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எஸ்டரதலைன்  
வழியில்

எந்நாளும்.
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3 CEO கடிதைம்: குரடிஸ ரியூஸர

4 பிரிவு 1: அறிமுகம் 

5 விைிதயப் பற்ி
5  “எஸ்டரதலைன் வழி” (Esterline Way) என்்�ல் 

என்்ன? 

6 ஒரு விைிதய ந�ம் ஏன் ொ��ண்டிருக�ிற்�ம்?

6 இநை விைி ய�ருககுப் ொப�ருநதும்? 

6  எஙற� எ்னது ற�ளவி�தைக ற�ட�லை�ம் அல்லைது 
�வதலை�தைத் ொைரிவிக�லை�ம்? 

6  ந�ன் றபசி்ன�ல் ஏறைனும் பின்விதைவு�ள 
இருககும�? 

8  பிரிவு 2: ்மது மதைிப்புகள் மற்றும் 
நகநாள்்ககள் 
9 ந�ம் வ�ககுறுைி அைிப்பதை வழஙகு�ிற்�ம்

9 சி்நை ைய�ரிப்புத் ைரம் 

10 உறபத்ைி ப�து��ப்பு 

10  கு்ித்ை றநரத்ைில் வழஙகுைல் மறறும் 
துல்லைியம�்ன ஆவணப்படுத்ைல் 

10  பரஸபர நம்பிகத� மறறும் மரிய�தைதய 
பயிறசி ொசயைல்

10  ஒரு மரிய�தைககுரிய பணிச் சூழதலை 
பர�மரித்ைல் 

11 பணியி்டப் ப�து��ப்பு 

11  ை�வல் கு்ிப்பு�ள (ைரவு) ப�து��ப்பு மறறும் 
ை்னியுரிதம 

11  அ்ிவுச�ர ொச�த்து மறறும் இர�சியத் 
ை�வல்�தைப் ப�து��ப்பது 

12 நிறுவ்னத்ைின் ொச�த்துக�தை ப�து��ப்பது 

13 எஸ்டரதலைனுக��� றபசுவது

13 முத்ய�்ன சமூ� ஊ்ட�ப் பயன்ப�டு 

14  சமுை�ய ந்டவடிகத�ள, அரசியல் ஈடுப�டு 
மறறும் அரசியல் பங�ைிப்பு�ள 

15  றநரதம மறறும் ொந்ிமுத் 
ந்டத்தைதயப் பயன்படுத்துவது

15  விய�ப�ர உபயங�தை வழஙகுவது அல்லைது 
அைிப்பது ( பரிசு�ள, ொப�ழுதுறப�ககு�ள, 
மறறும் விருநறை�ம்பல்) 

16 வணி� உபயங�தை ஏறபது 

17 இலைஞசம் மறறும் ஊழல் 

19 துல்லைியம�்ன ொை�்டரபு�ள மறறும் பைிவு�ள 

20 நிைிப் பைிவு�ளுக��்ன றநரதம 

21  நலைனுக��்ன முரண்ப�டு மறறும் முத்யற் 
ொசல்வ�ககு

23  சட்டங�ள மறறும் ஒழுஙகுமுத்�ளு்டன் 
இணக�ம் 

23 நிய�யம�்ன றப�டடி 

24  உள ை�வல்�ள மறறும் ஸ்ட�க 
பரிவரத்ைத்ன�ள 

26  ஏறறுமைி�ள, இ்ககுமைி�ள மறறும் வணி� 
இணக�ம் 

27 அரச�ங� ஒப்பநைம் 

27 சுறறுச்சூழல் இணக�ம் 

27 ம்னிை உரிதம�ள 

28  பிரிவு 3: ந்ர்மககநான ஒரு பகிரநது 
நகநாள்்ளப்பட்ட கலைநாச்நாரம் 
29  நமது ொந்ிமுத் வைங�ள மறறும் அவறத் 

எவவ�று பயன்படுத்துவது

31  ஐறர�ப்பிய யூ்னிய்னில் பிரச்சத்ன�தை பு��ர 
ொைரிவிப்பது 

31  நல்ொலைண்ணத்து்டன் பு��ர ொைரிவித்ைலுக��்ன 
ஆைரவு 

ொப�ருை்டக�ம்
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CEO கடிதைம்:  

குரடிஸ ரியூஸர 
அன்புளை ச��க�ளுககு: 

ந�ங�ள என்்ன வ�ககுறுைி அைித்றை�றம� அதைறய வழஙகுவது, 

அத்னத்து மக�ளுககு மரிய�தை ைருவது, ொந்ிமுத்ப்படி 

ந�ங�ள ந்டநது ொ��ளவது, ந�ங�ள ொசயயும் அத்னத்ைிலும் 

சட்டப்படிய�� ந்டநது ொ��ளவது ஆ�ிய எஸ்டரதலை்னின் 

�லை�ச்ச�ரம் மறறும் விய�ப�ர உத்ைியின் தமல்�ற�ை�கும். இநை 

ொ��ளத��தை எங�ைின் வ�டிகத�ய�ைர�ள, வழஙகு்னர�ள, 

பி் ஊழியர�ள, மறறும் எங�ள அன்்�்ட வ�ழவில் 

ொவைிப்படுத்துவைன் மூலைம், ந�ங�ள அைி� மைிப்பித்ன எங�ைின் 

பஙகுை�ரர�ளுககு வழஙகு�ிற்�ம். நீங�ள ஒரு முக�ியம�்ன 

வ�டிகத�ய�ைதரறய�, ஒரு ை்னிப்பட்ட நண்பதரறய�, 

அல்லைது ஒரு உங�ள குழநதையின் பளைி ஆசிரியதரறய�க 

த�ய�ளும் றப�து, நீங�ள பின்வருவ்னவறத் ொவற்ி�ரம�� 

உளை்டககுவைறகு உைவுவைற��� “எஸ்டரதலைன் வழி 
(The Esterline way)” என்று ந�ம் அதழக�ி் எஸ்டரதலைன் மைிப்பு 

அதமப்பு, நமது முக�ிய மைிப்பு�தையும் நமது இயஙகு அதமப்புத் 

ைரங�தையும் பயன்படுத்து�ி்து.

 �  உயரவ�்ன ை்னிப்பட்ட மறறும் ைய�ரிப்புத் ைரங�ள; 

 �  ந�ம் ொசயயும் அத்னத்ைிரலும் ஒரு குழுப்பணிக��்ன 

உணரவு மறறும் ொப�றுப்பு; 

 �  நமது அன்்�்ட வ�ழவில் உடபடுத்ைல் மறறும் ஈடுப�டு; 

 �  பயிறசி மறறும் றமம்ப�டடில் �வ்னம் ொசலுத்ைல்; மறறும் 

 �  ைி்நை, இருவழித் ொை�்டரபு 

உலை�ம் மி�வும் சிக�லை�்னை�� ஆ�ிவரு�ி்து. இநை எப்றப�தும் 

ம�்ிகொ��ண்டிருககும் சூழலைில் ஒரு உலை�ை�விய நிறுவ்னம�� 

விய�ப�ரம் ொசயத�யில், குழுவின் ஒவொவ�ரு உறுப்பி்னரும் 

நமது மைிப்பு அதமப்புக��்ன ஒரு ொப�றுப்பித்ன ஏறபைிலும், 

அன்்�்டம் எஸ்டரதலைன் வத�யித்ன பின்பறறுவை்ன�ல் 

ஏறபடும் பலைன்�தை உணரவதையும் எஸ்டரதலைன் 

நம்பியிருக�ி்து. ஊழியர�ள ஒருவருககு ஒருவர மைிப்பு்டன் 

றவதலை ொசயவது மறறும் ந�ம் ொசயயும் அத்னத்ைிலும் ைரத்ைித்ன 

அத்டவது, நமது றநரதமயில் எநைவிைம�்ன சம�ை�்னமும் 

ொசயது ொ��ளை மறுப்பது மறறும் நமது ச��க�ளும் அதைறய 

ொசயவ�ர�ள என்று அ்ிநது ொ��ளவது, நமது விய�ப�ரம் மறறும் 

சுறறுச்சூழதலை நிரவ�ிககும் விைி�ள மறறும் ஒழுஙகுமுத்�ள 

கு்ித்து எப்றப�தும் �வ்னம�� இருப்பது ஆ�ிய நமது 

இலைககு�ை�� இருக� றவண்டும். 

உங�ளுககு ஏறைனும் ற�ளவி�ள இருநை�ல் அவற்ிக��� 

பைில்� ள இருக�ின்்்ன என்பதைக கு்ிப்பிடுவது 

முக�ியம�்னை�கும். ையவு ொசயது நீங�ள என்்ன ொசயய 

எைிரப்ப�ரக�ப்படு�ி்ரீ�ள என்பதை புரிநதுொ��ளை விைி�தைப் 

படிக�வும், உங�ளுககு றமலைைி� ை�வல்�ள றைதவப்பட்ட�ல் 

உங�ள றமறப�ரதவய�ைரு்டன் றபசவும் அல்லைது உங�ள 

ொந்ிமுத் ஆறலை�ச�ரு்டன் ஆறலை�சிக�வும். றமலும், 

சட்டத்தை அல்லைது எஸ்டரதலைன் வத�யின் ொ��ளத��தை 

மீ்ககூடியை�� இருக�ககூடிய ஏறைனும் ந்டவடிகத�தய 

நீங�ள �ண்்ட�ல் எஸ்டரதலை்னின் இர�சியம�்ன ொந்ிமுத்�ள 

மறறும் இணக� உைவித் ொை�தலைறபசிதயப் பயன்படுத்துவைறகு 

ையங��ைீர�ள. இநை விைிப் புத்ை�ம் உங�ைின் ற�ளவி�ளுககு 

பைில்�தை அ்ிவைறகு உங�ளுககு உைவககூடிய பல்றவறு 

�ருவி�ைில் ஒன்று. 

எல்லை� றநரங�ைிலும் ந�ம் றநரதமய�� ொசயல்படுறவ�ம் 

என்றும் எநைவிை விைிவிலைககும் இல்லை�மல் சட்டங�ள 

மறறும் ொந்ிமுத்�ளுககு இணஙகுறவ�ம் என்றும் ந�ன் 

எைிரப�ரக�ிற்ன். நமது விய�ப�ரத்துககும் நமது ொவற்ியின் 

அைவுககு முற்ிலும் இன்்ியதமய�ைை�கும்; சம�ை�்னத்ைிறகு 

எநை இ்டமும் �ித்டய�து. நமது மக�ள மறறும் ைய�ரிப்பு�ைின் 

றநரதமதய ச�ரநைிருக�ி் பலை பஙகுை�ரர�தை ந�ம் 

ொ��ண்டிருக�ிற்�ம். ந�ம் அவர�தை த�வி்ட முடிய�து. 

ஒன்்ிதணநது, எஸ்டரதலைன் வழியில், ஒவொவ�ரு ந�ளும் 

வ�ழறவ�ம்.

Curtis Reusser, CEO
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பிரிவு 1: அறிமுகம் 



5 
எ
ஸ

்ட
ர
்

லை
ன்

  
ந
்ட
த
்

தை
  
வ
ித

ை
ிை
 ை

த
ை
ொ
�கு

ப்
பு

 

விைிதயப் பற்ி
எஸ்டரதலைன் விய�ப�ர ந்டத்தை மறறும் 

ொந்ிமுத்�ைின் (விைி�ள) முக�ிய வழி��டடும் 

ொ��ளத�ய�்னது எஸ்டரதலைன் வத�தய 

அன்்�்டம் பின்பறறுவை�கும். அவவ�று ொசயவது 

பின்வருவ்னவற்ில் நமது உயர ைரங�தை 

பிரைிபலைிக�ி்து:

 �  ந�ம் ொசயயும் றவதலை மறறும் நமது குழுவில் 

றசரவைற��� ந�ம் றைரநொைடுககும் மக�ள 

 �  வ�டிகத�ய�ைர�ள, வழஙகு்னர�ள, 

ப்ி ஊழியர�ள மறறும் ந�ம் வ�ழ�ி் 

சமுை�யங�ளு்ட்ன�்ன நமது உ்வுமுத்�ள 

 �  நமது ைய�ரிப்பு�ைின் உறபத்ைி மற்ம் நமது 

ஊழியர�ைின் ஆைரவு 

“எஸ்டரதலைன் வழி” (Esterline Way) என்்�ல் என்்ன? 

“எஸ்டரதலைன் வழி” என்பது பலைம் மறறும் ொவற்ிககு 

முக�ிய ஆை�ரம�� இருக�ககூடிய, நிறுவ்னத்ைின் உயர 

ொசயல்ப�டு மறறும் உயர றநரதமய�்ன �லை�ச்ச�ரத்தை, 

நமககு நித்னவூடடுவைறகு பயன்படுத்ைப்படு�ி் ஒரு 

வ�க�ியம�கும். நமது மைிப்பு அதமப்பின் தமயக 

ொ��ளத� நம்தம ந�றம உயர ைரம�்னொசயல்ப�டு�ைில் 

தவத்துகொ��ளவது, எப்றப�தும் றநரதமய�� ந்டப்பது, 

மறறும் ந�ம் ொசயயும் அத்னத்ைிலும் பி் மக�தையும் 

சட்டத்தையும் மைிப்பது. றமலும், வ�டிகத�ய�ைர�ள, 

ஊழியர�ள மறறும் பஙகுை�ரர�தை உளை்டக�ி, நமது 

பஙகுை�ரர�ள அத்னவருககும் மைிப்புமிக�, வத�யில் 

சி்நை கூட்ட�ைிய�� இருப்பைறகு ந�ம் ொை�்டரச்சிய�� 

முயறசிக�ிற்�ம். இநை விைியில் ��ணப்படும் 

மைிப்பு�ள மறறும் ொ��ளத��ள எஸ்டரதலைன் 

வத�யின் அடித்ைைம�கும்: 

நிறுவ்னத் ைதலைவர�ைின் ந்டவடிகத��ள மூலைம��வும், 

ஊழியர�ள ொசயயும் றைரவு�ள மூலைம��வும், நமது 

விய�ப�ர நத்டமுத்�ள மறறும் உ்வுமுத்�ள 

மூலைம��வும் அன்்�்டம் நமது �லை�ச்ச�ரம் 

புதுப்பிக�ப்படடு வலுப்படுத்ைப்படு�ி்து. விய�ப�ர 

முடிவு�ளுககு வழி��டடுவைறகும் நமது நீண்்ட��லை 

ொவற்ிதய உறுைிப்படுத்துவைறகும் ந�ம் எஸ்டரதலைன் 

வழி தய நம்பியிருக�ிற்�ம். நமது மக�ள ைத்துவத்ைின் 

முக�ியப் பண்பு�ை�� இருப்ப்ன: 

 �  உயர தைரஙகள் — ந�ம் சி்நை ைய�ரிப்பு�தை 

உறபத்ைி ொசய�ிற்�ம், சி்நை மக�தை 

பணியமரத்து�ிற்�ம் மறறும் குத்கூ் முடிய�ை 

ொந்ிமுத்�ளு்டன் ந்டநது ொ��ள�ிற்�ம். இநைத் 

ைருணத்துககு அப்ப�ல் ந�ம் சிநைிக�ிற்�ம் மறறும் 

றமம்ப�டடுக��� முயறசிக�ிற்�ம், உலை�த் 

ைரத்ைிற��்ன மைிப்பித்ன அத்டவைறகு சரிய�்ன 

வத�யில் ொசயல்�தை ொசய�ிற்�ம். 

 �  குழுப்பணி மற்றும் நபநாறுப்புககூறல் — 

நத்டமுத்கற�ற் வதைவு�ைில் ந�ம் �வ்னம் 

ொசலுத்து�ிற்�ம், குத்வ�்ன ம்னப்றப�ககு்டன், 

ொவற்ிதய அத்டவைற��� ந�ம் ஒன்்�� 

பணிய�றறு�ிற்�ம், 

 �  உடபடுதைல் மற்றம் ஈடுபநாடு — நிறுவ்னத்ைிலும், 

நமது ொச�நை றைதவ�ைிலும் உத்டதமதய 

ந�ம் உணர�ிற்�ம், மறறும் மறறும் நம்தமச் 

சுற்ியுளை மக�தை மைிக�வும், நம்பவும் 

ொசய�ிற்�ம். 

 �  பயிற்்ி மற்றும் நமம்பநாடு — ஊழியர�தை 

வைரவும் ொவற்ியத்டயவும் ொசயவைற���, 

அவர�ளுககு மைிப்பித்ன வழஙகுவைற��� 

வைங�ைின் வதலையதமப்தபயும் 

உ்வுமுத்�தையும் ந�ம் நம்பியிருக�ிற்�ம். 

 �  தைிறநதை, இருவழித நதைநா்டரபு — மற்வர�ைின் 

றய�சத்ன�ளுககு ந�ம் பணிவ��வும், ைி்நை 

ம்னத்து்டனும் இருக�ிற்�ம், மறறும் சி்நை 

ைீரவு�தை உருவ�ககுவைற��� ஆற்லு்டன் 

ொை�்டரபுப்படுத்ை முயறசிக�ிற்�ம். 

பிரிவு 1: அறிமுகம் 
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ஒரு விைிதய ந�ம் ஏன் ொ��ண்டிருக�ிற்�ம்?

இநை விைிய�்னது உலைொ�ங�ிலும் எஸ்டரதலைன் 

எவவ�று விய�ப�ரம் றமறொ��ள�ி்து என்பதை 

நிரவ�ிக�ி் நிறுவ்னக ொ��ளத��ள மறறும் சட்டத் 

றைதவ�ளுக��்ன உங�ைின் வழி��டடிய�கும். நமது 

ப�ிரநது ொ��ளைப்பட்ட மைிப்பு�தை இது ொைைிவுப்ப்டப் 

றபசு�ி்து மறறும் சிலை முக�ியப் பகுைி�ைில் நமது 

ைரங�தை விைககு�ி்து.

இநை விைி ய�ருககுப் ொப�ருநதும்? 

ஊழியர�ள, றமலை�ைர�ள, அைி��ரி�ள, மறறும் 

நிரவ�� உறுப்பி்னர�ளுககு ஒறர ம�ைிரி, 

எஸ்டரதலை்னின் அத்னத்து நிதலையில் உளை 

ஒவொவ�ருவருககும் இநை விைிப் ொப�ருநது�ி்து. 

கூடடு முயறசி�ள மறறும் ந�ம் விய�ப�ரம் ொசயயும் 

அத்னத்து ந�டு�ள மறறும் சட்ட எல்தலை�தை 

உளை்டக�ி – அத்னத்து நிறுவ்ன இ்ட அதமப்பு�ளுககும் 

இது ொப�ருநதும். கு்ிப்பிட்ட கூட்ட�ண்தம மறறும் 

உளளூர ொ��ளத��ள மறறும் ொசயல்முத்�ை�ல் 

இநை விைிககு ஆைரவைிக�ப்படு�ி்து.

