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Ballல் பண ியாற்்றும் நாம் எந்ததந்தத் ததாழில்கேில் ஈடுபடுகிளற்ாளமா, எந்ததந்தப் 
பகுதிகே ில் தசயல்படுகிளற்ாளமா, அந்தத் ததாழில்கேிலும் அந்தப் பகுதிகே ிலும் 
சமரசத்துடன் ளநரம்மமயக் காண்பிக்க நம்மம அரப்்பண ித்துக் தகாண்டுே்ளோம். 
நம்முமடய 10க்குத் தூண்டுதல் அற்க்கடட்மேயின் முக்கியப் பகுதி இது. ஓர ்இணக்கப் 
பண்பாடம்டப் பராமர ிப்பதற்்கு நம் மக்கே் ஒவ்்தவ்ாரு நாளும் தசய்கிற் பண ிமய எண்ண ி 
நாம் தபருமமப்படுகிளற்ாம். இது நம்முமடய ததாழிலின் ததாடரச்ச்ிமய உறுதிதசய்கிற்து, 
நம் தவ்ற்்றி கடட்ப்படட்ிருக்கும் கடட்மமப்மப அமமக்கிற்து.

நம்முமடய 142 ஆண்டு வ்ரலாற்்றில் நம்பிக்மக, ளநரம்மக் தகாே்மககே் நிமற்ந்துே்ேன, 
நம் வ்ாடிக்மகயாேரக்ே், கூடட்ாேரக்ே், பன்னாடட்ுச ்சமூகங்கே் மற்்றும் பங்கு 
வ்கிக்கிற் மற்்ற் அமனவ்ருக்கும் தநறிப்படி அமமயும் வ்ழிகேில் ளசமவ் புர ிய நாம் 
நம்மமத் ததாடரந்்து அரப்்பண ித்துக் தகாண

்

டிருக்கிளற்ாம். நாம் எதிரக்ாலத்மத 
ளநாக்கி முன்ளனறுகிற் ளநரத்தில், நம்முமடய ளபாடட்ியாேரக்ேிடமிருந்து நம்மமத் 
தன ித்துக் காண்பிக்கிற் வ்ழிகேில் மடட்ுமின்றி, நாம் யார ்என்பது பற்்றிய ததே ிவுடனும் 
நம்பிக்மகயுடனும் முன்ளனற் அனுமதிக்கிற் வ்ழிகேிலும் நாம் நம்முமடய மதிப்பீடுகமே
தவ்ே ிக்காண்பிப்பது கூடுதல் முக்கியத்துவ்ம் தபறும்.

நம்முமடய ததாழில் நடத்மத விதிமுமற்கமே நீங்கே் படித்துப் புர ிந்துதகாே்ே 
ளவ்ண்டும் என்று ளகடட்ுக்தகாே்கிளற்ாம். நம்முமடய தீரம்ானம் எடுத்தலிலும் கடினமான 
சூழ்நிமலகமே எதிரத்காே்ளும்ளபாது தசய்ய ளவ்ண்டிய தசயல்பாடுகேிலும் வ்ழிகாடட்ி 
உதவுவ்தற்்கு இமவ் வ்டிவ்மமக்கப்படட்ுே்ேன. சர ியான விஷயத்மதச ்தசய்தல் என்பது 
நம்முமடய மிகச ்சிற்ந்த மரபின் பிரதிபலிப்பு மற்்றும் நம்முமடய தநடுங்கால தவ்ற்்றிக்கு 
முதன்மமயானது என்கிற் நம் நம்பிக்மகமய இந்த விதிமுமற்கே் பிரதிபலிக்கின்ற்ன.

நம்முமடய இணக்கக் கூடட்ண ிக் குழுவ்ானது நிறுவ்னத்தின் தகாே்மககே் மற்்றும் 
நடவ்டிக்மக எதிரப்ாரப்்புகமேப் பற்்றி அவ்்வ்ப

்

ளபாது நமக்குத் ததரிவித்துவ்ருவ்தற்்கு 
உறுதிதகாண

்

டுே்ேது. இதற்்கிமடயில், இந்த விதிமுமற்கமேப் பழக்கப்படுத்திக் 
தகாே்ளுங்கே், நீங்கே் இணக்கத்தில் ஒரு சுறுசுறுப்பான பங்மக வ்கிக்க ளவ்ண

்

டும் என்று 
நாங்கே் உங்கமே ஊக்குவிக்கிளற்ாம் என்று ததரிந்துதகாே்ளுங்கே். நம் Ball எண்ணத்மத 
முழுமமயாகப் பிரதிபலிக்காத நடவ்டிக்மககமே நீங்கே் பாரத்்தால் அல்லது அமவ் பற்்றிக் 
ளகே்விப்படட்ால், உரக்கப் ளபசுங்கே்.

Ball என்பது, நம் மக்களுமடய ளபராரவ்்மும் உறுதியும் ளநரம்மயும் நம் ஒடட்ுதமாத்த 
தவ்ற்்றிமயச ்தசயலாக்குகிற் ஓர ்இடமாகும். எப்ளபாதும் சர ியான விஷயங்கமேச ்
தசய்வ்தன் மூலம் நாம் ஒவ்்தவ்ாரு நாளும் நம்முமடய மதிப்பீடுகமேத் ததாடரந்்து 
தவ்ே ிக்காண்பிப்ளபாம்.

டான் ஃபிஷரிடமிருந்து 
ெஒசரயு ்தி
அன ்பார்ந்த சக ஊழியர்கேள:

Dan Fisher
ஜனாதிபதி மற்்றும்
தமலமம நிரவ்்ாக அதிகாரி
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Ball இல், ஒவ்்தவ்ாரு நாளும் சர ியானமதச ்தசய்வ்ளத நம் நிறுவ்னத்தின் 
கலாசச்ாரத்மத வ்மரயறுப்பதாக நம்புகிளற்ாம். சர ியானமதச ்தசய்வ்து 
என்பது உர ிமமயாேரக்மேப் ளபால நடந்துதகாண்டு நமது முடிவுகே் நம் 
நிறுவ்னத்மதப் பாதிக்கும் என்பமத அறிந்து நடந்துதகாே்வ்தாகும். நாம் 
விதிகமே மடட்ுளம பின்பற்்ற்ாமல், ளநரம்மயுடனும் தசயல்பட ளவ்ண்டும். 
சர ியானமதச ்தசய்வ்து என்பது நம் ஒவ்்தவ்ாருவ்ரிடமிருந்தும் ததாடங்குகிற்து 
மற்்றும் அது அமனவ்ரது தபாறுப்பாகும்.

Ball-இன் ஒருமமப்பாடட்ுத் தரத்மதப் பராமர ிப்பதில் நாம் அமனவ்ரும் 
பங்குதாரரக்ோக உே்ளோம். ளமலும் உங்களுக்கு ளகே்விகே் இருந்தால் 
அல்லது இணக்கம் சாரந்்து ஏளதனும் கருத்து ததரிவிக்க விரும்பினால் அமதக் 
ளகடட்றியத் தயாராக உே்ேது. ஒவ்்தவ்ாரு பிராந்தியத்திற்்கும் மற்்றும் பிர ிவிற்்கும் 
ஒரு நியமிக்கப்படட் நடப்ு அல்லது இணக்கக் மையப் புள்ளி உே்ேது, இது 
வ்ணிக தநறிமுமற் மற்்றும் இணக்கம் சாரந்்த வ்ழிகாடட்ுதமல வ்ழங்கத் 

வ்ேங்கமேப் பற்்றிய கூடுதல் தகவ்லுக்கு வ்ேங்கே் பிர ிமவ்ப் 
பாரக்்கவும் அல்லது BallConnect-இல் இணக்க உடன்பாடு 
பக்கத்மதப் பாரக்்கவும்.

தயாராக உே்ேது. நீங்கே் எப்ளபாது ளவ்ண்டுமானாலும் தகாலராளடாவில் உே்ே 
இணக்க உடன்பாடட்ுக் குழுமவ்த் ததாடரப்ு தகாே்ேலாம் (compliancealliance@ball.
com). இணக்க உடன்பாடட்ுக் குழுமவ் நடத்மத விதிகேின் பராமர ிப்பாேராகப் 
பாருங்கே்: இது நீங்கே் ததே ிவ்ாக அறிந்திராத பகுதிகேில் உங்கமே 
வ்ழிநடத்திச ்தசல்லும் வ்ேம்!

நமது தகாே்மககே் மற்்றும் நமடமுமற்கே், இணக்க ஹாடம்லன் மற்்றும் 
Ballநிறுவ்னத்தின் பண ியாேரக்ேிடம் எதிரப்ாரக்்கப்படுபமவ் ளபான்ற் 
விஷயங்கமேப் பற்்றிய முக்கியமான தகவ்ல்கமே இந்த தநறிமுமற் 
உங்களுக்கு வ்ழங்குகிற்து.

உடன்பாடு கூடட்ணி 
குழுவிடமிருெ்து ஓர ்
அறிவிப்பு
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புதுமமயாக இருத்தல்
ளநரம்மற்யான மாற்்ற்த்மத
ஏற்்படுத்துவ்தற்்கான ஒரு 
வ்ழியாக நம் நிமலயான 
கடமமகேில் கவ்னம் 
தசலுத்தும் அளத ளவ்மேயில், 
நமது தசயல்முமற்கே், நமது 
தயார ிப்புகே் மற்்றும் நாம் 
வ்ாடிக்மகயாேரக்ளுடன் 
வ்ணிகம் தசய்யும் விதம் 
ஆகியவ்ற்்றில் புதுமமளயாடு 
விேங்க முயற்்சி 
தசய்கிளற்ாம்.

சமரசமில்லாத ளநரம்ம
நாம் எவ்்வ்ாறு நடத்தப்பட 
ளவ்ண்டும் என்று 
விரும்புகிளற்ாளமா, 
அவ்்வ்ாளற் மற்்ற்வ்ரக்மேயும் 
நடத்துகிளற்ாம், அவ்்வ்ாறு 
தசய்மகயில், நமது 
தநறிமுமற் சாரந்்த 
நடத்மதயின் நற்்தபயமரயும் 
ளபணுகிளற்ாம்.

நம் வ்ாடிக்மகயாேரக்ளுடன் 
தநருங்கிய உற்வு 
நமது 
வ்ாடிக்மகயாேரக்ளுடன் 
நம்மம தநருக்கமாகக் 
தகாண்டு தசல்லும் 
வ்மகயில் தசயல்பட நாம் 
கடமமப்படட்ுே்ளோம். 
புதுமமயானமத 
உருவ்ாக்கவும் சவ்ால்களுக்கு 
தீரவ்ு காணவும் 
வ்ாடிக்மகயாேரக்ளுடன் 
நமது நிபுணத்துவ்த்மதப் 
பகிரந்்து ஒரு அணியாகப் 
பணியாற்்றுகிளற்ாம்.

உரிமமயாேரக்மேப் ளபால 
தசயல்படுதல்
நமது வ்ணிகத்தின் 
உண்மமயான 
உரிமமயாேரக்ே் ளபால 
நடந்துதகாண்டும் நமது 
நீண்ட-கால தவ்ற்்றியில் 
ஆழ்ந்த ஆரவ்்த்ளதாடு, நாம் 
- “ஒளர Ball” ஆக- சிற்ப்பான
முடிவுகமே வ்ழங்குகிளற்ாம்.

முழுமம மற்்றும் 
துல்லியத்தின் மீது கவ்னம் 
தசலுத்துதல் 
நமது தசயல்பாடுகமே 
முழுமமயாகவும் 
துல்லியமாகவும் நிமற்ளவ்ற்்ற் 
இமடவிடாத கவ்னம் 
தகாே்வ்தன் மூலம், 
நமது பங்குதாரரக்ே் 
அமனவ்ருக்கும் 
முதன்மமயான மதிப்மப 
ததாடரந்்து வ்ழங்கும் 
வ்மகயில் Ball-ஐ 
நிமலநிறுத்துகிளற்ாம்.

ொம் ய்ார்
நமது தசழிப்பான வ்ரலாறு குறித்து தபருமிதம் தகாே்கிளற்ாம், நமது நிறுவ்னம் புதுமம, குழுப்பண ி மற்்றும் முதன்மமநிமல அமடவ்தில் தண ியாத நாடட்ம் ஆகிய 
தகாே்மககேின் அடிப்பமடயில் நிறுவ்ப்படட்ுே்ேது. நமது 10 வ்ழிகாடட்ும் தகாே்மககே் சாரந்்த நமது தசயலூக்கத்திற்்கு ஒத்த வ்மகயில் நமது வ்ாடிக்மகயாேரக்ளுக்கு 
அேவிடக்கூடிய மதிப்மப வ்ழங்க நம் மக்கே் ஒன்றிமணகிற்ாரக்ே். நாம் சமரசமில்லாத ளநரம்மயுடன் தசயல்படுகிளற்ாம், எப்ளபாதும் முமற்யானமத முமற்யான 
வ்ழியில் தசய்வ்மத நாடுகிளற்ாம். சிந்தமனயின் பன்முகத்தன்மமமயத் தழுவுவும் அமனத்துப் பண ியாேரக்ளும் ஒன்றுபடட் ஒரு பண ியிடத்மத உருவ்ாக்கவும் நாம் 
தகாண்டுே்ே அரப்்பண ிப்பு நமது “ஒன்றிமணந்த Balll” ததாமலளநாக்குப் பாரம்வ் மற்்றும் சாதகமான மாற்்ற்த்மத உண்டாக்கும் நமது திற்னுக்கு உரமிடுகிற்து.
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நபாருளடக்க அடட்வறண

டான் ஃபிஷரிடமிருந்து ெஒசரயு த்ி                                     i

இணக்க உடன்பாடட்ுக் குழுவிடம்  
இருந்து தசய்தி ii

நாம் யார ் iii

அறிமுகம் 1
ளநாக்கம்
தபாருந்துந்தன்மம
என்ன தசய்வ்ததன்று ததரியவில்மலயா? இந்த வினாடி 
வினாவில் பங்கு தபறுங்கே்

நம் எதிரப்ாரப்்புகே் 3
நம் தபாறுப்புகமேப் புரிந்துதகாே்ளுதல்
ளமலாேரக்ளுக்கான கூடுதல் தபாறுப்புகே்
இணக்கமின்மமயின் விமல

நாம் தகாண்டுே்ே ளகே்விகே் மற்்றும் கவ்மலகமே 
நிவ்ரத்்தி தசய்தல் 5

இணக்கம் குறித்த கவ்மலகமேத் ததரிவித்தல் மற்்றும் 
ளகே்விகமேக் ளகடட்ல்
ஹாடம்லன் வ்ேங்கே்
இணக்கம் குறித்த புகாரக்மே விசாரித்தல்
எதிரடி தகாடுத்தமலத் தடுத்தல்

ஒருவ்மரதயாருவ்ர ்மதித்தல் 9
ளவ்ற்்றுமம உணரம்வ்த் தவிரத்்தல்
ததால்மல தகாடுப்பமதத் தடுத்தல் 
தரமவ்த் தனிப்படட்தாகப் பராமரித்தல்
ஊதியம் மற்்றும் குழந்மதத் ததாழிலாேர ்சடட்ங்களுக்கு 
இணங்குதல்
பணியிடப் பாதுகாப்பு மற்்றும் ஆளராக்கியத்மதப் 
பாதுகாத்தல்

பணியிடத்தில் வ்ன்முமற் மற்்றும் ஆயுதங்கமேத் 
தமட தசய்தல்
ளபாமதப்தபாருே் துஷ்பிரளயாகத்மதத் தடுத்தல்

நம் நிறுவ்னத்மதப் பாதுகாத்தல் 13
ஆரவ்் முரண்பாடுகமேத் தவிரத்்தல்
கணக்கு வ்ழக்குகே் மற்்றும் பதிவுகமேத் துல்லியமாக 
மவ்த்திருத்தல்
அரசாங்கத் தணிக்மககே், விசாரமணகே் மற்்றும் 
புலனாய்வுக்குப் பதிலேித்தல்
நம் நிறுவ்னத் தகவ்ல்கமேப் பாதுகாத்தல

விஷயம் அறிந்தவ்ரது தவ்ற்ான தசயல்பாடுகமேத் 
தடுத்தல்
அறிவுசார ்தசாத்து மற்்றும் 
நிறுவ்னத்திற்்கு நம்பகமான தகவ்ல்கமேப் பாதுகாத்தல் 
புற்ச ்தசாத்துக்கமேப் பாதுகாத்தல்
தகவ்மலப் பாதுகாத்தல் 

சமூக ஊடகத்மதப் பயன்படுத்தல்
முதலீடட்ாேரக்ே், ஊடகங்கே் மற்்றும் ஆரவ்்க் 
குழுக்களுடன் ததாடரப்ுதகாே்ளுதல்

நமது வ்ாடிக்மகயாேரக்ே், சப்மேயரக்ே் மற்்றும் பிற் 
வ்ணிக கூடட்ாேரக்ளுடன் ததாடரப்ுதகாே்ளுதல் 20

பரிசுகே் மற்்றும் பணிக்தகாமடகமே வ்ழங்குதல் மற்்றும் 
தபறுதல்
லஞ்சம் மற்்றும் ஊழமலத் தவிரத்்தல்
நியாயமான முமற்யில் வ்ணிகத்மத நடத்துதல்

நியாயமான ளபாடட்ி
நியாயமாகக் மகயாளுதல் மற்்றும் சந்மதப்படுத்தல் 
நமடமுமற்கே்
தயாரிப்பின் தரம்

நம் சமூகங்கமே ஆதரித்தல் 25
சுற்்றுசச்ூழமலப் பாதுகாத்தல்
சமூகத்துடன் ஈடுபடுதல்

நிமலத்தன்மம
ததாண்டு நிறுவ்னங்கே் 

அரசியல் நடவ்டிக்மககேில் தபாறுப்புடன் பங்ளகற்்ற்ல் 
தபாருோதார மற்்றும் வ்ரத்்தகத் தமடகளுக்கு இணங்குதல்
பண ளமாசடிமயத் தவிரத்்தல்
வ்ணிக நுண்ணறிமவ் நியாயமான முமற்யில் உருவ்ாக்குதல்
உரிமம விடட்ுக் தகாடுப்புகமே தவ்ேிப்படுத்தல்

கூடுதல் வ்ேங்கே் 30
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அறிமுகம்
உலதகங்கும் நாம் எதிரத்காே்ளும் அன்ற்ாட வ்ணிகச ்சூழ்நிமலகளுக்கு ஏற்்ப 
நம் நிறுவ்னத்தின் ளகாடப்ாடுகமேப் பயன்படுத்த நமக்கு உதவுவ்தற்்காக 
Ball-இன் வ்ணிக தநறிமுமற் நடத்மத விதிகே் வ்டிவ்மமக்கப்படட்ுே்ேன. 
உயரந்்த தநறிமுமற் தரங்களுடனும் தபாருந்தக்கூடிய அமனத்து 
சடட்ங்கே், விதிகே், ஒழுங்குமுமற்கே் மற்்றும் நிறுவ்னக் தகாே்மககளுக்கு 
இணங்கியும் வ்ணிகத்மத ளமற்்தகாே்ே நாம் கடமமப்படட்ுே்ளோம். Ball-
இல், இணக்கம் என்பது சடட்ங்களுக்குக் கீழ்ப்படிவ்மத விடவும் ளமலானது; 
இது வ்ாடிக்மகயாேரக்ே், சப்மேயரக்ே், நமது சமூகங்கே் மற்்றும் நமது 
அமனத்து பங்குதாரர ்குடும்பத்தினருடனும் நமது பண ி சாரந்்து நாம் எவ்்வ்ாறு 
அணுகுகிளற்ாம் என்பமதக் குறிக்கிற்து. 

