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நல்லதைச ்பசய்வைொல் நலமொக இருகக்லொம் என்ற பகொள்தகயுடன் Hershey நிறுவனம் நிறுவ�்�டட்து. கடநை் 125 
வருடங்களுகக்ும் மமலொக, நொம் வொழும் மற்றும் �ணிபுரியும் சமூகங்களின் ஒருங்கிதணநை் உறு�்பினரக்ள் நொம் 
என்�தை நிரூபிைை்வொறு நொங்கள் எங்கள் வணிகைத்ை நடைத்ியுள்மளொம். 

நமது வழங்கல் சங்கிலியில் உள்ள ஒவ்பவொரு �டிநிதலயும் மகக்ள், சமூகங்கள் மற்றும் பூமியின் மீது ஒரு 
ைொகக்ைத்ைக ்பகொண்டுள்ளது என்�தை Hershey அங்கீகரிகக்ிறது. இைன் விதளவொக, எங்கள் வழங்கல் சங்கிலி 
முழுவதும் வலுவொன சமூக, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் பநறிமுதற வணிகை ்ைரங்கதளச ்பசயல்�டுைத்ுவைற்கு 
நொங்கள் முன்னுரிதம அளிகக்ிமறொம். இறுதியில், எங்கள் நீண்டகொல பவற்றியொனது எங்கள் மதி�்புச ்சங்கிலி 
மற்றும் நொங்கள் உருவொகக்ும் ப�ொருடக்ளின் நிதலைை்ன்தமதய முழுதமயொகக்ு�வரக்ளொன ைனிந�ரக்ளின் 
உரிதமகதள மதி�்�தை�் ப�ொறுைம்ை உள்ளது. 

எமது வொடிகத்கயொளரக்ளுகக்ு மிகவும் சுதவயொன, உயர-்ைரைத்ிலொன ையொரி�்புகதள வழங்குவைற்கு 
எங்கள் உலகளொவிய ச�்தளயரக்ள் பநடப்வொரக் ்மற்றும் பநறிமுதறகதள�் பின்�ற்றியும் நிதலயொகவும் 
�ணிபுரியும் வணிகக ்கூடட்ொளரக்தள Hershey சொரந்த்ுள்ளது. உங்களில் �லதர�் ம�ொலமவ, பைொடரச்ச்ியொன 
முன்மனற்ற மனநிதல, ஒரு கூடட்ு அணுகுமுதற மற்றும் பசயலுகக்ொன ஒரு சொரப்ு ஆகியவற்தற நொங்கள் 
�யன்�டுைத்ுகிமறொம், இதணநத்ு �ணியொற்றுவைன் மூலமொக நொம் மிக�் ப�ரிய மற்றும் நீண்ட கொலம் நிதலைத்ு 
நிற்கும் �யதன அதடயலொம். �கிர�்�டட் நன்தமயின் �ல நல்ல ைருணங்கதள உருவொகக்வும் ஒளிமயமொன 
எதிரக்ொலைத்ிற்கும் உங்கள் கூடட்ொண்தமதய வரமவற்கிமறொம். 

உண்தமயுள்ள,

மேசன் ரமீன், மூைை் துதணை ்ைதலவர், முைன்தம வழங்கல் சங்கிலி அலுவலர்

A. வரவவற்பு & அறிமுகம்

B. எங்கள் கடமமகள் & எதிர�்ொர�்்புகள்
நொணயம் மற்றும் முைன்தமநிதல ஆகியவற்றுடன் பசயல்�டுவதுைொன் Hershey 
நிறுவனைத்ின் இரண்டு மூலொைொரமொன மதி�்பீடுகளொகும். ப�ொறு�்புள்ள 
மூலொகக்ைத்ை�் ப�ொருைை்வதர, மனிை உரிதமகளுகக்ொன கடதமகள் 
பைொழிலொளர ்ைரநிதலகள், சுற்றுசச்ூழல், உடல்நலம் மற்றும் �ொதுகொ�்பு, 
வணிக பநறிமுதறகள், மற்றும் மொறு�டட் மற்றும் நிதலயொன வழங்கல் 
சங்கிலியின் மமம்�ொடு உள்ளிடட்வற்றிற்கொன Hershey இன் எதிர�்ொர�்்புகள் 
மற்றும் வழிகொடட்ுைல்கதள எங்கள் ச�்தளயரக்ளுகக்ொன நன்னடைத்ைக ்
மகொட�்ொடு விளகக்ுகிறது. 

ச�்தளயரக்ளுகக்ொன நன்னடைத்ைக ்மகொட�்ொடுகள் மற்றும் பிற 
பைொடரப்ுதடய பகொள்தககளுகக்ு1 இணங்கிச ்பசல்வதை உறுதிபசய்யுமொறு 
அதனைத்ு ச�்தளயரக்ள் மற்றும் வணிகக ்கூடட்ொளரக்ளிடமும் நொங்கள் 
எதிர�்ொரக்க்ிமறொம். ச�்தளயரக்ளுகக்ொன நன்னடைத்ைக ்மகொட�்ொடு 
மற்றும் பைொடரப்ுதடய பகொள்தககளுகக்ு வழங்கல் சங்கிலி முழுதமகக்ும் 
கருைத்ு�்�ரிமொற்றம் மற்றும் பைொடரச்ச்ியொன ைகவல் அளிகக்ுமொறு 
ச�்தளயரக்ளும் எதிர�்ொரக்க்�்�டுகிறொரக்ள்.

எங்கள் ச�்தளயரக்ள் ைொங்கள் பசயல்�டும் சநத்ைகளில் ப�ொருைை்மொன 
அதனைத்ு மைசிய, மொநில, மற்றும் உள்ளூர ்சடட்ங்கள்/ஒழுங்குமுதறகளுகக்ும் 
கடட்ு�்�டுமொறு நொங்கள் எதிர�்ொரக்க்ிமறொம், எனினும் எங்கு உள்ளூர ்சடட்ங்கள், அல்லது 
ைரநிதலகள், ச�்தளயருகக்ொன நன்னடைத்ைக ்மகொட�்ொடட்ில் இருநத்ு மொறு�டட்ிருகக்ிறமைொ, 
அங்கு ச�்தளயரக்ள் மிகவும் கடுதமயொன ைரநிதலகள் மற்றும் பகொள்தககளுகக்ு 
இணங்கிசப்சல்வதை நொங்கள் எதிர�்ொரக்க்ிமறொம்.

வேசன் ரமீன்

1 �ண்தண விலங்குகளின் நல நிதல https://www.thehersheycompany.com/content/dam/corporate-us/documents/legal/farm-animal-welfare-position.pdf

கூழ் மற்றும் கொகிை மூலொகக்க ்பகொள்தக https://www.thehersheycompany.com/content/dam/corporate-us/documents/legal/pulp-and-paper-sourcing-policy.pdf

ப�ொறு�்புள்ள �ொமொயில் மூலொகக்க ்பகொள்தக https://www.thehersheycompany.com/content/dam/corporate-us/documents/legal/palm-sourcing-policy.pdf 

வளம் குன்றொ சரக்க்தர மூலொகக்க ்பகொள்தக https://www.thehersheycompany.com/content/dam/corporate-us/documents/legal/sugar-sourcing-policy.pdf 
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C. சரி�ொர�்்பு மற்றும் பதொடரச்ச்ியொன வமம்�ொடு
எங்கள் ச�்தளயர ்சங்கிலியில் உள்ள சமூக மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் நிதலதமகதள மமம்�டுைத்ும் எங்கள் 
தீரக்க்ைரிசனைத்ிற்கு எங்கள் ச�்தளயரக்ளின் பசொநை் ப�ொறு�்புள்ள மூலமொகக்ல் �யணம் முகக்ியமொனது 
என்�தை நொங்கள் புரிநத்ுபகொண்டுள்மளொம். இைதன அதடவைற்கு, Hershey நிறுவனைத்ின் ப�ொறு�்புள்ள 
மூலமொகக்ல் ச�்தளயர ்திடட்ைத்ின் ஒரு �குதியொன ச�்தளயரின் வளரச்ச்ி மற்றும் பைொடரச்ச்ியொன 
முன்மனற்றைத்ிற்கு உைவுவைற்கொக Hershey அவுடம்சொரஸ்் நிரல் மமலொண்தம மசதவகளின் உலகளொவிய 
முன்னணி வழங்குநரொன Intertek உடன் கூடட்ொண்தமதய ஏற்�டுைத்ியுள்ளது. ப�ொறு�்புள்ள மூலமொகக்ல் 
வழங்கல் திடட்ைத்ிற்கு மிகசச்ரியொன அளவிலொன ஈடு�ொடட்ுடன் ச�்தளயரக்ளின் �ங்களி�்புகக்ு உைவுைல் 
மற்றும் அைன் மைதவகள் சரியொன முதறயில் �கிர�்�டுவதை உறுதிபசய்வைற்கொக Intertek திடட் மமலொளரக்ள் 
(IPMs) இநை்ை ்திடட்ைத்ில் ஒருங்கிதணகக்�்�டட்ுள்ளனர்.

