ஆதித்ய பிர்லா

பிர்லா கார்பன்

உலக வணிக அறநெறி ென்னடத்ததத் நதாகுப்பு
மற்றும் கீ ழ்ப்படிதல் தரங்கள்
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அன்பார்ந்த சக ஊழியரர:

பிர்லா கார்பன் உலக வணிக அறநெறி ென்னடத்தைத் நைாகுப்பு மற்றும் கீ ழ்ப்படிைல் ைரங்களின் ஒரு பிரைிதை

உங்களுக்கு அளிப்பைில் ொன் மகிழ்ச்சி அதடகிறறன். ெம் அன்றாட நசைல்களுக்கு வழிகாட்டும் நகாள்தககதள

இது நகாண்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக ெமக்கு ென்கு உைவிை அறநெறி, சட்டப்பூர்வ ெடத்தை முதறைில் மிக
உைர்ந்ை

ைரத்ைிற்கு

ெம்

பிரைிபலிக்கிறது.

வரலாற்றுத்

ைன்தமயுதடை

உறுைிப்பாட்தட

மீ ண்டும்

வலியுறுத்துவதை

இது

இந்ை வழிகாட்டி ஒரு ஆைாரமாக வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களுக்கு இது உங்களுக்குக் நகாடுக்கப்பட்டுள்ள
கடதமகளில் இருக்கும் சட்டப்பூர்வ மற்றும் நகாள்தகத் ைரங்கள் பற்றிை அடிப்பதடத் ைகவதலக் நகாடுக்கிறது.

இது ஒரு ைிதசதையும் அைன் வரம்புகதளயும் அளிக்கிறது. எப்படி மீ றும் ைிறன்கதளத் ைடுத்ைல், கண்டுபிடித்ைல்
மற்றும் ைகவல் நகாடுத்ைல் என்பதை இது விளக்குகிறது. உள்ளூர்ச் சட்டத்ைின் வரம்தபத் ைவிர, இந்ை வழிகாட்டி
நெறிகள் பின்பற்றப்பட றவண்டிைது நைாடர்ந்து றவதல நசய்வைற்கு ஒரு றைதவைாகும்.

ஒரு ைனிெபரால் றெரக்கூடிை நெறிைற்ற அல்லது சட்டவிறராை ெடத்தை கூட, இறுைிைில் பிர்லா கார்பனுதடை
றெர்தமக்கு

ஊறு

ெிறுவனத்ைின்

விதளவிக்கும்.

ெலனுக்கு

அத்துமீ றுபவர்களுக்கு,
ெிறுவனத்தையும்

அல்லது

இக்நகாள்தககதள

உரிதமைிைல்

பாைிக்கும்.

ஒரு

றவறு

எந்ைக்

அல்லது

றைர்ந்ை

ைிறன்கதளப பற்றிக் கூறித் ைடுக்க உைவலாம்.

மீ றும்

ஊழிைர்கள்,

காரணத்ைிற்றகா,

குற்றவிைல்

ஊழிைர்

என்னும்

ெம்

நசாந்ை

ஆைாைத்ைிற்றகா

அதனவதரயும்

நபாறுப்புக்கதள
முதறைில்,

விதளவிக்கும்

ெீங்கள்

இதை

அல்லது

இழிவுபடுத்தும்

என்பறைாடு

அறிந்து

மீ றும்

அதனத்து ெிதலதமகள் பற்றியும் இந்ை வழிகாட்டி நெறி கூற இைலாது. எனறவ, ெீங்கள் இந்ைக் குறிப்தப உங்கள்

சிறந்ை சுை மைிப்பீட்டுடன் கூடிை விருப்பத் றைர்வுகள் மற்றும் ைீர்மானங்கதள எடுக்கும்றபாது பைன்படுத்ைிக்
நகாள்ளலாம். உங்களுக்குச் சந்றைகம் இருந்ைாறலா, அல்லது உைவி றைதவப்பட்டாறலா, கீ ழ்ப்படிைல் ைரங்கள்
ைிட்ட

ெிர்வாகம்

இந்ை

வழிகாட்டி

மற்றும்

ைகவல்

பிரிவு

அணுகலாம் என்ற ைகவதல அளிக்கும்.
நெறிைின்

ஆகிைவற்தறத்

நபாருளடக்கங்கதளப்

நைாடர்பு

படித்ைபின்,

நகாள்ளவும்.

ெீங்கள்

அதைப்

அதவ

உைவிக்கு

ைாதர

படித்துவிட்டீர்கள்,

அைன்

விைிகளின்படி ெடந்து நகாள்ளுவர்கள்,
ீ
இந்ை அறநெறித் நைாகுப்பில் விவரிக்கப்பட்ட நகாள்தககள்படி ெீங்கள்
ெடந்து நகாள்வர்கள்
ீ
என்று சான்று அளிக்கக் றகட்டுக் நகாள்ளப்படுவர்கள்.
ீ
ெீங்கள் ைகவல் நகாடுக்க றவண்டிை

கடதமகதளப் புரிந்து நகாண்டீர்கள், ெம் அறநெறி, கீ ழ்ப்படிைல் உடனடித் நைாடர்புப் பிரிவு பற்றி அறிவர்கள்
ீ
என்று
சான்றளிக்கக் றகட்டுக் நகாள்ளப்படுவர்கள்.
ீ
இந்ை அறநெறிதைத் நைாடர்ந்து புரிந்துநகாள்ளுைல், கீ ழ்ப்படிைல் பற்றி
மீ ண்டும் வலியுறுத்தும் வதகைில் இதை ஆண்டுறைாறும் நசய்யுமாறும் றகட்டுக்நகாள்ளப்படுவர்கள்.
ீ
ஒரு ெிறுவனம் மற்றும்
உைர்ந்ை

ைரங்களுக்கு

முன்றனற்றுவிக்தகைில்,

ைனிெபர்கள் என்னும் முதறைில், ெமது சாைதனகளுக்குக் கடின உதழப்பு மற்றும்
இதடைறாை

ொம்

அர்ப்பணிப்பு

இத்ைரங்களின்படி

ெடப்பது

ஒன்று என்பதைத் நைளிவாகப் புரிந்து நகாள்ள றவண்டும்.

உண்தமயுள்ள,

டாக்டர் சான்ட்ரப்ட் பி. மிஸ்ரா

ைதலதம ெிர்வாக அைிகாரி, பிர்லா கார்பன்

றைதவைாகும்.

ெம்முதடை

மிக

வளர்ந்து

முக்கிைமான

ெம்

வணிகத்தை

முன்னுரிதமகளில்
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நபாருளடக்கம்
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I.

நபாருந்தும் ைிறன்

இந்ை உலக வணிக அறநெறித் நைாகுப்பு மற்றும் கீ ழ்ப்படிைல் ைரங்கள் (“நைாகுப்பு’) பிர்லா கார்பன் ெிறுவனத்ைின்

கீ ழுள்ள ெிறுவனங்கள், (“பிர்லா கார்பன்” அல்லது “ெிறுவனம்”), அைன் அைிகாரிகள், இைக்குனர்கள், ெிறுவனத்ைின்
ஊழிைர்கள் (“ஊழிைர்(கள்)”) ஒவ்நவாருவருக்கும் நபாருந்தும்

II.
A.

நபாதுக் கீ ழ்ப்படிைல் அறிக்தக
நபாதுக் கீ ழ்ப்படிதல்

பிர்லா

கார்பன்

நபாருந்தும்
இவற்றின்

கீ ழ்க்கண்டவற்றிற்கு

சட்டங்களுக்கு

பாதுகாப்பு

உறுைிப்பாட்தடக்

உட்பட்டு,

மற்றும்

அறநெறிப்படி

நபாறுப்பு

நகாண்டுள்ளது

ெடத்துைல்;

ஆகிைவற்றின்

(ii)

உைர்ந்ை

(i)

அைன்

ஊழிைர்கள்,

ைரங்களுக்குக்

வணிகத்தை

நபாதுமக்கள்,

கீ ழ்ப்படிைல்;

அதனத்துப்

சுற்றுச்சூழல்
மற்றும்

(iii)

இக்நகாள்கதளகதளக் கற்பித்ைல், றமற்பார்தவைிடல் மற்றும் முதறைான பரிசீலதனகள் மூலம் வளர்த்ைல்.
பிர்லா கார்பன் ஒரு பன்னாட்டுக்குழு ஆகும், பல ொடுகளில் துதண ெிறுவனங்கதளக் நகாண்டுள்ளது. இந்ை
அறநெறித்

நைாகுப்பின்

எப்பகுைியும்

அதனத்து

ஊழிைர்களும்

உள்ொட்டுச்

சட்டங்களுடன்

அைிகார வரம்பு உதடை உள்ளூர் சட்டம் ைான் றமறலாங்கிைிருக்கும்.
இத்நைாகுப்தபப்

படித்துப்

புரிந்து

நபாறுப்பு

ஒவ்நவாரு

எந்ை

இடத்ைிலாவது

நகாள்ள

றவண்டும்.

முரண்பட்டால்,

அவ்வாறு

உரிை

நசய்வைால்,

இத்நைாகுப்பானது சாத்ைிைமான அத்துமீ றக்கூடிை ெிதலதமதைத் ைவிர்க்கும் அல்லது ைடுக்கும் சூழதல உணர்ந்து
நகாண்டு

அைற்றகற்றாற்றபால்

ைகவல்கதள
அல்லது

ென்கு

பரிசீலித்ை

அவருதடை

நசைல்படும்
பின்பு,

நபாறுப்புப்

ஒரு

பகுைிைில்

ஊழிைருக்கு

குறிப்பான

இைன்

ஊழிைருக்கும்

நபாருளடக்கம்

நபாருட்கள்

பற்றி

உண்டு.

பற்றி

வினாக்கள்

நைாகுப்பில்

வினாக்கள்

எழுந்ைால்,

உள்ள

இருந்ைால்

அந்ை

ெபர்

அவருதடை றமலாளதரக் கலந்து ஆறலாசிக்க றவண்டும். ஊழிைருக்குத் ைிருப்ைி ஏற்படுத்தும் ைரும் வதகைில்
றமலாளர்

வினாக்களுக்கு

றமலாளருக்கு,

விதடைிறுக்க

அவருதடை

துதறத்

முடிைவில்தல

ைதலவருக்கு

ைதலதமச் சட்ட அைிகாரிக்கு அனுப்பப்பட றவண்டும்.

என்றால்,

அல்லது

உரிை

வினாக்கள்
ெிறுவன

ஆதலக்கு

பிராந்ைிைத்

அல்லது

ைதலவர்

பிரிவு

அல்லது

ெிறுவனம் இத்நைாகுப்பு பின்பற்றப்பட றவண்டும் என எைிர்பார்க்கிறது. சட்டம் சுமத்ைக்கூடிை ைதடகள் ஒருபுறம்
இருந்ைாலும்,

அத்துமீ றும்

குற்றத்தைச்

நசய்யும்

அதனத்து

ஊழிைர்களும்

ஒழுங்குமுதற

ஆட்படுவர்; ஏநனனில் அது அவர்களுதடை றவதலக் கடதமகதள மீ றுவது ஆகும்.

ெடவடிக்தககளுக்கு

B. ெிறுவனத்தின் மதிப்புக்கள்

“மக்கள் ஒரு ெிறுவனத்துடன் உறதவக் நகாள்ளுதகைில் அைற்குப் பங்களிக்கின்றனர்., ெிறுவனத்தை அறிந்து
நகாள்ளும்றபாது அத்துடன் உறதவக் நகாள்ளுகின்றனர்.”

“மக்கள்

ஒரு

றைாற்றுவிக்கும்

ெிறுவனத்தை
பண்பாடு

அைன்

மூலம்

மைிப்புக்கள்

மூலம்

அனுபவிக்கின்றனர்

வழிவதககதளப் பைன்படுத்துவைின் மூலம் அனுபவிக்கின்றனர்.”
“நபரிை

ெிறுவனங்களில் அத்ைதகை

அறிந்து

மற்றும்

பகிர்ந்து நகாள்ளும்

நகாள்ளுகின்றனர்,

மைிப்புக்கள்

வதரைதற

புரிந்து நகாள்ளுைல்

அந்ை

நசய்யும்

மைிப்புக்கள்

முதறகள்,

ைனிெபர்கள் ைதலதம மூலம்

மட்டும் றைாற்றுவிக்கப்பட முடிைாது; இைற்கு நகாள்தகள், ெம்பிக்தககள், உறுைிைான பற்றுக்களுதடை ைதலதம
றைதவ.”
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ரெர்தம, உறுதிப்பாடு, தீவிர ஆர்வம், ததடயற்ற தன்தம, விதரவான நசயற்பாடு
ொம் “மைிப்புகள்” என்று அதழக்கிறறாம்.
ரெர்தம

ெிைாைமாகவும்

றெர்தமைாகவும்

நசைல்பட்டு

முடிநவடுத்ைல்.

நைாழில்றெர்த்ைிைின்

மிக

உைர்ந்ை

ைரங்கதளப்

பின்பற்றுைல், அவ்வாறு நசய்வது அங்கீ கரிக்கப்படல். றெர்தம என்பது ெிைிசார்ந்ை மற்றும் அறிவார்ந்ை றெர்தம
மட்டும் அல்ல, இது அதனத்து வதகைான றெர்தமகதளயும் ஆரத்ைழுவிைைாகும்.
உறுதிப்பாடு
றெர்தமைின் அஸ்ைிவாரத்ைில், அதனத்துப் பங்குைாரர்களுக்கும் மைிப்தப அளிப்பைற்குச் நசய்வது றைதவைாகும்.

இந்ை வழிவதகைில் ெம் நசைல்கள், முடிவுகளுக்குப் நபாறுப்பு நகாள்ளுைல், ெம் குழு மற்றும் ெிறுவனத்ைின்
பகுைிைாக இருப்பவர்களுக்கும் ொம் ைான் நபாறுப்பு ஆகும்.
தீவிர ஆர்வம்
ஒரு துடிப்பான, உள்ளுணர்வுடன் கூடிை உற்சாகம், உணர்வுரீைிைாக அதமப்பில் ஈடுபாட்டால் வருவது பணிதை
மகிழ்ச்சிைாக்குகிறது, ஒவ்நவாருவதரயும் அவருதடை சிறந்ை ைன்தமதைக் நகாடுக்க தவக்கிறது.

ஒரு ைன்னார்வ, ைானிைங்கும், இதடவிடாமல் இலக்குகதளயும் றொக்கங்கதளயும் நைாடர்ைல், மிக உைர்ந்ை ைர
ஆற்றல், ஊக்கத்துடன் என்பதுைான் ைன்னார்வமும், ைானிைங்கு ைன்தமயும் ஆகும்.
ததடயற்ற தன்தம
பல நசைற்பாட்டுக் குழுக்கள், அைிகார வர்க்கங்கள், வணிகங்கள், புவிைிைல் ைன்தமகதளக் கடந்து ஒன்றாக
சிந்ைித்து உதழத்ைல்.

மாறுபட்ட

ைிறதமகளுக்கும்

முன்றனாக்குகளுக்கும்

கூட்டிைக்கத்ைின் ெலன்கதளப்

நபற

ஊக்க ஆர்வம் அளித்ைல், அறை றெரத்ைில் ெிறுவனத்ைின் ஒற்றுதமதை பகிர்ைல், கூட்டு முைற்சிகள் மூலம்
வளர்த்ைல்.

விதரவான நசயற்பாடு
உள்ளக

மற்றும்

நவளிைார்ந்ை

வாடிக்தகைாளர்களின்

அவசரெிதலதை

உணர்ந்து

நசைல்படுைல்.

காலக்நகடுக்களுக்கு முன்பு முடிக்கவும், ெிறுவனத்ைின் ைிறதமகதள மிக அைிக அளவிற்குச் சிறந்ை முதறைில்
நகாண்டுவரவும் நைாடர்ந்து நசைல்படுைல்.
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நகாள்தககள் பற்றிை அறிக்தககள்

A. வணிகம் ெடத்துதல் மற்றும் நபாருள்சார்ந்த ெிதிைப் பதிவுகளும்
ெம் வணிகத்தை அறநெறி மற்றும் சட்டப்பூர்வமாக ெடத்ை ொம் உறுைி நகாண்டுள்றளாம்; றமலும் ெம் ெிைிசார்
ைகவல், உள்ளார்ந்ை மற்றும் நவளிைார்ந்ை ஆகிை இரண்தடயும் பற்றி முழுதமைாக, ெிைாைமான, துல்லிைமான,
சரிைான றெரத்ைில் அளிக்கவும் உறுைி நகாண்டுள்றளாம். பைன்படுத்துறவாதர இது ைவறாக இட்டுச் நசல்லாது,
ைவறான ைகவதலக் நகாடுக்காது.


ெிறுவனத்ைின்

ெிைிகள்

பைன்படுத்ைப்படுவது

இக்நகாள்தகதை ஒட்டி, கீ ழ்க்கண்ட விைிகள் நசைல்படுத்ைப்பட றவண்டும்.

அல்லது

நசாத்துக்கள்

ைடுக்கக்கூடிைைாகும்.

சட்டவிறராைமாகவும்,

உைாரணமாக

நபருெிறுவனத்ைின்

அறநெறிக்குப்

நசாத்துக்கள்

புறம்பாகவும்
கட்டுப்பாட்டு

அைிகாரிகளிடம் ஏறைனும் சட்டங்கதள அல்லது நபாருந்தும் அைிகார வரம்தப மீ றுவைற்குச் சாைகமான
நசைற்பாட்தடப் நபறுவைற்கு அல்லது அைற்காகச் நசல்வாக்தகப் பைன்படுத்துவது கூடாது.





பிறருக்கு நவளிைிடப்படாை அல்லது சான்றுப் பைிவு இல்லாை ெிைி அல்லது நசாத்து ெிறுவப்படுைல்
ைதடக்கு உட்பட்டது.
ெிறுவனத்ைின்

நூல்களில்

அல்லது

சான்றுப்பைிவுகளில்

பைிதவச் நசய்ைல் ைதடக்கு உட்பட்டது.
நசலவுச்சான்றில்

கூறப்பட்டுள்ளதைத்

ைவிர,

பணமளித்ைல், வங்குைல் ைதடக்கு உட்பட்டது;

றவறு

ைவறான,
ஏறைனும்

ஏமாற்றுத்ைனத்தை
காரணத்ைிற்காக

ஏற்படுத்ைக்கூடிை

மூன்றாம்

ெபருக்கு

எழுத்து மூலம் அல்லது நசால்மூலம் எத்ைதகை ைவறான, ஏமாற்றுத்ைனத் ைகவல் அல்லது அறிக்தக, உள்
அல்லது நவளிறை அனுப்புவது ைதடக்கு உட்பட்டது.