நோ�ாக்கை்

தபாதுவ்ான இணக்கச ்சிக்கல்கமேக் கண்டறிந்து, நாம் அமனவ்ரும் 
சர ியான முடிவுகமே எடுப்பதற்்கு உதவ் வ்ழிகாடட்ுதமலயும் வ்ேங்கமேயும் 
வ்ழங்குவ்தற்்காக இந்த தநறிமுமற்கே் வ்டிவ்மமக்கப்படட்ுே்ேன. இருப்பினும், 
நாம் எதிரத்காே்ேக்கூடிய அமனத்துப் பிரசச்மனகளுக்கும் விதிகமேக் 
தகாண்டு தீரவ்்ே ிக்க முடியாது. எனளவ், விதிகமேப் பற்்றி அல்லது வ்ணிக 
தநறிமுமற்கே் சாரந்்து ஏளதனும் ளகே்விகே் இருந்தால், உங்கே் ளமலாேர,் 
உங்கே் மன ிதவ்ேத்துமற் பிரதிநிதி அல்லது இணக்க உடன்பாடட்ுக் குழுமவ்த் 
ததாடரப்ு தகாே்ளுங்கே்.

நமது விதிகே் மற்்றும் தகாே்மககமே நாம் பின்பற்்றுவ்து Ball-இன் 
ததாடர ்தவ்ற்்றிக்கு முக்கியமாகும். நமது நிறுவ்னத்தின் நற்்தபயர ்நாம் 
ஒவ்்தவ்ாரு நாளும் ளமற்்தகாே்ளும் தசயல்கமேயும் முடிவுகமேயும் 
சாரந்்துே்ேது. தநறிமுமற்யுடனும் சடட்ப்பூரவ்்மாகவும் தசயல்பட நம்மால் 
முடிந்த அமனத்மதயும் ளமற்்தகாே்வ்தன் மூலம், நமது பங்குதாரரக்ேின் 
நம்பிக்மகமயயும் நம்பகத்தன்மமமயயும் ஊக்குவிக்கும் நிமலயில் நம்மம 
நிமலநிறுத்துகிளற்ாம். 

Ball ஊழியரக்ோக, நமது வ்ணிக 
விவ்காரங்கே் அமனத்மதயும் உயரந்்த 
தநறிமுமற்த் தரங்கமேப் பின்பற்்றி 
ளமற்்தகாே்ே நாம் கடமமப்படட்ுே்ளோம்.
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என்ன செய்வசென்று செரியவில்மலயா?
இ�்ெ வினாடி வினாவில் பங்்கு சபறுங்்கள்
அமனத்து ஊழியரக்ளும் தங்கேது சிற்ந்த பகுத்துணரம்வ்ப் பயன்படுத்த 
ளவ்ண்டும் மற்்றும் Ball-இன் வ்ணிக விவ்காரங்கமே சடட்திடட்ங்களுக்கு 
உடப்டட்ு மற்்றும் தநறிமுமற்ப்படி ளமற்்தகாே்ே ளவ்ண்டும். ஒரு குறிப்பிடட் 
சூழ்நிமலயில் நீங்கே் எவ்்வ்ாறு தசயல்பட ளவ்ண்டும் அல்லது நடந்துதகாே்ே 
ளவ்ண்டும் என்று நிசச்யமாகத் ததரியாத நிமல ஏற்்படட்ால் பின்வ்ரும் 
ளகே்விகமே உங்களுக்கு நீங்களே ளகடட்ுக்தகாே்ளுங்கே்:

சபாரு�்து�்ென்மை

Ball Corporation மற்்றும் அதன் பிர ிவுகே், துமற்கே் மற்்றும் துமண நிறுவ்னங்கே் 
மற்்றும் 50 சதவீதத்திற்்கும் ளமற்்படட் நிறுவ்னத்திற்்குச ்தசாந்தமான கூடட்ு 
நிறுவ்னங்களுக்கும் இவ்்விதிகே் தபாருந்தும். Ball-இன் உர ிமமத்துவ் சதவீதம் 
எதுவ்ாக இருப்பினும், எந்ததவ்ாரு கூடட்ு நிறுவ்னத்திற்்கும் பர ிந்துமரக்கப்படும் 
எந்த Ball ஊழியருக்கும் இந்த விதிகே் தபாருந்தும். ளமலும், சப்மேயரக்ே் 
மற்்றும் முகவ்ரக்ே் உடப்ட அமனத்து Ball வ்ணிகக் கூடட்ாேரக்மேயும் 
விதிகேில் ளகாடிடட்ுக் காடட்ப்படட்ுே்ே தகாே்மககமேப் பின்பற்்ற் அவ்ரக்மே 
ஊக்குவிக்க ளவ்ண்டும்.

பிரசச்மனமய அறிய ளநரந்்தால் ளகளுங்கே். உங்களுக்கு 
நிசச்யமாகத் ததரியவில்மல என்ற்ால், ளகளுங்கே்.

அமனத்துக் ளகே்விகளுக்கும் ததே ிவ்ாக “ஆம்” என்று பதிலேிக்கும் 
நிமலயில் நீங்கே் இருக்களவ்ண்டும். அவ்்வ்ாறு தசய்ய முடியவில்மல 
என்ற்ால், இசத்சயலில் ளமற்்தகாண்டு ததாடரும் முன்னர ்உங்கே் ளமலாேர,் 
உங்கே் மன ிதவ்ேத்துமற் அல்லது இணக்க உடன்பாடட்ுக் குழுவுடன் 
கலந்தாளலாசிக்கவும். உங்களுக்கு நிசச்யமாகத் ததரியவில்மல என்ற்ால், 
வ்ழிகாடட்ுதமல நாடுங்கே்.

ஆம்: ததாடரக்

ஆம்: ததாடரக்

ஆம்: ததாடரக்

ஆம்: ததாடரக்

இல்மல: நிறுத்து

இல்மல: நிறுத்து

இல்மல: நிறுத்து

இல்மல: நிறுத்து

இது ெட்டப்பூரவ்ைானொ?

இது �ைது �டெ்மெ விதிகள் ைற்்றுை் சகாள்மககளுடன் ஒெ்திருக்கிற்ொ?

இது எவ்வாறு நோொன்றுை் -- என் முடிவிற்்கு என்னால் வழக்காட முடியுைா?

இது ெரி எனெ் நோொன்றுகிற்ொ? ைற்்ற்வரக்ள் இமெ அறிய வருை்நோபாது 
�ான் செௌகரியைான உணர்நோவனா?
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ெம் எதிரப்ாரப்்புகள்
�ை் சபாறுப்புகமளப் புரி�்துசகாள்ளுெல்

நாம் எங்கு பண ியாற்்றுகிளற்ாம் அல்லது என்ன தசய்கிளற்ாம் என்பது 
முக்கியமல்ல - Ball நிறுவ்னத்தின் பண ியாேரக்ே் என்ற் முமற்யில், நாம் 
அமனவ்ரும் வ்ாடிக்மகயாேர ின் ளதமவ்கே் மற்்றும் ததாழில்முமற்த் 
தரங்கமேச ்சந்திக்க நம் திற்மமகமேயும் திற்ன்கமேயும் பயன்படுத்த 
ளவ்ண்டும் என்பது மடட்ுமின்றி, நம் நடத்மத மற்்றும் ளவ்மலத் தயார ிப்புகே் 
தபாருந்தும் சடட் மற்்றும் தநறிமுமற் ளதமவ்கமேப் பூரத்்தி தசய்வ்மத 
உறுதிபடுத்தும் விதத்திலும் நாம் பண ியாற்்ற் ளவ்ண்டும். விதிகே், 
நிறுவ்னக் தகாே்மககே் மற்்றும் தபாருந்தும் சடட்த் ளதமவ்கமேப் படித்து, 
புர ிந்துதகாண்டு, இணங்குவ்தன் மூலம் நாம் இதமனச ்தசய்கிளற்ாம்.

மளலும ் தகவ்லுகக் ு BallConnect-இல ் Ball-ன ் கொேக்மகேமக ் 
காணுஙக்ே.் 

நோைலாளர்களுக்கான கூடுெல் சபாறுப்புகள்

காரப்்பளரட ்இணக்கத்மதப் பராமர ிக்க ளவ்ண்டிய தபாறுப்பு நம் 
அமனவ்ருக்கும் இருக்கிற்து என்ற்ாலும், ளமலாேரக்ளுக்கு தங்கே் தாக்கம் 
உே்ே பகுதிகளுக்குே் இணக்கத்மதப் பராமர ித்து, ஓர ்உதாரணமாக 
வ்ழிநடக்க ளவ்ண்டிய கூடுதல் தபாறுப்புகளும் உே்ேது. ளமலாேரக்ே் வ்ணிக 
நடத்மதயின் மிக உயரந்்த தரத்மத நிரண்யித்து விதியுடன் இணங்கி நடக்க 
உதாரணமாக விேங்களவ்ண்டும். இளதாடு, மற்்ற்வ்ரக்ேிமடளய இணக்கம் 
மற்்றும் தன ிப்படட் தபாறுப்புணரம்வ் ஊக்குவிப்பது மற்்றும் அவ்ரக்ேது 
ளகே்விகே் மற்்றும் கவ்மலகளுக்கு பதிலேிப்பது ளபான்ற்வ்ற்்றிலும் 
ளமலாேரக்ே் கவ்னம் தகாே்ேளவ்ண்டும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிற்து. நீங்கே் 
ளமலாேரக்ோக இருந்தால், நமது தகாே்மககமே நன்கு அறிந்து பின்வ்ரும் 
தமலப்புகமேப் பற்்றி உங்கே் குழுக்களுக்கு தகவ்ல் அேிக்களவ்ண்டும் என்று 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறீரக்ே்:

• உங்கே் ஊழியரக்ே் காரப்்பளரட ்இணக்கத்மதப் புர ிந்துதகாண்டு 
பராமர ிக்கக் கடமமப்படட்ுே்ேமதயும் ளநரம்மயுடன் தசயல்படுவ்மதயும் 
உறுதிதசய்தல்.

• உங்கே் கீழ் ளநரடியாகப் பண ியாற்்றுளவ்ார ்மற்்றும் பிற் ஊழியரக்ே் 
ளகே்விகமேக் எழுப்பவும், தங்கே் கவ்மலகே் குறித்து கலந்தாளலாசிக்கவும் 
மற்்றும் தவ்ற்ான நடத்மதகமேப் பற்்றிப் புகாரேிக்கவும் உகந்த சூழமல 
உருவ்ாக்குதல்.

• தவ்ற்ான நடத்மத அல்லது மீற்ல்கமேப் புகாரேிக்க கிமடக்கும் வ்ேங்கே் 
குறித்தும் நம்பிக்மகளயாடு புகார ்அேிக்கும் நபரக்ளுக்கு பதிலடி 
தகாடுப்பதற்்கு எதிரான Ball-ன் தமடகே் குறித்தும் உங்கே் ஊழியரக்ே் 
அறிந்திருப்பமத உறுதிதசய்தல்.
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இணக்கமின்மையின் விமல

விதிகே், நம் தகாே்மககே் அல்லது தபாருந்தும் சடட்த் ளதமவ்கே் ஆகியவ்ற்்மற் 
மீறுவ்து அதில் சம்பந்தப்படட்வ்ரக்ளுக்கும் நமது நிறுவ்னத்திற்்கும் கடுமமயான 
விமேவுகமே ஏற்்படுத்தும். தங்கேது ஒருமமப்பாடட்ு தபாறுப்புகமே 
நிமற்ளவ்ற்்ற்ாத ஊழியரக்ே் மற்்றும் தமலவ்ரக்ே் மீது ளவ்மலயில் இருந்து 
நீக்கப்படுவ்து உே்ேிடட் ழுங்கு நடவ்டிக்மக எடுக்கப்பட வ்ாய்ப்புே்ேது. மீற்ல்கே் 
தன ிநபரக்மேயும் நம் நிறுவ்னத்மதயும் சிவில் அல்லது குற்்ற்வியல் தபாறுப்பு, 
நற்்தபயரக்ளுக்கு ளசதம் விமேவிப்பது மற்்றும் அபராதம் ஆகியவ்ற்்றிற்்கு ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் கார்ப்பநோரட் இணக்கக் 

சகாள்மகமய பாருங்கே்.

உடப்டுத்தும். விதிகமே மீறுவ்தால் ஏற்்படும் விமேவுகே் அமனத்துப் 
பிர ிவுகே், துமற்கே் மற்்றும் துமண நிறுவ்னங்கேின் ஊழியரக்ே் உடப்ட Ball 
நிறுவ்னத்தின் அமனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் மற்்றும் கூடட்ு நிறுவ்னத்திற்்குப் 
பர ிந்துமரக்கப்படட்ுே்ே ஊழியரக்ளுக்கும் தபாருந்தும்.
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ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் கார்ப்பநோரட் இணக்கக் 
சகாள்மகமய பாருங்கே்.

ொம் நகாண்டுள்ள 
ககள்விகள் மை்றும் 
கவறைகறள 
ெிவரத்த்ி நெய்்தை்
இணக்கை் குறிெ்ெ கவமலகமளெ் செரிவிெ்ெல் 
ைற்்றுை் நோகள்விகமளக் நோகட்டல் 

தவ்ற்ான நடத்மத அல்லது விதிகே், Ball தகாே்மககே் அல்லது மீற்ப்படுதல் 
ளபான்ற்வ்ற்்மற் நீங்கே் உணரந்்தால் அல்லது காரப்்பளரட ்இணக்கம் குறித்து 
ஏளதனும் ளகே்வி இருந்தால், உங்கே் ளமலாேர,் உங்கே் மன ிதவ்ேத்துமற் 
அல்லது இணக்க உடன்பாடட்ுக் குழுவுடன் கலந்தாளலாசியுங்கே்.

உே்ளூர ்சடட்ம் அனுமதிக்கும் இடங்கேில், புகாரேிமகயில் உங்கமே 
அமடயாேப்படுத்த ளவ்ண்டிய அவ்சியம் இல்மல. உங்கமே நீங்களே 
அமடயாேப்படுத்த விரும்பினால், அமத ரகசியமாகக் மகயாேப்படக் ளகாரலாம் 
மற்்றும் முடிந்தவ்மரயில் உங்கே் அமடயாேம் ரகசியமாகப் பாதுகாக்கப்படும். 
உே்ளூர ்சடட்த் ளதமவ்கேின் கீழ் முடிந்த அேவிற்்கு அறிக்மககே் மற்்றும் 
புகாரக்ே் ரகசியமாக மவ்க்கப்படும்.

உங்கேது குறிப்பிடட் பிராந்தியம் அல்லது பிர ிவில், Ball-இன் காரப்்பளரட ்
தகாே்மககே் மற்்றும் விதிகமே வ்லுப்படுத்த உதவியாக தநறிமுமற் விதிகே் 
மற்்றும் மகளயடுகே் உே்ேிடட் கூடுதல் தகாே்மககே் இருக்கலாம். உங்கே் 
பிராந்தியம் அல்லது பிர ிவின் தகாே்மககமே நன்கு அறிந்து தகாே்ளுங்கே்.
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உங்கே் உே்ளூர ்ஹாடம்லன் எண்ண ிற்்கு, இந்த ஆவ்ணத்தில் 
கமடசியில் உே்ே கூடுெல் வளங்்கமளப் பாரக்்கவும். அரசாங்க 
நிறுவ்னங்கேின் அறிக்மககே் பற்்றிய தகவ்லுக்கு ,அந்தந்த 
அரசாங்கத்தின் தண ிக்மககே்,விசாரமணகே்,மற்்றும் புலனாய்வு 
பிர ிவுகமே பாரக்்கவும் 

ஹாட்மலன் வளங்்கள்

உங்கே் கவ்மலகமேத் ததரிவிக்க, கீளழயுே்ே ளசனல்கேில் ஒன்மற்ப் 
பயன்படுத்தவும் அல்லது கூடுதல் தகவ்ல் மற்்றும் உே்ளூர ்கடட்ணமில்லா 
எண்களுக்கு இந்த விதிகேில் உே்ே வ்ேங்கே் பிர ிமவ்ப் பாரக்்கவும். 
ஹாடம்லன் ஒரு சுயாதீனமான மூன்ற்ாம் தரப்பினரால் இயக்கப்படுகிற்து 
மற்்றும் இது நாேின் 24 மண ி ளநரமும், வ்ாரத்தில் ஏழு நாடக்ளும் கிமடக்கிற்து. 

முன்வ்ந்து ளபசுங்கே்! Ball-இன் தநறிமுமற்யான 
கலாசச்ாரம் மற்்றும் தவ்ற்்றிமயப் பாதுகாக்கும் 
தபாறுப்பு நம் அமனவ்ருக்கும் உே்ேது.

ஆன்மலனில் புகாமரச ்சமரப்்பிக்கவும், உே்ளூர ்கடட்ணமில்லா 
எண்கமே அணுகவும், ballcompliancehotline.com-க்குச ்தசல்லவும்  
Ball – காரப்்பளரட ்மற்்றும் ளபக்ளகஜிங் (U.S. மடட்ும்): 1-800-270-2879
Ball Aerospace: 1-800-496-5962
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இணக்கை் குறிெ்ெ புகாரக்மள விொரிெ்ெல்

நிறுவ்னத்தின் எந்ததவ்ாரு இணக்கம் ததாடரப்ான விசாரமணயிலும் 
அமனவ்ரும் முழுமமயாக ஒத்துமழக்க ளவ்ண்டுதமன 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிற்ாரக்ே். Ball-இன் நமடமுமற்களுக்கு ஏற்்ப விசாரமணகே் 
நடத்தப்படும். நமது விசாரமண தசயல்முமற்யானது குறிப்பிடப்படட்ுே்ே 
கவ்மலகமே நிவ்ரத்்தி தசய்யும் ளநாக்கில் அமனத்துப் புகாரக்மேயும் 
கவ்னமாக மதிப்பாய்வு தசய்வ்மத உறுதி தசய்கிற்து. ஒரு விசாரமணயில் 
உதவுமாறு ளகடக்ப்படும்ளபாது, விசாரமணக்கு தபாருத்தமான எந்ததவ்ாரு 
மற்்றும் அமனத்து தகவ்ல்கமேயும் நாம் ளநரம்மளயாடு பகிரந்்து தகாே்ே 
ளவ்ண்டும். கூடுதலாக, விசாரமணயின் விமேமவ்த் தடுக்கும் அல்லது 
பாதிக்கும் வ்மகயில் நாம் தசயல்படக்கூடாது. ஒரு விசாரமணயில் 
பங்ளகற்்கும்ளபாது, நம்பகத்தமன மற்்றும் விசாரமண ததாடரப்ான தகவ்ல்கமே 
தவ்ே ியிடுவ்மதக் கடட்ுப்படுத்துவ்து ளபான்ற்மவ் ததாடரப்ாக புலனாய்வ்ாேர ்
அேிக்கும் அறிவுறுத்தல்கமே நாம் பின்பற்்ற் ளவ்ண்டும்.

