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1.1. அறிமுகம்
எங் கள் நடத்தத நநறிமுதைகள் எங் கள்
முடிநவடுக்கும் குழுவிை் கநை்தமத்தை்தம
மை் றும் நிபுணத்துவத்தொல்
வழிநடத்தப் படுகிை்ைை, இது Applus+இை்
உறுப் பிைை்களொக எங் களிை் திைசைி
நடத்ததக்கு வழிகொட்டும் நபொதுவொை
நகொள் தககளிை் நதொகுப் தப நிறுவுகிைது.
அதன் படி, இது ேட்டத்துடனான
இணக்கத்திை் கு அப்பாை் பட்ட ஒரு
கட்டரமப்ரப நவளிப்படுத்துகிைது.
வெை்ரம மை் றும் நபாறுப்புணை்வுடன்
நேயை் படுவதன் முக்கியத்துவத்ரத ொங் கள்
அரனவரும் அறிவவாம் . வெை்ரமத்தன் ரம
ொங் கள் அரனவரும் நபருரமப்படும்
வரகயிை் , ஒரு ெிரையான சூழரை
உருவாக்கி அரத பாதுகாக்க எங் கரள
அனுமதிக்கிைது, வமலும் அது எங் கள்
நதாழிை் முரை நேயை் பாட்ரடப்
பைப்படுத்துகிைது. வமலும் , இெ்த
நெறிமுரைரயப் பின் பை் றுவதன் மூைம் ,
எங் களது ெடத்ரத இெ்த பைெ்த
ேமுதாயத்திை் கும் பங் களிக்கிைது.
வணிக வளை்ே்சி மை் றும் வமைாண்ரம
மை் றும் விதிமுரைகளுக்கு இணங் க உயை்
தைத்ரத பைாமைித்தை் ஆகியரவ
ஒன் றுக்நகான் று வலுவூட்டும் காைணிகளாே்
நேயை் படுகின் ைன. பைெ்த அளவிைான
நபாதுமக்களிரடவய ெம் பிக்ரகரய
வளை்ப்பது என் பது ஒரு படிப்படியான
நேயை் முரை மை் றும் அதை் கு நதாடை்ெ்து
முயை் சிக்க வவண்டும் .

கிறிஸ்கடொஃபை் ககொல்
Applus+ தரைவை்

எனவவ, குழுவின் ெை் நபயரைப் பாதுகாப்பது
ெம் அரனவைின் நபாறுப்பாகும் , அதாவது
வெை்ரமயாகே் நேயை் படுவது மை் றும் ெமது
பங் குதாைை்கள் , உட்புை மை் றும் நவளிப்புை
ஒத்துரழப்பாளை்கள் , ெமது
வாடிக்ரகயாளை்கள் , வேை்வ
ாை் டை்கள் ,
கூட்டாளை்கள் மை் றும் விெிவயாகிப்பாளை்கள்
ஆகிவயாரை ெியாயமான மை் றும்
வெை்ரமயான முரையிை் ெடத்துவது.
இெ்த நெறிமுரைகளிை் உள் ள அதன் முக்கிய
மதிப்புகளின் அடிப்பரடயிை்
கட்டரமக்கப்பட்ட எதிை்காை ெிறுவனமாக
Applus+ ஐ ெிரைெிறுத்த உதவுவதை் கு உங் கள்
முழு ஆதைரவயும் அை்ப்பணிப்ரபயும்
ொங் கள் ெம் புகிவைாம் .
இெ்த நெறிமுரையின் பாதுகாவைைாக இருக்க
இரதப் பை் றி ெீ ங் கள் கவனமாகப் படிக்க
வவண்டும் என் று ொங் கள் எதிை்பாை்க் கிவைாம்
மை் றும் அதை் காக உங் கரள
ஊக்குவிக்கிவைாம் , வமலும் குழுவிை் குள்
நெறிமுரைகரள அமை் படுத்துவதிை் உங் கள்
பங் களிப்பிை் கு ொங் கள் முன் கூட்டிவய ென் றி
கூறுகிவைாம் .
உங் கள் உதவியுடன் , Applus+ எங் கள்
அரனவருக்குள் ளும் இருக்கும்
ெம் பிக்ரகரயத் தக்க ரவத்துக் நகாள் ளும் .

ஃநபை்ணொை்கடொ பசொகப
Applus+ CEO
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1.2. வதையதைகள்
நெறிமுரை முழுவதும் பயன்படுத்தப் படும் சிை நோை் களின் வரையரைகள் கீவழ நகாடுக்கப் பட்டுள் ளன:

1
Applus+ அல் லது குழு

என்பது Applus வேரவகள் ,
S.A. மை் றும் அதன்
அரனத்து துரண
ெிறுவனங் கள் மை் றும்
கூட்டாளை் ெிறுவனங் கள்
ஆகியவை் ரைக்
குறிக்கிைது, இதிை் Applus+
Services, S.A.,
வெைடியாகவவா அை் ைது
மரைமுகமாகவவா
கட்டுப் பாடுகள் விதிக்கும்
மை் ை வணிகக்
கூட்டாளை்களுடன் கூடிய
ஜாயிண்ட் நவன்ேை்களும்
அடங் கும் .

2

3

CCOஎை்பது ததலதம
இணக்க அதிகொைிதயக்
குறிப் பிடுகிைது.
நபாதுவாக, குழு
நெறிமுரைகளுக்கு
இணங் குவரத
ஊக்குவிப் பதை் கும்
கண்காணிப் பதை் குமான
நபாறுப் பும் , அதன்
அடிப் பரடயிைான உள்
விதிமுரைகளும் CCO யிடம்
உள் ளன.

பிைிவு இணக்க
அலுவலை்கள் (DCO கள் )
என்பவை்கள் பிைிவு
அை் ைது பிைாெ்திய
நதாடை்பாளைாகே்
நேயை் படும் ெபை்
அை் ைது ெபை்கள் ஆவை்,
சூழ் ெிரைரயப்
நபாறுத்து, ஒருவைின்
நேயை் பாடுகரள
ெரடமுரைப் படுத்த
வதரவப் படும் வபாது
இவை்கள் CCO
உடன்
ஒத்துரழப் பாை்கள் .

4
Applus+ நிபுணை்கள்

என்பவை்கள் , Applus+ உடனான
ஒப் பெ்த உைவின் வரகரயப்
நபாருட்படுத்தாமை் , Applus+
ோை்பாக பணிபுைியும் மை் றும்
வேரவகரள வழங் கும்
அரனத்து
பணியாளை்களும் ஆவை்.
எனவவ, இதிை் Applus+ க்காக
பணியாை் றும் ஊழியை்கள் ,
ஃப் ைை
ீ ான்ஸ் ஒப் பெ்ததாைை்கள் ,
வமைாளை்கள் , அதிகாைிகள் ,
இயக்குெை்கள் மை் றும் வணிக
நேயைாக்க அவுட்வோை்சிங்
ஒப் பெ்ததாைை்கள் ஆகிவயாை்
அடங் குவை்.

5
மூை்ைொம் தைப் பிைை்

என்பவை்கள் , உைகளாவிய
ஊழை் எதிை்ப்பு
ெரடமுரையிை்
வரையறுக்கப் பட்டுள் ளபடி,
Applus க்கு நவளிவய உள் ள
Applus + ோை்பாகே்
நேயை் படும் முகவை்கள்
மை் றும் சிை துரண
ஒப் பெ்தக்காைை்கள் மை் றும்
ஆவைாேகை்கள் வபான்ை
அங் கீகாைம் நபை் ை
ேட்டப் பூை்வ அை் ைது
வெைடி ெபை்கள் ஆவை்.
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ESG உலகளொவிய கட்டதமப் பிை்
கீழ் கட்டதமக்கப் பட்ட எங் கள்
மூகலொபொய ககொடுகள் எங் கள்
கநை்தமத்தை்தம, நடுநிதல,
சுதந் திைம் மை் றும்
நபொறுப் புணை்வு ஆகியவை் றிை்
நகொள் தககதள
அடிப் பதடயொகக் நகொண்டதவ
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நிதலயொை வளை்சசி
் யுடை் Applus + கடதமயுணை்வு
எங் கள்
வேரவகளின்
தைமும் ஒவ் நவாரு
ொளும்
சமூகப்
நபொறுப் புள் ள
தைிநபை்களொக
ெியாயமாகவும் வெை்ரமயான முரையிலு, வணிகத்தின் நவை் றியும் பை மாறிலிகரளப் நபாறுத்தது,
ஆனாை் அரவகளிை் ஒன் று, ேெ்வதகமிை் ைாமை் , ம் நேயை் படுகிைது.
ேமூகத்திை் கு வெைடி மை் றும் மரைமுக ென் ரமகரளக் நகாண்டுவருவதன் மூைமும் , ொங் கள்
பணியாை் றும் சுை் றுே்சூழை் மை் றும் உள் ளூை் ேமூகங் களிை் குறிப் பிடத்தக்க வெை்மரையான
தாக்கத்ரத உருவாக்குவதன் மூைமும் எங் கள் வணிகே் நேயை் பாடுகள் எங் களது ெிதி வருவாய் க்கு
அப் பாை் பட்ட
மதிப் ரப
உருவாக்கும்
ஒரு
சூழலிை்
வழங் கப் படும்
சுை் றுச்சூழல் ,
சமூக மை் றும் நபருநிறுவை நிை்வொக (ESG) மதிப் புகரள ொங் கள் வலுவாக ெம் புகிவைாம் .
எங் கள் நேயை் முரைகரள ொங் கள் எவ் வாறு ெிை்வகிக்கிவைாம் (Applus+ குழு, வாடிக்ரகயாளை்கள்
மை் றும் முதலீட்டாளை்களின் எதிை்பாை்ப்புகள் ) மை் றும் பைெ்த ேமூகத்திை் கும் எங் கரளே் சுை் றியுள் ள
உைகத்திை் கும் ொங் கள் எவ் வாறு பங் களிக்கிவைாம் என் பதிை் நபாறுப் புணை்வுமிக்க ெிரையான
வணிகத்ரதத் நதாடை்ெ்து வழங் க Applus+ உறுதிபூண்டுள் ளது.
ஒரு உைகளாவிய குழுவாக, எங் கள் நேயை் பாடுகள் பை் வவறு இடங் களிலும் நதாழிை் துரைகளிலும்
பை பகுதிகரள உள் ளடக்கும் என் பரத ொங் கள் அறிவவாம் . "ெை் ை வணிகம் " என் கிை உணை்வு
ொங் கள் இெ்த வழியிை் நேயை் பட வவண்டும் என் றும் , ெிரையான மை் றும் நபாறுப் பான வணிக
ெரடமுரைகரள ஒருங் கிரணத்து, எங் கள் நேயை் பாடுகளாை் ஏை் படும் அபாயங் கள் குறித்து
விழிப் புடன் இருக்க வவண்டும் என் றும் எதிை்பாை்க்கிைது.
ESG நதாகுப் பின் கீழ் உருவாக்கப் பட்ட தை் வபாரதய மை் றும் எதிை்காை முயை் சிகள் அரனத்தும் ,
எங் களுக்கும் , எங் கள் வாடிக்ரகயாளை்கள் மை் றும் ஒட்டுநமாத்த பங் குதாைை்களுக்கும் ெீ ண்டகாை
மதிப் ரப உருவாக்குவதிை் பங் களிக்கும் என் று ொங் கள் உறுதியாக ெம் புகிவைாம் .
ெிறுவனம் முழுவதும் ESG ெிை்வாகத்ரத துைிதப் படுத்தவும் , எங் கள் கடரமயுணை்ரவ வலுப் படுத்தவும் ,
ESG உைகளாவிய கட்டரமப் பின் கீழ் கட்டரமக்கப் பட்ட எங் கள் மூவைாபாய வகாடுகள் எங் கள்
கநை்தமத்தை்தம, நவளிப் பதடத்தை்தம, நடுநிதல, சுதந் திைம் மை் றும் நபொறுப் புணை்வு
ஆகியவை் றின் நகாள் ரககரள அடிப் பரடயாகக் நகாண்டுள் ளன.
எங் கள் வணிகத்தத நவை் றிகைமொக வளை்ப்பதை் கும் , எங் கள் பங் குதொைை்கள் அதைவருக் கும்
நீ ண்ட கொல மதிப் தப உருவொக் குவதை் கும் நொங் கள் இதை் கு மிக உயை்ந்த மதிப் தப
அளிக்கிகைொம் .
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நிதலத்தை்தம மீதொை எங் கள் கடதமயுணை்வு குறிப்பிட்ட இைக்குகள் மூைம் நதாடை்ே்சியான நேயை் பாடுகளாை் ஆதைிக்கப்பட்டு,
வைிரேப் படுத்தப் பட்ட ஐெ்து தூண்களாக கட்டரமக்கப் பட்டு,எங் களது ெை் நபயை் மை் றும் நேயை் பாடுகளின் மதிப் ரப ஊக்குவிப் பதுடன்
ஐக்கிய நொடுகள் சதபயிை் நிதலயொை வளை்சசி
் இலக்குகளுடனும் (SDG) இரணக்கப்பட்டுள் ளது.

