நமது வணிக

நன்னடத்தைக்

ககோட்போடுகள் (“Code
of Business Conduct”).

உள்ளடக்கம்
பக்கம்

பக்கம்

Section 1: நமது வணிக

நியோயமோன முதறயில்

ககோட்போடுகள் (“COBC”).

 கபோட்டி ெோர்ந்ை ெட்டங்கள்

வர்த்ைகம் செய்ைல்

நன்னடத்தைக்

 கடவ் லூயிஸ் குழுமத் ைதைதம

3

நிர்வோகி அவர்களின் செய்ைி
 ககோட்போட்டின்படி வோழுைல்
கபெ கவண்டும்?

 மனிை உரிதமகள் & நியோயமோன

6

 ெப்தளயர்கதளப் போதுகோக்கும்
ெட்டங்கள்

 குழுக்களில் போதுகோப்பு தமயம்
(Protector Line) சைோடர்புகள்

7

Section 2: ககோட்போடு வழிகோட்டி

கவனித்ைல்
 சைளிவோன விதைகள் மற்றும்

12

ெந்தைப்படுத்ைல்

14

 உணவு மற்றும் ையோரிப்பு ைரநிதைகள்
பணியோளரின் ைகவல்கதளப்

16

போதுகோத்ைல்

ஒன்றோக இதணந்து பணிபுரிைல்

 மைிப்பு, கண்ணியம் மற்றும்
நியோயமோன அணுகுமுதை

2

32
34
36

 கமோெடி

40

 இைஞ்ெம்

42

 பரிசுகள் & சபோழுதுகபோக்கு

44

 ஆர்வ முரண்போடு

46

 சைோண்டு நன்சகோதடகள்

48

 இன்தெடர் டீைிங் மற்றும் ெந்தை
துஷ்பிரகயோகம்

 வோடிக்தகயோளர் மற்றும் ெக

& பன்முகத்ைன்தம

 பிரோண்டுகள் & அைிவுெோர் செோத்து

30

நமது நற்சபயதைப் போதுகோத்ைல்

நமது வோடிக்தகயோளர்கதளக்

 ெம வோய்ப்பு, ஈடுபோடு

கட்டுப்போடுகள்

5

வர்த்ைகம்

 எவ்வோறு நோன் சவளிப்பதடயோகப்

 ஆகரோக்கியம் மற்றும் போதுகோப்பு

 அனுமைிகள் & ஏற்றுமைி ெோர்ந்ை

28

20

 அரெியல் நடவடிக்தகயில் ஈடுபடுவது
 துல்ைியமோன கணக்கியல் மற்றும்
பணகமோெடி

50
52

54

 நமது ைகவதைப் போதுகோப்போக தவப்பது 56
 சவளிப்புைத் சைோடர்புகள் & ெமூக
வதைத்ைளங்கதளப் பயன்படுத்துைல்

58

22
24

நமது மைிப்பீ டுகள்

60

நமது ைதைதமப் பண்புகள்

61

நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

சகன் மர்பி குழுமத்
ைதைதம நிர்வோகி
அவர்களின் செய்ைி
நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

உங்கள் செோந்ை நடத்தை அல்ைது கவசைோரு

என்பைன் இையமோகும், இது நமக்கு உைவவும்

எப்கபோைோவது ெந்கைகம் ஏற்பட்டோல், நீங்கள்

நோம் நமது வணிகத்தை எவ்வோறு நடத்துகிகைோம்

நம்தமப் போதுகோக்கவும் வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது.
நம் ெக பணியோளர்கதளக் கவனிப்பைற்கோகவும்,

வோடிக்தகயோளர்களுக்கோகச் ெிைந்ை கவதைதயச்

செய்வைற்கும், நமது நற்சபயதரப் போதுகோப்பைற்கும்
நோம் கதடப்பிடிக்க கவண்டிய விைிகதளயும்

நம்மிடம் எைிர்போர்க்கப்படும் நடத்தைதயயும் நோம்
அதனவரும் புரிந்துசகோள்வது முக்கியம்.

நபரின் நடத்தை சைோடர்போக உங்களுக்கு

உடனடியோக அதை சவளிப்படுத்ை கவண்டும்
மற்றும் உங்கள் தைன் கமைோளர் சைோடங்கி
உங்களுக்கு நம்பகமோன ஒருவரிடம் கபெ

கவண்டும். மோற்றுவழியோக, உங்கள் People

Partner அல்ைது ெட்டக் குழுவுடனும் கபெைோம்.
உங்கள் கவதைதய நீங்கள் ரகெியமோக

எழுப்ப கவண்டும் என்ைோல், முழுதமயோன

நீங்கள் Tesco-க்குப் புைியவரோககவோ அல்ைது

நம்பிக்தகயுடன் போதுகோப்பு தமயம்

பணியோற்ைியவரோககவோ இருக்கைோம்,

நமது வணிகம் மற்றும் நோம் செய்யும் பங்களிப்பு

சபோருந்துகிைது என்பதைப் புரிந்துசகோள்ள

கவண்டும், நமது ககோட்போட்டின்படி வோழ்வைன்

நமது வணிகத்ைிற்கோகச் ெிைிது கோைம்

(Protector Line)-ஐ அதழக்கைோம்.

நமது ககோட்போடு உங்களுக்கு எவ்வோறு

குைித்து நோம் அதனவரும் சபருதமப்பட

கோைம் ஒதுக்குங்கள்.

மூைம், எைிர்கோைத்ைிற்கோக இன்னும் வலுவோன

நமது ககோட்போடு என்பது ெட்டத்தையும்

வணிகத்தை உருவோக்க முடியும்.

விட கமைோனது. இது நமது நடத்தை மற்றும்

குழுமத் ைதைதம நிர்வோகி

நமது சகோள்தககதளயும் பின்பற்றுவதை

முடிசவடுப்பதை வழிநடத்ை நமது மைிப்புகள்

கடவ் லூயிஸ்,

மற்றும் ைதைதமத்துவ நடத்தைகதளப்
பயன்படுத்துவதைப் பற்ைியது, இைனோல்
நோம் எப்கபோதும் ஒருவருக்சகோருவரும்

வணிகத்ைிற்கோகவும் ெரியோனதைச் செய்கவோம்.
நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்
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நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககோட்போட்டின்படி வோழுைல்
அதனத்து ெகோக்களிடமும் இவற்தை

நீங்கள் மற்ைவர்கதள கமைோண்தம செய்ைோல்,

•

•

எைிர்போர்க்கிகைோம்:

ககோட்போட்தடயும், அைதன எவ்வோறு

உங்களிடம் இவற்தை எைிர்போர்க்கிகைோம்:

அணுகுவது என்பதையும்

பணிகளுக்குத் கைதவயோன

அைிந்ைிருத்ைல்;

•

உங்களுக்குக் ககள்விகள் இருந்ைோல்

•

ைிைன்களும் பயிற்ெியும் இருப்பதை

உறுைிசெய்வைன் மூைம் அவர்கதளப்

8-59 பக்கங்களில் உள்ள ககோட்போட்டின்
வழிகோட்டதைப் பின்பற்ைவும்.

போதுகோக்கவும்;

•

அல்ைது ெக பணியோளர்கள்,

என்பது உள்ளிட்ட உங்கள் பணியில்

அல்ைது ெமூகத்ைில் நம்முடன்

அபோயங்கள் சைோடர்போன ஆகைோெதன

ைீங்கு விதளவிக்கும் அபோயங்கள்

வழிகோட்டல் வழங்குகிைது;

ைிைம்பட நிர்வகிக்கவும், கைதவயற்ை

கவண்டும், யோருடன் கபெ கவண்டும்

வோடிக்தகயோளர்கள், நமது பிரோண்ட்

நீங்கள் எைிர்சகோள்ளக்கூடிய 21 முக்கிய

பணியோற்றும் பங்குைோரர்களுக்குத்

மற்றும் உைவிதயக் ககோட்போட்டின்

உட்பட கைதவயற்ை இடர்கதளத்

இடர்கதள ஒருகபோதும் எடுக்ககவோ

ைீவிரமோன ெிக்கல்கதள எவ்வோறு

நம்பிக்தக ஏற்படுத்தும் முழுதமயோன
ககோட்போட்டுப் பயிற்ெி;

அல்ைது மற்ைவர்கதள எடுக்கும்படி
ககட்ககவோ கூடோது;

•

உைவி ககளுங்கள்;

ைதைதமதயக் கோட்டவும்;

•

குழுக்களுக்குள் ஈடுபோடு மற்றும்

என்பதைப் கபோைகவ “எப்படிச்”

ஒருதமப்போட்டின் கைோச்ெோரத்தை

செய்கிைீர்கள் என்பதையும் எப்கபோதும்
போர்க்கவும்); மற்றும்

•

ககோட்போடு மீ ைப்பட்டது அல்ைது நமது

மைிப்புகள் குதைமைிப்பிற்கு உட்பட்டது
என்று நீங்கள் எப்கபோைோவது
நிதனத்ைோல் அைதன

சவளிப்பதடயோகப் கபசுங்கள்.

நமது பணியோளர்கதளயும்

நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

மைிப்புகள் சகோண்ட நடத்தைக்கு

சவகுமைியளியுங்கள் மற்றும் உங்கள்

நீங்கள் “என்ன” செய்கிைீர்கள்

கருத்ைில் சகோள்ளுங்கள் (பக்கம் 61-ஐப்

ககோட்போடு ெிக்கல்களில்

சவளிப்பதடயோன மற்றும் நிதையோன

என்ன செய்வது என்று

உங்களுக்குத் சைரியோவிட்டோல்

•

ெட்டவிகரோைமோன, சநைிமுதையற்ை

எந்ைக் சகோள்தககதளப் படிக்க

தகயோள்வது என்பைில் உங்களுக்கு

•

குழு உறுப்பினர்களுக்கு அவர்களின்

வளர்த்துக் சகோள்ளுங்கள்; மற்றும்

•

ஒழுக்கமற்ை நடத்தைதயக்

கண்டுசகோள்ளோமல் விடக்கூடோது
மற்றும் நீங்கள் ைவறுகதள

அதடயோளம் கண்டோல் அல்ைது அது
உங்கள் கவனத்ைிற்கு மற்ைவர்களோல்
சகோண்டு வரப்பட்டோல் நடவடிக்தக
எடுக்க கவண்டும்.
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எவ்வோறு நோன் சவளிப்பதடயோகப்
கபெ கவண்டும்?
யோரிடம் நோன் சைரிவிக்க

நமது போதுகோப்பு தமயம்

கவண்டும்?

(Protector Line)-ஐப் பற்றி

 நமது செய்தககள் அதனத்ைிலும், உங்கள்

கவதையில் ைவைோன நடத்தை சைோடர்போன

தைன் கமைோளரிடம் சவளிப்பதடயோன

உங்கள் கவதைகதள எழுப்ப, போதுகோப்பு தமயம்

மிகவும் முக்கியமோகும்.

கமைோளர் அல்ைது உங்கள் மனிை வள உறுப்பினரிடம்

மற்றும் கநர்தமயோன உைதவப் பரோமரிப்பது

 அைோவது உங்கள் தைன் கமைோளரிடம்ைோன்
நீங்கள் முைைில் கபெ கவண்டும் – அதுவும்

அவர்கள் ககோட்போட்தட மீ ைோவிட்டோல் ைவிர.

 உங்கள் தைன் கமைோளரிடம் கபெ

முடியோவிட்டோல், உங்கள் மனித வள
உறுப்பினர், உங்கள் உள்ளூர் ெட்ட இயக்குநர்
அல்ைது உங்கள் உள்ளூர் போதுகோப்பு
இயக்குநரிடம் கபெ கவண்டும்.

 மோற்றுவழியோக, உங்கள் ெந்கைகத்தை உங்கள்
தைன் கமைோளர் ைீர்க்கவில்தை எனில்,
உங்கள் கவதைகதள உங்கள் செோந்ை வணிகச்
செயல்போட்டிற்குள் சைரிவிக்கைோம்.

 உங்கள் கவதைதய முழு நம்பிக்தகயுடன்
எழுப்ப கவண்டுமோனோல், உங்கள் உள்ளூர்
பாதுகாப்பு மமயம் (Protector Line)-ஐத்
சைோடர்பு சகோள்ளைோம்.

(Protector Line) உங்கதள அனுமைிக்கிைது. உங்கள்

கபெ முடியோவிட்டோல், நீங்கள் இைன்மூைம் போதுகோப்பு
தமயம் (Protector Line)-ஐ அதழக்கைோம்:

 பணியிடத்ைில் ெட்டவிகரோைமோனது என்று

நீங்கள் நிதனக்கும், ககோட்போட்தட மீ றும் அல்ைது
நிறுவனத்ைின் சகோள்தகக்கு எைிரோனது என்று

நீங்கள் நிதனப்பவற்தைக் குைித்து சைரிவியுங்கள்.

 ெக பணியோளர்கள், வோடிக்தகயோளர்கள்

அல்ைது சபோது மக்களுக்கு ஆபத்து என நீங்கள்
நிதனக்கும் எதையும் புகோரளிக்கைோம்.

 இந்ை விஷயங்கதளப் பற்ைிய ைகவல்கள்

கவண்டுசமன்கை மதைக்கப்படுவைோக உங்களுக்கு
ஏகைனும் ெந்கைகங்கள் இருந்ைோல் அவற்தைப்
பகிர்ந்து சகோள்ளுங்கள்.

போதுகோப்பு தமயம் (Protector Line) முழுவதும்

இரகெியமோனது, கமலும் இது ஒரு ைனிப்பட்ட

நிறுவனத்ைோல் Tesco-க்கோக இயக்கப்படுகிைது. நீங்கள்

அதழக்கும் கபோது உங்கள் சபயதர நீங்கள் சகோடுக்க
கவண்டியைில்தை, நீங்கள் அவ்வோறு செய்ைோல்,

எந்ைசவோரு விெோரதணயின் முடிவிலும் போதுகோப்பு
தமயம் (Protector Line) குழு உங்களுக்கு அதைப்

பற்ைி சைரியப்படுத்ை முடியும், கமலும் கைதவப்பட்டோல்
கூடுைல் ைகவலுக்கு உங்கதளத் சைோடர்பு சகோள்ளவும்
முடியும்.

எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக்
கோணைோம்?

•

எச்ெரித்ைல் சகோள்தக

ஒரு வணிகமோக, புகோர்களின் இரகெியத்ைன்தமதயப்

போதுகோக்கும் இங்கிைோந்து சபோது நைன் சவளிப்படுத்ைல்
ெட்டம் 1998 (மற்றும் அைற்குச் ெமமோன சவளிநோட்டு
ெட்டத்தை) ஆைரிக்கிகைோம். இைன் சபோருள்

என்னசவன்ைோல், நீங்கள் நல்ை நம்பிக்தகயுடன்
செயல்படுகிைீர்கள் மற்றும் உங்கள் கவதைகள்

உண்தமயோனதவ எனில், நீங்கள் ெட்டரீைியோகப்
போைிக்கப்படுவைிைிருந்து போதுகோக்கப்படுவர்கள்,
ீ

கமலும் ஒரு கவதைதய எழுப்பியைன் விதளவோக,
உங்கள் மீ து ைவகை இருந்ைோலும் கூட உங்கள்
கவதைதய இழப்பது உட்பட எந்ைசவோரு
பழிவோங்கைோலும் ஆபத்து ஏற்படோது.
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குழுக்களில் போதுகோப்பு தமயம்
(Protector Line) சைோடர்புகள்
போதுகோப்பு தமயம்
(Protector Line)

மின்னஞ்ெல் முகவரி

சைோதைகபெி எண்

UK/OneStop

protectorline@expolink.co.uk

0800 374199

அயர்ைோந்து

tescoireland@expolink.co.uk

1800 567014

கபோைந்து

bezpiecznaliniatesco@tesco.pl

0800 255 290

செக் குடியரசு

linka_ochrany@tesco-europe.com

800 114 477

ஸ்கைோவோக்கியோ

etickalinka@tesco-europe.com

0800 188404

ஹங்ககரி

hu_security@hu.tesco-europe.com

0680 33 00 22

இந்ைியோ

ethics.counsellor@trenthyper-tata.com

00 91 22 4974 2274

Tesco சபங்களூரு

protectorline.tescobengaluru@expolink.co.uk

00 0800 440 1286

ைோய்ைோந்து

lotusprotectorline@oto.samartcorp.com

1800 019099

மகைெியோ

protectorline@tipoffs.com.sg

1800 806524

ஹோங்கோங்*

tescois@expolink.co.uk

0800 930770

Tesco வங்கி

tescobank@expolink.co.uk

0800 374199

புக்கர்

booker@expolink.co.uk

0800 374199

(ஸ்டோர் பஜோர்)

நோட்டின்
டன்ஹம்பி

speakup@dunnhumby.com

சைோதைகபெி
எண்களுக்கு

iSite-ஐப் போர்க்கவும்

*குைிப்பு: ஹப் மற்றும் ஹப் அல்ைோை இடங்களுக்சகன்று ைனித்ைனி
சைோதைகபெி எண்கள் உள்ளன

நமது பணியோளர்கதளயும்

நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்
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ககோட்போடு
வழிகோட்டி
உங்கள் பணியிடத்ைில் நீங்கள் எைிர்சகோள்ளக்கூடிய
21 முக்கிய அபோயங்கதளக் தகயோள்வது குைித்து
பின்வரும் பக்கங்கள் உங்களுக்கு
ஆகைோெதனகதளயும் உைவிகதளயும்
வழங்குகின்ைன. ஒவ்சவோரு பிரிவிலும் ககள்விகள்
மற்றும் பைில்கள், ெம்மந்ைப்பட்ட சகோள்தககள்
பட்டியல் மற்றும் உைவிக்கு எந்ை குழுக்கதள
அதழப்பது கபோன்ைதவ இருக்கும்.
அபோயங்கள் நோன்கு பிரிவுகளோகத்
சைோகுக்கப்பட்டுள்ளன.

நமது வோடிக்தகயோளர்கதளக்
கவனித்ைல்

பக்கம் 10

ஒன்றோக இதணந்து
பணிபுரிைல்

பக்கம் 18

நியோயமோன முதறயில்
வர்த்ைகம் செய்ைல்

பக்கம் 26

நமது நற்சபயதைப்
போதுகோத்ைல்

நமது பணியோளர்கதளயும்

நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்
.

பக்கம் 38
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1. நமது
வோடிக்தகயோள
ர்கதளக்
கவனித்ைல்

நமது மைிப்போன
“வோடிக்தகயோளர்களுக்கோக
எங்கதளப்கபோல் யோரும்
கடினமோக முயற்ெிப்பைில்தை”
என்பது நமது சவற்றிக்கு
தமயமோனது மற்றும் நமது
வோடிக்தகயோளர்கதளப்
புரிந்துசகோண்டு ஒவ்சவோரு
நோளும் அவர்களுக்குத்
கைதவயோனதை வழங்க
ஊக்குவிக்கிறது.
ககோட்போட்டின் இந்ைப் பிரிவு,
வோடிக்தகயோளர்களுக்குத் சைளிவோன விதை
செய்ைிகதள வழங்குைல் மற்றும் அவர்களின்
ைகவல்கதளப் போதுகோத்ைல் கபோன்ைதவ
சைோடர்புதடய ெிக்கல்கதள உள்ளடக்குகிைது.

சைளிவோன

விதைகள் மற்றும்
ெந்தைப்படுத்ைல்

பக்கம் 12

உணவு மற்றும்

ையோரிப்பு ைைநிதைகள்

பக்கம் 14

வோடிக்தகயோளர் மற்றும்

ெக பணியோளரின் ைைதவப்
போதுகோத்ைல்

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

பக்கம் 16
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சைளிவோன விதைகள்
மற்றும் ெந்தைப்படுத்ைல்
ஏன் அது முக்கியமோனது?

இது எனக்கு எவ்வளவு

நமது வோடிக்தகயோளர்களுடன் நோம் கபசும் மிகச்
ெக்ைிவோய்ந்ை வழிகளில் விளம்பரம் மற்றும்
ெந்தைப்படுத்ைல் ஆகியதவ அடங்கும். நமது
ையோரிப்புகள் மற்றும் விதைகள் பற்ைிய சைளிவோன
ைகவல்சைோடர்புகள் அவர்களுக்கு முக்கியம் என்று
வோடிக்தகயோளர்கள் நம்மிடம் கூறுகிைோர்கள்.
சைோதைக்கோட்ெி அல்ைது அச்சு விளம்பரம், கிளப் கோர்டு
அஞ்ெல்கள், ஆன்தைன் செய்ைிகள் அல்ைது விற்பதன
ெமயம் என எதுவோக இருந்ைோலும், நம்முதடய
செய்ைிகள் நம்முதடய வோடிக்தகயோளர்களின்
முடிவுகதள எங்கக, எப்படி, ஏன் நம்முடன் ஷோப்பிங்
செய்யத் கைர்வு செய்கின்ைன என்பைில் ைோக்கத்தை
ஏற்படுத்துகின்ைன.

முக்கியமோனது?

நமது செய்ைிகதள நோம் ைவைோகப் சபற்ைோல், நமது
வோடிக்தகயோளர்கதள வருத்ைமதடயச் செய்கிகைோம்,
கமலும் இது ஒழுங்குமுதை அைிகோரிகள் மற்றும்
ஊடகங்களின் கவனத்தை ஈர்க்கைோம். நோம்
செயல்படும் பை ெந்தைகளில் விளம்பரம் மற்றும்
விதை நிர்ணயங்கள் கட்டுப்படுத்ைப்படுகின்ைன, கமலும்
வோடிக்தகயோளர்கதளத் ைவைோக வழிநடத்துவது
கண்டைியப்பட்டோல், நோம் அபரோைங்கதள எைிர்சகோண்டு
வோடிக்தகயோளர் நம்பிக்தகதய இழக்க கநரிடும்.
ஆககவ நம்முதடய ையோரிப்புகள் குைித்து நோம்
கூறுபதவ உண்தமயோக இருக்க கவண்டும், கமலும்
நோன் ெிைந்ை விதையில் வழங்குகிகைோம் எனக்
கூைினோல், அது உண்தமயில் ெிைந்ை விதையோக
இருக்க கவண்டும். நமது செய்ைிகதளச் ெரியோகப்
சபறுவது வோடிக்தகயோளர்கள் நம்மீ து தவத்ைிருக்கும்
நம்பிக்தகதய கநரடியோகத் ைோக்கத்தை ஏற்படுத்துகிைது.

 நீங்கள் ஏகைனும் ெந்தைப்படுத்ைல் நடவடிக்தகயில்
ஈடுபட்டிருந்ைோல், எல்ைோ செய்ைிகளும்
கநர்தமயோனதவ, துல்ைியமோனதவ மற்றும்
நியோயமோனதவ என்பதை உறுைிப்படுத்ைவும்.
விளம்பரங்களில் நோம் கூைியவற்தை அவ்வப்கபோது
நிதைகவற்ை கவண்டும்.

 விளம்பரங்கதளயும் விதைதயயும் எளிதமயோக

தவத்ைிருங்கள்: ெிக்கைோன விதை விளம்பரங்கள்
மற்றும் அடிக்கடி விதை மோற்ைங்கதளத்
ைவிர்க்கவும்.

 எல்ைோ செய்ைிகளும் சபோறுப்போனதவ என்பதை

உறுைிப்படுத்ைவும்; எந்ைசவோரு வோடிக்தகயோளரும்
நமது விளம்பரத்ைோல் புண்படக்கூடோது. குைிப்போக
ஆல்கஹோல் விளம்பரப்படுத்தும் கபோது இது
மிகவும் முக்கியமோனது.

 உங்கள் விளம்பரம் உங்கள் ையோரிப்புகளுடன்

சபோருந்துகிைது என்பதை உறுைிப்படுத்ைவும் எல்ைோ படங்கதளயும் ெரிபோர்க்கவும், எனகவ
அதவ உண்தமயோனதவ என்பைிலும் நோம்
விற்கும் ையோரிப்புகதளகய பிரைிபைிக்கிகைோம்
என்பைிலும் உறுைியோக இருக்கைோம்.

 ெப்தளயர் அல்ைது கபோட்டியோளர் கபோன்ை எந்ை
மூன்ைோம் ைரப்பினதரப் பற்ைியும் ஒருகபோதும்
சபோய்யோன ெந்தைப்படுத்ைல் அைிக்தக விட
கவண்டோம்.

நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக நோன் ெிைியன் ஒயின் விளம்பரம் செய்ய
ைிட்டமிட்டுள்களன், சுவசரோட்டிகளுக்கு

கக ெிை ையோரிப்புகளின் விதை விளம்பரத்ைிற்குச்

செல்வைற்குச் ெற்று முன்பு அைிகரித்து வருவதை

ஒரு ைிரோட்தெத் கைோட்டப் படத்தைப்

பயன்படுத்ைவிருக்கிகைன். நோம் பயன்படுத்ைோை
அர்சஜன்டினோ ைிரோட்தெத் கைோட்டத்ைின்

நோன் கவனித்கைன். இைற்கு அனுமைி உண்டோ?
ப

புதகப்பட நூைகத்ைில் ஒரு ெிைந்ை ஷோட்

பின்பற்ற கவண்டும். உங்கள் ெந்தையில் இந்ை

நோன் பயன்படுத்ைைோமோ?

விைிகள் எவ்வோறு சபோருந்தும் என்பது குறித்து

இல்தை. உங்கள் படங்கள் நீ ங்கள்

உங்கள் உள்ளூர் ெட்ட அல்ைது வர்த்ைக ெட்ட

விளம்பைப்படுத்தும் ையோரிப்தபத்

குழுக்கள் உங்களுக்கு ஆகைோெதன

துல்ைியமோகப் பிைைிபைிக்க கவண்டும்.
நீ ங்கள் விளம்பைப்படுத்தும் ஒயிதன

உற்பத்ைி செய்யும் ெிைியன் ைிைோட்தெத்

வழங்கும்.

கக எனது குழந்தையின் ஆரம்பப் பள்ளிக்கு

அடுத்ைைோக ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் கதட உள்ளது,

கைோட்டத்ைின் புதகப்படத்தைத்ைோன் நீ ங்கள்

அங்கக அவர்கள் ஒரு புைிய வன்முதை

பயன்படுத்ை கவண்டும்.

ைற்கோப்புக் கதை எக்ஸ்-போக்ஸ் விதளயோட்தட

கக இதணய அடிப்பதடயிைோன விளம்பரத்ைிற்கு

அைிமுகப்படுத்தும் விளம்பர சுவசரோட்டிதய

என்ன விைிகள் சபோருந்தும்?

ப

தவத்துள்ளனர். நிச்ெயமோக, ஏரோளமோன ெிறு

குழந்தைகள் போர்க்கும் இடத்ைில் வன்முதைதய

மற்ற விளம்பைத்ைிற்கு உள்ள

விைிககள சபோருந்தும். செய்ைிகள்

துல்ைியமோகவும், சைளிவோகவும் இருக்க

கவண்டும், ைவறோக வழிநடத்துபதவயோக
இருக்கக்கூடோது.

உள்ளன, அதவ விளம்பைங்களின் கபோது
ையோரிப்புகதள விற்கும்கபோசைல்ைோம்

உள்ளது. அதை என்னுதடய விளம்பரத்ைில்
ப

பை ெந்தைகளில் கடுதமயோன விைிமுதறகள்

விளம்பரப்படுத்துவது ெரியோ?
ப

விளம்பைத்தைக் குற்றம் செய்ய வோய்ப்புள்ள
இடத்ைிகைோ குழந்தைகளுக்குத் ைீங்கு

விதளவிக்கும் என்று கருைக்கூடிய இடத்ைிகைோ
தவக்க நோம் ஒருகபோதும் விரும்பமோட்கடோம்.
உங்கள் தைன் கமைோளர், வர்த்ைக ெட்டம்

அல்ைது ெட்டக் குழுக்களுடன் நீ ங்கள் கபெ
கவண்டும் மற்றும் உங்கள் கவதைதயப்
பகிர்ந்து சகோள்ள கவண்டும்.

எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக்
கோணைோம்?





நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

UK ெட்ட
வோடிக்தகயோளர்
குழு மற்றும் உள்ளூர்
ெட்டக் குழு
உள்ளூர் வர்த்ைக
ெட்டக் குழு
(UK சவளியில்)
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உணவு மற்றும் ையோரிப்பு ைைநிதைகள்
ஏன் அது முக்கியமோனது?
நமது வோடிக்தகயோளர்கள் நோம் மிக உயர்ந்ை
ைரத்ைில் ையோரித்ை ையோரிப்புகதள மட்டுகம

விற்க கவண்டும் என்று எைிர்போர்க்கிைோர்கள்,
கமலும் நமது ையோரிப்புகள் அதனத்தும்

போதுகோப்போனதவ என்பதை உறுைி செய்வைற்கும்
சபோருந்ைக்கூடிய அதனத்து ெட்டங்களுக்கும்

விைிமுதைகளுக்கும் இணங்குவைற்கும் அவர்கள்
நம்தம நம்புகிைோர்கள். நோம் சடைிவரி எடுக்கும்
ைருணம் முைல் நமது வோடிக்தகயோளர்கள்
வோங்கும் கோைம் வதர நமது எல்ைோ

ையோரிப்புகளின் போதுகோப்தபயும் ைரத்தையும்
உறுைிப்படுத்ை நோம் கடதமப்பட்டுள்களோம்.

இது எனக்கு எவ்வளவு
முக்கியமோனது?
 நமது ெப்தளயர்கள் நமது ையோரிப்பு போதுகோப்பு

மற்றும் ைரமோன ைரநிதைகதளப் பூர்த்ைி செய்து,

ையோரிப்பு போதுகோப்பு, ைரம் மற்றும் ெட்டப்பூர்வமோன
ைன்தமதயப் பரோமரிப்பது குைித்ை நமது

சகோள்தககளுக்கு இணங்குகிைோர்கள் என்பதை
உறுைிசெய்து சகோள்ளவும்.

 நமது ெப்தள செயினில் ஏகைனும் கமோெடி

நிகழ்வுகள் அல்ைது ெந்கைகங்கள் இருந்ைோல்
புகோரளிக்கவும்.

