అమెజాన్ సరఫరా శృంఖల ప్రమాణాలు

అమెజాన్ లో, మేము అందించే ఉత్పత్తులు మరియు సేవలు మానవ హక్కులను గౌరవించేట్లు పర్యావరణాన్ని రక్షించేట్లు ఇంకా పనివారి ప్
రా థమిక గౌరవాన్ని
కాపాడేట్లు ఉత్పత్తి చేయబడ్
డా యని చెప్పడానికి మేము బలంగా కట్టుబడి ఉన్నాము. ఈ ఒకే రకమైన సూత్
రా లకు, కట్టుబడి ఉన్న సరఫరాదారులతో మేము ఉన్నాము,
అమెజాన్ మరియు అమెజాన్ యొక్క అనుబంధ సంస్థల కొరకు వస్తువులు మరియు సేవల సరఫరాదారుల కొరకు మేము ఖచ్చితమైన ప్రమాణాలను నిర్దేశించాము.
వ్యాపారం,మానవ హక్కులపై ఐక్యరాజ్యసమితి మార్గదర్శక సూత్
రా ల నుండి ఇంకా అంతర్
జా తీయ కార్మిక సంస్థ (ఐ.ఎల్.ఓ) యొక్క మూల ఒప్పందాల నుండి ఈ
ప్రమాణాలు గ్రహించబడ్
డా యి, ఇవి ప్
రా థమిక సూత్
రా లు ఇంకా పని వద్ద హక్కులపై ఐ.ఎల్.ఓ తీర్మానము మరియు యు.ఎన్ మానవ హక్కుల సార్వత్రిక తీర్మానములలో
కలవు. ఈ విధానాలను తెలియజేస్తున్నప్పుడు, ఐ.ఎల్.ఓ మార్గదర్శక సామగ్రిని ఇంకా నిర్వచనాలను మేము అనుసరిస్తా ము.
అమెజాన్ స్
టో ర్లో అమ్మబడే లేదా అమెజాన్ కు అందించిన ఉత్పత్తులన్ని సరఫరాదారు ప్రవర్తనా నియమావళి (“సరఫరాదారు కోడ్”) ప్రకారం తయారు చేయాలని
అమెజాన్ ఆశిస్తోంది. ఈ సరఫరాదారు నియమావళికి వర్తించే చట్టం యొక్క అవసరాలను మీరినప్పుడు కూడా అమెజాన్ కు వస్తువులు మరియు సేవల
సరఫరాదారులందరూ సరఫరాదారు నియమావళికి అనుగుణంగా ఉంటారని మేము ఆశిస్తున్నాము.

ఈ ప్రమాణాల యొక్క మా అనువర్తనంలో, మేము ఈ కీలక సూత్
రా లను అనుసరిస్తా ము:
1.

సంఘటితత్వం: జాతి, రంగు, దేశీయ మూలం, లింగం, లింగ గుర్తింపు, లైంగిక ధోరణి, మతం, వైకల్యం, వయస్సు, రాజకీయ అభిప్
రా యం, గర్భం, వలస స్థితి,
జాతి, కులం, వైవాహిక లేదా కుటుంబం స్థితి లేదా ఇలాంటి వ్యక్తి గత లక్షణాలతో సంబంధం లేకుండా మా యొక్క ప్రమాణాలు, కార్మికులందరికి వర్తిస్తా యి.
ఈ సమూహాలు మా సరఫరాదారు నియమావళిలో సూచించబడిన సమస్యల ద్వారా దామాషా ప్రకారం కాకుండా ప్రభావితమవుతాయని మేము గుర్తించాము
ఇంకా దోపిడీకి ఎక్కువ అవకాశం ఉండవచ్చు. ఈ సమూహాలకు కలిగే ప్రత్యేకమైన నష్టా లను పరిష్కరించడానికి మరియు మా సరఫరాదారు నియమావళిలోకి
ప్రత్యేకంగా రాని పరిస్థితులను అంచనా వేయడానికి, పరిష్కరించడానికి మా సరఫరాదారులతో కలిసి పనిచేయడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము.

2.

నిరంతర అభివృద్ధి: అమెజాన్ నిరంతర అభివృద్ధి విధానాన్ని నిర్వహిస్తుంది ఇంకా మా కార్మికులతో వారి పనిచేసే చోటుకు రక్షణను మెరుగుపరచడానికి మా
సరఫరాదారులతో కలిసి పనిచేయడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. మా సరఫరాదారు ప్రవర్తనా నియమావళిని పాటించడంలో విఫలమైనందుకు ఎప్పుడైనా
సంబంధాన్ని ముగించే హక్కు మాకు ఉంటుంది, అయినప్పటికీ, ఎల్లప్పుడూ కార్మికుల ప్రయోజనాలకు ప్రథమ స్థా నం వేయడానికి మేము ప్రయత్నిస్తా ము. ఒక
సరఫరాదారుడు ఒక విలువకట్టడంలో సహకరించడానికి నిరాకరించినప్పుడు, అవసరమైన ప్రవర్తన లేదా అనుసరణను మార్చడానికి నిరాకరించినప్పుడు,
నివారణపై సకాలంలో పురోగతి సాధించనప్పుడు, లేదా రికార్డులు, ఇతర చట్టవిరుద్ధమైన, మోసపూరిత కార్యకలాపాలను తప్పుగా చూపించడంలో, తప్పుగా
చూపించినపుడు తొలగించబడుతుంది.

3.