Hershey நிறுவனம் எங்களுதடய ச�்தளயரக்ளுடன் இதணநத்ு இலகக்ுகதள அதடயும் �யணைத்ில், பைொடர ்
முன்மனற்றம் மற்றும் அடுைை்கக்டட் பசயல்�ொடுகளுகக்ு முடிநை் வதரயில் பைொடரந்த்ு ஒைத்ுதழ�்பு அளிகக்ிறது. 
இணகக்ைத்ைச ்சரி�ொரக்க்ும் ம�ொது, ச�்தளயர ்மற்றும் வணிக கூடட்ொளர ்நிரவ்ொக அதம�்புகதள அணுகுவைற்கும் 
மதி�்�ொய்வு பசய்வைற்கும் Hershey நிறுவனைத்ிற்கு உரிதம உள்ளது. மமலும், சுய-மதி�்பீடு மகள்விகள் மூலமொக 
பசயலொகக்ுவைற்கும், ைரநிதலகள் மற்றும் �திவுகதள அணுகுவைற்கும், மூன்றொம் ைர�்பு-சமூக ைணிகத்க 
மற்றும்/அல்லது பிற பைொழிலொளர ்தமய மொதிரிகதள அணுகுவைற்கும் Hershey நிறுவனைத்ிற்கு உரிதம உள்ளது. 
அ�ரிமிைமொன வளரசச்ிதய அதடவைற்கொக, எங்களுதடய ச�்தளயர ்நடைத்ை விதிமுதறகளுடன் முழுதமயொக 
இதணநை் ஒரு வழங்கல் சங்கிலிதய அதடவைற்கும், ைகக்தவைத்ுகப்கொள்வைற்கும் மைதவயொன எநை்பவொரு 
பசயல்திறன் இதடபவளிகதளயும் நிவரை்த்ி பசய்யும் வதகயில், எங்கள் ச�்தளயரக்ள் மற்றும் வரை்ை்க 
கூடட்ொளரக்ளுடன் இதணநத்ு �ணியொற்றுவமை எங்கள் லடச்ியம்.

எங்களது ச�்தளயர ்பநறியுடன் இணங்கதலச ்சரி�ொர�்்�ைற்கு எநை் ச�்தளயரும் மைதவ�்�டலொம் என்ற 
நிதலயிலும், எங்களுதடய ச�்தளயர ்மற்றும் வணிக கூடட்ொளர ்பநடப்வொரக்க்ொனது முற்றிலும் விரிவொனதும், 
மவறு�டட்துமொகமவ இருகக்ும். இைன் விதளவொக,மனிை உரிதமகள் பிரசச்ிதனகளுகக்ு முன்னுரிதம அல்லது 
முகக்ியைத்ுவம் அளி�்�ைற்கும், நீண்டகொல வரை்ை்க உைத்ிகக்ும் அதிக ஆ�ைத்ை ஏற்�டுைத்ும் வதகயிலொன 
பசயல்�ொடுகள், நடவடிகத்ககளில் ஈடு�டும் ச�்தளயரக்ள் மற்றும் வணிக கூடட்ொளரக்ளுடன் எங்கள் 
குறியீடத்டச ்சரி�ொரை்த்ு Hershey நிறுவனம் உரிய நடவடிகத்ககள் எடு�்�ைற்கு முன்னுரிதம அளிகக்ும். 
நியொயமொன, ப�ொறு�்�ொன சவொல்களுகக்ு சில அடி�்�தட சிகக்ல்கதள எதிரப்கொள்ளும் திடட்ங்கள் 
வதரயறுகக்�்�டுகிறது. அநை்ை ்திடட்ங்கதள வழங்கவும், அைற்கொன நதடமுதறகதள மமம்�டுைத்ி எங்களுகக்ு 
உைவும் ைனிைத்ுவம் ப�ற்ற ச�்தளயரக்ளளுடனும், வரை்ை்க கூடட்ொளரக்ளுடனும் ஒரு கூடட்ொண்தமகதள 
உருவொகக் நொங்கள் முயற்சி பசய்து வருகிமறொம்.

Hershey நிறுவனம் மதி�்ப�ண் முதற மூலம் நொன்கு வதகயொன கொரணிகதளக ்பகொண்ட �ரிமொணங்களில் 
ஆ�ைத்ை மதி�்பீடு பசய்கிறது. அதவ: மனிை உரிதமகள் ஆ�ைத்ு வதககள் இரண்டு (புவியியல் மற்றும் 
மதி�்பு சங்கிலி), வரை்ை்க ஆ�ைத்ு வதககள் இரண்டு (பசலவு மற்றும் எங்களுதடய உறவின் ைன்தம). எங்கள் 
மதி�்ப�ண் முதறதய�் பூரை்த்ிபசய்து, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ச�்தளயர ்�ன்முகைை்ன்தம உள்ளிடட் எங்கள் 
�ரநை் நிதலைை்ன்தம கடதமகதளயும் Hershey இன் ஆ�ைத்ு�் பிரிவு கவனைத்ில் பகொள்கிறது. 

Hershey இன் எதிர�்ொர�்்புகளுகக்ு இணங்குவதை உறுதி�்�டுைத்ுவைற்கொக, Hershey இன் ப�ொறு�்பு ஆைொர 
ச�்தளயர ்திடட்ைத்ின் ஒரு �குதியொக, பைொடரச்ச்ியொன பசயல்�ொடுகளின் மூலம் எங்கள் ச�்தளயரக்ள் 
மற்றும் வரை்ை்க கூடட்ொளரக்ள் �ங்மகற்�ொரக்ள். Hershey நடைத்ிய எங்கள் ஆ�ைத்ு மதி�்பீடு, ச�்தளயர ்நடைத்ை 
விதிமுதற ஒ�்புைல், சுய மதி�்பீடட்ு மகள்விைை்ொள் (SAQ) மற்றும் மைதவகம்கற்�, ஆன்-தசட ்சமூக இணகக் 
ைணிகத்ககள் ஆகியதவ இதில் அடங்கும். 

நடதம்த 
விதிமுமற 
ஒ�்புதல்

ச�்தளயருகக்ொன 
புதிய நடைத்ை 
விதிகளுகக்ு 
ச�்தளயர ்ஒ�்புைல்
(வருடொநை்ர மைதவ)

Sedexல் இதணநத்ு 
சுய-மதி�்பீடட்ு 
வினொ�்�டட்ியதல�் 
பூரை்த்ி பசய்ைல்
(வருடொநை்ர மைதவ)

SMETA 4-பில்லர ்
ைணிகத்க 
அல்லது �ரஸ்�ர 
அங்கீகரி�்புை ்
ைணிகத்கதய (MRA) 
மமற்பகொள்ளவும்
(Hershey கொலகம்கொடு)

இணங்கொைவற்தற 
சரிபசய்ய CAP ஐ 
நிதறவுபசய்யவும் 
மற்றும் பின்பைொடரை்ல் 
ைணிகத்க மூலம் 
ஆைொரங்கதளச ்
சமர�்்பிகக்வும்
(ப�ொருநை்கக்ூடிய 

இடைத்ில்)

சுய-மதி�்பீடட்ு 
வினொ�்�டட்ியல் 
(SAQ)

ச�்மளயருக்கொன 
ஆன்-மசட ்
தணிக்மக

திருதத்ும் பசயல் 
திடட்ம் (CAP)
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�டிநிமல 1: புரிந்து பகொள்ளுதல், ஒன்று�டுதல் மற்றும் எங்களுமடய �ங்களி�்புகமள�் �கிரத்ல் 

•   புரிந்து பகொள்ளுதல்: Hershey நிறுவனைத்ின் ச�்தளயர ்நடைத்ை விதிமுதற, எங்களுதடய ப�ொறு�்புள்ள 
மூலொகக்க ்குழு கடதமகள், எங்களுதடய மனிை உரிதமகளும் சுற்றுசச்ூழல் பகொள்தககளும் மற்றும் 
இநை்�் ப�ொறு�்புள்ள மூலொகக் திடட் வழிகொடட்ி�் புைை்கைத்ில் மகொடிடட்ுக ்கொடட்�்�டட்ுள்ள மைதவகள் 
ஆகியவற்தற�் புரிநத்ுபகொண்டு உங்கதள�் �ழகக்�்�டுைை்வும்.

•  ஒன்று�டுதல்: இநை் வழிகொடட்ி புைை்கைத்ில் விவரிகக்�்�டட்ுள்ள நடவடிகத்ககதள மமற்பகொள்வைன் 
மூலம் உங்கள் வசதிதய எங்கள் ச�்தளயர ்நடைத்ை விதிமுதறகளுடன் ஒன்று�டட்ு மவதல பசய்ய 
முடியும்.

