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அறிமுகம்

1

தறைறம நிரவ்ாக 

அதிகாரியின் சசய்தி

கடல்சார ்சசவைகவை ைழங்கும் பெரு நிறுைனமான, 

உலகைாைிய பசாந்தமான முகைர ்அவமெ்வெ உவடய 

இஞ்சச்கெ் தனித்துைத்துடனும் பசயல்ெட்டு சரியான சநரதத்ில் 

நன்வம ெயகக்கக்ூடிய மாறுதவல பசய்யும். உலகைைில் தங்கை் 

ெணியாைரக்ளுடன் இவணந்து ெங்குதாரரக்ை், நுகரச்ைார ்உை்ளூர ்

நிலைரதத்ிற்கு உட்ெட்டு எந்த ைித மாறுதவலயும் பகாண்டு ைரும்.

எங்கைின் முதன்வமயான குறிகச்காைானது உறுதியுடனும் 

இணகக்ம் மற்றும் பநறிமுவறகக்ு உட்ெட்டு சரியான ைழியில் 

பதாழில் பசய்ைசத. நாங்கை் எெ்பொழுதும் சிறிய அைவுசகாவல 

ைிரும்புைதில்வல. ஆனால் சிறிய நவடமுவறயுடன் கூடிய 

மாற்றங்கவை பசய்சைாம்.

இந்த குறிகச்காை் முழுவமயாக எங்கை் நிறுைனதத்ின் 

எல்லா நிவலயிலும் நடகக்ும். இஞ்சச்கெ் நிறுைனதத்ின் ஒை்பைாரு 

ஊழியரும் எங்கைின் அரெ்்ெணிெ்வெ ெகிரந்்துக ்பகாண்டு, 

பொறுெ்புகவை பதரிந்துகப்காண்டு சதவையான உெகரணங்கை், 

ெயிற்சி, ெணிசச்ூழல் அறிந்து நடகக் சைண்டும்.

ைணிக நவடமுவறயின் ைிதிகை் மற்றும் பநறிமுவறகக்ு உட்ெட்டு 

இணகக்தத்ின் வமயகக்ருவை புரிந்துகப்காண்டு கெ்ெலுகக்ு 

கலங்கவர ைிைகக்ுகை் ைழிகாட்டியாக உை்ைது சொல் ஒத்துவழகக் 

சைண்டும்.

எந்த நிறுைனமாக இருந்தாலும் ைாழ்ைின் எந்த இடமாக 

இருந்தாலும் ஒரு கெ்ெல் சசவை நிறுைனம் ஏகெ்ெட்ட ஊழல், 

இலஞ்சம் மற்றும் கட்டண ைசதிகவை சந்திகக் சநரிடுகிறது. 

இஞ்சச்கெ் ஷிெ்ெிங்க ்நிறுைனம் ஊழல் மற்றும் சட்ட ைிசராத 

நடைடிகவ்ககவை பதாடரந்்து எதிரத்்து சொராடும்.

நிறுைனதத்ின் மூலம் ெரந்த அரெ்்ெணிெ்புடன் நாங்கை் வைத்துை்ை 

பெட்டியில் தனிெ்ெட்ட தகைவலயும் அறிகவ்ககவையும் தரலாம். 

சொர ்சைகதத்ில் இணகக்ம் அல்லது பநறிமுவறகக்ு அெ்ொற்ெட்ட 

பசயலுகக்ு நடைடிகவ்க எடுகக்ெ்ெடும். இரகசியம் காகக்ெ்ெட்டு 

ெின்ைிவைவு ஏற்ெடாத ைவகயில் நடைடிகவ்க எடுகக்ெ்ெடும் என 

உறுதியைிகக்ிசறாம்.

இஞ்சச்கெ் நிறுைனம் ெங்குதாரரக்ை் மற்றும் நுகரச்ைாரிடம் 

முவனெ்சொடு பசயல்ெடும். இணகக் பநறிமுவறகவை நிவல 

நிறுத்தும் முயற்சிகக்ு ஆதரைைிகக்ும். புதுவமயும் ஊகக்ுைிகக்ும்.

நிறுைனதவ்த முன்சனற்ற பதாடரந்்து ைழி நடத்துெைரக்வை 

ஊகக்ுைிகக்ும். நடதவ்த ைிதிமுவறகை் மற்றும் பநறிமுவறகை் 

ைாயிலாக சநரவ்மயான முவறயில் அங்கீகரிகக்ெ்ெட்டு 

நிவலதத்ன்வமயுடன் இருகக்ும் உதத்ரைாததவ்த நாங்கை் 

அைிகக்ிசறாம்.

கீழ் உை்ை ஆைணங்கை் எங்கை் நிறுைனதவ்த பதாடரப்ு பகாை்ை 

மட்டுமல்லாது நாங்கை் யார ்மற்றும் எங்கை் ெணியாைரக்வைக ்

குறித்தும் அறிய உதவும்.

என் பதாழில்சாரந்்த சைவல சநரம் முழுதும் இந்த கெ்ெல் துவறயில் 

பசலைிட்டுை்சைன். நிறுைனம் மற்றும் பதாழில் நிறுைனதத்ின் 

தனிெ்ெட்ட முவறயில் என்வன இவணத்துகப்காண்டு இணகக்ம் 

மற்றும் பநறிமுவறகக்ு உட்ெட்டு சநரவ்மயான ைழியில் 

நடந்துை்சைன்.

Frank Olsen
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5

மதிப்புகள்

5

நிபுணத்துவம், உைகளாவிய 
தறைறமத்துவம், எதிரக்ாை 
கநாக்கு
இஞ்சச்கெ் 170 ைருட ொரம்ெரியத்துடன் உலகைாைிய ைவரயில் 

இை்ைணிகதவ்த நடதத்ி ைருகிறது. இந்தெ் ொரம்ெரியதவ்த ெயன்ெடுதத்ி 

ைருங்கால சதவையறிந்து பசயல்ெடும். நுகரச்ைார ்நம்ெிகவ்கயுடன் 

நிறுைனதத்ிடம் பகாடுதத் சைவலவய பநறிமுவறகக்ு உட்ெட்டு 

நிவலதத்ன்வமயுடனும் ெணிவய முடிகக்ும்.

உைகளாவிய முன்கனாக்கு 
பாரற்வ, மக்கள் வலிறம, 
முை்கபாக்கான சிந்தறன
இஞ்சச்கெ் நிறுைனம் உலகில் உை்ை அவனத்து நாடுகைின் இணகக்த்துடனும் 

பநறிமுவறகக்ு உட்ெட்டும் ஊழியரக்ளுடன் இவணந்து சரியான 

முடிபைடுத்து ெணியாற்றுகிறது. இஞ்சச்கெ் அதன் ஊழியரக்ை் சரியான 

முடிவை எடுகக் சதவையான அவனத்து ஆதரவையும் அைிகக்ிறது.

உறுதியாக, சதளிவாக, 
சிக்கலின்றி
இஞ்சச்கெ்ெின் ைணிக நடதவ்த சகாட்ொடு பநறிமுவறகை் நிறுைனதத்ின் 

கலாசச்ாரதவ்த, நிறுைனதவ்த பதைிைாகவும் சுருகக்மாகவும் ெிரதிெலிகக்ும். 

இஞ்சக்கப் மதிப்புகள்



கண்கணாட்டம்

சதாகுப்றபபை்றி

சட்டத் சதாகுப்பு என்ைாை் என்ன?

இந்தத ்பதாகுெ்ொனது ைணிக நடதவ்தகை் பநறிகை் (“பதாகுெ்பு” ) 

இஞ்சச்கெ்ெில் ெணியாற்றும் ஊழியரக்ளுகக்ு அைற்றின் மதிெ்புகை், 

ைிதிமுவறகை், குறிகச்காை்கை், ைணிக நவடமுவறகை் ஆகியைற்வற 

கற்ெிகக்ின்றது. சில ைிதிமுவறகை் இஞ்சச்கெ் எெ்ெடி சட்டம் 

மற்றும் பநறிமுவறகளுடன் ெிவணகக்ெ்ெட்டுை்ைது என்ெவதயும், 

சில ைிதிமுவறகை் ஊழியரக்ளுடன் எை்ைாறு அரெ்்ெணிெ்புடன் 

உை்ைது என்ெவதயும், சில ைிதிமுவறகை் நுகரச்ைார ்மற்றும் 

ைிற்ெவனயாைரிடம் எெ்ெடி உறவு வைத்துை்ைது, சில ைிதிமுவறகை் 

இஞ்சச்கெ் எெ்ெடி பநறிமுவறயுடனும் பசயல்ெடுகிறது என்ெவத 

குறிகக்ிறது. 