எநை றநரத்ைிலும் எஸ்டரதலைனுககு ொவைிறய 

நிறுவ்னத்தை பிரைிநிைித்துவப்படுத்தும்றப�து அல்லைது 

எஸ்டரதலைன் பணிதய றமறொ��ளளும் றப�து 

கு்ிப்பிட்ட ை்னிநபர�ள மறறும் நிறுவ்னங�ளுககும் 

விைி ொப�ருநது�ி்து. உை�ரணம��, நமக��� 

றவதலைொசயவைற��� நியமிக�ப்பட்ட ைற��லைி�ப் 

பணிய�ைர�ளுககும் இது ொப�ருநதும். நமது 

வ�டிகத�ய�ைர�ள மறறும் சநதை�தை த�ய�ளு�ி் 

ை்னிப்பட்ட விறபத்னப் பிரைிநிைி�ளுககும் இது 

ொப�ருநதும். ைகுைிப்ொபற், மைிப்புமிக� பிரைிநிைி�தை 

மடடுறம எஸ்டரதலைன் த�ய�ள�ி்து, நமது 

ச�ரப�� அவர�ள றவதலைொசயயும்றப�து, நமது 

ொந்ிமுத் ந்டத்தைத் ைரங�தையும் சட்டப்பூரவ 

இணக�த்தையும் அவர�ள பின்பறறுவது நமககுத் 

றைதவப்படு�ி்து. அத்னத்து வழஙகு்னர�ள 

மறறும் மூன்்�ம் ைரப்பு�ளுககு விைி�ள நீடடிக��து 

என்்�லும், நமது மைிப்பு�தை ப�ிரநது ொ��ள�ி் 

விய�ப�ரக கூட்ட�ைி�தை றைரநொைடுப்பைறகு ந�ம் 

முயறசிக�ிற்�ம்.

விைி�ைின் ைரங�ளுககு ய�ரும் விலைககுப் ொப் 

ம�ட்ட�ர�ள மறறும் உங�ள றமலை�ைறர�, CEO றவ� 

றப�ன்் ய�ரும் விைிதய மீறுவைறகு உங�தை வழி 
ந்டத்ை முடிய�து.

எஙற� எ்னது ற�ளவி�தைக ற�ட�லை�ம் அல்லைது 

�வதலை�தைத் ொைரிவிக�லை�ம்? 

விைித் ொை�்டரப�்ன ைதலைப்பு�ள பற்ி உங�ளுககுக 

ற�ளவி�ள இருநை�ல் அல்லைது விைிதய மீ்ககூடிய 

ஒரு ந்டத்தைப் பற்ி உங�ளுககுக �வதலை 

இருநை�ல், உங�ள �வதலை�ள கு்ித்து உங�ள 

றமறப�ரதவய�ைர அல்லைது ொந்ிமிமுத்�ள 

ஆறலை�ச�ரு்டன் நீங�ள விவ�ைிக�லை�ம். நீங�ள நமது 

உைவித்ொை�தலைறபசி எண்ணிலும் அதழக�லை�ம். 

கு்ிப்பிட்ட வத�ய�்னக ற�ளவி�ளுககுத் ொை�்டரபு 

ொ��ளவைற��்ன சி்நை றைரவு�தை உளைிடடு, ையவு 

ொசயது எஸ்டரதலைன் ொந்ிமுத் வைங�ைின் முழு 

அைவிலை�்ன படடியலுக��� இநை விைியின் இறுைி 
ப��த்தைப் ப�ரக�வும். 

ந�ன் றபசி்ன�ல் ஏறைனும் பின்விதைவு�ள இருககும�? 

உங�தை �வதலைககுளை�ககு�ி் பிரச்சத்ன�தை 

நீங�ள ப�ரககும்றப�து ற�ளவி�தை எழுப்புவைறகு 

உங�ைின் உைவி உண்தமயில் எங�ளுககுத் 

றைதவப்படு�ி்து. உளைபடிறய, றபசுவது 

ஒவொவ�ருவரின் றவதலையின் ஒரு பகுைிய�கும் 

மறறும் சரிய�்ன வத�யில் விய�ப�ரத்தை 

ொசயவைறகு நிறுவ்னத்துககு இது உைவும்.

நீங�ள அச்சப்ப்டககூ்ட�து. ஒரு ச�த்ைியமுளை 

விைி,ொ��ளத�, சட்டமீ்ல் பற்ி, றநரதமய��, 

நல்ொலைண்ணத்து்டன் பு��ர ொைரிவிககும் எவருககு 

எைிர��வும் மிரட்டல் விடுப்பது, பழிவ�ஙகுைல், 

பைிலைடித் ைருவதை எஸ்டரதலைன் �ண்டிப்ப�� 

ைத்ட ொசய�ி்து, அது எைிர��த் ைிரும்பி்ன�லும் 

பிரச்சத்னயில்தலை. விச�ரதணயில் ை�வல்�ள 

வழஙகும் ய�ருககும் ந�ங�ள ப�து��ப்பு 

வழஙகு�ிற்�ம். ஒரு ச�த்ைியமுளை பைிலைடிக��்ன 

�வதலை�ள பற்ி நீங�ள அ்ிநைிருநை�ல் அல்லைது 

�வதலை�ள இருநை�ல், மற் றவறு எநை விைி 
மீ்லுககு எைிர��வும் ொசயவது றப�லை நீங�ள பு��ர 

ொைரிவிக�லை�ம்.

ொந்ிமுத் முடிவு�தை 
எடுத்ைல்

ொந்ிமுத் சவ�ல்�தை எழுப்பும் 

ஒவொவ�ரு சூழநிதலைதயயும் 

விைியி்ன�ல் ைீரக� முடிய�து. சரிய�்ன 

றைரவு- ொந்ிமுத்த் றைரவு ொைைிவ�� 

இல்லை�ை ஒரு சூழநிதலைதய நீங�ள 

எைிர ொ��ண்்ட�ல், உங�தை நீங�றை 

ற�டடுகொ��ளளுங�ள:

விதைி என்ன ந்நால்கிறது?

அது கு ி்ப்ப�� ஒரு சூழநிதலைககு 

ைீரவு ��ணவில்தலை என்்�லும், அது 

ொை�்டரபுத்டயை�� இருக�ி்  ொப�துவ�்ன 

ொ��ளத��தைக ொ��ண்டிருக�ி் ை�?

இநதை விதைிகள் மற்றும் ந்றி 
மு்றகள் நபநாருநதுகின்றனவநா? 

சட்டப்பூரவ அல்லைது ஒழுஙகுமுத்த் 

றைதவ�ள இருககும் றப�து, ந�ம் 

சரி என்று உணரவதை ொசயவது 

மடடுமல்லை�மல், அவறத் பின்பறறுவது 

முக�ியம�்னை�கும். உங�ள 

றவதலை�ளுககு சட்டத் றைதவ�ள 

ொப�ருநதும� என்பது பற ி் உங�ளுககு 

உறு ைிய��த் ொைரியவில்தலை என்்�ல்; 

அல்லைது சட்டத்றைதவ�ள என்்ன என்பது 

உங�ளுககுப் புரியவில்தலை என்்�ல், ஒரு 

நிறுவ்ன வல்லு்னரு்டன் ஆறலை�சிக�வும். 

ஒரு நவ்ளிப்புறக கணநணநாட்டத்தை 

கருதைவும்: நீங�ள மைிககும் ஒருவரி்டம் 
அல்லைது ஒரு நிருபரி்டம் உங�ைின் 
ந்டத்தைதய விவரிப்பைறகு நீங�ள 
ொபருதமப்படுவரீ�ள? 

ஏநதைனும் பிற நதைரவுகள் உள்்ளனவநா? 

ொபரும்ப�லும், ஒரு ம�றறுத் ைீரவித்ன 

��ண்பது ச�த்ைியம�� உளைது – 
�ருதுைலுககு �ீழ இருக�ககூடிய 

ஒன்்ிலைிருநது இருநது றவறுபடடு 

இருககககூடிய ஒரு றைரவு.

உங�ளுககு இன்னும் ற�ளவி�ள 

இருநை�ல், றமலை�ைர அல்லைது 

ொந்ிமுத்�ள ஆறலை�ச�ர றப�ன்் 

எஸ்டரதலைன் வைங�ைில் இருநது 

உைவிதயக ற��ரவும். 



எஸ்டரதலைன் வழி வலுப்படுத்துவைில் ஒரு 

முக�ியப் பங�ித்ன றமலை�ைர�ள மறறும் 

றமறப�ரதவய�ைர�ள ொ��ண்டிருக�ி்�ர�ள. 

ஏறைனும் ைவ்�� நி�ழும�்ன�ல் அ்ிகு்ி�தை 

அவர�ள ை�ன் ொபரும்ப�லும் முைலைில் 

�ண்்ட்ிவ�ர�ள.

உங�ள றமறப�ரதவய�ைர அல்லைது றமலை�ைர 

இருநை�ல், உங�ைி்டம் ந�ங�ள எைிரப�ரப்பது: 

 –  ொந்ிமுத் ந்டத்தைக��்ன ஒரு 

உறுைிய�்ன உை�ரணத்தை அதமப்பது.

 –   உங�ள குழுவி்னரின் ொசயல்ப�டு�ள 

எஸ்டரதலை்னின் முக�ிய மைிப்பு�தை 

எப்றப�தும் பிரைிபலைிக�றவண்டும் 

என்பதை அவர�ள புரிநது ொ��ளை 

உைவுவது.

 –  விைியின் இணக�த்ைிறகு ஆைரவைிக�ி் 

பயிறசி, �ல்வி, மறறும் வைங�தை 

ஊழியருககு வழஙகுவது. 

 –  ஊழியர�ளுககு �வதலை�ள இருநை�ல் 

அவர�தை றபசுவைறகு ஊககுவிப்பது. 

 –  ைீவிரம�்ன ைவறு�ள அல்லைது 

ைவ்�்ன ந்டத்தை�ளுக��்ன பு��ர�ள 

நமது ொந்ிமுத்�ள வைங�ளுககு 

ொைரிவிக�ப்ப்ட றவண்டும் என்பதைப் 

புரிநது ொ��ளவது, உை�ரணத்துககு: 

 �  எஸ்டரதலை்னின் வணி� உரிதம 

ொ��ளத��ள, அல்லைது U.S. ITAR 

(ஆயுை ஒழுஙகுமுத்�ைில் 

சரவறைச பரிவரத்ைத்ன�ள ), 

அல்லைது பி் ொப�ருநைககூடிய 

றைசியப் ப�து��ப்பு அல்லைது 

வணி� இணக�த் றைதவ�ளுககு 

ச�த்ைியமுளை மீ்ல்�ள 

 �  பு்க�ணித்ைல் அல்லைது ைய�ரிப்பின் 

ைரத்தை அல்லைது வடிவதமப்புக 

குத்ப�டு�தை மத்த்ைல் 

 �  சநறை�ிக�ப்படு�ி் இலைஞசம் 

அல்லைது றம�சடி 

 �  நிைி அ்ிகத� அல்லைது 

விதலையி்டல் சூத்ைிரங�தை 

ப�ைிக�ககூடிய ைவறு�ள அல்லைது 

ைவ்�்ன ந்டத்தை�ள 

 �  நிறுவ்னத்ைிறகு எைிர�� அரச�ங� 

ந்டவடிகத�க��்ன ச�த்ைியத்தை 

ஏறபடுத்ைககூடிய ந்டவடிகத��ள 

அல்லைது விடுப்டல்�ள 

 �  துன்புறுத்ைல் அல்லைது நிய�யமற் 

ந்டத்துைலுக��்ன அ்ிகு்ி�ள 

றமலை�ைர�ளுக��்ன கு்ிப்பு�ள 
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உரிதம விடுப்பு�ள பற்ிய ஒரு கு்ிப்பு:

இநை உரிதம விடுப்புககு ொப�ருத்ைம�� இருக�ககூடிய 

ஒரு அரிய சூழநிதலையின் �ீழ, எஸ்டரதலை்னின் 

முைன்தம ொந்ிமுத்�ள அைி��ரி அல்லைது 

நியமிக�ப்பட்டவர, விைித் றைதவ�ளுக��்ன ஒரு 

உரிதம விடுப்தப வழங�லை�ம், அநை ம�றுப�டு நமது 

மைிப்பு�ளுககும் ொப�ருநைககூடிய சட்டத்ைிறகும் 

இதசவ�்னை�� இருநை�ல். கூட்ட�ண்தம 

இயககு்னர�ள அல்லைது ொசயல் அலுவலைர�ளுக��்ன 

உரிதம விடுப்பு�ள இயககு்னர�ைின் குழுவி்ன�ல் 

ஒப்புைல் ைரப்ப்ட றவண்டும், மறறும் ஏறைனும் 

ொப�ருநைககூடிய சட்டத்ைிறகு ஏறப உ்ட்னடிய�� 

ொவைிப்படுத்ைப்ப்டறவண்டும்.

உை�ரணம��, நலைனுக��்ன ொவைிப்பத்டய�்ன 

முரண்ப�டடித்ன நீககுவது ச�த்ைியமற்ை�� 

இருநை�ல் ஒரு உரிதமவிடுப்பு ொப�ருத்ைம�்னை�� 

இருககும், ஆ்ன�ல் அது ஒரு ப�ர�படசமில்லை�ை மறறும் 

சுைநைிரம�்ன நபரின் சி்ப்பு �ண்��ணிப்பு ஏறப�டடு்டன் 

�டடுப்படுத்ைப்படடிருக�ி்து. 
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பிரிவு 2: ்மது மதைிப்புகள் மற்றும் நகநாள்்ககள் 



்நான்று நதை்வப்படும் ந்ர நுடபமநான அனுப்புதைலுககு தையநாரிப்்ப 

இறுதைிந்யய ்நாம் முயற்்ிககிநறநாம். எனினும், ்நான்ற்ளிகக 

அஙககீகரிககப்பட்ட ்பர கி்்டககப் நபறவில்்லை. ்நான்று 

இல்லைநாமல் அனுப்பலைநாமநா? அல்லைது மநாறநாக ்நான்ற்ளிககககூடிய 

நவ்றநயனும் ்நாம் கண்டறியலைநாமநா? 

தையநாரிப்புககு ்நான்று நதை்வப்பட்டநால், அது ்நான்ற்ளிககப்பட்ட 

ஒரு ்பரநால் ்நான்ற்ளிககப்ப்ட நவணடும். இநதை வ்கயநான 

அஙககீகநாரததைிற்கு ்ிறிய அ்ளவிநலைநய ்பரகள் இருப்பநாரகள். 

்நான்றில்லைநாமல் அனுப்பககூ்டநாது, மற்றும் அநதை ்நான்றி்ன 

அ்ளிப்பதைற்கநாக நவறு யநா்ரநயனும் நதைடுவது அநதை ்பர மு்றயநாக 

அஙககீகரிககப்படடிருநதைநால் மடடுநம ந்யயப்ப்டலைநாம். அவரகள் 

இல்்லை என்றநால், அஙககீகரிககப்பட்ட ்பர வரும்வ்ர அனுப்புதைல் 

கநாததைிருககநவணடும். 
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ந�ம் வ�ககுறுைி 
அைிப்பதை 
வழஙகு�ிற்�ம்
சி்நை ைய�ரிப்புத் ைரம் 

றைதவயுளை பயன்ப�டு�ைின் பயன்படுத்துவைற��்ன 

உயர நம்ப�த்ைன்தமயுளை ைய�ரிப்பு�தை ந�ம் 

ைய�ரிக�ிற்�ம். நமது ைர நிதலை�ள ந�ம் ைய�ரிககும் 

ஒவொவ�ரு ைய�ரிப்பிலும் ந�ம் வழஙகும் ஒவொவ�ரு 

றசதவயிலும் உருவ�க�ப்படடுளைது. குறுககுவழி�ள, 

அக�த்யின்தம, ஒழுஙகுொந்ி�தைத் ைடுப்பைற��்ன 

முயறசி ொப�றுத்துகொ��ளைப்ப்ட ம�ட்ட�து.

 �  அ்னதது தைர நதை்வகளு்டன் இணஙகுவது 

மற்றும் தைர ந்யல்மு்றக்்ளப் பின்பற்றுவது. 

உங�ள றவதலைத் ைய�ரிப்பு ொப�ருநைககூடிய 

அத்னத்து விவரககு்ிப்பு�ள மறறும் றச�ைத்ன 

வத�ப்ப�டடித்னயும் நித்வு ொசயவதை 

உறுைி ொசயயுங�ள. ஒரு றப�தும் நமது ைரக 

�டடுப்ப�்ட�தை பு்நைளைறவ� அல்லைது 

ஒதுக�றவ� ொசயய�ைீர�ள.

 �  ஒரு நபநாதும் அறிக்கக்்ள 

நபநாயயநாககநாதைரீகள். அத்னத்து ஆவணங�ளும் 

துல்லைியம��வும், உண்தமய��வும் நித்வ��வும் 

இருக� றவண்டும். றைதவப்படும் ஏறைனும் 

ச�ன்று�ள அங�ீ�ரிக�ப்பட்ட நபர�ை�ல் ைய�ர 

ொசயயப்ப்ட றவண்டும்.

 �  எநதை நவநாரு பிரச்்ன்யயும் உ்டனடினயநாக 

புகநார நதைரிவிககவும். ஒருறப�தும் ஒரு 

பிரச்சத்னதய பு்க��ணிக��ைீர�ள அல்லைது 

றவறு ய�றரனும் அதைத் ைீரப்ப�ர�ள என்று 

�ருை�ைீர�ள. 

நக:

ப:
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உறபத்ைி ப�து��ப்பு 

ப�து��ப்பு, ொசயல்ப�டு மறறும் நம்ப�த் ைன்தமககு 

நமது ைய�ரிப்பு�ள வடிவதமக�ப்படடுளை்ன. பலை 

நி�ழவு�ைில், அவறத்ப் பயன்படுத்துபவர�ைின் 

நலைன் அவறத் ச�ரநைிருக�ி்து. நமது ைய�ரிப்பு�ைின் 

ப�து��ப்தப உறுைி ொசயவது ந�ம் மி�த் ைீவிரம�� 

எடுத்துகொ��ளளும் ொப�றுப்ப�கும், மறறும் வடி 

வடிவம், றமம்ப�டு மறறும் உறபத்ைில் ந�ம் ப�து��ப்தப 

முன்னுரிதயம�ககு�ிற்�ம்.

கு்ித்ை றநரத்ைில் வழஙகுைல் மறறும் துல்லைியம�்ன 

ஆவணப்படுத்ைல் 

நமது ைய�ரிப்பு�ள மறறும் றசதவ�ள ொை�்டரப�� 

உணதமத்ைன்தமக��்ன உயர ைரங�தை ந�ங�ள 

வறபுறுத்து�ிற்�ம். இதவ நமது ைய�ரிப்பு�தைப் 

பிரைிநிைித்துவப்படுத்துவது மறறும் நமது பணியில் 

துல்லைியம் மறறும் றநரதம மறறும் கு்ித்ை றநரத்ைில் 

வழஙகுவதை உளை்டககு�ி்து. 

