
Amazon ನ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳು 
Amazon ನಲ್ಲಿ , ನಾವು ಒದಗಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತುತು ಸೇವೆಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತುತು ಪರಿಸರವನು್ನ ಗೌರವಿಸುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಉತಾ್ಪದಿಸಲ್ಪಡುತತುವೆ ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕರ 
ಮೂಲಭೂತ ಘನತೆಯನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತತುದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲು ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದೆ್ೇವೆ. ಇದೆೇ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪೂರೈಕದಾರರೂಂದಿಗೆ ನಾವು 
ತೊಡಗುತೆತುೇವೆ, ಮತುತು Amazon ನ ಅಂಗಸಂಸಥೆಗಳಿಗೆ ಸರಕ್ ಮತುತು ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕದಾರರಿಗೆ ನಾವು ನಿಖರವಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ಹೂಂದಿಸುತೆತುೇವೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ 
ವಾಯಾಪಾರ ಮತುತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ರಿತ ವಿಶ್ವಸಂಸಥೆಯ ಮಾಗಮಿದರ್ಮಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತುತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ (ಐಎಲ್ಒ) ಕೂೇರ್ ಸಮಾವೆೇಶಗಳಿಂದ 
ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ  ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳು ಮತುತು ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕ್ರಿತ ಐಎಲ್ಒ ಘೇಷಣೆ ಮತುತು ಯುಎನ್ ಯುನಿವಸಮಿಲ್ ಡಿಕಲಿರೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೂಯಾಮನ್ 
ರೈಟ್್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿೇತಿಗಳನು್ನ ವಾಯಾಖಾಯಾನಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಐಎಲ್ಒ ಮಾಗಮಿದಶಮಿನ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು ಮತುತು ವಾಯಾಖಾಯಾನಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತೆತುೇವೆ.

Amazon ಸೂಟೇರ್ ನಲ್ಲಿ  ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅಥವಾ Amazon ಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಎಲಾಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನು್ನ ಈ ಪೂರೈಕದಾರ ನಿೇತಿ ಸಂಹಿತೆ (“ಪೂರೈಕದಾರರ ಸಂಹಿತೆ”) ಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ಉತಾ್ಪದಿಸಲು Amazon ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದೆ.  ಈ ಪೂರೈಕದಾರರ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ ಅವಶಯಾಕತೆಗಳನು್ನ ರ್ೇರಿದರ್ೂ ಸಹ, 
Amazon ಗೆ ಸರಕ್ ಮತುತು ಸೇವೆಗಳ ಎಲಾಲಿ ಪೂರೈಕದಾರರು ಪೂರೈಕದಾರರ ಸಂಹಿತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಾತುರ ಎಂದು ನಾವು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತೆತುೇವೆ.

ಈ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ , ನಾವು ಈ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತೆತುೇವೆ:

1. ಒಳಗೊಳುಳುವಿಕೆ: ನಮ್ಮ ಮಾನದಂಡಗಳು ಜನಾಂಗ, ಬಣ್ಣ, ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮೂಲ, ಲ್ಂಗ, ಲ್ಂಗ ಗುರುತಿಸುವಿಕ, ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಕೂೇನ, ಧಮಮಿ, ಅಂಗವೆೈಕಲಯಾ, ವಯಸು್, 
ರಾಜಕೇಯ ಅಭಿಪಾ್ರಯ, ಗಭಮಿಧಾರಣೆ, ವಲಸ ಸಿಥೆತಿ, ಜನಾಂಗಿೇಯತೆ, ಜಾತಿ, ವೆೈವಾಹಿಕ ಅಥವಾ ಕ್ಟುಂಬ ಸಿಥೆತಿ, ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಯಾವುದೆೇ ವೆೈಯಕತುಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನು್ನ 
ಲಕಕುಸದೆ ಎಲಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತತುದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ  ಪರಿಹರಿಸಲಾದ ಸಮಸಯಾಗಳಿಂದ ಈ ಗುಂಪುಗಳ ಮೇಲ ಅಸಮಪಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೇರಬಹುದು ಮತುತು ಶೂೇಷಣೆಗೆ ಹಚುಚು ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸುತೆತುೇವೆ. ಈ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನಿದಿಮಿಷಟವಾದ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವು 
ಬದ್ಧರಾಗಿದೆ್ೇವೆ ಮತುತು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರೂಂದಿಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಆದರ ನಿದಿಮಿಷಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರ ಸಂಹಿತೆ ವಾಯಾಪ್ತುಗೆ ಬರದ ಸಂದಭಮಿಗಳನು್ನ 
ಮೌಲಯಾಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತುತು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರೂಂದಿಗೆ ಕಲಸ ಮಾಡುತೆತುೇವೆ. 

2. ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ: Amazon ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಿೇತಿಯನು್ನ ನಿವಮಿಹಿಸುತತುದೆ, ಮತುತು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರೂಂದಿಗೆ ಅವರ ಕಲಸಗಾರರು ಮತುತು ಕಲಸದ ಸಥೆಳಗಳಿಗೆ 
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದೆ್ೇವೆ.  ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರ ಸಂಹಿತೆಯನು್ನ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ  ವಿಫಲವಾದರ ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಸಂಬಂಧವನು್ನ 
ಕೂನೆಗೊಳಿಸುವ ಹಕಕುನು್ನ ನಾವು ಕಾಯಿರ್ಿಸಿದೆ್ೇವೆ, ಆದಾಗೂಯಾ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತಾಸಕತುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಾಥೆನವನು್ನ ನಿೇಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆತುೇವೆ. 
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಮೌಲಯಾಮಾಪನದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಅಗತಯಾವಾದ ನಡವಳಿಕ ಅಥವಾ ಅಭಾಯಾಸವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, 
ಪರಿಹಾರದ ಬಗೆಗೆ ಸಮಯೇಚಿತ ಪ್ರಗತಿಯನು್ನ ಸಾಧಿಸದಿದಾಗ್ ಅಥವಾ ದಾಖಲಗಳ ಸುಳು್ಳ ಅಥವಾ ತಪಾ್ಪಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ  ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ 
ಮೊೇಸದ ಚಟುವಟಿಕಯಲ್ಲಿ  ತೊಡಗಿದಾಗ ಮುಕಾತುಯವನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತುದೆ.

3. ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ: ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ  ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ಕಾಯಾಸಕುೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲು, 
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ತಮ್ಮದೆೇ ಆದ ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳು ಮತುತು ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ  ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಾತುರ 
ಮತುತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತಾತುರ ಎಂದು ನಾವು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತೆತುೇವೆ, ಜೂತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರತಿಫಲ್ಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಮತುತು ನಮ್ಮ ಗಾ್ರಹಕರ 
ನಿರಿೇಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಮುಟುಟವಂತೆ ಅಥವಾ ರ್ೇರಿಸುವಂತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನು್ನ ಮಾಡೊೇಣ. ಯಾವುದೆೇ ಉಪ ಗುತಿತುಗೆದಾರರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಏಜಂಟರನು್ನ ವಿನಂತಿಯ 
ಮೇರಗೆ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅಗತಯಾವಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪ ಗುತಿತುಗೆದಾರರು ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಏಜಂಟರನು್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರ ಸಂಹಿತೆಯ 
ವಾಯಾಪ್ತುಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತುತು ಅಭಾಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟುಟಕೂಳು್ಳವ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉಪಗುತಿತುಗೆ ಉತಾ್ಪದನೆಯಂದಿಗೆ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಈ ಪೂರೈಕದಾರರ 
ಸಂಹಿತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲು ಮತುತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಉಪ ಗುತಿತುಗೆದಾರರೂಂದಿಗೆ ಕಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತುದೆ. ಪೂರೈಕ ಸರಪಳಿಯ ಆಳವಾದ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನ 
ಪೂರೈಕದಾರರು ಮತುತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನ ಪೂರೈಕದಾರರು ಈ ಮಾನದಂಡಗಳಂದಿಗೆ ಹೂಂದಾಣಿಕ ಮಾಡಲು ಹಚುಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳಬಹುದು 
ಎಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸುತೆತುೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಿೇತಿಗಳನು್ನ ಅಥಮಿಮಾಡಿಕೂಳು್ಳವಲ್ಲಿ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪೂರೈಕದಾರರೂಂದಿಗೆ ಕಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದೆ್ೇವೆ. 
ಈ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಪೂರೈಕದಾರರ ಸಂಹಿತೆಯ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲಾಲಿ ಅಂಶಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸುತಾತುರ ಎಂದು ನಾವು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತಿತುದರ್ೂ, ಈ ಅವಶಯಾಕತೆಗಳನು್ನ 
ಕಾಯಮಿಗತಗೊಳಿಸುವಾಗ ಪೂರೈಕದಾರರ ಗಾತ್ರ ಮತುತು ರಚನೆ (ಉದಾ., ಕ್ಟುಂಬ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು, ಮನೆಕಲಸಗಾರರು) ಪರಿಗಣನೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳಲಾಗುತತುದೆ.
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ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ಕಾರ್ಮಿಕ 
ಹಕ್ಕುಗಳು

