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ಗೌರರ
ಸ್ವಯಂಪ್ೇರಿತ ಉದ್ಯೇಗ 

16 ರರ್ವ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ  
ಉದ್ಯೇಗಿಗಳು 

ಯಾರುದೇ ತಾರತಮಯವಿಲ್ಲ

ಅಸ್ೇಸಿಯೇರನ್ ಮತುತು  
ಸಂಗ್ಹಣಾ ಭ್ೇಗಯದ  
ಸಾ್ವಮಯಕಾಕಾಗಿ ಗೌರರ

ಸಮಥ್ವನೇಯ 
ನೇರಿಗೆ ಮೌಲಯ

ತಾಯಜಯ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ ಮತುತು  
ಸಮರ್ವಕವಾಗಿ ನರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ

ಶಕ್ತು ಮತುತು ಇಂಗಾಲ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ

ವಾಯುಮಾಲಿನಯ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ

ರಾಸಾಯನಕ ರಸುತುಗಳನುನು  
ಸಮರ್ವಕವಾಗಿ ನರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ

ಸುರಕ್ಷಿತ 
ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಯ್ವಸ್ಥಳ 

ಉತಾ್ಪದನೆ-ರಹಿತ ಘಟಕಗಳಲಿ್ಲ  
ಆರ್ೇಗಯ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತುತು ರಚನೆಗಳು 

ಅಗಿನು ಅನಾಹುತ ಮತುತು ತುತು್ವ  
ಕಾಯ್ವ ಯೇಜನೆಗಳು 

ಆರ್ೇಗಯ ಮತುತು ಸ್ವಚ್ಚತೆ  
ಅಪಾಯಗಳ ನಯಂತ್ಣ

ನಾಯಯೇಚಿತ
ಯಾರುದೇ ಕ್ರುಕುಳ ಅಥವಾ  

ನಂದನೆಯಿಲ್ಲ 

ಕೆಲಸದ ಸಮಯ  
ಅಸಾಧಾರಣರಲ್ಲ 

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆಕಾ  
ಪ್್ೇತಾಸಾಹಧನ ಮತುತು  
ರ್ಯೇಜನಗಳ ಪಾರತಿ 

ನಯಮಿತ ಉದ್ಯೇಗ  
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ 



ನೇತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು

ಗೌರರ 

ಉದ್ಯೇಗ ಎಂಬುದು ವೈಯಕ್ತುಕ ವಿಚಾರ
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸೆರಮನೆಯ ಕಾರ್ಖಾಕ, ಒಪ್ೊಂದದ ಕಾರ್ಖಾಕ, ಬೊಂಧಿತ ಕಾರ್ಖಾಕ ಅಥವಾ 
ಬಲವೊಂತದ ಕಾರ್ಖಾಕರನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡೊಂತ ಬಲವೊಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾಕರನುನು ಬಳಸುವುದಿಲಲಿ. 
ನೆೇಮಕಾತಿ ಶುಲಕೆಗಳು ಸೆೇರದೊಂತ, ಎಲಾಲಿ ಕಾರ್ಖಾಕರ ಉದೆ�್ಯೇಗ ಅಹಖಾತ ಶುಲಕೆಗಳಿಗ 
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಜವಾಬಾದಾರರಾಗಿರುತಾ್ತರ.

ಉದ್ಯೇಗಿಗಳು 16 ರರ್ವ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟರರಾಗಿರುತಾತುರ
ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಉದೆ�್ಯೇಗಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸುಸು 16 ವಷಖಾ ಅಥವಾ ಕಡಾಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ದೆೇಶ 
ಕಾನ�ನು ಕಾಯಖಾನಿರತ ವಯಸುಸು, ಅಥವಾ ಅದಕಕೆೊಂತಲ� ಹೆಚಿಚಿನ ವಯಸಿಸುನವರಾಗಿರುತಾ್ತರ. 18 
ವಷಖಾಕಕೆೊಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಸುನ ಉದೆ�್ಯೇಗಿಗಳನುನು ಅಪಾಯಕಾರ ಪರಸಿಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆೇರ್ಸಿಕ�ೊಂಡಿಲಲಿ.