பரஸபர நம்பிகத� 
மறறும் மரிய�தைதய 
பயிறசி ொசயைல்
ஒரு மரிய�தைககுரிய பணிச் சூழதலை பர�மரித்ைல் 

நமது உலை�ை�விய ொை�ழிலை�ைர ொை�குப்பு மறறும் 

விய�ப�ரக கூட்ட�ைி�ள விரிவ�்ன அைவிலை�்ன 

பின்புலைங�ள, �ருத்து�ள, நத்டமுத்�ள, மறறும் 

ைி்ன்�ளுககு பங�ைிக�ி்�ர�ள. முரடடுத்ை்னம��வும், 

மரிய�தைக குத்வ��வும், றவறுபடுத்துவை��வும் 

அல்லைது துன்புறுத்துவை��வும் �ருைப்ப்டககூடிய 

ொசயல்�தை ைவிரப்பைறகு ந�ம் ஒவொவ�ருவரும் 

எைிரப�ரக�ப்படு�ிற்�ம்.

—  ஒரு ொவைிப்பு் ைணிகத�ய�ைர 

ைைத்ைில் ஒரு ொபண் ஊழியர மீது 

சி்ப்பு �வ்னம் ொசலுத்துவது மறறும் 

அவரின் உ்டல் பற்ியும் அவரின் 

றை�ற்த்ைின் வத� பற்ியும் 

வழக�ம�� �ருத்துககூறுவது. 

—  ஒரு ஊழியர�ள குழு ைங�ள 

பணிககுழுவில் உளை ஒரு ஊழியதர 

றவண்டுொமன்ற் பு்க�ணிப்பது. 

அவருககு உைவி றைதவப்படும் 

றப�து அவர�ள வழங��மல் 

இருப்பது, அவரின் ற�ளவி�தைப் 

பு்க�ணிப்பது, அவரு்டன் அமரநது 

மைிய உணவு ச�ப்பி்ட மறுப்பது, 

அவரின் ை்னிப்பட்ட வ�ழகத�ப் 

பற்ி �ிசு�ிசுக�ள பரப்புவது 

மறறும் கூட்டங�ைில் அவருககு 

இத்டயூறு ொசயவது அல்லைது அவரது 

றய�சத்ன�தை விமரசிப்பது.

—  இறுைிய��த் 

றைரநொைடுக�ப்பட்டவதரக 

��டடிலும் அைி�த் ைகுைிப் 

ொபற்ிருநை றப�தும், மறொ்�ரு 

ந�டடிலைிருநை�்ன ஊழியருககு 

ைிரும்பத் ைிரும்ப பைவி உயரவு 

மறுக�ப்படுவது.

நமது விைியி்ன�ல் ைத்ட 
ொசயயப்பட்ட முத்யற் 
ந்டத்தை�ைின் உை�ரணங�ள 
பின்வரும�று:

 �  எல்லைநா ந்ரஙக்ளிலும் மகக்்ள 

மதைிப்பு்டன் ்்டததுஙகள். ச�ப் 

பணிய�ைர�ள, �ீழபணிபுரிபவர�ள, மறறும் 

றமறப�ரதவய�ைர�தையும், அவர�றை�டு 

வ�டிகத�ய�ைர�ள, வழஙகு்னர�ள, 

ஒப்பநைக��ரர�தையும் மற்வர�தையும் 

�ண்ணியத்து்டனும் மைிப்பு்டனும் ந்டத்ைவும். 

கு்ிப்பிட்ட வத�ய�்ன மரிய�தைக குத்வ�்ன 

ந்டத்துைல் சட்டத்துககுப் பு்ம்ப�்னை��வும் 

இருக�லை�ம் என்பதை �வ்னத்ைில் ொ��ளைவும். 

 �  ஒருநபநாதும், மற்றவரக்்ள 

அவமநானப்படுததைநவநா, கநாயப்படுததைநவநா 

ந்யயநாதைரீகள். மக�ள சி்ப்ப��ப் 

பணிய�ற்ககூடிய ஒரு நிய�யம�்ன மறறும் 

வசைிய�்ன பணிச்சூழதலை உருவ�ககுவைறகு ந�ம் 

அத்னவரும் ஒரு பங��றறு�ிற்�ம். ப�லைியல் 

ொை�நைரவு�ள, றவண்்ட�ை ற�லைி�ள, அல்லைது 

ொ��டுதமப்ப்டத்ைதலை உளைிடடு, எநை வத�ய�்ன 

துன்புறுத்ைலும் ொப�றுத்துக ொ��ளைப்ப்ட 

ம�ட்ட�து.

 �  பணியமரததைல், பதைவி உயரவுகள் மற்றும் 

பிற நவ்லைவநாயப்பு முடிவுகள் தைகுதைியின் 

அடிப்ப்்டயில் இருப்ப்தை உறுதைி ந்யயுஙகள். 

ந�ம் அத்னத்து ொப�ருநது�ி் றவதலைவ�யப்புச் 

சட்டங�தையும் �த்டபிடிக�ி ற்�ம். 

விண்ணப்பை�ரர�ள ைகுைியின் அடிப்பத்டயில் 

பணியமரத்ைப்ப்டவும் பைவி உயரவு 

அைிக�ப்ப்டவும் றவண்டும், வயது, ப�லைி்னம், 

இ்னம், ஊ்னம், அல்லைது மைம் றப�ன்் றவதலைககுத் 

ொை�்டரபில்லை�ைத் ை்னிப்பட்ட பண்பு�ைின் 

அடிப்பத்டயில் அல்லை. ந�ம் விய�ப�ரம் ொசயயும் 

பலை பகுைி�ைில், இவறத்ப் றப�ன்் ை்னிப்பட்ட 

பண்பு�ைின் அடிப்பத்டயில் றவதலைவ�யப்பு 

முடிவு�தை எடுப்பது றவதலைவ�யப்பு சட்டங�தை 

மீ்ியை�� இருககும்.



்நான் ஒரு நபநாறியநா்ளர மற்றும் ்நான் ஒரு ்ிககலைநான 

நதைநாழில்நுடப தைிட்டததைில் ஒரு முககியமநான 

வநாடிக்கயநா்ளருககநாகப் பணியநாற்றுகிநறன். 

ஒரு நபநாடடியநா்ளருககநாக அநதை நபநான்ற ஒரு 

தைிட்டததைில் ்ிறுவனததைில் உள்்ள மற்நறநாரு குழு 

நவ்லைந்யவதைநாக ்நான் அறிநதுநகநாணந்டன். ஒரு 

்ல்லை தைரீவி்ன வழஙகுவதைற்கநாக ்நாஙகள் இருவரும் 

்வநால்க்்ள ்நதைிககிநறநாம். தைிட்டஙகள் இரணடும் 

ஒ நர மநாதைிரியநாக இருப்பதைநால், எஙக்ளது இ்ணநதை 

நுணணறிவுக்்ள உயரததைிக நகநாள்வதைற்கநாக ்நாஙகள் 

தைகவல்க்்ளப் பகிரநது நகநாள்்ளலைநாமநா?

அது ்நாரநதைது. ்ீஙகள் நபநாடடி ்ிறுவனஙகளுககநான 

தைிட்டஙக்ளில் நவ்லை ந்யகிறரீகள், நபநாடடியநா்ளரு்டன் 

ஒரு ்ிறுவனததைின் தைனியுரி்மத தைகவல்கள் 

மு்றயற்ற வ்கயில் பகிரநது நகநாள்்ளப்படுவதைற்கநான 

ஒரு சூழ்ி்லைககு உஙக்ளின் உ்டனு்ழப்பு வழி 
வகுககலைநாம். ஏநதைனும் விவநாதைஙக்்ள மற்ற 

தைிட்டககுழுவு்டன் ந்யவதைற்கு முன்னநால், ்ீஙகள் 

சூழ்ி்லை்ய வழிகநாடடுதைலுககநாக ஒரு ந்றிமு்ற 

வ்ளதது்டன் விவநாதைிககநவணடும்.

நக:

ப:
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பணியி்டப் ப�து��ப்பு 

ப�து��ப்பில் உயர ைரங�தையும் நமது 

ொசயல்ப�டு�ைில் சி்ப்தபயும் அதமக�ிற்�ம் மறறும் 

ைங�தை ை�ங�றை ப�து��த்துகொ��ளைவும், ஊறு�ைில் 

இருநது ஒருவகொ��ருவதர ப�து��த்துக ொ��ளைவும், 

நமது ொப�றுப்பித்ன அத்னத்து ஊழியர�ளும் ப�ிரநது 

ொ��ளை எைிரப�ரக�ிற்�ம்.

ை�வல் கு்ிப்பு�ள (ைரவு) ப�து��ப்பு மறறும் 
ை்னியுரிதம

ஊழியர�ள, வழஙகு்னர�ள, அல்லைது பி் 

பஙகுை�ர�ைி்டமிருநது அவர�ளுத்டய அல்லைது 

அவர�தைப் பற்ிய ை�வல்�தை தவத்ைிருககுறப�து 

அல்லைது அவற்ின் மீது பணிய�றறும் றப�து, 

அது முத்ய��ப் ப�து��க�ப்படுவதை 

உறுைிப்படுத்ைறவண்டும். பலை ந�டு�ள ை்னியுரிதம 

மறறும் ை்னிப்பட்டத் ைரவு�ைின் ப�து��ப்புப் பற்ிய 

விரிவ�்ன சட்டங�ள மறறும் ஒழுஙகுமுத்�தை 

உருவ�க�ியுளை்ன. இநை ைரங�தைப் பின்பற் 

ைவறுவது ை்னிநபர�ளுக� ஊறு விதைவிக�லை�ம், 

வியப�ர உ்வு�தை ப�ைிக�லை�ம், மறறும் சட்டத்தை 

மீ்லை�ம். 

அ்ிவுச�ர ொச�த்து மறறும் இர�சியத் ை�வல்�தைப் 

ப�து��ப்பது 

பணியில், வழஙகு்னர�ள, வ�டிகத�ய�ைர�ள 

எஸ்டரதலைன் அல்லைது அரச�ங�த்துககு ொச�நைம�்ன 

இர�சிய அல்லைது ை்னியுரிதம ை�வல்�ளுக��்ன 

அணு�தலை நீங�ள ொ��ண்டிருக�லை�ம். 

முத்ய�்ன அங�ீ��ரம் இல்லை�மல் மறறும் ஒரு 

ொசல்லுபடிய��த்ைக� ��ரணமில்லை�மல் இர�சியம�்ன 

அல்லைது ை்னியுரிதம ை�வல்�தை பயன்படுத்துவது 

அல்லைது ொவைியிடுவது அனுமைிக�ப்ப்டவில்தலை 

மறறும் அது நிறுவ்னத்ைின் விய�ப�ரத்ைிறகு அல்லைது 

நமது வ�டிகத�ய�ைர�ள அல்லைது வழஙகு்னர�ைின் 

விய�ப�ரத்ைிறகு ஊறு விதைவிக�லை�ம்.



எஸ்டரதலைன் ொபரும்ப�லும் 

வ�டிகத�ய�ைர அல்லைது அரச�ங� 

ொச�த்துக�தை ொ��ண்டிருக�ி்து 

அவறத் ந�ம் ப�து��ப்பைற��்ன 

ஒப்பநை ரீைிய�்ன ொப�றுப்பு�தைக 

ொ��ண்டிருக�ிற்�ம். எஸ்டரதலை்னின் 

வதலையதமப்பு�தை மறறும் 

�டடி்டங�தைப் ப�து��ப்பது 

இநைத் ை�வதலையும் நம்தமயும் 

ப�து��த்துகொ��ளை உைவு�ி்து. 

�வ்னத்ைில் ொ��ளைவும்: 
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றமலும், மற்வர�ளுககு ொச�நைம�்ன அ்ிவு ச�ர 

ொச�த்துக�தை ந�ம் மைிக� றவண்டும், மறறும் 

அங�ீ��ரம் இல்லை�மல் ந�ம் அவறத் நமது 

றவதலை�ைில் பயன்படுத்ைககூ்ட�து.

 �  இரக்ியத தைகவல்க்்ளயும் அறிவு்நார 

ந்நாததைி்னயும் பநாதுகநாப்பதைற்கு அ்னததுப் 

பநாதுகநாப்புக்்ளயும் பின்பற்றவும். 

 �  இரக்ியததைன்்மககநானத நதை்வக்்ளப் 

பின்பற்றவும். இர�சியத் ை�வல் ஒப்பநைம், 

�ண்டுபிடிப்பு ஒப்பநைம், அல்லைது அது றப�ன்் 

நீங�ள த�ொய�ப்பமிடடிருக�ககூடிய எறைனும் 

ஒப்பநைங�தைநிறுவ்னத்ைில் பணிதயத் 

ொை�்டஙகுவைறகு முன் பின்பற்வும். 

சநறை�மிருநை�ல், நிறுவ்னத்ைின் ை�வதலை 

இர�சியம�்னை�� ந்டத்ைவும்.

 �  வியநாபநாரததைிற்கு “அறிநதுநகநாள்்ளத நதை்வ” 

இருநதைநால் மடடும் மற்றும் உஙகளுககு 

பகிரநது நகநாள்்ள அஙககீகநாரம் இருநதைநால் 

மடடும், இரக்ியத தைகவல்க்்ள நவ்ளியி்டவும். 

ஒரு ொசல்லைத்ைக� அ்ிநதுொ��ளவைற��்ன 

விய�ப�ரத்றைதவயில்லை�ை எவரி்டமும் 

(நமது நிறுவ்னத்ைின் ஊழியர�தை உளைிடடு) 

இர�சித்ை�வல்�தை ொவைியி்ட�ைீர�ள. நீங�ள 

நிறுவ்னத்தை விடடு ொவைி றய்ிய பி்கும் இநை 

விைி ொப�ருநதும். 

 �  தைகவ்லை நவ்ளியிடுவதைற்கநான மு்றயநான 

ந்யல்மு்றக்்ளப் பின்பற்றவும். இர�சியத் 

ை�வல்�தைப் ப�ிரநது ொ��ளவைறகு முன்்னை��, 

ஒரு ொவைிப்ப்டககூ்ட�ை ஒப்பநைத்ைில் ொபறுபவர 

த�ொய�ப்பமிடடிருக�ி்�ர� என்பதை நீங�ள 

ப�ரக� றவண்டும். 

நிறுவ்னத்ைின் ொச�த்துக�தை ப�து��ப்பது 

நிறுவ்னத்ைின் ொச�த்தையும் வைங�தையும் 

ப�து��ப்பைறகும் இநை ொச�த்துக�தை 

புத்ைிச�லைித்ை்னம��ப் பயன்படுத்துவைறகும் நமககுப் 

ொப�றுப்பு இருக�ி்து. நிைி ொச�த்துக�றை�டு, 

�டடி்டங�ள, வ��்னங�ள, அல்லைது �ணி்னி 
வதலையதமப்பு�ள உளைிட்ட ொப�ருள ொச�த்து�தையும் 

இதவ உளை்டககு�ின்்்ன.

 �  அஙககீகரிககப்பட்ட வியநாபநார 

ந்நாககஙகளுககநாக மடடும் ்ிறுவன 

ந்நாததுகக்்ளப் பயன்படுததைவும். சிலை 
நி�ழவு�ைில், �டடுப்படுத்ைப்பட்ட ை்னிப்பட்ட 
பயன்ப�டும் மடடும் அனுமைிக�ப்படும், அை�வது 
இதணயம், அல்லைது ொை�தலைறபசி றப�ன்்தவ. 
ொபரும்பகுைியில், எஸ்டரதலைன் ொச�த்து�ள 
உங�ள விய�ப�ரப் ொப�றுப்பு�ள ொை�்டரப�� 
அங�ீ�ரிக�ப்பட்ட விய�ப�ர றந�க�ங�ளுக��� 
மடடும் பயன்படுத்ைப்ப்டறவண்டும். 

 �  பநாதுகநாப்பு ்்டவடிக்கக்்ளப் பின்பற்றவும். 

இது வி்ட�முயறசிய�்ன வருத�ய�ைர றச�ைத்ன, 

மறறும் வருைல் ொசயல்முத்�ள, அல்லைது 

முக�ிய ைய�ரிப்பு�ள அல்லைது பகுைி�ைில் 

�வ்னம��ப் ப�து��ப்பித்ன பின்பறறுவதை 

உளை்டககும்.

 �  ்மது வ்லைய்மப்புகள் மற்றும் தைகவல் 

அ்மப்புக்்ள பநாதுகநாததைல்: IT ப�து��ப்பு 

றைதவ�தைப் பின்பற்வும், கு்ிப்ப�� 

ொை�தலைதூரத்ைில் றவதலைப் ப�ரககும் 

றப�து. றமலும், சட்டத்ைிறகு பு்ம்ப�்னை��, 

துன்புறுத்துவை�� அல்லைது அவமைிப்ப�� 

�ருைப்ப்டககூடிய வத��ைில் ஒருறப�தும் நமது 

அதமப்பு�தைப் பயன்படுத்ை�ைீர�ள.
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எஸ்டரதலைனுக��� றபசுவது

ஒரு ொைைிவ�்ன ொை�்டரச்சிய�்ன ை�வதலைப் 

பர�மரிப்பைற���, எஸ்டரதலைன் கு்ிப்பிட்ட 

மக�தை நிறுவ்னத்துக��� ப�ிரங�ம�� றபசுவைற� 

அனுமைிக�ி்து. நிறுவ்னத்ைின் விய�ப�ரங�ள மறறும் 

பைவி�ள பற்ி ொப�து மக�ள அ்ிநைிருப்பதை உறுைி 
ொசயவைறகு உைவு�ி்து. 

 �  எஸ்டர்லைன் ்நாரபநாக ஊ்டகஙக்ளில் நப் 

நவண்டநாம் அல்லைது நபநாது அறிக்கக்்ள 

ந்யய நவண்டநாம். ொபரும்ப�லை�்ன ஊழியர�ள 

நிறுவ்னத்துக��� ொவைிப்பத்டய��ப் றபசுவைறகு 

அனுமைிக�ப்ப்டவில்தலை. எஸ்டரதலை்னின் 

கூட்ட�ண்தம ொை�்டரபு�ள அலுவலை�ம் 

அைி��ரப்பூரவம�� பத்ைிரிகத� ொவைியிடு�தை 

வழஙகு�ி்து, ஊ்ட�த்ைிலைிருநை�்ன ற�ளவி�தை 

த�ய�ள�ி்து, மறறும் ொப�து நலைன் 

பிரச்சத்ன�ைில் நிலுதவயில் உளைவறத்ப் 

பற்ிய அ்ிகத��ளுககு ஒத்துதழக�ி்து. 

எஸ்டரதலை்ன�ல் ொை�்டரபுக��� கு்ிப்ப�்ன 

ொப�றுப்பு்டன் நியமிக�ப்படடிருநை�ல் மடடுறம 

இத்ைத�ய ந்டவடிகத�ைில் ஈடுப்டறவண்டும். 

