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தலைவர் மற்றும் தலைலம 
நிர்வவாக அதிகவாரியிடமிருந்து 
வந்துள்ளததவார் செயதி
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பிராண்ட்ாாஃப்வே குழு உறுபபினர்கள்:
நமது உைக்ளவாவிய அணியின் பன்முகததன்லம, நம்லம ஒன்்றிலணக்கும் கைவாசெவாரம், நியவாயம் மற்றும் நவாணயததுக்கு 
நற்சபயர் சபற்றுள்ள நிறுவனம் என்பன கு்றிதது நவாஙகள சபருலமபபடுகித்வாம். பிரவாண்ட் இன்டஸட்ரியல் ெர்வீெஸ, 
இஙக். (Brand Industrial Services, Inc.) மற்றும் அதன் துலண நிறுவனஙக்ளின் (“பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ (BrandSafway)”) ஒரு 
ஊழியரவாக, நமது நற்சபயலரப தபணுவதற்கும் அதலன இன்னும் தமம்படுததவும் எஙகளுக்கு உஙகள ஆதரவு ததலவ, 
ஒரு நியவாயமவான மற்றும் அலனதலதயும் உள்ளடக்கிய கைவாசெவாரதலத உருவவாக்குவதற்கும், நமது சதவாழில்துல்யில் மிக 
உயர்ந்த தரஙகல்ள நிலைநிறுததவும், எஙகளுக்கு உஙக்ளது ஆதரவு அவெறியமவாகி்து. 

நவாம் வவாழகின்், பணிபுரிகின்், ஒருவதரவாசடவாருவர் இலணந்துள்ளதும், சவ்ளிபபலடயவானதுமவான இவ்வுைகில் நமது 
வவாடிக்லகயவா்ளர்கள, ெகவாக்கள மற்றும் ெமூகஙக்ளின் எதிர்பவார்பபுகள அதிகரிதது வருகின்்ன. தயவுசெயது, இந்த 
நடதலத விதிலய கவனமவாகப படிததுப பவார்பபதன் மூைமும், இதிலுள்ளவற்ல்ப புரிந்துசகவாளவதன் மூைமும், நீஙகள 
செயயும் எல்ைவாவற்்றிலும் இதன் விதிகல்ளப பயன்படுததுவதன் மூைமும், இந்த எதிர்பவார்பபுகல்ள நிவிர்ததி செயய 
எஙகளுக்கு உதவுஙகள. நவாம், நியவாயம் மிக்க கைவாசெவாரதலத உருவவாக்குவதற்கும், நவாணயம் சகவாண்ட நமது நற்சபயலர 
நிலைநிறுததுவதற்கும் ஒன்்றிலணந்து செயல்படுவதன் மூைம், சதவாடர்ந்து புதிய வவாடிக்லகயவா்ளர்கல்ள சவன்று, 
நமது தற்தபவாலதய வவாடிக்லகயவா்ளர்கல்ளத தக்க லவததுக் சகவாண்டு, நமது நிறுவனதலத நமது சதவாழில்துல்யில் 
விரும்பததக்க முதைவா்ளியவாகவும், அலனவருக்கும் தவலை செயவதற்கு ெறி்ந்த இடமவாகவும் மவாற்றுதவவாம்.

பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நிறுவனததின் பணியவா்ளர்கள அலனவருக்கும், நமது பிரதிநிதியவாகச செயல்படுகி் மூன்்வாம் 
தரபபினருக்கும் சபவாருந்தும் நமது இந்நடதலத விதிலய, உஙகளுக்கும் நமது உைக்ளவாவிய குழுவில் உள்ள 
அலனவருக்கும் நமது கைவாசெவாரதலதப பவாதுகவாக்கவும், நவாணயததுடன் ஒன்்றிலணந்து செயல்படவும், சதவாடர்ந்து 
ெரியவானலதச செயய உதவும் வழிகவாட்டுதல்கல்ள வழஙகவுதம உருவவாக்கியுளத்ளவாம். நீஙகள, என்ன செயய தவண்டும் 
அல்ைது எபபடி செயல்பட தவண்டும் என்று உறுதிபடத சதரியவாதததவார் சூழநிலையில் இருபபதவாகக் கவாண்கி் 
பட்ெததில், அல்ைது நீஙகள இந்நடதலத விதி மீ்ல் ஒன்று நடந்திருபபதவாக நிலனக்கி் பட்ெததில், அல்ைது உஙகளுக்கு 
இணக்கப பிரசெறிலன கு்றிதத தகளவிசயவான்று இருக்கி் பட்ெததில், தயவுசெயது உஙகளுக்கு உதவ நவாஙகள 
இஙதக இருக்கித்வாம் என்பலதத சதரிந்து சகவாளளுஙகள. நீஙகள ெரியவானலதச செயவதில் உஙகளுக்கு உதவவும், 
உஙகளுக்கு ஆதரவவாக நிற்கவும் நவாஙகள தயவாரவாக இருக்கித்வாம்.

தயவுசெயது தபசுஙகள, உஙகள ஐயஙகல்ள பகிர்ந்து சகவாண்டு, நடந்திருக்க வவாயபபுள்ள விதிமீ்ல்கல்ளப பற்்றி 
முல்யிடுஙகள. தி்ந்த மனததவாடும், தநர்லமயவாகவும் தகவல் சதவாடர்பு சகவாளவது விதிவிைக்கவாக அல்ைவாமல் அலவ 
எதிர்பவார்க்கபபடுகி் ஓர் சூழலை உருவவாக்க நவாஙகள உறுதிபூண்டுளத்ளவாம். உஙகள தமற்பவார்லவயவா்ளர், தமைவா்ளர் 
அல்ைது மனிதவ்ளப பிரதிநிதிலய அணுகுவது உஙகளுக்கு செௌகரியமவானதவாகப படதவண்டும் என்த் நவாஙகள 
விரும்புகித்வாம். அததவாடு கூட, கூடுமவான இடஙக்ளில், நவாணயம் ெம்பந்தமவான ெறிக்கல்கள அல்ைது ஐயஙகல்ளப பற்்றி 
புகவார் செயய, 'பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ எதிக்ஸபவாயிண்ட் ஹவாட்லைன்' என்் தநரடித சதவாலைதபெறி (“ஹவாட்லைன்”) வெதி, ஒரு 
நம்பகமவான முல்லய ஏற்படுததித தருகி்து.

நமது நடதலத விதிலயப படிததுப புரிந்துசகவாள்ள தநரம் ஒதுக்கியதற்கும், பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நிறுவனததின் 
மதிபபுகள மீதவான உஙகள அர்பபணிபபிற்கும், நமது சதவாழில்துல்யில் மிக உயர்ந்த தரஙகல்ள தவாஙகிப பிடிபபதற்கு 
உதவியலமக்கும் நன்்றி. நமது சதவாழில்துல்யில் வரைவாற்ல் உருவவாக்க நவாம் ஒருஙகிலணந்து செயல்படுதவவாம், வவாரீர்!   

்காரல் ாஃபபபட்ன்டன     
தலைவர் மற்றும் தலைலம நிர்வவாக அதிகவாரி
ஒருஙகிலணக்கபபட்ட பிரவாண்ட் இன்டஸட்ரியல் ெர்வீெஸ. 
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உள்ளடக்க அட்டவலண

அ்றிமுகம் மற்றும் தநவாக்கம்  
உஙக்ளிடமிருந்து என்ன எதிர்பவார்க்கபபடுகி்து
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ தலைவர்க்ளிடமிருந்து 
என்ன எதிர்பவார்க்கபபடுகி்து
நவாணயம் பற்்றிய கவலை எழுபபபபடும்தபவாது 
என்ன நடக்கும்  
வியவாபவாரம் எவ்வவாறு நடததபபட தவண்டும்

ெட்டஙகள, விதிகள மற்றும் 
ஒழுஙகுமுல்களுக்கு இணஙகுதல்
தகவல் எவ்வவாறு சதரிவிக்கபபடுகி்து
நிறுவனச செவாதது

பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் ெமூகம்
சுற்றுசசூழல், சுகவாதவாரம் மற்றும் பவாதுகவாபபு
சபவாதுமக்களுக்கு சவ்ளிபபடுததல்
விட்டுக் சகவாடுபபுக்கள மற்றும் முடிவுகள

 07

 17

 23



6  |



 |  7

பிரவாண்ட் இன்டஸட்ரியல் ெர்வீெஸ ஐஎன்ெறி மற்றும் அதனுடன் இலணந்த நிறுவனஙகள (“பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ”),  
தவாஙகள தமற்சகவாளளும் அலனதது வலகயவான நடவடிக்லகக்ளிலும் தநர்லம, நியவாயமவான லகயவாளுதல், பரஸபர 
மரியவாலத மற்றும் மிக உயர்ந்த நன்சன்றி ெவார்ந்த நியமஙகளுக்கு தஙகல்ள அர்பபணிததுக் சகவாண்டுள்ளன. 
இந்த நவாணயததின் உணர்லவத தழுவிக் சகவாளவதற்கும், இணக்கம் மற்றும் அலனததும் உள்ளடஙகிய எமது 
கைவாசெவாரதலத ஆதரிபபதற்கும் எஙகளுடன் இலணயுமவாறு தகட்டுக் சகவாளகித்வாம்.

நமது புகழ, நமது செயல்பவாடுக்ளின் வவாயிைவாகவும், பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ ெவார்பவாக பணிபுரியும் அலனவரது 
நடதலத மூைமவாகவுதம ஒவ்சவவாரு நவாளும் கட்டலமக்கபபடுகி்து. எனதவ, வவாடிக்லகயவா்ளர்கள, வழஙகுநர்கள, 
சபவாதுமக்கள மற்றும் ெக பணியவா்ளர்களுடனவான நமது சதவாடர்புகள எபதபவாதும் நிந்தலனகல்ளத தவிர்தது 
உயர் நிலையில் இருந்தவாக தவண்டும். இந்த கவாரணததிற்கவாக, பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ ெவார்பவாக செயல்படும் 
ஒவ்சவவாருவதரவாடு கூடுதைவாக, இஙகு தகவாடிட்டுக் கவாட்டியுள்ள சகவாளலககள உஙக்ளது இரண்டவாவது இயல்பவாக 
மவாறுவதுமுக்கியமவானதவாகும்.

வணிகத ததலவகள மற்றும் வர்ததக ரீதியிைவான சவற்்றிலய அலடவது ஒருபு்மிருக்க, நவாஙகள எபதபவாதும் 
உஙகல்ளதயவா, பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள எவலரயுதமவா அல்ைது நமது நிறுவனததின் ெவார்பவாக 
வியவாபவாரம் செயயும் எவலரயுதமவா, பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவன் நைன்கல்ள முன்தனற்றுவதற்கவாக அவர்க்ளது தனிபபட்ட 
நவாணயததில் ெமரெம் செயது சகவாள்ள தவண்டும் என்று எதிர்பவார்பபதில்லை. அதுதபவான்் எந்த ெமரெமும், 
ஒருகட்டததில் நமது மிகச ெறி்ந்த நன்மதிபபுகல்ள குல்தது மதிபபிடதவ செயயும்.

அததவாடு, சந்றிமுல்யவான வணிக நடதலத பற்்றிய தகளவிகள எழக்கூடிய ஒவ்சவவாரு சூழலையும், 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நடதலத விதி தீர்தது லவக்கவாது, தீர்தது லவக்க முடியவாது என்பலத நீஙகள புரிந்து 
சகவாளவீர்கள என்றும் நவாஙகள நம்புகித்வாம். அலத விடுதது, இஙகு தகவாடிட்டுக் கவாட்டியுள்ள சகவாளலககல்ள 
பல்தவறு விதமவான சூழநிலைகளுக்குப பயன்படுதத எண்ணம் சகவாள்ள தவண்டும். இந்த நடதலத விதியில் 
கு்றிபபிட்டிருக்கவாத ஒரு சூழநிலை எழும் பட்ெததில் அல்ைது உஙகள இருபபிடததில் சபவாருந்தக்கூடிய உஙகள 
பகுதிக் சகவாளலககல்ளப பற்்றி தமலும் சதரிந்து சகவாள்ள, தயவுசெயது உஙகள தமைவா்ளர், மனிதவ்ளப பிரதிநிதி 
அல்ைது தலைலம இணக்க அலுவைலர சதவாடர்பு சகவாள்ளவும். 

தயவுசெயது கவனிக்கவும்: இந்த நடதலத விதி அல்ைது அதனுடன் சதவாடர்புலடய தகவல்சதவாடர்புக்ளில் உள்ள 
எதுவும், தவலைவவாயபபு ஒபபந்தம் ஒன்ல்தயவா அல்ைது தவலைவவாயபபு கவாை அ்ளவு எலதயுதமவா உருவவாக்குவததவா 
அல்ைது மல்முகமவாகச செவால்வததவா இல்லை.

பிராண்ட்ாாஃப்வேயின ந்டத்தை வேிதைித பதைாகுப்ப யார பினபற்ற ்வேணடும்?

பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நடதலத விதிலய, பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நிறுவனததிற்கவாகவும்,  அதன் துலண நிறுவனஙகள 
மற்றும் உப நிறுவனஙகளுக்கவாகவும், அவற்்றின் ெவார்பவாகவும் பணியவாற்றும் அலனதது தனிநபர்களும், 
நிறுவனஙகளும், அவர்கள இருக்கும் இடதலத அல்ைது பதவிலயப சபவாருட்படுததவாமல் பின்பற்்றியவாக தவண்டிய 
முக்கியமவான சகவாளலககல்ள தகவாடிட்டுக்கவாட்டுகின்்ன. இந்த விதிக்கு இணஙகி நடபபது, நமது பணியவா்ளர்கள 
ஒவ்சவவாருவரின் சபவாறுபபவாகும் ஆதைவாெகர்கள, முகவர்கள, விற்பலன பிரதிநிதிகள, விநிதயவாகஸதர்கள மற்றும் 
சுயவாதீன ஒபபந்தக்கவாரர்கள தபவான்் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நிறுவனதலத பிரதிநிதிததுவபபடுததும் மூன்்வாம் 
தரபபினரும் இந்த விதிக்கும், நமது இணக்கக் கைவாசெவாரததிற்கு இணஙக நடபபது அவெறியமவாகும்.

இந்த நடதலத விதிலய அமுல்படுததுவதற்கும் அதலனச செயல்படுததுவதற்கும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் 
தலைலம இணக்க அலுவைதர சபவாறுபபவாக இருபபவார்.
• நிலையவான நிர்வவாகம் மூைம் விதிலய நிர்வகிததல் மற்றும் அதலன தமற்பவார்லவயிடுவதுடன், ததலவக்தகற்ப 

மற்றும் உளளூர் ெட்டஙக்ளின்படி பயன்படுததலும்.
• விதி மீ்ல்கள கு்றிதத விெவாரலணகல்ள நடததுதல் அல்ைது தமற்பவார்லவ செயதல்

• தவ்வான நடதலதக்கு சபவாருததமவான தீர்வுகல்ள ஒருஙகிலணததல் மற்றும் எந்தசவவாரு தவ்வான நடதலதயும் 
மீண்டும் நிகழவாமல் தடுக்க நடவடிக்லக எடுததல்;

• எந்தசவவாரு முல்தகடு அல்ைது விதி மீ்ல்களுக்கும் பதிை்ளிக்கும் வலகயில், தற்கவாலிகப பணிநீக்கம் மற்றும் 
நிரந்தரப பணிநீக்கம் உள்ளிட்ட, இலவ மட்டும் தவான் என்்றில்ைவாத நடவடிக்லக வலர, அதற்குத தகுதியவான 
ஒழுஙகு நடவடிக்லக தமற்சகவாளவதுடன் அதலன உறுதி செயதல்  

அ்றிமுகம் மற்றும் தநவாக்கம்
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• விதியின் கீழ வரும் தலைபபுகளுக்கு அவெறியமவான மற்றும் அஙகீகரிக்கபபட்ட பயிற்ெறி திட்டஙகல்ள 
ஒருஙகிலணததல்; மற்றும்

• தகளவிகளுக்கு பதிை்ளிததல் மற்றும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நடதலத விதி கு்றிதது பணியவா்ளர்களுக்கு 
வழிகவாட்டுதல் அல்ைது இந்த விதி சபவாருந்தும் மூன்்வாம் தரபபினருக்கு வழிகவாட்டுதல்.

பிராண்ட்ாாஃப்வே வேிதைி மறறும் ப்காள்்்க்கள் எங்்க பபாருந்தும்

பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ வணிகதலத நடததும் எந்த இடததிலும், பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நடதலத விதி மற்றும் 
சபவாருந்தக்கூடிய நிறுவனக் சகவாளலககள, ெட்டததவால் அனுமதிக்கபபட்ட அ்ளவிற்கு சபவாருந்தும். 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ உைசகஙகிலும் வணிகம் செயவதவால், நமது செயல்பவாடுகள பல்தவறு நவாடுகள, அரெவாஙகஙகள 
மற்றும் முகவர் நிறுவனஙக்ளின் ெட்டஙகள மற்றும் விதிக்கு உட்பட்டலவயவாகதவ உள்ளன. 

