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அன்போை்ந்த சக பணியோளைக்கள...

ZF –ஐ ைதி�்பு மிகக் ைற்றுை் வியநத்ு �ாைாடட்தத்கக் பிைாண்டாகச ்பசய்வது எது? 

இது நைது தயாைி�்புகக்ளுகப்கல்லாை் மைலானது ஆனால், அதம்தாடு கூட நாை் நைது வணிகதத்த 
எ�்�டி பசய்கிமறாை் என்�துை் ைற்றுை் நை்தை பசலுதத்ுை் மநைத்ையுை் இதில் அடங்குை். ZF -இன் 
நதடமுதறகள் ைற்றுை் அதன் பகாள்தககள் நைகக்ு வழிகாடட்ுகின்றன. ப�ாறு�்புதடதை 
பகாள்தககள் நைகக்ு என்ன பசய்திதய பசால்கிறது என்�தத இநத் நன்னடதத்த மகாட�்ாடுகள் 
பதளிவாகக்ுகின்றன. அதத அைல்�டுதத்ி, ஒரு நை்�கைான கூடட்ாளியாக நைது சக �ணியாளைக்ள், 
வாடிகத்கயாளைக்ள், வழங்குநைக்ள் ைற்றுை் இதை வணிகக ்கூடட்ாளிகமளாடு நைது நன்ைதி�்த� 
வலு�்�டுதத்ுகிமறாை். அசாதாைணைான பசயல்கதள பசய்யகக்ூடிய, ப�ாறு�்பு ைற்றுை் 
நன்னடதத்த வதையதறகள் குறிதத் தீவிைைான உணைவ்ின் அடி�்�தடயில் சைியானவற்தற 
ைடட்ுமை பசய்யுை் முயற்சியில் எ�்ம�ாதுை் ஈடு�டுை் ைகக்ள் குழு என்ற நன்ைதி�்த� 
ப�ற்றுதத்ருகிறது. நைது பவற்றிகக்ு மநைத்ை ஒன்மற அதத்ியாவசியைான உடக்ூறாக விளங்குகிறது.

நீங்கள் எங்கு �ணிபுைிகிறீைக்ள் அல்லது நிறுவனதத்ிற்காக நீங்கள் என்ன பசய்கிறீைக்ள் என்�து 
ப�ாருடட்ல்ல. நல்ல ஒரு தீைத்வ �யன்�டுதத்ுவது ைற்றுை் நைது நன்னடதத்த பநறிமுதறகதள�் 
பின்�ற்றுை் ப�ாறு�்பு நை் ஒவ்பவாருவருகக்ுை் இருகக்ிறது. அதில் நிறுவன மைலாண்தைக ்குழு 
ைற்றுை் மைற்�ாைத்வக ்குழு வதைகக்ுைான நிைவ்ாகிகள் உட�்ட முழு மநை அல்லது �குதி மநை 
�ணியாளைக்ள் ஒவ்பவாருவருை் அடங்குவாைக்ள். மைலுை், ZF -இன் அதனதத்ு நிதலயிலுள்ள 
மைலாளைக்ளுை் அவைக்ளது அணியினை ்சைியான முடிபவடு�்�தற்கான வழிகாடட்ுதல் ைற்றுை் 
ஆதைதவ வழங்க மவண்டுை் அ�்ம�ாதுதான் அவைக்ள் வழங்குை் அறிகத்ககள் மூலை் சைியான 
முடிபவடுகக் முடியுை். ZF முழுதையாக இநத் நன்நடதத்த மகாட�்ாடுகளுகக்ு இணங்கி நடகக் உறுதி 
பூண்டுள்ளது.

சில சையங்களில், சைியான பசய்தககதள பசய்வது பதளிவாக மதான்றாதது ம�ான்ற சநத்ை�்்�தத்த 
நீங்கள் எதிைப்காள்ளலாை். அங்குதான் நைது நன்னடதத்த மகாட�்ாடுகள் உதவுை். ஒவ்பவாரு 
தனிந�ருை் மநைத்ையாக நட�்�தற்கான அடி�்�தட மததவகதளயுை், ZF -இன் ைதி�்பீடுகள் �ற்றிய 
�ைநத் �ாைத்வதயயுை் நன்னடதத்த மகாட�்ாடுகள் வழங்குகின்றன – இங்கு ப�ாது�் பிைிவுகளாக 
அதைகக்�்�டட்ிருகக்ின்றன - ‘நைது உலகை்’ என்�து அடி�்�தடயில் உள்ளக நடவடிகத்ககள் 
பதாடை�்ானதவ, ‘உலகதத்ில்’ என்�து பவளி�்புற பதாடைப்ுகள் ைற்றுை் ‘உலகதத்ிற்காக’ என்�து இநத் 
கிைகதத்த சிற�்�ானதாகக் மைற்பகாள்ளுை் முயற்சிகதள உள்ளடகக்ியது. ைாறுை் சூழ்நிதலகதள 
கண்காணிதத்ு அதற்மகற்றாற்ம�ால் நைது நடதத்ததய ைாற்றியதைதத்ுக ்பகாள்மவாை்.

எ�்ம�ாதுை் உங்கதள நீங்கமள மகடட்ுக ்பகாள்ளுங்கள்:

• எனது இநத் நடவடிகத்க நைது நன்னடதத்தக ்மகாட�்ாடுகளுகக்ு ஒதத்ு�் ம�ாகிறதா?
• அது சடட்�்�டியானதா?
• நைது பகாள்தககதள அது பின்�ற்றுகிறதா?
• ஏமதா ஒரு சில தனி�்�டட் ந�ருகக்ு அல்லது குழுவுகக்ு என்றில்லாைல் - முழுதையாக 

நிறுவனதத்ிற்கு �லனளி�்�தாக இருகக்ிறதா?
• எனது நடவடிகத்ககள் ைற்றவைக்ளுகக்ு பவளி�்�டுதத்�்�டட்ால் நான் நன்றாக உணருமவனா?

ZF –இன் நிதலத ்தன்தைதய�் �ைாைைிகக்வுை், வளைக்க்வுை் நாை் ஒவ்பவாருவருை் �ங்களி�்ம�ாை். 
தயவுபசய்து இநத் பகாள்தககதள கதடபிடியுங்கள் ைற்றுை் ஒவ்பவாரு நாளுை் அதத 
பசயல்�டுதத்ுங்கள். 

Friedrichshafen, Germany, 2021.
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02
நோம் ஒருவதை  
ஒருவை்  
மதிக்கிக�ோம்

ZF பணியோளைக்ளின் 
பன்முகத்தன்தமயோனது ஒரு 
மிகப்பபைிய பசோத்து

அதனதத்ு �ணியாளைக்ளுகக்ுை் அதிகாைைளிகக்ுை் ஒரு சுற்றுசச்ூழதல 
அளி�்�தன் மூலை் தனகக்ு பசாநத்ை் என்ற உணைத்வ அவைக்ளுகக்ு அளிதத்ு 
ஒவ்பவாருவைின் பவற்றிகக்ுை், ZF -இன் ஒடட்ுபைாதத் பவற்றிகக்ாகவுை், 
அதனதத்ு �ணியாளைக்ளுகக்ுை் அதிகாைை் அளிகக், உடனிருகக்ிமறாை் என்ற 
உணைவ்ளிகக், முழு ஆற்றதலயுை் பவளி�்�டுதத்ி திறன் அளிகக் மததவயான 
சூழதல அளிகக்ிமறாை்.
 
ZF �ணியாளைக்ளின் �ன்முகதத்ன்தை ஒரு மிக�்ப�ைிய பசாதத்ு. மவதல 
வாய்�்பின் அதனதத்ு அை்சங்களிலுை் சைிசைைான வாய்�்த� வழங்குவதிலுை், 
இனை், நிறை், ைதை், அனு�வசாலிகள், நாடத்ட சாைந்த்வைக்ள், வை்ச �ைை்�தை, 
கருவுற்ற நிதல, �ாலினை், �ாலின நாடட்ை், �ாலின அதடயாளை் அல்லது 
பவளி�்�ாடு, வயது, திருைண நிதல, ைனை் அல்லது உடல் குதற�ாடு அல்லது 
சடட்தத்ால் �ாதுகாகக்�்�டட் மவறு எநத் ஒரு குணாதிசயங்களுை் உட�்ட 
அதம்தாடு உடல் ைதீியாக அல்லது வாய்சப்சால் மூலைாக அணுக முயற்சிதத்ல் 
ம�ான்றதவயுை் உட�்ட, �ாகு�ாடு காண்�து அல்லது துன்புறுதத்ுதல் 
ஆகியவற்தற ததட பசய்வதில் நாங்கள் உறுதியாக இருகக்ிமறாை். 