இந்தத ்பதாகுெ்ெில் இஞ்சச்கெ் நிவலதத்ன்வம மற்றும் 

பொறுெ்புகை் உை்ைது. ஆனால் இதர நிறுைனங்கவை சொல் 

நாமும் தைறு பசய்யலாம். ஆனால் நம் நிறுைனம் பதைிைான 

ொரவ்ையுடன் தங்கை் தைறுகவைத ்திருதத்ிக ்பகாண்டு சமலும் ைைர 

முயற்சிகக்ும். 

ஆைணங்கவை “சாசனமாக” கருதி இஞ்சச்கெ் நிறுைனம் ைணிக 

அணுகுமுவறவய சமம்ெடுதத்ி இஞ்சச்கெ் தன் பதாழில்முவறவய 

சீரெ்்ெடுத்தும்.

சட்டத் சதாகுப்றப எப்படி 
உபகயாகிப்பது?

இந்தத ்பதாகுெ்ெில் உை்ை நவடமுவறகை் மற்றும் ைிதிமுவறகவை 

இஞ்சச்கெ்ெின் இதர பகாை்வககளுடன் சசரந்்து உெசயாகிகக்வும். 

இந்தத ்பதாகுெ்புகை் அவனத்தும் நம் நிறுைனதத்ில் உை்ை சமலதிக 

ைிதிகைின் அடிெ்ெவடயில் பதாகுகக்ெ்ெட்டு ெின்ெற்றெ்ெட 

சைண்டியவை ஆகும். 

இஞ்சச்கெ்ெின் பைற்றிகக்ு முகக்ிய காரணியாக இருெ்ெது அவனத்து 

ஊழியரக்ளும் ைணிகதவ்த ைிதிகளுகக்ு உட்ெட்டு பசய்ைசத. 

இஞ்சச்கெ் நிறுைனமும் ைணிகம் சாரந்்த ைிதிமுவறகக்ு உட்்ெட்டு 

பசயல்ெடும். ஊழியரக்ை் இை்ைிதிகவை சரியாக புரிந்துகப்காண்டு 

புத்துணரச்ச்ிசயாடு பசயல்ெடசைண்டும். ைணிகம் சாரந்்த 

முகக்ிய ைிதியானது இணகக் பகாை்வககக்ு உட்ெட்டசத. 

ஊழியரக்ளும் இை்ைிதிகவை தங்கைின் ைழிகக்ாட்டியாக நிவனத்து 

தனிெ்ொரவ்ையுடன் அணுகலாம்.

முகக்ிய ஆைணங்கவை தாங்கைாகசை ஒரு நகல் எடுகக்லாம் 

அல்லது இஞ்சச்கெ் இவணயதைதத்ிசலா அல்லது அகசச்சவையில் 

வைகக்ெ்ெட்டுை்ைவத ொரத்்துகப்காை்ைலாம்.

77

விதிகள் மை்றும் சகாள்றககளிை் ஏகதனும் 
முரண்பாடு ஏை்பட்டாை் என்ன விறளவு?

இஞ்சச்கெ்ெில் பகாை்வககை் மற்றும் பசயல்முவறகை் 

ைிதிகளுகக்ுட்ெட்டு ஒசர சநரக்ச்காட்டில் இருகக்சைண்டும். 

ஏசதனும் ைிரும்ெதத்காத சூழ்நிவலயில் இஞ்சச்கெ்ெில் 

பகாை்வககளுடன் ஒத்துைராைிட்டால், முதல் நடைடிகவ்கயாக 

இனகக்ுழு அதிகாரி அல்லது பகாை்வககவை உருைாகக்ியைரிடம் 

சகட்கெ்ெடும்.  சில சமயங்கைில் ைிதிகவை ைிட பகாை்வககை் 

கடுவமயாக இருகக்ும். பதாழில் அல்லது இடம் சாரந்்த 

சதவை இருகக்ுமானால் உை்ளூர ்பகாை்வககை் நிறுைன 

பகாை்வககவைைிட கடினமாக இருகக்லாம்; அவை நிறுைன 

பகாை்வககவை ைிட குவறந்த அைவு கடினமாக இருதத்ல் மிக அரிது.

விதிகள் யாறர/எவை்றை கட்டுப்படுத்தும்?

அவனத்து இஞ்சச்கெ் ஊழியரக்ை் கவட நிவல ஊழியரக்ை் 

முதல் தவலவம நிரை்ாக அதிகாரி, இயகக்ுனர ்குழு, மூதத் 

தவலைரக்ை் சமலும் துவண முகைரக்ை், துவண ஒெ்ெந்ததாரர,் 

ைிற்ெவனயாைரக்ை், ஆசலாசகரக்ை், மூன்றாம் நெர ்மற்றும் 

இஞ்சச்கெ்ெில் இவணந்து ெணியாற்றும் அவனைருகக்ும் 

பொருந்தும். அவனைரும் புரிந்துணரவ்ு பகாண்டு ைிதிகவை ஏற்று 

நடகக் சைண்டும். ைிதிகவை மதிகக் தைறினால் அைரக்ைின் மீது 

ஒழுங்கு நடைடிகவ்க எடுகக்ெ்ெடும்.
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உத்தரவாதங்கள்

இஞ்சக்கப் கீழ்க்கண்டறவ குறித்து உத்தரவாதம் அளிக்கிைது...

எவ்வாறு குரசைழுப்புதை்

இஞ்சச்கெ் ஊழியரக்வை தங்கை் சமலாைரிடம் செச பசால்லி 

ஊகக்ுைிகக்ிறது. சதவைகவை நிவறசைற்றவும் சரிபசய்யவும், 

இதுசை சரியான ைழியாக கருதுகிறது. இது எைிதான ைழி 

அல்ல. ஊழியர ்அல்லாதைருகக்ு இது சரியான முவறயும் அல்ல. 

மூன்றாம் நெர ்ஹாட்வலன் பதாவலசெசி அல்லது இவணயம் 

ைழியாக தங்கை் அறிகவ்கவய தாகக்ல் பசய்யலாம். இவத 

அநாமசதயமாகவும் பசய்யலாம். அதற்கு மாறாக, ெிரசச்வனகவை 

இணகக் மின்னஞ்சல் முகைரி அல்லது இனகக்ுழு அதிகாரியிடமும் 

சநரடியாக அனுெ்ெலாம். இன்பனாரு ைவகயாக ஊழியரக்ை் 

உை்ளூர ்அல்லது ைட்டார மனித ைை சமம்ொட்டுத ்துவற அல்லது 

சட்டத ்துவறவய அணுகலாம்.

சமலும் தகைலுகக்ு ெின்ெகக்தவ்த ொரக்க்வும். இதன் மூலம் சமசல 

ைிைரிகக்ெ்ெட்ட முவறகைின் ைாயிலாக எை்ைாறு அறிகவ்க அைிகக் 

சைண்டும் என்ெவத பதரிந்து பகாை்ைலாம்.

எந்த விதமான பிரசச்ிறனகள்/
அக்கறைகறள எழுப்பைாம்?

இஞ்சச்கெ்ெின் பகாை்வககை் அல்லது உை்ளூர ்அல்லது 

சரை்சதச ைிதிகை் மீறெ்ெட்டுை்ைதாக கருதும் எந்த ஊழியரக்ளும் 

மற்றைரக்ளும் சகை்ைி எழுெ்புைது அதத்ியாைசியமாகும்.

இஞ்சச்கெ்ெின் எந்தபைாரு பகாை்வக குறித்தும் சந்சதகம் 

இருகக்ுமானால் சகை்ைி எழுெ்புைது அைசியமாகும்.

உதாரணமாக:

• இலஞ்சம் அல்லது சைவல நிவறசைறுைதற்காக அைிகக்ெ்ெடும் 

சட்டதத்ிற்கு புறம்ொக அைிகக்ெ்ெடும் ெணம்

• திருட்டு அல்லது சமாசடி 

• சொலியான நிறுைன ஆைணங்கை்

• நுகரச்ைார ்அல்லது இஞ்சச்கெ் பசாத்துகவை சரியாக 

ெராமரிகக்ைில்வல எனில்

• துஷ்ெிரசயாகம் அல்லது பகாடுவமெ்ெடுத்துதல்

• ொகுொடு

• நலைிரும்ெிகைின் சமாதல்கை்

• அசாதாரணமான மதிெ்பு உை்ை ெரிசு பொருட்கை் அல்லது 

பொழுதுசொகக்ுகவைக ்பகாடுெ்ெது அல்லது ைாங்குைது

• இரகசிய தகைல்கவை கசியைிடுதல்

• இஞ்சச்கெ் நிறுைன பகாை்வககளுடன் முரண்ெட்ட நடதவ்த

• தவடபசய்யெ்ெட்ட நாடுகை் அல்லது நிறுைனங்களுடன் பதாழில் 

பசய்தல்

• இஞ்சச்கெ் பகாை்வக குறிதத் குழெ்ெம்

ஊழியரக்ை் தங்கை் சுயபுதத்ியின் அடிெ்ெவடயில் நடந்துக ்பகாை்ை 

சைண்டும் என்று இஞ்சச்கெ் எதிரெ்்ொரக்க்ிறது; உங்களுகக்ு ஒரு 

ைிஷயம் சரி என்று சதான்றைில்வல என்றால், அது அசனகமாக 

சரியான ைிஷயமாக இருகக்ாது. உறுதியாக பதரியைில்வல 

என்றால் ஊழியரக்ை் ஆசலாசவனவய நாடுைவத இஞ்சச்கெ் 

எதிரெ்்ொரக்க்ிறது.

