
அர்ப்பணி்பபுதான் எல்ாமே.
NIKE, Inc. நடத்த நநறிமு்றத நதாகு்பபு ஆனது ஒவ்வொரு சப்ளையர் ்�ொழிறசொ்ையும் அலைது 

்�ொழில புொியும் இடமும் பூர்்த�ி ்சயய வவண்டு்ென நொங்கள் எ�ிர்்ொர்்க்கின்ற கு்்றந�்டச்த 
�ரநி்ை்க்ளை விளை்ககு்கி்றது. எெது சப்ளையர்்கள் அ்னவரும் ்ணியொளைர்்களைது நை்த�ிறகும் 
்்ொறுப்ொ்கவும் வி்ன்த�ி்றனொ்கவும் வளைங்க்ளைப ்யன்டு்ததுவ�றகும் நொங்கள் ஏறறுள்ளை 

்்ொறுப்்ப ்்கிர்நது்்கொள்ளை வவண்டு்ென எ�ிர்்ொர்்க்கிவ்றொம். கூடடுப ்்ொறுப்ில 
�்ை்ெ்ததுவ்த்�்க ்கொண்்ி்க்கின்ற ெறறும் கு்்றந�்டச்த �ரநி்ை்களு்ககும் அப்ொல ்சலை 

விரும்பு்கின்ற கூடடொளைர்்க்ளை எ�ிர்்ொர்்க்கிவ்றொம். 

©2017 Nike, Inc. அ்ன்தது 
உொி்ெ்களும் ்ொது்கொ்க்கப்டட்வ

NIKE, Inc. இைொ்கொ ்ிரொண்டு்களைில NIKE Brand, Jordan Brand,  
Hurley ெறறும் Converse ஆ்கிய்வ அடஙகும்.

்சபடம்்ர் 2017

ோியா்தக்குாியது

தன்்ார்வ ம்வ்்்வாய்்பபு 

16 அல்து அதிக ்வயதுள்ள 
்பணியா்ளரகள 

்பார்பட்சேின்்ே

்சஙகம் அ்ேததல  
சுதநதிரம் ேற்றும்  
ஊதிய்ப ம்பச்சு  

்வாரத்தகளுக்கு  
ேதி்ப்ப்ளிததல 

நி்்தது 
நீடிக்கததக்கது 

ேதி்ப்ப்ளிக்க்ப்படட தணணீர

கழிவு கு்றக்க்ப்படடுள்ளது ேற்றும் 
உாிய மு்றயில ்கயா்ள்ப்படும்

ஆற்றல நுகரவு ேற்றும் கார்பன் 
ந்வ்ளியீடு கு்ற்வாக இருக்க 

ம்வணடும்

காற்று உேிழ்வுகள கு்ற்வாக இருக்க 
ம்வணடும்

இர்சாய்்பந்பாருடகள மு்றயாக 
நிர்வகிக்க்ப்பட ம்வணடும்

்பாதுகா்ப்பா்து 
்பாதுகா்ப்பா் ்பணியிடம் 

ஆமராக்கியோ் ேற்றும் ்பாதுகா்ப்பா் 
உற்்பததியில ஈடு்படாத நதாழில புாியும் 

இடஙகள 

்பாதுகா்ப்பா் கடடடஙகளும் 
கடட்ே்பபுகளும் 

தீ்ப்பிடி்பபு ேற்றும் அ்வ்சரநி்்ச் 
ந்சயல திடடஙகள 

கடடு்ப்படுதத்ப்படடுள்ள உடலந் 
ேற்றும் சுகாதாரக் மகடுகள

நியாயோக நடததல

நதால்்நகாடுக்கம்வா அல்து 
அதிகாரத்தத துஷ்பிரமயாகம் 

ந்சய்யம்வா கூடாது 

ேி்கயில்ாத  
்பணிபுாியும் மநரஙகள 

ஊதியமும்  
ஆதாயஙகளும்  
உாிய மநரததில  
ந்சலுதத்ப்படும் 

ஒழுஙகுமு்றயா்  
்பணி்வாய்்பபு  
அ்ளிக்க்ப்படும் 



நடத்த நநறிமு்றத நதாகு்பபு நியேஙகள

ோியா்தக்குாியது 

ம்வ்்்வாய்்பபு தன்்ார்வோ்து
சி்்ற்த ்�ொழிைொளைர், ்�ொழிலமு்்ற ஒப்ந�ெிடப்டட ்�ொழிைொளைர், ்கடனீடடுப 
்ஙகுள்ளை ்�ொழிைொளைர் அலைது ்ி்ற வடிவங்களைிலுள்ளை ்கடடொயப்டு்த�ப்டட 
்�ொழிைொளைர் உட்ட, சப்ளையர் எந�்வொரு ்கடடொயப்டு்த�ப்டட ்�ொழிைொளை்ரயும் 
்யன்டு்த�்ககூடொது. ்ணியெர்்த�ல ்கடடணங்கள் உட்ட, அ்ன்ததுப 
்ணியொளைர்்களைின வவ்ைவொயபபு்த �கு�ி்க ்கடடணங்களு்ககு சப்ளையவர ்்ொறுபபு.

