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நாங்கள் பணிபுரிந்து, வாழும் சமூகங்களில் Hershey நிறுவனம் 
உயர ்நநறிமுறை வணிகத ்தரங்களுடனும் நாணயதத்ுடனும் 
125 ஆண்டுகளுக்கும் மமலாகச ்நசயல்படட்ு வருகிைது. எங்கள் 
மீது றவக்கப்படட்ுள்ள நம்பிக்றகறயப் மபணுவதை்கும், எங்கள் 
ஒருறமப்பாடு, மதிப்புகள் மை்றும் இயக்கக் நகாள்றககளின் உயர ்
தரங்களுக்கு உறுதியளிப்பதை்கும் உலநகங்கிலும் உள்ள எங்கள் 
சப்றளயரக்ள் மை்றும் வணிகக் கூடட்ாளரக்ளின் கூடட்றமறவ 
நாங்கள் முன்னிறலப்படுதத்ுகிமைாம்.

எங்கள் சப்ளளயர ்குறியீடு, நவம்பர ்2019 இல் புதுப்பிகக்ப்படட்து. அவ்வப்்போது திருதத்ப்படகக்ூடிய இது 
(“சப்ளளயர ்குறியீடு”), மனித உரிளமகள், சுற்றுசச்ூழல், சுகோதோரம் மற்றும் போதுகோப்பு, வணிக நநறிமுளறகள் 
மற்றும் ்வறுபடட், நிளலயோன சப்ளள நசயினின் வளரச்ச்ி ஆகியவற்றுகக்ோன எங்கள் கடளமகள் உள்ளிடட் 
நபோறுப்போன ஆதோரங்களுடன் அவற்றில்Hershey இன் எதிரப்ோரப்்புகளளயும் வழிகோடட்ுதல்களளயும் ்கோடிடட்ுக ்
கோடட்ுகிறது. சரவ்்தச மனித உரிளமகள் ம்சோதோ, பணியில் அடிப்பளடக ்்கோடப்ோடுகள் மற்றும் உரிளமகள் 
பற்றிய ILO பிரகடனம், பன்னோடட்ு நிறுவனங்களுகக்ோன OECD இன் வழிகோடட்ுதல்கள், வணிக மற்றும் மனித 
உரிளமகள் நதோடரப்ோன ஐந.வழிகோடட்ுதல் ்கோடப்ோடுகள் (UNGP) மற்றும் ஐகக்ிய நோடுகள் கு்ளோபல் 
கோம்போகட்ட்ின் பதத்ு ்கோடப்ோடுகள் ஆகியளவகளுடன் சப்ளளயர ்்கோடப்ோடு சீரளமகக்ப்படட்ு இருகக்ிறது. 

இநத் சப்ளளயர ்்கோடப்ோடிற்குஅளனதத்ு சப்ளளயரக்ள் மற்றும் வணிக பங்கோளரக்ள் இணங்குவது 
அவசியமோனதோகும் . "சப்ளளயரக்ள்" என்பது, எங்கள் ்நரடி மற்றும் மளறமுக சப்ளளயரக்ள், இளண 
உற்பதத்ியோளரக்ள் மற்றும் ்கோ-்பகக்ரக்ள், நதோழிலோளர ்சப்ளளயரக்ள், லோஜிஸ்டிக ்சப்ளளயரக்ள், 
விநி்யோகஸ்தரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் முதன்ளம, துளண அல்லது இளணநத் நிறுவனங்கள் ஆகிய 
உரிமதோரரக்ள் உள்ளிடட் இழப்பீடுகளுகக்ோக நபோருடக்ள் அல்லது ்சளவகளள Hershey கக்ு வழங்கும் எநத் 
மூன்றோம் தரப்பினளரயும் குறிகக்ிறது. சப்ளளயரக்ளுளடய துளண ஒப்பநத்கக்ோரரக்ளும் சப்ளளயர ்
்கோடப்ோடள்டக ்களடப்பிடிகக் ்வண்டும் என்று எதிரப்ோரக்க்ப்படுகிறோரக்ள். 

எங்கள் சப்ளளயரக்ள் மற்றும் வணிக பங்கோளரக்ள் தங்களது நசோநத் வணிக நடவடிகள்ககளுகக்ுள் இநத் 
சப்ளளயர ்குறியீடட்ில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள தரங்களளயும் எதிரப்ோரப்்புகளளயும் நிளலநிறுதத்ுவதற்கோன 
திறளமயோன ்மலோண்ளம அளமப்புகள், நகோள்ளககள், நசயல்முளறகள் மற்றும் பயிற்சியிளனப் 
பின்பற்றுவதன் மூலம் இநத் எதிரப்ோரப்்புகளள தங்கள் சப்ளள நசயின் முழுவதிலும் நதோடரப்ுநகோள்ளச ்
நசய்வோரக்ள் என்று நோங்கள் எதிரப்ோரக்க்ி்றோம்.

எங்கள் சப்ளளயரக்ள் அவரக்ள் நசயல்படும் சநள்தகளில் நபோருநத்கக்ூடிய எல்லோ ்தசிய, மோநில மற்றும் 
உள்ளூர ்சடட்ங்கள் / விதிமுளறகளுகக்ுக ்கடட்ுப்பட ்வண்டும்; எவ்வோறோயினும், உள்ளூர ்சடட்ங்கள் அல்லது 
தரநிளலகள் இநத் சப்ளளயர ்்கோடப்ோடட்ிலிருநத்ு ்வறுபடு்மயோனோல், எங்கள் சப்ளளயரக்ள் மிகவும் 
கடுளமயோன தரநிளலகளுகக்ும் நகோள்ளககளுகக்ும் இணங்க ்வண்டும் என்று நோங்கள் எதிரப்ோரக்க்ி்றோம்.