அதனத்துப் நபருெிறுவன நூல்கள், சான்றுகள், கணக்குகள் ெிைாைமான விரிவாக்கத்துடன் இருக்க றவண்டும்.

அதவ துல்லிைமாகவும், ெிைாைமாகவும் நபருெிறுவனச் நசைற்பாடுகதளப் பிரைிபலிக்க றவண்டும், நபருெிறுவனச்
நசாத்துக்கள் முழுதமைான, துல்லிைமான, ெிைி அறிக்தககதளத் ைைாரிக்க உைவும் வதகைில் பைன்படுத்ைப்பட
றவண்டும்.

ெிறுவனத்ைின்

ஒவ்நவாரு

ஊழிைரும்,

ெிைி

குறித்து

ைகவலளிப்றபா

அல்லது

கணக்கிைல்

நபாறுப்புக்கள்

உதடைவர்கள் இல்லாைவர்களும், இக்நகாள்தகதைப் புரிந்து நகாண்டு அைற்குக் கீ ழ்ப்படிை றவண்டும்; ஏநனனில்
இது ைனிெபர் றவதலக்கான கடதமைாகும்.

B. ெியாயமான வணிகத் நதாடர்பு
ெிறுவனத்ைின்

நவற்றி

ெடத்தை மற்றும்

ஒருவறராடு

ஒருவர்

மற்றும்

மூன்றாம்

ெபர்களுடனும்

றெர்தம,

ொணைம்,

அறநெறி

பரஸ்பர ெம்பிக்தக இவற்தறத் ைளம் நகாண்டு ஆக்கப்பூர்வ உறவுகதளக் கட்டதமப்பைில்

ெம்பியுள்ளது. ஒவ்நவாரு ஊழிைரும் ெம் வாடிக்தகைாளர்கள், ெமக்குப் நபாருள் அளிப்பவர்கள், றபாட்டிைாளர்கள்
மற்றும் பிற ஊழிைர்களுடன் ெிைாைமான வணிகத் நைாடர்தபக் நகாள்ள முைல றவண்டும். எந்ை ஊழிைரும்
ைிரித்ைல், மதறத்ைல், சலுதக உதடை ைகவதலத் ைவறாகப் பைன்படுத்துைல், உண்தம ெிதலகதளத் ைவறாகக்
கூறுைல் அல்லது றவறு ெிைாமற்ற வழக்கங்கள் மூலம் ெிைாைமற்ற ஆைாைத்தைக் நகாள்ளக்கூடாது.

C. பாகுபாடு, நதாந்தரவு, மற்றும் இன்னும் பிற தவறான ெிதலதமகள்
1.
பிர்லா கார்பன் அதனத்து ஊழிைர்களுக்கும் சம வாய்ப்பிற்கு உத்ைரவாைம் நசய்யும் நகாள்தகைில் உறுைிைாக
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பணி

அடிப்பதடைாகக் நகாண்டு எடுக்கப்படுகிறது.

முடிவுகள்

ஒவ்நவாரு

ஊழிைரின்

ைகுைிதைத்ைான்

முற்றிலும்

ைன் ஊழிைர்களுக்கு பாகுபாட்டில் இருந்து சுைந்ைிரப் நபற்ற பாதுகாப்பான, பணிச்சூழதல அளிப்பைற்கு ெிறுவனம்
உறுைிப்பாடு

நகாண்டுள்ளது;

இைல்

அதனத்துவிை

நைாந்ைிரவுகள்

என

இனம்,

ெிறம்,

சமைம்,

வைது,

பால்,

றைான்றிை ொடு, பணிமூப்புத் ைகுைி, இைலாதம அல்லது றவறு கூறுபாடுகள் என நபாருந்தும் அைிகார வரம்தபத்

ைளம் நகாண்டதவயும் அடங்கும். ஊழிைர்களுக்கு எைிரான பாகுபாடு அல்லது நைாந்ைிரவு ைதடக்கு உட்பட்டது;
அத்துமீ றினால் ஒழுங்குமுதற ெடவடிக்தக எடுக்கப்படலாம், இைில் பணிெீக்கமும் அடங்கும்.
2.
எந்ை

றமலாளறரா,

றமற்பார்தவைாளறரா

நவளிப்பதடைாகறவா,

உட்குறிப்பாகறவா

ஒரு

ஊழிைர்

பாலிைல்

கடதமகள்

அல்லது

ரீைிைான விருப்பங்களுக்கு இணங்குவது அல்லது ெிராகரிப்பது அல்லது பாலிைல் ரீைிைாக ெலன்கதள ொடுவது
என்பது

ஊழிைரின்

றவதல,

மைிப்பீடு,

ஊைிைத்

நைாதக,

முன்றனற்றம்,

நகாடுக்கப்பட்ட

பணிைின் மற்ற விைிமுதறகள் அல்லது ெிபந்ைதனகள் ஆகிைன பணி ெிதலதமகதள றமம்படுத்தும் அல்லது
எைிரிதடைாகப் பாைிக்கும் என்று அச்சுறுத்ைறவா, நைரிவிக்கறவா கூடாது.
பணிைிடத்ைில்

ெடக்கும்

றமற்பார்தவ

சில

அைிகாரம்

சிறுதமப்படுத்தும்,

பிற

இல்லாை

இழிவுபடுத்தும்

ெடவடிக்தககள்,

ெபர்களாறலா

அல்லது

றமலாளர்கள்

நசய்ைப்படுவது

கிறுக்குத்ைன

நசாற்கள்,

அல்லது

ைதடக்கு

றமற்பார்தவைாளர்கள்

உட்படுத்ைப்படுகிறது.

அதடைாளச்

நசய்தககள்,

அல்லது

இவற்றில்

நசைற்பாடுகள்

அல்லது இதவ றபான்ற ெடத்தை ஊழிைரின் இனம், ெிறம், சமைம், வைது, பால், றைான்றிை ொடு, பணிமூப்புத்

ைகுைி அல்லது இைலாதம குறித்து ஆகிைதவ அடங்கும். பிற ெடவடிக்தககள், வரறவற்பற்ற பாலிைில் ொடல்கள்,
பாலிைலில் ெலன்கதள றவண்டுைல், இன்னும் பிற நசாற்கள் மூலம் அல்லது உடல் ரீைிைான பாலிைல் ைன்தம

உதடை நசைல்கள் உள்ளூர்ச் சட்டத்ைின் கீ ழ் அனுமைிக்கப்படும் மிகக் கடுதமைான நபாருந்தும் முதறைின்கீ ழ்
ைதடக்கு உட்படுத்ைப்படுகின்றன.
எந்ை

றமலாளறரா,

றமற்பார்தவைாளறரா

அவருக்கு

கீ ழ்ப்

பணிைாற்றும்

ஏறைனுநமாரு குறிப்பிடத்ைக்க அனுகூலத்தைறைா றகாரக்கூடாது.

ஊழிைரிடமிருந்து

கடறனா

அல்லது

3. கட்டாயப் பணி மற்றும் குழந்தத நதாழிலாளருக்கான ததட
றமறல கூறப்பட்டுள்ள உறுைிப்பாடுகதளத் ைவிர, பிர்லா கார்பன் அைன் பணிைிடம் பிற
இருந்தும்

சுைந்ைிரமாக

இருக்க

உறுைி

நசய்வைற்கு

உறுைிப்பாடு

நகாண்டுள்ளது.

அதனத்துச் சட்டங்கள், ெதடமுதறப் பணி விைிகள் எனக் கட்டாை உதழப்பு குறித்ை
ெடக்கும்,

றமலும்

பிர்லா

கார்பன்

ஒவ்நவாரு

குழந்தையும்

நபாருளாைாரச்

ைவறான சூழல்களில்

இவ்வதகைில்

ெிறுவனம்

அதனத்ைிற்கும் இணங்கி

சுரண்டலில்

இருந்து

காக்கப்பட

குதறந்ைப்பட்ச

வைதைப்

றவண்டும் என்னும் உரிதமதை அங்கீ கரிக்கிறது; எனறவ அது நசைல்படுத்தும் ஒவ்நவாரு ொட்டிலும் இருக்கும்
சட்டங்கதள

மைிக்கும்,

அைன்

நபாருத்ைவதர.

ஊழிைர்கள்,

முகவர்கதள

ெிைமனம்

நசய்யும்

4.ரவதலப் பிரச்சிதனகள் பற்றித் தகவல் நகாடுத்தல்
பாகுபாடு

அல்லது

நைாந்ைிரவு

ெடத்தை

குறித்ை

ைகவல்கதளத்

நைரிவிக்க

ஊழிைர்கள்

ஊக்கம்

அளிக்கப்படுகின்றனர். ைாங்கள் பாகுபாடு அல்லது நைாந்ைிரவிற்கு உட்படுத்ைப்படுகிறறாம் என ெம்பும் ஊழிைர்கள்,

அல்லது அத்ைதகை ெடவடிக்தகதைக் கண்டைாக ெிதனக்கும் ஊழிைர்கள், உடனடிைாக ைங்கள் றமலாளருக்கு
ெடத்தை

பற்றித்

நைாடர்தப

விசாரதண

ைகவல்

அதழத்துத்
இைன்ற

நகாடுக்க

ைகவல்

அளவு

றவண்டும்

நகாடுக்க

ஒரு

அல்லது

றவண்டும்.

இரகசிைமான

அறநெறி

ஒரு

முதறைில்

மற்றும்

முழுதமைான

ெடத்ைப்படும்.

கீ ழ்ப்படிைல்

விசாரதண

ைரங்கள்

உடனடித்

ெடத்ைப்படும்.

குற்றச்சாட்டுக்கதள

இந்ை

விசாரதண

உறுைிப்படுத்ைினால், உடனடி ைிருத்ை நசைல் றமற்நகாள்ளப்படும். விசாரதண முடிவு எப்படி இருந்ைாலும், எந்ை
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விசாரதணைின் முடிவுகள் குறித்து புகார் நகாடுத்ை ஊழிைருக்குத் ைகவல் நகாடுக்கப்படும். விசாரதணப் புகாரில்
ைகுைி இல்தல அல்லது ெடவடிக்தக றைதவைில்தல என்று குறிப்புக் காண்பித்ைால், ஊழிைர் முடிவு குறித்து
மறுபரிசீலதன நசய்ை றவண்டினால், ைதலதமச் சட்ட அைிகாரி இது குறித்து பரிசீலதன நசய்வார்.

D. சர்வரதச வணிகம்
எந்ை

நவளிொட்டுடனும்

இடங்களில்

இருக்கும்

வணிகம்

அதனத்துச்

ெடத்தும்றபாது
சட்டங்கள்,

ெடத்துவது என்பது ெம் உறுைிப்பாடு ஆகும்.

ெம்

உறுைிப்பாடு

நபாருந்தும்

பிர்லா

விைிகளின்

கார்பன்

உணர்விற்கு

நசைற்பாடுகள்
உட்பட்ட

நகாண்ட

வணிகத்தை

E. ெியாயமான ரபாட்டி மற்றும் நபருெிறுவன எதிர்ப்புச் சட்டம்
பிர்லா

கார்பன்

ெிைாைமான,

முழுவைற்கும்

ெலன்கதளத்

நவளிப்பதடைான

ைருகிறது

என

றபாட்டி

ெம்புகிறது.

வாடிக்தகைாளர்கள்,

உலகம்

முழுவதும்

நுகர்றவார்

ெிறுவனங்கள்

மற்றும்

சமுைாைம்

ஆக்றராஷத்துடன்,

ஆனால் ெிைாைமாக வணிகம் ெடத்ை ஊக்கம் நகாடுக்கப்படுகின்றன. பல ொடுகளும் றபாட்டி குறித்ை அல்லது
நபருெிறுவனச் சட்டங்கதள நபருெிறுவன ைனிெபர் ெடத்தை இப்பகுைிைில் ெிர்ணைித்து ைரங்கதளச் நசைல்படுத்ை
நகாண்டுள்ளன. இச்சட்டங்கதள மீ றுைல் ெிறுவனத்ைிற்கும் ஊழிைருக்கும் மிகவும் கடுதமைான அபராைங்கதள
விதளவிக்கும்.

பிர்லா

கார்பன்

வழிகாட்டி நெறிகளும் அடங்கும்:



ெிறுவனப்

பிரைிெிைிகள்

இச்சட்டங்கதள

முழுதமைாகப்

றபாட்டிைாளரிடம்

விதலகள்,

வாடிக்தகைாளர்கள்

அல்லது

பின்பற்றுகிறது.

விதலகதளப்

பின்பற்றுதகைில்

பாைிக்கும்

கீ ழ்க்கண்ட

விஷைங்கள்,

உற்பத்ைித்

ைரங்கள் அல்லது இருப்புத் ைரங்கள், ஏலங்கள், உற்பத்ைிதைப் பிரித்துக் நகாள்ளுைல், விற்பதனப் பகுைி,
விற்கும்

நபாருட்கள்,

ைங்களுக்கு

நபாருட்கதள

அளிப்பவர்கள்

குறித்து

விவாைிக்கக் கூடாது அல்லது முதறைான அல்லது முதறசாரா உடன்பாட்தடக் நகாள்ளக்கூடாது.

ஒரு

ெல்ல நபாது விைி றபாட்டிைாளர்கதளச் சந்ைிக்கக் கூடாது என்பைாகும்.



வாடிக்தகைாளர்கள்

அல்லது

அளிப்றபாருடன்

உடன்பாடுகள்

உற்பத்ைிப்

நபாருளின்

மறு

விற்பதன

விதலதை ெிர்ணைிப்பதவ, வாடிக்தகைாளரின் உற்பத்ைிப் நபாருட்கதள விற்கும் உரிதமதை வரம்பிற்கு
உட்படுத்துவது,
நபாருட்கதள

அல்லது

வாங்குவது

உற்பத்ைிப்

அனுமைிக்கப்படுவைில்தல; மற்றும்



நபாருட்களின்

உடன்பாட்டின்

றபரில்

விற்பதனதை

அதனத்தும்

மற்ற

ெிறுவனத்ைின்

நபரும்பாலான

அைிகார

உற்பத்ைிப்

வரம்புகளில்

ஒரு வணிக உறதவ, அல்லது உற்பத்ைிப் நபாருளின் விதலதை ெிர்ணைிக்கப்பட்ட ைரங்களுக்குக் கீ ழ்
ெிர்ணைித்ைதல ெிறுத்ைிவிடும் முடிவுகள் உள்ொட்டுச் சட்டங்கள் மூலம் ைதடக்கு உட்படுத்ைப்படலாம்.

பல

றபாட்டி,

நபருெிறுவனச்

சட்டங்கள்

மிகவும்

குறிப்பாக

இருப்பைால்,

ெிறுவனத்ைின்

அைிகாரிதை ெீங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுைற்குத் றைதவப்பட்டால் நைாடர்பு நகாள்ளலாம்.

ைதலதமச்

சட்ட

உைாரணங்கள்

(i) கடந்ை வர்த்ைகப் நபாருட்காட்சிைில், ொன் ஒரு றபாட்டிைாளரின் ஊழிைருடன் றபசிறனன். சற்று றெரத்ைிற்குப்
பின் அவர் என்னிடம் ெமது ெிறுவனத்ைின் அடுத்ை ெிைிைாண்டின் வணிகத் ைிட்டம் குறித்துத் ைகவல் அறிை

முற்பட்டதைக் கவனித்றைன். இைற்கு ஈடாக அவர் ைன் ெிறுவனத்ைின் இது பற்றிை ைகவதலக் நகாடுப்பைற்கு
முன்வந்ைார். இந்ை ெிதலதமதை ொன் எப்படி எைிர்நகாள்ள றவண்டும்?

விதட: றபாட்டிைாளரின் ஊழிைரிடம் உடனடிைாக முற்றிலும் நைளிவாக ெீங்கள் அத்ைதகை விஷைங்கள்
குறித்து

றபசுவைற்கு

இரகசிைங்கதள

விருப்பமில்தல

ஒப்புைல்

இன்றி

என்பதைத்

நைளிவுபடுத்ைவும்.

நவளிப்படுத்துவதைத்

ைவிர

–

இத்ைதகை

உதரைாடல்

நபருெிறுவனச்

சட்டங்கள்,

–

வணிக

மற்றும்
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நைாகுப்தப மீ றக்கூடும். உடனடிைாக உங்கள் றமலாளரிடம் மற்றும்/அல்லது ெிறுவனத்ைின் ைதலதமச்
சட்ட அைிகாரிைிடம் இது பற்றித் ைகவதலக் நகாடுங்கள்.

(ii) றபாட்டிைாளர் ஒருவருதடை விற்பதனைாளருடன் ொன் ெட்புக் நகாண்டுள்றளன். சில சமைம் ொங்கள் சந்தைத்
ைிட்டங்கள், உற்பத்ைிப் நபாருட்கள் விதல பற்றி றபசுறவாம். இது பிரச்சிதன உதடைைா?
விதட:

ஆம்.

இரகசிைத்

ெீங்கள்

ைகவதலப்

ெிறுவனம்
பகிர்ந்து

றெரம்

மற்றும்

பணத்தை

நகாள்கிறீர்கள.

றமலும்

முைலீடு

ெீங்கள்

நசய்து

வளர்ப்பது

நபருெிறுவனச்

குறித்ை

சட்டங்கதள

மீ றக்கூடும்; அதவ சந்தைப்படுத்துைல், மற்றும் விதலகள் பற்றி விவாைங்கதள அனுமைிப்பைில்தல.

F. உள்ெபர் வணிகம்
ஒர் ஊழிைர் என்ற முதறைில், ெிறுவனத்ைின் முக்கிை, இரகசிைத் ைகவதலப்பற்றி ெீங்கள் அறிந்ைிருக்கலாம்
அல்லது

பிற

ெிறுவனங்களுதடை

அத்ைன்தமதைப்

பற்றி.

உள்

ெபர்

வணிகச்

சட்டங்கள்

ைனிப்பட்டவர்கள்

பகிரங்கமான வணிகம் ெடத்தும் ெிறுவனங்களின் பங்தக வாங்குவதைத் ைடுக்கின்றன, உங்களுக்கு இவ்வாறு “உட்
ைகவல்கள்”

பகிரங்கமற்ற
ஊழிைர்கள்

வதகைிலும்

நைரியும்

ைகவல்,

என்றார்.

