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परिचय
Amazon वि, आम्ती मानवती हक्क आणण पया्यविणाचा आदि किणाऱ्या आणण 
कामगािाचं्ा मूलभूत प्रवतषे्चे िक्षण किणाऱ्या मागा्यने उत्ाकदत ककंवा पुिवलती जाणािती 
उत्ादने आणण सेवा प्रदान किण्ास वचनबधि आहोत. आम्ती या समान तत्तांशती 
वचनबधि असलेल्ा सप्ायस्यशती संलग्न आहोत. Amazon सप्ाय चेन मानके 
(“मानके”) Amazon आणण Amazon च्ा उपकंपन्ासंाठती सव्य सप्ायस्य, वेंडिंस्य, 
ववक्ी भागतीदाि, कंत्राटदाि आणण उपकंत्राटदाि (“सप्ायस्य”) यासह वस्तू आणण 
सेवाचं्ा सव्य सप्ायस्यना लागू होतात. आमचती बाधंधलकी आणण दृष्तीकोन युनायटेडिं 
नेशर्न (UN) आणण इंटिनॅशनल लेबि ऑग्यनायझेशन (ILO) द्ािे ववकधसत 
केलेल्ा आघाडिंतीच्ा आंतििाष्ट्तीय मानकांद्ािे आणण फे्मवक्य द्ािे सूचचत केले जाते. 
Amazon व्यवसाय आणण मानवती हक्कावंितील UN माग्यदश्यक तत्ते, UN साव्यगत्रक 
मानवाधधकाि घोषणा, ILO चती मुख्य अधधवेशने आणण कामावितील मूलभूत तत्ते आणण 
अधधकािावंितील ILO घोषणा याचंा आदि आणण समर््यन किण्ासाठती वचनबधि आहे. 
हती मानके वितील आतंििाष्ट्तीय स्तिावि मान्ताप्राप्त तत्ते, मानके आणण फे्मवक्य मधून 
प्राप्त झालती आहेत.  या मानकांचे स्पष्तीकिण देताना, आम्ती UN आणण ILO 
माग्यदश्यन साकहत्य आणण परिभाषाचें अनुसिण कितो. 

Amazon Store मध्े ववकलती जाणािती सव्य उत्ादने ककंवा Amazon ला प्रदान 
केलेलती उत्ादने ककंवा सेवा या मानकानुंसाि आणण सव्य लागू कायद्ानुंसाि उत्ाकदत 
किणे, तयाि किणे ककंवा प्रदान किणे आवश्यक आहे. आमचती मानके लागू कायद्ाच्ा 
आवश्यकतांपेक्षा जास्त असतानाहती सप्ायस्यनती आमच्ा मानकांचे पालन किण े
आवश्यक आहे.  

 सप्ायस्यनती सव्य लागू कायदे आणण वनयमांचे पालन किणे आवश्यक आहे आणण 
कायदे आणण वनयमाचें पालन किण्ाशती संबंधधत Amazon कडूिंन आलेल्ा कोणत्याहती 
ववनंत्याचें पालन किण्ासह असे किण्ासाठती Amazon चे समर््यन किणे आवश्यक 
आहे. जेहिा लागू कायदा या मानकाशंती वविोधाभास कितो, तेहिा आतंििाष्ट्तीय स्तिावि 
मान्ताप्राप्त मानवती हक्काचं्ा तत्ताचंा आणण मानकामंध्े असलेल्ा अपेक्षाचंा आदि 
किण्ाचे माग्य शोधताना सप्ायस्यनती कायद्ाचे पालन केले पाकहजे.

या मानकाचं्ा आमच्ा वापिात, आम्ती खालतील मुख्य तत्ते वापितो:

समावेशकता

सप्ायस्यनती आमचती मानके सव्य कामगािांना भेदभाव न किता आणण कामगािांचती 
वैयक्क्क वैणशष्टे ककंवा कायदेशतीिरित्या संिणक्षत स्स्थतती ववचािात न घेता लागू किण े
आवश्यक आहे. आम्ती समजतो की काहती गट आमच्ा मानकामंध्े संबोधधत केलेल्ा 
समस्ांमुळे असमानतेने प्रभाववत होऊ शकतात आणण शोषण आणण इति मानवती 
हक्क आणण पया्यविणतीय प्रभावानंा (उदा. मकहला, मुले, स्थावनक लोक, तातु्िते ककंवा 
स्थलातंरित कामगाि) अधधक असुिणक्षत असू शकतात. . आम्ती या गटासंाठती असलेल्ा 
ववणशष् जोखमतीचें वनिाकिण किण्ासाठती आणण सप्ायस्यसोबत काम किण्ासाठती 
वचनबधि आहोत आणण उद्भवू शकणाऱ्या पिंतु आमच्ा मानकादं्ािे ववशेषतः समाववष् 
नसलेल्ा परिस्स्थततीचें मूल्ाकंन आणण वनिाकिण किण्ासाठती आम्ती वचनबधि आहोत. 
आम्ती सप्ायस्यना सव्य कामगािासंाठती इवविटती आणण सव्यसमावेशकता वाढवण्ासाठती 
कडिंझाइन केलेलती अवतरिक् धोिणे आणण पधितती लागू किण्ासाठती प्रोत्साकहत कितो.

सतत सुधाििा

Amazon सतत सुधािणा किण्ाच्ा धोिणावि चालते, आणण आम्ती सप्ायस्यसोबत 
त्यांच्ा ऑपिेशर्न आणण सप्ाय चेनमध्े मानवती हक्क आणण पया्यविणाचा आदि 
अंतभू्यत किण्ासाठती, त्यांच्ा कामगािांसाठती आणण कामाच्ा कठकाणती, संिक्षण 
सुधािण्ासाठती आणण या मानकाशंतीसंबंधधत गैिसमज दूि किण्ासाठती आम्ती वचनबधि 
आहोत. कामगािाचं्ा कहताला नेहमतीच प्राधान् देण्ाचा आमचा प्रयत्न असतो. आम्ती 
प्रोत्साकहत कितो ककंवा कायद्ाने आवश्यक असल्ास, सप्ायस्यना या मानकामंधे् 
नमूद केल्ानुसाि प्रभावती व्यवस्थापन प्रणालती स्तीकािणे आणण िाखणे, त्याचें सवा्यत 

प्रमुख जोखतीम ओळखणे, प्राधान् देणे आणण त्याचें वनिाकिण किणे यासाठती मानवती हक्क 
आणण पया्यविणतीय योग्य परिश्रम किणे आवश्यक आहे. कायद्ाने पिवानगती कदलेल्ा 
मया्यदेपयांत या मानकाचं्ा अनुषंगाने सतत सुधािणा किताना सप्ायस्यचा आकाि आणण 
संिचना (उदा. कौटंुवबक शेतती, छोटे मालक, गृहकामगाि) ववचािात घेतले जाततील. 

सप्ाय चेन उत्तिदाययत्व

ववनंतती केल्ावि, सप्ायस्यनती अप्रत्यक्ष वनयकु्ती पधितती आणण Amazon वि वस्त ूककंवा 
सेवाचं्ा तितुदतीशती जोडिंलेले त्याचें स्तःचे कोणतेहती सप्ायस्य, कंत्राटदाि, उपकंत्राटदाि, 
भतथी एजंट ककंवा कामगाि एजंट उघडिं किणे आवश्यक आहे. सप्ायस्यना आमचती 
मानके समजण्ास मदत किण्ासाठती आम्ती त्याचं्ासोबत काम किण्ास वचनबधि 
आहोत. सप्ायस्यनती त्याचें स्तःचे सप्ायस्य, उपकंत्राटदाि, भतथी एजंट आणण कामगाि 
एजंट यानंा लागू कायदे आणण या मानकानंा धरून ठेवणे आणण या मानकाचंा अवलंब 
किण्ासाठती आणण जागरूकता वाढवण्ासाठती त्याचं्ासोबत काम किणे आवश्यक आहे. 
आम्ती सप्ायस्यना प्रणशक्षण आणण इति माध्मादं्ािे हे किण्ास प्रोत्साकहत कितो. 
सप्ायस्यनती समस्ाचें वनिाकिण किण्ात गंुतले पाकहजे आणण आम्ती सप्ायस्यसोबत 
काय्य करू कािण ते उलं्घन ककंवा समसे्चा प्रवतकूल परिणाम समाप्त किण्ासाठती, 
ककंवा कमती किण्ासाठती काय्य कितात. आमच्ा मानकाचंती पूत्यता किण्ात अयशस्ती 
झाल्ाबद्दल आम्ती कधतीहती संबंध तात्ुिते स्थगगत किण्ाचा ककंवा संपुष्ात आणण्ाचा 
अधधकाि िाखून ठेवतो. सप्ायि मूल्ाकंनास सहकाय्य किण्ास नकाि देतो, आवश्यक 
वत्यन ककंवा सिाव बदलण्ास नकाि देतो, सुधािणेवि वेळेवि प्रगतती कित नाहती, फसवे 
कक्याकलाप ककंवा खोटेपणा ककंवा िेकॉडिं्यचे चुकीचे वण्यन ककंवा इति बेकायदेशतीि कृते्य 
किण्ात गंुतलेला असतो अशा कािणासंाठती काढून टाकणे हा शेवटचा उपाय मानला 
जाईल. आम्ती सप्ायस्यना लागू असलेल्ा साकहत्य, उत्ादन प्रकक्या आणण उत्ादनासंह 
ववश्वासाह्य तृततीय-पक्षाच्ा प्रमाणपत्राचंा वापि किण्ास प्रोत्साकहत कितो. 