பிரசச்ிறனகள் அை்ைது பிரசச்ிறனகளாக கருதப்படும் 
விஷயங்கறள உடனடியாக அறிந்துக் சகாண்டு, 
இணக்கம் மை்றும் நன்னடத்றத குறித்த புகாரக்ளின் 
மீது உடனடியாக நடவடிக்றக எடுப்பது நிறுவனம் 
மை்றும் அதிை் சம்பந்தப்பட்ட அறனவரின் நைனுக்கும் 
இன்றியறமயாத ஒன்று என்பறத இஞ்சக்கப் 
நன்கு அறிந்துள்ளது. இறத சசயைாக்கம் சசய்ய 
நிறுவனத்திை்கு அறிக்றக அளிக்கும் பைவிதமான 
முறைகள் உள்ளன.

குரசைழுப்புதை்
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ஒரு பிரசச்ிறன/அக்கறைறய எழுப்பும் 
கபாது என்ன நிகழும்?

இஞ்சச்கெ் அவனத்து தகைல் அறிகவ்கயும் சீரிய சநாகக்ில் 

ெரிசீலிகக்ும். பைைி நெர ்சொல் ஆராய்ந்து இணகக்தத்ின் 

பநறிமுவறயான அறிகவ்ககக்ு உட்ெட்டு இனகக்ுழு அதிகாரியின் 

தவலவமயில் சீரான மற்றும் சநரவ்மயான ஆய்வு பசய்யெ்ெடும். 

அநாமசதய அறிகவ்கயாக இருந்தால் பதாழில் நுட்ெதவ்த 

ெயன்ெடுதத்ி அவடயாை எண் மூலம் அைரின் சகை்ைிகளுகக்ு தகக் 

ைிவடயைிகக்ெ்ெடும். ஆனால் தைறு பசய்ைதாக நிரை்ாகம் கருதினால் 

ஒழுங்கு நடைடிகவ்க எடுகக்ெ்ெடும்.

இஞ்சச்கெ் உதத்ரைாதம்
பழிவாங்கப்படுவதிை் இருந்து பாதுகாப்பு

நல்ல சநாகக்த்துடன் அறிகவ்க அைிகக்ும் ஊழியவரசயா அல்லது 

மூன்றாம் தரெ்வெசயா ொதுகாெ்ெது இஞ்சச்கெ்ெின் கடவமயாகும். 

ஆதலால் சநரவ்மயான சநாகக்த்துடன் சகை்ைிகவை எழுெ்பும் 

அவனைவரயும் ொதுகாகக் இஞ்சச்கெ் கடுவமயான ெழிைாங்குதல் 

தடுெ்புக ்பகாை்வகவய பகாண்டுை்ைது. அைரக்ைின் ெணிநிவலவய 

கடந்து இந்தெ் ொதுகாெ்பு அவனத்து ஊழியரக்ளுகக்ும் பொருந்தும். 

சமலும் அநாமசதயாக தகைல் அைிெ்ெைரக்வை கண்டறிய 

இஞ்சச்கெ் எந்த முயற்சியும் எடுகக்ாது.

இஞ்சச்கெ் உதத்ரைாதம்
உள்ளக மதிப்பாய்வுகள்

நிறுைனம் எெ்பொழுதும் ஆய்ைறிகவ்ககவை அடிெ்ெவடயின் 

மட்டுமல்லாது, தணிகவ்கயாைரக்ை் மற்றும் அைரக்ைின் பசாந்த 

இணகக் ைணிக நவடமுவற மற்றும் பநறிமுவறெ்ெடியும் 

இணகக் பகாை்வகெ்ெடியும் நடகக்ும். இஞ்சச்கெ் நிறுைனம் உை் 

தணிகவ்கயாைரக்வையும் நிரை்கிகக்ிறது. உலகைைில் நடகக்ும் 

மாற்றங்கை் நடைடிகவ்ககவை கூரந்்து கைனிகக்ும்.

இந்தத ்துவற தங்கைின் ஆய்வை சநரடியாக இஞ்சச்கெ் பெரு 

நிறுைனதத்ிடம் அைரக்ைின் ைிசாரவண மற்றும் ைிமரச்னங்களுகக்ு 

முழுெ் பொறுெ்செற்று இஞ்சச்கெ்ெின் அவனத்து துவறயினருகக்ும் 

ைிவடயைிகக்ும்.
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நம்பகத்தன்றம

இஞ்சச்கெ்
இைஞ்சம் மை்றும் ஊழை்

இஞ்சச்கெ் ஷிெ்ெிங் மவறமுகமாகசைா அல்லது சநரடியாகசைா 

ஏறதத்ாழ உலகில் உை்ை அவனத்து துவறமுகங்கைிலும் 

சைவல பசய்கிறது. பைை்சைறு ைிதமான துவறமுகங்கை் சைறு 

சைறு ைிதமான சைால்கை் சைறு சைறு ைிதமான ஊழல்கை் 

உை்ைது. இஞ்சச்கெ் ஊழவல பொறுத்துகப்காை்ைாது. 

இஞ்சச்கெ் எந்த ைிதமான சூழ்நிவலயிலும் இலஞ்சம் 

பகாடுெ்ெவதசயா ைாங்குைவதசயா ஊழல் பசய்ைவதசயா ெணெ் 

ெரிைரத்த்வனகவைசயா எங்சகயும் எெ்பொழுதும் பொறுத்துக ்

பகாை்ைாது. 

சில குறிெ்ெிட்ட சூழ்நிவலவய தைிர அதாைது ெணி 

பசய்ய கடினமான சூழலில் உை்ளூர ்மற்றும் உலகைாைிய 

சட்டதத்ிட்டதத்ிற்கு உட்ெட்டு இந்த மாதிரியான நடைடிகவ்ககவை 

புறகக்ணிதத்ாலும் ைணிக நவடமுவறகக்ாகவும் அதன் 

நன்வமகக்ாகவும் பொறுத்துக ்பகாை்ளும். ஆனால் இஞ்சச்கெ் இந்த 

அணுகுமுவறயில் இருந்து ைிலகி

இருகக்ும். 

நவடமுவறயில் இஞ்சச்கெ்ெின் பகாை்வகெ்ெடி எெ்பொழுதுசம 

இலஞ்சம் அல்லது சைறு ைவகயான ெணெ்ெரிமாற்றதவ்த 

துவற அதிகாரிகைிடசமா, ைாங்குசைாரிடசமா அல்லது பதாழில் 

நிறுைனதத்ிடசமா யாரிடமும் தராது. பநறிமுவற அல்லாத எந்த 

ெரிமாற்றதவ்தசயா இஞ்சச்கெ் ஒத்துகப்காை்ைாது. நுகரச்ைார ்எைர ்

ஒருைரும் இலஞ்சம் அைிகக் ைந்தாலும் ஒத்துவழகக்ாது. அசத 

சநரதத்ில் இலஞ்சதத்ிற்கக்ு எதிராக உை்ை நுகரச்ைாரக்க்ு ஆதரைாக 

இருகக்ும். மூன்றாம் நெர ்அல்லது இலஞ்சம் பகாடுகக் தயாராக 

உை்ை நெரிடம் இஞ்சச்கெ் எை்ைித நிவலயிலும் சைவல பசய்யாது.

இஞ்சச்கெ்
அடிறமத்தன எதிரப்்பு மை்றும் கடத்தை் 
எதிரப்்பு

அடிவமெ்ெடுத்துதல் மற்றும் மனித கடத்துதல் நவடபெறும் 

இடங்கைில் இஞ்சச்கெ் சைவல பசய்யாது. சமற்கூறிய 

நவடமுவறகவை இஞ்சச்கெ் எெ்பொழுதும் பொறுத்துகப்காை்ைாது. 

