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சிந்திக்கவும்்
SGS நநரம்ம வ ிதித்்தொகுப்பு

அனப்ொரந்த் சக ஊழியரக்ள ுகக்ு, 

நேரம்ை எனப்து SGS –இன  ்இதயமாக இர ுகக்ிறது. நமது வாடிகக்ையாளரக்ள ிடதத்ிலும ் 
பஙக்ுதாரரக்ள ிடதத்ிலும ்நாம ்ஊகக்ுவிகக்ினற் நமப்ிகக்ை ஒர ு நிறுவனமாகவும ் 
தன ிநபரக்ளாகவும ்நமது வெறற்ிகக்ு முகக்ியமாக விளஙக்ுகிறது.

நமது துறையின  ்முனன்ண ி நிறுவனமாக, தொழிலம்ுறை நடதத்ையின  ்மிக உயரந்த் தரதத்ை 
நாம ்கடைபப்ிடிகக்ிறோம.் நமது நேரம்ை விதிதத்ொகுபப்ு எனப்து SGS, அதன  ்பலவ்ேறு 
வண ிகஙக்ள  ்மறற்ும ்இணை நிறுவனஙக்ள  ்முழுவதும ்பகிரந்த்ுகொளள்பப்டுகினற் 
மதிபப்ுகள ின  ்வெள ிபப்ாடு ஆகும.்

நமது இலகக்ுகளை அடைவதறக்ாக, தலைமைதத்ுவம,் நியாயம ்மறற்ும ்நேரம்ையுடன ் 
தாஙக்ள  ்பண ிபுர ிவது பறற்ி மிகவும ்ஆரவ்முடன  ்இர ுகக்ினற் ஊழியரக்ளை ஈரத்த்ு 
தகக்வைதத்ுக ்கொளவ்து நமம்ுடைய நோகக்மாக இர ுகக்ிறது. நமது நேரம்ை சாரந்த் 
கொளக்ைகளை உறுதியாகக ்கடைபப்ிடிபப்தறக்ு நம ்ஒவவ்ொர ுவர ுகக்ும ்மறற்ும ்நமது 
வாடிகக்ையாளரக்ள ுகக்ும ்பொறுபப்ு இர ுபப்தை நாம ்உணரந்த்ுகொளக்ிறோம.்

நாம ்SGS பிராணட்ு மறற்ும ்நறப்ெயர ின  ்பாதுகாவலரக்ளாக இர ுகக்ிறோம,் மேலும ் 
சநத்ைபப்குதியில  ்அவை குறிபப்ிடுகினற் மதிபப்ுகள ுகக்ுப  ்பாதுகாபப்ள ிகக் நாம ் 
தொடரந்த்ு போராடுகினற்ோம.் நமது வண ிகதத்ை நேரம்ையாகவும ் 
வெள ிபப்டையாகவும ்நடதத்ுவதன  ்மூலம ்நாம ்இநத் நோகக்தத்ை அடைகிறோம.் 

இநத் உறுதிபப்ாட்டின  ்ஒர ு பகுதியாக, நாம ்பழிவாஙக்பப்டுவோம ்எனற் பயம ்இலல்ாமல ் 
நம ்யோசனைகளையும ்தகவலக்ளையும ்பகிரந்த்ுகொளள் முடிகினற், ஆலோசனை 
பெறுகினற் மறற்ும ்பிரசச்னைகளை எழுபப்ுகினற் ஒர ு வெள ிபப்டையான கலாசச்ாரதத்ை 
நாஙக்ள  ்ஊகக்ுவிகக்ிறோம.்

இது நாம ்செயலப்டத ்தேரந்த்ெடுகக்ினற் சநத்ைகள ில  ்நமது வாடிகக்ையாளரக்ள ின ் 
நலனக்ள ுகக்ுச  ்சேவை செயய் நமகக்ு உதவுகிறது, நமது ஊழியரக்ள ுகக்ு வாயப்ப்ுகள ் 
வழஙக்ுகிறது மறற்ும ்நமது பஙக்ுதாரரக்ள ுகக்ு நிலையான நிதி வர ுவாயக்ளை
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SGS ஆனது உலகின் முன்னண ி ஆய்வு, சர ிபாரப்்பு, ேசாதைன மற்றும் சான்றள ிப்பு நிறுவனம் ஆகும். தான ிய 
ஏற்றுமதிகைள ஆய்வு ெசய்வதற்காக வாங்குபவரக்ளும் வ ிற்பவரக்ளும் ஒரு சுயாதீனமான, ேநரை்மயான மற்றும் 
நம்பகமான மூன்றாம் தரப்ைபச ்சாரந்்திருகக் ேவண்டிய ேதைவையப் ேபாகக்ுவதற்காக 1878 ஆம் ஆண்டு இது 
ெதாடங்கப்பட்டது. இன்று, SGS வளரந்்துள்ளேதாடு புதிய நிபுணத்துவப் பகுதிகக்ுள் நுைழந்துள்ளதால், அது 
வரத்த்கரக்ள், தயார ிப்பாளரக்ள், நுகரே்வார ்மற்றும் அரசாங்கங்கள் ஆகிேயாரால் ஒேர மாதிர ி சாரந்்திருகக்ின்ற ஒரு 
சுயாதீனமான மற்றும் நிபுணத்துவமிகக் மூன்றாம் தரப்ப ின் பங்கிைன நிைறேவற்றுவைதத ்ெதாடரக்ிறது.

