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நமது தை்ை்மச் நெயல 
அதைிகைரரியிடமிருந்து ஒரு நெயதைி

அன்புள்ள குழு உறுப்ினர, 

Endo International plc மற்றும அதைன் து்ை நிறுவனஙகை்ளில (Endo), அதைிகை்டெ கைவனததுடன் 
நெனரிக மற்றும விநெட ப்ரணநடட மருந்துகைள தையரரிபபு நிறுவனமரகை இருப்தைற்கைரகை நரம 

்கைிரந்துநகைரளளும நதைர்ைநநரககுப ்ரர்வயரல உந்தைப்டுகைிநறரம. இதைன் மூைம, நரம 
புதைிய மருந்துகை்்ள உருவரககுதைல, உற்்ததைி நெயதைல, ெந்்தைப்டுததுதைல ஆகைியவற்றில 
ெிறப்ரகை நெயலபுரிந்து, நதை்வயிலிருககும நநரயர்ளிகைளுககு உயரதை்மரன மருந்துகை்்ள 
அ்ளிததுவருகைிநறரம.

நமது ைடெியத்தை அ்டவதைற்கைரகை, மரியர்தை, நம்ிக்கை, நநர்ம ஆகைிய நமது வழிகைரடடும 
நகைரட்ரடுகை்்ளப ்ி்தைி்லிககும ஒரு வழியில நமது ்மய மதைிபபீடுகை்ளின்்டி வரழவதைன் மூைம 

நரம இன்்றய ெந்்தையிடததைில ஒரு ந்ரடடிரீதைியரன ெரதைகை நி்ை்யத தைககை்வததுகநகைரள்ள 
நவணடும - இதுதைரன் Endo ்ர்தை்ர்தை. 

நமது நற்ந்யர - ஒரு நிறுவனம என்ற மு்றயில, தை்ைவரகைள என்ற மு்றயில, தைனிந்ரகைள 
என்ற மு்றயில - என்்து அறம குறிததை நமது அணுகுமு்ற்யப ந்ரறுதநதை இருககைிறது. 
இன்்றய இைககைச் சூழநி்ை மிகைவும நவகைமரகை மரறககூடியதைரகை உள்ளது மற்றும 
நன்நனறிககும இைககைததைிற்குமரன நமது கைட்மப்ரடு கைடடரயம ஊெைரடரமலும, 
நெயலூககைததுடனும, வியூகைததுடனும இருககைநவணடும, ஏநனன்றரல ஒழுஙகுமு்ற 
வரரியஙகை்ளின் மற்றும ந்ரதுமககை்ளின் எதைிர்ரரபபுகைள நமம்டடுகநகைரணநட உள்ளன. 

நீஙகைள ெரியரன முடிவுகை்்ள நமற்நகைரள்ள உதைவும வ்கையில Endo-வின் நடத்தை நநறி 
(“நமது நநறி”) வடிவ்மககைப்டடுள்ளது. உறுதைியரன, அறவழியிைரன முடிநவடுததைலதைரன் 
நரம நதைரழில நடததும மு்றயின் அடிததை்ளமரகும. மரியர்தையுடனும, நம்ிக்கையுடனும, 
நநர்மயுடனும நெயல்டுவது நமது வியூகைததைிற்கு மிகைவும முககைியமரன்வயரகும மற்றும 
நமது ைடெியத்தை அ்டவதைற்கு இன்றிய்மயரதை்வயரகும. நரம நமது சுகைரதைர் நை 
வரடிக்கையர்ளரகைள, நநரயர்ளிகைள, ஒழுஙகுமு்றயர்ளரகைள, ்ஙகுதைர்ரகைள ஆகைிநயரரின் 
நம்கைததைன்்ம்யயும நம்ிக்கை்யயும ந்ற்றுக கைரப்ரற்ற Endo ்ர்தை்ர்தை உதைவுகைிறது. 

ஒரு Endo ஊழியர என்ற மு்றயில, நம வரடிக்கையர்ளரகைள, நைமந்ைல ெமூகைம, 
நநரயர்ளிகைள, ஒழுஙகுமு்றயர்ளரகைள, ்ஙகுதைர்ரகைள, நரம ்ைிபுரியும, வரழும இடததைிலுள்ள 
ெமூகைஙகைள ஆகைிநயரரிடம நமககுள்ள அறப ந்ரறுபபுகை்்ள நரம ந்ணுவ்தை உறுதைி 
நெயவதைற்கைரகை, நீஙகைள நமது நநறி்ய மீள்ரர்வயிடடு அதைன் எலைர அமெஙகை்்ளயும 
கை்டப்ிடிககை நவணடும. நமது நநறி நம வழிகைரடடும நகைரள்கைகை்்ள மடடுமின்றி 
அறவழியிைரன நடத்தை உள்ள நிறுவனம என்ற நமது நற்ந்ய்்த தைககை்வககை உஙகைளுககு 
இருககும தைனிப்டட ந்ரறுபபு்ட்ம்யயும ்ி்தைி்லிககைிறது. 

உஙகைள உண்மயுள்ள, 

Blaise Coleman  
தை்ைவர மற்றும தை்ை்மச் நெயல அதைிகைரரி 
Endo International plc
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Endo-வின் தை்ை்ம இைககை 
அதைிகைரரியிடமிருந்து ஒரு நெயதைி

அன்புள்ள குழு உறுப்ினர,  

இன்்றய இைககைச் சூழல, மரற்றஙகைள மிககைதைரகை இருககைிறது. ஒழுஙகுமு்ற அ்மப்ினர, மககைள 
ஆகைிநயரரின் எதைிர்ரரபபுகைள நதைரடரந்து அதைிகைரிததுவரும இந்தைச் சூழலில தைரரமீகைம மற்றும இைககைம 
நதைரடர்ரன நமது அணுகுமு்றயும நி்ையரனதைரகை, முன்முயற்ெி ெரரந்து மற்றும வியூகைம ெரரந்து 
இருககைநவணடும. நமது நற்ந்யர - ஒரு நிறுவனம என்ற மு்றயில, தை்ைவரகைள என்ற மு்றயில, 
தைனிந்ரகைள என்ற மு்றயில - என்்து அறம குறிததை நமது அணுகுமு்ற்யப ந்ரறுதநதை இருககைிறது. 

மரியர்தை, நம்ிக்கை, நநர்ம ஆகைிய வழிகைரடடுக நகைரட்ரடுகை்்ள நமது அன்றரட நடவடிக்கைகை்ளில 
்ின்்ற்ற நமககு உதைவும வ்கையில Endo-வின் நடத்தை நநறி உருவரககைப்டடிருககைிறது. நமது நடத்தை 
நநறியின் அடிப்்டயில தைரரமீகை ரீதைியரகை முடிவுகை்்ள எடுப்துதைரன் நமது நவற்றிககு அடிததை்ளம. நமது 
நிறுவனம முழுவதைிலும விதைி இைககைம மரறரதை அணுகுமு்ற்ய அது வி்்ளவிககைிறது. 

ஒரு Endo ஊழியர, அதைிகைரரி, இயககுநர அலைது முகைவர என்கைிற வ்கையில இதைில உஙகைளுககைரனது என்ன? 

முதைைரவதைரகை, தைனிப்டட மு்றயில ந்ரறுபந்ற்றுகநகைரளளுஙகைள. அது உஙகைள நெயலகைளும முடிவுகைளும 
நமது நடத்தை நநறிநயரடும, உஙகைள ்ைிககுப ந்ரருந்தும நிறுவனக நகைரள்கைகைந்ளரடும ஒததுபந்ரகைச் 
நெயயும. இ்ணடரவதைரகை, உஙகைள நவ்ையின் ஒவநவரரு அமெததைிலும - குறிப்ரகை குழுககைளுககு அலைது 
கூடடுச் நெயல்ரடடுச் சூழலகைளுககு தை்ை்ம தைரஙகுமந்ரது அலைது அவற்றில ்ைியரற்றுமந்ரது - தைரரமீகை 
நடத்தை ெரரந்தை கைைரச்ெர்ம ஒன்்ற உருவரககைி ஊககைப்டுததுஙகைள. மூன்றரவதைரகை, ெரியரன நெய்ைச் 
நெயவது நதைரடர்ரகை ஏநதைனும நகைளவிகைள இருந்தைரல, உரிய விதைிகை்்ள அறிந்துநகைரளளுஙகைள அலைது 
வழிகைரடட்ை நரடுஙகைள. இறுதைியரகை, நமது நடத்தை நநறி, மதைிபபீடுகைள, அலைது நிறுவனக நகைரள்கைகைளுககு 
இ்ெவற்ற மு்றயில ஏநதைனும நடந்தைிருககைைரம என்று உஙகைளுககுத நதைரியவந்தைரல - மரியர்தை குன்றரதை 
வ்கையிலும உரிய மு்றயிலும - அ்தைப ்ற்றி நவ்ளிப்்டயரகைப ந்சுஙகைள. 

தைரரமீகைமரன, இைககைமுள்ள, நீடிதது நிற்கைிற வ்கையில நமது வியூகைத நதைர்ைநநரக்கையும நதைரழில 
இைககுகை்்ளயும அ்டய நமககு உதைவககூடிய, நிறுவனம முழுவதைிலும ெிறப்ரகை நெயல்டககூடிய ஓர 
இைககை தைிடடத்தை நி்ைநரடடுவநதை நமது து்றயின் குறிகநகைரள ஆகும. நதைரழில நடத்தையின் நதை்ளிவரன 
விதைிகை்ளின் அடிப்்டயிலும ்யிற்ெி, கைலவி, நதைரடரபுறுததைல ஆகைியவற்்றத நதைரடரந்து ்யன்்டுததுவதைன் 
அடிப்்டயிலும தைிடடததைின் வி்்ள்ய்ன மதைிப்ிடவும நமம்டுததைவும அ்தைக கைணகைரைிப்தைன் 
அடிப்்டயிலும நமது விதைி இைககைத தைிடடம அ்மந்தைிருககைிறது. Endo ஒரு நவ்ளிப்்டயரன 
கைைரச்ெர்ததைில ்ற்றுறுதைி நகைரணடிருககைிறது. கைவ்ை ஏற்்டுத்துகைிற நி்ை்மகை்்ளப ்ற்றி, ்கைெியமரகைவும 
ந்யரச்சுடடரநி்ையிலும, ்ழிவரஙகைப்டுநவரம என்கைிற அச்ெமிலைரதை வ்கையில நதைரிவிப்தைற்கு நதை்ளிவரன 
வழிகை்்ள அது நகைரணடிருககைின்றது. 

நீஙகைள நதைரிந்துநகைரணடரகை நவணடிய ஒவநவரரு நகைரள்கையும அடஙகைிய ஒரு விரிவரன ்டடிய்ை 
அ்ளிககும நநரககைில நமது நடத்தை நநறி உருவரககைப்டவில்ை; மரறரகை, இது உஙகைள தைினெரி 
நடவடிக்கைகைளுககைரன தைரரமீகை தைி்ெகைரடடிநய ஆகும. நநறி மடடுமின்றி, உஙகைளுககு உதைவுவதைற்குப ்ை 
ஆதைர்ஙகைளும அததுடன் வழிகைரடடும நகைளவி-்தைிலகைளும இருககைின்றன. நம்ிக்கைககுரிய கூடடரண்மகைள 
மற்றும ்்ஸ்் மரியர்தை ஆகைியவற்றின் அடிப்்டயில தை்ை்மததுவத்தையும, ஆதைர்ஙகை்்ளயும, தைீரவு 
கைரணுதைல நநரககைி்னயும அ்ளிககை நமது து்ற ்ரடு்டுகைிறது. 

எழுததுபபூரவமரன நநறி அலைது நகைரள்கை இருப்தைரநைநய ெடடம அலைது தைரரமீகை முடிநவடுததைலுடன் 
அது இைககைததுடன் இருககும என்று உததை்வரதைமில்ை. நம ஒவநவரருவருககும ஒரு தைனிப்டட நெரந்தை 
ந்ரறுபபு உணடு. மரியர்தை, நம்ிக்கை, நநர்ம ஆகைியவற்றுடன் நெயல்டுதைல: இது ஒவநவரருவரின் 
ந்ரறுபபு. Endoவின் ்ர்தையுமகூட. 

உஙகைள உண்மயுள்ள, 

Susan Williamson 
மூததை து்ைத தை்ைவர மற்றும தை்ை்ம இைககை அதைிகைரரி 
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ந்ரரு்ளடககைம

Endo நடத்தை நநறி என்்து ஒரு நவ்ை ஒப்ந்தைம அலை. இநதை நடத்தை நநறி உள்ட, தைன் விதைி இைககைத தைிடடததைின் எந்தை அமெத்தையும 
முன் அறிவிப்ின்றி மரற்றும உரி்ம Endoவுககு உள்ளது. இந்தை நநறிமு்றகைளுககும ஒரு நிறுவனக நகைரள்கைககும இ்டயில ஏநதைனும மு்ண 
இருந்தைரல, தைற்ந்ரது ந்டமு்றயில உள்ள நகைரள்கைநய தைீரமரனமரனதைரகும.

நமது நநறி்யப புரிந்துநகைரளளுதைலநமது நநறி்யப புரிந்துநகைரளளுதைல
6 ஒவநவரருவரிடமிருந்தும எதைிர்ரரககைப்டுவது என்ன
7 நமது தை்ைவரகை்ளிடமிருந்து எதைிர்ரரககைப்டுவது என்ன

உஙகைள தைரரமீகை தைி்ெகைரடடி்யப ்யன்்டுததுதைலும உஙகைள தைரரமீகை தைி்ெகைரடடி்யப ்யன்்டுததுதைலும 
வழிகைரடட்ை நரடுதைலுமவழிகைரடட்ை நரடுதைலும
9 வழிகைரடட்ை நரடுவதைற்கைரன ஆதைர்ஙகைள

கைவ்ைகை்்ளத நதைரிவிததைலகைவ்ைகை்்ளத நதைரிவிததைல
11 ஒரு கைவ்ை்ய எழுபபுவது எப்டி
11 ந்யரச்சுடடர்மயும ்கைெியககைரபபும
12 ெரததைியமுள்ள ்ி்ழநடத்தை நதைரடர்ரன புைனரயவுகைள
12 ்ழிவரஙகைர்மக நகைரள்கை
12 ஒழுஙகு நடவடிக்கைகைள
12 Ethics Hotline

Endoவும சுகைரதைர் நைச் ெமூகைமுமவும சுகைரதைர் நைச் ெமூகைமும
15  நலை இயககை ந்டமு்றகைள
16   நமது தையரரிபபுகை்ளின் ்ரதுகைரபபு, ்ைிச்நெயல்ரடு, தை்ம 

ஆகைியவற்்றக கைணகைரைிததைல
17  நமது தையரரிபபுகை்்ள ஊககைப்டுததுதைல
18   சுகைரதைர் நைத நதைரழிலமு்றயர்ளரகைளுடனும சுதைரதைர் நை 

நெ்வ வழஙகுநரகைளுடனும ஊடரடுதைல
19 அ்சு நெரதை்னகைளும நகைரரிக்கைகைளும

நமது வரடிக்கையர்ளரகைள, ெப்்ளயரகைள, அ்சு அதைிகைரரிகைளநமது வரடிக்கையர்ளரகைள, ெப்்ளயரகைள, அ்சு அதைிகைரரிகைள
22 ந்ரடடியும ஏகைந்ரகைமும
23 ஊழல எதைிரபபும ைஞெ எதைிரபபும
24 வி்ைநிரைய மற்றும ்ிலலிங விவ்ஙகைள
24 ந்ரடடி ெரரந்தை தைகைவைறிதைல
25 அ்ெியல நடவடிக்கைகைளும அ்ெியல நன்நகைர்டகைளும
26 வரததைகை வ்்மு்றகைள

நமது ்ைியிடமும நமது ெமூகைஙகைளுமநமது ்ைியிடமும நமது ெமூகைஙகைளும
29  நமது ்ைிச்சூழல
30  ஊழியர ்ரதுகைரப்்யும சுற்றுச்சூழ்ையும ்ரதுகைரததைல 
31  ெமூகைததுககு உறுது்ையரகை நிற்றல

நமது நிறுவனமும நமது ்ஙகுதைர்ரகைளுமநமது நிறுவனமும நமது ்ஙகுதைர்ரகைளும
34 நைன் மு்ண்ரடுகைள
35 உள வரததைகைம
36  அறிவுெரர நெரததுகைளும ்கைெியககைரபபுள்ள தைகைவலகைளும
37 ்கைெியததைன்்ம
38 நிதைி ரீதைியரன நநர்ம
39  நிறுவன அ்மபபுகை்்ளயும ஆதைர்ஙகை்்ளயும 

்யன்்டுததுதைல
39 நிறுவன ்தைிவுகைளும தைகைவல நமைரண்மயும
40  நிறுவன விவகைர்ஙகைளும முதைலீடடர்ளரகைள மற்றும ஊடகை 

உறவுகைளும

Endoவில விதைி இைககைமவில விதைி இைககைம
42 நமது விதைி இைககைத தைிடடம



நமது நநறி்யப 
புரிந்துநகைரளளுதைல

நமது நிறுவனததைின் நற்ந்யர மீது 
நரம ஒவநவரருவருநம நெலவரககு 

நெலுததுகைிநறரம. நநர்மயில 
நமககு உள்ள நற்ந்ய்் ந்ைவும 

வலுவூடடவும நமது நநறி உதைவுகைிறது.
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மரியர்தை, நம்ிக்கை, நநர்ம ஆகைியவற்றுடன் 
நெயல்ட நமககு உதைவும வ்கையில, நநரயர்ளிகைள, 
சுகைரதைர் நைச் நெ்வ வழஙகுநரகைள, ்ைம 
கைடடுநவரர, ெப்்ளயரகைள, அ்சு அதைிகைரரிகைள, 
சுகைரதைர் நைச் ெமூகைம, ்ஙகுதைர்ரகைள 
ஆகைிநயரருடனும ்்ஸ்்மும எவவரறு ஊடரடுவது 
என்்்தை Endoவின் நடத்தை நநறி வ்்யறுததுக 
நகைரடுககைிறது. Endoவுககைரகை நதைரழில நடததும 
ஒவநவரரு ந்ருககும, Endoவின் எலைர 
இடஙகை்ளிலும கூடடு நிறுவனஙகை்ளிலும து்ை 
நிறுவனஙகை்ளிலும ்ைியரற்றுகைிற எலநைரருககும 
இந்தை நநறி ந்ரருந்துகைிறது. ெிை நரடுகை்ளில 
உள்ள உளநரடடுச் ெடடஙகை்ளின் கைர்ைமரகை, 
இதைன் ெிை அமெஙகைள, உளளூர நதை்வகை்்ள 
நி்றநவற்றும ந்ரருடடு நகைரள்கைகைள அலைது 
தை்நி்ைகை்ளின் வழி கூடுதைைரன மரற்றஙகைளுடன் 
இருககைைரம. Endo தை்நி்ைகைள உளளூரத 
நதை்வப்ரடுகை்ளிடமிருந்து மரறு்டட்வயரகை 
இருந்தைரல, எது உயரந்தை தை்நி்ைநயர அதை்னநய 
எபந்ரதும ்ின்்ற்றுஙகைள.

ஒவநவரருவரிடமிருந்தும ஒவநவரருவரிடமிருந்தும 
எதைிர்ரரககைப்டுவது என்ன?எதைிர்ரரககைப்டுவது என்ன?
இந்தை நநறிககு ஏற்் நெயல்டநவணடியது நம 
ஒவநவரருவரின் தைனிப்டட ந்ரறுப்ரகும. 
இந்தை நநறி ஆவைத்தை ந்ற்றுகநகைரணடதைரவும 
வரெிததைதைரகைவும புரிந்துநகைரணடதைரகைவும அதைன் 
வழி நடபந்ரம என்றும, எழுததுபூரவமரகை 
அலைது மின்னணு ரீதைியரகை, எலைர அதைிகைரரிகைளும 
ஊழியரகைளும ெரன்ற்ளிககை நவணடும. இந்தை 
நநறிககு உட்டட ஒரு ந்ருககு ெலு்கை நவணடும 
என்றரல, அதைற்கைரன நகைரரிக்கை நி்றநவற்று்கை 
தை்ை்ம விதைி இைககை அதைிகைரரியிடம 
ெமரப்ிககைப்டடு ஒபபுதைல ந்றப்ட நவணடும.

ü Endo ்ர்தை
• நமது நற்ந்ய்்க கைரப்தைற்கைரகை நநர்ம, 

்ர்்டெமின்்ம, நரையம ஆகைியவற்றுடன் 
நெயல்டுதைலும தைனிப்டட மு்றயில 
ந்ரறுபந்ற்்தும

• "எணைிக்கை்யப ந்ருககுவதைற்கைரகை" அலைது 
ஒரு நமற்்ரர்வயர்ளரின் நிர்ந்தைததுககு 
அடி்ைிந்து ஒருந்ரதும உஙகைள நரையததைில 
ெம்ெம நெயதுநகைரள்ளர்ம

• ெகை ஊழியரகைள, அ்சு அதைிகைரரிகைள, 
நதைரழில கூடடர்ளரகைள, ந்ரடடியர்ளரகைள, 
வரடிக்கையர்ளரகைள, நநரயர்ளிகைள ஆகைிநயர்் 
மதைிததைல

• விதைிகை்்ள அறிவதும ்ின்்ற்றுவதும 
வழிகைரடட்ை நரடுவதும

• தைரரமீகை நடத்தை எதைிர்ரரககைப்டுகைிற, 
அஙகைீகைரிககைப்டுகைிற, மதைிககைப்டுகைிற ஒரு 
கைைரச்ெர்த்தைப ந்ணுதைல

• இந்தை நநறியின் மீறல நதைரடர்ரன நதைரிந்தை 
அலைது ெந்நதைகைததுககுரிய நடவடிக்கைகை்்ளத 
நதைரிவிததைல

• புைனரயவர்ளரகைளுககு ஒதது்ழததைல 
- எபந்ரதும நவ்ளிப்்டயரகைப ந்ெி 
உண்ம்யச் நெரலலுதைல

• ெந்நதைகைததுககைிடமரகை ஒரு விதைிமீறல நநருமந்ரது 
அ்தை முழு்மயரகை நம்ி நதைரிவிககும அலைது 
ெந்நதைகைததுககைிடமரகை நடந்தை ஒரு விதைிமீறல 
நதைரடர்ரன எந்தை ஒரு புைனரயவிலும 
முழு்மயரகை நம்ி ்ஙநகைற்கும ஒரு ஊழியர 
மீது ஒரு ்ழிவரஙகைநைர அச்சுறுததைநைர 
எந்தை வடிவததைில ஏற்்டடரலும அ்வ 
ெகைிததுகநகைரள்ளப்டமரடடரது

நமது நநறி்யப 
புரிந்துநகைரளளுதைல
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நமது தை்ைவரகை்ளிடமிருந்து நமது தை்ைவரகை்ளிடமிருந்து 
எதைிர்ரரககைப்டுவது என்ன?எதைிர்ரரககைப்டுவது என்ன?
தை்ைவர என்கைிற மு்றயில, நீஙகைள ஒரு தைரரமீகை 
முன்மரதைிரியரகை நெயல்டுகைிறீரகைள, மிகை உயரிய 
ஒரு தை்நி்ை்யப ந்ை நவணடியவ்ரகைிறீரகைள. 
அதைரவது, நகைளவிககைிடமரகும நடத்தைகை்்ள 
முன்கூடடிநய இனமகைரணுதைல, ்ி்ச்ெி்னகை்்ள 
நிகைழும முன்ந் தைடுததைல, உஙகைள அறிக்கைகைள 
மூைம ெரியரன நதைரனி்ய அ்மததைல, இவற்்ற 
நிறுவனம முழு்மயும நெயதைல. உஙகைள நிரவரகை 
கைடடுப்ரடடுககுள வரும ஒப்ந்தைககைர்ரகைள 
அலைது முகைவரகைள நநறி்யப ்ின்்ற்றுவ்தை 
உறுதைிநெயய, ெரததைியமரன அ்ளவுககைரன 
முயற்ெிகை்்ள எடுககும ந்ரறுபபும உஙகைளுககு 
உள்ளது. 

ü Endo ்ர்தை
• நரையததைன்்ம, தைரரமீகைம, விதைி இைககைம, 

கைைந்து ்ைிபுரிதைல, தை்ம, நநரயர்ளிகை்ளின் 
்ரதுகைரபபு ஆகைியவற்்ற எதைிர்ரரககைப்டும 
நடத்தைகை்ளரகைக கைருதும ஒரு கைைரச்ெர்த்தை 
வ்ளரததைிடுஙகைள

• உஙகைள குழுககைளுககு வழிகைரடடுஙகைள, நமது 
நநறி, நமது நதைர்ைநநரககுப ்ரர்வ, ்மய 
மதைிபபீடுகைள, மற்றும நிறுவனக நகைரள்கைகைள 
அததுடன் தைரரமீகை மற்றும விதைி இைககைப 
்யிற்ெி்ய உரிய நந்ததைிற்குள நி்றவு 
நெயதைல ஆகைியவற்றின் முககைியததுவத்தை 
வலியுறுததுஙகைள

• விதைி இைககை தை்ை்மப ந்ரறுப்ர்ளரகைந்ளரடு 
கூடிச் நெயல்டுஙகைள

• விற்்்னயர்ளரகைளும ஆநைரெகைரகைளும 
இந்தை நநறிககு இைஙகைச் நெயல்டுகைிறரரகைள 
என்்்தை உறுதைிப்டுததை ெரததைியமரன அ்ளவுககு 
நடவடிக்கைகை்்ள நமற்நகைரளளுஙகைள

• ்ி்ச்ெி்னகைள குறிதது கைவனம எழுபபுதைலின் 
ந்ரருததைப்ரட்ட எபந்ரதும 
வலியுறுததுவதைன் வழியரகை தைரரமீகை மற்றும 
விதைி இைககைப ்ி்ச்ெி்னகைள ஏற்்டரமல 
மு்னபபுடன் தைடுஙகைள, அ்வ ஏற்்டடரல 
எதைிரவி்னயரற்றுஙகைள

• மனிதைவ்ளத து்ற, விதைி இைககைத 
தை்ை்மப ந்ரறுப்ர்ளரகைள, ெடடம 
குறிததை நதைரடர்ர்ளரகைள ஆகைிநயரருடன் 
கைைந்தைரநைரெிதது ந்ரருததைமரன ஒழுஙகு 
நடவடிக்கைகை்்ள எடுஙகைள



உஙகைள தைரரமீகை 
தைி்ெகைரடடி்யப 

்யன்்டுததுதைலும 
வழிகைரடட்ை 

நரடுதைலும
ெரியரன நெயல ந்ரககு என்்து எபந்ரதுநம 

நவ்ளிப்்டயரகைத நதைரிந்துவிடரது. நற்ந்யரகைள 
அன்றரடம நமற்நகைரளளும முடிவுகைள மூைமரகைநவ 

்்ரமரிககைப்டடுக கைடட்மககைப்டுகைின்றன.
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உஙகைள ந்ரறுபபுககுப ந்ரருந்தும 
நகைரள்கைகை்்ளப புரிந்துநகைரணடு ்ின்்ற்றுவதைற்கு 
நமது நடத்தை நநறி ஒரு மரற்று அலை. நநறி 
ஆவைம எலைரவிதைமரன புதைிய சூழநி்ைகை்்ளயும 
முன்னறிய முடியரது என்றரலும, அது ஒரு 
தைரரமீகை தைி்ெகைரடடியரகை இருககைமுடியும, 
இருககை நவணடும. ஒரு புதைிய நடவடிக்கை்ய 
எடுககுமந்ரது உஙகைளுககு ஏநதைனும ெந்நதைகைம 
எழுந்தைரல, ்ின்வரும நகைளவிகை்்ள உஙகை்ளிடம 
நகைடடுகநகைரளளுஙகைள:

• இது ெடடபூரவமரனதைர?

