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அறிமுகம்
Amazon-இல், மைித உைினமகள் மற்றும் 
சுற்றுச்ச்ூழலுகக்ு மதிப்பளித்து, தொதொழிலொளைக்ளிை் 
அடிப்பனடக் கண்ணியத்னதப் பொதுகொக்கும் 
வனகயில் உற்பதத்ி தொச்ய்யப்படும் அல்லது ச்ப்னள 
தொச்ய்யப்படும் தயொைிப்புகள் மற்றும் னச்னவகனள 
வழங்க நொங்கள் கடனமப்பட்டுள்னளொம். இனத 
தொகொள்னககளுக்குக்  கடனமப்பட்டிருக்கும் 
ச்ப்னளயைக்ளுடை் நொங்கள் ஈடுபடுகினறொம். Amazon 
ச்ப்னள தொச்யிை் தைநினலகள் (“தைநினலகள்”) 
Amazon மற்றும் Amazon துனண நிறுவைங்களுகக்ொை 
தொபொருட்கள் மற்றும் னச்னவகனள வழங்கும் 
அனைத்து ச்ப்னளயைக்ளுகக்ும் தொபொருந்தும். இதில் 
வழங்குநைக்ள், விற்பனையொளைக்ள், விற்பனைப் 
பொைட்்ைைக்ள், ஒப்பந்ததொைைக்ள் மற்றும் துனண 
ஒப்பந்ததொைைக்ள் (“ச்ப்னளயைக்ள்”) அடங்குவை.் 
எங்கள் அைப்்பணிப்பு மற்றும் அணுகுமுனற ஐகக்ிய 
நொடுகள் (UN) மற்றும் ச்ைவ்னதச்த் தொதொழிலொளை ்
அனமப்பு (ILO) ஆகியவற்றொல் உருவொக்கப்பட்ட 
முை்ைணி ச்ைவ்னதச்த் தைநினலகள் மற்றும் 
கட்டனமப்புகளொல் தொதைிவிக்கப்படுகிறது. 
வணிகம் மற்றும் மைித உைினமகள் குறித்த 
UN வழிகொட்டுதல் னகொட்பொடுகள், மைித 
உைினமகளுக்கொை UN உலகளொவிய பிைகடைம், 
ILO-இை் முக்கிய மைபுகள் மற்றும் னவனலயிை் 
உள்ள அடிப்பனடக் னகொட்பொடுகள் மற்றும் 
உைினமகள் குறித்த ILO பிைகடைம் ஆகியவற்னற 
மதித்து ஆதைவளிக்க Amazon உறுதிபூண்டுள்ளது. 
இந்தத ்தைநினலகள் னமனல உள்ள ச்ைவ்னதச் அளவில் 
அங்கீகைிக்கப்பட்ட தொகொள்னககள், தைநினலகள் 
மற்றும் கட்டனமப்புகளிலிருந்து தொபறப்பட்டனவ.  
இந்தத் தைநினலகனள விளக்கும்னபொது, UN 
மற்றும் ILO வழிகொட்டுதல் ஆவணங்கள் மற்றும் 
வனையனறகனளப் பிை்பற்றுகினறொம். 

Amazon ஸ்னடொைில் விற்கப்படும் அனைத்துப் 
தொபொருட்களும் அல்லது Amazon-கக்ு வழங்கப்படும் 
தொபொருட்கள் அல்லது னச்னவகளும் இந்தத ்
தைநினலகள் மற்றும் தொபொருந்தகக்ூடிய அனைத்துச் ்
ச்ட்டங்களிை்படி தயொைிக்கப்பட னவண்டும், 
உற்பத்தி தொச்ய்யப்பட னவண்டும் அல்லது 
வழங்கப்பட னவண்டும். தொபொருந்தக்கூடிய 
ச்ட்டத்திை் னதனவகளுக்கு அதிகமொக எங்கள் 
தைநினலகள் இருந்தொலும்கூட, ச்ப்னளயைக்ள் எங்கள் 
தைநினலகளுகக்ு இணங்க னவண்டும்.  

தொபொருந்தக்கூடிய அனைத்துச்் ச்ட்டங்கள் 
மற்றும் ஒழுங்குமுனறகனள ச்ப்னளயைக்ள் 
பிை்பற்ற னவண்டும். ச்ட்டங்கள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுனறகளுகக்ு இணங்குவது தொதொடைப்ொை 
Amazon-இை் னகொைிக்னககளுக்கு இணங்குவது 
உட்பட, அவற்றுகக்ு Amazon இணங்குவதற்கும் 
ஆதைவளிக்க னவண்டும். இந்தத ் தைநினலகளுடை் 

தொபொருந்தக்கூடிய ச்ட்டம் முைண்படும்னபொது, 
ச்ைவ்னதச் அளவில் அங்கீகைிக்கப்பட்ட மைித 
உைினமகள் மற்றும் தைநினலகளில் உள்ள 
எதிைப்ொைப்்புகளிை் தொகொள்னககனள மதிக்கும் 
வழிகனளக் கண்டறியும் அனத னவனளயில், 
ச்ப்னளயைக்ள் ச்ட்டதன்த பிை்பற்ற னவண்டும்.

இ ந் த த்  த ை ந ி ன ல க ன ள  ந ொ ங் க ள் 
நனடமுனறப்படுத்தும்னபொது, பிை்வரும் முக்கிய 
தொகொள்னககனளப் பயை்படுத்துகினறொம்:

அனைவனையும் உள்ளடகக்ுதல்

ச்ப்னளயைக்ள் எங்கள் தைநினலகனள அனைத்து 
தொதொழிலொளைக்ளுகக்ும் பொகுபொடு இல்லொமலும் 
தொதொழிலொளைக்ளிை் தைிப்பட்ட குணொதிச்யங்கள் 
அல்லது ச்ட்டப்பூைவ்மொகப் பொதுகொக்கப்பட்ட 
ந ி ன ல ன ய ப்  தொ ப ொ ரு ட் ப டு த் த ொ ம லு ம் 
நனடமுனறப்படுத்த னவண்டும். எங்கள் 
தைநினலகளில் விளகக்ப்பட்டுள்ள சிகக்ல்களொல் சில 
குழுகக்ள் விகிதொச்ொைமற்ற ைீதியில் பொதிகக்ப்படலொம் 
மற்றும் சுைண்டல் மற்றும் பிற மைித உைினமகள் மற்றும் 
சுற்றுச்ச்ூழல் பொதிப்புகளுகக்ு (எ.கொ., தொபண்கள், 
குழந்னதகள், பழங்குடியிைை,் தற்கொலிக அல்லது 
புலம்தொபயைந்்த தொதொழிலொளைக்ள்) பொதிகக்ப்படலொம் 
எை்பனத நொங்கள் அங்கீகைிக்கினறொம். இந்தக ்
குழுக்களுகத்ொகை இருகக்ும் இடைக்னள நிவைத்்தி 
தொச்ய்வதற்கும், எழக்கூடிய சூழ்நினலகனள 
ச்ப்னளயைக்ளுடை் இனணந்து மதிப்பிடுவதற்கும் 
தீைவ்ு கொண்பதற்கும் கடனமப்பட்டுள்னளொம். 
அனைத்துத் தொதொழிலொளைக்ளுக்கும் ச்மபங்கு 
மற்றும் அனைவனையும் வொய்ப்பளிப்பளிப்பதற்கு 
னமம்படுத் துவதற்கொக வடிவனமக்கப்பட்ட 
கூடுதல் தொகொள்னககனளயும் நனடமுனறகனளயும் 
தொச்யல்படுதத் ச்ப்னளயைக்னள ஊகக்ுவிகக்ினறொம்.

தொதொடைச்்ச்ியொை முை்னைற்றம்

தொதொடைச்்ச்ியொை முை்னைற்றம் எை்ற தொகொள்னகயில் 
Amazon தொச்யல்படுகிறது. மைித உைினமகள் மற்றும் 
சுற்றுச்ச்ூழலுக்கொை மைியொனதனய அவைக்ளிை் 
தொச்யல்பொடுகள் மற்றும் ச்ப்னள தொச்யிைியில் 
வழங்குவது, அவைக்ளிை் தொதொழிலொளைக்ள் மற்றும் 
பணியிடதத்ிற்கொை பொதுகொப்னப னமம்படுத்துவது, 
இந்த தைநினலகளுடை் இணங்கொத நிகழ்வுகளுகக்ுத ்
தீைவ்ு கொணுதல் ஆகிய னநொக்கங்களுக்கொக 
ச்ப்னளயைக்ளுடை் இனணந்து பணியொற்றுவதற்குக ்
கடனமப்பட்டுள்னளொம். தொதொழிலொளைக்ளிை் 
நலை்களுகக்ு எப்னபொதும் முதலிடம் தொகொடுக்க 
முயற்சி தொச்ய்கினறொம். இந்தத் தைநினலகளில் 
னகொடிட்டுக் கொட்டப்பட்டுள்ள பய னுள்ள 
னமலொண்னம அனமப்புகனளப் பிை்பற்றியும் 
பைொமைித்தும், ச்ட்டப்படி னதனவப்பட்டொல், மைித 
உைினமகள் மற்றும் சுற்றுச்ச்ூழல் தொதொடைப்ொை மிக 
முகக்ியமொை இடைக்னளக ்கண்டறிதல், முை்னுைினம 
அளிதத்ல் மற்றும் நிவைத்த்ி தொச்ய்தல் ஆகியவற்றில் 
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உைிய விடொமுயற்சியுடை் ஈடுபட ச்ப்னளயைக்னள 
ஊக்குவிக்கினறொம், னகொருகினறொம். ச்ட்டத்தொல் 
அனுமதிக்கப்படும் அதிகபட்ச் அளவிற்கு, இந்தத ்
தைநினலகளுகக்ு இணங்குவதற்குத ்தொதொடைச்்ச்ியொை 
முை்னைற்றதன்த முை்தொைடுகக்ும் அனத னவனளயில் 
ச்ப்னளயைக்ளிை் அளவும் கட்டனமப்பும் (எ.கொ., 
குடும்ப அனமப்புகள், சிறு உைினமயொளைக்ள், வட்ீடு 
னவனல தொச்ய்பவைக்ள்) கருதத்ில் தொகொள்ளப்படும். 

ச்ப்னள தொச்யிை் தொபொறுப்னபற்பு

மனறமுகப் பணியமைத்த்ல் நனடமுனறகள் மற்றும் 
அவைக்ளிை் தொச்ொந்த ச்ப்னளயைக்ள், ஒப்பந்ததொைைக்ள், 
துனண ஒப்பந்ததொைைக்ள், ஆட்னச்ைப்்பு முகவைக்ள் 
அல்லது Amazon-க்குப் தொபொருட்கள் அல்லது 
னச்னவகனள வழங்குவதில் தொதொடைப்ுனடய 
தொதொழிலொளை் முகவை்கள் ஆகினயொைிை் 
விவைங்கனளக ்னகொைிகன்கயிை் னபைில் ச்ப்னளயைக்ள் 
தொவளிப்படுதத் னவண்டும். எங்கள் தைநினலகனளப் 
புைிந்துதொகொள்ள ச்ப்னளயைக்ளுடை் இனணந்து 
பணியொற்றுவதற்குக் கடனமப்பட்டுள்னளொம். 
தங்கள் தொச்ொந்த ச்ப்னளயைக்ள், துனண 
ஒப்பந்ததொைைக்ள், ஆட்னச்ை்ப்பு முகவைக்ள் 
மற்றும் தொதொழிலொளை ் முகவைக்ள் ஆகினயொைிை் 
தொச்யல்பொடுகனளப் தொபொருந்தக்கூடிய ச்ட்டங்கள் 
மற்றும் இந்தத் தைநினலகளுகக்ு இணங்கும்படி 
ச்ப்னளயைக்ள் னவத்திருக்க னவண்டும், இந்தத ்
தைநினலகனளப் பிை்பற்றி விழிப்புணைன்வ 
ஏற்படுத்த அவைக்ளுடை் இனணந்து பணியொற்ற 
னவண்டும். பயிற்சி மற்றும் பிற வழிகளில் இனதச் ்
தொச்ய்ய ச்ப்னளயைக்னள ஊக்குவிக்கினறொம். 
சிகக்ல்கனளச் ்ச்ைிதொச்ய்வதில் ச்ப்னளயைக்ள் ஈடுபட 
னவண்டும், அவைக்ள் ஒரு விதிமீறனல அல்லது 
ஒரு சிகக்லிை் பொதகமொை தொகக்தன்த முடிவுகக்ுக ்
தொகொண்டு வருவதற்கு, குனறப்பதற்கு அல்லது 
தணிப்பதற்கு, ச்ப்னளயைக்ளுடை் இனணந்து 
பணியொற்றுனவொம். எங்களிை் தைநினலகனளப் 
பூைத்்தி தொச்ய்யத் தவறிைொல், எந்த னநைத்திலும் 
எங்களுடைொை உறனவத் தற்கொலிகமொக 
இனடநிறுதத்னவொ அல்லது முறித்துக ்தொகொள்ளனவொ 
எங்களுக்கு உைினம உள்ளது. பிை்வருபனவ 
உள்ளிட்ட கொைணங்களுக்கொக உறனவ முறித்துக ்
தொகொள்ளும் முடிவு கனடசி னதைவ்ொகக ்கருதப்படும்: 
(1) மதிப்பட்ீடுச் ் தொச்யல்முனறகக்ு ஒரு ச்ப்னளயை ்
ஒத்துனழக்க மறுகக்ும் னபொது, (2) னதனவயொை 
நடத்னத அல்லது நனடமுனறனய மொற்றிக ்
தொகொள்வதற்கு ஒரு ச்ப்னளயை ்மறுகக்ும் னபொது, (3) 
ச்ைியொை னநைதத்ில் பினழனயத ்திருதத்ிக ்தொகொள்வதில் 
ஒரு ச்ப்னளயை ் முை்னைற்றம் அனடயொதனபொது, 
(4) பதிவுகனளப் தொபொய்யொக்குதல் அல்லது 
தவறொகச் ் சித்தைித்தல் அல்லது பிற ச்ட்டவினைொத 
அல்லது வஞ்ச்க தொச்யல்களில் ஒரு ச்ப்னளயை ்
ஈடுபடும்னபொது. தொபொருந்தக்கூடிய இடங்களில், 
தொபொருட்கள், உற்பத்திச் ் தொச்யல்முனறகள் மற்றும் 
தயொைிப்புகள் உட்பட நம்பகமொை மூை்றொம் தைப்புச் ்

ச்ொை்றிதழ்கனளப் பயை்படுதத்ற்கு ச்ப்னளயைக்னள 
ஊகக்ுவிகக்ினறொம்.