कामगाि अधधकाि
1. तरुि व्यक्ती आणि बाल कामगाि यानंती केलेले काय्य

Amazon बाल मजुिती सहन कित नाहती. सप्ायस्यनती अशा कामगािांना गंुतवण े
आवश्यक आहे जे: (i) ककमान 15 वषजे वयाचे, (ii) अवनवाय्य णशक्षण पूण्य किण्ाचे वय, 
ककंवा (iii) जेर्े काम केले जाते त्या देशात काम किण्ाचे ककमान वय, यापैकी जे मोठे 
असेल. 18 वषा्यखालतील कामगािानंती (“तरुण कामगाि”) घातक काम करू नये, ज्ात 
त्याचें आिोग्य ककंवा सुिणक्षततेस धोका वनमा्यण होण्ाचती शक्यता आहे ककंवा त्याचं्ा 
णशक्षणाशती तडिंजोडिं किणािे काय्य (उदा. िात्रपाळी, ओहििटाइम). तरुण कामगािानंा 
कामावि ठेवणाऱ्या सप्ायस्यनती कामाच्ा तासाशंती संबंधधत सव्य स्थावनक कायद्ाचें पालन 
किणे आवश्यक आहे. सप्ायस्यनती वय सत्यापन यंत्रणा अंमलात आणलती पाकहजे. तरुण 
कामगािानंा सामाजजक ववम्ासह सामाजजक सुिणक्षततचेा लाभ घणे्ाच्ा अधधकािापासून 
वंचचत ठेवता कामा नये. सप्ायस्यनती तरुण कामगािानंा सहाय्य आणण प्रणशक्षण प्रदान केले 
पाकहजे, अ ॅके्सवि ववशेष लक्ष देऊन तरुण कामगािानंा प्रभावती तक्ाि यंत्रणा आणण 
आिोग्य आणण सुिणक्षतता माकहतती असणे आवश्यक आहे. बालकाचंती सुिणक्षतता आणण 
त्याचें कल्ाण सुलभ किणाि्ड या सुधािात्मक उपायाचंा समावेश असणािती बालमजुितीचती 
प्रकिणे सुधािणे आवश्यक आहे.

हलके काम: आंतििाष्ट्तीय कामगाि मानकांनुसाि, मुल त्यांच्ा पालकांसाठती ककंवा 
नातेवाईकांसाठती त्यांच्ा णशक्षण, आिोग्य, शालेय णशक्षण ककंवा वैयक्क्क आणण 
शाितीरिक ववकासाला धोका पोहोचणाि नाहती अशा प्रकािे काम कित असल्ासच 
हलक्या, गैि-धोकादायक कामानंा पिवानगती आहे. सव्य परिस्स्थततीत, सप्ायस्यनती बाल 
कामगाि कायदे आणण आतंििाष्ट्तीय कामगाि मानकाचें पालन किणे आवश्यक आहे. 
कोणतेहती हलके काम कायदेशतीि आवश्यकतानुंसाि केले जात आहे याचती पडिंताळणती 
किण्ासाठती सप्ायस्यनती कागदपत्रे ठेवलती पाकहजेत.

2. ववद्ार्थी कामगाि, इंटर्न्य आणि प्रणशक्षिार्थी

Amazon कायदेशतीि कामाच्ा कठकाणती प्रणशक्षणार्थी काय्यक्माचं्ा ववकासास समर््यन 
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देते जे ववद्ार्थाांच्ा शैक्षणणक उद्दतीष्ानंा समर््यन देतात आणण Amazon च्ा मानकाचें 
आणण लागू कायदे आणण वनयमांचे पालन कितात. कोणत्याहती कामाच्ा कठकाणती 
प्रणशक्षणार्थी काय्यक्मात गंुतलेल्ा सव्य व्यक्तीसंाठती या मानकानुंसाि ककमान वयाचती 
आवश्यकता देखतील पूण्य किणे आवश्यक आहे. सप्ायस्यना ववद्ार्थाांच्ा नोदंतीचंती योग्य 
देखभाल, शैक्षणणक भागतीदािाचंती कठोि परिश्रम आणण लागू कायदा आणण वनयमानुंसाि 
ववद्ार्थाांच्ा हक्कांचे संिक्षण करून ववद्ार्थी कामगाि काय्यक्मांचे काळजतीपूव्यक 
व्यवस्थापन किणे आवश्यक आहे. स्थावनक कायद्ाच्ा अनुपस्स्थततीत, ववद्ार्थी कामगाि, 
इंटन्य आणण प्रणशक्षणार्थी याचंा वेतन दि ककमान समान ककंवा समान कायजे कित असलेल्ा 
इति एंटट्ती-लेहिल कामगािाइंतकाच असावा. अप्रेंकटसणशप प्रोग्ामचा कालावधती मया्यकदत 
असणे आवश्यक आहे ककंवा काय्यक्म पूण्य झाल्ानंति पूण्यवेळ िोजगािाचती सुरुवात 
म्णून त्याकडेिं पाकहले जाणे आवश्यक आहे. सप्ायस्यनती ववद्ार््ड्य यानंा अ ॅप्रेंकटसणशप 
कशती आणण केव्ड हा संपेल आणण कोणत्ड या संधती उपलब्ड ध आहेत याचती माकहतती द्ावती, 
जेणेकरुन ववद्ार््ड्य यानंा पूण्यवेळ नोकितीत भाग घ्ायचा की नाहती याबाबत माकहततीपूण्य 
वनण्यय घेता येईल. आम्ती कमती प्रवतवनधधत्व केलेल्ा गटाकंडूिंन (उदा., मकहला) सहभाग 
सुलभ किणाऱ्या काय्यक्माचंा अवलंब किण्ास प्रोत्साकहत कितो. 

3. अनैच्छिक ककंवा सक्तीचे श्रम, मानवती तस्किती आणि आधवुनक गुलामगगिती

सप्ायस्यनती सक्तीचे श्रम - गुलामगगिती, तुरंूगवास, किािबध्द, बंधकािक ककंवा अन्र्ा 
वापरू नये. Amazon सप्ायस्यकडूिंन धमकी, शक्तीचा गैिवापि, जबिदस्तती, अपहिण 
ककंवा फसवणूकीद्ािे होणािा िहदािती कामगािाचंा छळ ककंवा इति कोणत्याहती प्रकािे 
कामगािाचें शोषण सहन कित नाहती. सव्य काम ऐच्छिक असणे आवश्यक आहे. कामगाि 
काम सोडिंण्ास मोकळे असले पाकहजेत आणण दंडिं न घेता वाजवती नोटतीससह त्याचंती 
नोकिती ककंवा इति कामाचती स्स्थतती संपुष्ात आणलती पाकहजे. कोणत्याहती सप्ायि-
वनयंगत्रत सुववधेमध्े कामगािाचं्ा हालचालतीचं्ा स्ातंत्र्यावि कोणतेहती अवास्तव वनबांध 
नसावेत.

भितती आणि संबंधधत शुल्क: कामगािानंा भितती, भाड्ाने देणे, एजंट्डस ककंवा दलालाचें 
शुल्क ककंवा इति संबंधधत शुल्क ककंवा त्याचं्ा देशामध्े, कोणत्याहती मध्वतथी देशात 
ककंवा ज्ा देशात काम केले जाते तेर्े त्यांच्ा नोकितीसाठती खच्य भिणे आवश्यक 
नसते.  सप्ायस्यनती कामगािानंा अशा प्रकािे भितती किावे ज्ामुळे त्यानंा कामगाि-पेडिं 
शुल्क भिावे लागणाि नाहती. सप्ायस्यना कामगािांनती खात्यात कोणततीहती आर्र्क 
िक्कम पाठवण्ाचती आवश्यकता असू शकत नाहती. कामगािानंती या मानकाचें उलं्घन 
केल्ाबद्दल फी भिलती असल्ास सप्ायस्यना भितती प्रकक्येच्ा वेळी कोणत्याहती वेळी 
झालेल्ा अशा कोणत्याहती शुल्काचती ककंमत मोजावती ककंवा पितफेडिं किणे आवश्यक 
आहे, भितती प्रकक्येच्ा सप्ायस्यच्ा र्ेट वनयंत्रणाबाहेि असतानाहती. कामगाि-पेडिं 
शुल्काचे रिपेमेंट कामगाि आणण त्याचं्ा कुटंुबानंा हानती आणण बदला पासून संिक्षण 
देऊन केले पाकहजे. कामगािाकंडूिंन आकािले जाणािे सव्य शुल्क आणण खच्य Amazon 
वि उघडिं केले जाणे आवश्यक आहे आणण कामगािानंा त्याचं्ा मूळ भाषेत आणण नोकिती 
ककंवा कामाच्ा अगोदि कळवले जाणे आवश्यक आहे.

तृततीय पक्ष एजंटस्: हती मानके तृततीय-पक्ष कामगाि एजंट्डस ककंवा दलालानंा देखतील लागू 
होतात. सप्ायस्यनती भतथी एजर्नती आणण कामगाि दलाल याचं्ा काय्यपधिततीचें ववशे्षण 
आणण वनितीक्षण किणे आवश्यक आहे आणण कामगाि किाि किताना नैवतकतेने आणण 
कामगािाचं्ा सववोत्तम कहतासाठती काम किणाऱ्या एजर्नतीनंा वनयकु् किणे आवश्यक 
आहे. सप्ायस्यना कम्यचािती ककंवा भितती किणाि्ड या एजर्नतीनंती आमच्ा मानकाचें तसेच 
काम केलेल्ा देशाच्ा आणण कामगािाच्ा मूळ देशाच्ा सव्य लागू कायद्ाचें पालन किणे 
आवश्यक आहे, ज्ामध्े काम किण्ाचा अधधकाि आहे. 

वैयक्क्क ओळख दस्तऐवज: सप्ायस्यनती कामगािांकडूिंव त्यांच्ा वैयक्क्क 
कागदपत्रांचा ताबा ककंवा अ ॅके्स काढून घेऊ नये. सप्ायस्यनती (सुिणक्षततेसाठती), 
नष् किणे, लपवणे, जप्त किणे ककंवा कामगािानंा सिकािने जािती केलेले ओळखपत्र, 
पासपोट्य, इगमगे्शन दस्तऐवज, ककंवा वक्य  पिगमट्डस तृततीय पक्ष एजंट्डससह कोणत्याहती 
पक्षाकडेिं देणे आवश्यक नाहती. प्रशासकीय आणण इगमगे्शन प्रकक्या पूण्य किण्ासाठती 
कायद्ाने आवश्यक असलेल्ा मया्यदेपयांत सप्ायस्य अशती कागदपत्रे तातु्ितती 
होल्डवि ठेवू शकतात. हती कागदपत्रे आणण वैयक्क्क आयटम्स ठेवण्ासाठती सप्ायस्य 

कामगािाचं्ा वनवासस्थानामंध्े (लागू असल्ास) वैयक्क्क, लॉक किण्ायोग्य स्ोिेज 
सुववधा देऊ शकतात, पिंतु कायद्ाने पिवानगती कदल्ाणशवाय, सप्ायि कामगाि वापित 
असताना स्ोिेज सुववधा अ ॅके्स करू शकत नाहती.  

