Company Property
Brand’s Community
Health and Safety
Disclosures to the Public

Responsibilities of Each Brand Employee
Responsibilities of Brand Managers
Addressing Compliance Issues

CODE OF CONDUCT
for distribution to all employees

நடத்தை விதி

Investigations, Penalties and Waivers
Fair Dealing
Compliance with Laws, Rules and Regulations Reporting
Information

தலைவர் மற்றும் தலைமைச்
செயலதிகாரி வழங்கும்
செய்தி

BrandSafway குழு உறுப்பினர்களே,
நேர்மையான மற்றும் நன்னெறியுள்ள நிறுவனம் என்னும்
பண்பாடும்

நற்பெயரும்

வாடிக்கையாளர்களை
உதவுவத�ோடு,

க�ொண்ட

ஈர்த்து

தக்க

த�ொழிலில்

நமது

நிறுவனம்,

வைத்துக்கொள்ள

சிறந்த

மனிதர்களை

கவர்ந்திழுக்கவும், சிறந்த த�ொழிற்சாலைச் சேவைகளை
மேற்கொள்ளவும்,
(“BrandSafway”)
நமக்கு

தன்

துணைநிறுவனங்களை

பணியாற்றச்

உதவுகிறது.

நேர்மையுடன்
த�ொடர்ந்து

இப்

சிறந்த

பண்பாட்டை

ஒன்றிணைந்து

சரியான

செயல்களை

இடமாக்கவும்

பாதுகாக்கவும்,

பணியாற்றவும்,

செய்யவுமன

வழிமுறைகளை இந்த நடத்தை விதி அளிக்கிறது. எமது
நடத்தை
மேலும்

விதி

அனைத்து

BrandSafway

ஊழியர்கள்,

இயக்குநர்கள்

அலுவலர்கள்

மற்றும்

எமக்குப்

பிரதிநிதியாக விளங்கும் மூன்றாவது தரப்பினர் ஆகிய
அனைவருக்கும் ப�ொருந்தும்.
எமது

வாடிக்கையாளர்கள்,

சமுதாயத்தவர்
வாழ்ந்து

உடன்

ஆகிய�ோரின்

பணியாற்றுவ�ோர்

எதிர்பார்ப்புகள்,

க�ொண்டிருக்கும்

மற்றும்

நாம்

பணியாற்றும்

த�ொடர்புள்ள மேலும் வெளிப்படையான சமூகங்களில்

த�ொடர்ந்து அதிகமாகிக் க�ொண்டே வருகின்றன. இந்த
நடத்தை

விதியை

கவனமாகப்

படித்து,

ப�ொருளை

நன்கு புரிந்துக�ொண்டு BrandSafwayக்கு நீங்கள் செய்யும்

ஒவ்வொரு

செயலிலும்

அதன்

க�ோட்பாடுகளைப்

பின்பற்றி எதிர்பார்ப்புகளை அடைய எமக்கு உதவிடுக.
எவ்வாறு

நிலையில்
மீ றியதாக

எவ்வாறு

செயல்படுவது
நீங்கள்

நீங்கள்

என்பது

இருந்தால்,
நம்பினால்

பின்பற்றுவது

எந்த

பற்றிய

நடத்தை

உறுதியற்ற

அல்லது

பிரச்சினை

விதியை
இதனை

இருந்தால்

எம்முடன் பேசுக. சரியான செயலைச் செய்ய நிறுவனம்

உங்களுக்கு

உதவும்

என

உறுதியளிக்கிற�ோம்.

வெளிப்படையான, நேர்மையான தகவல் த�ொடர்புக்கு
நாங்கள்

ப�ொறுப்பேற்கிற�ோம்

மற்றும்

அதனை

இந்நிறுவனம் எதிர்பார்ப்பாகக் க�ொண்டுள்ளது. உங்கள்
மேற்பார்வையாளர்,

பிரதிநிதியைச்

மேலாளர்

சந்திக்க

எவ்வித

அல்லது

தயக்கமும்

மனிதவள
க�ொள்ள

வேண்டாம். மேலும், நேர்மை த�ொடர்பான பிரச்சினைகள்

அல்லது கவலைகள் ஆகியவற்றை ரகசிய முறையில்

தெரிவிக்க

BrandSafway

நிறுவன

மையம் (Hotline) உள்ளது.
உங்கள்
நன்றி.

அர்ப்பணிப்பிற்கும்

நன்னெறித்

த�ொடர்ந்த

த�ொடர்பு

்பண்்பாடு மற்றும்
விழுப்பங்கள
்ாது்காபபு
•
ஒவ்வாரு ோளும் ஊழியர்கள
வடடிற்கு
ீ
அளத வடிவபில் அல்லது
சிறப்ான வடிவபில் வரு்கினறனர
•
ஒருவரும் ஒருள்ாதும்
்காயமை்்டவதில்்ல
•
்ாது்காப்பில் முதன்மையான
ேிறுவனமைா்க சந்தயபில்
்கருதப்டு்கிளறாம்
வாடிக்்கயாேர்கள முதலில்
•
சிறநத ளச்வயு்டன
வாடிக்்கயாேர்களுககு
அேிப்தற்்கான எதுவும்
ளமைற்்்காளேப்டு்கிறது.
•
வாடிக்்கயாேர ்வற்றிக்கான
ள்ராரவம்
வ்ேநது ்்காடுக்காத ளேர்மை
•
எபள்ாதும் சரியான ்சய்லளய
்சய்க
அவவப்குதி ளமைலாண்மை / அவவப்குதிக
்கடடுப்ாடு
•
்கருத்துக்கள எங்கிருநது வநதாலும்
ஏற்்கப்டும் மைற்றும் ்கற்்தற்்கான
ஆரவம் ஊககுவபிக்கப்டும்
•
ளமைம்்ாடடுககுத் ்தா்டரநது
முக்கியத்துவம் தரப்டும்
்ைபியாற்றச் சிறநத மைனிதர்கள / சிறநத
இ்டம்
•
வாயபபுக்க்ே உருவாக்கிடு்க
– உங்கள ்கனவு்களுககு ஏற்்
வேரநதிடு்க மைற்றும் வாழ்நதிடு்க
•
ஒவ்வாருவ்ரயும் மைதித்தல் மைற்றும்
ஒவ்வாரு ்கருத்்தயும் ஏற்றல்
ஆ்கிய்வ முக்கியமைான்வ
•
புது்மை ்காைல் மைற்றும் சிறநத
முடிவு்களுககு ்்ாறுபள்ற்்கிளறாம்

ஆதரவுக்கும்

பில் ஹேஸ் (Bill Hayes)

தலைவர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அலுவலர் (President and Chief Executive Officer)
பிராண்ட் த�ொழிற்கூடச் சேவைகள், இங்க். (Brand Industrial Services, Inc.)

நடத்தை
விதி

நேர்மை
பாதுகாப்பு
கூட்டு முயற்சி
இயக்குத் திறன்
மரியாதை

உள்ளடக்க அட்டவணை
அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் ந�ோக்கம்
உங்களிடம் என்ன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
BrandSafway தலைவர்களிடம் என்ன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
நேர்மை த�ொடர்பான ஒரு பிரச்சினை ஏற்படும் ப�ோது
என்ன நடக்கிறது
வணிகத்தை எப்படி நடத்த வேண்டும்

சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளுடன்
இணங்குதல்
தகவல் எவ்வாறு அறிக்கையாக்கப்படுகிறது
நிறுவனச் ச�ொத்து

BrandSafway நிறுவனத்தின் சமூகம்
சுற்றுச்சூழல், ஆர�ோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு
ப�ொதுமக்களுக்கு வெளிப்படுத்துதல்
தளர்த்தல்கள் மற்றும் நிறைவுரை
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அறிமுகப்படுத்துதல்
மற்றும் ந�ோக்கம்

பிராண்ட் இண்டஸ்டிரியல் சர்வீசஸ், இங்க்.
(Brand Industrial Services, Inc.) மற்றும் அதன்
துணை நிறுவனங்கள் (“BrandSafway”) நியாயமான
முறையில் த�ொடர்பு க�ொள்வதற்கு மற்றும்
நாம் செய்யும் அனைத்திலும் உயர்வான
நெறிமுறை தரங்களுக்கு கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
நேர்மையைக் கடைப்பிடிப்பதும் இணக்கக்
கலாசாரமும் இக்கடமைப்பாட்டுக்கு மிக
முக்கியமாகும்.

ஏற்ற அவ்வப்பகுதி க�ொள்கைகள் குறித்து
மேலும் அறிந்து க�ொள்ள, தயவுகூர்ந்து உங்கள்
மேலாளர், மனிதவள பிரதிநிதி அல்லது
இணக்க அதிகாரியை வழிகாட்டுதலுக்காக
த�ொடர்பு க�ொள்ளவும். இந்த நடத்தை விதிகள�ோ
அல்லது த�ொடர்புடைய தகவல் த�ொடர்புகள�ோ
பணியமர்வு ஒப்பந்தத்தைய�ோ அல்லது
பணிபுரியும் காலத்தைய�ோ உருவாக்குவத�ோ
அல்லது சுட்டிக்காட்டுவத�ோ இல்லை.

நமது நற்பெயர் என்பது BrandSafway நிறுவனத்தின்
சார்பில் பணிபுரியும் ஒவ்வொருவரும்
வாடிக்கையாளர்கள், ப�ொருள் வழங்குநர்கள்,
ப�ொதுமக்கள் மற்றும் சக ஊழியர்கள்
ஆகிய�ோரின் மீ து க�ொண்டிருக்கும்
ஊடாட்டங்களில் க�ொண்டுள்ள நடத்தையின்
மூலமாக கட்டமைக்கப்படுகிறது. இந்த
காரணத்தினால், இங்கு வரையறுக்கப்படுகிற
க�ோட்பாடுகள் BrandSafway நிறுவனத்தின்
சார்பாக செயல்படும் ஒவ்வொருவரின்
இரண்டாவது இயல்பாக மாற வேண்டியது மிக
அவசியமாகிறது.

BrandSafway நிறுவன நடத்தை விதியை யார்
பின்பற்ற வேண்டும்

வணிக வெற்றிகளை எட்டுவது த�ொடர்பான
அழுத்தங்கள் மற்றும் த�ொழில் தேவைகள்
இருந்த ப�ோதிலும் கூட BrandSafway நிறுவனத்தின்
நலத்தின் ப�ொருட்டு எந்த ஒரு தனிநபரும்
தங்கள் ச�ொந்த நேர்மைத்தன்மையை, சமரசம்
செய்து க�ொள்ளக்கூடாது. அத்தகைய எந்த
சமசரமும் இறுதியில் நமது சிறப்பான
நலன்களை குறைக்கவே செய்யும்.
BrandSafway நடத்தை விதி, நெறிசார் த�ொழில்
நடத்தை குறித்து எழக்கூடிய கேள்விகளின்
ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் பதில் கூறுவதாக
இருக்காது. ஆனால், இங்கு வரையறுக்கப்படுகிற
க�ோட்பாடுகள் பலதரப்பட்ட சூழ்நிலைகளுக்கு
ப�ொருந்துகிற ந�ோக்கத்தில் உள்ளன. இந்த
கையேட்டில் பதில் கூறப்படாத சூழ்நிலை
வருமேயானால், உங்கள் அமைவிடத்திற்கு

BrandSafway நிறுவனம் மற்றும் அதன் துணை
நிறுவனங்கள், இணைப்பு நிறுவனங்கள்
சார்பில் பணிபுரிகிற அனைத்து தனிநபர்களும்,
அவர்களின் அமைவிடம் அல்லது பதவி
எதுவாயினும், கட்டாயமாகப் பின்பற்ற வேண்டிய
முக்கியக் க�ோட்பாடுகளை BrandSafway நிறுவன
நடத்தை விதி வரையறுக்கிறது. இந்த நடத்தை
விதியை பின்பற்றுவது என்பது ஒவ்வொரு
ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் இயக்குநர்களின்
ப�ொறுப்பாகும். முகவர்கள், விற்பனை
பிரதிநிதிகள், விநிய�ோகஸ்தர்கள் மற்றும் தனி
ஒப்பந்ததாரர்கள் ஆகிய BrandSafway நிறுவனத்தின்
பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய மூன்றாம்
தரப்பினரும் இந்த நடத்தை விதிகள் மற்றும்
கலாச்சார இணக்கத்திற்கு ஏற்றபடி தங்களை
நடத்திக் க�ொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்
க�ொள்ளப்படுகிறார்கள்.
BrandSafway நிறுவனத்தின் ப�ொது சட்ட
ஆல�ோசகரே நமது இணக்க அதிகாரி. இணக்க
அதிகாரியே கீ ழ்காண்பவை உள்ளிட்ட நடத்தை
விதியை நடைமுறைப்படுத்துதல் மற்றும்
செயல்முறைப்படுத்துதலை நிர்வகிப்பதற்கு
ப�ொறுப்பானவர்:
•
அமலாக்கம் உள்ளிட்ட இந்த நடத்தை விதி
மற்றும் நடத்தை விதிகளின் இணக்கத்தின்
நிர்வகிப்பை கண்காணிப்பது. பணியிடை

பக்கம் 7

•

•

•

•

நீக்கம் மற்றும் பணிநீக்கம் ஆகியவை
உட்பட்ட அவற்றுடன் அடங்கிவிடாத
ப�ொருத்தமான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள்
தேவைப்படுகிற விதத்தில் அவ்வப்பகுதி
சட்டங்களை அனுசரித்து த�ொடர்ச்சியாக
எடுக்கப்படுகிறதா என்பதை உறுதி செய்து
க�ொள்வது;
தெரிவிக்கப்பட்ட நடத்தை விதி மீ றல்கள்
மீ தான விசாரணைகளை நடத்துவது அல்லது
கண்காணிப்பது;
தவறான நடத்தைகளுக்கு ப�ொருத்தமான
பதில் நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைப்பது
மற்றும் அத்தகையை தவறான நடத்தை
மீ ண்டும் நிகழாமல் தடுப்பது;
இந்த நடத்தை விதி உள்ளமைந்த
தலைப்புகள் மீ து தேவையான மற்றும்
ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட பயிற்சி வகுப்புகளை
ஒருங்கிணைத்தல்; மற்றும்
ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும்
இயக்குநர்கள் அல்லது இந்த நடத்தை விதி
ப�ொருந்தக்கூடிய மூன்றாம் தரப்பினர்கள்
ஆகிய�ோருக்கு வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கி
அவர்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தல்.