ಆರೂೇಗಯಾ 
ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತೆ

ಪರಿಸರ ಸಂಘಷಮಿ ಖನಿಜಗಳು 
ಮತುತು ಭೂ ಹಕ್ಕುಗಳು

ನೆೈತಿಕ ವತಮಿನೆ ನಿವಮಿಹಣಾ 
ವಯಾವಸಥೆಗಳು 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು

1. ಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕ. ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಳಕಯನು್ನ Amazon ಸಹಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೂಳು್ಳವಾಗ ಪೂರೈಕದಾರರು ನೊೇಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು: (i) 15 
ವಷಮಿ ಮೇಲ್ಪಟಟ, (ii) ಕಡಾಡಾಯ ರ್ಕ್ಷಣವನು್ನ ಪೂಣಮಿಗೊಳಿಸಿದ ವಯಸು್, ಅಥವಾ (iii) ಕಲಸ ನಿವಮಿಹಿಸುವ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ  ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸು್, ಇದರಲ್ಲಿ  ಯಾವುದು 
ದೊಡಡಾದಾಗಿದೆ ಅದನು್ನ. ಇದಲಲಿದೆ, 18 ವಷಮಿಕಕುಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರು (“ಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು”) ತಮ್ಮ ಆರೂೇಗಯಾ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕಕು ತರುವ ಅಥವಾ ಅವರ 
ರ್ಕ್ಷಣವನು್ನ ರಾಜಿ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಲಸವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು (ಉದಾ., ರಾತಿ್ರ ಪಾಳಿಗಳು, ಅಧಿಕಾವಧಿ).

ಲಘು ಕಲಸ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಮಗು ತಮ್ಮ ಪೇಷಕರು, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅವರ ರ್ಕ್ಷಣ, ಆರೂೇಗಯಾ, ಶಾಲಾ ರ್ಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವೆೈಯಕತುಕ 
ಮತುತು ದೆೈಹಿಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಧಕಕು ಬರದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾದರ ಆಯ್ ಸಂದಭಮಿಗಳಲ್ಲಿ  ಲಘು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲಲಿದ ಕಲಸವನು್ನ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತತುದೆ. ಎಲಾಲಿ 
ಸಂದಭಮಿಗಳಲ್ಲಿ , ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತುತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್. 

2. ವಿದಾಯಾರ್ಮಿ ಕೆಲಸಗಾರರು. ವಿದಾಯಾರ್ಮಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳನು್ನ ಬಂಬಲ್ಸುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಾಯಮಿಸಥೆಳದ ಅಪ್ರಂಟಿಸ್ ರ್ಪ್ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ Amazon 
ಬಂಬಲ್ಸುತತುದೆ ಮತುತು Amazon ನ ಪೂರೈಕದಾರರ ಸಂಹಿತೆ ಮತುತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸಥೆಳಿೇಯ ಕಾನೂನುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತತುದೆ ವಿದಾಯಾರ್ಮಿ ದಾಖಲಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಿವಮಿಹಣೆ, 
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಲುದಾರರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತುತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ಮತುತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದಾಯಾರ್ಮಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದಾಯಾರ್ಮಿ 
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಎಚಚುರಿಕಯಿಂದ ನಿವಮಿಹಣೆಯನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲು ಪೂರೈಕದಾರರು ಅಗತಯಾವಿದೆ. ಸಥೆಳಿೇಯ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಪಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ , ವಿದಾಯಾರ್ಮಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಇಂಟನಿಮಿಗಳು 
ಮತುತು ಅಪ್ರಂಟಿಸ್ ಗಳಿಗೆ ವೆೇತನ ದರವು ಇತರ ಪ್ರವೆೇಶ ಮಟಟದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೆೇ ಕಾಯಮಿಗಳನು್ನ ನಿವಮಿಹಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಾನ ಕನಿಷ್ಠ ವೆೇತನ 
ದರವಾಗಿರಬೇಕ್. ಅಪ್ರಂಟಿಸ್ ರ್ಪ್ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮಗಳು ಸಿೇರ್ತ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನು್ನ ಹೂಂದಿರಬೇಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪೂಣಮಿ ಸಮಯದ 
ಉದೊಯಾೇಗದ ಪ್ರವೆೇಶ ಬಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕ್.

3. ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಮಾನವ ಕಳಳುಸಾಗಣೆ ಮತುತು ಗುಲಾಮಗಿರಿ. Amazon ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ ಬಳಸಬಾರದು-ಗುಲಾಮ, ಜೈಲು, ಒಪ್ಪಂದ, 
ಬಂಧಿತ ಅಥವಾ ಇನಿ್ನತರ. ಟಾ್ರಫಿಕ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಬೇರ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ ಬದರಿಕ, ಬಲ, ಬಲಾತಾಕುರ, ಅಪಹರಣ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ 
ಶೂೇಷ್ಸುತಾತುರ ಎಂದಾದರ Amazon ಸರಬರಾಜುದಾರರನು್ನ ಸಹಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಎಲಾಲಿ ಕಲಸಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರಬೇಕ್ ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಲಸವನು್ನ ಬಡಲು 
ಮುಕತುರಾಗಿರಬೇಕ್ ಮತುತು ಅವರ ಉದೊಯಾೇಗ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಲಸದ ಸಿಥೆತಿಯನು್ನ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸೂಚನೆಯಂದಿಗೆ ಕೂನೆಗೊಳಿಸಬೇಕ್. ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಉದೊಯಾೇಗಕಾಕುಗಿ 
ನೆೇಮಕಾತಿ, ನೆೇಮಕಾತಿ ಏಜಂಟರು ಅಥವಾ ದಲಾಲಿಳಿಗಳ ಶುಲಕು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಶುಲಕುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ತಾಯಾ್ನಡಿನಲ್ಲಿ  ಅಥವಾ ಕಲಸ ನಿವಮಿಹಿಸುವ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲಲಿ. ನೆೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಯೆಯಲ್ಲಿ  ಸರಬರಾಜುದಾರರ ನೆೇರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೂರಗಿದರ್ೂ ಸಹ, ನೆೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಯೆಯಲ್ಲಿ  ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಅಂತಹ 
ಯಾವುದೆೇ ಶುಲಕುದ ವೆಚಚುವನು್ನ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಭರಿಸಬೇಕ್ ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತುದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಎಲಾಲಿ ಶುಲಕುಗಳು 
ಮತುತು ವೆಚಚುಗಳನು್ನ Amazon ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕ್ ಮತುತು ಉದೊಯಾೇಗ ಅಥವಾ ಕಲಸದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಸಥೆಳಿೇಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ  ತಿಳಿಸಬೇಕ್.

ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೂರನೆೇ ವಯಾಕತುಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಏಜಂಟರು ಅಥವಾ ದಲಾಲಿಳಿಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರ ಸಂಹಿತೆಯ ವಾಯಾಪ್ತುಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳು 
ಮತುತು ಅಭಾಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟುಟಕೂಳ್ಳಬೇಕಂದು Amazon ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದೆ. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ನೆೇಮಕಾತಿ ಏಜನಿ್ಗಳು ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕ ದಲಾಲಿಳಿಗಳ ಅಭಾಯಾಸಗಳನು್ನ 
ವಿಶಲಿೇಷ್ಸುವ ಮತುತು ಮೇಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತಯಾವಿದೆ, ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ ಗುತಿತುಗೆ ನಿೇಡುವಾಗ ನೆೈತಿಕವಾಗಿ ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಯಿಂದ ವತಿಮಿಸುವ ಏಜನಿ್ಗಳನು್ನ 
ನೆೇರ್ಸಿಕೂಳ್ಳಬೇಕ್. ಸಿಬ್ಂದಿ ಅಥವಾ ನೆೇಮಕಾತಿ ಏಜನಿ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರ ಸಂಹಿತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತತುವೆ ಎಂದು ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಬೇಕ್, 
ಜೂತೆಗೆ ಕಲಸ ನಿವಮಿಹಿಸುವ ದೆೇಶದ ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ತಾಯಾ್ನಡಿನ ಎಲಾಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್.

ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಷರತಿತುನಂತೆ ಸಕಾಮಿರ ನಿೇಡಿರುವ ಗುರುತಿನ, ಪಾಸ್ ಪೇಟ್ಮಿ ಗಳು ಅಥವಾ ಕಲಸದ ಪರವಾನಗಿಗಳನು್ನ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಪೂರೈಕದಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಗತಯಾವಿಲಲಿ. 
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತುತು ವಲಸ ಪ್ರಕ್ರಯೆಯನು್ನ ಪೂಣಮಿಗೊಳಿಸಲು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಅಗತಯಾವಿರುವ ಮಟಿಟಗೆ ಪೂರೈಕದಾರರು ಅಂತಹ ದಾಖಲಗಳನು್ನ ತಾತಾಕುಲ್ಕವಾಗಿ 
ಹಿಡಿದಿಟುಟಕೂಳ್ಳಬಹುದು. ಕಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷಟವಾದ, ಅಥಮಿವಾಗುವ ದಸಾತುವೆೇಜನು್ನ ನಿೇಡಬೇಕ್, ಅದು ಅವರ ನಿರ್ಚುತಾಥಮಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತು ಷರತುತುಗಳನು್ನ ಕಲಸಗಾರನು 
ಅಥಮಿಮಾಡಿಕೂಳು್ಳವ ಭಾಷೆ ಮತುತು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ  ವಾಯಾಖಾಯಾನಿಸುತತುದೆ.

4. ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು: ದೆೇರ್ೇಯ ಮತುತು ವಿದೆೇರ್ ವಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎದುರಿಸುತಿತುರುವ ಶೂೇಷಣೆಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರು ನಿದಿಮಿಷಟವಾಗಿ ಗಮನ 
ಹರಿಸಬೇಕಂದು Amazon ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದೆ ಮತುತು ಈ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ ತಾರತಮಯಾ ಮಾಡದಂತೆ ನೊೇಡಿಕೂಳು್ಳತತುದೆ. ನಮ್ಮ 
ಪೂರೈಕದಾರರು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಜನಸಂಖ್ಯಾಯಂದಿಗೆ ಅನುಮೊೇದಿತ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮಕಕು ಸಂಬಂಧಿಸದ ಹೂರತು ಕಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕಕುನು್ನ ಹೂಂದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ 
ಮಾತ್ರ ತೊಡಗಿಸಿಕೂಳ್ಳಬಹುದು (ಈ ಸಂದಭಮಿದಲ್ಲಿ  Amazon ಈ ಯೇಜನೆಗಳನು್ನ ಪ್ರಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ನಿಣಮಿಯಿಸುತತುದೆ). ಸರಬರಾಜುದಾರರು ವಿದೆೇರ್ ಅಥವಾ 
ದೆೇರ್ೇಯ ವಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೂಂಡರ, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆತಿಥೇಯ ದೆೇಶದ ವಲಸ ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣಮಿವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್. 
ಸಮಂಜಸವಾದ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಂಡವಿಲಲಿದೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನು್ನ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಂತಯಾಗೊಳಿಸಲು 
ಸಾಧಯಾವಾಗುತತುದೆ. ಎಲಾಲಿ ಉದೊಯಾೇಗಿಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನವಿೇಕೃತ ದಾಖಲಗಳನು್ನ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಇರಿಸಿಕೂಳ್ಳಬೇಕ್; ಇದು ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು 
ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆಗಮನ ಮತುತು ನಿಗಮಿಮನ ದಿನಾಂಕಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

5. ವೇತನ ಮತುತು ಪ್ರಯೇಜನಗಳು. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಮಯೇಚಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಮತುತು ಪರಿಹಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದು (ಅಧಿಕಾವಧಿ 
ವೆೇತನ ಮತುತು ಪ್ರಯೇಜನಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ), ಕನಿಷ್ಠ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸುವುದು. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೆೇತನ ಸಟಬ್ ಅಥವಾ 
ಅಂತಹುದೆೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಯಕಕು ಸರಿಯಾಗಿ ವೆೇತನವನು್ನ ನಿೇಡುತಿತುರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತತುದೆ. ರ್ಸಿತುನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವೆೇತನದಿಂದ ಕಡಿತವನು್ನ 
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ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
ಕಾರ್ಮಿಕ 
ಹಕ್ಕುಗಳು

ಆರೂೇಗಯಾ 
ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತೆ

ಪರಿಸರ ಸಂಘಷಮಿ ಖನಿಜಗಳು 
ಮತುತು ಭೂ ಹಕ್ಕುಗಳು

ನೆೈತಿಕ ವತಮಿನೆ ನಿವಮಿಹಣಾ 
ವಯಾವಸಥೆಗಳು 

ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಹಚುಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತಯಾಗಳನು್ನ ಮತುತು ಅವರ ಕ್ಟುಂಬದ ಅಗತಯಾಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷುಟ ಸಂಪಾದಿಸುತಾತುರಯೆೇ 
ಎಂದು ನಿಯರ್ತವಾಗಿ ಮೌಲಯಾಮಾಪನ ಮಾಡಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರನು್ನ ಪ್ರೇತಾ್ಹಿಸುತೆತುೇವೆ.

6. ಕೆಲಸದ ಸಮಯ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೂೇಗಯಾ ಮತುತು ಕಲಾಯಾಣವನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲು ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಕಲಸದ ಸಮಯವನು್ನ ನಿಯರ್ತವಾಗಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಣೆ 
ಮಾಡಬೇಕಂದು Amazon ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ತುತುಮಿ ಸಂದಭಮಿಗಳನು್ನ ಹೂರತುಪಡಿಸಿ, (i) ಅಧಿಕಾವಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರಕಕು 60 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹಚಿಚುನ ಕಲಸದ 
ಸಮಯವನು್ನ ಪೂರೈಕದಾರರು ಸಿೇರ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತತುದೆ, ಮತುತು (ii) ಪ್ರತಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಲಸಕಕು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ದಿನದ ರಜ ಪಡೆಯಲು ಅಹಮಿರಾಗಿರಬೇಕ್. 
ಎಲಾಲಿ ಸಂದಭಮಿಗಳಲ್ಲಿ , ಕಲಸದ ಸಮಯವು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತತುವನು್ನ ರ್ೇರಬಾರದು.