கநை்தமத்தை்தம: அரனத்து உைவுகளிலும்

நவளிப் பதடத்தை்தம: பைஸ்பை மைியாரத,

வெை்ரமயாக நேயை் படுவரதயும் ,
நபாருெ்தக்கூடிய அரனத்து ேட்டங் களுடனும்
கண்டிப் பாக இணங் குவரதயும் ொங் கள்
ெம் பிக்ரகயுடன் ஊக்குவிக்கிவைாம் . Applus+
ஒவ் நவாரு ெபைின் நகௌைவத்திை் கும்
மதிப் பளித்து, மை் ைவை்களின் ெை் வாழ் விலும்
பாதுகாப் பிலும் அக்கரை நகாள் கிைது.

உரையாடை் மை் றும் நவளிப் பரடத்தன்ரம
ஆகியரவ எங் கள் உைவுகளுக்கு அடித்தளமாக
அரமகின்ைன. அதிகாைிகள் , ஒழுங் குமுரை
ெிறுவனங் கள் மை் றும் அைசு ெிறுவனங் களுடனான
நதாடை்புகள் ஒத்துரழப் பு, வெை்ரம மை் றும்
நவளிப் பரடயான நகாள் ரககரளப் பின் பை் றி
ெடத்தப் பட வவண்டும் .

நடுநிதல மை் றும் சுதந் திைம் : ொங் கள்

நபொறுப் புணை்வு: எங் கள் பணியாளை்களும்

சுதெ்திைமாக, குறிக்வகாள் களுடன், தன்னாட்சி
முரையிை் நேயை் படுகிவைாம் , வமலும் எெ்த
விதமான ஊழரையும் அை் ைது எங் கள்
முடிநவடுக்கும் குழுரவப் பாதிக்கும் எெ்தநவாரு
ெைன் முைண்பாடுகரளயும் தவிை்க்கிவைாம் .

பங் குதாைை்களும் பாதுகாப் பான மை் றும்
ஆவைாக்கியமான பணியிடத்திலும் , மை் றும்
ொங் கள் நேயை் படும் சூழை் மை் றும்
ேமூகங் களுக்கு மைியாரத அளிக்கும் ஒன்றிலும்
தங் கள் ெடவடிக்ரககரள வமை் நகாள் வரத
ொங் கள் உறுதிநேய் கிவைாம் .

அடிப் பரடயிை் , Applus+ இை் , நொங் கள் கநை்தமயுடை், சுதந் திைமொக பொைபட்சமிை்றி கசதவ நசய் வததயும் , எங் களிை் மீது

நம் பிக்தக தவத்திருப் பவை்களுக்கு எதிை்பொை்ப்புகளுக்கு அப் பொை் பட்ட தயொைிப் புகள் மை் றும் கசதவகதளப்
நபொறுப் பொை முதையில் வழங் குவததயும் கநொக்கமொகக் நகொண்டுள் களொம் .
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நநறிமுதைகளுக்கொை
விதிமுதைகள் அதைத்து
நொடுகளுக்கும் ,
நிறுவைங் களுக்கும் , சட்ட
அதமப் புகளுக்கும் நபொருந் தும்
வதகயில் Applus+ க்குள் உள் ள
நநறிமுதை நடத்ததக்கொை
குதைந் தபட்ச தைங் கதளக்
குறிக்கிை்ைை

நநறிமுதை நகொள் தககள்
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3.1. நநறிமுதையிை் குறிக்ககொள் யொது?
நநறிமுதைகளிை் நடத்தத என் பது ெடத்ரதக்கான எதிை்பாை்ப்புகரள
வரையறுக்கும் கட்டுப் பாடுகரள உள் ளடக்கிய விதிகளின் நதாகுப் பாகும் ,
இது தங் கள் கடரமகளின் நேயை் திைன் , வணிகம் மை் றும் நதாழிை் முரை
உைவுகளிை் Applus+ மை் றும் அதன் அரனத்து நதாழிை் வை் லுெை்களின்
ெடத்ரதக்கு வழிகாட்டும் நகாள் ரககரள வகுக்கிைது.
அதைத்து Applus+ நதொழில் வல் லுநை்களும் இந் தக்
நநறிமுதையில் வழங் கப் பட்ட நடத்ததக்கு இணங் க கவண்டும் .
ெடத்ரத நெறிமுரையிை் உள் ள விதிகள் Applus+ க்குள் உள் ள நெறிமுரை
ெடத்ரதக்கான குரைெ் தபட்ே தைங் கரளக் குறிக்கின் ைன, அரவ
அரனத்து ொடுகள் , ெிறுவனங் கள் மை் றும் ேட்ட அரமப் புகளுக்கும்
நபாருெ் தும் வரகயிை் உள் ளன. இெ் த ெடத்ரத, அதன் நேயை் பாட்டு
விதிமுரைகளுடன் , நல் ல ESG நபொறுப் தப ஊக் குவிப் பதை் கொக Applus+
கமை் நகொண்ட உறுதியொை
கடதமயுணை்தவ எடுத்துக்கொட்டுகிைது.
இெ் த ெடத்ரத நெறிமுரையினாை் , பணியிடத்திை் ெமக்கு வழங் கப்படும்
ஒவ் நவாரு சூழ் ெிரைக்கும் நெறிமுரை குழப் பத்திை் கும் பதிை் அளிக்க
முடியாமை் வபாகைாம் . நொங் கள் ஒவ் நவொருவரும் Applus+ யிை்
நகொள் தககதளயும் நதடமுதைகதளயும் புைிந் துநகொண்கடொம்
எை்பதத உறுதி நசய் வதும் , கநை்தமயொக நபொது அறிவுடை்
நசயல் படுவதும் , எங் கள் பணியிை் ஒவ் நவொரு அம் சத்திலும் Applus+
யிை் முக் கிய நகொள் தககதளக் கதடபிடிப் பதும் எங் களிை்
கடதமயொகும் .
ேெ் வதகம் இருக்கும் பட்ேத்திை் , Applus+ என் பது,
நநறிமுதைகள் மை் றும் இணக் கம் (E&C) நதொடை்பு கசைல் , பிைிவு 4 இை்
விவைிக்கப்பட்டுள் ளபடி, ெடத்ரதக்கு கட்டாயம் இணங் கிே் நேயை் பட
வவண்டிய எங் கள் வாடிக்ரகயாளை்கள் , விெிவயாகிப்பாளை்கள் மை் றும்
வணிகக் கூட்டாளை்கள் அரனவருக்கும் கிரடக்கிைது.
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3.2. நடத்ததக்கு யொை் இணங் க கவண்டும் ?
அரனத்து Applus+ நதாழிை் வை் லுெை்களும் தங் கள் தைவைிரே, இருப் பிடம் அை் ைது தாங் கள்
வேரவகரள வழங் கும் Applus+ ெிறுவனத்ரதப் நபாருட்படுத்தாமை் , ெடத்ரதரய அறிெ்து
கரடப் பிடிக்க வவண்டும் . Applus+ இை் அதைத்து நதொழில் வல் லுநை்களும் நடத்ததக் கு
இணங் கி நவளிப் பதடயொகச் நசயல் பட கவண்டும் . இெ்தக் காைணத்திை் காக, Applus+
அவை்களுக்கு ெடத்ரத மை் றும் குறிப் பிட்ட பயிை் சிக்கான அணுகரை வழங் குகிைது.
எங் கள் ெடத்ரத நெறிமுரைகரளப் படிக்க, இணக்கப் பயிை் சிகரள ெிரைவுநேய் ய
அை் ைது நதாடை்புரடய ஒப் புதை் களிை் ரகநயழுத்திட தவறினாை் , Applus+ நதாழிை் முரை
வை் லுெை்கள் ெடத்ரதரயக் கரடப் பிடிக்க வவண்டிய கடரமயிலிருெ்து
விடுவிக்கப் படமாட்டாை்கள் .
Applus+ க்குள் வமம் படுத்தப் படும் ஒவ் நவாரு விேயத்திலும் ெடத்ரதக்கான மைியாரத
மை் றும் இணக்கம் , மை் றும் Applus+ மதிப் புகளுக்கான கடரமயுணை்வு ஆகியரவ
கருத்திை் நகாள் ளப் பட வவண்டும் .
நடத்தததய மீறுவது முதையொகொது. வமைதிகாைியிடமிருெ்து அறிவுறுத்தை்
அை் ைது வமைாளைின் ெடத்ரதப் பை் றிய அறிவுரைரயே் ோை்ெ்து நெறிமுரைகளின்
விதிமுரைகளுக்கு முைணான ெடத்ரதரய எெ்தநவாரு Applus+ நதாழிை் வை் லுெரும்
ெியாயப் படுத்த முடியாது. வமலும் , அத்தரகயே் சூழ் ெிரைகளிை் ,
Applus+ நதொழில் வல் லுநை் அது குறித்து E&C தகவல் நதொடை்பு தமயத்திடம்
புகொைளிக் கலொம் .

