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BrandSafway ടീടം അടംഗങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ ആന്�ോള െീമിന്ന് വൈൈിദ്ധ്ും, എലോ്ത്തരും സോമൂഹിക വൈൈിദ്ധ്ങ്ങന്ളയ്നും 
ഉൾട്ോളളുനതിന്നളള സനദ്തയ്നന്െയ്നും നീതിന്�ോധത്തിന്ന്യ്നും സുംസ് കോരും, സതധ്സന്ധമോയ ഇെ്രോെ്നകൾ 
സും�ന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി്്നളള സൽന്പേര് എനിൈയിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമോനി്്നന്ന. Brand Industrial 
Services, Inc.-ന്ന്യ്നും അതിന്ന് അന്ന�ന്ധ സ്ോ്രനങ്ങളിടലയ്നും (“BrandSafway”) ഒര്ന ജീൈന്ോരടനന നിലയിൽ, 
മറ്ുളളൈർ്ിെയിൽ നമ്്നടെ സൽന്പേര് സൃഷ്ി്്നനതിന്നും അത് നിലനിർത്ത്നനതിന്നും, നീതിയ്നക്തൈ്നും 
എല്ോത്തരും സോമൂഹിക വൈൈിദ്ധ്ങ്ങന്ളയ്നും ഉൾട്ോളളുനതിന് സനദ്ൈ്നമോയ ഒര്ന സുംസ് കോരും 
രൂ്രടപേെ്നത്ത്നനതിന്നും നമ്്നടെ ൈധ്ൈസോയ ന്മഖലയിൽ സോദ്ധ്മോയ ഏറ്ൈ്നും ഉയർന നിലൈോരന്ത്തോത്നകൾ 
ഉയർത്തിപേിെി്്നനതിന്നും ഞങ്ങൾ്ച് നിങ്ങളുടെ ്രിന്്നണ ആൈശധ്മോണ്. 

നോും തോമസി്്നനത്നും ന്ജോലി ടെയ്ുനത്നമോയ ്രരസ്്രര �ന്ധിതമോയത്നും സ്നതോരധ്ൈ്നമോയ ഈ ന്ലോകത്തച്, 
നമ്്നടെ ഉ്രന്ഭോക്തോ്ളുും സഹപ്രൈർത്തകര്നും സമ്നഹങ്ങളുും ൈർദ്ിതമോയി ഉയർന പ്രതീക്ഷകളോണ് ടൈച്ു 
്ര്നലർത്ത്നനത്. ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ും പശദ്ോ്രൂർവ്ും ൈോയി്്നകയ്നും അതിടല ഉള്ളെ്ും മനസ്ിലോ്്നകയ്നും 
നിങ്ങൾ നിർവ്ഹി്്നന എല്ോ ദൗതധ്ങ്ങളില്നും ഈ തത്വങ്ങൾ പ്രന്യോ�ത്തിൽ ൈര്നത്ത്നകയ്നും ടെയ്ുനതിലൂടെ 
ഈ പ്രതീക്ഷകൾ നിറന്ൈറ്ുനതിന് ദയൈോയി ഞങ്ങടള സഹോയി്്നക. നമ്ൾ ഒര്നമിച്ച് പ്രൈർത്തിച്ു ടകോണ്ച് 
നീതിയ്നക്തമോയ ഒര്ന സുംസ്കോരും സൃഷ്ി്്നകയ്നും സതധ്സന്ധതയ്നടെ നമ്്നടെ പ്രശസ്തി ഉയർത്തിപേിെി്്നകയ്നും 
ത്നെർന്ന൦ നമ്ൾ ്ര്നതിയ ഉ്രന്ഭോക്തോ്ടള ന്നെ്നകയ്നും നിലൈിടല ഉ്രന്ഭോക്തോ്ടള നിലനിര്ത്ത്നകയ്നും 
നമ്്നടെ ൈധ്ൈസോയത്തിടല കൂെ്നതൽ ഇഷ്ടപേട് ടതോഴിൽ ദോതോൈോയ്നും എല്ോൈർ്്ന൦ ന്ജോലി ടെയ്ോന്നള്ള 
ഏറ്ൈ്നും മികച് ഇെമോയ്നും നമ്്നടെ കമ്പനിടയ മോറ്ുകയ്നും ടെയ്ോും. 

BrandSafway-യിടല എല്ോ ജീൈന്ോർ്്നും അന്ത ന്്രോടല തടന ഞങ്ങടള പ്രതിനിധീകരിന്ച്്ോൈ്നന മൂനോും 
കക്ഷികൾ്്നും �ോധകമോയ ഞങ്ങളുടെ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ും രൂ്രടപേെ്നത്തിയിരി്്നനത്, നിങ്ങൾ്്നും ഞങ്ങളുടെ 
ആന്�ോള െീമിടല മന്റ്ടതോര്ന ൈധ്ക്തി്്നും നമ്്നടെ സുംസ് കോരും സുംരക്ഷി്്നനതിന്നും സതധ്സന്ധതന്യോടെ കൂട്ോയി 
പ്രൈർത്തി്്നനതിന്നും ശരിയോയ കോരധ്ങ്ങൾ മോപതും സ്നസ്ിരതന്യോടെ ടെയ്ുനതിന്നും സഹോയകമോക്നനതിന് 
ആൈശധ്മോയ മോർഗ്ഗനിർന്ദേശങ്ങൾ നൽക്നനതിന് ന്ൈണ്ിയോണ്. എന്ോണ് ടെന്യ്ണ്ത് അടല്ങ്ിൽ എങ്ങടനയോണ് 
പ്രൈർത്തിന്്ണ്ത് എനച് നിങ്ങൾ്ച് ഉറപേില്ോത്ത ഒര്ന സോഹെരധ്ത്തിലോടണങ്ിന്ലോ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന് 
ലുംഘനും നെനിട്ുടണ്നച് നിങ്ങൾ ൈിശ്വസി്്നന്നടൈങ്ിന്ലോ നിർന്ദേശും ്രോലി്്നനതിന്നളള പ്രശ് നടത്ത്്നറിച്ച് 
ഒര്ന ന്െോദധ്മ്നടണ്ങ്ിന്ലോ, നിങ്ങടള സഹോയി്്നനതിനോയി ഞങ്ങൾ എന്പേോഴ്നും തയ്ോറോടണനച് ദയൈോയി 
മനസ്ിലോ്്നക. ശരിയോയ കോരധ്ും ടെയ്ുനതിനോയി നിങ്ങടള സഹോയി്്നനതിന്നും ്രിന്്നണ നൽക്നനതിന്നും 
ഞങ്ങൾ തയ്ോറോണ്.

ദയൈോയി പ്രതികരി്്നകയ്നും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ്രങ്ിെ്നകയ്നും സോധധ്മോയ ലുംഘനങ്ങൾ 
ഉണ്ോയിട്ുടണ്ങ്ിൽ അൈ റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ുകയ്നും ടെയ്ുക. ത്നറന രീതിയില്നളളത്നും സതധ്സന്ധൈ്നമോയ 
ആശയൈിനിമയും എന്പേോഴ്നും - അ്രൂർവ്മോയി മോപതമല ് - പ്രതീക്ഷി്ടപേെ്നന ഒര്ന ്രശ്ോത്തലത്തിന്ന 
ന്ൈണ്ിയോണ് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ോ�ദ്രോയിരി്്നനത്. നിങ്ങളുടെ സൂപേർവൈസടറന്യോ മോന്നജടരന്യോ 
ഹധ്ൂമൻ റിന്സോഴ് സസ് പ്രതിനിധിന്യന്യോ നിങ്ങൾ യോടതോര്ന മെിയ്നും കൂെോടത സമീ്രി്ണടമനോണ് ഞങ്ങൾ 
ആപ�ഹി്്നനത് . ഇതിന് ്ര്നറന്മ, ലഭധ്മോക്നനിെത്തച്, സതധ്സന്ധതയ്നമോയി �ന്ധടപേട്ച് ഉയര്നന പ്രശ് നങ്ങന്ളോ 
ൈിഷയങ്ങന്ളോ റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ുനതിനോയി ഒര്ന BrandSafway-ന്ഹോട്ച് വലൻ (BrandSafway Hotline) രഹസധ്ോത്മക 
രീതിയ്നും നൽക്നന്നണ്ച്. 

ഞങ്ങളുടെ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ും ൈോയി്ോന്നും മനസ്ിലോ്ോന്നും ൈിനിന്യോ�ിച് സമയത്തിന്നും BrandSafway-
യ്നടെ മൂലധ്ങ്ങന്ളോട് നിങ്ങൾ ്ര്നലർത്ത്നന പ്രതി�ദ്തയ്്നും നമ്്നടെ ൈധ്ൈസോയത്തിൽ ഏറ്ൈ്നമ്നയർന 
നിലൈോരന്ത്തോത്നകൾ ഉയർത്തിപേിെി്്നനതിന്നും നിങ്ങൾ്ച് നദേി. നമ്്നടെ ൈധ്ൈസോയത്തിൽ ഒര്ന െരിപതും 
സൃഷ്ി്്നനതിനോയി നമ്ന്ച് ഒര്നമിച്ച് പ്രൈർത്തി്ോും!  

കാൾ പെപെൻഡൻ
പ്രസിഡന്റ്, െീഫ് എക് സികധ്ൂട്ീവ് ഓഫീസർ
Brand Industrial Services, Inc.   
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ഉള്ളെ് ്രട്ിക  

ആമ്നഖൈ്നും ഉന്ദേശധ്ൈ്നും
എന്ോണ് നിങ്ങളിൽ നിനച് പ്രതീക്ഷി്്നനത്
BrandSafway-യ്നടെ ന്നതൃസ്ോനങ്ങളില്നളളൈരിൽ നിനച് 
എന്ോണ് പ്രതീക്ഷി്്നനത് 
സതധ്സന്ധതയ്നടെ ഉൽ്ണ്്ഠ 
ഉയര്നന്മ്പോൾ എന്്ന സുംഭൈി്്നും 
എങ്ങടന �ിസിനസ് നിർൈഹി്ണും എനതിടന്്നറിച്ച്

നിയമങ്ങൾ, െട്ങ്ങൾ, ൈധ്ൈസ്കൾ എനിൈയ്നടെ ്രോലനും
എങ്ങടനയോണ് ൈിൈരങ്ങൾ റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ുനത് 
കമ്പനിയ്നടെ സ്വത്തച് 

BrandSafwa-യ്നടെ കമ്ധ്ൂണിറ്ി
അന്രീക്ഷൈ്നും ആന്രോ�ധ്ൈ്നും സ്നരക്ഷിതത്വൈ്നും
ട്രോത്നജനങ്ങൾ്ച് ടൈളിടപേെ്നന്ത്തണ് കോരധ്ങ്ങൾ 
ഒഴിൈോ്ല്നകളുും ഉ്രസുംഹോരൈ്നും 

07

17

23
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Brand Industrial Services, Inc-ഉും അതിന്ന് അന്ന�ന്ധ കമ്പനികളുും (“BrandSafway”) സതധ്സന്ധത, നീതി്രൂർണ്ണമോയ ഇെ്രോെ്നകൾ, 

്രരസ്്രര �ഹ്നമോനും, ഞങ്ങൾ ഏർടപേെ്നന എല്ോ ദൗതധ്ങ്ങളില്നും ഉനതമോയ വനതികത എനിൈ കോത്ത്നസൂക്ഷി്ോന് 

പ്രതിജ്ോ�ദ്രോണ്. സതധ്നിഷ്ഠയ്നടെ ഈ ആത്മോൈിടന മ്നറ്നടകപേിെി്്നനതിൽ ഞങ്ങൾട്ോപേും ന്െരോന്നും െട്ങ്ങൾ 

കൃതധ്മോയി ്രോലി്്നകയ്നും എല്ോത്തരും സോമൂഹിക വൈൈിദ്ധ്ങ്ങന്ളയ്നും ഉൾട്ോളളുകയ്നും ടെയ്ുന ഞങ്ങളുടെ സുംസ് 

കോരടത്ത ്രിന്്നണയ്ോന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങന്ളോട് ആൈശധ്ടപേെ്നകയോണ്. 

ഞങ്ങടള്്നറിച്ുളള സൽന്പേര് ഓന്രോ ദിൈസടത്തയ്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രൈർത്തനങ്ങളിലൂടെയ്നും BrandSafway-്ച് ന്ൈണ്ി 
പ്രൈർത്തി്്നന എല്ോൈര്നടെയ്നും സമീ്രനത്തിലൂടെയ്നമോണ് സൃഷ്ി്ടപേെ്നനത്. അതിനോൽ, ഉ്രന്ഭോക്തോ്ളുമോയ്നും 

ൈിതരണ്ോര്നമോയ്നും ട്രോത്നജനങ്ങളുമോയ്നും സഹ ജീൈന്ോര്നമോയ്നും ഉള്ള നമ്്നടെ ഇെട്രെല്നകൾ, എന്പേോഴ്നും 

ൈിമർശനത്തിന് അതീതമോയിരി്ണും. അ്ോരണത്തോൽ ഇൈിടെ ൈിൈരിച്ിരി്്നന തത്വങ്ങൾ, നിങ്ങളുന്െയ്നും BrandSafway-

്ോയി പ്രൈർത്തി്്നന ഓന്രോ ൈധ്ക്തിയ്നന്െയ്നും ൈധ്ക്തിത്വത്തിൽ, അെർത്തി മോറ്ോനോൈോത്ത ൈിധത്തിൽ ആഴത്തിൽ 

്രതിന്യണ്ത് പ്രധോനമോണ്. 

�ിസിനസ് ആൈശധ്കതകളുും ൈോണിജധ് ൈിജയങ്ങൾ വകൈരി്്നനതിന്നള്ള സമ്ർദേങ്ങളുും എന്്ന തടന ആയിര്നനോല്നും, 
നിങ്ങളിൽ നിന്നോ ഏടതങ്ില്നും BrandSafway ജീൈന്ോരിൽ നിന്നോ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി്്ന ന്ൈണ്ി �ിസിനസ് ടെയ്ുന 
മറ്ോരിൽ നിന്നോ BrandSafway-യ്നടെ തോൽ്രരധ്ങ്ങൾ മ്നന്നോട്ു ൈയ്്നനതിൽ ൈധ്ക്തി�തമോയ സതധ്സന്ധതയിൽ 
ൈിട്ുൈീഴ്െ ടെയ്ുടമനച് ഞങ്ങൾ ഒരി്ല്നും പ്രതീക്ഷി്്നനില്. അത്തരത്തില്നളള ഏടതോര്ന ൈിട്ുൈീഴ്െയ്നും 

ആതധ്ന്ികമോയി ഞങ്ങളുടെ ഉത്തമ തോൽപേരധ്ങ്ങടള ദ്നർ�ലമോ്്നകന്യ ഉള്ളളൂ. 

വനതിക്രരമോയ �ിസിനസ്ച് നിർൈഹണൈ്നമോയി �ന്ധടപേട്ച് ന്െോദധ്ങ്ങൾ ഉയരോനിെയ്നള്ള എല്ോത്തരും 

സോഹെരധ്ങ്ങടള്്നറിച്ുും ഈ BrandSafway ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിൽ ്രരോമർശി്്നനിടല്ന്നും ്രരോമർശി്ോൻ കഴിയിടല്ന്നും 

നിങ്ങൾ മനസ്ിലോ്ണടമനച് ഞങ്ങൾ ആപ�ഹി്്നന്ന. മറിച്ച്, ഇൈിടെ ൈിൈരിച്ിരി്്നന തത്വങ്ങൾ ൈിശോലമോയ ൈിഭിന 

സോഹെരധ്ങ്ങളിൽ പ്രോന്യോ�ികമോ്ിത്തീർ്്നനതിന് ഉന്ദേശിച്ുള്ളതോണ്. ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിൽ ്രരോമർശി്ടപേെോത്ത ഒര്ന 
സോഹെരധ്ും ഉണ്ോയോൽ അടല്ങ്ിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ലത്തച് �ോധകമോയ പ്രോന്ദശിക നയങ്ങടള്്നറിച്ച് കൂെ്നതൽ അറിയ്നനതിന്, 

നിങ്ങളുടെ മോന്നജടര, ഹധ്ൂമൻ റിന്സോഴ് സ് പ്രതിനിധിടയ അടല്ങ്ിൽ െീഫ് കുംപ്ലയന്സ് ഓഫീസടറ മോർ�നിർന്ദശത്തിനോയി 
�ന്ധടപേെ്നക. 

ദയൈോയി പശദ്ി്്നക: ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ലോ �ന്ധടപേട് ആശയൈിനിമയങ്ങളിന്ലോ ഒന്നും തടന ഒര്ന ടതോഴിൽ കരോന്റോ 

ടതോഴിൽ കോലയളന്ൈോ രൂ്രടപേെ്നത്ത്നകന്യോ ധ്വനിപേി്്നകന്യോ ടെയ്ുനില്.

ആരാണ് BrandSafway പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ൊലിക്കേണ്ടത്? 

ഈ BrandSafway ട്രര്നമോറ്ച്ട്ും ൈിൈരി്്നനത് BrandSafway-യ്്നും അൈര്നടെ അന്ന�ന്ധ സ്ോ്രനങ്ങൾ്്നും 

അഫിലിന്യറ്ുകൾ്്നും ന്ൈണ്ി പ്രൈർത്തി്്നന എല്ോ ൈധ്ക്തികളുും സ്ോ്രനങ്ങളുും സ്ലന്മോ ്രദൈിന്യോ ഏത്ന തടന 

ആയിര്നനോല്നും ്രോലിന്്ണ് സ്നപ്രധോന തത്വങ്ങളോണ്. ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ും ്രോലിന്്ണ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഓന്രോ ജീൈന്ോര്നന്െയ്നും 

ഉത്തരൈോദിത്തമോണ്. കൺസൾട്ന്റ്നകൾ, ഏജന്റ്നമോർ, ടസയിൽസ് പ്രതിനിധികൾ, ൈിതരണ്ോർ, സ്വതപന് കരോറ്നകോർ 

എനിങ്ങടനയ്നള്ള, BrandSafway-ടയ പ്രതിനിധീകരി്്നന മൂനോും കക്ഷികളുും ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്നും ഞങ്ങളുടെ െട്ങ്ങൾ 

്രോലി്്നന സുംസ് കോരത്തിന്നും അന്നസൃതമോയി സ്വയും പ്രൈർത്തിന്്ണ്ത്നണ്ച്. 
ഇനിപേറയ്നനൈ ഉൾപേടെ, ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ും പ്രന്യോ�ത്തിൽ ൈര്നത്ത്നനതിന്നും നെപേിലോ്്നനതിന്നും BrandSafway-യ്നടെ െീഫ് 

കുംപ്ലയന്സ് ഓഫീസർ്ച് ഉത്തരൈോദിത്തമ്നണ്ച്: 

• ആൈശധ്മോയത്ന ന്്രോടലയ്നും പ്രോന്ദശിക നിയമങ്ങൾ്ന്നസൃതമോയ്നും ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ടറ സ്നസ്ിരമോയ 

നിർവ്ഹണത്തിന്നും ്രോലനത്തിന്നും ന്മൽന്നോട്ും ൈഹി്്നക; 

• ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന് റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ടപേട്ിട്ുളള ലുംഘനങ്ങടള്്നറിച്ച് അന്ന്വഷണും നെത്ത്നകന്യോ ന്മൽന്നോട്ും 

ൈഹി്്നകന്യോ ടെയ്ുക; 

• ട്രര്നമോറ് ദൂഷധ്ങ്ങൾ്ച് എതിന്ര സദേർന്ഭോെിതമോയി പ്രതികരി്്നകയ്നും ഏടതങ്ില്നും തരത്തില്നളള ട്രര്നമോറ് ദൂഷധ്ങ്ങൾ 

ആൈർത്തി്ോതിരി്ോന് നെ്രെികൾ സ്വീകരി്്നകയ്നും ടെയ്ുക; 

• ഏടതങ്ില്നും ട്രര്നമോറ് ദൂഷധ്ൈ്നമോന്യോ ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ടറ ലുംഘനൈ്നമോന്യോ �ന്ധടപേട് പ്രതികരണടമന്നോണും, 

ടതോഴിലിൽനിനച് തോൽ്ോലികമോയി മോറ്ി നിർത്തല്നും ്രിരിച്ു ൈിെല്നും അെ്ും, എനോൽഅതിൽ്രരിമിതടപേെോത്ത, 

സദേർന്ഭോെിതമോയ അച്െ് നെ്രെികൾഉറപേോ്്നകയ്നും നെപേോ്്നകയ്നും ടെയ്ുക; 

ആമ്നഖൈ്നും ഉന്ദേശധ്ൈ്നും
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• ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിൽ ൈിൈക്ഷി്്നന ൈിഷയങ്ങളിൽ ആൈശധ്മോയത്നും അും�ീകോരിച്ിട്ുളളത്നമോയ ്രരിശീലന ്രരി്രോെികൾ 

ഏന്കോ്രിപേിച്ച് നെത്ത്നക; കൂെോടത, 

• BrandSafway ട്രര്നമോറ്ച്ട്ും സും�ന്ധിച്ച് ജീൈന്ോർ്ച് അടല്ങ്ിൽ ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ും �ോധകമോക്നന മൂനോും കക്ഷികൾ്ച്, 

അൈര്നടെ ന്െോദധ്ങ്ങൾ്ച് ഉത്തരും നൽക്നകയ്നും മോർഗ്ഗനിർന്ദേശും നൽക്നകയ്നും ടെയ്ുക. 

BrandSafway പെരുമാറ്റച്ചട്വുടം നയങ്ങളുടം ബാധകമാകുന്ന ഇടങ്ങൾ 

BrandSafway �ിസിനസ്ച് നെത്ത്നന എൈിടെയ്നും BrandSafway ട്രര്നമോറ്ച്ട്ൈ്നും �ോധകമോയ കമ്പനി നയങ്ങളുും നിയമും 

അന്നൈദി്്നനിെന്ത്തോളും �ോധകമോയിരി്്നും. BrandSafway ന്ലോകത്ത്നെനീളും �ിസിനസ്ച് നെത്ത്നനതിനോൽ, ഞങ്ങളുടെ 

പ്രൈർത്തനങ്ങൾ നിരൈധി ൈധ്തധ്സ്ത രോജധ്ങ്ങളുടെയ്നും സർ്ോര്നകളുടെയ്നും ഏജൻസികളുടെയ്നും നിയമങ്ങൾ്്നും 

ൈധ്ൈസ്കൾ്്നും ൈിന്ധയമോയിരി്്നും. 

ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന് ്ര്നറന്മ, ന്ജോലി ടെയ്ുന അടല്ങ്ിൽ ഇെ്രോെ്നകൾ നെത്ത്നന സ്ലടത്ത പ്രോന്ദശിക 

നിയമങ്ങളുും െട്ങ്ങളുും മനസ്ിലോ്ോന്നും അൈ ്രോലി്ോന്നും ഓന്രോ ൈധ്ക്തിയ്്നും ഉത്തരൈോദിത്തമ്നണ്ോയിരി്്നും. 

പ്രോന്ദശിക നിയമങ്ങൾ്ച് ്ര്നറന്മ, നിങ്ങളുടെ പ്രോന്ദശിക �ിസിനസ്നകളുും പ്രൈർത്തനങ്ങളുും ൈിന്ദശ നിയമങ്ങൾ്ച് 
ൈിന്ധയമോന്യ്ോടമന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ിരി്ണും. ഉദോഹരണത്തിന്, BrandSafway-യ്നടെ ആന്�ോള പ്രൈർത്തനങ്ങൾ യ്നഎസ് 

ന്ഫോറിന് കറപ്റ്ച് പ്രോക്െീസ് നിയമത്തിന്നും യ്നടക വപ��റി നിയമത്തിന്നും ൈിന്ധയമോണ്. 

നിങ്ങളുടെ പ്രൈർത്തനങ്ങൾ്ച് �ോധകമോയ നിലൈില്നള്ള നിയമങ്ങടള്്നറിച്ച് നിങ്ങൾ്ച് എടന്ങ്ില്നും ന്െോദധ്ങ്ങളുടണ്ങ്ിൽ, 

നിങ്ങൾ BrandSafway-യ്നടെ െീഫ് കുംപ്ലയന്സ് ഓഫീസറ്നമോന്യോ BrandSafway-യ്നടെ നിയമ ൈക്നപേുമോന്യോ �ന്ധടപേന്െണ്തോണ്. 
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ഞങ്ങളുടെ െട്ങ്ങൾ ്രോലി്്നനത്നും വനതികതയിലൂനിയ്നളള ട്രര്നമോറ്ത്തിന്ന്യ്നും സുംസ് കോരും, ഓന്രോ 

BrandSafway ജീൈന്ോരന്നും BrandSafway ട്രര്നമോറ്ച്ട്ും ശരിയോയി മനസ്ിലോ്്നനതിന്നയ്നും അത് പ്രോന്യോ�ികമോ്ിത്
തീർ്്നനതിന്നയ്നും ആപശയിച്ോണിരി്്നനത്. ഞങ്ങളുടെ സതധ്നിഷ്ഠതടയ്്നറിച്ുളള സൽന്പേർനിലനിർത്ത്നനതില്നും 

നീതി്രൂർണ്ണതയ്നളളത്നും എല്ോത്തരും സോമൂഹിക വൈൈിദ്ധ്ങ്ങന്ളയ്നും ഉൾട്ോളളുകയ്നും ടെയ്ുന ഒര്ന സുംസ് കോരും 

സൃഷ്ി്ോൻ ഞങ്ങടള സഹോയി്്നനതിന്നമ്നളള നിങ്ങളുടെ ്രങ്ിന്ന് പ്രോധോനധ്ും നിങ്ങൾ മനസ്ിലോന്്ണ്ത് ൈളടര പ്രധോനമോണ്. 

