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మించి చేయడిం దావారా బాగా వృద్ధి  చెిందాలనే సిదాధి ింతింతో Hershey కింపెనీ సాథా పిించబడిింద్. దాదాపు 125 సింవతసరాలకు పెైగా, మేము నివసిించే 
మర్యు పనిచేసే సింఘాలలో మేము ముఖ్యమ�ైన సభు్యలు అని నిరూపిించుకుింటూ మేము మా వా్యపార కార్యకలాపాలను నిరవాహిించాము. 

మా సపెలై  చెైన్ లోని ప్రతి దశ యొక్క ప్రభావిం ప్రజలు, సింఘాలు మర్యు గ్రహింపెై ఉింటుిందని Hershey గుర్తించిింద్. ఫలితింగా, మా సపెలై  చెైన్ 
అింతటా శక్తవింతమ�ైన సామాజిక, పరా్యవరణ మర్యు న�ైతిక వా్యపార ప్రమాణాల అమలుకు మేము ప్ార ధాన్యతనిసాత ము. అింతిమింగా, మా వాల్్య 
చెైన్ ను ఏరాపాటు చేసేటువింటి మర్యు మేము అింద్ించే పదారాథా ల సిథారతవాిం కోసిం పనిచేసే వ్యకుత ల హకు్కలను గౌరవించడింపెై మా దీర్ఘకాలిక వజయిం 
ఆధారపడి ఉింటుింద్. 

మా వనియోగదారులకు గొపపా రుచి, అధ్క నాణ్యత గల ఉతపాత్త లను అింద్ించడిం కోసిం న�ైతికింగా మర్యు సిథారింగా పని చేయడానిక్ Hershey 
ప్రపించవా్యపత ింగా ఉన్న సపైయర్ లు మర్యు వా్యపార భాగసావాముల న�ట్ వర్్క పెై ఆధారపడుత్ింద్. మీలో చాలా మింద్లాగే, మేము నిరింతర 
అభివృద్ధి  మనసతతవాిం, సహకార వధానిం మర్యు వ్్యహాత్మకింగా ఆలోచిించి, తవారగా చర్య తీసుకునే వధానాని్న అనుసర్సాత ము. కలిసి పని చేయడిం 
దావారా, మనిం చాలా పెద్ద  మర్యు దీర్ఘకాలిక ప్రభావాని్న చూపవచుచి. కలిసి మర్ని్న ప్రయోజనాలను వృద్ధి  చేసుకోవడానిక్ మర్యు ఉజవాలమ�ైన 
భవష్యత్త ను పొ ిందడానిక్ మేము మీ భాగసావామా్యని్న సావాగతిసుత నా్నము. 

భవదీయులు,

జాసన్ ర�ైమన్, సీనియర్ వ�ైస్ పె్రసిడెింట్, సపెలై  చెైన్ ముఖ్య అధ్కార్

A. స్వాగతిం & పర్చయిం

B. మా నిబద్ధత & అించనాలు
చితతశుద్ధి  మర్యు సమరథాతతో కార్యకలాపాలు నిరవాహిించడిం The Hershey Company యొక్క ర�ిండు 
ముఖ్యమ�ైన ప్ార థమిక వలువలు. మా సపైయర్ ప్రవరతన నియమావళి లో మానవ హకు్కలు, కార్్మక 
ప్రమాణాలు, పరా్యవరణిం, ఆరోగ్యిం మర్యు భద్రత, వా్యపార న�ైతిక వలువలు మర్యు వభిన్నమ�ైన 
మర్యు సిథారమ�ైన సపెలై  చెైన్ ను అభివృద్ధి  పరచడానిక్ మా నిబదధితలతో సహా బాధ్యతాయుతమ�ైన 
సో ర్సింగ్ కు సింబింధ్ించి Hershey అించనాలను మర్యు మార్గదర్శకాలు వవర్ించబడాడా యి. 

మొతతిం సపైయర్ లు మర్యు వా్యపార భాగసావాములు మా సపైయర్ ప్రవరతన నియమావళిక ్మర్యు 
అని్న ఇతర సింబింధ్త వధానాలకు1 అనుగుణింగా ఉింటారని మేము ఆశిసుత నా్నము . సపైయర్ లు 
క్డా తమ సపెలై  చెైన్ అింతటా సపైయర్ ప్రవరతన నియమావళి మర్యు సింబింధ్త వధానాలను 
కమ్్యనికేట్ చేసి, కా్యస్ కేడ్ చేయాలి.

మా సపైయర్ లు కార్యకలాపాలు సాగ్సుత న్న మార�్కట్ లలో అని్న వర్తించే జాతీయ, రాష్ట ్ర మర్యు సాథా నిక 
చటా్ట లు/నియింత్రణలకు లోబడి ఉిండాలని మేము కోరుత్నా్నము; అయితే సపైయర్ నియమావళిక్ 
సాథా నిక చటా్ట లు లేదా ప్రమాణాలు భిన్నింగా ఉన్న సిందరాభాలలో, మర్ింత కఠ్నమ�ైన ప్రమాణాలు మర్యు 
సూత్ార లకు మా సపైయర్ లు లోబడి ఉిండాలని ఆశిసుత నా్నము.

జాసన్ ర�ైమన్

1 వ్యవసాయ జింత్వుల సింక్ేమ సిథాతి https://www.thehersheycompany.com/content/dam/corporate-us/documents/legal/farm-animal-welfare-position.pdf
పల్పా మర్యు పేపర్ సేకరణ పాలసీ https://www.thehersheycompany.com/content/dam/corporate-us/documents/legal/pulp-and-paper-sourcing-policy.pdf
బాధ్యతాయుతమ�ైన పామాయిల్ సో ర్సింగ్ పాలసీ https://www.thehersheycompany.com/content/dam/corporate-us/documents/legal/palm-sourcing-policy.pdf 
సిథారమ�ైన చక�్కర సో ర్సింగ్ పాలసీ https://www.thehersheycompany.com/content/dam/corporate-us/documents/legal/sugar-sourcing-policy.pdf 
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C. ధృవీకరణ & నిరింతర మ�రుగుదల
మా సపెలై  చెైన్ లో సామాజిక మర్యు పరా్యవరణ పర్సిథాత్లను మ�రుగుపరచాలనుకునే మా సవాపా్నని్న సాకారిం చేసుకోవడానిక్ మా సపైయర్ ల 
సో ర్సింగ్ ప్రయాణాని్న అరథాిం చేసుకోవడిం చాలా క్ైష్టమ�ైన అింశిం. దీని్న సాధ్ించడిం కోసిం, The Hershey Company బాధ్యతాయుతమ�ైన సో ర్సింగ్ 
సపైయర్ పో్ర గా్ర మ్ లో భాగింగా సపైయర్ అభివృద్ధి  మర్యు నిరింతర మ�రుగుదల కోసిం సహాయిం చేయడానిక్ Hershey అవుట్ సో ర్స డ్ పో ్ర గా్ర మ్ 
మేనేజ్ మ�ింట్ సేవలు అింద్ించడింలో ప్రముఖ అింతరాజా తీయ ప్రదాత అయిన ఇింటర్ టెక్ తో భాగసావామ్యిం కుదురుచికుింద్. బాధ్యతాయుతమ�ైన సో ర్సింగ్ 
సపైయర్ పో్ర గా్ర మ్ లో సపైయర్ లు పాల్్గ నడింలో మద్దత్ అింద్చడింతో పాటు వార్క్ సర�ైన సాథా యి భాగసావామా్యని్న అింద్ించడానిక్ మర్యు దాని 
అవశ్యకాలు సర్గా్గ  కమ్్యనికేట్ అయి్్యలా చూసేిందుకు ఇింటర్ టెక్ పో ్ర గా్ర మ్ మేనేజర్ లు (IPMలు) పో ్ర గా్ర మ్ లో చేరచిబడాడా రు.

