
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உத்வேக தலைலை 

 

100 ஆண்டுகளுக்கும் வைைாக, டாடா குழுைம், நிறுேனர் ஜாம்செட்ஜி 
டாடாேின் பார்லேக்கு உண்லையாக நிலைத்திருந்த 

சதாலைவநாக்குகளால் ேழிநடத்தப்பட்டது.ேியாபார ேளர்ச்ெியுடன் 
ெமுதாயத்தின் அதிக நன்லைகலளத் தந்த ஒரு பார்லே. சபாறுப்புள்ள 
ேணிக நலடமுலைக்கு ேழிேகுத்த ேழிமுலைலய ைாற்ைி அலைத்த 
முன்வனாடியான ெமூக முயற்ெிகலள நலடமுலைப்படுத்திய ஒரு 

பார்லே.ஒரு குழுேில் ஒரு ேலுோன ெமூக ைனொட்ெி சகாண்டுேந்த 
ஒரு பார்லே.
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ைற்ைேர்கலள ேிட தன்னைைற்ை, ைிகவும் தாராளைான 

அல்ைது அதிகைான ைனப்பான்லை சகாண்டதாக நாங்கள் 

கருதேில்லை. ஆனால் நாங்கள் jplkhd ைற்றும் 

வநர்லையான ேணிக சகாள்லககலள ஆரம்பித்வதாம், 

பங்குதாரர்களின் நைன்கலள எங்கள் சொந்த, ைற்றும் 

ஊழியர்களின் நைன் ைற்றும் நைன்புரி, எங்கள் சேற்ைிக்கு 

உறுதியான அடித்தளம் vd நாங்கள் கருதுகிவைாம். 

ஜம்செட்ஜி டாடா 

                      டாடா குழுை தலைேர் (1868 - 1904) நிறுேனர். 
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1. vq;fSila kjpg;Gfs; 

2. vq;fs; Fokj;jpd; Nehf;fk; kw;Wk; mjd; FwPapL 

3. vq;fSila mbg;gil nfhs;iffs; 

4. vq;fs; CopaHfs; 

5. vq;fs; thbf;ifahsHfs; 

6. vq;fsJ r%fk; kw;Wk; Rw;Wr;#oy;fs; 

7. vq;fsJ njhlH gq;FjhuHfs; 

8. vq;fs; epjp gq;FjhuHfs; 

9. muR 

vq;fs; FO epWtdq;fs; 

tsHr;rpf;fhd topKiwfs; 
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Kd;Diu 
 
lhlh fhgp epWtdq;fs; 150 tUlq;fSf;F Nkyhf mjd; epWtdu; 
toptFj;j kjpg;GfisAk; nfhs;iffisAk; njhlu;e;J gpd;gw;wp tUfpd;wd. 
lhlhtpd; ed;ndwp Nfhl;ghlhdJ Kjypy; jpU.uj;jd; lhlh mtu;fshy; 
KiwgLj;jg;gl;lJ. ekJ epWtdq;fs; kw;Wk; ekJ rf Copaufspd; 
elj;ijapid tzpf njhlu;ghd midj;J nray;ghLfspYk; topelj;jTk; 
epu;tfpf;fTk; VJthf FOkj;jpd; nfhs;iffisAk; kjpg;GfisAk; ,f;Nfhl;ghL 
Kd;dpiyg; gLj;Jfpd;wd. ,d;W ,f;Nfhl;ghL ekJ jdpj;Jtj;jpd; mbg;gilahf 
,Ug;gJld; kl;Lkpd;wp; lhlhtpd; Kf;fpa kjpg;GfSf;F jiyik nghWg;ghf 
mikfpd;wJ. 
 
lhlhtpd; ed;ndwp Nfhl;ghlhdJ epWtdj;jpd; njhlu;G cila midj;J 
epiy kf;fSf;Fk; ehk; nray;GupAk; rKfq;fs; cl;gl cWjpghl;il Nfhbl;L 
fhl;L;fpwJ. NkYk; njhopy;rhu;e;j ,f;fl;LNtisfspy; topfhl;b tpsf;fha; 
mike;J newpgLj;Jfpd;wJ. ,f;N;fhl;ghlhdJ rl;lk; kw;Wk; xOq;F KiwfSf;F 
Vw;g rkfhy kw;Wk; #o;epiyapd; mbg;gilapy; khw;wp mikf;Fk; tz;zk; 
mt;tg;NghJ GJg;gpf;f cl;gl;lJ. ,Ug;gpDk; mjd; ika fUj;J khwhky; 
,Uf;Fk;. 
 
rf;jp tha;e;j ,e;j ed;ndwp Nfhl;ghl;by; ntspte;j Kf;fpa kjpg;Gfs; 
kw;Wk; nfhs;iffis ekJ midj;J njhopyhsu;fSk; ,af;Fdu;fSk; 
gq;Fjhuu;fSk; cWjp nra;J kw;Wk; gpd;gw;Wtjd; %yk; ekJ el;rj;jpu ew;ngau; 
kw;Wk; tzpf ntw;wpahdJ tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ. xt;nthU lhlh rf 
gzpahsUk; lhlh epWtdKk; ek; tzpf eyd;fis cyfk; KOtJk; epu;tfpf;f 
rl;lq;fisAk; xOq;F KiwfisAk; njhlu;e;J filgpbg;gNjhL kl;Lk; ,y;yhky; 
gpwuhy; rkepiyf;F Jhz;LNfhyhFk; tz;zk; Mo;e;j kupahijia Vw;gLj;JkhW 
njhlu;e;J ,e;newpKiw elj;ijapy; Gjpa juq;fis mikg;ghu;fs; vd ehd; 
cWjpahf ek;GfpNwd;. 
 
 
N.re;jpu Nrfud; 

21.02.2017 
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ek; FOkj;jpd; kjpg;Gfs; tiuaWf;fg;gl;Ls;sd. ek;Kila FOkj;jpd; njhopy;rhHe;j Ie;J kjpg;G 
rk;ge;jkhd tpjpKiwfs;  fPNPo nfhLf;fgg;lL;s;sd. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                     
          

 வநர்லை 

வநர்லையான, 

சேளிப்பலடயான ைற்றும் 
ஒழுக்கைானதாக இருக்க 
வேண்டும்; நாம் செய்யும் 

எல்ைாேற்லையும் வொதிக்க 
வேண்டும் சபாது ஆய்வு

 

Xw;;Wik 

நாங்கள் எங்கள் ைக்கலள முதலீடு 
செய்வோம், சதாடர்ச்ெியான கற்ைல் ைற்றும் 

நம்பிக்லக ைற்றும் பரஸ்பர ைரியாலத 
அடிப்பலடயில் அக்கலை ைற்றும் கூட்டு 

உைவுகலள உருோக்க 

 
 

nghWg;G 
நாம் எைது சதாழில்களில் 
சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் ெமூக 

சகாள்லககலள 
ஒருங்கிலணப்வபாம், 

ைக்களிடைிருந்து ேரும் பை முலை 
ைக்களுக்கு திரும்பி ேருேலத 

உறுதி செய்வோம்.

 

    Ghpe;;JzHT Mw;wy; 
லதரியைான ைற்றும் சுறுசுறுப்பான, 

லதரியைாக ெோல்கலள எடுத்து, 

புதுலையான தீர்லே உருோக்க 
ஆழைான நுகர்வோர் நுண்ணைிவு 

பயன்படுத்தி

 

jdpj; jFjp 
தரம் உயர்ந்த தரத்லத 

அலடேலதப் பற்ைி நாம் 
உணர்ச்ெிேெப்பட்டு இருக்கிவைாம், 

எப்வபாதும் தகுதித் திைலன 
வைம்படுத்துகிவைாம் 

 

 
 

Nkw;fz;l Ie;J tifahd kjpg;Gfis mbg;gilahf nfhz;L ek; 
epWtdk; jw;NghJ ,aq;fp tUfpwJ.

A. ek; FOkj;jpd; kjpg;G 
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1. Nkw;gb ek; FOkj;jpd; 
tpjpKiwfs; 

 ek;Kila FOkj;jpy; gzpGhpAk; 
gzpahsHfSld; ek; FOkj;Jld; 
,ize;J gzpGhpa Ntz;Lk; vd;gJ 
gw;wpAk;> 

 ek;Kila thbf;ifahsHfs; ek; 
epWtdj;NjhL vt;thW ele;J 
nfhs;s Ntz;Lk;> 

 mNjhL ek; thbf;ifahsHfSld; 
ek; FOkk; vt;thW ele;J 
nfhs;sNtz;Lnkd;gJ gw;wpAk;> ek; 
FOkk; fhyr;#o;epiyfSf;Nfw;g 
njhopy;fis cyf kf;fNshl 
,ize;J vt;thW nra;a 
KbAnkd;gJ gw;wpAk; kw;Wk; 

 ek; FOkj;ijr; rhHe;j gq;FjhuHfs; 
njhopy;Jiw rk;ge;jkhf 
%yg;nghUl;fs mDg;GNthHfs;> ek; 
epWtd nghUl;fis tpw;gid 
nra;Ak; tpw;gid gpujpepjpfs;> 
xgg;e;jj;jhuh;fs; kw;Wk; KftHfs; 
MfpNahHfs; ek; FOkj;Jld; 
vt;thW ele;Jnfhs;s Ntz;Lk; 
vd;gJ gw;wpAk;>  

 ek; FOkk;> ek;Kld; njhlHGila 
cld; ,ize;j gq;Fjhuh;fs; kw;Wk; 
Njhoik epWtdj;jhUld; vt;thW 
ele;J nfhs;sNtz;baJ gw;wpAk;> 

 ek; FOkk;> FOk epjp rk;ge;jkhd 

gq;FjhuHfSld; vt;thW ele;J nfhs;tJ vd;gJ 
gw;wpAk;> 

 ek; FOkj;jpd; tpw;gidia vt;thW cyf 
ehLfspy; cs;s muRfis mDrhpj;J nra;a 
Ntz;baJ gw;wpAk;. 

2. ek; FOkj;jpy; cs;s kw;w FO epWtdq;fSld; 
vt;thW ele;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;gJ gw;wpAk;> 
,e;j tpjpKiwfspy; njspthf Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 
,e;j tpjpKiwfspy; ek; my;yJ mtHfs; vd;W 
nrhy;yf;$ba mHj;jnkd;gJ ek;Kila nray; 
,af;FdHfs;> mjpfhhpfs;> gzpahsHfs; kw;Wk; 
mtHfSila gzp kw;Wk; flikfs; gw;wp ,e;j 
tpjpKiwfspy; njspthf Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

3. 3ek; FOkj;jpd; $l;lhz;ik epWtdq;fs; vd;gjd; 
mHj;jk; ek; lhlh FOkj;Jld; tpw;gid kwW;k; 
cw;gj;jpapy; njhlHGila $l;lhz;ik epWtdq;fis 
Fwpf;Fk;. ,e;j newpKiwfs; kw;Wk; vjpHghHg;Gfs; 
midj;Jk; ek;Kila FOkj;jpy; gzpGhpAk; 
midtUf;Fk; FOkj;Jld; njhlHGila $l;lhz;ik 
epWtdk; kw;Wk; mtHfspd; gzpahsHfSf;Fk; ,e;j 
tpjpKiwfs; midj;Jk; nghUe;Jk;> kw;Wk; ,e;j 
tpjpKiwfs; midj;ijAk;> midtUk; fz;bg;ghf 
njhpe;jpUf;f Ntz;Lnkd;gjpy; vtUf;Fk; khWghlhd 
epiy ,Uf;ff;$lhJ. 

4. இந்த வகாட் எங்களுடன் பணிபுரியும் 
அலனேருக்கும் எைது எதிர்பார்ப்புகலள 
அலைக்கிைது. இந்த வகாட் நாங்கள் செய்யும் 
எல்ைாேற்லையும் ைற்றும் எங்களுடன் வேலை 
செய்யும் சபாருட்டு அலத ஒத்த ேிதத்தில் 
செயல்பட வேண்டும் என்பலதயும் நாங்கள் 
அைிவோம். 

 
 

 

B.vq;fs; FOkj;jpd; newpKiwfs;p;d; Nehf;fk; 

(Scope and Purpose of this code) 

     நிலனேில் ... 
 

இந்த குைியீட்டில் உள்ள ைதிப்புகள் ைற்றும் வகாட்பாடுகலள கலடப்பிடிப்பதன் மூைம் நைது 
நற்சபயர் ைற்றும் எங்கள் பிராண்ட் பங்குகலள பாதுகாப்பதற்கான எைது உறுதிப்பாடாகும். 
அவ்ோறு செய்ேதன் மூைம் நைது தனித்துேைான கைாச்ொரத்லதயும் அலடயாளத்லதயும் 

பைப்படுத்துகிவைாம். 
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vq;fs; mbg;gil nfhs;iffs;  
(Our Core Principles) 

 
 

சபருநிறுேன நிறுேனங்கள், அேர்களின் உரிலையாளர்களின்  

நைன்களுக்காக ைட்டுவை நிர்ேகிக்கப்படக் கூடாது, ஆனால் 

அேர்களது ஊழியர்களின் நைன்கள் பற்ைியும், நுகர்வோர்  

அேர்களின் தயாரிப்புகள், உள்ளூர் ெமூகம், இறுதியாக 

ஒட்டுசைாத்த நைது நாட்டின் ஒட்டுசைாத்த நைன்கள் 

பற்ைியும்  நிர்ேகிக்கப்பட வேண்டும். 
 