இந்த விதிக்குக் கூடுதைவாக, ஒவ்சவவாருவருக்கும், அவர்கள பணிபுரியும் அல்ைது வியவாபவாரம் செயயும் 
அலமவிடஙக்ளின் உளளூர் ெட்டஙகள மற்றும் ஒழுஙகுமுல்கல்ள அ்றிந்துசகவாளவதற்கும் பின்பற்றுவதற்கும் 
வ். உளளூர் ெட்டஙகளுக்கு தமைதிகமவாக, உஙகள உளளூர் வணிகம் மற்றும் வியவாபவார நடவடிக்லககள 
சவ்ளிநவாட்டு ெட்டஙகளுக்கும் உட்பட்டிருக்கைவாம் என்பலதயும் நீஙகள அ்றிந்திருக்க தவண்டும். எடுததுக்கவாட்டவாக, 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் உைக்ளவாவிய செயல்பவாடுகள அசமரிக்கவாவின் சவ்ளிநவாட்டு ஊழல் நலடமுல்ச 
ெட்டததிற்கும் மற்றும் இஙகிைவாந்தின் இைஞெச ெட்டததிற்கும் உட்பட்டலவயவாகும். 

உஙகள செயல்பவாடுகளுக்கு சபவாருந்தக்கூடிய நலடமுல்கள கு்றிதது ஏததனும் தகளவிகள இருந்தவால், நீஙகள 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ தலைலம இணக்க அலுவைர் அல்ைது பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ ெட்டத துல்லய சதவாடர்பு சகவாள்ள 
தவண்டும். 
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நமது இணக்கம் மற்றும் சந்றிமுல் நடதலத கைவாசெவாரம் ஒவ்சவவாரு பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளரும் 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நடதலத விதிகல்ளப புரிந்துசகவாண்டு பயன்படுததுவலதப சபவாறுததத இருக்கி்து. 
நவாணயதிற்கவான நமது நற்சபயலரப தபணுவதிலும், நியவாயமவான மற்றும் அலனதலதயும் உள்ளடக்கிய 
கைவாசெவாரதலத உருவவாக்க எஙகளுக்கு உதவுவதிலும் உஙகள பஙகின் முக்கியததுவதலத நீஙகள 
புரிந்துசகவாளவது மிகவும் முக்கியம். ஒவ்சவவாரு பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளலரயும் எதிர்பவார்க்கித்வாம்:

I. நமது விதி மற்றும் சகவாளலககல்ளப புரிந்து சகவாளளுஙகள:
• பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நடதலத விதிகல்ளப படியுஙகள, அதலன புரிந்து சகவாளளுஙகள, அதலன 

நலடமுல்பபடுததுஙகள.
• ததலவயவான அலனதது சந்றிமுல்கள மற்றும் இணக்க பயிற்ெறி திட்டஙக்ளில் கைந்து சகவாளளுஙகள.
• உஙக்ளது சதவாழில், உஙக்ளது வணிக பிரிவு மற்றும் உஙக்ளது இருபபிடததிற்கவான கு்றிபபிட்ட ெறிை 

பிரததயகமவான சகவாளலககள மற்றும் விதியுடன் உஙகல்ளப பழக்கபபடுததுஙகள.
• நடதலத சந்றிமுல்யின் எந்தசவவாரு விடயததிலும் உஙகளுக்கு வி்ளக்கம் ததலவபபட்டவால், உஙகள தமைவா்ளர், 

மனித வ்ள பிரதிநிதி அல்ைது பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ தலைலம இணக்க அலுவைலர அணுகவும்.

II.  நவாணயததுடன் செயல்படுஙகள: 
• உஙகள செயல்பவாடுகல்ள தநர்லமயவாகவும் துல்லியமவாகவும் கணக்கிடுஙகள.
• தவச்வாரு நபர் அ்றிவுறுததினவாலும் கூட, உஙகள தனிபபட்ட நவாணயதலத ெமரெம் செயயவாதீர்கள. மற்ச்வாரு 

நபரின் தவண்டுதகவா்ளின் தபரில் செயல்படுவது இந்த விதிலய மீறுவதற்கவான நியவாயமல்ை.
• இந்த விதிலயதயவா அல்ைது எந்தசவவாரு ெட்டதலததயவா அல்ைது ஒழுஙகுமுல்கல்ளதயவா மீறும்படி தவறு 

யவாருக்கும் ஒருதபவாதும் தவண்டுதகவாள விடுக்க தவண்டவாம்.
• இந்த விதி, கு்றிதத நிறுவனததின் சகவாளலககள, உஙகள பிரிவின் பிரததயக சகவாளலககள, ெட்டஙகள மற்றும் 

விதிலயப புரிந்துசகவாண்டு பின்பற்்வும்.

III.  தபசுஙகள:
• சந்றிமுல்கள சதவாடர்பவான தகளவிகள மற்றும் நவாணயம் ெம்பந்தமவான கவலைகள சதவாடர்பவாக 

குரசைழுபபவும், பவாகுபவாடு அல்ைது துன்புறுததல் விஷயஙகள, இந்த விதி மற்றும் பி் சபவாருந்தக்கூடிய 
ெட்டஙகள, ஒழுஙகுமுல்கள மற்றும் நமது சகவாளலககல்ள மீறுவதவாக புகவார்ளிக்கவும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ 
தனது பணியவா்ளர்கல்ள தவாரவா்ளமவாக ஊக்குவிக்கி்து.

• நவாணயம் சதவாடர்பவான கவலைலய எழுபபும் அல்ைது எழுபப உதவி செயயும் எவருக்கும்

• எதிரவாக பழிவவாஙகும் நடவடிக்லக எடுபபலத பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ முற்று முழுதவாக தலடசெயகி்து. ஒரு புகவார் 
வழஙகிய பின்னர் உஙகல்ளப பழிவவாஙகியுள்ளதவாக அல்ைது நியவாயமற்் முல்யில் நடததியுள்ளதவாக 
நீஙகள உணர்ந்தவால், நீஙகள தவறு எந்த நவாணய விஷயம் சதவாடர்பவாக முல்யிட்டது தபவாைதவ இலதயும் 
முல்யிடுவீர்கள என்று எதிர்பவார்க்கித்வாம். பழிவவாஙகும் நடதலதயவானது, குற்்ம் செயதவலரத 
தற்கவாலிகமவாகப பணிநீக்கம் செயதல், நிரந்தரமவாகப பணிநீக்கம் செயதல் உட்பட, இலவ மட்டும் தவான் 
என்்றில்ைவாத, ஒழுஙகு நடவடிக்லக எடுக்கப சபறுவதற்கவான அடிபபலடயவாக அலமந்து விடைவாம்.

• உஙகள நவாணயம் ெவார்ந்த கவலைகல்ள உயர்ததி எழுபப, அதனக வழிமுல்கள இருக்கின்்ன.
• உஙகளுக்கு மிகவும் செௌகரியமவாக இருக்கி்தும், ெந்தர்பப சூழநிலைக்குப சபவாருததமவாக இருக்கி்துமவான 

வழிலயயும், சமவாழிலயயுதம நீஙகள பயன்படுதத தவண்டும். சபரும்பவாைவான ெந்தர்பபஙக்ளில் உஙகள தநரடி 
தமற்பவார்லவயவா்ளர் அல்ைது தமைவா்ளர் அல்ைது மனிதவ்ள பிரதிநிதி, நவாணயம் சதவாடர்பவான பிரசெறிலனக்ளில் 
தலையிடவும் அதலனத தீர்க்கவும் முடியும், என்்வாலும் இலவ மவாததிரம் தவான் உஙகளுக்குள்ள ஒதர 
வழிவலககள அல்ை. புகவார் செயவதற்கவான மற்் வழிவலகக்ளில், நிர்வகததின் அடுதத கட்டம், நிறுவன 
தணிக்லகயவா்ளர்கள, தலைலம இணக்க அலுவைர், நமது இயக்குநர்கள குழு அல்ைது நமது எதிக்ஸபவாயிண்ட் 
ஹவாட்லைன் சதவாலைதபெறி ஆகியலவ அடஙகுகின்்ன. எதிக்ஸபவாயிண்ட் ஹவாட்லைன் சதவாலைதபெறிலயப 
பயன்படுததி ஒரு முல்யீட்லட எவ்வவாறு பதிவு செயவது என்பது கு்றிதத தகவல்கல்ள உஙகள 
பணியிடததில் கவாணைவாம்.

உஙக்ளிடமிருந்து என்ன 
எதிர்பவார்க்கபபடுகி்து
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• நவாஙகள உஙகள இரகெறியததன்லமலய நவாஙகள மதிதது நடபதபவாம், 
•  அததவாடு புகவார் செயதுள்ள நவாணயம் சதவாடர்பவான விடயதலத விெவாரிக்கவும் தீர்வு கவாணவும் தவண்டியுள்ளவர்களுக்தக 

நீஙகள வழஙகும் தகவல்கல்ள அணுகுவவார்கள. ததலவபபடும் அ்ளவிற்குத தவிர, முல்யீட்லட விெவாரிக்க அஙகீகவாரம் 
சபற்்வர்கல்ளத தவிர மற்் ஊழியர்களுக்கு, உஙகள அலடயவா்ளம் அல்ைது தனிபபட்ட விவரஙகல்ள சவ்ளியிட மவாட்தடவாம்.

•  கிலடக்கக்கூடியதவாக இருந்து ெட்டம் அனுமதிக்கி் இடஙக்ளில், நீஙகள எதிக்ஸபவாயிண்ட் ஹவாட்லைன் சதவாலைதபெறி 
மூைமவாக, முற்்றிலும் அநவாமததயமவானததவார் முல்யீட்லடச செயயைவாம், 

•  ஆனவால் அபபடிச செயவது, எஙகளுக்கு அந்த முல்யீட்லட விெவாரிபபலத அதிகச ெறிரமமவானதவாக ஆக்கும்.  
• நீஙகள அநவாமததயமவாக புகவார் செயதிருந்து, உஙகள சதவாடர்பு விவரஙகல்ள எஙகளுக்குத தரவில்லை என்்வால், 

விெவாரலண நிலை கு்றிதது எஙக்ளவால் உஙகளுக்குத சதரிவிக்க இயைவாமல் தபவாகும். நவாணயம் சதவாடர்பவான அநவாமததய 
புகவார்கள சதவாடர்பவான விதிகள நவாட்டுக்கு நவாடு தவறுபடுகின்்ன. உதவாரணமவாக, பை நவாடுகள (முக்கியமவாக ஐதரவாபபிய 
ஒன்்றியததில்) அநவாமததயமவாக புகவார் செயவலதத தலடசெயகின்்ன அல்ைது அநவாமததய முல்யீட்லட நிதி, கணக்கியல், 
வஙகி மற்றும் ஊழல் எதிர்பபுக்கவான உள கட்டுபபவாடுக்ளின் மீ்ல்களுக்கு மட்டும் எனக் கட்டுபபடுததுகின்்ன.

• சதரிந்தத ஒரு தவ்வான குற்்செவாட்லட முன்லவபபது அல்ைது தவ்வான தகவல்கல்ள வழஙகுவது என்பது, தற்கவாலிகப 
பணிநீக்கம் செயதல் மற்றும் நிரந்தரமவாகப பணிநீக்கம் செயதல் மற்றும் / அல்ைது சபவாருந்தக்கூடிய ெட்டததின்படி 
குற்்வியல் மற்றும் / அல்ைது குடிலமயியல் நடவடிக்லககல்ளத சதவாடஙகுவது உள்ளிட்டலவ மட்டும் என்்றில்ைவாமல், 
இலவ வலரயிைவான நடவடிக்லககல்ள எடுபபதற்கவான அடிபபலடயவாக அலமயைவாம் என்பலதத தயவுசெயது சதரிந்து 
லவததுக் சகவாளளுஙகள. 



 |  11

இணக்க கைவாசெவாரதலத உருவவாக்குவதும், நவாணயததின் உணர்லவத தழுவுவதும் ஒவ்சவவாரு பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ 
தலைவரின் முக்கிய சபவாறுபபுக்ளவாகும். பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயில் தலைலமப பவாததிரததில் இருக்கும் அலனவரும் 
அவர்கல்ள முன்மவாதிரியவாக சகவாளவதற்கும், உயர்ந்த சந்றிமுல்த தரஙகல்ள நிலைநிறுததுவதற்கும் 
எஙகளுக்கு உதவ தவண்டும். நீஙகள ஒரு அதிகவாரியவாகதவவா அல்ைது இயக்குனரவாகதவவா அல்ைது ஒரு ெறி்றிய 
குழுவின் தமற்பவார்லவயவா்ளரவாகதவவா அல்ைது தமைவா்ளரவாகதவவா இருந்தவாலும், ஒவ்சவவாரு பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ 
தலைவரிடமும் இதலனதய எதிர்பவார்க்கித்வாம்:

I. முன்மவாதிரிகள மூைம் வழிநடததுஙகள

• நமது சகவாளலககள மற்றும் ெட்டததின் சகவாளலககளுக்கு ஏற்ப நவாணயததுடன் செயல்படுவலத உஙகள 
செயல்கள மற்றும் நடதலத மூைம் கவாட்டுஙகள;

• அடி மட்ட சதவாழிைவார்கள மதிபபீட்டில் இணக்கம் மற்றும் நவாணயததுக்கு முக்கியததுவம் சகவாடுஙகள; மற்றும்

• வியவாபவார முடிவுகல்ளப பின்சதவாடர்வது இந்த விதி, நமது சகவாளலககள அல்ைது ெட்டததுடன் ஒருலமபபவாடு 
அல்ைது இணக்கததின் உணர்லவ விட்டுக்சகவாடுக்கவாது என்பலத உறுதிபபடுததவும்.

II.  இணக்கதலத ஊக்குவிக்கவும்

• இந்த விதி மீ்ல்களுக்சகதிரவாக தீவிரமவாக நடவடிக்லக எடுக்கபபடும் ஒரு சூழலை நிறுவுதலும் மற்றும் 
பழிவவாஙகலுக்கு அஞெவாமல் பணியவா்ளர்கள தஙகள புகவார்கல்ள செயய ஊக்குவியுஙகள;

• நவாணயம் சதவாடர்பவாக பணியவா்ளர்களுடன் உயிதரவாட்டமுள்ள உலரயவாடலைப தபணுஙகள; மற்றும்

• இந்த விதி மற்றும் நமது சகவாளலககல்ளச செயற்படுததுவது  சதவாடர்பவான நமது எதிர்பவார்பபுகள 
கு்றிததும் மற்றும் அலவ செயல்படுததபபடும்தபவாது அவற்்றில் ஏததனும் மவாற்்ஙகள ஏற்படுவது கு்றிததும் 
பணியவா்ளர்களுடன் சதவாடர்பு சதவாடர்ந்து தமற்சகவாளளுஙகள.

III.  பணியவா்ளர் கவலைகளுக்கு பதிை்ளியுஙகள

• பணியவா்ளர்கள சதவாடர்பவாக விடயஙகல்ள மரியவாலதயுடன் செவிமடுதது தீர்வு வழஙகுஙகள. அவற்ல் 
தீவிரமவாக எடுததுக் சகவாளவதுடன், உடனடியவாகவும் ரகெறியமவாகவும் அது சதவாடர்பவாக நடவடிக்லக எடுஙகள.

• இந்த விதி, நமது சகவாளலககள அல்ைது ெட்டததின் மீ்ல்கல்ள உடனடியவாக புகவார்ளிக்க பணியவா்ளர்கல்ள 
ஊக்குவிக்கவும். பணியவா்ளர் முல்யவாக புகவார்ளிக்கவாவிட்டவாலும், அது முல்யவாகப புகவார்ளிக்கபபடுவலத 
உறுதி செயவதற்கு, மீ்ல் கு்றிதத அ்றிவுறுததல் சபற்் தலைவர்கத்ள சபவாறுபபவாகும்.

• விெவாரலணசயவான்ல் நடததி முடிதத பி்கு உரிய ஒழுஙகு நடவடிக்லகசயவான்ல் 
• எடுதது முடியுஙகள.  

IV.  சபவாறுபபுணர்வுடன் இருஙகள

• பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் சகவாளலககல்ள நிலைநிறுததுவதிலும், சந்றிமுல்யவான பழக்கவழக்கதலத 
ஊக்குவிபபதிலும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ தலைவர்கள முக்கிய பஙகு வகிக்கின்்னர். ெறிை நவாடுக்ளில், இந்த விதி, 
நமது சகவாளலககள அல்ைது ெட்டததின் மீ்ல்களுக்கு பணியவா்ளர்கள ெவார்பவாக பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ தலைவர்கள 
சபவாறுபதபற்கக் கூடும். 

பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ தலைவர்க்ளிடமிருந்து 
என்ன எதிர்பவார்க்கபபடுகி்து
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I. விெவாரலணகள

• நவாணயம் ெம்பந்தமவான புகவார்கள உள்ளிட்ட இந்த விதியின் மீ்ல்கள என ெந்ததகிக்கபபடும் அலனதது 
புகவார்கல்ளயும் உடனடியவாக விெவாரிக்க நவாஙகள கடலமபபட்டுளத்ளவாம். நியவாயமவான மற்றும் சவற்்றிகரமவான 
விெவாரலணகளுக்கு ெம்பந்தபபட்ட அலனவரின் ஒததுலழபபும் இரகெறியததன்லமயும் ததலவ. நீஙகள 
விெவாரலணயின் ஒரு பகுதியவாக இருந்தவால் அல்ைது புகவார் சதவாடர்பவாக விெவாரிக்கபபட்டவால், உஙகள தநர்லம, 
நவாணயம் மற்றும் இரகெறியததன்லமலய நவாஙகள நம்ப தவண்டும்.

