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அன்பார்ந்த சக பணியாளர்களே...
ZF –ஐ மதிப்பு மிக்க மற்றும் வியந்து பாராட்டத்தக்க பிராண்டாகச ் செய் வது எது?
இது நமது தயாரிப்புக்களுக்கெல் லாம் மேலானது ஆனால், அத�்தோடு கூட நாம் நமது வணிகத்தை
எப்படி செய் கிற�ோம் என்பதும் மற்றும் நம் மை செலுத்தும் நேர ்மையும் இதில் அடங் கும் . ZF -இன்
நடைமுறைகள் மற்றும் அதன் க�ொள் கைகள் நமக்கு வழிகாட்டுகின்றன. ப�ொறுப்புடைமை
க�ொள் கைகள் நமக்கு என்ன செய் தியை ச�ொல் கிறது என்பதை இந்த நன்னடத்தை க�ோட்பாடுகள்
தெளிவாக்குகின்றன. அதை அமல் படுத்தி, ஒரு நம் பகமான கூட்டாளியாக நமது சக பணியாளர ்கள்,
வாடிக்கையாளர ்கள், வழங் குநர ்கள் மற்றும் இதர வணிகக் கூட்டாளிகள�ோடு நமது நன்மதிப்பை
வலுப்படுத்துகிற�ோம் . அசாதாரணமான செயல் களை செய் யக்கூடிய, ப�ொறுப்பு மற்றும்
நன்னடத்தை வரையறைகள் குறித்த தீவிரமான உணர ்வின் அடிப்படையில் சரியானவற் றை
மட்டுமே செய் யும் முயற் சியில் எப�்போதும் ஈடுபடும் மக்கள் குழு என்ற நன்மதிப்பை
பெற்றுத்தருகிறது. நமது வெற் றிக்கு நேர ்மை ஒன்றே அத்தியாவசியமான உட்கூறாக விளங் குகிறது.
நீ ங்கள் எங் கு பணிபுரிகிறீர ்கள் அல் லது நிறுவனத்திற் காக நீ ங்கள் என்ன செய் கிறீர ்கள் என்பது
ப�ொருட்டல் ல. நல் ல ஒரு தீர ்வை பயன்படுத்துவது மற்றும் நமது நன்னடத்தை நெறிமுறைகளைப்
பின்பற்றும் ப�ொறுப்பு நம் ஒவ�்வொருவருக்கும் இருக்கிறது. அதில் நிறுவன மேலாண்மைக் குழு
மற்றும் மேற் பார ்வைக் குழு வரைக்குமான நிர ்வாகிகள் உட்பட முழு நேர அல் லது பகுதி நேர
பணியாளர ்கள் ஒவ�்வொருவரும் அடங் குவார ்கள். மேலும் , ZF -இன் அனைத்து நிலையிலுள் ள
மேலாளர ்களும் அவர ்களது அணியினர ் சரியான முடிவெடுப்பதற் கான வழிகாட்டுதல் மற்றும்
ஆதரவை வழங் க வேண்டும் அப�்போதுதான் அவர ்கள் வழங் கும் அறிக்கைகள் மூலம் சரியான
முடிவெடுக்க முடியும் . ZF முழுமையாக இந்த நன்நடத்தை க�ோட்பாடுகளுக்கு இணங் கி நடக்க உறுதி
பூண்டுள் ளது.
சில சமயங் களில், சரியான செய் கைகளை செய் வது தெளிவாக த�ோன்றாதது ப�ோன்ற சந்தர ்ப்பத்தை
நீ ங்கள் எதிர�்கொள் ளலாம் . அங் குதான் நமது நன்னடத்தை க�ோட்பாடுகள் உதவும் . ஒவ�்வொரு
தனிநபரும் நேர ்மையாக நடப்பதற் கான அடிப்படை தேவைகளையும் , ZF -இன் மதிப்பீடுகள் பற் றிய
பரந்த பார ்வையையும் நன்னடத்தை க�ோட்பாடுகள் வழங் குகின்றன – இங் கு ப�ொதுப் பிரிவுகளாக
அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன - ‘நமது உலகம் ’ என்பது அடிப்படையில் உள் ளக நடவடிக்கைகள்
த�ொடர ்பானவை, ‘உலகத்தில் ’ என்பது வெளிப்புற த�ொடர ்புகள் மற்றும் ‘உலகத்திற் காக’ என்பது இந்த
கிரகத்தை சிறப்பானதாக்க மேற�்கொள் ளும் முயற் சிகளை உள் ளடக்கியது. மாறும் சூழ் நிலைகளை
கண்காணித்து அதற் கேற் றாற�்போல் நமது நடத்தையை மாற் றியமைத்துக் க�ொள�்வோம் .
எப�்போதும் உங் களை நீ ங்களே கேட்டுக் க�ொள் ளுங் கள் :
•

எனது இந்த நடவடிக்கை நமது நன்னடத்தைக் க�ோட்பாடுகளுக்கு ஒத்துப் ப�ோகிறதா?

•

அது சட்டப்படியானதா?

•

நமது க�ொள் கைகளை அது பின்பற்றுகிறதா?

•

ஏத�ோ ஒரு சில தனிப்பட்ட நபருக்கு அல் லது குழுவுக்கு என்றில் லாமல் - முழுமையாக

•

எனது நடவடிக்கைகள் மற் றவர ்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டால் நான் நன்றாக உணருவேனா?

நிறுவனத்திற் கு பலனளிப்பதாக இருக்கிறதா?

ZF –இன் நிலைத் தன்மையைப் பராமரிக்கவும் , வளர ்க்கவும் நாம் ஒவ�்வொருவரும் பங் களிப�்போம் .
தயவுசெய் து இந்த க�ொள் கைகளை கடைபிடியுங் கள் மற்றும் ஒவ�்வொரு நாளும் அதை
செயல் படுத்துங் கள்.
Friedrichshafen, Germany, 2021.

Wolf-Henning Scheider
Chairman of the Board of Management & CEO
ZF Group

Sabine Jaskula
Member of the Board of Management
Human Resources, Legal & Compliance
ZF Group
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02
நாம் ஒருவரை
ஒருவர்
மதிக்கிற�ோம்

ZF பணியாளர்களின்
பன்முகத்தன்மையானது ஒரு
மிகப் பெரிய ச�ொத்து
அனைத்து பணியாளர ்களுக்கும் அதிகாரமளிக்கும் ஒரு சுற்றுச ்சூழலை
அளிப்பதன் மூலம் தனக்கு ச�ொந்தம் என்ற உணர ்வை அவர ்களுக்கு அளித்து
ஒவ�்வொருவரின் வெற் றிக்கும் , ZF -இன் ஒட்டும�ொத்த வெற் றிக்காகவும் ,
அனைத்து பணியாளர ்களுக்கும் அதிகாரம் அளிக்க, உடனிருக்கிற�ோம் என்ற
உணர ்வளிக்க, முழு ஆற் றலையும் வெளிப்படுத்தி திறன் அளிக்க தேவையான
சூழலை அளிக்கிற�ோம் .
ZF பணியாளர ்களின் பன்முகத்தன்மை ஒரு மிகப்பெரிய ச�ொத்து. வேலை
வாய் ப்பின் அனைத்து அம் சங் களிலும் சரிசமமான வாய் ப்பை வழங் குவதிலும் ,
இனம் , நிறம் , மதம் , அனுபவசாலிகள், நாட்டை சார ்ந்தவர ்கள், வம் ச பரம் பரை,
கருவுற் ற நிலை, பாலினம் , பாலின நாட்டம் , பாலின அடையாளம் அல் லது
வெளிப்பாடு, வயது, திருமண நிலை, மனம் அல் லது உடல் குறைபாடு அல் லது
சட்டத்தால் பாதுகாக்கப்பட்ட வேறு எந்த ஒரு குணாதிசயங் களும் உட்பட
அத�்தோடு உடல் ர ீதியாக அல் லது வாய�்ச்சொல் மூலமாக அணுக முயற் சித்தல்
ப�ோன்றவையும் உட்பட, பாகுபாடு காண்பது அல் லது துன்புறுத்துதல்
ஆகியவற் றை தடை செய் வதில் நாங் கள் உறுதியாக இருக்கிற�ோம் .
பாகுபாடு காண்பது அல் லது துன்புறுத்துதல் என்பது - வாய�்மொழியாக, உடல்
ர ீதியாக, அல் லது காட்சிப்படுத்துதல் ப�ோன்ற - எந்த வகையிலும் இருக்கலாம்
மற்றும் மற் றவர ்களை தர ்மசங் கடப்படுத்தும் அல் லது மனதைப் புண்படுத்தும்
நகைச ்சுவை அல் லது க�ொச ்சைம�ொழி ஆகியவையும் அதில் அடங் கும்
என்பதை தயவு செய் து கவனத்தில் க�ொள் ளுங் கள்.
தனது பணியாளர ்கள் முன்உதாரணமாகத் திகழவேண்டும் மற்றும்
அம் மாதிரியான நடத்தைகளில் ஈடுபடுவதிலிருந்து மற் றவர ்களையும் நிறுத்த
வேண்டும் என்று ZF எதிர ்பார ்க்கிறது நல் லெண்ணத�்தோடு புகார ் அளிப்பது
அல் லது அம் மாதிரியான புகார ்களின் விசாரணையில் பங் கு பெறுபவர ் மீதும்
எதிர ்த்தாக்குதல் நடத்துவதை
தடை செய் கிறது.