ைனதில் மவெ்துக் சகாள்ளுங்்கள்

• Ball தகாே்மககமே மீறும் நடத்மத ததாடரப்ான கவ்மலகமேச ்
சமரப்்பிக்கும் ளபாது, நீங்கே் அதமன நல்தலண்ணத்துடன் தசய்ய ளவ்ண்டும். 

• எழுதப்படட் அறிக்மககே், படங்கே் மற்்றும் பிற் தகவ்ல்ததாடரப்ுகே் 
ளபான்ற், தகாே்மக மீற்ல் நிகழ்ந்திருப்பமதத் தீரம்ான ிப்பதற்்கு 
புலனாய்வ்ாேரக்ளுக்கு உதவும் எந்தத் தகவ்மலயும் சமரப்்பிக்கவும்.

• கூடுதல் ஆதாரம் ஏதுமின்றி வ்தந்தியின் அடிப்பமடயில் கவ்மலமயத 
ததரிவிப்பது அனுமதிக்கப்படுகிற்து என்ற்ாலும், கவ்மலமயச ்
சமரப்்பிக்கும் முன் வ்தந்தியின் உண்மமத்தன்மமமயத் தீரம்ான ிக்க 
தகவ்ல்கமேயும் சூழ்நிமலகமேயும் கவ்னமாகப் பர ிசீலிக்குமாறு 
ஊழியரக்ளுக்கு பர ிந்துமரக்கிளற்ாம். வ்தந்தி உண்மமயானதாக இருப்பதற்்கு 
சாத்தியமுே்ேதா என்பமதத் தீரம்ான ிக்க வ்தந்தி சம்பந்தமான ளகே்விகமே 
வ்தந்திமயப் பரப்புவ்ர ிடம் ளகடப்தும் இதில் அடங்கும்.  

• ஒரு கவ்மலமயச ்சமரப்்பிக்கும் ளபாது, உே்ளூர ்சடட்ங்கே் அனுமதித்தால் 
நீங்கே் அநாமளதயமாக அமத எழுப்ப முடியும். நீங்கே் உங்கமே 
அமடயாேம் காணத் ளதரவ்ுதசய்தால், உே்ளூர ்சடட்த் ளதமவ்கோல் 
ளதமவ்ப்படட்ால் மடட்ுளம அல்லது உங்கே் அமடயாேம் தவ்ே ிப்படுத்தப்பட 
ளவ்ண்டும் என்று நீங்கே் குறிப்பாகக் ளகாரியிருந்தால் மடட்ுளம உங்கே் 
அமடயாேம் தவ்ே ியிடப்படுவ்தற்்குத் ளதமவ்யான நடவ்டிக்மககமே Ball 
ளமற்்தகாே்ளும்.

செரி�்துசகாள்வது �ல்லது

“நல்தலண்ண அறிக்மக” என்பது தகாே்மக மீற்லாகக் கருதப்படக்கூடிய 
ஏளதனும் நிகழ்ந்ததாக நம்புவ்தற்்கு நியாயமான அடிப்பமடமய வ்ழங்கும் 
தகவ்ல் உங்கேிடம் உே்ேது - அது உங்கே் தசாந்த தன ிப்படட் அறிவ்ாக 
இருக்கலாம் அல்லது மற்்ற்வ்ரக்ேிடமிருந்து தபற்ப்படட் தகவ்ல்கோக 
இருக்கலாம்.
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ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் எதிரடி 
�டவடிக்மகமயெ் ெடுெ்ெல் சகாள்மகமயப் 
பாருங்கே்.

எதிரடி சகாடுெ்ெமலெ் ெடுெ்ெல்

நமது தநறிமுமற்க் கலாசச்ாரத்மதப் பராமர ிக்க, தவ்ே ிப்பமடயான 
தகவ்ல்ததாடரம்பயும் சர ியான ளநரத்தில் புகார ்அேிப்பமதயும் 
ஊக்குவிக்கிளற்ாம். நல்தலண்ணத்ளதாடு கவ்மலகமே எழுப்புபவ்ரக்ளுக்கு 
எதிராக எந்த விதமான எதிரடி நடவ்டிக்மககளும் ளமற்்தகாே்ேப்படுவ்தற்்கு 
எதிராக Ball கடுமமயான தகாே்மகமயக் தகாண்டுே்ேது. ஒருவ்ர ்
நல்தலண்ணத்ளதாடு புகாமரச ்சமரப்்பித்ததற்்காக, விசாரமணயில் 
பங்ளகற்்ற்தற்்காக அல்லது Ball-ன் தகாே்மககே் மற்்றும் தநறிமுமற் விதிகமே 
மீறியதற்்கு ஒருவ்மரத் தடுக்க முயன்ற்தற்்காக பழிவ்ாங்கல் நடவ்டிக்மககேில் 
ஈடுபடுளவ்ாமர நம் நிறுவ்னம் தமடதசய்கிற்து மற்்றும் பதவி விலக்கு, பதவி 
இற்க்குதல் அல்லது இமடநீக்கம் ளபான்ற் அசச்ுறுத்தல்கே் உே்ேிடட் ஆனால் 
இமவ் மடட்ுளம அல்லாமல் பிற் தண்டமனகே் மூலம் ஒழுங்குபடுத்துகிற்து.

நல்தலண்ண அடிப்பமடயில் 
தசய்யப்படட் அறிக்மகக்கு பதிலடி 
தகாடுப்பமத எங்கே் நிறுவ்னம் 
கண்டிக்கிற்து 
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ஒருவறரநய்ாருவர ்
மதிதத்ை்
நமது மக்கே் மற்்றும் கலாசச்ாரத்தின் மீதான நம் கவ்னத்தின் ஒரு பகுதியாக, 
ஒவ்்தவ்ாரு ஊழியருக்கும் தன ித்துவ்மான குணங்கே், மதிப்புகே் மற்்றும் 
திற்ன்கமே வ்ழங்கும் ஓர ்உே்ேடக்கிய பண ியிடச ்சூழமல வ்ழங்க நாம் 
கடமமப்படட்ுே்ளோம். மாறுபடட் கண்ளணாடட்ங்கே், அனுபவ்ங்கே் மற்்றும் 
நாடட்ங்கமேப் பயன்படுத்துவ்து ளயாசமனகமே தவ்ேிக்தகாண்டு வ்ரவும் 
மற்்றும் புதுமமகமேத் தூண்டவும் உதவுகிற்து, இது நமது உலகோவிய அமமப்பு 
முழுவ்தும் வ்ேரச்ச்ிமயயும் மதிப்மபயும் இயக்குகிற்து.

நோவற்்றுமை உணரம்வெ் ெவிரெ்்ெல் 

திற்மமயான மற்்றும் மாறுபடட் ததாழிலாேரக்மே ஈரக்்கும் மற்்றும் தக்க 
மவ்த்துக் தகாே்ளும் ஓர ்உே்ேடக்கிய பண ிசச்ூழமலப் பராமர ிக்க நம் 
நிறுவ்னம் உறுதிபூண்டுே்ேது. ஒரு ளநரம்மற்யான சூழமல நிறுவுவ்தில் 
நம் தவ்ற்்றிமய உறுதிப்படுத்த, Ball எந்த விதமான பாகுபாடம்டயும் தமட 
தசய்கிற்து.

தபாதுவ்ாக, ளவ்ற்்றுமம உணரவ்ு என்பது ஒரு பாதுகாக்கப்படட் பண்பு 
காரணமாக ஒருவ்மரத் தனது ளவ்மல ததாடரப்ாக மிகுதியாகளவ்ா அல்லது 
குமற்வ்ாகளவ்ா நடத்தும் நமடமுமற்யாகும். வ்ரக்்கம், பாலினம், இனம், நிற்ம், 
வ்யது மற்்றும் தபாருந்தும் சடட்த் ளதமவ்கே் அல்லது குறிப்பிடட் காரப்்பளரட ்
தகாே்மகயால் பாதுகாக்கப்படட் பிற் பண்புகே் ஆகியமவ் பாதுகாக்கப்படட் 
பண்புகேில் அடங்கும்.

எந்தவித பாதுகாக்கப்படட் பண்புகமேயும் தபாருடப்டுத்தாது மிகவும் தகுதி 
வ்ாய்ந்த நபரக்ளுக்கு ளவ்மலவ்ாய்ப்பு, இடமாற்்ற்ம், பதவி உயரவ்ு, இழப்பீடு 
மற்்றும் பிற் முன்ளனற்்ற் வ்ாய்ப்புகமே Ball வ்ழங்குகிற்து.

9Ball Corporation | வண ிக நெறிம ுறை நடதத்ை விதிகள ்



சொல்மல சகாடுப்பமெெ் ெடுெ்ெல் 

ததால்மலகே் இல்லாத பண ியிடத்மதப் பராமர ிக்க Ball உறுதிபூண்டுே்ேது. 
ததால்மல அே ித்தல் என்பது மிரடட்ுகிற், எதிரக்்கின்ற் அல்லது அவ்மதிப்பான 
ளவ்மல சூழமல உருவ்ாக்கும் அல்லது ஒரு தன ிநபர ின் பண ிச ்தசயல்திற்ன ில் 
ளநரம்மயற்்ற் முமற்யில் தமலயிடும் நடத்மத ஆகும். ததால்மல அேித்தலில் 
பல வ்டிவ்ங்கே் உே்ேன, அவ்ற்்றில் அடங்குபமவ்:

• அவ்மதிக்கும் கருத்துக்கே்

• விரும்பத்தகாத பாலியல் ததால்மலகே்

• ளகவ்லமான, இழிவ்ான அல்லது ஒருவ்மரக் குறிக்கும் நமகசச்ுமவ்கே், 
மின்னஞ்சல்கே் அல்லது நடத்மத

ெரமவெ் ெனிப்பட்டொகப் பராைரிெ்ெல்

நம்முடன் பண ிபுர ியும் அமனத்து தன ிநபரக்ேின் தன ிப்படட் தகவ்ல்கமேயும் 
பாதுகாக்க Ball உறுதிபூண்டுே்ேது. இதில் ஊழியரக்ே், ஒப்பந்தக்காரரக்ே், 
வ்ாடிக்மகயாேரக்ே், விற்்பமனயாேரக்ே் மற்்றும் பாரம்வ்யாேரக்ேின் 
தன ிப்படட் தகவ்ல்கமேப் பாதுகாப்பதும் அடங்கும். அங்கீகாரமின்றி நாம் 
ஒருளபாதும் மற்்தற்ாரு ஊழியர ின் தன ிப்படட் தகவ்ல்கமே அணுகளவ்ா 
அல்லது தபற்ளவ்ா கூடாது அல்லது மற்்தற்ாரு ஊழியர ின் தன ிப்படட் 
தகவ்ல்கமே Ball-இல் பண ிபுர ிபவ்ருக்ளகா அல்லது தவ்ே ிப்புற்ம் எவ்ருக்குளமா 
தவ்ே ியிடக்கூடாது. நம்மிடம் முமற்யான ஒப்புதல் இருக்கும் படச்த்திலும் மற்்றும் 
ளவ்தற்ாரு ஊழியர ின் தன ிப்படட் தகவ்ல்கமேப் பயன்பாடு சடட்ரீதியாக 
வ்ணிக ளநாக்கத்திற்்காகவும் மற்்றும் சடட்த் ளதமவ்கே் மற்்றும் நிறுவ்னத்தின் 
தகாே்மககளுக்கு இணங்கவும் வ்ழங்குவ்து மடட்ும் விதிவிலக்கு ஆகும்.

ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் உலகளாவிய ெரவுப் பாதுகாப்புக் 
சகாள்மகமயப் பாருங்கே்.ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் பணியிடெ்மெ ைதிெ்ெல் 

சகாள்மக மற்்றும் ளவ்ற்்றுமம உணரம்வ்த் தவிரக்ும் மற்்ற் பகுதி 
சாரந்்த தகாே்மககமேயும் பாருங்கே்.
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ஊதியை் ைற்்றுை் குழ�்மெெ் சொழிலாளர் 
ெட்டங்்களுக்கு இணங்்குெல்

தபாருந்தும் ளவ்மலவ்ாய்ப்பு மற்்றும் மன ித உர ிமமச ்சடட்ங்கே் மற்்றும் 
ஒழுங்குமுமற்களுக்கு இணங்க நாம் நம் வ்ணிகத்மத ளமற்்தகாே்ேக் 
கடமமப்படட்ுே்ளோம். மற்்ற் விஷயங்கமேப் தபாறுத்தவ்மர, நம் ஊழியரக்ே் 
அவ்ரக்ே் தசய்யும் ளவ்மலக்கு ஏற்்ப சம்பேம் வ்ழங்கப்படுவ்மத உறுதி 
தசய்வ்தற்்காக ஊதியம் மற்்றும் மண ிளநரச ்சடட்ங்களுக்கு இணங்குவ்தற்்கு நாம் 
கடமமப்படட்ுே்ளோம். குழந்மத அல்லது கடட்ாயத ததாழிலாேிகே் அல்லது 
மன ிதக் கடத்தல் நமடமுமற்களுக்கு சகிப்புத்தன்மம இல்லாக் தகாே்மகமயக் 
தகாண்டுே்ளோம் மற்்றும் நமது விநிளயாகச ்சங்கிலியில் நம்ளமாடு இமணயும் 
வ்ணிகங்களோடும் அளத எதிரப்ாரப்்புகமேக் தகாண்டுே்ளோம். 

பணியிடப் பாதுகாப்பு ைற்்றுை் ஆநோராக்கியெ்மெப் 
பாதுகாெ்ெல்

ளவ்மலயில் சுகாதாரமும் பாதுகாப்பும் நமது மிக முக்கியமான முன்னுரிமமகேில் 
ஒன்ற்ாகும் மற்்றும் சுகாதாரம் மற்்றும் பாதுகாப்பு சாரந்்த ஆபத்துக்கமேக் 
குமற்க்க நாம் அமனவ்ரும் பணிபுரிய ளவ்ண்டும். நாம் நமது தசாந்த சுகாதாரம் 
மற்்றும் பாதுகாப்மபயும் அளத ளபால் நம் சக ஊழியரக்ளுமடயமதயும் பாதுகாக்க 
ளவ்ண்டும். இறுதி இலக்கான விபத்துகே் இல்லா பணியிடத்மத ளநாக்கிய 
ததாடரச்ச்ியான முன்ளனற்்ற்த்தில் நாங்கே் கவ்னம் தசலுத்துகிளற்ாம். நமது 
பணிநிமலக்குப் தபாருந்தக்கூடிய சுகாதாரம் மற்்றும் பாதுகாப்பு நமடமுமற்கே் 
மற்்றும் தகாே்மககமே நாம் அமனவ்ரும் அறிந்திருக்க ளவ்ண்டும் மற்்றும் 
அமனத்து சுகாதாரம் மற்்றும் பாதுகாப்பு வ்ழிநடத்தல்கமேயும் நாம் முழுமமயாக 
பின்பற்்றுவ்மத உறுதிப்படுத்த ளவ்ண்டும்.

ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் சுற்்றுெச்ூழல், சுகாொரை் ைற்்றுை் 
பாதுகாப்புக் சகாள்மகமயப் பாருங்கே்.

பணியிடெ்தில் வன்முமற் ைற்்றுை் ஆயுெங்்கமளெ் ெமட 
செய்ெல்

வ்ன்முமற் மற்்றும் அசச்ுறுத்தும் நடத்மத இல்லாத ஒரு சுற்்றுசச்ூழலில் 
பண ியாற்்ற் நாம் தகுதி தபற்்றிருக்கிளற்ாம். விளராதமான அல்லது தவ்ற்ான 
நடத்மத, அசச்ுறுத்தல்கே் அல்லது வ்ன்முமற்ச ்தசயல்கே் மற்்றும் நிறுவ்ன 
இடத்திற்்குே் அல்லது உே்ளூர ்சடட்ங்கோல் அனுமதிக்கப்படட் நிறுவ்ன 
நடவ்டிக்மககேின் ளபாது தமடதசய்யப்படட் ஆயுதங்கமே மவ்த்திருப்பமத Ball 
தமட தசய்கிற்து. இளதாடு, அமனத்து ஊழியரக்ே் மற்்றும் நிறுவ்ன வ்சதிகளுக்கு 
இடர ிலா நிமல மற்்றும் பாதுகாப்பிமன வ்ழங்க ளவ்ண்டி பண ியிடத்தில் 
அங்கீகர ிக்கப்படட் பாரம்வ்யாேரக்ே் மடட்ுளம அனுமதிக்கப்படுவ்ாரக்ே்.

ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் பணியிட அெச்ுறுெ்ெல்கள் 
ைற்்றுை் வன்முமற் சகாள்மகமயப் பாருங்கே்.

ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் குழ�்மெ ைற்்றுை் கட்டாயெ் 
சொழிலாளிக் சகாள்மக மற்்றும் ைனிெ உரிமைகள் 
சகாள்மகமயப் பாருங்கே்.
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நோபாமெப்சபாருள் துஷ்்பிரநோயாகெ்மெெ் ெடுெ்ெல்

நமது பண ியிடத்தில் முழுமமயான விழிப்புடன் இருந்து, நமது ளவ்மலப் 
தபாறுப்புகமேச ்தசய்ய ளவ்ண்டிய கடமம நமக்கு உே்ேது. அதாவ்து நிறுவ்னம் 
சாரந்்த உணவு அல்லது நிகழ்வின்ளபாது மதுபானம் வ்ழங்கப்படட்ால், அதிக 
அேவு அருந்திவிடட்ு பண ிக்கு வ்ராமல், எப்ளபாதும் நிதானமான மற்்றும் 
சிற்ந்த முடிமவ் எடுக்களவ்ண்டும். மதுபானம், ளபாமதப்தபாருடக்ே் மற்்றும் 
சடட்விளராதமான தபாருடக்ேின் தவ்ற்ான பயன்பாடு நமது கடமமகேின் 
கடுமமயான மீற்லாகும், ளமலும் இது நமது பாதுகாப்மப ஆபத்தில் மவ்த்து, 
நமது ளவ்மலயின் தசயல்திற்மனயும் சமரசம் தசய்துவிடும்.

ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் பணியிடெ்தில் 
நோபாமெப்சபாருள் துஷ்்பிரநோயாகை் சகாள்மகமயப் பாருங்கே்.

வ்ளலமயில ் நமது சுகாதாரமும ் 
பாதுகாபப் ும ் நமது மிக முகக்ியமான 
முனன்ுர ிமமகேில ் ஒனற்்ாகும ் 
மற்ற்் ும ் சுகாதாரம ் மற்ற்் ும ் பாதுகாபப் ு 
ஆபதத் ுகக்ேமக ் க ுற்மகக் நாம ் 
அனமவ்ரும ் பணிபுர ிய வ்ளணட்ும ்.
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எங்கள் ெிறுவனதற்த 
பாதுகாதத்ை்
ஆரவ் முரண்பாடுகமளெ் ெவிரெ்்ெல்

Ball ஊழியரக்ோக, நாம் நம் நிறுவ்னத்தின் உர ிமமயாேரக்மேப் ளபால நடந்து 
தகாே்ேளவ்ண்டும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிற்து, அதாவ்து நிறுவ்னத்தின் சிற்ந்த 
நலன்களுக்காக தசயல்படும் தபாறுப்பு நமக்கு உே்ேது. நமது நிறுவ்னத்தின் 
சிற்ந்த நலன்களுக்கும் நற்்தபயருக்கும் முரண்பாடாக, பாரபடச்மாக அல்லது 
தீங்கு விமேவிப்பதாக இருக்கும் அல்லது ளதான்றும் தன ிப்படட் ஆரவ்்ங்கே் 
அல்லது உற்வுகே் இல்லாது நாம் பண ியாற்்ற் ளவ்ண்டும் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிற்து. 
நிறுவ்னத்தின் ஆஸ்திகே், தசாத்து, அல்லது தகவ்ல், பதவி இவ்ற்்மற் முமற்யற்்ற் 
தன ிப்படட் லாபத்திற்்காகப் பயன்படுத்தக்கூடாது அல்லது Ball உடன் 
ளபாடட்ியிடும் நடவ்டிக்மககேில் நாம் ஈடுபடவும் கூடாது.

