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 வ�ஸ்�ான கிேணாடட � நடத்ைதம 
 

 
 
இநை�க ெகாள்ககளக வ�ஸ்�ானக சைறகாகக உளள�க சனப்ைக

ப�ரைிநிைித�வபப்த�கிற�க- இ�கஅனறாடகநடத்ை�காககஒ�கவழிகாட் 

 

நம�கவ��பப�... 
ைக�த�வமாகக மைிப்க்ளக அள��க�்்�க ்�்ம�ாக, உ�ரக ைரமாகக

ெபா�டக்ளகநம�கவா்�்க�ாளரகக��கஅள�த�கசிறநைகநி்வகமாககைிககவ�. 

 

நா� சபேபா��... 
 
ேநர்மதடனகெச�லப்ேவா� 

ச� ச்�ாகேைா அ்ை� ெசயைல 

 

மறறவரக்ள மைித�கநடபேபா� 
நா� சவவா் நடதைபபட ேவி்� சக வ���்கிேறாேமா அவவாேற மறறவரக்ள 

நடத�ைல 

 

வா்�்க�ாளரகக��  ைன்ம இட� 
வா்�்க�ாளரகள�ன சைிரபாரப்க்ள �ரதைி ெசய� அ்கத�  �றசிக்ளத� 

ச்தைல 

 

நம� உ்ைிபபா்க்ள வ�க�ே�ாகிதைல 
 ்�கள, ெச�லபா்கள, வ�்ள�கள சக அ்கதைிற�� வ���ப� ெபா்பேபறப� 

 

இ்ணந� ப�ண��ாறறி ெைாடர் ெகாளகைல 
ப�னக்ள அ்டவைற� மறறவரககடன இ்ணந� பண��ாற்ைல 

 

ந�் தை ேம�பாட்றகாக ை�வ�ரமாக ெச�லப்ைல 
நா� ெசயத� அ்கத்ைத� சிறபபாக ெசய�  �றசிதைல 
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நடத்ைகவ�ைி ்றகளகமற்�கேநர்ம� 

ெகாள்க 
 
நடத்ைகவ�ைி ்றகளகமற்�கேநர்ம�கெகாள்ககமாறபப்வ�கெை்நைாே்ாகஅல்� மாறல 

�றிதைகசநேைக�கச�நைாே்ாகபண��ாளரகளகஅ்ைகெை்வ����கஉ்ைி�ாககெபா்ப்கஉளள�. 

 
ேவற்்மத�கஒற்்மத� 
 
அ்கத� பண��ாளரகக� ம்�ா்ைதடன 
நடதைபப்� �கநி்்்� உ�வா�கி அ்ைப 
பராம்பப�டன ேவ்பா்கள அைிகள� 
மைிபப�டபப்வைில வ�ஸ்�ான உ்ைிதடன 
உளள�. 
 
நம� பண��ாளரகள, வா்�்க�ாளரகள, 

வ�க�ே�ாகஸைரகள மற்� ச ைா�� மகி�வற்�� 
சம வாயப்க்ள அள��க�்்� அ்கவ்ரத� 
உளளட�கி� �ழ்் ஏறப்தை வ�ஸ்�ாக�ல நா� 
பண�்்கிேறா�. �ன்்தைல அல்� பாரபடசமாக 
நடதைபப்� ேபா�� சநை வ்க���� இல்ாை ஒ� 
நி்வக க்ா�சாரத்ை உ�வா��வைன �்� 
ஒவெவா� பண��ாள���� வ�ஸ்�ாக�ன 
ெவறறி�காக  �்ம�ாக ப்கள��க�்்� ஒ� 
வாயப் கி்ட���. 

 
பா�காப், �காைார�கமற்� 
�ற்��ழல 
 
வ�ஸ்�ாக�லகஒவெவா�கைக�நப்னகஉடலகந்னக
மற்�க பா�காப்��க  ைன்ம�ாகக
 �கி�த�வ�கஅள��கபப்கிற�. 

 
பா�காபபாகக பண���டக ெச�லபா்கள, நி்்கள 

மற்�க ்றக்ளகஉ�வா��� ந்ட ்றகள�லக

வ�ஸ்�ான உ்ைிபபா்க ெகாி்ளள�. 

பா�காபபாகக மற்�க மேரா�கி�மாகக ெச�லப்�க

�கநி்்்�கஉ�வா�கிகஅை்கபகபராம்�ககநா� 

          ெைாடரந�கபண��ாறறிகவ�கிேறா�. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வ�ஸ்�ான, இ�ற்கக �ழ்்க பா�காத�க

பராம்���க ெபா்ப்ளளக வரதைகக �்மககாக��க

ைிகககிற�. நா�க ஏற்�ெகாளளபபட்ளளகஅ்கத�க

�ற்��ழலகைர்கக��கஉடபட்கெச�லப்வ�டன, 

நிரண���கபபடடக வரன ்றகளக மற்�க சடடதக

ேை்வக்ளக �ரதைிக ெசயவ�டனக அைற��க

்்ை்ாகேவக ெச�லபட்க வ�கிேறா�. நம�க

�ற்��ழலக ெச�லைிற்கக ேம�ப்தைக நா�க

ெைாடரந�க ெச�்ாற்வ�டன, ைிடக மற்�க ைிரவ�க

கழி�க்ளக �்ற�க��, �ற்��ழ்ிலக ேமாசமாகக

பாைிப்க்ளக ஏறப்தை�்்�க இைரக

ந்ட ்றக்ளக ைவ�ரத��க வ�கிேறா�. ச�கக

ெபா்ப்றவ�லக நம�க உ்ைிபபா்க மற்�க நம�க

நி்வகதைினக ெைாடரக வளர�சி�காகக ந�்தைக

வளர�சி�காககஅறி�்க��லகவ�வ்த�ளேளா�. இ�க

நி்வகதைினக இ்ண�ைளமாகக www.visteon.com 

ைளதைிலகஇட�ெபற்ளள�.. 