SGS இன் ெவற்றி வாடிகை்கயாளரக்ள், ஊழியரக்ள், பங்குதாரரக்ள ிடமிருந்தும், மற்றும் அது வண ிகம் நடத்துகின்ற 
சமுதாயங்கள ிலிருந்தும் அது நாளுகக்ு நாள் சம்பாதிகக்ின்ற நம்ப ிகை்கையச ்சாரந்்துள்ளது.

இந்த நம்ப ிகை்க SGS ஊழியரக்ள ின் பல தைலமுைறய ினர ின் ஒட்டுெமாதத் முயற்சிகள ின் வாய ிலாகப் 
ெபறப்பட்டுள்ளது. இந்த ேநரை்ம வ ிதிதெ்தாகுப்ைப பயனுள்ள முைறய ில் நைடமுைறப்படுத்துவதன் வாய ிலாக SGS 
இந்த நம்ப ிகை்கையப் பராமர ிப்பதில் கவனம் ெசலுத்துகிறது.

வ ிதித்்தொகுப்ப ின் பயன்பொடு

இந்த வ ிதிதெ்தாகுப்பு SGS மற்றும் அதன் இைண ந ிறுவனங்கள ின் அைனத்துப் ஊழியரக்ள், அதிகார ிகள் மற்றும் இயகக்ுநரக்ளுகக்ும் 
ெபாருந்துகிறது. SGS ஊழியரக்ளுகக்ு குறிப்பாக ெதாடரப்ுைடயதாக அல்லாத வ ிதிதெ்தாகுப்ப ின் அைனத்து அம்சங்களும், 
ஒப்பந்ததாரரக்ள், ஆேலாசகரக்ள், ெதாழில் சுதந்திரமுள்ேளார,் கூட்டு வண ிகப் பங்காளரக்ள், முகவரக்ள், துைண ஒப்பந்ததாரரக்ள் 
மற்றும் SGS சாரப்ாகச ்ெசயல்படுகின்றவரக்ள் அல்லது ப ிரதிந ிதியாகச ்ெசயலாற்றுபவரக்ள் ஆகிேயாரால் கட்டாயமாகக ்
கைடப்ப ிடிக்கப்பட ேவண்டும்.

வ ிதித்்தொகுப்மபப் புர ிந்து்கொள்ளுதல்

வ ிதிதெ்தாகுப்ைபப் படித்துப்பாரத்்துப் புர ிந்துெகாள்வதும் அதன் ெகாள்ைககைளக ்கைடப்ப ிடிப்பதற்கு 
உறுதிேயற்பதும் ஒவ்ெவாரு SGS ஊழியர ின் தன ிப்பட்ட ெபாறுப்பாகும். 

ஊழியரக்ள் குறிப்ப ிட்ட கால இைடெவள ிகள ில் நைடெபறும் SGS ேநரை்மப் பய ிற்சிய ில் பங்ேகற்க ேவண்டும். ஒரு ேமலாண்ைமப் 
ெபாறுப்ப ில் இருகக்ும் ஊழியரக்ள் அவரக்ளுகக்ு அறிகை்கயள ிகக்ும் மற்ற அைனத்து ஊழியரக்ளும் முைறயாகப் பய ிற்சியள ிக்கப்ப
ட்டிருப்பைதயும், வ ிதிதெ்தாகுப்ைப முழுைமயாகப் புர ிந்துெகாண்டு அதற்கு இணங்கி நடக்க முடிவைதயும் உறுதிெசய்ய ேவண்டும்.