• இது தைரரமீகைமரனதைர, நமது ்மய 
மதைிபபீடுகைந்ளரடு ஒததுபந்ரகைிறதைர?

• இது நமது நடத்தை நநறிநயரடு 
ஒததுபந்ரகைிறதைர?

• நரன் உண்மயரகைவும நநர்மயரகைவும 
இருககைிநறனர?

• நநர்மயில நமககு இருககும நற்ந்யருககுச் 
ெரதைகைமரகைததைரன் இது இருககுமர? 

• இது குறிதது நெயதைி நவ்ளியிடப்டடரல அலைது 
நரன் மதைிககும ஒருவருககு நதைரியவந்தைரல, 
என்னரல ெஙகைடமிலைரமல இருககைமுடியுமர?

உஙகை்ளிடம இன்னமும நகைளவிகைள இருந்தைரல, 
எபந்ரதும கூடுதைல வழிகைரடடுதை்ை நரடுஙகைள. 
கைடினமரன தைரரமீகை முடி்வ எதைிரநகைரளகைிற 
விஷயததைில நீஙகைள தைனி்மயில இல்ை. 
நமற்கைணட எந்தை ஒரு நகைளவிககும உஙகை்ளது 
்தைில "இல்ை" என்றரல, அ்தைச் நெயயரதைீரகைள. 
ஒரு நதைரழில குறிகநகைர்்ள அ்டவதைற்கைரகை 
நமது நடத்தை நநறி்ய அைடெியப்டுததுவது 
ஒருந்ரதும அனுமதைிககைப்டரது. 

வழிகைரடட்ை நரடுவதைற்கைரன வழிகைரடட்ை நரடுவதைற்கைரன 
ஆதைர்ஙகைளஆதைர்ஙகைள
• உஙகைள நமைர்ளர

• நதைரழில ்ிரிவின் விதைி இைககைத தை்ை்மப 
ந்ரறுப்ர்ளர 

• நதைரழிலநிறுவன விதைி இைககைம மற்றும நதைரழில 
ந்டமு்றகைள து்ற

• மனிதைவ்ளத து்ற

• ெடடத து்ற

• Ethics Hotline

முன்்வககைப்டடுள்ள ஒரு நதைரழில தைிடடமரனது நிறுவனக நகைரள்கையுடன் முன்்வககைப்டடுள்ள ஒரு நதைரழில தைிடடமரனது நிறுவனக நகைரள்கையுடன் 
இ்ெந்தைிருககைிறதைர என்்தைில எனககு நகைளவிகைள இருககைின்றன. அநதை ெமயம எனககு இ்ெந்தைிருககைிறதைர என்்தைில எனககு நகைளவிகைள இருககைின்றன. அநதை ெமயம எனககு 
என் நவ்ை்யச் நெயயத நதைரியரது என்று எனது நமைர்ளர நி்னததுகநகைரளவரந்ர என் நவ்ை்யச் நெயயத நதைரியரது என்று எனது நமைர்ளர நி்னததுகநகைரளவரந்ர 
என்று நரன் கைவ்ைப்டுகைிநறன். நரன் என்ன நெயயநவணடும?என்று நரன் கைவ்ைப்டுகைிநறன். நரன் என்ன நெயயநவணடும?

ஊழியரகைள நகைளவிகைள எழுபபுவ்தை Endo ஊககுவிககைிறது, அவரகைள நகைளவிகைள 
எழுப் நவணடும என்று எதைிர்ரரககைிறது. ஒவநவரருவரும நகைளவி நகைடகைத தையஙகைரதை 
நி்ை உள்ள ்ைிச் சூழ்ை வ்ளரககை நவணடும என்றும நகைளவி எழுந்தைரல அதைற்கைரகை 
ஊழியரகைள நரடததைககை முதைல ந்்ரகை இருககைநவணடும என்றும நம்ளர்ளரகைள 
எதைிர்ரரககைப்டுகைிறரரகைள. உஙகைளு்டய நதைரழில விதைி இைககைத தை்ை்மப 
ந்ரறுப்ர்ளர, மனிதைவ்ள அலைது ெடடம குறிததை நதைரடர்ர்ளர ஆகைிநயரரும 
உஙகைளுககு வழிகைரடடும நி்ையில இருப்ரரகைள. நீஙகைள Endoவின் Ethics Hotline 
மூைமரகைவும உஙகைள ்ி்ச்ெி்ன்யப ்தைிவு நெயயைரம. நீஙகைள ஒரு நகைளவி நகைடகை 
நவணடும என்றரல, நீஙகைள நகைடகை நவணடும என்்து உஙகைள ந்ரறுபபும Endoவின் 
எதைிர்ரரபபும ஆகும.

உஙகைள தைரரமீகை தைி்ெகைரடடி்யப 
்யன்்டுததுதைலும வழிகைரடட்ை 
நரடுதைலும



கைவ்ைகை்்ளத 
நதைரிவிததைல

நநர்ம குறிதது நகைளவி எழுபபுவது நமது 
நிறுவனத்தையும நமது நற்ந்ய்்யும 

்ரதுகைரககைிறது.
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நமது நடத்தை நநறி ஆவைததைில 
கூறப்டடுள்ள தை்நி்ைகை்்ளப பூரததைி 
நெயவதைில நமககு உதைவுவதைில நீஙகைள முககைிய 
்ஙகைரற்றுகைிறீரகைள. நீஙகைள ஒரு ்ி்ச்ெி்ன்ய 
எழுபபுமந்ரது, அந்தை விவகைர்த்தை நரஙகைள 
ஆ்ரயந்து, நதை்வப்டடரல உரிய நந்ததைில 
தைகுந்தை நடவடிக்கை்ய நமற்நகைரணடு, 
தைிருததைஙகை்்ளச் நெயயமுடியும. ந்ரருததைமற்ற 
நடத்தை ஒன்்ற நீஙகைள கைவனிததைரைர 
அலைது அப்டிநயரன்று ஏற்்டடிருககைைரம 
என்று உஙகைளுககு நதைரியவந்தைரல, உஙகைள 
கைவ்ைகை்்ளத நதைரிவிககும கைடப்ரடு உஙகைளுககு 
இருககைிறது. நதைரிவிககைப்டட கைவ்ைகை்்ளக 
்கையரளவதைற்கைரன ந்டமு்றகை்்ள Endo 
ஏற்கைனநவ நி்ைநரடடியிருககைிறது.

ü Endo ்ர்தை
• ெடடம, நிறுவனக நகைரள்கைகைள அலைது நமது 

நடத்தை நநறி்ய மீறப்டடுள்ளதைரகை ெந்நதைகைம 
எழுந்தைரல உடனடியரகை கைவ்ை எழுபபுஙகைள

• "தைிறந்தை வரெல" நகைரள்கை்ய வ்ளரதநதைடுஙகைள, 
கைவ்ைகை்்ள எழுப்வும நதைரிவிககைவும ்லநவறு 
வழிகைள இருப்து குறிததை விழிபபுைர்வப 
்்ரமரியுஙகைள

• நீஙகைள நவ்ளிப்டுததைிய கைவ்ை குறிதது தைீரவு 
ஏதும எடுககைப்டவில்ை என்றரல, நவறு ஒரு 
வழி மூைம அ்தை எழுபபுஙகைள

• Endo நடததும புைனரயவுகை்ளில 
முழு்மயரகை ஒதது்ழயுஙகைள, எபந்ரதும 
நவ்ளிப்்டயரகைவும நநர்மயரகைவும இருஙகைள

ஒரு கைவ்ை்ய எழுபபுவது எப்டிஒரு கைவ்ை்ய எழுபபுவது எப்டி
கைவ்ைகை்்ள எழுபபுவதைற்கு Endo ்ை வழிகை்்ள 
அ்ளிககைிறது. உஙகைளுககு மிகைவும நெ்ளகைரியமரன 
வழி எதுநவர அந்தை வழி்ய நீஙகைள ்யன்்டுததை 
நவணடும. ந்ரதுவரகை, ஒரு ்ி்ச்ெி்ன்ய 
்கையரளவதைில உஙகைள நமற்்ரர்வயர்ளந்ர 
நமைர்ளந்ரதைரன் ெிறந்தை நி்ையில இருககைைரம. 
ஆனரல, இந்தை ஒன்று மடடுநம உஙகைளுககு உள்ள 
வரயபபு அலை. ஒரு கைவ்ை்யத நதைரிவிககை 
்ின்வரும வழிகைள உஙகைளுககு ெரததைியமரகைைரம:

• நந்டி நமைர்ளரகைள அலைது முதுநி்ை 
நமைர்ளரகைள

• நதைரழில விதைி இைககை தை்ை்மப 
ந்ரறுப்ர்ளரகைள

• நதைரழிலநிறுவன விதைி இைககைம மற்றும நதைரழில 
ந்டமு்றகைள து்ற

• நிறுவன ெடடத நதைரடர்ர்ளரகைள

• நிறுவன மனிதைவ்ளத து்ற தை்ை்மப 
ந்ரறுப்ர்ளரகைள

எந்தை நந்ததைிலும நதைர்ைந்ெி அலைது இ்ையம 
வழியரகை தைகைவலகை்்ளத நதைரிவிககை உதைவும Ethics 
Hotline-ஐயும Endo அ்மததைிருககைிறது. நீஙகைள 
நதைரிவிககும எலைர தைகைவலகைளுககும, அ்வ 
நதைர்ைந்ெி வழியரகைநவர, ஆன்்ைன் வழியரகைநவர 
இருந்தைரலும, அதைற்கு ஒரு குறிபபுதைவி எண 
வழஙகைப்டும. அந்தை ஹரட்ை்ன நீஙகைள முதைலில 
எப்டிப ்யன்்டுததைினீரகைள என்்்தைப ்ற்றிக 
கைவ்ைப்டரமல, நதைர்ைந்ெி அலைது இ்ையம 
வழியரகை www.endo.ethicspoint.com -இல அந்தை 
குறிபபுதைவி எண்ைப ்யன்்டுததைி நமைதைிகை 
விவ்ஙகை்்ள தை்ைரம அலைது ஒரு புைனரயவின் 
நிைவ்த்தை அறியைரம. புைனரயவுகைளுககு 
நந்ம ்ிடிககும என்்்தையும தைகைவலகை்்ளப 
்கைிரந்துநகைரளவது கைடடுப்ரடடுககுட்டடது 
என்்்தையும நீஙகைள கைருததைில நகைரள்ள நவணடும.

ந்யரச்சுடடர்மயும ்கைெியககைரபபுமந்யரச்சுடடர்மயும ்கைெியககைரபபும
உளளூரச் ெடடஙகைள அனுமதைிககும இடஙகை்ளில, 
நீஙகைள Ethics Hotline-ஐப ்யன்்டுததைி, உஙகைள 
ந்யர அ்டயர்ளத்தைப குறிப்ிடரமநை நதைரிந்தை 
அலைது ெந்நதைகைததுககைிடமரன ்ி்ச்ெி்னகைள 
குறிதது நதைரிவிககைைரம அலைது ஒரு நகைளவி 
நகைடகைைரம. ந்யர நதைரிவிககைரமல தைகைவல 
நதைரிவிப்்தை ெிை நரடுகைள தை்டநெயகைின்றன 
அலைது தைவிரககும்டி வலியுறுததுகைின்றன அலைது 
எததை்கைய தைகைவல வ்கைகை்்ள நதைரிவிககைமுடியும 
என்்தைில கைடடுப்ரடு விதைிககைின்றன. இப்டிப்டட 
நரடுகைள ஒன்றிலிருந்து நீஙகைள Ethics Hotline-
ஐப ்யன்்டுததுகைிறீரகைள என்றரல, ஏநதைனும 
குறிப்ரன நதைரிவிபபு கைடடுப்ரடுகைள இருந்தைரல 
அது குறிதது உஙகைளுககு அறிவுறுததைப்டும. 
Endo ஊழியரகை்்ளக நகைரணடுள்ள ஒவநவரரு 
நரடடுககுமரன கைடடைமிலைர ெரவநதைெ 
நதைர்ைந்ெி எணகைள www.endo.ethicspoint.com 
இல கைி்டககும.

நீஙகைள நதைரிவிககும தைகைவல எவவ்ளவு முடியுநமர 
அவவ்ளவு ்கைெியமரகைக ்கையர்ளப்டும. 
உஙகைள நகைளவிககு ்தைில அ்ளிககை அலைது 
இந்தை விவகைர்த்தை புைனரயவு நெயய யரருககு 
இ்தைப ்ற்றித நதைரிந்துநகைரள்ளதநதை்வ 
இருககைிறநதைர அவரகைளுடன் மடடுநம நீஙகைள 
நதைரிவிததை தைகைவலகைள ்கைிரந்துநகைரள்ளப்டும. 
நீஙகைள உஙகை்்ள அ்டயர்ளப்டுததைிகநகைரள்ளத 
நதைரந்நதைடுததைரல,  அந்தை விஷயத்தை 
்ர்்டெமிலைரமல புைனரயவு நெயயநவணடிய 
கைட்ம்ய நி்றநவற்றும அநதை நந்ததைில உஙகைள 
அ்டயர்ளம ்கைெியமரகை ்வககைப்டுவதைற்கும 
ெரததைியமரன அ்ளவுககு ஒவநவரரு 
முயற்ெி்யயும Endo எடுககும. ெிை நநரவுகை்ளில, 
உஙகைள அ்டயர்ளம நதைரிந்தைிருககும ்டெததைில,  
அ்தை நவ்ளிப்டுததும நி்ை Endoவுககு 
ஏற்்டைரம.

கைவ்ைகை்்ளத நதைரிவிததைல
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ெரததைியமுள்ள ்ி்ழநடத்தை ெரததைியமுள்ள ்ி்ழநடத்தை 
நதைரடர்ரன புைனரயவுகைளநதைரடர்ரன புைனரயவுகைள
தைவறரன நடத்தை என்று குற்றமெரடடப்டுமந்ரது 
அ்தை Endo மிகைவும தைீவி்மரகை கைைககைில 
எடுததுகநகைரளவதுடன், எந்தைச் ெடடமும நிறுவனக 
நகைரள்கையும அலைது நமது நடத்தை நநறியின் 
அமெமும மீறப்டடிருககைிறதைர என்்்தைத 
தைீரமரனிககை அவற்றின்மீது புைனரயவு நடததும.

்ழிவரஙகைர்மக நகைரள்கை்ழிவரஙகைர்மக நகைரள்கை
ஒரு விதைிமீறல நநரந்தைதைரகை ெந்நதைகைிககைப்டுமந்ரது 
அ்தை முழு்மயரகை நம்ி நதைரிவிககைிற அலைது 
விதைிமீறல என ெந்நதைகைிககைப்டும ஒரு நிகைழவு 
நதைரடர்ரன எந்தை ஒரு புைனரயவிலும முழு்மயரகை 
நம்ி ்ஙநகைற்கைிற ஒரு ஊழியர மீது ்ழிவரஙகைநைர 
அச்சுறுததைநைர எந்தை வடிவததைில ஏற்்டடரலும 
அ்வ ெகைிததுகநகைரள்ளப்டரது. ்ழிவரஙகைல 
அலைது அச்சுறுததைலில இறஙகும ஊழியரகைள மீது 
ஒழுஙகுமு்ற நடவடிக்கை எடுககைப்டும. அது 
்ைிநீககைம உள்ளிடடது வ்் நெலைககூடும. 

நதைரிந்நதை ஒரு ந்ரயயரன குற்றச்ெரட்டச் 
நெயகைிற, நிறுவனத்தைப ்ற்றி ந்ரயயரன 
தைகைவ்ை அ்ளிககைிற, அலைது மு்றயின்றி 
நெயல்டட யரர மீதும ஒழுஙகு நடவடிக்கை 
எடுககும உரி்ம Endoவுககு உள்ளது.

ஒழுஙகு நடவடிக்கைகைளஒழுஙகு நடவடிக்கைகைள
இந்தை நநறி, நிறுவனக நகைரள்கைகைள, அலைது 
உரிய ெடடஙகை்்ள மீறும எந்தை ஊழியரும 
ஒழுஙகு நடவடிக்கைககு உள்ளரகைககூடும. 
அது ்ைீநீககைம வ்் நெலைககூடும. 
்ி்ழநடத்தையில ்ின்வருவன 
அடஙகைைரம: இந்தை நநறி மற்றும நிறுவனக 
நகைரள்கைகை்்ள மீறுதைல, அறியப்டட 
அலைது உருவரகைச் ெரததைியமுள்ளநதைன 
அறியப்டட ்ி்ச்ெி்னகை்்ளத 
நதைரிவிககைரம்ை, புைனரயவுககு 
ஒதது்ழககைர்ம, ெரததைியமுள்ள ஒரு 
்ி்ச்ெி்ன குறிதது நகைளவி எழுப்ிய அலைது 
புைனரயவின்ந்ரது தைகைவல அ்ளிததை ஒரு ஊழிய்் 
அச்சுறுததுதைல அலைது ்ழிவரஙகுதைல.

எனககுக கைீழ ்ைிபுரியும ஒருவர ெரததைியமுள்ள ஒரு ்ி்ச்ெி்ன குறிததுப ந்ெ எனககுக கைீழ ்ைிபுரியும ஒருவர ெரததைியமுள்ள ஒரு ்ி்ச்ெி்ன குறிததுப ந்ெ 
நவணடும என்று நகைடடுகநகைரணடரர. அவ்் நரன் எப்டி அணுகுவது?நவணடும என்று நகைடடுகநகைரணடரர. அவ்் நரன் எப்டி அணுகுவது?

உஙகைள எதைிரவி்ன மிகைமிகை முககைியமரனது. உரிய ஒர இடததைில, 
ஏற்்டச் ெரததைியமுள்ள அந்தைப ்ி்ச்ெி்ன குறிதது ந்ரதுமரன நந்ம 
ஒதுககைி, கைைந்து்்யரடுஙகைள. முடிந்தை வ்் நெவிமடுததுக நகைளுஙகைள, 
தைற்கைரததுகநகைரள்ள மு்னயரதைீரகைள. உடனடியரகை ஒரு ்தைி்ை தைந்தைரகை 
நவணடும என்கைிற அவெியம உஙகைளுககு இருப்தைரகை நி்னககைக கூடரது. 
்ி்ழநடத்தை்ய மிகைவும தைீவி்மரன ்ி்ச்ெி்னயரகைநவ நிறுவனம 
எடுததுகநகைரளகைிறது என்று அவரிடம உறுதைிப்ட கூறுஙகைள. ெரததைியமுள்ள 
கைவ்ை்யப ந்ரறுதது, நீஙகைள மனிதைவ்ளத து்ற, உஙகைள நமைர்ளரகைள, 
நிறுவன விதைி இைககை தை்ை்மப ந்ரறுப்ர்ளர அலைது ெடடம குறிததை 
நதைரடர்ர்ள்் நீஙகைள ஈடு்டுததை நவணடியிருககைைரம. ்ி்ச்ெி்ன்ய 
முன்்வகும ஓர ஊழிய்் மரியர்தைநயரடு நடததுஙகைள, எந்தை விதைததைிலும 
அந்தை ஊழிய்் ்ழிவரஙகைரதைீரகைள அலைது அச்சுறுததைரதைீரகைள.

Ethics Hotline

ஒரு கைவ்ை்யத நதைரிவிககை 
 அலைது கைடடைமிலைர ெரவநதைெ 

எணகை்ளின் விவ்ம ந்ற  
www.endo.ethicspoint.com-ககுச் 

நெலலுஙகைள



Endoவும சுகைரதைர் 
நைச் ெமூகைமும

நநர்மயுடன் நெயல்டும நம்கைமரன 
கூடடு நிறுவனஙகை்ளிடமிருந்து 

்ரதுகைரப்ரன, நெயலதைிறமுள்ள, 
உயரதை்மரன தையரரிபபுகை்்ளநய 

நநரயர்ளிகைள, சுகைரதைர் நை 
நெ்வ வழஙகுநரகைள, சுகைரதைர் 

நை ஒழுஙகுமு்றயர்ளரகைள 
ஆகைிநயரர எதைிர்ரரககைிறரரகைள.
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சுகைரதைர் நைச் ெமூகைததைின் உறுப்ினரகை்ளரன 
நநரயர்ளிகைள, நநரயர்ளிககுழுககைள, சுகைரதைர் 
நைச் நெ்வ வழஙகுநரகைள, சுகைரதைர் நை 
ஒழுஙகுமு்றயர்ளரகைள ஆகைிநயரருடனரன 
உறவுகை்ளில நரம ந்ரறுப்ரகைவும 
ெடடபூரவமரகைவும நநர்மயுடனும 
இயஙகுகைிநறரம. நமது தையரரிபபுகைள மீதைரன 
நம்ிக்கை்ய நி்ைநிறுததுவதைற்கும நமது 
நதைர்ைநநரககு மற்றும குறிகநகைர்்ள 
அ்டவதைற்கும இந்தை நகைரட்ரடுகை்்ள நமது 
அன்றரட நடவடிக்கைகை்ளில ்ின்்ற்றி நடப்து 
மிகைமுககைியமரகும.

ü Endo ்ர்தை
• எபந்ரதும நநரயர்ளிகைளுககு முககைியததுவம 

அ்ளிதது நமது ஆ்ரயச்ெி, உருவரககைம, உற்்ததைி, 
விநிநயரகை நடவடிக்கைகைள ஆகைிய அ்னததைிலும 
ெிறந்தை இயககை மற்றும தை்க நகைரட்ரடுகை்்ள 
நமற்நகைரளளுஙகைள

• சுகைரதைர் நைச் நெ்வ வழஙகுநரகைள, 
நநரயர்ளிகைள, ந்ரதுமககைள ஆகைிநயரருடன் 
்ர்்டெமற்ற, ெமநி்ையரன மு்றயில 
நதைரடரபுறுததுஙகைள

• நமது தையரரிபபுகைள குறிதது முன்னீடு 
நெயயுமந்ரதும தைகைவலகை்்ள அ்ளிககுமந்ரதும 
தைரரமீகைமரன மு்றயிலும உரிய ெடடஙகைளுககும 
ஒழுஙகுமு்றகைளுககும ஏற்ற வ்கையிலும 
சுகைரதைர் நைச் நெ்வ வழஙகுநரகைளுடன் 
ஊடரடுஙகைள

• நமது தையரரிபபுகை்ளின் ்ரதுகைரபபு, 
்ைிச்நெயல்ரடு, தை்ம ஆகைியவற்்றத 
நதைரடரந்து கைணகைரைியுஙகைள

• நம்கைததைன்்ம்யயும கூடடரண்ம்யயும 
உருவரககும வ்கையில எபந்ரதுநம 
உண்மயரன மற்றும முழு்மயரன 
தைகைவலகை்்ள அ்ளிதது நவ்ளிப்்டததைன்்ம்ய 
முன்நனடுஙகைள, சுகைரதைர் நை 
ஒழுஙகுமு்றயர்ளரகைளுககு ஒதது்ழயுஙகைள

Endoவும சுகைரதைர் நைச் 
ெமூகைமும
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நலை இயககை ந்டமு்றகைளநலை இயககை ந்டமு்றகைள
நநரயர்ளிகை்ளின் ்ரதுகைரபபுககும நமது நவற்றிககும 
நமது தையரரிபபுகை்ளின் தை்த்தை ந்ணுவது 
மிகைமுககைியமரகும. நநரயர்ளிகைளும சுதைரதைர் 
நைச் ெமூகைமும நமமிடமிருந்து எதைிர்ரரப்து 
தை்த்தைநய. நமது நதைரழில நெயல்ரடுகை்ளில தை்க 
நகைரட்ரடுகை்்ள உள்ளீடரககுவதைன் மூைமரகைவும 
உரிய ெடடஙகைளுககும ந்டமு்றகைளுககும ஏற்் 
நடப்தைன் மூைமரகைவும இந்தை எதைிர்ரரபபுகை்்ள 
நரம பூரததைிநெயகைிநறரம. நமது நதைரழில ்ிரிவுகைள 
அ்னதது இடஙகை்ளிலும நதைரடரச்ெியரன தை் 
மற்றும நிகைழமு்ற நமம்ரட்டப ்ின்்ற்றுவதைில 
Endo ்ற்றுறுதைி நகைரணடிருககைிறது. 

கைடடுப்டுததைப்டட ந்ரருளகை்்ள ்கையரளவதைில, 
நெமிதது்வப்தைில, இடம மரற்றுவதைில குறிப்ரன 
விதைிகைளும ஒழுஙகுமு்றகைளும ந்ரருந்துகைின்றன. 
இந்தைத நதை்வப்ரடுகைளுககும கைடடுப்டுததைப்டட 
ந்ரருளகைள நதைரடர்ரன நமது நகைரள்கைகைள, 
ந்டமு்றகைள ஆகைியவற்றுககும நரம 
விதைிவிைககைின்றி முழு்மயரகை இைஙகை நவணடும. 
கைடடுப்டுததைப்டட ந்ரருளகைள மு்றயற்ற 
வ்கையில ்கையர்ளப்டுகைின்றன, இடம மரற்றம 
நெயயப்டுகைின்றன, நதைர்ைந்துந்ரயுள்ளன 
அலைது தைி்ெமரற்றம நெயயப்டடுள்ளன 
என்்தைரகை உஙகைளுககு ஏநதைனும தைகைவல நதைரிந்தைரல 
அலைது ெந்நதைகைம எழுந்தைரல, நீஙகைள உடனடியரகை 
அ்தை உஙகைள நமைர்ளருகநகைர Ethics Hotlineகநகைர 
நதைரிவிககை நவணடும. 

