
Amazon पुरवठा श्रृंखला मानके
Amazon मध्ये आम्ही ह्या बयाबतहीतं कटिबद्ध आहोत की आम्ही जये-जये जजन्नस टकंवया ज्या-ज्या सयेवया प्रदत्त करतो तये करहीत असतयानंया मयानवयाधिकयारयाचंया आणि परयायावरियाचया आदर कयारम ठयेऊन कयामगयारयाचं्या 
गररमयेचये पूिया रक्षि होईल. आम्ही फक्त अश्याच पुरवठयेदयारयाशंही व्यवहयार ठयेवतो जये ह्या मूलयावंवषरही वततकये च वचनबद्ध असतयात आणि आमच्या पुरवठयेदयारयासंयाठही व आमच्या पोिभयागहीदयार कंपनयाकंरतया 
आम्ही ंह्या बयाबतहीत अतं्त कडक अशही मयानकये  वनजचित करतो. संरकु्त रयाष्ट्या तफफे  व्ययापयार आणि मयानवयाधिकयारयाचं्या संदभयायात सुवनजचित कये लया गयेलयेलया मयानकयानंया, अतंररयाष्ट्हीर श्रममक संस्ये - म्िजयेच 
ILO - नये  त्याचं्या प्रयाथममक आणि मूलतः सुवनजचित कये लयेलया परंपरयेलया ज्यात ILO नये सुवनजचित कये लयेलया पयारयाभूत ततयाचंया आणि कयामयावर असतयानयाच्या अधिकयारयाचंया समयावयेश आहये, व तसयेच संरकु्त 
रयाष्ट्यानये मयानवयाधिकयारयाबंद्दल च्या घोवषत िोरियालया अनुसरूनंच आम्ही आमचही मयानकये  ठरवलही आणि अंमगकयारलही आहयेत.

 ऍमयेझॉन स्ोसया मिये ववकलये जयाियारये टकंवया ऍमयेझॉन लया पुरवलये जयाियारये जजन्नस हये पुरवठयादयारया ंसयाठही आम्ही नयेमलयेलया ह्या मयानकयाशंही वया आचयारसंटहतयेशही संगनमत आणि वनष्यावंत रयाहूनच उत्याटदत वया तैरयार 
कये लये जयावयेत हही अपयेक्षया ऍमयेझॉन बयाळगतये. जरही असये आढळून आलये की आम्ही ठरवलयेलही आणि नयेमलयेलही आचयारसंटहतया त्यासंबंिहीच्या लयागू असलयेलया कयारदयापंयेक्षयाहही जयासं् कडक आहये तरही आम्यालया 
जजन्नस टकंवया सयेवयाचंया पुरवठया करतयानंया आम्ही अशही अपयेक्षया बयाळगतो की आमच्या पुरवठयेदयारयानंही  ह्या आचयारसंटहतयेचये पूिया अनुपयालन करयावये.

हही मयानकये  टरिरयान्वयरत करतयानंया आम्ही खयालहील मुख्य ततये टकंवया िोरिये पयाळतो:

1. समावेशकपणा : आम्ही आमचही नयेमलयेलही मयानकये  वंश, विया, रंग, जयावत, जमयात, ललगंं, लैंमगक सयादरहीकरि, लैंमगक आवड, मूळ नयागररकतया, िमया वया ियार्मक पूवयायाग्रह, वर, टदव्ययागंतया वया अपंगत, 
गभयायारपि, रयाजकीर मत, स्लयातंररत वया ववमुक्त जयावत चये असिये टकंवया नसिये, वैवयाटहक अथवया पयाररवयाररक स्स्तही इत्यादही अश्या वैरक्क्तक चयाररत्र्यदशशी टकंवया वैणशष्ट्यदशशी स्वभयाव-िमयायानया न 
जमुयानतया सवयाांवर एक सयारखही आणि एकयाच मयापदंडयानये लयागू करतो. आम्यालया हही जयािहीव आहये की पुरवठयादयारयासंयाठही आम्ही नयेमलयेलया िोरियामुंळये  ह्या वयेगवयेगळ्या गियातहील व्यक्तहीवंर  रदयाकदयाचचत 
प्रमयाियाबयाहयेर दषु्पररियाम होऊ शकतो आणि त्याचंये गैर-शोषि होण्याचही शक्यतयाहही कदयाचचत वयाढतये. जर किही अश्या कयाहही पररस्स्तही घडून आलया की ज्यात पुरवठयेदयारयासंयाठही आम्ही अमंगकयारलयेलया 
िोरियापंलहीकडये एखयादही अशही बयाब घडून आलही व त्यासंदभयायात असये लक्षयात आलये की ह्यामुळये  ववशयेषयेकरून ह्या गियामंिलया व्यक्तहीसंंबंियात कयाहही िोकया वया जोखहीम वनमयायाि झयालहीए टकंवया होऊ शकतये 
तर आम्ही आमच्या पुरवठयेदयारयासंोबत ममळून ह्या ववषरही चचयाया व ववचयार-वववनमर करू आणि रोग्य तही पयाऊलये उचलू.  

2. सतत सुधारणा: ऍमयेझॉन सतत सुियारिया घडवण्याचये िोरि आळवतये आणि आम्ही आमच्या पुरवठयेदयारयासंोबत ममळून त्याचं्या कयामगयारयाचंही  व त्याचं्या कयामयाच्या टठकयाियाचंही सुरक्षया कशही आिखहीन 
वयाढवतया रयेईल ह्याबद्दल कटिबद्ध आहोत. आमचया एखयादया पुरवठयेदयार आमच्या आचयारसंटहतयेचये  पयालन करण्यास कमही पडलया तर त्याचयेबरोबरचये आमचये संबंि तोडण्याचये अधिकयार आम्यालया आहयेत 
ह्याचही पूिया जयािहीव आम्यालया असून आम्ही नयेहमहीच कयामगयारयाचंये हहीत सववोपरही लयेखतो. जर एखयादया पुरवठयेदयार मूलयाकंनयाच्या प्रटरिरयेत सहकयारया करत नसयेल, टकंवया त्याचही एखयादही आचयारसंटहतयेबयाह् 
ठरलयेलही वयागिकू वया एखयादया व्यवहयार बदलयारलया तरयार होत नसयेल टकंवया हवही तही दरुुस्ही लयागू करण्यास टकंवया प्रगतही दयाखवण्यास हद्दहीपलहीकडये ववलंब लयावहीत असयेल टकंवया खोियारडयेपिया करहीत 
असयेल टकंवया चुकीचये भयाष्य करहीत दयाखलयाचंये भलतये अथया लयावनू टदशयाभूल करहीत असयेल टकंवया असलये इतर   बयेकयारदयेशहीर आणि फसविकुीचये  व्यवहयार करहीत असयेल तर त्या  पुरवठयेदयारयाशही 
संबंि-ववच्येद रया परयायारयाकडये आम्ही गंभहीरपिये पयाहतो.

