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ഉള്ളടക്ം
3 സിഇഒയുപെ കത്ത്: കർട്ിസ് റെ്യൂസർ 

4 ഭാഗടം 1: ആമുഖടം

5 ഈ സംഹിതയെ കുറിച്ച്ച്
5 എന്ാണ് “Esterline മാർഗം”? 

6 നമുക്ച് എന്ിനാണ് ഒരു സംഹിത?

6 ആർക്ാണ് ഈ സംഹിത ബാധകം?

6  എവിയടൊണ് ഞാൻ ച�ാദ്യങ്ങൾ 
ച�ാദിചക്ണ്ടത് അയ് ലെങ്ിൽ ഉൽക്ണ് ഠകൾ 
റിച്ാർട്ച് യ�ചയേണ്ടത്?

6  ഞാൻ തുറന്ു പറഞ്ാൽ എയന്ങ്ി്ും 
അനന്രഫ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുചമാ?

8  ഭാഗടം 2: ഞങ്ങളുപെ മയൂല്ങ്ങളുടം 
തത്വങ്ങളുടം
9 ഞങ്ങൾ യ�യ് ത വാഗ് ദാനം നിറചവറ്റൽ

9 ഉന്തമാെ ഉൽ്ന് ഗുണചമന്മ

10 ഉൽ്ന് സുരക്ഷ

10  കൃത്യസമെത്ുള്ള വിതരണവും 
കൃത്യതൊർന് ചരഖകളും

10  പരസ് പര വിശ്ാസവും ബഹുമാനവും 
പപാചൊഗികമാക്ൽ

10  ആദരണീെമാെ ഒരു പപവർത്നാന്രീക്ഷം 
പരിപാ്ിക്ൽ

11 ചജാ്ിസ്ഥ്യത് സുരക്ഷ

11 ഡാറ്റാ സംരക്ഷണവും സ്കാര്യതെും

11  ബൗദ്ിക സ്ത്ും രഹസ്യാത്മക വിവരങ്ങളും 
സംരക്ഷിക്ൽ

12 കമ്പനി വസ് തു വകകൾ സംരക്ഷിക്ൽ

13 Esterline-നു ചവണ്ടി സംസാരിക്ൽ

13  ചസാഷ്യൽ മീഡിെെുയട ഉ�ിതമാെ ഉപചൊഗം

14  കമ്്യയൂണിറ്റി പപവർത്നങ്ങൾ, രാഷ് പടീെ 
പങ്ാളിത്ം, രാഷ് പടീെ സംഭാവനകൾ

15  സമപഗതെും നനതിക യപരുമാറ്റവും 
ഉപചൊഗയ്ടുത്ൽ

15  ബിസിനസ് ഉപ�ാരങ്ങൾ വാഗ് ദാനം യ�യേൽ 
അയ് ലെങ്ിൽ നൽകൽ (സമ്ാനങ്ങൾ 
എനറർയടയ് ൻയമനറ്, ചഹാസ് പിറ്റാ്ിറ്റി)

16 ബിസിനസ് ഉപ�ാരങ്ങൾ നക്റ്റൽ

17 നകക്യൂ്ിെും അഴിമതിെും

19  കൃത്യമാെ ആശെ വിനിമെവും 
യറചക്ാർഡുകളും

20 ഫിനാൻഷ്യൽ യറചക്ാർഡുകളുയട സമപഗത

21  താൽപര്യ സംഘർഷങ്ങളും അനു�ിതമാെി  
സ്ാധീനിക്്ും

23  നിെമങ്ങളും നിെപന്ണങ്ങളും 
പാ്ിക്ുക

23 മാന്യമാെ മത്സരം

24  ആഭ്യന്ര വിവരങ്ങളും സ് ചറ്റാക്ച് 
പടാൻസാക്ഷനുകളും

26  കെറ്റുമതികൾ, ഇറക്ുമതികൾ, ചപടഡ് 
അനുവർത്നം

27 സർക്ാർ കരാർ

27 പാരിസ്ഥിതിക അനുവർത്നം

27 മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ

28  ഭാഗടം 3: സമഗഗതയുപെ ഒരു 
െങ്ുപവയ് ക്കൽ സടംസ് ക്കാരടം
29  നമ്ുയട എത്ിക് സ് റിചസാഴ് സുകളും അവ 

എങ്ങയന ഉപചൊഗയ്ടുത്ണയമന്തും

31  െയൂചറാപ്യൻ െയൂണിെനിൽ പപശ് നങ്ങൾ 
റിച്ാർട്ച് യ�യേൽ

31  ഉത്മ വിശ്ാസചത്ായടെുള്ള 
റിചപാർട്ിങ്ങിനുള്ള പിന്ുണ
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സി ഇ ഒ യുപെ കത്ത്: 

കർട്ിസ് റ്യയൂസർ
പപിെ സഹപപവർത്കചര:

വാഗ്ദാനം യ�യ്തത് നിറചവറ്റുകെും എ്ലൊ ചപയരെും 

ബഹുമാനിക്ാൻ ശീ്ിക്ുകെും നമ്ൾ യ�യേുന്തിയ്്ലൊം 

ധർമ്വും നീതിെും നി്നിർത്ുകെുമാണ് Esterline-നയറ 

സംസ് കാരവും ബിസിനസ് തപന്വും. ഉപചഭാക്ാക്ചളാടും 

വിതരണക്ാചരാടും മറ്റു ജീവനക്ാചരാടും, നമ്ുയട നദനംദിന 

ജീവിതത്ി്ും ഈ തത്ങ്ങൾ നാം പപകടി്ിക്ുന്തി്യൂയട 

നമ്ുയട ഓഹരിഉടമകൾക്ച് നാം കയൂടുതൽ മയൂ്്യമാണ് മുചന്ാട്ച് 
വയ്ക്ുന്ത്. ഒരു സുപപധാന കക്ഷി, ഒരു വ്യക്ിഗത സുഹൃത്ച്, 
അയ്ലെങ്ിൽ നിങ്ങളുയട കുട്ിെുയട സ് കയൂളിയ് ഒരു അധ്യാപിക 

അങ്ങയന നിങ്ങൾ ഇടയപടുന്വർ ആരുമാെിചക്ായട്, Esterline-
നയറ മയൂ്്യ സംവിധാനത്ിനയറ ആധാരശി് (ഞങ്ങൾ അതിയന 

“Esterline മാർഗം’’ എന്ു വിളിക്ുന്ു) കുടിയകാള്ളുന്ത് കാത്ാെ 

ഞങ്ങളുയട മയൂ്്യങ്ങളി്ും അത് വിജെകരമാെി പപതിനിധിനാനം 

യ�യേുന്തിന നിങ്ങയള സഹാെിക്ാൻ ഇനി പറെുന് ഞങ്ങളുയട 

പപവർത്ന സപമ്പദാെ നി്വാരങ്ങളി്ുമാണ്:

�  വ്യക്ിഗതവും ഉൽപന്പരവുമാെ ഉന്ത നി്വാരങ്ങൾ;

�   ഞങ്ങൾ യ�യേുന്തിയ്്ലൊം ടീം വർക്ിനചറെും 

ഉത്രവാദിത്ത്ിനചറെും ജീവന�തന്യം;

�   ഞങ്ങളുയട നദനംദിന പപവർത്നങ്ങളിൽ വ്യതിരിക്തെും 

പപതിജ്ാബദ്തെും;

�  പരിശീ്നത്ി്ും വികസനത്ി്ും പപചത്യകമാെ പശദ്;

�  തുറന്തും, പരസ്പരവുമാെ ആശെവിനിമെ രീതി

ച്ാകം കയൂടുതൽ സങ്ീർണമാെിയക്ാണ്ടിരിക്ുകൊണ്. 

എച്ാഴും മാറിയക്ാണ്ടിരിക്ുന് ഈ �ുറ്റുപാടിൽ ബിസിനസ് 

നിർവഹിക്ുന് ഒരു ആചഗാള കമ്പനി എന് നി്െിൽ 

നമ്ുയട മയൂ്്യസംവിധാനചത്ാട് പപതിബദ്ത പു്ർത്ാനും 

എ്ലൊ ദിവസവും Esterline മാർഗം പിൻതുടരുന്തിനയറ 

ചനട്ങ്ങൾക്ും ചവണ്ടിെും ഈ ടീമിയ് ഓചരാ അഗചത്െും 

Esterline ആപശെിക്ുന്ുണ്ടച്.ജീവനക്ാർ എന് നി്െിൽ 

പരസ്പര ബഹുമാനചത്ാടു കയൂടി ചജാ്ി യ�യേുന്തും 

നമ്ൾ യ�യേുന്തിയ്്ലൊം ഗുണചമന്മ നകവരിക്ുന്തും 

നമ്ുയട സമപഗതചൊടുള്ള വിട്ുവീഴ്� നിരാകരിക്ുകെും 

നമ്ുയട സഹപപവർത്കയര്ലൊം സമാനമാെവ തയന്ൊണ് 

യ�യേുന്യതന്ച് അറിെികെും നമ്ുയട ബിസിനസിചനെും 

പരിസ്ഥിതിചെെും നെിക്ുന് നിെമങ്ങളും നിെപന്ണങ്ങളും 

എച്ാഴും മനസ്ിൽ കരുതുകെും യ�യേുന്താകണം നമ്ുയട 

്ക്ഷ്യം.

ച�ാദിക്ാൻ ച�ാദ്യങ്ങൾ ഉയണ്ടങ്ിൽ വിഭവങ്ങൾ ്ഭ്യമായണന് 

കാര്യം എടുത്ു പറചെണ്ട കാര്യമാണ്. നിങ്ങളിൽ നിന്ച് 
എന്ാണ് പപതീക്ഷിക്ുന്ത് എന് കാര്യം ഈ സംഹിത വാെിച്ച് 
മനസ്ി്ാക്ുകെും കയൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുയണ്ടങ്ിൽ 

നിങ്ങളുയട സയൂ്ർനവസർമാചരാചടാ നിങ്ങളുയട എത്ിക് സ് 

അനഡച്വസചറാചടാ സംസാരിക്ുകെും യ�യേുക. അതുചപായ് 

തയന്, Esterline മാർഗ തത്ങ്ങൾ അയ ല്െങ്ിൽ നിെമങ്ങൾ 

്ംഘിചച്ക്ായമന് പപവൃത്ികൾ നിങ്ങളുയട പശദ്െിൽ 

യപടുകൊയണങ്ിൽ Esterline-നയറ ചകാൺഫിഡൻഷ്യൽ 

എത്ിക് സ് ആനറ് കയമ്പച് ളയ്ൻസ് ഉപചൊഗിക്ാൻ ഒരിക്്ും 

മടിക്രുത്. നിങ്ങളുയട ച�ാദ്യങ്ങൾക്ച് ഉത്രം കയണ്ടത്ാൻ 

ഇവിയട നിങ്ങൾക്ച് സഹാെകമാെ നിരവധി ടയൂളുകളിൽ ഒന്ാണ് 

ഈ യ�റുപുസ്തകം. 

സമപഗതചൊടു കയൂടി നമുക്ച് എ്ലൊ ചപർക്ും 

പപവർത്ിക്ായമന്ും എതിർ്ുകയളാന്ും ഇ്ലൊയത 

നിെമങ്ങളും നിെപന്ണങ്ങളും എച്ാഴും പാ്ിക്ായമന്ും 

ഞാൻ പപതീക്ഷിക്ുകൊണ്. ഇവിയട വിട്ുവീഴ്�കൾക്ച് 
ഇടമി്ലെ. അത് നമ്ുയട ബിസിനസിനും നമ്ുയട വിജെത്ിനയറ 

ത്ങ്ങൾക്ും ഉപാധികളി്ലൊത് വിധം സുപപധാനവുമാണ്. 

നമ്ുയട ജനതെുചടെും ഉൽപന്ങ്ങളുചടെും സമപഗതയെ 

ആപശെിക്ുന് നിരവധി ഓഹരി ഉടമകൾ നമുക്ച് ഉണ്ടച്. അവയര 

നാം നിരാശരാക്രുത്. ഒയത്ാരുമചൊയട നമുക്ച് Esterline മാർഗം 

പിന്ുടരാം, എ്ലൊ ദിവസവും.

കർട്ിസ് റെ്യൂസർ, സി ഇ ഒ
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ഭാഗം 1: ആമുഖടം
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ഈ സംഹിതയെക്ുറിച്ച്
ബിസിനസ് നിർവഹണത്ിനചറെും നനതികതെുചടെു 
Esterline സംഹിതെുയട (സംഹിത) കാത്ും 
മാർഗദർശകമാെ തത്വും Esterline മാർഗം എ ല്ൊ 
ദിവസവും പാ്ിക്ുക എന്താണ്. അപപകാരം 
യ�യേുന്തി്യൂയട ഇനി പറെുന്വെിൽ നമ്ുയട ഉന്ത 
നി്വാരം പപതിഫ്ിക്ുകെും യ�യേും:

�   നാം യ�യേുന് ചജാ്ിെി്ും നാം നമ്ുയട ടീമിച്ക്ച് 
യതരയഞ്ടുക്ുന് ആൾക്ാരി്ും

�   ഉപചഭാക്ാക്ൾ, വിതരണക്ാർ, മറ്റു ജീവനക്ാർ 
എന്ിവരുമാെും നാം ജീവിക്ുന് സമയൂഹവുമാെും 
ഉള്ള നമ്ുയട ബന്ധങ്ങളിൽ

�   നമ്ുയട ഉൽപന്ങ്ങളുയട നിർമ്ാതാവി്ും നമ്ുയട 
ജീവനക്ാർക്ും നൽകുന് പിന്ുണെി്ും

എന്ാണ് “Esterline മാർഗം’’?

കമ്പനിെുയട ഉന്തമാെ പപകടനത്ിനചറെും ഉന്തമാെ 
സമപഗതെുചടെും സംസ് കാരം നയമ് ഓർമ്ി്ിക്ാൻ 
ഉപചൊഗിക്ുന് ഒരു നശ്ിൊണ് “Esterline മാർഗം’’ 
എന്ത്. അതാണ് ശക്ിെുചടെും വിജെത്ിനചറെും 
സുപപധാന ചപസാതസ്ും. നമ്ുയട മയൂ്്യസംവിധാനത്ിനയറ 
ചകപദ്ര സിദ്ാന്ങ്ങൾ തയന് പപകടനത്ിനയറ ഉന്ത 
നി്വാരങ്ങളിൽ നയമ് ഉെർത്ിക്ാട്ുകെും 
എച്ാഴും സത്യസന്ധതചൊടു കയൂടി പപവർത്ിക്ുകെും 
മറ്റുള്ളവയര ബഹുമാനിക്ുകെും നിെമപപകാരം 
എ ല്ൊം യ�യേുകെും എന്താണ്. ഇതിനു പുറചമ, 
ഉപചഭാക്ാക്ൾ, ജീവനക്ാർ, ഓഹരി ഉടമകൾ 
എന്ിവർ അടക്മുള്ള നമ്ുയട എ ല്ൊ ഓഹരി 
ഉടമകൾക്ും മയൂ്്യവത്ാെതും ഈ വിഭാഗത്ിൽ 
തയന് ഏറ്റവും മികവുറ്റതുമാെ പങ്ാളിൊകാൻ 
നാം തുടർച്ൊെി പരിപശമിചക്ണ്ടതും ഉണ്ടച്. ഈ 
സംഹിതെിയ് മയൂ്്യങ്ങളും തത്ങ്ങളും ഈ Esterline 
മാർഗത്ിനയറ ആധാരശി്കളാണ്. 

കമ്പനി ്ീഡർമാരുയട പപവർത്നങ്ങളി്യൂയടെും 
ജീവനക്ാർ നിർവഹിക്ുന് 
യതരയഞ്ടുക്്ുകളി്യൂയടെും നമ്ുയട ബിസിനസ് 
കീഴ് വഴക്ങ്ങളി്യൂയടെും ബന്ധങ്ങളി്യൂയടെും എ ല്ൊ 
നാളും നമ്ുയട സംസ് കാരം നവീകരിക്യ്ടുകെും 
ശക്ിയ്ടുകെും യ�യേും. ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങൾക്ച് 
വഴികാട്ിൊകാനും ദീർഘകാ് വിജെം ഉറ്ാക്ാനും 
ഞങ്ങൾ Esterline മാർഗം അവ്ംബിക്ും. ഇനി 
പറെുന്വൊണ് ഞങ്ങളുയട ജനതത്ങ്ങളുയട 
സുപപധാന സവിചശഷതകൾ: 

�   ഉന്നതമായ നിലവാരങ്ങൾ— എറ്റവും മികച് 
ഉൽപന്ങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉൽപാദി്ിക്ുകെും 
മികവി്ും മികവാർന്വയര ഞങ്ങൾ 
ചജാ്ിക്ാെി നിചൊഗിക്ുകെും നിർച്ാഷമാെ 
നനതികതെി്യൂന്ീ ഞങ്ങൾ പപവർത്ിക്ുകെും 
യ�യേും. ഈ നിമിഷത്ിനും അ്ുറം ഞങ്ങൾ 
�ിന്ിക്ുകെും യമച്യ്ടുത്്ുകൾക്ച് 
പരിപശമിക്ുകെും ച്ാകനി്വാരത്ി്ുള്ള 
കീർത്ി നകവരിക്ാൻ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമാെ 
രീതിെിൽ ഞങ്ങൾ യ�യേുകെും യ�യേും.

�   െീടം വർക്കുടം ഉത്രവാദിത്വുടം— 
പപാചൊഗികതെി്യൂന്ിയക്ാണ്ടച് 
അന്ിമഫ്ത്ി്ാണ് ഞങ്ങൾ 
പശദ്ചകപദ്രീകരിക്ുന്ത്, വിജെം നകവരിക്ാൻ 
ഒയത്ാരുമചൊയട പപവർത്ിക്ുക, അതും 
പരസ്പരാപശിതമാെ മചനാഭാവചത്ായട.

�   വ്തിരിക്തതയുടം ഗെതിജ്ാബദ്ധതയുടം— 
കമ്പനിെി്ും ഞങ്ങളുയട സ്ന്ം ചജാ്ിെി്ും 
ഉടമസ്ഥാവകാശത്ിനയറ ഒരു ചബാധം ഞങ്ങൾക്ച് 
അനുഭവയ്ടാറുണ്ടച്. ഞങ്ങൾക്ു �ുറ്റുമുള്ള 
ജനങ്ങയള ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്ുകെും 
വിശ്സിക്ുകെും യ�യേുന്ു.

�   െരിശീലനവുടം വികസനവുടം— ജീവനക്ാർക്ച് 
മയൂ്്യം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആപശെിക്ുന്ത് 
വിഭവങ്ങളുയട ശൃംഖ്ചെെും 
ബന്ധങ്ങചളെുമാണ്. അതാകയട് വളരാനും 
പുഷ്ിയ്ടാനും അവയര പപാപതരാക്ുകെും 
യ�യേും.

�   തുറെന്നതുടം, െരസ്െരവുമായ ആശയവിനിമയ 
രീതി— നമ്ൾ വിനൊന്ിതരാണ്, 
മറ്റുള്ളവയര ആശെങ്ങൾ തുറന് മനചസ്ായട 
സ്ീകരിക്ുകെും ഏറ്റവും മികച് പരിഹാര 
മാർഗങ്ങൾ വികസി്ിക്ാൻ ഫ്പപദമാെ 
ആശെവിനിമെത്ിന പരിപശമിക്ുകെും യ�യേും.

ഭാഗം 1: ആമുഖടം
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നമുക്ച് എന്ിനാണ് ഒരു സംഹിത?

ച്ാകയമമ്പാടും ബിസിനസ് നിർവഹിക്ുന്തിന 
Esterline പിന്ുടരുന്തും നിങ്ങൾക്ച് വഴികാട്ിെുമാെ 
കമ്പനിെുയട നെങ്ങളും നിെമ ആവശ്യകതകളുമാണ് 
ഈ സംഹിത. നമുക്ച് ഓചരാരുത്ർക്ും ഉള്ള 
മയൂ്്യങ്ങളുമാെി ചകാർത്ിണക്യ്ട്ിരിക്ുന് 
ഇത് ഒ്ം �ി് സുപപധാന ചമഖ്കളിൽ നമ്ുയട 
നി്വാരങ്ങൾ വിശദമാക്ുകെും യ�യേുന്ുണ്ടച്. 

ആർക്ാണ് ഈ സംഹിത ബാധകം?

Esterline-യ് എ ല്ൊ ത്ങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്ും - 
യതാഴി്ാളികൾ, മാചനജർമാർ, ഓഫീസർമാർ, 
ചബാർഡ് അംഗങ്ങൾ എന്ിങ്ങയന- ബാധകമാണ് 
ഈ സംഹിത. ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് യ�യേുന് എ ല്ൊ 
രാജ്യങ്ങളി്ും നിെമാധികാര പരിധിെി്ും 
ഉള്ള കമ്പനിെുയട എ ല്ൊ ഇടങ്ങളി്ും -സംെുക് 
സംരംഭങ്ങൾ അടക്ം- ഇത് ബാധകമണ്. അതുചപായ് 
തയന് കയൂടുതൽ നിശ്ിതമാെ ചകാർപചററ്റച്, പപാചദശിക 
നെങ്ങളും നടപടിപകമങ്ങളുമാണ് ഈ സംഹിത 
പിന്ുണയ്ക്ുന്തും.

Esterline-ന പുറത്ുള്ള നിശ്ിത വ്യക്ികളും 
സ്ഥാപനങ്ങളും അവർ ഈ കമ്പനിയെ 
പപതിനിധീകരിക്ുചമ്പാചഴാ Esterline ചജാ്ികൾ 
നിർവഹിക്ുചമ്പാചഴാ ഈ സംഹിത ബാധകമാണ്. 
ഉദാഹരണത്ിന,ഞങ്ങൾക്ു ചവണ്ടി ചജാ്ി 
യ�യോൻ നിചൊഗിക്യ്ട്ിരിക്ുന് താൽക്ാ്ിക 
ജീവനക്ാർക്ച് ഇത് ബാധകമാണ്. അതുചപായ് തയന് 
ഞങ്ങളുയട ഉപചഭാക്ാക്ളുമാെും വിപണിെുമാെി 
കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്ുന് സ്തപന് യസെിൽസ് 
പപതിനിധികൾക്ും ഇത് ബാധകമാണ്.ചൊഗ്യരും 
പപശസ്തരുമാെ പപതിനിധികളുമാെി മാപതചമ Esterline 
ഇടപാടുകൾ നടത്ാറുള്ളളൂ. ഞങ്ങൾക്ു ചവണ്ടി 
പപവർത്ിക്ുചമ്പാൾ അവർ നനതിക യപരുമാറ്റങ്ങളുയട 
ഞങ്ങളുയട നി്വാരങ്ങളും നിെമാവശ്യകതകളും 
പാ്ിചക്ണ്ടതുണ്ടച്. എ ല്ൊ വിതരണക്ാരിച്ക്ും 
മയൂന്ാം കക്ഷികളിച്ക്ും ഈ സംഹിത ബാധകമാക്ാൻ 
കഴിെിയ ല്െങ്ി്ും, ഞങ്ങളുയട മയൂ്്യങ്ങൾ പങ്ുവയ്ക്ുന് 
ബിസിനസ് പങ്ാളികയള യതരയഞ്ടുക്ാൻ ഞങ്ങൾ 
പരിപശമിക്ും.