�ாகு�ாடு காண்�து அல்லது துன்புறுதத்ுதல் என்�து - வாய்பைாழியாக, உடல் 
ைதீியாக, அல்லது காடச்ி�்�டுதத்ுதல் ம�ான்ற - எநத் வதகயிலுை் இருகக்லாை் 
ைற்றுை் ைற்றவைக்தள தைை்சங்கட�்�டுதத்ுை் அல்லது ைனதத�் புண்�டுதத்ுை் 
நதகசச்ுதவ அல்லது பகாசத்சபைாழி ஆகியதவயுை் அதில் அடங்குை் 
என்�தத தயவு பசய்து கவனதத்ில் பகாள்ளுங்கள். 

தனது �ணியாளைக்ள் முன்உதாைணைாகத ்திகழமவண்டுை் ைற்றுை் 
அை்ைாதிைியான நடதத்தகளில் ஈடு�டுவதிலிருநத்ு ைற்றவைக்தளயுை் நிறுதத் 
மவண்டுை் என்று ZF எதிை�்ாைக்க்ிறது நல்பலண்ணதம்தாடு புகாை ்அளி�்�து 
அல்லது அை்ைாதிைியான புகாைக்ளின் விசாைதணயில் �ங்கு ப�று�வை ்மீதுை் 
எதிைத்த்ாகக்ுதல் நடதத்ுவதத 
ததட பசய்கிறது.

ககள்வி: “சக பணியோளை் 
ஒருவை் துன்புறுத்தப்படுவதோக 
நோன் சந்கதகிக்கிக�ன்- நோன் 
என்ன பசய்ய கவண்டும்?” 

பதில்: துன்புறுத்தப்படுதல் 
அல்லது போகுபோடு கோட்டுதல் 
கபோன்� எந்த ஒன்த�யும் 
நீங்கள் கோண, அனுபவிக்க 
அல்லது சந்கதகிக்க 
கநை்ந்தோல், உங்கள் கமலோளை் 
அல்லது மனிதவளத் துத� 
அல்லது அதமவிட பணியோளை் 
பிைதிநிதியிடம் பதைிவியுங்கள். 
இது கபோன்� நடத்ததகதள 
நோங்கள் மிகவும் கடுதமயோக 
கருதுகிக�ோம் ம�்றும் 
நல்பலண்ணத்கதோடு புகோை் 
அளிக்கும் எந்த நபருக்கு 
எதிைோகவும் தோக்குதல் 
நடத்துவதத சகித்துக் 
பகோள்ளமோட்கடோம்.
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03
நோங்கள் 
கவனித்துக் 
பகோள்கிக�ோம் 

கோயம் விதளவிக்கோத பணியிடம் 
ம�்றும் போதுகோப்புமிக்க வசதிகள் 
ஆகியவ�்த� நமது பதோழில் துத�யில் 
நிதலநோட்டுவகத நமது இலக்கு

புதுதைதய புகுதத்ி அதத ஊகக்ுவிகக்ுை் விதைாக ஒரு �ாதுகா�்�ான ைற்றுை் 
ஆமைாகக்ியைான �ணிசச்ூழதல வழங்குவதற்கு ZF ப�ருை்முயற்சி எடுதத்ு 
வருகிறது.

காயை் விதளவிகக்ாத �ணியிடை் ைற்றுை் இநத் பதாழில் துதறயில் �ாதுகா�்பு 
மிகக் வசதிகள் ஆகியவற்தற நிதலநாடட்ுவமத நைது இலகக்ு. பதாழில் 
வதக �ாதி�்புகக்ு பவளி�்�டுவதத குதற�்�து, அவசைகால சூழதல 
தடு�்�து, இயநத்ிைங்கதள �ாதுகா�்�ாக தவதத்ிரு�்�து, உடல்ைதீியாகவுை் 
ைன ைதீியாகவுை் கவனை் மததவ�்�டுை் �ணிகதள மைலாண்தை பசய்வது, 
ஆமைாகக்ியைான �ணி வசதிகள் குடிநீை், சுகாதாை உணதவ உடப்காள்ளுை் 
வசதிகதள அணுக உதவுவது, ஆகியவற்றிற்காக ஆமைாகக்ியை் ைற்றுை் 
�ாதுகா�்பு மைலாண்தை அதை�்புகக்தள நிறுவி நாங்கள் �ைாைைிதத்ு 
வருகிமறாை்.

�ணியாளைக்தள ஆமைாகக்ியைாக தவதத்ிருகக்வுை் ைற்றுை் தீங்கு 
விதளவி�்�வற்றுகக்ு பவளி�்�டுதத்ாைல் இரு�்�துை் எதிை�்ாைக்க்�்�டுகிறது. 
ஆமைாகக்ியை் ைற்றுை் �ாதுகா�்பு விதிகதள பின்�ற்றி உங்கள் �ங்தக நீங்கள் 
நிதறமவற்ற மவண்டுை் என்று ZF எதிை�்ாைக்க்ிறது, ைற்றுை் எநத் ஒரு வி�தத்ு, 
நடதத்த (சடட்தத்ுகக்ு�் புறை்�ான ம�ாதத�் ப�ாருள் �யன்�ாடு, அல்லது 
சடட்தத்ிற்குட�்டட் ைருநத்ுகதள தவறாக�் �யன்�டுதத்ுதல் ம�ான்றதவ) 
அல்லது �ாதுகா�்�ாற்ற �ணிசச்ூழல்கள் குறிதத்ு பவளி�்�தடயாக அல்லது 
இைகசியைாக உங்கள் மைலாளை், மைற்�ாைத்வயாளை், ைனித வளதத்ுதற அல்லது 
சடட்தத்ுதறகக்ு புகாை ்அளிகக் மவண்டுை்.

இது என்தன எவ்வோறு போதிக்கும்?

இடை்போடுகதள அதடயோளம் 

கோணுதல், நடத்தத 

அடிப்பதடயிலோன போதுகோப்பு 

பசயல்திட்டங்கள், பணியிட 

பணிசச்ூழலியல் கமம்போடுகள் 

கபோன்� இன்னும் பல அத்துடன் 

போதுகோப்பு எனும் கபோது 

ஒருவருக்பகோருவை் உதவிகைமோக 

இருக்க EHS நடவடிக்தககளில் 

பங்குபப� பணியோளைக்ள் 

ஊக்குவிக்கப்படுகி�ோைக்ள்.
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பபோறுப்பு மிக்க வணிக முடிவுகதள எடுக்க 
தகவல்கள் மிகசச்ைியோக அறிவிக்கப்பட 
கவண்டும் என்று ZF ககோருகி�து

04
நோங்கள் 
பவளிப்பதடயோனவைக்ள்

நைது சடட்�்பூைவ்ைான ைற்றுை் ஒழுங்குமுதற மததவகதள 

பூைத்த்ி பசய்ய �திமவடுகதள மிகசச்ைியாக �ைாைைிதத்ல் 

ைற்றுை் அறிகத்க அளிதத்ல் நைகக்ு உதவியாக இருகக்ுை். நிதி 

ைற்றுை் சடட்ை் பதாடை�்ாக மநைத்ைதய கதட�்பிடிதத்ல் நைது 

நன்ைதி�்பு ைற்றுை் நை்�கதத்ன்தைதயயுை் மநைை்தறயாக 

பவளி�்�டுதத்ுை். நாை் ஒவ்பவாருவருை் – நைது நிறுவனதத்ின் 

அதனதத்ு நிதலயில் இரு�்�வைக்ளுை்- நிறுவன �திமவடுகள் 

துல்லியைாக �ைாைைிகக்�்�டுவதத உறுதி பசய்யுை் ப�ாறு�்த�க ்

பகாண்டவைக்ள்.

சுயவிவைங்கள், மநை �திவுத ்தாள்கள், ைற்றுை் �யன்கள் 

மகாருை் �டிவங்கள் பதாடங்கி பசலவு அறிகத்ககள், தை 

உறுதி�்�ாடு �திமவடுகள், வைவு பசலவு முன்கணி�்புகள் ைற்றுை் 

ஒழுங்குமுதற விதிகளுகக்ான சைை�்்பிதத்ல்கள் ஆகிய நிறுவன 

�திமவடுகதள நாை் அதனவருை் தகயாளுகிமறாை். அதனதத்ு 

உள்ளக நதடமுதறகள், பகாள்தககள் ைற்றுை் ப�ாதுவாக 

ஏற்றுகப்காள்ள�்�டட் கணகக்ியல் பகாள்தககதளயுை் 

பின்�ற்றுவதத உறுதி�்�டுதத்ிக ்பகாள்ளுங்கள் அ�்ம�ாதுதான் 

நைது �திமவடுகளானது �ைிைாற்றங்கள் அதனதத்தயுை் 

துல்லியைாகாடச்ி�்�டுதத்ுை். எதத �திவு பசய்தாலுை் மநைத்ையாக, 

மிகசச்ைியாக ைற்றுை் முழுதையாக பசய்யுங்கள். சைியான 

மநைதத்ில்�திவு பசய்வது,  சுைண்டல்களுகக்ு எதிைாக �ாதுகாகக்ுை்.

