
ప్రవర్తనా నియమావళి



2  |

ప్రెసిడెంట్ మరియు CEO నుెండి సెందేశెం



 |  3

BrandSafway బృంద సభ్యుల్:

మా గ్లో బల్ టెంలోని భిన్నత్ెం, చేరుచుకునే సెంస్కృతి మరియు నిష్పాక్షికత మరియు న్యాయవర్తన విషయెంలో మా 
సెంస్థకున్నమెంచి పేరు గురిెంచి మేమెంతో గరి్సుతు న్్నము. Brand Industrial Services, Inc. కు చెందిన ఒక ఉద్యాగిగా మరియు 
దాని సబ్సిడరీగా (“BrandSafway”), మా ఘనతను నిర్హిస్తు  ప్రె ది చేయడెంలో నిషపాక్షపాతమైన మరియు చేరుచుకునే 
సెంస్కృతిని సృష్టెంచడెంలో మరియు పరిశ్రమలోని సాధయామయ్యా అతయాెంత ఉన్నత పరెమాణాలకు ప్ద్దపీట వేయడెంలో మాకు 
మీ సహకారెం అవసరెం. 

మనెం నివసిెంచే మరియు పనిచేసే అనుబెంధ పారదర్శక పరెపెంచెంలో మా వినియోగదారులు, సహోద్యాగులు మరియు 
సమాజాలపై ఉెండే అెంచన్లు న్న్టికీ అధికమవుతున్్నయి. ఈ పరెవర్తన నియమావళిని, అెందులో ఉన్నవాటిని జాగ్రతతుగా 
చదివి అర్ెం చేసుకొని దాని స్త్రా లను మీరు చేసే పరెతిదానిలో అన్యిెంచడెం దా్రా ఈ అెంచన్లు అెందుకోవడానికి 
దయచేసి మాకు సహాయపడెండి. నిష్పాక్షిక సెంస్కృతిని ఏరపారచడానికి మరియు న్యాయవర్తన విషయెంలో మాకున్న 
ఘనతను చాటిచపపాడెంలో అెందరము సెంఘటితెంగా పనిచేయడెం దా్రా, కొతతు వినియోగదారులను ఆకరి్షెండెం, పరెసుతు తమున్న 
వినియోగదారులను నిలుపుకోవడెం మరియు పరిశ్రమలో మన సెంస్థను పారె ధానయాతనీయతగ్గ మరియు అెందరికీ పనిచేయడానికి 
ఒక గొపపా పరెదేశెంగా ర్పుదిద్దటెం వెంటివి చేసాతు ము.

BrandSafway కు చెందిన ఉద్యాగులు మరియు మాకు పారె తినిధయాెం చేసే తృతీయ పక్షాలకు అెందరికీ మా ఈ పరెవర్తన 
నియమావళి వరి్తసుతు ెంది, ఇది మన సెంస్కృతిని కాపాడటానికి, న్యాయవర్తనతో సి్థరెంగా సరియైన పనిని చేయడెంలో మీకు 
మరియు మా గ్లో బల్ టెంలో ఉెండే పరెతి ఒక్రికీ సహాయపడేలామార్గదర్శకాలను అెందిెంచడానికి వృద్ి చేయబడిెంది. 
మీరెపుపాడైన్ ఏమి చేయాలో లేదా ఎలా సపాెందిెంచాలో పాలుప్ని పరిసి్థతిలో ఉెంటే, ఏదైన్ పరెవర్తన నియమావళి ఉలలోెంఘన 
జరిగినటులో  అనిపిసేతు లేదా సమ్మతి గురిెంచి ఏదైన్ పరెశ్న ఉెంటే, మీ సహాయానికై మేము ఉన్్నమని దయచేసి గురు్త ెంచుకోెండి. 
సరియైన పని చేయడెంలో మీకు సహాయెం చేయడానికి, మద్దతుగా నిలవడానికి మేము సిద్ెంగా ఉన్్నము.

దయచేసి గొెంతు విపపాెండి, మీ ఆెంద్ళనలు పెంచుకోెండి మరియు ఏవైన్ ఉలలోెంఘనలను నివేదిెంచెండి. అరమరికలు లేని 
నిజాయితీతో క్డిన సమాచారెం ఒక మినహాయిెంపుగా కాక ఒక అెంచన్గా ఉెండే వాత్వరణాని్న కలిగిెంచడానికి మేము 
కటు్ట బడి ఉన్్నెం.  మీరు మీ స్పర్   వైజర్, మేనేజర్ లేదా హ్యామన్ రిసోర్సి పరెతినిధితో వయావహరిెంచేటపుపాడు వారిని ఏ 
ఇబ్ెందులు లేకుెండా సెంపరెదిెంచగలగాలని కోరుకుెంటున్్నెం. దీనికి అదనెంగా, అెందుబాటులో ఉన్న చోట, న్యాయవర్తన 
గురిెంచిన ఆెంద్ళనలు లేదా సమసయాలను లేవనెతతుడానికి BrandSafway ఎథిక్సి  పాయిెంట్ హాట్  లైన్ (“Hotline”) ఒక గ్పయామైన 
విధాన్ని్న అెందిసుతు ెంది.

మా పరెవర్తన నియమావళిని చదివి అర్ెం చేసుకోవడానికి సమయెం తీసుకున్నెందుకు, BrandSafway విలువల పటలో మీకున్న 
నిబద్తకు మరియు మన పరిశ్రమలో అతుయాన్నత పరెమాణాలను కొనసాగిసుతు న్నెందుకు ధనయావాదములు. మన పరిశ్రమలో ఒక 
న్తన చరితరా సృష్టెంచేవరకు మనెం కలిసి పనిచేదా్ద ెం!   

కార్ల్ ఫెసండెన్     
ప్రెసిడెంట్ మరియు చీఫ్ ఎగిజిక్యాటివ్ ఆఫీసర్
Brand Industrial Services, Inc. 
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విషయ స్చిక

పరిచయెం మరియు ఉదే్దశెం
మీ నుెండి ఏమి ఆశెంచబడుతుెంది
BrandSafway లీడర్  ల నుెండి ఏమి ఆశెంచబడుతుెంది
న్యాయవర్తనపై ఫిరాయాదు సమరిపాెంచబడినపుపాడు ఏమి 
జరుగుతుెంది, వాయాపారాని్న ఎలా నిర్హిెంచాలి

చటా్ట లు, నియమనిబెంధనలు
సమాచారెం ఎలా నివేదిెంచబడుతుెంది
సెంస్థ ఆసితు

BrandSafway కమ్యానిట
పరాయావరణెం, ఆరోగయాెం మరియు భద్రత
పరెజలకు వెలలోడిెంచేవి
మాఫీలు మరియు ముగిెంపు

 07

 17

 23
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Brand Industrial Services, Inc. మరియు దాని అనుబెంధ సెంస్థలు (“BrandSafway”) మేము చేసే అని్న పనులోలో  
నిజాయితీ, నిష్పాక్షిక వయావహారాలు, పరసపార గౌరవెం మరియు అతయాధిక నైతిక పరెమాణాలను కలిగి ఉెండటానికి కటు్ట బడి 
ఉన్్నయి. ఈ న్యాయ పరెవర్తన స్ఫూరి్తని ఆకళిెంపు చేసుకోవడెంలో మాతో కలిసి సమ్మతి మరియు చేరికల విషయెంలో మా 
సెంస్కృతికి మద్దతుగా నిలవాలని కోరుతున్్నెం.

మా చరయాలు మరియు BrandSafway తరపున పనిచేసుతు న్న పరెతి ఒక్రి పరెవర్తన దా్రా మా ఘనత నిరి్మెంచబడుతుెంది. కాబటి్ట, 
వినియోగదారులతో, సపలోయరలోతో, పరెజలతో మరియు సహోద్యాగులతో మా సెంబెంధాలు ఎపుపాడ్ అపనిెందలకు త్వు లేకుెండా 
ఉెండాలి. ఈ కారణెంచే, ఇక్డ తెలిపిన స్త్రా లు మీకు, BrandSafway తరపున పనిచేసే పరెతి ఒక్రికీ రెెండవ స్భావెంగా 
పరిణమిసాతు యి.

వాయాపార డిమాెండులో , విజయ సాధనకై ఉెండే ఒతితుడితో సెంబెంధెం లేకుెండా, BrandSafway పరెయోజన్ల కోసెం మీరు 
గానీ, ఏ ఇతర BrandSafway ఉద్యాగులు కానీ లేదా మా సెంస్థ  తరపున వాయాపారెం నిర్హిెంచే మరెవ్రైన్ కానీ వయాకి్తగత 
న్యాయవర్తనలో రాజీపడాలని ఆశెంచడెం జరుగదు. అలా ఎపుపాడైన్ రాజీ పడటెం జరిగితే అది మా పరెయోజన్లను 
దెబ్తీసేదిగా మాతరామే ఉెంటుెంది.

నైతిక వాయాపార పరెవర్తనకు సెంబెంధిెంచిన పరెశ్నలు తలెతేతు పరెతి సెందర్ెంలో వాటిని BrandSafway పరెవర్తన నియమావళి 
పరిష్రిెంచదు మరియు పరిష్రిెంచలేదు. బదులుగా, ఇెందులో తెలుపబడిన స్త్రా లు విసతుకృత పరిధిలోని పరిసి్థతుల కొరకు 
ఉదే్దశెంచినవి. ఈ పరెవర్తన నియమావళిలో పరెసాతు విెంచని ఏదైన్ పరిసి్థతి తలెతితుతే లేదా మీ పరెదేశెంలో వరి్తెంచే సా్థ నిక విధాన్ల 
గురిెంచి మరిెంత సమాచారెం తెలుసుకోవాలనుకుెంటే, అెందుకు దయచేసి మీ మేనేజర్  ను, హ్యామన్ రిసోర్సి రిపరెజెంటేటివ్  ను 
లేదా చీఫ్ కెంపలోయన్సి ఆఫీసర్  ను సెంపరెదిెంచెండి. 

దయచేసి గమనిెంచెండి: ఈ పరెవర్తన నియమావళిలో ఉన్నది లేదా దీనికి సెంబెంధిెంచిన ఉతతుర పరెతుయాతతురాలు ఏదియ్ ఒక 
ఉద్యాగ ఒపపాెందాని్న లేదా ఉద్యాగ కాల వయావధిని కానీ వయాక్తెం చేయవు.

BRANDSAFWAY ప్రవర్తన నియమావళిని ఎవర్ అన్సరంచాలి?

BrandSafway మరియు దాని అనుబెంధ సెంస్థల కొరకు లేదా దాని తరపున పనిచేసే వయాకు్త లెందర్ లేదా సెంస్థలనీ్న వారి 
పరెదేశెం లేదా సా్థ నెంతో సెంబెంధెం లేకుెండా తపపానిసరిగా అనుసరిెంచాలిసిన పరెధాన స్త్రా లను BrandSafway పరెవర్తన్ 
నియమావళి తెలియజేసుతు ెంది. ఈ నియమావళికి లోబడి ఉెండటెం మా ఉద్యాగులలో పరెతి ఒక్రి బాధయాత. BrandSafway కు 
పారె తినిధయాెం వహిెంచే కనసిల్టెంటులో , ఏజెంటులో , సేల్సి రిపరెజెంటేటివ్  లు, డిసి్టరిబ్యాటరులో  మరియు స్తెంతరా కాెంటారా క్టరులో  వెంటి తృతీయ 
పక్షాలు క్డా మా నియమావళికి మరియు మా సమ్మతి సెంస్కృతికి అనుగుణెంగా నడుచుకోవాలి.

BrandSafway యొక్ చీఫ్ కెంపలోయన్సి ఆఫీసర్ ఈ కి్రెంది వాటితో సహా ఈ పరెవర్తన్ నియమావళి ఆచరణలోనికి రావడానికి 
మరియు అమలు చేయబడటానికి బాధయాత వహిసాతు రు:
• అవసరమైన మేరకు మరియు సా్థ నిక చటా్ట ల పరెకారెం పరెవర్తన్ నియమావళికి అనుగుణెంగా పాలన సి్థరెంగా మరియు 

అనుక్లెంగా నిర్హిెంచబడటాని్న పరయావేక్షిెంచడెం; 
• నియమావళి ఉలలోెంఘనలపై అెందిన ఫిరాయాదుల విచారణలను నిర్హిెంచడెం లేదా పరయావేక్షిెంచడెం;
• అనుచిత పరెవర్తనకు తగిన సమాధాన్లను సమన్యెం చేస్తు  అటి్ట  పరెవర్తన పునరావృతెం కాకుెండా చరయాలు చేపట్టడెం;

పరిచయెం మరియు ఉదే్దశెం
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• ఏవైన్ అనుచిత పరెవర్తన లేదా కోడ్ ఉలలోెంఘనలకు పాలపాడితే ససపాెండ్ చేయడెం ఉద్యాగెం నుెండి తొలగిెంచడెం వెంటి ఇెంకా 
ఎన్్న ఎటువెంటి క్రమశక్షణ చరయాలనైన్ అవి చేపట్టబడి అమలు చేయబడేలా చ్డటెం 

• నియమావళిలో ఉెండే అెంశాలపై ఏవైన్ అవసరమైన మరియు ఆమోదిెంచబడిన శక్షణ కారయాక్రమలను సమన్యెం 
చేయడెం; మరియు

• BrandSafway పరెవర్తన నియమావళికి సెంబెంధిెంచి పరెశ్నలకు సమాధానెం ఇవ్డెం మరియు ఉద్యాగులకు లేదా ఈ 
నియమావళి వరి్తెంచే అటి్ట  తృతీయ పక్షాలకు మార్గదర్శకాలు ఇవ్డెం.

BRANDSAFWAY ప్రవర్తన నియమావళి మరయ్ విధానాల్ ఎక్కడ వర్తస్తా యి

BrandSafway పరెవర్తన్ నియమావళి మరియు వరి్తెంచే సెంస్థ  విధాన్లు, BrandSafway వాయాపారెం నిర్హిెంచే ఏ 
పరెదేశెంలోనైన్, చట్టెంచే అనుమతిెంచబడిన మేరకు వరి్తసాతు యి. BrandSafway పరెపెంచమెంత్ తన వాయాపారాలను 
నిర్హిసుతు ెంది కావున, మా కారయాకలాపాలు అనేక భిన్న దేశాలు, పరెభుత్్లు మరియు ఏజనీసిల నిబెంధనలకు లోబడి ఉెంటాయి. 

ఈ నియమావళికి అదనెంగా, పరెతి ఒక్ర్ త్ము పనిచేసే లేదా వాయాపారెం నిర్హిెంచే దగ్గర సా్థ నిక చటా్ట లను తెలుసుకుని 
వాటిని అనుసరిెంచడెం వారి బాధయాత. సా్థ నిక చటా్ట లే కాక, మీ సా్థ నిక వాయాపారెం మరియు చరయాలు, విదేశీ చటా్ట లకు క్డా 
లోబడి ఉెండవచుఛుననే విషయాని్న మీరు తెలుసుకోవాలి. ఉదాహరణకు, BrandSafway పరెపెంచ వాయాపతు కారయాకలాపాలు, 
యుఎస్ ఫారిన్ కరప్్ట పారె కీ్టసస్ చట్టెం మరియు య్ఎస్ బ్రిబరీ చటా్ట నికి లోబడి ఉెంటాయి. 