 
இ�ைவ�ரக உள்ரக �ற்��ழலக ப�ர�ச்ககள�லக

ச ைா�தைிலக மாறறத்ைக ஏறப்தைக ேவி்�க

சனபைறகாகக ைனகாரவ�க மற்�க மக�ைேந�த�டனக

 �றசிகேமறெகாளக�கநம�கபண��ாளரகக��ககநா�க

ஊ�க �கமைர��கஅள�த�கவ�கிேறா� 
 
ெபா�ள பா�காப  ்மற்� ைர� 
 
நம� அ்கத� ெச�லகக� வ�ஸ்�ான 

ெபா�டகள மற்� ேச்வகள�ன மா� ைா�கத்ை 

ஏறப்த�� சனபைால, நா� ை�ா்��� 

ெபா�டகள�ன பா�காப் மற்� ைரதைினமாைாக 

உ்ைிபபா் மற்� ெபா்ப்ப நா� பகிரந� 

ெகாளகிேறா�. 
 

               சைிரபார�கபப்�கஅ்கத�கசடட்கள, 

          வரன ்றகள, ைர�கமற்�கெைாழில�்றக 

            ந்ட ்றக்ளகசைிரெகாளக�கஅல்�க 

                  வ�ஞ��கவ்க��்ாககெபா�டக்ள 

                 வ்வ்மத�, உ�வா�கிகை�ா்த�� 

             ெகா்�க வ�ஸ்�ான உ்ைி�ி்ளள�.  

            வா்�்க�ாளரகளகமற்�க்கரேவாரகந�க 

               மா�க்வத�ளளகந�ப��்க்�கஏற��க 

           வ்க��ல, உ�ரகைர�கெகாிடகெபா�டகளக 

               மற்�கேச்வக்ளகஅள��க��, நம�க 

             ெபா�டகள�னகெச�லைிற்ககேம�ப்தைக 

                      ந�் தைகஉ்ைிபபாட்ட்�கநா�க 

         ெச�லப்கிேறா�. இநைகஅரபபண�பப�ன�்�க 

             நா�கபா�காபப�லகஅைிககமைிபெபிக்ளக 

                ெைாடரந�க�டட�்்�கெபா�டக்ளக 

                உ�வா�கக ்த�.
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நி்வககெசாத�கமற்�கைகவல 
 
வ�ஸ்�ாக�னக ெசாத��களக ைவறாகபக
ப�னப்தைபப்வ்ைே�ாக அல்�க
அபக்�கபப்வ்ைே�ாக ை்���க ெபா்ப்க
அ்கத�க பண��ாளரகக���க உளள�. இநை�க
ெசாத��களக வரதைகக ைகவலகளக மற்�க அறி�சாரக
ெசாத�்்மகேபானறகமைிபப�ட ்�ாை்வ�ாகேவாக
அல்�க க�வ�களக அல்�க வ�க�ே�ாகிகபப்�க
ெபா�டகளக ேபானறக மைிபப�ட�்்�்வ�ாகக
இ��க்ா�. 
 

நி்வகதைினக மவண்கள, ெசாத��கள, ெைாழில்டபக

ைகவலகள, க்ை்களக மற்�க வரதைகக

வாயப்களமகி�்வக வ�ஸ்�ாக�னக ெச�லைிறனக

மற்�க வரதைகபக ேபாட்��க ப�னபட�்்�க

மைிப்மி�கக ெசாத��களக ம��. இ்வக அ்கத��க

நி்வகதைினகெசாத��களகம��. மறறகெசாத��க்ளபக

ேபானேறக இ்வத�க ைவறாகக ப�னப்தைபப்வேைாக

அல்�க அபக்�கபப்வேைாக ை்�கபபடக ேவி்�. 

இ்வக வ�ஸ்�ாக�னக வரதைகக ேநா�க்கக�காகக

மட்ேமகப�னப்தைபபடகேவி்�.  

 

இநை�க ெசாத��க்ளக பா�காபபைிலக சைிரபாராமல 

ெவள��ாவ்ைகை்பப�கமற்�கஅ்ட�ாள�ககா்ைலக

உளள�டட்வத�க அட்��. இநைபக ெபா்ப்க மற்�க

ை்டகளகமினக்கைகவலக ்றகக���க (இ-ெம��ல, 

இ்ண�ைள�கஉளள�டட்வ) சமகஅளவ�லக ெபா�ந��. 

வ�ஸ்�ாக�னக பண��ாளரகளக ெகாள்க��க சைிராகக

மினக்க ைகவலக ெைாடர்க  ்றக்ள அ்�வேைாக

அல்�கஉ�வா��வேைாகை்�கபபடகேவி்�. 

 
பைிேவ்கள, மவண்கள 
மற்�கைா�கலகள 
 
பண��ாளரகளக பைிேவ்க்ளக�ல்ி�மாகக்வத��க
ெகாளளக ேவி்�. வரன ்றக அ்மப்கள�லக
நி்வக�கைா�கலக ெசயத�கமவண்கள���, நம�க
ெபா�தக ைகவலக ெைாடர்கள���க  �்ம�ாக, 
நி�ா�மாக, �ல்ி�மாகக ைகவலக்ளக உ்�க
ேநரதைிலகெை்வ��ககேவி்�. 
 