தொதொழிலொளை ்
உைினமகள்
1. இனளஞைக்ள் மற்றும் குழந்னதத ்
தொதொழிலொளைக்ளொல் தொச்ய்யப்படும் பணிகள்

குழந்னதத ்தொதொழிலொளைக்னளப் பயை்படுத்துவனத 
Amazon ச்கித்துக ்தொகொள்வதில்னல. பிை்வரும் வயதுப் 
பிைிவுகளில் அதிக வயது நிைம்பிய பிைிவிைனை 
மட்டுனம ச்ப்னளயைக்ள் தொதொழிலொளைக்ளொக 
ஈடுபடுதத் னவண்டும்: (i) குனறந்தபட்ச்ம் 15 வயது 
நிைம்பியிருகக் னவண்டும், (ii) கட்டொயக ்கல்வினய 
முடித்திருக்கும் வயது நிைம்பியவைொக இருக்க 
னவண்டும் அல்லது (iii) னவனல தொச்ய்யும் நொட்டில் 
னவனல தொச்ய்வதற்கொை குனறந்தபட்ச் வயது 
நிைம்பியவைொக இருக்க னவண்டும். உடல்நலம் 
அல்லது பொதுகொப்னபப் பொதிக்கக்கூடிய னவனல 
அல்லது கல்வினயச் ் ச்மைச்ம் தொச்ய்யும் னவனல 
(எ.கொ., இைவுப் பணி, கூடுதல் னநைம்) ஆகியனவ 
உள்பட, 18 வயதுக்குட்பட்ட தொதொழிலொளைக்ள் 
(“இளம் தொதொழிலொளைக்ள்”) அபொயகைமொை 
னவனலனயச்் தொச்ய்யக்கூடொது. இளம் 
தொதொழிலொளைக்னள னவனலகக்ு அமைத்்தும்னபொது 
னவனல னநைம் தொதொடைப்ொை அனைத்து உள்ளூைச்் ்
ச்ட்டங்கனளயும் ச்ப்னளயைக்ள் பிை்பற்ற 
னவண்டும். ச்ப்னளயைக்ள் வயதுச் ் ச்ைிபொைப்்பு 
வழிமுனறனயச் ் தொச்யல்படுதத் னவண்டும். ச்மூகக ்
கொப்பீடு உட்பட ச்மூகப் பொதுகொப்பிலிருந்து 
பயைனடயும் உைினமனய இளம் தொதொழிலொளைக்ள் 
இழக்கக்கூடொது. இளம் தொதொழிலொளைக்ளுக்கு 
ஆதைனவயும் பயிற்சினயயும் ச்ப்னளயைக்ள் வழங்க 
னவண்டும், இளம் தொதொழிலொளைக்ள் பயனுள்ள 
னமல்முனறயட்ீடு வழிமுனறகள் மற்றும் உடல்நலம் 
மற்றும் பொதுகொப்புத் தகவல்கனள அணுகுவதில் 
சிறப்பு கவைம் தொச்லுதத் னவண்டும். குழந்னதயிை் 
பொதுகொப்பு மற்றும் நல்வொழ்னவ எளிதொகக்ும் திருதத் 
நடவடிகன்ககள் உட்பட, குழந்னதத ் தொதொழிலொளை ்
வழகக்ுகள் ச்ைிதொச்ய்யப்பட னவண்டும்.

இலகுவொை னவனல: ச்ைவ்னதச்த் தொதொழிலொளை ்
தைநினலகளுக்கு இணங்க, குழந்னத தைது 
தொபற்னறொை ்அல்லது உறவிைைக்ளுகக்ொகத ்தங்களிை் 
கல்வி, உடல்நலம், பள்ளிப்படிப்பு அல்லது 
தைிப்பட்ட மற்றும் உடல் வளைச்்ச்ிகக்ு இனடயூ று 
வினளவிக்கொத வனகயில் பணினயச் ் தொச்ய்தொல் 
மட்டுனம இலகுவொை, அபொயமற்ற னவனல 
அனுமதிகக்ப்படுகிறது. எல்லொச் ்சூழ்நினலகளிலும், 
ச்ப்னளயைக்ள் குழந்னதத ்தொதொழிலொளை ்ச்ட்டங்கள் 
மற்றும் ச்ைவ்னதச்த ் தொதொழிலொளை ் தைநினலகளுகக்ு 
இணங்க னவண்டும். ஒளி னவனலகள் அனைத்தும் 
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ச்ட்டத் னதனவகளிை்படி தொச்ய்யப்படுகிறதொ 
எை்பனதச் ்ச்ைிபொைக்க் ச்ப்னளயைக்ள் ஆவணங்கனள 
பைொமைிகக் னவண்டும்.

2. மொணவை ் தொதொழிலொளைக்ள், பயிற்சி 
தொபறுபவைக்ள், னவனல பயில்பவைக்ள்

ம ொணவ ை்கள ிை்  கல் வ ி  இலக்கு கன ள 
ஆதைிக்கும் மற்றும் Amazon-இை் தைநினலகள் 
மற்றும் தொபொருந்தக்கூடிய ச்ட்டங்கள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுனறகளுக்கு இணங்குவதற்கொை 
ச்ட்டபூைவ்மொை பணியிடப் பயிற்சித ்திட்டங்கனள 
னமம்படுத்துவதற்கு Amazon ஆதைவளிகக்ிறது. இந்தத ்
தைநினலகளிை் கீழ் குனறந்தபட்ச் வயதுத ்னதனவகள் 
எந்ததொவொரு பணியிடப் பயிற்சி திட்டங்களிலும் 
ஈடுபட்டுள்ள அனைத் து நபை்களுக்கும் 
நினறனவற்றப்பட னவண்டும். மொணவை ்பதிவுகனள 
முனறயொகப் பைொமைிதத்ல், கல்விக ்கூட்டொளைக்ளிை் 
கடுனமயொை விடொமுயற்சி மற்றும் தொபொருந்தகக்ூடிய 
ச்ட்டம் மற்றும் விதிமுனறகளிை்படி மொணவைக்ளிை் 
உைினமகனளப் பொதுகொப்பதை் மூலம் மொணவை ்
தொதொழிலொளை் திட்டங்கனள ச்ப்னளயைக்ள் 
கவைமொக நிைவ்கிகக் னவண்டும். உள்ளூைச்் ்ச்ட்டம் 
இல்லொத நினலயில், மொணவை ் தொதொழிலொளைக்ள், 
பயிற்சி தொப றுபவைக்ள் மற்றும் னவனல 
பயில்பவைக்ளுக்கொை ஊதிய விகிதம், ச்மமொை 
அல்லது அதுனபொை்ற பணிகனளச் ் தொச்ய்யும் மற்ற 
நுனழவு-நினலத ்தொதொழிலொளைக்ளிை் அனத ஊதிய 
விகிதமொவது இருகக் னவண்டும். னவனல பயிலும் 
திட்டங்களுகக்ு வனையறுக்கப்பட்ட கொல அளவு 
இருகக் னவண்டும் அல்லது திட்டதன்த முடிதத்வுடை் 
முழுனநை னவனலகக்ொை நுனழவொயிலொகக ்கருதப்பட 
னவண்டும். எப்படி, எப்னபொது தொதொழிற்பயிற்சி 
முடிவனடகிறது மற்றும் எந்த வொய்ப்புகள் உள்ளை 
எை்பனதப் பற்றிய தகவனல மொணவைக்ளுகக்ு 
ச்ப்னளயைக்ள் வழங்க னவண்டும். மொணவைக்ள் 
முழுனநை னவனலயில் பங்னகற்பதொ எை்பது 
குறித்து தகவலறிந்த முடினவ எடுகக் இது உதவும். 
குனறவொை பிைதிநிதித்துவக் குழுக்களிை் (எ.கொ. 
தொபண்கள்) பங்னகற்னப எளிதொகக்ும் திட்டங்கனள 
ஏற்றுகத்ொகொள்வனத ஊகக்ுவிகக்ினறொம். 

3. விருப்பமில்லொத அல்லது கட்டொய 
னவனல, ஆள் கடத்தல் மற்றும் நவைீ 
அடினமதத்ைம்

ச் ப் னள ய ை்கள்  க ட் ட ொ ய  ன வ ன ல ன ய 
நனடமுனறப்படுத்தக் கூடொது—அடினம, சினற, 
ஒப்பந்தம், ஒப்பந்தப் பதத்ிைம் அல்லது னவறு வனக. 
அச்ச்ுறுத்தல், வற்புறுத்தல், கட்டொயப்படுத்தல், 
கடத்தல் அல்லது னமொச்டி ஆகியவற்றிை் மூலம் 
னபொகக்ுவைத்து ஊழியைக்ள் அல்லது னவறு எந்த 
வனகயிலும் தொதொழிலொளைக்னளச் ் சுைண்டும் 
ச்ப்னளயைக்னள Amazon தொபொறுத்துக் தொகொள்ளொது. 
அனைத்து னவனலகளும் தை்ைொைவ்மொக இருக்க 
னவண்டும். தொதொழிலொளைக்ள் னவனலனய விட்டு 

தொவளினயறவும், அவைக்ளிை் னவனல அல்லது பிற 
னவனல நினலனய நியொயமொை அறிவிப்புடை், 
அபைொதம் இல்லொமல் நிறுதத்வும் சுதந்திைம் வழங்க 
னவண்டும். ச்ப்னளயை ் கட்டுப்பொட்டில் உள்ள 
எந்ததொவொரு இடத்திலும் தொதொழிலொளைக்ளிை் 
நடமொடும் சுதந்திைத்திை் மீது நியொயமற்ற 
கட்டுப்பொடுகள் எதுவும் இருகக்கக்ூடொது.

ஆள்னச்ைப்்பு மற்றும் தொதொடைப்ுனடய கட்டணம்: 
ஆள்னச்ைப்்பு, பணியமைத்த்ல், முகவைக்ள் அல்லது 
தைகைக்ள் கட்டணம், அல்லது பிற தொதொடைப்ுனடய 
கட்டணங்கள் அல்லது அவைக்ளது தொச்ொந்த 
நொட்டில், எந்த இனடநினல நொடு அல்லது 
னவனல தொச்ய்யப்படும் நொட்டிலும் தங்கள் 
னவனலக்கொை தொச்லவுகனளப் பணியொளைக்ள் 
தொச் லு த்த  ன வ ண்டிய  அ வ சிய மில் னல. 
தொதொழிலொளைக்ள் தொச்லுத்தும் கட்டணத்னதத ்
தவிைக்்கும் வனகயில் தொதொழிலொளைக்னள 
ச்ப்னளயைக்ள் நியமிகக் னவண்டும். தொதொழிலொளைக்ள் 
கணக்குகளில் எந்த நிதி னவப்புகனளயும் 
ச்ப்னளயைக்ள் தொச்ய்ய னவண்டியதில்னல. 
இந்தத் தைநினலகனள மீறி தொதொழிலொளைக்ள் 
கட்டணம் தொச்லுத்தியிருந்தொல், ஆள்னச்ைப்்புச் ்
தொச்யல்முனறயிை் னபொது ச்ப்னளயைக்ளிை் 
னநைடிக ் கட்டுப்பொட்டிற்கு தொவளினய இருந்தொலும், 
ஆள்னச்ைப்்புச் ் தொச்யல்முனறயிை் னபொது ஏற்படும் 
எந்ததொவொரு கட்டணத்னதயும் ச்ப்னளயைக்ள் 
தொதொழிலொளைக்ளுகக்ுச் ்தொச்லுதத் னவண்டும் அல்லது 
திருப்பிச் ் தொச்லுத்த னவண்டும். தொதொழிலொளைக்ள் 
மற்றும் அவைக்ளது குடும்பத்திைனைத் தீங்கு 
மற்றும் பழிவொங்கலில் இருந்து பொதுகொக்கும் 
வனகயில் தொதொழிலொளை ் தொச்லுதத்ிய கட்டணதன்த 
திருப்பிச் ்தொச்லுதத் னவண்டும். தொதொழிலொளைக்ளிடம் 
வசூலிகக்ப்படும் அனைத்துக ்கட்டணங்கள் மற்றும் 
தொச்லவுகள் குறித்து Amazon-கக்ுத ்தொதைியப்படுதத்ப்பட 
னவண்டும் மற்றும் தொதொழிலொளைக்ளுகக்ு அவைக்ளிை் 
தொச்ொந்த தொமொழியில் மற்றும் னவனல அல்லது 
னவனலகக்ு முை்கூட்டினய தொதைிவிகக் னவண்டும்.