సపైయర్ ల బాధ్యతాయుతమ�ైన సో ర్సింగ్ ప్రయాణింలో నిరింతర మ�రుగుదలకు, అలాగే పురోగతిని కొనసాగ్ించడింలో సహాయిం అింద్ించడానిక్ The 
Hershey Company వీల�ైనపుపాడలాై  మా సపైయర్ లతో చరచిలు జర్పి, సహకారిం అింద్సుత ింద్. అనుక్లతను ధృవీకర్ించే సమయింలో, సపైయర్ 
మర్యు వా్యపార భాగసావామి నిరవాహణ వ్యవసథాలు మర్యు ప్రక్్రయలు, ప్రమాణాలు మర్యు సెల్ఫ్-అసెసుసమ�ింట్ ప్రశా్నవళులు, మ్డవ పక్ిం 
సో షల్ ఆడిట్ లు మర్యు/లేదా పర్శీలనకు సింబింధ్ించి కార్్మకుల-కేిందీ్రకృత నమ్నాల దావారా ర్కార్డా లను యాక�సస్ చేయడానిక్ మర్యు 
సమీక్ిించడానిక్ The Hershey Company హకు్కను కలిగ్ ఉింద్. నిరింతరిం అభివృద్ధి  చేయాలనే సూఫ్ర్తతో, మా సపైయర్ ప్రవరతన నియమావళితో 
ప్ర్త సమనవాయింలో ఉిండేలా సపెలై  చెైన్  ను పొ ిందడానిక్ మర్యు దానిని కొనసాగ్ించడానిక్ అవసరమయి్్య ఏవ�ైనా పనితీరు అింతరాలను 
పర్ష్కర్ించడిం కోసిం మా సపైయర్ లు మర్యు వా్యపార భాగసావాములతో కలిసి పని చేయడిం మా ఆశయిం.

ఏ సపైయర్ అయినా మా సపైయర్ కోడ్ తో అనుక్లతను ధృవీకర్ించాలిస రావచుచి, కనుక మా సపైయర్ మర్యు వా్యపార భాగసావామి న�ట్ వర్్క 
వసత ృతమ�ైనద్ మర్యు భిన్నమ�ైనద్. ఫలితింగా, మాకు ముఖ్యమ�ైన లేదా ప్ార ధాన్యత కలిగ్న మానవ హకు్కల సమస్యలు మర్యు దీర్ఘకాలిక 
వా్యపార వ్్యహానిక్ ఎకు్కవ ప్రమాదాని్న కలిగ్ించే అవకాశిం ఎకు్కవగా ఉన్న నిరవాహణలను మర్యు కార్యకలాపాలను చేసే సపైయర్ లు మర్యు 
వా్యపార భాగసావాములతో మా నియమావళి పర్శీలన మర్యు ధృవీకరణకు The Hershey Company ప్ార ధాన్యతనిసుత ింద్. మేము న�ైతిక 
మర్యు బాధ్యతాయుతమ�ైన సో ర్సింగ్ సవాళైకు కారణమయి్్య కొని్న అింతర్ైన సమస్యలను పర్ష్కర్ించేటటువింటి కార్యక్రమాలను చేపట్టడిం 
మర్యు పదధిత్లను మ�రుగుపరచడింలో మాకు సహాయిం చేయగల ప్రతే్యకమ�ైన సాథా నింలో ఉన్న సపైయర్ లు మర్యు వా్యపార భాగసావాములతో 
భాగసావామా్యని్న అభివృద్ధి  చేసుకోవాలని క్డా చూసాత ము.

నాలుగు కోణాలలో పర్గణనలోక్ తీసుకునే సో్క ర్ింగ్ పదధితి దావారా Hershey ప్రమాదాని్న అించనా వేసుత ింద్: ర�ిండు మానవ హకు్కల ప్రమాద వరా్గ లు 
(భౌగోళిక మర్యు వాల్్య చెైన్) మర్యు ర�ిండు వా్యపార ప్రమాద వరా్గ లు (ఖరుచి మర్యు మా సింబింధిం రకిం). మా సో్క ర్ింగ్ పదధితితో పాటుగా, 
Hershey యొక్క ప్రమాదపు వభాగిం పరా్యవరణిం మర్యు సపైయర్ భిన్నతవాింతో సహా మా వసత ృతమ�ైన సిథారతవా నిబదధితలను క్డా పర్గణనలోక్ 
తీసుకుింటుింద్. 

Hershey బాధ్యతాయుతమ�ైన సో ర్సింగ్ సపైయర్ పో్ర గా్ర మ్ లో భాగింగా, మా సపైయర్ లు మర్యు వా్యపార భాగసావాములు Hershey అించనాలకు 
అనుగుణింగా ఉిండేలా కొని్న కార్యకలాపాలలో పాల్్గ ింటారు. ఇిందులో Hershey నిరవాహిించే మా ర్స్్క అసెసుసమ�ింట్ మర్యు అవసరమ�ైతే సపైయర్ 
ప్రవరతన నియమావళి అింగ్కారిం, సెల్ఫ్-అసెసుసమ�ింట్ కవాశచిన�ైర్ (SAQ) మర్యు ఆన్-సెైట్ సో షల్ కాింపిైయన్స ఆడిట్ లు కలిపి ఉింటాయి. 

పరోవర్తన నియమావళి 
అింగీక్రిం

సపైయర్ కొతత  
సపైయర్ ప్రవరతన 
నియమావళిని 
అరథాిం చేసుకుని, 
అింగ్కర్సుత నా్నరు
(వార్షిక ఆవశ్యకిం)

సెడెక్స లో చేర్, 
సెల్ఫ్-అసెసుసమ�ింట్ 
కవాశచిన�ైర్ ను ప్ర్త 
చేసాత రు
(వార్షిక ఆవశ్యకిం)

SMETA 4-పిలైర్ 
ఆడిట్ చేసాత రు లేదా 
మ్్యచువలై్ ర్కగ�ై్నజ్డా  
ఆడిట్ (MRA) 
సమర్పాసాత రు
(Hershey టెైమ్ ల�ైన్)

అనుక్లింగా 
లేని అింశాలను 
సర్చేయడానిక్ CAPను 
ప్ర్త చేయిండి మర్యు 
ఫాలో-అఫ్ ఆడిట్ దావారా 
రుజువు సమర్పాించిండి
(వర్తించే పక్ింలో)

సెల్ఫ్-అసెస్సమ�ింట్ 
కవాశ్చన�ైర్ (SAQ)

సప్ల యర్ ఆన్-సెైట్ 
ఆడిట్

కర�క్టివ్ యాక్షన్ ప్్ల న్ 
(CAP)
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దశ 1: మా నిబద్ధతన్ అర్ిం చేస్కోవడిం, సమనవాయపరుచ్కోవడిం మర్యు పించ్కోవడిం 

•   అర్ిం చేస్కోవడిం: The Hershey Company సపైయర్ ప్రవరతన నియమావళి, మా బాధ్యతాయుతమ�ైన సో ర్సింగ్ నిబదధితలు, మా మానవ 
హకు్కలు మర్యు పరా్యవరణ వధానాలు మర్యు ఈ బాధ్యతాయుతమ�ైన సో ర్సింగ్ గ�ైడ్ బుక్ లో పేరొ్కన్న ఆవశ్యకాల గుర్ించి మీరు బాగా 
తెలుసుకోవాలిస ఉింటుింద్.

•   సమనవాయపరుచ్కోవడిం: ఈ గ�ైడ్ బుక్ లో వవర్ించిన దశలను అనుసర్ించడిం దావారా మీ కారా్యలయాని్న మా సపైయర్ ప్రవరతనా 
నియమావళిక్ అనుగుణింగా ఉిండేలా పని చేయిండి.