సరఫరా శృంఖల జవాబుదారీతనం: ఈ ప్రమాణాలు మా సరఫరా శృంఖలమంతటా కుమ్మరించారని నిర్
ధారించడానికి, సరఫరాదారులు ఈ ప్రమాణాలను వారి
స్వంత కార్యకలాపాలు సరఫరా శృంఖలాలలో స్థిరంగా పర్యవేక్షించాలని ఇంకా అమలు చేయాలని, అలాగే మా అంచనాలను మన సరఫరా నియమావళిలో
వినియోగదారులను ప్రతిబింబిస్తా యని మెరుగుపరుస్తా రని మేము ఆశిస్తున్నాము. కార్మిక ఏజెంట్లు లేదా ఎవరైనా ఉప కాంట్
రా క్టర్ల అభ్యర్థన మేరకు
సరఫరాదారులు వెల్లడించాల్సి ఉంటుంది. వారు మా ఉప కాంట్
రా క్టర్లను, కార్మిక ఏజెంట్లను మా సరఫరాదారు నియమావళి పరిధిలో ఉన్న ప్రమాణాలు ఇంకా
ఆచరణలో ఉంటారని భావిస్తున్నారు. ఉప కాంట్
రా క్ట్ ఉత్పత్తితో సరఫరాదారులు ఈ సరఫరా నియమావళిని పాటించడానికి ఇంకా అవగాహన పెంచడానికి
వారి ఉప కాంట్
రా క్టర్లతో కలిసి పనిచేయడం అవసరం. సరఫరా శృంఖలం యొక్క శ్రేణులలోని సరఫరాదారులు ఈ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా అనధికారిక
రంగాలలోని సరఫరాదారులకు ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చని గుర్తించాము. మా విధానాలను వారికి అర్థం అయ్యేటట్లు చేయడంలో సహాయపడటానికి
సరఫరాదారులతో కలిసి పనిచేయడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. ఈ సరఫరాదారులు సరఫరా నియమావళి వర్తించే అంశాలన్నింటిని తీర్చాలని మేము
ఆశిస్తున్నప్పుడు, ఈ అవసరాలను అమలు చేసేటప్పుడు సరఫరాదారుల పరిమాణం, నిర్మాణాలు (ఉదా., కుటుంబ క్షేత్
రా లు, చిన్న హోల్డర్లు, ఇంటి పనివారు)
పరిగణనలోకి తీసుకోబడతాయి.

సరఫరా నియమావళి

ఒక విభాగానికి నావిగేట్ చేయడానికి క్లిక్ చేయండి:

కార్మిక హక్కులు

ఆరోగ్యం మరియు
సంరక్షణ

పర్యావరణం

సంఘర్షణ ఖనిజాలు
& భూమి హక్కులు

నైతిక ప్రవర్తన

నిర్వహణ వ్యవస్థలు

కార్మిక హక్కులు
1. యువ కార్మికులు. అమెజాన్ బాల కార్మికుల వాడకాన్ని సహించదు. సరఫరాదారులు కార్మికులను పనిలో చేర్చుకోవడానికి ఎవరైతే: (i) 15 సంవత్సరాలు, (ii)
నిర్బంధ విద్యను పూర్తి చేసే వయస్సు, లేదా (iii)దేశంలో పని చేయడానికి కనీస వయస్సు, ఏది ఎక్కువైతే దానిని కలిగి ఉన్నవారిని తీసుకోవలసి వుంటుంది.
ఇంతేకాకుండా, 18 ఏళ్లలోపు కార్మికులు (“యువ కార్మికులు”) వారి ఆరోగ్యాన్ని లేదా భద్రతను దెబ్బతీసే లేదా వారి చదువులో రాజీపడే ప్రమాదకర పనిని
చేయకూడదు (ఉదా., రాత్రి షిఫ్టులు, అధిక సమయం).
తేలికపాటి పని: అంతర్
జా తీయ కార్మిక ప్రమాణాలను అనుసరించి, పిల్లవాడు వారి తల్లి దండ్రు లు లేదా బంధువులకు వారి విద్య, ఆరోగ్యం, పాఠశాల విద్య లేదా
వ్యక్తి గత ఇంకా శారీరక అభివృద్ధికి హాని కలిగించని విధానాలలో సహాయం చేసేంతవరకు ఎంచుకున్న పరిస్థితులలో తేలికైన ప్రమాదకరం కాని పని చేయడానికి
అనుమతించబడుతుంది. సరఫరాదారులు పరిస్థితులన్నింటిలో, బాల కార్మిక చట్టా లు ఇంకా అంతర్
జా తీయ కార్మిక ప్రమాణాలకు లోబడి ఉండాలి.
2. విద్యార్థి కార్మికులు. అమెజాన్ విద్యార్థుల విద్యా లక్ష్యాలకు ఊతమిచ్చే చట్టబద్ధమైన కార్యాలయ అప్రెంటిస్షిప్ కార్యక్రమాల అభివృద్ధికి మద్దతునిస్తుంది ఇంకా
అమెజాన్ యొక్క సరఫరాదారు నియమావళి మరియు వర్తించే స్థానిక చట్టా లకు లోబడి ఉంటుంది. సరఫరాదారులు విద్యార్థి యొక్క సరైన రికార్డుల నిర్వహణ, విద్యా
భాగస్వాములపై కఠినమైన శ్రద్ధ ఇంకా వర్తించే చట్ట నిబంధనలకు అనుగుణంగా వారి హక్కుల పరిరక్షణ ద్వారా విద్యార్థి కార్మికులను జాగ్రత్తగా నిర్వహించాల్సిన
అవసరం ఉంటుంది. స్థానిక చట్టా లు లేనప్పుడు, విద్యార్థి కార్మికులు, ఇంటర్న్లు, అప్రెంటిస్ల వేతన రేటు ఇతర ప్రవేశ స్థా యి కార్మికులు సమానమైన లేదా
ఇలాంటి పనులను చేసే వేతన రేటు కనీసం ఉండాలి. అప్రెంటిస్షిప్ కార్యక్రమాలు పరిమిత కాల వ్యవధిలో ఉండాలి లేదా కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత పూర్తి కాల
ఉద్యోగానికి ప్రవేశ కేంద్రంగా పరిగణించబడాలి.
3. అసంకల్పిత శ్రమ, మనుషుల అక్రమ రవాణా మరియు బానిసత్వం. అమెజాన్ సరఫరాదారులు బలవంతంగా కార్మికులను ఉపయోగించకూడదు- బానిస,
ఖైదీ, ఒప్పందం, బంధం లేదా ఇతరత్
రా . అమెజాన్ కార్మికుల అక్రమ రవాణా లేదా మరేదైనా ముప్పు, బలవంతం, అపహరణ లేదా మోసం ద్వారా కార్మికులను
దోపిడీ చేసే సరఫరాదారులను సహించదు. పనులన్నీ స్వచ్ఛందంగా ఉండాలి ఇంకా కార్మికులు పనిని విడిచిపెట్టి , వారి ఉద్యోగం లేదా ఇతర పనిని సరియైన
కారణముతో నోటీసుతో ముగించాలి. కార్మికులు తమ పని కోసం నియామకాలు, నియామక ఏజెంట్లు లేదా బ్
రో కర్ల ఫీజులు లేదా ఇతర సంబంధిత రుసుములను వారి
స్వదేశంలో లేదా పని చేసే దేశంలో చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. నియామక ప్రక్రి యలో సరఫరాదారుల ప్రత్యక్ష నియంత్రణకు వెలుపల ఉన్నప్పటికీ, నియామక
ప్రక్రి యలో ఏ సమయంలోనైనా అటువంటి రుసుముల ఖర్చును సరఫరాదారులు తమ కార్మికుల కొరకు భరించాలి లేదా తిరిగి చెల్లించాలి. కార్మికుల నుండి
వసూలు చేసే రుసుములు, ఖర్చులన్నింటిని అమెజాన్కు బహిర్గతం చేయవలెను మరియు ఉపాధి లేదా పని గురించి ముందుగానే కార్మికులకు వారి మాతృభాషలో
తెలియజేయాలి.
వారు మా ఉప కాంట్
రా క్టర్లను, కార్మిక ఏజెంట్లను మా సరఫరాదారు నియమావళి పరిధిలో ఉన్న ప్రమాణాలను ఆచరణలో పెడతారని అమెజాన్ ఆశిస్తుంది.
సరఫరాదారులు నియామక ఏజెన్సీలు కార్మిక బ్
రో కర్ల పద్ధతులను విశ్లేషిం చడం, పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది, ఇంకా కార్మికులతో ఒప్పందం
కుదుర్చుకునేటప్పుడు నైతికంగా, కార్మికుల ఉత్తమ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా పనిచేసే ఏజెన్సీలను నియమించవలెను. సరఫరాదారులు సిబ్బంది లేదా
నియామక ఏజెన్సీలు తమ సరఫరాదారు నియమావళికి అనుగుణంగా ఉన్నాయని అలాగే పని చేసే దేశం మరియు కార్మికుల స్వదేశానికి వర్తించే అన్ని చట్టా లను
నిర్
ధారించాలి.
సరఫరాదారులు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన గుర్తింపు, పాస్పోర్ట్లు లేదా పని అనుమతులను కార్మికులు పని చేసే షరతుగా అప్పగించాల్సిన అవసరం లేదు.
సరఫరాదారులు చట్టబద్ధమైన పాలనా ఇంకా ఇమ్మిగ్రే షన్ ప్రక్రి యను పూర్తి చేయడానికి సహేతుకంగా అవసరమైన మేరకు మాత్రమే అటువంటి పత్
రా లను తాత్కాలికంగా
పెట్టుకోవచ్చు. కార్మికులకు స్పష్టమైన, అర్థమయ్యే పత్
రా లు ఇవ్వాలి, అది వారి పని నిబంధనలు, షరతులను కార్మికునికి అర్థం అయ్యే భాష మరియు పద్ధతిలో
నిర్వచించాలి.
4. వలస కార్మికులు: దేశీయ మరియు విదేశీ వలస కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న దోపిడీ ప్రమాదాలపై మా సరఫరాదారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని అమెజాన్
ఆశిస్తోంది ఇంకా ఈ ప్రమాణాలకు సంబంధించి వలస కార్మికులు వివక్షకు గురికాకుండా చూసుకోవాలి. ఆమోదించబడిన కార్యక్రమానికి శరణార్థులతో కార్మికులు
సంబంధం కలిగి ఉండకపోతే మా సరఫరాదారులు చట్టబద్ధమైన పని చేసే కార్మికులను మాత్రమే పనిలో ఉంచవచ్చు (ఈ సందర్భంలో అమెజాన్ ఈ ప్
రా జెక్
టు లను
కేసు ప్
రా తిపదికన అంచనా వేస్తుంది). సరఫరాదారులు విదేశీ లేదా దేశీయ వలస కార్మికులను పనిలోకి తీసుకుంటే, అలాంటి కార్మికులను తీసుకునే దేశం యొక్క
ఇమ్మిగ్రే షన్ ఇంకా కార్మిక చట్టా లకు పూర్తి గా అనుగుణంగా ఉండాలి. సహేతుకమైన లేదా చట్టబద్ధంగా వర్తించే నోటీసుపై పనివారు జరిమానా లేకుండా ఒప్పందాలను
స్వచ్ఛందంగా మానివేయగలగాలి. సరఫరాదారులు ఉద్యోగులందరి, ముఖ్యంగా వలస కార్మికుల తాజా రికార్డులను ఉంచవలసిన అవసరం ఉంది; ఇందులో
ప్
రా థమిక ఒప్పంద నిబంధనలు మరియు కార్మికుల రాక మరియు విడిచి వెళ్ళే తేదీలు ఉంచాలి.
5. వేతనాలు మరియు ప్రయోజనాలు. సరఫరాదారులు తమ కార్మికులకు వేతనాలు సకాలంలో చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా పరిహారం (అధిక సమయానికి
వేతనం ఇంకా ప్రయోజనాలతో సహా), కనీసం, వర్తించే చట్టా లను పాటించాలి. పే స్టబ్ లేదా ఇలాంటి పత్
రా ల ద్వారా కార్మికులకు సకాలంలో వేతనం చెల్లించే
ప్
రా తిపదికను సరఫరాదారులు తమ కార్మికులకు అందించాలి. క్రమశిక్షణా చర్యగా వేతనాల నుండి కోతలు అనుమతించబడవు. అదనంగా, కార్మికులు వారి
ప్
రా థమిక అవసరాలు మరియు వారి కుటుంబ అవసరాలను తీర్చడానికి తగినంతగా సంపాదిస్తూన్నారా లేదా అని క్రమం తప్పకుండా అంచనా వేయడానికి మేము
మా సరఫరాదారులను ప్రో త్సహిస్తా ము.
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ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
కార్మిక హక్కులు