ப்�ைாரரகளக மற்�க  ைமட்க ச ைா�த�டகாகக

வ�ஸ்�ாக�னக உற�, ேநர்ம�ாகக

மற்�ஒ�்கி்ணநைக நிைிதக ைகவலகளக மற்�க அ�க

ெைாடரபாகக ைகவலக்ளக அள����க நம�க  ்ற�ாக 

பார�ப்�தைில உ�வா�கபபட்ளள�. ெச�்்ட்ஸ 

மற்�கச�ஸேசஞ�ககமிசனகஉளள�டட அர�கஅல்� 

வரன ்றகஅ்மப்கள�லக நி்வக�கைா�கலகெசயத�க

மவண்கள�லகஉளளகைகவலகளகமற்�கஇைரகநி்வகக

ைகவலகளக அ்கத��க  �்ம�ாகைாக��, 

நி�ா�மாகைாக��, �ல்ி�மாக��, உ்�கேநரதைி��, 

்்த�ப்�ாக��இ�பப்ைக உ்ைிக ெசயவைற�க நா�க

அ்கத�க  �றசிக்ளத�க ேமறெகாளளக ேவி்�. 

நா�க ை�ா்���க அல்�க ம்க மய�க ெசயத�க நிைிக

நி்்க மவண்கள, ெச்�க வ�வர்கள, ெபாறி���லக

மற்�க இைரக ெைாழில்டபக மவண்கள�லக உளளக

ைகவலகளக�ல்ி�மாககஇ�பப்ைத�கநா�கஅ்கவ��க

உ்ைிபப்தைகேவி்�. 

 

அரசினக வ�சார்ணகளக மற்�க மய�கள�னக ேபா�க

ஒத�்ழப்க அள��கக ேவி்�க சனப�க வ�ஸ்�ாக�னக

ெகாள்க�ா��. அ்கத�கஅர�கைா�க்�கள, ச�மனகள, 

சடடகந்ட ்றகளகெைாடரபாககைகவலகேகா்�்ககளக

அல்�க இைரக வ�சார்ணகளக அல்�க சடடக அம்ா�கக

அைிகா்க அல்�க  க்ம, ந�ைிமனற�க அல்�க

வழ�கறிிரகள�னக ேகா்�்ககளக உடக்�ாகக சடடதக

�்ற��க ெை்வ��கபபடக ேவி்�. ேநர�காணலக

ேகா்�்க, மவண்களகேகா்�்ககஅல்�கவ�சார்ணக

அல்�கவழ��கெைாடரபாககஇைரகேகா்�்ககளகஇைிலக

அட்��. 

 
மவண்கள�னக உி்மதைன்ம்�க மாற்�க

ேநா�கத�டனக அல்�க சநைெவா�க அர�க வ�சார்ணக

அல்�க வழ��க ந்ட ்ற�காகக மவண்க்ளக

அழிபப�க அல்�க ைி�த�வ�க சனப�க �றறமா��. 

நி�்வ��லக உளள, அ��்தை���ளளாகக அல்�க

வழ��க வ��க சனறக சைிரபாரப்க உளளக அல்�க

ைண��்க�காகக மவண்க்ள சநைெவா�க

காரணதைிறகாக��க அழி�க�்டா�. நி்வகதைினக

மவண்களக  ்ற��னறிக மாறறிக

அ்ம�கபபட்�பபைாகேவா, அழி�கபபட்�பபைாகேவாக

அல்�கவ�ஸ்�ாக�னகமவணகபராம்ப்கெகாள்க��க

சைிராககெச�லபட்�பபைாகேவாகேைானறிகாலகஅ�பறறிக

உடக்�ாககசடடத�்ற��தகெை்வ��கபபடகேவி்�. 
 

இநை�க ெகாள்கக மாறபபட்�பப�க ைவ�ர, �ைநைிரமாகக

ைண��்க�ாளரகளகஅல்�கஉளைண��்கக�� 

உ்பப�கரகக��கைண��்கககண��களகஅல்� 

நிைிகெைாடரபாககைகவலகளகைவறாகக 

ைரபப்வ�க�றறவ��ல ைிட்க 

உளள�டடகேமாசமாக சடடக 

பாைிப்க்ளகஏறப்த��. 
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அறி�சாரகெசாத�்்ம, ந�பகதைன்மக
மற்�கரகசி�� 
 
வா்�்க�ாளரகள, வ�க�ே�ாகஸைரகளக மற்�க
இைரக வரதைகக ெைாடர்கள�டமி�ந�க ரகசி�மாகக
மற்�க ெசாத�்்மக ைகவலகளக வ�ஸ்�ாக�ட�க
ந�ப��்கத�கஅள��கபபட்ளள�. இநைகைகவலகளக
அ்கத�� வ�ஸ்�ாக�னக ைகவலக்ளபக
ேபானேறகபா�கா�கபபடகேவி்�. 
 

கி்ப�்ப்கள, ே�ாச்ககளக மற்�க அறி�சாரக

ெசாத�்்ம��னகஇைரகவ்வ்களகமகி�கஅ்கத��க

வ�ஸ்�ாக�னகெவறறி��க �கி�மாகதகைிகககினறக. 

இைனக காரணமாகக நா�க மைிப்மி�கக நி்வகக

ெைாழில்டபத்ைக காப்்்மகள, வரதைகக ரகசி�க

பா�காப், காபப�்ரடகள, ்ேரடமார��களக அல்�க

இதை்க�க இைரக  ்றகள�னக �்மாகக பா�காத�க

வ�கிேறா�. இைரக நி்வக்களக அல்�க

ைக�நபரகள�னக அறி�சாரக ெசாத�க ைவறாகக

ப�னப்தைபப்வ்ைகை்�ககசமமாககஉ்ைிபபாட்டக

வ�ஸ்�ானகெகாி்ளள�. 

