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1.பகோள்கக 

 

நிறுவனதத்ின் அகனதத்ு ஊழியரக்ளும் தங்களுகடய கடகமககளயும் 

ப ொறு ்புககளயும் பசய்ககயில் உயரிய பதொழில் தரங்ககளயும் 

தனி ் டட் நன்பனறிகயயும் ககடபிடிக்க ளவண்டுபமன ள ொம் 

ஃ ரஸ்்ட ்நடதக்த விதி எதிர ்ொரக்்கிறது. நிறுவனதத்ின் பதொழிலொளரக்ள் 

மற்றும் பிரதிநிதிகள் என்ற முகறயில், தங்களுகடய ப ொறு ்புககள 

நிகறளவற்றும்ள ொதுளநரக்மகயயும்நொ ணயதக்தயும் 

ககடபிடி ் ளதொடு, அகனதத்ு ் ப ொருநத்ும் சடட்ங்கள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுகறகளுக்குக் கடட்ு ் டட்ு நடக்க ளவண்டும். 

 

 ழிவொங்க ் டுதல்,  ொர டச்ம் கொடட்ுதல் அல்லது 

 லனளிக்க ் டொதிருக்கும் ஆ தத்ு இல்லொமல் எநத் ஒரு அறபநறிக்கு ் 

புறம் ொன பசயல் ொடக்டயும் (சடட்தத்ிற்கு ் புறம் ொனளதொ அல்லது 

இல்கலளயொ)  ொரக்்கும் பதொழிலொளரக்ள் அது ற்றி உரிய விததத்ில் 

பதரிவி ் கத ஊக்குவி ் ளத எசச்ரிக்ககயளி ்புக் பகொள்ககயின் 

(விசில் புளளொவர ்  ொலிசி  (" ொலிசி")) ளநொக்கமொகும். நிறுவனதத்ிற்கொக 

ளவகல பசய்யும் அகனதத்ுத ் பதொழிலொளரக்ள் மற்றும் அதன் துகண 

அகம ்புகள் அகனதத்ுக்கும் இநத்க் பகொள்கக ப ொருநத்ும். எசச்ரி ்புக் 

பகொள்கக அல்லது அறிக்ககயளிக்கும் வழிமுகறயொனது, இநத்க் 

பகொள்ககயில் முன் கவக்க ் டட்ுள்ளதுள ொன்று, நிறுவனம் மற்றும் 

அதன் துகண அகம ்புகளின் நற்ப யகரக் கொ ் ொற்றும் விததத்ில் 

ப று ்புடன் அகனதத்ு பதொழிலொளரக்ளும் பசயல் ட ளவண்டும் என 

அகழ ்பு விடுக்கிறது. கடுகமயொன கவகலக்குறிய விஷயங்கள் 

சரியொன முகறயில் எழு ்  ் டட்ு தீரக்்க ் டுவகதயும், அகவ நல்ல 

நிரவ்ொக நகடமுகறகளுக்கு உகநத் கொரணியொக இரு ் கதயும் உறுதி 

பசய்வளத இநத்க் பகொள்ககயின் குறிக்ளகொள். 

 

2. வகரயகறகள் 

 

a) "தணிக்கக குழு" என் து நிறுவனதத்ின் இயக்குநர ் குழுமதத்ினொல் 

அகமக்க ் டட் ள ொம் ஃ ரஸ்்ட ் ஃபினொன்ஸ் கம்ப னி இநத்ியொ 

லிமிபடடட்ின் தணிக்ககக் குழுவொகும். 

