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எங்களுளைய தளைளைச் செயல் 
அலுவைரின் ்கடிதம்

்கைாச்ொரம், புததாக்்கம் ைற்றும் முடிவு்கள் வழியா்க ைதிப்பீடு்களை இயக்கும் எங்களுளைய 
ந�ாக்்கைானது �ாங்கள் எளத அளையவிரும்பு்கிநறாம் என்்ளத எடுததுளரக்்கிறது, ஆனால் 
எங்களுளைய ைதிப்பீடு்கநை �ாங்கள் எப்டி �ைந்துச்காள்்கிநறாம் என்்ளத எடுததுளரக்்கிறது.
�ாங்கள் எங்கள் இதயததிற்கு ச�ருக்்கைா்க ைற்றும் அன்்ா்க ளவததிருக்கும் ஆறு ைதிப்பீடு்கள் 
இஙகு உள்ைன. இளவ சுவரில் சதாங்கிக்ச்காண்டிருக்கும் வாரதளத்களுக்கும் நைைானளவ 
ஆகும். கூப்ர ஸைாண்ைரட் ொர்ா்க �ாங்கள் எப்டி எங்களை வழி�ைதது்கிநறாம் என்்ளத 
இளவ எடுததுளரக்்கின்றன.
எங்களுளைய அளனதது ைதிப்பீடு்களும் முக்்கியைானளவ ஆகும், ஆனால் இதில் ந�ரளைநய 
ைற்ற அளனதளத ்காட்டிலும் முக்்கியைானதா்க இருக்்கிறது. இதன் ்காரணைா்கநவ 
�ம்முளைய �ைதளதளய வழி�ைததிை உதவும் ச்ாருட்டு எங்களுக்கு ஒரு �ன்னைதளதக் 
ந்காட்்ாடு உள்ைது. இந்தக் ந்காட்்ாட்டின் ்காரணைா்கநவ �ாங்கள் சதாைரந்து ஒரு 
ச்ாறுப்ான ைற்றும் ந�ரளையான வழியில் செயல்்டு்கிநறாம். ந�ரளைளய �ிளை�ிறுததும் 
செயைின் ஒரு ்குதியா்க, எங்கைது �ன்னைதளதக் ந்காட்்ாட்டுைன் ஒததுபந்ா்காத ஒரு 
�ைதளதளய �ாம் ்ாரக்கும் ந்ாது அது குறிதது ந்ெவும் �ாம் தயாரா்க இருக்்க நவண்டும். 
�ிறுவனததின் �ன்னைதளதக் ந்காட்்ாட்ளை அளனதது ஊழியர்களும் வாெிதது, அளத 
தீவிர ்கவனததுைன் ்களை்ிடிக்்க நவண்டும் என �ான் அவர்களை ஊக்குவிக்்கிநறன், 
ஏசனன்றால் இது �ம்முளைய �ிறுவனம் சவற்றி்கரைானதா்கவும், �ீடிதது �ிளைததிருக்கும் 
�ிறுவனைா்கவும் இருப்ளத உறுதி செய்யும்.
எங்களுளைய �ன்னைதளதக் ந்காட்்ாட்ளை முளறயா்கப ்யன்்டுததும் ந்ாது அது 
உங்களுக்கும், உங்கள் குடும்்ததிற்கும் ைற்றும் கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ன் அளனததுப 
்ஙகுதாரர்களுக்கும் ்ைனைிக்கும். ்ணியிலும், ெந்ளதயிலும் �ம்முளைய ்ணிளய 
ந�ரளையுைனும், ெட்ைப்டியா்கவும் நைற்ச்காள்வளத உறுதி செய்வதற்குத நதளவயான 
வழி்காட்டுதளை இது �ைக்கு அைிக்்கிறது. 
எங்களுளைய �ன்னைதளதக் ந்காட்்ாடு குறிதது உங்களுக்கு ஏநதனும் ந்கள்வி்கள் 
இருந்தாநைா அல்ைது அது சதாைர்ான ஏநதனும் விதிைீறல்்களை �ீங்கள் அறிந்தாநைா 
உங்களுளைய நைற்்ாரளவயாைர/நைைாைர, ைனிதவைக்குழுவின் ஓர உறுப்ினர, 
ெட்ைததுளற, ச�றிமுளற ைற்றும் அளதக் ்களை்ிடிததலுக்்கான அலுவை்கம் அல்ைது 
உை்கைாவிய ச�றிமுளற ைற்றும் அளதக் ்களை்ிடிததலுக்்கான குழுவின் ஏநதனும் 
ஓர உறுப்ினர உள்ைிட்ை �ிறுவனததின் ஏநதனும் ஓர அறிக்ள்க அைிக்கும் ஆதார 
அளைபபுைன் உைனடியா்க �ீங்கள் சதாைரபு ச்காள்ை நவண்டும். அளையாைைின்றி அறிக்ள்க 
அைிக்்கவிரும்பும் ்ட்ெததில்*, அவவாறு அறிக்ள்க அைிப்தற்்கான கூப்ர ஸைாண்ைரட் 
இண்ைக்ரிட்டிளைன் www.CSIntegrityLine.comஎன்ற இளணயதைததில் ்கிளைக்்கபச்று்கிறது. 
இந்த அறிக்ள்க அைிப்தற்்கான ஆதார அளைபபு்கள் குறிதத கூடுதல் த்கவல்்கள் ்க்்கம் 8-ல் 
்கிளைக்்கபச்று்கின்றன. 
ந்கள்வி்கள் ந்கட்்தற்்கா்கநவா அல்ைது �ன்னைதளதக் ந்காட்்ாடு குறிதத ஏநதனும் 
்ிரச்ெிளன்களைத சதரிவிப்தற்்கா்கநவா அல்ைது ந்காட்்ாட்டின் ெந்நத்கததிற்்கிைைான 
விதிைீறல்்கள் குறிதது அறிக்ள்க அைிப்தற்்கா்கநவா உங்கள் ைீது எந்த விதைான ்தில் 
�ைவடிக்ள்கயும் அல்ைது ்ழிவாஙகும் �ைவடிக்ள்கயும் நைற்ச்காள்ைப்ைைாட்ைாது என்ற 
உறுதிசைாழி அைிக்்கப்டு்கிறது. 
எங்களுளைய �ன்னைதளதக் ந்காட்்ாட்ளை �ீங்கள் வாெிக்்கவும், நதளவப்டும் ந்ாது 
வழி்காட்டுதலுக்்கா்க அளதப ்ாரளவயிைவும் �ான் உங்களை ஊக்குவிக்்கிநறன். �ாம் 
ஒவசவாருவரும் தனி�்ர்கைா்கவும், ஒன்றிளணந்த ஒரு �ிறுவனைா்கவும் எப்டி 
செயல்்டு்கிநறாம் என்்தன் அடிப்ளையிநை �ைக்்கான ெிறபபு ைிக்்க �ற்ச்யர உள்ைது. 

தங்கள் உண்ளையுள்ை, 
ஜெப்ஃரி எஸ். எட்வரடஸ்  
தை்ை்வர மைற்றும் தை்ை்மைச் ஜெேல் அலு்வைர

எங்களுளைய ்்கிரந்தைிக்்கப்ட்ை ைதிப்பீடு்கநை �ாங்கள் யார என்்ளதத தீரைானிக்்கிறது ைற்றும் 
இவவாநற �ாங்கள் அவற்ளறக் ்களை்ிடிக்்கிநறாம்:

l இந்த �ன்னைதளதக் ந்காட்்ாட்ளை �ீங்கள் புரிந்துச்காண்டு ்ின்்ற்ற நவண்டும் என �ாங்கள் 
எதிர்ாரக்்கிநறாம்.

l �ீங்கள் செய்யும் அளனதது ்காரியங்கைிலும் ச�றிமுளறயான விருப்தநதரவு்களை 
நைற்ச்காள்ை நவண்டும் என �ாங்கள் எதிர்ாரக்்கிநறாம்.

l ந�ரளைக்்கா்க �ீங்கள் குரல் ச்காடுக்்க நவண்டும் எனவும், �ன்னைதளதக் ந்காட்்ாட்ளை ைீறும் 
அல்ைது ைீறுவதா்கத நதான்றும் எந்த ஒரு ்காரியம் குறிததும் �ீங்கள் அறிக்ள்க அைிக்்க 
நவண்டும் எனவும் �ாங்கள் எதிர்ாரக்்கிநறாம். 

l உங்களுளைய அறிக்ள்க்களையும், ந்கள்வி்களையும் �ாங்கள் ைிகுந்த ்கவனததுைன் 
எடுததுக்ச்காள்நவாம். 

l �ன்னைதளதக் ந்காட்்ாட்ளை ைீறுவதா்கத நதான்றும் �ைதளத குறிதத ்கவளை்களைத 
சதரிவிப்வருக்கு அல்ைது அறிக்ள்க்கள் அைிப்வருக்கு எதிரா்க நைற்ச்காள்ைப்டும் எந்த ஒரு 
்ழிவாஙகும் �ைவடிக்ள்களயயும் �ாங்கள் ச்ாறுததுக்ச்காள்ை ைாட்நைாம்.

l வணி்கதளத ந�ரளையுைன் �ைததுதல் உட்்ை �ாங்கள் நைற்ச்காள்ளும் அளனதது 
்காரியங்கைிலும் உை்கததரம் இருக்்க நவண்டும் என �ாங்கள் முயற்ெி செய்்கிநறாம்.
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உள்ைைக்்க அட்ைவளண
எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் 

ந�ோட்ோடு முழு்வதும் 

எடுதது்ைக்�ப்்டடுள்்ள 

தை்ைப்பு�ள் ஜதைோடர்ோ்ன நமைலும் 

குறிப்்பிடட ஜ�ோள்்��ளுக்கு, 

ெடடம், �்ட்பிடிததைல், ேிதைி, 

மை்னிதை்வ்ளம், தைைம் மைற்றும் 

உடல்ேைம், ்ோது�ோப்பு மைற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் ஆ�ிே்்வ 

ஜதைோடர்ோ்ன ஜ�ோள்்�ப் 

்க்�ங�்்ள உள்்ளடக்�ிே 

கூப்்ர ஸ்டோணடரட-ன 

இேக்� மு்ற்மைக்�ோ்ன 

இ்ைேதை்ளத்தைப் 

(CSOS) ்ோர்்வேபிடவும். 

இ்்வே்்னத்தையும் 

ஊழிேருக்�ோ்ன ்வ்ை்வோெைில் 

(employee portal) உள்்ள CSOS-ன 

மு�ப்புப் ்க்�ததைிைிருந்து ேீங�ள் 

அணு�முடியும்.
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4 நேர்மைநே எங�்்ள இேக்கு�ிறது

கூப்்ர ஸ்டோணடரட ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடு 

நேர்மைநே  எங்களை இயக்கு்கிறது 
கூப்்ர ஸ்டோணடரட-ல் ேோங�ள் �ைோச்ெோைம், புததைோக்�ம் மைற்றும் முடிவு�ள் ்வழிேோ� மைதைிப் ப்ீடு�்்ள இேக்கு�ிநறோம். ேோங�ள் 

ஜெய்யும் அ்்னதது �ோரிேங�்ளிலும் உை�ததைைம் இருக்� ந்வணடும் எ்ன ேோங�ள் முேற்ெி ஜெய்�ிநறோம் மைற்றும் எங�ளு்டே 

முக்�ிே மைதைிப் ப்ீடோ்ன நேர்மைேோ்னது எங�்்ள தை்னிதது்வப்்டுதது�ிறது. கூப்்ர ஸ்டோணடரட-ல் நேர்மையுடன ஜெேைோற்று்வது 

என்தைன அரததைம் என்ன என்்தை எங�ளு்டே ேன்னடத்தை ந�ோட்ோடு ்வ்ைேறுக்�ிறது மைற்றும் இது ேம்மு்டே 

ேிறு்வ்னததைின ஜ�ோள்்��ள் குறிததும் மைற்றும் உதை்வபிக்�ோ� எஙகு ஜெல்ை ந்வணடும் என்து குறிததும் ்வழி�ோடடுதைல்�்்ள 

அ்ளிக்�ிறது. ேோம் ்பின்ற்ற ந்வணடிே அ்்னதது ெடடங�்்ளயும் அல்ைது ேோம் ெந்தைிக்�ப் ந்ோகும் அ்்னதது ்வபிருப்்த 

நதைரவு�்்ளயும் ஓர ஆ்வைததைில் உள்்ளடக்� இேைோது எனற ந்ோதைிலும், ்வைபி�ம் ெோரந்தை முடிவு�ள் எ்ளிதைோ்னதைோ�ந்வோ 

அல்ைது ஜ்வ்ளிப்்்டேோ்னதைோ�ந்வோ இல்ைோதை ்டெததைில் அந்தை மைோதைிரிேோ்ன சூழேி்ை�்்ளக் �டந்து ஜெல்்வதைற்�ோ்ன ஒரு 

ஜெேல்தைிடடத்தை இது அ்ளிக்�ிறது. 

நேர்மைநே எங�்்ள ்பின்வருமைோறு 
்்வததைிருக்�ிறது…

நேர்மைநே ேம் 
அ்்ன்வ்ையும் இேக்� 
ந்வணடும்
கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ல் ்ணியாற்றும் அளனவரும் 
�ன்னைதளதக் ந்காட்்ாட்ளை புரிந்துச்காண்டு 
அளத ்ின்்ற்றும் ச்ாறுபள்யும், நைலும் 
அதி்கைான  வழி்காட்டுதல் நதளவப்டும் ந்ாது 
அது குறிதது ந்கள்வி்கள் ந்கட்கும் ச்ாறுபள்யும் 
ச்காண்ைவர்கைாவார்கள். இதில் ்குதி ந�ர, 
தற்்காைி்க ைற்றும் ஒப்ந்த ்ணியாைர்கள் உட்்ை 
உைச்கங்கிலும் உள்ை இயக்கு�ர்கள், அலுவைர்கள் 
ைற்றும் ஊழியர்கள் உள்ைைஙகுவார்கள். 

�ாட்டுக்கு �ாடு ைற்றும் ்கைாச்ொரததிற்கு 
்கைாச்ொரம் வணி்க �ளைமுளற்கள் ெிை 
வழி்கைில் நவறு்ைக்கூடும், ஆனால் எங்களுளைய 
�ன்னைதளதக் ந்காட்்ாட்டின் தர�ிளை்கள் �ாங்கள் 
வணி்கம் செய்ய அளனதது இைங்களுக்கும் உை்க 
அைவில் ச்ாருந்தக்கூடியதாகும். 

கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ல் வணி்க ச�றிமுளற 
ைற்றும் ந�ரளைக்்கான எங்களுளைய 
ச்ாறுபபுளைளைளயயும், எங்களுளைய 
ச�றிமுளற்கள் ைற்றும் அளதக் ்களை்ிடிக்கும் 
ச்ாறுபபு்களையும் சுருக்்கைா்க விவரிக்கும் 
எங்களுளைய வழஙகு�ருக்்கான �ன்னைதளதக் 
ந்காட்்ாட்ளை எங்களுளைய வழஙகு�ர்களும் 
்களை்ிடிக்்க நவண்டும் என �ாங்கள் 
எதிர்ாரக்்கிநறாம். வழஙகு�ருக்்கான �ன்னைதளதக் 
ந்காட்்ாடு www.cooperstandard.com/public-data 
என்ற �ிறுவனததின் இளணய தைததில் 
்காணப்டும் ்ஙகுதாரர்களுக்்கான ்க்்கததில் 
்கிளைக்்கபச்று்கிறது.

நேர்மை்ே ேோங�ள் 
தை்ீவபிை �்வ்னததுடன 
எடுததுக்ஜ�ோள்�ிநறோம்.

இந்த �ன்னைதளதக் ந்காட்்ாடில் 
வளரயறுக்்கப்ட்டுள்ை எதிர்ாரபபு்களை 
கூப்ர ஸைாண்ைரட் தீவிர ்கவனததுைன் 
எடுததுக்ச்காள்்கிறது இந்த �ன்னைதளதக் 
ந்காட்்ாட்டின் தர�ிளை்களைப பூரததி செய்யாத 
�ைதளதயானது அல்ைது எங்களுளைய 
ச்காள்ள்க்களை ைீறும் வள்கயில் அளைந்த 
�ைதளதயானது ்ணி�ீக்்கம் உட்்ை 
ஒழுஙகு�ைவடிக்ள்கக்கு வழிவகுக்்கக்கூடும். 

 
ேிேோேமைோ்ன்வர�ள். 
ேோங�ள் நமைற்ஜ�ோள்ளும் 

அ்்னததுப் ்ைபி�்ளிலும் ேோங�ள் 

உண்மைேோ்ன்வர�்ளோ�வும், 

ேம்்பிக்்�ேோ்ன்வர�்ளோ�வும், 

ஜ்வ்ளிப்்்டேோ்ன்வர�்ளோ�வும் 

உள்ந்ளோம். 

ஜேறிமு்றேோ்ன்வர�ள். 

ேோங�ள் ேிேோேமைோ� ்வைபி�த்தை 

நமைற்ஜ�ோணடு ்வரு�ிநறோம், 

ெடடங�்்ளப் ்பின்ற்றி ேடக்�ிநறோம் 

மைற்றும் ேோங�ளும் எங�ளு்டே 

குழு உறுப்்பி்னர�ளும் உேரந்தை 

தைைததைிைோ்ன ஜேறிமு்ற்ேக் 

�்ட்பிடிக்�ிநறோம். 

ஜ்ோறுப்புள்்ள்வர�ள். 
ஜேறிமு்றேோ்ன ேட்வடிக்்��ள் 

மூைம் எங�ளு்டே ்வைபி�ததைிற்கும், 

ெமூ�ததைிற்கும் ேல்ை ்வபிஷேங�்்ள 

அ்ளிப்்தைற்�ோ்ன எங�ள் 

ஜ்ோறுப்புைர்வோலும், எங�ளு்டே 

மைதைிப் ப்ீடு�்்ள ்பிைதைி்ைிக்�ோதை 

ேட்வடிக்்��்்ளக் �ோணும்ந்ோது 

அது குறிதது ந்சும் எங�ள் 

ஜ்ோறுப்புைர்வோலும் ேோங�ள் 

இேக்�ப்்டு�ிநறோம். 



நேர்மைக்�ோ� 
குரல்ச்காடுங்கள்
ந�ள்்வபி�ள் ந�ட�வும், ்பிைச்ெி்்ன�்்ளத ஜதைரி்வபிக்�வும் ஊழிேர�ள் குைல் ஜ�ோடுக்� ந்வணடும் எ்ன ேோங�ள் 
எதைிர்ோரக்�ிநறோம். கூப்்ர ஸ்டோணடரட-ல் ஜேறிமு்ற தை்வறிே ேடத்தை ஒரு ந்ோதும் ேி�ழோது எ்ன ேோங�ள் ேம்பு�ிநறோம், 
ஆ்னோல் அவ்வோறு ேி�ழும் ்டெததைில் அது குறிதது ேோங�ள் அ்வெிேம் அறிந்துஜ�ோள்்ள ந்வணடும், அதைன மூைம் அதைற்�ோ்ன 
தைரீ்்வ அ்ளிக்� எங�்ளோல் ்ைபிேோற்ற முடியும். தை்வறோ்ன ேடத்தை்ே அ்டேோ்ளம் �ோை ேோங�ள் எங�ளு்டே 
அ்்னதது குழு உறுப்்பி்னர�்்ளயும் ேம்்பிேபிருக்�ிநறோம் மைற்றும் அ்வர�ள் இந்தைக் ்�நேடடில் குறிப்்பிடப்்டடுள்்ள 
ஜேறிமு்ற ஜதைோடர்ோ்ன அறிக்்� அ்ளிக்கும் ஓர ஆதைோை அ்மைப்்பின மூைம் அ்தைத ஜதைரி்வபிக்� ந்வணடும் எ்ன 
ேோங�ள் எதைிர்ோரக்�ிநறோம். ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடடின ்வபிதைிமீைறல்�ள் குறிதது ேோங�ள் எவ்வ்ளவு ெகீ்�ிைம் 
அறிந்துஜ�ோள்�ிநறோநமைோ அவ்வ்ளவு ெகீ்�ிைமைோ� அ்வற்்ற எங�்ளோல் முடிவுக்கு ஜ�ோணடு ்வைமுடியும் மைற்றும் ஏநதைனும் 
்பிைச்ெி்்ன�ள் இருந்தைோல் அ்வற்றிற்�ோ்னத தைரீவு�்்ள அ்ளிப்்ற்�ோ� எங�்ளோல் ்ைபிேோற்றவும் முடியும். 
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6 நேர்மைக்�ோ� குைல் ஜ�ோடுக்�வும்

நேர்மையுடன விருப்தநதரவு்களை 
அளைததுக்ச்காள்ளுதல்
ஒவசவாரு �ாளும் �ாம் எப்டி வணி்கம் செய்்கிநறாம் என்்ளத ந�ரளைநய முடிவுசெய்ய நவண்டும். எங்களுளைய �ன்னைதளதக் 

ந்காட்்ாைானது �ீங்கள் ெந்திக்்கக்கூடும் ைி்கவும் ச்ாதுவான ெட்ைம் ைற்றும் ச�றிமுளற ொரந்த ந்கள்வி்களுக்குப ்தில் அைிக்்கிறது, ைற்றும் 

இதனால் அளனதது சூழ�ிளை்களுக்கும் ்திைைிக்்க முடியாது. �ீங்கள் ஒரு ச�றிமுளற ொரந்த குழப்தளதச் ெந்திக்கும் ந்ாது, ்ின்வரும் 

ந்கள்வி்களை உங்கைிைநை ந்கட்டுக்ச்காள்ைவும்:

இந்தை ்வபிருப்்த நதைரவு 
உங�ளுக்கு ெரிேோ்னதைோ� 
நதைோனறு�ிறதைோ? 

உங்களுளைய ச�ஞ்சுரததின் ைீது �ம்்ிக்ள்க 
ளவக்்கவும். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று 
ெரியற்றதா்கத நதான்றினால், ஒரு முடிளவ 
எடுப்தற்கு முன்்ா்கநவா அல்ைது 
�ைவடிக்ள்களய நைற்ச்காள்வதற்கு 
முன்்ா்கநவா அது குறிதது ந்சுவது 
ைற்றும் வழி்காட்டுதளைத நதடுதல் ந்ான்ற  
ஒன்ளறச் செய்ய நவண்டிய ச்ாறுபபு 
உங்களைச் ொரந்தது ஆகும்.

இந்தை ்வபிருப்்தநதைரவு ெடடததைின 
நேோக்�த்தையும், அதைன இைக்�ிே 
்வபி்ளக்�த்தையும் ்பின்ற்று�ிறதைோ?

�ாம் ெட்ைதளத ைட்டும் 
்களைப்ிடிப்தில்ளை, ெரியான ்காரியதளதச் 
செய்யும் ச்ாருட்டு �ாம் ெட்ைததிற்கு 
நைநையும், ெட்ைததிற்கு அப்ாற்்ட்டும் 
செல்்கிநறாம்.

இந்தை ்வபிருப்்தநதைரவு ேமைது 
ேிறு்வ்னததைின அ்்னதது 
மைதைிப் ப்ீடு�ளுக்கும் 
ஜ்ோருந்து�ிறதைோ?

ஒரு �ிறுவனைா்க �ாம் யார என்்ளத 
�ம்முளைய ைதிப்பீடு்கள் வளரயறுக்்கின்றன.

உறுதியா்க இந்தக் 
ந்கள்வி்களுக்குப 
்தில் அைிக்்க 
இயைவில்ளை எனில், 
�ீங்கள் ச�றிமுளற 
சதாைர்ான அறிக்ள்க 
அைிக்கும் ஆதார 
அளைபபு்கைில் 
ஒன்றுைன் ந்ெி 
வழி்காட்டுதளைப 
ச்றவும். 