• தலைலம இணக்க அலுவைரின் பஙகு - நவாணயம் சதவாடர்பவான புகவார்கல்ள விெவாரிபபதற்கு இணக்க 
அலுவைர் சபவாறுபதபற்கி்வார், தமலும் விெவாரலணயின் ெறிை அம்ெஙகல்ள மற்்வர்களுக்கும் சபவாறுபபுச 
சுமததைவாம். விெவாரலணகள சதவாடர்பவான தகவல்கள இரகெறியமவாகப தபணபபடும். ெட்டபபடி ததலவபபடும் 
தபவாது, பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ ெட்டக் குழுவின் ஆதைவாெலனயின் தபரில் அல்ைது தவறுவிதமவாக ததலவகல்ளப 
சபவாறுதது, சவ்ளி அதிகவாரிகளுக்கு அல்ைது அததலகய தகவல் ததலவபபடும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயில் உள்ள 
மற்்வர்களுக்கு, விெவாரலண ெம்பந்தமவான தகவல்கல்ள வழஙகும் அதிகவாரம், விெவாரலணக்குப சபவாறுபபவான 
தலைலம இணக்க அலுவைருக்கு வழஙகபபட்டுள்ளது. விெவாரலணக்ளின் நிலை மற்றும் விெவாரலண தற்தபவாது 
செல்லுகின்் தபவாக்கு ஆகியவற்ல் இயக்குநர்கள குழுவின் தணிக்லகக் குழுவிற்கு ஒரு வழக்கமவான 
அடிபபலடயில் சதரிவிக்க முதன்லம இணக்க அலுவைர் தவண்டபபடுவவார். 

• நமது பணியவா்ளர்க்ளின் பஙகு - இந்த விதிலய தி்ம்பட செயல்படுதத  பணியவா்ளர்க்ளின் ஒததுலழபபும் 
விெவாரலணக்ளின் இரகெறியததன்லமயும் மிக அவெறியம். எந்தசவவாரு நவாணயம் சதவாடர்பவான விெவாரலணயிலும் 
அலனதது பணியவா்ளர்களும் ஒததுலழபபவார்கள என்றும் விெவாரலணயின் இரகெறியததன்லமலய 
லகக்சகவாளவவார்கள என்றும் எதிர்பவார்க்கபபடுகி்து.

II. இந்த விதிலய மீ்றியதற்கவாக அபரவாதம்

இந்த விதிலய நவாஙகள மிகவும் தீவிரமவாக எடுததுக்சகவாளகித்வாம். விதி மீ்ல்கள அவ்வபபகுதி ெட்டததிற்கு 
உட்பட்டு, தற்கவாலிகப பணிநீக்கம் மற்றும் நிரந்தரப பணிநீக்கம் மற்றும்/அல்ைது மற்றும் / அல்ைது சபவாருததமவான 
குற்்வியல் மற்றும் / அல்ைது குடிலமயியல் நடவடிக்லககல்ளத சதவாடஙகுதல் என்பன வலர, இலவ மட்டும்தவான் 
என்்றில்ைவாத ஒழுஙகு நடவடிக்லககள எடுக்கபசபறுவதற்கு அடிபபலடயவாக அலமயைவாம். உரிய இடஙக்ளிலும், 
உரிய தபவாதும், விதி மீ்ல்கல்ள, விெவாரலண செயயவும், தண்டலன தரவும், மீட்சடடுக்கவும் ெம்பந்தபபட்ட 
அதிகவாரிகளுக்கு பரிந்தனுபபி லவக்கைவாம். உளளூர் ெட்டததிற்கு உட்பட்டு, பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்களும் 
விதி மீ்றியதற்கவாக ஒழுஙகு நடவடிக்லகக்கு உட்படைவாம், அலவயவாவன:
• இந்த விதிலய மீறுவதற்கு அதிகவாரம்ளிததல் அல்ைது அதில் பஙதகற்்ல்;
• விெவாரலணயின் தபவாது தவண்டுசமன்த் தகவல்கல்ள மல்ததல் அல்ைது தவ்வான தகவல்கல்ள வழஙகுதல் 

அல்ைது தவ்வாக வழி நடததல்;
• துலண அதிகவாரிகல்ள தபவாதுமவான அ்ளவில் தமற்பவார்லவயிடத தவ்றியதன் வில்ளவவாக ஏற்படும் விதி 

மீ்ல்கள; மற்றும்

• நவாணயம் சதவாடர்பவாக கு்றியீடு செயத ஒருவலர பழிவவாஙகுதல் அல்ைது அவருக்கு எதிரவாக நடவடிக்லக எடுததல்.

நவாணயம் பற்்றிய கவலை 
எழுபபபபடும் தபவாது என்ன நடக்கும்
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நவாம் எவ்வவாறு வியவாபவாரம் செயகின்த்வாம் என்பதன் முக்கிய பிரதிபலிபபு தவான் ஒரு நிறுவனமவாக நவாம் யவார் 
என்பலதக் கவாட்டும். நவாஙகள எபதபவாதும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் வவாடிக்லகயவா்ளர்கள, விநிதயவாகஸதர்கள, 
தபவாட்டியவா்ளர்கள மற்றும் பணியவா்ளர்களுடன் தநர்லமயவாக, நியவாயமவாக மற்றும் நவாணயமவாக நடந்து சகவாள்ள 
தவண்டும். மற்்வர்கல்ள விட தனக்கு ெவாதகமவாக அலமய தவண்டும் என்் தநவாக்கில் சூழசெறியுடன் லகயவாளுதல், 
மல்ததல், ெலுலக சபற்் தகவல்கல்ள துஷபிரதயவாகம் செயதல், சபவாருட்க்ளின் உண்லமத தன்லமலய 
தவ்வாக ெறிததரிததல் அல்ைது தவறு ஏததனும் நியவாயமற்் லகயவாளுதல் ஆகியலவகல்ள, பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் 
பிரதிநிதியவாக செயற்படும்தபவாது செயயக் கூடவாது.

I. ெமூகப சபவாறுபபு
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ ஒரு நல்ை கூட்டுப சபவாறுபபுள்ள குடிமகனவாக, அடிபபலட மனித உரிலமகளுக்கவான தனது 
ஆதரலவயும், ெட்டவிதரவாத பவாகுபவாடு மற்றும் மனித கடததல் உள்ளிட்ட மனித உரிலமகல்ள துஷபிரதயவாகம் செயயும் 
வணிக நலடமுல்கல்ளத தவிர்பபதற்கவான தனது உறுதிபபவாட்லடயும் சவ்ளிபபடுததுகின்்து. சதவாழிைவா்ளர் நைன், 
சுற்றுசசூழல், பவாதுகவாபபு மற்றும் சுகவாதவாரம் மற்றும் உளளூர் ெமூகஙக்ளில் நமது செயல்பவாடுக்ளின் ெவாததியமவான 
தவாக்கஙகள தபவான்் ெறிக்கல்கல்ள கவனமவாக நிர்வகிததல் என இதலன வி்ளக்கம் சகவாள்ளைவாம். 

பணியவா்ளர்கள தமது சதவாழிலுக்கு பஙகம் ஏற்படவாத வலகயில், சதவாண்டு நடவடிக்லககள அல்ைது 
அரெறியல் ஈடுபவாடு தபவான்் வழிக்ளில் தஙகள உளளூர் ெமூகததில் சுறுசுறுபபவாக இருக்க தவண்டும் என்று 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ ஊக்குவிக்கி்து, ஆனவால் தவண்டிக் சகவாள்ளவில்லை. எவ்வவா்வாயினும், எந்தசவவாரு 
பணியவா்ளலரயும் உளளூர் ெமூகததில் சுறுசுறுபபவாக இருக்க தவண்டும் அல்ைது சதவாண்டு அல்ைது அரெறியல் 
நடவடிக்லககளுக்கு தநரதலதயும் பணதலதயும் பஙக்ளிக்க தவண்டும் என வற்புறுததவில்லை.

பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் நிதி அல்ைது செவாததுக்க்ளில் இருந்து சதவாண்டு அல்ைது அரெறியல் பஙக்ளிபபுகள 
செயவதவாயின், நிறுவனததின் சகவாளலககள பரிந்துலரகளுக்கு ஏற்பதவ செயயைவாம்.

II. ஒபபந்தக்கவாரர்கள மற்றும் விநிதயவாகஸதர்களுடனவான ஒபபந்தஙகள 
ெந்லதயில் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் சகவாடுக்கல் வவாஙகல்கள ெவாதகவவாதம் அல்ைது முல்யற்் செல்வவாக்கின் 
ததவாற்்ததவால் க்ளஙகபபடுதத முடியவாது. சத்ளிவவான மற்றும் பு்நிலை அ்ளவுதகவால்க்ளின் அடிபபலடயில் 
ஒபபந்தக்கவாரர்கள மற்றும் விநிதயவாகஸதர்கள ததர்ந்சதடுக்கபபட தவண்டும். கருததில் சகவாள்ள தவண்டிய 
விடயஙக்ளில் விலையும், சபவாருளும், தெலவத தரமும், சகவாண்டுவந்து சகவாடுக்கும் கவாைத திட்டமும், 
நன்சன்றி ெவார்ந்த நடதலதக்கவான புகழும், உயர் தர ஆதரவாக்கியமும், பவாதுகவாபபு மற்றும் சுற்றுசசூழல் ெவார்ந்த 
நியமஙகளும் அடஙகுகின்்ன.
அதன் ஒபபந்தக்கவாரர்கள, விநிதயவாகஸதர்கள, முகவர்கள மற்றும் பிரதிநிதிகள இந்த விதி, கு்றிதத ெட்டஙகள 
மற்றும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் இதர சகவாளலககளுக்கு இணஙகுவவார்கள என்று பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ 
எதிர்பவார்க்கி்து.

III. முல்யற்் பணபபட்டுவவாடவாக்கள, ஊழல் மற்றும் ைஞெம்
ைஞெம், மல்முகக் பணபபட்டுவவாடவாக்கள அல்ைது எந்தசவவாரு சூழநிலையிலும் ெவாதகதலதப சபறுவதற்கவான 
முல்யற்் அன்ப்ளிபபுக்கள அல்ைது பரிசுகள தபவான்் முல்யற்் பணபபட்டுவவாடவாக்கள ஒருதபவாதும் ஏற்றுக் 
சகவாள்ளபபடவாது. உைசகஙகிலும் உள்ள ஒவ்சவவாரு நவாட்டிலும், அரசு மற்றும் தனியவார் துல்க்ளில், அலனதது 
வணிக நடவடிக்லகக்ளிலும் முல்யற்் பணபபட்டுவவாடவாக்கல்ள பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ சவ்ளிபபலடயவாக 
தலடசெயகி்து. சபரும்பவாலும் அரெவாஙக நிறுவனஙகளுடன் சகவாடுக்கல் வவாஙகல்கல்கல்ள எ்ளிதவாக்குவதற்கவாக 
செயய வழஙகபபடும் “வெதி பணபபட்டுவவாடவாக்கள” உளளூர் அதிகவார வரம்பில் ெட்டபூர்வமவானதவாக அல்ைது 
வழலமயவாக இருந்தவாலும் முல்யற்் பணபபட்டுவவாடவாக்க்ளவாகதவ கருதபபடும்.

பயனவா்ளிக்கு இது ெம்பந்தமவான ஒழுஙகவான சகவாளலக இல்ைவாத வலரக்கும், நியவாயமவான மற்றும் 
வலரயறுக்கபபட்ட பரிசுகள, வணிக சபவாழுதுதபவாக்கு மற்றும் வவாடிக்லகயவா்ளர் பயணம் மற்றும் 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ வணிகததின் வி்ளம்பரததுடன் தநரடியவாக சதவாடர்புலடய வவாழக்லகச செைவுகளுடன், 
முல்யற்் பணபபட்டுவவாடவாக்களுடன் தநரடியவாகத சதவாடர்லப உண்டவாக்க அவெறியமில்லை. இந்த விதிக்கலமய 
எந்தசவவாரு நிறுவனம், வணிக மற்றும் பிரவாந்திய சகவாளலகக்ளவான பயண மற்றும் சபவாழுதுதபவாக்கு சகவாளலக 
அல்ைது வணிக செைவு திருபபிச செலுததும் சகவாளலக தபவான்்வற்றுக்கு உட்பட்டு இந்த உருபபடிகள ஏற்றுக் 
சகவாள்ளததக்கலவ. தனிபபட்ட தூண்டுதலின் அடிபபலடயில் வணிகதலத பவாதுகவாக்க எந்தசவவாரு சபவாருல்ளயும் 
வழஙகுவது அல்ைது ஏற்பவாடு செயவது கண்டிபபவாக தலடசெயயபபட்டுள்ளது என்பலத நிலனவில் சகவாளக.

வியவாபவாரம் எவ்வவாறு 
நடததபபட தவண்டும்
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தெலவகளுக்கவான அன்ப்ளிபபுகள அல்ைது ெறிறு உதவிகள, ெட்ட மற்றும் உளளூர் நலடமுல்க்கு ஏற்ப 
வழஙகபபடைவாம்; இருபபினும், அததலகய அன்ப்ளிபபுகள செலுததபபடும் சூழலில் அலவ ைஞெம் என்று தவ்வாகக் 
கருதபபட முடியவாது என்் உணர்தி்லன நீஙகள சகவாண்டிருக்க தவண்டும். இைஞெம் வழஙகபபடும் முல் 
எனக் கருதபபடும் வழிக்ளில் கட்டணம் அல்ைது விற்பலன பஙகு இைவாபஙகள செலுததபபடக்கூடவாது. அலனதது 
பணபபட்டுவவாடவாக்களும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் புததகஙக்ளில் சத்ளிவவாகவும் துல்லியமவாகவும் பதிவு செயயபபட 
தவண்டும். சூழநிலைக்ளில் ஏததனும் கட்டணம் தகவாரபபட்டவால் ெந்ததகமவானலவ என்று நீஙகள நம்புகிறீர்கள 
என்்வால் உஙகள தமைவா்ளர் அல்ைது தலைலம இணக்க அதிகவாரியிடமிருந்து வழிகவாட்டுதலைப சப் தவண்டும்.

உஙகள தவண்டுதகவாள பரிசீலிக்கபபடுவதற்தகவா, பணியமர்ததபபடுவதற்தகவா, பதவி உயர்வு சபறுவதற்தகவா, 
இடமவாற்்ம் செயயபபடுவதற்தகவா அல்ைது சதவாடர்ந்து தவலைவவாயபலபக் சகவாண்டிருபபதற்தகவா ஈடவாக 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ ஒருதபவாதும் உஙக்ளிடமிருந்து எந்தசவவாரு கட்டணதலததயவா அல்ைது ஆதரலவதயவா தகட்கவாது. 
தவலைவவாயபலப சபற்றுத தருவதற்கீடவாக யவாரவாவது அததலகய கட்டணம் அல்ைது ஆதரலவ தகவாருவது இந்த 
விதிலய மீறுவதவாகும், தமலும் இது ஒரு விதி மீ்ல் என புகவார்ளிக்கபபட தவண்டும்.  

IV. கருதது தவற்றுலமகள
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ ஊழியர்கள தஙக்ளது தனிபபட்ட மற்றும் ஏலனய சதவாழில்ெவார் செயல்பவாடுகல்ள 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ இற்கவான தஙக்ளது சபவாறுபபுக்களுடன் முரண்படவாத விதததில் அலமததுக் சகவாளவதில் 
கவனம் செலுதத தவண்டும். அக்கல் முரண்பவாடவாக அலமயும் அல்ைது அக்கல் முரண்பவாசடவான்றுக்கவான 
ததவாற்்பபவாட்லட உருவவாக்கும் எந்தசவவாரு செயல்பவாட்லடயும் தவிர்ந்து சகவாளவது பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ 
ஊழியர்க்ளின் கடலமயவாகும்.

பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் நைன்களுடன் ஒரு நபரின் தனிபபட்ட நைன்கள தலையிடும் தபவாது அல்ைது ஒவ்வவாத 
தபவாது “கருதது தவற்றுலம” ஏற்படுகி்து. ஒரு பணியவா்ளர், அதிகவாரி அல்ைது இயக்குனர் நடவடிக்லககல்ள 
எடுக்கும் தபவாது, அது அவரது தவலையின் கு்றிக்தகவாள மற்றும் பயனுள்ள செயல்தி்னுடன் சபவாருந்தவாத 
நைன்கல்ளக் சகவாண்டிருக்கும்தபவாது, கருதது தவற்றுலமகள ஏற்படைவாம். ெவாததியமவான கருதது தவற்றுலமகள 
இதில் அடஙகும், ஆனவால் இலவ மட்டும் அல்ை:
• உஙகளுக்கு தனிபபட்ட அல்ைது நிதி ஆர்வம் உள்ள சகவாடுக்கல் வவாஙகல்க்ளில் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ 

பிரதிநிதிததுவபபடுததுவது;
• தனிபபட்ட அல்ைது நிதி ஆர்வம் உள்ள நீஙகள அல்ைது உஙக்ளது சநருஙகிய குடும்ப உறுபபினர்கள 1% க்கும் 

குல்வவான முதலீட்லட லவததிருக்கும் நிறுவனததில் விநிதயவாகஸதர்களுக்கு வணிகதலத இயக்க வழி செயதல்;
• வவாடிக்லகயவா்ளர்கள, ஒபபந்தக்கவாரர்கள அல்ைது விநிதயவாகஸதர்க்ளிடமிருந்து உஙகள வணிகத தீர்பலப 

பவாதிக்கக்கூடிய அல்ைது ெவார்பவாக பணியவாற்்க்கூடிய தனிபபட்ட நன்லமகள அல்ைது பரிசுகல்ளத ததடுவது;
• பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ வ்ளஙகல்ள அல்ைது உஙகள சதவாழில் நிலை அல்ைது செல்வவாக்லக சபவாருததமற்் 

தனிபபட்ட நைனுக்கவாக அல்ைது உஙகள சவ்ளிபபு் நடவடிக்லககள அல்ைது நைன்கல்ள 
தமம்படுததுவதற்கவாக தவ்வாகப பயன்படுததுதல்;

• பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் தபவாட்டியவா்ளரின் ெவார்பவாக தபவாட்டியிடுவது அல்ைது பணியவாற்றுவது;
• உள வர்ததகததில் ஈடுபடுவது; அல்ைது உஙகள தனிபபட்ட நைன்கள பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் ெறி்ந்த 

நைன்க்ளிலிருந்து தவறுபடக்கூடிய பி் சூழநிலைகள.