మీ కారయాకలాపాలకు వరి్తెంచే మనుగడలో ఉన్న చటా్ట ల గురిెంచి మీకేవైన్ పరెశ్నలుెంటే, మీరు BrandSafway చీఫ్ కెంపలోయన్సి 
ఆఫీసర్  ను లేదా BrandSafway న్యాయ విభాగాని్న సెంపరెదిెంచాలి. 
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BrandSafway పరెవర్తన నియమావళిని అర్ెం చేసుకుని ఆచరణలో ప్టే్ట  పరెతి BrandSafway ఉద్యాగిపై మా సమ్మతి సెంస్కృతి 
మరియు నైతిక పరెవర్తన ఆధారపడి ఉెంటుెంది. న్యాయవర్తన విషయెంలో మాకున్న ఘనతను ఇనుమడిెంపజేయడెంలో మీ పాతరా 
పారె ముఖయాతను అర్ెం చేసుకోవడెం మరియు నిష్పాక్షికమైన చేరిక సెంస్కృతిని ఏరపారచడెంలో మాకు తోడపాడటెం చాలా ముఖయాెం.
పరెతి BrandSafway ఉద్యాగి విషయెంలో మేము వీటిని ఆశసాతు ెం:

I. మా నియమావళి మరియు విధాన్లను అర్ెం చేసుకొనుట:
• BRANDSAFWAY పరెవర్తన నియమావళిని చదివి, అర్ెం చేసుకుని అెందుకు అనుగుణెంగా పరెవరి్తెంచుట.
• అని్న అవసరమైన నైతికాెంశాలు మరియు అనుక్ల శక్షణ కారయాక్రమాలు.
• మీ విధులు, వాయాపార య్నిట్ మరియు పరెదేశానికి పరెతేయాకెంగా సెంబెంధిెంచిన విధాన్లు మరియు నిబెంధనలను తెలుసుకోెండి.
• ఈ పరెవర్తన్ నియమావళికి సెంబెంధిెంచిన ఏ విషయెంపై ఎటువెంటి సపాష్టత కొరకైన్ మీరు మీ మేనేజర్, హ్యామన్ రిసోరెసిస్ 

రిపరెజెంటేటివ్ లేదా BrandSafway చీఫ్ కెంపలోయన్సి ఆఫీసర్    ను సెంపరెదిెంచెండి.

II. న్యాయవర్తనతో సపాెందిెంచెండి: 
• మీ చరయాలకు నిజాయితీగా మరియు ఖచిచుతెంగా జవాబుదారీగా ఉెండెండి.
• మరో వయాకి్త మీకు స్చిెంచిన్ మీ వయాకి్తగత న్యాయవర్తన విషయెంలో రాజీపడకెండి. ఈ నియమావళిని ఉలలోెంఘెంచడానికి 

మరెవరో నిర్్దశాల మేరకు పనిచేయడెం అనేది ఒక సహేతుక కారణెం కాబోదు.
• ఈ పరెవర్తన్ నియమావళిని లేదా నిబెంధనను ఉలలోెంఘెంచడానికి ఎపుపాడ్ మరో వయాకి్తని కోరవదు్ద .
• ఈ నియమావళిని, వరి్తెంచే సెంస్థ  విధాన్లను, మీ విభాగెం యొక్ నిరి్దష్ట  విధాన్లు మరియు నిబెంధనలను అర్ెం చేసుకుని 

అనుసరిెంచెండి. 

III. గొెంతు విపపాెండి:
• న్యాయవర్తనలపై ఆెంద్ళనలు లేదా నైతిక పరెవర్తనకు సెంబెంధిెంచిన పరెశ్నలు, వివక్ష లేదా వేధిెంపులు, ఈ నియమావళి 

మరియు వరి్తెంచే చటా్ట లు, నిబెంధనలు మరియు మా విధాన్ల యొక్ అనుమానిత ఉలలోెంఘనలపై గళెం విపిపా దృష్టకి 
తీసుకురావడాని్న BrandSafway బలెంగా ప్రె తసిహిసుతు ెంది.

• న్యాయ పరెవర్తనకు సెంబెంధిెంచిన ఒక ఆెంద్ళనను లేవనెతేతు లేదా పరిష్రిెంచడెంలో సహాయపడే ఎవరికైన్ విరుద్ెంగా 
పరెతీకార చరయాలకు పాలపాడటాని్న BrandSafway పూరి్తగా నిషేధిసుతు ెంది. 

• మీరొక సమసయాను గురిెంచి ఫిరాయాదు చేసిన తరా్త మీరు పరెతీకారానికి లేదా పక్షపాత్నికి లోనవుతున్నటులో  మీకనిపిసేతు, 
దానిని క్డా మీరు న్యాయపరెవర్తనకు సెంబెంధిెంచిన ఆెంద్ళనలకు ఎలా ఫిరాయాదు చేసాతు రో అదే విధెంగా ఫిరాయాదు చేయాలి. 
పరెతీకార పరెవర్తనకు పాలపాడితే అది, ససపాెండ్ కావడెం మరియు ఉద్యాగెం నుెండి తొలగిెంచబడటెం వెంటి ఎటువెంటి క్రమశక్షణ 
చరయాలకైన్ దారి తీయవచుచు.

•  మీ చితతుశుద్ిపై మీకున్న ఆెంద్ళనలు లేవనెతతుడానికి అనేక పద్తులు ఉన్్నయి.
•  మీకు బాగా అనుక్లెంగా ఉన్న మరియు పరిసి్థతికి తగిన మారా్గ ని్న మరియు భాషను ఉపయోగిెంచాలి. ఎకు్వ 

సెందరా్లలో మీకు వెెంటనే పైన ఉెండే స్పర్  వైజర్ లేదా మేనేజర్ లేదా హ్యామన్ రిసోరెసిస్ రిపరెజెంటేటివ్ న్యాయ 
పరెవర్తనకు సెంబెంధిెంచి మీకున్న సమసయాలను పరిష్రిెంచగలుగుత్రు. అయితే ఇది కాక మీరు ఇెంకా కొని్న మారా్గ లు కలిగి 
ఉన్్నరు. ఫిరాయాదు చేయగలిగే ఇతర మారా్గ లోలో  తదుపరి సా్థ యి యాజమానయాెం, కెంప్నీ ఆడిటరులో , చీఫ్ కెంపలోయన్సి ఆఫీసర్, 
మా బోర్డ్ డైరెక్టరులో  లేదా మా ఎథిక్సి  పాయిెంట్ హాట్  లైన్  ఉన్్నయి. ఎథిక్సి  పాయిెంట్ హాట్  లైన్  దా్రా ఒక ఫిరాయాదును చేయడెం 
ఎలా అనే దానిపై సమాచారెం మీ పనిస్థలెం వద్ద  మీకు లభయామవుతుెంది.

మీ నుెండి ఏమి ఆశెంచబడిెంది?
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• మీ గ్పయాతను మేము గౌరవిసాతు ెం, మరియు
• విచారణ జరిపే మరియు చితతుశుద్ి గురిెంచి నివేదిెంచబడిన ఏవైన్ సమసయాలను పరిష్రిెంచడానికి అవసరెం ఉన్న వయాకు్త లు మాతరామే 

మీరెందిెంచే సమాచారాని్న పెందగలుగుత్రు. అవసరమైన మేరకు తపపా, మీ గురి్తెంపు లేదా వయాకి్తగత వివరాలు సిబ్ెందికి గానీ లేదా 
ఫిరాయాదును విచారణ జరపడానికి అధికారెంగల వయాకు్త లకు తపపా వేర్ వారికి గానీ వెలలోడిెంచడెం జరగదు.

• చట్ట  పరెకారెం లభయాెంగా ఉన్నపుపాడు మరియు అనుమతిెంచబడినపుపాడు, 
• మీరు ఎథిక్సి  పాయిెంట్ హాట్  లైన్ దా్రా ఒక పూరి్త అన్మిక ఫిరాయాదు చేయవచుచు, కానీ ఇలా చేసేతు ఆ ఫిరాయాదును గురిెంచి విచారణ 

నిర్హిెంచడెం మాకు చాలా కష్టతరమవుతుెంది. 
• మేము మీరు అన్మిక ఫిరాయాదు చేసిన్ మరియు మీ సెంపరెదిెంపు వివరాలు అెందిెంచకప్యిన్ మీ విచారణ సి్థతిని మీకు 

తెలుపలేకప్వచుచు. న్యాయ పరెవర్తనపై ఉెండే ఆెంద్ళనల గురిెంచి చేసే అన్మిక ఫిరాయాదులకు సెంబెంధిెంచిన నియమాలు దేశాని్న బటి్ట  
మారుతుెంటాయి. ఉదాహరణకు, ఆర్ికపరమైన అెంశాలపై అెంతర్గత నియెంతరాణల ఉలలోెంఘన, అకెంటిెంగ్, బాయాెంకిెంగ్ మరియు అవినీతి 
వయాతిర్కతపై అన్మిక ఫిరాయాదులను అనేక దేశాలు నిషేధిెంచాయి లేదా పరిమితెం చేసాయి.

• దయచేసి తెలుసుకోెండి. ఉదే్దశపూర్కెంగా తపుపాడు నేరెం మోపడెం లేదా తపుపాడు సమాచారాని్న అెందిెంచడెం ససపాన్షన్, ఉద్యాగెం నుెండి 
తొలగిెంపు మరియు/లేదా వరి్తెంచే చటా్ట ల పరెకారెం కి్రమినల్ మరియు/లేదా సివిల్ పరె సీడిెంగ్సి  పారె రెంభిెంచడెం వెంటి క్రమశక్షణ చరయాలకు 
దారితీయవచుచు. 
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సమ్మతి సెంస్కృతిని ఏరపారుస్తు  న్యాయవర్తన స్ఫూరి్తని ఆకళిెంపు చేసుకోవడెం అనేవి పరెతి BrandSafway న్యకుడికి 
ఉెండవలసిన ముఖయా బాధయాతలు. BrandSafway వద్ద  న్యకత్ హోదాలో ఉన్న అెందర్, మిగిలిన వారికి ఒక ఆదర్శెంగా 
నిలుస్తు  అతుయాన్నత నైతిక పరెమాణాలను కలిగి ఉెండటెంలో మేము వారిపై ఆధారపడగలిగేలా ఉెండాలి. ఒక అధికారి అయిన్ 
లేక డైరెక్టర్ అయిన్ లేక స్పర్ వైజర్ అయిన్ లేక ఒక చిన్న టెంకు మేనేజర్ అయిన్, BrandSafway కు సెంబెంధిెంచిన పరెతి 
లీడర్ ఈ కి్రెంది విధెంగా ఉెండాలని మేము ఆశసుతు న్్నము:

I. ఒక ఆదర్శపారె యమైన న్యకత్ెం వహిెంచాలి
• న్యాయ పరెవర్తనతో మలగడెం అెంటే ఏమిటి మరియు నియమావళి స్త్రా లకు, మా విధాన్లు మరియు చటా్ట లకు 

అనుగుణెంగా మసలుకోవడెం అెంటే ఏమిటి అనే దానిని మీ చరయాలు మరియు పరెవర్తన దా్రా చ్పిెంచెండి;
• కి్రెంది సా్థ యి ఉద్యాగులను మ్లీయాకరిెంచేటపుపాడు సమ్మతి మరియు న్యాయపరెవర్తనను పరిగణలోనికి తీసుకోవాలి; మరియు
• వాయాపార ఫలిత్ల కోసెం చేసే పరెయత్నెంలో న్యాయ పరెవర్తన స్ఫూరి్త లేదా నియమావళికి సమ్మతి, మా విధాన్లు లేదా 

చటా్ట ల విషయెంలో రాజీపడక్డదు.

II. సమ్మతిను ప్రె తసిహిెంచాలి
• ఈ నియమావళి ఉలలోెంఘనలు తీవ్ెంగా పరిగణెంచబడే మరియు ఉద్యాగులు తమకున్న సమసయాలను ఏ పరెతీకార భయెం 

లేకుెండా ఫిరాయాదు చేయడానికి ప్రె తసిహిెంచబడగలిగే ఒక వాత్వరణాని్న సృష్టెంచాలి;
• న్యాయపరెవర్తనపై ఉెండే ఆెంద్ళనలకు సెంబెంధిెంచి ఉద్యాగులతో ఒక కి్రయాశీలక సమాచార సెంబెంధాలను 

కొనసాగిెంచాలి; మరియు
• ఈ నియమావళి మరియు మా విధాన్లతో పాటు వాటిలో అమలుచేయబడే చేసుకునే ఏవైన్ మారుపాలకు అనుగుణెంగా 

నడుచుకోవడెం పటలో  మాకున్న అెంచన్లను ఉద్యాగులకు చేరవేయాలి.

III. ఉద్యాగుల ఆెంద్ళనలకు సపాెందిెంచాలి
• ఉద్యాగుల ఆెంద్ళలను గౌరవిెంచాలి. వాటిని ముఖయామైనవిగా పరిగణెంచి తక్షణమే మరియు గ్పయాెంగా పరిష్రిెంచాలి.
• ఈ నియమావళి, మా విధాన్లు లేదా చటా్ట ల ఉలలోెంఘనలపై ఫిరాయాదులను ఉద్యాగులు తక్షణమే చేసేలా వారిని 

ప్రె తసిహిెంచాలి. 
• ఉలలోెంఘన గురిెంచి ఫిరాయాదును అెందుకున్న లీడరులో  ఆ ఫిరాయాదును సరియైన విధానెంలో అెందిెంచలేకప్తే అది తగినటులో గా 

ఉెండేలా చ్సే బాధయాత కలిగి ఉెండాలి.
• విచారణ పూరి్తకాగానే ఒక ఆమోదిెంచబడిన క్రమశక్షణ చరయాను తీసుకోవాలి.

IV. జవాబుదారీతనెం కలిగి ఉెండాలి
• BrandSafway విధాన్లకు అతయాధిక విలువనిస్తు  నైతిక పరెవర్తనకు పారె చురయాెం కలిగిెంచడెంలో BrandSafway న్యకులు 

కీలక పాతరాను ప్షసాతు రు. కొని్న దేశాలోలో , తమ నిర్్దశాలలో నడుచుకునే ఉద్యాగులు ఈ నియమావళి, మా విధాన్లు లేదా 
చటా్ట ని్న ఉలలోెంఘసేతు BrandSafway న్యకులు బాధయాత వహిసాతు రు. 

BrandSafway న్యకుల నుెండి ఏమి ఆశెంచబడుతుెంది
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I. దరాయాపుతు లు
• ఈ నియమావళి యొక్ అనుమానిత ఉలలోెంఘనలతో సహా న్యాయ పరెవర్తనపై వచిచున అని్న ఫిరాయాదులపై తక్షణమే దరాయాపుతు  

చేపట్టడానికి మేము కటు్ట బడి ఉన్్నెం. దరాయాపుతు లు నిషపాక్షపాతెంగా మరియు సఫలీకృతెంగా ఉెండాలెంటే జోకయాెం కలిగి ఉన్న 
అెందరి నుెండి సహకారెం మరియు గ్పయాత అెందాలి. మీరు ఒక దరాయాపుతు లో భాగమైతే లేదా ఏదైన్ దరాయాపుతు  విషయెంలో 
పరెశ్నెంచబడితే, మేము మీ నిజాయితీ, న్యాయ పరెవర్తన మరియు గ్పయాత విషయెంలో మేము మీ పటలో  పూరి్త విశా్సెం కలిగి 
ఉెండేలా మీరు వయావహరిెంచాలి.