தன் ைவரமுவறகக்ுை் இந்த ைிதமான நைீன அடிவம முவற 

நடகக்ாதைாறு இஞ்சச்கெ் கைனித்துக ்பகாை்ளும். குழந்வத 

பதாழிலாைிகை், குவறந்த கூலி, அதிக சைவல சநரம் மற்றும் 

ெணி நவடமுவறகை் ஆகியவை இதில் அடங்கும். இஞ்சச்கெ் 

முகைரக்ை், ைாங்குசைார,் மூன்றாம் நெர ்யார ்இஞ்சச்கெ்ெில் சைவல 

பசய்தாலும் அைரக்ளுகக்ு இந்த ைிதிகை் பொருந்தும். 

இஞ்சக்கப் கீழ்க்கண்டறவ குறித்து உத்தரவாதம் அளிக்கிைது...

இைஞ்சம் மை்றும் 

ஊழை் தடுப்பு

வருந்ததக்க வறகயிை் ஊழைானது எை்ைா நாட்டிலும் 
உைக அளவிை் உள்ள அறனத்து நாடுகளிலும் 
ஊடுருவியுள்ளது. உைகிை் ஊழை் சபாதுவாக 
நறடசபறும் நாட்டிலும் இஞ்சக்கப் கவறை சசய்கிைது.
நிறுவனம் உள்ளூர ்சட்டம், சரவ்கதச சட்டம் சவளிநாட்டு 
ஊழை் விதிகள், இங்கிைாந்து ஊழை் விதி, வணிக 
நடத்றத ககாட்பாடு மை்றும் சநறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு 
அறனத்து இடங்களிலும் அறனத்து கநரங்களிலும் 
கவறைச ்சசய்யும். 
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இஞ்சக்கப் கீழ்க்கண்டறவ குறித்து உத்தரவாதம் அளிக்கிைது...

அதன் 

வாடிக்றகயாளரக்ள்

இஞ்சச்கெ்
தன் வாடிக்றகயாளரக்ளின் தரத்றத 
நிறைநாட்ட உறுதி அளிக்கிைது

இஞ்சச்கெ்ெின் பதாகுெ்புகை் மற்றும் இணகக்க ்பகாை்வககை் 

அவனத்தும் பதாழிசலாடு பதாடரப்ுை்ைவைசய. யாவரயும் 

கட்டுெ்ெடுதத்ாமலும் சதவையில்லாமல் அதிகாரம் பசய்ைசதா 

இல்லாமல் இருகக்ும் தன்வம உவடயவை. தன் ைிதிமுவற 

பதாகுெ்புகை் ைாடிகவ்கயாைரின் பதாகுெ்புகளுகக்ு நிகராகவும் 

அல்லது அவத ைிட சமம்ெட்டதாகவும் இருகக்ும் என்ெவத 

இஞ்சச்கெ் உறுதியாக நம்புகிறது. அசத சநரதத்ில் ைாடிவகயாைரின் 

கருத்துகக்ு உட்்ெட்டு இஞ்சச்கெ்ெின் பநறிகவை மீறாமல் 

நிவலெ்ொட்டுகக்ு சதவையான மாற்றங்கை் இருந்தால் ஏற்க 

தயங்காது. 

இஞ்சச்கெ் உதத்ிரைாதம்
உயரத்ரமான இணக்கம்

இஞ்சச்கெ் ஒரு உலகைாைிய நிறுைனம். தங்கைின் பசாந்த 

அலுைலகதவ்த உலகம் முழுதும் நிரை்கிகக்ும் திறவமசயாடு உை்ைது. 

பைை்சைறு நாடுகளுகக்ு தங்கைின் பசாந்த சட்டம், கட்டுெ்ொடுகை் 

மற்றும் ைழிமுவறகை் உை்ைது என்ெவத அறிந்துை்ைது. பைை்சைறு 

சூழ்நிவலகளுகக்ு தங்கைின் பசயல்ொட்வட மாற்றிகப்காை்ைாமல், 

ைவைந்து பகாடுத்து சூழலுகச்கற்ெ தம்வம மாற்றி அவமத்துக ்

பகாண்டு பசயல்ெடுகிறது என்ெதில் பெருவமக ்பகாை்கிறது.

உலவகச ்சுற்றியுை்ை நாடுகைில் பநறி மாறாமல் அசத சநரதத்ில் 

உை்ளூர ்ைழிமுவறகளுகக்ு மதிெ்ெைித்து, ஆனால் எந்த சமரசமும் 

பசய்யாமல் தன் பகாை்வககவை ெின்ெற்றுகிறது. இஞ்சச்கெ் 

நிறுைனம் ைாடிகவ்கயாைரக்ளுகக்ு ஒரு நாட்டில் எை்ைாறு ைணிகம் 

பசய்கிறசதா அசத சொலதத்ான் அவனத்து நாடுகைிலும் நிவல 

மாறாமல் பசய்கிறது என்று உறுதியைிகக்ிறது.

இஞ்சச்கெ்ெின் உதத்ிரைாதம்… 
வாடிறகயாளரக்ளுக்கு துறண நிை்பது

இலஞ்சம், ஊழல் மற்றும் எதிரெ்்புகளுகக்ு எதிராக உறுதியுடன் 

இருகக்ும். அது இஞ்சச்கெ் பசய்யும் ெணிவய ொதிகக்ும் அல்லது 

ெணி பமதுைாக நடகக்ும் அல்லது இஞ்சச்கெ் இதற்காக பெரிய 

பதாவக பகாடுகக் சநரிடும். பநறியுடன் நடெ்ெது எைிதான 

ஒன்றல்ல. சமலும் இஞ்சச்கெ் மற்றும் அதன் ைாடிகவ்கயாைரக்ளுகக்ு 

இது பதாழில்ரீதியாக ொதிெ்வெ ஏற்ெ்ெடுதத்லாம். 

இஞ்சச்கெ் தங்கைின் அழுதத்தவ்த பொருட்ெடுதத்ாமல் 

ைாடிகவ்கயாைர,் ைாங்குசைார,் மூன்றாம் நெருகக்ும் இஞ்சச்கெ் 

இவணந்து சசவையாற்றும். இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலுகக்ு எதிராக 

உை்ைைரக்ளுகக்ு தங்கைால் முடிந்த உதைி அதாைது துவண நிற்ெது, 

அறிவுவர, கடின சூழலில் துவண நிற்ெது ஆகியைற்வற பசய்யும். 

ஊழலுகக்ு எதிராக உை்ை யார ்ஒருைருகக்ும் இஞ்சச்கெ் துவன நிற்கக்ும். 

இஞ்சச்கெ்
சவளிப்பறடத்தன்றம

இஞ்சச்கெ் ைாடிகவ்கயாைரின் ைிருெ்ெதத்ிற்சகற்ெ அைரக்ளுடன் 

ைரத்த்கம் பசய்யும்.  சதவையான சநரதத்ில் சதவையான தகைல்கை் 

அைித்து, சூழ்நிவலகக்ு தகுந்தைாறு ைாடிவகயாைரக்வை எசச்ரித்து 

எெ்ெடி இருகக் சைண்டும் என்ெவத உணரத்்தும்.

இஞ்சச்கெ்ெின் அவனத்து நவடமுவறகளும் 

பைைிெ்ெவடதத்ன்வமயுடன் இருகக்ும்.

வாடிக்றகயாளரிடம் எப்படி சபாறுப்புடன் 
இஞ்சக்கப் நன்ைாகப் புரிந்து றவத்துள்ளது. 
இஞ்சக்கப் வாடிக்றகயாளரக்றள அவரக்ளின் 
இருப்பிடம், பணிசச்ூழை், கவறைச ்சசய்யும் 
திைறன றவத்து குறைத்து மதிப்பிடாது. 
சநறிமுறைக்கு உட்பட்டு இஞ்சக்கப் எை்ைா 
கவறையும் எை்ைா நாட்களிலும் வணிக 
சநறிமுறையுடன் சசய்யும்.

நம்பகத்தன்றம
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இஞ்சச்கெ் உதத்ரைாதம்
அரசு வாடிக்றகயாளருடன் வரத்்தகம்

இைரக்ளுடன் இவணயும் பொழுது அரசு முகைரக்ை், இராணுைம் 

மற்றும் அரசு துவறகைில் இஞ்சச்கெ் பகாை்வககவை 

தைரத்த்ாமல், முவறயற்ற அணுகுமுவறவய இஞ்சச்கெ் முற்றிலும் 

சகித்துகப்காை்ைாது, மிக கடுவமயான ஒழுங்கு நடைடிகவ்க 

எடுகக்ெ்ெடும். இஞ்சச்கெ் இந்தத ்துவற சாரெ்ாக சிறெ்பு 

பகாை்வககவை பகாண்டுை்ைது. குறிெ்ெிடதத்கக் பகாை்வக 

முடிவுகளுடன் சிறெ்பு ெயிற்சி பெற்ற நிபுணரக்ளுடன் ெணியாற்றும்.