•   పించ్కోవడిం: మీ సవాింత సపెలై  చెైన్ అింతటా Hershey సపైయర్ ప్రవరతనా నియమావళితో కమ్్యనికేట్ చేయాలిస ఉింటుింద్ మర్యు 
అనుగుణింగా ఉిండటిం అవసరిం, అింతేకాకుిండా మా ప్రమాణాలకు అనుగుణింగా మీ సపైయర్ అనుక్లతను చూపడానిక్ మర్యు 
ధృవీకర్ించడానిక్ తగ్న నిరవాహణ వ్యవసథాలను కలిగ్ ఉిండాలి.

దశ 2: సెడెక్స లో చేరిండి మర్యు మీ సెల్ఫ్-అసెస్సమ�ింట్ కవాశ్చన�ైర్ న్ (SAQ) HERSHEYతో పించ్కోిండి

• సెడెక్స లో చేరిండి & The Hershey Companyతో సింబింధాని్న ప్ార రింభిించిండి: Hershey తన సపైయర్ లను, 
అలాగే వా్యపార భాగసావాములను ప్రపించవా్యపత ింగా ఉన్న ప్రముఖ న�ైతికపరమ�ైన వాణిజ్య సేవా ప్రదాలలో 
ఒకటెైనసెడెక్స లో చేరమని గటి్టగా పో ్ర తసహిసుత ింద్. సెడెక్స లో చేరడిం వలై సో షల్ కాింపిైయన్స ఆడిటిింగ్ 
ప్రయతా్నలు మర్యు అనుబింధ వనరుల నక్ల్ తగు్గ త్ింద్, అలాగే పర్శ్రమలో ప్ార మాణికమ�ైన ఆకృతిలో 
అనేకమింద్ కొనుగోలుదారులకు ఆడిట్ నివేద్కలు మర్యు సమాచారాని్న పించుకోవడిం సపైయర్ లకు 
సులభతరమవుత్ింద్. సెడెక్స లో చేరడిం దావారా, బాధ్యతాయుతమ�ైన మర్యు సిథారమ�ైన వా్యపార పదధిత్లను 
మ�రుగుపరచడింలో సహాయపడటానిక్ కమ్్యనిటీ న�ట్ వర్్క తో సహా సామరాథా యాని్న వృద్ధి  చేసే వసత ృత శ్్రణి 
సాధనాలు మర్యు వనరుల నుిండి సపైయర్ లు మర్యు వా్యపార భాగసావాములు ప్రయోజనిం పొ ిందుతారు. 
చేర్న తరావాత, దయచేసి The Hershey Companyతో సింబింధాని్న ప్ార రింభిించిండి, (సెడెక్స ర్ఫర�న్స నింబర్: 
ZC1090865) అపుపాడు వలై మేము సమాచారాని్న షేర్ చేయవచుచి.

సెడెక్స లో చేరడానిక్, దయచేసి సిందర్్శించిండి: https://www.sedexglobal.com/join-sedex/supplier/

• సెల్ఫ్-అసెసుసమ�ింట్ కవాశచిన�ైర్ (SAQ) ప్ర్త చేయిండి: Hershey బాధ్యతాయుతమ�ైన సో ర్సింగ్ సపైయర్ పో్ర గా్ర మ్ క్ 
అనుగుణింగా ఉిండేిందుకు, మీరు మీ కారా్యలయిం యొక్క సెడెక్స SAQ(ల)ను వార్షిక పదధితిలో ప్ర్త చేయాలిస 
ఉింటుింద్ లేదా అప్ డేట్ చేయాలిస ఉింటుింద్. ఇింటర్ టెక్ మేనేజర్ లు ఇమ�యిల్ దావారా సపైయర్ లకు 
తెలియజేసాత రు మర్యు పేరొ్కన్న సమయవ్యవధ్లోపు ప్రతిసపాింద్ించవలసి ఉింటుింద్. సెడెక్స SAQ అనేద్ 
మీ వా్యపార వధానింలో బలాలు, అలాగే మ�రుగుపరుచుకోవాలిసన అింశాల గుర్ించి తెలియజేసే కీలక సాధనిం. 
Hershey ఆడిట్ లు మర్యు ఇతర అసెసుసమ�ింట్ లలో ఫాలో అప్ అవసరమయి్్య సమస్యలను గుర్తించడానిక్ 
మా ప్ర్త సపెలై  చెైన్ నిరవాహణ ప్రయతా్నల కోసిం SAQను ఉపయోగ్సుత ింద్. సపైయర్ లు మర్యు వా్యపార 
భాగసావాములకు సెడెక్స కాకుిండా ప్రతా్యమా్నయ SAQ ఉన్నటైయితే, Hershey వాటిని కేసులవార్గా సమీక్ిించి, 
SAQను ఆమోద్ించవచుచి.

దశ 3: ధృవీకరణ 

•   సపెలైయర్ ఆన్-సెైట్ ఆడిట్: Hershey బాధ్యతాయుతమ�ైన సో ర్సింగ్ సపైయర్ పో్ర గా్ర మ్ మార్గదర్శకాల ప్రకారిం సపైయర్ లు Hershey 
ఆమోద్ించబడిన పర్యవేక్ణ సింసథా  నిరవాహిించే SMETA 4 -పిలైర్ సో షల్ కాింపిైయన్స ఆడిట్ లేదా తతసమానమ�ైన దానిలో పాల్్గ నాలిస 
ఉింటుిందని Hershey పేరొ్కింటుింద్. Hersheyక్ అిందుబాటులో ఉన్న వేరే ఏవ�ైనా పర్షా్కర మారా్గ లతో పాటు ద్దు్ద బాటు కారా్యచరణ 
ప్రణాళికకు సింబింధ్ించి సిథారమ�ైన పర్షా్కరాని్న నిరాధి ర్ించడిం కోసిం గుర్తించబడిన నిబదధిత లేని అింశాల ఆధారింగా ఫాలో అప్ ఆడిట్ లను 
(డెస్్క టాప్ సమీక్ లేదా ఆన్ సెైట్) అభ్యర్థాించే హకు్క Hersheyక్ ఉింటుింద్.

మీ సెైట్ ఇటీవలే సో షల్ కాింపిైయన్స ఆన్-సెైట్ ఆడిట్ ను ప్ర్త చేసుకున్నటైయితే, ఆ నివేద్క మ్్యచువల్ ర్కగ్్నషన్ ఆడిట్ (MRA) సర్వాస్ కు 
అర్హత సాధ్ించవచుచి. MRA ప్రక్్రయ లేదా Hersheyక్ ఆమోదయోగ్యమ�ైన ప్రమాణాలకు సింబింధ్ించి ఏవ�ైనా అదనపు సిందేహాల కోసిం, 
దయచేసి మీ IPMను సింప్రద్ించిండి.
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ఆన్-సెైట్ ఆడిట్ పర్ో సెస్

Hershey ఆమోద్ించబడిన పర్యవేక్ణ సింసథాతో ఆన్-సెైట్ ఆడిట్ ను షెడూ్యల్ చేయడిం, ఆన్-సెైట్ ఆడిట్ క్ సింబింధ్ించిన ప్ార సెస్ మర్యు ఫాలో-అప్ 
వింటివ క్్రింద పేరొ్కన్న దశలలో ఉింటాయి.

1) ఆడిట్ అభ్యర్న: ఇింటర్ టెక్ పో ్ర గా్ర మ్ మేనేజర్ (IPM) SMETA 4-పిలైర్ ఆడిట్ చేయిించుకోవాలిసింద్గా సపైయర్ ను ఇమ�యిల్ దావారా 
అభ్యర్థాసాత రు. 

2) ఆడిట్ షెడ్్యలింగ్: ఆమోద్ించబడిన పర్యవేక్ణ సింసథాతో ఆన్-సెైట్ ఆడిట్ లు షెడూ్యల్ చేయబడతాయి. మీరు ఎింపిక చేసుకోవడిం కోసిం కొటేషన్ 
మర్యు ఆడిటర్ లభ్యతను అభ్యర్థాించడానిక్ Hershey ఆమోద్ించిన పర్యవేక్ణ సింసథాలలో దేనిన�ైనా సింప్రద్ించవచుచి. మీరు పర్యవేక్ణ సింసథాను 
ఎింపిక చేసుకున్న తరావాత దయచేసి మీ IPMక్ తెలియజేయిండి. Hershey ఆమోద్ించిన పర్యవేక్ణ సింసథాల జాబితా కోసిం దయచేసి మీ IPMను 
సింప్రద్ించిండి.