 நமது நற்சபயதரப் போதுகோக்கவும், நமது

நமது விவெோயிகள் மற்றும் ெப்தளயர்களுடன்

ையோரிப்புகள் போதுகோப்போனதவ மற்றும்

நம்மோல் வழங்கப்படும் அதனத்துத் ையோரிப்புகளும்

நமது வோடிக்தகயோளர்களின் நம்பிக்தகதயப்

ெிைந்ை உைதவ உருவோக்க உைவுவைற்கும்,
போதுகோப்போனதவ, ெட்டப்பூர்வமோனதவ
என்பதையும், நமது துல்ைியமோன ைர

நிர்ணயங்கதளப் பூர்த்ைி செய்வைற்கும் நமது

ெப்தள செயிதன எளிதமப்படுத்ைியுள்களோம்.
நமது கதடகள் மற்றும் விநிகயோக

சபோறுப்புடன் ையோரிக்கப்படுகின்ைன என்ை
போதுகோக்கவும்.

 நோம் யோரிடமிருந்து வோங்குகிகைோம் என்பதை
அைிந்து, நோம் விற்கும் ஒவ்சவோரு

ையோரிப்புகதளயும் கவனமோக மைிப்பீடு

செய்வைன் மூைம் நமது ையோரிப்புகதள நமது

தமயங்களுக்குள் நன்கு நிறுவப்பட்ட மற்றும்

ெப்தள செயினில் முழுதமயோகக் கண்டைிய

அதமப்பு உள்ளது. ஒவ்சவோரு நோளும் நமது

 நீங்கள் ஒரு கதட அல்ைது விநிகயோக ெகோவோக

கண்கோணித்துச் ெரிபோர்க்கிகைோம். இத்ைதகய

மற்றும் சுகோைோரப் பயிற்ெி மற்றும் புத்துணர்ச்ெிப்

விரிவோன உணவு போதுகோப்பு கமைோண்தம
உணவில் ைரம் மற்றும் போதுகோப்தபக்

ெரிபோர்ப்பில் நமது ையோரிப்புகளின் சவப்பநிதை,
ைனிப்பட்ட சுகோைோரம், நமது கதடகள் மற்றும்
உபகரணங்களின் தூய்தம, உணவுகதள

மோசுபடுவைிைிருந்து போதுகோத்ைல் மற்றும் நமது

உணவுப் சபோருட்களின் சுழற்ெிதய நிர்வகித்ைல்
ஆகியதவ அடங்கும்.
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முடியும் என்பைில் உறுைியோக இருக்க முடியும்.
இருந்ைோல், நீங்கள் அதனத்து உணவு போதுகோப்பு
பயிற்ெிதயயும் முடித்ைிருப்பதை உறுைிசெய்து,

அதனத்து ையோரிப்புகளும் ெரியோன சவப்பநிதையில்
தவக்கப்படுவதையும் மோசுபோட்டிைிருந்து

போதுகோக்கப்படுவதையும் உறுைிசெய்ய கவண்டும்.
கமோெமோன ைரம் அல்ைது போதுகோப்பற்ை

ையோரிப்புகதள நீங்கள் கண்டோல், அதவ

விற்பதனயிைிருந்து அகற்ைப்படுவதை உறுைிசெய்க.

நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக Tesco ையோரிப்புகளில் மைிவோன, ைரமற்ை

மோற்றுகதள ஒரு ெப்தளயர் பயன்படுத்ைி

கக ையோரிப்பு ைரம், போதுகோப்பு மற்றும்

ெட்டப்பூர்வமோனவற்தை நிர்வகிக்க கவண்டிய

இருக்கைோம் என்று நோன் ெந்கைகிக்கிகைன்.

செயல்முதைகதளப் பற்ைி நோன் எங்கக கமலும்

நோன் என்ன செய்ய கவண்டும்?
ப

உங்கள் தைன் கமைோளர், ையோரிப்பு
சைோழில்நுட்ப கமைோளர், உங்கள்

அைிய முடியும்?
ப

ையோரிப்பு ஒழுங்குமுதற இணக்கக் குழு

ஒழுங்குமுதற இணக்கக் குழு அல்ைது

(இங்கிைோந்துக்கு சவளிகய) ஆகிகயோருடன்

உங்கள் சைோழில்நுட்ப கமைோளரிடமிருந்து

உடனடியோக உங்கள் ெந்கைகத்தைத்

ஆைோைமற்றைோக மோறினோலும், நீ ங்கள்

கிதடக்கிறது.

கக நோன் ஒரு புைிய கவதை வழக்கத்தை

உருவோக்கி வருகிகைன், இது ஒரு ையோரிப்தபக்

கபெ கவண்டியது அவெியம்.

கதடயில் நோம் தகயோளும் முதைதய

கக புைிய செோந்ை பிரோண்ட் ையோரிப்புக்கோன புைிய
ெப்தளயதர பட்டியைிட விரும்புகிகைன்.

நமது ெப்தளயர்கள் நமக்கு வழங்குவைற்கு
முன் ையோரிப்பு ைரம், போதுகோப்பு மற்றும்

ெட்டப்பூர்வமோன ைன்தம ஆகியவற்தைப்

பூர்த்ைி செய்ய என்ன ைரநிதைகள் கைதவ?
ப

Tesco உற்பத்ைி மற்றும் ஆைோை ைைநிதைகதள

நோம் சைளிவோக வதையறுத்துள்களோம், அதவ
Tesco பிைோண்டுகளுக்கோன ையோரிப்புகதள
உருவோக்கும் கபோது நமது ெப்தளயர்கள்

இவ்வோறு பணியோற்ற கவண்டும் என்று நோம்
விரும்பும் கைதவகதள வதையறுத்துள்ளது.

இந்ைத் ைைநிதைகள் பூர்த்ைி செய்யப்பட்டுள்ளைோ
என்பதைச் ெரிபோர்க்க உற்பத்ைிக்கு முன்

ையோரிக்கப்படும் சகோள்தககளுக்கு ஒரு

அடிப்பதட வழிகோட்டியோகும். இது ையோரிப்பு

அல்ைது உள்ளூர் வர்த்ைக ெட்டக் குழு

சைரிவிக்க கவண்டும். ெந்கைகம்

Tesco ையோரிப்பு ைை விைிகள் நமது ையோரிப்புகள்

மோற்றும். நோன் யோதரத் சைோடர்புசகோள்வது?
ப

உணவுப் போதுகோப்பு அல்ைது ைைம்

சைோடர்போன ஒரு கதடயின் வழக்கத்தை
நீ ங்கள் மோற்ற கவண்டுமோனோல், நீ ங்கள்

ையோரிப்பு ஒழுங்குமுதற இணக்கக் குழுதவ
முைல் ெந்ைர்ப்பத்ைில் சைோடர்பு சகோள்ள

கவண்டும் (சைோழில்நுட்ப மற்றும்/அல்ைது
இங்கிைோந்துக்கு சவளிகய கதட

செயல்போடுகள்). எந்ைசவோரு மோற்றமும்
ெரியோகப் பயிற்ெியளிக்கப்பட்டு ெக

பணியோளர்கதளத் சைோடர்புசகோள்வதை
உறுைி செய்வைற்கோன ெிறந்ை வழிதய
அவர்கள் அறிவுறுத்ைைோம்.

ைளங்கதள நோம் போர்தவயிட்டு ஒப்புைல்

அளிக்கிகறோம். கமலும் ைகவலுக்கு உங்கள்

உள்ளூர் ையோரிப்பு ஒழுங்குமுதற இணக்கம்

அல்ைது சைோழில்நுட்ப குழுவுடன் கபசுங்கள்.

எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக்
கோணைோம்?





நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

ையோரிப்பு ஒழுங்குமுதை
இணக்கக் குழு
உள்ளூர் ையோரிப்பு
சைோழில்நுட்பக் குழு
உள்ளூர் வர்த்ைக ெட்டக்
குழு (UK சவளியில்)
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வோடிக்தகயோளர் மற்றும் ெக

பணியோளரின் ைகவல்கள் போதுகோத்ைல்
ஏன் அது முக்கியமோனது?
ைகவல்கள் ைோன் நமது வணிகத்ைின்
இையமோகும். ஒவ்சவோரு முதையும் நோம்
வோடிக்தகயோளர்களுடன் சைோடர்பு சகோள்ளும்கபோது
ைகவல்கதள கெகரிக்கிகைோம், செயைோக்குகிகைோம்,
பயன்படுத்துகிகைோம். எடுத்துக்கோட்டோக,
ஷோப்பிங் பழக்கவழக்கங்களின் ைகவல்கள்

வோடிக்தகயோளர்களுக்கு அவர்கள் வோங்க
விரும்பும் ையோரிப்புகளில் ெிைந்ை டீல்கதள வழங்க
அனுமைிக்கிைது. கூடுைைோக, எல்ைோ கநரங்களிலும்
வோடிக்தகயோளர்களுக்கு அவர்களின் ைகவல்கதள
நோம் எவ்வோறு பயன்படுத்துகிகைோம்
என்பைற்கோன கைர்வுகள் வழங்கப்படுவதை
நோம் உறுைிசெய்கிகைோம், இதை நோம் எவ்வோறு
செய்கிகைோம் என்பைில் அவர்களுடன்
சவளிப்பதடயோக இருக்கிகைோம். வணிக
கநோக்கங்களுக்கோக நமது ெக பணியோளர்கதளப்
பற்ைிய ைகவல்கதளயும் நோம் தவத்ைிருக்கிகைோம்,
பயன்படுத்துகிகைோம்.
நமது வோடிக்தகயோளர்கள் மற்றும் ெக பணியோளர்கள்

அவர்களின் ைகவல்கதள நோம் சபோறுப்போகவும்,
ெட்டப்பூர்வமோகவும் தகயோளுகிகைோம் என
நம்புகிைோர்கள். நோம் இதைச் செய்கிகைோம் என்பதை
உறுைிப்படுத்ை, நம்மிடம் சகோள்தககள் மற்றும்
நதடமுதைகள் உள்ளன, கமலும் அவற்தைப்
புரிந்துசகோள்வதையும் பின்பற்றுவதையும்
உறுைிசெய்வது அதனத்து ெகோக்களின் சபோறுப்போகும்.

இது எனக்கு எவ்வளவு
முக்கியமோனது?


உங்கள் பயிற்ெிகதளச் செய்வதுடன், நமது
சகோள்தககள் மற்றும் நதடமுதைகள் மற்றும்
கமகை குைிப்பிடப்பட்டுள்ள சகோள்தககதளப்
பின்பற்றுங்கள் - இந்ை வழியில் உங்கள்
கடதமகதள நீங்கள் புரிந்துசகோள்வர்கள்.
ீ
எல்ைோ சைோடர்புதடய ஆவணங்களும்
ைனிப்பட்ட கபோர்டைில் கெமிக்கப்பட்டுள்ளது.



ஒரு ையோரிப்பு அல்ைது கெதவதய
உருவோக்கும்கபோது “ைனிப்பட்ட உரிதமகதள”
கருத்ைில் சகோள்ளுங்கள். உங்களுக்கு ஏகைனும்
ெந்கைகங்கள் இருந்ைோல், உங்கள் உள்ளூர்
ைனியுரிதம குழுதவத் சைோடர்புசகோள்ளவும்.



Tesco என்ன தகவல்கள் தவத்ைிருக்கிைது மற்றும்
Tesco அதை என்ன செய்யும் என்பது குைித்து
வோடிக்தகயோளர்கள் மற்றும் ெக
பணியோளர்களுடன் சைளிவோக இருங்கள்.



ைனியுரிதம ஆைரவு கபோர்ட்டதைப் (அல்ைது
உங்கள் வணிக பிரிவில் கபோர்ட்டல்
இல்ைோவிட்டோல் உள்ளூர் ைனியுரிதமக் குழு)
பயன்படுத்ைி ைரவு ெம்பந்ைப்பட்ட அதனத்து
ெம்பவங்கதளயும் உடனடியோகப் புகோரளிக்கவும்.

ஆககவ நோம் ைகவல்கதளப் பயன்படுத்தும்
கபோசைல்ைோம் இந்ைக் சகோள்தககதள எப்கபோதும்
பின்பற்ை கவண்டும்:
போதுகோப்பு: நமது வோடிக்தகயோளர்கள் மற்றும்

ெக பணியோளர்களின் ைகவல்கதளப் போதுகோப்போக
தவக்க கவண்டும்.
முதறயோனது: வோடிக்தகயோளர்கள் மற்றும் ெக

பணியோளர்களிடமிருந்து எந்ை கநோக்கத்ைிற்கோகத்
ைகவல்கதளச் கெகரித்கைோகமோ அைற்கோக மட்டுகம
பயன்படுத்ை கவண்டும், மற்ை எைற்கும்
பயன்படுத்ைக்கூடோது.
சவளிப்பதட: நோம் எந்ை ைகவல்கதள
தவத்ைிருக்கிகைோம், ஏன் பயன்படுத்துகிகைோம்
என்பது குைித்து நோம் ைிைந்ை, கநர்தமயோன மற்றும்
சவளிப்பதடயோனவர்களோக இருக்க கவண்டும்.
ைக்கதவத்ைல்: நோம் ஏன் ைகவல்கதளப்

பயன்படுத்துகிகைோம் என்பதையும், அதை எவ்வளவு
கோைம் தவத்ைிருக்க முடியும் என்பதையும் நோம்
புரிந்துசகோள்ள கவண்டும்.
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நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக வோடிக்தகயோளர் ைகவல்கள் என்ைோல் என்ன?
ப

கக நமது குழுவில் பிைந்ைநோளின் பட்டியதை
உருவோக்க நமது கபகரோல் முதைதய நோன்

நமது வோடிக்தகயோளர்கள் அல்ைது Tesco-

இல் அவர்களின் செயல்போடுகள் சைோடர்போன
எந்ை ைகவல்களும் வோடிக்தகயோளர்

ைகவல்கள் எனப்படும். இைில் சபயர்கள்,

பயன்படுத்ைைோமோ?
ப

கபகைோல் ைைதவ அணுக உங்களுக்கு அனுமைி

முகவரிகள் மற்றும் சைோடர்பு விவைங்கள்,

இல்தை, அது அவர்களின் ெம்பளம் அல்ைது

பரிவர்த்ைதன ைகவல்கள், விதைப்பட்டியல்,

அவர்களின் சபயர் மற்றும் முகவரி கபோன்ற

பயன்போட்டுத் ைகவல்கள், வங்கித்

செய்வது கபோன்ற கவதை விஷயத்துடன்

சமோதபல் பைிவுகள், சமோதபல்

ைனிப்பட்ட விவைங்களில் மோற்றங்கதளச்

ைகவல்கள், கிளப் கோர்டு ைகவல்கள் மற்றும்

சைோடர்புதடயது. இந்ைத் ைகவதை மீ ண்டும்

கடிைங்கள் ஆகியதவ அடங்கும்.

ககட்பது ஒரு ெிறந்ை ைீர்வோக இருக்கும்.

வோடிக்தகயோளர்கள் Tesco-க்கு அனுப்பிய

கக கோர் போர்க்கில் ஒரு வோடிக்தகயோளருக்கு

விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது, அவர் அந்ை ெிெிடிவி

ப

இல்தை. நீ ங்கள் அங்கீ கோைம் சபறோவிட்டோல்,

உங்களுக்கு வழங்குமோறு உங்கள் குழுவிடம்

கக எனது வணிகப் பகுைியில் புைிய

ெந்தைப்படுத்ைல் பிரச்ெோரத்ைில் ஈடுபட்டு

கோட்ெிகதளப் போர்க்க விரும்புகிைோர். நோன்

வருகிகைன். ஏற்கனகவ ைங்கள் மின்னஞ்ெல்

இதை அவர்களிடம் கோட்டைோமோ?

முகவரிதய வழங்கிய வோடிக்தகயோளர்கதள

இல்தை. ெிெிடிவி கோட்ெிகள் அதைப் போர்க்க
அங்கீ கரிக்கப்பட்ட நபர்களோல் மட்டுகம
போர்க்கப்பட கவண்டும், ஒருகபோதும்

நோன் சைோடர்பு சகோள்ளைோமோ?
ப

நமது வோடிக்தகயோளர்களின் ைனிப்பட்ட
ைகவல்கதள வழங்கப்பட்ட கோைணத்ைிற்கோக

கோட்டப்படகவோ, படமோக்ககவோ அல்ைது

மட்டுகம நோம் பயன்படுத்ை முடியும்.

நகசைடுக்ககவோ கூடோது. வோடிக்தகயோளர்

வோடிக்தகயோளர்கள் ைங்களின் விவைங்கதள

இதைச் செய்ய ெிெிடிவி அணுகல் மற்றும்

ெந்தைப்படுத்ைல் ைகவல்சைோடர்புகதளப்

கோட்ெிகளின் நகதைக் ககட்கைோம்.
சவளிப்போடுகளுக்கோன ககோரிக்தககள் குறித்ை
வழிகோட்டதை நீ ங்கள் பின்பற்ற கவண்டும்.

வழங்கிய கநைத்ைில் நம்மிடமிருந்து
சபற ஒப்புக் சகோண்டிருக்க கவண்டும்.
வோடிக்தகயோளர்களின் ெந்தைப்படுத்ைல்
விருப்பங்கதளயும் நோம் கருத்ைில் சகோள்ள
கவண்டும்: அவர்கள் நம்மிடமிருந்து
ெந்தைப்படுத்ைல் சைோடர்பிைிருந்து
விைகியிருந்ைோல், அவர்களின் விருப்பங்கதள
நோம் மைிக்க கவண்டும். வழிகோட்டலுக்கு
உங்கள் உள்ளூர் ைனியுரிதமக் குழுதவத்
சைோடர்பு சகோள்ளைோம்.

எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக்
கோணைோம்?






குழு ெட்டத் ைனியுரிதம
குழு மற்றும் உள்ளூர்
ெட்டக் குழு
தகவல்கள் போதுகோப்புக்
சகோள்தக
ைனியுரிதம ஆைரவு
கபோர்டல்

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

17

2. ஒன்றோக

இதணந்து

பணிபுரிைல்

நமது சவற்றி நம்
பணியோளர்கதளப் சபோறுத்ைது.

Tesco மைிப்போன “அதனவருக்கும்
அவர்கள் எவ்வோறு நடத்ைப்பட
கவண்டுகமோ அப்படி

நடத்துங்கள்” என்பது நமது
குழுக்களிடமிருந்து நோம்
அைிகம் சபறுவதை

உறுைிசெய்கிறது மற்றும்
ெக பணியோளர்களின்

ைட்ெியங்கதள உணை
உைவுகிறது.
ககோட்போட்டின் இந்ைப் பகுைி மக்கள்
சைோடர்போன முக்கிய ெிக்கல்கதள
உள்ளடக்கியது.

ஆகைோக்கியம் மற்றும்
போதுகோப்பு

பக்கம் 20

ெம வோய்ப்பு, ஈடுபோடு
& பன்முகத்ைன்தம

பக்கம் 22

மைிப்பு, கண்ணியம்

மற்றும் நியோயமோன
அணுகுமுதற

பக்கம் 24

1

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்
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ஆகைோக்கியம் மற்றும் போதுகோப்பு
ஏன் அது முக்கியமோனது?

இது எனக்கு எவ்வளவு

Tesco-இல் நமது ெக பணியோளர்கள், வோடிக்தகயோளர்கள்

முக்கியமோனது?

மற்றும் நமது வணிகங்களில் சைோடர்புதடய

அதனவரின் ஆகரோக்கியம் மற்றும் போதுகோப்பு குைித்து



போதுகோப்பு வழிமுதைகதள எப்கபோதும்

நோம் அக்கதை சகோள்கிகைோம். ஒவ்சவோரு நோளும்

அதனவரும் போதுகோப்போக வடு
ீ ைிரும்ப கவண்டும் என
விரும்புவைோல், நோம் எப்படி வணிகம் செய்கிகைோம்



ைள்ளப்படும் வதகயில் ெக பணியோளர்கதள

அபோயங்கதளத் ைிைம்பட நிர்வகிப்பைன் மூைமும்,



கவதை செய்யோதம கபோன்ைவற்ைோல் வணிகத்ைில்



ெமோளிக்கும் வதகயில் நடவடிக்தக எடுத்து,

அது நமக்கு எைிரோகச் ெட்ட நடவடிக்தக எடுக்க



போதுகோப்போகச் செய்வைற்கோன வழிதய அவர்களுக்கு

சகோள்ளப்படுவைோக உணர்வதை உறுைி செய்வைில்




எப்கபோதும் ெட்டத்ைிற்கு இணங்கும் வதகயில்
செயல்படுவது.

ஒரு ெக பணியோளர் அவருக்ககோ பிைருக்ககோ
போர்த்ைோல், அைில் ைதையிட்டு, கவதைதயப்

எல்கைோரும் ைங்கள் போதுகோப்பு ைீவிரமோக எடுத்துக்

நோம் இவ்வோறு வோக்குறுைி அளித்துள்களோம்:

உடனடியோக அதைப் பற்ைிப் புகோரளிக்கவும்.

ைீங்கு விதளவிக்கும் வதகயில் செயல்படுவதைப்

நம்பிக்தகதயச் கெைப்படுத்தும்.

நோம் உறுைியோக இருக்கிகைோம், கமலும் நம் மக்களுக்கு

போதுகோப்பு என்பது ஒவ்சவோருவரின் சபோறுப்போகும் –
ஏற்படுத்ைக்கூடியது என்கைோ கருைினோல், அதைச்

நமது கவனிப்பு கடதமயில் நோம் கைோல்வியுற்ைோல்,

ெகோக்கள் நம்மீ து தவத்ைிருக்கும் மைிப்புமிக்க

சகோண்டிருங்கள்.

எதைகயனும் போதுகோப்பற்ைது என்கைோ விபத்தை

ஏற்படும் இதடயூறுகதளயும் நோம் குதைக்க முடியும்.

வழிவகுக்கும், நமது வோடிக்தகயோளர்கள் மற்றும்

அபோயங்கள் புரிந்துசகோள்ளப்படுவதை உறுைிசெய்து,
குதைப்பைற்கோன ெரியோன ைிட்டங்கதளக்

ெிை கநரங்களில் நீண்ட கோை ைோக்கத்தையும்

இழப்பீடு ஆகியவற்ைோல் ஏற்படும் செைவுகள் மற்றும்

ஒருகபோதும் வழிநடத்ைோைீர்கள்.

அவற்ைிைிருந்து ஏற்படக்கூடிய ைீங்தகக்

ஏற்படும் கோயங்களோல் ஏற்படும் மன உதளச்ெதையும்

குதைக்கைோம். விெோரதண, மருத்துவச் ெிகிச்தெ மற்றும்

நீங்கள் ஒரு கமைோளரோக இருந்ைோல், போதுகோப்போன
அதமத்ைிடுங்கள், ைீங்கோன சூழ்நிதைக்குத்

போதுகோப்போக கவதை செய்வைன் மூைமும், நமது

நமது ெக பணியோளர்கள் மற்றும் வோடிக்தகயோளர்களுக்கு

பின்பற்றுங்கள்.

நடத்தைகளுக்கோன எடுத்துக்கோட்டுகதள

என்பைற்கு இதுகவ முைன்தமயோக கருைப்படுகிைது.

கவனிப்பு கைோச்ெோரத்தை உருவோக்குவைன் மூைமும்,

உங்கள் பைவிக்குப் சபோருந்தும் பயிற்ெி மற்றும்



நிதனவூட்டுங்கள்.

எதைகயனும் போதுகோப்போகச் செய்வது பற்ைி ெரியோன
ைகவல் உங்களுக்குத் சைரியவில்தை என்ைோகைோ

அைற்கோன பயிற்ெி உங்களுக்கு இல்தை என்ைோகைோ
அதைச் செய்வைற்கு ஒப்புக்சகோள்ளோைீர்கள்.

விபத்துகள் மீ ண்டும் ஏற்படுவதைத் ைவிர்க்கும்

வதகயில் அதவ நடப்பைற்கோன கோரணத்தைப்



புரிந்துசகோள்வது.

நமது செயல்போடுகளோல் போைிக்கப்படும் எவருக்கும்
ைீங்கு ஏற்படும் அபோயத்தை எப்கபோதும் குதைக்க
முயல்வது.

20

நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக நோன் Tesco-இல் இப்கபோதுைோன் கெர்ந்துள்களன்,

போதுகோப்பு பயிற்ெி முடிவைற்குச் ெிைிது கோைம் ஆகும்

என்றும் அது “சபோது அைிவு” என்றும் ெக பணியோளர்கள்

கக நமக்கோன சுகோைோர & போதுகோப்பு வல்லுநர்கள் யோர்?
ப

என்னிடம் கூைியுள்ளனர். நோன் உண்தமயோககவ

சைோழில்நுட்பம் ெோர்ந்ை ககள்விகளுக்குப் பைில்

ஆம். புைிைோகச் கெரும் அதனத்துச் ெக

அளிப்போர்கள். அத்துடன் அபோயம் குறித்ை

பணியோளர்களும் ைங்கள் பணியிடத்ைில்

மைிப்பீட்டுச் செயல்போட்தடயும் நிர்வகிப்போர்கள்.

கமற்சகோள்ள கவண்டிய கைதவயோன போதுகோப்பு

இந்ை ெக பணியோளர்கள் அதனவரும் போதுகோப்புத்

முன்சனச்ெரிக்தக நடவடிக்தககதள

ைகுைிநிதைகதளயும் ைங்களது செோந்ை

அறிந்ைிருப்பதுடன், அவெை கோைத்ைில் என்ன

சைோழில்துதறயில் ைிறன்மிக்கவர்களோக

செய்ய கவண்டும் என்பதையும் அறிந்ைிருக்க

விளங்குவைற்கோன ெிறந்ை அனுபவத்தையும்

கவண்டும். எல்ைோப் பணியிடங்களும் ஒகை

சபற்றுள்ளனர். அவர்கள் குறித்ை விவைங்களோனது,

மோைிரியோனதவ அல்ை, நம் அதனவைது

ெகபணியோளர்கள் அல்ைது போதுகோப்பு குறித்ை

அனுபவமும் சவவ்கவறோனது. போதுகோப்போக
இருக்கும் வதகயில் நோம் அதனவரும்

ஒன்றிதணந்து செயல்படுவதை நமது போதுகோப்பு
(Protector Line) பயிற்ெி உறுைிசெய்கிறது.

கக புைிய உபகரணத்ைின் போதுகோப்பு குைித்து

அறிவிப்புப் பைதகயில் பட்டியைிடப்பட்டிருக்கும்.

கக போதுகோப்பு குைித்ை எனது கருத்தை, ரகெியமோன
முதையில் சைரிவிக்க முடியுமோ?

ப

எனக்குக் கவதையோக உள்ளது. நோன் என்ன

(Protector Line) என்பைிலும் சைரிவிக்கைோம்.

நிதையில், அதைப் பயன்படுத்ைக் கூடோது.

அது முழுதமயோக ைகெியமோன முதறயில்

அபோயங்கள் குறித்ை மைிப்பீட்தட

பயன்படுத்ைப்படும். அத்துடன் ஒவ்சவோரு புகோரும்

வழங்கியிருக்க கவண்டிய அத்துடன் ெரியோன
கவண்டிய வழங்குநரிடம் இதுகுறித்து நீ ங்கள்
ஆகைோெிக்க கவண்டும். பிற வழிமுதறகள்

கைதவப்பட்டோகைோ உங்களுக்கு கவறு ஏகைனும்

கமைோளர் அல்ைது மனிை வள உறுப்பினரிடம்
ெக பணியோளர்களுக்கோன போதுகோப்பு தமயம்

வழிமுதறககளோ பயிற்ெிகயோ வழங்கப்படோை

கட்டுப்போடுகதளயும் வடிவதமத்ைிருக்க

முைற்கட்ட நடவடிக்தகயோக, உங்கள் தைன்

ஆகைோெிக்கவும். போதுகோப்பு குறித்ை கருத்துகதள,

செய்ய கவண்டும்?

ப

(பணியோளர் போதுகோப்பு கமைோளர்) ெோர்ந்ை

வல்லுநர்கதள பணியமர்த்ைி இருக்கும், அவர்கள்

பயிற்ெி கமற்சகோள்ள கவண்டுமோ?

ப

ஒவ்சவோரு வணிகமும் சுகோைோைம் & போதுகோப்பு

ைனிப்பட்ட முதறயில் விெோைதண செய்யப்படும்.

கக பணியின்கபோது எனக்கு விபத்து ஏற்பட்டது, நோன்
என்ன செய்ய கவண்டும்?

ப

பணியின்கபோது ஏற்படும் எல்ைோ விபத்துகள்

ெிக்கல் இருந்ைோகைோ உங்கள் உள்ளூர் சுகோைோை

குறித்தும் உடனடியோக உங்கள் தைன்

பணியோளர் போதுகோப்புக் குழுதவகயோ நீ ங்கள்

அைன் மூைம் அவர்கள் கைதவயோன உைவிகதள

விவைங்கதள உங்கள் உள்ளூர் சுகோைோைம்

குறித்து அறிக்தகயிடுவைற்கோன உள்ளூர்

போர்க்கைோம்.

இடத்தைப் போதுகோப்புமிக்கைோக மோற்றுவைற்கோக,

மற்றும் போதுகோப்பு ெோர்ந்ை வல்லுநதைகயோ

கமைோளரிடம் சைரிவிக்கப்பட கவண்டும்.

சைோடர்பு சகோள்ளைோம். அவர்கள் குறித்ை

வழங்குவது மட்டுமல்ைோமல் கோயங்கள்

& போதுகோப்பு ெோர்ந்ை அறிவிப்புப் பைதகயில்

வழிமுதறகதளயும் பின்பற்றுவோர். பணிபுரியும்

நமது வணிகத்ைின் சவவ்கவறோன பகுைிகளில் ெக
பணியோளர்கள் ெந்ைிக்கும் அபோயங்கதளச் ெிறந்ை
முதறயில் புரிந்துசகோள்வைற்கு, விபத்துகள்

குறித்து அறிக்தகயிடுவது நமக்கு உைவுகிறது.