ഓന്രോ BrandSafway ജീൈന്ോരിൽ നിന്നും ഇനിപേറയ്നനൈ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷി്്നന്ന: 

I. ഞങ്ങളുടെ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ൈ്നും നയങ്ങളുും മനസ്ിലോ്്നക:

• BrandSafway ട്രര്നമോറ്ച്ട്ും ൈോയി്്നകയ്നും മനസ്ിലോ്്നകയ്നും ്രോലി്്നകയ്നും ടെയ്ുക. 

• വനതികത സും�ന്ധിച്ുളളത്നും െട്ങ്ങളുടെ ്രോലനും സും�ന്ധിച്ുളളത്നമോയ ആൈശധ്മോയ എല്ോ ്രരിശീലന 

്രരി്രോെികളില്നും ്രടങ്െ്ന്്നക. 

• നിങ്ങളുടെ ന്ജോലി, �ിസിനസ്ച് യൂണിറ്ച്, സ്ലും എനിൈയ്ച് നിശ്ിതമോയ നയങ്ങളുും നിയപന്ണങ്ങളുും മനസ്ിലോ്്നക. 

• ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന് ഏടതങ്ില്നും ൈശങ്ങടള്്നറിച്ച് ൈിശദീകരണും ആൈശധ്മോടണങ്ിൽ നിങ്ങളുടെ മോന്നജടര, ഹധ്ൂമന് 

റിന്സോഴ് സ് പ്രതിനിധിടയ അടലങ്്ിൽ BrandSafway െീഫ് കുംപ്ലയൻസ് ഓഫീസടറ �ന്ധടപേെ്നക. 

II. സതധ്നിഷ്ഠതന്യോടെ പ്രൈർത്തി്്നക:   

• നിങ്ങളുടെ പ്രൈർത്തനങ്ങൾ്ച് സതധ്സന്ധമോയ്നും കൃതധ്മോയ്നും ൈിശദീകരണും നൽക്നക. 

• മടറ്ോര്ന ൈധ്ക്തി നിർന്ദേശിച്ോല്നും നിങ്ങളുടെ ൈധ്ക്തി്രരമോയ സതധ്നിഷ്ഠയിൽ ൈിട്ുൈീഴ്െ ടെയ്ര്നത്. മടറ്ോര്ന ൈധ്ക്തിയ്നടെ 

നിർന്ദേശപ്രകോരും പ്രൈർത്തി്്നനത് ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ും ലുംഘി്്നനതിന്നള്ള ഒര്ന നധ്ോയീകരണമടല്നച് ഓർമ്ി്്നക. 

• ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ന്മോ ഏടതങ്ില്നും നിയമന്മോ അടല്ങ്ിൽ ൈധ്ൈസ്ന്യോ ലുംഘി്്നനതിന് മടറ്ോര്ന ൈധ്ക്തിന്യോട് ഒരി്ല്നും 

അഭധ്ർത്ി്ര്നത്. 

• ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ൈ്നും �ോധകമോയ കമ്പനി നയങ്ങളുും നിങ്ങളുടെ ഡിൈിഷന്ന് നിശ്ിത നയങ്ങളുും �ോധകമോയ നിയമങ്ങളുും 

ൈധ്ൈസ്കളുും മനസ്ിലോ്്നകയ്നും അൈ ്രോലി്്നകയ്നും ടെയ്ുക. 

III. പ്രതികരി്്നക: 

• വനതികത, ൈിന്ൈെനും അടല്ങ്ിൽ ന്പദോഹ്രരമോയ പ്രൈർത്തികൾ ത്നെങ്ങിയൈ സും�ന്ധിച് സതധ്നിഷ്ഠയ്നമോയി 
�ന്ധടപേട് ൈിഷയങ്ങന്ളോ ന്െോദധ്ങ്ങന്ളോ ഉയർത്ത്നനതിന്നും യഥോസമയും ഉനയി്്നനതിന്നും, ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന്യ്നും 

മറ്ച് �ോധകമോയ നിയമങ്ങളുന്െയ്നും െട്ങ്ങളുന്െയ്നും ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളുന്െയ്നും സുംശയി്ടപേെ്നന ലുംഘനങ്ങളുും 

റിന്പേോർട്ുടെയ്ുനതിന്നും BrandSafway ജീൈന്ോടര ശക്തമോയി ന്പ്രോത്ോഹിപേി്്നന്ന. 
• BrandSafway ഇനിപേറയ്നനൈർ്ച് എതിന്ര പ്രതികോര്രരമോയ പ്രൈർത്തികൾ ്രൂർണ്ണമോയ്നും തെഞ്ിരി്്നന്ന
• സതധ്നിഷ്ഠയ്നമോയി �ന്ധടപേട് ഒര്ന ൈിഷയും ഉനയി്്നകന്യോ അതിന് ്രരിഹോരും കോണ്നനതിനോയി സഹോയി്്നകന്യോ 

ടെയ്ുനൈർ്ച്. ഒര്ന ഉൽ്ണ്്ഠ ഉനയിച് ന്ശഷും നിങ്ങൾട്തിടര പ്രതികോര നെ്രെികൾവകട്ോടണ്ന്നോ 

നധ്ോയരഹിതമോയി ട്രര്നമോറിടയന്നോ നിങ്ങൾ്ച് ന്തോന്നകയോടണങ്ിൽമന്റ്ത് സതധ്സന്ധതയ്നടെ പ്രശ്നൈ്നും ന്്രോടല 

തടന ഇത്നും നിങ്ങൾറിന്പേോർട്ച് ടെയ്ുടമനച് പ്രതീക്ഷി്ടപേെ്നന്ന. പ്രതികോര്രരമോയ പ്രൈർത്തിയിന്ലർടപേെ്നനത്, ക്നറ്ും 

ടെയ്ുന ൈധ്ക്തിടയ ന്ജോലിയിൽ നിനച് തോൽ്ോലികമോയി നീ്്നനത്നും ്രിരിച്ു ൈിെ്നനത്നും ഉൾടപേടെയ്നള്ളൈയോടണങ്ില്നും 

അതിൽ്രരിമിതടപേെോത്ത അച്െ് നെ്രെികൾ്ച് ൈിന്ധയമോ്ിന്യ്ോും. 

• സതധ്നിഷ്ഠയ്നമോയി �ന്ധടപേട് ൈിഷയും ഉനയി്്നനതിന് നിങ്ങൾ്ച് നിരൈധി രീതികൾ 

• ഉ്രന്യോ�ി്ോൈ്നനതോണ് സോഹെരധ്ത്തിന് അന്നന്യോജധ്മോയത്നും ഉ്രന്യോ�ി്്നനതിന് നിങ്ങൾ്ച് ഏറ്ൈ്നും 

അനോയോസമോയത്നമോയ മോദ്ധ്മൈ്നും ഭോഷയ്നും ഉ്രന്യോ�ിന്്ണ്തോണ്. ഭൂരിഭോ�ും അൈസരങ്ങളില്നും നിങ്ങൾ്ച് ന്നടര 

മ്നകളില്നളള സൂപേർവൈസർ്ച് അടലങ്്ിൽ മോന്നജർ്ച് അടല്ങ്ിൽ ഹധ്ൂമൻ റിന്സോഴ് സ് പ്രതിനിധി്ച്, സതധ്നിഷ്ഠയ്നമോയി 
�ന്ധടപേട് ഒര്ന ൈിഷയും വകകോരധ്ും ടെയ്ുനതിന്നും ്രരിഹരി്ോന്നും കഴിയ്നടമങ്ില്നും, ഇൈ മോപതമല ്നിങ്ങൾ്ച് 
മ്നൻ്രില്നളള മോർഗ്ഗങ്ങൾ. മറ്ച് റിന്പേോർട്ിുംഗ് ന്പസോതസ്ുകളിൽ അെ്നത്ത തലത്തില്നളള മോന്നജ് ടമന്റ്, കമ്പനി ഓഡിറ്ർമോർ, െീഫ് 

കുംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ, ഞങ്ങളുടെ ന്�ോർഡിടല ഡയറക്െർമോർ അടല്ങ്ിൽ ഞങ്ങളുടെ എത്തിക് സ് ന്്രോയിന്റ് ന്ഹോട്ച് വലൻ 

(EthicsPoint Hotline) എനിൈ ഉൾടപേെ്നന്ന. എത്തിക് സ് ന്്രോയിന്റ് ന്ഹോട്ച് വലൻ ഉ്രന്യോ�ിച്ച് ഒര്ന റിന്പേോർട്ച് എങ്ങടന ഫയൽ 

ടെയ്ോടമനതിടന്്നറിച്ുള്ള ൈിൈരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ന്ജോലിസ്ലത്തച് കോണോും. 

നിങ്ങളിൽ നിനച് എന്ോണ് 
പ്രതീക്ഷി്്നനത് 
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• നിങ്ങളുടെ രഹസധ്ോത്മകതടയ ഞങ്ങൾ മോനി്്നനതോണ്. കൂെോടത, നിങ്ങൾ നൽക്നന ൈിൈരങ്ങളിന്ല്ച് 

• പ്രോ്രധ്ത ലഭി്്നനത്, സതധ്നിഷ്ഠയ്നമോയി �ന്ധടപേട് ൈിഷയടത്ത്്നറിച്ച് അന്ന്വഷി്്നനതിന്നും ്രരിഹരി്്നനതിന്നും ആൈശധ്മോയ 

ആളുകൾ്ച് മോപതമോയിരി്്നും. ആൈശധ്മോയിെന്ത്തോളും ഒഴിടക, നിങ്ങളുടെ തിരിച്റിയൽ ൈിൈരങ്ങന്ളോ ൈധ്ക്തി�ത ൈിശദോുംശങ്ങന്ളോ 

റിന്പേോർട്ച് അന്ന്വഷി്്നനതിനോയി അധികോരടപേെ്നത്തിയിട്ുളള ഉന്ദധ്ോ�സ്ർ്ച് ഒഴിച്ച് മറ്ോർ്്നും ടൈളിടപേെ്നത്തില.് 

• ലഭധ്മോയിെത്ത്നും നിയമും അന്നൈദി്്നകയ്നും ടെയ്ുന സ്ലത്തച്, നിങ്ങൾ്ച് 

• EthicsPoint Hotline-ലൂടെ സമ്പൂർണ്ണമോയ്നും അജ്ോതമോയ ഒര്ന റിന്പേോർട്ച് തയ്ോറോ്ോൈ്നനതോണ്. എനോൽ, ഇത് റിന്പേോർട്ിടന്്നറിച്ച് 

അന്ന്വഷണും നെത്ത്നനത് ഞങ്ങൾ്ച് കൂെ്നതൽ ൈിഷമകരമോ്ിത്തീർ്്നും. നിങ്ങളുടെ റിന്പേോർട്ച് 

• അജ്ോതമോ്ിയ നിലയിലോയിരി്്നകയ്നും നിങ്ങളുമോയി �ന്ധടപേെ്നനതിന്നള്ള ൈിശദോുംശങ്ങൾ നിങ്ങൾ നൽകോതിരി്്നകയ്നും 

ടെയ തോൽ അന്ന്വഷണത്തിന്ന് സ്ിതിടയ്്നറിച്ച് നിങ്ങൾ്ച് ൈിൈരങ്ങൾ നൽകോന് ഞങ്ങൾ്ച് കഴിയില്. സതധ്നിഷ്ഠയ്നമോയി 

�ന്ധടപേട് ൈിഷയടത്ത്്നറിച്ച് അജ്ോത റിന്പേോർട്ിുംഗ് നെത്ത്നനത് സും�ന്ധിച് നിയമങ്ങൾ നിരൈധി രോജധ്ങ്ങളിൽ ൈധ്തധ്സ്തമോണ്. 

ഉദോഹരണത്തിന്, നിരൈധി രോജധ്ങ്ങളുും (പ്രോഥമികമോയി യൂന്റോ്രധ്ൻ യൂണിയനിൽ) അജ്ോതമോയ നിലയിൽ റിന്പേോർട്ിുംഗ് നെത്ത്നനത് 

നിന്രോധി്്നകന്യോ സോമ്പത്തിക്രരും, അ്ൗണ്ിുംഗ്, �ോങ്ിുംഗ്, അഴിമതി-ൈിര്നദ്ത എനിൈയ്്നള്ള ആന്രിക നിയപന്ണങ്ങളുടെ 

ലുംഘനങ്ങളിന്ല്ച് മോപതമോയി അജ്ോത റിന്പേോർട്ിുംഗ് ്രരിമിതടപേെ്നത്ത്നകന്യോ ടെയതിട്ുണ്ച്. 

• ന്�ോധ്രൂർവ്ും ൈധ്ോജമോയ ഒര്ന ആന്രോ്രണും ഉനയി്്നകന്യോ ൈധ്ോജ ൈിൈരങ്ങൾ നൽക്നകന്യോ ടെയ്ുനത് നിങ്ങടള ന്ജോലിയിൽ നിനച് 

തോൽ്ോലികമോയി നീ്ും ടെയ്ുനത്നും ്രിരിച്ു ൈിെ്നനത്നും ഒപേും/അടല്ങ്ിൽ �ോധകമോയ നിയമപ്രകോരും പകിമിനൽ ഒപേും/അടല്ങ്ിൽ 

സിൈിൽ നെ്രെികൾ സ്വീകരി്്നനത്നും ൈടരയ്നളളത് ഉൾടപേടെ, എനോൽ അതിൽ മോപതും ്രരിമിതടപേെോടതയ്നളള, അച്െ് നെ്രെികൾ്ച് 

കോരണമോയിത്തീർന്ന്ോൈ്നനതോണ്. 
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െ ട്ങ്ങൾ ്രോലി്്നന ഒര്ന സുംസ് കോരും സൃഷ്ി്്നനത്നും സതധ്നിഷ്ഠയ്നടെ ആത്മോൈിടന മ്നറ്നടകപേിെി്്നനത്നും BrandSafway-യ്നടെ 

ന്നതൃസ്ോനത്ത്നളള ഓന്രോ ൈധ്ക്തിയ്നന്െയ്നും പ്രധോന ഉത്തരൈോദിത്തങ്ങളോണ്. മോതൃകയോ്്നനതിന്നും വനതികതയ്നടെ ഉനതമോയ 

നിലൈോരങ്ങൾഉയർത്തിപേിെി്്നനതിന്നും BrandSafway -യിൽ ന്നതൃനിരയിൽഉള്ള എല്ോൈടരയ്നും ഞങ്ങൾ്ച് ആപശയിന്്ണ്ത്നണ്ച്. 
നിങ്ങൾ ഒര്ന ഓഫീസന്റോ ഡയറക്െന്റോ സൂപേർവൈസന്റോ അടല്ങ്ിൽ ഒര്ന ടെറിയ െീമിന്ന് മോന്നജന്രോ ആര്നമോയിന്്ോടട്, 

BrandSafway-യിൽ ന്നതൃ സ്ോനും ൈഹി്്നന ഓന്രോ ൈധ്ക്തിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഇനിപേറയ്നനൈ പ്രതീക്ഷി്്നന്നണ്ച്: 

I. മോതൃക കോട്ി ന്നതൃത്വും നൽക്നക 

• സതധ്നിഷ്ഠന്യോടെ പ്രൈർത്തി്്നകടയനത്നും ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾ്്നും ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ്്നും 

നിയമത്തിന്നും അന്നസൃതമോയി പ്രൈർത്തി്്നകടയനത്നും ടകോണ്ച് എന്ോണ് അർത്മോ്്നനടതനച് നിങ്ങളുടെ 

പ്രൈർത്തനങ്ങളിലൂടെയ്നും ട്രര്നമോറ്ത്തിലൂടെയ്നും കോണിച്ു ടകോെ്ന്്നക. 

• കീഴ്നന്ദധ്ോ�സ്ര്നടെ ൈിലയിര്നത്തലിൽ െട്ങ്ങളുടെ ്രോലനൈ്നും സതധ്നിഷ്ഠയ്നും ്രരി�ണി്്നക; കൂെോടത, 

• �ിസിനസ്ിൽ ലോഭും ഉണ്ോ്്നനതിനോയി സതധ്നിഷ്ഠയ്നടെ അന്:സത്തയിൽ അന്നരജ്നും കോണി്്നനിടല്നച് അടല്ങ്ിൽ 

ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന്ന്യോ ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളുടെന്യോ നിയമത്തിന്ന്ന്യോ ്രോലനത്തിൽ ൈിട്ുൈീഴ്െ ടെയ്ുനിടല്നച് 

ഉറപേോ്്നക.

II. െട്ങ്ങൾ ്രോലി്്നനതിന് ന്പ്രോൽസോഹനും നൽക്നക. 

• ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന് ലുംഘനും �്നര്നതര സ്വഭോൈന്ത്തോടെ കോണ്നകയ്നും പ്രതികോര നെ്രെികൾ ഭയ്ോടത സ്വന്ും 

പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രകെിപേി്്നനതിന് ജീൈന്ോടര ന്പ്രോൽസോഹിപേി്്നകയ്നും ടെയ്ുന ഒര്ന അന്രീക്ഷും സൃഷ്ി്്നക; 

• സതധ്നിഷ്ഠ സും�ന്ധിച് ൈിഷയും സും�ന്ധിച്ച് ജീൈന്ോര്നമോയി ഒര്ന സജീൈമോയി ആശയൈിനിമയും ത്നെർന്ന 
ടകോണ്ിരി്്നക; കൂെോടത, 

• ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന്യ്നും ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളുടെയ്നും ്രോലനും സും�ന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ്്നളള പ്രതീക്ഷകടള്്നറിച്ുും അൈ 

നെപേിൽ ൈര്നത്ത്നന്മ്പോൾ അൈയില്നണ്ോക്നന മോറ്ങ്ങടള്്നറിച്ുും ജീൈന്ോര്നമോയി സുംസോരി്്നക. 

III. ജീൈന്ോര്നടെ പ്രശ്നങ്ങന്ളോട് പ്രതികരി്്നക 

• ജീൈന്ോര്നടെ പ്രശ്നങ്ങടള ആദരന്ൈോടെ ്രരി�ണി്്നക. അൈ �ൗരൈന്ത്തോടെ ്രരി�ണി്്നകയ്നും രഹസധ്സ്വഭോൈും 

നിലനിർത്തിട്ോണ്്ന തടന യഥോസമയും അൈ വകകോരധ്ും ടെയ്ുകയ്നും ടെയ്ുക. 

• ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന്യ്നും ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളുന്െയ്നും അടല്ങ്ിൽ നിയമത്തിന്ന്റയ്നും ലുംഘനങ്ങൾ യഥോസമയും റിന്പേോർട്ച് 
ടെയ്ുനതിന് ജീൈന്ോടര ന്പ്രോത്ോഹിപേി്്നക. 

• ഒര്ന ജീൈന്ോരൻ കൃതധ്മോയ ൈിധത്തിൽ റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ുനിടല്ങ്ിൽ, െട്ലുംഘനും ഉണ്ോയതോയി ൈിൈരും ലഭി്്നന 

ന്നതൃത്വ നിരയില്നളളൈർ തടന അൈ ശരിയോയി റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ടപേെ്നന്നടൈനച് ഉറപേോന്്ണ്ത്നണ്ച്. 

• അും�ീകരി്ടപേട്ിട്ുളള ഒര്ന അച്െ് നെ്രെി സ്വീകരി്്നക; അന്ന്വഷണും ്രൂർത്തിയോയതിന് ന്ശഷും. 

IV. ഉത്തരൈോദിത്തമ്നള്ളൈരോയിരി്്നക 

• BrandSafway-യ്നടെ നയങ്ങൾ ഉയർത്തിപേിെി്്നനതില്നും വനതിക്രരമോയ ഇെ്രോെ്നകൾ ന്പ്രോൽസോഹിപേി്്നനതില്നും 

BrandSafway-യിൽ ന്നതൃ നിരയില്നളളൈർ ഒര്ന പ്രധോന ്രങ്ച് ൈഹി്്നന്ന. െില രോജധ്ങ്ങളിൽ, ന്നതൃ നിരയില്നളളൈര്നടെ 

നിർന്ദേശപ്രകോരും ജീൈന്ോർ ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന്ന്യോ ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളുടെന്യോ നിയമത്തിന്ന്ന്യോ ലുംഘനങ്ങൾ 

നെത്ത്നന്നടൈങ്ിൽ, BrandSafway ന്നതൃ നിരയില്നളളൈടര ഉത്തരൈോദികളോ്ിന്യ്ോും. 

BrandSafway-യിൽ 
ന്നതൃസ്ോനങ്ങളില്നളളൈരിൽ 

നിനച് എന്ോണ് പ്രതീക്ഷി്്നനത് 
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I. അന്ന്വഷണങ്ങൾ
• ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന് ലുംഘനങ്ങൾ ഉൾടപേടെ, സതധ്നിഷ്ഠയ്നമോയി �ന്ധടപേട്ച് റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ടപേെ്നന എല്ോ 

പ്രശ്നങ്ങടള്്നറിച്ുും യഥോസമയും അന്ന്വഷണും നെത്ത്നനതിന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ോ�ദ്രോണ്. നീതി്രൂർവ്ൈ്നും 

ൈിജയകരൈ്നമോയ അന്ന്വഷണും നെത്ത്നനതിനോയി, അത്നമോയി �ന്ധടപേട് എല്ോൈര്നടെയ്നും സഹകരണൈ്നും രഹസധ് 

സ്വഭോൈൈ്നും ആൈശധ്മോണ്. നിങ്ങൾ ഒര്ന അന്ന്വഷണത്തിന്ന് ഭോ�മോടണങ്ിന്ലോ ഒര്ന അന്ന്വഷണൈ്നമോയി �ന്ധടപേട്ച് നിങ്ങൾ 

ന്െോദധ്ും ടെയ്ടപേട്ു ടകോണ്ിരി്്നകയോടണങ്ിന്ലോ, നിങ്ങളുടെ സതധ്സന്ധത, സതധ്നിഷ്ഠ, രഹസധ്ോത്മകത സൂക്ഷി്ൽ 

എനിൈയ്ോയി നിങ്ങളിൽ ൈിശ്വോസമർപേി്്നനതിന് ഞങ്ങൾ്ച് കഴിന്യണ്ത്നണ്ച്. 

• െീഫ് കുംപ്ലയൻസ് ഓഫീസറ്നടെ ്രങ്ച് - സതധ്നിഷ്ഠയ്നമോയി �ന്ധടപേട് പ്രശ്നങ്ങൾ അന്ന്വഷി്്നനതിന്നള്ള ഉത്തരൈോദിത്തും 

കുംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ്ോണ്; ഒപേും അന്ന്വഷണത്തിന്ന് ഭോ�ങ്ങളിന്ല്ച് മറ്ുള്ളൈടര നിയ്നക്തമോ്ിന്യ്ോൈ്നനത്നമോണ്. 

അന്ന്വഷണൈ്നമോയി �ന്ധടപേട് ൈിൈരങ്ങൾ രഹസധ് സ്വഭോൈന്ത്തോടെ നെ്്നനതോണ്. നിയമപ്രകോരും ആൈശധ്മ്നണ്ോക്നന്മ്പോൾ, 

BrandSafway-യ്നടെ നിയന്മോ്രന്ദശ സുംഘത്തിന്ന് ഉ്രന്ദശപ്രകോരും അടല്ങ്ിൽ മറ്ു ൈിധത്തിൽ അന്നയ്നക്തമോയ രീതിയിൽ, 

അന്ന്വഷണത്തിന് കീഴില്നളള കോരധ്ങ്ങൾ െീഫ് കുംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ �ോഹധ് അധികൃതർന്്ോ അത്തരും ൈിൈരങ്ങൾ 

ആൈശധ്മ്നള്ള BrandSafway-യ്്നള്ളിടല മറ്ുള്ളൈർന്്ോ ഇ്ോരധ്ും റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ുകയ്നും പ്രസക്തമോയ ൈിൈരങ്ങൾ 

നൽക്നകയ്നും ടെയ ന്ത്ോും. നെന്ന ടകോണ്ിരി്്നന അന്ന്വഷണത്തിന്ന് സ്ിതിയ്നും �ോധകമോയ സുംഭൈ�തികളുും ഡയറക്െർ 

ന്�ോർഡിന്ന് ഓഡിറ്ച് കമ്ിറ്ി്ച് െീഫ് കുംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ ്രതിൈോയി റിന്പേോർട്ച് ടെന്യ്ണ്ത് ആൈശധ്മോണ്. 