7. ತಾರತಮಯಾ ವಿರೊೇಧಿ. Amazon ಪೂರೈಕದಾರರು ಜನಾಂಗ, ಬಣ್ಣ, ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮೂಲ, ಲ್ಂಗ, ಲ್ಂಗ ಗುರುತಿಸುವಿಕ, ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಕೂೇನ, ಧಮಮಿ, ಅಂಗವೆೈಕಲಯಾ, ವಯಸು್, 
ರಾಜಕೇಯ ಅಭಿಪಾ್ರಯ, ಗಭಮಿಧಾರಣೆ, ವಲಸ ಸಿಥೆತಿ, ಜನಾಂಗಿೇಯತೆ, ಜಾತಿ, ವೆೈವಾಹಿಕ ಅಥವಾ ಕ್ಟುಂಬ ಸಿಥೆತಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೆೇ ವೆೈಯಕತುಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ಉದೊಯಾೇಗ 
ಅಜಿಮಿಗಳು, ಬಡಿತುಗಳು, ಉದೊಯಾೇಗ ನಿಯೇಜನೆಗಳು, ತರಬೇತಿ, ವೆೇತನಗಳು, ಪ್ರಯೇಜನಗಳು ಮತುತು ಮುಕಾತುಯದಂತಹ ನೆೇಮಕ ಮತುತು ಕಲಸದ ಅಭಾಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ 
ಮೇಲ ತಾರತಮಯಾ ಮಾಡಬಾರದು. ಪೂರೈಕದಾರರು ಕಡಾಡಾಯ ಗಭಮಿಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಎಚ್ಐವಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಬಳಸಬಾರದು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಅಜಿಮಿದಾರರಿಗೆ ಅಗತಯಾವಿರುವ 
ಎಲಾಲಿ ವೆೈದಯಾಕೇಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ತಾರತಮಯಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಬಳಸಬಾರದು. ಪೂರೈಕದಾರರು ವಿಭಿನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನೆ್ನಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ವಸತಿಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ 
ಅಗತಯಾವಿದೆ, ಮತುತು ಉದೊಯಾೇಗ ಅಭಾಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ  ಲ್ಂಗ ಸಮಾನತೆಯನು್ನ ಉತೆತುೇಜಿಸುವ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಉದೊಯಾೇಗ ನಿೇತಿಯನು್ನ ಹೂಂದಿರಬೇಕ್. ಮಾತೃತ್ವ ರಜ ನಿೇಡಲು ನಮ್ಮ 
ಪೂರೈಕದಾರರನು್ನ ನಾವು ಪ್ರೇತಾ್ಹಿಸುತೆತುೇವೆ. 

8. ನಾಯಾಯೇಚ್ತ ಚ್ಕಿತ್ಸೆ. ಎಲಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ ಗೌರವ ಮತುತು ಘನತೆದಿಂದ ನೊೇಡಬೇಕ್. ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರು ಹಿಂಸ, ದೆೈಹಿಕ ರ್ಕ್ಷೆ, ಮಾನಸಿಕ ದಬಾ್ಳಿಕ, ಲೈಂಗಿಕ ಕರುಕ್ಳ, 
ಅಥವಾ ಕಲಸ ಮತುತು ವಸತಿ ಸೌಲಭಯಾಗಳನು್ನ ಪ್ರವೆೇರ್ಸಲು ಅಥವಾ ನಿಗಮಿರ್ಸಲು ಅಥವಾ ಇತರ ರಿೇತಿಯ ಬದರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೆೈಹಿಕ, ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕರುಕ್ಳ 
ಅಥವಾ ದಬಾ್ಳಿಕಯಲ್ಲಿ  ತೊಡಗಬಾರದು ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಸಬಾರದು. ಗೌಪಯಾ ಕಲಸಗಾರರ ಸಂದಶಮಿನಗಳನೂ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ Amazon ಅಥವಾ ಅದರ ಲಕಕುಪರಿಶೂೇಧಕರಿಗೆ 
ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಕಳವಳಗಳನು್ನ ವಯಾಕತುಪಡಿಸಲು ಮುಕತುರಾಗಿರಬೇಕ್ ಮತುತು ಪೂರೈಕದಾರ ನಿವಮಿಹಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿೇಕಾರದ ಭಯವಿಲಲಿದೆ ಲಕಕುಪರಿಶೂೇಧನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಯೆಯಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಬೇಕ್. ತಾರತಮಯಾ ಮತುತು ಕರುಕ್ಳದ ಬಗೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೇಡಲು ನಾವು ಪೂರೈಕದಾರರನು್ನ ಪ್ರೇತಾ್ಹಿಸುತೆತುೇವೆ.

9. ಸಂಘದ ಸಾವಾತಂತ್ರ ಯಾ. ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ತಮ್ಮದೆೇ ಆದ ಆಯೆಕುಯ ಸಂಸಥೆಯನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸಲು ಮತುತು ಸೇರಲು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸುತಾತುರ ಎಂದು Amazon 
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದೆ. ಅಂತಹ ಕಾನೂನು ಸಂಸಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಅಥವಾ ಸೇರುವ ಹಕಕುನು್ನ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕಾಕುಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಕರುಕ್ಳ 
ಅಥವಾ ಬದರಿಕಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು.

ಆರೂೇಗಯಾ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತೆ

1. ಆರೊೇಗಯಾ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತ್. ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತು ಆರೂೇಗಯಾಕರ ಕಲಸದ ವಾತಾವರಣವನು್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕಂದು Amazon ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದೆ. 
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ, ಕಲಸದ ಪರಿಸಿಥೆತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತುತು ಅಮಜಾನ್ ನ ಪೂರೈಕದಾರರ ಸಂಹಿತೆ ನಲ್ಲಿ ನ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳನು್ನ 
ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್.

2. ಔದ್ಯಾೊೇಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತ್. ಪೂರೈಕದಾರರು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ (ಉದಾ., ರಾಸಾಯನಿಕ, ಯಾಂತಿ್ರಕ, ವಿದುಯಾತ್ ಮತುತು ಇತರ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು, ಬಂಕ, ವಾಹನಗಳು ಮತುತು 
ಪತನದ ಅಪಾಯಗಳು) ಒಡಿಡಾಕೂಳು್ಳವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಥಯಾಮಿವನು್ನ ಮೇಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತಯಾವಿದೆ ಮತುತು ಸರಿಯಾದ ವಿನಾಯಾಸ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತುತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ತಡೆಗಟುಟವ ನಿವಮಿಹಣೆ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಲಸದ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳು (ಲಾಕೌಟ್/ ಟಾಯಾಗೌಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ), ಮತುತು ನಡೆಯುತಿತುರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತಿ 
ಮೂಲಕ ಈ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು, ನಿಣಮಿಯಿಸುವುದು ಮತುತು ನಿಯಂತಿ್ರಸುವುದು. ಈ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ಸಮಪಮಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತಿ್ರಸಲಾಗದಿದಲ್್ಲಿ , 
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೂಕತುವಾದ, ಉತತುಮವಾಗಿ ನಿವಮಿಹಿಸಲ್ಪಟಟ, personal protective equipment ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತತುದೆ, ಜೂತೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗ 
ಮತುತು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕ್ ಮತುತು ಈ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ ತರಬೇತಿಯಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕ್. ಗಭಿಮಿಣಿಯರು 
ಮತುತು ಶುಶೂ್ರಷಾ ತಾಯಂದಿರ ಮೇಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರಬಹುದಾದ ಕಲಸದ ಆರೂೇಗಯಾ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ಮೇಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಪೂರೈಕದಾರರನು್ನ 
ಪ್ರೇತಾ್ಹಿಸುತೆತುೇವೆ ಮತುತು ಈ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಮತುತು ಯಾವುದೆೇ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸಮಂಜಸವಾದ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೂಳು್ಳತೆತುೇವೆ.