Applus + இல் அதைத்து இயக்குநை்களும் கமலொளை்களும் :

ெடத்ரதயின் நவை் றி எங் கள் ஒவ் நவாருவைின் கடரமயுணை்ரவப் நபாறுத்தது, ஆனாை்
ெடத்ரத விதிகரள முக்கியமாக இயக்குெை்களும் ெிை்வாகிகளும் கட்டாயம்
கரடப் பிடிக்க வவண்டும் .
இயக் குநை்கள் மை் றும் கமலொளை்களுக் கொை ஆட்கசை்ப்பு மை் றும் கதை்வு
நசயல் முதையொைது அவை்களிை் தகுதிகள் , திைை் மை் றும் நடத்தத
மதிப் புகளுக் கொை அவை்களிை் கடதமயுணை்வு ஆகியவை் தைக் கருத்தில்
நகொள் கிைது. வமவை பட்டியலிடப் பட்டுள் ள கடரமகரள அவை்கள் ெிரைவவை் றும்
அளவு, அவை்களின் நேயை் திைன் மதிப் பீட்டிலும் , பதவி உயை்வு முடிவுகளிலும் மை் றும்
அவை்களின் ஊதியத்ரத ெிை்ணயிப் பதிலும் கணக்கிை் எடுத்துக்நகாள் ளப் படுகிைது.
எங் கள் வாடிக்ரகயாளை்கள் , வணிகக் கூட்டாளை்கள் மை் றும் விெிவயாகிப் பாளை்கள்
அரனவரும் நதாழிை் வை் லுெை்களாகவும் , வெை்ரமயானவை்களாகவும் இருக்க வவண்டும்
என்றும் , வமலும் எங் கள் முக்கிய நகாள் ரககரள ஏை் றுக்நகாண்டு நேயை் பட
வவண்டுநமன்றும் ொங் கள் எதிை்பாை்க்கிவைாம் . இெ்த இைக்ரக அரடய, Applus+
அவை்களுக்கிரடவய எங் கள் நெறிமுரைகளுக்கு இணங் கும் ெரடமுரைகரள
வளை்ப்பதிை் உறுதியாக உள் ளது. உைகளாவிய ஊழை் எதிை்ப்பு ெரடமுரைக்கு ஏை் ப,
மூன்ைாம் தைப் பினை் எங் கள் ெடத்ரத நெறிமுரைக்கு இணங் க வவண்டும் .

விழிப் புணை்தவ உருவொக்கி நடத்தததயக் கட்டொயம்
கதடப் பிடிக்கும் படி ஊக்குவிக்க வவண்டும்

பிை நதொடை்புதடய அளவுககொள் களுக்கு மத்தியில் , தங் கள்
ஊழியை்களின் மை் றும் ஒத்துரழப் பாளை்களின் கநை்தம, தகுதி
மை் றும் அவை்களின் பணி நசயல் திைை் ஆகியவை் றின்
அடிப் பரடயிை் அவை்கரளத் வதை்ெ்நதடுத்து ஊக்கவிக்க வவண்டும்
நடத்தத பயை்பொடு மை் றும் விளக்கம் குறித்து சந் கதகம்
இருப் பிை் CCO வழிகாட்டுதரை ொட வவண்டும்

தங் கள் அதிகொைத்திை் கீழ் உள் ளவை்கள் நடத்தத
நநறிமுதைகளுக்கு இணங் குவதத கண்கொணிக்க
வபாதுமான ெடவடிக்ரககரள எடுக்க வவண்டும்

மை் ைவை்கள் அவை்களுடன் பகிை்ெ்து நகாள் வது உட்பட,
உண்தமயொை அல் லது சந் கதகத்திை் கிடமொை மீைல் கள்
குறித்து உடைடியொக புகொைளிக்க கவண்டும்

அவை்களின் அன்ைாட பணிகளிை் நநறிமுதைகள் மை் றும்
இணக்கக் கலொச்சொைத்தத வளை்க்க கவண்டும்
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3.3. ESG குழு மை் றும் ததலதம இணக்க அதிகொைி (CCO)
குழுவிை் ESG நகொள் தக நசயல் பொடுகதள, குறிப்பாக ESG விவகொைங் கதள நிை்வகித்தல் , ESG நபொறுப் புணை்வு, நநறிமுதைகள் மை் றும்
நவளிப் பதடத்தை்தம ஆகியவை் தை ஊக்குவிக்க Applus+ இயக்குநை்கள் குழு ESG குழுதவ நிை்ணயித்துள் ளது.
CCO என்பவை், ESG குழுவின் வழிகாட்டுதை் மை் றும் வமை் பாை்ரவயின் கீழ் , அரனத்து Applus+ நதாழிை் வை் லுெை்களிரடவய ெடத்ரத நெறிமுரைகரள
ஊக்குவிக்கவும் , அவை்கள் நெறிமுரைகளுக்கு இணங் குவரத கண்காணிக்கவும் வதரவயான ெடவடிக்ரககரள எடுக்க வவண்டும் .
ஆரகயாை் CCO பின் வருவனவை் றிை் கு நபாறுப் வபை் க வவண்டும் :

நநறிமுதையிை்
உள் ளடக்கத்ததப்
பை் றிய
விவைங் கதளப்
பைப் ப கவண்டும் ,
வதரவயான
இணக்கப்
பயிை் சிதய
வடிவதமத்து
நடத்த கவண்டும் .

குழுவின் பை் வவறு
ெிறுவனங் களின்
மூைம் நடத்தத
நநறிமுதைகதள
ஊக்குவித்து
ஒருங் கிதணக்க
கவண்டும் .

எங் கள் மதிப் புகதள
நடத்தத
நடத்தத நநறிமுதை
திைம் பட
நநறிமுதைகள்
மீைப் பட்டதொகக்
நசயல் படுத்தவதரவ மை் றும் சொத்தியமொை குை் ைம் சொட்டப் பட்ட
யானஉட்புை
முதைககடுகள்
ஒை்தை விசொைித்தல் ,
நகொள் தககள் மை் றும்
குறித்த புகொை்கள்
நதாடை்புரடய
நதடமுதைகளிை்
நதாடை்பான
ெடவடிக்ரககள் ,
ஒப் புததல
வகள் விகள் மை் றும்
ஒழுங் கு மை் றும்
கமம் படுத்தி
புகாை்கரளப் நபறுதை்
பிைவை் றின்
ஊக்குவிக்க கவண்டும் . மை் றும் ரகயாளுதை் .
முன்நமாழிவிை்
பங் வகை் ைை் .

நெறிமுரைரயப்
புதுப் பிக்க
வவண்டிய
அவசியத்ரத
மதிப் பிடுவதை் குத்
வதரவயான இடை்
மதிப் பீடுகதள
வமை் நகாள் வது.

உள் தணிக்ரகயின்
கடரமகளுக்கு மை் றும்
வதரவப் பட்டாை் அதன்
உதவிக்குப் பாைபட்ேம்
இை் ைாமை் ,
இணக்கத்தை்தமதயயும்
நநறிமுதையிை் சைியொை
கமம் பொட்தடயும்
கமை் பொை்தவ நசய் தல்
மை் றும் கண்கொணித்தல் .

CCO என்பவை் ஒவ் நவாரு ஆண்டும் , நநறிமுதைகளுடை் இணக் கத்திை் அளதவ மதிப் பிடுவதை் கொக வமவை பட்டியலிடப் பட்ட கடரமகளுக்கு
இணங் க வமை் நகாள் ளப் படும் அரனத்து ெடவடிக்ரககளுக்கும் ,ஒரு வருடொந் திை அறிக் தகதய ESG குழுவிை் குச் ேமை்ப்பிப் பாை்.
குறிப் பிடப் பட்ட பணிே் நேயை் பாடுகளிை் CCO க்கு உதவ, ஒரு பிைிவு மை் றும் பிைாெ்திய மட்டத்திை் இணக் கத் நதொடை்பொளைொக நசயல் பட பிைிவு
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3.5. நடத்தததய மதிப் பொய் வு நசய் தல்
ெடத்ரத நெறிமுரைகள் அவ் வப் வபாது திருத்தப் பட்டு புதுப் பிக்கப் படும் . ESG குழு,
உட்புை தணிக் தகத் துதை மை் றும் CCO ஆகியரவ ெடத்ரத நெறிமுரைகரள
வமம் படுத்துவதை் கான
பைிெ்துரைகரள
வழங் க
வவண்டும் .
ெடத்ரத
நெறிமுரைகளின் எெ்தநவாரு திருத்தத்திை் கும் ESG குழு மை் றும் இயக்குெை்கள்
குழுவின் அனுமதி வதரவ.

Applus+ இன்
நதாழிை்
வை் லுெை்கள்
மை் றும்
மூன்ைாம்
தைப் பினருடன்
வவரைவாய் ப் பு அை் ைது வணிக உைரவ நதாடங் கும் வபாது இெ்த ெடத்ரத
நெறிமுரையின் ெகரை Applus+ வழங் குகிைது. Applus+ நதாழிை் வை் லுெை்கள்
மை் றும் மூன்ைாம் தைப் பினை் அெ்த வெைத்திை் ெடத்ரத நெறிமுரைரயக்
கரடப் பிடிப் வபாம் என உறுதியளிக்க வவண்டும் .
நதாழிை் வை் லுெை்கள் , வாடிக்ரகயாளை்கள் , விெிவயாகிப் பாளை்கள் மை் றும்
வணிக கூட்டாளை்களிரடவய நடத்தத நநறிமுதைகளிை் உள் ளடக்கத் தத
பைப் புவது CCO யிை் நபொறுப் பொகும் . இது நதாடை்பாக, CCO என்பவை் Applus+
நதாழிை் வை் லுெை்களிரடவய ெடத்ரத நெறிமுரைரயப் பை் றிய அறிரவ
அதிகைிக்க, ஒரு பயிை் சி மை் றும் உட்புை தகவை் நதாடை்புகள் திட்டத்ரத
வமம் படுத்தி புதுப் பித்த ெிரையிை் ரவத்திருக்க வவண்டும் .
அரனத்து Applus+ நதாழிை் வை் லுெை்களும் ெடத்ரத நெறிமுரை நதாடை்பாக
அவ் வப் வபாது வமை் நகாள் ளப் படும் பயிை் சியிலும் , நபாருெ்தும் பட்ேத்திை் , அரத
உருவாக்கும் விதிமுரைகள் நதாடை்பான பயிை் சியிலும் கைெ்து நகாள் வது
கட்டொயக் கடதமயொகும் .
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முக் கிய
நகொள் தககள்

நடத்தத
நநறிமுதைகள்

Applus+’ மதிப் புகதள
உயிை்ப்பித்து, ஒழுக்கமை் ை
நடவடிக்தககளிலிருந் து
அவை் தைப் பொதுகொப் பது நம்
அதைவைிை் நபொறுப் பொகும்

ககள் விகதளக் ககட்டல் மை் றும்
பிைச்சதைகள் குறித்து புகொைளித்தல்

நநறிமுதை நகொள் தககள்
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Applus+’ மதிப் புகரள உயிை்ப்பித்து, ஒழுக் கமை் ை நடவடிக் தககளிலிருந் து அவை் தைப் பொதுகொப் பது நம் அதைவைிை்
நபொறுப் பொகும் . எனவவ, ொம் என்ன நேய் ய வவண்டுநமன்று உறுதியாக நதைியவிை் ரை என்ைாை் , அை் ைது ஏவதனும் தவைாகப் புைப்பட்டாை் , ொம்
அரதப் பை் றி நதைிெ்துநகாள் ள வகள் விகள் வகட்பதும் , அை் ைது பிைே்ேரனகள் நதாடை்பாக புகாைளிப் பதும் அவசியம் .