வழகக்ைாக �ல �ணியாளைக்ள் வணிக பசலவு கணகக்ுகதள 

�யன்�டுதத்ுகிறாைக்ள், அதவ மிகசச்ைியாக ஆவண�்�டுதத்�்�டட்ு 

�திவு பசய்ய�்�ட மவண்டுை். ஒரு பசலவு முதறயானதா 

என்�து குறிதத்ு உங்களுகக்ு சநம்தகை் இருநத்ால், உங்கள் 

மைற்�ாைத்வயாளைிடை் சைி�ாருங்கள்.

ZF -இன் அதனதத்ு புதத்கங்கள், �திமவடுகள், கணகக்ுகள் 

ைற்றுை் நிதி அறிகத்ககள் நைது �ைிவைத்த்தனகதள முதறயாக 

பிைதி�லிகக்ுை் வதகயிலுை் ைற்றுை் ZF -இன் உள்ளக கடட்ு�்�ாடுகள் 

ைற்றுை் சடட் மததவகளுகக்ு இணங்கவுை் ஏற்றுகப்காள்ளதத்கக் 

விவைங்கள் பகாண்டதாக�் �ைாைைிகக்�்�ட மவண்டுை்.

�திவு பசய்ய�்�டாத அல்லது “�திமவடுகளுகக்ு அ�்�ாற்�டட்” 

அதனதத்ு நிதிகள் அல்லது பசாதத்ுகக்ள் ஏற்றுகப்காள்ள�்�டாது. 

வணிக �திமவடுகள் ைற்றுை் பதாடைப்ுகள் அடிகக்டி ைற்றவைக்ளுகக்ு 

பவளி�்�டுதத்�்�டுகின்றன ைற்றுை் நாை் பசால்வது தவறாக 

புைிநத்ு பகாள்ள�்�டட்ாைல் இருகக் அததன மிகசச்ைியாக சிநத்ிதத்ு 

பசயல்�டுதத்ுவதில் கவனைாக இருகக் மவண்டுை். அமத வதகயில் 

இது மின்னஞ்சல், உள்ளக பசய்திக ்குறி�்புகக்ள் ைற்றுை் முதறயான 

அறிகத்ககள் ஆகியவற்றுகக்ுை் ப�ாருநத்ுை். �திமவடுகதள 

தகக்தவகக்ுை் நைது பகாள்தககளுகக்ு இணங்க எ�்ம�ாதுை் 

�திமவடுகதள தகக்தவதத்ுகப்காள்ள அல்லது அழிதத்ுவிட 

மவண்டுை். �திமவடுகதள தகக்தவகக் அநத்க ்பகாள்தககளின் 

�டி ஒரு மவண்டுமகாள் விடுகக்�்�டட்ால், ஒரு காலகடட்தத்ிற்கு மைல் 

அது மததவயில்தல என்று சடட்த ்துதற நைகக்ு பதைிவிகக்ுை் வதை 

அதத நாை் தகக் தவதத்ிருகக் மவண்டுை்.

ZF டிைஸ்ட்தலன்

நம்பிக்தக துகைோகம், பண கமோசடி, பதோழிலோளை் 
பதோடை்போன கோைியங்கள், மனித உைிதம ம�்றும் 
இதை மதிப்பீடுகள் கபோன்�வ�்றுக்கு இணங்கோத 
அத்துமீ�ல்களுக்கு ஒரு அதடயோளம் பதைியோத 
குத�தீைக்்கும் பசயல்போட்டு முத�தய நோங்கள் 
வழங்குகிக�ோம். எந்த ஒரு எதிை் தோக்குதலுக்கும் 
அசச்ப்படோமல் நல்பலண்ணத்தில் அளிக்கப்படும் 
அதனத்து புகோைக்ளும் சமை்ப்பிக்கப்படலோம்.
www.bkms-system.net/Trustline
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https://www.bkms-system.net/Trustline


உலகத்தில்
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நோங்கள்  
நம்பகமோன 
கூட்டோளிகள்

வோடிக்தகயோளைக்ள், வழங்குநைக்ள், 
நுகை்கவோைக்ள் ம�்றும் வணிகக் கூட்டோளிகளிடம் 
உதையோடும்கபோது நியோயமோகவும் 
கநைத்மயோகவும் நடந்து பகோள்ளுங்கள்

நைது வழங்குநைக்ள், நுகைம்வாைக்ள் ைற்றுை் இதை வணிகூடட்ாளிகள் 

நைது பிைாண்டின் மீது மிக�்ப�ைிய நை்பிகத்க தவதத்ிருகக்ிறாைக்ள் 

மைலுை் நாை் அவைக்ளின் எதிை�்ாை�்்புகக்தள விட அதிகைாக 

வழங்குவதற்கு கடுை் முயற்சி எடுதத்ு வருகிமறாை். அவைக்தள 

சநத்த குழு உறு�்பினைக்ளாக நாை் கருதுகிமறாை்- ZF -இன் வளைச்ச்ி 

ைற்றுை் பவற்றிகக்ு அது மிக அதத்ியாவசியைானது.

மநைத்ை என்�து ஒருததல�டச்ைான கட�்�ாடு இல்தல- அது நைது 

வழங்குநைக்ள் ைற்றுை் வணிகக ்கூடட்ாளிகள் ஆகிமயாைிடை் நாை் 

�கிைந்த்ு பகாள்ளுை் ப�ாறு�்புகளாகுை். இதன் காைணைாகதத்ான் 

நைது வணிகக ்கூடட்ாளி பகாள்தககதள நைது வழங்குநைக்ள் 

ைற்றுை் வணிகக ்கூடட்ாளிகள் கதட�்பிடிகக் மவண்டுை் என்று 

மகாருகிமறாை். நீங்கள் ஒரு வழங்குநருடன் பதாடைப்ில் இரு�்�வை ்

என்றால், ஒ�்�நத் விதிகள் ைற்றுை் ப�ாருநத்க ்கூடிய இடங்களில், 

இணகக்தத்த உறுதி பசய்ய மததவயான ஆதைவு தணிகத்க 

அறிகத்ககளின் அடி�்�தடயில் எது சைியானமதா அதத ைடட்ுமை 

பசய்ய மவண்டுை் என்ற நைது உறுதி�்�ாடத்ட �கிைந்த்ு பகாள்ளுை் 

வழங்குநைக்ள் ைற்றுை் வணிகூடட்ாளிகளிடை் ைடட்ுமை நாை் வணிகை் 

பசய்கிமறாை் என்�தத உறுதி பசய்ய உதவுங்கள்.

வழங்குநைக்தள நிறுவனதத்ின் சாை�்ாக மதைவ்ு பசய்வதில் நீங்கள் 

ஈடு�டட்ிருநத்ால், விதல, பசயல்திறன் ைற்றுை் வழங்க�்�டுை் 

தயாைி�்பு அல்லது மசதவயின் தைை் ஆகியவற்தற சைி�ாைக்க்ுை் 

மநாகக்தத்ின் அடி�்�தடயில் இரு�்�தத உறுதி பசய்து 

பகாள்ளுங்கள். பகாள்முதல் மததவகள் அதனதத்தயுை் 

பின்�ற்றுங்கள். 

வாடிகத்கயாளைக்ள், வழங்குநைக்ள், நுகைம்வாைக்ள் ைற்றுை் வணிகக ்

கூடட்ாளிகளிடை் பதாடைப்ு பகாள்ளுை் ம�ாது நியாயைாகவுை் 

மநைத்ையாகவுை் நடநத்ு பகாள்ளுங்கள். நல முைண் இரு�்�தற்கான 

சாதத்ியகக்ூறு சிறிதளவு இருகக்ுை் எநத் ஒன்தறயுை் தவிைத்த்ு 

விடுங்கள் ைற்றுை் நிறுவனதத்ின் ஆதாயதத்ிற்காக, முதறயற்ற 

வழிகளில் இநத் வணிகக ்கூடட்ாளிகளுகக்ு எநத் ஒரு சலுதகமயா 

அல்லது எது ஒன்தறயுை் வழங்கமவா பசய்யாதீைக்ள்.

நீங்கள் ஒரு வழங்குநை ்அல்லது வணிகக ்கூடட்ாளிமயாடு 

�ணிபுைிநத்ால், நைது ைதி�்பீடுகள் ைற்றுை் பகாள்தககள் 

குறிதத்ு அவைக்ள் அறிநத்ு தவதத்ிரு�்�ததயுை் அவற்தற 

கதட�்பிடி�்�ததயுை் உறுதி பசய்து பகாள்ளுங்கள்.

வணிக கூடட்ாளி பகாள்தககள் அல்லது சடட்ை் ஆகியவற்றின் 

எநத் ஒரு கூதறயுை் ஒரு ZF வணிக கூடட்ாளி மீறுை் சாதத்ியகக்ூறு 

அல்லது உண்தையாகமவ மீறியதத நீங்கள் அறிநத்ால் தயவு பசய்து 

காை�்்�மைட ்கை்�்தளயன்ஸுகக்ு புகாை ்அளியுங்கள்.