 

நி்வகக ைகவலகளக மற்�க அறிவாறறலக

மகி�வற்றக உ்களாவ��க ைகவலக ெைாழில்டபக

ெகாள்ககளக �்மாகக வ�ஸ்�ானக பா�காத�க

வ�கிற�. இநை�கெகாள்ககளகநி்வகதைினகவரதைகக

ைகவலகளக மற்�க ெசாத��க்ளக ஒப்ை்ினறிக

�ா��க அ்�வைி்ி�நேைாக அல்�க

ெவள���்வைி்ி�நேைாக பா�காபபைறகாகக

வழிகாட்ை்்க அள��கிற�. நம�க ைகவலக ெைாடர்க

 ்றகளக�்மாககெவள���டபப்�கைகவலகளகஉ்� 

          ்ற��லககட்பப்தைபப்வ்ை இ�   

           உ்ைி ெசயகிற�. 

 

 

 

உளள��பேபாரகவரதைக� 
 
ரகசி�மாகக மற்�க ெசாத�்்மக ைகவலக்ளக
ஒப்ை்ினறிக ெவள���்வ்ைக ை்பபைனக �்�க
நா�க நம�க நி்வகதைினக மைிபப�மி�க
ெசாத��க்ளக மட்�க பா�காபபைில்்க - நா�க
உளள��பேபார வரதைக வ�ைிக்ளக
ப�னபற்வ்ைத�கஉ்ைிபப்தைகஉை�கிேறா�. 
 

வ�ஸ்�ானக ைகவலகளக ைவறாகக

ப�னப்தைபப்வைற� ;, சடடக மாற����க

உளள��பேபாரக வரதைக�க மரக உைாரணமா��. 

உளள��பேபாரக வரதைக�க சனப�க ஒ�க ைக�நபரக

பண���லக இ����க ேபா�க ெை்ந�க ெகாளக�க

ெவள�பப்தைபபடாைகைகவலக்ள�கெகாி்கப்�களக

அல்�க இைரக பதைிர்க்ளக வா்��ேபாேைாக

வ�ற��ேபாேைாக உளள��பேபாரக வரதைக�க நிகககிற�. 

இவவா்க ெபறபப்�க ைகவலக்ளக ப�னப்த�வேைாக

அல்�க இநைதக ைகவலக்ளக ப�னப்தைிக

வ�ஸ்�ாக�னக ப்�களக அல்�க மறறக

நி்வக்கள�னகப்�க்ளகவா்��கஅல்�கவ�ற��க

மறறவரகக��க (�்�பதைிகரக மற்�க நிபரகள) 

ெை்வ�பப�க நடத்ைக வ�ைிகக���க சடடதைிற��க

வ�ேராைமாக�. இேைக ேபாலெபா�ம�கக��க

ெை்வ��கபபடாைக நி்வகதைினக நி�்வ��லக உளளக

ப்வரதை்ககளாகக ்க�கபப்த�ைல, அல்�, 

த�ைிசாரநைக ்டடண�களக �றிதைக ்பஸக்ளக

ெகா்பப��கை்டகெசய�பபட்ளள�. 
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ந்னகளகெைாடரபாககசர�்ச 
 
ைக�பபடடக வ��பப்களக மற்�க வ�ஸ்�ானக
வ��பப்கக��க இ்டே�க சர�்சக ஏறப்வ்ைக
பண��ாளரகளக ைவ�ர�கக ேவி்�. ைவ�ர�கக
 ்�ாைகசர�்சகளகஏறப்�கநி்்கேைானறிகால, 
அ்ைக ை�ரபபைறகாகக வழிகாட்ை்்பக ெபற்�க
ெகாளவ�டன, சர�்ச்�க ஏறப்தை�்்�க
ப்வரதை்ககளக மற்�க உற�களக �றித�க
 �்ம�ாககெை்வ��ககேவி்�. 
 

வ�ஸ்�ானக சாரபாகக ேமறெகாளளபப்�க நம�க

நடவ்�்ககள�லக பண��ாளரகளக ச்�ாகக

கண�ப்க்ளக ப�னபற்வ�டனக நடத்ைக வ�ைிகளக

 �்ம�ாககப�னபறறபபடகேவி்�. நி்வகதைிற�க

ெவள�ே�க நம�க நடவ்�்ககளக வ�ஸ்�ா்கக

மறறவரகளக பார���க வ�ைதைிலக ைா�கத்ைக

ஏறப்த��க சனப்ைக சபேபா��க நி்கவ�லக ெகாளளக

ேவி்�. நி்வகதைிறேகாக அல்�க நம�ேகாக

பாைகத்ைக ஏறப்த��க ெச�லபா்கள,  ைம்களக

அல்�க வ��பப்களக ைவ�ர�கபபடக ேவி்�. மிகக

 �கி�மாகக நி்வகத்ைக க்்ம�ாகக பாைி���க

ேைாறற�கெகாிடகெச�லபா்கள, நம�கேநா�கதைிலக

�்�கி்�க ெச�லபா்கள, வ�ஸ்�ாக�னக சிறநைக

வ��பப்கக��க பாைிப்க ஏறப்த��க ெச�லகளக

கி்பபாககைவ�ர�கபபடகேவி்�. 

 

நம�க நி்வதைினக வ��பபதைிலக சர�்ச்�க

ஏறப்தை�்்�கசி்கஉைாரண்களக்க 

 

• ேபாட்க நி்வக�, வா்�்க�ாளர, 

வ�க�ே�ாகஸைரக அல்�க வ�ஸ்�ா்டனக

்ாபக ேநா�கத�டனக வரதைக�க ெசயத�க

நி்வகதைிலக 2.5 சைவ�கிைதைிற�க ேமலக நிைிக

மரவ�கெகாி்�பப�. 