BrandSafway நிறுவனநடத்தை விதி எங்கெல்லாம்
ப�ொருந்தும்
சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்படுகிற எல்லை வரை,
BrandSafway நிறுவனத் த�ொழில் நடத்துகிற எந்த
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இடத்திலும் BrandSafway நிறுவன நடத்தை விதி
மற்றும் ப�ொருந்தக்கூடிய நிறுவனச் சட்டங்கள்
ஆகியவை ப�ொருந்தும். ஏனெனில் BrandSafway
நிறுவனம் உலகெங்கும் த�ொழில் நடத்துகிறது.
நமது செயல்பாடுகள் பல நாடுகள், அரசுகள்
மற்றும் அமைப்புகளின் சட்டம் மற்றும்
ஒழுங்குமுறைகளுக்கு உட்பட்டது.
இந்த நடத்தை விதிகளுக்கு கூடுதலாக,
அனைவரும் அவர்கள் பணிபுரியும்
இடத்தின் அவ்வப்பகுதி சட்டங்கள் மற்றும்
ஒழுங்குமுறைகளை அறிந்து க�ொள்ளவும்
பின்பற்றவும் கடமைப்பட்டவர்கள். உங்களுடைய
அவ்வப்பகுதி த�ொழில் மந்றும் நடவடிக்கைகள்
அவ்வப்பகுதி சட்டங்களுக்கு கூடுதலாக,
வெளிநாட்டு சட்டங்களுக்கு உட்படுத்தப்படக்
கூடியது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க
வேண்டும். உதாரணமாக, BrandSafway
நிறுவனத்தின் உலகளாவிய நடவடிக்கைகள்
யு.எஸ். வெளிநாட்டு ஊழல் வழக்கங்கள் சட்டம்
மற்றும் யு.கே. லஞ்சம் சட்டம் ஆகியவற்றிற்கு
உட்பட்டது. உங்கள் நடவடிக்கைக்கு
ப�ொருந்தக்கூடிய அமலில் உள்ள சட்டங்கள்
குறித்து உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால்,
நீங்கள் BrandSafway நிறுவனத்தின் இணக்க
அதிகாரி அல்லது BrandSafway சட்ட துறையை
த�ொடர்பு க�ொள்ள வேண்டும்.

உங்களிடமிருந்து
என்ன
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

நம்முடைய இணங்குதல் கலாச்சாரம் மற்றும்
நெறிமுறையிலான நடத்தை BrandSafway நிறுவன
நடத்தை விதியையை ஒவ்வொரு பணியாளரும்
புரிந்து க�ொள்ளுதல் மற்றும் பயன்படுத்துவதை
சார்ந்து இருக்கிறது. நாங்கள் ஒவ்வொரு
BrandSafway நிறுவன ஊழியரிடமிருந்தும் இதனை
எதிர்பார்க்கிற�ோம்.
I. நமது விதிகள் மற்றும் க�ொள்கைகளை புரிந்து
க�ொள்ளுதல்:
• BrandSafway நிறுவன நடத்தை விதியை
படித்தல், புரிந்து க�ொள்ளுதல் மற்றும்
இணங்குதல்.
• அனைத்து வகையான நெறிமுறைகளில்
கலந்து க�ொள்ளுதல் மற்றும் பயிற்சித்
திட்டங்களுடன் இணங்குதல்.
• உங்களுடைய பணிக்கு வணிகப் பிரிவிற்கு
மற்றும் இடத்திற்கு குறிப்பான க�ொள்கைகள்,
மற்றும் விதிமுறைகளை நீங்களே
உங்களுக்கு தெரியப்படுத்திக் க�ொள்ளுதல்.
• நடத்தை விதிகளின் ஏதாவது அம்சம் பற்றி
உங்களுக்கு விளக்கம் தேவைப்படுகிறது
என்றால் உங்களுடைய மேலாளர், மனிதவள
பிரதிநிதியை அல்லது BrandSafway நிறுவன
இணங்குதல் அதிகாரியுடன் ஆல�ோசிக்கலாம்.
II. நேர்மையுடன் நடந்து க�ொள்ளுதல்:
• உங்களுடைய நடவடிக்கைகளுக்காக
நேர்மையாகவும் மற்றும் துல்லியமாகவும்
ப�ொறுப்பு ஏற்றுக் க�ொள்ளுதல்.
• எந்த ஒரு நபரால் அவ்வாறு செய்யும்படி
அறிவுறுத்தப்படும் ப�ொழுதிலும் கூட,
உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஒழுங்கை சமரசம்
செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். எந்தவ�ொரு
நபரின் வழிகாட்டுதலில் நடப்பது என்பது
இந்த விதியை மீ றியதற்கான நியாயம்
அல்ல.
• இந்த விதி அல்லது ஏதாவது சட்டம் அல்லது
விதிமுறையை மீ றுமாறு எந்தவ�ொரு
நபரிடமும் ஒருப�ோதும் க�ோராமல் இருத்தல்.

•

இந்த விதி ப�ொருந்தும் நிறுவனத்
தன்மைகள், உங்களுடைய வணிகப்பிரிவின்
குறிப்பிட்ட தன்மைகள் மற்றும் ப�ொருந்தும்
சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளை
புரிந்துக�ொள்ளுதல் மற்றும் பின்பற்றுதல்.

III. வெளிப்படையாகப் பேசுங்கள்:
• ஏதாவது நேர்மை த�ொடர்பான கவலைகள்
அல்லது நெறிமுறைகள், பாரபட்சம்
அல்லது துன்புறுத்தல் விஷயங்கள் பற்றி
கேள்விகளை உடனடியாக எழுப்புவதற்கு
மற்றும் இந்த விதி மற்றும் ப�ொருந்தும்
சட்டங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும்
நமது க�ொள்கைகளில் சந்தேகிக்கப்படும்
மீ றல்களை தெரிவிப்பதற்கு BrandSafway
நிறுவன ஊழியர்களை ஆணித்தரமாய்
ஊக்குவிக்கிறது.
• நேர்மை த�ொடர்பான கவலைகளைத்
தெரிவிப்பதற்கு அல்லது உதவி செய்வதற்கு
எதிராக யாரையும் எதிர்தாக்குதல் செய்வதை
BrandSafway நிறுவனம் முற்றிலும் தடை
செய்கிறது. பிரச்சினையை எழுப்பிய
பின்னர், புதிதாக நீங்கள் எதிர்தாக்குதல்
அல்லது நியாயமற்ற முறையில்
நடத்தப்படுவதாக உணர்ந்தீர்கள் என்றால்,
மற்ற ஏதாவது நேர்மை த�ொடர்பான
விஷயங்களை நீங்கள் தெரிவிப்பது
ப�ோன்று இதையும் தெரிவிப்பதற்கு நீங்கள்
எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறீர்கள். எதிர்தாக்குதல்
நடத்தை குற்றவாளியை பணியிடை
நீக்கம் மற்றும் பணிநீக்கம் ஆகியவை
உட்பட்டு அவற்றுடனே முடிந்துவிடாத
ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட
வழிக�ோலும்.
• நேர்மை த�ொடர்பான கவலைகளை
எழுப்புவதற்கு பல்வேறு முறைகள்
உள்ளன. சூழ்நிலைக்கு ப�ொருந்துவதான
மற்றும் உங்களுக்கு மிகவும் வசதியான
வழிமுறை மற்றும் தடத்தினை
பயன்படுத்தவும். பெரும்பாலான
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•

•

சூழ்நிலைகளில் உங்களுடைய நேரடியான
மேற்பார்வையாளரால் அல்லது மேலாளரால்
அல்லது மனிதவள பிரதிநிதியால் நேர்மை
த�ொடர்பான கவலைகளுக்குத் தீர்வு காண
முடியும். இவைகள் மட்டுமே விருப்பத்
தேர்வுகள் அல்ல. மற்றவைகள் அடுத்த
நிலையிலான மேலாண்மை நிறுவன
தணிக்கையாளர்கள், இணங்குதல் அதிகாரி
மற்றும் நமது வாரிய இயக்குநர்களை
உள்ளடக்குகிறது.
நாங்கள் உங்களுடைய ரகசியத்தன்மையை
மதிப்போம். மற்றும் நீங்கள் வழங்கும்
தகவல்களை விசாரணை செய்கின்ற மற்றும்
தெரிவிக்கப்பட்ட நேர்மை த�ொடர்பான
கவலைகளைத் தீர்க்கின்ற நபர்களுக்கு
மட்டுமே அணுகல் இருக்கும். தேவையான
அவற்றை தவிர உங்களுடைய அடையாளம்
அல்லது தனிப்பட்ட விபரங்களை,
புகாரை விசாரணை செய்வதற்கு
அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் நபர்களை தவிர
வேறு ஊழியர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட
மாட்டாது.
கிடைக்கின்ற மற்றும் சட்டத்தினால்
அனுமதிக்கும்படும் இடத்தில் உங்கள்
பெயரை வெளிக்காட்டாமல் நீங்கள்
தெரியப்படுத்தலாம். ஆனால் இது புகாரை
விசாரணை செய்வதில் அதிக சிரமத்தை
ஏற்படுத்தக்கூடும். உங்களுடைய புகாரில்
பெயரைத் தெரிவிக்கவில்லை மற்றும்
உங்களைத் த�ொடர்பு க�ொள்வதற்கான
தகவல்களை நீங்கள் வழங்கவில்லை
என்றால் எங்களால் விசாரணையின்
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•

•

நிலை பற்றி உங்களுடன் ஆல�ோசனை
செய்ய இயலாது. அமெரிக்கா
அல்லது கனடாவில் இருந்து பெயர்
தெரியப்படுத்தினால் அறிவிப்பு செய்வதற்கு
உங்களுடைய பணியிடத்தில் அல்லது
நமது இணையதளத்தில் எப்படி புகாரைத்
தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதற்கான
தகவல்களைக் கண்டறியலாம்.
பெயர் தெரியப்படுத்தாமல் நேர்மை
த�ொடர்பான கவலைகளைத் தெரிவிப்பது
த�ொடர்பான விதிகள் பல்வேறு நாடுகளில்
வேறுபடுகிறது. உதாரணமாக, நிதி,
கணக்குப்பதிவு, வங்கியியல் மற்றும்
ஊழல்-எதிர்ப்புக்களுக்காக பல நாடுகளில்
முக்கியமாக ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தில்
உட்பற கட்டுப்பாட்டு மீ றல்களை
பெயர் வெளிப்படுத்தாமல் தெரிவிப்பது
தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அல்லது
பெயர் வெளிப்படுத்தாமல் தெரிவிப்பது
கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தயவுசெய்து தெரிந்தே ப�ொய்யான
குற்றச்சாட்டு செய்தல், அல்லது தவறான
தகவல்களை வழங்குதல், பணியிடை நீக்கம்
மற்றும் பணிநீக்கம் ஆகியவை உட்பட்டு
அவற்றுடனே முடிந்துவிடாத ஒழுங்கு
நடவடிக்கைகளுக்கு உட்படுத்தப்படலாம்
மற்றும்/அல்லது உரிய சட்டப்படி
உரிமையியல் மற்றும்/அல்லது குற்றவியல்
நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படலாம்.

BRANDSAFWAY நிறுவனத்
தலைவர்களிடமிருந்து என்ன
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

இணங்குவதற்கான கலாச்சாரத்தை
உருவாக்குதல் மற்றும் நேர்மை உணர்ச்சியை
பின்பற்றுதல் ஆகியவை ஒவ்வொரு
BrandSafway நிறுவனத் தலைவரின் முக்கியப்
ப�ொறுப்புக்களாகும். நீங்கள் சிறிய குழுவிற்கு
அதிகாரியாக அல்லது இயக்குநராக அல்லது
மேற்பார்வையாளராக அல்லது மேலாளராக
இருந்தாலும் நாங்கள் ஒவ்வொரு BrandSafway
நிறுவனத் தலைவர்களிடமிருந்தும்
பின்வருவனவற்றை எதிர்பார்க்கிற�ோம்:
I. எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துதல்
• நேர்மையுடன் நடப்பது மற்றும் இந்த
நடத்தை விதியின் க�ோட்பாடுகள், நமது
க�ொள்கை மற்றும் சட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு
நடப்பது என்றால் என்ன என்பதை
உங்களுடைய நடவடிக்கையால் காட்டுங்கள்;
• சார்நிலை ஊழியர்களின் மதிப்பீட்டில்
இணக்கம் மற்றும் நேர்மையைக் கணக்கில்
எடுத்துக் க�ொள்ளுதல்; மற்றும்
• வணிக முடிவுகளை பின்பற்றுவதில் இந்த
விதி நம்முடைய க�ொள்கைகள் அல்லது
சட்டத்துடன் இணங்குதல் அல்லது
நேர்மையைச் சமரசம் செய்துக�ொள்ளாமல்
இருப்பதை உறுதி செய்தல்.

த�ொடர்பு க�ொள்ளல்.
III. ஊழியர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு பதிலளித்தல்
• ஊழியர்களின் பிரச்சினைகளை மதிப்புடன்
நடத்துதல், தீவிரமாக எடுத்துக் க�ொள்ளுதல்
மற்றும் உடனடியாகவும் நம்பிக்கையுடனும்
தீர்வு காணுதல்.
• இந்த விதி நம்முடைய க�ொள்கைகள்
அல்லது சட்டங்களின் மீ றல்களை
உடனடியாக அறிவிப்பதற்கு ஊழியர்களை
ஊக்குவிக்க வேண்டும். மீ றல் குறித்து
அறிவுறுத்தப்பட்ட தலைவர்கள், ஊழியர்
தெரிவிக்கவில்லை என்றால் முறையாக
தெரிவிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கு
ப�ொறுப்பானவர்கள் ஆவர்.
• விசாரணை முடிந்தவுடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
ஒழுங்கு நடவடிக்கையை எடுத்தல்.
IV. ப�ொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
• சில நாடுகளில், இந்த விதி, நமது
க�ொள்கைகள் அல்லது சட்டத்தை BrandSafway
நிறுவனத் தலைவர்களின் வழிகாட்டுதலில்
பணிபுரியும் ஊழியர்கள் மீ றினால் BrandSafway
நிறுவனத் தலைவர்கள் ப�ொறுப்பாக்கப்படக்
கூடும்.