பங்கு

உட்ைகவல்

விதலதை

நபாதுவாக

அது

பகிரங்கமற்ற

பகிரங்கமாக

(ஊழிைருக்குத் நைாடர்புதடை எவரும்) பங்கு
பண

ஆைாைத்தை

அத்ைதகை

இருந்ைால்

அல்லது

ைகவலுதடை

முக்கிைத்

ைகவல்

நசல்வாக்கிற்கு

பத்ைிரத்தை

அடிப்பதடைின்

உட்படுத்ைக்

வாங்கறவா,

றபரில்

அல்லது/மற்றும்

கூடாது.

கூடும்.

விற்கறவா,

உள்ெபர்

எந்ை

வணிகம்

பற்றிை பிரச்சிதனத் ைிறன்கள் இருப்பதைத் ைவிர்க்கும் நபாருட்டு ெீங்கள் நசாற்நறாடர் உள்ெபர் ைகவல் என்பதை

விளங்கிக் நகாள்ள றவண்டும்—பரந்ை அளவில் பத்ைிரங்கதள வணிகத்ைிற்கு உட்படுத்துவைற்கு முன். றமலும்,
ஊழிைர்கள் ைங்கள் ெிறுவனத்ைின் மூலம் அறிைப்பட்ட ைங்கள் ெிறுவனம் அல்லது பிற ெிறுவனங்கதளப் பற்றிை

உள்ைகவதலப் பைன்படுத்ைக்கூடாது, பிறருக்கும் அளிக்கக் கூடாது, ெிறுவனத்ைின் பாதுகாப்புப் பத்ைிரங்கள் குறித்ை
முைலீட்டு முடிவுகள் குறித்து ஆறலாசதனயும் கூறக்கூடாது.

அத்ைதகை உட்ைகவல்கள் (வரம்பின்றி) கீ ழ்க்கண்டவற்தறயும் உள்ளடக்கி இருக்கலாம்:



வணிகங்கள் அல்லது வணிகப் பிரிவுகதள தகைகப்படுத்துைல் மற்றும் நசாத்து விற்பதன;



இலாபங்கள், வருமானங்கள், மற்றும் இலாபப்பங்கு றபான்ற ெிைிசார் ைகவல்கள்;



புைிை உற்பத்ைிப் நபாருட்கள் அறிமுகப்படுத்ைப்படுைல், அவற்றின் வளர்ச்சி பற்றிை அறிவிப்பு;



நசாத்துக்களின் மறுமைிப்பீடுகள்;



முைலீடு பற்றி முடிவுகள்/ைிட்டங்கள்;



மறுகட்டதமப்புத் ைிட்டங்கள்;



முக்கிை ெிர்வாக மாற்றங்கள், கூட்டு முைற்சிகள், மற்றும் முக்கிை வணிக ஒப்பந்ைங்கள்;



வழக்குகளில் முக்கிைப் றபாக்குகள் மற்றும் அல்லது விசாரணகளில் முக்கிைப் றபாக்குகள்; மற்றும்



கடன்கள் வாங்குவது குறித்து.

ஒரு

ைகவல்

பகிரங்கம்

அற்றது

என

நபாதுமக்களுக்கு

றபாதுமான

அளவிற்கு

நவளிப்படுத்ைப்படும்

வதர

கருைப்படுகிறது. றமறல கூறிைவற்தற அடுத்து, ொம் பிர்லா கார்பன் ெிறுவனத்ைின் எந்ை ஊழிைரும், ெிறுவனம்,
ெிறுவனத்துடன்

இதணந்ை

அதமப்புக்கள்,

ெிறுவனத்ைின்

றபாட்டிைாளர்கள்

அல்லது

பிர்லா

கார்பன்

உரிதம

ெலன்கள் நகாண்ட பிற ெிறுவனங்கள் அல்லது ைக்க வணிக உறவு நகாண்டிருக்கும் ெிறுவனங்களில், அத்ைதகை
ைகவல் பகிரங்கமாக்கப்படும்
ஏறைனும்

இருக்குமாைின்,

வதர பத்ைிரங்களில் வணிகம் ெடத்ைக்கூடாது. இது குறித்து உங்களுக்கு வினாக்கள்

ஊழிைர்கள்

எத்ைதகை

பாதுகாப்புப்

பத்ைிரங்களில்

ெிறுவனத்ைிற்கு

ெீங்கள்

றவதல
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ைகவல்களின்

அடிப்பதடைில்

ஈடுபடுமுன்

ைதலதமச்

சட்ட

அைிகாரிைிடம்

வழிவதககள்,

அளிப்றபார்,

வாடிக்தகைாளர்களின்

G.
பிர்லா

கார்பன்

விவகாரங்களில்

அதடைாளங்கள்,

கணக்கு

ெம்

வணிக

வழிவதககள்,

முதறகள்,

உற்பத்ைி

வழிவதககள்,

சூத்ைிரங்கள்,

ஆதல மற்றும்

இைந்ைிரத்ைின்

வடிவதமப்புக்கள், சந்தை விற்பதன, விற்பதனக் கருத்ைாய்வுகள் மற்றும் ைிட்டங்கள், ெிைிசார் ைகவல்கள், நசாந்ை
விஷைங்கள் மற்றும் நபாதுவாக இரகசிைம் அல்லது ெிறுவனத்ைின் உரிதமயுதடைது என விவரிக்கப்படுவது
அல்லது

ெடத்ைப்படுபதவ

அடங்கும்.

இத்ைதகை

விஷைங்கள்

இரகசிைமாக

தவத்துக்

நகாள்ளுைல்

என்பைன்

நபாருள் ெிறுவனத்ைிற்கு நவளிறை உள்ளவர்களிடம் இது பற்றிை விவாைங்களில் ஈடுபடக்கூடாது என்பதுடன்
எத்ைதகை

றைதவைற்ற

விஷைத்தையும்

இருக்கும்றபாதும்,

அல்லது

பற்றிைதவ
அைன்

ஒப்புைலற்ற

ெிறுவனத்ைிற்கு

பின்னரும்

கூட

பிரைிகள்,

நவளிறை

என்பைாகும்.

குறிப்புக்கள்

இருப்பவர்கள்
வணிக

அல்லது

பிற

சான்றுப்

பைிவுகள்,

வணிக

இரகசிைங்களும்

அணுகக்கூடாது,

விவகாரங்களும்

ெீங்கள்

எந்ை

றவதலைில்

ெிறுவனத்ைிற்கு நவளிறை இருப்பவர்களுடன் விவாைிக்கப்படல் ஆகாது; ஒப்புைல் நபறப்பட்ட அளிப்பின் ஒரு பகுைி
அல்லது முக்கிை ஆய்வின் பகுைி ைவிர, அதவ உரிை இரகசிைம் அல்லது நவளிப்படுத்ைக்கூடாது இதசவில்

தகநைழுத்ைிட்டு இருந்ைால் ஒழிை. றவதலைின் றபாறைா, அதைவிட்டு ெீங்கிை பின்னறரா, ஊழிைர்கள் இரகசிை
அல்லது

அவ்வாறு

உரிதமத்

ைகவல்கதள

நசய்வைற்கும்

அவர்களிடம் நைரிவிக்க.

ைவறாக

உைவக்கூடாது,

எடுத்துப்

பைன்படுத்ைக்கூடாது,

ெிறுவனத்ைிற்கு

நவளிறை

மறு

கட்டதமக்கக்

இருப்பவர்கள்

கூடாது;

பைன்படுத்ை

பிறர்

அல்லது

H.
ொம் சர்வறைச அளவில் வணிகம் ெடத்துகிறறாம், உலகில் அது ஆபத்ைானைாக இருக்கலாம். பைங்கரவாைத்தைத்
ைடுப்பது, ஆயுைங்களின் நபருக்கத்தை ெிறுத்துவது, றபாதைப் நபாருட்கள் இன்னும் பிற குற்றங்களுக்கு எைிராகப்

றபாராடுவது, ஆகிைவற்றிற்கு பல அரசாங்கங்கள் வணிகக் கட்டுப்பாடுகதள ெிறுவியுள்ளன, அதவ சில வணிகச்
நசைற்பாடுகதளத்
ைடுக்கின்றன.

ைதடக்கு

உட்படுத்துகின்றன,

சில

நபாருட்கள்

றைசிை

எல்தலகதளத்

ைாண்டுவதையும்

பிர்லா கார்பன் அதனத்து வணிகத் ைதடகள், ஏற்றுமைிக் கட்டுப்பாடுகள், சுங்கத்துதறச் சட்டங்கள், விைிகள் என
அது வணிகம் ெடத்தும் ொடுகளுதடைைின் நபாருத்ைமானவற்றிற்குக் கீ ழ்ப்பணிந்து ெடக்கிறது.
வணிகக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டங்கள் கீ ழ்க்கண்டவற்தறத் ைதடக்கு உட்படுத்ைலாம்



குறிப்பிட்ட சில நபாருட்கள், றசதவகள், மற்றும் நைாழில்நுட்பங்கதள ஏற்றுமைி நசய்வது;



வணிகச்

நசைற்பாடுகள்

(இறக்குமைி,

அல்லது ைனி ெபர்களுடன் நசய்வைற்கு;

ஏற்றுமைி



குறிப்பிட்ட சில ொடுகளுக்குப் பைணிப்பது; மற்றும்



ைகவல் பறிமாற்றத்தை நசய்வது.

மற்றும்

முைலீடுகள்)

சில

ொடுகளுடன்,

ெிறுவனங்கள்

I. முரண்பாடான ெலன்களில் இருந்து சுதந்திரம்

ஒவ்நவாரு ஊழிைரும் எல்லா றெரங்களிலும் ெிறுவனத்ைின் ெலன்களுடன் முரண்பாடு ஏற்படக்கூடிை அல்லது

அவ்வாறு

ெிகழ்வைற்கு

என்பவற்தறத்

ைவிர்க்க

வாய்ப்புள்ள,
றவண்டும்.

வணிகச்

இந்ை

நசைல்களில்

இலக்தகநைாட்டி

ஊழிைரின்

ஓர்

ஊழிைர்

முழு

விசுவாசத்தை

ெிதலதமைில்

மறுக்கலாம்

நசாந்ை

ெலதனத்

றைாற்றுவிக்கும் எந்ை சூழலிலும் ஈடுபாடு நகாள்ளக்கூடாது அல்லது ஊழிைதர அவருதடை ெிறுவனத்ைிற்காக
அவரால் இைன்ற அளவு சிறப்பாகப் பணி புரியும் முைல் கடதமைில் குறுக்கீ டு நசய்யும் கட்டாைத்ைில் இருந்தும்
எைிலும்

ஈடுபடக்கூடாது. இக்கடதம குறித்து குறிப்பாகக் கவனம்

நசலுத்தும் ஊழிைர்களில் பலர் கீ ழ்க்கண்ட
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வதககளில் இருக்கலாம்:



ெிறுவனத்ைின் சார்பாக நசாத்துக்கள், நபாருட்கள், அல்லது பணிகதள வாங்க, விற்கும் அைிகாரம்;



வாங்குைல், விற்றல் குறித்ை முடிவுகளுக்குப் பரிந்துதரத்ைல் அல்லது நசல்வாக்களித்ைல்; மற்றும்



ெிறுவனத்ைின்

இரகசிைத்

ைகவல்கள்,

வழிவதககள்

அல்லது

நசைற்பாடுகள்

நபற்றிருத்ைல் அல்லது அணுகும் வாய்ப்தபக் நகாண்டிருத்ைல்.

குறித்ை

அறிதவப்

முரண்பாடான ெலன்களுக்கு வாய்ப்புத் ைரும், முரண்பாட்டு ெலன்கதளக் நகாண்டிருக்கும் நசைல்கதளக்
குறித்ை விரிவான பட்டிைதல அளிப்பது இைலாது. கீ ழ்க்கண்ட வழிகாட்டி நெறிகள் எங்கு முரண்பாடான
ெலன்கள் நபாதுவாகத் றைான்றும் என்பதைக் குறிக்க உைவும்.
உைாரணங்கள்:

என்னுதடை சிற்றப்பா அவருதடை

(i)

ெிறுவனம்

பிர்லா

கார்பனுக்கு

நபாருட்கதள அளிக்க அவருதடை

ெிறுவனத்ைிற்கு உைவ றவண்டும் என்று என்தனக் றகட்டுக் நகாள்ளுகிறார். ொன் என்ன நசய்ை றவண்டும்?
விதட:

அவருதடை

உற்பத்ைிப்

நபாருள்

அல்லது

பணிைில்

அக்கதற

உதடை

ெபரிடம்

உங்கள்

சிற்றப்பாதவ அனுப்பவும். ஆனால் உங்கள் றமலாளர் மற்றும் முடிநவடுக்கும் அைிகாரம் உதடைவரிடம்

உங்கள் உறதவப் பற்றிக் கூறவும்; பரிசீலதன, வழிவதக இவற்றில் இருந்து ஒதுங்கிக் நகாள்ளவும். பிர்லா
கார்பன் அைன்
றவண்டும்;

வழக்கமான வழிவதகதை அைற்கு அளிப்பவதரத் றைர்ந்நைடுப்பைற்கு உள்ளதைப் பின்பற்ற

அதைநைாட்டி

உங்கள்

சிற்றப்பாவிற்கு

வரக்கூடாது என்பதை உறுைிப்படுத்துங்கள்.
பிர்லா

(ii)

கார்பன்

வாடிக்தகைாளர்

வாடிக்தகைாளர்
ெிறுவனத்ைில்

ஒருவர்

பணம்

சிறப்புச்

எப்நபாழுதும்

நகாடுப்பைற்குப்

சலுதக

பணத்தைக்

நகாடுப்பது

நகாடுப்பைில்

நபாறுப்பான

ஊழிைர்

றபான்ற

றைாற்றம்

ைாமைப்படுத்துகிறார்.

என்னுதடை

ெண்பர்;

ைாமைமாகப் பணம் நகாடுப்பது குறித்து எதையும் நசய்ைறவண்டாம் என்று என்தனக் றகட்கிறார். ொன்
என்ன நசய்வது?
விதட:

பிர்லா

என்றாலும்,

கார்பனின்

ெிறுவனத்ைின்

ெலன்கதள

முடிவு

ஒட்டி

ைனிப்பட்ட

ைாமைமாக

ெலன்களின்

வரும்

பணத்தை

நசல்வாக்கற்கு

நபாறுத்துக்

நகாள்ளலாம்

உட்படக்கூடாது.

ெீங்களாக

அத்ைதகை முடிதவ எடுக்காைீர்கள். உங்கள் றமலாளருக்குத் ைகவல் நைரிவித்து அவருடன் ெிதலதம இனி
எப்படிக் தகைாளப்பட றவண்டும் என்பைில் அவருடன் உடன்படுங்கள்.
1.

இலஞ்சம், சட்டவிரராதமாக பணம் வாங்குதல், மற்ற வழிகளில் பணத்ததப் நபறுதல்

ெிறுவனத்ைின் சார்பாக ெீங்கள் உலகில் எங்கு றவதல பார்த்ைாலும், இலஞ்ச எைிர்ப்புச் சட்டங்கள் உங்களுக்குப்
நபாருந்தும்.

நபரும்பாலான

ொடுகள்

இலஞ்ச

எைிர்ப்புச்

சட்டங்கதளக்

நகாண்டுள்ளன;

அதவ

அரசாங்க

அைிகாரிக்கு இலஞ்சம் நகாடுப்பதைத் ைடுக்கின்றன; அநமரிக்காவின் நவளிைாட்டு இலஞ்சப் பழக்கங்கள் சட்டம்,
இங்கிலாந்ைன் இலஞ்சச் சட்டம் றபால். பல ொடுகளில் இலஞ்சச் சட்டங்கள் ைனிைார் துதறக்கும் நபாருந்தும்.
ெம்

வணிக

முடிவுகள்

ஊழலினால்

ஒருநபாழுதும்

நசல்வாக்தக

அதடைக்கூடாது.

ஊழல்

என்பைில்

பணம்

நகாடுத்ைல் இருக்கலாம், அல்லது மைிப்புதடை எதுவும் பறிமாற்றப்படலாம், இலஞ்சம், பணம் நகாடுத்ைல் றபான்ற

நசைல்கதள அடக்கிைது. ஓர் ஊழிைர் எத்ைதகை இலஞ்சம், சட்டவிறராைமாகப் பணம் நகாடுத்ைல், சட்டவிறராை
நவகுமைிைளித்ைல், சட்டவிறராை ெிைிைளித்ைல் அல்லது எத்ைதகை சட்டவிறராை மைிப்புப் நபாருதள அளித்ைல்

என்பைில் றெரடிைாகறவா, மதறமுகமாகறவா எந்ை ெபருக்கு, ெபரிடம் இருந்து, அதமப்பிற்கு அதமப்பில் இருந்து

அல்லது அரசாங்கப் பிரைிெிைிைிடம் இருந்து, பிரைிெிைக்கு நகாடுப்பைாக உறுைிைளிக்கறவா, நகாடுக்கறவா, உறுைி

நமாழி நகாடுக்கறவா, அளிக்கறவா, ஒப்புைல் நகாடுக்கறவா, றகட்கறவா, நகாடுக்கறவா ைன்தன அனுமைித்துவிடக்
கூடாது.
மட்டும்

ஊழல் ெடவடிக்தககள்

இல்லாமல்,

அதவ

பல

நைாகுப்தப மீ றுபதவ,
ொடுகளில்

இலஞ்ச

உரிதமைிைல் முதறகளில் மீ றுவைாகவும் இருக்கும்.

கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்தகதை விதளவிக்கும்

எைிர்ப்பு,

ஊழல்

எைிர்ப்புச்

சட்டங்கதள

என்பது

குற்றவிைல்,
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உைாரணம்
ொன் பிர்லா கார்பனில் விற்பதனக்குப் நபாறுப்பு, இந்ை ஆண்டின் வருமான இலக்தகக் கடக்க விரும்புகிறறன்,
அைற்காக ஒரு முக்கிை ஒப்பந்ைத்ைில் ஏலம் எடுக்கத் ைைார்; ஒரு வாடிக்தகத் ைிறன் உதடைவர் (அரசாங்க
அைிகாரி) RFP (ைிட்டத்ைிற்கான றவண்டுறகாதள) ஒன்தற நவளிைிட்டுள்ளார்.