எங்கு கூடுைல் விவைங்கதளக்
கோணைோம்?



சுகோைோரம் மற்றும் போதுகோப்பு

குைித்ை அைிவிப்புப் பைதகயில்
அைிந்து சகோள்ளைோம்



பணியோளர் போதுகோப்பு

கமைோளர் அல்ைது உள்ளூர்
சுகோைோர & போதுகோப்பு

வல்லுநரிடம் அைிந்து
சகோள்ளைோம்



பணியோளர் போதுகோப்புக்
சகோள்தகயில் அைிந்து

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

சகோள்ளைோம்
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ெம வோய்ப்பு, ஈடுபோடு
& பன்முகத்ைன்தம
ஏன் அது முக்கியமோனது?

இது எனக்கு எவ்வளவு

அதனவதரயும் வரகவற்கும் வதகயில் ெர்வகைெ

முக்கியமோனது?

உள்ளடக்கிய கைோச்ெோரத்தை உருவோக்க நோம்



அளவில் மோறுபட்ட மற்றும் அதனத்தையும்

முயற்ெி செய்கிகைோம். நமது ெக பணியோளர்கள்,

செயல்பட்டு உங்கள் ெக பணியோளர்களுக்கு

ெமூகத்ைின் கவறுபட்ட ைன்தமகதளப்

ஆைரவளித்து வணிகத்தை விரிவதடயச்

பிரைிபைிக்கிைோர்கள். அத்துடன் நமது வணிகத்தை
கமலும் வளர்ச்ெியதடயச் செய்வைில் ைனது
பங்களிப்தப வழங்கும் ஒவ்சவோருவருக்கும்

செய்வது.



நோம் மைிப்பளிக்கிகைோம்.

மற்ை ைரப்பினதர எந்ைவிை ெமூக அல்ைது
கைோச்ெோர கவறுபோடின்ைி மைிக்கவும்.

மோற்ைம், இனம், மைம், அரெியல் சகோள்தக,
அல்ைது கர்ப்பகோைம்/கபறுகோைம் கபோன்ை

அதனத்து ெக பணியோளர்கள்,
வோடிக்தகயோளர்கள், ெப்தளயர்கள் அல்ைது

வயது, இயைோதம, போைின நோட்டம், போைின
ைிருமணம்/ஓரின கூட்டுச்கெர்க்தகயின் நிதை

கநர்தமயுடனும் நல்ை நம்பிக்தகயுடனும்



சவளிப்பதடயோன சூழதையும் கூட்டுப்பணிதயயும்
உறுைிசெய்யும் வதகயில் உங்கள் குழுவில்

எந்ைசவோரு போகுபோடும் இன்ைி அதனவதரயும்
நியோயமோன முதையிலும் ெமமோகவும்

பிைருக்கு எடுத்துக்கோட்டோய் விளங்கும் வதகயில்

தமயங்கள் மற்றும் அலுவைகங்களில் ெக

ெக பணியோளர்களின் பன்முகத்ைன்தமதயயும்

நடத்துகவோம். நமது ஸ்கடோர்கள், விநிகயோக

நடந்துசகோள்ளவும், அைன் மூைம் நோம் நமது

பணியோளர்கதள பணியமர்த்தும்கபோதும்

அைிதவயும் அனுபவத்தையும் ஒன்ைிதணத்துச்

அவர்கதள கமம்படுத்தும்கபோதும் பைவி உயர்வு
வழங்கும்கபோதும், பணி ெோர்ந்ை ைிைன்கள்,

ெோைதனகள், செயல்ைிைன்கள் ஆகியவற்ைின்

செயல்படுத்ை முடியும்.



உங்கள் கண்கணோட்டத்தையும் கருத்துகதளயும்

அடிப்பதடயில் சைளிவோக வதரயறுக்கப்பட்ட

ெம்மந்ைப்பட்ட கெனல்களிடம் சைரியப்படுத்ைவும்,

பயன்படுத்ைி பணியோளர் சைோடர்போன முடிவுகதளத்

ஐப் பணிபுரிவைற்கோன ெிைந்ை இடமோக மோற்ைைோம்.

அைன் மூைம் நோம் ஒன்ைோகப் பணிபுரிந்து Tesco-

மற்றும் முதையோன விைிமுதைகதளப்

ைனிப்பட்ட முதையில் ைீர்மோனிக்கிகைோம்.

இந்ைச் ெக பணியோளர்கள் விரும்போை மற்றும்

சவறுக்கக்கூடிய, நமது நற்சபயருக்குப் போைிப்தப
ஏற்படுத்ைக்கூடிய அத்துடன் வணிகத்ைிற்கு



புைிய பணியோளர்கதளப் பணியமர்த்தும் கபோதும்
ஏற்சகனகவ இருக்கும் பணியோளர்களுக்கு
நல்ை ைகுைி மற்றும் வணிகத்ைின் ைனிப்பட்ட

எைிரோகச் ெட்ட நடவடிக்தக கமற்சகோள்ளும்

ைீர்மோனத்ைின் அடிப்பதடயில் பைவி உயர்வு

போகுபடுத்தும் செயல்போடுகதளயும்

கமம்படுத்தும்கபோகைோ பணியோளர்கள்

அளவிற்குப் பைிப்தப ஏற்படுத்ைக்கூடிய

வழங்கும்கபோகைோ அல்ைது அவர்கதள

நடத்தைகதளயும் நோம் ஏற்பைில்தை.

ெோர்ந்ை ெரியோன முடிவுகதள எடுக்கவும்.

ெக பணியோளருக்கு ஏற்ை பணிதய வழங்குைல்,

பகுைிகநர கவதை, பணிதயப் பகிர்ந்துசகோள்ளும்

வோய்ப்புகள் கபோன்ை அவர்களுக்கு ஏற்ை சூழைில்
பணியோற்றுவைற்கோன வோய்ப்புகதளயும்

வழங்குகிகைோம். நமது ெக பணியோளர்களுக்கும்
வணிகத்ைிற்கும் அவ்வப்கபோது மோைக்கூடிய

கைதவகளுக்குப் சபோருந்தும் வதகயில் நமது

பணியோற்றும் நதடமுதைகதளயும் ஒப்பந்ைங்கதளயும்
சைோடர்ந்து மைிப்போய்வு செய்கவோம்.
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எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக்
கோணைோம்?



மனித வள உறுப்பினர்



ெம வோய்ப்புகள் &
பன்முகத்ைன்தம
ெோர்ந்ை சகோள்தக

நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக நோன் ஒரு கமைோளர். நோன் இரண்டு

பணியோளர்களில் ஒருவருக்குப் பைவி உயர்வு

கக பணிக்கோன கநர்முகத்கைர்வில் பங்குசபறும்
ஒருவர், ைனக்கு இயைோதம இருப்பைன்

வழங்குவது குைித்ை முடிதவ எடுக்க கவண்டும்.

கோரணமோக அவரது கநர்முகத்கைர்தவ

ஒரு ஊழியரின் வயது 55. அத்துடன் அவர்

அவருக்கு அருகிலுள்ள இடத்ைில்

பணியிைிருந்து ஓய்வுசபறும் வயதை சநருங்கிக்

கமற்சகோள்ளுமோறு ககோரிக்தக விடுத்துள்ளோர்.

சகோண்டிருக்கிைோர். மற்சைோருவரின் வயது 30. இந்ை
நிதையில் நோன் வயது குதைவோன ஊழியருக்குப்
பைவி உயர்வு வழங்கினோல் அவர் நமக்கோகப் பை

இந்ைக் ககோரிக்தகதய நோன் ஏற்கைோமோ?
ப

ஆண்டுகளுக்குப் பணிபுரிவோர் அல்ைவோ?
ப

முடிந்ைவதை நியோயமோன செயல்முதறயோக

ெோைதனகள், செயல்போடு ஆகியவற்றின்

இதுகபோன்ற நியோயமோன ககோரிக்தககதள

அடிப்பதடயில் மட்டுகம பணியோளர் ெோர்ந்ை
அடிப்பதடயிகைோ பணிக்குத் சைோடர்பில்ைோை

நிதறகவற்ற கவண்டும்.

கக எனது கமைோளர் குழு ெந்ைிப்தபத் ைிங்கள்
கிழதமகளில் நடத்துவோர். எனகவ அவர்

கவறு ஏகைனும் விஷயங்களின்

நம்முடன் கைந்ைோகைோெித்து அந்ை

அடிப்பதடயிகைோ பணியோளர் குறித்ை

வோரத்ைிற்கோன ைிட்டத்தைத் ைிட்டமிடுவோர்.

முடிதவ எடுக்கக் கூடோது.

நமது ெக பணியோளர்களில் இருவர்

கக எனது கமைோளர் ெக பணியோளர்களுக்கோன

பகுைிகநரத்ைில் பணிபுரிகின்ைனர். கமலும்

பயிற்ெிகதள வழங்கவில்தை. அவர்களுக்குப்

ைிங்கள் கிழதமகளில் பணிபுரிவைில்தை.

பயிற்ெி கவண்டியைில்தை என்ை

எனகவ அவர்கள் இருவதரயும் ைவிர்த்துவிட்டு

கோரணத்ைினோல் அவ்வோறு நிகழ்ந்ைிருக்கைோம்

இவ்வோறு ெந்ைிப்தப கமற்சகோள்வது கபோல்

என நிதனக்கிகைன், இது ெரியோ?
ப

சைரிகிைது. இது எனக்கு நியோயமோனைோகத்
சைரியவில்தை. எனது கமைோளரிடம்

இல்தை. எல்ைோ பணியோளர்களுக்கும்

பயிற்ெிக்கோன முதறயோன அணுகல் இருக்க

கவண்டும். இதுகுறித்து உங்கள் கமைோளரிடம்
கநைடியோக உங்கள் கருத்தைத் சைரிவிக்க

முடியவில்தை என நீ ங்கள் எண்ணினோல்,
மற்சறோரு கமைோளரிடகமோ வணிகத்ைின்

இயக்குநரிடகமோ இதுகுறித்து நீ ங்கள் கபெைோம்
அல்ைது உங்கள் மனிை வள உறுப்பினர்

பங்ககற்போளர்களுக்கு முன்னுரிதம

அளிக்கப்படுவதை உறுைி செய்யும் வதகயில்,

இல்தை. நோம் பணி ெோர்ந்ை ைிறன்கள்,

முடிவுகதள எடுக்க கவண்டும். வயைின்

ஏற்கைோம். மோற்றுத்ைிறன் சகோண்ட

இதுகுைித்து நோன் கபெ கவண்டுமோ?
ப

ஆம். உங்கள் கருத்தை கமைோளரிடம்

சைரிவிக்கவும். முடிந்ைோல், உங்கள் கமைோளர்
அவர்கதளயும் கெர்த்துக்சகோண்டு ெந்ைிப்தப
நடத்துவோர். அைன் மூைம் அதனவரும்
ெந்ைிப்பில் பங்ககற்க முடியும்.

அல்ைது போதுகோப்பு தமயம் (Protector Line)-ஐத்
சைோடர்பு சகோள்ளைோம்.

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்
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மைிப்பு, கண்ணியம் மற்றும்
நியோயமோன அணுகுமுதற
ஏன் அது முக்கியமோனது?

இது எனக்கு எவ்வளவு முக்கியமோனது?

நமது ெக பணியோளர்களின் ஆகரோக்கியமும்

 வரகவற்கும் வதகயிைோன மைிப்புமிக்க

போதுகோப்பும் கண்ணியமுகம Tesco வணிகத்ைின்

மிகவும் தூைரக ரீைியிைோனஒன்ைோகும். முதையற்ை
நடத்தைதய நமது வணிகத்ைின் எந்ைசவோரு

இடத்ைிலும் நோம் சபோறுத்துக்சகோள்ள மோட்கடோம்.

அது நமது வோடிக்தகயோளர்கள், ெக பணியோளர்கள்,
ெப்தளயர்கள் அல்ைது கவறு யோர் மீ ைோனைோக
இருந்ைோலும் ெரி. ெக பணியோளர்கள்

பணிபுரிவைற்கோன போதுகோப்போன மற்றும்

சவளிப்பதடயோன சூழதை Tesco வழங்குவதை
உறுைிசெய்வைற்கோன சபோறுப்தப நோம்
அதனவரும் ஏற்றுள்களோம்.

ஒரு கைோச்ெோரத்ைில் ஏற்றுக்சகோள்ளக்கூடிய
அகை கநரத்ைில் மற்சைோரு கைோச்ெோரத்ைில்

ஏற்கோை செயல்கள் மீ கைோ நடத்தைகள் மீ கைோ
நோம் கவனத்துடன் இருக்க கவண்டும். இைில்

ெிை நடத்தைகள், நோம் செயல்படக் கூடிய பிை
நோடுகளில் ெட்டத்ைிற்குப் புைம்போனைோகவும்
இருக்கைோம். சகோடுதமப்படுத்துைலும்
துன்புறுத்துைலும் Tesco-இல்

அனுமைிக்கப்படோைதவ. இந்ைச் செயல்போடுகள்
நமது மைிப்பிற்கு எைிரோனது மட்டுமின்ைி ெக
பணியோளர்கள் பணியின்கபோது ைங்களது

கடதமதயச் செய்வைில் போைிப்தப ஏற்படுத்தும்.
ஏற்றுக்சகோள்ள முடியோை நடத்தையில் ெக
பணியோளர் யோகரனும் ஈடுபட்டது

பணிபுரியும் சூழதை உருவோக்கி, உங்கதள

எவ்வோறு மைிப்புடன் நடத்ை கவண்டுசமன நீங்கள்
நிதனக்கிைீர்ககளோ அகைகபோன்று அதனவதரயும்
நடத்துங்கள்.

 ைகோை ககைிகள் அல்ைது கருத்துகதளப் கபசுவது

உட்பட, குழுவில் உள்ள எந்ைசவோரு ஊழியருக்கும்
சவறுப்போன அல்ைது அச்சுறுத்தும் வதகயிைோன
பணிபுரியும் சூழதை உருவோக்கக்கூடிய

எந்ைசவோரு நடத்தையிலும் ஈடுபட கவண்டோம்.

 இழிவுபடுத்ைக்கூடிய, அவதூைோன,

துன்புறுத்ைக்கூடிய அல்ைது ஏகைனும்

ஒருவதகயில் உபத்ைிரவம் செய்யக்கூடிய ைீங்கு
விதளவிக்கும் புரளிகதளயும் வைந்ைிகதளயும்
பரப்ப கவண்டோம்.

 போதுகோப்போன முதையில், கபோதைப்சபோருள்

அல்ைது ஆல்கஹோல் உட்சகோள்ளோை நிதையில்
பணிபுரிவைன் மூைம் உங்கள் செயல்ைிைன் மீ து
சபோறுப்புடன் இருங்கள். கபோதைப்சபோருள்

அல்ைது ஆல்கஹோதை உட்சகோண்ட நிதையில்

பணிபுரிவது உங்களுக்கும் பிைருக்கும் ஆபத்ைோனது
என்பதையும் ஏற்க முடியோை போதுகோப்பு அபோயம்
மற்றும் ெட்டத்ைிற்குப் புைம்போனைோகவும் அது

அதமயைோம் என்பதையும் புரிந்துசகோள்ளுங்கள்.

• பணியின்கபோது நீங்கள் நடந்துசகோள்வதைப்

கண்டைியப்பட்டோல், பைவி நீக்கம் மற்றும்

கபோைகவ அலுவைகத்ைில் அல்ைோமல்

கடுதமயோன ஒழுங்குமுதை நடவடிக்தககதள

நடந்துசகோள்ளுங்கள். நிறுவனம்-ஒருங்கதமக்கும்

ெோத்ைியமுள்ள ெட்ட ரீைியோன நடவடிக்தக உட்பட

சவளியில் கமற்சகோள்ளப்படும் நிகழ்வுகளிலும்

அவர் ெந்ைிக்க கவண்டியிருக்கும்.

நிகழ்வுகளில், கிைிஸ்துமஸ் போர்ட்டி, குழு

நிகழ்வுகள் மற்றும் ெமூக ஈடுபோடுகள் கபோன்ை
ெமூக நிகழ்வுகள் அடங்கும்.
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நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக எனது தைன் கமைோளர், நமது குழுவில் உள்ள

ெக பணியோளர்கதள அச்சுறுத்ைக்கூடியவரோகவும்

கக ஒரு ஊழியருக்கு, அவரது வட்டில்
ீ
ெிை ெிக்கல்கள்
உள்ளன என்பதை நோன் அைிந்துசகோண்கடன்.

அடிக்கடி அவர்கதளத் துன்புறுத்துபவரோகவும்

அைன் பிைகு, அவர் பணிக்குத் ைோமைமோகவும் ெிை

இருக்கிைோர். அவர் மிகவும் துல்ைியமோக

கநரங்களில் கபோதையோன நிதையிலும் வருகிைோர்.

நடந்துசகோள்ள கவண்டுசமன நிதனப்பவர் என

இருப்பினும் அவர் ைனது பணிதய நிதைவு

எங்களுக்குத் சைரியும். ஆனோல் அதுகவ எங்களுக்கு

செய்து விடுவைோல் நோன் ஏகைனும் அதுகுைித்து

மகிழ்ச்ெியற்ைைோகவும் ெிரமமோனைோகவும் இருக்கிைது.

கூை கவண்டுமோ என எனக்கு உறுைியோகத்

இதுகுைித்து நோன் கபெினோல், அவர் இன்னும்
கமோெமோக நடந்துசகோள்வோர் என எனக்குக்
கவதையோக உள்ளது. நோன் என்ன செய்ய

சைரியவில்தை. அதுகுைித்து நோன் கபெ கவண்டுமோ?

ப

கவண்டும்?

ப

நம்பினோல் அதுகுறித்து எப்சபோழுதும் நீ ங்கள்

நடத்தைதய, யோர் கமற்சகோண்டோலும் அது

உங்கள் கருத்தைத் சைரிவிக்க கவண்டும்.

ஏற்றுக்சகோள்ளப்படோது. நமது கைோச்ெோைம்

கபோதைப்சபோருள் அல்ைது ஆல்கஹோதை

மைிப்புமிக்கதும் ஈடுபோடு மிக்கதும் ஆகும்.

உட்சகோள்வதும் இைில் அடங்கும். அவர்களிடம்

அத்துடன் இதுகபோன்ற எந்ைசவோரு நடவடிக்தக

உங்களோல் கநைடியோகப் கபெ முடியவில்தை

குறித்தும், மற்சறோரு கமைோளரிடகமோ,

எனில், உங்கள் மனிை வள உறுப்பினர் அல்ைது

மனிை வள உறுப்பினரிடகமோ போதுகோப்பு தமயம்
கவண்டும். நல்ை கநோக்கத்ைிற்கோகத் ைனது

அவருக்ககோ பிறருக்ககோ ஆபத்து ஏற்படும்

வதகயில் அவர் நடந்துசகோள்கிறோர் என நீ ங்கள்

துன்புறுத்தும் அல்ைது சகோடுதமப்படுத்தும்

(Protector Line) மூைமோககவோ சைரிவிக்கப்பட

ஆம். உங்கள் ெக ஊழியரின் நன்தமக்கோக,

தைன் கமைோளரிடம் அதுகுறித்து கபெவும்.

கக எனது ெக சபண் ஊழியரிடம், ஆண் கமைோளர்
ைகோை முதையில் நடந்துசகோள்வது எனக்கு

கருத்தைத் சைரிவிக்கும் ஊழியருக்கு நோம் என்றும்

வருத்ைமளிக்கிைது. அவர்கள் கபெிக்சகோள்ளும்கபோது

ஆைைவோக இருப்கபோம்.

கமைோளர் அவருக்கு சநருக்கமோக நின்றுசகோண்டு

கக எனது நண்பர், நோன் மிகவும் நதகச்சுதவயோனது

கபசுகிைோர். அத்துடன் கமைோளர் அவருக்கு

என நிதனக்கும் மிகவும் கமோெமோன கஜோக்குகதள

WhatsApp-இல் ைனிப்பட்ட முதையில் செய்ைிகதள

எனக்கு மின்னஞ்ெல் மூைம் அனுப்பியுள்ளோர். அதை

அனுப்புகிைோர் என்பதை நோன் அைிந்துள்களன்.

நோன் எனது குழுவில் உள்ள ெக பணியோளர்களுக்கு
மின்னஞ்ெல் மூைம் அனுப்ப முடியுமோ?

ப

அனுப்பக்கூடோது. அதனத்து பணியோளர்கதளயும்
நோம் கண்ணியத்துடனும் மைிப்புடனும்

நடத்துகிகறோம். உங்களுக்கு நதகச்சுதவயோகத்
சைரியும் விஷயம் பிறருக்குத் ைகோை ஒன்றோகத்
சைரியைோம். உங்கள் செயல்கள் பிறருக்கு
உபத்ைிைவமோனைோககவோ, அவர்கதளத்

நோன் என்ன செய்ய கவண்டும்?

ப

முைைில் உங்கள் கருத்தை உங்கள் கமைோளரின்
கவனத்ைிற்குக் சகோண்டு செல்ை கவண்டும்.
உங்கள் கமைோளரிடம் உங்கள் கருத்தைத்

சைரிவிப்பைில் உங்களுக்குத் ையக்கம் இருந்ைோல்,
உங்கள் மனிை வள உறுப்பினதைத் சைோடர்பு

சகோள்ளவும் அல்ைது இந்ைக் கருத்தை போதுகோப்பு

துன்புறுத்துவைோககவோ அச்சுறுத்துவைோககவோ

தமயம் (Protector Line) மூைமோகத் சைரிவிக்கைோம்.

ககட்டுக் சகோள்ளுங்கள். பணிபுரியும்கபோது,

கருத்துகளுக்கும் அைிக முக்கியத்துவம்

இருக்குமோ என்பதை உங்களிடகம நீ ங்கள்

துன்புறுத்ைல் சைோடர்போன எல்ைோ

ைகோைவற்தற நீங்கள் போர்ப்பதும் இைில் அடங்கும்.

அளிக்கப்பட்டு அதுகுறித்ை விெோைதண
கமற்சகோள்ளப்படும்.

எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக்
கோணைோம்?



மனித வள உறுப்பினர்



சகோடுதமப்படுத்துைல்
& துன்புறுத்துைல்

ெோர்ந்ை சகோள்தக

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

25

3. நியோயமோன
முதறயில்

வர்த்ைகம் செய்ைல்
நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்
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நமது மைிப்போனது,

ெம்பதளயர்களுடனோன நமது
வைிதமயோன உறதவ

விட்டுக்சகோடுக்கோை வண்ணம்
வோடிக்தகயோளர்களுக்கு
முைலுரிதம அளிப்பைற்கு
உைவுகிறது.
நமது ஸ்கடோர்களில் விற்கப்படும் ையோரிப்புகதள
நோம் எவ்வோறு வோங்குகிகைோம் என்பது குைித்ை

ைீவிர ெிக்கல்கதள இந்ை விைிமுதைகளின் பிரிவு
உள்ளடக்கியுள்ளது.

கபோட்டி ெோர்ந்ை
ெட்டங்கள்

பக்கம் 28

அனுமைிகள் & ஏற்றுமைி
ெோர்ந்ை கட்டுப்போடுகள்

பக்கம் 30

மனிை உரிதமகள்
& நியோயமோன
வர்த்ைகம்

பக்கம் 32

ெப்தளயர்கதளப்
போதுகோக்கும் ெட்டங்கள்

பக்கம் 34

பிைோண்டுகள் &
அறிவுெோர் செோத்து

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

பக்கம் 36
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கபோட்டி ெோர்ந்ை ெட்டங்கள்
ஏன் அது முக்கியமோனது?

ரீசடய்ல் விதைதய நிர்ணயம் செய்ைல்

எந்ைசவோரு ெந்தையிலும் நோம் நியோயமோன



முதையிலும் ைனித்துவமோகவும் கபோட்டியிட்டு

வணிகம் செய்வதைகய நமது வோடிக்தகயோளர்கள்

எைிர்போர்க்கின்ைனர். நல்ை விைமோன கபோட்டியோனது,

விதைதய நிர்ணயம் செய்யவும்.



குதைந்ை விதைதயயும் பரந்ை அளவிைோன

ெப்தளயர்களுடன் விதை குைித்து கபரம் கபசும்கபோது
விற்பதன செய்யும் விதைதய எப்கபோதும்

கைர்வுகதளயும் ெிைந்ை ையோரிப்புகதளயும் வழங்க

நிதனவில் தவத்துக் சகோள்ளவும். ெப்தளயர்கள்,

அனுமைிக்கிைது. நமது வோடிக்தகயோளர்களுக்கு, ெிைந்ை

நமக்கு விதைகதளப் பரிந்துதரக்கைோம். ஆனோல்

ஷோப்பிங் அனுபவத்தை வழங்குவைற்கோக நமது

ைீர்மோனிக்கப்பட்ட அல்ைது குதைந்ைபட்ெ விதைதயப்

கபோட்டியோளர்களுடன் ைீவிரமோகப் கபோட்டியிடுகிகைோம்.
கபோட்டிதயப் போதுகோப்போன முதையில் கமற்சகோள்ள நமது

எப்கபோதும் ைனிப்பட்ட முதையில் ரீசடய்ல்

பரிந்துதரப்பைில்தை.

எல்ைோ ெந்தைகளிலும் ெட்டங்கள் உள்ளன. அத்துடன்

புஷ்கபக் செயல்போடு

முதையோன அபரோைங்களும் உள்ளன. விெோரதண



ெட்டத்தை மீ றும் நிறுவனங்களுக்கும் ைனிப்பட்ட நபருக்கும்
என்பது, வணிகத்ைிற்குச் ெிக்கைோனதும் அைிக

ெிக்கதை ஏற்படுத்ைக்கூடிய வதகயில்,
கபோட்டியோளர்களிடமிருந்கைோ

செைவுகதள உண்டோக்கக்கூடியதுமோகும். இது நமது

ெப்தளயர்களிடமிருந்கைோ ஏகைனும் ைகவல்கதளப்

மீ து வோடிக்தகயோளர்கள் தவத்ைிருக்கும் நம்பிக்தகதயச்

சபற்ைோல் அல்ைது அவர்கதளத் சைோடர்பு

ெீர்குதைக்கும்.

சகோண்டோல், நீங்கள் புஷ்கபக் செயல்போட்தடப்

இது எனக்கு எவ்வளவு

பின்பற்ை கவண்டும். கவண்டுசமன்கை நீங்கள்

முக்கியமோனது?

சைோடர்புசகோள்ளவில்தை என்ைோலும், ைவறுைைோகத்

கபோட்டியோளர்கதளத் சைோடர்பு
சகோள்ளுைல்

சகோள்வது மட்டும் கபோைோது.



எப்சபோழுதும் ைனிப்பட்ட முதையில் செயல்படுங்கள்.
கபோட்டியோளர்களுக்கும் உங்களுக்கும் இதடயிைோன
கபோட்டிதயக் குதைக்கும் வதகயில் அவர்கள்

கூறுவதை ஏற்க கவண்டோம். விதைகதள நிர்ணயம்
செய்வதையும் நோம் எங்கு செயல்படுகவோம்

செயல்படமோட்கடோம் என்பதைத் ைீர்மோனிப்பதையும்
நீங்கள் ஏற்கக் கூடோது.



கபோட்டியோளர்களிடம் இருந்து ரகெியமோன

ஆவண உருவோக்கம்


நமது வணிகம், வோடிக்தகயோளர்கள், ெப்தளயர்கள்,
அல்ைது கபோட்டியோளர்கள் குைித்து எழுதும்கபோது
கவனத்துடன் செயல்படவும். மின்னஞ்ெல்கள், உதரச்
செய்ைிகள், வோரியம் ெோர்ந்ை ஆவணங்கள், செோத்து
குைித்ை அைிக்தககள் ஆகியதவ உட்பட
சபரும்போைோன உள்ளதமந்ை ஆவணங்கள்,

முதையில், வணிக ரீைியில் போதுகோக்கப்பட

விெோரதணயின் கபோது ஒழுங்குமுதை

பகிர்வைற்ககோ உங்களிடம் ககட்கப்படக்கூடோது.

போர்க்கப்படும் என்பதை நிதனவில் சகோள்ளவும்.

கவண்டிய ைகவல்கதளப் சபறுவைற்ககோ

முடிவுகதள எடுப்பைற்கு உைவ, சபோதுவோன
சடோதமனில் கிதடக்கும் ைகவல்கதளப்
பயன்படுத்ைிக் சகோள்ளைோம்.

ெப்தளயர்களுடன் சைோடர்பு சகோள்ளுைல்


ைகவல்கதளப் சபற்ைோலும், அவற்தைத் ைவிர்த்துக்

கபோட்டியோளர்கள் குைித்ை ரகெியமோன, வணிக

நடவடிக்தககதள கமற்சகோள்ளும் அைிகோரிகளோல்

எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக்
கோணைோம்?



ரீைியில் போதுகோக்கப்பட கவண்டிய ைகவல்கதள,
ெப்தையர்களிடமிருந்து சபை நீங்கள் ககோரிக்தக

விடுக்கக்கூடோது அல்ைது அவற்தைப் சபைக்கூடோது.



நமது ெப்தளயர்களின் ரகெியமோன ைகவல்கதளப்
போதுகோப்போக தவத்ைிருக்கவும். கமலும் அதை

அவர்களது கபோட்டியோளர்களுடன் பகிரக்கூடோது.