்பணியா்ளரக்ளின் ்வயது 16 அல்து அ்த்விட அதிகோக 
இருக்க ம்வணடும்
சப்ளையொின ்ணியொளைர்்களைின வயது கு்்றந�து 16 அலைது ்கடடொய்க ்கலவி்யப 
பூர்்த�ி ்சயவ�ற்கொன வயது, நொடடின சடடப்டியொன வவ்ை்சயய்ககூடிய 
வயது ஆ்கியவற்றில எது அ�ி்கவெொ அந� வய்� விட அ�ி்கெொ்க இரு்க்கி்றது. 
18 வயது்ககு்க ்கீழுள்ளை ்ணியொளைர்்க்ளை, �ீங்கி்ழ்க்க்ககூடிய நி்ை்ெ்களைில 
வவ்ை்ககு அெர்்த�்ககூடொது.

்ச்ப்்ளயர ்பார்பட்சோக நட்ப்பதில்் 
சப்ளையரொல வவ்ை்ககு அெர்்த�ப்டடுள்ளை ஆண்்களும் ்்ண்்களும், அவர்்களைது 
்ொலினம், ெனி� இனம், ெ�ம், வயது, ஊனம், ்ொலியல நொடடம், ்கர்ப்ம், �ிருெண 
நி்ை, வ�சிய இனம், அரசியல ்கரு்தது, வணி்கச் சங்க இ்ணபபு, சமூ்க அலைது 
இனம்சொர் பூர்வீ்கம் அலைது நொடடின சடட்த�ொல �்ட்சயயப்டடுள்ளை வவறு 
ஏவ�னும் நி்ை வ்ொன்றவற்றின அடிப்்டயில, கூலி்ககு அெர்்தது�ல, இழபபீடு, 
்�வியுயர்வு அலைது ஒழு்க்கம் வ்ொன்ற்வ உட்ட, வவ்ைவொயப்ில 
்ொர்டச்த�ிறகு உள்ளைொ்க்கப்டவில்ை. ஆண்்களும் ்்ண்்களும் செ ெ�ிபபுள்ளை 
்ணி்க்கொ்க செ ெ�ிபபுள்ளை ஊ�ிய்த்�ப ்்்ற வவண்டும்.

்சஙகம் அ்ேததல சுதநதிரததிற்கும் ஊதிய்ப ம்பச்சு 
்வாரத்தகளுக்கும் ேதி்ப்ப்ளிக்க்ப்படுகின்ற்
சங்கம் அ்ெ்த�ல சு�ந�ிர்த�ிறகும் ஊ�ியப வ்ச்சு வொர்்த்�்களு்ககும் 
்ணியொளைர்்களைின உொி்ெ்ய சப்ளையர் அங்கீ்கொி்தது, ெொியொ்�யளைிப்ொர்.  
சங்கம் அ்ெ்த�ல சு�ந�ிரமும் ஊ�ியப வ்ச்சு வொர்்த்�்களும் சடட்த�ின ்கீழ் 
்கடடுப்டு்த�ப்டடுள்ளை இட்த�ில, சொர்்ற்ற ெறறும் சு�ந�ிர ஒனறுகூடலு்ககும் 
வ்ரம்வ்சு�லு்ககும் இ்ண வழிமு்்ற்களைின வெம்்ொட்ட சப்ளையர் 
அனுெ�ிப்ொர்.

நியாயோக நடததல

நதால்்நகாடுததலும் துஷ்பிரமயாகமும் ்சகிக்க்ப்படாது 
சப்ளையொின ்ணியொளைர்்கள் ெொியொ்�யுடனும் ்்கௌரவ்ததுடனும் 
நட்த�ப்டு்கி்றொர்்கள். உடலசொர், ்ொலியலசொர், உளைவியலசொர் அலைது 
வொயச்்சொலசொர் ்�ொல்ை்்கொடு்த�லு்கவ்கொ துஷ்ிரவயொ்க்த�ிறவ்கொ 
்ணியொளைர்்கள் உள்ளைொ்க்கப்டவில்ை. 