கேள் வி: “சக பணியாளர்
ஒருவர் துன்புறுத்தப் படுவதாக
நான் சந் தேகிக்கிறேன்- நான்
என்ன செய் ய வேண்டும் ?”
பதில் : துன்புறுத்தப் படுதல்
அல் லது பாகுபாடு காட்டுதல்
ப�ோன்ற எந் த ஒன்றையும்
நீ ங் கள் காண, அனுபவிக்க
அல் லது சந் தேகிக்க
நேர்ந்தால் , உங் கள் மேலாளர்
அல் லது மனிதவளத் துறை
அல் லது அமைவிட பணியாளர்
பிரதிநிதியிடம் தெரிவியுங் கள் .
இது ப�ோன்ற நடத்தைகளை
நாங் கள் மிகவும் கடுமையாக
கருதுகிற�ோம் மற் றும்
நல் லெண்ணத�்தோடு புகார்
அளிக்கும் எந் த நபருக்கு
எதிராகவும் தாக்குதல்
நடத்துவதை சகித்துக்
க�ொள் ளமாட�்டோம் .
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நாங் கள்
கவனித்துக்
க�ொள் கிற�ோம்
காயம் விளைவிக்காத பணியிடம்
மற் றும் பாதுகாப் புமிக்க வசதிகள்
ஆகியவற் றை நமது த�ொழில் துறையில்
நிலைநாட்டுவதே நமது இலக்கு
புதுமையை புகுத்தி அதை ஊக்குவிக்கும் விதமாக ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும்
ஆர�ோக்கியமான பணிச ்சூழலை வழங் குவதற் கு ZF பெரும் முயற் சி எடுத்து
வருகிறது.
காயம் விளைவிக்காத பணியிடம் மற்றும் இந்த த�ொழில் துறையில் பாதுகாப்பு
மிக்க வசதிகள் ஆகியவற் றை நிலைநாட்டுவதே நமது இலக்கு. த�ொழில்
வகை பாதிப்புக்கு வெளிப்படுவதை குறைப்பது, அவசரகால சூழலை
தடுப்பது, இயந்திரங் களை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது, உடல் ர ீதியாகவும்

இது என்னை எவ் வாறு பாதிக்கும் ?

மன ர ீதியாகவும் கவனம் தேவைப்படும் பணிகளை மேலாண்மை செய் வது,
ஆர�ோக்கியமான பணி வசதிகள் குடிநீ ர,் சுகாதார உணவை உட�்கொள் ளும்

இடர்பாடுகளை அடையாளம்

வசதிகளை அணுக உதவுவது, ஆகியவற் றிற் காக ஆர�ோக்கியம் மற்றும்

காணுதல் , நடத்தை

பாதுகாப்பு மேலாண்மை அமைப்புக்களை நிறுவி நாங் கள் பராமரித்து

அடிப் படையிலான பாதுகாப் பு

வருகிற�ோம் .

செயல் திட்டங் கள் , பணியிட
பணிச்சூழலியல் மேம் பாடுகள்

பணியாளர ்களை ஆர�ோக்கியமாக வைத்திருக்கவும் மற்றும் தீங் கு

ப�ோன்ற இன்னும் பல அத்துடன்

விளைவிப்பவற்றுக்கு வெளிப்படுத்தாமல் இருப்பதும் எதிர ்பார ்க்கப்படுகிறது.

பாதுகாப் பு எனும் ப�ோது

ஆர�ோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற் றி உங் கள் பங் கை நீ ங்கள்

ஒருவருக�்கொருவர் உதவிகரமாக

நிறைவேற் ற வேண்டும் என்று ZF எதிர ்பார ்க்கிறது, மற்றும் எந்த ஒரு விபத்து,

இருக்க EHS நடவடிக்கைகளில்

நடத்தை (சட்டத்துக்குப் புறம் பான ப�ோதைப் ப�ொருள் பயன்பாடு, அல் லது

பங் குபெற பணியாளர்கள்

சட்டத்திற் குட்பட்ட மருந்துகளை தவறாகப் பயன்படுத்துதல் ப�ோன்றவை)

ஊக்குவிக்கப் படுகிறார்கள் .

அல் லது பாதுகாப்பாற் ற பணிச ்சூழல் கள் குறித்து வெளிப்படையாக அல் லது
இரகசியமாக உங் கள் மேலாளர,் மேற் பார ்வையாளர,் மனித வளத்துறை அல் லது
சட்டத்துறைக்கு புகார ் அளிக்க வேண்டும் .
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நாங் கள்
வெளிப் படையானவர்கள்
ப�ொறுப் பு மிக்க வணிக முடிவுகளை எடுக்க
தகவல் கள் மிகச்சரியாக அறிவிக்கப் பட
வேண்டும் என்று ZF க�ோருகிறது
நமது சட்டப்பூர ்வமான மற்றும் ஒழுங் குமுறை தேவைகளை

மற்றும் சட்ட தேவைகளுக்கு இணங் கவும் ஏற்றுக�்கொள் ளத்தக்க

பூர ்த்தி செய் ய பதிவேடுகளை மிகச ்சரியாக பராமரித்தல்

விவரங் கள் க�ொண்டதாகப் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் .

மற்றும் அறிக்கை அளித்தல் நமக்கு உதவியாக இருக்கும் . நிதி
மற்றும் சட்டம் த�ொடர ்பாக நேர ்மையை கடைப்பிடித்தல் நமது

பதிவு செய் யப்படாத அல் லது “பதிவேடுகளுக்கு அப்பாற் பட்ட”

நன்மதிப்பு மற்றும் நம் பகத்தன்மையையும் நேர ்மறையாக

அனைத்து நிதிகள் அல் லது ச�ொத்துக்கள் ஏற்றுக�்கொள் ளப்படாது.

வெளிப்படுத்தும் . நாம் ஒவ�்வொருவரும் – நமது நிறுவனத்தின்
அனைத்து நிலையில் இருப்பவர ்களும் - நிறுவன பதிவேடுகள்

வணிக பதிவேடுகள் மற்றும் த�ொடர ்புகள் அடிக்கடி மற் றவர ்களுக்கு

துல் லியமாக பராமரிக்கப்படுவதை உறுதி செய் யும் ப�ொறுப்பைக்

வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் நாம் ச�ொல் வது தவறாக

க�ொண்டவர ்கள்.