ಸರಬರಾಜುದಾರರು ತಾರತಮಯ ಮಾಡುರಂತಿಲ್ಲ 
ಲ್ೊಂಗ, ಜನಾೊಂಗ, ಧಮಖಾ, ವಯಸುಸು, ಅೊಂಗವೆೈಕಲ್ಯ, ಲೈೊಂಗಿಕ ದೃಷ್್ಟಕ�ೇನ, ಗಭಖಾಧಾರಣೆ, ವೆೈವಾಹಿಕ 
ಸಿಥಿತಿ, ರಾಷ್ಟ್ೇಯತ, ರಾಜಕೇಯದ ಅಭಿಪಾ್ರಯ, ಟ್ರೇಡ್ ಯ�ನಿಯನ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ 
ಜನಾೊಂಗಿೇಯ ಮ�ಲ ಇಲಲಿವೆೇ ದೆೇಶದ ಕಾನ�ನಿನ ಮ�ಲಕ ಸೊಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಟ್್ಟರುವ ಇತರ ಯಾವುದೆೇ 
ಸಿಥಿತಿಯ ಆಧಾರ ಮೆೇಲ ನೆೇಮಕ, ಪರಹಾರ, ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಶಿಸು್ತ ಸೆೇರದೊಂತ ಉದೆ�್ಯೇಗದಲ್ಲಿ 
ತಾರತಮ್ಯಕಕೆ ಪುರುಷರು ಮತು್ತ ಮಹಿಳಯರು ಒಳಗಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಮಹಿಳ ಮತು್ತ ಪುರುಷನು ತಮ್ಮ 
ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯದ ಕಲಸಕಕೆ ಸಮಾನ ವೆೇತನವನುನು ಸಿ್ವೇಕರಸುತಾ್ತರ.

ಸಂಘಟನೆ ಮತುತು ಸಾಮ್ಹಿಕ ಚೌಕಾಸಿಯ ಸಾ್ವತಂತ್ಯಕೆಕಾ ಗೌರರವಿದ
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸೊಂಘಟನೆ ಮತು್ತ ಸಾಮ�ಹಿಕ ಚೌಕಾಸಿಯ ಸಾ್ವತೊಂತ್ರ್ಯತಗ ಉದೆ�್ಯೇಗಿಗಳ 
ಹಕುಕೆಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬಹುದು. ಕಾನ�ನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಂಘಟನೆ ಮತು್ತ ಸಾಮ�ಹಿಕ 
ಚೌಕಾಸಿಯ ಸಾ್ವತೊಂತ್ರ್ಯತಯ ಹಕುಕೆಗಳನುನು ನಿಬಖಾೊಂಧಿಸಿದದಾರ, ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸಮಾನವಾದ 
ಸ್ವತೊಂತ್ರ ಹಾಗ� ಮುಕ್ತ ಸೊಂಘಟನೆ ಹಾಗ� ಚೌಕಾಸಿ ಸುಧಾರಣೆಗ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡುತಾ್ತರ.

ನಾಯಯೇಚಿತ

ಕ್ರುಕುಳ ಮತುತು ನಂದನೆಗೆ ಅರಕಾಶವಿಲ್ಲ 
ಸರಬರಾಜುದಾರರ ನೌಕರರನುನು ಗೌರವ ಮತು್ತ ಘನತಯ್ೊಂದ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದೆ�್ಯೇಗಿಗಳು 
ದೆೈಹಿಕ, ಲೈೊಂಗಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ಕರುಕುಳ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೇಗಕಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲಲಿ. 

ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುರುದಿಲ್ಲ
ನೌಕರರನುನು ನೆೇರ್ಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ದೆೇಶದ ಕಾನ�ನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಲಾಗಿರುವ ನಿಯರ್ತ 
ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾವಧಿ ಸಮಯಕಕೆೊಂತಲ� ಹೆಚಿಚಿನ ಅವಧಿಯವರಗ ನೌಕರರು ಕಲಸ ಮಾಡುವುದು 
ಸರಬರಾಜುದಾರರಗ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ. ನಿಯರ್ತ ಕಲಸದ ವಾರವು 48 ಗೊಂಟಗಳನುನು ರ್ೇರುವುದಿಲಲಿ. 
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಪ್ರತಿ ಏಳು ದಿನದ ಅವಧಿಗ ಕನಿಷ್ಟ 24 ಗೊಂಟಗಳಷು್ಟ ನಿರೊಂತರ ವಿಶಾ್ರೊಂತಿಯನುನು 
ಪಡೆದುಕ�ಳ್ಳಲು ನೌಕರರಗ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡುತಾ್ತರ. ಎಲಾಲಿ ಅಧಿಕಾವಧಿ ಕಲಸವು ಸಹಮತದಿೊಂದ 
ಕ�ಡಿರುತ್ತದೆ. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ನಿಯರ್ತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾವಧಿಯವರಗ ಕಲಸ ಮಾಡುವೊಂತ 
ವಿನೊಂತಿಸಿಕ�ಳು್ಳವುದಿಲಲಿ ಮತು್ತ ಎಲಾಲಿ ಅಧಿಕಾವಧಿ ಕಲಸಗಳಿಗ ಲಾಭಾೊಂಶದ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಹಾರ 
ನಿೇಡುವುದಿಲಲಿ. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸೊಂದಭಖಾಗಳನುನು ಹೆ�ರತುಪಡಿಸಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ತ ಮತು್ತ 
ಅಧಿಕಾವಧಿ ಗೊಂಟಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 60 ಗೊಂಟಗಳನುನು ರ್ೇರಬಾರದು.