 �  குறிப்பநாக அஙககீகரிககப்பட்ட கூட்டநாண்ம 

அதைிகநாரிக்்ளத தைவிர, ்ிதைி ்நாரநதை தைகவல்கள் 

்ிறுவனததைின் நவ்ளிநய உள்்ளவரகளுககுத 

தைருவது தை்்டந்யயப்படடுள்்ளது. ஒரு 

ொப�து நிறுவ்னம��, ந�ம் எவவ�று நிைி ச�ரநை 

ை�வல்�தை ொவைியி்ட றவண்டும் என்பதை 

நிரவ�ிக�ி் சட்டத்ைித்ன ந�ம் �த்டபிடிக� 

றவண்டும். எஸ்டரதலைன் கூட்ட�ண்தம 

அலுவலை�த்ை�ல் அங�ீ�ரிக�ப்பட்டத் 

ை்னிநபர�ள மடடும் நிறுவ்னத்ைிறகு ொவைிறய 

உளை நபர�ளுககு நிைி ச�ரநை ை�வல்�தை 

ொவைியி்டலை�ம்.

 �  ்மூக ஊ்டகஙக்்ளப் பயன்படுததும் 

நபநாது கவனமநாக இருககவும். இன்த்யத் 

ொை�ழில்நுடபத்ைில், ை�வதலை வி்னிறய��ிக� 

அல்லைது நிறுவ்னத்ைின் ச�ரப��ப் றபசுவைறகு 

அல்லைது அவவ�று ொசயய எண்ணுவைறகு 

ச�த்ைியங�ள இருப்பை��த் ொைரி�ி்து. 

ப�து��ப்ப�� இருப்பைற���, நிறுவ்னத்ைின் 

மீது அல்லைது ொை�ழில் துத் வைரச்சியின் 

மீது சமூ� ஊ்ட�ங�ைில் �ருத்துத் 

ொைரிவிப்பதைத் ைவிரக�வும். ைறறப�தைய 

றவதலைத்ைிட்டங�ள ொை�்டரப�்ன ை�வல்�தை 

ப�ிரநதுொ��ளைககூ்ட�து. றமலும், உங�ள 

அனுபவம் ொை�்டரப�� எநைொவ�ரு நபர அல்லைது 

நிறுவ்னத்தை பரிநதுதரக�ககூ்ட�து, அது 

எஸ்டரின் ஏறபிதசவ��க �ருைப்படும் என்பை�ல்.

முத்ய�்ன சமூ� ஊ்ட�ப் பயன்ப�டு 

�ம்பியில்லை�த் ொை�்டரபு�ள, வதலைத் ொை�ழில்நுடபங�ள 

மறறும் சமூ� வதலையதமப்பு ஊ்ட�ம் ஒருவர 

மறொ்�ருவரு்டன் ொை�்டரபில் இருப்பைறகும் 

றய�சத்ன�தையும் அனுபவங�தையும் ப�ிரநது 

ொ��ளவைறகும் எண்ணற் வ�யப்பு�தை வழஙகு�ி்து. 

உங�ள பணியி்ட ை்னிப்பட்ட �ம்பியில்லை� ச�ை்னங�ைின் 

பயன்ப�டு மறறும் இதணய சமூ� வதலைதமப்புத் 

ொை�ழில்முத் ைீரம�்னம், ொப�றுப்பு மறறும் 

மற்வர�தைக �ருதுவதைத் ��டடு�ி்து என்பதை 

நீங�ள எப்றப�தும் உறுைி ொசயய றவண்டும்.

 �  உஙகள் தைனிப்பட்ட மற்றும் நதைநாழில்மு்ற 

வநாழக்க்்ளத தைினததைனியநாக 

ஆன்்லைனில்்வயுஙகள். உங�ள பைவி 
அல்லைது ைறறப�தையத் ைிட்டங�தை உங�ைின் 

ை்னிப்பட்ட பைிவு�ைில் கு்ிப்பிடுவதைத் 

ைவிருங�ள. 



எஸ்டரதலை்னில் கு்ிப்பிட்டத் 

ை்னிநபர�ள நிறுவ்னத்ைின் ச�ரப�� 

பரப்புதர ந்டவடிகத��ைில் 

ஈடுபடுவைறகு அனுமைிக�ப்படுவ�ர�ள. 

விைியின் இநைப் பகுைி 
ஊழியர�ைின் ை்னிப்பட்ட அரசியல் 

ந்டவடிகத�தயக கு்ிக�ி்து, 

விய�ப�ரம், அைன் ஊழியர�ள, 

அல்லைது வ�டிகத�ய�ைர�ளுககு 

பலைன்ைரககூடியை�� எண்ணத்ைிறகு 

நிறுவ்னம் ஆைரவைிககும். அரசியல் 

ந்டவடிகத�ககு அல்லை. 

கு்ிப்பு:
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 �  அர்ியல் ஈடுபநாட்்டத தைனிப்பட்டதைநாக 

்வததுகநகநாள்்ளவும். நிறுவ்னம் நிைியுைவி 
அைிக�ம் ந்டவடிகத�யில் ஈடுபடுவதைத் 

ைவிர, உங�ள ை்னிப்பட்ட றநரத்ைில் மடடும் 

அரசியல் மறறும் சமுை�ய ந்டவடிகத��ைில் 

ஈடுபடுத்ைிகொ��ளவைறகு உங�தைக 

�டடுப்படுத்ைிகொ��ளைறவண்டும். பணிறநரத்தை 

அரசியல் ந்டவடிகத��ளுக� பயன்படுத்ை�ைீர�ள 

மறறும் பணியில் இருககும்றநரத்ைில் அரசியல் 

��ரணங�ளுக��� நிைி ைிரட்டறவ� அல்லைது 

அரசியல் றவடப�ைர�தை விைம்பரப்படுத்ைறவ�
ொசயய�ைீர�ள. 

 �  எஸ்டர்லைன் ்ிதைிகள் அல்லைது ந்நாததுகக்்ள 

ஈடுபடுததைநாதைரீகள். நிறுவ்னத்ைின் �டடி்டங�ள, 

உப�ரணம், நிைி�ள அல்லைது ொச�த்துக�தை 

ஏறைனும் அரசியல் �டசிப் பலைன்ொபறுவைற���, 

பிரச்ச�ரத்ைிற���, அல்லைது ொை�ண்டு 

றந�க�ங�ளுக��� பயன்படுத்துவைறகு முன்்ன�ல் 

நீங�ள ஒப்புைல் ொப்றவண்டும். றமலும், நீங�ள 

ஒப்புைல் ொபற்ிருநை�ல் ைவிர, நிறுவ்னத்ைின் 

நிைிதய அல்லைது நிறுவ்னத்ைின் ொபயரில் அரசியல் 

அல்லைது ொை�ண்டு பங�ைிப்பு�தை ொசயய�ைீர�ள. 

 �  உஙகள் தைனிப்பட்ட அர்ியல் 

்்டவடிக்ககளுககு ஆதைரவு தைருவதைற்கநாக 

எஸ்டர்லைனில் உஙக்ளின் பதைவி்யப் 

பயன்படுததைநாதைரீகள். உை�ரணம��, ஒரு 

கு்ிப்பிட்ட வத�யில் ஒரு றந�க�த்ைிற��� 

பங�ைிப்பைறகு அல்லைது வ�க�ைிப்பைறகு 

றமலை�ைர�ள ஊழியர�தை வறபுறுத்ைககூ்ட�து. 

 �  நதைநாழில்து்ற்ய ஈடுபடுததுகிற நபநாதுவநான 

கருததுகக்்ளத தைவிரககவும். நிறுவ்னத்ைித்னப் 

பற்ி, நமது வ�டிகத�ய�ைர�ள பற்ி, அல்லைது 

ொை�ழில்துத்ப் பற்ி உங�ள றவதலையின் ஒரு 

பகுைிய�� நீங�ள அங�ீ�ரிக�ப்படடிருநை�ல் ைவிர, 

உங�ள �ருத்து அல்லைது எநைொவ�ரு ை�வதலையும் 

ைருவது சி்ப்ப�்னைல்லை. 

 �  பதைிவுககநாக எழுதைவும். இதணயத்ைில் எழுைப்படும் 

பலை விஷயங�ள ஆண்டு�ளுககுப் பின்்னரும் 

அணு�ப்ப்டலை�ம். சிலை றநரங�ைில், ஒரு சிறு, 

ொைரிநை குழுவுக��� எண்ணப்பட்ட ஒரு �ருத்து 

எைிரப�ர�ை ப�ரதவய�ைர�ளுக��்ன அைன் 

வழிதய� ��ணலை�ம். 

சமுை�ய ந்டவடிகத�ள, அரசியல் ஈடுப�டு மறறும் 

அரசியல் பங�ைிப்பு�ள 

ஒரு ை்னிப்பட்ட குடிம�்ன�� குடிதம விவ��ரங�ைில் 

மறறும் அரசியல் ந்டவடிகத��ைில் ஈடுப்ட 

ஊககுவிக�ப்படு�ி்ரீ�ள. எ்னினும், நீங�ள அத்ைத�ய 

விவ��ரங�ைில் ஈடுபடும்றப�து, நீங�ள �ண்டிப்ப�� 

ஒரு ை்னிப்பட்ட நபர�� மடடுறம ஈடுப்டறவண்டும், 

நிறுவ்னத்ைின் ஒரு பிரைிநிைிய�� அல்லை. உங�ைின் 

பணி ொப�றுப்பு�ைில் ைதலையிடுவை�� இல்லை�மல் 

உங�ள ந்டவடிகத��ள இருப்பதை நீங�ள 

ப�ரத்துகொ��ளைறவண்டும். கு்ிப்பிட்ட ொை�ண்டு 

��ரணத்தை நிறுவ்னம் றமறொ��ண்ளும்றப�து, 

உங�ைின் ை்னிப்பட்ட ஈடுப�டடுககு நிறுவ்னத்ைின் 

ஆைரவு இருககும் என்று நீங�ள �ருைககூ்ட�து.
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றநரதம மறறும் 
ொந்ிமுத் 
ந்டத்தைதயப் 
பயன்படுத்துவது 
விய�ப�ர உபயங�தை வழஙகுவது அல்லைது அைிப்பது 

(பரிசு�ள, ொப�ழுதுறப�ககு�ள, மறறும் விருநறை�ம்பல்) 

மிைம�்ன மைிப்பிலை�்ன பரிசு�ள அல்லைது 

நிய�யம�்ன விருநறை�ம்பல் மறறும் ொப�ழுது 

றப�ககு�ள முத்ய�்னை��வும் விப�ர உ்வுக��்ன 

நல்ொலைண்ணத்ைின் வத�ய�� உருவ�க�ப்ப்டலை�ம். 

எ்னினும், அது இநை உப�யங�ள வழங�ப்பட்ட 

சூழநிதலை�தைக �ருத்ைில்ொ��ளவதும் நல்லை 

ைீரம�்னத்தை பயன்படுத்துவதும் முக�ியம�கும். 

அைி�ப்படிய�்ன அல்லைது ப�ட்ட�்ன பரிசு�ள, 

ொப�ழுதுறப�ககு�ள அல்லைது விருநறை�ம்பதலை 

பயன்படுத்துவைன் மூலைம் விய�ப�ரத்தைப் 

ொபறுவைற��்ன றை�ற்த்தைத் ைவிரக� 

விரும்பு�ிற்�ம். அவவ�று ொசயவை��த்  

றை�ன்றுவது நமது நம்ப�த்ைன்தம மறறும்  

சநதையில் மைிப்பித்னயும் ப�ைிக�லை�ம்.

 �  வியநாபநார உபயஙக்்ள மு்றயநாகப் 

பயன்படுததைவும். ொப�துவ�� விய�ப�ர உபயங�ள 

நிய�யம�்னை��வும், மிைம�்னை��வும், அடிக�டி 

அல்லை�ைை��வும் இருக�றவண்டும் - ஒரு மிைம�்ன 

விதலையுளை உணவ�த்ைில் ஒரு ச�ப்ப�டு அல்லைது 

ஒரு பரிசு. றமலும், விய�ப�ரத்ைின் றப�து அதவ 

ொப�துவ�� வழங�ப்படு�ின்்்ன – உை�ரணம��, 

கூட்டத்ைின் றப�து மைிய உணவு – அைற��்ன ஒரு 

நி�ழவ�� இல்லை�மல். எ்னினும், “நிய�யம�்னது” 

என்பது சூழநிதலை�ள அடிப்பத்டயிலை�்னது. 

ையவு ொசயது நல்லை விய�ப�ரத் ைீரம�்னத்தைப் 

பயிறசிொசயயவும், ஒரு விய�ப�ர உபயம் 

முத்ய�்னை� இல்தலைய� என்பது ொைரியவில்தலை 

என்்�ல் உங�ள றமறப�ரதவய�ைர அல்லைது 

ொந்ிமுத்�ள ஆறலை�ச�ரி்டம் விய�ப�ர 

உபயத்தை வழஙகுவைறகு முன் வழி��டடுைதலைக 

ற�ளுங�ள.

 �  நரநாககப் பரிசுகள் அல்லைது நரநாககததைிற்கு 

்மமநான்வ தை்்ட ந்யயப்படுகின்றன. பரிசு 

அடத்ட�ள, பரிசு ச�ன் ி்ைழ�ள அல்லைது றசமிப்புப் 

பத்ைிரங�ள றப�ன்்ொர�க�த்ைிறகு சமம�்னதவ 

விய�ப�ர உபயங�ளுககு முத்ய�்னதவயல்லை.

 �  நதை்வப்படும்நபநாது ஒப்புதைல் நபறுஙகள். 

விய�ப�ர உ்வின்றப�து மைிப்புளை எதையும் 

வழஙகுவைறகு அல்லைது அைிப்பைறகு முன் 

உங�ளுககு ஒப்புைல் இருப்பதை உறுைி 
ொசயது ொ��ளளுங�ள. சிலை நி�ழவு�ைில், 

எழுத்துப்பூரவம�்ன ஒப்புைல் உங�ளுககுத் 

றைதவப்ப்டலை�ம். றமலும், உளளூர 

வழக�த்ைிறகும் சட்டத்ைிறகும் ைிட்டமி்டப்பட்ட 

ொசலைவு முத்ய�்னை�� இருப்பதை உறுைி ொசயது 

ொ��ளளுங�ள.

 �  “இதைற்கு பிரதைிபலைனநாகஅது” என்கிற 

சூழ்ி்லை்ய தைவிரககவும். ொபறுபவரின் 

விய�ப�ரத் ைீரம�்னத்ைில் ை�க�த்தை 

ஏறபடுத்துவைற��்னை�� றை�ன்்ககூடிய 

ஏறைனும் பரிசு�ள, ொப�ழுதுறப�ககு�ள, 

அல்லைது விரும்றை�ம்பதலை வழங��ைீர�ள. 

வ�ஙகுைல் அல்லைது விறபத்ன முடிவு�ைில் 

இது ைிரும்ப அவர�ளுககுக ��ட்டப்பட்ட சலுத� 

என்று றை�ன்்ககூடிய, ஒத்ைிருக�ககூடிய 

ொப�ழுதுறப�ககு�ள அல்லைது பரிசு�தைத் 

ைவிரக�வும்.

 �  அ்னதது ந்லைவுக்்ளயும் மு்றயநாக 

ஆவணப்படுததைவும். பரிசு�ள, ொப�ழுதுறப�ககு�ள, 

மறறும் விரும்றை�ம்பல் ொசலைவு�ள நமது 

புத்ை�ங�ைில் முத்ய��ப் பைிவு ொசயயப்ப்ட 

றவண்டும்.ொசலைவு�தை ஒரு றப�தும் மத்க�றவ� 

ைவ்��க கு்ிப்பி்டறவ� ொசயய�ைீர�ள.
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ஒரு வநான் கணகநாட்ியில் லைநாஜிஸடிகஸஸு்டன் 

ஒரு வநாரம்ந்லைவு ந்யநதைன். அதைன் 

பிறகு, ்மது வநாடிக்கயநா்ளரநான, வநான் 

கணகநாட்ியின் ஏற்பநாட்டநா்ளரக்ளி்டமிருநது 

ஒரு சுமநாரநான மதைிப்புள்்ள ஒரு கடிகநாரத்தை 

்நான்நபற்நறன். ்நான் இநதைப் பரி்் ்ிரநாகரிகக 

நவணடுமநா? 

அது ்நாரநதைிருககிறது. உஙகள் நமற்பநார்வயநா்ளர 

அல்லைது ஒரு ந்றிமு்றகள் ஆநலைநா்ரு்டன் 

விவநாதைிகக துவஙகுஙகள். முடிவி்ன பநாதைிகககூடிய 

பல்நவறு மநாறுபநாடுகள் உள்்ளன, கடிகநாரததைின் 

மதைிப்பறிநது வநாடிக்கயநா்ளர நதைநா்டரபநான 

முடிநவடுககும் பதைவியில் ்ீஙகள் இருககிறரீக்ளநா 

என்பது வ்ர. குறிப்பிட்ட ்ிகழவுக்ளில், பரி்ி்ன 

்வததைிருப்பது ஏற்கததைககதைநாக இருககலைநாம். 

மற்றவற்றில், ்ரியநான ்்டவடிக்க அ்மதைியநாக 

மறுததுவிடுவது அல்லைது பரி்ி்னத தைிரும்ப 

அ்ளிததுவிடுவது அல்லைது அவமநானப்படுததுவ்தை 

தைவிரப்பதைற்கநாக, ஒரு நதைநாணடு கநாரணததைிற்கநாக 

அ்தை ்ன்நகநா்்ட அ்ளிதது விடுவது அல்லைது 

்ிறுவனததைின் பரிசுச்கீடடில் ஒரு பரி்நாக அ்தைப் 

பயன்படுததுவது. 

நக:

ப:

வணி� உபயங�தை ஏறபது 

ய�றரனும் ஒருவருககு முத்யற் வத�யில் ை�க�ம் 

ஏறபடுத்துவதை ைவிரப்பது முக�ியம�்னை�கும் 

என்பை�ல், நமது விய�ப�ர ைீரம�்னத்ைில் ை�க�ம் 

ஏறபடுத்துவை�� றை�ன்றும் எதையும் ஏறபதை, ந�ம் 

ஒவொவ�ருவரும் மறுக�றவண்டும். நீங�ள ஏறறுக 

ொ��ண்டு ப�குப�டில்லை�மல் இருக�லை�ம் என்று நீங�ள 

நம்பி்ன�லும் இது ை�ன் உண்தம.

 �  ்நாம் ்ியநாயமநான பரிசுகள் மற்றும் நபநாழுது 

நபநாககி்ன அனுமதைிககிநறநாம் – ‘நிய�யம�்னது’ 
என்பது சி்ிை�்ன ஏறை� ஒன்று என்று ொப�ருள – 
ஒரு கு்ிப்பு அல்லைது சமூ� உபயம், ொப�துவ�� 

நிறுவ்னத்து்டன் விய�ப�ரம்ொசயவது ொை�்டரப�� 

வழங�ப்படுவது. ஏறைனும் விய�ப�ர ொப�ழுது 

றப�ககு�ள அல்லைது பரிசு�ள – ஒரு �ட்டத்ைில் 

அது சும�ர�்ன ொசலைவ�� றசரககூடும்  

என்்�லும். - ப�ட்ட�� இருக�ககூடியது அல்லைது 

அடிக�டி வழங�ப்படுவதை மறுக�வும். 