• చీఫ్ కెంపలోయన్సి ఆఫీసర్ పాతరా – న్యాయ పరెవర్తనకు సెంబెంధిెంచిన సమసయాలను పరిష్రిెంచడెంలో చీఫ్ కెంపలోయన్సి 
ఆఫీసర్ బాధయాత కలిగి ఉెంటారు మరియు వీరు దరాయాపుతు కు సెంబెంధిెంచిన కొని్న పనులను ఇతరులకు కేటాయిెంచవచుచు. 
దరాయాపుతు లకు సెంబెంధిెంచిన సమాచారెం గ్పయాెంగా ఉెంచబడుతుెంది. చట్ట  పరెకారెం అవసరమైనపుపాడు, BrandSafway 
న్యాయ బృెందెం సలహా మేరకు లేదా వేర్ విధెంగా తగినటులో , దరాయాపుతు లో ఉన్న విషయాని్న వెలుపలి అధికారులకు లేదా 
BrandSafway లో అటి్ట  సమాచారెం అవసరమున్న వారికి నివేదిెంచి సెంబెంధిత సమాచారాని్న వారికి అెందిెంచవచుచు. 
చీఫ్ కెంపలోయన్సి ఆఫీసర్, దరాయాపుతు ల పురోగతి మరియు వరి్తెంచే ధోరణలను  ఎపపాటికపుపాడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టరలో ఆడిట్ కమిటకి 
నివేదిెంచాలిసిన అవసరెం క్డా ఉెంది. 

• మా ఉద్యాగుల పాతరా -- ఈ కోడ్ పరెభావవెంతెంగా అమలవ్డానికి ఉద్యాగుల సహకారెం మరియు దరాయాపుతు ల గ్పయాత చాలా 
ఆవశయాకెం. ఏదైన్ న్యాయపరెవర్తనకు సెంబెంధిెంచిన సమసయా వచిచునపుపాడు అటి్ట  దరాయాపుతు లో ఉద్యాగులెందరు సహకరిెంచాలని 
మరియు దరాయాపుతు  యొక్ గ్పయాతను నిర్హిెంచాలని ఆశెంచబడుతుెంది.

II. ఈ నియమావళి ఉలలోెంఘనకు విధిెంచబడే జరిమాన్లు
మేము ఈ నియమావళిని చాలా తీవ్ెంగా పరిగణసాతు ెం. నియమావళి ఉలలోెంఘన, సా్థ నిక చటా్ట లకు లోబడి ససపాన్షన్ మరియు 
ఉద్యాగెం నుెండి తొలగిెంపు మరియు/లేదా వరి్తెంచే చటా్ట ల పరెకారెం తగిన కి్రమినల్ మరియు/లేదా సివిల్ పరె సీడిెంగ్సి  
పారె రెంభిెంచడెం వెంటి క్రమశక్షణ చరయాలకు దారితీయవచుచు.
తగిన చోట మరియు తగిన సెందర్ెంలో, నియమావళి ఉలలోెంఘనలు, దరాయాపుతు , విచారణ లేదా పునరుద్దరణ కొరకు సెంబెంధిత 
అధికారులకు రిఫర్ చేయబడవచుచు. సా్థ నిక చటా్ట లకు లోబడి, ఈ కి్రెంది వెంటి నియమావళి ఉలలోెంఘనలకు BrandSafway 
ఉద్యాగులు క్డా క్రమశక్షణ చరయాలకు లోనవుత్రు:
• ఈ నియమావళి ఉలలోెంఘనను అనుమతిెంచడెం లేదా పాలపాడటెం;
• దరాయాపుతు  సమయెంలో ఉదే్దశపూర్కెంగా ఒక సమాచారాని్న దాచిప్ట్టడెం లేదా తపుపాడు లేదా తపుపాద్వపటి్టెంచే 

సమాచారాని్న అెందిెంచడెం;
• కి్రెంది సా్థ యి ఉద్యాగులను తగినవిధెంగా పరయావేక్షిెంచకప్వడెం వలన చోటు చేసుకునే ఉలలోెంఘనలు; మరియు
• న్యాయవర్తనకు సెంబెంధిెంచిన ఆెంద్ళనను లేవనెతేతు వారికి విరుద్ెంగా పరెతీకార చరయాలకు లేదా పరెతుయాపకారానికి పాలపాడటెం.

న్యాయవర్తనపై ఫిరాయాదు  
సమరిపాెంచబడినపుపాడు ఏమి జరుగుతుెంది
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మేము వాయాపారాని్న ఎలా నడుపుతున్్నమనేదే ఒక సెంస్థగా మేమవరమనే దానిని పరెతిబ్ెంబ్సుతు ెంది. మేము ఎపుపాడ్ 
BrandSafway వినియోగదారులు, సపలోయరులో , ప్టదారులతో నిజాయితీతో, నిషపాక్షపాతెంతో మరియు చితతుశుద్ితో 
వయావహరిెంచాలి. BrandSafway పరెతినిధిగా వయావహరిెంచేటపుపాడు అనధికారిక మారుపాలు చేయడెం, సాక్షాయాలను దాచిప్ట్టడెం, 
పారె ధానయాత కలిగిన సమాచారెం పటలో  ద్షణలకు పాలపాడటెం, వసుతు ర్ప వాసతువాలను మారిచు చ్పడెం, లేదా ఏదైన్ అనుచిత 
వయావహారాలు ఇతరుల పటలో  ఆధిపతయాెం పరెదరి్శెంచడానికి ఉపయోగిెంచబడకప్వచుచు. 

I. సామాజిక బాధయాత
ఒక కారోపార్ట్ పౌరసత్ సెంస్థగా తన పాతరాను BrandSafway విశ్సిసుతు ెంది మరియు, పారె ధమిక మానవ హకు్ల పటలో  తన 
మద్దతును మరియు చట్ట  వయాతిర్క వివక్షను కనబరచుడెం మరియు మనుషుయాల రవాణా వెంటి మానవ హకు్లను ద్షణపాలు 
చేసే వాయాపార విధాన్లను అరికట్టడెంలో తన నిబద్తను వయాక్తపరుసుతు ెంది. అెంటే ఉద్యాగుల సెంక్షేమెం, పరాయావరణెం, భద్రత 
మరియు ఆరోగయాెం, మరియు సా్థ నిక సమాజాల పటలో  మా కారయాకలాపాల సెంభావయా పరెభావెం వెంటి అెంశాలను జాగ్రతతుగా 
నిర్హిసుతు ెందని దీనర్ెం.  

తమ ఉద్యాగుల పనిపై పరెభావెం పడనెంత వరకు, తమ ఉద్యాగులు సా్థ నికెంగా వారుెండే పరెదేశెంలో సహాయ కారయాక్రమాలు లేదా 
రాజకీయ జోకాయాలు వెంటి కారయాక్రమాలోలో  చురుగా్గ  పాల్్గ నడాని్న BrandSafway ప్రె తసిహిసుతు ెంది, అయితే BrandSafway 
కు తమ ఉద్యాగులు ఇలా ఉెండాలిసిన ఖచిచుతమైన అవసరెం లేదు. అయితే, ఏ ఉద్యాగీ తమ సా్థ నిక సమాజెంలో చురుకుగా 
ఉెంట్ తమ సమయాని్న లేదా డబు్ను సహాయ కారయాక్రమాలు లేదా రాజకీయ కారయాక్రమాల కోసెం వెచిచుెంచాలని ఒతితుడి 
చేయబడక్డదు.

BrandSafway నిధులతో చేసే యొక్ సహాయ లేదా రాజకీయ కారయాక్రమాలు కేవలెం సెంస్థ  యొక్ వరి్తెంచే విధాన్లకు 
అనుగుణెంగా మాతరామే చేయాలి.

II. కాెంటారా క్టరులో  మరియు సపలోయరలోతో వయావహరిెంచుట 
మారె్ట్ పరెదేశెంలో BrandSafway వయావహారాలు పక్షపాత ధోరణ లేదా అసెంబద్ పలుకుబడులచే కలుషతెం కాక్డదు. 
కాెంటారా క్టరులో  మరియు సపలోయరులో  సపాష్టమైన మరియు అభివయాక్తమైన పరెమాణాల ఆధారెంగా మాతరామే ఎెంపిక చేయబడత్రు. 
సెంబెంధిత పరిగణన్ెంశాలలో ధర, ఉతపాతితు  మరియు సేవా న్ణయాత, డలివరీ షెడ్యాలు, నైతిక పరెవర్తన విషయెంలో ఉన్న పేరు 
మరియు అతయాధిక సా్థ యి ఆరోగయా, భద్రత మరియు పరాయావరణ పరెమాణాలు ఉన్్నయి.
తన కాెంటారా క్టరులో , సపలోయరులో , ఏెంజెంటులో  మరియు పరెతినిధులు ఈ నియమావళికి, వరి్తెంచే చటా్ట లకు మరియు ఇతర సెంబెంధిత 
BrandSafway విధాన్లకు అనుగుణెంగా ఉెంటారని BrandSafway ఆశసుతు ెంది.

III. అసెంబద్ చలిలోెంపులు, అవినీతి మరియు లెంచెం
ఏదైన్ పరిసి్థతిని తమకు అనుక్లెంగా మలచుకోవడానికి లెంచాలు, సదుపాయాలు కలిగిెంచే చలిలోెంపులు, లేదా న్యాయ 
వయాతిర్క గా్ర టుయాటలు  లేదా బహుమాన్లు వెంటి అసెంబద్ చలిలోెంపులు ఎటి్ట  పరిసి్థతులోలో  అెంగీకారయోగయాెం కావు. పరెపెంచ 
వాయాపతుెంగా ఉన్న అని్న దేశాలోలో ని పరెభుత్ మరియు పైరివేటు రెంగాలలోని అని్న వాయాపార వయావహారాలోలో , అసెంబద్ చలిలోెంపులను 
BrandSafway బహిరెంగెంగా నిషేధిసుతు ెంది. సా్థ నిక న్యాయపరిధిలో చేసే కొని్న చలిలోెంపులు న్యాయబద్మైనవా లేదా 
సాెంపరెదాయకమైనవా అనే దానితో సెంబెంధెం లేకుెండా తరచ్ సాధారణెంగా పరెభుత్ ఏజనీసిలతో లావాదేవీలకు వీలు 
కలిగిెంచడానికి చేసే “సదుపాయెం కలిగిెంచే చలిలోెంపులు” అసెంబద్ చలిలోెంపులోలో ఉెంటాయి.

లబ్్ద  పెందే వారికి ఇటి్ట  చలిలోెంపులను నియెంతిరాెంచే ఏవైన్ విధాన్లు ఉెంటే తపపా BrandSafway వాయాపారానికి పరెతయాక్షెంగా 
ఉపకరిెంచే సహేతుకెంగా మరియు పరిమితెంగా ఇచేచు బహుమాన్లకు, వాయాపార విన్దెం మరియు కస్టమర్ టారా వెల్ మరియు 
జీవన వయాయాలు మరియు అసెంబద్ చలిలోెంపులకు మధయా గెందరగ్ళానికి గురికాక్డదు. నియమావళికి మరియు పరెయాణ 

వాయాపారెం
ఎలా నిర్హిెంచబడాలి
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మరియు విన్ద విధానెం లేదా వాయాపార వయాయాల భరీ్త విధానెం వెంటి ఏవైన్ సెంస్థ, వాయాపార లేదా సా్థ నిక విధాన్లకు లోబడి 
ఈ విషయాలు అెంగీకారయోగయాెంగా ఉెంటాయి. వాయాపారాని్న పెందటెం కొరకు వయాకి్తగతెంగా ఆకరి్షెంచే విషయాలను అెందిెంచడెం 
లేదా ఏరాపాటుచేయడెం కఠినెంగా నిషేధిెంచబడిెందని గురు్త ెంచుకోెండి.

సేవలకు పరెతిగా టిపుపాలు లేదా కృతజ్ఞతగా ఇచేచు బహుమాన్లు చట్టపరమైన మరియు సా్థ నిక విధాన్లకు అనుగుణెంగా 
ఉెండాలి; అయితే మీరు వాటిని సెందర్ెంలో ఇసుతు న్్నరు అనే దానిపై జాగ్రతతుగా వయావహరిెంచాలి, అవి లెంచాలుగా 
భావిెంచేలా ఉెండక్డదు. చలిలోెంచే సొము్మ లేదా చలిలోెంపు విధానెం లెంచెం ఇసుతు న్నటులో  అనిపిెంచే విధెంగా ఉెంటే ఫీజు లేదా 
కమీషనులో  చలిలోెంచక్డదు. చలిలోెంపులనీ్న ఖచిచుతెంగా మరియు సపాష్టెంగా BrandSafway పుసతుకాలలో నమోదు చేయబడాలి. 
మీకు అసపాష్టెంగా అనిపిెంచే పరిసి్థతులలో ఏవైన్ చలిలోెంపు అభయార్ిెంచబడితే, మీరు మేనేజర్ లేదా చీఫ్ కెంపలోయన్సి ఆఫీసర్ 
నుెండి మార్గదర్శకత్ెం కోరాలి.

ఉద్యాగెం కొరకు పరిగణలోనికి తీసుకుెంటున్నెందుకు, ఉద్యాగెం ఇసుతు న్నెందుకు, పరెమోషన్ ఇసుతు న్నెందుకు బదిలీ చేసుతు న్నెందుకు 
లేదా ఉద్యాగాని్న కొనసాగిసుతు న్నెందుకు పరెతిగా BrandSafway మీ నుెండి ఎపుపాడ్ ఏ రకమైన ఫీజు లేదా సహాయాని్న కోరదు. 
ఉద్యాగెం కొరకు పరిగణసుతు న్నెందుకు పరెతిగా అటి్ట  ఫీజు లేదా పరెతేయాక సహాయాని్న ఎవరైన్ కోరితే అది నియమావళి ఉలలోెంఘనగా 
పరిగణెంచబడుతుెంది మరియు దీనిని నియమావళి ఉలలోెంఘనగా ఫిరాయాదు చేయాలి.  

IV. పరెయోజన వైరుధయాత
BrandSafway ఉద్యాగులు తమ వయాకి్తగత మరియు ఇతర వయాకి్తగత కారయాకలాపాలు BrandSafway పటలో  తమ బాధయాతలతో 
విభేదిెంచకుెండా జాగ్రతతు వహిెంచాలి. పరెతి BrandSafway ఉద్యాగి పరెయోజన విరుద్ కారయాకలాపాలను లేదా పరెయోజన 
వైరుధయాతకు కారణమయ్యా కారయాకలాపాలను నివారిెంచే బాధయాతను కలిగి ఉన్్నరు.

ఒక వయాకి్త యొక్ వయాకి్తగత పరెయోజన్లు ఏ విధెంగానైన్ BrandSafway పరెయోజన్లకు విరుద్ెంగా ఉన్న సెందర్ెంలో  
 “పరెయోజన వైరుధయాత” చోటుచేసుకుెంటుెంది. ఒక ఉద్యాగి, అధికారి లేదా డైరెక్టర్ అతడి లేదా ఆమ పనియొక్ ఉదే్దశెం మరియు 
పరెభావవెం16తమైన పరెదర్శనకు విరుద్ెంగా చరయాలు తీసుకున్నపుపాడు లేదా పరెయోజన్లను కలిగి ఉన్నపుపాడు, పరెయోజన 
వైరుధయాత తలెతుతు తుెంది. సెంభావయా పరెయోజన వైరుధయాతలలో ఈ కి్రెంది వెంటివి ఉెంటాయి:

• మీకు వయాకి్తగత లేదా ఆర్ిక పరెయోజనెం ఉన్న వయావహారాలలో BrandSafway కు పారె తినిధయాెం వహిెంచడెం;
• పబ్లోక్ హోలిడ్ెంగ్ కారోపార్షన్  లో 1% కెంటే తకు్వ ప్టు్ట బడి మినహా మీరు లేదా మీ కుటుెంబ సభుయాలు వయాకి్తగత లేదా ఆర్ిక 

పరెయోజనెం కలిగి ఉన్న సపలోయరలోకు వాయాపారాని్న మళి్ళెంచడెం;
• వినియోగదారులు, కాెంటారా క్టరులో  లేదా సపలోయరలో తరుపున పనిచేసుతు న్న వయాకి్తగత పరెయోజన్లను లేదా బహుమతులను 

కోరడెం, ఇది వినియోగదారులు లేదా సపలోయరలో నుెండి లేదా వారి తరపున పనిచేసే వారి నుెండి మీ వాయాపార వివేచనను 
పరెభావితెం చేయగలదు;

• BrandSafway వనరులను, మీ హోదాను దురి్నియోగెం చేయడెం లేదా అసెంబద్ వయాకి్తగత పరెయోజనెం కొరకు పరెభావితెం 
చేయడెం లేదా మీ వెలుపలి కారయాకలాపాలు లేదా పరెయోజన్లకు పారె చురయాెం కలిగిెంచడెం;

• BrandSafway కు ప్టదారు సెంస్థతో ప్టపడటెం లేదా తరపున పనిచేయడెం;
• ఇన్  సైడర్ టేరాడిెంగ్  లో; లేదా BrandSafway యొక్ అతుయాతతుమ పరెయోజన్లతో మీ వయాకి్తగత పరెయోజన్లు భిన్నెంగా ఉెండే 

ఇతర పరిసి్థతులోలో  భాగసుతు లుగా ఉెండటెం.

