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നയത്തിന്സറ പുനരവപ്ലോകനം
GPSNR നയ ചട്ടക്കൂടിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൂടാലെ / അലെെങ്കിൽ കമ്പനിയുലട
പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബർ വാങ്ങൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധലെട്ട ബാഹ്യ
ഘടകങ്ങളുലട പ്രെികരണമായി ഈ നയം രരിഷ്ക്കരിച്ചേക്കാം

പതിപ്
ലെപ്െംബർ 2021

പുനരവപ്ലോകന വിവരണം
ഒന്ാംരെിെ്
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അപ്പോപ് ോ െുസ്ഥിര പ്പകൃതിദത്ത റബ്ബർ നയം
(ASNRP)
ആമുഖം
ടയർ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉരച്ചയാഗിക്കുന് പ്രാഥമിക അെംസ്കൃെ
വസ്െുക്കളിൽ ഒന്ാണ്പപ്രകൃെിദത്ത റബ്ബർ, ലഹ്വിയ പ്ബെീെിയൻെിസ്
ഇനത്തിൽലെട്ട മരങ്ങളിൽ നിന്ാണ്പ ഇത് വിളലവടുക്കുന്ത്. റബ്ബർ
മരങ്ങളുലട കൃഷിക്ക്

പ്രച്ചെയക കാൊവസ്ഥയും മണ്ണിന്ലറ

അവസ്ഥയും ആവശ്യമാണ്പ, ഇത് രലപ്പോഴ ും ച്ചരാഗവും കാൊവസ്ഥാ
വയെിയാനവും ബാധിക്കുന്ു.

അപ്പോപ് ോ ടയർസ് ലിമിറ്റഡ്
അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ് 1972 മുെൽ ടയറുകളുലട നിർമ്മാണത്തിെും
വിൽരനയിെും വയാരൃെരാണ്പ. അച്ചൊച്ചളാ െുസ്ഥിര പ്രകൃെിദത്ത
റബ്ബർനയം ("ASNRP") എന്ന് വിളിക്കപ്പപട ന്ന . അച്ചൊച്ചളാ ടയർസ്
ലിമിറ്റഡ്ച്ചെക്കും അെിന്ലറ ഏലെങ്കിെും അനുബന്ധ സ്ഥാരനങ്ങൾ,
അഫിെിച്ചയറ്റുകൾ, പ് ോയിന്റ് പ്പവഞ്ചർ കമ്പനികൾ, അച്ചൊെിച്ചയറ്റുകൾ
എന്ിവയിച്ചെക്കും വയാരിക്കുന്ു. പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബറിന്ലറ െന്തുെിെ
വിെരണം ഉറൊക്കാൻ, രരിസ്ഥിെിലയയും ജനങ്ങലളയും
പ്രെികൂെമായി ബാധിക്കാലെ െുസ്ഥിരമായ രീെിയിൽ ഉത്രാദനം
നടച്ചത്തണ്ടെുലണ്ടന്് അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ്െിരിേറിയുന്ു.

വയോപ്റ്തി
െുസ്ഥിര പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബറിനായുള്ള ച്ചലാബൽ പ്ലാറ്റ്ച്ചഫാം ("GPSNR"
എന്ന വിളിക്കുന്ു). നിർച്ചേശ്ിേ ഘടകങ്ങളും െെവങ്ങളും
അനുെരിക്കുകയും വിര ലികരിക്ക കയ ും പ്രെിദ്ധീകരിക്കുകയും
നടെിൊക്കുകയും ലചയ്യുക എന്ൊണ്പ ASNRP-യുലട കർത്തവയും.
വനങ്ങളുപ്പടയ ും ആവാെവയവസ്ഥയുലടയും രരിവർത്തനം, ജജവ
ജവവിധയനഷ്ടം, മനുഷയാവകാശ് െംഘനങ്ങൾ, പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബർ
വിെരണശ്ൃംഖെയിലെ അെമെവം എന്ിവ രരിഹ്രിേ് ആച്ചഗാള
വിരണിയിൽ െുസ്ഥിരമായ പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബറിന്ലറ ഉയർേ
ച്ചപ്രാത്സാഹ്ിെിക്കുന്െിന് GPSNR പ്രെിജ്ഞാബദ്ധമാണ്പ.
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ASNRP രണ്ട് (2) ഭാഗങ്ങൾ ഉൾലക്കാള്ളുന്ു:
I.
II.

അപ്പോപ്ളോ ടപ്യഴ്സിന്റപ്പെ സ സ്ഥിര സുംഭരണഘടകങ്ങൾ
അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്െിന്ലറ െുസ്ഥിര പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബർ നയ
ഘടകങ്ങൾ

ഭോഗം 1: അപ്പാപ് ാ െപ്യഴ്സിന്ടെ സുസ്ഥിര സംഭരണ ഘെകങ്ങൾ
അച്ചൊച്ചളാ ടയറിന്ലറ െുസ്ഥിര െംഭരണ ഘടകങ്ങളിൽ മൂന്് (3)
വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾലക്കാള്ളുന്ു: െുസ്ഥിര െംഭരണo , െുസ്ഥിര െംഭരണ നയം,
െുസ്ഥിര െംഭരണ മാർഗ്ഗ നിർച്ചേശ് െെവങ്ങൾ:

വിഭോഗം I: െുസ്ഥിര െംഭരണ കാഴ്ചരാട്.
െുസ്ഥിരമായ െംഭരണ നയങ്ങൾ നടപോക്കി അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ് അെിന്ലറ
ബിെിനെിന്രാരിസ്ഥിെികവും ൊമൂഹ്ികവുമായ ആഘാെങ്ങൾ
കുറയ്ക്ക്കുന്െിന്പ്രവർത്തിക്കും. അെംസ്കൃെ വസ്െുക്കളുലട വിെരണ
ശ്ൃംഖെയിൽ ഉണ്ടാകുന് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ, അരകട ൊധയെകൾ,
എന്നിവ രരിഹരിക്കോൻ ഈ തപ്രങ്ങളുും സമയ ബന്ധിതമോയി നടപോക്ക ും സ സ്ഥിര സുംഭരണപ്പത്ത രറ്റിയ ള്ള കോഴ്ചരോട്.

വിഭോഗം II: സുസ്ഥിര സംഭരണ നയം
അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ് അെിന്ലറ വിെരണക്കാലര ദീർഘകാെ
ബിെിനസ്സ്രങ്കാളികളായി കണക്കാക്കുകയും അച്ചൊച്ചളാ
ടച്ചയഴ്െിന്ലറയും അെിന്ലറ വിെരണക്കാരുലടയും മികേ
ൊൽെരയങ്ങൾക്കായി െുറന്െും നയായവുമായ മത്സരം
ച്ചപ്രാത്സാഹ്ിെിക്കുന് നയായവും ധാർമ്മികവുമായ രീെിയിൽ
ബിെിനസ്സ്കാരയങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രെിജ്ഞാബദ്ധമാണ്പ. െുസ്ഥിരമായ
ബിെിനസ്സ്െപ്മ്പദായങ്ങൾ പ്രാപ്െമാക്കുന്െിന്രരിസ്ഥിെി,ൊമ്പത്തിക,
ൊമൂഹ്ിക പ്മഘലകളിൽ ഞങ്ങളുലട വിെരണ ശ്ൃംഖെ
രങ്കാളികളുമായി പ്േർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുച്ചമ്പാൾ, െമയബന്ധിെമായി
ലചെവ് ക റഞ്ഞെും ഗുണ നിെവാരമുള്ളെുമായ ലമറ്റീരിയെുകൾ
നൽകി ഉരച്ചഭാക്തൃ െംെൃപ്െി െുടർേയായി വർദ്ധിെിക്കാൻ ഞങ്ങൾ
പ്ശ്മിക്കും.