இந்தை ்வபிருப்்த நதைரவு 
மைற்ற ேோை்வது ஒரு்வருக்கு 
ெரிேோ்னதைோ� நதைோனறு�ிறதைோ?

�ாம் ெரியான ்காரியங்களைச் செய்வது 
ைட்டுைல்ைாைல், தவறான ்காரியங்கள் என 
நதான்றக்கூடியவற்ளறயும் தவிரக்்கிநறாம். 

ேிறு்வ்னததைிற்கும், எனனு்டே 
குழுவுக்கும் இது ஒரு மைி�ச்ெிறந்தை 
்வபிருப்்தநதைர்வோ� இருக்குமைோ?

�ாம் ஒருவருக்ச்காருவர ச்ாறுபபுள்ைவரா்க 
இருக்்கிநறாம் ைற்றும் �ம்முளைய தனிப்ட்ை 
விருப்ங்களுக்கு முன்்ா்க �ிறுவனததின் 
விருப்ங்களை �ிளறநவற்று்கிநறாம்.

இந்தை முடி்்வ எடுக்�  
எ்னக்கு அனுமைதைி 
்வழங�ப்்டடுள்்ளதைோ? 
�ிறுவனததின் ொர்ா்க ச்ாறுபபு்களை 
ஏற்்தற்கு முன்்ா்க �ாம் 
வழி்காட்டுதளையும், அனுைதிளயயும் 
�ாடு்கிநறாம். அடிக்்கடி, முடிவு எடுக்்க 
�ீங்கள் ெிரைப்டும்ந்ாது அம்முடிளவ 
எடுக்்க ைி்கவும் மூதத ஊழியரிைைிருந்து ஓர 
அனுைதி உங்களுக்குத நதளவப்ைக்கூடும். 
உங்களுக்கு �ிச்ெயைில்ைாத ்ட்ெததில், 
வழி்காட்டுதளைக் ந்கட்டுப ச்றவும்.  
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ேீங�ள் எப்ந்ோது ந்ெந்வணடும்?

ஏநதனும் ெரியற்றதா்க நதான்றினால், அந்தப ்ிரச்ெிளனளயத தீரக்்க �ீங்கள் �ைவடிக்ள்க 
எடுக்்க நவண்டும் எனவும் ைற்றும் அளத கூப்ர ஸைாண்ைரட்-க்குத சதரிவிக்்க 
நவண்டும் எனவும் �ாங்கள் எதிர்ாரக்்கிநறாம். எங்களுளைய �ன்னைதளதக் ந்காட்்ாட்டின் 
ெந்நத்கததிற்்கிைைான அல்ைது உண்ளையான எந்த ஒரு விதிைீறல் குறிததும் �ீங்கள் 
�ிறுவனததின் ச�றிமுளற சதாைர்ா்க அறிக்ள்க அைிக்கும் ஆதார அளைபபு்களுக்குத 
சதரிவிக்்க நவண்டும். 

ச�றிமுளற சதாைர்ான அறிக்ள்க அைிக்கும் 

ஓர ஆதார அளைபபுக்கு சதரிவிக்்கப்ை 

நவண்டிய ்ிரச்ெிளன்களுக்்கான உதாரணங்கள்:

l சதால்ளை ச்காடுததல் அல்ைது எைியவர்களைக் 
ச்காடுளைப்டுததுதல்;

l ைஞ்ெம் அல்ைது ள்கயூட்டுத திட்ைங்கள்;
l ச்ாருததைற்ற ்ரிசு்கள் அல்ைது ்ணிக்ச்காளை்கள்;
l ந்கள்விக்குரிய ்கணக்்கியல் ொரந்த அல்ைது தணிக்ள்க 

ொரந்த விஷயங்கள்;
l �ைன் ொரந்த முரண்்ாடு்கள்;
l தயாரிபபுப ச்ாருைின் தரம் ொரந்த ்ிரச்ெிளன்கள்;
l ஒழுஙகுமுளற விதிைீறல்்கள்; 
l உள் வணி்கம்;
l இர்கெியைான த்கவல்்களை சவைிப்டுததுதல்;
l சுற்றுச்சூழல், உைல்�ைம் அல்ைது ்ாது்காபபு சதாைர்ான 

்ிரச்ெிளன்கள்
l திருட்டு;
l �ிதி ொரந்த தவறான செயல்்ாடு்கள்; ைற்றும்
l ந்ாட்டியாைர்களுைனான ச்ாருததைற்ற �ைதளத
குறிபபு: ெ்க்ணியாைர்கைிளைநயயான ்கருதது நவறு்ாடு்கள் 
அல்ைது ைற்சறாரு ஊழியரின் ்ணி செயல்திறன் குறிதத 
்ிரச்ெிளன்கள் ந்ான்று இந்த �ன்னைதளத ந்காட்்ாடு்கைின் 
விதிைீறல்்கைா்க ்கருதப்ைாத உங்கள் ்ணியிைததில் 
�ி்கழும் விஷயங்கள் குறிததும் உங்களுக்கு ்கவளை்கள் 
இருக்்கைாம். இந்தப ்ிரச்ெிளன்களை உங்கள் நைைாைரின் 
அல்ைது உங்களுளைய உள்ளூர ைனிதவைப ்ிரதி�ிதியின் 
்கவனததிற்கு �ீங்கள் ச்காண்டு வர நவண்டும்.

ஜேறிமு்ற ஜதைோடர்ோ்ன அறிக்்� அ்ளிக்கும் ஆதைோை 
அ்மைப்பு�ள்
ஓர அறிக்ள்களய அைிக்்கவும், ந்கள்வி்களைக் ந்கட்்கவும், ஒரு ்ிரச்ெிளனளய 
சவைிப்டுததவும், சதாைரபு ச்காள்ைவும்:

l உங்களுளைய நைற்்ாரளவயாைர அல்ைது நைைாைர

l ைனிதவைக் குழுவின் ஏநதனும் ஓர உறுப்ினர

l ெட்ைததுளற அல்ைது ச�றிமுளற ைற்றும் அளதக் ்களை்ிடிததலுக்்கான அலுவை்கம் 
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com)

l உை்கைாவிய ச�றிமுளற ைற்றும் அளதக் ்களை்ிடிததலுக்்கான குழுவின் ஏநதனும் ஓர 
உறுப்ினர (www.CooperStardard.com/ethics)

l �ீங்கள் விரும்பும் ்ட்ெததில், அளையாைம் சதரியாைல்*  
www.CSIntegrityLine.com என்்தில் உள்ை கூப்ர ஸைாண்ைரட் இண்ைக்ரிட்டிளைன் 

* �ாங்கள் செயல்்டும் ெிை �ாடு்கைில் ெிை அளையாைைற்ற அறிக்ள்க அைிததல்்கள் 
அனுைதிக்்கப்ைைாட்ைா என்்ளதத தயவுசெய்து குறிததுக்ச்காள்ைவும். 

ேீங�ள் குைல் ஜ�ோடுக்கும் ந்ோது எ்தை 
எதைிர்ோரக்�ைோம்?
�ீங்கள் எபந்ாது அல்ைது எப்டி ஓர அறிக்ள்களய அைிக்்கிறரீ்கள் என்்ளதக் ்கருததில் 
ச்காள்ைாைல் ைரியாளதயுைன் �ைததப்டுவரீ்கள் என எதிர்ாரக்்கைாம்.

l �ாங்கள் உங்கள் அறிக்ள்களய தீவிர ்கவனததுைன் எடுததுக்ச்காள்நவாம் ைற்றும் 
அறிக்ள்க அைிக்்க முன்வந்ததன் மூைம் �ீங்கள் ்காட்டிய ந�ரளைளய �ாங்கள் 
்ாராட்டு்கிநறாம். 

l அளனதது அறிக்ள்க்களையும் �ாங்கள் உைனடியா்கவும், முழுளையா்கவும் ைற்றும் 
ந�ரளையா்கவும் விொரளண செய்நவாம். விொரளண்கைில் ்கைந்துச்காள்ளுைாறு 
ந்கட்்கப்டும் ந்ாது �ீங்கள் அதில் ்கைந்துச்காள்ை நவண்டும் என 
எதிர்ாரக்்கப்டு்கிறது. 

l விொரளணக்கு முன்னும் ்ின்னும் இர்கெியதளதப ்ாது்காக்்க �ியாயைான 
முயற்ெி்களை �ாங்கள் நைற்ச்காள்ளும் அநத நவளையில், ஒரு செயல்திறன் ைிக்்க 
விொரளணளய �ைதத ெிை சென்ெிட்டிவ த்கவல்்கள் சதரிந்துச்காள்ைப்ை நவண்டும் 
என்ற நதளவயின் அடிப்ளையில் அவற்ளற சவைிப்டுதத நவண்டியது அவெியைா்க 
இருக்்கக்கூடும். 

l ெட்ைததிற்குப புறம்்ான அல்ைது ச�றிமுளறயற்ற செயல்்ாட்ளை முடிவுக்கு 
ச்காண்டுவர ச்ாருததைான �ைவடிக்ள்களய �ாங்கள் எடுபந்ாம். ைற்றும் �ீங்கள் 
அறிக்ள்க அைிதததற்்கா்க உங்களுக்கு எதிரா்க நைற்ச்காள்ைப்டும் ்ழிவாஙகும் 
�ைவடிக்ள்களய �ாங்கள் ச்ாறுததுக்ச்காள்ை ைாட்நைாம்.
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கூப்்ர ஸ்டோணடரட இணடக்ரிடடி்ைன

l 24/7 சதாளைந்ெி வழியா்கநவாஅல்ைது  
இளணயதைம் வழியா்கநவா கூப்ர 
ஸைாண்ைரட் இண்ைக்ரிட்டிளைன் ஒரு �ாைில் 
24 ைணி ந�ரமும், ஒரு வாரததில் ஏழு 
�ாட்்களும் ்கிளைக்்கபச்று்கிறது.

 l இை�ெிேமைோ்னது. �ைது �ிறுவனததிற்கு 
சவைியில் உள்ை ந�சவக்ஸ குநைா்ல் 
�ிறுவனததில் உள்ை �்ர்கைால் கூப்ர 
ஸைாண்ைரட் இண்ைக்ரிட்டிளைனில் ்தில்்கள் 
அைிக்்கப்டும், அவர்கள் அறிக்ள்க்களை 
கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ல் உள்ை ச�றிமுளற 
ைற்றும் அளதக் ்களை்ிடிததலுக்்கான 
அலுவை்கததிற்கு அனுப்ி ளவப்ார்கள். 
அளழபபு்கள் ைற்றும் ஆன்ளைன் 
அறிக்ள்க்கள் ஆ்கியவற்றின் அளையாைங்கள் 
்கண்டு்ிடிக்்கப்ைைாட்ைா அல்ைது அளவ 
்திவு செய்யப்ைைாட்ைா.

 l அ்டேோ்ளத்தைத ஜதைரி்வபிக்�ோமைல் — 
�ீங்கள் விரும்பும்்ட்ெததில். எங்களுளைய 
விொரளணக்கு உதவிடும் ச்ாருட்டு உங்கள் 
ச்யர ைற்றும் சதாைரபுக்்கான த்கவல் 
உட்்ை முடிந்தவளர அதி்கைான த்கவல்்களை 
எங்கநைாடு ்்கிரந்துச்காள்ளுைாறு �ீங்கள் 
ஊக்குவிக்்கப்டு்கிறரீ்கள். எனினும் உங்கள் 
ச்யளரப ்்கிரந்து ச்காள்வது உங்களுக்கு 
அசெௌ்கரியைா்க இருந்தாலும் கூை உள்ளூர 
ெட்ைததால் அனுைதிக்்கப்டும் வளர 
உங்களுளைய அறிக்ள்க செல்லு்டியாகும் 
ைற்றும் உங்கள் அளையாைதளத அைிக்்காைல் 
அளத �ீங்கள் ெைரப்ிக்்கைாம். 

l எப்ந்ோதும் ்வபிெோை்ை ஜெய்ேப்்டும். 

ச�றிமுளற ைற்றும் அளதக் ்களை்ிடிததல் 
சதாைர்ான விஷயங்கள் குறிதத அளனதது 
அறிக்ள்க்களையும் �ாங்கள் தீவிர 
்கவனததுைன் எடுததுக்ச்காள்நவாம் ைற்றும் 
�ாங்கள் ஒவசவாரு அறிக்ள்களயயும் 
்ாரளவயிட்டு நைற்ச்காண்டு �ைவடிக்ள்க 
எடுப்து ச்ாருததைா்க இருக்கும் ்ட்ெததில் 
அளதத சதாைரந்து நைற்ச்காள்நவாம்.

l �ருததுப் ்ரிமைோற்றம். ்ிரச்ெிளன்களுக்கு 
உரிய ந�ரததில் ்தில் அைிக்்க எங்கள் 
�ிறுவனம் ொததியைான அளனதளதயும் 
நைற்ச்காள்ளும். �ீங்கள் ஒரு குறிபபுதவி 
எண்ளணப ச்றுவரீ்கள், இதன் மூைம் 
உங்கள் அறிக்ள்கயின் �ிளைளய �ீங்கள் 
ெரி்ாரததுக்ச்காள்ைைாம் ைற்றும் �ீங்கள் 
உங்களை அளையாைப்டுததிக்ச்காள்ைாைல் 
இருப்ளதத நதரவு செய்தால் 
அளையாைதளத சவைிப்டுததால் �ீங்கள் 
இண்ைக்ரிட்டிளைன் வழியா்க ச�றிமுளற 
ைற்றும் அளதக் ்களை்ிடிததலுக்்கான 
அலுவை்கததுைன் சதாைரபு ச்காள்ைைாம். 
தீரைானம் குறிதத விவரங்கள் உங்களுக்கு 
அைிக்்கப்ைாது, ஆனால் அளனதது 
ச்ாருததைான �ைவடிக்ள்க்களும், 
விொரளண்களும் பூரததி செய்யப்ட்ை 
்ிறகு உங்கள் அறிக்ள்கயின் �ிளை 
“முடிக்்கப்ட்டுவிட்ைது (closed)” என 
்காண்்ிக்்கப்டும்…

WWW.CSINTEGRITYLINE.COM

சவைிப்ளையான ைற்றும் ந�ரளையான த்கவல் சதாைரபு்கள் விதிவிைக்கு்கைா்க இல்ைாைல், எதிர்ாரபபு்கைா்க 

இருக்கும் ஒரு சூழ�ிளைளயப ந்ணும் ச்ாறுபள் �ாங்கள் ச்காண்டுள்நைாம். ந்கள்வி்கள் ைற்றும் ்ிரச்ெிளன்கள் 

சதாைர்ா்க உங்கள் நைற்்ாரளவயாைளரநயா அல்ைது �ிரவா்கதளதநயா அணுகுவதற்கு �ீங்கள் வெதியா்க 

உணரநவண்டும் என �ாங்கள் விரும்பு்கிநறாம். அநத ந�ரததில் �ீங்கள் ைற்சறாரு விருப்தநதரளவ விரும்பும் 

சூழ�ிளை்களும் அஙகு இருக்்கக்கூடும் என்்ளத �ாங்கள் புரிந்துச்காள்்கிநறாம். 

எங்களுளைய எழுதப்ட்ை தர�ிளை்கள் ைற்றும் ச்காள்ள்க்கைின் விதிைீறல்்கள் சதாைர்ான அறிக்ள்க்களைச் 

ெைரப்ிக்்கவும், ச�றிமுளற ைற்றும் ்களை்ிடிததல் விஷயங்கள் சதாைர்ான வழி்காட்டுதளைக் ந்கட்்கவும் 

உங்களுக்கு உதவிடும் ச்ாருட்டு ந�சவக்ஸ குநைா்ல் எனப்டும் ஒரு மூன்றாம் தரபபு �ிறுவனததால் 

வழங்கப்டும் கூப்ர ஸைாண்ைரட் இண்ைக்ரிட்டிளைன் என்்ளத �ாங்கள் உருவாக்்கிநனாம்.
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்ழி்வோஙகுதைல்: எ்ன எனறோல் என்ன?
ஓர அறிக்ள்க அைிதது விட்ை ்காரணததிற்்கா்க அல்ைது ஒரு விொரளணயில் 
்ஙகுச்ற்றவர என்ற ்காரணததிற்்கா்க யாநரனும் ஒருவளர நவறுவிதைா்க �ைததுவது 
்ழிவாஙகும் �ைவடிக்ள்க என அளழக்்கப்டு்கிறது. ்ழிவாஙகும் �ைவடிக்ள்க 
சவைிப்ளையா்கநவ நைற்ச்காள்ைப்ைைாம்- அதாவது �ிறுவனததின் ச்காள்ள்கயுைன் 
முரண்்ட்ை ஒரு �ைதளத குறிதத அறிக்ள்களய அைிதததற்்கா்க அல்ைது ஒரு 
்ிரச்ெிளனளயத சதரிவிதததற்்கா்க அல்ைது ஒரு விொரளணயில் ்ஙந்கற்றதற்்கா்க ஒரு 
�ிறுவனம் யாநரனும் ஒருவளரப ்தவியிறக்்கம் செய்தல் அல்ைது ்ணி�ீக்்கம் செய்தல். 
ஆனால் இது ைி்க நுண்ணியதா்கவும் இருக்்கக்கூடும். 

யாநரனும் ஒருவர �ல்சைண்ணததில் எங்கள் ச்காள்ள்கயுைன் முரண்்டும் �ைதளத 
குறிதது ஓர அறிக்ள்களய அைிதத ்காரணததினால் அல்ைது ்ிரச்ெிளனளயத சதரிவிதத 
்காரணததினால் அல்ைது ஒரு விொரளணயில் ்கைந்து ச்காண்ை ்காரணததினால் அவரைீது 
எடுக்்கப்டும் ்ின்வரும் �ைவடிக்ள்க்கள் ்ழிவாஙகும் �ைவடிக்ள்கக்்கான உதாரணங்கைில் 
உள்ைைஙகும்:

l யாநரனும் ஒருவருளைய ்ணிப்குதிளய விரும்்தத்காத ்குதிக்கு ைாற்றுதல்;

l கூட்ைங்கைில் முன்பு அதி்கைான செயல்்ாடு்கைில் ஈடு்ட்ை யாநரனும் ஒருவரிைம் 
�ீங்கள் நைற்ச்காண்டு கூட்ைங்களுக்கு வரநவண்ைாம் எனக்கூறுதல்;

l எந்த வள்கயிலும் நைற்ச்காள்ைப்டும் அச்சுறுததுல்்கள்;

l ்தவி உயரவு்கள் அல்ைது ்ைன்்கள் ைறுக்்கப்டுதல்; ைற்றும்

l அறிக்ள்களய அைிதத �்ளரத தவிர துளறயில் உள்ை அளனவளரயும் ைதிய 
உணவுக்்கா்க சவைியில் அளழததுச் செல்லுதல். 

்ழி்வோஙகுதைல் இல்ைோ ஜ�ோள்்�

கூப்ர ஸைாண்ைரட் �ிறுவனததில், �ல்ை எண்ணததில் அறிக்ள்களய அைிக்கும் அல்ைது 
ஒரு விொரளணயில் ்ஙந்கற்கும் யாநரனும் ஒருவருக்கு எதிரா்க நைற்ச்காள்ைப்டும் 
எந்த வடிவிைான ்ழிவாஙகும் �ைவடிக்ள்களயயும் �ாங்கள் ச்ாறுததுக்ச்காள்ை 
ைாட்நைாம். �ீங்கள் அைிக்கும் த்கவல்்கள் முழுளையானளவ ைற்றும் அளத �ீங்கள் 
உண்ளை என �ம்பு்கிறரீ்கள் என்்நத �ல்ை எண்ணததில் அறிக்ள்க அைிததல் என்்தன் 
அரததம் ஆகும். ்ழிவாஙகும் �ைவடிக்ள்கக்குப ச்ாறுபபு வ்கிக்கும் அல்ைது ்ழிவாஙகும் 
�ைவடிக்ள்கயில் ்ஙந்கற்கும் தனி�்ர்கள் ்ணி�ீக்்கம் உட்்ை, ்ணி�ீக்்கம் வளரயிைான 
ஒழுஙகு�ைவடிக்ள்கக்கு உள்ைாக்்கப்டுவார்கள். ்ழிவாஙகும் �ைவடிக்ள்கக்கு 
ஆட்்ட்ைதா்க �ீங்கள் �ம்்ினால், அளத �ீங்கள் எங்களுளைய ச�றிமுளற சதாைர்ான 
அறிக்ள்க அைிக்கும் ஆதார அளைபபு்கைில் ஒன்றிற்குத சதரிவிக்்கவும். �ல்ை எண்ணம் 
இல்ைாைல் ஓர அறிக்ள்களய அைிக்கும் எவர ஒருவரும் ஒழுஙகு �ைவடிக்ள்கக்கு 
உள்ைாக்்கப்ைக்கூடும்.

தைிறந்தை �தைவுக் ஜ�ோள்்�

உங்களுக்கு ஒரு ந்கள்வி இருக்கும் 
்ட்ெததில் அல்ைது ஒரு ்ிரச்ெிளன 
குறிதது �ீங்கள் அறிக்ள்க அைிக்்க 
நவண்டிய நதளவ எழும்்ட்ெததில் 
உங்களுக்குத நதளவயான ஆதரளவ 
�ீங்கள் ச்றுவளத எங்களுளைய 
திறந்த ்கதவுக்ச்காள்ள்க உறுதி 
செய்்கிறது. உங்களுக்கு உதவி 
நதளவப்டும் ந்ாது உங்களுளைய 
நைற்்ாரளவயாைர அல்ைது நைைாைர 
உங்களுக்கு ஒரு முக்்கியைான 
ஆதாரவைைா்க இருப்ார. 
நதளவக்ந்கற்றவாறு ந்கள்வி்களைக் ந்கட்்க நவண்டும் என்்து உட்்ை ச்ாருததைான 
வள்கயில் செவிைடுக்்க நவண்டும் எனவும், ்தில் அைிக்்க நவண்டும் எனவும் உங்கள் 
நைற்்ாரளவயாைரிைைிருந்து எதிர்ாரக்்கப்டு்கிறது. ைனிதவைததுளறக்ந்கா அல்ைது 
ச�றிமுளற ைற்றும் அளதக்்களை்ிடிததலுக்்கான அலுவை்கததிற்ந்கா அனுப்ப்ட்ை 
குறிப்ிட்ை ெிை ்ிரச்ெிளன்களை ்கவனததிற்கு ச்காண்டு வர நவண்டும் என 
அவரிைைிருந்து எதிர்ாரக்்கப்டு்கிறது.

முதைில் உங்களுளைய நைற்்ாரளவயாைரிைம் செல்வதற்கு அசெௌ்கரியைா்க 
இருப்தா்க �ீங்கள் எண்ணினாநைா அல்ைது உங்களுக்குத நதளவயான 
ஆதரவு ்கிளைக்்கபச்றவில்ளை என்றாநைா, விஷயதளத �ீங்கள் �ிரவா்கததின் 
நைல்ைட்ைததிற்ந்கா அல்ைது உங்களுளைய ைனிதவைப ்ிரதி�ிதிக்ந்கா எடுததுச்செல்ை 
ஊக்குவிக்்கப்டு்கிறரீ்கள். 