ഈ സംഹിതെുയട നി്വാരങ്ങൾ പ്ിചക്ണ്ടതിൽ 
നിന്ച് ആയരെും ഒഴിവാക്യ്ട്ിട്ി ല്െ. നിങ്ങളുയട 
മാചനജരാൊ്ും സി ഇ ഒ ആൊ്ും ആർക്ും 
ഈ സംഹിത ്ംഘിക്ാൻ നിർച്ശം നൽകാൻ 
സാധിക്ുകെുമി ല്െ.

എവിയടൊണ് ഞാൻ ച�ാദ്യങ്ങൾ ച�ാദിചക്ണ്ടത് 
അയ ല്െങ്ിൽ ഉൽക്ണ്ഠകൾ റിച്ാർട്ച് യ�ചയേണ്ടത്?

ഈ സംഹിതെുമാെി ബന്ധയ്ട് വിഷെങ്ങളിൽ 
നിങ്ങൾക്ച് എയന്ങ്ി്ും ച�ാദ്യങ്ങൾ ഉയണ്ടങ്ിച്ാ ഈ 
സംഹിതെുയട ്ംഘനം ആചെക്ായമന്ു കരുതയ്ടുന് 
ഒരു യപരുമാറ്റത്ിൽ നിങ്ങൾക്ച് ഉൽക്ണ്ഠ 
ഉയണ്ടങ്ിച്ാ, നിങ്ങളുയട സയൂ്ർനവസറുമാചൊ 
എത്ിക് സ് അനഡച്വസറുമാചൊ നിങ്ങളുയട ഉൽക്ണ്ഠ 
പങ്ുവയ്ക്ാവുന്താണ്. അതുചപായ് തയന് ഞങ്ങളുയട 
യഹൽ്ച് ന്നിച്ക്ും നിങ്ങൾക്ച് വിളിക്ാം. 

നിശ്ിതതരം ച�ാദ്യങ്ങൾക്ച് ബന്ധയ്ടാനുള്ള 
മികച് മാർഗം അടക്മുള്ള Esterline എത്ിക് സ് 
റിചസാഴ് സസിനയറ സമ്പയൂർണ പട്ികയ്ക്ച് ഈ 
സംഹിതെുയട അവസാന ഭാഗം ദെവാെി കാണുക.

ഞാൻ തുറന്ു പറഞ്ാൽ എയന്ങ്ി്ും 
അനന്രഫ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുചമാ?

നിങ്ങയള ഉൽക്ണ്ഠയ്ടുത്ുന് പപശ് നങ്ങൾ നിങ്ങൾ 
കാണുചമ്പാൾ ച�ാദ്യങ്ങൾ ഉന്െിച്ുയകാണ്ടുള്ള 
നിങ്ങളുയട സഹാെമാണ് െഥാർത്ഥത്ിൽ ഞങ്ങൾക്ു 
ചവണ്ടത്. നമ്ചളാചരാരുത്രുചടെും ചജാ്ിെുയട 
ഭാഗവും ശരിൊെ രീതിെിൽ ബിസിനസ് യ�യോൻ 
കമ്പനിയെ സഹാെിക്്ുമാണ് വാസ്തവത്ിൽ ഈ 
തുറന്ു പറച്ി്ുകൾ.  

നിങ്ങൾ ആയരെും ഭെയ്ചടണ്ടതി ല്െ. ഈ 
സംഹിതെുചടെും നിെമങ്ങളുചടെും സാധ്യമാെ 
ഒരു ്ംഘനയത്ക്ുറിച്ച്, അയതാരു പപശ് നമാെി 
ഉരുത്ിരിെുന്ിയ ല്െങ്ിൽ ചപാ്ും, സത്യസന്ധമാെും 
ഉത്മ വിശ്ാസത്ി്ും റിച്ാർട്ച് യ�യേുന് 
ആർയക്തിയരെും ഉള്ള ഭീഷണി അയ ല്െങ്ിൽ പപതികാര 
നടപടികൾ Esterline കർശനമാെും നിചരാധിച്ിട്ുണ്ടച്. 
ഒരു അചന്ഷണത്ിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന് ആയരെും 
ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്ുകെും യ�യേും. സാധ്യമാെ 
ഒരു പപതികാര നടപടിയെക്ുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ച് 
ചബാധ്യമുയണ്ടങ്ിച്ാ ഉൽക്ണ്ഠ ഉയണ്ടങ്ിച്ാ മചറ്റത് 
സംഹിതെുയട ്ംഘനവും ചപായ് തയന് അത് നിങ്ങൾ 
റിച്ാർട്ച് യ�യേണം. 

നനതികമാെ യവ ല്െുവിളികൾ ഉെരുന് 
എ ല്ൊ �ുറ്റുപാടുകളി്ും ഈ സംഹിത 
അനുചൊജ്യമായെന്ിരിക്ി ല്െ. 
കൃത്യമാെ യതരയഞ്ടു്ച് 
-നനതികമാെ യതരയഞ്ടുക്ൽ- 
വ്യക്മ ല്ൊത് ഒരു �ുറ്റുപാട് നിങ്ങൾ 
അഭിമുഖീകരി¬ക്ുകൊ¬യണങ്ിൽ, 
നിങ്ങളുയട മനസ്ാക്ഷിചൊട് അതിന 
ഉത്രം ചതടുക:

എന്ാണ് ഈ സടംഹിത െറെയുന്നത്? 

പപസ്തുത �ുറ്റുപാടിൽ അവ 
യപാരുത്യ്ടുന്ിയ ല്െങ്ിൽ ചപാ്ും, 
ഉ�ിതമാെ യപാതു തത്ങ്ങൾ അതിൽ 
അടങ്ങിെിട്ുചണ്ടാ?

ബാധകമാക്കാവുന്ന നിയമങ്ങളളാ 
നിയഗന്ണങ്ങളളാ ഉള്ാ? നിെമ 
അയ ല്െങ്ിൽ നിെപന്ണ ആവശ്യകതകൾ 
ഉെരുന് ഘട്ത്ിൽ, അവ പാ്ിചക്ണ്ടത് 
സുപപധാനമാണ്. ആ സമെങ്ങളിൽ 
നിങ്ങൾക്ച് ശരിയെന്ു ചതാന്ുന്ത ല്െ 
യ�ചയേണ്ടത്. നിങ്ങളുയട ചജാ്ിെിൽ 
നിെമാവശ്യകതകൾ ബാധകമാചണാ 
എന് കാര്യത്ിൽ നിങ്ങൾക്ച് 
അനിശ്ിതാവസ്ഥ ഉയണ്ടങ്ിച്ാ നിെമം 
എന്ാണ് ആവശ്യയ്ടുന്യതന്ച് 
നിങ്ങൾക്ച് മനസ്ി്ാെിട്ിയ ല്െങ്ിച്ാ ഒരു 
കമ്പനി വിദഗ്ധയന കാര്യങ്ങൾക്ാെി 
സമീപിക്ുക.

ബാഹ്മായ ഒരു കാഴ്ചപ്ാട് 
െരിഗണിക്കുക. നിങ്ങൾ 
ബഹുമാനിക്ുന് ആചരായടങ്ി്ുചമാ 
അയ ല്െങ്ിൽ ഒരു ന്യയൂസ് റിച്ാർട്ാചറാചടാ 
നിങ്ങൾ നിർവഹിച് കാര്യം 
വിവരിച്ു നൽകുന്തിൽ നിങ്ങൾക്ച് 
അഭിമാനിക്ാൻ കഴിെുചമാ?

മറ്റത് മാർഗങ്ങൾ ഉള്ാ?  
മിക്ച്ാഴും, ഒരു ബദൽ പരിഹാര 
മാർഗം കയണ്ടത്ാൻ കഴിെും- 
പരിഗണനെി്ുള്ളതിചനക്ാൾ 
വ്യത്യസ്തമാെ മയറ്റാരു മാർഗം.

നിങ്ങൾക്ച് ഇനിെും 
ച�ാദ്യങ്ങളുയണ്ടങ്ിൽ, നിങ്ങളുയട 
മചനജർ അയ ല്െങ്ിൽ എത്ിക് സ് 
അനഡച്വസർ എന്ിങ്ങയനെുള്ള Esterline 
റിചസാഴ് സുകളിൽ നിന്ച് സഹാെം 
അഭ്യർത്ഥിക്ുക.

നനതികമാെ തീരുമാനങ്ങൾ 
നകയക്ാള്ളൽ



Esterline മാർഗത്ിന കരുത്ു പകരുന്തിൽ 

സുപപധാന പങ്ാണ് മാചനജർമാർക്ും 

സയൂ്ർനവസർമാർക്ും ഉള്ളത്. എയന്ങ്ി്ും 

അരുതാത്ത് സംഭവിക്ുചമ്പാൾ ഇവരുയട 

പശദ്െി്ാെിരിക്ും അത് മിക്ച്ാഴും 

യപടുക.

നിങ്ങൾ സയൂ്ർനവസചറാ മാചനജചരാ 

ആയണങ്ിൽ, ഇനി പറെുന്വ 

നിങ്ങൾ പാ്ിക്യ്ടുയമന്ച് ഞങ്ങൾ 

പപതീക്ഷിക്ുകൊണ്:

 –  നനതിക യപരുമാറ്റത്ിനയറ ശക്മാെ 

മാതൃകൊെിരിക്ണം നിങ്ങൾ

 –  എച്ാഴും Esterline-നയറ 

കാത്ാെ മു്്യങ്ങൾ 

പപതിഫ്ി്ിക്ുന്വൊെിരിക്ണം 

ചജാ്ിെിയ് തങ്ങളുയട പപവർത്നങ്ങൾ 

എന്ച് നിങ്ങളുയട ടീമിയന മനസ്ി്ാക്ാൻ 

സഹാെിക്ണം.

 –  ഈ സംഹിതെുമാെി യപാരുത്യ്ടും 

വിധമുള്ള പരിശീ്നവും 

ചബാധവൽക്രണവും വിഭവങ്ങളും 

ജീവനക്ാർക്ച് നൽകണം.

 –  ഉൽക്ണ്ഠകൾ ഉയണ്ടങ്ിൽ അത് 

തുറന്ു പറൊൻ ജീവനക്ായര 

ചപപാത്സാഹി്ിക്ണം.

 –  ഗുരുതരമാെ യതറ്റുകൾ അയ്ലെങ്ിൽ 

യപരുമാറ്റ ദയൂഷ്യങ്ങൾ നമ്ുയട എത്ിക് സ് 

റിചസാഴ് സസിന റിച്ാർട്ച് യ�യേുന് 

കാര്യം മനസ്ി്ാക്ിെിരിക്ണം, 

ഉദാഹരണത്ിന:

 � Esterline-നയറ ചപടഡ് നററ്റച് 
ചപാളിസികളുയട അയ്ലെങ്ിൽ 

െു എസ് ഐ ടി എ ആറിനയറ 

(ഇനറർനാഷണൽ പടാൻസാക്ഷൻ ഇൻ 

ആംസ് യറഗുച്ഷൻസ്), അയ്ലെങ്ിൽ 

ബാധകമാെ മറ്റച് ചദശീെ സുരക്ഷെുയട 

അയ്ലെങ്ിൽ വ്യാപാര അനുവർത്ന 

ആവശ്യകതകളുയട സാധ്യമാെ 

്ംഘനങ്ങൾ. 

 � ഉൽപന് ഗുണചമന്മെുയട അയ്ലെങ്ിൽ 

ഡിനസൻ പാളിച്കളുയട അവഗണന 

അയ്ലെങ്ിൽ ഒളി്ിച്ുവയ്ക്ൽ

 � സംശൊസ്പദമാെ നകക്യൂ്ി 
അയ്ലെങ്ിൽ തട്ി്ച്

 � ഫിനാൻഷ്യൽ റിച്ാർട്ിങ്ങിയന 

അയ്ലെങ്ിൽ നപപസിങ് ചഫാർമു്കയള 

ബാധിക്ാനിടെുള്ള പിഴവുകൾ 

അയ്ലെങ്ിൽ നടപടിയത്റ്റുകൾ

 � കമ്പനിയക്തിയര സർക്ാർ 

നടപടിെിച്ക്ച് നെിക്ാവുന് 

നടപടികൾ അയ്ലെങ്ിൽ വീഴ്�കൾ

 � പീഡനത്ിനയറ അയ്ലെങ്ിൽ 

നീതിെുക്മ്ലൊത് യപരുമാറ്റത്ിനയറ 

സയൂ�നകൾ

മാചനജർമാരുയട പശദ്യ്ക്ച്
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ഒഴിവാക്്ുകയളക്ുറിച്ച് ഒരു കുറി്ച്’

അപയൂർവം �ുറ്റുപാടുകളിൽ ഈ സംഹിതെുയട 
ഒഴിവാക്്ുകൾ ഉ�ിതയമന്ച് ചതാന്ുന് പക്ഷം,  
Esterline-നയറ �ീഫ് എത്ിക് സ് ഓഫീസർക്ച് 
അയ ല്െങ്ിൽ നിെുക് വ്യക്ിക്ച് ഈ സംഹിതെുയട 
ആവശ്യകതകളിൽ ഒരു ഒഴിവാക്ൽ അനുവദിക്ാൻ 
കഴിെും. പപസ്തുത വിചൊജി്ച് ഞങ്ങളുയട 
മയൂ്്യങ്ങൾക്ും ബാധകമാെ നിെമങ്ങൾക്ും 
യപാരുത്യ്ടുന് പക്ഷമാെിരിക്ും ഇപപകാരം 
യ�യേുക. ചകാർപചററ്റച് ഡെറക്ടർമാർക്ച് അയ ല്െങ്ിൽ 
എക് സിക്യയൂട്ീവ് ഓഫീസർമാർക്ുള്ള ഒഴിവാക്്ുകൾ 
ചബാർഡ് ഓഫ് ഡെറക്ടർമാർ അനുമതി നൽകുകെും 
ബാധകമാെ ഏയതങ്ി്ും നിെമപപകാരം ഉ�ിതമാംവിധം 
യവളിയ്ടുത്ുകെും യ�യേും.

ഉദാഹരണത്ിന, ഒരു അഭിപപാെത്ർക്ം 
ദയൂരീകരിക്ാൻ അപപാചൊഗികമായണന്ച് 
പപകടമാകുകെും എന്ാൽ നിക്ഷച്പക്ഷവും 
സ്തപന്വുമാെ ഒരു വ്യക്ിെുയട പപചത്യക 
ചമൽചനാട്ത്ി്യൂയട നിെപന്ിക്ാൻ 
കഴിെുകെുമായണങ്ിൽ ഒഴിവാക്്ുകൾ 
അനുചൊജ്യമാചെക്ാം.
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ഭാഗം 2: ഞങ്ങളുപെ മയൂല്ങ്ങളുടം തത്വങ്ങളുടം



 ഒരു സമയബന്ിത ഷിപ് പമനറെിൽ ഉൽൊദനടം അന്ിമമാക്കാൻ 
ഗശമിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. അതിന സർട്ിഫിളക്കഷനുടം ആവശ്മു്ത്. 
എന്നാൽ, സർട്ിഫിളക്കഷൻ നൽകാൻ ഉത്രവദപപ്ട് വ്ക്തി 
ലഭ്വുമല്. സർട്ിഫിളക്കഷൻ ഇല്ാപത ഞങ്ങൾക്കത് ഇത് കപ്ലിൽ 
കയറ്റി അയക്കാളമാ? അപല്ങ്ിൽ െകരടം മറ്റാരിൽ നിപന്നങ്ിലുടം 
ഈ സർട്ിഫിളക്കഷൻ വാങ്ങാളമാ?

ഉൽെന്നത്ിന സർട്ിഫിളക്കഷൻ ആവശ്മുപ്ങ്ിൽ, സർട്ിഫിളക്കഷൻ 
നൽകാൻ ഉത്രവാദപപ്ട് വ്ക്തി അത് സാക്്പപ്െുത്ിയിരിക്കണടം. 
ഇത്രത്ിൽ സക്്പപ്െുത്ലിന ഒരു പ്ചറെിയ എണ്ടം ആൾക്കാളര 
ഉ്ാകാറെുള്ളൂ. സർട്ിഫിളക്കഷൻ ഇല്ാപത നിങ്ങൾ കപ്ൽ അയക്കരുത്. 
സമാനമായ സാക്്പപ്െുത്ലിന ഔെ്ചാരികമായി അടംഗീകാരടം 
ലഭിച്ച വ്ക്തിയാപണങ്ിൽ മാഗതളമ മപറ്റാരാളിൽ നിന്നത് ഇത്രടം 
സാക്്പപ്െുത്ൽ ളനൊൻ ഗശമിക്കാവയൂ. അവർ അത്രത്ിലുള് 
വ്ക്തി അപല്ങ്ിൽ, ഇത്രത്ിൽ അടംഗീകൃത വ്ക്തി തിരിപച്ചത്ുടം 
വപര ഷിപ് പമനറ് കാക്കണടം.
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ഞങ്ങൾ യ�യ്ത 
വാഗ്ദാനം നിറചവറ്റൽ
ഉന്തമാെ ഉൽപന് ഗുണചമന്മ

അചങ്ങെറ്റം ആവശ്യകതകൾ ഉള്ള 

ആപ്ിചക്ഷനുകൾക്ു ചവണ്ടി തീർത്ും 

വിശ്ാസചൊഗ്യമാെ ഉൽപന്ങ്ങൾ ആണ് ഞങ്ങൾ 

നിർമ്ിക്ുന്ത്. ഞങ്ങൾ വിറ്റഴിക്ുന് ഓചരാ 

ഉൽപന്ത്ിനചറെും ഞങ്ങൾ നൽകുന് ഓചരാ 

ചസവനത്ിനചറെും അവിഭാജ്യഘടകമാണ് ഞങ്ങളുയട 

ഗുണചമന്മാ നി്വാരങ്ങൾ. കുറുക്ുവഴികൾ, അപശദ്, 

അയ്ലെങ്ിൽ നിെമങ്ങചളാടുള്ള �തി എന്ിവ ഞങ്ങൾ 

യപാറുക്ുകെി്ലെ.

�   എല്ാ ഗുണളമന്ാ ആവശ്കതകളളാെുടം 

പൊരുത്പപ്െുകയുടം എല്ാ ഗുണളമന്ാ 

നെെെിഗകമങ്ങൾ ൊലിക്കുകയുടം പ്ചയ്യൽ.  നിങ്ങൾ 

വാർയത്ടുക്ുന് ഉൽപന്ത്ിന ബാധകമാെ എ്ലൊ 

സവിചശഷതകളും യടസ്റച് മാനദണ്ഡവും ഉയണ്ടന്ച് 
ഉറ്ാക്ുക. ഞങ്ങളുയട ഗുണചമന്മാ നിെപന്ണങ്ങൾ 

ഒരിക്്ും ഒഴിവാക്ുകചൊ അവഗണിക്ുകചൊ 

യ�യേരുത്.

�   പറെളക്കാർഡുകളിൽ ഒരിക്കലുടം കള്ടം കാണിക്കരുത്.  

എ്ലൊ ആധാരങ്ങളും കൃത്യവും സത്യവും 

പയൂർണവുമാെിരിക്ണം. അംഗീകൃത വ്യക്ികൾ 

നൽകിെവൊെിരിക്ണം ആവശ്യമാെ 

സാക്ഷ്യപപതങ്ങൾ.

�   എന്ു ഗെശ് നവുടം അെിയന്രമായി റെിളപ്ാർട്ത് 
പ്ചയ്യുക. ഒരു പപശ് നവും അവഗണിക്രുത് 
അയ്ലെങ്ിൽ മറ്റായരങ്ി്ും അത് യ�യ്തുയകാള്ളും 
എന്ച് �ിന്ിക്രുത്.

ള്ചാ. 

ഉ: 
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ഉൽപന് സുരക്ഷ 

സുരക്ഷ, പപകടനം, വിശ്ാസ്യത എന്ിവെി്യൂന്ി 
രയൂപകൽപന യ�യ്തവൊണ് ഞങ്ങളുയട ഉൽപന്ങ്ങൾ. 

ഞങ്ങളുയട ഉൽപന്ം ഉപചൊഗിക്ുന് മിക്ചപരുചടെു 
ചക്ഷമം ഇതിചന്മൽ ആപശെിച്ാണ്. ഞങ്ങളുയട 

ഉൽപന്ങ്ങളുയട സുരക്ഷ ഉറ്ാക്ുന്ത് ഞങ്ങൾ 

നകയക്ാണ്ടിരിക്ുന് വളയര ഗൗരവതരമാെ 

ഒരു ഉത്രവാദിത്മാണ്. രയൂപകൽപനെി്ും 

വികസനത്ി്ും നിർമ്ാണത്ി്ും സുരക്ഷയ്ക്ാണ് 

ഞങ്ങൾ മുൻതയൂക്ം നൽകുന്ത്.

കൃത്യസമെത്ുള്ള വിതരണവും കൃത്യതൊർന് 

ചരഖകളും

ഞങ്ങളുയട ഉൽപന്ങ്ങളും ചസവനങ്ങളുമാെി ബന്ധയ്ട് 

എ്ലൊ കാര്യങ്ങളി്ും സത്യസന്ധതെുയട ഉന്തമാെ 

നി്വാരങ്ങൾക്ാണ് ഞങ്ങൾ ഊന്ൽ നൽകുന്ത്. 

ഞങ്ങളുയട ഉൽപന്ങ്ങയള പപതിനിധീകരിക്ുന്തി്ും 

കൃത്യതചൊയടെും സത്യസന്ധമാെും ചജാ്ി 
യ�യേുന്തി്ും കൃത്യസമെത്ച് വിതരണം 

യ�യേുന്തി്ും അടക്ം ഇവ ഞങ്ങൾ പാ്ിക്ാറുണ്ടച്.