II. இணங்குதலை ஊக்குவித்தல்
• இந்த விதியை மீ றுதல் தீவிரமாக
எடுத்துக் க�ொள்ளப்படும் மற்றும்
ஊழியர்கள் அவர்களின் பிரச்சினைகளை
எதிர்தாக்குதலுக்கான பயம் இன்றி
எழுப்புவதற்கு ஊக்குவிக்கப்படும்
சூழ்நிலையை நிறுவுதல்;
• நேர்மை த�ொடர்பான கவலைகள்
குறித்து ஊழியர்களுடன் செயல்பாடுள்ள
உரையாடலை பராமரித்தல்; மற்றும்
• இந்த விதி மற்றும் நம்முடைய
க�ொள்கைகளுடன் இணங்குதல் த�ொடர்பான
நமது எதிர்பார்ப்புகள், அத்துடன் அவற்றிற்கு
ஏதாவது மாற்றம் இருப்பின் அவற்றை
செயல்படுத்துவது பற்றி ஊழியர்களுடன்
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நேர்மை த�ொடர்பான
கவலைகள் எழுப்பப்படும்
ப�ொழுது என்ன
நடக்கிறது

I. விசாரணைகள்
நாங்கள் விதியில் ஐயத்திற்குரிய மீ றல்கள்
உட்பட நேர்மை த�ொடர்பாக தெரிவிக்கப்பட்ட
கவலைகளை உடனடியாக விசாரணை
செய்வோம். விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படும்
அனைவரின் ஒத்துழைப்பு மற்றும்
நம்பகத்தன்மை தேவைப்படுகிறது.
• இணங்குதல் அதிகாரியின் ப�ொறுப்பு –
ஒருமைப்பாடு பிரச்சினையின் விசாரணைக்கு
இணங்குதல் அதிகாரி ப�ொறுப்பாவார்
மற்றும் விசாரணைக்கான அம்சங்களை
மற்றவர்களிடம் வழங்கலாம். விசாரணைகள்
த�ொடர்பான தகவல்கள் ரகசியமாக
வைக்கப்படும். சட்டத்தின் க�ோரிக்கையின்
ப�ொழுது BrandSafway நிறுவன சட்ட
ஆல�ோகசரின் ஆல�ோசனையை அல்லது
இல்லையெனில் ப�ொருத்தமானதாக
இணங்குதல் அதிகாரி விசாரணையின்
கீ ழ் இருக்கும் விஷயத்தை வெளிப்புற
அதிகாரிகளிடம் அல்லது அத்தகைய
தகவல்களின் உதவியுடன் BrandSafway
நிறுவனம் உள்ளே இருக்கும் மற்றவர்களிடம்
அறிவிக்கலாம் மற்றும் த�ொடர்பான
தகவல்களை வழங்கலாம்.
• ஊழியர்களின் ப�ொறுப்பு – ஊழியர்களின்
ஒத்துழைப்பு மற்றும் விசாரணையின்
ரகசியத்தன்மை, இந்த விதியின் திறமையான
செயல்பாட்டுக்கு அவசியமானதாகும்.
எந்த ஒருமைப்பாட்டு பிரச்சினையிலும்
ஒத்துழைப்பு மற்றும் விசாரணையின்
ரகசியத்தன்மையை காப்பது அனைத்து
ஊழியர்களிடமிருந்தும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
II. இந்த விதியை மீ றுவதற்கு ஆன அபராதங்கள்:
நாங்கள் இந்த விதியை மிகவும் தீவிரமாக
எடுத்துக் க�ொள்கிற�ோம். விதி மீ தான மீ றல்கள்,
பணியிடை நீக்கம் மற்றும் பணிநீக்கம்
மற்றும்/அல்லது உரிய சட்டத்தின்படியான
ப�ொருத்தமான உரிமையியல் மற்றும்
குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தல்
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உள்ளிட்ட அதனுடனே நின்றுவிடாத ஒழுங்கு
நடவடிக்கைகளை எடுக்க வழிவகுக்கும்.
எங்கே மற்றும் எப்போது ஏற்றதாக இருக்கும்
இடத்தில் விசாரணைக்காக குற்ற வழக்கு
த�ொடர்வதற்கு அல்லது மீ ட்டளிப்பிற்காக
உரிய அதிகாரிகளிடம் இந்த விதியின்
மீ றல்கள் குறித்து தெரிவிக்கப்படலாம்.
அவ்வப்பகுதி சட்டத்திற்கு உட்பட்டு BrandSafway
நிறுவன ஊழியர்கள் கீ ழ்காணும் விதி
மீ றல்களுக்காக ஒழுங்குபடுத்தப்படலாம்:
• இந்த விதியின் மீ றல்களை அங்கீகரித்தல்
அல்லது பங்கேற்றல்;
• விசாரணையின் ப�ோது வேண்டுமென்றே
தகவல்களை நிறுத்தி வைத்தல் அல்லது
தவறான அல்லது தவறாக வழிநடத்தும்
தகவல்களை வழங்குதல்;
• சார்நிலை ஊழியர்களை ப�ோதுமான அளவு
மேற்பார்வை செய்யாத காரணத்தினால்
எழும் தவறுதல்களிலிருந்து விளைவாக
விதிமீ றல்கள்; மற்றும்
• ஒருமைப்பாடு பிரச்சினையை எழுப்பும்
ஒருவருக்கு எதிராக எதிர்த்தாக்குதல்
செய்தல் அல்லது பதிலடி க�ொடுத்தல்.

வணிகத்தை எப்படி
நடத்த வேண்டும்

BrandSafway நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர்கள்,
வழங்குநர்கள், ப�ோட்டியாளர்கள் மற்றும்
ஊழியர்கள் நியாயமான முறையில் நடத்தப்பட
வேண்டும். BrandSafway நிறுவனத்தின்
பிரதிநிதியாக செயல்படும் ப�ொழுது,
மற்றவர்களை பயன்படுத்திக் க�ொள்வதற்காக
கையாளுதல், மறைத்து வைத்தல்,
தனியுரிமையான தகவல்களை தவறாக
நடத்துதல், விஷயத்தின் உண்மைகளை
தவறாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல் அல்லது
வேறு ஏதாவது நியாயமற்ற முறையில் த�ொடர்பு
க�ொள்ளும் நடைமுறைகள் பயன்படுத்தப்படக்
கூடாது.
I. சமூகப் ப�ொறுப்பு
BrandSafway நிறுவனம், அதனுடைய ப�ொறுப்பை
நல்ல பெருநிறுவனக் குடிமகனாக நம்புகிறது.
மற்றும் அடிப்படை மனித உரிமைகளுக்காக
அதனுடைய ஆதரவை மற்றும் மனித
உரிமைகளை தவறாக நடத்தும் வணிக
நடைமுறைகளை தவிர்ப்பதற்கான அதனுடைய
ப�ொறுப்பினை வெளிப்படுத்துகிறது.
அதாவது, ஊழியர்கள் நலம், சுற்றுச்சூழல்,
பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் அவ்வப்பகுதி
சமூகங்களில் நம்முடைய நடவடிக்கைகளால்
ஏற்படும் சாத்தியமான தாக்கங்கள் ப�ோன்ற
பிரச்சினைகளை கவனத்துடன் நிர்வகித்தல்.
த�ொண்டு செயல்பாடு அல்லது ஊழியரின்
பணி குறைபடாத அளவில் அரசியல் ஈடுபாடு
ப�ோன்ற வழிகளில் ஊழியர் அவரது அவ்வப்பகுதி
சமூகத்தில் செயல்பாட்டுடன் இருப்பதை
BrandSafway நிறுவனம் ஊக்குவிக்கிறது. ஆனால்,
எந்த ஊழியர் எனினும் அவ்வப்பகுதி சமூகத்தில
செயல்பாட்டுடன் இருப்பதற்கு அல்லது த�ொண்டு
அல்லது அரசியல் நடவடிக்கைகளுக்காக நேரம்
அல்லது பணம் பங்களிப்பதற்கு அழுத்தப்பட
அல்லது தேவை ஆக்கக் கூடாது.
BrandSafway நிறுவன நிதிகள் அல்லது
ச�ொத்துக்களின் த�ொண்டு அல்லது அரசியல்
பங்களிப்புகள் ப�ொருந்தும் நிறுவன
க�ொள்கைகளுக்கு ஏற்ப மட்டுமே செய்யப்பட
வேண்டும்.
II. ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் வழங்குநர்களுடன்
த�ொடர்பு க�ொள்ளுதல்
மார்க்கெட் இடத்தில் BrandSafway நிறுவனத்தின்

த�ொடர்பு க�ொள்ளுதல் அபிமானம் என்கிற
த�ோற்றத்தில் அல்லது முறையற்ற
செல்வாக்கின் மூலம் களங்கப்படாமல்
இருக்க வேண்டும். ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும்
வழங்குநர்கள் தெளிவான மற்றும் ந�ோக்கமான
கட்டளை விதிகளின் அடிப்படையில் தேர்வு
செய்யப்பட வேண்டும். உரிய பரிந்துரைகள்
நெறி சார்ந்த நடத்தை மற்றும் உயர்வான
சுகாதாரம், பாதுகாப்பு, மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
தரங்களுக்காக விலை, தயாரிப்பு மற்றும்
சேவைத் தரம், விநிய�ோகத் திட்டம் நன்மதிப்பை
உள்ளடக்குகிறது.
BrandSafway நிறுவன அதனுடைய ஒப்பந்ததாரர்கள்,
வழங்குநர்கள், முகவர்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகள்
இந்த விதி, ப�ொருந்தும் சட்டங்கள் மற்றும்
BrandSafway நிறுவனக் க�ொள்கைகளுடன் இணங்க
வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறது.
III. முறையற்ற பணம் செலுத்துதல்கள், ஊழல்
மற்றும் லஞ்சம்
ஏதாவது சூழ்நிலையை பயன்படுத்திக்
க�ொள்வதற்காக, லஞ்சங்கள், எளிதாக்குவதற்கான
பணவழங்கல், அல்லது நியாயமற்ற
நன்கொடைகள் அல்லது பரிசுகள் ப�ோன்ற
முறையற்ற பணம் வழங்கல்கள் ஒருப�ோதும்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. BrandSafway
நிறுவனம் வெளிப்படையாக அரசாங்கம்
மற்றும் தனியார் துறைகள் இரண்டிலும் உலகம்
முழுவதும் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் அனைத்து
மனிதத் த�ொடர்புகளிலும் முறையற்ற பணம்
வழங்கல்களை தடை செய்கிறது. முறையற்ற
பணம் வழங்கல்கள் பெரும்பாலும் அரசாங்க
அமைப்புகளுடனான பரிமாற்றங்களை
எளிதாக்குதற்காக செய்யப்படும் பணம்
வழங்குதல்களை உள்ளடக்குகிறது. அவ்வப்பகுதி
அதிகார வரம்பில் அத்தகைய எளிதாக்குதற்கான
பணவழங்கல்கள் சட்டப்பூர்வமானதாகவ�ோ
வழக்கமானதாகவ�ோ இருக்கிறது என்பதை
ப�ொருட்படுத்தப்படாது.
முறையற்ற பணவழங்கல்கள் நியாயமான
மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட பரிசுகள், வணிகப்
ப�ொழுதுப�ோக்குகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்
பயணம் மற்றும் BrandSafway நிறுவன
வணிகத்தின் ஊக்குவிப்பிற்கு நேரடியான
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த�ொடர்பான வாழ்க்கை செலவுகளுடன் குழப்பிக்
க�ொள்ளக்கூடாது. இதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான
க�ொள்கை பயனாளியிடம் இல்லாத வரையில்
இந்தப் ப�ொருட்கள், இந்த விதி மற்றும் பயணம்
மற்றும் ப�ொழுதுப�ோக்கு க�ொள்கைகள் அல்லது
வணிகச் செலவுகள், ஈடு செய்தல் க�ொள்கை
ப�ோன்றவை ஏதாவது நிறுவனம், வணிகம்
அல்லது பிராந்தியக் க�ொள்கைகளுக்கு உட்பட்டு
ஏற்றுக் க�ொள்ளப்படுகின்றன. வணிகத்தை
பெறுவதற்காக தனிப்பட்ட தூண்டுதலுக்காக
ஏதாவது ப�ொருட்களை வழங்குதல் அல்லது
ஏற்பாடு செய்தல் கடுமையாக தடை
செய்யப்படுகிறது என்பதை நினைவில்
க�ொள்ளவும்.
சேவைகளுக்காக டிப்ஸ்கள், நன்கொடைகள்
சட்டம் மற்றும் அவ்வப்பகுதி நடைமுறைகளுக்கு
ஏற்ப வழங்கப்படலாம் எனினும்,
நீங்கள் அத்தகைய நன்கொடைகள் எந்த
சூழ்நிலையில் செலுத்தப்படுகிறது என்பது
பற்றி உணர்திறனுடன் இருக்க வேண்டும்.
எனவே அவை லஞ்சமாக தவறுதலாகக்
கருதப்பட மாட்டாது. லஞ்சம் வழங்கப்படும்
முறையை த�ொகை அல்லது பணம் செலுத்தும்
முறை பரிந்துரைத்தது என்றால் கட்டணம்
அல்லது கமிசன்கள் செலுத்தப்படக் கூடாது.
அனைத்து பணப்பட்டுவாடாக்களும் BrandSafway
நிறுவனத்தின் புத்தகத்தில் தெளிவாகவும்
துல்லியமாகவும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
சூழ்நிலைகளின் கீ ழ் ஏதாவது பணம்
செலுத்துதல் தேவைப்படுவது, தெளிவற்றதாக
நீங்கள் நம்பினால் நீங்கள் வழிகாட்டுதலை
உங்களுடைய மேலாளர் அல்லது இணங்குதல்
அதிகாரியிடமிருந்து பெற வேண்டும்.
IV. நலன் முரண்கள்
BrandSafway நிறுவன ஊழியர்கள் அவர்களின்
தனிப்பட்ட மற்றும் மற்ற த�ொழில் முறையான
நடவடிக்கைகள் BrandSafway நிறுவனத்திற்கான
அவர்களின் ப�ொறுப்புக்களுடன் முரண்படாமல்
இருப்பதை கவனித்துக் க�ொள்ள வேண்டும்.
ஒவ்வொரு BrandSafway நிறுவன ஊழியருக்கும்
நலனில் முரண்பாடுகளின் த�ோற்றத்தை
ஏற்படுத்தும் எந்த நடவடிக்கையையும்
தவிர்ப்பதற்கு ப�ொறுப்பு உள்ளது.
தனிநபரின் தனிப்பட்ட விருப்பங்களில்
தலையிடும் ப�ொழுது அல்லது BrandSafway
விருப்பத்துடன் ஏதாவது வழியில் சீரற்று
இருக்கும் ப�ொழுது, விருப்பத்தில் முரண்பாடுகள்
ஏற்படுகின்றன. ஊழியர், அதிகாரி அல்லது
இயக்குநர் நடவடிக்கை எடுக்கும் ப�ொழுது
அல்லது அவருடைய பணியின் செயல்படும்
செயற்திறன் மற்றும் ந�ோக்கத்துடன் சீரற்ற
விருப்பங்கள் இருக்கும் ப�ொழுது விருப்பத்தின்
முரண்பாடுகள் ஏற்படலாம். சாத்தியப்படக்கூடிய
நலன் முரண்களில் கீ ழ்காண்பவையும் அவை
மட்டுமே என்று இல்லாமல் உட்படும்:
• தனிப்பட்ட அல்லது நிதி த�ொடர்பான
விருப்பம் இருக்கும் கையாளுதல்களில்
BrandSafway நிறுவனத்தை
பிரதிநிதிதுவப்படுத்துதல்;
• வெளிப்படையாக வைக்கப்பட்டிருக்கும்
பெருநிறுவனத்தில் முதலீட்டை
1% க்கு குறைவான வேறு ஏதாவது
தனிப்பட்ட அல்லது நிதி ஈடுபாடுகள்;
உங்களுக்கு அல்லது நெருக்கமான
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•

•

•
•
•

குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இருக்கும்
வழங்குநர்களிடம் வணிகத்தை
வழிநடத்துதல்;
உங்களுடைய வணிகத்தின் தீர்மனத்தை
பாதிக்கும் அல்லது வாடிக்கையாளர்கள்,
ஒப்பந்ததாரர்கள் அல்லது வழங்குநர்களின்
சார்பாக பணி செய்வதற்கு தனிப்பட்ட
நலன்கள் அல்லது பரிசுகள் க�ோருதல்;
ப�ொருத்தமற்ற தனிப்பட்ட நலனுக்காக
அல்லது உங்களுடைய வெளிப்புற
நடவடிக்கைகள் அல்லது ஈடுபாடுகளை
ஊக்குவிப்பதற்காக BrandSafway நிறுவனத்தின்
வளங்களை, உங்களுடைய நிலையை
அல்லது செல்வாக்கை தவறாகப்
பயன்படுத்துதல்;
ப�ோட்டியிடுதல் அல்லது BrandSafway
நிறுவனத்தின் ப�ோட்டியாளரின் சார்பில்
பணிபுரிதல்;
உட்புற வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுதல்; அல்லது
BrandSafway நிறுவனத்தின் சிறந்த
ஈடுபாட்டிலிருந்து உங்களுடைய தனிப்பட்ட
ஈடுபாடுகளுக்கு வேறுபடக் கூடிய மற்ற
சூழ்நிலைகள்.