ச�றிமுளற சதாைர்ான அறிக்ள்க அைிக்கும் கூடுதல் ஆதார அளைபபு்களை �ிறுவனம் 
அைிக்்கிறது:

l உங்களுளைய நைற்்ாரளவயாைர அல்ைது நைைாைர

l ைனிதவைக் குழுவின் ஏநதனும் ஓர உறுப்ினர

l ச�றிமுளற ைற்றும் அளதக்்களை்ிடிததலுக்்கான அலுவை்கம்  
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com)

l உை்கைாவிய ச�றிமுளற ைற்றும் அளதக் ்களை்ிடிததலுக்்கான குழுவின் ஏநதனும் 
ஒரு உறுப்ினர (www.CooperStardard.com/ethics)

l இளணயம் வழியா்கவும், சதாளைந்ெி மூைைா்கவும் ்கிளைக்்கபச்றும் கூப்ர 
ஸைாண்ைரட் இண்ைக்ரிட்டிளைன் (www.CSIntegrityLine.com)
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்ணியிைததில் 
நேர்மைநே 
எங�்்ள 
இேக்கு�ிறது

l ்ைஸ்்ை மைரிேோ்தை

l ்னமு�ததைன்மை மைற்றும் உள்்ளடக்குதைல்

l ்ோது�ோப்்ோ்ன ்ைபிேபிடம்

l ேிதைிெோரந்தை ்தைிவு�ள் மைற்றும் அறிக்்��ள்

l ேிேோேமைோ்ன ஊதைிேங�ள்

l ்தைிவு�ள் நமைைோண்மை

l ஜெோததுக்�்்ளப் ்ோது�ோததைல்

l தை�்வல் அ்மைப்பு�ள்

l ேைன ெோரந்தை முைண்ோடு�ள்

l இை�ெிேமைோ்ன தை�்வல்

l அறிவுெோர ஜெோதது
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்ைஸ்்ை மைரிேோ்தை

கூப்ர ஸைாண்ைரட் �ிறுவனததிற்்கா்க ்ணிபுரிதல் என்்து ஒருவருக்ச்காருவர 
ைரியாளதயுைனும், ்கண்ணியததுைனும், ைதிபபுைனும் �ைந்துச்காண்டும், ஒததுளழபபு 
அைிததும் ்ணியாற்றும் ஒரு சதாழில்முளற வல்லு�ர்கைின் குழுவில் ஒரு 
்குதியா்க இருததல் எனப ச்ாருள்்டும். எங்களுளைய குழுவில் எைியவர்களைக் 
ச்காடுளைப்டுததுதல், சதால்ளை ச்காடுததல் அல்ைது அச்சுறுததல் ஆ்கியவற்றிற்கு எந்த 
இைமும் இல்ளை. ஒருவருக்ச்காருவர ஊக்்கதளதயும் ஆதரளவயும் அைிப்தன் மூைம் 
�ாங்கள் எங்கள் �ிறுவனதளத முன்நனாக்்கி ச்காண்டு செல்்கிநறாம்.

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l அ்்னதது நேைங�்ளிலும் மைரிேோ்தையுடன ேடந்து ஜ�ோள்்ள ந்வணடும். 

l இந்தைக்குழு்வபில் உள்்ள ேோநைனும் ஒரு்வர தைோன இந்தைக்குழு்வபின ஒரு ்ோ�மைோ� 

இல்்ை எ்ன உைரும் ்வ்�ேபில் ஜெேல்்டக்கூடோது.

 l ேோநைனும் ஒரு்வர மைரிேோ்தைக் கு்ற்வோ� ேடததைப்்டடோநைோ அல்ைது 

்ோகு்டுததும் அல்ைது ஜதைோல்்ை ஜ�ோடுக்கும் ஜெேல்�்்ள ேோங�ள் 

�்வ்னிததைோநைோ அதைற்�ோ� குைல் ஜ�ோடுக்� ந்வணடும்.

ஜதைோல்்ை ஜ�ோடுததைல்: எனறோல் என்ன? 
அச்சுறுததுவதா்கநவா, ்ள்களையா்கநவா அல்ைது �ிந்திக்்கப்டுவதா்கநவா யாநரனும் 
ஒருவர ்கருதும் வள்கயில் அளைந்த வாரதளத்கள் அல்ைது செயல்்கள் அல்ைது 
்காரணைின்றி யாநரனும் ஒருவருளைய ்ணியில் குறுக்்கிடும் ஒரு சூழ�ிளைளய 
உருவாக்கும் வாரதளத்கள் அல்ைது செயல்்கள் சதால்ளைச்காடுததல் என 
அளழக்்கப்டு்கிறது. இதில் ்ின்வரும் �ைதளத்களும் உள்ைைஙகு்கின்றன:  

l ைற்சறாரு �்ர விரும்்ாத வள்கயில் அளைந்த உைல்ரீதியான சதாைரபு அல்ைது 
சதாடுதல்;

l இனம், இனப்ிரிவு ைற்றும் ்ாைினம் ொரந்த ைளறமு்க குததல் ந்ச்சுக்்கள் அல்ைது 
�ள்கச்சுளவ்கள்; 

l அவைரியாளதயான ைின்னஞ்ெல்்கள், புள்கப்ைங்கள் அல்ைது ்காசணாைி்கள்; 

l ஒரு ெ்க்ணியாைளரக் ச்காடுளைப்டுததுதல்; ைற்றும்; ைற்றும்

l ்ாைியல் ரீதியான அனுகூைங்களைப ச்ற அதி்காரம் ச்காண்ை ்தவிளயத தவறா்கப 
்யன்்டுததுதல்.

உைல்ரீதியான செயல்்ாடு்கள், எழுததுபபூரவைான ைற்றும் ந்ச்சுப பூரவைான 
குறிபபுளர்கள் ைற்றும் ்காசணாைி்கள் அல்ைது ்ைங்கள். 

்ாைியல் ரீதியா்க சதால்ளை ச்காடுததல் இருக்கும் அநத நவளையில் நவறு 
வள்கயான சதால்ளை ச்காடுததல்்களும் இஙகு உள்ைன. இனம், ்கரப்ம், வயது, 
்ாரம்்ரியம், இராணுவ வரீர �ிளை அல்ைது மூதத இராணுவ வரீர �ிளை, �ிறம், ைதம், 
ெைய �ம்்ிக்ள்க, இயைாளை, திருைண �ிளை, உைல்ரீதியான அல்ைது ைனரீதியான 
இயைாளை, ைர்ியல் த்கவல், ்ிறந்த �ாடு, ்ாைினம், ்ாைின அளையாைம், ்ாைியல் 
விருப்ம் அல்ைது ச்ாருந்தக்கூடிய ெட்ைங்கைால் ்ாது்காக்்கப்டும் நவறு ஏநதனும் 
குணாதிெியம் ஆ்கியவற்றின் அடிப்ளையிலும் சதால்ளை ச்காடுக்்கப்ைக்கூடும். 

எந்த ஓர ஊழியராலும் அல்ைது வாடிக்ள்கயாைர்கள், வாஙகு�ர்கள், வழஙகு�ர்கள் அல்ைது 
வருள்கயாைர்கள் ந்ான்ற மூன்றாம் தரபபு �்ர்கைாலும் சதால்ளை ச்காடுக்்கப்டுவளத 
�ாங்கள் அனுைதிப்தில்ளை என்்நத ைரியாளதயான ்ணியிைதளதப ந்ணுதல் என்்தன் 
அரததம் ஆகும். 
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்ோது�ோப்்ோ்ன ்ைபிேபிடம்

அளனதது ஊழியர்களுக்கும் ஒரு ்ாது்காப்ான, ைரியாளதயான ைற்றும் ்ததிரைான 
்ணியிைதளத வழஙகும் ச்ாறுபள் கூப்ர ஸைாண்ைரட் ச்காண்டுள்ைது. ்ணியிைததில் �ாங்கள் 
வன்முளறளயநயா, வன்முளற ைிரட்ைளைநயா அல்ைது உைல்ரீதியான அச்சுறுததளைநயா 
ச்ாறுததுக்ச்காள்ைைாட்நைாம். எங்கைது ஊழியர்கள் ச்ாறுபபுள்ைவர்கைா்கவும், தங்களுளைய 
சொந்தப ்ாது்காபள்யும், ெ்க ஊழியர்கைின் ்ாது்காபள்யும் ்கவனிப்வர்கைா்கவும், 
ஒட்டுசைாதத ்ாது்காபபுக் ்கைாச்ொரதளதப ந்ணும் எங்களுளைய முக்்கிய ைதிப்பீட்டிற்கு 
ஆதரவு அைிப்வர்கைா்கவும் இருப்தற்கு �ாங்கள் அவர்களைநய �ம்்ியுள்நைாம். எங்களுளைய 

வழஙகு�ர்கைிைைிருந்தும் இநத தர�ிளையிைான ்ாது்காபள் �ாங்கள் எதிர்ாரக்்கிநறாம்.

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l எ்வர ஒரு்வ்ையும் அச்சுறுததும் ்வ்�ேபில் அல்ைது மைிைடடும் ்வ்�ேபில் அல்ைது 

உடல்ரீதைிேோ� தைோக்கும் ்வ்�ேபில் ேடததைக்கூடோது. 

l ெடடப்்டிேோ� உரிமைம் ஜ்ற்ற துப்்ோக்�ி�ள் உள்்ளிடட ஆயுதைங�்்ள ேிறு்வ்னததைிற்குச் 

ஜெோந்தைமைோ்ன, ேிறு்வ்னததைோல் குததை்�க்கு ்வபிடப்்டட அல்ைது ேிறு்வ்னததைோல் 

�டடுப்்டுததைப்்டட எந்தை   இடததைிற்குள்ளும் ஜ�ோணடு்வைக்கூடோது. நமைலும் 

எந்தை்வபிதைமைோ்ன ஆயுதைங�்்ளயும் ேிறு்வ்னததைின ்வபிேோ்ோைததைிநைோ, ேி�ழச்ெி�்ளிநைோ, 

்வோ�்னங�்ளிநைோ ்்வததைிருததைல் கூடோது 

l மைற்ஜறோரு ே்ருக்கு ஒரு ந்ோதும் உடல்ரீதைிேோ்ன �ோேத்தை ஏற்்டுததைக்கூடோது.

l ஒரு்வரு்டே ்ைபி்ேப் ்ோது�ோப்்ோ�வும், ஜெேல்தைிறனுடனும் நமைற்ஜ�ோள்ளும் 

தைிற்னில் குறுக்�ிடும் ெடடததைிற்குப் புறம்்ோ்ன ந்ோ்தை ஜ்ோருள்�ள், , மைது  அல்ைது 

்பிற ந்ோ்தை ஜ்ோருள்�ள் உ்நேோ�ிதது    ஒருந்ோதும் ்ைபி ஜெய்ே ்வைக்கூடோது. 

l ்ைபி நேைததைில் மைது்்வ மைற்றும் ஜ்ோருந்தைக்கூடிே ஏநதைனும் ஒரு ெடடததைின 

�ீழ ெடடததைிற்குப் புறம்்ோ்னதைோ�க் �ருதைப்்டும் ஒரு ந்ோ்தைப்ஜ்ோரு்்ள 

அல்ைது ஒரு �டடுப்்டுததைப்்டட ஜ்ோரு்்ள ்்வததைிருப்்தைோ� ெந்நதை�ிக்�ப்்டும் 

எ்வரும் அறி்வபிப்புடன அல்ைது அறி்வபிப்்பினறி ஆய்வு மைற்றும் நதைடுதைலுக்கு 

உட்டுததைப்்டு்வோர�ள் என்்தைப் புரிந்துஜ�ோள்்ள ந்வணடும். ேிறு்வ்ன ்வ்ளோ�ததைினுள் 

்ைபி நேைததைிற்கும் அல்ைது கூப்்ர ஸ்டோணடரட ெோர்ோ� ்வைபி�த்தை 

நமைற்ஜ�ோள்ளும் ந்வறு எந்தை இடததைிற்கும் இது ஜ்ோருந்தும்.

l ெந்நதை�ததைிற்�ிடமைோ�ந்வோ, அ்மைதைி்ேக் கு்ைக்கும் ்வ்�ேபிநைோ அல்ைது 

அச்சுறுததும் ்வ்�ேபிநைோ நதைோற்றமை்ளிக்கும் ேடத்தை குறிதது எங�்ளது ஜேறிமு்ற 

ஜதைோடர்ோ்ன அறிக்்� அ்ளிக்கும் ஆதைோை அ்மைப்பு�்ளில் ஒனறிற்குத ஜதைரி்வபிக்�வும். 

ே்�ச்சு்்வேோ� நதைோனறும் ்வ்�ேபில் ஜெய்ேப்்டடோலும் கூட ேோநைனும் 

ஒரு்வ்ை ்ோது�ோப்்ற்ற ்வ்�ேபில் உைைச்ஜெய்யும் ்வோரத்தை�ளும் அல்ைது 

ேட்வடிக்்��ளும் அ்வெிேம் ஜ்வ்ளிப்்டுததைப்்ட ந்வணடும். (ேீங�ந்ளோ அல்ைது 

உங�ளுக்குத ஜதைரிந்தை ேோநைனும் ஒரு்வநைோ உட்னடிேோ்ன ஆ்ததைில் இருந்தைோல் 

உட்னடிேோ� ெடட அமைைோக்� அதைி�ோரி�்்ள அ்ழக்�வும். ்பின்னர இந்தை ேி�ழவு 

குறிதது ஒரு நமைற்்ோர்்வேோ்ளருக்ந�ோ அல்ைது நமைைோ்ளருக்ந�ோ அறிக்்� 

அ்ளிக்�வும் அல்ைது ஏநதைனும் ஒரு ஜேறிமு்ற ஜதைோடர்ோ்ன அறிக்்� அ்ளிக்கும் 

ஆதைோை அ்மைப்்்ப் ்ேன்டுததைி அறிக்்� அ்ளிக்�வும்.)

்னமு�ததைன்மை மைற்றும் உள்்ளடக்குதைல்

�ாங்கள் ஒவசவாருவரும் எங்களுளைய சொந்த தனிததுவம் வாய்ந்த அனு்வங்களையும், 
சதாளைந�ாக்குப ்ாரளவ்களையும் எங்களுளைய ்ணியில் ச்காண்டுவருவதால் தான் 
உை்கததரம் வாய்ந்த எங்களுளைய குழுவானது தளழதநதாஙகு்கிறது. ்ன்மு்கத திறளைநய 
எங்களுளைய முக்்கிய ைதிப்பீடு்கைில் ஒன்றா்க விைஙகு்கிறது ைற்றும் ்ன்மு்கததன்ளை 
ச்காண்ை எண்ணங்கள் எங்கள் �ிறுவனதளத வைிளையான �ிறுவனைா்க ஆக்கு்கின்றன. கூப்ர 
ஸைாண்ைரட்-ல் எங்களுளைய ஊழியர்களுக்கு �ாங்கள் ெை வாய்பபு்களை அைிக்்கிநறாம் ைற்றும் 
எந்த வள்கயான ெட்ைததிற்குப புறம்்ான ்ாகு்ாட்ளையும், சதால்ளை ச்காடுததளையும் �ாங்கள் 

தளைசெய்்கிநறாம். 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் ைியுறுதது�ிறது:

l ஜெேல்தைிறன மைதைிப் ப்ீடு�ள் அல்ைது தைிற்மை�ள் மைற்றும் அனு்்வங�்ளின 

அடிப்்்டேபில் ேோ்ை ்ைபிேமைரததை ந்வணடும் மைற்றும் ஊக்கு்வபிக்� ந்வணடும் 

என்்தைத தைரீமைோ்னிததைல் உள்்ளிடட ந்வ்ை்வோய்ப்பு ஜதைோடர்ோ்ன முடிவு�்்ள எடுக்� 

ந்வணடும்.

l ஒரு்வரு்டே நதைோற்றத்தை ்்வதநதைோ, அ்வர எங�ிருந்து ்வரு�ிறோர என்்தை 

்்வதநதைோ அ்வரு்டே மைதைத்தை ்்வதநதைோ அல்ைது ஜ்ோருந்தைக்கூடிே ெடடங�்ளோல் 

்ோது�ோக்�ப்்டும் குைோதைிெிேத்தை ்்வதநதைோ அ்வ்ை ஒருந்ோதும் ந்வறு்வபிதைமைோ� 

ேடததைக்கூடோது.

l உங�ளு்டே ஜெோந்தை அனு்்வங�ள் மைற்றும் ஜதைோ்ைநேோக்குப் ்ோர்்வ�ள் 

ஆ�ிே்வற்றிைிருந்து ந்வறு்டட அனு்்வங�்்ளயும், ஜதைோ்ைநேோக்குப் 

்ோர்்வ�்்ளயும் ஜ�ோணடிருக்�க்கூடும் உங�ள் ெ�்ைபிேோ்ளர�்ளின 

எணைங�ளுக்கு மைதைிப்பு அ்ளிக்� ந்வணடும் மைற்றும் அ்வற்்ற உள்்ளடக்� ந்வணடும் 

l ்னமு�ததைன்மை மைற்றும் உள்்ளடக்குதைல் ஆ�ிே்வற்றிற்கு மைதைிப்பு அ்ளிக்கும் 

்வழஙகுேர�ளுடன ்ைபிேோற்றுதைல்.

ெடடததைோல் ்ோது�ோக்�ப்்டும் குைோதைிெிேங�ள்- அ்்வ எனஜ்னன்ன?
குறிப்ிட்ை ெிை ்ண்பு்கைின் அல்ைது குணாதிெியங்கைின் அடிப்ளையில் ்ாகு்ாடு 
்காட்ைப்டுவதிைிருந்து தனி�்ர்களைப ்ாது்காக்்க ெட்ைங்கள் உள்ைன. நவளைவாய்பபு 
சதாைர்ான முடிவு்களை எடுக்கும் ந்ாது இந்தக் குணாதிெியங்கள் ஒருந்ாதும் தாக்்கதளத 
ஏற்்டுததக்கூைாது. அவற்றில் ்ின்வரு்ளவ உள்ைைஙகு்கின்றன: 

l இனம், ெருை �ிறம் அல்ைது ்ிறந்த �ாடு;

l ்ாைினம், ்கரப்ம், ்ாைின அளையாைம் 
அல்ைது ்ாைியல் விருப்ம்;

l ைத �ம்்ிக்ள்க்கள் அல்ைது ெைய �ம்்ிக்ள்க;

l வயது;

l உைல்ரீதியான அல்ைது ைனரீதியான 
இயைாளை 

l ்கரப்ம்;

l ைர்ியல் த்கவல்;

l திருைண �ிளை அல்ைது ெிவில் ்ஙகுதாரர 
�ிளை; 

l இராணுவ வரீர �ிளை அல்ைது மூதத 
இராணுவ வரீர �ிளை; ைற்றும்

l ச்ாருந்தக்கூடிய ைா�ிை அல்ைது 
உள்ளூர ெட்ைததால் ்ாது்காக்்கப்டும் ்ிற 
குணாதிெியங்கள்
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ஒட்டுசைாதத ்ாது்காபபுக் ்கைாச்ொரம்: 
இளதநய �ாங்கள் செய்்கிநறாம்
எங்களுளைய ஒட்டுசைாதத ்ாது்காபபுக் ்கைாச்ொரம் அளனவருளைய 
ச்ாறுபபும் ஆகும். ைற்றும் இந்தக் ்கைாச்ொரததில் ்ணியாற்றுவது 
எங்களுளைய ச்காள்ள்க்கள் ைற்றும் ஒழுஙகுமுளற்களைத தாண்டியும் 
�ைவடிக்ள்க்களை நைற்ச்காள்வதற்்கான அவெியதளத எங்களுக்கு 
ஏற்்டுதது்கிறது. 

l ்ாது்காப்ற்ற சூழ�ிளை்கள் ஏற்்டு்கின்றனவா என்று ்கவனிதது அது 
குறிதது அறிக்ள்க அைிக்்கவும்.

l ்கருவி்களையும், உ்்கரணங்களையும் ்ாது்காப்ா்க ்யன்்டுததவும்.

l நதளவயான தனி�்ர ்ாது்காபபு உ்்கரணங்கைின் ்யன்்ாடு உள்ைிட்ை 
்ணி ொரந்த அறிவுளர்களைப ்ின்்ற்றவும்.

l ெந்நத்கததிற்்கிைைா்க அல்ைது ஆ்தது �ிளறந்ததா்க நதான்றும் எந்த 
ஒரு �ைதளத குறிததும் அறிக்ள்க அைிக்்கவும்.

l ெட்ைததிற்குப புறம்்ான ந்ாளதபச்ாருட்்களை, ைதுளவ அல்ைது 
உங்களுளைய ்ணிளயப ்ாது்காப்ா்கவும், செயல்திறனுைனும் 
நைற்ச்காள்ளும் திறளன முைக்கும் எந்த ்ிற ந்ாளதச்ாருட்்களையும் 
ளவததிருப்நதா, ்யன்்டுததுவநதா அல்ைது அவற்றின் ஆதிக்்கததில் 
இருப்நதா கூைாது.

l �ீங்கள் ்ைவனீைா்க இருக்கும் ந்ாது ்ணி செய்யக்கூைாது.

l ைற்றவர்களை வன்முளறயுைன் தாக்்கநவா, அவர்களுக்கு 
தீஙகுவிளைவிக்்கநவா அல்ைது அவர்களை அச்சுறுததநவா கூைாது.

�ாங்கள் உங்களை �ம்்ியிருக்்கிநறாம்: இவற்ளறநயா அல்ைது 
எங்களுளைய �ன்னைதளதக் ந்காட்்ாட்டின் நவறு எந்த விதிைீறல்்களைநயா 
�ீங்கள் ்ாரததால், தயவுசெய்து எங்கைது ச�றிமுளற சதாைர்ான 
அறிக்ள்க அைிக்கும் ஆதார அளைபபு்கைில் ஒன்றிற்குத சதரிவிக்்கவும்.
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நமைோெடி எனறோல் என்ன?

தவறா்க வழி�ைதது்கின்ற அல்ைது ந�ரளையற்ற எந்த ஒரு செயலும் நைாெடி 
என அளழக்்கப்டு்கிறது. நைாெடியானது ஒரு தனி�்ரின் அல்ைது �ிறுவனததின் 
�ம்்்கததன்ளைளய அழிததுவிடு்கிறது. இது �ைது வழஙகு�ர்களை, �ைது 
வாடிக்ள்கயாைர்களை, �ைது �ிறுவனதளத ைற்றும் �ைது ஊழியர்களை ்காயப்டுததக்கூடும். 
நைாெடி �ைந்திருப்தா்க �ீங்கள் ெந்நத்கிததால் உைனடியா்க �ீங்கள் எங்களுளைய 
ச�றிமுளற சதாைர்ான அறிக்ள்க அைிக்கும் அளைபபு்கைில் ஒன்றிற்கு அவெியம் ந்ெ 
நவண்டும். ஒரு ்ிரச்ெிளன குறிதது எவவைவு ெீக்்கிரைா்க �ாங்கள் அறிந்துச்காள்்கிநறாநைா 
அவவைவு ெீக்்கிரம் அளத தீரதது ளவக்்க எங்கைால் ்ணியாற்ற முடியும். 