ககள்வி: “ஒரு புதிய வடிவதமப்பு கூட்டோளிதய பணிக்கு 
கசைத்்துக்பகோள்ளும் பபோறுப்பில் நோன் இருக்கிக�ன். 
த�்பசயலோக, எனது நண்பன் ஒருவன் வடிவதமப்பு 
வணிகத்தத நடத்தி வருகி�ோன்- அவதன நோன் 
கசைக்்கலோமோ?”

பதில்: கநைத்மய�்� பசயல் என்� சந்கதகத்தத அக�்� 
இந்த நல முைண் சோத்தியக்கூறு குறித்து உங்கள் 
கமலோளைிடம் பவளிப்படுத்த கவண்டும்.
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நோங்கள் 
நியோயமோனவைக்ள்ள்

�ன்னாடட்ு நை்பிகத்க மைாசடி ைற்றுை் ம�ாடட்ியாளைக்ள் 

சடட்ங்கள் உட�்ட அதனதத்ு ப�ாருதத்ைான சடட்ங்கள் ைற்றுை் 

ஒழுங்குமுதறகளுகக்ு முழுதையாக இணங்கி நியாயைான ைற்றுை் 

மநைத்ையான வழிகளில் ம�ாடட்ியிடமவ ZF விருை்புகிறது. 

குறி�்�ாக பின்வரு�வற்தற நாை் ஏற்றுகப்காள்ளமவ ைாடம்டாை்:

• அசல் அல்லது சாதத்ியக ்கூறுள்ள ம�ாடட்ியாளைக்ளுடன், ம�ாடட்ிகக்ு 

எதிைான ஒ�்�நத்ங்கள் அல்லது கூடட்ு முயற்சி உட�்ட ஆனால் அதவ 

ைடட்ுமை வதையறுகக்�்�டாது அதற்குை் மைலாக, வழங்க�்�டுை் 

தயாைி�்புகள் அல்லது மசதவகளின் வதக அல்லது அளவுகதள 

வதையறுகக்ுை் மநாகக்தம்தாடு விதலதய அல்லது விதலயின் 

கூறுகதள நிைண்யை் பசய்வது, ஏலதத்ில் தில்லுமுல்லு பசய்தல் அல்லது 

சநத்ததய பிளவு�டுதத்ுவது ம�ான்றவற்றிற்கான ஒ�்�நத்ங்கள்;

• சநத்தயில் முன்னணி நிதலதய தவறாக�் �யன்�டுதத்ுதல்;

• ப�ாருதத்ைான சடட்ங்களுகக்ு எதிைாக நியாயைான 

ைற்றுை் சுதநத்ிைைான ம�ாடட்ிதய சீைக்ுதலகக்ுை், தடுகக்ுை் 

அல்லது கடட்ு�்�டுதத்ுை் ஒருவழி ஒ�்�நத்ங்கள்.

ஒரு அதசகக் முடியாத ம�ாடட்ியாளைாக நாை் விளங்குவது முழுதையாக நைது 

வணிக பவற்றிக ்காைணிகளின் அடி�்�தடயில் ைடட்ுமை அடங்கியிருகக்ிறது, 

குறி�்பிடதத்கக் வதகயில் உமிழ்வு குதற�்பு, வாகன �ாதுகா�்பு, 

ஆடம்டாமைஷன், ைற்றுை் தைவுகள். ZF வாடிகத்கயாளைக்ள், வழங்குநைக்ள் ைற்றுை் 

ம�ாடட்ியாளைக்ளிடை் நீங்கள் நியாயைாகவுை் ைைியாததமயாடுை் நடநத்ுபகாள்ள 

மவண்டுை். உைிதையாளைின் சை்ைதமில்லாைல் உைிைை் அல்லது வணிக இைகசிய 

தகவல்கதள திருடுவது அல்லது மவறுவதகயில் எடுதத்ுக ்பகாள்வது ததட 

பசய்ய�்�டட்ிருகக்ிறது. நியாயைற்ற நடவடிகத்ககளில் ஈடு�டட்ு மவறு எநத் 

ஒருவைிடமுை் சலுதக ப�ற பின்வருை் முதறகளில் முயற்சிகக்க ்கூடாது:

• தவறான நடதத்த அல்லது சிற�்புைிதைத ்தகவல்கதள பவளியிடுதல்;

• முகக்ியைான உண்தை விஷயங்கதளத ்திைிதத்ுக ்கூறுதல்;

• விதல நிைண்யை் பசய்தல் அல்லது இதை நி�நத்தனகளில் 

ம�ாடட்ியாளைக்மளாடு உள் கூடட்ு தவதத்ுக ்பகாள்ளுதல்;

• ஏல நிறுதத் காலை் உட�்ட நியாயைான ஏலை் மகடப்ு நடவடிகத்ககதள 

மீறி நட�்�து அல்லது ைற்றவைக்தளத ்தவிைத்த்ு ஒரு தனி�்�டட் 

வணிகருகக்ு சலுதக வழங்குை் விதைாக தகவல்கதள அளிதத்ல்.

அை்ைாதிைியான நடவடிகத்ககள் சடட்தத்ுகக்ு புறை்�ானதாகவுை் இருகக்ுை்.

அைசு நதடமுதறகள் ைற்றுை் ப�ாது பகாள்தக நதடமுதறகள் 

பதாடை�்ானவற்றில் நைது பசயல்�ாடுகதள ZF மிக கவனைாக 

மைலாண்தை பசய்து வருகிறது ைற்றுை் அநத் முயற்சிகதள 

ஒருங்கிதணகக் உள்ளகக ்குழுகக்தள பகாண்டுள்ளது. ஆதைிதத்ு 

வாதாடுவது குறிதத் யுதத்ி பூைவ்ைான முடிவுகள் உயைை்டட் நிதலயில் 

மைற்பகாள்ள�்�டுகிறது ைற்றுை் இநத் நதடமுதறகளின் ம�ாது 

அங்கீகைிகக்�்�டட் �ணியாளைக்ள் ைடட்ுமை �ங்கு ப�றுவாைக்ள்.  

நைது வணிகை், ைற்றுை் வாடிகத்கயாளைக்தள கருதத்ில் பகாண்டு இைகசியத ்

தன்தை, அறிவுசாை ்பசாதத்ு ைற்றுை் நிதலதத்ன்தை ஆகியதவ உட�்ட, 

பகாள்தக குறிதத் கலநத்ுதையாடல்களில் நாை் �ங்குப�றகக்ூடுை். இங்கு 

நைது தயாைி�்புகக்ள், நைது நூதன கண்டுபிடி�்புகள் ைற்றுை் நைது வணிகை் 

குறிதத்ு அைசின் ஒவ்பவாரு நிதலயிலுை் உள்ள பகாள்தக வகு�்�வைக்ள் 

புைிநத்ு பகாள்ள உதவுை் ப�ாருடட்ு நாை் ப�ருை் முயற்சி எடுதத்ு வருகிமறாை்.

ஆதைவு மதடுை் நடவடிகத்ககளின் மூலை் நியாயைற்ற 

ஆதாயதத்த ப�ற நாை் எ�்ம�ாதுமை முயற்சி�்�தில்தல. 

நைது �ன்னாடட்ு நடவடிகத்ககமளாடுை் புது சநத்தகதள நாை் 

அணுகுை் ம�ாதுை் அதற்கு ப�ாருதத்ைான வைத்த்க ஒழுங்குமுதறகதள 

கடுதையாக பின்�ற்றுகிமறாை் மைலுை் ஏற்றுைதி ைற்றுை் இறகக்ுைதி 

கடட்ு�்�ாடுகதள நிைவ்கிகக்ுை் விதிகள் ைற்றுை் ஒழுங்குமுதறகளுகக்ு 

இணகக்ைாகவுை் அதம்தாடு எநத் ஒரு ப�ாருதத்ைான 

ததடயாதணகளுகக்ு இணகக்ைாகவுை் பசயல்�டுகிமறாை்.

ககள்வி: “ஒரு பிைபலமோன உள்ளூை் அைசியல்வோதி 
நமது வளோக வசதியில் ஒரு ஊடக நிகழ்சச்ிதய நடத்த 
விரும்புகி�ோை் – அதத நோன் அனுமதிக்கலோமோ?”

பதில்: ZF ஒரு சோை்போளை் இல்தல- முத�யோன உள்ளக 
துத�யில் இது குறித்த முடிவு ப�்றி ககளுங்கள்.