குறிப்பிட்ட ஒப்புதல் இல்லாமல் நலன் முரண்கள்
தவிர்க்கப்பட வேண்டும். பரிவர்த்தனை
ப�ொருத்தமானதா அல்லது முரண்பாட்டு
சாத்தியம் உள்ளதா என்கிற சந்தேகம் ஏற்படும்
ப�ொழுது, உங்களுடைய மேலாளர் அல்லது
இணங்குதல் அதிகாரியுடன் ஆல�ோசிக்கவும்.
விருப்பத்தின் முரண்களாகக் கருதப்படும்
அனைத்து சூழ்நிலைகள் மற்றும் நிலைகளை
விவரிப்பது என்பது கடினமானதாகும். தெளிவற்ற
பகுதிகள் சூழ்நிலைகளில் உடன் இருந்தவர்களின்
முழு அங்கீகாரத்துடன் நியாயமான முறையில்
கருத்திற் க�ொள்ளப்படும். நலன் முரண்
திட்டவட்டமாக சாத்தியமாக இருக்கும்
இடத்தில் முரண்பாட்டினை மாற்றி அமைப்பற்கு
ஊழியருக்கு நியாயமான கால அவகாசம்
வழங்கப்படும். சில அதிகார வரம்புகளில்,
சில நலன் முரண்பாடுகள் ப�ொருத்தமான
சட்டங்களின் கீ ழ் தடை செய்யப்பட்டுள்ளத�ோடு
ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் இயக்குநர்கள்
த�ொடர்புடைய சட்டத்தை மீ றுவதால்
விளையக்கூடிய எந்த ஒரு நடவடிக்கைகளையும்
மேற்கொள்ளக் கூடாது.
V. சாத்தியப்படக்கூடிய நலன் முரண்பாட்டை
வெளிப்படுத்துதல்
சாத்தியப்படக்கூடிய நலன் முரண்களை
விளைவிக்கும் அல்லது த�ொடர்புகளில்
ஈடுபட்டிருக்கும் ஊழியர்கள் BrandSafway
நிறுவனத்தின் சிறந்த விருப்பத்தினை
பாதுகாப்பதற்காக மேலாண்மை மூலம்
அங்கீகரிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வுக்காக அது
எழுந்தவுடன் சாத்தியப்படக்கூடிய முரணை
வெளிப்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாகக் கேட்டுக்
க�ொள்ளப்பட்டால் அத்தகைய நலன் முரண்கள்
எழுத்து வடிவில் இருக்க வேண்டும்.
VI. வெளிப்புற பணியாற்றுதல்
முழு நேர ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் அல்லது
இயக்குநர்களுக்கான துணையாக அல்லது
இரண்டாம் நிலையான பணியாற்றுதல்கள்
இகழப்படுகிறது. அவை சட்டவிர�ோதமாக
இருக்கக்கூடும். BrandSafway நிறுவனத்துடன்
உங்களுக்கு பணி ஒப்பந்தம் அல்லது

உடன்படிக்கை இருக்கிறது என்றால் அது
குறிப்பாக, துணையான அல்லது இரண்டாம்
நிலையான பணியினை தடை செய்யும்.
ஒப்பந்தத்தால் தடை செய்யப்படாத மற்றும்
அவ்வாறு செய்வது சட்டவிர�ோதமாக
இல்லாமல் இருக்கிறபட்சத்தில், அத்தகைய
பணி BrandSafway நிறுவனத்துடன் உங்களுக்கு
இருக்கும் ப�ொறுப்புகளுடன் அல்லது BrandSafway
நிறுவனத்தின் ஈடுபாட்டுடன் முரண்படாமல்
இருக்கிறது என்றால் துணையான அல்லது
இரண்டாம் நிலையிலான பணி தடை செய்யப்பட
மாட்டாது. முழு நேர BrandSafway நிறுவன
ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் அல்லது இயக்குநர்கள்
BrandSafway நிறுவனத்தின் ப�ோட்டியாளர்கள்,
வழங்குநர்கள் அல்லது வாடிக்கையாளர்களுக்காக
ஒருப�ோதும் பணி செய்யக்கூடாது. உங்களுக்குத்
துணையான அல்லது இரண்டாம் நிலையான
பணி இருந்தால், தயவுசெய்து அதை
ப�ொருத்தமான மேலாண்மை செய்வாரிடம்
தெரிவிக்க வேண்டும்.
VII. வெளிப்புற நலன்கள்
மூன்றாவது நபர்களுடன் பரிவர்த்தனைகளுக்காக
மூன்றாம் தரப்பினருடனான
பரிவர்த்தனைகளுக்கு ப�ொறுப்பாக இருக்கும்
BrandSafway நிறுவன ஊழியர்கள் BrandSafway
நிறுவனம் த�ொடர்பு க�ொள்ளும் அல்லது
ப�ோட்டியிடும் நிறுவனங்கள் அல்லது
வணிகத்தில் ஏதாவது ப�ொருளாதார விருப்பங்கள்
வைத்துக் க�ொள்வது தடை செய்யப்படுகிறது.
ப�ொது வர்த்தக நிறுவனங்களில் இருக்கும் பங்கு
ஈடுபாடுகள், அத்தகையை மதிப்பு BrandSafway
நிறுவனம் குறித்தான ஊழியரின் தீர்மானத்தில்
பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத வரை மீ றல்களாக
கருதப்படுவதில்லை.
VIII. வெளிப்புற இயக்குநர் தகுதிகள்
நமது ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் அல்லது
இயக்குநர்கள், வேறு ஏதாவது லாப
ந�ோக்கமுள்ள நிறுவனத்திற்காக (லாப ந�ோக்கற்ற
அல்லது த�ொண்டு நிறுவனங்களை தவிர)
இயக்குநர்களாக அல்லது ப�ொறுப்பாளர்களாக
அல்லது ஆல�ோசகர்களாக அல்லது
நிபுணர்களாக பணியாற்றுவதிலிருந்து
இணங்குதல் அதிகாரியிடமிருந்து முன்னதாக
எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்புதல் பெறாதபட்சத்தில்
தடுக்கப்படுகிறார்கள். அவ்வாறு ஒப்புதல்
பெறுகிற பட்சத்தில் நியாயமற்ற வகையில�ோ
அல்லது தன்னிச்சையாகவ�ோ நிறுத்தி
வைக்கப்பட மாட்டாது.
IX. பெருநிறுவன வாய்ப்புகள்
ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் இயக்குநர்கள்
அதற்கான வாய்ப்புக்கள் ஏற்படும் ப�ொழுது
BrandSafway நிறுவனத்திற்கு அதனுடைய
சட்டப்பூர்வமான நலன்களை முன்னெடுப்பதற்கு
கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பத�ோடு
அவர்கள் கீ ழ்காண்பவைகளில் இருந்து தடை
செய்யப்படுகிறார்கள்:
• பெருநிறுவன ச�ொத்து, தகவல்
அல்லது பதவியின் பயன்பாட்டின்
மூலம் கண்டறியப்பட்ட வாய்ப்புகளை
அவர்களுக்காகவே எடுத்துக் க�ொள்ளுதல்
• பெருநிறுவனச் ச�ொத்து, தகவல் அல்லது
பதவியை தனிப்பட்ட ஆதாயத்திற்காக
பயன்படுத்துதல்;
• BrandSafway நிறுவனத்துடன் ப�ோட்டியிடுதல்

X. பரிசுகள், உதவிகள், ப�ொழுதுப�ோக்கு
வணிகப்பரிசுகள், உதவிகள், ப�ொழுதுப�ோக்கு
ஆகியவை உறுதியான மற்றும் ந�ோக்கமுடைய
த�ொழில் உறவுகளில் இடையூறு செய்யக்கூடும்
என்பதால் அவை எச்சரிக்கையுடன் அணுகப்பட
வேண்டும். சட்டம் அல்லது விதிமுறைகளால்
தடை செய்யப்படாத இடங்களில் எந்த ஒரு
அதிகாரிய�ோ, இயக்குநர�ோ அல்லது ஊழியர�ோ
ஏதாவது அதிகப்படியான பரிசுகள் அல்லது
வழக்கமற்ற விருந்தோம்பல், பகட்டான
ப�ொழுதுப�ோக்கு அல்லது சட்டவிர�ோதமான,
மூன்றாவது நபர்களிடமிருந்து மற்ற
உதவிகள், பணத்தில் அல்லது பணத்திற்கு
சமமான வடிவத்தில் அல்லது அதற்கு ஈடான
அடிப்படையில் அல்லது மற்றபடி தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தும் அல்லது பெறுநரின் வணிக
தீர்மானத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான
த�ோற்றத்தை காட்டக்கூடிய எதையும் க�ொடுக்க
அல்லது ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்.
பரிசுகள், உதவிகள் மற்றும் ப�ொழுதுப�ோக்கு
BrandSafway நிறுவனத்தின் செலவில் பின்வரும்
வரைமுறைகளை பூர்த்தி செய்கிற பட்சத்தில்
மற்றவர்களுக்கு வழங்கப்படலாம்:
• ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட BrandSafway நிறுவன
வணிக நடைமுறைகளுடன் அவை
நிலையானதாக இருக்க வேண்டும்.
மற்றும் நிறுவனத்தின் புத்தகங்கள் மற்றும்
பதிவுகளில் முறையாக பதிவு செய்யப்பட
வேண்டும்;
• அவை ப�ோதுமான அளவிற்கு
வரையறுக்கப்பட்ட மதிப்பில், மற்றும்
லஞ்சம் அல்லது பணம் செலுத்துவதாக
கருதப்படும் வடிவத்தில் இல்லாமல் இருக்க
வேண்டும்;
• அவை த�ொடர்புடைய அவ்வப்பகுதி சட்டம்
அல்லது ப�ொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்
நன்னெறி அல்லது சமூக ரீதியான
நியமங்களுடன் முரண்படாமல் இருக்க
வேண்டும்;
• பெறுநரின் அடையாளம் உட்பட,
உண்மைகளை ப�ொதுவாக வெளிப்படுத்துதல்,
BrandSafway நிறுவனத்திற்கு அல்லது
பெறுநருக்கு சங்கடத்தை விளைவிப்பதாக
இருக்கக் கூடாது.
XI. கடன்கள்
BrandSafway நிறுவனத்தின் அதிகாரிகள்,
இயக்குநர்கள் அல்லது ஊழியர்கள் அல்லது
மூன்றாம் தரப்பினர் உட்பட்ட எந்த
ஒருவருக்கும் BrandSafway நிறுவனத்திடமிருந்து
வழங்கப்படக்கூடிய கடன் பணப்பயனுக்காக
முன்கூட்டியே இயக்குநர்கள் குழுவிடம�ோ
அல்லது அதற்கென்று அமர்த்தப்பட்ட
செயற்குழுவிடம் கட்டாயமாக ஒப்புதல் பெற
வேண்டும்.
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சட்டங்கள்,
விதிகள் மற்றும்
ஒழுங்குமுறைகளுடனான
இணக்கத்தன்மை

BrandSafway நிறுவனம் ஆனது த�ொடர்புடைய
சட்டங்களுடன் இணங்கிப் ப�ோவது, சுதந்தரமான,
நியாயமான மற்றும் நெறிசார்ந்த த�ொழில்
செய்வதில் கடமைப்பாட்டோடு உள்ளது.
அவ்வாறு த�ொடர்புடைய சட்டங்களை
கைக�ொள்ளாது ப�ோனால் கையாள்வதில்
தாமதம், நற்பெயருக்கு களங்கம் மற்றும்
BrandSafway நிறுவனத்தை குற்றவியல் மற்றும்
உரிமையியல் தண்டம் செலுத்த வைக்கலாம்
அல்லது த�ொடர்புடைய சட்டங்களை
மீ றியதற்காக சிறைப்படுத்தப்படலாம்.
I. ப�ோட்டி மற்றும் அவநம்பிக்கை சட்டங்கள்
ப�ோட்டி மற்றும் எதிர்நம்பகத்தன்மை சட்டங்கள்
சுதந்தரமான த�ொழிற்செயற்பாட்டை காத்து,
வியாபாரத்தை அல்லது ஆர�ோக்கியமான
ப�ோட்டியை தடுக்கும் நடவடிக்கையை தடை
செய்கிறது. இந்த சட்டங்கள் நமது த�ொழிலின்
எல்லா மட்டத்திற்கும் ப�ொருந்தும். சந்தை
திறனை தவறாகப் பயன்படுத்துதல், விலை
நிர்ணயம், சந்தை பங்கிடுதல் மற்றும்
நெறியற்ற ஏலம் ஆகிய வழக்கங்களை
எதிர்த்து ப�ோரிடும். நமது சேவைகளை
விலையிடுதல், சந்தை, பிராந்தியம் அல்லது
வாடிக்கையாளர்களை ஒதுக்கீடு செய்தல்,
சில வாடிக்கையாளர்களை அல்லது ப�ொருள்
வழங்குவ�ோரை புறக்கணித்தல், உற்பத்தியை
மட்டுப்படுத்துதல் அல்லது கட்டுப்படுத்துதல்,
அல்லது வியாபாரத்தை தடுத்தல் அல்லது
சட்டத்தில் தடை செய்யப்பட்டதான பிறரை
பயன்படுத்துகிற அல்லது ப�ோட்டியற்ற
ப�ொருளாதார வழக்கங்களில் ஈடுபடுதல்
என்பன ப�ோன்ற நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமாக
எந்த ஒரு ஏற்பாட்டில�ோ ஒப்பந்தத்தில�ோ
இணைவதற்கோ அல்லது அவ்விதம்
கலந்துரையாடுவதற்கோ BrandSafway நிறுவன
ஊழியர்கள், அலுவலர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள்
தடை செய்யப்படுகிறார்கள்.
இந்த வகையான நடத்தையில் ஈடுபட்டிருக்கும்
நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின்
பணியாளர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க அபராதங்கள்
ப�ொருந்தும்; இவைகள் கணிசமான பண
அபராதங்கள் மற்றும் சிறைப்படுத்துதல்