b) "துகண அகம ்புகள்" (Affiliates) என் து நிறுவனதத்ுடன் எநத் விதமொன 

வணிகத ் பதொடரப்ும் கவதத்ிருக்கும் வொடிக்ககயொளரக்ள், 

ஒ ் நத்தொரரக்ள், ச ்களயரக்ள், வரத்த்க பதொழிலொளரக்ள், 

ளசகவயொளரக்ள், ளசனல் கூடட்ொளிகள், மூன்றொம் தர ்பு முககமகள், 

விகலமதி ்பீடட்ொளர,் ள ொன்றவரக்ள் உட ்டட் ந ரக்ளொகும் 

c) "கம்ப னி" என் து ள ொம் ஃ ரஸ்்ட ் ஃபினொன்ஸ் கம்ப னி இநத்ியொ 

லிமிபடட ்/ ள ொம் ஃ ரஸ்்ட ்ஆகும் 

d) "பதொழிலொளரக்ள்" என்றொல் நிறுவனதத்ின் அவுடள்சொரஸ்் பசய்ய ் டட், 

தற்கொலிக, மற்றும் ஒ ் நத் ்  ணியொளரக்ள், தகுதிகொண் கொல ் 

 ணியொளரக்ள்,  யிற்சி ப று வரக்ள்,  யில் ணியொளர ் அல்லது 

அ ் டி ் டட் எநத் ஒரு ப யரொலும் அகழக்க ் டு வரக்ள், முன்னொள் 

பதொழிலொளரக்ள், மற்றும் நிறுவனதத்ின் அகனதத்ு இயக்குநரக்ளும் 

அடங்கிய (இநத்ியொவிளலொ பவளிநொடுகளிளலொ  ணியொற்றினொலும்) 

நிறுவனதத்ின் அகனதத்ு ஊழியரக்ளும் என்று ப ொருள் 

e) "எசச்ரிக்ககயளி ் வர"் (“Whistle Blower”) என் து இநத்க் 

பகொள்ககயின்கீழ் கண்டறிநத் எநத் ஒரு அறபநறிக்கு ் புறம் ொன 

நடவடிக்கககயயும்  ற்றி  ொதுகொ ் ொன முகறயில் பவளி ் டுதத்ும் 

ஒரு ந ர ் அல்லது அகம ்பு ஆகும். எசச்ரிக்ககயளி ் வர ் என் வர ்

 ணியொளரக்ளொகளவொ,வொடிக்ககயொளரக்ளொகளவொ,விற் கனயொளரக்



ளொகளவொ, உள் அல்லது சடட் ்பூரவ் தணிக்ககயொளரக்ளொகளவொ, சடட் 

அமலொக்க/ஒழுங்குமுகற முகவரொகளவொ அல்லது பிற மூன்றொம் 

தர ்பினரொகளவொ இருக்கலொம். 

f) "புலனொய்வொளர"் என் து எசச்ரிக்ககயளி ் வர ்எழு ்பிய கவகலகள் 

 ற்றிய உண்கமயொன விசொரகணகய நடதத்ுவதற்கு தணிக்ககக் 

குழுவின் தகலவரொல் அங்கீகரிக்க ் டட், நியமிக்க ் டட், 

ஆளலொசகன அல்லது அணுக ் டட் ந ரக்களக் குறிக்கிறது. இதில் 

நிறுவனதத்ின் தணிக்ககயொளரக்ளும் கொவல்துகறயும் அடங்குவர.் 

g) "அறபநறி நடதக்த" என் து, நிதி ஒழுங்கீனம், கணக்கியல் 

முகறளகடுகள் உட ்ட (இகவ மடட்ுமல்ல) பதொழில் நடதக்தகயத ்

தீரம்ொனிக்கும் சரி மற்றும் தவறு என்று ஏற்க ் டட் பகொள்கககளுக்கு 

ஏற்  நட ் தொகும். 

h) "பதொழில்முகற நடதக்த" என் து ஆழ்நத் உணரவ்ுககள அதிகமொகக் 

கொடட்ுவகதத ்தவிரக்்கும் அளத ளவகளயில்  ணி பசய்யும் இடதத்ில் 

மற்றவரக்ளிடம் ஒரு மரியொகதயொன, மனசொடச்ிமிக்க மற்றும் 

ப ொதுவொக வணிகரதீியொன நடதக்தகய பவளி ் டுதத்ுவகதக் 

குறிக்கிறது. 

i) "ஒழுங்கு நடவடிக்கக" என் து, விசொரகண நகடப றும்ள ொது / முடிநத் 

பிறகு, பிரசச்கனயின் தீவிரதக்தக் கருதத்ில் பகொண்டு சரியொனது 

எனக் கருதும் எசச்ரிக்கக, தண்டம் விதி ் து, அலுவல் 

கடகமகளிலிருநத்ு தற்கொலிக ்  தவிநீக்கம் அல்லது அது ள ொன்றகவ 

உட ்ட (இகவ மடட்ுமல்ல) எநத் ஒரு நடவடிக்ககயும் ஆகும். 