வழிகொட்டமலக் நகொருதல்

ேநரை்மப் ப ிரசச்ைனகள் மற்றும் ெதாழில் ெநறிமுைறகள் எழுப்பப்பட்டு ெவள ிப்பைடயாக வ ிவாதிக்கப்படுகின்ற ஒரு 
கலாசச்ாரதை்த ஏற்படுத்துவதற்கு SGS உறுதியள ித்துள்ளது. வ ிதிதெ்தாகுப்ைப ஊழியரக்ள் புர ிந்துெகாள்ள உதவுவதற்கும், 
ஒரு நன்ெனறி சாரந்்த தரம்சங்கடமான ந ிைலைய எதிரெ்காள்ளும்ேபாது சர ியான முடிெவடுக்க அவரக்ளுகக்ு உதவுவதற்கும் 
வழிகாட்டுதலும் ஆதரவும் கிைடகக்ிறது.

நநரம்மயொன புகொரக்ளுக்கு பழிவொங்கும் நடவடிக்மக இல்மல

ஏேதனும் ப ிரசச்ைனகைளப் பற்றி அல்லது வ ிதிதெ்தாகுப்பு மீறப்படுகின்றது என்ற சந்ேதகம் பற்றி ெவள ிப்பைடயாகப் ேபசுமாறும் 
புகாரள ிகக்ுமாறும் ஊழியரக்ள் ஊகக்ுவ ிக்கப்படுகிறாரக்ள். ஆேலாசைன ேகார ியதற்காகேவா அல்லது ஒரு நடதை்த வ ிதி மீறல் 
பற்றித ்ெதர ிவ ிப்பதற்காகேவா யாரும் எந்த வ ிதமான பழிவாங்கும் நடவடிகை்ககளுகே்கா அல்லது பாதக வ ிைளவுகளுகே்கா 
ஆளாகவ ில்ைல என்பைத SGS உறுதிெசய்ய ேவண்டும். 

ேநரை்மயான முைறய ில் வ ிதிமீறல் பற்றி புகாரள ிதத் ஒரு ஊழியருகக்ு எதிராக பழிவாங்கும் நடவடிகை்கய ில் ஈடுபட்டால் ஒழுங்கு 
நடவடிகை்க எடுக்கப்படும்.

நநரம்மக் கலொசச்ொரம்
SGS ேநரை்மக ்ெகாள்ைககள்

• நம்ப ிகை்க: இது நமது ஒேரெயாரு மதிப்புமிக்க ெசாதத்ாகும், நமது ப ிராண்டு மற்றும் நற்ெபயர ின் அடிதத்ளம் ஆகும். 
வாடிகை்கயாளரக்ள் நமது ேநரை்மையப் ெபர ிதும் நம்ப ிய ிருகக்ிறாரக்ள், இந்த நம்ப ிகை்கைய நாம் ஒவ்ெவாரு நாளும் ேபண ிப் 
பாதுகாக்க ேவண்டும். கனப்ெபாழுதில் இதற்கு இடரப்்பாடு ஏற்படலாம்.

• உண்ைமயும் ெவள ிப்பைடதத்ன்ைமயும்: நாம் ெசய்கின்ற ஒவ்ெவாரு ெசயலிலும், நாம் நமகக்ும், நமது வாடிகை்கயாளரக்ளுகக்ும், 
நம்முடன் பண ிபுர ிவரக்ளுகக்ும் உண்ைமயானவராக நடந்துெகாள்ள ேவண்டும். ெபாய், ஏமாற்றுேவைல அல்லது 
ேநரை்மய ின்ைம ஆகியவற்ைற எந்தச ்சூழ்ந ிைலய ிலும் ந ியாயப்படுதத் முடியாது.

• ெபாறுப்புைடைம: நமது ெசயல்பாடுகள் மற்றும் புறக்கண ிப்புகள் ஒவ்ெவான்றுகக்ும் நாம் அதற்குர ிய வ ிைளவுகைள
அனுபவ ிதத்ாக ேவண்டும். நமது ெதர ிவுகள ின் வ ிைளவுகைள நாம் ஏற்றுகெ்காள்கிேறாம், நமது ெசயல்களுக்காக மற்றவரக்ைளக ்
குற்றம் ெசால்வதில்ைல.