வாடிக்தகைாளரில் முடிநவடுக்கும்

நபாறுப்பு உதடைவர் ஒப்பந்ைம் பிர்லா கார்பனுக்கு சாைகமாக கிதடப்பைற்கு நசல்வாக்தகப் பைன்படுத்துவைாகக்
கூறுகிறார். ொன் என்ன நசய்ைலாம்?

விதட: றவண்டுறகாதள வினாவிற்கு உட்படுத்துங்கள். முதறைற்ற ெடத்தை அல்லது ஊழல் அதடைாளங்கள்

ஏறைனும் இருந்ைால் (உைாரணம் – முடிவு எடுப்பவர் RFP க்கு நசல்வாக்தகக் காட்ட நராக்கப் பணத்தை அவருக்குக்
நகாடுக்க றவண்டும் என விரும்புைல்), ெீங்கள் அவர் றகாருவதை ெிராகரிக்க றவண்டும். உங்கள் றமலாளர் மற்றும்
அல்லது

பிர்லா

கார்பன்

ைதலதம

சட்ட

அைிகாரிைிடம்

உடனடிைாகத்

ைகவல்

நகாடுங்கள்,

ெீங்கள்

ஏல

வழிவதகைில் முதறைற்ற நசைதலப் பற்றி கவதல நகாண்டால் அல்லது பிற ஊழல் நசைல்கதளப் பற்றி
கவதல நகாண்டால்.

2. அன்பளிப்புகள், ரகளிக்தககள், மற்றும் கடன்கள்
ஓர்

ஊழிைர்

றெரடிைாக,

கடன் வாங்கறவா,

மதறமுகமாகப்

நகாடுக்கறவா கூடாது,

நபறறவா

அல்லது

அன்பளிப்புகள்,

நகாடுக்கறவா

றகளிக்தககள்

கூடாது

–

அவ்வாறு

அல்லது

சலுதககதள

நசய்ைல்

ெிறுவனக்

கடதமகதளச் நசய்வைில் ஊழிைரின் ைிறதம பாைிக்கப்படும் அல்லது பாைிக்கப்படும் எனத் றைான்றினால்; றமலும்

ைன் ைீர்ப்தப ெிைாைமான, ெடுெிதலைில் நசைல்படுத்ை றவண்டும். பின்வருமாறு இருந்ைால் மட்டுறம, ஊழிைர்கள்
அன்பளிப்புகள் மற்றும் சலுதககதள வாங்கறவா, நகாடுக்கறவா முடியும்:



வரம்புமீ றாை

நபருமானத்தைக்

நசைற்பாடுகளாக இருந்ைால்;

நகாண்டிருந்து,

வாடிக்தகைான

வணிகப்நபாருட்கள்

அல்லது



நகாடுக்கப்படும் அன்பளிப்புகள் ெிதறை ைடதவைாக இல்லாமல் இருந்ைால்; மற்றும்



எந்ைச் சட்டத்தையும், இத்நைாகுப்தபயும் பிர்லா கார்பனின் எந்ைக் நகாள்தககதளயும் அதவ மீ றவில்தல
என்றால்.

எத்ைதகை

அன்பளிப்பு,

கடன்,

சலுதக

அல்லது

றகளிக்தக

ைருவைாகக்

கூறுவது,

நைாகுப்தப

மீ றுவது,

உடனடிைாக அளித்ைவருக்குத் ைிருப்பிக் நகாடுக்கப்பட றவண்டும், உரிை விளக்கத்துடன். ஊழிைரின் நெருக்கமான
உறவினருக்குக்

நகாடுக்கப்படும்

அன்பளிப்பு

அல்லது

றகளிக்தகயும்

ஊழிைருக்குக்

நகாடுக்கப்படுவைாகத்ைான்

அதை ெீங்கள்

உங்கள் றமலாளரிடம், ைதலதமச் சட்ட அைிகாரி அல்லது ைதலதம மக்கள் அைிகாரிைிடம்

கருைப்படும். ஒரு அளிப்பு அல்லது அன்பளிப்தப மீ றுவது குறித்து உங்களுக்கு ஏறைனும் வினாக்கள் இருந்ைால்,
விவாைிக்க றவண்டும்.

உைாரணம்
ஒரு அளிப்பவர் எனக்கு ஒரு அன்பளிப்தப அனுப்பினர், ொன் அதைக் றகட்கவில்தல என்றாலும். ொன் ஏற்கனறவ

அளிப்பாளதர மற்றும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பைன்படுத்துவைாக ஒப்புக் நகாண்டுள்றளன், எனறவ இது என்
முடிதவ நசல்வாக்கிற்கு உட்படுத்ைவில்தல. ொன் அன்பளிப்தப தவத்துக் நகாள்ளலாமா?
விதட:

ெீங்கள்

உங்கள்

ெடத்ைப்படுகிறீர்கள்

சக

எனக்

ஊழிைர்களுடன்

அதைப்

காணப்படமாட்டீர்கள்

பகிர்ந்து

என்றால்

நகாண்டால்,

அன்பளிப்தப

அதைநைாட்டி

தவத்துக்

ெீங்கள்

நகாள்ளலாம்.

சிறப்பாக
ெீங்கள்

எப்நபாழுதும் ெிறுவனத்ைின் அன்பளிப்பு, விருந்றைாம்பல் வழிகாட்டுகளுக்குக் கீ ழ்ப்பணிந்து ெடக்க றவண்டும்.

3. நவளிொட்டு ஊழல் நசயல்கள் சட்டம் (FCPA)
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நவளிொட்டு

அரசாங்கங்களின்

Page 14

அைிகாரிகளுடனான

நசைல்கள்

அதனத்தும்

அநமரிக்க

நவளிொட்டு

ஊழல்

நசைற்பாடுகள் சட்டம் (FCPA) அல்லது அதுறபான்ற பிறொடுகளின் சட்டங்களுக்கு இணங்க ெடத்ைப்பட றவண்டும்.
இச்சட்டங்கள்

பணம்

அைிகாரிகளுக்குக்

அளித்ைல்,

நகாடுத்ைல்,

அளிப்பாக

வணிகத்தைப்

உறுைிைளித்ைல்,
நபற

மைிப்புதடை

அல்லது

ைக்க

ெிறுவனம் வணிகம் ெடத்தும் இடங்களில் எல்லாம் நபாருந்தும்.
ஊழல்

எைிர்ப்புச்

மதறமுகமாகறவா

சட்டங்களுக்கு
எந்ை

இணங்கி

வடிவத்ைிலும்

ெடப்பைற்கு

பரிசுகள்,

எந்ை

றகளிக்தககள்

எதையும்

தவத்துக்

ஊழிைரும்
அல்லது

நவளிொட்டு

நகாள்ள

ைதட

ஒருநபாழுதும்

எந்ை

மைிப்புதடை

அரசாங்க

நசய்கின்றன,

றெரடிைாகறவா,
நபாருதளயும்

அரசாங்க அைிகாரி அல்லது அவருதடை குடும்பத்ைினருக்கு அல்லது பிரைிெிைிகளுக்கு அளிக்கக் கூடாது -



வணிகத்தைப் நபறுவைற்கு அல்லது ைக்க தவக்க;



வணிக முடிவுகதள நசல்வாக்கிற்கு உட்படுத்ை; அல்லது



ஒரு ெிைாைமற்ற ஆைாைத்தைப் நபறுவைற்கு.

ஓர் “அரசாங்க அைிகாரி” என்பது அரசாங்கத்ைிற்கு நசாந்ைமான அல்லது அரசாங்கக் கட்டுப்பாட்டின்கீ ழ் இருக்கும்
ெிறுவனத்ைில் உதழப்பவர் அல்லது முகவதர உள்ளடக்கும். FCPA றபான்ற ஊழல் எைிர்ப்புச் சட்டங்களின்

றொக்கத்தை ஒட்டி, அரசாங்க அைிகாரிகள், றைர்ந்நைடுக்கப்பட்ட, ெிைமிக்கப்பட்ட அைிகாரிகள் அல்லது றைசிை,

முனிசிபல், அல்லது உள்ளூராட்சி அரசாங்கங்களின் ஊழிைர்கதளயும் உள்ளடக்கிைிருக்கும், (இைில் ைனிெபர்கள்
சட்ட மன்ற, ெிர்வாக, ெீைித்துதற அைிகாரங்கதளக் நகாண்டிருப்பவர்களும் அடக்கம்), அரசிைல் கட்சிகளின்
அைிகாரிகள், அரசிைல் அலுவலகங்களுக்கு றவட்பாளர்கள், மற்றும் அரசாங்கம் அல்லது அரசாங்கக்
கட்டுப்பாட்டின்கீ ழ் இருக்கும் ெிறுவனம் அதனத்தையும் குறிக்கும்.

FCPA ஐ அல்லது பிற ொடுகளின் ஊழல் எைிர்ப்புச் சட்டங்கதள ஓர் ஊழிைர் மீ றினால், அம்மீ றல் கடுதமைான
குற்றவிைல், உரிதமைிைல் கடன்பாட்தட அவருக்கும் ெிறுவனத்ைிற்கும் அளிக்கும். இத்ைதடகளானது ெமது
சார்பில் நசைல்படும் எவருக்கும், முகவர்கள், ஆறலாசதன அளிப்பவர்கள், நபாருட்கதள அளிப்பவர்கள்,
ஒப்பந்ைைாரர்கள் உள்பட என அதனவருக்கும் இந்ை வணிகச் நசைல்பாடுகள் நபாருந்தும்.

அதனத்துப் பணம், அன்பளிப்புகதள அளித்ைல், றகளிக்தககள் றபான்றதவ அரசாங்க அைிகாரிகளுக்குக்

நகாடுப்பைற்கு உரிை பிராந்ைிைத் ைதலதமச் சட்ட அைிகாரிைிடம் முன் ஒப்புைதலப் நபற றவண்டும். முன்
ஒப்புைலுக்கான றைதவ உள்ளூர் சட்டம் குதறந்ைபட்ச “வசைிைளிக்கும்” வாடிக்தகைான நசைல்கதள

விதரவுபடுத்துவைற்கு அரசாங்க அைிகாரிகளுக்குக் குதறந்ை நைாதக அளித்ைலுக்கும் நபாருந்தும் – அைாவது
உரிமங்கள், அனுமைிகள் அல்லது விசாக்கள் வழங்க. றெரடி, மதறமுக என அதனத்துப் பணம் அரசாங்க

அைிகாரிகளுக்கு அளித்ை துல்லிைமாக ெம் கணக்குப் புத்ைகங்களிலும் பைிவுச்சான்றுகளிலும் பைிவு நசய்ைப்பட
றவண்டும்.

ஓர் அரசாங்க அைிகாரியுடன் நைாடர்பு நகாண்டுள்றளாமா என்பது பற்றி ெீங்கள் உறுைிைற்று இருந்ைால் அல்லது
இலஞ்ச எைிர்ப்புச் சட்டங்களுக்கு இதணங்கி ெடக்கிறறாமா என்ற வினாக்கதளக் நகாண்டிருந்ைால், ெீங்கள் உங்கள்
பிராந்ைிைத் ைதலவர் அல்லது ைதலதமச் சட்ட அைிகாரிைிடம் வழிகாட்டுவைற்கு அணுகறவண்டும்.
4.

,

ஓர் ஊழிைர் அல்லது ஊழிைரின் நெருக்கமான உறவினர் ெிைிசார் ெலதனக் நகாண்டுள்ளார் அல்லது றெரடிைாக
அல்லது

மதறமுகமாக

அளிப்பவர்களாறவா,

ெிறுவனத்துடன்

ஒப்பந்ைைாரர்களாகறவா,

வாங்குபவர்களாகறவா,

ெிர்வாகத்ைின்

ஈடுபாடு

நகாண்டுள்ள

வாங்குபவர்களாகறவா,

றபாட்டிைாளராகறவா

அதமப்பின்

ெிறுவனத்ைின்

இருக்கலாம்

என்றால்

ெிர்வாகத்ைில்,

உற்பத்ைிப்

ெலன்களின்

றைான்றலாம். “ெிைிசார் ெலன்” என்னும் நசாற்நறாடர் றெரடி அல்லது மதறமுக ெலதன ஒரு

அது

நபாருட்கதள
முரண்பாடு

ெிறுவனத்ைின்
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ெிைிசார் நவற்றி அல்லது றைால்விக்கு, அத்ைதகை ெலன் அல்லது அது அதடைப்பட்ட விைத்ைின் ைன்தம
இருந்ைாலும்

இருக்கலாம்.

உைாரணமாக

இைில்

பங்குகதள

வாங்கிைிருப்பது,

பங்காளிைாக

இருப்பது,

எப்படி

கடன்

நகாடுத்ைவராக இருப்பது அல்லது எத்ைதகை ஏற்பாட்டின் மூலமும் ஓர் ஊழிைர் அல்லது ஊழிைரின் நெருக்கமான
உறவினர்

அடங்கும்.

ெலன்

நகாண்டிருக்கலாம்,

ஒரு

முைற்சிைின்

நசாத்துக்களில்

அல்லது

வருமானத்ைில்

என்பதும்

ஆனால் முரண்பாட்டு ெலன் இருப்பைற்கு வாய்ப்பில்தல, இருப்பினும், ெிைிசார் ெலன் குதறவாகறவா முற்றிலும்
பங்குகள்,

பத்ைிரங்கள்

என

றைசிைப்

பாதுகாப்புப்

பத்ைிரச்

சந்தைைில்

பட்டிைலிடப்பட்டிருந்ைால்

அல்லது

வாடிக்தகைாக சந்தைைில் சாைாரணமாக வாங்கி, விற்பைாக இருந்ைால். ஒரு ெிைிசார் ெலன் என்பது “கணிசம்”
எனப்படும், அது ஒரு ெிறுவனத்ைின் நபாதுப்பங்குகளில் முைலீடு நசய்வது 1%க்கும் றமலானதைப் பிரைிபலித்ைால்,
அல்லது அல்லது ஒரு ஊழிைரின் நசாத்துக்களில் கணிசமான பங்தகக் நகாண்டிருந்ைால்.
5. ெிறுவனத்துடன் நசயற்பாடுகள் அல்லது ரபாட்டி
ஓர்

ஊழிைர்

அல்லது

ஊழிைருக்கு

நெருக்கமான

உறவினர்

எத்ைதகை

நசாத்து,

வசைிகள்,

கருவிகதள

ெிறுவனத்ைிற்கு அல்லது அைற்குப் றபாட்டிைாக வாங்கினால் அல்லது விற்றால், ெலன்கள் முரண்பாடு றைான்றும்.
ெலன்கள் முரண்பாடானது, எங்கு ஊழிைரின் உறவினர் ெிறுவனத்ைிற்கு ஊழிைர் என்ற முதறதைத் ைவிர பணிகள்
நசய்ைாறலா, ஊழிைர் ெிறுவனத்ைின் வாங்குைல்கள், விற்பதனகதள நெருக்கமான உறவினர் மூலம் நசய்ைாறலா.

6. ெிறுவனத்துடன் வணிகம் ெடத்தும் அல்லது ெடத்த விரும்பும் அல்லது ெிறுவனத்திற்குப் ரபாட்டியாக
வணிகம் ெடத்தினால்
ஓர்

ஊழிைர்

அல்லது

ஊழிைரின்

நெருக்கமான

உறவினர்

எத்ைதகை

நசாத்து,

வசைிகள்,

கருவிதை

எந்ை

ெிறுவனம், அதமப்பு அல்லது ைனிெபர் என்று ெிறுவனத்துடன் நசைல்கதளக் நகாண்டவர் அல்லது வணிகம்

ெடத்ை விரும்புவருடன் வாங்கினாறலா, விற்றாறலா, குத்ைதகக்கு எடுத்துக் நகாண்டாறலா, அல்லது ெிறுவனத்ைின்
றபாட்டிைாளருடன் ெடத்ைினாறலா, அல்லது அவர் முகவர் றசதவக்கட்டணம் வாங்கினாறலா, இலாபத்ைில் ஒரு
பங்தகப்

நபற்றாறலா

அல்லது

எந்ை

ெலன்களின் முரண்பாடு றைான்றலாம்.

ெிறுவனம்

அதமப்பு

அல்லது

ைனிெபரிடம்

இழப்பீட்தடப்

நபற்றாறலா

7.
ஓர் ஊழிைர் மற்நறாரு அதமப்பு அல்லது ைனிெபருக்கு ஊழிைர், முகவர், ஆறலாசதன கூறுபவர், இைக்குனர்
என்று றசதவகதள அளித்ைாறலா, அல்லது ெிறுவனம், அதமப்பு அல்லது ைனிெபர் ெிறுவனத்துடன் வணிகம்
நசய்ைாறலா அல்லது நசய்ை விரும்பினாறலா அல்லது ெிறுவனத்ைின் றபாட்டி அதமப்பாக இருந்ைாறலா அல்லது
நவளி றவதல ஊழிைரின் ெிறுவனத்ைிற்கான நசைல் கடதமகளுடன் குறுக்கிட்டாறலா முரண்பாட்டு ெலன்கள்
இருக்கலாம்.
8.

ஓர்

நபருெிறுவன வாய்ப்புக்கள்

ஊழிைர்

ைனக்கு

எடுத்துக்

நகாள்ளக்கூடாது,

அல்லது

பிறருக்கு

றெரடிைாக

அல்லது

மதறமுகமாக

ெிறுவனத்ைின் ெலனுக்கு உைவும் எந்ை வணிக வாய்ப்தபயும் அளிக்கறவா கூடாது – ைதலதம நசைற்பாட்டு

அைிகாரி, ைதலதம ெிர்வாக அைிகாரி அல்லது இைக்குனர் குழுவிடம், எது உரிைறைா அைனிடம், முழுதமைாக
உண்தம ெிதலகதளப் பற்றி கூறி எழுத்து மூலமாக ஒப்புைதலப் நபற்றால் அன்றி.
ஒரு

குறிப்பிட்ட

அல்லது

வணிக

ெிறுவனத்ைின்

வாய்ப்பு

விரிவாக்க

நெருக்கமாக

நசைல்களில்

ெிறுவனத்ைின்

விரும்பத்ைக்க

வணிகத்துடன்
பிரிதவப்

வாய்ப்ப்பில் அக்கதற நகாண்டுள்ளது என்பைற்கு வலுவான குறிப்பு ஆகும்.