j) " ொதுகொக்க ் டட் முகறயில் பவளி ் டுதத்ுதல்" என் து இநத்க் 

பகொள்ககயின் டி அறபநறிக்கு ் புறம் ொன அல்லது தவறொன 

நடவடிக்ககயின் சொன்றொக இருக்கும் வககயில் பவளி ் டுதத் ் டட் 

அல்லது பவளிக்கொடட்ும் நல்பலண்ணதத்ில் பவளி ் டுதத் ் டும் 

எழுதத்ு ்பூரவ்மொன தகவல் மூலம் எழு ்  ் டட் ஒரு அக்ககறயுகடய 

விஷயமொகும்.  ொதுகொக்க ் டட் முகறயில் பவளி ் டுதத்ுதல் என் து 

உண்கமயொக இருக்க ளவண்டும் மற்றும் இயற்ககயில் ஊகமொக 

இருக்கக்கூடொது. 

k) "குற்றம்சொடட் ் டட்வர"் (Subject) என் து யொருக்கு எதிரொக அல்லது 

யொளரொடு பதொடரப்ு  டுதத்ி  ொதுகொக்க ் டட் முகறயில் 

பவளி ் டுதத்ுதல் பசய்ய ் டட்ளதொ, அல்லது இநத்க் 

பகொள்ககயின்கீழ் ஒரு விசொரகணயின்ள ொது யொருக்கு எதிரொக 

சொன்றுகள் ளசகரிக்க ் டுகிறளதொ அநத் ஒரு ந ர ்அல்லது ந ரக்ளின் 

குழுகவக ்குறிக்கிறது. 

 

3. பகோள்ககயின் பசயபலல்கல 

 

ஏற்கனளவ நடநத் / நட ் தொக சநள்தகிக்க ் டும் முகறளகடுகள் மற்றும் 

நிகழ்வுகள் இநத்க் பகொள்ககயின் பசயபலல்கலக்குள் வரும் 

அகவயொவன: 

• அதிகொரதக்த தகறொக ்  யன் டுதத்ுதல் 

• ஒ ் நத் மீறல், பதொழிலொளரக்ளுக்கொன நடதக்த பநறி அல்லது விதி 

மீறல் 

• நிறுவனத ்தரவு /  திளவடுககள தவறொன முகறயில் திருதத்ுதல் 

• ளமொசடி, ககயொடல் அல்லது சநள்தகதத்ுக்குரிய வஞ்சகன உட ்டட் 

நிதி முகறளகடு 

• ஏற்கனளவ பசய்த / பசய்ய ் ட வொய் ்புள்ள குற்றம் (எ.கொ. ளமொசடி, 

ஊழல் அல்லது திருடட்ு)  

• ரகசிய/பசொதத்ுரிகமயொன தகவகலத ்திருடுதல் 

• சடட்ம் / ஒழுங்குமுகறகய ளவண்டுபமன்ளற மீறுவது 



• நிறுவனதத்ின் நிதிகய / பசொதத்ுக்ககள வீணொக்குவது / ககயொடல் 

பசய்வது 

• ளவறு எநத் பநறிமுகறயற்ற,  ொர டச்மொன, ஒரு சொர ்ொன, 

விளவகமற்ற நிகழ்வும் 

• கடுகமயொன தவறொன நடதக்த (எநத் வககயொன துன்புறுதத்லும் 

உட ்ட) 

• சடட் / ஒழுங்குமுகற கட ் ொடுகளுக்கும் கடட்ு ் டத ்தவறுவது 

• கம்ப னியின் வளங்களிலிருநத்ு எழும் சடட்விளரொத ஆதொயங்கள் 

 

நிறுவனதத்ின் குகற தீரக்்கும் நகடமுகறகளுக்கு மொற்றொக இநத்க் 

பகொள்கககய ்  யன் டுதத்க்கூடொது அல்லது சக ஊழியரக்ளுக்கு 

எதிரொக தீங்கிகழக்கும் அல்லது ஆதொரமற்ற குற்றசச்ொடட்ுககள 

எழு ்புவதற்கொன ஒரு வழியொக இருக்கக்கூடொது. 