ககள் விகதளக் ககட்டல்
இெ்த
நெறிமுரைகள்
குறித்து
உங் களுக்குே்
ேெ்வதகம்
இருெ்தாை் ,
உங் கள்
கமலதிகொைியிடமிருந் கதொ
அல் லது
Applus+
இணக்கத்
துதையிடமிருந் கதொ
ஆகலொசதை
நபைலொம் . கூடுதைாக, Applus+ யின் நநறிமுதைகள் மை் றும்
இணக் க (E&C) தகவல் நதொடை்பு கசைல் வழியாக, Applus+
நதாழிை்
வை் லுெை்கள் ,
வாடிக்ரகயாளை்கள் ,
விெிவயாகிப் பாளை்கள்
மை் றும்
வணிகக்
கூட்டாளை்கள்
அரனவரும் ெடத்ரத நெறிமுரைகளின் விளக்கம் மை் றும்
பயன்பாடு
குறித்து
ஏவதனும்
வகள் விகள்
அை் ைது
ேெ்வதகங் கரள எழுப் பைாம் .
அரனத்து வகள் விகளும் வைவவை் கப் பட்டு உணை்வுப் பூை்வமான
முரையிை் ரகயாளப் படும் .
E&C
வேனரை
ெிை்வகிப் பதும்
மை் றும்
ெடத்ரத
நெறிமுரைவயாடு நதாடை்பிை் ைாத ேெ்வதகங் கரள உைிய
ெபருக்குத் திருப் பி அனுப் புவதும் CCO யின் நபாறுப் பாகும் .

அதத எவ் வொறு அணுகுவது
Applus+ குவளாபை் இன் ட்ைாநெட் மை் றும்
Applus+ இதணயதளத்திை் பின் வரும் பிைிவிை்
கிரடக்கும் மின்னணுப் படிவத்ரத பூை்த்தி நேய் து
E&C தகவல் நதொடை்பு கசைலுக்கு வகள் விகளும்
ேெ்வதகங் களும் அனுப் பப் படைாம் .
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பிைச்சதைகள் குறித்து புகொைளித்தல்
இெ்த ெடத்ரத நெறிமுரையிை் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள விதிகரள மீறும்
எெ்தநவாரு
குறிப் புகள்
அை் ைது
ஏவதனும்
ேெ்வதகத்திை் குைிய
நேயை் பாடுகள் குறித்து, அரனத்து Applus+ நதாழிை் வை் லுெை்களும் ,
மூன் ைாம்
தைப் பினரும் ,
நநறிமுதைகள்
மை் றும்
இணக் க
(E&C)
தகவல் நதொடை்பு கசைல் மூைம் புகாைளிக்க வவண்டும் . புகாை் நதைிவிப் பது
கட்டாயமாகும் . ெீ ங் கள் Applus+ உட்புை ஒழுங் குமுதைகளிை் நடத்தத
நநறிமுதை அல் லது சட்ட விதிகள் மீைப் பட்டதொக நீ ங் கள் நம் பிைொல் ,
அததப் பை் றி சைியொை கநைத்தில் புகொைளிக்க கவண்டும் .
CCO அை் ைது குழுவின் இணக்கத் துரை நதாடை்பாக ஏவதனும் புகாை்
இருெ்தாை் , அது வெைடியாக, கீவழ குறிப் பிடப் பட்டுள் ள விதிமுரைகரளக்
ரகயாளும் , ஒரு வமைதிகாைி, பிைிவு அை் ைது பிைாெ்திய இணக்க அதிகாைி,
நபருெிறுவன ேட்டத் துரை அை் ைது Applus+ யின் ESG குழுவிை் குத்
நதைிவிக்கப் பட வவண்டும் .

Applus+ யிை் குதைதீை்ப்பு நதடமுதையிை்படி, E&C தகவை் நதாடை்பு வேனரை
ெிை்வகிக்கும் நபாறுப் பிை் உள் ள CCO, இெ்த வேனை் மூைம் நதைிவிக்கப் படும்
புகாை்கரளே் நேயைாக்க வவண்டும் . எனவவ, CCO எெ்தநவாரு விோைரணரயயும்
வழிெடத்தி ஒருங் கிரணப் பாை் மை் றும் அரனத்து Applus+ நதாழிை் வை் லுெை்களும்
CCO யின் அறிவுறுத்தை் கரளப் பின் பை் ை வவண்டும் .
நநறிமுதையும் அதை் நதொடை்புதடய நகொள் தககளும் நவறுமகை "சிைந் த
நதடமுதைகள் " அல் லது பைிந் துதைகளிை் நதொகுப் பு மட்டுமல் ல. அவை் றிை் கு
இணங் கிே் நேயை் படுவது கட்டாயமாகும் . எனவவ, எெ் தநவாரு மீைை் மீதும்
ஒழுங் குமுரை ெடவடிக்ரககள் விதிக்கப் படைாம் , வமலும் , நபாருெ்தக்கூடிய
ேட்டங் கள்
மை் றும்
ெரடமுரைகளுக்கு
ஏை் ப,
நதாழிை் முரை
உைரவ
ெிறுத்தக்கூடும் .

மீைை் குறித்து புகாைளிக்கும் ெபைின் அதிகபட்ே பாதுகாப் ரப
உறுதிநேய் ய, Applus+ பின் வருவனவை் ரைே் நேய் கிைது:
•

ஒரு புகாைளிக்கும் ெபருக்கு (அை் ைது அத்தரகய
புகாைளிக்கும் ெபருடன் நதாடை்புரடயவை்கள் ) எதிைான
எெ்தநவாரு துன் புறுத்தை் அை் ைது பழிவாங் கரைத்
தடுக்கிைது, அது குறித்து விோைித்து ெடவடிக்ரக
எடுக்கிைது.

•

நபாருெ்தக்கூடிய நதாழிைாளை் மை் றும் தைவு பாதுகாப் பு
ேட்டங் கள் மை் றும் உட்புை நகாள் ரககளுக்கு இணங் கும் .
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Applus+ யிை் முக்கிய நகொள் தககளிலிருந் து நபைப் பட்ட நடத்தத நகொள் தககள் ெடத்ரத நெறிமுரையின்
இெ்தப் பிைிவிை் பட்டியலிடப் பட்டுள் ளன.

5.1. பணியிடத்தில் கண்ணியத்தத மதித்தல்

ஒவ் நவாரு பணியாளைின் நகௌைவத்ரத
மதிப் பதன் அடிப் பரடயிை் வவரைவாய் ப் பு
உைவுமுரைரய ரகயாளவிை் ரை என்ைாை் , இெ்த
ெடத்ரத நெறிமுரையிை் உள் ள
மதிப் புகளுக்கான Applus+ யிை்
கடதமயுணை்வொைது நம் பகமொைதொக
இருக்கொது. வவரைவாய் ப் பிை் அதிகாை
துே்பிைவயாகவமா அை் ைது மை் ைவை்கரளக்
கடுரமயாக புண்படுத்தும் எெ்தநவாரு
ெடத்ரதவயா இை் ைாமை் இருக்க வவண்டும் .

Applus+ ொம் கை் றுக்நகாண்டு
மதிக்க வவண்டிய பை் வவறு
பழக்கவழக்கங் களுடன்கூடிய பை் வவறு
கைாே்ோைங் களிை் நேயை் படுகிைது, மை் றும்
நவவ் கவறு சமூக விதிமுதைகளிை்படி
மைியொததக்குைிய முதையில்
நசயல் படுகிைது.

எங் களதுபொகுபொடு எதிை்ப்பு
நகொள் தகயொைது பணியமை்த்தை்
முடிவுகள் , நதாழிை் முரை பதவி
உயை்வு, பணியிட அரமப் பு அை் ைது
ஒழுங் குமுரை ெடவடிக்ரககளிை்
எெ்த விதமான பாகுபாடுகரளயும்
தடுப் பதிை் கவனம் நேலுத்துகிைது.

Applus+ அதைத்து வதகயொை சட்டவிகைொத அல் லது
கமொசமொை பொகுபொட்தட எதிை்க்கிைது.
பொலியல் துை்புறுத்தல் உட்பட பணியிடத்தில்
நகொடுதமப் படுத்துதல் மை் றும் துை்புறுத்தல் கபொை்ை
சகித்துக்நகொள் ள முடியொத நடவடிக்தககள் பை் றி
அதைவரும் புகொைளிக்க கவண்டும் .
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5.2. எங் கள் பணியிடத்தில் பை்முகத்தை்தம, கசை்த்தல் மை் றும்
சமத்துவத்தத ஊக்குவித்தல்
Applus+ ஒவ் நவாரு தனிெபரும் தனிப் பட்ட முரையிலும் நதாழிை்
ைீதியாகவும்
வளை்ே்சியரடக்கூடிய, பைதைப் பட்ட அம் ேங் கரள
உள் ளடக்கிய பணிே்சூழை் கரள வலுவாக ெம் புகிைது. ஒவ் நவொரு
தைிநபரும்
தைித்துவமொைவை்கள்
மை் றும்
கைாே்ோைங் கள் ,
பாலினம் , தரைமுரை, ஆை் ைை் கள் மை் றும் பிை திைன் கரளப்
நபாறுத்தவரையிை் ெமது பணியாளை்களின் வளை்ே்சி மை் றும்
மாறுபாட்ரட உறுதி நேய் வதை் காக அரனவரும் சிைெ்த முரையிை்
நேயை் பட வவண்டும் என் று ொங் கள் விரும் புகிவைாம் , ஏநனனிை்
Applus+ வவறுபாடுகரள மதிப் பிடுகிைது.
பை்முகத்தை்தம ஒரு ெிறுவனமாக எங் கரள வலிரமயாக்குகிைது
மை் றும்
பணியாை் ை
சிைெ்த
மை் றும்
அதிக
அம் ேங் கரள
உள் ளடக்கிய
இடத்ரத
வழங் க
எங் களுக்கு
உதவுகிைது.
பன் முகத்தன் ரம நகாண்ட பணிே்சூழலிை் கு ஆதைவளிப் பதும் ,
ஊக்குவிப் பதும் மை் றும் அதை் கு பங் களிப் பதும் ெம் அரனவைின்
நபாறுப் பு.
பை்முகத்தை்தம எங் கள் நேயை் திைன் , மதிப் புகள் மை் றும் குழு
ோை்ெ்த பணிே்சூழலிை் நபரும் பங் கு வகிக்கிைது.
Applus+ நபருரமயுடன் எங் கள் பை்முகத்தை்தமயும் , சமத்துவக்
நகொள் தகதய, ஆதைிக்கிைது, இது ஒரு சிைெ்த பணியிடத்ரத
ஒன் ைாக உருவாக்குவதை் காக பன் முகத்தன் ரம மை் றும் ேமத்துவக்
நகாள் ரககரள ஊக்குவிப் பதிை் கவனம் நேலுத்துகிைது. Applus+
குழுமத்தின்
அரனத்து
ெிறுவனங் களிலும் பை்முகத்தை்தம,
கசை்த்தல் மை் றும் சமத்துவத்தத ஊக்குவிக்கும் பை திட்டங் களிை்
Applus+ ஈடுபட்டுள் ளது.
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5.3. மைித உைிதமகதள மதித்தல் மை் றும் குழந் ததத் நதொழிலொளை் மை் றும்
நவீை அடிதமத்தைத்தத நிைொகைித்தல்
இது ஐக்கிய நொடுகள் உலகளொவிய ஒப் பந் தத்திை் பத்து ககொட்பொடுகளுக்கொை, Applus+ பாதுகாப் ரப ஆதைிக்கிைது
மை் றும் மதிக்கிைது ேை்வவதே அளவிை் அறிவிக்கப் பட்ட மனித உைிரமகளின் பாதுகாப் ரப ஆதைித்து மதிக்கிைது மை் றும்
இெ்த உைிரமகள் மீைப் படுவரத தடுக்கவும் உதவுகிைது.