• ேகாட்பாடுகள்: நீதிெநறி தவறாமலும், ந ியாயமாகவும் நடந்துெகாள்வதிலும், மற்றவரக்ளுகக்ு மர ியாைதயள ிப்பதிலும் நாம் 
நம்ப ிகை்க ெகாண்டுள்ேளாம். நமது முடிவுகள் தன்ன ிசை்சயான ெதர ிவுகள் அல்லது தன ிப்பட்ட முன்னுர ிைமகளால்
எடுக்கப்படுவதில்ைல, மாறாக அைவ ெகாள்ைககள் மற்றும் சிறந்த நடதை்தத ்தரங்கைளப் ப ின்பற்றி எடுக்கப்படுகின்றன.
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சர ியான ேகள்வ ிகைள உங்கைள நீங்கேள ேகட்டுகெ்காள்ளுங்கள் 

• குறிப்ப ிட்ட நடவடிகை்க சட்டவ ிேராதமானதாகேவா அல்லது நன்ெனறி சாராததாகேவா இருக்கலாம் என நான் 
சந்ேதகிகக்ிேறனா?

• இந்த முடிவு ஒரு ெசய்திதத்ாள ில் ெதர ிவ ிக்கப்பட்டாேலா, அல்லது நான் இைதப் பற்றி எனது குடும்பதத்ினரக்ள ிடமும்
நண்பரக்ள ிடமும் ேபசினாேலா இது எப்படி ேதான்றும்?

• இந்த உதே்தசிக்கப்பட்ட நடவடிகை்க ெபாய் ெசால்லுவது அல்லது உண்ைமய ில்லாமல் நடந்துெகாள்வைத உள்ளடகக்ுகிறதா?
• உதே்தசிக்கப்பட்ட நடவடிகை்க தன ிப்பட்ட பாதுகாப்புகக்ு அல்லது மற்றவரக்ள ின் உடல்நலத்துகக்ு ஊறு வ ிைளவ ிப்பதாக 

இருகக்ுமா?
• உதே்தசிக்கப்பட்ட நடவடிகை்க SGS அல்லது அதன் நற்ெபயருகக்ு ேசதம் ஏற்படுத்துவதாக இருகக்ுமா?
• பர ிவரத்த்ைன ஒரு முைறயான வண ிக ேநாக்கதை்தக ்ெகாண்டிருகக்ிறதா?

உதே்தசிக்கப்பட்ட நடவடிகை்க இந்தச ்ேசாதைனகள ில் ஏதாவது ஒன்றில் ேதால்வ ியுற்றால், நீங்கள் ஆேலாசைன ேகட்டுப்ெபற்று 
உங்களுைடய முடிைவ மறுபர ிசீலைன ெசய்யேவண்டும்.

வ ிதிமீறல்கள் சகித்துக்்கொள்ளப்பட மொட்டொது

எந்த ஒரு வ ிதிமீறலும், அது எவ்வளவு சிறியதாக இருந்தாலும், SGS –ன் நற்ெபயருகக்ும் ப ிராண்டுகக்ும் தீங்கு ஏற்படுதத்க்கூடும் 
என்பதால் அது சகித்துகெ்காள்ளப்படுவதில்ைல. வ ிதிமீறலில் ஈடுபட்டால், ேவைல நீக்கம் மற்றும் கடுைமயான வ ிதிமீறல்களுகக்ு 
குற்றவ ியல் வழகக்ு ேபான்றைவ உள்ள ிட்ட ஒழுங்கு நடவடிகை்ககள் எடுக்கப்படும்.

வழிகொட்டல் நகொருதல் அல்லது ஒரு ப ிரசச்மனமயத்
்தர ிவ ித்தல்
குறிப்ப ிட்ட சூழ்ந ிைலகள ில் வ ிதிதெ்தாகுப்ப ின் ெபாருள் அல்லது அதன் பயன்பாடு பற்றிய சந்ேதகம் எழும்ேபாது, ஊழியரக்ள் 
இைதப் பற்றி அவரக்ளுைடய ேமற்பாரை்வயாளர ்அல்லது ேமலாளர,் மன ித வளங்கள் துைற அல்லது SGS சட்டத ்துைறயுடன் 
வ ிவாதிக்க ேவண்டும். SGS சட்டப் ப ிர ிவ ின் ெதாடரப்ு வ ிவரங்கைள இன்ட்ராெநட்டில் நாம் காணலாம். இந்த வ ிதிதெ்தாகுப்பு 
ெதாடரப்ான எந்த வ ிஷயங்கள் குறித்தும் ஊழியரக்ள் அகத ்தண ிகை்கயாளரக்ளுடன் வ ிவாதிக்கலாம்.