నిరి్దష్ట  ఆమోదెం లేకుెండగానే పరెయోజన వైరుధాయాలను నివారిెంచాలి. ఒక లావాదేవీ సరియైనదిగా ఉెందా లేదా అని అనుమానెం 
ఉన్నపుపాడు లేదా అలాెంటి సరియైనది కాకుెండా ఉెండే అవకాశెం ఉన్నపుపాడు, మీ మేనేజర్  ను లేదా చీఫ్ కెంపలోయన్సి ఆఫీసర్  
ను సెంపరెదిెంచెండి. పరెయోజన వైరుధయాతగా పరిగణెంచబడే అని్న పరిసి్థతులను మరియు సెందరా్లను వివరిెంచడెం చాలా 
కష్టెం. నిర్చిెంచడానికి సెంకిలోష్టెంగా ఉెండే పరెదేశాలు సమీప పరిసి్థతులను గురి్తెంచడెం దా్రా పరిగణెంచబడత్యి. పరెయోజన 
వైరుధయాత ఖచిచుతెంగా ఉెండే అవకాశమున్న చోటలో, అటి్ట  వైరుధాయాని్న సరిదిదు్ద కోవడానికి ఉద్యాగికి సముచితమైన సమయెం 
ఇవ్బడుతుెంది. కొని్న న్యాయపరిధులోలో , వరి్తెంచే చటా్ట ల కి్రెంద కొని్న పరెయోజన వైరుధాయాలు నిషేధిెంచబడాడ్ యి మరియు అటి్ట  
వరి్తెంచే చటా్ట ల ఉలలోెంఘనకు దారితీసే ఎటువెంటి చరయాలకు ఉద్యాగులు పాలపాడక్డదు.

V. పరెయోజన సెంభావయా వైరుధాయాల వెలలోడి 
పరెయోజన వైరుధయాెం చోటుచేసుకునే అవకాశమున్న చరయాలు లేదా సెంబెంధాలలో నిమగ్నమైయున్న ఉద్యాగులు
BrandSafway యొక్ ఉతతుమ పరెయోజన్లను కాపాడటెం కోసెం అటి్ట  పరెయోజన వైరుధయాత యాజమానయాెం యొక్ 
సమీక్షకు మరియు ఆమోదెం కొరకు రాగానే తపపానిసరిగా వెలలోడి చేయాలి. అటి్ట  వెలలోడి ఒకవేళ పరెతేయాకెంగా అభయార్ిెంచబడితే 
వ్ాతపూర్కెంగా సమరిపాెంచబడాలి.

VI. బయట వేర్ ఉద్యాగెంబయట
పూరి్తసా్థ యి ఉద్యాగులకు అనుబెంధ లేదా రెెండో ఉద్యాగెం ఇవ్డెం నిరుత్సిహపరచబడుతుెంది మరియు అది చట్ట  వయాతిర్కెం 
కావచుచు. మీరు BrandSafway తో ఒక ఉద్యాగ ఒపపాెందెం లేదా సమ్మతిని కలిగి ఉెంటే, అెందులో పరెతేయాకిెంచి అనుబెంధ లేదా 
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రెెండో ఉద్యాగానికి వీలు తొలగిెంచబడి ఉెంటుెంది. ఒపపాెందెం పరెకారెం నిషేధిెంచబడకుెండా మరియు చట్ట  వయాతిర్కెం కాని చోట, 
అనుబెంధ లేదా రెెండో ఉద్యాగెం, ఒకవేళ అటి్ట  ఉద్యాగెం BrandSafway లో మీ విధులతో జోకయాెం కలిగి ఉెండనిదిగా ఉెంటే 
లేదా BrandSafway యొక్ పరెయోజన్లతో వేర్ విధెంగా వైరుధయాతను కలిగి ఉెండని పక్షెంలో నిషేధెం కాదు. పూరి్త సా్థ యి 
BrandSafway ఉద్యాగులు మా ప్టదారులు, సపలోయరులో  లేదా వినియోగదారుల కొరకు ఎపుపాడ్ పనిచేయక్డదు. మీకు 
అనుబెంధ లేదా సకెండరీ ఉద్యాగెం ఉెంటే, దయచేసి ఆ విషయాని్న తగిన యాజమానయా సిబ్ెందికి తెలియజేయెండి.

VII. బయటి పరెయోజన్లు
BrandSafway వయావహరిెంచే లేదా ప్టపడే సెంస్థలు లేదా వాయాపారాలతో ఎటువెంటి ఆర్ిక పరెయోజనెం కలిగి ఉెండకుెండా 
తృతీయ పక్షాలతో చేసే లావాదేవీలకు BrandSafway ఉద్యాగులు బాధయాత వహిసాతు రు. BrandSafway విషయాలలో 
ఒక ఉద్యాగి వివేచనను పరెభావితెం చేయనెంత వరకు పబ్లోక్  గా టేరాడిెంగ్ చేసే సెంస్థలలో సా్ట క్ పరెయోజన్లు ఉలలోెంఘనగా 
భావిెంచబడవు.

VIII. బయటి  డైరెక్టర్  షప్  లు
మా ఉద్యాగులు నిర్హేతుకెంగా లేదా అకారణెంగా నిలిపిఉెంచబడని ఒక వ్ాతపూర్క ఆమోదాని్న చీఫ్ కెంపలోయన్సి ఆఫీసర్ నుెండి 
పెందితేనే తపపా ఏదైన్ లాభారజిన సెంస్థకు (న్న్ పారె ఫిట్ లేదా చారిటబుల్ సెంస్థలకు మినహా) డైరెక్టరులో  లేదా టరాసీ్టలుగా లేదా 
సలహాదారులుగా లేదా కనెసిలె్టెంటులో గా పనిచేయడెం నిషేధిెంచబడిెంది.

IX. కారోపార్ట్ అవకాశాలు
అవకాశెం వచిచునపుపాడు BrandSafway న్యాయ సమ్మతమైన పరెయోజన్లను పెందేలా చ్సే బాధయాతను ఉద్యాగులు కలిగి 
ఉన్్నరు మరియు ఈ కి్రెంది వాటి నుెండి నిషేధిెంచబడి ఉెంటారు:
• కారోపార్ట్ పారె పరీ్ట, సమాచారెం లేదా హోదాను కలిగి ఉెండటెం దా్రా త్ము కనుగొన్న వాటి నుెండి తమ కొరకు అవకాశాలు 

అెందిపుచుచుకోవడెం;
• కారోపార్ట్ పారె పరీ్ట, సమాచారెం లేదా హోదాను వయాకి్తగత లాభానికి ఉపయోగిెంచడెం; మరియు BrandSafwayతో 

ప్టపడటెం.

X. బహుమతులు, ఉపకారాలు మరియు విన్దెం
వాయాపార బహుమతులు, ఉపకారాలు మరియు విన్దెం ఆరోగయాకరమైన మరియు లక్షష్య సహిత వాయాపార సెంబెంధాల 
నిర్హణలో జోకయాెం చేసుకోవచుచు మరియు ఇటి్టవి నిర్హిెంచేటపుపాడు జాగ్రతతుతో వయావహరిెంచాలి. చట్టెం లేదా నిబెంధనల 
పరెకారెం ఇతరత్రా  నిషేధిెంచబడనపుపాడు, ఏ అధికారి, డైరెక్టర్ లేదా ఉద్యాగి చట్టవిరుద్మైన, అెంగీకారయోగయాెం కాని తృతీయ 
పక్షాల నుెండి నగదు ర్పెంలో లేదా నగదుకు సమాన ర్పాలోలో , ఏద్ కోసెం ఏద్ విధానెంలో లేదా సీ్కర్త వాయాపార వివేచనను 
పరెభావితెం చేసేవిగా అనిపిెంచే ఎటువెంటి అదనపు బహుమతులు, అసాధారణ ఆతిధయాెం, అపరిమిత విన్దెం లేదా ఇతర 
ఉపకారాలు ఇవ్డెం లేదా సీ్కరిెంచడెం చేయక్డదు.

పరెభుత్ అధికారులకు బహుమతులు లేదా విన్దాలు చట్టెం లేదా నిబెంధనలచే నిషేధిెంచబడి లేదా పరిమితెం చేయబడి 
ఉెంటాయి. ఒక పరెభుత్్ధికారికి ఏదైన్ బహుమతి లేదా విన్దాని్న ఇచేచుముెందు దయచేసి చీఫ్ కెంపలోయన్సి ఆఫీసర్  ను 
సెంపరెదిెంచెండి.

వయాకు్త లు ఈ కి్రెంది పరెమాణాలను కలిగి ఉెంటేనే BrandSafway ఖరుచులతో వారికి బహుమతులు, ఉపకారాలు మరియు విన్దెం 
అెందిెంచవచుచు:
• అవి అెంగీకరిెంచబడే BrandSafway వాయాపార విధాన్లకు అనుగుణెంగా ఉెంట్ సెంస్థ  పుసతుకాలు మరియు రికారుడ్ లలో 

తగిన విధెంగా నమోదు చేయబడాలి;
• అవి తగినెంత పరిమిత విలువకలవై ఉెండాలి మరియు లెంచెంగా లేదా పే ఆఫ్ గా పరిగణెంచబడే ర్పెంలో ఉెండక్డదు; 
• అవి వరి్తెంచే సా్థ నిక చటా్ట లు లేదా సాధారణెంగా అెంగీకరిెంచబడే నైతిక లేదా సామాజిక పరెమాణాలకు విభేదిస్తు  

ఉెండక్డదు; మరియు
• సీ్కర్త గురి్తెంపుతో సహా వాసతువాల బహిరెంగ వెలలోడి, ఇరువురికీ ఇబ్ెందికర పరిసి్థతిని కలిగిెంచక్డదు.

XI. ఋణాలు
BrandSafway నుెండి సెంస్థలో పనిచేసే ఎవరైన్ ఉద్యాగికి డబు్ ర్పెంలో ఋణాలకు ముెందసుతు గా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్సి లేదా 
వారి నియమితుల ఆమోదెం ఉెండాలి.
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సే్చాఛుయుత, నిషపాక్షపాత మరియు నైతిక వాయాపార విధాన్లకు మరియు వరి్తెంచే చటా్ట లకు BrandSafway కటు్ట బడి ఉెంది. 
వరి్తెంచే చటా్ట లను పాటిెంచలేకప్వడెం నిర్హణ ఆలసాయాలకు, ఖ్యాతి నష్్ట లకు, దారితీసాతు యి మరియు BrandSafway 
కి్రమినల్ మరియు సివిల్ జరిమాన్లు మరియు/లేదా ఎగుమతి ఆధికయాత నష్్ట లు పెందటానికి దారితీసుతు ెంది.
అెందరు ఇతర BrandSafway ఉద్యాగులతో పాటు మీరు క్డా వరి్తెంచే చటా్ట లను ఉలలోెంఘసేతు అెందుకు జరిమాన్లు లేదా 
కి్రమినల్ చరయాలను ఎదురో్వచుచు అని తెలుసుకోవడెం ముఖయాెం. ఈ కారణాలని్నెంటివలన, వరి్తెంచే చటా్ట లు, నియమనిబెంధనల 
పటలో  ధాయాస కలిగి ఉెంట్ వాటికి తగినటులో గా నడుచుకోవడెం ముఖయాెం.

I. ప్ట మరియు యాెంటటరాస్్ట చటా్ట లు
ప్ట మరియు యాెంటటరాస్్ట చటా్ట లు స్తెంతరా సెంస్థను కాపాడుత్ వర్తకాని్న లేదా ఆరోగయాదాయక ప్టని పరిమితెం చేసే 
పరెవర్తనను నిషేధిసాతు యి. ఈ చటా్ట లు మా వాయాపారెం యొక్ పరెతి సా్థ యికీ వరి్తసాతు యి. అవి మారె్ట్ అధికారాని్న దురి్నియోగెం 
చేయడెం, ధరలను నిర్ణయిెంచడెం, మారె్ట్ షేరిెంగ్ లేదా బ్డ్-రిగి్గెంగ్ వెంటి ప్కడలను ఎదురొ్ెంటాయి . మా సేవలు 
లేదా ఉతపాతుతు ల ధరలు లేదా కేటాయిెంచే మారె్టులో , టెరిటరీలు లేదా వినియోగదారులు, కొెంతమెంది వినియోగదారలోను  
లేదా సపలోయరలోను బహిష్రిెంచడెం, ఉత్పాదనను పరిమితెం చేయడెం లేదా వేర్విధెంగా నియెంతిరాెంచడెం, లేదా వర్తకాని్న 
నిలిపివేయడెం లేదా చట్టెంచే నిషేధిెంచబడిన పిరెడేటరీ లేదా ప్ట విరుద్ ఆర్ిక ప్కడలకు సెంబెంధిెంచి మా ప్టదారులతో 
చరిచుెంచడెం లేదా ఏరాపాటులో  లేదా అవగాహనలలోనికి పరెవేశెంచడెం నుెండి BrandSafway ఉద్యాగులు పూరి్తగా నిషేధిెంచబడాడ్ రు. 
ఇటువెంటి రకపు పరెవర్తనను కనబరిచున సెంస్థలు మరియు సెంస్థ  ఉద్యాగులకు పరిగణెంచదగ్గ జరిమాన్లు విధిెంచబడత్యి; 
ఇెందులో డబు్ కటా్ట లిసిన జరిమాన్లు మరియు ఖైదు ఉెంటాయి.