உள்ளடக்கும்.
II. வணிக கட்டுப்பாடு, வணிக அனுமதிகள்
மற்றும் புறக்கணிப்பிற்கு எதிரான சட்டங்கள்
BrandSafway நிறுவன செயல்படுகிற பல நாடுகள்
ப�ொருளாதார தடை அல்லது ப�ொருளாதார
புறக்கணிப்புகள் க�ொண்ட சட்டங்கள் மற்றும்/
அல்லது இறக்குமதி ஏற்றுமதி ஒழுங்குபடுத்தும்
சட்டங்களை க�ொண்டுள்ளன. அவ்வாறான
ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடு மற்றும் இறக்குமதி
சட்டங்களுக்கு இணக்கமாக இருக்க, நாம்
அனுப்புகிற / பெறுகிற ப�ொருட்கள், யாரிடம்
அல்லது யாரிடமிருந்து அனுப்புகிற�ோம் /
பெறுகிற�ோம் என்பது மற்றும் அனுப்புவது
எங்கு செல்கிறது ஆகியன குறித்த புரிதல் மிக
அவசியம். புறக்கணிப்புக்கு எதிரான சட்டம்
என்பது அந்த நாட்டால் எதிர்க்கப்படும் எந்த
அனுமதி அல்லது புறக்கணிப்பு ஆகியவற்றில்
நிறுவனம் மற்றும் தனிநபர்கள் ஈடுபடுவதையும்
தடை செய்கிறது. புறக்கணிப்பிற்கான
வேண்டுதல்கள் பல எண்ணிக்கையிலான
வடிவங்களில் வரலாம். ஆனால் அவை
பெரும்பாலும் ஏலத்திற்கான அழைப்பு, ஒப்பந்த
வரைவு, க�ொள்முதலுக்கான கேட்புகள், கடன்
உறுதிக் கடிதங்கள் மற்றும் அனுப்புவதற்கான
ஆவணங்கள் ஆகியவற்றில் வரும். சில
புறக்கணிப்பு அழைப்புகள் தெளிவாகத் தெரியும்.
சில தெரியாது.
III. அரசுகள் மற்றும் அரசு பிரதிநிதிகளை
கையாள்வது
BrandSafway தன் த�ொழிலை தேசிய அரசு அல்லது
அரசுக்கு ச�ொந்தமான நிறுவனங்களுடன்
செய்யக்கூடும். அரசின் பிரதிநிதிகளுடன்
மேற்கொள்ளும் எந்த நடவடிக்கையிலும்
BrandSafway நிறுவன ஊழியர்கள் கட்டாயமாக
உயர்ந்தபட்ச நெறிசார்ந்த தரநிலைகளை
க�ொண்டு, த�ொடர்புடைய சட்டங்கள் மற்றும்
ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணக்கமாகவும்
செயல்பட வேண்டும். இதில் யு.கே. லஞ்சம்
சட்டம் மற்றும் வெளிநாட்டு ஊழல் வழக்கங்கள்
சட்டம் (FCPA) ஆகியவை அடங்கும். FCPA
என்பது வெளிநாட்டு அரசு அல்லது வெளிநாட்டு
அரசியல் உறுப்பினர்களுக்கு நேரடியாகவ�ோ
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அல்லது மறைமுகமாகவ�ோ த�ொழில் பெறும்
அல்லது த�ொழிலை தக்க வைக்கும் ந�ோக்கில்
மதிப்புள்ள எதையும் தருவதை தடை செய்கிறது.
இங்கிலாந்திற்கு வெளியே பணிபுரியும் BrandSafway
நிறுவன ஊழியர்கள் கட்டாயமாக யு.கே.
லஞ்சம் சட்டம் மற்றும் FCPA ஆகியவற்றின்
தேவைப்பாடுகள் குறித்து பரிச்சயத்துடன் இருக்க
வேண்டும். எந்த ஒரு நாட்டின் சட்டமன்ற
உறுப்பினர்கள், ஒழுங்குமுறை முகமைகள்,
அரசின் கள முகவர்கள் அல்லது பிற ப�ொது
அலுவலர்கள், அரசியல் கட்சிகள், கட்சி
அலுவலர்கள் அல்லது அரசியல் உறுப்பினர்கள்
ப�ோன்றவர்களுடன் கையாளும்போது, BrandSafway
நிறுவன ஊழியர்கள் த�ொழிலை பெறுவது,
இயக்குவது அல்லது தக்க வைப்பது, அத்தகைய
நபர்களை தவறான முறையில் நகர்த்தி தவறான
நடவடிக்கையை செய்வது அல்லது அவர்களின்
நடவடிக்கையை தடுப்பது அல்லது அல்லது
அவர்களின் கடமைகளை செய்வதை தடுப்பது
ஆகியவற்றில் கட்டாயமாக ஈடுபடக்கூடாது.
ப�ொதுவாக எந்த ஒரு காரணத்திற்காகவும்
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நீதி த�ொடர்பான
அல்லது பிற அரசு அலுவலர்களுக்கு
பணப்பட்டுவாடா, பரிசுப்பொருள் அல்லது
பிற மதிப்புள்ள ப�ொருட்களை தரக்கூடாது.
BrandSafway நிறுவன ஊழியர்கள், வெளிநாட்டு
அரசு அல்லது குவாசி அரசு பிரதிநிதி
ஆகியவற்றிற்கு த�ொழிலை திருப்பிவிடுவது
அல்லது த�ொழிலை த�ொடர்ந்து செய்வது ஆகிய
ந�ோக்கத்தில் த�ொடர்பு இ்ல்லை என்றாலும்
கூட அரசின் வழக்கமான நடைமுறையை
துரிதப்படுத்த அல்லது வசதிப்படுத்த தரப்படுகிற
ந�ோக்கில் பட்டுவாடா, உள்நாட்டு சட்டத்தில்
அனுமதிக்கப்பட்டு ஒரு சடங்காக இருக்கும்
பட்சத்திலும் கூட இது நாம் செயல்படுகிற
எல்லா இடங்களுக்கும் ப�ொருந்தும்.
IV. உள் தகவல்கள், உள்ளிருந்து க�ொண்டு
வர்த்தகம் செய்வது
அல்லது உள்ளிருந்து க�ொண்டு செய்யும்
வர்த்தகத்திற்கு பணம் தருவது த�ொடர்பான
சட்டங்கள். இச்சட்டங்கள் பங்கு மூலதனம்
அல்லது பிணையம் ஆகியவை ஒரு
நிறுவனத்தின் ப�ொருள் வகையாக உள்ள
ப�ொதுவில் தெரிவிக்காத குறித்து அறிந்திருப்பவர்
விற்பதை மற்றும் வாங்குவதை தடை
செய்கிறது. மேலும் நிறுவனத்தின் ப�ொருள்
வகையாக உள்ள ப�ொதுவில் தெரிவிக்காத
தகவல்களை மற்றவர்க்கு விற்று அவர்
அதை நிறுவனத்தின் பிணையத்தில் வணிகம்
செய்வதையும் தடை செய்கிறது. இத்தகையை
பரிவர்த்தனைகள் ப�ொதுவாக உள்ளிருப்பு
வணிகம் அல்லது டிப் வழங்குவது என்று
அழைக்கப்படுகின்றன. BrandSafway நிறுவனத்தை
காட்டிக் க�ொடுக்கிற உள்ளிருப்பு வணிகம்
அல்லது டிப் வழங்குவதில் ஈடுபடும் தனிநபர்கள்
மும்மடங்கு பரிகாரம், தண்டனைகள் மற்றும்
சிறைவாசம் ஆகிய உரிமையியல் மற்றும்
குற்றவியல் கடன்பாட்டுக்கு உள்ளாவார்கள்.
நிறுவனம் த�ொடர்பான ப�ொருள் சார்ந்த
மற்றும் ப�ொதுவில் இல்லாத தகவல்களை
அறிந்தவர்கள், நேரடியாகவ�ோ அல்லது குடும்ப
உறுப்பினர்கள் மூலமாகவ�ோ பிற நபர்களுக்கு
அல்லது நிறுவனங்களுக்கு, நிறுவனத்தின்
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பிணையங்களை விற்பது அல்லது வாங்குவது
(SECசட்டம் 10b5-1 சட்டப்பிரிவிற்கு இணக்கமான
முன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வியாபார திட்டங்கள்
தவிர்த்து) ஆகியவற்றை நிறுவனத்தின் எந்த
ஒரு இயக்குநர�ோ, அலுவலர�ோ அல்லது
ஊழியர�ோ செய்யக்கூடாது. அல்லது அந்த
ப�ொருள்வகையாக உள்ள ப�ொதுவில்
தெரிவிக்காத தகவல்கள் குறித்து தனிப்பட்ட
லாபம் க�ொள்வதற்காக அத்தகவல்களை
குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள்
உள்ளிட்ட நிறுவனத்திற்கு வெளியில்
உள்ளவர்களுக்கு அளிக்கும் நடவடிக்கை
கூடாது. கூடுதலாக, BrandSafway நிறுவனத்திற்கு
ப�ொருள் வழங்குபவர் அல்லது வாடிக்கையாளர்
அல்லது நிறுவனம் த�ொழில் ரீதியாக
த�ொடர்பில் உள்ள எந்த ஒரு நிறுவனம்
எதன் அடிப்படையில் த�ொழிற் செயல்பாடு
க�ொண்டுள்ளார்கள�ோ அந்த ப�ொருள்வகையாக
உள்ள ப�ொதுவில் தெரிவிக்காத தகவல்களை
அறிந்து க�ொள்ளக்கூடிய இயக்குநர்
அல்லது அலுவலர் அல்லது ஊழியர்
அந்த நிறுவனத்தின் பிணையங்களில் அது
ப�ொருள்வகையாக இல்லாது ப�ோகும் வரை
அல்லது அத்தகவல்கள் ப�ொதுவில் வராத
வரை வணிகம் செய்யக்கூடாது. BrandSafway
நிறுவனம் வெளியிடுகிற ப�ொதுவான சுற்று
அல்லது வெளிப்படையான பத்திரிக்கை
வெளியீடு அல்லது அது செக்யூரிட்டீஸ் அன்ட்
எக்ஸ்சேஞ் கமிஷனில் தாக்கல் செய்யும்
ப�ோது ப�ொதுவில் இல்லாத தகவல் என்பது
முதலீட்டாளர்களுக்கு தெரியவரும். ப�ொருள்
வகை தகவல் என்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
புதிய சந்தைகள், விற்பனை மற்றும் வருமான
எண்ணிக்கைகள், முக்கியமான ஒப்பந்தங்கள்
மற்றும் கையகப்படுத்துதல் அல்லது இணைத்தல்
ஆகியவற்றிற்கான திட்டங்கள் ஆகியவை.
இதில் BrandSafway நிறுவனத் த�ொழில் புரிகிற
நிறுவனத்தின் முக்கியமான ரகசியமான
தகவல்களும் அடங்கும்.

ஒரு தகவல் எப்படி
தெரிவிக்கப்படுகிறது

I. ஆவணங்கள் மற்றும் பதிவேடுகள்
நமது த�ொழில் பதிவேடுகள், அறிக்கைகள்
மற்றும் வரி செலுத்துகை ஆகியவை
துல்லியமாகவும், உண்மையாகவும்
முழுமையாகவும் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.
BrandSafway நிறுவன ஊழியர்கள் உறுதிப்படுத்த
வேண்டியவை:
• வாடிக்கையாளர் ஒப்பந்தங்கள் மற்றும்
அங்கீகரிக்கும் அமைப்புகளுக்கு இணக்கமான
பில்கள், பணவழங்கீடுகள் அல்லது உள்
பரிவர்த்தனைகள் இருக்க வேண்டும்.
• ச�ொல்லப்படாத அல்லது பதிவு செய்யப்படாத
எந்த நிதிய�ோ அல்லது ச�ொத்தோ எந்த
காரணத்திற்காகவும் நிலைநாட்டப்படக்
கூடாது.
• காச�ோலை அல்லது
ஒப்புக்கொள்ளப்படக்கூடிய முக்கிய
வங்கிகள் பிரத்யேகமாக வழங்கும்
பணப்பரிமாற்றங்களை தவிர்த்து
பட்டுவாடாக்களிலிருந்து எந்த ஒரு
பணமெடுத்தலும் செய்யப்படக்கூடாது. அதன்
பின்பே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்களிடம்
வர வேண்டும். அடையாளம் இல்லாத
பெறுநருக்கு வழங்கும் விதமாகவ�ோ
அல்லது காசாக மாற்றக்கூடியதாகவ�ோ எந்த
காச�ோலையும் வழங்கப்படக்கூடாது.
• BrandSafway நிறுவன மற்றும் அதன் உப
நிறுவனங்களின் புத்தகங்களில�ோ அல்லது
பதிவேடுகளில�ோ எக்காரணம் க�ொண்டும்
செயற்கையான அல்லது ப�ொய்யான
உள்ளீடுகள் செய்யப்படக்கூடாது.
அவ்விதமான விளைவை ஏற்படுத்துகிற
ஏற்பாட்டில் எந்த ஒரு ஊழியரும்
ஈடுபடக்கூடாது.
• பணவழங்குதலுக்கு உரிய ஆவணங்களில்
வெளிப்படுத்தியிருக்கும் ந�ோக்கங்களை
தவிர்த்த ந�ோக்கங்களுக்கு பயன்படும்
விதமான ந�ோக்கத்துடன் செய்யப்படும் எந்த
பணவழங்கலும் அங்கீகரிக்கப்படுவதில்லை
அல்லது செய்யப்படுவதில்லை.

•

ப�ொருந்துகின்ற ஆவணத் தக்கவைப்புக்
க�ொள்கைகளுக்கு இணங்க ஆவணங்களும்
பதிவேடுகளும் தக்கவைத்துக்
க�ொள்ளப்படுகின்றன.

II. கணக்கு வைப்பின் நடைமுறைகள் மற்றும்
கட்டுப்பாடுகள்
நிதி பரிவர்த்தனைகளை உருவாக்கும் அல்லது
பதியும் வேலைகளில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள்
அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் நேரத்தில்,
துல்லியமாக முழுமையாக புத்தகங்கள் மற்றும்
பதிவேடுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டனவா
என்பதை உறுதி செய்து க�ொள்வதற்கு
ப�ொறுப்பானவர்கள். அதன் மூலமே BrandSafway
நிறுவனத்தின் ப�ொருளாதார மற்றும் கணக்கு
வைப்பு க�ொள்கைகள் அல்லது உங்கள்
பகுதிக்கு குறிப்பான க�ொள்கைகள் அல்லது
த�ொழில் மற்றும் அவ்வப்பகுதிச் சட்டங்கள்
மற்றும் ஒழுங்குமறைகள் மற்றும் யு.எஸ்.
ப�ொதுவாக அனுமதிக்கப்பட்ட கணக்கு வைப்புக்
க�ொள்கைகள் இணக்கமாக நிதி அறிக்கைகள்
தயாரிப்பதற்கும் மற்றும் நமது எல்லா
ச�ொத்துக்களின் கணக்குக்காட்டு ப�ொறுப்பையும்
பராமரிப்பதற்கும் அனுமதியளிக்க இயலும்.
அனைத்து BrandSafway நிறுவன ஊழியர்களும்
BrandSafway நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கையை
ஆய்வு செய்கிற அல்லது தணிக்கை
செய்கிற கணக்கரை தவறான முறையில்
செல்வாக்கு செலுத்துவது அல்லது தவறாக
வழிநடத்துவது அல்லது கட்டாயப்படுத்துவது
ஆகியவற்றிலிருந்து தடை செய்யப்படுகிறார்கள்.