நமது தையரரிபபுகைள தைி்ெமரற்றி அனுப்்டடுள்ளன 
அலைது தைிருடுந்ரயிருககைின்றன என்று ெந்நதைகைம 
எழுந்தைரல அ்தை நதைரிவிககைரமல இருப்து இந்தை 
நநறி்ய மீறுவதைரகும. இதைனரல ஓர ஊழியர மீது 
ஒழுஙகு நடவடிக்கை எடுககைப்டைரம. ்ைிநீககைம 
வ்் அதைில அடஙகும.

ü Endo ்ர்தை
• உயர தை்மரன தையரரிபபுகை்்ள அ்ளிப்தைில 

நமககு உள்ள தை்நி்ைகை்்ள வ்்யறுககும 
நகைரள்கைகை்்ளயும ந்டமு்றகை்்ளயும 
எழுததுபூரவமரகை ஒவநவரரு நதைரழில ்ிரிவிலும 
்வததைிருஙகைள

• உரிய நந்ததைில ்யிற்ெி்ய நி்றவு நெயயுஙகைள

• ்தைிவுகை்்ளத துலலியமரகைவும முழு்மயரகைவும 
்வததைிருஙகைள, வரடிக்கையரகைத தைைிக்கைகை்்ள 
நடததுஙகைள

• நமது தையரரிபபுகை்ளின் தை்ததைின்மீது தைரககைத்தை 
ஏற்்டுததைககூடிய ந்டமு்றகை்்ள 
இனமகைரண்தைிலும தைடுப்தைிலும முழு முயற்ெி 
எடுஙகைள

• விதைி இைககைம மீறப்டடிருப்தைரகைச் ெந்நதைகைம 
எழுந்தைரல அந்தை நநரவுகை்்ளத நதைரிவியுஙகைள

• நதைரடரச்ெியரன நிகைழமு்ற நமம்ரட்ட 
முன்னீடு நெயயுஙகைள 

நரம நந்ததைிடடததைில ்ின்தைஙகைியுளந்ளரம, உற்்ததைி்ய அதைிகைரிககும நரம நந்ததைிடடததைில ்ின்தைஙகைியுளந்ளரம, உற்்ததைி்ய அதைிகைரிககும 
நிர்ந்தைததைில உளந்ளரம. நமது உற்்ததைிப ்டிகை்ளில ெிைவற்்ற நைெரகை நிர்ந்தைததைில உளந்ளரம. நமது உற்்ததைிப ்டிகை்ளில ெிைவற்்ற நைெரகை 
மரற்றி நவ்ைகை்்ள வி்்வு்டுததைைரமர?மரற்றி நவ்ைகை்்ள வி்்வு்டுததைைரமர?

நமது உற்்ததைி நிகைழமு்றகை்்ள நதைரடரச்ெியரகை நமம்டுததை நரம 
்ரடு்டுகைிநறரம என்றரலும தை்ததைின்மீதைரன நமது ்ற்றுறுதைிநய மிகைவும 
்ி்தைரனமரனது. ஒரு உற்்ததைி நிகைழமு்றயில ஒரு மரற்றத்தைப ்ற்றி 
நயரெிககுமந்ரது எபந்ரதும தை்ததைிற்கைரன நமது தை்நி்ைகை்்ளயும ஒபபுதைல 
நிகைழமு்றகை்்ளயும ்ின்்ற்றுஙகைள. உஙகைள ெரததைியமரன நிகைழமு்ற 
நமம்ரடு ந்டமு்றச் ெரததைியமரனதைர என்்து ்ற்றியும தை்ததைிற்கைரன 
நமது தை்நி்ைகைளுடன் ஒததுபந்ரகைிறதைர என்்து ்ற்றியும உஙகைள 
நமைர்ளரகைளுடனும தைைததைின் தை்த தை்ை்மப ந்ரறுப்ர்ளரகைளுடனும 
கைைந்து்்யரடுஙகைள.
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நமது தையரரிபபுகை்ளின் நமது தையரரிபபுகை்ளின் 
்ரதுகைரபபுததைன்்ம, ்ரதுகைரபபுததைன்்ம, 
்ைிச்நெயல்ரடு, தை்ம ்ைிச்நெயல்ரடு, தை்ம 
ஆகைியவற்்றக கைணகைரைிததைலஆகைியவற்்றக கைணகைரைிததைல
நநரயர்ளிகை்ளின் உடலநைமும ்ரதுகைரபபுநம 
நமது முதைல முன்னுரி்மகைள. நமது 
தையரரிபபுகை்ளின் தை்த்தை ந்ணுவதும அவற்றின் 
்ைிச்நெயல்ரட்ட நதைரடரச்ெியரகை 
கைணகைரைிதது வருவதும நநரயர்ளிகை்ளின் 
்ரதுகைரப்் ந்ணுவதைில அதைிமுககைியமரன்வ. 
நமது தையரரிபபுகைள நதைரடரபு்டய ்ரதைகைமரன 
நிகைழவுகை்்ளயும தை்மெரரந்தை புகைரரகை்்ளயும 
கைணடறிந்து நதைரிவிககைநவணடியது நமது 
ந்ரறுப்ரகும. இவற்றில விரும்ததைகைரதை 
்ககைவி்்ளவுகைள, நடரஸ அ்ளவு ்ி்ழகைள, 
தைவறரகை ்யன்்டுததுதைல, இயககைகநகைர்ளரறுகைள, 
ஒரு தையரரிப்ின் ்ைிச்நெயல்ரடு அலைது 
வி்்ளதைிறன் ்ற்றிய கைவ்ைகைள ஆகைிய்வ 
அடஙகும.

்லநவறு நதைரழிலது்றகை்ளில Endo 
இயஙகுகைிறது. அதைன் கைரைத தைிடட மற்றும 
நதைரிவிபபு ந்டமு்றகைளும அதைற்நகைற்் 
மரறு்டுகைின்றன. நரம உரிய கைரை 
இ்டநவ்ளிகை்ளில மீள்ரர்வயிடுகைிநறரம, 
்ரதுகைரபபுத தைகைவலகை்்ளப ்குததைரயகைிநறரம, 
நமது தையரரிபபுகை்ளின் ்ரதுகைரபபுததைன்்ம்ய 
நமம்டுததை எபந்ரதும ந்ரறுப்ரன மற்றும 
தைகுந்தை நடவடிக்கைகை்்ள எடுககைிநறரம.

ü Endo ்ர்தை
• எந்தை Endo தையரரிபபு குறிததும நீஙகைள 

அறியவரும எலைர ்ரதைகைமரன நிகைழவுகைள, 
புகைரரகைள குறிததும நதைரிவியுஙகைள

• உஙகைளுககு அ்ளிககைப்டடுள்ள, உஙகைள நதைரழில 
்ிரிவில ்ரதுகைரபபு தைகைவலகை்்ளத நதைரிவிககைத 
தை்ப்டுததைப்டட வழிகைரடடுக குறிபபுகை்்ளப 
்ின்்ற்றுஙகைள 

• நிறுவனக நகைரள்கை நகைரருவதைற்நகைற்், 
எந்தை ்ரதுகைரபபு ்ி்ச்ெி்னயரவது அலைது 
ெம்வமரவது நிகைழ ெரததைியம இருந்தைரல உஙகைள 
நதைரழில ்ிரிவுககு உடனடியரகை அறிவிக்கை 
நெயயவும

• ்ரதைகைமரன ஒரு நிகைழவு ஏற்்டடிருககைிறதைர 
அலைது ஒரு ெம்வம நதைரிவிப்தைற்கு 
தைகுதைியரனதுதைரனர என்்தைில உஙகைளுககு 
குழப்ம இருந்தைரல, வ்்யறுககைப்டட 
வழிகை்ளின் மூைம அ்தை நதைரிவியுஙகைள, நமது 
நிபுைரகைள அது குறிதது முடிநவடுககை விடுஙகைள

நரன் ஒரு ்யைததைில இருககுமந்ரது, என்னு்டய ெகை ்யைி ஒருவர நமது தையரரிபபுகை்ளில நரன் ஒரு ்யைததைில இருககுமந்ரது, என்னு்டய ெகை ்யைி ஒருவர நமது தையரரிபபுகை்ளில 
ஒன்்ற எடுததுகநகைரணடந்ரது வரந்தைி வருவதுந்ரை உைரந்தைதைரகை என்னிடம கூறினரர. இந்தை ஒன்்ற எடுததுகநகைரணடந்ரது வரந்தைி வருவதுந்ரை உைரந்தைதைரகை என்னிடம கூறினரர. இந்தை 
உ்்யரட்ை நரன் நதைரிவிககைநவணடுமர?உ்்யரட்ை நரன் நதைரிவிககைநவணடுமர?

ஆம. நமது தையரரிபபு ஒரு ்ரதைகைமரன நிகைழ்வ ஏற்்டுததைியிருககைரது என்றரலும, அது ந்ரன்ற 
விஷயஙகை்்ளக கைணடறியும தைகுதைியும ந்ரறுபபும உள்ளவரகைளுககுத நதைரிவிககைப்ட நவணடும, 
அவரகைளதைரன் அந்தை முடி்வ நமற்நகைரள்ள நவணடும. அந்தை உ்்யரட்ை மு்றயரன 
மீள்ரர்வககைரகைவும ்குப்ரயவுககைரகைவும நதைரிவியுஙகைள. இது எந்தை ெரததைியமரன நதைரிவிபபுத 
நதை்வப்ரடுகைளும பூரததைி நெயயப்டவும நநரயர்ளிகை்ளின் உடலநைம மற்றும ்ரதுகைரப்ில 
நமககுள்ள ்ற்றுறுதைி்ய நரம நி்றநவற்றவும உதைவும.
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நமது தையரரிபபுகைளுககைரன நமது தையரரிபபுகைளுககைரன 
முன்னீடுகைளமுன்னீடுகைள
நநரயர்ளிகை்ளின் நதை்வகை்ளின் அடிப்்டயிலும 
ஒவநவரரு தையரரிப்ின் தைகுதைிகை்ளின் 
அடிப்்டயிலும நமது தையரரிபபுகை்்ள 
நவ்ளிப்்டயரன, ெடடப்டியரன மற்றும 
துலலியமரன மு்றயில முன்னீடு நெயவதைில Endo 
்ற்றுறுதைி நகைரணடிருககைிறது. 

சுகைரதைர் நைத நதைரழிலமு்றயர்ளரகைளுடனரன 
நமது ஊடரடலகைள, நமது தையரரிபபுகை்்ளப 
்ற்றி அவரகைளுககுக கைலவி புகைடடுதைல, 
நநரயர்ளிகை்ளின் ்்ரமரிபபு நமம்ரடு 
அ்டயும வ்கையில அவரகை்ளது மருததுவக 
கைலவிம ்யிற்ெி ெரரந்தை நதை்வப்ரடுகைளுககும 
உறுது்ையரகை இருததைல ஆகைியவற்றின் மீது 
குவி்மயம நகைரணடிருககை நவணடும. தைஙகைள 
நநரயர்ளிகைளுககு நமது தையரரிபபுகைள எவவ்ளவு 
ெிறப்ரகை ்யன்்டுததைப்ட முடியும என்்து 
குறிதது சுகைரதைர் நைத நதைரழிலமு்றயர்ளரகைள 
விவ்மறிந்தை மற்றும சுநயச்்ெயரன முடிவுகை்்ள 
எடுககை உதைவும உண்மயரன, தைரரமீகைம ெரரந்தை 
நதைரடரபுறுததைலகை்்ள நரம ஊககுவிககைிநறரம. 

Endo தையரரிபபுகை்்ளப ்ற்றி தைகைவலகை்்ள அ்ளிதது 
கைலவி புகைடட மிகைச்ெிறந்தை இடம அலைது உடலநைப 
்்ரமரிப்ர்ளரின் அலுவைகைம, மருததுவம்ன 
அலைது ்ிற ெிகைிச்்ெயகைச் சூழல ஆகும. 
குறிப்ிடட சூழநி்ைகை்ளில, இந்தை இடஙகைளுககு 
நவ்ளிநய குறிப்ிடட ெிை விஷயஙகை்்ளப ்ற்றி 
கைைந்து்்யரடுவதைற்கைரன அனுமதைி்ய உளளூர 
ெடடநமர நதைரழிலது்ற நநறிகைந்ளர வழஙகைைரம. 
எபந்ரதும உஙகைள நதைரழில ்ிரிவுககுப 
ந்ரருததைமரன நிறுவனக நகைரள்கை்யநய 
்ின்்ற்றுஙகைள. உஙகைளுககு ஏநதைனும நகைளவிகைள 
இருந்தைரல, உஙகைள நதைரழில ்ிரிவின் விதைி 
இைககைத தை்ைவ்்த நதைரடரபுநகைரளளுஙகைள 
அலைது நிறுவன விதைி இைககை மற்றும நதைரழில 
ந்டமு்றகைள து்ற்யத நதைரடரபுநகைரளளுஙகைள.

ü Endo ்ர்தை
• உரிய து்றயின்ரல ஒபபுதைல அ்ளிககைப்டட 

முன்னீடடுப ந்ரருளகை்்ளயும 
நதைரடரபுறுததைலகை்்ளயும மடடுநம 
்யன்்டுததுஙகைள. அ்வ நை்ிள மீது 
குறிப்ிடப்டடிருககை நவணடும, துலலியமரகை, 
ெரியரகை, ந்ரருந்தும ெடடம, ஒழுஙகுமு்ற 
மற்றும உளளூர தை்நி்ைகைளுககு 
இ்ெந்தை்வயரகை இருககைநவணடும

• ஒபபுதைல அ்ளிககைப்டட நை்ி்ளிங மற்றும 
அதைிகைர்ம்ளிபபுககு அப்ரல எந்தை தையரரிப்ின் 
்ய்னயும முன்னீடு நெயயரதைீரகைள 

• முன்னீடடுப ந்ரருளகைள முன்னதைரகை ஒபபுதைல 
ந்ற்ற்வயரகைவும, ஒபபுதைல அ்ளிககைப்டட 
நை்ி்ளிங தைகைவநைரடு இ்ெந்தை்வயரகைவும 
ந்ரருந்தும வ்கையில அறிவியல ெரன்றுகை்ளரல 
ஆதைரிககைப்டு்்வயரகைவும இருககை நவணடும

• எலைர ்ரதுகைரபபுத தைகைவலகை்ளின் 
விவ்ச்சுருககைத்தையும அ்ளிதது நமது 
தையரரிபபுகை்்ளப ்ற்றிய முழுச் ெிததைி்த்தை 
அ்ளிப்தைன் மூைம ்ர்்டெமற்ற ெமநி்ை்ய 
அ்ளியுஙகைள 

• ந்ரடடி நிறுவனஙகை்ளின் தையரரிபபுகை்்ளப 
்ற்றித தைவறரகைச் ெிததைரிககைரதைீரகைள, நியரயமற்ற 
கைருததுகை்்ளச் நெரலைரதைீரகைள

நமது நை்ி்ளில குறிப்ிடப்்டடிருககும உடலநி்ை்மகை்ளரல ்ரதைிககைப்டரதை நநரயர்ளிகை்ளிடம நமது நை்ி்ளில குறிப்ிடப்்டடிருககும உடலநி்ை்மகை்ளரல ்ரதைிககைப்டரதை நநரயர்ளிகை்ளிடம 
நமது தையரரிபபுகை்ளில ஒன்்றத தைமது ெகை மருததுவர ஒருவர ்யன்்டுததைியந்ரது அது நலை நமது தையரரிபபுகை்ளில ஒன்்றத தைமது ெகை மருததுவர ஒருவர ்யன்்டுததைியந்ரது அது நலை 
்ைன்கை்்ள அ்ளிததைது என்று என் அ்ழபபுப ்டடியலில உள்ள ஒரு மருததுவர குறிப்ிடுகைிறரர. ்ைன்கை்்ள அ்ளிததைது என்று என் அ்ழபபுப ்டடியலில உள்ள ஒரு மருததுவர குறிப்ிடுகைிறரர. 
நை்ி்ளில குறிப்ிடப்டரதை ்யன்்ரடுகைள குறிததை அறிவியல விவ்ஙகை்்ள அவர நகைடடரர. ஒரு நை்ி்ளில குறிப்ிடப்டரதை ்யன்்ரடுகைள குறிததை அறிவியல விவ்ஙகை்்ள அவர நகைடடரர. ஒரு 
நதைரழிற்து்ற மரநரடடில நரன் கைைந்துநகைரணடதைிலிருந்து ெிை அண்மககைரை ஆயவுகை்்ள நரன் நதைரழிற்து்ற மரநரடடில நரன் கைைந்துநகைரணடதைிலிருந்து ெிை அண்மககைரை ஆயவுகை்்ள நரன் 
அறிந்தைிருககைிநறன். அந்தை விவ்ஙகை்்ள நரன் ்கைிரந்துநகைரள்ளைரமர?அறிந்தைிருககைிநறன். அந்தை விவ்ஙகை்்ள நரன் ்கைிரந்துநகைரள்ளைரமர?

கூடரது. நிறுவனக நகைரள்கைககு ஏற்் முழு்மயரன மற்றும துலலியமரன அறிவியல தைகைவ்ை 
அ்ளிககும தைிறனுள்ள நமது மருததுவ தைகைவல நதைரடர்ர்ளரகை்ளிடம ந்சுமரறு அவ்்த 
தைிருப்ி விடுவநதை உஙகைள கைடப்ரடு ஆகும. நமது நிறுவனக நகைரள்கைககு ஏற்், தைகைவ்ைப 
ந்றுவதைற்கைரன சுயநதை்வ நவணடுநகைரளுககைரன முழு்மயரன ஆவைப்டுததைம நதைரடர்ரன 
நதை்வயரன விவ்ஙகை்்ள அவருககு அ்ளியுஙகைள அலைது நமது மருததுவ தைகைவல ஊழியரகை்்ள 
நந்டியரகைத நதைரடரபு நகைரளவதைற்கைரன எண்ை அ்ளியுஙகைள. ஒரு தையரரிபபுககைரன முன்னீட்டச் 
நெயயுமந்ரது நை்ி்ளில உள்ள தைகைவலகை்்ள மடடுநம ்வதது ந்சுஙகைள.
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நமது தையரரிபபுகை்ளில ஒன்்றப ்யன்்டுததைி அதைனரல ்ைன் அ்டய வரயபபுள்ள நமது தையரரிபபுகை்ளில ஒன்்றப ்யன்்டுததைி அதைனரல ்ைன் அ்டய வரயபபுள்ள 
நநரயர்ளிகைளுககைரனநநரயர்ளிகைளுககைரன Endoவரல ஸ்ரன்ெர நெயயப்டட கைலவி நிகைழச்ெி ஒன்றில வரல ஸ்ரன்ெர நெயயப்டட கைலவி நிகைழச்ெி ஒன்றில 
அஙகைீகைரிககைப்டட மருததுவர ஒருவர ந்சுகைிறரர. அந்தை மருததுவர, விநிநயரகைததைிற்கைரன அஙகைீகைரிககைப்டட மருததுவர ஒருவர ந்சுகைிறரர. அந்தை மருததுவர, விநிநயரகைததைிற்கைரன 
்கைநயடுகை்்ள நதை்வகநகைற்் மரற்றைரமர அலைது ஒபபுதைல அ்ளிககைப்டட ஸ்ைடுகை்ளில ்கைநயடுகை்்ள நதை்வகநகைற்் மரற்றைரமர அலைது ஒபபுதைல அ்ளிககைப்டட ஸ்ைடுகை்ளில 
தைிருததைம நெயயைரமர?தைிருததைம நெயயைரமர?

இல்ை. நமது கைலவி மற்றும முன்னீடடு ஆவைஙகைள தைீவி்மரன மீள்ரர்வ 
நிகைழமு்றகை்ளினூடரகை உருவரககைப்டட்வ. ஒபபுதைல ந்றரதை ந்ரருளகை்்ளப ்யன்்டுததுவதைற்கு 
அலைது ஒபபுதைல ந்ற்ற ந்ரருளகை்்ள அலைது கைரடெி உதைவிபந்ரருளகை்்ள மரற்றுவதைற்கு 
ஒருந்ரதும அனுமதைியில்ை.

அண்மயில ஒபபுதைல ந்ற்ற நமது தையரரிபபுகை்ளில ஒன்்ற உளளூர மருததுவரகை்ளிடம அண்மயில ஒபபுதைல ந்ற்ற நமது தையரரிபபுகை்ளில ஒன்்ற உளளூர மருததுவரகை்ளிடம 
அறிமுகைப்டுததுவதைில நமககு ெி்மம இருககைிறது. ஓர ஆய்வ நடததைி, உளளூர மருததுவரகை்்ள அறிமுகைப்டுததுவதைில நமககு ெி்மம இருககைிறது. ஓர ஆய்வ நடததைி, உளளூர மருததுவரகை்்ள 
ஆயவர்ளரகை்ளரகை நெரததுகநகைரள்ளைரமர என்நறரரு ்ரிந்து்் இருககைிறது. இதைனரல அவரகைள ஆயவர்ளரகை்ளரகை நெரததுகநகைரள்ளைரமர என்நறரரு ்ரிந்து்் இருககைிறது. இதைனரல அவரகைள 
நமது தையரரிப்் நன்றரகை அறிந்துநகைரளவதுடன் அ்தை அவரகை்ளிடம அறிமுகைப்டுததை நரம நமது தையரரிப்் நன்றரகை அறிந்துநகைரளவதுடன் அ்தை அவரகை்ளிடம அறிமுகைப்டுததை நரம 
நமற்நகைரளளும முயற்ெிகை்்ளயும நமம்டுததும. இப்டிச் நெயயைரமர?நமற்நகைரளளும முயற்ெிகை்்ளயும நமம்டுததும. இப்டிச் நெயயைரமர?

கூடரது. ஆயவுகைளுககு அறிவியல தைகுதைி நவணடும, அவற்்ற அறிவியல நநரககைஙகைளுககைரகை 
மடடுநம நடததைைரம. ெந்்தையில "வி்தைப்தைற்கைரகைநவர" ஒரு தையரரிப்் முன்னீடு 
நெயவதைற்கைரகைநவர ஒருந்ரதும அவவரறு நெயயககூடரது.

சுகைரதைர் நைத சுகைரதைர் நைத 
நதைரழிலமு்றயர்ளரகைளுடனும நதைரழிலமு்றயர்ளரகைளுடனும 
சுதைரதைர் நைச் நெ்வ சுதைரதைர் நைச் நெ்வ 
வழஙகுநரகைளுடனும ஊடரடுதைலவழஙகுநரகைளுடனும ஊடரடுதைல
Endo சுகைரதைர் நைத நதைரழிலமு்றயர்ளரகைளுககும 
சுகைரதைர் நைச் நெ்வ வழஙகுநரகைளுககும நமது 
தையரரிபபுகை்்ளப ்ற்றி கைலவி புகைடடுகைிறது, 
ஆ்ரயச்ெியில அவரகைந்ளரடு இ்ைந்து 
நெயல்டுகைிறது, ஆநைரெகைரகை்ளரகை அவரகை்ளது 
நிபுைததுவத்தைச் ெரரந்தைிருககைிறது, நமது 
தையரரிபபுகை்ளின் ்யன்்ரடு குறிதது அவரகைளுககு 
்யிற்ெிய்ளிககைிறது. நமது ஊடரடலில நநர்ம, 
இைககைம, துலலியம, நவ்ளிப்்டததைன்்ம 
ஆகைியவற்றில நமககுள்ள ்ற்றுறுதைி எபந்ரதும 
நவ்ளிப்ட நவணடும. ்கையூடடு, ஊழல குறிததை 
நமது தை்நி்ைகைளுககு ஏற்்நவ நரம அ்தை 
நமற்நகைரள்ள நவணடும.

Endo அறிவியல ெரரந்தை நரையத்தையும 
முன்நனடு்ககைிறது. நமது தையரரிபபுகை்்ளத தைகுந்தை 
மு்றயில ்யன்்டுததுதைல, நநரயகை்்ளயும 
நநரயர்ளி ்்ரமரிப்்யும நிரவகைிததைல ஆகைிய்வ 
உள்ட அ்னததைிலும அறிவியல மற்றும 
மருததுவப புரிதை்ை நமம்டுததும இந்தை மதைிபபு 
மிககை கூடடுறவுமீது வரததைகை நிர்ந்தைஙகைள 
நெலவரககு நெலுததும நி்ை்ய இது 
அனுமதைிப்தைில்ை. 

ü Endo ்ர்தை
• உண்மயிநைநய ெரியரன நதை்வ 

இருந்தைரல மடடுநம சுகைரதைர் நைத 
நதைரழிலமு்றயர்ளரகை்்ள ்யன்்டுததுஙகைள. 
அவரகைளுககுக கைடடைம நெலுததைப்ட 
நவணடியிருககுமந்ரது நமது நியரயமரன 
ெந்்தை மதைிபபுக நகைரள்கைகைளுககும ந்ரருந்தும 
உளளூர ெடடததுககும இைஙகைநவ எபந்ரதும 
நியரயமரன கைடடைத்தை வழஙகுஙகைள

• ஒருந்ரதும விற்்்ன்ய வி்ைநகைரடுதது 
வரஙகைரதைீரகைள அலைது ஒரு சுகைரதைர் நைத 
நதைரழிலமு்றயர்ளர ஒரு Endo தையரரிப்்த 
நதைரந்நதைடுககை நவணடும என்்தைற்கைரகை 
அவ்து முடிவின்மீது நெலவரககுச் நெலுததும 
வ்கையில மதைிபபுள்ள எந்தை ஒன்்றயும 
அவருககுத தை்ரதைீரகைள, அததுடன் இவவரறரகை 
Endo நெயகைிறது என்்து ந்ரன்ற தைவறரன 
நதைரற்றத்தை உருவரககைவும நெயயரதைீரகைள

• நமது தையரரிபபுகை்்ளப ்ரதுகைரப்ரகைவும 
நெயலதைிறமுள்ள வ்கையிலும ்யன்்டுததுவது 
குறிததை ந்ரருததைமரன வழிகைரடடுக 
குறிபபுகை்்ளயும கைலவி்யயும ்யிற்ெி்யயும 
அ்ளியுஙகைள

• சுகைரதைர் நைத நதைரழிலமு்றயர்ளரகைள 
மற்றும வழஙகுநரகைள, சுகைரதைர் நைத து்ற 
ெரரந்தை அ்மபபுகைள மற்றும ்ிறருடன் நீஙகைள 
நமற்நகைரளளும எலைர ஊடரடலகை்ளிலும 
நவ்ளிப்்டததைன்்ம்யப ந்ணுஙகைள

• ்ி்தைியு்கைர்ம என்கைிற வ்கையில அலைது 
எந்தை ஒரு Endo தையரரிப்்யும வரஙகை, 
குததை்கைநயடுககை, ்ரிந்து்்ககை, அலைது 
்யன்்டுததை மு்றயற்ற வ்கையில தூணடுதைல 
அ்ளிககும விதைததைில நெயல்டுவ்தை 
ஏற்கைரதைீரகைள, அதைற்குப ்ைம நகைரடுககைரதைீரகைள, 
அலைது நவறு விதைஙகை்ளில நநரயர்ளிப 
்ரிந்து்்கை்்ள முன்னீடு நெயயநவர 
ஊககைம்ளிககைநவர நெயயரதைீரகைள
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அ்சு நெரதை்னகைளும அ்சு நெரதை்னகைளும 
நகைரரிக்கைகைளுமநகைரரிக்கைகைளும
நரம ெிககைைரன மற்றும மரற்றஙகைள 
நி்றந்தை ஓர ஒழுஙகுமு்றச் சூழலில 
இயஙகுகைிநறரம. உைநகைஙகும சுகைரதைர் நை 
மற்றும ்ிற ஒழுஙகுமு்ற அ்மபபுகைள நமது 
நதைரழிலிடஙகை்்ளயும நடவடிக்கைகை்்ளயும 
வரடிக்கையரகை நெரதைிததுவருகைின்றன. 
எலைர நந்ஙகை்ளிலுநம, Endo ஒழுஙகுமு்ற 
அ்மபபுகைளுககு ஒதது்ழபபு தைந்துவருகைிறது. நமது 
நற்ந்யருககும ்ரதுகைரப்ரன, நெயலதைிறமிககை, 
உயரதை் தையரரிபபுகை்்ள உருவரககைிய்ளிககும 
நம தைிற்மககும ஒழுஙகுமு்ற அதைிகைரரிகைந்ளரடு 
தைிறம்டச் நெயல்டுதைல மிகைவும முககைியமரனது. 
வரடிக்கைககு மரறரகை ஒரு தைகைவல நகைரரிக்கை 
வருமந்ரது அலைது நதைரழிைகை வரு்கை 
நிகைழுமந்ரது, ெடடத து்றககு உடனடியரகை 
அது குறிததுத நதைரியப்டுததைப்ட நவணடும. 
எலைர ெடட விவகைர்ஙகை்ளிலும நிறுவனத்தை 
்ி்தைிநிதைிததுவப்டுததுவது ெடடத து்றநய 
ஆகும. அ்ளிககைப்ட நவணடிய தைகுந்தை தைகைவல 
என்ன என்்்தை அது தைீரமரனிககும, புைனரயவு 
அதைிகைரரிகை்ளிடம நமது ஒதது்ழபபுககைரன வழிவ்கை 
நெயதுதைரும.