மூை்றொம் தைப்பு முகவைக்ள்: மூை்றொம் தைப்புத ்
தொதொழிலொளை ் முகவைக்ள் அல்லது தைகைக்ளுகக்ும் 
இந்தத் தைநினலகள் தொபொருந்தும். ஆள்னச்ைப்்பு 
ஏதொெை்சிகள் மற்றும் தொதொழிலொளை ் தைகைக்ளிை் 
நனடமுனறகனள ச்ப்னளயைக்ள் ஆய்வு தொச்ய்து 
கண்கொணிக்க னவண்டும். தொதொழிலொளைக்னள 
ஒப்பந்தம் தொச்ய்யும் னபொது தொநறிமுனற மற்றும் 
தொதொழிலொளைக்ளிை் நலை்களுகக்ொகச் ்தொச்யல்படும் 
ஏதொெை்சிகனள நியமிகக் னவண்டும். பணியொளைக்ள் 
அல்லது ஆள்னச்ைப்்பு ஏதொெை்சிகள் எங்கள் 
தைநினலகளுடை் இணங்க னவண்டும் எை்று 
ச்ப்னளயைக்ள் னகொை னவண்டும், னவனல தொச்ய்யும் 
உைினமனய உறுதி தொச்ய்தல் உட்பட, னவனல 
தொச்ய்யப்படும் நொடு மற்றும் தொதொழிலொளியிை் தொச்ொந்த 
நொடு ஆகியவற்றிை் தொபொருந்தக்கூடிய அனைத்துச் ்
ச்ட்டங்களுகக்ும் இணங்க னவண்டும். 
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தைிப்பட்ட அனடயொள ஆவணங்கள்: 
தொதொழிலொளைக்ள் தங்களுனடய தைிப்பட்ட 
ஆவணங்கனள அல்லது அணுகனல ச்ப்னளயைக்ள் 
இழக்கச் ் தொச்ய்யக்கூடொது. மூை்றொம் தைப்பு 
முகவைக்ள் உட்பட எந்ததொவொரு தைப்பிைைிடமும் 
அைச்ொங்கத்தொல் வழங்கப்பட்ட அனடயொளம், 
கடவுச்ச்ீட்டுகள், குடினயற்ற ஆவணங்கள் அல்லது 
பணி அனுமதிப்பத்திைங்கனள ச்ப்னளயைக்ள் 
ன வ த் தி ரு க் கன வ ொ  ( ப ொ து க ொ ப் ப ி ற் க ொக ) , 
அழிக்கனவொ, மனறக்கனவொ, பறிமுதல் தொச்ய்யனவொ 
அல்லது தொதொழிலொளைக்னள ஒப்பனடக்கச் ்
தொச்ொல்லனவொ கூடொது. நிைவ்ொக மற்றும் குடினயற்றச் ்
தொச்யலொக்கத்னத முடிப்பதற்குச் ் ச்ட்டத்தொல் 
னதனவப்படும் அளவிற்கு மட்டுனம அத்தனகய 
ஆவணங்கனள ச்ப்னளயைக்ள் தற்கொலிகமொக 
னவத்திருக்க முடியும். இந்த ஆவணங்கள் 
மற்றும் தைிப்பட்ட தொபொருட்கனளச் ் னச்மித்து 
னவப்பதற்கொக ச்ப்னளயைக்ள் தொதொழிலொளைக்ளிை் 
தங்குமிடங்களில் (தொபொருந்திைொல்) தைிப்பட்ட, 
பூட்டக்கூடிய னச்மிப்பு வச்திகனள வழங்கலொம், 
ஆைொல் ச்ட்டதத்ொல் அனுமதிகக்ப்படும் வனையில், 
னச்மிப்பு வச்திகனள ஒரு தொதொழிலொளி பயை்படுத்தும் 
னபொது அவற்னற ச்ப்னளயை ்அணுக முடியொது.  

விதிமுனறகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்: 
தொதொழிலொளைக்ள் னவனலக்குச் ் தொச்ல்வதற்கு 
முை் அல்லது அவைக்ள் பிறந்த நொட்னட விட்டுச் ்
தொச்ல்வதற்கு முை், அவைக்ளுக்குத் தொதளிவொை, 
புைிந்துதொகொள்ளக்கூடிய ஆவணங்கள் வழங்கப்பட 
னவண்டும், இது அவைக்ளிை் னவனல ஒப்பந்ததத்ிை் 
விதிமுனறகள் மற்றும் நிபந்தனைகனள 
வனையறுக்கும் தொமொழி மற்றும் தொதொழிலொளி 
புைிந்து தொகொள்ளும் விதத்தில் இருக்க னவண்டும். 
குனறந்த எழுத்தறிவு நினலகனளக் தொகொண்ட 
தொத ொழில ொளை்களு க்கு த்  தொத ொழில ொள ிய ிை் 
தொச்ொந்த தொமொழி அல்லது சிறப்பொகப் புைிந்து 
தொகொள்ளும் தொமொழி மற்றும்/அல்லது கொட்சிப் 
படங்களுகக்ு முை்னுைினம வழங்க னவண்டும். 
ச்ட்டத்திை்படி உருவொக்கப்படொவிட்டொல் மற்றும் 
தொதொழிலொளைக்ளுக்கொை சிறந்த விதிமுனறகனளக ்
தொகொண்டிருக்கவில்னல எை்றொல் தவிை, இந்த 
விதிமுனறகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் னவனலயிை் 
தொதொடக்கத்தினலொ அல்லது தொதொழிலொளியிை் 
நொட்டிலிருந்து புறப்படும்னபொனதொ மொற்றப்படொது. 

தொதொழிலொளிப் பதிவுகள்: அனைத்து ஊழியைக்ளிை், 
குறிப்பொக புலம்தொபயைந்்த தொதொழிலொளைக்ளிை் 
ச்மீபதத்ிய பதிவுகனள ச்ப்னளயைக்ள் னவதத்ிருகக் 
னவண்டும்; இதில் அடிப்பனட ஒப்பந்த 
விதிமுனறகள், தொதொழிலொளைக்ள் வருனக மற்றும் 
புறப்படும் னததிகள் மற்றும் தொதொழிலொளைிை் 
வயது ஆகியனவ அடங்கும்.  பொலிைத் தைவு 
மற்றும் தொதொழிலொளை ் அவச்ைத் தொதொடைப்ுகளிை் 
பதிவுகனள ச்ப்னளயைக்ள் னவத்திருக்குமொறு 
ஊகக்ுவிகக்ப்படுகிறொைக்ள்.

4. புலம்தொபயைந்்த தொதொழிலொளைக்ள்

உள்நொட்டு மற்றும் தொவளிநொட்டு புலம்தொபயைந்்த 
தொதொழிலொளைக்ள் எதிைத்ொகொள்ளும் சுைண்டலிை் 
அபொயங்கள் குறித்து ச்ப்னளயைக்ள் குறிப்பொகக ்
கவைம் தொச்லுத்த னவண்டும். புலம்தொபயைந்்த 
தொ த ொ ழி ல ொ ள ை் க ள ி ை்  உ ை ி ன ம க ன ள 
ச்ப்னளயைக்ள் மதிக்க னவண்டும், புலம்தொபயைந்்த 
தொதொழிலொளைக்ளுக்கு எதிைொகப் பொகுபொடு 
கொட்டக்கூடொது. ச்ட்டப்படி அனுமதிக்கப்பட்ட 
இடங்களில், புலம்தொபயைந்்த தொதொழிலொளைக்ளுகக்ு 
உள்ளூை ் ஊழியைக்ளுக்கு வழங்கப்படும் அனத 
னவனலவொய்ப்பு பொதுகொப்பு மற்றும் உைினமகள் 
இருகக் னவண்டும். அகதிகள் மகக்ள்தொதொனகயுடை் 
அங்கீகைிக்கப்பட்ட திட்டத்துடை் தொதொடைப்ுனடய 
தொதொழிலொளைக்ள் இல்லொவிட்டொல், னவனல தொச்ய்ய 
ச்ட்டப்பூைவ் உைினம உள்ள தொதொழிலொளைக்னள 
மட்டுனம ச்ப்னளயைக்ள் ஈடுபடுத்தலொம் (இதில் 
Amazon இந்தத ்திட்டங்கனள ஒவ்தொவொரு வழகக்ிை் 
அடிப்பனடயில் மதிப்பிடும்). ச்ப்னளயைக்ள் 
தொவளிநொட்டு அல்லது உள்நொட்டு புலம்தொபயைந்்த 
தொதொழிலொளைக்னள ஈடுபடுத்திைொல், அத்தனகய 
தொதொழிலொளைக்ள் னவனல வழங்கும் நொட்டிை் 
குடிவைவு மற்றும் தொதொழிலொளை ் ச்ட்டங்களுடை் 
முழுனமயொக இணங்க னவண்டும். நியொயமொை 
அல்லது ச்ட்டப்பூைவ்மொகப் தொபொருந்தக்கூடிய 
அறிவிப்பிை் னபைில், தொதொழிலொளைக்ள் தொைொக 
முை்வந்து ஒப்பந்தங்கனள அபைொதம் இை்றி 
முறித்துக ்தொகொள்ள னவண்டும். 

5. ஊதியங்கள் மற்றும் நை்னமகள்

ஒப்பந்தத் தொதொழிலொளைக்ள் மற்றும் விகிதொச்ொை 
அடிப்பனடயில் ஊதியம் தொபறுபவைக்ள் உட்பட, 
ச்ப்னளயைக்ள் தங்கள் தொதொழிலொளைக்ளுகக்ு ச்ைியொை 
னநைத்தில் ஊதியம் வழங்க னவண்டும் மற்றும் 
தொபொருந்தக்கூடிய ச்ட்டங்கனள திருப்திப்படுத்தும் 
அல்லது அனத விட அதிகமொக இழப்பீடு 
(குனறந்தபட்ச் ஊதியம் மற்றும் படிதத்ொதொனககள், 
கூடுதல் னநை ஊதியம், நை்னமகள் மற்றும் ஊதிய 
விடுப்பு உட்பட) வழங்க னவண்டும். அத்தனகய 
ச்ட்டங்கள் இல்லொத நொடுகளில், தொதொழில்துனற 
ச்ைொச்ைினய பூைத்்தி தொச்ய்யும் அல்லது அனத விட 
அதிகமொக ஊதியம் வழங்குவதற்கும், வழக்கமொை 
மணினநை இழப்பீட்டு விகிததன்த மீறும் விகிததத்ில் 
கூடுதல் னநைத்திற்கு ஊதியம் வழங்குவதற்கும், 
விடுப்பு னபொை்ற தொதொழிலொளை ்நலை்கனள வழங்கும் 
தொகொள்னககனள பைொமைிப்பதற்கும் ச்ப்னளயைக்ள் 
ஊகக்ுவிகக்ப்படுகிறொைக்ள்.  பொகுபொடு இல்லொமல், 

“ச்மமொை அல்லது ஒப்பிடக்கூடிய மதிப்புனடய” 
னவனலகக்ு ச்ம ஊதியதன்த ச்ப்னளயைக்ள் வழங்க 
னவண்டும்.  வழக்கமொை மற்றும் கூடுதல் னநை 
னநைங்களுக்கொை ச்ட்டப்பூைவ் ஊதியங்கள் 
ச்ைியொகக் கணக்கிடப்படுகிை்றை எை்பனதக ்
னகொைிக்னகயிை் னபைில் ச்ப்னளயைக்ள் கொட்ட 
னவண்டும்.  தொதொழிலொளைக்ள் னபொதுமொை 
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அளவு ச்ம்பொதிக்கிறொைக்ளொ எை்பனத மதிப்பீடு 
தொச்ய்வதற்கும், அவைக்ளிை் அடிப்பனட னதனவகள் 
மற்றும் அவைக்ளிை் குடும்பத்திை் னதனவகனள 
பூைத்்தி தொச்ய்வதற்கும் ச்ப்னளயைக்ள் தொதொடைந்்து 
தொதொழிலொளை ் ச்ம்பளதன்த மதிப்பொய்வு தொச்ய்ய 
னவண்டும். குனறந்தபட்ச்ம் இைண்டு ஆண்டுகளுகக்ு 
ஒருமுனற அதற்னகற்ப ச்ைிதொச்ய்ய னவண்டும். 

கட்டண முனறகள்: ச்ப்னளயைக்ள் தங்கள் 
தொதொழிலொளைக்ளுகக்ுச் ்ச்ைியொை னநைதத்ில் ஊதியம் 
வழங்க னவண்டும் அல்லது அனதனபொை்ற 
ஆவணங்கனளத் தொதொழிலொளைக்ள் புைிந் து 
தொகொள்ளும் வனகயில் அவைக்ளிை் இழப்பட்ீடிை் 
அடிப்பனடயில் விளக்கதன்த அளிக்க னவண்டும். 
ஒழுங்கு நடவடிகன்கயொக ஊதியத்தில் இருந்து 
பிடித்தம் தொச்ய்ய அனுமதி இல்னல. தொைொக்க 
ஊதிய முனறயிலிருந்து டிஜிட்டல் ஊதிய 
முனறகளுக்கு மொறுவதற்கு ச்ப்னளயைக்ள் 
ஊகக்ுவிகக்ப்படுகிறொைக்ள். 

நை்னமகள் மற்றும் விடுப்பு தொகொள்னககள்: 
ச்ப்னளயைக்ள் அனைத்து தொதொழிலொளைக்ளுகக்ும் 
ச்ட்ட னதனவகளுகக்ு ஏற்ப ச்லுனககள் மற்றும் 
விடுப்புகனள வழங்க னவண்டும். தொபற்னறொை ்
விடுப்புத் னதனவகனளப் பிைதிபலிக்கும் ஒரு 
தொபற்னறொை ்விடுப்புக ்தொகொள்னகனய ச்ப்னளயைக்ள் 
தொகொண்டிருக்க னவண்டும். தொபற்னறொை ் விடுப்பிை் 
னபொது மற்றும் கைப்்ப கொலத்தில்/தொபற்னறொை ்
விடுப்புக்கு முை் வழங்கப்படும் கூடுதல் 
பொதுகொப்புகள் மற்றும் நை்னமகனளத ்தொதளிவொகக ்
னகொடிட்டுக ்கொட்ட னவண்டும். ச்ட்டம் அனமதியொக 
இருந்தொலும் கூட, ஓய்வு மற்றும் ஓய்வு னநைம், 
விடுமுனற, தொபொது விடுமுனற மற்றும் தொபற்னறொை ்
விடுப்பு உட்பட, ஊதியத்துடை் கூடிய விடுப்னபத ்
தொதொழிலொளைக்ளுக்கு வழங்க ச்ப்னளயைக்னள 
ஊக்குவிக்கினறொம். சி று குழந்னதகளிை் 
தொபற்னறொைக்ள் அல்லது பைொமைிப்பொளைக்ளுகக்ு 
ஆை்-னச்ட் குழந்னதப் பைொமைிப்பு வச்திகள் அல்லது 
மொைியங்கள் மற்றும் னபொதுமொை, தொநகிழ்வொை 
பணி ஏற்பொடுகனள வழங்க ச்ப்னளயைக்னள 
ஊகக்ுவிகக்ினறொம். 