ఆరోగ్యం మరియు
సంరక్షణ

పర్యావరణం

సంఘర్షణ ఖనిజాలు
& భూమి హక్కులు

నైతిక ప్రవర్తన

నిర్వహణ వ్యవస్థలు

6. పని గంటలు. అమెజాన్ కార్మికుల భద్రత, ఆరోగ్యం మరియు సంక్షేమం కోసం సరఫరాదారులు పని గంటలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలని ఆశిస్తోంది.
సరఫరాదారులు ప్రత్యేక లేదా అత్యవసర పరిస్థితులలో తప్ప, (i) ఎక్కువ పని సమయంతో సహా వారానికి పని గంటలను 60 గంటలకు మించకుండా, ఇంకా (ii) ప్రతి
ఏడు రోజుల పని కాలానికి ప్రతి కార్మికుడికి కనీసం ఒక రోజు సెలవు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. పరిస్థితులన్నింటిలో, పని గంటలు చట్టం ద్వారా అనుమతించబడిన
గరిష్ట మొత్
తా న్ని మించకూడదు.
7. వివక్ష వ్యతిరేకత. అమెజాన్ సరఫరాదారులు పని కేటాయింపులు, పదోన్నతులు, ఉద్యోగ నియామకాలు, శిక్షణ, వేతనాలు, ప్రయోజనాలు ఇంకా తొలగింపు వంటి
నియామక పని పద్ధతుల్లో జాతి, రంగు, జాతీయతా మూలం, లింగం, లింగ గుర్తింపు, లైంగిక ధోరణి, మతం, వైకల్యం, వయస్సు, రాజకీయ అభిప్
రా యం, గర్భం,
వలస స్థితి, జాతి, కులం, వైవాహిక లేదా కుటుంబ స్థితి లేదా ఇలాంటి వ్యక్తి గత లక్షణాల ఆధారంగా వివక్ష చూపకూడదు. సరఫరాదారులు తప్పనిసరిగా గర్భం లేదా
హెచ్ఐవి పరీక్షలను ఉపయోగించకపోవడం తప్పనిసరి. కార్మికులకు లేదా దరఖాస్తుదారులకు అవసరమైనన్ని వైద్య పరీక్షలను వివక్షతతో వినియోగించకూడదు.
సరఫరాదారులు వివిధ మతపరమైన నేపథ్యాలు గల కార్మికులకు సహేతుకమైన వసతులు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది, ఇంకా ఉపాధి పద్ధతుల్లో లింగ
సమానత్వాన్ని ప్రో త్సహించే సమాన అవకాశాల ఉపాధి విధానం ఉండాలి. మేము ప్రసూతి సెలవు కల్పించమని మా సరఫరాదారులను ప్రో త్సహిస్తున్నాము.
8. సరైన ఆదరణ. కార్మికులందరినీ గౌరవంగా, హుందాగా చూడాలి. మా సరఫరాదారులు హింస, శారీరక దండన, మానసిక దూషణ, లైంగిక వేధింపులు, లేదా పని,
ఇంకా నివాస సౌకర్యాలు లేదా ఇతర రకాల బెదిరింపులకు స్థా నం లేదా నిష్క్రమించడంపై అసమంజసమైన ఆంక్షలతో సహా శారీరక, శబ్ద, మానసిక వేధింపులకు లేదా
బలవంతానికి తావు ఇవ్వకూడదు లేదా అనుమతించకూడదు. సరఫరా యాజమాన్యం రహస్య కార్మిక ఇంటర్వ్యూల ద్వారా సహా అమెజాన్ లేదా దాని ఆడిటర్లకు
కార్మికులు తమ సమస్యలను తెలియజేయడానికి స్వేచ్ఛగా ఉండాలి మరియు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటారనే భయం లేకుండా ఆడిట్ ప్రక్రి యలో పాల్
గొ నడానికి
అనుమతించాలి. మేము సరఫరాదారులను వివక్షత, వేధింపులపై శిక్షణ ఇవ్వడానికి ప్రో త్సహిస్తా ము.
9. సమితి స్వేచ్ఛ. అమెజాన్ వారి సరఫరాదారులు తమ సొంత ఎంపిక సంస్థను ఏర్పరచడానికి చేరడానికి కార్మికుల హక్కులను గౌరవిస్తా రని ఆశిస్తోంది. అటువంటి
చట్టపరమైన సంస్థలలో చేరడానికి లేదా దూరంగా ఉండటానికి వారి హక్కును అహింస పాటించినందుకు కార్మికులకు జరిమానా లేదా వేధింపులకు బెదిరింపులకు
గురికాకూడదు.