अटती आणि शतथी: ते नोकितीमध्े प्रवेश किण्ापूवथी ककंवा त्याचंा मूळ देश सोडिंण्ापूवथी 
कामगािानंा स्पष्, समजण्ायोग्य कागदपत्रे कदलती पाकहजेत जती कामगािाचं्ा मूळ ककंवा 
सववोतृ्ष्पणे प्राधान् देऊन कामगािानंा समजलेल्ा भाषेत आणण त्याचं्ा गंुतवणूकीच्ा 
अटती आणण शतथी परिभावषत कितात. कमती साक्षिता पातळी असलेल्ा कामगािासंाठती 
भाषा आणण/ककंवा व्हिजु्अल प्रवतमा असाव्यात. कायद्ानुसाि आणण कामगािासंाठती 
अधधक चागंल्ा अटती समाववष् केल्ाणशवाय या अटती आणण शतथी िोजगािाच्ा प्रािंभावि 
ककंवा कामगािाच्ा मूळ देशातून वनघून गेल्ावि बदलल्ा जाऊ शकत नाहतीत. 

कामगाि िेकॉर्््यस: सप्ायस्यनती सव्य कम्यचाऱ्याचं्ा, ववशेषतः स्थलातंरित कामगािाचं्ा 
अपडेिंटेडिं नोदंती ठेवणे आवश्यक आहे; यामध्े मूलभूत किािाच्ा अटती, कामगािाचं्ा 
आगमन आणण वनग्यमन तािखा आणण कामगाि वय समाववष् आहे.  सप्ायस्यना ललगं 
डेिंटा आणण कामगािाचं्ा आपत्ालतीन संपकाांच्ा नोदंती ठेवण्ासाठती देखतील प्रोत्साकहत 
केले जाते.  

4. स्थलातंरित कामगाि

सप्ायस्यनती देशांतग्यत आणण पिदेशती स्थलांतरित कामगािांना होणाऱ्या शोषणाच्ा 
जोखमतीकंडेिं ववशेष लक्ष कदले पाकहजे. सप्ायस्यनती स्थलातंरित कामगािाचं्ा अधधकािाचंा 
आदि केला पाकहजे आणण स्थलांतरित कामगािांशती भेदभाव करू नये. स्थलांतरित 
कामगािानंा स्थावनक कम्यचाि्ड यानंा कदलेले समान िोजगाि संिक्षण आणण अधधकाि असण े
आवश्यक आहे, जेर्े कायदेशतीिरित्या पिवानगती आहे. कामगाि वनवा्यधसत लोकसंख्यसेह 
मान्ताप्राप्त प्रोग्ामशती संबंधधत असल्ाणशवाय सप्ायस्य केवळ अशा कामगािानंाच 
कामावि गंुतवू शकतात ज्ानंा काम किण्ाचा कायदेशतीि अधधकाि आहे (ज्ा बाबततीत 
Amazon या प्रकल्ाचें प्रते्यक प्रकिणानुसाि मूल्ाकंन किेल). सप्ायस्य पिदेशती 
ककंवा देशातंग्यत स्थलातंरित कामगािानंा गंुतवत असल्ास अशा कामगािानंती यजमान 
देशाच्ा इगमगे्शन आणण कामगाि कायद्ांचे पूण्य पालन केले पाकहजे. कामगािांना 
वाजवती ककंवा कायदेशतीिरित्या लागू सूचनेवि दंडिं न किता स्ेछेिने किाि समाप्त 
किण्ास सक्षम असणे आवश्यक आहे. 

5. वेतन आणि फायदे

 सप्ायस्यनती त्याचं्ा कामगािानंा, कंत्राटती कामगािासंह आणण पतीस िेटने देय असलेल्ा 
कामगािानंा वेळेवि पैसे देणे आवश्यक आहेआणण लागू कायद्ाचें समाधान होईल ककंवा 
त्यापेक्षा जास्त असेल अशा पधिततीने भत्ता (ककमान वेतन आणण भत्ते, ओहििटाइम 
वेतन, फायदे आणण सशुल्क िजा यासह) प्रदान किणे आवश्यक आहे. ज्ा देशामंध् े
असे कायदे अस्स्तत्वात नसलेल्ा देशामंध्े, सप्ायस्यना उद्ोग सिासिती पूण्य किणािे 
ककंवा त्यापेक्षा जास्त वेतन देण्ास, वनयगमत तासाच्ा भिपाई दिापेक्षा जास्त दिाने 
ओहििटाइम देण्ास आणण कामगािानंा लाभ देणािती धोिणे िाखण्ासाठती प्रोत्साहन 
कदले जाते, जसे की िजा.  सप्ायस्यनती भेदभव न किता “समान ककंवा तुलनात्मक 
मूल्”, असणाऱ्या कामासाठती समान वेतन प्रदान किणे आवश्यक आहे.  सप्ायस्यनती 
ववनंतती केल्ावि दाखववणे आवश्यक आहे की वनयगमत आणण ओहििटाइम तासासंाठती 
कायदेशतीि वेतन योग्यरित्या मोजले गेले आहे.  कामगाि त्याचं्ा मूलभूत गिजा आणण 
त्याचं्ा कुटंुबाच्ा गिजा पूण्य किण्ासाठती पुिेसे कमावतात की नाहती याचे मूल्ाकंन 
किण्ासाठती सप्ायस्यनती वनयगमतपणे कामगािाचं्ा पगािाचे पितीक्षण केले पाकहजे आणण 
ककमान दि दोन वषाांनती त्यानुसाि समायोजजत केले पाकहजे. 

पे पद्धतती: सप्ायस्यनती त्याचं्ा कामगािानंा वेळेवि वेतन स्ब ककंवा तत्सम कागदपत्र े
प्रदान किणे आवश्यक आहे ज्ात कामगािानंा समजेल अशा पधिततीने त्याचं्ा नुकसान 
भिपाईच्ा आधािाचे स्पष्तीकिण समाववष् आहे. णशस्तबध्द उपाय म्णून वेतनातून 
कपात किण्ाचती पिवानगती नाहती. सप्ायस्यना िोख पेमेंटमधून कडिंजजटल वेतन पेमेंट 
धसस्ममध्े संक्मण किण्ास प्रोत्साकहत केले जाते. 

लाभ आणि िजा धोििे: सप्ायस्यनती कायदेशतीि आवश्यकतानुंसाि सव्य कामगािानंा 
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लाभ आणण िजा देणे आवश्यक आहे. सप्ायस्यकडेिं पॅिेंटल िजा धोिण असावे जे त्या 
आवश्यकता प्रवतवबवंबत किते आणण पालकाचं्ा िजेदिम्ान आणण गभ्यधािणेदिम्ान/
पालकाचं्ा िजेपूवथी प्रदान केलेल्ा कोणत्याहती अवतरिक् संिक्षणाचती आणण फायद्ाचंती 
स्पष् रूपिेषा दश्यवते. कायद्ाचती पिवानगती असेल वतर्े आम्ती सप्ायस्यना ववश्रांतती 
आणण ववश्रातंतीचती वेळ, सुट्ती, साव्यजवनक सुट्ती आणण पालकाचंती िजा यासह कामगािानंा 
सशुल्क िजा प्रदान किण्ास प्रोत्साकहत कितो. आम्ती सप्ायस्यना लहान मुलाचें पालक 
ककंवा देखभाल किणाि्ड यानंा साइटवि चाइल्डकेअि सुववधा ककंवा सबधसडिंती आणण पुिेशती, 
लवचचक कामकाजाचती व्यवस्था देण्ास प्रोत्साकहत कितो. 

6. कामाचे तास

कामगािाचंती सुिक्षा, आिोग्य आणण कल्ाण िाखण्ासाठती सप्ायस्यनती वनयगमतपण े
कामाच्ा तासाचें वनितीक्षण केले पाकहजे. ववशेष ककंवा आपत्ालतीन परिस्स्थतती वगळता, 
(i) सप्ायस्यना ओहििटाइमसह आठवड्ातून 60 तासापेंक्षा जास्त कामकाजाचे तास 
मया्यकदत किणे आवश्यक आहे आणण (ii) प्रते्यक कामगािाला प्रते्यक सात कदवसाचं्ा 
कामाच्ा कालावधतीत ककमान एक कदवस िजा घेण्ाचा हक्क असणे आवश्यक आहे. सव्य 
परिस्स्थततीत, कामाचे तास कायद्ाने पिवानगती कदलेल्ा कमाल िकमेपेक्षा जास्त नसावेत. 
सप्ायस्यनती कामगािानंा कायदेशतीिरित्या आवश्यक ववश्रातंती ककंवा कायद्ाचती पिवानगती 
असेल वतर्े वाजवती ववश्रातंती प्रदान किणे आवश्यक आहे.

ओव्हिटाइम: कामगािानंा ओहििटाइम देताना सप्ायस्यना धार्मक वनयम (उदा. धार्मक 
सुट्टा) ववचािात घेण्ास प्रोत्साकहत केले जाते. सप्ायस्यनती कामगािानंा ओहििटाइम 
णशफ्टचती पुिेशती सूचना कदलती पाकहजे.

7. भेदभाव वविोधती

Amazon सप्ायस्यनती वंश, िंग, िाष्ट्तीय मूळ, ललगं, ललगं ओळख, लैंगगक अणभमुखता, 
धम्य, पंर्, कोणत्याहती शाितीरिक, संवेदनात्मक ककंवा मानधसक अपंगत्वाचती उपस्स्थतती, वय, 
िाजकीय मत, गभ्यधािणा, नागरिकत्व, स्थलातंरित दजा्य, अनुभवती स्स्थतती, वाणंशकता, 
वंश, जात, वैवाकहक ककंवा कौटंुवबक स्स्थतती, ककंवा वनयुक्ती, नोकिती अज्य, पदोन्नतती, 
नोकिती असाइनमेंट, प्रणशक्षण, वेतन, फायदे आणण समाप्तती यासािख्या कामावि आणण 
कामाच्ा पधिततीमंध्े कायदेशतीिरित्या संिणक्षत स्स्थतती या आधािावि भेदभाव करू नये. 