• உறவ�கரக  �கி�க ெபா்பப�லக உளளக

நி்வக�க அல்�க ெரா�கக ்ாப�க உளளக

நி்வகதைினக பண�க்ளக அ�டேசாரசி்க

ெசயைல 

• ேபாட்க நி்வக�, வா்�்க�ாளர, 

வ�க�ே�ாகஸைரக அல்�க நி்வகத�டனக

வரதைகதைிலக �்பட்ளளக நி்வகத�டனக

மே்ாச்க, நிரவாக�க அல்�க பண�க உற�க

்வதைி�பப� 

• வ�ஸ்�ானக உ்்மக ெகாி்ளளக ெசாத�க

அல்� உ்்மகெகாளளகவ���்�கெசாதைினக

உ்்ம்�க்க�கபப்த�வ� 

• வ�ஸ்�ா்டனக வரதைக�க ெசயபவரகள, 

அல்�க ெசய�க வ���்கிறவரகள�டமி�ந�க

அைிகக மைிப்க மி�கக அனபள�ப்கள, 

ெபா��ேபா��களக அல்�க இைரக

ச�்கக்ளக ஏறப�க (அைிகபடசமாகக 50 

டா்���கேமலகஉளள்வ) 

• இதை்க�க நபரகள�டமி�ந�க உ்கக�ேகாக

அல்�க உ்களக �்�பதைிறேகாக ெரா�க�, 

ெபா�ளகஅல்�கேச்வ��லகைளகப், கடனக

அல்�க hமானகச�்ககெப்வ� 

• ப�ண�, வ�்ைி��லக ை்�ைலக அல்�க இ�க

ேபானறவற்�காககெச்்வபகெப்ைல 

• அனபள�ப்கள, ெபா��ேபா��கஅல்�கஇைரக

ச�்கக்ளகேகா�ைல 

• சநைக வ�ைமாகக வ��க வநேைாரக

ெபா��ேபா�� 

 
அனபள�ப்களக மற்�க ெபா��ேபா��க ெைாடரபாகக

வா்�்க�ாளரக மற்�க வ�க�ே�ாகஸைரக ெகாள்கக

பறறிக பண��ாளரகளக ெை்ந�க்வதைி��கக ேவி்�க

சனப�டனக அநை�க ெகாள்கக்ளக ப�னபறறிக நட�கக

ேவி்�. நி்வக்களாலகஏறபா்கெசய�பப்�கசி்க

ெபா��ேபா��களக வ்ி்ம�ாகக பண�க உற்வக

ஏறப்த�வைறகாகக நி�ா�மாகக வழி ்றக சனப்ைக

வ�ஸ்�ானக அ்க்க்�கிற�. வரதைக�க ெைாடரபாகக

ெபா��ேபா��ககளக சடட�ரவமாகைாக��, 

நி�ா�மாகைாக��, சபேபாைாவ�க ஒ�க  ்றக

ந்டெப்வைாக��க நி�ா�பப்தைபப்வைாக��க

இ��கக ேவி்�க சனப்ைக நி்கவ�லக ெகாளள��. 

வரதைகக உற��காகக நி�ா�மாகக மைி�க உண�க

வ��ந�கஅல்�கஇர�கஉண�கவ��ந�, சபேபாைாவ�க
ஒ�க  ்றக இ�நைாலக அ�க ெபா�வாகக ஏற்�க

ெகாளளதை�க�. மகாலக வ�க�ே�ாகஸைரக ஒ�வரக

�றிபப�டடக ேைைிகள�லக நடத��க வ��ந�களக

ஏறகதை�கைல். வ�்ள�ாட்பக ேபாட்க ஒன்�காகக

ச்சனக்�ெகட்டகெபற்�கெகாளவ�கஏறகதை�கைல்க

சனறக ேபாைி��க இ�ேபானறக நிகக�கக��க

சபேபாைாவ�க ஒ� ்றக அ்ழப்க வ�்�கபப்வ�க

ஏறகதை�கைா��. ம�பாகக அனபள�ப்களக

ெப��பா்ாகக நா்கள�லக அ்மைி�கபப்வைில்். 

ஒ�க அனபள�ப்க அல்�க சாைக�க ஏற்�க

ெகாளளதை�க�ைாகாக சனப��, ெபா��ேபா��க

அனபள�ப்க ேபானற்வக �றிதைக சநேைக�க ச�நைாலக

சடடத�்ற��லகேகட்�கெகாளளகேவி்�. 
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நி�ா�மாககவரதைக�கமற்�கேபாட் 
 
நா�க க்்ம�ாகக ேபாட்��ட்க நி�ா�மாகக
வரதைக�க ேமறெகாளளக ேவி்�. ரகசி�மாகக
ைகவலக்ளக ைி்தைல, ைி�்ைல, ம்றதைலக
அல்�க ைவறாகபக ப�னப்த�ைல, ைவறாகக
்்ந�ெகாளகைலக மற்�க நி�ா�மறறக
ந்ட ்றகளக �்�க நி�ா�மறறக ப�னக்ளக
அ்டவ�கைவ�ர�கபபடகேவி்�. 
 