முடிவுகதள எடுப்பைற்கு நமக்கு உைவ, சபோதுவோன
சடோதமனில் கிதடக்கும் ைகவல்கதளப்

பயன்படுத்துமோறு ெப்தளயர்களிடம் கூைவும்.
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கபோட்டி ெோர்ந்ை ெட்டங்கள்
குைித்ை ெட்டப்பூர்வக்
குழு அல்ைது உள்ளூர்
ெட்டக் குழு
கபோட்டி ெோர்ந்ை சகோள்தக
மற்றும் வழிகோட்டுைல்
புஷ்கபக்
செயல்போட்டிற்கோன
வழிகோட்டுைல்

நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
இந்ைச் ெந்ைிப்புகள் கபோட்டியோளர்களோக

கக வர்த்ைக நிறுவன ெந்ைிப்பில் பங்ககற்குமோறு

இருக்கும் ெப்தளயர்கள் அடிக்கடி பங்ககற்க

என்னிடம் கூைப்பட்டது. அைில் நோன்

கூடிய ஒன்றோக இருக்கும் என்பைோல்

பங்ககற்கைோமோ?
ப

அவற்தற ைகெியமோன முதறயில்

கமற்சகோள்ள கவண்டும். “ெப்தளயர்

பங்ககற்கைோம், இந்ைச் ெந்ைிப்புகள்

ெந்ைிப்புகளில் கெர்வைற்கோன”

ெிக்கைோனைோக இருக்கோது. அத்துடன்

வழிகோட்டுைல்கதளப் போர்த்து ெந்ைிப்புகளின்

அதவ கபோட்டிதய அைிகரிக்கக்கூடியைோக

கபோது எந்ைவிை முதறககடோன செயலும்

இருக்கைோம். இருப்பினும், வழக்கமோன

கமற்சகோள்ளப்படவில்தை என்பதை

கபோட்டி விைிகள் சபோருந்தும். அத்துடன்
வணிக ரீைியிைோன போதுகோக்க கவண்டிய
ைகவல்கள் குறித்து கபோட்டியோளர்களிடம்

உறுைிசெய்து சகோள்ளவும்.

கக எனது நண்பர் மூைம் கபோட்டியோளர் குைித்ை
வணிக ரீைியிைோன ரகெியத் ைகவல்கதளப்

ஆகைோெிக்ககவோ சவளிப்படுத்ைகவோ
பரிமோறிக்சகோள்ளகவோ இல்தை
என்பதை உறுைி செய்து சகோள்ளவும்.
“கபோட்டியோளர்களுடனோன ெந்ைிப்புகள்”
ெோர்ந்ை வழிகோட்டுைல்கதளப் போர்க்கவும்.
கக ெந்ைிப்பிற்கு, பை ெப்தளயர்கதள

ப

சபற்றுள்களன். நோன் அதை நிரோகரிக்க முடியுமோ?
ப

இல்தை, இதுகபோன்ற ைகவல்கதள முதறெோைோ
சூழைில் நீ ங்கள் சபற்றோலும் அதை

நிைோகரித்ைோல் மட்டும் கபோைோது. அதுகபோன்ற
ைகவல்கதள நீ ங்கள் புறக்கணிப்பதை

உறுைிசெய்வைற்கும் அவற்தற நீ ங்கள்

அதழக்கைோமோ?

பயன்படுத்ைவில்தை என்பதை நிரூபிக்கத்

பை ெப்தளயர்கதள, ெந்ைிப்பில் கெருமோறு

வடிவதமக்கப்பட்ட புஷ்கபக் செயல்போட்தட

அதழப்பது அவ்வப்கபோது பயனுள்ளைோக
இருக்கைோம். உைோைணத்ைிற்கு நமது

ைணிக்தகச் செயல்போட்டில் பங்ககற்பைற்கும்
நீ ங்கள் பின்பற்ற கவண்டும்.

வணிகத்ைிற்கோன முக்கிய மோற்றங்கள்

குறித்து ெப்தளயர்களுக்கு விவரிக்கைோம்,
சைோடர் ெப்தள ெோர்ந்ை ெிக்கல்கள்

குறித்ை ெிறந்ை செயல்முதறகள் பற்றி
ஆகைோெிக்கைோம். இருப்பினும்,

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்
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அனுமைிகள் & ஏற்றுமைி
ெோர்ந்ை கட்டுப்போடுகள்
ஏன் அது முக்கியமோனது?

இது எனக்கு எவ்வளவு

குைிப்பிட்ட நோடுகளில் இருந்து சபோருட்கதள

முக்கியமோனது?

வோங்குவது அல்ைது அந்ை நோடுகளுக்குப் பயணம்
செய்வது கபோன்ைவற்ைில் அரெோங்கம்
அவ்வப்கபோது வதரமுதைகதள விைிக்கும்.
அத்துடன் ெிை குைிப்பிட்ட சபயதரக் சகோண்ட
ைனிநபருடன் வர்த்ைகம் செய்வதும் எங்களுக்குத்
ைதடசெய்யப்படைோம். உைகம் முழுவதும்
நோம் வணிகத்தை கமற்சகோள்ளும்கபோது
இந்ை வதரமுதைகதளக் கவனத்ைில்
சகோள்கவோம். இன்தைய ெர்வகைெமயமோன
உைகில், அரெோங்கம் மட்டுமல்ைோமல்,
வோடிக்தகயோளர்களும் குைிப்பிட்ட நோடுகள்,
நிறுவனங்கள் அல்ைது ைனிநபர்களுடன் நோம்
வணிகம் செய்யும்கபோது, இந்ை அனுமைிகள்
அல்ைது வதரமுதைகளில் நோம் கவனம்
செலுத்துவதை எைிர்போர்க்கின்ைனர்.
வர்த்ைகம் ெோர்ந்ை வதரமுதைதய நீங்கள்
மீ ைினோல், வோடிக்தகயோளர்கள் நமது பிரோண்டு
மீ து தவத்ைிருக்கும் நம்பிக்தகக்குப் போைிப்தப
ஏற்படுத்தும். அத்துடன் நமது வணிகம்
மற்றும் ெக பணியோளர்களுக்கு நிைி ரீைியிைோன
அபரோைத்தையும் ெிதை ைண்டதனதயயும்
விைிக்க கநரிடைோம்.

ெர்வகைெ அளவில் நீங்கள் ெரக்குகதள
வோங்கினோகைோ ஷிப்பிங் செய்ைோகைோ விற்ைோகைோ
பின்வருவனவற்தைக் கவனத்ைில் சகோள்ளவும்:

 குைிப்பிட்ட எந்ைசவோரு நோட்டிைிருந்தும்
சபோருட்கதள வோங்குவது அல்ைது
அந்நோட்டிற்கு விற்பது முதையோனைோ
என்பதைக் கருத்ைில் சகோள்வது.

 அனுமைிகள் அல்ைது பயணம் ெோர்ந்ை
வதரமுதைகளுக்கு உட்பட்ட நோடுகளிடமிருந்து
சபோருட்கதள வோங்கோமல் இருப்பது அல்ைது
அந்நோடுகளுக்குப் பயணம் செய்யோமல் இருப்பது.

 UN அல்ைது பிை அனுமைிகள் ெோர்ந்ை
கண்கோணிப்புப் பட்டியல்களில் இடம்சபற்றுள்ள
ைனிநபர்கள் அல்ைது நிறுவனங்களுடன்
கெர்ந்து பணிபுரியோமல் இருப்பது.

 உங்கள் செயல்போடுகளுக்கு ஏகைனும்
வதரமுதைகள் அல்ைது அனுமைிகள்
சபோருந்துமோ எனத் சைளிவோகத்
சைரியவில்தை எனில், அதுகுைித்ை
ெட்டப்பூர்வ ஆகைோெதனகதளப் சபறுவது.

 புைிய ெப்தளயர்களுடன் வணிகத்தைத்
சைோடங்குவைற்கு முன் அவர்கள்

எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக்
கோணைோம்?

•

•
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குழுச் ெட்ட வணிக
ஒருதமப்போடு குழு
அல்ைது உள்ளூர்
ெட்டக் குழு
ெம்மந்ைப்பட்ட கெோர்ெிங்
குழு அல்ைது ைரம்
ெோர்ந்ை உள்ளூர்
குழுவிடம் அைிந்து
சகோள்ளைோம்

முதையோக ஆய்விற்கு உள்ளோக்கப்பட்டு
அங்கீ கரிக்கப்பட்டவர்களோ என்பதை உறுைிசெய்து
சகோள்வது. விடோ முயற்ெியுடன் கநர்தமதயக்
கதடப்பிடித்ைைோல் கிதடக்கும் நிதைவு.

 வர்த்ைக வதரமுதைகதள யோகரனும்
மீ றுவைோக நீங்கள் கருைினோல், அதுகுைித்து
சைரியப்படுத்துங்கள்: ெந்கைகத்ைிற்குரிய
விைிமீ ைல்கள் அதனத்தும் உங்கள் ெட்டப்பூர்வ
இயக்குநரிடகமோ பாதுகாப்பு மமயம்

(Protector Line) மூைமோககவோ புகோரளிக்கப்பட
கவண்டும்.

நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
இதுகுறித்து உங்களுக்கு உறுைியோகத்

கக நோன் ஒரு தபயர். கமலும் சபோருட்கதள

சைரியவில்தை எனில், அதைப் போர்த்துக்

வோங்குவைற்கு புைிய மோர்சகட்கதளத்

சகோள்வது முக்கியமோகும். அைிலும் குறிப்போக,

கைடிக்சகோண்டிருக்கிகைன். சைோடர்ந்து

முைல் முதற ஒருநோட்டில் நோம் வணிகத்தை

சபோருட்கதளப் சபறுவைற்குச் ெிைந்ை

கமற்சகோள்ளும்கபோது இதுகுறித்து

ெப்தளயதரக் கண்டைிந்துள்களன். அனுமைிக்
கட்டுப்போடுகள் விைிக்கப்பட்ட நோட்டில் அந்ை

நிறுவனம் செயல்படோமல் அந்ை நிறுவனத்ைின்

உரிதமயோளர் வெித்ைோல், அது ஏதும் ெிக்கதை

அறிந்துசகோள்வது மிகவும் முக்கியமோகும்.
கக ஒரு நோட்டில் புைிைோக Tesco ையோரிப்புகதள

விற்பைற்கோக சமோத்ை விற்பதன தமயத்தை

உண்டோக்குமோ?
ப

அதமக்க விரும்புகிகைன். வணிகம் நல்ை

ஆம். அனுமைிக் கட்டுப்போடுகள்

நிதையில் செல்லும் என்ை நிதையில்,

ெோர்ந்ை ெட்டங்கள் அடிக்கடி

கவறு எதையோவது நோன் கவனத்ைில் சகோள்ள

விரிவோக்கப்படுபதவயோகும். அத்துடன்
அவற்றில் ெிக்கைில் உள்ள நோடுகள்

மட்டுமல்ைோமல் அவற்றின் எல்ைோத்
கைெங்கள் அல்ைது ைனிநபர்களும்

அடங்குவோர்கள். ஒருவருடன் வணிகத்தைத்
சைோடங்குவைற்கு முன் உங்கள் வணிக

இயக்குநரிடம் முதறயோன ஆகைோெதனதயப்
சபற்று வணிகத்தைத் சைோடங்கவும்.

கக வணிகம் செய்ய முடியோை நோடுகள் ஏகைனும்
உள்ளைோ?

ப

முைைில், உங்கள் ெட்டப்பூர்வக் குழுவிடம்

இதுகுறித்து கபெவும். அைசு ெோர்ந்ை மற்றும்
தூைைக ரீைியிைோன கமம்போடுகளின்

அடிப்பதடயில் அனுமைிக் கட்டுப்போடுகள்

விைிக்கப்பட்ட நோடுகள் மற்றும் ைனிநபர்களின்

கவண்டுமோ?
ப

ஆம். அந்ை நோடு மீ து ஏகைனும் குறிப்பிட்ட

வர்த்ைக ைதடகள், அனுமைிக் கட்டுப்போடுகள்
அல்ைது அந்நோட்டிற்கு விற்பதன

செய்யக்கூடோது என்பைற்கோன பிற

கோைணங்கள் எதுவும் உள்ளைோ என்பதை

அறிந்துசகோள்ள கோர்ப்பகைட் நதடமுதறகள்
மற்றும் ெட்டம் ெோர்ந்ை குழுவிடம் நீ ங்கள்

ஆகைோெிக்க கவண்டும். அந்ைச் ெட்டம் ெோர்ந்ை
குழுவோனது, வோடிக்தகயோளர்கள் ைவறோக
எதையும் கமற்சகோள்ளோமல் ைடுக்கும்
வதகயிைோன நடவடிக்தககதளயும்

கமற்சகோள்ளும். அைன் மூைம் அவர்களுடன்
வணிகத்தை கமற்சகோள்ளும் முன் அவர்கள்
குறித்து நீ ங்கள் அறிந்து சகோள்ளைோம்.

பட்டியல் அவ்வப்கபோது மோறுபடும். கமலும்

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்
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மனிை உரிதமகள் & நியோயமோன
வர்த்ைகம்

ஏன் அது முக்கியமோனது?
நோம் ஒரு ெர்வகைெ அளவிைோன நிறுவனம்.
கமலும் ைினமும் உைகளவில் மில்ைியன்
கணக்கோன மக்களுடன் நோம் உதரயோடதை
கமற்சகோள்கிகைோம். நமது ெக பணியோளர்கள்,
வோடிக்தகயோளர்கள் மற்றும் நோம் செயல்படும்
ெப்தள செயின் மற்றும் ெமூகங்கள் முழுவதும்
பணியோற்றும் நபர்களின் மனிை உரிதமகளுக்கு
மைிப்பளிப்பைற்கோன சபோறுப்தப ஏற்றுள்களோம்.
UN-இன் மனிை உரிதமகள் ெோர்ந்ை ஒப்புைதையும்
ெர்வகைெ சைோழிைோளர் ெங்கத்ைின் அடிப்பதட
சகோள்தகதயயும் நோம் முழுதமயோக ஆைரிக்கிகைோம்.
மனிை உரிதம மீ ைோன எந்ைசவோரு விைிமீ ைலும்
ைவைோகும். “ஒவ்சவோருவரும் ைோன் எவ்வோறு
நடத்ைப்பட கவண்டும் என்று நிதனப்பைற்கு ஏற்ைவோறு
அவர்கதள அணுகுைல்” மற்றும் “ஒவ்சவோரு ெிைிய
உைவியும் சபரிய மோற்ைத்தை ஏற்படுத்தும்” என்ை
நமது மைிப்புமிக்க சகோள்தகயின் வழிகோட்டுைல் படி,
அதனவரின் உரிதமகளுக்கும் மைிப்பளித்து
எந்ைசவோரு விைிமீ ைலும் கமற்சகோள்ளப்படவில்தை
என்பதை உறுைிசெய்துசகோள்ள பணிபுரிந்து
வருகிகைோம். இதை முடிவுக்குக் சகோண்டு வருவைற்கு,
நமது ெப்தளயர்கதள ETI அடிப்பதடயிைோன
விைிமுதைகளுக்கு இணங்குவதை ஆைரிக்கிகைோம்.
கமலும் அவர்களது ெப்தள செயின்கள் குைித்து
முதையோன செயல்போடுகதள கமற்சகோண்டு மனிை
உரிதமகள் ெோர்ந்ை நமது ைரநிதைகளுக்கு அவர்கள்
இணங்குவைற்கு உைவுகிகைோம்.
நமது ெப்தள செயினிலும் செோந்ை
செயல்போடுகளிலும் நமது பணியோளர்கள் முதையோக
நடத்ைப்படுகின்ைனர் என்பதையும் அவர்களது
உரிதமகள் ெோர்ந்ை எந்ைவிை விைிமீ ைலும்
கமற்சகோள்ளப்படவில்தை என்பதையும் உறுைி
செய்து சகோள்கிகைோம். நமது செோந்ை வணிகம் ெோர்ந்ை
செயல்போடுகளோனது, சைோழிைோளர் ைரநிதைகள்
குைித்ை ெிக்கல்களுக்குக் கோரணமோக இருக்கோது
என்பைில் நோம் கவனத்துடன் இருக்ககவண்டும்.
நோம் அைிந்துள்ள மற்றும் நம்புகின்ை
ெப்தளயர்களுடன் நீண்டகோை உைதவ கமம்படுத்ைிக்
சகோள்வது, வணிகத்தை கமம்படுத்துவைில் முைலீடு
செய்வைற்கோன நம்பிக்தகதய அளிக்கிைது.
அைன் மூைம் நோம் அவர்களுடன் ஒன்ைிதணந்து
கமலும் ெோைிக்க முடியும்.
யூனியன் சமம்பர்ஷிப் மூைம் உள்ளூர் ெமூகத்ைின்
விருப்பங்கதள சவளிப்படுத்தும் ெமூகத்ைில்
ைனிப்பட்ட முதையிகைோ ஒன்ைிதணந்கைோ
அரெியல் ெோர்ந்ை செயல்போடுகளில் ெக
பணியோளர்கள் ஈடுபடுவதை இது உறுைிசெய்கிைது.
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இது எனக்கு எவ்வளவு
முக்கியமோனது?
 ெப்தளயர்கதள அவர்களின் மைிப்புகள்

மட்டுமல்ைோது விதை மற்றும் ைரத்ைின்
அடிப்பதடயில் கைர்ந்சைடுக்கைோம், கமலும்
வலுவோன, நம்பிக்தகயோன கூட்டோண்தமதய
உருவோக்கைோம்.

 TQC-இன் (நமது ையோரிப்பு ைர பிளோட்ஃபோர்ம்)

மனிை வள சகோள்தக மற்றும் அடிக்கடி
ககட்கப்படும் ககள்விகள் கபோன்ைவற்தைத்
சைரிந்துதவத்துக்சகோள்ள கவண்டும் மற்றும்
இதை உங்கள் ெப்தளயர்களிடமும் நீங்கள்
பகிர்ந்துசகோள்ள கவண்டும்.

 செய்யப்பட்ட ெப்தள ஒப்பந்ைங்களின்படி

எப்கபோதும் விநிகயோகிக்கவும். கதடெி நிமிடத்ைில்
மோற்ைங்கதளச் செய்ய செோல்வது கூட்டோளர்கள்
ெரியோன கநரத்ைில் விநிகயோகிப்பைற்கோகச் ெமரெம்
செய்ய கவண்டியிருக்கும் என்பதை நீங்கள்
புரிந்துசகோள்ள கவண்டும். இது பணி
நிதைதமகள் மற்றும் ையோரிப்பின் ைரம்
என இரண்தடயுகம போைிக்கும்.

 ெிக்கல்கள் அதடயோளம் கோணப்பட்டோல்,

சைளிவோன முன்கனற்ைத் ைிட்டத்தை வழங்க
கூட்டோளர்களுடன் இதணந்து பணியோற்றுங்கள்.

 ஏகைனும் ெரியோகத் சைரியவில்தை,

போைிக்கப்படக்கூடிய அல்ைது வருத்ைமோகத்
கைோன்றும் குழு அல்ைது போகுபோடு கோண்பதை
நீங்கள் கண்டோல் அதைப்பற்ைி சவளிப்பதடயோகப்
கபசுங்கள். நோம் எப்கபோதும் குற்ைச்ெோட்டுகதளத்
ைீவிரமோக எடுத்து, அைற்ககற்ப விெோரிக்கிகைோம்.

எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக்
கோணைோம்?

•

ெம்மந்ைப்பட்ட
கெோர்ெிங் குழு
அல்ைது ைரம் ெோர்ந்ை
உள்ளூர் குழுவிடம்
அைிந்து சகோள்ளைோம்

நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக நோன் ஒரு ெப்தளயர் ைளத்தைப்
போர்தவயிட்கடன், சைோழிைோளர்கள்
மத்ைியிைோன சூழ்நிதை எனக்குச் ெங்கடமோக
இருந்ைது. அது குைித்து நோன் என்ன செய்ய
கவண்டும்?
ப

உங்கள் கவதைகதள அைற்கு சபோறுப்போன
ஆைோை குழுவிடம் சைரிவிக்க கவண்டும்.
நீ ங்கள் வழங்கக்கூடிய எந்ைசவோரு
ைகவலும் உைவிகைமோக இருக்கும்.
வருதகயின் கபோது ெப்தளயர்
கமைோளரிடமும் பணியோளர்களிடமும்
பணியோளர்களின் தூைைக ரீைியிைோன
கவதைகள் குறித்து ககளுங்கள். இது
Tesco-க்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை
இது கோட்டுகிறது.

கக நமது பணியிடங்களில் அல்ைது ெப்தள
செயினில் உரிதம மீ ைல் கோணப்பட்டோல்
நோம் என்ன செய்வது?
ப

நோம் அதடயோளம் கோணும் எந்ைசவோரு
பிைச்ெதனயும் ைீர்க்க எப்கபோதும்
முயல்கிகறோம். ெிக்கல் Tesco ெக
பணியோளர்கதள உள்ளடக்கியிருந்ைோல்,

உங்கள் உள்ளூர் மனிை வள உறுப்பினதைத்
சைோடர்பு சகோள்ளுங்கள் அல்ைது போதுகோப்பு
தமயம் (Protector Line)-ஐ அதழக்கவும். நமது
ெப்தள செயினில் பிைச்ெதன இருந்ைோல்,
சபோறுப்புதடய வளத்ைிற்கு அல்ைது உங்கள்
உள்ளூர் ைைக் குழுவினதைத் சைோடர்பு
சகோள்ளவும்.

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

கக ெப்தள செயினில் அடிதமத்ைனம்
இருக்கக்கூடும் என்பதை மீ டியோ மற்றும்
நண்பர்கள் வோயிைோகக் ககள்விப்பட்கடன். இந்ை
ஆபத்தைத் ைீர்க்க நோம் என்ன செய்கிகைோம்?
ப

எந்ைசவோரு அடிதமத்ைனத்தையும் கட்டோய
உதழப்தபயும் நோம் சபோறுத்துக்சகோள்ள
மோட்கடோம். இந்ை ஆபத்துகள் மற்றும் பிற
ஆபத்துகதள நிர்வகிப்பைற்கோக நமது
ெப்தளயர்களுடன் இதணந்து பணியோற்ற உைகம்
முழுவைிலும் முழு கநை பணியோளர் ைைநிதை
நிபுணர்கள் குழுதவக் சகோண்டுள்களோம்.

கக மனிை உரிதமகள் சைோடர்போன நமது
சகோள்தககள் நோம் கதடயில் விற்கும்
சபோருட்களுக்கு மட்டுகம சபோருந்துமோ?
ப

இல்தை. மறுவிற்பதன மற்றும்
கெதவகளுக்குப் சபோருட்கள் வழங்கோைவர்கள்,
கட்டுமோன நிறுவனங்கள், சைோழிைோளர் முகவர்
மற்றும் ைளவோட நிறுவனங்கள் கபோன்ற
அதனத்து ெப்தளயர்களும் நமது சநறிமுதற
வர்த்ைக கைதவகதளப் பூர்த்ைி செய்வோர்கள்
என்று எைிர்போர்க்கிகறோம்.

கக நோன் ஒரு சைோழிற்ெங்கத்ைில் கெர விரும்புகிகைன்,
ஆனோல் அது ெம்பள கபச்சுவோர்த்தைகளின்
கநோக்கங்களுக்கோக Tesco அங்கீ கரித்ை ஒன்ைல்ை.
நோன் கெர்ந்து சகோள்ளைோமோ?
ப

உங்களுக்கு விருப்பமோன சைோழிற்ெங்கத்ைில்
நீ ங்கள் கெர்ந்து சகோள்ளைோம். எைிலும் கெைோமல்
இருப்பைற்கும் உங்களுக்குச் சுைந்ைிைம் உண்டு.
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ெப்தளயர்கதளப் போதுகோக்கும்
ெட்டங்கள்
ஏன் அது முக்கியமோனது?
ெப்தளயர்கதள முதையோக நடத்துவகை நம்
சவற்ைிக்கு முக்கிய கோரணம் ஆகும். நமது
வோடிக்தகயோளர்களுக்கு மிகச் ெிைந்ைதை வழங்க
ெப்தளயர்களுடன் நீண்டகோை, கூட்டோண்தம
மற்றும் நிதையோன உைவுகதள வளர்ப்பது
அவெியம். இது நமது சபரிய 6 நடவடிக்தககளில்
ஒன்ைோகும் “நோம் நம்பகமோன கூட்டோண்தமகதள
உருவோக்குகிகைோம்”.
பை நோடுகள் சூப்பர் மோர்க்சகட்டுகளுக்கும்
அவற்ைின் ெப்தளயர்களுக்கும் இதடயிைோன
ெப்தள உைவுகதள ஒழுங்குபடுத்துவைற்கோன
ெட்டத்தை அைிமுகப்படுத்ைியுள்ளன. உைோரணமோக,
யூககவில் உள்ள Groceries Supply Code of Practice
(GSCOP) Tesco-விற்கும் அைன் மளிதக
ெப்தளயர்களுக்கும் இதடயிைோன உைதவ
நிர்வகிக்கிைது. செக் குடியரெில், Significant Market
Power Act ெில்ைதை விற்பதனயோளர் மற்றும்
ெப்தளயர் உைவுகதள ஒழுங்குபடுத்துகிைது.
மீ ைல்கள் குைித்ை விெோரதணகள் செைவு
அைிகமோனதவ மற்றும் கநரத்தை
எடுத்துக்சகோள்ளும். குைிப்பிடத்ைக்க அபரோைங்கள்
செலுத்ை கவண்டியிருக்கைோம் மற்றும்
வோடிக்தகயோளர் நம்பிக்தக போைிப்பதடயக்கூடும்.

அத்ைதகய ெட்டம் இல்ைோை இடங்களில் கூட, நமது
ெப்தளயர்கதள நியோயமோகவும், நமது மைிப்புகளுக்கு
ஏற்பவும் நடத்துவது மிக முக்கியம். இது நமது
ெப்தளயர்களுடனோன நீண்டகோை உைவுகதள
வளர்ப்பைில் ஒரு முக்கியப் பகுைியோகும், கமலும்
நமது ெப்தளயர்கள் அதனவருகம நமது ெப்தளயர்
போதுகோப்பு தமயம் (Protector Line)-ஐப் பயன்படுத்ைி
முழுதமயோன நம்பிக்தகயுடன் பிரச்ெதனகதளத்
சைரிவிக்க முடியும்.
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இது எனக்கு எவ்வளவு
முக்கியமோனது?

 உங்கள் ெந்தையில் ெப்தளயர்கதளப் போதுகோக்க

வடிவதமக்கப்பட்ட ெட்டங்கள் மற்றும் நதடமுதை
விைிகதளப் புரிந்துசகோண்டு பின்பற்ைவும்.

 ெப்தளயர்களிடம் நீங்கள் செய்யும்

வோக்களிப்புகதள தவத்துக் சகோள்ளுங்கள் ெப்தளயர் ஒப்பந்ைங்களிைிருந்து மோறுபட
கவண்டோம்.

 அதனத்து ெப்தளயர் ஒப்பந்ைங்கதளயும்

எழுத்துப்பூர்வமோகப் பைிவுசெய்து, நகதை
தவத்ைிருங்கள்.

 ெப்தள ஏற்போடுகளில் ஏகைனும்

முன்சமோழியப்பட்ட மோற்ைங்கள் குைித்து
நியோயமோன அைிவிப்தப வழங்கி, ெப்தளயர்கள்
முடிவுகதள மைிப்போய்வு செய்ய வோய்ப்பளிக்கவும்.

 ெப்தளயர்களுடன் ஒத்துதழப்புடன் செயல்பட்டு,
கருத்துகதளக் ககளுங்கள். எடுத்துக்கோட்டோக,
நல்ை நம்பிக்தகயுடனும் ெப்தளயர்களுடன்
கைந்ைோகைோெித்தும் முன்னைிவிப்புகதளத்
ையோரிக்கவும்.

 ெப்தளயர்களுக்குச் ெரியோன கநரத்ைில்,

ஒப்புக்சகோண்ட கட்டண விைிமுதைகளுக்கு
ஏற்ப பணம் செலுத்துங்கள்.

 ெப்தளயர் புகோர் செய்ைோல், கைதவப்பட்டோல்

உங்கள் உள்ளூர் ெட்டக் குழுவின் உைவியுடன்
அதை ஏற்றுக்சகோண்டு, விதரவோகத் ைீர்க்கவும்.

 ெப்தளயர்களுடன் சைோடர்பு சகோள்ளும்கபோது
ெிந்ைதனயுடனும் பரிவுடனும் இருங்கள்:
எழுைப்பட்ட ைகவல்சைோடர்புகதள எளிைில்
ைவைோகப் புரிந்துசகோள்ள முடியும்.
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ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக ஒரு விளம்பரத்ைிற்கு நிைியளிக்க ெப்தளயரிடம்
நோன் ககட்கைோமோ?
ப

சபரும்போைோன ெந்தைகளில் இது
அனுமைிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனோல் அவர்கள்
எவ்வளவு பங்களிக்க முடியும் என்பைற்கு
வைம்புகள் உள்ளன மற்றும் ெப்தளயர்கள்
ஒருகபோதும் விளம்பைத்ைில் பங்ககற்கக்
கட்டோயப்படுத்ைக்கூடோது.

கக நோன் சஜனரல் சமர்ச்ென்தடஸில் கவதை
செய்கிகைன். என்னுதடய ெந்தையில்,
கட்டுப்போடுகள் மளிதக ெோமோன்களுக்கு
மட்டுகம சபோருந்தும். நோன்
கட்டுப்போடுகதளயும் பின்பற்ை கவண்டுமோ?
ப

கட்டுப்போடுகளின் பயன்போடு குறித்து
உங்களுக்குத் சைரியோவிட்டோல், உங்கள்
உள்ளூர் ெட்டக் குழுவுடன் கபசுங்கள்.
குறிப்பிட்ட ையோரிப்புகளுக்கு மட்டுகம
விைிகள் சபோருந்ைினோலும், அத்ைதகய
ெட்டத்ைின் ைைநிதைகதளப் பின்பற்றுவகை

கக நோன் கபோைந்து மற்றும் செக் குடியரெில்
சமன் பழங்கதள விற்பதனக்கு வோங்குகிகைன்,
எனது “ைகரோறு ைீர்க்கும் அைிகோரியிடம்” கபெ
அவர்களுக்கு உரிதம உண்டு என்று எனது
ெப்தளயர் கூறுகிைோர். இது ெரிைோனோ?
ஆம், Tesco என்பது ஐகைோப்பிய ஒன்றிய

ப

ெப்தள செயின் முயற்ெியில் முக்கியமோனது,
ெப்தள செயினின் நியோயத்தை நிர்வகிக்கும்
கட்டோய நதடமுதறக் குறியீ டோகும்.
சபோதுவோகச் ெட்ட இயக்குநர் கபோன்ற நமது
ெர்ச்தெ ைீர்க்கும் சைோடர்புடன் கபெ உங்கள்
ெப்தளயருக்கு உரிதம உண்டு.