6. னவனல னநைங்கள்

தொதொழிலொளைக்ளிை் பொதுகொப்பு, ஆனைொக்கியம் 
மற்றும் நலனைப் பைொமைிகக் ச்ப்னளயைக்ள் னவனல 
னநைதன்தத ் தொதொடைந்்து கண்கொணிக்க னவண்டும். 
சிறப்பு அல்லது அவச்ைகொலச் ் சூழ்நினலகனளத ்
தவிை, (i) கூடுதல் னநைம் உட்பட, னவனல 
னநைதன்த வொைதத்ிற்கு 60 மணினநைதத்ிற்கு மிகொமல் 
ச்ப்னளயைக்ள் கட்டுப்படுத்த னவண்டும், மற்றும் 
(ii) ஒவ்தொவொரு ஏழு நொள் னவனல கொலத்திற்கும் 
ஒவ்தொவொரு தொதொழிலொளியும் குனறந்தபட்ச்ம் 
ஒரு நொள் விடுமுனறகக்ு உைினம தொபற்றிருக்க 
னவண்டும். எல்லொ சூழ்நினலகளிலும், ச்ட்டதத்ொல் 
அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச் அளனவ விட 

அதிகமொக னவனல னநைம் இருக்கக்கூடொது. 
தொதொழிலொளை்களுக்குச்் ச்ட்டப்பூை்வமொகத ்
னதனவப்படும் இனடனவனளகனள அல்லது 
ச்ட்டம் அனமதியொக இருக்கும் நியொயமொை 
இனடனவனளகனள ச்ப்னளயைக்ள் வழங்க 
னவண்டும்.

கூடுதல் னவனலனநைம்: தொதொழிலொளைக்ளுகக்ு ஓவை ்
னடம் வழங்கும்னபொது மத தொநறிமுனறகனளக ்(எ.கொ. 
மத விடுமுனறகள்) கருதத்ில் தொகொள்ள ச்ப்னளயைக்ள் 
ஊகக்ுவிக்கப்படுகிறொைக்ள். ஓவை ் னடம் ஷிப்ட் 
குறித்த னபொதுமொை அறிவிப்னப ச்ப்னளயைக்ள் 
தொதொழிலொளைக்ளுகக்ு வழங்க னவண்டும்.

7. பொகுபொடு எதிைப்்பு

ஆள்னச்ைப்்பு, னவனல விண்ணப்பங்கள், பதவி 
உயைவ்ுகள், னவனல ஒதுக்கீடுகள், பயிற்சி, 
ஊதியங்கள், நை்னமகள் மற்றும் பணிநீகக்ம் னபொை்ற 
பணியமைத்்தல் மற்றும் பணி நனடமுனறகளில் 
இைம், நிறம், னதசியத் னதொற்றம், பொலிைம், 
பொலிை அனடயொளம், பொலியல் னநொகக்ுநினல, 
மதம், ஏனதனும் உடல், உணைச்்ச்ி அல்லது மைக ்
குனறபொடுகள் இருப்பது, வயது, அைசியல் கருத்து, 
கைப்்பம், குடியுைினம, புலம்தொபயைந்்த நினல, 
மூத்த நினல, இைம், வம்ச்ொவளி, ச்ொதி, திருமண 
அல்லது குடும்ப நினல, அல்லது ச்ட்டப்பூைவ்மொக 
பொதுகொக்கப்பட்ட நினலகள் ஆகியவற்றில் 
Amazon ச்ப்னளயைக்ள் அடிப்பனடயில் பொகுபொடு 
கொட்டகக்ூடொது.

பணியமை்த்தல் அல்லது னவனலனயத ்
தொதொடை்வதற்கொை அளவுனகொலொக ஒரு 
தொதொழிலொளியிை் திருமணம், கை்ப்பம் 
அல்லது தொபற்னறொைிை் நினலனயப் பற்றி 
விச்ொைிப்பதில் இருந்து ச்ப்னளயைக்ளுக்குத ்
தனடதொச்ய்யப்பட்டுள்ளது. கைப்்பம், கை்ைிதத்ை்னம 
அல்லது எச்.்ஐ.வி னச்ொதனைகனள ச்ப்னளயைக்ள் 
னகொைனவொ அல்லது னகட்கனவொ கூடொது, 
னமலும் அவைக்ள் கருத்தனட முனறனயப் 
பயை்படுத்தக் கூடொது எை்று தொபண்கனள 
வற்பு றுத்தனவொ அழுத்தம் தொகொடுக்கனவொ 
கூடொது அல்லது அவைக்ளிை் இைப்தொபருக்கத ்
னதைவ்ுகளுகக்ு அவைக்ளுகக்ு எதிைொகப் பொகுபொடு 
கொட்டனவொ கூடொது.  தொதொழிலொளைக்ள் அல்லது 
விண்ணப்பதொைைக்ளுகக்ுத ்னதனவயொை அனைத்து 
மருத்துவப் பைினச்ொதனைகளும் பொைபட்ச்மொை 
முனறயில் பயை்படுதத்ப்படகக்ூடொது. 

நியொயமொை இயலொனம, மதம் அல்லது கைப்்பம் 
தொதொடைப்ொை தங்குமிடங்கனள ஊதியம் அல்லது 
னவனலயிை் மட்டத்தில் பொைபட்ச்மொை தொக்கம் 
இல்லொமல் ச்ப்னளயைக்ள் ஏற்பொடு தொச்ய்ய 
னவண்டும். னவனலவொய்ப்பு நனடமுனறகளில் 
பொலிைச் ்ச்மத்துவதன்த ஊகக்ுவிகக்ும் ச்ம வொய்ப்பு 
னவனலவொய்ப்புக் தொகொள்னகனய ச்ப்னளயைக்ள் 
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பிை்பற்ற னவண்டும். கைப்்பமொக இருப்பவைக்ள், 
பொலூட்டும் தொபற்னறொைக்ள் அல்லது தொபற்னறொை ்
விடுப்பில் இருந்து திரும்பும் தொதொழிலொளைக்ள் மீது 
ச்ப்னளயைக்ள் பொகுபொடு கொட்டக்கூடொது, இனதத ்
தனடதொச்ய்யும் தொபற்னறொை ்விடுப்புக ்தொகொள்னகனய 
ச்ப்னளயைக்ள் தொகொண்டிருகக் னவண்டும்.

பிைதிநிதித்துவத்னத எளிதொக்கும் மற்றும் 
ப ை்முக த்தை்னம,  ச் மத் து வ ம்  மற் று ம் 
அனைவருக்குமொை வொய்ப்னப னமம்படுத்தும் 
தொகொள்னககள் மற்றும் நனடமுனறகனள உருவொகக் 
ச்ப்னளயைக்னள நொங்கள் ஊக்குவிக்கினறொம். 
ப ொ ை ப ட்ச் ம்  ம ற் று ம்  து ை் பு று த் தலி ை் 
அபொயத்திற்கொக ச்ப்னளயைக்னள அவைக்ளிை் 
நிறுவைத்திை் கலொச்ச்்ொைத்னத மதிப்பிடவும், 
எந்ததொவொரு அபொயத்னதயும் எதிைத்ொகொள்ள 
னமலொண்னமத் திட்டங்கனளயும் பயிற்சினயயும் 
தொச்யல்படுத்துவனத ஊகக்ுவிக்கினறொம். குனறந்த 
பிைதிநிதித்துவம் தொகொண்ட தொதொழிலொளைக்ளுகக்ு 
(எ.கொ. தொபண்கள்) தொதொழில் முை்னைற்றதத்ிற்கொை 
வொய்ப்புகனள அதிகைிக்க, ச்ப்னளயைக்னள 
ஊகக்ுவிகக்ினறொம்.

8. துை்புறுத்தல் மற்றும் துஷ்பிைனயொகம் 
எதிைப்்பு

அனைத்துத ்தொதொழிலொளைக்ளும் மைியொனதயுடனும் 
கண்ணியத்துடனும் நடதத்ப்பட னவண்டும். உடல், 
வொய்தொமொழி, பொலியல் அல்லது உளவியல் அல்லது 
எந்த விதமொை சிதத்ிைவனத அல்லது தொகொடூைமொை, 
மைிதொபிமொைமற்ற அல்லது இழிவொை நடதன்த 
உட்பட எந்தவிதமொை வை்முனற, துை்புறுத்தல், 
துஷ்பிைனயொகம் அல்லது வற்பு றுத்தலில் 
ச்ப்னளயைக்ள் ஈடுபடக்கூடொது. வை்முனற 
அச்ச்ுறுத்தல்கள், உடல் ைீதியொை தண்டனை, 
மை வற்பு றுத்தல், பொலியல் துை்பு றுத்தல், 
பொலிை அடிப்பனடயிலொை வை்முனற, னவனல 
மற்றும் குடியிருப்பு வச்திகளில் நுனழவதற்கு 
அல்லது தொவளினய றுவதற்கு நியொயமற்ற 
கட்டுப்பொடுகள், தை்ைிச்ன்ச்யொை னகது அல்லது 
தடுப்பு அல்லது னவறு வனகயொை மிைட்டல் 
ஆகியனவ அடங்கும். இந்த நடவடிகன்ககனளத ்
தனடதொச்ய்யும் தொகொள்னககனளச் ்தொச்யல்படுதத்வும், 
அனைத்துத் தொதொழிலொளைக்ளுகக்ும் அவைக்ளிை் 
தொய்தொமொழியில் அனதத் தொதைிவிக்கவும் 
ச்ப்னளயைக்னள ஊகக்ுவிக்கினறொம். அனைத்து 
னமலொளைக்ள், னமற்பொைன்வயொளைக்ள் மற்றும் 
தொதொழிலொளைக்ளுக்குப் பொலிை-உணைத்ிறை், 
பொலியல் துை்பு றுத்தல் மற்றும் பொலிை 
அடிப்பனடயிலொை வை்முனறப் பயிற்சினய வழங்க 
ச்ப்னளயைக்னள ஊகக்ுவிகக்ினறொம்.

9. குனற தீைக்்கும் வழிமுனற மற்றும் 
புகொைளிதத்ல் 

அனைத் துத் தொதொழிலொளை்களும் தங்கள் 
கவனலகனளத் தொதைிவிக்கச் ் சுதந்திைமொக இருக்க 
னவண்டும் மற்றும் இந்தத் தைநினலகளொல் 
உ ள்ள ட க் க ப் ப ட் ட  ப ி ைச்்சி ன ைக ளு க்கு ப் 
பதிலடி தொகொடுக்கொமல் ைகசியமொை மற்றும் 
அநொமனதயமொை முனறயில் தீைவ்ு கொண 
னவண்டும். தொதொழிலொளைக்ள் தங்கள் குனறகனளச் ்
ச்மைப்ிப்பதற்கொக ஒரு ச்மமொை மற்றும் பயனுள்ள 
புகொை ் வழிமுனறனய ச்ப்னளயைக்ள் உருவொக்கிப் 
பைொமைிக்க னவண்டும்.  தொதொழிலொளைக்ளுகக்ுத ்
தொதளிவொகத ்தொதைிவிகக்ப்பட்டு, தொதொழிலொளைக்ளிை் 
கவனலகனளச் ் ச்ைியொை னநைத்தில் விச்ொைிக்கவும் 
மற்றும் நிவைத்த்ி தொச்ய்யவும் ஒரு பயனுள்ள தீைவ்ுச் ்
தொச்யல்முனறனய ச்ப்னளயைக்ள் பைொமைிக்க 
னவண்டும். 

துனண ஒப்பந்ததொைைக்ளொல் பணியமைத்்தப்பட்ட 
தொதொழிலொளைக்ள், துனண ஒப்பந்ததொைருக்கு 
னமலொை நிைவ்ொகக் குழுக்களுகக்ுக் கவனலகனள 
தொகொண்டு வை அனுமதிகக்ும் ஒரு வழிமுனறனய 
அணுக னவண்டும். 

அனமச்ொை் அல்லது அனமச்ொை் தணிகன்கயொளைக்ள், 
ைகசிய தொதொழிலொளி னநைக்ொணல்கள் மூலம் 
உட்பட எங்கள் ச்ப்னள தொச்யிை் தைநினலகள் 
தொதொடைப்ொை பிைச்ச்ினைகனளப் பற்றிய அவைக்ளிை் 
கவனலகனள தொதொழிலொளைக்ள் இலவச்மொகக ்
குைலிட னவண்டும் மற்றும் பதிலடி தொகொடுப்பதற்கு 
பயம் இல்லொமல் தணிக்னக தொச்யல்பொட்டில் 
பங்னகற்க அனுமதிகக்ப்பட னவண்டும். 

10. ச்ங்கச் ்சுதந்திைம்

ஒரு தொதொழிற்ச்ங்கம் அல்லது அவைக்ளிை் தொச்ொந்த 
விருப்பதத்ிை் ச்ட்டபூைவ்மொை அனமப்பு ஒை்னற 
உருவொக்குதல், னச்ருதல் அல்லது னச்ைவ்னதத ்
தவிைப்்பது ஆகிய முடிவுகனளச் ் தொச்ொந்தமொக 
எடுப்பதற்கு உகந்த வனகயில் ச்ப்னளயைக்ள் 
தொதொழிலொளைக்ளிை் உைினமகனள மதிக்க 
னவண்டும். ச்ப்னளயைக்ள் ச்ங்கம் மற்றும் கூட்டு 
னபைம் னபசுவதற்கொை தொதொழிலொளைக்ளிை் 
உைினமகனள மதிகக் னவண்டும். இந்த உைினமகனள 
வை்முனறயற்ற முனறயில் பயை்படுதத்ியதற்கொகத ்
தொதொழிலொளைக்ள் தண்டிகக்ப்படகக்ூடொது அல்லது 
பழிவொங்கல், துை்புறுதத்ல் அல்லது மிைட்டலுகக்ு 
உட்படுதத்ப்படகக்ூடொது.

சுகொதொைம் மற்றும் 
பொதுகொப்பு
1. சுகொதொைம் மற்றும் பொதுகொப்பு

தொதொழிலொளைக்ளிை் உடல் மற்றும் மை 
ஆனைொக்கியத்திற்குத் தீங்கு வினளவிக்கொத 
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பொதுகொப்பொை மற்றும் ஆனைொக்கியமொை 
பணிச்ச்ூழனல தொதொழிலொளைக்ளுகக்ு ச்ப்னளயைக்ள் 
வழங்க னவண்டும். தொதொழில் பொதுகொப்பு, பணி 
நினலனமகள் மற்றும் சுகொதொைத் தைங்கள் 
தொதொடைப்ொை தொபொருந்தக்கூடிய ச்ட்டங்களுக்கு 
ச்ப்னளயைக்ள் இணங்க னவண்டும். ச்ட்டப்படி 
னதனவப்படும் இடங்களில், ச்ப்னளயைக்ள் 
தொதொழிலொளை ் ஆனைொக்கியம் மற்றும் பொதுகொப்புக ்
குழுக்கனள ச்ப்னளயைக்ள் வழங்க னவண்டும், 
பணியொளைக்ள் அணுகக்கூடிய இடத்தில் மற்றும் 
தொமொழியில் சுகொதொைம் மற்றும் பொதுகொப்புத ்
தகவல்கனளப் பதிவு தொச்ய்ய னவண்டும், 
பணியிடதத்ில் ஏற்படும் அவச்ைநினலகள் மற்றும் 
கொயங்கள் உட்பட, னவனலயிை் தொதொடக்கதத்ிலும் 
அதை் பிறகும் தொதொழிலொளைக்ளுகக்ுச் ் சுகொதொைம் 
மற்றும் பொதுகொப்புப் பயிற்சிகனள வழங்க னவண்டும் 
எை Amazon எதிைப்ொைக்க்ிறது. ச்ட்டம் அனமதியொக 
இருகக்ும் இடதத்ில், இந்தச் ்சிறந்த நனடமுனறகனள 
ஊக்குவிக்கினறொம். பணியிட வை்முனறனய 
பொலிைதன்த உள்ளடகக்ிய முனறயில் அணுகுமொறு 
ச்ப்னளயைக்னள Amazon ஊகக்ுவிகக்ிறது. 