3. पुरवठा शृं खलेची जवाबदारी: आम्ही अमंगकयारलयेलया मयानकयाचंये संपूिया पुरवठया शंखलयेत पयालन व्यावये हये उद्द्दष्ट्य गयाठण्यासयाठही आम्ही आमच्या पुरवठयेदयारयाकंडून अशही अपयेक्षया करतो की त्यानंही पि 
त्याचं्या पुरवठया शंखलयेत हही मयानकये  पूियापिये पयाळलही जयातयाहयेत ह्याचये वयेळोवयेळी वनरहीक्षि-परहीक्षि करयावये आणि ह्या मयानकयाचंही नहीि अमंलबजयाविही होतयेर ह्याचही दक्षतया घ्यावही व ह्यात सुियारिया करत 
रयाहयाव्ययात जयेियेकरून ह्या पुरवठ्याकत्याांसंबंिहीच्या आमच्या िोरियानंयामंयाफया त जयाहहीर कये लयेलया आमच्याच नव्येत तर आमच्या ग्रयाहकयाचं्या हही अपयेक्षया पूिया होतहील टकंवया ह्याबयाबतहीतलया अपयेक्षयाचंये 
अनुपयालन कदयाचचत जयास्च दजयायाचये होईल. तशही ववचयारपूस झयालही असतया आमच्या पुरवठयेदयारयानंया त्याचंये पोि-कंत्यािदयार टकंवया कयामगयार एजन्ट रयाबद्दल मयाटहतही पुरविये बयाध् आहये. ह्या पोि-
कंत्यािदयार टकंवया कयामगयार एजन्ट रयाकंडून सुद्धया अमंगकयारलयेलया मयानकयाचंये, आचयारसंटहतयेचये आणि व्यवहयारयाचंये कयाियेकोरपिये पयालन होत आहये अथवया नयाहही ंह्याबद्दल पुरवठयेदयारयानंही पोि-कंत्यािदयार व 
कयामगयार एजन्ट रयानंया जवयाबदयार ठरवयावये. जये पुरवठयेदयार पुरवठया शंखलयेत वयेगवयेगळ्या उत्यादकयाकंडून उत्यादन करून घयेतयात त्यानंही त्याचं्या कंत्यािदयारयाबंरोबर कयाम करून ह्या मयानकयाचंये पयालन होतंर 
ह्याचही खयात्ही करून घ्यावही आणि त्यानंया ह्या संबंिही हवही तशही जयागरूकतया दयावही. . आमच ्रया असये लक्षयात आलये आहये की पुरवठया श्र्रंखलयेतहील खयालच्या स्रयात कयाम करियार् रया आणि अनौपचयाररक 
क्षयेत्यामंि ्रये (informal sectors) कयाम करियार् रया पुरवठयादयारयानंया रया मयानकयानंुसयार कयाम करण्यास जयास् वयेळ लयागू शकतो. पुरवठयादयारयानंया आमचही िोरिये समजि ्रयात मदत करि ्रयासयाठही 
आम ्हही त ्रयाचं ्रयासोबत कयाम करि ्रयासयाठही वचनबद्ध आहोत. आम ्हही पुरवठया कोडच ्रया सवया लयागू मुद्याचंही पूतयातया करि ्रयाचही अपयेक्षया करतो, तयेव्या रया आवश ्रकतयाचंही अंमलबजयाविही करत 
असतयानया पुरवठयादयारयाचंही संख ्रया आणि रचनयेचया (उदया. फॅममलही फयामया, स ्मॉलहोल ्डर, होमवकया र) ववचयार कये लया जयाईल.
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पुरवठादार आचारसंहिता 
नॅव्हिगेट करण्यासयाठी क्लिक करया:

कयामगयारयाचये हक् क आरोग ्र आणि सुरणक्षततया परयायावरि झुं जही खवनजये आणि जमहीन 
अधिकयार

नैवतक वयागिकू व ्रवस ्थयापन धसस ्िम

कयामगयारयाचये हक् क

1. यवुा कामगार. Amazon लया बयाल कयामगयारयाचया वयापर मुळीच मयान नयाहही. पुरवठयादयारयानंही अशया कमयाचयार् रयानंयाच कयामयावर ठयेविये बयाध् आहये जये ह्या पैकी जयास् असयेल: (i) 15 वषयाांचये आहयेत, (ii) 
अवनवयारया णशक्षि पूिया करण्याचये वर पूिया झयालयेलये आहये टकंवया (iii) ज्या दयेशयात कयाम करयारचये आहये तयेथहील टकमयान वर, रयाव्यवतररक्त , १८ वषयायाखयालहील कयामगयारयानंया (रवुया कयामगयार) अशही िोकयादयारक 
कयामये वज्या आहयेत ज्यात त्याचं्या आरोग्य टकंवया सुरक्षयेलया िोकया असयेल टकंवया त्याचं्या णशक्षियाशही संबंधित कोितयाहही तडजोड होईल  (उदया., रयात्पयाळी, ओव ्हरियाइम).

हलके काम: आतंररयाष ्िट्हीर कयामगयार मयानकयानुंसयार, हलकये  िोकयादयारक नसलयेलये कयाम वनवडक पररस्स्तहीमंि ्रये त ्रयाचंये णशक्षि, आरोग ्र, शयाळया टकंवया वरैक्क्तक आणि शयारहीररक ववकयासयालया िोकया न पोहोचवतया 
त्याचं्या पयालकयानंया टकंवया नयातयेवयाईकयानंया मदत करि ्रयाचही मुलयानंया परवयानगही आहये. सवया पररस्स्तहीमंि ्रये, पुरवठयादयारयानंही बयाल कयामगयार कयारदयाचंये आणि आतंररयाष ्िट्हीर कयामगयार मयानकयाचंये पयालन करयारलयाच हवये. 

2. ववद्ार्थी कम्मचारी. Amazon कयामयाच्या टठकयािही कयारदयेशहीर बसण्यारयाया अश्या णशकयाऊ कयारयारिमयाचं्या ववकयासयालया समथयान दयेतये जये ववदयार्याांचही शैक्षणिक उद्द्दष्यानया पोषक असयेल, आणि Amazon 
च्या पुरवठयादयार संटहतयेचये आणि लयागू स्यावनक कयारदयाचंये पयालन करयेल. पुरवठयादयारयानंही ववदयाथ्या रयाचये रयेकॉडया, शैक्षणिक भयागहीदयारयाचंही कडक चयाचिही   आणि लयागू कयारदया आणि वनरमनयानंुसयार ववदयाथ्या रयाच ्रया 
हक् कयाचंये संरक्षि रयाचंये व ्रवस्स्त पयालन करून ववदयाथशी कमयाचयार् रयाचं ्रया कयाळजहीपूवयाक व ्रवस ्थयानयाचही खयात्ही करि ्रयाचही आवश ्रकतया आहये. स ्थयावनक कयारदयाच ्रया अनुपस्स्तहीत, ववदयाथशी कमयाचयारही, इंिनया 
आणि णशकयाऊ उमयेदवयारयाचया मजरुही दर प्रववष ्िही-स ्तरयावरहील कमयाचयार् रयापं्रमयािये टकंवया तयेच कयाम करत असलयेल ्रया अन ्र टकमयान मजरुही दरयाइतकया असयारलया हवया. उमयेदवयारही प्रोग्रयाम मरयायाटदत कयालयाविहीसयाठही 
असयारलया हवया टकंवया प्रोग्रयाम पूिया झयाल ्रयावर वनरममत रोजगयारहीचया एंिट्ही पॉइंि समझलया जयावया.