குழெ்ரதத் நதாழிைாளை்கரளப் நபாறுத்தவரை, Applus+ குழந் ததச்
சுைண்டல் கதள நவறுக் கத்தக் கது எைக் கருதுகிைது மை் றும் இது
அரனத்து மக்களுக்கும் கை் விக்கான அணுகை் வபான்ை அடிப் பரட
மனித உைிரமகளுக்குத் தகுதியான ஒரு ெிறுவனமாக நேயை் படும்
தங் கள் ெம் பிக்ரககளுக்கு எதிைானது. அதுவபாை, அரனத்து
அலுவைகங் களும் குரைெ்தபட்ே பணி/பள் ளிரய விட்டு நவளிவயறும்
வயது நதாடை்பான உள் ளூை் ேட்டத்ரத கரடபிடிக்க வவண்டும் , இது
எெ்தநவாரு குறிப் பிடபப் படாத இணக்கத்துடன் அரனத்து ெிரைகளிலும்
ெிை்வாகத்தாை் விரைவாக ரகயாளப் பட வவண்டும் .

இளம் ெபருக்கு மதிப் புமிக்க அனுபவத்ரத வழங் க
வடிவரமக்கப் பட்ட பணி அனுபவம் , கவதலவொய் ப் பு அல் லது
பயிை் சித் திட்டங் களுடை் இததத் நதொடை்புப் படுத்தி
குழப் பமதடயக் கூடொது. இத்தரகய திட்டங் கள் ேம் பெ்தப் பட்ட
தனிெபை்களின் ெைரன உறுதி நேய் யும் வரகயிை்
முரைப் படுத்தப் பட்ட முரையிை் வமை் நகாள் ளப் பட வவண்டும் .

Applus+ மக்கரள அடிரமப் படுத்தும் மை் றும் ஆட்கடத்தும்
நேயை் முரைகரள அை் ைது அத்தரகயே் நேயை் கரளப் பை் றிய
கருத்துகரளக் கண்டிக்கிைது. கட்டொய அல் லது வலுக் கட்டொய
உதழப் பு ததட நசய் யப் பட்டுள் ளது. ஊழியை்களிடம்
கட்டாயப் படுத்தி அை் ைது துன்புறுத்தி வவரை வாங் கக்கூடாது.

நவீை அடிதமத்தைம் எை்பது அடிப் பதட மைித உைிதமகதள
மீறும் ஒரு மொநபரும் குை் ைமொகும் . அரனத்து வரகயான ெவீன
அடிரமத்தனங் களும் தனிப் பட்ட அை் ைது வணிகைீதியான
ஆதாயத்திை் காக ஒரு ெபைின் சுதெ்திைத்ரத இன்நனாரு ெபை் பறிக்கும்
நேயைாக பாை்க்கப் படுகிைது. Applus+ ெவீன அடிரமத்தனத்தின்
எெ்தநவாரு வடிவத்ரதயும் அகை் றுவரத ஆதைிப் பதிை் உறுதியாக
உள் ளது மை் றும் நதாடை்புரடய அரனத்து ேட்டத் வதரவகளின் கீழ்
அதன் கடரமகரள முழுரமயாக பூை்த்தி நேய் கிைது.
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5.4. உடல் நலம் மை் றும் பொதுகொப் பு அபொயங் கதளத் தடுத்தல் மை் றும்
ஊழியை்களிை் உைிதமகதள மதித்தல்
ஆவைாக்கியமான பணிே்சூழரை உருவாக்குதை் மை் றும்
ஊழியை்களின்
நகௌைவம்
வபான்ை
ஊழியை்களிை்
உைிதமகதள மதித்தல் . ேை்வவதே நதாழிைாளை் அரமப் பு
எங் கு நேயை் பட்டாலும் , அது ஊக்குவிக்கும் ேை்வவதே
தைங் கரள எங் கள்
குழு மதிக்கும் . Applus+ சங் க
சுதந் திைத்தத
அங் கீகைிக்கிைது,
அதாவது
எங் கள்
ெிறுவனத்திை்
உள் ள
அரனத்து
ெபை்களுக்கும்
நதாழிை் ேங் கங் களுடன் சுதெ்திைமாக இரணவதை் கான
உைிரமயும் , கூட்டு வபைம் வபசுவதை் கான உைிரமயும்
உள் ளது.

Applus+ நதொழில் சொை் சுகொதொைம்
மை் றும் பொதுகொப் பு நகொள் தககள்
பணியிடத்தில் அபொயங் கதளத்
தடுத்து ஆகைொக்கியம் மை் றும்
பொதுகொப் தப ஊக்குவிக்கிைது.
Applus+ அதன்
நதாழிை் வை் லுெை்களின்
உடை் ெைம் ,
பாதுகாப் பு மை் றும் ெை் வாழ் விை் அக்கரை நகாண்டு
பாதுகாக்கிைது
மை் றும்
அரனத்து
நதாழிை்
வை் லுெை்களுக்கும்
பாதுகாப் பு
குறித்து
ஏவதனும்
பிைே்ேரனகள் ஏை் பட்டாை் வவரைரய ெிறுத்த அதிகாைம்
உள் ளது. இரதநயாட்டி, அரனத்து, Applus+ நதொழில்
வல் லுநை்களும் குழுவிை் உடல் நலம் மை் றும் பொதுகொப் பு
நகொள் தககள்
மை் றும்
ெரடமுரைகரள
அறிெ்து
நகாள் ளவும் , தங் கள் நோெ்த பாதுகாப் பு மை் றும் தங் கள்
நேயை் பாடுகளாை்
பாதிக்கப் படக் கூடிய
அரனத்து
மக்களின்
பாதுகாப் ரப
உறுதிநேய் யவும்
கடரமப் பட்டுள் ளனை்.
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5.5. தைவு பொதுகொப் பு மை் றும் தைியுைிதம
இன்ரைய காைகட்டத்திை் , எெ்தநவாரு வணிகத்ரதயும் ெிை்வகிப் பதை் கு, பை் வவறு தைவு நேயைாக்க ெடவடிக்ரககரள ெம் பியிருக்கும் திைசைி
வணிக நடவடிக்தககளிை் பைந் த வைிதசயில் தனிப் பட்ட தைவின் பாதுகாப் பு வதரவப் படுகிைது. இெ்த கருதுவகாள் களின் அடிப் பரடயிை் , Applus+
எப் வபாதும் தைிநபை்கதளயும் அவை்களிை் நதொடை்புதடய அடிப் பதட உைிதமகதளயும் பொதுகொக்க பொடுபடும் .
ொங் கள் நேயை் படும் பை் வவறு ொடுகளிை் தைவு பாதுகாப் பு நதாடை்பான ேட்டங் கள் வவறுபட்டாலும் , அரனத்து Applus+ நதாழிை் வை் லுெை்களும்
இெ்த அடிப் பரட விதிகரள மதிக்க வவண்டும் :
IT வளங் கரளப் பயன்படுத்துவது குறித்த குழுவின் நகாள் ரகயின் படி, எந் த Applus+ நதொழில் முதை
ககொப் பிை் கொை அணுகலும் கட்டுப் படுத்தப் பட்டுள் ளது.
ஒரு முதையொை வணிக கநொக்கத்தத அதடவதை் கொக, தனிப் பட்ட தைரவ மட்டுவம வேகைித்து, வதரவயான அளவிை் குத்
தாக்கை் நேய் ய முடியும் , மை் றும் அத்தரகய தகவை் கள் வேகைிக்கப் பட்ட வொக்கத்திை் காக மட்டுவம பயன்படுத்தப் படைாம் .
நதொழில் முதை வல் லுநை் நடத்தத நநறிமுதைதய மீறியதொக சந் கதகிக்க நியொயமொை கொைணங் கள் இருக்கும் கபொது,
நபாருெ்தும் ேட்டங் கள் மை் றும் உட்புை நகாள் ரககளுக்கு இணங் க, எெ்தநவாரு Applus+ நதாழிை் வை் லுெைின் தனிப்பட்ட தைவும்
விோைரணயின் வபாது அணுகப் படைாம் .
தைவுப் நபாருளின் ெைன்கள் அை் ைது அடிப் பரட உைிரமகள் மை் றும் சுதெ்திைங் களாை் இத்தரகய ெைன்கள் வமவைாங் கும்
இடங் கரளத் தவிை, ஒரு ஒப் பெ்தத்தின் நேயை் திைனுக்கு வதரவயான இடங் களிை் அை் ைது Applus+ அை் ைது மூன்ைாம் தைப் பினைாை்
நதாடைப் பட்ட ெியாயமான ெைன்களுக்காக, Applus+ க்கு உட்பட்ட சட்டக் கடதமகளுக்கு இணங் க, உட்புை நகாள் ரககளுக்கு ஏை் ப,
ெிறுவனத்தாை் நேயைாக்கப் படும் தனிப்பட்ட தைரவ நவளிப்படுத்தைாம் அை் ைது மூன்ைாம் தைப் பினருக்குக் கிரடக்கே் நேய் யைாம் .
ஒரு தகுதிவாய் ெ்த அதிகாைிக்குத் வதரவப் பட்டாை் , அை் ைது தைவு நபாருள் அத்தரகய நவளிப் பாட்டிை் கு ஒப் புதை் அளிக்கும் அளவிை் கு
ஏை் ப, Applus+ தன் நோெ்தத் தைரவப் பகிைைாம் .