 

J.R.D. டாடா 

தலைேர், டாடா ென்ஸ் (1938 - 1991)
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1. ek;Kila FOkk; nra;Ak; njhopy;fshdJ 
caHe;j r%f Nehf;FlDk;> r%f 
Nfhl;ghl;LlDk; ,ize;J ,Uf;f Ntz;Lk;>ehk; 
vg;nghOJk; ahUf;Fk; yQ;rk; nfhLg;gNjh> 
my;yJ thq;FtNjh vt;tpj KiwapYk; ,Uf;f 
$lhJ. 

2. ek;Kila FOkj;jpd; tpahghu Nehf;fk;> 
jpl;lq;fsidj;Jk; ,;t;Tyfpy; cs;s 
Fbkfd;fspd; r%fk; kw;Wk; fyhr;rhu 
Nkk;ghl;il caHj;Jtjhf ,Uf;fNtz;LNk 
jtpu mjw;F ghjfk; tpistpg;gjhf 
,Uf;ff;$lhJ. 

3. ek;Kila FOkj;jpd; nray;ghLfs; cyf 
kf;fspd; nghUshjhu tho;f;if juj;ij 
caHj;Jk; tifapYk;> mtHfSila 
fyhr;rhuk;> ghuk;ghpaj;ij tsHf;Fk; 
czHNthL ghjpf;fhky; nray;Kiwg;gLj;j 
Ntz;Lk;. 

4. ek;Kila FOkj;jpd; nray;ghLfs; 
cyfkf;fspd; ghJfhg;gpw;Fk; 
mtHfSila njhopy; rhHe;j ed;ikf;Fk; 
kw;Wk; mtHfSila cly;epiy 
kl;Lky;yhJ Rw;Wg;Gwr; Ro;epiyf;F 
ge;jfk; tpistpf;Fk; tifapy; 
,Uf;ff;$lhJ. 

5. ek; FOkj;jpd; nray;ghLfs; cyfpy; 
cs;s ve;j ehl;by; ,aq;fpdhYk;> 
me;ehl;bd; fyhr;rhuj;jpw;F vjpuhf 
,y;yhky; kpfTk; ntspg;gilahf 
NeHikAld; kw;Wk; kdjplj;Jld; 
nra;af;$ba njhopyhfNt ,Uf;f 
NtzL;k;. 

6. ek;Kila FOkj;jpd; epjp rk;ge;jkhd 
gq;FjhuHfSf;F kdpj chpikfs; kw;Wk; 
khpaijf;F kPwpa nray;fshf ,y;yhky; 
mtHfSf;;Fhpa khpaij mspf;ff; 
$baitfshf ,Uf;fNtz;Lk;. 

 

7. ek;Kila FOk gq;FjhuHfSf;F 
mtHfSf;F mspf;ff;$ba 
gadspg;Gf;F <lhd yhg njhiffis 
ntspg;gilahf midtUk; mwpAk; 
tifapy; nrYj;j Ntz;Lk;.  

8. ek;Kila FOk epWtdj;jpd; 
gq;FjhuHfSf;F ehk; 
cz;ikahdtHfshfTk;> 
nghWg;ghdtHfshfTk; ,Ue;J gjpyspf;f 
flikg;gl;Ls;Nshk;. 

9. ek; FOkk; vej; epiyapYk>; rl;ljj;pwF; 
mg;ghwg;l;l cz;ikj;;jd;ik ,y;yhj 
ve;jnthU njhopiyAk; nra;af;$lhJ.  

10. ek; FOkj;jpy; cs;s midtUk; ek;Kila 
tpjpKiwfs; kw;Wk; newpKiwfSf;F 
khwhf vej; nray;fspYk;> <Lglf$;lhJ 
kw;Wk; ek; gq;FjhuHfisAk; mjpy; 
<LgLj;jf;$lhJ.  

11. ek; FOkj;jpd; nray;ghLfs; Rw;Wg;Gwr; 
#o;epiyf;F vjpuhf ,Uf;ff;$lhJ kw;Wk; 
rl;lj;jhy; jz;bf;fg;glf;$ba kw;Wk; 
nghJkf;fSf;F jPq;F tpistpf;ff;$ba 
my;yJ nghJkf;fspd; eyDf;nfjpuhd 
nray;fshf,Uf;ff;$lhJ. 

12. ek;Kila epWtdj;jpd; nray;ghLfSk;> 
eltbf;iffSk; ek; cldpize;j 
$l;lhz;ik epWtdq;fSk;> xU ehl;bd; 
Rje;jpuj;jpw;F vjpuhdjhfTk;> 
r%fepiyg;ghl;bw;F vjpuhdjhfTk; 
,Uf;ff;$lhJ. 

13. ek; FOkj;jpd; ,t;tpjpKiwfs; me;j me;j 
ehl;bd; rl;lq;fSf;F cl;gl;Lk;> njhopyhsH 
rl;lj;jpw;Fk;> mtHfspd; eyDf;Fk; ghjfk; 
Vw;glhjtifapy; ,y;yhky; ,Uf;f Ntz;Lk;.  

 
 

 

C.vq;fs;; mbg;gil nfhs;iffs; (Our Core Principles) 

நிலனேில் ... 
"நல்ை நம்பிக்லக" என்ைால், நீங்கள் அளித்திருக்கும் தகேல் உண்லையாயிருப்பதாக ஒரு நியாயைான நம்பிக்லக 
இருப்பலத அர்த்தப்படுத்துகிைது. இது ொத்தியைான ைீைல் அல்ைது ேழக்கு பற்ைி 'அலனத்து ஆதாரங்கலளயும்' 

சகாண்டதாக இல்லை. 
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vq;fsJ gzpahsHfs;    
(Our Employees) 

 

 

நாங்கள் ெிைந்த நபர்கலள, எங்கள் ைதிப்புகள் ைற்றும் சகாள்லககலள 

பகிர்ந்து ைக்கள், அேர்கள் சொந்தைாகச் செயல்படுத்துேதற்கு 

ேிடுேித்வதாம். நாங்கள் அேர்கலளப் கட்டுப்படுத்ததேில்லை. 

நாங்கள் அேர்கலள ஊக்குேிக்கிவைாம் ைற்றும் அேர்களுக்கு 

தலைலைத்துேத்திற்கான ோய்ப்பிலன அளிக்கின்வைாம். 

J.R.D. டாடா 

தலைேர், டாடா ென்ஸ் (1938 - 1991)
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rk tha;g;Gfs; nfhLf;Fk; epiyapy; Kjyhspj;Jtk;
1 ek; FOkj;jpy; cs;s midj;J 

epWtd KjyhspfSk;> 
epWtdj;jpy; gzpGhpAk; 
egHfSf;fhd gzpfis 
mtHfSila jpwid itj;J 
kl;LNk nfhLf;Fk;gb 
mwpTWj;jg;gl;Ls;sdH. 
gzpahsHfs; mtHfSila 
[hjp> kjk;>,dk;> epwk;> ghypdk;> 
taJ> gz;ghL> Cdj;jd;ik 
Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; 
vt;tpj ghFghLkpy;yhky; 
gzpakhHj;jg;gLthHfs; 

 

2 ek; gzpahsHfspd; gjtp caHthdJ 
mtHfspd; jpwikapd; 
ntspg;ghL>ed;dlj;ij> mtHfspd; 
MSikj;jd;ik Mfpatw;wpd; 
mbg;gilapNyNa mikAk;. 

 

3 ek; FOkj;jpd; gzpahsh;fs; rk;ge;jkhd 
midj;J tpjpKiwfSk;>mtHfspd; 
eyDf;nfjpuhf ve;epiyapYk; mikahJ> 
NkYk;> me;j tpjpKiwfs; midj;Jk; 
gzpapd; jd;ik> gapw;rp kw;Wk; Nkk;ghL 
Mfpatw;iw czHj;Jk; tifapy; 

mike;jpUf;Fk; . 

 
 
 

 
 

 

Q& A  
 

 

  ஒரு வேலை வதலே ேிரிோன பயணத்திற்கு உட்படுகிைது. வேட்பாளர்கள் ஒரு ெிைந்த அனுபேம் 
ைற்றும் தகுதிகள் உள்ளது. எனினும், இந்த வேட்பாளர் ஒரு சபற்வைார் ஆோர். இதன் ேிலளோக, 

இத்தலகய நிலைலை வேலையின் வதலேலய ெைாளிக்க இந்த வேட்பாளர் திைலன கணிெைாக 
பாதிக்கும் என்று நான் நிலனக்கிவைன். நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? 

ககோட் இணங்க, ஒரு பணியோளர் நியமனம் செய்ய முடிவு தகுதி அடிப்படையில் இருக்க 
கேண்டும். கேட்போளர் கேடைக்கோன பயணத் கதடேகடள பூர்த்தி செய்ய முடியோது என்று ஒரு 
ஊகம் செய்ய முடியோது. அடனத்து தகுதியுள்ள கேட்போளர்கடளயும் அேர்கள் கேடைக்கோன 
பயணத் கதடேகடள ெமோளிக்க முடியும் என்படத நிரூபிக்ககேோ அல்ைது நியோயப்படுத்தகேோ 
ெமமோன ேோய்ப்டப ேழங்க கேண்டும். ஒரு சபற்க ோரோக இருப்பது எங்கள் நிறுேனத்தில் 

ஆட்கெர்ப்பு அல்ைது கேடைேோய்ப்பு எந்த கநரத்திலும் போரபட்ெமோக நைத்தப்பை முடியோது. 

D. vq;fsJ gzpahsHfs;(Our Employees) 
 

நிலனேில்... 
எந்த ேிதத்திலும் துன்புறுத்தலை நாங்கள் சபாறுத்துக் சகாள்ள ைாட்வடாம், எனவே ஒவ்சோரு 
பணியாளரும் பணியிடத்தில் இத்தலகய தேைான செயல்கலள ஊக்கப்படுத்துேலத 

எதிர்க்கிவைாம். 
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kjpg;Gk; khhpaijAk; 

4 ek;Kila Kjyhspfs; midtUk; ve;j 
#o;epiyapYk; gzpahsHfSf;Fk;> 
mtHfSf;FKs;s njhlHgpy; rfpg;Gj;jd;ik> 
Ghpe;Jnfhs;Sjy; kw;Wk; #O;epiyf;F jFe;J 
,UtUk; cld; ,ize;J nry;Yjy; vd;w 
tiuKiwapNyNa nry;thHfs;. 

5 ek;Kila Kjyhspfs; gzpahsh;fSld; 
mtHfspd; kjpg;Gf;Fk;> khhpaijf;Fk; ge;jfk; 
tpistpf;Fk; tifapy; vt;tifapYk; 
nray;glkhl;lh;fs;. mtHfs; ve;j 
#o;epiyapYk;> kdhPjpahfNth> 
cly;hPjpahfNth> thHj;ijfspd ;uPjpahfNth> 
ghypd hPjpahfNth mtHfs; rfpf;f Kbahj 
vt;t;pj njhe;juTfisAk; nra;akhl;lhh;fs;. 

6 ek; FOk Kjyhspfs;> gzpahsHfspd; epahakhd 
chpikfisAk;> flikfisAk; Nfl;L;> mitfs; 
rl;l tpjpfSf;F cl;gl;L; ,Uf;Fk; gl;rj;jpy; 
mtw;iw nray;Kiwg;gLj;j vt;tpj jaf;fKk; 
fhl;lkhl;lhh;fs;. 

7 ek; FOk Kjyhspfs; gzpahsHfSf;F 
juNtz;ba khhpaijiaAk;> mtHfSf;F mspf;f 
Ntz;ba Rje;jpuj;ijAk;> vd;Wk; nfhLf;f 
jtwkhl;lhHfs;> mNj rkaj;jpy; ek; FOkj; 
gzpahsHfs>; ek; epWtdj;jpw;f;;Fs;N;sAk>; 
ntspNaAk; ek; FOkj;jpd; kjpg;gpw;Fk;> 
khpahijf;Fk; vt;tp;;jj;jpYk; gq;fk; Vw;glhj 
tifapYk;> ek; epWtdj;jpd; ew;kjpg;gpw;Fk; 
njhopYf;Fk; vt;tpj fyq;fk; Vw;glhj tifapYk; 
nray;gLtij KOikahf fz;fhzpf;f jtw 
khl;lhHfs;. 

           kdpj chpikfs; 

8 எங்கள் பணியிடங்களில் குழந்லதகலள 
நாங்கள் பயன்படுத்துேதில்லை. 