்பணிபுாியும் மநரஙகள ேி்கயில்ாத்்வ
்ணியொளைர்்க்ளை வவ்ை்ககு அெர்்த�ியுள்ளை நொடடின சடடப்டி 
அனுெ�ி்க்கப்டடுள்ளை வழ்க்கெொன ெறறும் ெி்்கவநரங்க்ளை விட அ�ி்க வநர்த�ிறகு 
்ணியொளைர்்க்ளை்க ்்கொண்டு சப்ளையர்்கள் வவ்ை ்சயவி்க்க ெொடடொர்்கள். 
வழ்க்கெொன வவ்ை வொரெொனது 48 ெணிவநர்த்� விட அ�ி்கொி்க்கொது. 
்ணியொளைர்்கள் ஒவ்வொரு ஏழு-நொள் ்கொை்த�ிலும், கு்்றந�து ்�ொடர்ச்சியொன 24 
ெணிவநர ஓய்வ எடு்க்க சப்ளையர் அனுெ�ிப்ொர். ெி்்கவநரப ்ணி எலைொவெ 
இணங்கிச் ்சயயப்டுவ�ொ்க இரு்ககும். ெி்்கவநர்த்� வழ்க்கெொன அடிப்்டயில 
்சயயுெொறு சப்ளையர்்கள் வ்கொரெொடடொர்்கள், அவ�ொடு அவர்்கள் எலைொ ெி்்கவநரப 
்ணி்ககும் ்ிொீெிய்க ்கடடணம் ஒன்றில ஊ�ியம் ்்கொடுப்ொர்்கள். சி்றப்ொன 
சூழ்நி்ை்களைில �விர, ஒரு வொர்த�ிலுள்ளை வழ்க்கெொன ெறறும் ெி்்கவநர 
ெணிவநர்த�ின கூடடு்த்�ொ்்க 60 ெணிவநர்த்�்க ்கட்க்கொது.

ஊதியம் ்சாியா் மநரததில ந்சலுதத்ப்படுகிறது
்ணியொளைர்்களைின அடிப்்ட்த வ�்வ்க்ளைப பூர்்த�ி ்சயவ�றகும் சி்றி�ளைவு 
உசி�ெொன வருெொன்த்� வழஙகுவ�றகும் வ்ொ�ிய�ொ்கவுள்ளை ஒரு வழ்க்கெொன ்ணி 
வொர்த�ிற்கொன ஊ�ிய்த்�ப ்்்ற, ஆவணொ ்்ண்வணொ ஒவ்வொரு ்ணியொளைரு்ககும் 
உொி்ெயுள்ளைது என்்� சப்ளையர் புொிநது ஒபபு்க்்கொள்்கி்றொர். சப்ளையொின 
்ணியொளைர்்களு்ககு, நொடடின சடடப்டி வ�்வயொன கு்்றந�்டச்க கூலி, 
ந்டமு்்றயிலுள்ளை கூலி ஆ்கியவற்றில எது அ�ி்கெொ்க இருந�ொலும், கு்்றந�து அது 
சொியொன வநர்த�ில ்சலு்த�ப்டும், வெலும் விடுமு்்ற்கள் ெறறும் விடுபபு்கள் ெறறும் 
வவ்ைவொயபபு முடியும்வ்ொது சடடப்டியொன கூடடுப்ிொிபபு ஆ்கிய்வ உட்ட 
சடடப்டியொ்க்க ்கடடொயெொன ஆ�ொயங்கள் அளைி்க்கப்டும். ்்கொடுப்னவிலிருநது 
ஒழுஙகுசொர்ந� ்கழிவு்கள் எதுவும் ்ிடி்க்கப்டொது. ஊ�ியெொனது ்ணியொளைர்்களைின 
அடிப்்ட்த வ�்வ்க்ளைப பூர்்த�ி ்சயயொெலும் சி்றி�ளைவு உசி�ெொன 
வருெொன்த்� வழங்கொெலும் உள்ளைவ்ொது, அவற்்றச் ்சயயும் ஊ�ிய்த்�ப 
்டிப்டியொ்கப புொிநது்்கொள்வ�றகு, சப்ளையர் அ�ற்கொன உ்த�ி்க்ளை 
உருவொ்ககுவொர், �்கவல ்�ொிவிப்ொர் ெறறும் அெல்டு்ததுவொர்.

எேது கு்றநத்பட்சத தரநி்்கள
Nike-இல இரு்ககும் நொங்கள், முடிவு்க வ்கொடு எதுவும் இல்ை என்ற வ்ொ�ிலும், 
்�ளைிவொன ஒரு ்�ொட்க்க்க வ்கொடு இருப்�ொ்க நம்பு்கிவ்றொம்.