सप्ायस्यना कामावि ठेवण्ासाठती ककंवा सतत नोकितीसाठती वनकष म्णून कामगािाच्ा 
वैवाकहक, गभ्यधािणा ककंवा पालकांच्ा स्स्थततीबद्दल चौकशती किण्ास मनाई आहे. 
सप्ायस्यनती गभ्यधािणा, कौमाय्य ककंवा HIV चाचण्ाचंती ववनंतती करू नये ककंवा त्याचंती 
आवश्यकता असू नये आणण त्यांनती स््रियांना गभ्यवनिोधक वापिण्ासाठती ककंवा न 
वापिण्ासाठती जबिदस्तती ककंवा दबाव आणू नये ककंवा त्याचं्ा पुनरुत्ादक वनवडिंतीसंाठती 
त्याचं्ाशती भेदभाव करू नये.  कामगाि ककंवा अज्यदािानंा आवश्यक असलेल्ा सव्य 
वैद्कीय चाचण्ा भेदभावपूण्य पधिततीने वापिल्ा जाऊ नयेत. 

सप्ायस्यनती वेतन ककंवा िोजगािाच्ा स्तिावि भेदभाव न किता वाजवती अपंगत्व, धार्मक 
ककंवा गभ्यधािणा-संबंधधत वनवास व्यवस्था किणे आवश्यक आहे. िोजगाि पधिततीमंध् े
लैंगगक समानतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या समान संधती असणािे िोजगाि धोिण सप्ायस्यकडेिं 
असणे आवश्यक आहे. सप्ायस्यनती गिोदि, स्तनपान देणािे पालक ककंवा पालकाचं्ा 
िजेवरून पितणाऱ्या कामगािासंोबत भेदभाव करू नये आणण सप्ायस्य कडेिं पालकत्व 
िजा धोिण असावे जे यास प्रवतबंधधत किते.

आम्ती सप्ायस्यना धोिणे आणण पधितती ववकधसत किण्ासाठती प्रोत्साकहत कितो ज े
प्रवतवनधधत्व सुलभ कितात आणण ववववधता, समानता आणण समावेशानंा प्रोत्साहन 
देतात.. आम्ती सप्ायस्यना भेदभाव आणण छळाच्ा जोखमतीसाठती त्यांच्ा कंपनती 
संसृ्कततीचे मूल्ाकंन किण्ासाठती आणण कोणत्याहती जोखमतीचे वनिाकिण किण्ासाठती 
व्यवस्थापन योजना आणण प्रणशक्षण लागू किण्ासाठती प्रोत्साकहत कितो. आम्ती 
सप्ायस्यना कमती प्रवतवनधधत्व केलेल्ा कामगािानंा (उदा. मकहला) करिअि प्रगततीसाठती 
त्याचं्ा संधती वाढववण्ासाठती काय्यक्म प्रदान किण्ास प्रोत्साकहत कितो.

8. छळ आणि गैिवत्यन वविोधती

 सव्य कामगािानंा आदि आणण सन्ानाने वागवणे आवश्यक आहे. सप्ायस्यनती शाितीरिक 
शाब्दिक लैंगगक ककंवा मानधसक, ककंवा कोणत्याहती प्रकािचा छळ ककंवा कू्ि, अमानुष, 
ककंवा अपमानास्पद वागणूक यासह कहसंा, छळ, गैिवत्यन ककंवा बळजबिती यात गंुतू नये 
ककंवा सहन करू नये. यामध् ेकहसंाचािाच्ा धमक्या, शाितीरिक णशक्षा, मानधसक बळजबिती, 
लैंगगक छळ, ललगं-आधारित कहसंा, कामावि प्रवेश किणे ककंवा बाहेि पडिंणे आणण 
वनवासती सुववधावंि अवास्तव वनबांध, अवनयंगत्रत अटक ककंवा ताब्ात घेणे ककंवा इति 
कोणत्याहती प्रकािचती धमकी याचंा समावेश आहे. आम्ती सप्ायस्यना या कक्याकलापानंा 
प्रवतबंधधत किणािती धोिणे अंमलात आणण्ासाठती आणण सव्य कामगािानंा त्याचं्ा मूळ 
भाषेत संप्रेषण किण्ासाठती प्रोत्साकहत कितो. आम्ती सप्ायस्यना सव्य व्यवस्थापक, 
पय्यवेक्षक आणण कामगािांना ललगं-संवेदनशतील लैंगगक छळ आणण ललगं-आधारित 
कहसंा प्रणशक्षण प्रदान किण्ास प्रोत्साकहत कितो.

9. तक्राि यंत्रिा आणि अहवाल देिे

सव्य कामगािानंती त्याचं्ा चचतंा व्यक् किण्ास आणण या मानकादं्ािे समाववष् असलेल्ा 
समस्ांचे वनिाकिण गोपनतीय आणण वननावती पधिततीने सूडिं घेण्ापासून मुक् असण े
आवश्यक आहे. कामगािानंा त्याचं्ा तक्ािती सादि किण्ासाठती सप्ायस्यना समान 
आणण प्रभावती तक्ाि यंत्रणा तयाि किणे आणण देखभाल किणे आवश्यक आहे.  वेळेवि 
तपास किण्ासाठती आणण कामगािाचं्ा समस्ाचें वनिाकिण किण्ासाठती सप्ायस्यनती 
प्रभावती वनिाकिण प्रकक्या िाखलती पाकहजे, कामगािानंा स्पष्पणे कळवले पाकहजे. 

उपकंत्राटदािादं्ािे वनयकु् केलेल्ा कामगािानंा अशा यंत्रणेचा अ ॅके्स असणे आवश्यक 
आहे जे त्यानंा उपकंत्राटदािाच्ा विच्ा व्यवस्थापनाकडेिं त्याचं्ा समस्ा आणू देते. 

कामगािानंती आमच्ा पुिवठा साखळी मानकाशंती संबंधधत मुद्दांववषयती त्याचं्ा चचतंा 
व्यक् किण्ास मोकळे असले पाकहजे Amazonमेझॉन ककंवा Amazonमेझॉनच्ा 
ऑकडिंटस्यना गोपनतीय कामगाि मुलाखततीदं्ािे आणण सूडिं घेण्ाच्ा भतीततीणशवाय ऑकडिंट 
प्रकक्येत भाग घेण्ाचती पिवानगती कदलती. 

10. सहवासाचे स्ातंत्र्य

सप्ायस्यनती कामगाि संघटना ककंवा त्यांच्ा स्त:च्ा वनवडिंतीचती इति कायदेशतीि 
संघटना तयाि किण्ाच्ा, सामतील होण्ाच्ा ककंवा सामतील होण्ापासून पिावृत्त 
किण्ाच्ा कामगािाचं्ा अधधकािाचंा आदि केला पाकहजे. सप्ायस्यनती कामगािाचं्ा 
संघटना स्ातंत्र्य आणण सामूकहक सौदेबाजतीच्ा अधधकािाचंा आदि केला पाकहजे. या 
अधधकािाचं्ा अकहसंक वापिासाठती कामगािानंा दंडिं आकािला जाऊ नये ककंवा त्याचंा 
सूडिं, छळ ककंवा धमकावले जाऊ नये. 

आिोग्य आणि सुिक्क्षतता
1. आिोग्य आणि सुिक्क्षतता

सप्ायस्यनती कामगािांना सुिणक्षत आणण वनिोगती कामाचे वाताविण प्रदान किण े
आवश्यक आहे जे कामगािाचं्ा शाितीरिक आणण मानधसक आिोग्याचती हानती टाळते. 
सप्ायस्यनती व्यावसाययक सुिणक्षतता, कामाच्ा परिस्स्थतती आणण आिोग्य मानकाशंती 
संबंधधत लागू कायद्ाचें पालन किणे आवश्यक आहे. कायद्ानुसाि आवश्यक असेल 
तेर्े, Amazon ला सप्ायस्यनती कामगािाचं्ा आिोग्य आणण सुिक्षा सगमत्याचंती सोय 
किणे, कामगािानंा उपलब्ध असलेल्ा कठकाणती आणण भाषेत आिोग्य आणण सुिक्षा 
माकहतती पोस् किणे आणण कामगािांना िोजगािाच्ा सुरुवाततीला आणण त्यानंति 
वनयगमतपणे आिोग्य आणण सुिक्षा प्रणशक्षण देणे आवश्यक आहे. आणण कामाच्ा 
कठकाणती होणाऱ्या जखमाचंा समावेश आहे. जेर्े कायदा शातं आहे, आम्ती या सववोत्तम 
पधिततीनंा प्रोत्साकहत कितो. Amazon सप्ायस्यना ललगं समावेशती पधिततीने कामाच्ा 
कठकाणती होणाऱ्या कहसंाचािावि काि्यवाई किण्ास प्रोत्साकहत किते. 
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2. सुिक्क्षत कामकाजाचती परिस्स्थतती, व्यावसाययक सुिक्षा आणि औद्ोगगक स्छिता

सुिणक्षत सप्ायस्य-वनयंगत्रत सुववधा, सुववधा पायाभूत सुववधा आणण मशतीन प्रदान 
करून सप्ायस्यनती सुिणक्षत कामाचती परिस्स्थतती िाखलती पाकहजे. सुववधा आणण सप्ायि-
वनयंगत्रत कामगाि वाताविणाने सव्य कायदेशतीि आवश्यकता पूण्य केल्ा पाकहजेत 
आणण भूकंपतीय कक्याकलाप, वािा आणण इति नैसर्गक आपत्ततीचं्ा जोखमतीसाठती 
व्यावसाययकरित्या कडिंझाइन केलेले, साकहत्यांच्ा पुिेशा सामर्था्यने संिचनात्मकदृष्टा 
सुदृढ असणे आवश्यक आहे. अवनयंगत्रत आग, इलेक्ट्ट्कल, यागंत्रक, िासायवनक आणण 
जवैवक धोका उद्भवणाऱ्या इमािततीसंह, इमाितती कोसळून जतीवनास तात्ाळ धोका वनमा्यण 
किणाऱ्या परिस्स्थततीनंा आम्ती प्रोत्साहन देत नाहती.