9 ek; FOkj;jpy; ,sk;rpwhHfis ve;j 
Neuj;jpYk; gzpakhHj;jg;glkhl;lhHfs;> ek; 
FOkj;jpy; gzpGhpAk; gzpahsh;fis 
mr;RWj;jpNah> mtHfSila 
jdpg;gl;lMtzq;fis itj;Jf;nfhz;Nlh> 
my;yJ mtHfis tw;GWj;jpNah gzpfs; 
thq;fg;glkhl;lhh;fs;. 

   yQ;rk; kw;Wk; Coy;  

10 ek; FOkj;jpy; epWtdk; rhHe;j 
gzpfSf;fhf NeubahfNth>,ilj;jufh;fs; 
%ykhfNth vtUf;Fk; yQ;rk; kw;Wk; 
Coy; rk;ge;jkhf vt;tpjkhd 
njhiffSk; thq;fg;glNth> my;yJ 
nfhLf;fg;glNth khl;lhJ. VNjDk;> 
mt;thW ele;jpUg;gpd; rl;lg;gbahd jFe;j 
eltbf;iffs; vLf;f ek; FOkk; 
jaq;fhJ.

 
 
 

 
 

 

நிலனேில்… 

ைஞ்ெம், ஊழல் எதிர்ப்பு, வபாட்டிக்கான எதிர்ப்பு, தரவு தனியுரிலை வபான்ை எந்த ஒரு 
ெட்டத்தின் ஊழியர்களாலும் கூட ைீைல் கடுலையான நிதி அபராதங்கள் ேிலளேிக்கும் 

ைற்றும் நிறுேனத்திற்கு ெீர்படுத்த முடியாத புகார் வெதம் ஏற்படைாம். 
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ghpR kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; 

11 ek; FOkk; tpahghuk; rk;ge;jkhf rpy 
rkaq;fspy; ghpR kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; 
nray;ghLfspy; <LgLk; Nkw;gb ghpR 
kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; KiwahdJ> nghOJ 
Nghf;F mk;rkhfNth> my;yJ Rw;Wyh 
mk;rkhfNth ,Uf;fyhk;> mjpy; VNjDk; 
FiwghLfs; ,Ug;gpd; njhopyhsHfs; ek; 
FOkj;jpw;f;Fg; GfhH mspj;jhy; mjd;Nky; 
rl;lj;jpw;Fl;gl;L eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;

rq;fk; epWtjw;fhd Rje;jpuk; 

12 ek; FOkk; rhHe;j epWtdq;fspy; 
gzpGhpAk; gzpahsHfs; rq;fk; 
;mikg;gij mq;fPfhpf;Fk;> Nkw;gb 
rq;fj;jpd; nray;ghLfs; ek; FOk 
epWtdq;fspd; tsHr;rpf;fhf vLf;Fk; 
KbTfSf;F epHthfk; KO xj;Jiog;G 
mspf;Fk;> mNj rkaj;jpy; rq;fj;jpd; 
thapyhf epHthfj;jpw;Fk;> 
gzpahsHfSf;Fk; rz;il rr;ruTfs; 
rk;ge;jkhf mjd; mikg;ghsHfs; 
KjypNyNa epHthfj;jpw;F jfty; 
mspf;Fk; gl;rj;jpy;> epHthfk; mJ 
rk;ge;jkhf epr;rak; rl;lg;gbahd 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk;.

 
 

நிலனேில் ... 
 

ஒரு சபாது ேிதியாக, நாம் ஒரு ேியாபார கூட்டாளியிடைிருந்து பரிசு அல்ைது ேிருந்வதாம்பலை 
ஏற்றுக் சகாள்ளைாம், அத்தலகய பரிசு ைட்டுவை: 

 எளிலையான ைதிப்லபக் சகாண்டிருப்பவதாடு எந்தசோரு ேலகயிலும் முன்னுரிலை 
ேழங்குேதற்கு ேழங்குபேர் ஒரு கருத்லத (அல்ைது ைலைமுகைான கடலை) உருோக்க 
முடியாது; 

 நம் நிறுேனத்தின் ெிைந்த நைனுக்காக செயல்படும் எங்கள் திைலனக் கட்டுப்படுத்தவோ, 

செல்ோக்கு செலுத்தவோ வதான்ைாது; 

 சேளிப்பலடயாக சேளிப்படுத்தியிருந்தால் எங்கள் நிறுேனம் அல்ைது ேழங்குபேர் 
ெங்கடப்பட ைாட்டார்கள். 

பின்ேரும் பரிசுகலள ஒருவபாதும் சபாருத்தைற்ைலேயாகவும், ஒருவபாதும் சகாடுக்கப்படவோ 
அல்ைது ஏற்கப்படவோ கூடாது: 

 சராக்கம் அல்ைது தங்கம் அல்ைது பிை ேிலைைதிப்பற்ை உவைாகங்கள், கற்கள் அல்ைது 
கற்களின் பரிசு; 

 சபாருந்தும் ெட்டத்தின் கீழ் தலட செய்யப்படும் பரிசு; 

 ைஞ்ெம் அல்ைது ேசூைிக்கும் கட்டணம் அல்ைது  அனுகூை பணம்* ஆகியேற்ைின் இயல்புகள்; 

 பரிசு சகாடுப்பேர் அல்ைது சபறுநரின் அலைப்பு மூைம் தலடசெய்யப்பட்ட பரிசு ைற்றும் 

 வெலேகள் அல்ைது பிை அல்ைாத பண நன்லைகள் (எ.கா. வேலைோய்ப்புக்கான ோக்குறுதி) 
ேடிேிைான பரிசு. 

(*அனுகூை பணம் செலுத்துதல் என்பது ேழக்கைான ெட்டபூர்ேைான அரொங்க 
நடேடிக்லககலள பாதுகாப்பதற்காகவோ அல்ைது வேகப்படுத்துேதற்சகனவோ செலுத்துதல் 
ஆகும்.) 
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gzpahsHfs; gzpaplj;jpw;F 
ntspNa ,Uf;Fk; NghJ 
eilngWk; eltbf;iffs; 
rk;ge;jkhf 

13 ek; FOkj;jpy; gzpGhpAk; njhopyhsHfs; ek; 
FOkj;jpy; gzpGhpAk; Neuj;ij jtpHj;J 
,ju Neuq;fspy; NtnwhU njhopy;fs; 
Nkw;nfhs;s vt;tpj jilNaJkpy;iy> 
Mdhy; mj;njhopy; ek; FOk epWtdj;jpw;F 
ghjpg;G Vw;gLj;jhj tifapy; ,Uf;fNtz;Lk;. 
Nkw;gb me;eltbf;iffs; ek; epWtdj;jpd; 
rl;ltpjpfSf;Fk;> newpfSf;Fk; kw;Wk; yhg 
Nehf;fpw;Fk; vjpuhditahf ,Uf;Fk; 
gl;rj;jpy;> mj;njhopy; nra;a Nkw;gb 
gzpahsHfs; ek; epWtdj;jpy; Kd; mDkjp 
ngwNtz;Lk;. 

clikfs; njhlHghd 
NeHikahd mwpf;iffs  

14 ek; FOkj;jpy; gzpGhpAk; gzpahsHfs; 
mtHfSila clikfs; kw;Wk; 
tUkhdq;fs; Fwpj;j midj;J epjpepiy 
mwpf;iffis vt;tpj khw;wKkpy;yhky; 
xspT kiwtpd;wp ek; epWtdj;jpwF; 
jfty; njhptpf;f NtzLk;. 

15 ek; FOkj;jpy; cs;s $l;lhz;ik epWtdj;jpd; 
gzpahsHfs; kw;Wk; ,af;FdHfs; ek; 
FOkj;jpy; tpahghu xg;ge;j;jij Kwpj;Jf; 
n;fhs;tjhfNth my;yJ khw;wk; nra;tjhfNth 
,Ue;jhNyh> mjid Kd;dNk njhptpj;J 

mDkjpngwNtz;Lk;. mt;thW ek; FOkk; 
mDkjpf;Fk; gl;rj;jpy; Nkw;gb $l;lhz;ik 
epWtdj;jpd; xg;ge;jk; KwpT rk;ge;jkhf 
jFe;j jfty; njhlHG %ykhf njhptpf;Fk; 
chpik ek; FOkj;jpw;F cz;L. 

16 ek; FOkj;jpy; cs;s epWtd 
gzpahsh;fs; mspf;Fk; jdpgl;l 
clikfs; kw;Wk; epjp epiy njhlHghd 
jfty;fis FOkk; jFe;j ghJfhg;ghd 
Kiwapy; ufrpak; fhf;fg;gLk;. 

17 ek; FOkj;jpd; epWtd gzpahsHfs; ek; 
epWtdq;fspy; cs;s rpd;dk; kw;Wk; 
fhg;Ghpik rk;ge;jkhd jfty;fis 
ufrpakhf ghJfhf;f Ntz;Lk;. 

18 ek; FOkj;jpd; gzpahsHfs;> ek; cld; 
,ize;Js;s Kd;whk;ju $l;lhz;ik 
epWtdq;fspd; fhg;Ghpikfs; rk;ge;jkhd 
jfty;fisAk; ufrpakhf ghJfhf;f 
NtzL;k;> mjid gzpahsHfs;        
jq;fSila Ra yhgj;jpwF; jtwhf  
gad;gLj;;jf;$lhJ. me;j jfty;fis NtW 
ahUlDk; gfpHe;J n;fhs;sf;$lhJ> mt;thW 
epfOk; gl;rj;jpy;> Nkw;gb gzpahsHfs; kPJ 
jFe;j eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

19 mNj rkaj;jpy; ek; FOk gzpahsHfs; 
epWtdj;jpd; fhg;Ghpik rk;ge;jkhd 
nrhj;Jf;fisg; gw;wpa tptuq;fs; VNjDk; 
jpUlg;gl;Ltpl;lhNyh>my;yJ njhiye;J 
NghdNyh> my;yJ kiwf;fg;gl;lhNyh me;j 
jfty; njhpe;j Neuj;jpy; cldbahf 
epHthfj;jpw;F njhpag;gLj;j Ntz;Lk;.

 
              

Q& A  
 

 
நோன் என் கம்சபனியின் நிதி துட யின் கணக்கோளர். என் கடை தி டம கோரணமோக, 

குழந்டதகளுக்கோன பிரசுரத்திற்கோன கோர்ட்டூன்கடள நோன் சபற்க ன், அதில் நோன் இழப்பீடு 
சபறுகேன். இந்த நைேடிக்டக ேோர இறுதிக்குள் நடைசபறும். இந்த ேோய்ப்டப ஏற்கும் முன் 
நோன் என்ன செய்ய கேண்டும்? 

இந்த ோய்லப ஏற்றுக்சகாள்ேதற்கு முன்னர், நிறுேனத்தின் சகாள்லககள் ைற்றும் ேிதிகள் உங்கள் 
வைற்பார்லேயாளருக்கு ஒரு சேளிப்பாட்லடக் சகாடுக்க வேண்டுைா என தீர்ைானிக்க வேண்டும், 

இதன் மூைம் நிறுேனம் இந்த நடேடிக்லகலய உங்கள் நிறுேனத்தின் நைன்கலள வைாெைாக 
பாதிக்கும் என்பலத தீர்ைானிக்கைாம். அது அவ்ோறு செய்யாத நிறுேனத்திைிருந்து 
உறுதிப்படுத்தியவுடன், நடேடிக்லக எடுக்க நீங்கள் சுதந்திரைாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் 
சேளிப்படுத்தியிருக்கும் சூழ்நிலையில் ஏதாேது ைாற்ைம் ஏற்பட்டால் , நிறுேனத்தின் கேனத்லத 
ஈர்ப்பதற்கு இது உங்கள் கடலையாகும். 
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20 ek; FOk gzpahsHfs; epWtdq;fspd; 
nrhj;J kw;Wk; tpahghuk; rk;ge;jkhf fzpzp 
Nghd;w jfty; njhlHG rhjdq;fis 
gad;gLj;Jk; NghJ me;j gad;ghldhJ 
epWtdj;jpd; rl;ltpjp kw;Wk; newpfSf;F 
cl;gl;L ,Uf;fNtz;Lk;. Nkw;gb jfty; 
njhlHG rhjdq;fis ifahSk; NghJ 
Nkw;gb rq;fjpfis jtwhf ifahsf;$lhJ. 
NkYk;> mjid Nkhrb kw;Wk; ifahly; 
nra;tJ Nghd;w Fw;w eltbf;iffspy; 
<LgLjy; $lhJ. 

21 ek; FOk epWtdj;jpYs;s 
gzpahsHfs; gz Nkhrb> njhopy; 
Nkhrb kwW;k; yQ;rk; Mfpatw;wpw;F 
vjpuhd rll; eltbf;iffSf;F 
cl;gl;L; nray;gl Ntz;Lk;. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   உள் ேர்த்தகம் 

22. ek; FOk gzpahsHfs;> ek; epWtdj;jpd; tpahghu 
cj;jpfs; kw;Wk; epWtdj;jhy; ufrpakhf 
ghJfhf;fg;gLk; rq;fjpfis jq;fSila Ra 
yhgj;jpw;fhf> jd; FLk;g cWg;gpdHfsplNkh> 
my;yJ ez;gh;fsplNkh njhptpj;jy; $lhJ.Nkw;gb 
rq;fjpfs; ek; $l;lhz;ik epWtdq;fSf;Nfh> ek; 
thbf;ifahsHfSf;Nfh my;yJ 
tpepNahf];jHfSf;Nfh njhptpj;jy; $lhJ. 
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Q&A 

 

 எங்கள் நிறுேனம் ெமீபத்தில் ஒரு புதிய ேணிக முயற்ெிடய அ ிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது சதோைர்போக , ஒரு 
முக்கிய பத்திரிடகயோன பத்திரிடகயோளரோக இருக்கும் உங்கள் நண்பன், தனது ேரேிருக்கும் கட்டுடரயில் 
அேர் மட முகமோக ெிை தகேல்கடள ேழங்கும்படி ககட்டுள்ளோர். அேர் உங்கடள கமற்ககோள் கோட்ைகேோ 
அல்ைது உங்கள் அடையோளத்டத சேளிப்படுத்தகேோ இல்டை என்று ேோக்குறுதி அளித்துள்ளோர். நீங்கள் 
அேருக்கு இந்த தகேடை சகோடுக்க கேண்டுமோ? 