 �  கலைநாச்நாரச சூழ்லைக கருதைவும். நமது ொச�நைக 

�லை�ச்ச�ரம் அல்லைது ந�டடிறகு ொவைிறய 

விய�பரம் ொசயயும்றப�து, எது முத்ய�்னது 

என்பதை புரிநதுொ��ளை கூடுைல் வழி��டடுைல் 

உங�ளுககுத் றைதவய� என்பதைக �ருைவும். 

 �  உறுதைியநாகத நதைரியவில்்லை என்றநால், 

மறுததுவிடுஙகள். நீங�ள கு்ிப்ப�� மறுக� 

றவண்டியது: 

 �  ொர�க�ம் அல்லைது ொர�க�த்ைிறகு சமம�்னது.

 �  ச�ை�ம�்ன ந்டத்தைக��்ன முயறசி�தை 

உளை்டக�ி, முத்யற்ை��த் றை�ன்று�ி் 

எநை ொவ�ரு சலுத�யும்.
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இலைஞசம் மறறும் ஊழல் 

ந�ம் றநரதமய�� விய�ப�ரத்தை ந்டத்து�ிற்�ம் மறறும் 

நமது விய�ப�ரத்ைின் ொவற்ி நமது ைய�ரிப்பு�ள மறறும் 

றசதவ�ைின் சி்ப்பித்ன ச�ரநைிருக� றவண்டும் 

என்று நம்பு�ிற்�ம். இலைஞசம் ைருைல் மறறும் பி் 

ஊழல் ொசயல்ப�டு�ள நமது உலைொ�ங�ிலும் உளை 

ொசயல்ப�டு�ைில் முற்ிலும் ைத்ட ொசயயப்படடுளைது. 

எஸ்டரதலைன் இலைஞசங�தை, பணத்தை, அல்லைது 

றவறு பி் முத்யற் ொசலுத்துைல்�தை, 

உளளூர நத்டமுத் அல்லைது பி் உணரப்படு�ி் 

பழக�ங�தைக �ருத்ைில் ொ��ளை�மல் வழங�றவ� 

அல்லைது ொசலுத்ைறவ� ொசயவைில்தலை. சி்ியை��, 

முத்யற் ொசலுத்துைல்�ை�� இருக�ி், அரச�ங� 

அைி��ரி�ை�ல் ொசயயப்படும் ஒரு வழக�ம�்ன 

ந்டவடிகத�தய துரிைப்படுத்துவைற��� ொசயயப்படு�ி், 

அனுசரதண ொசலுத்துைல்�தையும், (“�ிரீஸ 

ொசலுத்துைல்�ள”) ந�ம் அனுமைிப்பைில்தலை. உங�ைின் 

றந�க�ங�ள றமன்தமய�்னை�� இருநை�லும், அதவ 

எவவ�று றை�ன்றும் என்பதை �ருை றவண்டியது 

முக�ியம�்னை�கும். இலைஞசத்ைிற��்ன �ருத்து நமது 

மைிப்பித்ன றசைப்படுத்ைககூடும். 

 �  அ்னதது இலைஞ்ததைிற்கு எதைிரநான 

்ட்டஙக்்ளயும் பின்பற்றவும். இலைஞசம் 

என்பது எல்லை� இ்டங�ைில் என்்�லும், ந�ம் 

விய�ப�ரம் ொசய�ி் இ்டங�ைில், ொபரும்ப�லும் 

சட்டவிறர�ைம�்னது. யு.எஸ ொவைிந�டடு ஊழல் 

நத்டமுத்�ள சட்டம் மறறும் யு.ற�. இலைஞச 

சட்டம் பி் ந�டு�ைில் றமறொ��ளைப்படும் 

ந்டவடிகத��ைிலும் றைசிய எல்தலை�தைக 

�்டநது நீள�ி்து. இலைஞசத்ைிற��்ன ைண்்டதண�ள 
�டுதமய�்னதவ, அது நிறுவ்னத்துககும் 

ஈடுபடடுளை ை்னிநபர�ளுககும் சட்டப்பூரவ 

�்டப்ப�டடித்னக ொ��ண்டிருக�ின்்்ன.

 �  எஸ்டரதலை்னின் ஒரு வ�ஙகும் முடிவுககு 

ஒத்ைிருககும் ஏறைனும் வழங�ல் – கு்ிப்ப�� 

நீங�ள அநை முடிவின் ஒரு அங�ம�� 

இருநை�ல். 

 �  பண மைிப்புககு அைி�ம�்ன பரிசு�ள 

மறறும் ொப�ழுதுறப�ககு�ள. உங�ளுககு 

வழங�ப்படடிருப்பைன் மைிப்பத்ன 

அ்ிநது ொ��ளவைற��� ை�வல்�தை 

றச�ரிப்பது அவசியம�்னை�� இருக�லை�ம் - 

உை�ரணத்துககு, நீங�ள ஒரு விதைய�டடுப் 

றப�டடிககு அதழக�ப்படு�ி்ரீ�ள அல்லைது 

ஒரு ப�டடில் ஒயின் ொபறு�ி்ரீ�ள. மைிப்ப�்னது 

மி� அைி�ம் என்்�ல், அநை வழங�தலை 

நிர��ரியுங�ள அல்லைது பரிசித்னத் ைிரும்ப 

அனுப்பவும். 

 �  �்டன் ஏறப�டு அல்லைது உங�ள 

நிறுவ்னத்துக��� இநை விய�ப�ரத்தை 

ொசயை ஒருவருக��� �்டன் ொசலுத்துைல். 

(இது அங�ீ�ரிக�ப்பட்ட நிைி நிறுவ்னங�ை�ல் 

ொசயயப்படும் சநதைக �்டன்�தை இது 

கு்ிக�வில்தலை.) 

 �  பரிவரத்ைத்ன ொசலுத்துைல்�ள, அல்லைது 

பணங�ள வழஙகு்னர�ை�ல் வழங�ப்படுவது. 

அத்ைத�ய வழங�ல்�ள உங�ள 

றமறப�ரதவய�ைர அல்லைது ொந்ிமுத்�ள 

ஆறலை�ச�ரி்டம் ொைரிவிக�ப்ப்ட றவண்டும்.

 �  வழஙகு்னர�ள அல்லைது பி் விய�ப�ரக 

கூட்ட�ைி�ைி்டமிருநை�்ன இலைவச அல்லைது 

ைளளுபடி ைய�ரிப்பு�ள அல்லைது றசதவ�ள.



இலைஞச எைிரப்பு விைி�ள மி�வும் 

�டுதமய�்னதவ. அற்ன� நி�ழவு�ைில், 

வழங�ப்படுவைன் மைிப்பு சி்ியறை� 

ொபரியறை� அல்லைது எஸ்டரதலைனுககு 

சி்ிைைவு பலைன்மிக�றை� என்பது பற்ி 
�வதலையில்தலை. சலுத� எைிரப�ரப்பு்டன் 

ொசயயப்பட்ட�ல் அல்லைது ைிரும்ப 

அைற��்ன விய�ப�ரப் பயன் இருககும் 

என்�ி் நம்பிகத� இருககும�்ன�ல், அது 

மைிப்பித்னப் பற்ிக �வதலைப்ப்ட�மல் 

இலைஞசம��க �ருைப்படும். 

இலைஞசம் நி�ழவது:

 –  மைிப்புளை எதுவும், அது 

ொைரியககூடியறை� அல்லைது 

�ண்ணுககுத் ொைரிய�ைறை� 

 –  வழங�ப்படும்றப�து, வ�ககுறுைி 
ைரப்படும்றப�து, ற��ரப்படும்றப�து, 

ற�ட�ப்படும்றப�து, அல்லைது 

ஏற�ப்படும்றப�து 

 –  றநரடிய�� அல்லைது இத்டத்ைர�ர�ள 

மூலைம�� 

 –  அரச�ங� அைி��ரி�தை உளைிடடு, 

ஆ்ன�ல் அவர�ள மடடும் 

ை்னிச்சி்ப்ப�� அல்லை�மல், நம்பிகத� 

மறறும் ொப�றுப்புப�்ன நிதலையில் 

இருக�ம் ஒருவதர வறபுறுத்தும் 

றந�க�ங�ளுக���, 

 –  முத்யற் வத�யில் 

ொசயல்படுவைற��� அல்லைது அவரது 

விருப்பத்தை சம�ை�்னம் ொசயது 

ொ��ளவைற��� 

 –  அல்லைது பயத்ன ஏறபது முத்யற்து 

என்�ி் அ்ிவு்டன் 

எஸ்டரதலை்னில், ஒரு முத்ய�ற் 

பயத்ன எைிரப�ரத்து ைரப்படும் மைிப்புளை 

எதையும் ைருவதை ந�ம் ைத்டொசய�ிற்�ம் – 
உை�ரணம��, நம்பிகத�ய�்ன நிதலையில் 

உளை ஒருவதர தூண்டுவை�� 

மறறும் அவர�ைின் ொப�றுப்பு�தை 

சம�ை�்னப்படுத்ைிக ொ��ளவத்்��்ன 

ொப�றுப்பு.

இலைஞசத்தை அங�ீ�ரித்ைல் 
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 �  “இலைஞ்ம்” என்பது விரிவநாக 

விவரிககப்படடுள்்ள்தைப் புரிநது 

நகநாள்ளுஙகள். இலைஞசம் என்பது றநரடிறய�்ன 

ொசலுத்துைல்�ள அல்லைது ொர�க�ப் பரிசு�ளுககும் 

சறறு அைி�ம�்னது. வழக�த்ைிறகு ம�்�்ன 

ைளளுபடி�ள, இலைவசப் பயணம், அைி�ப்படிய�்ன 

விருநறை�ம்பல் மறறும் ொப�ழுதுறப�ககு, ��ர 

அல்லைது பணத்ைிற��்ன �்டன், றபசுவைற��்ன 

�ட்டணம், அல்லைது ஆறலை�சத்னக��்ன 

ஒப்பநைங�தை றப�ன்் மைிப்புளை எதையும் 

வ�ஙகுவதை உளை்டககு�ி்து – கு்ிப்ப�� இதவ 

வணி� ரீைிய�்ன பயன்�தைப் ொபறுவைற���ப் 

பயன்படுத்ைப்ப்டலை�ம். 

 �  அரசு அதைிகநாரிகளு்டன் உஙகள் 

இ்்டவி்னக்ளின் நபநாது மிகவும் கவனமநாக 

இருககவும். அரச�ங� அைி��ரி�ளுககு மைிப்புளை 

எதையும் வழஙகுவைறகு அல்லைது ைருவைறகு 

– உங�ளுயம் அல்லைது உங�ைின் விறபத்னப் 

பிரைிநிைிதய அல்லைது உங�ளுக��� ொசயல்படும் 

ஒரு ஆறலை�ச�தரத் ைடுப்பைற��� கு்ிப்ப�்ன 

�ண்டிப்ப�்ன விைி�தை கு்ிப்பிட்ட பலை ந�டு�ள 

ொ��ண்டிருக�ின்்்ன. 

 �  ்ீஙகள் ஒரு “அர்நாஙக அதைிகநாரி்ய” 

்கயநாள்கிறரீகள் என்ப்தை ்ீஙகள் 

அறிநதைிருப்ப்தை உறுதைி ந்யயுஙகள். சிலை 

ந�டு�ைில், ஆடசி முத் றப�ன்் நிறுவ்னங�ைில் 

விய�ப�ரங�தை ந�ம் த�ய�ள�ிற்�ம். இநை 

நிறுவ்னங�ைில் நீங�ள த�ய�ளும் றமலை�ைர�ள 

“அரச�ங� அைி��ரி�ள” றப�ன்று நீங�ள ந்டத்ை 

றவண்டும், அவர�ைி்டம் கு்ிப்ப�� �வ்னம�� 

இருக� றவண்டும். 



 —  றவதலை றநரம் மறறும் வருத�ப் பைிவு 

புளைிவிவரங�ள 

 —  ைய�ரிப்பு பரிறச�ைித்ைல் அல்லைது 

ச�ன்று�ள 

 — ொசலைவு அ்ிகத��ள 

 — வ�டிகத�ய�ைர பில்லைிஙகு�ள 

 —  விதலைப்படடியல்�ள மறறும் 

அனுப்புைல் ஆவணங�ள 

இதவயும் �ருைப்படு�ி் 

ஆவணங�ை�கும்:

 —  உங�ள �ணி்னியில் இருக�ம் 

விய�ப�ர மின்்னஞசல்�ள 

 —  கூட்டத்ைின் றப�ை�்ன த�யி்ன�ல் 

எழுைப்பட்ட கு்ிப்பு�ள 

 —  றவதலைவ�யப்புப் பைிவு�ள 

 —  ஒரு நிறுவ்ன ொம�தபல் ச�ை்னத்ைில் 

இருககும் விய�ப�ரத் ொை�்டரபு�ள 

 —  பல்றவறு �ணி்னி அதமப்பு�ைில் 

தவக�ப்படடிருககும் ைரவு�ள – எ.��., 

ERP, CRM, HRIS 

 —  ொப�்ியியல் வதரப்டங�ள மறறும் 

கு்ிப்பு�ள 

நிறுவ்னப் பைிவு�ை�� ந�ம் 
�ருதும் சிலை கூறு�ைின் சிலை 
உை�ரணங�ள இஙற�: 
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 �  ஒருநபநாதும் இலைஞ்த்தை ஏற்கநாதைரீகள். 

“இலைஞசம்” என்பது றமதசக�டியில் 

ைரப்படும் பணம் அல்லைது பி் மத்மு�ப் 

பயன்�ள – விய�ப�ரத்துககு ம�ற்�� ஒரு 

வ�ஙகுபவருககு விறபத்னய�ைர ைரும் ஒரு 

முத்யற் ைளளுபடி றப�ன்்தவ. இது ஒரு 

வத� இலைஞசறம, இது சட்ட விறர�ைம�்னது. 

உங�ளுககு ய�றரனும் இலைஞசம் ைநை�ல், அதை 

மறுத்துவிடுங�ள மறறும் உ்ட்னடிய�� அதை 

உங�ள றமறப�ரதவய�ைர அல்லைது ொந்ிமுத் 

ஆறலை�ச�ரி்டம் ொைரிவியுங�ள. 

 �  ந்ரடியநாக ந்யவதைற்கு ்ீஙகள் 

தை்்டந்யயப்பட்ட ஒன்்ற ம்றமுகமநாக 

ந்யய முயற்்ிககநாதைரீகள். நீங�ள 

அனுமைிக�ப்ப்ட�ைவற்ிறகு ந்டவடிகத��ள 

எடுப்பைறகு விறபத்னப் பிரைிநிைி�ள அல்லைது 

இத்டத்ைர�ர�ளுககு அ்ிவுறுத்ை�ைீர�ள. அறை 

றப�ன்று, ஒரு அரச�ங� அைி��ரிதய நியமிக� 

நீங�ள ைத்ட ொசயயப்பட்ட�ல், அநை அைி��ரியின் 

குடும்பைிலைிருநது ய�தரயும் நியமிக� நீங�ள ைத்ட 

ொசயயப்படு�ி்ரீ�ள. 

 �  ்மது எதைிரபநாரப்புக்்ள விற்்பனப் 

பிரதைி்ிதைிகள், ஆநலைநா்கரகள், தைரகரகள் 

அல்லைது ்ிறுவனததைிற்கநான ந்யல்படும் 

நவறு பிற தைரப்புகளுககுத நதைநா்டரபு 

படுததுஙகள். ொபரும்ப�லை�்ன இலைஞச எைிரப்பு 

சட்டங�ள நமககும் நம் ச�ரப�� ொசயல்படும் 

மூன்்�ம் ைரப்பு�ளுககும் ொப�ருநதும் நமது 

ொ��ளத�தய அல்லைது சட்டத்்டைித்ன மீறும் 

ஒரு ந்டவடிகத�தய எடுப்பைறகு ய�தரயும் 

ற�ட��ைீர�ள. நீங�ள மூன்்�ம் ைரப்பு�தை 

�ண்��ணித்து அல்லைது உதரய�டி்ன�ல், 

இலைஞசம் நி�ழவைற��்ன அ்ிகு்ி�தை 

�வ்னம�� �ண்��ணிக�வும். சிலை நி�ழவு�ைில், 

அவர�ைின் ைவறு�ள அல்லைது இலைஞசம் 

ொ��டுத்ைைற��� நீங�ள ை்னிப்பட்ட வத�யில் 

ொப�றுப்ப�க�ப்படுவரீ�ள.

துல்லைியம�்ன ொை�்டரபு�ள மறறும் பைிவு�ள 

அத்னத்து ொை�்டரபு�ள மறறும் பைிவு�ள 

துல்லைியம��வும், உண்தமய��வும், 

ொை�ழில்முத்ய��வும் தவக�ப்ப்ட றவண்டும். 

பைிவு�ள பத்ைிரம�� பர�மரிக�ப்ப்டறவண்டும் மறறும் 

பைிவு மீட்டல் ொ��ளத��ைின் படி ��ப்ப�க�ப்ப்ட 

றவண்டும். 

ொைரிநறை� அல்லைது முற்ிலும் �வ்னக குத்வ��றவ� 

ஒரு ொப�யய�்ன பைிதவ உருவ�க��ைீர�ள. 

எதைறயனும் மத்ககும் விைம�� பைிவு�தைத் 

ைிருத்ைறவ� அல்லைது மத்க�றவ� ொசயய�ைீர�ள. 

ஒரு பைிதவ நீங�ள ம�ற் விரும்பி்ன�ல், ஒரு 

அங�ீ�ரிக�ப்பட்ட ொசயல்முத்தய பின்பறறுவதை 

உறுைி ொசயயுங�ள அை்ன�ல் ம�ற்மும் அைன் 

அடிப்பத்டக ��ரணங�ளும் ஆவணப்படுத்ைப்படடு 

ஒப்புைல் அைிக�ப்ப்டலை�ம். 

ஒரு ஊழியரின் ை்னிப்பட்ட ைரதவ நிறுவ்னம் 

ைக�தவத்ைிருத்ைல், றவதலைவ�யப்புக ற��ப்பு�ள 

மறறும் மின்்னணு ொை�்டரபு�ள சிலை ந�டு�ைில் 

முற்ிலும் ஒழுஙகுப்படுத்ைப்படடுளை்ன. இநை 

ஒழுஙகுப்படுத்ைல்�ள மைிக�ப்ப்ட றவண்டும்.



சிறு ொை�த��தை உளைிட்ட�லும் 

கூ்ட, நிைிப்பைிவு�தைப் ொப�யப்பித்ைல் 

மி�க �டுதமய�்னை�� ந்டத்ைப்படும். 