•   �கிரத்ல்; உங்கள் பசொநை் விநிமயொகச ்சங்கிலி முழுவதும் Hershey இன் ச�்தளயர ்நடைத்ை 
விதிமுதறகளுடன் பைொடரப்ுபகொள்வது மற்றும் மைதவ�்�டுவதுடன், எங்கள் ைரங்களுடன் உங்கள் 
ச�்தளயரக்ளின் இணகக்ைத்ை நிரூபிகக்வும் சரி�ொரக்க்வும் ப�ொருைை்மொன நிரவ்ொக அதம�்புகதள 
தவைத்ிருங்கள்.

�டிநிமல 2: SEDEX இல் இமணந்து உங்கள் சுய-மதி�்பீடட்ு வினொ�்�டட்ியமல (SAQ) HERSHEY உடன் �கிருங்கள்

• Sedex இல் இதணநத்ு Hershey நிறுவனைத்ுடனொன உறதவை ்பைொடங்குங்கள்: 
ைனது ச�்தளயரக்ள் மற்றும் வணிகக ்கூடட்ொளரக்ள் உலகின் முன்னணி 
பநறிமுதறகளுடனொன வணிக மசதவ வழங்குநரக்ளில் ஒருவரொன Sedex இல் 
இதணயுமொறு Hershey உறுதியுடன் ஊகக்ுவிகக்ிறது. Sedex இல் இதணவைொல் சமூக 
இணகக்ை ்ைணிகத்க முயற்சிகள் மற்றும் பைொடரப்ுதடய வளங்களின் நகதலக ்
குதறகக்ிறது, பைொழில்-ைரைத்ிலொன வடிவைத்ில் �ல வொங்கு�வரக்ளுகக்ுை ்
ைணிகத்க அறிகத்ககள் மற்றும் ைகவல்கதள ச�்தளயரக்ள் �கிரும் முதறதய 
எளிைொகக்ுகிறது. Sedex இல் இதணவைொல், ச�்தளயரக்ள் மற்றும் வணிகக ்
கூடட்ொளரக்ளும் �ரநை் அளவிலொன திறன் மமம்�ொடட்ுக ்கருவிகள் மற்றும் வளங்கள் 
உள்ளிடட் ப�ொறு�்�ொன மற்றும் நிதலயொன வணிக நதடமுதறகதள மமம்�டுைை் 
உைவும் சமூக வதல�்பின்னல் மூலம் �யனதடவொரக்ள். இதணநை் பின்னர், Hershey 
நிறுவனைத்ுடனொன உறதவை ்பைொடங்குங்கள் (Sedex குறி�்பு எண்: ZC1090865) இைன் மூலம் 
நொம் ைகவல்கதள�் �கிரந்த்ுபகொள்ளலொம்.

Sedex இல் இதணவைற்கு, �ொரக்க்வும்: https://www.sedexglobal.com/join-sedex/supplier/

• முழுதமயொன சுய-மதி�்பீடட்ு வினொ�்�டட்ியல் (SAQ): Hershey இன் ப�ொறு�்புள்ள மூலொகக் 
ச�்தளயர ்திடட்ைத்ிற்கு இணங்கிச ்பசல்வைற்கு, நீங்கள் வருடொநை்ர முதறயில் 
Sedex சுய-மதி�்பீடட்ு வினொ�்�டட்ியல்கதள�் புது�்பிகக் மவண்டும். Intertek திடட் 
மமலொளரக்ளொல் மின்னஞ்சல் மூலம் வழங்கு�வரக்ளுகக்ு அறிவி�்பு ைர�்�டும், 
மமலும் குறி�்பிடட் கொலகப்கடுவிற்குள் �திலளிகக் மவண்டும். உங்கள் வணிக 
நதடமுதறயில் உள்ள சொைகமொன அம்சங்கள் மற்றும் கவனம் பசலுைை் மவண்டிய 
�குதிகதள எடுைத்ுகக்ொடட்ுவைற்கொன ஒரு முகக்ியமொன கருவி Sedex SAQ ஆகும். 
ைணிகத்க மற்றும் பிற மதி�்பீடுகளில் பின்பைொடரை்ல் மைதவ�்�டகக்ூடிய 
சிகக்ல்கதள அதடயொளம் கொண Hershey ைனது ஒடட்ுபமொைை் வழங்கல் சங்கிலி 
மமலொண்தம முயற்சிகளுகக்ொக SAQ ஐ�் �யன்�டுைத்ுகிறது. ச�்தளயரக்ள் 
மற்றும் வணிகக ்கூடட்ொளரக்ள் Sedex அல்லொை மொற்று SAQ ஐ தவைத்ிருநை்ொல் Hershey 
அைதன மதி�்�ொய்வு பசய்து அநை்நை் சிகக்தல அடி�்�தடயொகக ்பகொண்டு SAQ ஐ 
ஏற்றுகப்கொள்ளும்.

�டிநிமல 3: சரி�ொரக்்கவும் 

•   ச�்தளயருகக்ொன ஆன்-தசட ்ைணிகத்க: SMETA 4 –பில்லர ்சமூக இணகக்ை ்ைணிகத்க அல்லது அைற்கு 
நிகரொன Hersheyயின் ப�ொறு�்புள்ள மூலொகக் ச�்தளயர ்திடட்ைத்ிற்கொன வழிகொடட்ுைல்களுகக்ு ஏற்� 
மற்றும் Hersheyயொல் அங்கீகரிகக்�்�டட் நிறுவனைை்ொல் நடைை்�்�டட் ஒன்றிற்கு ச�்தளயர ்உட�்ட 
மவண்டும் என Hershey விரும்புகிறது. அதடயொளம் கொண�்�டட் இணகக்மில்லொதமயின் அடி�்�தடயில் 
Hersheyயிடம் ஏற்கனமவ உள்ள பிற தீரவ்ுகளுடன் திருைத்ும் பசயல் திடட்ங்களின் நிதலநிறுைை்கக் தீரத்வ 
உறுதி�்�டுைத்ுவைற்கொக (கணினி மதி�்�ொய்வு அல்லது ஆன்தசட)் பின் பைொடரை்ல் ைணிகத்ககதள�் 
ப�றுவைற்கொன உரிதமதய Hershey ைகக்தவைத்ுகப்கொள்கிறது.

உங்கள் ைளம் சமீ�ைத்ில் சமூக இணகக்ைத்ிற்கொன ஆன்-தசட ்ைணிகத்கதய நிதறவு பசய்திருநை்ொல், 
அநை் அறிகத்கயொனது �ரஸ்�ர அங்கீகொரை ்ைணிகத்கச ்(MRA) மசதவகக்ுை ்ைகுதி ப�றும். MRA 
பசயல்முதறயில் கூடுைல் மகள்விகளுகக்ு அல்லது Hershey ஏற்றுகப்கொள்ளும் ைரநிதலகளுகக்ு உங்கள் IPM ஐ 
அணுகவும்.
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ஆன்-மசட ்தணிக்மக பசயல்முமற

பின்வரும் �டிநிதலகள் Hershey அங்கீகரிைை் கண்கொணி�்பு நிறுவனைத்ுடன் ஆன்-தசட ்ைணிகத்க திடட்மிடல், 
ஆன்-தசட ்ைணிகத்க மற்றும் பின்பைொடரை்ல் ஆகியதவ அடங்கும்

1) தணிக்மக வகொரிக்மக: Intertek திடட் மமலொளரக்ள் (IPM) மின்னஞ்சல் வழியொக ச�்தளயதர SMETA 4-பில்லர ்
ைணிகத்ககக்ு உட�்டுைத்ுமொறு மகொரிகத்க விடு�்�ொரக்ள். 

2) தணிக்மக திடட்மிடல்: ஆன்-தசட ்ைணிகத்ககள் அங்கீகரிகக்�்�டட் கண்கொணி�்பு நிறுவனைத்ுடன் 
திடட்மிட�்�டட்ுள்ளன. மைரவ்ு பசய்வைற்கொன மமற்மகொள் மற்றும் ைணிகத்கயொளர ்உைவி�் ப�றவது 
பைொடர�்ொன மகொரிகத்க தவ�்�ைற்கு, நீங்கள் Hershey அங்கீகரிைை் எநை்க ்கண்கொணி�்பு நிறுவனங்கதளயும் 
பைொடரப்ு பகொள்ளலொம். நீங்கள் கண்கொணி�்பு நிறுவனைத்ைை ்மைரந்ப்ைடுைை்�் பிறகு, உங்கள் IPMகக்ுை ்
பைரிவிகக்வும். Hershey அங்கீகரிைை் கண்கொணி�்பு நிறுவனங்களின் �டட்ியதல�் ப�றுவைற்கு, உங்கள் IPMஐை ்
பைொடரப்ுபகொள்ளவும்.