പരസ്പര വിശ്ാസവും 
ബഹുമാനവും 
പപാചൊഗികമാക്ൽ
ആദരണീെമാെ ഒരു പപവർത്നാന്രീക്ഷം 

പരിപാ്ിക്ൽ

നവവിധ്യമാർന് പശ്ാത്്ങ്ങളും 

കാഴ്�്ാടുകളും കീഴ് വഴക്ങ്ങളും ചശഷികളും 

സംഭാവന യ�യേുന്വരാണ് ഞങ്ങളുയട ആചഗാള 

യതാഴിൽചസനെും ബിസിനസ് പങ്ാളികളും. 

പരുഷമാെതും മാന്യതെി്ലൊത്തും വിചവ�നപരവും 

അയ്ലെങ്ിൽ പീഡനം നിറഞ്തുമാെ പപവർത്നങ്ങൾ 

ഞങ്ങൾ ഓചരാരുത്രും ഒഴിവാക്ണയമന്ച് 
പപതീക്ഷിക്യ്ടുന്ുണ്ടച്. 

—  നസറ്റിൽ ചജാ്ി യ�യേുന് 
പുറത്ു നിന്ുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റർ 
ഒരു വനിതാ ജീവനക്ാരിയെ 
പപചത്യകം പശദ്ിക്ുകെും 
അവരുയട ശരീരചത്െും അവരുയട 
ചനാട്ചത്െും കുറിച്ച് പതിവാെി 
അസ്ീകാര്യമാെ അഭിപപാെങ്ങൾ 
പറെുകെും യ�യേൽ.

—  ഒരു സംഘം ജീവനക്ാർ 
സ്ന്ം ചജാ്ി പഗയൂ്ി്ുള്ള ഒരു 
വ്യക്ിയെ അകറ്റിനിർത്ൽ. 
ആ വ്യക്ിക്ച് സഹാെം 
ചവണ്ടി വരുചമ്പാൾ അതിനു 
മുതിരായതെും അച്ഹത്ിനയറ 
ച�ാദ്യങ്ങൾ അവഗണിക്ുകെും 
ഉച്ഭക്ഷണത്ിന 
അച്ഹചത്ായടാ്ം 
ഇരിക്ാതിരിക്ുകെും 
അച്ഹത്ിനയറ 
വ്യക്ിജീവിതയത്ക്ുറിച്ച് 
അപവാദം പരത്ുകെും 
മീറ്റിങ്ങുകളിൽ അച്ഹത്ിയന 
തടസ്യ്ടുത്ുകെും അയ്ലെങ്ിൽ 
അച്ഹത്ിനയറ ആശെങ്ങയള 
വിമർശിക്ുകെും യ�യേൽ.

—  യതരയഞ്ടുത് വ്യക്ിചെക്ാൾ 
വളയരെധികം ചൊഗ്യത ഉണ്ടാെിട്ു 
ചപാ്ും മയറ്റാരു രാജ്യത്ു നിന്ുള്ള 
ഒരു ജീവനക്ാരന തുടയരത്ുടയര 
ഉചദ്യാഗക്െറ്റം അവഗണിക്ൽ.

ഇനി പറെുന്വൊണ് 
നമ്ുയട സംഹിത യകാണ്ടച് 
നിചരാധിച്ിരിക്ുന് 
അനു�ിതമാെ യപരുമാറ്റത്ിന 
ഉദാഹരണങ്ങൾ:

�   എല്ാ സമയത്ുടം ആൾക്കാപര ബഹുമാനളത്ാപെ 

െരി്ചരിക്കുക. സഹപപവർത്കർ, 

കീഴ്ജീവനക്ാർ, സയൂ്ർനവസർമാർ അതുചപായ് 

തയന് ഉപചഭാക്ാക്ൾ, വിതരണക്ാർ, 

കരാറുകാർ, മറ്റുള്ളവർ എന്ിങ്ങയന എ്ലൊ 

ചപചരാടും മര്യാദചൊടും ബഹുമാനചത്ാടും 

യപരുമാറുക. അനാദരചവായടെുള്ള �ി് തരം 

യപരുമാറ്റങ്ങൾ നിെമത്ിയനതിരായണന് കാര്യം 

മനസ്ിൽ ഓർക്ണം.

�   മപറ്റാരു വ്ക്തിപയ ഒരിക്കലുടം അെമാനിക്കുകളയാ 

നിന്ിക്കുകളയാ െരിളക്കൽെിക്കുകളയാ 

പ്ചയ്യരുത്. മികചവായട തങ്ങളുയട ചജാ്ികൾ 

നിർവഹിക്ാൻ സ്ച്ഛവും സൗകര്യപപദവുമാെ 

ഒരു പപവർത്നാന്രീക്ഷം യകട്ിയ്ടുക്ുന്തിൽ 

നമുയക്്ലൊ ചപർക്ും ഒരു പങ്ുണ്ടച്. ഒരു 
തരത്ി്ുള്ള പീഡനവും-ന്ംഗികാഭ്യർത്ഥന, 

അസ്ീകാര്യമാെ പരിഹാസം, അയ്ലെങ്ിൽ 

ഭീഷണിയ്ടുത്ൽ എന്ിവ അടക്ം- വച്ു 
യപാറു്ിക്ുകെി്ലെ.

�   നിയമനങ്ങളുടം പഗൊളമാഷനുകളുടം മറ്റത് പതാഴിൽ 

തീരുമാനങ്ങളുടം പമരിറ്റത് അെിസ്ാനത്ിലാപണന്നത് 
ഉറെപ്ാക്കുക. ബാധകമാെ എ്ലൊ യതാഴിൽ 

നിെമങ്ങളും ഞങ്ങൾ പാ്ിക്യ്ടുന്ുണ്ടച്. 
യമരിറ്റച് അടിസ്ഥാനത്ി്ാണ് ഉചദ്യാഗാർത്ഥികയള 

നിെമിക്ുന്തും ഉചദ്യാഗക്െറ്റം നൽകുന്തും. 

അ്ലൊയത പപാെം, ്ിംഗം, വർഗം, നവക്്യം 

അയ്ലെങ്ിൽ മതം എന്ിങ്ങയന ചജാ്ിെുമാെി 
ബന്ധമി്ലൊത് വ്യക്ിഗതമാെ സവിചശഷതകളുയട 

അടിസ്ഥാനത്ി്്ലെ ഇവ നിർവഹിക്ുന്ത്. 

ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് നിർവഹിക്ുന് മിക് 

രാജ്യങ്ങളി്ും ഇതു ചപായ്െുള്ള വ്യക്ിഗത 

സ്ഭാവസവിചശഷതകളുയട അടിസ്ഥാനത്ിൽ 

യതാഴിൽ തീരുമാനങ്ങൾ നിർവഹിക്ുന്ത് യതാഴിൽ 

നിെമങ്ങളുയട ്ംഘനം ആെി മാറും.



ഞാൻ ഒരു എഞ്ിനീയർ ആണ്. ഒരു സുഗെധാന 
ഉെളഭാക്താവിനു ളവ്ി സങ്ീർണമായ ഒരു 
സാളങ്തിക ളഗൊജകെിളന്ലാണ് ഞാൻ ളജാലി 
പ്ചയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു എതിരാളിക്കു ളവ്ി 
വളപര സമാനമായ ഒരു ളഗൊജകെിളന്ൽ മപറ്റാരു 
ളഗൊജകട് െീടം ഗെവർത്ിക്കുന്നുപ്ന്നത് എനിക്കത് 
മനസ്ിലാക്കാൻ കഴിഞ്ു. മികച്ച െരിഹാരടം 
നൽകുന്നതിൽ സാളങ്തിക പവല്ു വിളികൾ ഞങ്ങൾ 
ഇരു കയൂട്രുടം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു്ത്. ളഗൊജകെുകൾ 
സമാനമായതിനാൽ ഞങ്ങളുപെ സടംയുക്ത 
ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കത് ആക്കടംകയൂട്ാൻ വിവരങ്ങൾ 
െങ്ുവയ്ക്കാളമാ?

അവസളരാ്ചിതടം ളൊപല ആകാടം. കാരണടം എതിർ 
കമ്പനികൾക്കു ളവ്ിയുള് ളഗൊജകെുകളിളന്ലാണ് 
നിങ്ങൾ ഗെവർത്ിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തപന്ന 
ഒരു കമ്പനിയുപെ ഉെമസ്ാവകാശ വിവരങ്ങൾ 
അനു്ചിതമായി ഒരു എതിരാളിയുമായി 
െങ്ുവയ്ക്കാനുള് ്ചുറ്റുൊെിളലക്കത് നിങ്ങളുപെ 
സഹകരണടം നയിളച്ചക്കാപമന്ന അെകെടം ഉ്ത്. 
മളറ്റ ളഗൊജകട് െീമുമായി ്ചർച്ചകൾ പ്ചയ്യുടം മുമ്പത്, 
മാർഗനിർളദേശങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾ ഒരു എത്ിക സ് 
റെിളസാഴ സുമായി ഈ ്ചുറ്റുൊട് ്ചർച്ച പ്ചയ്യണടം. 

ള്ചാ:

ഉ. 
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ചജാ്ിസ്ഥ്യത് സുരക്ഷ

ഞങ്ങളുയട പപവർത്നങ്ങളിൽ സുരക്ഷയ്ക്ും 

മികവിനും ഉന്തമാെ നി്വാരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ 

സജ്ീകരിച്ിരിക്ുന്ത്. ഞങ്ങളുയട പപതിബദ്ത 

എ്ലൊ ജീവനക്ാരും പങ്ുവയ്ക്ുയമന്ും സ്െവും 

മറ്റുള്ളവചരെും അപകടങ്ങളിൽ നിന്ച് സംരക്ഷിക്ാൻ 

സഹാെിക്ുകെും യ�യേുയമന്ച് പപതീക്ഷിക്ുകെും 

യ�യേുന്ു.

ഡാറ്റാ സംരക്ഷണവും സ്കാര്യതെും

ഉപചഭാക്ാക്ൾ, ജീവനക്ാർ, വിതരണക്ാർ 

അയ്ലെങ്ിൽ മറ്റച് ബിസിനസ് പങ്ാളികൾ എന്ിവരിൽ 

നിന്ുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്ൾ നകകാര്യം യ�യേുചമ്പാൾ 

അത് ഉ�ിതമാംവിധം സംരക്ഷിക്യ്ട്ിട്ുയണ്ടന്ച് 
നാം ഉറ്ാക്ണം. സ്കാര്യതാ സംരക്ഷണത്ിനും 

വ്യക്ിഗത ഡാറ്റാ സംരക്ഷണത്ിനും നിരവധി 
രാജ്യങ്ങൾ വിശദമാെ നിെമങ്ങളും നിെപന്ണങ്ങളും 

വികസി്ിച്ിട്ുണ്ടച്. ഈ നി്വാരങ്ങൾ 

പാ്ിക്യ്ടുന്തിൽ പരാജെയപട്ാൽ അത് 

വ്യക്ികൾക്ച് ചദാഷവും ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളി്ും 

വിള്ള്ും നിെമ ്ംഘനവും ആെി മാറും.

ബൗദ്ിക സ്ത്ും രഹസ്യാത്മക വിവരങ്ങളും 

സംരക്ഷിക്ൽ

ചജാ്ി സ്ഥ്ത്ച് നിങ്ങൾക്ച് ഒരുപചക്ഷ വിതരണക്ാർ, 

ഉപചഭാക്ാക്ൾ, Esterline അയ്ലെങ്ിൽ സർക്ാർ 

എന്ിവെുമാെി ബന്ധയ്ട് രഹസ്യാത്മകമാെ 

അയ്ലെങ്ിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള വിവരങ്ങൾ 

്ഭ്യമാചെക്ും. രഹസ്യാത്മകമാെ അയ്ലെങ്ിൽ 

ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉ�ിതമാെ 

അനുമതിെും സാധുവാെ ബിസിനസ് കാരണവും 

ഇ്ലൊയത ഉപചൊഗിക്ുന്ചതാ യവളിയ്ടുത്ുന്ചതാ 

കമ്പനിെുയട ബിസിനസിയനചൊ ഉപചഭാക്ാക്ളുയടചൊ 

വിതരണക്ാരുയടചൊ ബിസിനസിയനചൊ 

ചദാഷകരമാെി ബാധിക്ാം.



കരാർ യകാണ്ടച് സുരക്ഷിതമാക്ാൻ 
ബാധ്യതയ്ട് ഉപചഭാക്ാക്ളുയട 
അയ്ലെങ്ിൽ സർക്ാരിനയറ 
ആസ്തികൾ Esterline മിക്ച്ാഴും 
നകവശം സയൂക്ഷിക്ാറുണ്ടച്. 
Esterline-നയറ യനറ്റച് വർക്ുകളും 
ഇടങ്ങളും സുരക്ഷിതമാക്ുന്ത് 
ഈ വിവരങ്ങചളായടാ്ം 
തയന് നയമ്ത്യന്െും 
സുരക്ഷിതമാക്ുന്തിന സഹാെിക്ും.

മനസ്ിൽ കരുതുക: 
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ഇതിനു പുറചമ, മറ്റുള്ളവർക്ച് സ്ന്മാെ ബൗദ്ിക 

സ്ത്ച് നമ്ൾ മാനിക്ണം. അനുമതി ഇ്ലൊയത അവ 

നമ്ുയട ചജാ്ിെിൽ ഉപചൊഗിക്രുത്.

�   രഹസ്ാത്മക വിവരങ്ങളുടം ബൗദ്ധിക സ്വത്ുടം 

സടംരക്ിക്കാൻ എല്ാ സുരക്ാ സടംവിധാനങ്ങളുടം 

ൊലിക്കുക.  

�   രഹസ്ാത്മക ആവശ്കതകൾ ൊലിക്കുക. 

ഈ കമ്പനിെുമാെി നിങ്ങൾ ചജാ്ി യ�യോൻ 

ഒ്ിടുചമ്പാൾ ചകാൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർചമഷൻ 

കരാർ, ഇൻയവൻഷൻ കരാർ, അയ്ലെങ്ിൽ 

സമാനമാെ മറ്റച് കരാർ തുടങ്ങിെവ പാ്ിക്ുക. 

സംശെം ഉണ്ടാകുന് പക്ഷം, കമ്പനി വിവരങ്ങൾ 

രഹസ്യാത്മകമാെി സയൂക്ഷിക്ുക.

�   “അറെിളയ് ബിസിനസ് ആവശ്ങ്ങളുടം” 

നിങ്ങൾക്കത് അതിന അധികാരവുടം ഉള്ളപ്ാൾ 

മാഗതടം രഹസ്ാത്മക വിവരങ്ങൾ പവളിപപ്െുത്ുക. 

പപസ്തുത വിവരങ്ങൾ അറിൊൻ സാധുവാെ 

ബിസിനസ് ആവശ്യകത ഇ്ലൊത് ആരുമാെും 

രഹസ്യാത്മക വിവരങ്ങൾ പങ്ുവയ്ക്രുത് 

(നമ്ുയട കമ്പനിെിയ് ജീവനക്ാർ അടക്ം). 

ഈ കമ്പനിെിൽ നിന്ച് നിങ്ങൾ വിട്ുചപാൊ്ും 

ബാധകമാണ് ഈ നിെമം.

�   വിവരങ്ങൾ നകമാറ്റടം പ്ചയ്യുന്നതിന ആവശ്മായ 

നെെെിഗകമങ്ങൾ ൊലിക്കുക. രഹസ്യാത്മക 

വിവരങ്ങൾ പങ്ുവയ്ക്ും മുമ്പച്, രഹസ്യാത്മക 

വിവരങ്ങൾ യവളിയ്ടുത്ാതിരിക്ാനുള്ള 

കരാറിൽ നിങ്ങൾ ഒ്ിട്ു വാചങ്ങണ്ടതുചണ്ടാ 

എന്ച് പരിചശാധിക്ുക

കമ്പനി വസ്തുവകകൾ സംരക്ഷിക്ൽ

കമ്പനിെുയട വസ്തുവകകളും വിഭവങ്ങളും 

സംരക്ഷിക്ാനും ഈ വസ്തുവകകൾ 

ബുദ്ുപയൂർവമാെി നകകാര്യം യ�യോനും ഉള്ള 

ഉത്രവാദിത്ം നമുക്ച് ഉണ്ടച്. സാമ്പത്ിക 

ആസ്തികളും അതുചപായ് തയന് യകട്ിടങ്ങൾ, 

വാഹനങ്ങൾ, അയ്ലെങ്ിൽ കമ്പ്യയൂട്ർ യനറ്റച് വർക്ുകളും 

ച�രുന് ഭൗതികസ്ത്ുക്ളും അടക്മുള്ളതാണ് ഇത്.

�   അടംഗീകൃത ബിസിനസ് ഉളദേശ്ങ്ങൾക്കു മാഗതടം 

കമ്പനി വസ്തുവകകൾ ഉെളയാഗിക്കുക. 

ഇനറർയനറ്റിനയറ അയ്ലെങ്ിൽ യട്ിചഫാണിനയറ 

ഉപചൊഗം ചപായ്െുള്ള �ി് കാര്യങ്ങളിൽ 

പരിമിതമാെ വ്യക്ിഗത ഉപചൊഗചമ 

അനുവദിക്ാനിടെുള്ളളൂ. എന്ാൽ Esterline-നയറ 

ആസ്തികളിൽ ഭയൂരിഭാഗവും നിങ്ങളുയട 

ചജാ്ിെുയട ഉത്രവാദിത്ങ്ങളുമാെി ബന്ധയ്ട് 

അംഗീകൃത ബിസിനസ് ്ക്ഷ്യങ്ങൾക്ു ചവണ്ടി 
മാപതമാെിരിക്ണം ഉപചൊഗയ്ടുചത്ണ്ടത്.

�   എല്ാ സുരക്ാ നെെെിഗകമങ്ങളുടം ൊലിക്കുക. 

ജാപഗതചൊയടെുള്ള സദ്രർശക പരിചശാധന, 

യ�ക്ച്-ഇൻ നടപടിപകമങ്ങൾ അയ്ലെങ്ിൽ 

യസൻസിറ്റീവ് ഉൽപന്ങ്ങളുയട അയ്ലെങ്ിൽ 

പപചദശങ്ങളുയട സുരക്ഷ പശദ്ാപയൂർവം പാ്ിക്ൽ 

എന്ിവ അടക്മുള്ളതാകാം ഇത്. 

�   നമ്ുപെ പനറ്റത് വർക്കുകളുടം ഇൻഫർളമഷൻ 

സിസ്റ്റമുകളുടം സടംരക്ിക്കൽ. എ്ലൊ ഐടി സുരക്ഷാ 

ആവശ്യകതകളും പാ്ിക്ുക, പപചത്യകിച്ച് 
വിദയൂരത്ിരുന്ച് ചജാ്ി യ�യേുചമ്പാൾ. അതുചപായ് 

തയന്, നിെമവിരുദ്ം, പീഡനം അയ്ലെങ്ിൽ കുറ്റകരം 

എന്ച് കരുതയ്ടാവുന് മാർഗങ്ങളിൽ നമ്ുയട 

സിസ്റമുകൾ ഒരിക്്ും ഉപചൊഗിക്രുത്. 
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Esterline-ന ചവണ്ടി സംസാരിക്ൽ

സുവ്യക്വും സുസ്ഥിരവുമാെ ഒരു സചദ്രശം 

പരിപാ്ിക്ുന്തിനാെി, കമ്പനിക്ു ചവണ്ടി 
യപാതുജനസമക്ഷം സംസാരിക്ാൻ Esterline �ി് 

വ്യക്ികയള മാപതചമ അനുവദിച്ിട്ുള്ളളൂ. ഇത് 

കമ്പനിെുയട ബിസിനസിചനെും നി്കചളെും 

കുറിച്ച് യപാതുജനങ്ങൾക്ച് കൃത്യമാെ വിവരങ്ങൾ 

നൽകുന്ുയണ്ടന്ച് ഉറ്ാക്ാൻ സഹാെിക്ും. 

�   Esterline-ന ളവ്ി മാധ്മങ്ങളളാട് 

സടംസാരിക്കുകളയാ പൊതുഗെസ്താവനകൾ 

നെത്ുകളയാ പ്ചയ്യരുത്.  മിക് ജീവനക്ാർക്ും 

കമ്പനിക്ു ചവണ്ടി യപാതുജനമധ്യത്ിൽ 

സംസാരിക്ാനുള്ള അധികാരം നൽകിെിട്ി്ലെ. 
Esterline-നയറ ചകാർപചററ്റച് കമ്യയൂണിചക്ഷൻ 

ഓഫീസ് മാധ്യമക്ുറി്ുകൾ വിതരണം 

യ�യേുകെും മാധ്യങ്ങളിൽ നിന്ുള്ള ച�ാദ്യങ്ങൾ 

നകകാര്യം യ�യേുകെും തീർ്ു കാണാത് 

യപാതുതാൽപര്യ പപശ് നങ്ങളിൽ പപസ്താവനകൾ 

ഏചകാപി്ിക്ുകെും യ�യേും. ഇത്രം 

ആശെവിനിമെത്ിന Esterline നിങ്ങയള 

ഉത്രവാദിത്ം ഏൽപിച്ിട്ുയണ്ടങ്ിൽ മാപതചമ 

ഈ പപവർത്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഏർയ്ടാവയൂ.

�   കമ്പനിക്കത് െുറെത്ുള് വ്ക്തിയുമായി 
സാമ്പത്ിക വിവരങ്ങൾ െങ്ുവയ്ക്കുന്നത് 

നിളരാധിച്ചിരിക്കുന്നു,  അതിന ഗെളത്കമായി 
അധികാരപപ്െുത്ിയ ളകാർെളറെറ്റത് 
ഓഫീസർമാർ ഒഴിപക. ഒരു പബ്ിക് കമ്പനി 
എന് നി്െിൽ, സാമ്പത്ിക വിവരങ്ങൾ 

നാം എങ്ങയന യവളിയ്ടുത്ണയമന്തിനുള്ള 

നിെമങ്ങൾ നാം പാ്ിക്ണം. Esterline-നയറ 

ചകാർപചററ്റച് ഓഫീസ് അധികാരയ്ടുത്ിെ 

വ്യക്ികൾ മാപതമാെിരിക്ണം കമ്പനിക്ച് 
പുറത്ുള്ള വ്യക്ികൾക്ച് സാമ്പത്ിക 

വിവരങ്ങൾ യവളിയ്ടുചത്ണ്ടത്.