आम्ड हाला आवश्ड यक आहे की सप्ायस्यनती कम्यचाि्ड याचं्ा आिोग्य आणण सुिणक्षततेच्ड या 
धोक्ड  याचं्ा (उदा., िासायवनक, जैववक, यागंत्रक, ववदु्त आणण इति उजा्य स्ोत; भौवतक 
एजंट; आग; वाहने; पडिंण्ड याचे धोके) होण्ड याच्ड या संभाव्यतेचे वनितीक्षण केले पाकहजे. 
सप्ायस्यनती सववोत्तम पधितती वापरून हे धोके ओळखणे, मूल्ांकन किणे आणण कमती 
किणे आवश्यक आहे. यात धोका दूि किणे समाववष् असू शकते; प्रकक्या ककंवा 
साकहत्य बदलणे; योग्य कडिंझाइनद्ािे वनयंत्रण; अणभयांगत्रकी आणण प्रशासकीय 
वनयंत्रणे, प्रवतबंधात्मक देखभाल, आणण सुिणक्षत काय्य प्रकक्याचंती अंमलबजावणती किण े
(लॉकआउट/टॅगआउटसह); आणण चालू असलेले व्यावसाययक आिोग्य आणण सुिक्षा 
प्रणशक्षण प्रदान किणे. जेर्े या माध्मादं्ािे धोके पुिेसे कमती किता येत नाहतीत, तेर् े
सप्ायस्यनती कामगािानंा योग्य, सुस्स्थततीत, वैयक्क्क संिक्षक उपकिणे मोफत पुिवण े
आवश्यक आहे, तसेच उपकिणे केहिा आणण कशती वापिायचती याचे प्रणशक्षण देण े
आवश्यक आहे. घातक ककंवा धोकादायक परिस्स्थतती ककंवा साकहत्यासह काम किणाि्ड या 
(ककंवा अन्र्ा त्याचं्ा संपका्यत आलेले) कामगाि यानंा या धोक्याशंती संबंधधत असलेल्ा 
धोक्याचंती माकहतती कदलती पाकहजे आणण त्यानंा आगाऊ आणण सतत आधािावि योग्य 
प्रणशक्षण गमळाले पाकहजे.  सप्ायस्यनती कामाच्ा कठकाणती आिोग्य आणण सुिणक्षततेच्ा 
जोखमतीवंि लक्ष ठेवले पाकहजे जे गिोदि ककंवा स्तनपान किणा-या लोकावंि परिणाम 
करू शकतात आणण हे धोके काढून टाकण्ासाठती ककंवा कमती किण्ासाठती वाजवती पावले 
उचललती पाकहजेत त्यानंा अशा कोणत्याहती धोक्याचती माकहतती देणे आणण त्याचंती वाजवती 
िाहण्ाचती व्यवस्था किणे अपेणक्षत आहे. 

व्यावसाययक जखम आणि आजाि: व्यावसाययक दखुापतती आणण आजािानंा प्रवतबंध 
किण्ासाठती, व्यवस्थावपत किण्ासाठती आणण टट्ॅक किण्ासाठती सप्ायस्यनती काय्यपधितती 
आणण प्रणालती ठेवणे आवश्यक आहे; कामगाि अहवाल प्रोत्साकहत किा; इजा आणण 
आजािाचती प्रकिणे वगथीकृत आणण िेकॉडिं्य किा, आवश्यक वैद्कीय उपचाि प्रदान किा, 
प्रकिणाचंती चौकशती किा, त्यांचती कािणे दूि किण्ासाठती सुधािात्मक कृतती अंमलात 
आणा आणण कामगािांना कामावि पित जाण्ाचती सोय किा. आवश्यक वैद्कीय 
उपचािाचंा अर््य असा आहे की कमतीतकमती, कोणत्याहती कामाशती संबंधधत दखुापत आणण/
ककंवा आजािपणाच्ा बाबततीत, सप्ायस्यनती कामगािानंा प्रर्मोपचाि आणण स्स्त आणण 
अ ॅके्धसबल आिोग्य सेवासंंबंधती माकहतती प्रदान किणे आवश्यक आहे. कायद्ानुसाि 
आवश्यक असल्ास, सप्ायस्यनती कोणत्याहती आिोग्य-संबंधधत आणतीबाणतीसाठती पात्र 
आिोग्य व्यावसाययकासंह साइटवि आिोग्य सुववधा प्रदान किणे आवश्यक आहे. 

3. शाितीरिक श्रम अपेक्क्षत असिािे काम

कामगािाचें आिोग्य आणण सुिणक्षतता धोक्यात येणाि नाहती याचती खात्रती किण्ासाठती 
सप्ायस्यनती (मॅन्ुअल मटेरियल हाताळणे आणण जडिं ककंवा वािंवाि उचलणे, दतीघ्यकाळ 
उभे िाहणे आणण वािंवाि ककंवा अधधक श्रमाच्ा कामासह) शाितीरिकदृष्टा मागणती 
असलेलती कायजे सतत ओळखणे, मूल्ाकंन किणे आणण वनयंगत्रत किणे आवश्यक आह े
कामाच्ा कठकाणच्ा परिस्स्थततीमुळे उष्णता ककंवा रं्डिंतीमुळे हानती होत असल्ास पुिेशती 
उष्णता, हवा खेळतती िाखण्ाचती सोय, PPE, ववश्रातंतीचे पया्यय, सूया्यपासून संिक्षण 
(उदा. सावलती) आणण/ककंवा हायडिंट्ेशन प्रदान किणे आवश्यक आह.े आम्ड हती सप्ायस्यना 
अशा पधितती प्रस्ड र्ावपत किण्ड यासाठती प्रोत्ड साकहत कितो ज्ा कम्यचाि्ड यानंा वाताविण 
आणण कायाांच्ड या भौवतक गिजा लक्षात घेऊन त्याचं्ा णशफ्टमध्ड ये पुिेशती ववश्रातंती आणण 
पाण्ड याचा ब्ेक घेऊ देतात.  

4. आपत्ालतीन तयािती आणि प्रवतसाद

सप्ायस्यना प्रवतसाद प्रणालती आणण आपत्ालतीन योजना लागू करून आणण त्याचं्ा 
कामगािानंा ककमान वार्षक प्रणशक्षण देऊन आपत्ालतीन परिस्स्थतती ओळखणे आणण 
त्याचंती योजना आखणे आवश्यक आहे. आपत्ालतीन अहवाल समाववष् किण्ासाठती 
आम्ाला प्रवतसाद प्रणालती आणण आणतीबाणती योजना आवश्यक आहेत; अलाम्य धसस्म; 
कामगाि अधधसूचना आणण वनवा्यसन प्रकक्या; कामगाि प्रणशक्षण आणण कवायतती; 
प्रर्मोपचाि सप्ाय; फायि कडिंटेक्शन आणण सप्रेशन उपकिणे अनब्ॉक केलेले, 
अबाधधत आणण अनलॉक केलेले वनग्यमन सुववधा; आपत्ालतीन प्रवतसादकत्याांसाठती 
संपक्य  माकहतती; आणण पुनप्रा्यप्तती योजना. जतीवन, पया्यविण आणण मालमत्तेचती हानती 
कमती किण्ावि लक्ष कें करित किणाऱ्या योजना आणण प्रकक्या ववकधसत किण्ासाठती 
सप्ायस्यना प्रोत्साहन कदले जाते.

5. मशतीन सेफगार्डर्ग

सप्ायस्यना वनयगमत मशतीनिती देखभाल प्रोग्ाम लागू किणे आवश्यक आहे. 
सुिक्षेशतीसंबंधधत धोके टाळण्ासाठती उत्ादन आणण इति यंत्रणेचे वनयगमतपणे मूल्ाकंन 
किणे आवश्यक आहे. जरे् ेयोग्य असेल तेर्,े सप्ायस्यनती यंत्रसामग्तीने कामगािानंा इजा 
होण्ाचा धोका दश्यववल्ावि योग्यरित्या देखभाल केलेलती यंत्रसामग्ती वनयंत्रणे (उदा. 
भौवतक िक्षक, इंटिलॉक, अडिंर्ळे) प्रदान किणे आवश्यक आहे.

6. सॅवनटायझेशन आणि स्छिता

सप्ायस्यनती कामगािांना सव्य सप्ायि-वनयंगत्रत कामगाि वाताविणात सुिणक्षत, 
स्छिताववषयक परिस्स्थतती प्रदान किणे आवश्यक आहे. कामगािानंा सव्य सप्ायि-
वनयंगत्रत कामगाि वाताविणात मूलभूत स्छिता सुववधा (उदा., हात धुण्ाचे से्शन, 
वपण्ाचे सुिणक्षत पाणती, स्छि शौचालय सुववधा, कचिा ग्हण) वाजवती आणण अवनबांध 
अ ॅके्स असण ेआवश्यक आह.े आम्ड हती सप्ायस्यना कामगािाचंती संख्ड या आणण वयैक्क्क 
गोपनतीयतेला सामावून घेणाि्ड या शौचालय सुववधा पुिववण्ड यास प्रोत्ड साकहत कितो. आम्ती 
वेगवेगळ्ा ललगंाचं्ा कामगािासंाठती शौचालये (आणण शॉवि, लागू असल्ास) वेगळी 
ठेवण्ास प्रोत्साकहत कितो. सप्ायस्यनती कॅन्तीन ककंवा इति खाद्पदार्ाांचती सोय केलती 
असल्ास त्यानंती सॅवनटिती फूडिं तयाि किणे, स्ोिेज किणे आणण खाण्ाच्ा सुववधाचंा 
समावेश किणे आवश्यक आहे आणण आम्ती सप्ायस्यना सव्य कामगािानंा कोणत्याहती 
अन्न वनवासासाठती वाजवती भौवतक प्रवेश प्रदान किण्ास प्रोत्साकहत कितो. 