புரிந்து க�ொள் ளப்பட்டாமல் இருக்க அதனை மிகச ்சரியாக சிந்தித்து
செயல் படுத்துவதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் . அதே வகையில்

சுயவிவரங் கள், நேர பதிவுத் தாள் கள், மற்றும் பயன்கள்

இது மின்னஞ் சல், உள் ளக செய் திக் குறிப்புக்கள் மற்றும் முறையான

க�ோரும் படிவங் கள் த�ொடங் கி செலவு அறிக்கைகள், தர

அறிக்கைகள் ஆகியவற்றுக்கும் ப�ொருந்தும் . பதிவேடுகளை

உறுதிப்பாடு பதிவேடுகள், வரவு செலவு முன்கணிப்புகள் மற்றும்

தக்கவைக்கும் நமது க�ொள் கைகளுக்கு இணங் க எப�்போதும்

ஒழுங் குமுறை விதிகளுக்கான சமர ்ப்பித்தல் கள் ஆகிய நிறுவன

பதிவேடுகளை தக்கவைத்துக�்கொள் ள அல் லது அழித்துவிட

பதிவேடுகளை நாம் அனைவரும் கையாளுகிற�ோம் . அனைத்து

வேண்டும் . பதிவேடுகளை தக்கவைக்க அந்தக் க�ொள் கைகளின்

உள் ளக நடைமுறைகள், க�ொள் கைகள் மற்றும் ப�ொதுவாக

படி ஒரு வேண்டுக�ோள் விடுக்கப்பட்டால், ஒரு காலகட்டத்திற் கு மேல்

ஏற்றுக�்கொள் ளப்பட்ட கணக்கியல் க�ொள் கைகளையும்

அது தேவையில் லை என்று சட்டத் துறை நமக்கு தெரிவிக்கும் வரை

பின்பற்றுவதை உறுதிப்படுத்திக் க�ொள் ளுங் கள் அப�்போதுதான்

அதை நாம் தக்க வைத்திருக்க வேண்டும் .

நமது பதிவேடுகளானது பரிமாற் றங் கள் அனைத்தையும்
துல் லியமாகாட்சிப்படுத்தும் . எதை பதிவு செய் தாலும் நேர ்மையாக,
மிகச ்சரியாக மற்றும் முழுமையாக செய் யுங் கள். சரியான
நேரத்தில் பதிவு செய் வது, சுரண்டல் களுக்கு எதிராக பாதுகாக்கும் .

வழக்கமாக பல பணியாளர ்கள் வணிக செலவு கணக்குகளை
பயன்படுத்துகிறார ்கள், அவை மிகச ்சரியாக ஆவணப்படுத்தப்பட்டு

ZF டிரஸ்ட்லைன்

பதிவு செய் யப்பட வேண்டும் . ஒரு செலவு முறையானதா

நம் பிக்கை துர�ோகம் , பண ம�ோசடி, த�ொழிலாளர்
த�ொடர்பான காரியங் கள் , மனித உரிமை மற் றும்
இதர மதிப் பீடுகள் ப�ோன்றவற் றுக்கு இணங் காத
அத்துமீறல் களுக்கு ஒரு அடையாளம் தெரியாத
குறைதீர்க்கும் செயல் பாட்டு முறையை நாங் கள்
வழங் குகிற�ோம் . எந் த ஒரு எதிர் தாக்குதலுக்கும்
அச்சப் படாமல் நல் லெண்ணத்தில் அளிக்கப் படும்
அனைத்து புகார்களும் சமர்ப்பிக்கப் படலாம் .
www.bkms-system.net/Trustline

என்பது குறித்து உங் களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால், உங் கள்
மேற் பார ்வையாளரிடம் சரிபாருங் கள்.

ZF -இன் அனைத்து புத்தகங் கள், பதிவேடுகள், கணக்குகள்
மற்றும் நிதி அறிக்கைகள் நமது பரிவர ்த்தனைகளை முறையாக
பிரதிபலிக்கும் வகையிலும் மற்றும் ZF -இன் உள் ளக கட்டுப்பாடுகள்
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நாங் கள்
நம் பகமான
கூட்டாளிகள்
வாடிக்கையாளர்கள் , வழங் குநர்கள் ,
நுகர�்வோர்கள் மற் றும் வணிகக் கூட்டாளிகளிடம்
உரையாடும�்போது நியாயமாகவும்
நேர்மையாகவும் நடந் து க�ொள் ளுங் கள்
நமது வழங் குநர ்கள், நுகர�்வோர ்கள் மற்றும் இதர வணிகூட்டாளிகள்

கூட்டாளிகளிடம் த�ொடர ்பு க�ொள் ளும் ப�ோது நியாயமாகவும்

நமது பிராண்டின் மீது மிகப்பெரிய நம் பிக்கை வைத்திருக்கிறார ்கள்

நேர ்மையாகவும் நடந்து க�ொள் ளுங் கள். நல முரண் இருப்பதற் கான

மேலும் நாம் அவர ்களின் எதிர ்பார ்ப்புக்களை விட அதிகமாக

சாத்தியக்கூறு சிறிதளவு இருக்கும் எந்த ஒன்றையும் தவிர ்த்து

வழங் குவதற் கு கடும் முயற் சி எடுத்து வருகிற�ோம் . அவர ்களை

விடுங் கள் மற்றும் நிறுவனத்தின் ஆதாயத்திற் காக, முறையற் ற

சந்தை குழு உறுப்பினர ்களாக நாம் கருதுகிற�ோம் - ZF -இன் வளர ்ச ்சி

வழிகளில் இந்த வணிகக் கூட்டாளிகளுக்கு எந்த ஒரு சலுகைய�ோ

மற்றும் வெற் றிக்கு அது மிக அத்தியாவசியமானது.

அல் லது எது ஒன்றையும் வழங் கவ�ோ செய் யாதீர ்கள்.

நேர ்மை என்பது ஒருதலைபட்சமான கடப்பாடு இல் லை- அது நமது

நீ ங்கள் ஒரு வழங் குநர ் அல் லது வணிகக் கூட்டாளிய�ோடு

வழங் குநர ்கள் மற்றும் வணிகக் கூட்டாளிகள் ஆகிய�ோரிடம் நாம்

பணிபுரிந்தால், நமது மதிப்பீடுகள் மற்றும் க�ொள் கைகள்

பகிர ்ந்து க�ொள் ளும் ப�ொறுப்புகளாகும் . இதன் காரணமாகத்தான்

குறித்து அவர ்கள் அறிந்து வைத்திருப்பதையும் அவற் றை

நமது வணிகக் கூட்டாளி க�ொள் கைகளை நமது வழங் குநர ்கள்

கடைப்பிடிப்பதையும் உறுதி செய் து க�ொள் ளுங் கள்.

மற்றும் வணிகக் கூட்டாளிகள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று
க�ோருகிற�ோம் . நீ ங்கள் ஒரு வழங் குநருடன் த�ொடர ்பில் இருப்பவர ்

வணிக கூட்டாளி க�ொள் கைகள் அல் லது சட்டம் ஆகியவற் றின்

என்றால், ஒப்பந்த விதிகள் மற்றும் ப�ொருந்தக் கூடிய இடங் களில்,

எந்த ஒரு கூறையும் ஒரு ZF வணிக கூட்டாளி மீறும் சாத்தியக்கூறு

இணக்கத்தை உறுதி செய் ய தேவையான ஆதரவு தணிக்கை

அல் லது உண்மையாகவே மீறியதை நீ ங்கள் அறிந்தால் தயவு செய் து

அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் எது சரியானத�ோ அதை மட்டுமே

கார ்ப்பரேட் கம் ப்ளையன்ஸுக்கு புகார ் அளியுங் கள்.

செய் ய வேண்டும் என்ற நமது உறுதிப்பாட்டை பகிர ்ந்து க�ொள் ளும்
வழங் குநர ்கள் மற்றும் வணிகூட்டாளிகளிடம் மட்டுமே நாம் வணிகம்
செய் கிற�ோம் என்பதை உறுதி செய் ய உதவுங் கள்.

வழங் குநர ்களை நிறுவனத்தின் சார ்பாக தேர ்வு செய் வதில் நீ ங்கள்
ஈடுபட்டிருந்தால், விலை, செயல் திறன் மற்றும் வழங் கப்படும்
தயாரிப்பு அல் லது சேவையின் தரம் ஆகியவற் றை சரிபார ்க்கும்
ந�ோக்கத்தின் அடிப்படையில் இருப்பதை உறுதி செய் து
க�ொள் ளுங் கள். க�ொள் முதல் தேவைகள் அனைத்தையும்
பின்பற்றுங் கள்.