�   സാമയൂഹ് മാധ്ങ്ങൾ ഉെളയാഗിക്കുളമ്പാൾ 

ജാഗഗത ൊലിക്കുക. ഇന്യത് സാചങ്തിക 

വിദ്യെിൽ, പയൂർണ ചബാധ്യചത്ായട 

അ്ലൊയതെും അപപകാരം യ�യേണയമന് 

ഉച്ശ്യചത്ായട അ്ലൊയതെും കമ്പനിെുയട 

വിവരങ്ങൾ പടർത്ാനും കമ്പനിക്ു ചവണ്ടി 
സംസാരിക്ാനുയമായക് കഴിചഞ്ക്ും. ചസാഷ്യൽ 

മീഡിെെിൽ കമ്പനിയെക്ുറിച്ച് അയ്ലെങ്ിൽ ഈ 

വ്യവസാെത്ിയ് പുചരാഗതികയളക്ുറിച്ച് 
അഭിപപാെം പറൊതിരിക്ുന്താണ് സുരക്ഷിതം. 

അതുചപായ് തയന്, നി്വി്ുള്ള വർക്ച് 
ചപപാജക്ടുകയളക്ുറിച്ച് ഓൺന്നിൽ വിവരങ്ങൾ 

പങ്ുവയ്ക്ാതിരിക്ുക. അചതായടാ്ം, 

ഏയതങ്ി്ും വ്യക്ിയെചൊ സ്ഥാപനയത്ചൊ 

അവരുമാെുള്ള നിങ്ങളുയട യതാഴിൽപരി�െം 

യകാണ്ടച് ചസാഷ്യൽ മീഡിെെിൽ ശുപാർശ 

യ�യേരുത്. ഇത് Esterline നൽകിെ അംഗീകാരമാെി 
�ി്ച്ാൾ കണക്ാക്യ്ടാം.

ചസാഷ്യൽ മീഡിെെുയട ഉ�ിതമാെ ഉപചൊഗം

വെർയ്സ് കമ്യയൂണിചക്ഷനുകൾ, യവബ് 

സാചങ്തികവിദ്യകൾ, ചസാഷ്യൽ യനറ്റച് വർക്ിങ് 

മീഡിെ എന്ിവ പരസ്പര ആശെവിനിമെത്ിനും 

ആശെങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പങ്ുവയ്ക്ുന്തിനും 

എണ്ണമറ്റ അവസരങ്ങളാണ് നൽകുന്ത്. 

വ്യക്ിഗത വെർയ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ചജാ്ി 
സ്ഥ്ത്ച് ഉപചൊഗിക്ുന്തും യപപാഫഷണൽ 

വിധികർത്ാക്ളാെി ഓൺന്ൻ ചസാഷ്യൽ 

യനറ്റച് വർക്ിങ് ചഷാകളിൽ പയങ്ടുക്ുന്തും 

ഉത്രവാദിത്ചത്ാടും മറ്റുള്ളവയര 

മുഖവി്യ് യക്ടുത്ു യകാണ്ടും ആെിരിക്ണയമന്ച് 
നിങ്ങൾ എച്ാഴും ഉറ്ാക്ണം. 

�   നിങ്ങളുപെ വ്ക്തിഗത ജീവിതവുടം 

ഔളദ്ാഗിക ജീവിതവുടം ഓൺനലനിൽ 

കയൂട്ിക്കുഴക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുയട 

പദവിയെക്ുറിചച്ാ നി്വിയ് 

ചപപാജക്ടുകയളക്ുറിചച്ാ നിങ്ങളുയട വ്യക്ിഗത 

ചപാസ്റിങ്ങുകളിൽ സയൂ�ി്ിക്ുന്ത് ഒഴിവാക്ുക. 



കമ്പനിക്ു ചവണ്ടി ച്ാബിെിങ് 

പപവർത്നങ്ങൾക്ാെി Esterline 

�ി് വ്യക്ികയള പപകടമാെും 

അധികാരയ്ടുത്ിെിട്ുണ്ടച്. 
ഈ സംഹിതെുയട ഈ 

ഭാഗം പരാമർശിക്ുന്ത് 

ജീവനക്ാരുയട വ്യക്ിഗത രാപഷ്ീെ 

പപവർത്നങ്ങയളൊണ്, അ്ലൊയത 

കമ്പനിെുയട ബിസിനസിചനാ 

ജീവനക്ാർചക്ാ ഉപചഭാക്ാക്ൾചക്ാ 

ചനട്മാകുക എന് ്ക്ഷ്യചത്ായട കമ്പനി 
സ് ചപാൺസർ യ�യേുന് രാപഷ്ീെ 

പപവർത്നം അ്ലെ.

കുറി്ച്: 
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�   രാഗട്ീയ െങ്ാളിത്ടം വ്ക്തിഗതമായി 
സയൂക്ിക്കുക. കമ്പനി സ് ചപാൺസർ യ�യേുന് 

പപവർത്നങ്ങളിൽ ഏർയ്ടുന്യതാഴിയക, 

നിങ്ങളുയട വ്യക്ിഗത സമെങ്ങൾ രാപഷ്ീെ, 

കമ്യയൂണിറ്റി പപവർത്നങ്ങളിൽ ഏർയ്ടുന്ത് 

പരിമിതയ്ടുത്ണം. ചജാ്ി സമെം രാപഷ്ീെ 

പപവർത്നങ്ങൾക്ച് ഉപചൊഗിക്രുത്. ചജാ്ി 
സ്ഥ്ത്ച് രാപഷ്ീെ കാരണങ്ങൾചക്ാ രാപഷ്ീെ 

സ്ഥാനാർത്ഥികയള ചപപാത്സാഹി്ിക്ുന്തിചനാ 

ധനസമാഹരണം നടത്രുത്.  

�   Esterline ഫ്ുകളളാ ആസ്തികളളാ വ്ക്തിഗത 

ആവശ്ങ്ങൾക്കത് ഉെളയാഗപപ്െുത്രുത്. 

ഏയതങ്ി്ും രാപഷ്ീെ പാർട്ിെുയട ചനട്ങ്ങൾക്ു 
ചവണ്ടിചൊ പപ�ാരണത്ിനു ചവണ്ടിചൊ 

�ാരിറ്റബിൾ കാര്യങ്ങൾക്ു ചവണ്ടിചൊ 

കമ്പനിെുയട സൗകര്യങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, 

പണം അയ്ലെങ്ിൽ മറ്റച് ആസ്തികൾ ഉപചൊഗിക്ു 
മുമ്പച് നിങ്ങൾ അനുമതി ചതടിെിരിക്ണം. 

അതുചപായ് തയന്, നിങ്ങൾ അനുമതി ചതടാത് 

പക്ഷം, കമ്പനിെുയട പണചമാ കമ്പനിെുയട ചപചരാ 

ഉപചൊഗിച്ച് രാപഷ്ീെ അയ്ലെങ്ിൽ �ാരിറ്റബിൾ 

സംഭാവനകൾ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്ുകെും അരുത്.

�   നിങ്ങളുപെ വ്ക്തിഗത രാഗട്ീയ ഗെവർത്നങ്ങൾക്കത് 
െിന്ുണളയകാൻ നിങ്ങളുപെ െദവി ദുരുെളയാഗടം 

പ്ചയ്യരുത്. ഉദാഹരണത്ിന, ഒരു കാരണത്ിന 

അയ്ലെങ്ിൽ ഒരു പപചത്യക രീതിെിൽ ചവാട്ച് 
യ�യേുന്തിന സംഭാവന യ�യോൻ ജീവനക്ാരിൽ 

മാചനജർമാർ സമ്ർ്ം യ�്ുത്രുത്.

�   നമ്ുപെ വ്വസായവുമായി ബന്പപ്ട് പൊതു 
അഭിഗൊയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. കമ്പനിയെക്ുറിച്ച്, 
നമ്ുയട ഉപചഭാക്ാക്യളക്ുറിച്ച് അയ്ലെങ്ിൽ 

യപാതുവാെി ഈ വ്യവസാെയത്ക്ുറിച്ച് 
നിങ്ങളുയട ചജാ്ിെുയട ഭാഗമാെി നിങ്ങയള 

അധികാരയ്ടുത്ിെിട്ി്ലൊത് പക്ഷം എയന്ങ്ി്ും 

വിവരങ്ങചളാ നിങ്ങളുയട അഭിപപാെങ്ങചളാ ചപാസ്റച് 
യ�യോതിരിക്ുന്താണ് ഉത്മം.

�   എഴുത്ുകൾ ളരഖകളാകുടം. ഓൺന്നിൽ ചപാസ്റച് 
യ�യേുന് മിക്വെും വർഷങ്ങൾക്ു ചശഷവും 

ആക് യസസ് യ�യോൻ കഴിെും. �ി്ച്ാൾ വളയര 

യ�റുതും, അറിെയ്ട്തുമാെ ഒരു പഗയൂ്ിയന 

്ക്ഷ്യം വച്ുള്ള അഭിപപാെങ്ങൾ അപപതീക്ഷിത 

ചപപക്ഷകരിച്ക്ച് എത്ിയ്ചട്ക്ാം.

കമ്യയൂണിറ്റി പപവർത്നങ്ങൾ, രാപഷ്ിെ പങ്ാളിത്ം, 

രാപഷ്ീെ സംഭാവനകൾ

ഒരു സ്കാര്യ വ്യക്ി എന് നി്െിൽ 

യപാതുകാര്യങ്ങളി്ും രാപഷ്ീെ പപവർത്നങ്ങളി്ും 

ഭാഗഭാക്ാകാൻ നിങ്ങൾക്ച് അവസരം ഉണ്ടച്. എന്ാൽ, 

അത്രം കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഏർയ്ടുചമ്പാൾ, 

കമ്പനിെുയട പപതിനിധി ആെ്ലെ, ഒരു സ്കാര്യ 

വ്യക്ി എന് നി്െി്ാെിരിക്ണം നിങ്ങൾ ആ 

പപവർത്നങ്ങൾ നിർവഹിചക്ണ്ടത്. ഇത്രത്ി്ുള്ള 

നിങ്ങളുയട പപവർത്നങ്ങൾ നിങ്ങളുയട ചജാ്ിെുയട 

ഉത്രവാദിത്ങ്ങൾക്ച് തടസ്മാകുന്ിയ്ലെന്ും നിങ്ങൾ 

ഉറ്ാക്ണം. �ി് �ാരിറ്റബിൾ പപവർത്നങ്ങൾ 

കമ്പനി നകയക്ാള്ളാനിടെുയണ്ടങ്ി്ും നിങ്ങളുയട 

വ്യക്ിഗത പങ്ാളിത്ത്ിന കമ്പനിെുയട പിന്ുണ 

ഉണ്ടാകുയമന്ച്  കരുതരുത്.
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സമപഗതെും നനതിക 
യപരുമാറ്റവും 
ഉപചൊഗയ്ടുത്ൽ
ബിസിനസ് ഉപ�ാരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം യ�യേൽ അയ്ലെങ്ിൽ 

നൽകൽ (സമ്ാനങ്ങൾ, എനറർയടെിൻയമനറ്, 

ചഹാസ്പിറ്റാ്ിറ്റി)

മിതമാെ മയൂ്്യമുള്ള സമ്ാനങ്ങൾ 

അയ്ലെങ്ിൽ ഉ�ിതമാെ ചഹാസ്പറ്റി്ാറ്റിെും 

എനറർയടെിൻയമനറും ചപായ്െുള്ള 

ബിസിനസ് ഉപ�ാരങ്ങൾ ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ 

യകട്ി്ടുക്ുന്തിനുള്ള ഉ�ിതമാെ മാർഗമാണ്. 

എന്ിരുന്ാ്ും, ഉപ�ാരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം യ�യേുന് 

�ുറ്റുപാടുകൾ പരിഗണിചക്ണ്ടതും നിർണെങ്ങൾ 

മികച് രീതിെിൽ ഉപചൊഗിചക്ണ്ടതും സുപപധാനമാണ്. 

അമിതമാെ അയ്ലെങ്ിൽ ആഡംബരപയൂർണമാെ 

സമ്ാനങ്ങൾ, എനറർയടെിൻയമനറ്, അയ്ലെങ്ിൽ 

ചഹാസ്പിറ്റാ്ിറ്റി എന്ിവ ഉപചൊഗിച്ച് ബിസിനസ് 

ചനടാനുള്ള പശമങ്ങൾ നാം ഒഴിവാക്ണം. അപപകാരം 

യ�യേുന്ത് വിപണിെിൽ നമ്ുയട വിശ്ാസ്യതചെെും 

കീർത്ിചെെും ബാധിക്ും. 

�   ബിസിനസ് ഉെ്ചാരങ്ങൾ ഉ്ചിതമാടംവിധടം 

ഉെളയാഗിക്കുക.  സാധാരണഗതിെി്ുള്ള 

ബിസിനസ് ഉപ�ാരങ്ങൾ െുക്ിസഹവും 

ഒതുക്വും വിരളവുമാെിരിക്ും- മിതമാെ 

നിരക്ിൽ നിന്ുള്ള ഒരു യറസ് ചറ്റാറനറിൽ നിന്ച് 
ഒരു ചനരയത് ഭക്ഷണം അയ്ലെങ്ിൽ ഒരു ചടാക്ൺ 

ഗിഫ്റ്റച് എന്ിവ ചപായ്. അതുചപായ് തയന്, ഇവ 

യപാതുവിൽ വാഗ്ദാനം യ�യേയ്ടുന്ത് ബിസിനസ് 

നിർവഹണ ചവളെിൽ തയന് ആെിരിക്ുകെും 

യ�യേും- ഉദാഹരണത്ിന, ഒരു മീറ്റിങ് ചവളെിയ് 

ഉച്ഭക്ഷണം-അ്ലൊയത വ്യക്ിഗതമാെിരിക്ുകെി്ലെ 
ഇവ നിർവഹിക്ുക. എന്ിരുന്ാ്ും, 

‘’െുക്ിസഹം” എന്തിനയറ നിർവ�നം 

�ുറ്റുപാടുകൾക്ച് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസയ്ടാം. 

ബിസിനസ് നിർണെങ്ങൾ കൃത്യമാെിരിക്ണം. 

ഒരു ബിസിനസ് ഉപ�ാരം ഉ�ിതമാചണാ എന് 

കാര്യത്ിൽ നിങ്ങൾക്ച് ഉറ്ിയ്ലെങ്ിൽ നിങ്ങളുയട 

സയൂ്ർനവസറിൽ നിചന്ാ എത്ിക് സ് 

അനഡച്വസറിൽ നിചന്ാ പപസ്തുത ബിസിനസ് 

ഉപ�ാരം വാഗ്ദാനം യ�യേും മുമ്പച് മാർഗനിർച്ശം 

ആരാെണം.

�   െണവുടം െണത്ിനു സമാനമായവയുടം സമ്ാനടം 

നൽകുന്നത് നിളരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. പണം 

സമ്ാനമാെി നൽകുന്ത്- അയ്ലെങ്ിൽ ഗിഫ്റ്റച് 
കാർഡുകൾ, ഗിഫ്റ്റച് സർട്ിഫിക്റ്റുകൾ, അയ്ലെങ്ിൽ 

ചസവിങ് സ് ചബാണ്ടുകൾ എന്ിങ്ങയന പണത്ിനു 
സമാനമാെവ- ഉ�ിതമാെ ബിസിനസ് ഉപ�ാരമ്ലെ.

�   ആവശ്മുള്ളപ്ാൾ അനുമതി ളതെുക. ഒരു 
ബിസിനസ് ബന്ധത്ിനയറ കാ്െളവിൽ 

മയൂ്്യവത്ാെ എയന്ങ്ി്ും നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം 

യ�യേുകചൊ നൽകുകചൊ യ�യേും മുമ്പച് 
നിങ്ങൾ അനുമതി ചതടി എന്ച് ഉറ്ാക്ുക. 

�ി് സദ്രർഭങ്ങളിൽ ചരഖാമയൂ്മുള്ള അനുമതി 
നിങ്ങൾ ചനചടണ്ടി വരും. അതുചപായ് തയന്, 

നിർ്ിഷ് യ�്വ് പപാചദശിക നടപടിപകമങ്ങൾക്ും 

നിെമങ്ങൾക്ും ഉ�ിതമാെതായണന്ും 

ഉറ്ാക്ണം.

�   ‘’ഒന്നിനു െകരടം മപറ്റാന്നത്” എന്ന ്ചുറ്റുൊട് 

ഒഴിവാക്കുക. സ്ീകർത്ാവിനയറ ബിസിനസ് 

നിർണെയത് സ്ാധീനിചച്ക്ാം എന്ച് 
കരുതയ്ടുന് എയന്ങ്ി്ും സമ്ാനങ്ങചളാ 

എനറർയടെിൻയമനചറാ ചഹാസ്പിറ്റാ്ിറ്റിചൊ 

നൽകരുത്. വാങ്ങ്ിന അയ്ലെങ്ിൽ വിൽപന 

തീരുമാനങ്ങൾക്ച് പകരയമന്ച് ചതാന്ും വിധമുള്ള 

എനറർയടെിൻയമനറ് അയ്ലെങ്ിൽ സമ്ാനങ്ങൾ 

ഒഴിവാക്ുക, പപചത്യകിച്ച് ഒരു പപത്യുപകാരം എന്ച് 
ചതാന്ിക്ുന്വ.

�   എല്ാ പ്ചലവുകളുടം ഉ്ചിതമാടം 

വിധടം ളരഖപപ്െുത്ുക. സമ്ാനങ്ങൾ, 

എനറർയടെിൻയമനറുകൾ, ചഹാസ്പിറ്റാ്ിറ്റി 
എന്ിവെുയട യ�്വുകൾ നമ്ുയട ബുക്ുകളിൽ 

ഉ�ിതമാം വിധം ചരഖയ്ടുത്ണം. യ�്വുകൾ 

ഒരിക്്ും ഒളി്ിക്ുകചൊ യതറ്റാെി 
അവതരി്ിക്ുകചൊ യ�യേരുത്.
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ഒരു എയർളഷായുപെ ളലാജിസ്റ്റിക സ് 
സഹായത്ിനായി ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഈയിപെ 
പ്ചലവഴിക്കുകയു്ായി. അളതത്ുെർന്നത് 
ഞങ്ങളുപെ ഉെളഭാക്താവ് കയൂെിയായ ആ 
എയർളഷാ സ് ളൊൺസർ മിതമായ മയൂല്മുള് 
ഒരു വാച്ചത് തൊലിലയൂപെ എനിക്കത് അയച്ചു 
തരികയു്ായി. ഞാൻ ആ സമ്ാനടം 
നിരസിളക്ക്തുള്ാ?

അവസളരാ്ചിതടം ളൊപല പ്ചയ്യാടം. നിങ്ങളുപെ 
സയൂപ്ർനവസളറൊളൊ ഒരു എത്ിക സ് 
അനഡത്വസളറൊളൊ ്ചർച്ച പ്ചയ്തു പകാ്ത് 
തുെങ്ങുക. വാച്ചിനപറെ മയൂല്ടം മുതൽ 
ഗെസ്തുത ഉെളഭാക്താവുമായി ബന്പപ്ട്ത് 
തീരുമാനപമെുക്കാനുള് നിങ്ങളുപെ െങ്ു വപരയുള് 
നിരവധി കാര്ങ്ങൾ ഗെസ്തുത തീരുമാനപത് 
ബാധിക്കാനിെയു്ത്. ്ചില ്ചുറ്റുൊെുകളിൽ, 
സമ്ാനടം സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വീകാര്മാളയക്കാടം. 
എന്നാൽ മറ്റു ്ചിലളപ്ാൾ, ആ സമ്ാനടം 
വിനയെയൂർവടം നിരസിക്കുകളയാ മെക്കി നൽകുകളയാ 
പ്ചയ്യുന്നതാകുടം ഉ്ചിതടം, എന്നാൽ അെമാനിക്കുന്നത് 
ഒഴിവാക്കാൻ, അത് ഒരു ്ചാരിറ്റബിൾ കാര്ത്ിന 
സടംഭാവന പ്ചയ്യുകളയാ കമ്പനി റൊഫിളിൽ ഒരു 
സമ്ാനമായി ഉെളയാഗിക്കുകളയാ പ്ചയ്യാടം.

ള്ചാ: 

ഉ: 

ബിസിനസ് ഉപ�ാരങ്ങൾ നക്റ്റൽ

മയറ്റാരായള അനു�ിതമാംവിധം സ്ാധീനിക്ുന്ത് 

ഒഴിവാചക്ണ്ടത് എപത കണ്ടച് സുപപധാനമാചണാ അപതെും 

തയന് നമ്ൾ ഓചരാരുത്രും നമ്ുയട സ്ന്ം ബിസിനസ് 

നിർണെങ്ങയള സ്ാധീനിക്ുയമന്ച് കാണയ്ടുന് 

എയന്ങ്ി്ും നക്റ്റുന്ത് ഒഴിവാക്ണം. നിങ്ങൾക്ച് 
നക്റ്റായമന്ും നിക്ഷച്പക്ഷമാെി തുടരായമന്ും 

നിങ്ങൾ വിശ്സിക്ുന്ുയണ്ടങ്ിൽ ചപാ്ും ഇത് 

വസ്തുതാപരമാെ കാര്യമാണ്.

�   നാമമാഗതമായ സമ്ാനങ്ങളുടം 

എനറെർപെയിൻപമനറെുകളുടം നമുക്കത് അനുവദിക്കാടം. 

‘’നാമമാപതം” എന്തിനർത്ഥം എയന്ങ്ി്ും 

യ�റുത് എന്ാണ്. സാധാരണഗതിെിൽ കമ്പനി 
ബിസിനസ് നിർവഹിക്ുന്തുമാെി ബന്ധയ്ട്ച് 
വാഗ്ദാനം യ�യേുന് ഒന്ച്. ആഡംബരം നിറഞ്ചതാ 

ഇടയ്ക്ിയട വാഗ്ദാനം യ�യേുന്ചതാ ആെ 

ബിസിനസ് എനറർയടെിൻയമനറും സമ്ാനങ്ങളും 

നിരസിക്ണം. ഇവ വി്ക്ുറഞ്തായണങ്ിൽ 

ചപാ്ും എണ്ണത്ിൽ കയൂടുചമ്പാൾ അവെുയട 

മയൂ്്യവും വർധിക്ും.

�   സടംസ് കാരിക െശ്ാത്ലടം െരിഗണിക്കുക.  

നിങ്ങളുയട സ്ന്ം സംസ് കാരത്ിചനാ രാജ്യത്ിചനാ 

പുറത്ച് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് യ�യേുചമ്പാൾ, ഏതാണ് 

ഉ�ിതമായണന്ച് മനസ്ി്ാക്ാൻ അധികമാെ 

മാർഗനിർച്ശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ച് ആവശ്യമുയണ്ടങ്ിൽ 

അക്ാര്യം പരിഗണിക്ണം. 