7. गृहवनमा्यि

सप्ायस्य त्याचें कामगाि आणण/ककंवा कम्यचाऱ्यानंा सामावनू घेण्ासाठती वनवासती सुववधा/
गृहवनमा्यण पुिवत असल्ास, सुववधा सप्ायि-वनयंगत्रत कामगाि वाताविण मानलती 
जाते आणण सप्ायस्यनती कामगािाचं्ा गोपनतीयतेचा आदि किणाि्ड या आणण सव्य लागू 
कायदेशतीि आवश्यकता आणण या मानकांचती पूत्यता किणािे स्छि आणण सुिणक्षत 
वनवास प्रदान किणे आवश्यक आहे. प्रदान केलेलती कोणततीहती घिे समर्पत वनवासती 
जागा म्णून पात्र असणे आवश्यक आहे, कोणत्याहती उत्ादन क्षेत्रापासून भौवतकदृष्टा 
वेगळी. वनवासती सुववधा संिचनात्मकदृष्टा सुिणक्षत, स्छि असणे आवश्यक आहे आणण 
वेगवेगळ्ा ललगंाचं्ा कामगािासंाठती झोपण्ाचे विाट्यि वेगळे असणे आवश्यक आहे. 
वनवासती सुववधा कामगािाचं्ा जतीवनास त्वरित धोका होऊ शकतो अशा धोक्यापंासून 
मुक् असणे आवश्यक आहे. वनवासती सुववधा फायि अलाम्य, शोध आणण ससे्पन्शन 
उपकिणानंती सुसज्ज असणे आवश्यक आहे. सव्य वनवासती सुववधामंध्े, कामगािानंा 
आपत्ालतीन परिस्स्थततीत बाहेि पडिंण्ाचे पुिेसे साधन, वाजवती आणण सुिणक्षत वैयक्क्क 
जागा, वाजवती प्रवेश आणण बाहेि पडिंण्ाचे ववशेषाधधकाि, आघंोळीसाठती गिम पाण्ाचा 
वाजवती अ ॅके्स, प्रकाश आणण वतीज, पुिेशती उष्णता आणण हवा खेळतती िाहण्ाचती सोय, 
वनवासती जागेत आणतीबाणतीच्ा परिस्स्थततीला सामोिे जाण्ाशतीसंबंधधत, सुिणक्षतताआणण 
कामाच्ा सुववधेपयांत आणण वाजवती वाहतूकीशतीसंबंधधत (चालून वाजवतीपणे प्रवेश 
किण्ायोग्य नसल्ास) प्रणशक्षण प्रदान किणे आवश्यक आहे. 
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पया्यविि
1. पया्यविि

सप्ायस्यनती स्छि, वनिोगती आणण शाश्वत वाताविणाच्ा अधधकािाचा आदि केला 
पाकहजे. सप्ायस्यनती लागू पया्यविणतीय कायदे आणण वनयमाचें पालन किणे आवश्यक 
आहे. सप्ायस्यनती पया्यविणावि होणािे प्रवतकूल परिणाम कमती केले पाकहजेत, ( 
ऊजजेचा वापि कमती किणे, हवेचे उत्सज्यन, हरितगृह वायू उत्सज्यन, कचिा, पाण्ाचा 
वापि, प्रदूषण, आणण घातक पदार््य याचंा समावेश आहे). सप्ायस्यना पया्यविणतीय 
शाश्वततेचे समर््यन किणाि्ड या प्रयत्नामंध्े गंुतण्ासाठती प्रोत्साकहत केले जाते, जसे की 
पया्यविणतीय योग्य परिश्रम घेणे आणण त्याचं्ा संपूण्य ऑपिेशर्न आणण सप्ाय चेनमध् े
पया्यविणतीयदृष्टा कटकाऊ पधितती एकगत्रत किण्ाच्ा कदशेने प्रगतती किणे. 

2. ऊजजेचा वापि आणि हरितगृह गॅस उत्सज्यन

आम्ती सप्ायस्यना सतत ऊजा्य काय्यक्षमता सुधािण्ासाठती आणण उजजेचा वापि आणण 
ग्तीनहाऊस गॅस उत्सज्यन कमती किण्ासाठती प्रोत्साकहत कितो. सप्ायस्यनती ग्तीनहाऊस 
गॅस उत्सज्यनाचा अहवाल टट्ॅक किावा, त्याचे दस्तऐवजतीकिण किावे आणण ववनंतती 
केल्ावि, Amazon ला ते द्ावे. सप्ायस्यना ग्तीनहाऊस गॅस कमती किण्ाचे उद्द्दष् 
स्थावपत किण्ासाठती आणण त्यांच्ा प्रगततीचा साव्यजवनकरित्या अहवाल देण्ासाठती 
प्रोत्साकहत केले जाते. 

3. पया्यविितीय पिवानग्या आणि िेकॉर््यकीवपगं

सप्ायस्यनती सव्य आवश्यक पया्यविणतीय पिवानग्या, मंजूिती आणण नोदंणती प्राप्त किण े
आणण चालू ठेवण ेआवश्यक आह ेआणण लागू ऑपिेशनल आणण रिपोर्डटग आवश्यकताचें 
पालन किणे आवश्यक आहे. 

4. घातक पदार्ाांचे प्रभावती व्यवस्थापन आणि ववले्वाट लाविे

सप्ायस्यनती उत्ादने, उत्ादन, ऑपिेशर्न आणण सेवामंधतील ववणशष् पदार्ाांच्ा प्रवतबंध 
ककंवा प्रवतबंधासंबंधती सव्य लागू कायदे आणण वनयमाचें पालन किणे आवश्यक आहे. 
सप्ायस्यनती मानवानंा ककंवा पया्यविणाला धोका वनमा्यण किणाऱ्या घातक पदार्ाांचती (उदा. 
िसायने आणण साकहत्य) सुिणक्षत हाताळणती, हालचाल, स्ोिेज आणण ववले्वाट प्रभावतीपण े
ओळखणे आणण व्यवस्थावपत किणे आवश्यक आहे. सप्ायस्यनती कामगािानंा घातक 
पदार्ाांचती सुिणक्षत हाताळणती आणण ववल्ेवाट लावण्ाबाबत योग्य प्रणशक्षण कदले पाकहजे. 

5. प्रभावती संसाधन व्यवस्थापन

सप्ायस्यनती प्रभावती व्यवस्थापन प्रणालती लागू किाव्यात. व्यवस्थापन प्रणालतीनंती वनयामक 
आवश्यकतांचे पालन केले पाकहजे आणण इष्तम काय्यप्रदश्यन सुलभ केले पाकहजे. 
Amazon च्ा ववनंततीनुसाि, सप्ायस्यनती हे दाखवणे आवश्यक आहे की आवश्यक 
व्यवस्थापन आणण वनयंत्रण प्रणालती योग्यरित्या काय्य कित आहेत.

प्रदूषि प्रवतबंध: सप्ायस्यना प्रदूषण वनयंत्रण उपकिणे जोडिंण्ासाठती आणण/ककंवा 
हवा आणण ग्तीनहाऊस गॅस उत्सज्यन, प्रदूषकाचें ववसज्यन आणण कचऱ्याचती वनर्मतती कमती 
किण्ासाठती ककंवा दूि किण्ात मदत किण्ासाठती उत्ादन, देखभाल आणण सुववधा 
प्रकक्येत बदल किण्ास प्रोत्साहन कदले जाते.  

संसाधन संवध्यन: सप्ायस्यनती जतीवाश्म इंधनाचा वापि कमती केला पाकहजे आणण आम्ती 
सप्ायस्यना पाणती आणण खवनजासंह इति नैसर्गक संसाधनाचंा वापि कमती किण्ास 
आणण जंगलतोडिं टाळण्ास प्रोत्साकहत कितो. आम्ती सप्ायस्यना उत्ादन सुधािणे, 
देखभाल आणण सुववधा प्रकक्या, सामग्ती बदलणे, पुनवा्यपि, संवध्यन ककंवा पुनवा्यपि 
यासािख्या पधितती लागू किण्ास प्रोत्साकहत कितो.

पािती व्यवस्थापन: लागू असलेल्ा कायद्ानुंसाि कडिंस्चाज्य किण्ापूवथी ककंवा ववल्ेवाट 
लावण्ापूवथी सव्य साडंिंपाणती वनयगमतपण ेपितीक्षण केले जाण,े वनयंगत्रत किण ेआणण त्यावि 
प्रकक्या किणे आवश्यक आहे. आम्ती  सप्ायस्यना जलस्ड त्रोत, वापि आणण ववसज्यन 
दस्ड तऐवजजत किण्ड यासाठती, वैणशष्टतीकृत आणण पितीक्षण किणाि्ड या जल व्ड यवस्ड र्ापन 

काय्यक्माचती अंमलबजावणती किण्ड यास प्रोत्ड साहन देतो; जे पाणती वाचवण्ाच्ा संधती 
शोधतात; आणण दूवषत वाकहन्ावंि वनयंत्रणात ठेवतात. 

घनकचिा: सप्ायस्यना लागू कायद्ानुंसाि ऑपिेशर्नमधून वनमा्यण होणािा घनकचिा 
ओळखणे, व्यवस्थावपत किणे आणण जबाबदाितीने ववल्ेवाट लावणे ककंवा पुनवा्यपि किण े
आवश्यक आहे. आम्ती सप्ायस्यना त्याचं्ा संपूण्य ऑपिेशर्नमध्े लँडिंकफलमध्े कचिा 
कमती किण्ास प्रोत्साकहत कितो.

वायु उत्सज्यन: सप्ायस्यनती कडिंस्चाज्य किण्ापूवथी कायद्ानुसाि आवश्यक असलेल्ा 
ऑपिेशर्नमधून तयाि होणािती अस्स्थि सेंकरिय िसायने, एिोसोल, संक्षािक, कण, 
ओझोन कमती किणािे पदार््य आणण ज्वलन उप-उत्ादने याचें वाय ुउत्सज्यन ओळखणे, 
वनयगमतपणे वनितीक्षण किणे, वनयंगत्रत किणे आणण उपचाि किणे आवश्यक आहे. 
ओझोन कमती किणािे पदार््य लागू प्रोटोकॉलनुसाि प्रभावतीपणे व्यवस्थावपत केले पाकहजेत. 