இல்டை. இந்த இயல்போன தகேடை ஊைகங்கள் மூைம் பகிர்ந்து சகோள்ளக்கூைோது , ஆதோரம் இருக்கும் என்று 
உறுதியளித்தோலும் கூை. நிறுேனத்தில் மட்டுகம அங்கீகரிக்கப்பட்ை நபர்கள் ஊைகங்களுக்கு கபெ மற்றும் 
இந்த இயல்பு பற் ிய தகேல்கடள ேழங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

எங்கள் நிறுேனம் உங்கள் ெமூகத்தில் ஒரு "ெமூக ஊைகம் பயன்போடு" சகோள்டகடய சகோண்டுள்ளது , இது 
உங்கள் செோந்த கநரத்தில் அத்தடகய ஊைகங்கடள நீங்கள் அணுகினோல் கூை ெமூக ஊைகங்கடளப் 
பயன்படுத்துேதற்கு "dos and don'ts" என்படதக் கு ிக்கி து. ஏன் இத்தடகய சகோள்டக இருக்கி து? 

சேளிப்பு  சதோைர்பு ஒரு தீேிர ேிஷயம். எங்களது நிறுேனம் அல்ைது அதன் ேியோபோரங்கடளப் பற் ிய 
தகேடைக் கு ிப்பிடுேதோல் சதளிேோன, உண்டமயோக இருக்க கேண்டும் மற்றும் எந்தசேோரு மீ டையும் 
செய்யத் கதடேயில்டை என்பதோல் கேனமோக நிர்ேகிக்கப்பை கேண்டும்  

நோங்கள் மற்  கட்ெிகளுக்கு ேழங்கியுள்களோம். ஒவ்சேோரு ேணிகத்திலும் கமைோளர்கள் சேளிநோட்டிற்கு 
பல்கேறு ேடகயோன அ ிக்டககடள அங்கீகரிக்கவும், செய்யவும் பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளனர். நீங்கள் 
சப க்கூடிய தகேலுக்கோன தகேலுக்கோககேோ அல்ைது ேழங்க கேண்டிய தகேடைப் பற் ிய தகேடைப் 
பற் ி இந்த கமைோளர்கள் ஆகைோெடன செய்யப்பை கேண்டும். 

ெமூக ஊைகத்டதப் பயன்படுத்துேது, கு ிப்போக ேடைப்பதிவுகள் அல்ைது ெமூக ேடைப்பின்னல் தளங்களில் , 

எங்கள் நிறுேனம் அல்ைது நோங்கள் செய்யும் ேணிக பற் ி கபசும்கபோது நீங்கள் மிகுந்த ஜோக்கிரடதயோக 
இருக்க கேண்டும். நீங்கள் அரட்டை அடிப்பது கபோல் இது உணரைோம்  

நண்பர்களாகவோ அல்ைது தனிப்பட்ட கருத்லத சேளிப்படுத்தினாலும்  எங்கள் நிறுேனத்தின் ரகெிய தகேலை 
நீங்கள் பகிர்ந்து சகாள்ள முடியாது. 

நிலனேில்... 
 

அங்கீகாரைற்ை சைன்சபாருள், ேர்த்தக முத்திலர, பதிப்புரிலை சபற்ை சபாருள் அல்ைது வைாவகாலே 
நகசைடுப்பது அல்ைது பதிேிைக்குேது உட்பட, அேர்களின் சொத்துகள், அைிவுொர் சொத்து அல்ைது 
ேர்த்தக இரகெியங்கலள தேைாக பயன்படுத்துேதன் மூைம் ைற்ைேர்களின் சொத்துரிலைகலள நாம் 
ைதிக்க வேண்டும். கணினி சைன்சபாருள் நிரல்களின் அங்கீகரிக்கப்படாத நகல்கலள நாங்கள் 
செய்யக்கூடாது அல்ைது கம்பனி கணினிகள் ைீது உரிைம் சபைாத தனிப்பட்ட சைன்சபாருலள 
பயன்படுத்தக்கூடாது. 
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தடைசெய்யப்பட்ை மருந்துகள் 

மற்றும் சபோருட்கள் 

23.  ek; FOkj;jpd; gzpahsHfs; 
jilnra;ag;gl;l kUe;Jfs;> 
Nghijt];Jfs; Mfpatw;iw ek; epWtd 
thsfj;jpw;Fs;Sk;> gzpGhpAk; 
,lq;fSf;Fs;Sk; vLj;Jr;nry;Yjy; kw;Wk; 
cgNahfpj;jy; $lhJ. Nkw;gb tpjpfs; 
epWtdj;jpd; mYtyf Neuj;jpYk; kw;w 
,ju Neuq;fspYk; nghUe;Jk;. 

           ொத்திய வைாதல்கள் 

24. NkYk;> ek; FOkk; rk;ge;jkhd VNjDk; 
ufrpaj; jfty;fs; ntspNaWtJ 
rk;ge;jkhf VNjDk; njhpAk; gl;rj;jpy; 
mJgw;wp jfty;fis gzpahsHfs; 
clNd epHthfj;jpw;F Fwpg;gpl;l 
Neuj;jpw;Fs; njhptpf;f Ntz;Lk;. Nkw;gb 
tpraq;fs; njhpe;Jk;> jfty;fis 
njhptpf;fhj gl;rj;jpy; Nkw;gb 
gzpahsHfs; kPJ epHthfk; 
rl;lg;gbahd eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;Sk; epiyapy; mjid 
jtpHf;f ,ayhJ.

 

 

 

25. ek; FOkj;jpd; gzpahsHfs; 
epWtdj;jpd>; epHthfj;jpw;F vjpuhd 

tpraq;fs; VNjDk; njhpAk; gl;rj;jpy; 
mjid clNd eph;thfj;jpw;F mjd; 
Muk;gk; Kjy; njspTgl njhptpf;f 
Ntz;Lk;> Nkw;gb tpraq;fs; jtpu> 
jq;fSila cwtpdHfSf;F ,ilapy; 
VNjDk; jfty; ghpkhw;wk; 
Vw;gl;L>mjhtJ uj;j nrhe;jq;fs; 
%ykhf (ngw;NwhH> fztd;> kidtp 
kw;Wk; gps;isfs;) epWtdj;jpd; 
tpraq;fs; kw;wth;fSf;F ghpkhw;wk; 
nra;tij mwpe;j clNd mjidg; 
gw;wpa tptuj;jpidAk; clNd 
epHthfj;jpw;F njhpag;gLj;j Ntz;Lk;. 

26. Nkw;gb tptuq;fis gzpahsHfs; 
njhpe;J mjid epHthfj;jpw;F 
jfty;ju kWf;Fk; gl;rj;jpy; 
,Jgw;wpa tpguq;fs; epHthfj;jpw;F 
njhpa te;jhy;> gzpahsHfs; kPJ 
epHthfk; rl;lg;gbahd eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;Sk;.
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Q& A  
 
 

 

 

எங்கள் நிறுேனத்தின் ோடிக்லகயாளர் தரவுத்தளத்லத பராைரிப்பதற்கு நீங்கள் சபாறுப்பு. 
உங்கள் நண்பர்களில் ஒருேரான ஒரு ேியாபார துலைலயத் சதாடங்கி, தனது ேியாபார 
வநாக்கத்திற்காக ெந்லதப்படுத்தலுக்காக இந்த தரவுத்தளத்தில் இருந்து ஒரு ெிை 
ேிேரங்கலள பகிர்ந்து சகாள்ளுைாறு வகாருகிைார். அேர் தரவு ைற்றும் அேரது மூை 
இரகெியைாக லேத்திருப்பார் என்று அேர் உங்களுக்கு உறுதியளிக்கிைார். நீங்கள் அவ்ோறு 
செய்ய வேண்டுைா? 

இல்லை. ோடிக்லகயாளர் தகேைின் இரகெியத்லத நீங்கள் ைதிக்க வேண்டும், எந்தசோரு 
நபருடனும் எந்தசோரு நபருடனும் ெரியான அங்கீகாரைின்ைி பகிர்ந்து சகாள்ளக்கூடாது. 
எங்கள் நிறுேனத்தின் பல்வேறு ேணிக அைகுகளின் ேருோய் எண்கலள நீங்கள் 
அணுகைாம். ைாலைப் பானங்கலளப் பற்ைி உங்களுடன் ஒரு உலரயாடலைக் 
சகாண்டிருக்கும் வபாது, உங்கள் நண்பர் எங்கள் நிறுேனத்தின் நிதி செயல்திைலனப் பற்ைி 
ேிொரிக்கிைார். நீங்கள் உங்கள் நண்பருடன் ேிரிோன தகேலைப் பகிர்ந்து 
சகாள்ளேில்லை, ஆனால் வதாராயைான ேருோய் புள்ளிேிேரங்கலள பகிர்ந்து 
சகாள்ளவும். இந்த நடத்லத ெரியானதா? 

இல்லை இது இல்லை. இந்த தகேலை அைிந்து சகாள்ளாத ைற்ைேர்களுடன் எங்கள் 
நிறுேனத்தின் நிதித் தகேலை பகிர்ந்து சகாள்ள உங்களுக்கு அனுைதி இல்லை. நிதித் 
தகேல் எப்வபாது வேண்டுைானாலும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ைற்றும் வதலேயான 
அங்கீகாரங்கலளப் சபற்ை பிைகு வதலேக்குத் சதரிந்த அடிப்பலடயில் ைட்டுவை 
சேளிப்படுத்தப்பட வேண்டும். சபாதுைக்களிடம் சபாதுோக கிலடக்காத எந்த 
ேிலையுயர்ந்த முக்கிய தகேல்கலளயும் பகிர்தல் வைலும் சபாருந்தக்கூடிய உள் ேர்த்தக 

ெட்டங்கலள ைீறுேதற்கு ேழிேகுக்கும். 
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27. ேரைாற்று காரணங்களால் ஏற்படக்கூடிய fUj;J 
வைாதல்களின் அல்ைது வேறு எந்த ெந்தர்ப்பத்திலும், 

ஆர்ேமுள்ள ஊழியர்களால் வபாதுைான ைற்றும் 
முழுலையான சேளிப்படுத்தல் எங்கள் நிறுேன 
நிர்ோகத்திற்கு ேழங்கப்படும். எங்களது நிறுேனத்தில் 
நியைிக்கும் வநரத்தின்வபாது எங்கள் பணியாளர்கள் 
ைற்றும் நிர்ோக இயக்குநர்கள் தகுதி ோய்ந்த 
அதிகாரியிடம் முழு சேளிப்பாட்லடக் சகாள்ள 
வேண்டும்,

உண்லையான அல்ைது ொத்தியைான வைாதல்கள், அத்தலகய 
நபர்கள் அல்ைது அேர்களது சநருங்கிய குடும்பம் 
(சபற்வைார்கள், உடன்பிைப்புகள், ைலனேி, பங்குதாரர், குழந்லதகள் 
உட்பட) அல்ைது சநருங்கிய தனிப்பட்ட உைவுகலள 
அனுபேிக்கும் நபர்கள், குடும்ப ேணிகத்தில் அல்ைது 
வபாட்டியாளர், ேிநிவயாக];ju; , ோடிக்லகயாளர் அல்ைது 
ேிநிவயாகிப்பாளர், அல்ைது வேறு ேணிக ஒப்பந்தங்கள் 
உள்ளன,நம் நிறுேனம்.