3) ஆன்-மசட ்ஆடிட:் கூடட்ைத்ின் பைொடகக்ைத்ில், ைணிகத்கயின் குறிகம்கொள், மநொகக்ம், பசயல்முதற 
மற்றும் அைன் �ங்குகள் குறிைத்ு வசதி மமலொண்தமகக்ு அறிவுறுைை்�்�டும். ைனிகத்க பசயல்�ொடட்ொனது 
மமலொண்தம மநரக்ொணல், ஆவண மதி�்�ொய்வு, வசதி சுற்று�்�யணம், ைனியொர ்�ணியொளரக்ளுகக்ொன 
மநரக்ொணல், நிதறவுக ்கூடட்ம் ஆகியவற்தறயும் பகொண்டிரு�்�ைொகும்.

�ரஸ்�ர அங்கீகரி�்பு 
AIM-Progress உறு�்பினர ்என்ற வதகயில் ைணிகத்க நகல், மசொரவ்ு மற்றும் பசலவு ஆகியவற்தறக ்குதறகக்ும் 
முயற்சியொக �ரஸ்�ர அங்கீகரி�்புச ்பசயல்முதறதய Hershey ஆைரிகக்ிறது. �ரஸ்�ர அங்கீகரி�்பு 
பசயல்முதற வொயிலொன மறு ஆய்வு ைணிகத்ககளின் ம�ொது, திருைத்ும் பசயல் திடட்ங்கள் (CAPRs) மற்றும் 
மூடல் ைணிகத்க அறிகத்ககள் மதி�்பீடு மற்றும் எங்கள் ச�்தளயரின் நடைத்ை விதிகளுடன் வசதியின் 
இணகக்ைத்ைச ்சரி�ொர�்்�ைற்கொக Hershey ைணிகத்க அறிகத்ககதள மறு ஆய்வு பசய்யும். அறிகத்கதய 
அங்கீகரிகக் Hershey கடதம�்�டவில்தல மமலும் ைணிகத்க முடிவுகள் மற்றும் அறிகத்கயின் ைரைத்ை�் 
ப�ொறுைத்ு கூடுைல் பின் பைொடரை்ல் அல்லது மதி�்பீடட்ு அளவீடுகள் மைதவ�்�டலொம். 

1. IBM ச�்மளயரிடம் 
தணிக்மகக் 

வகொரிக்மகமயத ்
பதரிவிக்கிறது

2. ச�்மளயர ்
அங்கீகரிக்க�்�டட் 

கண்கொணி�்பு 
நிறுவனதத்ுடன் 

தணிக்மகக்கு ஏற்�ொடு 
பசய்கிறொர்

3. அங்கீகரிக்க�்�டட் 
கண்கொணி�்பு 

நிறுவனம் ஆன்-
மசட ்தணிக்மகமய 

நடதத்ுகிறது

4. ச�்மளயர ்
திருதத்�்�டட் 

பசயல் திடட்தம்த 
முடிதத்ு ஐபிஎம்-க்கு 

அனு�்புகிறொர்

5. பின்பதொடரத்ல் 
தணிக்மக, 

வகொரிக்மகக்வகற்�
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பதொழிலொளர ்வமம்�ொடு 
எங்களுதடய விநிமயொகச ்சங்கிலியில் பைொழிலொளர ்நல்வொழ்தவ�் �ற்றிய முழுதமயொன புரிைதல�் 
ப�ற பைொழிலொளரக்ளின் மநரடி கருைத்ுகக்ளுகக்ு Hershey முன்னுரிதம அளிகக்ிறது. சமூக நல்லிணகக்ம் 
ைணிகத்ககளுகக்ு உட�்டுைை்�்�டும்ம�ொது, ைணிகத்கயொளர ்மநரக்ொணல் பசய்வது மற்றும் ைளைத்ில் 
�ணிபுரியும் ஒவ்பவொரு பைொழிலொளர ்புள்ளி விவரங்களில் இருநத்ு குதறநை்�டச்ம் ஒரு பிரதிநிதியின் 
முன்மனொகக்ிய கருைத்ுகக்தள உள்ளடகக்ுவது நிதலயொன நதடமுதறயொகும். 

ைணிகத்ககக்ு பவளிமய, ைரநிதலகளுகக்ு இணங்கியிரு�்�தையும் ைொண்டி, அதிக பைொழிலொளரக்தள 
தமய�்�டுைத்ிய பசயல்கதளச ்பசயல்�டுைத்ுவைற்கொன இதடவிடொை முயற்சிகளிலும், மமம்�டட் 
பைொழிலொளர ்ஈடு�ொடட்ிற்கொன �குதிகதள பைரிவி�்�தில் ஒன்றிதணவதையும் ஊகக்ுவிகக்ிமறொம். 

4) திருதத்�்�டட் பசயல் திடட் வமலொண்மம: கூடட்ைத்ின் முடிவில், திருைை்�்�டட் பசயல்திடட் அறிகத்கதய 
(CAPR) ஆடிடட்ர ்வழங்குவொர். அதில், இணகக்மற்ற ைணிகத்க , உற்றுமநொகக்ுைலும் நல்ல நதடமுதறயும் 
(ஏமைனும் இருநை்ொல்) சுருகக்மொகக ்கூற�்�டட்ிருகக்ும். திருைை்�்�டட் பசயல் திடட்ம் (CAP) முடிநை்வுடன் ைள 
நிரவ்ொகம் அைதன Intertek திடட் மமலொளருகக்ு (IPM) அறிவிகக் மவண்டும். திருைை்�்�டட் பசயல் திடட்ைத்ில் 
உடனடி மற்றும் ைடு�்பு திருைை் நடவடிகத்க, மூல கொரண �கு�்�ொய்வு மற்றும் தீரவ்ுகக்ு ப�ொறு�்�ொன ந�ர ்
(கள்) மற்றும் கொலவதரயதறகள் மகொடிடட்ிருகக் மவண்டும். முகக்ியமொன இணகக்மற்றதவ�் �ற்றிய 
கூடுைல் ைகவலுகக்ு பின் இதண�்பு Aஐ�் �ொரக்க்வும். 

CAP இன் ஒரு �குதியொக, இணகக்மற்றவற்றுகக்ு வழிவகுகக்ும் மூல(ங்கதள) அல்லது கொரணைத்ை(ங்கதள) 
�கு�்�ொய்வு பசய்வைற்கும் அதடயொளம் கொண்�ைற்கும் ஒரு மூல கொரண �கு�்�ொய்வு (RCA) நடைை்�்�ட மவண்டும்.

அடி�்�மட பிரசச்மனகமள�் புரிந்துக் பகொள்வதற்கொன �கு�்�ொய்வு (RCA)

ைணிகத்கயின் ம�ொது, ஒரு �ணியிட வசதியில் உள்ள ஒரு சிகக்ல் பவளி�்�டுகிறது - �ல தீயதண�்பு 
கருவிகளில் இருநை் குறி�்பு அடத்டகள் கொலொவதியொகி இருநை்ன. மைதவ�்�டும்ம�ொது தீயதண�்புக ்
கருவிகள் முதறயொகச ்பசயல்�டுவதை உறுதி பசய்யும் வதகயில், �ணியிட வசதியில் கண்டறிய�்�டட் 
இநை் இணகக்மில்லொ சிகக்தல உடனடியொக சரிபசய்ய மவண்டியிருகக்ும் அமை மவதளயில், இநை் சிகக்ல் 
ஏன், எ�்�டி நடநை்து என்�தை�் புரிநத்ுபகொள்வதும் முகக்ியம் ஆகும். இைனொல் இநை் �ணியிட வசதியின் 
�ொதுகொ�்பு அ�ொயைத்ிற்கு உட�்டொது. 

அடி�்�மட பிரசச்மனகமள�் �கு�்�ொய்வு பசய்வது (ஆர.்சி.ஏ) �ணியிட வசதியின் வதமவகமளத ்
தீரம்ொனிக்க உதவலொம்: 

 1)  தீயதண�்�ொன்களின் ஆய்வு மற்றும் �ரொமரி�்புகக்ொன ப�ொறு�்பு ஒருவருகக்ு 
வழங்க�்�டட்ுள்ளது; 

 2) ப�ொறு�்ம�ற்றுக ்பகொண்ட ந�ருகக்ு அைற்கொன அறிவும் திறதமயும் உள்ளது; 

 3) தீயதண�்�ொன்கதள ஆய்வு பசய்வைற்கு�் ம�ொதுமொன பசயல்முதற உள்ளது; 

 4) அநை் பசயல்முதற திறம்�ட பசயல்�டுைை்�்�டுகிறது, மற்றும் 

 5) தீயதண�்�ொன்களின் ஆய்வு மற்றும் �ரொமரி�்பு �ற்றிய ஆவணங்கள் �ரொமரிகக்�்�டுகின்றன.