2. பொதுகொப்பொை னவனல நினலனமகள், 
தொதொழில் பொதுகொப்பு மற்றும் தொதொழில்துனறச் ்
சுகொதொைம்

ச்ப்னளயை்கள் பொதுகொப்பொை னவனல 
நினலனமகனளப் பைொமைிக்க னவண்டும். 
பொதுகொப்பொை ச்ப்னளயை ்கட்டுப்பொட்டு வச்திகள், 
வச்தி உள்கட்டனமப்பு மற்றும் இயந்திைங்கனள 
வழங்குவதை் மூலம் ஆகியனவயும் இதில் 
அடங்கியிருக்க னவண்டும். வச்திகள் மற்றும் 
ச்ப்னளயை-்கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தொதொழிலொளை ்
சூழல்கள் அனைத்து ச்ட்டத ்னதனவகனளயும் பூைத்த்ி 
தொச்ய்ய னவண்டும் மற்றும் தொதொழில்ைீதியொக நில 
அதிைவ்ுச் ்தொச்யல்பொடு, கொற்று மற்றும் பிற இயற்னகப் 
னபைழிவுகளொல் ஏற்படும் ஆபத்துகளுக்கொக 
வடிவனமக்கப்பட்ட கட்டனமப்பு னபொதுமொை 
வலினமயுடை் இருகக் னவண்டும். கட்டுப்பொடற்ற 
தீ, மிை், இயந்திை, இைச்ொயை மற்றும் உயிைியல் 
அபொயங்கள் உட்பட, உடைடியொை இடிந்து 
விழும் அபொயதத்ில் உள்ள கட்டிடங்கள் அல்லது 
உயிருகக்ு உடைடி ஆபதன்த வினளவிகக்ும் னவனலச் ்
சூழல்கனளப் தொபொறுத்துகத்ொகொள்ள மொட்னடொம்.

உடல்நலம் மற்றும் பொதுகொப்பு அபொயங்களுகக்ு 
தொவளிப்படும் தொதொழிலொளைக்ளிை் திறனை 
ச்ப்னளயைக்ள் கண்கொணிக்க னவண்டும் எை்று 
னகொருகினறொம் (எ.கொ., இைச்ொயை, உயிைியல், இயந்திை, 
மிை் மற்றும் பிற ஆற்றல் ஆதொைங்கள்; இயற்பியல் 
ஏதொெை்ட்கள்; தீ; வொகைங்கள்; வழ்ீச்ச்ி அபொயங்கள்). 
சிறந்த நனடமுனறகனளப் பயை்படுத்தி இந்த 
ஆபத்துகனள அனடயொளம் கொணவும், மதிப்பிடவும் 
மற்றும் குனறக்கவும் ச்ப்னளயைக்ள் பணியொற்ற 
னவண்டும். இதில் அடங்குபனவ: ஆபதன்த நீகக்ுதல்; 

தொச்யல்முனறகள் அல்லது தொபொருட்கனள மொற்றுதல்; 
ச்ைியொை வடிவனமப்பு மூலம் கட்டுப்படுத்துதல்; 
தொபொறியியல் மற்றும் நிைவ்ொகக் கட்டுப்பொடுகள், 
தடுப்புப் பைொமைிப்பு மற்றும் பொதுகொப்பொை 
பணி நனடமுனறகனளச் ் தொச்யல்படுத்துதல் 
(லொக்அவுட்/னடக்அவுட் உட்பட); தற்னபொனதய 
தொதொழில்ச்ொை ் சுகொதொைம் மற்றும் பொதுகொப்புப் 
பயிற்சினய வழங்குதல். இந்த வழிமுனறகளொல் 
ஆபத்துக்கனள னபொதுமொை அளவில் குனறக்க 
முடியொத நினலயில், உபகைணங்கனள எப்னபொது, 
எப்படி ச்ைியொகப் பயை்படுத்துவது எை்பது குறிதத் 
பயிற்சி, தொதொழிலொளைக்ளுக்கு தொபொருத்தமொை, 
நை்கு பைொமைிக்கப்பட்ட, தைிப்பட்ட பொதுகொப்பு 
உபகைணங்கனள ச்ப்னளயைக்ள் இலவச்மொக 
வழங்க னவண்டும். அபொயகைமொை அல்லது 
ஆபதத்ொை நினலனமகள் அல்லது தொபொருட்களுடை் 
பணிபுைியும் (அல்லது னவறுவிதமொக தொவளிப்படும்) 
தொதொழிலொளைக்ளுக்கு இந்த அபொயங்களுடை் 
தொதொடைப்ுனடய ஆபத்துகள் குறித்து தொதைிவிக்க 
னவண்டும். முை்கூட்டினய மற்றும் தொதொடைச்்ச்ியொை 
அடிப்பனடயில் தொபொருத்தமொை பயிற்சினயப் 
தொபற னவண்டும்.  கைப்்பிணி அல்லது பொலூட்டும் 
நபைக்னளப் பொதிகக்கக்ூடிய பணியிட ஆனைொகக்ியம் 
மற்றும் பொதுகொப்பு அபொயங்கனள ச்ப்னளயைக்ள் 
கண்கொணிக்க னவண்டும். இந்த அபொயங்கனள 
அகற்ற அல்லது குனறக்க நியொயமொை 
நடவடிகன்ககனள எடுக்க னவண்டும், ஏனதனும் 
ஆபத்துகள் இருந்தொல் அவைக்ளுகக்ு தொதைிவிக்க 
னவண்டும் மற்றும் நியொயமொை தங்குமிடங்கனள 
வழங்க னவண்டும். 

தொதொழில்ச்ொை ்கொயங்களும் னநொய்களும்:  ச்ப்னளயைக்ள் 
பிை்வரும் நனடமுனறகள் மற்றும் அனமப்புகனள 
னவக்க னவண்டும்: தொதொழில் கொயங்கள் மற்றும் 
னநொய்கனளத் தடுப்பது, நிைவ்கிப்பது மற்றும் 
கண்கொணிப்பது; தொதொழிலொளை ் அறிக்னகனய 
ஊகக்ுவிப்பது; கொயம் மற்றும் னநொய் நிகழ்வுகனள 
வனகப்படுத்திப் பதிவு தொச்ய்வது, னதனவயொை 
மருத்துவ சிகிச்ன்ச் அளிப்பது, வழக்குகனள 
விச்ொைிப்பது, அவற்றிை் கொைணங்கனள அகற்ற 
ச்ைியொை நடவடிகன்ககனள தொச்யல்படுத்துவது, 
தொதொழிலொளைக்ள் னவனலக்குத் திரும்புவனத 
எளிதொகக்ுவது. னதனவயொை மருத்துவச் ் சிகிச்ன்ச் 
எை்பது குனறந்தபட்ச்ம், ஏனதனும் னவனல 
தொதொடைப்ொை கொயம் மற்றும்/அல்லது னநொய் 
ஏற்பட்டொல், ச்ப்னளயைக்ள் தொதொழிலொளைக்ளுகக்ு 
முதலுதவி மற்றும் மலிவு மற்றும் அணுகக்கூடிய 
சுகொதொைச் ் னச்னவகள் பற்றிய தகவல்கனள 
வழங்க னவண்டும். ச்ட்டப்படித் னதனவப்படும் 
பட்ச்தத்ில், ச்ப்னளயைக்ள் உடல்நலம் தொதொடைப்ொை 
அவச்ைநினலகளுக்குத் தகுதியொை சுகொதொை 
நிபுணைக்ளுடை் ஆை்-னச்ட் சுகொதொை வச்திகனள 
வழங்க னவண்டும். 
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3. உடல் ைீதியொகத ்னதனவப்படும் னவனல

ச்ப்னளயைக்ள், தொதொழிலொளியிை் ஆனைொக்கியம் 
மற்றும் பொதுகொப்பு பொதிகக்ப்படொமல் இருப்பனத 
உறுதிதொச்ய்ய, உடல் ைீதியொகத் னதனவப்படும் 
பணிகனளத் (னகமுனறயொகப் தொபொருனளக ்
னகயொளுதல் மற்றும் கைமொை அல்லது மீண்டும் 
மீண்டும் தூக்குதல், நீண்ட னநைம் நிற்பது 
மற்றும் திரும்பத் திரும்பச் ் தொச்ய்யும் அல்லது 
வலினமயொை னவனல உட்பட) தொதொடைந்்து 
அனடயொளம் கொணவும், மதிப்பீடு தொச்ய்யவும் 
மற்றும் கட்டுப்படுத்தவும் னவண்டும். பணியிட 
நினலனமகள் தொவப்பம் அல்லது குளிை ்
அழுத்தத்தொல் தீங்கு வினளவிக்கும் எை்றொல், 
தொதொழிலொளைக்ளுக்குப் னபொதுமொை தொவப்பம், 
கொற்னறொட்டம், PPE, ஓய்வு விருப்பங்கள், சூைிய 
ஒளிப் பொதுகொப்பு (எ.கொ., நிழல்) மற்றும்/அல்லது 
நீனைற்றம் வழங்கப்பட னவண்டும். சுற்றுச்ச்ூழனலயும் 
ப ண ிகள ி ை்  உ டல்  ன தன வ கன ள யு ம் 
கருத்தில் தொகொண்டு, தொதொழிலொளைக்ள் தங்கள் 
ஷிப்டுகளிை்னபொது னபொதுமொை ஓய்வு மற்றும் 
தண்ணீை ் இனடனவனளகனள எடுக்க உதவும் 
நனடமுனறகனள உருவொக்க ச்ப்னளயைக்னள 
ஊகக்ுவிகக்ினறொம்.  

4. அவச்ைநினலகக்ு தயொைொகுதல் மற்றும் 
எதிைவ்ினையொற்றுதல்

எதிை்வினையொற்றும் முனறகள் மற்றும் 
அவச்ைகொலத் திட்டங்கனளச் ் தொச்யல்படுத்துவதை் 
மூலமும், குனறந்தபட்ச்ம் ஆண்டுகக்ு ஒருமுனற 
அவைக்ளது தொதொழிலொளைக்ளுக்கு பயிற்சி 
அளிப்பதை் மூலமும் ச்ப்னளயைக்ள் அவச்ைகொலச் ்
சூழ்நினலகனள கண்டறிந் து திட்டமிட 
னவண்டும். பிை்வருவைவற்னற உள்ளடக்கிய 
எதிைவ்ினையொற்றும் அனமப்புகள் மற்றும் 
அவச்ைகொல திட்டங்கனளச் ் னச்ைக்்க னவண்டும்: 
அவச்ை அறிக்னக; எச்ச்்ைிக்னக அனமப்புகள்; 
பணியொளை ் அறிவிப்பு மற்றும் தொவளினயற்றும் 
நனடமுனறகள்; தொதொழிலொளை ் பயிற்சி மற்றும் 
பயிற்சிகள்; முதலுதவிப் தொபொருட்கள்; தீவிபதன்தக ்
கண்டறிதல் மற்றும் அடக்கும் கருவிகள் 
தனடயற்ற, தனடயிை்றி, மற்றும் திறக்கப்படொத 
தொவளினய றும் வச்திகள்; அவச்ைகொலத்தில் 
எதிைவ்ினையொற்றுபவைக்ளுக்கொை தொதொடைப்ுத ்
தகவல்; மீட்பு திட்டங்கள். உயிை,் சுற்றுச்ச்ூழல் 
மற்றும் தொச்ொத்துக்களுக்கு ஏற்படும் தீங்னகக ்
குனறப்பதில் கவைம் தொச்லுத்தும் திட்டங்கனளயும் 
நனடமுனறகனளயும் உருவொக்க ச்ப்னளயைக்ள் 
ஊகக்ுவிகக்ப்படுகிறொைக்ள்.

5. இயந்திைப் பொதுகொப்பு

ச்ப்னளயைக்ள் வழகக்மொை இயந்திைப் பைொமைிப்புத ்
திட்டதன்தச் ்தொச்யல்படுதத் னவண்டும். பொதுகொப்பு 
அபொயங்களுக்கொக உற்பத்தி மற்றும் பிற 

இயந்திைங்கள் வழக்கமொக மதிப்பீடு தொச்ய்யப்பட 
னவண்டும். தொபொருத்தமொை இடங்களில், 
இயந்திைங்கள் தொதொழிலொளைக்ளுக்குக் கொயம் 
ஏற்படும் அபொயதன்த அளிகக்ும் னபொது, ச்ைியொகப் 
பைொமைிக்கப்படும் இயந்திைக் கட்டுப்பொடுகனள 
(எ.கொ., உடல் கொப்பொை்கள், இை்டைல்ொக்ஸ், 
தனடகள்) ச்ப்னளயைக்ள் வழங்க னவண்டும்.