கருதது தவற்றுலமகள கு்றிபபிட்ட ஒபபுதல் இல்ைவாமல் தவிர்க்கபபட தவண்டும். ஒரு சகவாடுக்கல் வவாஙகல் 
சபவாருததமவானதவா அல்ைது ெந்ததகததுக்குரியதவா என ெந்ததகம் இருக்கும்தபவாது, உஙகள தமைவா்ளர் அல்ைது 
தலைலம இணக்க அலுவைருடன் கைந்தவாதைவாெறிக்கவும். கருதது தவற்றுலமக்ளவாகக் கருதபபடக்கூடிய 
சூழநிலைகள மற்றும் நிபந்தலனகள அலனதலதயும் விவரிபபது கடினம். ெந்ததகததுக்குரிய பகுதிகள அதலனத 
சதவாடர்ந்து வரவுள்ள சூழநிலைகல்ள அஙகீகரிபபதன் மூைம் நியவாயமவான முல்யில் பரிசீலிக்கபபடும். கருதது 
தவற்றுலமக்கவான திட்டவட்டமவான ெவாததியம் உள்ள இடததில், அதலன ெரி செயய பணியவா்ளருக்கு நியவாயமவான 
தநரம் வழஙகபபடும். ெறிை அதிகவார வரம்புக்ளின் படி, வழக்கததிலுள்ள ெட்டததின் கீழ ெறிை நைன் முரண்பவாடுகள 
தலடசெயயபபட்டுள்ளன, தமலும் கு்றிதத ெட்டதலத மீறும் வலகயில் இது தபவான்் எந்தசவவாரு செயலையும் 
பணியவா்ளர்கள தமற்சகவாள்ளக் கூடவாது.

V. ெவாததியமவான கருதது தவற்றுலம சவ்ளிபபவாடு 
கருதது தவற்றுலமக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள அல்ைது அதற்கு இட்டுச செல்லும் உ்வுக்ளில் ஈடுபடும் 
பணியவா்ளர்கள அதலன சவ்ளிபபடுதத தவண்டும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் ெறி்ந்த நைன்கல்ளப பவாதுகவாபபதற்கவாக 
நிர்வவாகததின் மறுஆயவு மற்றும் ஒபபுதலுக்கவாக அது ெமர்பிக்கபபட்டதும் ெவாததியமவான தவற்றுலமகள எழ 
வவாயபபு. கு்றிபபவாக இததலகய சவ்ளிபபவாடுகள கு்றிபபவாக தகவாரபபட்டவால் எழுதது மூைமவாக ெமர்பபிக்கபபடும்.

VI. சவ்ளிபபு் தவலை வவாயபபு
முழுதநர பணியவா்ளர்களுக்கு துலண அல்ைது இரண்டவாம் நிலை தவலைவவாயபபு ஊக்கம் சகடுதைவாகவும் 
ெட்டவிதரவாதமவாக இருக்கைவாம். உஙக்ளிடம் தவலைவவாயபபு ஒபபந்தம் அல்ைது பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நிறுவனததுடன் 
ஒபபந்தம் இருந்தவால், அது கு்றிபபவாக துலண அல்ைது இரண்டவாம் நிலை தவலைவவாயபலபத தடுக்கைவாம். ஒபபந்த 
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அடிபபலடயில் தலடசெயயபபடவாத மற்றும் அவ்வவாறு செயவது ெட்டவிதரவாதமவானது அல்ை என்் நிலையில், அந்த 
தவலைவவாயபபு பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நிறுவனததுக்கவான உஙகள கடலமக்ளில் தலடகள ஏற்படுததவாவிட்டவால் 
அல்ைது பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நிறுவனததின் நைன்களுடன் முரண்படவாவிட்டவால் துலண அல்ைது இரண்டவாம் நிலை 
தவலைவவாயபபு தலட செயயபபடவாது. முழு தநர பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள ஒருதபவாதும் தபவாட்டியவா்ளர்கள, 
விநிதயவாகஸதர்கள அல்ைது பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ வவாடிக்லகயவா்ளர்களுக்கவாக தவலை செயயக் கூடவாது. உஙக்ளிடம் 
துலண அல்ைது இரண்டவாம் நிலை தவலைவவாயபபு இருந்தவால், தயவுசெயது அலத சபவாருததமவான நிர்வவாக 
அலுவகர்களுக்கு அ்றிவிக்கவும்.

VII. சவ்ளிக்க்ள நைன்கள
மூன்்வாம் தரபபினருடனவான சகவாடுக்கல் வவாஙகல்களுக்குக் சபவாறுபபவான பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள, 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ ஒபபந்தஙகள அல்ைது தபவாட்டியிடும் நிறுவனஙகள அல்ைது வணிகஙக்ளில் எந்தசவவாரு 
சபவாரு்ளவாதவார ஆர்வதலதயும் சகவாண்டிருக்க தலட விதிக்கபபட்டுள்ளது. சபவாது வர்ததக நிறுவனஙக்ளில் 
லவபபிலிடபபட்டுள்ள தனிபபட்ட பஙகு நைன்கள, கு்றிதத பணியவா்ளரின் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ விஷயஙக்ளில் 
பவாதிக்கக் கூடிய வலகயில் அலமயவாவிட்டவால், அது மீ்ைவாக கருதபபடுவதில்லை.

VIII. சவ்ளிபபு் இயக்குனர்கள
நமது பணியவா்ளர்கள தலைலம இணக்க அலுவைரிடமிருந்து எழுதது மூை முன் ஒபபுதலைப சப்வாமல், 
எந்தசவவாரு இைவாப தநவாக்கற்் நிறுவனஙகல்ளத (இைவாப தநவாக்கற்் அல்ைது சதவாண்டு நிறுவனஙகல்ளத) 
தவிர மற்் நிறுவனஙக்ளில் இயக்குநர்க்ளவாக அல்ைது அ்ஙகவாவைர்கக்ளவாக அல்ைது ஆதைவாெகர்க்ளவாக 
பணியவாற்றுவலத தலடசெயதுள்ளதுடன், இது நியவாயமற்் முல்யில் அல்ைது தன்னிசலெயவாக நிறுததபபடவாது.

IX. கூட்டவாண்லம நிறுவன வவாயபபுகள
பிரவாண்ட்ெவாாஃப நிறுவனததின் ெட்டபபூர்வ நைன்கல்ள முன்சனடுததுச செல்வதற்கவான ெந்தர்பபஙகள எழும் 
தபவாது, அபபடிச செயவதற்கவான கடலம பணியவா்ளர்களுக்கு உள்ளது அததவாடு அவர்கள கீழகவாண்பவற்்றிலிருந்து 
தலட செயயபசபறுகி்வார்கள:
• கூட்டவாண்லம நிறுவனததின் செவாதது, தகவல் அல்ைது பதவிலயப பயன்படுததுவதன் மூைம் 

கண்டுபிடிக்கபபட்ட ெந்தர்பபஙகல்ளத தஙகளுக்கவாக எடுததுக்சகவாளவது;
• கூட்டவாண்லம நிறுவனததின் செவாதது, தகவல் அல்ைது பதவிலய தனிபபட்ட ைவாபததிற்கவாகப பயன்படுததுதல்; 

மற்றும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவவுடன் தபவாட்டியிடல்.

X. பரிசுகள, உதவிகள மற்றும் சபவாழுதுதபவாக்கு
வணிக பரிசுகள, உதவிகள மற்றும் சபவாழுதுதபவாக்கு ஆகியலவ ஆதரவாக்கியமவான மற்றும் சவ்ளிபபலடயவான 
வணிக உ்வுக்ளின் நடதலதயில் தலையிடக்கூடும், தமலும் அவற்ல் எசெரிக்லகயுடன் அணுக தவண்டும். 
மற்்படி, ெட்டம் அல்ைது ஒழுஙகுமுல்யவால் தலடசெயயபபடவாத இடஙக்ளில், சபறுநரின் வணிகத தீர்பலபப 
மற்்படி பவாதிக்கும் அல்ைது பவாதிக்கும் என்்வா அபிபபிரவாயதலதக் சகவாடுக்கும், ெட்டவிதரவாதமவாக உள்ள, 
அ்ளவிற்கதிகமவான பரிசுகள, வழக்கததிற்கு மவா்வான விருந்ததவாம்பல், தவாரவா்ளமவான சபவாழுதுதபவாக்கு அல்ைது 
மற்் ெகவாயஙகல்ள, மூன்்வாம் தரபபினரிடமிருந்து, விரும்பததகவாத, பணமவாக அல்ைது பணததிற்கு ெமமவான 
வடிவததில்சகவாடுக்கதவவா அல்ைது ஏற்றுக்சகவாள்ளதவவா கூடவாது.

அரசு அதிகவாரிகளுக்கவான பரிசுகளும் சபவாழுதுதபவாக்குகளும் ெட்டம் அல்ைது ஒழுஙகுமுல்க்ளவால் 
தலடசெயயபபடைவாம் அல்ைது கட்டுபபடுததபபடைவாம். ஒரு அரெவாஙக அதிகவாரிக்கு பரிசு வழஙகுவதற்கும் 
அல்ைது சபவாழுதுதபவாக்கு முல்யில் மகிழவிபபதற்கும் முன், முதன்லம இணக்க அதிகவாரியுடன் அது பற்்றி 
கைந்தவாதைவாெறிக்கவும்.

பின்வரும் நிபந்தலனகல்ள பூர்ததி செயதவால் மவாததிரதம, பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் செைவில் மற்்வர்களுக்கு 
பரிசுகள, உதவிகள மற்றும் சபவாழுதுதபவாக்கு வெதிகள வழஙகபபடைவாம்:

• அலவ ஏற்றுக்சகவாள்ளபபட்ட பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ வணிக நலடமுல்களுடன் ஒததுபதபவாக தவண்டும் 
என்பதுடன் அலவகள நிறுவனததின் புததகஙகள மற்றும் பதிவுக்ளில் ெரியவாக பதிவு செயயபபட்டுமிருக்க 
தவண்டும்;

• அலவ தபவாதுமவான அ்ளவில், வடிவததில் வலரயறுக்கபபட்டிருபபின் அலவ ைஞெம் அல்ைது செலுததுதல் எனக் 
கருதபபடவாது;

• அலவ வழக்கததிலுள்ள உளளூர் ெட்டததிற்கு அல்ைது சபவாதுவவாக ஏற்றுக்சகவாள்ளபபட்ட சந்றிமுல் அல்ைது 
ெமூக தரநிலைகளுக்கு முரணவாக இல்லை; மற்றும்

• சபறுநரின் அலடயவா்ளம் உள்ளிட்ட உண்லமகல்ள பகிரஙகமவாக சவ்ளியிடுவது இருவருக்கும் ெஙகடதலத 
ஏற்படுததவாது.

XI. கடன்கள

பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயில் இருந்து நிறுவனததின் எந்தசவவாரு பணியவா்ளருக்கும் கடன் வழஙகுவதற்கு இயக்குநர்கள 
குழு அல்ைது அதன் சபவாறுபபவா்ளரிடமிருந்து முன் ஒபபுதல் ததலவபபடும்.
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இைவெ, நியவாயமவான மற்றும் சந்றிமுல் ெவார்ந்த வணிக நலடமுல்கள மற்றும் சபவாருந்தக்கூடிய அலனதது 
ெட்டஙகளுக்கும் இணஙகுவதில் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ உறுதியவாக உள்ளது. சபவாருந்தக்கூடிய ெட்டஙகல்ளக் 
கலடபபிடிபபதில் ஏற்படும் ெறிக்கல்கள கவாரணமவாக செயற்பவாட்டு தவாமதஙகல்ள ஏற்படக்கூடும், அததுடன் நமது 
நற்சபயருக்கு தெதம் வில்ளவிக்கும் என்பதுடன், பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவக்கு குற்்வியல் மற்றும் ெறிவில் அபரவாதம் 
மற்றும் / அல்ைது ஏற்றுமதி ெலுலககல்ள இழக்கும் வவாயபபும் ஏற்படைவாம்.

உஙகளுக்கும் மற்் அலனதது பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்களுக்கும் அபரவாதம் விதிக்கபபடைவாம் அல்ைது 
கு்றிதத ெட்டஙகல்ள மீ்றியதற்கவாக குற்்வியல் வில்ளவுகல்ள ெந்திக்க தநரிடும் என்பலதயும் கவனததில் 
சகவாள்ள தவண்டும். இந்த எல்ைவா கவாரணஙகளுக்கவாகவும், கு்றிதத ெட்டஙகள, விதிகள மற்றும் ஒழுஙகு 
முல்கல்ள நீஙகள கவனததில் லவததிருபபது மற்றும் அதற்கு கீழபபடிதைவாக இருபபது முக்கியம்.

I. தபவாட்டி மற்றும் நம்பிக்லகயற்் ெட்டஙகள
தபவாட்டி மற்றும் நம்பிக்லகயற்் ெட்டஙகள தி்ந்த வர்ததகதலத பவாதுகவாக்கின்்ன மற்றும் வர்ததகதலத 
கட்டுபபடுததும் அல்ைது நியவாயமவான தபவாட்டிலய கட்டுபபடுததும் நடதலத தலடசெயகின்்ன. இந்த ெட்டஙகள 
நமது வணிகததின் ஒவ்சவவாரு நிலைக்கும் சபவாருந்தும். அலவ, ெந்லத ெக்திலய தவ்வாக பயன்படுததுதல், 
விலை நிர்ணயம், ெந்லத பகிர்வு அல்ைது ஏைம்-தமவாெடி தபவான்் நலடமுல்கல்ள எதிர்தது. தபவாரவாடுகின்்ன. 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள நமது தெலவகள அல்ைது தயவாரிபபுக்ளின் விலை நிர்ணயம் செயதல், 
அதற்கவான ெந்லதகள, பிரததெஙகள அல்ைது வவாடிக்லகயவா்ளர்கல்ள ஒதுக்குதல், மற்றும் ஒரு ெறிை 
வவாடிக்லகயவா்ளர்கள அல்ைது வழஙகுநர்கல்ள பு்க்கணிததல், உற்பததிலயக் குல்ததல் அல்ைது மற்்வாபடி 
கட்டுபபடுததுதல், அல்ைது மற்்படி வர்ததகதலதச செயயவாமல் இருததல் அல்ைது ெட்டததவால் தலடசெயயபபட்ட 
சகவாளல்ளயடிக்கும் அல்ைது தபவாட்டி எதிர்பபு சபவாரு்ளவாதவார நலடமுல்க்ளில் ஈடுபடுவது ஆகியலவ சதவாடர்பவான 
விடயஙக்ளில், நமது தபவாட்டியவா்ளர்களுடன் விவவாதிக்க அல்ைது எந்தசவவாரு ஏற்பவாட்டினுளளும்  நுலழய அல்ைது 
புரிதல்கல்ளயும் தமற்சகவாள்ள கண்டிபபவாக தலடசெயயபபட்டுள்ளனர். இந்த வலக நடதலதயில் ஈடுபட்டுள்ள 
நிறுவனஙகள மற்றும் நிறுவன பணியவா்ளர்களுக்கு கு்றிபபிடததக்க அபரவாதஙகள சபவாருந்தக்கூடும்; இவற்்றில் 
கணிெமவான பண அபரவாதம் மற்றும் ெறில்ததண்டலன ஆகியலவயும் அடஙகும்.