நைாடர்பு

நகாண்டிருந்ைாறலா,

பிரைிபலித்ைாறலா,

அது

ெிறுவனம்

இப்பிரிதவ மீ றி எந்ை ஊழிைரும் நசாத்துக்கதள அதடந்ைால் ெிறுவனத்ைின் ென்தமக்காக நபறுெிறுவன எைிர்ப்புச்
சட்டத்ைில் அது தவக்கப்பட்டிருக்கும். ஊழிைர்கள் ெிறுவனத்துடன் றபாட்டிைிடக்கூடாது.

9.

கடன்கள்
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அவர்களுதடை

குடும்ப

உறுப்பினர்களுக்கு

கடன்கள்

அளித்ைல்

அல்லது

கடப்பாடுகதள உறுைிைளித்ைல் அனுமைிக்கப்பட மாட்டாது – குறிப்பிட்ட நசைற்பாடு அல்லது நகாள்தக
ைதலதம மக்கள் அைிகாரி அல்லது ைதலதம ெிர்வாக அைிகாரிைால் அல்லது நபாருத்ைமாக இருந்ைால்
இைக்குனர் குழுவின் ஒப்பைல் நபறப்பட்டால் ஒழிை,
J.
அதனத்து ைிறனுதடை, உண்தமைான ெலன்கள் முரண்பாடு அல்லது நபாருட்களின் நசைற்பாடுகள்

அல்லது

உறவுகள் என அத்ைதகை முரண்பாட்டின் எழுச்சிதைக் நகாடுக்கலாம் என ெிைாைமாக எைிர்பார்க்கப்படுபதவ,
அல்லது

அத்ைதகை

ைதலதமச்

சட்ட

முரண்பாட்டின்

அைிகாரிக்கு,

றைாற்றத்தைக்

ைதலதம

மக்கள்

நகாண்தவ,

அைிகாரிக்கு

உடனடிைாக

அல்லது

பிராந்ைிைத்

ைதலதம

ெிர்வாக

ைதலவருக்கு,
அைிகாரிக்குத்

நைரிவிக்கப்பட றவண்டும். ஊழிைர்கள் கவனத்துடன் முரண்பாடுகள் ஒரு ெபர் நகாண்டிருக்க முடிைாது எனத்
ைான் ெம்புவதைக் குறித்துத் ைகவல் நகாடுக்க றவண்டும், முரண்பாடு வரக்கூடிை விஷைத்தைப் நபாருத்ைவதர.
K. பணச் சலதவ எதிர்ப்பு
பிர்லா

கார்பன்

வணிகம் ெடத்தும்

ொடுகளில்

அதனத்துப்

நபாருந்தும்

பணச்நசலதவத்

விைிமுதறகள் மற்றும் ஒழுங்குமுதற விைிகள் ஆகிைவற்றுக்கு ொம் இணங்கி ெடப்றபாம்.

ைடுக்கும்

சட்டங்கள்,

பணச்சலதவ என்பது குற்றம் சார்ந்ை ைன்தமயுடன் நைாடர்பு உதடை பணத்ைின் ைன்தம, ஆைாரத்தை மதறக்கும்
வழிவதக

–

பைங்கரவாைம்,

றபாதை

மருந்துகள்

கடத்ைல்,

இலஞ்சம்,

உைாரணங்கள்;

இந்ை

சட்டவிறராைமாக

சம்பாைிக்கப்பட்ட பணத்தை வணிகப் நபருக்குடன் இதணத்ைல், அதைநைாட்டி அது நெறிைான பணம் றபால்
றைான்றுைல் அல்லது அைன் உண்தமைான ஆைாரம் அல்லது உரிைவர் அதடைாளம் காணப்பட முடிைாது.

இப்பகுைிைில் பிரச்சிதனகதளத் ைவிர்ப்பைற்கு ஊழிைர்கள் கவனமாக இருந்து வாடிக்தகைாளர்கள், ஆறலாசதன

அளிப்றபார், வணிகப் பங்காளிகளின் சந்றைக ெடத்தை குறித்துத் நைரிவிக்க றவண்டும். ஊழிைர்கள் அதனத்து
கணக்கு

முதற,

பைிவுச்

சான்றுகள்,

ெிைிசார்

அறிக்தகத்

றைதவகள்

என்று நசைற்பாடுகள்

ஒப்பந்ைங்களுடன்

நைாடர்பு நகாண்ட நராக்கம், நகாடுக்க றவண்டிை ெிைிகள் பற்றிப் பின்பற்ற றவண்டும்.
L. அரசியல் ென்நகாதடக

நபாதுச் ரசதவக

நபாதுப் பைவிைில் உள்ள றவட்பாளர்கள் எவருக்கும், அல்லது அரசிைல்சார் கட்சிகளுக்கும், பிர்லா கார்பன் ஆனது
நபாருந்தும்

றெரடிைான,

சட்டத்ைிற்கு
அல்லது

அளிப்பைில்தல,

உட்பட்டு,

ஒப்புைல்

மதறமுகமானப்

நபறப்பட்ட

நகாள்தககளுக்கு

பங்களிப்புகதளறைா,

அல்லது

இணங்குைல்

இைர

அல்லது நசாத்துக்கதள அல்லது றசதவகதள அளிப்பது இல்தல;

என்பதைத்

வழிகளில்

ைவிர

நைாதககதள

. ைனிப்பட்ட முதறைில்

அரசிைல் ென்நகாதட அளிக்கும் எந்ை ஊழிைரும் இது ெிறுவனத்ைின் அளிப்பு என்பதைக் குறிக்கவில்தல என்பதை

உறுைிப்படுத்ை றவண்டும். ெிறுவனத்ைின் ென்நகாதடகள், அறநெறி அதமப்புக்களுக்கு ெிறுவனத்ைின் நகாள்தககள்,
அைிகார முதறகளுக்கு ஏற்ப ஒப்புைல், இதசவு நகாடுக்கப்படும்.

பிர்லா கார்பன் அைன் ஊழிைர்கதள அவர்கள் வசிக்கும் சமூகத்ைின் குடிதம விவகாரங்களில் ைீவிரத் நைாடர்பு

நகாள்ள ஊக்கம் அளிக்கிறது. ஆனால் நபாதுப் பிரச்சிதனகதளப் பற்றிப் றபசுதகைில், ஊழிைர்கள் சமூகத்ைின்
ைனிப்பட்ட

குடிமக்கள்

என்னும்

முதறைில்ைான்

றபச

றவண்டும்,

அவர்கள்

பிர்லா

கார்பன்

கருத்துக்கதளப்

பிரைிபலிப்பைாகறவா, அைன் சார்பில் ெடப்பைாகறவா றைாற்றம் ஏற்படாமல் கவனமாக இருக்க றவண்டும். இைற்கு
ஒறர விைிவிலக்கு ஊழிைர்கள் உரிை ஒப்புைலுடன் ெிறுவனத்ைின் சார்பில் பிரைிபலிக்க, றபச அனுமைிக்கப்பட்டு
இருக்க றவண்டும்.
M.
உலகின் முன்னணி

கறுப்பு

ெிலக்கரி

உற்பத்ைி

ெிறுவனங்களில்

ஒன்று

என்னும்

முதறைில்,

பிர்லா

கார்பன்

உலநகங்கிலும் வாழும் மக்களின் வாழ்க்தகத்ைரத்தை முன்றனற்றும் வதகைில் நபாருட்கதள உற்பத்ைி நசய்து
அளிக்கிறது. சுற்றுச்சூழல் நசைற்பாடுகதள ொங்கள் ெிைி, சுகாைாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு நசைற்பாடுகளில் காட்டும்
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ஊக்கத்தைப் றபாலறவ
சுற்றுச்சூழல்

நைாடர்கிறறாம்.

றமற்பார்தவப்

மாசு ைடுப்பு பற்றி

நபாறுப்தபயும்

எங்கள்

ெிதலைங்கள

சுற்றுச்சூழல்

ொங்கள் உறுைி

நகாண்டுள்றளாம்.

பின்வருமாறு நசைல்படுகிறறாம், அதவ,
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றைதவகளுக்கு

இந்ை

ஏற்ப

நகாண்டுள்றளாம்,

உறுைிப்பாட்தடச்

சமன்

நசய்கிறறாம்,

உலநகங்கிலும்

நசைல்படுத்ை,

எங்கள்

ொங்கள்

பங்குைாரர்களின்

ெலன்கதள ஒட்டி உள்ளூர் சமூகங்களின் றைதவகளுக்கு ஏற்பவும் வடிவதமத்து, கட்டி, நசைல்படுகிறறாம்.



விதச ஆற்றதல வளர்த்து மறுசுழற்சி, ஆைார மீ ட்பிற்குப் நபாறுப்தப அைிகப்படுத்துகிறறாம்.



பங்குைாரர்களுடன் பங்கு நகாண்டு ெிைாைமான, சமத்துவ சுற்றுச்சூழல் இலக்குகதள உரிை அறிவிைதலத்
ைளம் நகாண்டு ெிறுவுகிறறாம்.



நபாருந்தும் அரசாங்கத் றைதவகளுக்கு, ெல்ல ெிர்வாக ெதடமுதறகளுக்கு இணங்கச் நசைல்படுகிறறாம்;
அறை

றெரத்ைில்

நைாடர்ந்து

எங்கள்

சுற்றுச்சூழல்

நசைற்பாடு,

சுற்றுச்சூழல்

ெிர்வாக

முதறகளில்

முன்றனற்றத்ைிற்கும் பாடுபடுகிறறாம்.



ெிறுவனத்ைின் அதனத்துத் ைரங்களிலும் சுற்றுசூழல் நசைற்பாட்டிற்குப் நபாறுப்தப வளர்க்கிறறாம்;



ஊழிைர்

நசைற்பாட்தட

அங்கீ கரிக்கிறறாம்; மற்றும்



ஒவ்நவாரு

ஊழிைரும்

மைிப்பீடு

ைன்னுதடை

நசய்தகைில்

அன்றாடச்

இக்நகாள்தகைின்

நசைற்பாடுகளில்

ைிறதமைான

நபாறுப்பான

நசைற்பாட்தடயும்

சுற்றுச்சூழல்

பாதுகாப்பு

என்னும் அறநெறிதை ஏற்க ஊக்கம் அளிக்கும் பண்பாட்தட வளர்க்கிறறாம். எங்கள் ஊழிைர்கள் மற்றும்
வணிகப்

பங்காளிகள்

அளிக்கிறறாம்.

இந்ை

அறநெறிதைத்

ைங்கள்

வடுகளிலும்,
ீ

சமூகத்ைிலும்

இதணக்க

ஊக்கம்

N. நதாழில்சார் சுகாதாரமும் பாதுகாப்பும்
பிர்லா கார்பனில், எங்கள் ஊழிைர்கள் மற்றும் அவர்களுதடை குடும்பத்ைினரின் சுகாைாரம், பாதுகாப்பு, மற்றும்
ெல்வாழ்வு

ஆகிைதவ

மிக

முக்கிைத்துவத்தைக்

நகாண்டதவ.

அதைநைாட்டி,

ெிறுவனம்

ெீண்டகால

துவக்க

முைற்சிதை இரு றொக்கங்களில் நகாண்டுள்ளது – பணிைிடக் காைங்கதள அகற்றுவது மற்றும் பணிதை ஒட்டிை

றொய்கதளத் ைவிர்ப்பது, மற்றும் ஊழிைர் ெடத்தைதை நசல்வாக்கிற்கு உட்படுத்ைி பாதுகாப்பு றவதல, றவதலக்கு
அப்பால்

என்று இரு இடத்ைிலும் வாழ்வின் பகுைிைாக இருக்க ஏற்பாடு நசய்கிறறாம்.

இத்துவக்க முைற்சிக்கு அடிப்பதட ஒவ்நவாரு ஊழிைரும் பாதுகாப்பிற்குத் ைனிப் நபாறுப்தப எடுத்துக் நகாள்ள

றவண்டும் என்பைாகும். ஒவ்நவாரு ஊழிைரும் பணிச்சூழதல, பணிச் சுகாைாரப் பாதுகாப்பு இடர்கதள முடியும்

இடங்களில் அகற்றும் வதகைில் உருவாக்க றவண்டும். இடர் அகற்றப்பட முடிைவில்தல என்றால், ஊழிைர்கள்
ஒன்றாக உதழத்து அது ைிறதமயுடன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருப்பதை உறுைிப்படுத்ை றவண்டும்.

ொங்கள் வணிகம் ெடத்தும் ொடுகளில் உள்ள அதனத்து பணிைிட சுகைாரப், பாதுகாப்புச் சட்டங்கள், விைிகளுக்கு
இணங்கி ெடப்பது என பிர்லா கார்பன் உறுைி நகாண்டுள்ளது. பணிைிடச் சுகாைாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு றபாட்டி
விதலகளில்
றவண்டும்

உைர்ைர

என

உற்பத்ைி

ொங்கள்

நபாருட்கதளத்

ெம்புகிறறாம்.

றைாற்றுவிக்கும்

நசைற்பாட்டிற்கு

உந்துைல்

எங்கள்

முைற்சியுடன்

நகாடுத்ைல்,

ஒருங்கிதணக்கப்பட

றமலாளர்கதள

மிகுந்ை

உைர்

ைரத்ைில் பணிைிடச் சுகாைாரம், பாதுகாப்பு நசைற்பாடுகளில் ைங்கள் ஆதலகளில் முக்கிை மைிப்பாக கருை ொங்கள்
உறுைி பூண்டுள்றளாம்; அதைநைாட்டிை நசைல்கதள, கருவிகதள மற்றும் ஆைாரங்கதள அளித்து ெம் பணிைிடச்
சுகாைார, பாதுகாப்பு இலக்குகதளச் சாைித்ைல் ஆகிைவற்றிற்கு எங்கதள அர்ப்பணித்துள்றளாம்.

ஊழிைர்களும் பூஜ்ை பணிைிட காைங்கள், பணிைிட றொய்கள் என்னும் ெிதலக்குப் பாடுபடுவர் என்று ொங்கள்
எைிர்பார்க்கிறறாம்.

ஊழிைர்கள்

ைங்கள்

குடும்பங்களுக்கும்

சமூகங்களுக்கும்

பாதுகாப்பிற்கு

இதடவிடா
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மாைிரிகளாகவும் நவற்றிவரர்களாகவும்
ீ
இருக்க றவண்டும் என ஊக்கம் அளிக்கிறறாம்.
O. ரபாதத மருந்துகள் மற்றும் மதுபானங்கள்
ெிறுவன இடங்களில் றபாதை மருந்துகள், மதுபான வதககதள தவத்ைிருத்ைல், விற்றல், பகிர்ந்து நகாள்ளுைல்,
பைன்படுத்துைல்,

வாங்குைல்

என்பதவ

ெிறுவனக்

நகாள்தககளுக்கு

எைிரானதவைாகும்,

ஓர்

பணிெீக்கம் நசய்வது வதரைிலான ஒழுங்குமுதற ெடவடிக்தககளுக்கு அது நகாண்டுநசல்லும்.

ஊழிைதர

இக்நகாள்தகக்கு

ஒறர விைிவிலக்கு மருந்து வதரவுகள் ஆகும், இைற்கு ஊழிைர் முதறைான மருந்து வதரதவக் நகாண்டிருக்க

றவண்டும், அது முதறைாக ஊழிைரால் பைன்படுத்ைப்பட றவண்டும். ைடுக்கப்பட்ட மதுபான வதக, சட்டவிறராை
மருந்துகளின் அளவுகளுக்கு றமலாக தவத்ைல், அப்படி இருந்து பணிக்கு வருைல் ெிர்வாகத்ைின் நகாள்தகக்கு

எைிரானது ஆகும். ஊழிைரின் உடலிலும் ைவறான மருந்து வதக அல்லது குறிப்புக் நகாடுக்கப்படாை மருந்துகள்
இருத்ைல் கூடாது.

உள்ளூர் சட்டத்ைின்கீ ழ் ைடுக்கப்பட்டிருந்ைால் ஒழிை, ெிைாைமாக தவத்துள்ளார், பைன்படுத்துகிறார், விற்கிறார்,
உற்பத்ைி நசய்கிறார், பகிர்ந்து நகாள்ளுகிறார், பிறருக்குக் நகாடுக்கிறார், வாங்குகிறார் அல்லது ைடுக்கப்பட்ட ைரம்

உதடை றபாதை மருந்துகள் மதுபானங்கதள அவருதடை ெிறுவன இடத்ைில் அல்லது பணி றெரங்களில் ஓர்
ஊழிைர் இருக்கிறார் என்ற ெிைாைமான சந்றைகம் எழுந்ைால், அவர் சூழதல விசாரித்து ைற்காலிகப் பணிெீக்கம்
நசய்ைப்படலாம்.
உள்ளூர்

சட்டத்ைில்

ஊழிைர்கதளயும்
ெிர்வாகத்துடன்

அல்லது

மதுபான,

மதுபான,

றவறுவதகைில்

றபாதை

றபாதை

ைடுக்கப்பட்டிருந்ைால்

மருந்ைிற்கான

மருந்துச்

றசாைதன

றசாைதனக்கு

ஒழிை,

நசய்ைப்பட

ஒத்துதழக்க

ஒரு

ெிறுவனமானது

றவண்டும்

ஊழிைர்

என்று

மறுத்ைல்

அதனத்து

கூறலாம்.

ஊழிைதரப்

பணிெீக்கத்ைிற்கு உட்பட தவக்கும். ஒரு மருத்துவ ஆய்வு அைிகாரி, ஆய்வு நசய்தகைில் றசாைதன முடிவானது
றெர்மதறைாக வந்ைால் ஒழுங்குமுதற ெடவடிக்தககளுக்கு ஆட்பட்டு ஊழிைர் பணிெீக்கம் வதர நசய்ைப்படலாம்.

P. கண்டுபிடிப்புக்களும் தனிக் காப்பு உரிதமகளும்
அதனத்துப் புைிை கண்டுபிடிப்புக்கள், முன்றனற்றங்கள் மற்றும் ெிறுவனத்ைின் வணிகத்துடன் நைாடர்பு நகாண்ட

கருத்துக்கள் உங்கள் றவதலைின்றபாது உங்களுக்குத் றைான்றுவது (வாடிக்தகைான வணிக றெரமாைினும் மற்ற
றெரமாைினும்
கருத்ைிற்காக

சரி)

ெிறுவனத்ைிற்குச்

நவகுமைி

நகாடுக்க

நசாந்ைம்

ஆகும்.