 

4. வழிகோடட்ு பநறிகள் 

 

இநத்க் பகொள்கக ககட ்பிடிக்க ் டுவகத உறுதிபசய்யவும், 

கவகலக்குரிய விஷயம் தீவிரமொனதொக எடுதத்ுக்பகொள்ள ் டும் 

என் கத உறுதி ் டுதத்வும், கம்ப னி இவற்கற ் பின் ற்றும்: 

a) எசச்ரி ் வர ்மற்றும்/அல்லது  ொதுகொக்க ் டட் பவளி ் டுதத்கலச ்

பசயல் டுதத்ும் ந ர ்அவ்வொறு பசய்ததற்கொக  ொதிக்க ் டவில்கல 

என் கத உறுதி ் டுதத்ுவொர ்

b)  லியொளொக்க ் டுவகத ஒரு கடுகமயொன விஷயமொகக் கருதி 

அதத்ககய ந ர(்கள்)மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கககயத ்பதொடங்குவது 

உட ்டட் நடவடிக்கக எடு ் து 

c) முழுகமயொன இரகசியதத்ன்கமகய உறுதி ் டுதத்ுவது 

d)  ொதுகொக்க ் டட் முகறயில் பவளி ் டுதத்ிய சொன்றிகன மகறக்க 

முயற்சிக்கொதிரு ் து 

e)  ொதுகொக்க ் டட் பவளி ் டுதத்லில் பகொடுக்க ் டட் அல்லது 

பகொடுக்க ் டவிருக்கும் சொன்றிகன யொரொவது அழிதத்ொல் அல்லது 

மகறதத்ொல், அவரம்ீது ஒழுங்கு நடவடிக்கக எடு ் து 

f) சம் நத் ் டட் ந ரக்ள் குறி ் ொக குற்றஞ்சொடட் ் டட் ந ர ் தனது 

தர ்பு நியொயதக்த அளி ் தற்கொன வொய் ்பிகன அளி ் து 

 

5. பபயரில்லோ முகறயில் குற்றம் சுமத்துவது 

 

தகவல் ஆதொரம் அகடயொளம் கொண ் டட்ொலன்றி 

பதொடரக்ண்கொணி ்புக் ளகள்விகளுக்கும் விசொரகணக்கும் 

சொதத்ியமில்கல என் தொல் ஒரு எசச்ரிக்ககயளி ் வர(்கள்) 

குற்றசச்ொடட்ில் தங்கள் ப யரக்கள இட ளவண்டும். ப யரில்லொ 

முகறயில் பவளி ் டுதத் ் டட்கவ ப ொதுவொக விசொரிக்க ் டொது. 

 

6. பசயல்முகற 

 

விதிவிலக்கொன அல்லது ப ொருதத்மொன சமயங்களில் தவிர 

எசச்ரிக்ககயளி ் வர ் ஒரு கடிதம் அல்லது மின்னஞ்சல் வழியொக 

ளநரடியொக தனது புகொகர திரு. மளனொஜ் விஸ்வநொதன், இயக்குநனர ் & 

தகலகமச ் பசயல் அதிகொரி (ப ொறு ்பு அதிகொரி), ள ொம் ஃ ரஸ்்ட ்

ஃபினொன்ஸ் கம்ப னி இநத்ியொ லிமிபடட,் 511, ஆக்மி பிளொசொ, அநள்தரி 

குரல்ொ ளரொடு, அநள்தரி (கிழக்கு), மும்க  400 059 மின்னஞ்சல்: 

manoj.viswanathan@homefirstindia.com என்ற முகவரிக்கு எழுத ளவண்டும். 

mailto:manoj.viswanathan@homefirstindia.com


ப ொறு ்பு அதிகொரி அநத் ் புகொகர தணிக்கக குழுவிற்கு அனு ்பி 

கவ ் ொர.் 

 

ப ொறு ்பு அதிகொரி அகத ் ப ற்றதிலிருநத்ு ஏற்கதத்க்க கொலதத்ிற்குள் 

அநத்க் கவகலக்குரிய விஷயதக்த அனு ்பிய ந ருக்கு ஒரு ஒ ்புகககய 

அனு ்புவொர ் (அனு ்புநர ்முகவரி அல்லது மின்னஞ்சல் இருக்கும்ள ொது). 

அநத் ஒ ்புககயொனது, எழு ்  ் டட் கவகலக்குரிய விஷயம்  ற்றி 

அறிநத்கதயும், அது ற்றி விசொரிக்க ் டட்ு, தகுநத் முகறயில் 

தீரக்்க ் டுவதற்கொக தணிக்ககக் குழுவிடம் அனு ்பி கவக்க ் டும் 

என் கதயும் உறுதி பசய்யும். எழு ்  ் டட் கவகலக்குரிய விஷயம் 

இநத்க் பகொள்ககயின் வரம்பின் பசயபலல்கலக்குள் வரொத  டச்தத்ில், 

ளதகவயொனதொகக் கருத ் டும் ளமல் நடவடிக்ககக்கொக சம் நத் ் டட் 

துகற/அதிகொரிக்கு அநத் விஷயம் அனு ்  ் டுவதொக அனு ்புநருக்குத ்

பதரிவிக்க ் டும். 