II. வர்ததக கட்டுபபவாடு, தலடகள மற்றும் பு்க்கணிபபு எதிர்பபு ெட்டஙகள 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ செயல்படும் பை நவாடுக்ளில் இ்க்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிலயக் கட்டுபபடுததும் ெட்டஙகள 
மற்றும் / அல்ைது சபவாரு்ளவாதவாரத தலடகள அல்ைது சபவாரு்ளவாதவாரப பு்க்கணிபபுகல்ளக் லகயவாளும் ெட்டஙகள 
உள்ளன. ஏற்றுமதி கட்டுபபவாடு மற்றும் இ்க்குமதி ெட்டஙகளுக்கு இணஙக, நீஙகள எலத அனுபபுகிறீர்கள / 
சபறுகிறீர்கள, யவாருக்கு அல்ைது யவாரிடமிருந்து நீஙகள அனுபபுகிறீர்கள / சபறுகிறீர்கள, நீஙகள அனுபபும் 
சபவாருட்கள எஙகு செல்லும் என்பலதப புரிந்துசகவாளவது அவெறியம். தலடசெயயபபட்ட அலமபபுகள 
பட்டியல் அல்ைது தண்டலனகள விதிக்கபபட்ட பட்டியல்க்ளில் அலடயவா்ளம் கவாணபபட்ட எந்தசவவாரு நபர் 
அல்ைது நிறுவனததுடன் வணிக அல்ைது நிதி சகவாடுக்கல் வவாஙகல்கல்ள நடததுவதற்கு பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ 
தலடசெயதுள்ளது. கு்றிதத நவாடு எதிர்க்கும் எந்தசவவாரு தலடகள அல்ைது பு்க்கணிபபுக்ளிலும் நிறுவனஙகள 
மற்றும் தனிநபர்கள பஙதகற்க பு்க்கணிபபு எதிர்பபு ெட்டஙகள தலட விதிக்கின்்ன. பு்க்கணிபபு தகவாரிக்லககள 
சபரும்பவாலும் ஏை அலழபபுகள, வலரவு ஒபபந்தஙகள, சகவாளமுதல் ஆர்டர்கள, கடன் கடிதஙகள மற்றும் கபபல் 
ஆவணஙகள அல்ைது அ்றிவுறுததல் உள்ளிட்ட எந்தசவவாரு வடிவததிலும் வரைவாம். ெறிை பு்க்கணிபபு தகவாரிக்லககள 
சத்ளிவவானலவ என்்வாலும், மற்றும் ெறிை பு்க்கணிபபு தகவாரிக்லக்ளில் சத்ளிவு கவாணபபடமவாட்டவாது. 

III. அரெவாஙகஙகள மற்றும் அரெவாஙக பிரதிநிதிகளுடன் லகயவாளவது
ததெறிய அரெவாஙகஙகள அல்ைது அரெவாஙகததிற்கு செவாந்தமவான நிறுவனஙகளுடன் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ 
வணிகதலத நடததைவாம். ஒவ்சவவாரு சதவாடர்புக்ளிலும், பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள மிக உயர்ந்த 
சந்றிமுல் தரஙகல்ளப பின்பற்் தவண்டும் மற்றும் இஙகிைவாந்து ைஞெச ெட்டம் மற்றும் சவ்ளிநவாட்டு ஊழல் 
நலடமுல்கள ெட்டம் (FCPA) உள்ளிட்ட அரெவாஙக பிரதிநிதிகளுடன் லகயவாளவதில் சபவாருந்தக்கூடிய ெட்டஙகள 
மற்றும் விதிக்கு இணஙக தவண்டும், இது வணிகதலதப சப் அல்ைது தக்க லவததுக் சகவாள்ள, சவ்ளிநவாட்டு 
அரெவாஙகஙக்ளின் அதிகவாரிகள அல்ைது சவ்ளிநவாட்டு அரெறியல் தவட்பவா்ளர்களுக்கு சபறுமதி மிக்க எலதயும் 
தநரடியவாகதவவா அல்ைது மல்முகமவாகதவவா வழஙகுவலத தலடசெயகி்து. அசமரிக்கவாவிற்கு சவ்ளிதய வணிகம் 
செயயும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள இஙகிைவாந்து ைஞெம் ெட்டம் மற்றும் சவ்ளிநவாட்டு ஊழல் நலடமுல்கள 
ெட்டம் ஆகியவற்்றின் அவெறியதலத நன்கு அ்றிந்திருக்க தவண்டும். பவாரவாளுமன்் உறுபபினர்கள, ஒழுஙகுமுல் 
முகவர்கள, அரெவாஙகக் க்ள முகவர்கள அல்ைது பி் சபவாது அதிகவாரிகள, அரெறியல் கட்ெறிகள, கட்ெறி அதிகவாரிகள 
அல்ைது எந்தசவவாரு நவாட்டின் அரெறியல் தவட்பவா்ளர்கல்ளயும் லகயவாளவதில், பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள 
வணிகதலதப சபறுவதற்கும், தக்கலவததுக்சகவாளவதற்கும் அல்ைது தநரடியவாக இயக்குவதற்கும், அததலகய 
நபர்கள அல்ைது அவர்க்ளது கூட்டவா்ளிகள முல்யற்் நடவடிக்லககல்ள எடுபபதற்கு அல்ைது ததலவயவானவற்ல் 
எடுபபலதத தவிர்பபதற்கு அல்ைது அவர்க்ளின் கடலமகல்ள நடததுவதில் தவ்வாக செல்வவாக்கு செலுததுவதற்கும் 
எந்தசவவாரு நடதலதயிலும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள ஈடுபடக்கூடவாது. எந்தசவவாரு ெட்டமன்், நீதிததுல் 

ெட்டஙகள, விதிகள மற்றும் 
ஒழுஙகுமுல்களுக்கு இணஙகுதல்
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அல்ைது பி் அரெவாஙக அதிகவாரிகளுக்கும் எந்தசவவாரு கவாரணததிற்கவாகவும் பணபபட்டுவவாடவாக்கள, பரிசுகள 
அல்ைது மதிபபுமிக்க பி் விஷயஙகள வழஙகபபடக்கூடவாது என்பலத ஒரு சபவாதுவவான முன்சமவாழிவவாக 
கூ்ைவாம். வணிகதலத வழஙகுவதில் திலெதிருபபல் அல்ைது வணிகதலதத சதவாடர்வது என்பன தவிர 
வழக்கமவான மற்றும் உளளூர் ெட்டததவால் அனுமதிக்கபபட்ட அரெவாஙக நடவடிக்லகக்ளின் இடர்கல்ள அகற்்றி 
செயல்தி்லன எ்ளிதவாக்குவது அல்ைது துரிதபபடுததுவது தபவான்் சவ்ளிநவாட்டு அரெவாஙக அல்ைது அலர-அரசு 
பிரதிநிதிததுவததிற்கு பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள பணபபட்டுவவாடவா செயவது நவாஙகள செயல்படும் 
எல்ைவா இடஙக்ளிலும் வழக்கமவான செயைவாக உள்ளது. எமது மூன்்வாம் தரபபு முகவர்கள, விநிதயவாகஸதர்கள 
மற்றும் பிரதிநிதிகள இந்த விதி மற்றும் நமது சகவாளலககளுக்கு இணஙகுவவார்கள என்று பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ 
எதிர்பவார்க்கி்து.

IV. உள்ளகத தகவல், உள்ளக வர்ததகம் மற்றும் தகவல் வழஙகல்
 “உள்ளக வர்ததகம்” ெட்டஙகள ஒரு நிறுவனதலதப பற்்றிய சபவாருள அல்ைவாத சபவாதுத தகவல்கல்ள 
அ்றிந்த நபர்க்ளவால் பததிரஙகல்ள வவாஙக அல்ைது விற்பலன செயவலதத தலடசெயகின்்ன. அததுடன் 
நிறுவனததின் பததிரஙக்ளில் வர்ததகம் செயயும் மற்்வர்களுக்கு ஒரு நிறுவனதலதப பற்்றிய சபவாது-அல்ைவாத 
தகவல்கல்ள சவ்ளியிடுவது. இந்த பரிவர்ததலனகள சபவாதுவவாக “உள வர்ததகம்” அல்ைது “டிபபிங” என்று 
அலழக்கபபடுகின்்ன. உள வர்ததகம் அல்ைது டிபபிங மற்றும் இதுதபவான்் செயல்க்ளில் ஈடுபடும் நபர்ககளுக்கு 
அதததபவான்் மூன்று மடஙகு தெதம், அபரவாதம் மற்றும் ெறில்வவாெம் உள்ளிட்ட கடுலமயவான ெறிவில் மற்றும் 
கிரிமினல் சபவாறுபபுகளுக்கு பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ ெறிபவாரிசு செயகின்்து.

நிறுவனததுடன் சதவாடர்புலடய சபவாது-அல்ைவாத தகவல்கல்ள அ்றிந்த எந்தசவவாரு பணியவா்ளரும், தநரடியவாகதவவா 
அல்ைது குடும்ப உறுபபினர்கள அல்ைது பி் நபர்கள அல்ைது நிறுவனஙகள மூைமவாகதவவா, நிறுவனததின் 
பததிரஙகல்ள வவாஙகதவவா விற்கதவவா கூடவாது (திருததபபட்டபடி, 1934 இன் பததிர பரிவர்ததலன ெட்டததின் கீழ விதி 10 
பி 5-1 உடன் இணஙகக்கூடிய முன் அஙகீகரிக்கபபட்ட வர்ததகத திட்டதலதத தவிர) அல்ைது சபவாருள அல்ைவாத சபவாது 
தகவல்கல்ளப பயன்படுததுவதன் மூைம் தனிபபட்ட நன்லமலயப சப் தவறு எந்த செயலிலும் ஈடுபடல், அல்ைது 
அந்த தகவலை குடும்பததிற்கு சவ்ளிதயயுள்ள நண்பர்கள மற்றும் நண்பர்கள உட்பட நிறுவனததிற்கு சவ்ளிதய 
உள்ள மற்்வர்களுக்கு அனுபபுதல் என்பனவும் தலட செயயபபட்டுள்ளன. அததுடன், பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயில் 
பணிபுரியும் தபவாது, எந்தசவவாரு பணியவா்ளரும் அபபடியவான தகவல்கல்ள கற்றுக்சகவாள்ள மவாட்டவார்கள.
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ வணிகம் செயயும் ஒரு நிறுவனதலதப பற்்றிய சபவாது-அல்ைவாத தகவல்கள, ஒரு 
வவாடிக்லகயவா்ளர் அல்ைது பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் விநிதயவாகஸதர் தபவான்்லவ, அந்த தகவல் சபவாதுவில் 
இருக்கும் வலர அல்ைது இனி பஙகுச ெந்லதக்கு வரவாத வலர அந்த நிறுவனததின் பததிரஙக்ளில் வர்ததகம் 
செயயைவாம். தற்தபவாதுள்ள மற்றும் வருஙகவாை முதலீட்டவா்ளர்களுக்குக் கிலடக்கும் அல்ைது ஒரு செயதிக் கு்றிபபில் 
சவ்ளிபபடுததபபடும் அல்ைது சபவாது தமலடயில் சவ்ளியிடபபடும் தகவல் “சபவாதுவில்ைவாதது” எனைவாம்.  “சபவாருள 
தகவல்” என்பது கு்றிபபிடததக்க புதிய ெந்லதகள, விற்பலன மற்றும் வருவவாய புள்ளிவிவரஙகள, முக்கிய 
ஒபபந்தஙகள, நிர்வவாகததில் மவாற்்ஙகள, ஒழுஙகுமுல் மற்றும் ெட்ட முன்தனற்்ஙகள மற்றும் லகயகபபடுததுதல் 
மற்றும் இலணபபிற்கவான திட்டஙகள சதவாடர்பவான தகவல்கள என இன்னும் பை விடயஙகல்ளக் சகவாண்டதத.  
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I. ஆவணஙகள மற்றும் பதிவுகள
நமது வணிக பதிவுகள, அ்றிக்லககள மற்றும் வரி வருமவானஙகள துல்லியமவாகவும், உண்லமயவாகவும், 
முழுலமயவாகவும் தயவாரிக்கபபட தவண்டும் என்பதன் சபவாருள நீஙகள வணிக சதவாடர்பவான அலனதது 
தகவல்கல்ளயும் தநர்லமயவாகவும் முழுலமயவாகவும் எமக்க்ளிதது பதிவு செயய தவண்டும். 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள இலத உறுதிபபடுததியவாக தவண்டும்:

• அலனதது ரசீதுகள, பணபபட்டுவவாடவாக்கள அல்ைது தவறு ஏததனும் கணக்கியல் அல்ைது உள 
பரிவர்ததலனகள வவாடிக்லகயவா்ளர் ஒபபந்தஙகள மற்றும் ஒபபுதல் வழிமுல்களுடன் ஒததுபதபவாகின்்ன.

• எந்தசவவாரு தநவாக்கததிற்கவாகவும் சவ்ளியிடபபடவாத அல்ைது பதிவு செயயபபடவாத நிதி அல்ைது செவாதலதத 
ததவாற்றுவிக்கவில்லை.

• சபரும் வஙகிகள வழிவழியவாக உபதயவாகிதது வருகி் பணப பரிமவாற்்ம் செயயும், கவாதெவாலை அல்ைது 
மற்் ஏற்றுக்சகவாள்ளததக்க மு்வாஇகள மூைமவாகத தவி் தவறு எவ்விததிலும், அதுவும் அதற்குக் அஙகீகவாரம் 
சபற்் பணியவா்ளர்கள தவறு எவரும் பண விணிதயவாகம் செயயும் கணக்கு எதிர்லிருந்தும் பணம் 
எடுக்கபசப்வில்லை. எந்தசவவாரு கவாதெவாலையும் “பணம்” ஆகதவவா அல்ைது அலடயவா்ளம் கவாண முடியவாத 
மற்ச்வாரு பணம் செலுததுபவருக்கு செலுததபபட மவாட்டவாது.

• எந்தசவவாரு கவாரணததிற்கவாகவும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ அல்ைது எந்தசவவாரு துலண நிறுவனததின் புததகஙகள 
மற்றும் பதிவுக்ளில் தவ்வான அல்ைது செயற்லக உளளீடுகள எதுவும் செயயபபடவில்லை, தமலும் எந்தசவவாரு 
பணியவா்ளரும் அததலகய நுலழவுக்கு வழிவகுக்கும் எந்தசவவாரு ஏற்பவாட்டிலும் ஈடுபடக்கூடவாது.

• எந்த ஒரு கட்டணதமவா அல்ைது கட்டணததில் ஒரு பகுதிதயவா, ஆவணஙக்ளவால் சவ்ளிபபடுததபபடுவலதத தவிர 
தவறு எந்த தநவாக்கததிற்கவாகப பயன்படுததபபட தவண்டும் என அஙகீகரிக்கபபடவில்லை.

• சபவாருந்தக்கூடிய பதிவு செயதல் சகவாளலககளுக்கு ஏற்ப ஆவணஙகள மற்றும் பதிவுகள 
தக்கலவக்கபபடுகின்்ன.

II. கணக்கியல் நலடமுல்கள மற்றும் கட்டுபபவாடுகள
நிதி பரிவர்ததலனகல்ள உருவவாக்குவதில் அல்ைது பதிவு செயவதில் ஈடுபட்டுள்ள பணியவா்ளர்கள, அலனதது 
பரிவர்ததலனகளும் உடனடியவாக, துல்லியமவாக மற்றும் முழுலமயவாக நமது புததகஙகள மற்றும் பதிவுக்ளில் பதிவு 
செயயபபடுவலத உறுதிசெயவது அவர்க்ளது சபவாறுபபவாகும்.

பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் நிதி மற்றும் கணக்கியல் சகவாளலககள அல்ைது உஙகள பிரவாந்தியததிற்கு என 
கு்றிபபிடபபட்ட சகவாளலககள அல்ைது வணிக மற்றும் உளளூர் ெட்டஙகள மற்றும் ஒழுஙகுமுல்கள மற்றும் 
அசமரிக்கவாவில் சபவாதுவவாக ஏற்றுக்சகவாள்ளபபட்ட கணக்கியல் தகவாட்பவாடுகளுக்கு இணஙக நிதி அ்றிக்லககல்ள 
தயவாரிததல் மற்றும் நமது செவாததுக்கள அலனததிற்கும் சபவாறுபபுக்கூ்லைப தபணுதல்.

அலனதது பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கல்ளயும் கட்டவாயபபடுததுதல், தவ்வாக வழிநடததுதல் அல்ைது தமவாெடி 
செயவதில் இருந்து தலட  செயயபபட்டுள்ளது. பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் நிதிநிலை அ்றிக்லககல்ள தணிக்லக 
செயவதில் அல்ைது மதிபபவாயவு செயவதில் ஈடுபட்டுள்ள சுயவாதீன கணக்கவா்ளர்.

III. துலண ஆவணபபடுததல்
விலைபபட்டியல், கவாதெவாலை தகவாரிக்லககள மற்றும் பயண செைவு அ்றிக்லககள தபவான்் 
பரிவர்ததலனகளுக்கவான துலண ஆவணஙகள உண்லமயவான பரிவர்ததலனகல்ள துல்லியமவாகவும் 
முழுலமயவாகவும் விவரிக்க தவண்டும். அததலகய கட்டணதலத ஆதரிக்கும் ஆவணததவால் 
விவரிக்கபபட்டுள்ளலதத தவிர தவறு எந்த தநவாக்கததிற்கவாகவும் அததலகய கட்டணததின் எந்தப பகுதியும் 
பயன்படுததபபட தவண்டும் என்் தநவாக்கதததவாடும் புரிததைவா பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நிதி செலுததபபடக்கூடவாது. 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் சகவாளலககள மற்றும் ெட்ட ெட்டஙகளுக்கு இணஙக துலண ஆவணஙகள துல்லியமவாக 
இருக்க தவண்டும்.

எந்தசவவாரு அரெவாஙக நிறுவனததின் அதிகவார எல்லைக்குள, எந்தசவவாரு விடயததினதும் முல்யவான 
நிர்வவாகததிற்கு அல்ைது விெவாரலணக்கு இலடயூறு வில்ளவிததல், செல்வவாக்கு செலுததுதல் அல்ைது 
தலடசெயவதற்கவான தநவாக்கததுடன் ஆவணஙகள அல்ைது பதிவுகல்ள மவாற்றுவது, அழிபபது அல்ைது 
சபவாயயுலரபபது என்பன  பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள மீது கண்டிபபவாக தலடசெயயபபட்டுள்ளது.
 