நதோடரச்ச்ியோன முன்்னற்றதத்ிற்கோன உணரவ்ில், இநத் சப்ளளயர ்்கோடப்ோடட்ில் உள்ள ்தளவகளளப் 
பூரத்த்ி நசய்ய, நபோருநத்ுளகயில் அளதவிட அதிகமோக தனது சப்ளளயரக்ளுடன் பணியோற்றுவதற்கும் 
ஆதரவளிப்பதற்கும் Hershey உறுதிபூண்டுள்ளது.

Hershey நிறுவனதத்ிடமிருநத்ு எநத்நவோரு நகோள்முதல் ஆளணளயயும் ஏற்றுகந்கோள்வதன் மூலம், அதன் 
சப்ளளயர ்்கோடப்ோடள்ட ஏற்றுகந்கோள்வதற்கும் அதன் ்தளவகளுகக்ு இணங்குவதற்கும் சப்ளளயர ்
ஒப்புகந்கோள்கிறோர். 

Hershey நிறுவனதத்ின் சப்றளயர ்
நடதற்தக் மகாடப்ாடு
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குழந்றதத ்நதாழிலாளர்

கடட்ாயத ்நதாழிலாளரம்ை்றும் மனிதக் கடதத்ல்

சங்கம் றவதத்ுக் நகாள்வதை்கும் கூடட்ு மபரதத்ிை்கான சுதந்திரம்

பாகுபாடின்றம

தனது சப்ளள நசயினில் எநத் வளகயோன குழநள்தத ்நதோழிலோளரக்ளளயும் Hershey நபோறுதத்ுகந்கோள்ளோது. ILO 
கன்நவன்ஷன் 138 & 182 இல் வளரயறுகக்ப்படட்ுள்ள "குழநள்தத ்நதோழிலோளரக்ளின் ்மோசமோன வடிவங்களள" 
அகற்ற நோங்கள் கடளமப்படட்ுள்்ளோம். எங்களது சப்ளளயரக்ள் தங்கள் நசயல்போடுகளில் குழநள்தத ்
நதோழிலோளரக்ளளத ்தடுகக் ்வண்டும் என்று Hershey எதிரப்ோரக்க்ிறது. ்மலும் சப்ளள நசயினில் எநத் இடதத்ில் 
இருநத்ோலும் அதத்ளகய நளடமுளறகளள அகற்றுவளத ்நோகக்மோகக ்நகோண்ட நதோழில் முயற்சிகளில் 
பங்்கற்க தனது சப்ளளயரக்ளள Hershey ஊகக்ுவிகக்ிறது. 

•  15 வயதிற்கு உடப்டட் எநத்நவோரு நப்ரோ உள்ளூர ்சடட்ம் அனுமதிகக்ும் இடங்களில் 14 
வயதிற்குடப்டட்வரக்ளள மற்றும் ILO கன்நவன்ஷன் எண் 138 & 182 இன் விதிவிலகக்ுடன் 
ஒதத்ுப்்போகிறவரக்ளள்யோ நோடட்ில் ்வளல நசய்வதற்கோன சடட்ப்பூரவ்மோன குளறநத்படச் 
வயது ஆகியவற்றின் கீழ் அதிகமோனது எது்வோ, அதன் அடிப்பளடயில் எநத் ஒரு நபரும் 
பணியமரத்த்ப்படமோடட்ோரக்ள்.

•  18 வயதிற்கு உடப்டட் நதோழிலோளரக்ளின் எநத்நவோரு ்வளலவோய்ப்பும் பள்ளிகக்ல்வி அல்லது 
நதோழிற்கல்வியில் தளலயிடோது அல்லது உடல், மன அல்லது உணரச்ச்ி வளரச்ச்ிகக்ு தீங்கு 
விளளவிகக்ும் அபோயங்களுகக்ு குழநள்தகளள உடப்டுதத்ுவது இல்ளல.

எங்களது சப்ளள நசயின்களில் கடட்ோயத ்நதோழிலோளரஅ்ல்லது மனிதக ்கடதத்ல் ்போன்ற எநத்விதமோன 
வன்முளறயோன அல்லது சடட்வி்ரோதமோன பணிளயயும் Hershey நபோறுதத்ுகந்கோள்வதில்ளல. அதன் சப்ளள 
நசயினில் உள்ள அளனதத்ுப் பணிகளும் தன்னோரவ்மோக இருகக் ்வண்டும் என்றும் நதோழிலோளரக்ளின் இயகக் 
சுதநத்ிரதள்த அனுமதிகக் ்வண்டும் என்றும் Hershey அவசியமோகக்ுகிறது. எநத்நவோரு சிளறப்படுதத்ப்படட், 
அடிளமயோகக்ப்படட், பிளணகக்ப்படட் அல்லது கடட்ோய ஒப்பநத்ம் நசய்யப்படட் நதோழிலோளரக்ள் உடப்ட, 
ஆனோல் அது மடட்ும் அல்லோது, அளனதத்ு வளகயோன கடட்ோயத ்நதோழிலோளர ்மற்றும் மனிதக ்கடதத்ல் 
ஆகியளவ தளடநசய்யப்படட்ுள்ளது.

•  ஆட்் சரப்்பு, ்போகக்ுவரதத்ு, இடமோற்றம், நபரக்ளுகக்ு அளடகக்லம் அளிதத்ல் அல்லது நபறுவது 
ஆகியவற்ளற , அசச்ுறுதத்ல் அல்லது பலப்பிர்யோகம், வற்புறுதத்ல் அல்லது பிற வழிகளள 
சுரண்டுவதற்கோன ்நோகக்தத்ிற்கோகப் பயன்படுதத்ுவதுதளடநசய்யப்படட்ுள்ளது.