தைிப் பட்ட அல் லது இைகசிய தகவல் களிை் கசிவு அல் லது மீைல் (கவண்டுநமை்கை அல் லது
கவைக்குதைவொக) அல் லது அத்ததகய தகவலிை் தைிப் பட்ட பயை்பொடு பை் றிய நியொயமொை சந் கதகம்
அல் லது அறிகுறி ஆகியதவ இருப் பிை் நநறிமுதைகள் மை் றும் இணக்க (E&C) தகவல் நதொடை்பு கசைல்
மூலம் சம் பந் தப் பட்டவை்களுக்கு உடைடியொக நதைிவிக்க கவண்டும் .

22

அறிமுகம் மை் றும் வதையதைகள்

முக் கிய
நகொள் தககள்

நடத்தத
நநறிமுதைகள்

ககள் விகதளக் ககட்டல் மை் றும்
பிைச்சதைகள் குறித்து புகொைளித்தல்

நநறிமுதை நகொள் தககள்

5.6. இைகசிய தகவல் மை் றும் இதணய பொதுகொப் தபக் தகயொளுதல்

அரனத்து Applus+ நதாழிை் வை் லுெை்களும் Applus+ இை் தங் கள் நதாழிை் முரை
நேயை் பாட்டின் காைணமாகத் தாங் கள் அணுகக்கூடிய அரனத்து தனிப் பட்ட
தகவை் கரளயும்
கண்டிப் பாக இைகசியமாக ரகயாள
வவண்டும் . எங் கள்
நேயை் பாட்டின்
காைணமாக, நொங் கள் பொதுகொத்து பைொமைிக்க கவண்டிய
விநிகயொகிப் பொளை்கள்
மை் றும்
வொடிக்தகயொளை்களிை்
முக்கியமொை
தகவல் களுக்கொை
அணுகல்
எங் களிடம்
உள் ளது.
நபாருெ்தக்கூடிய
ெிபெ்தரனகரள
மதிக்காமை்
அை் ைது
அரத
முரையை் ை
முரையிை்
பயன் படுத்தாமை் ைகசிய தகவை் கரள நவளியிடக் கூடாது என் ை கடரமயுணை்வும்
இதிை் அடங் கும் .
கூடுதைாக, Applus+ நதாழிை் வை் லுெை்கள் தங் கள் பணியின் வபாது இைகசியத்
தகவரை அணுகுவதன் விரளவாக அவை்கள் அறிெ்த ஒரு வாய் ப் பிலிருெ்து தனிப் பட்ட
முரையிை் பயன் நபறுவரதத் தவிை்க்க வவண்டும் . Applus+ தகவல் பொதுகொப் பு
நகொள் தக இந் த கடதமகதள இை்னும் விைிவொக குறிப் பிடுகிைது.
Applus+ உள் ளிட்ட பட்டியலிடப்பட்ட ெிறுவனங் களின்
இைகசியமான அை் ைது
தனிப் பட்ட தகவை் கள் , வெைடியாகவவா அை் ைது மரைமுகமாகவவா (அை் ைது
மூன் ைாம் தைப் பினை் மூைமாகவவா), தங் கள் பங் குகள் , ெிதி வழித்வதான் ைை் கள்
அை் ைது வவறு எெ்தப் பத்திைங் களிலும் எெ்த வரகயான பைிவை்த்தரனகரளயும்
வமை் நகாள் ள
பயன் படுத்தப் படாது.
பத்திைச்
சந் ததகளிை்
நடத்தத
நநறிமுதைக்கொை உட்புை விதிமுதைகள் , சில Applus+ நதொழில் வல் லுநை்களுக்கு
நபொருந் தும் விதிகளுக்கு ஏை் ப அதமக்கப் பட்டுள் ளை.

ஒரு ெிறுவனத்தின் கணினிகள் மை் றும் தைவுகளுக்குே் ேட்டவிவைாத அணுகரைப் நபை
வ
க்கை்கள் அதிெவீன முரைகரளப் பயன்படுத்துவதாை் இரணய அே்சுறுத்தை் களும் ,
இரணயப் பாதுகாப் பு அபாயங் களும் மிகவும் தீவிைமானதாகவும் சிக்கைானதாகவும்
மாறிவிட்டன. எனவவ இெ்த அே்சுறுத்தை் களுக்கு எதிைாக ொம் அரனவரும் விழிப் புடன்
இருப் பது
அவசியம் .
தனிப் பட்ட
மை் றும்
இைகசியத்
தகவை் கரளயும் ,
ொம்
அறிெ் துநகாண்ட விதத்ரதயும் பாதுகாக்க, அரனத்து வணிக ெடவடிக்ரககளிலும்
மை் றும் அரனத்து வரகயான தகவை் நதாடை்புகளிலும் அங் கீகைிக்கப் படாத அணுகை் ,
நவளிப் படுத்தை் அை் ைது தவைாகப் பயன்படுத்துவரதத் தடுக்க Applus+ அதைத் து
நியொயமொை நடவடிக்தககதளயும் வமை் நகாள் கிைது.
இதணயப் பொதுகொப் புடை் இருக்க கவண்டியது நம் அதைவைிை் நபொறுப் பு,
கமலும் நமது நநட்நவொை்க்குகள் , கணிைிகள் , சொதைங் கள் மை் றும் நொம்
அை்ைொடம் பயை்படுத்தும் தகவல் கதளப் பொதுகொக்க நொம் எை்ை நசய் ய
கவண்டும் எை்பததப் புைிந் துநகொள் ள சிறிது கநைம் ஒதுக்க கவண்டும் .
Applus+ பை் வவறு வரகயான சூழ் ெிரைகரள எதிை்நகாள் ள நபாறுப் புணை்வுமிக்க
அை்ப்பணிக்கப் பட்ட குழுக்கரளக் நகாண்டுள் ளது மை் றும் எங் கள் வணிகத்ரத
நேயை் படுத்துவதை் கான திட்டங் கரளயும் ெரடமுரைகரளயும் திட்டமிட்டு, இரணயத்
தாக்குதை் களிை் இருெ் து எங் கள் குழுக்கரள திைம் பட மீட்நடடுக்க உதவுகிைது. இரவ
Applus+ மை் றும் வாடிக்ரகயாளை் தைவுகரளப் பாதுகாப் பதிை் முக் கிய பங் கு வகித்து, மிக
உயை்ெ்த அளவிை் எங் கள் வாடிக்ரகயாளை் வேரவரய வழங் குகின்ைன.

இைகசியத் தகவல் களிை் அடங் குபதவ:
விதலக் நகொள் தககள் , ஆைொய் ச்சித் திட்டங் கள் , வொடிக்தகயொளை் தைவுத்தளம் ,
கணக்கியல் அல் லது நிதித் தகவல் , நதடமுதை அறிவு, வணிக கமம் பொட்டுத்
திட்டங் கள் அல் லது "இைகசியமொக" குறிக்கப் பட்ட ஏகதனும் விவைங் கள் கபொை்ை
Applus+ அல் லது மூை்ைொம் தைப் பிைை்களிை் வணிக அல் லது வை்த்தக
இைகசியங் கள் .
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5.7. நிதலயொை வளை்சசி
் மை் றும் சுை் றுச்சூழல் பொதுகொப் பு
வருங் காை ேெ்ததியினை் தங் கள் நோெ்தத் வதரவகரளப் பூை்த்தி நேய் யும் திைரன சமைசம் நேய் யாமை் , இது தமது நோெ்தத் வதரவகரளப் பூை்த்தி
நேய் யும் திைன் என புைிெ்து நகாண்டு, எங் கள் ெிறுவனம் உறுதியாக உள் ளது.
குழுவின் சுை் றுச்சூழல் பயை்பொடு காைெிரை மாை் ைம் மை் றும் எங் களது நசயல் பொடுகளொல் சுை் றுச்சூழலில் ஏை் படக்கூடிய பொதிப் புகதளத் தடுப் பது
மை் றும் குதைப் பதில் கவைம் நசலுத்துகிைது, அத்துடன் எங் கள் வாடிக்ரகயாளை்களின் தாக்கங் கரளக் குரைக்க அை் ைது தணிக்க ொங் கள் வழங் கும்
வேரவகளிை் கவனம் நேலுத்துகிைது.
எங் கள் நோெ்த ெரடமுரைகளிை் , எங் கள் தளங் களிை் எைிேக்தி நுகை்ரவக் குரைத்தை் , புதுப் பிக்கத்தக்க எைிேக்தி ஆதாைங் கரளப் பயன் படுத்துதை் ,
'பசுரம' கழிவு வமைாண்ரம ெரடமுரைகள் மை் றும் நேயை் பாட்டு தைம் மை் றும் சுை் றுே்சூழை் வமைாண்ரம அரமப் புகரள நேயை் படுத்துதை்
ஆகியவை் றின் மூைம் சுை் றுே்சூழலிை் எங் களது தாக்கத்ரதக் குரைக்க ொங் கள் கடரமப் பட்டுள் வளாம் .

24

அறிமுகம் மை் றும் வதையதைகள்

முக் கிய
நகொள் தககள்

நடத்தத
நநறிமுதைகள்

ககள் விகதளக் ககட்டல் மை் றும்
பிைச்சதைகள் குறித்து புகொைளித்தல்

நநறிமுதை நகொள் தககள்

5.8. நியொயமொை கபொட்டி மை் றும் வொடிக்தகயொளை்கள்
எங் கள் வபாட்டியாளை்களுடன் ேட்டத்திை் கு எதிைான எெ்தவித உடன்பாடும் கண்டிப் பாக
தரடநேய் யப் பட்டுள் ளது. வபாட்டியாளை்கரளத் நதாடை்புநகாள் ளும் வபாது எப் வபாதும்
எே்ேைிக்ரகயுடன் நேயை் பட வவண்டும் .
ஊழை் என்பது ெிறுவனத்தின் மீது மட்டுமை் ை, அதை் குள் உள் ளவை்கள் மீதும் , ஒட்டுநமாத்த
ேமுதாயத்திலும் எதிை்மரையான விரளரவ ஏை் படுத்தும் என்று ொங் கள் உறுதியாக
ெம் புகிவைாம் . இது நேயை் திைன் மை் றும் ெம் பகத்தன்ரமரய இழப் பதை் கும் வழிவகுக்கும் .
எங் கள் ெிறுவனம் ஊழை் மீது ேகிப் புத்தன்ரம இை் ைாத ெிரைப் பாட்ரடக் நகாண்டுள் ளது.
ஊழை் எதிை்ப்பு குறித்து உங் களுக்கு ஏவதனும் வகள் விகள் இருப் பின் , உடனடியாக
நெறிமுரைகள் மை் றும் இணக்க (E&C) தகவை் நதாடை்பு வேனை் மூைம் CCO ஐ நதாடை்பு
நகாள் ளவும் .