3. अनैच्छिक कामगार, मानवी तस्करी आणण गुलामगगरी. Amazon पुरवठयादयारयानंही जबरदस्हीनये - गुलयाम, तरंुुग, करयारबद्ध, बंधित (बयािंहील) टकंवया अनथया - मजरू वयापरू नरयेत. जये कमयाचयाऱरयाचंही तस्करही 
करतयात टकंवया िमकी, शक्तही, जबरदस्ही, अपहरि टकंवया फसविकुीसयारख ्रया अन ्र मयागयाांनही कमयाचयार् रयाचंये शोषि करतयात Amazon अशया पुरवठयादयारयानंया सहन करत नयाहही. सवया कयाम ऐच्च्क असयारलया 
हवये आणि कमयाचयार् रयानंया किहीहही कयाम सोडून जयाि ्रयाचही आणि नोकरही सोडि ्रयाचही टकंवया पुरयेशही नोटिस दयेऊन कयामयाचया  दजयाया  बदलण्याचही मुभया असयावही. कयामगयारयानंया नोकरहीसयाठही भरतही होि ्रयाकररतया, 
नोकरही-एजंिस् टकंवया दलयालयाचंही फी टकंवया इतर संबंधित फी त्याचं्या मूळ दयेशयात टकंवया ज्या दयेशयात कयाम कये लये जयाियार आहये अशया दयेशयात भरण्याचही आवश्कतया नसयावही. कयामगयारयानंही कोित्याहही वयेळी भरतही 
होि ्रयाकररतया फी  टदलही असलयास पुरवठयादयारयानंही तो शुल्क भरयारलया हवया, टकंवया भरतही प्रटरिरयेदरम्यान कोित्याहही क्षिही घयेतलयेल ्रया फीचही भरपयाई करिये टकंवया भरून दयेिये पुरवठयादयारयानंया आवश्क आहये 
जरही अशहीभरतही पुरवठयादयारयाचं्या थयेि वनरंत्ियाबयाहयेर असलही  तरही कमयाचयार् रयानंही भरलयेल ्रया सवया फी आणि खचयायाचही नोदं Amazon कडये  व्यारलया हवही आणि नोकरही टकंवया कयाम सुरु  व्यारच्या अगोदर 
कमयाचयार् रयाचं ्रया स ्थयावनक भयाषयेत त्यानंया तसये कळवयारलया  हवये.

Amazon आमच ्रया पुरवठयादयारयाकंडून त ्रयाचं ्रया त्रतहीर-पक्षहीर कयामगयार एजंि टकंवया दलयालयानं कडून आमच ्रया पुरवठयादयार कोडदवयारये कव ्हर कये लयेलया मयानकयाचंये आणि पद्धतहीचंये अनुपयालन   करत 
असल ्रयाचही दयेखहील अपयेक्षया करतये. पुरवठयादयारयानंही भरतही एजंसही आणि कयामगयार दलयाल व रोजगयार एजंसहीचं ्रया पद्धतहीचंये ववश ्लयेषि व वनरहीक्षि करिये आवश ्रक आहये, आणि अश्याच एजन्हीनया नयेमयावये ज्या 
कयामगयारकरयार करतयानया नैवतकतयेनये आणि कयामगयारयाचं्या टहतयासयाठही कयारया करतहील. पुरवठयादयारयानंही खयात्ही करयारलया हवही की स ्ियाटफंग टकंवया भरतही एजन्ही आमच ्रया पुरवठयादयार कोडचये अनुपयालन करतयात, 
तसयेच कयाम कये लया जयात असलयेलया आणि कमयाचयार् रयाच ्रया मूळ दयेशयातहील सवया लयागू कयारदयाचंये पयालन करतयात.

पुरवठयादयारयानंही कमयाचयार् रयानंया कयामयाचही अि म ्हिनू शयासनयानये जयारही कये लयेलये ओळख पत्,  पयासपोिया टकंवया कयामयाचये परममि त्याचं्या स ्वयािहीन करण्यासयाठही बयाध् करू नरये. पुरवठयादयारयानंही असये दस ्तऐवज 
कयारदयेशहीर प्रशयासकीर आणि इममग्रयेशन करण्याच ्रया प्रटरिरया पूिया करि ्रयासयाठही तयात ्पुरतये स्वतःकडये ठयेवण्यास हरकत नयाहही. कयामगयारयानंया स्पष्, समजतहील असये दस ्तऐवज टदलये जयािये आवश्क आहये, 
ज ्रयात त ्रयाचं ्रया प्रवतबद्धतयेच ्रया अिही आणि शतशी त ्रयानंया समजत असलयेल ्रया भयाषयेत आणि कयामगयारयानंया समजयेल अशया पद्धतहीनये दयेिये आवश ्रक आहये.

4. स्थलाृंतररत कामगार: Amazon आमच ्रया पुरवठयादयारयाकंडून दयेशही-परदयेशही दोन्ही प्रकयारच्या शोषि होण्याच्या जोखमहीकंडये ववशयेष लक्ष दयेि ्रयाचही अपयेक्षया करतये आणि अश्या कयामगयारयामंि ्रये रया 
मयानकयाचं्या बयाबतहीत भयेदभयाव कये लया जयाऊ नरये रयाचही कयाळजही घयेि ्रयाचही अपयेक्षया करतये. आमचये पुरवठयादयार कये वळ अश्याच कयामगयारयानंया नोकरही वर ठयेव ूशकतयात, ज्यानंया कयाम करण्याचया कयारदयेशहीर हक्क आहये, 
टकंवया असया कयामगयार वनवयायाधसत लोकसंख्ययेशही वनगटडत मंजरू प्रोग्रयामशही संबंधित असयेल  (अशया पररस्स्तहीत अमॅयेझॉन रया प्रकलयाचंये कये स बयार कये स आियारयावर मूलयाकंन करयेल). जर पुरवठयादयारयानंही दयेशही 
टकंवया परदयेशही स्लयातंररत कयामगयारयानंया नोकरही वर ठयेवलये, तर अशया कयामगयारयाबंयाबत ज्या दयेशयात असये कयामगयार कयाम करियार आहयेत त्या  दयेशयातलया कयामगयार कयारदयाचंये पूिया पयालन कये लये पयाटहजये. कयामगयार 
वयाजवही टकंवया कयारदयेशहीरररत्या लयागू झयालयेलया सूचनयेनंतर दंड न दयेतया स्वयेच्येनये करयार रद्द करण्यास सक्षम असिये आवश्क आहये. 

पुरवठयादयारयानंया सवया कमयाचयार् रयाचंही, ववशयेषत: स्लयातंररत कयामगयारयाचंही, अदरयावत नोदं ठयेविये आवश्क आहये; रयामध्ये मूलभूत करयारयाच्या अिही आणि कयामगयारयाचं्या आगमन आणि वनघण्याचही तयारहीख 
रयाचंया समयावयेश आहये.