 

 
 

 

 

            ெோத்தியமோன கமோதல்களுக்கோன எடுத்துக்கோட்டுகள்  
 

 உண்லையான அல்ைது ொத்தியைான வைாதல், வநரடியாகவோ அல்ைது ைலைமுகைாகவோ, ஒரு ஊழியர் 
அல்ைது நிர்ோக இயக்குனர்: 

(a) எங்கள் நிறுேனத்துடன் ஒரு பரிேர்த்தலனக்குச் செல்லும் எேருடனான ேணிக, செயல்பாடு அல்ைது 
உைேில் ஈடுபடுேது; 

(b) எந்தசோரு பரிேர்த்தலனயுடனும் ெம்பந்தப்பட்ட முடிவுகலள உருோக்குேதன் அல்ைது செல்ோக்கு 
செலுத்துேதன் மூைம், ஒரு தனிப்பட்ட நபர் அல்ைது எந்தசோரு குடும்ப உறுப்பினருக்காகவோ அல்ைது 
சநருங்கிய தனிப்பட்ட உைேில் எந்தசோரு நபருக்காகவோ, 

(C) எங்கள் நிறுேனத்தின் ொர்பாக ேர்த்தகத்லத நடத்துகிைது அல்ைது ஒரு நிறுேனத்தின் உைேினவரா 
அல்ைது ஒரு ோடிக்லகயாளவரா அல்ைது உைேினவரா அல்ைது ஒரு சநருக்கைான தனிப்பட்ட உைவு 
சகாண்ட ஒரு நபர் அல்ைது நிர்ோக இயக்குநராக இருக்கும் ஒரு ோடிக்லகயாளர் அல்ைது 
ோடிக்லகயாளருடன் எைது நிறுேனத்தின் ேர்த்தக சதாடர்பில் ஒரு முடிவுக்கு செல்ேதற்கான ஒரு 
நிலையில் உள்ளது. ஒரு பிரதான அதிகாரி அல்ைது பிரதிநிதி, தனிப்பட்ட நன்லை அல்ைது உைேினருக்கு 
ஒரு நன்லை ேிலளேிக்கும்; 

(d) ெம்பள உயர்வு அல்ைது பிை ஊதியம், இடுலக, பதேி உயர்வு அல்ைது உைேினர் அல்ைது எங்கள் 
நிறுேனத்தில் பணியாற்றும் சநருக்கைான தனிப்பட்ட உைவு அல்ைது ஒரு நபரின் ஆட்வெர்ப்பு 
ஆகியேற்ைின் நன்லைகலள ேழங்குேதில் எடுக்கப்பட்ட தீர்ைானங்கள் ; 

(e) எங்கள் நிறுேனத்தின் அல்ைது எங்கள் குழுைங்களின் நைன்கலள ெைரெம் அல்ைது வதாற்கடிக்கக்கூடிய 
ஒரு நடேடிக்லகலய வைற்சகாள்ேது; அல்ைது 

(f) எங்கள் நிறுேனத்தின் அல்ைது எங்கள் குழு நிறுேனங்களின் ெிைந்த ேட்டிக்கு ஒரு சுயாதீனைான தீர்ப்லப 
வைற்சகாள்ளமுடியாது.

நிலனேில் ... 
ஒரு ஊழியர், அேரது / அேரது உடனடி குடும்பம் (சபற்வைார்கள், உடன்பிைப்புகள், ைலனேி, பங்குதாரர் ைற்றும் 
குழந்லதகள் உட்பட), உைேினர்கள் அல்ைது சநருங்கிய தனிப்பட்ட உைவு, ஏற்படைாம் எந்த அைியப்பட்ட செயல்பாடு, 

பரிேர்த்தலன, உைவு அல்ைது வெலே இருக்க முடியும் கேனிப்பு (ஒரு குைிக்வகாள் தீர்ைானத்லத அடிப்பலடயாகக் 

சகாண்டது), ஊழியர் தனது நிறுேனத்திற்கு தனது கடலைகலள ெரியாக செய்ய இயைாது அல்ைது இல்ைாதிருக்கைாம். 
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28. வதலேயான சேளிப்படுத்தல் செய்ய ஒரு வதால்ேி 
இருந்தால் ைற்றும் எங்கள் வைைாண்லை வைாதல் ஒரு 
உதாரணம் பற்ைி சதரியும் என்று சேளிப்பலடயாக 
வேண்டும் 

ஒரு ஊழியர் அல்ைது நிர்ோக இயக்குனர், எங்கள் 
நிர்ோகம் ஒரு தீேிரைான பார்லேலய எடுக்க 
வேண்டும் 

  

வேலை செய்ேதன் மூைம் சபாருத்தைான ஒழுக்க 
நடேடிக்லககலள கருத்தில் சகாண்டு, பரிெீைிக்க 
வேண்டும். அத்தலகய ேிஷயங்களில், சதளிோன 
ைற்றும் நியாயைான ஒழுங்குமுலை நலடமுலைகலள 
நாங்கள் பின்பற்றுவோம், ஊழியரின் உரிலைலய 
ைதிக்க வேண்டும்.

 
 

 

    Q& A 
 

ெைீபத்தில் உங்கள் குழுேில் இடம்சபற்ைிருந்த ெக ஊழியருடன் நீங்கள் உைவு லேத்துள்ளரீ்கள் இப்வபாது 
உங்களுக்கு அைிேிக்கப்படுகிைரீ்கள். நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? 

ஒரு சதோைர்பு உ வு இருக்கும் மற்ச ோரு ஊழியருைன் கோதல் அல்ைது சநருக்கமோன தனிப்பட்ை உ வுகள் மற்றும் 
ஒருேரின் செயல்தி டன மதிப்பிடுேதற்கு ஒரு  ெோத்தியமோன கமோதடை உருேோக்க ேோய்ப்புள்ளது. இத்தடகய 
சூழ்நிடையில் உங்கள் கமற்போர்டேயோளருக்கு ெோத்தியமோன கமோதடை நீங்கள் சதரிேிக்க கேண்டும். 

நீங்கள் முன்னர் பணியைர்த்தப்பட்ட ஒரு நிறுேனத்திற்கு உங்கள் நிறுேனம் ஒரு முன்சைாழிலேச் ெைர்ப்பித்துள்ளது. 
உங்களுலடய முந்லதய முதைாளிலயப் பற்ைிய ரகெிய தகேல் உங்களிடம் உள்ளது. ஒப்பந்தத்லத சேன்ை உங்கள் 
தற்வபாலதய முதைாளிக்கு உதவும் என்று நீங்கள் நம்புகிைரீ்கள். இந்த தகேலை நீங்கள் பகிர்ந்து சகாள்ள வேண்டுைா? 

இது மூன் ோம் தரப்பின் ரகெியத் தகேலுைன் சதோைர்புடையது என்பதோல் இந்த தகேடை உங்கள் நிறுேனத்துைன் 
பகிர்ந்து சகோள்ளக்கூைோது. இரகெியத் தகேடைப் போதுகோப்பதற்கோக உங்கள் நிறுேனம் தனது ஊழியர்களின் 
கைடமகடள மதிக்கின் து அேற் ின் முந்டதய முதைோளிகளுைன் சதோைர்புடையதோக இருக்கைோம். 

நீங்கள் உங்கள் நிறுேனத்தின் சகாள்முதல் திலணக்களத்தில் ோங்குதல் வைைாளர். நீங்கள் ஒரு ேிருந்தினராக ஒரு 
பிரதான ேிலளயாட்டு நிகழ்ச்ெியில் பங்வகற்க அலழப்பாளரிடம் இருந்து அலழப்லபப் சபறுேரீ்கள். இந்த குைிப்பிட்ட 
ெப்லளயர் உங்கள் நிறுேனத்தால் ேழங்கப்பட்ட திைந்த சடண்டர் ஒரு முன்சைாழிலே ெைர்ப்பித்த 
ேிற்பலனயாளர்களில் ஒருேர். நீங்கள் அலழப்லப ஏற்றுக்சகாள்ள வேண்டுைா? 

இல்டை இந்த நிகழ்ேில் அடழப்டப ஏற்றுக்சகோள்ளக்கூைோது. நீங்கள் சமன்டமயோன முடிசேடுக்கும் 
போத்திரத்தில் இருப்பதோல் நீங்கள் சபறும் அெோதோரண நன்டம உங்கள் கு ிக்ககோடள ெமரெத்திற்கு உட்படுத்தும் 
ஒரு தூண்டுககோைோக உணரப்படும். 

சபோருந்தக்கூடிய நிறுேனக் சகோள்டகயின்படி ெோதோரணமோக ஒப்புதல் அளித்த 
நைேடிக்டககள் (பிந்டதய சேளிப்படுத்தல்) 

பின்ேரும் ெந்தர்ப்பங்களில் சபாறுப்பான பதேிக்கு (இல்லையா அல்ைது ஊதியம் சபறுகிவைாைா) ஏற்றுக்சகாள்ேது 
சபாதுோக அனுைதிக்கப்படும், இந்த வகாரிக்லகயானது  எங்கள் நிறுேனத்தில் பணியாளரின் முதன்லை 
கடலைகளில் இருந்து சபாறுப்புகலளத் திலெதிருப்ப அல்ைது திலெதிருப்பாது, உடனடியாக 
சேளிப்படுத்தப்படுகிைது. சபாருத்தைான திைலையான அதிகாரம்: 

(a) எங்கள் குழுை நிறுேனங்கள், கூட்டு நிறுேனங்கள் அல்ைது கூட்டு நிறுேனங்களின் ஏவதனும் ோரியங்களில் 
உள்ள இயக்குநர்கள். 

(b) கல்ேி / சதாழில்ொர் அலைப்புகளில் சபாறுப்பு / பதேியின் சபாறுப்புக்கள், அத்தலகய ெங்கம் எங்கள் 
நிறுேனத்தின் நைன்கலள ஊக்குேிக்கும். 

(c) அரொங்கக் குழுக்கள் / உடல்கள் அல்ைது அலைப்புகளில் உறுப்பினர்கள் அல்ைது பங்வகற்பு. 
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(Our customers) 

 
எதிரிலடயான தீங்கு வநர்ந்த சபாழுதுகளிளும்  செழிப்லப  நாம் சதாடர்ந்து அனுபேித்து ேருகிவைாம். 
எங்கள் உைவுகள் அலனேரிடத்திளும் ைிகவும் நட்பாக இருக்கின்ைன.எங்கள் பங்குதாரர்கள் ைற்றும் 

ோடிக்லகயாளர்களுடன் ஒளிவு ைலைேற்ை ோணிக செயல்கலள சதாடர்ந்து செயைாற்றுகின்வைாம். எங்கள் 
தயாரிப்புக்கள் அவத உயர் தரத்தில் சதாடர்ந்து உள்ளன, ஆலகயால் ெிைந்த நற்சபயலரப் சபற்ைதுடன் அதிக 

ேிலைகளுக்கு உணரப்படுகின்ைன. வநர்லையான ைற்றும் ஒளிவு ைலைேற்ை ேணிக சகாள்லககலள 
சகாண்டு, ோணிக செயல்களிள் சநருக்கைான ைற்றும் அதிகப்படியான  கேனமுடனும் செயைாற்றுதள் ேழி, 
ொதகைான ோய்ப்புகலளயும் சூழ்நிலைகலளயும் பயன்படுத்தி சகாள்ளும் ேல்ைலை மூளம், சேற்ைிக்கு ஒரு 

ோய்ப்பு உள்ளது என்கின்ை உண்லைகலள சுட்டிக்காட்டவே நான் இலத குைிப்பிடுகிவைன். 
 

ஜம்செட்ஜி ைோைோ 

நிறுேனர் 

டாடா குழுை தலைேர் (1868 - 1904) 
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தயாரிப்புகள் ைற்றும் 

வெலேகள் 

1. ek; FOkk; jdJ thbf;ifahsHfSf;F 
cyfj;juj;jpyhd cw;gj;jpnghUl;fis 
tpepNahfk; nra;Ak;. 

2. mt;thW tpepNahfk; nra;Ak; 
nghUl;fs; rl;lj;jpw;Fl;gl;Lk;> 
cyfjuj;jpw;F nghl;lyk; nra;J 
jd;Dila rpd;dj;ij nghUj;jp 
tpw;gidf;F mDg;Gk;. 

3. ek; FOkj;jpw;F ,izahd 
Nghl;bahsh;fspd; rhjdq;fis tpl juk; 
tha;e;j nghUl;fis tpepNahfpg;gNjhL> 
mjw;fhd Kiwahd NritfisAk; 
nra;J jUk;> ,jpy; vt;tpj 
cs;Nehf;fNkh> my;yJ jtwhd 
jfty;fNsh ,Ug;gjw;F tha;g;gpy;iy. 

ஏற்றுமதி 
கட்டுப்போடுகளும் 
ேர்த்தக தடைகளும் 

4.  ek; FOkk; tpw;gid nra;Ak; 
nghUl;fis me;je;j ehl;bd; 
ntspAwT nfhs;iffSf;Fl;gl;Lk;> 
Vw;Wkjp rl;ljpl;lq;fSf;F cl;gl;Lk; 
mDg;Gk;. 

   நியாயைான வபாட்டி 

5. ek; FOkj;jpd; %yk; jauhFk; 
nghUl;fs; cyfj;jpy; ntspre;ijfs; 
%ykhf juj;Jld; re;ijg;gLj;Jk;.  

6. ek; FOkk; rhHe;j epWtdq;fs; ve;j 
epiyapYk;> ngha;ahd jfty;fis 
$wp jd; epWtd nghUl;fis 
re;ijg;gLj;jhJ> Nkw;gb tpraq;fis 
jsHj;jp jdJ Nghl;b epWtdq;fs; 
re;ijg;gLj;Jk; epiyapYk; $l jk; 
epiy khwhJ  

7. NkYk;> jkJ Nghl;bahsh;fs; 
rk;ge;jkhd tpraq;fs; VNjDk; 
jdf;F rl;lKiwf;Fl;gl;L njhpAk; 
gl;rj;jpy; mjid rl;lg;gb ek; 
FOkk; vjpHnfhs;Sk;. 

