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పరిచయం
Amazonలో, మానవ హక్కులు మరియు పరా్యవరణానిన్ గౌరవించే 
మరియు కారిమిక్ల పా్ర థమిక గౌరవానిన్ రక్షించే విధంగ్ ఉతపితితు  
చేసిన లేదా సరఫరా చేసిన ఉతపితతు ులు మరియు సరీ్వస్ లను 
అంద్ంచడానిక్ మేము కట్ట ుబడి ఉనాన్ము. ఇదే సటూత్్ర లక్ కట్ట ుబడి 
ఉనన్ సరఫరాదారులతో మేము నిమగన్ం చేస్తు ము. Amazon 
సరఫరా చెయిన్ ప్రె మాణాలు (“ప్రె మాణాలు”) ప్్ర వైడర్ లు, వికే్రె తలు, 
విక్రె య భాగస్్వములు, కాంటా్ర క్ట ర్ లు మరియు సబ్ కాంటా్ర క్ట ర్ ల 
(“సరఫరాదారులు”)తో సహా Amazon మరియు Amazon 
యొకకు అనుబంధ సంసథి ల కోసం వసతు ువులు మరియు సరీ్వస్ ల 
సరఫరాదారులక్ వరితు స్తు యి. ఐక్యరాజ్యసమితి (UN) మరియు 
అంతరాజా తీయ కారిమిక సంసథి  (ILO)చే అభివృద్ధి  అయిన ప్రె ముఖ 
అంతరాజా తీయ ప్రె మాణాలు మరియు చటా్ర ల దా్వరా మా నిబదధి త 
మరియు విధానం తెల్యజేయడం జరిగింద్. వా్యపారం మరియు 
మానవ హక్కులపై UN మారగా దర్శక సటూత్్ర లు, మానవ హక్కుల UN 
యటూనివరస్ల్ డికలో రేషన్, ILO యొకకు కోర్ కన్్వన్ష న్ లు మరియు 
పనిలో పా్ర థమిక సటూత్్ర లు మరియు హక్కులపై ILO డికలో రేషన్ ను 
గౌరవించటానిక్ మరియు మద్ద తు ఇవ్వడానిక్ Amazon కట్ట ుబడి 
ఉంద్. ఈ ప్రె మాణాలు పైన అంతరాజా తీయంగ్ గురితు ంచిన సటూత్్ర లు, 
ప్రె మాణాలు మరియు చటా్ర ల నుండి తీసుకోవడం జరిగింద్.  ఈ 
ప్రె మాణాలను వివరించేటపుపిడు, మేము UN మరియు ILO మారగా దర్శక 
పదారాథి లు మరియు నిర్వచనాలను అనుసరిస్తు ము. 

Amazon సో్ట ర్ లో విక్రె యించే అనిన్ ఉతపితతు ులు లేదా Amazonక్ 
అంద్ంచిన ఉతపితతు ులు లేదా సరీ్వస్ లు ఈ ప్రె మాణాలు మరియు 
వరితు ంచే అనిన్ చటా్ట లక్ అనుగుణంగ్ తయారు చేసి ఉండాల్, ఉతపితితు  
అవా్వల్ లేదా అంద్ంచాల్. మా ప్రె మాణాలు వరితు ంచే చట్ట ం యొకకు 
అవసరాలను మించినపుపిడు కూడా సరఫరాదారులు మా ప్రె మాణాలక్ 
అనుగుణంగ్ ఉండాల్.  

 సరఫరాదారులు వరితు ంచే అనిన్ చటా్ట లు మరియు నిబంధనలను 
పాటించాల్ మరియు చటా్ట లు మరియు నిబంధనలక్ అనుగుణంగ్ 
సంబంధించిన Amazon నుండి ఏవైనా అభ్యరథి నలను పాటించడం 
దా్వరా Amazonక్ అదే విధంగ్ మద్ద తు ఇవా్వల్. వరితు ంచే చట్ట ం ఈ 
ప్రె మాణాలతో విభేద్సతు ునన్పుపిడు, అంతరాజా తీయంగ్ గురితు ంపు ప్ంద్న 
మానవ హక్కుల సటూత్్ర లను మరియు ప్రె మాణాలలో ఉనన్ అంచనాలను 
గౌరవించే మారాగా లను కనుగొనేటపుపిడు సరఫరాదారులు చటా్ట నిన్ 
అనుసరించాల్.

ఈ ప్రె మాణాల యొకకు మా అప్లో కేషన్ లో, మేము ఈ క్ంద్ ముఖ్య 
సటూత్్ర లను వినియోగిస్తు ము:

చేరిక

సరఫరాదారులు వివక్ష లేక్ండా మరియు కారిమిక్ల వ్యక్తు గత 
లక్షణాలు లేదా చట్ట బదధి ంగ్ రక్షించిన సిథి తితో సంబంధం లేక్ండా 
కారిమిక్లందరికీ మా ప్రె మాణాలను వరితు ంపజేయాల్. మా ప్రె మాణాలలో 
ప్రె సంగించిన సమస్యల దా్వరా కొనిన్ సమటూహాలు అసమానంగ్ 
ప్రె భావితమవుత్యని మేము గురితు ంచాము మరియు దోప్డీ మరియు 
ఇతర మానవ హక్కులు మరియు పరా్యవరణ ప్రె భావాలు (ఉదా., 
మహిళలు, ప్లలో లు, స్వదేశీ ప్రె జలు, త్త్కుల్క లేదా వలస కారిమిక్లు). 
ఈ సమటూహాలక్ ప్రె త్్యకమైన నష్్ట లను పరిషకురించడానిక్ మరియు 
తలెత్తు  పరిసిథి తులను అంచనా వేయడానిక్ మరియు పరిషకురించడానిక్ 
సరఫరాదారులతో కల్సి పనిచేయడానిక్ మేము కట్ట ుబడి ఉనాన్ము కాని 

ప్రె త్్యకంగ్ మా ప్రె మాణాల దా్వరా కవర్ అవ్వలేదు. కారిమిక్లందరికీ 
ఈక్్వటీ మరియు చేరికను ముందుక్ తీసుక్రావడానిక్ రటూప్ంద్ంచిన 
అదనపు విధానాలు మరియు పదధి తులను అమలు చేయమని మేము 
సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము.

నిరంతర అభివృద్ధి

Amazon నిరంతర అభివృద్ధి  విధానంపై పనిచేసతు ుంద్ మరియు 
వారి కార్యకలాపాలు మరియు సరఫరా గొలుసులో మానవ హక్కులు 
మరియు పరా్యవరణం పటలో  గౌరవానిన్ ప్ందుపరచడానిక్, వారి 
కారిమిక్లు మరియు కారా్యలయంలో రక్షణలను మెరుగుపరచడానిక్ 
మరియు ఈ ప్రె మాణాలక్ అనుగుణంగ్ లేని వాటిని పరిషకురించడానిక్ 
మేము సరఫరాదారులతో కల్సి పని చేయడానిక్ కట్ట ుబడి ఉనాన్ము. 
కారిమిక్ల ప్రె యోజనాలను ఎలలో పుపిడటూ మొదటి స్థి నంలో ఉంచడానిక్ 
మేము ప్రె యతిన్స్తు ము. చట్ట ం ప్రె కారం అవసరమైత్, ఈ ప్రె మాణాలలో 
వివరించిన విధంగ్ సమరథి వంతమైన నిర్వహణ వ్యవసథి లను 
అవలంబించడం మరియు నిర్వహించడం, వారి అత్యంత ముఖ్యమైన 
నష్్ట లను గురితు ంచడం, పా్ర ధాన్యత ఇవ్వడం మరియు పరిషకురించడం 
కోసం మానవ హక్కులు మరియు పరా్యవరణ సంబంధిత శ్్రె దధి తో 
నిమగన్మవా్వలని మేము పో్ర తస్హిస్తు ము లేదా చట్ట పరంగ్ అవసరమైత్ 
కోరుత్ము. సరఫరాదారుల పరిమాణం మరియు నిరామిణం (ఉదా., 
క్టుంబ ప్లాలు, చినన్ ఆసతు ులు గలవారు, గృహనిరా్వహక్లు), ఈ 
ప్రె మాణాలక్ అనుగుణంగ్ నిరంతర అభివృద్ధి ని నడిపేటపుపిడు, 
చట్ట ం దా్వరా అనుమతించిన మేరక్ పరిగణనలోక్ తీసుకోవడం 
జరుగుతుంద్. 

సరఫరా చెయిన్ జవాబుదారీతనం

అభ్యరథి న మేరక్, సరఫరాదారులు పరోక్ష నియామక పదధి తులను 
మరియు వారి స్వంత సరఫరాదారులు, కాంటా్ర క్ట ర్ లు, సబ్ కాంటా్ర క్ట ర్ లు, 
నియామక ఏజెంట్ లు లేదా Amazonక్ వసతు ువులు లేదా 
సరీ్వస్ లను అంద్ంచడానిక్ అనుసంధానించిన కారిమిక ఏజెంట్ లను 
బహిరగా తం చేయాల్. మా ప్రె మాణాలను అరథి ం చేసుకోవడంలో వారిక్ 
సహాయపడటానిక్ సరఫరాదారులతో కల్సి పనిచేయడానిక్ మేము 
కట్ట ుబడి ఉనాన్ము. సరఫరాదారులు తమ సొంత సరఫరాదారులు, 
సబాకుంటా్ర క్ట ర్ లు, రికూరూ ట్మింట్ ఏజెంట్ లు మరియు కారిమిక ఏజెంట్ లను 
వరితు ంచే చటా్ట లక్ మరియు ఈ ప్రె మాణాలక్ మరియు ఈ ప్రె మాణాలక్ 
అనుగుణంగ్ ఉంచడానిక్ మరియు ఈ ప్రె మాణాలపై అవగ్హన 
ప్ంచడానిక్ వారితో కల్సి పనిచేయడానిక్ అవసరం. శిక్షణ మరియు 
ఇతర మారాగా ల దా్వరా దీనిన్ చేయమని మేము సరఫరాదారులను 
పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము. సరఫరాదారులు సమస్యల పరిష్కురంలో పాల్గా నాల్ 
మరియు ఉలలో ంఘన లేదా సమస్య యొకకు ప్రె తికూల ప్రె భావానిన్ 
అంతం చేయడానిక్, తగిగా ంచడానిక్ లేదా తీవ్రె తలను తగిగా ంచడానిక్ 
పని చేసతు ునన్పుపిడు మేము సరఫరాదారులతో కల్సి పని చేస్తు ము. మా 
ప్రె మాణాలక్ అనుగుణంగ్ విఫలమైనందుక్ ఎపుపిడైనా సంబంధానిన్ 
త్త్కుల్కంగ్ నిల్ప్వేయడానిక్ లేదా ముగించే హక్కు మాక్ ఉంద్. 
ఒక సరఫరాదారు ఒక అంచనాతో సహకరించడానిక్ నిరాకరించినపుపిడు, 
అవసరమైన ప్రె వరతు న లేదా అభా్యస్నిన్ మార్చడానిక్ నిరాకరించినపుపిడు, 
సకాలంలో చేయని కారణాల వలలో , చివరి ప్రె యతన్ంగ్ తొలగించడం 
జరుగుతుంద్ సవరణపై పురోగతి, లేదా తపుపిడు లేదా రికార్డ్  లు లేదా 
ఇతర చట్ట విరుదధి  లేదా మోసపూరిత సటూచించే తపుపిడు పా్ర తినిధ్యం 
నిమగన్మైంద్. పదారాథి లు, ఉతపితితు  ప్రె క్్రె యలు మరియు ఉతపితతు ులతో 
సహా విశ్్వసనీయమైన మటూడవ పక్షం ధృవపత్్ర లను వినియోగించమని 
మేము సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము.
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కారిమిక హక్కులు
1. యవ్వన వ్యక్తు లు మరియు చైల్డ్  లేబర్ చేసిన పని