ಸಮಯೇಚಿತ ರರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ
ನೌಕರರ ಮ�ಲಭ�ತ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು ಪೂರೈಸಲು ಮತು್ತ ಕಲವು ವಿವೆೇಚನೆಯ  
ಆದಾಯವನುನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ ನಿಯರ್ತವಾದ ಕಲಸದ ವಾರಕಕೆ ಪರಹಾರದ  
ಹಕಕೆನುನು ಪ್ರತಿ ಉದೆ�್ಯೇಗಿ, ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳ ಹೆ�ೊಂದಿದಾದಾರ ಎೊಂದು ಸರಬರಾಜುದಾರರು 
ಒಪ್್ಕ�ಳು್ಳತಾ್ತರ. ಸರಬರಾಜುದಾರರ ನೌಕರರಗ ದೆೇಶದ ಕಾನ�ನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಟ ವೆೇತನ 
ಅಥವಾ ಪ್ರಚಲ್ತ ವೆೇತನವನುನು ಸಕಾಲ್ಕವಾಗಿ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಕಾನ�ನಾತ್ಮಕ ಕಡಾಡಾಯ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳು ಅೊಂದರ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತು್ತ ರಜೆಗಳು ಹಾಗ� ಉದೆ�್ಯೇಗ ನಿವೃತಿ್ತಯ ಬಳಿಕ 
ಕಾನ�ನುಬದ್ಧ ಬೇಪಖಾಡಿಕ ವೆೇತನವನುನು ನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆೇತನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಶಿಸು್ತ 
ಕಡಿತಗಳಿರುವುದಿಲಲಿ. ಪರಹಾರ ಧನವು ಉದೆ�್ಯೇಗಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಗತ್ಯತಗಳನುನು ಪೂರೈಸದಿದದಾಲ್ಲಿ 
ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ ಮಟ್್ಟನ ತಾರತಮ್ಯದ ಆದಾಯವನುನು ಒದಗಿಸಿದದಾಲ್ಲಿ, ಸರಬರಾಜುದಾರರು 
ನಾ್ಯಯೇಚಿತ ರೂ್ರೇತಾಸುಹಧನವನುನು ಮನಗಾಣಲು ಕಾಯಖಾತೊಂತ್ರಗಳನುನು ರಚಿಸಬಹುದು,  
ಸೊಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು ಮತು್ತ ಜಾರಗ ತರಬಹುದು.

ಬದ್ಧತೆಯೇ ಸರ್ವಸ್ವ.
ನಮ್ಮ ಕನರ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳು
Nike ಸೊಂಸೆಥಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾವುದೆೇ ರ್ತಿಯ್ಲಲಿ ಎೊಂಬುದಾಗಿಯ� ಅೊಂತಯೇ ಸ್ಷ್ಟ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಕ 
ಹೊಂತವಿದೆ ಎೊಂದು ನೊಂಬಿದೆದಾೇವೆ.
ಈ ನಿೇತಿ ಸೊಂಹಿತಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಾಖಾನೆ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಪೂರೈಸಬೇಕೊಂದು ನಾವು  
ನಿರೇಕ್ಷಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾನದೊಂಡಗಳನುನು ತ�ೇರಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನದೊಂಡಗಳು NIKE, Inc. ನ ಮ�ಲ ಕಾಯಖಾತೊಂತ್ರಗಳಿಗ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅೊಂಗವಾಗಿವೆ, ನಾವು 
ಪಾ್ರರೊಂಭಿಕ ಹೊಂತದ ಕಾರಾಖಾನೆ ಕಾಯಖಾನಿವಖಾಹಣೆಯನುನು ಹೆೇಗ ಪ್ರಮಾಣೇಕರಸುತ್ತೇವೆ ಎೊಂಬುದನುನು 
ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ Nike ತನನು ಜೆ�ತಗ ತ�ಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಾರವನುನು ಬಳಸುವ 
ಸರಬರಾಜುದಾರರನುನು ನಿಧಖಾರಸುತ್ತದೆ. 