முடிநவடுக்கலாம்;

ெிர்வாகம்

ஆனால்

அைன்

உள்ளூர்

விருப்புரிதமைில்

ஊழிைருக்கு

ஒரு

சட்டத்ைின்படி

கூறப்பட்டால்

ஒழிை,

ஆவணங்கதளயும்

நசைல்படுத்ை

ெீங்கள்

கருத்ைின் நசாந்ைம் ெிறுவனத்ைின் உரிதம ஆகும், ஊழிைருக்கு முதறைாக ஊைிைம் நகாடுப்படுவதை ஒட்டி. அந்ை
உரிதமதை

அதடவைற்குத்

உடன்படுகிறீர்கள்.

றைதவைான,

வசைிைான

அதனத்து

Q. ைகவல் முதறகள்
1. தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் இரகசியத்தன்தம
அதனத்து பிர்லா கார்பன் ஊழிைர்கள், விற்பதனைாளர்கள், ஒப்பந்ைைாரர்கள், இன்னும் பிர்லா கார்பன் ஊழிைர்

அல்லாைவர்களும் ெிறுவனக் நகாள்தகதை ஒட்டி உரிதமயுதடை மற்றும் இரகசிைத் ைகவல்கதளப் பாதுகாக்கும்
நபாறுப்பு

உதடைவர்கள்

ஆவர்.

சட்டப்பூர்வமான

அனுமைிக்கப்பட்டிருந்ைால்

ஒழிை,

றைதவப்பட்டால்

ஒழிை,

ஒப்புைல் நகாடுக்கப்பட்டிருந்ைால் ஒழிை, எந்ை ஊழிைரும் மற்றவருக்கு முடிவுகள், ைிட்டங்கள், றபாட்டி ஏலங்கள்
அல்லது

ெிறுவனத்ைின்

நவளிப்படுத்ைக்கூடாது.

அல்லது

இத்ைதட

வாடிக்தகைாளரின்

ைன்னுதடை

எந்ை

றவதலைின்றபாது

மற்ற

ஊழிைர்

ைகவதலயும்

பைன்படுத்தும்

கூறக்கூடாது,

ைகவல்களுக்குப்

நபாருந்ைாது. ஊழிைர் இரகசிை ெிறுவன அல்லது வாடிக்தகைாளர் ைகவதலத் ைன்னுதடை நசாந்ை இலாபத்ைிற்குப்
பைன்படுத்ைக்கூடாது, அல்லது ெிறுவனம் ைவிர பிறருதடை ெலனுக்குப் பைன்படுத்ைக்கூடாது.
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அதனத்துப் நபருெிறுவனத் ைகவலும் பாதுகாக்கப்படுவதை உறுைிப்படுத்ை, பைன்படுத்துறவாரின் றவதல முதற
ைன்னுதடை றவதலதை முடிக்க குறிப்பிட்ட ஆவணத்தை அணுகுைல் றைதவ என்றால் ைான் அளிக்கப்படும்.

பிர்லா கார்பனின் ஊழிைர்கள் எத்ைதகை ைனிப்பட்ட, இரகசிை, நபருெிருவனத் ைகவல் ெிறுவனத்தைப் பற்றிைது,
எந்ை வதகைிலும் நசய்ைி ஊடகத்ைிற்கு நவளிைிட ஒப்புைல் நகாடுக்கப்படவில்தல. முன்னாள் பிர்லா கார்பன்
ஊழிைர்களுக்றகா
நகாடுக்கலாம்.

அல்லது

பிறருக்றகா

முந்தைை

எழுத்து

மூல

ஒப்புைல்

நகாடுக்கப்பட்டால்ைான்

அவர்கள்

ைதடநசய்ைப்பட்ட இைர ெடவடிக்தககள்:



ஊழிைரின்

றவதலத்

றைதவகளுடன்

நைாடர்புதடைதவகதளத்

மாற்றறவா ைிருத்ைறவா கூடாது.



ைவிர

றவறு

எைற்காகவும்

ைகவதல

ைகவல்கதளப் நபற எந்ை முைற்சியும், பைன்பாட்டு அதடைாளங்கதள அறிை, வசைிகதள அறிை, ஊழிைர்
குறிப்பாக இதசவு நகாடுக்கப்படாை மற்ற ைகவல்கதள அறிை.



பிர்லா

கார்பனுக்கு

விண்ணப்பித்ைவர்கள்,

ஊழிைர்கள்,

நவளிைிடல் அல்லது ைவறாகப் பைன்படுத்துைல்; மற்றும்



ைகவல்

வழிவதக

வசைிகதளப்

பைன்படுத்துைல்,

முன்னாள்

அல்லது

ஊழிைர்களின்

நபருெிறுவனத்

ைனிப்பட்ட

ைகவல்

ைகவதல

ஆைாரங்கதளப்

பைன்படுத்துைல், ெிறுவனத்ைின் வணிகத்துடன் இதைந்ைிராை வதகைில். ைகவல் முதறகள் நகாள்தகயுடன்
இதைந்ைிருக்கும் ைற்நசைல் குதறந்ை பைன்பாட்தடத் ைவிர.

ைகவல் முதற ஆைாரங்கள் மற்றும் அவற்றின் நபாருளுதர ெிறுவனத்ைின் நசாத்துக்கள் ஆகும், ஒப்புைல் இல்லாை
அணுகுைல், ைிருத்ைல், அழித்ைல், நவளிப்படுத்துைல் இவற்றில் இருந்து காக்கப்பட றவண்டும்.
அறிவார்ந்ை

நசாத்து

என்பது

மைிப்புடை

நசாத்து

ஆகும்;

இைில்

உரிதமக்காப்புக்கள்,

காப்புரிதமகள்,

வணிக

அதடைாளங்கள், நைாழில்நுட்பத் ைகவல்கள் இன்னும் பிற ைகவல்கள் அறிந்ைால் றபாட்டிைாளர்களுக்கு ெலன்

நகாடுப்பதவ அடங்கும். அதனத்து ஊழிைர்களும் ெிறுவனத்ைின் அறிவார்ந்ை நசாத்துக்கதளக் காக்க கடுதமைான
எச்சரிக்தக எடுப்பர் என எைிர்பார்க்கப்படுகிறது
2.
இக்நகாள்தகைின்

றொக்கத்தை

ஒட்டி,

“ஆைித்ை

பிர்லா

குழுமம்”

கூட்டாக

ஆைித்ை

பிர்லா

குழுமத்ைிற்குள்

இருக்கும் அதனத்து ெிறுவனங்கதளயும் குறிக்கும்; பிர்லா கார்பன் நகாண்டுள்ள அதனத்தும் உட்பட. ஆைித்ை
பிர்லா

குழுவின்

ைகவல்

முதறகள்

மற்றும்

வசைிகள்

எத்ைதகை

நசைற்பாடுகள்,

கணினி,

றசதவப்

நபாறி,

மின்னஞ்சல் ஊடகம், நைாடர்பு கருவிகள் இதணைம், நைாழில்நுட்பத் ைகவல் றசதவகள் (இதணைத்ைளம் மற்றும்

மின்னஞ்சல் அடங்கும்) என ஆைித்ைை பிர்லா குழு அளிக்கும், ஆைரவு நகாடுக்கும், வாங்கிைிருக்கும், குத்ைதகக்கு
விட்டிருக்கும், அல்லது பைன்படுத்தும் முதறகள் அடங்கும் (கூட்டாக “ைகவல் முதறகள்”). எத்ைதகை றசதவ
அல்லது

கருவியும்

(ைனிப்பட்ட

என்பதும்

இக்நகாள்தகதைக்

கணினி

றசதவகள்

ஸ்மார்ட்

ஃறபான்கள்,

றடப்நலட்டுக்கள்,

றபான்றதவ)

பைன்படுத்துபவருதடை உரிதம/பைன்படுத்துபவரால் வாங்கப்பட்டது ஆைித்ை பிர்லா குழுமத் ைகவதல அணுக
கதடப்பிடிக்க

றவண்டும்.

ைகவல்

முதறைில்

“பைன்படுத்துபவர்”

என்பது

எந்ை

ெபதரயும் (ஊழிைர்கள், பைிற்சி நபறுபவர், ஒப்பந்ைைாரர்கள், மற்றும் மூன்றாம் ெபர்), ைகவல் முதறகதள அணுக

வாய்ப்பு அளித்துள்ளவர்கதளக் குறிக்கும். இக்நகாள்தகைின் றொக்கம் ஆைித்ை பிர்லா குழுமத்ைின் வசைிகதளப்
பைன்படுத்தும்

அதனவரும்

ஆற்றலுடன்,

ைிறதமயுடன்,

வசைிகதளப் பைன்படுத்துகின்றனர் என்பைாகும்.



அறநெறியுடன்

மற்றும்

சட்டப்பூர்வமாக

கணினி

ஆைித்ை பிர்லா குழுமத் ைகவல் முதறகள் ஆைித்ை பிர்லா குழு வணிகங்கள் நைாடர்புதடை ைரவுகள்,
ைகவல்கதள

வதகப்படுத்ை

மட்டுறம

பைன்படுத்ை

றவண்டும்.

ஆைித்ை

பிர்லா

குழுமத்ைின்

ைகவல்
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முதறகள்/ைரவுகள் நசாந்ை ெலனுக்குப் பைன்படுத்ைப்படுவது ைடுக்கப்படுகிறது.



பைன்படுத்துறவார்
முதறறை

ைங்களிடம்

ைங்கள்

இருக்கும்

ெிறுவனப்

றசகரிக்கப்பட்டதவயும் அடங்கும்.



ஆைித்ை

பிர்லா

குழுமத்ைின்

பைன்படுத்துறவார்

முைற்சி

எத்ைகவதலயும்

பணிைிடங்கள்,

முதறகளில்

நசய்ைக்கூடாது;

காப்பைற்குப்

மடிக்கணினிகள்,

இருக்கும்

அைாவது

எந்ைத்

எவற்றிற்கு

நபாறுப்பு

நசாந்ை

ைரவுகள்

அவர்களுக்கு

உதடைவர்கள்,

கணினிக்

அைில்

கருவிகளில்

ைிட்டத்தையும்
இதசவு

அணுக

இல்தலறைா

அல்லது நவளிப்பதடைான ைரவு உரிதமைாளரின் விருப்பம் நபறப்படவில்தலறைா அவற்றிற்கு.



ைகவல் முதறகதள (இதணைத் ைளம், மின்னஞ்சல் உட்பட) பைன்படுத்துறவார் கீ ழுள்ள றொக்கத்துடன்
றவண்டுநமன்றற பைன்படுத்ைக்கூடாது.

o

பால், இனம், சமை ெம்பிக்தககள், இைலாதம, அரசிைல் ைண்டதன, பாலிைில் விருப்பங்கள், வைது
அல்லது றவறுவிைத்ைில் பாகுபாடு காட்டுைல், நைாந்ைிரவு நகாடுத்ைல், பிறர்

மீ து பழி சுமத்துைல்

அல்லது பிறதரப் பாைித்ைல்;

o

முதறகளின் நசைற்பாட்தட இழிவு படுத்துைல்;

o

ஆைித்ை பிர்லா குழுமத்ைின் முதறதை முதறைான ஒப்புைல் நகாடுக்கப்படாை ெிதலைில் அணுகுைல்;

o

ஆைித்ை பிர்லா குழுமத்ைின் ைகவல் முதறதை ஒப்புைல் நபற்ற பைன்படுத்துபவர் அணுகுவதைத்

ைடுத்ைல், ஆைித்ை பிர்லா குழுமத்ைின் ைகவல் பாதுகாப்பு ெடவடிக்தககள் ஒதுக்கியுள்ளவற்தறவிட
இன்னும் கூடுைலான முதறதை அணுகும் சலுதககதள ொட முைலுைல்;

o

ஆைித்ை பிர்லா குழுமத்ைிற்கு நவளிறை மூன்றாம் ைரப்பினருடன் ைகவதலப் பகிர்ந்து நகாள்ளுைல்,
மூன்றாம் ைரப்பு பாதுகாப்பு முதறகதள மீ றி அணுக அனுமைித்ைல்; அல்லது

o


ெிதலைம் அல்லது நசாத்ைிற்கு நபௌைிகமான றசைத்தை விதளவித்ைல்.

பைன்படுத்துறவார்
(உைாரணம்
றசமித்து

ஐபாட்,

தவத்ைல்

றபான்றவற்தற
உட்பட்டுத்ைான்

ஒப்புைல்

நகாடுக்கப்பட்ட

றடப்நலட்டுக்கள்,
அல்லது

பறிமாற்றிக்

ெிறுவனத்ைின்

நகாள்ள

பைன்படுத்ைப்பட

நசாந்ை

தகறபசிகள்,

ைகவல்கதள,

பைன்படுத்ை

முடியும்,

கணினி/தகைில்

பிளாக்நபர்ரி,
முடியும்.

பைன்படுத்துறவார்

தவத்ைிருக்கும்

றபான்றதவ)

ைரவுகதள,

மின்னஞ்சல்,

இக்கருவிகள்

அத்ைதகை

கருவிகதள

மட்டும்ைான்

இங்குள்ள

கருவிகள்

அணுகுைல்,

குறுஞ்நசய்ைிகள்
பிரிவு

மற்றும்

Q.3

க்கு

அவற்றில்

றசமித்து தவக்கப்படும் ைரவுகள் இழப்பு, ைிருட்டு, ைவறாகப் பைன்படுத்ைப்படுைல் இவற்றில் இருந்து உரிை



கவனத்துடன் பாதுகாக்க றவண்டும்.
ஆைித்ை

பிர்லா

சந்றைகங்களும்

குழுமத்ைின்

வினாக்களும்

ைகவல்

முதறகதள

பைன்படுத்துறவாரின்

இைக்குனரிடம் றகட்கப்பட றவண்டும்.



உகந்ை

உரிை

பைன்பாடு

றமலாளர்கள்

நகாள்ளுவது

அல்லது

ைகவல்

குறித்ை

எந்ை

முதறகளின்

பைன்பாட்டாளர்கள் பாதுகாப்பு இைக்க நெறிகள், வழிகாட்டி முதறகள் மற்றும் நகாள்தககதள எப்நபாழுதும்
பின்பற்ற றவண்டும். எத்ைதகை ைர்க்கரீைிைான மற்றும் நபௌைிக பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாடு அல்லது வழிகாட்டி

நெறிகள் என்று ஆைித்ை பிர்லா குழு அல்லது ெிறுவனம் நவளிைிடுபவற்தற மீ ற அல்லது மீ ற முைற்சிக்கக்
கூடாது. றமலும், பைன்பாட்டாளர்கள் ைீவிரமாக அதனத்துப் பாதுகாப்பு மற்றும்

பாதுகாப்புப் பைிற்சிகள்,

கூட்டுப்பைிற்சிகள் அல்லது அவ்வப்நபாழுது ெடத்ைப்படும் பிற பைிற்சிகளில் பங்கு நபற றவண்டும்.



பைன்பாட்டாளர்கள்

எந்ை

ஒப்புைல்

மற்றும்/அல்லது ெிறுவக்கூடாது.



இல்லாை

நமன்நபாருதளயும்

பைிவிறக்கம்

நசய்ைக்கூடாது

காப்புரிதம நபற்ற நமன்நபாருளின் ஒப்புைல் அற்ற பிரைிகதள பைன்பாட்டாளர்கள் எடுக்கக்கூடாது, சட்டம்
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அல்லது காப்புரிதமைாளர் அனுமைித்ைால் ஒழிை. இங்கு பைன்படுத்ைப்படுவைில் “காப்புரிதமைாளர்” என்பது
ஒரு ெபர் அல்லது அதமப்பு, பிரைிகள், உரிமம் அல்லது பிறவற்தறக் நகாண்டு இலக்கிை, வணிக, இதச

அல்லது கதலப்பதடப்தபப் பைன்படுத்தும் முழு உரிதமதைக் நகாண்டது, அதவ அச்சில் இருக்கலாம்,
குரலில் இருக்கலாம், வடிறைாவில்
ீ
இருக்கலாம்.



பைன்பாட்டாளர்கள்
முதறகதளயும்

ைாங்கள்

தகறபசி

றசமிக்கும்

கணினிக்

நபாருளுதரகளுக்கு

கருவிகதளப்

அல்லது

ஆைித்ை

பைன்படுத்ைிச்

பிர்லா

றசமிக்கும்

குழுமத்

ைகவல்

நபாருளுதரகளுக்கும்

எப்நபாழுதும் நபாறுப்பு உதடைவர்கள் ஆவர். ஆைித்ை பிர்லா குழுமத்தைத் ைவிர பிற அதமப்புக்களுதடை
காப்புரிதம நபற்ற நபாருட்கள், அனுமைிக்கப்படும் விலக்குகதளத் ைவிர, ஊழிைர்களால்

ஆைித்ை பிர்லா

குழுமத்ைின் மின்னஞ்சல், இதணைத்ைளம் அல்லது இதணைத்ைள முதறகளில் அனுப்பப்படக்கூடாது. பிற
ெிறுவனங்கள்

அல்லது

ைனிெபர்களின்

நபாருட்கதள

அணுகும்

உரிதம

நபற்ற

பைன்பாட்டாளர்களும்

காப்புரிதமகள் அதனத்தையும் மைிக்க றவண்டும், ஒருநபாழுதும்

காப்புரிதமைாளரின்

அனுமைி

மீ ட்டு

எடுத்ைல்,

ைிருத்துைல்,

காப்புரிதம
நபற்று

நபற்ற

ைகவல்கதள

அனுப்புைதலத்

ைவிர,

பிறருக்கு

அல்லது

அதனத்துப்

பிரைி

அனுப்புைல்
உரிை

எடுத்ைல்,

கூடாது

–

சட்டத்ைால்

அனுமைிக்கப்பட்டிருந்ைால் ஒழிை. ஒவ்நவாரு ஊழிைரும் குறிப்பிட்ட காப்புரிதம றவதல நபறப்பட்ட உரிமம்
எந்ை உடன்பாட்டின்கீ ழ் நபறப்பட்டுள்ளறைா அைன் விைிகள், ெிபந்ைதனகதளக் கதடப்படிக்க றவண்டும்.