ಔದ್ೊಯಾೇಗಿಕ ಗಾಯ ಮತುತು ಅನಾರೊೇಗಯಾ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ವರದಿಗಾರಿಕಯನು್ನ ಉತೆತುೇಜಿಸುವುದು, ಗಾಯ ಮತುತು ಅನಾರೂೇಗಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳನು್ನ ವಗಿೇಮಿಕರಿಸುವುದು 
ಮತುತು ದಾಖಲ್ಸುವುದು, ಅಗತಯಾವಾದ ವೆೈದಯಾಕೇಯ ಚಿಕತೆ್ಯನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದು, ಪ್ರಕರಣಗಳನು್ನ ತನಿಖ್ ಮಾಡುವುದು ಮತುತು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸರಿಪಡಿಸುವ 
ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಗಾಯಗಳು ಮತುತು ಕಾಯಿಲಗಳನು್ನ ತಡೆಗಟಟಲು, ನಿವಮಿಹಿಸಲು ಮತುತು ಪತೆತುಹಚಚುಲು, ಅದರ ಕಾರಣಗಳನು್ನ ನಿವಾರಿಸಲು 
ಪೂರೈಕದಾರರುಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳು ಮತುತು ವಯಾವಸಥೆಗಳನು್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತತುದೆ.

ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ನೈಮಮಿಲಯಾ: ರಾಸಾಯನಿಕ, ಜೈವಿಕ ಮತುತು ಭೌತಿಕ ಏಜಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾನಯಾತೆಯನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು, ಮೌಲಯಾಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತುತು ನಿಯಂತಿ್ರಸಲು ನಾವು 
ಪೂರೈಕದಾರರನು್ನ ಪ್ರೇತಾ್ಹಿಸುತೆತುೇವೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿನಾಯಾಸ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತುತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾವಯಾ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ವುದು 
ಅಥವಾ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ  ಸೇರಿದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸಿಥೆತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳಂದಿಗೆ ಕಲಸ ಮಾಡುತಿತುದರ್ (ಅಥವಾ ಎಡೆಯಾದರ) 
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕ್ ಮತುತು ಸೂಕತು ರ್ಕ್ಷಣವನು್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕ್. ಹಚುಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೂಕತುವಾದ personal protective equipment ನಿೇಡಬೇಕ್ 
ಮತುತು ಅಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕಯ ಬಗೆಗೆ ರ್ಕ್ಷಣ ಮತುತು ತರಬೇತಿ ನಿೇಡಬೇಕ್. 

3. ದ್ೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೆಲಸ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೂೇಗಯಾ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವಿಲಲಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲು ಪೂರೈಕದಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ, 
ಮೌಲಯಾಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮತುತು ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕಯಿರುವ ಕಾಯಮಿಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ ಅಗತಯಾವಿದೆ.
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ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
ಕಾರ್ಮಿಕ 
ಹಕ್ಕುಗಳು

ಆರೂೇಗಯಾ 
ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತೆ

ಪರಿಸರ ಸಂಘಷಮಿ ಖನಿಜಗಳು 
ಮತುತು ಭೂ ಹಕ್ಕುಗಳು

ನೆೈತಿಕ ವತಮಿನೆ ನಿವಮಿಹಣಾ 
ವಯಾವಸಥೆಗಳು 

4. ತುತುಮಿ ಪೂವಮಿಸಿದ್ಧತ್ ಮತುತು ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆ. ಪೂರೈಕದಾರರುತುತುಮಿ ಪರಿಸಿಥೆತಿಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಮತುತು ಯೇಜಿಸಲು ಮತುತು ತುತುಮಿ ವರದಿ, ಎಚಚುರಿಕ ವಯಾವಸಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತುತು ಸಥೆಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ತರಬೇತಿ ಮತುತು ಡಿ್ರಲ್ ಗಳು, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕತಾ್ ಸರಬರಾಜು, ಅಗಿ್ನಶಾಮಕ ಪತೆತು ಮತುತು ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧನಗಳು 
ಮತುತು ಪ್ರತಿಕ್ರಯೆ ವಯಾವಸಥೆಗಳಲ್ಲಿ  ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರನು್ನ ಕಾಯಮಿಗತಗೊಳಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನಿೇಡಲು ಮತುತು  ನಿಬಮಿಂಧಿಸದ ನಿಗಮಿಮನ ಸೌಲಭಯಾಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕ್.

5. ಯಂತ್ರ ಸುರಕ್ಷತ್. ಪೂರೈಕದಾರರು ನಿಯರ್ತ ಯಂತೊ್ರೇಪಕರಣಗಳ ನಿವಮಿಹಣಾ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವನು್ನ ಕಾಯಮಿಗತಗೊಳಿಸುವ ಅಗತಯಾವಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗಾಗಿ 
ಉತಾ್ಪದನೆ ಮತುತು ಇತರ ಯಂತೊ್ರೇಪಕರಣಗಳನು್ನ ವಾಡಿಕಯಂತೆ ಮೌಲಯಾಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕ್. ಸೂಕತುವೆನಿಸಿದರ, ಯಂತೊ್ರೇಪಕರಣಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗಾಯದ ಅಪಾಯವನು್ನ 
ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿವಮಿಹಿಸುವ ಯಂತೊ್ರೇಪಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನು್ನ (ಉದಾ., ಭೌತಿಕ ರಕ್ಷೆ, ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳು) ಪೂರೈಕದಾರರು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತತುದೆ.

6. ನೈಮಮಿಲಯಾ ಮತುತು ವಸತಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶುದ್ಧ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭಯಾ ಮತುತು ಕ್ಡಿಯುವ ನಿೇರಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪ್ರವೆೇಶವನು್ನ ಹೂಂದಿರಬೇಕ್. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಕಾಯಾಂಟಿೇನ್ 
ಅಥವಾ ಇತರ ಆಹಾರ ಸೌಕಯಮಿಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿದರ, ಅವರು ನೆೈಮಮಿಲಯಾ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತುತು ತಿನು್ನವ ಸೌಲಭಯಾಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕ್. ಸರಬರಾಜುದಾರರು 
ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭಯಾಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿದರ, ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಸತಿಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕ್. ಅಂತಹ ವಸತಿ ಸೌಲಭಯಾಗಳು ಫೈರ್ ಅಲಾಮ್ಮಿ, ಪತೆತು ಮತುತು 
ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧನಗಳನು್ನ ಹೂಂದಿರಬೇಕ್ ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತುತುಮಿ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ಸಮಂಜಸವಾದ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವೆೈಯಕತುಕ ಸಥೆಳ, ಪ್ರವೆೇಶ ಮತುತು ನಿಗಮಿಮನ ಸವಲತುತುಗಳು, 
ಸಾ್ನನ ಮಾಡಲು ಬಸಿ ನಿೇರಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪ್ರವೆೇಶ, ಸಾಕಷುಟ ಶಾಖ ಮತುತು ವಾತಾಯನ ಮತುತು ಕಲಸದ ಸಥೆಳದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಲಸದ ಸಥೆಳಕಕು ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಾರಿಗೆ (ವಾಕಂಗ್ 
ಮೂಲಕ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಪ್ರವೆೇರ್ಸದಿದರ್)ಸೌಲಭಯಾಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕ್.