இந� நட்த்� ்ந்றிமு்்ற்த ்�ொகுபபு ஆனது ஒவ்வொரு ்�ொழிறசொ்ையும் 
அலைது ்�ொழில புொியும் இடமும் பூர்்த�ி ்சயய வவண்டு்ென நொங்கள் 
எ�ிர்்ொர்்க்கின்ற கு்்றந�்டச்த �ரநி்ை்க்ளை விளை்ககு்கி்றது.

NIKE, Inc.-இன மூை உ்த�ி்கள், அடிப்்டநி்ை்த ்�ொழிறசொ்ையின ்சயற�ி்ற்ன 
ெ�ிப்ிடடு, Nike ்�ொடர்நதும் எெது ்�ொழிலில ஈடு்டு்த�ி, வளைர்்க்கவுள்ளை 
சப்ளையர்்கள் யொர் என்்� எவவொறு �ீர்ெொனி்க்கிவ்றொம் ஆ்கியவறறு்ககு இந�்க 
கு்்றந�்டச்த �ரநி்ை்கள் இன்றிய்ெயொ�்வ ஆகும். 

எேது எதிர்பார்பபுகள
்்ண்்கள், புைம்்்யர்ந�வர்்கள் ெறறும் �ற்கொலி்கப ்ணியொளைர்்கள் வ்ொன்ற 
்ணியொளைர் குழு்க்களைின �னி்ததுவெொன அ்ொய்த �ன்ெ்களு்ககும் வ�்வ்களு்ககும் 
கு்றிப்ொன ்கவனிபபுடன ்ணியொளைர்்களைின உொி்ெ்க்ளை ெ�ி்த�ல ெறறும் 
்ணியொளைர்்கள் ெறறும் சமூ்கங்களைின நை்ன வெம்்டு்தது�ல, விரய்த்�்க கு்்ற்த�ல 
வளைங்க்ளைப ்்ொறுபபுடனும் வி்ன்த�ி்றனொ்கவும் ்யன்டு்தது�ல ெறறும் 
சர்வவ�ச்க ்கொைநி்ை இை்ககு்களு்ககு ஏற் ்கொர்்ன உெிழ்்வ்க கு்்ற்க்கப 
்ணியொறறு�ல ஆ்கிய இை்ககு்களு்க்கொ்க Nike ஏறறுள்ளை ்்ொறுப்்ப ்்கிர்நது்்கொள்ளை 
வவண்டு்ென எெது சப்ளையர்்கள் அ்னவொிடமும் எ�ிர்்ொர்்க்கிவ்றொம். 

எெது மூை உ்த�ியொனது கூடடுப ்்ொறுப்ில �்ை்ெ்ததுவ்த்�்க ்கொண்்ி்க்கின்ற 
ெறறும் கு்்றந�்டச்த �ரநி்ை்களு்ககும் அப்ொல ்சலை விரும்பு்கின்ற 
கூடடொளைர்்களு்ககு முனனுொி்ெயளைி்தது ஆ�ொி்க்கி்றது. எெது வளைர்ச்சி உ்த�ியின 
்கு�ியொ்க, அவர்்களைது சூழல �ொ்க்கங்க்ளை்க கு்்ற்த�ல, வலி்ெயொன்�ொரு 
்ொது்கொபபு்க ்கைொச்சொர்த்�ப வ்ணிவளைர்்த�ல ெறறும் ஈடு்ொடுள்ளை, ெ�ிபபுெி்க்க 
்ணியொளைர் ்�ொகு�ி்ய உருவொ்ககு�ல ஆ்கியவற்றின மூைம், நி்ை்தது நீடி்க்க்த�்க்க 
்�ொழில வளைர்ச்சி்ய்த தூண்ட அவர்்களு்ககு உ�வு்கின்ற சுறுசுறுப்ொன ெறறும் 
விொிவொற்றைொன வெைொண்்ெ அ்ெபபு்க்ளை உருவொ்ககு்கின்ற கூடடொளைர்்க்ளை 
நொடிச்்சல்கிவ்றொம். 