Applus+ இை் நம் பிக்தகயை் ை தை்தம மை் றும் நியொயமை் ை கபொட்டிச் சட்டங் களுடை்
புதுதம மை் றும் இணக்கம் ஆகியதவ நபொருளொதொை வளை்சசி
் க் கு அடிப் பதடகளொக
இருக்குநமை்று
நொங் கள்
நம் புகிகைொம் .
எனவவ,
பின் வருபரவ
கண்டிப் பாக
தரடநேய் யப் பட்டுள் ளன:
•

பங் குச் சந் தத அல் லது நபொது அல் லது தைியொை் துதையில் விதல நிை்ணயம்
அல் லது ஏல கமொசடிதய வொக்கமாகக் நகாண்ட எெ்தநவாரு ேட்டவிவைாத
ஒப் பெ்தம் .

•

வை்த்தக இைகசியங் களின் முதையை் ை பயை்பொடு மை் றும் /அல் லது நவளிப் பொடு,
மூை்ைொம் தைப் பிைருக்கு உைிய இைகசிய தகவல் அல் லது அறிவுசொை்
நசொத்துைிதம (வை்த்தக முத்திரைகள் , பதிப் புைிரமகள் மை் றும் காப் புைிரமகள்
வபான்ைரவ).

•

உண்தமயை் ை அல் லது வொடிக்தகயொளை்கதள தவைொக வழிநடத்தும் அல் லது
அவை்கதள ஏமொை் ைக்கூடிய தகவலுடை் எெ்த வரகயான ேலுரக அை் ைது
விளம் பைத்ரத உருவாக்குதை் .

எங் கள் கபொட்டிக் நகொள் தகயொைது வபாட்டிே் ேட்டங் கள் மை் றும் வழிகாட்டுதை் கரளப்
பை் றிய தகவை் கள் எங் கள் ஊழியை்களுக்கு உணை்திைன் சூழ் ெிரைகரள அரடயாளம் காண
எவ் வாறு உதவுகிைது மை் றும் நபாருெ்தக் கூடிய ேட்டங் கள் வபாட்டியாளை்கரளக் ரகயாளும்
வபாது அை் ைது நதாடை்பு நகாள் ளும் வபாது அவை்களின் ெடத்ரதரய எவ் வாறு பாதிக்கிைது
என்பரதக் குறித்த விவைங் கரள வழங் குகிைது.
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5.9. Applus+ இல் ஊழலுக்கு எதிைொக கபொைொடுதல்
Applus+ ெிறுவப் பட்டுள் ள அரனத்து ொடுகளிலும் ஊழதலத் தடுப் பது நதொடை்புதடய கதசிய மை் றும் சை்வகதச சட்டங் களுக்கு இணங் குகிைது.

எனவவ, Applus+ நதாழிை் வை் லுெை்களுக்கும் , மூன்ைாம் தைப் பினருக்கு எெ்தவித ஊழை் ெரடமுரைரயயும் தவிை்க்க வவண்டிய கடரம உள் ளது. Applus+
ொங் கள் நேயை் படும் அரனத்து ொடுகளிலும் உைகளாவிய ஊழை் எதிை்ப்பு நகாள் ரக மை் றும் ெரடமுரைரய அமை் படுத்தியுள் ளது.
இெ்தக் நகாள் ரக மை் றும் ெரடமுரை பின் வரும் நேயை் பாடுகரளே் தரட நேய் கிைது:

1

2

3

4

5

6

நியொயமை் ை
முதையில் பலை்
அல் லது
நை்தமகதளப் நபை
நபாது அதிகாைிகள்
அை் ைது பிை
ெிறுவனங் களின்
ஊழியை்களுக்கு
வாக்குறுதி நகாடுப் பது
அை் ைது மதிப் புமிக்க
நபாருரளக்
நகாடுப் பது.

எங் கள்
நகொள் தகயில்
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள
வைம் புகளுக்கு
அப் பொல் அை் ைது
உைகளாவிய ஊழை்
எதிை்ப்பு
ெரடமுரைரயக்
கவனிக்காமை் நபாது
அதிகாைிகள் அை் ைது
பிை ெிறுவன
ஊழியை்களுக்கு
மதிப் புமிக்க
நபாருரளக்
நகாடுப் பது.

ேம் பெ்தப் பட்ட
ெிறுவனம் அை் ைது
மூன்ைாம்
தைப் பினருக்கு
நியொயமை் ை
முதையில்
நை்தமதய வழங் க
மை் நைாரு
ெிறுவனத்திடமிருெ்து
மதிப் புள் ள
நபாருரளக்
ககொருவது அல் லது
ஏை் பது.

Applus+ க்குே் ோதகமாக
ெியாயமை் ை முரையிை்
பைன் அை் ைது ெைரனப்
நபறுவதை் காக நபொது
அதிகொைி, அவைது
குடும் ப உறுப் பிைை்
அல் லது அைசியல்
கட்சி அதிகொைி
அல் லது
நதொடை்புதடய
உறுப் பிைருடை்
தனிப் பட்ட முரையிை்
முரையை் ை உைரவக்
ரகயாளுதை் .

Applus+ யின்
நதாழிை் முரை
வெை்ரம மை் றும்
எங் கள் ஊழை் எதிை்ப்பு
நகாள் ரகக்கு இணங் க
அவை்களின் திைரன
முை்கூட்டிகய
உறுதிப் படுத்தொமல் ,
அவை்கள் சொை்பொகச்
நசயல் படும்
மூை்ைொம்
தைப் பிைருடை்
வணிக உைவுகதள
ஏை் படுத்துதல் .

உள் ளூை் ேட்டத்தாை்
அனுமதிக்கப் பட்டிருெ்
தாலும் , ஒரு
அங் கீகொைத்ததப்
நபை அல் லது
நிை்வொக
நடவடிக்தககதள
விதைவுபடுத்த
அல் லது எளிதொக்க,
அதிகொைப் பூை்வ வைி,
வைிகள் மை் றும்
கட்டணங் கள் தவிை,
நபொது
அதிகொைிகளுக்குக்
கூடுதல் பணம்
நசலுத்துதல் .

சிை ொடுகளிை் அை் ைது புவியியை் பகுதிகளிை் , Applus+ குறிப் பிட்ட ஊழை் எதிை்ப்பு நகாள் ரககரள நேயை் படுத்தைாம் , இரவ நபாது நகாள் ரகயின்
விதிகரள பின் பை் றும் .
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Applus+ தன் நதாழிை் வை் லுெை்கரளயும் மூன்ைாம் தைப் பினரையும் பைிசுகள் அை் ைது உபேைிப் புகரள வழங் கவவா அை் ைது நபைவவா
ஊக்குவிப் பதில் தல. எந் தநவொரு பைிசு அல் லது உபசைிப் தப வழங் குவகதொ அல் லது நபறுவகதொ உலகளொவிய ஊழல் எதிை்ப்பு
நதடமுதைக்கு கண்டிப் பொக இணங் க கவண்டும் .

மதிப் புள் ள நபாருட்களாக இவை் ரைக் கருதைாம் :

நைொக்கம்
அல் லது பைிசு
கொை்டுகள்

பைிசுகள்

நிகழ் வுகள் அல் லது
ஓய் வுகநை
நடவடிக்தககளுக்
கொை அதழப் புகள்
(விதளயொட்டு
நிகழ் வுகள் ,
கவட்தடயொடுதல்
கபொை்ைதவ)

உணவு
மை் றும்
கபொக்குவைத்
துச்
நசலவுகள்

குடும் ப
உறுப் பிைை்க
ள் அல் லது
நநருங் கிய
நண்பை்களுக்
கு கவதல
வொய் ப் புகள்

கடதை
ைத்துநசய் தல்
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5.10. சமூக நபொறுப் பு, நிதியுதவி மை் றும்
நை்நகொதடகள்
ேமூகத்தின் நபாறுப்பான உறுப் பினைாக, Applus+ கலொச்சொைம் , அறிவியல் மை் றும்
கதலகதள நிதியுதவி நடவடிக் தககள்
மை் றும்
நை்நகொதடகள்
மூலம்
ஊக் குவிக் கிைது. Applus+ இை் , ொங் கள் எங் கள் ேமூகங் களுக்கு ரகமாறு நேய் ய
வவண்டும் என்று முழுரமயாக ெம் புகிவைாம் .
எெ் தநவாரு ெிதியுதவிவயா அை் ைது ென்நகாரடவயா முரையான வொக்கத்ரதக்
நகாண்டிருக்க வவண்டும் , எழுத்துப் பூை்வமாக முரைப்படுத்தப் பட்டு, Gஉைகளாவிய
ஊழை் எதிை்ப்பு ெரடமுரைக்கு ஏை் ப அங் கீகைிக்கப் பட்டிருக்க வவண்டும் .
அைசியை் கட்சிகள் அை் ைது நதாழிை் ேங் கங் களுக்கான Applus+ இன் பங் களிப் பு,
உைகின் எெ்தப் பகுதியிலும் கண்டிப் பாகத் தரட நேய் யப் பட்டுள் ளது.
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5.11. தகவலிை் உண்தமத்தை்தம மை் றும்
பதிவுகதளப் பைொமைித்தல்
தகவலின் வெை்ரமத்தன்ரம, ெம் பகத்தன்ரம மை் றும் துை் லியத்திை் கு உத்தைவாதம்
அளிப் பது ஒவ் நவாருவைின் நபாறுப்பாகும் . எங் கள் பங் குதொைை்கள் , எங் கள் பங் குகள்
பட்டியலிடப் பட்டுள் ள சந் ததகள் மை் றும் அவை் றிை் ஒழுங் குமுதை முகதமகள் மை் றும்
எந் தநவொரு நபொது நிை்வொகத் திை் கும் ொங் கள் வழங் கும் தகவலின் துை் லியம் மை் றும்
உண்ரமத்தன்ரமரய ொங் கள் கட்டாயம் உறுதி நேய் ய வவண்டும் .
எெ் தநவாரு சூழ் ெிரையிலும் , Applus+ நதாழிை் வை் லுெை்கள் நதைிெ்வத தவைான தகவரை
வழங் கக்கூடாது.
Applus+ ெிறுவனமானது குழுமத்தின் வளை்ே்சி பை் றிய வபாதுமான, உண்ரமயான மை் றும்
புைெிரை தகவை் கரள அதன் பங் குதாைை்களுக்கு வழங் கவும் நபாறுப் வபை் கிைது. Applus+
அதைத் து
நிதி
பைிவை்த்ததைகதளயும்
நதளிவொகவும்
துல் லியமொகவும்
ஆவணப் படுத்தி, பதிவு நசய் ய கவண்டும் .

