉದ್ಾ., ಆರೊೀಗ್ಯ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಪರವಾನಗಿಗಳ್, ಸಾವಾಧಿೀನತೆ ಪರವಾನಗಿಗಳ್, ಇತಾ್ಯದಿ) ಮತುತಿ ಅಗತ್ಯವಾದ 
ಕಸಟಾಮಸಾ ದ್ಾಖಲಗಳ್.
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