ನಮ್ಮ ನರಿೇಕ್ಷೆಗಳು
ಮಹಿಳಯರು, ವಲಸಿಗರು ಮತು್ತ ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ಕಲಸಗಾರರೊಂತಹ ಕಾರ್ಖಾಕ ಸೊಂಘಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 
ತ�ೊಂದರಗಳು ಮತು್ತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ ನಿದಿಖಾಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾಕರ 
ಹಕುಕೆಗಳನುನು ಗೌರವಿಸುವ ಉದೆದಾೇಶದಿೊಂದ Nike ಬದ್ಧತಯನುನು ಹೊಂಚಿಕ�ಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಎಲಾಲಿ 
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಮತು್ತ ಕಾರ್ಖಾಕರು ಹಾಗ� ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಲಾ್ಯಣವನುನು ಮುೊಂದುವರಸಲು 
ನಾವು ನಿರೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ತಾ್ಯಜ್ಯವನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸೊಂಪನ�್ಮಲಗಳನುನು ಜವಾಬಾದಾರಯುತವಾಗಿ 
ಮತು್ತ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮತು್ತ ಅೊಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವಾತಾವರಣದ ಉದೆದಾೇಶಗಳಿಗ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇೊಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನುನು ತಗಿಗಿಸಲು ಕಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕ�ಡ ನಮ್ಮ 
ನಿರೇಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ನಮ್ಮ ಮ�ಲ ಸೌಕಯಖಾ ಕಾಯಖಾತೊಂತ್ರವು ಕಾರೂಖಾರೇಟ್ ಜವಾಬಾದಾರ ಮತು್ತ ಸಮಥಖಾನಿೇಯತಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರದಶಿಖಾಸಬಹುದಾದ ನಾಯಕತ್ವವನುನು ತ�ೇರಸುವ ಮತು್ತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನದೊಂಡಗಳನುನು ರ್ೇರ 
ಮುೊಂದೆ ಸಾಗಲು ಬಯಸುವ ಸರಬರಾಜುದಾರರಗ ಆದ್ಯತ ನಿೇಡುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಬೊಂಬಲ್ಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ 
ಬಳವಣಗಯ ಕಾಯಖಾತೊಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅವರ ಪರಸರ ಪರಣಾಮಗಳನುನು ಕಡಿಮೆಗ�ಳಿಸುವುದರ 
ಮ�ಲಕ, ಸುರಕ್ಷತಯ ಬಲವಾದ ಸೊಂಸಕೆೃತಿಯನುನು ಬಳಸಿಕ�ಳು್ಳವುದು ಮತು್ತ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹಾಗ� 
ಮೌಲ್ಯಯುತ ಉದೆ�್ಯೇಗಿಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಸುಸಿಥಿರ ವಾ್ಯಪಾರ ಬಳವಣಗಯನುನು 
ಹೆಚಿಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಕ್ರಯ ಮತು್ತ ಚೇತರಸಿಕ�ಳು್ಳವ ನಿವಖಾಹಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತರುವ ಪಾಲುದಾರರನುನು ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ. 

ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧಯೇಯ
ನೆೇರವಾದ, ಅನನುಭವಿ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಸಮ್ಮತ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಯು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವನುನು 
ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚಿಚಿದ ಸಹಯೇಗ ಮತು್ತ ಜೊಂಟ್ ಕಾಯಖಾವನುನು ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಜೆ�ತಗಷ್ಟೇ 
ಅಲಲಿದೆಯೇ ಪೂರೈಕ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲಲಿ ಮಧ್ಯಸಥಿಗಾರರ ಜೆ�ತಗ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎೊಂದು 
Nike ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೇತಿಯ ಕಾಯಖಾಗಳಿಗ, ಪಾರದಶಖಾಕತ, ಸಹಯೇಗ ಮತು್ತ ಪರಸ್ರ 
ಗೌರವಿಸುವುದನುನು ಆಧರಸಿದ ಪಾಲುದಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗ ನೊಂಬಿಕಯ್ದೆ. ನಾಗರಕ ಸಮಾಜ, 
ಒಕ�ಕೆಟಗಳು, ಸಕಾಖಾರಗಳು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತು್ತ ಇತರರ�ೊಂದಿಗ ನಾವು 
ಕಾಯಖಾನಿರತರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರ�ೊಂದಿಗ ಪಾಲುದಾರರಾಗುತ್ತೇವೆ ಮತು್ತ ನಾವು 
ಕಾಯಖಾನಿವಖಾಹಿಸುತಿ್ತರುವ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾಕ, ಆರ�ೇಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತ ಮತು್ತ ಪರಸರ 
ಪರಸಿಥಿತಿಗ ತಕಕೆೊಂತ ವ್ಯವಸಿಥಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೆೇಲ ಪರಣಾಮ ಬಿೇರುವೊಂತ ಮುೊಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೇವೆ. 