கூடடுதநதாழிலுக்கா் எேது மநாக்கம்
்ெலி�ொன, ்சு்ெயொன, வநர்்ெயொன சப்ளைச் சங்கிலி என்ற எெது வநொ்க்க்த்� 
அ்டவ�றகு, எெது சப்ளையர்்களுடன ெடடுெலைொது, சப்ளைச் சங்கிலியிலுள்ளை 
அ்ன்ததுப ்ஙகு�ொரொர்்களுடனும் அ�ி்கொி்த� உடனு்ழபபும் கூடடுச் ்சயலும் 
வ�்வ என்்� Nike புொிநது்்கொள்்கி்றது. ்வளைிப்்ட்த�ன்ெ, உடனு்ழபபு 
ெறறும் ்ரஸ்ர ெொியொ்� ஆ்கியவற்றின அடிப்்டயிலுள்ளை கூடடு்த்�ொழில்கள் 
இ்� நி்கழச் ்சயவ�றகு மு்க்கியெொன்வ என நம்பு்கிவ்றொம். நொம் ்சயல்டு்கின்ற 
நொடு்களைில ்�ொழிைொளைர், நைம் ெறறும் ்ொது்கொபபு ெறறும் சூழல நி்ை்ெ்களு்க்கொன 
மு்்றசொர் ெொற்ற்த்�ப ்ொ�ிப்�றகு, ்்ொதுெ்க்கள் சமூ்கம், ்�ொழிறசங்கங்கள், 
அரசொங்கங்கள் ஆ்கியவறறுடனும் எெது ்�ொழிறது்்றயிலும் அ�றகு அப்ொலும் 
உள்ளை ெற்றவர்்களுடனும் ்�ொடர்நது ஈடு்டு்்கயில எெது சப்ளையர்்களுடன 
கூடடு்த்�ொழிலில ஈடு்டுவவொம். 

©2017 Nike, Inc. அ்ன்தது 
உொி்ெ்களும் ்ொது்கொ்க்கப்டட்வ
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நி்்தது நீடிக்கததக்கது

தணணீர ேதிக்க்ப்படுகிறது
சப்ளையர்்கள், நனனீர் உள்வொஙகு�ல்க்ளை்க கு்்ற்க்கி்றொர்்கள் ெறறும் ்்ொரு்த�ெொன 
உள்ளூர்ச் சடடங்கள், ஒழுஙகுமு்்ற்கள் ெறறும் Nike �ரநி்ை்களு்ககு இணங்க 
்கழிவுநீ்ர ்வளைிவயறறு்கி்றொர்்கள். �ெது �ண்ணீர் ஆ்்த்�ப புொிநது்்கொண்டு, 
நிர்வ்கி்த�ல ெறறும் �ெது ்சயற்ொடு்களைில �ண்ணீர் ்யன்டு்ததுவ்�்த 
்�ொடர்ச்சியொ்க்க கு்்ற்க்கவும் வி்ன்த�ி்றனொ்கப ்யன்டு்ததுவ்�யும் 
வெம்்டு்தது�ல மூைம், சப்ளையர் நலை்�ொரு �ண்ணீர்்க ்கொப்ொளைரொ்க இரு்க்கப 
்ொடு்டு்கி்றொர். 

கழிவு கு்றக்க்ப்படடுள்ளது ேற்றும் மு்றயாகக் 
்கயா்ள்ப்படுகிறது 
சப்ளையர், �ிட/�ீங்கி்ழ்க்க்க கூடிய ்கழிவு அ்ன்த்�யும் உள்ளூர் 
ஒழுஙகுமு்்ற்கள் ெறறும் Nike �ரநி்ை்களைின்டி மு்்றயொ்க வவறு்டு்த�ி, 
நிர்வ்கி்தது, வவ்றிட்த�ிறகு அனுப்ி, அபபு்றப்டு்தது்கி்றொர். வ�்வயொன 
அனுெ�ிப்்த�ிரங்கள் அ்ன்த்�யும் ்்்ற வவண்டும், அவ�ொடு �ிட/�ீங்கி்ழ்க்க்க 
கூடிய ்கழிவு ்வனடர்்கள் மு்்றயொ்க்த �கு�ி ்்றறு, உொிெம் ்்றறுள்ளை்� 
உறு�ி்சயய வவண்டும். சப்ளையர், ்்ொருள் வி்ன்த�ி்ற்த்�யும் ெ�ிபபு்க 
கூடடப்டட ெறுசுழறசி்யயும் அளைவிடடு, ்�ொடர்நது வெம்்டு்தது்கி்றொர். 