 

இணக்க அதிகொரிளயொ அல்லது அவருகடய கடட்ு ் ொடட்ின்கீழ் 

உள்ளவரக்ளும், நிரவ்ொகமும்  விதிமீறலில் சம் நத் ் டட்ிரு ் தொக 

நம்புவதற்கொன கொரணம் இரு ் தொக ஒரு பதொழிலொளர ் கருதினொல், 

அல்லது அவருகடய தீர ்்பிகன ்  ொதிக்கும் வககயிலொன ஏதொவது ஒரு 

 லன் இரு ் தொகக் கருதினொல், அநத்த ் பதொழிலொளர ் தன்னுகடய 

புகொகர (ப யரில்லொ முகறயில்கூட) கம்ப னியின் இயக்குநர ் மற்றும் 

தகலகம பசயல் அதிகொரியிடம் (CEO) பதரிவிக்கலொம். 

 

எழு ்  ் டட் கவகலக்குரிய விஷயம் எசச்ரிக்ககயளி ்புக் 

பகொள்ககயின் (Whistle Blower Policy) வரம்பின் பசயபலல்கலக்குள் வரொத 

 டச்தத்ில், ளதகவயொனதொகக் கருத ் டும் ளமல் நடவடிக்ககக்கொக 

சம் நத் ் டட் துகற/அதிகொரிக்கு அநத் விஷயம் அனு ்  ் டுவதொக 

அனு ்புநருக்குத ்பதரிவிக்க ் டும். 

 

7. புலனோய்வு 

 

தணிக்ககக் குழுவின் தகலவர ் கவகலக்குரிய விஷயதக்த அல்லது 

புகொகர ் ப ற்றவுடன், அது குறிதத்ு விசொரிக்க உரிய நடவடிக்கககய 

உடனடியொகத ்பதொடங்குவொர.் ப ற ் டட் கவகலக்குரிய விஷயங்களின் 

விவரங்ககள (அவற்கறத ் திருதத்ொமல்) புலனொய்வொளர ் அடுதத் 

கொலொண்டு தணிக்ககக் குழுக் கூடட்தத்ில் பதரிவிக்க ளவண்டும். 

விசொரகண மற்றும் நடவடிக்கககளின் நிகல  ற்றி அவர ்தணிக்ககக் 

குழுவிடம் பதரிவி ் ொர.் தணிக்ககக் குழுவின் அறிவுறுதத்லின் டியும் 

வழிகொடட்ுதல்களின் டியும் கூடுதல் நடவடிக்கக (ஏதும் இருநத்ொல்) 

எடுக்க ் டும். இநத் விஷயதத்ில், கீழ்க்கொண் கவ உட ்ட, தன்னுகடய 

பசொநத் உளதள்தரவ்ின் டி சரியொனதொகக் கருதும் எல்லொ 

நடவடிக்ககககளயும் தணிக்ககக் குழு பசய்யும்: 

•  ொதுகொக்க ் டட் பவளி ் டுதத்ுதல் சொநத் சடட் ்பூரவ் அல்லது 

நிபுணரின் கருதத்ுக்ககள ் ப றுவது; 

• புலனொய்வில் உதவ பவளி முககமகய நியமி ் து; 

• புலனொய்விகன நடதத் ள ொதுமொன நிதிகய அல்லது பிற 

வளங்ககள அளிக்கும் டி கம்ப னியின் எநத் ஒரு 

அதிகொரிகயயும்(ககளயும்) ளகொருவது 

•  ொதுகொக்க ் டட் பவளி ் டுதத்ல்  ற்றி குற்றஞ்சொடட் ் டட்வரின் 

கருதத்ுக்ககளளயொ அல்லது விளக்கதக்தளயொ ளகட ்து அல்லது 

புலனொய்வறிக்ககயில் கண்டறிய ் டட் விஷயங்கள் குறிதத்ு 



குற்றஞ்சொடட் ் டட் ந ர ் திலளி ் தற்கு நியொயமொன வொய் ்க  

வழங்குவது 

• புலனொய்கவ நடதத்ும் ளநொக்கதத்ிற்கொக ப ொருதத்மொனது என 

அவரக்ள் கருதும் கம்ப னியின் எநத் ஒரு பதொழிலொளரிடமிருநத்ு 

அல்லது பிற ந ர(்கள்)-டமிருநத்ு எநத் ஒரு தகவகலயும் / 

ஆவணதக்தயும் மற்றும் விளக்கதக்தயும் ளகட ்து. 