இஞ்சச்கெ் அரசாங்க ைாடிகவ்கயாைரக்ளுடன் பதாழில் பசய்ைது 

எெ்ெடி என்ற ஒரு தனிகப்காை்வகவய பகாண்டுை்ைது. ஊழியரக்ை் 

அல்லது ைாடிகவ்கயாைருகக்ு அரசாங்க ைாடிகவ்கயாைரக்ை் 

சம்ெந்தெ்ெட்ட இணகக்ம் குறிதத் சகை்ைி இருந்தால் அரசு 

இணகக்தத்ின் ைழிகாட்டியுடன் அல்லது இனகக்ுழு அதிகாரியின் 

ைாயிலாக பதைிவுக ்பகாை்ைலாம்.

இஞ்சச்கெ் உதத்ரைாதம்
மூன்ைாம் தரப்பின் இணக்க 
முறைப்படுத்தை்

இஞ்சச்கெ் ஆயிரகக்ணகக்ான மூன்றாம் தரெ்பு 

ைாடிகவ்கயாைரக்வை உலபகங்கிலும் நிரை்கிெ்ெதால் மிகதத்ரமான 

மற்றும் நம்ெகமான சசவைவய இஞ்சச்கெ்ெின் ைாடிகவ்கயாைரக்ை் 

எதிரெ்்ொரக்க்ிறாரக்ை். இஞ்சச்கெ் தங்கைின் துவண முகைர,் 

ைாங்குசைார,் துவண ஒெ்ெந்ததாரர,் தற்காலிகெ் ெணியாைர,் 

ைிநிசயாகிெ்ெைர,் ஆசலாசகரக்ை், ைாங்குசைார ்அவனைரும் 

பநறிமுவறகவை ெின்ெற்றுமாறு சைண்டிக ்சகட்டுக ்பகாை்கிறது. 

எந்த மூன்றாம் தரெ்சொ பநறிமுவறகக்ு உட்ெட ைிரும்ொைிட்டால் 

அைரக்ை் இஞ்சச்கெ் ைிநிசயாக குழூமதத்ில் இருந்து நீகக்ெ்ெடுைர.் 
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இஞ்சக்கப் கீழ்க்கண்டறவ குறித்து உத்தரவாதம் அளிக்கிைது...

அதன் 

ஊழியர்கள்

இஞ்சச்கெ்
ஊழியரக்ளுடன் சமத்தன்றம

இணகக் பநறிமுவறகக்ு உட்ெட்டு இஞ்சச்கெ் அவனத்து 

ஊழியரக்வையும் சமமாக ொைிகக்ும். இஞ்சச்கெ்ெின் ைிதிகை், 

பகாை்வககை் மற்றும் ஒழுங்கு நடைடிகவ்ககை் அவனைருகக்ும் 

சமசம. இணகக் ைிதிகளுகக்ு எதிராக இருெ்ெைருகக்ு குவறந்த 

ெட்ச சகிெ்பு தன்வம இன்றி சமல் மட்டம் முதல் அடிமட்டம் ைவர 

அவனத்து ஊழல்கவையும் சமமாக ொைித்து நடைடிகவ்க எடுகக்ும்.

அைரக்ைின் உயரந்்த ெதைி, நீண்ட காலெ்ெணி, குழுமதத்ின் 

தவலவமெ் பொறுெ்பு, ையது, இனம், மதம் எவதயும் கருதத்ில் 

பகாை்ைாது. அவனத்து ஊழியரக்ளும் சமம் என்ெசத இஞ்சச்கெ்ெின் 

தவலயாய பகாை்வக. 

இஞ்சச்கெ்
இணக்க பணியாளரக்ள்

இஞ்சச்கெ்ெின் இணகக் மற்றும் பநறிமுவறகளுகக்ான முழுசநர 

இணகக்த ்துவறயின் மூலம் பதைிைாக பைைிெ்ெடுகிறது. இந்த துவற 

இஞ்சச்கெ்ெின் இணகக் பசயல்திட்டதவ்த பசயல்ெடுத்துைதற்கான 

பொறுெ்வெ பகாண்டுை்ைது. குழுைின் இணகக் அதிகாரிசய 

பசயல்ொட்வட சமம்ெடுத்துைதற்கக்ும் இணகக் ைிதிகவை 

கைனமாக எடுத்து பசால்ைதற்கக்ும் பொறுெ்ொைார.் 

இனகக்ுழு அதிகாரி தன் அறிகவ்ககவை தவலவம நிரை்ாக 

அதிகாரி மற்றும் இயகக்ுனர ்குழுைிடம் சமரெ்்ெிகக் சைண்டும். 

இனகக்ுழு அதிகாரியின் சைவலயானது யார ்யார ்பநறிமுவறகக்ு 

எதிராக பசயல்ெடுகிறாரக்ை், இணகக்ம் பதாடரெ்ான ஊழியரின் 

சகை்ைிகளுகக்ு ெதிலைிெ்ெது, உறுதுவணயாக நிற்ெது. ஊழியரக்ை் 

இனகக்ுழு அதிகாரியிடம் நம்ெிகவ்கயுடன் செசலாம்.

இஞ்சக்கப் ஊழியரக்ள் தங்களின் சிைந்த திைறமறய 
சவளிக்காட்ட கவண்டும் என விரும்புகிைது.
இதை்கு தகுந்த பணிசச்ூழை், கதறவயான உபகரணங்கள், 
இனிறமயான உகந்தச ்சூழறை அளிக்கிைது.

நம்பகத்தன்றம
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இஞ்சச்கெ் உதத்ரைாதம்
பயிை்சிகள்

இஞ்சச்கெ் ஊழியரக்ைின் ெணி பதாடரெ்ான அவனத்து 

ெயிற்சிகளுகக்ும் துவண நிற்கக்ும். இஞ்சச்கெ்ெில் 

ெணியாற்றுைதற்கக்ு முன் இணகக்தத்ின் பநறிமுவறகவை 

அவனத்து ஊழியரக்ளும் அறிந்து பகாை்ை சைண்டும் என 

இஞ்சச்கெ் ைிரும்புகிறது. இஞ்சச்கெ்ெில் சைவலகக்ு சசரும் 

ஒை்பைாரு ஊழியரும் இகக்ட்டாய ெயிற்சிவய சமற்பகாை்ை 

சைண்டும். கூடுதலாக ஒை்பைாரு ஊழியரும் இஞ்சச்கெ் ைழங்கும் 

தங்கவை புதுெ்ெிகக்ும் ெயிற்சியும் எடுகக்லாம்.

சீரான ெயிற்சியின் மூலசம இணகக் பகாை்வக மற்றும் 

பநறிமுவறகவை அறிந்து, கைனத்துடன் பசயல்ெட்டு, 

இணகக்த்துடன் ஒத்துவழத்து நடெ்ெர ்என இஞ்சச்கெ் நம்புகிறது. 

அெ்பொழுது தான் அைரக்ை் மனதைைில் இணகக் ைிதிகளுடன் 

இவணந்து சைவல பசய்ய தயாராைாரக்ை்.

இணகக்ம் மற்றும் பநறிமுவறகக்ாண ெயிற்சி ைகுெ்புகை் அவனத்து 

ஊழியரக்ளுகக்ும், ையது ைரம்ெில்லாமல், ெணி அடிெ்ெவடயில் 

இல்லாமல், நீண்டக ்காலெ் ெணி அடிெ்ெவடயில்லாமல் 

அவனைவரயும் ெயிற்சி எடுகக்ுமாறு சகட்டு பகாை்கிறது.

அடிமுதல் கவட ைவர என்ெவத இஞ்சச்கெ் நம்புகிறது. சமலும் 

மூதத் அதிகாரிகை் முன்னின்று ெயிற்சியில் ஈடுெட்டு, தங்கைின் 

பசாந்த கருதவ்த ைிலகக்ி வைத்து இணகக்தத்ின் ைிதி மற்றும் 

பநறிமுவறகவை உலகைைில் ெரெ்பும் என நம்புகிறது. 

ஏபனனில் இது உலகைாைிய நிறுைனம். ெல்சைறு பமாழிகைில் 

ெயிற்சி ைகுெ்புகை் இருெ்ெதால் ஊழியரக்ைால் புரிந்துக ்பகாை்ை 

முடியும். ஒரு சைவை ெயிற்சி ைகுெ்புகை் கடினமாக இருந்தால் 

மாற்று ைழிகவை சயாசித்து ெயிற்சியைிகக்ும். இை்ைணிக 

பநறிமுவறகை் ெயிற்சியின் மூலம் உலகின் கவடகச்காடி ைவர 

சொய் சசரசைண்டும் என்ெதில் இஞ்சச்கெ் உறுதி பகாண்டுை்ைது.