5. वेतन आणण फायदे. पुरवठयादयारयानंया त्याचं्या कयामगयारयानंया वयेळयेवर पगयार दयेिये आवश्क आहये आणि पयात् असलयास भरपयाई (ओव ्हरियाइमचया पगयार आणि पयात् फयारदये) लयागू असलयेलया कयारदयाचंये 
टकमयान पयालन करहीत दयेिये  आवश्क आहये. कयामगयारयानंया पगयार ज ्रया आियारयावर टदलया जयातो त्याचंही जयाि pay slip टकंवया तत्सम दस्ऐवजया द्यारये वयेळयेवर टदलये जयािये आवश्क आहये. णशस्हीचया उपयार 
म्िनू वयेतनयातनू कपयात करण्याचही परवयानगही नयाहही. रयाव्यवतररक्त, कयामगयारयाचं्या मूलभूत गरजया आणि त्याचं्या कुिंुबयाच्या गरजया भयागववण्यापुरतये पैसये तये कमवतयात की नयाहही रयाचये वनरममतपिये मूलयाकंन 
करण्यास आम्ही आमच्या पुरवठयादयारयानंया प्रोत्सयाहन दयेतो.

6. कामाचे तास. कयामगयारयाचंही सुरक्षया, आरोग्य आणि त्याचंये कलयाि सुवनजचित करण्यासयाठही कयामयाच्या तयासयावंर वनरममतपिये लक्ष ठयेवण्याचही Amazon पुरवठयादयारयानंया कडून अपयेक्षया करतये. ववशयेष टकंवया 
आपत्यालहीन पररस्स्तही असलयाणशवयार, पुरवठयादयारयानंया (1) कयामयाचये तयास आठवड्यालया 60 तयासयापरांत, ओव्रियाईमसह, मरयायाटदत करिये आवश्क आहये, आणि (2) प्रत्येक कयामगयारयालया प्रत्येक सयात 
टदवसयाचं्या कयामयाच्या कयालयाविहीत टकमयान एक टदवस सुट्ही ममळण्याचया हक्क असिये आवश्क आहये. कोित्याहही  पररस्स्तहीत कयामयाचये तयास कयारदयात तरतदू असलयेलया जयास्हीत जयास् तयासयापंयेक्षया पुढये जयाऊ नरयेत. 

7. भेदभाव न करण्ाचे धोरण. Amazon पुरवठयादयारयानंही नोकरहीवर घयेतयानया, नोकरहीसयाठही अजया मयागवतयानया अथवया  चयाळतयानया , पदोन्नतही दयेतये वयेळी, कयामयाचये वयािप करतयानया, प्रणशक्षि, वयेतन, फयारदये आणि 
िर्मनयेशन करतयानया, वंश, रंग, रयाष्ट्हीर मूळ, ललगं, ललगं ओळख, लैंमगक प्रव्रत्तही, िमया, अपंगत, वर, रयाजकीर मत, गभयाियारिया, स्लयातंररत स्स्तही, वयाणंशकतया, जयात, वैवयाटहक टकंवया कौिंुवबक स्स्तही टकंवया 
तत्सम वैरक्क्तक आियारयावर कुठलयाहही भयेदभयाव करू नरये. पुरवठयादयारयानंही अवनवयारया गभया चयाचिही टकंवया HIV (एचआरव्ही) चयाचण्या करू नरयेत. कयामगयार टकंवया अजयादयारयानंया आवश्क असलयेलया सवया 
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पुरवठादार आचारसंहिता 
कयामगयारयाचये हक् क आरोग ्र आणि सुरणक्षततया परयायावरि झुं जही खवनजये आणि जमहीन 

अधिकयार
नैवतक वयागिकू व ्रवस ्थयापन धसस ्िम

वैदकीर चयाचण्या भयेदभयावपूिया पद्धतहीनये रुज ू कये लया जयाऊ नरयेत. पुरवठयादयारयानंही वयेगवयेगळ्या ियार्मक पयार्याभूमहीच्या कयामगयारयासंयाठही वयाजवही समयारोजन करिये आवश्क आहये, आणि स्तही-पुरुष समयानतयेलया 
प्रोत्सयाहन दयेियारये “समयान संिही रोजगयार िोरि” ठयेविये आवश्क आहये. आम्ही आमच्या पुरवठयादयारयानंया प्रसूतही रजया दयेण्यास प्रोत्सयाटहत करतो.

8. योग ्य वागणकू. सवया कयामगयारयानंया आदर आणि सन्यानपूवयाक वयागवलये पयाटहजये. टहसंया, शयारहीररक णशक्षया, मयानधसक छळ, लैंमगक छळ टकंवया िमकी दयेऊन टकंवया कयामयावर रयेण्यास टकंवया रटहवयाशही सुववियावंर 
अवयाजवही वनबांियासह शयारहीररक टकंवया शयाब्दिक टकंवया मयानधसक अत्याचयार टकंवया जबरदस्हीचया आमच्या पुरवठयादयारयानंही वयापर करू नरये. Amazon टकंवया त्याच्या लयेखया परहीक्षकयाकंडये ‘गोपनहीर कयामगयार 
मुलयाखतही” घयेऊन कयामगयारयानंया  मुक्तपिये व ्रक्त होतया आलये पयाटहजये आणि पुरवठयादयार व्यवस्यापन बदलया घयेतहील  हही भहीतही न बयाळगतया ऑटडि प्रटरिरयेत भयाग घयेण्याचही कयामगयारयानंया मुभया असिये आवश्क 
आहये. कयामगयारयानंया भयेदभयाव आणि छळ न करण्याचये प्रणशक्षि दयेण्यासयाठही आम्ही पुरवठयादयारयानंया प्रोत्सयाटहत करतो.

9. सामील होण्ाचे स्ातृंत्र्य. Amazon लया अशही अपयेक्षया आहये की, आमच्या पुरवठयादयारयानंही कयामगयारयानंया त्याचं्या आवडहीचही संस ्थया स ्थयापन करि ्रयाचया आणि त्यामध्ये सयामहील होण्याच्या हक्कयाचया आदर 
करयावया. अटहसंक वतयान करहीत  कयारदयेशहीर संस ्थयेत सयामहील होि ्रयाच ्रया टकंवया सयामहील न होि ्रयाच ्रया त ्रयाचं ्रया हक् कयाचया त्याचं्याद्यारये वयापर कये लया गयेलयास कयामगयारयाचंया छळ कये लया जयाऊ नरये टकंवया त्याचं्या वर 
दंड लयावलया जयाऊ नरये अशही Amazon लया अपयेक्षया आहये.

आरोग ्र आणि सुरणक्षततया

1. आरोग ्य आणण सुरक्षितता. Amazon आमच ्रया पुरवठयादयारयाकंडून कयामगयारयानंया सुरणक्षत आणि आरोग ्रदयारही कयामयाचये वयातयावरि दयेि ्रयाचही अपयेक्षया ठयेवतये. पुरवठयादयारयानंही कमहीत कमही, कयामयाच्या 
पररस्स्तहीसंदभयायात आणि Amazon च्या पुरवठयादयार संटहतयेतहील मयानकया ंमध्ये टदलयेलया कयारदयाचंये पयालन करयावये.