ஒரு அடி�்�தட கொரணங்கதளக ்கண்டறியும் �கு�்�ொய்தவ நடைத்ுவைற்கு�் �யன்�டுைை்�்�டும் பைொழில் 
நுட�்ங்கள் மற்றும் வழிமுதறகள் ஒரு நிரவ்ொகைத்ின் மமலொண்தம அதம�்பு மற்றும் பசயல்முதறகளில் 
உள்ள இதடபவளிகதள�் புரிநத்ுபகொள்ளவும், ஒரு நிதலயொன தீரத்வ அதடயொளம் கொணவும், முன்னர ்
அதடயொளம் கொண�்�டட் சிகக்ல்கதள மீண்டும் நிகழொமல் ைடுகக் கண்கொணிகக்வும் உைவும்.
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ச�்மள பசயின் பவளி�்�டுதத்ும் முயற்சியின் முக்கியதத்ுவம்

ஒரு ச�்தள பசயின் பசயல்�டுைத்ும் முயற்சி என்�து ஒரு வணிகைத்ின்’ பசயல்�ொடுகள் மற்றும் 
நடவடிகத்ககளின் விதளவொக ஏற்�டகக்ூடிய சமூகம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் பநறிமுதற அ�ொயங்கதள 
நிரவ்கிகக்ும் பசயல்முதறயொகும். முதறயொக பசயல்�டுைை்�்�டும் முயற்சி என்�து, ச�்தளயர ்பசயினின் 
அதனைத்ு அடுகக்ுகளிலும் �ொைகமொன மனிை உரிதம �ொதி�்புகள் மற்றும் பிற அ�ொயங்கதள அதடயொளம் 
கொணவும், ைடுகக்வும், குதறகக்வும் மவண்டும். பசயல்�ொடட்ின் முகக்ிய �டிகள் பின்வருமொறு:

 •  மனிை உரிதமகதள மதிகக்வும், சுற்றுசச்ூழதல�் �ொதுகொகக்வும், மற்றும் பகொள்தக அல்லது 
நிதல அறிகத்ககள் மூலம் பநறிமுதறயுடன் பசயல்�டவும் கூடிய பைளிவொன அர�்்�ணி�்த�க ்
பகொண்டிருகக்ிமறொம் 

 • உண்தமயொன மற்றும் சொைத்ியமொன ைொகக்ங்கதள அதடயொளம் கண்டு மதி�்பிடுைல்

 • அதடயொளம் கண்டறிய�்�டட்தவகதள மதி�்�ொய்வு பசய்ைல் மற்றும் உரியவொறு பசயல்�டுைல் 

 • பசயல்�ொடுகதளக ்கண்கொணிைை்ல் மற்றும் பின்பைொடரை்ல் நடவடிகத்ககள்

 • ைொகக்ங்கள் தீரக்க்�்�டும் முதறதயை ்பைரிவிைை்ல்

D.  வமலொண்மம அமம�்புகமள�் புரிந்துபகொள்தல் மற்றும் 
ச�்மள பசயின் பசயல்�டுதத்ும் முயற்சிகள்
– ப�ொறு�்�ொன வணிக பசயல்�ொடுகள் மற்றும் பதொடரச்ச்ியொன 
வமம்�ொடட்ிற்கொன முக்கிய கொரணிக்கூறு

Hershey நிறுவனைத்ின் ச�்தளயர ்குறியீடு, அவரக்ளின் ச�்தளயரக்ள் மற்றும் வணிக கூடட்ொளரக்ள் ைங்கள் 
ச�்தள பசயின் முழுவதும் அவரக்ளின் எதிர�்்�ொர�்்புகதள எடட் மவண்டும் என எதிர�்்�ொரக்க்ிறது. �யனுள்ள 
மமலொண்தம அதம�்புகள் ைளரொை உதழ�்புடன் கூடிய ச�்தளயர ்சங்கிலி 2 ஆகியதவ எங்கள் ச�்தளயர ்
குறியீடட்ின் எதிர�்ொர�்்புகள் எங்கள் அடுகக்ு 1 மநரடி ச�்தளயரக்ள் மற்றும் வணிகக ்கூடட்ொளரக்தளயும் 
ைொண்டி பூரை்த்ிபசய்ய�்�டுதை உறுதிபசய்வைற்கொன முகக்ிய கூறுகள் ஆகும்.

ஒரு மமலொண்தம அதம�்பு என்�து ஒரு நிறுவனம் அைன் மநொகக்ங்கதள அதடவைற்கொக அைன் வணிகைத்ின் 
இதட-பைொடரப்ுதடய �குதிகதள3 நிரவ்கிகக்ும் வழியொகும். சமூக, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் பநறிமுதற ைரங்கதள 
வழங்குவது என்�து மற்ற �ல வணிக மைதவகதளக ்கொடட்ிலும் மவறு�டட்து இல்தல. Hershey முன்தவைை் 
பசயல்திறன் மற்றும் சரியொன விடொமுயற்சியின் எதிர�்ொர�்்புகதள பூரை்த்ி பசய்ய மைதவயொன மமலொண்தம 
அதம�்புகதள தவ�்�ைற்கு ச�்தளயரக்ள் மற்றும் வணிகக ்கூடட்ொளரக்ள் ப�ொறு�்பு.

ஒரு அதம�்பின் அளவு மற்றும் சூழதல�் ப�ொறுைத்ு மமலொண்தம அதம�்புகள் அவற்றின் முதற�்�டி, 
சிகக்லொன அளவில் மவறு�டலொம். சிறிய நிறுவனங்கள் எதிர�்ொர�்்புகதளை ்பைளிவொக உறுதியொகக ்மகொடிடட்ுக ்
கொடட்ுவைற்கு வலுவொன ைதலவதர சொரந்த்ு பசயல்�டலொம். ப�ரிய அல்லது மிகவும் சிகக்லொன வணிகங்கள் 
அவற்றின் நிறுவன மநொகக்ங்கதள�் பூரை்த்ி பசய்ய விரிவொன ஆவணங்கள் மற்றும் கடட்ு�்�ொடுகதளக ்
பகொண்டிருகக்லொம். ஒடட்ுபமொைை்மொக, நல்ல வதரயறுகக்�்�டட் நிரவ்ொக அதம�்�ொனது, நிறுவனைத்ின் 
வளரச்ச்ிகக்ும், உற்�ைத்ிைத்ிறனுகக்ும் ஆைரவு அளிகக் மவண்டும். அமை மநரைத்ில், இடர ்மமலொண்தமதய 
மமம்�டுைத்ுவது, மனிை உரிதமகள், வணிக பநறிமுதறகள் அல்லது சுற்றுசச்ூழல் ஆகியவற்றுகக்ு பைொடர�்ொன 
ஆ�ைத்ுகதள அதடயொளங் கொணுவது ம�ொன்றதவயும் பகொண்டிருகக் மவண்டும்.

நன்கு அறிநை் நிரவ்ொக அதம�்பு மொதிரிகளின் ஒன்றொனது ‘திடட்மிடு-பசயல்�டு-சரி�ொர-்நிதறமவற்று’ ஆகும். 
அைொவது Plan-Do-Check-Act (PDCA Model) ஆகும். இநை் மொதிரியொனது எளிைொக இருநை்ொலும், குறிகம்கொள்கதள 
மதி�்பிடுவைற்கும், ஒரு கொரியைத்ைச ்பசயல்�டுைத்ுவைற்கும், முடிதவக ்கண்கொணி�்�ைற்கும், இறுதியொக 
முன்மனற்றைத்ிற்கொன �குதிகதள அதடயொளம் கொண்�ைற்கும் ஒரு சிறநை் கடட்தம�்த� வழங்குகிறது.

2 ISO https://www.iso.org/management-system-standards.html 
3 https://www.iso.org/management-system-standards.html 
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 திடட்மிடல்:  குறிகம்கொள்கள், பகொள்தககதள உருவொகக்ுைல், பசயலொகக்ுைல், 

ஆ�ைத்ுகதள மதி�்பீடு பசய்ைல்,

 பசயல்�டுதல்:  ப�ொறு�்புகதள கணிைை்ல், மைதவயொன �யிற்சிகதள வழங்குைல், 

திடட்ங்கதளயும் & பசயல்�ொடுகதளயும் அமல்�டுைத்ுைல் 

 சரி�ொரத்த்ல்:  ைரவு ப�றுைல்,முடிவுகதள கண்கொணிைத்ு உறுதி பசய்ைல் (நீங்கள் 

பைொடரந்த்ு கண்கொணிகக்ும் ம�ொது)

 நிமறவவற்றுதல்:  கண்கொணி�்பில் கண்டறிய�்�டட் பிரசச்தனகதள 

அதடயொள�்�டுைத்ி, ைதலதமமயற்று முடிவுகதள மதி�்�ொய்வு 

பசய்ைல். மமலும்,அைதனச ்சரிபசய்வைற்கு என்ன முடிவுகள் அல்லது 

மொற்றங்கள் மைதவ�்�டும் என்�தைை ்தீரம்ொனிைை்ல்.