வ�ஸ்�ானக ெகாள்கக மற்�க ந�ப��்கக வ�ேராைக

சடட்கள, வ�்்கநிரண��, நி�ா�மறறகேபாட்கஅல்�க

நி�ா�மறறகைா�க்க்ளகஏறப்த��கசநைெவா�கெச�ல, 

அல்�கேபாட்்�ககட்பப்த��கெச�லகக��கை்டக

வ�ைி�கிற�. சடடவ�ேராைமாகக  ்ற��லக

ேபாட்�ாளரகள�னக ைகவலக்ளக ெப்ைலக அல்�க

சாைக்க்ளபக ெப்ைல மகி�்வக ை்டக

ெசய�பபட்ளள�. ந�ப��்கக வ�ேராைக சடட்களக மாறலக

மற்�க வ�ஸ்�ானக ெகாள்க��க சைிராகக

நடவ்�்ககள�லகசி்கவ�மா்க 

 

• வ�்்கள, ெச்�கள, உறபதைிகமடட்கள, ஏ்�க

அல்�க ஏ்க ந்ட ்றகள, ப�ராநைி�்கள, 

ஏற்மைிக அல்�க இற��மைி��லக உளளக

வ்ர�்றகள, வ�க�ே�ாகக வழி ்றகளக

அல்�க வா்�்க�ாளரகளக பறறிக ேபாட்க

நி்வக்ககடனகவ�வாைிதைல 

• ஒ�க ெபா�்ளக �றிபப�டடக அல்�க அைற�க

ேம்ாககவ�்்��லக வ�றப்கக ெசய�கஅல்�க

�தை்க�க வ�்வைிலக வா்�்க�ாளரகள�னக

ை�ைி��கவ்ர�்றகநிரண��தைல 

 

ந�ப��்கக வ�ேராை�க மற்�க நி�ா�மாகக வரதைகக

ப�ர�ச்ககளகமிக��க�ழபபாகைா��. சநைெவா�கெச�லக

அ்மைி�கபபட்ா�கசனப��கச�க ்ற�றற�கசனப��க

ேவ்ப்தைிபக பாரபப�க மிக��க ்்�கமாகைாகக

இ����க சனப�டனக அைறகாகக சநi;ை�க கடட்மப்பக

சாரநைி��ககேவி்�. சநைெவா�கை�ணதைிலகசநேைக�க

ச�நைா��க ை��க ெசய�க சடடத�்ற்�க ெைாடர்க

ெகாளள��. 

 

 

 

 

 

சரவேைசகவரதைக�கமற்�கஅர�க
கட்பபா்கள 
 
வ�ஸ்�ாக�னக ஏெ ிடகளக மற்�க ப�ரைிநிைிகளக

உளள�டடக அ்கத�க பண��ாளரகக�, வ�ஸ்�ானக

வரதைக�க ெசயத�க நா்கள�லக உளளக அ்கத�க

சடட்கக���, அவ�்க மற்�க �ன்்தை���க

சைிராககசடட்கக���, �ழந்ைதகெைாழி்ாளரக மற்�க

ெகாதை்்மகக��க சைிராகக சடட்கக���க உடபட்க

ெச�லபடகேவி்�. 

 

அர�கஅல்�கசரவேைசகவரதைககசந்ைகள�லக�்பட்ளளக

நபரகளகசைிரெகாளளகேவி்�கமிகக �கி�கசடட்கள�லக

ஒனறாகக அனக��க ஊழலக ந்ட ்றகளக சடட�க

(சஃபசிப�ஏ) உளள�. வ�ஸ்�ானக வரதைக�க

ெசயத�உ்கிலக சநைெவா�க நாட்��க உளளக

வ�ஸ்�ாக�னக அ்கத�க பண��ாளரகளக அல்�க இைரக

ப�ரைிநிைிகக��க சஃபசிப�ஏக சடட�க ெபா�ந��. அர�க

 ன்்்மக ெப்வைறகாகக ெவள�நாட்க அைிகா்கள, 

அரசி�லக கடசிகளக அல்�க அரசி�லக பைி�காகக

ேவடபாளரகக��கச�்ககளகஅல்�கபண�கெகா்பப்ைக

சஃபசிப�ஏக ை்டக ெசயகிற�. இநைக ை்ட�ாக�க ெரா�க�க

மட்மினறிக சநைெவா�க மைிப்மி�கக ச�்கக்ளக அர�க

அைிகா்கக��க மட்மினறிக அவரகள�க ப�ரைிநிைிகளக

அல்�க �்�பக உ்பப�கரகக��க அள�பப்ைத�க ை்டக

ெசயகிற�. வ்ர�்�கபபடடக சி்க �றிபப�டடக

சநைரபப்கள�லக அர�க ேச்வக்ளபக ெபறக சடடபைி�ாகக

நி�ா�மாகக கடடண்க்ளக ெச�த�வ�க சஃபசிப�ஏக

சடடதைிற�கசைிராகைாககஇ��கா�. 

 

.இதை்க�ககடடண்களகசடடபைி�ாகைாக��, மரபாக��, 

வ�ஸ்�ானக வரதைக�க ெசயத�க ஒ�க நாட்லக

இ�நைா��, அதை்க�க ெச�லக்ளக சடடதக �்ற��னக

ஒப்ை்்பக ெபறாமலக ெசய��்டா�. வ�ஸ்�ானக

பண��ாளரகளக அல்�க இைரக ப�ரைிநிைிகளக அனபள�ப்கள, 

அரசி�லக அல்�க அற�கடட்ளக நனெகா்டக்ளக அர�க

ப�ரைிநிைிகளக அல்�க ெவள�நாட்க அைிகா்கக��க

அள����க ேபா��க சடடத�்ற��னக ஒப்ை்்பக ெபறக

ேவி்�. 