.
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വിഭോഗം III: െുസ്ഥിര െംഭരണ മോർഗ്ഗനിർപ്േശ തതവങ്ങൾ
പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബർ വിെരണ ശ്ൃംഖെയിൽ "വനനശ്ീകരണം",
"ആവാെവയവസ്ഥയുലട രരിവർത്തനം" എന്ിവ ഒഴിവാക്കുകയും
അെുച്ചരാലെ "മനുഷയാവകാശ്ങ്ങൾ" െംരക്ഷിക്കുകയും ലചയ്ക്െു
ലകാണ്ട് രരിസ്ഥിെി െംരക്ഷണത്തിന് അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ്
പ്രെിജ്ഞാബദ്ധമാണ്പ.
അപ്പോപ്ളോ ടയർസിന്റപ്പെ സ സ്ഥിര സുംഭരണ നയത്തിന്റപ്പെ
മോർഗനിർപ്േശ തതവങ്ങൾ തോപ്പഴ രെയ ന്നവയോണ്

1. ഭരണം, െുൊരയെ, ഉത്തരവാദിത്തം എന്ിവയിെൂലട ഉന്നത സമീരനും
2. ഞങ്ങളുലട ഉൽെന്ങ്ങളിലെ രുനരുരച്ചയാഗം ലചയ്യാവുന്െും
രുനരുരച്ചയാഗിക്കാവുന്െുമായ അെംസ്കൃെ വസ്െുക്കളുലട
വിരുെീകരിേ ഉരച്ചയാഗം, ഞങ്ങളുലട RM വിെരണ ശ്ൃംഖെ
രങ്കാളികലള അവരുലട നിർമ്മാണ പ്രപ്കിയകളിൽ
രുനരുരച്ചയാഗം ലചയ്ക്െെും രുെുക്കാവുന്െുമായ അെംസ്കൃെ
വസ്െുക്കളുലട ഉള്ളടക്കം
വർദ്ധിെിക്കുന്െിന്ച്ചപ്രാത്സാഹ്ിെിക്കുന്െും ഉൾലെടുന്ു.
3. അെംസ്കൃെ വസ്െുക്കളുലട വിെരണക്കാരുലട നിർമ്മാണ
പ്രപ്കിയകളിെും പ്രവർത്തനങ്ങളിെും, ഉയർന് രരിസ്ഥിെി,
ആച്ചരാഗയം, െുരക്ഷാനിെവാരം എന്ിവയ്ക്ക്കായി
രരിപ്ശ്മിക്കുകയും അതോത് വയവൊയങ്ങളിൽ ബാധകമായ
െർട്ടിഫിച്ചക്കഷനുകൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ലചയ്യുക.
4. അെംസ്കൃെ വസ്െുക്കളുലട വിെരണക്കാരുലട
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബാധകമായ മനുഷയാവകാശ്ങ്ങലളക്കുറിേുള്ള
അന്തർച്ചദശ്ീയവും ആഭയന്തരവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
െമനവയിെിക്കുക
5. മാനയമായ ലൊഴിൽ അജണ്ടയിൽ അന്താരാപ്ഷ്ടമാനദണ്ഡങ്ങൾ
രാെിക്കുന്ുലണ്ടന്് ഉറൊക്കുകയും അെംസ്കൃെ വസ്െുക്കളുലട
വിെരണ ശ്ൃംഖെയിൽ നമ്മുലട 'ഒരുകുടുംബം' െംസ്കാരലത്ത
ച്ചപ്രാത്സാഹ്ിെിക്കുകയും ലചയ്യുക
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6. പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബർ വിെരണ ശ്ൃംഖെയുലട ൊമൂഹ്ികവും,
ൊമ്പത്തികവും, രാരിസ്ഥിെികവുമായ പ്രകടനം
ലമേലെടുത്തുന്െിന് GPSNR മാർഗ്ഗനിർച്ചേശ്ങ്ങൾക്കനുെൃെമായി
പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബർ െുസ്ഥിരെക്ക പ്വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക
7. അെംസ്കൃെ വസ്െുക്കളുലട വിെരണ ശ്ൃംഖെയിലെ െുസ്ഥിര
െംഭരണ രദ്ധതിയിൽ െുടർേയായ ലമേലെടുത്തൽ.
അച്ചൊച്ചളാ ടയർ കമ്പനിക്ക് നൽക്ക ന്ന പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബർ വിെരണക്കാർ
അച്ചൊച്ചളാ െുസ്ഥിര പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബർ ASNR നയം രാെിക്കുലമന്ന്
പ്രെീക്ഷിക്കുന്ു. ഇത് GPSNR ച്ചരാളിെി ലപ്ഫയിംവർക്കുമായി
സുംപ്യോ ിപിചിരിക്ക ന്ന . GPSNR-ന്ലറ നയ ചട്ടക്കൂട് അനുെരിേ്
ഉത്രാദിെിക്കുന് പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബറിന്റ മ ൻഗണന നൽകും. അച്ചൊച്ചളാ
ടച്ചയഴ്സ് അെിന്ലറ എെൊ പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബർ വിെരണക്കാലരയും
അവരുലട ബിെിനസ്സിൽ മാപ്െമെെ, അവരുലട ആപ്ശിത വിെരണ
ശ്ൃംഖെയിൽ ഈ െംരംഭം ച്ചപ്രാത്സാഹ്ിെിക്കുന്െിനും GPSNR നയ
ചട്ടക്കൂടുമായി ച്ചയാജിെിേ് അവരുലട െവന്തം SNR ച്ചരാളിെി
വികെിെിക്കാനും പ്രെിദ്ധീകരിക്കാനും ച്ചപ്രാത്സാഹ്ിെിക്കുന്ു. ച്ചരാളിെി
ആവശ്യകെകൾ നിറച്ചവറ്റുന്െിനുള്ള െമയബന്ധിെ ആവശ്യകെകൾ
അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ് നൽകുകയും വിെരണ ച്ചകാഡുകളും കരാറുകളും,
ഇടരഴകൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് സുംവിധാനങ്ങളും ഈ വിെരണക്കാരുലട
പ്രെീക്ഷകലള പ്രെിഫെിെിക്കുന്ുലണ്ടന്് ഉറൊക്കുകയും ലചയ്യും.

ഭോഗം 2: അപ്പോപ് ോ ടപ്യഴ്െിന്സറ െുസ്ഥിര പ്പകൃതിദത്ത റബ്ബർ
നയ ഘടകങ്ങൾ
അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്െിന്ലറ െുസ്ഥിര പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബർ ച്ചരാളിെി ഘടകങ്ങ
ളിൽ ആറ് (6) വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾലക്കാള്ളുന്ു. അത് പ്പതോഴിൽ,
മനുഷയാവകാശ്ങ്ങൾ, ആച്ചരാഗയവും െുരക്ഷയും, ധാർമ്മികെയും
നിയമരാെനവും, രരിസ്ഥിെി െംരക്ഷണവും രരിരക്ഷ, ഉൽൊദനക്ഷമെ
ലമേലെടുത്തൽ, വിെരണ ശ്ൃംഖെ വിെയിരുത്തൽ, നിരീക്ഷണും
എന്നിവയോണ്. ഈ നയും നടപോക്ക ന്നതിന ള്ള പ്രകടന സ േകങ്ങൾ.