ü Endo ்ர்தை
• அ்சு ஆயவர்ளரகைளுககு ஒதது்ழபபு 

தைரருஙகைள, அவரகை்ளிடம மரியர்தையரகை 
நடந்துநகைரளளுஙகைள. ஒழுஙகுமு்ற 
நெரதை்னகைளுககும நகைரரிக்கைகைளுககும 
்தைிலவி்னயரகை நமது தை், ்ரதுகைரபபு மற்றும 
ஒழுஙகுமு்ற நிபுைரகைளுடன் ஒருஙகைி்ைந்து 
நெயல்டுஙகைள

• எபந்ரதுநம ஒழுஙகுமு்ற அதைிகைரரிகை்ளிடம 
நநர்மயரன, துலலியமரன, ந்ரறுப்ரன, 
உரிய நந்ததைில தைகைவலகைள அ்ளியுஙகைள

• உஙகைள நதைரழிலிடததுககு வ்நவணடும 
என்று நகைர்ப்டடரல அதைற்கைரன உஙகைள தைை 
விதைிமு்றகைந்ளரடு அ்தை ந்டமு்றப்டுததும 
மு்ற்யப ்ழககைப்டுததைிகநகைரளளுஙகைள

• ெப்ியூனர ந்ரன்ற வழ்மெர்ர அலைது ெடட 
விெர்்ை நடததைப்டடரல அந்தை நிகைழவு 
குறிதது உடனடியரகை ெடடத து்றயின்் 
நதைரடரபு நகைரளளுஙகைள

எனககு ்ரிச்ெயமிலைரதை ஒரு நிகைழமு்ற ்ற்றி ஓர ஆயவர்ளர நகைளவி நகைடடரல எனககு ்ரிச்ெயமிலைரதை ஒரு நிகைழமு்ற ்ற்றி ஓர ஆயவர்ளர நகைளவி நகைடடரல 
அதைற்கு நரன் எப்டி ்தைில நெரலவது?அதைற்கு நரன் எப்டி ்தைில நெரலவது?

உண்மயரகைவும நவ்ளிப்்டயரகைவும ந்சுஙகைள. "என்னிடம ்தைில இல்ை" 
என்று நெரலவதும முடிந்தைவ்் ெீககைி்மரகை ்தைி்ை நீஙகைள ந்றுவீரகைள என 
ஆயவர்ளரிடம கூறுவதும ெரிதைரன். ஒருந்ரதும யூகைததைில ்தைில நெரலைரதைீரகைள, 
முழு்மயற்ற தைகைவ்ை அ்ளிககைரதைீரகைள, அலைது நீஙகைள முழு்மயரகை 
புரிந்துநகைரள்ளரதை நகைளவிகைளுககு ்தைில நெரலைரதைீரகைள.



நமது 
வரடிக்கையர்ளரகைள, 
ெப்்ளயரகைள, அ்சு 

அதைிகைரரிகைள
வரடிக்கையர்ளரகைள, ெப்்ளயரகைள, அ்சு 

அதைிகைரரிகைள ஆகைிநயரருடனரன நமது 
நெயல்ரடுகை்ளில நரம நநர்மநயரடு 

நெயல்டநவணடும.
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சுகைரதைர் நைத நதைரழிலமு்றயர்ளரகைள, 
மருததுவம்னகைள, அ்சுகைள, ஒழுஙகுமு்ற 
அ்மபபுகைள, நதைரழில கூடடர்ளரகைள, 
வரடிக்கையர்ளரகைள, ெப்்ளயரகைள, 
விற்்்னயர்ளரகைள என ்ைவிதைமரன 
தைனிந்ரகைளுடனும அ்மபபுகைளுடனும 
Endo ஊடரடுகைிறது. நமது விற்்்ன மற்றும 
ெந்்தைப்டுததைல, ஆ்ரயச்ெி மற்றும உருவரககைம, 
உற்்ததைிச் நெயல்ரடுகைள, அது மடடுமின்றி நமது 
ஏற்றுமதைி மற்றும இறககுமதைி நெயல்ரடுகை்ளில 
இந்தை ஊடரடலகைள எழைரம. எலைர நதைரழில 
ந்்ஙகை்ளிலும, Endo ்ர்்டெமின்றியும 
நநர்மயரகைவும இருககும, ந்ரருந்தும 
ெடடததுககும நிறுவனக நகைரள்கைகைளுககும 
இைககைமரகை நடந்துநகைரளளும.

ü Endo ்ர்தை
• நரம இயஙகும நரடுகை்ளில ந்ரடடி 

மற்றும ஏகைந்ரகைத தைவிரபபுச் ெடடஙகை்்ள 
்ின்்ற்றுஙகைள

• ்கையூடடுத தைவிரபபு ெடடஙகைளுககு இ்ெவரகை 
இருஙகைள, அ்சு அதைிகைரரிகைளுகநகைர நதைரழில 
கூடடர்ளரகைளுகநகைர நந்டியரகைநவர 
ம்றமுகைமரகைத தை்கைரகைள மூைமரகைநவர 
ெடடவிந்ரதைமரகை ்ைத்தை அ்ளிககை 
முற்்டரதைீரகைள அலைது அ்ளிககைரதைீரகைள

• அ்சுகைள, தைனிப்டட நி்ையில 
்ைம்ளிப்வரகைள, சுகைரதைர் நைச் நெ்வ 
வழஙகுநரகைள ஆகைிநயரருககு நவ்ளிப்்டயரன 
மற்றும துலலியமரன வி்ை விவ்ஙகை்்ள 
அ்ளிததைிடுஙகைள

• தைரரமீகைமரன மற்றும ெடடபூரவமரன 
மு்றயில ந்ரடடி நிறுவனஙகை்்ளக குறிதது 
விவ்ஙகை்்ளத தைி்டடுஙகைள

• அ்ெியல நெயல்ரடுகை்்ள ந்ரறுபந்ரடும 
ந்ரருந்தும ெடடஙகைளுககு இைஙகைியும 
நடததுஙகைள

• உைகை வரததைகைச் ெடடஙகை்்ள ்ின்்ற்றுஙகைள

நமது வரடிக்கையர்ளரகைள, 
ெப்்ளயரகைள, அ்சு 
அதைிகைரரிகைள
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நரன் உளளூர நதைரழிலது்ற ெஙகை கூடடம ஒன்றில நரன் உளளூர நதைரழிலது்ற ெஙகை கூடடம ஒன்றில 
்ஙநகைற்றுகநகைரணடிருககைிநறன். ்ை ந்ரடடி நிறுவனஙகைளும வந்தைிருககைிறரரகைள. ்ஙநகைற்றுகநகைரணடிருககைிநறன். ்ை ந்ரடடி நிறுவனஙகைளும வந்தைிருககைிறரரகைள. 
அவரகைள ெந்்தைப்டுததைல மற்றும வி்ை நிரைய வியூகைஙகைள ்ற்றி அவரகைள ெந்்தைப்டுததைல மற்றும வி்ை நிரைய வியூகைஙகைள ்ற்றி 
கைைந்து்்யரடுகைிறரரகைள. நரன் என்ன நெயயநவணடும?கைைந்து்்யரடுகைிறரரகைள. நரன் என்ன நெயயநவணடும?

நதைரழிலது்ற ெந்தைிபபுகைள ெடடபூரவமரன நநரககைஙகை்்ள உ்டய்வதைரன் 
என்றரலும, ந்ரடடி மு்றககு எதைி்ரன கைைந்து்்யரடலகைள அஙநகை ந்டந்றும 
அ்ரயமும உணடு. ந்ரடடி நிறுவனஙகைள குழுவரகை ்்ஸ்்ம அ்னவருககும 
ந்ரருந்தும கைைந்து்்யரடல ஒன்்ற நடததும நி்ையில, வ்ம்்த தைரணடி, 
ந்ரடடித தைவிரபபு தை்ைபபு ஒன்றில நு்ழந்துவிடககூடும. ஒரு தை்ைபபு 
மு்றயற்றதைரகை உஙகைளுககுத நதைரன்றினரல, அந்தைக கைைந்து்்யரட்ை 
விடடு உடனடியரகை நவ்ளிநயறிவிடுஙகைள, இந்தை கைைந்து்்யரடலின் தைன்்ம 
கைர்ைமரகைநவ நீஙகைள நவ்ளிநயறுகைிறீரகைள என்்்தை அஙநகை இருப்வரகை்ளிடம 
நதை்ளிவரகைச் நெரலலுஙகைள. எவவ்ளவு முடியுநமர அவவ்ளவு ெீககைி்ம இந்தை 
விவகைர்த்தை உஙகைள ெடடத நதைரடர்ர்ளருககு நதைரிவிததுவிடுஙகைள.

ந்ரடடியும ஏகைந்ரகைமுமந்ரடடியும ஏகைந்ரகைமும
்ை நரடுகை்ளில நியரயமரன ந்ரடடிச் ெடடஙகைள 
உள்ளன. இந்தைச் ெடடஙகைள வி்ை்ய கூடடரகை 
நிரையம நெயதைல, ெப்்ளயரகை்்ள அலைது 
வரடிக்கையர்ளரகை்்ளப புறககைைிததைல, ந்ரடடிச் 
சூழலுககு தைீஙகைி்ழககைவலை தைகைவலகை்்ள 
்ரிமரற்றம நெயதுநகைரளவது ந்ரன்ற ந்ரடடி 
ந்டமு்றகைளுககு எதைி்ரன நெயல்ரடுகை்்ளப 
ந்ரதுவரகைத தை்டநெயகைின்றன. 

நிறுவனஙகைள இ்ைதைல, வரஙகைப்டுதைல அலைது 
்ிற வ்கை ்ரவரததை்னகை்்ள நமற்நகைரள்ள 
முன்கூடடிநய மீள்ரர்வயும, ஒபபுதைலுமகூட 
நதை்வப்டைரம. இந்தைச் ெடடஙகைள ெிககைைரன்வ, 
நரடடுககு நரடு மரறககூடிய்வ. எனநவ 
நீஙகைள ெடடத து்ற்ய கைைந்தைரநைரெிப்து மிகை 
முககைியமரகும. 

ü Endo ்ர்தை
• வி்ைகைள, வியூகைத தைிடடஙகைள, விற்்்ன 

விதைிமு்றகைள அலைது நி்ந்தை்னகைள, 
உற்்ததைி அலைது விநிநயரகைம, தையரரிபபுகை்ளின் 
ஒதுககைீடு, ்ி்நதைெஙகைள, ெந்்தைகைள அலைது 
வரடிக்கையர்ளரகைள ்ற்றிப ந்ரடடி 
நிறுவனஙகைந்ளரடு கைைந்து்்யரடரதைீரகைள, 
தைகைவல ்ரிமரறிகநகைரள்ளரதைீரகைள, 
ஒப்ந்தைம நெயதுநகைரள்ளரதைீரகைள மற்றும 
அததை்கைய கைைந்து்்யரடலகைளுககு, தைகைவல 
்ரிமரற்றஙகைளுககு அலைது ஒப்ந்தைஙகைளுககு 
மூன்றரம தை்பபுகை்்ள தை்கைரகை்ளரகை 
்யன்்டுததைரதைீரகைள

• வரடிக்கையர்ளரகைள, ெப்்ளயரகைள 
அலைது ந்ரடடி நிறுவனஙகைள ்ற்றிக 
கைைந்து்்யரடரதைீரகைள, அவரகைள மீது கூடடு 
நடவடிக்கை (புறககைைிபபு ந்ரை) எ்தையும 
தைிடடமிடரதைீரகைள 

• ந்ரடடி நிறுவனஙகைள மற்றும அவற்றின் 
தையரரிபபுகைள குறிதது ந்ரயயரன அலைது 
நமரெமரன விமரெனஙகை்்ளச் நெயயரதைீரகைள, 
அலைது ந்ரடடி நிறுவனததைின் வரததைகை 
்கைெியஙகை்்ளத தைிருடரதைீரகைள அலைது 
துஷ்ி்நயரகைம நெயயரதைீரகைள

• ந்ரடடி ெரரந்தை ஏை நிகைழமு்றயில வஞெமரகை 
ஏதும நெயயரதைீரகைள
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ஊழல எதைிரபபும ைஞெ எதைிரபபுமஊழல எதைிரபபும ைஞெ எதைிரபபும
நமது தையரரிபபுகைள நதைரடர்ரன 
ஒழுஙகுமு்றயர்ளரகைள, ்ைம கைடடுநவரர, 
வரஙகுநவரர என்கைிற அடிப்்டயில அ்சு 
அதைிகைரரிகைள நமது நதைரழிலில ஒரு ்குதைி ஆவரரகைள. 
ந்ரது நிறுவன ஊழியரகை்ளரகை இருககும சுகைரதைர் 
நைத நதைரழிலமு்றயர்ளரகைள ்ை நரடுகை்ளில அ்சு 
அலுவைரகை்ளரகைநவ கைருதைப்டைரம. நமது ஆ்ரயச்ெி 
மற்றும உருவரககைம, ஒழுஙகுமு்ற, உற்்ததைி, 
மற்றும இறககுமதைி/ஏற்றுமதைி நெயல்ரடுகை்ளின் 
மூைமரகை, நரம அ்சு அதைிகைரரிகைளுடன் அலைது 
அ்சுககுச் நெரந்தைமரன அ்மபபுகைளுடன் 
ஊடரடககூடும. ஒரு அதைிகைர்பூரவ 
நெயல்ரடடின்மீது நெலவரககு நெலுததுகைிற 
அலைது நியரயமற்ற நதைரழில அனுகூைத்தை 
ந்றும அலைது தைககை்வககும நநரககைிைரன 
்ரிமரற்றம என்கைிற வ்கையில, மதைிபபு உள்ள 
ஒன்்ற நந்டியரகை அலைது ம்றமுகைமரகை ஒரு 
அ்சு அதைிகைரரிககு அ்ளிததைல, அ்ளிககைமுன்வருதைல 
அலைது அ்ளிப்தைரகை உறுதைிகூறுதைல ந்ரும்ரைரன 
நரடுகை்ளில அனுமதைிககைப்டுவதைில்ை. அ்சு 
அதைிகைரரிகைளுடனரன நமது ஊடரடலகைள, 
அநமரிககைரவின் நவ்ளிநரடடு ஊழல 
ந்டமு்றகைள ெடடததைிற்கும (Foreign Corrupt 
Practices Act - “FCPA”) ்ிற நரடுகை்ளில உள்ள அது 
ந்ரன்ற ெடடஙகைளுககும உட்டட்வ.

வைிகைக ்கையூட்டத தைடுககை மு்னயும 
ெடடஙகை்்ளயும ்ை நரடுகைள நகைரணடிருககைின்றன. 
அநமரிககை கூடட்சு சுகைரதைர் நைத தைிடடததைின்கைீழ 
வரும ஒரு சுகைரதைர் நைத தையரரிபபு அலைது 
நெ்வ்ய ்ரிந்து்்ககை அலைது வரஙகை 
யரரமீதைரவது நெலவரககு நெலுததை முயற்ெிததைரல 
அ்தை அநமரிககை கூடட்சு ைஞெ ஒழிபபுச் ெடடம 
தை்டநெயகைிறது. அநமரிககைக கூடட்சு சுகைரதைர் 
நைத தைிடடததைரல மீ்ள்ளிககைப்டும தையரரிபபுகை்்ள 
அலைது நெ்வகை்்ளத நதைரந்நதைடுப்தைில 
்ைததைின் அலைது மதைிபபுள்ள ந்ரருடகை்ளின் 
அனுமதைியற்ற நெலவரக்கைத தைடுப்நதை இந்தைச் 
ெடடததைின் நநரககைமரகும. 

அ்சு ஊழியரகைள அலைது சுகைரதைர் நைச் நெ்வ 
வழஙகுநரகை்ளின் நெயல்ரடுகை்ளின் மீது நெலவரககு 
நெலுததை மு்னகைிற அலைது நெலுததுவதைரகைத 
நதைரன்றுகைிறவ்கையில ்ைநமர அன்்்ளிபபுகைந்ளர 
நெ்வகைந்ளர அவரகைளுககு அ்ளிககைப்டககூடரது. 
சுருககைமரகைச் நெரன்னரல, எந்தை வ்கையிைரன 
்கையூடடி்னயும Endo அனுமதைிககைரது. 

ü Endo ்ர்தை
• ஒரு ந்ரின் நெயலகை்ளின் மீது நெலவரககு 

நெலுததுதைல, ஓர ஒழுஙகுமு்ற ஆதைரயத்தைப 
ந்றுதைல, ஃ்ரரமுைரி நி்ை மீது நெலவரககு 
நெலுததுதைல அலைது Endoவின் வைிகை 
நைன்கை்்ள அதைிகைரிததைல ஆகைியவற்றுககைரன 
ஒரு முயற்ெியில ந்ரககைம, நெ்வகைள, 
அன்்்ளிபபுகைள, நகை்ளிக்கை அலைது ்ிற 
நதைரழில மரியர்தைகைள உள்ட மதைிபபுள்ள 
எ்தையும தை்ரதைீரகைள, தை் முன்வ்ரதைீரகைள அலைது 
தைருவதைரகை உறுதைிய்ளிககைரதைீரகைள

• அ்ளிககைப்டும அலைது ந்றப்டும நதைரழில 
மரியர்தைகைள அலைது அன்்்ளிபபுகைள 
உளளூர அ்ளவில மிகைவும கு்றந்தை மதைிப்்க 
நகைரணடிருககை நவணடும, நிறுவனக 
நகைரள்கைகைள, உளளூர ெடடம மற்றும 
நதைரழிலது்ற நநறிகைளுககு இைஙகை மடடுநம 
அ்வ அ்ளிககைப்ட நவணடும அலைது 
ந்றப்ட நவணடும 

• நதைெியமயமரககைப்டட அலைது ந்ரதுத து்ற 
சுகைரதைர் நை அ்மபபுகைள உள்ள நரடுகை்ளில, 
சுகைரதைர் நைத நதைரழிலமு்றயர்ளரகைள அ்சு 
அதைிகைரரிகை்ளரகை கைருதைப்டைரம என்்்தை 
கைவனததைில ்வயுஙகைள 

• அ்சு அதைிகைரரிகைளுடன் ஊடரடு்கையில 
நிறுவனக நகைரள்கைகை்்ளப ்ின்்ற்றுஙகைள, 
அ்சு அதைிகைரரிகைந்ளரடு நந்டியரகை 
ஊடரடுகைிறீரகை்ளர அலைது ம்றமுகைமரகை 
(விநிநயரகைஸதைர அலைது நவறு நவ்ளித தை்பபு 
ந்ரன்ற்வ மூைமரகை) ஊடரடுகைிறீரகை்ளர 
என்்தைில விழிபபுைரநவரடு இருஙகைள

• நிறுவனக நகைரள்கைகைள, உைகை்ளரவிய மற்றும 
உளளூர ைஞெ எதைிரபபுச் ெடடஙகைள குறிதது 
உஙகைள அறி்வப ந்ணுஙகைள, அ்வ குறிததை 
்யிற்ெி்ய நி்றவு நெயயுஙகைள

எனது நரடடில, நமது புதைிய தையரரிபபுகை்ளில ஒன்்றப ்யன்்டுததும எனது நரடடில, நமது புதைிய தையரரிபபுகை்ளில ஒன்்றப ்யன்்டுததும 
சுகைரதைர் நைச் நெ்வ வழஙகுநருககு அறிவியல ஊககைத நதைர்கை அ்ளிப்து சுகைரதைர் நைச் நெ்வ வழஙகுநருககு அறிவியல ஊககைத நதைர்கை அ்ளிப்து 
வரடிக்கையரகும. நமது நடத்தை நநறிப்டி இவவரறு ்ைம அ்ளிப்து வரடிக்கையரகும. நமது நடத்தை நநறிப்டி இவவரறு ்ைம அ்ளிப்து 
அனுமதைிககைததைககைதைர?அனுமதைிககைததைககைதைர?

இல்ை. அந்தை நரடடில எது வழககைமரன ந்டமு்றயரகை இருந்தைரலும 
சுகைரதைர் நைத நதைரழிலமு்றயர்ளரகைளமீது மு்றயற்ற வ்கையில 
நெலவரககு நெலுததுவதைற்கைரகைப ்யன்்டுததைப்டும எந்தை வ்கைச் 
நெலுததைமும தை்டநெயயப்டடிருககைிறது. ்ை நரடுகை்ளில, சுகைரதைர் நைத 
நதைரழிலமு்றயர்ளரகைள அ்சு அதைிகைரரிகை்ளரகை கைருதைப்டுகைிறரரகைள. நெலுததைம 
நெயவது FCPA அலைது அ்தைப ந்ரன்ற ெடடஙகை்்ள மீறுவதைரகை இருககைககூடும. 
நி்னவிருககைடடும: Endoவின் தை்நி்ைகைள உளளூரத நதை்வப்ரடுகை்ளிடமிருந்து 
மரறு்டட்வயரகை இருந்தைரல, எ்வ உயரந்தை தை்நி்ைகைந்ளர அவற்்றநய 
எபந்ரதும ்ின்்ற்றுஙகைள.
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வி்ைநிரைய மற்றும ்ிலலிங வி்ைநிரைய மற்றும ்ிலலிங 
விவ்ஙகைளவிவ்ஙகைள
அ்ெிடமிருந்தும தைனியரர கைரபபீடடு 
நிறுவனஙகை்ளிலிருந்தும ்ைத்தை வரஙகும 
அலைது நெைவீடடுத நதைர்கை மீ்ள்ளிப்்ப ந்றும 
ந்டமு்றகைள ெிககைைரன்வ. 

அ்சுகைள, தைனிப்டட ்ைம கைடடுநவரர, சுகைரதைர் 
நைச் நெ்வ வழஙகுநரகைள ஆகைிநயரருககு 
நவ்ளிப்்டயரன வி்ை விவ்ஙகை்்ள அ்ளிககும 
ெடடபூரவமரன மற்றும தைரரமீகை ரீதைியிைரன 
ந்ரறுபபு நமககு இருககைிறது. அ்சுககு 
துலலியமற்ற வி்ை விவ்ஙகை்்ள அலைது 
நமரெடியரன நகைர்லகை்்ள ெமரப்ிப்தைரல 
நிறுவனம கைைிெமரன அ்ளவுககு அ்்ரதைததுககும 
தைணட்னககும உள்ளரகைககூடும. 

ü Endo ்ர்தை
• அ்சுககும தைனிப்டட ்ைம கைடடுநவரருககும 

எபந்ரதும துலலியமரன மற்றும முழு்மயரன 
தைகைவலகை்்ள அ்ளிததைிடுஙகைள 

• ெடடபூரவமரன தைளளு்டிகைள, கைழிவுகைள அலைது 
நிரவரகைக கைடடைஙகைளுககு ஒபபுதைல ந்றுதைல, 
அவற்்ற ஆவைப்தைிவு நெயதைல, அவற்்றத 
நதைரடரபுறுததைல ஆகைியவற்றில நிறுவனக 
நகைரள்கைகை்்ளப ்ின்்ற்றுஙகைள

• உளளூர ெடடம மற்றும நதைரழிலது்ற 
நநறிகை்ளின் அடிப்்டயில ்ிலலிங, கைவந்ஜ். 
நெைவீடடுத நதைர்கை மீ்ள்ளிபபு, குறியீடடரககைம 
ஆகைியவற்்ற துலலியமரகைவும முழு்மயரகைவும 
்யன்்டுததுஙகைள

ந்ரடடி ெரரந்தை தைகைவைறிதைலந்ரடடி ெரரந்தை தைகைவைறிதைல
நமது ந்ரடடி நிறுவனஙகைள குறிததை 
தைகைவலகை்்ள மு்றயரகைத தைி்டட ("ந்ரடடி 
ெரரந்தை தைகைவைறிதைல"), ்கைிரந்துநகைரள்ள 
மற்றும ்யன்்டுததை Endo ஊழியரகைள 
ஊககுவிககைப்டுகைிறரரகைள. ஆனரலும, நமது 
ந்ரதுவற்ற தைகைவலகை்்ள நரம மதைிப்துந்ரைநவ, 
நமது ந்ரடடி நிறுவனஙகைளுககுச் நெரந்தைமரன ெிை 
தைகைவலகை்ளின் ந்ரதுவற்ற தைகைவலகை்்ளயும நரம 
மதைிககைிநறரம. ந்ரடடி ெரரந்தை தைகைவைறிதைலுககு 
நரம தைரரமீகைமரன மற்றும ெடடபூரவ மு்றகை்்ளநய 
்யன்்டுததுகைிநறரம. 