ேிதைிெோரந்தை ்தைிவு�ள் மைற்றும் அறிக்்��ள் 

எங்களுளைய �ிறுவனததின் �ிதி ொரந்த த்கவல்்களை உண்ளையா்கவும், 
சவைிப்ளையா்கவும் �ாங்கள் சதரிவிபந்ாம் என எங்கள் வாடிக்ள்கயாைர்களும், 
எங்களுளைய ்ஙகுதாரர்களும் ைற்றும் ச்ாதுைக்்களும் எங்கள் ைீது ைிகுந்த �ம்்ிக்ள்க 
ளவததுள்ைனர. �ிறுவனததின் �ிதி ொரந்த த்கவல்்களை �ாங்கள் தாக்்கல் செய்யும் 
ந்ாது ்ததிரங்கள் ைற்றும் ்ரிைாற்றங்களுக்்கான ஆளணயததின் சவைியிடுதல் ைற்றும் 
சவைியிைாளை ஆ்கியவற்றிற்்கான அளனதது நதளவ்களையும் ்ின்்ற்றும் அநத 
நவளையில் எங்களுளைய அறிக்ள்க்கள் எங்கள் �ிறுவனததின் �ிதி �ிளைளயயும், அதன் 
வணி்கப ்ரிவரததளன்களையும் துல்ைியைா்கவும், ந�ரளையா்கவும், முழுளையா்கவும் 
்ிரதி்ைிக்்கிறது என்்ளத �ாங்கள் உறுதி செய்வது அவெியைா்கிறது. அநத ந�ரததில் 
�ாங்கள் ெிறந்த ்கணக்்கியல் ந்காட்்ாடு்களையும் ்ின்்ற்ற நவண்டும். எங்களுளைய 
்திவு்கள் ைற்றும் �ிதிொரந்த அறிக்ள்க்கைின் ந�ரளைளய உறுதி செய்வதற்்கான 
்கட்டுப்ாடு்கள் எங்கள் �ிறுவனததில் �ளைமுளறயில் உள்ைன. 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

 l அ்்னதது ்ரி்வரததை்்ன�ளும் துல்ைிேமைோ�வும், முழு்மைேோ�வும், உரிே 
நேைததைில் ்தைிவு ஜெய்ேப்்ட ந்வணடும்.

 l ஒரு தை்வறோ்ன அல்ைது தை்வறோ� ்வழிேடததைக்கூடிே அறிக்்�்ே 
ஒருந்ோதும் ந்வணடுஜமைனநற அ்ளிக்�க்கூடோது அல்ைது எங�ளு்டே 
ெோர்ோ� ஒரு தை்வறோ்ன அறிக்்�்ே ேோநைனும் ஒரு்வர அ்ளிக்கும் ்டி 
அ்வெிேப்்டக்கூடோது.

 l ஜ்ோருததைமைோ்ன தை�்வல்�்்ளப் ்தைிவு�்ளில் ஜ�ோணடு்வைோமைல் 
்வபிடடு்வபிடக்கூடோது.

 l அ்்னதது ஜெை்வ்ீனங�ள் குறிததும் துல்ைிேமைோ� அறிக்்� அ்ளிக்�வும் 
மைற்றும் அதைற்கு ஆதைைவு நெரக்கும் ஆ்வைங�்்ளயும் அ்ளிக்�வும்.

 l உடபுற மைற்றும் ஜ்வ்ளிப்புற தைைபிக்்�ேோ்ளர�ளுக்கு முழு்மைேோ்ன 
ஒதது்ழப்பு அ்ளிதது அ்்னதது நதை்்வேோ்ன தை�்வல்�்்ளயும் 
ேிேோேமைோ�வும், முழு்மைேோ�வும், துல்ைிேமைோ�வும் ஜதைரி்வபிக்�வும். 

 l தை்னிப்்டட ்ைனுக்�ோ� ஜெை்வ்ீனத்தை மீை்ளப்ஜ்று்வ்தை ஒருந்ோதும் 
ஜெய்ேக்கூடோது அல்ைது தை்னிப்்டட மு்றேபில் ்வோஙகு்வதைற்�ோ� 
ேிறு்வ்னததைின �ைக்கு�்்ளப் ஒருந்ோதும் ்ேன்டுததைக்கூடோது.

 l ஜெை்வபி்ன அறிக்்��ள், ்ரி்வரததை்்ன�ள் மைற்றும் ேிதைி ெோரந்தை அறிக்்��ள் 
ஆ�ிே்வற்றில் ஏநதைனும் ்பிைச்ெி்்ன�ள் இருந்தைோல் அது குறிதது 
உட்னடிேோ� ெடடதது்றக்ந�ோ அல்ைது உடபுற தைைபிக்்�க்ந�ோ அல்ைது 
இணடக்ரிடடி்ைனுக்ந�ோ (உங�ள் அ்டேோ்ளத்தை ேீங�ள் ஜதைரி்வபிக்� 
்வபிரும்்ோ்வபிடடோல்) அறிக்்� அ்ளிக்�வும்.

நைாெடியானது ்ின்வருவன உள்ைிட்ை 
்ை வடிவங்கைில் இருக்்கைாம்:

l ச்ாய்யான �ிதி ொரந்த ்திவு்களை 
உருவாக்குதல் அல்ைது அவற்ளற 
ந�ரளையற்ற முளறயில் ைாற்றுதல்;

l ஒரு தயாரிப்ானது உண்ளையில் 
வழங்கப்ைாைல் அது வழங்கப்ட்ைது 
ந்ான்ற நதாற்றதளத ஏற்்டுததுதல்; 
அல்ைது உண்ளையில் அனுப்ப்ட்ை 
தயாரிபபு்கைின் எண்ணிக்ள்களய 
்காட்டிலும் அதி்க எண்ணிக்ள்கயில் 
தயாரிபபு்கள் அனுப்ப்ட்ைது ந்ான்ற 
நதாற்றதளத ஏற்்டுததுதல்;

l முழுளையா்க உருவாக்்கப்ைாத அல்ைது 
�ீங்கள் விவரிக்கும்்டி உண்ளையில் 
நவளை செய்யாத ஒரு ெிறப்ம்ெதளத 
உண்ளையா்கநவ ஒரு தயாரிபபு 
ச்காண்டுள்ைது எனக்கூறுதல்;

l தரததிற்்கான நொதளன 
செய்யப்ைாைல் அது சவற்றி்கரைா்க 
பூரததிசெய்யப்ட்டுவிட்ைது எனக்கூறுதல்;

l அலுவை்கப ்ணிளய உள்ைைக்்காத 
�ண்்ர்களுைன் ொப்ிட்ை இரவு உணவுக்கு 
ஆன செைவிற்்கா்க ஒரு செைவின 
அறிக்ள்களய பூரததி செய்து அச்செைளவ 
ைீை ச்றக் ந்காருதல்;

l ஒரு செைவின அறிக்ள்கயுைன் ஒரு 
ந்ாைியான ரெீளதநயா அல்ைது ஆதரவு 
நெரக்கும் ஆவணதளதநயா ெைரப்ிததல்.
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ேிேோேமைோ்ன ஊதைிேங�ள்

கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ல் �ாங்கள் அளனதது ெட்ைங்களையும் ்ின்்ற்று்கிநறாம் ைற்றும் 
�ிறுவனதளதயும் ஒரு தரப்ா்க உள்ைைக்்கிய ்ணி ந�ரங்கள், ஊதியங்கள் ைற்றும் 
்ைன்்கள் சதாைர்ான அளனதது ஒப்ந்தங்களுக்கும் ைரியாளத அைிக்்கிநறாம் ைற்றும் 
�ாங்கள் வணி்கம் செய்யும் அளனவரிைைிருந்தும் இளத �ாங்கள் எதிர்ாரக்்கிநறாம். 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

 l ்ைபி நேைங�ள் மைற்றும் ஊதைிேங�ள் ஜதைோடர்ோ்ன ெடடங�்்ள எங�ளு்டே 
்வழஙகுேர�ளும் ்பின்ற்று�ிறோர�ள் என்்தை ேோங�ள் உறுதைி ஜெய்ே 
ந்வணடும்.

 l கூப்்ர ஸ்டோணடரட-ல் ்ைபிபுரியும் அ்்னதது ஊழிேர�ளும் தைங�்ளிடமைிருந்து 
என்ன எதைிர்ோரக்�ப்்டு�ிறது மைற்றும் தைங�ளுக்கு என்ன்வபிதைமைோ்ன உரி்மை�ள் 
உள்்ள்ன என்து உட்ட தைங�ளு்டே ந்வ்ைேபின ்வ்ைே்ற�ள் குறிதது 
அறிந்தைிருப்்்தை ேோங�ள் உறுதைி ஜெய்ே ந்வணடும்.

 l ெடடததைோல் ்வ்ைேறுக்�ப்்டட  அதைி�்டெ நேைங�ளுக்கு அப்்ோல் 
ஊழிேர�்்ளப் ்ைபி ஜெய்ே ஒருந்ோதும் ேிரப்்ந்தைிக்�க்கூடோது.

 l ெடடததைோல் ்வ்ைேறுக்�ப்்டட ஊழிேர�ளுக்கு ்வபிடுமு்ற மைற்றும் ஓய்வு 
நேைம் அ்ளிக்�ப்்டு�ிறது என்்தை ேோங�ள் உறுதைி ஜெய்ே ந்வணடும்.

 l ஜ்ோருந்தைக்கூடிே ெடடங�்ளின ்டி ஊழிேர�ளுக்கு ஊதைிேங�ள் 
அ்ளிக்�ப்்டு�ினற்ன என்்தையும், ெடடததைோல் ்வ்ைேறுக்�ப்்டட  
கு்றந்தை்டெ ஊதைிேம் ்வழங�ப்்டு�ிறது என்்தையும் ேோங�ள் உறுதைி ஜெய்ே 
ந்வணடும்.

்தைிவு�ள் நமைைோண்மை
�ாம் உருவாக்கும் ்திவு்கள் �ம்முளைய எண்ணங்கள், முடிவு்கள் ைற்றும் ்ரிைாற்றங்கள் 
ஆ்கியவற்ளறத துல்ைியைா்க ்ிரதி்ைிக்்க நவண்டும். �ாம் சதாழில்முளறயிைான 
்திவு்களை உருவாக்்கி அவற்ளற கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ன் ்திவு நைைாண்ளைக் 
ச்காள்ள்க்கைின் ்டியும், ச்ாருந்தக்கூடிய ெட்ைங்கைின்்டியும் ்கவனைா்க நைைாண்ளை 
செய்ய நவண்டும்.

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

 l மைின்னஞெல்�ள், உ்ைச் ஜெய்தைி�ள், �டிதைங�ள் மைற்றும் ்பிற தை�்வல் 
ஜதைோடரபு�ள் ஆ�ிே்்வ ேிறு்வ்னப் ்தைிந்வடு�்ளின ஒரு ்குதைிேோ� ஆகும் 
என்்தை ேோம் ேி்்ன்வபில் ஜ�ோள்்ளந்வணடும். மைரிேோ்தைேோ�வும், 
ஜதைோழில்மு்றேபிலும் ேோம் தை�்வல் ஜதைோடர்் நமைற்ஜ�ோள்்ள ந்வணடும்.

 l ேமைது ேிறு்வ்னததைின ்தைிந்வடு�ள்-தைக்�்்வக்�ப்்டும் �ோை அடட்வ்ை, 
்தைிந்வடு�்்ள அறி்வபிக்�ப்்டட �ோை அ்ளவுக்கு தைக்� ்்வததைல் மைற்றும் 
தைக்�்்வக்கும் �ோைம் முடிந்தைவுடன அ்வற்்ற மு்றேோ� அப்புறப்்டுததுதைல் 
ஆ�ிே்வற்்ற ேோம் ்பின்ற்ற ந்வணடும்.

 l ஒரு ்வழக்கு அல்ைது ெடடரீதைிேோ� ஆ்வைங�்்ள ்்வததைிருக்� ந�ோரும் 
ஆ்ை ்பிறப்்பிக்�ப்்டுதைல் ந்ோனறு ்தைிந்வடு�்்ள ்வழக்�த்தை்வபிட ேீணட 
�ோைம் ்்வததைிருப்்தைற்�ோ்ன ந�ோரிக்்� இருக்கும்்டெததைில் ெடடதது்றேபின 
்வழி�ோடடுதை்ை ேோம் ்பின்ற்ற ந்வணடும். 

ஜெோததுக்�்்ளப் ்ோது�ோததைல்

உங்களுளைய நவளையின் ஒரு ்குதியா்க எங்களுளைய �ிறுவனப ்குதி்கள், 
உ்்கரணங்கள், ச்ாருட்்கள், சொதது, சதாழில்நுட்்ம், த்கவல் ைற்றும் அறிவுொர சொதது 
உள்ைிட்ை �ிறுவனததின் ்ை சொததுக்்களை அணுகும் வெதி உங்களுக்கு இருக்கும். 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

 l ேிறு்வ்னததைின ஜெோததுக்�்்ள ேிறு்வ்னததைின ்வைபி�ததைிற்�ோ� மைடடுநமை 
்ேன்டுததை ந்வணடும் 

 l ஜெோந்தை உ்நேோ�ததைிற்�ோ�ந்வோ, மைற்ஜறோரு்வரின உ்நேோ�ததைிற்�ோ�ந்வோ 
அல்ைது ஒரு மு்றேற்ற அல்ைது ெடடததைிற்குப் புறம்்ோ்ன 
நேோக்�ததைிற்�ோ�ந்வோ ேிறு்வ்னததைின எந்தை ஒரு தை்னியு்ட்மைேோ்ன அல்ைது 
இை�ெிேமைோ்ன தை�்வல் உட்ட கூப்்ர ஸ்டோணடரட ஜெோதது�்்ள ேோம் 
ஒருந்ோதும் எடுக்�ந்வோ, �ட்னோ�ப் ஜ்றந்வோ அல்ைது ஜதைரிந்நதை அ்தைக் 
்�ேோடல் ஜெய்ந்வோ கூடோது.

 l ேம்மு்டே ஜெோததுக்�்்ள இழப்பு, நெதைம், அங�ீ�ரிக்�ப்்டோதை அல்ைது 
மு்றேற்ற ்ேன்ோடு மைற்றும் ்வைீடிததைல் ஆ�ிே்வற்றில் இருந்து ேோம் 
்ோது�ோக்� ந்வணடும்.

 l எப்ந்ோதும் ஜதைோழில்மு்றேபிலும், ெிந்தைிததும் தை�்வல் ஜதைோடரபு�்்ள 
நமைற்ஜ�ோள்்ள ந்வணடும். 

 l ஜெை்வபி்ன அறிக்்��்்ள துல்ைிேமைோ�வும், நேர்மைேோ�வும், உரிே 
நேைததைிலும் பூரததைி ஜெய்ே ந்வணடும்.
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தை�்வல் அ்மைப்பு�ள்

�ம்முளைய த்கவல் ைற்றும் சதாைரபு அளைபபு்கள் �ாம் செயல்திறனுைனும், ்யனுறும் 
வள்கயிலும் ்ணியாற்ற �ைக்கு உதவும் இன்றியளையாத ்கருவி்கைா்க விைஙகு்கின்றன. 
இந்த அளைபபு்களைப ்யன்்டுததும் ந்ாசதல்ைாம் �ாம் ெிறந்த முடிவு்களைப எடுதது 
�ிறுவனததின் ச்காள்ள்க்களைப ்ின்்ற்றுவது குறிப்ா்க முக்்கியைானதாகும். 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l ேம்மு்டே ேிறு்வ்னததைின தை�்வல் அ்மைப்பு�்்ள ்ேன்டுததும் ந்ோது ேோம் 

ஜ்ோருததைமைோ்ன ்வ்�ேபிலும், ஜேறிமு்றேோ�வும், ெடடததைிற்கு உட்டடும் ேடந்து 

ஜ�ோள்்ள ந்வணடும்.

l எங�ளு்டே தை�்வல் ஜதைோழில்நுட் அ்மைப்பு�ள், மைின்னணு தை�்வல் ஜதைோடரபு 

அ்மைப்பு�ள் மைற்றும் அ்வற்றில் அடங�ியுள்்ள அ்்னதது தைைவு�ள் மைற்றும் 

தை�்வல்�ள் ஆ�ிே்்வ ேிறு்வ்னததைின ஜெோததுக்�ள் என்்தை ேோம் ேி்்ன்வபில் 

ஜ�ோள்்ள ந்வணடும். இதைில் எங�ளு்டே மைின்னஞெல் அல்ைது குைல் அஞெல் 

�ைக்கு�ளுக்குள் உரு்வோக்�ப்்டட, அனுப்்ப்்டட, ஜ்றப்்டட, ஜெேைோக்�ம் 

ஜெய்ேப்்டட, அணு�ப்்டட அல்ைது நெமைிக்�ப்்டட தை்னிப்்டட தை�்வல்�ள் 

மைற்றும் �டிதைதஜதைோடரபு�ள் உட்ட அ்்னதது தை�்வல்�ளும், ஜெய்தைி�ளும் மைற்றும் 

�டிதைதஜதைோடரபு�ளும் உள்்ளடஙகு�ினற்ன. ஊழிேர�ள் ேிறு்வ்ன அ்மைப்பு�்ளில் 

அல்ைது மைடிக்�ைபி்னி, ஜதைோ்ைந்ெி மைற்றும் ்பிற அ்மைப்பு�ள் மைற்றும் ெோதை்னங�ள் 

ந்ோனற ஜதைோழில்நுட்ங�்ளில் உரு்வோக்கும், அனுப்பும், ஜ்றும், ஜெேைோக்�ம் 

ஜெய்யும், அணுகும் அல்ைது நெமைிக்கும் தை�்வல்�ளும் இதைில் உள்்ளடஙகு�ினற்ன.

l ேிறு்வ்னததைின அ்மைப்பு�்்ள ்வைபி� நேோக்�ங�ளுக்�ோ� மைடடுநமை ்ேன்டுததை 

ந்வணடும் மைற்றும் ஊழிேரின ந்வ்ை ஜெய்யும் தைிற்னில் தைோக்�த்தை ஏற்்டுததைோதை 

ந்ோது அல்ைது ேிறு்வ்னததைின ்வைபி�ததைில் குறுக்�ிடோதைந்ோது அல்ைது 

மைற்ற்வ்�ேபில் எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோட்ட மீைறோதை ந்ோது தை்னிப்்டட 

�ோைைங�ளுக்�ோ� மைடடும் இ்தைப் ்ேன்டுததைிக்ஜ�ோள்்ளைோம்.

l ்வைி்மைேோ்ன �டவுச்ஜெோற்�்்ள ேோம் ்ேன்டுததை ந்வணடும் மைற்றும் அ்வற்்ற 

ெ�்ைபிேோ்ளர�ளுடன கூட ேோம் ்�ிரந்துஜ�ோள்்ளக்கூடோது.

l ஜ்ோருததைமைற்ற, ஜதைோல்்ைப்்டுதது�ினற அல்ைது அ்வமைதைிப்்ோ்ன ்வபிஷேங�்்ள 

அனுப்்ந்வோ அல்ைது தைிற்னோய்வு ஜெய்ேந்வோ அல்ைது ேிறு்வ்னத்தைநேோ, அதைன 

தைேோரிப்புஜ்ோருட�்்ளநேோ அல்ைது நெ்்வ�்்ளநேோ, ்வோடிக்்�ேோ்ளர�்்ளநேோ 

அல்ைது ஊழிேர�்்ளநேோ இழிவு்டுததும் எந்தைக் �ோரிேத்தையும் ஜெய்ேந்வோ 

ேிறு்வ்னததைின அ்மைப்பு�்்ள ேோம் ஒருந்ோதும் ்ேன்டுததைக்கூடோது.

l இ்ைேதை்ளங�ளுக்�ோ்ன அணு�்ை தைடுக்�வும், ந�ோப்பு�ள் அனுப்பு்வ்தை 

�டடுப்்டுததைவும் ேிறு்வ்னததைிற்கு உரி்மை உணடு என்்தையும் மைற்றும் 

ஜ்ோருந்தைக்கூடிே ெடடங�்ளின ்டி ஜெோந்தைமைோ்ன, குததை்�க்கு எடுக்�ப்்டட 

அல்ைது ேிறு்வ்னததைோல் �டடுப்்டுததைப்்டட அ்்னதது அ்மைப்பு�ள் அல்ைது 

ெோதை்னங�்ளின ்ேன்ோட்டயும் ஆய்வு ஜெய்ேவும் �ண�ோைபிக்�வும் ேிறு்வ்னததைிற்கு 

உரி்மை உணடு என்்தையும் ேோம் ேி்்ன்வபில் ஜ�ோள்்ள ந்வணடும். ேிறு்வ்னததைின 

அ்மைப்பு�்ளில் அல்ைது ெோதை்னங�்ளில் உரு்வோக்�ப்்டட, அனுப்்ப்்டட, ஜ்றப்்டட, 

ஜெேைோக்�ம் ஜெய்ேப்்டட, அணு�ப்்டட அல்ைது நெமைிக்�ப்்டட தை�்வல்�்ளில் 

ேீங�ள் அந்தைைங� ்ோது�ோப்்் எதைிர்ோரக்�க்கூடோது.