ஒரு $50 பிதழ நமது நிைி �ணக�ில் 

நிறுவ்னத்ைின் ஒடடுொம�த்ை 

வ�யப்பு�ைில் ொபரிை�� இருக��து. 

அறை சமயம் $50-ஐ மத்ப்பது 

ொபரிை�� இருக�லை�ம். 

கு்ிப்பு:
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நிைிப் பைிவு�ளுக��்ன றநரதம 

நமது இயககுைல்�ள மறறும் ொசயல்ப�டு�ள பற ி் ந�ம் 

றநரதமய��வும் ஒைிவு மத்வின் ி் இருக�ிற்�ம். 

நமது நிைி அ ி்கத��ள, புத்ை�ங�ள, மற்ம் 

பைிவு�ள, அது ொபரியை��றவ� அல்லைது சி் ியை��றவ� 

இருநை�லும், அத்னத்து பரிவரத்ைத்ன�ைின் 

உண்தமய�்னத்ைன்தமதய துல்லைியம�� 

பிரைிபலைிக�ின்்்ன. 

 �  ்ிறுவனததைின் கணககு ்வப்புகநகநாள்்ககள் 

மற்றும் ந்யல்மு்றகள். நமது 

பஙகுை�ரர�ள மறறும் அரச�ங� 

மு�தம�ளு்டன் ொசயதுளை ை�க�ல்�ைின் 

அ்ிகத��தைஉளை்டக�ிநிறுவ்னத்ைின் 

நிைிப்பைிவு�ள விய�ப�ர முடிவு�தை 

எடுப்பைற���வும் ொவைிப்பு் அ்ிகத��தைத் 

ைய�ரிக�வும் நிறுவ்னத்ைின் அத்னத்து 

நிதலை�ைிலும் இருநது ொை�குக�ப்பட்ட 

நிைிப் பைிவு�தை நிறுவ்னத்ைின் நிரவ��ம் 

நம்பியுளைது எஸ்டரதலைன் றைதவ�ள 

மறறும் ொப�துவ�� ஏற�ப்பட்ட �ணககுதவப்பு 

ொ��ளத��ள (GAAP) உ்டன் ந�ம் ை�வல்�தைப் 

பைிவிடு�ிற்�ம், ைக�தவக�ிற்�ம் மறறும் 

அ்ிகத�ப்படுத்து�ிற்�ம். 

 �  ்ிதைி ்நாரநதை பரிவரததை்னக்ளககநாக மு்றயநான 

ஆவணஙக்்ள வழஙகவும். உை�ரணம��, 
ொசலைவு அ்ிகத��ள முத்ய�்ன இரசீது�ளு்டன் 
ஆைரவைிக�ப்ப்ட றவண்டும். 

 �  ம்றததைல், நபநாயப்பிததைல், அல்லைது மூடி 

ம்றப்பதைில் ஈடுப்டநாதைரீகள். நிைி விவ��ரங�ள 

ொை�்டரப�்ன றநரதமயின்தம முற்ிலும் ைத்ட 

ொசயயப்படடுளைது. நிைி�ள அவற்ின் ஆவண 

றந�க�ங�ளுக��� மடடும் பயன்படுத்ைப்ப்ட 

றவண்டும். எஸ்டரதலைன் நிைிதய “குழப்பத்ைில்” 

தவத்ைிருப்பது அல்லைது நமது புத்ை�ங�ள மறறும் 

பைிவு�ைில் “பைிவுொசயய�மல் தவத்ைிருககும்” 

நிைி ஒருறப�தும் முத்ய�்னை�� இருக��து. 

 �  கவனமநாகவும் துல்லைியமநாகவும் இருககவும். நிைி 
ப்பைிவு�ள ொை�்டரப�்ன அத்னத்து ை�வல்�ளும் 

சரிய�� இருப்பைில் �வ்னம�� இருக�வும். 

சிறு பிதழ�ள கூ்ட – உை�ரணத்ைிறகு, ERP 

பைிவு�ைில் பிதழ�ள அல்லைது விடுவிப்பு�ள கூ்ட 

ொசலைவுத் ை�வதலை உருவ�க�லை�ம் – அது ஒரு 

��லைக�ட்டத்ைில் றசரநது வி்டலை�ம். நித்வு்�ை 

அல்லைது பிதழய�்னப் பைிவு�ள ைீவிரம�� ைவ்�� 

வழிந்டத்ைலை�ம் மறறும் றநரதமயின்தமக��்ன 

றை�ற்த்தை உருவ�க�லை�ம். 



உங�ள றவதலைக��்ன �்டதம�ைில் 

ை்னிப்பட்ட பலைன், ந்டவடிகத� 

அல்லைது உ்வுமுத்�ள 

ைதலையிடும்றப�து அல்லைது 

ைதலையிடுவை��த் றை�ன்றும்றப�து 

ஒரு நலைனுக��்ன முரண்ப�டு 

நி�ழ�ி்து. உங�ள றவதலையின் 

ொப�றுப்பு�தை கு்ிகற��ளபடியும் 

நிய�யம��வும் ந்டத்துவதை 

சிரமப்படுத்து�ி் அல்லைது 

ச�த்ைியமில்லை�மல் ொசய�ி் உங�ள 

ை்னிப்்டப்்ட நலைன்�ள கு்ிப்பது பற்ி 
கு்ிப்ப�� நீங�ள �வ்னம் ொசலுத்ை 

றவண்டும்.

நலைன் முரண்ப�டு 
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 �  குடும்ப உறுப்பினரக்்ள ஈடுபடுததும் 

முரணபநாடுக்்ளத தைவிரககவும். 

பின்வருவ்ன எல்லை�ம் ச�த்ைியமுளை நலைன் 

முரண்ப�டு�ை�கும் மறறும் அதவ நிரவ��த்ைிறகு 

ொவைியி்டப்ப்டறவண்டும், அை்ன�ல் அதவ 

ைீரக�ப்படும்:

 »  உங�ள குடும்ப உறுப்பி்னர அல்லைது நீங�ள 

பழ�ககூடிய அல்லைது ஒரு ை்னிப்பட்ட 

உ்வு தவத்ைிருக�க கூடிய ஒருவதரப் 

பற்ிய றவதலைவ�யப்பு முடிவு�தை 

றமறப�ரதவயிடுவது அல்லைது முடிவித்ன 

றமறொ��ளவது 

 »  உங�ள குடும்ப உறுப்பி்னர அல்லைது ஒரு 

ொநருங�ி ை்னிப்பட்ட உ்வுமுத்க ொ��ண்்ட 

ஒருவர நிறுவ்னத்ைில் பணிய�ற்ி்ன�ல், 

ஊழியர ைரவுக��்ன அணு�தலைக 

ொ��ண்டிருப்பது, அல்லைது றவதலைவ�யப்பு 

அல்லைது இழப்பபீடடு முடிவு�ைின் மீது 

அைி��ரத்தைக ொ��ண்டிருப்பது அல்லைது 

ை�க�த்தைக ொ��ண்டிருப்பது. 

 »  நீங�ள, உங�ள குடும்பம் அல்லைது 

நீங�ள ொநருக�ம�்ன உ்வுமுத்தயக 

ொ��ண்டிருக�ககூடிய ஒருவர ஏறைனும் 

ை்னிப்பட்ட நலைத்னக ொ��ண்டிருகத�யில், 

எஸ்டரதலைத்னப் பிரைிநிைித்துவப்படுத்துவது 

 �  ஆதைநாரத நதைரவில், வி்லைகநகடபு 

வழஙகல்க்ளில், மற்றும் ஒப்பநதை நபரஙக்ளில் 

உயர ந்றிமு்றத தைரஙக்்ள ்ி்றவு 

ந்யயவும். நமது ொசயல்ப�டு, ைரம், மறறும் 

வழங�ல் றைதவ�தை நித்வு ொசய�ி் 

ொப�ருட�ள மறறும் றசதவ�தை மடடும் ந�ம் 

வ�ஙகுறவ�ம். நமது வழஙகு்னர�ைில் றப�டடிதய 

ந�ம் ஊககுவிக�ிற்�ம் மறறும் குத்நை ொம�த்ை 

விதலையில் ைகுைி ொபற் வழஙகு்னர�ைி்டமிருநது 

ந�ம் வ�ஙகு�ிற்�ம். 

நலைனுக��்ன முரண்ப�டு மறறும் முத்யற் 

ொசல்வ�ககு

நமது முடிவு எடுத்ைலுக��்ன றநரதம பற்ி எநைக 

ற�ளவியும் இருக�ககூ்ட�து. வ�டிகத�ய�ைர�ள, 

வழஙகு்னர�ள, றப�டடிய�ைர�ள, மறறும் 

ஊழியர�தை நிய�யம�� த�ய�ளவைற��்ன ஒரு 

�்டப்ப�டு நமககு இருக�ி்து. விய�ப�ர முடிவு�தை 

எடுக�ி் அல்லைது ை�க�ம் ஏறபடுத்து�ி் நிதலையில் 

உளை எவரும் உண்தமய�� இருக�ககூடிய 

அல்லைது �ருைககூடிய, ச�த்ைியமுளை ை்னிப்பட்ட 

நலைனுக��்ன முரண்ப�டு�ளுககு எச்சரிகத�ய�� 

இருக�றவண்டும். அறைறப�ன்று, நமககு ை்னிப்பட்ட 

வத�யில் பலை்னைிககும் என்் றப�ைிலும், நிறுவ்னத்ைின் 

நலைன்�ளுககு எைிர�� ொசயல்ப்ட�மல் இருப்பைறகு ந�ம் 

எைிரப�ரக�ப்படு�ிற்�ம். 

 �  பிரச்்னககுரியதைநாக இருககககூடிய 

நவ்ளிப்புற நவ்லைவநாயப்பி்னத 

தைவிரககவும். நிறுவ்னத்துககு ொவைிறய 

இரண்்ட�வது றவதலையில் பணிய�ற்ிக 

ொ��ண்டிருககும் ஊழியர�ள அதவ 

எஸ்டரதலைனு்ட்ன�்ன ைங�ைின் பணிதய அது 

முரண்ப�டு ஏறபடுத்ை�மல் இருப்பதை உறுைி 
ொசயயறவண்டும். ச�த்ைியமுளை முரண்ப�டு�ள 

உளை்டககுவது றவதலைத்ைிட்டங�ள, 

உறபத்ைித்ைி்ன் குத்ைல், அல்லைது 

இர�சியம�்ன மறறும்/அல்லைது ை்னியுரிதம 

நிறுவ்னத் ை�வல்�தை ொவைியிடுவது அல்லைது 

பயன்படுத்துவது. நீங�ள றப�டடிய�ைர அல்லைது 

வழஙகு்னரின் நிறுவ்னத்து்டன் றவதலைொசயய 

முடிய�து. நலைனுக��்ன முரண்ப�டு�தைத் 

ைவிரக�, ொவைிப்பு் றவதலை ொப�துவ�� உங�ள 

றமறப�ரதவய�ைர�ல் முன்கூடடி றய மறுஆயவு 

ொசயய றவண்டும். 

 �  ஒரு முரணபநாடடி்ன உருவநாககககூடிய 

முதைலீடுக்்ளத தைவிரககவும். இது 

உளை்டககுவது றப�டடிய�ைரி்டம், ொை�ழில் 

கூட்ட�ைியி்டம் அல்லைது வழஙகு்னரி்டம் ஒரு 

�ணிசம�ம்ன நிைி நலைத்னகொ��ண்டிருப்பது. 



ந�ங�ள மி�வும் ைகுைியுளை றவதலைக��்ன விண்ணப்பை�ரர�தை றவதலைக�மரத்ை 

விரும்பு�ிற்�ம் மறறும் சி்நை விறபத்னய�ைர�ளு்டனும், வழஙகு்னர�ளு்டனும், 

கூட்ட�ைி�ளு்டனும் றவதலைொசயய விரும்பு�ிற்�ம். ைரத்தைக ��டடிலும் ை்னிப்பட்ட 

உ்வுமுத்�ள ��ரணம�� முடிவு�தை எடுப்பது நமது விய�ப�ரத்தை பலைவ்ீனப்படுத்தும் 

மறறும் நமது பணிச் சூழதலை ப�ைிககும். 

ஆட�தை நிரவ�ிப்பது அல்லைது முடிவு�தை றமறொ��ளவைற��்ன பைவி�ைில் 

இருககும் ஒவொவ�ரு ஊழியரும் இநைப் பகுைியில் எங�ைின் எைிரப�ரப்பு�தை 

புரிநதுொ��ளைறவண்டும். ஒரு வ�யப்புளை விண்ணப்பை�ரு்டன், ஏறைனும் ஊழியரு்டன் 

அல்லைது ஒரு ொை�ழில் கூட்ட�ைியு்டன் உங�ளுககு எநை வத�ய�்ன ை்னிப்பட்ட 

உ்வுமுத்�ளும் இருநை�ல், உ்ட்னடிய�� உ்வுமுத்ப்பற்ி நீங�ள உங�ள 

றமறப�ரதவய�ைர அல்லைது ொந்ிமுத் ஆறலை�ச�ரி்டம் ொைரிவிக�றவண்டும். நலைனுககு 

முரண�்னை�� இருக�லை�ம் அல்லைது இருப்பை�� நிறுவ்னம் ைீரம�்னிக�ி் ஏறைனும் 

முடிவு�ைில் இரநது உங�தை நீங�ள அ�ற்ிக ொ��ளவைறகு எைிரப�ரக�ப்படு�ி்ரீ�ள. 

எஸ்டரதலைன் �ண்றண�ட்டம் 
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 �  ்ிறுவனததைிற்கு பலைன்ளிககிற 

வநாயப்புகளுககநான தைனிப்பட்ட பய்ன 

எடுககநாதைரீகள். உங�ள பணியில் நிறுவ்னத்ைின் 

நலைன்�தை றமம்படுத்துவைறகு நீங�ள 

எைிரப�ரக�ப்படு�ி்ரீ�ள. ஒரு றவதை, உங�ள 

றவதலையின் ஒரு பகுைிய��, எஸ்டரதலைனுககு 

பலை்னைிக�ி் ஒரு வ�யப்பு கு்ித்து நீங�ள 

அ்ிநை�ல், நிறுவ்னத்ைின் ொசலைவில் அநை 

வ�யப்புக��்ன ை்னிப்பட்ட பயத்ன நீங�ள 

எடுக�ககூ்ட�து.

 �  நவ்ளிப்புற நதைநாழில்மு்ற ்்டவடிக்கக்்ள 

நவ்ளியி்டவும். நீங�ள ஒரு ம�ந�டடில் 

றபசறவண்டும் என்்�ல், ஒரு �டடுதரதய 

ொவைியி்ட றவண்டும் என்்�ல், அல்லைது ஒரு 

ொை�ழில்துத் குழுவில், அல்லைது இயககு்னர�ள 

குழுவில் றசதவய�ற் றவண்டுொமன்்�ல், 

உங�ள றமறப�ரதவய�ைர அல்லைது 

ொந்ிமுத்�ள ஆறலை�ச�ரி்டம் ொைரிவியுங�ள. 

சூழநிதலைதய நிறுவ்னம் மறுஆயவு ொசயது, 

உங�ள பங�ித்னத் ொைைிவுப்படுத்ைி, உங�ள 

ஈடுப�டடுககு ஒப்புைல் அைிப்பை� றவண்்ட�ம� 

என்பதைத் ைீரம�்னிககும். 

 �  ஏநதைனும் முரணபநாடுக்்ள நவ்ளியிடடு 

அ்தைத தைரீகக ப் பணியநாற்றவும். உங�ைி்டம் 

ஒரு உண்தமய�்ன நலைனுக��்ன முரண்ப�டு 

இருப்பை�� நீங�ள �ண்்ட்ிநை�ல், அல்லைது 

ஒரு முரண்ப�்ட��க �ருைப்ப்டககூடிய ஒரு 

சுழலைில் நீங�ள ஈடுபடடிருநை�ல், அதை 

ொவைியிடுவைறகும் அதை ைீரப்பைறகு 

பணிய�ற்வும் நீங�ள எைிரப�ரக�ப்படு�ி்ரீ�ள. 



நிறுவ்னத்ைின் வ�டிகத�ய�ைர�ள, 

வழஙகு்னர�ள, றப�டடிய�ைர�ள 

மறறும் ஊழியர�ளு்டன் நிய�யம�� 

த�ய�ளவைற��்ன ஒரு �்டப்ப�டு 

ஒவொவ�ருவருககும் உளைது. 

த�ய�ளவது, மத்த்ைல், சலுத�த் 

ை�வலைின் ைவ்�்னப் பயன்ப�டு, 

ொப�ருள உண்தமயின் ைவ்�்ன 

எடுத்துதரத்ைல், அல்லைது றவறு பி் 

நிய�யமற் நத்டமுத்யி்ன�ல் 

மறொ்�ருவதர நிய�யமற் 

வத�யில் பயன்படுத்ைிக 

ொ��ளைககூ்ட�து.

நிய�யம�்ன 
த�ய�ளுைலுக��்ன கு்ிப்பு
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 �  நபநாடடியநா்ளரகளு்டநான ்நதைிப்புகள் 

அபநாயகரமநான்வ என்பதைில் எச்ரிக்கயநாக 

இருஙகள். றப�டடிககு எைிர�்ன விவ�ைங�ள ஒரு 

ச�ை�ரண அதமப்பு�ைில் மறறும் இருைரப்பும் 

சட்டத்தை மீறு�ி் எண்ணமில்லை�மல் 

இருப்பது்டன் இருக�லை�ம். நீங�ள ொை�ழில்துத் 

நி�ழவு�ள அல்லைது றப�டடிய�ைர�ளு்டன் 

கூட்டங�ைில் �லைநது ொ��ண்்ட�ல், றநரதமய�்ன 

றப�டடிக��்ன சட்டத்ைின் றைதவ�தை நீங�ள 

உணரநைிருப்பதை உறுைி ொசயதுொ��ளளுங�ள. 

றப�டடித் ைதலைப்பு�ள மீது விவ�ைத்தை ொை�்டங� 

முயறசித்ை�ல், உதரய�்டதலை உ்ட்னடிய�� 

முடித்துக ொ��ண்டு, உங�ைின் றமறப�ரதவய�ைர 

அல்லைது ொந்ிமுத்�ள ஆறலை�ச�ரி்டம் 

ொைரிவிக�வும்.

 �  மு்றயநான வழிக்ளில் மடடும் நபநாடடித 

தைகவ்லை ந்கரிககவும். நமது றப�டடிய�ைர�ள 

பற்ி ை�வல்�தை றச�ரிப்பது முத்ய�்னை�� 

இருக�லை�ம், அது சட்டப்பூரவம��வும் 

முத்ய��வும் ொசயயப்ப்டறவண்டும். 