ఆరోగ్యం మరియు సంరక్షణ
1. ఆరోగ్యం మరియు సంరక్షణ. అమెజాన్ వారి సరఫరాదారులు కార్మికులకు సురక్షితమైన ఇంకా ఆరోగ్యకరమైన పని వాతావరణాన్ని అందించాలని ఆశిస్తుంది.
సరఫరాదారులు, కనీసం, పనిచేసే పరిస్థితులకు సంబంధించి అమెజాన్ యొక్క సరఫరాదారు నియమావళిలోని ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి.
2. వృత్తి పరమైన సంరక్షణ. సరఫరాదారులు భద్రతా ప్రమాదాలకు (ఉదా., రసాయన, యాంత్రిక, విద్యుత్ ఇంకా ఇతర ఇంధన వనరులు, అగ్ని, వాహనాలు
మరియు పతనం ప్రమాదాలు) గురికావడానికి కార్మికుల సామర్
థ్ యాన్ని పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది. సరైన డిజైన్, ఇంజనీరింగ్ ఇంకా పరిపాలనా ద్వారా ఈ
ప్రమాదాలను గుర్తించడం, అంచనా వేయడం నియంత్రించడం. నియంత్రణలు, నివారణ నిర్వహణ ఇంకా సురక్షితమైన పని విధానాలు (లాకౌట్ / ట్యాగౌట్తో సహా)
కొనసాగుతున్న భద్రతా శిక్షణ ఉండవలెను. ఈ మార్
గా ల ద్వారా ప్రమాదాలను తగినంతగా నియంత్రించలేనప్పుడు, సరఫరాదారులు కార్మికులకు తగినవిధంగా,
చక్కగా నిర్వహించబడే, వ్యక్తి గత సంరక్షణ ఉపకరణాన్ని అందించాల్సిన అవసరం ఉంది, ఈ ప్రమాదాలతో సంబంధం ఉన్న వాటి వలన కలిగే నష్టా ల గురించిన
విద్యా సామగ్రి పరికరాలను ఎప్పుడు ఎలా ఉపయోగించాలో శిక్షణ ఇవ్వవలెను. మేము సరఫరాదారులను గర్భిణీ స్త్రీలు మరియు నర్సింగ్ తల్లులను ప్రభావితం
చేసే కార్యాలయ ఆరోగ్యం మరియు భద్రతా ప్రమాదాల కోసం పర్యవేక్షించమని ప్రో త్సహిస్తా ము మరియు ఈ నష్టా లను తగ్గించడానికి ఏవైనా ప్రమాదాల గురించి వారికి
తెలియజేసి సహేతుకమైన చర్యలను తీసుకోవాలి.
వృత్తి పరమైన గాయం మరియు అనారోగ్యం: సరఫరాదారులు కార్మికుల సమాచారమును(రిపోర్టింగ్ను) ప్రో త్సహించడం, గాయం మరియు అనారోగ్య కేసులను
వర్గీ కరించడం నమోదు చేయడం, అవసరమైన వైద్య చికిత్సలు అందించడం, కేసులను దర్యాప్తు చేయడం, తొలగించడానికి దిద్దుబాటు చర్యలను అమలు
చేయడం వంటి వృత్తిపరమైన గాయాలు మరియు అనారోగ్యాన్ని నివారించడానికి, నిర్వహించడానికి వారి సాకులను తొలగించడానికి మార్
గాన్న్వేషణ చేయడం
అవసరం.
పారిశ్రామిక పరిశుభ్రత: మేము సరఫరాదారులను కార్మికుల మీద ప్రభావము చూపే రసాయన, జీవ భౌతిక ఏజెంట్లను గుర్తించడానికి, అంచనా వేయడానికి మరియు
నియంత్రించడాన్ని ప్రో త్సహిస్తా ము. సరైన డిజైన్, ఇంజనీరింగ్ పాలనా నియంత్రణల ద్వారా, సంభవించే ప్రమాదాలను తప్పించడం లేదా నియంత్రించడం ఇందులో
కలదు. అపాయకరమైన లేదా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు సామగ్రితో పనిచేస్తుంటే (లేదా బహిర్గతం) కార్మికులకు ముందుగానే సమాచారం ఇవ్వాలి ఇంకా తగిన
విద్యను అందించాలి. అదనంగా, కార్మికులకు తగిన వ్యక్తి గత సంరక్షణ ఉపకరణం ఇవ్వాలి ఇంకా అటువంటి పరికరాల సరైన ఉపయోగం గురించి అవగాహనతో
కూడిన విద్యనందించి శిక్షణ ఇవ్వాలి.
3. శారీరక శ్రమను కలిగిన పని. సరఫరాదారులు కార్మికుల ఆరోగ్యం మరియు భద్రత ప్రమాదంలో పడకుండా చూసుకోవడానికి నిరంతరం గుర్తించడం, మూల్యాంకనం
చేయడం, శారీరకంగా శ్రమతో కూడిన పనులను నియంత్రించడం అవసరం.
4. అత్యవసర సన్నద్ధత ప్రతిస్పందన. సరఫరాదారులు అత్యవసర పరిస్థితులను గుర్తించడానికి ఇంకా ప్రణాళిక వేయడం అవసరం. అత్యవసర రిపోర్టింగ్, అలారం
వ్యవస్థలు, కార్మికులకు తెలియచేయడము మరియు తరలింపు విధానాలు, కార్మికులకు శిక్షణ ఇంకా కసరత్తులు, ప్రథమ చికిత్స సామాగ్రి, అగ్నిని గుర్తించడం
అణచివేసే పరికరాలు ఇంకా ప్రతిస్పందన వ్యవస్థలపై వారి కార్మికుల కొరకు అమలు చేయడం శిక్షణ ఇవ్వడం. నిరోధించబడని నిష్క్రమణ సదుపాయాలు
ఏర్పాటు చేయడం అవసరం.
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5. యంత్ర సురక్షా భద్రత. సరఫరాదారులు సాధారణ యంత్
రా ల నిర్వహణ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. భద్రతా ప్రమాదాల కోసం ఉత్పాదన
ఇంకా ఇతర యంత్
రా లను మామూలుగా అంచనా వేయవలెను. సముచితమైన చోట, సరఫరాదారులు కార్మికులకు యంత్
రా ల వలన ప్రమాదం జరిగినప్పుడు సరిగా
నిర్వహించబడే యంత్ర నియంత్రణ (ఉదా., భౌతిక కవచములు, ఒకదానికొకటి మెలికలు/ఇంటర్లాక్లు, కంచె) చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
6. గృహ మరియు పారిశుధ్యం. శుభ్రమైన మరుగుదొడ్డి సౌకర్యాలు, త్
రా గునీటిని కార్మికులకు అందించబడాలి. సరఫరాదారులు క్యాంటీన్ లేదా ఇతర ఆహార
వసతులను కల్పిస్తే , వారు తప్పనిసరిగా శుభ్రమైన ఆహార తయారీ, నిల్వచేసే తినే సదుపాయాలను ఏర్పరచాలి. సరఫరాదారులు తమ కార్మికులకు ఆవాస
సౌకర్యాలు కల్పిస్తే , వారు శుభ్రమైన సురక్షితమైన వసతులను కల్పించాలి. ఇటువంటి ఆవాస సౌకర్యాలలో ఫైర్ అలారం, అగ్నిని గుర్తించే మరియు అణచివేసే
పరికరాలు ఉండాలి. కార్మికులకు అత్యవసర పరిస్థితులు, సహేతుకమైన సురక్షితమైన వ్యక్తి గత స్థలం, ప్రవేశం, నిష్క్రమణ అధికారాలు, స్నానం చేయడానికి వేడి
నీటి సౌలభ్యాన్ని, తగినంత వేడి వెంటిలేషన్ సహేతుకమైనవి ఉండాలి. మరియు పని చేయు స్థలమునకు కు వచ్చి వెళ్ళడానికి సహేతుకమైన రవాణా సౌలభ్యాన్ని
ఎర్పాటు చేయవలెను (నడక ద్వారా సహేతుకంగా అందుబాటులో లేకపోతే).