வாடிக்கையாளர ்கள், வழங் குநர ்கள், நுகர�்வோர ்கள் மற்றும் வணிகக்

கேள் வி: “ஒரு புதிய வடிவமைப் பு கூட்டாளியை பணிக்கு
சேர்த்துக�்கொள் ளும் ப�ொறுப் பில் நான் இருக்கிறேன்.
தற் செயலாக, எனது நண்பன் ஒருவன் வடிவமைப் பு
வணிகத்தை நடத்தி வருகிறான்- அவனை நான்
சேர்க்கலாமா?”
பதில் : நேர்மையற் ற செயல் என்ற சந் தேகத்தை அகற் ற
இந் த நல முரண் சாத்தியக்கூறு குறித்து உங் கள்
மேலாளரிடம் வெளிப் படுத்த வேண்டும் .

நன்நடத்தைக் க�ோட்பாடு
ஒழுக்க நடத்தைகளுக்கான ப�ொதுவான க�ொள் கைகள்
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நாங் கள்
நியாயமானவர்கள் ள்
எந் த விதிவிலக்குகளுமின்றி நியாயமான
முடிவுகளை எட்டுவதற் கு நமது ஒழுக்க நடவடிக்கை
திசைகாட்டி நம் மை வழிநடத்துகிறது
பன்னாட்டு நம் பிக்கை ம�ோசடி மற்றும் ப�ோட்டியாளர ்கள்

அம் மாதிரியான நடவடிக்கைகள் சட்டத்துக்கு புறம் பானதாகவும் இருக்கும் .

சட்டங் கள் உட்பட அனைத்து ப�ொருத்தமான சட்டங் கள் மற்றும்
ஒழுங் குமுறைகளுக்கு முழுமையாக இணங் கி நியாயமான மற்றும்
நேர ்மையான வழிகளில் ப�ோட்டியிடவே ZF விரும் புகிறது.

அரசு நடைமுறைகள் மற்றும் ப�ொது க�ொள் கை நடைமுறைகள்
த�ொடர ்பானவற் றில் நமது செயல் பாடுகளை ZF மிக கவனமாக
மேலாண்மை செய் து வருகிறது மற்றும் அந்த முயற் சிகளை

குறிப்பாக பின்வருபவற் றை நாம் ஏற்றுக�்கொள் ளவே மாட�்டோம் :

ஒருங் கிணைக்க உள் ளகக் குழுக்களை க�ொண்டுள் ளது. ஆதரித்து
வாதாடுவது குறித்த யுத்தி பூர ்வமான முடிவுகள் உயர ்மட்ட நிலையில்

•

அசல் அல் லது சாத்தியக் கூறுள் ள ப�ோட்டியாளர ்களுடன், ப�ோட்டிக்கு

மேற�்கொள் ளப்படுகிறது மற்றும் இந்த நடைமுறைகளின் ப�ோது

எதிரான ஒப்பந்தங் கள் அல் லது கூட்டு முயற் சி உட்பட ஆனால் அவை

அங் கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர ்கள் மட்டுமே பங் கு பெறுவார ்கள்.

மட்டுமே வரையறுக்கப்படாது அதற் கும் மேலாக, வழங் கப்படும்

•
•

தயாரிப்புகள் அல் லது சேவைகளின் வகை அல் லது அளவுகளை

நமது வணிகம் , மற்றும் வாடிக்கையாளர ்களை கருத்தில் க�ொண்டு இரகசியத்

வரையறுக்கும் ந�ோக்கத�்தோடு விலையை அல் லது விலையின்

தன்மை, அறிவுசார ் ச�ொத்து மற்றும் நிலைத்தன்மை ஆகியவை உட்பட,

கூறுகளை நிர ்ணயம் செய் வது, ஏலத்தில் தில் லுமுல் லு செய் தல் அல் லது

க�ொள் கை குறித்த கலந்துரையாடல் களில் நாம் பங் குபெறக்கூடும் . இங் கு

சந்தையை பிளவுபடுத்துவது ப�ோன்றவற் றிற் கான ஒப்பந்தங் கள் ;

நமது தயாரிப்புக்கள், நமது நூதன கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் நமது வணிகம்

சந்தையில் முன்னணி நிலையை தவறாகப் பயன்படுத்துதல் ;

குறித்து அரசின் ஒவ�்வொரு நிலையிலும் உள் ள க�ொள் கை வகுப்பவர ்கள்

ப�ொருத்தமான சட்டங் களுக்கு எதிராக நியாயமான

புரிந்து க�ொள் ள உதவும் ப�ொருட்டு நாம் பெரும் முயற் சி எடுத்து வருகிற�ோம் .

மற்றும் சுதந்திரமான ப�ோட்டியை சீர ்குலைக்கும் , தடுக்கும்
அல் லது கட்டுப்படுத்தும் ஒருவழி ஒப்பந்தங் கள்.

ஆதரவு தேடும் நடவடிக்கைகளின் மூலம் நியாயமற் ற
ஆதாயத்தை பெற நாம் எப�்போதுமே முயற் சிப்பதில் லை.

ஒரு அசைக்க முடியாத ப�ோட்டியாளராக நாம் விளங் குவது முழுமையாக நமது
வணிக வெற் றிக் காரணிகளின் அடிப்படையில் மட்டுமே அடங் கியிருக்கிறது,

நமது பன்னாட்டு நடவடிக்கைகள�ோடும் புது சந்தைகளை நாம்

குறிப்பிடத்தக்க வகையில் உமிழ் வு குறைப்பு, வாகன பாதுகாப்பு,

அணுகும் ப�ோதும் அதற் கு ப�ொருத்தமான வர ்த்தக ஒழுங் குமுறைகளை

ஆட�்டோமேஷன், மற்றும் தரவுகள். ZF வாடிக்கையாளர ்கள், வழங் குநர ்கள் மற்றும்

கடுமையாக பின்பற்றுகிற�ோம் மேலும் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி

ப�ோட்டியாளர ்களிடம் நீ ங்கள் நியாயமாகவும் மரியாதைய�ோடும் நடந்துக�ொள் ள

கட்டுப்பாடுகளை நிர ்வகிக்கும் விதிகள் மற்றும் ஒழுங் குமுறைகளுக்கு

வேண்டும் . உரிமையாளரின் சம் மதமில் லாமல் உரிமம் அல் லது வணிக இரகசிய

இணக்கமாகவும் அத�்தோடு எந்த ஒரு ப�ொருத்தமான

தகவல் களை திருடுவது அல் லது வேறுவகையில் எடுத்துக் க�ொள் வது தடை

தடையாணைகளுக்கு இணக்கமாகவும் செயல் படுகிற�ோம் .

செய் யப்பட்டிருக்கிறது. நியாயமற் ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வேறு எந்த
ஒருவரிடமும் சலுகை பெற பின்வரும் முறைகளில் முயற் சிக்கக் கூடாது:

•
•
•

தவறான நடத்தை அல் லது சிறப்புரிமைத் தகவல் களை வெளியிடுதல் ;
முக்கியமான உண்மை விஷயங் களைத் திரித்துக் கூறுதல் ;
விலை நிர ்ணயம் செய் தல் அல் லது இதர நிபந்தனைகளில்
ப�ோட்டியாளர ்கள�ோடு உள் கூட்டு வைத்துக் க�ொள் ளுதல் ;

•

ஏல நிறுத்த காலம் உட்பட நியாயமான ஏலம் கேட்பு நடவடிக்கைகளை
மீறி நடப்பது அல் லது மற் றவர ்களைத் தவிர ்த்து ஒரு தனிப்பட்ட
வணிகருக்கு சலுகை வழங் கும் விதமாக தகவல் களை அளித்தல்.

கேள் வி: “ஒரு பிரபலமான உள் ளூர் அரசியல் வாதி
நமது வளாக வசதியில் ஒரு ஊடக நிகழ் ச்சியை நடத்த
விரும் புகிறார் – அதை நான் அனுமதிக்கலாமா?”
பதில் : ZF ஒரு சார்பாளர் இல் லை- முறையான உள் ளக
துறையில் இது குறித்த முடிவு பற் றி கேளுங் கள் .

