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உலகளாவிய ஊழல் தடுப் புக்
ககாள் கக
கடைசிப் புதுப் பிப் பு: நவம் பர் 12, 2021

கடைசிப் புதுப் பிப் பு: 23 அக்டைாபர்,
1. 2017
ககாள் கக அறிக்கக

Applus+ நிறுவனம் :

1.

உலகளாவிய

அளவில்

ததாழிடலச்

சை்ைப் படியும் ,

நன் தனறிப் படியும் ,

ததாழில் முடையிலும் தசய் யத் தன் டன அர்ப்பணித்துக் தகாள் கிைது

2. Applus+

நிறுவனத்

ததாழில்

கூை்ைணி நிறுவனங் கள்
தகாள் டகடயப்
ததாழிடலச்

நிபுணர்கள் ,

ஈடுபடுகிை

மை் றும் மூன் ைாம் தரப் பினர் ஆகிடயார், இந்தக்

புரிந்து

தகாண்டு,

சை்ைப் படியும் ,

டமை் தகாள் கிைார்கள்

கூை்டுமுயை் சியில்

Applus+

நிறுவனத்தின்

நன் தனறிப் படியும் ,

சார்பில்

ததாழில் முடையிலும்

என் படத உறுதிப் படுத்தத் தன் டன அர்ப்பணித்துக்

தகாள் கிைது.

3. இலஞ் சத்திை் கு

எதிராகவும்

டகயூை்டுகளுக்கு

(வர்த்தக

எதிராகவும் ,

ரீதியிலான

முடையை் ை

இலஞ் சம்

அல் லது

உை்பை),

சை்ைவிடராதமான

முடையில் பணம் , பரிசுப் தபாருை்கள் அல் லது பிை முடையை் ை ஒருசார்பு
சாதகங் கடள
நிறுவனங் களின்

அரசு

அதிகாரிகள் ,

இயக்குநர்கள் ,

வாடிக்டகயாளர்கள் ,

அலுவலர்கள்

அல் லது

மை் ை

பணியாளர்கள்

அல் லது டவறு எவரிைமிருந்தும் தபறுவதை் கு எதிராகவும் டபாராடுவதை் குத்
தன் டன அர்ப்பணித்துக் தகாள் கிைது.

4. இந்நிறுவனம்

ததாழிடல

டமை் தகாள் கிை

நாடுகளில்

உள் ள,

உரிய

ஊழல் தடுப் புச் சை்ைங் களுக்கு இணங் கி நைக்கத் தன் டன அர்ப்பணித்துக்
தகாள் கிைது.
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உலகளாவிய ஊழல் தடுப் புக்
ககாள் கக
கடைசிப் புதுப் பிப் பு: நவம் பர் 12, 2021

கடைசிப் புதுப் பிப் பு: 23 அக்டைாபர்,
2017
5. இந்தக் தகாள் டக மீைல் கடளத் தீவிரமான விஷயமாக எடுத்துக் தகாள் ளத்
தன் டன அர்ப்பணித்துக் தகாள் கிைது

6. இக்தகாள் டகடயத்

திைம் பை

அமல் படுத்திப்

பராமரித்து

முன் தனடுத்துச்

தசல் லத் தன் டன அர்ப்பணித்துக் தகாள் கிைது.

Applus+

நிறுவனத்தின்

ததாழில் நிபுணர்கள் ,

சார்பாகச்

கூை்டு

தசயல் படுகின் ை

முயை் சியில்

ஈடுபை்டுள் ள

Applus+

கூை்ைணி

நிறுவனத்

நிறுவனங் கள்

மை் றும் மூன் ைாம் தரப் பினர் அடனவரும் இந்தக் தகாள் டகக்கு இணங் கி நைக்க
டவண்டியுள் ளது; அடதாடு
(இலஞ் சங் கள் ,

அவர்கடள, நியாயமை் ை

டகயூை்டுகள்

அல் லது

மை் ை

பலன்

அல் லது அனுகூலம்

சை்ைவிடராத

பணம் தபறுதல் கள் )

எடதயும் , Applus+ ததாழிலுக்குத் ததாைர்புடைய எந்த வழியிலும் , டநரடியாகடவா
அல் லது

மடைமுகமாகடவா,

தருவது,

தரச் தசால் வது

அப் படிச்

தசய் வது,

தருவதாகச்

அல் லது

தசால் வது,

ஏை் றுக்

தர

தகாள் வடதத்

தபை் றுக்தகாள் பவரது

வாக்குறுதியளிப் பது,
தசய் கிடைாம் ;

தடை

கைப் பாடுகடள

மீறுவதாகிைது.

இக்தகாள் டக குறித்த பயிை் சியில் கலந் து தகாள் ளும் Applus+ நிறுவனத் ததாழில்
நிபுணர்கடள தடலடம ஒழுங் கடமப் பு அதிகாரிடய நியமிப் பார்.

Applus+

நிறுவனம்

இக்தகாள் டக
அதிகாரிக்கு

இந்தக்

மீைல் கடள,
அல் லது

தகாள் டக
Applus+

பகுதி

மீைல் கடளப்

நிறுவனத்தின்

ஒழுங் கடமப் பு

தபாறுத்துக்
தடலடம

அதிகாரிக்குத்

தகாள் ளாது.

ஒழுங் கடமப் பு
ததரிவிக்கப் பை

டவண்டும் .

Applus+ நிறுவனம் , பழிவாங் குதல் எதுவும் இருக்கக்கூைாது எனும் தகாள் டகடயப்
பின் பை் றுகிைது: Applus+ நிறுவனத் ததாழில் நிபுணர்கள் , சந்டதகத்திை் கிைமான
தகாள் டக மீைல் கடள அல் லது அத்துமீைல் கடள நன் னம் பிக்டக அடிப் படையில்
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உலகளாவிய ஊழல் தடுப் புக்
ககாள் கக
கடைசிப் புதுப் பிப் பு: நவம் பர் 12, 2021

கடைசிப் புதுப் பிப் பு: 23 அக்டைாபர்,
அல் லது இக்தகாள் டகயின் கீழ்
2017

அறிவித்ததை் காக

ஒத்துடழப் பு நல் கியதை் காக

பழிவாங் கும் நைவடிக்டகக்கு உை்படுத்தப் பை மாை்ைார்கள் .

தடலடம ஒழுங் கடமப் பு அதிகாரிடய இக்தகாள் டகயின்
மை் றும்

அவரிைம் தான்

இக்தகாள் டகடய

உரியடமயாளராவார்;

அமல் படுத்துவதை் கும் ,

இணக்கி

நைத்துவதை் குமான உச்சக்கை்ைப் தபாறுப் பு இருக்கிைது. தடலடம ஒழுங் கடமப் பு
அதிகாரி

Applus+

ஏை் படுத்துவதை் கும்

நிறுவனத்திை் குள்
தபாறுப் பானவராக

இக்தகாள் டக

குறித்த

இருப் பார்.

உங் களுக்கு

விழிப் புணர்டவ
இக்தகாள் டக

குறித்த டகள் விகள் ஏடதனும் இருக்குமானால் , தயவுதசய் து Applus+ நிறுவனத்தின்
தடலடம

ஒழுங் கடமப் பு

அதிகாரி

அல் லது

பகுதி

தடலடம

ஒழுங் கடமப் பு

அதிகாரிடயத் ததாைர்பு தகாள் ளுங் கள் .
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