கக எனது கபோட்டியோளர்கள் ையோரிப்புகதள
நம்தமவிட மைிவோன விதையில் விற்பதன
செய்து வருகிைோர்கள். இந்ைச் ெமநிதைதயச்
ெரிசெய்ய நோன் என்ன செய்யைோம்?
ப

வோடிக்தகயோளர்களுக்கு உங்களோல் முடிந்ை
ெிறந்ை டீதைப் சபற நீ ங்கள் எப்கபோதும்
ெப்தளயர்களுடன் கபச்சுவோர்த்தை நடத்ை

நமது ெோைோைண அணுகுமுதற.

கவண்டும். ெப்தளயரின் செைவு விதை
ஏற்கத்ைக்கைோ என்பதை நீ ங்கள்
விவோைிக்கைோம், ஆனோல் அவர்களுடன்
கபச்சுவோர்த்தை நடத்தும்கபோது
ெப்தளயர்கதள கட்டோயப்படுத்ைோமல்
இருப்பதைப் போர்த்துக் சகோள்ளுங்கள்
மற்றும் ஏற்கனகவ உள்ள ெப்தள
ஒப்பந்ைங்களில் கோைோவைியோன மோற்றங்கள்
ஏற்படுவதைத் ைவிர்க்கவும்.

கக GSCOP-இன் கீ ழ் பட்டியைிைிருந்து நீக்குைல்
செயல்முதை என்ன?
ப

GSCOP-க்கு ஒரு உறதவ முடிவுக்குக்
சகோண்டுவருவைற்கு நீ ங்கள் எப்கபோதும்
உண்தமயோன வணிக கோைணத்தைக்
சகோண்டிருக்க கவண்டும். நீ ங்கள்
ெப்தளயருக்கு எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்தப
வழங்க கவண்டும் மற்றும் ஒரு மூத்ை
வோங்குபவைோல் அவர்கள் எவ்வோறு முடிதவ
மைிப்போய்வு செய்யைோம் அல்ைது குறியீ டு
இணக்க அைிகோரியிடம் விரிவோக்க முடியும்
என்பதை விளக்க கவண்டும்.

எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக்
கோணைோம்?

•

UK ெட்டத் ையோரிப்புக்

குழு மற்றும் உள்ளூர்
ெட்டக் குழு

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்
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பிைோண்டுகள் & அறிவுெோர்
செோத்து
ஏன் அது முக்கியமோனது?
Tesco-இல், நம்மிடம் அற்புைமோன பிரோண்டுகள்,
ையோரிப்புகள் மற்றும் கெதவகதள உருவோக்கி
வளர்ப்பைில் சபருதமமிக்க போரம்பரியம் உள்ளது.
F&F ஆதடகளிைிருந்து, நமது மிகச்ெிைந்ை உணவு
வரம்புகள் வதர, நமது பிரோண்டுகள் மற்றும்
புதுதமகள் சநரிெைோன ெந்தையில் ஒரு கபோட்டி
சூழ்நிதைதய நமக்குத் ைருகின்ைன.
கோப்புரிதம, வடிவதமப்புகள் மற்றும்
பைிப்புரிதமயிைிருந்து, வர்த்ைக முத்ைிதரகள்
மற்றும் வர்த்ைக ரகெியங்கள் வதர - நமது
அைிவுெோர் செோத்துரிதமகதளப் போதுகோக்க
நோம் எப்கபோதும் கவனமோக இருக்க கவண்டும்.
நம்மவற்தைப் போதுகோப்பது, நமது
ஒப்புைல் இல்ைோமல் மற்ைவர்களோல்
நகசைடுக்கப்படவில்தை அல்ைது
விற்கப்படவில்தை என்பதை உறுைிப்படுத்ை
உைவுகிைது.

இது எனக்கு எவ்வளவு
முக்கியமோனது?
 நமது வோடிக்தகயோளர்களுக்கு எப்கபோதும் அெல்

வடிவதமப்புகதளயும் ையோரிப்புகதளயும் உருவோக்க
அல்ைது ஆைோரமோகக் சகோள்ள முயைவும்.

 மற்ைவர்களின் கயோெதனகளோல் சபரிதும்

ஈர்க்கப்படகவோ அல்ைது அவற்தை
நகசைடுக்ககவோ, பயன்படுத்ைகவோ கவண்டோம்.

 முன்சமோழியப்பட்ட ையோரிப்பு சபயர், வடிவதமப்பு
அல்ைது புதுதம குைித்து உங்களுக்கு ஏகைனும்
ெந்கைகம் இருந்ைோல் எப்கபோதும் Tesco பிரோண்ட்
வடிவதமப்பு ைரநிதைகதளப் பின்பற்ைி,
ெட்ட அைிகோரிகளுடன் கபசுங்கள்.

 நீங்கள் புைிய கயோெதனகதள உருவோக்கும்கபோது,
அவற்தை ரகெியமோக தவத்ைிருங்கள், அவற்தை
எவ்வோறு போதுகோப்பது என்பது குைித்து ெட்ட
அைிகோரிகளுடன் கபசுங்கள்.

Tesco-க்கோன புைிய ையோரிப்பு வடிவதமப்புகள்,
பிரோண்டுகள் அல்ைது புதுதமகதள
உருவோக்குவைில் நோம் ஈடுபட்டிருந்ைோல்,
நோம் எப்கபோதும் பிரோண்ட் வடிவதமப்பு
ைரநிதைகதளப் பின்பற்ை கவண்டும். நோம்
மற்ைவர்களின் IP உரிதமகதள மைிக்கிகைோம்.
ஒருவரின் கயோெதனதயத் ைிருடுவது Tesco-ஐ
கமோெமோகப் பிரைிபைிக்கிைது, வோடிக்தகயோளர்
நம்பிக்தகதயச் கெைப்படுத்துகிைது மற்றும்
நமக்கு எைிரோகச் ெட்ட நடவடிக்தக
எடுக்கப்படைோம்.

 மூன்ைோம் ைரப்பினர்கதள நமது பிரோண்டுகள்
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அல்ைது பிை அைிவுெோர் செோத்துக்கதளப் பயன்படுத்ை
அனுமைிக்கும் முன் ெட்ட அைிகோரிகளுடன்
கைந்ைோகைோெிக்கவும்.

 மற்சைோரு வணிகம் நமது கயோெதனகதள

நகசைடுத்துள்ளது அல்ைது நமது IP உரிதமகதள
மீ ைியுள்ளது என்பதை நீங்கள் கண்டைிந்ைோல்
உடகனகய சைரிவியுங்கள்.

 நீங்கள் “கிகர குட்ஸ்” (ெிை ெமயங்களில்

“இதணயோன ையோரிப்புகள்” என்று
அதழக்கப்படும்) இைக்குமைி செய்ய
விரும்பினோல் கவனமோக இருங்கள். அத்ைதகய
ையோரிப்புகள் கள்ளத்ைனமோனதவ இல்தை
என்பதையும் மூன்ைோம் ைரப்பினரின் உரிதமகள்
மீ ைப்படுவைில்தை என்பதையும் உறுைிப்படுத்ை
ெிைப்பு விைிகள் உள்ளன.

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக நோன் சபண்களுக்கோக ஒரு புைிய டி-ஷர்ட்தட
வடிவதமக்கிகைன். நோன் கவறு யோருதடய
அைிவுெோர் செோத்தையும் மீ ைவில்தை என்பதை
எவ்வோறு உறுைிப்படுத்துவது?
ப

உங்கள் ெந்தைதயயும், என்சனன்ன
ையோரிப்புகள் மற்றும் வடிவதமப்புகள்

ஏற்கனகவ உள்ளன என்பதையும்
சைரிந்துசகோள்ளுங்கள். ஏற்கனகவ உள்ள
கயோெதனகளிைிருந்து ெிை பதடப்போற்றதை
எடுத்துக்சகோள்ள உங்களுக்கு சுைந்ைிைம்
உண்டு, ஆனோல் மற்சறோரு ையோரிப்தப
நகசைடுக்க கவண்டோம். உங்கள் புைிய
ையோரிப்தபப் பயன்படுத்துவது ெரியோ
என்பதை உறுைிப்படுத்ை ெட்டக் குழு
உங்களுடன் விவோைிப்பைில் மகிழ்ச்ெி
அதடகிறது.
கக நமது விநிகயோக தமயங்களில் செயல்ைிைதன
கமம்படுத்ைக்கூடிய ெிை புைிய
சைோழில்நுட்பங்கதள உருவோக்க மூன்ைோம்
ைரப்பினருடன் இதணந்து பணியோற்ை
ைிட்டமிட்டுள்களன். நோன் என்ன நடவடிக்தக
எடுக்க கவண்டும்?

ப

கக எனது உள்ளூர் வர்த்ைக எல்தைக்கு
(இதணயோன ையோரிப்புகள்) சவளியில் இருந்து
வோங்கப்பட்ட மற்றும் இைக்குமைி செய்யப்பட்ட
பிரோண்டட் சபோருட்கதள விற்பதன செய்ய
விரும்புகிகைன். நோன் என்ன செய்ய கவண்டும்?
ப

பிைோண்ட் உரிதமயோளரின் உரிதமகதள

நீ ங்கள் மீ றோை வதை இது ெரியோக இருக்கும்.
எடுத்துக்கோட்டோக, ஐகைோப்பிய
ஒன்றியத்ைிற்குள் நோம் ெிை விைிகளுக்கு
உட்பட்டு இதணயோன ையோரிப்புகதளக்
தகயோள முடியும். நோட்டிற்கு நோடு
விைிமுதறகள் மோறும், கைதவசயனில் ெட்டக்
குழு நிபுணரின் ஆகைோெதன வழங்கும்.

கக பை வதகயோன கபக்கவர் ையோரிப்புகளுக்கோக
நோம் ஒரு புைிய பிரோண்தட உருவோக்குகிகைோம்,
இவற்தைப் பை ெந்தைகளில் விற்கத்
ைிட்டமிட்டுள்களோம். பிரோண்ட் சபயதரத்
கைர்ந்சைடுப்பது குைித்து எவ்வோறு செயல்பட
கவண்டும்?
ப

Tesco பிைோண்ட் வடிவதமப்பு ைைநிதைகதளப்
பின்பற்றி, ஒகை மோைிரியோன மற்றும் ஒத்ை
சபோருட்களுக்குப் பயன்படுத்ைப்படும்
ைற்கபோதைய பிைோண்ட் சபயர்களிடமிருந்து
உங்கள் சபயர் கவறுபட்டது என்பதை
உறுைிப்படுத்ைிக் சகோள்ளுங்கள். நீ ங்கள்
இதணயத்ைில் கைட கவண்டும் மற்றும்
உங்களுக்கு உைவ உங்கள் ெந்தை அறிதவப்
பயன்படுத்ை கவண்டும். சபயரில் ெட்ட
ெிக்கல்கள் இருந்ைோல் விதைவில் ஒரு
பிைோண்டில் முடிவுசெய்துவிட கவண்டோம்.

புைிய சைோழில்நுட்பத்ைில் எந்ைசவோரு
IPதயயும் யோர் தவத்ைிருப்போர்கள் என்பதை
நிர்ணயிக்கும் மூன்றோம் ைைப்பினருடன்
நீ ங்கள் எப்கபோதும் ஒரு ஒப்பந்ைத்தை
ஏற்படுத்ை கவண்டும். புைிய
சைோழில்நுட்பத்தைக் கோப்புரிதம அல்ைது
கவறு ஏகைனும் அறிவுெோர் செோத்துரிதம
மூைம் போதுகோக்க முடியுமோ என்று உங்கள்
ெட்டக் குழு ஆகைோெதன கூறும்.

எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக்
கோணைோம்?

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

•

UK ெட்ட
வோடிக்தகயோளர்
குழு மற்றும் உள்ளூர்
ெட்டக் குழு

•

Tesco பிரோண்டு
டிதென் ைரநிதைகள்
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4. நமது

நற்சபயதைப்
போதுகோத்ைல்

ெரியோனதைச் செய்வது,

நம்முதடய செயல்களோல் நம்தம
அல்ைது வணிகத்தைச் ெமைெம்
செய்யோமல் இருப்பதையும்,

உைகளோவிய வணிகமோக நோம்
எைிர்சகோள்ளும் அபோயங்கள்
குறித்து அறிந்ைிருப்பதையும்
உறுைி செய்கிறது.

இந்ைப் பிரிவில் உள்ள ெட்டத் சைோகுப்போனது
நம்தமயும் நமது நிறுவனத்தையும் ைவைோன

செயல்களில் இருந்து போதுகோக்கக்கூடிய பை தூைரக
ரீைியிைோனபகுைிகதள உள்ளடக்கியுள்ளது.

கமோெடி

பக்கம் 40

இைஞ்ெம்

பக்கம் 42

பரிசுகள் & சபோழுதுகபோக்கு பக்கம் 44
ஆர்வ முைண்போடு

பக்கம் 46

சைோண்டு நன்சகோதடகள்

பக்கம் 48

இன்தெடர் டீைிங் மற்றும்
ெந்தை துஷ்பிைகயோகம்

பக்கம் 50

அைெியல் நடவடிக்தகயில்
ஈடுபடுவது

பக்கம் 52

துல்ைியமோன கணக்கியல்
மற்றும் பணகமோெடி

பக்கம் 54

நமது ைகவதைப்
போதுகோப்போக தவப்பது

பக்கம் 56

சவளிப்புறத் சைோடர்புகள்

& ெமூக வதைத்ைளங்கதளப்
பயன்படுத்துைல்

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

பக்கம் 58
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கமோெடி
ஏன் அது முக்கியமோனது?

இது எனக்கு எவ்வளவு

கமோெடி என்பது நமது வணிகத்ைிற்குத் ைீங்கு
விதளவிக்கும் ஒரு கடுதமயோன குற்ைமோகும்,
கமலும் இது நமது செைவுகள் மற்றும்
இைோபங்களில் குைிப்பிடத்ைக்க ைோக்கத்தை
ஏற்படுத்தும். கமோெடி என்ை செோல் சபோதுவோக
ஏமோற்றுைல், கபோைி, சபோய் மற்றும் ையோரிப்பு

முக்கியமோனது?

குைித்ை உண்தமகதள மதைத்ைல் கபோன்ை
பைவிைமோன கநர்தமயற்ை நடத்தைகள் மூைம்
ைிருட்தட விவரிக்கப் பயன்படுகிைது. வரி ஏய்ப்பு
என்பது மற்சைோரு வதகயோன கமோெடி ஆகும்;
நோம் அல்ைது நம்முடன் பணிபுரியும் மற்ைவர்கள்
சைரிந்கை வரி ஏய்ப்பு செய்ைது கண்டைியப்பட்டோல்
Tesco மீ து வழக்குத் சைோடரப்படைோம் மற்றும்
வரம்பற்ை அபரோைங்கதள எைிர்சகோள்ளைோம்.
ஆன்தைன் பரிவர்த்ைதனகள், விற்பதனகள்,
நமது விநிகயோக முதை மூைம் அல்ைது
அலுவைகத்ைில் சபோருட்களின் கபோக்குவரத்ைின்
கபோது உட்பட நமது வணிகத்ைின் பல்கவறு
பகுைிகளில் கமோெடி ஏற்படைோம்.
Tesco கமோெடிக்குப் போைிக்கப்படும் என்பைோல்
வியோபோரத்தை கமோெடி செயல்களில் இருந்து
போதுகோக்கும் சபோறுப்பு நம் அதனவருக்கும்
உள்ளது. எல்ைோ கநரங்களிலும் கநர்தமயோகச்
செயல்பட நமது ெக பணியோளர்களின் மீ து
நோம் கணிெமோன நம்பிக்தக தவக்கிகைோம்,
எனகவ நமது வணிகத்ைிற்கு எைிரோக கமோெடி
செய்யப்படும்கபோது நோம் எப்கபோதும் விெோரித்து
நடவடிக்தக எடுப்கபோம்.
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• முைன்தம விைியோனது மிகவும் எளிைோனது.

ைிருட்டு அல்ைது பிை கமோெடி நடவடிக்தககள்
நதடசபறுவைோக நீங்கள் ெந்கைகித்ைோல், நீங்கள்
அதை சவளிப்பதடயோகத் சைரிவிக்க கவண்டும்.
உங்கள் தைன் கமைோளர், குழு அல்ைது
போதுகோப்புக் குழுக்களிடம் புகோரளிக்க கவண்டும்
அல்ைது உங்கள் உள்ளூர் பாதுகாப்பு மமயம்
(Protector Line)-க்கு அதழக்க கவண்டும்.

• வரி ஏய்ப்பு உள்ளிட்ட கமோெடி

நடவடிக்தககளுக்குப் சபயர் கபோன
நிறுவனங்களுடன் வணிகம் செய்ய கவண்டோம்.
புைிய மூன்ைோம் ைரப்பினருடன் நீங்கள்
பணியோற்றுவைற்கு முன்பு எப்கபோதும் கவனத்துடன்
செயல்படுங்கள்.

• கமோெடி “ெிவப்புக் சகோடிகதள” கவனித்து அவற்தை

அதடயோளம் கண்டோல் நடவடிக்தக எடுங்கள்.
ெிவப்புக் சகோடிகளில் ஆடம்பரமோன கோர்கள்
சகோள்முைல் அல்ைது பிை உயர் மைிப்பு சபோருட்கள்
கபோன்ை வோழ்க்தக முதைகளில் ைிடீர் மோற்ைங்கள்
அடங்கும்.

• நமது பயணம் மற்றும் செைவுக் சகோள்தககதள
எப்கபோதும் பின்பற்றுங்கள்.

நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக எனது விநிகயோக தமயத்ைில் ஒரு ெக
பணியோளர் eBay-யில் அைிகமோக வழங்கப்பட்ட
ஸ்டோக்குகதள விற்பதன செய்து வருகிைோர்.
இது சைோண்டுக்கோனது என்றும் DC கமைோளர்
ஒப்புக் சகோண்டைோகவும் அவர் கூறுகிைோர்,
ஆனோல் பணம் எங்கக கபோகிைது என்று
எனக்குத் சைரியவில்தை. நோன் என்ன
செய்ய கவண்டும்?

ப

உங்கள் கவதை ஆைோைமற்றைோக
இருந்ைோலும், நீ ங்கள் சைரிவிக்க கவண்டியது
அவெியம். உங்கள் தைன் கமைோளர்
அல்ைது DC கமைோளரிடம் கபெ உங்களுக்கு
அசெௌகரியமோக இருந்ைோல், நீ ங்கள்
போதுகோப்பு தமயம் (Protector Line)-ஐ அதழத்து
உங்கள் கவதைகதளத் சைரிவிக்கைோம்.
நீ ங்கள் அதழக்கும்கபோது உங்கள் சபயதைத்
சைரிவிக்க கவண்டிய அவெியமில்தை.

கக என்னுடன் பணிபுரியும் ஒரு ெக பணியோளர்
ஒரு ெப்தளயரிடமிருந்து விதைப்பட்டியதைச்
ெமர்ப்பித்து வருகிைோர், அந்ைத் சைோதககள்
துதண ஆவணங்களுடன் சபோருந்ைவில்தை.
இந்ை வித்ைியோெமோனது கவறு ஒப்பந்ைத்ைில்
ஒப்புக் சகோள்ளப்பட்டைோக அவர் கூறுகிைோர்,
இந்ை ெப்தளயருக்கு அதவ “எப்கபோதுகம
இப்படித்ைோன் செய்யப்படுகின்ைன” என்றும்,
அதவ சபோருந்ைக்கூடிய வதகயில்
ஆவணங்கதள நோன் ைிருத்ை கவண்டும்
என்றும் கூறுகிைோர். நோன் என்ன செய்ய
கவண்டும்?

ப

கக ஒரு ெக பணியோளர் ெமீ பத்ைில் கவதைக்கோகப்
பயணித்ை கபோது, ெிை நண்பர்கதள இரவு
உணவிற்கு அதழத்துச் சென்றுள்ளோர்,
உணவுக்கோகத் ைிரும்பப்சபறும் செைவுக்
கணக்கில் அங்கு அவர்களுக்குச் செைவு
செய்ைவற்தையும் கெர்த்து ெமர்ப்பித்துள்ளோர்?
மற்ை செைவுகதளச் ெமர்ப்பிக்க அவர்
அடிக்கடி மைந்துவிடுவைோல் இது ெரிைோன்
என்று அவர் கூறுகிைோர், எல்ைோகம இறுைியில்
“ெமநிதைப்படுத்துகிைது” என்றும், நோனும்
அவ்வோகை செய்ய கவண்டும் என்றும்
கூறுகிைோர். இது ஏற்றுக்சகோள்ளப்படுமோ?

ப இல்தை. இந்ைச் செைவுகதளச் ெமர்ப்பிப்பைன்
மூைம் அவர் கமோெடி செய்கிறோர். ைனிப்பட்ட
செைவுகளில் நீ ங்கள் பணிபுரியும் கபோது
செைவிட்டதவ மட்டுகம பிைைிபைிக்க
கவண்டும்.

எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக் கோணைோம்?

•

குழுப் போதுகோப்பு, போதுகோப்பு
மற்றும் எைிர்த்சைரிைல்
குழு அல்ைது உள்ளூர்
போதுகோப்புக் குழு

•
•

உள்ளூர் வரிக் குழு
பயணம் & செைவுகள்
சகோள்தக

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

ஆவணங்கதளத் ைிருத்ை நீ ங்கள் மறுத்து,
ெரியோனவற்தறப் சபற உங்கள் ெகோ
ஊழியரிடம் ககட்க கவண்டும். ெீைற்ற
விதைப்பட்டியல் மற்றும் ஆவணங்கள்,
கமோெடி அல்ைது கமோெடி
நடவடிக்தககளுக்கோன “ெிவப்புக் சகோடி”
ஆகும், கமலும் துல்ைியமோன பைிவுகள்
மற்றும் விதைப்பட்டியல்கதள

தவத்ைிருப்பைன் மூைம் அந்ை அபோயங்கதள
நோம் குதறக்கிகறோம். என்ன செய்வது என்று
உங்களுக்கு இன்னும் சைரியோவிட்டோல்,
உங்கள் தைன் கமைோளரிடம் உங்கள்
ெந்கைகத்தைத் சைரிவியுங்கள்.
கக ஒரு புைிய ெப்தளயர் எனக்கு நல்ை விதையில்
ையோரிப்புகதள வழங்குகிைோர். அவர்களின்
நிறுவனத்தைப் பற்ைி எனக்கு அைிகமோகத்
சைரியோது, நோன் எப்படித் சைோடர்வது?
ப

அதனத்து புைிய ெப்தளயர்களும் நமது
ஒருதமப்போடு கோைணமோகத் ைளைோ
ஊக்கத்துடன் செயல்பட கவண்டும். ெப்தளயர்
ைங்களின் ையோரிப்புகளுக்குச் ெரியோன
கணக்கு கோட்டோமல் மற்றும் VAT அல்ைது வரி
செலுத்ைோமல் இருப்பகை சபரும்போைோன
ெமயங்களில் ையோரிப்புகள் நல்ை
விதையோகத் கைோன்றுவைற்கு உண்தமயோன
கோைணமோகும். நோம் ெரியோன
கோகெோதைகதள கமற்சகோண்டுள்களோம்
என்பதைக் கோட்ட முடியோவிட்டோல்,
அைிகோரிகள் Tesco-க்குக் கணக்கிடப்படோை
வரி, ெோத்ைியமோன வட்டி மற்றும்
அபைோைங்கதளச் செலுத்துமோறு ககோைைோம்.
கமலும் நோம் குற்றவியல் வழக்குகதள
எைிர்சகோள்ள முடியும்.
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இைஞ்ெம்
ஏன் அது முக்கியமோனது?
வணிகம் நடக்கும் கதடகள் மற்றும்
உைசகங்கிலும் உள்ள ெப்தளயர்களிடமிருந்து
வோங்குபவர்களோக, இைஞ்ெம் சைோடர்போன
அபோயங்கள் குைித்து நோம் எச்ெரிக்தகயோக
இருக்க கவண்டும். நோம் எங்கு வியோபோரம்

செய்ைோலும் நியோயமோகவும் சநைிமுதையுடனும்
செயல்படுவைற்கோன நமது நற்சபயர் குைித்து
நோம் சபருமிைம் சகோள்கிகைோம்.
ைஞ்ெம் சபறுவதை நோம் எப்கபோதும்
ஏற்றுக்சகோள்ளோை அணுகுமுதைதயயும்,
உைசகங்கிலும் உள்ள ஊழதைக் குதைப்பைற்கோன
நமது உறுைிப்போட்தடயும் அதனவரும்
புரிந்துசகோள்வது முக்கியம். நோம் செயல்படுகிை
நோடுகள் எல்ைோவற்ைிலும் இைஞ்ெம் ெட்டத்ைிற்குப்
புைம்போனது ஆகும். இது ெந்தைகதளயும்
ெமூகங்கதளயும் கெைப்படுத்துகிைது மற்றும்
வளங்கதள ைவைோன தககளுக்கு மோற்றுகிைது.

அைில் எனக்கு என்ன
இருக்கிறது?








ஒரு வணிகமோக, நம்முடன் பணிபுரியும்

அதனவரும் ஒகர ெகிப்புத்ைன்தம
அணுகுமுதைதயப் பின்பற்ை கவண்டும் என்று
எைிர்போர்க்கிகைோம். உைகில் இங்கிைோந்ைில் ெிை
கடுதமயோன இைஞ்ெச் ெட்டங்கள் உள்ளன,
அதவ முகவர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ைக்கோரர்கள்
உட்பட நமக்கோக கவதை செய்யும்
அதனவருக்கும் சபோருந்தும். சவளிநோடுகளில்
இைஞ்ெம் வோங்கியைற்கோக இங்கிைோந்து
குடிமக்கள் மீ து வழக்குத் சைோடரப்படைோம்.





எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக் கோணைோம்?

•

•
•
•
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குழுச் ெட்ட வணிக
ஒருதமப்போடு குழு
அல்ைது உள்ளூர்
ெட்டக் குழு
இைஞ்ெ ஒழிப்புக்
சகோள்தக

ஆர்வ முரண்போடுகள்
சகோள்தக
பரிசு & சபோழுதுகபோக்கு
சகோள்தக

உங்களுக்குச் ெோைகமோகச் செயல்படுவைற்கோக
மற்ைவருக்கு இைஞ்ெம், சகோடுப்பனவுகள்,
பணம் கபோன்ை பரிசுகள் அல்ைது கவறு
எந்ை ெலுதககதளயும் ஒருகபோதும் சகோடுக்க
கவண்டோம்.

புைிய அல்ைது ஏற்கனகவ உள்ள ெப்தளயருக்கு
வணிகத்தை வழங்க பரிசு அல்ைது சபோழுதுகபோக்கு
கபோன்ை ைஞ்ெங்கதள ஒருகபோதும் ககட்ககவோ
ஏற்றுக்சகோள்ளகவோ கவண்டோம்.
குைிப்போக நமது ெோர்போகச் கெதவ புரியும்,
நோம் சைோடர்புசகோள்ளும் மூன்ைோம்
ைரப்பினர்களுடன் விடோமுயற்ெியுடன்
கநர்தமதயக் கதடப்பிடிப்பைன் மூைம்
அவர்கதளப் பற்ைி சைரிந்து, அைிந்துசகோள்ளுங்கள்.
சபோது அைிகோரிகளுடன் சைோடர்பு மூைம் ஏற்படும்
இைஞ்ெ அபோயங்கள் குைித்து கவனமோக
இருங்கள், நமது சைோடர்புகள் எப்கபோதும் ைிைந்ை,
கநர்தமயோன மற்றும் சவளிப்பதடயோனதவ
என்பதை உறுைிப்படுத்ைிக் சகோள்ளுங்கள்.
வழக்கமோன முடிவுகதள
விதரவுபடுத்துவைற்கோக நீங்கள் முதையோன
விதரவோன ைட செயல்முதைகதளப்
பயன்படுத்ைைோம், ஆனோல் அனுமைி அல்ைது
உரிமத்தைப் சபறுவைற்கோக ஒருகபோதும் சபோது
அைிகோரிகளுக்கு கநரடியோகப் பணம் செலுத்ை
கவண்டோம்.
இைஞ்ெம் மற்றும் ஊழல் அபோயங்கள் மற்றும்
வணிகத்ைில் நோம் எைிர்சகோள்ளக்கூடிய
பிரச்ெிதனகள் குைித்து நீங்கள் முழுதமயோகப்
பயிற்ெி சபற்ைிருப்பதை உறுைிப்படுத்ைிக்
சகோள்ளுங்கள்.





ெட்ட அமைோக்க முகவர் மற்றும்
புைனோய்வோளர்களுடன் முழுதமயோக
ஒத்துதழக்கவும் மற்றும் கபோதுமோன
ெோன்றுகள் உள்ள இடங்களில் வழக்கு அல்ைது
ஒழுங்கு நடவடிக்தகக்கு ஆைரவளிக்கவும்.
உங்களுக்ககோ கவறு யோருக்ககோ இைஞ்ெம்
வழங்கப்பட்டோல், உடனடியோக உங்கள் உள்ளூர்
ெட்ட அல்ைது போதுகோப்புக் குழுதவத் சைோடர்பு
சகோள்ளுங்கள்.

நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக Tesco உடன் சைோடர்ந்து பணியோற்ை
விரும்பினோல், “அவதர கவனிக்க கவண்டும்”
என்று அவருதடய ெப்தளயர்கள் அைிவோர்கள்
என்று என் ெக பணியோளர் சபருமிைம்
சகோண்டோர். இது ெரியோ?
ப

இல்தை. ஒரு ெப்தளயரிடமிருந்து சபோருட்கள்
அல்ைது கெதவகதள வோங்குவைற்கு ஈடோகப்
பரிசு அல்ைது பிற ெலுதககதளக் ககோருவது

நமது பரிசுக் சகோள்தகயின் மீ றைோகும்.
இது ைஞ்ெமோகவும் இருக்கைோம். உங்கள்
கவதைகதள உடகனகய சைரிவிக்க
கவண்டும். உங்கள் தைன் கமைோளரிடம்
கபெ கவண்டும் அல்ைது உங்கள் ெட்ட அல்ைது
போதுகோப்புக் குழுதவத் சைோடர்பு சகோள்ளவும்.
கக எனது ெந்தையில் எனது ஆவணங்கதள
முத்ைிதரயிட உள்ளூர் அைிகோரியிடம் ஒரு ெிைிய
சைோதகதயச் செலுத்துவது ெட்டவிகரோைமோனது
அல்ை. இது ஒரு பிரச்ெதனயோ?
ப

ஆம். இது உண்தமயில் ஒரு ெிறிய
இைஞ்ெம், இது ‘வெைி கட்டணம்’ என்றும்
அதழக்கப்படுகிறது, கமலும் நீ ங்கள்

கவசறோரு நோட்டில் Tesco-இல்
பணிபுரிந்ைோலும் இங்கிைோந்து ெட்டத்ைின்
கீ ழ் ெட்டவிகைோைமோனது. எல்ைோ
இைஞ்ெங்கதளயும் கபோைகவ, வெைிக்
சகோடுப்பனவுகளும் மறுக்கப்பட்டுப்
புகோைளிக்கப்பட கவண்டும்.

கக வணிகத்ைிற்குத் கைதவயோன அனுமைிகதளப்
சபறும் ஆகைோெகர்கதள நோன் அடிக்கடி
சைோடர்புசகோள்கிகைன். ஒரு புைிய ஆகைோெகர்,
நிர்வோகி மற்றும் கோத்ைிருப்பு கநரத்தைப்
போைியோகக் குதைக்க முன்வந்ைோர், ஆனோல்
அவர்கள் இதை எவ்வோறு செய்கிைோர்கள்
என்பது சைளிவோகத் சைரியவில்தை. எனக்குத்
கைதவயோனதை அவர்களோல் வழங்க முடிந்ைோல்
அவர்கள் அதை எவ்வோறு செய்கிைோர்கள்
என்பதை நோன் கருத்ைில்சகோள்ள கவண்டுமோ?

ப

ஆம். நமது ெோர்போகச் செயல்படுகவோரின்
நடவடிக்தககள் (அகெோெிகயட்டட் நபர்கள்
என்றும் அதழக்கப்படுகின்றன) நமக்கு
இைஞ்ெத்ைின் குறிப்பிடத்ைக்க அபோயங்கதள
ஏற்படுத்துகின்றன. அவர்கள் என்ன
செய்கிறோர்கள், அவர்கள் நமது ெோர்போக
எவ்வோறு செயல்படுகிறோர்கள் என்பைில் நோம்
சைளிவோக இருப்பது முக்கியம். இைஞ்ெம்
சகோடுக்கும் செயைோல் நமது நற்சபயருக்குப்
போைிப்பு ஏற்படக்கூடோது, அது நமக்குத்
சைரியோவிட்டோலும் நோம் ைோன் சபோறுப்கபற்க

முடியும். உங்கள் ெட்டக் குழுவுடன் கபசுங்கள்
மற்றும் Tesco ெோர்போகச் செயல்படுவைற்கு
முன்பு அதனத்து மூன்றோம் ைைப்பினரிடமும்
நீ ங்கள் ெரியோன ஒருதமப்போட்தடக்
சகோண்டிருப்பதை உறுைிசெய்க.

நமது பணியோளர்கதளயும்

நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்
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பரிசுகள் & சபோழுதுகபோக்கு
ஏன் அது முக்கியமோனது?
வதரயறுக்கப்பட்ட பரிசுகள் அல்ைது
சபோழுதுகபோக்குகதள வழங்குவதும் சபறுவதும்
ெப்தளயர்கள் மற்றும் பிை ைரப்பினர்களுடன்
உைவுகதள வளர்ப்பைில் ஒரு முக்கிய
பகுைியோகும். எப்படியோயினும், இது எந்ை

இது எனக்கு எவ்வளவு
முக்கியமோனது?
நமது பரிசு மற்றும் சபோழுதுகபோக்கு சகோள்தகதய
எப்கபோதும் பின்பற்ைவும். நீங்கள் UK-இல்
இருக்கும்கபோது £100 மைிப்புக்கு கமல் பரிசு

விைத்ைிலும் நமது வணிக முடிவுகளில் ைோக்கத்தை
அல்ைது ைோக்கத்தை ஏற்படுத்துவதைப் கபோன்று
இருக்கக்கூடோது. நோம் செயல்படும் நோடுகளில்
உள்ளூர் வணிக நதடமுதைகள் என்னவோக
இருந்ைோலும், வோக்குறுைிகள், பரிசுகள் அல்ைது
கவறு ஏகைனும் தூண்டுைல்களுக்கு ஈடோக
எந்ைசவோரு தகமோதையும் நோம் ஒருகபோதும்
ககட்ககவோ பயன்படுத்ைகவோ மோட்கடோம்.

அல்ைது சபோழுதுகபோக்தக ஏற்றுக்சகோண்டோல்,
உங்கள் கமைோளரிடமிருந்து ஒப்புைல் சபற்று,
பரிசு பைிகவட்டில் விவரங்கதளப் பைிவு
செய்யவும். உள்ளூரில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட
அளவுகள், மற்ை ெந்தைகளுக்குப் சபோருந்தும்.
எத்ைதன மைிப்பு இருந்ைோலும் சபோருத்ைமற்ை
பரிசு மற்றும் சபோழுதுகபோக்கு எப்கபோதும்
நிரோகரிக்கப்பட கவண்டும்.

சகோடுக்கப்பட்ட அல்ைது சபைப்பட்ட எந்ைசவோரு
பரிசு அல்ைது சபோழுதுகபோக்கு ெரியோனைோக
இருக்க கவண்டும், நமது சகோள்தகக்கு ஏற்ப
அங்கீ கரிக்கப்பட கவண்டும், கைதவயோன
இடங்களில் உள்ளூர் பரிசு பைிகவட்டில்

நிதனவில் சகோள்ளவும்:

உள்நுதழய கவண்டும்.









எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக் கோணைோம்?

•

குழுச் ெட்ட வணிக
ஒருதமப்போடு குழு அல்ைது
உள்ளூர் ெட்டக் குழு

•

பரிசு & சபோழுதுகபோக்கு
சகோள்தக

•

ஆர்வ முரண்போடுகள்
சகோள்தக
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பரிசு அல்ைது சபோழுதுகபோக்தக ஏற்கைோமோ
என்பதைத் ைீர்மோனிக்கும்கபோது உங்கள்
ைீர்ப்தபப் பயன்படுத்ைி நமது மைிப்புகதளக்
கருத்ைில் சகோள்ளவும்.
பரிசு அட்தடகள் அல்ைது வவுச்ெர்கள் கபோன்ை
பணம் அல்ைது பணத்ைிற்குச் ெமமோனவற்தை
ஒருகபோதும் ஏற்றுக்சகோள்ளகவோ சகோடுக்ககவோ
கூடோது.
உங்களிடம் சைளிவோன வணிக விளக்கம்
இல்தை எனில் விதையுயர்ந்ை பரிசுகள் அல்ைது
சபோழுதுகபோக்குகளின் ரெீது சபோதுவோகப்
சபோருத்ைமற்ைைோகக் கருைப்படும்.
வணிகத்ைின் ெோர்போக உங்கள் முடிவுகதளப்
போைிக்கும் அல்ைது ைஞ்ெமோகக் கருைக்கூடிய
எந்ைசவோரு பரிதெயும் சபோழுதுகபோக்தகயும்
நீங்கள் ஒருகபோதும் ஏற்றுக்சகோள்ளக்கூடோது.
அரசு அைிகோரிகளுக்கு ஏகைனும் பரிசுகதள
வழங்குவைற்கு முன்பு எப்கபோதும் கவனமோக
இருக்கவும் கமலும் உங்கள் ெட்ட இயக்குநருடன்
கைந்ைோகைோெிக்கவும்.
அநோகரீகமோன, ஆபோெமோன அல்ைது பிை
வழிகளில் அவமைிப்போன சபோழுதுகபோக்குகதள
ஒருகபோதும் சகோடுக்ககவோ ஏற்றுக்சகோள்ளகவோ
கூடோது.
சவளிநோட்டுப் பயணம் கைதவப்படும்
சபோழுதுகபோக்கு ஏற்றுக்சகோள்ளப்படும் முன் ஒரு
வணிகத் ைதைவரோல் அங்கீ கரிக்கப்பட கவண்டும்.

நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக கடந்ை வோரம் எனது ெப்தளயர் நடத்ைிய
கரஃபிள் சவன்கைன். ஒரு புைிய ககமரோவோக
எனது பரிசு இருந்ைது. நோன் பரிதெ ஏற்கைோமோ?
ப

பரிசு ஒரு பரிெோகக் கருைப்படுகிறது, கமலும்
மைிப்பு £100-க்கு கமல் இருப்பைோகக் (அல்ைது
உள்ளூரில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவுகள்)
கருைினோல், உங்கள் தைன் கமைோளரின்
ஒப்புைல் உங்களுக்குத் கைதவப்படும், கமலும்

கக விம்பிள்டனுக்கு விருந்கைோம்பல் டிக்சகட் எனக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளது. டிக்சகட்டின் முக மைிப்பு
£450 ஆனோல் விருந்கைோம்பல் சைோகுப்பின்
சமோத்ைச் செைவு £2000 என்று ெப்தளயர்
கூைியுள்ளோர். பரிசு பைிகவட்டில்
உள்நுதழயும்கபோது எந்ை எண்தணப்
பயன்படுத்துகிகைன்?
ப

பரிதெ ஏற்றுக்சகோள்வைற்கு முன்பு உங்கள்
இயக்குநருக்கு அறிவிக்க கவண்டும்.
அதைப் பரிசு பைிகவட்டிலும் நீ ங்கள்
பைிவு செய்ய கவண்டும்.

கக நோன் ஒரு கதட கமைோளர். வரவிருக்கும்
விளம்பரத்ைின்கபோது ஒரு ெப்தளயரின் கதடக்
குழுவின் ையோரிப்பு எப்கபோதும் கிதடக்கும்
என்பதை உறுைிசெய்ைோல், £250 மைிப்புள்ள பரிசு
வவுச்ெர்கதள எனக்கு அவர்கள் வழங்குவைோகக்
கூைியுள்ளனர். நோன் பரிதெ ஏற்கைோமோ?
ப

இல்தை. பரிசு என்பது பணத்ைிற்குச் ெமமோனது,
கமலும் பணம் அல்ைது பணத்ைிற்குச் ெமமோன
பரிசுகதளப் சபற சகோள்தக அனுமைிக்கோது.
ஆனோல் மிக முக்கியமோக, கதடயில்
கிதடக்கும் மற்ற எல்ைோ ையோரிப்புகதளயும்
விட இந்ை விளம்பைத்தை ஆைரிப்பைில் உங்கள்
கவனத்தைத் ைிதெ ைிருப்ப பரிசு கைதவப்படும்.
எனகவ இது சபோருத்ைமோனைல்ை.
கதடக்கோன நிதையில் இருப்பதை விட,
விளம்பைங்களுக்கோன ஆைைவு தமயமோக
ஒப்புக் சகோள்ளப்படுகிறது என்று ெப்தளயரிடம்
கூறப்பட கவண்டும்.

ெப்தளயருக்கோன சமோத்ைச் செைவோன £2000-

ஐ நீ ங்கள் பயன்படுத்ை கவண்டும். பயணம்
அல்ைது ஒகை இைவில் ைங்குமிடம் கபோன்ற
கூடுைல் சபோருட்களுக்கு ெப்தளயர் பணம்
செலுத்ைியிருந்ைோல், இவற்றின் செைவு
உள்நுதழய கவண்டிய சமோத்ைத் சைோதகயில்
கெர்க்கப்பட கவண்டும்.

கக நோன் முன்பு பணிபுரிந்ை ஒரு ெப்தளயர்
புைிய வணிகத்ைிற்கோன சடண்டர் ஏைச்ெீட்டு
செயல்முதையின் ஒரு பகுைியோகும். ஒப்பந்ைம்
அவர்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதைக்
கோட்ட அவர்கள் என்தன விருந்ைிற்கு ஓர்
இரவு அதழத்துச் செல்ை விரும்புகிைோர்கள்.
அவர்களின் ெலுதகதய நோன் ஏற்கைோமோ?
ப

இல்தை. நமது பரிசு மற்றும் சபோழுதுகபோக்கு
சகோள்தக அதனத்து ெக பணியோளர்களும்
சடண்டர் வழங்கும்கபோது எந்ைசவோரு
பரிசுகதளயும் சபோழுதுகபோக்தகயும்
ஏற்றுக்சகோள்வதைகயோ அல்ைது
வழங்குவதைகயோ ைதடசெய்கிறது.
எந்ைசவோரு ைனிப்பட்ட ைோக்கமும் இல்ைோமல்
நமது முடிவுகள் எடுக்கப்படுவதை இது
உறுைி செய்கிறது.

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்
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ஆர்வ முைண்போடு
ஏன் அது முக்கியமோனது?

இது எனக்கு எவ்வளவு

நமது ைனிப்பட்ட நைன்கள் வணிகத்ைின்

முக்கியமோனது?

அல்ைது நமது வோடிக்தகயோளர்களின்
நைனுக்கோக முடிவுகதள எடுக்கும் ைிைனில்
ைதையிட அல்ைது செல்வோக்கு செலுத்ை
அனுமைிக்கும்கபோசைல்ைோம் ஆர்வ முரண்போடு
ஏற்படுகிைது. ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் ஒரு
ெப்தளயர் ஆகும்கபோது அல்ைது வணிகத்ைிற்கோன
கெதவகதள விற்கும்கபோது அல்ைது உங்களுக்கு
சநருக்கமோன ைனிப்பட்ட உைதவக் சகோண்ட
ஒருவதர நீங்கள் நிர்வகிக்கிைீர்கள் என்ைோல்
இது இருக்கைோம். முரண்போடுகதள நோம்
ெரியோக நிர்வகிக்கத் ைவைினோல், அதவ நமது
நற்சபயருக்குத் ைீங்கு விதளவிக்கும் மற்றும்
கமோெமோன ெந்ைர்ப்பங்களில் கமோெடி, போகுபோடு
அல்ைது பிை கடுதமயோன ெிக்கல்களுக்கு
வழிவகுக்கும்.

ஆர்வ முரண்போடு எழும்கபோகைோ அல்ைது
அது எழக்கூடும் என்று நீங்கள் நிதனத்ைோகைோ,
இைற்கு நடவடிக்தக எடுக்கவும்:

 கண்டறியவும்: வணிகத்ைின் ெோர்போக உங்கள்

முடிசவடுக்கும் விைத்ைில் ைோக்கத்தை
ஏற்படுத்ைக்கூடிய எந்ைசவோரு ைனிப்பட்ட
நைன்கதளயும் அைிந்ைிருங்கள். உைோரணமோக
உங்கள் பங்குைோரர் அல்ைது குடும்ப உறுப்பினர்
Tesco-க்கு ெப்தளயர் என்ைோல்.

 ைவிர்க்கவும்: ஒரு முரண்போடு உருவோகும் எல்ைோச்
சூழ்நிதைகளிைிருந்தும் உங்கதள நீக்கிவிட்டு,
ஒரு சவளிநபர் அதை எப்படிப் போர்ப்போர் என்று
நீங்ககள ககட்டுக்சகோள்ளுங்கள். எடுத்துக்கோட்டோக,
ஒரு குடும்ப உறுப்பினரோக ஒகர அணியில்
பணியோற்ைோமல் இருப்பது நல்ைது.

 ைணிக்கவும்: உங்களோல் நிதைதமதயத்

ைவிர்க்க முடியோவிட்டோல், அதை உங்கள் தைன்
கமைோளருடன் கைந்துதரயோடி கமோைதை
நிர்வகிக்கும் ைிட்டத்தை ஒப்புக் சகோள்ளுங்கள்.
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ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக நோம் ஒரு புைிய கெதவ வழங்குநதரத்
கைடுகிகைோம், என் கோைைன் Tesco-க்கு கவதை
செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தை நடத்ைி
வருகிைோர். சடண்டரின் விவரங்கதள
அவருடன் பகிர்ந்து சகோள்ளைோமோ?
ப

இல்தை. சடண்டரின் விவைங்கள்
ைகெியமோனதவ. ஒரு கூட்டோளர், நண்பர்

அல்ைது உறவினருக்கு வணிக ரீைியோன
நன்தமகதள வழங்க, Tesco-இல் உங்கள்
பைவிதய நீ ங்கள் ஒருகபோதும்
பயன்படுத்ைக்கூடோது. உங்கள் கோைைன்
ஏைத்தைச் ெமர்ப்பிக்க விரும்பினோல், உங்கள்
தைன் கமைோளரிடம் உங்கள் உறதவ நீ ங்கள்
சைரிவிக்க கவண்டும், கமலும் சடண்டர்
வழங்கும் பணியில் ஈடுபடக்கூடோது.
கக வரவிருக்கும் பயணத்ைில் நோன் கவதைக்கோகப்
பயணிக்க கவண்டும், கமலும் நோன் ைோயல்டி
புள்ளிகதளப் சபறும் விமோன நிறுவனத்துடன்
டிக்சகட் முன்பைிவு செய்ய விரும்புகிகைன்.
எனது விமோனச் கெதவதய மற்ைவர்கதள
விட விதை உயர்ந்ைைோக இருந்ைோலும்
அவற்தைப் பயன்படுத்ைைோமோ?

ப

இல்தை, வணிகத்ைிற்கோன உங்கள்
முடிவுகதளப் போைிக்க உங்கள் ைனிப்பட்ட
நைன்கதள ஒருகபோதும் அனுமைிக்கக்கூடோது.
மைிவோன விமோனப் பயணம் கிதடத்ைோல்
மற்றும் வழங்கப்பட்டோல், வணிகத்ைின்
நன்தமக்கோக இந்ை விருப்பத்தை நீ ங்கள்
கைர்வு செய்ய கவண்டும்.

கக எனது மருமகள் மிகவும் சபோருத்ைமோனவர்
என்று நோன் கருதும் ஒரு பைவிக்கு எனது குழு
ஆசளடுக்கிைது. நோன் அவருதடய விவரங்கதள
அளித்து, பணிக்குப் பரிந்துதர செய்ைோல் ெரியோ?
ப

ைன்தம இருந்ைோல், நீ ங்கள் அவதைப்
பணியமர்த்துவைற்கோன முடிதவ கநைடியோகத்
ைீர்மோனிக்கும் அல்ைது ஆைிக்கம் செலுத்தும்
இடத்ைில் இல்ைோைவதை அவதைப்
பரிந்துதைக்கைோம். முைண்போடு உருவோவதைத்
ைவிர்க்க உங்கள் உறவுகதள எப்கபோதும்
விதைவில் அறிவிக்கவும்.
கக நோன் மோல் நிர்வோகத்ைில் பணிபுரிகிகைன்
கமலும் எனது கபோனஸ், நமது மோல்களில்
ெிை செயல் இைக்குகதள நிதைகவற்றுவதை
அடிப்பதடயோகக் சகோண்டது. எனது இைக்தக
அதடய யூனிட்கதளத் ைரம் குதைவோன
குத்ைதகைோரர்களுக்கு அனுமைிக்கைோமோ?
ப

•

•

குழுச் ெட்ட வணிக
ஒருதமப்போடு குழு
அல்ைது உள்ளூர்
ெட்டக் குழு

இல்தை. உங்கள் இைக்கின் கநோக்கம்
நமது மோல்கள் ெரியோன கைதவ
மற்றும் குத்ைதகைோைர்களின் ைைத்ைோல்
நிைப்பப்படுவதை உறுைி செய்வைோகும்.
ஏதழ குத்ைதகைோைர்கள் உங்களுக்கு பயன்
ைருவோர்கள், ஆனோல் வணிகத்ைிற்ககோ
நமது வோடிக்தகயோளர்களுக்ககோ அல்ை.

கக ெப்தளயர்களில் ஒருவரோக ஆக்கியுள்ளோர், மற்ை
ெப்தளயர்கதள விட அவரின் விதை அைிகம்
மற்றும் அவரது ையோரிப்புகள் கமோெமோன ைரம்
வோய்ந்ைதவயோக இருந்ைோலும் அவருக்குத்
ைனது கவதைதயத் ைருகிைோர் என்று
நிதனக்கிகைன். நோன் என்ன செய்ய கவண்டும்?
ப

எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக்
கோணைோம்?

ஆம், உங்கள் மருமகளுக்கு அந்ைப்
பைவிக்கோன அறிவு, ைிறன்கள் மற்றும்

இது ஆர்வ முைண்போடு மட்டுமல்ை,
இது Tesco-க்கு எைிைோன கமோெடியோகவும்
இருக்கைோம். உங்கள் கமைோளரிடம் உங்கள்
கவதைகதள நீ ங்கள் எழுப்ப கவண்டும்

அல்ைது உங்கள் உள்ளூர் போதுகோப்பு அல்ைது
ெட்டக் குழுதவத் சைோடர்பு சகோள்ள
கவண்டும்.

ஆர்வ முரண்போடுகள்
சகோள்தக

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்
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சைோண்டு நன்சகோதடகள்
ஏன் அது முக்கியமோனது?
உள்ளூர் மற்றும் கைெிய சைோண்டு நிறுவனங்கதள
ஆைரிப்பைற்கும், பணம், கநரம், ையோரிப்புகள்

மற்றும் கெதவகதள வழங்குவைற்கும் நமது
ெமூகங்களுக்கு உண்தமயோன வித்ைியோெத்தை
ஏற்படுத்தும் நீண்ட வரைோறு நம்மிடம் உள்ளது.

இது எனக்கு எவ்வளவு
முக்கியமோனது?
●

அங்கீ கோரம் சபற்ை நமது சைோண்டு
கூட்டோளர்கதள ஆைரிக்கவும்.

●

சைோண்டு நிறுவனம் ஒரு நிறுவப்பட்ட
கூட்டோளரோக இல்ைோவிட்டோல், நோம் ஆைரிக்கத்
ைிட்டமிட்டுள்ள எந்ைசவோரு சைோண்டு
நிறுவனத்துடனும் ஒருதமப்போடு கோரணமோக

நமது ஆைரதவ வழங்கும்கபோது, நோம் ஆைரிக்கும்

நிறுவனங்கள் சபோருத்ைமோனதவ, நியோயமோனதவ
என்பதை நோம் ெரிபோர்க்க கவண்டியது அவெியம்,
கமலும் நோம் எைிர்போர்க்கும் விைத்ைில் நமது

ெமூகங்களுக்கு உைவுகிகைோம். நோம் செய்யும்

விடோமுயற்ெியுடன் இதணந்து செயல்படவும்.

●

ைகுந்ை அைிகோரத்துடன் மட்டுகம சைோண்டு
நிறுவன நன்சகோதடகதள வழங்கவும்;
அைக்கட்டதள நன்சகோதட சகோள்தகயில்
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள அைிகோர அட்டவதணதயப்
பின்பற்ைி ெரியோன அங்கீ கோரத்தைப் சபைவும்.

●

நமது உள்ளக நிைி ைிரட்டும் நதடமுதைகள்
மற்றும் வழிகோட்டுைல்கதளப் பின்பற்ைவும்.

●

Tesco ஆைரிக்கும் சைோண்டு நிறுவனங்களுக்கு
நன்சகோதடகதள (பணம், சபோருட்கள் அல்ைது
கெதவகள்) வழங்க உங்கள் ெப்தளயர்களுக்கு
ஒருகபோதும் அழுத்ைம் சகோடுக்க கவண்டோம்.

●

Tesco-இன் நற்சபயருக்குத் ைீங்கு விதளவிக்கும்
சைோண்டு நிறுவனங்களுக்கு Tesco நிைி வழங்க
ஒருகபோதும் அனுமைிக்க கவண்டோம்.

எந்ைசவோரு நன்சகோதடகளும் நமது

நற்சபயருக்குத் ைீங்கு விதளவிப்பைில்தை

என்பதையும், ெக அல்ைது ெக பணியோளர்கதளச்
ெட்ட அல்ைது நிைி ெவோல்களிைிருந்து

போதுகோப்பதையும் இது உறுைிப்படுத்ை உைவுகிைது.
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ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக எனது கதட உள்ளூர் இதளஞர் குழுவிற்கு
அவர்களின் கிைிஸ்துமஸ் கரஃப்பிலுக்கோக £50
மைிப்புள்ள ையோரிப்புகதள நன்சகோதட அளித்து
ஆைரிக்கிைது. நோன் என்ன செய்ய கவண்டும்?
Tesco மூைம் நன்சகோதட வருவைோல்,

ப

இதளஞர் குழு சபோருத்ைமோன கைர்வு
என்றும் அதவ பைிவுசெய்யப்பட்ட சைோண்டு
என்றும் நீ ங்கள் உறுைியோக இருக்க
கவண்டும்; உங்கள் உள்ளூர் சைோண்டு
நன்சகோதடகள் வழிகோட்டதைப் போர்க்கவும்.
நன்சகோதடக்கு ஒப்புக்சகோள்வைற்கு முன்
சபோருத்ைமோன அைிகோைத்தைப் சபற
நிதனவில் சகோள்ளுங்கள்; இது £500-க்குக்
கீ ழ் இருப்பைோல் அது உங்கள் கதட
கமைோளைோக இருக்கும்.

கக நம்மில் பத்து கபர் ஒரு சைோண்டு ககோல்ஃப்
ைினத்ைிற்கு ஒரு கைெிய சைோண்டு பங்குைோரர்
அல்ைோை ஒரு சைோண்டு நிறுவனத்ைோல்
அதழக்கப்பட்டுள்களோம். பங்ககற்பைற்குத்
சைோண்டு நிறுவனத்ைிற்கு £20,000 நன்சகோதட
அளித்து வருகிகைோம். இது
அனுமைிக்கப்பட்டுள்ளைோ?

ப

கக பற்பதெயில் 3 வோர விளம்பரத்தை இயக்க
நமது ெப்தளயருடன் பணியோற்ைி வருகிகைோம்.
ஒவ்சவோரு விற்பதனயிலும் 5% சைோண்டு
நிறுவனத்ைிற்கு நன்சகோதட வழங்கப்படும்.
என்ன செயல்முதைதய நோன் பின்பற்ை
கவண்டும்?

ப

இந்ை வதக பைவி உயர்வோனது கோைணம்
சைோடர்போன ெந்தைப்படுத்ைல் (CRM) என
அதழக்கப்படுகிறது, கமலும் இது வணிக
பிரிவு ையோரிப்பு இயக்குநைோல்
அங்கீ கரிக்கப்பட கவண்டும் (குழு சைோண்டு
நன்சகோதட சகோள்தகயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி). அதனத்து CRM
செயல்போடுகளும் தகசயோப்பமிடப்பட்ட
ஒப்பந்ைத்ைோல் ஆைரிக்கப்பட கவண்டும்.

எங்கு கூடுைல்
விவரங்கதளக் கோணைோம்?

•

•
•

ஆம், இருப்பினும், உங்கள் வணிகப் பிரிவின்
நிர்வோகி அல்ைது ைதைதமக் குழுவின்
ஒப்புைல் உங்களுக்குத் கைதவப்படும்,
ஏசனனில் நன்சகோதட £10,000-க்கு கமல்
உள்ளது கமலும் ஒரு கைெிய சைோண்டு
பங்குைோைர் அல்ைோை ஒரு சைோண்டு
நிறுவனத்ைிற்கு நன்சகோதட
அளிக்கப்படுகிறது. நற்சபயர் சைோடர்போன
உரிய விடோமுயற்ெி உள்ளிட்ட சைோண்டு
சைோடர்போன பின்னணி கோகெோதைகள்
நிதறவதடவதை நீ ங்கள் உறுைிப்படுத்ை
கவண்டும். இந்ை நன்சகோதட உங்கள் வணிக
பிரிவு ைகவல் சைோடர்புத் ைதைவரிடம்
புகோைளிக்க நிதனவில் சகோள்ள கவண்டும்,
ஏசனனில் அவர்கள் சைோண்டு
நன்சகோதடகளின் பைிதவப்
பைோமரிக்கிறோர்கள்.

கக எனது ெப்தளயர் ஒரு சைோண்டு நிறுவன
விருது விருந்துக்கு என்தன அதழத்ைிருக்கிைோர்.
நோன் ஏற்றுக்சகோள்ளைோமோ?
ப

இந்ை நிதை, நமது பரிசு மற்றும்
சபோழுதுகபோக்கு சகோள்தகக்கு உட்பட்டது
(44-45 பக்கங்கதளப் போர்க்கவும்).
சபோழுதுகபோக்கின் சமோத்ை மைிப்தப நீ ங்கள்
கண்டுபிடிக்க கவண்டும், மைிப்பு £100-க்கு

(அல்ைது உள்ளூர் அளவுகள்) கமல்
இருந்ைோல் கமைோளர் ஒப்புைல் சபற்று அதைப்
பரிசு பைிகவட்டில் பைிவுசெய்ய கவண்டும்.