நன்நடத்தைக் க�ோட்பாடு
ஒழுக்க நடத்தைகளுக்கான ப�ொதுவான க�ொள் கைகள்
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07
நாங் கள் அறநெறி
படைத்தவர்கள்
ஒரு முடிவு அறநெறி மற் றும் சட்டபூர்வமானதா,
இல் லையா என்பதுதான் ஒவ�்வொரு ZF
பணியாளர் மற் றும் அதிகாரிக்கு வழிகாட்டும்
கேள் வியாக இருக்க வேண்டும்
பன்னாட்டு கருத்தரங் குகள், தேசிய சட்டங் கள் மற்றும் உள் ளக வழிகாட்டுதல் கள்

புகார ் செய் ய வேண்டும் .

ஆகியவற் றில் ஊழல் தடை செய் யப்பட்டிருக்கிறது. பணியாளர ்கள் அல் லது
வணிகக் கூட்டாளிகள் அல் லது எந்த ஒரு வணிக நடவடிக்கைகளுக்கும் மத்தியில்

இங் கே சில சந்தேகத்திற் குரிய நடவடிக்கைகள் குறித்து

தவறான வழியில் ஆதாயம் தேடுவது ப�ோன்ற த�ோற் றத்தை உருவாக்கும் எந்த ஒரு

க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன:

வகையிலான லஞ் சத்தையும் ZF ப�ொறுத்துக் க�ொள் ளாது. இது குறித்து பிராந்தியம்
சார ்ந்த நடைமுறைகள் ஏதாவது இருந்தாலும் இது ப�ொருந்தும் .

•
•

ர�ொக்கப் பணம் பட்டுவாடா செய் யப்படுதல் ;
குறிப்பிட்ட சந்தர ்ப்பங் களுக்கு ஒத்துவராத வகையில்

வாடிக்கையாளர ்கள், வழங் குநர ்கள் அல் லது வணிக கூட்டாளிகள் த�ொடர ்பாக

அல் லது ஒப்பந்தத்தில் பட்டியலிடப்பட்டதற் கு மாறான

பெருந்தன்மை காரணமாக அது வணிக ப�ொழுதுப�ோக்கு அல் லது பரிசுகள்

வகைகளில் ர�ொக்கப்பணம் பட்டுவாடா செய் யப்படுதல் ;

என்ற ஒரு நல் லெண்ணத்தை வளர ்ப்பதாகவும் மற்றும் நல் ல பணி உறவை
மேம் படுத்துவதாகவும் இருக்க வேண்டுமே தவிர தவறான வழியில் ஆதாயம்
தேடும் வகையில் இருக்கக் கூடாது.

•
•

ஒப்பந்தத்தின் தேவைக்கு மாறாக பணம் செலுத்த க�ோருதல் ; அல் லது
ஒப்பந்தத்திற் கு த�ொடர ்பில் லாத தனி நபர ்
அல் லது நிறுவனம் செலுத்தும் பணம் .

காரணமின்றி பரிசுகள் மற்றும் ப�ொழுதுப�ோக்குகள் வழங் கப்பட்டாலும் அல் லது

ஒரு நபரின் தனிப்பட்ட விருப்பங் கள், ZF -இன் விருப்பங் கள�ோடு எந்தவிதத்திலும்

கேட்கப்பட்டாலும் அது முறையற் றது அது பின் வரும் வழிகளில் இருக்குமானால் :

குறுக்கிடு செய் தால் – அங் கு நலமுரண் வருகிறது. ஒரு பணியாளர ் ZF -இல் தனது
பதவி காரணமாக அந்த பணியாளர�ோ அல் லது அவரது குடும் ப உறுப்பினர ்கள�ோ

•
•
•
•
•

ர�ொக்கப் பணம் அல் லது ர�ொக்கப்பணத்திற் கு ஈடான ஒன்று;

முறையற் ற வழியில் பலன்களைப் பெறுவதும் நல முரணை உருவாக்கும் .

வழக்கமான வணிக நடவடிக்கைகளுக்கு மாறாக இருக்குமானால் ;

ஒரு ப�ோட்டியாளர,் வாடிக்கையாளர ் அல் லது வழங் குநர ் ஆகிய�ோருக்கு ஒரே

மிக அதிக மதிப்புடையவைகளாக இருந்தால் ;

சமயத்தில் பணிபுரிவது எப�்போதுமே நல முரணாகும் .

அது லஞ் சம் அல் லது கையூட்டு என்று கருதும் வகையில் இருந்தால் ;
சட்டத்தை மீறுவதாக இருந்தால்.

ர�ொக்கப் பணம் பரிசாக வழங் குவது அல் லது பெறுவது தடை செய் யப்பட்டுள் ளது.
நமது கம் ப்ளையன்ஸ் அதிகாரி அல் லது கார ்ப்பரேட்டில் இது குறித்து தயவு செய் து
கலந்துரையாடுங் கள் ஒரு பரிசின் மதிப்பு அல் லது பரிசுகள் இணக்கமானது என்று
நீ ங்கள் நம் புபவை முறையற் றதாக இருக்கலாம் .

பண ம�ோசடிகள் (அதாவது, சட்டத்துக்குப் புறம் பான நிதி ஆதாரங் களை
மறைக்கும் விதமான பரிவர ்த்தனைகளை பயன்படுத்துவது, அல் லது
அம் மாதிரியான நிதி ஆதாரங் கள் சட்டப்பூர ்வமானது என்று நம் ப வைப்பது)
கடுமையாக தடை செய் யப்பட்டிருக்கிறது. பண ம�ோசடி த�ொடர ்பான எந்த ஒரு
நடவடிக்கையும் இருப்பதாக சந்தேகப்பட்டால், பண ம�ோசடி தடுப்பு அதிகாரியிடம்

கேள் வி: “ஒரு வணிகப் பயணத்தில் , எனக்கு
ஒரு விலைமதிப் புள் ள கைக்கடிகாரம் பரிசாக
வழங் கப் பட்டது, அதை நான் வைத்துக் க�ொள் ளலாமா?”
பதில் : ஒரு விலைமதிப் புள் ள கைக்கடிகாரம்
ஏற் றுக�்கொள் ளப் படாது. வேறு எந் த ஒரு கேள் விகள்
த�ொடர்பாகவும் உங் கள் மேலாளர், கம் ப் ளயன்ஸ்
அதிகாரி அல் லது கார்ப்பரேட் கம் ப் ளயன்ஸ்
ஆகிய�ோரிடம் கலந் துரையாடுங் கள் .
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நாங் கள்
இணக்கமானவர்கள்

மிக உயர்ந்த வரையறைகளை நிர்ணயம்
செய் வதில் நாம் பெருமையடைகிற�ோம் .
மேலும் நமது பணியாளர்கள் ,
செயல் முறைகள் மற் றும் தயாரிப் புக்கள்
அனைத்தும் ப�ொருத்தமான சட்டங் களின்
தேவைகளுக்கு இணங் க இருக்கின்றன
சட்டப் படியான நெறிமுறை சார்ந்த நடத்தைகளின் மிக உயர்ந்த வரையறைகளுக்கு நாம்
நம் மை ஆட்படுத்திக் க�ொண்டுள�்ளோம் மற் றும் பாதுகாப் பான மற் றும் ப�ொருத்தமான
சட்டங் கள் ஒழுங் குமுறைகள் மற் றும் தரக்குறியீடுகளுக்கு இணக்கமான மிக உயர்ந்த தரமுள் ள

எதிர்காலத்திற் காக திட்டமிடுதல்

தயாரிப் புக்களை உற் பத்தி செய் ய நாம் உறுதி பூண்டுள�்ளோம் .
சட்டமியற் றல் கள் வெகு வேகமாக

நமது தயாரிப் புகள் , சேவைகள் மற் றும் த�ொழில் நுட்பங் களின் உற் பத்தி மற் றும் விநிய�ோகத்திற் கு

முன்னேறி வருகின்றன, ஆகவே

ப�ொருந் தும் வகையில் தேவைப் படுபவை குறித்து நமது நிறுவனத்திலுள் ள ஒவ�்வொருவரும்

எதிர்காலத்திற் கு நம் மை

அறிந் து மற் றும் புரிந் து க�ொள் ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிற�ோம் .