ேோடிக்டகயோளர்களுைd; 
             ஒப்பந்தங்கள் 

8. ek; FOkj;jpd; tpw;gid 
nray;ghLfs; thbf;ifahshplj;jpy; 
ntspg;gilahfTk;> juj;JlDk; 
cz;ikahfTk; ,Uf;Fk;.  

9. ek; FOkk; thbf;ifahsh; 
rk;ge;jkhd ufrpa jfty;fis 
rl;lj;jpw;Fl;gl;L ghJfhf;fg;gLk;.

 
 

E.                               E. vq;fsJ thbf;ifahsHfs; (Our customers) 
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Q& A 
 

நீங்கள் எங்கள் நிறுேனத்தின் பிரோந்திய ேிற்படன கமைோளர். உைனடி செய்தியிடும் கெடேயில் 
நீங்கள் ஒரு "முட ெோரோ குழுேில்" உறுப்பினரோகிேிட்டீர்கள் அதன் உறுப்பினர்கள் எங்கள் 
நிறுேனத்தின் கபோட்டியோளர்களின் பிரோந்திய ேிற்படன தடைேர்கள். குழு நிர்ேோகி ஒரு 
ககோரிக்டக ேிடுத்துள்ளோர் 
ஒரு நிறுேன முன்வனாக்கிைிருந்து "ேிலை மூவைாபாயம்" ைீது ெந்லத நிலைலைகள் ைற்றும் 
மூலளச்ெைலே பற்ைி முலையாக ேிோதிக்க உள்ளார்ந்த கூட்டம். நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? 

கபோட்டியோளர்களுைன் எந்தசேோரு ெந்திப்பும் கு ிப்போக "ேிடையிைல் மூகைோபோயம்" பற் ி 
ேிேோதிக்க கபோட்டி எதிர்ப்பு நடைமுட கடள ஊக்குேிக்க அல்ைது ேிடைகடள டகயோள 
முயற்ெிக்கும் ஒரு முயற்ெியோகும். இந்த அடழப்டப நிரோகரித்து “முட ெோரோ குழு" tpைிருந்து 
சேளிகய  கேண்டும். இந்த ெம்பேம் உங்கள் கமற்போர்டேயோளருக்கும் உங்கள் ெட்ை 
துட யிற்f;;;;;கும் சதரிேிக்க கேண்டும். 
ஒரு ோடிக்லகயாளருடன் ஒரு ோடிக்லகயாளர் ெந்திப்பில் கைந்துசகாள்கிைரீ்கள் உங்கள் ெக 
ஊழியர்களிடம் நிறுேனத்தின் வெலேகலள பற்ைி ஒரு சபாய்யான அைிக்லக உள்ளது. நீங்கள் என்ன 
செய்ய வேண்டும்? 

கூடுமோனோல் ெந்திப்பின் கபோது தே ோனடத ெரிசெய்ய உங்கள் ெக பணியோளருக்கு உதவுங்கள். 
இது ெோத்தியமில்டைசயன் ோல் ேோடிக்டகயோளருக்கு எந்த தே ோன ேிளக்கத்டதயும் ெரி செய்ய 
அேடர / அேரோல் அல்ைது நிறுேனத்டதச் செயல்படுத்துேதற்கு கூட்ைத்திற்குப் பி கு உங்கள் 
ெக பணியோளடர இந்த பிரச்ெிடனடய எழுப்புங்கள். 
ஒரு ோடிக்லகயாளர் திட்டத்தில் பணியாற்றும் வபாது உங்கள் ெக பணியாளரிடம் இருந்து ஒரு 
அலழப்லபப் சபறுேரீ்கள். நீங்கள் அேரது பங்கு எடுத்து முன் அந்த ோடிக்லகயாளர் கணக்லக 
நிர்ேகிக்க பயன்படுத்தப்படும். அேர் சொன்னலத அேர் நிலனவூட்டுகிைார் 
புதிய ோடிக்லகயாளர் வெலேக்கு ோடிக்லகயாளருடன் பணியாற்ைினார் இது ைற்சைாரு 
ோடிக்லகயாளருக்கு நன்லையாக இருக்கும் என நிலனக்கிைார் அேலர திட்ட ேிேரங்கலள 
அனுப்புைாறு வகாருகிைார். 
நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? 

ேோடிக்டகயோளரின் கு ிப்பிட்ை அனுமதியின் ி இந்த தகேடை நீங்கள் பகிர்ந்து சகோள்ளக்கூைோது; 

ேோடிக்டகயோளரின் செோத்துக்கடள மற்ச ோரு ேோடிக்டகயோளருக்கு அல்ைது தனிப்பட்ை 
பயன்போட்டிற்கோக சமன்சபோருள் உட்பை உங்களுக்கு அனுமதி இல்டை. 

 

நிலனேில்… 

எங்கள் பணியின் தரம் ைற்றும் எங்கள் சபாருட்களின் ைற்றும் வெலேகளின் தரம் ஆகியேற்ைில் 
ெிைந்து ேிளங்குேது ஒரு முக்கிய டாடா ைதிப்பாகும். எங்கள் பிராண்டில் ோடிக்லகயாளர் 

நம்பகத்தன்லைலய உருோக்குேதும், பராைரிப்பதும் இந்த ைதிப்பின் நலடமுலை ஆகும். 
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ekJ r%fq;fs; kw;Wk; mjd; Roy;fs; 
(Our Communities and the Environment) 

 

 ஒரு இைேெ நிறுேனத்தில், ேணிகத்தில் ெமூகம் 

ைற்சைாரு பங்குதாரர் ைட்டும் அல்ை ெமூகம் 

அதன் இருப்புக்கான வநாக்கமும் கூட 

 

 
ஜம்செட்ஜி ைோைோ 

 
நிறுேனர் 

தலைேர், டாடா குழுை (1868 - 1904) 
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ெமூகங்கள் 

1. ek; FOkj;jpd; gzpahsHfs; kw;Wk; ek; 
$l;lhz;ik epWtdq;fspd; gzpahsHfs; 
kw;Wk; tpw;gid gpujpepjpfs;> epjp 
gq;FjhuHfs; mitfs; rhHe;j egHfs; 
midtUk; ek; FOkj;jpd; Fbkfd;fshf 
fUjg;gLtH. mtHfspd; tho;f;if 
Nkk;ghl;bw;fhfTk;> mtHfsplj;jpy; 
jd;dk;gpf;ifia cUthf;Fk; tpjj;jpYk;> 
ek; FOkj;jpd; gzpfs;mike;jpUf;Fk;> 

2. ek; FOkj;jpy; cs;s epjp rhHe;j 
gq;FjhuHfs; midtUf;Fk; ek;Kila 
tpahghuk; njhlHghd midj;J tpjkhd 
eilKiwfisAk; RUf;fkhf 
njhptpg;gNjhL> gpd;fhy #o;epiyfspy; 
mit vt;thW ,Uf;Fk; vd;gijAk; 
njspthf vLj;Jiuf;fg;gLfpwJ. 

3. ek; FOkj;jpd; newpKiwfs; kw;Wk; 
rl;;ltpjpfSf;Fl;gl;L; gytifahd 
Nrit GhpgtHfis nfhz;L 
gytifahd jpl;lq;fis nray;gLj;jp 
mitfs; midj;Jk; ek; epWtdj;jpd; 
cWjpj;  jd;ikia epiyehl;Ltjw;Fk;> 
mij Nkk;gLj;Jtjw;Fk;> mjpy;tUk; 
yhg> gq;F njhiffis ek; 
gq;FjhuHfSf;F rl;ltpjpfSf;Fl;gl;L 

nrYj;jg;gLfpwJ. Nkw;gb Nritfs; 
GhpAk; egHfis itj;J elj;jg;gLk; 
jpl;lq;fSf;F gzpahsHfSf;fhd 
nryTfs; Fiwf;fg;gl;L yhg Nehf;fpy; 
mj;jpl;lq;fis tpiutpy 
nray;Kiwg;gLj;jp ek; FOkj;jpd; 
gzpahsHfs; kw;Wk; gq;FjhuHfspd; 
eyd;fs; Nkk;gLj;jg;gLfpd;wd. 

சுற்றுச்சூழல் 

4. ek; FOkj;jpd; %ykhf cw;gj;jp 
nra;Ak; kw;Wk; tpw;gid nra;Ak; 
nghUl;fs; midj;Jk;> ek;Kila fhyr; 
#o;epiyf;Nfw;gTk;> 
rl;ltpjpfSf;Fl;gl;Lk; jahH nra;J 
tpw;gid nra;ag;gLfpd;wd. 

5. ek; epWtdj;jpy; cw;gj;jp nra;ag;gLk; 
nghUl;fspy; tpisAk; 
fopTg;nghUl;fis Fiwg;gNjhL> ek;  
fhyr; #o;epiyf;N;fw;whw; Nghy; 
#w;Wg;Gwr; #o;epiyfis vt;tifapy; 
ghjpf;fhj tifapYk;> ePH> epyk;> fhw;W 
Mfpatw;iw khRgLj;jhky; gRikf;F 
Fe;jfk; tpistpf;fhky; mjid Row;rp 
Kiwapy; khw;wk; nra;J gUtepiy 
khw;wq;fis ghjpf;fhj tifapy; 
mjw;fhd topKiwfis gpd;gw;wp 
mjid ek; FOkk; 
nray;gLj;jptUfpwJ. ,jdhy; 
ek;Kila FOk jahhpg;Gfshy; vt;tpj 
ghjpg;Gk; cyfpw;fpy;iy vd;gij cWjp 
nra;fpNwhk;.

 
 

F. ekJ r%fq;fs; kwW;k; mjd; Roy;fs ; 
(Our Communities and the  environment) 
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vq;fs; njhlH gq;FjhuHfs;  
(Our Value-Chain Partners) 
 

 
 

 
 வேறு ெிை குழுக்கள் செய்த செயல்களிy; ெிைேற்லை நாம் 
செய்திருப்பின் இன்று நாம் இருைடங்கு சபரியதாக 
இருந்திருக்கைாம். ஆனால் நாம் செய்யேில்லை, ைற்றும் வேறு 
எந்த ேழியிலும் நான் அலத சபைப் வபாேதில்லை.                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                     

   J.R.D. ைோைோ 

தடைேர், ைோைோ ென்ஸ் (1938 - 1991) 

(1960 கள் மற்றும் 70 களில் ைோைோ குழுேின் ேிரிேோக்கத்தின் 
கேகத்தில்)
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1. ek; FOkj;jpy; ,ize;Js;s gq;FjhuHfs; 
kw;Wk; tpepNahf];jHfs; midtiuAk; 
cz;ikahfTk;> NeHikahfTk; NjHT 
nra;fpNwhk;. 

2. ek; FOkj;jpy; ,ize;Js;s 
gq;FjhuHfs; kw;Wk; tpepNahf];jHfs; 
midtUk; xNu epiyapy; 
kjpg;gplg;gLfpwhHfs;. mtHfSf;F ek; 
fyhr;rhuk; kw;Wk; gz;ghl;L Kiwapy; 
mtHfs; nfsutpf;fg;gLfpwhHfs;. 

3. ek; FOkj;jpy; ,ize;Js;s 
gq;FjhuHfs; kw;Wk; 
tpepNahf];jHfs; ek; FOkk; kw;Wk; 
$l;lhz;ik epWtdq;fSf;F 
nry;tjw;Fk;> tpw;gid njhlHghf 
fye;jNyhrpg;gjw;Fk;> ek; FOkj;jpd; 
ufrpaq;fis fhg;ghw;Wk; nghUl;Lk;> 
mth;fSf;F jdpj;jdpahf  

vOj;Jg;G+Htkhd mDkjp mspf;fg;gLfpwJ. 
,jdhy; ek; FOkj;jpd; ufrpaq;fs; 
ghJfhf;fg;gLfpd;wd. 

4. ek; FOkj;jpy; njhlHGilathf;s; ghpRfs;> 
tpUe;N;jhk;gy;fs; kw;Wk; tpjpKiwfs;  
rl;ltpjpfSf;Fl;gl;L mspf;fg;gLfpwJ. mNj 
rkaj;jpy; ghpRfs; kw;Wk; md;gspg;Gfs; 
gpwuhy; ek; FOkj;jpw;F nfhLf;Fk; NghJ 
mtw;iwAk;> ek; newpKiwfs; kw;Wk; 
rl;ltpjpfSf;Fl;gl;L ek;khy; ngwg;gLfpwJ. 

5. ek; FOkk;> ek;Kld; njhlHGila Kd;whk; 
eghpd; fhg;Ghpik njhlHghd jfty;fs; 
kw;Wk; mtw;wpd; kjpg;Gfis vt;tpjj;jpYk; 
FiwAk; tpjj;jpy; ele;Jnfhs;tjpy;iy.