தகவல் எவ்வவாறு சதரிவிக்கபபடுகி்து



20  |

IV. தவ்வான வி்ளக்கஙகள, சபவாயயவான பதிவுகள மற்றும் தமவாெடி எந்தசவவாரு தமவாெடியும் கண்ட்றியபபடுவதும் 
அ்றிவிக்கபபடுவதும் முக்கியம்,  எல்ைவாவற்்றிற்கும் தமைவாக, அது தடுக்கபபட்டது. யவாரும் உண்லமகல்ள தவ்வாக 
ெறிததரிபபது அல்ைது சபவாயயவான பதிவுகல்ள செயவது பற்்றி கருததில் சகவாள்ளக் கூடவாது. இந்த விதி மற்றும் 
இக்சகவாளலகக்ளின் மீ்ல்கள,  ஒழுஙகு நடவடிக்லகக்கவான அடிபபலடக்ளவாக இருக்கைவாம், அது மவாததிரமின்்றி 
உளளூர் ெட்டததிற்கு உட்பட்டு, தவலை நிறுததி லவததல் மற்றும் பணிநீக்கம் மற்றும் / அல்ைது சபவாருததமவான 
குற்்வியல் மற்றும் / அல்ைது ெறிவில் நடவடிக்லககல்ளத சதவாடஙகுதல் என்பன வலர ஒழுஙகு நடவடிக்லககள 
தமற்சகவாள்ளைவாம்.

V. அதிகவாரக் சகவாளலகயின் பிரதிநிதிததுவம்
அலனதது பணியவா்ளர்களும் அதிகவாரததின் பிரதிநிதிததுவம் (DOA) சகவாளலகயில் வலரயறுக்கபபட்ட அதிகவார 
வரம்புகல்ள கலடபிடிக்க தவண்டும். 
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நிறுவனததின் செவாதலத கவனிததுக் சகவாளவது பவாதுகவாபபவான, செைவு குல்ந்த வணிகதலத நடததுவதற்கு 
அவெறியம், தமலும் நமது செவாததுக்கல்ளப பவாதுகவாபபது அலனதது பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்க்ளின் 
சபவாறுபபவாகும். நிறுவனததின் செவாததுக்கள மற்றும் உடலமகல்ள பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள வீணடிபபு 
மற்றும் துஷபிரதயவாகஙகல்ளயும் விட்டு, கவனததுடனும் மரியவாலதயுடனும் பயன்படுதத தவண்டும் மற்றும் 
பரவாமரிக்க தவண்டும். 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ செவாததுக்கள எனும் தபவாது சபௌதீக செவாதது, உபகரணஙகள மற்றும் ெரக்கு மட்டுமல்ைவாமல், 
பததிரஙகள மற்றும் பணம், அலுவைக உபகரணஙகள, சபவாருட்கள மற்றும் தகவல் அலமபபுகள தபவான்் 
உறுதியவான செவாததுக்களும் அடஙகும். வவாடிக்லகயவா்ளர் பட்டியல்கள, விலை தகவல், சமன்சபவாருள, 
கவாபபுரிலமகள, வர்ததக முததிலரகள, பதிபபுரிலம மற்றும் பி் தனியுரிம தகவல்கள மற்றும் அ்றிதல் தபவான்் 
செவாததுக்களும் இதில் அடஙகும்.

I. தயவாரிபபுகள மற்றும் தெலவகள
நமது தயவாரிபபுகள மற்றும் தெலவகள பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் செவாததவாகும். பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ தயவாரிபபுகள 
அல்ைது தெலவக்ளின் தமம்பவாடு, வ்ளர்செறி மற்றும் செயல்படுததல் ஆகியவற்்றில் பணியவா்ளர்கள செயயும் 
பஙக்ளிபபுகள பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ செவாததுக்கத்ள மற்றும் அந்த பணியவா்ளர் பணிநீக்கம் செயயபபட்டவாலும் 
இலவகள சதவாடர்ந்து இருக்கும்.

II. நிதி
தஙகளுக்கு ஒபபலடக்கபபட்ட எந்தசவவாரு பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நிதிகளுக்கும் பணியவா்ளர்கள தனிபபட்ட முல்யில் 
சபவாறுபபுக் கூ் தவண்டும். நவாணய, கவாதெவாலைகள, கடனட்லடகள அல்ைது கட்டண அட்லடகள, பண ஆர்டர்கள, 
தபவால்கள, பில்கள, திருபபிச செலுததுதல் உரிலமதகவாரல்கள, செலுதத தவண்டியலவ, சப்ததக்கலவ, 
மதிபபீடுகள, ெம்ப்ள கவாதெவாலைகள, செைவுத திருபபிச செலுததுதல் மற்றும் விலைபபட்டியல் ஆகியலவயும் 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நிதிக்ளில் அடஙகும். பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நிதிக்ளின் பவாதுகவாபபு, பயன்பவாடு மற்றும் 
பதிவுசெயதல் ஆகியவற்்றில் பணியவா்ளர்கள கவனமவாக இருக்க தவண்டும்:
• நிறுவனததின் நிதிக்ளின் பவாதுகவாபபிற்கவாக பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ சகவாளலககளுக்கு கட்டுபபடுவது;
• நிறுவனததின் நிதிகள அல்ைது தனிநபர் நிதிகள, நிறுவனததவால் திருபபிச செலுததபபடும் என்பலத 

உறுதிசெயதல் மூைம், அதற்கீடவாக பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நல்ை மதிபலபப சபறுவலத உறுதிசெயதல்;
• நியவாயமவான, உண்லமயவான மற்றும் அஙகீகரிக்கபபட்ட செைவுகளுக்கு மட்டுதம திருபபிச செலுதத தவண்டும்; 

மற்றும்
• நவாஙகள அஙகீகரிக்கும் துல்லியமவான, தநர்லமயவான மற்றும் ெரியவான தநரததில் தயவாரிக்கபபட்ட பதிவுகல்ள 

உறுதிசெயவது பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நிதிக்ளின் சபவாருததமவான பயன்பவாட்லட பிரதிபலிக்கி்து.

III. கணினிகள, தெலவயகஙகள மற்றும் சமன்சபவாருள 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் கணினிகள, தெலவயகஙகள, மின்னணு ஊடகஙகள அலமபபு முல்கள மற்றும் 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் கணினி அலமபபுக்ளில் உள்ளிடபபட்ட அலனதது தகவல்களும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் 
செவாதது, அலவ சபவாருந்தக்கூடிய ெட்டததிற்கு உட்பட்டலவ. பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் மின்னஞெல் அலமபபு, 
மின்னணு சதவாடர்பு அலமபபுகள மற்றும் இலணயம் நிறுவன வணிகததின் நடதலதக்கு பயனுள்ள, சந்றிமுல் 
சகவாண்டதவாக, மனலத புண்படுததவாத வலகயில் அணுக்கள அனுமதி வழஙகபபட்டவர்கள அதலன ெட்டபூர்வமவான 
முல்யில் பயன்படுததபபட தவண்டும். பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ அவ்வபதபவாது மின்னஞெலை தனிபபட்ட முல்யில் 
பயன்படுதத அனுமதிக்கைவாம் இலணய தெலவகள பவாவலன, அததலகய பயன்பவாடு பயனுள்ள, சந்றிமுல், 
தவாக்குதல் அல்ைவாத மற்றும் ெட்டபூர்வமவானது மற்றும் நிறுவன வணிகததின் நடதலத அல்ைது பணியவா்ளர்க்ளின் 
தவலை சதவாடர்பவான கடலமகல்ள நில்தவற்றுவதில் தவாமதஙகல்ள ெறிக்கல்கல்ள ஏற்படுததவாத பவாவலனயவாக 
இருக்க தவண்டும். பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள அதன் சகவாளலககள அல்ைது உஙகள பகுதி அல்ைது 
வணிகததிற்கவான சகவாளலககல்ளப பின்பற்றுவவார்கள என்றும் இந்த வ்ளஙகல்ள தனிபபட்ட முல்யில் 
பயன்படுததுவதில் நல்ை தீர்பலபயும் கட்டுபபவாட்லடயும் பயன்படுததுவவார்கள என்றும் எதிர்பவார்க்கபபடுகி்து. 
அவ்வவாறு செயயத தவறுவது இந்த விதிலய மீறுவதவாகும், தமலும் தனிபபட்ட பயன்பவாட்டிற்கவாக ெறிை அல்ைது 
எல்ைவா வ்ளஙகல்ளயும் அணுகுவலத நிறுததைவாம். பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் கணினி பவாதுகவாபலப அலமபபுகல்ள, 
முடக்க, ததவாற்கடிக்க அல்ைது தவிர்க்க எந்த முயற்ெறியும் தற்கவாலிகப பணிநீக்கம் மற்றும் நிரந்தரப பணி நீக்கம் 
மட்டும் அல்ைவாமல், இலவ உள்ளிட்ட, இலவ வலரயிைவான ஒழுஙகு நடவடிக்லக எடுக்கபசபறுவதற்கவான 
அடிபபலடயவாக அலமயைவாம்.

நிறுவனததின் செவாதது
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பை வ்ளர்ந்து வரும் நவாடுகள, (சபயர், வீடு மற்றும் அலுவைக சதவாடர்புத தகவல் தபவான்்லவ) உள்ளிட்ட “தனிபபட்ட 
தரவு” தெகரிபபு, செயைவாக்கம் மற்றும் அதன் பயன்பவாட்லட மிகவும் கடுலமயவாக ஒழுஙகுபடுததி வருகின்்ன. 
தெகரிக்கபபட்ட தனிபபட்ட தரவுகள, அதில் செயைவாக்கபபட்ட அல்ைது கூடுதைவான தரவுகள பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ 
சகவாளலககளுக்கும் ஒபபந்தஙகளுக்கும் சபவாருந்தக்கூடிய இருக்க தவண்டியதுடன், அலவ ெட்டஙகள மற்றும் 
அதிகவார வரம்புகள கண்டிபபவாக இணஙக தவண்டும்.

ெமூக வலைபபின்னலின் பயன்பவாடு ஒரு மதிபபுமிக்க கருவியவாக இருக்கைவாம். இருபபினும், ெரியவாக 
செயயவாவிட்டவால், ெமூக வலைபபின்னல் உஙகல்ளயும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவலவயும் கூடுதல் ஆபததுக்குள்ளவாக்கும். 
ெரியவான முல்யில் அஙகீகரிக்கபபடவாவிட்டவால், பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ அல்ைது உஙகள வணிக அைகு பற்்றிய 
தகவல்கல்ள பதிவிட ெமூக வலைபபின்னலை ஒருதபவாதும் பயன்படுதத தவண்டவாம். எந்தசவவாரு கணக்லகயும் 
(தநரடியவாகதவவா அல்ைது மல்முகமவாகதவவா) உருவவாக்க தவண்டவாம் என்று பணியவா்ளர்கள கண்டிபபவாக 
அ்றிவுறுததபபடுகி்வார்கள பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ என்் சபயரில் ெமூக ஊடக த்ளஙகள மற்றும் / அல்ைது 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ ெவார்பவாக மற்றும் / அல்ைது ெமூக ஊடக த்ளஙக்ளில் எலதயும் சதவாடர்பு சகவாள்ளவும் அல்ைது 
பதிவிடவும். பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ அல்ைது உஙகள வணிக அைகு பற்்றிய தவ்வான தகவல்கல்ள உள்ளடக்கிய ெமூக 
வலைபபின்னலில் பதிவிடபபட்ட எலதயும் நீஙகள கண்டவால், தயவுசெயது உஙகள தமைவா்ளர் அல்ைது தலைலம 
இணக்க அலுவைருக்கு அ்றிவிக்கவும்.

IV. தனியுரிலம மற்றும் இரகெறிய தகவல்
எல்ைவா பணியவா்ளர்களுக்கும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் தனியுரிலம மற்றும் ரகெறிய தகவல்கல்ளப பவாதுகவாக்கவும், 
அஙகீகரிக்கபபடவாத சவ்ளியீடுக்ளிலிருந்து அதலனப பவாதுகவாக்கவும் கடலம உள்ளது. எந்தசவவாரு ஒபபந்தததின் 
கீழும் நிறுவனம் கடுலமயவான இரகெறியக் கடலமகளுக்கு கட்டுபபட்டவால், இதன் பணியவா்ளர்களும் அவ்வவாத் 
அததலகய கடுலமயவான கடலமகளுக்கு இணஙக தவண்டும். எந்தசவவாரு கவாரணததிற்கவாகவும் பணி நீக்கம் 
செயயபபட்டவாலும் இந்த கடலம சதவாடரும்.

அலனதது சபவாது ெவாரவா தகவல்களும் தவிர மற்றும் தயவாரிபபு, வணிகம் அல்ைது நிதித தகவல், லகயகபபடுததல் 
மற்றும் விைக்குத திட்டஙகள, தபவாட்டி நிலை, வணிக உததிகள, வவாடிக்லகயவா்ளர் தகவல், தயவாரிபபு செைவுகள 
மற்றும் பி் சபவாது-அல்ைவாத தகவல்கள ஆகியலவ பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ சதவாடர்பவான ரகெறியத தகவலில் 
உள்ளடஙகும் இததகவல்கள தபவாட்டியவா்ளர்களுக்கு பயனுள்ளதவாக இருக்கைவாம் அல்ைது சவ்ளிபபடுததபபட்டவால் 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ, மற்றும் நமது வவாடிக்லகயவா்ளர்கள அல்ைது விநிதயவாகஸதர்களுக்கு தீஙகு வில்ளவிக்கும்.
 
தனியுரிலம தகவல்க்ளில் கவாபபுரிலமகள, வர்ததக முததிலரகள, பதிபபுரிலம, வர்ததக ரகெறியஙகள மற்றும் 
பி் முக்கிய அல்ைது தனியவார் சதவாழில்நுட்ப, நிதி மற்றும் வணிக தகவல்கள அடஙகும். அஙகீகரிக்கபபடவாத 
சவ்ளிபபவாடுகள அதன் மதிபலப அகற்றுவததவாடு மற்்வர்களுக்கு நியவாயமற்் நன்லமலயயும் தரக்கூடும்.

தனியுரிலம மற்றும் ரகெறியமவான பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ தகவல் ெரியவான அஙகீகவாரமின்்றி யவாருக்கும் 
சவ்ளியிடபபடவாது. தனியுரிலம மற்றும் ரகெறிய ஆவணஙகல்ள பவாதுகவாபபவாகவும் பததிரமவாகவும் லவததிருஙகள. 
ெவாதவாரண வணிக நடவடிக்லகக்ளின் தபவாது, விநிதயவாகஸதர்கள, வவாடிக்லகயவா்ளர்கள மற்றும் தபவாட்டியவா்ளர்கள 
ெறிை ெமயஙக்ளில் தஙகள வணிகததிற்கு தனியுரிமமவான தகவல்கல்ள உஙகளுக்கு சவ்ளிபபடுததைவாம். இந்த 
நம்பிக்லககள மதிக்கபபட தவண்டும்.

சபவாதுவவாக, ஒரு தபவாட்டியவா்ளலரப பற்்றிய சபவாதுத தகவல்கல்ள சபறுவது அல்ைது நமது வணிகதலத 
நடததுவதில் அலதப பயன்படுததுவது முல்யற்்து அல்ைது ெட்டவிதரவாதமவானது அல்ை. தபவாட்டி நுண்ண்றிவு 
சந்றிமுல்யிலும் அதற்கு இணஙகவும் தெகரிக்கபபட தவண்டும் தபவாட்டியவா்ளர்க்ளின் தனியுரிம தகவல்கல்ளப 
பவாதுகவாக்கும் ெட்டஙகள மற்றும் ஒழுஙகுமுல்கள. உதவாரணமவாக, இது தபவான்் நுண்ண்றிலவ, வலைதத்ளஙகள, 
வி்ளம்பரஙகள, பிரசுரஙகள அல்ைது சபவாது வி்ளக்கக்கவாட்ெறிகள  உள்ளிட்ட சபவாது மூைஙக்ளில் இருந்து 
தெகரிபபது சபவாருததமவானதவாகும், ஆனவால் பணியவா்ளர்கள, முன்னவாள பணியவா்ளர் ஒருவர் தபவாட்டியவா்ளரவாக 
இருக்கி்வாதரவா அல்ைது இல்லைதயவா, அவரது தனியுரிம செவாததுக்கல்ள உபதயவாகிபபது முல்யற்்தவாகும். 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நமது தபவாட்டியவா்ளர்க்ளின் தனியுரிம அல்ைது ரகெறிய தகவல்கல்ள மதிக்கி்து மற்றும் இது 
தபவான்் தனியுரிம அல்ைது ரகெறிய தகவல்கல்ளப சபறுவதிலிருந்து நமது பணியவா்ளர்கள பவாதுகவாக்க தவண்டும் 
என்று எதிர்பவார்க்கி்து. தபவாட்டித தகவல்க்ளின் ஒரு கு்றிபபிட்ட ஆதவாரம் சபவாருததமவானதவா என்பது உஙகளுக்குத 
சதரியவாவிட்டவால், தயவுசெயது தலைலம இணக்க அதிகவாரி அல்ைது ெட்டத துல் உறுபபினலர ஒருவலரத 
சதவாடர்பு சகவாளளுஙகள. 