6. துப்புைவு மற்றும் சுகொதொைம்

ச்ப்னளயை ் கட்டுப்பொட்டில் உள்ள அனைத்து 
தொதொழிலொளை் சூழல்களிலும் பொதுகொப்பொை, 
சுகொதொை நினலனமகனள ச்ப்னளயைக்ள் 
தொதொழிலொளைக்ளுக்கு வழங்க னவண்டும். 
ச்ப்னளயை ் கட்டுப்பொட்டில் உள்ள அனைத்துத ்
தொதொழிலொளை ்சூழல்களிலும் அடிப்பனடச் ்சுகொதொை 
வச்திகளுகக்ொை (எ.கொ., னக கழுவும் நினலயங்கள், 
பொதுகொப்பொை குடிநீை,் சுத்தமொை கழிவனற 
வச்திகள், கழிவுப் பொதத்ிைங்கள்) நியொயமொை மற்றும் 
கட்டுப்பொடற்ற அணுகனல தொதொழிலொளைக்ள் 
தொகொண்டிருக்க னவண்டும். தொதொழிலொளைக்ளிை் 
எண்ணிகன்க மற்றும் தைிநபைிை் தைியுைினமகக்ு 
இடமளிக்கும் கழிப்பனற வச்திகனள வழங்க 
ச்ப்னளயைக்னள ஊகக்ுவிக்கினறொம். தொவவ்னவறு 
பொலிை தொதொழிலொளைக்ளுக்கு கழிப்பனறகள் 
(தொபொருந்திைொல் ஷவை)் தைிதத்ைியொக இருகக்ுமொறு 
ஊகக்ுவிக்கினறொம். ச்ப்னளயைக்ள் ஒரு னகை்டீை் 
அல்லது மற்ற உணவு தங்குமிடங்கனள வழங்கிைொல், 
அனவ சுகொதொைமொை உணவு தயொைிதத்ல், னச்மிப்பு 
மற்றும் உண்ணும் வச்திகனள உள்ளடக்கியிருக்க 
னவண்டும். எந்ததொவொரு உணவு தங்குமிடதத்ிற்கும் 
நியொயமொை உடல் அணுகனல அனைத்துத ்
தொதொழிலொளைக்ளுகக்ும் வழங்க ச்ப்னளயைக்னள 
ஊகக்ுவிகக்ினறொம். 

7. வீட்டுவச்தி

ச்ப்னளயைக்ள் தங்களுனடய தொதொழிலொளைக்ள் 
மற்றும்/அல்லது பணியொளைக்ளுகக்ு தங்குவதற்கு 
குடியிருப்பு வச்திகள்/வீடுகனள வழங்கிைொல், 
அந்த வச்தி ச்ப்னளயை ் கட்டுப்பொட்டில் உள்ள 
தொதொழிலொளை் சூழலொக கருதப்படுகிறது. 
ச்ப்னளயைக்ள் தொதொழிலொளைக்ளிை் தைியுைினமனய 
மதிக்கும் மற்றும் திருப்திப்படுத்தும் சுத்தமொை 
மற்றும் பொதுகொப்பொை தங்குமிடங்கனள, 
தொபொருந்தக்கூடிய அனைத்து ச்ட்டத் னதனவகள் 
மற்றும் இந்த தைநினலகளுக்கு இணங்க 
வழங்க னவண்டும். வழங்கப்படும் எந்ததொவொரு 
வீடும், எந்ததொவொரு உற்பத்திப் பகுதியிலிருந்தும் 
பிைிகக்ப்பட்ட ஒரு பிைதன்யகக ்குடியிருப்பு இடமொகத ்
தகுதி தொபற்றிருகக் னவண்டும். குடியிருப்பு வச்திகள் 
கட்டனமப்பு ைீதியொக பொதுகொப்பொைதொகவும், 
சுத்தமொகவும் இருக்க னவண்டும், தொவவ்னவறு 
பொலிைத்தவைக்ளுக்கொை உறங்கும் அனறகள் 
தைித்தைியொக இருக்க னவண்டும். குடியிருப்பு 
வச்திகள் தொதொழிலொளைக்ளிை் உயிருகக்ு உடைடியொக 
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அச்ச்ுறுத்தனல ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆபத்துகள் 
இல்லொமல் இருக்க னவண்டும். குடியிருப்பு 
வச்திகளில் தீவிபத்து எச்ச்்ைிகன்க, கண்டறிதல் மற்றும் 
அடகக்ும் கருவிகள் இருகக் னவண்டும். அனைத்து 
குடியிருப்பு வச்திகளிலும், பிை்வரும் வச்திகனளத ்
தொதொழிலொளைக்ளுக்கு வழங்க னவண்டும்: 
அவச்ைகொலதத்ில் னபொதுமொை அளவு தொவளினயறும் 
வழிகள், நியொயமொை மற்றும் பொதுகொப்பொை 
தைிப்பட்ட இடம், நியொயமொை நுனழவு மற்றும் 
தொவளினயறும் உைினமகள், குளிப்பதற்கு தொவந்நீருகக்ு 
நியொயமொை அணுகல், விளகக்ு மற்றும் மிை்ச்ொைம், 
னபொதுமொை தொவப்பம் மற்றும் கொற்னறொட்டம், ஒரு 
குடியிருப்பு இடதத்ில் அவச்ைகொல சூழ்நினலகனள 
ச்மொளிக்க பயிற்சி, பொதுகொப்பு, னவனல வச்திகள் 
மற்றும் அங்கிருந்து நியொயமொை னபொகக்ுவைத்து 
(நனடபயிற்சி மூலம் நியொயமொை அணுகல் இல்னல 
எை்றொல்). 

சுற்றுச்ச்ூழல்
1. சுற்றுச்ச்ூழல். சுதத்மொை, ஆனைொகக்ியமொை 
மற்றும் நினலயொை சூழலுக்கொை 
உைினமனய ச்ப்னளயைக்ள் மதிக்க 
னவண்டும்

தொபொருந்தக்கூடிய சுற்றுச்ச்ூழல் ச்ட்டங்கள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுனறகளுக்கு ச்ப்னளயைக்ள் இணங்க 
னவண்டும். சுற்றுச்ச்ூழலில் ஏற்படும் பொதகமொை 
தொக்கங்கனள ச்ப்னளயைக்ள் குனறக்க னவண்டும் 
(ஆற்றல், கொற்று தொவளினயற்றம், கிைீை்ஹவுஸ் வொயு 
உமிழ்வு, கழிவுகள், நீைிை் பயை்பொடு, மொசுபொடு 
மற்றும் அபொயகைமொை தொபொருட்களிை் பயை்பொடு 
ஆகியவற்னறக் குனறப்பது உட்பட). சுற்றுச்ச்ூழல் 
நினலத்தை்னமனய ஆதைிக்கும் முயற்சிகளில் 
ஈடுபட ச்ப்னளயைக்ள் ஊகக்ுவிக்கப்படுகிறொைக்ள் 

- சுற்றுச்ச்ூழலுக்கொை கவைத்னத ஈைப்்ப து, 
அவற்றிை் தொச்யல்பொடுகள் மற்றும் விநினயொகச் ்
ச்ங்கிலி முழுவதும் சுற்றுச்ச்ூழலுகக்ு நினலயொை 
நனடமுனறகனள ஒருங்கினணப்பதில் முை்னைற்றம் 
கொண்பது னபொை்றனவ. 

2. ஆற்றல் நுகைவ்ு மற்றும் கிைீை்ஹவுஸ் வொயு 
தொவளினயற்றம்

தொதொடைந்்து ஆற்றல் திறனை னமம்படுதத்வும், ஆற்றல் 
நுகைவ்ு மற்றும் கிைீை்ஹவுஸ் வொயு உமிழ்னவக ்
குனறக்கவும் ச்ப்னளயைக்னள ஊகக்ுவிக்கினறொம். 
ச்ப்னளயைக்ள் க்ைீை்ஹவுஸ் வொயு உமிழ்னவக ்
கண்கொணிக்க னவண்டும், ஆவணப்படுத்த 
னவண்டும் மற்றும் னகொைிக்னகயிை் னபைில், 
Amazon-கக்ுப் புகொைளிகக் னவண்டும். கிைீை்ஹவுஸ் 
வொயுக் குனறப்பு இலக்னக நிறுவுவதற்கும், 
அவை்களிை் முை்னைற்றத்திற்கு எதிைொக 
பகிைங்கமொக அறிகன்க தொச்ய்வதற்கும் ச்ப்னளயைக்ள் 
ஊகக்ுவிகக்ப்படுகிறொைக்ள். 

3. சுற்றுச்ச்ூழல் அனுமதிகள் மற்றும் பதிவு 
தொச்ய்தல்

 ச்ப்னளயைக்ள்  னதனவயொை அனைத்துச் ்சுற்றுச்ச்ூழல் 
அனுமதிகள், ஒப்புதல்கள் மற்றும் பதிவுகனள 
தொபற்று தற்னபொனதய நினலயில் னவத்திருக்க 
னவண்டும், தொபொருந்தகக்ூடிய தொச்யல்பொட்டு மற்றும் 
அறிகன்கயிடல் னதனவகனளப் பிை்பற்ற னவண்டும். 

4. அபொயகைமொை தொபொருட்களிை் பயனுள்ள 
னமலொண்னம மற்றும் அகற்றல்

தொபொருட்கள், உற்பத்தி, தொச்யல்பொடுகள் மற்றும் 
னச்னவகளில் குறிப்பிட்ட தொபொருட்களிை் 
தனட அல்லது கட்டுப்பொடு தொதொடைப்ொை 
அனைத்து தொபொருந்தக்கூடிய ச்ட்டங்கள் மற்றும் 
விதிமுனறகளுக்கு ச்ப்னளயைக்ள் இணங்க 
னவண்டும். மைிதைக்ள் அல்லது சுற்றுச்ச்ூழலுகக்ு 
அச்்சுறுத்தலொக இருக்கும் அபொயகைமொை 
தொபொருட்கனளப் (எ.கொ. இைச்ொயைங்கள் மற்றும் 
தொபொருட்கள்) பொதுகொப்பொகக ்னகயொளுதல், இயகக்ம், 
னச்மிப்பு மற்றும் அகற்றல் ஆகியவற்னறத ்திறம்படக ்
கண்டறிந்து ச்ப்னளயைக்ள் நிைவ்கிக்க னவண்டும். 
அபொயகைமொை தொபொருட்கனளப் பொதுகொப்பொக 
னகயொளுதல் மற்றும் அப்புறப்படுத்துதல் குறித்து 
ச்ப்னளயைக்ள் தொதொழிலொளைக்ளுகக்ுத ்தகுந்த பயிற்சி 
அளிகக் னவண்டும்.

5. பயனுள்ள வள னமலொண்னம

ச்ப்னளயை்கள் பய னுள்ள னமலொண்னம 
அ ன ம ப் பு க ன ள  தொ ச் ய ல் ப டு த் த 
ன வ ண் டு ம் னம ல ொ ண் னம  அ ன ம ப் பு க ள் 
ஒழுங்குமுனறத ்னதனவகளுகக்ு இணங்க னவண்டும் 
மற்றும் உகந்த தொச்யல்திறனை வழங்குவதொக 
இருகக் னவண்டும். Amazon னகொைிகன்கயிை் னபைில், 
னதனவயொை னமலொண்னம மற்றும் கட்டுப்பொட்டு 
அனமப்புகள் ச்ைியொகச் ்தொச்யல்படுகிை்றை எை்பனத 
ச்ப்னளயைக்ள் நிரூபிகக் னவண்டும்.

மொசுத் தடுப்பு:  மொசுக் கட்டுப்பொட்டு 
உபகைணங்கனளச்் னச்ை்க்கவும் மற்றும்/
அல்லது உற்பத்தி, பைொமைிப்பு மற்றும் வச்தி 
தொச்யல்முனறகனள மொற்றியனமக்கவும், கொற்று 
மற்றும் கிைீை்ஹவுஸ் வொயு உமிழ்வுகள், மொசுக்கள் 
தொவளினயற்றம் மற்றும் கழிவுகனள உருவொகக்ுதல் 
ஆகியவற்னறக் குனறக்க அல்லது அகற்ற 
ச்ப்னளயைக்ள் ஊகக்ுவிகக்ப்படுகிறொைக்ள்.

வளப் பொதுகொப்பு: ச்ப்னளயைக்ள் புனதபடிவ 
எைிதொபொருள் பயை்பொட்னடக் குனறக்க 
னவண்டும். நீை ் மற்றும் கைிமங்கள் உட்பட மற்ற 
இயற்னக வளங்களிை் நுகைன்வக் குனறக்க 
மற்றும் கொடழிப்னபத் தவிைக்்க ச்ப்னளயைக்னள 
ஊகக்ுவிக்கினறொம். உற்பத்தி, பைொமைிப்பு மற்றும் 
வச்தி தொச்யல்முனறகனள மொற்றியனமத்தல், 
தொபொருட்கனள மொற்றுதல், மறுபயை்பொடு, 
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பொதுகொதத்ல் அல்லது மறுசுழற்சி தொச்ய்தல் னபொை்ற 
நனடமுனறகனளச் ்தொச்யல்படுதத் ச்ப்னளயைக்னள 
ஊகக்ுவிகக்ினறொம்.

நீை் னமலொண்னம: அனைத்து கழிவுநீரும் 
அனடயொளம் கொணப்பட னவண்டும், வழகக்மொகக ்
கண்கொணிகக்ப்பட னவண்டும், கட்டுப்படுதத்ப்பட 
ன வ ண்டு ம்  மற் று ம்  தொ ப ொரு ந் த க் கூ டிய 
ச்ட்டங்களிை்படி தொவளினயற்றப்படுவதற்கு 
அல்லது அகற்றப்படுவதற்கு முை் சுதத்ிகைிகக்ப்பட 
னவண்டும். தண்ணீனைச்் னச்மிப்பதற்கொை 
வொய்ப்புகனளத் னதடுதல்; மற்றும் மொசுபடுத்தும் 
னச்ைல்கனளக் கட்டுப்படுத்துதல், நீை ் ஆதொைங்கள், 
பயை்பொடு மற்றும் தொவளினயற்றத்னத 
ஆவணப்படுத்துதல், வனகப்படுத்துதல் மற்றும் 
கண்கொணிகக்ும் நீை ் னமலொண்னமத் திட்டதன்தச் ்
தொச்யல்படுதத் ச்ப்னளயைக்னள ஊகக்ுவிகக்ினறொம். 

திடப்தொபொருள் கழிவு: தொபொருந்தக்கூடிய 
ச்ட்டங்களிை்படி தொச்யல்பொட்டிலிருந்து உருவொகும் 
திடக்கழிவுகனள அனடயொளம் கொணவும், 
நிைவ்கிக்கவும் மற்றும் தொபொறுப்புடை் அகற்றவும் 
அல்லது மறுசுழற்சி தொச்ய்யவும் ச்ப்னளயைக்ள் 
நடவடிகன்க எடுக்க னவண்டும். ச்ப்னளயைக்ளிை் 
தொச்யல்பொடுகள் முழுவதும் கழிவுகனள நிலத்தில் 
னபொடுவனதக ்குனறகக்ுமொறு ஊகக்ுவிகக்ினறொம்.