വിഭോഗം I: സതോഴിലും മനുഷയോവകോശങ്ങ

ം

അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ്, ലൊഴിൽ, മനുഷയാവകാശ്ങ്ങൾ എന്നിവ െംബന്ധിേ
യുഎൻ ജഗഡിംഗ്പപ്രിൻെിെിൾസ് ഓൺ ബിെിനസ്, ഹ്യൂമൻ ജററ്റ്സ്
(യുഎൻജിരി), ബിെിനസ്സ്പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഐഎൽഒയുലട എട്ട്പ്രധാന
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കൺലവൻഷനുകൾ, എന്ിവ ഉൾലെലട ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ
(പ്രാച്ചദശ്ികവും ച്ചദശ്ീയവും അന്തർച്ചദശ്ീയവും) രാെിക്കുകയും
അംഗീകരിക്കുകയും ബഹ്ുമാനിക്കുകയും ഉയർത്തിെിടിക്കുകയും
ലചയ്യുന്ു. കരാർ, കുടിച്ചയറ്റ ലൊഴിൊളികൾ, ൊൽക്കാെിക ലൊഴിൊളികൾ
എന്ിവയുൾലെലട എെൊ ലൊഴിൊളികൾക്കും ഈ നയം ബാധകമാണ്പ.
അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ്പ്രെികൂെമായ മനുഷയാവകാശ് പ്രെയാഘാെങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുകച്ചയാ െംഭാവന ലചയ്യുകച്ചയാ ലചയ്യുന്ത് ഒഴിവാക്കുന്ു.
അച്ചൊച്ചളാ ടയറുകളും അെിന്ലറ വിെരണക്കാരും ൊലഴെറയുന്വ
ഉൾലെലട രാെിക്കുന്ു:
1. നിർബന്ധിെ അലെെങ്കിൽ ച്ചബാണ്ടഡ് പ്ലബർ : ലൊഴിൽ െവച്ചമധയാ
ഉള്ളൊയിരിക്കണം കൂടാലെ എെൊ ജീവനക്കാർക്കും നയായമായ
അറിയിെ്െഭിോൽ രിരിഞ്ഞു ച്ചരാകാ െവാെപ്ന്തയമുണ്ടായിരിക്കണം.
2. ബാെച്ചവെ: ബാെച്ചവെ നിച്ചരാധിക്കണം. കുട്ടി എന് രദം
രാജയലത്ത നിയമം അനുവദിക്കുന് രെിനഞ്ച് (15) വയസ്സിന്റ
തോപ്പഴയുള്ള (അലെെങ്കിൽ രെിനാല് (14) അലെെങ്കിൽ നിർബന്ധിെ
വിദയാഭയാെം രൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രായത്തിന്റ തോലഴച്ചയാ
അലെെങ്കിൽ രാജയത്ത്ച്ചജാെി ലചയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ
പ്രായത്തിന്റ തോലഴച്ചയാ ഉള്ള ഏലൊരു വയക്തിലയയും
െൂചിെിക്കുന്ു. അച്ചൊച്ചളാ ടയറുകൾ അത്തരം
അപ്രന്റിസ്ഷിപ് പ്പ്രോപ്ഗാമുകൾക്ക് ബോധകമായ പ്രാച്ചദശ്ിക
നിയമങ്ങളും നിയപ്ന്തണങ്ങളും രാെിക്കുന് നിയമാനുെൃെമായ
ച്ചജാെിസ്ഥെലത്ത അപ്രന്റീസ്ഷിപ് പ്പ്രോപ്ഗാമുകളുലട
ഉരച്ചയാഗലത്ത രിന്തുണയ്ക്ക്കുന്ു.
3. ച്ചജാെി െമയം: ച്ചദശ്ീയ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുെൃെമായി ച്ചജാെി
െമയം. പ്രാച്ചദശ്ിക നിയമങ്ങൾക്ക് വിച്ചധയമായി, അവരുലട
െമ്മെച്ചത്താലട അൊധാരണമായ ബിെിനസ്സ്
സോഹ്ചരയങ്ങളിലൊഴിലക, ഓവർജടം ഉൾലെലട ആഴ്ചയിൽ
അറുരത് (60) മണിക്കൂറിൽ കൂടുെൽ ച്ചജാെി ലചയ്യാൻ
ലൊഴിൊളികൾ ആവശ്യലെടരുത്. ജീവനക്കാർക്ക് ആഴ്ചയിൽ
ഒരു (1) ദിവെലമങ്കിെും അവധി അനുവദിക്കണം, അനയായമായ
ലൊഴിൽ െപ്മ്പദായങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്.
4. മാനയമായ ജീവിെച്ചവെനവും ആനുകൂെയങ്ങളും രിന്തുണയ്ക്ക്കുക:
ലൊഴിൊളികൾക്ക് നൽകുന് നഷ്ടരരിഹ്ാരം, മിനിമം ച്ചവെനം, ഓവർ
ജടം െമയം, രീസ് പ്െറ്റ്, നഷ്ടരരിഹ്ാരത്തിന്ലറ മറ്റ്ഘടകങ്ങൾ
എന്ിവയുൾലെലട ബാധകമായ എെൊ ച്ചവെന നിയമങ്ങൾക്കും
അനുെൃെമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാച്ചദശ്ിക അലെെങ്കിൽ
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അന്തർച്ചദശ്ീയ നിയമങ്ങൾ അനുെരിേ് നിയമരരമായി ബോധകമോയ
ആനുകൂെയങ്ങൾ നൽകുകയും ലചയ്യും
5. വിച്ചവചനരഹ്ിെം: വംശ്ം, നിറം, പ്രായം, െിംഗച്ചഭദം, ച്ചദശ്ീയെ,
ജവവാഹ്ിക നിെ, ഗർഭോവസ്ഥ, രാപ്ഷ്ടീയ ബന്ധം അലെെങ്കിൽ
പ്രാച്ചദശ്ികമായി നിച്ചരാധിേിരിക്കുന്െുച്ചരാലെ നിയമനത്തിെും
ലൊഴിൽ രീെികളിെും വിച്ചവചനം രാടിെെ. നിയമം. അച്ചൊച്ചളാ
ടയറുകളും അെിന്ലറ െവാഭാവിക റബ്ബർ വിെരണക്കാരും അവരുലട
ച്ചജാെിസ്ഥെങ്ങളിൽ െിംഗെമെവലത്ത രിന്തുണയ്ക്ക്കും
6. മനുഷയെവരരമായ ലരരുമാറ്റം: എെൊ ജീവനക്കാച്ചരാടും
ബഹ്ുമാനച്ചത്താടും മാനയെച്ചയാടും ലരരുമാറുന്ു. ജെംഗിക
രീഡനം, ജെംഗിക ദുരുരച്ചയാഗം, ശ്ാരീരിക രീഡനം,
മാനെികച്ചമാ ശ്ാരീരികച്ചമാ ആയ ബെപ്രച്ചയാഗം അലെെങ്കിൽ
വാക്കാെുള്ള ദുരുരച്ചയാഗം എന്ിവ ഉൾലെലട കഠിനവും
മനുഷയെവരഹ്ിെവുമായ ലരരുമാറ്റം ഇെെ
7. കൂട്ടായ്ക്മയുലടയും കൂട്ടായ വിെച്ചരശ്െിന്ലറയും െവാെപ്ന്തയം:
പ്രാച്ചദശ്ിക നിയമപ്രകാരം അനുവദനീയമായ ജീവനക്കാരുലട
നിയമരരമായ അവകാശ്ങ്ങലള വിെരണക്കാർമാനിക്കും;
ജീവനക്കാരുലട ലമാത്തത്തിെുള്ള ച്ചക്ഷമം ഏലറ്റടുക്കുന് അത്തരം
അച്ചൊെിച്ചയഷനുകൾ രൂരീകരിക്കാൻ ജീവനക്കാലര
ച്ചപ്രാത്സാഹ്ിെിക്കുകയും ലചയ്യും
8. കമ്മയൂണിറ്റി ഉരജീവനമാർഗം: മെിയായ ശ്ുചിെവവും
രാർെിടവും, കുടിലവള്ളവും ശ ദ്ധമോയ ും/ ശ്ുചിെവവ മ ള്ള
ഭക്ഷണവും, ൊമ്പത്തികവും ൊമൂഹ്ികവും
ൊംസ്കാരികവുമായ അവകാശ്ങ്ങൾ എന്ിവയുള്ള പ്രാച്ചദശ്ിക
െമൂഹ്ങ്ങളുലട മാനയമായ ജീവിെൊഹ്ചരയങ്ങലള
രിന്തുണയ്ക്ക്കുക.
9. െച്ചേശ്വാെികളുമായും പ്രാച്ചദശ്ിക െമൂഹ്ങ്ങളുമായും നടന്ു
ലകാണ്ടിരിക്കുന്െും ഫെപ്രദവും ൊംസ്കാരികമായ െംവാദ
മോർഗ്ഗങ്ങൾ സ്ഥാരിക്കുക.
10. െച്ചേശ്വാെികളുലടയും പ്രാച്ചദശ്ിക െമൂഹ്ങ്ങളുലടയും
(ഐരി/എൽെി) രരമ്പരാഗെവും ൊമുദായികവുമായ
ഭൂവുടമാവകാശ്ങ്ങലള മാനിക്കുകയും െംരക്ഷിക്കുകയും ലചയ്യുക.
െച്ചേശ്വാെികൾക്കും പ്രാച്ചദശ്ിക കമ്മയൂണിറ്റികൾക്കും (IP/LC) ഭൂമി,
പ്രച്ചദശ്ങ്ങൾ, വിഭവങ്ങൾ എന്ിവയ്ക്ക്കുള്ള അവകാശ്ങ്ങൾ, ൌജനയ
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മുൻകൂർ, വിവരമുള്ള െമ്മെം (FPIC) െുരക്ഷിെമാണ്പ, കൂടാലെ IP/LC
വിച്ചധയമായ ഏലൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും അവരുലട െമ്മെം
നൽകാച്ചനാ െടഞ്ഞുവയ്ക്ക്കാച്ചനാ അവകാശ്മുണ്ട്. FPIC പ്രപ്കിയ.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഐരി/എൽെി അവകാശ്ങ്ങലള
െടസ്സലെടുത്തുച്ചമ്പാൾ, നഷ്ടരരിഹ്ാരം ചർേലചയ്യുകയും
എഫ്രിഐെി പ്രപ്കിയയുലട ചർോ ഫെങ്ങളിൽ
പ്രെിഫെിെിക്കുകയും വിവരിക്കുകയും ലചയ്യുന് ഉചിെവും
രരസ്രര െമ്മെവുമായ നടരടികളിെൂലട ഐരി/എൽെിക്ക്
വിധയമായ ഏലൊരു ൊമെവും നടത്തണം. അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്ച്ചൊ
അെിന്ലറ െവാഭാവിക റബ്ബർ വിെരണക്കാച്ചരാ മുമ്പ് എഫ്രിഐെി
െുരക്ഷിെമാക്കാലെ ഐരി/എൽെിയുലട ഭൂമി, പ്രച്ചദശ്ങ്ങൾ,
വിഭവങ്ങൾ എന്ിവ വിനിച്ചയാഗിക്കുകച്ചയാ അലെെങ്കിൽ ച്ചദാഷം
ലചയ്യുകച്ചയാ ലചയ്ക്െിട്ടുള്ള െന്ദർഭങ്ങളിൽ രരസ്രര
െമ്മെച്ചത്താലടയുള്ള നടരടി പ്കമങ്ങളിെൂലട പ്രെിവിധി നൽകുന്െിന്
അത്തരം നടരടികൾ െവീകരിക്കുന്െിലന അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ്
രിന്തുണയ്ക്ക്കുന്ു. നടൊക്കൽ കമ്മയൂണിറ്റിയും GPSNR അംഗവും
കൂടാലെ/അലെെങ്കിൽ രരസ്രര െമ്മെമുള്ള മൂന്ാം കക്ഷിയും (കൾ)
െംയുക്തമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ു.
FPIC പ്രപ്കിയയ്ക്ക്കായി രിന്തുടച്ചരണ്ട അംഗീകൃെ രീെികൾ ഇവയാണ്പ:
-