ஆைித்ை பிர்லா குழு அளிக்காை, ஒப்புைல நகாடுக்காை மின்னஞ்சல் அல்லது நைாடர்பு வசைிகள் எத்ைதகை

உத்ைிறைாகப்பூர்வத் நைாடர்பிலும் ைதட நசய்ைப்படுகிறது. பைன்பாட்டாளர்கள் எத்ைதகை ஒப்புைல் அற்ற

மின்னஞ்சல் றசதவகள், உடனடித் ைகவல்கள் அல்லது நைாடர்பு வசைிகள் அனுப்புவைற்கு, றசமிப்பைற்கு
அல்லது எத்ைதகை உத்ைிறைாகப்பூர்வத் ைகவதலயும் மீ ட்பைற்குப் பைன்படுத்ைக்கூடாது.



எந்ைச் நசய்ைிகளும் அல்லது ைகவல்களும் ஒரு பைன்பாட்டாளரால் மற்நறாரு ஆைித்ைை பிர்லா குழுவிற்கு

நவளிறை இருப்பவருக்கு மின்னஞ்சல் இதணைத்ைளத்ைில் மூலம் அனுப்புவது ஆைித்ை பிர்லா குழுமத்தைப்
பிரைிபலிக்கும் அறிக்தககள் ஆகும். எனறவ அத்ைதகை நைாடர்புகள் ஆைித்ை பிர்லா குழுமத்ைின் பாதுகாப்பு,
றைாற்றம் இவற்தற மனத்ைில் நகாண்டு அனுப்பப்பட றவண்டும்.



ஊழிைர்கள்,

வாடிக்தகைாளர்கள்,

மற்றும்

வணிகப்பங்காளிகளின்

நசாந்ை

ைரவுகதள

பைன்பாட்டாளர்கள்

ெிைாைமாகவும் சட்டப்பூரவமாகவும் ெடத்ை றவண்டும். பைன்பாட்டாளர்கள் ைனிப்பட்ட ைகவதலச் றசகரிக்கும்
நபாறுப்தப

அளிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள்,

றொக்கங்களுக்குத்ைான்

அதைச்

நசய்ை

குறிப்பிட்ட,

றவண்டும்.

சட்டப்பூர்வ,

றமலும்

றொக்கங்களுக்கு இதைந்துைான் நசைல்படுத்ை றவண்டும்.



ெிறுவனத்ைின்

முன்கூட்டிை

ஒப்புைல்

இன்றி,

நவளிப்பதடைான,

பைன்பாட்டாளர்கள்

பைன்பாட்டாளர்கள்

முதறைான

இத்ைரவுகதள

ெிறுனத்ைின்

இரகசிைத்

அந்ை

ைகவதல,

மின்னஞ்சல், வாய்மூலம் அல்லது எழுத்துமூலம் எந்ை மூன்றாம் ைரப்பிற்கும் ெிறுவனத்ைின் ைனிப்பட்ட
ெலன்

மற்றும்

ஆைித்ை

நவளிப்படுத்ைக்கூடாது.



பிர்லா

குழுமத்ைின்

ைனிப்பட்ட

ெலன்

ைவிர

றவறு

எந்ை

றொக்கத்ைிற்கும்

ஆைித்ை பிர்லா குழுமத்ைின் வாடிக்தகைாக அைன் மின்னஞ்சல், இதணைத்ைளத் நைாடர்புகள் இன்னும் பிற
ைகவல்

நைாழில்நுட்ப

றசமித்துதவக்கப்படும்,

றசதவகளின்

அனுப்பப்படும்

பைன்பாட்டு
அல்லது

வடிவங்கதளக்

மீ ட்கப்படும்

குழுமத்ைின் மின்னஞ்சல், இதணைத் ைளம் அல்லது

கண்காணிக்கிறது.

அதனத்துத்

ைகவல்

றைாற்றுவிக்கப்படும்,

ைகவல்களும்,

முதறகளில் இருப்பதவ

ஆைித்ை

பிர்லா

ஆைித்ை பிர்லா

குழுவின் நசாத்துக்கள் ஆகும், ைனிைார் ைகவல் எனக் கருைப்படக் கூடாது. ஆைித்ை பிர்லா குழுமத்ைின்
ெிர்வாகம்

அதனத்து

மின்னஞ்சல்

ைகவல்கள்

மற்றும்

பைன்பாட்டாளரின்

நமன்நபாருள்,

றகாப்புக்கதள எந்ை றெரத்ைிலும் அணுகும், கண்காணிக்கும் உரிதமதைக் நகாண்டுள்ளது.



ஹார்ட்காப்பி

எத்ைதகை நசய்ைக்கூடாை, ஆபாசமான, மனத்தைப் புண்படுத்தும், அரசிைல், உரிதமயுதடை, காப்புரிதம
நகாண்ட அல்லது அவதூறான பழிப்புதர எனப் பைன்பாட்டாளர்கள், மாற்றி அளிக்கும் அல்லது றசமித்து

தவக்கும் இதணைத்ைள, ைனிப்பட்ட கணினிக் கருவிகள், மின்னஞ்சல், சமூகச் நசய்ைி ஊடகம் அல்லது
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ஆைித்ை பிர்லா குழுமத்ைின் ைகவல் முதறகள் மூலம் அனுப்பும், பிரச்சாரப்படுத்தும் நபாருளுதரகளுக்கு
ைனிப்பட்ட

முதறைில்

நபாறுப்புக்கூற

றவண்டும்.

மூன்றாம்

ைரப்பினர்

உள்ளூர்

சட்டம்

அனுமைிக்கும்

வதகைில் சட்டப்பூர்வ ெடவடிக்தககதள ைனிெபர்கதள, ைனிப்பட்ட முதறைில் சமூக நசய்ைி ஊடகத்ைில்
பைன்பாட்டாளர்கள்

ஆைித்ை

றமற்நகாள்ளலாம்.



ஒருக்கால்
அறிந்ைால்

பிர்லா

பைன்பாட்டாளர்கள்

ெிகழ்வுகள்

அல்லது

ஆைித்ை

இக்நகாள்தக

எதைறைனும்

குழுமத்ைின்

பிர்லா

ைவறாகப்

அறிந்ைால்,

ைகவல்

குழுமத்

ைகவல்

மூலம்

பைிவு

முதறகளில்

பைன்படுத்ைப்படுகிறது

பைன்பாட்டாளர்

ைதலதமத் ைகவல் பாதுகாப்பு அைிகாரி (CISO)

முதறகள்

அதைப்பற்றித்

அல்லது

ஏற்றம்

ெலிந்ை

நசய்வைற்கு

ைன்தம

மீ றப்படுகிறது

ைன்னுதட

றமலாளர்

விற்குத் நைரிவிக்க றவண்டும்.

குறித்து

என்னும்

அல்லது

ஆைித்ை பிர்லா குழுமத்ைின் இக்நகாள்தகதை எப்படி மீ றப்பட்டாலும் அது பைன்பாட்டாளரின் ைவறான ெடத்தை
என எடுத்துக் நகாள்ளலாம், பைன்பாட்டாளர் கீ ழ்க்கண்டவற்தற எைிர்நகாள்ளக்கூடும்:
வாய்மூல அல்லது எழுத்து மூல எச்சரிக்தக

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ஆறலாசதன நபறுைல்

முதறச்சலுதககதள அணுகுைல் ஓரளவு அல்லது முழுதமைாகத் ைிரும்பப் நபறப்படும்
றமறல இருப்பவற்றின் எத்ைதகை இதணப்பும்

ைீவிர அல்லது மீ ண்டும் மீ ண்டும் இக்நகாள்தகதை மீ றுவது என்பது நபரும் ைவரான ெடத்தை என எடுத்துக்
நகாள்ளப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்தககள் றமற்நகாள்ளப்படும், அவற்றில் கீ ழ்க்கண்டதவ அடங்கும்:

(i)

பணிெீக்கம்

(ii)

ெலன்கள் இழப்பு

(iii)

உள்ளூர் சட்டங்களின்படி சட்டப்பூர்வ ெடவடிக்தக

(iv)

றமறல இருப்பவற்றின் எத்ைதகை இதணப்பும்

3. மின்னஞ்சல்/குரல் அஞ்சல்/ நதாதலப்ரபசிகள்
மின்னஞ்சலின்

விரிவாக்குவது

(e-mail),

ஆகும்.

குரல்

அஞ்சலின்

ஊழிைர்கள்

(v-mail)

முக்கிை

உணர்வுப்பூர்வ,

முதறகளில் விட்டுவிடக் கூடாது.

றொக்கம்

இரகசிைத்

ெிறுவனத்ைின்

ைகவல்கதளக்

வணிகத்

நகாண்டவற்தற

நைாடர்புகதள

குரல்

அஞ்சல்

அதனத்து மின்னஞ்சல், குரல் அஞ்சல்களும் ெிறுவனத்ைின் நசாத்துக்கள் ஆகும்; நபாருளுதர எப்படி இருந்ைாலும்.
மின்னஞ்சல், குரல் அஞ்சல் பிற வாய்மூல, எழுத்துமூல வணிகத் நைாடர்புகள் றபால் ெடத்ைப்பட றவண்டும்.
உரிை நசால்லாட்சி, நகௌரவத் ைரங்கள்ைான் பைன்படுத்ைப்பட றவண்டும். மனத்தைப் புண்படுத்தும், இழிவான,
பழிசுமத்தும்

நபாருளுதர,
நபாறுப்புக்
வணிக

அல்லது
குரல்,

பாைகமான

வடிறைாக்கள்
ீ

நகாண்டுள்ளனர்.

அதடைாளங்கள்,

றவண்டும்.

ெிறுவனத்ைின்

நைாதலப்

அளிக்கப்படுகின்றன;

அனுமைிக்கப்பட்டாலும்,

ைகவல்கள்
என

அதனத்துத்

அறிவார்ந்ை

றபசிகள்,

ைகவல்களும்

நசாத்துக்கள்

கணினிகள்

ஊழிைர்கள்

இச்சலுதக

ைடுக்கப்படுகின்றன.

இதணைத்ைளம்

அல்லது

உரிை

மற்றும்

மற்றும்

பிற

இக்கருவிகதள

ைவறாகப்

முதறதைப்

மின்னஞ்சல்

கூட்டாட்சி,

பைன்படுத்துறவார்
மூலம்

மாெில

சட்டங்கள்,

ஏற்றுமைிக்

கட்டுப்பாடுகளுக்கு

நைாடர்புக்

கருவிகள்

எப்நபாழுைாவது

பைன்படுத்ைப்படக்கூடாது.

வணிக

நசாந்ைப்

அதனத்து

அதனத்துப்

அனுப்பப்படுவைற்குப்
காப்புரிதமகள்,

உட்பட்டு

இருக்க

றொக்கங்களுக்காக

நசாந்ை

பைன்பாட்டிற்கு
அதழப்புக்கள்,

ெிறுவனத் நைாதலப்றபசி மூலம் அனுப்பப்படுபதவ, ெிைாைமான றெரத்ைிற்கு இருக்க றவண்டும், நைாதலத்தூர
எண்ணிற்கு நசய்ைப்பட்டால் ெிறுவனத்ைற்கு அப்பணம் நகாடுக்கப்பட றவண்டும்.
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4. இதணயத்தளப் பயன்பாடு
இதணைத்

ைளத்தை

வணிகத்

அணுகுைல்

றைதவைின்

ஊழிைர்கள்,

அடிப்பதடைில்

விற்பதனைாளர்கள்,

வழங்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்ைாரர்கள்,

பிர்லா

கார்பன்

வாடிக்தகைாளர்கள்

ைளங்கள்

என

இதணைத்ைள

அணுகுமுதறதைத் ைங்கள் விருப்புரிதமைின்படி வரம்பிற்கு உட்படுத்ைலாம். இதணைத்ைள அணுகுைல் துதறத்
நைாடர்பு

உதடை,

இதணைத்ைளத்ைின்

வணிகத்

நைாடர்புதடை

ஏற்கத்ைக்க

அடக்கிைிருக்கும்:

பைன்பாடு

பணிகள்,

நபாறுப்புக்களுக்குத்ைான்

றவதலச்

நசைற்பாடுகளுக்கு

பைன்படுத்ைப்பட

என்பது

றவண்டும்.

கீ ழ்க்கண்டவற்தற



ஊழிைர்களுக்கும் ஊழிைரல்லாறைார்க்கும் இதடறை வணிக றொக்கங்களுக்காகத் நைாடர்பு;



நமன்நபாருள் கூடுைல் ைரம், ைிட்டுக்கதளப் பைிவிறக்கும் நசய்யும் ைகவல் முதறகள்;



உற்பத்ைிப் நபாருள் ைகவலுக்கு விற்பதனைாளர் வதலத்ைளம் ஒருக்கால் உைவுறமா என்னும் பரிசீலதன;



விைிகள் பற்றிை அல்லது நைாழில்நுட்பத் ைகவல் பற்றிை குறிப்பு: மற்றும்



ஆய்வு

R. பதிவுச் சான்றுகள் ரமலாண்தம

ெிறுவனத்ைின் பைிவுச்சான்றுகள் றைாற்றுவிக்கப்பட்டு, றமலாண்தமக்கு உட்பட்ட, பராமரிக்கப் பைன்படுகின்றன:
இதைநைாட்டி

வணிகம்

ஆற்றலுடனும்,

ைிறதமயுடனும்

ெடத்ைப்படும்.

நபருெிறுவன

பைிவுச்சான்றுகள்

தவத்ைிருக்க றவண்டிை கால அட்டவதண பிர்லா கார்பனின் உத்ைிறைாகப்பூர்வ வழிகாட்டி நெறிகள் அத்ைதகை
பைிவுச்

சான்றுகதளப்

பைிவுச்சான்றுகளுக்கும்,

நபாருத்து

ஊடகம்,

ெிர்ணைிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதமப்பு

றவறுபாடின்றிப்

இந்ை

நபாருந்தும்.

வழிகாட்டி
இந்ை

நெறிகள்

அதனத்துப்

அட்டவதணகளின்

றொக்கம்

ெிறுவனத்ைின் வணிகச்நசைற்பாடுகளுக்குத் றைதவைான பைிவுச்சான்றுகள் பாதுகாக்கப்பட்டு, அடிப்பதடைில்லாை,

காலம் கடந்து விட்ட சான்றுகள் உரிை கால அடிப்பதடைில் அகற்றப்படும் என்பைாகும். ெடக்கும் வணிகத்ைிற்குத்
றைதவைான

சான்றுகள்

அதனத்து

அதடைாளம்

காணப்பட்ட

ெிர்வாக,

ெிைிசார்,

சட்டப்பூர்வ,

வரலாற்றுத்

ைக்கதவத்ைல் றைதவக்கு ஏற்ப தவத்துக் நகாள்ளப்படும், ைற்நபாழுதைை உள்ளூர், மாெில, கூட்டாட்சி, சர்வறைச
சட்டங்கள் வணிகத் ைகவலுக்காக ைக்க தவத்ைிருக்க றவண்டும் என்பைற்கு ஏற்ப இருக்கும். மற்ற சான்றுகள்
அதனத்தும்

அழித்ைல்

நகாள்தககள்படி,

ெதடமுதறகள்படி,

றகாடிட்டுக் காட்டிைபடி அழிக்கப்பட றவண்டும்.

சான்றுகள்

ைக்கதவத்ைல்

அட்டவதணைில்

8.

ஒவ்நவாரு

ஊழிைரும்

ெிறுவனம்

மற்றும்

வாடிக்தகைாளரின்

நசாத்துக்கதள,

ைகவல்

(உரிதமயுதடைதவ,

மற்றதவ), நபாருள்சார்த்ைன்தம உதடைதவ, ெிதலைங்கள் மற்றும் கருவிகள், புலப்படாச் நசாத்ைிருப்புக்கதள
முதறைாக, ைிறதமயுடன் பைன்படுத்துவைற்குப் நபாறுப்பு நகாண்டுள்ளனர். ஊழிைர்கள் இச்நசாத்துக்கதள நசாந்ை
இலாபத்ைிற்காக

இச்நசாத்துக்கதள

ைங்களுக்றகா,
இழப்பு,

றசைம்,

பிறருக்றகா
ைவறான

எனப்

பைன்பாடு,

பைன்படுத்ைக்கூடாது.

ைிருட்டு,

வணடித்ைல்
ீ

இதைத்ைவிர,

இவற்றில்

ஊழிைர்கள்

இருந்து

காக்கும்

வதகைிலும் நசைல்பட றவண்டும். இறுைிைாக, ஊழிைர்கள் இச்நசாத்துக்கள் முதறைான வணிக றொக்கங்களுக்கு
மட்டும்ைான் பைன்படுத்ைப்படுகின்றன என்பதை உறுைிப்படுத்ை றவண்டும்.
T. சமூகச் நசய்தி ஊடகம் பயன்படுத்தப்படல்
1. சமூகச் நசய்தி ஊடகத்தத நபருெிறுவனம் பயன்படுத்துதல்
ெம் பங்குைாரர்களுக்கு ஒன்றுபடுத்ைப்பட்ட ைகவதல அளிப்பைற்கு, ெிர்ணைிக்கப்பட்ட சக ஊழிைர்கள் மட்டுறம
பிர்லா கார்பனின் சார்பில் றபசலாம். இைில் வாய்மூலத் ைகவல்கள் மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் சமூகச் நசய்ைி ஊடக
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அடங்கும்.

பிர்லா

கார்பனின்

அறிக்தகவிட, ைகவல்கள் நகாடுக்க இதசவு நபற்றிருக்க றவண்டும்.

சார்பில்

சமூகச்

நசய்ைி

ஊடகத்ைில்

ெீங்கள் எப்நபாழுதும்




நைாழில் றெர்த்ைியுடன் அதனத்துத் நைாடர்புகதளயும் வதரைல் றவண்டும்;

பிர்லா கார்பன் மற்றும் மூன்றாம் ைரப்பினரின் அறிவார்ந்ை நசாத்துக்கதள மைிக்க றவண்டும்; மற்றும்
ெம் நைாகுப்தபயும் பிற ெிறுவனங்களின் நகாள்தககதளயும் பின்பற்ற றவண்டும்.

ெீங்கள் ஒருறபாதும் கீ ழ்க்கண்டவற்தறச் நசய்ைக்கூடாது



உருப்படிைான

பகிரங்கமற்ற

கூறக்கூடாது;



ைகவதல,

உள்ெபர்

வணிக

மீ றலாக

இருக்கலாம்

என்பதை,

ஒருறபாதும்

ெிறுவனத்ைின் எத்ைதகை இரகசிை, உரிதம பற்றி ைகவதல நவளிைிடக்கூடாது, அது பற்றிக் கருத்தும்
நைரிவிக்கவும் கூடாது.