�   ഉറെപ്ിപല്ങ്ിൽ, നിരസിക്കുക.  ഇനി പറെുന്വ 

നിങ്ങൾ പപചത്യകിച്ും നിരസിക്ണം:

 � പണം അയ്ലെങ്ിൽ പണത്ിനു സമാനമാെവ

 �  അനു�ിതയമന്ച് ചതാന്ുന് ഏത് വാഗ്ദാനവും, 

അനുകയൂ്മാെ പരിഗണന ചനടാനുള്ള പശമങ്ങൾ 

അടക്ം
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നകക്യൂ്ിെും അഴിമതിെും

സത്യസന്ധതചൊയടൊണ് നാം ബിസിനസ് 

നിർവഹിക്ുന്ത്. നമ്ുയട ഉൽപന്ങ്ങളുചടെും 

ചസവനങ്ങളുചടെും മികവി്ാണ് നമ്ുയട ബിസിനസ് 

വിജെം കുടിയകാള്ളുന്ത്. നമ്ുയട ആചഗാള 

പപവർത്നങ്ങളി്ുടനീളം നകക്യൂ്ിെും അഴിമതിെും 

പരിപയൂർണമാെും നിചരാധിച്ിരിക്ുകൊണ്.

പപാചദശിക കീഴ് വഴക്ങ്ങൾ അയ്ലെങ്ിൽ നി്നിൽക്ുന് 

സപമ്പദാെങ്ങൾ എന്ു തയന് ആൊ്ും, Esterline 

ഒരിക്്ും നകക്ു്ികൾ, ചകാഴകൾ, അയ്ലെങ്ിൽ 

മറ്റച് അനു�ിതമാെ പണമിടപാടുകൾ വാഗ്ദാനം 

യ�യേുകചൊ നക്റ്റുകചൊ യ�യേി്ലെ. അതുചപായ് 

തയന്, സർക്ാർ ഉചദ്യാഗസ്ഥരുയട പതിവ് 

നടപടിപകമങ്ങൾ ത്രിതയ്ടുത്ാൻ യ�റുതായണങ്ിൽ 

ചപാ്ും യഫസി്ിചറ്റഷൻ ചപയ് യമനറുകൾ (‘’പഗീസ് 

ചപയ് യമനറുകൾ’), അനൗപ�ാരിക ചപയ് യമനറുകൾ 

ഞങ്ങൾ അനുവദിക്ുകെി്ലെ. നിങ്ങളുയട ഉച്ശ്യം 

മാനിക്യ്ടാവുന്തായണങ്ിൽ ചപാ്ും, 

എങ്ങയനൊവും കാര്യങ്ങൾ യവളിയ്ടുക എന് 

കാര്യം നിങ്ങൾ പരിഗണിചക്ണ്ടത് സുപപധാനമാണ്. 

നകക്യൂ്ിെുയട ധാരണ ചപാ്ും നമ്ുയട പപശസ്തിക്ച് 
ചകാട്ം തട്ിക്ും.

�   എല്ാ നകക്കയൂലി വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളുടം 

ൊലിക്കുക. ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് യ�യേുന് മിക് 

ഇടങ്ങളി്ും, എ്ലൊ ഇടങ്ങളി്ും അ്ലെ, നകക്യൂ്ി 
നിെമവിരുദ്മാണ്. ഇതിനു പുറചമ, െു എസ് 

ചഫാറിൻ കറപറ്റച് പപാക്ടീസസ് ആക്ടും െു യക 

നപബബറി ആക്ടും ചപായ്െുള്ള നിെമങ്ങളുയട 

കരങ്ങൾ മറ്റച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിർവഹിക്ുന് 

പപവർത്നങ്ങൾക്ച് കടിഞ്ാണിടാൻ തക്വണ്ണം 

ചദശീെ അതിർത്ികൾക്്ുറവും നീളുന്വൊണ്. 

നകക്യൂ്ിക്ുള്ള ശിക്ഷ കഠിനവും അതിൽ ഉൾയ്ട് 

കമ്പനിചെെും വ്യക്ിചെെും നിെമപരമാെി 
ബാധിക്ുന്വെുമാണ്.  

 �  Esterline-നയറ വാങ്ങൽ തീരുമാനത്ിനു 
പകരമാെുള്ള ഏയതങ്ി്ും വാഗ്ദാനങ്ങൾ- 

പപചത്യകിച്ച് നിങ്ങൾ ആ തീരുമാനത്ിനയറ ഭാഗം 

ആകുകൊയണങ്ിൽ. 

 �  നാമമാപത മയൂ്്യചത്ക്ാൾ അധികമുള്ള 

സമ്ാനങ്ങളും എനറർയടെിൻയമനറും. 

നിങ്ങൾക്ച് വാഗ്ദാനം യ�യ്തതിനയറ മയൂ്്യം 

മനസ്ി്ാക്ാൻ നിങ്ങൾക്ച് വിവരങ്ങൾ 

സമാഹരിചക്ണ്ടി വചന്ക്ാം-ഉദാഹരണത്ിന, 

ഒരു സ് ചപാർട്ിങ് ഈവനറിച്ക്ച് നിങ്ങയള 

ക്ഷണിക്ുകചൊ ഒരു കു്ി നവൻ നിങ്ങൾക്ച് 
നൽകുകചൊ യ�യേുചമ്പാൾ. ഇവെുയട മയൂ്്യം 

വളയര ഉെർന്തായണങ്ിൽ, ആ വാഗ്ദാനം 

നിരസിക്ുകചൊ സമ്ാനം തിരിച്െക്ുകചൊ 

യ�യേുക.

 �  നമ്ുയട കമ്പനിെുമാെി ബിസിനസ് യ�യേുന് 

വ്യക്ിെിൽ നിന്ച് വായ്പ തരയ്ടുത്ായമചന്ാ 

അയ്ലെങ്ിൽ വായ്പ തിരിച്ടയ്ക്ായമചന്ാ ഉള്ള 

ഏയതങ്ി്ും വാഗ്ദാനം. (അംഗീകൃത ധനകാര്യ 

സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ച് വാങ്ങുന് പതിവ് വിപണി 
വായ്പകൾ അ്ലെ ഇതു യകാണ്ടച് ഉച്ശിക്ുന്ത്).

 �  വിതരണക്ാർ വാഗ്ദാനം യ�യേുന് 

നകക്യൂ്ികൾ. ഇത്രത്ി്ുള്ള ഏത് 

വാഗ്ദാനവും നിങ്ങളുയട സയൂ്ർനവസർചക്ാ 

എത്ിക് സ് അനഡച്വസർചക്ാ റിച്ാർട്ച് 
യ�യേണം.

 �  വിതരണക്ാരിൽ നിന്ുള്ള അയ്ലെങ്ിൽ മറ്റച് 
ബിസിനസ് പങ്ാളികളിൽ നിന്ുള്ള സൗജന്യ 

അയ്ലെങ്ിൽ ഇളവുകചളായടെുള്ള ഉൽപന്ങ്ങൾ 

അയ്ലെങ്ിൽ ചസവനങ്ങൾ.



വളയര കർശനമാണ് നകക്യൂ്ി വിരുദ് 

നിെമങ്ങൾ. മിക് സദ്രർഭങ്ങളി്ും, 

വാഗ്ദാനം യ�യ്ത മയൂ്്യം യ�റുതാചണാ 

Esterline-ന ചനട്മുണ്ടാെിട്ുചണ്ടാ എയന്ാന്ും 

പപശ് നമാകുകെി്ലെ. പപതീക്ഷചൊയടൊണ് 

വാഗ്ദാനം നൽകിെയതങ്ിൽ അയ്ലെങ്ിൽ 

തിരിയച്ാരു ബിസിനസ് ചനട്ം ഉണ്ടാകുയമന് 

്ക്ഷ്യചത്ായടൊയണങ്ിൽ, അതിനയറ മയൂ്്യം 

എപത യ�റുതാൊ്ും അത് നകക്യൂ്ി ആെി 
കണക്ാക്യ്ടും.

നകക്യൂ്ി ആെി മാറുന്ത്:

 –  മയൂ്്യമുള്ള എയന്ങ്ി്ും, അത് 

പപത്യക്ഷമാെചതാ പചരാക്ഷമാെചതാ, 

നക്റ്റുചമ്പാൾ

 –  വാഗ്ദാനം നൽകിെതും വാക്ു 
നൽകിെതും നൽകയ്ട്തും 

അഭ്യർത്ഥിച്തും ആവശ്യയ്ട്തും 

സ്ീകരിക്യ്ട്തും ആെവ

 –  ചനരിട്ച് അയ്ലെങ്ിൽ ഇടനി്ക്ാരി്യൂയട 

വാങ്ങിെവ

 –  ഉത്രവാദിത്വും വിശ്ാസവും 

ഉള്ള ഒരു വ്യക്ിയെ സ്ാധീനിക്ാൻ 

ചവണ്ടി, സർക്ാർ ഉചദ്യാഗസ്ഥർ അടക്ം 

ഉള്ളതായണങ്ി്ും അവർ മാപതമ്ലെ താനും, 

നൽകുചമ്പാൾ

 –  സ്ന്ം വിചവ�നപപകാരം ഒരു 
കാര്യം അനു�ിതമാെി അയ്ലെങ്ിൽ 

വിട്ുവീഴ്�ചൊയട യ�യേുന്തിന

 –  ആനുകയൂ്്യം അനു�ിതമായണന് 

അറിചവായട വാങ്ങുന്ത്

Esterline-ൽ, ഒരു അനു�ിതമാെ ചനട്ത്ിന 

മയൂ്്യമുള്ള  എപന്ങ്ിലുടം നൽകുന്ത് 

നിചരാധിച്ിക്ുന്ു- ഉദാഹരണത്ിന, 

തങ്ങളുയട ഉത്രവാദിത്ങ്ങളിൽ വിട്ുവീഴ്� 

വരുത്ാൻ വിശ്ാസവും ഉത്രവാദിത്വും 

ഉള്ള സ്ഥാനത്ിരിക്ുന് ആയരയെങ്ി്ും 

സ്ാധീനിക്ുന്തിനു ചവണ്ടിെുള്ള കാര്യങ്ങൾ 

യ�യേൽ.

നകക്യൂ്ി തിരിച്റിെൽ
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�   ‘’നകക്കയൂലിയുപെ’ നിർവ്ചനത്ിന 

വിശാലാർത്ടം ഉപ്ന്നത് മനസ്ിലാക്കുക. 

മുഴുവനാെും പണം അയ്ലെങ്ിൽ സമ്ാനമാെി 
പണം നൽകുക എന്തി്ും അ്ുറമാണ് 

നകക്യൂ്ി. അസാധാരണമാെ ഇളവ്, സൗജന്യ 

ൊപത, അമിതമാെ ചഹാസ്പിറ്റാ്ിറ്റിെും 

എനറർയടെിൻയമനറും, ഒരു കാറിനുള്ള വായ്പ 

അയ്ലെങ്ിൽ പണം, പപസംഗത്ിന പപതിഫ്ം, 

കൺസൾട്ിങ് കരാറുകൾ ഇങ്ങയന മയൂ്്യമുള്ള 

എന്ും നൽകുന്ത് അടക്മുള്ളതാകാം ഇത്. 

പപചത്യകിച്ച് ഇത് വാണിജ്യ ചനട്ത്ിനു ചവണ്ടി 
ഉപചൊഗയ്ടുത്ുന്തായണങ്ിൽ.  

�   സർക്കാർ ഉളദ്ാഗസ്രുമായുള് ഇെൊെുകളിൽ 

നിങ്ങൾ അളങ്ങയറ്റടം ജാഗഗത ൊലിക്കണടം. ഒരു 
സർക്ാർ ഉചദ്യാഗസ്ഥന മയൂ്്യമുള്ള എയന്ങ്ി്ും 

വാഗ്ദാനം യ�യേുന്തിൽ അയ്ലെങ്ിൽ നൽകുന്തിൽ 

നിന്ച് നിങ്ങയള- അയ്ലെങ്ിൽ ഒരു യസെിൽസ് 

പപതിനിധിയെ അയ്ലെങ്ിൽ നിങ്ങൾക്ു ചവണ്ടി 
പപവർത്ിക്ുന് കൺസൾട്നറിയന-നിചരാധിക്ുന് 

കർശനമാെ നിെമങ്ങൾ പപചത്യകമാെി മിക് 

രാജ്യങ്ങളി്ും ഉണ്ടച്.

�   ഒരു ‘’സർക്കാർ ഉളദ്ാഗസ്നുമായാണ്’ നിങ്ങൾ 

ഇെൊെുകൾ നെത്ുന്നപതന്ന കാര്ടം നിങ്ങൾക്കത് 
അറെിയാപമന്നത് ഉറെപ്ാക്കണടം. �ി് രാജ്യങ്ങളിൽ, 

അർധ-സർക്ാർ സ്ഥാപനങ്ങളുമാെി നാം 

ബിസിനസ് നിർവഹിക്ാറുണ്ടച്. ആ സ്ഥാപനത്ിൽ 

നിങ്ങൾ ഇടപാടുകൾ നടത്ുന് മാചനജർമായര 

‘’സർക്ാർ ഉചദ്യാഗസ്ഥരാെി” കണക്ാക്ണം. 

അതുചപായ് പപചത്യക പശദ്ചൊയട ആെിരിക്ണം 

അവചരാട് യപരുമാചറണ്ടതും.



—  ചജാ്ി സമെവും ഹാജർ പട്ികെും

—  ചപപാഡക്ട് യടസ്റിങ് അയ്ലെങ്ിൽ 

സർട്ിഫിചക്ഷനുകൾ

—  യ�്വ് റിച്ാർട്ുകൾ

—  കസ്റമർ ബി്ലെിങ്ങുകൾ

—  ഇൻചവാെിസുകളും ഷി്ിങ് 

ചരഖകളും

ഇനി പറെുന്വെും 

യറചക്ാർഡുകളാെി 
പരിഗണിക്ുന്വ തയന്:

—  നിങ്ങളുയട വർക്ച് കമ്പ്യയൂട്റിയ് 

ബിസിനസ് ഇ-യമെി്ുകൾ

—  ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ എഴുതിയെടുത് 

കുറി്ുകൾ

—  എംചപ്ായ് യമനറ് യറചക്ാർഡുകൾ

—  ഒരു കമ്പനി യമാനബൽ ഡിനവസിയ് 

ബിസിനസ് കമ്യയൂണിചക്ഷനുകൾ

—  വിവിധ കമ്പ്യയൂട്ർ സിസ്റമുകളിൽ 

സയൂക്ഷിച്ിരിക്ുന് ഡാറ്റകൾ- ഉദാ., 

ഇ ആർ പി, സി ആർ എം, എച്ച് 
ആർ ഐ എസ്

—  എഞ്ിനീെറിങ് ചപഡാെിങ്ങുകളും 

സ് യപസിഫിചക്ഷനുകളും

കമ്പനി യറചക്ാർഡുകളാെി നാം 
പരിഗണിക്യ്ടുന് �ി്തിനയറ 
ഉദാഹരണങ്ങളാണ് �ുവയട:
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�   ഒരിക്കലുടം ളകാഴ വാഗദാനടം പ്ചയ്യുകളയാ 

നകപ്റ്റുകളയാ അരുത്. ചമശക്ടിെി്യൂയട 

നൽകുന് പണം അയ്ലെങ്ിൽ അനൗപ�ാരിക 

ഇളവു ചപായ് മറ്റച് ഒളിഞ്ിരിക്ുന് ചനട്ം 

ആണ് ‘’ചകാഴ.’ ബിസിനസിനു പകരമാെി 
വിൽക്ുന്ൊൾ വാങ്ങുന്ൊൾക്ു നൽകുന്താണ് 

ഈ പണം. ഒരു തരം നകക്യൂ്ിൊണ് ഇത്. ഇത് 

നിെമവിരുദ്വുമാണ്. നിങ്ങൾക്ച് ആയരങ്ി്ും 

ചകാഴ വാഗ്ദാനം യ�യ്താൽ, അത് നിരസിച് ചശഷം 

ഉടൻ അക്ാര്യം നിങ്ങളുയട സയൂ്ർനവസയറചൊ 

എത്ിക് സ് അനഡച്വസയറചൊ അറിെിക്ണം.

�   ഗെത്ക്മായി പ്ചയ്യാൻ നിങ്ങപള 

നിളരാധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്ങ്ങൾ െളരാക്മായി 
പ്ചയ്യാൻ ഗശമിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ച് നകയക്ാള്ളാൻ 

അനുവാദം ഇ്ലൊത് നടപടികൾ നിർവഹിക്ാൻ 

യസെിൽസ് പപതിനിധികചളാചടാ മറ്റച് 
ഇടനി്ക്ാചരാചടാ നിങ്ങൾ നിർച്ശിക്രുത്. 

അതുചപായ് തയന് സർക്ാർ ഉചദ്യാഗസ്ഥയര 

നിചൊഗിക്ുന്തിൽ നിങ്ങൾക്ച് വി്ചക്ർയ്ടുത്
തിെിട്ുയണ്ടങ്ിൽ, ആ ഉചദ്യാഗസ്ഥനയറ കുടുംബത്ിൽ 

നിന്ു ചപാ്ും നിങ്ങൾ ഒരായള നിചൊഗിക്ാൻ 

പാടുള്ളത്ലെ.

�   നമ്ുപെ ഗെതീക്കൾ കമ്പനിക്കു ളവ്ി 
ഗെവർത്ിക്കുന്ന പസയിൽസ് ഗെതിനിധികൾ, 

കൺസൾട്നറെുകൾ, ളഗബാക്കർമാർ, മറ്റത് മയൂന്നാടം 

കക്ികൾ എന്നിവരുമായി െങ്ുവയ്ക്കുക. 

നമുക്ച് ബാധകമാെ മിക് നകക്യൂ്ി വിരുദ് 

നിെമങ്ങളും നമുക്ു ചവണ്ടി പപവർത്ിക്ുന് 

മയൂന്ാം കക്ഷികൾക്ും ബാധകമാണ്. നമ്ുയട 

നെങ്ങചളാ നിെമങ്ങചളാ ്ംഘിക്ുന്വർയക്തിയര 

നടപടിയെടുക്ാൻ ആചരാടും ച�ാദിചക്ണ്ടതി്ലെ. 
മയൂന്ാം കക്ഷികൾക്ച് നിങ്ങൾ ചമൽചനാട്ം 

വഹിക്ുകചൊ അവരുമാെി ച�ർന്ു 
പപവർത്ിക്ുകചൊ ആയണങ്ിൽ, നകക്യൂ്ി 
ഉടയ്ടുചത്ക്ാവുന് അടൊളങ്ങൾ പശദ്ാപയൂർവം 

നിരീക്ഷിക്ുക. �ി് �ുറ്റുപാടുകളിൽ 

അവരുയട യതറ്റുകൾചക്ാ നകക്യൂ്ികൾചക്ാ 

വ്യക്ിപരമാെി നിങ്ങൾ ഉത്രവാദിൊെി 
മാറിചെക്ാം.  

കൃത്യമാെ ആശെവിനിമെവും യറചക്ാർഡുകളളൂം

എ്ലൊ ആശെവിനിമെങ്ങളും യറചക്ാർഡുകളും 

കൃത്യവും സത്യസന്ധവും യപപാഫഷണ്ും 

ആെിരിക്ണം. യറചക്ാർഡുകളും സുരക്ഷിതമാെി 
പരിപാ്ിക്ുകെും യറചക്ാർഡ് സയൂക്ഷിക്ൽ 

നെങ്ങൾക്ച് അനുസൃതമാെി ആർനക്വ് 

യ�യേുകെും ചവണം. 

ചബാധപയൂർവചമാ അ്ലൊയതചൊ യതറ്റാെ 

യറചക്ാർഡുകൾ ഒരിക്്ും ഉണ്ടാക്രുത്. എയന്ങ്ി്ും 

ഒളി്ിക്ാനാെി യറചക്ാർഡുകൾ തിരുത്ാചനാ 

അതിൽ എയന്ങ്ി്ും ഒളി്ിക്ാചനാ പശമിക്രുത്. 

ഒരു യറചക്ാർഡ് നിങ്ങൾക്ച് മാറ്റണം എന്ുയണ്ടങ്ിൽ, 

അംഗീകൃത നടപടിപകമങ്ങൾ പാ്ിച്ുയകാണ്ടാണ് അത് 

യ�യേുന്ത് ഉറ്ാക്ുക. അച്ാചഴ ആ മാറ്റത്ിനും 

അതിനയറ കാരണത്ിനും ചരഖാമയൂ്മുള്ള അനുമതി 
്ഭിക്ുകെുള്ളളൂ.

ജീവനക്ാരുയട വ്യക്ിഗത വിവരങ്ങൾ, യതാഴിൽ 

ഫെ്ുകൾ, ഇ്ക് ചപടാണിക് കമ്യയൂണിചക്ഷനുകൾ 

തുടങ്ങിെവ കമ്പനി നകവശം സയൂക്ഷിക്ുന്ത് �ി് 

രാജ്യങ്ങളിൽ കർശനമാെ നിെമങ്ങൾക്ച് വിചധെമാണ്. 

ഈ നിെമങ്ങൾ മാനിക്യ്ടണം.



ഫിനാൻഷ്യൽ യറചക്ാർഡുകളിയ് 

കൃപതിമങ്ങൾ വളയര 

ഗൗരവതരമാെിത്യന് 

കണക്ിയ്ടുക്ും, അത് യ�റിെ 

തുകൊയണങ്ിൽ ചപാ്ും. നമ്ുയട 

ഫിനാൻഷ്യൽ അക്ൗണ്ടിങ്ങിൽ 

ഒരു 50 ചഡാളറിനയറ പിശക് 

കമ്പനിെുയട യമാത്ത്ി്ുള്ള 

ഭാവിയെ ബാധിക്ാനിടെിയ്ലെങ്ി്ും 

അയതാരു 50 ചഡാളറിനയറ കള്ളത്രം 

തയന്ൊണ്.

കുറി്ച്:  
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ഫിനാൻഷ്യൽ യറചക്ാർഡുകളുയട സമപഗത

നമ്ുയട പപവർത്നങ്ങളി്ും പപകടനങ്ങളി്ും 

സത്യസന്ധതെും സുതാര്യതെും പാ്ിക്ണം നമ്ൾ. 

നമ്ുയട ഫിനാൻഷ്യൽ സ് ചറ്ററ്റച് യമനറുകൾ, ബുക്ുകൾ, 

യറചക്ാർഡുകൾ എന്ിവ ഇടപാടുകൾ എപത 

തയന് യ�റുതാൊ്ും വ്ുതാൊ്ും സത്യസന്ധത 

കൃത്യതചൊയട പപതിഫ്ി്ിക്ുന്വ ആെിരിക്ണം.  