ಪರಿಸರ

1. ಪರಿಸರ. ಪೂರೈಕದಾರರು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರಿಸರ ಕಾನೂನುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತಯಾವಿದೆ; ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಸರಣೆ ಕಟುಟಪಾಡುಗಳನು್ನ ರ್ೇರಿ ಮತುತು ಅವರ 
ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳಾದಯಾಂತ ಸುಸಿಥೆರ ಅಭಾಯಾಸಗಳನು್ನ ಸಂಯೇಜಿಸುವತತು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರನು್ನ ನಾವು ಪ್ರೇತಾ್ಹಿಸುತೆತುೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ತಮ್ಮ 
ಸಂಪೂಣಮಿ ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ನ ಪರಿಣಾಮವನು್ನ ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಮಾಗಮಿಗಳನು್ನ ಹುಡುಕ್ವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರೇತಾ್ಹಿಸುತೆತುೇವೆ (ಶಕತು, ವಾಯು 
ಹೂರಸೂಸುವಿಕ, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೂರಸೂಸುವಿಕ, ತಾಯಾಜಯಾ, ನಿೇರು, ಮಾಲ್ನಯಾ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸುತುಗಳು ಮತುತು ಮರುಬಳಕ ಸೇರಿದಂತೆ).

2. ಶಕಿತು ಬಳಕೆ ಮತುತು ಹಸಿರುಮನ ಅನಿಲ ಹೊರಸೊಸುವಿಕೆ. ಶಕತುಯ ದಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು, ಶಕತುಯ ಬಳಕಯನು್ನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಮತುತು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ 
ಹೂರಸೂಸುವಿಕಯನು್ನ ತಗಿಗೆಸಲು ಮಾಗಮಿಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಲು ನಾವು ಪೂರೈಕದಾರರನು್ನ ಪ್ರೇತಾ್ಹಿಸುತೆತುೇವೆ. 

3. ಪರಿಸರ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮತುತು ರಕಾರ್ಮಿ ಕಿೇಪಂಗ.್ ಪೂರೈಕದಾರರು ಅಗತಯಾವಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಪರಿಸರ ಪರವಾನಗಿಗಳು, ಅನುಮೊೇದನೆಗಳು ಮತುತು ನೊೇಂದಣಿಗಳನು್ನ 
ಪಡೆದುಕೂಳ್ಳಲು ಮತುತು ಇರಿಸಿಕೂಳ್ಳಲು ಮತುತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಯ ಮತುತು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಅವಶಯಾಕತೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತಯಾವಿದೆ.

4. ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸುತುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿವಮಿಹಣೆ ಮತುತು ವಿಲೇವಾರಿ. ಪರಿಸರಕಕು ಅಪಾಯವನು್ನಂಟುಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತುತು ವಸುತುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿವಮಿಹಣೆ, 
ಚಲನೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತುತು ವಿಲೇವಾರಿಯನು್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಮತುತು ನಿವಮಿಹಿಸಲು ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳಬೇಕ್, ಇದರಲ್ಲಿ  ಅಪಾಯಕಾರಿ 
ವಸುತುಗಳನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿವಮಿಹಿಸುವುದು ಮತುತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೂಕತು ತರಬೇತಿ ನಿೇಡಲಾಗುತತುದೆ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 
ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತಿತುಯಾಗುವ ತಾಯಾಜಯಾನಿೇರು ಅಥವಾ ಘನತಾಯಾಜಯಾವನು್ನ ಮೇಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತುತು ನಿಯಂತಿ್ರಸಲು 
ಪೂರೈಕದಾರರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳಬೇಕ್. ಹಚುಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೂರಹಾಕ್ವ ಮೊದಲು ಸರಬರಾಜುದಾರರು ನಿಯಂತಿ್ರತ ವಾಯು 
ಹೂರಸೂಸುವಿಕಯನು್ನ ನಿರೂಪ್ಸಬೇಕ್, ಮೇಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕ್, ನಿಯಂತಿ್ರಸಬೇಕ್ ಮತುತು ಚಿಕತೆ್ ನಿೇಡಬೇಕ್.

ಮಾಲ್ನಯಾ ತಡೆಗಟುಟವಿಕ ಮತುತು ಸಂಪನೂ್ಮಲ ಕಡಿತ:: ಕಾಯಮಿಸಾಧಯಾವಾದಾಗ, ಸರಬರಾಜುದಾರರು ವಾಯು ಹೂರಸೂಸುವಿಕಯನು್ನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು, ಮಾಲ್ನಯಾಕಾರಕಗಳ 
ವಿಸಜಮಿನೆ ಮತುತು ತಾಯಾಜಯಾವನು್ನ ಉತಾ್ಪದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಬೇಕ್. ನಿೇರು, ಪಳೆಯುಳಿಕ ಇಂಧನಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತುತು ವಜಿಮಿನ್ ಫಾರಸಟ್  ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 
ನೆೈಸಗಿಮಿಕ ಸಂಪನೂ್ಮಲ ಬಳಕಯನು್ನ ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು ನಾವು ಪೂರೈಕದಾರರನು್ನ ಪ್ರೇತಾ್ಹಿಸುತೆತುೇವೆ.

ನಿೇರು ನಿವಮಿಹಣೆ: ನಿೇರು ನಿವಮಿಹಣಾ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವನು್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಲು ನಾವು ಪೂರೈಕದಾರರನು್ನ ಪ್ರೇತಾ್ಹಿಸುತೆತುೇವೆ. ಎಲಾಲಿ ತಾಯಾಜಯಾ ನಿೇರನು್ನ 
ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೂರಹಾಕ್ವ ಅಥವಾ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಬೇಕ್, ಮೇಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕ್, ನಿಯಂತಿ್ರಸಬೇಕ್ ಮತುತು ಸಂಸಕುರಿಸಬೇಕ್.

ಘನ ತಾಜಯಾ: ಪೂರೈಕದಾರರು ಘನತಾಯಾಜಯಾವನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು, ನಿವಮಿಹಿಸಲು ಮತುತು ಜವಾಬಾರ್ಿಯುತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮರುಬಳಕ ಮಾಡಲು ವಯಾವಸಿಥೆತ 
ವಿಧಾನವನು್ನ ಅನುಷಾ್ಠನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳಬೇಕ್. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳಾದಯಾಂತ ಭೂಕ್ಸಿತಕಕು ತಾಯಾಜಯಾವನು್ನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು 
ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ ಹುಡುಕ್ವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರೇತಾ್ಹಿಸುತೆತುೇವೆ.

ವಾಯು ಹೊರಸೊಸುವಿಕೆ: ಪೂರೈಕದಾರರು ಬಾಷ್ಪರ್ೇಲ ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಏರೂೇಸಾಲ ,್ ನಾಶಕಾರಿ, ಕಣಗಳು, ಝೂೇನ್ ಕ್ಷಿೇಣಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತುತು 
ವಿಸಜಮಿನೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತಿತುಯಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದಹನವನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು, ವಾಡಿಕಯಂತೆ ಮೇಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, 
ನಿಯಂತಿ್ರಸಲು ಮತುತು ಚಿಕತೆ್ ನಿೇಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳಬೇಕ್. Amazon ನ ಕೂೇರಿಕಯ ಮೇರಗೆ, ಅಂತಹ ಯಾವುದೆೇ ಅಗತಯಾವಾದ ವಾಯು ಹೂರಸೂಸುವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ವಯಾವಸಥೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಮಿನಿವಮಿಹಿಸುತಿತುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಪೂರೈಕದಾರರು ಪ್ರದರ್ಮಿಸುವ ಅಗತಯಾವಿದೆ.