• ഞങ്ങളുടെ ജീൈന്ോര്നടെ ്രങ്ച് - ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ും ഫലപ്രദമോയി നെപേിലോ്്നനതിന് ജീൈന്ോര്നടെ സഹകരണൈ്നും 

അന്ന്വഷണത്തിന്ന് രഹസധ് സ്വഭോൈൈ്നും അതധ്ന്ോന്്രക്ഷിതമോണ്. സതധ്നിഷ്ഠയ്നമോയി �ന്ധടപേട്ുളള പ്രശ്നും സും�ന്ധിച് 

ഏടതങ്ില്നും അന്ന്വഷണത്തിൽ എല്ോ ജീൈന്ോര്നും സഹകരി്്നടമന്നും അന്ന്വഷണത്തിന്ന് രഹസധ് സ്വഭോൈും 

കോത്ത്നസൂക്ഷി്്നടമന്നും പ്രതീക്ഷി്ടപേെ്നന്ന. 

II. ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ും ലുംഘി്്നനതിന്നള്ള ്രിഴകൾ 

ഞങ്ങൾ ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ടത്ത ൈളടര �ൗരൈമോയിട്ോണ് കോണ്നനത്. ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന് ലുംഘനും പ്രോന്ദശിക 

നിയമത്തിന് ൈിന്ധയമോയി, നിങ്ങടള ന്ജോലിയിൽ നിനച് തോൽ്ോലികമോയി നീ്ും ടെയ്ുനത്നും ്രിരിച്ു ൈിെ്നനത്നും ഒപേും/

അടല്ങ്ിൽ �ോധകമോയ നിയമപ്രകോരും പകിമിനൽ ഒപേും/അടല്ങ്ിൽ സിൈിൽ നെ്രെികൾ സ്വീകരി്്നനത്നും ൈടരയ്നളളത് 

ഉൾടപേടെ, എനോൽ അതിൽ മോപതും ്രരിമിതടപേെോടതയ്നളള, അച്െ് നെ്രെികൾ്ച് കോരണമോയിത്തീർന്ന്ോൈ്നനതോണ്. 

അന്നന്യോജധ്മോയ സ്ലങ്ങളില്നും സോഹെരധ്ങ്ങളില്നും ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന് ലുംഘനും, അന്ന്വഷണത്തിന് ന്ൈണ്ിന്യോ 

ന്കോെതി ൈധ്ൈഹോരത്തിനോന്യോ നഷ്്രരിഹോരത്തിനോന്യോ �ന്ധടപേട് അധികോരികൾ്ച് റഫർ ടെയ്ോും. പ്രോന്ദശിക നിയമത്തിന് 

ൈിന്ധയമോയി, ഇനി ്രറയ്നനത്ന ന്്രോടലയ്നള്ള ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന് ലുംഘനത്തിന്, BrandSafway ജീൈന്ോര്നും അച്െ് 

നെ്രെികൾ്ച് ൈിന്ധയമോന്യ്ോും: 

• ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന് ലുംഘനത്തിന് സമ്തും നൽക്നകന്യോ അതിൽ ്രങ്ോളിയോയിത്തീര്നകന്യോ ടെയ്ുക; 

• അന്ന്വഷണ കോലയളൈിൽ ൈിൈരങ്ങൾ ന്�ോധ്രൂർവ്ും തെഞ്്നൈയ്്നകന്യോ ടതറ്ോയ അടല്ങ്ിൽ ടതറ്ിദ്ോരണോജനകമോയ 

ൈിൈരങ്ങൾ നൽക്നകന്യോ ടെയ്ുക; 

• കീഴ്നന്ദേയേോ�സ്ർ്ച് ന്മൽ ന്ൈണ്പത ന്മൽന്നോട്ും ൈഹി്്നനതിൽ ്രരോജയടപേെ്നനതിന്ന് ഫലമോയ്നണ്ോക്നന ട്രര്നമോറ്ച്ട് 

ലുംഘനങ്ങൾ; കൂെോടത
• സതധ്നിഷ്ഠ സും�ന്ധിച് ൈിഷയും ഉനയി്്നന ഒരോൾട്തിരോയി പ്രതികോര്രരമോയ പ്രൈർത്തികൾ അടല്ങ്ിൽ ്രകരും ൈീട്ൽ. 

 സതധ്നിഷ്ഠയ്നമോയി �ന്ധടപേട് 
ഒര്ന പ്രശ്നും ഉയര്നന്മ്പോൾ 
എന്ോണ് സുംഭൈി്്നക? 
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ഒര്ന കമ്പനി എന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ആരോടണനതിന്ന് ഒര്ന സ്നപ്രധോന പ്രതിഫലനമോണ് ഞങ്ങൾ �ിസിനസ്ച് നെത്ത്നന ൈിധും. 

BrandSafway-യ്നടെ ഉ്രന്ഭോക്തോ്ളുമോയ്നും സവപ്ലയർമോര്നമോയ്നും ൈി്രണിയിൽ മൽസരി്്നനൈര്നമോയ്നും ജീൈന്ോര്നമോയ്നും 

നോും എന്പേോഴ്നും സതധ്സന്ധതന്യോെ്നും നീതി്രൂർണ്ണതന്യോെ്നും സതധ്നിഷ്ഠന്യോെ്നും കൂെി ഇെട്രന്െണ്തോണ്. BrandSafway-യ്നടെ 

ഒര്ന പ്രതിനിധിയോയി പ്രൈർത്തി്്നന്മ്പോൾ മറ്ുള്ളൈടര മ്നതടലെ്ന്്നനതിനോയി കൗശലും, ൈസ്ത്നതകൾ മറച്ുടൈ്ൽ, 

പ്രന്തധ്കോൈകോശ ൈിൈരങ്ങൾ ദ്നര്ന്രന്യോ�ും ടെയ്ൽ, ൈസ്ത്നതകൾ ടതറ്ോയി നൽകൽ അടല്ങ്ിൽ നീതിയ്നക്തമല്ോത്ത 

മന്റ്ടതങ്ില്നും ഇെട്രെൽ ഉ്രന്യോ�ി്ര്നത്.   

I. സോമൂഹിക ഉത്തരൈോദിത്തും 

ഒര്ന നല് ന്കോർപേന്ററ്ച് ്രൗരടനന നിലയിൽ BrandSafway അതിന്ന് ്രങ്ിൽ ൈിശ്വസി്്നകയ്നും അെിസ്ോന മന്നഷധ്ോൈകോശങ്ങളുടെ 

സുംരക്ഷണത്തിന്നളള ്രിന്്നണ പ്രഖധ്ോ്രി്്നകയ്നും നിയമൈിര്നദ്മോയ ൈിന്ൈെനൈ്നും മന്നഷധ്്െത്ത്നും ഉൾടപേടെയ്നള്ള 

മന്നഷധ്ോൈകോശങ്ങൾ ദ്നര്ന്രന്യോ�ും ടെയ്ുന �ിസിനസ്ച് രീതികൾ ഒഴിൈോ്ോന്നള്ള പ്രതിജ്ോ�ദ്തയ്നും പ്രകെിപേി്്നകയ്നും 

ടെയ്ുന്ന. ജീൈന്ോര്നടെ ന്ക്ഷമും, ്രരിസ്ിതി, സ്നരക്ഷിതത്വും, ആന്രോ�ധ്ും, പ്രോന്ദശികമോയ സോമൂഹിക ൈിഭോ�ങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ 

പ്രൈർത്തനങ്ങളുണ്ോ്ിന്യ്ോൈ്നന പ്രതധ്ോഘോതങ്ങൾ എനിൈ പശദ്ോ്രൂർവ്ും വകകോരധ്ും ടെയ്ുക എനോണ് ഇതിനർത്ും. 

ജീൈന്ോര്നടെ ന്ജോലി്ച് ൈിഘോതമ്നണ്ോകോത്തിെന്ത്തോളും, ജീൈകോര്നണധ് പ്രൈർത്തനങ്ങൾ അടല്ങ്ിൽ രോപഷ്ീയ ഇെട്രെൽ 

ന്്രോല്നള്ള ൈഴികളിലൂടെ ജീൈന്ോടര അൈര്നടെ പ്രോന്ദശിക സോമൂഹിക ൈിഭോ�ങ്ങളിൽ സജീൈമോയിരി്ോൻ BrandSafway 

ന്പ്രോത്ോഹിപേി്്നന്നണ്ച്; ്രന്ക്ഷ ഇത് അൈശധ്മോയ്നും ടെന്യ്ണ്തില്. എങ്ില്നും, ഒര്ന ജീൈന്ോരനില്നും സമ്ർദേും ടെല്നത്ത്നകന്യോ 

പ്രോന്ദശിക സോമൂഹിക ൈിഭോ�ങ്ങളിൽ സജീൈമോയിരി്്നനതിന്നോ ജീൈകോര്നണധ് അടല്ങ്ിൽ രോപഷ്ീയ പ്രൈർത്തനങ്ങൾ്ച് 
സമയന്മോ ്രണന്മോ സുംഭോൈന ടെയ്ുനതിന്നോ നിർ�ന്ധി്ോന്്രോെില.് 

�ോധകമോയ കമ്പനി നയങ്ങൾ്ച് അന്നസൃതമോയി മോപതന്മ BrandSafway ഫണ്്നകൾഅടല്ങ്ിൽ ആസ്തികൾ ജീൈകോര്നണധ് 

അടല്ങ്ിൽ രോപഷ്ീയ സുംഭോൈനകൾ നൽകോനോകൂ.

II. കരോറ്നകോര്നമോയ്നും സവപ്ലയർമോര്നമോയ്നും ഉള്ള ഇെ്രോെ്നകൾ 

ൈി്രണിയിടല BrandSafway-യ്നടെ ഇെ്രോെ്നകൾ, ്രക്ഷ്രോത്രരമോയ ൈധ്ൈഹോരന്മോ അന്നെിതമോയ സ്വോധീനന്മോ ടകോണ്ച് 
കളങ്ടപേെ്നത്തോൻ കഴിയില്. ൈധ്ക്തൈ്നും ൈസ്ത്നനിഷ്ഠൈ്നമോയ മോനദണ്ഡങ്ങൾ അെിസ്ോനമോ്ി കരോറ്നകോടരയ്നും 

സവപ്ലയർമോന്രയ്നും തിരടഞ്െ്ന്ണും. പ്രധോനടപേട് ്രരി�ണനകളിൽ ഇനിപേറയ്നനൈ ഉൾടപേെ്നന്ന; ൈില, 

ഉൽപേനും, ന്സൈനത്തിന്ന് ന്മന്മ, ടഡലിൈറി ടഷഡധ്ൂൾ, ധോർമ്ിക്രൂർണ്ണമോയ ഇെ്രോെ്നകൾ്ച് ന്നെിയിട്ുളള മതിപേച്, ഉനതമോയ 

ആന്രോ�ധ്, സ്നരക്ഷോ, ്രോരിസ്ിതിക നിലൈോരങ്ങൾ എനിൈ. 

BrandSafway അതിന്ന് കരോറ്നകോർ, സവപ്ലയർമോർ, ഏജന്റ്നമോർ, പ്രതിനിധികൾ എനിൈർ ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ൈ്നും �ോധകമോയ 

നിയമങ്ങളുും മറ്ച് പ്രസക്ത BrandSafway നയങ്ങളുും ്രോലി്്നടമനച് പ്രതീക്ഷി്്നന്ന. 

III. അന്നെിതമോയ ന്്രയ ടമന്റ്നകൾ, അഴിമതി, വക്ൂലി 
വക്ൂലി, കോരധ്സോദ്ധ്ത്തിനോയി നൽക്നന ്രണും അടല്ങ്ിൽ നീതിയ്നക്തമല്ോത്ത ്രോരിന്തോഷികങ്ങൾ അടല്ങ്ിൽ ഏത് 

സോഹെരധ്ത്തില്നും ന്നട്മ്നണ്ോ്ോനോയി നൽക്നന സമ്ോനങ്ങൾ എനിൈ ന്്രോടലയ്നളള അന്നെിതമോയ ന്്രയ ടമന്റ്നകൾ 

ഒരി്ല്നും സ്വീകോരധ്മല്. ന്ലോകത്ത്നെനീളമ്നള്ള എല്ോ രോജധ്ങ്ങളില്നും സർ്ോർ, സ്വകോരധ് ന്മഖലകളിടല എല്ോ �ിസിനസ്ച് 
ഇെ്രോെ്നകളില്നും അന്നെിതമോയ ന്്രയ ടമന്റ്നകൾ BrandSafway ൈധ്ക്തമോയി നിന്രോധിച്ിരി്്നന്ന. അന്നെിതമോയ ന്്രയ 

ടമന്റ്നകളിൽ, മി്ന്പേോഴ്നും സർ്ോർ ഓഫീസ്നകളിൽ, ഇെ്രോെ്നകൾ ന്ൈ�ത്തിലോ്്നനതിന് നൽക്നന 'കോരധ്സോദ്ധ്ത്തിന്നളള 

്രണും' ഉൾടപേെ്നന്ന; അത്തരും കോരധ്സോദ്ധ്ത്തിന്നളള ന്്രയ ടമന്റ്നകൾ നിയമ്രരന്മോ ഒര്ന പ്രോന്ദശിക സ്ലടത്ത 

നീതിനധ്ോയ്രരിധിയിടല ആെോര്രരന്മോ ആന്ണോ എനത് ്രരി�ണി്ോടത തടന. 

അന്നെിതമോയ ന്്രയ ടമന്റ്നകൾ BrandSafway �ിസിനസ്ിന്ന് പ്രെോരണ്രരി്രോെികളുമോയി ന്നരിട്ച് �ന്ധടപേട് നധ്ോയമോയത്നും 

്രരിമിതടപേട്ത്നമോയ ഉ്രഹോരങ്ങൾ, �ിസിനസ്ച് എന്റർടെയിൻടമന്റ്, ഉ്രന്ഭോക്തോൈിന്ന് യോപത, തോമസും എനിൈയ്നടെ 

ടെലൈ്നകൾ എനിൈയ്നമോയി ടതറ്ിദ്രി്്നൈോൻ ്രോെ്നളളതല് - അതിന്ന് �്നണന്ഭോക്തോൈിന് ഇത് ്രരിമിതടപേെ്നത്ത്നന ഒര്ന 

നയമില്ോത്തിെന്ത്തോളും. ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്നും ഏടതങ്ില്നും കമ്പനിയ്ച്, �ിസിനസ്ിന് അടല്ങ്ിൽ യോപത, ൈിന്നോദും എനിൈയ്ച് 

ന്്രോടലയ്നളള പ്രോന്ദശികമോയ നയങ്ങൾ്ച് ൈിന്ധയമോയി അടല്ങ്ിൽ �ിസിനസ്ച് ടെലൈ്നകൾ മെ്ി നൽക്നനത് സും�ന്ധിച് 

നയങ്ങൾ്ച് ൈിന്ധയമോയി, ഈ ഇനങ്ങൾ സ്വീകോരധ്മോണ്. ഓർമ്ി്്നക, �ിസിനസ്ച് ന്നെ്നനതിനോയി ൈധ്ക്തി്രരമോയ പ്രന്ലോഭനും 

നൽക്നന ഏടതങ്ില്നും ഇനങ്ങൾ ൈോഗ്ദോനും ടെയ്ുകന്യോ പകമീകരിച്ു നൽക്നകന്യോ ടെയ്ുനത് കർശനമോയി നിന്രോധിച്ിരി്്നന്ന. 

നിയമ്രരൈ്നും പ്രോന്ദശികൈ്നമോയ സപമ്പദോയങ്ങൾ്ച് അന്നസരണമോയി, ന്സൈനങ്ങൾ്ച് െിപേുകൾ അടല്ങ്ിൽ ്രോരിന്തോഷികങ്ങൾ 

നൽകോൈ്നനതോണ്; എനിര്നനോല്നും, അത്തരും ്രോരിന്തോഷികങ്ങൾ നൽക്നന ്രശ്ോത്തലടത്ത്്നറിച്ച് നിങ്ങൾ ൈളടര പശദ് 

്ര്നലർന്ത്തണ്തോണ്; അതിലൂടെ, ്രോരിന്തോഷികങ്ങൾ നൽക്നനത് വക്ൂലിയോയി ടതറ്ിദ്രി്ടപേെോതിരി്്നും. ത്നകന്യോ 

എങ്ങടനയോണ് 
�ിസിനസ്ച് നെന്ത്തണ്ത് 
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നൽക്നന രീതിന്യോ വക്ൂലിയോടണനച് സൂെന നൽക്നന്നടൈങ്ിൽ, ഫീന്സോ കമ്ീഷന്നോ നൽകര്നത്. എല്ോ ന്്രയ ടമന്റ്നകളുും 

BrandSafway-യ്നടെ കണ്്ന ്ര്നസ്തകങ്ങളിൽ ൈധ്ക്തമോയ്നും കൃതധ്മോയ്നും ന്രഖടപേെ്നത്തണും. സുംശയകരമോടണനച് നിങ്ങൾ 

ൈിശ്വസി്്നന സോഹെരധ്ങ്ങളിൽ എടന്ങ്ില്നും ്രണും നൽക്നനതിനോയി അഭധ്ർത്ി്്നകയോടണങ്ിൽ, 

നിങ്ങളുടെ മോന്നജരിൽ നിന്നോ െീഫ് കുംപ്ലയന്സ് ഓഫീസറിൽ നിന്നോ മോർഗ്ഗനിർന്ദശും ന്തന്െണ്തോണ്. 

ന്ജോലി്ോയി ്രരി�ണി്ടപേെ്നനതിന്നും ന്ജോലിയിൽ നിയമി്ടപേെ്നനതിന്നും സ്ോന്യറ്ും നൽക്നനതിന്നും സ്ലും മോറ്ും 

നെത്ത്നനതിന്നും ന്ജോലിയിൽ നിലനിർത്ത്നനതിന്നും ്രകരമോയി BrandSafway-യ്ച് ഒരി്ല്നും നിങ്ങളിൽ നിനച് എടന്ങ്ില്നും ഫീന്സോ 

ആന്നകൂലധ്ന്മോ ആൈശധ്മില്ോത്തത്നും അതിനോയി ആൈശധ്ടപേെോത്തത്നും ആക്നന്ന. ന്ജോലി നൽക്നനതിനോയി ്രരി�ണി്്നനതിന് 

്രകരമോയി ആടരങ്ില്നും അത്തരടമോര്ന ഫീസ് അടല്ങ്ിൽ ആന്നകൂലധ്ത്തിനോയി ആൈശധ്ടപേെ്നനത് ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന് 

ലുംഘനമോണ്; ഇത് ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന് ഒര്ന ലുംഘനമോയി റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ണും. 

IV. തോൽപേരധ് വൈര്നദ്ധ്ങ്ങൾ 

BrandSafway ജീൈന്ോർ അൈര്നടെ ൈധ്ക്തി്രരൈ്നും ടപ്രോഫഷണൽ ആയത്നമോയ മറ്ച് പ്രൈർത്തനങ്ങൾ BrandSafway-യിൽ 

അൈർ നിർവ്ഹിന്്ണ് ഉത്തരൈോദിത്തങ്ങൾ്ച് ൈിര്നദ്മോയിത്തീര്നനില് എനച് ഉറപേോ്ണും. തോൽപേരധ് വൈര്നദ്ധ്ത്തിന്ന് 

രൂ്രമ്നളളന്തോ അടല്ങ്ിൽ അത്തരടമോര്ന രൂ്രും സൃഷ്ി്്നനന്തോ ആയ പ്രൈർത്തനും 

ഒഴിൈോ്്നനതിന് ഓന്രോ BrandSafway ജീൈന്ോരന്നും �ോദ്ധ്തയ്നണ്ച് 

ഒര്ന ൈധ്ക്തിയ്നടെ സ്വകോരധ് തോൽപേരധ്ങ്ങൾ BrandSafway-യ്നടെ തോൽപേരധ്ങ്ങളുമോയി ഏടതങ്ില്നും ൈിധത്തിൽ പ്രതികൂലമോയി 
ഇെട്രെ്നകന്യോ ൈിര്നദ്മോയി ൈരികന്യോ ടെയ്ുന്മ്പോഴോണ് ഒര്ന 'തോൽപേരധ് വൈര്നദ്ധ്ും' ഉെടലെ്ന്്നനത്. ഒര്ന ജീൈന്ോരന്നോ 

ഉന്ദധ്ോ�സ്ന്നോ ഡയറക്െന്റോ, അന്ദേഹത്തിന്ന്/അൈര്നടെ ന്ജോലിയ്നടെ ലക്ഷധ്ത്തിന്നും ഫലപ്രദമോയ പ്രകെനത്തിന്നും ്രരസ്്രരും 

ന്യോജി്ോത്ത ഒര്ന നെ്രെി സ്വീകരി്്നന്മ്പോന്ഴോ അൈർ്ച് അത്തരത്തില്നളള തോൽപേരധ്ങ്ങൾ ഉണ്ോക്നന്മ്പോന്ഴോ, തോൽപേരധ് 

വൈര്നദ്ധ്ും ഉെടലെ്നന്ത്ത്ോും. സോധധ്മോയ തോൽപേരധ് വൈര്നദ്ധ്ങ്ങളിൽ ഇനിപേറയ്നനൈ ഉൾടപേെോും; എനോൽ, അത് ഇൈയിൽ 

മോപതമോയി ്രരിമിതടപേെ്നന്നമില്:
• നിങ്ങൾ്ച് ൈധ്ക്തി്രരന്മോ സോമ്പത്തിക്രരന്മോ ആയി തോൽപേരധ്മ്നള്ള ഇെ്രോെ്നകളിൽ നിങ്ങൾ BrandSafway-ടയ 

പ്രതിനിധീകരി്ൽ; 

• ട്രോത്നൈോയ ഉെമസ്തയില്നളള ഒര്ന ന്കോർപേന്റഷനിൽ, നിങ്ങൾ അടല്ങ്ിൽ അെ്നത്ത ക്നെ്നും�ോും�ങ്ങൾ 1%-ൽ തോടഴ 

മോപതും നിന്ക്ഷ്രും നെത്തിയിട്ുളളൈ ഒഴിടക, നിങ്ങൾ്ച് ൈധ്ക്തി്രരന്മോ സോമ്പത്തിക്രരന്മോ ആയി തോൽപേരധ്മ്നള്ള 

സവപ്ലയറ്നകളിന്ല്ച് �ിസിനസ്ച് ടകോടണ്ത്തി്ൽ; 

• ഉ്രന്ഭോക്തോ്ളിൽ നിന്നോ കരോറ്നകോരിൽ നിന്നോ സവപ്ലയർമോരിൽ നിന്നോ അടല്ങ്ിൽ അൈർ്ച് ന്ൈണ്ി 
പ്രൈർത്തി്്നനൈരിൽ നിന്നോ, നിങ്ങളുടെ �ിസിനസ്ച് സും�ന്ധിയോയ നിർണ്ണയടത്ത സ്വോധീനിന്ച്്ോൈ്നന ൈിധത്തിൽ 

ൈധ്ക്തി്രരമോയ ന്നട്ങ്ങന്ളോ സമ്ോനങ്ങന്ളോ ന്തെൽ; 

• അന്നെിതമോയ ൈധ്ക്തി�ത ന്നട്ത്തിനോയി അടലങ്്ിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി്ച് ്ര്നറടത്ത പ്രൈർത്തനങ്ങൾ അടല്ങ്ിൽ 

തോൽപേരധ്ങ്ങൾ ൈളർത്ത്നനതിനോയി, BrandSafway-യ്നടെ ന്പസോതസ്ുകൾ, നിങ്ങളുടെ ്രദൈി അടല്ങ്ിൽ സ്വോധീനും  

ദ്നര്ന്രന്യോ�ും ടെയ്ൽ; 

• BrandSafway-യ്നമോയി ൈി്രണയിൽ മൽസരി്്നന ഒര്ന സ്ോ്രനൈ്നമോയി മൽസരി്്നകന്യോ അൈർ്ോയി 
പ്രൈർത്തി്്നകന്യോ ടെയ്ൽ; 

• കമ്പനി്്നളളിൽ നിയമ ൈിര്നദ്മോയ ന്പെഡിും�ിൽ ഏർടപേെൽ; അടല്ങ്ിൽ BrandSafway-യ്നടെ ഉത്തമ തോൽപേരധ്ങ്ങളിൽ നിനച് 

നിങ്ങളുടെ ൈധ്ക്തി�ത തോൽപേരധ്ങ്ങൾ ൈധ്തിെലിന്ച്്ോൈ്നന മറ്ച് സോഹെരധ്ങ്ങൾ. 