எந்த விதிவிலக்குகளுமின்றி நியோயமோன 
முடிவுகதள எட்டுவத�்கு நமது ஒழுக்க நடவடிக்தக 
திதசகோட்டி நம்தம வழிநடத்துகி�து
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ஒரு முடிவு அ�பநறி ம�்றும் சட்டபூைவ்மோனதோ, 
இல்தலயோ என்பதுதோன் ஒவ்பவோரு ZF 
பணியோளை் ம�்றும் அதிகோைிக்கு வழிகோட்டும் 
ககள்வியோக இருக்க கவண்டும் 
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நோங்கள் அ�பநறி 
பதடத்தவைக்ள்

�ன்னாடட்ு கருதத்ைங்குகள், மதசிய சடட்ங்கள் ைற்றுை் உள்ளக வழிகாடட்ுதல்கள் 

ஆகியவற்றில் ஊழல் ததட பசய்ய�்�டட்ிருகக்ிறது. �ணியாளைக்ள் அல்லது 

வணிகக ்கூடட்ாளிகள் அல்லது எநத் ஒரு வணிக நடவடிகத்ககளுகக்ுை் ைதத்ியில் 

தவறான வழியில் ஆதாயை் மதடுவது ம�ான்ற மதாற்றதத்த உருவாகக்ுை் எநத் ஒரு 

வதகயிலான லஞ்சதத்தயுை் ZF ப�ாறுதத்ுக ்பகாள்ளாது. இது குறிதத்ு பிைாநத்ியை் 

சாைந்த் நதடமுதறகள் ஏதாவது இருநத்ாலுை் இது ப�ாருநத்ுை். 

வாடிகத்கயாளைக்ள், வழங்குநைக்ள் அல்லது வணிக கூடட்ாளிகள் பதாடை�்ாக 

ப�ருநத்ன்தை காைணைாக அது வணிக ப�ாழுதும�ாகக்ு அல்லது �ைிசுகள் 

என்ற ஒரு நல்பலண்ணதத்த வளை�்்�தாகவுை் ைற்றுை் நல்ல �ணி உறதவ 

மைை்�டுதத்ுவதாகவுை் இருகக் மவண்டுமை தவிை தவறான வழியில் ஆதாயை் 

மதடுை் வதகயில் இருகக்க ்கூடாது.

காைணமின்றி �ைிசுகள் ைற்றுை் ப�ாழுதும�ாகக்ுகள் வழங்க�்�டட்ாலுை் அல்லது 

மகடக்�்�டட்ாலுை் அது முதறயற்றது அது பின் வருை் வழிகளில் இருகக்ுைானால்:

• பைாகக்�் �ணை் அல்லது பைாகக்�்�ணதத்ிற்கு ஈடான ஒன்று;

• வழகக்ைான வணிக நடவடிகத்ககளுகக்ு ைாறாக இருகக்ுைானால்;

• மிக அதிக ைதி�்புதடயதவகளாக இருநத்ால்;

• அது லஞ்சை் அல்லது தகயூடட்ு என்று கருதுை் வதகயில் இருநத்ால்;

• சடட்தத்த மீறுவதாக இருநத்ால்.

பைாகக்�் �ணை் �ைிசாக வழங்குவது அல்லது ப�றுவது ததட பசய்ய�்�டட்ுள்ளது. 

நைது கை்�்தளயன்ஸ் அதிகாைி அல்லது காை�்்�மைடட்ில் இது குறிதத்ு தயவு பசய்து 

கலநத்ுதையாடுங்கள் ஒரு �ைிசின் ைதி�்பு அல்லது �ைிசுகள் இணகக்ைானது என்று 

நீங்கள் நை்பு�தவ முதறயற்றதாக இருகக்லாை்.

�ண மைாசடிகள் (அதாவது, சடட்தத்ுகக்ு�் புறை்�ான நிதி ஆதாைங்கதள 

ைதறகக்ுை் விதைான �ைிவைத்த்தனகதள �யன்�டுதத்ுவது, அல்லது 

அை்ைாதிைியான நிதி ஆதாைங்கள் சடட்�்பூைவ்ைானது என்று நை்� தவ�்�து) 

கடுதையாக ததட பசய்ய�்�டட்ிருகக்ிறது. �ண மைாசடி பதாடை�்ான எநத் ஒரு 

நடவடிகத்கயுை் இரு�்�தாக சநம்தக�்�டட்ால், �ண மைாசடி தடு�்பு அதிகாைியிடை் 

புகாை ்பசய்ய மவண்டுை்.

இங்மக சில சநம்தகதத்ிற்குைிய நடவடிகத்ககள் குறிதத்ு 

பகாடுகக்�்�டட்ிருகக்ின்றன:

• பைாகக்�் �ணை் �டட்ுவாடா பசய்ய�்�டுதல்;

• குறி�்பிடட் சநத்ை�்்�ங்களுகக்ு ஒதத்ுவைாத வதகயில் 

அல்லது ஒ�்�நத்தத்ில் �டட்ியலிட�்�டட்தற்கு ைாறான 

வதககளில் பைாகக்�்�ணை் �டட்ுவாடா பசய்ய�்�டுதல்;

• ஒ�்�நத்தத்ின் மததவகக்ு ைாறாக �ணை் பசலுதத் மகாருதல்; அல்லது

• ஒ�்�நத்தத்ிற்கு பதாடைப்ில்லாத தனி ந�ை ்

அல்லது நிறுவனை் பசலுதத்ுை் �ணை்.

ஒரு ந�ைின் தனி�்�டட் விரு�்�ங்கள், ZF -இன் விரு�்�ங்கமளாடு எநத்விததத்ிலுை் 

குறுகக்ிடு பசய்தால் – அங்கு நலமுைண் வருகிறது. ஒரு �ணியாளை ்ZF -இல் தனது 

�தவி காைணைாக அநத் �ணியாளமைா அல்லது அவைது குடுை்� உறு�்பினைக்மளா 

முதறயற்ற வழியில் �லன்கதள�் ப�றுவதுை் நல முைதண உருவாகக்ுை். 

ஒரு ம�ாடட்ியாளை், வாடிகத்கயாளை ்அல்லது வழங்குநை ்ஆகிமயாருகக்ு ஒமை 

சையதத்ில் �ணிபுைிவது எ�்ம�ாதுமை நல முைணாகுை்.

ககள்வி: “ஒரு வணிகப் பயணத்தில், எனக்கு 
ஒரு விதலமதிப்புள்ள தகக்கடிகோைம் பைிசோக 
வழங்கப்பட்டது, அதத நோன் தவத்துக் பகோள்ளலோமோ?”

பதில்: ஒரு விதலமதிப்புள்ள தகக்கடிகோைம் 
ஏ�்றுக்பகோள்ளப்படோது. கவறு எந்த ஒரு ககள்விகள் 
பதோடை்போகவும் உங்கள் கமலோளை,் கம்ப்ளயன்ஸ் 
அதிகோைி அல்லது கோை்ப்பகைட் கம்ப்ளயன்ஸ் 
ஆகிகயோைிடம் கலந்துதையோடுங்கள்.

11 நன்நடத்ததக் ககோட்போடு
ஒழுகக் நடதத்தகளுகக்ான ப�ாதுவான பகாள்தககள்



08
நோங்கள் 
இணக்கமோனவைக்ள்

மிக உயை்ந்த வதையத�கதள நிைண்யம் 
பசய்வதில் நோம் பபருதமயதடகிக�ோம். 
கமலும் நமது பணியோளைக்ள், 
பசயல்முத�கள் ம�்றும் தயோைிப்புக்கள் 
அதனத்தும் பபோருத்தமோன சட்டங்களின் 
கததவகளுக்கு இணங்க இருக்கின்�ன

சட்டப்படியோன பநறிமுத� சோை்ந்த நடத்ததகளின் மிக உயை்ந்த வதையத�களுக்கு நோம் 

நம்தம ஆட்படுத்திக் பகோண்டுள்களோம் ம�்றும் போதுகோப்போன ம�்றும் பபோருத்தமோன 

சட்டங்கள் ஒழுங்குமுத�கள் ம�்றும் தைக்குறியீடுகளுக்கு இணக்கமோன மிக உயை்ந்த தைமுள்ள 

தயோைிப்புக்கதள உ�்பத்தி பசய்ய நோம்  உறுதி பூண்டுள்களோம். 

நமது தயோைிப்புகள், கசதவகள் ம�்றும் பதோழில்நுட்பங்களின் உ�்பத்தி ம�்றும் விநிகயோகத்தி�்கு 

பபோருந்தும் வதகயில் கததவப்படுபதவ குறித்து நமது நிறுவனத்திலுள்ள ஒவ்பவோருவரும் 

அறிந்து ம�்றும் புைிந்து பகோள்ள கவண்டும் என்று எதிை்போைக்்கிக�ோம்.

ZF -இன் ப்ைோடக்ட் கம்ப்தளயன்ஸ் கமகனஜ்பமண்ட் சிஸ்டம் (PCMS) உட்பட ZF -இன் பகோள்தககள், 

பசயல்முத�கள், கட்டதமப்புக்கள் மூலமோக இந்த பகோள்தககள் அமல்படுத்தப்படுகின்�ன. 

கமலும் நமது அதனத்து பணியோளைக்ள் ம�்றும் அதிகோைிகள் இந்த வதையத�களுக்கு 

உட்பட்டவைக்ள். 