்சக்தியும் கார்பனும் கு்றக்க்ப்படடுள்ள் 
ச்க�ி ெறறும் ெினசொரம் வொஙகு�ல ்�ிவு்கள் வ்ணப்டு்கின்றன ெறறும் மு்க்கிய 
ச்க�ி அ்ெபபு்களைில ெி்கச் சி்றந� ந்டமு்்ற்கள் அெைொ்க்கப்டு்கின்றன. 
சப்ளையர், ச்க�ியின வி்ன்த�ி்ற்ன வெம்்டு்ததுவ�றகு ்சைவு்ககு ஏற்ற 
்யனுள்ளை மு்்ற்க்ளை்க ்கண்டு்ிடி்க்கப ்ொடு்டு்கி்றொர், ்ச்்சவீடடு வொயு 
உெிழ்வு்க்ளை்க ்கண்்கொணி்தது, கு்்ற்க்கி்றொர் ெறறும் சொ்த�ியமுள்ளை 
இட்த�ி்ைலைொம் புதுப்ி்க்க்த�்க்க ச்க�ி்யப ்யன்டு்தது்கி்றொர்.

காற்று உேிழ்வுக்ளின் தாக்கம் கு்றக்க்ப்படடுள்ளது
நடவடி்க்்க்களைிலிருநது உருவொ்க்கப்டும் ஆவியொ்க்த�்க்க ்கொிெ 
இரசொயனப்்ொருட்கள், ்கொறறு்த்�ொங்கல்கள், அொி்க்க்ககூடிய ்்ொருட்கள், 
துணி்க்்க்கள், ஓவ�ொ்ன ்வறு்ெயொ்ககும் இரசொயனப்்ொருட்கள் ெறறும் 
எொி�ைொல ஏற்டும் ்்க்க வி்ளை்்ொருட்கள் ஆ்கியவற்றின ்கொறறு உெிழ்வு்கள் 
்வளைிவயற்றப்டும் முன்ொ்க கு்றி்த� உற்்த�ி ்சயயும் நொடடின சடடங்களைின்டி 
வவறு்ிொி்க்கப்டடு, வழ்க்கெொன ந்டமு்்றயொ்க்க ்கண்்கொணி்க்கப்டடு, 
்கடடுப்டு்த�ப்டடு, சு்த�ி்கொி்க்கப்டு்கின்றன. சப்ளையர் �ெது உெிழ்வு்க 
்கடடுப்ொடடு அ்ெபபு்களைின ்சயற�ி்றன கு்றி்தது ந்டமு்்ற வழ்க்கொன 
்கண்்கொணிப்் வெற்்கொள்்கி்றது.

இர்சாய்்பந்பாருடகள மு்றயாக நிர்வகிக்க்ப்படுகின்ற் 
�்ட்சயயப்டட ்்ொருள் வெைொண்்ெ்யச் ்சயவ�றகு சப்ளையர் ஒரு சீரொன 
ெறறும் �கு�ியொன அணுகுமு்்ற்யச் ்சயலில ்கொடடு்கி்றது, இந� 
வெைொண்்ெயொனது வி்ன்த�ி்றனொன ெறறும் சடடப்டி இண்க்கெொன 
இரசொயனப்்ொருள் வெைொண்்ெ்த �ிடட்த�ொல ஆ�ொி்க்கப்டு்கி்றது. இந�்த 
�ிடடெொனது, இரசொயனப்்ொருட்களைின ்ொது்கொப்ொன ்்கயொளு்்க, வசெிபபு, 
உ்வயொ்கம், ்்கொள்மு�ல ெறறும் அபபு்றப்டு்த�ல ஆ்கியவற்்ற ஏற்ொடு 
்சயவ�ன மூைம், ்ணியொளைர்்களு்ககும் சூழலு்ககும் நு்கர்வவொரு்ககும் ஏற்டும் 
இரசொயனப்்ொருள் ஆ்்தது்க்ளை்த ்�ளைிவொ்க அ்டயொளைம் ்கண்டு, �ணி்க்கி்றது.

ந்சயற்்பாடடிலுள்ளது

நநறிமு்றத நதாகு்ப்பா்து முழுதாகச் 
ந்சயற்்படுதத்ப்படடுள்ளது
Nike உடன ்�ொழில புொிவ�ற்கொன ஒரு நி்ந�்னயொ்க, சப்ளையர் இந� ்ந்றிமு்்ற்த 
்�ொகுப்்யும் உடனி்ணந�ிரு்ககும் ்ந்றிமு்்ற்த ்�ொகுபபு �்ை்ெ்ததுவ்த 
�ரநி்ை்கள் ெறறும் வி்ன்த�ி்றனொன வெைொண்்ெ அ்ெபபு்க்ளை உருவொ்ககு�ல 
உட்ட ்்ொரு்த�ெொன சடடங்கள் ஆ்கியவற்்றயும் சப்ளையர் �ெது ்�ொழிலில 
்சயற்டு்த�ி, ஒருங்கி்ண்தது, சொி்ொர்பபு்ககும் ்கண்்கொணிபபு்ககும் செர்ப்ிப்ொர். 
சப்ளையர் இந� ்ந்றிமு்்ற்த ்�ொகுப்், மு்க்கிய ்ணியிடங்கள் அ்ன்த�ிலும் 
�ெது ்ணியொளைர்்களைின ்ெொழியில(்களைில) இடு்்கயிடுவொர், இந� ்ந்றிமு்்ற்த 
்�ொகுப்ிலும் ்்ொரு்த�ெொன நொடடுச் சடட்த�ொலும் வ்ரயறு்க்கப்டடுள்ளைவொறு, 
்ணியொளைர்்களு்ககு அவர்்களைது உொி்ெ்கள் ெறறும் ்கடப்ொடு்கள் ்ற்றிய ்யிறசி்ய 
அளைிப்ொர்; ெறறும் Nike ்ிரொண்டுள்ளை அலைது இ்ண்த �யொொிபபு்க்ளை உற்்த�ி 
்சய்கின்ற து்ண-சப்ளையர்்கள் எவரதும் இண்க்க்த்� உறு�ி்சயவொர்.