UN-REDD (2012) ൌജനയ, മുൻകൂർ, വിവരമുള്ള െമ്മെം െംബന്ധിേ
മാർഗ്ഗ നിർച്ചേശ്ങ്ങൾ
RSPO (2015) RSPO അംഗങ്ങൾക്ക് സൗജനയവും മുൻകൂർ
അറിവുള്ളെുമായ െമ്മെം
- FAO (2015) ൌജനയവും മുൻകൂർ വിവരമുള്ളെുമായ െമ്മെ
മാനുവൽ

11. രരോതി രരിഹോര സുംവിധോനും : അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ ും അെിന്ലറ
െവാഭാവിക റബ്ബർ വിെരണക്കാരും 2022-ഓലട െച്ചേശ്ീയപ്രയ ും
പ്രാച്ചദശ്ിക െമൂഹ്ങ്ങപ്പളയ ും (IP/LC) ഉൾലെലട എെൊ
രങ്കാളികളുമായും ഒരു രരാെി രരിഹോര െംവിധാനവും
ആശ്യവിനിമയ ചാനെുകളും യുഎൻജിരിയുലട
ഫെപ്രാപ്െിമാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുെൃെമായി സ്ഥാരിക്കുകയും
രരിരാെിക്കുകയും ലചയ്യും.
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വിഭോഗം II: ആപ്രോഗയവും െുരക്ഷയും
1. ലൊഴിൽ െുരക്ഷ: ശ്രിയായ രൂരകൽെന, എഞ്ചിനീയറിംഗ്പ,
അഡ്മിനിസ്ച്ചപ്ടറ്റീവ് നിയപ്ന്തണങ്ങൾ, പ്രെിച്ചരാധ അറ്റകുറ്റെണികൾ,
െുരക്ഷിെമായ ലൊഴിൽ നടരടിപ്കമങ്ങൾ (ച്ചൊക്കൗട്ട് / ടാഗ്പഔട്ട്
ഉൾലെലടയുള്ളവ) എന്ിവയിെൂലട െുരക്ഷാ അരകടങ്ങളിച്ചെക്കുള്ള
ലൊഴിൊളി സമ്പർക്കങ്ങൾ (ഉദാഹ്രണത്തിന്, ഇെക്ടപ്ടിക്കൽ, മറ്റ്
ഊർജ്ജ ച്ചപ്ൊെസ്സുകൾ, അഗ്നിശ്മന വാഹ്നങ്ങൾ, വീഴ്ച
അരകടങ്ങൾ) നിയപ്ന്തിക്കണം. ഈ മാർഗങ്ങളിെൂലട അരകടങ്ങൾ
ച്ചവണ്ടപ്െ നിയപ്ന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ൊഹ്ചരയത്തിൽ,
ലൊഴിൊളികൾക്ക് ഉചിെമായ വയക്തിഗെ െംരക്ഷണ ഉരകരണങ്ങൾ
നൽകണം. െുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്യിക്കുന്തിന്റ പ്പതോഴിൊളികൾക്ക്
രിഴ ചുമത്തിെെ
2. അടിയന്തര െയ്യാലറടുെ്: അടിയന്തര ൊഹ്ചരയങ്ങളും
െംഭവങ്ങളും െിരിേറിയുകയും വിെയിരുത്തുകയും, അടിയന്തര
റിച്ചൊർട്ടിംഗ്പ, ജീവനക്കാരുലട അറിയിെ്, കുടിലയാഴിെിക്കൽ
നടരടിപ്കമങ്ങൾ, ലൊഴിൊളികളുലട രരിശ്ീെനവും,
ഉചിെമായെീരിടുത്തം, അഗ്നിശമനും ഉരകരണങ്ങൾ
എന്ിവയുൾലെലടയുള്ള അടിയന്തര രദ്ധെികളും പ്രെികരണ
നടരടിപ്കമങ്ങളും നടെിൊക്കുന്െിെൂലട അവയുലട ആഘാെം
കുറയ്ക്ക്കുകയും മെിയായ എക്ടെിറ്റ് സൗകരയങ്ങളും
വീലണ്ടടുക്കൽ രദ്ധെികളും ച്ചവണം.

3. വയാവൊയിക ശ്ുചിെവം: ലകമിക്കൽ, ബച്ചയാളജിക്കൽ,
ഫിെിക്കൽ രദോർത്ഥങ്ങളുമോയ ള്ള ലൊഴിൊളി സമ്പർക്കും
െിരിേറിയുകയും വിെയിരുത്തുകയും നിയപ്ന്തിക്കുകയും ച്ചവണം.
എൻജിനീയറിങ്, അഡ്മിനിസ്ച്ചപ്ടറ്റീവ് മോർഗങ്ങൾ വഴി
അരകടങ്ങൾ ച്ചവണ്ടപ്െ നിയപ്ന്തിക്കാൻ കഴിയാലെ വരുച്ചമ്പാൾ,
ലൊഴിൊളികൾക്ക് ഉചിെമായ വയക്തിഗെ െംരക്ഷണ
ഉരകരണങ്ങൾ നൽകണം.
4. ശോരീരിക അദ്ധവോനും ആവശയമ ള്ള: മോന ഷിക അദ്ധവോനും
കൂട തല ള്ള ലമറ്റീരിയൽ ഹ്ാൻഡ്െിംഗ്പ, അമിത ഭോരപ്പമട ക്കൽ,
ദീർഘച്ചനരം നിൽക്കുക, വളലര ആവർത്തിേുള്ള അലെെങ്കിൽ
ശ്ക്തമായ അെംബ്ലി ച്ചജാെികൾ എന്ിവയുൾലെലട
ശ്ാരീരികമായി ആവശ്യലെടുന് ച്ചജാെികളിച്ചെക്ക് ലൊഴിൊളി

11

എക്ടസ്ച്ചരാഷർ സമ്പർക്കും െിരിേറിയുകയും
വിെയിരുത്തുകയും നിയപ്ന്തിക്കുകയും ച്ചവണം.
5. ലമഷീൻ യപ്ര സുംരക്ഷണും: ലൊഴിൊളികൾ ഉരച്ചയാഗിക്കുന്
യപ്ന്തങ്ങൾക്കായി ഫിെിക്കൽ ഗാർഡുകളും ഇന്റർച്ചൊക്കുകളും
നൽകുകയും, ശ്രിയായി രരിരാെിക്കുകയും ച്ചവണം.
6. ച്ചഡാർമിറ്ററിയും കാന്റീനും: ലൊഴിൊളികൾക്ക് വൃത്തിയുള്ള
ച്ചടായ്ക്െറ്റ് സൗകരയം, കുടിലവള്ളം, ശ േിതവമ ള്ള ഭക്ഷണം െയ്യാറാക്കൽ,
െംഭരണ ൌകരയങ്ങൾ എന്ിവ െഭയമാക്കണം. ലൊഴിൊളികളുലട
ച്ചഡാർമിറ്ററികൾ വൃത്തിയുള്ളെും െുരക്ഷിെവും അടിയന്തിരമായി
രുറത്തുകടക്കുന്െും മെിയായ ചൂടും ലവന്റിച്ചെഷനും നയായമായ
വയക്തിഗെ ഇടവും നൽകുന്െുമാണ്പ. കൂടാലെ, കാന്റീനിൽ ച്ചജാെി
ലചയ്യുന് ലൊഴിൊളികൾ ഇടയ്ക്ക്കിലട ആച്ചരാഗയ രരിച്ചശ്ാധനയ്ക്ക്ക്
വിച്ചധയരാകണം.
7. ആച്ചരാഗയ രരിച്ചശ്ാധന: ലകമിക്കൽ, ബച്ചയാളജിക്കൽ
അരകടങ്ങൾക്ക് വിച്ചധയരായ ലൊഴിൊളികൾ ഇടയ്ക്ക്കിലട
ആച്ചരാഗയ രരിച്ചശ്ാധനയ്ക്ക്ക് വിച്ചധയരാകണം.
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വിഭോഗം III: ധാർമ്മികതയും നിയമപരമോയ അനുെരണവും
അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ് അത്പ്രവർത്തിക്കുന് പ്രച്ചദശ്ങ്ങളിലെ ബാധകമായ
നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും രാെിക്കുകയും അെിന്ലറ വിെരണക്കാർ
അവരുലട പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ എെൊ നിയമരരമായ ആവശ്യകെകളും
എെൊയ്ക്ച്ചൊഴും രാെിക്കണലമന്് പ്രെീക്ഷിക്കുകയും ലചയ്യുന്ു.
1) ഭൂമി രിടിലേടുക്കൽ/ഏലറ്റടുക്കൽ എന്നീ നടരടികൾ
നിച്ചരാധിക്കലെടും.
2) ബിെിനസ്സ് സമപ്ഗത: എെൊ ബിെിനസ്സ് ഇടരാടുകളിെും
പ്രെീക്ഷിക്കുന് െമപ്ഗെയുലട ഏറ്റവും ഉയർന് നിെവാരം.
അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ ും അെിന്ലറ വിെരണക്കാരും ഏലെങ്കിെും
െരത്തിെുള്ള അഴിമെിയും ലകാള്ളയും െട്ടിെും കർശ്നമായി
നിച്ചരാധിേിരിക്കുന്ു, ഇത് പ്ശദ്ധയിൽ പ്പരട്ടോൽ ഈ ഇടരാടുകൾ
ഉടനടി അവൊനിെിക്കുന്െിന് കോരണമാച്ചയക്കാം.
3) അനുചിെമായ ച്ചനട്ടമിെെ: അനാവശ്യച്ചമാ അനുചിെച്ചമാ ആയ ച്ചനട്ടം
ച്ചനടുന്െിന് കകക്കൂെിച്ചയാ മറ്റ് മോർഗങ്ങച്ചളാ െവീകരിക്കരുത്.
4) വിവരങ്ങളുലട ലവളിലെടുത്തൽ: ബിെിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ,
ഘടന, ൊമ്പത്തിക സ്ഥിെി, പ്രകടനം എന്ിവലയക്കുറിേുള്ള
വിവരങ്ങൾ ബാധകമായ ചട്ടങ്ങൾക്കും മികേ വയവൊയ
െപ്മ്പദായങ്ങൾക്കും അനുെൃെമായി ലവളിലെടുത്തണം.
5) നയായമായ ബിെിനസ്സ്, രരെയം ലചയ്യൽ, മത്സരം: നയായമായ
ബിെിനസ്സ്, രരെയം, മത്സരം എന്ിവയുലട മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ഉയർത്തിെിടിച്ചക്കണ്ടൊണ്പ. ഉരച്ചഭാക്തര പ്പട വിവരങ്ങൾ
െംരക്ഷിക്കുന്െിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം

വിഭോഗം IV: പരിസ്ഥിതി െംരക്ഷണവും രരിരാലനവും
അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്െിന്ലറ പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബർ വിെരണക്കാർ
രരിസ്ഥിെിലയ െംരക്ഷിക്കുന് രീെിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. ഉൽൊദന
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ലരാെുജനങ്ങളുലട ആച്ചരാഗയവും െുരക്ഷിെെവവും
െംരക്ഷിേു ലകാണ്ട് െമൂഹ്ത്തിെും രരിസ്ഥിെിയിെും പ്രകൃെി
വിഭവങ്ങളിെുമുള്ള പ്രെികൂെ പ്രെയാഘാെങ്ങൾ ക െയ്ക്ക്ക കയ ും പ്പേയ്ുും.
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അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്െിന്ലറ ബിെിനസ്സും അെിന്ലറ െവാഭാവിക റബ്ബർ
വിെരണക്കാരും, രരിസ്ഥിെിലയ െംരക്ഷിക്കുകയും രരിരോലിക്ക കയ ും
രിന്തുണയ്ക്ക്കുകയും ലചയ്യും 1)

HCV-കളും HCS-ഉം: കാൊവസ്ഥാ വയെിയാനലത്ത അഭിെംച്ചബാധന
ലചയ്യുന്െിൽ നിർണായകമായ ഉയർന് െംരക്ഷണ മൂെയങ്ങളുലട
(HCVs) ഭൂവിസ്െൃെിയുലടയും ഉയർന് കാർബൺ ച്ചറാക്ക് (HCS)
വനങ്ങളുലടയും വനനശ്ീകരണച്ചമാ അരചയച്ചമാ െടയുക.
അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ് അെിന്ലറ െവാഭാവിക റബ്ബർ
വിെരണക്കാരും വനനശ്ിെിക്കലെട്ടച്ചൊ HCV-നശ്ിെിേച്ചൊ ആയ
പ്രച്ചദശ്ങ്ങളിൽനിന്് അസുംസ്കൃത വസ്ത ക്കൾ സുംഭരിക്കോൻ
രാടിെെ. 2019 ഏപ്രിൽ 1ന് പ്ശഷമുള്ള ഏലൊരു െംഘനവും
(ജിരിഎസ്എൻ ആറുമായി ച്ചയാജിെിേ്) ഈ നയം
രാെിക്കാത്തൊയി കണക്കാക്കും.

2)

െവാഭാവിക വനം: പ്രകൃെി ദത്ത വനങ്ങൾ, മറ്റ്
ആവാെവയവസ്ഥകൾ എന്ിവ െംരക്ഷിക്കുകയും അവയുലട
രുനരുദ്ധാരണലത്ത രിന്തുണയ്ക്ക്കുകയും അെുച്ചരാലെ െലന്
ച്ചവട്ടയാടൽ, അമിെ ച്ചവട്ടയാടൽ, ആവാെവയവസ്ഥയുലട നഷ്ടം
എന്ിവയിൽ നിന്് സവോധീനമുള്ള ച്ചമഖെകളിലെ വനയ
ജീവിെംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങലള രിന്തുണയ്ക്ക്കുകയും ലചയ്യുക.

3)

ൊൻഡ് മോച്ചനജ്ലമന്റ്: നിെം ഒരുക്കൽ, മോലിനയ
നിർമോഞ് നും കൂടാലെ/അലെെങ്കിൽ മറ്റ് കോരണങ്ങളാൽ
രുെിയച്ചൊ നടന്ുലകാണ്ടിരിക്കുന്ച്ചൊ ആയ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ത െസ്സോയ സ്ഥലങ്ങളില ള്ള തീ
ഉരച്ചയാഗിക്കുന്ത് നിച്ചരാധിക്കുക.

4)

ജെത്തിന്ലറയും മണ്ണിന്ലറയും ഗുണനിെവാരം: മണ്ണിന്ലറ
ഗുണനിെവാരച്ചത്താലടാെം ജെത്തിന്ലറ അളവും
ഗുണനിെവാരവും െംരക്ഷിക്കുക, കാർഷിക, വയാവൊയിക
രാെവസ്െുക്കളിൽ നിന്ുള്ള ജെ മെിനീകരണം െടയുക,
മലണ്ണാെിെ്, അവശ്ിഷ്ടം, ച്ചരാഷകങ്ങളുലട നശ്ീകരണം, െകർേ,
മെിനീകരണം എന്ിവ െടയുക. ലകമിക്കൽ, മോലിനയ
നിർമോഞ് നും, നിർമോഞ് നും, ര നര രപ്യോഗും,
വയാവൊയിക മെിനജെ െംസ്കരണം, ഡിസ്ചാർജ്,
രാരിസ്ഥിെിക അനുമെികൾ, രാരിസ്ഥിെിക റിച്ചൊർട്ടിംഗ്പ
എന്ിവ െംബന്ധിേ ആവശ്യകെകൾ ച്ചരാലെ, ബാധകമായ
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എെൊ രാരിസ്ഥിെിക നിയമങ്ങളും നിയപ്ന്തണങ്ങളും
മാനദണ്ഡങ്ങളും വിെരണക്കാർ രാെിച്ചക്കണ്ടൊണ്പ.

5)

െണ്ണീർത്തടങ്ങൾ: െണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, ലവള്ളം വറ്റിേ് കത്തിോൽ,
വെിയ അളവിൽ കാർബൺ ജഡ ഓക്ടജെഡ്
വോയുവിച്ചെക്ക് വിടുന്ു, കാൊവസ്ഥാ വയെിയാനത്തിന്
െംഭാവനലചയ്യുന്ു, ആവാെ വയവസ്ഥലയ അെവസ്ഥമാക്കുന്ു,
മനുഷയന്ലറ ആച്ചരാഗയലത്ത ബാധിക്കുന്ു. അെിനാൽ,
െണ്ണീർത്തടങ്ങളിപ്പല പ്രകൃെി ദത്ത റബ്ബർ ച്ചൊട്ടങ്ങളിൽ നിന്്
പ്രകൃെി ദത്ത റബ്ബർ വികെിെിക്കുന്ത് വിെരണക്കാർ
നിര ത്സോഹപ്പപട പ്ത്തണ്ടതോണ്.