II. వాణజయా నియెంతరాణ, మెంజూరులు మరియు బహిష్్ర-వయాతిర్క చటా్ట లు 
BrandSafway తన కారయాకలాపాలు నిర్హిెంచే అనేక దేశాలు దిగుమతులు మరియు ఎగుమతులను నియెంతిరాెంచే  
మరియు/లేదా ఆర్ిక మెంజూరులు లేదా ఆర్ిక బహిష్రణలతో వయావహరిెంచే చటా్ట లను కలిగి ఉన్్నయి. ఎగుమతి నియెంతరాణ 
మరియు దిగుమతి చటా్ట లకు అనుగుణెంగా ఉెండటానికి, మీరు దేనిని షపిపాెంగ్ చేసుతు న్్నరు/అెందుకుెంటున్్నరు, మీరు 
ఎవరికి షపిపాెంగ్ చేసుతు న్్నరు/ఎవరి నుెండి అెందుకుెంటున్్నరు మరియు షప్  మెంట్ ఎక్డికి వెళ్తు ెంది అనే విషయాలను అర్ెం 
చేసుకోవడెం చాలా ముఖయాెం. వరి్తెంచే నిషేధిత పారీ్టల జాబ్త్ లేదా మెంజూరుల జాబ్త్పై గురి్తెంచబడిన ఏ వయాకి్తతో లేదా 
సెంస్థతో వాయాపారాని్న నిర్హిెంచడెం లేదా ఆర్ిక లావాదేవీలు నెరపడెం BrandSafway కు నిషద్ెం. సెంస్థలు మరియు వయాకు్త లు 
సదరు దేశెంచే వయాతిర్కిెంచబడే ఎటువెంటి మెంజూరులు లేదా బహిష్రణలలో పాల్్గ నకుెండా బహిష్రణ-వయాతిర్క చటా్ట లు 
నిషేధిసాతు యి. బహిష్రణ అభయార్నలు ఎని్న ర్పాలోలో  అయిన్ రావచుచు కానీ వీటిని తరచ్ బ్డ్ కొరకు పెంపే ఆహా్న్లు, 
డారా ఫ్ట్ కాెంటారా క్్ట లు, పర్చుజ్ ఆరడ్రులో , లెటర్సి ఆఫ్ క్్రడిట్, మరియు షపిపాెంగ్ డాకుయామెంటులో  లేదా స్చనల ర్పెంలో చ్సాతు ము. 
కొని్న బహిష్రణ అభయార్నలు సపాష్టెంగా ఉెండగా, మరికొని్న అభయార్నలు మాతరాెం అలా ఉెండవు.

III. పరెభుత్్లు మరియు పరెభుత్ పరెతినిధులతో వయావహరిెంచుట
BrandSafway జాతీయ పరెభుత్్లు లేక పరెభుత్-స్ెంత సెంస్థలతో వాయాపారాని్న నిర్హిెంచవచుచు. BrandSafway 
ఉద్యాగులు పరెతి సెంబెంధెంలో అతుయాన్నత నైతిక పరెమాణాలను ఆచరిెంచాలి మరియు వాయాపారాని్న పెందటానికి లేదా 
నిలిపియుెంచుకోవడానికి విదేశీ పరెభుత్్ల అధికారులకు లేదా విదేశీ రాజకీయ అభయారు్ లకు పరెతయాక్షెంగా లేదా పరోక్షెంగా ఏ 
విధమైన విలువనైన్ ఇవ్కుెండా నిషేధిెంచే యుక్ బ్రిబరీ చట్టెం మరియు ఫారిన్ కరప్్ట పారె కీ్టసస్ (FCPA) లతో సహా పరెభుత్ 
పరెతినిధులతో వయావహారాలను గురిెంచి తెలిపే వరి్తెంచే చటా్ట లు మరియు నిబెంధనలకు అనుగుణెంగా నడుచుకోవాలి. యునైటెడ్ 
సే్టట్సి కు బయట వాయాపారెం నిర్హిెంచే BrandSafway ఉద్యాగులు UK బ్రిబరీ చట్టెం మరియు FCPA ఆవశయాకతలను 
తెలుసుకుని ఉెండాలి. ఏ దేశానికి చెందిన శాసన సభుయాలు, నియెంతరాణ సెంస్థలు, పరెభుత్ ఫీల్డ్ ఏజెంటులో  లేదా రాజకీయ 
అభయారు్ లతోనైన్ వయావహరిెంచేటపుపాడు వాయాపారాని్న పెందటానికి, నిలిపియుెంచుకోవడానికి లేదా నిర్్దశెంచడానికి ఉదే్దశెంచే, 
అటి్ట  ఎవరైన్ వయాకు్త లు అసెంబధహే చరయాలు తీసుకునేలా లేదా ఆవశయాక చరయాలు తీసుకోకుెండా ఉెండేలా లేదా వారి విధుల 
నిర్హణలో తపుపాడు విధానెంలో పరెభావితెం చేయడెం వెంటి పరెవర్తనలకు BrandSafway ఉద్యాగులు పాలపాడక్డదు. 

చటా్ట లు, నియమనిబెంధనలకు 
అనుగుణెంగా
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సాధారణ పరెసాతు వనగా, విలువచేసే పేమెంటులో , బహుమతులు లేదా ఇతర వసుతు వులను శాసన సభుయాలు, న్యాయాధికారులకు 
లేదా ఇతర పరెభుత్ అధికారులకు ఏ కారణెం చేతన్ ఇవ్క్డదు. వాయాపారాని్న ఇవ్డానికి లేదా కొనసాగిెంచడానికి 
మళి్ళెంపును కలిగి లేని సాధారణ పరెభుత్ చరయాలకు వీలు కలిగిెంచడానికి లేదా వేగిరెం చేయడానికి విదేశీ పరెభుత్ లేదా 
కా్సీ-పరెభుత్ పరెతినిధులకు BrandSafway ఉద్యాగులు చేసే చలిలోెంపులు సాెంపరెదాయకమైనవి మరియు సా్థ నిక చటా్ట లచే 
అనుమతిెంచబడినవి అయినపపాటికీ ఇది మేము మా కారయాకలాపాలు నిర్హిెంచే అని్న చోటలో  వరి్తెంచబడుతుెంది. తృతీయ పక్షాల 
వారి ఏజెంటులో , డిసి్టరిబ్యాటరులో  మరియు పరెతినిధులు వారు BrandSafway తో చేసే పారె తినిధాయాలలో ఈ నియమావళికి మరియు 
విధాన్లకు అనుగుణెంగా నడుచుకుెంటారని BrandSafway ఆశసుతు ెంది.

IV. ఇన్  సైడ్ సమాచారెం, ఇన్  సైడర్ టేరాడిెంగ్ మరియు టిపిపాెంగ్
ఒక సెంస్థ  గురిెంచిన బహిరెంగెం కాని మటరియల్ సమాచారెం గురిెంచి తెలిసిన వయాకు్త లు సక్యారిటలను అమ్మడెం లేదా 
కొనుగ్లు చేయడాని్న మరియు ఇతరులకు ఒక సెంస్థ  గురిెంచిన బహిరెంగెం కాని మటరియల్ సమాచారెం గురిెంచి వెలలోడి 
చేయడెం, తదా్రా వారి తిరిగి సెంస్థ  సక్యారిటలను కొనుగ్లు చేయకుెండా “ఇన్  సైడర్ టేరాడిెంగ్” చటా్ట లు నిషేధిసాతు యి. 
ఈ లావాదేవీలను సాధారణెంగా “ఇన్  సైడర్ టేరాడిెంగ్” లేదా “టిపిపాెంగ్” అని పిలుసాతు రు. ఇన్  సైడర్ టేరాడిెంగ్ లేదా టిపిపాెంగ్ 
కారయాకలాపాలోలో  పాల్్గ నడెం BrandSafway ను బహిరెంగెం చేసుతు ెంది మరియు అటి్ట  కారయాకలాపాలోలో  పాల్్గ నే వయాకు్త లు 
మ్డిెంతల అపరాధ మొతతుెం, జరిమాన్లు మరియు ఖైదు వెంటి సివిల్ మరియు కి్రమినల్ చరయాలకు లోనవుత్రు.

సెంస్థకు సెంబెంధిెంచిన బహిరెంగెం కాని మటరియల్ సమాచారాని్న గురిెంచి తెలిసిన సెంస్థ  యొక్ ఏ ఉద్యాగియ్ పరెతయాక్షెంగా 
లేదా కుటుెంబ సభుయాల దా్రా లేదా ఇతర వయాకు్త ల దా్రా లేదా సెంస్థల దా్రా కెంప్నీ సక్యారిటలను కొనడెం లేదా 
అమ్మడెం చేయక్డదు (సక్యారిటస్ ఎక్సి  ఛెంజ్ చట్టెం 1934 కి్రెంద నియమెం 10b5-1 తో అనుగుణెంగా ఉెండే ముెందుగా 
ఆమోదిెంచబడిన వర్తక పరెణాళిక పరెకారెం మినహా), లేదా బహిరెంగెం కాని మటరియల్ సమాచారాని్న ఉపయోగిెంచడెం 
దా్రా వయాకి్తగత పరెయోజనెం పెందే ఎటువెంటి చరయాలోలో  పాల్్గ నక్డదు, లేదా కుటుెంబ సభుయాలు మరియు సే్నహితులతో 
సహా సెంస్థ  వెలుపలి వయాకు్త లకు సమాచారాని్న చేరవేయక్డదు. అదనెంగా, BrandSafway కొరకు పనిచేసుతు న్న ఏ ఉద్యాగి, 
BrandSafway యొక్ కస్టమర్ లేదా సపలోయర్ వెంటి BrandSafway వాయాపారెం చేసే ఏ సెంస్థను గురిెంచిన బహిరెంగెం కాని 
మటరియల్ సమాచారాని్న తెలుసుకోక్డదు, అటి్ట  సమాచారెం బహిరెంగెం చేయబడి ఇక ఆ సమాచారెం మటరియల్ కానిది 
అయ్యా వరకు ఆ సెంస్థ  సక్యారిటలలో టేరాడ్ చేయక్డదు. పరెసుతు త మరియు భవిషయాతుతు లోని ప్టు్ట బడిదారులకు ఇరువురికీ వెలలోడి 
చేయబడే వరకు సమాచారెం, “బహిరెంగెం -కానిది’గా ఉెంటుెంది, ఉదాహరణకు ఒక పతిరాకా పరెకటనలో వెలలోడి చేయబడే వరకు 
లేదా పరెసుతు త మరియు భవిషయాత్ ప్టు్ట బడి దారులకు అెందుబాటులో ఉెండే ఒక వేదికపై పరెచురిెంచబడే వరకు.  “మటరియల్ 
సమాచారెం” లో పారె ధానయా కొతతు మారె్టులో , సేల్సి మరియు ఆదాయ సెంఖయాలు, పరెధాన ఒపపాెందాలు, యాజమానయా మారుపాలు, 
నియెంతరాణ మరియు చట్టపరమైన మారుపాలు, మరియు సేకరణలు మరియు విలీన్ల కొరకు పరెణాళికలు ఉెంటాయి. 
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I. డాకుయామెంటులో  మరియు రికార్డ్  లు
మా వాయాపార రికారుడ్ లు, రిప్ర్్ట  లు మరియు టాక్సి రిటర్్న  లు ఖచిచుతెంగా, నిజాయితీగా మరియు సెంపూర్ణెంగా సిద్ెం చేయబడాలి, 
అెంటే మేము మీరు అని్న వాయాపార సెంబెంధ సమాచారాని్న నియాయితీగా మరియు సెంపూరి్తగా నివేదిెంచి నమోదు చేయాలని 
ఆశసుతు న్్నమని దీనర్ెం. 
BrandSafway ఉద్యాగులు కి్రెందివి జరిగేలా చ్డాలి:
• అని్న బ్లిలోెంగ్  లు, చలిలోెంపులు లేదా ఏదేని ఇతర అకెంటిెంగ్ లేదా అెంతర్గత లావాదేవీలు వినియోగదారుల కాెంటారా కు్ట లు 

మరియు ఆమోద యెంత్రా ెంగాలకు అనుగుణెంగా ఉెంటాయి.
• ఏ ఉదే్దశెం కొరక్ వెలలోడి చేయబడని లేదా రికార్డ్ చేయబడని నిధి లేదా ఆసితు అెంట్ ఉెండవు.
• చకు్ లేదా పరెధాన బాయాెంకులు సాధారణెంగా ఉపయోగిెంచే ఇతర అెంగీకారయోగయా బదిలీ విధానెంలో, అధీకృత ఉద్యాగులు 

తపపా విడుదలైన ఏ నిధుల నుెండి ఎటువెంటి విత్  డారా ల్  లు జరుగవు. ఏ చక్్ “కాయాష్” లేదా గురి్తెంచదగని పేయీ ర్పెంలో 
చలిలోెంచబడేలా జారీ చేయబడదు.

• BrandSafway లేదా ఏ సబ్సిడరీ యొక్ పుసతుకాలు మరియు రికారుడ్ లలో ఎటువెంటి అసతయా లేదా కృతిరామ ఎెంటరాలు ఏ 
కారణెం చేతన్ చేయబడవు, మరియు అటి్ట  ఎెంటరాకి కారణమయ్యా ఏ అమరికలో ఉద్యాగులెవర్ పాల్్గ నక్డదు.

•  చలిలోెంపు చేసిన మొతతుెంలోని ఏ భాగమ్ అటి్ట   చలిలోెంపు కు ఉెండే మద్దతు డాకుయామెంటలోలో తెలుపబడిన ఉదే్దశానికి తపపా 
మర్ ఇతర ఉదే్దశెం కొరకు ఉపయోగిెంచబడుతుెందనే ఉదే్దశెంతో చేయబడే లేదా అలా అర్ెం చేసుకుని చేసే ఏ చలిలోెంపు 
ఆమోదిెంచబడదు. 

• వరి్తెంచే రికారుడ్ లను భద్రపరిచే విధాన్లకు అనుగుణెంగా డాకుయామెంటులో  మరియు రికారుడ్ లు నిల్చేయబడత్యి.

II. అకెంటిెంగ్ పద్తులు మరియు నియెంతరాణలు
ఆర్ిక లావాదేవీలను చేసే లేదా నమోదు చేసే పనిలో నిమగ్నమై ఉెండే ఉద్యాగులు BrandSafway ఫైన్న్సి మరియు అకెంటిెంగ్ 
విధాన్లతో లేదా మీ పారె ెంతెం లేదా వాయాపారానికి పరెతేయాకెంగా సెంబెంధిెంచిన విధాన్లతో మరియు సా్థ నిక చటా్ట లు మరియు 
నిబెంధనలు మరియు యుఎస్ యొక్ సాధారణ ఆమోదిత అకెంటిెంగ్ స్త్రా లతో అనుగుణెంగా

ఆర్ిక వివరాలను సిద్ెంచేయడానికి వీలు కలిగిెంచేలా అటి్ట  లావాదేవీలు సమయానికి, ఖచిచుతెంగా మరియు సెంపూరి్తగా మా 
పుసతుకాలు మరియు రికారుడ్ లలో నమోదయ్యాలా మరియు మా అని్న ఆసుతు లకు లెక్ను నిర్హిెంచడానికి చ్సే బాధయాత 
కలిగి ఉెంటారు.

BrandSafway యొక్ ఆర్ిక వివరాలను ఆడిటిెంగ్ చేసే లేదా సమీక్ష చేసే పనిలో నిమగ్నమైయున్న ఏ స్తెంతరా అకెంటెెంట్  ను 
బలవెంతప్టు్ట ట, తపుపాద్వ పటి్టెంచుట, లేదా మోసపూరితెంగా పరెభావితెం చేయుట BrandSafway ఉద్యాగులెందరికీ నిషేధెం.

III. సప్రి్టెంగ్ డాకుయామెంటేషన్
ఇన్  వాయిస్  లు, చకు్ల అభయార్నలు, మరియు పరెయాణ ఖరుచుల నివేదికలు వెంటి సప్రి్టెంగ్ డాకుయామెంటేషన్ తపపానిసరిగా 
వాసతువ లావాదేవీలను ఖచిచుతెంగా మరియు పూరి్తగా వివరిెంచేవిగా ఉెండాలి.  చలిలోెంపు చేసిన మొతతుెంలోని ఏ భాగమ్ అటి్ట   
చలిలోెంపుకు ఉెండే మద్దతు డాకుయామెంటలోలో తెలుపబడిన ఉదే్దశానికి తపపా మర్ ఇతర ఉదే్దశెం కొరకు ఉపయోగిెంచబడుతుెందనే 
ఉదే్దశెంతో BrandSafway నిధులు చలిలోెంపు చేయబడవు. సప్రి్టెంగ్ డాకుయామెంటేషన్ ఖచిచుతెంగా మరియు చటా్ట లు లేదా 
BrandSafway విధాన్లచే అెందిెంచబడిన విధెంగా ఉెండాలి.