ந்ரதுவில கைி்டககும விவ்ஙகை்ளின் வழியரகை 
ந்ரடடி நிறுவனஙகை்்ளப ்ற்றிய ந்ரடடி 
ெரரந்தை விவ்ஙகை்்ளத தைி்டடுவது எபந்ரதும 
ஏற்பு்டயது. ந்ரதுவில கைி்டககும 
விவ்தநதைரகுபபுகைள, நிகைழவு உ்்கைள, நெயதைிகைள, 
இதைழகை்ளில நவ்ளிவரும கைடடு்்கைள, நவ்ளியீடுகைள 
ஆகைிய்வ ெடடபூரவமரன ந்ரடடி ெரரந்தை 
தைகைவைறிதைல ஆதைர்ஙகை்ளரகும. நீஙகைள ந்ரடடி 
நிறுவனஙகை்்ளப ்ற்றி நவ்ளித தை்பபுகை்ளிடமும 
நகைடகைைரம அலைது நவ்ளித தை்பபுகைள அ்ளிககும 
ந்ரடடி ரீதைியரன தைகைவலகை்்ளப ந்றைரம. 
ஆனரல அந்தை நவ்ளித தை்ப்ரனது அந்தைத 
தைகைவலகை்்ள நவ்ளிப்டுததைரதைிருககை ஓர ஒப்ந்தைம 
நெயதுநகைரணடுள்ளது என்நறர ெடடபூரவக 
கைடப்ரட்டக நகைரணடிருககைிறது என்நறர, அந்தைத 
தைகைவலகை்்ளச் ெடடவிந்ரதைமரகை அலைது அறமற்ற 
மு்றயில தைி்டடியிருககைிறது என்நறர நமபுவதைற்கு 
எந்தைக கைர்ைமும இருககைக கூடரது.

ü Endo ்ர்தை
• தைவறரகை ்ி்தைிநிதைிததுவப்டுததைல, ஏமரற்றுதைல, 

தைிருடுதைல, நவவு்ரரததைல, ்கையூடட்ளிததைல, 
அலைது ஒரு நவ்ளிப்டுததைர்ம ஒப்ந்தைத்தை 
மீறுதைல ந்ரன்ற்வ மூைம தைரரமீகைமற்ற 
மு்றயில அலைது ெடடவிந்ரதைமரகைத 
தைகைவலகைள ந்ற ஒருந்ரதும முயைரதைீரகைள 
அலைது ந்ற்றுததைருமரறு ஒரு நவ்ளி 
நிறுவனத்தை நகைடகைரதைீரகைள 

• நீஙகைள தைருவிததை தைகைவல ெடடபூரமரகை அலைது 
தைரரமீகைமரன மு்றயில ந்றப்டவில்ை 
அலைது தைி்டடப்டவில்ை என்று எந்தை 
அறிகுறிநயனும உஙகைளுககுத நதைரிந்தைரல அ்தை 
ஏற்கை மறுததுவிடுஙகைள 

• ந்ரடடி ெரரந்தை தைகைவல உஙகைளுககு 
அநரமநதையமரகைக கைி்டததைரல அலைது 
்கைெியமரனது என்று குறிககைப்டடிருககும 
ஒரு தைகைவ்ை நீஙகைள ந்ற்றரல அ்தை 
மீள்ரர்வயிடரதைீரகைள; மரறரகை ெடடத 
து்ற்ய உடனடியரகை நதைரடரபு நகைரளளுஙகைள

ஒரு ந்ரடடி நிறுவனததைிலிருந்து ஒரு ஒரு ந்ரடடி நிறுவனததைிலிருந்து ஒரு 
ஆ்ரயச்ெியர்ள்் நரன் நவ்ைககு ஆ்ரயச்ெியர்ள்் நரன் நவ்ைககு 
எடுககைிநறன். அவர ்ைிபுரிந்தை முந்்தைய எடுககைிநறன். அவர ்ைிபுரிந்தை முந்்தைய 
நிறுவனத்தைப ்ற்றி நரன் எனன நிறுவனத்தைப ்ற்றி நரன் எனன 
நகைளவிகை்்ளக நகைடகைைரம?நகைளவிகை்்ளக நகைடகைைரம?

நவ்ளிப்டுததைககூடரது என்ற 
ெடடபூரவக கைடப்ரடடுககு உட்டடுத 
நதைரிந்தைிருககைககூடிய எந்தை தைகைவ்ையும ஒரு 
ந்ரடடி நிறுவனததைின் முன்னரள ஊழியர 
ஒருவரிடம ஒருந்ரதும நகைடகைரதைீரகைள. 
இதைில வரததைகை ்கைெியஙகைளும ்ிற ்கைெியத 
தைகைவலகைளும அடஙகும. இததை்கைய 
தைகைவலகை்்ள மு்றயற்றுக நகைட்்தைத 
தைவிரககை, நதை்வயரன முன்நனச்ெரிக்கை 
நடவடிக்கைகை்்ளப ்ற்றிச் ெடடத 
து்றயிடம ஆநைரெ்ன ந்றுஙகைள. 
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அ்ெியல நடவடிக்கைகைளும அ்ெியல அ்ெியல நடவடிக்கைகைளும அ்ெியல 
நன்நகைர்டகைளுமநன்நகைர்டகைளும
நமது நதைரழி்ைப ்ரதைிககும ்ி்ச்ெி்னகைள 
குறிதது நலை புரிதைலுள்ள நகைரள்கை 
நி்ைப்ரடுகை்்ள நகைரள்கைவகுப்ர்ளரகைளுககு 
Endo எடுதது்்ககைிறது. அ்ெியல நிகைழமு்றயில 
நமது ்ஙநகைற்பு என்்து ந்ரருததைமரனது, 
தைரரமீகைமரனது, ந்ரருந்தும ெடடஙகை்்ளப 
்ின்்ற்றுவது.

தைனிந்ரகைள என்கைிற வ்கையில நமது ஊழியரகைள 
அ்ெியல நடவடிக்கைகை்ளில ஈடு்டுவதைற்கைரன 
உரி்ம்ய Endo அஙகைீகைரிககைவும 
ஊககைப்டுததைவும நெயகைிறது. ஆனரல, உஙகைள 
நெரந்தை நந்ததைிலும நெரந்தை நெைவிலும 
மடடுநம நீஙகைள ்ஙநகைற்கைமுடியும. தைனிப்டட 
அ்ெியல நடவடிக்கைகைளுககு நிறுவனததைின் 
நிதைிகை்்ளயும இடஙகை்்ளயும நெரததுகை்்ளயும 
்யன்்டுததைைரகைரது. 

்ை நரடுகைள, நிறுவனஙகை்ளின் அ்ெியல 
நடவடிக்கைகை்்ள ஒழுஙகுமு்றப்டுததுகைின்றன. 
வரயபபுள்ள அ்ெியல நடவடிக்கைகைள குறிதது 
நீஙகைள அ்சு விவகைர்ஙகைள து்றயின்் 
கைைந்தைரநைரெிககை நவணடும. அநமரிககைரவில, 
அநமரிககை கைரஙகைி்ெின் உறுப்ினரகைள, அவரகை்ளது 
ஊழியரகைள அலைது மரநிை அலைது ்ிற அ்சு 
ஊழியரகைளுககு உைவுகைள அலைது தையரரிபபுகைள 
உள்ட எந்தை மதைிபபுள்ள அன்்்ளிபபுகை்்ளயும 
அ்ளிககைககூடரது. நிறுவனம ெரர்ரகை அ்சு 
விவகைர்ஙகைள து்ற்யச் நெரந்தை குறிப்ிடட ெிை 
தைனிந்ரகைந்ள ைர்ி நெயயும நடவடிக்கையில 
இறஙகைைரம.

அநமரிககைரவில அ்ெியல கைடெிகைள, நவட்ர்ளரகைள 
அலைது அ்மபபுகைளுககு நன்நகைர்டகைள 
அ்ளிப்்தை அநமரிககை ெடடம தைடுததைரலும, 
ஒரு அ்ெியல நெயல குழு்வ (Political Action 
Committee) நிறுவும உரி்ம்ய Endo 
ந்ற்றிருககைிறது, நிறுவியும இருககைிறது ("Endo 
PAC"). Endo PACககு நன்நகைர்ட அ்ளிததைல 
முற்றிலும தைன்னரரவம ெரரந்தைது. எந்தை ஊழியரும 
அவ்து நன்நகைர்டகை்ளின் அடிப்்டயில 
விரும்ப்டநவர ஒதுககைப்டநவர மரடடரர.

ü Endo ்ர்தை
• அ்சு விவகைர்ஙகைள து்றககு அப்ரல 

Endoவரல அலைது அதைன் ெரர்ரகை நவறு 
எந்தை வ்கையிலும எந்தைத நதைரதைலுககைரன 
நவட்ர்ளருககும நிறுவன நன்நகைர்டகைள 
வழஙகைப்டககூடரது

• நிறுவன அ்ெியல நடவடிக்கைகைள மீதைரன 
அநமரிககை மற்றும ெரவநதைெக கைடடுப்ரடுகைள 
நதைரடர்ரகை அ்சு அதைிகைரரிகை்்ளத நதைரடரபு 
நகைரளவதைற்கு முன்பு அ்சு விவகைர்ஙகைள 
து்ற்யக கைைந்தைரநைரெியுஙகைள

• ஒரு நவட்ர்ளர, மககைள ்ி்தைிநிதைி அலைது 
அ்ெியல குழுவுககு உதைவி நெயய Endo 
நிதைிகை்்ள அலைது நதைர்ைந்ெிகைள, 
மின்னஞெல கைைககுகைள, ெந்தைிபபு அ்றகைள, 
எழுதுந்ரருடகைள உள்ளிடட நவறு 
உ்ட்மகை்்ளயும ்யன்்டுததைரதைீரகைள

• தைனிப்டட குடி்ம விவகைர்ஙகை்ளில, 
உஙகைள ்ரர்வகைளும நெயலகைளும 
உஙகைளு்டய்வநய தைவி் Endoவினு்டய்வ 
அலை என்்்தைத நதை்ளிவரகைச் சுடடிககைரடடுஙகைள

எனது நண்ர உளளூர நதைரதைல ஒன்றில எனது நண்ர உளளூர நதைரதைல ஒன்றில 
கைைந்துநகைரளகைிறரர. அவருககுப கைைந்துநகைரளகைிறரர. அவருககுப 
்ி்ச்ெர்ததைில உதைவ விருமபுகைிநறன். இது ்ி்ச்ெர்ததைில உதைவ விருமபுகைிநறன். இது 
அனுமதைிககைப்டுகைிறதைர?அனுமதைிககைப்டுகைிறதைர?

ஆம. உஙகைள தைனிப்டட அ்ெியல 
நடவடிக்கைகைள உஙகைளுகநகை உரிய்வ - 
Endoவினு்டய்வ அலை. ்ி்ச்ெர்த்தை 
வலுப்டுததுவதைற்கைரகை நிறுவனததைின் 
நந்ம, மின்னஞெல கைைககு அலைது 
நிறுவனததைின் ந்யர உள்ட நிறுவனததைின் 
வ்ளஙகைள எ்தையும ்யன்்டுததைரமல 
்ரரததுகநகைரளளுஙகைள ந்ரதும.
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வரததைகை வ்்மு்றகைளவரததைகை வ்்மு்றகைள
்ை நரடுகைள தைஙகைளு்டய ்ி்நதைெஙகைளுககுப 
ந்ரருளகைள, தைகைவலகைள, நெ்வகைள, நிதைி ஆகைிய்வ 
வருவ்தையும அவற்றிலிருந்து நவ்ளிநயறுவ்தையும 
ஒழுஙகுமு்ற நெயகைின்றன. அஙகைீகைரிககைப்டட 
நதைெிய மற்றும ெரவநதைெ அ்மபபுகைள ஒபபுதைல 
அ்ளிததைிருககும உரிமத நதை்வப்ரடுகைள, 
புறககைைிபபுகைள, தை்டகைள, ்ிற வரததைகை 
வ்்மு்றகைள ஆகைியவற்்ற நரம ்ின்்ற்ற 
நவணடும. இது ந்ரன்ற நதை்வகைப்ரடுகைள 
நவதைிபந்ரருளகைள, உயிரியல ந்ரருளகைள, 
உ்கை்ைஙகைள, நி்றவுநி்ைத தையரரிபபுகைள, தை்வு/
நதைரழிலநுட்ம உள்ளிடட ்லநவறு ந்ரருடகைள 
ெம்ந்தைப்டட்வயரகை இருககைைரம.

ெடடபூரவ மற்றும மு்றயரன அதைிகைர்ம்ளிபபு 
இலைரதை நி்ையில, Endo இது ந்ரன்ற வரததைகை 
தை்டகைள உள்ள நரடுகைள அலைது தை்ப்ினருடன் 
நதைரழில உறவில ஈடு்டுவதைில்ை. நரம 
நதைரழில புரியும நரடுகை்ளில ஏற்றுமதைி உரிமம 
அ்ளிபபு, அனுமதைிய்ளிபபுத நதை்வப்ரடுகைள, 
சுஙகை ெடடஙகைள ஆகைியவற்்றயும நரம 
்ின்்ற்றுகைிநறரம. சுஙகைத து்றயினருகநகைர 
நதைரடர்ரன நவறு அதைிகைரரிகைளுகநகைர நமது 
தையரரிபபுகைள மற்றும ்ிற உருப்டிகைள குறிதது 
(மருந்து உடந்ரருளகைள ந்ரன்ற்வ) 
துலலியமரன மற்றும உண்மயரன தைகைவலகை்்ள 
Endo அ்ளிககும. ெடடததைரல தை்டநெயயப்டட 
நி்ையில ெரவநதைெ புறககைைிபபுகை்ளில 
்ஙநகைற்கும்டி வ்ககூடிய அ்ழபபுகைள எதைற்கும 
Endo ஒதது்ழககைரது.

ü Endo ்ர்தை
• துலலியமரன இறககுமதைி அறிவிக்கைகை்்ளப 

ந்ணுஙகைள, நி்றவு நெயயுஙகைள; ந்ரருளகைள 
ஏற்றுமதைி நெயயப்டுவதைற்கு முன்பு, ெிறபபு 
அனுமதைி நதை்வப்டுகைிறதைர என்று தைீரமரனிககை 
அவற்றின் ஏற்றுமதைி வ்கைப்ரட்ட 
மீள்ரர்வயிடுஙகைள

• உஙகைள வரடிக்கையர்ளரகைளும ெப்்ளயரகைளும 
யரர என அறிந்தைிருஙகைள. தை்டவிதைிககைப்டட 
நரடுகைள, தைனிந்ரகைள அலைது தை்பபுகைளுடன் 
மு்றயற்ற வ்கையில ந்்ம நெயவ்தைத 
தைடுககும ந்ரருந்தும விதைிகைள அ்னதநதைரடும 
ந்ரருததைிப்ரரதது உஙகைள ்ரிவரததை்னகை்்ளச் 
நெரதைியுஙகைள

• ெடடவிந்ரதைமரன வ்்மு்ற விதைிககும வரததைகை 
ந்டமு்றகைளுககு அலைது புறககைைிபபுகைளுககு 
ஒதது்ழககைரதைீரகைள

• உஙகைள ந்ரறுபபுகை்ளில ெரவநதைெ ந்்ஙகைள 
அடஙகுமரனரல, அ்ெியல மற்றும ்ரதுகைரபபு 
அச்சுறுததைலகை்ளின் கைர்ைமரகை அடிககைடி 
மரறும தைற்ந்ரதுள்ள இறககுமதைி/ஏற்றுமதைிக 
கைடடுப்ரடுகைள மற்றும அவற்றுடனரன 
இைககைஙகைள, உரிமம ந்றுதைலுககைரன 
நதை்வப்ரடுகைள, மற்றும வரததைகை 
வ்்மு்றகைள குறிதது அறிந்து்வததைிருஙகைள 

சுஙகைத து்ற மூைமரகை ஒரு தையரரிப்் அனுபபுவதைற்கைரன அனுமதைிககு முயற்ெி நெயகைிநறன். சுஙகைத து்ற மூைமரகை ஒரு தையரரிப்் அனுபபுவதைற்கைரன அனுமதைிககு முயற்ெி நெயகைிநறன். 
உளளூர நி்ந்தை்னகை்்ளப பூரததைிநெயவதைற்கைரகை கூடுதைைரகை ஒரு ்கைநயரப்த்தை உளளூர சுஙகை உளளூர நி்ந்தை்னகை்்ளப பூரததைிநெயவதைற்கைரகை கூடுதைைரகை ஒரு ்கைநயரப்த்தை உளளூர சுஙகை 
முகைவர நகைடகைிறரர. "நவ்ை்ய நவகைமரகை முடிககை" ஏநதைனும நகைரடுப்து வழ்மயரகை இருப்்தை முகைவர நகைடகைிறரர. "நவ்ை்ய நவகைமரகை முடிககை" ஏநதைனும நகைரடுப்து வழ்மயரகை இருப்்தை 
நரன் அறிநவன். நந்மதைரன் இஙநகை முககைியம. உளளூர சுஙகை அதைிகைரரிகை்ளிடம நவகைமரகை இ்வ நரன் அறிநவன். நந்மதைரன் இஙநகை முககைியம. உளளூர சுஙகை அதைிகைரரிகை்ளிடம நவகைமரகை இ்வ 
அனுமதைி ந்றரவிடடரல, ெப்்ளயில ்ற்றரககு்ற ஏற்்டடு நநரயர்ளிகைள எதைிரம்றயரகை அனுமதைி ந்றரவிடடரல, ெப்்ளயில ்ற்றரககு்ற ஏற்்டடு நநரயர்ளிகைள எதைிரம்றயரகை 
்ரதைிககைப்டைரம. நரன் என்ன நெயயநவணடும?்ரதைிககைப்டைரம. நரன் என்ன நெயயநவணடும?

முதைலில, ெம்ந்தைப்டட நரடடின் இன்்றய இறககுமதைி/ஏற்றுமதைித நதை்வப்ரடுகைள யர்வ 
என்்்தை புரிந்துநகைரளளுஙகைள. உளளூர ெடடததைின்்டி கூடுதைைரன அனுமதைிகைள நதை்வதைரனர 
என்்்தைத தைீரமரனியுஙகைள. நரடடில எழுதைப்டரதை விதைி எதுவரகை இருந்தைரலும. நமககு 
அனுகூைமரகை நடந்துநகைரளவதைற்கைரகை எந்தை அதைிகைரரிககும எந்தை ென்மரனஙகை்்ளயும ஒருந்ரதும 
அ்ளிககைரதைீரகைள. உஙகைள நமைர்ளர அலைது ெடடத து்றயின் அறிவு்்்ய நரடி, நமது தையரரிபபு 
உரிய நந்ததைில அனுப்ப்ட ெடடபூரவமரகை ஏற்கைததைககை வழிகை்்ள இனஙகைரணுஙகைள.



நமது ்ைியிடமும 
நமது ெமூகைஙகைளும

நமது ்ைியிடச் சூழலும நமது 
ெமூகைஙகைளுககு நரம நகைரணடிருககும 

்ற்றுறுதைியும நமது மதைிபபீடுகை்்ள 
்ி்தைி்லிககைின்றன. நரம வழஙகுவதைன் 

மூைம ெிகைிச்்ெயின் வி்்ளவுகை்்ள 
நமம்டுததைவும முயலகைிநறரம. 
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நமது மதைிபபீடுகை்்ளப ்ி்தைி்லிககைிற, ்லவிதைமரன 
மற்றும தைிற்மயரன ஊழியரகை்்ள ஈரககைிற 
ஆககைததைிறன் மிககை ்ைிச்சூழ்ை உருவரககைநவ 
Endo முயலகைிறது. ்ைியிடத்தைப ்ரதுகைரப்ரகை 
்வததைிருககை முயலவதும நமது சூழ்ைப 
்ரதுகைரப்தும எபந்ரதுநம சுற்றுச்சூழல மற்றும 
்ரதுகைரபபுச் ெடடஙகை்்ளக கை்டப்ிடிப்தும 
இதைில அடஙகும. ஒரு நிறுவனமரகை, நரம ெிகைிச்்ெ 
வி்்ளவுகை்்ள நமம்டுததைப ்ரடு்டுகைிநறரம. 
இந்தை இைககுகை்்ள நநரககைி நமலும முன்நனற 
நரம ந்ரருததைமரன கூடடரண்மகை்்ள 
நவ்ளி தை்ப்ினருடன் ஏற்்டுததைிகநகைரளவதைில 
்ற்றுறுதைி நகைரணடிருககைிநறரம. நரம ்ைிபுரிகைிற, 
வெிககைிற இடஙகை்ளில எலைரம நரம உைகை்ளரவிய 
மற்றும உளளூர அ்ளவிைரன ெமூகைஙகைளுககு 
உறுது்ையரகைவும நிற்கைிநறரம.

ü Endo ்ர்தை
• ந்ரருந்தும ெடடத்தைப ்ின்்ற்றும நியரயமரன 

்ைியமரததைல ந்டமு்றகை்்ளப ந்ணுஙகைள; 
மரியர்தை, நம்ிக்கை, நரையம ஆகைியவற்்றக 
நகைரணட, உற்்ததைித தைிறன், கூடடு்ழபபு 
ஆகைியவற்றுககு வழிவகுதது ்ன்்மததைன்்ம்ய 
மதைிககும ஒரு கைைரச்ெர்த்தை வ்ளரதநதைடுஙகைள

• நிறுவனக நகைரள்கை மற்றும ெடடததுககு 
ஏற்் நமது ஊழியரகை்ளின் உடலநைத்தையும 
்ரதுகைரப்்யும கைரப்ரற்றுஙகைள

• சுற்றுச்சூழல ெரரந்து ந்ரறுபபுடன் 
நடந்துநகைரள்ளப ்ரடு்டுஙகைள, சுற்றுச்சூழல 
ெடடஙகை்்ளப ்ின்்ற்றுஙகைள

• தைரமரகைநவ முன்வந்து நெயல்டுவதைன் 
மூைமரகைவும உறுது்ை அ்ளிப்தைன் 
மூைமரகைவும நமது ெமூகைஙகை்ளின் மீது ெரதைகைமரன 
தைரககைத்தை ஏற்்டுததுஙகைள

நமது ்ைியிடமும 
நமது ெமூகைஙகைளும
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நமது ்ைிச்சூழலநமது ்ைிச்சூழல
எந்தை வடிவததைிலும ெடடவிந்ரதைமரன 
துன்புறுததைல இலைரதை ்லநவறு விததைியரெமரன 
ந்ரகைள ்ைியரற்றுவ்தை அஙகைீகைரிககைிற, 
மதைிககைிற ்ைியிடமரகை நமது ்ைிச் சூழ்ை 
்வததைிருப்தைற்கைரன ந்ரறுபபு நம ஒவநவரருககும 
உணடு. நமது ஊழியரகைள மிகை உயரந்தை 
தை்நி்ைகை்ளிைரன நதைரழிலமு்ற்ம்யயும 
நநர்ம்யயும நவ்ளிப்டுததைநவணடும. 
ெடடவிந்ரதைமரகை துன்புறுததைல அலைது ்ர்்டெம 
கைரடடுதை்ை உள்ளடககைிய எந்தை நடத்தையும 
அனுமதைிககைப்டரது. இனம, நிறம, மதைம, ்ரலினம, 
வயது, ்ிறந்தை நரடு, குடியுரி்ம, தைிருமை நி்ை, 
்ரலியல ெரரபுநி்ை, ்ரலின அ்டயர்ளம, 
ம்்ியல தைகைவல, உடல ஊனம, முன்னரள 
்ரணுவப ்ைியர்ளர அந்தைஸது அலைது நவறு 
்ரதுகைரககைப்டட இயல்ின் அடிப்்டயில 
அலைரமல Endo நமது ஊழியரகை்்ள நவ்ைககு 
எடுககைிறது, ்யிற்ெி அ்ளிககைிறது, ்ைி உயரவு 
அ்ளிககைிறது. 

ü Endo ்ர்தை
• தைகைரதை, மற்றவரகை்்ள புண்டுததுகைிற 

அலைது அவமரனப்டுததுகைிற வ்கையிைரன 
ந்ச்சுகைள அலைது உடலெரர நெயலகை்்ள 
ஊககைப்டுததைரதைீரகைள, அது குறிதது 
நதைரிவியுஙகைள

• ெடடததைரல ்ரதுகைரககைப்டும இயலபுகை்்ளப 
்ற்றிய, அலைது ்ரலியல தைன்்மயுடய 
நகைலிகைள, இழிந்ச்சுகைள அலைது ்ிற கைருததுகைள 
மு்றயரன்வ அலை

• இன்நனரரு ந்ரின் ்ைியில குறுககைிடுகைிற, 
அலைது அச்சுறுததைைரன, விந்ரதைமரன அலைது 
புண்டுததும வ்கையில ்ைிச் சூழ்ை ஆககும 
ந்ச்சுகைள அலைது உடல ரீதைியரன நடத்தை 
ெகைிததுகநகைரள்ளப்டரது 

• ெடடவிந்ரதைமரன ்ர்்டெத்தைத தைடுககும 
நிறுவனக நகைரள்கைகை்்ளயும ந்ரருந்தும 
ெடடஙகை்்ளயும ்ின்்ற்றுஙகைள

ெகை ஊழியர ஒருவரின் நதைரற்றம ்ற்றி அப்ரவிததைனமரகை நதைரன்றுகைிற, ெகை ஊழியர ஒருவரின் நதைரற்றம ்ற்றி அப்ரவிததைனமரகை நதைரன்றுகைிற, 
அததுடன் ்ர்ரடடும நநரககைிைரன கைருதது ஒன்்ற என் ெகை ஊழியர ஒருவர அததுடன் ்ர்ரடடும நநரககைிைரன கைருதது ஒன்்ற என் ெகை ஊழியர ஒருவர 
கூறினரர. இது ஏற்பு்டயதைர?கூறினரர. இது ஏற்பு்டயதைர?