மமற்கண்ட PDCA மொதிரியும்4, மற்ற நிரவ்ொக அதம�்புக ்கருவிகளும் ஒரு நிறுவனைத்ின் பைொடர ்வளரச்ச்ிகக்ொன 
மூல கொரண �கு�்�ொய்தவ அமல்�டுைை் உைவுகிறது.

PDCA மொடல்

4 PDCA வதர�டம் 

திடட்ம்
பசயல்முதறகளின் 

மமம்�ொடட்ு திடட்ைத்ை 
உருவொகக்வும்

பசயல்�டு
மமம்�ொடட்ுை ்
திடட்ைத்ைக ்
கணினியில் 

பசயல்�டுைை்வும்

பசய்
மமம்�ொடட்ுை ்
திடட்ைத்ைச ்

பசயல்�டுைை்வும்

ஆய்வு பசய்
கருைத்ுகதள ஆரொய்நத்ு, 
ஏற்றவொறு மமம்�ொடட்ுை ்

திடட்ைத்ைச ்சரிபசய்யவும்
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E. ப�ண்களின் உரிமமகள் மற்றும் வமம்�ொடம்ட ஊக்குவிதத்ல்

F. புதத்கங்கள் மற்றும் ஆவணங்கள்

G. எழு�்� வவண்டிய மற்றும் அறிக்மகயிடக்கூடிய 
பிரசச்மனகள்

Hershey நிறுவனம் ப�ண் உரிதமகதளயும், ப�ண் அதிகொரைத்ையும் ஊகக்ுவி�்�தில் மிகமுகக்ிய �ங்கு 
ஆற்றுகிறது. ப�ரும்�ொலும் கலொசச்ொர விதிமுதறகள் மற்றும் பவவ்மவறு சடட் சூழல்கள் கொரணமொக 
ஒரு �ணியிடைத்ில் ஆண்களும், ப�ண்களும் பவவ்பவறு விைமொன, ைனிைை்ன்தமயொன பிரசத்னகதள 
சநத்ிகக்ிறொரக்ள் என்�தை எங்களது அதனைத்ு வரை்ை்க கூடட்ொளரக்ளும் உணர மவண்டியது அவசியமொகும். 
மமலும், ப�ண்களுகக்ு அவரக்ளுதடய இயற்தக வொழ்வியலொல் (ைொய்தம, குடும்��்�ணிகள்) அல்லது 
மவதலயின் ைன்தமயொல் சில கஷ்டங்கதளச ்சநத்ிகக்லொம். எனமவ, �ொலின பிரசச்ிதனகதள தீரக்க்ும் 
வதகயில், அவரக்ள் பைரிவிகக்ும் பின்வரும் சில பசயல்�ொடுகதளக ்கருைத்ில் பகொள்ளும்�டி எங்களுதடய 
வரை்ை்க கூடட்ொளரக்தள ஊகக்ுவிகக்ிமறொம்.

•   எநை் ஒரு நிதலயிலும் ப�ண்கள் அவரக்ளுதடய �ொலினைத்ின் அடி�்�தடயில் �ொகு�ொடு 
கொடட்�்�ட மொடட்ொரக்ள், �ணியொளரக்தள கருைை்தட பசய்யும்�டி வற்புறுைை்�்�ட மொடட்ொரக்ள், 
மவதலவொய்�்புகக்ு பிரசவ மசொைதன பசய்யும்�டி கடட்ொய�்�டுைை்�டுைை்�்�ட மொடட்ொரக்ள் 
ஆகியவற்தற உறுதி பசய்ய மவண்டும் 

•   ஆண், ப�ண் �ணியொளரக்ள் மீைொன ைொகக்ங்கதள விைத்ியொச�்�டுைத்ும் வதகயில், �ணியிடமும் 
நிரவ்ொகை ்ைரவும் �ொலின அடி�்�தடயில் ைனிைை்னியொக இரு�்�தை உறுதி பசய்ய மவண்டும்.

•   குதறதீர�்்பு வசதிகதள உருவொகக்ும் ம�ொது, ஆண், ப�ண் �ணியொளரக்ளின் ைனி�்�டட் மைதவகள் 
அல்லது �ொலின உடல்,மன நிதலகதளக ்கருைத்ில் பகொண்டு உருவொகக் மவண்டும்.

•   கர�்்� கொலைத்ில் இருகக்ும் ப�ண் ஊழியரக்ள், �ொலூடட்ும் ைொய்மொரக்ளுகக்ுை ்மைதவயொன வசதிகதள 
ஏற்�டுைத்ி ைர மவண்டும். 

ப�ண் உரிதம, ப�ண் அதிகொரம் �ற்றிய கூடுைல் ஆைொரங்களுகக்ு பின்இதண�்பு Bஐ�் �ொரக்க்வும்.

Hershey உடனொன ச�்தளயரக்ளின் �ரிவரை்ை்தனகள் மற்றும் நல்லுறதவ பவளி�்�டுைத்ும் விைமொக, 
ச�்தளயரக்ளும் வரை்ை்க கூடட்ொளரக்ளும் �திமவடுகதள�் �ரொமரி�்�தை Hershey எதிர�்ொரக்க்ிறது. மமலும், 
அககக்ணகக்ு கடட்ு�்�ொடுளுகக்ுை ்மைதவயொன அதம�்த� உருவொகக்ி, அைதன �ரொமரி�்�தும் எதிர�்ொரக்க்ிறது. 
ச�்தளயரக்ளும், வரை்ை்க கூடட்ொளரக்ளும் அதனைத்ு �திவுகதளயும் முழுதமயொக தவைத்ிருகக் மவண்டும். 
மமலும், பவளிநொடட்ு ஊழல் நதடமுதறச ்சடட்ம் உட�்ட சிறநை் நதடமுதறகள் மற்றும் சடட்ங்கதளை ்
ைகக்தவைத்ிருகக் மவண்டும். ஒவ்பவொரு ச�்தளயரும் உண்தமகதள துல்லியொமொகவும், மநரத்மயொகவும், 
நடுநிதலைை்ன்தமயுடனும் �திவு பசய்ய மவண்டும். ச�்தளயரக்ளும், வரை்ை்க கூடட்ொளரக்ளும் மதறகக்மவொ, 
�திவு பசய்யை ்ைவறவிடமவொ, ைவறொன உள்ளடீுகதள பசய்யமவொ கூடொது. அதனைத்ு நிதி புைை்கங்களும், 
�திவுகளும் ப�ொதுவொக ஏற்றுகப்கொள்ள�்�டட் கணகக்ியல் பகொள்தககளின்�டி இருகக் மவண்டும்.

பநறிமுதறகள், பகொள்தக அல்லது சடட்ம், எங்கள் ச�்தளயர ்நடைத்ை விதிமுதற அல்லது 
இநை் வழிகொடட்ுைல் ஆவணம் பைொடர�்ொக உண்தமயொன அல்லது சநம்ைகைத்ிற்குரிய 
மீறல்கள் பைொடர�்ொன புகொரக்ளுகக்ு ச�்தளயரக்ள் மற்றும் வரை்ை்க கூடட்ொளரக்ள் 
ப�ொறு�்பு ஆவொரக்ள். புகொர ்அளிைை்ொல் ைங்கள் மீமை நடவடிகத்க எடுகக்�்�டும் 
என்ற அசச் உணரவ்ு �ணியொளரக்ளிடைத்ில் இல்லொை வதகயில், �ணியொளரக்ள் 
எநை்பவொரு வருைை்ங்கதளமயொ, விதிமீறல் பைொடர�்ொன புகொர ்அளிகக்மவொ 
மவண்டும். அைற்கு ஏற்றவொறு ச�்தளயரக்ள் �ணியொளரக்ளுடன் இணகக்மொகை ்
பைொடரப்ுபகொள்ள மவண்டும். ச�்தளயர ்நடைத்ை விதிமுதற மீறல், பநறிமுதறகள் 
மீறல், பகொள்தக அல்லது சடட் மீறல் ம�ொன்ற எநை்பவொரு மீறல்கள் நடநை்ொலும், 
ச�்தளயரக்ளும் அவரக்ளின் �ணியொளரக்ளும் உடனடியொக Hersheyகக்ு பைரிவிகக் 
மவண்டும். கீமழ பகொடுகக்�்�டட்ுள்ள பைொடரப்ுை ்ைகவலுடன் Hershey இன் பநறிமுதறகள் 
மற்றும் இணகக்ை ்திடட்ம், Hershey இன் சடட்ை ்துதற அல்லது Hershey இன் சம்�நை்�்�டட் 
ரகசிய பைொடரப்ுகள் ஆகியவற்றின் வழியொக அறிகத்ககள் வழங்க�்�டலொம். ஒவ்பவொரு 
அறிகத்ககக்ும் நொங்கள் முகக்ியைத்ுவம் பகொடுைத்ு வருகிமறொம், ஒரு ச�்தளயருகக்ு எதிரொக Hershey �ணியொளர ்
எநை்பவொரு எதிர�்்புகதளயும் ப�ொறுைத்ுகப்கொள்ள மொடட்ொர், அவர ்நல்ல நம்பிகத்கயுடன் ைனது கவதலதய�் 
புகொரளிைத்ுள்ளொர ்அல்லது விசொரதணயில் எங்களுடன் ஒைத்ுதழைை்ொர்.