పర్యావరణం
1. పర్యావరణం. సరఫరాదారులు తమకు వర్తించే పర్యావరణ చట్టా లకు అనుగుణంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. రెగ్యులేటరీ సమ్మతి బాధ్యతలకు మించి
వారి కార్యకలాపాలన్నిటిలో స్థిరమైన పద్ధతులను ఏకీకృతం చేసే దిశగా పురోగతి సాధించడానికి అవకాశాల కోసం మా సరఫరాదారులను మేము ప్రో త్సహిస్తా ము.
పర్యావరణంపై ప్రభావాన్ని తగ్గించే మార్
గా లను (శక్తి , వాయు ఉద్గారాలు, హరిత వాయు ఉద్గారాలు, వ్యర్
థా లు, నీరు, కాలుష్యం, ప్రమాదకర పదార్
థా లు పునరుపయోగంతో
సహా) వారి మొత్తం కార్యకలాపాల ద్వారా చూడాలని మేము మా సరఫరాదారులను ప్రో త్సహిస్తున్నాము.
2. శక్తి వినియోగం మరియు హరిత వాయు ఉద్
గా రాలు. మేము సరఫరాదారులను శక్తి సామర్
థ్ యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, శక్తి వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి హరిత
వాయు ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి మార్
గా లను అన్వేషించడాన్ని ప్రో త్సహిస్తా ము.
3. పర్యావరణ అనుమతులు మరియు రికార్డుల నిర్వహణ. సరఫరాదారులు అవసరమైన అన్ని పర్యావరణ అనుమతులు, ఆమోదాలు మరియు రిజిస్ట్రేషన్లను
పొంది నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. కార్యాచరణ మరియు రిపోర్టింగ్ అవసరాలను అనుసరించాలి.
4. ప్రమాదకర పదార్థా ల ప్రభావవంతమైన నిర్వహణ మరియు పారవేయడం. సరఫరాదారులు పర్యావరణానికి ముప్పు కలిగించే రసాయనాలు మరియు పదార్
ధా ల
సురక్షితమైన నిర్వహణ, రవాణా, నిల్వ ఇంకా పారవేయడం సమర్థవంతంగా గుర్తించడం నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంది, పారవేయడంపై కార్మికులకు తగిన
శిక్షణ ఇవ్వడం సహా ప్రమాదకర పదార్
థా లను సురక్షితంగా నిర్వహించడం చేయవలెను. సరఫరాదారులు తమకు వర్తించే చట్టా లకు అనుగుణంగా పారవేసే ముందు
కార్యకలాపాల నుండి ఉత్పన్నమయ్యే మురుగునీరు లేదా ఘన వ్యర్
థా లను పర్యవేక్షించడం నియంత్రించడం కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదనంగా,
సరఫరాదారులు తమకు వర్తించే చట్టా లకు అనుగుణంగా విడుదలయ్యే ముందు నియంత్రిత వాయు ఉద్గారాలను వర్గీ కరించి, పర్యవేక్షించి, నియంత్రించాలి
మరియు ట్రీ ట్ చేయాలి.
కాలుష్య నివారణ మరియు వనరుల తగ్గింపు: సాధ్యమైనప్పుడల్లా , సరఫరాదారులు వాయు ఉద్గారాలను, వెలువడే కాలుష్య కారకాలు మరియు వ్యర్
థా ల ఉత్పత్తి
తగ్గించడానికి అవకాశాలను వెతకాలి. మేము సరఫరాదారులను నీరు, శిలాజ ఇంధనాలు, ఖనిజాలు ఇంకా సచ్చీల అటవీ ఉత్పత్తులతో సహా, సహజ వనరుల
వినియోగాన్ని తగ్గించే అవకాశాలను గుర్తించమని ప్రో త్సహిస్తున్నాము..
నీటి నిర్వహణ: మేము సరఫరాదారులను నీటి నిర్వహణ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడానికి అవకాశాల కోసం వెతకడానికి ప్రో త్సహిస్తున్నాము. మురుగునీరంతటిని
చట్టం ప్రకారం వదిలిపెట్టు లేదా పారవేయడానికి ముందు గుర్తించి, పర్యవేక్షించి, నియంత్రించి శుద్ధి చేయాలి.
ఘన వ్యర్థం: సరఫరాదారులు ఘన వ్యర్
థా లను గుర్తించి, నిర్వహించి బాధ్యతాయుతంగా పారవేసేందుకు లేదా పునరుపయోగం చేయడానికి ఒక క్రమమైన విధానాన్ని
అనుసరించాల్సిన అవసరం ఉంది. మేము సరఫరాదారులను వారి కార్యకలాపాలన్నింటిలో వచ్చే వ్యర్
థా లను భూమిలో వేయడం తగ్గించుకునే అవకాశాల కోసం
ప్రో త్సహిస్తా ము.
వాయు ఉద్
గా రాలు: సరఫరాదారులు గుర్తించడం,మామూలుగా పర్యవేక్షించి అస్థిర సేంద్రి య రసాయనాలు, వాయువులో ఉండే ద్రవ లేదా ద్రవ ఘన కణాలు,
క్షయమవుట, కణాలు, ఓజోన్ క్షీణించే రసాయనాలు ఉత్సర్
గా లకు ముందు చట్టం ప్రకారం ఆపరేషన్ల నుండి ఉత్పన్నమయ్యే దహన ఉప-ఉత్పత్తులను,
నియంత్రించడం మరియు శుభ్రపరచవలసిన అవసరం ఉంది. అమెజాన్ అభ్యర్థన మేరకు, సరఫరాదారులు అటువంటి అవసరమైన వాయు ఉద్గా ర నియంత్రణ
వ్యవస్థలు సక్రమంగా పనిచేస్తున్నాయని నిరూపించాల్సిన అవసరం ఉంది.
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ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
కార్మిక హక్కులు