ஒழுஙகுமு்றயா் ்பணி்வாய்்பபு அ்ளிக்க்ப்படுகிறது
சப்ளையொின ்ணியொளைர்்க்ளை ெ�ி்க்கின்ற ெறறும் உயர் உொி்ெ்கள், நொடடு ெறறும் 
சர்வவ�ச ்�ொழிைொளைர் ெறறும் சமூ்கப ்ொது்கொபபுச் சடடங்கள் ெறறும் 
ஒழுஙகுமு்்ற்களைின ்கீழ் அலைது இந� ்ந்றிமு்்ற்த ்�ொகுபபு்களைிலுள்ளை 
வ�்வ்களைின ்கீழ் அவர்்களைது உொி்ெ்க்ளைப ்ொது்கொ்க்கின்ற, வவ்ைவொயபபு 
வி�ி்க்ளையும் நி்ந�்ன்க்ளையும் சப்ளையர் ஏறறு்க்்கொண்டு, அவறறு்ககு்க 
்கீழ்ப்ணிவொர். நொடடின சடடம் ெறறும் ந்டமு்்ற வழியொ்க நி்ைப்டு்த�ப்டட 
ஒரு அங்கீ்கொி்க்கப்டட வவ்ைவொயபபு உ்றவின அடிப்்டயில வவ்ை 
்சயயப்டு்கி்றது. Nike ்ிரொண்டுள்ளை அலைது து்ண்த �யொொிப்ின உற்்த�ி்க்கொ்க, 
வீடடில வவ்ை்சயயும் ஏற்ொடடு வடிவம் எ்�யும் சப்ளையர் உ்வயொ்கிப்�ில்ை.

்பாதுகா்ப்பா்து

்பணியிடம் ்பாதுகா்ப்பா்து
சப்ளையர், ்ொது்கொப்ொன ்ணியிட அ்ெப்் வழஙகு்கி்றொர், வெலும் 
வி்்தது்க்ளையும் அவற்றொல, அவறறுடன ்�ொடர்்ொ்க அலைது வவ்ை ்சயயும் 
வநர்த�ில ஏற்டு்கின்ற அலைது சப்ளையொின ்�ொழில புொியும் இடங்க்ளை 
இய்ககுவ�ன வி்ளைவொ்க ஏற்டும் ்கொய்த்�யும் �டுப்�ற்கொ்க அவசியெொன 
நடவடி்க்்க்க்ளை எடு்க்கி்றொர். அ்ன்ததுப ்ணியொளைர்்களைினதும் ்ொது்கொபபு்ககு 
ஏற்டச் சொ்த�ியமுள்ளை ஆ்்தது்க்ளை்க ்கண்ட்றியவும், �விர்்க்கவும், ்�ிைளைி்க்கவும் 
வ�்வயொன அ்ெபபு்கள் சப்ளையொிடம் உள்ளைன.