கொற்று உமிழ்வுகள்: தொகொந்தளிப்பொை கைிம 
இைச்ொயைங்கள், ஏனைொனச்ொல்கள், அைிக்கும் 
தொபொருட்கள், துகள்கள், ஓனச்ொனைச் ் சினதகக்ும் 
தொபொருட்கள் மற்றும் தொச்யல்பொட்டிலிருந்து 
உருவொகும் எைிப்புத ்துனண தொபொருட்களிை் கொற்று 
உமிழ்னவ டிஸ்ச்ொைெ்் தொச்ய்வதற்கு முை் ச்ட்டத ்
னதனவகளிை்படி அவற்னற அனடயொளம் கொணவும், 
வழகக்மொகக ்கண்கொணிகக்வும், கட்டுப்படுதத்வும் 
மற்றும் தொச்யல்முனறப்படுத்தவும் ச்ப்னளயைக்ள் 
நடவடிகன்க னவண்டும். ஓனச்ொனைச் ் சினதகக்ும் 
தொபொருட்கள் தொபொருந்தகக்ூடிய தொநறிமுனறகளிை்படி 
திறம்பட நிைவ்கிகக்ப்பட னவண்டும். 

6. சுற்றுச்ச்ூழல் நீதி

சுற்றுச்்சூழல் ச்மநினலப் பிைச்ச்ினைகனள 
மதிப்பிடவும் மற்றும் தீைக்்கவும், ச்ப்னளயைக்ள் 
தங்கள் வணிகத் துடை் தொதொடை்புனடய 
மக்கள் மற்றும் ச்மூகங்களில் சுற்றுச்ச்ூழல் 
தொக்கதன்த புைிந்துதொகொள்ளவும் ச்ப்னளயைக்னள 
Amazon ஊக்குவிக்கிறது. இந்தச் ் ச்மூகங்கள் 
எதிைத்ொகொள்ளக்கூடிய தொதொழில்துனற மற்றும் 
நுகைன்வொை் நனடமுனறகளொல் உண்டொகும் 
கொற்று, நீை் மற்றும் மண் மொசுபொட்டிை் 
சுற்றுச்ச்ூழல் தொவளிப்பொட்டிை் அதிகச் ் சுனமயிை் 
அடிப்பனடயில், மிகவும் பொதிக்கப்படக்கூடிய 
மற்றும் ஒதுகக்ப்பட்ட ச்மூகங்களிை் ஆனைொகக்ியம் 
மற்றும் நல்வொழ்னவ னமம்படுத்துவதற்கொை 
முயற்சிகனள னமற்தொகொள்ளுமொறு ச்ப்னளயைக்னள 

ஊகக்ுவிகக்ினறொம். 

தொபொறுப்பொை 
மற்றும் 
நீடிதத்ிருகக்ும் 
தொபொருட்கள் மற்றும் 
ச்ைகக்ுக ்தொகொள்முதல்
1. கைிமங்கள்

னமொதனலத் தூண்டும் கைிமங்கனளப் 
பயை்படுத் துவனதத் தவிை்க்க Amazon 
உ று தி பூ ண் டு ள்ள து .  அ ங் கீ க ை ி க் க ப் ப ட் ட 
விடொமுயற்சிக் கட்டனமப்பிற்கு இணங்க 
எங்கள் தயொைிப்புகளில் பயை்படுத்தப்படும் 
நியமிக்கப்பட்ட கைிமங்களிை் னதொற்றத்னத 
அனடயொளம் கொணும் எங்கள் முயற்சினய 
ச்ப்னளயைக்ள் ஆதைிக்க னவண்டும். இந்த உைிய 
விடொமுயற்சிகக்ு ஏற்ப, அங்கீகைிகக்ப்பட்ட மூை்றொம் 
தைப்பிைை ் தொபொறுப்பொை கைிமத் தணிகன்கனய 
தொவற்றிகைமொக முடித்த உருக்கொனலகள் மற்றும் 
சுதத்ிகைிப்பொளைக்ளிடமிருந்து ச்ப்னளயைக்ள் தொபற 
னவண்டும். 

2. தொபொருட்கள் மற்றும் ச்ைகக்ுக ்தொகொள்முதல்

ச்ப்னளயைக்ள் உள்ளூைச்் ் ச்மூகங்கனள மதிகக்ும் 
மற்றும் சுற்றுச்ச்ூழல் அனமப்புகனளப் பொதுகொகக்ும் 
வனகயில் தயொைிப்புகளில் பயை்படுத்தப்படும் 
தொபொருட்கனளக் தொகொள்முதல் தொச்ய்ய னவண்டும். 
ச்ப்னளயைக்ள் தங்கள் அப்ஸ்ட்ைீம் ச்ப்னளயைக்ளிை் 
ச்மூக மற்றும் சுற்றுச்ச்ூழல் தொச்யல்திறனை 
அங்கீகைிகக்ப்பட்ட விடொமுயற்சிக ்கட்டனமப்பிற்கு 
ஏற்ப தொதொடைந்்து கண்கொணித்து, Amazon-இை் 
னவண்டுனகொளிை்படி துனண ஆவணங்கனள 
வழங்க னவண்டும்.

நிலம் மற்றும் 
இயற்னக வள 
உைினமகள்
1. நிலம் மற்றும் இயற்னக வள உைினமகள்

இயற்னக வளங்கள் (எ.கொ., மீை்பிடி இடங்கள், 
கொடுகள் மற்றும் நீை)் மீதொை அவைக்ளிை் நிறுவப்பட்ட 
தொபொது, தைியொை,் வகுப்புவொத, கூட்டு, பூைவ்ீக மற்றும் 
வழக்கமொை உைினமகள் உட்பட, தைிநபைக்ள், 
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பழங்குடியிைை ் மற்றும் உள்ளூை ் ச்மூகங்களிை் 
ச்ட்டப்பூைவ் நில உைினமகனள ச்ப்னளயைக்ள் 
மதிக்க னவண்டும். எங்கள் ச்ப்னள தொச்யிைில் 
நிலதன்த அபகைிதத்ல் அல்லது ச்ட்டவினைொதமொக 
நிலம் அல்லது இயற்னக வளங்கனளப் 
பயை்படுத்துவதில் ச்ப்னளயைக்ள் ஈடுபடகக்ூடொது. 
னகயகப்படுத்தல், னமம்பொடு அல்லது குத்தனக 
உட்பட, நிலம் மற்றும் இயற்னக வளங்கனளச் ்
ச்ப்னளயைக்ள் பயை்படுத்துவது, பொதிக்கப்பட்ட 
உள்ளூைச்் ் ச்மூகங்களிை் (தொபண்கள், பழங்குடி 
மகக்ள் மற்றும் பிற ஓைங்கட்டப்பட்ட பங்குதொைைக்ள் 
னபொை்றவைக்ள்) இலவச், முை் மற்றும் தகவலறிந்த 
ஒப்புதலுக்கு (FPIC) உட்பட்டது. Amazon-இை் 
னகொைிகன்கயிை் னபைில், நிலம் மற்றும்/அல்லது 
இயற்னக வளங்கனளப் பயை்படுத்துவதற்கொை 
ச்ட்டப்பூைவ் உைினமனய ச்ப்னளயைக்ள் நிரூபிக்க 
னவண்டும்.

தொநறிமுனற நடதன்த
1. லஞ்ச்ம் இல்னல

அைசு அதிகொைிகள் அல்லது தைியொை ் துனறயுடை் 
தொதொடைப்ு தொகொண்டொலும், எகக்ொைணம் தொகொண்டும் 
யொைிடமும் லஞ்ச்தத்ில் ஈடுபடும் ச்ப்னளயைக்னள 
Amazon தொபொறுத்துக் தொகொள்ளொது. எந்ததொவொரு 
கொைணத்திற்கொகவும் னதனவயற்ற அல்லது 
முனறயற்ற அ னுகூலங்கனளப் தொப றுவதற்கு 
அல்லது வழங்குவதற்கு மதிப்புமிக்க தொபொருட்கள் 
எனதயும் வழங்குதல், உறுதியளிதத்ல், அங்கீகொைம் 
வழங்குதல், வழங்குதல் அல்லது ஏற்றுகத்ொகொள்வது 
ஆகியனவ இதில் அடங்கும். ச்ப்னளயைக்ள் Amazon 
ஊழியைக்னள எங்கள் வணிக நடதன்த மற்றும் 
தொநறிமுனறகனள மீறுவதற்கு தூண்டகக்ூடொது.

2. ஊழல் எதிைப்்பு

யுனைதொடட் ஸ்னடட்ஸ் தொவளிநொட்டு ஊழல் 
நனடமுனறகள் ச்ட்டம் மற்றும் யுனைதொடட் கிங்டம் 
ஊழல் ச்ட்டம் உட்பட தொபொருந்தக்கூடிய ஊழல் 
எதிைப்்புச் ் ச்ட்டங்களுகக்ு ச்ப்னளயைக்ள் இணங்க 
னவண்டும், Amazon ச்ொைப்ொக அைச்ொங்க அதிகொைிகக்ு 
லஞ்ச்ம் தொகொடுக்க னவண்டொம். முனறயற்ற 
முனறயில் தொச்யல்பட அல்லது அவ்வொறு 
தொச்ய்ததற்கொக அவைக்ளுகக்ு தொவகுமதி அளிகக் அைசு 
அதிகொைிகனள ஊகக்ப்படுதத் மதிப்புமிகக் எனதயும் 
னநைடியொகனவொ அல்லது மனறமுகமொகனவொ, 
ஏற்றுக்தொகொள்ளுதல்; அல்லது வழங்குதல், 
வழங்குதல், அங்கீகைிதத்ல் அல்லது உறுதியளிதத்ல் 
நடவடிகன்ககளில் ச்ப்னளயைக்ள் ஈடுபடக ்கூடொது. 
தனடதொச்ய்யப்பட்ட னபதொமண்ட்கள் பணம் அல்லது 
பணத்திற்குச் ் ச்மமொைனவ, பைிசுகள், உணவு 
மற்றும் தொபொழுதுனபொகக்ு உட்பட பல வடிவங்களில் 
இருக்கலொம். இந்த விதியிை் தொபொருந்தக்கூடிய 
தை்னம அல்லது இந்த விதிகக்ு விதிவிலகக்ுகள் 

தொதொடைப்ொை ஏனதனும் னகள்விகள் Amazon-இை் 
ச்ட்டத் துனறக்கு அனுப்பப்பட னவண்டும். 
ஊழல் எதிைப்்புச் ் ச்ட்டங்களுகக்ு இணங்குவதற்கு, 
ச்ப்னளயைக்ள் கண்கொணிப்பு, பதினவடு னவதத்ல் 
மற்றும் அமலொகக் நனடமுனறகனளச் ்தொச்யல்படுதத்ி 
பைொமைிகக் னவண்டும்.

3. விசில்ப்னளொவை ்பொதுகொப்புகள்

ச்ப்னளயைக்ள் தொதொழிலொளை ்விசில்ப்னளொவை ்(ஒரு 
ச்ப்னளயை ் அல்லது ஒரு ச்ப்னளயை ் அல்லது ஒரு 
ச்ப்னளயை ் அதிகொைியிை் முனறயற்ற நடதன்தனய 

- எடுத்துக்கொட்டொக, சுற்றுச்ச்ூழல் அல்லது மைித 
உைினம மீறல்கள், பணியிடக் குனறபொடுகள் 
மற்றும் தொநறிமுனறயற்ற வணிக நனடமுனறகள் 
தொதொடை்பொைது - நல்ல நம்பிக்னகயுடை் 
புகொைளிப்பவை)் ைகசியதன்த பொதுகொகக் னவண்டும் 
மற்றும் தொதொழிலொளை ் விசில்ப்னளொயைக்ளுக்கு 
எதிைொக பழிவொங்குவனத தனட தொச்ய்ய னவண்டும்.

4. தொவளிப்பனடதத்ை்னம

னவனல நினலனமகள் (எ.கொ. ஊதியம் மற்றும் னவனல 
னநைப் பதிவுகள்), துனண ஒப்பந்ததொைைக்ள் மற்றும் 
தொதொழிலொளை ் முகவைக்ள் பற்றிய முழுனமயொை 
மற்றும் துல்லியமொை பதிவுகனள ச்ப்னளயைக்ள் 
னவத்திருக்கவும் பைொமைிக்கவும் னவண்டும் எை 
Amazon எதிைப்ொைக்க்ிறது. Amazon-இை் னகொைிகன்கயிை் 
னபைில், ச்ைகக்ுகள் மற்றும் கூறுப் தொபொருட்களுகக்ொை 
துல்லியமொை கொப்பகப் பதிவுகனள வழங்குமொறு 
ச்ப்னளயைக்ளிடம் னகொருகினறொம். இந்தத ்
தைநினலகளுடை் இணங்குவனத உறுதிப்படுத்த 
ச்ப்னளயைக்னள மதிப்பிடுவதற்கொை உைினமனய 
Amazon தொகொண்டுள்ளது. இந்தத ் தைநினலகளுடை் 
அல்லது தொபொருந்தக்கூடிய விதிமுனறகளுக்கு 
இணங்க இணங்குவனத நிரூபிப்பதற்கொக, 
ச்ப்னளயைிை் உனழப்பு, உடல்நலம் மற்றும் 
பொதுகொப்பு, மைித உைினமகள், சுற்றுச்ச்ூழல், 
தொபொருட்கள் ஆதொைம், தொநறிமுனறகள் அல்லது 
னமலொண்னம நனடமுனறகள் பற்றிய தகவல்கள் 
Amazon னகொைிகன்கயிை் னபைில் தொவளியிடப்பட 
னவண்டும். Amazon இந்தப் தொபொறுப்புகனள 
நினறனவற்றுவனத உறுதிப்படுதத் அல்லது எங்கள் 
தொச்ொந்த தொவளிப்படுத்தல் மற்றும் அறிகன்கயிடல் 
கடனமகனளச் ் ச்ந்திக்கும் எந்ததொவொரு தகவல் 
னகொைிக்னககள் அல்லது மதிப்பீடுகளுக்கும் 
ச்ப்னளயை்கள் ஒத் துனழக்க னவண்டும். 
ச்ப்னளயைக்ள் பதிவுகனள தொபொய்யொக்கக்கூடொது 
அல்லது விநினயொகச்் ச்ங்கிலியில் உள்ள 
நிபந்தனைகள் அல்லது நனடமுனறகனள தவறொகக ்
குறிப்பிடகக்ூடொது. 