3) సపెల్ల యర్ ఆన్-సెైట్ ఆడిట్: ప్ార రింభ సమావేశింలో, కారా్యలయ యాజమాన్య బృిందానిక్ ఆడిట్ ప్రయోజనిం, సో్క ప్, ప్రక్్రయ మర్యు పాత్రల 
గుర్ించి సలహాలు ఇవవాడిం జరుగుత్ింద్. అలాగే ఆడిట్ ప్రక్్రయలో మేనేజ్ మ�ింట్ ఇింటరూవాయా, డాకు్యమ�ింట్ ర్వ్్య, కారా్యలయ పర్యటన, పెైవైేట్ 
కార్్మకుల ఇింటరూవాయా మర్యు ముగ్ింపు సమావేశిం ఉింటాయి.

మ్్యచ్వల్ ర్కగ్నిషన్ 
AIM-పో ్ర గ�్రస్ సభు్యలుగా, ఆడిట్ నక్ల్, అలసట మర్యు ఖరుచిను తగ్్గించే ప్రయత్నింలో భాగింగా Hershey మ్్యచువల్ ర్కగ్్నషన్ ప్రక్్రయకు 
మద్దత్నిసుత ింద్. మ్్యచువల్ ర్కగ్్నషన్ ప్రక్్రయ దావారా ఆడిట్ లను సమీక్ిసుత న్నపుపాడు, మా సపైయర్ ప్రవరతనా నియమావళిక్ కారా్యలయిం 
అనుక్లతను అించనా వేయడిం మర్యు సర్ చూడటిం కోసిం ఏదెైనా కర�క్్టవ్ యాక్న్ పాై న్ లు (CAPRలు) మర్యు కోై జర్ ఆడిట్ 
నివేద్కలతో పాటు ఈ ఆడిట్ నివేద్కలను Hershey సమీక్ిసుత ింద్. నివేద్కను గుర్తించడానిక్ Hershey బాధ్యత వహిించదు, అలాగే ఆడిట్ 
ఫలితాలు మర్యు నివేద్క నాణ్యత ఆధారింగా, అదనపు ఫాలో అప్ లేదా అసెసుసమ�ింట్ ప్రమాణాలు అవసరిం కావచుచి. 

1. IPM ఆడిట్ అభ్యర్న 
గుర్ించి సప్ల యర్ కు 

తెలయజేస్్త రు

2. సప్ల యర్ ఆమోదిించబడిన 
పర్యవేక్షణ సింస్తో ఆడిట్ న్ 

ఏర్పాటు చేస్్త రు

3. ఆమోదిించబడిన 
పర్యవేక్షణ సింస్ ఆన్-సెైట్ 
ఆడిట్ న్ నిరవాహిస్్త ింది

4. సప్ల యర్ కర�క్టివ్ యాక్షన్ 
ప్్ల న్ న్ పూర్్త చేసి, IPMక్ 

పింపుతారు

5. అవసరమ�ైతే ఫ్లో-అప్ 
ఆడిట్
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క్ర్మికులతో చర్చలు 
మా సపెలై  చెైన్ లో కార్్మకుల శ్్రయసుస గుర్ించి మర్ింత సమగ్ర అవగాహనను పొ ిందడానిక్ కార్్మకుల నుిండి ప్రత్యక్ింగా అభిప్ార యాలను అడిగ్ 
తెలుసుకోవడానిక్ Hershey ప్ార ధాన్యతనిసుత ింద్. సామాజిక అనుక్లత ఆడిట్ లు జరుగుత్న్న సమయింలో, సెైట్ లో పని చేసే కార్్మక 
వరా్గ లలో కనీసిం ఒక ప్రతినిధ్ని ఇింటరూవాయా చేసి, వార్ దృకో్కణాలను చేరచిడిం ప్ార మాణిక పదధితి. 

ఆడిట్ అవతల వ�ైపు, ప్రమాణాలకు అనుగుణింగా ఉిండటాని్న మిించి పర్శీలనకు సింబింధ్ించి మర్ింత కార్్మక-కేిందీ్రకృత పదధిత్లను అమలు 
చేసే ప్రయతా్నలలో భాగిం పించుకోవడాని్న పో ్ర తసహిసాత ము మర్యు అధునాతన కార్్మకుల చరచిల కోసిం ప్రదేశాలను తెలియజేసాత ము. 

4) దిద్దు బాటు క్ర్్యచరణ పరోణాళిక నిరవాహణ: ముగ్ింపు సమావేశింలో, ఆడిట్ కు అనుగుణింగా లేని అింశాలు, పర్శీలన మర్యు మించి పదధిత్లు 
(ఏవ�ైనా ఉింటే) గుర్ించి సింక్ిపత ింగా పొ ిందుపర్చిన కర�క్్టవ్ యాక్న్ పాై న్ ర్పో ర్్ట ను (CAPR) అింద్సాత రు. తక్ణ మర్యు నివారణ ద్దు్ద బాటు చర్య, 
మ్ల కారణ వశ్ైషణ మర్యు సమయవ్యవధులు, అలాగే పర్షా్కరిం చూపే బాధ్యత ఉన్న వ్యక్త(లు) గుర్ించి వవర్ించే CAPను ప్ర్త చేయడిం 
దావారా సెైట్ మేనేజ్ మ�ింట్ IPMక్ తెలియజేయాలి. దయచేసి కీలకమ�ైనటువింటి అనుక్లింగా లేని అింశాల గుర్ించి మర్ింత సమాచారిం కోసిం 
అనుబింధాింశిం A చూడిండి. 

CAPలో భాగింగా, అనుక్లింగా లేకపో వడానిక్ దార్తీసే మ్లిం(లు) లేదా కారణిం(ల)ను వశ్ైషిించడానిక్ మర్యు గుర్తించడానిక్ తపపానిసర్గా 
మ్లకారణిం వశ్ైషణను (RCA) క్డా నిరవాహిించవలసి ఉింటుింద్.

మ్ల క్రణ విశ్్లషణన్ (RCA) అర్ిం చేస్కోవడిం

ఆడిట్ సమయింలో, ఒక కారా్యలయిం సమస్యను వ�లైడిసుత ింద్ – అనేక మింటలను ఆరేపా సాధనాలు గడువు ముగ్సినటుై  టా్యగ్ లను కలిగ్ 
ఉనా్నయి. సెైట్ లో ఉన్న మింటలను ఆరేపా సాధనాలు అవసరమ�ైనపుపాడు సర్గా్గ  పని చేసేలా చూడటిం కోసిం ఈ అననుక్లతను వ�ింటనే 
సర్చేయాలని కారా్యలయిం కోరుకుింటుిండగా, ఇద్ ఎిందుకు మర్యు ఎలా జర్గ్ిందో  తెలుసుకోవడిం క్డా ముఖ్యిం, తదావారా కారా్యలయానిక్ 
ఉన్న భద్రతా ప్రమాదిం పునరావృతిం కాదు. 

క్రాింద పేర్కొనని పర్సి్తులలో కన్గ్నడానిక్ మ్లక్రణ విశ్్లషణ (RCA) సహాయపడగలద్: 

 1) మింటలను ఆరేపా సాధనిం పర్శీలన మర్యు నిరవాహణ బాధ్యత ఎవరో ఒకర్క్ అపపాగ్ించి ఉిండటిం; 

 2) ఆ బాధ్యత కలిగ్న వ్యక్తక్ తమ బాధ్యతలను నిరవాహిించడింపెై అవగాహన మర్యు న�ైపుణ్యిం ఉిండటిం; 

 3) మింటలను ఆరేపా సాధనాలను తనిఖీ చేయడానిక్ అవసరమ�ైన పదధితి అమలులో ఉిండటిం; 

 4) ఈ పదధితి ప్రభావవింతింగా అమలు చేయబడటిం మర్యు 

 5) మింటలను ఆరేపా సాధనాల తనిఖీ మర్యు నిరవాహణకు సింబింధ్ించిన ర్కార్డా లను అిందుబాటులో ఉించడిం.