V. திருட்லடத தடுததல்
ெவாதவாரண முன்சனசெரிக்லக நடவடிக்லககல்ள தமற்சகவாளவதன் மூைமும், நிறுவனததின் செவாததுக்கல்ள 
விதவகமவான முல்யில் லகயவாளவதன் மூைமும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ செவாதலத திருடுவது அல்ைது தவ்வாகப 
பயன்படுததுவதவால் ஏற்படும் இழபபுகல்ளக் கட்டுபபடுததுஙகள.  உபகரணஙகள, சபவாருட்கள மற்றும் சபவாருட்கல்ளப 
பூட்டுதல், ெந்ததகததிற்கிடமவான நபர்கள அல்ைது செயல்பவாடுகல்ளப புகவார்ளிததல் மற்றும் அஙகீகரிக்கபபடவாத 
நபர்க்ளின் முன்னிலையில் ரகெறியமவான பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ தகவல்க்ளின் விவவாதஙகல்ளத தவிர்ததல்.
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பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் பணியவா்ளர்கள பை கைவாசெவாரஙகள, இனஙகள, சமவாழிகள மற்றும் வவாழக்லக முல்கல்ள 
பிரதிபலிக்கி்வார்கள, தமலும் நவாஙகள தெலவ செயயும் ெந்லதகல்ளப தபவாைதவ தவறுபட்ட பணியவா்ளர்கல்ள 
ஈர்க்கவும், வ்ளர்க்கவும், தக்கலவக்கவும் முயற்ெறிக்கித்வாம். பணியவா்ளர்கள ஒருவருக்சகவாருவர் மரியவாலதயுடன் 
நடவாததபபடுகின்் பவாகுபவாடுக்ளிலிருந்து விடுபட்டு, அலனவலரயும் உள்ளடக்கிய பணிசசூழலை வ்ளர்பபதற்கும் 
பரவாமரிபபதற்கும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ உறுதிபூண்டுள்ளது, இது நமது பன்முகததன்லமயின் வலிலமலயத 
தழுவுகி்து. இந்த தநவாக்கஙகல்ள தமலும் தமம்படுததுவதற்கவாக, நிறுவனததின் பன்முகததன்லம அ்றிக்லகலய 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ உருவவாக்கியுள்ளது. பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் பன்முகததன்லம கைவாசெவாரதலத ஆதரிக்கவும் 
ஊக்குவிக்கவும் உஙக்ளவால் முடிந்த அலனதலதயும் செயயுமவாறு நவாஙகள தகட்டுக்சகவாளகித்வாம். ஒன்்றிலணந்து 
செயல்படுவதன் மூைம், ஒரு ஆழமவான புரிதல், பரஸபர மரியவாலத மற்றும் மனித கண்ணியம் மற்றும் 
நியவாயததுக்கவான அர்பபணிபபு ஆகியவற்்றின் அடிபபலடயில் கட்டலமக்கபபட்ட பவாகுபவாடற்் உைகதலத 
உருவவாக்க நவாஙகள உதவைவாம்.

I. நியவாயமவான தவலைவவாயபபு வழிகவாட்டுதல்கள
வயது, இனம், குடியுரிலம, இயைவாலம, பவாலினம், இனம், மதம், ததெறிய வம்ெவாவ்ளி, திருமண நிலை, பவாலியல் 
தநவாக்குநிலை, இரவாணுவ தெலவ, மூதத நிலை அல்ைது ெட்டததவால் பவாதுகவாக்கபபட்ட பி் பண்புகள ஆகியவற்்றின் 
அடிபபலடயில் பவாகுபவாடு கவாட்டவாமல் அலனதது தவலைவவாயபபு மற்றும் பி் வணிக முடிவுகல்ளயும் நவாஙகள 
எடுக்கித்வாம். தவலைவவாயபபு விதி மற்றும் நிபந்தலனகள சதவாடர்பவான பவாகுபவாட்லட நவாஙகள தலடசெயகித்வாம். 
கூடுதைவாக, சபண்கள, ெறிறுபவான்லமயினர், மவாற்றுததி்னவா்ளிகள மற்றும் பலடவீரர்களுக்கவான தவலை 
வவாயபபுகல்ள அதிகரிபபலத உறுதிபபடுததும் ெட்டபபூர்வ நடவடிக்லககல்ள நவாஙகள எடுக்கித்வாம்.

II. தநர்மல்யவான சதவாழில் சூழநிலை
எல்ைவா வலகயவான துன்புறுததல்கல்ளயும் நவாஙகள தலடசெயகித்வாம். பவாலினம், இனம், ெவாதி, பவாலியல் 
தநவாக்குநிலை, உடல் அல்ைது மன ஊனம், வயது, மதம், மூதத நிலை, ததெறிய வம்ெவாவழி அல்ைது ெட்டபபூர்வமவாக 
பவாதுகவாக்கபபட்ட எந்தசவவாரு அந்தஸது சதவாடர்பவான எந்தசவவாரு பணியவா்ளரிடமும் இழிவுபடுததும், அவமதிக்கும், 
தர்மெஙகடமவான நிலைக்குள்ளவாக்கும் அல்ைது அசசுறுததும் நடதலத இதில் அடஙகும்.
கூடுதைவாக, பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள, பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ வ்ளவாகததில் அல்ைது பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ 
வணிகததில் இருக்கும்தபவாது, தவாக்குதல்கள, விதரவாதமவான உடல் சதவாடர்பு அல்ைது அசசுறுததல், ெண்லட, 
சகவாடுலமபபடுததுதல், உடல் ரீதியவான தீஙகு அல்ைது வன்முல்யின் வவாயசமவாழி அசசுறுததல்கள அல்ைது 
அசசுறுததக்கூடிய, விதரவாதமவான அல்ைது இயற்லகயில் தவ்வான தவறு ஏததனும் செயலிலும் ஈடுபடக்கூடவாது.
துன்புறுததலைச செயயும் அல்ைது ஆதரிக்கும் எவரும் ஒழுஙகு நடவடிக்லகக்கு உட்படுததபபடைவாம், அது 
தற்கவாலிகப பணிநீக்கம்  மற்றும் நிரந்தரப பணிநீக்கம் உட்பட, இலவ மட்டும் தவான் என்்றில்ைவாத ஒழுஙகு 
நடவடிக்லக எடுக்கப சபறுவதற்கு ஆட்படுததைவாம்.

III. பவாலியல் துன்புறுததல்
எந்தசவவாரு பணியவா்ளர், அதிகவாரி, இயக்குனர் அல்ைது பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவவுடன் இலணந்த எந்தசவவாரு நபரும் 
பவாலியல் துன்புறுததலுக்கு ஆ்ளவாகக்கூடவாது என்் சகவாளலகக்கு நவாஙகள கடலமபபட்டுளத்ளவாம். மரியவாலத, 
ெம வவாயபபு ஆகியவற்ல் ஊக்குவிக்கும் மற்றும் பவாலியல் துன்புறுததல் உள்ளிட்ட ெட்டவிதரவாத பவாரபட்ெமவான 
நலடமுல்க்ளிலிருந்து விடுபடும் ஒரு பணியிட சூழலை வழஙக நவாஙகள முயற்ெறி செயகித்வாம்.
விரும்பததகவாத பவாலியல் முன்தனற்்ஙகள / பவாலியல் துன்புறுததல்கள, பவாலியல் உதவிகளுக்கவான 
தகவாரிக்லககள மற்றும் பவாலியல் இயல்பின் பி் வவாயசமவாழி அல்ைது உடல் நடதலத மற்றும் சதவாழில்முல் 
அலமபபில் அல்ைது தவறு எந்த வலகயிலும் அல்ைது வடிவததிலும் பவாலியல் ரீதியவான தவாக்குதல் கவாட்ெறிகல்ள 
நவாஙகள தலடசெயகித்வாம். பவாலியல் துன்புறுததல் சதவாடர்பவான புகவார்கல்ள முல்யவாக எழுபபும் அல்ைது 
பவாலியல் துன்புறுததல் புகவாலர பதிவு செயயும் எந்தசவவாரு பணியவா்ளலரயும் பழிவவாஙகுவது கண்டிபபவாக 
தலடசெயயபபட்டுள்ளது. ஒரு ரகெறிய விெவாரலணக்குப பி்கு, எந்தசவவாரு நபரும் பவாலியல் துன்புறுததலுக்கு 
ஆ்ளவானதவாகதவவா அல்ைது மற்ச்வாருவருக்கு எதிரவாக பழிவவாஙகல் செயததவாகதவவா கண்ட்றியபபட்டவால், அது 
தற்கவாலிகப பணிநீக்கம் மற்றும் நிரந்தரப பணிநீக்கம் உள்ளிட்டது வலரயிைவான, இலவ மட்டும் தவான் என்்றில்ைவாத, 
ஒழுஙகு நடவடிக்லககளுக்கு ஆட்படுததபபடைவாம்.

IV. சபவாருததமற்் உ்வுகள
ஒருமிதத பவாலியல் அல்ைது கவாதல் உ்வுகள தபவான்் விடயஙக்ளில் நிர்வவாகததின் உறுபபினதரவா, அல்ைது 
அதிகவாரம் உள்ளவர்கத்ளவா ஈடுபடும் தபவாது அதிகவாரதலத துஷபிரதயவாகம் செயவது கு்றிதத கவலைகள 
எழுபபுகின்்ன. இதில் ெம்பந்தபபட்டவர்களுக்கு எதிர்மல்யவான வில்ளவுகள ஏற்படவாததபவாதும் கூட, இது தபவான்் 
கவாதல் சதவாடர்புகள கருதது தமவாதல்கல்ள உருவவாக்கைவாம் அல்ைது ெக பணியவா்ளர்க்ளிடமிருந்து நியவாயமற்் 

பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் ெமூகம்
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அல்ைது தவ்வான நடதலத பற்்றிய குற்்செவாட்டுகளுக்கு இதில் ெம்பந்தபபட்டவர்களுக்கு உள்ளவாக தநரிடைவாம். 
அலனதது பணியவா்ளர்களும் சதவாழில் புரியும் இடததில் ஏற்படும் பவாலியல் அல்ைது கவாதல் சதவாடர்புக்ளின் 
மூைம் எதிர்மல்யவான வில்ளவுகத்ள உண்டவாகும் என்பதலன அஙகீகரிக்க தவண்டும். இதலன ெட்டம் அல்ைது 
ஒழுஙகுமுல்க்ளவால் தலடசெயயபபடவில்லை என்பதினவால், இததலகய உ்வுகள இதில் ெம்பந்தபபட்டவர்க்ளவால் 
கவனமவாகக் லகயவா்ளபபட தவண்டும் மற்றும் பஙதகற்பவா்ளர்க்ளின் நடதலத அவர்க்ளின் பணியிடததில் 
ஏற்படக்கூடிய பவாதிபபுகள கு்றிதது உஙகள மனிதவ்ள பிரதிநிதியிடம் புகவார்ளிக்கபபட தவண்டும். 

V. பணியிடததில் தனியுரிலம
பணியவா்ளர்க்ளின் தனியுரிலமகல்ள நவாஙகள மதிக்கித்வாம் நமது பணியவா்ளர்கள சதவாடர்பவான 
பணியவா்ளர் பதிவுகள, தனிபபட்ட முல்யில் அலடயவா்ளம் கவாணக்கூடிய தகவல்கள மற்றும் பி் தனிபபட்ட 
தகவல்கல்ள, வியவாபவார, ெட்டபபூர்வ அல்ைது ஒபபந்தம் ெவார்த தநவாக்கஙகளுக்கவாகதவ தக்க லவததுளத்ளவாம், 
அததவாடு அவற்ல் ெட்டபபடி, அரெவாஙக ஒழுஙகுமுல்யின்படி உள்ளபடி ததலவபபடுகி் அல்ைது அலவ 
உபதயவாகமவாகவுள்ள கவாை அ்ளவிற்கு மட்டுதம தக்கலவததுளத்ளவாம்.
முல்யவான மற்றும் சபவாருததமவான வணிகத ததலவலயக் கருததில் சகவாண்டு பணியவா்ளர் பதிவுககல்ள அணுகும் 
அதிகவாரம், அஙகீகரிக்கபபட்ட பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்களுக்கு மட்டுதம வழஙகபபட்டுள்ளன. ெரியவான 
அஙகீகவாரமின்்றி பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவக்கு சவ்ளிதய யவாருக்கும் தனிபபட்ட பணியவா்ளர் தகவல்கள வழஙகபபடவாது.
பணியவா்ளர்க்ளின் தனியுரிலமலயப பரவாமரிக்க முற்படுலகயில், சபவாருந்தக்கூடிய ெட்டததின்படி, அலுவைகஙகள, 
தமலெகள, ைவாக்கர்கள, லபகள மற்றும் வவாகனஙகள பயன்பவாட்லட கண்கவாணிக்கவும் அலவ மட்டுமின்்றி 
நிறுவனததின் செவாததுக்க்ளின் பயன்பவாட்லடக் கண்கவாணிக்கும் உரிலமலயயும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ 
சகவாண்டுள்ளது. கூடுதைவாக, பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ தகவல்சதவாடர்புகள மற்றும் கணினி வலைபபின்னல்கள, 
தரவுக் தகவாபபுகள, மின்னஞெல், இலணய பயன்பவாடு மற்றும் குரல் அஞெல் தபவான்் கணினி அலமபபுகள 
கண்கவாணிக்கபபடைவாம் அல்ைது சதவாழில்நுட்பததின் ஒருலமபபவாட்லட உறுதி செயவதற்கும், தமவாெடி 
மற்றும் துஷபிரதயவாகததிலிருந்து பவாதுகவாபபதற்கும், அஙகீகரிக்கபபடவாத அணுகல் அல்ைது பயன்பவாட்லடக் 
கண்ட்றிவதற்கும் மற்றும் பி் வணிக தநவாக்கஙகளுக்கவாகவும் சபவாருந்தக்கூடிய ெட்டததின்படி அணுகபபடுகி்து.

VI. சதவாழிற்ெஙகஙகள மற்றும் சதவாழிைவா்ளர் பிரதிநிதிததுவம்
கூட்டு பிரதிநிதிததுவம் இருக்கும் இடததில், நல்ை நம்பிக்லக மற்றும் பரஸபர மரியவாலத சகவாளலகக்ளின் 
அடிபபலடயில் அந்த பிரதிநிதி அலமபபுகளுடன் ஒரு உ்லவ உருவவாக்க பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பவாடுபடுகி்து.
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பவாதுகவாபபு என்பது பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் முதலிட மதிபபுக்குரியது. உஙகள ெக பணியவா்ளர்கள மற்றும் 
நமது வவாடிக்லகயவா்ளர்க்ளின் பவாதுகவாபதபவாடு உஙகள பவாதுகவாபலப விட தவறு எதுவும் எஙகளுக்கு 
முக்கியமில்லை. பவாதுகவாபபவான மற்றும் ஆதரவாக்கியமவான பணியிடதலத நிறுவுவதற்கும் பரவாமரிபபதற்கும் 
மற்றும் சுற்றுசசூழலில் எந்தசவவாரு தவாக்கதலதயும் குல்க்க நமது வணிகதலத நிர்வகிபபதற்கும் நவாஙகள 
எஙகல்ள அர்பபணிததுளத்ளவாம். அலனதது ஒழுஙகுமுல் ததலவகல்ளயும் மீ்றியவாவது பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ 
பணியவா்ளர்க்ளின் உடல்நைம் மற்றும் பவாதுகவாபபு மற்றும் சுற்றுசசூழலின் பவாதுகவாபபு சதவாடர்பவான 
விடயஙகல்ள பூர்ததி செயய உறுதிபூண்டுள்ளது.

ஒவ்சவவாரு பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளருக்கும் பவாதுகவாபபு கைவாசெவாரதலத தமம்படுதத உதவுவதில் முக்கிய 
பஙகு உண்டு, என்பதவால், ஒவ்சவவாரு பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளரிடமிருந்தும் எதிர்பவார்பபது:
• பதிவிடபபட்ட எசெரிக்லககள மற்றும் ஒழுஙகுமுல்கல்ளக் கவனியுஙகள.
• பணியில் ஏற்படும் எந்தசவவாரு ெம்பவம் அல்ைது கவாயம் அல்ைது உஙகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்தசவவாரு 

சுற்றுசசூழல் அல்ைது பவாதுகவாபபு அக்கல்லயயும் பற்்றி உடனடியவாக உரிய நிர்வவாகததிற்கு புகவார்ளிக்கவும்.
• நமது சுற்றுசசூழல், சுகவாதவாரம் மற்றும் பவாதுகவாபபு (ஈ.எச.எஸ) சகவாளலககள மற்றும் லகதயடுகள மற்றும் 

அவ்வபதபவாது வழஙகபபடும் பவாதுகவாபபு பிரசுரஙகள மற்றும் விழிபபூட்டல்கல்ளப புரிந்து சகவாண்டு 
அதற்கிணஙக நடந்து சகவாளளுஙகள.