�   കമ്പനി അക്കൗ്ിങ് നയങ്ങളുടം നെെെിഗകമങ്ങളുടം 

ൊലിക്കുക.  നമ്ുയട ഓഹരി ഉടമകൾക്ച് 
നൽകുന്തും സർക്ാർ ഏജൻസികൾക്ച് ഫെൽ 

യ�യേുന്തും അടക്മുള്ള റിച്ാർട്ുകൾക്ും 

ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങൾ നകയക്ാള്ളുന്തിനും 

എക് സ് ചറ്റണൽ റിച്ാർട്ുകൾ തൊറാക്ുന്തിനും 

ഈ സ്ഥാപനത്ിനയറ എ്ലൊ ത്ങ്ങളിൽ നിന്ും 

സമാഹരിച് ഫിനാൻഷ്യൽ യറചക്ാർഡുകയളൊണ് 

കമ്പനി മാചനജ് യമനറ് ആപശെിക്ുന്ത്. Esterline-
നയറ ആവശ്യകതകൾക്ും യപാതുവാെി 
സ്ീകാര്യമാെ അക്ൗണ്ടിങ് നെങ്ങൾക്ും 

(ജി എ എ പി) അനുസരിച്ാെിരിക്ണം 

നാം യറചക്ാർഡുകൾ ചരഖയ്ടുത്ുന്തും 

നി്നിർത്ുന്തും വിവരങ്ങൾ റിച്ാർട്ച് 
യ�യേുന്തും. 

�   സാമ്പത്ിക ഇെൊെുകൾക്കത് കൃത്മായ 

ളരഖകൾ നൽകുക. ഉദാഹരണത്ിന, കൃത്യമാെ 

രസീതുകൾ സഹിതമാെിരിക്ണം എക് സ് യപൻസ് 

റിച്ാർട്ുകൾ ഉണ്ടാെിരിചക്ണ്ടത്.

�   ഒരിക്കലുടം മറെച്ചുവയ്ക്കുകളയാ കൃഗതിമടം 

കാട്ുകളയാ മയൂെിവയ്ക്കുകളയാ അരുത്. 

സാമ്പത്ിക കാര്യങ്ങളുമാെി ബന്ധയ്ട് 

കള്ളം ഉപാധികളി്ലൊയത നിചരാധിച്ിരിക്ുന്ു. 
ചരഖയ്ടുത്ിെ ്ക്ഷ്യങ്ങൾക്ു ചവണ്ടി 
മാപതമാെിരിക്ണം ധന വിനിചൊഗം. 

നമ്ുയട ബുക്ുകളിച്ാ യറചക്ാർഡുകളിച്ാ 

ചരഖയ്ടുത്ായത മചറ്റയതങ്ി്ും Esterline ഫണ്ടുകൾ 

മചറ്റയതങ്ി്ും വിധത്ിൽ ചരഖയ്ടുത്ുന്ത് 

ഒരിക്്ും ഉ�ിതമ്ലെ.

�   ജാഗഗതയുടം കൃത്തയുടം ൊലിക്കുക. സാമ്പത്ിക 

വിവരങ്ങളുമാെി ബന്ധയ്ട് എ്ലൊ വിവരങ്ങളും 

കൃത്യമാെിരിക്ാൻ എച്ാഴും പശദ്ിക്ുക. 

യ�റിെ യതറ്റുകൾ ചപാ്ും-ഉദാഹരണത്ിന, 

ചകാസ്റച് ഇൻഫർചമഷൻ ജനചററ്റച് യ�യേുന് ഇ 

ആർ പി യറചക്ാർഡുകളിയ് പിശകുകൾ 

അയ്ലെങ്ിൽ വിട്ുചപാക്ുകൾ- കാ്ങ്ങൾ യകാണ്ടച് 
വ്ുതാകാം. അപയൂർണചമാ കൃത്യത ഇ്ലൊത്ചതാ 

ആെ യറചക്ാർഡുകൾ ഗൗരവതരമാംവിധം 

യതറ്റിദ്രി്ിക്ുകെും കള്ളത്രത്ിനയറ 

പപതിഛാെ സൃഷ്ിക്ുകെും യ�യേും.



നിങ്ങളുയട ചജാ്ിെിയ് 

ഉത്രവാദിത്ങ്ങയള 

തടസ്യ്ടുത്ുകചൊ 

തടസ്യ്ടുത്ുയമന്ച് കാണയ്ടുകചൊ 

യ�യേുന് വ്യക്ിഗതമാെ 

ചനട്ം, പപവർത്നം അയ്ലെങ്ിൽ 

ബന്ധം ഉണ്ടാകുചമ്പാഴാണ് 

താൽപര്യ സംഘർഷം 

ഉടയ്ടുക്ുന്ത്. ചജാ്ിെിയ് 

നിങ്ങളുയട ഉത്രവാദിത്ങ്ങൾ 

നിക്ഷച്പക്ഷമാെും സത്യസന്ധമാെും 

നിർവഹിക്ാൻ ബുദ്ിമുചട്ാ 

അസാധ്യചമാ ആക്ിചെക്ാവുന് 

നിങ്ങളുയട വ്യക്ിഗത 

താൽപര്യങ്ങളുയട �ുറ്റുപാടുകൾ 

പപചത്യകമാെി നിങ്ങൾ 

തിരിച്റിെണം. 

താൽപര്യ സംഘർഷം

21
   

   
  E

st
er

lin
e 

പെ
ര

ുമ
ാറ്റ

ച്ച
ട്ടം

 - 
Es

te
rli

ne
 മ

ാർ
ഗ

ടം,
 എ

ല്
ാ 

ദി
വ

സ
വ

ുടം

�   കുെുടംബാടംഗങ്ങൾ ഉൾപപ്െുന്ന സടംഘർഷങ്ങൾ 

ഒഴിവാക്കുക. ഇനി പറെുന്വൊണ് സാധ്യമാെ 

ആശെ സംഘർഷങ്ങൾ. അവ മാചനജ് യമനറിചനാട് 

യവളിയ്ടുത്ണം. അച്ാചഴ അവ പരിഹരിക്ാൻ 

കഴിെുകെുള്ളളൂ.

 »  ഒരു കുടുംബാംഗയത് അയ്ലെങ്ിൽ നിങ്ങൾ 

ചസാഷ്യന്സ് യ�യേുന് ആയരയെങ്ി്ും 

അയ്ലെങ്ിൽ വ്യക്ിഗത ബന്ധമുള്ള 

ആയരയെങ്ി്ും ചമൽചനാട്ം വഹിക്ൽ 

അയ്ലെങ്ിൽ അവർക്ു ചവണ്ടി യതാഴിൽ 

തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്ൽ.

 »  ഈ കമ്പനിെിൽ നിങ്ങളുയട ഒരു കുടുംബാംഗം 

അയ്ലെങ്ിൽ വ്യക്ിപരമാെി അടു്മുള്ള 

ഒരു വ്യക്ി ചജാ്ി യ�യേുകൊയണങ്ിൽ, 

എംചപ്ാെീ ഡാറ്റ ്ഭ്യമാക്ാൻ നിങ്ങൾക്ച് 
അധികാരമുണ്ടാെിരിക്ുകൊയണങ്ിൽ 

അയ്ലെങ്ിൽ യതാഴിൽ അയ്ലെങ്ിൽ നഷ്പരിഹാര 

തീരുമാനങ്ങളിൽ സ്ാധീനം യ�്ുത്ാൻ 

നിങ്ങൾക്ച് കഴിെുയമങ്ിൽ അയ്ലെങ്ിൽ ആ 

സ്ഥാനത്ാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്ുന്യതങ്ിൽ.

 »  നിങ്ങൾ,  എയന്ങ്ി്ും നിർണാെക 

വ്യക്ിതാൽപര്യമുള്ള നിങ്ങളുയട 

കുടുംബാംഗം, അയ്ലെങ്ിൽ നിങ്ങളുമാെി 
അടുത് വ്യക്ിബന്ധമുള്ള മറ്റായരങ്ി്ും 

ഉള്ള �ുറ്റുപാടിൽ Esterline-യന 

പപതിനിധീകരിക്ുചമ്പാൾ.  

�   ളഗസാതസ്ത് പതരപഞ്െുക്കലിലുടം ളലലടം 
പകാള്ലിലുടം കരാർ വിലളെശലിലുടം ഉന്നതമായ 
നനതിക നിലവാരങ്ങൾ െുലർത്ണടം. നമ്ുയട 
പപകടനം, ഗുണചമന്മ, യഡ്ിവറി ആവശ്യകതകൾ 
എന്ിവയ്ക്ച് അചങ്ങെറ്റം അനുചൊജ്യമാെ 
വസ്തുക്ളും ചസവനങ്ങളും മാപതചമ നമ്ൾ 
വാങ്ങുകെുള്ളളൂ. വിതരണക്ാർക്ിടെിൽ മാത്സര്യം 
നമ്ൾ ചപപാത്സാഹി്ിക്ുകെും ഏറ്റവും കുറഞ് 
യമാത്വി്െിൽ ചൊഗ്യരാെ വിതരണക്ാരിൽ 
നിന്ച് നമ്ൾ വാങ്ങൽ നടത്ുകെും യ�യേും.

താൽപര്യ സംഘർഷങ്ങളും അനു�ിതമാെി 
സ്ാധീനിക്്ും

തീരുമാനയമടുക്്ിൽ ഉള്ള നമ്ുയട സത്യസന്ധതെിൽ 

ച�ാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടി്ലെ. നമ്ൾ 

ഓചരാരുത്ർക്ും ഉപചഭാക്ാക്ൾ, വിതരണക്ാർ, 

എതിരാളികൾ, ജീവനക്ാർ എന്ിവചരായട്ലൊം 

മാന്യമാെി യപരുമാറാനുള്ള കട്ാട് ഉണ്ടച്. 
കമ്പനിെുയട ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്ാചനാ 

അതിചന്മൽ സ്ാധീനം യ�്ുത്ാചനാ ഉത്രവാദയ്ട് 

പദവിെി്ുള്ളവർ പപത്യക്ഷവും പചരാക്ഷവുമാെി 
സാധ്യമാെ വ്യക്ിഗത താൽപര്യ സംഘർഷങ്ങളിൽ 

ജാപഗത പാ്ിക്ണം. സമാനമാെിത്യന്, 

വ്യക്ിപരമാെി നമുക്ച് ചനട്ം ഉണ്ടാചെക്ായമങ്ിൽ 

ചപാ്ും കമ്പനിെുയട താൽപര്യങ്ങൾക്ു വിരുദ്മാെി 
നാം ഒരു കാര്യവും യ�യോൻ പാടി്ലെ.

�   ഗെശ് നമാകാൻ സാധ്തയുള് െുറെടംപതാഴിൽ 

ഒഴിവാക്കുക. ഈ കമ്പനിക്ു പുറത്ച് യസക്ൻഡ് 

ചജാബുകളിൽ പപവർത്ിക്ുന് യതാഴി്ാളികൾ 

Esterline-യ് അവരുയട യതാഴി്ുമാെി ഇത് 

സംഘർഷത്ി്ാകുന്ിയ്ലെന്ച് ഉറ്ാക്ണം. 

വർക്ച് യഷഡ്യയൂളുകൾ, ഉൽപാദനക്ഷമത കുറെൽ, 

അയ്ലെങ്ിൽ രഹസ്യാത്മകമാെ അയ്ലെങ്ിൽ 

കമ്പനിെുയട ഉടമസ്ഥതെി്ുള്ള വിവരങ്ങൾ 

യവളിയ്ടുത്ൽ അയ്ലെങ്ിൽ ഉപചൊഗിക്ൽ 

എന്ിവെിൽ അടക്മുള്ളവ ഉണ്ടാകുന്താണ് 

സാധ്യമാെ സംഘർഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾ കമ്പനിെുയട 

ഒരു എതിരാളിക്ും ചവണ്ടിചൊ ഉപചഭാക്ാവിനു 
ചവണ്ടിചൊ വിതരണക്ാരനു ചവണ്ടിചൊ 

ചജാ്ി യ�യേരുത്. താൽപര്യ സംഘർഷങ്ങൾ 

ഒഴിവാക്ാൻ, പുറംയതാഴിൽ യപാതുവിൽ 

നിങ്ങളുയട സയൂ്ർനവസറുമാെി മുൻകയൂട്ിത്യന് 

അവച്ാകനം യ�യേണം. 

�   ഒരു സടംഘർഷടം ഉ്ാകാൻ സാധ്തയുള് 

നിളക്െങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഒരു എതിരാളി, 
ബിസിനസ് പങ്ാളി, അയ്ലെങ്ിൽ വിതരണക്ാരൻ 

എന്ിങ്ങയനെുള്ളവരുയട നിർണാെകമാെ 

സാമ്പത്ിക താൽപര്യം അടക്മുള്ളതാണ് ഇത്.



ഏറ്റവും ചൊഗ്യരാെ ഉചദ്യാഗാർത്ഥികയള നിെമിക്ുകെും ഏറ്റവും മികച് യവണ്ടർമാർ, 

വിതരണക്ാർ, പങ്ാളികൾ എന്ിവചരായടാ്ം പപവർത്ിക്ുകെുമാണ് നമ്ൾ യ�ചയേണ്ടത്. 

ഗുണചമന്മചെക്ാൾ വ്യക്ിഗത ബന്ധത്ി്യൂന്ിെുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നമ്ുയട ബിസിനസ് 

ദുർബ്യ്ടുത്ുകെും നമ്ുയട പപവർത്നാന്രീക്ഷയത് ക്ഷെി്ിക്ുകെും യ�യേും.

ജീവനക്ാരുയട ചമൽചനാട്ം വഹിക്ാൻ അയ്ലെങ്ിൽ പർചച്സിങ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്ാൻ 

ഉത്രവാദയ്ട് സ്ഥാനത്ിരിക്ുന് ഓചരാ ജീവനക്ാരനും ഈ ചമഖ്െിയ് നമ്ുയട 

പപതീക്ഷകൾ എന്ായണന്ച് മനസ്ി്ാക്ിെിരിക്ണം. സാധ്യമാെ ഒരു ഉചദ്യാഗാർത്ഥിെുമാെി, 

മയറ്റാരു ജീവനക്ാരനുമാെി അയ്ലെങ്ിൽ ഒരു ബിസിനസ് പങ്ാളിെുമാെി നിങ്ങൾക്ച് 

ഏയതങ്ി്ും തരത്ി്ുള്ള വ്യക്ിബന്ധം ഉയണ്ടങ്ിൽ അത് നിങ്ങളുയട സയൂ്ർനവസചറാചടാ 

എത്ിക് സ് അനഡച്വസചറാചടാ കൃത്യമാെും യവളിയ്ടുത്ണം. പപത്യക്ഷചമാ പചരാക്ഷചമാ 

ആെി താൽപര്യ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാചെക്ായമന്ച് കമ്പനി നിർണിെിചച്ക്ാവുന് ഏത് 

തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ും നിങ്ങൾ സ്െം മാറി നിൽക്ുയമന്ാണ് പപതീക്ഷിക്യ്ടുന്ത്. 

Esterline-നയറ കാഴ്�്ാട്:
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�   കമ്പനിക്കത് ളനട്മാളയക്കാവുന്ന അവസരങ്ങൾ 

വ്ക്തിളനട്ങ്ങളാക്കി മാറ്റരുത്. നിങ്ങളുയട 

ചജാ്ിെിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനിെുയട താൽപര്യം 

സംരക്ഷിക്യ്ടുയമന്ാണ് പപതീക്ഷിക്യ്ടുന്ത്. 

നിങ്ങളുയട ചജാ്ിെുയട ഭാഗമാെി Esterline-ന 

ചനട്മാകുന് സദ്രർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന് പക്ഷം ആ 

അവസരം കമ്പനിെുയട യ�്വിൽ നിങ്ങളുയട 

വ്യക്ിഗത ചനട്ത്ിനാെി ഉപചൊഗിക്രുത്.

�   െുറെളമയുള് പഗൊഫഷണൽ ഗെവർത്നടം 

പവളിപപ്െുത്ണടം. ഒരു ചകാൺഫറൻസിൽ 

നിങ്ങൾക്ച് സംസാരിക്ണയമന്ുയണ്ടങ്ിച്ാ 

ഒരു ച്ഖനം പപസിദ്ീകരിക്ണയമന്ുയണ്ടങ്ി
ച്ാ ഒരു ഇൻഡസ്പടി കമ്ിറ്റിചൊട് അയ്ലെങ്ിൽ 

ചബാർഡ് ഓഫ് ഡെറക്ടർമാചരാട് കാര്യങ്ങൾ 

യവളിയ്ടുത്ണയമന്ുയണ്ടങ്ിച്ാ കഴിെുന്തും 

ചവഗം അത് നിങ്ങളുയട സയൂ്ർനവസയറചൊ 

എത്ിക് സ് അനഡച്വസയറചൊ അറിെിക്ുക. 

സദ്രർഭം കമ്പനി അവച്ാകനം യ�യേുകെും 

നിങ്ങളുയട പങ്ച് വിശദമാക്ുകെും നിങ്ങളുയട 

പങ്ാളിത് അനുവദിക്ണചമാ ചവണ്ടചൊ എന്ച് 
തീരുമാനിക്ുകെും യ�യേും.

�   സടംഘർഷങ്ങൾ എപന്ങ്ിലുടം ഉപ്ങ്ിൽ 
പവളിപപ്െുത്ുകയുടം അത് െരിഹരിക്കാൻ 
ഗെയത് നിക്കുകയുടം പ്ചയ്യുക. നിങ്ങൾ ശരിക്ും 
ഒരു താൽപര്യ സംഘർഷത്ി്ായണങ്ിച്ാ ഒരു 
സംഘർഷമാെി കരുതിചെക്ാവുന് ഒരു 
�ുറ്റുപാടിൽ നിങ്ങൾ ഉൾയ്ട്ിരിക്ുകൊയണങ്ിച്ാ 
നിങ്ങൾ അത് യവളിയ്ടുത്ുകെും അത് 
പരിഹരിക്ാൻ കമ്പനിചൊയടാന്ിച്ച് 
പപവർത്ിക്ുകെും ചവണം.



കമ്പനിെുയട ഉപചഭാക്ാക്ൾ, 

വിതരണക്ാർ, എതിരാളികൾ, 

ജീവനക്ാർ എന്ിവചരായട്ലൊം 

നമ്ൾ ഓചരാരുത്ർക്ും 

മാന്യമാെി ഇടയപടാനുള്ള 

ബാധ്യതെുണ്ടച്. കൗശ്ം, 

ഒളി്ിക്ൽ, പപചത്യകാവകാശമുള്ള 

വിവരങ്ങൾ ദുരുപചൊഗം 

യ�യോൽ, വസ്തുതാ 

ൊഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ യതറ്റാെി 

പപതിനിധീകരിക്ൽ അയ്ലെങ്ിൽ 

മചറ്റയതങ്ി്ും മാന്യമ്ലൊത് 

കീഴ് വഴക്ങ്ങൾ എന്ിവെി്യൂയട 

ആരും ആയരെും മുതയ്ടുക്രുത്.

മാന്യമാെ ഇടയപടൽ 
ഒരു കുറി്ച്
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�   എതിരാളികളുമായുള് കയൂെിക്കാഴ്ചകൾ 

അെകെകരമാളയക്കാടം എന്ന കാര്ടം 

ളബാധ്മു്ായിരിക്കുക. മാത്സര്യവിരുദ് 

�ർച്കൾ ഇരു കയൂട്രുചടെും സംഭാഷണങ്ങളിൽ 

അവർ ഉച്ശിക്ായത തയന് കടന്ു വരിക 

എളു്മാണ്. നിങ്ങൾ ഇൻഡസ്പടി ഈവനറുകളിൽ 

പയങ്ടുക്ുകൊയണങ്ിച്ാ എതിരാളികളുമാെി 
കയൂടിക്ാഴ്�കൾ നടത്ുകൊയണങ്ിച്ാ 

ഉ�ിതമാെ ചകാംപറ്റീഷൻ നിെമ ആവശ്യകതകൾ 

നിങ്ങൾക്ച് അറിൊയമന്ച് ഉറ്ാക്ിെിരിക്ണം. 

മാത്സര്യ വിഷെങ്ങയളക്ുറിച്ച് ഒരു എതിരാളി 
�ർച്യ്ക്ച് തുടക്മിടുകൊയണങ്ിൽ, ആ വിഷെം 

ഇച്ാൾ ചകൾക്ാൻ താൽപര്യമിയ്ലെന്ു പറഞ്ച് ആ 

സംഭാഷണം ഉടൻ അവസാനി്ിക്ുകെും കാര്യം 

നിങ്ങളുയട സയൂ്ർനവസയറചൊ എത്ിക് സ് 

അനഡച്വസയറചൊ ചബാധ്യയ്ടുത്ുകെും ചവണം.

�   കൃത്മായ മാർഗത്ിലയൂപെ മാഗതടം മാത്സര് 

വിവരങ്ങൾ സമാഹരിക്കുക. നമ്ുയട 

എതിരാളികയളക്ുറിച്ുള്ള വിവരങ്ങൾ 

സമാഹരിക്ുന്ത് ഉ�ിതമായണന്ുയണ്ടങ്ിൽ, 

അത് നിെമവിചധെവും ഔ�ിത്യപയൂർവവുമാെ 

രീതിെി്ാെിരിക്ണം നിർവഹിചക്ണ്ടത്. 

ഒരിക്്ും നിങ്ങയള യതറ്റാെി 
പപതിനിധീകരിക്ുകചൊ മചറ്റയതങ്ി്ും 

നിെമവിരുദ് അയ്ലെങ്ി അധാർമ്ിക 

രീതികൾ നകയക്ാള്ളുകചൊ അരുത്. 

എതിരാളികയളക്ുറിച്ച് അനു�ിതമാെ രീതിെിൽ 

സമാഹരിച് വിവരങ്ങൾക്ച് നിങ്ങൾക്ച് 
അറിൊവുന് അയ്ലെങ്ിൽ സംശെിക്യ്ടുന് ഒരു 
വ്യക്ി നിങ്ങൾക്ച് വാഗ്ദാനം യ�യേുകൊയണങ്ിൽ 

അത് നിരസിച് ചശഷം കാര്യം ബന്ധയ്ട്വയര 

അറിെിക്ുക. 