మ్ల కారణ వశ్ైషణను నిరవాహిించడానిక్ అనేక పర్శ్రమ సాింకేతికతలు మర్యు పదధిత్లు ఉనా్నయి, ఇవ వాటి నిరవాహణ వ్యవసథా  ప్రక్్రయలోై  
అింతరాలను అరథాిం చేసుకోవడిం, సిథారమ�ైన పర్షా్కరాని్న గుర్తించడిం మర్యు మునుపు గుర్తించిన సమస్యలు పునరావృతిం కాకుిండా 
నివార్ించడానిక్ పర్యవేక్ిించడిం వింటి అింశాలలో కారా్యలయానిక్ సహాయపడతాయి.
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సపెల్ల  చెైన్ పర్శీలన యొకకొ పర్ో ముఖ్యత

సపెలై  చెైన్ పర్శీలన అనేద్ వా్యపార నిరవాహణలు మర్యు కార్యకలాపాల నుిండి సింభవించే అవకాశమున్న సామాజిక, పరా్యవరణ మర్యు న�ైతిక 
ప్రమాదాలను నిరవాహిించే ప్రక్్రయ. సర�ైన ర్తిలో నిరవాహిించిన పర్శీలనలో సపెలై  చెైన్ లోని అని్న టెైర్ లలో ప్రతిక్ల మానవ హకు్కల ప్రభావాలను 
మర్యు ఇతర ప్రమాదాలు గుర్తించబడాలి, నివార్ించబడాలి మర్యు తగా్గ లి. ప్రక్్రయలో కీలక దశలు ఇక్కడ అింద్ించబడాడా యి:
 •  మానవ హకు్కలను గౌరవించడిం, పరా్యవరణాని్న రక్ిించడిం మర్యు వధానిం లేదా సిథాతి సే్టట్ మ�ింట్ ల దావారా న�ైతికింగా పని 

చేయడానిక్ సపాష్టమ�ైన నిబదధితను కలిగ్ ఉిండటిం 

 • వాసతవ మర్యు సింభావ్య ప్రభావాలను గుర్తించడిం మర్యు అించనా వేయడిం

 • గుర్తించబడిన ఫలితాలను సమీక్ిించడిం మర్యు చర్య తీసుకోవడిం 

 • ప్రతిసపాిందనలను మర్యు ఫాలో అప్ కార్యకలాపాలను ట్ార క్ చేయడిం

 • ప్రభావాలను ఎలా పర్ష్కర్ించాలో తెలియజేయడిం

D.  నిరవాహణ వ్యవస్లు & సపెల్ల  చెైన్ పర్శీలనన్ అర్ిం చేస్కోవడిం
– బాధ్యతాయుతమ�ైన వ్్యప్ర క్ర్యకలాప్లకు మర్యు నిరింతర మ�రుగుదలకు కీలకమ�ైన అింశిం

The Hershey Company సపైయర్ కోడ్ క్ మా సపైయర్ లు మర్యు వా్యపార భాగసావాములు తమ సపెలై  చెైన్ అింతటా మా అించనాలకు తగ్గటుై  ఒక 
క్రమపదధితిలో ఉిండటిం అవసరిం. మా టెైర్ 1 ప్రత్యక్ సపైయర్ లు మర్యు వా్యపార భాగసావాములకు మిించి మా సపైయర్ కోడ్ అించనాలు ఉిండేలా 
చూసుకోవడింలో సపెలై  చెైన్ పర్శీలన2 తో పాటు ప్రభావవింతమ�ైన నిరవాహణ వ్యవసథాలు అనేవ కీలకమ�ైన అింశాలు.

ఒక సింసథా  తన లక్ష్్యలను సాధ్ించడానిక్ వా్యపారింలోని అింతరింగ్క సింబింధ్త భాగాలను3 నిరవాహిించే మారా్గ ని్న నిరవాహణ వ్యవసథా  అింటారు. 
సామాజిక, పరా్యవరణ మర్యు న�ైతిక ప్రమాణాలను అింద్ించడిం అనేద్ అనేక ఇతర వా్యపార ఆవశ్యకాల కింటే భిన్నింగా లేదు. Hershey సెట్ 
చేసినటువింటి పనితీరు మర్యు పర్శీలన అించనాలను చేరుకోవడానిక్ అవసరమ�ైన నిరవాహణ వ్యవసథాలను అమలు చేసే బాధ్యత సపైయర్ లు 
మర్యు వా్యపార భాగసావాములపెై ఉింటుింద్.

సింసథా  పర్మాణిం మర్యు పర్సిథాతి ఆధారింగా సింప్రదాయత మర్యు సింక్ైష్టత సాథా యిలలో నిరవాహణ వ్యవసథాలు వేరుగా ఉిండవచుచి. చిన్న 
సింసథాలు అించనాలను సపాష్టింగా వవర్ించడానిక్ బలమ�ైన నాయకుడిపెై ఆధారపడవచుచి. అతిపెద్ద  లేదా మర్ింత క్ైష్టమ�ైన వా్యపార సింసథాలు తమ 
సింసాథా గత లక్ష్్యలను చేరుకోవడానిక్ వసత ృతమ�ైన డాకు్యమ�ింటేషన్ మర్యు నియింత్రణలను కలిగ్ ఉిండవచుచి. మొతతమీ్మద, బాగా నిరవాచిించబడిన 
నిరవాహణ సింసథా  ర్స్్క మేనేజ్ మ�ింట్ ను, అలాగే మానవ హకు్కలు, పరా్యపరణిం లేదా వా్యపార న�ైతిక వలువలకు సింబింధ్ించిన ప్రమాదాలను గుర్తించే 
సామరాథా యాని్న మ�రుగుపరుసూత నే, సింసథా  అభివృద్ధి  మర్యు ఉతాపాదకతకు సహాయిం అింద్ించాలి.

బాగా తెలిసిన నిరవాహణ వ్యవసథా  మోడల్ లలో “పాై న్-డు-చెక్-యాక్్ట” లేదా PDCA మోడల్ ఒకటి. ఈ మోడల్ సరళింగా ఉన్నపపాటికీ, లక్ష్్యలను 
అించనా వేయడిం, కార్యకలాపాని్న అమలుపరచడిం, ఫలితాని్న పర్యవేక్ిించడిం మర్యు మ�రుగుపరుచుకోవాలిసన అింశాలను గుర్తించడిం కోసిం గొపపా 
ఫే్రమ్ వర్్క ను అింద్సుత ింద్.

2 ISO https://www.iso.org/management-system-standards.html 
3 https://www.iso.org/management-system-standards.html 
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 ప్్ల న్:  లక్ష్్యలను, వధానాలు మర్యు ప్ార సెస్ లను వ్యవసాథా పిించడిం, ప్రమాదాలను అించనా 
వేయడిం

 డు:  బాధ్యతలను వవర్ించడిం, అవసరమ�ైన శిక్ణను అింద్ించడిం, కార్యక్రమాలు & 
కార్యకలాపాలను అమలుపరచడిం 

 చెక్:  డేటాను సేకర్ించడిం, ఫలితాలను పర్యవేక్ిించడిం మర్యు మీరు ట్ార క్ లో ఉనా్నరో లేదో 
గుర్తించడిం

 యాక్టి:  పర్యవేక్ణ దావారా గుర్తించిన సమస్యలను పర్ష్కర్ించడిం మర్యు నాయకతవాింతో 
ఫలితాలను సమీక్ిించడిం మర్యు ఏయి్ చర్యలు లేదా మారుపాలు చేయాలో నిరాధి ర్ించడిం.