Amazon బాల కారిమిక్ల వాడకానిన్ సహించదు. కారిమిక్లను 
నిమగన్ం చేయడానిక్ సరఫరాదారులక్ అవసరమైనవి: (i) కనీసం 15 
సంవతస్రాల వయసుస్, (ii) అవసరమైన విద్య పూరతు యిన వయసుస్ 
లేదా (iii) పని చేస్ దేశ్ంలో పని చేయడానిక్ కనీస వయసుస్, ఏద్ 
ఏమైనాసరే ఎక్కువ వయసుస్ ఉండాల్. 18 ఏళలో లోపు కారిమిక్లు 
(“యువ కారిమిక్లు”) ప్రె మాదకర పనిని చేయకూడదు, వీటిలో వారి 
ఆరోగ్యం లేదా భద్ర త లేదా వారి విద్యను రాజీ చేస్ పనిని దెబ్బతీస్ 
అవకాశ్ం ఉంద్ (ఉదా., రాతి్ర  షిఫ్్ట  లు, ఓవర్ టైం). యువ కారిమిక్లను 
నియమించే సరఫరాదారులు గంటల పనిక్ సంబంధించిన అనిన్ 
స్థి నిక చటా్ట లను పాటించాల్. సరఫరాదారులు వయసుస్ ధృవీకరణ 
యంత్్ర ంగ్నిన్ అమలు చేయాల్. స్మాజిక భీమాతో సహా స్మాజిక 
భద్ర త నుండి ప్రె యోజనం ప్ందే హక్కును యువ కారిమిక్లు 
కోలోపికూడదు. సరఫరాదారులు యువ కారిమిక్లక్ మద్ద తు మరియు 
శిక్షణను అంద్ంచాల్, యాక్స్స్ యువ కారిమిక్లక్ ప్రె త్్యక శ్్రె దధి తో 
సమరథి వంతమైన మనోవేదన యంత్్ర ంగ్లక్ మరియు ఆరోగ్య, 
భద్ర త్ సమాచారానిక్ ఉండాల్. ప్లలో ల భద్ర త మరియు శ్్రె యసుస్ను 
సులభతరం చేస్ ద్ద్ద ుబాటు చర్యల దా్వరా సహా బాల కారిమిక్ల 
కేసులను పరిషకురించాల్.

తేలికపాటి పని: అంతరాజా తీయ కారిమిక ప్రె మాణాలక్ అనుగుణంగ్, 
ప్లలో వాడు వారి తల్లో దండ్ర లు లేదా బంధువుల కోసం వారి విద్య, 
ఆరోగ్యం, పాఠశ్ల విద్య లేదా వ్యక్తు గత మరియు శ్రీరక అభివృద్ధి క్ 
హాని కల్గించని మారాగా లోలో  పని చేస్తు  మాత్ర మే కాంతి, ప్రె మాదకర పని 
అనుమతించడం జరుగుతుంద్. అనిన్ పరిసిథి తులలో, సరఫరాదారులు 
బాల కారిమిక చటా్ట లు మరియు అంతరాజా తీయ కారిమిక ప్రె మాణాలక్ 
అనుగుణంగ్ ఉండాల్. చట్ట పరమైన అవసరాలక్ అనుగుణంగ్ 
ఏదైనా త్ల్కపాటి పని అయిందని ధృవీకరించడానిక్ సరఫరాదారులు 
డాక్్యమెంటేషన్ ను నిర్వహించాల్.

2. స్ట ూడెంట్ కారిమిక్లు, ఇంటర్న్ లు మరియు అప్్రె ంటిస్ లు

విదా్యరథి ుల విదా్య లక్ష్యలక్ మద్ద తు ఇచే్చ మరియు Amazon యొకకు 
ప్రె మాణాలు, వరితు ంచే చటా్ట లు మరియు నిబంధనలక్ అనుగుణంగ్ 
ఉండే చట్ట బదధి మైన కారా్యలయ అప్్రె ంటిసి్ష ప్ పో్ర గ్్రె మ్ ల అభివృద్ధి క్ 
Amazon మద్ద తు ఇసతు ుంద్. ఏదైనా కారా్యలయంలో అప్్రె ంటిసి్ష ప్ 
పో్ర గ్్రె మ్ లలో నిమగన్మైన వ్యక్తు లందరికీ ఈ ప్రె మాణాల ప్రె కారం కనీస 
వయసుస్ అవసరాలను కూడా తీరా్చల్. విదా్యరథి ుల రికార్డ్  ల సరైన 
నిర్వహణ, విదా్య భాగస్్వముల యొకకు కఠినమైన శ్్రె దధి  మరియు వరితు ంచే 
చట్ట ం మరియు నిబంధనలక్ అనుగుణంగ్ విదా్యరథి ుల హక్కుల రక్షణ 
దా్వరా విదా్యరిథి  కారిమిక్ల కార్యక్రె మాలను జాగ్రె తతు గ్ నిర్వహించడానిక్ 
సరఫరాదారులు అవసరం. స్థి నిక చట్ట ం లేనపుపిడు, విదా్యరిథి  కారిమిక్లు, 
ఇంటర్న్ లు మరియు అప్్రె ంటిస్ లక్ వేతన రేటు సమాన లేదా స్రటూప్య 
పనులను చేస్ ఇతర ఎంటీ్ర  లెవల్ కారిమిక్ల మాద్రిగ్నే కనీసం 
అదే వేతన రేటు ఉండాల్. అప్్రె ంటిసి్ష ప్ పో్ర గ్్రె మ్ లక్ పరిమిత కాల 
వ్యవధి ఉండాల్ లేదా పో్ర గ్్రె మ్ పూరతు యిన తరా్వత పూరితు  సమయం 
ఉపాధిక్ ఎంటీ్ర  పాయింటాగా  పరిగణించి ఉండాల్. పూరితు -సమయం 
ఉపాధిలో పాల్గా నాలా వదా్ద  అనేదానిపై విదా్యరథి ులు సరైన నిర్ణ యం 
తీసుక్నేలా అప్్రె ంటిస్ షిప్ ఎలా మరియు ఎపుపిడు ముగుసతు ుంద్ 
మరియు అందుబాటులో ఉనన్ ఏవైనా అవకాశ్ల గురించి సపలో యర్ లు 
విదా్యరథి ులక్ సమాచారానిన్ అంద్ంచాల్. తక్కువ పా్ర తినిధ్యం 
లేని గ్రె ప్ ల్ ల నుండి పాల్గా నడానిక్ వీలు కల్పించే కార్యక్రె మాలను 

స్్వకరించడానిన్ మేము పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము (ఉదా., మహిళలు). 

3. అసంకలిపిత లేదా బలవంతపు శ్్రె మ, మానవ అక్రె మ రవాణా 
మరియు ఆధునిక బానిసత్వం

సరఫరాదారులు ఇటువంటి బలవంతపు శ్్రె మను 
వినియోగించకూడదు—బానిస, జైలు చేయడం, ఒపపిందము, వాగ్్ద న 
పత్ర ం లేదా ఇతరత్్ర . టా్ర ఫిక్ కారిమిక్లు లేదా మరే విధంగ్నైనా 
కారిమిక్లక్ ముపుపి, బలవంతం, బలాత్కురం, అపహరణ లేదా 
మోసం దా్వరా దోప్డీ చేస్ సరఫరాదారులను Amazon సహించదు. 
పనులనీన్ స్వచ్ఛందంగ్ ఉండాల్. కారిమిక్లు పనిని విడిచిప్టి్ట , 
జరిమానా లేక్ండా, సహేతుకమైన నోటీసుతో వారి ఉపాధి లేదా 
ఇతర పని సిథి తిని ముగించడానిక్ వారు స్్వచ్చను కల్గి ఉండాల్. 
సరఫరాదారు-నియంతి్ర త సదుపాయంలో కారిమిక్ల ఉద్యమ స్్వచ్ఛపై 
అసమంజసమైన పరిమితులు ఉండవు. 

రిక్రూ ట్మింట్ మరియు సంబంధిత ఫీజులు: కారిమిక్లు తమ 
స్వదేశ్ంలో, ఏదైనా ఇంటరీమిడియట్ దేశ్ంలో లేదా పని చేస్ దేశ్ంలో 
వారి ఉపాధి కోసం రికూరూ ట్మింట్, నియామకం, ఏజెంట్ లు లేదా బ్్ర కర్ ల 
ఫీజులు లేదా ఇతర సంబంధిత ఫీజులు లేదా ఖరు్చలు చెల్లో ంచాల్స్న 
అవసరం లేదు. కారిమిక్లు చెల్లో ంచే ఫీజులను నిరోధించే పదధి తిలో 
సరఫరాదారులు కారిమిక్లను నియమించాల్. సరఫరాదారులక్ 
కారిమిక్లు ఎటువంటి ఆరిథి క డిపాజిట్ లను ఖాత్లుగ్ చేయాల్స్న 
అవసరం లేదు. ఈ ప్రె మాణాలను ఉలలో ంఘించి కారిమిక్లు ఫీజులు 
చెల్లో ంచినటలో యిత్, నియామక ప్రె క్్రె య యొకకు సరఫరాదారుల 
ప్రె త్యక్ష నియంత్ర ణక్ వెలుపల ఉనన్పపిటికీ, నియామక ప్రె క్్రె యలో ఏ 
సమయంలోనైనా అటువంటి రుసుముల ఖరు్చను సరఫరాదారులు 
భరించడం లేదా తిరిగి చెల్లో ంచాల్స్ ఉంటుంద్. కారిమిక-చెల్లో ంపు 
ఫీజులను తిరిగి చెల్లో ంచడం అనేద్ కారిమిక్లు మరియు వారి 
క్టుంబాలను హాని మరియు ప్రె తీకారం నుండి రక్షించే పదధి తిలో 
చేయాల్. కారిమిక్లక్ వసటూలు చేస్ అనిన్ ఫీజులు మరియు ఖరు్చలను 
Amazonక్ వెలలో డించాల్ మరియు కారిమిక్లక్ ఉపాధి లేదా పనిక్ 
ముందుగ్నే వారి మాతృభాషలో తెల్యజేయాల్.

మూడవ పక్ం ఏజెంట్ లు: ఈ ప్రె మాణాలు మటూడవ పక్షం కారిమిక 
ఏజెంట్ లు లేదా బ్్ర కర్ లక్ కూడా వరితు స్తు యి. రికూరూ ట్మింట్ ఏజెనీస్లు 
మరియు కారిమిక బ్్ర కర్ ల పదధి తులను విశ్లో షించడానిక్ మరియు 
పర్యవేక్షించడానిక్ మరియు కారిమిక్లతో కాంటా్ర క్్ట  చేసుక్నేటపుపిడు 
నైతికంగ్ మరియు కారిమిక్ల ఉతతు మ ప్రె యోజనాలక్ అనుగుణంగ్ 
పనిచేస్ ఏజెనీస్లను నియమించడానిక్ సరఫరాదారులు అవసరం. 
సిబ్బంద్ లేదా రికూరూ టింగ్ ఏజెనీస్లు మా ప్రె మాణాలక్, అలాగే పని 
చేస్ హక్కును నిరాధి రించడంతో సహా పని చేస్ దేశ్ం మరియు కారిమిక్డి 
స్వదేశ్నిక్ సంబంధించిన అనిన్ వరితు ంచే చటా్ట లక్ అనుగుణంగ్ 
ఉండటం సరఫరాదారులక్ అవసరం. 