നിശ്ിത അന്നമതി ന്നെോടത തടന തോൽപേരധ് വൈര്നദ്ധ്ങ്ങൾ ഒഴിൈോ്ണും. നെത്ത്നൈോൻ ന്്രോക്നന ഒര്ന ഇെ്രോട് 

ഉെിതമോന്ണോ എന്നോ ഒര്ന തോൽപേരധ് വൈര്നദ്ധ്ും സൃഷ്ി്്നനതിന്നളള ഒര്ന സോധധ്തയ്നന്ണ്ോ എന്നോ നിങ്ങൾ്ച് 
സുംശയമ്നടണ്ങ്ിൽ, നിങ്ങളുടെ മോന്നജര്നമോന്യോ െീഫ് കുംപ്ലയന്സ് ഓഫീസറ്നമോന്യോ �ന്ധടപേെ്നക. തോൽപേരധ് വൈര്നദ്ധ്മോയി 
്രരി�ണി്ടപേെോൈ്നന എല്ോ സോഹെരധ്ങ്ങളുും സ്ിതികളുും ൈിൈരി്ോൻ ൈിഷമകരമോണ്. �ന്ധടപേട് സോഹെരധ്ങ്ങൾ 

്രൂർണ്ണമോയി കണ്ിടലെ്നത്ത്ന ടകോണ്ച്, തോൽപേരധ് വൈര്നദ്ധ്മ്നന്ണ്ോടയനച് നിർണ്ണയി്ോൻ �്നദ്ിമ്നട്ുളള സ്ിതികൾ 

നധ്ോയമോയ്നും ്രരി�ണി്ടപേെ്നും. തോൽപേരധ് വൈര്നദ്ധ്ും സുംഭൈി്്നനതിന് ഉറപേോയ്നും സോദ്ധ്തയ്നള്ളിെത്തച്, ആ വൈര്നദ്ധ്ും 

്രരിഹരി്്നനതിന് ജീൈന്ോരന് നധ്ോയമോയ സമയും നൽക്നും. െില സ്ലങ്ങളിടല നീതിനധ്ോയ്രരിധിയിൽ, �ോധകമോയ 

നിയമങ്ങൾ്ച് കീഴിൽ െില തോൽപേരധ് വൈര്നദ്ധ്ങ്ങൾ നിന്രോധിച്ിട്ുണ്ച്. കൂെോടത, �ോധകമോയ നിയമത്തിന്ന് ലുംഘനത്തിന് 

കോരണമോന്യ്ോൈ്നന പ്രൈർത്തികളിടലോന്നും ജീൈന്ോർ ഏർടപേെര്നത്. 

V. തോൽപേരധ് വൈര്നദ്ധ്ങ്ങളുടെ ടൈളിടപേെ്നത്തൽ 

സോധധ്മോയ തോൽപേരധ് വൈര്നദ്ധ്ത്തിൽ കലോശിന്ച്്ോൈ്നന പ്രൈർത്തനങ്ങളിന്ലോ �ന്ധങ്ങളിന്ലോ ഏർടപേട്ിരി്്നന 

ജീൈന്ോർ, BrandSafway-യ്നടെ ഉത്തമ തോൽപേരധ്ങ്ങൾ സുംരക്ഷി്്നനതിന്, മോന്നജ് ടമന്റിന്ന് 

അൈന്ലോകനത്തിന്നും അും�ീകോരത്തിന്നമോയി അത് എത്ത്നന ഉെന് തടന സോധധ്മോയ തോൽപേരധ് വൈര്നദ്ധ്ും 

ടൈളിടപേെ്നന്ത്തണ്തോണ്. പ്രന്തധ്കമോയി ആൈശധ്ടപേെ്നന്നടൈങ്ിൽ, അത്തരും ടൈളിടപേെ്നത്തല്നകൾ ന്രഖോമൂലും 

സമർപേി്ോൈ്നനതോണ്. 
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VI. കമ്പനി്ച് ്ര്നറത്തച് മറ്ച് ന്ജോലിയിന്ലർടപേെൽ 

മ്നഴ്നൈൻ സമയ ജീൈന്ോർ അന്ന�ന്ധമോയ അടല്ങ്ിൽ രണ്ോമടതോര്ന ന്ജോലിയിന്ലർടപേെ്നനത് നിര്നൽസോഹടപേെ്നത്ത്നന്ന; 
കൂെോടത, അത് നിയമൈിര്നദ്ൈ്നമോകോും. നിങ്ങൾ്ച് BrandSafway-യ്നമോയി ഒര്ന ടതോഴിൽ കരോന്റോ ഉെമ്പെിന്യോ ഉടണ്ങ്ിൽ, 

അത് അന്ന�ന്ധമോയ അടല്ങ്ിൽ രണ്ോമടതോര്ന ന്ജോലിയിന്ലർടപേെ്നനത് പ്രന്തധ്കമോയി തെന്ഞ്്ോും. കരോർ പ്രകോരും 

നിന്രോധിച്ിട്ില്ോത്തത്നും നിയമൈിര്നദ്മല്ോത്തത്നും ആടണങ്ിൽ, BrandSafway -യിടല നിങ്ങളുടെ െ്നമതലകൾ നിർവ്ഹി്്നനതിടന 

മടറ്ോര്ന ന്ജോലി പ്രതികൂലമോയി �ോധി്്നനിടലങ്്ിന്ലോ BrandSafway-യ്നടെ തോൽപേരധ്ങ്ങളുമോയി മറ്ു തരത്തിൽ വൈര്നദ്ധ്ും 

്ര്നലർത്ത്നനിടല്ങ്ിന്ലോ, അന്ന�ന്ധമോയ അടല്ങ്ിൽ രണ്ോമടതോര്ന ന്ജോലിയിന്ലർടപേെ്നനത് നിന്രോധിച്ിട്ില്. മ്നഴ്നൈൻ 

സമയ BrandSafway ജീൈന്ോർ ഒരി്ല്നും BrandSafway-യ്നടെ ൈി്രണിയിൽ മൽസരി്്നനൈർ, സവപ്ലയർമോർ അടല്ങ്ിൽ 

ഉ്രന്ഭോക്തോ്ൾ്ോയി ന്ജോലി ടെയ്ര്നത്. നിങ്ങൾ്ച് അന്ന�ന്ധമോയ അടല്ങ്ിൽ രണ്ോമടതോര്ന ന്ജോലി ഉടണ്ങ്ിൽ, 

അന്നയ്നക്തമോയ മോന്നജ്നടമന്റ് ഉന്ദധ്ോ�സ്ർ്ച് ദയൈോയി റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ുക. 

VII. കമ്പനി്ച് ്ര്നറടത്ത തോൽ്രരധ്ങ്ങൾ 

മൂനോും കക്ഷികളുമോയി ഇെ്രോെ്നകൾ നെത്ത്നനതിന് െ്നമതലയ്നളള BrandSafway ജീൈന്ോർ്ച്, BrandSafway-യ്നമോയി 
ഇെ്രോെ്നകളുളള അടല്ങ്ിൽ ൈി്രണിയിൽ മൽസരി്്നന കമ്പനികളിന്ലോ �ിസിനസ്ുകളിന്ലോ എടന്ങ്ില്നും സോമ്പത്തിക 

തോൽപേരധ്ും ഉണ്ോക്നനത് തെഞ്ിരി്്നന്ന. BrandSafway-യ്നടെ ഇെ്രോെ്നകളിൽ ഒര്ന ജീൈന്ോരന്ന് നിർണ്ണയടത്ത സ്വോധീനും 

സൃഷ്ി്്നനതിന് കഴിയ്നന അളൈില്നളള ഒര്ന മൂലധ്ത്തിലടല്ങ്ിൽ, ട്രോത്നൈിൽ ഓഹരി്ച്ൈെും നെത്ത്നന കമ്പനികളിടല 

ഓഹരികളില്നളള തോൽപേരധ്ങ്ങൾ ഒര്ന ലുംഘനമോയി കണ്ോ്ില്. 

VIII. കമ്പനി്ച് ്ര്നറത്ത്നളള ഡയറക്െർ ്രദൈികൾ 

െീഫ് കുംപ്ലയന്സ് ഓഫീസറിൽ നിനച് ന്രഖോമൂലമ്നള്ള മ്നൻകൂർ അന്നമതി (ഇത് അനധ്ോയമോയി അടല്ങ്ിൽ ന്സ്വച്ഛപ്രകോരും 

തെയില്) ൈോങ്ങോത്ത ്രക്ഷും, ലോന്ഭച്ഛന്യോെ്ന കൂെി പ്രൈർത്തി്്നന മന്റ്ടതങ്ില്നും സ്ോ്രനത്തിന്ന് (ലോന്ഭച്ഛയില്ോടത 

പ്രൈർത്തി്്നന അടല്ങ്ിൽ ജീൈകോര്നണധ് സുംഘെനകൾ ഒഴിടക) ഡയറക്െർമോന്രോ പെസ്റികന്ളോ ഉ്രന്ദശകന്രോ 

കൺസൾട്ന്റ്നകന്ളോ ആയി പ്രൈർത്തി്്നനതിൽ നിനച് ഞങ്ങളുടെ ജീൈന്ോടര ൈില്ിയിരി്്നന്ന. 

IX. ന്കോർപേന്ററ്ച് അൈസരങ്ങൾ 

ഒര്ന അൈസരും ഉണ്ോക്നന്മ്പോൾ അതിന്ന് നിയമോന്നസൃത തോൽപേരധ്ങ്ങൾ ൈളർത്ത്നനതിന് ജീൈന്ോർ BrandSafway-ന്യോട് 

െ്നമതലടപേട്ിരി്്നകയ്നും ഒപേും ഇനിപേറയ്നനൈയിന്ലർടപേെ്നനതിന് ൈില്ടപേട്ിരി്്നകയ്നും ടെയതിരി്്നന്ന: 
• ൈധ്ക്തി�ത ന്നട്ത്തിനോയി ന്കോർപേന്ററ്ച് സ്വത്തച്, ൈിൈരങ്ങൾ അടല്ങ്ിൽ ്രദൈി ഉ്രന്യോ�ി്്നക; ന്കോർപേന്ററ്ച് സ്വത്തച്, 

ൈിൈരങ്ങൾ 

• അടല്ങ്ിൽ ്രദൈി എനിൈയിലൂടെ കടണ്ത്തടപേെ്നന അൈസരങ്ങൾ സ്വന്മോയി കരസ്മോ്്നക; BrandSafway-യ്നമോയി 
മൽസരി്്നക. 

X. സമ്ോനങ്ങൾ, പ്രന്തധ്കമോയി സഹോയും ടെയ്ൽ, ൈിന്നോദും 

�ിസിനസ്ച് സമ്ോനങ്ങൾ, പ്രന്തധ്കമോയി സഹോയും ടെയ്ൽ, ൈിന്നോദും എനിൈ മികച്ത്നും ൈസ്ത്നനിഷ്ഠൈ്നമോയ �ിസിനസ്ച് 
�ന്ധങ്ങൾ സ്ോ്രി്ടപേെ്നനതിടന തെസ്ടപേെ്നത്തിന്യ്ോൈ്നനതോണ്. അതിനോൽ അൈടയ കര്നതന്ലോടെ സമീ്രി്്നകയ്നും 

ന്ൈണും. നിയമന്മോ നിയപന്ണന്മോ ടകോണ്ച് നിന്രോധിച്ിട്ിടല്ങ്ിൽ, ഒര്ന ഉന്ദധ്ോ�സ്ന്നോ ഡയറക്െന്റോ ജീൈന്ോരന്നോ അമിതമോയ 

ഉ്രഹോരങ്ങൾ, അസോധോരണമോയ ആതിഥധ്ും, ആഡും�രും നിറഞ് ൈിന്നോദും അടല്ങ്ിൽ നിയമൈിര്നദ്ന്മോ അധോർമ്ികന്മോ 

ആയ നിലയില്നളള മൂനോും ൈധ്ക്തികളിൽ നിന്നള്ള മറ്ച് പ്രന്തധ്ക സഹോയങ്ങൾ എനിൈ ്രണമോന്യോ ്രണത്തിന് ത്നലധ്മോയ 

രൂ്രത്തിന്ലോ ഒനിന് ്രകരമോയി മടറ്ോനച് നൽകോനോയി അടല്ങ്ിൽ മറ്ച് തരത്തിൽ സ്വീകർത്തോൈിന്ന് �ിസിനസ്ച് സും�ന്ധമോയ 

നിർണ്ണയടത്ത സ്വോധീനി്്നകന്യോ സ്വോധീനി്്നന പ്രതീതി ജനിപേി്്നകന്യോ ടെയ ന്ത്ോൈ്നന ൈിധത്തിൽ, നൽക്നകന്യോ 

സ്വീകരി്്നകന്യോ ടെയ്ോൈ്നനതല്. 

സർ്ോർ ഉന്ദധ്ോ�സ്ർ്്നള്ള ഉ്രഹോരങ്ങളുും ൈിന്നോദൈ്നും നിയമന്മോ നിയപന്ണ ൈധ്ൈസ്കന്ളോ ൈഴിയോയി നിന്രോധി്്നകന്യോ 

്രരിമിതിടപേെ്നത്ത്നകന്യോ ടെയ്ോും. ഒര്ന സർ്ോർ ഉന്ദധ്ോ�സ്ന് ഒര്ന സമ്ോനും നൽക്നനതിന്നോ അയോൾ്ോയി ൈിന്നോദ 

്രരി്രോെികൾ പകമീകരി്്നനതിന്നോ മ്നൻ്രോയി െീഫ് കുംപ്ലയൻസ് ഓഫീസറ്നമോയി കൂെിയോന്ലോെി്്നക. 

ഇനിപേറയ്നന മോനദണ്ഡങ്ങൾ ്രോലിച്ോൽ മോപതന്മ BrandSafway-യ്നടെ ടെലൈിൽ മറ്ുള്ളൈർ്ച് സമ്ോനങ്ങളുും പ്രന്തധ്ക 

സഹോയങ്ങളുും ൈിന്നോദ ്രരി്രോെികളുും ഒര്ന്ി നൽകോൈൂ: 

• അൈ BrandSafway-യ്നടെ സ്വീകോരധ്മോയ �ിസിനസ്ച് കീഴച്ൈഴ്ങ്ങളുമോയി ട്രോര്നത്തടപേെ്നനൈയ്നും കൂെോടത കമ്പനിയ്നടെ 

കണ്്നകളുടെ ്ര്നസ്തകങ്ങളില്നും ന്രഖകളില്നും അൈ കൃതധ്മോയി ന്രഖടപേെ്നത്ത്നകയ്നും ടെയതിരി്ണും; 

• അൈ ്രരധ്ോപ്തമോുംൈിധും ്രരിമിതമോയ മൂലധ്ത്തില്നള്ളൈയോയിരി്ണും, അൈ വക്ൂലിന്യോ പ്രന്ലോഭനന്മോ ആയി 

കണ്ോ്ടപേെോത്ത ഒര്ന രൂ്രത്തില്നളളത്നമോയിരി്ണും. 

• അൈ �ോധകമോയ പ്രോന്ദശിക നിയമത്തിന്ന്ന്യോ ട്രോത്നൈോയി അും�ീകരി്ടപേട് വനതിക അടല്ങ്ിൽ സോമൂഹിക 

മോനകങ്ങളുടെന്യോ ലുംഘനന്മോ ആയിരി്ര്നത്; കൂെോടത 

• സ്വീകർത്തോൈിന്ന് തിരിച്റിയൽ ൈിൈരങ്ങൾ ഉൾടപേടെയ്നള്ള ൈസ്ത്നതകൾ ്രരസധ്മോയി ടൈളിടപേെ്നത്ത്നനത് ഒരോൾ്്നും 

ലജ്ജയ്നണ്ോ്ര്നത് . 

XI. ൈോയ്രകൾ 

കമ്പനിയിടല ഏടതങ്ില്നും ജീൈന്ോരന് BrandSafway-യിൽ നിന്നള്ള ്രണമോയ്നളള ൈോയ്ര നൽക്നനതിനോയി, ഡയറക്െർ 

ന്�ോർഡിന്ന്ന്യോ അതിന്ന് നിയ്നക്ത ൈധ്ക്തിയിൽ നിന്നോ മ്നൻകളൂർ അന്നമതി ആൈശധ്മോണ്. 
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BrandSafwayസ്വതപന്ൈ്നും നീതിയ്നക്തൈ്നും വനതികതയിൽ അധിഷ്ഠിതൈ്നമോയ �ിസിനസ്ച് കീഴച്ൈഴ്ങ്ങൾ്്നും 

�ോധകമോയ എല്ോ നിയമങ്ങൾ്്നും അന്നസൃതമോയി പ്രൈർത്തി്ോൻ പ്രതിജ്ോ�ദ്മോണ്. �ോധകമോയ നിയമങ്ങൾ 

്രോലി്്നനതിൽ ്രരോജയടപേെ്നനത്, പ്രൈർത്തനങ്ങളിൽ കോലതോമസമ്നണ്ോ്്നകയ്നും മറ്ുളളൈർ്ച് ഞങ്ങളില്നളള 

മതിപേിൽ ന്കോട്മ്നണ്ോ്്നകയ്നും BrandSafway-യ്ച് പകിമിനൽ, സിൈിൽ ്രിഴകൾ അെയ ന്്ണ്ി ൈര്നനതിന് ഒപേും/അടല്ങ്ിൽ 

കയറ്ുമതി്്നളള ആന്നകൂലധ്ങ്ങൾ നഷ്ടപേെ്നനതിന് കോരണമോക്നകയ്നും ടെയ്ുും. �ോധകമോയ നിയമങ്ങളുടെ ലുംഘനത്തിന്, 

മടറ്ല്ോ BrandSafway ജീൈന്ോർ്്നും ഒപേമോയി നിങ്ങൾ്്നും ്രിഴ െ്നമത്തടപേെോൈ്നനതോണ് അടല്ങ്ിൽ പകിമിനൽ 

പ്രതധ്ോഘോതങ്ങൾ ന്നരിന്െണ്ിൈന്ന്ോൈ്നനതോണ് എനത്നും പശദ്ിന്്ണ്തോണ്. ഇ്ോരണങ്ങടളല്ോും മൂലും, �ോധകമോയ 

നിയമങ്ങൾ, െട്ങ്ങൾ, ൈധ്ൈസ്കൾ എനിൈടയ്്നറിച്ച് നിങ്ങൾ പശദ്ോല്നൈോയിരി്്നകയ്നും അൈ ്രോലി്്നകയ്നും ടെന്യ്ണ്ത് 

നിർണ്ണോയകമോണ്. 

I. ന്കോമ്പറ്ീഷൻ, ആന്റിപെസ്റച് നിയമങ്ങൾ 

ന്കോമ്പറ്ീഷൻ, ആന്റിപെസ്റച് നിയമങ്ങൾ നിയപന്ണങ്ങളിൽ നിനച് ൈിമ്നക്തമോയ ൈി്രണിടയ സുംരക്ഷി്്നകയ്നും (പഫീ എന്റർവപ്രസ്) 

ൈോണിജധ് ഇെ്രോെ്നകടള ്രരിമിതടപേെ്നത്ത്നന അടല്ങ്ിൽ നീതിയ്നക്തമോയ മൽസരത്തിന് തെസ്ും സൃഷ്ി്്നന ്രശ്ോത്തലടത്ത 

തെയ്നകയ്നും ടെയ്ുന്ന. ഈ നിയമങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ �ിസിനസ്ിന്ന് എല്ോ തലങ്ങളില്നും �ോധകമോണ്. ൈി്രണിയ്നടെ ശക്തിയ്നടെ 

ദ്നര്ന്രന്യോ�ും, ൈില സ്ിരടപേെ്നത്തൽ, ൈി്രണി ്രങ്ിെൽ അടല്ങ്ിൽ �ിഡ്-റിഗ്ഗിുംഗ് ന്്രോല്നള്ള രീതികളുമോയി 
അൈ മല്ിെ്നന്ന. ഞങ്ങളുടെ ന്സൈനങ്ങളുടെന്യോ ഉൽപേനങ്ങളുടെന്യോ ൈിലനിർണ്ണയും, ൈി്രണികൾ, ന്മഖലകൾ അടല്ങ്ിൽ 

ഉ്രന്ഭോക്തോ്ടള ന്ൈർതിരിച്ച് നീ്ിടൈ്്നക, െില ഉ്രന്ഭോക്തോ്ടളന്യോ സവപ്ലയറ്നകടളന്യോ �ഹിഷ കരി്്നക, 

്രരിമിതടപേെ്നത്ത്നക മറ്ച് ൈിധത്തിൽ ഉൽപേോദനും നിയപന്ി്്നക, അടല്ങ്ിൽ മറ്ച് ൈിധത്തിൽ ൈധ്ോ്രോരും നിയപന്ി്്നക 

അടല്ങ്ിൽ ൈി്രണിയിടല മൽസരത്തിന് എതിന്രയ്നളള സോമ്പത്തിക്രരമോയ സപമ്പദോയങ്ങൾ അൈലും�ി്്നക ന്്രോടലയ്നളള 

പ്രൈൃത്തികളുമോയി �ന്ധടപേട്ച്, ൈി്രണയിൽ ഞങ്ങളുമോയി മൽസരി്്നനൈര്നമോയി െർച്കളിന്ലർടപേെ്നനതിന്നോ 

ഏടതങ്ില്നും തരത്തില്നളള പകമീകരണത്തിൽ ഏർടപേെ്നനതിന്നോ ധോരണയിടലത്ത്നനതിന്നോ BrandSafway ജീൈന്ോടര 

കർശനമോയി നിന്രോധിച്ിരി്്നന്ന. ഇത്തരത്തിൽ ട്രര്നമോറ്നന കമ്പനികൾ്്നും കമ്പനി ജീൈന്ോർ്്നും �ണധ്മോയ ്രിഴകൾ 

�ോധകമോന്യ്ോും; �ണധ്മോയ സോമ്പത്തിക ്രിഴയ്നും തെൈ്നും ഇതിൽ ഉൾടപേെ്നന്ന. 

II. ൈോണിജധ് നിയപന്ണും, ഉ്രന്രോധങ്ങൾ, �ഹിഷ കരണ-ൈിര്നദ് നിയമങ്ങൾ 

BrandSafway പ്രൈർത്തി്്നന ്രല രോജധ്ങ്ങളില്നും ഇറ്്നമതിയ്നും കയറ്ുമതിയ്നും നിയപന്ി്്നന നിയമങ്ങളുും ഒപേും/അടല്ങ്ിൽ 

സോമ്പത്തിക ഉ്രന്രോധങ്ങന്ളോ സോമ്പത്തിക �ഹിഷകരണങ്ങന്ളോ വകകോരധ്ും ടെയ്ുന നിയമങ്ങളുണ്ച്. കയറ്ുമതി നിയപന്ണ 

നിയമങ്ങളുും ഇറ്്നമതി നിയമങ്ങളുും ്രോലി്്നനതിനോയി, നിങ്ങൾ എന്ോണ് അയയ്്നനത്/സ്വീകരി്്നനത്, ആരിൽ നിനോണ് 

നിങ്ങൾ ഷിപേിുംഗ് നെത്ത്നനത്/ സ്വീകരി്്നനത്, ഒര്ന കയറ്ുമതി എൈിന്െ്ച് ന്്രോക്നും എനച് മനസ്ിലോന്്ണ്ത് പ്രധോനമോണ്. 

�ോധകമോയ നിന്രോധിത കക്ഷികളുടെ ്രട്ികയിന്ലോ ഉ്രന്രോധമ്നളളൈര്നടെ ്രട്ികയിന്ലോ ഉടണ്നച് മനസ്ിലോ്ിയിട്ുളള 

ഏടതങ്ില്നും ൈധ്ക്തിയ്നമോന്യോ സ്ോ്രനൈ്നമോന്യോ �ിസിനസ്ച് അടല്ങ്ിൽ സോമ്പത്തിക ഇെ്രോെ്നകൾ നെത്ത്നനതിൽ നിനച് 
BrandSafway-ടയ നിന്രോധിച്ിരി്്നന്ന. �ഹിഷ കരണത്തിടനതിന്രയ്നളള നിയമങ്ങൾ കമ്പനികന്ളയ്നും ൈധ്ക്തികന്ളയ്നും, ആ രോജധ്ും 

എതിർ്്നന ഉ്രന്രോധങ്ങളിന്ലോ �ഹിഷകരണങ്ങളിന്ലോ ്രടങ്െ്ന്്നനതിൽ നിനച് ൈില്്നന്ന. �ഹിഷ കരണ അഭധ്ർത്നകൾ 

ഏത് രൂ്രത്തില്നും എത്തോൈ്നനതോണ്. എനോൽ, മി്ന്പേോഴ്നും �ിഡ്ുകൾ്്നളള ക്ഷണും, പഡോഫ്റ്ച് ഉെമ്പെികൾ, ്രർന്ച്സ് 

ഓർഡറ്നകൾ, ടലന്റ്ർസ് ഓഫ് ടപകഡിറ്ച്, ഷിപേിുംഗ് ന്രഖകൾ അടല്ങ്ിൽ ഇൻസ്�െക്ഷന്നകൾ എനിൈയിൽ ഇത് കോണോും. �ഹിഷ 

കരണത്തിനോയ്നളള െില അഭധ്ർത്നകൾ ൈധ്ക്തമോയിരി്്നടമങ്ില്നും മറ്ച് െില �ഹിഷ കരണ ഭോഷ അങ്ങടനയോയിരി്ില്. 