ேைன ெோரந்தை முைண்ோடு�ள்

�ம்முளைய தனிப்ட்ை விருப்ங்கள் அல்ைது செயல்்ாடு்கள் கூப்ர ஸைாண்ைரட்-
ன் விருப்ங்கைில் குறுக்்கிடும் ந�ரங்களும் அஙகு இருக்்கக்கூடும். ெிை ந�ரங்கைில் 
இந்தத தனிப்ட்ை விருப்ங்கள் �ம்முளைய சொந்த விருப்ங்கைா்கநவா அல்ைது 
�ம்முளைய குடும்் உறுப்ினர்கள் அல்ைது ச�ருங்கிய �ண்்ர்கைின் விருப்ங்கைா்கநவா 
இருக்்கக்கூடும். ெிை ந�ரங்கைில் அந்தத தனிப்ட்ை விருப்ங்கள் �ிறுவனததின் 
விருப்ங்கைில் குறுக்்கிடுவதா்க நதாற்றைைிக்்க ைட்டும் செய்யக்கூடும். இளவயளனததும் 
�ைன் ொரந்த முரண்்ாடு்கள் ஆகும் ைற்றும் முரண்்ாடு்கள் ஏற்்டும் ந்ாது அது குறிதது 
�ிறுவனம் அறிந்து ச்காள்வது ைி்கவும் முக்்கியைானதாகும். 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l ேைன ெோரந்தை முைண்ோடு�்்ள எப்்டி அ்டேோ்ளம் �ணடுஜ�ோணடு 
அ்வற்்றத தை்வபிரக்� ந்வணடும் எ்ன ேோம் புரிந்துஜ�ோள்்ள ந்வணடும்.

l ேிறு்வ்னததைின ெிறந்தை ேைன�்ளின அடிப்்்டேபில் ்வைபி� முடிவு�்்ள எடுக்� 
ந்வணடும்.

l ்வழஙகுேர�ந்ளோடு, ்வோடிக்்�ேோ்ளர�ந்ளோடு, ந்ோடடிேோ்ளர�ந்ளோடு அல்ைது 
கூப்்ர ஸ்டோணடரட உடன ்வைபி�ததைில் ஈடு்டடுள்்ள மைற்ற்வர�ந்ளோடு 
ேம்மு்டே ெோர்ற்ற மைற்றும் ்வைி்மைேோ்ன முடிவு�்்ள ்ோதைிக்கும் 
்வ்�ேபிைோ்ன உறவு�்்ள ேோம் அனுமைதைிக்�க்கூடோது.

l தைைேி்ைப்்டுததைப்்டட ெந்்தைப்்டுததுதைல் ஜதைோடர்ோ்ன ஜ்ோருட�ள் அல்ைது 
்வபிருந்நதைோம்்ல் ஆ�ிே்வற்்றத தைோணடி கூப்்ர ஸ்டோணடரட-ல் உங�ள் 
ந்வ்ை �ோைைமைோ� �ி்டக்�ப்ஜ்றும் தைோைோ்ளமைோ்ன அல்ைது ஜ்ோருததைமைற்ற 
தை்னிப்்டட ்ைன�்்ள ஒருந்ோதும் ஏற்றுக்ஜ�ோள்்ளக்கூடோது (அல்ைது 
உங�ளு்டே குடும்் உறுப்்பி்னர�ள் அல்ைது ஜேருங�ிே தை்னிப்்டட 
ேண்ர�ள் இது ந்ோனற ்ைன�்்ள ஏற்றுஜ�ோள்்ள அனுமைதைிக்�க்கூடோது). 

l ேைன ெோரந்தை எந்தை முைண்ோடு�்்ளயும், ேைன ெோரந்தை முைண்ோடு�ள் 
ஏற்்டும் ெோததைிேக்கூறு�்்ளயும் உட்னடிேோ� �்ட்பிடிததைலுக்�ோ்ன தை்ை்மை 
அலு்வைரிடம் ஜதைரி்வபிக்� ந்வணடும். 
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�ைன் ொரந்த முரண்்ாடு்கள்:  
நதாற்றங்கள் ்கவனததுக்குரியளவ
�ாம் செய்யநவ கூைாத குறிப்ிட்ை ெிை ்காரியங்கள் உள்ைன, 
ஏசனன்றால் அளவ �ைன் ொரந்த முரண்்ாடு்களை அல்ைது �ைன் 
ொரந்த முரண்்ாடு்கள் ந்ான்று நதாற்றைைிப்வற்ளற உருவாக்கும். 
அவற்றில் ்ின்வரு்ளவ்களும் உள்ைைஙகு்கின்றன:  

l	 �ைது �ிறுவனததுைன் வணி்கம் செய்யும் அல்ைது வணி்கம் செய்ய 
விரும்பும் �ிறுவனததிைைிருந்து அல்ைது யாநரனும் ஒருவரிைைிருந்து 
�ைக்்கா்கநவா அல்ைது �ம்முளைய குடும்்ததிற்்கா்கநவா 
்கைன்்களைப ச்றுதல்;

l	 �ைது குடும்் உறுப்ினர்களை அல்ைது �ாம் ்காதல் உறவில் 
இருக்கும் �்ர்களை ந�ரடியா்கநவா அல்ைது ைளறமு்கைா்கநவா 
நைற்்ாரளவயிடுதல்

l	 கூப்ர ஸைாண்ைரட் உைன் ந்ாட்டியிடும் அல்ைது வணி்கம் 
செய்ய விரும்பும் அல்ைது வணி்கம் செய்யும் ஒரு �ிறுவனதளத 
சொந்தைா்க ளவததிருததல் அல்ைது அந்த �ிறுவனததின் ஒரு 
்குதிளய சொந்தைா்க ளவததிருததல் அல்ைது அந்த �ிறுவனதநதாடு 
தனிப்ட்ை உறவு்களைக் ச்காண்டிருததல்

l	 கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ல் ்ணியாற்றுவதன் மூைம் �ாம் அறிந்து 
ச்காள்ளும் தனிப்ட்ை வாய்பபு்களைப ்யன்்டுததுதல்;

l	 தனிப்ட்ை ்ைன்்களுக்்கா்கநவா அல்ைது தன்னாரவப ்ணி 
அல்ைது சதாண்டு �ிறுவனச் நெளவ ந்ான்ற சவைிபபுறச் 
செயல்்ாடு்களுக்்கா்கநவா �ிறுவனததின் சொதளத அல்ைது 
த்கவளை ்களை்ிடிததலுக்்கான தளைளை அலுவைரின் குறிப்ிட்ை 
முன் அனுைதி இன்றி ்யன்்டுததுதல்;

l	 கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ல் �ம்முளைய ்ணி ொரந்த ச்ாறுபபு்கைில் 
குறுக்்கிடும் சவைிபபுற ்ணிளய அனுைதிததல்;

�ாங்கள் உங்களை �ம்்ியிருக்்கிநறாம்: இவற்ளறநயா அல்ைது எங்களுளைய �ன்னைதளதக் ந்காட்்ாட்டின் நவறு எந்த விதிைீறல்்களைநயா 
�ீங்கள் ்ாரததால், தயவுசெய்து ச�றிமுளற சதாைர்ான அறிக்ள்க ஆதார அளைபபு்களை சதாைரபுச்காள்ைவும்
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இை�ெிேமைோ்ன தை�்வல்

இர்கெியைான த்கவல்்களை �ாங்கள் ்ாது்காப்ா்க ளவததிருபந்ாம் என எங்களுளைய 
வாடிக்ள்கயாைர்களும், எங்களுளைய வணி்கப்ஙகுதாரர்களும் ைற்றும் எங்களுளைய 
ஊழியர்களும் எங்கள் ைீது �ம்்ிக்ள்க ளவததுள்ைனர. இதற்கு �ாம் அளனவரும் 
இர்கெியைான த்கவல்்களைக் ்கவனைா்க ள்கயாை நவண்டும் என்்தும், அவற்ளற 
அளனதது ந�ரங்கைிலும் விைாமுயற்ெியுைன் ்ாது்காக்்க நவண்டும் என்்தும் அவெியைா்க 
உள்ைது. 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் ்வைியுறுதது�ிறது:

l தைங�ளு்டே ந்வ்ை�்்ளச் ஜெய்்வதைற்கு இை�ெிேமைோ்ன தை�்வல்�ள் 
நதை்்வப்்டோதை மைற்ற்வர�ளுடன அததை�்வல்�்்ளப் ்�ிரந்துஜ�ோள்்ளக்கூடோது.

l ேிறு்வ்னததைிற்கு ஜ்வ்ளிநே இை�ெிேமைோ்ன தை�்வல்�்்ள ேோம் 
்�ிரந்துஜ�ோள்ளும்ந்ோது ெடடதது்ற்ேநேோ அல்ைது எங�ளு்டே உள்ளூர 
மை்னிதை்வ்ளத து்ற்ேநேோ ஜதைோடரபு ஜ�ோள்்ளவும். 

l இை�ெிேமைோ்ன தை�்வல்�்்ள அறிந்து ஜ�ோள்்ள உதநதைெிக்�ப்்டோதை ேோநைனும் 
ஒரு்வர ்ோரக்கும் ்வ்�ேபில் அததை�்வல்�்்ள ே�ல் எடுக்கும் இேந்தைிைம் 
அல்ைது ்�ிரந்து ஜ�ோள்்ளப்்டும் ்குதைி ந்ோனற இடங�்ளில் ்வபிடடுச் 
ஜெல்ைோதைரீ�ள் .

l மைற்ற்வர�ள் ேமைது உ்ைேோட்ை ந�ட� இேலும் ஒரு ஜ்ோது இடததைில் ்்வதது 
இை�ெிேமைோ்ன தை�்வல் குறிதது �ைந்து்ைேோடோதைரீ�ள்.

l ந்வறு ேோநைனும் ஒரு்வருக்கு அ்ளிக்�ப்்ட ந்வணடிே இை�ெிேமைோ்ன 
தை�்வல்�ள் தை்வறுதைைோ� ஜ்றப்்டடு்வபிடடோல், அ்தை முடிந்தை்வ்ை ெகீ்�ிைமைோ� 
ெடடதது்றக்குத ஜதைரி்வபிக்�வும் மைற்றும் அ்தை முனந்னோக்�ி அனுப்்ந்வோ 
அல்ைது ஏநதைனும் ்வ்�ேபில் அது ந்ோனற தை�்வல்�்்ள ்ேன்டுததைந்வோ 
கூடோது.  

l இை�ெிேத தைன்மை குறிததை ஏநதைனும் ஒப்்ந்தைங�்ளின அடிப்்்டேபில் 
்ைபிபுரியும் ஊழிேர�ள் அந்தை ஒப்்ந்தைங�்ளின ்வ்ைமு்ற�ள்  
�்ட்பிடிக்�ிறோர�்ளோ என்்தையும், ந�ள்்வபி�ள் அல்ைது ்பிைச்ெி்்ன�ள் 
ஜதைோடர்ோ� அ்வர�ள் ெடடதது்ற்ேத ஜதைோடரபு ஜ�ோள்�ிறோர�்ளோ 
என்்தையும் உறுதைி ஜெய்து ஜ�ோள்்ளவும். 

l ேிறு்வ்னததைிற்கு ஜ்வ்ளிநே ஜ்ோதுமைக்�ளுக்கு ஏற்�்னந்வ ஜதைரி்வபிக்�ப்்டோதை ேிதைி 
ெோரந்தை தை�்வல்�்்ளப் ்�ிரந்து ஜ�ோள்்ளக்கூடோது.

இை�ெிேமைோ்ன தை�்வல்: எனறோல் என்ன? 
�ிறுவனம் குறிதநதா அல்ைது �ம்முளைய வாடிக்ள்கயாைர்கள் குறிதநதா அல்ைது 
�ம்முளைய வணி்கப ்ஙகுதாரர்கள் குறிதநதா இதுவளர ச்ாதுைக்்களுக்குத 
சதரிவிக்்கப்ைாத, ச்ாதுவானது அல்ைாத, இர்கெியைான அல்ைது தனியுரிளையான எந்தத 
த்கவலும் இர்கெியைான த்கவல் ஆகும். இது உதாரணைா்கவும் ைற்றும் வரம்்ின்றியும் 
்ின்வருவனவற்ளற உள்ைைக்கு்கிறது:

l வணி்க யுக்தி்கள் அல்ைது திட்ைங்கள்;

l �ிறுவனததின் �ிதி �ிளைளை;

l முளறப்டியா்க ்ிரசுரிக்்கப்ைாத 
�ிறுவனததின் �ிதி ொரந்த த்கவல்்கள்;

l சதாழில்நுட்்ம், செயல்முளற்கள் 
ைற்றும் அளைபபு்கள்;

l எங்கள் தயாரிபபு்கள் ைற்றும் 
தயாரிபபு்களுக்்கான யுக்தி்கள் குறிதத 
த்கவல்்கள்; ைற்றும் 

l ஊழியர்கைின் ஊதியம் ெம்்ந்தப்ைாத 
தனிப்ட்ை த்கவல்்கள்.



அறிவுெோர ஜெோதது

�ாம் புதியவற்ளற புளனயும் ந்ாது �ைது வாடிக்ள்கயாைர்களு்கான ைி்கச்ெிறந்த 
தயாரிபபுப ச்ாருட்்களையும், நெளவ்களையும் �ாம் உருவாக்கு்கிநறாம். �ம்முளைய 
அறிவுொர சொதநத �ம்ளைத தனிததுவப்டுதது்கிறது, எனநவ �ாம் அவற்ளற அளனதது 
ந�ரங்கைிலும் ்ாது்காக்்க நவண்டும். �ாம் இளணந்து ்ணிபுரியும் அளனதது மூன்றாம் 
தரபபு �்ர்கைின் அறிவுொர சொதளதயும் �ாம் ்ாது்காக்்க நவண்டும். 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l அறிவுெோர ஜெோத்தை எப்்டி அ்டேோ்ளம் �ோை ந்வணடும் என்்தையும், 
அ்வற்்ற எப்்டி ்ோது�ோக்� ந்வணடும் என்்தையும் ேோம் புரிந்துஜ�ோள்்ள 
ந்வணடும்.

l ஒரு ஜ்ோருததைமைோ்ன ஜ்வ்ளிேபிடோ்மை ஒப்்ந்தைம் அமைைில் இல்ைோதை்வ்ை 
ேிறு்வ்னததைிற்கு ஜ்வ்ளிநே அறிவுெோர ஜெோத்தை ்�ிரந்துஜ�ோள்்ளக்கூடோது.

l ேோம் இ்ைந்து ்ைபிேோற்றும் அ்்ன்வரு்டே அறிவுெோரஜெோததுக்�்்ளயும், 
�ோப்புரி்மை�்்ளயும் ேோம் ்ோது�ோக்� ந்வணடும். 

l ேிறு்வ்னததைின ்வைபி�ச் ெின்னங�ள் மைற்றும் ்பிற தைேோரிப்புப் ஜ்ோருட�்ளின 
அ்டேோ்ளச் ெின்னங�ள் ஆ�ிே்வற்்றப் ்ேன்டுததும் ந்ோது ேிறு்வ்னததைின 
்வைபி�ச் ெின்னம் ஜதைோடர்ோ்ன ஜ�ோள்்�்ேப் ்பின்ற்ற ந்வணடும்.

l எந்தை ஒரு ஜ்வ்ளிேபிடோ்மை ஒப்்ந்தைம் ஜதைோடர்ோ்ன ேமைது ஜ்ோறுப்பு�ளுக்கும் 
அல்ைது ்பிற ஒப்்ந்தைம் ெோரந்தை ஜ்ோறுப்பு�ளுக்கு ேோம் மைரிேோ்தை 
அ்ளிக்� ந்வணடும் மைற்றும் ேமைது ஜெோந்தைத தை�்வல்�்்ள ேோம் ்ோது�ோக்� 
ஒநைமைோதைிரிேோ்ன ஜெேல்மு்ற�்்ளப் ்பின்ற்ற ந்வணடும்.

l ்வோடிக்்�ேோ்ளர குறிப்்பிடும் நேோக்�ததைிற்�ோ� மைடடுநமை ஒரு 
்வோடிக்்�ேோ்ளரின இை�ெிேமைோ்ன தை�்வல்�்்ளப் ்ேன்டுததை ந்வணடும்.

l அ்்னதது ்வைபி�ரீதைிேோ்ன ஜமைனஜ்ோருட�்்ளயும் ்வோங� ந்வணடும் அல்ைது 
அ்வற்றிற்கு உரிமைம் ஜ்ற ந்வணடும் மைற்றும் ே�ல் எடுப்்து ஜ்வ்ளிப்்்டேோ� 
அனுமைதைிக்�ப்்டோதை ்வ்ை ்வைபி�ரீதைிேோ்ன ஜமைனஜ்ோரு்்ள ே�ல் 
எடுக்�க்கூடோது.

l ஏநதைனும் ஒன்ற அறிவுெோர ஜெோததைோ� �ருதைந்வணடுமைோ என்து குறிதது 
உங�ளுக்கு ந�ள்்வபி�ள் இருந்தைோல் ெடடதது்றேபிடமைிருந்து ்வழி�ோடடுதை்ை 
ேோடவும்.

l அறிவுெோர ஜெோததுக்கு மைரிேோ்தை அ்ளிக்கும் ்வழஙகுேர�ந்ளோடு இ்ைந்து 
்ைபிேோற்றவும்.

அறிவு ெோர ஜெோதது எனறோல் என்ன

எங்களுளைய ்காபபுரிளை்கள், ்திபபுரிளை்கள், வணி்கச்ெின்னங்கள் ைற்றும் வணி்க 
இர்கெியங்கள் ஆ்கியளவ எங்களுளைய அறிவுொர சொததில் உள்ைைஙகு்கின்றன. 
அதற்்கான ெிை உதாரணங்கைில் ்ின்்வரு்ளவ உள்ைைஙகு்கின்றன:  

l தயாரிப்ின் வடிவளைபபு்கள் ைற்றும் 
வளர்ைங்கள்;

l எங்கள் ச்ாருட்்கைளவ்கைின் 
செய்முளற்கள்;

l புதிய தயாரிபபுக்்கான ஆராய்ச்ெி ைற்றும் 
நைம்்ாடு;

l சதாழில்நுட்் வடிவளைபபு அல்ைது 
செயல்முளறத தரவு்கள்;

l இர்கெியைான செயல்முளற்கள் ைற்றும் 
செய்நுட்் அறிவு; ைற்றும்

l யுக்திக்்கான திட்ைங்கள்.

எங�ளு்டே ்ைபிேபிடததைில் நேர்மைநே எங�்்ள இேக்கு�ிறது 19
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l ெந்்தைப்்டுததுதைலுக்�ோ்ன ஜ்ோருட�ள்

l தை்னிப்்டட தைைவுப் ்ோது�ோப்பு

l �்வ்னமைோ்ன தை�்வல் ஜதைோடரபு

l  ெமூ� ஊட�ம்

l  தைேோரிப்புப் ஜ்ோரு்ளின தைைம் 

l ்வைபி� ேம்்பிக்்�ேபின்மைமைற்றும் ேிேோேமைோ்ன ந்ோடடி

l ்ைபிக்ஜ�ோ்ட�ள் மைற்றும் ந�்ளிக்்�

l  ைஞெ ஒழிப்பு மைற்றும் ஊழல் தைடுப்பு 

l ்வரததை� �டடுப்்ோடு�ள்

l உள் ்வைபி�ம்

ெந்்தைேபில்  
ந�ரளைநய 
எங்களை 
இயக்கு்கிறது

20
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தை்னிப்்டட தைைவு�்ளின ்ோது�ோப்பு 

கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ல் �ாங்கள் எங்களுளைய வாடிக்ள்கயாைர்கைின், வழஙகு�ர்கைின், 
ெ்க்ணியாைர்கைின் ைற்றும் �ாங்கள் வணி்கம் செய்யும் ைற்ற அளனவரின் 
அந்தரங்கததிற்கும் ைதிபபு அைிக்்கிநறாம் ைற்றும் இநத ைதிபள் எங்கள் வழஙகு�ர்களும் 
அைிக்்க நவண்டும் என �ாங்கள் எதிர்ாரக்்கிநறாம். தனிப்ட்ை த்கவல்்களை �ாம் எப்டி 
ள்கயாை நவண்டும் என �ைக்கு கூறும் ்ின்வரும் ெட்ைங்களைப ்ின்்ற்ற நவண்டும் 
என்்நத இதன் ச்ாருைாகும். �ாம் நெ்கரிக்கும், செயைாக்்கம் செய்யும் ைற்றும் நெைிக்கும் 
அளனதது த்கவல்்களையும் ்ாது்காக்்க நவண்டும் என்்தும் இதன் ச்ாருைாகும். 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l தைைவுப் ்ோது�ோப்பு ஜதைோடர்ோ்ன ஒரு ்வபிதைிமீைற்ை ெரிேோ்ன ே்ர�்ளிடம் 
ஜதைரி்வபிப்்து உட்ட ஜ்ோருந்தைக்கூடிே அ்்னதது தைைவுப் ்ோது�ோப்பு மைற்றும் 
அந்தைைங�ம் ஜதைோடர்ோ்ன ெடடங�்்ளப் ்பின்ற்றி ேோம் ேடக்� ந்வணடும்.

l ஊழிேர�ள், ்வோடிக்்�ேோ்ளர�ள், ்வபிற்்்்னேோ்ளர�ள் அல்ைது ்பிற ்வைபி�ப் 
்ஙகுதைோைர�ள் குறிததை தை்னிப்்டட தை�்வல்�்்ள அனுமைதைிேபினறி ஒருந்ோதும் 
ேோங�ள் ்�ிரந்து ஜ�ோள்்ள மைோடநடோம்.

l ேம்மீைதுள்்ள ேம்்பிக்்�ேோல் ேம்மைிடம் அ்ளிக்�ப்்டடுள்்ள தை்னிப்்டட 
தை�்வல்�்்ள (ஜெேல்தைிறன-ேிர்வோ�ம் ஜதைோடர்ோ்ன ஆ்வைங�ள், 
ஊதைிேம் குறிததை தை�்வல்�ள், ஜெை்வ்ீன அறிக்்��ள் அல்ைது மைருதது்வத 
தை�்வல்�ள்) ்ோது�ோக்� ந்வணடும் மைற்றும் அ்்வ ஓர அங�ீ�ரிப்்டோதை 
ே்ைோல் அணு�ப்்டு்வ்தைத தைடுக்� அ்வற்்ற ஒரு ்ோது�ோப்்ோ்ன இடததைில் 
(ேிறு்வ்னததைின ்வ்ைததை்ள இேக்��ம் ந்ோனற்வற்றில்) மைடடுநமை நெமைிக்� 
ந்வணடும்.

l ஒரு ்ைபி்ேப் பூரததைிஜெய்ே நதை்்வப்்டோதை ்டெததைில் எந்தை ஒரு ே்ரின 

தை்னிப்்டட தை�்வ்ையும் ஒருந்ோதும் ேோங�ள் அணு� மைோடநடோம். 

தை்னிப்்டட தை�்வல்�ள்: எனறோல் என்ன?
ஒரு தனி�்ளர அளையாைம் ்காண உதவும் த்கவல்்கநை தனிப்ட்ை த்கவல்்கள் ஆகும். 
அது எந்த வடிவிலும் இருக்்கைாம் –்கா்கித வடிவம், ைின்னணு வடிவம் அல்ைது ெததைா்க 
ந்ெியளவ கூை – ைற்றும் இதில் முழுபச்யர்கள், மு்கவரி்கள், ைின்னஞ்ெல் மு்கவரி்கள், 
சதாளைந்ெி எண்்கள், ்கைனட்ளை த்கவல்்கள் ைற்றும் ்ைவும் உள்ைைஙகும். 

ெந்்தைப்்டுததுதைலுக்�ோ்ன ஜ்ோருட�ள்

ந�ரளைக்்கான எங்கள் ச்ாறுபபுளைளையானது அளனதது ந�ரங்கைிலும் எங்களுளைய 
வாடிக்ள்கயாைர்களுக்கு �ம்்ிக்ள்களய ஏற்்டுததி அளத ந்ணிப ்ராைரிக்்க எங்களை 
வைியுறுதது்கிறது. �ியாயைற்ற, ஏைாற்றக்கூடிய அல்ைது தவறா்க வழி�ைததக்கூடிய 
வள்கயில் எங்களுளைய தயாரிபபு்களை �ாங்கள் ஒருந்ாதும் விைம்்ரப்டுததைாட்நைாம். 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l எங�ளு்டே தைேோரிப்பு�ள் குறிதது உண்மைேோ்ன மைற்றும் துல்ைிேமைோ்ன 
தை�்வல்�்்ளப் ்�ிரந்து ஜ�ோள்்வதைன மூைம் எங�ள் ்வோடிக்்�ேோ்ளர�ள் 
தை�்வல்�்ளின அடிப்்்டேபில் முடிவு�்்ள எடுக்� அ்வர�ளுக்கு ேோங�ள் உதை்வ 
ந்வணடும். 

l ்வைபி�ததைில் ஜ்வற்றிஜ்ற ஒரு ்வோடிக்்�ேோ்ள்ை ஒருந்ோதும் தை்வறோ� 
்வழிேடததை மைோடநடோம் அல்ைது ்வோடிக்்�ேோ்ளரிடம் தை�்வல்�்்ள ஒருந்ோதும் 
மை்றக்� மைோடநடோம். 

l ேமைது ந்ோடடிேோ்ளர�்ளின தைேோரிப்பு�ள் மைற்றும் நெ்்வ�ள் குறிதது தை்வறோ்ன 
தை�்வல்�்்ள ஒருந்ோதும் அ்ளிக்� மைோடநடோம்.
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ஜ்ோதுமைக்�ளுக்குத ஜதைரி்வபிக்�ப்்டோதை தை�்வல்�ள் எனறோல் என்ன? 

தனிப்ட்ை �்ர்கைின் த்கவல்்களை �ாம் ்ாது்காப்து ந்ான்று அறிவுொர சொதது, 
�ைது �ிதி ொரந்த தாக்்கல்்கைில் முளறப்டி சவைியிைப்ைாத �ிதிொரந்த த்கவல்்கள் 
ைற்றும் வணி்கம் குறிதத ்ிற ச்ாருள் ொரந்த த்கவல்்கள் உட்்ை �ிறுவனம் குறிதது 
ச்ாதுைக்்களுக்குத சதரிவிக்்கப்ைாத த்கவல்்களையும் �ாம் ்ாது்காக்்க நவண்டும். ஒரு 
விரிவான புரிதலுக்கு இர்கெியைான த்கவல் (்க்்கம்18), அறிவுொர சொதது(்க்்கம்19), 
உள்வணி்கம் (்க்்கம் 30) ைற்றும் ச்ாருள் ொரந்த த்கவல் (்க்்கம் 30) ஆ்கிய ்ிரிவு்களைப 
்ாரக்்கவும்.