இஞ்சச்கெ் உதத்ரைாதம்
எளிதாக அறிக்றக தயாரித்தை்

இணகக் பகாை்வககை் மற்றும் பநறிமுவறகை் ஏசதனும் அசாதாரண 

சூழலில் சதால்ைி அவடந்தால் நிரை்ாகம் அவத பதரிந்துக ்பகாை்ை 

ைிரும்புகிறது. முன்னர ்கூறியெ்ெடி சகை்ைி சகட்ெது வகசயட்டின் 

ெின்ெகக்தத்ில் ைிரிைாக பகாடுகக்ெ்ெட்டுை்ைது. ஊழியரக்சைா 

அல்லது மூன்றாம் தரெ்சொ ெல்சைறு ைிதமாக தங்கை் அறிகவ்ககை், 

அகக்வறகை் அல்லது சகை்ைிகவை எழுெ்ெலாம். அைரக்ைின் 

சகை்ைிகளுகக்ு இணகக்குழு முழு மதிெ்ெைித்து ைிவடயைிகக்ும். 

யாராைது பதரிந்சத பொய் அறிகவ்க பகாடுதத்ால் அைரக்ை் மீது 

ஒழுங்கு நடைடிகவ்க எடுகக்ெ்ெடும்.



17

அதன் 

பணியாளர்கள்

இஞ்சச்கெ்
சகாள்றகக்கான சசயை்முறைகள்

தனிெ்ெட்ட முவறயில் அவனத்து அறிகவ்ககளும் ஆய்வுச ்

பசய்யெ்ெட்டு சாரெ்ற்றம் முடிவு எடுகக்ெ்ெடும் என்ெதற்கான 

உதத்ரைாததவ்த இஞ்சச்கெ் அைிகக்ிறது. ைிசாரவண இனகக்ுழு 

அதிகாரியால் சமற்பகாை்ைெ்ெடும். ஊழியரக்ை் ைிசாரவணகக்ு 

ஒத்துவழத்து தகைல்கை் இரகசியமாகெ் ொதுகாகக் சைண்டும் 

என்ெவத இஞ்சச்கெ் எதிரெ்ாரக்க்ிறது. ைிசாரவண முடிந்தவுடன் 

சதவையான ஒழுங்கு நடைடிவககை் நடுனிவலவமயுடனும் 

நியாயமான முவறயிலும் எடுகக்ெ்ெடும்.

இஞ்சச்கெ் உதத்ரைாதம்
பாதுகாப்பான பணிசச்ூழை்

துவறமுகங்கை், கெ்ெல்துவற அலுைலகம் கூட சில சநரதத்ில் 

ஆெதத்ானது. சைவலகவை முழு பைற்றியுடன் தீங்கில்லாத 

ைவகயில் பசய்ைவதசய இஞ்சச்கெ் ைிரும்புகிறது.

இணகக் பகாை்வககை் மற்றும் பநறிமுவறகக்ு உட்ெட்டு 

ொதுகாெ்ொன ெணியிடங்கைில் சைவல பசய்ய ஏற்ொடு 

பசய்யெ்ெட்டுை்ைது. உயரத்ர ொதுகாெ்பு, சுகாதாரம் சொன்றவை 

உறுதிசப்சய்யெ்ெட்டு ஊழியரக்ை் கடல், துவறமுகம் அல்லது 

அலுைலகதத்ில் அரெ்்ெணிெ்புடன் ெணி பசய்ய இது உதவும். 

சைவலசூழல், உடல் நலம், ொதுகாெ்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

துவறயின் (HSSE) மூலம் ஊழியரக்ளுகக்ு உகந்த ெயிற்சியைித்து 

இஞ்சச்கெ் உலகதத்ரம் ைாய்ந்த நிறுைனம் என்ெவத உறுதி 

பசய்கிறது. 

ெணிசூழலில் துஷ்ெிரசயாகம், துன்புறுதத்ல், சுரண்டல் 

சொவதெ்பொருை் மற்றும் மது புழகக்ம் அற்ற இடமாக இருகக் 

சைண்டும் என்ெதில் உறுதியாக உை்ைது. 

இஞ்சச்கெ்ெில் உை்ை ஒை்பைாரு ஊழியரும் ொரவ்ையாைரும் 

ெணிசச்ூழல் ொதுகாெ்ொகவும் ஆசராகக்ியமாகவும் உை்ைது 

என்ெவத உணர சைண்டும். அை்ைாறு ஒருைர ்உணரைில்வல 

என்றால் உடசன அதுகக்ுறித்து செச சைண்டும்.

நம்பகத்தன்றம

17

இஞ்சச்கெ் உதத்ரைாதம்
நை்ை நிரவ்ாகம்

சமலாைரிடம் நல்ல தரதவ்த இஞ்சச்கெ் எதிரெ்்ொரக்க்ிறது.

இஞ்சச்கெ் சமலாைரக்ை் தங்கை் தரதவ்த பகாை்வகயின் மூலம் 

மட்டும் இல்லாமல் பசயலில் நிரூெிகக்சைண்டும். தவலவம 

நிவலயில் உை்ைைரக்ை் பநறிமுவறகவை ெின்ெற்றுைதில் 

முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்து, இஞ்சச்கெ்ெின் மதிெ்புகவை 

எடுத்துவரத்து, இணகக்தத்ிற்கு எதிரான நடைடிகவ்ககவை 

எசச்ரித்து, ொதுகாத்து, அவனத்து ஊழியரக்வையும் பநறியுடன் 

கூடிய பசயல்ொட்டில் இருகக் வைத்து, உகந்த ெணிசச்ூழல் 

இருகக்ிறதா என்ெவத உறுதி பசய்ய சைண்டும்.

சமலாைரக்ை் தங்கைின் பநறிமுவறயான நடதவ்தயின் மூலம் 

சந்தரெ்்ெம் ஏற்்ெடும் சொது எல்லாம் உணரத்த் சைண்டும் என 

இஞ்சச்கெ் எதிரெ்்ொரக்க்ிறது. ஊழியரக்ளுகக்ு உகந்த ெணிசச்ூழவல 

ஏற்ெடுதத்ி, பநறிமுவற மீறாமல் சைண்டுைவத ெயமில்லாமல் 

சகட்கும் சூழவல ஏற்ெடுதத்ி ெதிலடி கிவடகக்ுசமா என்ற 

ெயமில்லாத சூழவல சமலாைசர ஏற்ெடுதத்ிக ்பகாடுகக் சைண்டும். 

சமலாைருகக்ு சதவையான ெயிற்சி உெகரணதவ்த இஞ்சச்கெ் 

அைிகக்ும்.

பதிலுக்கு…

அவனத்து ஊழியரக்ளும் பதாழில் முவறவய சநரவ்மயாகவும், 

பைைிெ்ெவடதத்ன்வமயுடனும், தங்கைின் முழுதத்ிறவமவயயும் 

பைைிெ்ெடுதத்ி, பகாை்வக ைிதிகளுகக்ு உட்ெட்டு, இணகக் 

பநறிமுவறகளுகக்ு உட்ெட்டு, ெயிற்சி காலதத்ில் உற்சாகமுடன் 

ெங்சகற்று, தணிகவ்க அல்லது ைிசாரவணகளுகக்ு ஒத்துவழத்து, 

தைறு எனெ்ெடுைவத சரியான சநரதத்ில் எடுத்துச ்பசால்லி, 

தங்களுகக்ு புரியாதவத ைிைகக்ச ்பசால்லி, முழுதத்ிறவமயுடன், 

இணகக் பநறிமுவறகைில் குழெ்ெதவ்த தைிரத்்து சைவல பசய்ய 

சைண்டும்.

இஞ்சக்கப் கீழ்க்கண்டறவ குறித்து உத்தரவாதம் அளிக்கிைது...
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மூன்ைாம் நபரின் 

குறுக்கீடுகள்

இஞ்சச்கெ்
சரிப்பாரத்்தை்

துவண ஒெ்ெந்ததாரரக்ை், ைாங்குசைார ்ஏற்ொடு பசய்து நிவறய 

சைவலகவை பசய்கிறது. உலபகங்கிலும் உை்ை ஆயிரகக்ணகக்ாண 

சசவைகவை வைத்து இஞ்சச்கெ் ைரத்த்கம் பசய்கிறது. 

உடன்ெடிகவ்கயில் நுவழயும் முன் மூன்றாம் தரெ்ெின் ெின்புலதவ்த 

ஆய்வு பசய்சத ஏற்றுகப்காை்ளும். இஞ்சச்கெ்புடன் சைவல பசய்யும் 

அைரக்ைின் தகுதி நிவல முழு சநரமும் கண்காணிகக்ெ்ெடும்.