III. സർ്ോര്നകളുമോയ്നും സർ്ോർ പ്രതിനിധികളുമോയ്നമ്നളള ൈധ്ൈഹോരങ്ങൾ 

BrandSafway ന്ദശീയ സർ്ോര്നകളുമോന്യോ സർ്ോർ ഉെമസ്തയില്നള്ള സുംരുംഭങ്ങളുമോന്യോ �ിസിനസ്ച് നെത്തിന്യ്ോും. 

എല്ോ ൈധ്ൈഹോരങ്ങളില്നും, BrandSafway ജീൈന്ോർ ഏറ്ൈ്നും ഉയർന വനതിക നിലൈോരങ്ങൾ ്രോലി്്നകയ്നും, 

�ിസിനസ്ച് ന്നെ്നനതിനോന്യോ അത് നിലനിർത്ത്നനതിനോന്യോ ൈിന്ദശ സർ്ോര്നകളുടെ ഉന്ദധ്ോ�സ്ർന്്ോ ൈിന്ദശ രോപഷ്ീയ 

സ്ോനോർത്ികൾന്്ോ മൂലധ്മ്നള്ള ഒന്നും ന്നരിന്ട്ോ അല്ോടതന്യോ നൽക്നനത് നിന്രോധി്്നന യ്നടക വപ��റി ആക്ട്, ന്ഫോറിൻ 

കറപ്ട് പ്രോക്െീസസ് ആക്റ്ച് (എഫ് സി്രിഎ) എനിൈയ്നൾടപേടെയ്നള്ള, സർ്ോർ പ്രതിനിധികളുമോയി ഇെട്രെ്നനതിന് 

�ോധകമോയ നിയമങ്ങളുും ൈധ്ൈസ്കളുും ്രോലി്്നകയ്നും ന്ൈണും. യ്നവണറ്ഡ് ന്സ്ററ്ച് സിന് ്ര്നറത്തച് �ിസിനസ്ച് നെത്ത്നന 

BrandSafway ജീൈന്ോർ്ച് വപ��റി ആക്െിന്ന്യ്നും എഫ് സി്രിഎ-യ്നടെയ്നും ആൈന്ശധ്ോ്രോധികൾ ്രരിെിതമോയിരി്ണും. 

നിയമസഭോ സോമോജികർ, ടറ�്നന്ലറ്റി ഏജന്സികൾ, സർ്ോർ ഫീൽഡ് ഏജന്റ്നമോർ അടല്ങ്ിൽ മറ്ച് ട്രോത്നന്സൈന ഉന്ദധ്ോ�സ്ർ, 

രോപഷ്ീയ ്രോർട്ികൾ, ്രോർട്ി ഉന്ദധ്ോ�സ്ർ അടല്ങ്ിൽ ഏടതങ്ില്നും രോജധ്ടത്ത രോപഷ്ീയ സ്ോനോർത്ികൾ എനിൈര്നമോയി 
ഇെട്രെ്നന്മ്പോൾ, BrandSafway ജീൈന്ോർ �ിസിനസ്ച് ന്നെോന്നോ അത് നിലനിർത്തോന്നോ ന്നരിട്ുള്ള �ിസിനസ്ച് നെത്തോന്നോ 

ഉന്ദേശിച്ുള്ള ഒര്ന പ്രൈർത്തിയില്നും ഏർടപേെ്നകന്യോ അന്നെിതമോയ നെ്രെികൾ സ്വീകരി്്നനതിന്നോ അടല്ങ്ിൽ ആൈശധ്മ്നള്ള 

നെ്രെികൾ സ്വീകരി്്നനത് ഒഴിൈോ്്നനതിന്നോ അടല്ങ്ിൽ മറ്ച് തരത്തിൽ അൈര്നടെ െ്നമതലകൾ നിർൈഹി്്നനതിന്ലോ, 

അത്തരത്തില്നളള ഏടതങ്ില്നും ൈധ്ക്തികടള അടല്ങ്ിൽ അൈര്നടെ സഹകോരികടള അന്നെിതമോയി സ്വോധീനി്്നകന്യോ 

ടെയ്ര്നത്. ഒര്ന ട്രോത്ന നിർന്ദേശും എന നിലയിൽ, ഏടതങ്ില്നും നിയമനിർമ്ോണൈ്നമോയി �ന്ധടപേട്, ന്കോെതിയ്നമോയി 
�ന്ധടപേട് അടല്ങ്ിൽ മറ്ച് സർ്ോർ ഉന്ദധ്ോ�സ്ർ്ച് ഒര്ന കോരണത്തോല്നും ്രണന്മോ ഉ്രഹോരന്മോ അടല്ങ്ിൽ മറ്ച് മൂലധ്മ്നള്ള 

നിയമങ്ങൾ, െട്ങ്ങൾ, ൈധ്ൈസ്കൾ 
എനിൈയ്നടെ ്രോലനും 
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ൈസ്ത്ന്ന്ളോ നൽകര്നത്. ഞങ്ങൾ പ്രൈർത്തി്്നന എല്ോ സ്ലങ്ങളില്നും ഇത് യോഥോർത്ധ്മോണ്. എങ്ിൽത്തടനയ്നും, BrandSafway-

്ച് �ിസിനസ്ച് നൽക്നനതിനോയി അടല്ങ്ിൽ �ിസിനസ്ച് ത്നെർന്ന ടകോണ്്ന ന്്രോക്നനതിനോയി മ്നൻ തീര്നമോനത്തിൽ നിനച് 
ൈധ്തിെലി്്നനത് ഉൾടപേെോത്ത, ്രതിവ് സർ്ോർ നെ്രെികൾ സ്ന�മമോയി നെത്തടപേെ്നനതിന് അടല്ങ്ിൽ ന്ൈ�ത്തിലോ്്നനതിന് 

BrandSafway ജീൈന്ോർ ൈിന്ദശ സർ്ോർ അടല്ങ്ിൽ അർദ്-സർ്ോർ പ്രതിനിധികൾ്ച് ്രണും നൽക്നനത് മോമൂൽ 

പ്രകോരമ്ന്നളളതോയിത്തീർന്ന്ോും. BrandSafway-ടയ പ്രതിനിധീകരി്്നന്മ്പോൾ, അതിന്ന് മൂനോും കക്ഷി ഏജന്റ്നമോര്നും 

ൈിതരണ്ോര്നും പ്രതിനിധികളുും ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ൈ്നും ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളുും ്രോലി്്നടമനച് BrandSafway പ്രതീക്ഷി്്നന്ന. 

IV. കമ്പനി്്നളളിടല ൈിൈരങ്ങൾ, ഇൻവസഡർ ന്പെഡിുംഗ്, രഹസധ് ൈിൈരും നൽകൽ (െിപേിുംഗ്) 

ഒര്ന കമ്പനിടയ്്നറിച്ുളള, ട്രോത്നജനങ്ങൾ്ച് ടൈളിടപേെ്നത്തോത്ത ൈസ്ത്നതോ ൈിൈരങ്ങൾ അറിയോൈ്നന ൈധ്ക്തികൾ 

ഓഹരികൾ ൈോങ്ങ്നനത്നും അടല്ങ്ിൽ ൈിൽ്്നനത്നും, കൂെോടത ഒര്ന കമ്പനിടയ്്നറിച്ുളള, ട്രോത്നജനങ്ങൾ്ച് 
ടൈളിടപേെ്നത്തോത്ത ൈസ്ത്നതോ ൈിൈരങ്ങൾ, കമ്പനിയ്നടെ ഓഹരികളിൽ ൈി്രണനും നെത്ത്നന മറ്ുള്ളൈർ്ച് 
ടൈളിടപേെ്നത്ത്നനത്നും “ഇൻവസഡർ ന്പെഡിുംഗ്” നിയമങ്ങൾ നിന്രോധിച്ിരി്്നന്ന. ഈ ഇെ്രോെ്നകടള സോധോരണയോയി 

“ഇന്വസഡർ ന്പെഡിുംഗ്” അടല്ങ്ിൽ “െിപേിുംഗ്” എനച് ട്രോത്നൈോയി ൈിളി്്നന്ന. ഇൻവസഡർ ന്പെഡിും�ിന്ലോ െിപേിും�ിന്ലോ 

ഏർടപേെ്നനത് BrandSafway-യ്നും അത്തരും പ്രൈർത്തനങ്ങളിൽ ഏർടപേട്ിരി്്നന ൈധ്ക്തികടളയ്നും, മൂനിരിട്ി നഷ്്രരിഹോരും 

നൽകൽ, ്രിഴടയോെ്ന്ൽ, ജയിൽൈോസും എനിൈയ്നൾടപേടെയ്നള്ള കെ്നത്ത സിൈില്നും പകിമിനല്നമോയ �ോദ്ധ്തകളിന്ല്ച് 
ടകോണ്്നടെടനത്തി്്നന്ന. 

കമ്പനിടയ്്നറിച്ുളള, ട്രോത്നജനങ്ങൾ്ച് ടൈളിടപേെ്നത്തോത്ത നിർണ്ണോയക ൈസ്ത്നതോ ൈിൈരങ്ങടള്്നറിച്ച് അറിയോൈ്നന, 

കമ്പനിയിടല ഒര്ന ജീൈന്ോരന്നും ന്നരിന്ട്ോ ക്നെ്നും�ോും�ങ്ങളിലൂടെന്യോ മറ്ച് ൈധ്ക്തികളിലൂടെന്യോ സ്ോ്രനങ്ങളിലൂടെന്യോ 

കമ്പനിയ്നടെ ഓഹരികൾ (മ്നൻകളൂട്ി അും�ീകരിച് ന്പെഡിുംഗ് പ്ലോന് അന്നസരിച്ച് 1934- ടല ടസകധ്ൂരിറ്ീസ് എക് സ് ന്െഞ്ച് ആക്െിന് 

കീഴില്നള്ള െട്ും 10 �ി 5-1 പ്രകോരമ്നളളൈ ഒഴിച്ച്, ന്ഭദ�തി ടെയതിട്ുളളത്ന ന്്രോടല) ൈോങ്ങ്നകന്യോ ൈിൽ്്നകന്യോ അടല്ങ്ിൽ 

ട്രോത്നജനങ്ങൾ്ച് ടൈളിടപേെ്നത്തോത്ത നിർണ്ണോയക ൈസ്ത്നതോ ൈിൈരങ്ങൾ ഉ്രന്യോ�ി്്നനതിലൂടെ, ൈധ്ക്തി�ത ന്നട്ും 

വകൈരി്്നനതിനോയി മന്റ്ടതങ്ില്നും നെ്രെികളിൽ ഏർടപേെ്നകന്യോ ക്നെ്നും�ൈ്നും സ്നഹൃത്ത്ന്ളുും ഉൾടപേടെ കമ്പനി്ച് 
്ര്നറത്ത്നളളൈർ്ച് ആ ൈിൈരങ്ങൾ വകമോറ്നകന്യോ ടെയ്ുൈോൻ ്രോെില്ോത്തതോക്നന്ന. ്ര്നറന്മ, BrandSafway-യ്ോയി 
പ്രൈർത്തി്്നന്മ്പോൾ BrandSafway �ിസിനസ്ച് ഇെ്രോെ്നകൾ നെത്ത്നന, ഒര്ന ഉ്രന്ഭോക്തോവ് അടല്ങ്ിൽ ഒര്ന സവപ്ലർ 

ന്്രോടല, ഒര്ന കമ്പനിടയ്്നറിച്ച് ട്രോത്നജനങ്ങൾ്ച് ടൈളിടപേെ്നത്തോത്ത നിർണ്ണോയക ൈസ്ത്നതോ ൈിൈരങ്ങൾ മനസ്ിലോ്്നന 

ഒര്ന ജീൈന്ോരന്നും ആ ൈിൈരങ്ങൾ ്രരസധ്ടപേെ്നത്തടപേെ്നനത്ന ൈടര അടല്ങ്ിൽ ത്നെർനന്ങ്ങോട്ച് ഓഹരി ൈി്രണനത്തിന് 

നിർണ്ണോയകമല്ോതോയി തീര്നനത്ന ൈടര, ആ കമ്പനിയ്നടെ ഓഹരികളിൽ ൈധ്ോ്രോരും നെത്തോൈ്നനതല്. നിലൈില്നള്ളത്നും ഭോൈിയിൽ 

ൈരോനിരി്്നനത്നമോയ നിന്ക്ഷ്രകർ്ച് ലഭധ്മോ്്നനത്നൈടര ൈിൈരങ്ങൾ “ട്രോത്നൈോയി ടൈളിടപേെ്നത്തോത്തൈ” യോണ്. 

ഉദോ. ഒര്ന ്രപത്്നറിപേിലൂടെ ടൈളിടപേെ്നത്ത്നകന്യോ നിലൈില്നള്ളത്നും ഭോൈിയിൽ ൈരോനിരി്്നനത്നമോയ നിന്ക്ഷ്രകർ്ച് 
ലഭധ്മോയ ഒര്ന പ്ലോറ്ച് ന്ഫോമിൽ പ്രസിദ്ീകരി്്നകന്യോ ടെയ്ുക.  “നിർണ്ണോയക ൈസ്ത്നതോ ൈിൈരങ്ങളിൽ” പ്രധോനടപേട് ്ര്നതിയ 

ൈി്രണികൾ, ൈിൽപേനയ്നന്െയ്നും ആദോയത്തിന്ന്റയ്നും കണ്്നകൾ, പ്രധോന കരോറ്നകൾ, മോന്നജ്നടമന്റിടല മോറ്ങ്ങൾ, ടറ�്നന്ലറ്റി, 
നിയമ്രരമോയ സുംഭൈൈികോസങ്ങൾ, കമ്പനി ഏടറ്െ്ന്ല്നകൾ്്നും ലയനങ്ങൾ്്നമ്നള്ള ്രദ്തികൾ എനിൈയ്നമോയി �ന്ധടപേട് 

ൈിൈരങ്ങൾ ഉൾടപേെ്നന്ന; എനോൽ ഇൈയിൽ മോപതും ്രരിമിതടപേെ്നനില്. 
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I. പ്രമോണങ്ങളുും ന്രഖകളുും 

ഞങ്ങളുടെ �ിസിനസ്ച് ന്രഖകളുും റിന്പേോർട്ുകളുും ആദോയ നിക്നതി റിന്ട്ണ്നകളുും കൃതധ്മോയ്നും സതധ്സന്ധമോയ്നും 

്രൂർണ്ണതന്യോെ്നും തയ്ോറോ്ടപേന്െണ്തോണ്. അതിന്ന് അർത്ും, �ിസിനസ്ുമോയി �ന്ധടപേട് എല്ോ ൈിൈരങ്ങളുും 

സതധ്സന്ധമോയ്നും ്രൂർണ്ണമോയ്നും നിങ്ങൾ റിന്പേോർട്ു ടെയ്ുകയ്നും ന്രഖടപേെ്നത്ത്നകയ്നും ടെയ്ണടമനച് ഞങ്ങൾ ആൈശധ്ടപേെ്നന്ന. 
BrandSafway ജീൈന്ോർ ഇനിപേറയ്നനൈ ഉറപേോ്ണും: 

• എല്ോ �ില്ിും�്നകളുും ന്്രയ ടമന്റ്നകളുും അടലങ്്ിൽ മന്റ്ടതങ്ില്നും അ്ൗണ്ിുംഗ് അടല്ങ്ിൽ ആന്രിക ഇെ്രോെ്നകളുും 

ഉ്രന്ഭോക്തൃ കരോറ്നകളുമോയ്നും അും�ീകോര സുംൈിധോനങ്ങളുമോയ്നും അന്നരൂ്രമോ്ടപേെ്നന്ന. 
• ടൈളിടപേെ്നത്തോത്തന്തോ ന്രഖടപേെ്നത്തോത്തന്തോ ആയ ഫണ്ച് അടല്ങ്ിൽ ആസ്തി ഏടതങ്ില്നും ആൈശധ്ത്തിനോയി 

രൂ്രീകരിച്ിട്ില്. 
• ടെ്ച് അടല്ങ്ിൽ പ്രധോനടപേട് �ോങ്്നകൾ സോപമ്പദോയികമോയി ഉ്രന്യോ�ി്്നന സ്വീകോരധ്മോയ മറ്ച് പെോന്സ്ഫർ മോർഗ്ഗങ്ങൾ 

മ്നന്ഖനയല്ോടത, മന്റ്ടതങ്ില്നും മോർഗ്ഗത്തിലൂടെ ൈിതരണ അ്ൗണ്ിൽ നിനച് ്രണും ്രിൻൈലി്ല്നകൾ നെത്ത്നനില;് 

അത്നും അധികോരടപേെ്നത്തടപേട്ിട്ുളള ജീൈന്ോരോൽ മോപതും. ഒര്ന ടെ്്നും ന്നരിട്ച് “്രണമോ്ോൈ്നന” ൈിധത്തിൽ നൽക്നനില് 
അടല്ങ്ിൽ തിരിച്റിയോൻ സോധി്ോത്ത ഒര്ന ൈധ്ക്തി്ച് ്രണും ലഭി്്നനതിനോയി നൽക്നനില്. 

• ഏടതങ്ില്നും കോരണത്തോൽ BrandSafway-യ്നടെന്യോ ഏടതങ്ില്നും അന്ന�ന്ധ സ്ോ്രനത്തിന്ന്ന്യോ കണ്്ന ്ര്നസ്തകങ്ങളില്നും 

ന്രഖകളില്നും ടതറ്ോയ അടല്ങ്ിൽ കൃപതിമമോയ എൻ�െികടളോന്നും ന്െർ്്നനില ്കൂെോടത അത്തരും എന്പെി്ച് കോരണമോക്നന 

ഒര്ന പകമീകരണത്തില്നും ഒര്ന ജീൈന്ോരന്നും ഏർടപേെ്നനില.് 

• ഒര്ന ന്്രയ ടമന്റിടന ്രിന്്നണയ്്നന ന്രഖകളിൽ ടൈളിടപേെ്നത്തിയ പ്രകോരമല്ോടത, മടറ്ോര്ന ഉന്ദേശധ്ത്തിന് ന്ൈണ്ി അത്തരും 

ന്്രയ ടമന്റിന്ന് ഏടതങ്ില്നടമോര്ന ഭോ�ും ഉ്രന്യോ�ി്്നനതിന്നളള ലക്ഷധ്ന്ത്തോടെന്യോ ധോരണന്യോന്െന്യോ ഒര്ന ന്്രയ ടമന്റ്നും 

അും�ീകരി്ടപേെ്നകന്യോ നൽകടപേെ്നകന്യോ ടെയ്ുനില്.

• �ോധകമോയ ന്രഖകളുടെ സൂക്ഷി്ൽ നയങ്ങൾ്ച് അന്നസൃതമോയി പ്രമോണങ്ങളുും ന്രഖകളുും സൂക്ഷി്പേെ്നന്ന. 

II. അ്ൗണ്ിുംഗ് നെ്രെിപകമങ്ങളുും നിയപന്ണങ്ങളുും 

BrandSafway-യ്നടെ സോമ്പത്തിക, അ്ൗണ്ിുംഗ് നയങ്ങൾ്ച് അടല്ങ്ിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ലന്ത്തോ അടല്ങ്ിൽ �ിസിനസ്ിന്നോ 

നിർദേിഷ്മോയ നയങ്ങൾ്ച് ഒപേും പ്രോന്ദശിക നിയമങ്ങൾ, നിയപന്ണങ്ങൾ, യ്നഎസ് ജനറലി അക് ടസപ്റ്ഡ് അ്ൗണ്ിുംഗ് 

തത്വങ്ങൾ എനിൈയ്ച് അന്നസൃതമോയി സോമ്പത്തിക പ്രസ്തോൈനകൾ തയ്ോറോ്ൽ അന്നൈദി്്നനതിനോയ്നും 

ഞങ്ങളുടെ എല്ോ ആസ്തികൾ്്നും ഉത്തരൈോദിത്തും നിലനിർത്ത്നനതിനോയ്നും സോമ്പത്തിക ഇെ്രോെ്നകൾ തയ്ോറോ്്നകയ്നും 

അൈ ന്രഖടപേെ്നത്ത്നകയ്നും ടെയ്ുന ജീൈന്ോർ്ച്, എല്ോ ഇെ്രോെ്നകളുും ഞങ്ങളുടെ കണ്്ന ്ര്നസ്തകങ്ങളില്നും ന്രഖകളില്നും 

യഥോസമയത്ത്നും കൃതധ്മോയ്നും ്രൂർണ്ണമോയ്നും ന്രഖടപേെ്നത്തിയിട്ുടണ്നച് ഉറപേുൈര്നന്ത്തണ് ഉത്തരൈോദിത്തമ്നണ്ച്. 

BrandSafway-യ്നടെ സോമ്പത്തിക പ്രസ്തോൈനകൾ ഓഡിറ്ു ടെയ്ുനതില്നും അൈന്ലോകനും ടെയ്ുനതില്നും ഉൾടപേട്ിരി്്നന 

സ്വതപന് അ്ൗണ്ന്റിടന ഭീഷണിടപേെ്നത്ത്നകന്യോ ടതറ്ിദ്രിപേി്്നകന്യോ ൈഞ്നോ്രരമോയി സ്വോധീനി്്നകന്യോ ടെയ്ുനതിൽ 

നിനച് എല്ോ BrandSafway ജീൈന്ോടരയ്നും തെഞ്ിരി്്നന്ന. 

III. ്രിന്്നണയ്്നന പ്രമോണങ്ങൾ 

ഇൻന്ൈോയ സ്നകൾ, ടെ്ച് റിക്വസ്റുകൾ, യോപതോ ടെലവ് റിന്പേോർട്ുകൾ ത്നെങ്ങിയൈ ന്്രോടല ഇെ്രോെ്നകടള ്രിന്്നണയ്്നന 

ന്രഖകളിൽ യഥോർത് ഇെ്രോെ്നകൾ കൃതധ്മോയ്നും ്രൂർണ്ണമോയ്നും ൈിൈരിന്്ണ്തോണ്. അത്തരും ന്്രയ ടമന്റിടന ്രിന്്നണയ്്നന 

ന്രഖയിൽ ൈിൈരിച്ിട്ുളളതല്ോടത, മടറ്ോര്ന ഉന്ദേശധ്ത്തിന് ന്ൈണ്ി അത്തരും ന്്രയ ടമന്റിന്ന് ഏടതങ്ില്നടമോര്ന ഭോ�ും 

ഉ്രന്യോ�ി്്നനതിന്നളള ലക്ഷധ്ന്ത്തോടെന്യോ ധോരണന്യോന്െന്യോ BrandSafway ഫണ്്നകൾ നൽകില.് ്രിന്്നണയ്്നന ന്രഖകൾ 

നിയമന്മോ BrandSafway-യ്നടെ നയങ്ങന്ളോ അന്നസരിച്ച് കൃതധ്മോയിരിന്്ണ്ത്നും സൂക്ഷി്ടപേന്െണ്ത്നമോണ്. 

ഏടതങ്ില്നും സർ്ോർ ഏജൻസിയ്നടെ അധികോര്രരിധിയില്നള്ള ഏടതങ്ില്നും കോരധ്ത്തിന്ന് അന്ന്വഷണത്തിന്നോ കൃതധ്മോയ 

നിർവ്ഹണത്തിന്നോ തെസ്മ്നണ്ോ്ോന്നോ അതിടന സ്വോധീനി്്നനതിന്നോ തെസ്ടപേെ്നത്ത്നനതിന്നോ ഉളള ഉന്ദേശധ്ന്ത്തോടെ 

പ്രമോണങ്ങന്ളോ ന്രഖകന്ളോ ൈധ്തിയോനടപേെ്നത്ത്നകന്യോ നശിപേി്്നകന്യോ അൈയിൽ ൈധ്ോജും കോട്ുകന്യോ ടെയ്ുനതിൽ നിനച് 

BrandSafway ജീൈന്ോടര കർശനമോയി നിന്രോധിച്ിരി്്നന്ന. 

 

എങ്ങടനയോണ് ൈിൈരങ്ങൾ 
റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ുനത് 
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IV. ടതറ്ോയ ൈിൈരങ്ങൾ നൽകൽ, ന്രഖകളിൽ ൈധ്ോജും കോട്ൽ, തട്ിപേച്
ഏടതങ്ില്നും തട്ിപേച് കടണ്ന്ത്തണ്ത്നും റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ടപേന്െണ്ത്നും എല്ോത്തിന്നും ഉ്രരിയോയി തെയടപേന്െണ്ത്നും പ്രധോനമോണ്.   