നിെമങ്ങളും 
നിെപന്ണങ്ങളും 
പാ്ിക്ുക
മാന്യമാെ മത്സരം

മാന്യവും സത്യസന്ധവുമാെിരിക്ണം മത്സരം എന്ച് 
ഉറ്ാക്ും വിധം രയൂപകൽപന യ�യ്തിട്ുള്ളവൊണ് 

നമ്ൾ ബിസിനസ് യ�യേുന് മിക് രാജ്യങ്ങളിച്െും 

നിെമങ്ങൾ.

യപാതുവാെി പറഞ്ാൽ, എതിരാളികളുമാെി നമ്ൾ 

ഒരിക്്ും മാത്സര്യം നിെപന്ിക്ുന് കരാറുകളിൽ 

ഏർയ്ടരുത്. സമാനമാെിത്യന്, നമ്ളുമാെി 
മത്സരിക്ുന് കമ്പനികയളക്ുറിച്ുള്ള വിവരങ്ങൾ 

സമാഹരിക്ാൻ നാം െുക്ിക്ച് നിരക്ാത്ചതാ 

നിെമവിരുദ്ചമാ ആെ വഴികൾ നകയക്ാള്ളരുത്.

�   മാത്സര് അപല്ങ്ിൽ ഉെമസ്ാവകാശ വിവരങ്ങൾ 

എതിരാളികളുമായി െങ്ുവയ്ക്കരുത്.  

എതിരാളികളുമാെി വിവരങ്ങൾ പങ്ുവയ്ക്ുന്ത് 

ആനറി-ചകാംപറ്റിറ്റീവ് യകാളാബചറഷൻ 

നിെമങ്ങൾ പപകാരം കുറ്റകരമാണ്. നമ്ുയട 

ബിസിനസിനയറ എ്ലൊ കാര്യങ്ങളും 

രഹസ്യാത്മകമാെി സയൂക്ഷിക്ുകൊണ് ഉ�ിതം. 

ഉദാഹരണത്ിന, യസെിൽസ് ്ഘുച്ഖെിൽ 

അച്ടിക്ാത് കാര്യങ്ങൾ അയ്ലെങ്ിൽ ചപടഡ് 

ചഷാ ഡിസ് ചപ്െിൽ ഉൾയ്ടുത്ാത് കാര്യങ്ങൾ 

പുറത്ു പറൊതിരിക്ുക. വി്, െഥാർത്ഥ 

വി്കൾ, ഡിസ് കൗണ്ടച് യഷഡ്യയൂളുകൾ, 

യ�്വുകൾ, വിതരണക്ാർ, ഉപചഭാക്ാക്ൾ, 

ഉൽപന്ങ്ങൾ, ഭുപപചദശങ്ങൾ, വിപണികൾ, 

യപപാഡക്ഷൽ ത്ങ്ങൾ, അയ്ലെങ്ിൽ വിൽപനെുയട 

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എന്ിവ 

അടക്മുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവ 
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ആഭ്യന്ര വിവരങ്ങളും സ് ചറ്റാക്ച് പടാൻസാക്ഷനുകളും

ആഭ്യന്ര വിവരങ്ങളിചന്മൽ ചപടഡിങ് നിർവഹിക്ുന്ത് 

നിെമവിരുദ്വും Esterline നെങ്ങളുയട ്ംഘനവുമാണ്. 

അത് കമ്പനിക്ും നിർവഹിച് വ്യക്ികൾക്ും 

ഗൗരവതരമാെ നിെമ പപത്യാഘാതങ്ങൾക്ച് 
വഴിയൊരുക്ിചെക്ാം. 

�   Esterline-പനക്കുറെിച്ചുള് ആഭ്ന്ര വിവരങ്ങൾ 

നിങ്ങൾക്കത് അറെിയാപമങ്ിൽ അതിളന്ൽ ളഗെഡിങ് 

നിർവഹിക്കരുത്. പരസ്യമാെിട്ി്ലൊത് 

അർത്ഥവത്ാെ ബിസിനസ് വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ച് 
അറിൊയമങ്ിൽ കമ്പനിെുയട ഓഹരി നിങ്ങൾ 

വാങ്ങുകചൊ വിൽക്ുകചൊ അരുത്.

�   ആഭ്ന്ര വിവരങ്ങൾ ആരുമായുടം 

െങ്ുവയ്ക്കരുത്. നമ്ുയട കമ്പനിയെക്ുറിചച്ാ 

മചറ്റയതങ്ി്ും യപാതുവാെ ഉടമസ്ഥതെി്ുള്ള 

കമ്പനിയെക്ുറിചച്ാ, ബിസിനസിനയറ 

നീതീപയൂർവമാെ നിർവഹണത്ിന 

അധികാരയ്ടുത്ിെ സദ്രർഭങ്ങളിയ്ാഴിയക, 

അർത്ഥവത്ാെ യപാതുവ്ലൊത് വിവരങ്ങൾ 

ഉയണ്ടങ്ിൽ അത് യവളിയ്ടുത്രുത്. നിങ്ങൾ 

വിവരങ്ങൾ പങ്ുവയ്ക്ുകെും അതിനയറ 

അടിസ്ഥാനത്ിൽ ആയരങ്ി്ും ചപടഡിങ് 

നടത്ുകെുമായണങ്ിൽ ‘രഹസ്യം ച�ാർത്്ിന’’ 

നിങ്ങൾ ഉത്രവാദി ആചെക്ും.

�   മപറ്റാരു കമ്പനിപയക്കുറെിച്ചുള് ആഭ്ന്ര 

വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് അറെിയാപമങ്ിൽ അതിളന്ൽ 

നിങ്ങൾ ളഗെഡിങ് നെത്രുത്. Esterline-യ് നിങ്ങളുയട 

ചജാ്ിെുയട ഭാഗമാെി കാ്ങ്ങൾ യകാണ്ടച് മറ്റച് 
കമ്പനികളുയട ആഭ്യന്ര വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ച് 
ഒരുപചക്ഷ മനസ്ി്ാക്ാൻ കഴിചഞ്ക്ും. 

അർത്ഥവത്ാെ യപാതുവ്ലൊത് വിവരങ്ങൾ 

നിങ്ങൾക്ച് അറിൊയമങ്ിൽ മചറ്റയതങ്ി്ും യപാതു 
ഉടമസ്ഥതെി്ുള്ള കമ്പനിെുയട ഓഹരി നിങ്ങൾ 

വാങ്ങുകചൊ വിൽക്ുകചൊ അരുത്.

നിങ്ങളുയട നിചക്ഷപ തീരുമാനങ്ങയള 

പരിമിതയ്ടുത്ുന് നിങ്ങളുയട പക്്ുള്ള ആഭ്യന്ര 

വിവരങ്ങയളക്ുറിച്ച് നിങ്ങൾയക്യന്ങ്ി്ും 

ച�ാദ്യങ്ങൾ ഉയണ്ടങ്ിൽ അത് നിങ്ങളുയട 

സയൂ്ർനവസറുമാചൊ എത്ിക് സ് 

അനഡച്വസറുമാചൊ സംസാരിച്ുയവന്ച് 
ഉറ്ാക്ണം. ഓഫീസർമാരും ഡെറക്ടർമാരും 

അവരവരുയട ഉത്രവാദങ്ങൾക്ച് അനുസൃതമാെി 
വ്യത്യസ്ത ആഭ്യന്ര ചപടഡിങ് നെങ്ങൾക്ച് 
വിചധെരായണന് കാര്യം പപചത്യകം പശദ്ിക്ുക.



എന്ാണ് ആഭ്ന്ര വിവരങ്ങൾ? ഇത് എങ്ങപന എടംള്ായീ സ് ളറ്റാക്കത് െർളച്ചസ് 
്ാനിപന ബാധിക്കുടം?

െരസ്മാക്കപപ്ട്ാൽ കമ്പനിയുപെ ഓഹരിപയ 
ഭൗതികമായി ബാധിക്കുന്ന ഏതു വിവരവുമാണ് 
ഇത്. ഉദാഹരണത്ിന:

 –  െരസ്പപ്െുത്ാത് പസയിൽസ് വിവരങ്ങൾ 
അപല്ങ്ിൽ മറ്റത് ധനകാര് വിവരങ്ങൾ

 –  ഉളദ്ാഗസ്രിപല നിർണായകമായ മാറ്റങ്ങൾ

 –  ഒരു നിയമ നെെെിയുപെ അപല്ങ്ിൽ സർക്കാർ 
അളന്വഷണത്ിനപറെ ആരടംഭടം അപല്ങ്ിൽ 
അവസാനടം

Esterline-പനക്കുറെിളച്ചാ മറ്റത് കമ്പനിപയക്കുറെിളച്ചാ 
നിങ്ങളുപെ െക്കൽ ഇത്രത്ിലുള് വിവരങ്ങൾ 
ഉപ്ങ്ിൽ ഓഹരി ഇെൊെുകളിൽ നിങ്ങൾ 
വ്ാെൃതരാകരുത്.

ആഭ്ന്ര ളഗെഡിങ് ഉൽക്കണ്്ഠകൾ ഓഹരി 
വാങ്ങൽ െദ്ധതിയുപെ െതിവ് ഗെവർത്നങ്ങപള 
ബാധിക്കുകയില്- മപറ്റാരു വാക്കിൽ െറെഞ്ാൽ, 
െതിവായതുടം മുറെഗെകാരവുമുള് വാങ്ങലുകൾ 
മുൻകയൂറൊയിത്പന്ന തീരുമാനിക്കപപ്െുകയുടം 
കാലങ്ങൾ പകാ്ത് നിർവഹിക്കപപ്െുകയുടം 
പ്ചയ്യുടം. എന്നിരുന്നാലുടം, Esterline-മായി ബന്പപ്ട് 
ആഭ്ന്ര വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുപെ െക്കൽ 
ഉ്ാളയക്കാപമന്നത് നിങ്ങൾ കരുതുകയാപണങ്ിൽ, 
നിങ്ങളുപെ ൊർട്ിസിളപ്ഷൻ െദ്ധതിയിളലാ 
നിങ്ങളുപെ സടംഭാവന ഉയർത്ൽ അപല്ങ്ിൽ 
ഓഹരികൾ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കൽ 
ളൊപലയുള് ഓഹരി ഉെമസ്തയിളലാ നിങ്ങൾ 
ഒരു മാറ്റവുടം വരുത്രുത്.

ള്ചാ. ള്ചാ. 

ഉ: ഉ: 
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കെറ്റുമതി നിെപന്ണങ്ങൾ 
ബാധകമാെവ:

—  ഹാർഡ് പവയർ

— ളസാഫ്റ്റത് പവയർ

— സളപ്ാർട്ത് എക്വിപ് പമനറ്

— പെസ്റ്റത് എക്വിപ് പമനറ്

— സാമ്പിളുകൾ

— പഡളമാൺസ് ളഗെഷൻ യയൂണിറ്റുകൾ

—  പെക നിക്കൽ ഡാറ്റ, അത് 
ളരഖാമയൂലമായാലുടം, 
ഇലക ളഗൊണിക ഗൊൻസ്മിഷൻ 
ആയാലുടം ആശയവിനിമയടം 
ആയാലുടം ളഗഡായിങ്ങുകൾ 
അപല്ങ്ിൽ ളഫാളട്ാഗഗാഫുകൾ 
ആയാലുടം.

—  സാളങ്തികവിദ്, 
അതിർത്ികളിലയൂപെ 
പകാ്ുളൊകുന്ന പമാനബൽ 
ളഫാണുകളുടം ലാപ് ളൊപ്ുകളുടം 
അെക്കടം

ഒരു വിചദശ വ്യക്ിചക്ാ 
സ്ഥാപനത്ിചനാ സാചങ്തിക 
വിവരങ്ങൾ, അയ്ലെങ്ിൽ �ി് 
ഘട്ങ്ങളിൽ ഈ സാചങ്തികവിദ്യ 
െു എസ് ഉൽപത്ിൊയണങ്ിൽ, 
സ്ന്ം രാജ്യയത് വ്യക്ിക്ു ചപാ്ും 
പടാൻസ്മിറ്റച് യ�യേയ്ടുചമ്പായഴ്ലൊം 
ഒരു സാചങ്തിക കെറ്റുമതി 
സംഭവിക്ുകൊണ്. വ്യക്ികൾ 
തമ്ിച്ാ യട്ിചഫാൺ, ഫാക് സ്, 
ഇയമെിൽ, പതിവ് തപാൽ, 
അയ്ലെങ്ിൽ മചറ്റയതങ്ി്ും രീതിെിൽ 
സാചങ്തിക വിവരങ്ങൾ പടാൻസ്മിറ്റച് 
യ�യേയ്ടുചമ്പാഴും ഇതു തയന്ൊണ് 
സംഭവിക്ുന്ത്.

നിങ്ങൾക്ച് അറിൊചമാ?
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കെറ്റുമതികൾ, ഇറക്ുമതികൾ, ചപടഡ് അനുവർത്നം

നിർണാെകമാെ നവമാനിക, പപതിചരാധ 
ഉൽപന്ങ്ങളിൽ പപവർത്ിക്ുന് ഒരു ആചഗാള കമ്പനി 
എന് നി്െിൽ, അന്ാരാപഷ് വ്യാപാരത്ിനയറ 
സങ്ീർണമാെ ച്ാകത്ിന വിചധെമാണ് 
നമ്ൾ. അചങ്ങെറ്റം നിെപന്ിതമാണ് ഈ ചമഖ്. 
കെറ്റുമതിെുയട അയ്ലെങ്ിൽ ഇറക്ുമതിെുയട 
നിെപന്ണക്ുരുക്ുകൾ തിരിച്റിൊനും ബാധകമാെ 
എ്ലൊ നിെമങ്ങചളാടും നിെപന്ണങ്ങചളാടും എച്ാൾ 
നിങ്ങൾക്ച് പാ്ിക്യ്ടാൻ കഴിെുന്ിയ്ലെന്ു 
ചതാന്ുന്ുചവാ അച്ായഴ്ലൊം കമ്പനി 
വിഭവങ്ങചളായടാ്ം പപവർത്ിക്ാനും നിങ്ങൾ 
പഠിചക്ണ്ടതുണ്ടച്. 

�   ളഗെഡ് അനുവർത്നത്ിനപറെ രീതി മനസ്ിലാക്കുക.  

നിർണാെക സാചങ്തികവിദ്യകൾ, സാചങ്തിക 
വിവരങ്ങൾ, ചസാഫ്റ്റച് യവെർ ചകാഡ്, ഉപകരണം, 
വിവരങ്ങൾ എന്ിവ പുറത്ു വിടുന്തി്ും 
വിചദശ പൗരന്മാർക്ച് അയ്ലെങ്ിൽ വിചദശ 
രാജ്യങ്ങൾ ചസവനം നൽകുന്തി്ും നിെപന്ണം 
ഏർയ്ടുത്ുന് നിെമങ്ങൾ ഉൾയ്ടുന്താണ് 
ചപടഡ് അനുവർത്നം. വിചദശ നെത്ിനചറെും 
ചദശീെ സുരക്ഷെുചടെും ഭാഗമാെ കാരണങ്ങളാണ് 
ഇവ. ഇനി പറെുന്വ അടക്മുള്ളതാണ് 
ചപടഡ് അനുവർത്നവുമാെി ബന്ധയ്ട് 
പപശ് നങ്ങൾ: ന്സൻസിങ്, ജയൂറിസ്ഡിക്ഷനും 
ക്ാസിഫിചക്ഷനും, ചപപാഹിബിറ്റഡ് പാർട്ി 
വാ്ിചഡഷൻ, റിസ് ക് ഓഫ് നഡചവർഷൻ, 
പടാൻസ്ഫർ ഓഫ് യടക് നിക്ൽ ഡാറ്റ.

�   കയറ്റുമതി എന്നതു പകാ്ത് അർത്മാക്കുന്നത് 

എന്ാപണന്നത് മനസ്ിലാക്കുക. “കെറ്റുമതികൾ’’ 
എന്ത് വിശാ്ാർത്ഥത്ി്ാണ് 
നിർവ�ിച്ിരിക്ുന്ത്. ഉൽപന്ങ്ങളുയട 
ഷിപ യമനറും വിവരങ്ങളുയട, ഉദാഹരണത്ിന 
ഇ-യമെി്ി്യൂയട, ഓൺന്ൻ ചപാസ്റിങ്ങുകളി്യൂയട 
അയ്ലെങ്ിൽ ആശെവിനിമെത്ി്യൂയട, നകമാറ്റവും 
അടക്മുള്ളതാണ് ഇത്. യമാനബൽ ചഫാണിയ് 
ഒരു ചസാഫ്റ്റച് യവെർ അയ്ലെങ്ിൽ ഒരു ്ാപ ചടാ്ച് 
ഫെ്ിയ് ഒരു ഇ്ക് ചപടാണിക് ചഡാക്യുയമനറ് 
എന്ിങ്ങയന ചദശീെ അതിർത്ികളി്യൂയട 
യകാണ്ടുചപാകുന് �ി് സാചങ്തികവിദ്യകചളെും 
കെറ്റുമതിൊെി കണക്ാക്യ്ടാറുണ്ടച്. 

�   ്ചില ്ചരക്കുകൾ അപല്ങ്ിൽ വിവരങ്ങൾ ഷിപ്ത് 
പ്ചയ്യുന്നത് അപല്ങ്ിൽ സർവീസ്  പ്ചയ്യുന്നത് 

ളഗെഡ് നിയഗന്ണങ്ങൾ െരിമിതപപ്െുത്ിളയക്കുടം 

എന്ന കാര്ടം തിരിച്ചറെിയണടം. �ി് ഉൽപന്ങ്ങൾ 
അയ്ലെങ്ിൽ സാചങ്തികവിദ്യകൾ കെറ്റുമതി യ�യേും 
മുമ്പച് ന്സൻസ് ചനചടണ്ടി വചന്ക്ും. സാചങ്തിക 
വിവരങ്ങൾ ഇനറർയനറ്റിൽ ചപാസ്റച് യ�യേുന്തിചനാ 
മയറ്റാരു രാജ്യയത് ഒരു പൗരന അയ്ലെങ്ിൽ ഒരു 
സഹപപവർത്കനു ചപാ്ും ഇ-യമെി്ി്യൂയട 
അെക്ുന്തിചനാ നമുക്ച് നിെപന്ണം ഉണ്ടാചെക്ും. 
�ി് �ുറ്റുപാടുകളിൽ, പപാചദശിക നിെമങ്ങൾ ഈ 
വിൽപന യമാത്ത്ിൽ തയന് നിചരാധിച്ിരിക്ാനും 
ഇടെുണ്ടാകും.

�   ആടംസ് എക സ് ളൊർട്ത് കൺളഗൊൾ നിയമത്ിനപറെ 

(എ ഇ സി എ) അപല്ങ്ിൽ ഇനറെർനാഷണൽ ഗൊഫിക 

ഇൻ ആടംസ് പറെഗുളലഷൻസിനപറെ (ഐെി എ ആർ) 

സാധ്മായ ലടംഘനത്ിൽ ജാഗഗത ൊലിക്കണടം. എ 
ഇ സി എെുയട അയ്ലെങ്ിൽ ഐ ടി എ ആറിനയറ 
്ംഘനങ്ങൾ വിസിറ്റർ മാചനജ് യമനറ്, ചപബാക്റിങ്, 
അയ്ലെങ്ിൽ ഐടി യനറ്റച് വർക്ച് അഡ്മിനിസ് ചപടഷൻ 
എന്ിവെിൽ നിന്ുള്ള താരതചമ്യന യ�റിെ 
യതറ്റുകളിൽ നിന്ാവും ഉടയ്ടുക്ുക. ഏയതങ്ി്ും 
പപവർത്നം എ ഇ സി എ/ഐ ടി എ ആർ 
്ംഘനം ആകുയമന്ച് സംശെം ഉണ്ടാകുന് പക്ഷം, 
സഹാെത്ിന ഒരു കമ്പനി ചപടഡ് അനുവർത്ന 
വിദഗ്ധയന ബന്ധയ്ടുക.

�   ഉെളരാധത്ിനളറെയുടം ബഹിഷ് കരണത്ിനളറെയുടം 

അഭ്ർത്നകളളാട് എങ്ങപന ഗെതികരിക്കണപമന്നത് 
അറെിഞ്ിരിക്കുക. നിെമങ്ങൾ 
സംഘർഷത്ി്ാകാവുന് സങ്ീർണമാെ ഒരു 
ചമഖ്ൊണ് ഇത്. �ി് രാജ്യങ്ങളിൽ നിചന്ാ 
അവരുയട പൗരന്മാരിൽ നിചന്ാ അവിയട ബിസിനസ് 
നിർവഹിക്രുയതന് അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങൾക്ച് 
്ഭിക്ുകൊയണങ്ിൽ അയ്ലെങ്ിൽ നി്വിൽ ആ 
രാജ്യവുമാചൊ അവിടയത് പൗരന്മാരുമാചൊ 
നിങ്ങൾ ബിസിനസ് നിർവഹിക്രുയതന്ച് 
സാക്ഷ്യയ്ടുത്ുകൊയണങ്ിച്ാ, നിങ്ങൾ 
പപതികരിക്ും മുമ്പച് കമ്പനി ചപടഡ് അനുവർത്ന 
വിദഗ്ധയര ബന്ധയ്ടണം. 
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സർക്ാർ കരാർ

സർക്ാർ കരാർ ചജാ്ികളിൽ നമ്ൾ ഏർയ്ടുചമ്പാൾ, 
വിവിധ യപപാക്യുർയമനറ് നിെമങ്ങൾക്ും 
നിെപന്ണങ്ങൾക്ും നാം വിചധെരാണ്. അത് 
രാജ്യങ്ങൾക്ച് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തവുമാെിരിക്ും. 
മിക് സദ്രർഭങ്ങളി്ും ഈ നിെമങ്ങളും നിെപന്ങ്ങളും 
നമ്ുയട സംഹിതചെെും വാണിജ്യ ബിസിനസുമാെി 
ബന്ധയ്ട് മറ്റച് നെങ്ങചളെും അചപക്ഷിച് കർശനവും 
കയൂടുതൽ സങ്ീർണവുമാെ നി്വാരങ്ങളി്ാെിരിക്ും 
നിർമ്ിച്ിട്ുണ്ടാെിരിക്ുക. ഉദാഹരണത്ിന, 
�ി് സർക്ാർ കരാർ നിെമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നാം 
സാധ്യമാെ സർക്ാർ ഉപചഭാക്ാവിന വി്െുചടെും 
വ്യെങ്ങളുചടെും വിവരങ്ങൾ നൽചകണ്ടതുണ്ടച്. 
സാധാരണഗതിെിൽ ഇത്രം വിവരങ്ങൾ ഒരു സ്കാര്യ 
ബിസിനസ് ഇടപാടിൽ യവളിയ്ടുത്ാറി്ലെ.