ఏదేని పరెభుత్ సెంస్థ  న్యాయపరిధిలోని ఏ విషయెం యొక్ అయిన్ దరాయాపుతు ను లేదా తగిన పరిపాలనలో జోకయాెం చేసుకునే, 
పరెభావితెం చేసే లేదా అడడ్గిెంచే ఉదే్దశెంతో డాకుయామెంటులో  లేదా రికారుడ్ లలో మారుపాలు చేసే, న్శనెం చేసే లేదా తపుపాగా 
చ్పిెంచడెం నుెండి BrandSafway ఉద్యాగులు నిషేధిెంచబడాడ్ రు.
 

సమాచారెం ఎలా నివేదిెంచబడుతుెంది
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IV. తపుపాడు పారె తినిధాయాలు, తపుపాడుగా చ్పిెంచే రికారుడ్ లు మరియు మోసెం 
ఏ మోసమైన్ కనుగొనబడి నివేదిెంచబడాలి,  మరియు అని్నటికెంటే అధికెంగా, నివారిెంచబడాలి. వాసతువాలను లేదా రికారుడ్ లను 
తపుపాగా చ్పిెంచడాని్న సమర్ిెంచడెం లేదా ఆఖరుకి పరిగణెంచడెం చేయక్డదు. ఈ నియమావళి మరియు విధాన్ల 
ఉలలోెంఘన, సా్థ నిక చటా్ట లకు లోబడి ససపాన్షన్ మరియు ఉద్యాగెం నుెండి తొలగిెంపు మరియు/లేదా వరి్తెంచే చటా్ట ల పరెకారెం తగిన 
కి్రమినల్ లేదా సివిల్ పరె సీడిెంగ్సి  పారె రెంభిెంచడెం వెంటి క్రమశక్షణ చరయాలకు దారితీయవచుచు.

V. అధికార కేటాయిెంపు విధానెం
ఉద్యాగులెందర్ అధికార కేటాయిెంపు (DOA) విధానెంలో నిర్చిెంచబడిన అధికార పరిమితులకు కటు్ట బడి ఉెండాలి. 
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ఒక సురక్షితమైన, ధర-పరెభావిత వాయాపారాని్న నడపడానికి ఆసుతు ల గురిెంచి శ్రద్ వహిెంచడెం తపపానిసరి మరియు మా ఆసుతు లను 
కాపాడటెం BrandSafway ఉద్యాగులెందరి బాధయాత. BrandSafway ఉద్యాగులు వృధా మరియు దురి్నియోగాలనుెండి 
సెంస్థ  ఆసుతు లను మరియు సెంపదలను కాపాడుత్ జాగ్రతతుతో మరియు గౌరవెంతో నిర్హిెంచాలి.  
BrandSafway ఆసుతు లలో భౌతిక ఆసుతు లు, పరికరాలు మరియు మ్లధనెం మాతరామే కాక ఇతర సక్యారిటలు మరియు నగదు, 
ఆఫీస్ సామాగి్ర, సప్లైలు మరియు సమాచార వయావస్థ  వెంటి దృశయానీయ ఆసుతు లు క్డా ఉెంటాయి. ఇెందులో వినియోగదారుల 
జాబ్త్, ధరల సమాచారెం, సాఫ్ట్ వేర్, పేటెెంటులో , టేరాడ్  మార్్ లు, కాపీరైటులో  మరియు ఇతర పరె పరెయిటరీ సమాచారెం మరియు 
న్-హౌ వెంటి మేధో సెంపతితు  క్డా ఉెంటుెంది.

I. ఉతపాతుతు లు మరియు సేవలు
మా ఉతపాతుతు లు మరియు సేవలు BrandSafway యొక్ సొతుతు . ఉద్యాగులు తమ విధులను నిర్హిెంచే సమయెంలో 
సమయెంలో వారు BrandSafway ఉతపాతుతు లు లేదా సేవల అభివృద్ి, పురోగతి మరియు ఆచరణకు అెందిెంచిన తోడాపాటు 
అెంతయ్ BrandSafway ఆసితుగానే పరిగణెంచబడుతుెంది మరియు అటి్ట  ఉద్యాగి విధులనుెండి తొలగిెంచబడిన తరా్త 
క్డా అలాగే నిలిచి ఉెంటుెంది.

II. నిధులు
తమకు బాధయాతగా అపపాగిెంచబడిన BrandSafway నిధులకు ఉద్యాగులు వయాకి్తగతెంగా జవాబుదారీతన్ని్న కలిగి ఉెండాలిసి 
ఉెంటుెంది. BrandSafway నిధులోలో  కరెనీసి, చకు్లు, క్్రడిట్ లేదా ఛార్జి కార్డ్  లు, మనీయారడ్రులో , ప్సే్టజ్, బ్లులో లు, రీఇెంబర్సి 
మెంట్ క్లోయిములు, చలిలోెంచాలిసినవి, రావాలిసినవి, అెంచన్లు, పేచకు్లు, వయాయ భరీ్తలు మరియు ఇన్  వాయిస్  లు మొదలైనవి 
ఉెంటాయి. ఉద్యాగులు ఈ కి్రెంది విధెంగా BrandSafway నిధుల సెంరక్షణ ఉపయోగెం మరియు రికారిడ్ెంగ్  ను నిర్హిెంచాలి:
• సెంస్థ  నిధుల భద్రత కొరకు BrandSafway విధాన్లకు లోబడి ఉెండటెం;
• భరీ్త ర్పెంలో సెంస్థచే వయాయెం చేయబడే సెంస్థ  నిధులు లేదా వయాకి్తగత నిధులకు పరెతిగా BrandSafway మెంచి విలువను 

పెందేలా చ్డటెం;
• సహేతుకమైన, వాసతువమైన మరియు అధికారికమైన ఖరుచులకు మాతరామే భరీ్తని కోరడెం; మరియు
• మేము ఆమోదిెంచే రికారుడ్ లు BrandSafway నిధుల సరియైన వినియోగాని్న పరెతిబ్ెంబ్ెంస్తు  ఖచిచుతెంగా, నిజాయితీగా 

మరియు ఎపపాటికపుపాడు సిద్ెంగా ఉెండేలా చ్డటెం.

III. కెంపూయాటరులో , సర్రులో  మరియు సాఫ్ట్ వేర్ 
BrandSafway కెంపూయాటరులో , సర్రులో , ఎలకా్ట రినిక్ మీడియా సిస్టమ్  లు మరియు BrandSafway కెంపూయాటర్ సిస్టెం  లలోనికి 
ఎకి్ెంచిన సమాచారమెంత్ BrandSafway యొక్ సొతుతు  మరియు ఇది వరి్తెంచే చటా్ట లకు లోబడి ఉెంటుెంది. BrandSafway 
యొక్ ఇమయిల్ సిస్టెం, ఎలకా్ట రినిక్ కమ్యానికేషన్ సిస్టమ్  లు మరియు ఇెంటరె్నట్ యాక్సిస్  లు సెంస్థ  వాయాపార నిర్హణ కొరకు 
అెందిెంచబడి ఒక పరెభావవెంతమైన, నైతికమైన, ఇబ్ెందికి గురిచేయని మరియు న్యాయమైన విధానెంలో ఉపయోగిెంచడానికి 
ఉదే్దశెంచబడినవి. అరుదైన సెందరా్లోలో  ఇమయిల్  ను మరియు ఇెంటరె్నట్ సేవలను వయాకి్తగత ఉదే్దశాల కొరకు ఉపయోగిెంచడాని్న 
BrandSafway  అనుమతిసుతు ెంది, అయితే అటి్ట  ఉపయోగెం పరెభావవెంతమైనదై, నైతికమైనదిగా, ఇబ్ెందిప్ట్టనిదిగా, 
న్యాయసమ్మతమైనదిగా ఉెంట్ సెంస్థ  వాయాపార కారయాకలాపాలలో లేదా ఉద్యాగుల పని-సెంబెంధ కర్తవయా బాధయాతలలో జోకయాెం 
కలిగి ఉెండనిదై ఉెండాలి. ఉద్యాగులు వరి్తెంచే BrandSafway విధాన్లు లేదా వారి పరెదేశానికి లేదా వాయాపారానికి నిరి్దష్టమైన 
విధాన్లను అనుసరిెంచాలని ఆశెంచబడటెంతో పాటు ఈ వనరులను వయాకి్తగతెంగా ఉపయోగిెంచేటపుపాడు మెంచి వివేచన 
మరియు సెంయమనెం కలిగి ఉెండాలని ఆశెంచబడిెంది. అలా చేయలేకప్తే అది ఈ నియమావళిని ఉలలోెంఘెంచినటు్ట గా 
భావిెంచబడి, వయాకి్తగత ఉపయోగానికి అటి్ట  వనరులని్నెంటి యొక్ లేదా కొని్నెంటి యొక్ సౌలభయాతను నిలిపివేయడానికి 
దారితీసుతు ెంది. BrandSafway’ కెంపూయాటర్ సక్యారిట సెంరక్షణను తొలగిెంచడానికి, పనిచేయకుెండా చేయడానికి లేదా 
ఛదిెంచడానికి చేసే ఏ పరెయత్నమైన్ అది, ససపాెండ్ కావడెం మరియు ఉద్యాగెం నుెండి తొలగిెంచబడటెం వెంటి ఎటువెంటి 
క్రమశక్షణ చరయాకైన్ దారి తీయవచుచు.

సెంస్థ ఆసితు
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రోజురోజుకు అనేక దేశాలు “వయాకి్తగత సమాచారెం” (పేరు, ఇెంటి మరియు ఆఫీస్ సెంపరెదిెంపు వివరాలు, మొదలైనవి) యొక్ 
సేకరణ, పారె ససిెంగ్ మరియు ఉపయోగాని్న మరిెంత కఠినెంగా నియెంతిరాసుతు న్్నయి. ఏవైన్ BrandSafway విధాన్లు మరియు 
వరి్తెంచే ఒపపాెందపరమైన కర్తవయా బాధయాతలకు అదనెంగా ఈ వయాకి్తగత సమాచారెం సేకరిెంచబడిన పరెదేశెం, పారె సస్ చేయబడిన 
పరెదేశెం లేదా ఉపయోగిెంచబడిన పరెదేశెం యొక్ న్యాయపరిధిలో ఉెండే వరి్తెంచే చటా్ట లు నిబెంధనలతో BrandSafway 
ఉద్యాగులు అనుగుణెంగా ఉెండాలి.

సోషల్ నెట్  వరి్ెంగ్  ను ఉపయోగిెంచడెం అనేది ఎెంతో విలువైన ఉపకరణెం. అయితే, సోషల్  నెట్  వరి్ెంగ్  ను సరిగా 
ఉపయోగిెంచకప్తే, అది మీకు మరియు BrandSafway కు అదనపు పరెమాదాని్న కలిగిెంచవచుచు.  తగిన విధెంగా 
ఆమోదిెంచబడనెంతవరక్ ఎపుపాడ్ BrandSafway గురిెంచి లేదా మీ వాయాపార య్నిట్ గురిెంచి సమాచారాని్న సోషల్ 
నెట్  వరి్ెంగ్  లో ప్స్్ట చేయకెండి. BrandSafway పేరుపై ఎటువెంటి సోషల్ మీడియా పాలో ట్  ఫాెం  లపై ఏవిధమైన ఖ్త్లను 
ఉద్యాగులు ఏరాపాటు చేయక్డదని (పరెతయాక్షెంగా లేదా పరోక్షెంగా) మరియు/లేదా BrandSafway కొరకు మరియు/లేదా తరపున 
దేనినీ తెలుపరాదనీ లేదా ప్స్్ట చేయరాదని కఠినెంగా స్చిెంచడమైనది. BrandSafway గురిెంచి లేదా మీ వాయాపార య్నిట్ 
గురిెంచిన తపుపాడు సమాచారాని్న కలిగియుెండే దేనైనైన్ మీరు సోషల్ నెట్  వరి్ెంగ్  లో ప్స్్ట చేయబడటెం చ్సేతు దయచేసి మీ 
మేనేజర్  కు లేదా చీఫ్ కెంపలోయన్సి ఆఫీసర్  కు తెలుపెండి.

IV. పరె పరెయిటరీ మరియు గ్పయానీయ సమాచారెం
ఉద్యాగులెందర్ BrandSafway యొక్ పరె పరెయిటరీ మరియు గ్పయానీయ సమాచారాని్న కాపాడుత్ అనధికార వెలలోడి నుెండి 
సెంరక్షిెంచాలిసిన బాధయాతను కలిగి ఉన్్నరు. ఏదైన్ ఒపపాెందెం కి్రెంద సెంస్థ  కఠినమైన గ్పయాత్ కర్తవయా బాధయాతకు కటు్ట బడి ఉెంటే, 
ఉద్యాగి క్డా అటి్ట  కఠినమైన కర్తవయా బాధయాతకు కటు్ట బడి ఉెండాలి. ఏదైన్ కారణెంచే ఉద్యాగి, విధుల నుెండి తొలగిెంచబడిన 
తరా్త క్డా ఈ బాధయాత కొనసాగుతుెంది.

గ్పయానీయ సమాచారెంలో ఇెంకా పరెకటిెంచని ఉతపాతితు, వాయాపార లేదా ఆర్ిక సమాచారెం, సముపారజిన మరియు ప్టు్ట బడుల 
విక్రయ పరెణాళికలు, ప్ట సి్థతి, వాయాపార విధాన్లు, వినియోగదారుల సమాచారెం, ఉతపాతితు  వయాయాలు మరియు ప్టదారులకు 
ఉపయోగపడే లేదా వెలలోడిచేసిన పక్షెంలో BrandSafwayకు, మా వినియోగదారులకు లేదా సపలోయరలోకు నష్టెం కలిగిెంచే ఇతర 
బహిరెంగ సమాచారెంతో పాటు BrandSafway కు సెంబెంధిెంచిన అబహిర్గత సమాచారెం చేరి ఉెంటుెంది.

పరె పరెయిటరీ సమాచారెంలో పేటెెంటులో , టేరాడ్  మార్్  లు, కాపీరైటులో , వర్తక రహసాయాలు మరియు అని్న ఇతర సుని్నతమైన లేదా 
పైరివేటు సాెంకేతిక, ఆర్ిక మరియు వాయాపార సమాచారెం ఉెంటుెంది. అనధికారిక వెలలోడి, మాకు దాని విలువను తొలగిెంచడమే 
కాకుెండా ఇతరులకు అనుచిత పరెయోజన్ని్న కలిగిెంచినవారవుత్రు.

పరె పరెయిటరీ మరియు గ్పయానీయ BrandSafway సమాచారాని్న తగిన అనుమతి లేకుెండా ఎవరికీ వెలలోడి చేయక్డదు. 
పరె పరెయిటరీ మరియు గ్పయానీయ డాకుయామెంటలోను సురక్షితెంగా మరియు భద్రెంగా కాపాడాలి. సాధారణ వాయాపార కలాపాలు 
నిర్రి్తెంచే క్రమెంలో సపలోయరులో , వినియోగదారులు, మరియు ప్టదారులు వారి వాయాపారానికి పరె పరెయిటరీగా ఉన్న సమాచారాని్న 
మీకు తెలియజేయవచుచు. ఈ గ్పయాతలను గౌరవిెంచాలి.