©2017 Nike, Inc. ಎಲಾಲಿ ಹಕುಕೆಗಳನುನು ಕಾಯ್ದಾರಸಿದೆ ಸೆರ್ಟೊಂಬರ್ 2017NIKE, Inc. ಬೊಂಡವಾಳ ಬಾ್ರೊಂಡ್ ಗಳೊಂದರ, NIKE ಬಾ್ರೊಂಡ್, Jordan ಬಾ್ರೊಂಡ್, Hurley ಮತು್ತ Converse.



ಬದ್ಧತೆಯೇ ಸರ್ವಸ್ವ.
ಸಮಥ್ವನೇಯ

ನೇರಿಗೆ ಮೌಲಯ
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸೊಂಬೊಂಧಿತ ಸಥಿಳಿೇಯ ಕಾನ�ನುಗಳು, ನಿಯೊಂತ್ರಣಗಳು ಮತು್ತ Nike 
ಮಾನದೊಂಡಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾಜಾನಿೇರು ಸೊಂಗ್ರಹಿಸುತಾ್ತರ ಮತು್ತ ತಾ್ಯಜ್ಯನಿೇರನ ವಿಲೇವಾರ 
ಮಾಡುತಾ್ತರ. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ನಿೇರನ ಅಪಾಯವನುನು ತಿಳಿದುಕ�ಳ್ಳವ ಮ�ಲಕ ಮತು್ತ 
ನಿವಖಾಹಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಹಾಗ� ತನನು ಕಾಯಾಖಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇರನ ಬಳಕಯನುನು ನಿರೊಂತರವಾಗಿ 
ತಗಿಗಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಹಾಗ� ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮ�ಲಕ ಉತ್ತಮ ನಿೇರನ 
ನೆೈಮಖಾಲ್ಯವನುನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದಾದಾರ. 

ತಾಯಜಯ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ ಮತುತು ಸ್ಕತುವಾಗಿ ನರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ 
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸಥಿಳಿೇಯ ನಿಯೊಂತ್ರಣಗಳು ಹಾಗ� Nike ಮಾನದೊಂಡಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಎಲಾಲಿ ಘನ/ಅಪಾಯಕಾರ ತಾ್ಯಜ್ಯವನುನು ವಿೊಂಗಡಿಸುತಾ್ತರ, ನಿವಖಾಹಿಸುತಾ್ತರ, ಸಾಗಿಸುತಾ್ತರ ಮತು್ತ 
ವಿಲೇವಾರ ಮಾಡುತಾ್ತರ. ಇದು ಎಲಾಲಿ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳನುನು ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತು್ತ 
ಘನವಸು್ತ/ಅಪಾಯಕಾರ ತಾ್ಯಜ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸ�ಕ್ತ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಖಾತ ಪಡೆದಿದಾದಾರಯೇ 
ಮತು್ತ ಪರವಾನಗಿೇಕೃತರಾಗಿದಾದಾರಯೇ ಎೊಂದು ಪರಶಿೇಲ್ಸಬೇಕು. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ವಸು್ತವಿನ 
ದಕ್ಷತ ಹಾಗ� ಮೌಲ್ಯವಧಿಖಾತ ಮರುಬಳಕಯನುನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತಾ್ತರ ಮತು್ತ ನಿರೊಂತರವಾಗಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುತಾ್ತರ. 