•  பணியில் ்சருவதற்கு முன்போக்வ, நதோழிலோளரக்ளுகக்ுத ்தங்கள் பணியின் அடிப்பளட விதிமுளறகள் 
பற்றிய துல்லியமோன மற்றும் புரிநத்ுநகோள்ளகக்ூடிய தகவல்கள், அவரக்ளின் உரிளமகள் மற்றும் 
நபோறுப்புகள் மற்றும் ஊதியங்கள், பணி்நரங்கள் மற்றும் விடுமுளறகள் பற்றிய தகவல்கள் 
ஆகியளவகள் நதளிவோகவும் அவரக்ள் புரிநத்ு நகோள்ளகக்ூடிய வளகயிலும் வழங்கப்படும்.

•  நதோழிலோளரக்ள் சுதநத்ிரமோகப் பணிளய விடட்ு நவளி்யறவும், அபரோதம் இன்றி நியோயமோன 
அறிவிப்பின் ்பரில் தங்கள் பணிளய நிறுதத்ிக ்நகோள்ளவும் அனுமதிகக்ப்படுகிறோரக்ள். முதலோளிகள் 
நதோழிலோளரின் எநத்நவோரு தனிப்படட் அளடயோளம், பயண ஆவணங்கள் அல்லது ஊதியங்களள 
்வளலவோய்ப்பு நிபநத்ளனகளோக ளவகக்க ்கூடோது.

•  பணி ்தடுபவரக்ள் மற்றும் தற்்போளதய ஊழியரக்ள் தங்கள் பணிகக்ோன வோய்ப்ளபப் நபறுவதற்்கோ 
அல்லது பரோமரிப்பதற்்கோ கடட்ணம் அல்லது ளவப்புதந்தோளக எதுவும் நசலுதத் ்வண்டியதில்ளல. 

அதன் நசயல்போடுகள் மற்றும் சப்ளள நசயின் முழுவதும் ஊழியரக்ளுகக்ுச ்சங்கம் ளவதத்ுக ்நகோள்வதற்கோன 
சுதநத்ிரம் மற்றும் கூடட்ுப் ்பரதத்ிற்கோன உரிளமகளள Hershey மதிகக்ிறது. 

•  நதோழிற்சங்கங்கள் அல்லது அவரக்ள் ்தரந்ந்தடுகக்ும் பிற நதோழிலோளர ்சம்பநத்மோன அளமப்புகளில் 
்சருவதற்்கோ அல்லது ்சரோமல் இருப்பதற்்கோ நதோழிலோளரக்ளுகக்ு உரிளம உண்டு. ்மலும் 
போகுபோடு, பதிலடி, துன்புறுதத்ல் அல்லது அசச்ுறுதத்ல் ஆகியவற்றிற்கு அஞ்சோமல்கூடட்ு ்பரம் 
்பசுவதற்கும் உரிளம உண்டு. 

•  உள்ளூர ்சடட்தத்ோல் சங்க சுதநத்ிரம் தளடநசய்யப்படும் சநத்ரப்்பங்களில், சங்க சுதநத்ிரதத்ிற்கோன 
மோற்று வழிமுளறகள் தடுகக்ப்பட மோடட்ோது.

பணியிடதத்ில் எநத்விதமோன போகுபோடுகளளயும் Hershey நபோறுதத்ுகந்கோள்ளோது. பன்முகதத்ன்ளமகக்ும் அளதப் 
பணிசச்ூழலில் ்சரப்்பதற்கும் நோங்கள் கடளமப்படட்ுள்்ளோம். 

•  ஒரு தனி நபருளடய இனதத்ின் அடிப்பளடயில் அளமநத் பணியிடப் போகுபோடு; நிறம்; போலினம்; 
வயது; ்தசியப் பின்புலம்; சமயம்; குடியுரிளம நிளல; அரசியல் கருதத்ு; திருமண நிளல; போலியல் 
்நோகக்ுநிளல; போதுகோகக்ப்படட் நதோழிற்சங்க நடவடிகள்ககளில் ஈடுபடுவது அல்லது ஈடுபடுவளதத ்
தவிரப்்பது; போலின அளடயோளம்; மூன்றோம் போலினதத்வர ்நிளல; உடல் அல்லது மன இயலோளம; 
போதுகோகக்ப்படட் மூதத் நிளல; மரபணு தகவல்; கரப்்பம் (பிரசவம் மற்றும் நதோடரப்ுளடய மருதத்ுவ 
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நிளலளமகள் உடப்ட, போலூடட்ுதல் நதோடரப்ோன மருதத்ுவ நிளலளமகள் உடப்ட); அல்லது 
நபோருநத்கக்ூடிய கூடட்ோடச்ி, மோநில அல்லது உள்ளூர ்சடட்தத்ோல் போதுகோகக்ப்படட் பிற பிரிவுகள் 
்போன்றளவ Hershey இன் மதிப்புகளுகக்ு எதிரோனதும் கண்டிப்போக தளடநசய்யப்படட்ுள்ளதும் ஆகும்.

•  இழப்பீடு, சலுளககள், பதவி உயரவ்ு, பயிற்சி மற்றும் ்மம்போடு, ஒழுகக்ம் மற்றும் பணிநீகக்ம் உள்ளிடட் 
பணியமரத்த்ல் மற்றும் ்வளலவோய்ப்பு முடிவுகள் நதோழிலோளியின் திறன், ஆற்றல், அனுபவம் மற்றும் 
நசயல்திறன் ஆகியவற்ளற மடட்ு்ம அடிப்பளடயோகக ்நகோண்டளவ. 