 

வ�ஸ்�ானக ெச�லபட�க்்�க சி்க நா்கள�லக பலேவ்க

சடட்களக அைனக ெபா�டக்ளக ஏற்மைிக ெசயவைற�க

கட்பா்களக வ�ைி�கினறக. சநைக ஒ�க ்ைி�க நாட்��க

வரதைகதைிறகாகக ்்ழத�க  ன்க சடடத�்றதடனக

மே்ாசி�ககேவி்�. 
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ெைா�ப் 

ேநர்மக சனப�க ச்�ாகக ெச�லக்ளக ெசயத�க

நபரக்ளபகபறறி��கயகைக�பபடகமைா�்களகஅல்�க

சடடதைிே்ாக இநை�க ெகாள்க��ே்ாக

உளளவறறி்ி�ந�க சாைகத்ைக ச்த��க ெகாி்க

மறறவரக்ளக பாராட்வ�க அல். இநை�க

ெகாள்கக்ளக க்டபப�்பப�க மட்மினறி, அ்ைபக

பா�காபப�க யக நி்வகதைினக நடத்ைக ைரதைிற�க

சைிராகக சர�்சகளக ேைானறிகாே்ாக அல்�க

ப�ர�ச்ககஏறப்�கநி்்கேைானறிகாே்ாகஅ�கபறறிக

ேகளவ�க ச�ப்வ�டன, அ்ைக ெை்வ��கக ேவி்�க

சன்�க சைிரபார�கபப்கிற�. இநை�க ெகாள்கக

மாறபப்வைாகக சநேைக�க ெை்வ�பபவரகளக

வ�ஸ்�ாக�னக வரதைகக மரவத்ைக நி்றேவறறக

ேம��க மைர�க அள�பப�டன, வ�ஸ்�ா்கக ஒ�க

ேநர்ம�ாகக நி்வகமா�கக அநைக நி்வக�க

உ்ைி�ி்ளள்ைக ெபா�ம�களக க��வ்ைக

உ்ைிபப்த�கினறகர. 

 

சடடபைி�ாகக மற்�க ேநர்ம�ாகக வரதைக�, நிைிக

அறி�்ககள, கண�க்ட்க ந்ட ்றகள, உளக

கட்பபா்களக அல்�க ைண��்ககளக ெைாடரபாகக

கவ்்களக உடக்�ாகக ெை்வ��கபப்வ்ைக

வ�ஸ்�ானக ஊ��வ��கிற�. இதை்க�க ைகவலகளக

மற்�க கவ்்க்ளக ெை்வ�பபவரக்ளக பா�காபப�க

வ�ஸ்�ாக�னக ெகாள்க�ா��. ரகசி�மாக��, �ாரக

சன்க ெை்�ாைவ்க��லக ைகவலக்ளத�க

கவ்்க்ளத�க ெை்வ����க  ்றகளக க்ேழக

வ�வ்�கபபட்ளளக. 

 

நி்வகதைினக நிரவாகிகள, அைிகா்களக மற்�க உ�ரக

மடடக நிரவாகிகள, வ�ஸ்�ானக இ���கரக ��க

உ்பப�கரகளக சகக அ்கத�பக பண��ாளரகக�க

இநை�க ெகாள்க��க ஏறறப்க ெச�லபடக ேவி்�க

சகக சைிரபார�கபப்கிற�. ெகாள்க��லக

�றிபப�டபபட்ளளகநடத்ைகைரகவ�ைிகக��க ரணாகக
ெச�லப்ேவாரக மா�க ஒ�்�க நடவ்�்கக

ச்�கபபட்கஅவரகளகபண�கந��க�கெசய�பப்வாரகள. 

ேம��, ேை்வக ஏறபடடாலக நி்்க�க உ்�க

அ்மப்கக���கஇ்ை ெை்வ����. 

 

இநை�க ெகாள்க��க  ரணாகக ெச�லபடக ேவி்�க

அவசி��கஏறபட்�பபைாகக ந�்களக ந�ப�கால, அநை�க

�கநி்்்�க வ�ள�கிக உ்�க வழிகாட்ை்்பக ெபறக

ேவி்��கஉ்களககட்ம�ா��. 

 

இநைக நடத்ைக வ�ைிக்ளக ப�னபற்வ�க ெைாடரபாகக

ேகளவ�களக அல்�க சநேைக்களக இ�நைாலக

பண��ாளரகளக அ��றித�க ேம்ாளரகள, மக�ைக வளக

ேம�பாட்த�்றக அல்�க சடடதக �்றதடனக

மே்ாசி�ககேவி்�. 

 

வ�ஸ்�ாக�னக நடத்ைக வ�ைிகளெைாடரபாகக

ேகளவ�களக அல்�க சநேைக்களக இ�நைாே்ாக

அல்�, நிரவாக�, மக�ைகவளத�்றகஅல்�கசடடதக

�்றதடனக மே்ாச்கக நடதைித�க ை�ர�க

கி்ட�காமலக இ�நைாே்ாக அல்�க இநைக ெைாடர்க

வழி ்றகளக �றித�க கவ்்க ச�நைாே்ா, 

வ�ஸ்�ாக�னகஇ���கரக��வ�லகஉளளகைண��்கக

���டனக ெைாடர்க ெகாளளக உ்களாவ��க

 ாட்்னகெைா்்ேபசிகஉளள�. 
 