వ్యక్తు గత గురితు ంపు పత్రా లు: కారిమిక్లు తమ వ్యక్తు గత పత్్ర లక్ స్్వధీనం 
లేదా పా్ర ప్యతను కోలోపివటానిక్ సరఫరాదారులు కారణం కాకూడదు. 
సరఫరాదారులు, మటూడవ పక్షం ఏజెం ట్ లతో సహా ఏ పక్షం వారిక్ 
కూడా ప్రె భుత్వం మంజూరు చేసిన గురితు ంపు, పాస్ పోర్్ట  లు, ఇమిమిగే్రె షన్ 
పత్్ర లు లేదా వర్కు పరిమిట్ లను హోల్డ్  చేయకూడదు (భద్ర త కోసం), 
నాశ్నం చేయకూడదు, దాచిప్ట్ట కూడదు, జపుతు  చేయకూడదు లేదా 
కారిమిక్లను అపపిగించమని కోరకూడదు. పరిపాలనా మరియు 
ఇమిమిగే్రె షన్ పా్ర సెసింగ్ ను పూరితు  చేయడానిక్ చట్ట  ప్రె కారం అవసరమైన 
మేరక్ సరఫరాదారులు త్త్కుల్కంగ్ అటువంటి పత్్ర లను 
మాత్ర మే కల్గి ఉండగలరు. కారిమిక్లు ఈ పత్్ర లు మరియు వ్యక్తు గత 
వసతు ువులను నిల్వ చేయడానిక్ కారిమిక్ల వసతులలో (వరితు స్తు ) వ్యక్తు గత, 
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లాక్ చేయగల నిల్వ సౌకరా్యలను సరఫరాదారులు అంద్ంచవచు్చ, 
కాని చట్ట ం అనుమతించకపోత్, కారిమిక్డు వినియోగంలో ఉనన్పుపిడు 
సరఫరాదారు నిల్వ సౌకరా్యలను యాక్స్స్ చేయలేరు.  

నియమనిబంధనలు: వారు ఉపాధిలోక్ ప్రె వేశించే ముందు లేదా వారు 
విడిచిప్టే్ట  దేశ్ం నుండి బయలుదేరే ముందు, కారిమిక్లక్ వారి 
ఒప్పిందంలోని నియమనిబంధనలను కారిమిక్డు అరథి ం చేసుక్నన్ 
భాషలో మరియు పదధి తిలో నిర్వచించే సపిష్ట మైన, అరథి మయే్య 
డాక్్యమెంటేషన్ ను ఇవా్వల్, కారిమిక్డు స్థి నికంగ్ లేదా ఉతతు మంగ్ 
అరథి ం చేసుకోవడానిక్ పా్ర ధాన్యతనివా్వల్ మరియు/లేదా తక్కువ 
అక్షరాస్యత స్థి యిలు ఉనన్ కారిమిక్లక్ భాష మరియు/లేదా దృశ్్య 
చిత్్ర లను అంద్ంచాల్. ఈ నియమనిబంధనలు చట్ట  ప్రె కారం 
మరియు కారిమిక్లక్ మెరుగైన నిబంధనలను కల్గి ఉనన్టలో యిత్ 
తపపి, ఉదో్యగ్నిన్ పా్ర రంభించిన తరా్వత లేదా కారిమిక్డు ఉనన్ దేశ్ం 
నుండి బయలుదేరినపుపిడు మార్చడం జరగదు. 

వరకుర్ రికార్డ్  లు: ఉదో్యగులు అందరటూ, ముఖ్యంగ్ వలస కారిమిక్ల 
యొకకు త్జా రికార్డ్  లను సరఫరాదారులు అప్ డేట్ లో ఉంచాల్; 
ఇందులో పా్ర థమిక కాంటా్ర క్్ట  నిబంధనలు, కారిమిక్ల రాక మరియు 
బయలుదేరే త్దీలు మరియు కారిమిక్ల వయసుస్ ఉంటాయి.  జండర్ 
డేటా మరియు కారిమిక్ల అత్యవసర కాంటాక్్ట  ల రికార్డ్  లను ఉంచడానిక్ 
సరఫరాదారులను కూడా పో్ర తస్హిస్తు రు.  

4. వలస కారిమిక్లు

దేశీయ మరియు విదేశీ వలస కారిమిక్లు ఎదుర్కుంటునన్ దోప్డీ 
ప్రె మాదాలపై సరఫరాదారులు ప్రె త్్యక శ్్రె దధి  వహించాల్. సరఫరాదారులు 
వలస కారిమిక్ల హక్కులను గౌరవించాల్ మరియు వలస 
కారిమిక్లపై వివక్ష చటూపకూడదు. వలస కారిమిక్లక్ చట్ట బదధి ంగ్ 
అనుమతించదగిన స్థి నిక ఉదో్యగులక్ అదే ఉపాధి రక్షణలు 
మరియు హక్కులు ఉండాల్. కారిమిక్లు ఎవరైత్ శ్రణారథి ుల జనాభాతో 
ఆమోద్ంచిన కార్యక్రె మానిక్ సంబంధించినవారు ఉంటారో వారు 
తపపి, పని చేయించడానిక్ చట్ట పరమైన హక్కు ఉనన్ కారిమిక్లను 
మాత్ర మే సరఫరాదారులు నిమగన్ం చేయగలరు (ఈ సందర్భంలో 
Amazon ఈ పా్ర జెక్్ట  లను కేసు తరా్వతి కేసును బటి్ట  అంచనా వేసతు ుంద్). 
సరఫరాదారులు విదేశీ లేదా దేశీయ వలస కారిమిక్లను నిమగన్ం 
చేస్తు , అటువంటి కారిమిక్లు హోస్్ట  దేశ్ం యొకకు ఇమిమిగే్రె షన్ మరియు 
కారిమిక చటా్ట లక్ పూరితు గ్ అనుగుణంగ్ ఉండాల్. సహేతుకమైన 
లేదా చట్ట బదధి ంగ్ వరితు ంచే నోటీసుపై జరిమానా లేక్ండా కారిమిక్లు 
స్వచ్ఛందంగ్ ఒపపిందాలను రద్ద ు చేయగలరు. 

5. వేతనాలు మరియు ప్రె యోజనాలు

 సరఫరాదారులు కాంటా్ర క్్ట  కారిమిక్లు మరియు పీస్ రేట్ దా్వరా చెల్లో ంచే 
వారితో సహా వారి కారిమిక్లక్ సకాలంలో చెల్లో ంచాల్ మరియు వరితు ంచే 
చటా్ట లను సంతృప్తు పరిచే లేదా మించిపోయే పదధి తిలో పరిహారం 
(కనీస వేతనాలు మరియు అలవెన్స్ లు, ఓవర్ టైమ్ చెల్లో ంపులు, 
ప్రె యోజనాలు మరియు చెల్లో ంపు సెలవులతో సహా) అంద్ంచాల్. 
అటువంటి చటా్ట లు లేని దేశ్లలో, పరిశ్్రె మ సగటును తీర్చగల లేదా 
మించిన వేతనాలు చెల్లో ంచడానిక్, స్ధారణ గంట పరిహార రేటుక్ 
మించిన రేటుక్ ఓవర్ టైమ్ చెల్లో ంచడానిక్ మరియు సెలవు వంటి 
కారిమిక్ల ప్రె యోజనాలను అంద్ంచే విధానాలను నిర్వహించడానిక్ 
సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిస్తు రు.  వివక్ష లేక్ండా, “సమాన లేదా 
పోల్చదగిన విలువ” పని కోసం సమాన వేతనం అంద్ంచడానిక్ 
సరఫరాదారులు అవసరం.  స్ధారణ మరియు ఓవర్ టైమ్ 
గంటలక్ చట్ట పరమైన వేతనాలు సరిగ్గా  లెక్కుంచడం జరుగుత్యని 
సరఫరాదారులు అభ్యరథి నపై చటూప్ంచాల్.  కారిమిక్లు తమ పా్ర థమిక 

అవసరాలను మరియు వారి క్టుంబ అవసరాలను తీర్చడానిక్ 
తగినంతగ్ సంపాద్స్తు రో లేదో అంచనా వేయడానిక్ సరఫరాదారులు 
కారిమిక్ల జీత్లను క్రె మం తపపిక్ండా సమీక్షించాల్ మరియు దాని 
ప్రె కారంగ్ కనీసం ప్రె తి రెండు సంవతస్రాలక్ ఒకస్రి సర్ద ుబాటు 
చేయాల్. 

చెలి్లి ంపు పద్ధి తులు: సరఫరాదారులు తమ కారిమిక్లక్ సకాలంలో పే 
స్ట బ్స్ లేదా ఇలాంటి డాక్్యమెంటేషన్ ను అంద్ంచడానిక్ అవసరం, 
ఇందులో కారిమిక్లు అరథి ం చేసుకోగల పదధి తిలో వారి పరిహారం 
ఆధారంగ్ వివరణను కల్గి ఉంటారు. క్రె మశిక్షణా చర్యగ్ వేతనాల 
నుండి తగిగా ంపులక్ అనుమతి లేదు. నగదు చెల్లో ంపుల నుండి 
డిజిటల్ వేతన చెల్లో ంపు వ్యవసథి లక్ మారడానిక్ సరఫరాదారులను 
పో్ర తస్హిస్తు రు. 

ప్రె యోజనాలు మరియు వద్లి వెళ్్లి  విధానాలు: సరఫరాదారులు 
తపపినిసరిగ్ ప్రె యోజనాలను అంద్ంచాల్ మరియు చట్ట పరమైన 
అవసరాలక్ అనుగుణంగ్ కారిమిక్లందరికీ సెలవు ఇవా్వల్. 
సరఫరాదారులు తల్లో దండ్ర ల సెలవు విధానానిన్ కల్గి ఉండాల్, అద్ 
ఆ అవసరాలను ప్రె తిబింబిసతు ుంద్ మరియు అద్ తల్లో దండ్ర ల సెలవు 
సమయంలో మరియు గర్భధారణ సమయంలో/తల్లో దండ్ర ల సెలవు 
ముందు అంద్ంచిన అదనపు రక్షణలు మరియు ప్రె యోజనాలను 
సపిష్ట ంగ్ తెల్యజేసతు ుంద్. చట్ట ం నిశ్్శబ్ద ంగ్ ఉనన్ చోట కూడా, 
కారిమిక్లక్ విశ్్రె ంతి మరియు విశ్్రె ంతి సమయం, సెలవు, ప్రె భుత్వ 
సెలవులు మరియు తల్లో దండ్ర ల సెలవులతో సహా చెల్లో ంపు సెలవులను 
అంద్ంచమని మేము సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము. 
ఆన్-సైట్ ప్లలో ల సంరక్షణ సౌకరా్యలు లేదా రాయితీలు మరియు 
తగినంత, సౌకర్యవంతమైన పని ఏరాపిటలో ను తల్లో దండ్ర లు లేదా 
చినన్ప్లలో ల సంరక్షక్లను అంద్ంచడానిక్ మేము సరఫరాదారులను 
పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము. 

6. పని గంటలు

కారిమిక్ల భద్ర త, ఆరోగ్యం మరియు సంక్షేమానిన్ కాపాడటానిక్ 
సరఫరాదారులు క్రె మం తపపిక్ండా పని గంటలను పర్యవేక్షించాల్. 
ప్రె త్్యక లేదా అత్యవసర పరిసిథి తులలో తపపి, (i) సరఫరాదారులు పని 
గంటలను ఓవర్ టైంతో సహా వారానిక్ 60 గంటలక్ మించకూడదు 
మరియు (ii) ప్రె తి కారిమిక్డు ప్రె తి ఏడు రోజుల పని కాలానిక్ కనీసం 
ఒక రోజు సెలవు ప్ందటానిక్ అర్హ తను కల్గి ఉండాల్. అనిన్ 
పరిసిథి తులలో, పని గంటల చట్ట ం అనుమతించిన గరిష్ట  మొత్తు నిన్ 
మించకూడదు. కారిమిక్లక్ చట్ట బదధి ంగ్ అవసరమైన విరామాలు లేదా 
చట్ట ం నిశ్్శబ్ద ంగ్ ఉనన్ సహేతుకమైన విరామాలను అంద్ంచడానిక్ 
సరఫరాదారులు అవసరం.