த்கவல் சதாைரபுத துளற உட்்ை ெட்ைததுளறயின் அல்ைது அங்ீக்கரிக்்கப்ட்ை �ிறுவனப 
்ிரதி�ிதியின் எழுததுபபூரவைான முன் அனுைதியின்றி ெமூ்க ஊை்கங்கள் உள்ைிட்ை எந்த 
வழியிலும் ்ின்வருவனவற்ளறப ்்கிரக்கூைாது:

�்வ்னமைோ்ன தை�்வல் ஜதைோடரபு 

எங்கள் �ிறுவனம் குறிதத உண்ளையான ைற்றும் துல்ைியைான த்கவல்்களைப ்்கிரந்து 
ச்காள்ை எங்கள் வாடிக்ள்கயாைர்களும், எங்கள் முதைீட்ைாைர்களும், ச்ாதுைக்்களும் 
எங்களைநய �ம்்ியுள்ைனர. எனநவ தான் கூப்ர ஸைாண்ைரட் ொர்ா்க ந்ெ குறிப்ிட்ை 
ெிை தனி�்ர்களுக்கு ைட்டுநை அதி்காரம் அைிக்்கப்ட்டுள்ைது. எங்களுளைய செய்தி்கள் 
துல்ைியைா்கவும், முரண்்ாடு்கள் இன்றியும் இருப்ளத இது உறுதி செய்்கிறது 
ைற்றும் எங்களுளைய செய்தி்கள் ஓர அங்ீக்கரிக்்கப்ட்ை �ிறுவனப ்ிரதி�ிதியால் 
அைிக்்கப்டுவளதயும் இது உறுதி செய்்கிறது. 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l கூப்்ர ஸ்டோணடரட ெோர்ோ� ந்சு்வதைற்�ோ்ன தை�்வல்ஜதைோடரபுத 
து்றேபின அனுமைதைிேபினறி ெமூ� ஊட�ங�ள் உட்ட ஊட�ததைிற்ந�ோ, 
முதைலீடடோ்ளர�ளுக்ந�ோ அல்ைது ஜ்ோதுமைக்�ளுக்ந�ோ எந்தை ்வபிதைமைோ்ன 
தை�்வ்ையும் அனுப்்க்கூடோது அல்ைது அ்வர�ந்ளோடு தை�்வல் ஜதைோடரபு 
நமைற்ஜ�ோள்்ளக்கூடோது.

l ்வழஙகுேர ேற்ெோனறிதைழ ்வழஙகும் �்தை�்ளில் உள்்ளடக்�ப்்ட ஜ்ருேிறு்வ்ன 
தை�்வல்ஜதைோடரபுத து்றேபின அனுமைதைி்ேப் ஜ்றவும். 

l தை்னிப்்டட �ைக்கு�்ளில் ேிறு்வ்னத்தைக் குறிப்்பிடும் ந்ோது ெமூ� 
ஊட�ங�ளுக்�ோ்ன ்வழி �ோடடுதை்ைப் ்பின்ற்றவும். நமைலும் தை�்வல்�ளுக்கு 
்க்�ம் 23 ஐப் ்ோரக்�வும். 

l ேிறு்வ்னம் குறிததை தை�்வ்ை ஊட�ங�்ளில் உள்்ள ேோநைனும் ஒரு்வநைோ 
அல்ைது ஜ்ோதுமைக்�்ளில் ேோநைனும் ஒரு்வநைோ ந�டடோல் தை�்வல்ஜதைோடரபுத 
து்ற்ேத ஜதைோடரபு ஜ�ோள்்ளவும். 

l வணி்க யுக்தி்கள் அல்ைது திட்ைங்கள்;

l �ிறுவனததின் �ிதி �ிளைளை; 

l வருைானம் குறிதத புள்ைிவி்ரங்கள் 
ைற்றும் ந்ாக்கு்கள் (டிசரண்டு்கள்);

l முக்்கிய �ிரவா்கததில் செய்யப்டும் 
ைாற்றங்கள்;

l உரிளை ந்காரும் வழக்கு்கள் குறிதத 
முக்்கிய த்கவல்்கள்;

l ள்கய்கப்டுததுதல்்கள் ைற்றும் 
விற்்ளன;

l சதாழில்நுட்்ம், செயல்முளற்கள் 
ைற்றும் அளைபபு்கள்;

l எங்கள் தயாரிபபு்கள் ைற்றும் 
தயாரிபபு்களுக்்கான யுக்தி்கள் குறிதத 
த்கவல்்கள்; ைற்றும்

l ஊழியர்கைின் தனிப்ட்ை த்கவல்்கள்.
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ெமூ� ஊட�ம்
ெமூ்க ஊை்கதளத ்யன்்டுததும் அளனதது ந�ரங்கைிலும் �ாம் திறளையா்கவும், 
ெிந்திததும் செயல்்ை நவண்டும் ைற்றும் �ம்முளைய ெமூ்க ஊை்கம் சதாைர்ான 
ச்காள்ள்களயக் ்களை்ிடிக்்க நவண்டும்.. ஆன்ளைனில் �ாம் கூறும் அல்ைது செய்யும் 
எதுவும் �ைது �ிறுவனததிற்கு, வாடிக்ள்கயாைர்களுக்கு அல்ைது ெ்க்ணியாைர்களுக்கு 
தீஙகு விளைவிக்்கக்கூைாது. விரிவான புரிதலுக்கு, தயவுசெய்து  இளணயதைததில் 
இடுள்கயிைப்ட்டுள்ை கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ன் ெமூ்க ஊை்கக் ச்காள்ள்களயப 
்ாரளவயிைவும். 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் ்பின்வருமைோறு 

ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l எப்ந்ோதும் ஜதைோழில்ரீதைிேோ�வும், மைரிேோ்தைேோ�வும் இருக்� ந்வணடும் என்்தை 

ேி்்ன்வபில் ஜ�ோள்்ளவும்.

l ஒவஜ்வோரு தை்னிே்ரும் ஆன்ை்னில் ்தைிவு ஜெய்யும்   ்வபிஷேததைிற்கு அததை்னிே்நை 

முழு ஜ்ோறுப்்ோ்வோர என்்தை ேி்்ன்வபில் ஜ�ோள்்ளவும். 

l ேிறு்வ்னததைின �ைபி்னி�்்ளப் ்ேன்டுததும் ந்ோது அதைில் அந்தைைங�ம் 

�ோக்�ப்்டும் எனற எதைிர்ோரப்பு இருக்�க்கூடோது என்்தையும் மைற்றும் ேிறு்வ்னம் 

அதைன �ைபி்னி�்ளிலும், உ்�ைைங�்ளிலும் நமைற்ஜ�ோள்்ளப்்டும் அ்்னதது 

ஜெேல்்ோடு�்்ளயும் ஆய்வு ஜெய்ேக்கூடும் அல்ைது �ண�ோைபிக்�க்கூடும் 

என்்தையும் ேி்்ன்வபில் ஜ�ோள்்ளவும்.

l ெமூ� ஊட�த்தை ஜ்ோறுப்புடன ்ேன்டுததை ந்வணடும்: இழிவு்டுததும் அல்ைது 

மை்ன்தைப் புண்டுததும் ்வபிஷேங�ள் தை்டஜெய்ேப்்டடுள்்ள்ன. 

l ெமூ� ஊட�மைோ்னது ்ைபிேபில் குறுக்�ிடோமைல் இருக்கும் ்டெததைில் மைடடுநமை 

அல்ைது ேிேோேமைற்ற ்வ்�ேபில் நேைத்தை எடுததுக்ஜ�ோள்்ளோதை ்டெததைில் மைடடுநமை 

்ைபிேபின ந்ோது ெமூ� ஊட�ங�்்ளப் ்ேன்டுததை ந்வணடும். 

l கூப்்ர ஸ்டோணடரட குறிததை அல்ைது , எங�ளு்டே ்வோடிக்்�ேோ்ளர�ள் அல்ைது 

்வழஙகுேர�ள் குறிததை இை�ெிேமைோ்ன அல்ைது ஜ்ோதுமைக்�ளுக்குத ஜதைரி்வபிக்�ப்்டோதை 

தை�்வல்�்்ள ஒருந்ோது ்�ிைக்கூடோது. மைற்ற்வர�்ளின அந்தைைங�ததைிற்கு மைரிேோ்தை 

அ்ளிக்� ந்வணடும் மைற்றும் அ்வர�ளு்டே ்தைிவு�ள் அல்ைது ஆ்வைங�்்ள 

அனுமைதைிேபினறி ஆன்ை்னில் ்�ிைக்கூடோது. 

l ்ைபிக்கு ஜ்வ்ளிநே ெமூ� ஊட�ங�்்ளப் ்ேன்டுததும் ந்ோது உங�ளு்டே 

எந்தை ஓர ்தைிவும்  ேிறு்வ்னததைின �ருததுக்�்்ள எந்தை ்வ்�ேபிலும் 

்பிைதைிேிதைிதது்வப்்டுததும் ்வ்�ேபில் அ்மைேக்கூடோது அல்ைது ேிறு்வ்னததைின 

ெோர்ோ� ந்சு்வதைோ� இருக்�க்கூடோது என்்தைத ஜதை்ளி்வோ� உறுதைி ஜெய்து ஜ�ோள்்ள 

ந்வணடும்.

l கூப்்ர ஸ்டோணடரட ெோர்ோ� எ்தைக் குறிததும் �ருதது ஜதைரி்வபிக்�ந்வோ அல்ைது 

்தைிவு ஜெய்ே (post)  ஊழிேர�ளுக்கு அனுமைதைி இல்்ை என்்தை ேி்்ன்வபில் 

ஜ�ோள்்ளவும். ஜ்ருேிறு்வ்ன தை�்வல் ஜதைோடரபுத து்றேபி்னர மைற்றும் குறிப்்பிடட 

்ைபிக்�ோ� ேிேமைிக்�ப்்டட ே்ர�ள் ஆ�ிநேோர மைடடுநமை அலு்வை� ரீதைிேோ்ன 

தை�்வல் ஜதைோடரபு�்்ள இடு்�ேபிட அனுமைதைிக்�ப்்டு�ிறோர�ள்.  

கூப்்ர ஸ்டோணடரட ேிறு்வ்னததைின அ்்னதது ெமூ� ஊட�ச் நெ்னல்�ளுக்கும் 

ஜ்ருேிறு்வ்ன தை�்வல் ஜதைோடரபுத து்றேோல் அனுமைதைி அ்ளிக்�ப்்ட ந்வணடும்.

ெமூ� ஊட�ம் எனறோல் என்ன?

“ெமூ்க ஊை்கம்” என்று �ாங்கள் கூறும் ந்ாது, ெமூ்க வளைததைங்கள், வளைபபூக்்கள், 
்கருததுக்்கள், அரட்ளை அளற்கள் ைற்றும் இளணயதைங்கள் உள்ைிட்ை அளனதது ஆன்ளைன் 
்கருததுப ்ரிைாற்றங்களையும் �ாங்கள் அரததததில் எடுததுக்ச்காள்்கிநறாம். �ாம் ்திவு செய்யும்  
்ைங்கள் ைற்றும் ைறு ்திவு செய்யும் ைற்றும் ைற்ற �்ர்கைின் ்திவு ்களுக்கு வரபச்றும் 
எதிரவிளைவு்கள் ஆ்கியவற்றிற்கும் �ம்முளைய �ன்னைதளதக் ந்காட்்ாடு ச்ாருந்தும். 

ெமூ்க ஊை்கம்: 
்கண்ணியைா்கவும், 
ந�ரளையா்கவும் ைற்றும் 
்கவனைா்கவும் இருக்்கவும்.
ெமூ்க ஊை்கதளதப ச்ாறுபபுைன் ்யன்்டுததுதல் என்்தன் 
அரததம் என்னசவன்றால் உங்களுளைய இடுள்க்கள் உங்களைச் 
சுற்றியுள்ைவர்களை எப்டி ்ாதிக்்கக்கூடும் என ெிந்தளன செய்வநத 
ஆகும். உங்களுளைய வாரதளத்கள் முரட்டுததனைா்கவும், 
அவைதிக்கும் வள்கயிலும் அல்ைது வணி்கரீதியில் இல்ைாைலும் 
இருக்்கிறதா? �ீங்கள் ்கவனக்குளறவா்க இர்கெியைான தனியுரிளைத 
த்கவல்்களை சவைிப்டுததுவரீ்கைா? ச்ரு�ிறுவன த்கவல் சதாைரபுத 
துளறயிைிருந்து அனுைதிளயப ச்றாைல் �ிறுவனததின் ொர்ா்க 
ஒருந்ாதும் ந்ொதீர்கள்.

்ச்்ெ ்வபி்ளக்கு: ்�ிர்வதைற்கு ெரிேோ்ன்்வ

உங�்்ள மைடடும் உள்்ளடக்�ிே தை்னிப்்டட �்தை�ள் மைடடும்.

மைஞெள் ்வபி்ளக்கு: ்�ிர்வதைற்கு முன்ோ� ெிந்தைிக்�வும்

ேிறு்வ்னத்தை அல்ைது அதைன ்வோடிக்்�ேோ்ளர�்்ள, 
்வழஙகுேர�்்ள அல்ைது ஊழிேர�்்ளக் �ோேப்்டுததும் �்தை�ள். 

ேிறு்வ்னததைின ்வபிற்்்்னப் ஜ்ோரு்்ள ேீங�ள் அைபிந்து 
ஜ�ோணடிருக்கும் பு்�ப்்டங�ள் அல்ைது எதைிர்ோைோதை ்வபிதைமைோ� 
இை�ெிேத தை�்வல்�்்ள ்�ிைக்கூடும் ேிறு்வ்னப் ்குதைிேபில் 
எடுக்�ப்்டட உங�ள் பு்�ப்்டங�ள்.

ெி்வப்பு ்வபி்ளக்கு: ஒருந்ோதும் ்�ிைக்கூடோது

முைடடுததை்னமைோ்ன அல்ைது மைரிேோ்தைக் கு்ற்வோ்ன அறிக்்��ள்.

ேிறு்வ்னம், அதைன ்வோடிக்்�ேோ்ளர�ள் அல்ைது ்வழஙகுேர�ள் 
குறிததை இை�ெிேமைோ்ன தை�்வல்�ள்.

மைற்ஜறோரு ஊழிேர அல்ைது ்வழஙகுேர குறிததை ஊதைிேம் 
ெம்்ந்தைப்்டோதை தை்னிப்்டட தை�்வல்�ள்.

கூப்்ர ஸ்டோணடரட அல்ைது ஒரு மூனறோம் தைைப்்பி்னருக்குச் 
ஜெோந்தைமைோ்ன அறிவுெோர ஜெோதது.
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தைேோரிப்புப் ஜ்ோரு்ளின தைைம்

கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ல் தரநை எங்களுளைய முக்்கியைான ைதிப்பீடு்கைில் 
ஒன்றா்க இருக்்கிறது. எங்களுளைய தயாரிபபு்கைில் ்காட்ைப்டும் ந�ரளையானது 
எங்களுக்கும், எங்களுளைய சவற்றிக்கும் ைி்கவும் முக்்கியைானதாகும். �ாங்கள் எங்கள் 
வாடிக்ள்கயாைர்களுக்கும், வணி்கப ்ஙகுதாரர்களுக்கும் ்ாது்காப்ான, உயரதரததிைான 
தயாரிபபு்களை வழஙகு்கிநறாம். எங்களுக்குப ச்ாருந்தக்கூடிய அளனதது ச்ைரல் 
நதளவ்களையும் ைற்றும் வாடிக்ள்கயாைர ்ாது்காபபு ைற்றும் தரம் ஆ்கியவற்றிற்்கான 
நதளவ்களையும் �ாங்கள் பூரததி செய்வளத உறுதி செய்ய எங்கைிைம் செயல்முளற்களும், 
்கட்டுப்ாடு்களும் அைைில் உள்ைன. தங்களுளைய தயாரிபபு்கள் ைற்றும் நெளவ்கைின் 
தரததிற்கு உததிரவாதம் அைிக்கும் வழஙகு�ர்கநைாடு ைட்டுநை �ாங்கள் ்ணிபுரிநவாம் 
ைற்றும் எங்களுளைய வழஙகு�ர்களை எங்களுளைய உயரந்த தர�ிளை்களுக்கு ்தில் 
சொல்லும் ச்ாறுபபு ச்காண்ைவர்கைா்க �ாங்கள் ளவததிருக்்கிநறாம். 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l ேமைது ்ைபி ெோரந்தை ஜ்ோறுப்பு�ளுக்கு ஜ்ோருந்தைக்கூடிே நதை்்வ�ள் மைற்றும் 
�டடுப்்ோடு�ள் ஆ�ிே்வற்்ற புரிந்து ஜ�ோணடு அ்வற்றிற்கு இைங�ி ேடக்� 
ந்வணடும்.

l தைேோரிப்்பின அ்்னதது ்வபி்வைக்குறிப்பு�்்ளயும் ்பின்ற்ற ந்வணடும்.

l உற்்ததைி ஜெேல்மு்ற�்்ளயும், தைைக்�டடுப்்ோடடு ஜெேல்மு்ற�்்ளயும் 
்பின்ற்றி ேடக்� ந்வணடும்.

l ேோங�ள் ்வழஙகுேர�்்ளத நதைரந்ஜதைடுக்கும்ந்ோஜதைல்ைோம் நேர்மைக்கும், 
எங�ளு்டே தைேோரிப்பு�்ளின தைைததைின மீைது ேோங�ள் ஜ�ோணடுள்்ள 
ஜ்ோறுப்பு்ட்மைக்கும் முனனுரி்மை அ்ளிக்�ப்்டும்.

l ஒரு தைேோரிப்்பில் அல்ைது நெ்்வேபில் ஜ்ோருந்தைக்கூடிே ெடடங�ள், 
ஜெேல்மு்ற�ள் அல்ைது உடபுறக் �டடுப்்ோடு�ள் ்பின்ற்றப்்ட்வபில்்ை எனற 
�்வ்ை�ள் ேம்மைிடம் இருந்தைோல் அதுகுறிதது ேோம் ந்ெ ந்வணடும். 

l ேமைது ்வழங�ல் ெங�ிைிேபில் ந்ோைித தைேோரிப்பு�்்ள அ�ற்ற ேமைது 
அதைி�ோைததைில் உள்்ள உள்்ள அ்்னத்தையும் ஜெய்ே ந்வணடும். 

l அ்்னதது நெோதை்்னத தைைவு�்ளின துல்ைிேததைன்மை்ேயும், நேர்மை்ேயும் 
உறுதைி ஜெய்ே ந்வணடும். 
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ேம்்பிக்்�ேபின்மை  மைற்றும் ேிேோேமைோ்ன ந்ோடடி 

எங்களுளைய உை்கததரததிைான தயாரிபபு்கைின் தரம் ைற்றும் ைதிபபு ஆ்கியவற்றின் 
வழியா்கநவ �ாங்கள் வணி்கதளதப ச்று்கிநறாம் ைற்றும் �ாங்கள் �ியாயைற்ற 
வணி்க �ளைமுளற்கள் மூைம் வணி்கதளதப ச்றுவதில்ளை. வாடிக்ள்கயாைர்களைப 
்ாது்காக்்கவும், ெந்ளத்களைப ந்ாட்டிக்குரியதா்க ளவததிருக்கும் ச்ாருட்டும் 
வடிவளைக்்கப்ட்ை யு.எஸ-ன் வணி்கபந்ாட்டிக்்கான �ம்்ிக்ள்கயின்ளை ெட்ைங்கள் உட்்ை 
உைச்கங்கிலும் ்ை ெட்ைங்கள் உள்ைன. இளவ ெிக்்கைானளவயா்க இருக்்கக்கூடும் ைற்றும் 
இளவ ஒரு �ாட்டிைிருந்து ைற்சறாரு �ாட்டிற்கு ைாறு்ைக்கூடும். �ாங்கள் எஙகு வணி்கம் 
செய்தாலும் அளனதது ந�ரங்கைிலும் இந்தச் ெட்ைங்களை �ாங்கள் ்களை்ிடிக்்கிநறாம் 
ைற்றும் இளதநய �ாங்கள் எங்கள் வழஙகு�ர்கைிைமும் எதிர்ாரக்்கிநறாம். 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l நதை்்வேோ� இருக்கும் ்வைம்புக்குட்டட சூழேி்ை�்ளிலும் மைற்றும் ெடடததைோல் 
அனுமைதைிக்�ப்்டும் �ோைைங�ளுக்�ோ�வும் தை்வபிை மைற்ற நேைங�்ளில் ேமைது 
ந்ோடடிேோ்ளர�்ளின ஊழிேர�ந்ளோடு உள்்ள ஜதைோடர்் தை்வபிரக்�வும்.

l ்பின்வரும் ்வபிஷேங�்்ள ஒருந்ோதும் ந்ோடடிேோ்ளர�ளுடன ்வபி்வோதைிக்�க் 
கூடோது: ்வபி்ை�ள் அல்ைது ்வபி்ை-ஜதைோடர்ோ்ன தை�்வல்�ள், ஏைங�ள் அல்ைது 
�ருததுருக்�ள் ஜதைோடர்ோ்ன தை�்வல்�ள், ெந்்தை�்ளின ்பிரிவு அல்ைது ஒதுக்�ீடு 
அல்ைது எந்தை ஒரு மூனறோம் தைைப்ந்ோடும் எங�ளுக்கு உள்்ள ்வைபி�த 
ஜதைோடரபு�ள்.

l முனபு ஒரு ந்ோடடிேோ்ளருக்�ோ� ்ைபி ஜெய்தை ஊழிேர�்ளின ஜ்வ்ளிேபிடோ்மை 
ஒப்்ந்தைங�ளுக்கு மைதைிப்்்ளிக்�வும்.

l ந்ோடடி்ேக் �டடுப்்டுததும் ்வபிதைததைில் ந்ோடடிேோ்ளருடன ஓர ஒப்்ந்தைத்தை 
ஒருந்ோதும் நமைற்ஜ�ோள்்ளோதைரீ�ள். 

l ந்ோடடிேோ்ளர�ள் குறிததை தை�்வல்�்்ள ேிேோேமைோ�வும், மு்றேோ்ன நெ்னல்�ள் 
்வழிேோ�வும் நெ�ரிக்�வும் மைற்றும் அ்வற்்ற ஒருந்ோதும் ைஞெம் அல்ைது 
தைிருடடு மூைம் நெ�ரிக்�ோதைரீ�ள்.

l ்வோடிக்்�ேோ்ளர�்ளோ�வும் அல்ைது ந்ோடடிேோ்ளர�்ளோ�வும் இருக்கும் 
்வபிற்்்்னேோ்ளர�ளுடன ஏற்்ோடு�்்ள ஜெய்துஜ�ோள்ளும் ந்ோது 
ெடடதது்றேபிைிருந்து ்வழி�ோடடுதை்ை ேோடவும்.

l ்வரததை� ெங�க் கூடடங�்ளில் �ைந்துஜ�ோள்ளும் ந்ோது குறிப்்ோ� 
்வைபி�ப்ந்ோடடிக்�ோ்ன ெடடங�்்ள மு்றப்்டுததும் ்வபிதைி�ள் மைற்றும் 
ஜ�ோள்்��ள் குறிதது �்வ்னமைோ� இருக்�வும். 

l ஒரு ந்ோடடிேோ்ளருடன ஏநதைனும் ஒரு ஒப்்ந்தைததைிற்குள் நு்ழ்வது குறிதது 
உங�்்ள அணு�ி்னோல் ெடடதது்ற்ே ஜதைோடரபு ஜ�ோள்்ளவும். 