6. पया्यविण न्ाय

Amazon सप्ायस्यना पया्यविणतीय समानतेच्ा समस्ाचें मूल्ाकंन आणण वनिाकिण 
किण्ासाठती आणण सप्ायस्यचा त्याचं्ा व्यवसायाशती संबंधधत लोक आणण समुदायावंि 
पया्यविणतीय प्रभाव समजून घेण्ासाठती प्रोत्साकहत किते. आम्ती सप्ायस्यना या 
समुदायानंा सामोिे जावे लागणाऱ्या औद्ोगगक आणण ग्ाहक पधिततीमंुळे हवा, पाणती आणण 
माततीच्ा प्रदूषणाच्ा पया्यविणतीय प्रदश्यनाच्ा कोणत्याहती उच्च भािाच्ा आधािावि, 
सवा्यत असुिणक्षत आणण उपेणक्षत समुदायाचें आिोग्य आणण कल्ाण सुधािण्ासाठती 
पुढाकाि घेण्ास प्रोत्साकहत कितो. 

जबाबदाि आणि शाश्वत साकहत्य 
आणि कमोडर्टती सोर्ससग 
1. खवनजे

Amazon संघषा्यला खतपाणती घालणाऱ्या खवनजांचा वापि टाळण्ास वचनबधि 
आहे. सप्ायस्यनती आमच्ा उत्ादनामंध्े वापिल्ा जाणाि्ड या वनयुक् खवनजाचें मूळ 
ओळखण्ाच्ा आमच्ा प्रयत्नानंा समर््यन कदले पाकहजे. या योग्य परिश्रमाच्ा अनुषंगाने, 
सप्ायस्यनती स्ेल्टस्य आणण रिफायनस्यकडूिंन ्रिोत घेतले पाकहजे ज्ानंती मान्ताप्राप्त 
तृततीय-पक्ष जबाबदाि खवनज ऑकडिंट यशस्तीरित्या पूण्य केले आहे. 

2. साकहत्य आणि कमोडर्टती सोर्ससग

सप्ायस्यनती उत्ादनामंध् ेवापिल्ा जाणाि्ड या वस्त ूस्थावनक समुदायाचंा आदि किततील 
आणण इकोधसस्मचे िक्षण किततील अशा प्रकािे किाव्यात. सप्ायस्यनती त्याचं्ा अपस्ट्तीम 
सप्ायस्यच्ा सामाजजक आणण पया्यविणतीय काय्यप्रदश्यनावि मान्ताप्राप्त योग्य परिश्रम 
फे्मवक्य च्ा अनुषंगाने सातत्याने वनितीक्षण केले पाकहजे आणण Amazon च्ा 
ववनंततीनुसाि समर््यन दस्तऐवज प्रदान केले पाकहजेत.

जमतीन आणि नैसर्गक संसाधन 
अधधकाि
1. जमतीन आणि नैसर्गक संसाधन अधधकाि

सप्ायस्यनती नैसर्गक संसाधनावंि (उदा. मत्स्यपालन, जंगले आणण पाणती )प्रस्थावपत 
साव्यजवनक, खाजगती, सापं्रदाययक, सामूकहक, स्देशती आणण प्रर्ागत हक्कासंह, व्यक्ती, 
स्थावनक लोक आणण स्थावनक समुदायाचं्ा कायदेशतीि जगमनतीच्ा अधधकािाचंा आदि 
केला पाकहजे.. सप्ायस्य आमच्ा सप्ाय चेनमधतील जमतीन बळकावणे ककंवा जमतीन 
ककंवा नैसर्गक संसाधनाचंा बेकायदेशतीि वापि करू शकत नाहतीत. जमतीन आणण नैसर्गक 
संसाधनाचंा सप्ायि वापि संपादन, ववकास ककंवा भाडेिंपट्ा यासह प्रभाववत स्थावनक 
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समुदाय, जसे की मकहला,, स्थावनक लोक, आणण इति उपेणक्षत भागधािकाचं्ा ववनामूल्, 
पूव्य आणण सूचचत संमततीच्ा (FPIC) अधतीन आहेत. Amazon च्ा ववनंततीनुसाि, 
सप्ायस्यनती जमतीन आणण/ककंवा नैसर्गक संसाधने वापिण्ाचा कायदेशतीि अधधकाि 
प्रदर्शत किणे आवश्यक आहे.

नैवतक वागिकू
1. लाचलुचपत नाहती

Amazon सप्ायस्यना कोणत्याहती कािणास्तव कोणाकडूिंनहती लाच घेणाऱ्यानंा सहन 
किणाि नाहती मग त ेसिकािती अधधकािती ककंवा खाजगती क्षते्राशती संबंधधत हती असोत. यामध् े
कोणत्याहती कािणास्तव कोणालाहती अवाजवती ककंवा अयोग्य लाभ गमळवून देण्ासाठती 
ककंवा प्रदान किण्ासाठती मौल्वान कोणततीहती गोष् ऑफि किणे, वचन देणे, अधधकृत 
किणे, देणे ककंवा स्तीकािणे समाववष् आहे. सप्ायस्यनती Amazon कम्यचाऱ्यांना 
आमच्ा व्यावसाययक आचािसंकहता आणण नैवतकता याचें उलं्घन किण्ास प्रवृत्त 
करू नये.

2. भ्रष्ाचाि वविोधती

United States Foreign Corrupt Practices Act आणण United 
Kingdom Bribery Act यासह लागू असलेल्ा भ्रष्ाचाि वविोधती कायद्ांचे 
सप्ायस्यनती पालन किणे आवश्यक आहे आणण Amazon च्ा वततीने सिकािती 
अधधकाऱ्याला कधतीहती लाच देऊ नये. सप्ायस्यनती प्रत्यक्ष ककंवा अप्रत्यक्षपणे स्तीकारू 
नये; ककंवा सिकािती अधधकाि्ड यानंा अयोग्य ितीततीने वागण्ास प्रोत्साहन देण्ासाठती ककंवा 
तसे केल्ाबद्दल त्यानंा रिवॉडिं्य देण्ासाठती त्यानंा मोलाचती कोणततीहती गोष् ऑफि किणे, 
देणे, अधधकृत किणे ककंवा वचन देणे. प्रवतबंधधत देयके अनेक प्रकािचती असू शकतात, 
पिंतु िोख ककंवा िोख समतुल्, भेटवस्तू, जेवण आणण किमणुकीपुिते मया्यकदत नाहती. 
या तितुदतीच्ा लागू होण्ाबाबत ककंवा या तितुदतीततील अपवादाबंाबत कोणतेहती प्रश्न 
Amazon च्ा कायदेशतीि ववभागाकडेिं वनदजेणशत केले पाकहजेत. भ्रष्ाचािवविोधती 
कायद्ाचें पालन िाखण्ासाठती सप्ायस्यनती देखिेख, िेकॉडिं्य ठेवणे आणण अंमलबजावणती 
प्रकक्या अंमलात आणणे आणण देखभाल किणे आवश्यक आहे.

3. व्व्हसलब्ोअि संिक्षि

सप्ायस्यनती कामगाि व्हिसलब्ोअिच्ा गोपनतीयतेचे िक्षण केले पाकहजे आणण कामगाि 
व्हिसलब्ोअस्यववरुधि सूडिं घेण्ास प्रवतबंध केला पाकहजे, जे सद्भावनेने सप्ायस्य ककंवा 
कम्यचािती ककंवा सप्ायिचे अधधकािती याचं्ाकडूिंन अयोग्य वत्यन (उदाहिणार््य, पया्यविण 
ककंवा मानवती हक्क उलं्घन, कामाच्ा कठकाणती तक्ािती आणण अनवैतक व्यवसाय पधिततीशंती 
संबंधधत) तक्ाि कितात. 

4. पािदश्यकता

Amazon ला सप्ायस्यनती कामाच्ा परिस्स्थततीबद्दल (उदा. वेतन आणण कामाच्ा 
तासाचं्ा नोदंती), उपकंत्राटदाि आणण कामगाि एजंट्डसबद्दल पूण्य आणण अचूक नोदंती ठेवण े
आणण िाखणे आवश्यक आहे. Amazon च्ा ववनंततीनुसाि, आम्ाला सप्ायस्यनती 
वस्तू आणण घटक साकहत्यासाठती अचूक कस्डिंती िेकॉडिं्य चेन प्रदान किणे आवश्यक आहे. 
Amazon या मानकाशंती सुसंगत असल्ाचती पुष्ती किण्ासाठती सप्ायस्यचे मूल्ांकन 
किण्ाचा अधधकाि िाखून ठेवते. सप्ायिचे श्रम, आिोग्य आणण सुिणक्षतता, मानवती 
हक्क, पया्यविण, कमोकडिंटती सोर्ससग, नैवतक ककंवा व्यवस्थापन पधिततीशंती संबंधधत माकहतती 
Amazon च्ा ववनंततीवि उघडिं किणे आवश्यक आहे, जेर्े या मानकाशंती ककंवा लागू 
वनयमानुंसाि सुसंगतता प्रदर्शत किणे आवश्यक आहे. सप्ायस्य कोणत्याहती माकहतती 
ववनंत्या ककंवा Amazon त्याचं्ा या जबाबदाऱ्याचं्ा पूत्यतेचती पुष्ती किण्ासाठती ककंवा 
आमच्ा स्तःच्ा प्रकटतीकिण आणण अहवालाच्ा दाययत्वाचंती पूत्यता किण्ासाठती सुरू 
करू शकणाि्ड या मूल्ाकंनानंा सहकाय्य किततील. सप्ायस्यनती सप्ायि चेनमधतील िेकॉडिं्य 
खोटे ठिवू नये ककंवा अटती ककंवा पधिततीचें चुकीचे वण्यन करू नये. 