4తరావాత వచిచిన PDCA మోడల్  మర్యు ఇతర నిరవాహణ వ్యవసథా  సాధనాలు నిరింతర మ�రుగుదల కోసిం మ్ల కారణ వశ్ైషణను అమలు 
చేయడింలో సింసథాలకు సహాయపడవచుచి.

PDCA మోడల్

4 PDCA గా్ర ఫిక్ 

ప్్ల న్
ప్ార సెస్ లకు సింబింధ్ించిన 

మ�రుగుదల పాై న్ ను సృషి్టించడిం

యాక్టి
వ్యవసథాలో 

మ�రుగుదల 
పాై న్ ను 

అమలుపరచడిం

డు
మ�రుగుదల 

పాై న్ ను 
అమలుపరచడిం

చెక్
అభిప్ార యాని్న పర్శీలిించడిం, మ�రుగుదల 

పాై న్ ను సరు్ద బాటు చేయడిం
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E. మహిళా హకుకొలు & స్ధిక్రతన్ పెింపొ ిందిించడిం

F. పుస్తక్లు & ర్క్ర్డ్ లు

G. సమస్యలన్ తెలయజేయడిం & నివేదిించడిం

మహిళల హకు్కలు & సాధ్కారతను పో ్ర తసహిించడానిక్ The Hershey Company ప్ార ధాన్యతనిసుత ింద్. సాింస్కృతిక నిబింధనలు మర్యు వభిన్న 
చట్టపరమ�ైన సిందరాభాల కారణింగా తరచూ కారా్యలయింలోని పురుష్లు మర్యు మహిళలు ప్రతే్యకమ�ైన మర్యు వభిన్నమ�ైన సవాళైను 
ఎదురొ్కింటారని మా వా్యపార భాగసావాములిందరూ అరథాిం చేసుకోవడిం చాలా ముఖ్యిం. అింతేకాకుిండా, నిర్్దష్ట  లిింగ ఆధార్త హో దాలు (సింరక్కుల 
అించనాలు లేదా గరభాిం) లేదా వార్ పని రకిం కారణింగా మహిళలు మర్ింత ఎకు్కవగా ఎదురొ్కనే అవకాశిం ఉింద్. ఫలితింగా, క్్రింద పేరొ్కన్నటువింటి 
ఈ కార్యకలాపాలను పర్గణనలోక్ తీసుకోవడిం దావారా వార్ అనుక్లత వధానింలో లిింగ సింబింధ సమస్యలను పర్గణిించాలిసింద్గా మేము మా 
వా్యపార భాగసావాములను పో ్ర తసహిసుత నా్నము:

•   ఎటి్ట  పర్సిథాత్లోై నూ మహిళలు తమ లిింగిం ఆధారింగా వవక్కు గుర్కాకుిండా చూసుకోవాలి - గరభానిరోధిం పాటిించవలసిింద్గా 
ఉదో్యగులను బలవింతపెట్టడిం లేదా నిరభాింధిం చేయకుిండా చూసుకోవాలి మర్యు ఉదో్యగిం కోసిం గరభాధారణ పర్క్లు నిరవాహిించడిం 
వింటివ చేయకుిండా చూసుకోవడిం 

•   పురుష్లు మర్యు మహిళా కార్్మకులపెై వభిన్న ప్రభావాలను గుర్తించడానిక్ కారా్యలయిం మర్యు నిరవాహణ డేటా లిింగిం ఆధారింగా 
వభజిించబడేలా చూసుకోవడిం

•   ఫిరా్యదు వధానాలను రూపొ ింద్ించేటపుపాడు లిింగిం సుని్నతతావాలను లేదా పురుష్లు మర్యు మహిళల ప్రతే్యక అవసరాలను 
పర్గణనలోక్ తీసుకోవడిం

•   గరభాధారణ మరయ్ు నర్సింగ్ కు సింబింధి్ంచి మహిళా ఉదో్యగుల కోసిం తగన్టువింట ిమరయ్ు సహేత్కమ�నై వసతి సౌకరా్యలను కలిపాించడిం. 

మహిళా సాధ్కారతపెై అదనపు వనరుల కోసిం, దయచేసి అనుబింధాింశిం B చూడిండి.

సపైయర్ లు మర్యు వా్యపార భాగసావాములు Hersheyతో సపైయర్ లు జర్పే లావాదేవీలు మర్యు వనియోగాధ్కారాలను ఖచిచితింగా మర్యు 
నా్యయింగా ప్రతిబిింబిించే వధింగా ర్కార్డా లను నిరవాహిించాలని, అలాగే అింతర్గత అకౌింటిింగ్ నియింత్రణలకు సింబింధ్ించి తగ్న వ్యవసథాను రూపొ ింద్ించి, 
వాటిని నిరవాహిించాలని Hershey ఆశిసుత ింద్. సపైయర్ లు మర్యు వా్యపార భాగసావాములు వదేశీ అవనీతి పదధిత్ల చట్టింతో సహా ర్కార్డా లను 
భద్రపరచడిం మర్యు నిలవా చేయడానిక్ సింబింధ్ించిన అని్న ఉతతమ పదధిత్లు మర్యు చటా్ట లను అనుసర్ించాలి. ప్రతి సపైయర్ వాసతవాలను 
ఖచిచితింగా; నిజాయితీగా మర్యు నిషాపాక్ికింగా ర్కార్డా చేయాలి మర్యు నివేద్ించాలి. సపైయర్ లు మర్యు వా్యపార భాగసావాములు దాచక్డదు, 
ర్కార్డా చేయడింలో వఫలిం కాక్డదు లేదా తపుపాడు ఎింటీ్రలను చేయక్డదు. అని్న ఆర్థాకపరమ�ైన పుసతకాలు మర్యు ర్కార్డా లు సాధారణింగా 
ఆమోద్ించబడిన అకౌింటిింగ్ సూత్ార లకు అనుగుణింగా ఉిండాలి.

న�ైతిక ప్రవరతన, వధానిం లేదా చట్టిం, మా సపైయర్ ప్రవరతనా నియమావళి లేదా ఈ మార్గదర్శక డాకు్యమ�ింట్ క్ సింబింధ్ించి 
అసల�ైన లేదా అనుమానాసపాద ఉలైింఘనలను సతవారిం నివేద్ించడానిక్ మా సపైయర్ లు మర్యు వా్యపార 
భాగసావాములు బాధ్యత వహిసాత రు. ప్రతీకారిం తీరుచికుింటారనే భయిం లేకుిండా ఏవ�ైనా ఇబ్ిందుల గుర్ించి 
తెలియజేయడిం లేదా ఉలైింఘనలను నివేద్ించడింలో సహాయిం అింద్ించడానిక్ సపైయర్ లు తమ సిబ్ింద్క్ 
తెలియజేసే ప్రక్్రయను కలిగ్ ఉిండాలి. సపైయర్ ప్రవరతన నియమావళి, న�ైతిక ప్రవరతన, వధానిం లేదా చటా్ట నిక్ 
సింబింధ్ించి ఏవ�ైనా ఉలైింఘనలు చోటుచేసుకున్నటైయితే సపైయర్ లు మర్యు వార్ ఉదో్యగులు వ�ింటనే 
Hersheyక్ నివేద్ించాలి. క్్రింద పేరొ్కన్న సింప్రద్ింపు సమాచారింతో Hershey న�ైతిక ప్రవరతన మర్యు అనుక్లత 
పో ్ర గా్ర మ్, Hershey చట్టపరమ�ైన వభాగిం లేదా Hershey గోప్యమ�ైన సమస్యల ల�ైన్ దావారా ఫిరా్యదులు చేయవచుచి. 
మేము ప్రతి నివేద్కను తీవ్రింగా పర్గణిసాత ము మర్యు ప్రగాఢ వశావాసింతో సమస్యను నివేద్ించిన లేదా దరా్యపుత లో 
మాకు సహకర్ించిన సపైయర్ పెై Hershey ఉదో్యగ్ ప్రతీకారానిక్ పాలపాడటాని్న మేము ఏ మాత్రిం సహిించము.