ப�ொருத்தமாக்கிக் க�ொள் ள ZF வழிகளைப்
பின்பற் றுவது மிக மிக முக்கியமாகும் .

ZF -இன் ப் ராடக்ட் கம் ப் ளையன்ஸ் மேனேஜ் மெண்ட் சிஸ்டம் (PCMS) உட்பட ZF -இன் க�ொள் கைகள் ,
செயல் முறைகள் , கட்டமைப் புக்கள் மூலமாக இந் த க�ொள் கைகள் அமல் படுத்தப் படுகின்றன.

விரிவான முழுமையான குழு

மேலும் நமது அனைத்து பணியாளர்கள் மற் றும் அதிகாரிகள் இந் த வரையறைகளுக்கு

அமைப் பு இடையறாது த�ொடர்ந்து

உட்பட்டவர்கள் .

இணக்கமாக இருப் பதை உறுதி செய் யும்
வகையிலான ப�ோக்குகளையும் மற் றும்
ஒழுங் குமுறை தேவைகளையும் நாங் கள்
எதிர�்நோக்கியிருக்கிற�ோம் .
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ஒழுக்க நடத்தைகளுக்கான ப�ொதுவான க�ொள் கைகள்

13

09
நாங் கள்
பாதுகாப் பானவர்கள்

ZF வணிகத்தை நடத்துவதற் கான செயல் பாடுகள்
தவிர ZF -இன் எந் த ஒரு இரகசியமான
தகவல் களையும் எந் த ஒரு ந�ோக்கத்திற் காகவும்
நீ ங் கள் பயன்படுத்தவ�ோ, பகிரவ�ோ கூடாது.
ZF ஐ பாதுகாக்க உதவுவதில் நீ ங்கள் ஒரு முக்கிய பங் கை வகிக்கிறீர ்கள். ZF க்கு

உள் கட்டமைப்பு இவற்றுக்கிடையே ஒரு தடுப்பை கட்டியெழுப்ப தேவையான

உரிமையான தகவல் கள் (அறிவு சார ் ச�ொத்து, இரகசியமான வணிக திட்டங் கள்,

சிறப்பு பாதுகாப்பு முடிவுகளை எடுக்கும் திறன் பெற் றவர.்

வெளியிடப்படாத தயாரிப்புத் திட்டங் கள், விற் பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்தும்

உங் களுக்கு ஏதாவது கேள் விகள் இருந்தால், தயவு செய் து ZF கார ்பரேட்

யுத்திகள் மற்றும் இதர வணிக இரகசியங் கள் ப�ோன்றவை) அத�்தோடு,

செக்யூரிட்டியிடம் கலந்தால�ோசியுங் கள்.

ர�ொக்கப்பணம் , சாதனங் கள், வழங் கல் கள் மற்றும் தயாரிப்பு இருப்புப் ப�ொருட்கள்
ப�ோன்ற இருப்பு சார ்ந்த ச�ொத்துக்கள் ஆகியவை ச�ொத்துக்கள் என்பதில் அடங் கும் .

அந்தரங் கங் களை காப்பதில் ஒவ�்வொரு தனிநபர ் உரிமையையும் நாங் கள்
மதிக்கிற�ோம் , மற்றும் எங் கள் பணியார ்கள், வழங் குநர ்கள், வாடிக்கையாளர ்கள்

மற் றவர ்களுக்கு தெரிவிக்கக்கூடாத ZF குறித்த இதர அனைத்து தகவல் களும்

மற்றும் நாங் கள் த�ொடர ்பு க�ொண்டுள் ள இதர ஒவ�்வொரு தரப்பினரின் தனிநபர ்

இரகசியத் தன்மை தேவைகளுக்கு உட்பட்டு கையாளப்பட வேண்டும் .

தரவுகளை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிற�ோம் . அம் மாதிரியான தரவுகளை நாங் கள்
பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிற�ோம் , அவற் றை வணிக ந�ோக்கத்திற் காக மட்டுமே

•

நீ ங்கள் என்ன ச�ொல் கிறீர ்கள் என்பதில் கவனமாக இருங் கள்.

பயன்படுத்துகிற�ோம் . மற்றும் தேவைப்பட்ட காலத்துக்கும் மேலாக அவற் றை

உங் களைப் பற் றியும் , யார ் உங் களைச ்சுற் றி இருக்கிறார ்கள்

வைத்திருப்பதில் லை.

என்பது பற் றியும் மற்றும் அவர ்கள் எதைக் காணக்கூடும் அல் லது
கேட்கக்கூடும் ஆகியவை குறித்தும் விழிப்புணர�்வோடு இருப்பது

தரவு பாதுகாப்பை த�ொடர ்பு க�ொள் ளுங் கள் : dataprotection@zf.com

ZF -இன் அறிவுசார ் ச�ொத்தை நாம் எல�்லோரும் பாதுகாப்பதற் கு ஒரு
முக்கியமான வழி.

•

நமது ச�ொத்துக்களை பாதுகாக்கவும் . ZF உங் களிடம் ஒப்படைத்த
ச�ொத்துக்கள் மற்றும் தகவல் களை த�ொடர ்ந்து கண்காணித்து
வாருங் கள் அதன் மூலமாக இழப்பு, தவறாக பயன்படுத்துதல், விரையம்
செய் தல் அல் லது திருட்டு ப�ோன்றவைக்கு உள் ளாகாமல் தடுங் கள்.

•

ஒரு உதாரணமாகத் திகழுங் கள். அனைத்து நேரங் களிலும் நமது
ச�ொத்துகள் மற்றும் தகவல் களை பாதுகாக்கும் வகையிலான முன்
மாதிரி நடத்தையை கடைப்பிடியுங் கள்.

எச ்சரிக்கையாகவும் விழிப்புணர�்வோடும் இருங் கள். தற் காப்பிற் கான முதல்
வரிசையான தரவுகளைக் காக்கும் கூட்டமைப்பின் (ஹியூமன் ஃபயர ்வால் )
வரிசையில் நீ ங்கள் ஒரு அங் கம் மற்றும் பிணைய ம�ோசடிக்காரர ்கள் மற்றும் நமது

கேள் வி: “ஒரு நிறுவன சிஸ்டத்தில் சில அறிக்கைகளை
மீட்டெடுக்க, என் மேலாளர் அவரது கடவுச�்சொல் லை
பயன்படுத்தி என்னை
புகுபதிகை செய் யும் படி ச�ொன்னார் – அது சரிதானா?
பதில் : இல் லை. கடவுச�்சொற் களை பகிர்ந்து க�ொள் வது
ZF க�ொள் கைக்கு எதிரானது. இந் த சிஸ்டத்தை
உங் களால் அணுக முடியாது என்பதை உங் கள்
மேலாளருக்கு நீ ங் கள் நினைவுறுத்த வேண்டும் .

14

நன்நடத்தைக் க�ோட்பாடு
ஒழுக்க நடத்தைகளுக்கான ப�ொதுவான க�ொள் கைகள்

10
நாங் கள்
கவனமானவர்கள்

எந் த ஒரு நல் ல உறவுக்கும்
நம் பிக்கையே அடிப் படையானது
நமது வாடிக்கையாளர ்கள் நம் முடன் வணிகம்

வாடிக்கையாளர ்கள், வழங் குநர ்கள், நுகர�்வோர ்கள்

செய் யும் ப�ோது, நமது தயாரிப்புகளின்

மற்றும் இதர வணிகக் கூட்டாளிகளிடம் எங் கள்

சிறப்பியல் புகளை எடுத்துச �்சொல் லும் ப�ோது அதன்

தயாரிப்பு வகைகள், விளம் பரம் மற்றும் இதர

மீது நம் பிக்கை வைக்கிறார ்கள்.