 

இநை�கெகாள்ககநி்வகதைினகவரதைக�கநடத��கவ�ைி ்றகளகமற்�கநடத்ைகவ�ைிகளகமகி�வற்றக
நி்�ார�கஸடா�கச�ஸேசஞ�கமற்�கசாரேபனஸகம�்ிகவ�ைிக 2002-��கஉடபட்கஉ�வா�கபபட்ளள�. 
இ�க அ்கத�க இ���கரகளக மற்�க பண��ாளரகளக (அைிகா்களக உடபட) ேநர்ம�ாக��, 
சடடபைி�ாக��க ெச�லப்வ்ைக ேம�ப்த�வைறகாகக வ்வ்ம�கபபட்ளள�. இ���கரகளக மற்�க
ெச�லகஅைிகா்கக��கஇநை�கெகாள்க��்ி�ந�கவ�்��கஅள��ககேவி்�கசனறாலகஅ�கஇ���கரக
��வாலக மட்ேமக  ்த�. இதை்க�க வ�்��க அள��கபபடடாலக அ்ைக அ�க ெைாடரபாகக சடட்களக
மற்�கஅல்�கஸடா�கச�ஸேசஞ� வரன ்ற��னகக்ககப்�ைாரரகள�ட�கெை்வ��கபபடகேவி்�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



ெகாள்ககமாறலகளகஅல்�கமாறலகளக�றிதைகசநேைக்களகஅநைநைகநாட்லகஉளளகஉ்�க

நடத்ைகவ�ைிகள�னக்ககெை்வ�கபபட்ா�. 

 

சர்வேச கட்டணமில்லவசே்கவ (ITFS) 
ந்� ெே்ேலவபசம எண ெண்ழம 

அரெ ன்கா 0-800-444-8084 ம்கி்� 

அரெ ன்கா 0-800-555-0906 ஸபாக��, ம்கி்� 

மஸைிேர்ி�ா 1-800-339276 ம்கி்� 

ெபல ி�� 0800-77004 ப�ெரஞ�, ட��, ெ ரமன, ம்கி்� 

ப�ேரசில 0800-8911667 ேபார��க்ஸ, ஸபாக��, ப�ெரஞ�, ம்கி்� 

ச்காக(வட��) 10-800-712-1239 மநைா்ன, ேகனடக �ஸ, ம்கி்� 

ச்காக(ெைற�) 10-800-120-1239 மநைா்ன,ேகனடக �ஸ, ம்கி்� 

ெச�க�்�ர� 800-142-550 ம்கி்� 

ப�ரானஸ 0800-902500 ப�ெரஞ�, ம்கி்� 

ெ ரமக� 0800-1016582 ெ ரமன, ம்கி்� 

 ா்கா் 800-964214 ேகனடக �ஸ, மநைா்ன, ம்கி்� 

 ்ேக் 06-800-17199  ்ேக்�ன, ம்கி்� 

இநைி�ா 000-800-100-1071 ம்கி்� 

இநேைாேகசி�ா 001-803-011-3570 இநேைாேகசி�ன, ட��, ம்கி்� 

இநேைாேகசி�ா 007-803-011-0160 இநேைாேகசி�ன, ட��, ம்கி்� 

 பபானகெ 5 0066-33-11-2505 ம்கி்� 

 பபானகெ ப� 00531-121520  பபாக�ஸ, ம்கி்� 

ெகா்�ாக(ெைற�) 00798-14-800-6599 ெகா்�ன, ம்கி்� 

ெம�சிேகாக(ச�1-ச�5) 001-866-737-6850 ம்கி்� 

ெம�சிேகா 001-8008407907 ஸபாக��, ம்கி்� 

ப�்ிப்பனஸ 1-800-1-114-0165 ஃப�்ிபப�ேகா, ம்கி்� 

ேபா்ந� 0-0-800-1211571 ேபா்ி�, ம்கி்� 

ேபார��கல 8008-12499 ர��ன, ம்கி்� 

ர��ா 8-10-8002-6053011 ம்கி்� 

ஸே்ாேவகி�ா 0800-001-544 ம்கி்� 

ெைற�கமபப்�கா 080-09-92604 ஸபாக��, ம்கி்� 

ஸெப��ன 900-991498 ஸவ �் �, ஃப�னக��, ம்கி்� 

ஸவ �டன 020-79-8729 ம்கி்� 

ைாய்ாந� 001-800-12-0665204 ஸபாக��, ம்கி்� 

த்கெடடககி்ட� 08-000328483 ம்கி்� 

ெவக�க�்ா 0800-1-00-4586 ஸபாக��, ம்கி்� 

ஏ�லஅணடல�லவநே�லெே்்ரட 

ந்� ெே்ேலவபசமலஎண வ்்�க்ல பப�ல

  

ெண்ழம 
ெமாரா�ேகா 002-11-0011 855-266-7041 ம்கி்� 
���கி 0811-288-0001 855-266-7041 ம்கி்� 
    
ந்� ெே்ேலவபசமலஎண ெண்ழம 
ககடா 855-266-7041 ம்கி்� 
ப�்ரேடாக்ேகா 855-266-7041 ம்கி்� 
அெம்�கா 855-266-7041 ம்கி்� 
 
* வட��கச்கா்வகஉளளட�கி�்வக - ெபய ி், ைி�ான ின,  �் ி�ர் ி�ா், ்ிே�ாக�், சானடா், சான(1)சி,  ிப�, 

ே கானகமற்�கஇனகரகம்ேகா்ி�ா 

** ெைற�கச்கா்வகஉளளட�கி�்வக- ச்காய,  ி�ா்�, ெ  ி�ா், அன ஹய, ஃ் ி�ான,  ி�ா்சி,  ிதப�,  ஹகான, 

�வா்டா், �வா்சி, ் கன, சி்கி், சி��வான, தனகான, ைிெபதைனகாடசிக ப�ைி, சான(3)சி, கன�, கி்காய, 

நி்சி�ா, சி் ி�ா்கமற்�கைனகாடசிகப�ைி 

இ்ண�வழி��லகெை்வ��க, வ� ��கெசய���க:  www.visteon.ethicspoint.com 
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