ఓవర్ టైమ్: కారిమిక్లక్ ఓవర్ టైమ్ అంద్ంచేటపుపిడు మతపరమైన 
నిబంధనలను (ఉదా., మతపరమైన సెలవులు) పరిగణించమని 
సరఫరాదారులు పో్ర తస్హిస్తు రు. సరఫరాదారులు, ఓవర్ టైమ్ షిఫ్్ట లక్ 
తగినంత నోటీసును కారిమిక్లక్ అంద్ంచాల్.

7. వివక్ వ్యతిరేకత

Amazon సరఫరాదారులు జాతి, రంగు, జాతీయ మటూలం,సెక్స్, జెండర్ 
గురితు ంపు, సెక్స్వల్ ధోరణి, మతం, విశ్్వసం, ఏదైనా శ్రీరక, ఇంద్్ర య 
లేదా మానసిక వైకలా్యలు, వయసుస్, రాజకీయ అభిపా్ర యం, గర్భం, 
పౌరసత్వం, వలస సిథి తి, అనుభవజుఞు డైన సిథి తి, జాతి, పూరీ్వక్లు, క్లం, 
వైవాహిక లేదా క్టుంబ సిథి తి లేదా నియామక, ఉదో్యగ దరఖాసతు ులు, 
ప్రె మోషన్ లు, ఉదో్యగ కేటాయింపులు, శిక్షణ, వేతనాలు, ప్రె యోజనాలు 
మరియు రద్ద ు వంటి నియామకం మరియు పని పదధి తులోలో  చట్ట బదధి ంగ్ 
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రక్షించిన హోదాల ఆధారంగ్ వివక్ష చటూపకూడదు. 

నియామకం లేదా నిరంతర ఉపాధిక్ ప్రె మాణంగ్ కారిమిక్డి 
వైవాహిక, గర్భం లేదా తల్లో దండ్ర ల సిథి తి గురించి ఆరా తీయక్ండా 
సరఫరాదారులను నిషేధించడం జరిగింద్. సరఫరాదారులు గర్భం, 
కన్యత్వం లేదా HIV పరీక్షలను అభ్యరిథి ంచకూడదు లేదా అవసరం 
లేదు, మరియు వారు గర్భనిరోధకానిన్ వినియోగించమని లేదా 
వినియోగించవద్ద ని మహిళలను ఒతితు డి చేయకూడదు లేదా వారి 
పునరుతపితితు  ఎంప్కల కోసం వారిపై వివక్ష చటూపకూడదు.  కారిమిక్లు 
లేదా దరఖాసతు ుదారులక్ అవసరమైన అనిన్ వైద్య పరీక్షలను వివక్షత 
లేని పదధి తిలో వినియోగించకూడదు. 

చెల్లో ంపు లేదా ఉపాధి స్థి యిపై వివక్షత ప్రె భావం లేక్ండా 
సహేతుకమైన వైకల్యం, మతపరమైన లేదా గర్భధారణ-సంబంధిత 
వసతులను చేయడానిక్ సరఫరాదారులు అవసరం. ఉపాధి పదధి తులోలో  
ల్ంగ ఈక్్వటీని పో్ర తస్హించే సమాన అవకాశ్ ఉపాధి విధానం 
సరఫరాదారులక్ ఉండాల్. గరి్భణీలు, పాల్చే్చ తలలో ులు లేదా సెలవు 
నుండి తిరిగి వచే్చ తల్లో దండ్ర లు కారిమిక్ల పటలో  సరఫరాదారులు వివక్ష 
చటూపకూడదు మరియు సరఫరాదారులు దీనిని నిషేధించే తల్లో దండ్ర ల 
సెలవు విధానానిన్ కల్గి ఉండాల్.

పా్ర తినిధా్యనిన్ సులభతరం చేస్ మరియు వైవిధ్యం, ఈక్్వటీ 
మరియు చేరికలను పో్ర తస్హించే విధానాలు మరియు అభా్యస్లను 
అభివృద్ధి  చేయడానిక్ మేము సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము. 
వివక్ష మరియు వేధింపుల ప్రె మాదం కోసం వారి కంప్నీ సంసకుృతిని 
అంచనా వేయడానిక్ మరియు ఏదైనా ప్రె మాదానిన్ పరిషకురించడానిక్ 
నిర్వహణ ప్రె ణాళికలు మరియు శిక్షణను అమలు చేయమని 
మేము సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము. వృతితు  పురోగతిక్ వారి 
అవకాశ్లను ప్ంచడానిక్ తక్కువ పా్ర తినిధ్యం లేని కారిమిక్లక్ (ఉదా., 
మహిళలు) కార్యక్రె మాలను అంద్ంచమని మేము సరఫరాదారులను 
పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము.

8. వ్యతిరేక వేధింపు మరియు ద్ురి్వనియోగం

కారిమిక్లందరితో గౌరవంగ్ మరియు వారి ఆతమిగౌరవానిక్ భంగం 
కలగక్ండగ్ వ్యవహరించాల్. సరఫరాదారులు శ్రీరక, మౌఖిక, 
లైంగిక లేదా మానసిక లేదా హింస లేదా కూరూ రమైన, అమానవీయమైన 
లేదా అవమానకరమైన చిక్తస్తో సహా హింస, వేధింపు, దురి్వనియోగం 
లేదా బలవంతం వంటివి చేయకూడదు లేదా సహించకూడదు.  
వీటిలో హింస బెద్రింపులు, శ్రీరక శిక్ష, మానసిక బలవంతం, లైంగిక 
వేధింపులు, ల్ంగ-ఆధారిత హింస, పని మరియు నివాస సౌకరా్యలలోక్ 
ప్రె వేశించడానిక్ లేదా నిషకు్రమించడానిక్ అసమంజసమైన పరిమితులు, 
ఏకపక్ష అరెస్ట ు లేదా నిర్బంధం లేదా ఇతర రకాల బెద్రింపు వంటివి 
ఉంటాయి. ఈ కార్యకలాపాలను నిషేధించే విధానాలను అమలు 
చేయడానిక్ మరియు కారిమిక్లందరికీ వారి మాతృభాషలో కమటూ్యనికేట్ 
చేయమని మేము సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము. నిరా్వహక్లు, 
పర్యవేక్షక్లు మరియు కారిమిక్లందరిక్ ల్ంగ-సునిన్తమైన లైంగిక 
వేధింపులు మరియు ల్ంగ-ఆధారిత హింస శిక్షణను అంద్ంచమని 
మేము సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము. 

9. గ్్రె వెన్స్ మెకానిజం మరియు రిపోరి్ట ంగ్కు

రిమిక్లందరటూ తమ ఆందోళనలను వినిప్ంచడానిక్ స్్వచ్ఛగ్ ఉండాల్ 
మరియు ప్రె తీకారం లేక్ండా రహస్య మరియు అనామక పదధి తిలో ఈ 
ప్రె మాణాల పరిధిలోక్ వచే్చ సమస్యల పరిష్కురానిన్ కోరుక్ంటారు. 
కారిమిక్లు తమ ఫిరా్యదులను సమరిపించేందుక్, సమరధి వంతమైన 

మరియు సమరథి వంతమైన ఫిరా్యదుల యంత్్ర ంగ్నిన్ సరఫరాదారులు 
రటూప్ంద్ంచి, నిర్వహించాల్స్ ఉంటుంద్.  కారిమిక్ల ఆందోళనలను 
సకాలంలో పరిశోధించడానిక్ మరియు పరిషకురించడానిక్ 
సరఫరాదారులు సమరథి వంతమైన పరిష్కుర ప్రె క్్రె యను నిర్వహించాల్ 
మరియు కారిమిక్లక్ సపిష్ట ంగ్ తెల్యజేయాల్. 

సబ్ కాంటా్ర క్ట ర్ లు నియమించిన కారిమిక్లు సబ్ కాంటా్ర క్ట ర్ పైన ఉనన్ 
నిర్వహణ బృందాలక్ ఆందోళనలను తీసుక్రావడానిక్ అనుమతించే 
యంత్్ర ంగ్నిక్ పా్ర ప్యత కల్గి ఉండాల్. 

మా సరఫరా గొలుసు ప్రె మాణాలక్ సంబంధించిన సమస్యల గురించి 
కారిమిక్లు తమ ఆందోళనలను అమెజాన్ లేదా అమెజాన్ యొకకు 
ఆడిటరలో క్ రహస్య కారిమిక్ల ఇంటరటూ్వ్యల దా్వరా వినిప్ంచడానిక్ 
స్్వచ్ఛగ్ ఉండాల్ మరియు ప్రె తీకారం తీరు్చక్ంటారనే భయం 
లేక్ండా ఆడిట్ ప్రె క్్రె యలో పాల్గా నడానిక్ అనుమతించబడాల్. 

10. అసోసియేషన్ యొకకు స్్వచ్ఛ

కారిమిక్లు తమ సొంత ఎంప్క యొకకు కారిమిక యటూనియన్ లేదా 
ఇతర చట్ట బదధి మైన సంసథి ను ఏరాపిటు చేయడానిక్, దానిలో చేరడానిక్ 
లేదా చేరక్ండా ఉండటానిక్ కారిమిక్ల హక్కులను సరఫరాదారులు 
గౌరవించాల్. అసోసియేషన్ స్్వచ్ఛ మరియు స్మటూహిక 
బేరస్రాలక్ కారిమిక హక్కులను సరఫరాదారులు గౌరవించాల్. ఈ 
హక్కుల యొకకు అహింస్ వా్యయామం కోసం కారిమిక్లక్ జరిమానా 
విధించకూడదు లేదా వారిని ప్రె తీకారం, వేధింపులు లేదా బెద్రింపులక్ 
గురిచేయకూడదు.

ఆరోగ్యం మరియు భద్రా త
1. ఆరోగ్యం మరియు భద్రా త

కారిమిక్ల శ్రీరక మరియు మానసిక ఆరోగ్్యనిక్ హాని కల్గించని 
సురక్షితమైన మరియు ఆరోగ్యకరమైన పని వాత్వరణానిన్ కారిమిక్లక్ 
సరఫరాదారులు అంద్ంచాల్స్ ఉంటుంద్. సరఫరాదారులు వృతితు  
భద్ర త, పని పరిసిథి తులు మరియు ఆరోగ్య ప్రె మాణాలక్ సంబంధించి 
వరితు ంచే చటా్ట లక్ అనుగుణంగ్ ఉండాల్. చట్ట  ప్రె కారం అవసరమైన 
చోట, Amazon సరఫరాదారులు కారిమిక్ల ఆరోగ్యం మరియు 
భద్ర త్ కమిటీలను సులభతరం చేయాల్, ఆరోగ్యం మరియు భద్ర త్ 
సమాచారానిన్ కారిమిక్లక్ అందుబాటులో ఉనన్ ప్రె దేశ్ం మరియు 
భాషలో పోస్్ట  చేయాల్ మరియు ఉపాధి పా్ర రంభంలో మరియు 
క్రె మం తపపిక్ండా కారిమిక్లక్ ఆరోగ్యం మరియు భద్ర త్ శిక్షణను 
అంద్ంచాల్. ఆ తరువాత, అత్యవసర మరియు కారా్యలయంలో 
సంభవించే గ్యాలు గురించి కూడా వివరించాల్. చట్ట ం నిశ్్శబ్ద ంగ్ 
ఉనన్ చోట, మేము ఈ ఉతతు మ పదధి తులను పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము. 
Amazon, సరఫరాదారులను జెండర్ ను కల్గి ఉండే కారా్యలయ 
హింసను గమనించామని పో్ర తస్హిసతు ుంద్. 