www.HersheysConcern.com; ethics@hersheys.com

சடட்ைத்ுதற, Hershey நிறுவனம் 
19 East Chocolate Avenue, Hershey, PA 17033 USA
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H. எங்கமளத ்பதொடரப்ு பகொள்ள

இமண�்பு A : Hershey நிறுவனதத்ின் சகி�்புதத்ன்மம இன்மம 
மற்றும் சிக்கலொன மீறல்கள்

எங்களுதடய திடட்ை ்மைதவகள் மற்றும் ஒடட்ுபமொைை் ப�ொறு�்பு ஆைொர�் �ணிகதள�் �ற்றிய ப�ொதுவொன 
மகள்விகளுகக்ு இநை் மின்னஞ்சலில் பைொடரப்ு பகொள்ளவும் responsiblesourcing@hersheys.com

மீறல்களுக்குச ்சகி�்புதத்ன்மம இன்மம

மீறல்களுகக்ுச ்சகி�்புைை்ன்தம இன்தமயொனது ைனி�்�டட் உரிதமகள், வொழ்கத்க�் �ொதுகொ�்பு மற்றும் / 
அல்லது Hershey ப�ருநிறுவனைத்ின் நற்ப�யருகக்ு மமொசமொன �ொதி�்த� ஏற்�டுைத்ும்.

ஏற்கனமவ உள்ள ச�்தளயரக்ள் ஒன்று அல்லது அைற்கு மமற்�டட் மீறல்களுகக்ுச ்சகி�்புைை்ன்தம இல்லொைதைக ்
கண்டறிநை்ொல், அவரக்ளின் Hershey உறவுமுதற மமலொளர ்மற்றும் IPM ஆகிமயொரிடம் அறிவிகக்�்�டும். 
ச�்தளயரின் CAPR, அவரக்ளது அறிகத்கதய�் ப�ற்ற நொளிலிருநத்ு 15 நொடக்ளுகக்ுள் Hershey மற்றும் அவரக்ளின் 
IPM இல் சமர�்்பிகக்�்�ட மவண்டும். CAPR இல் எடுகக்�்�டட் உடனடி நடவடிகத்ககள், மூல கொரண �கு�்�ொய்வு 
மற்றும் பசயல்�டுைை்�்�டும் ைடு�்பு நடவடிகத்ககள் ஆகியவற்தறக ்பகொண்டிருகக் மவண்டும். 

ச�்தளயர், மீறல்களுகக்ுச ்சகி�்புைை்ன்தமயின்தமதய சரியொன கொல கடட்ைத்ில் சரிபசய்ய விரும்�வில்தல 
அல்லது சரிபசய்ய முடியொை சநை்ர�்்�ங்களில், ச�்தளயதர இதடநீகக்ம் பசய்ய அல்லது அகற்றுவைற்கொன 
உரிதமதய Hershey பகொண்டுள்ளது.

Hershey இன் திடட்ைத்ில் கீழ் பின்வரும் இணகக்மற்றதவ சகி�்புைை்ன்தமயற்ற மீறல்களொகக ்கருை�்�டுகின்றன: 

குழந்மத பதொழிலொளர:் 
• ILO மொநொடட்ில் வதரயறுகக்�்�டட்ுள்ள�டி உதழ�்பில் உள்ள குழநத்ைகளின் சொன்றுகள் 138 மற்றும் 182 
• 18 வயதிற்கு உட�்டட் பைொழிலொளரக்ளின் மவதலவொய்�்பு �ள்ளி அல்லது பைொழிற்கல்வியில் ஈடு�டுைத்ுகிறது 
அல்லது குழநத்ைகதள உடல், மன அல்லது உணரவ்ுபூரவ் வளரச்ச்ிதய ஆ�ைத்ுகக்ு உள்ளொகக்ுகிறது
• �ணிபுரியும் இதளஞரக்ள் அ�ொயகரமொன மவதலதயச ்பசய்வதையும், இரவில் அல்லது கூடுைல் மநரைத்ில் 
மவதல பசய்வதையும் ைங்கள் �ள்ளி�்�டி�்த�ை ்ைடுகக்ும் அல்லது கடட்ு�்�டுைத்ும் வதகயில் மவதல 
பசய்வதைக ்கண்டனர்

கடட்ொய�்�டுதத்�டட் பதொழிலொளர:்
• சிதற பைொழிலொளர், அடிதமை ்பைொழிலொளர், ஒ�்�நை்ம் பசய்ய�்�டட் பைொழிலொளர், பகொைை்டிதம பைொழிலொளர ்
அல்லது எநை்பவொரு �ணியொளரின் வற்புறுைை்லுகக்ும் சொன்றுகள் 
• ைனி�்�டட் ஆவணங்கள் விரு�்�மின்றி தவகக்�்�டுகின்றன, அல்லது மகொர�்�டும்ம�ொது அணுகல் 
மறுகக்�்�டுகிறது
• பைொழிலொளரக்ள் இயகக் சுைநத்ிரம் அல்லது அ�ரொைம் இல்லொமல் மவதலதய நிறுைை் இயலொதம 
ஆகியவற்தறக ்கடட்ு�்�டுைத்ினர்

பநறிமுமற வணிக தரங்களின் மீறல்கள் 
• ைொகக்ைத்ை ஏற்�டுைத்ும் �ரிசுகள், ப�ொழுதும�ொகக்ு அல்லது பிற உ�சரதண ஆகியதவகளுகக்ொனச ்
சொன்றுகள் அல்லது அரசொங்க ஏபேன்டக்ள் அல்லது கடட்ு�டுைத்ும் நிதலயில் உள்ள எவரும் முடிபவடு�்�தில் 
தீவிரம் கொடட்ுைல் 
• ைனி�்�டட் முதறயில் �யனளிகக்ும் அல்லது லஞ்சைை்ொல் ப�ற�்�டும் வணிக வொய்�்புகள், கமிஷன்கள் அல்லது 
சொைகமொன நிதி ஏற்�ொடுகதள வழங்குைல்
• பவளிநொடட்ு ஊழல் நதடமுதறச ்சடட்ம் (FCPA) அல்லது பிற லஞ்ச ஒழி�்பு சடட்ங்களின் புைை்கங்கள் மற்றும் 
�திவுகதள மீறுைல்

அவசர வொழ்க்மக - அசச்ுறுதத்ும் ஆவரொக்கியம், தனி�்�டட் �ொதுகொ�்பு மற்றும் / அல்லது சுற்றுசச்ூழல் 
பிரசச்ிமனகள்

ஒ�்புக் பகொள்ள�்�டட் கொலக்பகடுவுக்குள் மீறலுக்குச ்சகி�்புதத்ன்மமயின்மம அல்லது சிக்கலொன (கீவழ 
வமரயறுக்க�்�டட்) திருதத் நடவடிக்மககமள முடிக்கத ்தவறியது
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சிக்கலொன மீறல்கள்

சிகக்லொன மீறல்கள் என்�து ைனிந�ரின் உரிதமகள், வொழ்கத்க �ொதுகொ�்பு மற்றும்/அல்லது Hershey 
ப�ருநிறுவனைத்ின் நற்ப�யருகக்ு எதிரம்தறயொன ைொகக்ைத்ை ஏற்�டுைை்கக்ூடியதவ ஆகும். 

ைற்ம�ொதுள்ள ச�்தளயரக்ளின் வசதியில் ஒன்று அல்லது அைற்கும் மமற்�டட் சிகக்லொன மீறல்கதளக ்
கண்டறிநை்ொல், அவரக்ளின் Hershey உறவுமுதற மமலொளர், IPM ஆகிமயொருகக்ு அறிவிகக்�்�டும். ச�்தளயரின் 
CAPR, அவரக்ளது அறிகத்கதய�் ப�ற்ற நொளிலிருநத்ு 15 நொடக்ளுகக்ுள் Hershey மற்றும் அவரக்ளின் IPM இல் 
சமர�்்பிகக்�்�ட மவண்டும். CAPR இல் எடுகக்�்�டட் உடனடி நடவடிகத்ககள், மூல கொரண �கு�்�ொய்வு மற்றும் 
பசயல்�டுைை்�்�டும் ைடு�்பு நடவடிகத்ககள் ஆகியவற்தறக ்பகொண்டிருகக் மவண்டும். 