ఆరోగ్యం మరియు
సంరక్షణ

పర్యావరణం

సంఘర్షణ ఖనిజాలు
& భూమి హక్కులు

నైతిక ప్రవర్తన

నిర్వహణ వ్యవస్థలు

సంఘర్షణ ఖనిజాలు & భూమి హక్కులు
1. సంఘర్షణ ఖనిజాలు. అమెజాన్, డెమొక్రా టిక్ రిపబ్లి క్ ఆఫ్ కాంగోలో లేదా దాని ప్రక్కనే ఉన్న దేశంలో సంఘర్షణకు ఆజ్యం పోసిన ఖనిజాల వాడకాన్ని నివారించడానికి
కట్టుబడి ఉంది. సరఫరాదారులు మా ఉత్పత్తులలో ఉపయోగించే ఖనిజాల మూలాన్ని గుర్తించే మా ప్రయత్నానికి మద్దతు ఇస్తా రని మేము ఆశిస్తున్నాము.
2. భూ హక్కులు. మా సరఫరాదారులు వ్యక్
తు ల, స్వదేశీ ప్రజల, స్థానిక సంఘాల చట్టబద్ధమైన భూ హక్కులను గౌరవించడం చాలా ముఖ్యం. అమెజాన్ అభ్యర్థన
మేరకు, సరఫరాదారులు మరియు ఉత్పత్తిదారులు భూమిని ఉపయోగించడానికి కావలసిన చట్టబద్ధమైన హక్కును చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది. వ్యవసాయ
అటవీ భూముల అభివృద్ధి మరియు సముపార్జనలు మహిళలు లేదా స్వదేశీ ప్రజలు ఇతర అట్టడుగు వాటాదారులతో సహా ప్రభావిత స్థానిక సమాజాల ఉచిత,
మరియు ముందు సమాచార సమ్మతికి లోబడి ఉంటాయి.

నైతిక ప్రవర్తన
1. లంచగొండితనం లేదు. మా సరఫరాదారులు ప్రభుత్వ అధికారులతో లేదా ప్రైవేటు రంగాలతో వ్యవహరించినా, ఏ కారణం చేతనైనా ఎవరితోనైనా లంచం
తీసుకోకూడదు. ఏదైనా కారణం చేత ఎవరికైనా అనవసరమైన లేదా సరికాని ప్రయోజనాలను పొందటానికి లేదా అందించడానికి విలువైన దేనినైనా అందించడం,
వాగ్దా నం చేయడం, ఇవ్వడం లేదా అంగీకరించడాలు ఇందులో చేర్చబడ్
డా యి. మా సరఫరాదారులు వ్యాపార ప్రవర్తనా నియమావళి నీతిని. ఉల్లంఘించడానికి
అమెజాన్ ఉద్యోగులను ప్రేరేపించకూడదు.
2. అవినీతి నిరోధకత. సరఫరాదారులు వర్తించే అవినీతి నిరోధక చట్టా లను, యునైటెడ్ స్టే ట్స్ ఫారిన్ కరప్ట్ ప్
రా క్టీ సెస్ యాక్ట్ ఇంకా యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లంచం
చట్టంతో సహా పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. మరియు అమెజాన్ తరపున ప్రభుత్వ అధికారులకు ఎప్పుడూ లంచం ఇవ్వరాదు. సరఫరాదారులు అనుచితంగా
వ్యవహరించడానికి ప్రో త్సహించడానికి లేదా అలా చేసినందుకు వారికి ప్రతిఫలమివ్వడానికి ప్రభుత్వ అధికారులకు ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ఏదైనా విలువైన
వాటిని ఇవ్వడం, లేదా వాగ్దా నం కూడా చేయకూడదు. నిషేధించబడిన చెల్లింపులు నగదు లేదా నగదుకు సమానమైనవి, బహుమతులు, భోజనం ఇంకా వినోదంతో
సహా పరిమితం కాకుండా అనేక రూపాలలో ఉండవచ్చు. ఈ నిబంధన యొక్క వర్తకత లేదా ఈ నిబంధనకు మినహాయింపులకు సంబంధించి ఏవైనా ప్రశ్నలు
అమెజాన్ యొక్క న్యాయ విభాగానికి పంపవలెను.
3. ఫిర్యాదుల విధానం మరియు విజిల్ బ్
లో యర్ సంరక్షణ. అమెజాన్ కార్మికుల విజిల్బ్
లో యర్ గోప్యతను రక్షించడానికి కార్యాలయంలోని మనోవేదనలను నివేదించే
కార్మికులపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడాన్ని నిషేధించాలని అమెజాన్ ఆశిస్తోంది. కార్మికులు తమ మనోవేదనలను రహస్యంగా అనామక పద్ధతిలో సమర్పించడానికి
సరఫరాదారులు సమర్థవంతమైన ప్రక్రి యను నిర్వహించడానికి ఒక యంత్రాంగాన్ని రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉంది మరియు కార్మికుల సమస్యలను పరిశోధించి
పరిష్కరించాలి. సబ్ కాంట్
రా క్టర్లచే నియమించబడిన కార్మికులు తమ సమస్యలను సబ్ కాంట్
రా క్టర్ పైన ఉన్న నిర్వహణ బృందాల దృష్టి కి తీసుకువెళ్ళడానికి ఒక
యంత్రాంగాన్ని కలిగి ఉండాలి.
4. పారదర్శకత. సరఫరాదారులు పని పరిస్థితుల గురించి (ఉదాహరణకు వేతనం మరియు పని గంటల రికార్డులు) పూర్తి ఇంకా ఖచ్చితమైన రికార్డులను ఉంచాలని
మరియు నిర్వహించాలని అమెజాన్ ఆశిస్తోంది. ఈ సరఫరాదారు కోడ్ యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా సరఫరాదారుల సమ్మతిని ప్రదర్శించడానికి, అవసరమైన
చోట సరఫరాదారుల యొక్క కార్మికుల, ఆరోగ్యం మరియు భద్రత, పర్యావరణ పద్ధతులకు సంబంధించిన సమాచారం వర్తించే నిబంధనలకు అనుగుణంగా
అమెజాన్ అభ్యర్థన మేరకు వెల్లడించాలి. తప్పుడు రికార్డులు లేదా సరఫరా శృంఖలంలో పరిస్థితులను లేదా పనిని తప్పుగా చూపించడాన్ని అమెజాన్ సహించదు.
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ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
కార్మిక హక్కులు