വിഭോഗം V: ഉൽപോദനക്ഷമത സമച്ചസപടുത്തുന്നു
ആനുകാെി കമീറ്റിംഗുകൾ, രരിശ്ീെനം, ച്ചബാധവൽക്കരണ രരിരാടികൾ
എന്ിവയിെൂലട ഉൽൊദന പ്രപ്കിയകൾ, ഗുണനിെവാരം, ഉൽൊദനം
എന്ിവ ലമേലെടുത്തുന്െിൽ അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ് അെിന്ലറ െവാഭാവിക
റബ്ബർ വിെരണക്കാലര രിന്തുണയ്ക്ക്കുകയും ച്ചപ്രാത്സാഹ്ിെിക്കുകയും
ലചയ്യുന്ു. ഉൽൊദനക്ഷമെയിെും ഗുണനിെവാരത്തിെും ഇത്തരം
ലമേലെടുത്തെുകൾ രുെിയ റബ്ബർ ച്ചൊട്ടങ്ങൾ അമിെമായി
വർദ്ധിെിക്കാലെ ഉൽൊദകന്ലറ വിെരണ ച്ചശ്ഷി വർദ്ധിെിക്കാൻ
െഹ്ായിക്കുലമന്് ഞങ്ങൾ വിശ്വെിക്കുന്ു.
ഊർജ്ജം, ലവള്ളം, അെംസ്കൃെ വസ്െുക്കൾ െുടങ്ങിയ രരിമിെമായ
വിഭവങ്ങളുലട ഉരച്ചയാഗം െജീവമായി കുറയ്ക്ക്കുന്െിനും ഈ
രരിമിെമായ വിഭവങ്ങൾ ഉരച്ചയാഗിക്കുന്െിന്ലറ കാരയക്ഷമെ
രരമാവധി വർദ്ധിെിക്കുന്െിനും അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ ും അെിന്ലറ
വിെരണക്കാരും പ്രപ്കിയകൾ നിെവിെുലണ്ടന്് ഉറൊക്കണം. കാർബൺ
ഉദ്വമന വ ും െഘൂകരിക്കുക.
അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ് അെിന്ലറ വിെരണക്കാർ ഈ ആവശ്യകെകൾ
നടെിൊക്കുകയും അവരുലട വിെരണ ശ്ൃംഖെയിലെ അടുത്ത
തട്ടുകളിപ്ലക്ക് വയോരിെിക്കുകയും ലചയ്യുലമന്് പ്രെീക്ഷിക്കുന്ു.
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വിഭോഗം VI: െപ്ലൈ സചയിൻ മൂലയനിർണ്ണയവും സുതാരയതയും
അച്ചൊച്ചളാ ടയറുകൾ അെിന്ലറ െവാഭാവിക റബ്ബർ വിെരണ ശ്ൃംഖെയുലട
വിെയിരുത്തൽ നടത്തുകയും ഏലെങ്കിെും അരകടൊധയെകൾ
കുറയ്ക്ക്കുന്െിന് വിെരണക്കാരുമായി കൂടുെൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും
ലചയ്യും. ഞങ്ങളുലട വിെരണ ശ്ൃംഖെയിൽ പ്രകൃെി ദത്ത റബ്ബറിന്ലറ
മാെിംഗും കലണ്ടത്തെും ഞങ്ങൾ ച്ചപ്രാത്സാഹ്ിെിക്കുകയും, േില
അധികാരരരിധിയിെുള്ള പ്മഘകളിൽ ഇത് രാെിക്കപ്പരട ന്ന പ്ണ്ടോ എന്ന്
രരിച്ചശ്ാധിക്കുകയും പ്പേയ്ുും.
അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ് പ്രകൃെി ദത്ത റബ്ബർ വിെരണക്കാലര പ്പലവൽ-1
തലത്തിപ്ലക്ക് കപ്പണ്ടത്ത കയ ും നിലനിർത്ത കയ ും പ്പേയ്ക്തിട്ടുണ്ട്.
എന്ിരുന്ാെും, വിെരണ ശ്ൃംഖെയിലെ ലചറുകിട ഉടമകളുലട
ഛിന്ഭിന്മായ െവഭാവം കാരണം, ലചറുകിട ഉടമകൾകളുപ്പടയ ും
കർഷകര പ്പടയ ും എെൊ പ്പ്സോതസ്സുകളുും കപ്പണ്ടത്ത ക വളലര െങ്കീർണ്ണമാണ്പ.
പ്പലവൽ-1 തലത്തിന് അെുറം റബ്ബറിന്ലറ കലണ്ടത്തൽ കൂടുെൽ
ലമേലെടുത്തുന്െിന് ിരിഎസ്എൻആർ െംരംഭങ്ങളിെൂലട അച്ചൊച്ചളാ
ടച്ചയഴ്സ് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ രങ്കാളികളുമായി െജീവമായി
പ്രവർത്തിക്കുന്ു.
ഈ എഎസ്എൻആർരി (ഒെംജിരിഎസ്എൻആർ ച്ചരാളിെി
ഘടകങ്ങളും) വിെരണക്കാരൻ അനുെരിക്കാത്ത െന്ദർഭങ്ങളിൽ,
മുൻകാെച്ചമാ നിെവിെുള്ളച്ചൊ ആയ പ്രശ്നങ്ങളുലട
അനുരൂരീകരണത്തിച്ചെക്കും കൂടാലെ/അലെെങ്കിൽ രരിഹ്ാരത്തിച്ചെക്കും
നീങ്ങുന്െിന് വിെരണക്കാർ െമയബന്ധിെമായ നടൊക്കൽ രദ്ധെികൾ
വികെിെിക്കും.

നിരീക്ഷണവും റിപ്പോർട്ടിംഗും
അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ് അെിന്ലറ പ്രധാന പ്രകൃെി ദത്ത റബ്ബർ
വിെരണക്കാരുമായി ച്ചനരിട്ടുള്ളെും ലവർചവൽ മാധയമങ്ങളിെൂലടയും
രെിവായി ഇടരഴകുന്ു. വിെരണക്കാരുലട വിെയിരുത്തൽ, വികെനം
എന്ിവയുലട പ്രപ്കിയയിെൂലട, അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ് അെിന്ലറ െവാഭാവിക
റബ്ബർ വിെരണക്കാലര അവരുലട െുടർേയായ ലമേലെടുത്തെിെൂലടയും
അവരുലട ഗുണ നിെവാരമാച്ചനജുലമന്റ് സുംവിധാനലത്ത
ശ്ക്തിലെടുത്തുന്െിെും അവലര െഹ്ായിക്കുകലയന്െക്ഷയച്ചത്താലട
ഫാക്ടടറി ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തുന്ു. അെിന്ലറ വിെരണക്കാരുമായുള്ള
രെിവ് ഇടലരടെുകൾ, വിെരണ ശ്ൃംഖെയിലെ യഥാർത്ഥവും
ൊധയെയുള്ളെുമായ അരകടൊധയെകൾ വിെയിരുത്തുന്െിന് ഉയർന്ന
തല െജപ്ല ലചയിൻ രങ്കാളികളുമായുള്ള അെിന്ലറ പ്രവർത്തനലത്ത
രിന്തുണയ്ക്ക്കും. ഇത് അരകടൊധയെകൾ കപ്പണ്ടത്ത ന്നതിന ും െഘൂകരണ
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പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികെിെിക്കുന്െിനും െഹ്ായിക്കും. ഭൂപ്രകൃെിയിച്ചൊ
അധികാര രരിധിയിച്ചൊ മറ്റ്സ്ച്ചരഷയൽ െെത്തിച്ചൊ GPSNR െെവങ്ങൾ
ഉയർത്തിെിടിക്കുന് മൾട്ടി-ച്ചറക്ക് ച്ചഹ്ാൾഡർ പ്ലാനിംഗ്പ, ച്ചരാളിെി
പ്ശ്മങ്ങളിൽ രലങ്കടുക്കാൻ / രിന്തുണയ്ക്ക്കാൻ അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ്
പ്രെിജ്ഞാബദ്ധമാണ്പ.
കവാളിറ്റി മാച്ചനജ്ലമന്റ് സിറം, ലപ്രാകയുർലമന്റ് പ്പ്രോെസ്, ലപ്രാഡക്ഷൻ
ച്ചപ്രാെസ്, കറമർ ലകയർ, െർവീെിംഗ്പ, ആച്ചരാഗയം, െുരക്ഷ, രരിസ്ഥിെി
എന്ിവലയക്കുറിേുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉൾലക്കാള്ളുന് മുൻകൂട്ടി
നിശ്ചയിേിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങലള അടിസ്ഥാനമാക്കി രെിവ് ഓഡിറ്റുകൾ
ഇടയ്ക്ക്കിലട നടത്തുന്ു. കലണ്ടത്തിയ ഏലെങ്കിെും രിഴവ കൾ
ലമേലെടുത്തൽ പ്രവർത്തന രദ്ധെികളിെൂലട വിെരണക്കാരുമായി
െംയുക്തമായി ചർേ ലചയ്യുകയും രരിഹ്രിക്കുകയും ലചയ്യുന്ു.
ജിരിഎസ്എൻആറിന്ലറ എെൊ െെവങ്ങളും അെിന്ലറ മാച്ചനജ്ലമന്റ്
േട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ െംച്ചയാജിെിേ് അരകടൊധയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
െമീരനം ഇത് രിന്തുടരും.
അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ് അെിന്ലറ പ്രെിബദ്ധെകളിൽ നിർേിഷ്ടെക്ഷയങ്ങളും
നാഴികക്കെെുകളും െജ്ജീകരിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും
പ്രെിജ്ഞലയടുക്കുകയും അച്ചൊച്ചളാ ടയറിന്ലറ െീരുമാനലമടുക്കൽ
പ്രപ്കിയകളിൽ ഈ പ്രെിബദ്ധെകൾ ഉറെിക്കാൻ െീരുമാനിക്കുകയും
ലചയ്യുന്ു. ഈ െക്ഷയങ്ങളും നാഴികക്കെെുകളും അവയുലട പ്രകടനങ്ങളും
ആനുകാെിക അപ്ച്ചഡറ്റും വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിെുള്ള ഫീഡ്ബാക്കും
വഴി എെൊ രങ്കാളികൾക്കും അച്ചൊച്ചളാ ടച്ചയഴ്സ് രരെയമായി െഭയമാക്കും