எதிைக்ோலத்தி�்கோக திட்டமிடுதல்

சட்டமிய�்�ல்கள் பவகு கவகமோக 

முன்கனறி வருகின்�ன, ஆககவ 

எதிைக்ோலத்தி�்கு நம்தம 

பபோருத்தமோக்கிக் பகோள்ள ZF வழிகதளப் 

பின்ப�்றுவது மிக மிக முக்கியமோகும். 

விைிவோன முழுதமயோன குழு 

அதமப்பு இதடய�ோது பதோடை்ந்து 

இணக்கமோக இருப்பதத உறுதி பசய்யும் 

வதகயிலோன கபோக்குகதளயும் ம�்றும் 

ஒழுங்குமுத� கததவகதளயும் நோங்கள் 

எதிை்கநோக்கியிருக்கிக�ோம்.

12 நன்நடத்ததக் ககோட்போடு
ஒழுகக் நடதத்தகளுகக்ான ப�ாதுவான பகாள்தககள்
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நோங்கள் 
போதுகோப்போனவைக்ள்

ZF வணிகத்தத நடத்துவத�்கோன பசயல்போடுகள் 
தவிை ZF -இன் எந்த ஒரு இைகசியமோன 
தகவல்கதளயும் எந்த ஒரு கநோக்கத்தி�்கோகவும் 
நீங்கள் பயன்படுத்தகவோ, பகிைகவோ கூடோது.

ZF ஐ �ாதுகாகக் உதவுவதில் நீங்கள் ஒரு முகக்ிய �ங்தக வகிகக்ிறீைக்ள். ZF கக்ு 

உைிதையான தகவல்கள் (அறிவு சாை ்பசாதத்ு, இைகசியைான வணிக திடட்ங்கள், 

பவளியிட�்�டாத தயாைி�்புத ்திடட்ங்கள், விற்�தன ைற்றுை் சநத்த�்�டுதத்ுை் 

யுதத்ிகள் ைற்றுை் இதை வணிக இைகசியங்கள் ம�ான்றதவ) அதம்தாடு, 

பைாகக்�்�ணை், சாதனங்கள், வழங்கல்கள் ைற்றுை் தயாைி�்பு இரு�்பு�் ப�ாருடக்ள் 

ம�ான்ற இரு�்பு சாைந்த் பசாதத்ுகக்ள் ஆகியதவ பசாதத்ுகக்ள் என்�தில் அடங்குை்.

ைற்றவைக்ளுகக்ு பதைிவிகக்கக்ூடாத ZF குறிதத் இதை அதனதத்ு தகவல்களுை் 

இைகசியத ்தன்தை மததவகளுகக்ு உட�்டட்ு தகயாள�்�ட மவண்டுை்.

• நீங்கள் என்ன பசால்கிறீைக்ள் என்�தில் கவனைாக இருங்கள். 

உங்கதள�் �ற்றியுை், யாை ்உங்கதளசச்ுற்றி இருகக்ிறாைக்ள் 

என்�து �ற்றியுை் ைற்றுை் அவைக்ள் எததக ்காணகக்ூடுை் அல்லது 

மகடக்கக்ூடுை் ஆகியதவ குறிதத்ுை் விழி�்புணைம்வாடு இரு�்�து 

ZF -இன் அறிவுசாை ்பசாதத்த நாை் எல்மலாருை் �ாதுகா�்�தற்கு ஒரு 

முகக்ியைான வழி.

• நைது பசாதத்ுகக்தள �ாதுகாகக்வுை். ZF உங்களிடை் ஒ�்�தடதத் 

பசாதத்ுகக்ள் ைற்றுை் தகவல்கதள பதாடைந்த்ு கண்காணிதத்ு 

வாருங்கள் அதன் மூலைாக இழ�்பு, தவறாக �யன்�டுதத்ுதல், விதையை் 

பசய்தல் அல்லது திருடட்ு ம�ான்றதவகக்ு உள்ளாகாைல் தடுங்கள்.

• ஒரு உதாைணைாகத ்திகழுங்கள். அதனதத்ு மநைங்களிலுை் நைது 

பசாதத்ுகள் ைற்றுை் தகவல்கதள �ாதுகாகக்ுை் வதகயிலான முன் 

ைாதிைி நடதத்ததய கதட�்பிடியுங்கள்.

எசச்ைிகத்கயாகவுை் விழி�்புணைம்வாடுை் இருங்கள். தற்கா�்பிற்கான முதல் 

வைிதசயான தைவுகதளக ்காகக்ுை் கூடட்தை�்பின் (ஹியூைன் ஃ�யைவ்ால்) 

வைிதசயில் நீங்கள் ஒரு அங்கை் ைற்றுை் பிதணய மைாசடிகக்ாைைக்ள் ைற்றுை் நைது 

உள்கடட்தை�்பு இவற்றுகக்ிதடமய ஒரு தடு�்த� கடட்ிபயழு�்� மததவயான 

சிற�்பு �ாதுகா�்பு முடிவுகதள எடுகக்ுை் திறன் ப�ற்றவை்.

உங்களுகக்ு ஏதாவது மகள்விகள் இருநத்ால், தயவு பசய்து ZF காை�்மைட ்

பசகய்ூைிடட்ியிடை் கலநத்ாமலாசியுங்கள்.

அநத்ைங்கங்கதள கா�்�தில் ஒவ்பவாரு தனிந�ை ்உைிதைதயயுை் நாங்கள் 

ைதிகக்ிமறாை், ைற்றுை் எங்கள் �ணியாைக்ள், வழங்குநைக்ள், வாடிகத்கயாளைக்ள் 

ைற்றுை் நாங்கள் பதாடைப்ு பகாண்டுள்ள இதை ஒவ்பவாரு தை�்பினைின் தனிந�ை ்

தைவுகதள �ாதுகா�்�ாக தவதத்ிருகக்ிமறாை். அை்ைாதிைியான தைவுகதள நாங்கள் 

�ாதுகா�்�ாக தவதத்ிருகக்ிமறாை், அவற்தற வணிக மநாகக்தத்ிற்காக ைடட்ுமை 

�யன்�டுதத்ுகிமறாை். ைற்றுை் மததவ�்�டட் காலதத்ுகக்ுை் மைலாக அவற்தற 

தவதத்ிரு�்�தில்தல.

தைவு �ாதுகா�்த� பதாடைப்ு பகாள்ளுங்கள்: dataprotection@zf.com

ககள்வி: “ஒரு நிறுவன சிஸ்டத்தில் சில அறிக்தககதள 
மீட்படடுக்க, என் கமலோளை் அவைது கடவுசப்சோல்தல 
பயன்படுத்தி என்தன 
புகுபதிதக பசய்யும்படி பசோன்னோை் – அது சைிதோனோ?

பதில்: இல்தல. கடவுசப்சோ�்கதள பகிை்ந்து பகோள்வது 
ZF பகோள்தகக்கு எதிைோனது. இந்த சிஸ்டத்தத 
உங்களோல் அணுக முடியோது என்பதத உங்கள் 
கமலோளருக்கு நீங்கள் நிதனவுறுத்த கவண்டும்.

13 நன்நடத்ததக் ககோட்போடு
ஒழுகக் நடதத்தகளுகக்ான ப�ாதுவான பகாள்தககள்

mailto:dataprotection%40zf.com?subject=Data%20Protection
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நோங்கள் 
கவனமோனவைக்ள்

நைது வாடிகத்கயாளைக்ள் நை்முடன் வணிகை் 

பசய்யுை் ம�ாது, நைது தயாைி�்புகளின் 

சிற�்பியல்புகதள எடுதத்ுசப்சால்லுை் ம�ாது அதன் 

மீது நை்பிகத்க தவகக்ிறாைக்ள்.

நைது வழங்குநைக்ள், வாடிகத்கயாளைக்ள், 

நுகைம்வாைக்ள் ைற்றுை் இதை வணிகக ்

கூடட்ாளிகளுடனான நைது உறவுகள் 

நியாயைானதாகவுை், மநைை்தறயாகவுை் 

ைற்றுை் ஆகக்�்பூைவ்ைாகவுை் இருகக் மவண்டுை் 

ைற்றுை் எ�்ம�ாதுை் �ைஸ்�ை நை்பிகத்க ைற்றுை் 

ைைியாததயின் அடி�்�தடயில் இருகக் மவண்டுை். 

இநத் உறவுகதள உருவாகக்ுதல் பதாடைந்த்ு 

நடநத்ு பகாண்டிருகக் மவண்டிய பசயல்முதறகள் 

ைற்றுை் நடநத்ு பகாண்டிருகக்ுை் பசயல்முதற 

ைற்றுை் வணிக நடதத்தயின் உயைிய தைங்களுகக்ு 

நீடிதத் அை�்்�ணி�்பு மததவ�்�டுகிறது. இநத்த ்

தை�்பினைிடை் நாை் மைற்பகாள்ளுை் ஒவ்பவாரு 

உதையாடலிலுை், நைது மநைத்ை ைற்றுை் நைது 

ைதி�்பீடுகளில் நைகக்ிருகக்ுை் அை�்்�ணி�்பு 

ஆகியவற்தற நாை் எடுதத்ுக ்காடட் மவண்டுை்.