துன்புறுதத்ல்

பணி மநரம், ஊதியங்கள் மை்றும் பலன்கள்

பணியாளரின் உடல்நலம் மை்றும் பாதுகாப்பு

பணியிடதத்ில் எநத்விதமோன விதத்ியோசமோன நடவடிகள்ககளளயும் Hershey நபோறுதத்ுகந்கோள்வதில்ளல.
•  அளனதத்ுத ்நதோழிலோளரக்ளும் கண்ணியதத்ுடனும் மரியோளதயுடனும் நடதத்ப்படுவோரக்ள். ்மலும் 

எநத்விதமோன ஒழுகக்மற்ற நடவடிகள்ககள், வன்முளற அசச்ுறுதத்ல்கள் அல்லது பிற வளகயோன உடல், 
மன அல்லது போலியல் துன்புறுதத்ல்களுகக்ு உடப்டுதத்ப்பட மோடட்ோரக்ள். 

•  இநத்த ்்தளவகளுகக்ு ஆதரவோக, ஒழுங்கோற்றுக ்நகோள்ளககள் மற்றும் நளடமுளறகள் நதளிவோக 
வளரயறுகக்ப்படட்ு அளனதத்ுத ்நதோழிலோளரக்ளுகக்ும் நதரிவிகக்ப்படுகின்றன.

தனது சப்ளள நசயின் முழுவதிலும் பணிபுரியும் தனிநபரக்ளுகக்ோன ்வளல ்நரம், ஊதியங்கள் மற்றும் 
சலுளககள் நதோடரப்ோன நபோருநத்கக்ூடிய சடட்ங்கள் மற்றும் கூடட்ு ்பர ஒப்பநத்ங்களள நிளலநிறுதத்ுவதில் 
Hershey உறுதியோக உள்ளது. நதோழிலோளரக்ள் தங்கள் அடிப்பளடத ்்தளவகளளப் பூரத்த்ி நசய்வதற்கும் 
சில விருப்புரிளம வருமோனங்களளப் நபறுவதற்கும் ்போதுமோன ஊதியதள்த வழங்குவதற்கும் எங்கள் 
சப்ளளயரக்ளள ஊகக்ுவிகக்ி்றோம். 

•  ஊதியங்கள் மற்றும் சலுளககள் சரியோன ்நரதத்ிலும் சடட்ப்படி நபோருநத்கக்ூடிய குளறநத்படச் 
ஊதியம் மற்றும் அதனுடன் நதோடரப்ுளடய எநத்நவோரு சடட்ரதீியோன சலுளககளுகக்ும் அளவ 
சமமோனளவயோகவும் அளிகக்ப்படுகின்றன.. 

•  ் வளல ்நரமோனது நபோருநத்கக்ூடிய சடட் விதிமுளறகளள பிரதிபலிக்க ்வண்டும் மற்றும் ஓவரள்டம் 
சடட்ப்பூரவ்மோகக ்கடட்ோயப்படுதத்ப்படட் பிரமீியதத்ில் அல்லது கடட்ோயப் பிரமீியம் இல்ளல என்றோல் 
ILO கன்நவன்ஷன் 1 வழங்கிய வழிகோடட்ுதலுகக்ு ஏற்ப நசலுதத்ப்பட ்வண்டும் (ஓவரள்டம் ஊதிய 
விகிதம் வழகக்மோன விகிததத்ில் ஒன்்ற-கோல் மடங்குகக்ும் குளறவோக இருகக்கக்ூடோது).

•  பணி ்நர அடட்வளணகள் மற்றும் ஓய்வு ்நரங்கள் ஆகியளவ நபோருநத்கக்ூடிய உள்ளூர ்சடட்த ்
்தளவகளுகக்ு இளசவோனளவ என்பளத சப்ளளயரக்ள் உறுதி நசய்ய ்வண்டும். ்வளல ்நரம் 
மற்றும் அடட்வளணயோனது ஊழியரக்ளின் உடல்நலம் அல்லது போதுகோப்ளப எதிரம்ளறயோகப் 
போதிகக்ும் அளவு அதிகப்படியோனதோக இருகக்கக்ூடோது. 

•  நிளலயோன நதோழிலோளர ்ஏற்போடுகள், நிளலயோன கோல ஒப்பநத்ங்களின் அதிகப்படியோன பயன்போடு, 
நதோழிலோளர ்மடட்ும் என்கிற ஒப்பநத்ம், துளண ஒப்பநத்ம், வீடட்ு ்வளல அல்லது பயிற்சித ்திடட்ங்கள் 
உள்ளிடட்ளவகள் நதோழிலோளர ்அல்லது சமூக போதுகோப்பு சடட்ங்கள் மற்றும் விதிமுளறகளின் கீழ் 
நதோழிலோளரக்ளுகக்ுச ்நசய்ய ்வண்டிய கடளமகளளத ்தவிரப்்பதற்கோகப் பயன்படுதத்ப்படோது.

அளனதத்ுத ்நதோழிலோளரக்ளுகக்ும் போதுகோப்போன மற்றும் ஆ்ரோகக்ியமோன பணிசச்ூழளல வழங்க ்வண்டும் 
என்று Hershey ்கோருகிறது. 

•  பணியில் அவரக்ளின் பங்கு, தளலப்பு அல்லது நபோறுப்பு ஆகியளவகளளப் நபோருடப்டுதத்ோமல், 
போதுகோப்பற்ற அல்லது ஆ்ரோகக்ியமற்ற ்வளல நிளலளமகளள மறுப்பதற்கும் அது குறிதத்ுப் புகோர ்
நசய்வதற்கும் நதோழிலோளரக்ளுகக்ு உரிளம உண்டு.

•  நதோழிலோளரக்ள் நபோருதத்மோன நதோழில்சோர ்சுகோதோர மற்றும் போதுகோப்புக ்நகோள்ளககள் மற்றும் 
நளடமுளறகள், அவசரகோல நவளி்யற்ற நளடமுளறகள் ்போன்றளவ குறிதத்ு ்வளலவோய்ப்புகக்ு 
முன் நதோழிலோளரக்ளின் முதன்ளம நமோழியில்(களில்) சீரோன கோல இளடநவளியில் பயிற்சி 
அளிகக்ப்படுகிறோரக்ள். நதோழிலோளரக்ளுகக்ுப் நபோருதத்மோன போதுகோப்பு உபகரணங்கள் 
வழங்கப்படுவ்தோடு அவற்றிற்குப் நபோருதத்மோன பயன்போடு குறிதத்ும் அறிவுறுதத்ப்படுகின்றனர். 