28

அறிமுகம் மை் றும் வதையதைகள்

முக் கிய
நகொள் தககள்

நடத்தத
நநறிமுதைகள்

ககள் விகதளக் ககட்டல் மை் றும்
பிைச்சதைகள் குறித்து புகொைளித்தல்

நநறிமுதை நகொள் தககள்

5.12. எங் கள் கசதவகளில் கநை்தமத்தை்தம

5.13. நலை் முைண்பொடுகள்

Applus+ இன் முரைகள் , நேயை் முரைகள் , ெரடமுரைகள் மை் றும் நகாள் ரககள்
மை் றும்
ஒவ் நவாரு
ொட்டின்
ேட்டங் களின்படி,
எங் கள்
கசதவகள்
நதொழில் முதையொகவும் , சுதந் திைமொகவும் மை் றும் பொைபட்சமை் ை முதையிலும் ,
வழங் கப் பட வவண்டும் . பைிெ் துரைகள் , நதாழிை் ோை் கருத்துக்கள் , தைவுகள் ,
முடிவுகள் மை் றும் நபாதுவாக வலியுறுத்தப் பட்ட உண்ரமகள் ஆகியரவ உட்புை
நகாள் ரககள் மை் றும் நெறிமுரைகளுக்கு இணங் க, கவனமான முரையிை்
ஆவணப் படுத்தப் பட வவண்டும் .

Applus+ நதாழிை் வை் லுெைின் தனிப் பட்ட ஆை்வம் வெைடியாகவவா அை் ைது
மரைமுகமாகவவா குழுவின் ெைனுக்கு முைணாக இருக்கும் வபாது அை் ைது
இருக்கக்கூடிய ேெ்தை்ப்பத்திை் ெைன் முைண்பாடு ஏை் படுகின்ைது. தவிை்க்கப் பட
கவண்டிய ஆபத்து எை்ைநவை்ைொல் , ஒரு குறிப் பிட்ட சூழ் நிதலயில் ஒரு
Applus+ நதொழில் வல் லுநருக் கு இருக்கக்கூடிய தைிப் பட்ட ஆை்வம் , Applus+
சொை்பொக நசயல் படும் முடிநவடுக்கும் குழுதவப் பொதிக்கும் , எைகவ இது
எப் கபொதும் குழுவிை் சிைந் த நலதைப் பிை்பை் ை கவண்டும் . எனவவ, Applus+
உடனான நதாழிை் முரை உைவின் கட்டரமப் பிை் குள் , முடிநவடுக்கும் குழுவினை்
அை் ைது அதிகாைமுள் ள நதாழிை் வை் லுெை்கள் தங் கள் தனிப் பட்ட ெைன்கரளக்
கருத்திை் நகாள் ளாமை் குழுவின் ெைன்களுக்காகே் நேயை் பட வவண்டும் . Applus+
நதாழிை் வை் லுெை்கள் , Applus+ க்கு ென்றிக்கடன் மிக்கவைாக இருக்க வவண்டும் ,
எனவவ, ஒரு நபாதுவான விதியாக, அவை்கள்
நலை்
முைண்பொட்டுடை்
இருப் பததத் தடுக்க கவண்டும் மை் றும் தவிை்க்க கவண்டும் .

அறிக்ரககள் மை் றும் ோன்றிதழ் கள் ஆகியரவ புைெிரை மை் றும் உண்ரமயான
முடிவுகள்
மை் றும்
கண்டுபிடிப் புகரளயும் ,
அத்துடன்
நதாடை்புரடய
ெிபுணை்களின் நதாடை்புரடய கருத்துகரளயும் உள் ளடக் கியிருக்க வவண்டும் .
Applus+, அதை் கசதவகதள வழங் குவதில் , உலகளொவிய நலை் முைண்பொடு
நகொள் தக மை் றும் பிை நபொருந் தக் கூடிய உட்புை விதிமுதைகளுக் கு இணங் க,
அது வழங் கக்கூடிய கசதவகளொக எந் தநவொரு சட்டக் கட்டுப் பொடு அல் லது
வைம் தபயும் கண்டிப் பொக கவைித்து தவிை்க்கிைது.

இது ெைன் முைண்பாடுகள் ஏை் படாமை் இருக்கத் வதரவயான ெடவடிக்ரககரள
எடுப் பரத உள் ளடக்குகிைது. இருப் பினும் , ெைன் முைண்பாடுகரளத் தவிை்ப்பது
எப் வபாதும்
ோத்தியமிை் ரை.
ெைன்
முைண்பாடுகரளத்
தவிை்ப்பது
ோத்தியமிை் ைாத அை் ைது ெரடமுரைப் படுத்த இயைாத ேெ்தை்ப்பங் களிை் ,
நதாழிை்
வை் லுெை்
தனது
வமைதிகாைி
மை் றும் /அை் ைது
மனித
வளக்
குழுவினருக்குத் நதைிவிக்க வவண்டும் , எனவவ ெிரைரமரய ெிவை்த்தி நேய் து
உைிய ெடவடிக்ரககரள எடுக்க முடியும் .

நலை் முைண்பொடுகள் குறித்த உலகளொவிய
நகொள் தக, நலை் முைண்பொடு எை்ைொல் எை்ை, அதில்
எை்நைை்ை அடங் கியுள் ளை, மை் றும் அத்ததகயச்
சூழ் நிதலகளில் எவ் வொறு நபொருத்தமொகச் நசயல் பட
கவண்டும் எை்பதத விவைிக்கிைது.
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நலை் முைண்பொடுகதள முை்தவக்கும் சில நபொதுவொை உதொைணங் கள் :

குடும் ப உறுப் பிைை்கள்
அல் லது நண்பை்கதள
கவதலக்கு அமை்த்துதல் .
Applus+ உடை் கபொட்டியிடும்
நிறுவைங் கள் , அை் ைது
வொடிக்தகயொளை்கள் அல் லது
குழுவிை்
விநிகயொகிப் பொளை்களுடை் நிதி
ைீதியொக ஆை்வங் கதளக்
நகொண்டிருத்தல் .
Applus+ இல் கமை் நகொள் ளும்
பணிக்குக் கூடுதலொக, Applus+
வழங் கக்கூடிய கசதவகளிை் வதக
நதொடை்பொை எந் தநவொரு கட்டணச்
நசயல் பொட்தடயும் கமை் நகொள் வது.

Applus+ வொடிக்தகயொளை்களுக்கு
கவறு ஏகதனும் கசதவகதள
வழங் குதல் , அத்ததகய கசதவக்கு
Applus+ இை் முந் ததய
நசயல் பொட்டிை் மூலம் அத்ததகய
வொடிக்தகயொளருக்கு கசதவ
வழங் கப் பட்டது அல் லது கசதவ
நசொை்ைொல் , Applus+ நதொழில் முதை
நசயலிதய Applus+ இல்
நசயல் படுவததத் தடுக்கிைது.

Applus+ க்குள் எங் கள்
கவதலவொய் ப் தபப் பயை்படுத்தி
எெ்தநவாரு வணிக அை் ைது வை்த்தக
வாய் ப் ரபயும் தங் கள் நோெ்த
ெைனுக்காகப் பயன் படுத்துதை் .

வமவை உள் ள சிை ெடத்ரதகள் நபாருெ்தக்கூடிய உட்புை நகாள் ரககள் மை் றும் ஆை்வ முைண்பாடுகளுக்கு ஏை் ப அங் கீகைிக்கப் படைாம் .
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5.14. Applus+ வளங் கதளப் பயை்படுத்துதல்
IT
வளங் கரளப்
பயன்படுத்துவது
குறித்த
குழுவின்
நகாள் ரகயிை்
ெிறுவப் பட்டுள் ளபடி, நபருநிறுவை மிை்ைஞ் சல் கணக்குகள் நிறுவைத்திை்
நசொத்து, எைகவ தைியொை் பயை்பொட்டிை் கு ஏை் ைது அல் ல. தனிப் பட்ட
வொக்கங் களுக்காக நபருெிறுவன மின்னஞ் ேை் கணக்ரகப் பயன்படுத்துவது
அதன் உள் ளடக்கத்தின் தனியுைிரமரய மீறுகிைது.
Applus+ அதன்
நதாழிை் வை் லுெை்களின்
பயன்பாட்டிை் காக வழங் கும் IP
ஆதாைங் கள் (கணினிகள் , மடிக்கணினிகள் , வடப் நைட்டுகள் , நதாரைவபசிகள் ,
இரணய அணுகை் மை் றும் பிை தகவை் நதாடை்பு அரமப் புகள் ) நதாழிை் முரை
பயன்பாட்டிை் கானரவ மட்டுவம மை் றும் நதாழிை் முரை ெடவடிக்ரககளின்
நேயை் திைனிை் இத்தரகய பயன்பாடு விரளவுகரள ஏை் படுத்தாத பட்ேத்திை்
மட்டுவம தனிப் பட்ட வொக்கங் களுக்காக பயன்படுத்தப் படைாம் . எவ் வாைாயினும் ,
பயை்பொட்டு சட்டம் மை் றும் /அல் லது உட்புை நகொள் தககளுக்கு இணங் க,
கடந் த கொலங் களில் நசய் த தகவல் நதொடை்பு உட்பட இந் த IT வசதிகளிை்
பயை்பொட்தடக் கட்டுப் படுத்தும் உைிதமதய Applus+ நகொண்டுள் ளது.
Applus+ நபருெிறுவனத்தின் மின்னஞ் ேை் கணக்கு ரவத்திருக்கும் நதாழிை்
வை் லுெை்கள்
எப் வபாதும்
Applus+
ோை்பாக
தங் கள்
நதாழிை் முரை
தகவை் நதாடை்புகளிை் அெ்த கணக்ரகப் பயன்படுத்துவாை்கள் .
நவளிப் புை
ககொப் புகள்
மை் றும்
நமை்நபொருளிை்
பயை்பொடு
நமது
பொதுகொப் தப ஆபத்தில் ஆழ் த்தும் மை் றும் Applus+க்கான முக்கியமான
குை் ைவியை்
மை் றும்
சிவிை்
தண்டரனகளுக்கு
வழிவகுக்கும் .
எனவவ,
அங் கீகைிக் கப் படொத
நமை்நபொருதளப்
பதிவிைக் குதல்
அல் லது
பயை்படுத்துதல் , நபொருத்தமை் ை உள் ளடக் கத்ததப் பதிவிைக் குதல் அல் லது
அறிவுசொை்
நசொத்துைிதமதய
மீறுதல்
உள் ள
எந் த
நடவடிக் தகயும்
ததடநசய் யப் பட்டுள் ளது.
மீதமுள் ள Applus+ வளங் கள் எங் கள் நேயை் பாடுகரள வமம் படுத்துவதை் காக
மட்டுவம
பிைத்திவயகமாகப்
பயன்படுத்தப் படைாம்
மை் றும்
எெ்தநவாரு
சூழ் ெிரையிலும் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிை் காக ஒருவபாதும் பயன்படுத்தப் படாது.
அரனத்து Applus+ நதாழிை் வை் லுெை்களும் தங் களுக்கு ஒதுக்கப் பட்ட வளங் கரள
முரையாக
கவனித்துக்நகாண்டு,
வேதம் ,
திருட்டு
அை் ைது
அத்தரகய
வளங் களின் முரையை் ை பயன்பாட்ரட தவிை்க்க வவண்டும் .
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