ൈസ്ത്നതകടള ടതറ്ോയി െിപതീകരി്്നനതിന്ലോ ൈധ്ോജമോയ ന്രഖകൾ നിർമ്ി്്നനതിന്ലോ നധ്ോയയ്നക്തി കടണ്ത്ത്നകന്യോ 

അത്തരും കോരധ്ങ്ങളിന്ലർടപേെ്നനതിടന്്നറിച്ച് െിന്ി്്നകന്യോ ന്്രോല്നും ടെയ്ര്നത്. ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ങ്ങളുന്െയ്നും ഈ 

നയങ്ങളുന്െയ്നും ലുംഘനങ്ങൾ നിങ്ങടള ന്ജോലിയിൽ നിനച് തോൽ്ോലികമോയി നീ്ും ടെയ്ുനത്നും ്രിരിച്ു ൈിെ്നനത്നും ഒപേും/

അടല്ങ്ിൽ �ോധകമോയ നിയമപ്രകോരും പകിമിനൽ ഒപേും/അടല്ങ്ിൽ സിൈിൽ നെ്രെികൾ സ്വീകരി്്നനത്നും ൈടരയ്നളളത് 

ഉൾടപേടെ, എനോൽ അതിൽ മോപതും ്രരിമിതടപേെോടതയ്നളള, അച്െ് നെ്രെികൾ്ച് ൈിന്ധയമോ്ോൈ്നനതോണ്.

V. അധികോരത്തിന്ന് നിന്യോ�ത്തിന്ന് (ടഡലിന്�ഷന് ഓഫ് അന്തോറിറ്ി) നയും 

എല്ോ ജീൈന്ോര്നും ടഡലിന്�ഷന് ഓഫ് അന്തോറിറ്ി (DOA) നയത്തിൽ നിർൈെിച്ിരി്്നന അധികോരത്തിന്ന് ്രരിധികൾ 

്രോലിന്്ണ്തോണ്. 
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സ്നരക്ഷിതൈ്നും ടെലവ് ക്നറഞ്ത്നമോയ ഒര്ന �ിസിനസ്ച് നെത്ത്നനതിന് കമ്പനി സ്വത്തച് ്രരി്രോലിന്്ണ്ത് അതധ്ോൈശധ്മോണ്. 

ഞങ്ങളുടെ സ്വത്ത്ന്ൾ സുംരക്ഷി്്നനത് എല്ോ BrandSafway ജീൈന്ോര്നടെയ്നും ഉത്തരൈോദിത്തമോണ്. BrandSafway ജീൈന്ോർ 

മോലിനധ്ും സൃഷ്ി്ടപേെ്നനതിന്നും ദ്നര്ന്രന്യോ�ത്തിന്നും എതിരോയി കര്നതൽ ്രോലിച്ു ടകോണ്ച്, കമ്പനി സ്വത്ത്ന്ളുും 

ആസ്തികളുും പശദ്ന്യോടെയ്നും ആദരന്ൈോെ്നും കൂെി ഉ്രന്യോ�ി്്നകയ്നും അൈ ്രരി്രോലി്്നകയ്നും ന്ൈണും. 

BrandSafway ആസ്തികളിൽ ഭൗതിക സ്വത്തച്, ഉ്രകരണങ്ങൾ, ഇൻടൈന്ററി എനിൈ മോപതമല ്അെങ്ങിയിരി്്നനത്; 

ഓഹരികൾ, ്രണും, ഓഫീസ് ഉ്രകരണങ്ങൾ, സവപ്ലകൾ, ഇൻഫർന്മഷൻ സിസ്റങ്ങൾ എനിൈ ന്്രോല്നള്ള മറ്ച് ആസ്തികളുും 

അതിൽ ഉൾടപേെ്നന്നണ്ച്. ഉ്രന്ഭോക്തൃ ലിസ്റുകൾ, ൈിലൈിൈരങ്ങൾ, ന്സോഫ്റ്ച് ടൈയർ, ന്്രറ്ന്റ്നകൾ, ൈി്രണന മ്നപദകൾ, 

്രകർപേൈകോശങ്ങൾ, മറ്ച് ഉെമസ്ോൈകോശ ൈിൈരങ്ങൾ, അറിവ് എനിൈ ന്്രോടലയ്നള്ള �ൗദ്ിക സ്വത്ത്നും ഇതിൽ ഉൾടപേെ്നന്ന. 

I. ഉൽപേനങ്ങളുും ന്സൈനങ്ങളുും 

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപേനങ്ങളുും ന്സൈനങ്ങളുും BrandSafway-യ്നടെ സ്വത്തോണ്. BrandSafway ഉൽപേനങ്ങളുടെന്യോ ന്സൈനങ്ങളുടെന്യോ 

ൈികസനും, മികവ് നൽകൽ, പ്രന്യോ�ത്തിലോ്ൽ എനിൈയിൽ ജീൈന്ോർ അൈർ ന്ജോലി ടെയത്ന ടകോണ്ിര്നന കോലയളൈിൽ 

നൽകിയ സുംഭോൈനകൾ, BrandSafway-യ്നടെ സ്വത്തോയിരി്്നകയ്നും ആ ജീൈന്ോരടന ന്ജോലിയിൽ നിനച് നീ്ും ടെയ തോൽ 

ന്്രോല്നും അങ്ങടന തടനയോയിരി്്നകയ്നും ടെയ്ുും. 

II. ഫണ്്നകൾ 

ജീൈന്ോടര ഭരന്മൽപേിച്ിട്ുളള ഏടതങ്ില്നും തരത്തില്നളള BrandSafway ഫണ്്നകളുടെ ൈധ്ക്തി്രരമോയ ഉത്തരൈോദിത്തും ആ 

ജീൈന്ോർ്ച് ഉണ്ോയിരി്്നും. BrandSafway ഫണ്്നകളിൽ കറൻസി, ടെ്്നകൾ, ടപകഡിറ്ച് അടല്ങ്ിൽ െോർജ് കോർഡ്നകൾ, മണി 
ഓർഡറ്നകൾ, ന്്രോസ് ന്റ്ജ്, �ില്ുകൾ, റീഇുംന്�ഴ് സ് ടമന്റ് ടലെയിമ്നകൾ, അെയ ന്്ണ്ൈ, സ്വീകരിന്്ണ്ൈ, എസ്റിന്മറ്ുകൾ, 

ന്്ര ടെ്്നകൾ, ടെലൈോയ ്രണത്തിന്ന് റീഇുംന്�ഴ് സ് ടമന്റ്നകൾ, ഇൻന്ൈോയിസ്നകൾ എനിൈ ഉൾടപേെ്നന്ന; എനോൽ അൈ 

ഇൈയിൽ മോപതും ്രരിമിതടപേെ്നന്നമില്. BrandSafway ഫണ്്നകളുടെ സുംരക്ഷണും, ൈിനിന്യോ�ും, അൈ ന്രഖടപേെ്നത്തൽ എനിൈയിൽ 

ജീൈന്ോർ ഇനിപേറയ്നന രീതിയിൽ പശദ് ്ര്നലർന്ത്തണ്തോണ്: 

• കമ്പനി ഫണ്്നകളുടെ സ്നരക്ഷിതത്വത്തിനോയി BrandSafway നയങ്ങൾ ്രോലി്്നക; 

• കമ്പനി ഫണ്്നകൾന്്ോ ൈധ്ക്തി�ത ഫണ്്നകൾന്്ോ ്രകരമോയി BrandSafway-യ്ച് മികച് മൂലധ്ും ലഭി്്നന്നടൈനച് ഉറപേോ്്നക- 

ഇത് കമ്പനി മെ്ി നൽക്നനതോണ്; 

• നധ്ോയമോയത്നും യഥോർത്ത്തില്നളളത്നും അും�ീകൃതൈ്നമോയ ടെലൈ്നകളുടെ മോപതും ്രണും മെ്ി ലഭി്്നനതിനോയി 
ആൈശധ്ടപേെ്നക; കൂെോടത, 

• ഞങ്ങൾ അും�ീകരി്്നന ന്രഖകൾ BrandSafway ഫണ്്നകളുടെ ഉെിതമോയ ഉ്രന്യോ�ും പ്രതിഫലിപേി്്നന്നടൈന്നും അൈ 

കൃതധ്ൈ്നും സതധ്സന്ധൈ്നും സമയ�ന്ധിതമോയി തയ്ോറോ്ിയതോടണന്നും ഉറപേോ്്നക. 

III. കമ്പധ്ൂട്റ്നകൾ, ടസർൈറ്നകൾ, ന്സോഫ്റ്ച് ടൈയർ
BrandSafway-യ്നടെ കമ്പധ്ൂട്റ്നകൾ, ടസർൈറ്നകൾ, ഇലക്ന്പെോണിക് മീഡിയ സിസ്റങ്ങളുും BrandSafway-യ്നടെ കമ്പധ്ൂട്ർ 

സിസ്റങ്ങളിന്ല്ച് പ്രന്ൈശിപേിച്ിട്ുളള എല്ോ ൈിൈരങ്ങളുും �ോധകമോയ നിയമങ്ങൾ്ച് കീഴിൽ BrandSafway-യ്നടെ സ്വത്തോണ്. 

BrandSafway-യ്നടെ ഇ-ടമയിൽ സിസ്റും, ഇലക്ന്പെോണിക് കമ്ധ്ൂണിന്്ഷൻ സിസ്റങ്ങൾ, ഇന്റർടനറ്ച് എനിൈയിന്ല്ച് 
പ്രന്ൈശനും നൽകിയിട്ുളളത്, കമ്പനി �ിസിനസ്ച് കോരധ്ക്ഷമമോയ്നും വനതിക്രൂർണ്ണതന്യോടെയ്നും നിര്ന്രപദൈകരമോയ്നും 

നിയമോന്നസൃതൈ്നമോയ രീതിയിൽ നെത്ത്നകടയന ഉന്ദേശധ്ന്ത്തോടെയോണ്. BrandSafway െിലന്പേോൾ ഇ-ടമയിലിന്ന്യ്നും 

ഇന്റർടനറ്ച് ന്സൈനങ്ങളുടെയ്നും ൈധ്ക്തി�ത ഉ്രന്യോ�ും അന്നൈദിന്ച്്ോും  -  അത്തരും ഉ്രന്യോ�ും കോരധ്ക്ഷമതയ്നളളത്നും 

വനതിക്രൂർണ്ണമോയത്നും നിര്ന്രപദൈകരമോയത്നും നിയമോന്നസൃതൈ്നും ആയിരി്്നകയ്നും കമ്പനി �ിസിനസ്ിന്ന് 

നെത്തിപേിന്ലോ ജീൈന്ോര്നടെ ന്ജോലി സും�ന്ധമോയ ഉത്തരൈോദിത്തങ്ങൾ നിറന്ൈറ്ുനതിന്ലോ ഇെട്രെോത്തന്തോ 

ആയിരി്്നകയ്നും ടെയ്ുന ്രക്ഷും. ജീൈന്ോർ �ോധകമോയ BrandSafway നയങ്ങന്ളോ നിങ്ങളുടെ സ്ലത്തച് അടല്ങ്ിൽ 

�ിസിനസിന് നിർദേിഷ്മോയ നയങ്ങന്ളോ ്രോലി്്നടമന്നും ഈ ഉ്രോധികളുടെ ൈധ്ക്തി�ത ഉ്രന്യോ�ത്തിൽ മികച് ൈിന്ൈെന 

�്നദ്ിയ്നും നിയപന്ണൈ്നും പ്രദർശിപേി്്നടമന്നും പ്രതീക്ഷി്ടപേെ്നന്ന. അങ്ങടന ടെയ്ുനതിൽ ്രരോജയടപേെ്നനത് 

ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന് ലുംഘനമോയിരി്്നും. കൂെോടത, ൈധ്ക്തി�ത ഉ്രന്യോ�ത്തിനോയി ഇൈയിൽ െിലതിന്ലന്്ോ 

എല്ോറ്ിന്ല്്നന്മോ ഉളള പ്രന്ൈശനും നിർത്തലോ്്നനതിന്ല്ച് നയിന്ച്്ോും. BrandSafway-യ്നടെ കമ്പധ്ൂട്ർ ടസകധ്ൂരിറ്ിയ്നടെ 

സുംരക്ഷണും പ്രൈർത്തനരഹിതമോ്്നനതിന്നോ ദ്നർ�ലമോ്്നനതിന്നോ മറി കെ്്നനതിന്നോ ഉള്ള ഏടതോര്ന പശമൈ്നും 

തോൽ്ോലികമോയി ന്ജോലിയിൽ നിനച് നീ്ും ടെയ്ുനത്നും ്രിരിച്ു ൈിെ്നനത്നും ൈടരയ്നളളത് ഉൾടപേടെ, എനോൽ അതിൽ മോപതും 

്രരിമിതടപേെോടതയ്നളള, അച്െ് നെ്രെികൾ്ച് കോരണമോയിത്തീർന്ന്ോൈ്നനതോണ്. 

 'ൈധ്ക്തി�ത ഡോറ്' (ന്്രർ, ൈീട്, ഓഫീസ് സമ്പർ് ൈിൈരങ്ങൾ മ്നതലോയൈ)-യ്നടെ ന്ശഖരണും, സുംസ് കരണും, ഉ്രന്യോ�ും 

എനിൈ കൂെ്നതൽ കർശനമോയി നിയപന്ി്്നന രോജധ്ങ്ങളുടെ എണ്ണും ൈർർധി്്നന്നണ്ച്. എൈിടെ നിനോന്ണോ ൈധ്ക്തി�ത ഡോറ് 

കമ്പനിയ്നടെ സ്വത്തച് 
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ന്ശഖരി്്നനത് ആ സ്ലടത്തയ്നും എൈിടെയോന്ണോ സുംസ് കരണും ടെയ്ുനത് അടല്ങ്ിൽ ഉ്രന്യോ�ി്്നനത് ആ സ്ലടത്തയ്നും 

നീതിനധ്ോയോധികോര ്രരിധിയിടല �ോധകമോയ നിയമങ്ങളുും നിയപന്ണങ്ങളുും, ഏടതങ്ില്നും BrandSafway നയങ്ങൾ്്നും കരോർ 

അെിസ്ോനത്തിൽ �ോധകമോയ എടന്ങ്ില്നും �ോദ്ധ്തകൾ്്നും ്ര്നറന്മയോയി BrandSafway ജീൈന്ോർ ്രോലിന്്ണ്തോണ്. 

ന്സോഷധ്ൽ ടനറ്ച് ൈർ്ിും�ിന്ന് ഉ്രന്യോ�ും ൈിലടപേട് ഒര്ന ഉ്രോധിയോണ്. എങ്ിൽത്തടനയ്നും, ശരിയോയി ഉ്രന്യോ�ി്ോത്ത ്രക്ഷും 

ന്സോഷധ്ൽ ടനറ്ച് ൈർ്ിുംഗ് നിങ്ങടളയ്നും BrandSafway-ടയയ്നും അധിക അ്രകെസോദ്ധ്തയിന്ല്ച് നയിന്ച്്ോും. അന്നയ്നക്തമോയി 
അും�ീകരിച്ിട്ില്ോത്ത ്രക്ഷും, BrandSafway-ടയ ്്നറിന്ച്ോ നിങ്ങളുടെ �ിസിനസ്ച് യൂണിറ്ിടന്്നറിന്ച്ോ ൈിൈരങ്ങൾ ന്്രോസ്റച് 
ടെയ്ുനതിനോയി ഒരി്ല്നും ന്സോഷധ്ൽ ടനറ്ച് ൈർ്ിുംഗ് ഉ്രന്യോ�ി്ര്നത്. BrandSafway-യ്നടെ ന്്രരിൽ ന്സോഷധ്ൽ മീഡിയ 

പ്ലോറ്ച് ന്ഫോമ്നകളിൽ ഏടതങ്ില്നും ഒര്ന അ്ൗണ്ച് ത്നറ്്നകന്യോ (ന്നരിന്ട്ോ അല്ോടതന്യോ) ഒപേും/അടല്ങ്ിൽ BrandSafway-യ്ോയി 
ഒപേും/അടല്ങ്ിൽ BrandSafway-യ്ച് ്രകരമോയി ന്സോഷധ്ൽ മീഡിയ പ്ലോറ്ച് ന്ഫോമിൽ എടന്ങ്ില്നും ആശയൈിനിമയും നെത്ത്നകന്യോ 

അടല്ങ്ിൽ എടന്ങ്ില്നും ന്്രോസ്റച് ടെയ്ുകന്യോ ടെയ്ര്നടതനച് ജീൈന്ോടര കർശനമോയി ഉ്രന്ദശി്്നന്ന BrandSafway-

ടയ്്നറിന്ച്ോ നിങ്ങളുടെ �ിസിനസ്ച് യൂണിറ്ിടന്്നറിന്ച്ോ ടതറ്ോയ ൈിൈരങ്ങൾ കോണി്്നന എടന്ങ്ില്നും ന്്രോസ്റുകൾ 

ന്സോഷധ്ൽ ടനറ്ച് ൈർ്ിും�ിൽ നിങ്ങൾ കോണ്നകയോടണങ്ിൽ, ദയൈോയി നിങ്ങളുടെ മോന്നജടര അടല്ങ്ിൽ െീഫ് കുംപ്ലയന്സ് 

ഓഫീസടറ അറിയി്്നക.

IV. ഉെമസ്ോൈകോശൈ്നും രഹസധ് സ്വഭോൈമ്നളള ൈിൈരങ്ങളുും 

BrandSafway-യ്നടെ ഉെമസ്ോൈകോശൈ്നും രഹസധ് സ്വഭോൈമ്നളള ൈിൈരങ്ങളുും ്രരിരക്ഷി്്നനതിന്നും അനധികൃത 

ടൈളിടപേെ്നത്തലിൽ നിനച് സുംരക്ഷി്്നനതിന്നും എല്ോ ജീൈന്ോർ്്നും കെമയ്നണ്ച്. ഏടതങ്ില്നും കരോറിന് കീഴിൽ 

കർശനമോയ രഹസധ് സ്വഭോൈും ്രോലിന്്ണ് �ോദ്ധ്ത കമ്പനി്്നടണ്ങ്ിൽ, ജീൈന്ോരന് അത്തരും കർശനമോയ �ോദ്ധ്തയ്ച് 
കീഴിലോയിരിന്്ണ്തോണ്. ഏടതങ്ില്നും കോരണത്തോൽ ന്ജോലിയിൽ നിനച് നീ്ും ടെയ്ടപേട്തിന് ന്ശഷൈ്നും ഈ കെമ ത്നെര്നന്ന. 

രഹസധ് സ്വഭോൈമ്നളള ൈിൈരങ്ങളിൽ ഇന്ത ൈടര ട്രോത്നൈോയി പ്രഖധ്ോ്രിച്ിട്ില്ോത്ത ഒര്ന ഉൽപേനും, �ിസിനസ്ച് അടല്ങ്ിൽ 

സോമ്പത്തിക ൈിൈരങ്ങൾ, ഏടറ്െ്ന്ല്നും അന്ന�ന്ധ സ്ോ്രനങ്ങളുടെ ൈിൽപേനയ്നും സും�ന്ധിച്ുളള ്രദ്തികൾ, ൈി്രണിയിടല 

മൽസരത്തിടല സ്ോനും, �ിസിനസ്ച് തപന്ങ്ങൾ, ഉ്രന്ഭോക്തോ്ടള്്നറിച്ുളള ൈിൈരങ്ങൾ, ഉൽപേന നിർമ്ോണത്തിന്ന് 

ടെലൈ്നകൾ എനിൈയ്നും കൂെോടത ട്രോത്നൈോയി ടൈളിടപേെ്നത്തിയോൽ BrandSafway-യ ന്്ോ ഞങ്ങളുടെ ഉ്രന്ഭോക്തോ്ൾന്്ോ 

സവപ്ലയർമോർന്്ോ ന്ദോഷമ്നണ്ോ്്നന ൈിധത്തിൽ ൈി്രണിയിൽ മൽസരി്്നനൈർ ഉ്രന്യോ�ിന്ച്്ോൈ്നന, ട്രോത്നൈോയി 
ടൈളിടപേെ്നത്തിയിട്ില്ോത്ത മറ്ച് ൈിൈരങ്ങളുും ഉൾടപേെ്നന്ന. 

ഉെമസ്ോൈകോശ ൈിൈരങ്ങളിൽ ന്്രറ്ന്റ്നകൾ, ൈി്രണന മ്നപദകൾ, ്രകർപേൈകോശങ്ങൾ, ൈധ്ോ്രോര രഹസധ്ങ്ങൾ, മടറ്ല്ോ 

നിർണ്ണോയക അടല്ങ്ിൽ സ്വകോരധ് സോന്ങ്തിക, സോമ്പത്തിക, �ിസിനസ് ൈിൈരങ്ങൾ ഉൾടപേെ്നന്ന. അനധികൃതമോയി 
ടൈളിടപേെ്നത്തൽ നെത്ത്നനത്, ഞങ്ങൾ്ച് അൈയ്നടെ മൂലധ്ും നഷ്ടപേെ്നത്ത്നകയ്നും മറ്ുള്ളൈർ്ച് നീതിയ്നക്തമല്ോത്ത ന്നട്ും 

നൽക്നകയ്നും ടെയ്ുും. 

BrandSafway-യ്നടെ ഉെമസ്ോൈകോശ ൈിൈരങ്ങളുും രഹസധ് സ്വഭോൈമ്നളള ൈിൈരങ്ങളുും അന്നയ്നക്തമോയ അധികോരടപേെ്നത്തൽ 

ഇല്ോടത ആർ്്നും ടൈളിടപേെ്നത്തോൻ കഴിന്ഞ്്ില്. ഉെമസ്ോൈകോശ-സും�ന്ധിയോയത്നും രഹസധ് സ്വഭോൈമ്നളളത്നമോയ 

പ്രമോണങ്ങൾ സ്നരക്ഷിതമോയ്നും ഭപദമോയ്നും സൂക്ഷി്്നക. സോധോരണ �ിസിനസ്ച് പ്രൈർത്തനങ്ങളുടെ കോലയളൈിൽ, 

സവപ്ലയർമോന്രോ ഉ്രന്ഭോക്തോ്ന്ളോ ൈി്രണയിൽ മൽസരി്്നനൈന്രോ െിലന്പേോൾ അൈര്നടെ �ിസിനസ്ിന് 

ഉെമസ്ോൈകോശമ്നള്ള ൈിൈരങ്ങൾ നിങ്ങൾ്ച് ടൈളിടപേെ്നത്തിന്യ്ോും. അൈർ അർപേി്്നന ൈിശ്വോസും നോും മോനിന്്ണ്തോണ്. 

ട്രോത്നന്ൈ, ൈി്രണയിൽ മൽസരി്്നനൈടര്്നറിച്ുള്ള ട്രോത്ന ൈിൈരങ്ങൾ സമോഹരി്്നനന്തോ ഞങ്ങളുടെ �ിസിനസ്ച് 
നെത്ത്നനതിനോയി അത് ഉ്രന്യോ�ടപേെ്നത്ത്നകന്യോ ടെയ്ുനത് അന്നെിതന്മോ നിയമൈിര്നദ്ന്മോ അല.് ൈി്രണയിൽ 

മൽസരി്്നനൈടര്്നറിച്ുള്ള ട്രോത്ന ൈിൈരങ്ങൾ, വനതികതന്യോടെയ്നും ൈി്രണയിൽ മൽസരി്്നനൈര്നടെ 

ഉെമസ്ോൈകോശ ൈിൈരങ്ങൾ ്രരിരക്ഷി്്നന നിയമങ്ങൾ്്നും നിയപന്ണങ്ങൾ്്നും അന്നസൃതമോയ്നും ന്ശഖരി്ണും. 

ഉദോഹരണത്തിന്, ഇനിപേറയ്നനൈ ന്ശഖരി്്നനത് ഉെിതമോണ്: ടൈബ് വസറ്ുകൾ, ്രരസധ്ങ്ങൾ, ന്പ�ോഷറ്നകൾ അടല്ങ്ിൽ 

ട്രോത്ന അൈതരണങ്ങൾ എനിൈയ്നൾടപേടെ ട്രോത്ന ഉറൈിെങ്ങളിൽ നിന്നള്ള അത്തരും അറിൈ്നകൾ. എനോൽ, ഒര്ന മ്നന് 

ടതോഴില്നെമയ്നടെ ഉെമസ്ോൈകോശ സും�ന്ധിയോയ ൈിൈരങ്ങൾ, ആ മ്നൻ ടതോഴില്നെമ ൈി്രണയിൽ മൽസരി്്നന്നടണ്ങ്ില്നും 

ഇടല്ങ്ില്നും, ജീൈന്ോർ ഉ്രന്യോ�ി്്നനത് അന്നെിതമോണ്. ഞങ്ങളുമോയി ൈി്രണയിൽ മൽസരി്്നനൈര്നടെ 

ഉെമസ്ോൈകോശ-സും�ന്ധിയോയ അടല്ങ്ിൽ രഹസധ് സ്വഭോൈമ്നളള ൈിൈരങ്ങടള BrandSafway മോനി്്നകയ്നും അത്തരും 

ഉെമസ്ോൈകോശ-സും�ന്ധിയോയ അടല്ങ്ിൽ രഹസധ് സ്വഭോൈമ്നളള ൈിൈരങ്ങൾ സ്വീകരി്്നനതിൽ നിനച് ഞങ്ങളുടെ ജീൈന്ോർ 

കര്നതൽ ഉളളൈരോയിരി്്നടമനച് പ്രതീക്ഷി്്നകയ്നും ടെയ്ുന്ന. ൈി്രണയിൽ മൽസരി്്നനൈര്നടെ ൈിൈരങ്ങളുടെ ഒര്ന നിശ്ിത 

ഉറൈിെും സമ്നെിതമോന്ണോ എനച് നിങ്ങൾ്ച് ഉറപേിടല്ങ്ിൽ, ദയൈോയി െീഫ് കുംപ്ലയന്സ് ഓഫീസറ്നമോന്യോ നിയമ ൈക്നപേിടല 

ഒര്ന അും�ൈ്നമോന്യോ �ന്ധടപേെ്നക. 