அடிககைடி கைருதது நெரலவது விந்ரதைமரன ்ைிச் சூழ்ை உருவரககும அ்ளவுககு 
நமரெமரகைககூடும. எபந்ரதைரவது "உஙகைள நஹர கைட எனககு ்ிடிததைிருககைிறது" 
என்்து ந்ரல ந்ரதுப்்டயரகைச் நெரலைப்டும கைருதது அநநகைமரகை 
ஏற்கைததைககைதுதைரன். இது ந்ரும்ரலும கைருததுகை்ளின் ்ி்ததைிநயகைமரன தைன்்ம, 
அ்வ எததை்ன ெமயஙகை்ளில நெரலைப்டுகைின்றன, ஒடடுநமரததைச் சூழல 
ஆகைியவற்்றப ந்ரறுததைது. ஒரு கைருத்தைச் நெரலவது தைகுந்தைதுதைரனர என்று 
ெந்நதைகைம எழுந்தைரல, அ்தைச் நெரலைரதைீரகைள. தைகைரதை கைருததுகை்்ள உஙகைள 
நமைர்ளர, மனிதைவ்ள அதைிகைரரி அலைது Ethics Hotlineககு நதைரிவிககை நவணடும.
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ஊழியர ்ரதுகைரப்்யும ஊழியர ்ரதுகைரப்்யும 
சுற்றுச்சூழ்ையும ்ரதுகைரததைல சுற்றுச்சூழ்ையும ்ரதுகைரததைல 
Endo ஊழியரகைள நமது மிகைவும மதைிபபுள்ள 
உ்ட்மகை்ளில ஒன்றரவரரகைள. நமது ்ைி 
இடஙகை்ளின் ்ரதுகைரப்்யும இடரககைரப்்யும 
்்ரமரிப்தைில நரம ஒருவருகநகைரருவர 
ந்ரறுபபு்டயவரகை்ளரகை இருககைிநறரம. நமது 
நவ்ை ெரரந்தை ந்ரறுபபுகை்்ள ்ரதுகைரப்ரகைவும 
நதைரழிலமு்றயரகைவும நி்றநவற்ற நமககுரிய 
தைிற்ன ்ரதைிககைககூடிய எந்தை ஒரு ந்ரரு்ளின் 
தைரககைமும நமது ்ைிச் சூழலில இலைரமல 
்ரரததுகநகைரளவதைில Endo ்ற்றுறுதைி 
நகைரணடிருககைிறது. ்ைியிடததைில வன்மு்ற 
ெகைிததுகநகைரள்ளப்டரது. 

சுற்றுச்சூழல ெரரந்து ந்ரறுபபுடன் இயஙகை 
Endo ்ரடு்டும. சுற்றுச்சூழல விவகைர்ஙகை்ளில 
ந்ரருந்தும ெடட மற்றும ஒழுஙகுமு்றத 
நதை்வப்ரடுகைளுககு இைஙகும ந்ரறுபபு எலைர 
ஊழியரகைளுககும உணடு. 

ü Endo ்ர்தை
• ்ரதுகைரபபு ்யிற்ெியில ்ஙநகைடுஙகைள, 

நிறுவன ்ரதுகைரபபு மற்றும இடரககைரபபு 
நகைரள்கைகை்்ளப ்ின்்ற்றுஙகைள 

• ்ரதுகைரபபுக கைவ்ைகைள அலைது அச்சுறுததும 
அலைது வன்மு்றயரன நடத்தை ்ற்றி 
உடனடியரகை நதைரிவியுஙகைள

• Endo நவ்ை்யப ்ரதுகைரப்ரகைவும 
நவற்றிகை்மரகைவும நெயய உஙகைளுககுள்ள 
தைிறனுககுத தைீஙகு வி்்ளவிககைககூடிய வ்கையில 
மது, ெடடவிந்ரதை ந்ர்தை மருந்துகைள, 
கைடடுப்டுததைப்டட ந்ரருடகைள அலைது 
மருந்்தை ஒருந்ரதும ்யன்்டுததைரதைீரகைள

• Endo உ்ட்மயில அலைது Endo 
நதைரழி்ை நடததுமந்ரது ெடடவிந்ரதை 
ந்ர்தை மருந்துகை்்ள விற்்து, வரஙகுவது, 
்வததைிருப்து அலைது ்யன்்டுததுவது 
தை்டநெயயப்டடிருககைிறது

• எந்தைநவரரு ்ைி நதைரடர்ரன நெய்ைச் 
நெயயுமந்ரதும, வன்மு்றயரன அலைது 
உடலரீதைியரகை ்யமுறுததும நடவடிக்கையில 
ஈடு்டரதைீரகைள.

• துப்ரககைிகைள, ஆயுதைஙகைள, ்டடரசுகைள அலைது 
நவடிமருந்துகைள ஆகைியவற்்ற நிறுவனததைின் 
நெரததுககைளுககு அருகைில ்யன்்டுததுவது 
தை்டநெயயப்டடுள்ளது.

• ந்ரருந்தும எலைர சுற்றுச்சூழல ெடடஙகைளுககும 
இைஙகைி நெயல்டுஙகைள, எந்தை சுற்றுச்சூழல 
ெரரந்தை ெம்வஙகை்்ளயும நதைரிவியுஙகைள

• கைழிவுகைள உருவரதை்ை கு்றககைவும அலைது 
நீககைவும வ்ளஙகை்்ள ந்ைிககைரககைவும தைகுந்தை 
நடவடிக்கைகை்்ள எடுஙகைள
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ெமூகைததுககு உறுது்ையரகை நிற்றலெமூகைததுககு உறுது்ையரகை நிற்றல
நமது ெமூகைஙகை்்ள நமம்டுததைி, நநரயர்ளிகைளுககு 
நமலும ெிறந்தை கைவனிப்்த தை் அணுகைல அ்ளிதது, 
ெிகைிச்்ெயின் வி்்ளவுகை்்ள நமம்டுததும 
முன்முயற்ெிகை்்ள ஆதைரிப்தைில Endo ்ற்றுறுதைி 
நகைரணடிருககைிறது. நரம சுகைரதைர் நைத 
நதைரழிலமு்றயர்ளரகைளுககு ந்ரருததைமரன 
கைலவி்ய அ்ளிப்தைற்கும நமது தையரரிபபுகைள 
குறிததை அறிவியல அறி்வ நமம்டுததைிப 
புதைிய தையரரிபபுகை்்ள உருவரககை உதைவும 
ஆ்ரயச்ெிகைளுககும ஆதை்வ்ளிககைிநறரம. 

நமது நல்கைகைள, நன்நகைர்டகைள, தைரமகைரரிய 
்ஙகை்ளிபபுகைள ஆகைிய்வ சுகைரதைர் நை 
கூடடரண்மகைள, ெமூகைக கூடடரண்மகைள, 
ந்ரிடர உதைவி ஆகைிய வடிவஙகை்ளில இருககைின்றன. 
அததுடன் ைர்மெர்ர அ்மபபுகைளுககும 
உைகை்ளரவிய முன்முயற்ெிகைளுககும நரம உதைவி 
அ்ளிககைிநறரம. நரம உயரதை்மரன கைலவிெரரந்து 
ந்ரருததைமு்டய உரிய கைரைததுகநகைற்ற 
மருததுவக கைலவிககும நிதைிய்ளிககைிநறரம. 
Endo உதைவி ந்ற்ற கைலவியரனது சுகைரதைர் நை 
நதைரழிலமு்றயர்ளரகைளுககு ்ர்்டெமிலைர, 
ெமநி்ையரன, சுநயச்்ெயரன உள்ளடககைத்தை 
வழஙகைநவணடும. ந்ரருந்தும உளளூர 
ெடடஙகைளுககும நதைரடரபு்டய நதைரழிலது்ற 
தை்நி்ைகைளுககும ஏற்் அது வழஙகைப்டநவணடும.

ü Endo ்ர்தை
• உளளூர ெமூகைஙகைளுடன் இ்ைந்து ்ைியரற்றி, 

அவற்றுககு உதைவிநெயகைிற ைர்மெர்ர 
அ்மபபுகைளுககு உறுது்ை அ்ளியுஙகைள

• நமது குறிகநகைரளுககும நகைரள்கைகைளுககும 
இ்ெந்தை வழியில ந்ரிடர நிவர்ைஙகைளுககும 
ைர்மெர்ர, உைகை்ளரவிய முன்முயற்ெிகைளுககும 
உறுது்ை அ்ளியுஙகைள

• நநரயர்ளிகைளுககைரன ெிகைிச்்ெககு ்ரதுகைரபபு 
அ்ளிககும வ்கையிலும அ்வ நமம்ரடு எடடும 
வ்கையிலும உளளூர அலைது வடடர் ந்ரது 
சுகைரதைர் நைக நகைரள்கை முயற்ெிகைளுககு 
உதைவிய்ளிதது அதைன் மூைம கூடடரண்மகை்்ள 
வ்ளரதநதைடுஙகைள

• நதைரழிலது்ற தை்நி்ைகைளுககும நிறுவனக 
நகைரள்கைகைளுககும இ்ெந்தை வ்கையில 
Endoவின் மருததுவ நைன் ெரரந்தை து்றகை்ளில 
நநரயர்ளிகை்ளின் ்்ரமரிப்ில நமம்ரடு 
கைரண்தைற்கு உதைவும வ்கையில மருததுவக 
கைலவிககும மருததுவம்ன ்யிற்ெிககும 
உறுது்ை அ்ளியுஙகைள

• நமது தையரரிபபுகைள நதைரடர்ரன மருததுவம்ன 
்்ரமரிபபு, மருததுவ மற்றும அறிவியல அறி்வ 
நமம்டுததைககூடிய மற்றும நதைரழிலது்ற 
தை்நி்ைகைளுககும நிறுவனக நகைரள்கைககும 
இ்ெந்தை வ்கையில புதைிய மருததுவச் 
ெிகைிச்்ெகைளுககு அ்ழததுச்நெலைககூடிய 
சுநயச்்ெயரன ஆயவர்ளர நிதைியுதைவியிைரன 
ஆ்ரயச்ெிககு உறுது்ை அ்ளியுஙகைள

எஙகைள ்குதைியில உள்ள ஒரு மருததுவர நமது தையரரிபபுகை்ளில ஒன்்றக நகைரணடு சுநயச்்ெயரன எஙகைள ்குதைியில உள்ள ஒரு மருததுவர நமது தையரரிபபுகை்ளில ஒன்்றக நகைரணடு சுநயச்்ெயரன 
ஆயவர்ளர நிதைியுதைவியிைரன ஆயவு ஒன்்ற நடததுவதைற்கைரன வரயப்் நரடுவதைரகை என்னிடம ஆயவர்ளர நிதைியுதைவியிைரன ஆயவு ஒன்்ற நடததுவதைற்கைரன வரயப்் நரடுவதைரகை என்னிடம 
கூறினரர. அப்டிநயன்றரல என்ன என்று அவருககுத நதைரியவில்ை. நிறுவனம தைற்ந்ரது கூறினரர. அப்டிநயன்றரல என்ன என்று அவருககுத நதைரியவில்ை. நிறுவனம தைற்ந்ரது 
எ்தைப ்ற்றி ஆயவு நெயதுவருகைிறது, அதைற்கு ஒபபுதைல அ்ளிககை விருமபுமர என்று கைணடறியுமரறு எ்தைப ்ற்றி ஆயவு நெயதுவருகைிறது, அதைற்கு ஒபபுதைல அ்ளிககை விருமபுமர என்று கைணடறியுமரறு 
என்னிடம நகைடடுகநகைரணடரர. ஒரு விற்்்னப ்ி்தைிநிதைி என்கைிற மு்றயில, நமது ்ி்ரணட என்னிடம நகைடடுகநகைரணடரர. ஒரு விற்்்னப ்ி்தைிநிதைி என்கைிற மு்றயில, நமது ்ி்ரணட 
குழுவின் வியூகைம ்ற்றி எனககுத நதைரியும. அவருககு ெிை நயரெ்னகை்்ள என்னரல சுை்மரகைத குழுவின் வியூகைம ்ற்றி எனககுத நதைரியும. அவருககு ெிை நயரெ்னகை்்ள என்னரல சுை்மரகைத 
தை்வும முடியும. நரன் அ்தைச் நெயயைரமர?தை்வும முடியும. நரன் அ்தைச் நெயயைரமர?

கூடரது. ஆயவர்ளர நிதைியுதைவியிைரன ஆ்ரயச்ெி என்்து ஆயவர்ளர தைரனகைநவ உருவரககும 
நயரெ்ன்ய அடிப்்டயரகை நகைரணடு அ்மயநவணடும. ஒரு விற்்்னப ்ி்தைிநிதைி என்கைிற 
மு்றயில அந்தை மருததுவ்் அஙகைீகைரிககைப்டட Endo நல்கை வ்ைவரெலில நமைதைிகை 
விவ்ஙகை்்ளப ்ரரககுமரறு வழிகைரடடுவது ஒன்நற உஙகைள ந்ரறுப்ரகும.

ஒரு நதைரடரச்ெியரன மருததுவக கைலவிஒரு நதைரடரச்ெியரன மருததுவக கைலவி (Continuing Medical Education - CME) 
நிகைழவில அலைதுநிகைழவில அலைது Endo நல்கையரல நிதைிய்ளிககைப்டட நிகைழவில ஒருநல்கையரல நிதைிய்ளிககைப்டட நிகைழவில ஒரு Endo ஊழியர அதைன் ஊழியர அதைன் 
உள்ளடககைததுககைரன உள்ளீடுகை்்ள அ்ளிககைைரமரஉள்ளடககைததுககைரன உள்ளீடுகை்்ள அ்ளிககைைரமர?

கூடரது. Endo நல்கைகை்ளரல நிதைிய்ளிககைப்டும எலைர CME நெயல்ரடுகைளும சுநயச்்ெயரன்வ. 
அவற்றின்மீது எந்தை விதைததைிலும Endo நெலவரககு நெலுததைககூடரது.



நமது நிறுவனமும 
நமது 

்ஙகுதைர்ரகைளும
நமது நிறுவனததைின் ெிறந்தை நைனுககைரகை 

நமது நெயல்ரடுகை்்ள நடததுவதும 
்ஙகுதைர்ரகைளுககு மதைிப்் உருவரககைித 

தைரும தைரரமீகைத நதைரழில முடிவுகை்்ள 
நமற்நகைரளவதும நமமு்டய ந்ரறுப்ரகும.
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நிறுவனததைின் மற்றும நமது ்ஙகுதைர்ரகை்ளின் 
நமைரன நைன்கை்்ள கைரககும வ்கையில 
Endo நதைரழிலபுரியும. நமது நெயல்ரடுகைள, 
்ைிச்நெயல்ரடு ஆகைியவற்றில உண்மயரகை 
இருககும. நமது உ்ட்மகை்்ளயும வ்ளஙகை்்ளயும 
்யன்்டுததுவதைிலும ்ரதுகைரப்தைிலும கைவனமரகை 
இருககும.

ü Endo ்ர்தை
• நைன் மு்ண்ரடுகை்்ளத தைவிரததைிடுஙகைள

• உள தைகைவலகை்்ள நவ்ளிப்டுததைரதைீரகைள, 
ஒருந்ரதும உள தைகைவலகை்ளின் அடிப்்டயில 
ந்ரதுப ்ஙகுகை்ளில வரததைகைம நெயயரதைீரகைள

• கைரபபுரி்மகைள, வரததைகைச் ெின்னஙகைள, வரதைதைகை 
்கைெியஙகைள, ்ிற அறிவுெரர நெரததுகைள 
ஆகைியவற்்றப ்ரதுகைரததைிடுஙகைள, ்கைெிய 
தைகைவலகைளுககும ்ரதுகைரப்்ளியுஙகைள

• ்கைெியததைன்்ம்ய மதைிததைிடுஙகைள, தைனிந்ரின் 
உடலநைத தைகைவல உள்ட தைனிப்டட 
தைகைவலகை்்ள உரியவ்கையில ்ரதுகைரததைிடுஙகைள

• ந்ரருந்தும ெடடம, நிறுவனக நகைரள்கை 
ஆகைியவற்றுககு இ்ெவரகை இருககும வ்கையில 
துலலியமரன மு்றயில கைைகநகைடுகை்்ளயும 
்தைிவுகை்்ளயும நிரவகைிதது ்தைதைி்மரகை 
்வததைிருஙகைள

• நிதைி அறிக்கைகைள மீது நெயலதைிறம மிககை 
கைடடுப்ரடடு அ்மபபு ஒன்்ற உருவரககைிப 
்்ரமரியுஙகைள

• நிறுவன வ்ளஙகை்்ளயும அ்மபபுகை்்ளயும 
தைகுந்தை மு்றயில ்யன்்டுததுஙகைள

நமது நிறுவனமும  
நமது ்ஙகுதைர்ரகைளும 
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என்னு்டய ்ககைததுவீடடுககைர்ர, தைனிப்டட மு்றயில அவர என் நநருஙகைிய என்னு்டய ்ககைததுவீடடுககைர்ர, தைனிப்டட மு்றயில அவர என் நநருஙகைிய 
நண்ருமகூடநண்ருமகூட, Endoவுககு ெிை ந்ரருளகை்்ள ெப்்ள நெயயும நிறுவனததுககும வுககு ெிை ந்ரருளகை்்ள ெப்்ள நெயயும நிறுவனததுககும 
நெரந்தைககைர்ர. இது ஒரு நைன் மு்ண்ரடரநெரந்தைககைர்ர. இது ஒரு நைன் மு்ண்ரடர?

இதைற்கு நவ்ளிப்்டயரன தை்ட இல்ை என்றரலும, இந்தை விவ்த்தை உஙகைள 
நமைர்ளரிடம நவ்ளிப்டுததுவது ந்ரருததைமரனதைரகை இருககும. ந்ரருந்தும 
எனில, இதைற்கைரன ெிறந்தை தைீர்வ அ்ளிப்தைற்கைரகை உஙகைள நமைர்ளர ெடடத 
து்ற அலைது உஙகைள விதைி இைககை தை்ை்மப ந்ரறுப்ர்ளருடன் இ்ைந்து 
நெயல்டுவரர. உஙகைள நண்ரின் நிறுவனத்தைக நகைரணடு நமது நதைரழிலின் 
மீது நெலவரக்கைச் நெலுததை நீஙகைள எந்தை விதைததைிலும முயைககூடரது.

ஒரு ெப்்ளயர ெரப்ிட வருமரறு அலைது ந்ரழுதுந்ரககு ெரரந்தை ஆஃ்்் ஒரு ெப்்ளயர ெரப்ிட வருமரறு அலைது ந்ரழுதுந்ரககு ெரரந்தை ஆஃ்்் 
எனககு அ்ளிககை முன்வருகைிறரர என்றரல இது மு்றயரனதைர இல்ையர எனககு அ்ளிககை முன்வருகைிறரர என்றரல இது மு்றயரனதைர இல்ையர 
என்்்தை நரன் எப்டி புரிந்துநகைரளவது? நவணடும என்று நரன் நகைடகைவில்ை, என்்்தை நரன் எப்டி புரிந்துநகைரளவது? நவணடும என்று நரன் நகைடகைவில்ை, 
அப்டிக நகைட்து அனுமதைிககைப்டுவதைில்ை என்று நரன் அறிநவன்.அப்டிக நகைட்து அனுமதைிககைப்டுவதைில்ை என்று நரன் அறிநவன்.

உளளூர வழ்மப்டி நெைவு மிதைமரனதுதைரன் என்றரல, ஒரு ெப்்ளயர 
்ஙநகைற்கும நி்ையில, ஒரு ெரப்ரடடி்னநயர ந்ரழுதுந்ரககைி்னநயர 
எபந்ரதைரவது ஒரு மு்ற நீஙகைள ஏற்கைைரம. ெரதைர்ைமரன ்ிஸினஸ ெரப்ரடு 
அலைது உளளூர வி்்ளயரடடு நிகைழவில கைைந்துநகைரளவது ந்ரன்ற்வ 
ந்ரதுவரகை ஏற்கைததைககைநதை. ஆனரல நவ்ளியூருககு அ்ழப்து அலைது 
மிகைபந்ரிய நிகைழவில கைைந்துநகைரள்ள அ்ழப்து ஏற்கைததைககைது அலை. 
கு்றந்தை மதைிப்ிைரன அன்்்ளிபபு கூட நைன் மு்ண்ரட்ட உருவரககுவதைரன 
நதைரற்றத்தை உருவரககைமுடியும, Endo நதைரழில நிறுவனததைில ஒரு வரயப்் 
ந்றுவற்கைரகை ெப்்ளயர முயன்றுநகைரணடிருககைககூடும என்்துந்ரை. ெந்நதைகைம 
ஏற்்டடரல, உஙகைள நதைரழில விதைி இைககை தை்ை்மப ந்ரறுப்ர்ளர அலைது 
நமைர்ளருடன் இந்தை விவகைர்ம குறிதது கைைந்து்்யரடுஙகைள. நைன் மு்ண்ரடு 
எழுவதைரகை நதைரற்றம எழுந்தைரல, அ்தைத தைவிரப்தைற்கைரகை ஒரு ெரப்ரடு அலைது 
டிகநகைடடின் நியரயமரன ெந்்தை வி்ை்ய நரநம அ்ளிததுவிடுவது எபந்ரதுநம 
விரும்ததைககைது ஆகும.

நைன் மு்ண்ரடுகைளநைன் மு்ண்ரடுகைள
உஙகைள தைனிப்டட வரழக்கையிலும உஙகைள தைனி 
நந்ஙகை்ளிலும நீஙகைள நெயகைிற எந்தை நெயலும 
Endoவில உஙகைள ந்ரறுபபுகைளுடன் எந்தை 
மு்ண்ரட்டயும உருவரககைககூடரது. நீஙகைள 
Endoவில நெயயககூடிய நதைரழில நெயல்ரடு 
ஒன்றின்மீது தைனிந்ர ஆதைரயததுககைரன 
சூழல மு்றயற்ற வ்கையில நெலவரககுச் 
நெலுததுமந்ரது ஒரு நைன் மு்ண்ரடு எழுகைிறது. 
ெிை எடுததுககைரடடுகைள: தைனிப்டட ஆதைரயததுககைரகை 
உஙகைள ்தைவி்யப ்யன்்டுததுதைல, நவ்ளி நவ்ை 
ஒன்று உஙகைளு்டய Endo நவ்ையில தை்ையிடுதைல 
அலைது அததுடன் ந்ரடடியிடுதைல, நீஙகைள 
தைனிப்டட உறவு ்வததுள்ள ஒரு நிறுவனததுககு 
Endo வரததைகை வரயப்் சுடடிககைரடடுதைல, 
ெப்்ளயரகைள அலைது விற்்்னயர்ளரகை்ளிடம 
நவகுமதைிகை்்ள எதைிரநநரககுதைல அலைது ந்றுதைல. 

ெரதைகைம, முன்னுரி்ம ஆகைிய்வ இலைரதை 
நி்ையிநைநய ்ர்்டெமற்ற மற்றும 
நடுநி்ையிலிருந்நதை Endo ெப்்ளயரகைளுடனும 
நமநமரடு நதைரழிலபுரியும ்ிற நிறுவனஙகைளுடனும 
உற்வ ்வததைிருககைிறது. ந்ரும்ரலும, 
முன்கூடடிநய நதைரியவந்தைரல அலைது 
அஙகைீகைரிககைப்டடரல, ஒரு நைன் மு்ண்ரட்ட 
அலைது வரயபபுள்ள ஒரு நைன் மு்ண்ரட்ட 
தைீரககைைரம அலைது தைவிரககைைரம. நவறு ்ை 
நநரவுகை்ளில, நவ்ளிப்டுததுவது மடடுநம 
ந்ரதுமரனதைரகை இலைரமலிருககைைரம. நைன் 
மு்ண்ரடுகைள ஏற்்ட வரயப்ிருந்தைரல நீஙகைள 
கைி்டககும வ்ளஙகை்்ளப ்யன்்டுததைி, அது குறிதது 
கைைந்து்்யரடி, தைீரததுகநகைரளவது முககைியமரனது. 

ü Endo ்ர்தை
• உண்மயிநைநய தைற்ந்ரது நைன் 

மு்ண்ரடுகை்்ள உருவரககுகைிற அலைது 
உருவரககை வலை நவ்ளிபபுறச் நெயல்ரடுகைள, 
நவ்ை உறவுகைள, நிதைி நைன்கைள அலைது 
உறவுகைள குறிதது உஙகைள நமைர்ளர, ெடடத 
து்ற நதைரடர்ர்ளர, அலைது விதைி இ்ைககைத 
தை்ை்மபந்ரறுப்ர்ளரிடம தைகைவ்ை 
நவ்ளிப்டுததைிவிடுஙகைள

• நவ்ளி நிறுவனம அலைது ைர்மெர்ர நிறுவனம 
ஒன்றின் ந்ரரடில அலுவை்ரகை அலைது 
இயககுந்ரகை ந்ரறுபபு ஏதும ஏற்றுகநகைரளளும 
முன்பு உஙகைள ெடடத து்ற நதைரடர்ர்ளரிடம 
அலைது விதைி இைககைத தை்ை்மப 
ந்ரறுப்ர்ளரிடம அனுமதைி வரஙகுஙகைள

• Endoவுடன் நதைரழிலபுரிவதைற்கைரகை ஒரு 
முன்நி்ந்தை்னயரகை எந்தை ஒரு ந்ரிடமிருந்தும 
அலைது நிறுவனததைிடமிருந்தும ்ைம, 
கைடடைம, கைடன் அலைது நெ்வகைள 
உள்ளிடட எந்தை ஒன்்றயும நந்டியரகைநவர 
ம்றமுகைமரகைநவர நகைடகைரதைீரகைள அலைது 
ந்ற்றுகநகைரள்ளரதைீரகைள

• Endoவுடன் நதைரழிலபுரிகைிற அலைது 
நதைரழிலபுரிய விருமபுகைிறவரகை்ளிடமிருந்து எந்தை 
அன்்்ளிபபுகை்்ளயும ந்ரழுதுந்ரக்கையும 
அலைது ஆதைரயஙகை்்ளயும நகைடகைரதைீரகைள 
அலைது ந்ற்றுகநகைரள்ளரதைீரகைள

• Endoவுடன் நதைரழிலபுரிகைிற அலைது 
நதைரழிலபுரிய விருமபுகைிறவரகை்ளிடமிருந்து, 
உளளூர அ்ளவில மிதைமரன 
மதைிபபுள்ளவற்்றவிட அதைிகைமரன மதைிபபுள்ள 
அன்்்ளிபபுகை்்ளநயர ந்ரழுதுந்ரககுகை்்ளநயர 
ஆதைரயஙகை்்ளநயர ஏற்கைரதைீரகைள, ெரததைியமுள்ள 
நைன் மு்ண்ரடடுககைரன வரயப்் 
உருவரககைரமல தைவிரததைிடுஙகைள

• Endo வ்ளஙகைள, அறிவுெரர நெரததுகைள, 
இடஙகைள ஆகைியவற்்ற தைனிப்டட 
ஆதைரயததுககைரகை ்யன்்டுததைரதைீரகைள அலைது 
தைவறரகை ்யன்்டுததைரதைீரகைள

• உஙகைளு்டய Endo ந்ரறுபபுகைந்ளரடு உஙகைள 
தைனிப்டட உறவுகைள மு்ண்ரடு நகைரளவ்தை 
அனுமதைிககைரதைீரகைள

• ஒரு குடும் உறுப்ின்்நயர உற்ற 
நண்்்நயர நவ்ைககு எடுததைல, ்தைவி 
உயரவு அ்ளிததைல அலைது நந்டியரகை அவர 
மீதைரன நமற்்ரர்வயிடல ஆகைியவற்்றச் 
நெயயரதைீரகைள
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உள வரததைகைமஉள வரததைகைம
உள வரததைகைம நதைரடர்ரகை ்ை நரடுகை்ளில 
ெடடஙகைள இருககைின்றன. நிறுவனததைின் ெிை 
விவ்ஙகைள நவ்ளிநய யரருககும நதைரியரது. ஆனரல 
ஒரு ெ்ரெரி முதைலீடடர்ளரகைளுககு நிறுவனததைின் 
்ஙகுகை்்ள வரஙகை, விற்கை அலைது நதைரடரந்து 
்வததைிருககை முடிவுநெயய அததை்கைய விவ்ஙகைள 
முககைியமரன்வயரகை இருககைைரம. இதுநவ ஒரு 
நிறுவனததைின் உள விவ்ம. ஒரு Endo ஊழிய்ரகை 
நீஙகைள ெிை உள விவ்ஙகை்்ள அறியவ்ைரம. 
இந்தை விவ்ஙகை்்ள நீஙகைள யரருககும 
நவ்ளிப்டுததைககூடரது. இவவரறரன உள 
விவ்ஙகை்்ள அறிந்தைிருககும நி்ையில Endoவில 
அலைது நவறு ஒரு நிறுவனததைின் ்ஙகுகை்ளில 
எந்தை ்ரிவரததை்ன்யயும ஒரு Endo ஊழியர 
நெயயைரகைரது.