2. సురక్షితమైన పని పరిసిథి తులు, వృతితు  భద్రా త మరియు పారిశ్్రె మిక 
పరిశుభ్రె త

సురక్షితమైన సరఫరాదారు-నియంతి్ర త సౌకరా్యలు, సౌకర్య మౌల్క 
సదుపాయాలు మరియు యంత్్ర లను అంద్ంచడం వంటి వాటితో 
సహా, సరఫరాదారులు సురక్షితమైన పని పరిసిథి తులను నిర్వహించాల్. 
సౌకరా్యలు మరియు సరఫరాదారు-నియంతి్ర త కారిమిక్ల 
వాత్వరణాలు అనిన్ చట్ట పరమైన అవసరాలను తీరా్చల్ మరియు 
నిరామిణాతమికంగ్ తగినంత పదారాథి ల బలంతో ధ్వనించాల్ మరియు 
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భటూకంప యాక్్ట విటీ, గ్ల్, ఇతర ప్రె కృతి వైపరీత్్యల నుండి వచే్చ 
నష్్ట లను తట్ట ుక్నే విధంగ్ రటూప్ంద్ంచడం జరగ్ల్. అనియంతి్ర త 
అగిన్, విదు్యత్, యాంతి్ర క, రస్యన మరియు జీవ ప్రె మాదాలతో సహా 
బిల్డ్ ంగ్ లు కూల్పోయే విధమైన ప్రె మాదానిన్ లేదా జీవిత్నిక్ తక్షణ 
ముపుపి కల్గించే పని వాత్వరణాలని మేము సహించము.

ఆరోగ్యం మరియు భద్ర త్ ప్రె మాదాలక్ గురికావడానిక్ కారిమిక్ల 
స్మరాథి ్యనిన్ సరఫరాదారులు పర్యవేక్షించడం మాక్ అవసరం (ఉదా., 
రస్యన, జీవ, యాంతి్ర క, విదు్యత్ మరియు ఇతర శ్క్తు  వనరులు; 
భౌతిక ఏజెంట్ లు; అగిన్; వాహనాలు; పడిపోయే ప్రె మాదాలు). 
ఉతతు మ పదధి తులను వినియోగించి సరఫరాదారులు ఈ ప్రె మాదాలను 
గురితు ంచి, అంచనా వేసి, తగిగా ంచాల్స్ ఉంటుంద్. ఇద్ ప్రె మాదానిన్ 
తొలగించడం; ప్రె క్్రె యలు లేదా పదారాథి లను ప్రె త్్యమాన్యం 
చేయడం; సరైన రటూపకలపిన దా్వరా నియంతి్ర ంచడం; ఇంజనీరింగ్ 
మరియు పరిపాలనా నియంత్ర ణలు, నివారణ నిర్వహణ మరియు 
సురక్షితమైన పని విధానాలను (లాకౌట్/టాగౌట్ తో సహా) అమలు 
చేయడం; మరియు కొనస్గుతునన్ వృతితు  ఆరోగ్్యనిన్ అంద్ంచడం 
మరియు భద్ర త్ శిక్షణ వంటి వాటిని కల్గి ఉండవచు్చ. ఈ మారాగా ల 
దా్వరా పరికరాలను ఎపుపిడు, ఎలా సరిగ్గా  వినియోగించాలనే శిక్షణతో 
పాటు ప్రె మాదాలను తగినంతగ్ తగిగా ంచలేని చోట, సరఫరాదారులు 
కారిమిక్లక్ తగిన, బాగ్ నిర్వహించడం జరుగుతునన్, వ్యక్తు గత రక్షణ 
పరికరాలను ఉచితంగ్ అంద్ంచాల్స్న అవసరం ఉంద్. ప్రె మాదకర 
లేదా ప్రె మాదకరమైన పరిసిథి తులు లేదా పదారాథి లతో పనిచేస్ (లేదా 
బహిరగా తమయే్య) కారిమిక్లు ఈ ప్రె మాదాలతో సంబంధం ఉనన్ 
ప్రె మాదాల గురించి తెల్యజేయాల్ మరియు ముందుగ్నే తరచుగ్ 
తగిన శిక్షణ ప్ందాల్.  గరి్భణీ లేదా పాల్చే్చ తలలో ులను ప్రె భావితం చేస్ 
కారా్యలయ ఆరోగ్యం మరియు భద్ర త్ ప్రె మాదాలను సరఫరాదారులు 
పర్యవేక్షించాల్ మరియు ఈ ప్రె మాదాలను తొలగించడానిక్ లేదా 
తగిగా ంచడానిక్ సహేతుకమైన చర్యలు తీసుకోవాల్, ఏదైనా ప్రె మాదం 
ఉంటే వారిక్ తెల్యజేసి, సహేతుకమైన వసతిని అంద్ంచాల్. 

వృతితు  గ్యాలు మరియు అనారోగ్్యలు: వృతితు పరమైన గ్యాలు 
మరియు అనారోగ్్యలను నివారించడానిక్, నిర్వహించడానిక్ మరియు 
టా్ర క్ చేయడానిక్ సరఫరాదారులు విధానాలు మరియు వ్యవసథి లను 
ఉంచాల్; కారిమిక్ల రిపోరి్ట ంగ్ ను పో్ర తస్హించండి; గ్యం మరియు 
అనారోగ్య కేసులను వరీగా కరించడం మరియు నమోదు చేయడం, 
అవసరమైన వైద్య చిక్తస్ను అంద్ంచడం, కేసులను పరిశోధించడం, 
వాటి కారణాలను తొలగించడానిక్ ద్ద్ద ుబాటు చర్యలను అమలు 
చేయడం మరియు కారిమిక్లు తిరిగి పనిలోక్ వచే్చలా చేయడం. 
అవసరమైన వైద్య చిక్తస్ అంటే కనీసం, ఏదైనా పని సంబంధిత 
గ్యం మరియు/లేదా అనారోగ్యం విషయంలో, సరఫరాదారులు 
కారిమిక్లక్ ప్రె థమ చిక్తస్ మరియు సరసమైన మరియు పా్ర ప్యత 
ఆరోగ్య సరీ్వస్ లక్ సంబంధించిన సమాచారానిన్ అంద్ంచాల్. 
చట్ట  ప్రె కారం అవసరమైన చోట, సరఫరాదారులు ఆరోగ్య సంబంధిత 
అత్యవసర పరిసిథి తులక్ అర్హ తగల ఆరోగ్య నిపుణులతో ఆన్-సైట్ 
ఆరోగ్య సౌకరా్యలను అంద్ంచాల్. 

3. శ్రీరకంగ్ డిమాండ్ చేస్ పని

వరకుర్ ఆరోగ్యం మరియు భద్ర త ప్రె మాదంలో పడక్ండా చటూసుకోవడంలో 
సహాయపడటానిక్ సరఫరాదారులు భౌతికంగ్ డిమాండ్ చేస్ పనులను 
(మాను్యవల్ మెటీరియల్ హా్యండిలో ంగ్ మరియు హెవీ లేదా రిపీటీవ్ 
ల్ఫి్ట ంగ్, సుదీర్ఘ ంగ్ నిలబెట్ట డం మరియు చాలా పునరావృతమయే్య 
లేదా బలవంతంగ్ పని చేయడంతో సహా) నిరంతరం గురితు ంచడం, 
మటూలా్యంకనం చేయడం మరియు నియంతి్ర ంచడం అవసరం. 

కారా్యలయ పరిసిథి తులు వేడి లేదా శీతల ఒతితు డి నుండి హాని కల్గిస్తు , 
కారిమిక్లక్ తగినంత వేడి, వెంటిలేషన్, PPE, విశ్్రె ంతి ఎంప్కలు, 
సటూర్య రక్షణ (ఉదా., నీడ) మరియు/లేదా ఆరీ్ద ్రకరణను అంద్ంచాల్. 
పరా్యవరణం మరియు పనుల యొకకు భౌతిక డిమాండ్ లను 
పరిగణనలోక్ తీసుకొని, కారిమిక్లు తమ షిఫ్్ట ల సమయంలో తగినంత 
విశ్్రె ంతి మరియు నీటి విరామాలు తీసుకోవడానిక్ వీలు కల్పించే 
పదధి తులను స్థి ప్ంచమని మేము సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము.  

4. అత్యవసర సంసిద్ధి త మరియు ప్రె తిసపింద్న

సరఫరాదారులు, ప్రె తిసపిందన వ్యవసథి లు మరియు అత్యవసర 
ప్రె ణాళికలను అమలు చేయడం మరియు వారి కారిమిక్లక్ కనీసం 
ఏటా శిక్షణ ఇవ్వడం దా్వరా అత్యవసర పరిసిథి తులను గురితు ంచడం 
మరియు ప్రె ణాళిక చేయడం వంటివి చేయాల్స్ ఉంటుంద్. అత్యవసర 
రిపోరి్ట ంగ్ చేర్చడానిక్ మాక్ ప్రె తిసపిందన వ్యవసథి లు మరియు 
అత్యవసర ప్రె ణాళికలు అవసరం; అలారం వ్యవసథి లు; కారిమిక్ల 
నోటిఫికేషన్ మరియు తరల్ంపు విధానాలు; కారిమిక్ల శిక్షణ మరియు 
కవాతులు; ప్రె థమ చిక్తస్ సరఫరా; అగిన్ గురితు ంపు మరియు అణచివేత 
పరికరాలు అన్ బాలో క్ అవ్వని, అడడ్ ుపడని, మరియు అన్ లాక్ నిషకు్రమణ 
సౌకరా్యలు;అత్యవసర ప్రె తిసపిందనదారుల కోసం సంప్రె ద్ంపు 
సమాచారం; మరియు రికవరీ ప్రె ణాళికలు. జీవితం, పరా్యవరణం 
మరియు ఆసితు క్ హానిని తగిగా ంచడంపై దృషి్ట  స్రించే ప్రె ణాళికలు 
మరియు విధానాలను అభివృద్ధి  చేయమని సరఫరాదారులను 
పో్ర తస్హిస్తు రు.

5. యంత్రా నిన్ సంరక్షించడం

సరఫరాదారులు స్ధారణ యంత్్ర ల నిర్వహణ కార్యక్రె మానిన్ అమలు 
చేయాల్స్ ఉంటుంద్. భద్ర త్ ప్రె మాదాల కోసం ఉతపితితు  మరియు ఇతర  
యంత్్ర లను మామటూలుగ్ అంచనా వేయాల్. తగిన చోట, యంత్్ర లు 
కారిమిక్లక్ గ్యం కల్గించే ప్రె మాదం ఉనన్పుపిడు, సరఫరాదారులు 
సరిగ్గా  నిర్వహించే యంత్్ర ల నియంత్ర ణలను (ఉదా., భౌతిక గ్ర్డ్  లు, 
ఇంటర్ లాక్ లు, అడడ్ ంక్లు) అంద్ంచాల్.

6. పారిశుధ్యం మరియు పరిశుభ్రె త

అనిన్ సరఫరాదారు-నియంతి్ర త కారిమిక్ల పరిసరాలలో 
సరఫరాదారులు కారిమిక్లక్ సురక్షితమైన ఆరోగ్య పరిసిథి తులను 
అంద్ంచాల్. అనిన్ సరఫరాదారు-నియంతి్ర త కారిమిక్ల పరిసరాలలో 
కారిమిక్లు పా్ర థమిక పరిశుభ్రె త సౌకరా్యలక్ (ఉదా., హా్యండా్వషింగ్ 
స్్ట షన్ లు, సురక్షితమైన త్్ర గునీరు, శుభ్రె మైన టాయిలెట్ సౌకరా్యలు, 
వ్యరథి  బుట్ట లు) సహేతుకమైన మరియు అనియంతి్ర త పా్ర ప్యతను కల్గి 
ఉండాల్. కారిమిక్ల సంఖ్యను మరియు వ్యక్తు క్ గోప్యతను కల్పించే 
టాయిలెట్ సౌకరా్యలను అంద్ంచమని మేము సరఫరాదారులను 
పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము. వేరే్వరు ల్ంగ్ల కారిమిక్ల కోసం మరుగుదొడలో ు 
(మరియు షవర్ లు, వరితు స్తు నే) వేరుగ్ ఉండాలని మేము 
పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము. సరఫరాదారులు కా్యంటీన్ లేదా ఇతర ఆహార 
వసతులను అంద్స్తు , వాటిలో శ్నిటరీ ఫ్డ్ తయారీ, నిల్వ మరియు 
తినే సౌకరా్యలు ఉండాల్ మరియు కారిమిక్లందరికీ ఏదైనా ఆహార 
వసతులక్ సహేతుకమైన శ్రీరక పా్ర ప్యతను అంద్ంచమని మేము 
సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము. 