உங�தை ஒரு றப�தும் ைவ்��க ��டடிக 

ொ��ளை�ைீர�ள அல்லைத்து சட்டத்துககு பு்ம்ப�்ன 

அல்லைது ொந்ிமுத்யற் முத்�தைப் 

பயன்படுத்ை�ைீர�ள. ய�றரனும் உங�ளுககுப் 

றப�டடித் ை�வல்�தைத் ைநை�ல் அது முத்யற் 

வத�யில் ொப்ப்படடிருககும் என்று உங�ளுககுத் 

ொைரிநை�ல் அல்லைது சநறை�ம் இருநை�ல், 

அதை மறுத்துவி்டவும் அல்லைது நி�ழதவ பு��ர 

ொைரிவிக�வும். 

சட்டங�ள மறறும் 
ஒழுஙகுமுத்�ளு்டன் 
இணக�ம் 
நிய�யம�்ன றப�டடி 

ந�ம் வணி�ம் ொசயயும் ொபரும்ப�லை�்ன ந�டு�ள 

றப�டடிதய நிய�யம�்னை��வும் றநரதமய�்னை�கும் 

இருப்பதை உறுைி ொசயவைற��� சட்டங�தை 

வடிவதமத்துளை்ன. 

ொப�துவ�� ொச�ன்்ன�ல், றப�டடிதயத் ைடுக�ககூடிய 

ஒப்பநைங�தை றப�டடிய�ைர�ளு்டன் ொசயது 

ொ��ளைககூ்ட�து. அறை றப�ன்று, ந�ம் ஒரு றப�தும் 

ொந்ியற் அல்லைது சட்டத்துககுப் பு்ம்ப�்ன 

முத்�தை நம்மு்டன் றப�டடியிடும் நிறுவ்னங�ள 

பற்ி ை�வல்�தை றச�ரிக� பயன்ப்டத்ைககூ்ட�து 

 �  நபநாடடியநா்ளரக்ள்டன் நபநாடடி அல்லைது 

தைனிஉரி்மத தைகவல்க்்ள பகிரநது 

நகநாள்்ளநாதைரீகள். றப�டடிககு எைிர�்ன 

ஒத்துதழப்பிற��்ன குற்ச் ச�டடுக�ளுககு 

றப�டடிய�ைர�ளு்டன் ை�வல்�தைப் ப�ிரநது 

ொ��ளவது வழி வகுககும். நமது ொபரும்ப�லை�்ன 

அம்சங�தை இர�சியம�� தவத்துகொ��ளவது 

சி்நைை�கும். ஒரு குத்துமைிப்பு விைிய��, ஒரு 

விறபத்ன சிறற்டடில் அச்சி்ட�ை அல்லைது ஒரு 

வரத்ை� ��டசியில் ��ட்ட�ை ஒன்த் ய�ரு்டனும் 

விவ�ைிக��ைீர�ள. அது விதலை�ள ொை�்டரப�்ன 

ைதலைப்பு�ள, ைளளுபடி அட்டவதண�ள, 

ொசலைவு�ள, வழஙகு்னர�ள, வ�டிகத�ய�ைர�ள, 

ைய�ரிப்பு�ள, பிர�நைியங�ள, சநதை�ள, உறபத்ைி 
அைவு�ள, அல்லைது விறபத்னக��்ன விைி�ள 

மறறும் நிபநைத்ன�தை உளை்டககும்.
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உள ை�வல்�ள மறறும் ஸ்ட�க பரிவரத்ைத்ன�ள 

உள ை�வல் மீது வரத்ை�ம் ொசயவது சட்டத்ைிறகு 

பு்ம்ப�்னது மறறும் எஸ்டரதலைன் ொ��ளத�தய மீ்ிய 

ொசயலை�கும். அது ைீவிரம�்ன பின்விதைவு�தை இரண்டு 

நிறுவ்னங�ளுககும் ஈடுபடடுளை ை்னிநபர�ளுககும் 

விதைவிககும்.

 �  எஸ்டர்லைன் பற்றி உள் தைகவல் உஙகளுககு 

நதைரியும் நபநாது வரததைகம் ந்யயநாதைரீகள். 

உங�ளுககு அரத்ைமுளை ொப�துவ�்னைல்லை�ை 

ை�வல் ொைரியும் என்�ி் றப�து நிறுவ்னத்ைின் 

பஙகு�தை வ�ங�றவ� விற�றவ� ொசயய�ைீர�ள. 

 �  யநாநரநாடும் உள் தைகவல்க்்ள பகிரநது 

நகநாள்்ளநாதைரீகள். நமது நிறுவ்னம் பறறு அல்லைது 

ொப�துத்துத் நிறுவ்னங�ள பற்ி விய�ப�ரத்ைில் 

முத்ய�்ன வத�யில் அங�ீ�ரிக�ப்படடிருநை�ல் 

ைவிர, ொப�துவ�்னைல்லை�ை ை�வல்�தை 

ொவைியி்ட�ைீர�ள. நீங�ள ை�வதலை ப�ிரநது 

அைன் அடிப்பத்டயில் ய�றரனும் வரத்ை�ம் 

ொசயை�ல், “ொவகுமைியைித்ைலுக��� (tipping)” 

நீங�ள ொப�றுப்ப�க�ப்படுவரீ�ள.

 �  மற்நறநாரு ்ிறுவனததைின் உள் தைகவல்கள் 

பற்றி உஙகளுககுத நதைரிநதைநால் வரததைகம் 

ந்யயநாதைரீகள். அவவப்றப�து, எஸ்டரதலை்னில் 

உங�ள றவதலையின் ஒரு பகுைிய�� பி் 

நிறுவ்னங�ள பற்ிய உள ை�வல்�தை நீங�ள 

அ்ிநைிருக�லை�ம். உங�ளுககு அரத்ைமுளை 

ொப�துவ�்னைல்லை�ை ை�வல் ொைரியும் என்�ி் 

றப�து பி் ொப�துத்துத் நிறுவ்னங�ைின் 

பஙகு�தை வ�ங�றவ� விற�றவ� ொசயய�ைீர�ள. 

உங�ள முைலீடடு முடிவு�தைக �டடுப்படுத்து�ி் 

உள ை�வல்�ள இருக�ி்ை� என்று உங�ளுககு 

ற�ளவி�ள இருநை�ல், உங�ள றமறப�ரதவய�ைர 

அல்லைது ொந்ிமுத்�ள ஆறலை�ச�ரி்டம் றபசுவதை 

உறுைி ொசயயுங�ள. ையவு ொசயது அைி��ரி�ள மறறும் 

இயககு்னர�ள அவர�ைின் கு்ிப்பிட்ட பைவி�ளுககு 

ஏறப ை்னி உள வரத்ை�க ொ��ளத�ககு உடபடு�ி்�ர�ள 

என்பதை உறுைி ொசயயுங�ள. 



உள் தைகவல் என்றநால் என்ன? ஊழியரக்ளின் பஙகு வநாஙகுதைல் தைிட்டததைிற்கு 

எவவநாறு இது நபநாருநதும்?

நபநாதுவநாக அறியப்பட்டநால், ்ிறுவனததைில் 

பஙகுக்ளில் உண்மயநான பநாதைிப்்ப 

ஏற்படுததும் எநதைநவநாரு தைகவலும், 

உதைநாரணததைிற்கு: 

 –  நபநாதுவநாக அல்லைநாதை விற்்னத தைகவல் 

அல்லைது பிற ்ிதைி தைரவுகள் 

 –  அலுவலைகப் பணியநா்ளரில் குறிப்பி்டததைகக 

மநாற்றும் 

 –  ் ட்டப்பூரவ ்்டவடிக்க அல்லைது 

அர்நாஙக வி்நார்ணயின் துவககம் 

அல்லைது முடிவு

எஸ்டர்லைன் பற்றி அல்லைது நவறு ்ிறுவனம் 

பற்றி இநதை வ்கயநான தைகவல்கள் இருநதைநால், 

பஙகு வரததைகததைில் ஈடுப்டநவண்டநாம்.

உள் வரததைக கவ்லைகள் பஙகு வநாஙகும் 

தைிட்டததைின் ்ி்லையநான ந்யல்பநாடடி்ன 

பநாதைிககககூ்டநாது – அதைநாவது, வநாடிக்கயநான 

மற்றும் வழககமநான வநாஙகுதைல் முடிவுகள் 

முன்கூடிநய மற்றும் கநாலைப் நபநாககில் 

ந்யயப்பட்ட்வயநாகும். எனினும், உஙகளுககு 

எஸ்டர்லைன் நதைநா்டரபநாக உள் தைகவல்கள் 

இருககும் என்று ்ீஙகள் ்ம்பினநால், உஙகள் 

பஙநகற்பி்ன அதைிகரிப்பது அல்லைது 

பஙகுக்்ள விற்பது நபநான்ற உஙகள் தைிட்டப் 

பஙநகற்பில் அல்லைது பஙகு உரி்மயில் எநதை 

மநாற்றத்தையும் ந்யயககூ்டநாது. 

நக: நக:

ப: ப:
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இவறறுககு ஏறறுமைிக �டடுப்ப�டு�ள 

ொப�ருநதும்: 

— வன்நபநாருள் 

— நமன்நபநாருள் 

— ஆதைரவு உபகரணம் 

— ந்நாதை்ன உபகரணம்

— மநாதைிரிகள் 

— ந்யல் வி்ளககத நதைநாகுதைிகள் 

—  எழுததுப்பூரவமநாக இருநதைநால், 

நதைநாழில்நுடபத தைரவு, மின்னணு 

ஒலைிபரப்புகள், - உ்ரயநா்டல்கள், 

வ்ரப்டஙகள் அல்லைது 

பு்கப்ப்டஙகள் 

—  நதைநாழில்்டபம், எல்்லைக்்ளக 

க்டநது எடுததுச ந்ல்லைப்படும் 

நமநா்பல் நபநான்கள், மற்றும் 

நலைப்்டநாப்கள்.

ஒரு ொை�ழில்நுடப ஏறறுமைிய�்னது 

ஒரு ொை�ழிலைடநடபத் ை�வல்�ள 

ஒரு ொவைிந�டடு நபருககு அல்லைது 

நிறுவ்னத்துககு அனுப்பப்படும்றப�து 

நி�ழ�ி்து – அல்லைது சிலை றநரங�ைில் 

யு.எஸ.ஸில் துவங�ியை�� 

இருநை�ல் ஒறர ந�டடில் மறொ்�ரு 

நபருககு அனுப்பப்படும்றப�து. 

ஒரு ொை�ழில்நுடபத் ை�வல் 

றநரடிய��றவ� அல்லைது ொை�தலைறபசி, 
ொை�தலைந�ல், ன்்னஞசல், வழக�ம�்ன 

அஞசல், அல்லைது பி் முத்�ைில் 

எப்படி அனுப்ப்ப்பட்ட�லும் இது 

உண்தமய�கும்.

உங�ளுககுத் ொைரியும�?
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ஏறறுமைி�ள, இ்ககுமைி�ள மறறும் வணி� இணக�ம் 

முக�ிய வ�ன்ொவைி மறறும் ப�து��ப்புத் ைய�ரிப்பு�ைின் 

பணிய�றறும் ஒரு உலை�ை�விய நிறுவ்னம��, 

சரவறைச வணி�த்ைிற��்ன ஒரு சிக�லை�்ன உலை�ில் 

நம் உடபடு�ிற்�ம். இது மி�வும் �டடுப்படுத்ைப்பட்ட 

பகுைி. ஏறறுமைி அல்லைது இ்ககுமைிக �டடுப்ப�டடுத் 

ை�க�ங�ளு்ட்ன�்ன சூழல்�தை எவவ�று அங�ீ�ரிப்பது 

என்பதை நீங�ள அ்ிநது ொ��ளைறவண்டும், அைன் 

பி்கு அத்னத்து ொப�ருநது�ி் விைி�ள மறறும் 

ஒழுஙகுமுத்�ளு்டன் எவவவ�று இணக�ம�வது 

என்று நீங�ள முற்ிலும் பரிச்சயப்ப்ட�ை நிறுவ்ன 

வைங�ளு்டன் றவதலை ொசயயறவண்டும். 

 �  வணிக இணககததைிற்கநானத தைன்்ம்ய 

்ீஙகள் புரிநது நகநாள்ளுஙகள்: வணி� 

இணக�ம் முக�ியத் ொை�ழில் நுடபங�ள, 

ொை�ழில்நுடப ைரவு�ள, ொமன்ொப�ருள கு்ியபீடு, 

உப�ரணம், ை�வல்�ள, மறறும் றசதவ�தை 

ொவைி றைசங�ளுககு அல்லைது ொவைிந�டு�ளுககு 

ொவைிந�டடுக ொ��ளத� மறறும் றைசிய 

ப�து��ப்புக ��ரணங�ளுக��� ொவைியிடுவதை 

�டடுப்படுத்தும் ஒழுஙகுமுத்�தை 

உளை்டககு�ி்து. வணி� இணக�ம் 

ொை�்டரப�்ன பிரச்சத்ன�ை�� உளை்டஙகுவ்ன: 

உரிமப்படுத்ைல், சட்ட எல்தலை மறறும் வத�ப்ப�டு, 

ைத்டொசயயப்பட்ட ைரப்பு சரிப�ரத்ைல், ைிதசத் 

ைிருப்புைலுக��்ன ஆபத்து, மறறும் ொை�ழில்நுடபத் 

ைரவு ம�ற்ம். 

 �  ஒரு ஏற்றுமதைியநாக எது கருதைப்படுகிறது 

என்கிற ந்நாககததைி்ன புரிநது நகநாள்ளுஙகள். 

“ஏறறுமைி�ள” விரிவ�� வதரயறுக�ப்படடுளை்ன 

மறறும் அது ைய�ரிப்பு�தை அனுப்புவது மறறும் 

ை�வல்�தை ம�றறுவது ஆ�ிய இரண்த்டயும் 

உளை்டக�லை�ம், உை�ரணம��, மின்்னஞசல், 

ஆன்தலைன் பைிவு�ள மூலைம�� அல்லைது இன்னும் 

ொச�ல்லைப்றப�்ன�ல் உதரய�்டல்�ைிலும். 

றைசிய எல்தலை�தைக �்டநது ஒரு கு்ிப்பிட்டத் 

ொை�ழில்நுடபத்தை எடுத்து ொசல்வதும் 

ஏறறுமைிய�� �ருைப்ப்டலை�ம், ஒரு ொம�தபல் 

றப�்னில் ொமன்ொப�ருள அல்லைது  

றலைப்்ட�ப் ற��ப்பில் ஒரு மின் ஆவணம் 

றப�ன்்தவ.

 �  குறிப்பிட்ட ்ரககுகள் அல்லைது தைகவல்க்்ள 

அனுப்புவது அல்லைது ந்்வயநாற்றுவது 

என்ப்தை வரததைக கடடுபநாடுகள் 

கடடுப்படுததைலைநாம் என்ப்தை அஙககீகரிககவும். 

கு்ிப்பிட்டத் ைய�ரிப்பு�ள அல்லைது 

ொை�ழில்நுடபத்தை ஏறறுமைி ொசயவைறகு முன் 

ஒரு உரிமத்தைப் ொபறுவது அவசியம�்னை�� 

இருக�லை�ம். இதணயத்ைில் ொை�ழில்நுடபத் 

ை�வல்�தை பைிவிடுவதைத் �டடுப்படுத்ைலை�ம் 

அல்லைது அதை மின்்னஞசல் வழிய�� மறொ்�ரு 

ந�டடின் குடிம�ளுககு அல்லைது ஒரு ச��வுககும் 

அனுப்புவதைககூ்ட ைடுக�லை�ம். மற் 

நி�ழவு�ைில், அத்னத்தையும் ஒன்்�� விறபதைக 

கூ்ட உளளூர சட்டம் ைடுக�லை�ம். 

 �  ஆயுதைஙகள் ஏற்றுமதைி கடடுப்பநாடடுச ்ட்டம் 

(AECA) அல்லைது ஆயுதை ஒழுஙகுமு்றக்ளில் 

்ரவநதை்ப் நபநாககுவரதது (ITAR) ஆகியவற்றில் 

்நாததைியமுள்்ள விதைிமீறல்கள் குறிதது 

எச்ரிக்கயநாக இருககவும். வருத�ய�ைர 

றமலை�ண்தம, ைரகு, அல்லைது IT வதலையதமப்பு 

நிரவ��த்ைில் ஒப்பபீட்டைவில் எைிய ைவறு�ைில் 

இருநது AECA அல்லைது ITAR விைி மீ்ல்�ள 

துவங�லை�ம். AECA/ITAR சம்பநைப்படுத்து�ி் 

ந்டவடிகத�யில் ஒரு சநறை�ம் இருநை�ல், 

நிறுவ்னத்ைின் ஒரு வரத்ை� இணக� நிபுணதர 

உைவிக��� ொை�்டரபு ொ��ளைவும் 

 �  ஒப்புதைல்கள் மற்றும் புறககணிப்பு 

நகநாரி்ககளுககு எவவநாறு மறுநமநாழி 
தைருவது என்று அறிநது நகநாள்ளுஙகள். 

ஒழுஙகுமுத்�ள முரண�� இருக�ககூடிய 

சிக�லை�்ன பகுைிய�கும் இது. ஒரு கு்ப்பிட்ட 

ந�டடில் அல்லைது அைன் குடிமக�ைி்டம் 

விய�ப�ரம் ொசயவைில் விலை�ியிருககும�று, 

அல்லைது அநை ந�டடு்டன் அல்லைது அைன் 

குடிமக�ளு்டன் விய�ப�ரம் ொசயயவில்தலை என்று 

ச�ன்்ைிக� ற��ரப்பட்ட�ல், நீங�ள மறுொம�ழி 
ைருவைறகு முன்்ன�ல் நிறுவ்ன வணி� இணக� 

வல்லு்னர�ளு்டன் �லைநை�றலை�சிக�வும்.
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அரச�ங� ஒப்பநைம் 

ந�ம் அரச�ங� ஒப்பநை றவதலை�ைில் ஈடுபடும்றப�து, 

ந�ம் பல்றவறு ொ��ளமுைல் சட்டங�ள மறறும் 

ஒழுஙகுமுத்�ளுககு, ந�டடுககு ந�டு ம�றுபடும் 

றைதவ�ளு்டன் உடபடு�ிற்�ம்.ொபரும்ப�லை�்ன 

நி�ழவு�ைில், இநை சட்டங�ள மறறும் 

ஒழுஙகுமுத்�ள, நமது விைி மறறும் வணி�ரீைிய�்ன 

விய�ப�ரம் ொை�்டரப�்ன பி் ொ��ளத��தைக ��டடிலும் 

மி�வும் �ண்டிப்ப�்னதவய��வும் சிக�லை�்னதவய��வும் 

அதமக�ப்படடுளை்ன. உை�ரணம��, சிலை அரச�ங� 

ஒப்பநை சட்டங�ளுககு விதலை மறறும் விதலைய�க�ல் 

ைரவு�தை வ�யப்புளை அரச�ங� வ�டிகத�ய�ைருககு 

ைருவது றைதவப்படு�ி்து. இநை வத�ய�்ன ை�வல்�ள 

ஒரு ை்னிய�ர விய�ப�ரப் பரிவரத்ைத்னயில் வழக�ம�� 

ொவைியி்டப்படுவைில்தலை. 