• சுற்றுசசூழல், சுகவாதவாரம் மற்றும் பவாதுகவாபபு முல்யின் கட்டுபபவாடு ஆபததில் உள்ளது அல்ைது உயிர் 
கவாக்கும் விதிக்ளில் (LSR) மீ்ல்கள உள்ளன என்் கவலைகள இருக்கும் ஒரு பணி அல்ைது செயல்பவாட்லட 
அவர்கள அலடயவா்ளம் கவாணும் எந்த தநரததிலும் அவர்க்ளின் அந்த தவலை நிறுதத கடலமபபட்டுள்ளவார்கள. 

I. பவாதுகவாபபு சகவாளலககள மற்றும் திட்டஙகள
சுற்றுசசூழலைப பவாதுகவாபபதற்கும், நமது பணியவா்ளர்கள, வவாடிக்லகயவா்ளர்கள, பி் ஒபபந்தக்கவாரர்கள, 
சபவாதுமக்கள மற்றும் சுற்றுசசூழலின் பவாதுகவாபபு, சுகவாதவாரம் மற்றும் ஆதரவாக்கியதலதப பவாதுகவாபபதற்கும் 
ெமரெமற்் உறுதிபபவாட்லட நவாஙகள ஏற்றுக்  சகவாளகித்வாம். நமது சுற்றுசசூழல், சுகவாதவாரம் மற்றும் 
பவாதுகவாபபுத திட்டஙக்ளில் அலனதது பணியவா்ளர்கல்ளயும் கவனிததுக் சகவாளவதற்கவான நமது கைவாசெவாரம், 
பவாதுகவாபபவான நடதலத மற்றும் ஆபததுகல்ள விலரவவாக நீக்குவதற்கு ஊக்கம்ளிக்கும். நமது நிறுவனம் இதற்கு 
உறுதிய்ளிததுள்ளது:
• ெறி்பபு பயிற்ெறி, முல்யவான உபகரணஙகள மற்றும் சதவாழில்துல் முன்னணி நலடமுல்கல்ள 

வழஙகுவதன் மூைம் நமது பணியவா்ளர்க்ளிடமிருந்து ெறி்ந்த சுற்றுசசூழல், சுகவாதவாரம் மற்றும் பவாதுகவாபபு 
செயல்தி்லன சபற்றுக்  சகவாள்ளைவாம்.

• நமது வவாடிக்லகயவா்ளர்களுக்கு பவாதுகவாபபவான தயவாரிபபுகள மற்றும் தெலவகல்ள வழஙகுகி்து என்பலத 
உறுதிபபடுதத, நமது ஈ.எச.எஸ சவற்்றிக்ளில் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கல்ள பஙதகற்க லவபபதன் 
மூைம் தமம்படுததுதல் மற்றும் பவாதுகவாபபவான பணி நலடமுல்கள மற்றும் நடதலதகல்ள வலுபபடுததுதல்.

• தநர்மல்யவான நடதலதகல்ள வலுபபடுததுவது மற்றும் சுற்றுசசூழல், சுகவாதவாரம் மற்றும் பவாதுகவாபபு 
தநவாக்கஙகள மற்றும் இைட்ெறியஙகள அலடயபபடுவலத உறுதிபபடுதத ததலவயவான தலையீடு உள்ளிட்ட 
விடயஙக்ளில் கு்றிபபவாக நமது பணியிடஙகள மற்றும் மனித செயல்தி்லனக் கவனிததல் மற்றும் 
தணிக்லக செயதல் என்பன உள்ளடஙகும்.

• முன்னணி மற்றும் பின்தஙகிய கவாட்டி தரவு, தபவாக்கு பகுபபவாயவு, பணியவா்ளர் உளளீடு, சுகவாதவாரம் மற்றும் 
பவாதுகவாபபுக் குழு கருதது மற்றும் சதவாழில் ெறி்ந்த நலடமுல்கல்ளப பயன்படுததி நமது சுற்றுசசூழல், 
சுகவாதவாரம் மற்றும் பவாதுகவாபபு செயல்தி்லனக் கண்கவாணிததல்.

• நமது சுற்றுசசூழல், சுகவாதவாரம் மற்றும் பவாதுகவாபபு செயல்தி்ன் முடிவுகள, திருதத நடவடிக்லககள 
மற்றும் தடுபபு நடவடிக்லககள ஆகியவற்ல் பணியவா்ளர்கள, வவாடிக்லகயவா்ளர்கள மற்றும் பி் 
பஙகுதவாரர்களுக்குத சதரிவிததல்.

• சதவாழில்துல் முன்னணி செயல்தி்லன பரவாமரிக்க நமது சுற்றுசசூழல், சுகவாதவாரம் மற்றும் பவாதுகவாபபு 
திட்டம் மற்றும் செயல்முல்கல்ள சதவாடர்ந்து தமம்படுததுதல்.

II. பணியிடததில் மதுபவானம் மற்றும் மருந்துகள
பணியிடததில் மதுபவானம் மற்றும் பி் தபவாலதபசபவாருட்கல்ள தவ்வாகப பயன்படுததுதல் அல்ைது 
துஷபிரதயவாகம் செயவது பணியிடததில் உற்பததிததி்ன் இழபபுக்கள, விபததுக்கள, ெமூகம்ளிக்கவாலம, 
தவாமதம் மற்றும் தகரவாறுகள உருவவாக்க வழி வகுபபதுடன், தனிநபர்கள, அவர்க்ளது குடும்பஙகள மற்றும் 
ெமூகம், அததுடன் நமது பணியவா்ளர்களுக்கும் பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவவிற்கும் ஒரு கு்றிபபிடததக்க கவலைலய 
உருவவாக்கும்.

சுற்றுசசூழல், சுகவாதவாரம் 
மற்றும் பவாதுகவாபபு
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சபவாருள துஷபிரதயவாகம் இல்ைவாத பவாதுகவாபபவான பணிசசூழலை வழஙக நவாஙகள எஙகல்ள 
அர்பபணிததுளத்ளவாம். ெட்டவிதரவாத அல்ைது அஙகீகரிக்கபபடவாத மருந்துகள அல்ைது மதுபவானம் ஆகியவற்்றின் 
செல்வவாக்கிலிருந்து விடுபட்டு, பணியவா்ளர்கள தஙகள கடலமகல்ளச செயய தவலைக்கு ெமூகம்ளிக்க 
தகுதியுள்ளவர்க்ளவாக மவா் தவண்டும். தவலை தநரம், பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ வ்ளவாகம் அல்ைது வவாடிக்லகயவா்ளர் 
இருபபிடஙக்ளில் ெட்டவிதரவாத அல்ைது அஙகீகரிக்கபபடவாத மருந்துகள அல்ைது மதுபவானம் பயன்படுததுவது, 
லவததிருததல் அல்ைது விநிதயவாகிபபது தலடசெயயபபட்டுள்ளது. பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நிர்வவாகம் ெட்டவிதரவாத 
நடவடிக்லககல்ள முல்யவான அதிகவாரிகளுக்கு அ்றிவிக்கும். மருந்துவர்க்ளின் ெறிபவாரிெறின் தபரில் பயன்படுததும் 
எந்தசவவாரு மருந்தும் எந்த வலகயிலும் பவாதிபலப ஏற்படுததவாது அல்ைது தஙகள கடலமக்ளின் செயல்தி்னில் 
தலடயவாக இருக்கவாது என்பலத அலனதது பணியவா்ளர்கள உறுதிபபடுதத தவண்டும்.
 
அதற்கும் தமைதிகமவாக, அ்றிவிக்கபபட்ட, அ்றிவிக்கபபடவாத அல்ைது சதவாடர்பின்்றி பணியவா்ளர்களுக்கு மததியில் 
சதரிவு செயயபபடும் பணியவா்ளர்கள மருந்து மற்றும் / அல்ைது மதுபவான தெவாதலனக்கு உட்படுமவாறு தகவாரபபடைவாம்.
உளளூர் ெட்டததவால். ெட்டவிதரவாத மருந்துகள அல்ைது ெட்டவிதரவாத தபவாலதபசபவாருள அல்ைது மதுபவானம் 
பயன்பவாடு நிரூபிக்கபபட்டவால், பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நிறுவனம், தற்கவாலிகப பணிநீக்கம் மற்றும் நிரந்தரப பணி 
நீக்கம் உள்ளிட்ட, இலவ மட்டும் தவான் என்்றில்ைவாத, ஒழுஙகு நடவடிக்லகலய அமல்படுததைவாம்.

III. சுற்றுசசூழலைப பவாதுகவாததல்
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் தயவாரிபபுகள, தெலவகள தபவாக்குவரதது மற்றும் கழிவு தமைவாண்லம நடவடிக்லககள 
சுற்றுசசூழல் பவாதுகவாபபில் எடுதது வருகி் மிகச ெறி்ந்த பழக்கவழக்கஙகளுக்கும், சுற்றுசசூழலின் பவாதுகவாபபு 
மற்றும் அதன் நிர்வவாகததிற்குப சபவாருந்துகி் அவ்வபபகுதி ெட்டஙகளுக்கும் ஒததுப தபவாகின்்ன என்பலத 
உறுதிசெயவதற்கவான தகுந்த அலனதது நடவடிக்லககல்ளயும் எடுக்க நவாஙகள கடலமபபட்டுளத்ளவாம். இதில், 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் சுற்றுசசூழல் கட்டுபபவாட்டு திட்டஙகல்ள நிர்வகிக்க தகுதிவவாயந்த பணியவா்ளர்கல்ள நியமிததல், 
சபவாருததமவான நியமஙகல்ள உருவவாக்க அரசு மற்றும் சதவாழில்துல் குழுக்களுடன் ஒததுலழததல், மவாசுக்கள 
சவ்ளிதயறுவலதக் குல்க்க அல்ைது தடுக்க நமது இயக்கப பிரிவுகல்ள நிர்வகிததல், சதவாடர்புலடய சுற்றுசசூழல் 
கட்டுபபவாட்டு விஷயஙகல்ளப பற்்றி பணியவா்ளர்கள மற்றும் ெமூகவவாெறிகளுக்குத சதரிவிததல், கழிவுகல்ள 
அகற்றும் புகழசபற்் ஒபபந்தக்கவாரர்களுடன் மட்டுதம ஈடுபடுவது மற்றும் சபவாருந்தக்கூடிய அலனதது ெட்டஙகள 
மற்றும் விதிக்கு இணஙகி நததல் ஆகியலவ அடஙகுகின்்ன சுற்றுசசூழலின் பவாதுகவாபபு சதவாடர்பவான 
அலனதது சபவாருந்தக்கூடிய ெட்டஙகள, விதிகள மற்றும் விதிக்கும் பணியவா்ளர்கள இணஙகுவர் என்று 
எதிர்பவார்க்கபபடுகி்து.

ெறிை ெட்ட அதிகவாரஙக்ளில் சுற்றுச சூழலுக்கு தீஙகு வில்ளவிக்கும் செயற்பவாடுகளுக்கு கணிெமவான 
அபரவாதஙகள விதிபபதற்கவான ஏற்பவாடுகள உள்ளன. இலவ பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ நிறுவனததிற்கும் சதவாடர்புலடய 
ஊழியர்களுக்கும் பிரதயவாகிக்கபபட முடியும்.
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ெறிை அதிகவார வரம்புக்ளில், சுற்றுசசூழலுக்கு தீஙகு வில்ளவிக்கும் நடவடிக்லககளுக்கு கணிெமவான 
அபரவாதஙகள உள்ளன. இலவ பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ மற்றும் ெம்பந்தபபட்ட பணியவா்ளர்களுக்கு சபவாருந்தும்.
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ தகவலின் அலனதது சவ்ளிபபவாடுகல்ளயும் உறுதி செயவதற்கவாக, சபவாருந்தக்கூடிய 
ெட்டஙகள மற்றும் விதியுடன் முழுலமயவாக இணஙகுகின்் வலகயில் எமது நிதி செயல்தி்ன், சபவாருள 
ஒபபந்தஙகள மற்றும் முதலீட்டவா்ளர்கள, கட்டுபபவாட்டவா்ளர்கள மற்றும் சபவாது மக்களுக்கு முக்கியமவான 
பி் தகவல்கள சதவாடர்பவான துல்லியமவானலவ தகவல்கள வழஙகபபடுகின்்ன.  இதுதபவான்் அலனதது 
சவ்ளிபபவாடுகளும் கு்றிபபவாக நிறுவபபட்ட ஒ்ளியலை வரிலெ மூைமவாக மட்டுதம செயயபபட தவண்டும். 
பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ விவகவாரஙகல்ள பததிர ஆயவவா்ளர்கள, பததிரிலக பிரதிநிதிகள அல்ைது பி் ஊடகஙக்ளின் 
பிரதிநிதிகள, அரசு அதிகவாரிகள மற்றும் பி் சவ்ளி நபர்களுடன் விவவாதிக்க, பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள 
மற்றும் இந்த விதி சபவாருந்தும் மூன்்வாம் தரபபினருக்கு அஙகீகவாரம் இல்லைசயன்்வால், அவ்வவாறு விவவாதிக்க 
தலட விதிக்கபபட்டுள்ளது.

I. பததிரிலக விெவாரலணகள மற்றும் ஊடக சதவாடர்புகள 
கூட்டவாண்லம நிறுவன செயதித சதவாடர்பவா்ளர்கள, அலனதது ஊடக விெவாரலணகளுக்கும் பதிை்ளிபபதற்கும், 
ரகெறிய அல்ைது நுட்பமவான தகவல்கல்ள கவனக்குல்வவாக சவ்ளியிடுவதிலிருந்து பவாதுகவாபபதற்கும் என்த் 
இருக்கி்வார்கள. பணியவா்ளர்கள எபதபவாதுதம, ஊடக விெவாரலணகல்ள பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் தகவல் சதவாடர்பு 
மற்றும் வர்ததகத துலணத தலைவருக்கு அனுபபி லவததுவிட தவண்டும். தமது நிறுவனம் ெமபந்தமவான 
விஷயஙகல்ள பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவ பணியவா்ளர்கள ததெறிய அல்ைது உளளூர் ஊடகஙகளுடன் ஒருதபவாதும் 
விவவாதிக்கக்கூடவாது.

II. அரெவாஙக தகவல் ததடல்கள மற்றும் விெவாரலணகள
அரசு மற்றும் அலர-அரசு விெவாரலண அதிகவாரிகள அல்ைது செயைவாண்லம குழுக்க்ளிடமிருந்து வரும் 
ெட்டபூர்வமவான தகவலுக்கவான அலனதது தகவாரிக்லககளுக்கும் அலனதது பணியவா்ளர்களும் ஒததுலழபபது 
நமது சகவாளலகயவாகும். பணியவா்ளர்கள எபதபவாதுதம அததலகய அதிகவாரிகளுடன் தநர்லமயவாகவும் 
உண்லமயவாகவும் நடந்து சகவாள்ள தவண்டும், தமலும் இதுதபவான்் விெவாரலணகள அல்ைது விெவாரலணகல்ள 
பற்்றி எமது ெட்டத துல் பகுதி அலுவைர்களுக்கு உடனடியவாக சதரிவிக்க தவண்டும்.  அரெவாஙக 
நிறுவனததிடமிருந்து தகவலுக்கவான தகவாரிக்லகயுடன் இணஙகுவதற்கவான உஙகள பஙகு என்ன என்பது 
உஙகளுக்குத சதரியவாவிட்டவால், நீஙகள பிரவாண்ட்ெவாாஃபதவயின் தலைலம இணக்க அலுவைர் அல்ைது ெட்டத 
துல்ப பகுதியின் வழிகவாட்டுதலைப சப் தவண்டும்.

சபவாதுமக்களுக்கு 
சவ்ளிபபடுததல்
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விட்டுக் சகவாடுபபுக்கள
இந்த விதியில் விட்டுக் சகவாடுபபுக்கள சபவாதுவவாக வழஙகபபடுவதில்லை. பணியவா்ளர்கள விட்டுக் சகவாடுபபுக்கள 
செயவதற்கவான எழுததுபபூர்வ தகவாரிக்லககல்ள தலைலம இணக்க அலுவைரிடம் ெமர்பபிக்கைவாம்.

முடிவுலர
ஒவ்சவவாரு சூழநிலையிலும் ெரியவான நடதலத மதிபபீடு செயவது எ்ளிலமயவானததவா அல்ைது இயந்திரமவானததவா 
அல்ை. இந்த விதி சத்ளிவற்் தன்லம அல்ைது தகளவிகள எழக்கூடிய ஒவ்சவவாரு சூழநிலைலயயும் நிவர்ததி 
செயவலத தநவாக்கமவாகக் சகவாண்டிருக்கவில்லை. ெந்ததகததிற்குரிய மீ்ல்கள கவாணபபடின், ஒவ்சவவாரு 
பணியவா்ளரும் இததலகய சூழநிலைகல்ள தீவிரமவாக அணுகவும், நல்ை தீர்பலபப சப்வும், தஙகல்ள 
முழுலமயவாகத சதரிவிக்கவும், உடனடியவாக புகவார் செயயவும் ஊக்குவிக்கபபடுகி்வார்கள. இந்த விதியில் உள்ள 
வழிகவாட்டுதல்கல்ளப பின்பற்றுவதன் மூைம் மட்டுதம, நவாணயம் மற்றும் சந்றிமுல் நடதலதக்கவான நமது 
கடினமவாக உலழதது சவன்் நற்சபயலரப பரவாமரிக்கவும், சதவாடர்ந்து வ்ளரவும் முடியும்.

விட்டுக் சகவாடுபபுக்கள மற்றும்  
முடிவுகள
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