7. హౌసింగస్

రఫరాదారులు తమ కారిమిక్లు మరియు/లేదా సిబ్బంద్క్ వసతి 
కల్పించడానిక్ నివాస సౌకరా్యలు/గృహాలను అంద్స్తు , ఈ సౌకర్యం 
సరఫరాదారు-నియంతి్ర త కారిమిక్ల వాత్వరణంగ్ పరిగణించడం 
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జరుగుతుంద్ మరియు సరఫరాదారులు కారిమిక్ల గోప్యతను 
గౌరవించే మరియు అందరినీ వరితు ంచే చట్ట పరమైన అవసరాలు 
మరియు ప్రె మాణాలను సంతృప్తు పరిచే శుభ్రె మైన మరియు సురక్షితమైన 
వసతులను అంద్ంచాల్. అంద్ంచిన ఏ హౌసింగ్ అయినా సరే 
ప్రె త్్యకమైన నివాస సథి లంగ్ అర్హ త స్ధించాల్ మరియు అద్ ఏ ఉతపితితు  
పా్ర ంతం నుండైనా భౌతికంగ్ వేరుగ్ ఉండాల్. నివాస సౌకరా్యలు 
నిరామిణాతమికంగ్ సురక్షితంగ్ ఉండాల్, శుభ్రె ంగ్ ఉండాల్ మరియు 
స్లో ప్ంగ్ కా్వర్ట ర్స్ వేరే్వరు ల్ంగ్ల కారిమిక్లక్ ప్రె త్్యకంగ్ ఉండాల్. 
నివాస సౌకరా్యలు కారిమిక్ల పా్ర ణాలను వెంటనే బెద్రించే ప్రె మాదాలు 
లేక్ండా ఉండాల్. నివాస సౌకరా్యలలో ఫైర్ అలారం, డిట్క్షన్ 
మరియు అణచివేస్ పరికరాలు ఉండాల్. అనిన్ నివాస సౌకరా్యల 
వద్ద , అత్యవసర, సహేతుకమైన మరియు సురక్షితమైన వ్యక్తు గత సథి లం, 
సహేతుకమైన ప్రె వేశ్ం మరియు నిషకు్రమణ దా్వరాలు, స్న్నం కోసం 
తగిననిన్ అందుబాటులో ఉండే వేడి నీళ్లో , లైటింగ్ మరియు విదు్యత్, 
తగినంత వేడి మరియు వెంటిలేషన్, నివాస సథి లంలో అత్యవసర 
పరిసిథి తులతో వ్యవహరించే శిక్షణ, భద్ర త మరియు పని సౌకరా్యలక్ 
మరియు సహేతుకమైన రవాణా (నడక దా్వరా సహేతుకంగ్ పా్ర ప్యత 
చేయకపోత్). 

పరా్యవరణం
1. పరా్యవరణం

సరఫరాదారులు శుభ్రె మైన, ఆరోగ్యకరమైన మరియు సిథి రమైన 
వాత్వరణానిక్ సంబంధించిన హక్కును గౌరవించాల్. సరఫరాదారులు 
వరితు ంచే పరా్యవరణ చటా్ట లు మరియు నిబంధనలను పాటించాల్స్న 
అవసరం ఉంద్. సరఫరాదారులు పరా్యవరణంపై ప్రె తికూల 
ప్రె భావాలను తగిగా ంచాల్, (శ్క్తు  వాడకానిన్ తగిగా ంచడం, వాయు ఉదాగా రాలు, 
గ్్రె న్్హ స్ వాయు ఉదాగా రాలు, వ్యరాథి లు,నీటి వాడకం, కాలుష్యం, మరియు 
ప్రె మాదకర పదారాథి లు). పరా్యవరణ సంబంధిత శ్్రె దధి ను నిర్వహించడం 
మరియు వారి కార్యకలాపాలు మరియు సరఫరా చెయిన్ అంతటా 
పరా్యవరణ సిథి రమైన పదధి తులను ఏకీకృతం చేస్ ద్శ్గ్ పురోగతి 
స్ధించడం వంటి పరా్యవరణ సిథి రత్్వనిక్ తోడపిడే ప్రె యత్న్లలో 
పాల్గా నడానిక్ సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిస్తు రు. 

2. శ్క్తు  వినియోగం మరియు గ్్రె న్ హౌస్ వాయు ఉదాగా రాలు

ఇంధన స్మరాథి ్యనిన్ నిరంతరం మెరుగుపరచడానిక్ మరియు శ్క్తు  
వినియోగం మరియు గ్్రె న్ హౌస్ వాయు ఉదాగా రాలను తగిగా ంచడానిక్ 
సరఫరాదారులను మేము పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము. సరఫరాదారులు టా్ర క్ 
చేయాల్, డాక్్యమెంట్ చేయాల్ మరియు అభ్యరథి నపై, గ్్రె న్్హ స్ వాయు 
ఉదాగా రాలను Amazonక్ నివేద్ంచాల్. గ్్రె న్ హౌస్ గ్్యస్ తగిగా ంపు 
లక్ష్యనిన్ ఏరాపిటు చేయడానిక్ మరియు వారి పురోగతిక్ వ్యతిరేకంగ్ 
బహిరంగంగ్ నివేద్ంచమని సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిస్తు రు. 

3. పరా్యవరణ అనుమతులు మరియు రికార్డ్  లను ఉంచడం

అవసరమైన అనిన్ పరా్యవరణ అనుమతులు, ఆమోదాలు మరియు 
రిజిస్్ట ్రషన్ లను ప్ందటానిక్ మరియు ఉంచడానిక్ సరఫరాదారులు 
అవసరం మరియు వరితు ంచే కారా్యచరణ, రిపోరి్ట ంగ్ అవసరాలను 
అనుసరించాల్. 

4. ప్రె మాద్కర పదారాథి ల సమరథి వంతమైన నిర్వహణ మరియు 
పారవేయడం

ఉతపితతు ులు, తయారీ, కార్యకలాపాలు మరియు సరీ్వస్ లలో నిరి్ద ష్ట  
పదారాధి ల నిషేధం లేదా పరిమితిక్ సంబంధించి వరితు ంచే అనిన్ 

చటా్ట లు మరియు నిబంధనలక్ సరఫరాదారులు కట్ట ుబడి ఉండాల్. 
సరఫరాదారులు, మానవులక్ లేదా పరా్యవరణానిక్ ముపుపి కల్గించే 
ప్రె మాదకర పదారాథి ల (ఉదా., రస్యనాలు మరియు పదారాథి లు) 
సురక్షితమైన నిర్వహణ, కదల్క, నిల్వ మరియు పారవేయడానిన్ 
సమరథి వంతంగ్ గురితు ంచి, నిర్వహించాల్స్ ఉంటుంద్. ప్రె మాదకర 
పదారాథి లను సురక్షితంగ్ నిర్వహించడం మరియు పారవేయడం 
గురించి సరఫరాదారులు కారిమిక్లక్ తగిన శిక్షణను అంద్ంచాల్. 

5. సమరథి వంతమైన వనరుల నిర్వహణ

సరఫరాదారులు సమరథి వంతమైన నిర్వహణ వ్యవసథి లను అమలు 
చేయాల్. నిర్వహణ వ్యవసథి లు నియంత్ర ణ అవసరాలక్ అనుగుణంగ్ 
ఉండాల్ మరియు సరైన పనితీరును సులభతరం చేయాల్. Amazon 
అభ్యరథి న మేరక్, అవసరమైన నిర్వహణ మరియు నియంత్ర ణ 
వ్యవసథి లు సరిగ్గా  పనిచేసతు ునాన్యని సరఫరాదారులు ప్రె దరి్శంచాల్స్న 
అవసరం ఉంద్.

కాలుష్య నివారణ: గ్ల్ మరియు గ్్రె న్ హౌస్ వాయు ఉదాగా రాలను 
తగిగా ంచడం లేదా తొలగించడం, కాలుష్య కారకాల విడుదల మరియు 
వ్యరాథి ల ఉతపితితు ని తగిగా ంచడంలో సహాయపడటానిక్ కాలుష్య 
నియంత్ర ణ పరికరాలను మరియు/లేదా ఉతపితితు , నిర్వహణ మరియు 
సౌకర్య ప్రె క్్రె యలను సవరించడానిక్ సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిస్తు ము. 

వనరుల పరిరక్ణ: సరఫరాదారులు శిలాజ ఇంధన వినియోగ్నిన్ 
తగిగా ంచాల్ మరియు నీరు మరియు ఖనిజాలతో సహా ఇతర సహజ 
వనరుల వినియోగ్నిన్ తగిగా ంచమని మరియు అటవీ నిరటూమిలనను 
నివారించమని మేము సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిస్తు ము. ఉతపితితు ని 
సవరించడం, నిర్వహణ మరియు సౌకరా్యల ప్రె క్్రె యలు, పదారాథి ల 
ప్రె త్్యమాన్యం, తిరిగి వినియోగించడం, పరిరక్షణ లేదా రీసైక్లో ంగ్ 
వంటి పదధి తులను అమలు చేయమని మేము సరఫరాదారులను 
పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము.

నీటి నిర్వహణ: మురుగునీరు అంతటినీ గురితు ంచి, తరచుగ్ 
పర్యవేక్షించాల్, నియంతి్ర ంచాల్ మరియు వరితు ంచే చటా్ట లక్ 
అనుగుణంగ్ ఉతస్రగా  లేదా పారవేయడం ముందు చిక్తస్ చేయాల్. 
నీటి వనరులు, వినియోగం మరియు విడుదలను డాక్్యమెంట్ 
చేస్, వరీగా కరించే మరియు పర్యవేక్షించే నీటి నిర్వహణ కార్యక్రె మానిన్ 
అమలు చేయమని; నీటిని సంరక్షించడానిక్ అవకాశ్లను వెతకమని; 
మరియు కాలుష్యం యొకకు ఛాన్ల్ లను నియంతి్ర ంచమని మేము 
సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము. 

ఘన వ్యరాథి లు: సరఫరాదారులు, వరితు ంచే చటా్ట లక్ అనుగుణంగ్ 
కార్యకలాపాల నుండి ఉతపినన్మయే్య ఘన వ్యరాథి లను గురి్చంచడం, 
నిర్వహించడం మరియు బాధ్యత్యుతంగ్ పారవేయడం లేదా 
రీసైక్ల్ చేయడం వంటివి చేయాల్స్ ఉంటుంద్. సరఫరాదారులను 
వారి కార్యకలాపాల అంతటా పలలో పు ప్రె దేశ్నిక్ వ్యరాథి లను తగిగా ంచమని 
మేము పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము.