இஞ்சச்கெ்
தகவை்கறள பாதுகாத்தை்

இஞ்சச்கெ் அதன் ைாடிகவ்கயாைரக்ைிடம் இருந்து இரகசியமான 

பதாழில்சாரந்்த தகைல்கவை பெறுகிறது. இந்தத ்தகைல்கவை 

ொதுகாகக் இஞ்சச்கெ் அவமெ்புகவை நிறுை உதத்ிரைாதம் 

அைிகக்ிறது.  இஞ்சச்கெ் ஐசராெ்ெிய ஒன்றியதத்ின் தகைல் 

ொதுகாெ்பு சட்டதத்ின் அடிெ்ெவடயில் அதன் அவமெ்புகை், 

பகாை்வககை் மற்றும் ைழிமுவறகவை கட்டவமத்துை்ைது.

இஞ்சச்கெ்
சநறிசாரந்்த சதாழிை் உைவுகள்

ெரிசுகளும் சகைிகவ்க நிகழ்வுகளும் பதாழில் ைாழ்கவ்கயில் தைிரக்க் 

முடியாதவை. ைாடிகவ்கயாைரக்ளுகக்ு உணவு ைாங்கி பகாடுெ்ெதும் 

அல்லது ைழங்குநரிடமிருந்து இனிெ்பு பெட்டி ஒன்வற பெறுைசதா 

சாதாரணமான ஒரு ைிஷயம். இது நல்ல உறவை காத்து செண 

உதைியாக இருகக்ும். ஆனால் இது சரியான முவறயில் பசய்யெ்ெட 

சைண்டும் என்ெதில் நாம் பதைிைாக இருகக் சைண்டும். 

பதாழில் சாரந்்த முடிவுகை் ொதிகக்ெ்ெடாத ைண்ணம் மூன்றாம் 

தரெ்புடன் ெரிசுகை் மற்றும்/அல்லது பொழுதுசொகக்ு அம்சங்கை் 

ெரிமாறிக ்பகாை்ைெ்ெடும் என்ெதற்கு இஞ்சச்கெ் உதத்ிரைாதம் 

அைிகக்ிறது. ெரிசு மற்றும் பொழுதுெ்சொகக்ுகளுகக்ு இஞ்சச்கெ் 

ஒரு ைவரயவற வைத்துை்ைது. அவத புரிந்துக ்பகாண்டு 

ைாடிகவ்கயாைர ்அல்லது ைழங்குநரக்ை் ெரிசு அைிெ்ெவத 

தைிரத்்து, அது ஊழியரக்வை தைறு பசய்ய தூண்டி ைிடும் என்ெவத 

உணர சைண்டும். அதனால் அவனத்து சநரங்கைிலும் இஞ்சச்கெ் 

ஊழியரக்ை் ெரிசுகவைெ் பெற இயலாது. அசத சமயம் இது குறிதத் 

ைாடிகவ்கயாைர ்மற்றும் ைழங்குநரக்ைின் பகாை்வககை் இஞ்சச்கெ் 

பகாை்வகவய ைிட கடுவமயாக இருகக்ுமானால், இவத இஞ்சச்கெ் 

தைறாக எடுத்துக ்பகாை்ைாமல், அந்த பகாை்வககைின் ைழிநடகக் 

உறுதியும் அைிகக்ிறது.

ஊழியரக்ை் தங்களுகக்ாகசைா அல்லது தன் குடும்ெ நெரக்ை் 

அல்லது நண்ெரக்ை் சாரெ்ாகசைா எந்தைிதமான ெரிசு, அன்ெைிெ்பு 

அல்லது இதர தனிநெர ்சலுவககவையும் இஞ்சச்கெ் நிறுைனதத்ின் 

தற்சொவதய அல்லது ைருங்கால ைழங்குநரக்ை், முகைரக்ை், 

ஆசலாசகரக்ை், ைாடிகவ்கயாைரக்ை் அல்லது சொட்டியாைரக்ை் 

இைரக்ைிடமிருந்து எதிரெ்ாரக்க்சைா அல்லது சகட்கசைா கூடாது.

நம்பகத்தன்றம
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இஞ்சச்கெ்
நியாயமான கபாட்டிகள்

இஞ்சச்கெ் ைணிகதத்ில் நல்ல சொட்டிவய ைிரும்புகிறது. ஆனால் 

சொட்டிவய கட்டுெ்ெடுத்துைவதசயா ைரத்த்கமாகக்ுைவதசயா 

ைிரும்புைதில்வல. எந்த ைிதமான ெண ெரிமாற்றங்கவைசயா 

அல்லது சொட்டியாைரக்ளுடன் ஒெ்ெந்தங்கை் அைற்வற தைிரத்்து 

ைிட்டு உை்ளூர ்மற்றும் சரை்சதச சட்டதத்ிற்கக்ு உட்ெட்சட இஞ்சச்கெ் 

தன் பதாழிவல பசய்யும்.

சமலும் இஞ்சச்கெ் மற்றும் அதன் ஊழியரக்ை் சொட்டியாைரக்ைின் 

இரகசியதவ்த அவடய முயற்சிகக் மாட்டாரக்ை் அல்லது அவை 

எதிரெ்ாராத ைிதமாக கிவடதத்ால் இஞ்சச்கெ் அைற்வற அழித்து 

ைிடும் அல்லது சம்ெந்தெ்ெட்ட நெரிடம் ஒெ்ெவடத்து ைிடும்.

இஞ்சச்கெ் உதத்ரைாதம்
ஆவண கமைாண்றம

பைைிெ்ெவடதத்ன்வமவய ஒரு ெகுதியாக கருதுைதால் சைவல 

சாரந்்த ஆைணங்கவை தகக்ெ்ெடி ொதுகாத்து ைிதிமுவறகளுகக்ு 

உட்ெட்டு தணிகவ்க மற்றும் சட்ட சதவைகளுகக்ு தரும் என்ற 

உறுதிவய இஞ்சச்கெ் அைிகக்ிறது.

இஞ்சச்கெ்
கருத்து கமாதறை தவிரத்்தை்

சில சநரங்கைில் பதாழில் சாரந்்த முடிபைடுகக்ும் பொழுது 

உறைினரக்ை் அல்லது நண்ெரக்ை் தவலயிடுைவத தைிரக்க் முடியாது 

என்ெவத இஞ்சச்கெ் நன்கு உணரந்்துை்ைது.

ைணிக முடிவுகை் அவனத்தும் தகுதிகை் அடிெ்ெவடயில் எடுகக்ெ்ெட 

சைண்டும். ஏசதனும் கருத்து சமாதல் இருந்தால் அைற்வற இணகக்த ்

துவறயிடம் பதரிைிகக் சைண்டும். ஆராய்ந்து அல்லது அைற்வற 

ஆதரித்து மற்றும் ெதிவு பசய்ய இது உதைியாக இருகக்ும்.

அரசியல் கட்சிகை் மற்றும் சமூக தன்னாரை்லர ்நிறுைனங்களுகக்ும் 

இந்த பகாை்வககை் பொருந்தும். இஞ்சச்கெ் எந்த ைிதமான ெரிசு 

பொருை்கவைசயா அல்லது இலைச சசவைவயசயா அரசியல் 

கட்சிகளுகக்ு அைிகக்ாது. சமலும் அரசியலில் இருகக்ும் 

அரசியல்ைாதிகளுகச்கா அல்லது கடந்த ஓராண்டாக அரசியலில் 

இருந்து ைிலகி இருகக்ும் அரசியல்ைாதிகளுகச்கா நிறுைனதத்ில் 

எந்த ெதைியும் சலுவககளும் பகாடுகக்ெ்ெடமாட்டாது. பதாண்டு 

நன் பகாவடகை் இயகக்ுனர ்குழு ஒெ்புதல் அைிதத் ெிறசக 

ஏற்றுகப்காை்ைெ்ெடும்.
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நீடிப்புத்திைன்
இவ்வுைகத்றதயும் சமூகத்றதயும் பாதுகாக்க கவண்டும் 
என்பறத இஞ்சக்கப் நன்ைாக உணரந்்துள்ளது. அதனாை் 
குறைந்த காை்று மாசு, மாசுக் கட்டுப்பாடு, குப்றபகறள 
குறைப்பது, மறுசுழை்சி அை்ைது மறு உபகயாகிக்கும் 
சபாருட்கள் இவை்றிை் கவனம் சசலுத்தி நிைத்திலும் 
கடை்களிலும் ஏை்படும் மாறச குறைப்பதிை் இஞ்சக்கப் 
உறுதியாக உள்ளது. இஞ்சக்கப் தனது எை்ைா சசயலிலும் 
பூமிக்கு தீங்கு விறளவிக்கும் மறுசுழை்சி சசய்ய முடியாத 
சபாருட்கறள குறைந்த அளவிை் உபகயாகித்து அை்ைது 
கவறு சிைந்த முறைகறள பயன்படுத்தும்.