நாை் உண்தைதயமய ம�ச மவண்டுை். நைது 

வாடிகத்கயாளைக்ள், வழங்குநைக்ள், நுகைம்வாைக்ள் 

ைற்றுை் இதை வணிகக ்கூடட்ாளிகளிடை் எங்கள் 

தயாைி�்பு வதககள், விளை்�ைை் ைற்றுை் இதை 

பதாடைப்ுகள் உட�்ட நாை் பசால்லுை் ஒவ்பவான்றுை் 

உண்தையாக இருகக் மவண்டுை். நியாயைற்ற, 

ஏைாற்றுகின்ற ைற்றுை் தவறான எண்ணதத்ுகக்ு 

இடட்ுசப்சல்லுை் எநத் ஒரு நடவடிகத்ககளிலுை் 

ஈடு�டாதீைக்ள். நன்ைதி�்த� ப�றுவது மிக கடினை் 

ஆனால் அதத இழ�்�து பவகு சுல�ை்.

சமூக ஊடகங்கதள புதத்ிசாலிதத்னைாக 

�யன்�டுதத்ுங்கள் ைற்றுை் ப�ாறு�்புடன் பதாடைப்ு 

பகாள்ளுங்கள். சமூக ஊடகதத்ில் ZF குறிதத்ு நீங்கள் 

கருதத்ு பதைிவிதத்ால், நிறுவனதத்ின் சாை�்ாக 

நீங்கள் ம�சவில்தல என்�தத பதளிவு�டுதத்ுங்கள். 

நிறுவனை், நைது வாடிகத்கயாளைக்ள், வழங்குநைக்ள், 

ம�ாடட்ியாளைக்ள் அல்லது இதை வணிகக ்

கூடட்ாளிகதள �ற்றிய இைகசியதத்கவல்கதள 

எ�்ம�ாதுை் பவளி�்�டுதத்ாதீைக்ள் மைலுை், 

அசச்ுறுதத்ுவது, மிைடட்ுவது, பதால்தல தருவது 

அல்லது அடாவடிதத்னை் பசய்வது ம�ான்ற 

அைத்த்தத்ுடன் கூடிய எநத் ஒன்தறயுை் 

�திவிடாதீைக்ள்.

இது என்தன எவ்வோறு போதிக்கும்?

ZF சோை்போக நீங்கள் கபசுவது 

கபோன்� கதோ�்�த்தத ஒரு 

பதிவு ஏ�்படுத்தியதோக நீங்கள் 

கவதலப்பட்டோல் உங்கள் 

கமலோளை் அல்லது பதோடை்புத் 

துத�தய அணுகுங்கள், 

அத�்கு எதிைவ்ிதனயோ�்றி 

விதளந்திருக்கக் கூடிய எந்த ஒரு 

போதிப்தபயும் நம்மோல் குத�க்க 

முடியும்.

எந்த ஒரு நல்ல உ�வுக்கும் 
நம்பிக்தககய அடிப்பதடயோனது

14 நன்நடத்ததக் ககோட்போடு
ஒழுகக் நடதத்தகளுகக்ான ப�ாதுவான பகாள்தககள்



உலகத்தி�்கு

15 நன்நடத்ததக் ககோட்போடு
ஒழுகக் நடதத்தகளுகக்ான ப�ாதுவான பகாள்தககள்
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இந்த கிைகம் 
குறித்து நோங்கள் 
எசச்ைிக்தகயோக 
இருக்கிக�ோம்

சு�்றுசச்ூழல் தோக்கங்கதள தடுக்க, குத�க்க 
ம�்றும் கமலும் நீடித்த சி�ந்த எதிைக்ோலத்தத 
பகிை்ந்து பகோள்ளும் வழிகளுக்கோன 
நடவடிக்தககதள நோங்கள் எடுத்து வருகிக�ோம்

ZF -இன் நீடிதத் நிதலதத்ன்தை ைகக்ள் வாழ்கத்கயில், 

சமூகதத்ில் ைற்றுை் நைது கிைகதத்ில் ஒரு ைாற்றதத்த 

ஏற்�டுதத்ுகிறது.

�ருவநிதல ைாற்றங்களுகப்கதிைான பசயல்களில், 

நைது தயாைி�்பு குறிதத்ு நாை் ஒவ்பவாருவைின் 

நடவடிகத்ககளுை் ைதி�்பு�் ப�றுகின்றன, உமிழ்வு 

(எமிஷன்) பவளி�்�ாடத்ட குதறகக், �ருவநிதலதய 

�ாதுகாகக், ைற்றுை் �ாதுகா�்�ான �யணதத்த 

மைை்�டுதத் ZF தனது �ங்தக அளிகக்ிறது.

நைது தை வைிதசமயாடு மசைத்த்ு கைிை�்ப�ாருடக்தள 

குதறகக்ுை் இலகத்க எடட் நைது வழங்குநைக்ள் 

ைற்றுை் வணிக கூடட்ாளிகளுடன் மசைந்த்ு நாை் 

�ங்களிகக்ிமறாை்.

நைது கிைகதத்ின் இயற்தக வாழிடசச்ூழதல நாங்கள் 

ைதிகக்ிமறாை். ைற்றுை் வள ஆதாைங்கதள �ாதுகாகக், 

சுற்றுசச்ூழல் ைாசதடவதத குதறகக் (கழிவுகதள 

குதற�்�து ைற்றுை் சுழற்சி ப�ாருளாதாைக ்

பகாள்தககள் உட�்ட) ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழல் 

�ாதி�்�தடவதத தடுகக்வுை் நாங்கள் உறுதி 

பூண்டுள்மளாை். 

நீடிதத் இநத் சுற்றுசச்ூழல் �ாதுகா�்பின் மீதான 

உறுதி�்�ாடு, எங்கள் �ணியின் அடி�்�தடதய 

கடட்தைகக்ிறது. 

சுற்றுசச்ூழலுகக்ு உகநத் தயாைி�்பு வடிவதத்த 

உருவாகக், சுற்றுசச்ூழல் மீது எங்கள் வணிக 

நதடமுதறகளின் தாகக்தத்த குதறகக், எங்கள் 

சகத்ி �யன்�ாடத்ட ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழல் 

முயற்சிகதள பதாடைந்த்ு மைை்�டுதத் ைற்றுை் இநத் 

பகாள்தககளின் �டி ஒரு உலகளாவிய அளவில் 

முன்ைாதிைியாக எங்கதள நிதலநாடட் நாங்கள் 

உறுதி பூண்டுள்மளாை். 

ஒரு பதாழில்நுட�் வழங்குநைாக கான்ஃ�்ளிகட் ்

மினைல்ஸ் என்று அறிய�்�டட்வற்தற பதாடைந்த்ு 

�யன்�டுதத்ுவதிமலமய ZF சாைந்த்ுள்ளது; இரு�்பினுை் 

அவற்றின் �ங்களி�்த� குதறகக் ைற்றுை் �யனுள்ள 

வதகயில் பநருகக்டியான வள ஆதாைங்கதளத ்

தவிைக்க் முடிநத்வதை அதனதத்ு முயற்சிகதளயுை் 

எடுதத்ு வருகிமறாை்.

இது என்தன எவ்வோறு போதிக்கும்?

வள ஆதோைங்கதள 

பயன்படுத்துவதில் உங்கள் 

பங்தக நீங்கள் சைிவை 

பசய்யுங்கள், உமிழ்வுகதள 

(எமிஷன்கதள) குத�க்க, 

சு�்றுசச்ூழல் சட்டங்கள் 

ம�்றும் ஒழுங்குமுத�கதள 

பின்ப�்�, ம�்றும் நமது 

நீடித்த நிதலத்தன்தமயில் 

பங்குபப�, மறுசுழ�்சி ம�்றும் 

நித�வோக்கும் முய�்சிகளுக்கு 

உதவுங்கள்.

16 நன்நடத்ததக் ககோட்போடு
ஒழுகக் நடதத்தகளுகக்ான ப�ாதுவான பகாள்தககள்
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ம�்�வைக்தள  
நோங்கள் 
போதுகோக்கிக�ோம்

ைனித உைிதை ஒழுங்குமுதற, UN குமளா�ல் காை்�ாகட் ்ைற்றுை் ILO ைற்றுை் OECD 

ம�ான்ற �ன்னாடட்ு பதாழிலாளை ்ைற்றுை் சமூக வதையதற வழிகாடட்ுதல்களின் 

�டி பசயல்�டுவதத நாங்கள் உறுதி பசய்கிமறாை். 

அதனதத்ு ைனித இனதத்ின் ைனித கண்ணியதத்த ைற்றுை் சைதத்ுவை், 

�ைஸ்�ை ைைியாதத, நை்பிகத்க, ப�ாறுதை ைற்றுை் நியாயைான நடதத்ததய 

வளைத்ப்தடு�்�தில் தீவிைைான நை்பிகத்கதய ZF பகாண்டுள்ளது.