www.HersheysConcern.com; ethics@hersheys.com

నా్యయ వభాగిం, Hershey కింపెనీ 
19 ఈస్్ట చాకొలేట్ అవ�నూ్య, Hershey, PA 17033 USA
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H. మమమిలని సింపరోదిించిండి

అన్బింధాింశిం A : Hershey కింపెనీక్ సింబింధిించి ఏ మాతరోిం ఉపేకిించని & తీవరోమ�ైన 
ఉల్ల ింఘనలు

మా పో ్ర గా్ర మ్ ఆవశ్యకాలు మర్యు సమగ్ర బాధ్యతాయుతమ�ైన సో ర్సింగ్ ప్రయతా్నల గుర్ించి సాధారణ సిందేహాలు ఉింటే, దయచేసి 
responsiblesourcing@hersheys.com సింప్రద్ించిండి

ఏ మాతరోిం ఉపేకిించని ఉల్ల ింఘనలు

ఏ మాత్రిం ఉపేక్ిించని ఉలైింఘనలు అనగా వ్యక్తగత హకు్కలు, జీవత భద్రత మర్యు/లేదా Hershey బ్ార ిండ్ పేరు ప్రఖా్యత్లపెై తీ్రవ్రమ�ైన ప్రభావాని్న 
చూపేవ.

ప్రసుత త సపైయర్ లు తమ కారా్యలయింలో ఒకటి లేదా అింతకింటే ఎకు్కవ సింఖ్యలో ఏ మాత్రిం ఉపేక్ిించని ఉలైింఘనలకు పాలపాడినటుై  గుర్తించబడితే, 
వార్ Hershey ర్లేషన్ షిప్ మేనేజర్ మర్యు IPMక్ తెలియజేయబడుత్ింద్. సపైయర్ CAPRను వారు నివేద్కను సీవాకర్ించిన 15 రోజులకు 
మిించకుిండా Hershey మర్యు ఆ సింసథా  IPMకు సమర్పాించాలి. CAPRలో చేపటే్ట  తక్ణ చర్యలు, మ్ల కారణ వశ్ైషణ మర్యు అమలు 
చేయాలిసన నివారణ చర్యలు ఉింటాయి. 

సర�ైన కాలపర్మితిలో ఏ మాత్రిం ఉపేక్ిించని ఉలైింఘనను సపైయర్ పర్ష్కర్ించాలనుకోకపో తే లేదా పర్ష్కర్ించకపో తే, ఆ సిందరాభాలలో Hersheyక్ 
సపైయర్ ను తాతా్కలికింగా నిలిపివేసే లేదా తొలగ్ించే హకు్క ఉింటుింద్.

అనుక్లింగా లేని క్్రింద్ అింశాలు Hershey పో ్ర గా్ర మ్ ప్రకారిం ఏ మాత్రిం ఉపేక్ిించని ఉలైింఘనలుగా పర్గణిించబడతాయి: 

బాల క్ర్మికులు: 
• ILO నిబింధనలోై  నిరవాచిించిన వధింగా పిలైలను పనిలో పెటు్ట కున్నటుై  నిరూపణ 138 మర్యు 182 
• పాఠశాల వద్య లేదా వృతిత  వద్యకు అింతరాయిం కలిగేలా లేదింటే భౌతిక, మానసిక, భావోదేవాగ ఎదుగుదలకు హాని కలిగ్ించే అవకాశిం ఉన్న 
అనుచితమ�ైన ప్రమాదాలకు పిలైలు గురయి్్యలా 18 ఏళైలోపు వయసుస గల కార్్మకులను నియమిించుకోవడిం
• ఉదో్యగింలో చేర్న యువత అపాయకరమ�ైన పనులు చేయడిం, తమ వద్యకు ఆటింకిం కలిగే లేదా నిరోధ్ించే వధింగా రాత్్ర లోై  పని చేయడిం లేదా 
ఓవర్ టెైమ్ పని చేయడిం

వ�ట్టి  చాక్ర్:
• ఖ�ైదు చేయబడిన కార్్మకులు, బానిస కార్్మకులు, ఒపపాిందిం కుదురుచికున్న కార్్మకులు, బానిసతవాింలో ఉన్న కార్్మకులు లేదా ఏదెైనా మార్గింలో 
ఉదో్యగ్ని బలవింతిం చేయడిం వింటి ఆనవాళుై  
• వ్యక్తగత డాకు్యమ�ింట్ లను తెలియకుిండా దాచడిం లేదా అభ్యర్థాించినపుపాడు యాక�సస్ ను నిరాకర్ించడిం
• కార్్మకులు సేవాచ్ఛగా తిరగకుిండా పర్మితిం చేయడిం మర్యు జర్మానాల బార్నపడకుిండా ఉదో్యగిం నుిండి తపుపాకోలేకపో వడిం

న�ైతిక వ్్యప్ర పరోమాణాల ఉల్ల ింఘనలు 
• ప్రభుతవా ఏజ�ింట్ లు లేదా ప్రభావతిం చేయగల హో దాలో ఉన్న ఎవర�ైనా తీసుకునే నిర్ణయాలను ప్రభావతిం చేసేలా లేదా ప్రభావతిం చేసినటుై  
కనిపిించేలా బహుమత్లు, వనోదిం లేదా ఇతర ఆతిథ్యిం వింటివ అింద్ించిన దాఖలాలు 
• వా్యపార అవకాశాలు, కమీషన్ లు లేదా వ్యక్తగతింగా ప్రయోజనిం కలిగ్ించే లేదా అక్రమింగా డబు్ ఆర్జాించడిం వింటి ప్రయోజనకరమ�ైన ఆర్థాక ఏరాపాటుై  
చేయడిం
• వదేశీ అవనీతి పదధిత్ల చట్టిం (FCPA) లేదా ఇతర లించిం నిరోధక చటా్ట లకు సింబింధ్ించిన పుసతకాలు మర్యు ర్కార్డా ల ఉలైింఘన

తక్షణ పర్ో ణహాని కలగ్ించే ఆరోగ్యిం, వ్యక్్తగత భదరోత మర్యు/లేదా పర్్యవరణ సమస్యలు

అింగీకర్ించిన క్లపర్మితిలోపు ఏ మాతరోిం ఉపేకిించని లేదా క్్లషటిమ�ైన (క్రాింద నిరవాచిించబడిింది) దిద్దు బాటు చర్యలన్ పూర్్త చేయడింలో విఫలిం క్వడిం
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తీవరోమ�ైన ఉల్ల ింఘనలు

తీ్రవ్రమ�ైన ఉలైింఘనలు అనగా వ్యక్తగత హకు్కలు, జీవత భద్రత మర్యు/లేదా Hershey కారొపారేట్ పేరుప్రతిష్టలపెై ప్రతిక్ల ప్రభావాని్న చూపేవ. 

ప్రసుత త సపైయర్ లు తమ కారా్యలయింలో ఒకటి లేదా అింతకింటే ఎకు్కవ తీవ్రమ�ైన ఉలైింఘనలకు పాలపాడినటుై  గుర్తించబడితే, వార్ Hershey 
ర్లేషన్ షిప్ మేనేజర్ మర్యు IPMక్ తెలియజేయబడుత్ింద్. సపైయర్ CAPRను వారు నివేద్కను సీవాకర్ించిన 15 రోజులకు మిించకుిండా Hershey 
మర్యు ఆ సింసథా  IPMకు సమర్పాించాలి. CAPRలో చేపటే్ట  తక్ణ చర్యలు, మ్ల కారణ వశ్ైషణ మర్యు అమలు చేయాలిసన నివారణ చర్యలు 
ఉింటాయి. 