Ball ஊழியரக்ோக, நாம் நம் 
நிறுவ்னத்தின் உரிமமயாேரக்மேப் 
ளபால நடந்து தகாே்ேளவ்ண்டும் என்று 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிற்து, அதாவ்து 
நிறுவ்னத்தின் சிற்ந்த நலன்களுக்காக 
தசயல்படும் தபாறுப்பு நமக்கு உே்ேது. 
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ஆரவ்் முரண்பாடுகே் பற்்றிய சில உதாரணங்கே்

• தன ிப்படட் முதலீடுகே்: பகுதியேளவ்ணும் உங்களுக்குச ்தசாந்தமான 
ஒரு நிறுவ்னத்துடன் அல்லது Ball நிறுவ்னத்தின் பங்காேர ்அல்லது 
ளபாடட்ியாேராக உங்கே் குடும்ப உறுப்பினர ்பங்ளகற்்கும் நிறுவ்னங்கே் 
ஆகியவ்ற்்ளற்ாடு பர ிவ்ரத்்தமன தசய்தல், குறிப்பாக Ball சாரப்ாக அந்த 
நிறுவ்னம் சாரந்்த முடிவுகமே எடுப்பதில் நீங்கே் ஈடுபடட்ிருந்தால்

• உங்கே் தசாந்த நலன்கமே அல்லது உங்கே் குடும்ப உறுப்பினரக்ேின் 
நலன்கமே ளமம்படுத்துவ்தற்்காக Ball-க்குே் உங்கே் பதவி அல்லது 
உற்மவ்ப் பயன்படுத்துதல், இதில் தன ிப்படட் நலனுக்காக Bal- இல் ளவ்மல 
தசய்மகயில் தபற்்ற் ரகசிய தகவ்ல்கமேப் பயன்படுத்துதலும் அடங்கும். 
இதில் உங்கே் உற்வினர ்சம்பந்தப்படட்ட் முடிவுகமே ளமற்்பாரம்வ் தசய்வ்து 
அல்லது ளநரடியாக முடிதவ்டுக்கும் அதிகாரம் தகாண்டிருப்பது ஆகியமவ்யும் 
அடங்கும்

• நீங்கே் அல்லது உங்கே் குடும்ப உறுப்பினரக்ே் குறிப்பிடத்தக்க நிதி 
அல்லது பிற் ஆரவ்்ம் அல்லது உற்வு தகாண்டுே்ே வ்ணிகக் கூடட்ாேரக்ளுக்கு 
ஒப்பந்தங்கமே அங்கீகர ிப்பது, குறிப்பாக நீங்கே் முக்கிய முடிவுகே் மீது 
தசல்வ்ாக்கு தசலுத்தும், ஒப்பந்தங்கேின் மதிப்பாய்வு, ளபசச்ுவ்ாரத்்மத 
நடத்தல் மற்்றும் ஒப்பந்தங்களுக்கு ஒப்புதல் வ்ழங்குதல் அல்லது அந்த 
வ்ணிகக் கூடட்ாேருடன் ளநரடியாக Ball-இன் வ்ணிக தகாடுக்கல் 
வ்ாங்கல்கமேக் மகயாளுதல் ளபான்ற் தபாறுப்பில் இருந்தால்

• தன ிப்படட் பயன்பாடு அல்லது அங்கீகர ிக்கப்படாத தசயல்களுக்காக 
வ்சதிகே், உபகரணங்கே், பண ியாேரக்ே், தபாருடக்ே் அல்லது ரகசியத் 
தகவ்ல்கே் உே்ே ிடட் Ball நிறுவ்ன வ்ேங்கமேப் பயன்படுத்துதல் அல்லது 
எடுத்துக்தகாே்ளுதல்

ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் ஆரவ் முரண்பாடுகள் 
சகாள்மகமயப் பாருங்கே். 

• இதற்்கு முன் Ball உடன் நிலுமவ்யில் இருந்த அல்லது இப்ளபாது 
தசயல்படுத்தப்படட் வ்ணிகம் அல்லது ஒப்பந்தங்கமேக் தகாண்ட வ்ணிக 
கூடட்ாேரக்ேிடமிருந்து ஏளதனும் மதிப்புமிக்கமதத் தன ிப்படட் முமற்யில் 
ஏற்்றுக்தகாே்ளுதல்

• இராணுவ்ம் மற்்றும் சிவில் சரவ்ீஸ் பண ியாேரக்ே் உடப்ட முன்னாே் 
அல்லது தற்்ளபாமதய அரசு ஊழியரக்மே சடட்ப்பூரவ்்த் ளதமவ்கே் அல்லது 
நிறுவ்னத்தின் தகாே்மககளுக்கு முரணாக ளவ்மலக்கு எடுத்தல் அல்லது 
அவ்ரக்ளுக்கு ளவ்மல வ்ழங்குதல்

• Ball ஊழியராக இருக்கும்ளபாளத ஒரு ளபாடட்ியாேர ்நிறுவ்னத்தில் ஊழியராக, 
ஆளலாசகராக அல்லது பங்குதாரராகப் பண ிபுர ிதல், அல்லது ளவ்று ஏளதனும் 
நிறுவ்னத்தின் ஊழியராகளவ்ா அல்லது ஆளலாசகராகளவ்ா மாறுதல்

• Ball-இன் ஒருமமப்பாடு அல்லது நற்்தபயமர ளமாசமாகப் பிரதிபலிக்கும் 
வ்மகயில் தவ்ே ிப்புற் நடவ்டிக்மகயில் ஈடுபடுதல் அல்லது தவ்ே ிப்புற் 
வ்ாடிக்மகயாேர,் சப்மேயர ்அல்லது பிற் நிறுவ்னத்துடன் உற்வு தகாே்தல்

இந்தச ்சூழ்நிமலகே் சில சந்தரப்்ப சூழல்கோல் எழுகின்ற்ன, விதிமீற்ல் 
மடட்ுளம காரணம் அல்ல; இருப்பினும் சாத்தியமான முரண்பாடம்ட 
தவ்ே ிப்படுத்தாமல் இருப்பதும் மீற்ல் ஆகும். எனளவ், இதுளபான்ற் சாத்தியமான 
அல்லது நமடமுமற்யான சூழமல சந்திக்க ளநரந்்தால், அது குறித்து உங்கே் 
ளமலாேருடன் கலந்து ளபசுங்கே்.

செரி�்துசகாள்வது �ல்லது

உற்வினரக்ேில் தபற்்ளற்ாரக்ே், உடன்பிற்ப்புகே், வ்ாழ்க்மகத்துமணகே், 
சடட்ப்பூரவ்்மான பாதுகாவ்லரக்ே், குழந்மதகே், மாமனார-்மாமியார,் தாத்தா, 
பாடட்ி, ளபரப்பிே்மேகே், தநருங்கிய-உற்வினரக்ே் அல்லது உங்கே் வீடட்ில் 
வ்ழக்கமாக வ்சிக்கும் நபர ்ஆகிளயார ்அடங்குவ்ர்

இநத்ச ் ச ூழந்ிலமகே ் சில சநத்ரப்ப் 
ச ூழலக்ோல ் எழுகினற்்ன, வ்ிதிமறீ்ல ் 
மட்ட ுமள காரணம ் அலல்; இருபப்ினும ் 
சாதத்ியமான முரணப்ாட்டம 
வ்தேிபப்ட ுதத்ாமல ் இருபப்தும ் 
மறீ்ல ் ஆகும ். எனவ்ள, இதுபோனற்் 
சாதத்ியமான அலல்து நடமமுற்மயான 
ச ூழலம சநத்ிகக் நளரந்த்ால ், அது க ுற்ிதத் ு 
உஙக்ே ் மளலாேருடன ் கலநத் ு பளசுஙக்ே ்.
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கணக்கு வழக்குகள் ைற்்றுை் பதிவுகமளெ் 
துல்லியைாக மவெ்திருெ்ெல்

நிறுவ்னத்மதப் பற்்றிய அமனத்து அறிக்மககளும் தகவ்ல்களும் துல்லியமாக, 
முமற்யாக, நியாயமான முமற்யில் மற்்றும் நல்ல வ்ணிக நமடமுமற்கே் 
மற்்றும் தபாருந்தும் கணக்கியல் தரநிமலகே் மற்்றும் சடட்த் ளதமவ்களுக்கு 
ஏற்்ப பதிவுதசய்யப்பட ளவ்ண்டும். பதிவுகே் அல்லது அறிக்மககே் 
ளநர அடம்டகே், தசலவு அறிக்மககே், உற்்பத்திப் பதிவுகே், ளசாதமன 
அறிக்மககே், சுற்்றுசச்ூழல் பதிவுகே், கணக்கியல் பதிவுகே், கடிதத் ததாடரப்ு, 
விமலக்குறிப்பீடுகே், தகாே்முதல் ஆரட்ரக்ே் அல்லது இதுளபான்ற் ஆவ்ணங்கே் 
என எதுவ்ாக இருந்தாலும், அமவ் ளநரம்மயானதாகவும் முழுமமயானதாகவும் 
இருக்க ளவ்ண்டும். கூடுதலாக:

• அமனத்துப் பதிவுகளும் நிதி அறிக்மககளும் நிறுவ்னத்தின் அமனத்து 
பர ிவ்ரத்்தமனகளுடன் துல்லியமாகப் பிரதிபலிக்க ளவ்ண்டும்.

• நிறுவ்னப் பதிவுகே ில் எந்த ளநாக்கத்திற்்காகவும் எவ்்விதத் தவ்ற்ான 
அறிக்மககளும் அல்லது உே்ேடீுகளும் ளமற்்தகாே்ேப்படக்கூடாது.

• அமனத்து தசலவுகமேயும் முமற்யாகப் பதிவு தசய்தல், தவ்ே ிப்படுத்துதல் 
மற்்றும் வ்சூலித்தல் ஆகியவ்ற்்மற் உறுதிபடுத்துவ்தில் கவ்னமாக இருக்க 
ளவ்ண்டும்.

அளதாடு, நாம் இயங்கும் இடங்கேில் பதிவு ளமலாண்மமக் தகாே்மககே் மற்்றும் 
தக்கமவ்ப்பு அடட்வ்மணகமேப் பின்பற்்ற் ளவ்ண்டும். இந்த அடட்வ்மணகே் 
நாம் வ்ணிகப் பதிவுகமேப் பராமர ிக்க ளவ்ண்டிய காலகடட்த்மதயும் 
மற்்றும் சாத்தியமான, தற்்ளபாதுே்ே அல்லது கடந்த வ்ழக்குகே் ததாடரப்ான 
வ்ழக்குகளுக்கு இணங்கி நடக்கும் நமடமுமற்கமேயும் குறிப்பிடுகின்ற்ன.

பதிவுகமே உருவ்ாக்குவ்தற்்குப் பங்கே ிக்கும் ஊழியரக்ே் அல்லது 
அறிக்மககமேப் பூரத்்திதசய்பவ்ரக்ே் அல்லது தயார ிப்பவ்ரக்ே், தங்கே் 
நிறுவ்னத்திற்்கு தபாருந்தும் காரப்்பளரட ்மற்்றும் பிர ிவு/பிராந்தியக் 
தகாே்மககே் மற்்றும் நமடமுமற்கமேப் படித்து புர ிந்துதகாே்வ்தற்்கு 
தபாறுப்பாவ்ாரக்ே். ளநரம் சாரந்்து வ்சூலித்தல் முமற்யான ளநரத்தில் 
துல்லியமாகப் பதிவு தசய்யப்பட ளவ்ண்டும், ளமலும் ததாழிலாேர ்
சாரந்்து வ்சூலிக்கும் நமடமுமற்கே் கடட்ாயம் பின்பற்்ற்ப்பட ளவ்ண்டும். 
ஊழியரக்ே் நிறுவ்னத்தின் அங்கீகர ிக்கப்படட் கணக்குமவ்ப்பு மற்்றும் 
ளமலாண்மம அமமப்புகமேப் பயன்படுத்த ளவ்ண்டும். ளமலாேரக்ே் இந்தத் 
தரங்கே் கண்டிப்பாக அமல்படுத்தப்படுவ்மத உறுதி தசய்து இதிலிருந்து 
விலகுதல்கமேத் தடுக்க ளவ்ண்டும் மற்்றும் ஏளதனும் முமற்ளகடுகே் இருப்பின் 
தாமதம் தசய்யாமல் தங்கே் ளமலாேரிடம் ததர ிவிக்க ளவ்ண்டும்.

ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் பதிவுகள் நோைலாண்மைக் 
சகாள்மகமய பாருங்கே்.

நோகள்வி & பதில்
ளக: தஜளராம் தனது துமற்யின் காலாண்டு நிதி அறிக்மககமேத் 
தயார ிப்பதற்்குப் தபாறுப்பானவ்ர,் ளமலும் தபாதுவ்ாக ஏளதனும் தவ்றுகமே 
விமரவ்ாகக் கண்டறிந்து சர ிதசய்யக்கூடியவ்ர.் இமவ் வ்ழக்கமாக 
விமரவ்ான உே்ேடீுகே் மற்்றும் எழுத்தர ்பிமழகே் ஆகியவ்ற்்ற்ால் 
ஏற்்படுபமவ்யாகும், ளமலும் அவ்ற்்மற் சர ிதசய்ய தஜளராமிற்்கு அதிக 
ளநரம் ளதமவ்ப்படாது. என ினும்,ளவ்ண்டுதமன்ளற் தசய்யக்கூடிய மிகவும் 
சிக்கலான முமற்ளகடுகமே இந்த காலாண்டில் அவ்ர ்கவ்ன ிக்கின்ற்ார ் 
கமடசியில் அவ்ர ்தவ்ற்ாக அறிக்மகயிடப்படட் வ்ருவ்ாயின் மூலத்மதச ்
சுடட்ிக்காடட்ுகிற்ார,் ளமலும் இந்த உே்ேடீுகே் ஒரு தபரிய ளமாசடிச ்
தசயலின் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடும் என்று நம்புகிற்ார.் அவ்ர ்இப்ளபாது 
என்ன தசய்ய ளவ்ண்டும்?

ப: தஜளராம் முன்வ்ந்து ளபச ளவ்ண்டும். அவ்ர ்தனது குழுவின் நிதி 
அறிக்மகயில் சாத்தியமான ளமாசடிகமேக் கண்டுபிடித்துே்ோர,் அவ்ர ்
தனது ளமலாேர,் மன ிதவ்ேப் பிரதிநிதி அல்லது இணக்க உடன்பாடட்ுக் 
குழுவுடன் ததாடரப்ுதகாண்டு உடனடியாகத் தனது கவ்மலமயக் கூற் 
ளவ்ண்டும். தவ்றுகமே சர ிதசய்தால் மடட்ும் ளபாதாது. முமற்ளகடு எதுவும் 
நடக்கவில்மல என்று அடுத்தடுத்த விசாரமணயில் தீரம்ான ிக்கப்படட்ாலும் 
கூட அத்தமகய அறிக்மகமய வ்ழங்கியதற்்காக தஜளராம் எந்தப் 
பதிலடிமயயும் எதிரத்காே்ே மாடட்ார.்

நிறுவ்னத்மத பற்்றிய அமனத்து 
அறிக்மககே் மற்்றும் தகவ்ல்கே் பதிவு 
தசய்யப்படட்ு துல்லியமாக சமரப்்பிக்க 
பட ளவ்ண்டும்  

அரொங்்க ெணிக்மககள், விொரமணகள் ைற்்றுை் 
ைற்்றுை் புலனாய்வுகளுக்கு  பதிலளிப்பது

அரசாங்க விசாரமணகளுக்கு ஒத்துமழக்க ளவ்ண்டிய கடமம நமக்கு 
உே்ேது. ளகாரப்படட்படி, சர ியான ளநரத்தில் சர ியான தகவ்ல்கமே நாம் 
வ்ழங்க ளவ்ண்டும் என்பது இதன் தபாருே். உர ிய ளநரத்தின் ளபாது,   அரசாங்க 
ளகாரிக்மககளுக்கு பதிலேிப்பதில், சடட்த்துமற் மற்்றும் பிற் ததாடரப்ுமடய 
வ்ணிக அல்லது தபருநிறுவ்ன தசயல்பாடுகமே ததாடரப்ு தகாே்ளும்ளபாது 
சர ியான பதிலேிப்பதற்்கு ளதமவ்யான அமனத்து தகவ்ல்களும் நம்மிடம்  
உே்ேன என்பமத உறுதி தசய்து தகாே்ே ளவ்ண்டும்.

சடட்ம் மற்்றும் ஒழுங்குமுமற்கேின் மீற்ல்கமே எந்ததவ்ாரு அரசாங்க  
நிறுவ்னத்திடம் புகாரேிப்பதிலிருந்தும், எந்ததவ்ாரு விசாரமணயிலும் 
பங்ளகற்்பதிலிருந்தும், Ball -ற்்கு முன் அங்கீகாரம் அல்லது அறிவிப்பு இல்லாமல், 
நம்மம தடுக்காது அல்லது கடட்ுப்படுத்தாது.
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செரி�்துசகாள்வது �ல்லது

உே ் தகவ்லில ் அடஙக் ுபவ்ம: 
• இணமபப் ுகே,் கமயகபப்ட ுதத் ுதல ் அலல்து வ்ிலகக் ுதல ் சாரந்த் 

திட்டஙக்ே ் பற்ற்்ிய தகவ்லக்ே ்

• ப ுதிய தயார ிபப் ு உருவ்ாகக்ம ்

• சநத்மபப்ட ுதத்ல ் உதத்ி

• நிதி ம ுடிவ் ுகே ்

• Ball-கக் ு ம ூலபப்ொருோக வ்ிேஙக் ுபவ்ம சாரந்த் ு வ்ாடிகக்மயாேரக்ே ் 
அலல்து சபே்மயரக்ேுடனான ஒபப்நத்ஙக்ே ்

• நிற் ுவ்னதத்ிற்க் ு ம ுகக்ியப ் பொருோக இருகக் ும ் பிற் க ுற்ிபப்ிடதத்கக் 
வ்ணிகப ் பர ிவ்ரத்த்னமகே ்

"பொருே"் எனப்து பஙக் ுகேம வ்ாஙக் ுவ்து அலல்து வ்ிற்ப்த ு போனற்் 
ம ுதல ட்ீட ு ம ுடிவ்ம எட ுகக் ுமப்ோது ஒரு நியாயமான முதல ட்ீடாேர ் 
ம ுகக்ியமானததனக ் கருத ும ் தகவ்லமக ் க ுற்ிகக்ிற்து.