புதிய �ணியாளதை �ணிகக்ு மசைக்க்ுை் ம�ாது, �ணியாளைக்ளிடை் தற்ம�ாததய 

�ணி நிதலயில் அவைக்தள ஊகக்ுவிகக்ுை் விதைாக உதையாடுை்ம�ாது ைற்றுை் 

பதாழில் முதற சாைந்த்ு ைற்றுை் �ணியாளைக்ள் �தவி உயைவ்ு ப�றுை்ம�ாது 

இநத்க ்பகாள்தககள் கதட�்பிடிகக்�்�டுை். ஒவ்பவாரு தனிந�ைின், கண்ணியை், 

அநத்ைங்கை் ைற்றுை் தனிந�ை ்உைிதைகதள நாங்கள் ைதிகக்ிமறாை்.

கடட்ாய�்�டுதத்�்�டட், சிதறயிலதடகக்�்�டட் பிதணயிலுள்ள, ஒ�்�நத்ை் 

அடி�்�தடயிலான அல்லது அடிதைத ்பதாழிலாளி ைற்றுை் அதனதத்ு வதகயான 

ஆடக்டதத்ல்களுை் ததடபசய்ய�்�டட்ுள்ளன, ஏபனனில் தங்கள் பசயல்கதள 

ஏற்றுகப்காள்ள முடியாத ைகக்தள அவைக்ள் சாதகைாக�் �யன்�டுதத்ிக ்

பகாள்கிறாைக்ள்.

ஆடக்டதத்ல், கடட்ாய உதழ�்பு, ைற்றுை் குழநத்தத ்பதாழிலாளி சுைண்டல் 

நடவடிகத்ககள் ம�ான்ற நவீன கால அடிதைதத்னதத்ின் எநத் ஒரு வடிவதத்தயுை் 

நாங்கள் நிைாகைிகக்ிமறாை். 

குழநத்தகள் தங்களின் குழநத்த�்�ருவதத்த, ஆற்றல் ைற்றுை் அவைக்ளின் 

கண்ணியதத்த அனு�விகக் முடியாைல் அவைக்ளது உடல் ைற்றுை் ைன ைதீியான 

வளைச்ச்ிகக்ு தீங்கு விதளவிகக்ுை் மவதல என்�து  �ன்னாடட்ு பதாழிலாளைக்ள் 

அதை�்பின் வதையதற�்�டி, ZF -இன் ைதி�்பீடுகளுகக்ு எதிைானது. மதசிய 

சடட்மியற்றலில் வதையறுகக்�்�டட் குதறநத் �டச் வயது அளவு எ�்ம�ாதுமை ZF 

-இல் கதட�்பிடிகக்�்�டுகிறது.

�ைஸ்�ை ைைியாதத, நை்பிகத்க, ப�ாறுதை, ைற்றுை் நியாயைான நடதத்த 

ஆகியவற்றின் அடி�்�தடயிமலமய எங்களது �ணியாளைக்ள் ைற்றுை் எங்கள் 

வணிகக ்கூடட்ாளிகளுகக்ிதடமயயான ஒரு சூழதல உருவாகக்ுை் முயற்சிகளில் 

நாங்கள் எங்கள் கவனதத்த பசலுதத்ி வருகிமறாை். 

எங்களது சமூகக ்கடதைகளின் ஒரு �குதியான ைனித உைிதைகதள 

நிதலநாடட்ுவது என்�தற்கு அைத்த்ை் நிசச்யைாக சடட்தத்ின் அடி�்�தடயில் 

கவனை் பகாள்வது ைற்றுை் அதற்கு இணங்க நட�்�து என்�துதான். நைது அதனதத்ு 

வணிக முடிவுகளிலுை் நாை் இயங்குை் �குதியின் சடட்ங்கதள கதட�்பிடி�்�து 

நைது கடதை ஆகுை். விநிமயாக சங்கிலியின் ைனித உைிதை பிைசச்தனகளுை் இதில் 

அடங்குை். எநத் ஒரு அதத்ு மீறல்களுை் அதடயாளை் காண�்�டட்வுடன் “தீைவ்ுகக்ான 

உறுதி�்�ாடு” என்�தத ZF தகயிபலடுதத்ுள்ளது. கூடுவதற்கான சுதநத்ிைை், 

சங்கதத்ிற்கான சுதநத்ிைை் ைற்றுை் கூடட்ு�் ம�ைை் ஆகியதவ உட�்ட நியாயைான 

�ணிசச்ூழல் குறிதத் அதனதத்ு ப�ாருதத்ைான ஒழுங்குமுதறகதளயுை் நாங்கள் 

கதட�்பிடிகக்ிமறாை். நாை் கடட்ு�்�ாடட்ுச ்சூழலில் சமூக�் �ாதுகா�்த� 

விளை்�ை�்�டுதத்ுகிமறாை். மைலுை் கருதத்ு சுதநத்ிைை் ைற்றுை் ம�சச்ு சுதநத்ிைை் 

ஆகியவற்றிற்கான உைிதைதய நாை் ைதிகக்ிமறாை்.

உங்கள் �ணி ைகக்ள் மீது எநத் வதகயான தாகக்தத்த ஏற்�டுதத்ுகிறது என்�தத 

சிநத்ியுங்கள். ZF -இன் உள்மளமயா அல்லது பவளியிமலமயா உள்ள எவருகக்ாவது 

எநத் ஒரு வதகயிலுை் எதிைை்தறயான தாகக்தத்த அளிகக்ுை் என்று நீங்கள் 

நிதனதத்ால், உங்கள் மைலாளை், உங்கள் பதாழிலாளை ்பிைதிநிதி அல்லது ZF டிைஸ்ட ்

தலதன பதாடைப்ு பகாள்ளுங்கள்.

ZF -கக்ு அதன் சமூகக ்கடதைகள் குறிதத் விழி�்புணைவ்ு உள்ளது, இநத் 

வதையதறகதள நாங்கள் பின்�ற்றுவமதாடு அல்லாைல், எங்களது “ZF தைலிஃ�்ட”் 

முயற்சிகளின் வாயிலாக அதத விஞ்சி நிற்கிமறாை்.

பைஸ்பை மைியோதத, நம்பிக்தக, பபோறுதம, 
ம�்றும் நியோயமோன நடத்ததகளோல் 
அதடயோளம் கோணப்படுகி�து

ZF hilft 

“ZF தைலிிஃப்ட்” குறித்த கமலும் அதிக 
தகவல்கதள இங்கக கோணலோம்: 

www.zf-hilft.de/site/zfhilft
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உதவுவத�்கோககவ நோங்கள் 

இங்கு இருக்கிக�ோம்
மைமல குறி�்பிடட் விதிகளுகக்ு இணங்க நடநத்ு பகாள்வதில் ஏதாவது மகள்விகள் 
அல்லது சநம்தகங்கள் உள்ள �ணியாளைக்ள் அவைக்ளது மைற்�ாைத்வயாளதை எநத் 
மநைதத்ிலுை் பதாடைப்ு பகாள்ளலாை். கூடுதலாக, கை்�்தளயன்ஸ் ஆைக்தனமசஷதன 
குறி�்�ாக கை்�்தளயன்ஸ் பைல்�் படஸ்கத்க அவைக்ள் பதாடைப்ு பகாள்ளலாை். 
கை்�்தளயன்ஸ் விஷயங்களில் நைது �ணியாளைக்ளுகக்ு உதவ அவைக்ள் 
இருகக்ிறாைக்ள்.

அதற்குை் கூடுதலாக, உள்ளக ஒழுங்குமுதறகள் ைற்றுை் வழிகாடட்ுதல்கள் குறிதத்ு 
மைலுை் விளகக் ZF கூடுதல் துதண ஆவணை் ஒன்தறயுை் உருவாகக்ியிருகக்ிறது.

காை�்்�மைட ்கை்�்தளயன்தஸ பதாடைப்ு பகாள்ளுங்கள்
மின்னஞ்சல்: compliance@ZF.com

ZF டை்ஸ்டத்லன் மூலை் இணகக் மீறல்கள் குறிதத் புகாைக்தள அளிகக் ஒரு அநாைமதய 
வழிமுதறதயயுை் நாங்கள் வழங்குகிமறாை்:  https://www.bkms-system.net/Trustline

நைது �ணியாளைக்ள் கூடுதல் தகவல்கதள அக இதணயதத்ில் (Intranet) இநத் 
முகவைியில் காணலாை்: https://sl.zf-world.com/Compliance
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ZF நன்நடத்ததக் 
ககோட்போடு...
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ZF Friedrichshafen AG
ZF Forum | Headquarters 
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen Germany

www.zf.com

https://www.zf.com
https://twitter.com/zf_konzern
https://www.facebook.com/zfgroup.global
https://www.youtube.com/channel/UCKFB9w8mLD5DcSqnYY7bVzg
https://www.xing.com/pages/zf
http://linkedin.com/company/zf-group/
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