குழு சைோடர்புகள்
அல்ைது உள்ளூர்
கோர்ப்பகரட்
விவகோரங்கள் குழு

சைோண்டு நிறுவன
நன்சகோதட சகோள்தக
பரிசு & சபோழுதுகபோக்கு
சகோள்தக

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்
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இன்தெடர் டீைிங் மற்றும்
ெந்தை துஷ்பிைகயோகம்
ஏன் அது முக்கியமோனது?
உங்கள் கவதையின் ஒரு பகுைியோக, Tesco

அல்ைது நோம் வணிகம் செய்யும் நிறுவனங்கதளப்
பற்ைிய “இன்தெடர் ைகவல்கள்” பற்ைி நீங்கள்
அைிந்ைிருக்கைோம்.
உங்கள் செோந்ை நைனுக்கோககவோ பிைருக்கோககவோ
ைகவல்கதளப் பயன்படுத்துவது ெட்டத்ைிற்கும்
நிறுவனக் சகோள்தகக்கு எைிரோனது. இன்தெடர்
ைகவல்களின் அடிப்பதடயில் பட்டியைிடப்பட்ட
பத்ைிரங்கள் கபோன்ை பங்குகள் அல்ைது பிை
பத்ைிரங்கதள விற்பதன செய்வது அல்ைது
வோங்குவது இைில் அடங்கும், இது “இன்தெடர்
டீைிங்” என்று அதழக்கப்படுகிைது, இது
கடுதமயோன குற்ைமோகும். வர்த்ைக முடிதவ
எடுக்க கவறு எந்ை நபரும் உள் தகயோளுைல்

இது எனக்கு எவ்வளவு
முக்கியமோனது?
●

உங்கள் கவதைக்குள் நீங்கள் ைகவல்கதள
தவத்ைிருக்க கவண்டும் எனும்கபோது, நீங்கள்
Tesco PLC இன்தெடர் பட்டியைில்
கெர்க்கப்படுவர்கள்
ீ
மற்றும் குழு நிறுவன
செயைோளரிடமிருந்து அைிவிப்தபப் சபறுவர்கள்.
ீ

●

எந்ைசவோரு நிறுவனத்தைப் பற்ைிய உள்
ைகவல்கதள தவத்ைிருந்ைோல் அந்ை நிறுவனத்ைின்
பங்குகதள நீங்கள் தகயோளக்கூடோது.
எடுத்துக்கோட்டோக, Tesco பங்கு விதை உயரகவோ
அல்ைது குதையகவோ செய்யும் கவதையில்
நீங்கள் ஏைோவது கற்றுக்சகோண்டிருந்ைோல்
அந்ை ைகவல் சவளியிடப்படும்கபோது Tesco-இல்
பங்குகதள வோங்ககவோ விற்ககவோ உங்களுக்கு
அனுமைியில்தை.

விவரத்தைப் பயன்படுத்துவதும் பிைருடன்
அவற்தைப் பகிர்வதும் குற்ைமோகும்.

ெட்டம் மற்றும் நமது உள்துதை சகோள்தகதய
அைிந்து சகோள்ள கவண்டிய சபோறுப்பு நம்
அதனவருக்கும் உள்ளது. நீங்கள் Tesco-க்கு
கவதை செய்வதை நிறுத்ைிய பிைகும் இந்ை
விைிகள் சபோருந்தும்.

●

நீங்கள் Tesco PLC இன்தெடர் பட்டியைில்
கெர்க்கப்பட்டிருந்ைோல், நீங்கள் Tesco PLC பங்கு
ஒப்பந்ைக் குைியீட்டிற்கு இணங்க கவண்டும்;
ெட்டத்ைின்படி நடத்ைப்பட கவண்டிய ெிை
ைனிப்பட்ட விவரங்கதள வழங்க கவண்டும்;
நீங்கள் அல்ைது உங்களுடன் சைோடர்புதடய
நபர்கள் Tesco பத்ைிரங்கதளக் தகயோள்வைற்கு
முன்பு நீங்கள் அனுமைி சபை கவண்டும்.

●

முடிவுகள் அல்ைது சபரிய பரிவர்த்ைதனகள்
கபோன்ை ெிை நிறுவன அைிவிப்புகளுக்கு
முன்னைோக விைிக்கப்பட்டுள்ள “மூடிய

கோைங்களில்” Tesco பங்குகதளக் தகயோள்வைற்கு
உங்களுக்குத் ைதட விைிக்கப்பட்டுள்ளது.
மூடப்பட்ட கோை கைைிகள் ெக பணியோளர்களுக்கு
முன்கூட்டிகய அைிவிக்கப்படும்.

எங்கு கூடுைல்
விவரங்கதளக் கோணைோம்?

•

நிறுவனச் செயைகக் குழு

•

உள்ளூர் ெட்ட இயக்குநர்

•

Tesco PLC பங்கு
தகயோளுைல் ககோட்போடு

•

Tesco PLC சவளிப்படுத்ைல்
தககயடு

50

●

ைவைோன ைகவல்கதளப் பரப்புவைன் மூைகமோ
ஒரு நிறுவனத்ைின் பங்குகளின் விதைதயக்
தகயோள வடிவதமக்கப்பட்ட பிை செயல்களில்
ஈடுபடுவைன் மூைகமோ நீங்கள் ெந்தை
துஷ்பிரகயோகத்ைில் ஈடுபடக்கூடோது.

●

யோரோவது இன்தெடர் டீைிங்கில் ஈடுபட்டைோக
நீங்கள் நிதனத்ைோல் நீங்கள் கட்டோயம் கூை
கவண்டும்.

நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக “இன்தெடர் ைகவல்கள்” என்ைோல் என்ன?
ப

சபோது ைகவல் சவளியிடப்படோை ஒரு
நிறுவனம் பற்றிய குறிப்பிட்ட ைகவல்களும்,
பங்குகள் அல்ைது பிற பத்ைிைங்கதள
வோங்கைோமோ, விற்கைோமோ அல்ைது
தவத்ைிருக்கைோமோ என்பதைத்
ைீர்மோனிக்கும்கபோது ஒரு நியோயமோன
முைலீட்டோளர் முக்கியமோகக் கருதுவோர்.

கக ஒரு சபோது ஒப்பந்ை வர்த்ைக நிறுவனத்ைிற்கு
ஒரு சபரிய ஒப்பந்ைத்தை Tesco
வழங்கவிருப்பைோகக் ககள்விப்படுகிகைன்.
ஒப்பந்ைம் தகசயழுத்ைிடப்பட்டு சபோதுவில்
சவளியிடும் முன் நோன் ெப்தளயரில்
பங்குகதள வோங்கைோமோ?
ப

கக இன்தெடர் டீைிங் பற்ைி நோன் எங்கக அைிகம்
அைிய முடியும்?
ப

நமது பங்கு தகயோளுைல் ககோட்போடு
மற்றும் நமது இன்தெடர் சுருக்கக்
குறிப்தபப் போர்க்கவும். Tesco PLC
சவளிப்படுத்ைல் தககயட்டில் கமைோண்தம
மற்றும் சவளிப்படுத்ைல் பற்றிய கூடுைல்
ைகவல்கள் கிதடக்கின்றன.

கக Tesco PLC இன்தெடர் பட்டியைில் இருக்கிகைன்,
ெிை Tesco பங்குகதள வோங்க விரும்புகிகைன்.
மூடிய கோைகட்டத்ைில் நிறுவனம் இல்தை,
எனகவ நோன் கமற்சகோண்டு வர்த்ைகம்
செய்யைோமோ?
ப

இல்தை, நீ ங்கள் (மற்றும் உங்கள்
இதணக்கப்பட்ட நபர்கள்) Tesco PLC பங்கு
ஒப்பந்ைக் குறியீ ட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
நதடமுதறகதளப் பின்பற்ற கவண்டும்,
ஏசனனில் நீ ங்கள் Tesco PLC இன்தெடர்
பட்டியைில் ெக பணியோளைோக இருந்ைோல்
ெமோளிக்க உங்களுக்கு அனுமைி கைதவ.

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

இல்தை. Tesco அல்ைது கவறு எந்ை
நிறுவனத்ைிலும் இன்தெடர் ைகவல்களின்
அடிப்பதடயில் பங்குகதள வோங்குவது

அல்ைது விற்பது இன்தெடர் டீைிங்கோகக்
கருைப்படுகிறது, இது ெட்டவிகைோைமோனது.
கக அைற்குப் பைிைோகச் ெப்தளயர் நிறுவனத்ைில்
பங்குகதள வோங்க நண்பதர ஊக்குவிக்க
முடியுமோ?
ப

இல்தை. இது “டிப்” வழங்குைல் எனப்படும்.
ைகவதை கவறு யோருக்கும் அனுப்பகவோ
அல்ைது மற்றவர்களிடமிருந்து இத்ைதகய
ைகவல்களின் அடிப்பதடயில் தகயோள
ஊக்குவிக்ககவோ உங்களுக்கு அனுமைியில்தை.

கக ெந்தை எைிர்போர்ப்புகதள நோம் கணிெமோக
மீ றுகவோம் என்பதைக் கோட்டும் குைியீட்டு நிைி
முடிவுகளின் ைகவதை அைிந்துள்களன். நோன்
என்ன செய்ய கவண்டும்?

ப

ெந்தையில் ெரியோன ைைதவ வழங்கத் ைவறியது
ைீவிைமோன ெிக்கல். குழுவோனது ைகவல்கதளப்
சபோருத்ைமோன மற்றும் உடனடியோக
சவளிப்படுத்துவதை கமற்போர்தவயிட ஒரு
செயல்முதறதயக் சகோண்டுள்ளது. நீ ங்கள்
உடனடியோக உங்கள் நிைி அல்ைது ெட்ட
இயக்குநரிடம் கபெ கவண்டும் அல்ைது
போதுகோப்பு தமயம் (Protector Line)-ஐ அதழக்க
கவண்டும்.
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அைெியல் நடவடிக்தகயில்
ஈடுபடுவது
ஏன் அது முக்கியமோனது?
வணிகம் செய்வைன் ஒரு பகுைியோக, உைசகங்கும்
உள்ள அரசுகள், கட்டுப்போட்டோளர்கள், சபோது நைன்
குழுக்கள், சைோழில் ெங்கங்கள் மற்றும் பிை ஒத்ை
அதமப்புகளுடன் நோம் ஈடுபடுகிகைோம்.
நமது வோடிக்தகயோளர்கதளயும் நமது ெக
பணியோளர்கதளயும் போைிக்கும் பிரச்ெிதனகள் குைித்ை

நமது நிதைதய அவர்களுக்குத் சைரிவிக்க நோம்
இதைச் செய்கிகைோம். இந்ை ைகவதை நோம்
கநரடியோககவோ வர்த்ைக அதமப்புகளின் உறுப்பினர்கள்
மூைமோககவோ சகோள்தக நிறுவனங்கள் மூைமோககவோ
வழங்குகிகைோம். பிரச்ெிதனகள் குைித்ை நமது புரிைதை
அைிகரிக்க இந்ை உறுப்பினர்கள் உைவுவகைோடு
சைோடர்புதடய சகோள்தக மற்றும் ஒழுங்குமுதை
விவோைங்களில் ஆக்கப்பூர்வமோக ஈடுபட எங்களுக்கு
உைவுகிைோர்கள்.
அரெியல் ஈடுபோட்தட நிர்வகிக்கும் அதனத்து
ெட்டங்களுக்கும் நோம் இணங்குவதை நோம்
எப்கபோதும் உறுைிசெய்கிகைோம். ஒரு வணிகமோக,
நோம் அரெியல் ரீைியோக நடுநிதை வகிக்கிகைோம்.
நோம் எந்ை அரெியல் கட்ெியுடன் இதணந்து
செயல்படவில்தை. நோம் அரெியல்
நன்சகோதடகதளயும் செய்வைில்தை.

இது எனக்கு எவ்வளவு
முக்கியமோனது?
• அரசுத் துதைகள், அரெியல்வோைிகள் அல்ைது
அரெியல் நடவடிக்தகக் குழுக்களிடமிருந்து
ஏகைனும் கடிைப் பரிமோற்ைங்கள் அல்ைது
ைகவல்களுக்கோன ககோரிக்தககதளப் சபற்ைோல்
எப்கபோதும் உங்கள் அரசு உைவுகள் அல்ைது
ைகவல் சைோடர்பு குழுதவ அணுகவும்.

• அரெியல்வோைிகள் அல்ைது அரெியல்
கட்ெிகளோல் ஏற்போடு செய்யப்பட்ட நிகழ்வுகளின்
ஸ்போன்ெர்ஷிப் உட்பட அரெியல்
நன்சகோதடகளுக்கோன எந்ைசவோரு
ககோரிக்தகயும், உங்கள் உள்ளூர் அரெோங்க
உைவுகள் அல்ைது ைகவல் சைோடர்பு மற்றும்
ெட்ட குழுக்களிடம் முடிவு எடுக்க அனுப்பப்பட
கவண்டும்.
• பரிசு மற்றும் சபோழுதுகபோக்கு
சகோள்தகதயச் ெரிபோர்க்கவும், ஒரு சபோது
அைிகோரிக்குப் பரிசு வழங்குவதைகயோ
மகிழ்விப்பதைகயோ கருத்ைில் சகோண்டோல்
உங்கள் ெட்ட இயக்குநதரத் சைோடர்பு
சகோள்ளவும்.

• ஜனநோயகச் செயல்போட்டில் நீங்கள் ஈடுபட
உங்களுக்குச் சுைந்ைிரம் உள்ளது - அங்கு வோழும்
மற்றும் பணிபுரியும் மக்கள் அதை ஒரு ெிைந்ை
இடமோக மோற்றுவைில் ஈடுபடும்கபோது ஒரு
ெமூகம் வலுவதடகிைது. ஆனோல் நீங்கள்
Tesco-க்கு அல்ை, உங்கள் ெோர்போகச்
செயல்படுகிைீர்கள் என்பதை எப்கபோதும்
சைளிவோக இருக்கவும்.
• எந்ைசவோரு அரெியல் நடவடிக்தகயும்

உங்கள் கநரத்ைிகைகய நடக்க கவண்டும்,
உங்கள் கவதைதயப் போைிக்கக்கூடோது.
வோடிக்தகயோளர்கள், ெகோக்கள் அல்ைது
கவறு யோரிடமும் நீங்கள் எவ்வோறு
நடந்துசகோள்கிைீர்கள் என்பதை உங்கள்
அணுகுமுதை போைிக்கக்கூடோது.
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நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக Tesco ெோர்போக நோன் அரெியல் நன்சகோதட
அளிக்கைோமோ?
ப

இல்தை. நோம் அைெியல் கட்ெிகளுக்ககோ
அல்ைது கவட்போளர்களுக்ககோ
நன்சகோதடகதள வழங்குவைில்தை.

கக போரோளுமன்ைத்ைில் ஒரு இடத்ைிற்கோன உள்ளூர்
கவட்போளர் பிரச்ெோரத்ைிற்கு உைவ நோன்
கவதையிைிருந்து நோன் விழ கவண்டுமோ?
ப

கக அதமச்ெரின் சைோண்டு நிகழ்ச்ெிக்கு
Tesco நிைியுைவி செய்ய முடியுமோ?
ப

இதுகபோன்ற ககோரிக்தககதள உங்கள்
ெட்ட மற்றும் அைசு உறவுகள் அல்ைது
ைகவல்சைோடர்பு குழுக்களுடன் விவோைிக்க
கவண்டும், சைோண்டு கோரியத்ைிற்கோகவும்
இருந்ைோலும், அைெியல் கோைணம் இல்தை
என்றோலும். நிகழ்வின் ஸ்போன்ெர்ஷிப் இைஞ்ெம்
அல்ைது பிற புகழ்சபற்ற கவதைகளுக்கு
வழிவகுக்கோது என்பதையும் அது போகுபோடற்றது
என்பதையும் நீ ங்கள் உறுைிப்படுத்ை கவண்டும்.
Tesco, ஒரு அைெியல் நடுநிதை அதமப்பு
என்பதை நிதனவில் சகோள்ளவும்.

என்னவோக இருந்ைோலும், உங்கள் அைெியல்
நம்பிக்தககள் Tesco-க்கோன உங்கள் பணியில்
ைதையிடோது என்பதை உறுைிப்படுத்ை கவண்டும்.
கக மது விற்பதன குைித்து கவதை சைரிவிக்க நமது
கதட கமைோளதரச் ெந்ைிக்க கமயர் ககட்டுக்
சகோண்டோர். நோன் என்ன செய்ய கவண்டும்?
ப

கக நோன் ரியல் எஸ்கடட் கவதை செய்கிகைன்.

Tesco-ஐப் போைிக்கும் ஒரு பிரச்ெிதன குைித்து நோன்
ைிட்டங்களுக்கோன அதமச்ெரிடம் கபெ முடியுமோ?

ப

அைசு அைிகோரிகதள ஈடுபடுத்துவைற்கு முன்பு
உங்கள் அைசு உறவுகள் அல்ைது ைகவல்
சைோடர்பு குழுதவ நீ ங்கள் கைந்ைோகைோெிக்க
கவண்டும் மற்றும் எந்ைசவோரு ஈடுபடும்
ைிட்டத்தையும் கூட்டோக ஒப்புக் சகோள்ள
கவண்டும். Tesco-இல் உள்ள நிபுணரிடமிருந்து
ஒரு ெிக்கதைப் பற்றி அைிகோரிகள் கநைடியோகக்
ககட்க இது சபரும்போலும் உைவியோக
இருக்கும்.

எங்கு கூடுைல்
விவரங்கதளக் கோணைோம்?

•
•
•
•
•

குழு ெட்ட அரசு
உைவுகள் குழு
ைகவல் சைோடர்புத்
ைதைவர்
அரெியல் ஈடுபோட்டிற்கோன
வழிகோட்டி
பரிசு & சபோழுதுகபோக்கு
சகோள்தக
சைோண்டு நிறுவன
நன்சகோதட சகோள்தக

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

இந்ைக் ககோரிக்தகதய உங்கள் மனித வள
உறுப் பினருடன் குழுவுடன் விவோைிக்க
கவண்டும், அவர்கள் கவதையில் இருந்து
ஊைியம் சபறோை விடுப்பு எடுப்பைற்கோன
செயல்முதறதய விளக்குவோர்கள். விதளவு

நல்ை அருகில் உள்ளவர்களோக இருக்க,
உள்நோட்டில் கைர்ந்சைடுக்கப்பட்ட அைிகோரிகளின்
கவதைகளுக்கு நோம் பைிைளிக்க கவண்டியது
அவெியம். உங்கள் அைசு உறவுகள் அல்ைது
ைகவல்சைோடர்பு குழுவுடன் நீ ங்கள் இந்ை
முன்சமோழிதவப் பற்றி விவோைிக்க கவண்டும்,
கமலும் கமயதைச் ெந்ைித்து அவைது
கவதைகதளக் ககட்க ெிறந்ை வழிதய
ஒப்புக் சகோள்ள கவண்டும்.

கக அடுத்ை வோரம் எனது கதடக்குச் செல்ை
முடியுமோ என்று உள்ளூர் அரெியல்வோைி ஒருவர்
ககட்டுள்ளோர். இதை நோன் ஒப்புக் சகோள்ளைோமோ?
ப

அைெியல்வோைியின் முதறயோன வருதகக்கு
ஒப்புக்சகோள்வைற்கு முன்பு எப்கபோதும் அைசு
உறவுகள் அல்ைது ைகவல்சைோடர்புகளில் உள்ள
ெக பணியோளர்களுடன் கைந்ைோகைோெிக்கவும்.
ஒரு பைிதை வழங்குவைற்கு முன் எந்ைசவோரு
முன்சமோழியப்பட்ட வருதகயின்
கநோக்கத்தையும் சூழதையும் நோம் புரிந்து
சகோள்ள கவண்டும்.

கக ஒரு அரெியல் கட்ெி அல்ைது
சைோழிற்ெங்கத்ைோல் ஏற்போடு செய்யப்பட்ட
வரகவற்புக்கு Tesco நிைியுைவி செய்ய முடியுமோ?
ப

இதுகபோன்ற ககோரிக்தககதள உங்கள் ெட்ட
மற்றும் அைசு உறவுகள் அல்ைது ைகவல்
சைோடர்பு குழுவுடன் விவோைிக்க கவண்டும்.
ஸ்போன்ெர்ஷிப் அங்கீ கரிக்கப்பட்டோல்,
வருடோந்ைிை அறிக்தகக்கோன Tesco-இன்
அைெியல் நன்சகோதடகள் குறித்ை
அறிக்தகதயத் ையோரிக்கும் குழு அைசு
உறவுகளுக்கு நீ ங்கள் சைரிவிக்க கவண்டும்.
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துல்ைியமோன கணக்கியல்
மற்றும் பணகமோெடி
ஏன் அது முக்கியமோனது?

இது எனக்கு எவ்வளவு

பங்குச் ெந்தைகள் மற்றும் பங்குைோரர்களுக்கோன

முக்கியமோனது?

நமது கடதமகதளப் பூர்த்ைி செய்ய, நமது நிைித்

ைகவல்கள் அதனத்தும் நிறுவனத்ைின் கணக்குகளில்

•

வருமோனத்தை அல்ைது செைவுகதளக் கணக்கிடும்

துல்ைியமோகப் புகோரளிக்கப்பட கவண்டும்.

பணியில் ஈடுபட்டிருந்ைோல், எங்களின் Tesco குழு

ைரவு எப்கபோதும் ெரியோகவும் ெரியோன கநரத்ைிலும்

உங்கள் பைவிக்குப் சபோருந்தும் என்பதைக்

இைன் சபோருள் வருமோனம் மற்றும் செைவுத்

கணக்கியல் சகோள்தககள் மற்றும் அது எப்படி

பைிவு செய்யப்படுவதை உறுைிசெய்கிைது.

குைித்து அைிந்து தவத்ைிருக்கிைீர்களோ என்பதை

பண அலுவைகத்ைிலும், நம் ைதைதம அலுவைக
செயல்போடுகளிலும், நோம் அதனவரும்

உறுைிப்படுத்ைிக்சகோள்ளவும்.
•

உறுைிசெய்து, நிைி மற்றும் நிைி ெோரோை ைகவல்கதளப்
பைிவு செய்வைில் கநர்தமயுடன் செயல்பட

ைகவல்கள் மட்டும்.
•

உட்பட அதனத்து ைகவல்களுக்கும் சபோருத்ைமோன

அைிக்தகயிடல் விைிகள் சபருகிய முதையில்

பைிவுகதளப் பரோமரிக்க கவண்டும்.

கண்டிப்போனதவ, கமலும் அதவ நமது செோந்ை

•

கவண்டும்.

வதகயோன ைீவிரவோைம், ஆகியவற்தை முதையோன நிைி

நமது பயண மற்றும் செைவினக் சகோள்தககதளக்
குைித்ை விழிப்புணர்வுடன் இருப்பதுடன், உங்கள்

குழுதவச் கெர்ந்ைவர்களும் அகை விழிப்புணர்தவக்

Tesco வங்கி உட்பட, குற்ைச் செயல் மூைம் உற்பத்ைி

செய்யப்பட்ட சைோதகதயச் செலுத்துவது, கமோெமோன

அதனத்து நிைிரீைியோன ைகவல்கதளக் குைித்துத்
சைரிவிக்கும் விதைப்பட்டியல்கள், ரெீதுகள்

கவண்டும். உள்ளூர் மற்றும் ெர்வகைெ நிைி

உள் அைிக்தகக் சகோள்தககளுடன் பின்பற்ைப்பட

ெரியோன நிைிரீைியோன ெமர்ப்பித்ைல் கோைத்துடன்

சைோடர்புதடய மற்றும் துல்ைியமோன நிைிரீைியோன

கநர்தமயோனவர்கள் என்பதை இறுைிவதர

சகோண்டிருக்கிைோர்களோ என்பதை உறுைிப்படுத்ைவும்.
•

உங்களின் உள்ளூர் நிைிக் குழுவுடன் சநருக்கமோக

அதமப்புக்குள் செலுத்துவது உள்ள செயல்போடுகளோக

பணிபுரியுங்கள். வருமோனத்தைகயோ அல்ைது

செய்யைோம் என்னும் ெோத்ைியமோன விஷயத்தைக்

சைளிவில்ைோமல் இருந்ைோல் உள்ளூர் குழுவின்

செைவினத்தைகயோ எப்படிப் பைிவு செய்வது என்பைில்

நமது வணிகத்தைக் குற்ைவோளிகள் பயன்படுத்ை முயற்ெி

வழிகோட்டுைதைப் சபற்று பணிபுரியவும்.

குைித்து நோம் கண்டிப்போக விழிப்புடன் இருக்க

கவண்டும். இதைப் சபோதுவோகப் பண கமோெடி எனக்

•

குைிப்பிடுவோர்கள். பண கமோெடியிகைோ பிை நிைிரீைியோன

ைணிக்தகயோளர்கள் கணக்கீ டு செய்யும்கபோது, அைற்குத்

குற்ைங்களிகைோ ஈடுபடும் ைனிநபர்களுக்கும்,

கைதவயோன ைகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்கதள வழங்கி

நிறுவனங்களுக்கும் கடுதமயோன அபரோைங்கள்
விைிக்கப்படும்.

நமது கணக்குகதள உள்ளக மற்றும் சவளி

அவர்களுடன் ஒத்துதழக்கவும்.
•

ைவைோன நிைித் ைகவல்களோக இருக்கும் என்கைோ

அல்ைது பணியோளர்கள் மூைம் சபோய்யோன பைிவுகள்
தவக்கப்பட்டுள்ளன என்று நம்புவைற்கு உங்களிடம்

எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக் கோணைோம்?

•
•

•
•

குழு நிைிக் குழு அல்ைது
உள்ளூர் நிைிக் குழு
குழுப் போதுகோப்பு, போதுகோப்பு
மற்றும் எைிர்த்சைரிைல்
குழு அல்ைது உள்ளூர்
போதுகோப்புக் குழு
குழுச் ெட்ட வணிக
ஒருதமப்போடு குழு அல்ைது
உள்ளூர் ெட்டக் குழு.
Tesco குழு கணக்கியல்
சகோள்தக

ஆைோரங்கள் அல்ைது கோரணம் இருந்ைோல் உள்ளூர்
பாதுகாப்பு மமயம் (Protector Line) அல்ைது நிைி

இயக்குநர், போதுகோப்பு இயக்குநர், தைன் கமைோளர்
ஆகிகயோரிடம் புகோர் சைரிவிக்கவும்.
•

வோடிக்தகயோளரின் முைலீட்தடக் தகயோளுவைில்
உட்பட்டு இருந்ைோகைோ, சபரு மைிப்புள்ள பணப்

பரிவர்த்ைதனகளில் ஈடுபட்டிருந்ைோகைோ பண கமோெடிக்கு
எைிரோன விழிப்புணர்தவ கதடப்பிடிப்பைற்கோன

வழக்கமோன பயிற்ெிதய முடித்ைிருக்கிைீர்கள் என்பதை
உறுைிப்படுத்ைிக்சகோள்ளவும்.
•

ெப்தளயர் ஏற்போடுகளுக்கோன எைிர்போரோவிைமோன
மோற்ைங்கதளச் சுற்ைி ஏற்படும் அபோயங்கதளக்

குைித்து விழிப்புடன் இருங்கள். எடுத்துக்கோட்டோக,
சைரிந்ை வரி புகைிடம் ஒன்றுக்கு ெப்தளயர்

அவருதடய வங்கிக் கணக்தக மோற்றுவைோகும்.

இது ஒரு அபோயகரமோன செய்ைியோக இருக்கைோம்.
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நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக நமது கெமிப்பகத்ைின் கழிவுகதள வழக்கமோகப்
பைிவு செய்யும் ெக பணியோளருக்கோக இன்று நோன்
பணியோற்றுகிகைன். நோன் பைிவு செய்ை எண்கள்
வழக்கத்தை விட மிகக் குதைவோக இருப்பதை
நோன் கவனித்கைன். இது ஒரு பிரச்ெதனயோ?
ப

கழிவு மைிப்புகள் வித்ைியோெமோக இருப்பைற்குப்
பை கோைணங்கள் உள்ளன. நமது சகோள்தககள்
மற்றும் நதடமுதறகளுக்கு ஏற்றவோறு தைன்

கக P8-இல் ஒரு விளம்பரத்தை நோன்
நடத்ைிக்சகோண்டிருக்கிகைன். ெப்தளயர்
சைோதகக்கோக £1m-ஐ அளித்ைிருக்கிைோர்.
விளம்பரப்படுத்துைல் கட்டோயம் நடக்கும்
என்று சைரிந்ைிருந்ைோல், வருமோனத்தை
முன்கூட்டிகய நோன் கணக்கிடைோமோ?
ப

முதறயில் ைைவுகள் பைிவுசெய்யப்படவில்தை
என நீ ங்கள் நிதனத்ைோல், உடனடியோக உங்கள்
தைன் கமைோளர் அல்ைது போதுகோப்பு தைன்
கமைோளரிடம் கபசுங்கள்.
கக வோடிக்தகயோளரின் Tesco வங்கிக் கணக்கு வழியோக
வழக்கமோன பரிவர்த்ைதனகதள விட அைிகமோன
எண்ணிக்தகதய நோன் கவனித்ைிருக்கிகைன். இதை
நோன் புகோரளிக்கைோமோ?
ப

பண கமோெடியுடன் இதணத்துச்
ெந்கைகப்படக்கூடிய எந்ை விைமோன
நடவடிக்தகயும் கநைடியோகப் புகோைளிக்கப்பட
கவண்டியைோகும். பண கமோெடி சைோடர்போன
விஷயங்கதளப் புகோைளிக்கத் ைவறுவது
ைீவிைமோன விதளவுகளுக்கு வழி வகுக்கும்.

கக நமது வழக்கமோன வோடிக்தகயோளர்களில் ஒருவர்,
அெோைோரணமோன அளவில் அைிக அளவிைோன
சைோதகதயச் ெரக்குகளுக்குப் பணமோக
வழங்கினோர். நோன் இது குைித்து
கவதைப்படகவண்டுமோ?
ப

ஆம். இது அப்படியோன “பிைச்ெதனக்குரிய
விஷயம்”ைோன். உங்கள் தைன் கமைோளரிடம்
நீ ங்கள் கபெகவண்டும்.

ெோைோைண கணக்கியல் நதடமுதறயின் படி,
நிைிக் கோைத்ைில், அது நடந்ை கோைத்ைில்
வருமோனம் பைிவு செய்யப்படகவண்டும்.
P8-இல் மட்டுகம பைிவு செய்யப்பட
கவண்டும். கூடுைைோன ைகவலுக்கு உங்கள்
நிைி கமைோளரிடம் கபசுங்கள்.