ఆరోగ్యం మరియు
సంరక్షణ

పర్యావరణం

సంఘర్షణ ఖనిజాలు
& భూమి హక్కులు

నైతిక ప్రవర్తన

నిర్వహణ వ్యవస్థలు

నిర్వహణ వ్యవస్థలు
1. నిర్వహణ వ్యవస్థలు. నిరంతర మెరుగుదల కోసం సరఫరాదారులు నిర్వహణ వ్యవస్థను అవలంబిస్తా రని, మరియు వర్తించే చట్టా లు ఈ సరఫరాదారు
నియమావళికి అనుగుణంగా ఉండేలా చూడాలని అమెజాన్ ఆశిస్తోంది.
నిర్వహణ జవాబుదారీతనం మరియు బాధ్యత. మా సరఫరాదారులు ఈ సరఫరాదారు నియమావళితో పాటు వర్తించే చట్టా లకు అనుగుణంగా పర్యవేక్షించే నిర్వహణ
వ్యవస్థలు కార్యక్రమాలను అమలు చేయడానికి బాధ్యత వహించే ప్రతినిధులను నియమించారని అమెజాన్ ఆశిస్తోంది. పైస్థా యి యాజమాన్య నిర్వహణ వ్యవస్థలు
మరియు కార్యక్రమాల నాణ్యత సామర్
థ్ యాన్ని మామూలుగా సమీక్షించి అంచనా వేయాలి.
ప్రమాద నిర్వహణ. అమెజాన్ మా సరఫరాదారులు వారి కార్యాచరణ కార్మిక పద్ధతులతో ముడిపడి ఉన్న పర్యావరణ, ఆరోగ్యం, భద్రత ఇంకా నైతిక నష్టా లను
గుర్తించే ప్రక్రి యను ఏర్పాటు చేయాలని ఆశిస్తోంది. అదనంగా, గుర్తించిన నష్టా లను నియంత్రించడానికి నియంత్రణ సమ్మతిని నిర్
ధారించడానికి నిర్వహణ
తగిన ప్రక్రి యలను అభివృద్ధి పరచాలి. సరఫరాదారులు ఈ ప్రమాణాలు మా సరఫరా శృంఖలమంతటా విస్తరించారని నిర్
ధారించడానికి, ఈ ప్రమాణాలను వారి
స్వంత కార్యకలాపాలు సరఫరా శృంఖలాలలో స్థిరంగా పర్యవేక్షించాలని ఇంకా అమలు చేయాలని, అలాగే మా అంచనాలను మన సరఫరా నియమావళిలో
వినియోగదారులను ప్రతిబింబిస్తా యని మెరుగుపరుస్తా రని మేము ఆశిస్తున్నాము. మేము సరఫరాదారులను మహిళలు, వలస కార్మికులు స్వదేశీ ప్రజలతో సహా
హాని కలిగించే సమూహాలకు ప్రత్యేకమైన వారితో సహా వారి నష్టా లను నిరంతరం అంచనా వేయమని ప్రో త్సహిస్తా ము.
2. శిక్షణ. మా సరఫరాదారు నియమావళిలో ప్రమాణాలను అమలు చేయడానికి వర్తించే చట్టపరమైన అవసరాలకు అనుగుణంగా మా నిర్వాహకులు కార్మికులకు
తగిన శిక్షణా కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని అమెజాన్ ఆశిస్తోంది.
3. సమాచారము మరియు కార్మికుల అభిప్రా యం. అమెజాన్ విధానాలు, పనులు అంచనాల గురించి మా సరఫరాదారులు స్పష్టంగా ఇంకా కచ్చితంగా సమాచారము
తెలియచేసి, కార్మికులకు అవగాహన కల్పించాలని అమెజాన్ ఆశిస్తోంది. అమెజాన్ వారి హక్కులు ఇంకా బాధ్యతలపై కార్మికుల అవగాహనను అంచనా వేయడానికి
ఒక ప్రక్రి యను అమలు చేయడానికి సరఫరాదారులను ప్రో త్సహిస్తుంది వాటిని వర్కర్-మేనేజ్మెంట్ కమిటీలు లేదా ఇలాంటి ఫోరమ్ల ద్వారా అర్ధవంతంగా
పనిచేసేలా చేస్తుంది. అమెజాన్ సరఫరాదారులు తమ కార్మికులకు అందుబాటులో ఉన్న ప్రదేశంలో విద్యా సామగ్రిని అతికించవలసి ఉంటుంది మరియు తగిన
స్థానిక భాష (ల) లోకి అనువదించబడాలి, ముఖ్య సమస్యల ప్రమాదాలపై కార్మికులకు శిక్షణ ఇవ్వండి, లేదా కార్మికులకు వారి హక్కులను తెలియజేయడం,
శిక్షణ ఇవ్వడం అవసరం. నిరక్షరాస్యులతో ఉండే సమస్యలపై సరఫరాదారులు స్పృహను కలిగి ఉండాలి, శిక్షణలు ఈ సమస్యలను పరిగణనలోకి తీసుకోబడాలి.
4. పత్
రా లు మరియు రికార్డులు. సరఫరాదారులు గోప్యతను కాపాడటానికి తగిన గోప్యతతో పాటు వర్తించే చట్టపరమైన అవసరాలకు అనుగుణంగా వ్యాపార
రికార్డులను ఏర్పరచడం, నిలుపుకోవడం, తీసివేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సరఫరాదారులు వసతులన్నిటికి చెల్లుబాటు అయ్యే వ్యాపార లైసెన్సులు కలిగి
ఉండాలి; చట్టపరమైన అన్ని అవసరాలను సమీక్షించడానికి మరియు పాటించటానికి సరఫరాదారులు బాధ్యత వహిస్తా రు మరియు నడిపించడానికి అవసరమైన
అనుమతులు, లైసెన్సులు (ఉదా., ఆరోగ్యం మరియు భద్రతా అనుమతులు, నివాస అనుమతులు మొదలైనవి) కలిగి ఉండాలి.
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