மளலும ் தகவ்லுகக் ு BallConnect- இல ் விஷ்யை ் அற்ி�ெ்வரெு ெவற்ான 
ெசயலப்ாட ுகள ் கொளக்மயம பாருஙக்ே.்

Ball பணியாேரக்ோகிய நாம், உே் தகவ்ல்கமே 
பயன்படுத்தி நம்முமடயளதா அல்லது 
மற்்ற்வ்ரக்ளுமடய முதலீடட்ு முடிவுகமே எடுக்க 
கூடாது.மற்்றும் நம்மிடம் உே்ே அது சாரந்்த 
தபாது தவ்ேியில்  ததரியப்படாத தகவ்ல்கமே 
மவ்த்து Ball பத்திரங்கேில் பரிவ்ரத்்தமன 
தசய்யக்கூடாது.

�ை் �ிறுவனெ் ெகவல்கமளப் பாதுகாெ்ெல

விஷ்யை் அறி�்ெவரது ெவற்ான செயல்பாடுகமளெ் ெடுெ்ெல்

நமது நிறுவ்னம் அல்லது நாம் வ்ணிக உற்வு தகாண்டுே்ே மற்்ற் நிறுவ்னங்கே் 
பற்்றிய தகவ்ல்கே், தபாதுவ்ல்லாத தகவ்ல்கே் (தபாதுவ்ாக “உே் தகவ்ல்” என்று 
அமழக்கப்படுகிற்து) ளபான்ற், நமது நிறுவ்னத்திற்்கு தவ்ேிளய உே்ேவ்ரக்ளுக்கு 
கிமடக்காத தகவ்ல்களுக்கு Ball ஊழியரக்ே் மற்்றும் நிறுவ்னத்துடன் 
ததாடரப்ுமடய பிற்ருக்கு தபரும்பாலும் அணுகல் இருக்கக்கூடும். Ball அல்லது மற்்ற் 
நிறுவ்னம் குறித்த தகவ்ல்கே், தபாதுவ்ல்லாத தகவ்ல்கமே நாம் மவ்த்திருக்கும் 
நிமலயில், Ball ஊழியரக்ோக, Ball நிறுவ்னத்தின் பங்கு அல்லது பத்திரங்கே் 
ததாடரப்ான பரிவ்ரத்்தமனகேிலும் அல்லது Ball வ்ணிகே் ளமற்்தகாே்ளும் மற்்ற் 
நிறுவ்னத்தின் பங்கு அல்லது பத்திரப் பரிவ்ரத்்தமனகேிலும் ஈடுபடக்கூடாது.

உே் தகவ்ல்கமே யாருடனும் பகிராமல் இருப்பதில் நாம் கவ்னமாக இருக்க 
ளவ்ண்டும் (தபாதுவ்ாக “உதவிக்குறிப்பு அே ித்தல்” என்று அமழக்கப்படுகிற்து).
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அறிவுொர் சொெ்து ைற்்றுை் �ிறுவனெ்திற்்கு �ை்பகைான 
ெகவல்கமளப் பாதுகாெ்ெல்

அவ்சியத்திற்்கு ஏற்்ப ததரிந்து தகாே்தல் அடிப்பமடயில் நமது நிறுவ்னத்தின் 
ரகசிய தகவ்ல்கேின் அணுகமல நாம் தகாண்டிருக்கலாம். அத்தமகய 
தகவ்ல்கமேப் பண ியாற்்றும் ளபாதும் அதன் பிற்கும் பாதுகாக்க ளவ்ண்டும், 
ளமலும் அவ்ற்்மற் தன ிப்படட் லாபத்திற்்காகப் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது.

நிறுவ்னத்தின் ரகசியத் தகவ்ல்கே் கவ்னமாகக் கடட்ுப்படுத்தப்படட்ு 
பாதுகாக்கப்பட ளவ்ண்டும், உர ிய ளநாக்கங்களுக்காக மடட்ுளம அமவ் 
பயன்படுத்தப்பட ளவ்ண்டும் மற்்றும் அங்கீகர ிக்கப்படட் நபரக்ே் அல்லது 
நிறுவ்னங்களுடன் மடட்ுளம அவ்சியப்படட்ால் ததரிந்து தகாே்ே ளவ்ண்டும் 
என்ற் அடிப்பமடயில் விவ்ாதிக்கப்பட ளவ்ண்டும். முமற்யான ஒப்புதல் 
வ்ழங்கப்படும்வ்மர நிறுவ்னத்தின் ளகாப்புகே் அல்லது தகவ்ல்கமே 
அங்கீகர ிக்கப்படாத நபரக்ே் அல்லது நிறுவ்னங்களுக்கு ஒருளபாதும் பகிரளவ்ா 
அல்லது வ்ழங்களவ்ா கூடாது.

Ball-இன் அறிவுசார ்தசாத்து (IP) நமக்கு மதிப்புமிக்கது மற்்றும் அது 
பாதுகாக்கப்பட ளவ்ண்டும். IP-இல் பதிப்புர ிமமகே், வ்ரத்்தக முத்திமரகே், 
வ்டிவ்மமப்புகே், ளலாளகாக்கே் மற்்றும் பிராண்டுகே் ஆகியமவ் அடங்கும்.

நம்முடன் பண ிபுர ியும் மூன்ற்ாம் தரப்பினர ்தபரும்பாலும் அவ்ரக்ேின் ரகசிய 
தகவ்ல்கே், IP ளபான்ற்வ்ற்்மற் நம்முடன் பகிரந்்து தகாே்கிற்ாரக்ே். நாம் நமக்கு 
தசாந்தமானமதப் பாதுகாப்பமதப் ளபாலளவ் அந்தத் தகவ்மலயும் IP-ஐயும் 
கவ்னமாகப் பாதுகாக்கிளற்ாம். 

செரி�்துசகாள்வது �ல்லது
நிதித் தரவு, பணியிடச ்தசயல்பாடுகே், உற்்பத்திச ்தசயல்முமற்கே், உற்்பத்திப் 
பதிவுகே், ஊழியர ்தகவ்ல், வ்ணிகத் திடட்ங்கே், தமன்தபாருே் ளகாப்புகே், 
கடவுசத்சாற்்கே், ததாழில்நுடப் தரவு, வ்மரபடங்கே், மூளலாபாய மற்்றும் 
இயக்கத் திடட்ங்கே், வ்ாடிக்மகயாேர ்தரவு, ஒப்பந்தங்கே், உடன்படிக்மககே் 
மற்்றும் பிற் மதிப்புமிக்க நிறுவ்னத் தகவ்ல்கே் ஆகியமவ் நிறுவ்னத்தின் 
ரகசிய தகவ்ல்கேில் அடங்கும்.

ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் ரகசியெ்ென்மை சகாள்மகமய 
பாருங்கே்.

நோகள்வி & பதில்
ளக: கிதரடட்ா லண்டன ில் ஒரு வ்ரத்்தக நிகழ்சச்ியில் கலந்துதகாே்மகயில் 
தற்்தசயலாகத் தனது ளலப்டாப்மப ஒரு காபி கமடயில் விடட்ுவிடுகிற்ார.் 
இரவு ளஹாடட்லுக்கு திரும்பி வ்ரும்ளபாது அமதக் காணவில்மல என்பமத 
கவ்ன ிக்கிற்ார.் கிதரடட்ா தனது ளலப்டாப்பில் நிறுவ்னத்தின் ரகசிய 
தகவ்ல்கே் இருப்பமத அறிந்திருந்த ளபாதிலும், காமலயில் தசன்று 
ளலப்டாப்மபத் ளதடத் திடட்மிடுகிற்ார.் அவ்ர ்தசய்யளவ்ண்டியது இது 
மடட்ும்தானா?

ப: இல்மல. ளலப்டாப்பில் நிறுவ்னத்தின் ரகசிய தகவ்ல்கே் இருப்பதாக 
கிதரடட்ாவுக்குத் ததரிந்திருந்தால், அவ்ர ்உடனடியாகத் தனது பிராந்திய 
தகவ்ல் ததாழில்நுடப்த் துமற், சடட்த் துமற் மற்்றும் அவ்ரது ளமலாேருக்குத் 
தகவ்ல் ததர ிவிக்க ளவ்ண்டும்.
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புற்ெ ்சொெ்துக்கமளப் பாதுகாெ்ெல்

நமது நிறுவ்னத்தின் தசாத்துக்கே், வ்சதிகே், உபகரணங்கே் மற்்றும் பணம் 
உே்ேிடட் ஆஸ்திகமேப் ளபணுவ்தற்்கும் பாதுகாப்பதற்்கும் நம் அமனவ்ருக்கும் 
தபாறுப்பு உே்ேது, மற்்றும் நாம் அந்த ஆஸ்திகமேச ்சர ியான முமற்யில் 
பயன்படுத்த ளவ்ண்டுதமன எதிரப்ாரக்்கப்படுகிளற்ாம்.

ெகவமலப் பாதுகாெ்ெல் 

நிறுவ்னத்தின் அமனத்து தகவ்ல்கமேயும் பாதுகாப்பாக மவ்த்திருப்பதற்்கும், 
Ball-இன் தநடத்வ்ாரக்் மற்்றும் கண ின ி அமமப்புகமே தநறிமுமற்யுடனும் 
மற்்றும் சடட்ப்பூரவ்்மாகவும் பயன்படுத்த ளவ்ண்டிய தபாறுப்பு நமக்கு உே்ேது. 
இந்த அமமப்புகமே அவ்்வ்ப்ளபாது தன ிப்படட் பயன்பாடட்ிற்்கு பயன்படுத்த 
அனுமதிக்கப்படட்ாலும், உே்ளூர ்சடட்த்தால் தமடதசய்யப்படட்ாதலாழிய, நம் 
பயன்பாடம்டக் கண்காண ிக்கும் உர ிமம நம் நிறுவ்னத்திற்்கு உே்ேது என்பமத 
நிமனவில் தகாே்ே ளவ்ண்டும். நம் நிறுவ்னத்தின் தகவ்ல் மற்்றும் ததாடரப்ு 
அமமப்புகமேப் பயன்படுத்தும்ளபாது Ball நிறுவ்னத்தின் அமனத்துப் பாதுகாப்பு 
தகாே்மககமேயும் உே் கடட்ுப்பாடுகமேயும் நாம் பின்பற்்ற் ளவ்ண்டும்.

கடவுசத்சால் பாதுகாப்புக் தகாே்மககமேக் கமடபிடிப்பதன் மூலம் நாம் நமது 
கடவுசத்சாற்்கமேயும் மற்்றும் பிற் அணுகல் குறியீடுகமேயும் பாதுகாக்க 
ளவ்ண்டும். மற்்ற்வ்ரக்ே் நமது கணக்குகமேப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கக்கூடாது. 
நிறுவ்னத் தகவ்ல்கே் நம் கண ின ிகேிலிருந்து அங்கீகர ிக்கப்படாத 
எடுத்துசத்சல்லத்தக்க சாதனங்களுக்கு மாற்்ற்ப்படக்கூடாது.

இமணயம் ஒரு தபாது இடம் என்பமத நாம் புர ிந்துதகாே்கிளற்ாம். ஏளதனும் 
மின்னணு தசய்திமய உருவ்ாக்கும்ளபாது, ஒரு முமற் அனுப்பப்படட்பின் 
அமவ் நமக்குத் ததரியாமல் அல்லது அனுமதியின்றி மாற்்ற்ப்படலாம், 
சிமதக்கப்படலாம் மற்்றும் பிற்ருக்கு அனுப்பப்படலாம் என்பமத நிமனவில் 
தகாே்ளுங்கே். நிறுவ்னத்தின் மற்்ற் ஆவ்ணங்கமே உருவ்ாக்கும் ளபாது நாம் 
எடுக்கும் அளத கவ்னத்துடன் மின்னஞ்சல்கே், உடனடிச ்தசய்திகே் மற்்றும் 
குறுஞ்தசய்திகே் ஆகியவ்ற்்மற் உருவ்ாக்க ளவ்ண்டும். எந்த ளநரத்திலும் 
இமணயம் அல்லது நம் மின்னஞ்சமல அங்கீகர ிக்கப்படாத அல்லது சடட்விளராத 
ளநாக்கங்களுக்காக அல்லது பாலியல் ரீதியான, தவ்ே ிப்பமடயான அல்லது 
சடட்விளராதமான விஷயங்கமேப் பதிவிற்க்குவ்தற்்காக பயன்படுத்தக்கூடாது.

நிறுவ்னத்தின் மற்்ற் ஆவ்ணங்கமே 
உருவ்ாக்கும் ளபாது நாம் எடுக்கும் அளத 
கவ்னத்துடன் மின்னஞ்சல், உடனடிச ்
தசய்திகே் மற்்றும் குறுஞ்தசய்திகே் 
ஆகியவ்ற்்மற் உருவ்ாக்க ளவ்ண்டும்.

ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் சபாருெ்ெைான பயன்பாடு 
சகாள்மகமற்்றும் பிற் தகவ்ல் ததாழில்நுடப் தகாே்மககமேப் 
பாருங்கே்.
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ெமூக ஊடகெ்மெப் பயன்படுெ்ெல்

நிறுவ்னத்மதப் பற்்றி தபாதுக் கருத்மத வ்டிவ்மமப்பதில் இமணயத்தின் 
முக்கியத்துவ்த்மத Ball கண்டுணரக்ிற்து. சமூக ஊடகங்கே் மூலம் ததாழில்துமற் 
உமரயாடல்கமே இயக்குவ்தில் ஊழியரக்ேின் முக்கிய பங்மகயும் நாம் 
அங்கீகர ிக்கிளற்ாம். வ்மலப்பதிவுகே் மற்்றும் பிற் சமூக ஊடகத் ததாடரப்ுகே ில் 
ஈடுபடுவ்தன் மூலம் ஆன்மலன ில் அறிவ்ாரந்்த விஷயங்கேில் ஈடுபடுவ்தற்்கான 
ஊழியரக்ேின் உர ிமமமய ஆதர ிக்க நாம் கடமமப்படட்ுே்ளோம்.

சமூக ஊடகங்கமேப் பயன்படுத்தும் ளபாது, பின்பற்்ற் ளவ்ண்டிய சில 
தபாதுவ்ான நிமனவூடட்ல்கே் மற்்றும் வ்ழிகாடட்ுதல்கே் இங்ளக உே்ேன:

• Ball நிறுவ்னம் குறித்த தகவ்ல்கல், தபாதுவ்ல்லாத தகவ்ல்கமே ஒருளபாதும் 
தவ்ே ியிடக் கூடாது.

• நீங்கே் Ball-ஐப் பற்்றி ஏதாவ்து பதிவிடுகிறீரக்ே் என்ற்ால், நிறுவ்னத்துடனான 
உங்கே் உற்மவ் தவ்ே ிப்படுத்த ளவ்ண்டுதமன உே்ளூர ்சடட்ம் குறிக்கிற்தா 
என்பமதத் தீரம்ான ியுங்கே். 

• சமூக ஊடகங்கேில் பதிவுதசய்யப்படும் தசய்திகே் மின்னஞ்சமலப் 
ளபாலளவ் நிரந்தர பதிவுகோகும், அவ்ற்்மற் நம் அனுமதியின்றி அனுப்பவும் 
மாற்்ற்வும் முடியும்.

• உங்கேது தன ிப்படட் சமூக ஊடக நடவ்டிக்மககே் மற்்றும் 
தகவ்ல்ததாடரப்ுகே் மூலம் வ்ாடிக்மகயாேர ்அல்லது ஊழியர ்தகவ்ல், 
பதிப்புர ிமம தபற்்ற் தகவ்ல்கே் அல்லது உே் தகவ்ல்கே் ளபான்ற் 
நிறுவ்னத்திற்்கு நம்பகமான தகவ்ல்கே் எமதயும் நீங்கே் பகிரக்கூடாது.

• இந்த விதிகே் அல்லது நிறுவ்னக் தகாே்மககமே மீறுவ்து ளபான்ற் 
ளவ்ற்்றுமம உணரவ்ு தகாண்ட அல்லது ததால்மல அேித்ல் ளபான்ற் 
கருத்துகே் அல்லது முமற்யற்்ற் அல்லது அவ்மதிக்கும் படங்கே் ளபான்ற் 
உே்ேடக்கத்மதப் பதிவு தசய்யாமல் அல்லது பிற்ருக்கு அனுப்பாமல் 
மற்்ற்வ்ரக்மே மதித்திடுங்கே்.

• ஒரு தபாதுவ்ான விதியாக, நீங்கே் ஒரு நியமிக்கப்படட் நிறுவ்னத்தின் 
தசய்தித் ததாடரப்ாேராக இல்லாவிடட்ால் Ball நிறுவ்னத்தின் சாரப்ாக 
கருத்துத் ததர ிவிக்காதீரக்ே்.

நமது சமூக ஊடக தசயல்பாடட்ுக் தகாே்மகயானது ளவ்மல ததாடரப்ான 
வ்மலப்பதிவு, பதிவுகே் மற்்றும் பிற் இமணய தசயல்பாடுகே் குறித்து சர ியான 
முடிவுகமே எடுப்பதற்்கும் மற்்றும் ஆன்மலன் உலகில் மற்்ற்வ்ரக்ளுக்கு 
பதிலேிப்பதற்்கும் நமக்கு வ்ழிகாடட்ுதமல வ்ழங்குகிற்து. இந்தக் தகாே்மக 
நாம் பண ியில் இல்லாதளபாதும்கூட நமது சமூக ஊடகச ்தசயல்பாடுகளுக்கு 
தபாருந்தும்.

ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் ெமூக ஊடக செயல்பாடு 
சகாள்மகமய பாருங்கே்.

நோகள்வி & பதில்
ளக: சமூக ஊடகத்தில் பதிவுகமேப் படிக்கும் ளபாது ஸ்டீவ்ன் Ball-ஐப் பற்்றிய 
சில அறிக்மககே் தவ்ற்ாக இருப்பமதக் கவ்ன ிக்கிற்ார.் அவ்ர ்ளநரடியாகப் 
பதிலேித்து தீரக்்க ளவ்ண்டுமா?

ப: இல்மல. ஸ்டீவ்ன் அறிக்மககளுக்கு பதிலேிக்கக் கூடாது, ஆனால் 
அவ்ர ்ெமூக ஊடகெ ்செயல்பாட்டுக் சகாள்மகமய பாரத்்து தனது 
அறிக்மககமேப் பற்்றி அவ்ரது ளமலாேருக்கு ததரியப்படுத்த ளவ்ண்டும்.

முெலீட்டாளர்கள், ஊடகங்்கள் ைற்்றுை் ஆர்வமுள்ள குழுக்களுடன் 
சொடரப்ுசகாள்ளுெல்

முதலீடட்ாேரக்ே், பகுப்பாய்வ்ாேரக்ே், பத்திர ிமககே் மற்்றும் தபாது நலக் 
குழுக்களுகளுடன் நமது நிறுவ்னத்தின் தகவ்ல்கே் ஒருமித்த முமற்யில் 
வ்ழங்கப்படளவ்ண்டும், ளமலும் நம் நிறுவ்னத்தின் தகவ்ல்ததாடரப்ுகே், 
தபாருந்தும் சடட்த் ளதமவ்கே் மற்்றும் நிறுவ்னக் தகாே்மககளுக்கு 
இணங்கியிருக்க ளவ்ண்டும். அறிக்மக ஆன்மலன ில் இருந்தாலும், நாம் 
நமது நிறுவ்னத்தின் அங்கீகர ிக்கப்படட் தசய்தித் ததாடரப்ாேராக இல்லாத 
நிமலயில் அல்லது காரப்்பளரட ்தகவ்ல் ததாடரப்ு துமற் அல்லது முதலீடட்ாேர ்
உற்வுத் துமற்மய முதலில் ததாடரப்ு தகாே்ோமல் நிறுவ்னத்தின் சாரப்ாக நாம் 
கருத்துத் ததரிவிக்கக் கூடாது.

ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் சபாதுெ் சொடரப்ுகள் சகாள்மக 
மற்்றும் சபாது விவகாரக் சகாள்மகமயப்பாருங்கே்.

அறிக்மக ஆன்மலனில் இருந்தாலும், 
நம் நிறுவ்னத்தின் சாரப்ாக நாம் 
ததாடரப்ு தகாே்ேக்கூடாது.
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ெமது 
வாடிக்றகய்ாளரக்ள், 
ெப்றளய்ரக்ள் 
மை்றும் பிை வணிக 
கூடட்ாளரக்றளத ்
நதாடரப்ுநகாள்ளுதை் 
பரிசுகள் ைற்்றுை் பணிக்சகாமடகமள வழங்்குெல் 
ைற்்றுை் சபறுெல் 

அமனத்து வ்ணிகக் தகாடுக்கல் வ்ாங்கல்கேிலும், நம் நிறுவ்னத்திற்்காக 
அல்லது நிறுவ்னத்தின் சாரப்ாகப் பண ிபுர ிபவ்ர ்உண்மமயான 
அல்லது உணரப்படட் முமற்யற்்ற் வ்ழிகமேத் தவிரக்்கும் முமற்யில் 
தன்மன நடத்திக்தகாே்ே ளவ்ண்டும். தற்்ளபாதுே்ே அல்லது வ்ருங்கால 
வ்ாடிக்மகயாேரக்ே், சப்மேயரக்ே் அல்லது பிற் வ்ணிகக் கூடட்ாேரக்ளுடன் 
உணவு மற்்றும் தபாழுதுளபாக்கு ளபான்ற் சாதாரணப் பர ிசுகே் அல்லது பிற் 
பண ிக்தகாமடகமே நாம் எப்ளபாதாவ்து தகாடுக்கலாம் அல்லது தபற்லாம். 
இருப்பினும், ஒரு வ்ணிக முடிமவ் முமற்யற்்ற் முமற்யில் பாதிக்கும் 
ளநாக்கத்துடன் ஏளதனும் பர ிசு அல்லது பண ிக்தகாமட வ்ழங்கப்படுவ்தாகளவ்ா 
அல்லது தபற்ப்படுவ்தாகளவ்ா கருதப்படட்ால் லஞ்சம் அல்லது ஊழல் 
குற்்ற்சச்ாடட்ுகே் எழலாம்.

அமனத்து வ்ணிகக் தகாடுக்கல் 
வ்ாங்கல்கேிலும், நம் நிறுவ்னத்திற்்காக 
அல்லது நிறுவ்னத்தின் சாரப்ாகப் 
பணிபுரிபவ்ர ்உண்மமயான அல்லது 
உணரப்படட் முமற்யற்்ற் வ்ழிகமேத் 
தவிரக்்கும் முமற்யில் தன்மன 
நடத்திக்தகாே்ே ளவ்ண்டும்.
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நோகள்வி & பதில்
ளக: ஒரு Ball சப்மேயருக்காகப் பண ிபுர ியும் ஃபிலிப், சமீபத்தில் ளஜாசி 
என்பவ்ருக்கு ஒரு விமலயுயரந்்த ளராலக்ஸ் மகக்கடிகாரத்மத ஒரு 
குறிப்புடன் அனுப்பினார,் அதில் “உங்கேது ததாடரச்ச்ியான ஆதரவுக்கு 
நன்றி. இன்னும் பல ஆண்டுகே் உங்களுடன் ஒன்ற்ாக இமணந்து 
பண ியாற்்றுவ்மத எதிரள்நாக்குகிளற்ாம்! ” என்று இருந்தது, ஃபிலிப்மபப் 
புண்படுத்த ளஜாசி விரும்பவில்மல, ஆனால் அத்தமகய விமலயுயரந்்த 
பர ிமச ஏற்்றுக்தகாே்ே அவ்ருக்கு சங்கடமாக இருக்கிற்து. இப்ளபாது ளஜாசி 
என்ன தசய்ய ளவ்ண்டும்?

ப: ளஜாசி மகக்கடிகாரத்மத ஏற்்றுக்தகாே்ேக்கூடாது. இது ஒரு நல்ல 
மசமக என்ற்ாலும், அது விமலயுயரந்்த மதிப்பு தகாண்டிருப்பதால் 
அல்லது ளதான்றுவ்தால், ளஜாசியின் வ்ணிக முடிவுகேின் மீது தசல்வ்ாக்கு 
தசலுத்தும் ளநாக்கம் தகாண்டதாக பர ிசு உே்ேது. Ball ஊழியரக்ோக, நமது 
விற்்பமனயாேர ின் உற்வுகே் மற்்றும் வ்ாங்கும் முடிவுகே் எப்ளபாதும் 
தகுதியின் அடிப்பமடயில் தசய்யப்பட ளவ்ண்டும், பர ிசின் அடிப்பமடயில் 
அல்ல. ளஜாசிக்கு ஏளதனும் ளகே்விகே் இருந்தால் அல்லது ஃபிலிப்பிற்்கு 
பர ிமசத் திருப்பித் தருவ்து அவ்மரப் புண்படுத்தும் என்று நிமனத்தால், 
அவ்ர ்வ்ழிகாடட்ுதலுக்காக இணக்க உடன்பாடட்ுக் குழு, சடட்த் துமற் 
அல்லது அவ்ரது ளமலாேமரத் ததாடரப்ு தகாே்ே ளவ்ண்டும்.

முமற்யற்்ற் பர ிசுகே் மற்்றும் பண ிக்தகாமடகளுடன் ததாடரப்ுமடய ஆபத்மதக் 
குமற்க்க, நாம் அே ிக்கும் அல்லது தபறும் எந்ததவ்ாரு பர ிசும் அல்லது 
பண ிக்தகாமடயும் இவ்்வ்ாறு இருக்க ளவ்ண்டும்:

• வ்ணிக ளநாக்கத்துடன் ததாடரப்ுமடயது

• ளநரம் மற்்றும் இடத்திற்்கு ஏற்்ற்து

• தபயரேவில் மதிப்பு தகாண்டது

• எப்ளபாளதனும்

• விரும்பிக் ளகடக்ாதது

• கிஃப்ட ்காரட்ுகே் ளபான்ற் பணம் அல்லது தராக்கத்திற்்கு சமமானவ்ற்்மற்த் 
தவிர ளவ்று ஏதாவ்து

• முமற்யாக ஆவ்ணப்படுத்தப்படட்து

• தபாருந்தும் நிறுவ்னம்/பிற் தரப்புக் தகாே்மககளுக்கு இணங்குவ்து 
(தகாடுப்பவ்ர ்மற்்றும் தபறுநர ்இருவ்ரும்)

• உே்ளூர ்சடட்ங்கே் உடப்ட தபாருந்தும் சடட்த் ளதமவ்களுக்கு இணங்குவ்து

• முமற்யற்்ற் கருத்மதப் பதிவு தசய்யாத பர ிவ்ரத்்தமன

இந்தத் ளதமவ்கமேப் பூரத்்தி தசய்யாத எந்ததவ்ாரு பர ிமசயும் அல்லது 
பண ிக்தகாமடமயயும் வ்ழங்குளவ்ார ்மனம் ளகாணாத வ்மகயில் நிராகர ிக்க 
நாம் தயாராக இருக்க ளவ்ண்டும்.

கூடுதலாக, அரசாங்க நிறுவ்னங்கே் மற்்றும் துமற்கே் தபரும்பாலும் தங்கே் 
ஊழியரக்ே் மற்்றும் குடும்ப உறுப்பினரக்ேிடமிருந்து பர ிசுகே் அல்லது 
பிற் பண ிக்தகாமடகமே ஏற்்றுக்தகாே்வ்து ததாடரப்ாகக் கடுமமயான 
நிபந்தமனகேின் கீழ் தசயல்படுகின்ற்ன. அரசாங்க நிறுவ்னங்கேின் இந்தத் 
நிபந்தமனகமேயும் மற்்றும் வ்ாடிக்மகயாேரக்ே், சப்மேயரக்ே் மற்்றும் 
அரசாங்க நிறுவ்னங்களுடன் வ்லுவ்ான உற்மவ்க் தகாண்டிருக்கும் பிற் வ்ணிகக் 
கூடட்ாேிகே் ஆகிளயாரின் நிபந்தமனகமேயும் நாம் அறிந்திருக்க ளவ்ண்டும்.

ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் கார்ப்பநோரட் சொெ்துக்களின் 
பயன்பாட்டுக் சகாள்மக மற்்றும் சவளி�ாட்டு ஊழல் �மடமுமற்கள் / 
உலகளாவிய ஊழல் எதிரப்்புக் சகாள்மகமயப்பாருங்கே்.

செரி�்துசகாள்வது �ல்லது - U.S. அரசாங்கத்திற்்கு

U.S. அரசு ஊழியரக்ே் குமற்ந்த மதிப்புே்ே மற்்றும் $20/$50 விதிக்கு உடப்டட் 
(கீளழ விவ்ரிக்கப்படட்ுே்ேது) விேம்பரப் தபாருடக்மேத் தவிர ளவ்று 
எவ்்வித மதிப்பு தகாண்ட எந்தப் பர ிமசயும் அல்லது பணக்தகாமடமயயும் 
ஏற்்றுக்தகாே்வ்தற்்கு தமட விதிக்கப்படட்ுே்ேது. இந்தத் தமடகேின் 
அடிப்பமடயில், U.S. அரசாங்கத்துடன் வ்லுவ்ான உற்வு தகாண்டுே்ே 
வ்ாடிக்மகயாேரக்ே், விற்்பமனயாேரக்ே் மற்்றும் சப்மேயரக்ளுக்கு 
பர ிசுகே் அல்லது பிற் பணக்தகாமடகமே அேிப்பது அல்லது வ்ழங்குவ்து 
சந்தரப்்பத்திற்்கு ஏற்்ப தமாத்த மதிப்பானது $20-கும் ளமல் இல்லாமல் 
இருந்தால் மடட்ும் அனுமதிக்கப்படுகிற்து. கூடுதலாக, ஒரு காலண்டர ்
ஆண்டில் வ்ழங்கப்படட் பர ிசுகே்/பிற் பணக்தகாமடகேின் தமாத்த மதிப்பு 
$50-க்கு ளமல் இருக்கக் கூடாது.

U.S. காங்கிரஸின் உறுப்பினரக்ே் அல்லது அவ்ரக்ேது ஊழியரக்ளுக்கு 
வ்ழங்கப்படும் பர ிசுகே் மற்்றும் பணக்தகாமடகே் ளநரம்மயானத் 
தமலமமத்துவ்ம் மற்்றும் தவ்ே ிப்பமடயான அரசாங்க சடட் 2007-
ஆல் கடட்ுப்படுத்தப்படுகிற்து. இந்தக் கடட்ுப்பாடுகேின் தபரும் 
சிக்கல் காரணமாக, U.S. காங்கிரஸ் உறுப்பினரக்ே் அல்லது அவ்ரக்ேது 
ஊழியரக்ளுக்கு நிறுவ்னத்தின் முன்கூடட்ிய ஒப்புதல் இல்லாமல் எந்ததவ்ாரு 
பர ிமசயும் அல்லது பணக்தகாமடமயயும் Ball ஊழியரக்ே் வ்ழங்கக்கூடாது. 
இந்தக் கடட்ுப்பாடுகே் வ்ணிகம் சாராத சூழலில் ஊழியரக்ோல் 
அே ிக்கப்படும் அரசியல் பங்கேிப்புகளுக்கு தபாருந்தாது.
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நோகள்வி & பதில்
ளக: ததர ியாத ஒரு நாடட்ில் ஒரு புதிய Ball வ்சதிமயத் திற்ப்பதற்்கு அனுமதி 
தபற் ஈவ்ன் முயற்்சிக்கிற்ார.் ஒரு குறிப்பிடட் உே்ளூர ்ஆளலாசகமர 
நியமித்து அவ்ருக்கு கடட்ணம் வ்ழங்கினால், அனுமதிகமே எேிதாகப் தபற் 
முடியும் என்று அவ்ருக்கு கூற்ப்படட்து. அவ்ர ்ததாடர ளவ்ண்டுமா?

ப: இவ்ான் கவ்னமாக இருக்க ளவ்ண்டும். நாம் மூன்ற்ாம் தரப்பினருடன் 
பண ிபுர ியும் ளபாது, அவ்ரக்ே் ஊழல் எதிரப்்புத் நிபந்தமனகே் உே்ேிடட் 
தபாருந்தும் அமனத்து சடட்த் ளதமவ்களுக்கும் இணங்குகிற்ாரக்ே் 
என்பதில் நாம் கவ்னமாக இருக்க ளவ்ண்டும். மூன்ற்ாம் தரப்பு 
முகவ்ரக்மேப் பயன்படுத்துவ்தற்்கான அமனத்து உர ிய நமடமுமற்களும் 
பின்பற்்ற்ப்படட்ுே்ேமத நாம் உறுதிப்படுத்த ளவ்ண்டும். மூன்ற்ாம் 
தரப்பினமர ஈடுபடுத்தல் அல்லது மூன்ற்ாம் தரப்பினர ின் நடவ்டிக்மககே் 
குறித்து ஏளதனும் ளகே்விகே் இருந்தால், இணக்க உடன்பாடட்ுக் குழு அல்லது 
சடட்த் துமற்மயத் ததாடரப்ு தகாே்ேவும்.

லஞ்ெை் ைற்்றுை் ஊழமலெ் ெவிரெ்்ெல்

நாம் நமது புதுமமயான தயார ிப்புகே் மற்்றும் வ்ாடிக்மகயாேரக்ளுடன் 
தநருக்கமாக இருப்பது மீதான நமது கவ்னம் ஆகியவ்ற்்றின் அடிப்பமடயில் 
சந்மதயில் ளபாடட்ியிடுகிளற்ாம். நாம் நமது வ்ணிகக் கூடட்ாேரக்ளுக்ளகா 
அல்லது எந்த அரசாங்க அதிகார ிகளுக்ளகா ஒருளபாதும் லஞ்சம் தகாடுப்பளதா, 
தவ்ற்ாக தசல்வ்ாக்கு தசலுத்துவ்ளதா இல்மல.

U.S. தவ்ேிநாடட்ு ஊழல் நமடமுமற்ச ்சடட்ம், U.K. லஞ்சச ்சடட்ம், 
பிளரசிலிய ஊழல் எதிரப்்புச ்சடட்ம் மற்்றும் இளத ளபான்று பல நாடுகோல் 
ஏற்்றுக்தகாே்ேப்படட் ஊழல் எதிரப்்புச ்சடட்ங்கே் உே்ே ிடட் லஞ்சம் மற்்றும் 
ஊழமலத் தமடதசய்யும் பல சரவ்்ளதச சடட்ங்கே் உே்ேன. முக்கியமாக, 
லஞ்சம் ஓர ்உே்ளூர ்வ்ழக்கமாக விவ்ரிக்கப்படட்ாலும் அல்லது சிறிய அேவில் 
இருந்தாலும், அமவ் எப்ளபாதும் சடட்த்திற்்கு விளராதமானமவ் ஆகும் மற்்றும் 
அமவ் எப்ளபாதும் நிறுவ்னத்தின் தகாே்மகக்கு எதிரானமவ் ஆகும்.

ஊழல் எதிரப்்புச ்சடட்ங்கமே மீறியதற்்காக தன ிநபரக்ே் மற்்றும் நிறுவ்னம் 
இரண்டும் கடுமமயாகத் தண்டிக்கப்படலாம், ளமலும் அப்படிப்படட் எந்ததவ்ாரு 
வ்ணிக வ்ாய்ப்பும் ளநரம்மக்கான நமது நற்்தபயமர விட அதிகமானது 
கிமடயாது. ஓர ்அரசாங்க அதிகார ி அல்லது நமது வ்ணிகக் கூடட்ாேிகே் 
எவ்ளரனும் நமக்கு சாதகமாக முடிதவ்டுப்பதில் தசல்வ்ாக்கு தசலுத்துவ்தற்்காக 
மதிப்பு தகாண்ட எவ்ற்்மற்யும் ளநரடியாகளவ்ா மமற்முகமாகளவ்ா 
வ்ழங்களவ்ா, உறுதியே ிக்களவ்ா அல்லது தசலுத்தளவ்ா நாம் ஒருளபாதும் 
ஒப்புக்தகாே்வ்தில்மல. நமக்காகளவ்ா அல்லது நிறுவ்னத்தின் சாரப்ாகளவ்ா நாம் 
லஞ்சத்மதக் ளகாரளவ்ா அல்லது ஏற்்றுக்தகாே்வ்ளதா இல்மல மற்்றும் நாம் 
மகயூடட்ங்கமே வ்ழங்குவ்ளதா அல்லது தபறுவ்ளதா இல்மல.

நாம் பல மூன்ற்ாம் தரப்பினருடன் இமணந்து பண ியாற்்றுகிளற்ாம், அவ்ரக்ேில் 
சிலர ்நமது சாரப்ாகச ்தசயல்படலாம் அல்லது அரசாங்க அதிகார ிகளுடன் கூட 
ததாடரப்ு தகாே்ேலாம். எனளவ், இந்த மூன்ற்ாம் தரப்பினருடன் ஈடுபடும்ளபாது 
நாம் கவ்னமாக இருக்க ளவ்ண்டும், ளமலும் அவ்ரக்ே் நம் சாரப்ாக எடுக்கும் 
நடவ்டிக்மககமேக் கண்காண ிக்க ளவ்ண்டும். நமது மூன்ற்ாம் தரப்பினரும் நம் 
நிறுவ்னத்தின் அளத ஊழல் எதிரப்்புத் நிபந்தமனகளுக்கு உடப்டட்ுே்ேதால், 
நம் சாரப்ாக லஞ்சம் அேிக்கும் அல்லது லஞ்சம் தபறும் எந்த மூன்ற்ாம் 
தரப்பினருடனும் நாம் வ்ணிகம் ளமற்்தகாே்வ்தில்மல.

ளமலும் தகவ்லுக்கு, இணக்க உடன்பாடட்ுக் குழு அல்லது சடட்த் 
துமற்மயத் ததாடரப்ு தகாே்ளுங்கே் அல்லது BallConnect இல் 
சவளி�ாட்டு ஊழல் �மடமுமற்கள் / உலகளாவிய ஊழல் எதிரப்்பு 
சகாள்மகமயப்பாருங்கே்.