2. व्ावसाययक सुरषिा. पुरवठयादयारयानंही कयामगयारयाचं्या सुरणक्षततयेच्या संबंिही  िोक्ययाचं्या संपकयायात रयेण्याच्या संभयाव्यतयेवर लक्ष ठयेविये (उदया. रयासयारवनक, रयामंत्क, ववदुत आणि इतर ऊजयाया स्तोत, आग, 
वयाहनये आणि पडण्याचये िोकये ) आणि रया िोक्ययाचंही रोग्य टडझयाइन, अणभरयामंत्की आणि प्रशयासकीर वनरंत्िये, प्रवतबंियात्मक दयेखभयाल आणि सुरणक्षत कयारया प्रटरिरयेद्यारये (लॉकआउि/िॅगआउि सह), व 
अश्या संभयाव्यतयेचही ओळख पिविये, मूलयाकंन करिये आणि वनरंमत्त करिये आणि सुरक्षया प्रणशक्षि चयालू ठयेविये आवश्क आहये. जयेथये िोक्ययावंर रया मयागयाांनही पुरयेसये वनरंत्ि ठयेवतया रयेत नयाहही असये टदसतये 
तयेथये  कयामगयारयानंया रोग्य, सुव्यवस्स्त, वैरक्क्तक संरक्षक उपकरिये प्रदयान करिये आवश्क आहये आणि प्रणशक्षि वयेळयेवर दयेिये आणि रया िोक्ययापंयासून बचयाव करण्याकरतया टदलयेलया  संबंधित  उपकरिये 
आणि शैक्षणिक सयामग्रही चया रोग्य वयापर कसया करयावया हये कयारयायान्न्वत करिये पुरवठयादयारयानंया आवश्क आहये. ज्या  िोक्ययामंुळये  गभयावतही मटहलया आणि नर्सग मयातयावंर पररियाम होऊ शकतो असये िोकये  कमही 
करण्यासयाठही आणि त्यानंया कोित्याहही िोक्ययाचंही मयाटहतही दयेण्यासयाठही वयाजवही पयावलये उचलण्यासयाठही आम्ही पुरवठयादयारयानंया  प्रोत्सयाटहत करतो. 

 व्ावसाययक इजा आणण आजार: पुरवठयादयारयानंही अशया प्रटरिरया आणि धसस ्िम बनवनू ठयेवयाव ्रयात, ज ्रयानये व्ययावसयायरक इजया आणि आजयार होियार नयाहहीत वया झयालयास त्याचंये व्यवस्यापन करिये आणि 
त्याचंही  नोदं ठयेविये सहज शक्य होईल; ह्या सयाठही कयामगयारयानंया ररपोर्िग करण्यास प्रोत्सयाटहत करिये, अश्या बयाबहीचंये  वगशीकरि करिये आणि त्याचंही नोदं ठयेविये, आवश ्रक वैदकीर उपचयार प्रदयान करिये, 
कये सयेस तपयासिये आणि त ्रयाचही कयारिये कयाढून ियाकि ्रयासयाठही सुियारयात्मक टरिरयाचंही अमंलबजयाविही करयावही.

औद्ोगगक स्छिता: कयामगयारयाचंया रसयारवनरक, जैववक आणि भौवतक पदयाथयाांशही संपकया  होण्याच्या शक्यतया ओळखिये वया टिपिये व ह्या बयाबतहीत  त्याचये मूलयाकंन आणि वनरंत्ि करण्यास आम्ही 
पुरवठयादयारयानंया प्रोत्सयाटहत करतो. रोग्यत्या टडझयाईन, इंजजनहीररंग आणि प्रशयासवनक वनरंत्ियादं्यारये संभयाव्य िोक्ययापंयासून बचयाव टकंवया अश्या िोक्ययाचंये वनमूयालन करिये ह्याचंया ह्यात समयावयेश आहये. िोकयादयारक 
पररस्स्तहीत  टकंवया पदयाथयाांशही कयाम करयावये लयागियार असलयास (टकंवया तशही पररस्स्तही असण्याचही  शक्यतया असलयास) कयामगयारयानंया अमग्रम सूचनया दयेिये व त्याबद्दल जरुरही तये प्रणशक्षि दयेिये बयाध् आहये. 
रयाव्यवतररक्त, कयामगयारयानंया त्याचंही - त्याचंही व्यक्क्तगत सुरक्षया उपकरिये दयेिये व तही वयापरण्या संबंिही  त्याचंये णशक्षि आणि प्रणशक्षि करिये बयाध् आहये.

3. शारीररक मेहनत असणारे काम. पुरवठयादयारयानंही कयामगयारयाचंये आरोग ्र आणि सुरक्षया िोक् रयात रयेियार नयाहही रयाचही खयात्ही करि ्रयासयाठही शयारररहीक मयेहनत करयावही लयागियारही कयामये ओळखलही पयाटहजयेत, 
त ्रयाचये मूल ्रयाकंन कये लये पयाटहजये व त्यावर वनरंत्ि ठयेवलये पयाटहजये.

4. आपत्ालीन तयारी आणण प्रवतसाद. आपत्यालहीन अहवयाल, अलयामया धसस्म, कयामगयारयानंया रोग्य सूचनया दयेिये, आपत्यालहीन पररस्स्तनू बयाहयेर पडिये, कयामगयार प्रणशक्षि आणि कवयारतही, प्रथमोपचयार 
पुरवठया, अमनिशयामक शोि आणि वनगटडत उपकरिये आणि ब्ॉक न कये लयेलये बयाहयेर पयाडण्याचये मयागया इत्यादंहीचंया समयावयेश करून पुरवठयादयारयानंया आपत्यालहीन पररस्स्तही ओळखिये आणि वनरोजन करिये आणि 
त्याचही अमंलबजयाविही करिये आवश्क आहये आणि त्याचं्या कयामगयारयानंया प्रवतसयाद प्रियालहीवर प्रणशक्षि दयेिये हही आवश्क आहये.

5. मणशनची सुरषिा. पुरवठयादयारयानंही वनरममत मणशनरही दयेखभयाल कयारयारिम रयाबवविये आवश्क आहये.. उत्यादन आणि इतर रंत्याचं्या सुरणक्षततयेच्या दृष्ट्यया िोक्ययाचंये  वनरममत मूलयाकंन कये लये जयािये आवश्क 
आहये. कयामगयारयानंया मणशनरहीमुळये  दखुयापत होि ्रयाचया िोकया असलयास रथयारोग्य मणशनरही वनरंत्िये (उदया., टफजजकल गयाडया, इंिरलॉक, बॅरररर) पुरविये पुरवठयादयारयानंही आवश ्रक आहये.