వాయు ఉదాగా రాలు: సరఫరాదారులు, ఉతస్రగా క్ ముందు చట్ట ం 
ప్రె కార అసిథి ర స్ందీ్ర య రస్యనాలు, ఏరోసోల్ లు, తుపుపిపదారాథి లు, 
కణాలు, ఓజోన్ క్షీణించే పదారాథి లు మరియు కార్యకలాపాల నుండి 
ఉతపినన్మయే్య దహన ఉప-ఉతపితతు ుల వాయు ఉదాగా రాలను 
గురితు ంచడం, మామటూలుగ్ పర్యవేక్షించడం, నియంతి్ర ంచడం మరియు 
చిక్తస్ చేయడం వంటివి చేయాల్స్ ఉంటుంద్. ఓజోన్ క్షీణించే 
పదారాథి లు వరితు ంచే పో్ర టోకాల్ లక్ అనుగుణంగ్ సమరథి వంతంగ్ 
నిర్వహించడం జరగ్ల్. 
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6. పరా్యవరణ నా్యయం

పరా్యవరణ ఈక్్వటీ యొకకు సమస్యలను అంచనా వేయడానిక్ మరియు 
పరిషకురించడానిక్ మరియు వారి వా్యపారంతో అనుసంధానించిన 
వ్యక్తు లు మరియు సమాజాలపై సరఫరాదారుల పరా్యవరణ ప్రె భావానిన్ 
అరథి ం చేసుకోవడానిక్ Amazon సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిసతు ుంద్. 
పారిశ్్రె మిక మరియు వినియోగదారుల పదధి తుల నుండి గ్ల్, నీరు 
మరియు నేల కాలుష్యం నుండి పరా్యవరణ బహిరగా తం యొకకు అధిక 
భారం ఆధారంగ్, అత్యంత హాని మరియు అట్ట డుగు వరాగా ల ఆరోగ్యం 
మరియు శ్్రె యసుస్ను మెరుగుపర్చడానిక్ మేము సరఫరాదారులను 
పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము. 

బాధ్యత్యుతమైన 
మరియు సుసిథి ర పదారథి ం 
మరియు కమోడిటీ 
సోరిస్ంగ్
1. ఖనిజాలు

వివాదానిక్ ఆజ్యం పోసిన ఖనిజాల వాడకానిన్ నివారించడానిక్ 
Amazon కట్ట ుబడి ఉంద్. గురితు ంచిన శ్్రె దధి  ఫ్్రె మ్వర్కు లక్ అనుగుణంగ్ 
మా ఉతపితతు ులలో వినియోగించే నియమించిన ఖనిజాల మటూలానిన్ 
గురితు ంచడానిక్ సరఫరాదారులు మా ప్రె యత్న్నిక్ మద్ద తు ఇవా్వల్. ఈ 
శ్్రె దధి క్ అనుగుణంగ్, గురితు ంచిన మటూడవ పక్షం బాధ్యత్యుతమైన 
ఖనిజాల ఆడిట్ ను విజయవంతంగ్ పూరితు  చేసిన సెమిల్ట ర్ లు మరియు 
రిఫైనర్ ల నుండి సరఫరాదారులు తీసుకోవాల్. 

2. మెటీరియల్ మరియు కమోడిటీ సోరిస్ంగ్స్థి

నిక సంఘాలను గౌరవించే మరియు పరా్యవరణ వ్యవసథి లను రక్షించే 
విధంగ్ ఉతపితతు ులలో వినియోగించే వసతు ువులను సరఫరాదారులు సోర్స్ 
చేయాల్. సరఫరాదారులు వారి అప్ స్్ట ్రమ్ సరఫరాదారుల స్మాజిక 
మరియు పరా్యవరణ పనితీరును గురితు ంచిన శ్్రె దధి గల ఫ్్రె మ్వర్కు లక్ 
అనుగుణంగ్ సిథి రంగ్ పర్యవేక్షించాల్ మరియు Amazon అభ్యరథి న 
మేరక్ సహాయక డాక్్యమెంటేషన్ ను అంద్ంచాల్.

భూమి మరియు సహజ 
వనరుల హక్కులు
1. భూమి మరియు సహజ వనరుల హక్కులు

సరఫరాదారులు పబిలో క్, ప్్రె ై వేట్, మత, స్మటూహిక, స్వదేశీ మరియు 
సహజ వనరుల పైగ్ ఆచార హక్కుల (ఉదా., మతస్్య సంపద, అడవులు 
మరియు నీరు)తో పాటు వ్యక్తు ల చట్ట పరమైన భటూమి హక్కులు, దేశీయ 
ప్రె జలు మరియు స్థి నిక కమటూ్యనిటీలను గౌరవించాల్. సరఫరాదారులు 
మా సరఫరా చెయిన్ లో భటూమిని ఆక్రె మించలేరు లేదా భటూమి లేదా 
సహజ వనరులను చట్ట విరుదధి ంగ్ వినియోగించలేరు. భటూమి 
మరియు సహజ వనరుల సరఫరాదారు వినియోగం, సముపారజా న, 
అభివృద్ధి  లేదా లీజుతో సహా మహిళలు, మటూలవాసులు , మరియు 
ఇతర అట్ట డుగు వాటాదారులు వంటి బాధిత స్థి నిక సమాజాల 
యొకకు ఉచిత, పా్ర ధాన్య మరియు సమాచార సమమితి (FPIC)క్ లోబడి 

ఉంటాయి. Amazon అభ్యరథి న మేరక్, భటూమి మరియు/లేదా సహజ 
వనరులను వినియోగించుక్నే చట్ట పరమైన హక్కును సరఫరాదారులు 
ప్రె దరి్శంచాల్స్న అవసరం ఉంద్.

నైతిక ప్రె వరతు న
1. లంచం తీసుకోక్డద్ు

ప్రె భుత్వ అధికారులతో లేదా పై్రవేట్ రంగంతో వ్యవహారాలలో పాల్గా నాన్, 
ఏ కారణం చేతనైనా ఎవరితోనైనా లంచం తీసుక్నేవారిని Amazon 
సహించదు. ఏదైనా కారణం చేతనైనా ఎవరికైనా అనవసరమైన లేదా 
సరికాని ప్రె యోజనాలను ప్ందటానిక్ లేదా అంద్ంచడానిక్ విలువైన 
ఏదైనా అంద్ంచడం, వాగ్్ద నం చేయడం, అధికారం ఇవ్వడం, ఇవ్వడం 
లేదా అంగ్కరించడం ఇందులో ఉంద్. మా వా్యపార నిర్వహణ, 
నీతి నియమావళిని ఉలలో ంఘించడానిక్ సరఫరాదారులు అమెజాన్ 
ఉదో్యగులను పే్రె రేప్ంచకూడదు.

2. అవినీతిని నిరోధించడం

యునైట్డ్ స్్ట ట్స్ ఫారిన్ కరప్్ట  పా్ర కీ్ట సెస్ యాక్్ట  మరియు యునైట్డ్ 
క్ంగడ్ మ్ లంచం చట్ట ంతో సహా వరితు ంచే అవినీతి నిరోధక చటా్ట లక్ 
సరఫరాదారులు కట్ట ుబడి ఉండాల్ మరియు Amazon తరపున ప్రె భుత్వ 
అధికారిపై ఎపుపిడటూ లంచం ఇవ్వరు. సరఫరాదారులు ప్రె త్యక్షంగ్ లేదా 
పరోక్షంగ్ అంగ్కరించకూడదు; లేదా ప్రె భుత్వ అధికారులక్ సక్రె మంగ్ 
వ్యవహరించమని పో్ర తస్హించడానిక్ లేదా అలా చేసినందుక్ వారిక్ 
ప్రె తిఫలమివ్వడానిక్ విలువైన ఏదైనా అఫర్ చేయడం, ఇవ్వడం, 
అధికారం ఇవ్వడం లేదా వాగ్్ద నం చేయడం వంటివి చేయకూడదు. 
నిషేధించిన చెల్లో ంపులలో నగదు లేదా నగదు సమానమైనవి, 
బహుమతులు, భోజనం మరియు వినోదాలక్ మాత్ర మే పరిమితం 
కాక్ండా అనేక రటూపాలు ఉండవచు్చ. ఈ నిబంధన యొకకు అన్వయం 
లేదా ఈ నిబంధనక్ మినహాయింపులక్ సంబంధించిన ఏవైనా 
ప్రె శ్న్లు Amazon యొకకు నా్యయ విభాగ్నిక్ దర్శకత్వం వహించాల్. 
సరఫరాదారులు, పర్యవేక్షించడానిన్ అమలుచేయాల్ మరియు 
నిర్వహించాల్, రికార్డ్  చేయాల్ మరియు అమలు విధానాలు అవినీతి 
నిరోధక చటా్ట లక్ అనుగుణంగ్ నిర్వహించడానిక్నిర్వహించాల్.

3. విజిల్ బ్్లి వర్ రక్ణలు

సరఫరాదారులు కారిమిక్ల విజిల్ బ్లో యర్ గోప్యతను కాపాడాల్ మరియు 
కారిమిక్ల విజిల్ బ్లో యరలో పై ప్రె తీకారం తీరు్చకోవడానిన్ నిషేధించాల్, 
వారు సరఫరాదారు లేదా ఉదో్యగి లేదా సరఫరాదారు అధికారిచే మంచి 
విశ్్వసంతో అక్రె మ ప్రె వరతు నను నివేద్స్తు రు (ఉదాహరణక్, పరా్యవరణ 
లేదా మానవ హక్కుల ఉలలో ంఘనలు, కారా్యలయ మనోవేదనలు 
మరియు అనైతిక వా్యపార పదధి తులక్ సంబంధించినవి).

4. పారద్ర్శకత

పని పరిసిథి తులు (ఉదా., వేతనం మరియు పని గంట రికారడ్ ులు), సబ్ 
కాంటా్ర క్ట ర్ లు మరియు కారిమిక ఏజెంట్ ల గురించి పూరితు  మరియు 
ఖచి్చతమైన రికార్డ్  లను ఉంచడం మరియు నిర్వహించడం వంటివి 
సరఫరాదారులు చేయాలనీ Amazon ఉదే్ద శిసతు ుంద్. Amazon 
అభ్యరథి న మేరక్, వసతు ువులు మరియు కాంపోన్ంట్ మెటీరియల్ ల 
కోసం సరఫరాదారులు కస్ట డీ రికార్డ్  ల యొకకు ఖచి్చతమైన చెయిన్ ను 
అంద్ంచడం మాక్ అవసరం. ఈ ప్రె మాణాలక్ అనుగుణంగ్ 
ధృవీకరించడానిక్ సరఫరాదారులను అంచనా వేస్ హక్కు Amazonక్ 
ఉంద్. సరఫరాదారు యొకకు శ్్రె మ, ఆరోగ్యం మరియు భద్ర త, మానవ 
హక్కులు, పరా్యవరణ, వసతు ువుల సోరిస్ంగ్, నైతిక లేదా నిర్వహణ 
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పదధి తులక్ సంబంధించిన సమాచారం Amazon అభ్యరథి నపై 
వెలలో డించాల్, ఇకకుడ ఈ ప్రె మాణాలక్ అనుగుణంగ్ లేదా వరితు ంచే 
నిబంధనలక్ అనుగుణంగ్ ప్రె దరి్శంచాల్స్న అవసరం ఉంద్. 
సరఫరాదారులు ఏదైనా సమాచార అభ్యరథి నలు లేదా లెక్కుంపులతో 
సహకరిస్తు రు Amazon ఈ బాధ్యతలను న్రవేర్చడానిక్ లేదా మా 
స్వంత బహిరగా తం మరియు రిపోరి్ట ంగ్ బాధ్యతలను న్రవేర్చడానిక్ 
పా్ర రంభించవచు్చ. సరఫరాదారులు రికార్డ్  లను తపుపిగ్ మార్చకూడదు 
లేదా సరఫరా చెయిన్ లోని పరిసిథి తులు లేదా పదధి తులను తపుపిగ్ 
సటూచించకూడదు. 