த�ொடர ்புகள் உட்பட நாம் ச�ொல் லும் ஒவ�்வொன்றும்
உண்மையாக இருக்க வேண்டும் . நியாயமற் ற,

நமது வழங் குநர ்கள், வாடிக்கையாளர ்கள்,

ஏமாற்றுகின்ற மற்றும் தவறான எண்ணத்துக்கு

நுகர�்வோர ்கள் மற்றும் இதர வணிகக்

இட்டுச ்செல் லும் எந்த ஒரு நடவடிக்கைகளிலும்

கூட்டாளிகளுடனான நமது உறவுகள்

ஈடுபடாதீர ்கள். நன்மதிப்பை பெறுவது மிக கடினம்

நியாயமானதாகவும் , நேர ்மறையாகவும்

ஆனால் அதை இழப்பது வெகு சுலபம் .

இது என்னை எவ் வாறு பாதிக்கும் ?

ZF சார்பாக நீ ங் கள் பேசுவது

மற்றும் ஆக்கப்பூர ்வமாகவும் இருக்க வேண்டும்
மற்றும் எப�்போதும் பரஸ்பர நம் பிக்கை மற்றும்

சமூக ஊடகங் களை புத்திசாலித்தனமாக

ப�ோன்ற த�ோற் றத்தை ஒரு

மரியாதையின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் .

பயன்படுத்துங் கள் மற்றும் ப�ொறுப்புடன் த�ொடர ்பு

பதிவு ஏற் படுத்தியதாக நீ ங் கள்

இந்த உறவுகளை உருவாக்குதல் த�ொடர ்ந்து

க�ொள் ளுங் கள். சமூக ஊடகத்தில் ZF குறித்து நீ ங்கள்

கவலைப் பட்டால் உங் கள்

நடந்து க�ொண்டிருக்க வேண்டிய செயல் முறைகள்

கருத்து தெரிவித்தால், நிறுவனத்தின் சார ்பாக

மேலாளர் அல் லது த�ொடர்புத்

மற்றும் நடந்து க�ொண்டிருக்கும் செயல் முறை

நீ ங்கள் பேசவில் லை என்பதை தெளிவுபடுத்துங் கள்.

துறையை அணுகுங் கள் ,

மற்றும் வணிக நடத்தையின் உயரிய தரங் களுக்கு

நிறுவனம் , நமது வாடிக்கையாளர ்கள், வழங் குநர ்கள்,

அதற் கு எதிர்வினையாற் றி

நீ டித்த அர ்ப்பணிப்பு தேவைப்படுகிறது. இந்தத்

ப�ோட்டியாளர ்கள் அல் லது இதர வணிகக்

விளைந் திருக்கக் கூடிய எந் த ஒரு

தரப்பினரிடம் நாம் மேற�்கொள் ளும் ஒவ�்வொரு

கூட்டாளிகளை பற் றிய இரகசியத்தகவல் களை

பாதிப் பையும் நம் மால் குறைக்க

உரையாடலிலும் , நமது நேர ்மை மற்றும் நமது

எப�்போதும் வெளிப்படுத்தாதீர ்கள் மேலும் ,

முடியும் .

மதிப்பீடுகளில் நமக்கிருக்கும் அர ்ப்பணிப்பு

அச ்சுறுத்துவது, மிரட்டுவது, த�ொல் லை தருவது

ஆகியவற் றை நாம் எடுத்துக் காட்ட வேண்டும் .

அல் லது அடாவடித்தனம் செய் வது ப�ோன்ற
அர ்த்தத்துடன் கூடிய எந்த ஒன்றையும்

நாம் உண்மையையே பேச வேண்டும் . நமது

பதிவிடாதீர ்கள்.
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11
இந் த கிரகம்
குறித்து நாங் கள்
எச்சரிக்கையாக
இருக்கிற�ோம்

சுற் றுச்சூழல் தாக்கங் களை தடுக்க, குறைக்க
மற் றும் மேலும் நீ டித்த சிறந் த எதிர்காலத்தை
பகிர்ந்து க�ொள் ளும் வழிகளுக்கான
நடவடிக்கைகளை நாங் கள் எடுத்து வருகிற�ோம்
ZF -இன் நீ டித்த நிலைத்தன்மை மக்கள் வாழ் ககை
்
யில்,

பூண்டுள�்ளோம் .

சமூகத்தில் மற்றும் நமது கிரகத்தில் ஒரு மாற் றத்தை
ஏற் படுத்துகிறது.

நீ டித்த இந்த சுற்றுச ்சூழல் பாதுகாப்பின் மீதான

பருவநிலை மாற் றங் களுக்கெதிரான செயல் களில்,

கட்டமைக்கிறது.

உறுதிப்பாடு, எங் கள் பணியின் அடிப்படையை

நமது தயாரிப்பு குறித்து நாம் ஒவ�்வொருவரின்

இது என்னை எவ் வாறு பாதிக்கும் ?

நடவடிக்கைகளும் மதிப்புப் பெறுகின்றன, உமிழ் வு

சுற்றுச ்சூழலுக்கு உகந்த தயாரிப்பு வடிவத்தை

(எமிஷன் ) வெளிப்பாட்டை குறைக்க, பருவநிலையை

உருவாக்க, சுற்றுச ்சூழல் மீது எங் கள் வணிக

பாதுகாக்க, மற்றும் பாதுகாப்பான பயணத்தை

நடைமுறைகளின் தாக்கத்தை குறைக்க, எங் கள்

வள ஆதாரங் களை

மேம் படுத்த ZF தனது பங் கை அளிக்கிறது.

சக்தி பயன்பாட்டை மற்றும் சுற்றுச ்சூழல்

பயன்படுத்துவதில் உங் கள்

முயற் சிகளை த�ொடர ்ந்து மேம் படுத்த மற்றும் இந்த

பங் கை நீ ங் கள் சரிவர

நமது தர வரிசைய�ோடு சேர ்த்து கரிமப�்பொருட்களை

க�ொள் கைகளின் படி ஒரு உலகளாவிய அளவில்

செய் யுங் கள் , உமிழ் வுகளை

குறைக்கும் இலக்கை எட்ட நமது வழங் குநர ்கள்

முன்மாதிரியாக எங் களை நிலைநாட்ட நாங் கள்

(எமிஷன்களை) குறைக்க,

மற்றும் வணிக கூட்டாளிகளுடன் சேர ்ந்து நாம்

உறுதி பூண்டுள�்ளோம் .

சுற் றுச்சூழல் சட்டங் கள்
மற் றும் ஒழுங் குமுறைகளை

பங் களிக்கிற�ோம் .
ஒரு த�ொழில் நுட்ப வழங் குநராக கான்ஃப்ளிக்ட்

பின்பற் ற, மற் றும் நமது

நமது கிரகத்தின் இயற் கை வாழிடச ்சூழலை நாங் கள்

மினரல் ஸ் என்று அறியப்பட்டவற் றை த�ொடர ்ந்து

நீ டித்த நிலைத்தன்மையில்

மதிக்கிற�ோம் . மற்றும் வள ஆதாரங் களை பாதுகாக்க,

பயன்படுத்துவதிலேயே ZF சார ்ந்துள் ளது; இருப்பினும்

பங் குபெற, மறுசுழற் சி மற் றும்

சுற்றுச ்சூழல் மாசடைவதை குறைக்க (கழிவுகளை

அவற் றின் பங் களிப்பை குறைக்க மற்றும் பயனுள் ள

நிறைவாக்கும் முயற் சிகளுக்கு

குறைப்பது மற்றும் சுழற் சி ப�ொருளாதாரக்

வகையில் நெருக்கடியான வள ஆதாரங் களைத்

உதவுங் கள் .

க�ொள் கைகள் உட்பட) மற்றும் சுற்றுச ்சூழல்

தவிர ்க்க முடிந்தவரை அனைத்து முயற் சிகளையும்

பாதிப்படைவதை தடுக்கவும் நாங் கள் உறுதி

எடுத்து வருகிற�ோம் .
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12
மற் றவர்களை
நாங் கள்
பாதுகாக்கிற�ோம்
பரஸ்பர மரியாதை, நம் பிக்கை, ப�ொறுமை,
மற் றும் நியாயமான நடத்தைகளால்
அடையாளம் காணப் படுகிறது
மனித உரிமை ஒழுங் குமுறை, UN குள�ோபல் காம் பாக்ட் மற்றும் ILO மற்றும் OECD

எங் களது சமூகக் கடமைகளின் ஒரு பகுதியான மனித உரிமைகளை

ப�ோன்ற பன்னாட்டு த�ொழிலாளர ் மற்றும் சமூக வரையறை வழிகாட்டுதல் களின்

நிலைநாட்டுவது என்பதற் கு அர ்த்தம் நிச ்சயமாக சட்டத்தின் அடிப்படையில்

படி செயல் படுவதை நாங் கள் உறுதி செய் கிற�ோம் .