ஓய்்விடஙகள, மகன்டீன்கள ேற்றும் குழந்த்ப ்பராோி்பபு 
்வ்சதிகள ஆமராக்கியோ்்்வ ேற்றும் ்பாதுகா்ப்பா்்்வ
�ஙகுெிடம், உணவுண்ணுெிடம், குழந்�ப ்ரொெொிபபு உட்ட, சப்ளையரொல 
இய்க்கப்டும் அ்ன்தது ஆ்ை்களும் ்ொது்கொப்ொன்வ, சு்கொ�ொரெொன்வ 
ெறறும் ஆவரொ்க்கியெொன்வ. குழந்�ப ்ரொெொிபபு உட்டட வச�ி்கள் 
்கண்டிப்ொ்க ்கடடடம் ்கடடு�ல ெறறும் ஆவரொ்க்கியம் ெறறும் ்ொது்கொபபு 
ஆ்கியவற்்ற உள்ளைட்ககும் ்்ொரு்த�ெொன நொடடுச் சடடங்களு்ககு அலைது 
்்ொரு்த�ெொன Nike �ரநி்ை்களு்ககு ஏற் இரு்க்க வவண்டும். உற்்த�ியில 
ஈடு்டொ� இந� ்�ொழில புொியும் இடங்க்ளை இய்ககுவ�ொல ஏற்டும் ்ொது்கொபபு 
ெறறும் ஆவரொ்க்கிய ஆ்்தது்க்ளை்க கு்்றப்�றகு அலைது விை்ககுவ�றகு, 
சப்ளையர்்களைிடம் வீொியெொன ்ொது்கொபபு வெைொண்்ெ அ்ெபபு்கள் உள்ளைன. 

கடடடோ்து மநாக்கததிற்கு்ப ந்பாருநதியுள்ளது
சப்ளையொின ்கடடடமும் சு்ெ �ொஙகு்கின்ற அ்ெபபு்களும், உற்்த�ி ்சய்கின்ற 
நொடடின சடடங்கள், சொன்றளைி்க்கப்டட ்்ொது அலைது ்கடட்ெபபுப ்்ொ்றியியல 
்கடடுெொன அனுெ�ி்கள் அலைது சர்வவ�ச்த �ரநி்ை்களு்ககு ஏற் 
்கடடப்டடுள்ளைன. ்ை உ்வயொ்க்க குடியிரு்க்்க்கள் அனுெ�ி்க்கப்டவில்ை.

த ீேற்றும் அ்வ்சரநி்்ச் ந்சயல திடடஙகள ந்டமு்றயில 
உள்ள் 
வழ்க்கெொன வவ்ை ்சயயும் நடவடி்க்்க்கள் ெறறும் அவசரநி்ைச் சூழ்நி்ை்களைின 
வ்ொது, ்ணியொளைர்்க்ளைப ்ொது்கொப்�ற்கொ்க, சப்ளையர்்களைிடம் �ீப்ற்றல �டுபபு 
ெறறும் அவசரநி்ைச் ்சயல �ிடடங்கள் உள்ளைன. ்ணியொளைர்்களு்ககு 
அவசரநி்ை்க்ளை்த ்�ொிவிப்�ற்கொன அைொர அ்ெபபு்கள், ்கடடட்த�ிலிருநது 
்வளைிவய்ற வவண்டியவ்ொது உ்வயொ்கிப்�ற்கொன ்ொது்கொப்ொன ்வளைிச்்சலலும் 
வழி்கள், அவசரநி்ை்களைின வ்ொது ்ணியொளைர்்கள் ்�ொடர்நதும் ்கடடட்த�ிவைவய 
�ங்கியிரு்க்க வவண்டியவ்ொது உ்வயொ்கிப்�ற்கொன ்ொது்கொப்ொன �ஙகுெிடங்கள் 
ஆ்கியவற்்ற சப்ளையர் வழஙகு்கி்றொர்.

நதாழில்சார ஆமராக்கிய ேற்றும் சுகாதாரத தீஙகுகள 
கடடு்ப்படுதத்ப்படடுள்ள்
சப்ளையர்்கள் �ெது ்ணியிட்த�ில ்�ொழிலசொர் ஆவரொ்க்கிய ெறறும் சு்கொ�ொர்த 
�ீஙகு்க்ளை எ�ிர்்ொர்்க்கி்றொர்்கள், அ்டயொளைம் ்கொண்்கி்றொர்்கள், ெ�ிப்ிடு்கி்றொர்்கள் 
ெறறும் ்கடடுப்டு்தது்கி்றொர்்கள். ்ணியிட்த�ில இரு்க்கின்ற �ீஙகு்களைின 
சொ்த�ியமுள்ளை ஆவரொ்க்கிய வி்ளைவு்க்ளை்த �ீர்ெொனிப்�றகு, சப்ளையர்்கள் 
வழ்க்கெொன ்கண்்கொணிபபு ெறறும் ்குப்ொயவு மு்்ற்க்ளைப ்யன்டு்தது்கி்றொர்்கள். 
்ணியொளைர்்கள், ்�ொழிலசொர் ்வளைிப்டு்தது்்க வரம்பு்களு்ககு வெற்டட உடலசொர், 
இரசொயன அலைது உயிொியலசொர் �ீஙகு்களு்ககு ஆட்டு்த�ப்டவில்ை.
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