നമ്ുയട സംഹിതെും മറ്റു നെ നി്വാരങ്ങളും 
പാ്ിക്ുന്തിനു പുറചമ, സർക്ാർ കരാറുകളിചന്മ്ും 
ഉപകരാറുകളിചന്മ്ും പപവർത്ിക്ുന് എ്ലൊ 
ജീവനക്ാരും ഇതിനു പുറചമ മയറ്റയന്ങ്ി്ും 
ആവശ്യകതകളും നിെപന്ണങ്ങളും ഉയണ്ടങ്ിൽ 
അത് അറിഞ്ിരിക്ുകെും പാ്ിക്ുകെും ചവണം. 
പപചത്യകമാെി ഓർചക്ണ്ടത് സർക്ാരുമാെി 
ബന്ധയ്ട് യറചക്ാർഡുകളിൽ കൃത്യതെുയട ഉന്ത 
നി്വാരം പാ്ിക്യ്ചടണ്ടതുണ്ടച് എന്താണ്. എ്ലൊ 
കമ്യയൂണിചക്ഷനുകളി്ും യറചക്ാർഡുകളി്ും 
കൃത്യവും പയൂർണവും കാ്ികവുമാെ വിവരങ്ങൾ 
അടങ്ങിെിട്ുണ്ടാെിരിക്ണം. യപപാച്ാസ്ുകൾ, 
എസ്റിചമറ്റുകൾ, യക്െിമുകൾ, സർട്ിഫിചക്ഷനുകൾ, 
യടസ്റച് ഫ്ങ്ങൾ, ബി്ലെുകൾ, ബന്ധയ്ട് ചജാ്ി 
സമെങ്ങളുയട ചരഖയ്ടുത്്ുകൾ എന്ിവെി്ടക്ം 
ഇവ പാ്ിക്ണം. 

പാരിസ്ഥിതിക അനുവർത്നം

ഉത്രവാദയ്ട് ചകാർപചററ്റച് പൗരന്മാർ എന് 
നി്െിൽ, മനുഷ്യനയറ ആചരാഗ്യചത്െും പപകൃതി 
വിഭവങ്ങചളെും തച്ശീെവും ആചഗാളവുമാെ 
പരിസ്ഥിതിചെെും സംരക്ഷിചക്ണ്ടതിന ആത്മാർ്ണം 
യ�യ്തിട്ുള്ളതാണ് നമ്ുയട പപവർത്നങ്ങൾ. 

നമ്ുയട ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച് 
പാരിസ്ഥിതിക കീഴ് വഴക്ങ്ങൾ സമന്െി്ിക്ുന്തും 
നമ്ുയട പപവർത്നങ്ങളിൽ പപത്യാഘാതങ്ങൾ മുൻകയൂട്ി 
വി്െിരുത്ിയക്ാണ്ടുള്ള ഫ്പപദമാെ മാചനജ് യമനറ് 
കീഴ് വഴക്ങ്ങൾ ഉൾയ്ടുത്ിെും ആണ് നാം 
പപകൃതിചൊയടാ്ം ഇഴ ച�രുന്ത്. 

മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ

മൗ്ികമാെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പിന്ുണയ്ക്ുന്തിൽ  
പപതിജ്ാബദ്മാണ് Esterline. എ്ലൊ വ്യക്ികളുചടെും  
അന്സ്ി്ും മയൂ്്യത്ി്ും വിശ്സിക്ുകെും 
യ�യേുന്ുണ്ടച്. മാന്യതചൊയടെും 
ബഹുമാനചത്ായടെുമാണ് ച്ാകയമമ്പാടുമുള്ള 
എ്ലൊ ജനതചെെും ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്ുന്ത്. 
ബാ്, അടിമ അയ്ലെങ്ിൽ നിർബന്ധിത യതാഴിൽ 
അയ്ലെങ്ിൽ മനുഷ്യക്ടത്ച് Esterline-നയറ ബിസിനസ് 
പപവർത്നങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ യ�യേുകചൊ യ�യോൻ 
അനുവദിക്ുകചൊ ഇ്ലെ. വ്യക്ികയള അവചഹളിക്ുന് 
ഏത് നടപടിെും ഞങ്ങൾ എതിരിക്ുകെും 
സുരക്ഷിതമാെ ചജാ്ി അന്രീക്ഷം പപദാനം 
യ�യേുന്തിൽ പപതിജ്ാബദ്രാെിരിക്ുകെും യ�യേും. 
ഇതിനു പുറചമ, ഞങ്ങളുയട ബിസിനസ് പങ്ാളികളും 
നി്വി്ുള്ള അവരുയട യതാഴി്ാളികളുയട ആചരാഗ്യ, 
സുരക്ഷാ പപതിജ്ാബദ്തകൾ തുടരുകെും 
മനുഷ്യാവകാശ നിെമങ്ങൾക്ച് അനുസൃതമാെി 
പപവർത്ിക്ുകെും യ�യേണം. യപരുമാറ്റങ്ങൾ 
നിരീക്ഷിക്ുന്തിനും അനുവർത്നം ഉറ്ാക്ുന്തിനും 
നമ്ുയട വിതരണ ശൃംഖ്യ്ക്ുള്ളിൽ സുതാര്യതെും 
ആവശ്യമാണ്.
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Esterline മാർഗവും  അതിനയറ ഉന്തമാെ നനതിക 
നി്വാരങ്ങളും നമ്ുയട വളർച്യ്ക്ും വിജെത്ിനും 
അത്യന്ാചപക്ഷിതമാണ്. അതിന ഞങ്ങൾക്ച് നിങ്ങളുയട 
ബുദ്ിെും ഊർജവും അതിചനക്ാൾ ഉപരി നിങ്ങളുയട 
സത്യസന്ധതെും ആവശ്യമുണ്ടച്.

കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമാെി യ�യേുന്തിയനക്ുറിച്ച് 
നിങ്ങൾക്ച് എച്ായഴങ്ി്ും ച�ാദ്യങ്ങൾ 
ഉണ്ടാവുകൊയണങ്ിൽ, അതിന ഉത്രം കയണ്ടത്ാൻ 
ആവശ്യമാെപത �ുവടുകൾ നകയക്ാള്ളുക. 
നിങ്ങൾക്ച് ഈ സംഹിത വാെിക്ുകചൊ നിങ്ങളുയട 
സയൂ്ർനവസചറാട് സംസാരിക്ുകചൊ അയ്ലെങ്ിൽ 
നിങ്ങളുയട എത്ിക് സ് അനഡച്വസയറ ബന്ധയ്ടുകചൊ 
യ�യോം. അതുചപായ് തയന് നിങ്ങൾക്ച് Esterline-നയറ 
രഹസ്യാത്മകമാെ എത്ിക് സ് ആനറ് കംനപ്െൻസ് 
യഹൽപ ന്ൻ ഉപചൊഗിക്ുകെും യ�യോം. ഉത്രം 
കയണ്ടത്ുന്തിന സഹാെകമാെി നിരവധി വിഭവങ്ങൾ 
ഉയണ്ടന് കാര്യം ദെവാെി ഓർക്ുക.

ഈ സംഹിതെുയട അയ്ലെങ്ിൽ നിെമത്ിനയറ ്ംഘനം 
നിങ്ങൾക്ച് ചബാധ്യയ്ടുകൊയണങ്ിച്ാ അയ്ലെങ്ിൽ 
സംശെിക്ുകൊയണങ്ിച്ാ നിങ്ങൾ അത് റിച്ാർട്ച് 
യ�യോൻ മടിചക്ണ്ടതി്ലെ.

നമ്ുയട എത്ിക് സ് റിചസാഴ് സുകളും അവ എങ്ങയന 
ഉപചൊഗയ്ടുത്ണയമന്തും

�   നിങ്ങളുപെ മാളനജർ: മിക് സദ്രർഭങ്ങളി്ും, 
നിങ്ങളുയട മാചനജർ അയ്ലെങ്ിൽ സയൂ്ർനവസർ 
ആെിരിക്ും നിങ്ങൾ ആദ്യം ബന്ധയ്ചടണ്ട 
വ്യക്ി. ഈ സംഹിതെിൽ, നെത്ിൽ അയ്ലെങ്ിൽ 
നിങ്ങളുയട ചജാ്ിെുയട ഉത്രവാദിത്ങ്ങളുമാെി 
ബന്ധയ്ട് നിെമ ആവശ്യകതകളിൽ നിങ്ങൾക്ച് 
എയന്ങ്ി്ും വിശദീകരണം ആവശ്യമുയണ്ടങ്ിച്ാ 
അയ്ലെങ്ിൽ ഈ സംഹിത ്ംഘിക്യ്ചട്ക്ായമന് 
ഒരു യപരുമാറ്റയത്ക്ുറിച്ുള്ള ഉൽക്ണ്ഠ 
�ർച് യ�യോചനാ നിങ്ങൾക്ച് അവരുയട സഹാെം 
ചതടാവുന്താണ്.

�   ഹ്യൂമൻ റെിളസാഴ സ്: ഇനി പറെുന്വ അടക്ം 
യപാതുവാെ എന്ച് യതാഴിൽ ഉൽക്ണ്ഠകൾക്ും 
ഹ്യയൂമൻ റിചസാഴ് സുമാെി ബന്ധയ്ടുക:

 »  നിെമന, യപപാചമാഷൻ തീരുമാനങ്ങൾ 

അയ്ലെങ്ിൽ യപർചഫാമൻസ് റിവ്യുകൾ

 »  നിങ്ങളുയട മാചനജരുയട യപരുമാറ്റം, അത് 
നിങ്ങചളാടാൊ്ും മറ്റുള്ളവചരാടാൊ്ും

 »  യതാഴിൽ ബന്ധങ്ങൾ അയ്ലെങ്ിൽപീഡനം, 
മാന്യതെി്ലൊത് പരി�രണം അയ്ലെങ്ിൽ 
ഭീഷണിയ്ടുത്ൽ എന്ിങ്ങയനെുള്ള യപരുമാറ്റ 
പപശ് നങ്ങൾ

�   പസപമെനറ് നവസ് ഗെസിഡനറ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ 

റെിളസാഴ സസ്/പസപമെനറ് കടംന്യൻസ് ഡയറെകെർ: 

മുകളിൽ സയൂ�ി്ിച് എത്ിക് സ് റിചസാഴ് സുകൾ 
പപശ് നം പരിഹരിക്ുന്തിൽ പര്യാപതമയ്ലെങ്ിൽ 
അയ്ലെങ്ിൽ അവയര സമീപിക്ുന്തിൽ നിങ്ങൾക്ച് 
താൽപര്യമിയ്ലെങ്ിൽ യസയമെനറ് നവസ് പപസിഡർ 
ഓഫ് ഹ്യയൂമൻ റിചസാഴ് സസിയന ബന്ധയ്ടാം. 
അയ്ലെങ്ിൽ, ചപടഡ് അനുവർത്ന വിഷെമായണങ്ിൽ 
നിങ്ങൾക്ച് യസയമെനറ് കംനപ്െൻസ് ഡെറക്ടയറ 
ബന്ധയ്ടുകെും യ�യോം.

�   ജനറെൽ കൗൺസൽ: മയറ്റ്ലൊ എത്ിക് സ് 
റിചസാഴ് സുകളി്ും നിങ്ങൾ നിരാശരായെങ്ിൽ 
Esterline-നയറ ജനറൽ കൗൺസ്ിയന നിങ്ങൾക്ച് 
ബന്ധയ്ടാം.

എത്ിക സ് ആനറ് കടംന്യൻസ് പഹൽന്ൻ: 

യട്ിചഫാണിൽ അയ്ലെങ്ിൽ യമെി്ിൽ അയ്ലെങ്ിൽ 
ഓൺന്നിൽ Esterline.com യവബ് നസറ്റി്യൂയട ഏത് 
ചനരത്ും ഏതു ചനരത്ും ഈ എത്ിക് സ് ആനറ് 
കംനപ്െൻസ് യഹൽപ ന്ൻ ്ഭ്യമാണ്. മുകളിൽ 
സയൂ�ി്ിച് മറ്റു റിചസാഴ് സുകയള ബന്ധയ്ടുന്തിൽ 
അനിശ്ിതാവസ്ഥചൊ അസൗകര്യചമാ ഉയണ്ടങ്ിൽ 
ആദ്യ പടിയെചന്ാണം ഇത് നിങ്ങൾക്ച് ഉപചൊഗിക്ാം. 
ആംസ് എക് സ് ചപാർട്ച് കൺചപടാൾ ആക്ട് (എ ഇ സി 
എ) അയ്ലെങ്ിൽ ഇനറർനാഷണൽ പടാഫിക് ഇൻ ആംസ് 
യറഗുച്ഷൻസ് (ഐടി എ ആർ) എന്ിവെുയട സാധ്യമാെ 
്ംഘനങ്ങളുമാെി ബന്ധയ്ട് ചപടഡ് അനുവർത്ന 
വിഷെങ്ങൾ റിചപാർട്ച് യ�യോനും എത്ിക് സ് ആനറ് 
കംനപ്െനറ് യഹൽപ ന്ൻ ്ഭ്യമാണ്. െു എസി്ും ഈ 
നിെമം അനുവദിക്ുന് മറ്റു �ി് ഇടങ്ങളി്ും, നിങ്ങൾക്ച് 
ആപഗഹിക്ുന്ുയവങ്ിൽ നിങ്ങളുയട ചപരും വ്യക്ിത്വും 
യവളിയ്ടുത്ാതിരിക്ാൻ കഴിെും.

ഭാഗം 3:  സമഗഗതയുപെ ഒരു െങ്ുവയ്ക്കൽ സടംസ് കാരടം
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ളലാഗിൻ പ്ചയ്യളൂ:  
www.esterline.com

യതരയഞ്ടുക്യൂ: ചകാർപചററ്റച് ഭരണം->എത്ിക് സ് ആനറ് കംനപ്െൻസ് യഹൽപ ന്ൻ

അപല്ങ്ിൽ വിളിക്കയൂ:

പബൽജിയടം
00-800-1777-9999 

ഗബസീൽ 
00-800-1777-9999

കാനഡ 
800-461-9330

ന്ചന (ളനാർളതൺ) 
00-800-1777-9999

പഡാമനിക്കൻ റെിപ്ബ്ിക 

00-800-1777-9999

ഗഫാൻസ് 
00-800-1777-9999

ജർമ്നി 
00-800-1777-9999

ളഹാളങ്ാങ് 
00-800-1777-9999

ഇന്് 
00-800-100-3428

ഇഗസാളയൽ 
00-800-1777-9999

ഇറ്റലി 
00-800-1777-9999

ജപ്ാൻ (ഇടംഗ്ീഷ്, 
ജാപ്നീസ്) 
00-800-1777-9999

പമക സിളക്കാ (ഇടംഗ്ീഷ്) 
00-800-1777-9999

പമക സിളക്കാ (സ് ൊനിഷ്) 
001-866-376-0139 

 

സിങ്പ്ളൂർ 
00-800-1777-9999

യുനണറ്റഡ് കിങ്ഡടം 
00-800-1777-9999

യുനണറ്റഡ് സ് ളറ്ററ്റത്സ് 
800-461-9330

പട്ികെിൽ ഇ്ലൊത് രാജ്യങ്ങൾക്ച് ദെവാെി ESTERLINE എത്ിക് സ് ആനറ് കംനപ്െൻസ് 

യഹൽപ ന്ൻ നെം കാണുക

അപല്ങ്ിൽ എഴുതുക:

Ethics and Compliance Helpline 
Esterline Technologies Corporation 
500 108th Avenue NE, Suite 1500 
Bellevue, WA 98004 

മാളറൊൾസ്-എൻ-ഗബിക്കത്, എഴുതുക: 

Ethics Select Committee 
Esterline Technologies Management France SAS 
7, ter rue de la porte de Buc 
7800 Versailles  
France
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െയൂചറാപ്യൻ െയൂണിെനിൽ പപശ് നങ്ങൾ റിച്ാർട്ച് 
യ�യേൽ

െയൂചറാപ്യൻ െയൂണിെനിൽ അംഗമാെ ഒരു രാപഷ്ത്ിയ് 

ഒരു വ്യക്ിയെക്ുറിച്ച് അയ്ലെങ്ിൽ അവിയട നൽകുന് 

റിച്ാർട്ുകൾ ഇെുവിച്െും അംഗരാപഷ്ത്ിച്െും 

ഡാറ്റാ സ്കാര്യതെുചടെും യതാഴി്ിനചറെും 

നിെമങ്ങൾ പാ്ിച്ുയകാണ്ടാെിരിക്ണം. 

പഫാൻസ്, ജർമ്നി, യബൽജിെം, എന്ീ രാജ്യങ്ങളിൽ 

റിച്ാർട്ച് യ�യേയ്ചടണ്ട വിഷെങ്ങൾ Esterline 

എത്ിക് സ് ആനറ് കംനപ്െൻസ് യഹൽപ ന്ൻ 

നെങ്ങളിൽ നിർവ�ിച്ിരിക്ുന്വെിൽ 

പരിമിതയ്ടുത്ിെിരിക്ുന്ു. ചപരു 
യവളിയ്ടുത്ായതെുള്ള റിച്ാർട്ിങ്ങുകൾ 

ചപപാത്സാഹി്ിക്യ്ടുകെി്ലെ. അംഗ രാപഷ്ത്ിനയറ 

നിെമങ്ങൾക്ച് അനുസൃതമാെിട്ാെിരിക്ും 

റിച്ാർട്ുകൾ ചപപാസസ് യ�യേയ്ടുക.

ഉത്മ വിശ്ാസചത്ായടെുള്ള റിച്ാർട്ിങ്ങിനുള്ള 

പിന്ുണ

ഉത്മ വിശ്ാസചത്ായട നിർവഹിക്ുന് റിച്ാർട്ുകൾ 

അചന്ഷണത്ിനും നമ്ുയട ബിസിനസിയന 

തടസ്യ്ടുത്ുകചൊ ഹനിക്ുകചൊ യ�യേുന് 

പപശ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്ുന്തിനും ഞങ്ങൾക്ച് 
സഹാെകമാകും. ഉൽക്ണ്ഠകൾ ഉെർത്ുന്ത് 

സുഖകരമ്ലൊത് കാര്യമായണന്ത് Esterline 

തിരിച്റിെുന്ുണ്ടച്. എങ്ി്ും ഉത്മ വിശ്ാസത്ിൽ 

ഉൽക്ണ്ഠകൾ ഉന്െിക്ുന്വയര ചപപാത്സാഹി്ിക്ുന് 

ഒരു അന്രീക്ഷത്ിന പപതിജ്ാബദ്മാണ് കമ്പനി. 
അതിയന കൃത്യവും യപപാഫഷണ്ും പശദ്ാപയൂർവവും 

പിന്ുണയ്ക്ുകെും യ�യേും. 

എ്ലൊ റിച്ാർട്ുകളും ഉൽക്ണ്ഠകളും 

സമൊധിഷ്ഠിതമാെി വി്െിരുത്ുകെും സാധ്യമാെ 

ഇടങ്ങളിൽ രഹസ്യാത്മകത പാ്ിക്ാനുള്ള 

പശമങ്ങൾ നകയക്ാള്ളുകെും യ�യേും. ഒരു ്ംഘനം 

നടന്ിട്ുയണ്ടങ്ിൽ കമ്പനി പരിഹാര നടപടികൾ 

നകയക്ാള്ളും. എന്ാൽ അചന്ഷണത്ിൽ ്ംഘനം 

നടന്ിട്ിയ്ലെന്ച് യതളിഞ്ാൽ, ആ റിച്ാർട്ച് �ുറ്റുപാട് 

നിർവ്യാജമാെി യതറ്റിദ്രിച്താെി അയ്ലെങ്ിൽ 

ബന്ധയ്ട് വിവരങ്ങൾ എ്ലൊം മനസ്ി്ാക്ുന്തിൽ 

അവർ പരാജെയ്യട്ന്ച് കണക്ാക്ും.

െുക്മാെ രീതിെിൽ കഴിെുന്പത തുറന്താെിരിക്ും 

റിച്ാർട്ുകൾക്ുള്ള കമ്പനിെുയട മറുപടി. 
എന്ിരുന്ാ്ും, അചന്ഷണ ഫ്ങ്ങൾ റിച്ാർട്ച് 
യ�യോൻ, പപശ് നം റിച്ാർട്ച് യ�യ്ത വ്യക്ിചൊട് 

ആൊൽ ചപാ്ും, സ്കാര്യത സംരക്ഷണങ്ങൾ 

അയ്ലെങ്ിൽ മറ്റു സുപപധാന നിെമ അയ്ലെങ്ിൽ 

ബിസിനസ് കാരണങ്ങൾ മയൂ്ം കമ്പനിക്ച് 
പരിമിതികൾ ഉണ്ടാചെക്ാം. ഏത് �ുറ്റുപാടി്ും 

്ഭിച് എ്ലൊറിച്ാർട്ുകളിചന്മ്ും അചന്ഷണങ്ങൾ 

നകയക്ാള്ളുയമന്ച് ഉറ്ാണ്.

റിച്ാർട്ച് യ�യേുന് അയ്ലെങ്ിൽ അചന്ഷണങ്ങളിൽ 

പങ്ാളിൊകുന് ജീവനക്ാർ യതറ്റാെചതാ 

യതറ്റിദ്രി്ിക്ും വിധമുള്ളചതാ ആെ വിവരങ്ങൾ 

നൽകരുത്. മചറ്റത് യപരുമാറ്റ ദയൂഷ്യവും ചപായ് തയന്, 

മന്ളൂർവം അസത്യമാെ റിച്ാർട്ുകൾ നൽകുന്വർ 

അച്ടക് നടപടികൾക്ച് വിചധെരാകും.

ഉത്മ വിശ്ാസചത്ായട എത്ിക് സ് റിച്ാർട്ുകൾ 

നൽകിെ അയ്ലെങ്ിൽ ഒരു അചന്ഷണത്ിൽ 

സത്യസന്ധമാെ വിവരങ്ങൾ നൽകിെ ഒരു 
വ്യക്ിയക്തിയര ഏയതങ്ി്ും തരത്ി്ുള്ള 

പകവീട്ച്ാ മാന്യതെി്ലൊത് യപരുമാറ്റചമാ Esterline 

വച്ുയപാറു്ിക്ുകെി്ലെ. ഇത്രം �ുറ്റുപാടിൽ ഒരു 
വ്യക്ിയക്തിയര ആയരങ്ി്ും പപതികാര നടപടികൾ 

നകയക്ാള്ളുന്ുയണ്ടന്ച് കയണ്ടത്ുകൊയണങ്ിൽ അവർ 

അച്ടക് നടപടിക്ച് വിചധെരാകും.
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