கவனம் க�ொள் வது மற்றும் அதற் கு இணங் க நடப்பது என்பதுதான். நமது அனைத்து
வணிக முடிவுகளிலும் நாம் இயங் கும் பகுதியின் சட்டங் களை கடைப்பிடிப்பது

அனைத்து மனித இனத்தின் மனித கண்ணியத்தை மற்றும் சமத்துவம் ,

நமது கடமை ஆகும் . விநிய�ோக சங் கிலியின் மனித உரிமை பிரச ்சனைகளும் இதில்

பரஸ்பர மரியாதை, நம் பிக்கை, ப�ொறுமை மற்றும் நியாயமான நடத்தையை

அடங் கும் . எந்த ஒரு அத்து மீறல் களும் அடையாளம் காணப்பட்டவுடன் “தீர ்வுக்கான

வளர ்த்தெடுப்பதில் தீவிரமான நம் பிக்கையை ZF க�ொண்டுள் ளது.

உறுதிப்பாடு” என்பதை ZF கையிலெடுத்துள் ளது. கூடுவதற் கான சுதந்திரம் ,
சங் கத்திற் கான சுதந்திரம் மற்றும் கூட்டுப் பேரம் ஆகியவை உட்பட நியாயமான

புதிய பணியாளரை பணிக்கு சேர ்க்கும் ப�ோது, பணியாளர ்களிடம் தற�்போதைய

பணிச ்சூழல் குறித்த அனைத்து ப�ொருத்தமான ஒழுங் குமுறைகளையும் நாங் கள்

பணி நிலையில் அவர ்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக உரையாடும�்போது மற்றும்

கடைப்பிடிக்கிற�ோம் . நாம் கட்டுப்பாட்டுச ் சூழலில் சமூகப் பாதுகாப்பை

த�ொழில் முறை சார ்ந்து மற்றும் பணியாளர ்கள் பதவி உயர ்வு பெறும�்போது

விளம் பரப்படுத்துகிற�ோம் . மேலும் கருத்து சுதந்திரம் மற்றும் பேச ்சு சுதந்திரம்

இந்தக் க�ொள் கைகள் கடைப்பிடிக்கப்படும் . ஒவ�்வொரு தனிநபரின், கண்ணியம் ,

ஆகியவற் றிற் கான உரிமையை நாம் மதிக்கிற�ோம் .

அந்தரங் கம் மற்றும் தனிநபர ் உரிமைகளை நாங் கள் மதிக்கிற�ோம் .
உங் கள் பணி மக்கள் மீது எந்த வகையான தாக்கத்தை ஏற் படுத்துகிறது என்பதை
கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட , சிறையிலடைக்கப்பட்ட பிணையிலுள் ள, ஒப்பந்தம்

சிந்தியுங் கள். ZF -இன் உள் ளேய�ோ அல் லது வெளியிலேய�ோ உள் ள எவருக்காவது

அடிப்படையிலான அல் லது அடிமைத் த�ொழிலாளி மற்றும் அனைத்து வகையான

எந்த ஒரு வகையிலும் எதிர ்மறையான தாக்கத்தை அளிக்கும் என்று நீ ங்கள்

ஆட்கடத்தல் களும் தடைசெய் யப்பட்டுள் ளன, ஏனெனில் தங் கள் செயல் களை

நினைத்தால், உங் கள் மேலாளர,் உங் கள் த�ொழிலாளர ் பிரதிநிதி அல் லது ZF டிரஸ்ட்

ஏற்றுக�்கொள் ள முடியாத மக்களை அவர ்கள் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்

லைனை த�ொடர ்பு க�ொள் ளுங் கள்.

க�ொள் கிறார ்கள்.
ZF -க்கு அதன் சமூகக் கடமைகள் குறித்த விழிப்புணர ்வு உள் ளது, இந்த
ஆட்கடத்தல், கட்டாய உழைப்பு, மற்றும் குழந்தைத் த�ொழிலாளி சுரண்டல்

வரையறைகளை நாங் கள் பின்பற்றுவத�ோடு அல் லாமல், எங் களது “ZF ஹைலிஃப்ட்”

நடவடிக்கைகள் ப�ோன்ற நவீன கால அடிமைத்தனத்தின் எந்த ஒரு வடிவத்தையும்

முயற் சிகளின் வாயிலாக அதை விஞ் சி நிற் கிற�ோம் .

நாங் கள் நிராகரிக்கிற�ோம் .

குழந்தைகள் தங் களின் குழந்தைப்பருவத்தை, ஆற் றல் மற்றும் அவர ்களின்
கண்ணியத்தை அனுபவிக்க முடியாமல் அவர ்களது உடல் மற்றும் மன ர ீதியான
வளர ்ச ்சிக்கு தீங் கு விளைவிக்கும் வேலை என்பது பன்னாட்டு த�ொழிலாளர ்கள்
அமைப்பின் வரையறைப்படி, ZF -இன் மதிப்பீடுகளுக்கு எதிரானது. தேசிய
சட்டமியற் றலில் வரையறுக்கப்பட்ட குறைந்த பட்ச வயது அளவு எப�்போதுமே ZF
-இல் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

பரஸ்பர மரியாதை, நம் பிக்கை, ப�ொறுமை, மற்றும் நியாயமான நடத்தை
ஆகியவற் றின் அடிப்படையிலேயே எங் களது பணியாளர ்கள் மற்றும் எங் கள்
வணிகக் கூட்டாளிகளுக்கிடையேயான ஒரு சூழலை உருவாக்கும் முயற் சிகளில்
நாங் கள் எங் கள் கவனத்தை செலுத்தி வருகிற�ோம் .

ZF hilft
“ZF ஹைலிஃப் ட்” குறித்த மேலும் அதிக
தகவல் களை இங் கே காணலாம் :
www.zf-hilft.de/site/zfhilft
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உதவுவதற் காகவே நாங் கள்
இங் கு இருக்கிற�ோம்
மேலே குறிப்பிட்ட விதிகளுக்கு இணங் க நடந்து க�ொள் வதில் ஏதாவது கேள் விகள்
அல் லது சந்தேகங் கள் உள் ள பணியாளர ்கள் அவர ்களது மேற் பார ்வையாளரை எந்த
நேரத்திலும் த�ொடர ்பு க�ொள் ளலாம் . கூடுதலாக, கம் ப்ளையன்ஸ் ஆர ்கனைசேஷனை
குறிப்பாக கம் ப்ளையன்ஸ் ஹெல் ப் டெஸ்க்கை அவர ்கள் த�ொடர ்பு க�ொள் ளலாம் .
கம் ப்ளையன்ஸ் விஷயங் களில் நமது பணியாளர ்களுக்கு உதவ அவர ்கள்
இருக்கிறார ்கள்.
அதற் கும் கூடுதலாக, உள் ளக ஒழுங் குமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல் கள் குறித்து
மேலும் விளக்க ZF கூடுதல் துணை ஆவணம் ஒன்றையும் உருவாக்கியிருக்கிறது.
கார ்ப்பரேட் கம் ப்ளையன்ஸை த�ொடர ்பு க�ொள் ளுங் கள்
மின்னஞ் சல் : compliance@ZF.com
ZF ட்ரஸ்ட்லைன் மூலம் இணக்க மீறல் கள் குறித்த புகார ்களை அளிக்க ஒரு அநாமதேய
வழிமுறையையும் நாங் கள் வழங் குகிற�ோம் : https://www.bkms-system.net/Trustline
நமது பணியாளர ்கள் கூடுதல் தகவல் களை அக இணையத்தில் (Intranet) இந்த
முகவரியில் காணலாம் : https://sl.zf-world.com/Compliance
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