6. स्छिता आणण घरे. कयामगयारयानंया स्वच् शौचयालर सुवविया आणि वपण्यारोग्य पयािही उपलब्ध असिये आवश्क आहये.. पुरवठयादयार कॅन्न्टन टकंवया भोजनयासयाठही वयेगळी जयागया दयेत असलयास, त्यात स्वच् 
अन्न तरयार करिये, स्वच् सयाठवि आणि खयाण्याच ्रया स्वच् सुवविया असिये आवश्क आहये. पुरवठयादयार त्याचं्या कयामगयारयासंयाठही वनवयासही सुवविया दयेत असल ्रयास, त्यानंही स्वच् आणि सुरणक्षत वनवयास 
व्यवस्या उपलब्ध करून टदलही पयाटहजये. अशया वनवयासही सुवविया फयारर अलयामया, आगहीचया पत्तया लयाविये आणि सप्रयेशन उपकरियानये सुसज्ज असिये आवश्क आहये आणि कयामगयारयानंया आपत्यालहीन स्स्तही, 
वयाजवही आणि सुरणक्षत वैरक्क्तक जयागया, प्रवयेश आणि वनगयामन सुवविया, आघंोळीसयाठही गरम पयाण्याचही व ्रवस्स्त सोर, पुरयेसया सूरयाप्रकयाश आणि खयेळतही हवया व कयामयाच्या टठकयािही पोहोचि ्रयासयाठही आणि 
तयेथनू रयेि ्रयासयाठही रोग ्र वयाहतकू सुवविया (पयारही पोहोचतया रयेि ्रयासयारखये नसल ्रयास) दयारलया हवही.

परयायावरि

1. पया्मवरण. पुरवठयादयारयानंही लयागू परयायावरिहीर कयारदयाचंये पयालन करिये आवश ्रक आहये; आम्ही आमच्या पुरवठयादयारयानंया वनरयामक अनुपयालन जबयाबदयाऱरयाचं्या पलहीकडये जयाण्यास आणि त्याचं्या संपूिया 
ऑपरयेशन्मध्ये अश्या शयार्त पद्धतहीचंये एकत्हीकरि करण्याच्या टदशयेनये प्रगतही करण्यास  प्रोत्सयाटहत करतो. त्याचं्या संपूिया ऑपरयेशन्मध्ये  आम ्हही आमच ्रया पुरवठयादयारयानंया असये मयागया शोिि ्रयासयाठही  
प्रोत ्सयाहन दयेतो ज ्रयानंही त ्रयाचं ्रया संपूिया कयामयामि ्रये परयायावरियावर (ऊजफेचया वयापर, हवयेचये उत ्सजयान, ग्रहीनहयाऊस गॅस उत ्सजयान, कचरया, पयािही, प्रदूषि, िोकयादयारक मियेररअल आणि ररसयारकललगं) कमहीत 
- कमही प्रभयाव पडयेल.  
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पुरवठादार आचारसंहिता 
कयामगयारयाचये हक् क आरोग ्र आणि सुरणक्षततया परयायावरि झुं जही खवनजये आणि जमहीन 

अधिकयार
नैवतक वयागिकू व ्रवस ्थयापन धसस ्िम

2. ऊजजेचा वापर आणण ग्ीनहाऊस गॅस उत्सज्मन. आम ्हही पुरवठयादयारयानंया ऊजयाया कयारयाक्षमतया सुियारि ्रयाचये, ऊजफेचया वयापर कमही करि ्रयाचये आणि ग्रहीनहयाऊस गॅस उत ्सजयान कमही करि ्रयाचये परयायार 
शोिि ्रयासयाठही प्रोत ्सयाहन दयेतो. 

3. पया्मवरणीय परवानग्ा व रेकॉर्मककवपृंग. पुरवठयादयारयानंही आवश ्रक सवया परयायावरिहीर परवयानये, मंजर्ु रया आणि नोदंि ्रया ममळविये आणि जपून ठयेविये व लयागू ऑपरयेशनल आणि ररपोर्िग तरतदुहीनंया 
फॉलो करिये आवश ्रक आहये.

4. घातक पदार्ाांचे प्रभावी व्वस्थापन आणण ववले्वाट लावणे. पुरवठयादयारयानंया परयायावरियालया िोकया पोहोचवियारही रसयारनये आणि पदयाथयाांचही सुरणक्षत हयातयाळिही, हयालचयाल, सयाठवि आणि ववल्येवयाि 
प्रभयावहीपिये टिपिये आणि त्याचंये व्यवस्यापन करिये आवश्क आहये, आणि कयामगयारयानंया अश्या पदयाथयाांचही सुरणक्षत हयातयाळिही आणि घयातक पदयाथयाांच्या ववल्येवयाि लयावण्याबयाबत रोग्य प्रणशक्षि दयेिये आवश्क 
आहये. पुरवठयादयारयानंही लयागू कयारदयानंुसयार ववल्येवयाि लयावण्यापूवशी कयामयादरम्यान तरयार होियारये सयाडंपयािही टकंवया घन कचर् रयाचये वनरहीक्षि करिये आणि त्यावर वनरंत्ि ठयेविये दयेखहील आवश्क आहये. 

रयाव्यवतररक्त, लयागू कयारदयानंुसयार परवयानगही दयेण्यात आलयेलया हवयाई  उत्सजयानयाचये,  टडसचयाजया करण्यापूवशी, पुरवठयादयारयानंही त्याचये वगशीकरि, दयेखरयेख, वनरंत्ि आणि उपचयार करिये आवश्क आहये.

प्रदूषण प्रवतबृंध आणण सृं साधन कपात: जयेव्या शक्य असयेल, तयेव्या पुरवठयादयारयानंही अशुद्ध हवयेचये उत्सजयान, प्रदूषकयाचंया स्तयाव आणि कचरया वनर्मतही कमही करण्याच्या संिही शोिलया पयाटहजयेत. आम्ही 
पुरवठयादयारयानंया नैसर्गक संसयािनयाचंया जसये पयािही, जहीवयाश्म इंिन, खवनजये आणि व्र्जन वन उत्यादनये इत्यादही ह्याचंया वयापर कमही करण्याच्या संिही ओळखण्यासयाठही प्रोत्सयाटहत करतो.

पाण्ाचे व ्यवस ्र्ापन: आम्ही पुरवठयादयारयानंया कयारदयानुसयार जल व्यवस्यापन कयारयारिम कयारयायान्न्वत करण्याच्या संिही शोिण्यास आणि कयारदयानुसयार त्याचया टडसचयाजया टकंवया ववल्येवयाि लयावण्यापूवशी सवया 
सयाडंपयािही ओळखण्यास, त्याचही दयेखरयेख करण्यास  , त्यास वनरंमत्त करण्यास   आणि त्याचया उपचयार करण्यास  प्रोत्सयाटहत करतो.

घन कचरा: पुरवठयादयारयानंही घनकचरया ओळखिये, व्यवस्यावपत करिये आणि जबयाबदयारहीनये ववल्येवयाि लयावण्यासयाठही टकंवया पुनवयायापर करण्यासयाठही एक पद्धतशहीर दृष्हीकोनयाचही अमंलबजयाविही करिये आवश्क 
आहये. आम्ही पुरवठयादयारयानंया त्याचं्या संपूिया ऑपरयेशन्मध्ये लँडटफलच ्रया टठकयािही कचरया कमही करण्याच्या संिही शोिण्यासयाठही प्रोत्सयाटहत करतो.