ഞങ്ങസ

െമീപിക്കുക:

ASNRP-യിൽ എലന്തങ്കിെും ച്ചചാദയങ്ങൾ ഉലണ്ടങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങലള
ബന്ധലെടാൻ മടിച്ചക്കണ്ടെിെെ richard.lim@apollotyres.com.

~~~ അവൊനം~~~
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അനുബന്ധം (പദോവലിയും നിർവചനങ്ങ

ം)

Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR)
2018 ഒക്ടച്ചടാബറിൽ സ്ഥാരിെമായ പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബർ െുസ്ഥിരെയ്ക്ക്കുള്ള
ഒരുപ്ലാറ്റ്ച്ചഫാമാണ്പ GPSNR. പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബർ കർഷകർ, വയാരാരികൾ,
ച്ചപ്രാെെർമാർ, ടയർ നിർമ്മാൊക്കൾ, മറ്റ് റബ്ബർ ഉൽെന്നിർമ്മാൊക്കൾ,
കാർ നിർമ്മാൊക്കൾ, െിവിൽ െർവീസ് ഓർഗജനച്ചെഷനുകൾ െുടങ്ങി
വിവിധ രങ്കാളികലള ഉൾലെടുത്തി ച്ചവൾഡ് ബിെിനസ് കൗൺെിൽ ച്ചഫാർ
െസ്ലറ്റയ്ക്നബിൾ ലഡവെപ്ലമന്റ് (WBCSD) ന്ലറ ടയർ ഇൻഡസ്പ്ടി
ച്ചപ്രാജക്ടട് (TIP) ആണ്പ ഇത് സ്ഥോരിേത്.
Link to GPSNR Website - https://sustainablenaturalrubber.org/
ബാെച്ചവെ:
അരകടകരമായച്ചൊ കുട്ടിയുലട വിദയാഭയാെലത്ത െടസ്സലെടുത്തുന്ച്ചൊ
അലെെങ്കിൽ കുട്ടിയുലട ആച്ചരാഗയത്തിച്ചനാ ശ്ാരീരികച്ചമാ മാനെികച്ചമാ
ആത്മീയച്ചമാ ധാർമ്മികച്ചമാ ൊമൂഹ്ികച്ചമാ ആയ വികെനത്തിന്
ഹോനികരമാകാൻ ൊധയെയുള്ള ച്ചജാെി.
നിർബന്ധിത പ്പതോഴിൽ:
ഏലെങ്കിെും വയക്തിയിൽ നിന്് ഏലെങ്കിെും രിഴയുലട
ഭീഷണിക്ക്കീഴിെുള്ളെും പ്രസ്െുെ വയക്തി െവച്ചമധയാ വാഗ്പദാനം
ലചയ്യാത്തെുമായ എെൊ ച്ചജാെികളും ച്ചെവനങ്ങളും.
കൂട്ടോയ്ക്മയ പ്പട സവോതപ്രയും
മുൻ അനുമെിയിെൊലെ ലൊഴിൊളികൾക്കും ലൊഴിെുടമകൾക്കും
അവരുലട െവന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം െംഘടനകൾ സ്ഥാരിക്കാനും
ച്ചചരാനുമുള്ള അവകാശ്ം മുൻ അനുമെിയിെൊലെ.

High Carbon Stock (HCS) approach:
ഉയർന് കാർബൺ ച്ചറാക്ക് (HCS) െമീരനം, വികെിെിച്ചേക്കാവുന് കുറഞ്ഞ
കാർബണും ജജവജവവിധയ മൂെയങ്ങളുമുള്ള ജീർണിേ ഭൂപ്രച്ചദശ്ങ്ങളിൽ
നിന്് വനപ്രച്ചദശ്ങ്ങലള െംരക്ഷിക്കുന്െിനുള്ള ഒരു രീെിശ്ാസ്പ്െമാണ്പ.
ഉഷ്ണച്ചമഖൊ പ്രച്ചദശ്ങ്ങളിലെ വനനശ്ീകരണം െടയുന്െിനുള്ള
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പ്രെിബദ്ധെ നടെിൊക്കാൻ രരലക്ക അംഗീകരിക്കലെട്ട പ്രാച്ചയാഗികവും
െുൊരയവും കരുത്തുറ്റെും ശ്ാസ്പ്െീയമായി വിശ്വെനീയവുമായ ഒരു
െമീരനം ഉറൊക്കുക എന് െക്ഷയച്ചത്താലടയാണ്പ ഈ രീെിശ്ാസ്പ്െം
വികെിെിലേടുത്തത്.

High Conservation Values (HCVs):
HCV-കലള െിരിേറിയുന്െിനുള്ള ലരാെുമാർഗ്ഗനിർച്ചേശ്ം
നിർവചിേിരിക്കുന്െുച്ചരാലെ, പ്ശ്ച്ചദ്ധയമായ പ്രാധാനയച്ചമാ നിർണായക
പ്രാധാനയച്ചമാ ഉള്ള ഒരു ജജവ, രാരിസ്ഥിെിക, ൊമൂഹ്ിക അലെെങ്കിൽ
ൊംസ്കാരിക മൂെയമാണ്പ HCV.
HCV കളുലട ആറ് വിഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്പ:
1) HCV 1: ന സ്സ് ആച്ചഗാള ന സ്സ് കവവിധയം, പ്രാച്ചദശ്ിക
അലെെങ്കിൽ ച്ചദശ്ീയ െെങ്ങളിൽ പ്രാധാനയമുള്ള, പ്രാച്ചദശ്ിക
ന സ്സുകളുും, അരൂർവവും വംശ്നാശ് ഭീഷണി
ച്ചനരിടുന്െുമായ ജീവജാെങ്ങൾ ഉൾലെലടയുള്ള
ജജവജവവിധയത്തിന്ലറ ൊപ്ന്ദെ.
2) HCV 2: ഭൂപ്രകൃതിതല ആവോസ വയവസ്ഥ, ആവോസ വയവസ്ഥ,

ഐഎഫ്എൽ ൊർജ് ലോൻഡ്സ്ച്ചകെ്-ലെവൽ ഇച്ചക്കാെിറംസ്,
ഇച്ചക്കാെിറം ലമാലെയ്ക്ക്ടസ്, ഇൻടക്ടറ്റ് പ് ോററ് ൊൻഡ്സ്ച്ചകെുകൾ
(IFL) എന്ിവ ആച്ചഗാള, പ്രാച്ചദശ്ിക അലെെങ്കിൽ ച്ചദശ്ീയ െെങ്ങളിൽ
പ്രാധാനയമുള്ളെും വെിയ ഭൂരിഭാഗം ജനെംഖയയും ഉൾലക്കാള്ളുന്ു.
വിെരണത്തിന്ലറയും െമൃദ്ധിയുലടയും െവാഭാവിക രാച്ചറ്റണുകളിൽ
െവാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന് ന സ്സുകൾ.

3) HCV 3: അരൂർവവും വംശ്നാശ്ഭീഷണി ച്ചനരിടുന്െുമായ ആവാെ
വയവസ്ഥകൾ.

4) HCV 4: ആവോസ വയവസ്ഥ ച്ചെവനങ്ങൾ, ജെെംഭരണികളുലട

െംരക്ഷണം, ദുർബെമായ മണ്ണിന്ലറയും ചരിവുകളുലടയും
മലണ്ണാെിെ് നിയപ്ന്തിക്കൽ എന്ിവയുൾലെലട നിർണായക
ൊഹ്ചരയങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന ആവാെ വയവസ്ഥ ച്ചെവനങ്ങൾ.
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5) HCV 5: ഈ കമ്മയൂണിറ്റികളുമാച്ചയാ െച്ചേശ്ീയ ജനങ്ങളുമാച്ചയാ

ഇടരഴകുന്െിെൂലട പ്രാച്ചദശ്ിക കമ്മയൂണിറ്റികളുലടച്ചയാ
െച്ചേശ്വാെികളുലടച്ചയാ (ജീവച്ചനാരാധികൾ, ആച്ചരാഗയം,
ച്ചരാഷകാഹ്ാരം, ലവള്ളംമുെൊയവ) അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ
നിറച്ചവറ്റുന്െിന് കമ്മയൂണിറ്റിക്ക് കസറ്റുകളും വിഭവങ്ങളും
ആവശ്യമാണ്പ.

6) HCV 6: ൊംസ്കാരിക മൂെയങ്ങൾ, ആച്ചഗാള അലെെങ്കിൽ ച്ചദശ്ീയ

ൊംസ്കാരിക, രുരാവസ്െു അലെെങ്കിൽ ചരിപ്െ രരമായ