பிர்லா கார்பன் வாடிக்தகைாளர்கள், வழங்குனர்கள், வணிகப்பங்காளர்கள் பற்றிை குறிப்தப முன்கூட்டிை
அனுமைி இல்லாமல் நகாடுக்கக்கூடாது.



நவளிப்படுத்ைப்பட

மாட்டாது

நவளிப்படுத்ைக்கூடாது;

என்ற

உடன்பாட்டின்

கீ ழ்

வந்துள்ள

எந்ைத்

ைகவதலயும்



ெம் ெிறுவனம் பற்றிை வைந்ைிகள், ஊகங்களுக்கு பைிலளிக்கக் கூடாது; மற்றும்



இழிந்ை, பழிசுமத்தும், பாலிைல் ரீைிைான, இனவழி, மனத்தைப் புண்படுத்தும், அொகரிகமான, ஆபாசமான,
அல்லது நைால்தல ைரும் ைகவல்கதள நவளிைிடக்கூடாது

2. சமூக ஊடகத்தத தனிப்பட்ட முதறயில் பயன்படுத்துதல்
சமூக

ஊடகத்தை

ைனிப்பட்ட

முதறைில்

பைன்படுத்துதகைில்,

பிர்லா

கார்பன்

நசைல்

விைிகள்

நைாடர்ந்து

உரிதம

உதடை

ைகவதலக்

நபாருந்தும். வதலத்ைளங்களுக்கு நவளிறை உங்கள் நசைற்பாடுகள் நைாழில்றெர்த்ைி என்று இல்லாமல் ைனிப்பட்ட
ைன்தமதைக்

நகாண்டிருந்ைாலும்,

ெீங்கள்

ெம்

ெிறுவனத்ைின்

இரகசிை

மற்றும்

காக்கும் நபாறுப்தபக் நகாண்டுள்ள ீர்கள். ஊழிைர்கள் சக ஊழிைர்களுடன் நகாண்டிருக்கும் இதடத் நைாடர்புகள்

அல்லது சக ஊழிைர்கதளப் பற்றிை உங்கள் விவாைங்கள் நைாழில்றெர்த்ைி உதடைைாக, மரிைாதை ெிதறந்து
இருக்க றவண்டும்; ஒருநபாழுதும் துன்புறுத்துைல், மிரட்டுைல், எைிர்மதறைாக இருத்ைல் கூடாது.
U. நபாது இயக்கநெறிகள்
1. தகவல்கள் அளித்தல்
உைிர்

அல்லது

நசாத்துக்கு

ஆபத்தைக்

நகாடுக்கும்

ைிறன்

உதடை

ெிதலதமகள்

அல்லது

நைாகுப்தப

மீ றக்கூடிைதவ அல்லது சட்டவிறராைம் எனத் றைான்றுபதவ பற்றி உடறன ைகவல் நகாடுக்கப்பட றவண்டும்.

ெிறுவனத்ைின் கணக்கு வழக்கங்கள் பற்றி, உள்கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ைணிக்தக விவரங்கள் குறித்து அக்கதற
நகாண்ட

ஊழிைர்கள்,

ைங்கள்

அக்கதறகதள

உடனடிைாகத்

நைரிவிக்க

றவண்டும்.

ஓர்

ஊழிைர்

குறிப்பிட்ட

ெிதலதம பற்றி ெல்ல றொக்கத்துடன் ஆதல அல்லது பிரிவு றமலாளருக்கு அல்லது ைன் துதறத்ைதலவருக்கு,
அல்லது பிராந்ைிைத் ைதலவருக்கு, ெிதலதமக்கு எவர் நபாருத்ைறமா அவருக்குத் நைரிவிக்க றவண்டும் என்று

கருைினால், அவர் உடனடிைாக அதைத் நைரிவிக்க றவண்டிைது கடதமைாகும். நபாருள் ைீர்க்கப்பட முடிைாைது
என்றால், ஊழிைர் ைகவல் நைரிவித்ை ெபர் ைதலதமச் சட்ட அைிகாரி அல்லது ைதலதம மக்கள் அைிகாரியுடன்

உடனடிைாக ஆறலாசதன ெடத்ை றவண்டும். ஊழிைர்கள் மீ றலுக்கு இடம் நகாடுத்ைைில் நைாடர்பு இல்தல எனத்
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ைான் ெம்புவர்களுக்கு மீ றல்கதளப் பற்றிக் கூறுவைில் கவனமாக இருக்க றவண்டும்.
அதனத்துத்

ைகவல்கள்

மற்றும்

அக்கதறகளும்

நபைரிடப்படாமலும்

அளிக்கப்படலாம்,

இைன்ற

அளவு

இரகசிைமாக தவக்கப்படும், அறை றெத்ைில் பிர்லா கார்பன் விசாரித்து உரிை ெடவடிக்தக எடுக்கும். அறிக்தககள்
ெல்ல

றொக்கத்துடன்

அளிக்கப்படும்

என

எைிர்பார்க்கப்படுகிறது,

ஊழிைர்கள்

றவண்டுநமன்றறறைா,

றொக்கத்துடறனா ைவறான ைகவல்கதள அளிக்க மாட்டார்கள் என்றும் எைிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ைீை

பிர்லா கார்பன் ஆற்றல் மிகுந்ை, சுைந்ைிரான ைணிக்தகைாளர்கதளத் ைக்க தவத்துக் நகாண்டுள்ளது; இவர்கள்
அவ்வப்நபாழுது இைக்குனர் குழுவிடம் இவற்தறப் பற்றித் ைகவல் நகாடுப்பர்.

1.1 அறநெறி மற்றும் கீ ழ்ப்படிதில் உடனடித் நதாடர்பு
ெிறுவனம் ஓர் அறநெறி மற்றும் கீ ழ்ப்படிைல் உடனடித் நைாடர்தப ொள் ஒன்றுக்கு 24 மணிறெரம், ஆண்டுக்கு 365
ொட்கள் எனக் நகாண்டுள்ளது;
ெிர்வகிக்கப்படுகிறது;
ெிதலதமகள்

பற்றி

இைனிடம்

இது ஒரு

நவளி கீ ழ்ப்படிைல் பணி ெிறுவனமான

ஊழிைர்கள்

விவாைிக்கலாம்

நபைதரக்

அல்லது

குறிப்பிடாமல்

வினாக்கதள

The Netwrok, Inc., என்பைால்

உண்தமைான,

எழுப்பலாம்.

உடனடித்

அல்லது

ைிறனுதடை

நைாடர்பிற்கு

வரும்

அதழப்புக்கள் உள்ளூர்ச் சட்டத்தை முழுதமைாகக் கீ ழ்ப்படிந்து தகைாளப்படும். ஊழிைர்கள் உடனடித் நைாடர்தப
இதணப்பில் பட்டிைலிடப்பட்ட உரிை ொட்டின் எண்ணுடன் நைாடர்பு நகாண்டு அணுகலாம்.

1.2 பதிலடி நகாடுக்கப்பட மாட்டாது
ைகவல் நகாடுக்கப்படும் முதற எப்படித் றைர்ந்நைடுக்கப்பட்டு இருந்ைாலும், ஒரு நசைல்பற்றி ஊழிைர் நகாடுத்ை
ைகவலுக்கு

எத்ைதகை

பைிலடியும்

இருக்காது;

அதுவும்

அவர்

கட்டுப்பாடு அல்லது இத்நைாகுப்தப மீ றுகிறது என்று கூறுதகைில்.

2.

ெல்ல

எண்ணத்துடன்

எந்ைச்

சட்டம்,

விைி,

சான்று

இத்நைாகுப்தபப் நபறும் ஒவ்நவாரு ஊழிைரும் அைன் நபாருளடக்கத்தைப் பரிசீலதன நசய்து பின் ைான் அைன்

விைிகளுக்கு உட்படுவைாகச் சான்றிைழ் நகாடுக்க றவண்டும். அச்சான்றிைழின் பைிவு பின் ெிறுவனத்ைால் ஊழிைரில்
ெிரந்ைர ைனிெபர் றகாப்பின் பகுைிைாகப் பராமரிக்கப்படும். ஊழிைர்கள் இந்ை வழிவதகதை ஆண்டு அடிப்பதடைில்
மீ ண்டும் நசய்யுமாறு றகாரப்படுவர்.

,

3.

.

உரிதமதயக் தகவிடுதல் மற்றும் திருத்தம்
நைாகுப்பின் எந்ை விைியும் எந்ை பிர்லா கார்பன் ெிறுவனத்ைின் ெிர்வாக அைிகாரிகளுக்கு தகவிடுைல் என்பது
இைக்குனர் குழுமத்ைினரால் மட்டும்ைான், உரிை முதறைில் அளிக்கப்பட முடியும்.
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கீ ழ்ப்படிைல் ைிட்ட ெிர்வாகம் மற்றும் ைகவல்

இத்நைாகுப்பு மற்றும் ெிறுவனம் அளித்துள்ள அதனத்துத் துதண அறிக்தககளின் நகாள்தககள் ஒவ்நவான்றும்
கீ ழ்க்கண்டவற்தற ஒட்டிச் நசைல்படுத்ைப்படும்:

இக்நகாள்தககள் ெிறுவனவாரிைாக அறிைப்படுத்ைல், இைன்படி ெடத்ைல் என்பைற்கு ைதலதமச் சட்ட அைிகாரி

ெிறுவன அைிகாரிைாவார். இத்நைாகுப்பில் விளக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நகாள்தக பற்றிை விளக்கம் றைதவப்படும் எந்ை
ஊழிைரும்

அல்லது

இக்நகாள்தககளில்

ஒன்று

மீ றப்பட்டது

குறித்து

ைகவல்

நகாடுக்க

விரும்புறவாரும்

ைதலதமச் சட்ட அைிகாரி, ைதலதம நசைற்பாட்டு அைிகாரி, ைதலதம மக்கள் அைிகாரி, அல்லது ைதலதம
ெிர்வாக அைிகாரிதைத் நைாடர்பு நகாள்ளலாம்.

ஒவ்நவாரு ஊழிைரும் இக்நகாள்தககள் பற்றிை கவதலகள் அல்லது மீ றல்கதள உடனடிைாக அறநெறி மற்றும்
கீ ழ்ப்படிைல்

உடனடித்

நைாடர்பிற்குத்

நைரிவிக்கலாம்.

உடனடித்

நைாடர்தப

ஒரு

ஊழிைர்

பிற்றசர்க்தகைில்

பட்டிைலிடப்பட்ட உரிை ொட்டின் எண்தணத் நைாடர்பு நகாள்ளுவைின் மூலம் அணுகலாம். உடனடித் நைாடர்பிற்கு
வரும் அதழப்புக்கள் உள்ளூர்ச் சட்டத்ைின் முழு இணக்கத்தை ஒட்டி தகைாளப்படும். இதைத்ைவிர, ஊழிைர் எந்ைக்
கவதலகள் அல்லது மீ றல்கதளயும் நபாருந்தும் வதகைில் கீ ழ்க்கண்ட ஒருவருக்குத் நைரிவிக்கலாம்.



றமற்பார்தவைாளர்;



மனிைவள றமலாளர்;



ஆதல அல்லது பிரிவு றமலாளர்;



பிராந்ைிைத் ைதலவர்;



ைதலதமச் சட்ட அைிகாரி;



ைதலதம மக்கள் அைிகாரி;



ைதலதம ெிைி அைிகாரி;



ைதலதம நசைற்பாட்டு அைிகாரி;



ைதலதம ெிர்வாக அைிகாரி; மற்றும்



இைக்குனர் குழுவினர்.

ஊழிைர்கள் ைாங்கள் அத்துமீ றதல எழுப்பும் விஷைத்ைில் நைாடர்பு உதடைவர் என ெம்பும் ெபரிடம் மீ றுைல்

அறிக்தககதளக் கூறும்றபாது கவனம் நகாள்ள றவண்டும். ைங்கள் றமலாளர் அல்லது துதறத் ைதலவருக்கு ஒரு
ெிதலதம குறித்துத் நைரிவிக்க விரும்பாை ஊழிைர்கள் பிராந்ைிைத் ைதலவர், ைதலதமச் சட்ட அைிகாரி அல்லது
ைதலதம மக்கள் அைிகாரியுடன் றெரடிைாக ஆறலாசிக்கலாம். இந்ை வழிவதககளின் றொக்கம் ஊழிைர் மற்றும்
ெிறுவனத்ைின் அறநெறிைான ெலன்கள் காக்கப்படுவைற்குத் நைாகுப்தபச் சரிைாகக் கீ ழ்ப்படிைதல உறுைிப்படுத்துைல்
என்பைாகும்.

ெிறுவனம் அவ்வப்நபாழுது பைிற்சித் ைிட்டங்கள் மற்றும் கீ ழ்ப்படிைல் பரிசீலித்ைல் ைிட்டங்கதள நைாகுப்பு குறித்து
ெடத்தும்.
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V. வணிக அறநெறித் நைாகுப்பு மற்றும் கீ ழ்ப்படிைல் ைரங்கள் – ஊழிைர் சான்றிைழ் படிவம்

பிர்லா

கார்பனின்

வணிக

அறநெறித்

நைாகுப்பு

மற்றும்

கீ ழ்ப்படிைல்

ைரங்கதள

(“நைாகுப்பு”)

ொன்

நபற்றுக்

நகாண்றடன், சமீ பத்ைில் படித்றைன், புரிந்து நகாண்றடன் என்பதை இது உறுைிப்படுத்துகிறது. இந்ை ஆவணத்ைிற்குள்
ைரங்கள் குறித்ை சீராய்வுகள்
என்னுதடை

ெிதலதம,

நசைல்படுத்துைல் மற்றும்
ஒப்புக் நகாள்கிறறன்.

ஏதும் இல்தல.

நபாறுப்புக்
இந்ைக்

கூறும்

பகுைி,

நகாள்தககதளப்

ொன்

றவதலபார்க்கும்

புரிந்துநகாண்டு,

அைிகார

கீ ழ்ப்படிைலுக்கு

ொன்

வரம்பு,

நைாகுப்தப

நபாறுப்பு

என்பதை

என்னுதடை பணிைிடம் அல்லது றவதலச் நசைற்பாட்தட ெிர்ணைிக்கும் நகாள்தககள், வழிகாட்டி நெறிகளுக்கும்
ொன்

கீ ழ்ப்படிை

ெிபந்ைதன

றவண்டும்

இப்நபாறுப்பு

என்பதையும்

என்பதையும்

ொன்

புரிந்து

ஏற்கிறறன்,

நகாள்ளுகிறறன்.

இந்ை

சான்றிைழ்

என்

றவதலத்

படிவத்ைில்

ொன்

நைாடர்ச்சிக்கு

ஒரு

தகநைழுத்ைிடவில்தல

என்றால் பிர்லா கார்பனில்என் றவதல கட்டுப்பாட்டு ெடவடிக்தகக்கு உட்பட்டது என்றும் எத்ைதகை கட்டுப்பாட்டு

ெடவடிக்தகயும் உள்ளூர்ச் சட்டங்கள், விைிகளுக்கு உட்பட்டதவ என்பதையும் அறிந்து நகாண்டுள்றளன். எனக்குத்

நைரிந்ைவதர, இக்நகாள்தககளுடன் முற்றிலும் இதைந்து ெடந்துள்றளன், ெடக்கிறறன் – கீ றழ குறிப்பிட்டுள்ளதைத்
ைவிர அல்லது ெிறுவனத்ைின் பிரைிெிைிகளுக்கு ஏற்கனறவ முதறைாகத் நைரிவித்ைபடி.

(இத்ைாளின்

இருக்கும்

பின்பக்கத்தை உலக வணிக அறநெறித்

எந்ை

சூழ்ெிதலதையும்

அவ்வளதவயும் நகாடுங்கள்.)

விளக்கப்

நைாகுப்பு மற்றும்

பைன்படுத்துங்கள்.

கீ ழ்ப்படிைல்

எவ்வளவு

விவரம்

ைரங்களுடன் முரணாக
நகாடுக்க

முடியுறமா

உலக வணிக அறநெறித் நைாகுப்பு மற்றும் கீ ழ்ப்படிைல் ைரங்கள் மீ றப்படுவது குறித்துத் ைகவல் நகாடுப்பது என்

கடதம என்பதையும் ொன் அறிந்துள்றளன்; றமலும் பல வழிவதககளில் றமலாளர் மூலம், சில நபருெிறுவன
அைிகாரிகள் மூலம் அல்லது அறநெறி கீ ழ்ப்படிைல் உடனடித் நைாடர்பு மூலம் வினாக்கள் எழுப்பலாம் அல்லது
பிரச்சிதனகதள அனுப்பலாம் என்றும் அறிந்துள்றளன்.

உடனடித் நைாடர்பு ஒவ்நவாரு ொளும் 24 மணிறெரமும், வாரத்ைிற்கு ஏழு ொட்களும் உரிை ொட்டில் பட்டிைலில்
இடப்பட்டுள்ள

இதணப்பில்

நகாடுக்கப்பட்ட

எண்ணில்

கிதடக்கும்,

இரகசிைமாக அறிவிக்கப்படலாம் என்றும் ொன் அறிந்துள்றளன்.

அக்கதறகள்

தகநைழுத்து

றைைி

நபைர் (அச்சு எழுத்ைில்)

ஊழிைர் அதடைாளம்#

இருப்பிடம்

உடனடித்

நைாடர்பு

மூலம்
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இதணப்பு
உடனடித் நைாடர்பு எண்கள்
பிறரசில் ........................................................................................................................................... 0800-892-1604
கனடா...............................................................................................................................................

888-504-7728

சீனா.....………………………………………………………………………………...………….10-800-110-0737
எகிப்து………………………………………………………………………………………...……….8664208370

.................................................................................................. (
............................................................(

-

) 2510-0200

–

) 02-2510-0200

நஜர்மனி.......................................................................................................................................... 0800-183-3645
ஹங்றகரி ......................................................................................................................................... 06-800-12-471
இந்ைிைா………………………………………………………………………………………...000-800-100-1640
இத்ைாலி ................................................................................................................................................ 800-788605
ஜப்பான் ......................................................................................................................................

0034-800-900092

நகாரிைா .......................................................................................................................................... 00368-11-0129
ஸ்நபைின் ........................................................................................................................................... 900-97-1092
ைாய்லாந்து……………………………………………………………………….…………

001-800-11-006-7645

ஐக்கிை அரசு (இங்கிலாந்து) .......................................................................................................... 0800-051-7039
அநமரிக்கா ........................................................................................................................................ 866-420-8370