ಸಂಘಷಮಿ ಖನಿಜಗಳು ಮತುತು ಭೂ ಹಕ್ಕುಗಳು

1. ಸಂಘರಮಿ ಖನಿಜಗಳು. ಕಾಂಗೊೇ ಪ್ರಜಾಸತಾತುತ್ಮಕ ಗಣರಾಜಯಾ ಅಥವಾ ಪಕಕುದ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ  ಸಂಘಷಮಿಕಕು ಕಾರಣವಾದ ಖನಿಜಗಳ ಬಳಕಯನು್ನ ತಪ್್ಪಸಲು Amazon ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. 
ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ  ಬಳಸುವ ಗೊತುತುಪಡಿಸಿದ ಖನಿಜಗಳ ಮೂಲವನು್ನ ಗುರುತಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನು್ನ ಪೂರೈಕದಾರರು ಬಂಬಲ್ಸುತಾತುರ ಎಂದು ನಾವು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತೆತುೇವೆ.
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ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
ಕಾರ್ಮಿಕ 
ಹಕ್ಕುಗಳು

ಆರೂೇಗಯಾ 
ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತೆ

ಪರಿಸರ ಸಂಘಷಮಿ ಖನಿಜಗಳು 
ಮತುತು ಭೂ ಹಕ್ಕುಗಳು

ನೆೈತಿಕ ವತಮಿನೆ ನಿವಮಿಹಣಾ 
ವಯಾವಸಥೆಗಳು 

2. ಭೊ ಹಕ್ಕುಗಳು. ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರು ವಯಾಕತುಗಳು, ಸಥೆಳಿೇಯ ಜನರು ಮತುತು ಸಥೆಳಿೇಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಭೂ ಹಕ್ಕುಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸುವುದು ಮುಖಯಾ. ಅಮಜಾನ್ ನ 
ಕೂೇರಿಕಯ ಮೇರಗೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಮತುತು ನಿಮಾಮಿಪಕರು ಭೂರ್ಯನು್ನ ಬಳಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕಕುನು್ನ ಪ್ರದರ್ಮಿಸುವ ಅಗತಯಾವಿದೆ. ಕೃಷ್ ಮತುತು ಅರಣಯಾ ಭೂರ್ಯ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಳು ಮತುತು ಸಾ್ವಧಿೇನಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಸಥೆಳಿೇಯ ಜನರು ಮತುತು ಇತರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ರುವ ಮಧಯಾಸಥೆಗಾರರನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ೇಡಿತ ಸಥೆಳಿೇಯ ಸಮುದಾಯಗಳ 
ಉಚಿತ, ಪೂವಮಿ ಮತುತು ತಿಳುವಳಿಕಯುಳ್ಳ ಒಪ್್ಪಗೆಗೆ ಒಳಪಟಿಟರುತತುವೆ.

ನೆೈತಿಕ ವತಮಿನೆ

1. ಲಂಚವಿಲ್ಲದ. ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರು ಸಕಾಮಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ವಯಾವಹರಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣಕೂಕು ಯಾರೂಂದಿಗೂ ಲಂಚದಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಬಾರದು. ಇದರಲ್ಲಿ  ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣಕೂಕು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನಗತಯಾ ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ಅನುಕೂಲಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಒದಗಿಸಲು ಮೌಲಯಾದ ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ 
ಅಪ್ಮಿಸುವುದು, ಭರವಸ ನಿೇಡುವುದು, ನಿೇಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಿ್ವೇಕರಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ. ನಮ್ಮವಾಯಾಪಾರ ನಿೇತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತುತು ನೆೈತಿಕತೆಯನು್ನ ಉಲಲಿಂಘಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರು 
Amazon ಉದೊಯಾೇಗಿಗಳನು್ನ ಪ್ರೇರೇಪ್ಸಬಾರದು.

2. ಭ್ರಷಾಟಾಚಾರ ವಿರೊೇಧಿ. ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸಟೇಟ್್ ವಿದೆೇರ್ ಭ್ರಷಾಟಚಾರ ಅಭಾಯಾಸ ಕಾಯೆ್ ಮತುತು ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಕಂಗ್ ಡಮ್ ಲಂಚ ಕಾಯೆ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಭ್ರಷಾಟಚಾರ-
ವಿರೂೇಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನು್ನ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ ಮತುತು Amazon ಪರವಾಗಿ ಸಕಾಮಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಲಂಚ ನಿೇಡಬಾರದು. ಅನುಚಿತವಾಗಿ 
ಕಾಯಮಿನಿವಮಿಹಿಸಲು ಪ್ರೇತಾ್ಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿೇಡಲು ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸಕಾಮಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೆೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ 
ಪರೂೇಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ ಮೌಲಯಾವನು್ನ ನಿೇಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಭರವಸ ನಿೇಡಬಾರದು. ನಿಷೆೇಧಿತ ಪಾವತಿಗಳು ನಗದು ಅಥವಾ ನಗದು ಸಮಾನತೆಗಳು, ಉಡುಗೊರಗಳು, 
ಊಟ ಮತುತು ಮನರಂಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೆೇಕ ರೂಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕ ಅಥವಾ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಯಾವುದೆೇ ಪ್ರಶ್ನಗಳನು್ನ Amazon ನ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖ್ಗೆ ನಿದೆೇಮಿರ್ಸಬೇಕ್. 

3. ಕ್ಂದುಕೆೊರತ್ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನ ಮತುತು ವಿಸಲ್ ಬೊ್ಲವರ್ ರಕ್ಷಣೆಗಳು. Amazon ಕಲಸಗಾರರ ವಿಸಲ್ ಬೂಲಿವೆರ್ ಗೌಪಯಾತೆಯನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತುತು ಕಲಸದ 
ಕ್ಂದುಕೂರತೆಗಳನು್ನ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿೇಕಾರವನು್ನ ನಿಷೆೇಧಿಸುವುದನು್ನ ಪೂರೈಕದಾರರಿಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಕ್ಂದುಕೂರತೆಗಳನು್ನ 
ಗೌಪಯಾ ಮತುತು ಅನಾಮಧೇಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಮತುತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಯೆಯನು್ನ ನಿವಮಿಹಿಸಲು ಯಾಂತಿ್ರಕ ವಯಾವಸಥೆಯನು್ನ ರಚಿಸುವ ಅಗತಯಾವಿದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಳಜಿಗಳನು್ನ 
ತನಿಖ್ ಮಾಡಿ ಮತುತು ಪರಿಹರಿಸಿ. ಉಪ ಗುತಿತುಗೆದಾರರಿಂದ ನೆೇಮಕಗೊಳು್ಳವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನು್ನ ಉಪಕಾಂಟಾ್ರಕಟರ್ ಗಿಂತ ಮೇಲ್ರುವ ನಿವಮಿಹಣಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತರಲು 
ಯಾಂತಿ್ರಕ ವಯಾವಸಥೆಯನು್ನ ಹೂಂದಿರಬೇಕ್. 

4. ಪಾರದಶಮಿಕತ್. ಕಲಸದ ಪರಿಸಿಥೆತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ (ಉದಾ., ವೆೇತನ ಮತುತು ಕಲಸದ ಸಮಯದ ದಾಖಲಗಳು) ಪೂರೈಕದಾರರು ಸಂಪೂಣಮಿ ಮತುತು ನಿಖರವಾದ ದಾಖಲಗಳನು್ನ 
ಇಟುಟಕೂಳ್ಳಬೇಕ್ ಮತುತು ನಿವಮಿಹಿಸಬೇಕ್ ಎಂದು Amazon ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದೆ. ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಶ್ರಮ, ಆರೂೇಗಯಾ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರಿಸರ ಅಭಾಯಾಸಗಳು, ಈ ಪೂರೈಕದಾರರ 
ಸಂಹಿತೆಯ ಅವಶಯಾಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರೈಕದಾರರ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ಪ್ರದರ್ಮಿಸಲು ಅಗತಯಾವಿರುವಲ್ಲಿ  ಮಾಹಿತಿಯನು್ನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 
ಮತುತು Amazon ನ ಕೂೇರಿಕಯ ಮೇರಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕ್. ದಾಖಲಗಳ ಸುಳು್ಳ ಅಥವಾ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ನ ಪರಿಸಿಥೆತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಾಯಾಸಗಳನು್ನ ತಪಾ್ಪಗಿ 
ನಿರೂಪ್ಸುವುದನು್ನ Amazon ಸಹಿಸುವುದಿಲಲಿ

ನಿವಮಿಹಣಾ ವಯಾವಸಥೆಗಳು 

1. ನಿವಮಿಹಣಾ ವಯಾವಸೆಥೆಗಳು. ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ನಿವಮಿಹಣಾ ವಯಾವಸಥೆಯನು್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೂಳು್ಳತಾತುರ ಮತುತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತುತು ಈ 
ಪೂರೈಕದಾರ ಸಂಹಿತೆಯ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೂಳು್ಳತಾತುರ ಎಂದು Amazon ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದೆ. 