പ്രാധാനയമുള്ള പ്രപ്ദശങ്ങൾ, വിഭവങ്ങൾ, ആവാെ വയവസ്ഥകൾ,
ൊൻഡ്സ്ച്ചകെുകൾ, കൂടാലെ/അലെെങ്കിൽ പ്രാച്ചദശ്ിക
െമൂഹ്ങ്ങളുലടച്ചയാ െച്ചേശ്വാെികളുലടച്ചയാ രരമ്പരാഗെ
െംസ്കാരങ്ങൾക്ക് നിർണായകമായ ൊംസ്കാരിക, രാരിസ്ഥിെിക,
ൊമ്പത്തിക അലെെങ്കിൽ മെ/രവിപ്െ പ്രാധാനയമുണ്ട്. ,ഈ പ്രാച്ചദശ്ിക
കമ്മയൂണിറ്റികളുമാച്ചയാ െച്ചേശ്ീയ ജനങ്ങളുമാച്ചയാ
ഇടരഴകുന്െിെൂലട െിരിേറിവ്വ്.

പ്രാച്ചദശ്ിക െമൂഹ്ം
ഒരു നിർേിഷ്ട രരിെസ്ഥിെിയിെും സ്ഥെത്തും ൊമെിക്കുന്െും
രങ്കിടുന്െുമായ ഇടരഴകുന്െുമായ ആളുകളുലട ഒരു കൂട്ടം, പ്രാച്ചദശ്ിക
ൌകരയങ്ങൾ, ച്ചെവനങ്ങൾ, രരിസ്ഥിെി എന്ിവലയക്കുറിേുള്ള
ലരാെുവായ ആശ്ങ്കകൾ രങ്കിടുന്ു, അവ ചിെച്ചൊൾ രരമ്പരാഗെ
അലെെങ്കിൽ െംസ്ഥാന നിർവചനങ്ങളിൽ നിന്് വയെിചെിച്ചേക്കാം. അത്തരം
കമ്മയൂണിറ്റികൾ െംസ്കാരം, ആചാരങ്ങൾ, ചരിപ്െം, െവെവം എന്ിവയുലട
ച്ചപ്ൊെസ്സുകളായി ഭൂമിക്കും പ്രകൃെി വിഭവങ്ങൾക്കും പ്രച്ചെയക അർത്ഥം
നൽകാം, കൂടാലെ/അലെെങ്കിൽ അവരുലട ഉരജീവന മാർഗങ്ങൾ, ൊമൂഹ്ിക
െംഘടന, െംസ്കാരം, രാരമ്പരയങ്ങൾ, വിശ്വാെങ്ങൾ എന്ിവ
നിെനിർത്താൻ അവലയ ആപ്ശ്യിക്കുന്ു. പ്രാച്ചദശ്ിക കമ്മയൂണിറ്റികൾ
"രരമ്പരാഗെ കമ്മയൂണിറ്റികൾ" ച്ചരാലെയുള്ള വിവിധ രദങ്ങൾ
ഉരച്ചയാഗിേ് നിയമരരമാച്ചയാ ആചാരരരമാച്ചയാ അറിയലെടുകച്ചയാ
നിയുക്തമാക്കലെടുകച്ചയാ ലചയ്യാം. െച്ചേശ്ീയലരച്ചൊലെ, അവർക്ക്
ആചാരരരമായ കുടിശ്ശിക വയവസ്ഥകൾക്കും അനുബന്ധ
അവകാശ്ങ്ങൾക്കും അനുെൃെമായി ഭൂമി ഉരച്ചയാഗിക്കുകയും ജകകാരയം
ലചയ്യുകയും ലചയ്യാം, ൊംസ്കാരികവും ഭൗെികവുമായ നിെനിൽെിനായി
അവരുലട ഭൂമിലയ ആപ്ശ്യിക്കോും.
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െെവം
35% അലെെങ്കിൽ അെിൽ കൂടുെൽ ജജവവസ്െുക്കൾ (35% അലെെങ്കിൽ
അെിൽ കൂടുെൽ ഇഗ്നിഷൻ നഷ്ടം) അലെെങ്കിൽ 18% അലെെങ്കിൽ അെിൽ
കൂടുെൽ ഓർഗാനിക്കാർബൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന് മുകൾഭാഗലത്ത 80
ലെന്റീമീറ്റർ അലെെങ്കിൽ 100 ലെന്റീമീറ്റർ മണ്ണിന്ലറ ഉരരിെെത്തിന്ലറ
രകുെിയിൽ കൂടുെൽ ഉൾലക്കാള്ളുന് കയുമുച്ചെറ്റീവ് ഓർഗാനിക്ടരാളി
(കൾ) ഉള്ള ഒരു മണ്ണ്. മച്ചെഷയയിെും ഇച്ചന്താച്ചനഷയയിെും നിെവിെുള്ള
ച്ചൊട്ടങ്ങളുലട നടത്തിപ് ഉദോഹരണമോയി എട ക്ക ക. 65%-ത്തിെധികം
ജജവവസ്െുക്കൾ അടങ്ങിയ 100 ലെന്റിമീറ്ററിൽ 50%-ത്തിെധികം
ജജവരാളിയുള്ള മണ്ണ്. പ്ദശീയ േട്ടങ്ങപ്പള അടിസ്ഥോനമോക്കി ഒര
വിർവേനും നിർമ്മിചിരിക്ക ന്ന .

പ്പേെ കിട എസ്എൻആർ കർഷകൻ/ പ്പേെ കിട ഉടമ
വെിെത്തിൽ ൊരെച്ചമയന ലചറുെും എസ്എൻആർ മാനദണ്ഡങ്ങളും
െൂചകങ്ങളും രാെിക്കുന്ുലണ്ടന്് രരിച്ചശ്ാധിേുറെിേെുമായ
പ്രകൃെിദത്ത റബ്ബർ ച്ചൊട്ടത്തിന്ലറ ഉടമ. ലചറുകിട കർഷകലര െംബന്ധിേ്
ഓച്ചരാ രാജയത്തിനും വയെയസ്െ നിർവ്വചനം ഉണ്ട്, GPSNR-നായി ഒരു ലചറിയ
SNR കർഷകലന നിർവചിക്കാൻ 50 ലഹ്ക്ടടറിൽ കൂടാത്ത രരിധി
െജ്ജീകരിേിരിക്കുന്ു.
വിെരണ ശ്ൃംഖെയുലട െുൊരയെ
വിെരണ ശ്ൃംഖെയിൽ 'ഉയർന് െെത്തിെുള്ള' വിവരങ്ങൾ
രിടിലേടുക്കുന്െും ജകമാറ്റം ലചയ്യുന്െുമാണ്പെ െുൊരയെ.വിവിധ
കക്ഷികളുലട ച്ചയാജിെുള്ള കരാർ ആണ് വിെരണ ശ്ൃംഖെ യ പ്പട െുൊരയെ.
നിെവിെുള്ള ഡാറ്റ ച്ചശ്ഖരിക്കുന്െിെും നിെവിെുള്ള വിെരണ ശ്ൃംഖെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിെരണക്കാർക്കുമായി ഒരു വിജ്ഞാന അടിത്തറ
ലകട്ടിെടുക്കുന്െിെും െപ്ന്തരരമായ െുൊരയെ അനിവാരയമാണ്പ. വിെരണ
ശ്ൃംഖെയിലെ െുൊരയെയ്ക്ക്ക് കമ്പനികൾക്ക് വിെരണ ശ്ൃംഖെയിൽ
എന്താണ്പ സുംഭവിക്കുന്ലെന്് അറിയാനും ഈ അറിവ് ആന്തരികമായും
ബാഹ്യമായും ആശ്യവിനിമയം നടത്താനും ആവശ്യലെടുന്ു
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നടപോക്കൽ െീയെി
കമ്പനി നയം രൂർണ്ണമായും നടെിൊക്കാൻ ഉച്ചേശ്ിക്കുന് െീയെി.
സ തോരയത
വിെരണ ശ്ൃംഖെയുലട ഘട്ടങ്ങളിെൂലട ഒരു ഉൽെന്ലത്തച്ചയാ
അെിന്ലറ ഘടകങ്ങലളച്ചയാ രിന്തുടരാനുള്ള കഴിവ് (ഉദാ. ഉത്രാദനം,
െംസ്കരണം, നിർമ്മാണം, വിെരണം)

അനുബന്ധം (റഫറൻെുകൾ)
GPSNR ച്ചരാളിെിലപ്ഫയിംവർക്ക് (റഫറൻസ് :GPSNR-POL-B01-003)
International Labour Organization
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labourstandards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
ൌജനയവുംമുൻകൂർവിവരമുള്ളെുമായെമ്മെമാനുവൽ (ഭക്ഷയകാർഷികെംഘടന)
http://www.fao.org/3/i6190e/i6190e.pdf
UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)
http://www.fao.org/3/i6190e/i6190e.pdf

UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-ofindigenous-peoples.html
UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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