செரி�்துசகாள்வது �ல்லது

ஓர ்அரசாங்க அதிகார ி என்பவ்ர ்ஒர ்அதிகார ி, பண ியாேர ்அல்லது ஓர ்
அரசாங்க நிறுவ்னத்தின் பிரதிநிதி அல்லது அரசாங்கத்திற்்கு தசாந்தமான 
அல்லது கடட்ுப்படுத்தப்படட் வ்ணிகத்தின் ஊழியராக இருக்கலாம். இந்தச ்
தசாற்்கூறு பரவ்லாக வ்மரயறுக்கப்படட்ுே்ேது, இதில் அதிகார ிகேின் 
குடும்ப உறுப்பினரக்ளும் அடங்குவ்ாரக்ே் மற்்றும் அரசாங்க இமணப்பு 
தவ்ே ிப்பமடயாக இல்லாளதாருக்கும் இது தபாருந்தும், உதாரணமாக 
தவ்ே ிநாடட்ு அரசாங்கத்தின் கடட்ுப்பாடட்ின் கீழ் வ்ரும் ஒரு நிறுவ்னத்தின் 
தபாது ளமலாேர.்

மூன்ற்ாம் தரப்பு முகவ்ரக்ே் என்ளபார,் முகவ்ரக்ே், ஆளலாசகரக்ே், 
பிரதிநிதிகே், சப்மேயரக்ே், விநிளயாகஸ்தரக்ே் ளபான்ற் Ball-இன் ஊழியராக 
இல்லாமல் Ball-இன் சாரப்ாகச ்தசயல்பட அங்கீகாரம் தபற்்றிருப்பாரக்ே்.

நமக்காகளவ்ா அல்லது நிறுவ்னத்தின் 
சாரப்ாகளவ்ா நாம் லஞ்சத்மதக் 
ளகாரளவ்ா அல்லது ஏற்்றுக்தகாே்வ்ளதா 
இல்மல மற்்றும் நாம் மகயூடட்ல்கமே 
வ்ழங்குவ்ளதா அல்லது தபறுவ்ளதா 
இல்மல.
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�ியாயைான முமற்யில் வணிகெ்மெ �டெ்துெல்

�ியாயைான நோபாட்டி

நம் நிறுவ்னத்திற்்கு தபாருந்தும் பல சரவ்்ளதச சடட்ங்கே் உே்ேன, 
அமவ் ளபாடட்ியாேரக்ளுடனும் மற்்றும் பிற் ளபாடட்ி எதிரப்்பு வ்ணிக 
நடவ்டிக்மககே் சாரந்்தும் ளமற்்தகாே்ளும் சில கலந்துமரயாடல்கமே 
சடட்விளராதமாக்குகின்ற்ன. உதாரணமாக, ஒரு தவ்ே ிப்பமடயான ஒப்பந்தத்தின் 
மூலமாகளவ்ா அல்லது கூடட்ு நடவ்டிக்மகயில் ஈடுபடுவ்தன் மூலமாகளவ்ா 
வ்ணிகப் ளபாடட்ியாேரக்ே் தங்கே் தயார ிப்புகளுக்கான விமலகே் அல்லது 
லாப வ்ரம்புகமே நிரண்யிப்பது; அவ்ரக்ேது தயார ிப்புகளுக்கான உற்்பத்தி 
நிமலகமே அமமப்பது; புவியியல் அல்லது வ்ாடிக்மகயாேர ்ரீதியாக தங்கே் 
தயார ிப்புகளுக்கான சந்மதகமேப் பிர ிப்பது; அல்லது ளபாடட்ியின் ஏல 
அடிப்பமடயில் வ்ழங்கப்படும் வ்ாய்ப்புகளுக்கான கூடட்ு ஏலத்தில் ஈடுபடுவ்து 
(“ஏல ளமாசடி” என்று அமழக்கப்படுகிற்து) ஆகியமவ் சடட்விளராதமானது.

ஆதலால், நாம் பின்வ்ருவ்ன குறித்து விவ்ாதிக்களவ்ா, தகவ்ல்கமேப் 
பர ிமாறிக்தகாே்ேளவ்ா அல்லது ளபாடட்ியாேரக்ளுடன் உடன்படளவ்ா கூடாது:

• வ்ாடிக்மகயாேரக்ளுடன் விற்்பமன சாரந்்து விமலகே் அல்லது மற்்ற் 
விதிமுமற்கே்

• சப்மேயரக்ேிடமிருந்து விற்்பமன சாரந்்து விமலகே் அல்லது மற்்ற் 
விதிமுமற்கே்

• எந்த வ்ாடிக்மகயாேரக்ளுக்கு என்ன தயார ிப்புகே் வ்ழங்கப்படளவ்ண்டும்

• எந்த சப்மேயரக்ே் பயன்படுத்தப்படுவ்ாரக்ே் அல்லது குறிப்பிடட் 
சப்மேயரக்ேிடமிருந்து என்ன தயார ிப்புகே் வ்ாங்கப்படளவ்ண்டும்

• சந்மதகமே உர ிமமக் தகாே்ளுதல், ஆதிக்கம் தசலுத்துதல் அல்லது 
கடட்ுப்படுத்துதல்

• வ்ாடிக்மகயாேர ்அல்லது புவியியல் சந்மதக்காகப் தபாருமே உற்்பத்தி 
தசய்வ்து, விற்்பமன தசய்வ்து அல்லது விநிளயாகிப்பமத நிறுத்துதல்

நம் நிறுவ்னத்திற்்கு தபாருந்தும் பல 
சரவ்்ளதச சடட்ங்கே் உே்ேன, அமவ் 
ளபாடட்ியாேரக்ளுடனும் மற்்றும் பிற் 
ளபாடட்ி எதிரப்்பு வ்ணிக நடவ்டிக்மககே் 
சாரந்்தும் ளமற்்தகாே்ளும் 
சில கலந்துமரயாடல்கமே 
சடட்விளராதமாக்குகின்ற்ன.Ball Corporation | வண ிக நெறிம ுறை நடதத்ை விதிகள ்
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ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் சபாறுப்பாண்மைக்கு எதிரான 
சகாள்மகமயப் பாருங்கே்.

நோகள்வி & பதில்
ளக: காடய்ா ஒரு வ்ரத்்தகக் கண்காடச்ியின் மதிய உணவில் பங்ளகற்்கிற்ார,் 
அவ்ர ்ஒரு ளபாடட்ியாேருமடய ஊழியரான டீன் அருகில் அமரந்்திருக்கிற்ார.் 
Ball ஏளதனும் புதிய தயார ிப்புகே் வ்ர உே்ேதா என்று டீன் காடய்ாவிடம் 
ளகடக்ிற்ார,் ளமலும் தனது நிறுவ்னம் Ball உடன் ளபாடட்ியிடும் புதிய 
தயார ிப்புகமே தவ்ேியிடப் ளபாவ்தாக தவ்ே ிப்படுத்துகிற்ார.் காடய்ா 
டீனுடன் எமதப் பற்்றியும் விவ்ாதிப்பமத மறுத்துவிடட்ு தவ்ே ிளயறுகிற்ார.் 
அவ்ர ்Ball குறித்த எந்தத் தகவ்மலயும் தவ்ே ியிடாமல் உடனடியாக 
தவ்ே ிளயறினார ்என்ற்ாலும், இந்தச ்சம்பவ்த்மத அவ்ர ்ததரிவிக்க 
ளவ்ண்டுமா?

ப: ஆம். டீன் காடய்ாவுக்கு தகவ்மல தவ்ே ிப்படுத்தி இருக்கிற்ார,் ளமலும் 
அவ்ர ்Ball-இன் தயார ிப்பு உத்திமயப் பற்்றி அறிய தவ்ற்ான முமற்யில் 
முயற்்சித்திருப்பதாகத் ததரிகிற்து. காடய்ா உடனடியாக இணக்க 
உடன்பாடட்ுக் குழு அல்லது சடட்த் துமற்மயத் ததாடரப்ு தகாே்ே ளவ்ண்டும்.

இந்தத் தமலப்புகே ில் ஏளதனும் ஒன்மற்ப் பற்்றி நம்முடன் ஒரு ளபாடட்ியாேர ்
ளபச முயற்்சித்தால் அல்லது ளவ்று ஏளதனும் ளபாடட்ி எதிரப்்பு நடத்மதகேில் 
ஈடுபட நம்மம அமழத்தால், நாம் உடனடியாகச ்சடட்த் துமற் அல்லது இணக்க 
உடன்பாடட்ுக் குழுமவ்த் ததாடரப்ு தகாே்ே ளவ்ண்டும். ளபாடட்ி எதிரப்்பு 
நடத்மத நம் நிறுவ்னத்திற்்கு சிக்கமல ஏற்்படுத்துவ்து மடட்ுமல்லாது, அதில் 
சம்பந்தப்படட்வ்ரக்ளுக்கு குற்்ற்வியல் தண்டமனகமேயும் மற்்றும் நம் 
வ்ணிகத்தின் நற்்தபயருக்குத் தீங்கும் விமேவிக்கும். வ்ரத்்தகக் காடச்ிகே் 
அல்லது கூடட்ங்கே் ளபான்ற் ளகே்விக்குர ிய நடத்மதக்கு வ்ழிவ்குக்கும் 
சூழ்நிமலகமேப் பற்்றி கவ்னத்தில் தகாே்ளுங்கே் மற்்றும் ஏளதனும் கவ்மலகே் 
இருந்தால் ளகே்விகமேக் ளகளுங்கே்.

�ியாயைாகக் மகயாளுெல் ைற்்றுை் 
ெ�்மெப்படுெ்ெல் �மடமுமற்கள்

ளபாடட்ியாேரக்ே் மற்்றும் சப்மேயரக்ே் பற்்றிய தகவ்ல்கே் மதிப்புமிக்க 
தசாத்து ஆகும். நாம் நமது ளபாடட்ியாேரக்ே் மற்்றும் சப்மேயரக்ேின் 
உர ிமமகமே மதிக்கிளற்ாம் மற்்றும் எப்ளபாதும் அவ்ரக்ேிடம் நியாயமாக 
நடந்து தகாே்ளவ்ாம். தநறியற்்ற் வ்ணிக நமடமுமற்கே் மூலமாக 
இல்லாமல், நமது தயார ிப்பின் தரம் மூலமாகச சிற்ப்பாகப் ளபாடட்ியிட நாம் 
பாடுபடுகிளற்ாம். 

Ball-க்காக வ்ணிகத்மத நடத்தும்ளபாது, நாம் ளநரம்மயான மற்்றும் 
நியாயமான நடத்மதகேில் ஈடுபடுவ்மத உறுதி தசய்ய ளவ்ண்டும். நமது 
ளபாடட்ியாேரக்ளுடன் ஒப்பிடும்ளபாது ளபாடட்ியாேரக்மேப் பற்்றிய 
இழிவ்ான அல்லது தபாய்யான அறிக்மககமே தவ்ேியிடுவ்து மற்்றும் நம் 
தயார ிப்புகமேப் பற்்றி தவ்ற்ான அல்லது நியாயமற்்ற் அறிக்மககமே 
தவ்ே ியிடுவ்மதத் தவிரக்்க ளவ்ண்டும். இந்த நமடமுமற்கமே மீறுவ்து Ball 
மற்்றும் அதனுடன் சம்பந்தப்படட் ஊழியரக்ே் சிவில் அல்லது குற்்ற்வியல் 
தபாறுப்ளபற்்க வ்ழிவ்குக்கும்.

ெயாரிப்பின் ெரை்

நமது தவ்வ்்ளவ்று பிர ிவுகே் அமனத்திலும், நமது நீண்டகால தவ்ற்்றியானது 
உயரந்்த தரமான தயார ிப்புகமே உருவ்ாக்குவ்மத அடிப்பமடயாகக் 
தகாண்டுே்ேது. ஊழியரக்ோக, நாம் நமது விநிளயாகங்கேில் 
நிமலத்தன்மமமயயும் தரத்மதயும் உறுதிப்படுத்தத் ளதமவ்யான அமனத்து 
நடவ்டிக்மககமேயும் எடுப்பதில் முக்கியப் பங்கு வ்கிக்கிளற்ாம். நமது 
ததாழிற்்சாமலகே், ஆய்வ்கங்கே் அல்லது அலுவ்லக இடங்கே் என எதுவ்ாக 
இருந்தாலும், Ball-இன் தரத்திற்்கு ஏற்்ற்தாக இல்லாத எமதயும் கண்டால், நாம் 
நம் ளமலாேர ்அல்லது இணக்க உடன்பாடட்ுக் குழுமவ்த் ததாடரப்ு தகாே்ே 
ளவ்ண்டும்.

நாம் நமது ளபாடட்ியாேரக்ே் மற்்றும் 
சப்மேயரக்ேின் உரிமமகமே 
மதிக்கிளற்ாம் மற்்றும் எப்ளபாதும் 
அவ்ரக்ேிடம் நியாயமாக நடந்து 
தகாே்ளவ்ாம்.

செரி�்துசகாள்வது �ல்லது

விமலயிடல், தசலவுகே், விற்்பமன விதிமுமற்கே் அல்லது நிபந்தமனகே், 
சந்மதப் பிர ிவுகே், வ்ாடிக்மகயாேரக்ே் அல்லது சந்மதப்படுத்தல் உத்திகே் 
ளபான்ற் தமலப்புகமேப் பற்்றி ளபாடட்ியாேரக்ளுடன் (அல்லது சாத்தியமான 
ளபாடட்ியாேரக்ளுடன்) விவ்ாதிக்களவ்ா அல்லது தகவ்ல் பர ிமாற்ளவ்ா கூடாது. 
ஒரு விவ்ாதம் ளபாடட்ி வ்ாய்ந்த ஒரு விஷயமாக மாறினால், உமரயாடமல 
நிறுத்திவிடட்ு, சூழ்நிமலயிலிருந்து தன்மனத்தாளன விலக்கிக்தகாண்டு, 
உடனடியாகச ்அச ்சம்பவ்ம் குறித்து இணக்க உடன்பாடட்ுக் குழு அல்லது 
சடட்த் துமற்க்கு ததரிவிக்கவும்.
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ெம் ெமூகங்கறள 
ஆதரிதத்ை்
சுற்்றுெச்ூழமலப் பாதுகாெ்ெல்

நம் நிறுவ்னத்தின் வ்சதிகே் நம் காரப்்பளரட ்சுற்்றுசச்ூழல் தகாே்மக மற்்றும் 
தபாருந்தும் அமனத்து சடட்த் ளதமவ்கே் மற்்றும் விதிமுமற்களுக்கு இணங்க 
நிரவ்்கிக்கப்படட்ு இயக்கப்படுகின்ற்ன. ஒவ்்தவ்ாரு இயக்க அல்லது வ்ணிக 
அலகும் அதன் தசயல்பாடுகளுக்கு தபாருத்தமான சுற்்றுசச்ூழல் ளமலாண்மம 
முமற்மயப் பராமர ிக்கின்ற்ன மற்்றும் இந்த அமமப்புகேின் கீழ் நமக்குே்ே 
தபாறுப்புகே் குறித்து நாம் அமனவ்ரும் அறிந்திருக்க ளவ்ண்டும். நமது 
நிறுவ்னம் சுற்்றுசச்ுழல் தபாறுப்பிற்்கு முன்ன ிமல வ்கிக்கவும் தற்்ளபாதுே்ே 
மற்்றும் எதிரக்ால சுற்்றுசச்ூழல் ஆபத்மதக் குமற்க்கவும் முயலுகிற்து.

ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் சுற்்றுெச்ூழல் இணக்கக் 
சகாள்மகமய பாருங்கே்.

எங்கே் நிறுவ்னம் சுற்்றுசச்ூழல் 
தபாறுப்புகேில் முதன்மமயானதாக 
இருக்க முயற்்சிக்கிற்து
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ெமூகெ்துடன் ஈடுபடுெல் 

�ிமலெ்ென்மை

நிமலத்தன்மம என்பது ஒரு உலகோவிய நிறுவ்னமாக நாம் ஒவ்்தவ்ாரு 
நாளும் தசய்யும் விஷயங்கமேப் பற்்றியும் மற்்றும் நமது தசயல்கே் நம்மமச ்
சுற்்றியுே்ே உலகுடன் எவ்்வ்ாறு ததாடரப்ு தகாே்கின்ற்ன என்பமதப் பற்்றியும் 
சிந்திக்கும் ஒரு முமற்ப்படியான வ்ழியாகும். நாம் முடிதவ்டுப்பதில் மற்்றும் 
தசயல்பாடுகேில் தபாருோதாரம், சுற்்றுசச்ூழல் மற்்றும் சமூகத் தாக்கங்கமே 
சமநிமலப்படுத்தி, நம் நிறுவ்னம் மற்்றும் நம் பங்குதாரரக்ளுக்கு நீண்டகால, 
பகிரப்படட் மதிப்மப உருவ்ாக்குகிளற்ாம்.

பல ஆண்டுகோக நாம் நமது ளபக்ளகஜிங் தயார ிப்புகேில் மூலப்தபாருடக்ேின் 
அேமவ்க் குமற்த்துே்ளோம், ஆற்்ற்ல் திற்மன அதிகர ித்துே்ளோம், 
பாதுகாப்புச ்தசயல்திற்மன ளமம்படுத்தியுே்ளோம், ளபக்ளகஜிங் மறுசுழற்்சித் 
திடட்ங்கமே ஆதர ித்துே்ளோம், ததாண்டு நிறுவ்னங்களுக்குப் பங்கேிப்பு 
வ்ழங்கியுே்ளோம் மற்்றும் நாம் வ்ாழும் மற்்றும் பண ிபுர ியும் சமூகங்கேில் 
முதலீடு தசய்துே்ளோம். இன்று, தயார ிப்பு ளமற்்பாரம்வ்ப் தபாறுப்பு, இயக்கச ்
சிற்ப்பு, திற்மம ளமலாண்மம மற்்றும் சமூகத் தூதரக்ே் உே்ே ிடட் முக்கிய 
முன்னுர ிமமப் பிர ிவுகேில் நாம் நமது நிமலத்தன்மமயின் முயற்்சிகேில் 
கவ்னம் தசலுத்துகிளற்ாம். நமது தசயல்பாடுகேில், நாம் பாதுகாப்பு, மின்சாரம், 
எர ிவ்ாயு, நீர,் கழிவு மற்்றும் எேிதில் ஆவியாகும் கர ிமச ்ளசரம்ங்கே் (VOCகே்) 
என்ற் தபரிய 6-இல் கவ்னம் தசலுத்துகிளற்ாம்.

நிறுவ்னத்தின் இரு வ்ருடத்திற்்கு ஒருமுமற்யான நிமலத்தன்மம அறிக்மக 
நமது நிமலத்தன்மமயின் மூளலாபாயம், கடந்தகால தசயல்திற்ன் மற்்றும் 
எதிரக்ால இலக்குகமே விவ்ரிக்கிற்து. நிமலத்தன்மமக்கான Ball-இன் 
உறுதிப்பாடு பற்்றி ளமலும் அறிய, www.ball.com/sustainability ஐப் பாரம்வ்யிடவும். 
அமனத்து ஊழியரக்ளும் நமது நிமலத்தன்மமயின் குறிக்ளகாே்கமேப் புர ிந்து 
தசயல்பட ளவ்ண்டும். திற்ன்மிக்க உபகரணங்கமே நிறுவுவ்து ளபான்ற் தபரிய 
தசயல்கேின் மூலமாகளவ்ா அல்லது தன்னாரவ்்ம், மறுசுழற்்சிமய ஊக்குவித்தல் 
அல்லது விேக்குகமே அமணப்பது ளபான்ற் சிறிய தன ிப்படட் தசயல்கேின் 
மூலமாகளவ்ா, நாம் அமனவ்ரும் இங்ளக Ball-இல் நிமலத்தன்மமயின் 
மனநிமலமய உருவ்ாக்க முடியும்.