தை்ட ஜெய்ேப்்டட ஒப்்ந்தைங�ள் – அ்்வ எனஜ்னன்ன? 
�ியாயைான ந்ாட்டிளயக் ்கட்டுப்டுததும் அல்ைது ெரவநதெ ஒப்ந்தங்களை 
அல்ைது ந�ரளைக்்கான எங்கள் �ிறுவனததின் ச்ாறுபபுளைளைளய ைீறும் ந�ாக்்கில் 
அளைந்த ஒப்ந்தங்கள் தளைசெய்யப்ட்ை ஒப்ந்தங்கள் ஆகும். இதில் ்ின்வரு்ளவ 
உள்ைைஙகு்கின்றன:

l விளை்களை முடிவு செய்வதற்்கான 
அல்ைது ்ராைரிப்தற்்கான 
ஒப்ந்தங்கள்;

l விளை வளரயளற்கள் அல்ைது 
விற்்ளனயின் ்ிற �ி்ந்தளன்கள் 
குறிதத ஒப்ந்தங்கள்; 

l குறிப்ிட்ை ெிை வாடிக்ள்கயாை்களுக்கு 
யார விற்்ளன செய்ய நவண்டும் 
அல்ைது குறிப்ிட்ை ெிை ்குதி்களுக்குள் 
யார விற்்ளன செய்ய நவண்டும் 
அல்ைது குறிப்ிட்ை ெிை தயாரிபபு்களை 
யார விற்்ளன செய்ய நவண்டும் 
என்்து குறிதத ஒப்ந்தங்கள்; ைற்றும்

l குறிப்ிட்ை ெிை வழஙகு�ர்களுைன் 
அல்ைது வாடிக்ள்கயாைர்களுைன் 
வணி்கதசதாைரபு நைற்ச்காள்ை 
ைறுக்கும் ஒப்ந்தங்கள். 
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்ச்்ெ ்வபி்ளக்கு: இந்தைப் ்ரிசு�ள் ஜ்ோது்வோ� 
ெரிேோ்ன்்வேோ� இருக்கும்:

l வணி்கம் சதாைர்ான ்கைந்துளரயாைல் நைற்ச்காள்ைப்டும் இைததில் 
�ியாயைான விளை ச்காண்ை ைதிய உணவு;

l ந்னாக்்கள், குவளை்கள் அல்ைது �ாட்்காட்டி்கள் ந்ான்ற 
வணி்கதளத ஊக்குவிப்தற்்கான ச்ாருட்்கள்; 

l ஊழியர்கைிளைநய ்்கிரந்து ச்காள்ைப்டும் ந�ாக்்கில் ச்றப்டும் 
விளரவில் ச்கட்டுவிடும் ச்ாருட்்கள் (உ.ம். ்ரிசுக் கூளை்கள், 
விடுமுளற குக்்ீகஸ); ைற்றும்

l ஒரு விடுமுளறளய அல்ைது ஒரு ெிறபபு �ி்கழச்ெிளய 
ச்காண்ைாடுவதற்்கான ெிறிய பூஙச்காதது.

மைஞெள் ்வபி்ளக்கு: இந்தைப் ்ரிசு�ள் ஜ்ோது்வோ� ெரிேோ்ன்்வ 
அல்ை:

l டிக்ச்கட்டு்கள் அளனததும் விற்றுததீரந்த ஓர இளெ �ி்கழச்ெிக்்கான 
அல்ைது விளையாட்டு �ி்கழச்ெிக்்கான விளையுயரந்த டிக்ச்கட்டு்கள்;

l ஒயின் ்ாட்டில்்கள் �ிரம்்ிய கூளை; ைற்றும்

l ஒரு வாடிக்ள்கயாைருக்்கா்க அல்ைது ஒரு வாடிக்ள்கயாைருைன் 
ஆைம்்ரைான வார இறுதி �ாள் ச்காண்ைாட்ைம்.

ெி்வப்பு ்வபி்ளக்கு: இந்தைப் ்ரிசு�ள் ஒருந்ோதும் ெரிேோ்ன்்வ 
அல்ை:

l ்ணம் அல்ைது ்ரிசு அட்ளை்கள், ்கைன்்கள் அல்ைது ்ஙகு்கள் 
ந்ான்ற ்ணததிற்கு ஈைான ச்ாருட்்கள்;

l உயர ைதிபபு ச்காண்ை ஆைம்்ர ச்ாருட்்கள் (உ.ம்.,டிளெனர 
்ிராண்டு்கள், விளையாட்டு உ்்கரணம், ைது);

l �ீட்டிக்்கப்ட்ை ்யணங்கள் அல்ைது சுற்றுைாக்்கள்; 

l ச்ாருததைற்றதா்க உணரப்டும் ந்கைிக்ள்க; ைற்றும்

l வாஙகு்வரின் ்ரிசுபச்ாருள் ச்காள்ள்க்களை ைீறும் வள்கயில் 
அளைந்த ்ரிசுபச்ாருட்்கள் அல்ைது ந்கைிக்ள்க.
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்ைபிக்ஜ�ோ்ட�ள் மைற்றும் ந�்ளிக்்�

கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ல் ச்ாருததைான ்ரிசு்களும், ந்கைிக்ள்கயும் சதாழில்முளறயிைான 
உறவு்களை நைம்்டுதத உதவி செய்யும் என்்ளத �ாங்கள் ்கண்டுணர்கிநறாம் ைற்றும் 
இதில் எங்கள் ஊழியர்கள் ச்ாது அறிளவயும் ெிறந்த ைதிப்பீட்ளையும் ்யன்்டுதத 
நவண்டும் என �ாங்கள் எதிர்ாரக்்கிநறாம். ்ரிசு்களை அைிப்நதா அல்ைது ைக்்களுக்கு 
ந்கைிக்ள்க்களை வழஙகுவநதா வைிளையான, ்ார்ட்ெைற்ற வணி்க முடிவு்களை எடுக்கும் 
�ைது திறளையில் ெைரெதளத ஏற்்டுததக்கூைாது அல்ைது ெைரெதளத ஏற்்டுததுவது 
ந்ான்ற நதாற்றதளதக் கூை உருவாக்்கக்கூைாது. 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l ஒரு ்வைபி� முடி்வபில் தைோக்�த்தை ஏற்்டு்வதைற்�ோ� ்ரிசு�்்ள அ்ளிக்�க்கூடோது. 
ேோநைனும் ஒரு்வர உங�ளு்டே முடிவு�்ளில் தைோக்�த்தை ஏற்்டுததை 
முேற்ெி ஜெய்்வதைோ� ேீங�ள் ெந்நதை�ிததைோல் அ்வர அ்ளிக்கும் ்ரிசு�்்ள 
ஏற்றுக்ஜ�ோள்்ளோதைரீ�ள். 

l ேிறு்வ்னததைின ஜ�ோள்்�ேபின ்டி அ்்னதது ்ரிசு�்்ளயும் ஜெை்வபி்ன 
அறிக்்�ேபில் ்தைிவு ஜெய்ேவும்.

l ஒரு ்ரி்ெ ்வோங� மைறுப்்தைற்கு ேீங�ள் அஜெௌ�ரிேமைோ� உைரந்தைோநைோ 
அல்ைது அவ்வோறு ்வோங� மைறுப்்து அ்தை அ்ளிக்கும் ே்்ைப் 
புண்டுததைக்கூடும் எனற �்வ்ை உங�ளுக்கு இருந்தைோநைோ அது குறிதது ஒரு 
நமைற்்ோர்்வேோ்ளரிடம் ந்ெவும்.

l குறிப்்பிடட ெிை ்ரிசு�ள் அல்ைது ந�்ளிக்்��ள் ஜ்ோருததைமைோ்ன்்வேோ என்து 
குறிதது உங�ளுக்கு ேிச்ெேமைில்ைோமைல் இருந்தைோல் எப்ந்ோதும் அது குறிதது 
ஒரு நமைற்்ோர்்வேோ்ளரிடம் ந�ட�வும். 

l ்ரிசு�ளும், ந�்ளிக்்��ளும் ்பின்வருமைோறு இருக்� ந்வணடும் என்்தை 
ேி்்ன்வபில்ஜ�ோள்்ளவும்:

l ஏற்றுக்ஜ�ோள்்ளப்்டட ்வைபி� ே்டமு்றயுடன முைண்டோமைல் இருக்� 
ந்வணடும்;

l ெிறிே  மைதைிப்பு ஜ�ோணடதைோ� இருக்� ந்வணடும்;

l ேல்ை ைெ்்னயுடன இருக்� ந்வணடும்;

l அடிக்�டி அ்ளிக்�ப்்டு்வதைோ� இருக்�க்கூடோது;

l ந�ோைப்்டோதைதைோ� இருக்� ந்வணடும்;

l ்ைமைோ�ந்வோ அல்ைது ்ைததைிற்கு ஈடோ்ன்்வ�்ளோ�ந்வோ இருக்�க்கூடோது; 
மைற்றும்

l ்ரிெோ்னது ்�ிங�ைமைோ� ஜ்வ்ளிப்்டுததைப்்டும் ்டெததைில் அது ்வோஙகு்்வ்ைநேோ 
அல்ைது ேிறு்வ்னத்தைநேோ ெங�டததைிற்கு உள்்ளோக்�க்கூடோது.

ெரியான ்ரிசு்களை 
அைிததல், ்ச்ளெ 
விைக்கு
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ைஞெ ஒழிப்பு மைற்றும் ஊழல் தைடுப்பு 

கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ல் ைஞ்ெம் வாஙகும் �ைதளதக்கு எந்த வித இைமும் ்கிளையாது. 
எஙகு �ாங்கள் வணி்கம் செய்தாலும் ைற்றும் யாருைன் �ாங்கள் வணி்கம் செய்தாலும் 
�ாங்கள் ைஞ்ெம் ச்காடுக்்கநவா அல்ைது வாங்கநவா ைாட்நைாம். இது உைச்கங்கிலும் 
உள்ை எங்கள் ஊழியர்களுக்கும், எங்கள் வழஙகு�ர்களுக்கும் ைற்றும் எங்கள் ொர்ா்க 
வணி்கம் செய்யும் எவருக்கும் ச்ாருந்தும். 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l ஒரு ்வைபி�ம் ெோரந்தை முடி்வபில் தைோக்�த்தை ஏற்்டுததைந்வோ, ்வைபி�த்தைப் 
ஜ்றந்வோ அல்ைது தைக்�்்வக்�ந்வோ அல்ைது ஒரு ேிேோமைற்ற அனுகூைத்தைப் 
ஜ்றந்வோ ஒருந்ோதும் ்ைத்தை அ்ளிக்�ந்வோ, அல்ைது ்ைம் அ்ளிப்்்தை 
அனுமைதைிக்�ந்வோ அல்ைது மைதைிப்பு்வோய்ந்தை ஏநதைனும் ஒன்ற அ்ளிக்�ந்வோ 
கூடோது.

l ஒரு ்வழஙகுேரிடமைிருந்து அல்ைது ்வோடிக்்�ேோ்ளரிமைிருந்து ஒருந்ோதும் 
்ைத்தைநேோ அல்ைது ்ைததைிற்கு ஈடோ்ன்வற்்றநேோ தை்னிப்்டட மு்றேபில் 
ஒருந்ோதும் ஏற்றுக்ஜ�ோள்்ளக்கூடோது. 

l ேமைது ஊழிேர�ள் ஒருந்ோதும் ்வோடிக்்�ேோ்ளர�ளுட்னோ்ன தைங�ளு்டே 
உற்்வ தைங�ளு்டே தை்னிப்்டட ்ைனுக்�ோ� ஒருந்ோதும் ்ேன்டுததைோமைல் 
இருப்்்தை உறுதைி ஜெய்ேவும்.

l கூப்்ர ஸ்டோணடரட ஆல் நேைடிேோ� ்ைபிேமைரததைப்்டோதை மு�்வர�ள் உட்ட 
எங�ளுக்�ோ� ்ைபிேோற்றும் ே்ர�்்ளக் �ண�ோைபிக்� ந்வணடும் மைற்றும் 
அ்வர�ளு்டே ஜெேல்்ோடு�ளுக்கு ேமைது ேிறு்வ்னம் ஜ்ோறுப்்ோ�க்கூடும் 
என்்தை ேி்்ன்வபில் ஜ�ோள்்ளவும். 

l அ்்னததுப் ்ரிமைோற்றங�்்ளயும், ்ைமை்ளிப்பு�்்ளயும் துல்ைிேமைோ�வும், 
உண்மைேோ�வும் ்தைிவு ஜெய்ேவும். ஒரு ்ைமை்ளிப்்் ஒருந்ோதும் 
மை்றக்�ந்வோ அல்ைது மை்றக்� முேற்ெி ஜெய்ேந்வோ கூடோது. 

l அைசு ஊழிேர�ள் மைற்றும் அலு்வைர�்்ள ேோம் ்�ேோளும் ந்ோது ெிறப்பு 
்வபிதைி�ள் ஜ்ோருந்தும் என்்தை மை்னதைில் ஜ�ோள்்ளவும் மைற்றும் அவ்வோறு 
்�ேோளும் ந்ோது ெடடதது்றேபின ்வழி�ோடடுதை்ை ேோடவும். 

ஜெேல்�்்ள எ்ளிதைோக்கு்வதைற்�ோ்ன ்ைமை்ளிப்பு�ள்: ்வரததை� 
�டடுப்்ோடு�ள் எனறோல் என்ன? 
செயல்்களை எைிதாக்குவதற்்கான ்ணைைிபபு்கள் என்்து வணி்கத தயாரிபபு்களை 
சுங்கததுளறயின் வழியா்க ்கைந்து ந்ா்கச் செய்தல் அல்ைது ஓர அனுைதி, உரிைம் 
அல்ைது ்ிற அலுவை்கரீதியான ஆவணதளதப ச்றுதல் ந்ான்ற வழக்்கைான குறிப்ிட்ை 
ெிை வணி்கச் செயல்்ாடு்களை நவ்கப்டுதத அல்ைது எைிதா்க செய்து முடிக்்க ்ீகழ�ிளை 
அரசுப ்ணியாைர்களுக்கு அைிக்்கப்டும் ெிறிய அைவு ்ணம் ஆகும். 

யாநரனும் ஒருவருளைய உயிருக்கு ஆ்தது ஏற்்டுதல் ந்ான்ற அரிதான 
சூழ�ிளை்களைத தவிர ைற்ற ந�ரங்கைில் கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ல் இந்தப ்ணைைிபபு்களை 
�ாங்கள் தளைசெய்்கிநறாம். இது ந்ான்ற ஒரு �ி்கழவு ஏற்்ட்ைால் அது குறிதது 
உைனடியா்க �ிறுவனததின் ்களை்ிடிததலுக்்கான தளைளை அலுவருக்ந்கா அல்ைது 
உை்கைாவிய ச�றிமுளற ைற்றும் அளதக் ்களை்ிடிததலுக்்கான குழுவிற்கு அறிக்ள்க 
அைிக்்கவும். ்களை்ிடிததலுக்்கான தளைளை அலுவைரின் எழுததுபபூரவைான முன் 
அனுைதியின்றி செயல்்களை எைிதாக்குவதற்்கான ்ணைைிபபு்கள் அைிக்்கப்ைைாம். 
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ைஞ்ெம்: எளதக் ்கண்்காணிக்்க நவண்டும் 
ஒரு ொத்கைான வணி்கம் ொரந்த ்ைளனப ச்றுவதற்்கா்க அல்ைது செல்வாக்்கினால் 
ச்றுவதற்்கா்க முடிவு எடுக்கும் ஒரு �்ருக்கு ைதிபபுைிக்்க ஏநதனும் ஒன்ளற அைிப்து அல்ைது 
ெலுள்கயா்க அைிப்து ைஞ்ெம் என வளரயறுக்்கப்டு்கிறது. ைஞ்ெம் ந்ான்ற நதாற்றதளத 
அைிக்கும் எந்த ஒரு �ைவடிக்ள்களயயும் �ாங்கள் எபந்ாதுநை தவிரக்்கிநறாம்- �ிறுவனததின் 
ொர்ா்க எந்த ஒரு ்தவியிலும் ்ணியாற்றும் மூன்றாம் தரபபு �்ர்கைால் எடுக்்கப்டும் 
�ைவடிக்ள்க்களும் இதில் உள்ைைஙகு்கின்றன. 

ஒரு மூன்றாம் தரபபு �்நராடு �ீங்கள் ்ணியாற்றிக்ச்காண்டிருந்தால் ைஞ்ெததிற்்கான ெிவபபுக் 
ச்காடி்கள் ்காட்ைப்டு்கின்றனவா எனக் ்கண்்காணிக்்கவும்:

l	 வாடிக்ள்கயாைருைன் அல்ைது வாய்பபு 
வைங்களுைன் தனிப்ட்ை சதாைரபு 
இருப்தற்்கான ஆதாரம்;

l	 ஒரு தனிப்ட்ை ்ைனா்க உருைாறக்கூடிய 
சதைிவற்ற செைவு்கள்;

l	 “மு்கவர நெளவக் ்கட்ைணங்கைில்” 
அல்ைது “ெந்ளதப்டுததுதலுக்்கான 
்கட்ைணங்கைில்” விவரிக்்கமுடியாத 
(அல்ைது �ன்றா்க விவரிக்்க இயைாத) 
அதி்கரிபபு;

l	 அவர்கள் என்ன செய்யபந்ா்கிறார்கள் 
என்்து குறிதது சதைிவான விைக்்கம் 
ஏதும் இல்ைாைல் ஒரு ந்ரததில் 
அதி்கைான �்ர்களை (ஆநைாெ்கர்கள் 
அல்ைது துளண ஒப்ந்தக்்காரர்கள் 
ந்ான்று) நெரததல்; ைற்றும்

l	 உள்ளூர சதாண்டு �ிறுவனங்களுக்கு 
அல்ைது ெமூ்கததிற்கு (்ள்ைிக்கூைங்கள், 
பூங்காக்்கள் ைற்றும் ்ை) ்ங்கைிபபுத 
சதாள்க்களை அைிததல்.

�ாங்கள் உங்களை �ம்்ியிருக்்கிநறாம்: இவற்ளறநயா அல்ைது எங்களுளைய �ன்னைதளதக் 

ந்காட்்ாட்டின் நவறு எந்த விதிைீறல்்களைநயா �ீங்கள் ்ாரததால், தயவுசெய்து ச�றிமுளற 

சதாைர்ான அறிக்ள்க ஆதார அளைபபு்களை சதாைரபுச்காள்ைவும்
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்வரததை� �டடுப்்ோடு�ள் 

அளனதது இைங்கைிலும் எங்களைப ந்ான்ற �ிறுவனங்கள் ெரவநதெ எல்ள்க்களுக்கு 
ச�டுந்க ெரக்கு்களையும், நெளவ்களையும் எவவாறு வாஙகு்கிறது ைற்றும் விற்்கிறது 
என்்ளத அரொங்கங்கள் ஒழுஙகுமுளறப்டுதது்கின்றன. �ைது �ிறுவனம் ்ை �ாடு்கைில் 
இயங்கி வருவதால் �ாம் ்ணியாற்றும் அளனதது இைங்கைிலும் �ாமும், �ம்முளைய 
வழஙகு�ர்களும் ஏற்றுைதி, இறக்குைதி ைற்றும் அது சதாைர்ான செயல்்ாடு்கள் குறிதது 
புரிந்துச்காண்டு விதி்களைப ்ின்்ற்றி �ைக்்க நவண்டும். 

இந்த விதி்கள் ெிக்்கைானளவ ைற்றும் விளரவா்க ைாறக்கூடியளவ ஆகும் ைற்றும் இளவ 
�ாட்டிற்கு �ாடு ைாறு்ைக்கூடியளவ ஆகும். இவற்ளற ைீறுவது �ைது �ிறுவனததிற்கும் 
�ைது ஊழியர்களுக்கும் அதி்கைான அ்ாரதங்கள் விதிக்்கப்டுவதற்கு வழிவகுக்கும். �ைது 
�ிறுவனததின் ொர்ா்க ்ணியாற்றும் எவரும் இந்த விதி்களைப ்ின்்ற்ற நவண்டும் 
என்்ளத �ிளனவில் ச்காள்வது முக்்கியைானதாகும். 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l ேோடு�்ளின எல்்��ளுக்கு குறுக்ந� ெைக்கு�்்ள அல்ைது நெ்்வ�்்ள 
ே�ரததைிச் ஜெல்லும் எந்தைப் ்ைபி்ேயும் நமைற்ஜ�ோள்ளும் ந்ோது ஏற்றுமைதைி 
மைற்றும் இறக்குமைதைி ஜதைோடர்ோ்ன ்வபிதைி�்்ளப் புரிந்துஜ�ோள்்ள ந்வணடும். 

l அைெோங� அதைி�ோரி�ளுக்கு அ்ளிக்�ப்்டும் எந்தை ஒரு தை�்வலும் 
உண்மைேோ்னதைோ�வும், துல்ைிேமைோ்னதைோ�வும் இருப்்்தை உறுதைி ஜெய்ே 
ந்வணடும்.

l யு.எஸ் அைெோங�ததைோல் தை்ட ்வபிதைிக்�ப்்டட ேோடு�ளுடன ்வைபி�ம் 
ஜெய்ேக்கூடோது.

l ேோம் ேோருடன ்வைபி�ம் ஜெய்ே இேைோது என்்தை ேமைக்கு �ோண்பிக்கும் 
“தை்டஜெய்ேப்்டட தைைப்்பி்னர�்ளின” ்டடிேல்�ள் குறிதது அறிந்தைிருக்� 
ந்வணடும்.

l ஒப்்ந்தைங�ள், ஜ�ோள்முதைல் ஆ்ை�ள், ெைக்கு அனுப்பும் ஆ்வைங�ள் 
ஆ�ிே்வற்றில் புறக்�ைபிப்பு எதைிரப்புச் ெடடங�்்ள மீைறும் ்வோரத்தை�ள் 
உள்்ள்ன்வோ என்்தைக் �ண�ோைபிக்� ந்வணடும். அதுந்ோனற ்வோரத்தை 
இருந்தைோல், அது குறிதது உட்னடிேோ� ெடடதது்றக்கு ஜதைரி்வபிக்�வும். 

்வரததை� �டடுப்்ோடு�ள்: ்வரததை� �டடுப்்ோடு�ள் எனறோல் என்ன? 

ஏற்றுமைதைி மைற்றும் இறக்குமைதைி �டடுப்்ோடு�ள்: எங்களுளைய தயாரிபபு்கள், நெளவ்கள் 
ைற்றும் சதாழில்நுட்்ங்கள் ஆ்கியவற்றின் ஏற்றுைதி ைற்றும் இறக்குைதியில் ்ை 
ஒழுஙகுமுளற்களும், ்கட்டுப்ாடு்களும் உள்ைன. இராணுவ �ிறுவனங்கைால் 
்யன்்டுததப்ைக்கூடிய தயாரிபபு்களுக்கு ெிறபபுக் ்கட்டுப்ாடு்கள் ச்ாருந்தும்.

புறக்�ைபிப்பு எதைிரப்புச் ெடடங�ள்: யுளனட்சைட் ஸநைட்ஸ-ல் யுளனசைட் ஸநைட்ஸ 
ஆல் புறக்்கணிக்்கப்ைாத ஒரு சவைி�ாட்ளைப புறக்்கணிக்கும் செயளை ஆதரிப்து 
ெட்ைவிநராதைானதாகும். 