సర�ైన కాలపర్మితిలో తీవ్రమ�ైన ఉలైింఘనను సపైయర్ పర్ష్కర్ించాలనుకోకపో తే లేదా పర్ష్కర్ించకపో తే, ఆ సిందరాభాలలో Hersheyక్ సపైయర్ ను 
తాతా్కలికింగా నిలిపివేసే లేదా తొలగ్ించే హకు్క ఉింటుింద్.

అనుక్లింగా లేని క్్రింద్ అింశాలు Hershey పో ్ర గా్ర మ్ ప్రకారిం తీవ్రమ�ైన ఉలైింఘనలుగా పర్గణిించబడతాయి: 

బాల క్ర్మికులు
• కార్్మకులు/ఉదో్యగుల వయసుసను ధృవీకర్ించడానిక్ ఎలాింటి ప్ార సెస్ లేకపో వడిం 

వ�ట్టి  చాక్ర్ 
• నియామకిం, ఉదో్యగమివవాడిం లేదా ఇతర రుసుములను కార్్మకులు చెలైిించడిం 
• ఉదో్యగింలో నియమిించడానిక్ ముిందు కాింట్ార క్్ట/షరత్ల గుర్ించి చెపపాకపో వడిం

వేతనాలు మర్యు పరోయోజనాలు
• కార్్మకులకు సకాలింలో వేతనాలు లేదా ప్రయోజనాలను చెలైిించకపో వడిం లేదా ఓవర్ టెైమ్ చెలైిింపు రేటైతో సహా చట్టబదధిింగా లేదా ఒపపాిందిం ప్రకారిం 
తపపానిసర్గా చెలైిించాలిసన వేతనిం కింటే తకు్కవ చెలైిించడిం 

న�ైతిక వ్్యప్ర పరోమాణాల ఉల్ల ింఘనలు
• U.S ఆర్థాక ఆింక్లకు లోబడి ఉన్న పక్ష్ల ప్రమేయిం ప్రత్యక్ింగా లేదా పరోక్ింగా ఉన్న లావాదేవీలు
• ఎగుమతి నియింత్రణలకు లోబడి వసుత వులు లేదా సమాచారానిక్ సింబింధ్ించిన చట్టవరుదధిమ�ైన లావాదేవీలు. 

ఇతరులతో కలసే సేవాచ్ఛ
• ఇతరులతో కలిసే సేవాచ్ఛకు అసింబదధిింగా అడడాింకులు సృషి్టించడిం లేదా సామ్హికింగా బేరసారాలు చేయడిం లేదా ఇతరులతో కలిసే సేవాచ్ఛకు 
ప్రతా్యమా్నయ మారా్గ లు
• వరతక సింఘాలలో మర్యు/లేదా సామ్హిక బేరసారాలలో పాల్్గ న్న లేదా పాల్్గ నని కార్్మకుల పటై వవక్ చూపడిం, ప్రతీకారిం తీరుచికోవడిం, 
వేధ్ించడిం లేదా బెద్ర్ించడిం

వివక్ష మర్యు వేధిింపులు
• ఉదో్యగ నియామకిం మర్యు/లేదా ఉపాధ్ వషయింలో తీసుకునే నిర్ణయాలోై  వవక్ చూపినటుై  ధృవీకరణలో తేలడిం 
• క్రమశిక్ణ, హిింసాత్మక బెద్ర్ింపులు లేదా ఇతర మారా్గ లలో వేధ్ింపులకు గుర్ చేసినా పాై ింట్ మేనేజ్ మ�ింట్ ఎలాింటి చర్య తీసుకోనటుై  ధృవీకరణలో 
తేలడిం

ఫిర్్యద్ విధానాలు
• కార్్మకులిందరూ యాక�సస్ చేయగల గోప్యమ�ైన ఫిరా్యదు వధానిం లేకపో వడిం
• ఫిరా్యదు చేసిన కార్్మకులపెై ప్రతీకారిం తీరుచికోవడిం

ఒక వ్యక్్త భదరోతకు మర్యు ఆరోగ్్యనిక్ లేదా పర్్యవరణానిక్ తీవరోమ�ైన ముపుపాగ్ పర్ణమిించే ఆరోగ్య, భదరోత, పర్్యవరణ సమస్యలు. 
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పరోధానమ�ైన పరోమాణాలు & మార్గదర్శక్లు 

• మానవ హకు్కల అింతరాజా తీయ నిరాధి రణ https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
•  కారా్యలయింలో ప్ార థమిక సూత్ార లు మర్యు హకు్కలపెై ILO నిరాధి రణhttps://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
• బహుళ జాతీయ సింసథాల కోసిం OECD మార్గదర్శకాలు https://www.oecdwatch.org/oecd-ncps/the-oecd-guidelines-for-mnes/
•  వా్యపారిం మర్యు మానవ హకు్కలకు (UNGPలు) సింబింధ్ించిన UN మార్గదర్శక సూత్ార లు https://www.ohchr.org/Documents/

Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
• UN గోై బల్ కాింపాక్్ట యొక్క 10 సూత్ార లు https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
• ETI బేస్ కోడ్ https://www.ethicaltrade.org/eti-base-code

బాధ్యతాయుతమ�ైన సో ర్సింగ్ మార్్గ లు

• బాధ్యతాయుతమ�ైన సో ర్సింగ్ సాధనిం: https://www.responsiblesourcingtool.org/
•  లక్్యిం పురోగతి బాధ్యతాయుతమ�ైన సో ర్సింగ్ ప్రయాణింhttps://aim-progress.com/storage/resources/responsible-sourcing-journey-

v1.0-oct2016.pdf 
• సపైయర్ ల కోసిం వా్యపార టూల్ క్ట్ https://aim-progress.com/files/125/business-toolkit-complete-final-20-feb-2018.pdf

పరోభావవింతమ�ైన నిరవాహణ వ్యవస్లన్ సృషిటిించడిం

•  సామాజిక మర్యు కార్్మక నిరవాహణ వ్యవసథాలలో అింతరాజా తీయ సామాజిక అనుక్లత కార్యక్రమిం ర�ఫర�న్స: 
https://www.theconsumergoodsforum.com/wp-content/uploads/2018/01/GSCP_Reference_Tools_SLMS_interactive.pdf

•  కావాలిటీ మాను్యవల్ లో The Hershey Company భాగసావాములు  
 https://www.thehersheycompany.com/content/dam/corporate-us/documents/partners-and-suppliers/Supplier%20
Quality%20Expectations%20Manual%202017%20new%20logo%20final.pdf

వ�ట్టి  చాక్ర్ & న�ైతిక నియామకిం 

•  IHRB బాధ్యతాయుతమ�ైన నియామకిం https://www.ihrb.org/uploads/member-uploads/Six_Steps_to_Responsible_

Recruitment_-_Leadership_Group_for_Responsible_Recruitment.pdf
• Verité సహాయిం అవసరమ�ైన టూల్ క్ట్https://www.verite.org/help-wanted/
• బాధ్యతాయుతమ�ైన నియామకిం టూల్ క్ట్ https://responsiblerecruitmenttoolkit.org/about-rrt/

బాల క్ర్మికులు

• వా్యపారిం కోసిం ILO- IOE మార్గనిరే్దశక సాధనిం https://www.unglobalcompact.org/library/3881
• నా్యయమ�ైన కార్్మక సింఘిం https://www.fairlabor.org/topic/child-labor 

అదనపు అింశ్లు

•  ఫిరా్యదు వధానాలు: https://www.shiftproject.org/resources/publications/remediation-grievance-mechanisms-corporate-
responsibility-respect-human-rights/

• మహిళా సాధ్కారత: https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/womens-principles 
o Gender Dimensions on the UN Guiding Principles
o https://www.bsr.org/reports/BSR_Gender_Equality_in_Codes_of_Conduct_Guidance.pdf

•  వవక్ & వేధ్ింపులు: https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_BDE_FAQ_EN/
lang--en/index.htm

అన్బింధాింశిం B : సప్ల యర్ లు & వ్్యప్ర భాగస్వాముల కోసిం అదనపు వనరులు