సాధారణెంగా, ఒక ప్టదారు గురిెంచిన బహిరెంగ సమాచారాని్న సేకరిెంచడెం లేదా వాయాపార నిర్హణ కొరకు దానిని 
ఉపయోగిెంచడెం చట్ట  వయాతిర్కెం లేదా అసెంబద్ెం కాదు. ప్టదాయక మేధోసమాచారాని్న నైతికెంగా మరియు ప్టదారుల 
పరె పరెయిటరీ సమాచారాని్న సెంరక్షిెంచే చటా్ట లు మరియు నిబెంధనలకు అనుగుణెంగా సేకరిెంచాలి. ఉదాహరణకు, అటి్ట  మేధో 
సమాచారాని్న వెబ్  సైటులో , వాయాపార పరెకటనలు, బోరో చరులో  లేదా బహిరెంగ సమరపాణలనుెండి బహిరెంగ మ్లాలనుెండి సేకరిెంచడెం 
సరియైనదే, కానీ ఒక గత ఉద్యాగ సెంస్థ, అది ప్టదారు అయిన్, కాకప్యిన్ అటి్ట  గత ఉద్యాగ సెంస్థ  యొక్ పరె పరెయిటరీ 
సమాచారాని్న ఉపయోగిెంచడెం తగిన పని కాదు. BrandSafway మా ప్టదారుల పరె పరెయిటరీ లేదా గ్పయానీయ సమాచారాని్న 
గౌరవిసుతు ెంది మరియు అటి్ట  పరె పరెయిటరీ మరియు గ్పయానీయ సమాచారాని్న పెందకుెండా చ్డాలిసిెందిగా ఉద్యాగుల నుెండి 
ఆశసుతు ెంది. ప్ట సమాచారెం యొక్ ఒక మ్లెం తగినదా కాదా అని మీకు ఖచిచుతెంగా తెలియకప్తే, న్యాయ విభాగెం యొక్ 
చీఫ్ కెంపలోయన్సి ఆఫీసర్  ను దయచేసి సెంపరెదిెంచెండి. 

V. దెంగిలిెంచబడకుెండా నివారిెంచడెం
సాధారణ జాగ్రతతులు తీసుకోవడెం దా్రా మరియు వివేకెంతో సెంస్థ  ఆసుతు ల పటలో  వయావహరిెంచడెం దా్రా దెంగతనెం లేదా 
దుర్ష్యయాల నుెండి BrandSafway ఆసుతు లకు అయ్యా నష్్ట లను తగి్గెంచడెం.  లాకప్ పరికర సామగి్ర, సప్లైలు మరియు 
మటరియల్  లు, అనుమానిత వయాకు్త లు లేదా కలాపాలను తెలియజేయడెం మరియు గ్పయానీయ BrandSafway సమాచారాని్న 
అనధికారిక వయాకు్త లముెందు చరిచుెంచకుెండా నియెంతిరాెంచడెం.
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BrandSafway ఉద్యాగులలో అనేక సెంస్కృతులు, తెగలు, భాషలు మరియు జీవన విధాన్లు పరెతిబ్ెంబ్సాతు యి మరియు 
మేము పనిచేసుతు న్న మారె్ట్ లా భిన్నెంగా ఉన్న ఉద్యాగులను ఆకరి్షెంచి, అభివృద్ి పరుస్తు  నిలిపియుెంచుకోవడానికి కృష 
చేసాతు ము. ఉద్యాగుల భిన్నత్ెంలోని బలాని్న సీ్కరిెంచి, ఉద్యాగులు ఒకరితో ఒకరు గౌరవెంగా మసలుకునే వివక్ష రహిత 
కలుపుగ్లు పని వాత్వరణాని్న వృద్ి చేసి దానిని నిర్హిెంచడానికి BrandSafway కటు్ట బడి ఉెంది. ఈ లక్షాయాలను 
ముెందుకు తీసుక్ళలోడానికి BrandSafway ఒక సెంస్థ  భిన్నత్ సే్టట్  మెంట్  ను ర్పెందిెంచిెంది. 
BrandSafway సెంస్కృతి మరియు భిన్నత్్నికి మద్దతుగా ఉెంట్ ప్రె తసిహిెంచడానికి మీరు చేయగలిగినదెంత్ చేయాలని 
మేము కోరుతున్్నెం. కలిసి పనిచేయడెం దా్రా, లోతైన అవగాహన, పరసపార గౌరవెం, మానవ మరాయాద మరియు నిషపాక్షపాతము 
కలిగి ఉెండటెం పటలో  ఒక నిబద్తపై నిరి్మెంచబడిన ఒక వివక్ష రహిత పరెపెంచాని్న నిరి్మెంచడెంలో మనెం సహాయపడవచుచు.

I. నిష్పాక్షిక ఉద్యాగ మార్గదర్శకాలు
మేము ఉద్యాగ కలపాన మరియు ఇతర వాయాపార నిర్ణయాలను వయసు, జాతి, పౌరసత్ెం, వైకలయాత, లిెంగెం, తెగ, మతెం, 
జాతీయ మ్లెం, వైవాహిక సి్థతి, లైెంగిక వైఖరి, సైనిక సేవలు, వెటరన్ సి్థతి లేదా చట్టెంచే కాపాడబడే ఇతర గుణాత్మక లక్షణాల 
విషయెంలో వివక్ష చ్పకుెండా తీసుకుెంటాెం. ఉద్యాగెం ఇచేచుటపుపాడు వరి్తెంపచేసే నిబెంధనలు మరియు షరతుల విషయెంలో 
వివక్షను మేము నిషేధిెంచాము. దీనికి అదనెంగా, మహిళలు, మైన్రిటలు, వైకలయాెం కల వయాకు్త లు మరియు వెటరనలోకు ఉపాధి 
అవకాశాలు ప్ెంపెందిెంపజేయడానికి న్యాయసమ్మతమైన ధృఢమైన చరయాలు చేపడత్ెం.

II. సానుక్ల పని వాత్వరణెం
మేము అని్న ర్పాలలో వేధిెంపులను నిషేధిెంచాము. ఇెందులో లిెంగెం, తెగ, జాతి, లైెంగిక వైఖరి, భౌతిక లేదా మానసిక వైకలయాత, 
వయసు మతెం, వెటరన్ సి్థతి, జాతీయ మ్లెం లేదా ఏదైన్ ఇతర చట్టపరెంగా సెంరక్షిెంచబడే సి్థతికి సెంబెంధిెంచి ఎవరైన్ 
ఉద్యాగి పటలో  చులకనగా పరెవరి్తెంచడెం, కిెంచపరచుడెం లేదా ఇబ్ెంది ప్టే్ట  లేదా భయప్టే్ట  పరెవర్తనలు ఉెంటాయి.
దీనికి అదనెంగా, BrandSafway ఉద్యాగులు, వారు BrandSafway ఆసుతు ల వద్ద లేదా BrandSafway వాయాపారెంలో ఉన్నపుపాడు 
దాడులకు పాలపాడటెం, పరెతిక్ల భౌతిక ఆచాఛుదనెం లేదా భయప్ట్టడెం, కొటాలో ట, బెదిరిెంచడెం, భౌతిక దాడి లేదా హిెంసను గురిెంచి 
మాటలతో బెదిరిెంచడెం లేదా స్భావెంలో భయప్టే్ట, పరెతిక్ల లేదా ద్షణగా ఉెండే ఏదైన్ ఇతర చరయాలకు పాలపాడక్డదు.
వేధిెంపులకు పాలపాడే లేదా వేధిెంపులను విస్మరిెంచే ఎవరైన్ ససపాెండ్ కావడెం మరియు ఉద్యాగెం నుెండి తొలగిెంచబడటెం వెంటి 
ఎటువెంటి క్రమశక్షణ చరయాలకైన్ గురికావచుచు.

III. లైెంగిక వేధిెంపులు
BrandSafway కు అనుబెంధమై ఉన్న ఏ ఉద్యాగి, అధికారి, డైరెక్టర్ లేదా వయాకి్త లైెంగిక వేధిెంపులకు గురికాక్డదనే స్త్రా నికి 
మేము కటు్ట బడి ఉన్్నెం. మేము గౌరవెం, సమాన అవకాశాలను ప్రె తసిహిెంచే మరియు లైెంగిక వేధిెంపులతో సహా చట్ట  వయాతిర్క 
వివక్ష విధాన్లు లేని పని పరెదేశ వాత్వరణాని్న అెందిెంచడానికి కృష చేసుతు న్్నెం.
సా్గతిెంచని లైెంగిక చొరవలు/లైెంగిక వేధిెంపులు, లైెంగిక తోడాపాటు కోసెం చేసే అభయార్నలు, మరియు సా్భావికెంగా 
లైెంగికపరమైన ఇతర మౌఖిక లేదా భౌతిక పరెవర్తన మరియు మర్ ఇతర విధానెంలో లేదా ర్పెంలోనైన్ పని వాత్వరణ 
అమరికలో లైెంగికెంగా ఇబ్ెందిప్టే్ట  పరెదర్శనలు చేయడెం వెంటి చరయాలను మేము నిషేధిెంచాము. లైెంగిక వేధిెంపులకు 
సెంబెంధిెంచిన ఆెంద్ళనలను తగిన విధానెంలో లేవనెతేతు లేదా లైెంగిక వేధిెంపులపై ఫిరాయాదు దాఖలు చేసే ఉద్యాగులపై పరెతీకార 
చరయాలకు పాలపాడటెం తీవ్ెంగా నిషేధిెంచబడిెంది. ఒక గ్పయా దరాయాపుతు  జరిగిన తరా్త, లైెంగిక వేధిెంపుకలు పాలపాడినటులో  లేదా 
మరొకరిపై పరెతీకార చరయాలకు పాలపాడినటులో  కనుగొనబడిన ఎవరైన్ ససపాెండ్ కావడెం మరియు ఉద్యాగెం నుెండి తొలగిెంచబడటెం 
వెంటి ఎటువెంటి క్రమశక్షణ చరయాలకు లోను కావొచుచు.

IV. సరికాని అసెంబద్ సెంబెంధాలు
పరసపార అెంగీకారెంతో క్డిన లైెంగిక లేదా శృెంగార సెంబెంధాలలో త్ము అధికారెం కలిగి యున్న మేనేజ్  మెంట్ సభుయాలు లేదా 
వయాకు్త లు ఉన్నపుపాడు అది అధికార దురి్నియోగానికి సెంబెంధిెంచిన సమసయాలకు దారితీసుతు ెంది. ఈ పరెకి్రయలోని బాధితులకు 

BrandSafway కమ్యానిట
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పరెతిక్ల పరిణామాలు ఏవీ చోటుచేసుకోకప్యిన్, అటి్ట  అక్రమ సెంబెంధాలు పరెయోజన వైరుధాయానికి దారితీసే అవకాశెం 
ఉెంది లేదా ఇవి పక్షపాత లేదా పారె ధానయా పూర్క పరెవర్తనపై తోటి ఉద్యాగుల ఆరోపణలకు అవకాశెం కలిగిసాతు యి. పని స్థలెంలో 
లైెంగిక లేదా శృెంగార అక్రమ సెంబెంధాల వలలో కలిగే సెంభావయా పరెతిక్ల పరిణామాలను ఉద్యాగులెందర్ గురి్తెంచాలి. అటి్ట  
సెంబెంధాలలో ఉన్నవారు వాటిని జాగ్రతతుగా పరిగణెంచాలి మరియు ఆ సెంబెంధాలు కలిగి యున్న వారి పరెవర్తన పటలో  
ఇతర పక్షాల వారికి ఉెండే ఏవైన్ ఆెంద్ళనలు లేదా పనిస్థలెంపై అటి్ట  సెంబెంధాల వలన పడే పరెభావెం గురిెంచి చట్టెం లేదా 
నిబెంధనలచే నిషేధిెంచబడనెంత వరకు హ్యామన్ రిసోరెసిస్ పరెతినిధులకు ఫిరాయాదు చేయాలి. 

V. పనిస్థలెంలో గ్పయాత
ఉద్యాగుల గ్పయాత్ హకు్లను మేము గౌరవిసాతు ము. వయాకి్తగత రికారుడ్ లు, వయాకి్తగతెంగా గురి్తెంచదగ్గ సమాచారెం మరియు మా 
ఉద్యాగుల గురిెంచి ఇతర పైరివేటు సమాచారెం కేవలెం వాయాపార, న్యాయపరమైన లేదా ఒపపాెంద ఉదే్దశాల కొరకు మాతరామే, అది 
క్డా చట్టపరెంగా, పరెభుత్్నికి అవసరమైనపుపాడు లేదా ఉపయోగకరమైనపుపాడు మాతరామే వాడటానికి భద్రపరచబడత్యి.
రికారుడ్ లకు సౌలభయాత కలిగి ఉెండవలసిన న్యాయసమ్మతమైన మరియు ఉపయుక్త వాయాపార ఆవశయాకత ఉన్న అధీకృత 
BrandSafway ఉద్యాగులకు మాతరామే ఉద్యాగుల రికారుడ్ లకు సౌలభయాత పరిమితెం చేయబడిెంది. తగిన అనుమతి లేకుెండా 
BrandSafway కు బయట ఎవరికీ ఉద్యాగుల యొక్ వయాకి్తగత సమాచారాని్న అెందిెంచడెం జరగదు.
ఉద్యాగుల గ్పయాతను నిర్హిెంచడానికి చ్స్తు నే వరి్తెంచే చటా్ట ల పరెకారెం ఆఫీసులు, డస్్  లు, లాకరులో , బాయాగ్  లు మరియు 
వాహన్ల వెంటి సెంస్థ  ఆసుతు ల వాడకాని్న పరయావేక్షిెంచడానికి BrandSafway హకు్ను కలిగి ఉెంది. దీనికి అదనెంగా, సాెంకేతికత 
యొక్ సమగ్రతను నిర్ారిెంచుకోవడానికి, మోసెం మరియు దురి్నియోగెం నుెండి కాపాడటానికి, అనధికారిక యాక్సిస్  ను లేదా 
వినియోగాని్న కనిప్ట్టడానికి మరియు ఇతర వాయాపార ఉదే్దశాల కొరకు కెంపుయాటర్ నెట్  వర్్ లు, డేటా ఫైల్సి, ఇమయిల్, ఇెంటరె్నట్ 
వినియోగెం మరియు వాయిస్ మయిల్ వెంటి BrandSafway కమ్యానికేషన్సి మరియు కెంపూయాటర్ సిస్టెంలు వరి్తెంచే చటా్ట ల 
పరెకారెం సెంస్థచే పరయావేక్షిెంచబడత్యి.

VI. య్నియనులో  మరియు శా్ర మికుల పారె తినిధాయాలు
సామ్హిక పారె తినిధయాెం మనుగడలో ఉన్న చోట సది్శా్సెం మరియు పరసపార గౌరవ స్త్రా లపై ఆధారపడి అటి్ట  పారె తినిధయా 
సెంస్థలతో సెంబెంధాలను నెలకొలపాడానికి BrandSafway పాటుపడుతుెంది.
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భద్రతే BrandSafway కు పరెధమ విలువ. మీ మరియు మీ సహ-పనివారు మరియు మా వినియోగదారుల భద్రతకు 
మిెంచి మాకేదీ ముఖయాెం కాదు. ఒక సురక్షితమైన మరియు ఆరోగయామైన పని స్థలాని్న సా్థ పిెంచి నిర్హిెంచడానికి మరియు 
పరాయావరణెంపై పడే ఏదైన్ పరెభావాని్న తగి్గెంచడానికి మా వాయాపారాని్న నిర్హిెంచడానికి మేము అెంకితభావెంతో ఉన్్నెం. 
ఉద్యాగుల ఆరోగయాెం మరియు భద్రత, మరియు పరాయావరణ పరిరక్షణకు సెంబెంధిెంచి నియెంతరాణ ఆవశయాకతలను సెంపూరి్తగా 
లేదా అెంతకు మిెంచి నెరవేరచుడానికి BrandSafway కటు్ట బడి ఉెంది.