•  அளனதத்ுத ்நதோழிலோளரக்ளுகக்ும் தகுநத் குடிநீர ்வழங்கப்படுவ்தோடு, ஆண் மற்றும் நபண் 
நதோழிலோளரக்ளுகக்ுப் ்போதுமோன மற்றும் சுதத்மோன சுகோதோர வசதிகளும் வழங்கப்படுகின்றன. 
நதோழிலோளரக்ள் கழிப்பளறகள் நசல்வதற்கு, ஓய்வு எடுப்பதற்கு அல்லது போலூடட்ுதலுகக்ு ஆகும் ்நர 
இளடநவளிகளுகக்ு இருகக்ும் நியோயமற்ற வரம்புகள் தளடநசய்யப்படட்ுள்ளன. 

•  நபோருநத்ும் படச்தத்ில், தங்குமிடங்கள் சுதத்மோகவும், நன்கு பரோமரிகக்ப்படட்ு, நதோழிலோளரக்ளுகக்ு 
நியோயமோன நுளழவு மற்றும் நவளி்யறும் வசதிகளள போதுகோப்பு விதிமுளறகளுகக்ு இணங்க 
வழங்கப்படுகின்றன.
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உணவுப் பாதுகாப்பு மை்றும் தரம்

நில உரிறமகள்

சுை்றுசச்ூழல்

நதாழில் தரம்ம்

போதுகோப்போன, உயரத்ரத ்தயோரிப்புகளள வழங்குவதற்கு Hershey அரப்்பணிதத்ுள்ளது. இநத் உறுதிப்போடள்டப் 
பூரத்த்ி நசய்வதற்கு, தனது சப்ளளயரக்ள் அவரக்ளுகக்ு உதவ ்வண்டும் என்று Hershey எதிரப்ோரக்க்ிறது. 

•  தயோரிப்புகள் மற்றும் வழங்கப்படும் ்சளவகள் ்போன்றவற்றின் தரங்கள் நபோருநத்கக்ூடிய சடட்தத்ின் 
படி்யோ அதற்கு ்மற்பட்் டோ Hershey நிறுவனதத்ின் கடுளமயோன தரங்களின்படி இருகக் ்வண்டும். 

•  தயோரிப்பு, போதுகோப்பு அல்லது தரம் குறிதத் எநத்நவோரு கரிசளனளயப் பற்றியும் Hershey நிறுவனதத்ிற்கு 
நதரிவிகக்ப்பட ்வண்டும். 

நசோதத்ு அல்லது நில ்பர ்பசச்ுவோரத்ள்தகளுகக்ுப் பழங்குடி மகக்ளின் இலவச, முன்கூடட்ிய மற்றும் தகவல் 
ஒப்புதல் (FPIC) நகோள்ளககளளப் பின்பற்றுவதில் Hershey உறுதியோக இருகக்ிறது. 

•  அளனதத்ு வளகயோன நில அபகரிப்புகளும் தளடநசய்யப்படட்ுள்ளன. நசோதத்ு அல்லது நிலதத்ிற்கோன, 
அதன் பயன்போடு மற்றும் இடமோற்றம் உடப்ட அளனதத்ுப் ்பசச்ுவோரத்ள்தகளிலும் பழங்குடி 
மகக்ளின் இலவச, முன்கூடட்ிய மற்றும் தகவலறிநத் சம்மதம் ஆகிய நகோள்ளககளளப் பின்பற்றுவது 
அவசியமோகும். 

•  ஆதோர நளடமுளறகள், சப்ளள நசயின்கள் மற்றும் நசயல்போடுகளோல், தனிநபரக்ள், பழங்குடியின 
மகக்ள் மற்றும் உள்ளூர ்சமூகங்களின் நில உரிளமகள் போதிகக்ப்படுகின்றன. 

தனது சப்ளள நசயின் முழுவதும் சுற்றுசச்ூழல் போதிப்ளபக ்குளறப்பதற்கும், நிளலயோன நசயல்போடட்ு மற்றும் 
விவசோய உற்பதத்ி நளடமுளறகளுகக்ு ஆதரவளிப்பதற்கும் Hershey உறுதிபூண்டுள்ளது. கோற்று, நிலம் மற்றும் 
நீர ்மீதோன தங்களது தோகக்தள்த குளறகக் உதவும் வளகயில் தங்கள் நபோருடக்ள், ்பக்் கஜிங் நபோருடக்ள் 
மற்றும் பிற நபோருடக்ள், மற்றும் ்சளவகளள நபோறுப்புடனும் நிளலயோனதோகவும் வழங்குவதற்கோன தனது 
முயற்சிகளில் முகக்ியமோன பங்கோளிகளோன தங்கள் சப்ளளயரக்ளுடன் Hershey பணியோற்றி வருகிறது. 

•  கழிவுகளள அகற்றுவது, அபோயகரமோன கழிவுகள், கிரன்ீஹவுஸ் வோயு நவளி்யற்றம், கழிவு நீர ்மற்றும் 
நசச்ுப் நபோருடக்ள் ஆகியவற்றிற்கோன சடட்ங்கள் உள்ளிடட் அளனதத்ு கூடட்ோடச்ி மற்றும் உள்ளூர ்
சுற்றுசச்ூழல் சடட்ங்கள் மற்றும் விதிமுளறகளுகக்ு இநத் நடவடிகள்ககள் முழுளமயோக இணங்கி 
இருகக்ின்றன.