III. துணைநிற்கும் ஆவணங்களை
ஆவணப்படுத்துதல்
இன்வாய்ஸ், காச�ோலை கேட்புகள்
மற்றும் பயணச் செலவு அறிக்கைகள்
ஆகியவற்றிற்கான துணை நிற்கும்
ஆவணங்களை ஆவணப்படுத்துவதற்கு
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கட்டாயமாக நிதர்சனமான பரிவர்த்தனைகளை
முழுமையாகவும் துல்லியமாகவும்
கட்டாயமாக விளக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
எந்த பணவழங்கலின் பகுதியும் அந்த
வழங்கலின் ந�ோக்கமாக துணைநிற்கும்
ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது தவிர்த்து
வேறு ந�ோக்கத்திற்கு பயன்படுத்துவதற்கான
எந்த வழங்கலும் BrandSafway நிறுவன நிதிகள்
அவ்விதமான எந்த குறிக்கோளுடன�ோ அல்லது
புரிதலுடன�ோ செய்யப்படாது. அனைத்து
துணைநிற்கும் ஆவணப்படுத்துதலும்
துல்லியமாகவும் சட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட
அல்லது க�ொள்கைகளுக்கு உகந்ததாகவும்
இருக்க வேண்டும்.
எந்த அரசு அமைப்பின் சட்ட ஆட்சி
எல்லைக்குட்பட்ட எந்த விஷயத்தின் முறையான
நிர்வகிப்பு அல்லது விசாரணையையும்
குலைக்கிற அல்லது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற
அல்லது மறிக்கிற ந�ோக்கில் ஆவணத்தைய�ோ
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பதிவைய�ோ மாற்றவ�ோ ப�ொய்யாக்கவ�ோ
செய்வதிலிருந்து BrandSafway நிறுவன ஊழியர்கள்
தடை செய்யப்படுகிறார்கள்.
IV. திரித்து உரைத்தல், பதிவுகளை
பிழையாக்குதல் மற்றும் ஏமாற்றுதல்
எந்த ஏமாற்றும் முக்கியமாக கண்டுபிடிக்கப்பட
வேண்டியதும், தெரிவிக்கப்பட வேண்டியதும்
எல்லாவற்றையும்விட தடுக்கப்பட வேண்டியதும்
ஆகும். பதிவுகளை பிழையாக்கவ�ோ அல்லது
தவறாகக் காட்டவ�ோ, பகுத்தறியவ�ோ அல்லது
நினைப்பது கூட கூடாது. இக்கொள்கையின்
இந்த நடத்தை விதி மீ தான மீ றல்கள்,
பணியிடை நீக்கம் மற்றும் பணிநீக்கம்
மற்றும்/அல்லது உரிய சட்டத்தின்படியான
ப�ொருத்தமான உரிமையியல் மற்றும்
குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தல்
உள்ளிட்ட அதனுடனே நின்றுவிடாத ஒழுங்கு
நடவடிக்கைகளை எடுக்க வழிவகுக்கும்.

நிறுவனத்தின்
ச�ொத்து

நமது ச�ொத்துக்களை காத்துக்கொள்வது என்பது
அனைத்து BrandSafway நிறுவன ஊழியர்கள்,
அலுவலர்கள் மற்றும் இயக்குநர்களின்
ப�ொறுப்பாகும். அத்தகைய ச�ொத்துக்களை
அக்கறையுடனும் மரியாதையுடனும்
வணாக்குதல்
ீ
மற்றும் தவறாகப்
பயன்படுத்துதலில் இருந்து காத்து கட்டாயமாக
BrandSafway நிறுவன ஊழியர்கள் பயன்படுத்த
வேண்டும். BrandSafway நிறுவனச் ச�ொத்துக்கள்
என்பவை ப�ொருள்வகை ச�ொத்து, கருவிகள்
மற்றும் சரக்குகள் என்று மட்டும் இல்லை. அவை
பிற உறுதியான ச�ொத்துக்களான பிணையங்கள்
மற்றும் பணம், அலுவலக கருவிகள் மற்றும்
வழங்குப�ொருட்கள் மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்ப
சாதனங்கள் ஆகியவையுமாகும். மேலும்
அவற்றுள் அடங்குவனவாவன: அறிவுசார்
ச�ொத்துக்களான வாடிக்கையாளர் பட்டியல்கள்,
விலை நிர்ணய விபரங்கள், மென்பொருள்,
காப்புரிமைகள், வணிகக்குறியீட்டு முத்திரைகள்,
பதிப்புரிமைகள் மற்றும் உரிமையாளர் தகவல்
மற்றும் வழிவகை அறிவு.
I. உற்பத்தி ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகள்
நமது உற்பத்திப் ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகள்
தாம் BrandSafway நிறுவனத்தின் ச�ொத்து. BrandSafway
நிறுவன உற்பத்தி ப�ொருட்கள் அல்லது
சேவைகளை முன்னேற்றுவது, வளர்ப்பது
மற்றும் நடைமுறைப்படுத்துவது ஆகியவற்றில்
ஊழியர்கள் தங்கள் பணிக்காலத்தில் செய்கிற
பங்களிப்புக்கள் அனைத்தும் BrandSafway
நிறுவனத்தின் ச�ொத்தாகும் அது அந்த ஊழியரின்
பணிநீக்கத்திற்குப் பின்பும் அவ்விதமே இருக்கும்.
II. நிதிகள்
அவர்களை நம்பி ஒப்படைக்கப்பட்ட
ச�ொத்துக்களுக்கு ஊழியர்கள், அலுவலர்கள்
மற்றும் இயக்குநர்கள் தனிப்பட்ட முறையில்
ப�ொறுப்பானவர்கள் ஆவார்கள். BrandSafway
நிறுவன நிதிகளில் அடங்குவன (அத்துடன்
முடிவதல்ல): பணம், காச�ோலை, கடன் அல்லது
செலுத்துகை அட்டை, பணவிடை, அஞ்சல்,
விலைப்பட்டிகள், ஈடுசெய்தல் க�ோரிக்கைகள்,
செலுத்த வேண்டியவை, பெற வேண்டியவை,
மதிப்பீடுகள், ஊதிய காச�ோலைகள், செலவு ஈடு
செய்தல் மற்றும் இன்வாய்ஸ்கள். ஊழியர்கள்
BrandSafway நிறுவன நிதிகளை பயன்படுத்துவது
மற்றும் பதிவு செய்வதில் அக்கறைகளை
கட்டாயமாக பின்வரும் விதங்களில் வழக்கமாக்க
வேண்டும்:

•
•
•
•

நிறுவன நிதிகளின் பாதுகாப்புக்கான
BrandSafway நிறுவனக் க�ொள்கைகளை
கடைபிடிக்க வேண்டும்;
நிறுவன நிதிகள் அல்லது பின்
நிறுவனத்தால் ஈடு செய்யப்படக்கூடிய
ச�ொந்த நிதிகள் சரியான மதிப்பை
பெறுவதாக இருக்கும் விதத்தில் செலவு
செய்யப்படுவதை உறுதி செய்வது;
நியாயமான, உண்மையான மற்றும்
அங்கீகாரம் பெற்ற செலவினங்களுக்கு
மட்டுமே ஈடுத்தொகை வேண்டுவது:
மற்றும்
நாங்கள் ஒப்புதல் அளிக்கும் பதிவுகள்
BrandSafway நிறுவன நிதிகளை தகுந்தவாறு
பயன்படுத்துதை காட்டுவதாக இருப்பதை
உறுதி செய்வது மற்றும் அவை
சரியான நேரத்தில், நேர்மையாகவும்
துல்லியமாகவும் இருப்பதை உறுதி
செய்வது

III. கணிப்பொறிகள், சர்வர்கள் மற்றும்
மென்பொருட்கள்
த�ொடர்புடைய சட்டத்திற்கு உட்பட்டு
BrandSafway-யின் கணிப்பொறிகள், சர்வர்கள்,
மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும்
BrandSafway நிறுவனத்தின் கணிப்பொறிகளுக்குள்
உள்ளிடப்படுகிற தகவல்கள் அனைத்தும்
BrandSafway நிறுவனத்தின் ச�ொத்துக்களாகும்.
BrandSafway நிறுவனத்தின் மின்னஞ்சல் அமைப்பு,
மின்னணு த�ொலைத�ொடர்பு அமைப்புகள்
மற்றும் இணைய நுழைவு நிறுவனத்தின்
த�ொழில் நடவடிக்கைகளுக்காக திறம்பட்டு,
நெறிசார்ந்து, அவமதிப்பிலாது, சட்டப்பூர்வமான
முறையில் பயன்படுத்துவதற்கான
ந�ோக்கத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.
ஊழியரின் பணி சம்பந்தப்பட்ட கடமைகளை
பூர்த்தி செய்வதையும் நிறுவனத்தின் தெழில்
சார் நடவடிக்கைகளையும் இடையூறு
செய்யாத விதத்தில் திறம்பட்டு, நெறிசார்ந்து,
அவமதிப்பிலாது, சட்டப்பூர்வமாக எப்போதாவது
மின்னஞ்சல் மற்றும் இணையத்தை தனிப்பட்ட
முறையில் பயன்படுத்த BrandSafway நிறுவன
அனுமதிக்கக்கூடும்.
ஊழியர்கள் த�ொடர்புடைய BrandSafway நிறுவன
க�ொள்கைகள் அல்லது தங்கள் பகுதிக்கு
அல்லது த�ொழிலுக்கு குறிப்பான க�ொள்கைகள்
பின்பற்றி சரியான முடிவு எடுத்து இத்தகைய
ஆதாரங்களை தனிப்பட்ட முறையில்
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பயன்படுத்துவதில் கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்க
வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்.
இவ்வாறு செய்யத் தவறுவது இந்தக்
க�ோட்பாட்டை மீ றுவதாகும். அவ்விதம் ஆனால்
அதன் விளைவாக தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்கான
சில அல்லது அனைத்து ஆதாரங்களை
பயன்படுத்துவதின் அணுக்கம் துண்டிக்கப்படும்.
கணிப்பொறி பாதுகாப்பு தடுப்பு வளையத்ததை
மீ றி நுழைவது அல்லது செயலிழக்கச் செய்வது
அல்லது தகர்ப்பது ஆகியவற்றிற்கான எந்த
ஒரு முயற்சியும் பணியிடைநீக்கம், பணிநீக்கம்
உள்ளிட்ட அதனுடன் மட்டுமே முடிந்துவிடாத
நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
தனிப்பட்ட தகவல்களை (பெயா், வடு
ீ மற்றும்
அலுவலக த�ொடர்பு தகவல்கள் முதலியன)
சேகரிப்பது, செயல்படுத்துவது ஆகியவற்றை
கடுமையாக கட்டுப்படுத்துகிற நாடுகளின்
எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் க�ொண்டே வருகிறது.
BroadSafway நிறுவன ஊழியர்கள், ஒப்பந்த
கடமைகள் மற்றும் BroadSafway நிறுவனக்
க�ொள்கைகள் மட்டுமின்றி தனிப்பட்ட
தகவல்களை சேகரிக்கும், பயன்படுத்தும் அல்லது
செயல்படுத்தும் சட்ட ஆட்சி எல்லைக்கு
உட்பட்ட ப�ொருந்தக்கூடிய சட்டம் மற்றும்
ஒழுங்குமுறைகளுக்கு கட்டாயமாக இணக்கமாக
இருக்க வேண்டும்.
சமூக ஊடகப் பயன்பாடு ஒரு மதிப்புமிக்க
உபகரணமாக இருக்க முடியும். இருந்தப�ோதும்
சரியாக செய்யப்படவில்லை என்கிற பட்சத்தில்,
சமூக ஊடக பரிமாற்றம் உங்களுக்கும் BrandSafway
நிறுவனத்திற்கும் கூடுதலான இடராகக் கூடும்.
உரிய முறையில் ஒப்புதல் இல்லாத நிலையில்,
சமூக ஊடகத்தை BrandSafway நிறுவனம் அல்லது
உங்கள் த�ொழிற்பிரிவின் தவல்கல்களை
பரிமாற பதிவேற்ற பயன்படுத்தாதீர்கள்.
BrandSafway நிறுவனப் பெயரில் சமூக ஊடகத்தில்
எந்த ஒரு கணக்கையும் (நேரடியாகவ�ோ
மறைமுகமாகவ�ோ) உருவாக்க வேண்டாம்
என்று கடுமையாக அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
மேலும் BrandSafway நிறுவனம் சார்பாகவ�ோ
மற்றும் /அல்லது BrandSafway நிறுவனத்திற்காக
சமூக ஊடக வழியில் த�ொடர்புக�ொள்வத�ோ
அல்லது பதிவு செய்யவ�ோ வேண்டாம் என்று
அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். நீங்கள் BrandSafway
நிறுவன அல்லது உங்கள் த�ொழிற்பிரிவு
குறித்தான தவறான தகவல்கள் உள்ளிட்ட
எந்த ஒரு பதிவும் சமூக ஊடகத்தில் பார்த்தால்
தயவுசெய்து உங்கள் மேலாளர் அல்லது இணக்க
அலுவலருக்கு தெரிவியுங்கள்.
IV. தனியுரிமை மற்றும் நம்பிக்கைக்குரிய
தகவல்கள்
BrandSafway நிறுவனத்தின் தனியுரிமையான
மற்றும் ரகசிய தகவல்களை பாதுகாக்கும்
ப�ொறுப்பு அனைத்து ஊழியர்கள், அலுவலர்கள்
மற்றும் இயக்குநர்களுக்கு உள்ளது. நிறுவனம்
எந்த உடன்படிக்கையின் மூலமாகவும்
கடுமையான ரகசியகாப்பு கடமைகளில்
கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தால், ஊழியர்கள்,
அலுவலர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள்
அத்தகைய கடுமையான கடமைகளுக்கு
இணக்கமாக நடந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
இக்கடமை எக்காரணத்தினாலும் பணிநீக்கம்
செய்யப்பட்டாலும் நீடிக்கும்.
ரகசியக்காப்பு தகவல்கள் என்பது BrandSafway
நிறுவனம் த�ொடர்பான அனைத்து ப�ொதுவில்
இல்லாத தகவல்களையும் குறிக்கும். அதில்
அடங்குவன அறிவிக்கப்படாத உற்பத்திப்
ப�ொருள், த�ொழில் அல்லது நிதி தகவல்,
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கையகப்படுத்துதல் அல்லது விற்பனை
திட்டங்கள், ப�ோட்டிக்குட்பட்ட நிலைப்பாடு,
வியாபார வியூகங்கள், வாடிக்கையாளர்
தகவல்கள், ப�ொருள் விலை ஆகிய
தகவல்கள் மற்றும் வெளிப்பட்டால் அதனால்
ப�ோட்டியாளர்களால் BrandSafway நிறுவனம்
மற்றும் நமது வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது
ப�ொருள்வழங்குவ�ோர்கள் ஆகிய�ோர்க்கு தீங்கு
விழையும் வாய்ப்பு உடைய பிற ப�ொதுவில்
இல்லாத தகவல்கள்.
தனியுரிமையான தகவல்கள் உள்ளடக்குவன
காப்புரிமை, வணிகக்குறியீட்டு முத்திரை,
பதிப்புரிமை, வணிக ரகசியங்கள் மற்றும்
பிற உணர்வுப்பூர்வமான அல்லது தனிப்பட்ட
த�ொழில்நுட்ப, நிதிசார்ந்த மற்றும் த�ொழில்சார்ந்த
தகவல்கள். அங்கீகாரமில்லாத வெளியீடு அதன்
மீ தான மதிப்பை நம்மிடமிருந்து இழக்கச்
செய்வத�ோடு பிறருக்கு நியாயமற்ற சாதகத்தை
ஏற்படுத்தும்.
தனியுரிமையான மற்றும் ரகசியக்காப்பான
BrandSafway நிறுவனத் தகவல்கள் யாருக்கும்
முறையான அங்கீகாரம் இல்லாமல்
வெளிப்படுத்தப்படக் கூடாது. தனியுரிமையுடைய
மற்றும் ரகசியக்காப்பான ஆவணங்களை
பாதுகாப்பாக வைக்கவும். சாதாரண த�ொழில்
நடவடிக்கைகளின் ப�ோது, ப�ொருள் வழங்குநர்கள்,
வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் ப�ோட்டியாளர்கள்
சில நேரங்களில் அவர்கள் த�ொழிலுக்கு
தனியுரிமையான தகவல்களை உங்களிடம்
பகிரங்கப்படுத்தக் கூடும். இந்த ரகசியங்கள்
மதித்துக் காக்கப்பட வேண்டும்.
ப�ொதுவாக, நமது த�ொழிற் செயற்பாட்டிற்காக
ப�ோட்டியாளர் குறித்த ப�ொதுத் தகவல்களை
சேகரிப்பது மற்றும் பயன்படுத்துவது
ஆகியவை முறையற்றத�ோ சட்டப்புறம்பானத�ோ
அல்ல. ப�ோட்டியாளர்களின் தனியுரிமை
தகவல்களை காக்கும் விதமாக சட்டம் மற்றும்
ஒழுங்குமுறைக்கு ஏற்ற விதத்தில் நெறிசார்ந்து
ப�ோட்டியாளர்களின் தகவல்கள் கட்டாயமாக
சேகரிக்கப்பட வேண்டும். உதாரணமாக,
அவ்விதமான அறிவை இணையதளங்கள்,
விளம்பரங்கள், சிற்றேடுகள் அல்லது
ப�ொது வெளியீடுகள் ஆகிய ப�ொதுவான
மூலங்களிலிருந்து சேகரிக்கலாம். ஆனால்
முன்னாள் பணியமர்த்துநரின் தனியுரிமைத்
தகவல்களை பயன்படுத்துவது அந்த
முன்னாள் பணியமர்த்துநர் ப�ோட்டியாளராக
இருக்கிற பட்சத்திலும் கூட தவறானதாகும்.
BrandSafway நிறுவனம் தமது ப�ோட்டியாளரின்
தனியுரிமை அல்லது ரகசியக்காப்பான
தகவல்களுக்கு மதிப்பளிப்பத�ோடு அத்தகைய
தனியுரிமையான அல்லது ரகசியக்காப்பான
தகவல்களை ஊழியர்கள் காக்க வேண்டும் என்று
எதிர்பார்க்கிறது.
V. திருட்டைத் தடுப்பது
நிறுவனச் ச�ொத்தை சிரத்தையுடன் கையாள்வது
மற்றும் சாதாரண முன்னெச்சரிக்கைகள் மூலம்
BrandSafway நிறுவனச் ச�ொத்துக்களை தவறாகப்
பயன்படுத்துதல் திருடுதல் ஆகியவற்றால்
ஏற்படும் இழப்புகளை குறைக்க வேண்டும்.
வழங்குப�ொருள் மற்றும் வஸ்துக்களை பூட்டி
வைப்பது, சந்தேகத்திற்குரிய நபர்கள் அல்லது
நடவடிக்கைகளை தெரிவிப்பது மற்றும்
அங்கீகாரமற்ற நபர்கள்
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BrandSafway நிறுவனத்தின் பணியாளர் சக்தி பல
கலாச்சாரங்கள், இனக்குழுக்கள், ம�ொழிகள்
மற்றும் வாழ்க்கை முறைகளை பிரதிபலிப்பதாக
இருக்கும். நாம் சேவையளிக்கும் சந்தைகளின்
விஸ்தீரணத்திற்கு இணையான பணியாளர்
சக்தியை நாம் ஏற்படுத்தி, வளர்த்து தக்க
வைக்க நாம் முயல்வத�ோடு ஊழியர்கள்
ஒருவரைய�ொருவர் மதிப்போடு நடத்துகிற
பாகுபாடு காட்டாத வேறுபாட்டின் பலத்தை
தழுவி நிற்கக்கூடிய ஒரு உள்ளேற்கும் தன்மை
க�ொண்ட பணிச்சூழலுக்கான உறுதியை
அளிக்கிற�ோம்.
I. நியாயமான பணியமர்த்தல் வழிமுறைகள்
நாங்கள் வயது, இனக்குழு, தேசிய இனம்,
ஊனம், பாலினம், இனம், மதம், பூர்வீக தேசம்,
திருமண நிலை, பாலினம், ராணுவப் பணி,
முன்னாள் படைவரர்
ீ
தகுதி, அல்லது சட்டத்தால்
பாதுகாப்பளிக்கப்பட்ட பிற அம்சங்களால்
வேறுபாடு காட்டாமல் நாங்கள் பணியமர்த்தல்
மற்றும் பிற த�ொழில் முடிவெடுத்தல்
ஆகியவற்றை செய்கிற�ோம். பணியமர்த்தல்
விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் நாங்கள்
பாகுபாடு காட்டுவதை தடை செய்கிற�ோம்.
கூடுதலாக நாங்கள் பெண்கள், சிறுபான்மையினர்,
ஊனமுற்றோர் மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினர்
ஆகிய�ோரை பணியமர்த்தும் வாய்ப்புகளை
அதிகரிப்பதற்கான சட்டப்பூர்மான உடன்பாடான
நடவடிக்கைகளை எடுக்கிற�ோம்.
II. நேர்மறையான பணிச்சூழல்
நாங்கள் அனைத்து விதமான துன்புறத்தலையும்
தடை செய்கிற�ோம். இது எந்த ஒரு ஊழியரை
ந�ோக்கியும் பாலினம், இனம், இனப்பூர்வீகம்,
பாலியல் ந�ோக்குநிலை, உடல் அல்லது மன
ஊனம், வயது, மதம், ராணுவத்திலிருந்து
ஓய்வுபெற்ற மூத்தவர், தேசிய பூர்வீகம் அல்லது