పరెతి BrandSafway ఉద్యాగి, భద్రతతో క్డిన జీవన విధాన్నికి పారె చురయాెం కలిగిెంచడెంలో సహాయపడే పరెముఖ పాతరాను 
కలిగి ఉెంటారు, తదా్రా పరెతి BrandSafway ఉద్యాగి నుెండి ఈ కి్రెందివి ఆశెంచబడత్యి:
• ప్స్్ట చేసిన హెచచురికలు మరియు నిబెంధనలను పాటిెంచుట.
• ఉద్యాగెంలో జరిగిన ఏదైన్ సెంఘటన లేదా గాయాని్న లేదా పరాయావరణ లేదా భద్రత సమసయాను వెెంటనే తగిన 

యాజమాన్యానికి నివేదిెంచుట.
• మా పరాయావరణ, ఆరోగయా మరియు భద్రత (EHS) విధాన్లను మరియు మానుయావల్సి  ను మరియు క్రమ కాలవయావధులోలో  

వెలువడే సేఫీట్ బులిటెనలోను మరియు ఎపపాటికపుపాడు అెందే హెచచురికలను అర్ెం చేసుకుని అెందుకు అనుగుణెంగా 
ఉెండటెం.

• EHS నియెంతరాణ పరెమాదెంలో ఉన్న, లేదా సెంభావయా జీవన-సెంరక్షణ నియమాలు (LSR) ఉలలోెంఘనకు లోనయ్యా 
సమసయాలు ఉన్న పనులు లేదా కారయాకలాపాని్న గురి్తెంచినపుపాడు పని ఆపివేసే బాధయాతను నిర్రి్తెంచుట. 

I. భద్రత్ విధాన్లు మరియు కారయాక్రమాలు
పరాయావరణాని్న కాపాడటానికి మరియు మా ఉద్యాగులు, వినియోగదారులు, ఇతర కాెంటారా క్టరులో , పరెజలు మరియు 
పరాయావరణెం యొక్ భద్రతను, ఆరోగాయాని్న మరియు మా సెంక్షేమాని్న కొనసాగిెంచడానికి మేము రాజీపడని నిబద్తను 
అనుసరిసాతు ెం మా EHS కారయాక్రమాలోలో  ఉద్యాగులెందరినీ భాగసుతు లి్న చేస్తు  వారి పటలో  శ్రద్వహిెంచే మా సెంస్కృతి, సురక్షిత 
పరెవర్తనకు మరియు పరెమాదాలను ముెందుగా అరికట్టడానికి స్ఫూరి్తనిసుతు ెంది. మా సెంస్థ  వీటికి కటు్ట బడి ఉెంది:
• పరెతేయాక శక్షణ, తగిన పరికర సామగి్ర మరియు పరిశ్రమ-ఆధిపతయా పరెకి్రయలను అెందిెంచడెం దా్రా మా ఉద్యాగుల నుెండి 

అదు్తమైన EHS పనితీరుకు వీలు కలిగిసుతు ెంది.
• BrandSafway సురక్షితమైన ఉతపాతుతు లు మరియు సేవలను తన వినియోగదారులకు అెందిెంచేలా, EHS విజయాలోలో  

పాల్్గ నేలా మరియు సురక్షిత పని విధాన్లు మరియు పరెవర్తనలను బలోపేతెం చేసేలా ఉద్యాగులను ఉదుయాకు్త లను 
చేయడెం.

• సానుక్ల పరెవర్తనలను బలోపేతెం చేయడెం మరియు EHS ఉదే్దశాలు మరియు ఆదరా్శలు సాధిెంచబడేలా చ్డటానికి 
అవసరమైన మేరకు జోకయాెం చేసుకోవడెంతో సహా మా పని స్థలాలు, మానవ పనితీరులను గమనిెంచి ఆడిటిెంగ్ చేయడెం.

• లీడిెంగ్ మరియు లాయాగిెంగ్ ఇెండికేటర్ సమాచారెం, టెరాెండ్ అన్లిసిస్, ఉద్యాగుల ఇన్  పుట్, ఆరోగయాెం మరియు సురక్షిత 
కమిట అభిపారె యెం మరియు పరిశ్రమలోని ఉతతుమ విధాన్లను ఉపయోగిెంచి EHS పనితీరును పరయావేక్షిెంచడెం.

• మా EHS పనితీరు ఫలిత్లను, దిదు్ద బాటు చరయాలు మరియు నివారక చరయాలను ఉద్యాగులకు, వినియోగదారులకు 
మరియు ఇతర వాటాదారులకు తెలియజేయడెం.

• పరిశ్రమలో అగ్రగామి పరెదర్శనను కొనసాగిెంచేలా మా EHS ప్రె గా్ర ెం ము  మరియు పరెకి్రయలను నిరెంతరెం 
మరుగుపరుస్తు  ఉెండటెం.

పరాయావరణెం, ఆరోగయాెం మరియు భద్రత
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II. పనిస్థలెంలో ఆల్హాల్ మరియు మాదక ద్రవాయాలు
ఆల్హాల్ లేదా ఇతర మాదక ద్రవాయాల దురి్నియోగెం మా ఉద్యాగులు మరియు BrandSafway కు పని స్థలెంలో ఉత్పాదకత 
నష్టెం, పరెమాదాలు, గైరాహే జరీ, ఆలసయాెంగా రావడెం మరియు విభేదాలతో సహా మానవీయత మరియు వయాకు్త లకు, వారి 
కుటుెంబాలకు మరియు సమాజానికయ్యా ఆరోగయా ఖరుచుల పరెంగా పరిగణెంచదగ్గ సమసయాగా ఉెంటుెంది.

మేము పదార్ ద్షణ రహిత సురక్షిత పని వాత్వరణాని్న అెందిెంచడానికి కటు్ట బడి ఉన్్నెం. ఉద్యాగులు వారి విధులను, వారిపై 
ఏవిధమైన అనుమతిెంచబడని మాదకద్రవాయాలు లేదా ఆల్హాల్ పరెభావాలకు లోనుకాకుెండా నిర్రి్తెంచగలగడానికి సెంపూర్ణ 
ఆరోగయాెంతో పనికి రావాలి. సెంస్థలో ఉన్న సమయాలోలో , BrandSafway ఆవరణెంలో లేదా వినియోగదారుల పారె ెంత్లలో 
అనుమతిెంచబడని మాదకద్రవాయాలు లేదా ఆల్హాల్  ను ఉపయోగిెంచడెం, కలిగి ఉెండటెం లేదా పెంచడెం నిషద్ెం. చట్ట  వయాతిర్క 
కారయాకలాపాలను BrandSafway యాజమానయాెం సెంబెంధిత అధికారులకు తెలియజేసుతు ెంది. ఉద్యాగులు తీసుకునే ఏదైన్ 
పిరెసి ర్ిప్షన్  తో క్డిన మెందు, ఏ విధెంగాన్ వారి విధుల నిర్హణలో జోకయాెం కలిగి ఉెండకుెండా లేదా పరెభావెం చ్పకుెండా 
వారు జాగ్రతతు వహిెంచాలి.

అదనెంగా, పరెకటిత, అపరెకటిత లేదా యాధృచిఛుక మాదక ద్రవయా మరియు/లేదా ఆల్హాల్ పరీక్షలు చేసినపుపాడు, అవి చట్టపరెంగా 
అనుమతిెంచబడిన చోటలో  వాటిని చేయిెంచుకోవాలిసిెందిగా ఉద్యాగులు అభయార్ిెంచబడుతున్్నరు . న్యాయ వయాతిర్కమైన లేదా 
చట్టవిరుద్మైన మాదకద్రవాయాలు లేదా అల్హాల్ ఉపయోగిెంచినటులో  నిర్ారిెంచబడితే, ససపాెండ్ కావడెం మరియు ఉద్యాగెం 
నుెండి తొలగిెంచబడటెం వెంటివే కాకుెండా ఇెంకా ఎటువెంటి క్రమశక్షణ చరయాలనైన్ BrandSafway తీసుకోవచుచు.

III. పరాయావరణాని్న సెంరక్షిెంచుట
BrandSafway యొక్ ఉతపాతుతు లు, సేవలు, రవాణా మరియు వయార్ాల నిర్హణ చరయాలు పరాయావరణ పరిరక్షణ మరియు 
నిర్హణకు వరి్తెంచే పరాయావరణ పరిరక్షణ విధాన్లను మరియు సా్థ నిక చటా్ట లకు ఎపపాటికపుపాడు తగినవిధెంగా ఉెండేలా 
చ్డటానికి తగిన అని్న చరయాలు తీసుకోవడానికి మేము కటు్ట బడి ఉన్్నెం. ఇెందులో BrandSafway పరాయావరణ నియెంతరాణల 
కారయాక్రమాల నిర్హణకు అరహేత కల సిబ్ెందిని కేటాయిెంచడెం, తగిన పరెమాణాలను వృద్ి చేయడానికి పరెభుత్ెం మరియు 
పారిశా్ర మిక వరా్గ లకు సహకారెం అెందిెంచడెం కలుషత్ల విడుదలను తగి్గెంచడానికి లేదా నిర్్మలిెంచడానికి మా నిర్హణ 
సదుపాయాలను యాజమానయాెం చేసుకోవడెం, సెంబెంధిత పరాయావరణ నియెంతరాణ విషయాల గురిెంచి ఉద్యాగులకు మరియు 
సమాజెంలో నివసిెంచేవారికి తెలియజేయడెం, పేరున్న వయార్పదార్ాల పారవేత కాెంటారా క్టరలోతో మాతరామే వయావహరిెంచడెం, 
మరియు అని్న వరి్తెంచే చటా్ట లు మరియు నిబెంధనలకు అనుగుణెంగా ఉెండటెం ఉన్్నయి. పరాయావరణ పరిరక్షణకు సెంబెంధిెంచి 
వరి్తెంచే అని్న చటా్ట లు, నియమ నిబెంధనలు తగినవిధెంగా నడుచుకోవాలని ఉద్యాగుల విషయెంలో ఆశెంచబడుతుెంది. 

కొని్న న్యాయపరిధులోలో , పరాయావరణానికి హాని కలిగిెంచే కృత్యాలకు కొని్న వాసతువ జరిమాన్లు విధిెంచబడత్యి. 
ఇవి BrandSafwayకు మరియు అెందులో జోకయాెం కలిగి ఉన్న ఉద్యాగులకు వరి్తసాతు యి.
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ఆర్ిక పనితీరుకు సెంబెంధిెంచిన సమాచారెం, మటరియల్ కాెంటారా కు్ట లు, మరియు ప్టు్ట బడిదారులకు ముఖయామైన ఇతర 
సమాచారెం, రెగుయాలేటరులో  మరియు సాధారణ పరెజానీకెం వెంటి BrandSafway సమాచారెం యొక్ అని్న వెలలోడులు 
ఖచిచుతమైనవిగా మరియు వరి్తెంచే చటా్ట లు మరియు నిబెంధనలకు పూరి్తగా తగినటులో గా చ్డటానికి. అటి్ట  అని్న వెలలోడిెంపులు 
పరెతేయాకెంగా సెంసా్థ పిెంచబడిన ఛానెళ్ళ దా్రా మాతరామే చేయబడాలి. అలా చేయడానికి పరెతేయాక అనుమతిని కలిగి ఉెంటేనే 
తపపా, ఈ నియమావళి వరి్తెంచే BrandSafway ఉద్యాగులు మరియు/లేదా తృతీయ పక్షాల వారు, BrandSafway 
వయావహారాలను సక్యారిటస్ అనలిస్్ట  లు, ప్రెస్ మరియు ఇతర మీడియా పరెతినిధులు, పరెభుత్ అధికారులు మరియు ఇతర 
వెలుపలి వయాకు్త లతో చరిచుెంచడెం నిషేధిెంచబడిెంది.

I. ప్రెస్ విచారణలు మరియు మీడియా సెంబెంధాలు  
గ్పయానీయమైన లేదా సుని్నతమైన సమాచారాని్న అన్లోచితెంగా వెలలోడి చేయకుెండా నియెంతిరాెంచడానికి మీడియా నుెండి 
వచేచు అని్న పరెశ్నలకు సపాెందిెంచడానికి కారోపార్ట్ సోపాక్సి  పరసిన్ ఉెంటారు.  మీడియా నుెండి వచేచు అని్న పరెశ్నలను ఉద్యాగులు 
BrandSafway యొక్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కమ్యానికేషన్సి అెండ్ బారో ెండిెంగ్  కు మళి్ళెంచాలి. ఉద్యాగులు, వారు పరెతేయాక 
అనుమతిని కలిగి ఉెంటేనే తపపా BrandSafway విషయాలను ఎపుపాడ్ జాతీయ లేదా సా్థ నిక మీడియాతో చరిచుెంచక్డదు.

II. పరెభుత్ విచారణలు మరియు దరాయాపుతు లు
ఉద్యాగులెందర్ పరెభుత్ మరియు కా్సి-పరెభుత్ దరాయాపుతు  పారె ధికార సెంస్థలు లేదా ఏజనీసిలు చేసే న్యాయపరమైన 
అభయార్నలకు సహకరిెంచడెం మా విధానెంగా ఉెంది. అటి్ట  అధికారులతో ఉద్యాగులు ఎలలోపుపాడు నిజాయితీ మరియు 
సతయాపరెవర్తనతో వయావహరిెంచాలి మరియు అటి్ట  విచారణలు లేదా దరాయాపుతు లను న్యాయ విభాగెం యొక్ సభుయానికి వెెంటనే 
తెలియజేయాలి.  ఒక సమాచారెం కోసెం ఒక పరెభుత్ ఏజనీసి చేసిన అభయార్నను నెరవేరచుడెంలో మీ కర్తవయా పరిధి పటలో  మీకు 
సరియైన అవగాహన లేకప్తే మీరు BrandSafway చీఫ్ కెంపలోయన్సి ఆఫీసర్ లేదా న్యాయ విభాగెం నుెండి మార్గదర్శకెం కోరాలి.

పరెజలకు వెలలోడిచేసేవి
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మాఫీలు
ఈ నియమావళి యొక్ మాఫీలు సాధారణెంగా మెంజూరు చేయబడవు. మాఫీల విషయెంలో వ్ాతపూర్క అభయార్నలను 
ఉద్యాగులు చీఫ్ కెంపలోయన్సి ఆఫీసర్ కు సమరిపాెంచవచుచు.

ముగిెంపు
పరెతి సెందర్ెంలో తగిన పరెవర్తన విధాన్ని్న మ్లీయాకరిెంచడెం సులభమ్ కాదు, యాెంతిరాకమ్ కాదు. ఈ నియమావళి 
అసపాష్టత ఉెండే దగ్గర లేదా పరెశ్నలు తలెలోతేతు అవకాశెం ఉన్న పరెతి పరిసి్థతినీ పరిష్రిెంచాలనే ఉదే్దశాని్న కలిగి లేదు. అటి్ట  
పరిసి్థతులను చురుగా్గ  మా వద్దకు తీసుకురావడానికి, మెంచి నిర్ణయాలను అభాయాసెం చేయడానికి, పూరి్త సమాచారెం 
పెందడానికి మరియు ఏవైన్ అనుమానిత ఉలలోెంఘనలను వెెంటనే నివేదిెంచడానికి పరెతి ఉద్యాగినీ ప్రె తసిహిసుతు న్్నము. ఈ 
నియమావళిలో ఉన్న మార్గదర్శకాలను అనుసరిెంచినెంత మాత్రా న న్యాయ పరెవర్తన మరియు నైతిక పరెవర్తన విషయెంలో మేము 
కష్టపడి  సాధిెంచిన పేరును కొనసాగిస్తు  వృద్ిని సాధిెంచగలము.

మాఫీలు మరియు ముగిెంపు
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