ಶಕ್ತು ಮತುತು ಇಂಗಾಲರನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲಾಗಿದ 
ಶಕ್ತ ಮತು್ತ ವಿದು್ಯಚ್ಛಕ್ತ ಖರೇದಿ ದಾಖಲಗಳನುನು ನಿವಖಾಹಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖ 
ಶಕ್ತ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳನುನು ಜಾರಗ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸರಬರಾಜುದಾರರು 
ಶಕ್ತ ಸಾಮಥ್ಯಖಾವನುನು ಸುಧಾರಸಲು ಖಚುಖಾ ಪರಣಾಮಕಾರ ವಿಧಾನವನುನು ಕೊಂಡುಕ�ಳ್ಳಲು 
ಬದ್ಧರಾಗಿದಾದಾರ, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೆ�ರಸ�ಸುವಿಕಯ ಮೆೇಲ ನಿಗಾವಹಿಸುತಾ್ತರ ಮತು್ತ ಅದನುನು 
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸುತಾ್ತರ ಅಲಲಿದೆಯೇ ಕಾಯಖಾಸಾಧ್ಯವಾಗುವಲಲಿಲಾಲಿ ಮರುಬಳಕಯ 
ಶಕ್ತಯನುನು ಬಳಸುತಾ್ತರ.

ವಾಯುಮಾಲಿನಯದ ರ್ಭಾರ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ
ಬಾಷ್ಶಿೇಲ ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ವಾಯು ಹೆ�ರಸ�ಸುವಿಕಗಳು, ಏರ�ೇಸಾಲ್, ಕ�ರ�ೇಸಿವ್, 
ಕಣಗಳು, ಓಝ�ೇನ್ ಸವಕಳಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತು್ತ ಕಾಯಾಖಾಚರಣೆಗಳಿೊಂದ ಉತ್ತಿ್ತಯಾದ 
ಉತ್ನನುಗಳಿೊಂದ ಉೊಂಟಾಗುವ ಉಷ್ಣ ವಿಕಸನಗಳನುನು ನಿರ�ಪ್ಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಯರ್ತವಾಗಿ 
ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಯೊಂತಿ್ರಸಲ್ಡುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಹೆ�ರಹಾಕುವ ಮೊದಲು 
ಉತಾ್ದನಾ ರಾಷಟ್ದ ಕಾನ�ನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೊಂಸಕೆರಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ತಮ್ಮ ಗಾಳಿ 
ವಿಸಜಖಾನೆ ನಿಯೊಂತ್ರಣಗಳ ಕಾಯಖಾನಿವಖಾಹಣೆಯನುನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಾ್ತರ.

ರಾಸಾಯನಕ ರಸುತುಗಳನುನು ಸಮರ್ವಕವಾಗಿ ನರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ 
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಪರಣಾಮಕಾರ ಮತು್ತ ಕಾನ�ನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಕರಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ 
ನಿವಖಾಹಣಾ ರೂ್ರೇಗಾ್ರೊಂನಿೊಂದ ಬೊಂಬಲ್ತವಾಗಿರುವ ನಿಬಖಾೊಂಧಿತ ವಸು್ತ ನಿವಖಾಹಣೆಗ ಸಿಥಿರವಾದ ಮತು್ತ 
ಸಮಥಖಾವಾದ ವಿಧಾನವನುನು ಪ್ರದಶಿಖಾಸುತಾ್ತರ. ಈ ರೂ್ರೇಗಾ್ರೊಂ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿವಖಾಹಣೆ, ಸೊಂಗ್ರಹಣೆ, ಬಳಕ, 
ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನುನು ಸೊಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತು್ತ ವಿಲೇವಾರ ಮಾಡುವ ಮ�ಲಕ ನೌಕರರು, ಪರಸರ 
ಮತು್ತ ಗಾ್ರಹಕರಗ ಎದುರಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಪಾಯಗಳನುನು ಸ್ಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ 
ನಿವಾರಸುತ್ತದೆ.