वायचेू उत्सज्मन: पुरवठयादयारयानंही वयारचू्या उत्सरयाजनयापूवशी कयारदरयानुसयार वयाररूूपही ऑरगॅवनक रसयारनये, एरोसोल, गंज चढवियारही प्रदूषकये , हवयेतहील कि, ओझोनचया स ्तर कमही करियारही रसयारनये आणि 
कयामयामिनू जनरयेि झयालयेलया बयार-प्रॉडक् िचये ज ्वलन होऊन हवयेतनू होियारये उत ्सजयान ओळखयारलया हवये, वनरममतपिये वनरहीक्षि करयारलया हवये, त्यावर वनरंत्ि ठयेवयारलया हवये आणि त्यास हयातयाळयारलया हवये. 
Amazon च्या ववनंतहीनुसयार, हवयेतहील अशया सवया उत्सजयान वनरंत्ि रंत्िया रोग्यप्रकयारये कयाम करहीत असलयाचये पुरवठयादयारयानंही दयाखवनू दयेिये आवश्क आहये.

झुं जही खवनजये आणि जमहीन अधिकयार

1. झुृं जी खवनजे. Amazon कयागँोच्या लोकशयाहही प्रजयासत्तयाक टकंवया आसपयासच्या दयेशयामध्ये संघषया वयाढवियार् रया खवनजयाचंया वयापर ियाळण्यासयाठही वचनबद्ध आहये. आम्ही आशया करतो की पुरवठयादयार 
आमच्या उत्यादनयामंध्ये वयापरलया गयेलयेलया वनरकु्त खवनजयाचंये मूळ ओळखण्यासयाठही आमच्या प्ररतयानंया सहरोग दयेतहील. 

2. जगमनीचे हक् क. आमच्या सयाठही हये महत्तयाचये आहये की आमच्या पुरवठयेदयारयानही  व ्रक् तही, मूळ लोक आणि स्यावनक समुदयारयाच्या जममनहीच ्रया कयारदयेशहीर हक् कयाचंया आदर करयावया. Amazon च्या 
ववनंतहीनुसयार, पुरवठयादयार आणि उत्यादकयानंया जमहीन वयापरण्याचया कयारदयेशहीर अधिकयार दयाखविये आवश्क आहये. क्र षही आणि वनजममनहीच्या घडयामोडही आणि त्याचये  अधिग्रहि “बयाधितयाचं्या कुठलया हही  
दबयावयाणशवयार, अमग्रम  आणि मयाटहतहीपूिया संमतहीच्या” अिहीन आहयेत ज्यात स्यावनक समुदयार, मटहलया टकंवया स्यावनक लोक आणि इतर उपयेणक्षत भयागियारकयाचंया समयावयेश आहये.

नैवतक वयागिकू

1. लाचखोरी ला नकार. आमच्या पुरवठयादयारयानंही सरकयारही अधिकयारही टकंवया खयाजगही क्षयेत्याशही व्यवहयार करत असतयानया कोित्याहही कयारियास्व कोियाबरोबरहही लयाचखोरही करू नरये. रयात कोित्याहही कयारियास्व 
कोियालयाहही अनयावश ्रक टकंवया अरोग्य फयारदये ममळवण्यासयाठही टकंवया दयेण्यासयाठही कोित्याहही टकमतहीचही ऑफर करिये, वचन दयेिये, कयाहहीहही दयेिये टकंवया स्वहीकयारिये समयाववष् आहये. आमच्या पुरवठयादयारयानंही 
Amazon कमयाचयार् रयानंया आमच्या व्यवसयार आचयारसंटहतया आणि नहीतही चये उलं्घन करयारलया लयाव ूनरये.

2. भ्रष्ाचारववरोधी). पुरवठयादयारयानंही रनूयारियेड स ्ियेिस् फॉररन करप ्ि पॅ्रक्टिस अ ॅक् ि आणि रनूयारियेि टकंग ्डम ब्यारबरही अ ॅक् िसह लयागू भ्रष ्ियाचयार-ववरोिही कयारदयाचंये अनुपयालन करयारलया हवये आणि 
Amazon च ्रया वतहीनये शयासकीर अधिकयार् रयानंया लयाच दयेऊ नरये. पुरवठयादयारयानंही शयासकीर अधिकयार् रयानंया अरोग ्र क्र तही करि ्रयासयाठही त ्रयानंया ररवॉडया दयेऊन प्रत ्रक्ष टकंवया अप्रत ्रक्षपिये कोित ्रयाहही 
स ्वरुपयातहील मोबदलया ऑफर करतया कयामया नरये, आणि तसये करण्यासयाठही आश ्वयासन दयेऊ नरये. वनवषद्ध दयेरकये  अनयेक फॉमया घयेऊ शकतयात, तही रोख टकंवया रोख रकमये-एव्ढये व समतलु, भयेिवस्ू, जयेवि 
आणि मनोरंजन रयापुरतये मरयायाटदत नयाहहीत. रया तरतदुहीच्या लयागूतयेबद्दल कोितयेहही प्रश्न टकंवया रयालया अपवयादयाबद्दल शंकया असलयास अ ॅमयेझॉनच्या कयारदयेशहीर ववभयागयाकडये वनदफेणशत करिये आवश्क आहये. 

3. तक्ार यृंत्रणा आणण व्हिसलब्ोअर सृं रषिण. अ ॅमयेझॉनलया पुरवठयादयारयानंही कयामगयार न्व्सलब्ोअरचये संरक्षि करण्याचही आणि  त्याचंही गोपनहीरतया रयाखण्याचही अपयेक्षया आहये आणि कयामयाच्या टठकयािही 
तरियारही नोदंववियारयाया कयामगयारयावंवरूद्ध सूड घयेण्यास मनयाई आहये. पुरवठयादयारयानंही कयामगयारयानंया त्याचं्या तरियारही गोपनहीर आणि वननयावही पद्धतहीनये सयादर करण्यासयाठही आणि कयामगयारयाचं्या समसयावंवषरही चौकशही 
आणि वनरयाकरि करण्यासयाठही प्रभयावही प्रटरिरया रयाखण्यासयाठही एक रंत्िया तरयार करिये आवश्क आहये. उपकंत्यािदयारयानंही वनरकु्त कये लयेलया कयामगयारयानंया त्याचं्या समसया सबकॉन्टट्ॅ टिरच्या वरच्या "व्यवस्यापन 
स्रयापरांत"  आिण्यासयाठही एक रंत्िया असिये आवश्क आहये.

4. पारदश्मकता. पुरवठयादयारयानंही कयामयाच ्रया अिहीबंद्दल (उदया., पगयार आणि कयामयाच ्रया तयासयाचये रयेकॉडया) पूिया व अचूक रयेकॉडया ठयेवि ्रयाचही आणि व ्रवस ्थयावपत करि ्रयाचही Amazon अपयेक्षया करतये. पुरवठयेदयारच्या 
कयामगयारयाबंद्दल , त्याचं्या आरोग्य आणि सुरक्षयेसंबंिही , परयायावरियाबयाबत वयापरयात असलयेलया प्रटरिरयाबंद्दल amazon नही  मयागिही कये लयावर टकंवया लयागू वनरमयातंगयात ह्या पुरवठयादयार आचयारसंटहतये आणि 
मयानकयाचंये अनुपयालन होत आहये हये दशयाववियारही मयाटहतही पुरवठयेदयारनही पुरविये बयाध् आहये. Amazon पुरवठया श्र्रंखलयेत सरयावयाचंये टकंवया अिही रयेकॉडया खोिये दयाखविये टकंवया चुकीचये वियान करिये सहन करियार नयाहही.