5. గోప్యత మరియు డేటా రక్ణ

వ్యక్తు గత సమాచారానిన్ స్కరించినపుపిడు, నిల్వ చేసినపుపిడు, పా్ర సెస్ 
అయినపుపిడు, ప్రె స్రం అయినపుపిడు మరియు పంచుక్నన్పుపిడు 
సరఫరాదారులు వరితు ంచే గోప్యత మరియు సమాచార భద్ర త్ చటా్ట లు 
మరియు నియంత్ర ణ అవసరాలక్ అనుగుణంగ్ ఉండాల్. Amazon 
అభ్యరథి న మేరక్, సరఫరాదారు సంబంధం యొకకు పరిధిలో డేటా 
మరియు సమాచారం యొకకు వినియోగం మరియు నిర్వహణను 
సరఫరాదారులు వెలలో డించాల్. కారిమిక్ల గోప్యతక్ ఆటంకం 
కల్గించడానిక్ సరఫరాదారులు ఏకపక్షంగ్ వ్యవహరించకూడదు.  
అలా చేయడం చటా్ట నిన్ ఉలలో ంఘిసతు ుందని సరఫరాదారులు 
నిరటూప్ంచగల్గిత్ తపపి, ఈ ప్రె మాణాల ప్రె కారం Amazon సమాచారానిన్ 
స్కరించక్ండా నిరోధించడానిక్ ఈ విభాగంలో ఏదీ అడడ్ ుపడకూడదు. 

6. బాధ్యత్యుతమైన కృతిరా మ మేధసుస్

కృతి్ర మ మేధసుస్ (AI)ను అభివృద్ధి  చేస్ (లేదా అభివృద్ధి  చేయడానిక్ 
దోహదం చేస్), రైలు లేదా వినియోగించే సరఫరాదారులు 
చట్ట పరమైన అవసరాలక్ అనుగుణంగ్ అలా చేయాల్ మరియు 
బాధ్యత్యుతమైన AI కోసం ఉతతు మ పదధి తులను అనుసరించడానిక్ 
ప్రె యతిన్ంచాల్.

7. వాణిజ్యం

వరితు ంచే అనిన్ ద్గుమతి, తిరిగి ద్గుమతి, ఆంక్షలు, బహిషకురణ 
వ్యతిరేక, ఎగుమతి మరియు తిరిగి ఎగుమతి నియంత్ర ణ చటా్ట లక్ 
సరఫరాదారులు కట్ట ుబడి ఉండాల్. సరఫరాదారులు Amazonక్ 
వారి రస్దు పరిమితం అయినా లేదా నిషేధించినా, ఒక దేశ్ం 
నుండి ఉద్భవించే వసతు ువులు లేదా సరీ్వస్ లతో సహా లేదా ఆంక్షలు, 
ఆంక్షల క్ంద ఒక వ్యక్తు , కార్పిరేషన్, సంసథి  లేదా సంసథి  చేత తయారు 
అయిన లేదా అంద్ంచిన లేదా ఐక్యరాజ్యసమితి, యునైట్డ్ స్్ట ట్స్, 
యటూరోప్యన్ యటూనియన్ లేదా వరితు ంచే ఇతర ప్రె భుత్వ అధికారం 
దా్వరా అంద్ంచిన ఏదైనా ఇతర పరిమితుల ప్రె కారం Amazonక్ 
ఎటువంటి వసతు ువులు లేదా సరీ్వస్ లను అంద్ంచకూడదు.

నిర్వహణ సిస్ట మ్ లు
1. నిర్వహణ సిస్ట మ్ లు

ఈ ప్రె మాణాలక్ వ్యతిరేకంగ్ నిరంతర అభివృద్ధి ని నడపడానిక్ 
సరఫరాదారులు నిర్వహణ వ్యవసథి ను అవలంబించాల్ మరియు 
వరితు ంచే చటా్ట లక్ అనుగుణంగ్ ఉండాల్. 

నిర్వహణ జవాబుదారీతనం మరియు బాధ్యత: వరితు ంచే చటా్ట లక్ 
అనుగుణంగ్, మా ప్రె మాణాలక్ అనుగుణంగ్ మరియు చట్ట బదధి ంగ్ 
అవసరమైన చోట, పురోగతిని పర్యవేక్షించే నిర్వహణ వ్యవసథి లు మరియు 
కార్యక్రె మాలను అమలు చేయడానిక్ బాధ్యత వహించే ప్రె తినిధులను 

సరఫరాదారులు నియమించాల్ సరఫరాదారుల అత్యంత ముఖ్యమైన 
మానవ హక్కులు మరియు పరా్యవరణ నష్్ట లను పరిషకురించాల్. 
స్నియర్ మేనేజెమింట్ నిర్వహణ వ్యవసథి లు మరియు కార్యక్రె మాల 
నాణ్యత మరియు స్మరాథి ్యనిన్ మామటూలుగ్ సమీక్షించి అంచనా 
వేయాల్.

ప్రె మాద్ నిర్వహణ: సరఫరాదారులు వారి వా్యపార పదధి తులతో సంబంధం 
ఉనన్ పరా్యవరణ, మానవ హక్కులు, ఆరోగ్యం, భద్ర త మరియు 
నైతిక నష్్ట లను గురితు ంచడానిక్, నిరోధించడానిక్, పరిషకురించడానిక్, 
తగిగా ంచడానిక్ మరియు లెక్కుంచడానిక్ తగిన శ్్రె దధి  ప్రె క్్రె యను ఏరాపిటు 
చేయాల్. సరఫరాదారులు పనితీరు ఆబెజా క్్ట వ్ లు, లక్ష్యలు మరియు 
అమలు ప్రె ణాళికలను అభివృద్ధి  చేయాల్ మరియు టా్ర క్ చేయాల్, 
స్్వయ-మటూలా్యంకన విధానాలను అవలంబించాల్ మరియు 
నిరంతర అభివృద్ధి ని నడిప్ంచాల్. అదనంగ్, గురితు ంచిన నష్్ట లను 
నియంతి్ర ంచడానిక్ మరియు సమమితిని నిర్వహించడానిక్ వరితు ంచే 
చటా్ట లు మరియు నిబంధనలను గురితు ంచడానిక్, పర్యవేక్షించడానిక్ 
మరియు అరథి ం చేసుకోవడానిక్ నిర్వహణక్ తగిన ప్రె క్్రె యలను అభివృద్ధి  
చేయాల్. సబ్ కాంటా్ర క్ట ర్ లతో సహా వారి స్వంత కార్యకలాపాలు మరియు 
సరఫరా చెయిన్ లో ఈ ప్రె మాణాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించడం 
మరియు అమలు చేయడం వంటివి సరఫరాదారులు చేయాల్స్ 
ఉంటుంద్. సరఫరాదారులు మా ప్రె మాణాలలో ప్రె తిబింబించే విధంగ్ 
మా అంచనాలను మరియు మా కస్ట మర్ ల అంచనాలను తీర్చడానిక్ 
లేదా అధిగమించడానిక్ స్్వయ-మటూలా్యంకనం చేయాల్ మరియు 
మెరుగుదలలు చేయాల్. ప్లలో లు, మటూలవాసులు మరియు త్త్కుల్క 
లేదా వలస కారిమిక్లతో సహా మహిళలు మరియు హాని సమటూహాలక్ 
ప్రె త్్యకమైన వారి నష్్ట లను నిరంతరం అంచనా వేయాలని మేము 
సరఫరాదారులను పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము.

2. శిక్ణ

సరఫరాదారు విధానాలు, ఈ ప్రె మాణాలను అమలు చేయడానిక్ మరియు 
వరితు ంచే చట్ట పరమైన అవసరాలక్ అనుగుణంగ్ నిరా్వహక్లు 
మరియు కారిమిక్లక్ సరఫరాదారులు తగిన శిక్షణా కార్యక్రె మాలను 
నిర్వహించాల్. మహిళలు మరియు హాని సమటూహాలను అసమానంగ్ 
ప్రె భావితం చేస్ సమస్యలను పరిషకురించడానిక్ నిరా్వహక్లు మరియు 
కారిమిక్ల కోసం అనిన్ శిక్షణలను మేము పో్ర తస్హిసతు ునాన్ము.

3. కమూ్యనికేషన్ మరియు వరకుర్ అభిపారా యం

Amazon మరియు సరఫరాదారు విధానాలు, అభా్యస్లు మరియు 
అంచనాల గురించి సరఫరాదారులు సపిష్ట ంగ్ మరియు ఖచి్చతంగ్ 
కారిమిక్లక్ కమటూ్యనికేట్ చేయాల్ మరియు అవగ్హన కల్పించాల్. 
Amazon సరఫరాదారులను వారి హక్కులు మరియు బాధ్యతల 
గురించి కారిమిక్ల అవగ్హనను అంచనా వేయడానిక్ ఒక ప్రె క్్రె యను 
అమలు చేయమని పో్ర తస్హిసతు ుంద్ మరియు కారిమిక-నిర్వహణ 
కమిటీలు, కారిమిక్ల వాయిస్ డైలాగులు లేదా ఇలాంటి ఫోరమ్ ల 
దా్వరా అరధి వంతంగ్ నిమగన్ం చేసతు ుంద్. Amazonక్ సరఫరాదారులు 
తమ కారిమిక్లక్ పా్ర ప్యత చేయగల మరియు తగిన స్థి నిక భాష(ల)
లోక్ అనువద్ంచిన ప్రె దేశ్ంలో విదా్య మెటీరియల్ ల శిక్షణ పూరతు యిన 
తరా్వత చేయవలసి ఉంటుంద్, ముఖ్య సమస్యల ప్రె మాదాలపై 
కారిమిక్లక్ శిక్షణ ఇవా్వల్ మరియు కారిమిక్లక్ వారి హక్కులను 
తెల్యజేయాల్ లేదా వాటిపై శిక్షణ ఇవా్వల్. సంభావ్య నిరక్షరాస్యత 
మరియు స్మాజిక-స్ంసకుృతిక అడడ్ ంక్ల గురించి సరఫరాదారులు 
తెలుస్క్ని ఉండాల్ మరియు కమటూ్యనికేషన్ మరియు శిక్షణలు ఈ 
సమస్యలను పరిగణనలోక్ తీసుకోవాల్.
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4. నివారణ

అంతరగా త లేదా బాహ్య అసెస్ మెంట్ లు, తనిఖీలు, పరిశోధనలు, 
సమీక్షలు మరియు నివేద్కల దా్వరా గురితు ంచిన నాన్ కాన్ ఫారెమిన్స్ ను 
సకాలంలో పరిషకురించడం కోసం సరఫరాదారులు ఒక ప్రె క్్రె యను 
నిర్వహించాల్.

5. డాక్్యమెంటేషన్ మరియు రికార్డ్  లు

సరఫరాదారులు, వరితు ంచే చట్ట పరమైన అవసరాలక్ అనుగుణంగ్ 
వా్యపార రికార్డ్  లను సృషి్ట ంచడం, నిలుపుకోవడం మరియు 
పారవేయడం మరియు ఈ ప్రె మాణాలక్ అనుగుణంగ్ ప్రె దరి్శంచడం 
వంటివి చేయాల్స్ ఉంటుంద్. గోప్యతను కాపాడటానిక్ సరఫరాదారులు 
తగిన గోప్యతను పాటించాల్. అనిన్ సౌకరా్యలు చెలలో ుబాటు అయే్య 
వా్యపార లైసెన్స్ ను నిర్వహించాల్; అనిన్ చట్ట పరమైన అవసరాలను 
సమీక్షించడానిక్ మరియు పాటించడానిక్ సరఫరాదారులు బాధ్యత 
వహిస్తు రు మరియు అవసరమైన అనుమతులు మరియు పనిచేయడానిక్ 
అవసరమైన పత్్ర లు అందుబాటులో ఉనాన్యి, ఉదాహరణక్, 
లైసెన్స్ లు (ఉదా., ఆరోగ్యం మరియు భద్ర త అనుమతులు, ఆక్్యప్నీస్ 
అనుమతులు మొదలైనవి) మరియు అవసరమైన కస్ట మ్స్ రికార్డ్  లు.
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