பிற சட்டப்பூர்வமாக பாதுகாப்பளிக்கப்பட்ட
நிலை த�ொடர்பான எந்த ஒரு தாழ்த்தி
நடத்துதல், அவமதித்தல், சங்கோஜத்தை
ஏற்படுத்துதல் அல்லது மிரட்டுதல் ஆகியவற்றை
உள்ளடக்கியது.
கூடுதலாக BrandSafway நிறுவனச் ச�ொத்துக்களில்
அல்லது BrandSafway நிறுவனத் த�ொழில்களில்
இருக்கிற சமயங்களில் எந்த ஒரு தாக்குதல்,
விர�ோதம் காட்டும் உடல் ரீதியான த�ொடர்பு
அல்லது மிரட்டல், சண்டையிடல், அடாவடியாக
கட்டாயப்படுத்துதல், உடல் ரீதியான தீங்கு
இழைப்பதாக வாய்மொழியாக மிரட்டுவது
அல்லது வன்முறை, அல்லது அதன் தன்மையில்
விர�ோதம், மிரட்டல் மற்றும் மீ றுகிற தன்மை
உடைய பிற எந்த ஒரு நடவடிக்கைகைளிலும்
BrandSafway நிறுவன ஊழியர்கள் ஈடுபடக் கூடாது.
துன்புறுத்தலை நடத்தக்கூடிய அல்லது
அனுமதிக்கக்கூடிய எவரும் பணியிடை நீக்கம்
மற்றும் பணிநீக்கம் வரையிலான அவை
உள்ளடக்கிய அவை மட்டுமே அல்லாத ஒழுங்கு
நடவடிக்கைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள்.
III. பாலியல் துன்புறுத்தல்
BrandSafwayநிறுவனம் த�ொடர்புடைய
எந்த ஒரு ஊழியர�ோ, அலுவலர�ோ,
இயக்குநர�ோ அல்லது எந்த நபர�ோ பாலியல்
துன்புறுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்படாது இருக்கும்
க�ொள்கையில் நாங்கள் கடமையுணர்வோடு
உள்ளோம். பாலியல் துன்புறுத்தல் உள்ளிட்ட
சட்டப்புறம்பான பாகுபடுத்துகிற வழக்கங்கள்
அனைத்தினின்றும் அகன்று மரியாதையை
வளர்க்கிற, சம வாய்ப்புள்ள பணிச்சூழலை
உருவாக்க முயல்கிற�ோம்.
விரும்பத்தகாத பாலியல் செயல்பாடுகள்/
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பாலியல் துன்புறுத்தல், பாலியல் நன்மைக்கு
க�ோரிக்கை வைத்தல், மற்றும் பாலியல் தன்மை
க�ொண்ட வாய்மொழி அல்லது உடல்ரீதியான
நடவடிக்கை மட்டுமல்லாது த�ொழிற்சார்ந்த
சூழலில் பாலியல் ரீதியாக தாக்குதலை
ஏற்படுத்தக்கூடிய வேறு எந்த வடிவிலும்
விதத்திலும் ஆன வெளிப்பாடுகள் ஆகியவற்றை
தடை செய்கிற�ோம். முறையாக பாலியல்
துன்புறத்துல் பிரச்சனையை எழுப்புகிற அல்லது
புகாரை தாக்கல் செய்கிற ஊழியர் மீ தான பதிலடி
நடவடிக்கை கடுமையாக தடை செய்யப்படுகிறது.
ஒரு ரகசியமான புலனாய்வுக்குப் பின், பாலியல்
துன்புறுத்தல் செய்தார் அல்லது பிறர் மீ து
பதிலடி நடத்தினார் என்று கண்டுபிடிக்கப்படுபவர்
பணியிடை நீக்கம் மற்றும் பணிநீக்கம்
வரையிலான அவை உள்ளடக்கிய அவை
மட்டுமே அல்லாத ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளுக்கு
உட்படுத்தப்படுவார்கள்.

IV. முறையற்ற உறவுகள்
ஒப்புதலுள்ள பாலியல் அல்லது காதல் உறவுகள்
அதில் ஈடுபடுபவர்கள் நிர்வாகத்தின் உறுப்பினர்
மற்றும் அவர் அதிகாரம் செலுத்தும் நபர் என்று
இருக்கிற பட்சத்தில் செல்வாக்கை தவறாகப்
பயன்படுத்தும் பிரச்சனைகளை எழுப்புவதாக
உள்ளது. அவ்வாறான ஈடுபாடு உள்ளவர்களுக்கு
அது எதிர்மறையான விளைவுகளை
ஏற்படுத்தவில்லை என்றாலும் கூட அத்தகைய
காதல் உறவுகள் நலன் முரண்பாடுகளை
உருவாக்கும் அல்லது ஈடுபடுவ�ோர் மீ து
நியாயமற்ற முன்னுரிமை அளிப்பதான
குற்றச்சாட்டு்க்களுக்கு பிற ஊழியர்களிடமிருந்து
வருவதற்கு வழிவகுக்கும். அனைத்து
ஊழியர்களும் பணியிடத்தில் பாலியல் அல்லது
காதல் உறவு வைத்துக் க�ொள்வதன் காரணமாக
ஏற்படக்கூடிய எதிர்மறையான பின்விளைவுகளை
அடையாளம் காண வேண்டும். அவ்வாறு
ஈடுபடுவ�ோர் அவ்வாறான உறவை மிகக்
கவனமாக கருத்திற்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாக
ஈடுபடுவ�ோரின் நடவடிக்கைகளால் அல்லது
அவர்களின் உறவு பணியிடத்தில் ஏற்படுத்துகிற
தாக்கத்தால் பிற தரப்பினருக்கு பிரச்சனை
எழுகிறதெனில் அதை அவர்கள் பிற சட்ட
ஒழுங்குமுறைகளால் தடை செய்யப்படாத
நிலையில் மனிதவள பிரதிநிதிகளிடம்
தகவலளிக்க வேண்டும்.
V. பணியிடத்தில் தனியுரிமை:
ஊழியர்கள், அலுவலர்கள் மற்றும்
இயக்குநர்களின் தனிப்பட்ட உரிமைகளை
மதிக்கிற�ோம். ஊழியர்களை ப�ொருத்த தனிப்பட்ட
பதிவுகள், தனிப்பட்டு அடையாளங் காணக்கூடிய
தகவல் மற்றும் பிற தனி தகவல்கள் ஆகியவை
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த�ொழில் நடவடிக்கைகள், சட்டம் அல்லது
உடன்படிக்கை ந�ோக்கத்திற்காக, மட்டுமே தக்க
வைத்துக் க�ொள்ளப்படும். மேலும் அவை சட்டம்
மற்றும் அரசு ஒழுங்காற்று தேவை அல்லது
பயன் இருக்கிற வரை மட்டுமே வைத்துக்
க�ொள்ளப்படும். ஊழியர்கள் பதிவுகளை காணும்
அணுக்கம் த�ொழில் தேவை த�ொடர்பாக
சட்டப்பூர்வமாக உரிமையுள்ள சில BrandSafway
நிறுவன ஊழியர்களுக்கே கட்டுப்படுத்தப்பட்டு
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. BrandSafway
நிறுவனத்திற்கு வெளியில் உள்ள எவருக்கும்
முறையான அங்கீகாரம் இல்லாமல் ஊழியரின்
தனிப்பட்ட தகவல்கள் தரப்பட மாட்டாது.
ஊழியரின் தனியுரிமையை காக்கக் க�ோரும்
அதே நேரத்தில், அலுவலகங்கள், மேசைகள்,
லாக்கர்கள், பைகள் மற்றும் வாகனங்கள்
ஆகியவை உள்ளடங்கிய மேலும் பல
நிறுவனத்தின் ச�ொத்துக்களைப் பயன்படுத்துவதை
சட்டத்திற்கு உட்பட்டு கண்காணிக்கும்
உரிமையை BrandSafway நிறுவனம் தக்க வைத்துக்
க�ொள்கிறது. கூடுதலாக, த�ொழில்நுட்பத்தை
நேர்மையை உறுதி செய்து க�ொள்ளவும், ஏமாற்று
மற்றும் தவறான பயன்பாட்டுக்கு எதிராகவும்,
உரிமையற்றவரின் அணுக்கம் மற்றும்
பயன்பாட்டை கண்டறியவும், பிற த�ொழில்
ந�ோக்கங்களுக்காகவும் BrandSafway நிறுவனத்
த�ொடர்பு சாதனங்கள் மற்றும் கணிப்பொறி
அமைப்புகளான கணிப்பொறி நெட்வொர்க்குகள்,
தகவல் க�ோப்புகள், மின்னஞ்சல், இணைய
பயன்பாடு மற்றும் குரல்அஞ்சல் ஆகியவற்றை
நிறுவனம் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு அணுக்கம்
மற்றும் கண்காணிப்பை செய்யும்.

VI. சங்கங்கள் மற்றும் ஊழியர் பிரதிநிதித்துவம்
கூட்டான பிரதிநிதித்துவங்கள் இருக்கிற ப�ோது
BrandSafway நிறுவனம் அத்தகைய பிரதிநிதித்துவ
நிறுவனங்களுடன் நன்னம்பிக்கை மற்றும்
பரஸ்பர மரியாதை அடிப்படையில் உறவை
வளர்த்துக் க�ொள்ள BrandSafway நிறுவனம்
முயல்கிறது.