ಸಕ್್ಯತೆ

ನೇತಿಯನುನು ಸಂರ್ಣ್ವವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ
Nike ಜೆ�ತಗ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಷರತಿ್ತನ ಮೆೇರಗ, ಸರಬರಾಜುದಾರರು ತಮ್ಮ 
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅೊಂದರ, ಪರಣಾಮಕಾರ ನಿವಖಾಹಣೆ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿೇತಿ ಮತು್ತ 
ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿೇತಿ ನಾಯಕತ್ವ ಮಾನದೊಂಡಗಳು ಹಾಗ� ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನ�ನುಗಳನುನು 
ಅನುಷಾ್ಠನಗ�ಳಿಸಬಹುದು ಮತು್ತ ಸೊಂಯೇಜಿಸಬಹುದು ಮತು್ತ ಪರಶಿೇಲನೆ ಹಾಗ� 
ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಣೆಗ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ತಮ್ಮ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಖಾಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಈ ನಿೇತಿಯನುನು ತನನು ಉದೆ�್ಯೇಗಿಗಳ ಮಾತೃ ಭಾಷಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಚಿಕ�ಳ್ಳಬಹುದು, ಉದೆ�್ಯೇಗಿಗಳಿಗ 
ಅವರ ಹಕುಕೆಗಳು ಮತು್ತ ಈ ನಿೇತಿ ಮತು್ತ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದೆೇಶದ ಕಾನ�ನಿನ ಮ�ಲಕ ತ�ಡಕುಗಳ 
ಕುರತು ತರಬೇತಿ ನಿೇಡಬಹುದು; ಮತು್ತ Nike ಬಾ್ರೊಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಅೊಂಗಸೊಂಸೆಥಿಯ ಉತ್ನನುಗಳನುನು 
ಉತಾ್ದಿಸುವ ಯಾವುದೆೇ ಉಪ-ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಬದ್ಧತಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ಳ್ಳಬಹುದು.

ನಯಮಿತ ಉದ್ಯೇಗರನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ
ತನನು ಉದೆ�್ಯೇಗಿಗಳನುನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತು್ತ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮತು್ತ ಅೊಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಕಾರ್ಖಾಕ 
ಹಕುಕೆಗಳು ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತ ಕಾನ�ನುಗಳು ಹಾಗ� ನಿಯೊಂತ್ರಣಗಳು ಅಥವಾ ಈ 
ನಿೇತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಗತ್ಯತಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಕುಕೆಗಳನುನು ಸುರಕ್ಷಿತಗ�ಳಿಸುವ ಉದೆ�್ಯೇಗದ 
ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗ� ಷರತು್ತಗಳನುನು ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ಳು್ಳವುದಿಲಲಿ ಮತು್ತ 
ಅದಕಕೆ ಬದದಾರಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ. ದೆೇಶದ ಕಾನ�ನು ಮತು್ತ ಆಚರಣೆಗಳ ಮ�ಲಕ ಸಾಥಿಪ್ಸಲಾಗಿರುವ 
ಗುರುತಿಸಲ್ಟ್ಟ ಉದೆ�್ಯೇಗ ಸೊಂಬೊಂಧದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಸವನುನು ನಿವಖಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸರಬರಾಜುದಾರರು Nike-ಬಾ್ರೊಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಅೊಂಗಸೊಂಸೆಥಿಯ ಉತ್ನನುದ ಉತಾ್ದನೆಗ ಯಾವುದೆೇ 
ರ�ಪದ ಮನೆ ಕಲಸದ ಆಯೇಜನೆಯನುನು ಬಳಸಿಲಲಿ.

ಸುರಕ್ಷತೆ

ಕಾಯ್ವಸ್ಥಳದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ
ಕಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕಾಯಾಖಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಎದುರಾಗುವ ಅಥವಾ ಅದಕಕೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಇಲಲಿವೆೇ ಸೊಂಭವಿಸುವ ಅಪಘಾತಗಳು ಹಾಗ� 
ಹಾನಿಗಳನುನು ತಡೆಯಲು ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಯಖಾಸಥಿಳವನುನು ಒದಗಿಸುತಾ್ತರ ಮತು್ತ 
ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೈಗ�ಳು್ಳತಾ್ತರ. ಎಲಾಲಿ ಉದೆ�್ಯೇಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತಯ ಮೆೇಲ ಎದುರಾಗುವ 
ಸೊಂಭವನಿೇಯ ಅಪಾಯಗಳನುನು ಪತ್ತಹಚಚಿಲು, ತಪ್್ಸಲು ಮತು್ತ ಕ�ಡಲೇ ಪ್ರತಿಸ್ೊಂದಿಸಲು 
ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಬಳಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳಿವೆ.

ರಸತಿ ನಲಯಗಳು, ಕಾಯಂಟೇನ್ ಗಳು ಮತುತು ಮಕಕಾಳ ಆರೈಕೆ ಸೌಲಭಯಗಳು 
ಆರ್ೇಗಯಕರವಾಗಿವ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವ
ವಸತಿ, ಊಟ ಮತು್ತ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಸೆೇರದೊಂತ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ನಿವಖಾಹಿಸುವ ಎಲಾಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 
ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರ�ೇಗ್ಯಕರ ಮತು್ತ ಆರ�ೇಗ್ಯಕರವಾಗಿವೆ. ಶಿಶುಪಾಲನೆ ರೇತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಟ್ಟಡದ 
ಸೊಂರಚನೆ, ಆರ�ೇಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತಯನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದೆೇಶದ ಕಾನ�ನುಗಳು 
ಅಥವಾ ಸ�ಕ್ತ Nike ಮಾನದೊಂಡಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಈ ಉತಾ್ದನಾ-
ರಹಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ನಿವಖಾಹಿಸುವ ಸುರಕ್ಷತ ಮತು್ತ ಆರ�ೇಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 
ಅಥವಾ ನಿಮ�ಖಾಲ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿವಖಾಹಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳನುನು ಹೆ�ೊಂದಿದಾದಾರ. 