ச�்தளயர ்உரிய கொலகப்கடுவில் சிகக்லொன மீறதலச ்சரிபசய்ய விரும்�வில்தல அல்லது சரிபசய்ய முடியொை 
சநை்ர�்்�ங்களில், ச�்தளயதர இதடநீகக்ம் பசய்ய அல்லது அகற்றுவைற்கொன உரிதம Hershey பகொண்டுள்ளது.

பின்வரும் இணகக்மற்றதவ Hershey திடட்ைத்ின் கீழ் சிகக்லொன மீறல்களொகக ்கருை�்�டுகின்றன: 

குழந்மத பதொழிலொளர்
ஊழியரக்ள்/�ணியொளரக்ளின் வயதைச ்சரி�ொரக்க் எநை்ச ்பசயல்முதறயும் பசய்யவில்தல 

கடட்ொய�்�டுதத்ி �ணிபுரியும் பதொழிலொளர ்
• �ணைத்ைக ்பகொடுைத்ு �ணியொளதரச ்மசரை்ை்ல், �ணியமரை்ை்ல் அல்லது பிற கடட்ணங்களுகக்ொக ஊழியரக்ள் 
கண்டறிய�்�டட்ன 
• ஒ�்�நை்ம்/நி�நை்தனகள் மவதலகக்ு முன் விவொதிகக்�்�டவில்தல

ஊதியங்களும் �லன்களும்
• ஊழியரக்ளுகக்ுச ்சரியொன மநரைத்ில் ஊதியங்கள் அல்லது �லன்கள் கிதடகக்வில்தல அல்லது கூடுைல் 
மநர ஊதிய விகிைங்கள் உட�்ட சடட்ரதீியொக அல்லது ஒ�்�நை்�்�டி பசலுைை் மவண்டிய கடட்ொய ஊதிய 
விகிைங்களுகக்ு கீமழ வழங்குவது 

பநறிமுமற வணிக தரங்களின் மீறல்கள்
• அபமரிகக் ப�ொருளொைொர ஒ�்புைல்களுகக்ு உட�்டட் ந�ரக்ளுகக்ு மநரடியொகமவொ மதறமுகமொகமவொ 
�ரிவரை்ை்தனகள் உள்ளடகக்ுகின்றன
• ஏற்றுமதி கடட்ு�்�ொடுகளுகக்ு உட�்டட் உரு�்�டிகள் அல்லது ைகவல்கதள உள்ளடகக்ிய சடட்விமரொை 
�ரிவரை்ை்தனகள். 

கூடட்மமவின் சுதந்திரம்
• கூடட்தமவின் சுைநத்ிரம் மற்றும் கூடட்ு மசரந்த்ு ம�ரம் ம�சுைல் அல்லது கூடட்தமவின் சுைநத்ிரைத்ின் மொற்று 
வழிமுதறகளுகக்ு முதறயற்ற இதடயூறு
• வரை்ை்கச ்சங்கங்கள் மற்றும்/அல்லது கூடட்ு மசரந்த்ு ம�ரம் ம�சுைலில் �ங்மகற்ற அல்லது �ங்மகற்கொை 
ஊழியரக்ளின் �ொகு�ொடு, �திலடி, துன்புறுைை்ல் அல்லது மிரடட்ுைல்

�ொகு�ொடு மற்றும் துன்புறுதத்ல்
• �ணி நியமனம் மற்றும் / அல்லது மவதலவொய்�்பு முடிவுகளில் சரி�ொரக்க்�்�டட் �ொகு�ொடு 
• ஆதல நிரவ்ொகைை்ொல் நடவடிகத்க ஏதும் எடுகக்�்�டொமல், அறிகத்கயளிகக்�்�டட் சரி�ொரக்க்�்�டட் ஒழுகக்ம், 
வன்முதற அசச்ுறுைை்ல்கள் அல்லது பிற வதகயொன துன்புறுைை்ல்கள்

குமற தீரக்்கும் வழிமுமறகள்
• அதனைத்ு பைொழிலொளரக்ளொலும் அணுக இயலொை இரகசிய குதற தீரை்ை்ல் வழிமுதறகள்
• குதறகதள�் �திவு பசய்யும் பைொழிலொளரக்ளுகக்ு எதிரொன பசயல்�ொடுகள்

உடல்நலம், �ொதுகொ�்பு, சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிமனகள் ஒரு தனிந�ரின் �ொதுகொ�்பு மற்றும் 
ஆவரொக்கியதத்ிற்கு அல்லது சுற்றுசச்ூழலுக்கு கடுமமயொன அசச்ுறுதத்லொக இருக்கும். 
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முழுமமயொன தரநிமலகள் & வழிகொடட்ுதல்கள் 

• உலகளொவிய மனிை உரிதமகளின் பிரகடனம் https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

•  �ணியின்ம�ொது கதடபிடிகக் மவண்டிய அடி�்�தடக ்மகொட�்ொடுகள் மற்றும் உரிதமகள் குறிைை் ILOவின் 
அறிவி�்பு https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

• �ன்னொடட்ு நிறுவனங்களுகக்ொன OECD வழிகொடட்ுைல்கள் https://www.oecdwatch.org/oecd-ncps/the-oecd-guidelines-for-mnes/

•  வணிகம் மற்றும் மனிை உரிதமகள் பைொடர�்ொன ஐநொவின் வழிகொடட்ுைல் மகொட�்ொடுகள்  
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

• ஐநொ குமளொ�ல் கொம்�ொகட்ின் 10 மகொட�்ொடுகள் https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

• ETI அடி�்�தட விதிகள் https://www.ethicaltrade.org/eti-base-code

மூலஆதொரதத்ிற்கொன ப�ொறு�்�ொன அணுகுமுமறகள்

• ப�ொறு�்�ொன மூலஆைொரக ்கருவி: https://www.responsiblesourcingtool.org/

•  எய்ம் �்மரொகர்ஸ் ப�ொறு�்�ொன மூலஆைொர �யணம்  
https://aim-progress.com/storage/resources/responsible-sourcing-journey-v1.0-oct2016.pdf 

• ச�்தளயரக்ளுகக்ொன வணிக கருவிைப்ைொகு�்பு https://aim-progress.com/files/125/business-toolkit-complete-final-20-feb-2018.pdf

திறனுள்ள வமலொண்மம அமம�்புகமள உருவொக்குதல்

•  சமூக மற்றும் பைொழிலொளர ்மமலொண்தம அதம�்புகள் குறிைை் உலகளொவிய சமூக நல்லிணகக் திடட் குறி�்பு 
கருவி: https://www.theconsumergoodsforum.com/wp-content/uploads/2018/01/GSCP_Reference_Tools_SLMS_interactive.pdf

•  ைரைத்ிற்கொன தகமயடட்ில் Hershey கம்ப�னி �ங்குைொரரொக உள்ளது  
 https://www.thehersheycompany.com/content/dam/corporate-us/documents/partners-and-suppliers/Supplier%20Quality%20Expectations%20
Manual%202017%20new%20logo%20final.pdf

கடட்ொய பதொழிலொளர ்மற்றும் பநறிமுமற நியமனம் 

•  IHRB ப�ொறு�்பு நியமனம்  
https://www.ihrb.org/uploads/member-uploads/Six_Steps_to_Responsible_Recruitment_-_Leadership_Group_for_Responsible_Recruitment.pdf

• Verité வில் உைவி மைதவ�்�டு�வரக்ளுகக்ொன கருவிை ்பைொகு�்பு https://www.verite.org/help-wanted/

• ப�ொறு�்பு நியமன கருவிைப்ைொகு�்பு https://responsiblerecruitmenttoolkit.org/about-rrt/

குழந்மத பதொழிலொளர்

• வணிகைத்ிற்கொன ILO- IOE வழிகொடட்ுைல் கருவி https://www.unglobalcompact.org/library/3881

• நியொயமொன பைொழிலொளர ்சங்கம் https://www.fairlabor.org/topic/child-labor 

கூடுதல் தமல�்புகள்

•  குதற தீரை்ை்ல் வழிமுதறகள்:  
https://www.shiftproject.org/resources/publications/remediation-grievance-mechanisms-corporate-responsibility-respect-human-rights/

• ப�ண்கள் அதிகொரம்: https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/womens-principles 

o ஐநொ வழிகொடட்ுைல் மகொட�்ொடுகளில் �ொலின �ரிமொணங்கள்

o https://www.bsr.org/reports/BSR_Gender_Equality_in_Codes_of_Conduct_Guidance.pdf

•  �ொகு�ொடு மற்றும் துன்புறுைை்ல்:  
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_BDE_FAQ_EN/lang--en/index.htm

இமண�்பு B : ச�்மளயரக்ள் & வணிகக் கூடட்ொளரக்ளுக்கொன 
கூடுதல் மூலஆதொரங்கள்


