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கிளின் பாக் வரையறுக்கப் பட்ட (தனி) நிறுவனம்
அடிப்படை நெறிமுடைகள்

நான் கீழ் வருமாறு சத்தியப் பிைமாணம் சசய் கிறேன்
1. சதாழிலியலுக்கு அை்ப்பணிப் பு.
1.1

எனது
சேடைக்காலத்தில்
ொன்
என்
ேக
ஊழியர்களுைனும் ,
ெிறுைனத்துைனும் ,சமலதிகாரிகளுைனும் ,ைாடிக்டகயாளர்களுைனும் ,விெ
ிிசயாகஸ்தர்களுைன் செர்டமயாக இருப் சபன்.

1.2

ொன் மிகவும் உயர் தரத்டத ெிடலொை்டுைதை் கு என்றும் முயை் சிப் சபன்,
இதை் கான
காரணிகள் ,நதாழில் நுை்பம்
ஆகியைை் டை
ொன்
டகயால் சைன்.

1.3

ொன் உண்டமயான ஊழியராக என் றும் திகழ எத்தனித்சதன்.

1.4

ொன் எப் நபாழுதும் நதாழிலறிடை உயர்த்திக்நகாள் சைன்.

2. வாடிக்ரகயாளை் றசரவ.
2.1

ொன் என்றும் ைாடிக்டகயாளரின் ைாகனத்திை் கு சிைெ்த,சதடையான
நபாருை்கடள மை்டுசம சிபாரிசு நேய் சைன் .

2.2

உகெ்தநபாருை்கடளயும் சேடைகடளயும் மை்டுசம பயன்படுத்துசைன்.

2.3

ொன்
அடனத்து
ைாடிக்டகயாளர்கடளயும்
இடணத்துக்நகாள் சைன் .

2.4

எங் கள் நபாறுப் பில் ைாகனங் களும் நபாருை்களும் இருக்கும் சபாது
அடத ொன் பாதுகாப் சபன் .

2.5

ொன்
ைாடிக்டகயாளர்களின்
எதிர்பார்ப்டப
சேடைகடளயும் நேய் ய முயை் சிப் சபன்.

சிைெ்த

விை

முடையில்

சமலான

2.6 ைருமானத்டத உயர்ெ்துைதை் காக சதடையை் ை நபாருை்கடள சிபாரிசு
நேய் யமாை்சைன்.
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3. இணங் கல் சதாடை்பான றசரவ.
3.1

ொன் ேகல சதசிய, உள் ளூர் விதிகளுக்கும் அடிபணிசைன்.

3.2

ொன்
இெ்த நதாழில் /சேடையில் ோடலயின்
சைடலகடளயும்
சுமூகமாக ெடைநபறுைதை் கு சைண்டிய ேகல ெிதி ஆைணங் கடளயும் ,
அதிகாரங் கடளயும் நபை் றுக்நகாள் சைன்.

3.3

ஊழியர் பாதுகாப் புத் நதாைர்பு ேை்ைத்திை் கு சமலாக ொன் அைர்கடளப்
பாதுகாப் சபன்.

4. உைிரமயாளை் /றசரவயாளை் சுயமைியாரத.
4.1

ஏடனயசயாரின் மனித உரிடமடய பாதுகாப் சபன்.

4.2

ஒரு சபாதும்
எைருடைய ோதி,நமாழி,இன,மத,அெ்தஸ்து ரீதியில்
எைருக்கும் தனிப் பை்ை முடையிசலா அல் லது நபாதுைான முடையிசலா
சைை் றுடம காை்ைமாை்சைன் .

4.3

ேகல
இன,மத,நமாழி,
ெிைம் ,ேமூக
ெிடலப் பாடு
சைை் றுடம இல் லாது ேகலடரயும் மதிப் சபன்.ஒரு
விைாதங் களிலும் ஈடுபைமாை்சைன்.

4.4

மை் ைைர்களின் அரசியல் ெிடலப் பாடுகடள மதிப் சபன்.

4.5

ொன் என் சேடை ேம் பெ்தமாக என் ேம் பளத்டத தவிர சைறு எெ்த
ென்டமசயா நபசைன் .

4.6

என் சபே்சில் மிகவும் கைனமாக இருப்சபன் .

4.7

என்
உயர் ஊழியர்களுைனும்
மதிப் புைனும் பழகுசைன் .

4.8

ொன் ஒரு சபாதும் என் ஊழியர்கடள எனது சேடைக்காலத்திசலா
அல் லது பின்சபா சைறு ெிறுைனங் களிை் கு நகாண்டு நேல் லமாை்சைன் .

ேக

ஆகியைை் றில்
சபாதும் எெ்த

ஊழியர்களுைனும்

ெை்புைனும்

5. நிறுவனம் சாை்ந்த அை்ப்பணிப் பு.
5.1

ொன் எனது ெிறுைனத்தின் தரத்டத உயர்த்திக் நகாள் ள முயை் சிப் சபன்.

5.2

என் ெிறுைனத்தின்
அளிக்கின்சைன்.

உயர்

தரத்டத

ெிடலொை்டுசைன்

என

உறுதி
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6. சூழல் சாை்ந்த கண்றணாட்டம் .
6.1

எப் சபாதும் கழிடைக் குடைத்து இயை் டக
ஏை் படுத்தாத ைாறு அகை் ை முயல் சைன்.

ைளங் களுக்கு

6.2

ஆபத்தான இரோயனப் நபாருை்கடள பயன்படுத்தமாை்சைன்.

6.3

CEA விதிகளுக்குப் பணிசைன்.

பாதிப் பு

7. இைகசியமானரவ.
7.1

ொன் எனது ெிறுைன ஆைணங் கடள திருெ்தமான முடையில் பதிவு
நேய் சைன்.

7.2

தைைான முடையில் தகைல் கடள சேர்க்க மாை்சைன். அத்துைன்
ெிறுைனத்தின் தகைல் கடள நைளியாை்களுக்கு ைழங் க மாை்சைன்.

7.3

ொன் ஒரு சபாதும் ெிறுைனத்தின்
நைளியில் நோல் ல மாை்சைன்.

7.4

சமை் குறித்து நதாைர்பாக என் முகாடமயாளர்களுக்கு அறிவூை்டுசைன் .

8.

நிறுவனப் சபாருட்களின்
பாதுகாப் பும் .

8.1

ொன் என் ெிறுைனப் நபாருை்கடள எப் சபாதும் பாதுகாப் சபன்.

8.2

ொன் எனது ெிறுைனத்தின் உரிடமகள் யாைை் டையும் இப் சபாதும் ,
சேடை காலத்தின் பின் பும் ஒரு தீடமகளும் ைராத ைாறு பாதுகாப் சபன்.

நதாழில் நுை்ப

சைியான

இரகசியங் கடள

பாவரனயும்

அதன்

9. என் பரழய முதலாளிக்குைிய உறுதி சமாழி.
9.1

என் படழய முதலாளியின் ஊழியர்கடள ொன் இங் கு சேர்த்துக் நகாள் ள
முயலமாை்சைன்.

9.2

எனது சேடைக்காலத்தின் பின்னரும் ொன் சமை் கூறிய அடனத்து உறுதி
நமாழிகடளயும் டகயால் சைன்.

END OF DOCUMENT