5. गोपनतीयता आणि रे्टा संिक्षि

वैयक्क्क माकहतती संकललत, संग्कहत, प्रकक्या, प्रसारित आणण सामाययक केल्ावि 
सप्ायस्यनती लागू गोपनतीयता आणण माकहतती सुिक्षा कायद्ांचे आणण वनयामक 
आवश्यकताचें पालन किणे आवश्यक आहे. Amazon च्ा ववनंततीनुसाि, सप्ायस्यनती 
सप्ायि संबंधाच्ा व्याप्ततीमध् ेडेिंटा आणण माकहततीचा वापि आणण व्यवस्थापन उघडिं केले 
पाकहजे. सप्ायस्यनती कामगािाच्ा गोपनतीयतेमध्े हस्तक्षेप किण्ासाठती अवनयंगत्रतपण े
वागू नये. Amazon ला या मानकानुंसाि माकहतती गोळा किण्ापासून िोखण्ासाठती 
या ववभागाततील कोणत्याहती गोष्तीचा अर््य लावला जाऊ नये, जोपयांत सप्ायस्य हे दाखव ू
शकत नाहतीत की असे किणे कायद्ाचे उलं्घन किते. 

6. जबाबदाि कृत्त्रम बुत्द्धमत्ता

सप्ायस्य जे ववकधसत कितात (ककंवा ववकधसत किण्ात योगदान देतात), प्रणशक्षण 
देतात ककंवा कृगत्रम बुगधिमत्ता (AI) वापितात ते कायदेशतीि आवश्यकतानुंसाि किण े
आवश्यक आहे आणण जबाबदाि AI साठती सववोत्तम पधिततीचें पालन किण्ाचा प्रयत्न 
केला पाकहजे.

7. व्यापाि

सप्ायस्यनती सव्य लागू आयात, पुनआ्ययात, मंजुिती, बकहष्ाि वविोधती, वनया्यत आणण 
पुनर्नया्यत वनयंत्रण कायद्ांचे पालन किणे आवश्यक आहे. सप्ायस्यचती पावतती 
प्रवतबंधधत ककंवा िोखलती गेलती असल्ास, त्यानंती Amazon ला कोणततीहती वस्तू ककंवा 
सेवा प्रदान करू नये, ज्ामध्े देशातून उद्भवलेल्ा ककंवा एखाद्ा व्यक्ती, कॉपवोरिेशन, 
संस्था ककंवा वनबांध ककंवा इति कोणत्याहती वनबांधाखंालतील व्यक्ती, कॉपवोरिेशन, संस्था 
ककंवा संस्थेद्ािे उत्ाकदत ककंवा संयुक् िाष्ट्, यनुायटेडिं से्ट्डस, यिुोवपयन यवुनयन ककंवा 
इति कोणत्याहती लागू सिकािती प्राधधकिणाद्ािे प्रशाधसत प्रदान केलेल्ा कोणत्याहती वस्त ू
ककंवा सेवाचंा समावेश आहे.

व्यवस्थापन प्रिाल्ा
1. व्यवस्थापन प्रिाल्ा

सप्ायस्यनती या मानकाचं्ा वविोधात सतत सुधािणा किण्ासाठती आणण लागू कायद्ांचे 
पालन िाखण्ासाठती व्यवस्थापन प्रणालतीचा अवलंब केला पाकहजे. 

व्यवस्थापन उत्तिदाययत्व आणि जबाबदािती: सप्ायस्यना व्यवस्थापन प्रणालती आणण 
काय्यक्मांच्ा अंमलबजावणतीसाठती जबाबदाि वनयुक् प्रवतवनधती असावेत जे लागू 
कायद्ाचें पालन, आमच्ा मानकाशंती सुसंगतता आणण, जजर्े कायदेशतीिरित्या आवश्यक 
असेल, सप्ायस्यचे सवा्यत महत्ताचे मानवती हक्क आणण पया्यविणतीय जोखमतीनंा संबोधधत 
किण्ासाठती प्रगतती कितात. वरिष् व्यवस्थापनाने व्यवस्थापन प्रणालती आणण काय्यक्माचंती 
गुणवत्ता आणण काय्यक्षमतेचे वनयगमतपणे पितीक्षण आणण मूल्ाकंन किणे आवश्यक 
आहे.

जोखतीम व्यवस्थापन: सप्ायस्यनती त्यांच्ा व्यवसाय पधिततीशंती संबंधधत पया्यविणतीय, 
मानवती हक्क, आिोग्य, सुिणक्षतता आणण नैवतक जोखमती ओळखण्ासाठती, प्रवतबंध 
किण्ासाठती, संबोधधत किण्ासाठती, कमती किण्ासाठती आणण खात्यासाठती योग्य 
परिश्रम प्रकक्या स्थावपत केलती पाकहजे. सप्ायस्यनती काय्यप्रदश्यन उद्द्दष्,े उद्द्दष् ेआणण 
अंमलबजावणती योजनांचा ववकास आणण मागोवा ठेवावा, स्यं-मूल्ांकन यंत्रणा 
अवलंबलती पाकहज ेआणण सतत सुधािणा किावती. याव्यवतरिक्, व्यवस्थापनाने ओळखल्ा 
जाणाऱ्या जोखमतीवंि वनयंत्रण ठेवण्ासाठती आणण अनुपालन िाखण्ासाठती लागू कायदे 
आणण वनयम ओळखण्ासाठती, वनितीक्षण किण्ासाठती आणण समजून घेण्ासाठती योग्य 
प्रकक्या ववकधसत केल्ा पाकहजेत. सप्ायस्यनती उपकंत्राटदािांसह त्यांच्ा स्तःच्ा 
ऑपिेशर्न आणण सप्ाय चेनमध्े या मानकाचें सतत वनितीक्षण किणे आणण त्याचंती 
अंमलबजावणती किणे आवश्यक आहे. आमच्ामानकामंध्े प्रवतवबवंबत केल्ाप्रमाण े
सप्ायस्यनती आमच्ा अपेक्षा आणण आमच्ा ग्ाहकाचं्ा अपेक्षाचंती पूत्यता किण्ासाठती 
ककंवा त्यापेक्षा जास्त किण्ासाठती स्यंचे मूल्ाकंन केले पाकहजे आणण सुधािणा केल्ा 
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पाकहजेत. आम्ती सप्ायस्यना स््रिया आणण असुिणक्षत गटांसाठती असलेल्ा त्यांच्ा 
जोखमतीचें सतत मूल्ाकंन किण्ासाठती प्रोत्साकहत कितो, ज्ात मुले, स्थावनक लोक 
आणण तातु्िते ककंवा स्थलातंरित कामगाि याचंा समावेश आहे.

2. प्रणशक्षि

सप्ायस्यनती सप्ायि धोिणे, या मानकाचंती अंमलबजावणती किण्ासाठती आणण लागू 
कायदेशतीि आवश्यकतांचे पालन किण्ासाठती व्यवस्थापक आणण कामगािांसाठती 
योग्य प्रणशक्षण काय्यक्म िाखले पाकहजेत. मकहला आणण असुिणक्षत गटावंि असमानतेने 
परिणाम किणाऱ्या समस्ांचे वनिाकिण किण्ासाठती आम्ती व्यवस्थापक आणण 
कामगािासंाठती सव्य प्रणशक्षणे तयाि किण्ास प्रोत्साकहत कितो.

3. संपे्रषि आणि कामगाि अणभप्राय

सप्ायस्यनती Amazon आणण सप्ायस्य धोिणे, पधितती आणण अपेक्षाबंद्दल कामगािानंा 
स्पष्पणे आणण अचूकपणे संवाद साधाला पाकहजे आणण त्यानंा णशणक्षत केले पाकहजे. 
Amazon सप्ायस्यना कामगािाचं्ा त्याचं्ा अधधकाि आणण जबाबदाऱ्या समजून 
घेण्ासाठती आणण त्यानंा कामगाि-व्यवस्थापन सगमत्या, कामगाि आवाज संवाद ककंवा 
तत्सम मंचादं्ािे अर््यपूण्यपण ेगुं तवनू ठेवण्ासाठती प्रकक्या िाबववण्ासाठती प्रोत्साकहत कित.े 
Amazon ला सप्ायस्यना त्यांच्ा कामगािांसाठती अ ॅके्धसबल कठकाणती शैक्षणणक 
साकहत्य पोस् किणे आणण योग्य स्थावनक भाषेत अनुवाकदत किणे, मुख्य समस्ाचं्ा 
जोखमतीबंद्दल कामगािानंा प्रणशणक्षत किणे आणण कामगािानंा त्याचं्ा अधधकािाबंद्दल 
सूचचत किणे ककंवा अन्र्ा प्रणशक्षण देणे आवश्यक असू शकते. सप्ायस्यनती संभाव्य 
वनिक्षिता आणण सामाजजक-सासृं्कवतक अडिंर्ळ्ाबंद्दल जागरूक असले पाकहजे आणण 
संवाद आणण प्रणशक्षणाने या समस्ा ववचािात घेतल्ा पाकहजेत.

4. उपाय

सप्ायस्यनती अतंग्यत ककंवा बाह्य मूल्ाकंन, तपासणती, तपास, पितीक्षण ेआणण अहवालादं्ािे 
ओळखल्ा जाणाि्ड या गैि-अनुरूपतेचे वेळेवि वनिाकिण किण्ासाठती प्रकक्या िाखलती 
पाकहजे.

5. दस्तऐवजतीकिि आणि िेकॉर्््यस

सप्ायस्यना लागू कायदेशतीि आवश्यकता याचें पूण्य पालन करून व्यवसाय िेकॉडिं्य तयाि 
किण,े िाखून ठेवण ेआणण ववल्ेवाट लावण ेआणण या मानकाशंती सुसंगतता प्रदर्शत किण े
आवश्यक आहे. पूण्य पालन व्यवसाय िेकॉडिं्य ववल्ेवाट लावणे. गोपनतीयतेचे संिक्षण 
किण्ासाठती सप्ायस्यनती योग्य गोपनतीयता िाखलती पाकहजे. सव्य सुववधानंती वैध व्यवसाय 
पिवाना िाखला पाकहजे; सप्ायस्य सव्य कायदेशतीि आवश्यकताचें पितीक्षण आणण पालन 
किण्ासाठती जबाबदाि आहेत आणण त्यांच्ाकडेिं ऑपिेट किण्ासाठती आवश्यक 
पिवानग्या आणण कागदपत्रे उपलब्ध आहेत, उदाहिणार््य, पिवाने (उदा. आिोग्य आणण 
सुिक्षा पिवाने, भोगवटा पिवाने इ.) आणण आवश्यक सतीमाशुल्क नोदंती.
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