•  நடவடிகள்ககளில் இருநத்ு உருவோகும் கோற்று உமிழ்வுகள், கழிவு நீர ்மற்றும் திடகக்ழிவுகள் 
ஆகியவற்ளற நவளி்யற்ற அல்லது அகற்றுவதற்கு முன்னர ்்தளவக்் கற்ப வளகப்படுதத்ப்படவும், 
கண்கோணிகக்ப்படவும், கடட்ுப்படுதத்ப்படவும் மற்றும் ளகயோளப்படவும் ்வண்டும். 

•  சப்ளள நசயின்களின் நசயல்போடுகள் மற்றும் பணிகள், கோடள்ட அழிப்பது அல்லது பல்லுயிர ்இழப்பு 
ஆகியவற்றுகக்ு பங்களிகக்ோது. சப்ளளயரக்ள் தங்களுகந்கன்று நசோநத்மோன கோடழிப்புகக்ு எதிரோன 
நகோள்ளக மற்றும் உயர ்போதுகோப்பு மதிப்பு மற்றும் உயர ்கோரப்ன் பங்கு பகுதிகளள போதுகோப்பதற்கோன 
கடளமகளள நசயல்படுதத் ஊகக்ுவிகக்ப்படுகிறோரக்ள்.

•  ் தளவயோன அளனதத்ுச ்சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிகளும் (எ.கோ. நவளி்யற்றம் மற்றும் நவளி்யறும் 
கழிவு நீர ்கண்கோணிப்புப் பதிவுகள்) நபறப்படுகின்றன, பரோமரிகக்ப்படுகின்றன மற்றும் தற்்போளதய 
நிளலயி்ல்ய ளவக்கப்படுகின்றன மற்றும் எநத்நவோரு நசயல்போடட்ு, பதிவு மற்றும் அறிகள்கயிடல் 
்தளவகளும் பின்பற்றப்பட ்வண்டும்.

•  கிரன்ீஹவுஸ் வோயு (GHG) உமிழ்வு, நீர ்மற்றும் கழிவு ்போன்ற பகுதிகளில் சுற்றுசச்ூழல் போதிப்புகளள 
தீவிரமோக அளவிட, நிரவ்கிகக் மற்றும் நவளிப்படுதத், இலகக்ுகளள நிரண்யிகக்வும் சுற்றுசச்ூழல் 
போதிப்புகளளக ்குளறப்பதற்கோன நசயல் திடட்ங்களளச ்நசயல்படுதத்வும் சப்ளளயரக்ள் 
ஊகக்ுவிகக்ப்படுகிறோரக்ள். ஆண்டு சுற்றுசச்ூழல் நசயல்திறன் குறிதத் நபோதுவோன அறிகள்கயிடல் 
ஊகக்ுவிகக்ப்படுகிறது.

தங்களது சப்ளள நசயின் முழுவதிலும் அவரக்ள் நசயல்படும் நோடுகளில் வணிகதள்த நநறிமுளறயுடனும் 
சடட்ப்பூரவ்மோகவும் நடதத்ுவதற்கு Hershey உறுதிபூண்டுள்ளது. நநறிமுளற நடதள்தயில் வலுவோன 
அரப்்பணிப்ளப நிரூபிகக்ும் சப்ளளயரக்ள் மற்றும் வணிகக ்கூடட்ோளரக்ளுடன் வணிகம் நசய்ய்வ நோங்கள் 
விரும்புகி்றோம். 

•  சப்ளளயரக்ள் தங்கள் வணிகதள்த மிக உயரந்த் நநறிமுளறத ்தரங்களுகக்ு ஏற்ப நடதத்ுகிறோரக்ள் 
மற்றும் நிறுவனதத்ின் நசோதத்ுகக்ள், ஊழல், லஞ்சம், முளறயற்ற பரிசுகள், மிரடட்ி பணம் பறிதத்ல், 
்மோசடி நசய்தல் மற்றும் வடட்ி ்மோதல்களின் ்தோற்றம் ஆகியவற்ளறத ்தவறோகப் பயன்படுதத்ுவளதத ்
தடுகக்ும் மற்றும் கண்டுபிடிகக்ும் கடட்ுப்போடுகளளக ்நகோண்டிருகக் ்வண்டும். 
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குறை தீரக்்கும் வழிமுறைகள்

மமலாண்றம அறமப்புகள், இணக்கம் மை்றும் தணிக்றக

•  சப்ளளயரக்ளின் வணிக நடவடிகள்ககள் நியோயமோன, சடட்பூரவ்மோன மற்றும் ்நரள்மயோனதோக 
இருகக் ்வண்டும்.

•  சப்ளளயரக்ள் நவளிநோடட்ு ஊழல் நளடமுளறகள் சடட்ம் (FCPA) மற்றும் நபோருநத்கக்ூடிய சரவ்்தச 
ஊழல் எதிரப்்பு மரபுகள் உடப்ட, அவரக்ள் நசயல்படும் நோடுகளில் நபோருநத்கக்ூடிய அளனதத்ு ஊழல் 
எதிரப்்புச ்சடட்ங்கள் மற்றும் விதிமுளறகளுகக்ுக ்கடட்ுப்பட ்வண்டும்.

•  சப்ளளயரக்ள் மற்றும் வணிகப் பங்கோளரக்ள் எங்கள் ஊழியரக்ளுகக்ு அவ்வப்்போது நசய்யகக்ூடிய 
ஏ்தனும் வணிக மரியோளதகளள வழங்கினோல், அதத்ளகய மரியோளத மிதமோன மதிப்புகக்ு ்மல் 
இருகக்கக்ூடோது. சப்ளளயரக்ள் மற்றும் வணிகப் பங்கோளரக்ள் தங்கள் வணிக நடவடிகள்ககளள 
தங்கள் புதத்கங்கள் மற்றும் பதிவுகளில் துல்லியமோக பிரதிபலிகக் ்வண்டும். 