 

எசச்ரிக்ககயளி ் வரிடமிருநத்ு  ொதுகொக்க ் டட் பவளி ் ொடு / 

ஏளதனும் குற்றசச்ொடட்ுகள் கிகடதத் 90 நொடக்ளுக்குள் விசொரகண 

வழக்கமொக முடிக்க ் டும். 

 

விசொரகணக்கொன விரிவொன நகடமுகறகய ளகொடிடட்ுக் கொடட்ுவதற்கு 

தணிக்ககக் குழுவுக்கு உரிகம உள்ளது. ளமலும், நிறுவனதத்ின் 

எநத்பவொரு அதிகொரிக்கும் எநத்பவொரு விசொரகணகயயும் 

ளமற்பகொள்வதற்கு ் ப ொருதத்மொனதொகக் கருதும் அதிகொரங்ககளயும் 

வழங்கலொம். 

 

புலனொய்வொளருக்கு ஒதத்ுகழக்க ளவண்டிய கடகம 

குற்றஞ்சொடட் ் டட்வருக்கு உள்ளது. ளமலும், விசொரகணயில் 

தகலயிடளவொ அல்லது தகட ஏற் டுதத்ளவொ கூடொது. 

 

அறிக்கககய ் ப ற்றவுடன், தனது தர ்பு கருதக்தத ் பதரிவி ் தற்கு 

நியொயமொன வொய் ்க  வழங்கிய பிறகு நிரவ்ொகம் ஒழுங்கு 

நடவடிக்ககக்கொக நிறுவனதத்ின் தணிக்ககக் குழுவிடம் 

 ரிநத்ுகரகளுடன் சமர ்்பிக்க ளவண்டும். ளமளல 

பதரிவிதத்ுள்ளதுள ொன்று அறிக்கககயயும்  ரிநத்ுகரககளயும் ஆய்நத் 

பிறகு, ப ொருதத்மொனதொக கருதும் ஒழுங்கு நடவடிக்கககய தணிக்ககக் 

குழுவின் தகலவர ்தீரம்ொனிதத்ு இறுதி பசய்வொர.் 

 

8. குற்றஞ்சோடட்ப்படட்வரின் உரிகமகள் 

 

a) தனது தர ்பு நியொயதக்த எடுதத்ுகரக்க குற்றஞ்சொடட் ் டட்வருக்கு 

உரிகம உண்டு. அநத் ் புகொர ் ற்றிய தன்னுகடய தர ்பு நியொதக்த 

எடுதத்ு கவ ் தற்குத ் ளதகவயொன ளநரதக்தயும் வொய் ்க யும் 

தணிக்ககக் குழு வழங்க ளவண்டும்  

b) புலனொய்வின் முடிகவ ்  ற்றித ் பதரிநத்ுபகொள்ள 

குற்றஞ்சொடட் ் டட்வருக்கு உரிகம உண்டு. விசொரகண / புலனொய்வு 

முடிநத் பிறகு நிறுவனம் எழுதத்ு வடிவில் அவருக்கு முடிவிகன 

வழங்க ளவண்டும் 

 

* குறி ்பு: எசச்ரிக்ககயளி ் வரின்  ணி என் து  ொதுகொக்க ் டட் 

பவளி ் டுதத்கலச ் பசய்வளதொடு முடிநத்ு விடட்து.  ொதுகொக்க ் டட் 

பவளி ் டுதக்லச ் பசய்த விஷயங்கள்  ற்றிய புலனொய்வில் 

எசச்ரிக்ககயளிதத்வர ் ஈடு டக்கூடொது. ளமலும்,  ொதுகொக்க ் டட் 

பவளி ் டுதத்கலச ்சமர ்்பிதத்தனொல் எழும் ப ொருதத்மொன சரிபசய்யும் 

நடவடிக்கககயத ் தீரம்ொனி ் திலும் எசச்ரிக்ககயளி ் வர ்

ஈடு டக்கூடொது. 