ஏற்்ட வரயபபுள்ள ஒரு நதைரழிலநிறுவன இ்ைவு, 
முந்்தைய நவ்ளிப்ரடுகை்ளின் அடிப்்டயில 
ெந்்தை என்ன எதைிர்ரரககுநமர அதைற்கு அப்ரல 
நிறுவனம ந்றும வருவரய, ஈடடலகைள அலைது 
இன்னும ்கைி்ஙகைமரகை நவ்ளியிடப்டரதை நிதைிப 
்ைிச்நெயல்ரடடின் ்ிற அமெஙகைள, முககைிய 
நதைரழில முன்நனற்றஙகைள (ஆ்ரயச்ெி மற்றும 
வ்ளரச்ெி முடிவுகைள, ஒழுஙகுமு்றயர்ளரகைள 
நமது தையரரிபபுகை்ளில ஒன்றுககு ஆநமரதைஙகைள 
வழஙகுவது அலைது வழஙகைரதைது ந்ரன்ற்வ 
உள்ட), ஒரு ந்ரிய வரடிக்கையர்ள்் ந்ற்றது 
அலைது இழந்தைது, ஒரு முககைியமரன ்ரிவரததை்ன 
ந்ரன்ற்வ வரயபபுள்ள உள விவ்ஙகைளுககு ெிை 
எடுததுககைரடடுகைள ஆகும.

நமது உள வரததைகைக நகைரள்கையின் கைீழ, 
"வ்ம்ிடப்டட ஊழியரகைள" என்று 
அ்ழககைப்டும குறிப்ிடட ெிை ஊழியரகைள 
உள விவ்ஙகைள நதைரிந்தைவரகை்ளரகை இருப்ரரகைள. 
அவரகைள, "வ்ம்ிடப்டட கைரைததைில" எந்தை 
்ஙகுச் ெந்்தை நெயல்ரடடிலும இறஙகை 
தை்டவிதைிககைப்டடவரகைள ஆவரரகைள. 
"வ்ம்ிடப்டட கைரைம" என்்து ந்ரதுவரகை 
ஒவநவரரு நிதைிக கைரைரணடு அலைது 
ஆணடின் இறுதைிககு இரு வர்ஙகைளுககு முன்பு 
நதைரடஙகுகைிறது. ஒவநவரரு நிதைிக கைரைரணடு 
அலைது ஆணடிலும வருவரய விவ்ஙகைள 
நவ்ளிப்டுததைப்டடு மூன்று நரளகைள கைழிதது 
ெந்்தை விற்்்ன்ய ஆ்ம்ிககுமந்ரது இந்தை 
தை்டககைரைம முடிகைிறது.

ü Endo ்ர்தை
• Endoவின் உள வரததைகைக நகைரள்கை்யக 

கை்டப்ிடியுஙகைள

• Endo அலைது நவறு எந்தை நிறுவனததைின் 
உள விவ்மும நதைரிந்தைிருககும நி்ையில 
எந்தை வ்கையிைரன ்ஙகுப ்ததைி்த்தையும 
வரஙகைரதைீரகைள, விற்கைரதைீரகைள அலைது 
வரஙகை அலைது விற்கை நவறு ஒருவருககு 
வழிகைரடடரதைீரகைள

• Endoவின் "வ்ம்ிடப்டட கைரைம" குறிததுப 
்ரிச்ெயப்டுததைிகநகைரளளுஙகைள, உஙகை்ளிடம 
உள விவ்ஙகைள இருககும என்்தைரன 
அதைிமுககைிய இடரததைன்்ம கைர்ைமரகை 
உருவரககைப்டடுள்ள வ்ம்ிடப்டட வரததைகைக 
கைரைததுககுட்டடு, நீஙகைள "வ்ம்ிடப்டட 
ஊழிய்ர" என்்்தை அறிந்துநகைரளளுஙகைள

• குடும் உறுப்ினரகைள மற்றும நண்ரகைள 
உள்ட யரருககும உள விவ்த்தை 
("துபபு") நந்டியரகை அலைது ம்றமுகைமரகை 
நவ்ளிப்டுததைரதைீரகைள - துப்ி்னப 
ந்ற்றவரகைள அ்தை ்ஙகுகைள வரஙகுவதைற்கு 
அலைது விற்்தைற்கு ்யன்்டுததை நவணடும 
என்று அலைது நவணடரம என்று நீஙகைள 
நி்னககைரவிடடரலுமகூட

• எந்தைக நகைளவி எழுந்தைரலும நமது தை்ை்ம 
நிதைி அதைிகைரரி அலைது தை்ை்ம ெடடத து்ற 
அதைிகைரரி்யத நதைரடரபுநகைரளளுஙகைள

நரன் முதைலீடு நெயயைரமர என்று நரன் முதைலீடு நெயயைரமர என்று 
ஆ்ரயந்துவந்தை, ந்ரதுப்ஙகுகை்்ள ஆ்ரயந்துவந்தை, ந்ரதுப்ஙகுகை்்ள 
நவ்ளியிடும ஒரு நிறுவனதநதைரடு,நவ்ளியிடும ஒரு நிறுவனதநதைரடு, Endo 
ஒரு கூடடுதநதைரழி்ை நமற்நகைரள்ள ஒரு கூடடுதநதைரழி்ை நமற்நகைரள்ள 
தைீவி்மரகை ந்ெிகநகைரணடிருககைிறது தைீவி்மரகை ந்ெிகநகைரணடிருககைிறது 
என்்து எனககு ெமீ்ததைில என்்து எனககு ெமீ்ததைில 
நதைரியவந்தைிருககைிறது. அந்தை நிறுவனததைில நதைரியவந்தைிருககைிறது. அந்தை நிறுவனததைில 
இபந்ரதும நரன் ்ஙகுகை்்ள இபந்ரதும நரன் ்ஙகுகை்்ள 
வரஙகைைரமர?வரஙகைைரமர?

கூடரது. நவ்ளிநய நதைரியரதை தைகைவலின் 
அடிப்்டயில ்ஙகு வரததைகைம 
நெயதைல ெடடவிந்ரதைமரனது. 
இந்தை தை்ட Endo அலைது அந்தை 
்ிற நிறுவனததைின் ்ஙகுகை்்ள 
வரததைகைமபுரிவதைற்கும ந்ரருந்தும. 
்ஙகுகை்்ள வரததைகைமபுரிவதைில உஙகைளுககு 
நதைரடர்ற்ற நவறு கைர்ைஙகைள 
இருந்தைரலும இந்தை தை்ட ந்ரருந்தும.
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அறிவுெரர நெரததுகைளும அறிவுெரர நெரததுகைளும 
்கைெியககைரபபுள்ள தைகைவலகைளும்கைெியககைரபபுள்ள தைகைவலகைளும
நரம மிகைவும மதைிககும நெரததுகை்ளில நமது 
அறிவுெரர நெரததுகைளும ்கைெிய விவ்ஙகைளும 
அடஙகும. இந்தை நெரததுகை்்ள கைரப்து நமது 
வ்ளரச்ெிககு மிகை முககைியமரகும. இவற்றில நமது 
வடிவுரி்மகைள, வரததைகை ்கைெியஙகைள, வரததைகைச் 
ெின்னஙகைள, கைரபபுரி்மகைள, நெயைறிவு, தை்வு, 
நிகைழமு்றகைள, அனு்வம, வரடிக்கையர்ளர 
தைகைவலகைள, நதைரழிலநுட் மற்றும நதைரழில 
அறிவு ஆகைிய்வ அடஙகும. விற்்்ன மற்றும 
ெந்்தைப்டுததைல தை்வுததை்ளஙகைள, ெந்்தைப்டுததைல 
வியூகைஙகைளும தைிடடஙகைளும, வி்ைநிரைய 
விவ்ஙகைள, உற்்ததைி நுட்ஙகைள, ஆ்ரயச்ெி 
மற்றும நதைரழிலநுட் தை்வுகைள ஆகைிய்வ ெிை 
எடுததுககைரடடுகை்ளரகும.

ஒவநவரரு Endo ஊழியரும நமது அறிவுெரர 
நெரததைி்ன கைரககைநவணடும, நமது ்கைெிய 
விவ்ஙகைள நதைரடர்ரன ்கைெியத்தை ந்ை 
நவணடும. ஊழியரகைள Endoஐ விடடு விைகைிய 
்ிறகும, நமது அறிவுெரர நெரததைி்னத நதைரடரந்து 
மதைிககை நவணடும மற்றும ்கைெியககைரபபுள்ள 
மற்றும நிறுவனததைிற்கு நெரந்தைமரன தைகைவலகை்்ள 
நவ்ளியிடரமல இருககைநவணடும. மற்றவரகை்ளின் 
அறிவுெரர நெரததைி்ன அலைது ்கைெிய 
விவ்ஙகை்்ள அனுமதைியின்றிப ்யன்்டுததுவதும 
தை்டநெயயப்டடிருககைிறது. 

ü Endo ்ர்தை
• Endo அறிவுெரர நெரததைி்ன இனமகைணடு 

்ரதுகைரததைிடுஙகைள

• மற்றவரகை்ளின் நெலலு்டியரகும வடிவுரி்மகைள, 
கைரபபுரி்ம ஆவைஙகைள, ்ிற அறிவுெரர 
நெரததுரி்மகைள ஆகைியவற்்ற மதைியுஙகைள

• ்கைெியத தைகைவலகை்்ள நகைடடல, ஏற்றல, 
்யன்்டுததைலுககு முன்பு, Endoவின் ்கைெிய 
விவ்ஙகை்்ள நவ்ளிப்டுததும முன்பு 
அலைது நமது அறிவுெரர நெரததைி்னப 
்யன்்டுததை அனுமதைிககும முன்பு Endoவின் 
அறிவுெரர நெரதது ெடட ஆநைரெகைரகை்ளிடம 
கைைந்தைரநைரெியுஙகைள

• ஒரு Endo ஊழியர என்கைிற வ்கையில, நீஙகைள 
உருவரககும புதைிய கைணடறிதைலகைள அலைது 
ெிந்தை்னகைள நதைரடர்ரகை உஙகைள ந்ரறுபபு 
என்ன என்்்தைப புரிந்துநகைரளளுஙகைள

• உ்ட்ம மற்றும ்ிற அறிவுெரர நெரததுரி்ம 
நதைரடர்ரன ெிககைலகை்்ள மு்றயரகை 
அணுகுவதைற்கைரன எழுததுபூரவ ஒபபுதைல 
இலைரமல நவ்ளி தை்ப்ினர யரருடனும புதைிய 
தையரரிபபுகை்்ள உருவரககைரதைீரகைள

• ந்ரது இடஙகை்ளில ்கைெிய விவ்ஙகை்்ள 
கைைந்து்்யரடரதைீரகைள

• ்ிற நிறுவனஙகைள அலைது ந்ரகை்ளின் 
்கைெியககைரபபுள்ள தைகைவலகைள, அலைது அறிவுெரர 
நெரததுககை்்ள ்யன்்டுததைரதைீரகைள, அததை்கைய 
்யன்்ரடடுககு Endo -ககு ெடடப்டியரன 
உரி்ம இருந்தைரல தைவி்

நிறுவனததைின் நதைரழில குறிததுநிறுவனததைின் நதைரழில குறிதது Endo ஊழியரகைள ஒரு ்யில ்யைததைின்ந்ரது ஊழியரகைள ஒரு ்யில ்யைததைின்ந்ரது 
உ்்யரடிகநகைரணடிருந்தை்தை நரன் நகைடநடன். நரன் என்ன நெயயநவணடும?உ்்யரடிகநகைரணடிருந்தை்தை நரன் நகைடநடன். நரன் என்ன நெயயநவணடும?

ந்ெப்டட தைகைவல அதைிமுககைியமரனது அலைது ்கைெியமரனது என்று நீஙகைள நம்ினரல, 
ந்ெிகநகைரணடிருந்தைவரகை்ளிடம இந்தை தைகைவலகைள மற்றவரகைள கைரதைில விழககூடும என்று அறிவு்்ச் 
நெரலலுஙகைள மற்றும ெடடத து்ற்ய நதைரடரபு நகைரளளுஙகைள. ்கைெியககைரபபுள்ள மற்றும 
்கைெியததைன்்ம தைகைவலகைள ந்ரருததைமற்ற மு்றயில ்யன்்டுததைரமல ்ரதுகைரககும ந்ரறுபபு 
ஒவநவரரு Endo ்ைியர்ளருககும உள்ளது.
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்கைெியததைன்்ம்கைெியததைன்்ம
சுகைரதைர் நைத து்றயில ஏற்்டும மரற்றஙகைள 
கைர்ைமரகை நரமும நமது வரடிக்கையர்ளரகைளும 
தைனிப்டட தைகைவலகை்்ள ்யன்்டுததும 
நி்ை மிகைவும அதைிகைரிததுவருகைிறது. ஒரு 
உைகை்ளரவிய நிறுவனம என்கைிற மு்றயில, 
நநரயர்ளிகைள மற்றும அ்தைபந்ரைநவ நமது 
வரடிக்கையர்ளரகைள, ்ஙகுதைர்ரகைள, ஊழியரகைள 
ஆகைிநயரரின் தைனிப்டட தைகைவலகை்்ள 
தைி்டடுகைிற, ்யன்்டுததுகைிற, ெிை நவ்்ளகை்ளில 
்கைிரகைிற, நதை்வ நமது வியூகைததுககும தைினெரி 
நெயல்ரடுகைளுககும இருககைிறது.

Endo இயஙகும ்ை நரடுகை்ளில தைனிப்டட 
தைகைவலகை்்ள எப்டி ்கையரளவது என்்து குறிதது 
ெடடஙகைள இருககைின்றன. தைனிப்டட தைகைவலகை்்ள, 
முககைியமரகை நநரயர்ளிகை்ளின் தைனிப்டட 
தைகைவலகை்்ள ்கையரளவதைில அலைது ்கைிரவதைில 
உதைவுவதைற்கு ஏதைரவது நெ்வ வழஙகுந்் 
அலைது மூன்றரம தை்ப்் ்ைியிைமரததுவதைற்கு 
முன்்ரகை, அநமரிககைரவின் மற்றும நவ்ளிநரடுகை்ளின் 
அந்தை்ஙகை ெடடஙகை/ளுடன் இைககைத்தை 
உறுதைிநெயதுநகைரளளும ந்ரருடடு ந்ரருததைமரன 
ெரககைி்்தைகை்்ள அமல்டுததுவதைற்கைரகை 
ெடடதது்ற்ய கைைந்தைரநைரெிப்்தை 
உறுதைிநெயதுநகைரள்ளவும. ்ைியர்ளரகைள, 
நநரயர்ளிகைள அலைது மற்றவரகை்ளின் 
தைனிப்டட தைகைவலகை்்ளப ்கைிரவதைற்கு முன்்ரகை 
எபந்ரதும Endo -வின் நகைரள்கைகை்்ள 
மற்றும வழிமு்றகை்்ள ்ின்்ற்றவும மற்றும 
அநமரிககைரவிற்கு நவ்ளிநய நெயல்டும Endo 
-வின் து்ை நிறுவனஙகைளுடன் தைகைவலகை்்ள 
்கைிரந்து நகைரளவது ்ற்றிய நகைரள்கைகைள 
மீது விநெட கைவனம நெலுததைவும. தைனிப்டட 
தைகைவலகை்ளின் ்கைெியததைன்்ம்ய மதைிததைல, 
நநரயர்ளிகைள, வரடிக்கையர்ளரகைள, ்ஙகுதைர்ரகைள, 
ஊழியரகைள ஆகைிநயரரின் நம்கைத்தையும 
நம்ிக்கை்யயும நம்ிக்கை்யயும ந்ற்றுத 
தைருகைிறது. உைநகைஙகும ந்ரருந்தும ்கைெியததைன்்ம 
ெடடஙகை்்ளக கை்டப்ிடிப்தைில நரம ்ற்றுறுதைி 
நகைரணடிருககைிநறரம.

ü Endo ்ர்தை
• உஙகை்ளிடம ெடடபூரவமரன நதைரழில 

நநரககைம இலைரதை, ந்றுவதைற்கைரன அனுமதைி 
இலைரதை ்டெததைில, தைனிப்டட தைகைவலகை்்ள 
தைி்டடுவ்தை, ்யன்்டுததுவ்தை, அணுகுவ்தைத 
தைவிரததைிடுஙகைள

• கு்றந்தை்டெ நதை்வயிைரன தைகைவ்ை மடடுநம 
தைி்டடுஙகைள, ெரததைியமரகுமந்ரநதைலைரம 
ஒரு குறிப்ிடட ந்்் அ்டயர்ளம கைரடடும 
தைகைவலகை்்ள தைி்டடரதைீரகைள

• அனுமதைியற்ற தைனிந்ரகைள அலைது 
தை்பபுகைளுடன் தைனிப்டட தைகைவலகை்்ளப 
்கைிரந்துநகைரள்ளரதைீரகைள

• தைமது தைனிப்டட தைகைவலகைள எவவரறு 
்யன்்டுததைப்ட நவணடும என்்து குறிதது 
தைனிந்ரகை்ளின் ்கைெியததைன்்ம விருப்ஙகை்்ள 
மதைியுஙகைள

• நரம ெடடபூரவமரகை தைனிப்டட தைகைவலகை்்ள 
்கைிரந்துநகைரளகைிற நவ்ளித தை்பபுகை்ளிடமும 
முகைவரகை்ளிடமும அவற்்றப ்ரதுகைரப்தைற்கைரன 
ந்ரருததைமரன ஏற்்ரடுகைள இருககைநவணடியது 
கைடடரயம

• தைனிப்டட தைகைவலகைள - குறிப்ரகை சுகைரதைர் 
நைத தைகைவலகைள ந்ரன்ற அதைிமுககைியத 
தைகைவலகைள - நிறுவனக நகைரள்கைகைள மற்றும 
ந்ரருந்தும ெடடஙகைளுககு ஏற்் உரியவ்கையில 
்ததைி்ப்டுததைப்டடிருப்்தை ந்ரதுமரன 
அ்ளவுககு உறுதைிப்டுததை நடவடிக்கை எடுஙகைள

• தைனிப்டட தைகைவலகைள நதைர்ைந்துந்ரயின 
அலைது நதைர்ைந்துந்ரயிருககைைரம 
என்நறர அனுமதைியற்ற நி்ையில 
நவ்ளிப்டுததைப்டடிருககைைரம என்நறர 
நதைரியவந்தைரல, அ்தை உடனடியரகை 
Ethics Hotlineககு நதைரியப்டுததுஙகைள

• தைனிப்டட தைகைவலகைள மற்றும தைகைவலகைள 
்ரதுகைரபபு மற்றும நிறுவன வ்ளஙகைள, 
நிறுவன ்தைிநவடுகைள மற்றும தைகைவல 
நமைரண்ம ஆகைிய்வ நதைரடர்ரன எலைர 
நிறுவன நகைரள்கைகைள மற்றும வழிகைரடடுதைல 
ஆவைஙகை்்ளயும ்ின்்ற்றுஙகைள

தைனிப்டட தைகைவலகை்்ளக நகைரணடிருககும தைஙகைளு்டய தை்வு அ்மபபுகை்ளில ஒன்றில ஒரு தைனிப்டட தைகைவலகை்்ளக நகைரணடிருககும தைஙகைளு்டய தை்வு அ்மபபுகை்ளில ஒன்றில ஒரு 
இடரககைரபபு ்ி்ச்ெி்ன எழுந்தைிருககைிறது என்று நம ெரர்ரகை தைனிப்டட தைகைவலகை்்ள ்கையரளும இடரககைரபபு ்ி்ச்ெி்ன எழுந்தைிருககைிறது என்று நம ெரர்ரகை தைனிப்டட தைகைவலகை்்ள ்கையரளும 
நமது விற்்்னயர்ளர ஒருவர குறிப்ிடடிருககைிறரர. நரன் என்ன நெயயநவணடும? நமது விற்்்னயர்ளர ஒருவர குறிப்ிடடிருககைிறரர. நரன் என்ன நெயயநவணடும? 

இ்தை Ethics Hotlineககு உடனடியரகை நதைரிவியுஙகைள. தைனிப்டட தைகைவலகை்்ளப ்ரதைிககும்டி 
ஏநதைனும இடரககைரபபு ்ி்ச்ெி்ன எழுந்தைிருககைைரநமர என்்்தை Endo மதைிபபீடு நெயயும, 
அததுடன் அந்தை மதைிபபீடடின் அடிப்்டயில உரிய எதைிரவி்ன்யத தைீரமரனிககும. நமது 
ெரர்ரகை தைனிப்டட தைகைவலகை்்ள ்கையரளுவதைற்கைரகை நரம ஒரு விற்்்னயர்ளருடன் ஓர உற்வ 
ஏற்்டுததைிகநகைரள்ளத நதைரடஙகுவதைற்கு முன்ந், ந்ரருததைமரன நகைரள்கைகைளும ்ரதுகைரபபு 
ஏற்்ரடுகைளும நெயயப்டடிருககைின்றனவர என்்்தை உறுதைிப்டுததைிகநகைரளளும நடவடிக்கைகைள 
நமற்நகைரள்ளப்டநவணடும.
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நிதைி ரீதைியரன நநர்மநிதைி ரீதைியரன நநர்ம
்ஙகுதைர்ரகைள, ந்ரது மற்றும அ்சு முகை்மகைள 
ஆகைிநயரருககைரன நமது ்ற்றுறுதைி்ய 
நி்றவுநெயய, நமது கைைகநகைடுகைளும ்தைிவுகைளும 
எலைரவிதைஙகை்ளிலும ்ர்்டெமின்றி நிறுவனததைின் 
நிதைி நி்ை்ம, நெயல்ரடடு முடிவுகைள, ்ைப 
புழககைஙகைள ஆகைியவற்்றப ்ி்தைி்லிககை 
நவணடும. உள நிதைி கைடடுப்ரடுகைள, நிறுவனக 
நகைரள்கைகைள ஆகைியவற்்ற நன்கு அறிந்து 
அவற்றின்்டி நெயல்டநவணடிய ந்ரறுபபு Endo 
ஊழியரகைளுககு இருககைிறது. 

நமது நெயல்ரடுகை்ளின் ்ைன்ளிபபுத தைிறன் 
மற்றும நெயலதைிறன், நமது நிதைி கைைககு்வப்ின் 
நம்கைததைன்்ம, ந்ரருந்தும ெடடஙகைளுககும 
ஒழுஙகுமு்றகைளுககும நரம நகைரணடிருககும 
விதைி இைககைம ஆகைிய்வ குறிதது ந்ரதுமரன 
அ்ளவுககு உததை்வரதைம அ்ளிககும வ்கையில நமது 
உள கைடடுப்ரடுகைள வடிவ்மககைப்டடுள்ளன. 
ஒரு கைடடுப்ரடடில நெயலிழபபு ஏற்்டடரல 
உடனடியரகை அ்தை ெரிநெயவதைற்கைரன தைிருததை 
நடவடிக்கை எடுததைல, ஏநதைனும நகைரள்கைகைந்ளர 
ந்டமு்றகைந்ளர ்ின்்ற்றப்டரவிடடரல 
அது குறிதது நதைரிவிததைல, எந்தைக கைடடுப்ரடடு 
்ைவீனத்தையும இனமகைரணுதைல ஆகைியவற்றில 
நீஙகைள எபந்ரதும உதைவிகை்மரகை இருககைநவணடும.

ü Endo ்ர்தை
• துலலியமரன மற்றும முழு்மயரன நிறுவனப 

்தைிவுகை்்ள உருவரககைிப ்்ரமரிததைல

• தைகுந்தை மீள்ரர்வககுப ்ிறகு துலலியமரனது 
மற்றும முழு்மயரனது என்று நீஙகைள நமபுகைிற 
்தைிவுகை்ளில மடடுநம ்கைநயரப்மிடு்கைள

• நிதைி ்ரிவரததை்னகைள ந்ரருததைமரன 
மு்றயில அனுமதைிககைப்டநவணடும, அ்வ 
நெயயப்டட கைைககுப ்ருவததைிநைநய 
அ்வ ்தைிவுநெயயப்டநவணடும, உதைவி 
ஆவைஙகைந்ளரடு இ்ைககைப்டடு ெரியரகை 
கைைககு்வககைப்டநவணடும

• நமது சுநயச்்ெயரன மற்றும நிறுவன 
தைைிக்கையர்ளரகை்ளிடம எந்தை தைகைவ்ையும 
ம்றககைரமல நவ்ளிப்்டயரகை இருஙகைள

• ஒருந்ரதும ்தைிவுகை்ளில ந்ரயத தைகைவ்ைச் 
நெரககைநவர நிெ விவ்ஙகை்்ள தைவறரகை ் தைியநவர 
நமது கைடடுப்ரடுகை்்ள மீறநவர நெயயரதைீரகைள

• நிறுவனததைின் கைைககுகை்ளின் 
துலலியததைன்்ம்ய உறுதைி 
நெயதுநகைரளவதைற்கைரகைவும, நிறுவனததைின் 
நிதைிகை்்ளப ்ரதுகைரககும ந்ரருடடும,  
நிதைிெரரந்தை ்ரிவரததை்னகை்்ளக ்கையரளும 
ந்ரதும, நிறுவனததைிற்கைரகை அறிக்கை அ்ளிககும 
ந்ரதும, எபந்ரதும மிகைவும அதைிகை்டெ 
எச்ெரிக்கையுடன் நெயல்டவும

நமது கைரைரணடு விற்்்ன அ்ள்வ அதைிகைரிப்தைற்கைரகை எனது விநிநயரகைஸதைரகைளுககு தைற்ந்ரது நமது கைரைரணடு விற்்்ன அ்ள்வ அதைிகைரிப்தைற்கைரகை எனது விநிநயரகைஸதைரகைளுககு தைற்ந்ரது 
வழ்மயரகை அனுபபும அ்ளவுககைரன தையரரிபபுகை்்ள இருமடஙகைரககைி அனுபபும்டி எனது வழ்மயரகை அனுபபும அ்ளவுககைரன தையரரிபபுகை்்ள இருமடஙகைரககைி அனுபபும்டி எனது 
நமைர்ளர என்்னக நகைடகைிறரர. நரன் என்ன நெயயநவணடும? நமைர்ளர என்்னக நகைடகைிறரர. நரன் என்ன நெயயநவணடும? 