 
 

 

 

G. vq;fs; njhlH gq;FjhuHfs; 
(Our Value-Chain Partners) 

Q& A  
 

 
 

எங்கள் நிறுேனத்தின் சகாள்முதல் செயல்பாடு தலைலை. நீங்கள் வேலை செய்யும் ஒரு திட்டத்திற்கான 
இறுக்கைான ேரவுசெைவுத் தலடகலளக் சகாண்டுள்ளரீ்கள். இைக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட செைேில் திட்டத்லத 
முடிக்க எதிர்காை உத்தரவுகளில் நீங்கள் "அேலரப் பற்ைிக் சகாள்ளுங்கள்" என்று புரியும் ேலகயில் இந்த 
திட்டப்பணியில் உங்களுக்கு ேிதிேிைக்கான தள்ளுபடி ேழங்குேதற்கு உங்கள் ேழங்குeலர வகாருேதற்கு 
உத்வதெித்துள்ளரீ்கள். நீங்கள் வகாட் ைீறுேதாகோ? 
ஆமோம் நீங்கள். ெப்டளயருக்கோன ேருங்கோை நன்டமகள் உட்பை எந்தசேோரு ேடிேத்திலும் 
உட்செலுத்துதல் பு நிடை ரீதியோகவும் நிறுேனத்தின் நைன்களுக்கோகவும் செயல்படுேதற்கோன 
உங்கள் தி டன ெமரெப்படுத்த முடியும் எனகே தேிர்க்கப்பை கேண்டும் 

   நிலனேில்… 

எங்கள் ைதிப்பு-ெங்கிைி பங்காளிகள் எங்கள் ெப்லளயர்கள் ைற்றும் வெலே ேழங்குநர்கள், ேிநிவயாகஸ்தர்கள், 

ேிற்பலன பிரதிநிதிகள், ஒப்பந்தக்காரர்கள், வெனல் பங்காளிகள், ஆவைாெகர்கள், இலடத்தரகர்கள் ைற்றும் 

முகேர்கள் ஆகியேற்லை உள்ளடக்கியிருக்கும்; கூட்டு துணிகர பங்காளிகள் ைற்றும் பிை ேணிக கூட்டாளிகள். 
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vq;fs; epjp gq;Fj;jhuHfs;  
(Our Financial Stakeholders) 

 
 

 

 

டாடா குழு அதன் நிறுேனங்கலள டாடாேின் சநைிமுலை 

நடத்லதயிலன அடிப்பலடயாக சகாண்டு கட்டியிருக்கிைது, 

செயல்படுகிண்ைது. நிறுேனங்கலள சதாடக்கத்திைிருந்வத  நடத்லத 
சநைிமுலை டாடாகுழுேின் நம்பிக்லக , நம்முலடய வநெத்துக்குரிய 
பாரம்பரியத்தின் ஒரு அடிப்பலட உறுப்பு, ைற்றும் நம் ோழ்ேின் 

இன்ைியலையாத சபாருள் 

 

 

ரத்தன் டாட்டா 

தலைேர், டாடா ென்ஸ் (1991 - 2012) 
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1. ek; FOkj;jpd; epjpepiy gq;FjhuHfis 
mtHfspd; gq;F kjpg;gpid ek; epWtd 
newpKiwfs; kw;Wk; rl;ltpjpfSf;Fl;gl;L> 
ehl;by; rl;lj;jpd; Ml;rp nray;gLtJ Nghy; 
mth;fspd; chpikapd; Ml;rpia 
nray;gLj;Jtjpy; ek; ngUkpjk; 
nfhs;fpNwhk 

2. ek; FOkj;jpd; epjp 
gq;FjhuHfis ek; 
tpahghuj;jpy; NeHik 
kw;Wk; njspthd jd;ik 
Mfpatw;iw 
mtHfSf;F njspthf 
tpsf;FtNjhL>mjd;gb 
ek;FOktpahghuj;jpy; 
mtHfSld; 

rl;ltpjpfSf;Fl;gl;L cld;gbf;if 
nra;Jnfhs;fpNwhk;> kw;Wk; mjd;gb 
ek; nray;gl;L mtHfSf;F epjp epiy 
njhlHghd midj;J jfty;fisAk;> 
clDf;Fld; mspf;fpNwhk;. 

3. ek; FOkj;jpd; cw;gj;jp kw;Wk; 
tpw;gid njhlHghd midj;J 
Mtzq;fisAk; kw;Wk; 
eltbf;iffisAk; 
rl;ltpjpfSf;Fl;gl;L;k; njhopy;  
KiwfN;fw;w juj;Jld;   
Jy;ypakhf ifahz;L tUfpNwhk;.. 

 
 

H. vq;fs; epjp gq;FjhuHfs; 
(Our Financial Stakeholders) 
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         murhq;fk; (Government) 
 
 

ேணிகk;;, நான் அலத பார்த்வதன், நீங்கள் ஒரு சபரிய வகாரிக்லக லேக்கிைது; 

எல்ைா வநரங்களிலும் நீங்கவள சநைிமுலைகள், ைதிப்புகள், வநர்லை ைற்றும் 
குைிக்வகாள் ஆகியேற்லை ேடிேலைக்க வேண்டும். இலத செய்ய எளிதானது 

அல்ை; உன்னுலடய ஒரு ஒருங்கிலணந்த பகுதியாக ைாை வேண்டும் என்பதற்காக 
உங்கலள கட்டாயப்படுத்த முடியாது. 

 

ரத்தன் டாட்டா 

தலைேர், டாடா ென்ஸ் (1991 - 2012)
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அரெியல் அல்ைாத 
ெீரலைப்பு 

1. vq;fs; epWtdj;jpd; nray;ghLfs; 
midj;Jk; me;j me;j ehLfspd; 
murpayikg;G rl;lq;fSf;F cl;gl;Nl 
nray;gLfpwJ. vq;fs; FO epWtdq;fs; 
ve;jnthU ehl;bd; nghJ NjHjy; kw;Wk; 
murpd; nray;ghLfs; Mfpatw;wpy; 
VjhtnjhU fl;;rpf;;F MjuT mspj;J 
nray;gLtjpy;iy. mNj Nghy; vq;fs; 
FO epWtdq;fs; ve;jnthU murpay; 
fl;rpf;Fk; mjd; Ntl;ghsHfSf;Fk; 
MjuT mspf;Fk; tifapy;       
nray;gLtjpy;iy. vq;fs; epWtdj;jpd; 
rll; tpjpfSf;Flg;lL; ve;jnthU 
murpay; jiytiuAk;> mtH rhHe;j 
fl;rpiaAk; vd;Wk; Mjhpf;fhJ. NkYk;> 
mt;thW Mjhpf;Fk; tifapYk; 
nray;;glhJ. NkYk>; mtHfSf;F vq;fs; 
epWtdj;jpypUe;J vt;tpjkhd gzNkh> 
nghUl;fNsh my;yJ md;gspg;GfNsh 
nfhLg;gjpy;iy. 

vq;fs; epWtdj;jpd; epjp gq;fspg;G kw;Wk; md;gspg;G 
Nghd;w rq;fjpfis ,af;FeH thhpaj;jpd; Kd;G 
nfhz;Ltug;gl;L mit me;j thhpaj;jpy; 
nghJthf;nfLg;gpw;F cl;gLj;jp mjd; mbg;gilapy; 
vq;fs; epWtdj;jpd; nray;ghL mikAk;> Nkw;fz;l 
nray;ghLfs; ntspg;gilahf njs;sj;njspthf 
midtUk; mwpAk;tifapy ; vt;tpj re;N;jfj;jpwF;k; 
toptFf;;fhky; elj;jg;gLk;. 

அரசு Gupe;Jzu;T xg;ge;;jk; 

2. vq;fs; FO epWtdq;fspd; newpKiwfs; 
kw;Wk; rl;l tpjpfSf;Fl;gl;L mjd; 
nray;ghLfs; murpd; tpjpfSf;F 
cl;gl;L; mjid Mjhpf;Fk; tifapNy 
vq;fsJ nray;ghLfs; mikAk;. 

3. vq;fs; FO epWtdq;fs; rhHe;j 
epWtdq;fspd; cw;gj;jp kw;Wk; tpw;gid 
njhlHghd nray;ghLfs; kw;Wk; mJ 
njhlHghd Mtzq;fs; Mfpatw;iw 
murpd; mjpfhuk; ngw;wtHfs; Ma;T 
Nkw;nfhs;sTk;> mjid kWghprPyid 
Nkw;nfhs;sTk;; chpikAs;;sJ. Nkw;gb 
murpd;  chpikia vq;fsJ FO 
epWtdq;;fs; ve;j epiyapYk; mjpfhuk; 
nrYj;jhJ. 

 
 

   I. murhq;fk; (Governments) 
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vq;fs; FO epWtdq;fs;  
(Our Group of Companies) 

 

ஜம்செட்ஜிலய ஒரு சதாழில்துலை சதாலைவநாக்கு என யாருடனும் ஒப்பிட 
முடியாது என்று நான் நிலனக்கேில்லை. ஆனால் நான் ஜாம்செட்ஜிக்கு ஒரு 
ஆர்ேைராக இருந்ததற்கான ஒவர காரணம் அல்ை. பிரதான காரணம், அேரது 

குழுைத்துக்கு அேர் ேழங்கியிருக்கும் ைதிப்புகள், ஸ்சடர்ைிங் ைதிப்புகள். யாராேது 
என்லன வகட்டால், என்ன இருக்கிைது டாட்டா நிறுேனங்களும் ஒன்வைாடு 

ஒன்றுக்கும் வைற்பட்டலே, நான் ஜாம்செட்ஜி டாடாேில் இருந்து ைரபுரிலை சபற்ை 
எங்கள் கருத்துக்கள் ைற்றும் ைதிப்புகள் என்று கூறுவேன். 

 

J.R.D. ைோைோ 

தலைேர், டாடா ென்ஸ் (1938 - 1991)
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1. vq;fs; FOkj;jpy; ,ize;Js;s FO 
epWtdq;fs;> vq;fs; FOkk; njhlHghd 
nghUl;fspd; cw;gj;jp kw;Wk; tpw;gid 
Kiwfis> Kiwg;gLj;jp 
rl;lj;jpw;Fl;gLj;jp mjid vt;tifapy; 
re;ijg;gLj;Jjypd; thapyhf jFe;j 
Nghl;b kdepiyNahL kdpjts 
Nkk;ghl;bw;F cl;gl;L epWtdq;fspd; 
ufrpaq;fis ghJfhj;J Nkw;gb 
epWtdq;fspd; Kd;Ndw;wj;jpw;F KO 
xj;Jiog;G mspf;Fk.; 

2. vq;fs; FOkj;jpy; ,ize;Js;s FO 
epWtdq;fSf;Fk;> vq;fSf;Fk; VNjDk; 
tptfhuq;fs; Vw;gLk; gl;rj;jpy; mjid 
jPHT fhz;gjw;F VJthf Kiwahd 
eltbf;iffs; vLf;fg;gLk; kw;Wk; vq;fs; 
FOkj;jpd; tpaghuj;jpd; yhgk; kw;Wk; 

epjprhHe;j gq;FjhuHfspd; kjpg;G caUk; tz;zk; 
gpur;ridfSf;F jPHT fhzg;gLk;. 

3. mNjrkaj;jpy; ek; FOkj;jpd; ngaH kw;Wk; 
fhg;Ghpikia kw;w $l;lhz;ik epWtdq;fs;> kw;Wk; 
jdp egHfs; mth;fspd; Rayhgj;jpw;fhf vg;NghJk; 
gad;gLj;jf;$lhJ. ek; FOkj;jpy; njhlHGila 
$l;lhz;ik epWtdq;fs; kw;Wk; jdpegHfs; Nkw;gb 
fhg;Ghpikia gad;gLj;Jk; NghJ ek; FOkj;jpd; 
mDkjpia ngwNtz;Lk;. 

4. ekJ FOkj;jpd; ,af;FdH thhpak; 
kl;L;Nk ek; FOkj;jpd; rl;l tpjpfs;  
kw;;Wk; newpKiwfis mt;;tg;N;ghJ 
khw;;wk; nra;aNth> my;yJ jpUj;jk; 
nra;aNth KbAk>; mt;thW khw;wk; 
nra;ag;gl;l newpKiwfis ek; 
$l;lhz;ik epWtdq;fSf;F clNd 
njhpag;gLj;jg;gLk;. 

 

 

 J. vq;;fs; FO epWtdq;fs;  
 (Our Group of Companies) 

Q& A  
 

 
எங்கள் நிறுேனத்தில் ஒரு GJ திட்டத்திற்கான ொத்தியைான ேிற்பலனயாளர்கலள வதர்ந்சதடுப்பதில் 
நீங்கள் இருக்கின்ைரீ்கள். இரண்டு நிறுேனங்களின் கலடெி சுருக்கைான பட்டியைில் ஒரு 
ேலரயறுக்கப்பட்ட குைிப்புகள் ைற்றும் ஒரு குலைந்த ேிலை-வைற்வகாள் சகாண்ட ஒரு புதிய 
சதாடக்கைாகும் ைற்சைான்று ஒரு டாடா நிறுேனம் முப்பது ஆண்டுகள் நலடமுலை அனுபேமும் நல்ை 
குைிப்புகளும் சகாண்டது. வேலை வதர்வு ைற்ை அலனத்து அளவுருக்கள் கிட்டத்தட்ட ெைைாக இருக்கும் 

எந்த நிறுேனம் நீங்கள் வேலை வதர்ந்சதடுக்க வேண்டும்? 