V. ന്മോഷണും തെയൽ 

സ്വോഭോൈികമോയ മ്നൻകര്നതല്നകൾ സ്വീകരി്്നനതിലൂടെയ്നും കമ്പനി സ്വത്ത്ന്ൾ ൈിന്ൈകന്ത്തോടെ വകകോരധ്ും 

ടെയ്ുനതിലൂടെയ്നും ന്മോഷണും അടലങ്്ിൽ ദ്നര്ന്രന്യോ�ും മൂലും BrandSafway-യ്നടെ സ്വത്തിന് ഉണ്ോക്നന നഷ്ും 

ക്നറയ്്നക. ഉ്രകരണങ്ങൾ, സവപ്ലകൾ, ടമറ്ീരിയല്നകൾ എനിൈ ഭപദമോയി ്രൂട്ി സൂക്ഷി്്നകയ്നും സുംശയോസ്്രദമോയ 

ൈധ്ക്തികടള്്നറിന്ച്ോ പ്രൈർത്തികടള്്നറിന്ച്ോ റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ുകയ്നും െ്നമതലടപേട്തല്ോത്ത ൈധ്ക്തികളുടെ സോനിധധ്ത്തിൽ 

BrandSafway-യ്നടെ രഹസധ് സ്വഭോൈമ്നളള ൈിൈരങ്ങൾ െർച് ടെയ്ുനത് ഒഴിൈോ്്നകകയ്നും ടെയ്ുക. 



 |  23

BrandSafway-യ്നടെ ജീൈന്ോർ നിരൈധി സുംസ് കോരങ്ങന്ളയ്നും ൈുംശങ്ങന്ളയ്നും ഭോഷകന്ളയ്നും ജീൈിതവശലികന്ളയ്നമോണ് 

പ്രതിഫലിപേി്്നനത്. അന്തോടെോപേും തടന, ഞങ്ങൾ ന്സൈനും നൽക്നന ൈി്രണികടളന്പേോടല തടന വൈൈിദ്ധ്മോർന 

ൈധ്ക്തികടള ആകർഷി്്നനതിന്നും അൈര്നടെ കഴിൈ്നകൾ ൈികസിപേി്്നനതിന്നും കമ്പനിയിൽ നിലനിർത്ത്നനതിന്നും 

ഞങ്ങൾ യത് നി്്നന്ന. ഞങ്ങളുടെ വൈൈിധധ്ത്തിന്ന് കര്നത്തച് ഉൾട്ോള്ളുകയ്നും ജീൈന്ോർ ്രരസ്്രര �ഹ്നമോനന്ത്തോടെ 

ട്രര്നമോറ്നകയ്നും ടെയ്ുന, ൈിന്ൈെനമില്ോത്തത്നും ഓന്രോ ജീൈന്ോരന്നും അർഹി്്നന മൂലധ്ൈ്നും ത്നലധ് അൈസരൈ്നും 

ൈളർച്യ്നും പ്രദോനും ടെയ്ുനത്നമോയ ഒര്ന ടതോഴിൽ അന്രീക്ഷും രൂ്രടപേെ്നത്തിടയെ്ന്്നനതിന്നും നിലനിർത്ത്നനതിന്നും 

BrandSafway പ്രതിജ്ോ�ദ്മോണ്. 

ഈ ലക്ഷധ്ങ്ങൾ്ച് ക്നന്റ്ൂെി ൈിശോലത ൈര്നത്ത്നനതിനോയി, BrandSafway ഒര്ന കമ്പനി വൈൈിധധ്തോ പ്രസ്തോൈന 

തയ്ോറോ്ിയിട്ുണ്ച്. BrandSafway-യ്നടെ വൈൈിധധ്തോ സുംസ് കോരടത്ത ്രിന്്നണയ്്നനതിന്നും ഉയർത്തിപേിെി്്നനതിന്നും 

നിങ്ങൾ്ച് ടെയ്ോൻ കഴിയ്നനടതല്ോും ടെയ്ോനോണ് ഞങ്ങൾ ആൈശധ്ടപേെ്നനത്. കൂട്ോയി പ്രൈർത്തി്്നനതിലൂടെ, ആഴത്തില്നള്ള 

്രരസ്്രര ധോരണയില്നും ്രരസ്്രര �ഹ്നമോനത്തില്നും മോന്നഷിക മോനധ്തന്യോെ്നും നീതിയ്നക്തതന്യോെ്നമ്നള്ള പ്രതി�ദ്തയില്നും 

അധിഷ്ഠിതമോയ, ൈിന്ൈെനരഹിതമോയ ഒര്ന ന്ലോകും സൃഷ്ി്ോൻ നമ്ന്ച് സഹോയി്ോനോക്നും. 

I. നീതിയ്നക്തമോയ ടതോഴിൽ മോർഗ്ഗനിർന്ദേശങ്ങൾ 

ൈയസ്ച്, ൈുംശീയത, ്രൗരത്വും, ശോരീരിക വൈകലധ്ും, ലിും�ന്ഭദും, ൈർഗ്ഗും, മതും, ന്ദശീയതയ്നടെ ഉറൈിെും, വൈൈോഹിക നില, 

വലും�ിക ആഭിമ്നഖധ്ും, വസനിക ന്സൈനും, ടൈറ്റൻ സ്റോറ്സ് അടല്ങ്ിൽ നിയമ ്രരിരക്ഷയ്നളള മറ്ച് സൈിന്ശഷതകൾ 

എനിൈയ്നടെ അെിസ്ോനത്തിൽ ൈിന്ൈെനും കോട്ോടത, ടതോഴിൽ നിയമനും സും�ന്ധിച്ുളളത്നും മടറ്ല്ോ �ിസിനസ്ച്-
സും�ന്ധമോയത്നമോയ തീര്നമോനങ്ങളുും എെ്ന്്നന്ന. ന്ജോലിയ്നമോയി �ന്ധടപേട് നി�ന്ധനകളുും ൈധ്ൈസ്കളുും സും�ന്ധിച് 

ൈിന്ൈെനും ഞങ്ങൾ നിന്രോധിച്ിരി്്നന്ന. ഇതിന് ്ര്നറന്മ സ്പതീകൾ, നധ്ൂന്രക്ഷങ്ങൾ, അും�്രരിമിതർ, ടൈറ്റന്മോർ എനിൈർ്ച് 
ടതോഴിലൈസരങ്ങൾ ൈർദ്ിപേി്്നനതിനോയി ഞങ്ങൾ നിയമോന്നസൃതമോയ സ്നനിശ്ിത നെ്രെികൾ വകട്ോള്ളുന്ന.

II. ന്ജോലി സ്ലടത്ത ന്്രോസിറ്ീവ് ആയ അന്രീക്ഷും 

എല്ോത്തരത്തില്നമ്നളള ്രീഡനങ്ങളുും ഞങ്ങൾ തെഞ്ിരി്്നന്ന. ലിും�ന്ഭദും, ൈർഗ്ഗും, ൈുംശീയത, വലും�ിക ആഭിമ്നഖധ്ും, 

ശോരീരികമോയ അടല്ങ്ിൽ മോനസികമോയ വൈകലധ്ും, ൈയസ്ച്, മതും, ടൈറ്റൻ സ്റോറ്സ്, ന്ദശീയതയ്നടെ ഉറൈിെും അടല്ങ്ിൽ 

നിയമ ്രരിരക്ഷയ്നളള മന്റ്ടതങ്ില്നും സൈിന്ശഷതകൾ എനിൈയ്നടെ അെിസ്ോനത്തിൽ ഏടതങ്ില്നും ജീൈന്ോരടന തരും 

തോഴ്ത്തി്ോട്ുകന്യോ അൈന്ഹളി്്നകന്യോ ലജ്ജിപേി്്നകന്യോ ഭയടപേെ്നത്ത്നകന്യോ ടെയ്ുന ട്രര്നമോറ്ും ഇതിൽ ഉൾടപേെ്നന്ന.
ഇതിന് ്ര്നറന്മ, BrandSafway-യ്നടെ സ്ലന്ത്തോ BrandSafway-യ്നടെ �ിസിനസ്ിനിെയിന്ലോ ആയിരി്്നന്മ്പോൾ BrandSafway 

ജീൈന്ോർ ഏടതങ്ില്നും തരത്തില്നളള വകന്യ്റ്ും, ആപകമണ്രരമോയ ശോരീരിക സമ്പർ്ും അടല്ങ്ിൽ ഭീഷണിടപേെ്നത്തൽ, 

അെി്രിെി, മ്ന്ഠോളത്തും കോട്ൽ, ശോരീരികമോയി ഉ്രപദൈി്്നടമന്നോ ആപകമി്്നടമന്നോ ൈോ്ോല്നള്ള ഭീഷണികൾ ത്നെങ്ങിയ 

പ്രൈർത്തികളിൽ അടല്ങ്ിൽ ഭീഷണിയ്നയർത്ത്നനന്തോ ശപത്നതോ്രരമോയന്തോ അധിന്ക്ഷ്രി്്നനന്തോ ആയ സ്വഭോൈമ്നളള 

മന്റ്ടതങ്ില്നും പ്രൈർത്തികളിൽ ഏർടപേെര്നത്. ്രീഡനത്തിന്ലർടപേെ്നകന്യോ അതിടന ടതറ്ോയി കണ്ോ്ടപേെോതിരി്്നകന്യോ 

ടെയ്ുന ഏത് ൈധ്ക്തിയ്നും, ന്ജോലിയിൽ നിനച് തോൽ്ോലികമോയി നീ്ും ടെയ്ുനത്നും ്രിരിച്ു ൈിെ്നനത്നും ൈടര ഉൾടപേടെയ്നള്ള, 

എനോൽ അതിൽ മോപതും ്രരിമിതടപേെോടതയ്നളള, അച്െ് നെ്രെികൾ്ച് ൈിന്ധയമോകോും; 

III. വലും�ികമോയ ഉ്രപദൈും 

BrandSafway-യ്നമോയി �ന്ധടപേട്ിരി്്നന ഒര്ന ജീൈന്ോരന്നോ ഉന്ദധ്ോ�സ്ന്നോ ഡയറക്െന്റോ ഏടതങ്ില്നടമോര്ന ൈധ്ക്തിന്യോ 

വലും�ികമോയ ഉ്രപദൈത്തിന് ൈിന്ധയരോകര്നത് എന തത്വും മ്നറ്നടകപേിെി്്നനതിന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ോ�ദ്രോണ്. 

്രരസ്്രരമ്നളള �ഹ്നമോനും, ത്നലധ് അൈസരും എനിൈ ഉയർത്തിപേിെി്്നനത്നും വലും�ികമോയ ഉ്രപദൈും ഉൾടപേടെയ്നള്ള 

നിയമൈിര്നദ്ൈ്നും ൈിന്ൈെന്രരൈ്നമോയ പ്രൈർത്തനങ്ങളിൽ നിനച് മ്നക്തൈ്നമോയ ഒര്ന ടതോഴിൽ അന്രീക്ഷും 

ഒര്ന്്നനതിന്നമോണ് ഞങ്ങൾ ഉദധ്മി്്നനത്. 

ന്ജോലി സ്ലത്തിന്ന് അന്രീക്ഷത്തിൽ അടല്ങ്ിൽ മന്റ്ടതങ്ില്നും രീതിയിന്ലോ രൂ്രത്തിന്ലോ, ഹിതകരമല്ോത്ത 

വലും�ികസ്വഭോൈമ്നളള കെന്നകയറ്ും/വലും�ികമോയ ഉ്രപദൈും, വലും�ികോപ�ഹും ്രൂർത്തീകരി്്നനതിനോയ്നളള 

അഭധ്ർത്നകൾ, വലും�ിക സ്വഭോൈമ്നളള ൈോ്ോല്നള്ളന്തോ ശോരീരികന്മോ ആയ മറ്ച് ട്രര്നമോറ്ങ്ങൾ കൂെോടത വലും�ികമോയി 
നിദേധ്മോയ കോരധ്ങ്ങൾ പ്രദർശിപേി്ൽ ത്നെങ്ങിയൈ ഞങ്ങൾ തെഞ്ിരി്്നന്ന. വലും�ികമോയ ഉ്രപദൈ്നമോയി �ന്ധടപേട് പ്രശ് നും 

കൃതധ്മോയ ൈിധത്തിൽ ഉനയി്്നകന്യോ വലും�ികമോയ ഉ്രപദൈും സും�ന്ധിച് ്രരോതി ഫയൽ ടെയ്ുകന്യോ ടെയ്ുന ഏടതോര്ന 
ജീൈന്ോരന്നും എതിന്രയ്നളള പ്രതികോര പ്രൈർത്തികൾ കർശനമോയി തെഞ്ിരി്്നന്ന. രഹസധ് സ്വഭോൈന്ത്തോടെയ്നളള 

അന്ന്വഷണത്തിന് ന്ശഷും, മടറ്ോരോടള വലും�ികമോയി ഉ്രപദൈിച്ുടൈന്നോ പ്രതികോര്രരമോയ പ്രൈർത്തിയിന്ലർടപേട്ുടൈന്നോ 

കടണ്ത്തടപേെ്നന ഏടതോര്ന ൈധ്ക്തിയ്നും, ന്ജോലിയിൽ നിനച് തോൽ്ോലികമോയി നീ്ും ടെയ്ുനത്നും ്രിരിച്ു ൈിെ്നനത്നും ൈടര 

ഉൾടപേടെയ്നള്ള, എനോൽ അതിൽ മോപതും ്രരിമിതടപേെോടതയ്നളള, അച്െ് നെ്രെികൾ്ച് ൈിന്ധയമോകോും; 

IV. അന്നെിതമോയ �ന്ധങ്ങൾ 

ഉഭയ സമ്തന്ത്തോടെയ്നളള വലും�ിക അടല്ങ്ിൽ പ്രണയ �ന്ധങ്ങൾ, മോന്നജ് ടമന്റിടല ഒര്ന അും�ൈ്നും അൈർ്ച് 
ഔന്ദധ്ോ�ികമോയി അധികോരമ്നള്ള ൈധ്ക്തികളുും തമ്ിലോക്നന്മ്പോൾ അധികോര ദ്നർൈിനിന്യോ� പ്രശ്നും ഉയര്നും. അത്തരും 

�ന്ധങ്ങളിൽ ്രങ്ോളികളോയിത്തീര്നനൈർ്ച് പ്രതികൂലമോയ പ്രതധ്ോഘോതങ്ങൾ ഉണ്ോകോതിരി്്നന്മ്പോൾ ന്്രോല്നും, അത്തരും 

BrandSafway-യ്നടെ കമ്ധ്ൂണിറ്ി
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പ്രണയ �ന്ധങ്ങൾ്ച് തോൽപേരധ് വൈര്നദ്ധ്മ്നണ്ോ്ോന്നോ ്രങ്ോളികളോയിത്തീര്നനൈടര്്നറിച്ച്, നീതിയ്നക്തമല്ോത്ത 

അടല്ങ്ിൽ ്രക്ഷന്ഭദന്ത്തോടെയ്നളള ട്രര്നമോറ്ടത്ത്്നറിച്ച് സഹ ജീൈന്ോർ ആന്രോ്രണങ്ങൾ ഉനയി്്നനതിന്ല്ച് ടകോണ്്ന 
ടെടനത്തി്ോന്നോ കഴിയ്നും. ന്ജോലി സ്ലടത്ത വലും�ിക അടല്ങ്ിൽ പ്രണയ �ന്ധങ്ങളുടെ സോധധ്മോയ ൈി്രരീത ഫലങ്ങൾ 

എല്ോ ജീൈന്ോര്നും തിരിച്റിന്യണ്തോണ്. അത്തരും �ന്ധങ്ങളിൽ ്രങ്ോളികളോയിത്തീര്നനൈർ, ആ �ന്ധങ്ങടള്്നറിച്ച് 
പശദ്ോ്രൂർവ്ും െിന്ിന്്ണ്തോണ്. ്രങ്ോളികളോയിത്തീര്നനൈര്നടെ ട്രര്നമോറ്ടത്ത്്നറിന്ച്ോ അടല്ങ്ിൽ അൈര്നടെ �ന്ധും 

ന്ജോലിസ്ലത്തച് ഉണ്ോ്്നന സ്വോധീനടത്ത്്നറിന്ച്ോ മറ്ച് കക്ഷികളിൽ നിനച് ഉയര്നന ആശങ്കൾ, നിയമന്മോ നിയപന്ണന്മോ മറ്ച് 
തരത്തിൽ നിന്രോധിച്ിട്ില്ോത്ത ്രക്ഷും, നിങ്ങളുടെ ഹധ്ൂമൻ റിന്സോഴ് സ് പ്രതിനിധിയ്ച് റിന്പേോർട്ച് ടെന്യ്ണ്തോണ്. 

V. ന്ജോലിസ്ലടത്ത സ്വകോരധ്ത 

ജീൈന്ോര്നടെ സ്വകോരധ്തയ്്നളള അൈകോശങ്ങടള ഞങ്ങൾ മോനി്്നന്ന. ൈധ്ക്തി�ത ന്രഖകൾ, ൈധ്ക്തി്രരമോയി 
തിരിച്റിയോൻ കഴിയ്നന ൈിൈരങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ജീൈന്ോടര സും�ന്ധിച്ുളള മറ്ച് സ്വകോരധ് ൈിൈരങ്ങൾ എനിൈ �ിസിനസ്ച് 
്രരമോയ, നിയമ്രരമോയ അടല്ങ്ിൽ കരോർ സ�ന്ധിച് ആൈശധ്ങ്ങൾ്ോയി, നിയമൈ്നും സർ്ോർ ൈധ്ൈസ്കളുും പ്രകോരും 

യഥോർത്ത്തിൽ ആൈശധ്മ്നളളിെന്ത്തോളും അടല്ങ്ിൽ ഉ്രന്യോ�പ്രദമോക്നനിെന്ത്തോളും കോലും മോപതന്മ സൂക്ഷി്്നകയ്നളളളൂ. 

ജീൈന്ോര്നടെ ന്രഖകളിന്ല്്നള്ള പ്രന്ൈശനും, ന്രഖകൾ ്രരിന്ശോധി്്നനതിന് നിയമോന്നസൃതൈ്നും പ്രസക്തൈ്നമോയ 

�ിസിനസ്ച്-സും�ന്ധിയോയ ആൈശധ്കതയ്നള്ളത്നും അധികോരടപേെ്നത്തയിട്ുളളത്നമോയ BrandSafway ജീൈന്ോർ്ച് മോപതമോയി 
്രരിമിതടപേെ്നത്തിയിരി്്നന്ന. BrandSafway-യ്ച് ്ര്നറത്ത്ന നിന്നളള, കൃതധ്മോയി അധികോരടപേെ്നത്തിയിട്ില്ോത്ത ഒര്ന 
ൈധ്ക്തി്്നും ജീൈന്ോര്നടെ ൈധ്ക്തി�ത ൈിൈരങ്ങൾ നൽകില.് 

ജീൈന്ോര്നടെ സ്വകോരധ്ത നിലനിർത്തോൻ പശമി്്നന്മ്പോൾ തടന, �ോധകമോയ നിയമത്തിന് അന്നസൃതമോയി, ഓഫീസ്നകൾ, 

ടഡസ് ക്നകൾ, ന്ലോ്റ്നകൾ, �ോ�്നകൾ, ൈോഹനങ്ങൾ എനിൈയ്നൾടപേടെ, എനോൽ അൈയിൽ മോപതമോയി ്രരിമിതടപേെോത്ത, 

കമ്പനിയ്നടെ സ്വത്തിന്ന് ഉ്രന്യോ�ും നിരീക്ഷി്ോന്നള്ള അൈകോശും BrandSafway -യിൽ നിക്ഷിപ്തമോയിരി്്നും. കൂെോടത, 

BrandSafway-യ്നടെ ആശയൈിനിമയൈ്നും കമ്പധ്ൂട്ർ ടനറ്ച് ൈർ്്നകൾ, ഡോറ്ോ ഫയല്നകൾ, ഇ-ടമയിൽ, ഇന്റർടനറ്ച് ഉ്രന്യോ�ും, 

ന്ൈോയ സ് ടമയിൽ എനിൈ ന്്രോടലയ്നളള കമ്പധ്ൂട്ർ സിസ്റങ്ങളുും, സോന്ങ്തികൈിദധ്യ്നടെ സതധ്നിഷ്ഠത ഉറപേുൈര്നത്ത്നനതിന്നും 

തട്ിപേച്, ദ്നര്ന്രന്യോ�ും എനിൈയിൽ നിനച് സുംരക്ഷി്്നനതിന്നും അനധികൃതമോയ പ്രോ്രധ്ത അടല്ങ്ിൽ ഉ്രന്യോ�ും 

കടണ്ത്ത്നനതിന്നും മറ്ച് �ിസിനസ്ച് ആൈശധ്ങ്ങൾ്്നും ന്ൈണ്ി, �ോധകമോയ നിയമങ്ങൾ്ച് ൈിന്ധയമോയി നിരീക്ഷണത്തിൽ 

സൂക്ഷി്്നകന്യോ അതിന്ല്ച് പ്രന്ൈശി്്നകന്യോ ടെയ്ോും. 

VI. യൂണിയന്നകളുും ടതോഴിൽ പ്രോതിനിധധ്ൈ്നും 

കൂട്ോയ പ്രോതിനിധധ്ും നിലനിൽ്്നനിെത്തച്, ഉത്തമ ൈിശ്വോസത്തിന്ന്യ്നും ്രരസ്്രര �ഹ്നമോനത്തിന്ന്യ്നും തത്വങ്ങളുടെ 

അെിസ്ോനത്തിൽ ആ പ്രതിനിധി സുംഘെനകളുമോയി ഒര്ന �ന്ധും സ്ോ്രി്ോൻ BrandSafway പ്രയത്നി്്നും. 
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സ്നരക്ഷിതത്വമോണ് BrandSafway യ്നടെ മൂലധ്ങ്ങളിൽ ഒനോമന്ത്തത്. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രൈർത്തകര്നടെയ്നും ഞങ്ങളുടെ 

ഉ്രന്ഭോക്തോ്ളുടെയ്നും അന്തോടെോപേും, നിങ്ങളുടെയ്നും സ്നരക്ഷിതത്വന്ത്ത്ോൾ പ്രധോനടപേട്തോയി ഞങ്ങൾ്ച് മടറ്ോന്നമില്. 

സ്നരക്ഷിതൈ്നും ആന്രോ�ധ്കരൈ്നമോയ ഒര്ന ന്ജോലി സ്ലും ഒര്ന്്നനതിന്നും നിലനിർത്ത്നനതിന്നും ്രരിസ്ിതിയില്നണ്ോക്നന 

പ്രതധ്ോഘോതും ക്നറയ്്നന ൈിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ �ിസിനസ് പ്രൈർത്തനങ്ങൾ വകകോരധ്ും ടെയ്ുനതിന്നും ഞങ്ങൾ 

പ്രതിജ്ോ�ദ്രോണ്. ജീൈന്ോര്നടെ ആന്രോ�ധ്ും, സ്നരക്ഷിതത്വും, ്രരിസ്ിതി സുംരക്ഷണും എനിൈ സും�ന്ധിച് എല്ോ ടറ�്നന്ലറ്റി 
ആൈശധ്കതകളുും ്രൂർത്തീകരി്്നനതിന്നോ അൈ കൈിഞ്്നളള നെ്രെികൾ സ്വീകരി്്നനതിന്നോ BrandSafway പ്രതിജ്ോ�ദ്മോണ്.

സ്നരക്ഷിതത്വത്തിന്ന് ഒര്ന സുംസ് കോരും ഉയർത്തിപേിെി്്നനതിൽ സഹോയി്ോൻ ഓന്രോ BrandSafway ജീൈന്ോരന്നും ഒര്ന പ്രധോന 

്രങ്്നണ്ച്. അതിനോൽ, ഓന്രോ BrandSafway ജീൈന്ോരന്നും ഇനിപേറയ്നന കോരധ്ങ്ങൾ ടെയ്ണടമനച് പ്രതീക്ഷി്ടപേെ്നന്ന: 
• ന്്രോസ്റച് ടെയത മ്നനറിയിപേുകളുും ടറ�്നന്ലഷന്നകളുും നിരീക്ഷി്്നക. 