இஞ்சச்கெ்ெின் பகாை்முதலின் நிவலதத்ன்வம மற்றும் 

இஞ்சச்கெ்ெின் குறிகச்காை் மற்றும் பகாை்வககளும் ெிரிட்டிஷ் 

நிவலதத்ன்வமயும் BS8903 ஒசர சநரக்ச்காட்டில் உை்ைன:

• சில ைிதிமுவறகவை ெயன்ெடுதத்ி சிறிய அைைில் ஆற்றவல 

உெசயாகித்து புதுவமயான தீரவ்ுகவைக ்கண்டறிைது.

• குறிெ்ெிட்ட பகாை்முதல் பொருட்கை், சாதனங்கைின் சசவைவய 

உெசயாகித்து சமூகதவ்த சீர ்பசய்து, பொருைாதாரம் மற்றும் சுற்றுச ்

சூழவல கருதத்ில் பகாண்டு சமூகதவ்த உயரத்்தும் ைவகயில் 

பசயல்ெடுைது.

• ஏற்புவடய மற்றும் சிகக்னமான பொருை்கவை உெசயாகிதத்ல்.

• முடிந்த ைவர குறு மற்றும் சிறு நிறுைனங்களுகக்ு ைாய்ெ்பு 

அைிதத்ல், சமூகம் சார ்அவமெ்புகவை உெசயாகிதத்ல், உை்ளூர ்

சைவலைாய்ெ்பு, ென்முகதத்ன்வம இைற்வற ஆதரிதத்ல் மற்றும் 

தன்னாரை்லர ்நிறுைனங்களுடன் இவணந்து ெணியாற்றுதல், 

குறிெ்ொக நமது அலுைலகங்களுகக்ு அருகாவமயில் 

இருெ்ெைற்றுடன்.

தங்கை் சுற்றுசூழல், நீடிெ்புதத்ிறன் மற்றும் சமூகம் சாரந்்த 

பொறுெ்புகவை அடிகக்டி சீராய்வு பசய்து சமம்ெடுத்தும் 

உதத்ிரைாததவ்த இஞ்சச்கெ் அைிகக்ிறது. இது குறித்து சமலும் 

தகைல்கை் இஞ்சச்கெ்ெின் பொது இவணயம் மற்றும் நிறுைன 

இவணய ெகக்ங்கைில் உை்ைன.
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வணிக ககாட்பாடு மை்றும் சநறிமுறைக்கு உட்பட்டு 
உயரந்்த கநாக்ககாடு இஞ்சக்கப்பின் சகாள்றககள் 
வறரயறுக்கப்பட்டுள்ளன. கமலும் தகவை்கள் 
இணக்க சகாள்றகயிை் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
இந்தக் சகாள்றககள் குறிப்பிடத்தக்க விதிகள் மை்றும் 
சசயை்முறைககளாடு சசயை்படுவறத இஞ்சக்கப் 
நன்ைாக கவனித்துக் சகாண்டு வருகிைது.

ஒை்பைாரு இணகக்க ்பகாை்வககவையும் முழு ைிைரதச்தாடு ைிதி 

மற்றும் பசயலாகக்தவ்த பதைிைான ைிைகக்ங்களுடனும், கூடுதல் 

தகைவல எெ்ெடி பெறுைது என்ெவதயும், பசய்ய தைறினால் 

எடுகக்ெ்ெடும் ஒழுகக் ைிவைவுகவையும் ைிைரிகக்ிறது.

இஞ்சச்கெ்ெின் பகாை்வககை் மற்றும் சகாட்ொடுகை் பதாழில் 

தரம்தத்ிற்கு உட்ெட்டு இணகக்த்துடன் பசயலாற்றெ்ெட்டு, இணகக் 

பகாை்வககளுடன் இவணந்து உை்ைன. இஞ்சச்கெ் இணகக் 

ைிதிமுவறகை் நிறுைனதத்ின் நடதவ்தகக்ு அடிெ்ெவடயாகும். 

இதற்கு இயகக்ுனர ்குழு மற்றும் இனகக்ுழு அதிகாரிகசை முழு 

பொறுெ்ொைாரக்ை்.

இஞ்சக்கப் கீழ்க்கண்டறவ குறித்து உத்தரவாதம் அளிக்கிைது...

சதளிவான 

சகாள்றககள்

நம்பகத்தன்றம
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இஞ்சச்கெ்
சகாள்றககறள விளக்குதை்

இஞ்சச்கெ்ெின் சநாகக்மானது இணகக்க ்பகாை்வககை் யாவும் 

எைிதில் ெடித்து புரிந்துக ்பகாை்ைகக்ூடியதாக இருகக் சைண்டும் 

என்ெசத. ஒை்பைாரு பகாை்வகயின் முடிைிலும் ஒரு ெிரிைில் 

தகைல் அறிைது எெ்ெடி, சகை்ைி எழுெ்புைது எெ்ெடி என்று ைிைகக்ி 

கூறெ்ெட்டுை்ைது. பகாை்வககைில் ஏசதனும் பதைிவு இல்வல எனில் 

ஊழியரக்ை் சகட்டுத ்பதைிவுெ்ெடுதத்ிக ்பகாை்ை சைண்டும் என 

இஞ்சச்கெ் ைிரும்புகிறது.

இஞ்சச்கெ்
அணுகக்கூடியக் சகாள்றககள்

இணகக்க ்பகாை்வககை் அவனத்தும் ஏற்றுகப்காை்ைக ்கூடிய 

ைவகயில் எைிதாக ெடித்து புரிந்துக ்பகாை்ளும்ெடி இருகக்சைண்டும் 

என இஞ்சச்கெ் ைிரும்புகிறது. இவணயதத்ிலிருந்து எந்சநரமும் 

பகாை்வககவை ெதிைிறகக்ம் பசய்து ெடிகக்லாம். அல்லது 

இணகக்கக்ுழு அதிகாரி அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் 

சகட்டுெ் பெறலாம். அல்லது இணகக்கக்ுழு அதிகாரிஅல்லது 

இணகக்மின்னஞ்சல் மூலம்சகட்டுெ்பெறலாம்.

மூன்றாம் தரெ்ெினரும் இணகக் பகாை்வகயின் நகவல சமற்கூறிய 

ஏசதனும் ஒரு ைழியில் பெற்றுகப்காை்ைலாம். வகசயட்டின் 

ெின்ெகக்தத்ில் பதாடரப்ுகப்காை்ை சைண்டிய அவனத்து 

தகைல்களும் பகாடுகக்ெ்ெட்டுை்ைது. 

நிறுைன அகசச்சவையில் ொரவ்ைகக்ு வைகக்ெ்ெட்ட பகாை்வக 

ெற்றிய தகைல்கை் காலதத்ிற்கு ஏற்ெ எந்சநரமும் மாற்றி 

அவமகக்ெ்ெடலாம். தற்சொதுை்ை சசவைவய ெதிைிறகக்ம் பசய்யும் 

பொழுது, நிறுைன உை் இவணயதத்ில் இருகக்ும் பகாை்வககசை 

பசல்லுெடியாகும் என்ெவத நிவனைில் வைய்யுங்கை்.
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சதாடரப்ுகள்

தகவை் சதாடரப்ு 

விளக்கங்கள்

இணக்கத்துறை 
compliance@iss-shipping.com

ஹாட்றைன்
www.convercent.com

இறணய முகவரி
http://www.iss-shipping.com/ 

இனக்குழு அதிகாரி
Matthew Paice

Matthew.Paice@iss-shipping.com 

இறணய பாதுகாப்பு & இணக்க கமைாளர்
Lee Scott

Lee.Scott@iss-shipping.com 

சட்டத்துறை தறைவர ்மை்றும் மனித வள 
கமம்பாடு அதிகாரி
Niree Mahabeer

Niree.Mahabeer@iss-shipping.com

இஞ்சக்கப் ஊழியரக்ளுக்கு மட்டும்
ஊழியரக்ளுகக்ு அறிகவ்க அைிெ்ெதற்கான கூடுதல் ைழிமுவறகை்:

• சநரடி சமலாைர்

• மனித ைைத்துவற

• சட்டத்துவற

• இஞ்சச்கெ் உை் இவணயம்

ஊழியரக்ள் ஏகதனும் சநறிமுறை தவறியதாக 
உணரந்்தாை் அறத நிறுவனத்திை்கு சதரிவிக்க 
விரும்பினாை் அை்ைது சகாள்றககறளப் பை்றி ககள்வி 
எழுப்ப விரும்பினாை், இணக்கக் சகாள்றககறளப் 
பை்றி சந்கதகம் இருந்தாை் அவரக்ள் சதாடரப்ுக்சகாள்ள 
கவண்டியது:



www.iss-shipping.com
compliance@iss-shipping.com
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