ஜ்ோரு்ளோதைோைத தை்ட�ள் மைற்றும் தை்டேோ்ை�ள் : குறிப்ிட்ை ெிை �ாடு்களுைனும், 
தனி�்ர்களுைனும் வரதத்கம் செய்வளத �ாங்கள் ்ணியாற்றும் யுளனசைட் ஸநைட்ஸ 
ைற்றும் ்ிற �ாடு்கைின் ெட்ைங்கள் ெட்ைததிற்கு புறம்்ானதா்க ்கருது்கின்றன. 
்கட்டுப்டுததப்ட்ை ஒரு �்ருைன் அல்ைது ஒரு ்கட்டுப்டுததப்ட்ை �ாட்டுைன் 
்ணியாற்றக்கூடும் என �ீங்கள் �ம்்ினால், உைனடியா்க ெட்ைததுளறளயத சதாைரபு 
ச்காள்ைவும்.
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உள்்வைபி�ம்

ெட்ைமும், எங்களுளைய ச்காள்ள்க்களும் உள்வணி்கதளத ்கண்டிப்ா்க தளைசெய்்கிறது. 
கூப்ர ஸைாண்ைரட் குறிதநதா அல்ைது எங்களுளைய வணி்கப்ஙகுதாரர குறிதநதா 
ச்ாதுைக்்களுக்கு சவைியிைப்ைாத ஏநதனும் ஒரு விஷயம் குறிதது �ீங்கள் அறிந்து 
ச்காள்ளும் ந�ரங்களும் வரக்கூடும் ைற்றும் அது �ிறுவனததின் ்ஙகு்கைில் முதைீடு 
செய்வதற்்கான முடிவு்களை எடுப்தில் முக்்கியைானதா்கவும் இருக்்கக்கூடும். அந்தத 
த்கவைின் அடிப்ளையில் ்ஙகு்களை வாஙகுவநதா அல்ைது விற்்நதா ெட்ைததிற்குப 
புறம்்ானதாகும். அந்தத த்கவைின் அடிப்ளையில் யாநரனும் ஒருவருக்கு உதவிக்குறிபள் 
அைிப்தும் ெட்ைததிற்குப புறம்்ானதாகும். 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l உள்்வைபி�ம் ஜதைோடர்ோ்ன ெடடங�்்ளயும் எங�ளு்டே ஜ�ோள்்��்்ளயும் 
புரிந்துஜ�ோணடு அது ஒவஜ்வோரு ஊழிேருக்கும் எப்்டி ஜ்ோருந்து�ிறது 
என்்தை ேோங�ள் அறிந்துஜ�ோள்்ள ந்வணடும். 

l ஜ்ோருள் ெோரந்தை ஜ்ோதுமைக்�ளுக்கு ஜ்வ்ளிேபிடப்்டோதை தை�்வ்ை ்்வததுக் 
ஜ�ோணடிருக்கும் ந்ோது ்ஙகு�்்ள ்வோங�ந்வோ அல்ைது ்வபிற்�ந்வோ கூடோது.

l ஜ்ோருள் ெோரந்தை, ஜ்ோதுமைக்�ளுக்கு ஜ்வ்ளிேபிடப்்டோதை தை�்வைின அடிப்்்டேபில் 
்ஙகு�்்ள ்வோங� அல்ைது ்வபிற்� எ்வ்ையும் ஊக்�ப்்டுததைந்வோ அல்ைது 
எ்வருக்கும் உதை்வபிக்குறிப்்் ்வழங�ந்வோ கூடோது. 

l வருைததிற்்கான அல்ைது 
்காைாண்டிற்்கான �ிதிொரந்த 
முடிவு்கள் ைற்றும் எதிர்காை 
வருவாய் செயல்திறனுைன் 
சதாைரபுளைய வழி்காட்டுதல்்கள் 
அல்ைது முன்்கணிபபு்கள் உள்ைிட்ை 
்ிரசுரிக்்கப்ைாத வருவாய் சதாைர்ான 
த்கவல்்கள்;

l விற்்ளன அைவு்கைில் ஏற்்டும் 
குறிப்ிைததக்்க ைாற்றங்கள்;

l ஒரு குறிப்ிைததக்்க �ிலுளவயிலுள்ை 
அல்ைது முன்சைாழியப்ட்டுள்ை 
ஒன்றிளணபபு, ள்கய்கப்டுததுதல், 
உரிளை துறபபு அல்ைது சைண்ைர 
ெலுள்க அல்ைது கூட்டு முயற்ெி;

l �ிலுளவயிலுள்ை அல்ைது 
முன்சைாழியப்ட்டுள்ை ஒரு 
குறிப்ிைததக்்க சொதளத வாஙகுதல் 
அல்ைது விற்்ளன செய்தல்;

l குறிப்ிைததக்்க சதாழில்நுட்் 
நைம்்ாடு்கள்;

l ஒரு முக்்கிய வாடிக்ள்கயாைளர 
அல்ைது வழஙகு�ளர அல்ைது 
தயாரிபபுத திட்ைதளத ச்றுதல் 
அல்ைது இழததல்;

l செயல் தளைளையில் ைாற்றங்கள்;

l குறிப்ிைததக்்க வழக்கு ொரந்த 
முன்நனற்றங்கள்; 

l ைறுெீரளைததல் அல்ைது நவளை 
�ீக்்கங்கள்; 

l தணிக்ள்கயாைர்களை ைாற்றுதல்; 
ைற்றும்

l திட்ைைிைப்ட்ை ்ஙகு ்ிரிபபு்கள் 
அல்ைது இைா்ப ்ஙகு்கள்.

ஜ்ோருள் ெோரந்தை தை�்வல் எனறோல் என்ன? 
ஒரு �ியாயைான முதைீட்ைாைர ஒரு ்ஙள்க வாங்கநவா அல்ைது விற்்கநவா அல்ைது 
தக்்க ளவக்்கநவா முடிவுசெய்யும் ந்ாது அவர முக்்கியைானதா்க ்கருதும் எந்த ஒரு 
த்கவலும் ச்ாருள் ொரந்த த்கவல் எனப்டும். இதில் ்ின்வரும் த்கவல்்கள் உள்ைைஙகும்: 

ெிை த்கவல்்கைின் ச்ாருட்்டுததக்கூடிய தன்ளை சதாைர்ான எந்தக் ந்கள்வி்களுக்கும், 
தயவுசெய்து ெட்ைததுளறயுைன் ்கைந்தாநைாெிக்்கவும். ்கைனடீ்டுப ்ததிரங்கைின் வரதத்கம் 
சதாைர்ான ச்காள்ள்களயயும் ்ாரக்்கவும்.
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ெமூ்கததில்  
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எங�்்ள 
இேக்கு�ிறது

l ேற்்ைபி ேனஜ�ோ்ட�ள்

l  ேமைது சுற்றுப்புறங�்்ளப் ்ைோமைரிததைல் 

l   �டடோேமைோ� ந்வ்ை ்வோஙகுதைல் மைற்றும் ே்வ்ீன 
அடி்மைததை்னம் 

l  அைெிேல் ்ஙந�ற்பு 
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ேற்்ைபி ேனஜ�ோ்ட�ள்

கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ல் ெமூ்கததின் ்ஙகுதாரரா்க இருப்நத எங்களுளைய முக்்கிய 
ைதிப்பீடு்கைில் ஒன்றா்க விைஙகு்கிறது. �ாங்கள் ்ணியாற்றும் ைற்றும் வெிக்கும் 
இைங்கைில் உள்ை ெமூங்களுக்கு ஆதரவு அைிக்கும் எங்களுளைய விருப்ம் ைற்றும் 
ச்ாறுபபு ஆ்கியவற்றால் �ாங்கள் இயக்்கப்டு்கிநறாம். ஒரு ச்ாறுபபுள்ை ச்ரு�ிறுவனக் 
குடிை்கனா்க �ாங்கள் ்திவுசெய்யப்ட்டுள்ை சதாண்டு �ிறுவனங்களுக்கு எங்களுளைய 
்வுண்நைஷன் மூைைா்க எங்களுளைய ்ங்கைிபள் அைிக்்கிநறாம். கூப்ர ஸைாண்ைரட் 
்வுண்நைஷன் ஒரு ைனித ந�யக் குழுவாலும், அறங்காவைர்கைின் குழுவாலும் 
�ிரவ்கிக்்கப்டு்கிறது. 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l ேற்்ைபி ெோரந்தை ்ங�்ளிப்பு�ள் குறிப்்பிடட ஜ�ோள்முதைல்�ளுக்ந�ோ அல்ைது 
ஜ்ோறுப்பு�ளுக்ந�ோ எந்தை்வ்�ேபிலும் ஜதைோடரபு்டே்்வ அல்ை என்்தை 
உறுதைி ஜெய்ே ந்வணடும்.

l அ்்னததுப் ்ங�்ளிப்பு�ளும் ஜேறிமு்றேோ�வும், ஜ்ோறுப்புைரவுடனும் 
நமைற்ஜ�ோள்்ளப்்டு�ினற்ன என்்தை உறுதைி ஜெய்ே ந்வணடும். 

l ்ங�்ளிப்பு�ள் ேம்மு்டே ஊழிேர�ள் ்ைபிேோற்றும் மைற்றும் ்வெிக்கும் 
ெமூ�ங�்்ள ்வலுப்்டுததை, குறிப்்ோ� குழந்்தை�ளுக்�ோ்ன ேற்்ைபி�ள், 
�ல்்வபி, உடல்ேைம் மைற்றும் ேை்வோழவு மைற்றும் ெமூ�ததைிற்கு புததுேபிரூடடுதைல் 
ந்ோனற்வற்்ற ்வலுப்்டுததை ்ேன்டுததைப்்டு�ினற்ன என்்தை உறுதைி ஜெய்ே 
ந்வணடும்.

ேமைது சுற்றுப்புறங�்்ளப் ்ைோமைரிததைல்

கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ல் �ாங்கள் இளணந்து ்ணியாற்றும் குழுக்்களுக்கு ைட்டுைல்ைாைல் 
�ைது ெமூ்கங்களுக்கும், இயற்ள்கச் சுற்றுச்சூழல்்களுக்கும் ைதிப்ைிக்கும் வள்கயில் எங்கள் 
ந�ரளையானது எங்களை இயக்கு்கிறது.

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l ேமைது ்ைபிக்குப் ஜ்ோருந்தைக்கூடிே சுற்றுச்சூழல், உடல்ேைம் மைற்றும் ்ோது�ோப்பு 
ஜதைோடர்ோ்ன ெடடங�்்ள ேோம் ஜதைரிந்துஜ�ோணடு அ்வற்்றப் புரிந்துஜ�ோள்்ள 
ந்வணடும்.

l ேமைது ்வபிற்்்்னேோ்ளர�ள், ்வழஙகுேர�ள் மைற்றும் ஒப்்ந்தைக்�ோைர�ள் 
தைங�ளு்டே ஜெேல்்ோடு�்்ளப் ்ோது�ோப்்ோ�வும், ஜ்ோறுப்புடனும் 
ஜெய்�ிறோர�ள் என்்தையும் மைற்றும் அ்வர�ள் ்வழஙகுேர�ளுக்�ோ்ன 
ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோட்டப் ்பின்ற்று�ிறோர�ள் என்்தையும் உறுதைி 
ஜெய்யும் ்வ்�ேபில் ேோம் ்ைபிேோற்ற ந்வணடும். அ்வர�ளுக்கு �ல்்வபி்ேயும், 
்ேபிற்ெி்ேயும் அ்ளிப்்தைன மூைம் ேோம் இ்தைச் ஜெய்ேக்கூடும்

l	ேமைது தைேோரிப்பு�்ளில் உள்்ள �்னிமைங�ள் ஜ்ோறுப்புள்்ள ஆதைோைங�்ளில் இருந்து 
ஜ்றப்்டு�ினற்ன என்்தை உறுதைி ஜெய்யும் ஜ்ோருடடு நதை்்வக்ந�ற்ற்வோறு 
ேிேோேமைோ்ன பூர்வ�ீ ேோடு குறிததை (RCOI) ்வபிெோை்ை�்்ள நமைற்ஜ�ோள்்ளவும்.  

l ெடடங�ள் மைற்றும் ேம்மு்டே உள்்ள்மைந்தை ஜ�ோள்்��ள் ஆ�ிே்வற்்றப் 
்பின்ற்ற ந்வணடும் – மைற்றும் ேமைது ெ�்ைபிேோ்ளர�ளும் இ்தைப் ்பின்ற்ற 
அ்வர�ளுக்கு ஊக்�மை்ளிக்� ந்வணடும்.
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�டடோேமைோ� ந்வ்ை ்வோஙகுதைல் மைற்றும் ே்வ்ீன 
அடி்மைததை்னம்

கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ல் �ாங்கள் எங்களுளைய வணி்கததிலும், எங்களுளைய வழங்கல் 
ெங்கிைி முழுவதிலும் குழந்ளதத சதாழிைாைர ைற்றும் ஆள் ்கைததல் உட்்ை அளனதது 
வடிவிைான ்கட்ைாயைான நவளை வாஙகுதளையும், �வனீ அடிளைததனதளதயும் தளை 
செய்துள்நைாம். 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l எங�ளு்டே அ்்னதது ்வைபி�ப் ்ரிமைோற்றங�்ளிலும் ேோங�ள் நேர்மையுடன 
ேடந்துஜ�ோள்�ிநறோம் மைற்றும் எங�ளு்டே ்வைபி�ப் ்ரிமைோற்றங�ளுக்குள் 
அல்ைது உறவு�ளுக்குள் எந்தை இடததைிலும் �டடோேமைோ� ந்வ்ை ்வோஙகுதைல் 
ே்டஜ்ற்வபில்்ை என்்தை உறுதைி ஜெய்யும் ஜ�ோள்்��்்ளயும், 
�டடுப்்ோடு�்்ளயும் ேோங�ள் அமைல்்டுததைியுள்ந்ளோம். 

l ெங�ம் ஏற்்டுததைிக்ஜ�ோள்்வதைற்�ோ்ன சுதைந்தைிைததைிற்கும், ஜ்ோது 
கூடடுப்ந்ைததைிற்கும் ேோங�ள் ஆதைைவு அ்ளிக்�ிநறோம் மைற்றும் எங�ளு்டே 
்வழஙகுேர�ளும் இநதை ஆதைை்்வ அ்ளிக்� ந்வணடும் எ்ன ேோங�ள் 
எதைிர்ோரக்�ிநறோம் .    

l ்வழஙகுேர�ள் மைற்றும் ்வைபி�ப்்ஙகுதைோைர�ள் ஆ�ிநேோருடன ேோங�ள் 
ஒப்்ந்தைங�்்ளச் ஜெய்து ஜ�ோள்ளும் ந்ோது அ்்னதது ்வ்�ேோ்ன �டடோே 
ந்வ்ை ்வோஙகுதை்ையும் தை்டஜெய்யும் ்வோரத்தை்ே ஒப்்ந்தைததைில் 
உள்்ளடக்கு்வ்தை உறுதைி ஜெய்து ஜ�ோள்�ிநறோம். 

l இந்தை உறவு�்்ள �ண�ோைபிதது அதைில் ஏநதைனும் ஒனறு தை்வறோ� இருப்்தைோ� 
நதைோனறி்னோல் அது குறிதது ந்ெவும். 

அைெிேல் ்ஙந�ற்பு

வாக்்கைிப்தற்்கா்க ்திவுசெய்து ச்காள்வதன் மூைமும், ்ிரச்ெிளன்கள் குறிதத அறிளவ 
வைரததுக் ச்காள்வதன் மூைமும் அரெியல் �ளைமுளற்கைில் ்ஙந்கற்்க எங்கள் 
ஊழியர்களை �ாங்கள் ஊக்குவிக்்கிநறாம். அநத ந�ரததில் ஊழியர்கள் ஒவசவாருவரும் 
தங்களுளைய அரெியல் செயல்்ாடு்களை கூப்ர ஸைாண்ைரட்-ன் ்ணியில் இருந்து 
தனிததிருக்கும்்டி ளவததிருக்்க நவண்டும். ஆதரவு அைிப்தன் மூைமும், ்ரபபுளரயில் 
ஈடு்டுவதன் மூைமும் இந்�ிறுவனம் அரெியல் செயல்முளற்கைில் ்ஙந்கற்்கிறது ைற்றும் 
ச்ாருந்தக்கூடிய அளனதது ெட்ைங்களையும் ்ின்்ற்று்கிறது. 

நேர்மையும், எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடும் ேோம் 
்பின்வருமைோறு ஜெேல்்டந்வணடும் எ்ன ்வைியுறுதது�ிறது:

l ேிறு்வ்னததைின ெோர்ோ� அைெிேல் ஜெேல்்ோடடிற்கு ஜ்ோறுப்ந்ற்கும்்டெததைில் 
ஜ்ருேிறு்வ்ன தை�்வல் ஜதைோடரபுத து்றேபின அனுமைதைி்ேப் ஜ்ற 
ந்வணடும் மைற்றும் ்ைப்பு்ை ஜதைோடர்ோ்ன அ்்னதது ெடடங�்்ளயும், 
ஒழுஙகுமு்ற�்்ளயும் �்ட்பிடிக்� ந்வணடும்.

l கூப்்ர ஸ்டோணடரட-ல் உங�ள் ்ைபிேபிைிருந்து உங�ளு்டே தை்னிப்்டட 
அைெிேல் ்ஙந�ற்்் தை்னிேோ� ்்வததைிருக்�வும் மைற்றும் இது ந்ோனற 
�ோைைங�ளுக்�ோ� அைெிேல் ஆதைை்்வநேோ அல்ைது ்ங�்ளிப்பு�்்ளநேோ 
ேீங�ள் ந்வணடிக் ந�டடுக்ஜ�ோள்்ளக் கூடோது.

l ேிறு்வ்னததைின ேிதைி�்்ளநேோ, ்வெதைி�்்ளநேோ அல்ைது ந்வறு எந்தை 
ஜெோததுக்�்்ளநேோ ேிறு்வ்னததைோல் அங�ீ�ரிக்�ப்்டோதை ந்வட்ோ்ளர�்்ள, 
�டெி�்்ள, ேிறு்வ்னங�்்ள அல்ைது ்பிற அைெிேல் நேோக்�ங�்்ள ஆதைரிக்� 
்ேன்டுததைக்கூடோது. 
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ந�ரளைநய 
எங்களை 
முனந்னோக்�ி 
இயக்கு்கிறது
கூப்்ர ஸ்டோணடரட-ல் ஒரு ேிறு்வ்னமைோ�வும், 
தை்னிே்ர�்ளோ�வும்- ேமைது ஜ்வற்றி நேர்மைக்�ோ்ன 
ேமைது அரப்்ைபிப்்பின அடிப்்்டேபில் 
அ்மைந்தைதைோகும். ேோம் எப்்டி ்வைபி�த்தை 
நமைற்ஜ�ோள்�ிநறோம் என்்தையும், ேோம் 
எப்்டி ேம்மு்டே ெ�்ைபிேோ்ளர�்்ளயும், 
்வைபி�ப்்ஙகுதைோைர�்்ளயும் ேடதது�ிநறோம் 
என்்தையும் மைற்றும் உைஜ�ங�ிலும் மைக்�ள் 
ேம்்மை எப்்டி ்ோரக்�ிறோர�ள் என்்தையும் 
இது ்வ்ைேறுக்�ிறது. இந்தை ேன்னடத்தைக் 
ந�ோட்ோட்டப் ்பின்ற்று்வதைன மூைமும், இந்தை 
ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோடடுடன முைண்டும் 
ேடத்தை்ே ேீங�ள் ்ோரக்� நேரந்தைோல் அது 
குறிதது ந்சு்வதைன மூைமும் ேீங�ள் உங�ள் 
்ங்� ஜெய்ேமுடியும்.
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ச�றிமுளற சதாைர்ான 
அறிக்ள்க அைிக்கும் 
ஆதார அளைபபு்கள்
ஓர அறிக்ள்களய அைிக்்கவும், ந்கள்வி்களைக் ந்கட்்கவும், ஒரு 

்ிரச்ெிளனளய சவைிப்டுததவும், எங்களுளைய ச�றிமுளற சதாைர்ான 

அறிக்ள்க அளைபபு்கைில் ஒன்ளறத சதாைரபு ச்காள்ைவும்.

l	 உங்களுளைய நைற்்ாரளவயாைர அல்ைது நைைாைர

l	 ைனிதவைக் குழுவின் ஏநதனும் ஓர உறுப்ினர

l	 ெட்ைததுளற அல்ைது ச�றிமுளற ைற்றும் அளதக் 
்களை்ிடிததலுக்்கான அலுவை்கம் 
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com)

l	 உை்கைாவிய ச�றிமுளற ைற்றும் அளதக் ்களை்ிடிததலுக்்கான 
குழுவின் ஏநதனும் ஓர உறுப்ினர (www.CooperStardard.com/ethics)

l	 �ீங்கள் விரும்பும் ்ட்ெததில், அளையாைம் சதரியாைல்*  
www.CSIntegrityLine.com என்்தில் உள்ை கூப்ர ஸைாண்ைரட் 
இண்ைக்ரிட்டிளைன்

* �ாங்கள் செயல்்டும் ெிை �ாடு்கைில் அளையாைைற்ற அறிக்ள்க 

அைிததல் அனுைதிக்்கப்ைைாட்ைாது என்்ளதத தயவுசெய்து 

குறிததுக்ச்காள்ைவும். 

நேர்மைக்�ோ்ன ஆதைோை அ்மைப்பு�ள்

எங�ளு்டே ேன்னடத்தைக் ந�ோட்ோட்டக் 
�்ட்பிடிததைல்

கூப்ர ஸைாண்ைரட் �ிறுவனததில் ந�ரளைநய �ம்ளை இயக்கு்கிறது. 
எங்களுளைய முக்்கிய ைதிப்பீடு்கள், எங்களுளைய �ன்னைதளதக் ந்காட்்ாடு, 
�ிறுவனக் ச்காள்ள்க்கள் ைற்றும் �ாங்கள் வணி்கதளத �ைததி வரும் �ாடு்கைின் 
ெட்ைங்கள் ைற்றும் ஒழுஙகுமுளற்கள் ஆ்கியளவ எங்களுக்கு ஒரு ந்ாட்டி ொரந்த 
அனுகூைைா்க இருப்தில் �ாங்கள் ச்ருளை ச்காள்்கிநறாம்.

�ிறுவனததின் ச்காள்ள்களய அல்ைது ெட்ைதளத எந்த வள்கயிலும் ைீறுவது 
தீவிரைான ்ின்விளைவு்களை ஏற்்டுததக்கூடும். இதில் ்ணி�ீக்்கம் உட்்ை  
ஒழுஙகு �ைவடிக்ள்க ைற்றும் ொததியைான உரிளையியல் ைற்றும் குற்றவியல் 
ச்ாறுபபுரிளை ஆ்கியளவ உள்ைைஙகு்கின்றன. தவறான �ைதளதக்கு எதிரா்க 
ஒழுஙகு �ைவடிக்ள்களய எடுக்கும் உரிளைளய எங்கள் �ிறுவனததிற்கு உள்ைது. 
இந்தக் ச்காள்ள்களய �ளைமுளறப்டுததுவதற்கும், அதன் வழி்காட்டுதல்்கள் 
குறிதது ஊழியர்கள் அறிந்திருப்ளதயும், அவற்ளறக் ்களை்ிடிப்ளதயும் உறுதி 
செய்வதற்கும் அளனதது அலுவைர்களும், நைைாைர்களும் ச்ாறுப்ாவர்கள். 
இந்தக் ச்காள்ள்களய முழுளையா்க ்களை்ிடிப்தற்்கா்க ச்ாறுபபு அளனதது 
ஊழியர்களுக்கும், இயக்கு�ர்களுக்கும், மு்கவர்களுக்கும் உள்ைது. ஆநைாெ்கர்கள், 
மு்கவர்கள், வழஙகு�ர்கள் ைற்றும் வணி்கப ்ஙகுதாரர்கள் உட்்ை எங்கள் 
�ிறுவனததின் ொர்ா்க ்ணியாற்றும் அளனவரும் எங்களுளைய �ன்னைதளதக் 
ந்காட்்ாட்ளைக் ்களை்ிடிக்்க நவண்டும் எனவும் �ாங்கள் எதிர்ாரக்்கிநறாம். இந்தக் 
ச்காள்ள்கயின் விைக்்கதளத அைிப்தற்்கான இறுதிப ச்ாறுபபு எங்களுளைய 
்களை்ிடிததலுக்்கான தளைளை அலுவைருக்கு உள்ைது.