 

 

 

 

 



9 பலியோளோக்கப்படுவதற்கு எதிரோன போதுகோப்பு 

 

a) இநத்க் பகொள்ககயின்கீழ் ஒரு  ொதுகொக்க ் டட் பவளி ் டுதத்கலச ்

பசய்ததற்கொக எசச்ரிக்ககயளிதத்வர ்எநத் விததத்ிலும் நியொயமற்ற 

முகறயில் நடதத் ் டக்கூடொது. எசச்ரிக்ககயளிதத்வருக்கு எதிரொகச ்

பசய்ய ் டும் எநத்விதமொன  ொகு ொடு, துன்புறுதத்ல், 

 ழிவொங்க ் டுதல் அல்லது எநத்விதமொன நியொயமற்ற ளவகல 

நகடமுகறயும் பசய்வகதத நிறுவனம் கண்டிக்கிறது. எனளவ, 

ளமலும்  ொதுகொக்க ் டட் பவளி ் டுதத்கலச ் பசய்வது உட ்ட 

அவரது கடகமகள்/ பசயல் ொடுககள பதொடரந்த்ு பசய்வகதத ்

தடுக்கும் விததத்ில் ளநரடியொகளவொ அல்லது மகறமுகமொகளவொ 

அதிகொரதக்த ்  யன் டுதத்ுவது உட ்ட  ழிவொங்குதல், அசச்ுறுதத்ல் 

அல்லது  ணிநீக்கம் / ளசகவ இகடநிறுதத்ம், ஒழுங்கு நடவடிக்கக, 

இடமொற்றம்,  தவி இறக்கம்,  தவி உயரவ்ு மறுதத்ல் ள ொன்ற 

நியொயமற்ற நகடமுகறகளுக்கு எதிரொக, எசச்ரிக்ககயளி ் வருக்கு 

முழுகமயொன  ொதுகொ ்பு அளிக்க ் டும். புலனொய்வு நடக்கும்ள ொது 

எசச்ரிக்ககயளிதத்வருக்கு ஏற் டும் எநத்வித கஷ்டதக்தயும் 

குகற ் தற்கு நிறுவனம் உரிய நடவடிக்கக எடுக்கும். இவ்வொறு, 

எசச்ரிக்ககயளி ் வர ் குற்ற அல்லது ஒழுங்கு நடவடிக்கககளில் 

சொன்றிகன அளிக்க ளவண்டியதிருநத்ொல், வழிமுகறகள்  ற்றி உரிய 

ஆளலொசகனகய எசச்ரிக்ககயளிதத்வர ் ப றுவதற்கொன 

ஏற் ொடுககள நிறுவனம் பசய்யும். 

 

b) எசச்ரிக்ககயளி ் வர ் எநத்பவொரு மீறகலயும்  ற்றி தணிக்ககக் 

குழுவின் தகலவரிடம் ளநரடியொக ் புகொரளிக்கலொம், அவர ் அகத 

விசொரிதத்ு நிரவ்ொகதத்ிற்கு தகுநத் நடவடிக்கககய  ரிநத்ுகர ் ொர.் 

 

c) எசச்ரிக்ககயளி ் வரின் அகடயொளம், இயன்றவகரயும் மற்றும் 

சடட்தத்ின் கீழ் அனுமதிக்க ் டும் அளவிற்கும் ரகசியமொக 

கவக்க ் டும். 

 

d) ளமற்கூறிய விசொரகணயில் உதவி பசய்யும் மற்ற  ணியொளரும் 

எசச்ரிக்ககயளி ் வருக்கு அளிக்க ் டும் அளத அளவிற்கு ் 

 ொதுகொக்க ் டுவொர.் 

 

10 தவறோன பவளிப்படுத்துதல்மீது நடவடிக்கக 

 

அறபநறிக்கு ் புறம் ொன & முகறயற்ற நடவடிக்கககள் அல்லது 

தவறொன நடதக்த என ப ொய்யொன குற்றசச்ொடட்ுககள 

ளவண்டுபமன்ளற அளிக்கும் ஒரு பதொழிலொளரம்ீது நிறுவனதத்ின் 

விதிகள், பகொள்கககள் மற்றும் நகடமுகறகளின் டி ளவகல நீக்கம் 

உட ்டட் ஒழுங்கு நடவடிக்கக எடுக்க ் டும். ளமலும், நிறுவன 

விதிகள் மற்றும் பகொள்கககளின்கீழ் சடட் ்பூரவ் கொரணங்கள் 

அல்லது கொரணதத்ிற்கொகவும் மற்றும் எநத்பவொரு டிஸ்குளளொஷன் 

ஆஃ ் இன்டிளமஷன் சொரப்ில்லொமல் ஒரு பதொழிலொளருக்கு எதிரொக 

 ொதகமொன நடவடிக்கக எடுக்க ் டட்ிருநத்ொல் அதற்கு எதிரொக 

தற்கொ ் ொக இநத்க் பகொள்கககய ்  யன் டுதத்க்கூடொது. 