ನಿವಮಿಹಣೆ ಹೂಣೆಗಾರಿಕ ಮತುತು ಜವಾಬಾರ್ಿ. ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ನಿವಮಿಹಣಾ ವಯಾವಸಥೆಗಳು ಮತುತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಮತುತು ಈ ಪೂರೈಕದಾರ 
ಸಂಹಿತೆಯ ಅನುಷಾ್ಠನವನು್ನ ನಿವಮಿಹಿಸುವ ಜವಾಬಾರ್ಿಯುತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನು್ನ ಹೂಂದಿದಾರ್ ಎಂದು Amazon ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದೆ. ಹಿರಿಯ ವಯಾವಸಥೆಯು ನಿವಮಿಹಣಾ ವಯಾವಸಥೆಗಳು 
ಮತುತು ಕಾಯಮಿಕ್ರಮಗಳ ಗುಣಮಟಟ ಮತುತು ದಕ್ಷತೆಯನು್ನ ವಾಡಿಕಯಂತೆ review ಮಾಡಬೇಕ್ ಮತುತು ನಿಣಮಿಯಿಸಬೇಕ್. 

ಅಪಾಯ ನಿವಮಿಹಣೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆ ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಭಾಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸರ, ಆರೂೇಗಯಾ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತು ನೆೈತಿಕ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ 
ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಯೆಯನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸಬೇಕಂದು Amazon ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದೆ. ಹಚುಚುವರಿಯಾಗಿ, ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸಲು ಮತುತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲು ನಿವಮಿಹಣೆ ಸೂಕತು ಪ್ರಕ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಬೇಕ್. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ತಮ್ಮದೆೇ ಆದ ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳು, ಪೂರೈಕ ಸರಪಳಿ 
ಮತುತು ಉಪ ಗುತಿತುಗೆದಾರರಲ್ಲಿ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತುತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಗತಯಾವಿರುತತುದೆ ಮತುತು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರತಿಫಲ್ಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ 
ನಿರಿೇಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಮತುತು ನಮ್ಮ ಗಾ್ರಹಕರ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ಅಥವಾ ರ್ೇರಲು ಸುಧಾರಣೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕ್. ಮಹಿಳೆಯರು, ವಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತುತು ಸಥೆಳಿೇಯ ಜನರು 
ಸೇರಿದಂತೆ ದುಬಮಿಲ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನಿದಿಮಿಷಟವಾದವುಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಣಮಿಯಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರೇತಾ್ಹಿಸುತೆತುೇವೆ.  

2. ತರಬೇತಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ  ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ಕಾಯಮಿಗತಗೊಳಿಸಲು ಮತುತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ಅವಶಯಾಕತೆಗಳನು್ನ 
ಅನುಸರಿಸಲು ವಯಾವಸಾಥೆಪಕರು ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೂಕತುವಾದ ತರಬೇತಿ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮಗಳನು್ನ ನಿವಮಿಹಿಸಬೇಕಂದು Amazon ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದೆ. 

3. ಸಂವಹನ ಮತುತು ಕೆಲಸಗಾರರ Feedback. Amazon ನಿೇತಿಗಳು, ಅಭಾಯಾಸಗಳು ಮತುತು ನಿರಿೇಕ್ಷೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕದಾರರು ಸ್ಪಷಟವಾಗಿ ಮತುತು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಂವಹನ 
ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರ್ಕ್ಷಣ ನಿೇಡಬೇಕಂದು Amazon ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತತುದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತುತು ಜವಾಬಾರ್ಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಿಳುವಳಿಕಯನು್ನ ನಿಣಮಿಯಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಯೆಯನು್ನ 
ಕಾಯಮಿಗತಗೊಳಿಸಲು Amazon ಪೂರೈಕದಾರರನು್ನ ಪ್ರೇತಾ್ಹಿಸುತತುದೆ ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕ-ನಿವಮಿಹಣಾ ಸರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೆೇ ವೆೇದಿಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನು್ನ 
ಅಥಮಿಪೂಣಮಿವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೂಳು್ಳತತುದೆ. Amazon ಸರಬರಾಜುದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೆೇರ್ಸಬಹುದಾದ ಸಥೆಳದಲ್ಲಿ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಸುತುಗಳನು್ನ ಪೇಸಟ್  ಮಾಡಲು ಮತುತು 

https://ir.aboutamazon.com/corporate-governance/documents-and-charters/code-of-business-conduct-and-ethics/default.aspx
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ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
ಕಾರ್ಮಿಕ 
ಹಕ್ಕುಗಳು

ಆರೂೇಗಯಾ 
ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತೆ

ಪರಿಸರ ಸಂಘಷಮಿ ಖನಿಜಗಳು 
ಮತುತು ಭೂ ಹಕ್ಕುಗಳು

ನೆೈತಿಕ ವತಮಿನೆ ನಿವಮಿಹಣಾ 
ವಯಾವಸಥೆಗಳು 

ಸೂಕತುವಾದ ಸಥೆಳಿೇಯ ಭಾಷೆ (ಗಳಿಗೆ) ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲು, ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸಯಾಗಳ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೇಡಲು ಮತುತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ತಿಳಿಸಲು ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ನಿೇಡಲು ಅಗತಯಾವಾಗಬಹುದು. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಅನಕ್ಷರತೆಯ ಸಮಸಯಾಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕ್, ತರಬೇತಿಗಳು ಈ ಸಮಸಯಾಗಳನು್ನ ಗಣನೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೂಳು್ಳವುದನು್ನ ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಬೇಕ್. 

4. ಕಾಗದಪತ್ರಗಳು ಮತುತು ದಾಖಲಗಳು. ಪೂರೈಕದಾರರು ಗೌಪಯಾತೆಯನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸೂಕತುವಾದ ಗೌಪಯಾತೆಯಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ಅವಶಯಾಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ವಯಾವಹಾರ ದಾಖಲಗಳನು್ನ ರಚಿಸುವ, ಉಳಿಸಿಕೂಳು್ಳವ ಮತುತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಅಗತಯಾವಿದೆ. ಎಲಾಲಿ ಸೌಲಭಯಾಗಳು ಮಾನಯಾ ವಾಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿಯನು್ನ ಕಾಯುಕ್ೂಳ್ಳಬೇಕ್; 
ಎಲಾಲಿ ಕಾನೂನು ಅವಶಯಾಕತೆಗಳನು್ನ ಪರಿರ್ೇಲ್ಸಲು ಮತುತು ಅನುಸರಿಸಲು ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಜವಾಬಾರ್ರಾಗಿರುತಾತುರ ಮತುತು ಕಾಯಮಿನಿವಮಿಹಿಸಲು ಅಗತಯಾವಾದ ಪರವಾನಗಿಗಳು, 
ಪರವಾನಗಿದಾರರು (ಉದಾ., ಆರೂೇಗಯಾ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರವಾನಗಿಗಳು, ಆಕ್ಯಾಪನಿ್ೇ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಇತಾಯಾದಿ) ಲಭಯಾವಿರುತಾತುರ.
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