•  Hersheyயின்இரகசியத ்தகவல்களள அணுககக்ூடிய சப்ளளயரக்ள் மற்றும் வணிகப் பங்கோளரக்ள் 
Hersheyயிடமிருநத்ு முன்கூடட்ி்ய நபறப்படட் எழுதத்ுப்பூரவ்மோன அனுமதியின்றி, அதத்ளகய 
தகவல்களள ்வறு எநத் நபருகக்ும் நவளியிடகக்ூடோது.

•  சப்ளளயரக்ள் மற்றும் வணிகப் பங்கோளரக்ள் Hersheyகக்ோன நபோருடக்ளள அநமரிகக்ோவிற்குக ்
நகோண்டுநசல்லும் அளவிற்கு, சப்ளளயரக்ள் அநமரிகக் சுங்க வளலதத்ளமோன www.cbp.gov இல் U.S. 
சுங்க இளணயதளதத்ின் C-TPAT இன் (பயங்கரவோததத்ிற்கு எதிரோன சுங்க-வரத்த்க கூடட்ு) (அல்லது 
யு.எஸ். அரசோங்கதத்ோல் அதத்ளகய ்நோகக்தத்ிற்கோக நிறுவப்படட் பிற வளலதத்ளம்) போதுகோப்பு 
நளடமுளறகளுகக்ு இணங்க ்வண்டும்.

மதிப்புச ்சங்கிலி முழுவதும் நதோழிலோளரக்ள் மற்றும் பிற தரப்பினருகக்ு நவளிப்பளடயோன, பதிலளிகக்கக்ூடிய, 
அளடயோளம் நதரியோத, பகக்சச்ோரப்ற்ற மற்றும் இரகசியமோன குளற தீரக்க்ும் வழிமுளறகளள சப்ளளயரக்ள் 
வழங்க ்வண்டும் என்று Hershey எதிரப்ோரக்க்ிறது.

•  அளடயோளம் நதரியோத அறிகள்கயிடளல அனுமதிகக்ும் குளற தீரக்க்ும் வழிமுளறகளள 
நதோழிலோளரக்ள் அறிநத்ிருகக்ிறோரக்ள் மற்றும் அணுகலோம். புகோரளிகக்ப்படட் கரிசளனகள் 
மற்றும் மீறல்கள் சரியோன ்நரதத்ில் நகோண்டுவரப்படட்ு, நதளிவோகக ்குறிப்பிடட்ுக ்கோடட்ப்படட் 
நசயல்முளறளயப் பின்பற்றுகின்றன. 

•  நல்ல நம்பிகள்கயுடன் ்பசும் நதோழிலோளரக்ள் பழிதீரத்த்ல், பதிலடி மற்றும் பழிவோங்கும் நடவடிகள்க 
ஆகியவற்றிலிருநத்ு போதுகோகக்ப்படுகிறோரக்ள்.

•  இநத் சப்ளளயர ்்கோடப்ோடள்ட ்நரடியோக மீறியளதக ்குறிதத்ு ஏ்தனும் கரிசளனகள் அல்லது மீறல்கள் 
பற்றி புகோரளிகக்ப்படட்ோல் , குளறகளளத ்நதரிவிகக்ும் முளறயின் மூலம் Hershey நிறுவனதத்ிற்கு அளவ 
அறிவிகக்ப்படும்.

மீறல்கள் மற்றும் கரிசளனகள் குறிதத்ு Hershey நிறுவனதத்ின் கன்சரன்் ளலன்1மூலமும் ்நரடியோகப் 
புகோரளிகக்லோம். மூன்றோம் தரப்பு கண்கோணிப்பு, தன்னிசள்சயோன ்சளவயோன இது நதோளல்பசி மற்றும் 
இளணயம் வழியோக 10 நமோழிகளில் ஊழியரக்ள், வணிகக ்கூடட்ோளரக்ள், மற்றும் பிற கடச்ிகள் ஆகி்யோருகக்ு 
24/7 ்நரதத்ிற்குக ்கிளடகக்ும். 

சப்ளளயர ்்கோடப்ோடள்டத ்நதோடரந்த்ு இணங்குவளத உறுதிப்படுதத்ுவதற்குப் ்போதுமோன மற்றும் பயனுள்ள 
்மலோண்ளம அளமப்புகள், நகோள்ளககள், நளடமுளறகள், நிதி ஆவணங்கள் மற்றும் பயிற்சி ஆகியளவகளள 
சப்ளளயரக்ள் உறுதி நசய்கின்றோரக்ள். சப்ளளயர ்்கோடப்ோடட்ில் குறிப்பிடட்ுக ்கோடட்ப்படட்ுள்ள நதோடரப்ுளடய 
சிகக்ல்களள நிரவ்கிப்பது குறிதத் தகவல்களள எங்கள் சப்ளளயரக்ளிடமிருநத்ு ்கோருவதற்கோன உரிளமளய 
நோங்கள் நகோண்டுள்்ளோம். வலுவோன ்மலோண்ளம அளமப்புகள் குறிதத் கூடுதல் வழிகோடட்ுதலுகக்ும் 
தகவல்களுகக்ும், எங்களின் சப்ளளயர ்தர எதிரப்ோரப்்புகளின் ளக்யடள்டப்போரக்க்வும்.