5. தைியுைினம மற்றும் தைவுப் பொதுகொப்பு

தைிப்பட்ட தகவல்கள் னச்கைிக்கப்படும், 
னச்மிக்கப்படும், தொச்யலொக்கப்படும், கடதத்ப்படும் 
மற்றும் பகிைப்படும் னபொது, தொபொருந்தக்கூடிய 
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தைியுைினம மற்றும் தகவல் பொதுகொப்புச் ்
ச்ட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுனறத ்னதனவகளுகக்ு 
ச்ப்னளயைக்ள் இணங்க னவண்டும். Amazon-இை் 
னகொைிக்னகயிை் னபைில், ச்ப்னளயை ் உறவிை் 
எல்னலக்குள் தைவு மற்றும் தகவல்களிை் 
பயை்பொடு மற்றும் னமலொண்னமனய ச்ப்னளயைக்ள் 
தொவளிப்படுத்த னவண்டும். ஒரு தொதொழிலொளியிை் 
தைியுைினமயில் தனலயிட ச்ப்னளயைக்ள் 
தை்ைிச்ன்ச்யொகச் ் தொச்யல்படக்கூடொது. இந்தத ்
தைநினலகளிை் கீழ் Amazon தகவல்கனளச் ்
னச்கைிப்பனதத ்தடுப்பதற்கொக இந்தப் பிைிவில் உள்ள 
எதுவும் விளகக்ப்படக ்கூடொது (அவ்வொறு தொச்ய்வது 
ச்ட்டதன்த மீறுவதொக ச்ப்னளயைக்ள் நிரூபிகக்ும் 
வனையில்). 

6. தொபொறுப்பொை தொச்யற்னக நுண்ணறிவு

தொச்யற்னக நுண்ணறினவ (AI) உருவொகக்ும் (அல்லது 
உருவொக்கப் பங்களிக்கும்), பயிற்சியளிக்கும் 
அல்லது பயை்படுத்தும் ச்ப்னளயைக்ள் ச்ட்டத ்
னதனவகளிை்படி அவ்வொறு தொச்ய்ய னவண்டும் மற்றும் 
தொபொறுப்பொை AIகக்ொை சிறந்த நனடமுனறகனளப் 
பிை்பற்ற முயல னவண்டும்.

7. வைத்த்கம்

ச்ப்னளயைக்ள் தொபொருந்தக்கூடிய அனைத்து 
இறக்குமதி, மறு-இறக்குமதி, தனடகள், 
புறக்கணிப்பு எதிைப்்பு, ஏற்றுமதி மற்றும் மறு 
ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பொடுச் ் ச்ட்டங்களுகக்ு இணங்க 
னவண்டும். ஒரு நொட்டிலிருந்து னதொை்றிய 
தொபொருட்கள் அல்லது னச்னவகள், ஐக்கிய நொடுகள், 
அதொமைிக்கொ, ஐனைொப்பிய ஒை்றியம் அல்லது 
பிற தொபொருந்தக்கூடிய அைச்ொங்க அதிகொைத்தொல் 
நிைவ்கிகக்ப்படும் தொபொருளொதொைத ்தனடகள், தனடகள் 
அல்லது பிற கட்டுப்பொடுகளிை் கீழ் ஒரு தைிநபை,் 
நிறுவைம், அனமப்பு அல்லது நிறுவைத்தொல் 
தயொைிக்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்படும் 
தொபொருட்கள் அல்லது னச்னவகள் ஏதொவது உள்பட, 
அவற்னறப் தொபறுவது தனடதொச்ய்யப்பட்டொல் 
அல்லது தனடதொச்ய்யப்பட்டிருந்தொல், Amazon கக்ு 
தொபொருட்கள் அல்லது னச்னவகனள ச்ப்னளயைக்ள் 
வழங்ககக்ூடொது.

னமலொண்னம 
அனமப்புகள்
1. னமலொண்னம அனமப்புகள்

இந்தத ்தைநினலகளுகக்ு எதிைொகத ்தொதொடைச்்ச்ியொை 
னமம்பொடுகனள வளைப்்பதற்கும், தொபொருந்தகக்ூடிய 
ச்ட்டங்களுகக்ு இணங்குவதற்கும் ஒரு னமலொண்னம 
முனறனய ச்ப்னளயைக்ள் பிை்பற்ற னவண்டும்.

னமலொண்னம தொபொறுப்புனடனம மற்றும் 

தொபொறுப்பு: தொபொருந்தக்கூடிய ச்ட்டங்களுக்கு 
இணங்குதல், எங்கள் தைநினலகளுகக்ு இணங்குதல் 
மற்றும் ச்ட்டப்பூைவ்மொக னதனவப்படும்னபொது, 
ச்ப்னளயைக்ளிை் மிக முக்கியமொை மைித 
உைினமகள் மற்றும் சுற்றுச்ச்ூழல் அபொயங்கனள 
நிவைத்்தி தொச்ய்வதில் முை்னைற்றம் ஆகியவற்னற 
னமற்பொைன்வயிடும் னமலொண்னம அனமப்புகள் 
மற்றும் திட்டங்கனளச் ் தொச்யல்படுத்துவதற்குப் 
தொபொறுப்பொை பிைதிநிதிகனள ச்ப்னளயைக்ள் 
தொகொண்டிருக்க னவண்டும். மூத்த நிைவ்ொகம், 
னமலொண்னம அனமப்புகள் மற்றும் திட்டங்களிை் 
தைம் மற்றும் தொச்யல்திறனை வழகக்மொக மதிப்பொய்வு 
தொச்ய்து மதிப்பீடு தொச்ய்ய னவண்டும்.

இடை் னமலொண்னம: தங்கள் வணிக 
நனடமுனறகளுடை் தொதொடைப்ுனடய சுற்றுச்ச்ூழல், 
மைித உைினமகள், சுகொதொைம், பொதுகொப்பு மற்றும் 
தொநறிமுனற அபொயங்கனள அனடயொளம் கொணவும், 
தடுக்கவும், நிவைத்்தி தொச்ய்யவும், தணிக்கவும் 
மற்றும் கணக்கீடு தொச்ய்யவும் உைிய விடொமுயற்சி 
தொச்யல்முனறனய ச்ப்னளயைக்ள் நிறுவ னவண்டும். 
தொச்யல்திறை் னநொக்கங்கள், இலகக்ுகள் மற்றும் 
தொச்யல்படுத்தல் திட்டங்கனள ச்ப்னளயைக்ள் 
உருவொக்கிக் கண்கொணிக்க னவண்டும், சுய 
மதிப்பட்ீடு வழிமுனறகனள பிை்பற்ற னவண்டும் 
மற்றும் தொதொடைச்்்சியொை முை்னைற்றத்னத 
ஏற்படுத்த னவண்டும். கூடுதலொக, அனடயொளம் 
கொணப்பட்ட இடைக்னளக ்கட்டுப்படுத்துவதற்கும் 
இணகக்தன்தப் னபணுவதற்கும் தொபொருந்தகக்ூடிய 
ச்ட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுனறகனள 
அனடயொளம் கொணவும், கண்கொணிகக்வும் மற்றும் 
புைிந்துதொகொள்ளவும் னமலொண்னம தொபொருதத்மொை 
தொச்யல்முனறகனள உருவொக்க னவண்டும். 
ச்ப்னளயைக்ள் தங்கள் தொச்ொந்தச் ் தொச்யல்பொடுகள் 
மற்றும் துனண ஒப்பந்ததொைைக்ள் உட்பட ச்ப்னள 
தொச்யிைில் இந்தத் தைநினலகனளத் தொதொடைந்்து 
கண்கொணித்துச்் தொச்யல்படுத்த னவண்டும். 
எங்கள் தைநினலகளில் பிைதிபலிகக்ும் வனகயில் 
எங்கள் மற்றும் எங்கள் வொடிகன்கயொளைக்ளிை் 
எதிைப்ொைப்்புகனளப் பூைத்்தி தொச்ய்ய அல்லது 
மீறுவதற்கு ச்ப்னளயைக்ள் சுய மதிப்பீடு தொச்ய்து 
னமம்படுத்த னவண்டும். குழந்னதகள், பழங்குடி 
மக்கள் மற்றும் தற்கொலிக அல்லது புலம்தொபயைந்்த 
தொதொழிலொளைக்ள் உட்பட தொபண்கள் மற்றும் 
பொதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களுக்கொை குறிப்பிட்ட 
இடைக்னளத ்தொதொடைந்்து மதிப்பிட ச்ப்னளயைக்னள 
ஊகக்ுவிகக்ினறொம்.

2. பயிற்சி

ச்ப்னளயை ்தொகொள்னககள், இந்தத ்தைநினலகள் மற்றும் 
தொபொருந்தக்கூடிய ச்ட்டத ்னதனவகளுகக்ு இணங்க, 
னமலொளைக்ள் மற்றும் தொதொழிலொளைக்ளுக்குப் 
தொபொருதத்மொை பயிற்சித ் திட்டங்கனள ச்ப்னளயை ்
பைொமைிக்க னவண்டும். னமலொளைக்ள் மற்றும் 
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தொதொழிலொளைக்ளுகக்ொை அனைத்துப் பயிற்சிகளும் 
தொபண்கள் மற்றும் பொதிகக்ப்படகக்ூடிய குழுகக்னள 
விகிதொச்ொைமொக பொதிக்கும் சிக்கல்கனளத ்
தீ ை்ப் ப த ற் க ொக  வ டி வ ன ம க் க ப் ப டு வ ன த 
ஊகக்ுவிகக்ினறொம்.

3. தகவல் தொதொடைப்ு மற்றும் பணியொளை ்
கருத்து

Amazon மற்றும் ச்ப்னளயை் தொகொள்னககள், 
நனடமுனறகள் மற்றும் எதிைப்ொைப்்புகள் பற்றி 
ச்ப்னளயைக்ள் தொதளிவொகவும் துல்லியமொகவும் 
தொதொடைப்ு தொகொண்டு தொதொழிலொளைக்ளுகக்ுக ்கற்பிகக் 
னவண்டும். ச்ப்னளயைக்னள அவைக்ளிை் உைினமகள் 
மற்றும் தொபொறுப்புகள் பற்றிய தொதொழிலொளைக்ளிை் 
புைிதனல மதிப்பிடுவதற்கொை தொச்யல்முனறனய 
தொச்யல்படுதத் Amazon ஊகக்ுவிகக்ிறது, தொதொழிலொளை ்
னமலொண்னமக் குழுக்கள், தொதொழிலொளை ் குைல் 
உனையொடல்கள் அல்லது இனத னபொை்ற 
மை்றங்கள் மூலம் அவைக்னள அைத்்தமுள்ள 
வனகயில் ஈடுபடுத்துகிறது. ச்ப்னளயைக்ள் 
தங்கள் தொதொழிலொளைக்ளுக்கு அணுகக்கூடிய 
இடதத்ில் கல்விப் தொபொருட்கனள இடுனகயிடவும், 
தொபொருதத்மொை உள்ளூை ் தொமொழியில்/தொமொழிகளில் 
தொமொழிதொபயைக்்கவும், முக்கியச் ் சிக்கல்களிை் 
அபொயங்கள் குறித்து தொதொழிலொளைக்ளுகக்ுப் பயிற்சி 
அளிக்கவும், தொதொழிலொளைக்ளுக்கு அவைக்ளிை் 
உைினமகள் குறித்து அறிவிகக்வும் அல்லது பயிற்சி 
அளிகக்வும் Amazon னகொைலொம். கல்வியறிவிை்னம 
மற்றும் ச்மூக-கலொச்ச்்ொைத் தனடகள் குறித்து 
ச்ப்னளயைக்ள் விழிப்புடை் இருக்க னவண்டும், 
தகவல் தொதொடைப்ு மற்றும் பயிற்சிகளில் இந்தச் ்
சிகக்ல்கனள கணகக்ில் எடுத்துகத்ொகொள்ள னவண்டும்.

4. பைிகொைம்

உள் அல்லது தொவளிப்புற மதிப்பீடுகள், 
ஆய்வுகள், விச்ொைனணகள், மதிப்புனைகள் மற்றும் 
அறிகன்ககள் மூலம் அனடயொளம் கொணப்பட்ட 
இணக்கமிை்னமனயச்் ச்ைியொை னநைத்தில் 
ச்ைிதொச்ய்வதற்கொை தொச்யல்முனறனய ச்ப்னளயைக்ள் 
பைொமைிகக் னவண்டும்.

5. ஆவணங்கள் மற்றும் பதிவுகள்

வ ண ிக ப்  ப தி வு கன ள  உருவ ொக் கவு ம், 
தக்கனவத்துக்தொகொள்ளவும், தொபொருந்தக்கூடிய 
ச்ட்டத ்னதனவகளுடை் முழுனமயொக இணங்கவும் 
மற்றும் இந்தத் தைநினலகளுடை் இணங்குவனத 
ச்ப்னளயை்கள் நிரூபிக்கவும் னவண்டும். 
தைியுைினமனயப் பொதுகொக்க ச்ப்னளயைக்ள் 
தகுந்த ைகசியதன்தப் னபண னவண்டும். அனைத்து 
வச்திகளும் ச்ைியொை வணிக உைிமதன்த பைொமைிகக் 
னவண்டும்; அனைத்து ச்ட்டத் னதனவகனளயும் 
மதிப்பொய்வு தொச்ய்வதற்கும் இணங்குவதற்கும் 
ச்ப்னளயைக்ள் தொபொறுப்பொவொைக்ள், தொச்யல்படத ்
னதனவயொை அனுமதிகள் மற்றும் ஆவணங்கனள 

னவத்திருக்க னவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக, 
உைிமங்கள் (எ.கொ., சுகொதொைம் மற்றும் பொதுகொப்பு 
அ னுமதிகள், ஆக்கிைமிப்பு அ னுமதிகள் 
னபொை்றனவ) மற்றும் னதனவயொை சுங்கப் பதிவுகள்.
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