கக வழக்கமோன ெப்தளயர் அைன்
உரிதமயோளர்களின் அதடயோளத்தை சவளியிட
மறுக்கிைோர். ஏசனனில், அவர்கள் அந்ை ைகவல்
ரகெியமோனது என ககோருகிைோர்கள்.
பின்புைத்ைில் ெரிபோர்க்கப்பட்ட ைகவல்
அதனத்தும், அது சவளிநோட்டு அைிகோர
வரம்பில் உள்ளவர்களோல் நடத்ைப்படுவைோகக்
கோட்டுகிைது. நோன் என்ன செய்யகவண்டும்?
ப

இது ஒரு ஆபத்ைோன அறிகுறி. ெட்ட ரீைியோக
ஆகைோெதனகதளயும், அறிவுதைகதளயும்
சபற கவண்டும். நிறுவனத்ைின் உண்தமயோன
உரிதமயோளரின் அதடயோளத்தை
மதறப்பசைன்பது, ெிக்கைோன உரிதமயோளர்
கட்டதமப்புகளின் கைோற்றத்தை அளித்து
நிைியின் மூைத்தை மதறத்து, பணகமோெடி
செய்வைற்கு வழி வகுத்துவிடும்.

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்
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நமது ைகவதைப் போதுகோப்போக
தவப்பது

ஏன் அது முக்கியமோனது?

•

வதைத்ைளங்கதளப் பயன்படுத்ை கவண்டோம்.

நமது சவற்ைிக்குத் ைகவல்கள் முக்கியமோனதவ.
விதரவோகவும், போதுகோப்போகவும் ைகவதைப்

பரிமோறுைல் என்பது, கதடகளுக்கோன ையோரிப்புகதளச்

அங்கீ கரிக்கப்படோை சபோது ஆவணம் பகிரும்
எடுத்துக்கோட்டோக, Dropbox, Google Drive.

•

ைனிப்பட்ட ைகவல்கதள மிகவும் போதுகோப்புடன்

ெரியோன கநரத்துக்கு வோங்குவைற்கும், விற்பதன

தகயோளுங்கள். போதுகோப்போக தவத்ைிருந்து

ைகவதை வோடிக்தகயோளர்களுக்குத் சைரிவிப்பைற்கும்

போதுகோப்போகவும், சைோடர்புதடயைோகவும் இல்ைோை

போதுகோப்போன முதையில் நீக்குங்கள்.

ைரதவ ஆரோய்ந்து பைிைளிப்பைற்கும், அளிக்கப்பட்ட

நிதையில் ைகவல்கதள சவளியிடோைீர்கள்.

அனுமைிக்கிைது.

ைகவல்கதளச் ெரியோன முதையில் பயன்படுத்துவது

•

என்பதும், Tesco ைகவதை இழக்கோமல் இருப்பதும்,

பணியோளர்களுக்கும் அவெியமோனது. உங்களுக்கு

வழங்கப்பட்ட அதனத்து பயிற்ெிகதளயும் ெரியோன

ைவைோகக் தகயோளோமல் இருப்பதும் முக்கியம்.

கநரத்ைில் நிதைவு செய்கிைீர்கள் என்பதை

இல்தைசயனில், அது குற்ைவோளிகளுக்கும், கமோெடி

உறுைிப்படுத்ைவும்.

செய்பவர்களுக்கும் ெோைகமோக அதமயைோம். ைனிப்பட்ட
ெோைனங்களில் ைகவதை அணுகும்கபோகைோ, சபோது

Wi-Fi சநட்சவோர்க்குகளில் இருக்கும்கபோகைோ, அதனத்து

•

சைரிவிக்கவும். ைனிப்பட்ட இதணய முகப்பில்

பயன்படுத்ைகவண்டும் என்னும் சபோறுப்பு உள்ளது.

வழிகோட்டுைல்கதளப் பின்பற்ைவும் (இதணய முகப்பு

Tesco ைகவதைச் ெரியோகவும் போதுகோப்போகவும்

இல்தைசயன்ைோல், உங்கள் உள்ளூர் ைனிப்பட்ட

பயன்படுத்ை கவண்டிய சபோறுப்பு உள்ளது.

குழுதவத் சைோடர்புசகோள்ளவும்).

IT கருவி மற்றும் வெைிகதளப் பயன்படுத்துைல்
•

பயன்படுத்துவது, போகுபோடு கோட்டும் விஷயங்கள்,
ெட்டத்துக்கு எைிரோன விஷயங்கள் மற்றும்

ைகவதைப் போதுகோப்போக தவக்ககவண்டும்

Tesco சகோள்தகக்கு எைிரோன எவற்தையும்,

எப்கபோதும் வலுவோன கடவுச்செோற்கதளப்

Tesco கைப்டோப்புகள், சமோதபல் ெோைனங்கள்,

பயன்படுத்ைகவண்டும். சைோடர்பில்ைோை நோன்கு

உருவோக்குவைற்கோன ெோைனங்கள் அல்ைது

அகரோைி வோர்த்தைகதள ஒன்ைோகப் பயன்படுத்ைி

பிதணயங்கள் மூைம் செய்யக்கூடோது.

உங்கள் கடவுச் செோல்தைக் கட்டதமக்கைோம்.

உங்களுக்கு நிதனவில் தவத்துக்சகோள்ளக்கூடிய
நோன்கு வோர்த்தைகதளயும், மற்ைவர்களோல்

•

அெோைோரணமோன செயல்போடுகள் இருந்ைோல்,

கைர்ந்சைடுக்கவும்.

மோல்கவர் இருப்பைற்கோன அைிகுைிகளோகக்

கடவுச்செோற்கள், PINகள் அல்ைது வங்கித்

ைகவல்கள் கபோன்ை முக்கியத் ைகவல்கதள

சமதுவோக இயங்கக்கூடிய கணினிகள், அடிக்கடி
செயைிழக்கும் கணினிகள், போப்-அப்கள் மற்றும்

எளிைில் கணிக்க முடியோை வோர்த்தைகதளயும்
•

ைீங்கு விதளவிக்கக்கூடியது என நிதனக்கக்கூடிய
எந்ை சபோருட்கதளயும் விநிகயோகிப்பது அல்ைது

முக்கியமோனது?
•

ைகவல் ெமரெம் நடந்ைிருக்கிைது என்று உங்களுக்குச்
ெந்கைகம் ஏற்பட்டோல், உடனடியோக அதைத்

பணியோளர்களுக்கும் Tesco ெோைனங்கதள எப்படிப்

இது எனக்கு எவ்வளவு

ைகவல் போதுகோப்பு விழிப்புணர்வு அதனத்து

கருைி உடனடியோக அதைச் ெரிசெய்யுங்கள்.
f

ஒருகபோதும் பகிரோைீர்கள்.
•

ைகவல்கதள ஒருங்கிதணத்து, அதடயோளம்

கோணும் வதகயிலும் அணுகும் வதகயிலும்
தவக்க கவண்டும்.
•

ைகவதை தவத்துக்சகோள்வது அல்ைது நீக்குவது
குைித்து எந்ை கைதவகதளயும் குைித்து

எங்கு கூடுைல்
விவைங்கதளக்
கோணைோம்?

•

விழிப்புடனும், மைிப்புடனும் இருங்கள்.
•

அலுவல் ரீைியோன விஷயங்களுக்குச் செோந்ை
மின்னஞ்ெதைப் பயன்படுத்ைோைீர்கள்.

•

ஆவணங்கதளப் பகிர்வைற்கு Tesco-வோல்

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட OneDrive, ைனிநபர்களுக்கு

அணுகல் அளிப்பைற்கு ெக பணியோளர்களுக்கு
அனுமைி ைருகிைது. அதைப் பயன்படுத்ைவும்.
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•

சைோழில்நுட்ப அபோயம்
& இணக்கமோன
குழு அல்ைது
உள்ளூர் ைகவல்
போதுகோப்புக் குழு

ஏற்றுக்சகோள்ளக்கூடிய
பயன்படுத்துைல்
சகோள்தக

நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக மோல்கவர் இருப்பைோக நோன் நம்பிய ெிை
இதணப்புகள் எனக்கு மின்னஞ்ெல் செய்யப்பட்டு
இருந்ைது. அந்ை இதணப்தபத் ைவைிப்கபோய் கிளிக்
செய்துவிட்டோல், நோன் என்ன செய்ய கவண்டும்?
ப

சைரிந்ை நபர்களிடமிருந்து கிதடக்கும்
மின்னஞ்ெல்கதள மட்டுகம பயன்படுத்ை
கவண்டும். ெந்கைகம் ைைக்கூடிய சைரியோை
மின்னஞ்ெல்களில் இருந்து அனுப்பப்படும்
கவறு எந்ை இதணப்புகதளயும் அல்ைது
ஆவணங்கதளயும் ைிறக்கக்கூடோது.

Tesco கணினி மோல்கவர் கோைணமோகப்
போைிக்கப்பட்டுள்ளைோக நீ ங்கள் கருைினோல்,
24/7 கிதடக்கும் போதுகோப்புச் செயல்போட்டு
தமயத்துக்கு மின்னஞ்ெல் செய்யவும்:
information.security@tesco.com. அது ைவறோன
ஃபிஷிங் மின்னஞ்ெல் என்று நீ ங்கள்
கருைினோல், அந்ை மின்னஞ்ெதை நீ க்குவைற்கு
உடனடியோக phishing@tesco.com என்னும்
மின்னஞ்ெலுக்குப் புகோர் சைரிவிக்கவும்.
கக வட்டில்
ீ
இருந்து பணிபுரிவைோகத் ைன்தன
அைிமுகப்படுத்ைிக்சகோண்ட பணியோளர்
ஒருவரிடமிருந்து எனக்கு அதழப்பு வந்ைது.

அவர்களுதடய அலுவைக மின்னஞ்ெல் அல்ைோை
ைனி மின்னஞ்ெல் ஒன்றுக்குப் பை ைகவல்கதள
அனுப்புமோறு அவர்கள் என்தனக் ககட்போர்களோ?
இதை நோன் செய்யைோமோ?

ப

இல்தை. ைனிப்பட்ட மின்னஞ்ெல் முகவரிக்கு
நீ ங்கள் எந்ை ைகவதையும் அனுப்பக்கூடோது.
அது போதுகோப்போனது அல்ை. நமது ைகவல்
மைிப்புமிக்கது. ைகவல்ைோன் ைிருடப்படுவதைகயோ
அங்கீ கரிக்கப்படோைவர்களுக்கு
சவளியிடுவதைகயோ ைடுத்து ைகவதைப்
பைோமரிக்க கவண்டும். ைகெியமோன ைைதவ
அனுப்பும்கபோது, ஆவணங்கள்
கடவுச்செோல்ைோல் போதுகோக்கப்பட்டிருப்பதை
உறுைிப்படுத்ைிக்சகோள்ளவும்.

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

கக வட்டுக்குப்
ீ
கபோகும் அவெரத்ைில், கைப்டோப்தப
ரயிைிகைகய விட்டுவிட்கடன். அதைக்
கோணவில்தை. நோன் என்ன செய்ய கவண்டும்?
ப

உங்கள் தைன் கமைோளருக்கு கைப்டோப்
கோணவில்தை என்பதை சைரியப்படுத்ைவும்
கமலும், அலுவைக ஆைைவு தமயத்ைில்
டிக்சகட்தடப் பைிவு செய்யவும்.

கக ரகெியமோன அல்ைது ரகெிய வணிகத்
ைகவதை எப்படிப் போதுகோப்போக நீக்குவது?
ப

ஷ்சைட்டிங் இயந்ைிைத்ைில் கபோடவும்
அல்ைது ைகெியமோன தப/பின்னில்
கபோடவும்.

கக அதழப்பவருக்கு எப்படிப் பைிைளிக்க
கவண்டும்? “ஹகைோ, IT உைவிதமயத்ைில்
இருந்து போல் கபசுகிகைன். உங்கள் கணினிதய
தவரஸ் போைித்ைிருக்கிைது. உடனடியோக அது
ெரிசெய்யப்பட கவண்டும். உங்கள் மின்னஞ்ெல்
முகவரி, பயனர் IT மற்றும் கடவுச்செோல்தை
உறுைிப்படுத்ைமுடியுமோ? அைன் மூைமோக
இங்கிருந்கை நோன் அதைச் ெரிசெய்ய முடியும்”
ப

யோரிடமும் நீ ங்கள் உங்கள் கடவுச்செோல்தைப்
பகிைக்கூடோது. உைவி தமயத்ைில்
இருப்பவருக்குக் கூட பகிைக்கூடோது.
கமலும், யோரிடமும் ைகவதை வழங்குவைற்கு
முன்போக, யோர் அதைக் ககட்கிறோர்கள்
என்பதை உறுைிப்படுத்ைிக்சகோள்ளவும்.
கெோஷியல் என்ஜினியரிங் ைோக்குைதைக்
குறித்து விழிப்புடன் இருங்கள் அளிக்கக்கூடோை ைகவல்கதளப் சபறுவைற்குப்
பயன்படுத்ைப்படும் ைந்ைிைங்கள் இதவ.
கெோஷியல் என்ஜினியர்ஸ் இதைச்
செய்வைற்குத் சைோதைகபெி அதழப்புகள்,
ைனிநபர் வழியில் அல்ைது எைக்ட்ைோனிக்
முதற (எ.கோ, மின்னஞ்ெல்/உதைச்செய்ைி)
கபோன்ற பை வழிகதளப் பயன்படுத்துவோர்கள்.
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சவளிப்புறத் சைோடர்புகள்
& ெமூக வதைத்ைளங்கதளப்
பயன்படுத்துைல்
ஏன் அது முக்கியமோனது?
நமது வணிகங்களுக்கோன பை ெோைகங்கதளயும்
வோய்ப்புகதளயும் இதணயத்ைின் மூைமோக நோம்
சவன்றுள்களோம். ெமூக வதைத்ைளங்கதளயும்,

ஆன்தைன் ெமூகங்கதளயும் பயன்படுத்துவது
ைனிப்பட்ட ரீைியில் நமக்கும் நமது வணிகத்துக்கும்
மிகவும் பயனுள்ளது. ெக பணியோளர்களுக்கும்,
வோடிக்தகயோளர்களுக்கும் மற்ை பங்குைோரர்களுக்கும்
வணிகத்தைப் பற்ைி சைரிவிப்பைற்கு இது உைவுகிைது.
Tesco குைித்ை செய்ைிகள் உடனடியோக விதரந்து
சென்ைதடயும். ஊடகங்களும், நமது
கபோட்டியோளர்களும் இதணயத்ைில் நம்தமப்
பற்ைிய செய்ைிகதளத் சைோடர்ச்ெியோக
கைடுவோர்கள். ஏகைோ ஒரு வழியில் ைவைோன
செய்ைி சபோதுவில் பகிரப்பட்டுவிட்டோல், நமது
புகழ், நமது கபோட்டிகபோடும்ைன்தம, நம் மீ ைோன
நம்பிக்தக ஆகியவற்தை வோடிக்தகயோளர்களிடம்

இழந்துவிடுகவோம். ைவைோன ைகவல், நம்
பணியோளர்கதளயும் நமது Tesco பிரோண்ட்தடயும்
ெட்டரீைியோன நடவடிக்தகக்கு உட்படுத்ைைோம்.

இது எனக்கு எவ்வளவு
முக்கியமோனது?

Tesco-இன் பணியோளரோக, நமது வணிகத்ைின்
பிரைிநிைியோகிைீர்கள். Tesco-ஐப் பற்ைி கபசும்கபோது
எல்ைோ கநரங்களிலும் சபோது அைிதவப்
பயன்படுத்துங்கள். ைவைோன அல்ைது ைீங்கு
விதளவிக்கக்கூடிய எந்ை கருத்துதரகதளயும்,
விமர்ெனங்கதளயும், படங்கதளயும் அல்ைது

இதணப்புகதளயும் பகிரோைீர்கள். மரியோதையுடனும்,
கநர்மதையோன அணுகுமுதையுடனும்
கவதைதயப் பற்ைியும், ெக பணியோளர்கதளப்
பற்ைியும் கபசுங்கள். ஒரு கமதடப் கபச்ெின்கபோகைோ
அல்ைது கருத்ைரங்கிகைோ என்ன கபசுகிைீர்கள்
என்பதைக் கருத்ைில் சகோள்ளுங்கள்.
ஊடகவியைோளர்கள் அல்ைது ெமூக
வதைத்ைளத்ைில் நீங்கள் கபசுபவர்கள் என
அதனவரிடமும் கவனமோகப் கபசுங்கள்.
இல்தைசயனில் அது உங்கள் பணிச்சூழல் மற்றும்
நிறுவனத்துக்குத் ைவைோன சபயதர உண்டோக்கைோம்.

நமது ெமூக வதைத்ைளக் சகோள்தக இதணய
சைோடர்புக்கோன நமது சகோள்தககதள
வதையறுத்துள்ளது. அது நோன்கு முக்கிய
பகுைிகதளச் சுற்றி இயங்குகிறது:
1.

உண்தமயோக இருங்கள் - வணிகத்ைின்

மைிப்புகளுடன் வோழுங்கள், உண்தமயோனவற்தைப்
கபசுங்கள். Tesco பணியோளரோக உங்கதள
அதடயோளப்படுத்ைிக்சகோள்ளுங்கள். உங்கள்
சுயவிவரத்ைில் ‘கருத்துகள் அதனத்தும்
ைனிப்பட்டதவ” என்பதைக் குைிப்பிடுங்கள்.
நிறுவனத்துடனோன உங்கள் உைதவ மக்கதளத்
ைவைோக வழிநடத்துவைற்கோகப் பயன்படுத்ைக்கூடோது.
2. விழிப்புடன் இருங்கள் - நீங்கள் சபோதுவில்
இதணயைளத்ைில் பகிரும் அதனத்தையும்
ஊடகங்களும், கபோட்டியோளர்களும்
கவனித்துக்சகோண்டு இருக்கிைோர்கள் என்பதை
நிதனவில் சகோள்ளவும்.
3. ெிந்ைியுங்கள் - நீங்கள் என்ன விைமோன

விஷயத்தைப் பகிர்கிைீர்கள் என்பைில்
சபோறுப்புடன் செயல்படுங்கள். உங்கள் பைிவுகள்
துல்ைியமோகவும், ைவைோக வழிநடத்ைோமலும்
இருக்கிைது என்பதை உறுைிப்படுத்ைிக்சகோள்ளவும்.
நிறுவனத்ைின் ரகெியமோன ைகவல் எதையும்
பகிரவில்தை என்பைில் கவனத்துடன் இருக்கவும்.

4. நன்ைி சைரிவிக்கவும் - பைிப்புரிதமதய மைித்து,
உரியவருக்கோன மைிப்தபக் சகோடுக்கவும். நன்ைி
சைரிவிக்கோமல், யோருதடய உதரதயகயோ,
படங்கதளகயோ அல்ைது வடிகயோக்கதளகயோ
ீ
பைிவுசெய்ய கவண்டோம். முைைில் ஊடக
நிறுவனத்தையும், உங்கள் உள்ளூர்
ைனிக்குழுதவயும் சைோடர்புசகோள்ளோமல் ெிெிடிவி
அல்ைது ககமரோ ஃகபோன்கதளப்
பத்ைிரிக்தகயோளர்களிடம் அளிக்க கவண்டோம்.

பத்ைிரிக்தகயோளர்களிடம் நடந்துசகோள்ளும் முதற
உள்ளூர் செய்ைிகயோ, மண்டை, கைெிய
அல்ைது ெர்வகைெச் செய்ைிகயோ, அதனத்து
ககள்விகளுக்கும் Tesco பத்ைிரிக்தகக் குழுவிடம்
உறுைிப்படுத்ைிக்சகோள்ளுங்கள். பைில்கதள நிர்வகிக்கவும்,
சவளியிடுைதை ஒருங்கிதணக்கவும் அல்ைது கரடிகயோ
ககோரிக்தககதளப் சபைவும் அவர்கள் உங்களுக்கு
உைவுவோர்கள். ெட்டரீைியோக நடந்துசகோள்வைற்கு
அவர்கள் உங்களுக்கு உைவுவோர்கள். இது Tesco
குைித்து நிதையோன, புதுப்பிக்கப்பட்ட ைகவல்கதளத்
சைரிவிப்பைற்கு நமக்கு உைவும்.
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நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

ககள்விகள் மற்றும் பைில்கள்
கக ெமூக வதைத்ைளத்ைில் சைோடர்பற்ை
விஷயங்கதளப் கபசும் பணியோளதரப்
போர்த்கைன் - நோன் என்ன செய்யகவண்டும்?
ப

ெமூக வதைத்ைள வழிகோட்டுைல்களுக்கு
எைிைோக நீ ங்கள் போர்த்ை விஷயங்கள்
இருக்கிறைோ என்பதைச் ெரிபோர்க்கவும். நிஜ
உைகத்தைப் கபோன்கற இதணய உைகில்
பகிைப்படும் கருத்துக்களும் நமது மைிப்தபத்

சைரியப்படுத்ைகவண்டும். உங்களுக்கு
அதைக்குறித்ை கவதைகள் இருந்ைோல்,
தைன் கமைோளர் அல்ைது உங்கள் உள்ளூர்
கோர்ப்பகைட் நடவடிக்தககள் குழு அல்ைது
குழுத் சைோதைத்சைோடர்புக் குழுவிடம் கபெவும்.
கக Tesco குைித்ை பை சுவோரஸ்யமோன கட்டுதரகள்,
ட்வட்டுகள்
ீ
மற்றும் ஃகபஸ்புக் பைிவுகதளப்
போர்க்கிகைன். இதை நோன் ைனிப்பட்ட முதையில்
பைிவு செய்யைோமோ அல்ைது நண்பர்கள் மற்றும்
குடும்பத்ைினருக்கு அனுப்பைோமோ?
ப

ஆம், செய்ைி கநர்மதறயோனைோக இருந்ைோல்
பகிைைோம். ஆனோல், பகிர்வைற்குத் ைகுைியோன

செய்ைியோ அல்ைது நிறுவனத்துக்குள் மட்டுகம
பகிைப்பட கவண்டிய செய்ைியோ என்பதைசயல்ைோம்
உறுைிப்படுத்ைிக்சகோள்ளவும். “சபோய்ச் செய்ைியோ”
என்பதையும் உறுைிப்படுத்ைிக்சகோள்ளவும்.
சபோதுவில் பகிைகவண்டிய செய்ைியோக இருந்ைோல்
மட்டுகம பகிைவும். சபோன் விைி ஒன்தற நிதனவில்
சகோள்ளுங்கள்: கநர்மதறயோனவற்தறப்
பைிவிடவும்.
கக Tesco வதைத்ைளம் மற்றும் ெமூக வதைத்ைளச்
கெனதை நிர்வகிக்கிகைன் (எடுத்துக்கோட்டோக,
Tesco Facebook அல்ைது Twitter). Tesco குைித்ை
புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் எண்ணிக்தக
ஆகியவற்தை சவளியிடைோமோ?
ப

ஆம். ஆனோல் புள்ளிவிவைங்களும்
எண்ணிக்தககளும் துல்ைியமோக இருப்பதையும்,
ஏற்கனகவ சபோதுவோன ைளத்ைில் இருப்பதையும்
உறுைிப்படுத்ைிக்சகோள்ளவும். நிைி ரீைியோனதும்,
ெமூக நிைல் ைகவல் உட்பட்ட ைகவல்கதளக்
சகோண்டுள்ள Tesco PLC வதைத்ைளம் ெமீ பத்ைிய
கோர்ப்பகைட் சவளியீ டுகதளக் சகோண்டுள்ளது.
ெோத்ைியமிருந்ைோல், சைோடர்புதடய Tesco PLC
பக்கத்துக்கோன இதணப்தபயும் வழங்கவும்.
Tesco PLC வதைத்ைளத்ைில் இல்ைோை விற்பதன
எண்ணிக்தககள் குறித்ை ைகவதைப்
பகிைக்கூடோது.

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்

கக நமது புைிய மதுபோன தைசென்ஸின்
ைோக்கம் சைோடர்போக ஒரு கட்டுதரதய
எழுதுவைற்கோக உள்ளூர் செய்ைியோளர்
ைற்கபோது அதழத்ைிருந்ைோர். அவர்களிடம்
கபசுவது ெரியோனைோ?
ப

முைைில் அவர்கதள Tesco-இன்
பத்ைிரிக்தக அலுவைகத்துக்குத்

சைோடர்புசகோள்ளச் செய்யவும். அைற்குப்
பிறகு உள்ளூர் செய்ைியோளரிடம் யோர்
கபசுவது என்பதைக் குறித்ை ெம்மைத்தைத்
சைரிவியுங்கள்.
கக Tesco குைித்து சபோது கமதடப் கபச்சுக்கோக
என்தனத் சைோடர்புசகோண்டோர்கள். அதழப்தப
ஏற்கைோமோ?
ப

எந்ை அதழப்தப ஏற்பைற்கும் முன்பும்,
உங்களின் வணிகத் ைதைவருடன் அதைக்
குறித்து விவோைித்ை பிறகு, குழு
சைோதைத்சைோடர்புகள் குழுதவகயோ
அல்ைது உள்ளூர் கோர்ப்பகைட்
விவகோைங்களின் குழுதவகயோ

சைோடர்புசகோள்ளவும். ககட்பவர்களுக்குச்
ெரியோன செய்ைிதயச் செோல்வைற்கு
அவர்கள் ைங்கள் அறிவுதைகதள வழங்க
முடியும். கமலும் புகழுக்கு களங்கம்
ஏற்படோை அறிவுதைகதளயும் ைை முடியும்.
இத்ைதகய அதழப்புகள் Tesco-க்கு
நன்தமதயச் செய்யைோம்,
விளக்கவுதைகளில் புைிய, ைகெியமோன
அல்ைது வணிகரீைியோன தூைைக ரீைியிைோன
செய்ைிகள் எதுவும் இருக்கக்கூடோது.

எங்கு கூடுைல்

விவைங்கதளக் கோணைோம்?

•
•
•
•
•

குழு சைோதைத்சைோடர்புகள்
குழு அல்ைது உள்ளூர்
சைோதைத்சைோடர்புகள் குழு
பத்ைிரிக்தகக் குழு

கோர்ப்பகரட் விவகோரங்கள் குழு
ெமூக வதைத்ைளக் சகோள்தக
ெிெிடிவி அணுகல் &
சவளியீடுகளுக்கோன
ககோரிக்தககளுக்கோன
வழிகோட்டுைல்

59

நமது மைிப்பீடுகள்
கடினமோன முடிவுகதள நோம்
எடுக்ககவண்டிய சூழல்
வரும்சபோழுது நமது மைிப்பீடுகள்
நமக்கு வழிகோட்டுகின்ைன. நமது
மைிப்பீடுகதளப் பின்பற்றுவைன்
மூைம், நோம் நிச்ெயமோக ெரியோன
விஷயத்தைச் செய்யமுடியும்.

நோம் எப்படி

வோடிக்தகயோளர்களு

க்கோக எங்கதளப்கபோல்
யோரும் கடினமோக
உதழப்பைில்தை

ஒவ்சவோரு ெிைிய
உைவியும் சபரிய
வித்ைியோெத்தை
ஏற்படுத்தும்

நடத்ைப்படகவண்டும்
என்று

விரும்புகிகைோகமோ
அப்படிகய

மற்ைவர்கதளயும்
நடத்ை கவண்டும்
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நமது வணிக நன்னடத்தைக் ககோட்போடுகள் (“COBC”)

நமது ைதைதமப் பண்புகள்
கண்டுபிடிப்பு
புைிய ெிந்ைதனகளுக்கோன

எைிர்த்சைரிைல்

உங்களிடமிருந்து ெிைந்ைதை

ைிைந்ை நிதை

சவளிக்சகோணர்ைல்





ஊக்கம் மற்றும் புைிய

ெிந்ைதனகளுக்கும் மோறும் ைிைன்.



முன்கனோக்கி நகர்வதும் எைிர்கோைத்தை
வரகவற்பதும்.



சபரிய வித்ைியோெங்கதள ஏற்படுத்ைக்கூடிய
ெிறு விஷயங்கதள முன்சனடுத்ைல்.

கூட்டுப்
பணியோற்றுைல்

கெர்ந்து ெிைப்போக உதழத்ைல்


மக்களுடன் இதணப்தப
ஏற்படுத்ைிக்சகோள்ளுைல்.



குழுவோகப் பணிபுரிந்து சவற்ைிதயப்
பகிர்ந்து சகோள்ளுைல்.



செயல்போடுகதள எளிதமயோக்கிக்சகோள்வைற்கோக
மற்ைவர்களுடன் இதணந்து பணிபுரிைல்.

புரிந்துசகோள்ளுைல்
மக்கதள முைன்தமயோக
தவத்ைல்


உண்தமயோன, நம்பகமோன,
உைவிகரமோன உைவுநிதைகள்.



போர்க்கவும், ககட்கவும்,
கண்டுசகோள்ளவும்
கோைம்எடுத்துக்சகோள்ளுைல்.



நம்மிடம் உள்ள வித்ைியோெங்ககள

உங்கள் மீ து அக்கதை
எடுத்துக்சகோள்ளகவண்டும். அப்கபோதுைோன்
நீங்கள் ெிைந்து விளங்க முடியும்.



உங்கதளச் சுற்ைியுள்ள விஷயங்களிடம்
இருந்து கநர்மதையோன விஷயங்கதள
எடுத்துக்சகோள்ளுைல்.



ெிை விஷயங்கள் கடினமோகும்கபோது
எப்படிப் பைிைளிப்பது என்பதைத்
சைரிந்துசகோள்ளுைல்.

பைிைளித்ைல்
சுயமோகச் ெிந்ைித்ைல்


எைிர்போரோை விஷயங்கதளத் ைரும்
உைகத்ைிடமிருந்து ெவோல்கதள
ஏற்றுக்சகோள்ளுைல்.



துணிச்ெைோக இருப்பது,
அளவோன அபோயச் சூழதை
ஏற்பது அைன் முடிவுகளில்
இருந்து கற்றுக்சகோள்ளுைல்.



பைில் சைளிவோகக் கிதடக்கோைகபோதும்
முடிவுகதள எடுத்ைல்.

நமது வைிதம. அது ஒருவருக்கு

ஒருவர் உைவிசெய்துசகோள்வைற்கு
நமக்கு உைவியோக இருக்கிைது.

நமது பணியோளர்கதளயும்
நமது வணிகத்தையும் போதுகோத்ைல்
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நமது பணியோளர்கதளயும்

நமது வணிகத்தையும்

போதுகோத்ைல்.