சுய மதிப்பீடட்ுக ்்கள்விதத்ோள்கள், அறிவிகக்ப்படட் மற்றும் அறிவிகக்ப்படோத அநத்நத் இடதத்ி்ல்ய 
நசய்யப்படும் சுதநத்ிரமோன மூன்றோம் தரப்புத ்தணிகள்ககள் மற்றும் நதோழிலோளர ்நல்வோழ்வு ஆய்வுகள் 
்போன்ற உள் மற்றும் நவளிப்புற மதிப்பீடட்ு வழிமுளறகள் மூலம் இநத் சப்ளளயர ்்கோடப்ோடுடன் 
இணங்குவளதச ்சரிபோரக்க்ும் உரிளமளய Hershey நிறுவனம் நகோண்டுள்ளது. இதத்ளகய தணிகள்ககளில் 
சப்ளளயரக்ள் நசய்து நகோடுதத்ிருகக்ும் வசதிகள், அவரக்ளின் நசயல்போடுகள், புதத்கங்கள் மற்றும் பதிவுகள் 
மற்றும் சப்ளளயர ்வழங்கிய வீடட்ு வசதிகள் ஆகியவற்ளற ஆய்வு நசய்யலோம். ்மலும் நதோழிலோளரக்ளிடம் 
இரகசிய ்நரக்ோணல்களும் நசய்யலோம். இணகக்மற்றளவ கோணப்படட்ோல், சப்ளளயர ்சரியோன 
நடவடிகள்ககளள எடுகக் ்வண்டும்.

1 Concerns can be shared confidentially via phone or web at www.HersheysConcern.com. “எங்கள் இருப்பிடங்கள்” தோவளலக ்
கிளிக ்நசய்வதன் மூலம் உள்ளூர ்நதோளல்பசி எண்கள் கிளடகக்ும். 
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பரிநத்ுளரகக்ப்படட் திருதத் நடவடிகள்கத ்திடட்ங்களள சப்ளளயரக்ள் நசயல்படுதத்த ்தவறினோல் 
மற்றும் இணங்கோத எநத்நவோரு நசயளலயும் சரியோன ்நரதத்ில் சரிநசய்யோவிடட்ோல், Hershey தனது நசோநத் 
விருப்புரிளமப்படி மற்றும் சப்ளளயரக்ளுகக்ு எநத்நவோரு நபோறுப்பும் இல்லோமல், நகோள்முதளல நிறுதத்ி, 
எநத்நவோரு நகோள்முதல் ஆரட்ரின் கீழும் நடலிவரி எடுப்பதற்கு மறுகக்லோம். சரியோன நடவடிகள்ககள் 
நசயல்படுதத்ப்படும் வளர சப்ளளயரிடமிருநத்ு ஏ்தனும் நபோருடக்ள் அல்லது ்சளவகளள ஆரட்ர ்
நசய்திருநத்ோல் அவற்ளறயும் திருப்பி அனுப்பி விடலோம் அல்லது Hersheyகக்ு கிளடகக்கக்ூடிய ்வறு ஏ்தனும் 
உரிளமகள் அல்லது தீரவ்ுகளுகக்க்ு கூடுதலோக சப்ளளயருடனோன வணிக உறளவ நிறுதத்ிவிடலோம்.

Hershey நிறுவனதத்ிற்கு வழங்கப்படட் எநத்நவோரு நபோருளின் உற்பதத்ி நசய்யும் வசதிகளின் புவியியல் 
இருப்பிடம், அவற்றின் வசதிகளுகக்ுள் உற்பதத்ி நசய்யப்படும் மூலப்நபோருடக்ளின் ்தோற்றம் மற்றும் 
கிரன்ீஹவுஸ் வோயு உமிழ்வு ்போன்ற சுற்றுசச்ூழல் நசயல்திறன் குறிகோடட்ிகள் நதோடரப்ோன தகவல்களள 
சப்ளளயரக்ள் நவளியிடுமோறு ்கோருவதற்கோன உரிளமளயயும் Hershey நிறுவனம் ளவதத்ிருகக்ிறது.

எங்கள் சப்ளளயர ்நடதள்த நநறிளய நிரவ்கிப்பது என்பது உலகளோவிய நபோறுப்புணரவ்ு ஆதோரம், மற்றும் 
நகோள்முதல் குழுவின் நபோறுப்போகும். ்மலும் இது எங்கள் உலகளோவிய நபோறுப்பு ஆதோர இயகக்ுநரோல் 
வழிநடதத்ப்படுகிறது. அவர், தளலளம சப்ளள நசயின் அதிகோரியோக இருகக்ும் மூதத் துளணத ்தளலவருகக்ு 
இது சம்பநத்மோனஅறிகள்களய அளிப்போர். உலகளோவிய நபோறுப்பு ஆதோரக ்குழுவோனது எங்கள் 
உலகளோவிய நிளலதத்ன்ளமக ்குழுவுடன் நநருகக்மோக நசயல்படுகிறது. குறிப்போக மனித உரிளமகள் 
மற்றும் சுற்றுசச்ூழளல உள்ளடகக்ிய நிளலதத்ன்ளம முயற்சிகளளச ்சுற்றி, அளனதத்ு முகக்ிய வணிகச ்
நசயல்போடுகளிலிருநத்ும் துளணத ்தளலவரக்ளளக ்நகோண்ட நிளலதத்ன்ளம வழிநடதத்ல் குழுவிலிருநத்ு 
்தளவப்படும் வழிகோடட்ுதலுடன் நசயல்படுகிறது. உலகளோவிய நபோறுப்புள்ள ஆதோரங்களுகக்ோன இறுதி 
்மற்போரள்வ ஆண்டுகக்ு இரண்டு முளற மற்றும் ஆண்டு்தோறும் ஒரு முளற என்கிற அடிப்பளடயில், 
முளற்ய, சுருகக்மோக எங்கள் இயகக்ுநரக்ள் குழு மற்றும் எங்கள் நிரவ்ோகக ்குழுவிடம் (தளலளம நிரவ்ோக 
அதிகோரி மற்றும் தளலளம நிரவ்ோக அதிகோரியிடம் ்நரடியோக அறிகள்க சமரப்்பிப்பவரக்ள் உடப்ட) 
பகிரப்படுகின்றது.