நமது விைி மறறும் பி் ொ��ளத�த் ைரங�தை 

பின்பறறுவைறகுக கூடுைலை��, அரச�ங� ஒப்பநைங�ைில் 

மறறும் துதண ஒப்பநைங�ைில் பணிய�றறும் 

அத்னத்து ஊழியர�ளும் ஏறைனும் கூடுைல் றைதவ�ள 

மறறும் �டடுப்ப�டு�தையும் ொைரிநது தவத்துக 

ொ��ண்டு பின்பற்றவண்டும். கு்ிப்ப��, அரச�ங�த் 

ைிட்டங�ளொை�்டரப�� பைிவு�ளுக��்ன உயர ைரத் 

துல்லைியம் இருக�ி்து: அத்னத்துத் ொை�்டரபு�ள மறறும் 

பைிவு�ள துல்லைியம், நித்வு, மறறும் ைறறப�தைய 

ை�வதலைக ொ��ண்டிருக� றவண்டும். இதவ அத்னத்து 

ைிட்ட முன்வடிவு�ள, மைிப்பபீடு�ள, ற��ருைல்�ள, 

ச�ன்று�ள, பரிறச�ைத்ன முடிவு�ள, பில்�ள, மறறும் 

றவதலை றநரம் ொை�்டரப�்ன பைிவு�தை உளை்டக� 

றவண்டும். 

சுறறுச்சூழல் இணக�ம் 

ஒரு ொப�றுப்புளை கூட்ட�ண்தம குடிமக�ை��, ம்னிை 

ஆறர�க�ியம், இயறத� வைங�ள மறறும் உளளூர 

மறறும் உலை�ை�விய சுறறுச்சூழதலை ப�து��ப்பைறகு 

எங�தை அரப்பணிக�ிற்�ம்.. 

இநை அரப்பணிப்ப�்னது எங�ள விய�ப�ர� 

முடிவு�ைில் நல்லை சுறறுச்சூழல் நத்டமுத்�ைின் 

ஒருங�ிதணப்தபயும், எங�ைின் ொசயல்ப�டு�ைில் 

இ்டர ச�ரநை, சிக�்னம�்ன றமலை�ண்தம 

ந்டவடிகத��தையும் உளை்டககு�ி்து. 

ம்னிை உரிதம�ள 

எஸ்டரதலைன் அடிப்பத்ட ம்னிை உரிதம�ளுககு 

ஆைரவைிக�ப் ொப�றுப்றபறறுளைது, அத்னத்து 

ை்னிநபர�ைின் �ண்ணியம் மறறும் மைிப்பில் 

நம்பிகத� ொ��ண்டுளைது. அவவ�ற், ந�ங�ள 

உலைொ�ங�ிலும் உளை மக�தை நிய�யம��வும் 

மைிப்பு்டனும் ந்டத்து�ிற்�ம். ந�ம் குழநதைதய, 

அடிதமதய அல்லைது �ட்ட�யம�்ன உதழப்தப 

அல்லைது ம்னிைக �்டத்ைதலை எஸ்டரதலை்னின் 

விய�ப�ர ந்டவடிகத�ைில் ந�ம் பயன்படுத்ைவில்தலை 

அல்லைது பயன்படுத்ை அனுமைிக�வில்தலை. 

ை்னிநபர�ைின் மரிய�தைக குத்வ�� ந்டத்துவதை 

ந�ம் �ண்டிக�ிற்�ம் மறறும் ப�து��ப்ப�்ன பணி 
சூழல்�தை வழஙகுவைறகு ொப�றுப்றபற்ிருக�ிற்�ம். 

றமலும், நமது விய�ப�ரககூட்ட�ைி�ள ைங�ைின் 

பணிய�ைர�ளுக��்ன ொை�்டரநது நி�ழும் 

ொப�றுப்பித்ன ொசயல்விைக�ப்படுத்ை றவண்டும் 

மறறும் ம்னிை உரிதம�ள சட்டங�ைின் படி 

இணக�ம�� ொசயல்ப்டறவண்டும். நமது வழங�ல் 

ொை�்டரில் ஒைிவுமத்வற் ைன்தம ந்டத்தைதயக 

�ண்��ணிக�வும் இணக�த்தை உறுைிப்படுத்ைவும் 

றைதவப்படு�ி்து. 
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பிரிவு 3: ந்ர்மககநான ஒரு  
பகிரநது நகநாள்்ளப்பட்ட கலைநாச்நாரம் 
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எஸ்டரதலைன் வழி மறறும் அைன் உயர ொந்ித் 

ைரங�ள நமது வைரச்சிககும் ொவற்ிககும் 

அத்ைிய�வசியம�்னதவ. எங�ளுககு உங�ைின் ைி்ன், 

உங�ள ஆற்ல் மறறும் எல்லை�வற்ிறகும்றமலை�� 

உங�ைின் றநரதம றைதவப்படு�ி்து. 

சரிய�்ன ஒன்த் ொசயவது பற்ி உங�ளுககு ஏறைனும் 

ற�ளவி இருநை�ல், ையவு ொசயது பைில்�தைக 

�ண்்ட்ிவைறகு கூ´ைல் ந்டவடிகத��தை 

றமறொ��ளைவும். நீங�ள விைிதயப் படிக�லை�ம், 

உங�ள றமறப�ரதவய�ைரு்டன் றபசலை�ம், அல்லைது 

உங�ள ொந்ிமுத் ஆறலை�ச�ரி்டம் ஆறலை�சிக�லை�ம். 

நிச்சயம��, நீங�ள எப்றப�தும் எஸ்டரதலைன் 

ொந்ிமுத்�ள மறறும் இணக�த்ைிற��்ன உைவி 
ொை�தலைறபசிதயப் பயன்படுத்ைலை�ம். ையவு ொசயது 

நீங�ள பைிதலை அ்ிவைறகு உங�ளுககு உைவுவைறகு 

பல்றவறு வைங�ள இருக�ின்்்ன என்பதை நித்னவில் 

ொ��ளைவும்.

ஒரு விைி மீ்ல் அல்லைது சட்ட மீ்ல் பற்ி அ்ிநை�ல் 

அல்லைது சநறை�ித்ை�ல், அதைப் பற்ி பு��ர ொைரிவிக� 

நீங�ள ஊக�ப்படுத்ைப்படு�ி்ரீ�ள. 

நமது ொந்ிமுத் வைங�ள மறறும் அவறத் எவவ�று 

பயன்படுத்துவது

 �  உஙகள் நமலைநா்ளர: பலை நி�ழவு�ைில், உங�ள 

றமலை�ைர அல்லைது றமறப�ரதவய�ைர 

உங�ைின் முைல் ொை�்டரபு தமயம�� இருக� 

றவண்டும். உங�ள றவதலை ொப�றுப்பு�ள 

ொை�்டரப�்ன அல்லைது விைி, ொ��ளத�, அல்லைது 

சட்டப்பூரவ றைதவ�தைத் ொைைிவுப்படுத்ை 

றவண்டியிருநை�றலை� அல்லைது விைியித்ன 

மீறும் ந்டத்தைப் பற்ிய �வதலை�தை 

விவ�ைிக� றவண்டியிருநை�றலை� அவர�ைின் 

உைவிதயப்ொப்வும் 

 �  மனிதை வ்ளஙகள்: ஏறைனும் ொப�துவ�்ன 

றவதலைவ�யப்புத் ொை�்டரப�்ன பிரச்சத்ன�ளுககு 

ம்னிை வைத்தை ொை�்டரபுகொ��ளைவும், 

பிரச்சத்ன�ள உளை்டககுவ்ன: 

 »  றவதலைக�மரத்ைல் மறறும் பைவி 
உயரவு முடிவு�ள அல்லைது ொசயல்ப�டடு 

மறுஆயவு�ள 

 »  உங�தை அல்லைது றவறு ய�தரறயனும் றந�க�ி 
உங�ள றமலை�ைரின் ந்டத்தை 

 »  துன்புறுத்ைல், நிய�யமற் வத�யில் ந்டத்துைல் 

அல்லைது ொ��டுதமப்படுத்ைல் றப�ன்் பணி 
உ்வு�ள அல்லைது ந்டத்தைப் பிரச்சத்ன�ள

 �  மனிதைவ்ளஙக்ளின் பிரிவுத து்ணத தை்லைவர/ 

பிரிவு இணககு இயககுனர: றமறகூ்ிய ொந்ிமுத் 

வைங�ை�ல் பிரச்சத்னதயத் ைீரக� முடியவில்தலை 

என்்�ல் அல்லை�து அவர�தை அணுகுவது 

உங�ளுககு ொசை�ரியம�� இல்தலை என்்�ல், ம்னிை 

வைங�ைின் பிரிவுத் துதணத் ைதலைவரி்டம் றப��வும், 

அல்லைது ஒரு வணி� இணக�ம் ச�ரநை விவ��ரம�� 

இருநை�ல், பிரிவு இணக� இயககு்னரி்டம் ொசல்லைவும். 

 �  நபநாது ஆநலைநா்்ன: உங�ளுக� அத்னத்து பி் 

ொந்ிமுத் வைங�ளும் ைீரநது விட்டொைன்்�ல், 

எஸ்டரதலை்னின் ொப�து ஆறலை�சத்னதய ொை�்டரபு 

ொ��ளைவும்

ந்றிமு்றகள் மற்றும் இணகக உதைவி நதைநா்லைநப்ி: 
இணக�ங�ள மறறும் இணக� உைவி ொை�தலைறபசி எநை 

றநரத்ைிலும் ொை�தலைறபசி அல்லைது அஞசல் அல்லைது  

Esterline.com மூலைம் இதணயத்ைிலும் �ித்டக�ப்ொபறு�ின்்்ன. 

றமறலை படடியலைி்டப்பட்ட பி் வைங�தை ொை�்டரபு 

ொ��ளவது கு்ித்து உங�ளுககு நிச்சயம��த்ொைரிய�து 

என்்�றலை� அல்லைது அொசை�ரியம�� இருநை�றலை�, 

ஒரு முைல் நிதலையிறலை அதைப் பயன்படுத்ை நீங�ள 

வரறவற�ப்படு�ி்ரீ�ள. ொந்ிமுத்�ள மறறும் இணக� 

உைவி ொை�தலைறபசி ஆயுைங�ள ஏறறுமைிக �டடுப�டடு 

சட்டம் (AECA) அல்லைது ஆயுை ஒழுஙகுமுத்�ைில் 

சரவறைசப் றப�ககுவரத்து, (ITAR) ஆ�ியவற்ின் 

ச�த்ைியமுளை விைிமீ்ல்�ள றப�ன்் வணிம் ொை�்டரப�்ன 

விவ��ரங�தைப் பு��ர ொைரிவிக�வும் �ித்டக�ப் 

ொபறு�ி்து. U.S.இல் மறறும் கு்ிப்பிட்ட பி் இ்டங�ைில், 

நீங�ள விரும்பி்ன�ல் உங�ள ொபயர ொைரிவிக��மலும் 

இருப்பைற��்ன றைரவு இருககும். 

பிரிவு 3: ந்ர்மககநான ஒரு  
பகிரநது நகநாள்்ளப்பட்ட கலைநாச்நாரம் 
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உள் நு்ழயவும்:  

www.esterline.com

றைரநொைடுக�வும்: Corporate Governance -> Ethics and Compliance Helpline

அல்லைது அ்ழககவும்: 

நபல்ஜியம்
00-800-1777-9999

பிநர்ில்
00-800-1777-9999

கன்டநா
800-461-9330

்கீனநா (வ்டககு)

00-800-1777-9999

ந்டநாமினிககன் குடியரசு 

00-800-1777-9999

பிரநான்ஸ 
00-800-1777-9999 

நஜரமனி
00-800-1777-9999

ஹநாஙகநாங
00-800-1777-9999

இநதைியநா
00-800-100-3428

இஸநரல்
00-800-1777-9999

இததைநாலைி
00-800-1777-9999

ஜப்பநான் (ஆஙகிலைம் 
மற்றும் ஜநாப்பனிஸ) 

00-800-1777-9999

நமக்ிநகநா (ஆஙகிலைம்) 

00-800-1777-9999

நமக்ிநகநா (ஸபநானிஷ்) 

001-866-376-0139

்ிஙகப்பூர
00-800-1777-9999

யு்னந்டட கிங்டம்
00-800-1777-9999

யு்னந்டட ஸந்டடஸ
800-461-9330

படடியலைி்டப்ப்ட�ை ந�டு�ளுககு, ையவு ொசயது எஸ்டரதலைன் ொந்ிமுத்�ள மறறும் இணக� உைவிஎண் 

ொ��ளத�தயப் ப�ரக�வும் 

அல்லைது எழுதுவும்:

Ethics and Compliance Helpline 

Esterline Technologies Corporation 

500 108th Avenue NE, Suite 1500 

Bellevue, WA 98004 

மநரநால்ஸ-என்-ப்ரீககு (Marolles-en-Brie), எழுதைவும்: 

Ethics Select Committee 

Esterline Technologies Management France SAS 

7, ter rue de la porte de Buc 

7800 Versailles  

France
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ஐறர�ப்பிய யூ்னிய்னில் பிரச்சத்ன�தை பு��ர 

ொைரிவிப்பது 

ஐறர�ப்பிய யூ்னிய்னின் உறுப்பு ந�டடில் ஒரு நபதரப் 

பற்ி அல்லைது ஒரு நபரின் மீது பு��ர�ள ொைரிவிப்பது 

ைரவு அநைரங�ம் மறறும் ஐயு மறறும் உறுப்பு ந�டடின் 

ொை�ழிலை�ைர சட்டங�ளுககு இணக�ம�� இருக� 

றவண்டும். பிர�ன்சு, ொெரம்னி, மறறும் ொபல்ெியத்ைில், 

பு��ர ொைரிவிக�ப்ப்ட ைதலைப்பு�ள எஸ்டரதலைன் 

ொந்ிமுத்�ளுககு மறறும் இணக� உைவிஎண் 

ொ��ளத��யில் விவரிக�ப்படடுளை வரம்புககுள 

இருக� றவண்டும். ொபயரில்லை�ை பு��ர ொைரிவித்ைல் 

ஊககுவிக�ப்ப்ட�து. உறுப்பு ந�டு�ைின் சட்டங�ளுககு 

ஏறப பு��ர�ள ொசயல்முத்ப்படுத்ைப்படும். 

நல்ொலைண்ணத்து்டன் பு��ர ொைரிவித்ைலுக��்ன ஆைரவு 

நல்ொலைண்ணத்து்டன் ொைரிவிக�ப்படும் பு��ர�ள 

நமது விய�ப�ரத்துககு ஊறுவிதைவிக�ககூடிய 

அல்லைது இத்டயூறு ொசயயககூடிய பிரச்சத்ன�தை 

விச�ரிப்பைறகும் ைீரவு ��ண்பைறகும் எங�ளுககு 

உைவும். �வதலை�தை எழுப்புவது அொசை�ரியம�்னை�� 

இருக�லை�ம் என்பதை எஸ்டரதலைன் அங�ீ�ரிக�ி்து 

மறறும் நல்ொலைண்ணத்து்டன் �வதலை�தை ொ��ண்டு 

வரும் நபர�ளுககு சரிய�்ன, ொை�ழில்முத்ய�்ன 

மறறும் வி்ட�முயறசியு்ட்ன�்ன ொசயல்முத் மூலைம் 

ஆைரவைிப்பைற��்ன ஒரு சூழதலை ஊககுவிப்பைற��்ன 

ொப�றுப்பித்ன நிறுவ்னம் ொ��ண்டுளைது. 

அத்னத்துப் பு��ர�ளும் �வதலை�ளும் சரிய�்ன 

றநரத்ைில் மைிப்பி்டப்படடு ச�த்ைியமுளை இ்டங�ைில் 

இர�சியத்தை மைிப்பைற��்ன முயறசி�ள ொசயயப்படும். 

ஏறைனும் சட்டமீறுைல் நி�ழநை�ல், நிறுவ்னம் சரிய�்ன 

ந்டவடிகத�தய எடுககும். ம�ற்��, ஒரு விச�ரதண 

எநை சட்டமீ்லும் இல்தலை என்று ொவைிப்படுத்ைலை�ம், 

மறறும் பு��ர ொைரிவிப்ப�ர றநரதமய�� சூழநிதலைதயத் 

ைவ்��ப் புரிநது ொ��ண்டிருக�லை�ம், அல்லைது 

ஏறபுத்டய ை�வல் அத்னத்தையும் ொ��ண்டிருககும் 

நிதலையில் இல்லை�மல் இருக�லை�ம். 

அ்ிகத��ளுககுப் பைிலைைிப்பைறகு நிறுவ்னம் 

இயன்்ைவு ைி்நை ம்னத்து்டன் நிய�யம�� இருககும். 

எ்னினும், இர�சியப் ப�து��ப்பு�ள அல்லைது பி் 

முக�ியம�்ன சட்டரீைிய�்ன அல்லைது விய�ப�ரக 

��ரணங�ள பிரச்சத்னதய பு��ர ொைரிவித்ைவரி்டம் 

கூ்ட அைன் விச�ரதணயின் முடிவு�தைப் 

ப�ிரவைற��்னத் ைி்த்ன �டடுப்படுத்ைககூடும். 

எத்ைத�ய நி�ழவிலும், அத்னத்துப் பு��ர�ளுககும் 

விச�ரதண நத்டொபறும் என்பதை மடடும் 

உறுைிப்படுத்ைிக ொ��ளளுங�ள. 

விச�ரதண�ைில் அ்ிகத��ள சமரப்பிக�ி் அல்லைது 

பஙற�ற�ி் ஊழியர�ள உண்தம நித்நை, ொப�யய�� 

எண்ணப்ப்ட�ை அல்லைது ைவ்�� வழிந்டத்ை�ை 

ை�வல்�தை வழங�ி்ட ந�ங�ள எைிரப�ரக�ிற்�ம். 

மற் எநை ைவ்�்ன ந்டத்தை�தையும் றப�லை, 

றவண்டும் என்ற் உண்தமயல்லை�ை அ்ிகத��தை 

சமரப்பிப்பது ஒழுஙகு ந்டவடிகத�தய விதைவிககும். 

விச�ரதணயில் ஒரு நன்்னம்பிகத�க��்ன 

ொந்ிமுத்�ைின் அ்ிகத� உண்்ட�ககு�ி் அல்லைது 

உண்தம நித்நை ை�வல்�தை வழஙகு�ி் ை்னிநபர 

மீது பழிவ�ஙகுைல் அல்லைது மரிய�தைக குத்வ�்ன 

ந்டத்தைதய எஸ்டரதலைன் ச�ித்துகொ��ளை�து. 

அத்ைத�ய சூழல்�ைில் ஒரு ை்னிநபருககு எைிர�� 

பழிவ�ஙகுைதலை றமறொ��ளவை�� எவறரனும் 

அ்ியப்பட்ட�ல் வர ஒழுஙகு ந்டத்தைககு 

உடபடுத்ைப்படுவ�ர. 
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