 

 

 

 

 



11 தணிக்ககக் குழுவின் தகலவகர அணுகுதல் 

 

தணிக்ககக் குழுவின் தகலவகர ் ப ொருதத்மொன அல்லது 

விதிவிலக்கொன சநத்ர ்் ங்களில் ளநரடியொக அணுகுவதற்கு 

முன்பனசச்ரிக்கக அளி ் வருக்கு உரிகம உண்டு. இது சம் நத்மொக 

ப ொருதத்மொன அறிவுறுதத்ல்ககள வழங்கும் உரிகம தணிக்ககக் 

குழுவின் அதிகொரிக்கு உள்ளது. 

 

12 ஆவணங்ககள தக்ககவத்தல் 

 

அகனதத்ு  ொதுகொக்க ் டட் பவளி ் டுதத்ல்களும் ஆவணங்களும் 

அவற்றின் புலனொய்வு முடிவுகளுடன் ளசரத்த்ு குகறநத்து ஏழு 

ஆண்டுகளுக்கு அல்லது நட ்பில் உள்ள பிற எநத் ஒரு சடட்தத்ிலும் 

குறி ்பிடட்ுள்ள கொலதத்ிற்கு நிறுவனதத்ினொல் தக்க கவக்க ் டும். 

 

13. இரகசியத்தன்கம 

 

விசொரகண நகடப றும் கொலம் முழுவதும்  லியொளொவதிலிருநத்ு 

முன்பனசச்ரிக்ககயளிதத்வகர  ொதுகொ ் தற்கொக 

முன்பனசச்ரிக்ககயளிதத்வரின் அகடயொளதக்த நிறுவனம் 

இரகசியமொக கவதத்ிருக்கும் ளமலும், வழக்கின் அகனதத்ு ஆவணங்கள், 

நிகழ்சச்ி ்  திவுகள்,  திளவடுகள் ள ொன்றவற்கற ரகசியமொக 

கவதத்ிரு ் து நிறுவனதத்ின் கடகமயொகும், ஆனொல், அதத்ககய 

ஆவணங்கள், நிகழ்சச்ி ்  திவுகள்,  திளவடுகள் ஆகியவற்கற 

நீதிமன்றதத்ின் ப ொருதத்மொன அரசு ஆகணயம் ளகடட்ொல் இகவ எதுவும் 

ப ொருநத்ொது. 

 

14. பகோள்கககயத் திருத்தும் அதிகோரம் 

 

எநத் ளநரதத்ிலும் இநத்க் பகொள்கககயத ்திருதத்ளவொ, இகடநிறுதத்ளவொ 

அல்லது நீக்களவொ நிறுவனதத்ிற்கு உரிகம உண்டு. இநத்க் பகொள்கககய 

நகடமுகற ் டுதத்ுவதற்கு விரிவொன நகடமுகறககள வகரயறுக்க 

நிறுவனம் சிற ் ொன முயற்சிககள எடுதத்ிருநத்ொலும், சரிபசய்ய ் டொத 

சில விஷயங்கள் இருக்கலொம் அல்லது நகடமுகறகளில் பதளிவின்கம 

இருக்கலொம். இதத்ககய சிரமங்கள் அல்லது பதளிவின்கமகள் 

பகொள்ககயின்  ரநத் ளநொக்கதத்ிற்கு ஏற்  தீரக்்க ் டும். இநத்க் 

பகொள்ககயின் ளநொக்கதக்த கூரக்ம ் டுதத்வும், ளமலும் நல்ல 

கொர ்் ளரட ் நிரவ்ொகதத்ின் ளநொக்கதக்த பசயல் டுதத்ுவதற்கும், 

நிறுவனம் கூடுதல் விதிகள் மற்றும் நகடமுகறககள அவ்வ ்ள ொது 

நிறுவலொம். 

 