நாம் நமது நிமலத்தன்மம 
முயற்்சிகோக ஆறு காரப்்பளரட ்
நிமலத்தன்மம முன்னுரிமமகே் மீது 
கவ்னம் தசலுத்துகிளற்ாம். அமவ்யாவ்ன: 
புதுமம, தசயல்பாடுகே், திற்ன் 
ளமலாண்மம, மறுசுழற்்சி, விநிளயாகச ்
சங்கிலி மற்்றும் சமூகம்.
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சொண்டு �ிறுவனங்்கள்

நம் நிறுவ்னம் நிறுவ்ப்படட்திலிருந்து நாம் வ்ாழும் மற்்றும் தசயல்படும் 
சமூகங்கே் சாரந்்து நமது அரப்்பண ிப்பு Ball-இன் காரப்்பளரட ்கலாசச்ாரத்தின் 
ஒருங்கிமணந்த பகுதியாக இருக்கிற்து. Ball நிதியுதவி அேிக்கும் 
ததாண்டு நன்தகாமடகே் மற்்றும் பிற் காரணங்கே் மூலம் நிமலயான 
வ்ாழ்வ்ாதாரங்கமே ளமம்படுத்தும் மற்்றும் சமுதாயத் ததாண்டு மற்்றும் 
தன்னாரவ்்த்மத ஊக்குவிக்கும் நிறுவ்னங்கே், திடட்ங்கே் மற்்றும் 
குடிமக்களுக்குத் தகுந்த முயற்்சிகமே நாம் ஆதர ிக்கிளற்ாம். நமது 
தன்னாரவ்்த் ததாண்டு, நன்தகாமடகே் மற்்றும் சமூகத்தின் மீது தகாண்டுே்ே 
ஈடுபாடு ஆகியமவ் நமது விதிகே், நமது தகாே்மககே் மற்்றும் சடட்த்துடன் 
இணங்குவ்மத உறுதிப்படுத்த ளவ்ண்டும், உதாரணமாக, நமது நன்தகாமடகே் 
ஊழல் எதிரப்்புச ்சடட்ங்கே் அல்லது தபாருந்தும் பிற் தரநிமலகே் மற்்றும் 
விதிகமே மீற்ாமல் இருப்பமத உறுதிப்படுத்த ளவ்ண்டும்.

ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் சபாரு�்துை் பரிசுகள் ைற்்றுை் 
ென்னார்வக் சகாள்மகமய பாருங்கே்.

ளமலும் தகவ்லுக்கு BallConnect-இல் ஊழியர்களின் அரசியல் 
பங்்களிப்புகள் ைற்்றுை் அரசியல் �டவடிக்மககள் சகாள்மக 
மற்்றும் சவளி�ாட்டு ஊழல் �மடமுமற்கள் / உலகளாவிய ஊழல் 
எதிரப்்பு சகாள்மகமயப்பாருங்கே்.

அரசியல் �டவடிக்மககளில் சபாறுப்புடன் 
பங்்நோகற்்ற்ல்

நாம் ளதரந்்ததடுக்கும் எந்ததவ்ாரு சடட்பூரவ்்மான வ்ழியிலும் தன ிநபரக்ோக 
அரசியல் தசயல்பாடட்ில் பங்ளகற்்க நம்மம நம் நிறுவ்னம் ஊக்குவிக்கிற்து. 
இருப்பினும், அரசியல் பிரசச்ாரங்கே் சாரந்்து Ball-இன் பங்கேிப்புகே் 
மிகவும் கடட்ுப்படுத்தப்படுகின்ற்ன. அரசியல் ளநாக்கங்களுக்காக சடட்த்தால் 
தமடதசய்யப்படட் அேவிற்்கு காரப்்பளரட ்தசாத்துக்கமேப் பயன்படுத்துவ்மத 
நம் தகாே்மக குறிப்பாகத் தமட தசய்கிற்து. Ball ஒரு அரசியல் தசயற்் குழுமவ் 
(BallPAC) உருவ்ாக்கிப் பராமர ித்து வ்ருகிற்து, இதன் மூலம் U.S. காங்கிரஸுக்குப் 
ளபாடட்ியிடும் ளவ்டப்ாேரக்ளுக்கு அது சடட்ப்பூரவ்்மாகப் பங்கேிக்கிற்து.
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இந்தச ்சடட்ங்களும் விதிமுமற்களும் சிக்கலானமவ் மற்்றும் 
அவ்்வ்ப்ளபாது மாறும் தன்மம தகாண்டமவ். ளமலும் தகவ்லுக்கு 
BallConnect-இல் ஏற்்றுைதி ைற்்றுை் இற்க்குைதி இணக்கக் சகாள்மக 
மற்்றும் சபாருளாொர ைற்்றுை் வரெ்்ெக ஒப்புெல்களுடன் 
இணங்்குெல் சகாள்மகமயப் பாருங்கே்.

சபாருளாொர ைற்்றுை் வரெ்்ெகெ் ெமடகளுக்கு 
இணங்்குெல்

நாம் தபாருந்தும் அமனத்து வ்ரத்்தகச ்சடட்ங்கே் மற்்றும் விதிமுமற்களுக்கு 
இணங்கக் கடமமப்படட்ுே்ளோம். அதமரிக்கா, ஐளராப்பிய யூன ியன் மற்்றும் 
Ball வ்ணிகம் ளமற்்தகாே்ளும் ளமலும் பல இடங்கே், தபாருடக்ே், தமன்தபாருே், 
ததாழில்நுடப்ம் மற்்றும் ததாழில்நுடப்த் தரவுகேின் (மின்னணு முமற்யில் 
அனுப்பபடட்ும் தரவு மற்்றும் ளசமவ்கே் உடப்ட) இற்க்குமதி மற்்றும் ஏற்்றுமதிமய 
நிரவ்்கிக்கும் ஒழுங்குமுமற் விதிகே் மற்்றும் தமடகே், புற்க்கண ிப்புகே் மற்்றும் 
பிற் தபாருோதாரம் ததாடரப்ான விதிமுமற்கமேக் தகாண்டுே்ேன. 

குறிப்பிடட் நபரக்ே், நிறுவ்னங்கே் மற்்றும் நாடுகளுடன் Ball வியாபாரத்தில் 
ஈடுபடுவ்மத வியாபாரச ்சடட்ங்கே் மற்்றும் ஒழுங்குமுமற்கே் தமட 
தசய்கின்ற்ன. இந்த வியாபாரச ்சடட்ங்கமே மீறுவ்து Ball மற்்றும் அதற்்குப் 
தபாறுப்பான ஊழியரக்ளுக்கு எதிராக குறிப்பிடத்தக்க நிதி மற்்றும் குற்்ற்வியல் 
அபராதங்கே் விதிக்கப்பட வ்ழிவ்குக்கும். Ball-இன் தபாருோதார மற்்றும் 
வியாபார ஒப்புதல்கே் தகாே்மகயுடன் இணங்கத் தவ்றுவ்து ஊழியர ின் 
மதிப்பீடம்ட பாதிக்கும் மற்்றும் ளவ்மலயில் இருந்து விலக்கப்படுதல் உே்ே ிடட் 
ஒழுங்கு நடவ்டிக்மககளுக்கு வ்ழிவ்குக்கும்.

பண நோைாெடிமயெ் ெவிரெ்்ெல்

பணளமாசடிமயத் தமடதசய்யும் அமனத்து தபாருந்தும் சடட்த் ளதமவ்களுக்கும் 
நம் நிறுவ்னம் இணங்குகிற்து. "பணளமாசடி" என்பது நபரக்ே் அல்லது குழுக்கே் 
சடட்விளராத நடவ்டிக்மககேின் மூலம் தபற்்ற் வ்ருமானத்மத மமற்க்க 
முயற்்சிக்கும் அல்லது அவ்ரக்ேது சடட்விளராத நிதிகேின் ஆதாரங்கமே 
முமற்யானதாகக் காடட் முயற்்சிக்கும் ஒரு தசயல்முமற்யாகும். 

அசாதாரணமான அல்லது சந்ளதகத்திற்்குரிய பரிவ்ரத்்தமனகே் என்று 
வ்ரும்ளபாது நாம் முன்தனசச்ரிக்மகளயாடு இருக்க ளவ்ண்டும். நமது துமற்யில் 
பணளமாசடிச ்தசயல்களுக்கு அதிக வ்ாய்ப்புே்ே மற்்றும் அதிகக் கண்காணிப்பு 
ளதமவ்ப்படும் பரிவ்ரத்்தமனகே் மற்்றும் தசயல்பாடுகேின் வ்மககமே 
நாம் அறிந்திருக்க ளவ்ண்டும். இதுளபான்ற் ஏளதனும் தசயல்பாடு அல்லது 
பரிவ்ரத்்தமனமய நாம் கண்டால் அல்லது சந்ளதகித்தால், உடனடியாக நமது 
ளமலாேர ்அல்லது இணக்க உடன்பாடட்ுக் குழுமவ்த் ததாடரப்ு தகாே்ே ளவ்ண்டும்.
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வணிக நுண்ணறிமவ �ியாயைான முமற்யில் 
உருவாக்குெல்

சந்மதயிடத்மதப் பற்்றி புர ிந்து தகாே்ேவும், ததாழில்நுடப்ம் மற்்றும் வ்ணிக 
மாற்்ற்ங்கமே எதிரப்ாரப்்பதற்்கும், ளபாடட்ியின் தாக்கத்மத மதிப்பிடுவ்தற்்கும் 
நமது நிறுவ்னம் திடட்ங்கமேயும் உத்திகமேயும் உருவ்ாக்குகிற்து.

ளபாடட்ியாேரக்ே் மற்்றும் அவ்ரக்ேது தபாருடக்ே் மற்்றும் ளசமவ்கே் பற்்றிய 
தபாதுவ்ாகக் கிமடக்கும் தகவ்ல்கமேப் தபறுவ்து முற்்றிலும் சர ியானது மற்்றும் 
நம் ததாழில்துமற்யில் வ்ழக்கமாக நமடமுமற்யில் இருப்பது என்ற்ாலும், அமதப் 
தபறும் தசயல்முமற் சடட்பூரவ்்மாகவும் தநறிமுமற் சாரந்்ததாகவும் இருக்க 
ளவ்ண்டும். உதாரணமாக, ஏளதனும் சப்மேயர,் வ்ாடிக்மகயாேர,் ளபாடட்ியாேர ்
அல்லது வ்ணிகக் கூடட்ாேருக்கு தசாந்தமான ரகசிய IP-ஐ நாடுவ்து அல்லது 
பயன்படுத்துவ்து தமடதசய்யப்படுகிற்து. கூடுதலாக, நாம் ஒருளபாதும் நமது 
ளபாடட்ியாேரக்மேப் பற்்றி இழிவ்ான கருத்துக்கமேப் பரப்பக்கூடாது அல்லது 
ளபாடட்ியாேர ின் தயார ிப்புகே் மற்்றும் ளசமவ்களுக்கும் நம்முமடயவ்ற்்றிற்்கும் 
இமடயில் நியாயமற்்ற் ஒப்பீடுகமேச ்தசய்யக்கூடாது.

எப்ளபாதாவ்து, நாம் ஒரு ளபாடட்ியாேர ்அல்லது மற்்ற் நிறுவ்னத்தின் ரகசிய 
தகவ்ல்களுக்கான அணுகமலக் தகாண்டிருக்கலாம் அல்லது அதற்்கான 
அணுகல் நமக்கு வ்ழங்கப்படட்ிருக்கலாம். அத்தமகய தகவ்மல தவ்ே ியிட 
ளபாடட்ியாேர ்அல்லது மற்்ற் நிறுவ்னம் அங்கீகாரம் அேித்துே்ேது என்பது 
ததே ிவ்ாகத் ததரியும் வ்மரயில், நாம் அமதப் தபற்ாமல் நிராகர ிக்க 
ளவ்ண்டும் அல்லது தபற்ப்படட் எந்தப் தபாருமேயும் திருப்பித் தர ளவ்ண்டும், 
ளமலும் நாம் எந்த நகல்கமே உருவ்ாக்களவ்ாளதா மவ்த்திருப்பளதா கூடாது. 
Ball-இன் ரகசியத் தகவ்ல்கமே அணுக ளநரந்்தால், மற்்ற்வ்ரக்ே் எவ்்வ்ாறு 
பயன்படுத்த ளவ்ண்டுதமதன நாம் விரும்புகிளற்ாளமா அளத மர ியாமதயுடன் 
ஒரு ளபாடட்ியாேர ்அல்லது பிற் நிறுவ்னத்மதப் பற்்றிய தகவ்ல்கமேக் கருத 
ளவ்ண்டும்.

உரிமை விட்டுக் சகாடுப்புகமள சவளிப்படுெ்ெல்

விதியின் எந்தப் பிர ிமவ்யும் விடட்ுக்தகாடுப்பது நம் நிறுவ்னத்தின் 
இயக்குநரக்ே் குழுவ்ால் அல்லது இயக்குநரக்ே் குழுவ்ால் நியமிக்கப்படட் 
தபாருத்தமான குழுவ்ால் முன்கூடட்ிளய அங்கீகர ிக்கப்படட்ிருக்க ளவ்ண்டும். 
ஒரு நிரவ்்ாக அதிகார ி அல்லது இயக்குநருக்தகன இயக்குநரக்ே் குழுவ்ால் 
அங்கீகர ிக்கப்படட் விதிகேின் எந்ததவ்ாரு உர ிமம விடட்ுக் தகாடுப்பும் 
பங்குதாரரக்ளுக்கு உடனடியாகவும் மற்்றும் பகிரங்கமாகவும் தவ்ே ியிடப்பட 
ளவ்ண்டும்.
பல சமயங்கேில், உங்கே் ளமலாேர ்அல்லது மன ிதவ்ேங்கே் துமற் பிரதிநிதி 

சந்மதயிடத்மதப் பற்்றி புரிந்து 
தகாே்ேவும், ததாழில்நுடப்ம் மற்்றும் 
வ்ணிக மாற்்ற்ங்கமே எதிரப்ாரப்்பதற்்கும், 
ளபாடட்ியின் தாக்கத்மத மதிப்பிடுவ்தற்்கும் 
நமது நிறுவ்னம் திடட்ங்கமேயும் 
உத்திகமேயும் உருவ்ாக்குகிற்து
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உங்களுக்கு இருக்கும் ளகே்விகே் அல்லது கவ்மலகளுக்கு உதவ் அல்லது 
சர ியான திமசயில் வ்ழிகாடட் ஒரு நல்ல வ்ேமாக இருப்பார.் 

இணக்க உடன்பாட்டுக் குழு 

இந்த நடத்மத விதிகே், தகாே்மககே் மற்்றும் நமடமுமற்கே் அல்லது ளவ்று 
ஏளதனும் தநறிமுமற்கே் அல்லது இணக்கம் சம்பந்தமானப் பிரசச்மனகே் 
ததாடரப்ான ளகே்விகமேக் ளகடக் அல்லது புகாரே ிக்க, இணக்க உடன்பாடட்ுக் 
குழு அல்லது உங்கே் பகுதி இணக்க மமயப் புே்ேிமயத் ததாடரப்ு 
தகாே்ளுங்கே். 
compliancealliance@ball.com

இணக்க உடன்பாட்டுக் குழு ஹாட்மலன்

இணக்கம் சாரந்்த உங்கேது கவ்மலகமேத் ததரிவிக்க, ballcompliancehotline.
com-க்கு தசல்லவும் அல்லது கடட்ணமில்லா உே்ளூர ்இணக்க உடன்பாடட்ுக் குழு 
ஹாடம்லன் எண்மண அமழக்கவும். புகாரேித்தல் ளசமவ் ஒரு சுயாதீனமான 
மூன்ற்ாம் தரப்பினரால் இயக்கப்படுகிற்து மற்்றும் இது நாேின் 24 மண ி ளநரமும், 
வ்ாரத்தில் ஏழு நாடக்ளும் கிமடக்கிற்து.

ெட்டெ் துமற்

ளகே்விகளுக்கு பதிலே ிப்பதற்்கும் கவ்மலகளுக்கு மறுதமாழி கூறுவ்தற்்கும் 
சடட்த் துமற்யில் பிராந்தியம் மற்்றும் பிர ிவு அேவில் வ்ல்லுனரக்ே் உே்ோரக்ே். 
உங்களுக்கு சடட்ம், ஆரவ்் முரண்பாடு அல்லது தநறிமுமற் குறித்த கவ்மலகே் 
இருந்தால், நீங்கே் நமது வ்ழக்கறிஞரக்ேில் ஒருவ்மரத் ததாடரப்ு தகாே்ேலாம். 

உள் ெணிக்மக

உே் கணக்கு மவ்ப்புக் கடட்ுப்பாடுகே் அல்லது தண ிக்மக விஷயங்கே் 
ததாடரப்ான ளகே்விகே் அல்லது கவ்மலகமே உே் தண ிக்மகக் குழு 
கவ்னத்தில் தகாே்ளும். 
InternalAudit@ball.com

இணகக் ஹாடல்மனஸ் ்    கூடுதை் வளங்கள்
அசைரிக்கா
காரப்்பநோரட் / நோபக்நோகஜிங்்                                            1-800-270-2879
ஏநோராஸ்நோபஸ்                                                                   1-800-496-5962
அர்சென்டினா                                                                     800-666-1246
ஆஸ்திரியா                                                                          0800-802298
பிநோரசில்                                                                             0-800-020-3400
கனடா                                                                                  1-800-269-8163
சிலி                                                                                            800-914-313
செக் குடியரசு                                                                          800-810-915
சடன்ைார்க்                                                                                 8082-0147
எகிப்து                                                                                 0800-000-9377
பின்லா�்து                                                                             0800-07-636
பிரான்சு                                                                                  0805-080245
செரை்னி                                                                             0800-180-0602
இ�்தியா                                                                          000-800-919-1520
அயர்லா�்து                                                                        1-800-904-178
இெ்ொலி                                                                                   800-788-058
சைக்சிநோகா                                                                           800-681-6521
மியான்ைர்                                                                             720-904-6581
ச�ெரல்ா�்து                                                                     0-800-022-1241
பராகுநோவ                                                                       009-800-542-0162
நோபால�்து                                                                               48-222922675
ெவுதி அநோரபியா
(உே்ளூர ்ளலண்டம்லன்)                                                                  0-8111072514
(கட்டணமிலல்ாத ் தொலமபளசி - இதிஹாத ் அத ீப/்மொபிலிட்டி/ஜதயின ் 

நதட்வ்ொரக்க் ுகே ் மட்ட ும)்                                        800-850-0479
(கடட்ணமில்லாத் ததாமலளபசி - STC தநடத்வ்ாரக்் மடட்ும்)             800-855-2158
செர்பியா                                                                                0800-190-162
ஸ்சபயின்                                                                                 900-839195
ஸ்வீடன்                                                                                   020-888-506
ஸ்விட்ெரல்ா�்து                                                                  0800-321-013
துருக்கி                                                                                  0800-621-2217
ஐக்கிய ராெ்ஜியை்                                                          0-808-189-1083
வியட்�ாை்                                                                       84-24-44-583357
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வ்ணிக தநறிமுமற் நடத்மத விதிகே்
2020 இல் திருத்தப்படட்து; 2022ல் 
திருத்தப்படட்து; அமனத்து 
புமகப்படங்களும் மாரச் ்2020க்கு முன் 
எடுக்கப்படட்மவ்ு
Ball Corporation
9200 W. 108th Circle
Westminster, CO 80021