ேிலை நிர்ணயம் செய்ேதில் ெந்வதகத்திற்கு இடைின்ைி ஒரு முக்கியைான அளவுவகாைாக 
இருக்கும்வபாது ைதிப்பீடு செய்யப்படுேது ைட்டும் சதளிோக இல்லை. உங்களுலடய ஐடி பங்குதாரர் 
முடிவு செய்ேதற்கு நல்ை ோடிக்லகயாளர் குைிப்புகள் நிரூபிக்கப்பட்ட பாடல் பதிவு ைற்றும் பகிர்வு 
ைதிப்பு அலைப்புகள் ஆகியேற்லை நீங்கள் பரிெீைிக்க வேண்டும். 
ஒரு திட்டத்திற்கான ொத்தியைான ேிற்பலனயாளர்கலள வதர்ந்சதடுப்பதில் நீங்கள் இருக்கின்ைரீ்கள். 
மூன்று இறுதி நபர்களில் ஒருேர் குழு நிறுேனம். இறுதித் திட்டங்கலள ைீளாய்வு செய்ேதில் 

ேிலையிடப்பட்ட ேிலை ைற்றும் சொத்துக்களின் சைாத்த ேிலை அடிப்பலடயில் மூன்று திட்டங்களில் 
குழு நிறுேனத்லத இரண்டாேது இடத்தில் ேரிலெப்படுத்தி 
முதல் இடத்தில் ேிற்பலனயாளர். இது ெரியான முடிவு? 

ஆைாம். ேிற்பலனயாளலரத் வதர்ந்சதடுக்கவும் அதன் சொந்த தகுதிகளில் உங்கள் நிறுேனத்தின் 
வதலேகளுக்கு ைிகவும் சபாருத்தைானது ேிற்பலனயாளர். ஒரு குழுசோன்லை அதன் கூட்டாண்லை 

காரணைாக நீங்கள் வதர்ந்சதடுக்கக்கூடாது. 
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ek; FOkk;  ek;;Kila gzpahsHfs; kw;Wk; 
thbf;ifahsHfs>; gpujpepjpfs; kw;;Wk; epjp rhHe;j 
gq;FjhuHfs; MfpNahUk; ek; FOkj;jpd; newpfs; 
kw;Wk; rl;ltpjpfis KOikahf njhpe;jpUf;f 
Ntz;Lk;. mit midj;Jk; ek; FOkj;jpd; 
tsHr;rpf;fhd mf;fiwNahL cUthf;fg;gl;lit 
kw;Wk; rl;lj;jpw;Fl;gl;L nray;gLj;jf; $bait 
vd;gij mwpaNtz;Lk;> mjid jtwhf 
gad;gLj;JtNjh. my;yJ FOk tpjpfSf;F 
khwhf nray;gLtNjh> ek; FOk Nfhl;ghLfSf;F 
vjpuhdjhFk;.  

Nkw;fz;l tpjpfis kPWpNthHfs; rk;ge;jkhf 
fPo;fz;l mikg;Gfs; eltbf;if vLf;Fk;> 

• cldb njhlH NkyhsH my;yJ 
kdpjts Nkk;ghl;L Jiw 

• mjpfhuk; mspf;fg;gl;l epWtd 
mjpfhhp 

• %d;whk; egH ufrpaq;fis ghJfhf;Fk; 
jfty;njhlHG Jiw 

• ,itfis jtpHj;j ek; FOkj;jpd; 
newpKiwfs; gw;wpa GfhHfis 
tprhuiznra;Ak; Jiw

ெட்டபூர்ேைான அக்கலைகலள 
எேருக்கும் சதரிேிப்பதில் எந்த 
ேிதைான பதிலையும் நாங்கள் 
சபாறுத்துக் சகாள்ள ைாட்வடாம். 
அத்தலகய நபலர இைக்காகக் 
சகாண்ட எேரும் ஒழுக்க 
நடேடிக்லகக்கு உட்படுத்தப்படுேர். 

 
Nkw;fz;l tptfhuq;fspy; Vw;gl;l KbTfs; 
rk;ge;jkhf FiwfhZk; egHfs; 
mitfs; rk;ge;jkhf Jiw hPjpahd 
xOq;FKiw eltbf;ifffspy; 
jpUg;jpailahj egHfs; mitfs; 
rk;ge;jkhf jq;fsJ GfhHfis njhlH 
NkyhsH> ,af;FdH my;yJ Kjd;ik 
nray; mYtyH MfpNahHfsJ 
mYtyfq;fSf;F nrd;W mjid gjpT 
nra;aKbAk;.

 
 

 
 

 

tsHr;rpf;fhd mf;fiw (Raising Concerns) 

Q& A  
 

 
ெட்டேிவராதைானதாக நான் நம்புகிை காரியத்லதச் செய்ேதற்கு என் வைற்பார்லேயாளர் 
என்னிடம் வகட்டார். mtH சொன்னலத  செய்யாேிட்டால் பயப்படுகிவைன் என் 
வேலைலய இழக்க வநரிடும். நான் அலத செய்ய வேண்டுைா? 
இல்லை ெட்டம் kPWtJ ஒரு ேிருப்பைாக இல்லை. உங்கள் வைற்பார்லேயாளருடன் 
நீங்கள் இருேரும் உண்லைகலள புரிந்துசகாள்ேது  ஒரு கேலைலய சதரிேிப்பதற்காக 
என்லன நியாயைற்ை முலையில் நடத்துகிைாசரன்று நிலனக்கிவைன். நான் என்ன செய்ய 
வேண்டும்? 

ஒரு கேலைலய எழுப்புகின்ை எேருக்கும் பதிைளிப்பது வகாட் ைீைல். ஆலகயால் உங்கள் 
வைற்பார்லேயாளரின் இந்த நடேடிக்லக Kjy;epiy ஆவைாெகர் அல்ைது உங்கள் 
நிறுேனத்தின் MD / CEO அல்ைது நிறுேனத்தின் இரகெிய அைிக்லகயிடல் அலைப்பு மூைம் 

கிலடத்தால் நீங்கள் உடனடியாக இந்த நடேடிக்லகலயத் சதரிேிக்க வேண்டும். 
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,e;j nghWg;Gilik vd;gJ ek; FOkj;jpd; 
newpKiwfs; kw;wk; rl;ltpjpKiwfs; 
MfpaitfSf;F cl;gl;L ek; FOkj;jpy; 
njhlHGila egHfspd; kjpg;G khpahijf;F 
ge;jfk; tpistpf;fhj tifapy; 
elg;gjhFk;.ek; FOkj;jpy; gzpahw;Wk;> 
my;yJ gzpahkHj;Jk; gzpahsHfs; 
NeubahfNthmy;yJ kiwKfkhfNth ek; 
epWtdj;jpd; midj;J eltbf;iffSf;Fk; 

nghWg;GilatHfshtHfs;> Nkw;gb gzpahsHfs; gzp 
Neuj;jpYk;> gzpaplj;jpYk; jtpugzpia tpl;L ntspNa 
nrd;whYk; $l mtHfsJ eltbf;iffs; ekJ 
FOkj;jpd; rl;ltpjpfSf;F cl;gl;ljhFk;. ek; FOkj;jpd; 
ew;ngaiu rPHFiyf;fhj tifapy;mike;jpUf;f Ntz;Lk;> 
Nkw;fz;l nghWg;G epHthfj;jpdUf;Fk;>gq;FjhuHfSf;Fk; 
gzpahsHfSf;Fk; kw;Wk; ek;Kld; njhlHGila  
$l;lhz;ik epWtdq;fSf;Fk; nghUe;Jk;

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

nghWg;Gilik (Accountability) 

சொல்லுங்கள்… 

நீங்கள் எடுத்துக் சகாள்ளும் ஒரு குைிப்பிட்ட நடேடிக்லகயானது வகhby; குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 
சகாள்லககளுடன் ஒத்துப்வபாகிைதா என்பலத நீங்கள் உறுதி செய்யாேிட்டால் உங்கலள இவ்ோறு 
வகட்டுக்சகாள்ளுங்கள்: 

• வநரடியாகவோ அல்ைது ைலைமுகைாகவோ யாவரா ஒருேருக்கு ஆபத்தில்ைாைல் அல்ைது 
அேர்களுக்கு காயம் ஏற்படைாைா? 

• எங்கள் ெட்டங்கள் ைற்றும் நலடமுலைகளுடனான ெட்டபூர்ேைற்ை / ெட்டேிவராதைானது அல்ைோ? 

• என் ைனொட்ெி அலத நிராகரிக்கிைதா? அது என் தனிப்பட்ட ைதிப்புகளுடன் முரண்படுகிைதா? 

• செய்தி ஊடகத்தில் கலத வதான்ைியிருந்தால் நான் ெங்கடைாக உணர்கிவைனா? இது என் நிறுேனம் 

ைலனேி பங்குதாரர் சபற்வைார் அல்ைது குழந்லதலய அேைானப்படுத்துைா? 

• அது 'தேைாக' உணர்கிைதா? 

இந்த வகள்ேிகளுக்கு ஏவதனும் பதில் இருந்தால் "ஆம்" என்பது முடிசேடுப்பதில் உங்களுக்கு 
உதவுேதற்காக உங்கள் அைிக்லக வைைாளர் தார்ைீக ஆவைாெகர் ைனிதேள துலை ெட்ட துலை 
அல்ைது மூத்த நிர்ோக குழுேின் எந்தசோரு உறுப்பினரும் கைந்து ஆவைாெிக்கவும். 

ஒரு ெங்கடத்லத எதிர்சகாள்ளும் வபாது நிறுத்தp வயாெிj;J சபாறுப்புடன் நடந்து சகாள்ளுங்கள். 
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ஒரு வகாட்பாட்டாளர் நிலைப்பாட்டில் இருந்து நிறுேனத்தின் நிலைப்பாட்டிைிருந்து 
அல்ைது கடலைகளில் இருந்து அலனத்து எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் ஒரு ேிரிோன ைற்றும் 
முழுலையான ேிளக்கத்லத இந்த வகாட் ேழங்கேில்லை. 
எங்கள் பணியாளர்கள் அலனத்து சபாருந்தும் ெட்டம் குழு நிலை ஆவைாெலன ைற்றும் 
சகாள்லககள் நிறுேன அளேிைான சகாள்லககள் நலடமுலைகள் ைற்றும் வேலை 
ேிதிகள் சதாடர்புலடய சதரிந்து சகாள்ள ஒரு சதாடர்ந்து கடலை வேண்டும். வகாட் 
ேிளக்கம் குைித்த எந்த ேழிகாட்டலுக்கும் எங்களது நிறுேனத்தின் சநைிமுலை 
ஆவைாெகரிடைிருந்து அல்ைது குழுேின் தலைலை சநைிமுலை அலுேைரிடைிருந்து 
ஆதரலேத் வதடைாம். 
அலனத்து கூட்டு முயற்ெியும் டாடா வகாட் ஆஃப் கான்டf;;ட் (டிெிஓெி) அல்ைது டி.ெி.ஓ.ெி 
இன் அலனத்து உறுப்புகலள உள்ளடக்கிய ஒரு நடத்லதக்கான ஒரு குைியடீ்டு 
முலைலய பின்பற்றுேதற்கு ஊக்குேிக்கப்படுகிைது. 
டாடா வகாட் ஆஃப் காண்டf;டின் இந்த பதிப்பு அலனத்து முந்லதய பதிப்புகள் ைற்றும் 
சதாடர்புலடய ஆேணங்கள் ைற்றும் 2015 ஜூலை 29 ஆம் வததி முதல் நலடமுலைக்கு 
ேரும். 
வகாட் ைீது எந்த ேினாேிற்வகா அல்ைது ேிளக்கத்திற்வகா குழுேின் தலைலை 
சநைிமுலை அதிகாரி அலுேைகத்தில் ைின்னஞ்ெல் மூைம் ethicsoffice@tata.com என்ை 
முகேரியில் சதாடர்பு சகாள்ளவும்.

குைிப்பு 
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I acknowledge that I have received the Tata Code of Conduct. 

I have read the Tata Code of Conduct and I acknowledge that as a Tata employee, I am required to 

comply with the guidelines described therein and failure to do so may subject me to action as per my 

employment terms and relevant company policies. 

If I have a concern about a violation, or a potential violation of the Tata Code of Conduct, I understand 

that there are channels available to me in my company to report such concerns. By making use of these 

channels when necessary, I will play my part in maintaining the high ethical standards to which we     

hold ourselves. 

 
 

Signature:  

Date:    

Name:  

Department:  

Address:     

 

 

 
 
 

 
(Please submit this declaration to your Ethics Counsellor or the Human Resource department of your compan

"
 

TATA CoDE oF CoNDUCT – 2015 
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For further information on the Code please contact: 

The Ethics Office, 

Tata Sons Ltd., 

Bombay House, 

24, Homi Mody Street, 

Mumbai – 400001, India. 

Email: ethicsoffice@tata.com 

mailto:ethicsoffice@tata.com