சுற்றுச்சூழல்,
ஆர�ோக்கியம் மற்றும்
பாதுகாப்பு

நமது க�ொள்கை ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும்
ஆர�ோக்கியமான பணியிடத்தை நிறுவுவதும்
பராமரிப்பதும் மேலும் சுற்றுச்சூழலில்
ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கத்தை குறைக்கும்விதமாக
நமது த�ொழிலை கையாள்வதும் ஆகும்.
ஊழியர் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்தான
அனைத்து ஒழுங்கமைப்புத் தேவைகளுக்கும்
BrandSafway நிறுவனம் இணக்கமாக இருக்கும்.
ஒவ்வொரு BrandSafway நிறுவனம் ஊழியரிடம்
கீ ழ்காண்பவற்றை எதிர்பார்க்கிற�ோம்:
• நிலைநிறுத்தப்பட்ட எச்சரிக்கைகளையும்
ஒழுங்குமுறைகளையும் அனுசரிக்க
வேண்டும்.
• பணியில் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட காயம்
அல்லது சம்பவம் குறித்து அல்லது
உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழல்
அல்லது பாதுகாப்பு கவலைகளை
உடனடியாக உரிய நிர்வாகத்திடம்
தெரிவிப்பது.
• நமது EH&S க�ொள்கைகள் மற்றும்
கையேடுகளையும் மற்றும் நேரத்திற்கு
நேரம் வழங்கப்படக்கூடிய எச்சரிக்கைகளைப்
படித்துப் புரிந்துக�ொண்டு அதற்கு இணக்கமாக
நடந்து க�ொள்வது..
II. பாதுகாப்பு க�ொள்கைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள்
நமது சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவும், நமது
ஊழியர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பிற
ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் ப�ொதுமக்களின்
உடல்நலத்தை பாதுகாப்பதில் எந்த சமசரமும்
அற்ற கடமையுணர்வுடன் உள்ளோம்.
அனைத்து ஊழியர்களையும் நமது EH&S
நிகழ்வுகளில் பங்கெடுக்கச் செய்யும் நமது
கலாச்சாரம் பாதுகாப்பான நடத்தைகளுக்கும்
தீங்கிழைப்பவற்றை முன்னேற்பாடாக
நீக்குவற்கும் ஒரு ஊக்குவிப்பாக இருக்கும். நமது
நிறுவனம் கீ ழ்காண்பவற்றில் கடமைப்பாட்டோடு
உள்ளது:
• சிறப்பு பயிற்சி, உரிய உபகரணங்கள் மற்றும்

•

•

•

•

•

நிறுவனம் வழிநடத்துகிற செயல்முறைகள்
ஆகியவற்றை வழங்குவதன் மூலம் திறமிக்க
EH&S செயல்திறத்தை உருவாக்குவது.
பாதுகாப்பான உற்பத்தி ப�ொருட்கள் மற்றும்
சேவைகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கு
BrandSafway நிறுவனம் வழங்குவதை
உறுதி செய்வதற்கும், EH&S வெற்றியில்
பங்கு க�ொள்வதற்கும் பாதுகாப்பான பணி
வழக்க முறைகளையும் நடத்தைகளையும்
வலுப்படுத்துவதற்கும் ஊழியர்களுக்கு
அதிகாரமளித்தல்.
நேர்மறையான நடத்தைகளை
வலுப்படுத்துதல் மற்றும் EH&S
குறிக்கோள்கள், லட்சியம் எட்டப்படுவதை
உறுதி செய்து க�ொள்வதற்காக தேவையான
அளவுக்கு தலையிடுதல் ஆகியவை
உட்பட நமது பணியிடங்களையும் மனித
ஆற்றல்களையும் கவனிப்பது.
மற்றும் EH&S செயல்பாட்டுத் திறனை,
முன்னிலை மற்றும் பின்னிலை
குறித்துக்காட்டும் தகவல், ப�ோக்கு
பகுப்பாய்வு, ஊழியர் உள்ளீடு, ஆர�ோக்கியம்
மற்றும் பாதுகாப்பு குழுவின் கருத்துக்கேட்பு
மற்றும் துறை சார்ந்த சிறந்த நடைமுறைகள்
ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி கண்காணிப்பது.
EH&S செயல்பாட்டுத் திறன் விளைவுகள்,
சரிசெய்யும் செயல்கள் மற்றும் தடுப்பு
முறைகள் ஆகியவற்றை ஊழியர்கள்,
வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பிற
பங்குதாரர்களுக்கு ஆகியவர்களுக்கு
தெரிவித்தல்.
துறைசார்ந்த முன்னிலை வகிக்கும்
செயற்திறனை காப்பதற்காக
த�ொடர்ச்சியாக EH&S நிகழ்ச்சிகள் மற்றும்
செயல்திட்டங்களை வளர்ப்பது.

II. பணியிடத்தில் மது மற்றும் ப�ோதை ப�ொருள்
மது மற்றும் ப�ோதை ப�ொருளின் தவறான
அல்லது தவறிய பயன்பாடு, தனிநபர்கள்,
அவர் குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகத்தினருக்கு
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மனித மற்றும் உடல்நலச் செலவினங்கள்
ஏற்படுத்துவதும், பணியிடத்தில் உற்பத்தித்திறன்
குறைபாட்டை ஏற்படுத்துவது, விபத்து,
வருகையின்மை, தாமதம் மற்றும்
சச்சரவுகள் ஆகிய விதங்களில் ஊழியர்கள்
மற்றும் BrandSafway நிறுவனத்தின் மீ து ஒரு
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அக்கறையை
ஏற்படுத்துகிறது.
ப�ொருட்கள் தவறாகப் பயன்படுத்துவது
அல்லாத பாதுகாப்பான பணிச்சூழலை
வழங்குவதற்கு நாங்கள் ஒப்படைப்புணர்வோடு
உள்ளோம். சட்டப்புறம்பான அல்லது
அங்கீகரிப்பில்லாத ப�ோதை மருந்துகள் அல்லது
மது ஆகியவற்றிலிருந்து விலகி, ஊழியர்கள்,
அலுவலர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள் தங்கள்
கடமைகளை திறம்பட செய்யும் நிலையில்
கட்டாயமாக பணிக்கு வர வேண்டும். BrandSafway
வளாகங்களிலும் அல்லது வாடிக்கையாளர்
இடங்களில�ோ ப�ோதை ப�ொருள் அல்லது
மதுவை பயன்படுத்துவது, வைத்திருப்பது
அல்லது விநிய�ோகிப்பது தடை செய்யப்படுகிறது.
சட்டப்புறம்பான நடவடிக்கைகளை BrandSafway
நிறுவன நிர்வாகம் உரிய ஆணையங்களுக்கு
தெரிவிக்கும். ஊழியர்கள், அலுவலர்கள் மற்றும்
இயக்குநர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்துகளும்
அவர்களின் கடமையை திறம்பட ஆற்றுவதில்
தடையாக இல்லாமலும் எவ்விதத்திலும்
பாதிக்காமல் இருப்பதை கட்டாயமாக உறுதி
செய்து க�ொள்ள வேண்டும்.
கூடுதலாக, ஊழியர்கள் அவ்வப்பகுதி சட்டம்
அனுமதிக்கிற பட்சத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட,
அறிவிக்கப்படாத த�ோராயமாக தேர்ந்தெடுத்துச்
செய்யப்படுகிற மது பயன்பாட்டு பரிச�ோதனைக்கு
உட்பட வேண்டப்படலாம். தவறான மற்றும்
சட்டவிர�ோதமான மருந்துகள் அல்லது மது
பயன்படுத்தியிருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டால்,
பணியிடைநீக்கம் மற்றும் பணிநீக்கம்
உட்பட்டு அது மட்டுமே அல்லாத ஒழுங்கு
நடவடிக்கைகளை BrandSafway நிறுவனம்
சுமத்தக்கூடும்.
III. சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பது
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் மேலாண்மைக்கு
ப�ொருந்தக்கூடிய உள்நாட்டு சட்டங்கள்
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் சிறந்த
நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்றபடியாக உற்பத்திப்
ப�ொருட்கள், சேவைகள், ப�ோக்குவரத்து மற்றும்
கழிவு அகற்றும் நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை
செய்வதை உறுதி செய்து க�ொள்வதற்கான
அனைத்து ப�ொருத்தமான நடவடிக்கைகளையும்
எடுக்க நாம் கடமையுணர்வோடு உள்ளோம்.
இதில் உள்ளடங்குவன BrandSafway நிறுவனத்தின்
சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு நிகழ்வுகளை
கையாள்வதற்கு தகுதியான நபர்களை பணிப்பது,
ப�ொருத்தமான தரநிலைகளை உருவாக்குவதற்கு
அரசு மற்றும் நிறுவன குழுக்களுடன்
ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவது, மாசு
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வெளிப்பாடுகளை நிறுத்த அல்லது குறைக்கும்
விதமாக செயற்பாட்டு வசதிகளை நிர்வகிப்பது,
ஊழியர்கள் மற்றும் சமூக குடியிருப்பாளர்களிடம்
த�ொடர்புடைய சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு
சங்கதிகளை தெரிவித்தல், நம்பகத்தன்மை
வாய்ந்த கழிவு அகற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களை
மட்டுமே கையாள்வது, மற்றும் த�ொடர்புடைய
சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை
பின்பற்றி கடைப்பிடிப்பது மற்றும் த�ொடர்புடைய
சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை
பின்பற்றி கடைப்பிடிப்பது. சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்பு த�ொடர்பான அனைத்து சட்டங்கள்
மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை கடைப்பிடிக்க
ஊழியர்கள், அலுவலர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள்
எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்.
சில சட்ட ஆட்சி வரையறைகளில்,
சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கிழைக்கும்
நடவடிக்கைகளுக்கு ப�ொருந்துகிற உறுதியான
தண்டனைகள் இருக்கின்றன. இது ஈடுபடுகிற
BrandSafway நிறுவன மற்றும் அதன்
ஊழியர்களுக்கும் ப�ொருந்தும்.

ப�ொதுமக்களுக்கு
வெளிப்படுத்துதல்

ப�ொருளாதார செயற்பாட்டுத்திறன், ப�ொருள்சார்
உடன்படிக்கைகள், மற்றும் முதலீட்டாளர்கள்,
ஒழுங்கமைப்பாளர்கள், மற்றும் ப�ொதுமக்களுக்கு
முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய பிற தகவல்கள்
ஆகியவை அடங்கிய அதற்குள் அடங்கிவிடாத
பல BrandSafway நிறுவனத் தகவல்கள்
துல்லியமாகவும் த�ொடர்புடைய சட்டம் மற்றும்
ஒழுங்குமுறைகளை கடைப்பிடித்தும் இருப்பதை
உறுதி செய்து க�ொள்வதற்காக, குறிப்பிட்ட
நிலைநாட்டப்பட்ட தடங்களின் வழியாக மட்டுமே
அத்தகைய தகவல்ளின் வெளிப்படுத்துதல்கள்
நடைபெற வேண்டும். அவ்வகையாக செயல்பட
குறிப்பாக அங்கீகரிப்பு அளிக்கப்டாத நிலையில்,
BrandSafway நிறுவன ஊழியர்கள் மற்றும்/அல்லது
மூன்றாம் தரப்பினர் ஆகிய எவருக்கு இந்த
க�ோட்பாடுகள் ப�ொருந்தும�ோ அவர்கள் BrandSafway
நிறுவனத்தின் அலுவல்களை நிறுவன முதலீட்டு
ஆய்வாளர்கள் பதிப்பு ஊடகம் அல்லது பிற
ஊடகத்தின் பிரதிநிதிகள், அரசு அலுவலர்கள்
மற்றும் வெளிப்புற நபர்களிடம் தெரிவிக்க தடை
செய்யப்படுகிறார்கள்.

II. அரசு விசாரணைகள் மற்றும் புலனாய்வுகள்
அரசு மற்றும் அரசு சார்ந்த விசாரணை
ஆணையம் அல்லது அமைப்புகளின்
சட்டப்பூர்வமான தகவல் வேண்டுதல்களுக்கு
அனைத்து ஊழியர்களும் ஒத்துழைப்போடு
இருப்பதே நமது க�ொள்கையாகும். அத்தகைய
அலுவலர்களிடம் உண்மையையும்
நேர்மையையும் கையாள்வத�ோடு அவ்விதமான
விசாரணையை ஊழியர்கள் BrandSafway
நிறுவனத்தின் ப�ொது சட்ட ஆல�ோசகருக்கு
உடனடியாக தெரிவிக்க வேண்டும்.
அரசு அமைப்பிடமிருந்து வரக்கூடிய ஒரு தகவல்
வேண்டுதலுக்கு நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் தகவல்
தர கடமைப்பட்டவர்கள் என்பதை அறியாத
நிலையில் நீங்கள் BrandSafway நிறுவனத்தின்
ப�ொது சட்ட ஆல�ோசகரின் அல்லது சட்டத்
துறையின் வழிகாட்டுதலை க�ோரலாம்.

I. பத்திரிகை விசாரணை, ஊடகத் த�ொடர்பு
மற்றும் முதலீட்டாளர் உறவுகள்
பெருநிறுவனப் பேச்சாளர்கள் அனைத்து
ஊடக விசாரணைகளுக்கும் பதிலளிக்கவும்
ரகசியக்காப்பான மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான
தகவல்களை கவனக்குறைவாக
வெளிப்படுத்துவதை தடுக்கவும் இருக்கிறார்கள்.
ஊழியர்கள் எப்போதுமே நேரடியான ஊடக
விசாரிப்புகளை BrandSafway நிறுவனத்தின்
த�ொலைத�ொடர்பு மற்றும் ப்ராண்டிங் துணை
தலைவருக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும். ஊழியர்கள்
BrandSafway நிறுவனச் சங்கதிகளை எதையும் எந்த
தேசிய அல்லது அவ்வப்பகுதி ஊடகத்திற்கும்
அவ்விதம் செய்யுமாறு அங்கீகரித்தாலன்றி
தெரிவிக்கக்கூடாது.
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தளர்த்தல்கள் &
நிறைவுரை

தளர்வுகள்
இந்த நடத்தை விதியை தளர்த்துவது
என்பது எளிதாக வழங்கப்படுவது இல்லை.
பெருநிறுவன செயல் அதிகாரிகள் அல்லது
இயக்குநர்களுக்கு இயக்குநர்களின் குழுவினால்
மட்டுமே தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டு அது
உடனடியாக யு.எஸ்.செக்யூரிட்டீஸ் மற்றும்
எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிசன், பங்குச் சந்தை
அல்லது பிற த�ொடர்புடைய விதிகள் மற்றும்
ஒழுங்குமுறைகளின் தேவைகளுக்கு ஏற்ற
விதத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும். பிற
ஊழியர்கள் தங்கள் க�ோட்பாட்டுத் தளர்வு
க�ோரிக்கைகளை கடைப்பிடிப்பு அதிகாரியிடம்
சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

நிறைவுரை
முறையான நடத்தை வழக்கம் உள்ளதா
என்பதை மதிப்பீடு செய்வது எளிதானத�ோ
இயந்திரத்தன்மையானத�ோ இல்லை. இந்த
க�ோட்பாடு சில கேள்விகள் எழக்கூடிய அல்லது
தெளிவின்மை இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு
சூழ்நிலைக்கும் பதிலளிப்பதை ந�ோக்கமாக
க�ொண்டது இல்லை. ஒவ்வொரு ஊழியர்,
அலுவலர் மற்றும் இயக்குநரும் அத்தகைய
சூழ்நிலைகளை ஈடுபாட்டுடன் அணுகி, நல்ல
தீர்வுகள் காண்பதை வழக்கப்படு்த்தி விபரங்களை
நன்றாகத் தெரிந்து க�ொண்டு ஐயத்திற்குரிய
எந்த மீ றல்களையும் உடனடியாக தகவல்
தெரிவிக்க வேண்டும். இந்த க�ோட்பாட்டின்
வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றுவதால் மட்டுமே
நேர்மை மற்றும் நெறிசார்ந்த நடத்தைகளால்
நாம் கடினப்பட்டு வென்ற நற்பெயரை, காக்கவும்
வளர்க்கவும் முடியும்.
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