உஙகைள நநர்மயில ெம்ெம நெயதுநகைரள்ளரதைீரகைள. உஙகைள விநிநயரகைஸதை்ரல எவவ்ளவு 
விற்கைமுடியுநமர அ்தைவிட அதைிகைமரன தையரரிபபுகை்்ள அவரிடம நதைரிந்நதை விற்்து 
ெடடவிந்ரதைமரகும. உஙகைள நிதைி அலைது விதைி இைககைத தை்ை்மப ந்ரறுப்ர்ளர அலைது 
ெடடத நதைரடர்ர்ளரிடம இந்தைப ்ி்ச்ெி்ன்ய எழுபபுஙகைள. நீஙகைள Ethics Hotlineஐயும 
நதைரடரபு நகைரள்ளைரம.
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நிறுவன அ்மபபுகை்்ளயும நிறுவன அ்மபபுகை்்ளயும 
ஆதைர்ஙகை்்ளயும ்யன்்டுததுதைலஆதைர்ஙகை்்ளயும ்யன்்டுததுதைல
நிறுவன அ்மபபுகை்்ளயும வ்ளஙகை்்ளயும 
மு்றயரகை ்யன்்டுததும உரி்ம நம 
ஒவநவரருவருககும உணடு. ெிை வ்மபுகைளுககு 
உட்டடு தைற்நெயைரகைநவர எபந்ரதைரவநதைர 
நரம நமது அ்மபபுகை்்ள நமது தைனிப்டட 
நதை்வகைளுககைரகை ்யன்்டுததுவது 
அனுமதைிககைப்டடிருககைிறது என்றரலும, இந்தை 
அ்மபபுகைளும வ்ளஙகைளும ெடடபூரவரன நதைரழில 
நநரககைஙகைளுககைரகை ்யன்்டுததைப்டநவணடும. 
உளளூர ெடடம நகைரருமிடஙகைள தைவி், நமது 
நிறுவன அ்மபபுகை்ளில நெமிதது்வககைப்டடுள்ள 
அலைது அதைற்கு அனுப்ப்டுகைிற தைகைவலகை்ளின் 
்கைெியததைன்்மககு உததை்வரதைமில்ை. உஙகைள 
அலைது அதைன் ெரவரகை்ளில அலைது கைருவிகைள 
உட்ட ்ிற ந்ரருடகை்ளில உள்ள மற்ற 
தைகைவலகை்்ள எந்தை நந்ததைில நவணடுமரனரலும 
முன்னறிவிப்ின்றி Endo ஆ்ரயைரம.

ü Endo ்ர்தை
• தைகைரதை, ்ர்்டெம கைரடடுகைிற, நதைரந்தை்வு 

அ்ளிககும, ்ரலியல ரீதைியில நவ்ளிப்்டயரன, 
அலைது அவதூறு ஏற்்டுததுகைிற எந்தை 
விஷயத்தையும அனுப்நவர ந்றநவர எந்தை 
Endo அ்மப்்யும அலைது ெரதைனத்தையும 
்யன்்டுததைரதைீரகைள

• உஙகைள அ்மப்ின் கைடவுச்நெரற்கை்்ள 
்ரதுகைரததைிடுஙகைள. ஒழுஙகைரன நதைரழில 
கைர்ைததைிற்கைரகைத தைவி் (நதைரழிலநுட் உதைவி 
ந்ரன்ற்வ) அவற்்ற நவறு யரந்ரடும 
்கைிரந்துநகைரள்ளரதைீரகைள; ்கைிரந்துநகைரணட 
்ின்பு அ்வ மரற்றப்ட நவணடும

• மு்றயரன அனுமதைியின்றித 
நதைரடரபுறுததைலகை்்ள ்தைிவு நெயயரதைீரகைள, 
மற்ற்டி உளளூர ெடடததைரல 
அனுமதைிககைப்டட்டி மடடும ்தைிவு நெயயுஙகைள

• அனுமதைியற்ற ந்ரகை்ளரல அணுகைப்டககூடிய 
அலைது துஷ்ி்நயரகைம நெயயப்டககூடிய 
இடஙகை்ளில Endo கைைிபந்ரறிகை்்ள அலைது 
ெரதைனஙகை்்ள கைவனிப்ர்ற்று விடடுச் 
நெலைரதைீரகைள

• எலைர கைைிபந்ரறி தை்வுகை்்ளயும 
்கைெியமரன்வயரகைக ்கையரளுஙகைள

நிறுவன ்தைிவுகைளும தைகைவல நிறுவன ்தைிவுகைளும தைகைவல 
நமைரண்மயுமநமைரண்மயும
Endo ஊழியரகைள தைகைவலின் முழு்மததைன்்ம்யப 
்ரதுகைரககும விதைததைில நிறுவனததைின் 
்தைிவுகை்்ளயும தைகைவலகை்்ளயும ்்ரமரிககைவும, 
நெமிதது்வககைவும, ந்ரருந்துமந்ரது மற்றும 
நகைரள்கையுடன் ஒததுபந்ரகுமந்ரதும, 
அழிககைவும நவணடும. ்தைிவுகை்்ள தைிறம்ட 
நிரவகைிககுமந்ரது அதைன் கைர்ைமரகை, 
முடிநவடுததைலில ெிறப்ரகை வி்ளஙகைமுடிகைிறது, 
நிறுவனததைின் நெயலதைிறனில முன்நனற்றத்தை 

அ்டயமுடிகைிறது, நமது ெடட, நிதைி, ஒழுஙகுமு்ற 
மற்றும ஒப்ந்தைம ெரரந்தை கைடப்ரடுகை்்ள ெரிவ் 
நெயவதைில ்மயமரகை இருந்து அது உதைவுகைிறது.

நிறுவனப ்தைிவுகைள என்்தைற்கு ்்ந்தை ந்ரருள 
உணடு. அதைில எலைர ஊடகைஙகை்ளிலும ்தைியும 
்தைிவுகைள அடஙகும. எடுததுககைரடடரகை தைரள 
(்கைநயழுததைில உள்ள குறிபபுகைள உள்ட), ஒலி 
அலைது கைரநைர்ளி ்தைிவுகைள, கைைிபந்ரறியிலுள்ள 
தைகைவலகை்ளரன மின்னஞெலகைள, மின்னணு 
நகைரபபுகைள உள்ளிடட்வ அடஙகும. நிறுவனததைின் 
்தைிவுகைள நமைரண்மக நகைரள்கைகைள மற்றும 
்வததைிருபபு நந்ததைிடடஙகை்்ள நீஙகைள 
்ின்்ற்ற நவணடும. வழ்மயரன ்வததைிருபபு 
கைரைத்தைவிட அதைிகை கைரைம ்வததைிருப்தைற்கைரன 
நதை்வ்ய நவ்ளித தை்பபு (உதைர்ைமரகை அ்சு 
அ்மபபுகைள) நகைரரிக்கைகைள, வழககுகைள, அலைது 
்ிற விெர்்ைகைள உருவரககைைரம. ஒரு "ெடடம 
கைர்ைமரகை ்வததைிருபபு" அலைது வழஙகைப்டட 
நவறு எந்தை "்வததைிருபபு கைடட்்ள"நயரடும 
ந்ரருந்தும எந்தை ்தைிவுகை்்ளயும ்ரதுகைரப்து 
Endoவின் நகைரள்கையரகும.

ü Endo ்ர்தை
• உஙகைள நவ்ைப ந்ரறுபபுகைளுககு நிறுவன 

்தைிவுகைள நமைரண்மக நகைரள்கைகைள 
எவவரறு ந்ரருந்துகைின்றன என்்்தைப ்ற்றி 
அறிந்தைிருஙகைள

• ந்ரருந்தும ெடடஙகைள, நிறுவனக நகைரள்கைகைள, 
்வததைிருபபு நந்ததைிடடஙகைள ஆகைியவற்றரல 
குறிப்ிடப்டடுள்ள கைரைம வ்் ்தைிவுகை்்ள 
்வததைிருஙகைள

• உஙகைளுககு ஒரு "்வததைிருபபு கைடட்்ள" 
வந்தைரல, ெிறபபு கைவனம எடுதது, எலைர 
ஆவைஙகை்்ளயும அலைது "்வததைிருபபு 
கைடட்்ள"ககு நதைரடரபு்டய எலைர 
்தைிவுகை்்ளயும ்வததைிருஙகைள

• தைகைவல நமைரண்ம நதைரடர்ரன நிறுவன 
நகைரள்கைகைள மற்றும ந்டமு்றகைள உள்ளிடட 
்தைிநவடுகைள நமைரண்ம நதைரடர்ரன எலைர 
Endo நகைரள்கைகைள மற்றும வழிகைரடடுதைல 
ஆவைஙகை்்ளயும ்ின்்ற்றுஙகைள

• நிறுவன ்தைிநவடுகைள, தைகைவல நமைரண்ம, 
தை்வுகைள ஒருஙகைி்ைபபு அந்தை்ஙகைம மற்றும 
தைகைவல ்ரதுகைரபபு நதைரடர்ரன எலைர ்யிற்ெி 
நதை்வப்ரடுகை்்ளயும உரிய கைரைததைில 
முடிககைவும

• உடநன வ்விருககும அலைது நடப்ில உள்ள 
ஒரு புைனரயவு, வழககு, அலைது விெர்்ை 
நதைரடர்ரன எந்தை ்தைிவுகை்்ளயும ஒருந்ரதைம 
ம்றககைநவர அவற்றில மரற்றஙகைள நெயயநவர 
அழிககைநவர கூடரது

• ஒருந்ரதும ந்ரது இடஙகை்ளில 
நகைட்ரரின்றி நிறுவன ஆவைஙகை்்ள 
விடடுச் நெலைரதைீரகைள, எதைிர்ர்ரதை விதைமரகை 
ஆவைஙகைள நதைர்ைந்துந்ரனரநைர 
அழிககைப்டடுவிடடரநைர அ்தைத 
நதைரிவியுஙகைள

அலுவைகைததைில அலுவைகைததைில 
நரன் என் நெரந்தை நரன் என் நெரந்தை 
மின்னஞெ்ை மின்னஞெ்ை 
்ரரககைைரமர?்ரரககைைரமர?

ந்ரதுவரகை, 
வ்மபுககுட்டட 
தைனிப்டட 
நநரககைஙகைளுககைரகை 
நீஙகைள உஙகைள 
தைனிப்டட 
மின்னஞெ்ை அலைது 
இ்ையத்தை நிறுவன 
கைைினிகை்்ளப 
்யன்்டுததைி 
்ரரககைைரம. 
ஆனரல அபந்ரதும 
நீஙகைள நிறுவனக 
நகைரள்கைகைளுககு 
உட்டடிருககைிறீரகைள. 
எடுததுககைரடடரகை, 
்ரலியல ரீதைியில 
நவ்ளிப்்டயரன, 
்ர்்டெம 
கைரடடுகைிற அலைது 
நவறுவிதைஙகை்ளில 
இ்டயூறு நெயகைிற 
அலைது புண்டுததுகைிற 
தைகைரதை விஷயஙகை்்ள 
இ்ையததைில ் ரரப்நதைர 
தை்விறககைம நெயவநதைர 
மு்றயற்ற்வ. நிறுவன 
கைைினிகை்்ள தைனிப்டட 
மு்றயில எபந்ரதைரவது 
்யன்்டுததைைரம, 
அது உஙகைள 
்ைிச்நெயல்ரட்ட 
்ரதைிககைககூடரது. எந்தை 
நந்ததைிலும, Endo 
உஙகைள இ்ையப 
்யன்்ரட்ட 
கைணகைரைிககைைரம 
மற்றும தைைிக்கை 
நெயயைரம.
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நிறுவன விவகைர்ஙகைளும நிறுவன விவகைர்ஙகைளும 
முதைலீடடர்ளரகைள மற்றும ஊடகை முதைலீடடர்ளரகைள மற்றும ஊடகை 
உறவுகைளும உறவுகைளும 
நிதைி ்குப்ரயவர்ளரகைளுககும முதைலீடடர்ளரகைள, 
ஊடகைஙகைள, ந்ரதுமககைள ஆகைிநயரருககும நிெ 
விவ்ஙகை்ளின் அடிப்்டயிைரன தைகைவலகை்்ள 
துலலியமரகை, நம்கைததைன்்மயுடன், உரிய 
நந்ததைில அ்ளிப்தைில Endo ்ற்றுறுதைி 
நகைரணடிருககைிறது. தைகைவ்ை உரிய வ்கையில 
அ்ளிககை, Endo அலைது நமது நதைரழில 
்ிரிவுகைள ்ற்றி நவ்ளியிலிருந்து வரும தைகைவல 
நவணடுநகைரளகை்்ள நிறுவன விவகைர்ஙகைள 
து்றககு அனுப்நவணடும. ஒரு Endo ஊழியர, 
நநரில ெந்தைிததுப ந்ெ நவணடும என்நறர 
வரடிக்கைககு விந்ரதைமரகை ஆவைஙகை்்ளக 
நகைரரிநயர ஓர அ்சு முகை்மயின் ்ி்தைிநிதைி 
ஒருவ்ரல, ஒரு வழககு்்ஞ்ரல அலைது 
ஒரு வழககு்்ஞரின் ்ி்தைிநிதைியரல நதைரடரபு 
நகைரள்ளப்டடரல, ெடடத து்ற உடனடியரகைத 
நதைரடரபு நகைரள்ளப்ட நவணடும. உரிய 
அனுமதைியின்றி நிறுவனததைின் நதைரழில ்ற்றி 
Endo ஊழியரகைள ஊடகைஙகை்ளிடம எதுவும 
நெரலைககூடரது. எந்தை ஊடகை விெரரிபபுகைளும 
உடனடியரகை நிறுவன விவகைர்ஙகைள து்றககு 
அனுப்ப்டநவணடும.

ü Endo ்ர்தை
• உரிய அனுமதைி இலைரமல Endo அலைது 

அதைன் நதைரழில ்ிரிவுகைள ்ற்றி ஊடகைம, 
நிதைி ்குப்ரயவர்ளரகைள, அ்சு அதைிகைரரிகைள, 
வழககைறிஞரகைள, அலைது அவரகை்ளின் 
்ி்தைிநிதைிகைள உள்ளிடட நவ்ளி ந்ரகைளுககு எந்தை 
விவ்த்தையும அ்ளிககைரதைீரகைள

• தைற்ந்ர்தைய அலைது முந்்தைய ஊழியரகைள 
்ற்றி உஙகை்ளிடம ஏநதைனும தைகைவல 
நகைடகைப்டடரல, அந்தை நவணடுநகைர்்ள 
மனிதைவ்ளத து்றககு தைிருப்ி விடுஙகைள

• ஒரு விெர்்ை குறிதது உஙகை்ளிடம ஒரு 
அ்சு அ்மபபு நதைரடரபு நகைரணடரல, ெடடத 
து்றயின்் அவரகைள நதைரடரபுநகைரணடு 
அனுமதைி ந்ற்றரநைரழிய உஙகை்ளரல எந்தை 
தைகைவ்ையும அ்ளிககை இயைரது என்்து 
நிறுவனததைின் நகைரள்கை என்்்தை அந்தை அ்சு 
்ி்தைிநிதைியிடம மரியர்தையரன மு்றயில 
நதைரிவியுஙகைள

Endoவில எனது நிபுைததுவம உள்ள விவகைர்ஙகைள குறிதது ஒரு மரநரடடில ந்சும்டி என்்னக வில எனது நிபுைததுவம உள்ள விவகைர்ஙகைள குறிதது ஒரு மரநரடடில ந்சும்டி என்்னக 
நகைடடிருககைிறரரகைள. இ்தை நரன் நெயயைரமர?நகைடடிருககைிறரரகைள. இ்தை நரன் நெயயைரமர?

உஙகைள நமைர்ளர மற்றும நிறுவன விவகைர்ஙகைள து்றயின் முன் ஒபபுதைல இன்றி நிறுவனததைின் 
்ி்தைிநிதைி என்கைிற அ்ளவில உஙகைள நிபுைததுவம ்ரறி ந்சும்டி வரும அ்ழபபுகை்்ள நீஙகைள 
ஏற்றுகநகைரள்ளககூடரது. நீஙகைள கைைந்துநகைரணடு ந்ெினரல ்கைெியமரன தைகைவலகைள நவ்ளிப்ட 
வரயப்ிருககைிறது அலைது நமது அறிவுெரர நெரததுரி்ம்ய நரம ்ரதுகைரப்து அதைனரல 
்ரதைிககைப்டைரம என்்தைரல, நீஙகைள ெடடத து்ற்ய கைைந்தைரநைரெிககை நவணடும.



Endoவில விதைி 
இைககைம

மரியர்தை, நம்ிக்கை, நநர்ம 
ஆகைியவற்றுடன் நெயல்டுதைல—இது 
ஒவநவரருவரின் ந்ரறுபபு. Endoவின் 
்ர்தையுமகூட.
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நமது விதைி இைககைத தைிடடமநமது விதைி இைககைத தைிடடம
நிறுனததைின் மதைிபபீடுகைள மற்றும தைரரமீகைம, 
விதைி இைககைம நதைரடர்ரன அதைன் 
்ற்றுறுதைி ஆகைியவற்றின் அடிப்்டயில 
உருவரககைப்டடுள்ள நிறுவனததைின் விதைி இைககைத 
தைிடடத்தை நமற்்ரர்வயிடும ந்ரறுபபு விதைி 
இைககைம மற்றும நதைரழில ந்டமு்றகைள 
து்றயினு்டயதைரகும. நிறுவனததைின் 
எலைர இடஙகை்ளிலும விதைி இைககைம ெரியரகை 
்ின்்ற்றப்டுவ்தை என்்்தை உறுதைிநெயய அந்தைத 
து்ற ்ின்வரும நெயலதைிறமிககை தைிடடத்தை 
ந்டமு்றப்டுததுகைிறது: நதைரழில நடத்தைககைரன 
நதை்ளிவரன விதைிகை்்ள நி்ைநிறுததுதைல, 
ஊழியரகைளுககுக கைலவி மற்றும ்யிற்ெி அ்ளிததைல, 
ஒரு தைிடடம எதைிர்ரரததை்டி நெயல்டுகைிறதைர 
என்்்தைப ்ரரதது, அதைன் வி்்ளதைிற்ன 
நமம்டுததும வ்கையில அ்தைத நதைரடரந்து 
கைணகைரைிததைல. 

நம்ிக்கை, கூடடு்ழபபு, ்்ஸ்் மரியர்தை 
ஆகைியவற்றின் அடிப்்டயில உறவுகை்்ள 
உருவரககை அந்தைத து்ற முயலகைிறது. 
ஏநனன்றரல அ்வதைரன் தைரரமீகைததுககும விதைி 
இைககுததுககுமரன மு்னபபுள்ள மற்றும 
நீடிததுநிற்கைிற அணுகுமு்றககைரன அடிததை்ளமரகும.

ü Endo ்ர்தை
• Endo விதைி இைககைத தைிடடம 

குறிததை் கு்றந்தை்டெம கைரைரணடு 
இற்்றப்டுததைஙகை்்ளப ந்றும ஒரு து்ைக 
குழு மூைமரகை நமது இயககுநரகைள குழு இ்தை 
நமற்்ரர்வயிடுகைிறது

• நமது தை்ை்ம விதைி இைககை அலுவைரும 
இது குறிதது தை்ை்ம நெயல அதைிகைரரிகைியிடம 
நதைரிவிபபு நெயகைிறரரகைள. அவரகைள நந்டியரகை 
இயககுநரகைள குழுவுககும விதைி இைககைம குறிதது 
நதைரிவிபபு நெயயககூடும

• நமது உைகை்ளரவிய மற்றும அநமரிககைரவிற்கைரன 
விதைி இைககைக குழுககைள இ்ணடிலும 
நி்றநவற்று்கைத தை்ைவரகைள குழுவின் மற்றும 
மூததை தை்ைவரகைள இருககைிறரரகைள. அது நமது 
விதைி இைககை தைிடடத்தை நமற்்ரர்வயிடடு, 
மதைிப்ிடடு, நமம்டுததுகைிறது, விதைி இைககைம 
நதைரடர்ரன Endoவின் வியூகை ரீதைியரன 
அணுகுமு்ற்ய அநமரிககைர ப்ரணடட 
மருந்துகைள தையரரிபபுத நதைரழிலிலும உைநகைஙகும 
Endo -வின் நதைரழிலகைள எலைரவற்றிலும, 
ஆதைரிககைிறது

• இந்தை நடத்தை நநறி மற்றும நதைரழில ்ிரிவின் 
விதைி இைககைக நகைரள்கைகைள ந்ரன்ற 
எழுததுபூரவ தை்நி்ைகை்ளின்்டி இயஙகுஙகைள 

• இந்தை நநறி, நிறுவனக நகைரள்கைகைள, 
ந்ரருந்தும ெடடஙகைள ஆகைிய்வ ்ற்றி 
நமது ஊழியரகைளுககு கைலவி புகைடடவும 
்யிற்ெி அ்ளிககைவும நடககும முயற்ெிகை்்ள 
முன்னீடு நெயயுஙகைள, அவற்றுககு உறுது்ை 
அ்ளியுஙகைள

• நமது நிறுவனக நகைரள்கைகை்்ளயும 
ந்டமு்றகை்்ளயும நரம ்ின்்ற்றுவ்தைக 
கைணகைரைிப்்தையும தைைிக்கை நெயவ்தையும 
நமற்்ரர்வயிடுஙகைள

• ெரததைியமரன விதைி இைககை மீறலகைள 
குறிதது ்ர்்டெமற்ற, நடுநி்ையரன, 
உரிய நந்ததைிைரன புைனரயவுகை்்ள 
நமற்நகைரளளுஙகைள

• ந்ரருந்துமிடததைில, மீறலகைள குறிதது உரிய 
மு்றயில ்தைிலவி்னயரற்றுஙகைள, ெரிநெயதைல 
மற்றும முன்கூடடிநய தைடுததைலுககைரன 
நடவடிக்கைகை்்ள நமற்நகைரளளுஙகைள

Endoவில விதைி 
இைககைம

Endoவின் விதைி இைககை தைிடடம ்ற்றி வின் விதைி இைககை தைிடடம ்ற்றி 
நமைதைிகை தைகைவலகை்்ள நரன் எஙநகை நமைதைிகை தைகைவலகை்்ள நரன் எஙநகை 
ந்றமுடியும?ந்றமுடியும?

நமைதைிகை தைகைவலகை்்ளப ந்ற இஙநகை 
நெலைவும: நிறுவன விதைி இைககைம 
மற்றும நதைரழில ந்டமு்றத து்றயின் 
அகைவ்ையரன http://at.endo.
com/ourbusiness/departments/
corpcompliance/Pages/Default.aspx. 
உஙகைள நதைரழில ்ிரிவின் விதைி இைககை 
தை்ை்மப ந்ரறுப்ர்ளரகைள, நிறுவன 
விதைி இைககைக நகைரள்கைகைள மற்றும 
ந்டமு்றகைள குறிததை விவ்ஙகைள, 
அததுடன் கைலவி மற்றும ்யிற்ெி 
முயற்ெிகை்்ளப ்ற்றிய தைகைவலகைள ஆகைியன 
இந்தைத தை்ளததைில இருககைின்றன.

Ethics Hotline

ஒரு கைவ்ை்யத நதைரிவிககை 
 அலைது கைடடைமிலைர ெரவநதைெ 

எணகை்ளின் விவ்ம ந்ற  
www.endo.ethicspoint.com-ககுச் 

நெலலுஙகைள
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• நமது நற்ந்ய்்க கைரப்தைற்கைரகை நநர்ம, ்ர்்டெமின்்ம, நரையம ஆகைியவற்றுடன் 
நெயல்டுதைலும தைனிப்டட மு்றயில ந்ரறுபந்ற்்தும

•  "எணைிக்கை்யப ந்ருககுவதைற்கைரகை" அலைது ஒரு நமற்்ரர்வயர்ளரின் 
நிர்ந்தைததுககு அடி்ைிந்து ஒருந்ரதும உஙகைள நரையததைில ெம்ெம 
நெயதுநகைரள்ளர்ம

•  ெகை ஊழியரகைள, அ்சு அதைிகைரரிகைள, நதைரழில கூடடர்ளரகைள, ந்ரடடியர்ளரகைள, 
வரடிக்கையர்ளரகைள, நநரயர்ளிகைள ஆகைிநயர்் மதைிததைல

•  விதைிகை்்ள அறிவதும ்ின்்ற்றுவதும வழிகைரடட்ை நரடுவதும

•  தைரரமீகை நடத்தை எதைிர்ரரககைப்டுகைிற, அஙகைீகைரிககைப்டுகைிற, மதைிககைப்டுகைிற ஒரு 
கைைரச்ெர்த்தைப ந்ணுதைல

•  இந்தை நநறியின் மீறல நதைரடர்ரன நதைரிந்தை அலைது ெந்நதைகைததுககுரிய 
நடவடிக்கைகை்்ளத நதைரிவிததைல

•  புைனரயவர்ளரகைளுககு ஒதது்ழததைல - எபந்ரதும நவ்ளிப்்டயரகைப ந்ெி 
உண்ம்யச் நெரலலுதைல

• ெந்நதைகைததுககைிடமரகை ஒரு விதைிமீறல நநருமந்ரது அ்தை முழு்மயரகை நம்ி 
நதைரிவிககும அலைது ெந்நதைகைததுககைிடமரகை நடந்தை ஒரு விதைிமீறல நதைரடர்ரன எந்தை ஒரு 
புைனரயவிலும முழு்மயரகை நம்ி ்ஙநகைற்கும ஒரு ஊழியர மீது ஒரு ்ழிவரஙகைநைர 
அச்சுறுததைநைர எந்தை வடிவததைில ஏற்்டடரலும அ்வ ெகைிததுகநகைரள்ளப்டமரடடரது

ü Endo ்ர்தை
மரியர்தை, 
நம்ிக்கை, 
நநர்ம 
ஆகைியவற்றுடன் 
நெயல்டுதைல

Endo ்ர்தை்ர்தை
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