• ന്ജോലി്ിെയിൽ എടന്ങ്ില്നും സുംഭൈന്മോ ക്ഷതന്മോ ഉണ്ോക്നന്നടൈങ്ിന്ലോ അടല്ങ്ിൽ നിങ്ങൾ്ച് എടന്ങ്ില്നും 

്രോരിസ്ിതിക അടല്ങ്ിൽ സ്നരക്ഷിതത്വ സും�ന്ധിയോയ ഉൽ്ണ്്ഠ ഉടണ്ങ്ിന്ലോ അന്നെിതമോയ മോന്നജ് ടമന്റിന് ഉെന് 

റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ുക. 

• ഞങ്ങളുടെ ്രരിസ്ിതി, ആന്രോ�ധ്ും, സ്നരക്ഷിതത്വും (ഇഎച്ച്എസ്) സും�ന്ധിച് നയങ്ങളുും മോന്വല്നകളുും ലെിപ്ത സമയങ്ങളിൽ 

്ര്നറടപേെ്നൈി്്നന സ്നരക്ഷിതത്വ സും�ന്ധിയോയ �്നള്ളറ്ിന്നകളുും അന്ലർട്ുകളുും മനസ്ിലോ്്നകയ്നും അൈ ്രോലി്്നകയ്നും 

ടെയ്ുക. 

• ഇഎച്ച്എസ്-ന്ന് നിയപന്ണ്രരമോയ കോരധ്ങ്ങൾ അ്രകെത്തിലോടണന്നോ ജീൈൻ രക്ഷോ നിയമങ്ങളുടെ (എൽഎസ്ആർ) 

ലുംഘനങ്ങളുടണ്ന്നോ ഉള്ള പ്രശ് നും ഉയർത്ത്നന ഒര്ന െോസ് കിടന്്നറിച്ച് അടല്ങ്ിൽ ഓപേന്റഷടന്്നറിച്ച് 
അറിയ്നന്മ്പോടഴല്ോും ജീൈന്ോർ അൈര്നടെ ന്ജോലി നിർത്ത്നനതിന്നളള (ന്സ്റോപേച് ൈർ്ച്) കർത്തൈധ്ും നെപേിലോ്്നക. 

I. സ്നരക്ഷിതത്വ നയങ്ങളുും ്രരി്രോെികളുും 

്രരിസ്ിതി സുംരക്ഷി്്നനതിന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീൈന്ോര്നന്െയ്നും ഉ്രന്ഭോക്തോ്ളുന്െയ്നും മറ്ച് കരോറ്നകോര്നന്െയ്നും 

ട്രോത്നജനങ്ങളുന്െയ്നും ്രരിസ്ിതിയ്നന്െയ്നും സ്നരക്ഷിതത്വും, ആന്രോ�ധ്ും, ന്ക്ഷമും എനിൈ സുംരക്ഷി്്നനതിന്നമ്നള്ള 

ൈിട്ുൈീഴ്െയില്ോത്ത പ്രതി�ദ്ത ഞങ്ങൾ മ്നറ്നടകപേിെി്്നന്ന. ഞങ്ങളുടെ ഇഎച്ച്എസ് ്രരി്രോെികളിൽ, എല്ോ 

ജീൈന്ോടരയ്നും ഒന്ര ന്്രോടല കര്നത്നകയ്നും ്രടങ്െ്നപേി്്നകയ്നും ടെയ്ുന ഞങ്ങളുടെ സുംസ് കോരും, സ്നരക്ഷിതമോയ പ്രൈർത്തന 

രീതികൾ ്രിന്്നെര്നനതിന്നും അ്രകെങ്ങൾ ഒഴിൈോ്്നനതിനോയി സ്വയും മ്നൻവക എെ്ന്്നനതിന്നും പ്രന്െോദനും നൽക്നും. 

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഇനിപേറയ്നനൈയ്ച് പ്രതിജ്ോ�ദ്മോണ്:

• പ്രന്തധ്ക ൈിദഗ്ദ് ്രരിശീലനും, അന്നന്യോജധ്മോയ ഉ്രകരണങ്ങൾ, ഇൻഡസ്പെിയിടല ഏറ്ൈ്നും മ്നന്ിയ നെ്രെിപകമങ്ങൾ 

എനിൈ നൽക്നനതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീൈന്ോരിൽ നിനച് മികച് ഇഎച്ച്എസ് പ്രകെനും സോദ്ധ്മോ്്നന്ന. 
• ഞങ്ങളുടെ ഉ്രന്ഭോക്തോ്ൾ്ച് സ്നരക്ഷിതമോയ ഉൽപേനങ്ങളുും ന്സൈനങ്ങളുും BrandSafway നൽക്നന്നടൈനച് ഉറപേു 

ൈര്നത്ത്നനതിന്നും ഇഎച്ച്എസ്-മോയി �ന്ധടപേട്ുളള ൈിജയങ്ങളിൽ ്രങ്ോളികളോകോന്നും സ്നരക്ഷിതമോയ പ്രൈർത്തന 

രീതികളുും സമീ്രനങ്ങളുും ദൃഢീകരി്്നനതിന്നമോയി ജീൈന്ോടര ശോക്തീകരി്്നന്ന. 
• ഇഎച്ച്എസ്-മോയി �ന്ധടപേട്ുളള ലക്ഷധ്ങ്ങളുും ഉത്തമ മോതൃകകളുും വകൈരി്്നനതിനോയി, അന്നകൂലമോയ 

ഫലങ്ങളുണ്ോ്്നന സമീ്രനത്തിന് കര്നത്ത്ന ്രകര്നകയ്നും ആൈശധ്മോയത്ന ന്്രോടല ഇെട്രെൽ നെത്ത്നകയ്നും ടെയ്ുനത്നും 

ഉൾടപേടെ, ഞങ്ങളുടെ ന്ജോലിസ്ലങ്ങളുും മന്നഷധ്ന്ശഷിയ്നടെ പ്രകെനൈ്നും നിരീക്ഷി്്നകയ്നും ഓഡിറ്ച് ടെയ്ുകയ്നും ടെയ്ുക. 

• മ്നൻ നിരയില്നള്ളത്നും ്രിനോ്ൈ്നമോയ സൂെക ഡോറ്, പ്രൈണതയ്നടെ ൈിശകലനും, ജീൈന്ോര്നടെ ഇൻ്ര്നട്ച്, ആന്രോ�ധ്, 

സ്നരക്ഷിതത്വ കമ്ിറ്ിയ്നടെ പ്രതികരണും, ഇൻഡസ്പെിയിടല മികച് രീതികൾ എനിൈ ഉ്രന്യോ�ിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇഎച്ച്എസ് 

പ്രകെനും നിരീക്ഷി്്നക. 

• ഞങ്ങളുടെ ഇഎച്ച്എസ്-മോയി-മോയി �ന്ധടപേട്ുളള പ്രകെന ഫലങ്ങൾ, ്രരിഹോര നെ്രെികൾ, പ്രശ് നങ്ങൾ തെയ്നനതിന്നളള 

നെ്രെികൾ എനിൈയ്നടെ ൈിൈരങ്ങൾ ജീൈന്ോർ്്നും ഉ്രന്ഭോക്തോ്ൾ്്നും മറ്ച് തൽപേര കക്ഷികൾ്്നും നൽക്നന്ന.
• ഇൻഡസ്പെിയിടല ഏറ്ൈ്നും മ്നന്ിയ പ്രകെനും നിലനിർത്ത്നനതിന് ഞങ്ങളുടെ ഇഎച്ച്എസ് ്രരി്രോെികളുും പ്രപകിയകളുും 

ത്നെർച്യോയി ടമച്ടപേെ്നത്ത്നന്ന. 

II. ന്ജോലിസ്ലത്തച് മദധ്ൈ്നും മയ്്ന മര്നന്നും 

ന്ജോലിസ്ലടത്ത ഉൽപേോദനക്ഷമതയില്നണ്ോക്നന �ണധ്മോയ നഷ്ങ്ങൾ, അ്രകെങ്ങൾ, അൈധിടയെ്ന്ൽ എനിൈയ്നും വൈകി 
ന്ജോലിട്ത്തല്നും തർ്ങ്ങളുും അന്ത ന്്രോടല തടന ൈധ്ക്തികൾ്്നും അൈര്നടെ ക്നെ്നും�ങ്ങൾ്്നും കമ്ധ്ൂണിറ്ി്്നും 

മന്നഷധ് ആന്രോ�ധ്ും സും�ന്ധിച്ുണ്ോക്നന ടെലൈ്നകളുും ്രരി�ണി്്നന്മ്പോൾ, മദധ്ത്തിന്ന്യ്നും മറ്ച് മയ്്ന മര്നന്നകളുടെയ്നും 

ദ്നര്ന്രന്യോ�ും അടല്ങ്ിൽ ടതറ്ോയ ഉ്രന്യോ�ും ഞങ്ങളുടെ ജീൈന്ോർ്്നും BrandSafway-യ്്നും �ണധ്മോയ ഒര്ന പ്രശ്നത്തിന് 

കോരണമോയിത്തീര്നന്ന. 

 ്രരിസ്ിതിയ്നും ആന്രോ�ധ്ൈ്നും 
സ്നരക്ഷിതത്വൈ്നും 
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ലഹരിൈസ്ത്ന്ളുടെ ദ്നര്ന്രന്യോ�ത്തിൽ നിനച് ൈിമ്നക്തമോയ സ്നരക്ഷിതമോയ ഒര്ന ടതോഴിൽ അന്രീക്ഷും ഒര്ന്്നനതിന് 

ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ോ�ദ്രോണ്. നിയമൈിര്നദ്ന്മോ അനധികൃതന്മോ ആയ മര്നന്നകളുടെന്യോ മദധ്ത്തിന്ന്ന്യോ ലഹരിയിൽ നിനച് 
മ്നക്തമോയ നിലയിൽ, ജീൈന്ോർ അൈര്നടെ െ്നമതലകൾ നിർൈഹി്്നനതിന്നളള ക്ഷമതന്യോടെ ന്ജോലിട്ന്ത്തണ്തോണ്. 

കമ്പനിയ്നടെ പ്രൈർത്തന സമയത്തച്, BrandSafway-യടെ ്രരിസരങ്ങളിൽ അടല്ങ്ിൽ ഉ്രന്ഭോക്തോൈിന്ന് സ്ലങ്ങളിൽ 

നിയമൈിര്നദ്ന്മോ അനധികൃതന്മോ ആയ മര്നന്നകൾ അടല്ങ്ിൽ മദധ്ും ഉ്രന്യോ�ി്്നനന്തോ വകൈശും ടൈ്്നനന്തോ ൈിതരണും 

ടെയ്ുനന്തോ നിന്രോധിച്ിരി്്നന്ന. BrandSafway മോന്നജ് ടമന്റ് നിയമൈിര്നദ്മോയ പ്രൈർത്തി യ്നക്തമോയ അധികൃതർ്ച് റിന്പേോർട്ച് 
ടെയ്ുും. ജീൈന്ോർ എെ്ന്്നന്നണ്ോന്യ്ോൈ്നന ഏടതങ്ില്നും തരത്തില്നളള ക്നറിപേെി ഔഷധങ്ങൾ തങ്ങളുടെ െ്നമതലകൾ 

നിർൈഹി്്നനതിൽ ഒര്ന തരത്തില്നും സ്വോധീനും ടെല്നത്ത്നകന്യോ അതിടന തെസ്ടപേെ്നത്ത്നകന്യോ ടെയ്ുനിടല്നച് ജീൈന്ോർ 

ഉറപേോന്്ണ്തോണ്. 

ഇതിന് ്ര്നറന്മ, മ്നൻകളൂട്ി പ്രഖധ്ോ്രിച്ിട്ുളളന്തോ പ്രഖധ്ോ്രി്ോത്തന്തോ യോദൃശ്ികമോയി നെത്ത്നനന്തോ ആയ മയ്്നമര്നനച് 
ഒപേും/അടല്ങ്ിൽ മദധ് ്രരിന്ശോധനയ്ച് ൈിന്ധയമോകോൻ, പ്രോന്ദശിക നിയമ പ്രകോരും അത്തരും ്രരിന്ശോധന അന്നൈദി്്നന 

ഇെങ്ങളിൽ, ജീൈന്ോന്രോട് അതിൻ അഭധ്ർത്ിന്ച്്ോും നിയമൈിര്നദ്ന്മോ അനധികൃതന്മോ ആയ മര്നന്നകളുടെന്യോ 

മദധ്ത്തിന്ന്ന്യോ ഉ്രന്യോ�ും സ്ിരീകരി്്നകയോടണങ്ിൽ, ന്ജോലിയിൽ നിനച് തോൽ്ോലികമോയി നീ്ും ടെയ്ുനത്നും 

്രിരിച്ു ൈിെ്നനത്നും ൈടര ഉൾടപേടെയ്നള്ള, എനോൽ അതിൽ മോപതും ്രരിമിതടപേെോടതയ്നളള, അച്െ് നെ്രെികൾ BrandSafway 

സ്വീകരിന്ച്്ോും. 

III. ്രരിസ്ിതി സുംരക്ഷണും 

BrandSafway-യ്നടെ ഉൽപേനങ്ങൾ, ന്സൈനങ്ങൾ, െര്ച് നീ്ും, മോലിനധ് നിർമ്ോർജ്ജന പ്രൈർത്തനങ്ങൾ എനിൈ, 

്രരിസ്ിതി സുംരക്ഷണത്തിടല മികച് രീതികളുമോയ്നും ്രരിസ്ിതിയ്നടെ സുംരക്ഷണത്തിന്നും ്രരി്രോലനത്തിന്നും �ോധകമോയ 

പ്രോന്ദശിക നിയമങ്ങളുമോയ്നും അന്നരൂ്രടപേെ്നനതോണ് എനച് ഉറപേു നൽക്നനതിനോയി സമ്നെിതമോയ എല്ോ നെ്രെികളുും 

സ്വീകരി്ോൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ോ�ദ്രോണ്. BrandSafway-യ്നടെ ്രോരിസ്ിതിക നിയപന്ണ ്രരി്രോെികൾ വകകോരധ്ും 

ടെയ്ുനതിന് ന്യോ�ധ്തയ്നള്ള ഉന്ദധ്ോ�സ്ടര നിന്യോ�ി്്നക, സമ്നെിതമോയ നിലൈോരന്ത്തോത്നകൾ ൈികസിപേി്്നനതിനോയി 
സർ്ോർ, ൈധ്ൈസോയ സുംഘങ്ങളുമോയി സഹകരി്്നക, മലിനീകരണ ്രദോർത്ങ്ങൾ ്ര്നറന്ത്ത്ച് ൈിെ്നനത് ക്നറയ്്നനതിന്നോ 

ഇല്ോതോ്്നനതിന്നോ ന്ൈണ്ി ഞങ്ങളുടെ ഓപേന്ററ്ിുംഗ് സൗകരധ്ങ്ങൾ വകകോരധ്ും ടെയ്ുക, പ്രസക്തമോയ ്രോരിസ്ിതിക 

നിയപന്ണ ൈസ്ത്നതകടള്്നറിച്ച് ജീൈന്ോന്രയ്നും കമ്ധ്ൂണിറ്ിയിൽ തോമസി്്നനൈന്രയ്നും അറിയി്്നക, ന്ജോലിയിൽ 

സൽന്പേർന്നെിയിട്ുളള മോലിനധ് നിർമ്ോർജന കരോറ്നകോര്നടെ ന്സൈനങ്ങൾ മോപതും ഉ്രന്യോ�ടപേെ്നത്ത്നക, �ോധകമോയ എല്ോ 

നിയമങ്ങളുും ൈധ്ൈസ്കളുും ്രോലി്്നക എനിൈ ഇതിൽ ഉൾടപേെ്നന്ന. ്രരിസ്ിതി സുംരക്ഷണൈ്നമോയി �ന്ധടപേട്ച് �ോധകമോയ 

എല്ോ നിയമങ്ങളുും െട്ങ്ങളുും ൈധ്ൈസ്കളുും ജീൈന്ോർ ്രോലി്്നടമനച് പ്രതീക്ഷി്്നന്ന. 

െില സ്ലങ്ങളുടെ നീതിനധ്ോയോധികോര്രരിധിയിൽ, ്രരിസ്ിതിടയ ന്ദോഷകരമോയി �ോധി്്നന പ്രൈർത്തികൾ്ച് �ോധകമോയ 

�ണധ്മോയ ്രിഴകളുണ്ച്. BrandSafway-യ്്നും �ന്ധടപേട് ജീൈന്ോർ്്നും ഇത് �ോധകമോകോൈ്നനതോണ്. 
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സോമ്പത്തിക പ്രകെനും, ടമറ്ീരിയൽ ന്കോൺപെോക്റ്ുകൾ, നിന്ക്ഷ്രകർ്്നും ടറ�്നന്ലറ്ർമോർ്്നും ട്രോത്നജനങ്ങൾ്്നും 

പ്രധോനടപേട് മറ്ച് ൈിൈരങ്ങൾ എനിൈയ്നൾടപേടെ, എനോൽ അതിൽ മോപതും ്രരിമിതടപേെോടതയ്നളള, BrandSafway ൈിൈരങ്ങളുടെ 

എല്ോ ടൈളിടപേെ്നത്തല്നകളുും കൃതധ്ൈ്നും �ോധകമോയ നിയമങ്ങൾ്്നും ൈധ്ൈസ്കൾ്്നും അന്നസൃതമോയി ്രൂർണ്ണൈ്നമോടണനച് 

ഉറപേോ്്നനതിന്, അത്തരും ടൈളിടപേെ്നത്തല്നകടളല്ോും പ്രന്തധ്കമോയി അും�ീകൃതമോയ മോദ്ധ്മങ്ങളിലൂടെ മോപതന്മ 

നെത്തോൈൂ. നിങ്ങടള പ്രന്തധ്കമോയി അധികോരടപേെ്നത്തിയിട്ില്ോത്ത ്രക്ഷും, ടസകധ്ൂരിറ്ീസ് അനലിസ്റുകൾ, ്രപതും അടല്ങ്ിൽ 

മറ്ച് മോധധ്മങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ, സർ്ോർ ഉന്ദധ്ോ�സ്ർ, ്ര്നറത്ത്ന നിന്നളള മറ്ച് ൈധ്ക്തികൾ എനിൈര്നമോയി BrandSafway 

ൈസ്ത്നതകൾ െർച് ടെയ്ുനതിൽ നിനച്, BrandSafway ജീൈന്ോടര ഒപേും/അടല്ങ്ിൽ ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ും �ോധകമോക്നന മൂനോും 

കക്ഷികടള ൈില്ിയിരി്്നന്ന. 

I. ്രപതമോദ്ധ്മങ്ങളുടെ ന്െോദധ്ങ്ങളുും മറ്ച് മോദ്ധ്മ സമ്പർ്ൈ്നും 

എല്ോ മോദ്ധ്മ ന്െോദധ്ങ്ങന്ളോെ്നും പ്രതികരി്്നനതിന്നും രഹസധ് സ്വഭോൈമ്നളളന്തോ നിർണ്ണോയകന്മോ ആയ ൈിൈരങ്ങൾ 

അപശദ്മോയി ടൈളിടപേെ്നത്തടപേെ്നനതിടനതിടര ജോപ�ത ്ര്നലർത്ത്നനതിന്നും ന്കോർപേന്ററ്ച് ൈക്തോ്ൾ ലഭധ്മോണ്. ജീൈന്ോർ 

മോദ്ധ്മങ്ങളിൽ നിന്നളള ന്െോദധ്ങ്ങൾ എന്പേോഴ്നും BrandSafway-യ്നടെ കമ്ധ്ൂണിന്്ഷന്സ് ആന്റ് പ�ോന്ഡിുംഗ് വൈസ് 

പ്രസിഡന്റിന് വകമോറണും. പ്രന്തധ്കമോയി അധികോരടപേെ്നത്തിയിട്ില്ോത്ത ്രക്ഷും, ജീൈന്ോർ ഒരി്ല്നും BrandSafway-യ്നടെ 

ൈസ്ത്നതകൾ ന്ദശീയ അടലങ്്ിൽ പ്രോന്ദശിക മോദ്ധ്മങ്ങളുമോയി െർച് ടെയ്ര്നത്.

II. സർ്ോരിൽ നിന്നളള ന്െോദധ്ങ്ങളുും അന്ന്വഷണങ്ങളുും 

സർ്ോർ, അർദ്-സർ്ോർ അന്ന്വഷണ അധികൃതരിൽ നിന്നോ ഏജൻസികളിൽ നിന്നോ ൈിൈരങ്ങൾ്ോയി ആൈശധ്ടപേട്ു 

ടകോണ്്നളള നിയമ്രര അഭധ്ർത്നകളുമോയി എലോ് ജീൈന്ോര്നും സഹകരി്ണും എനതോണ് ഞങ്ങളുടെ നയും. ജീൈന്ോർ 

അത്തരും ഉന്ദധ്ോ�സ്ര്നമോയി എന്പേോഴ്നും ആത്മോർത്മോയ്നും സതധ്സന്ധമോയ്നും ഇെട്രെ്നകയ്നും അത്തരും ന്െോദധ്ങ്ങടളന്യോ 

അന്ന്വഷണങ്ങടളന്യോ സും�ന്ധിച്ച് നിയമ ൈക്നപേിടല ഒര്ന അും�ത്തിന് ഉെന് റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ുകയ്നും ന്ൈണും. ഒര്ന സർ്ോർ 

ഏജൻസിയിൽ നിനച് ൈിൈരങ്ങൾ്ോയി അഭധ്ർത്ി്്നന്മ്പോൾ, അതിന് അന്നസൃതമോയി പ്രൈർത്തി്്നനതിന് നിങ്ങൾ്ച് 

എപതന്ത്തോളും �ോദ്ധ്തയ്നണ്ച് എനതിടന്്നറിച്ച് നിങ്ങൾ്ച് ഉറപേിടല്ങ്ിൽ, BrandSafway-യ്നടെ െീഫ് കുംപ്ലയന്സ് ഓഫീസറിൽ 

നിന്നോ നിയമ ൈക്നപേിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ മോർഗ്ഗനിർന്ദേശും ന്തന്െണ്തോണ്. 

 ട്രോത്നജനങ്ങൾ്്നള്ള 
ടൈളിടപേെ്നത്തല്നകൾ 
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ഒഴിൈോ്ല്നകൾ 

സോധോരണയോയി ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിൽ ഇളൈ്നകൾ അന്നൈദി്ില്. ഒഴിൈോ്ല്നകൾ്ോയി ജീൈന്ോർ്ച് ന്രഖോമൂലമ്നള്ള 

അഭധ്ർത്നകൾ െീഫ് കുംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ്ച് സമർപേി്ോും. 

ഉ്രസുംഹോരും 

ഓന്രോ സോഹെരധ്ത്തില്നും ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ന് സമ്നെിതമോയ ്രഥും എന്ോയിരി്ണടമനത് ൈിലയിര്നത്ത്നനത് ലളിതന്മോ 

യോപന്ികന്മോ അല.് അൈധ്ക്തത നിലനിൽ്്നനന്തോ ന്െോദധ്ങ്ങൾ ഉണ്ോന്യ്ോൈ്നനന്തോ ആയ എല്ോ സോഹെരധ്ങ്ങളില്നും 

ടെന്യ്ണ്ൈ ൈിൈരി്്നനതല് ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിന്ടറ ലക്ഷധ്ും. അത്തരും സോഹെരധ്ങ്ങടള പകിയോത്മകമോയി 

സമീ്രി്്നനതിന്നും ൈിന്ൈെന �്നദ്ി ഉ്രന്യോ�ി്്നനതിന്നും സ്വയും ൈിശദമോയി മനസ്ിലോ്്നനതിന്നും ലുംഘനങ്ങൾ 

ഉണ്ോടയനച് സുംശയി്്നന്നടൈങ്ിൽ അതിടന്്നറിച്ച് ഉെൻ തടന റിന്പേോർട്ച് ടെയ്ുനതിന്നും ഓന്രോ ജീൈന്ോരടനയ്നും 

ന്പ്രോൽസോഹിപേി്്നന്ന. ഈ ട്രര്നമോറ്ച്ട്ത്തിടല മോർ�നിർന്ദേശങ്ങൾ ്രോലിച്ു ടകോണ്്ന മോപതന്മ ത്നെർച്യോയി ൈളരോന്നും 

ക്ഠിനോധ്വോനും ടകോണ്ച് ന്നെിയ പ്രശസ്തിയ്നും വനതിക ട്രര്നമോറ്ൈ്നും ്രരി്രോലി്ോന്നും നമ്ന്ച് കഴിയൂ. 

ഒഴിൈോ്ല്നകളുും ഉ്രസുംഹോരൈ്നും 



 |  31



 © പ�ോൻസ് ̆ഇൻഡസ്പെിയൽ സർൈീസ്, ഇൻക്.,  
എല്ോ അൈകോശങ്ങളുും സുംരക്ഷിതും. 

Brand Industrial Services, Inc.  
1325 ന്കോബ് ഇന്റർനോഷണൽ Dr., Ste A-1   |  ടകനിന്സോ, GA USA 30152 
BrandSafway.com 