ಕಟ್ಟಡರು ಉದ್ೇಶಗಳಿಗೆ ತಕುಕಾದಾಗಿದ
ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಕಟ್ಟಡ ಮತು್ತ ಭಾರ ಹೆ�ರುವ ರಚನೆಗಳನುನು ಉತಾ್ದನಾ ರಾಷಟ್ದ 
ಕಾನ�ನುಗಳು, ಪ್ರಮಾಣೇಕೃತ ಸಿವಿಲ್ ಅಥವಾ ಸಟ್ಕಚಿರಲ್ ಇೊಂಜಿನಿಯರೊಂಗ್ ನಿಮಾಖಾಣ 
ಅನುಮೊೇದನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅೊಂತರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮಾನದೊಂಡಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಖಾಸಲಾಗಿದೆ. 
ಬಹುಪಯೇಗಿ ಘಟಕಗಳಿಗ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ.

ಅಗಿನು ಅನಾಹುತ ಮತುತು ತುತು್ವ ಕಾಯ್ವ ಯೇಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲಿ್ಲವ 
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಸದ ಕಾಯಾಖಾಚರಣೆಗಳು ಮತು್ತ ತುತುಖಾ ಪರಸಿಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ನೌಕರರನುನು ಸೊಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅಗಿನು ಅನಾಹುತ ತಡೆಗಟು್ಟವಿಕ ಮತು್ತ ತುತುಖಾ ಕಾಯಖಾ ಯೇಜನೆಗಳನುನು 
ಹೆ�ೊಂದಿದಾದಾರ. ತುತುಖಾ ಪರಸಿಥಿತಿಯ ಸೊಂದಭಖಾಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ 
ಪರಸಿಥಿತಿ ಎದುರಾದರ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳಿಗ ಪ್ರವೆೇಶಿಸಲು ಮತು್ತ ನೌಕರರು ಕಟ್ಟಡದಿೊಂದ 
ಹೆ�ರಹೆ�ೇಗಬೇಕಾದಾಗ ಪರಸಿಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುತುಖಾಸಿಥಿತಿಗಳ ಕುರತು ತಿಳಿಸಲು, ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿಗಖಾಮನ 
ಹಾದಿಗಳನುನು ತ�ೇರಸಲು, ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಎಚಚಿರಕ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತಾ್ತರ.

ಔದಯ್ೇಗಿಕ ಆರ್ೇಗಯ ಮತುತು ಸಾ್ವಸತುಯ ಅಪಾಯಗಳನುನು ನಯಂತಿ್ಸಲಾಗಿದ
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಕಲಸದ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ಔದೆ�್ಯೇಗಿಕ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಮತು್ತ ನೆೈಮಖಾಲ್ಯದ ಹಾನಿಯನುನು 
ನಿಯೊಂತಿ್ರಸಲು, ಗುರುತಿಸಲು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತು್ತ ನಿಯೊಂತಿ್ರಸುವ ಸಾಮಥ್ಯಖಾವನುನು 
ಹೆ�ೊಂದಿದಾದಾರ. ಕಾಯಖಾಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪಾಯಗಳ ಸೊಂಭವನಿೇಯ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಪರಣಾಮಗಳನುನು 
ನಿಧಖಾರಸಲು ಸರಬರಾಜುದಾರರು ವಾಡಿಕಯ ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮತು್ತ ವಿಶಲಿೇಷಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನುನು 
ಬಳಸುತಾ್ತರ. ಉದೆ�್ಯೇಗಿಗಳು ದೆೈಹಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಜೆೈವಿಕ ಅಪಾಯಗಳ ಗರಷ್ಠ ಔದೆ�್ಯೇಗಿಕ 
ಮಾನ್ಯತ ರ್ತಿಗಳಿಗ ಒಡಿಡಾಕ�ಳು್ಳವುದಿಲಲಿ.
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