व ्रवस ्थयापन धसस ्िम

1. व ्यवस ्र्ापन ससस ्टम. पुरवठयादयारयानंही सतत सुियारिया होि ्रयासयाठही आणि लयागू कयारदये आणि रया पुरवठया कोडसह अमंलबजयाविहीचही खयात्ही करि ्रयासयाठही एक रोग्य व ्रवस ्थयापन धसस ्िम अमंगकयारयावही 
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पुरवठादार आचारसंहिता 
कयामगयारयाचये हक् क आरोग ्र आणि सुरणक्षततया परयायावरि झुं जही खवनजये आणि जमहीन 

अधिकयार
नैवतक वयागिकू व ्रवस ्थयापन धसस ्िम

अशही Amazon अपयेक्षया करतये. 

व्वस्थापन उत्तरदाययत्व आणण जबाबदारी. आमच्या पुरवठयादयारयानंही लयागू कयारदये तसयेच रया पुरवठया कोडचये अनुपयालन कये लये जयात आहये की नयाहही हये पयाहि ्रयासयाठही व ्रवस ्थयापन धसस ्िम आणि प्रोग्रयामचही 
अमंलबजयाविही करि ्रयासयाठही जबयाबदयार प्रवतवनिही नयेमयावया अशही Amazon अपयेक्षया करतये. वररष ्ठ व ्रवस ्थयापनयानये वनरममतपिये व ्रवस ्थयापन धसस ्िम आणि प्रोग्रयामचही गुिवत्तया आणि प्रभयावहीपियाचये 
पुनरयावलोकन आणि मूल ्रयाकंन करयारलया हवये. 

जोखीम व्वस्थापन. पुरवठयादयारयानंही त ्रयाचं ्रया ऑपरयेशनल आणि कयामगयार सरयावयाशंही संबंधित परयायावरिहीर, आरोग ्र, सुरक्षया आणि नैवतक जोखखमये  ओळखि ्रयासयाठही प्रटरिरया प्रस ्थयावपत करण्याचही 
Amazon अपयेक्षया करतये. रया व ्रवतररक् त, व ्रवस ्थयापनयानये ओळखलयेलही  जोखखमये  वनरंमत्त करि ्रयासयाठही आणि वनरयामक मयान ्रतयेचही खयात्ही करि ्रयासयाठही रोग ्र प्रटरिरया ववकधसत करयारलया हवही. 
पुरवठयादयारयानंया त्याचं्या स्वत:च्या कयामयामध्ये, पुरवठया श्र्रंखलयेत आणि उपकंत्यािदयारयामंध्ये रया मयानकयाचंये सयातत्यानये वनरहीक्षि करिये आणि अमंलबजयाविही करिये आवश्क आहये आणि आमच्या पुरवठया 
कोडमध्ये प्रवतवबवंबत झयालयानुसयार आमच्या अपयेक्षया आणि आमच्या ग्रयाहकयाचं्या अपयेक्षया पूिया करण्यासयाठही टकंवया त्यापयेक्षया जयास् सुियारिया कये लया पयाटहजयेत. मटहलया, स्लयातंररत कयामगयार आणि स्वदयेशही 
लोकयासंह असुरणक्षत गियाकंररतया असलयेलया ववणशष् जोखमहीचं्या वनरंतर मूलयाकंन करण्यास आम्ही आमच्या पुरवठयादयारयानंया प्रोत्सयाटहत करतो.  

2. प्रणशषिण. आमच ्रया पुरवठया कोडमिहील मयानकयाचंही व ्रवस ्थयापक आणि कयामगयारयानंही अंमलबजयाविही करि ्रयासयाठही आणि लयागू कयारदयेशहीर आवश ्रकतयाचंये अनुपयालन करि ्रयासयाठही आमच ्रया 
पुरवठयादयारयानंही रोग ्र प्रणशक्षि प्रोग्रयाम व ्रवस ्थयावपत करयावयेत अशही Amazon अपयेक्षया करतये. 

3. सृं वाद आणण कम्मचारी फीरबॅक. अ ॅमयेझॉनलया अशही अपयेक्षया आहये की आमचये पुरवठयादयार अ ॅमयेझॉनच्या िोरिये, पद्धतही आणि अपयेक्षयाबंद्दल कयामगयारयाशंही स्पष्पिये आणि अचूकपिये संवयाद सयाितहील आणि 
त्यानंया हये नहीि णशकवतहील. अ ॅमयेझॉन कयामगयारयाचंये हक्क आणि जबयाबदयाऱरया समजनू घयेिये आणि कयामगयार-व्यवस्यापनयाद्यारये त्यानंया अथयापूियाररत्या गुं तवनू ठयेवण्याबद्दल  पुरवठयादयारयानंया मूलयाकंन करण्यासयाठही 
प्रटरिरया कयारयायान्न्वत करण्यास सममत्या टकंवया तत्सम मंच बनवण्यास प्रोत्सयाटहत करतये. कयामगयारयानंया समजयेल अश्या त्याचं्या स्यावनक भयाषयेत भयाषयातंररत करून व त्यानंया सहजरहीत्या ज्या टठकयाियाहून ह्या 
सयामग्रहीपरांत पोहोचतया रयेईल अशया टठकयािही शयेक्षणिक सयामग्रही ठयेवण्यात रयावही असये वनदफेश  Amazon दयेऊ शकतये आणि कयामगयारयानंया कयाहही ठळक मुदयासंंबंिही जोखमयेबद्दल सूचनया दयेिये तसयेच कयामगयारयानंया 
त्याचं्या हक्कयासंबंिही सूचनया टकंवया प्रणशक्षि दयेिये ह्या बयाबतहीत हही Amazon पुरवठयेदयारयानया बयाध् करू शकतये.  पुरवठयादयारयानंही वनरक्षरतयेच्या समसयाबंयाबत जयागरूक असलये पयाटहजये, आणि प्रणशक्षि  दयेतयानया 
रयाबयाबहीचंया ववचयार कये लया गयेलया आहये रयाचही खयात्ही कये लही पयाटहजये.

4. दस ्तऐवजीकरण आणण रेकॉर्म. पुरवठयादयारयानंही गोपनहीरतयेचये संरक्षि करि ्रयासयाठही रोग ्र अश्या गोपनहीरतये चये पयालन करहीत लयागू कयारदयेशहीर आवश ्रकतयासंह संपूिया अनुपयालन करून व ्रवसयार रयेकॉडया 
तरयार करयारलया हवयेत, रयाखून ठयेवयारलया हवयेत आणि त्याचंही ववल ्हयेवयाि लयावयारलया हवही. वयेगवयेगळ्या Offices , फॅटिरहीत टकंवया इतरत् रोग ्र व ्रवसयार परवयानये ठयेवयारलया हवयेत; पुरवठयादयार सवया कयारदयेशहीर 
आवश ्रकतयाचंये पुनरयावलोकन करि ्रयासयाठही आणि अनुपयालन करि ्रयासयाठही व ऑपरयेि करि ्रयासयाठही आवश ्रक परममि, परवयानये (उदया. आरोग ्र आणि सुरक्षया परवयानये, ऑक् रपंुसही परममि, इ.) उपलब ्ि 
करून दयेि ्रयासयाठही जबयाबदयार आहयेत.
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