ஒரு ஊழியர ்ஒரு ப ிரசச்ைனைய தன்னுைடய வர ிைச ேமலாளர ிடம் ெதர ிவ ிக்க முடியவ ில்ைல என்றாேலா அல்லது அது 
ெபாருதத்மானதாக இல்லாவ ிட்டாேலா, எப்ெபாழுதும் SGS தைலைம இணக்க அதிகார ிையத ்ெதாடரப்ுெகாள்ள ேவண்டும். 
ஊழியரக்ளுகக்ு வ ிதிமீறல் பற்றித ்ெதர ியவந்தாேலா அல்லது வ ிதிமீறல் ஏற்படக்கூடும் எனச ்சந்ேதகிதத்ாேலா அைதப் பற்றி 
அவரக்ள் SGS தைலைம இணக்க அதிகார ிய ிடம் தகவல் ெதர ிவ ிக்க ேவண்டும் எனக ்ேகட்டுகெ்காள்ளப்படுகிறாரக்ள்.

நடதை்த வ ிதிதெ்தாகுப்பு ெதாடரப்ான வ ிஷயங்களுக்காக தற்ேபாைதய மற்றும் முன்னாள் SGS ஊழியரக்ள், வாடிகை்கயாளரக்ள் 
அல்லது சப்ைளயரக்ள், அல்லது மூன்றாம் தரப்பு ஆகிேயார ்SGS தைலைம இணக்க அதிகார ிைய ப ின்வரும் வழிகள ில் ஏதாவது 
ஒன்றின் மூலமாகத ்ெதாடரப்ுெகாள்ளலாம்:

• அஞ்சல் மூலம்: SGS SA / தைலைம இணக்க அதிகார ிய ின் கவனத்துகக்ு / 1 place des Alpes, P.O. Box 2152, CH – 1211 Geneva 1
• integrityhelpline.sgs.com

• ெதாைலேபசி அல்லது ெதாைலநகல்:  
ெதாைலேபசி +41 (0)22 739 91 00  
ெதாைலநகல் +41 (0)22 739 98 81 (ெெனீவாவ ில் கைடப்ப ிடிக்கப்படும் ேவைல ேநரதத்ின்ேபாது அைழப்புகக்ு
பதிலள ிக்கப்படும்)

• SGS ேநரை்ம உதவ ித ்ெதாைலேபசி எண்: +1 800 461-9330 (கட்டணமில்லாத ்ெதாைலேபசி எண் / ெதாைலேபசி எல்லா 
நாட்கள ிலும், 24 மண ிேநரமும் ெசயல்பாட்டில் இருகக்ும்)

SGS ேநரை்ம உதவ ிதெ்தாைலேபசி எண் இணக்கம் மற்றும் நன்ெனறி ெதாடரப்ான ப ிரசச்ைனகைளக ்ைகயாளுவதில் 
ந ிபுணத்துவம் ெபற்றுள்ள சுயாதீன ேசைவ வழங்குநரக்ளால் இயக்கப்படுகின்றது. ெபரும்பாலான ந ிகழ்வுகள ில், SGS ேநரை்ம
உதவ ிதெ்தாைலேபசி எண்ைண அைழகக்ின்ற நபர ்ஒரு ஆபேரட்டர ிடம் ேபசி அவரக்ளுைடய ெமாழிய ில் ப ின்னூட்டதை்தப் 
ெபற முடியும். ேநரை்ம உதவ ிதெ்தாைலேபசி எண்ணுகக்ு அைழக்கப்படும் ெதாடரப்ுகள் இரகசியமாக ைவத்துகெ்காள்ளப்படும். 
ேதைவப்படும்ேபாது, தகவல் ெகாடுப்பவர ின் ெபயைரத ்ெதர ிவ ிக்காமல் அைதப் பாதுகாகக்ின்ற SGS தைலைம இணக்க 
அதிகார ிகக்ுத ்ெதர ிவ ிக்கப்படுகின்றன. 

ேநரை்ம வ ிதிதெ்தாகுப்பு ெதாடரப்ாக SGS தைலைம இணக்க அதிகார ி, மன ிதவள ேமலாளர,் அகத ்தண ிகை்கயாளர ்அல்லது SGS 
ந ிறுவன வழக்கறிஞர ்ஆகிேயார ்ெதாடரப்ுெகாள்ளப்படும்ேபாது, வழங்கப்படும் தகவல் இரகசியமாக ைவத்துகெ்காள்ளப்படும் 
மற்றும் எழுப்பப்படுகின்ற ப ிரசச்ைனகக்ு பதிலள ிப்பதற்கு அல்லது அதற்குத ்தீரவ்ு காண்பதற்கு மட்டுேம பயன்படுதத்ப்படுகிறது. 
தகவல் ெதர ிவ ிகக்ும் நபரக்ள் அவரக்ளுைடய ெபயைரயும் ெதாடரப்ு வ ிவரங்கைளயும் ெதர ிவ ிகக்ுமாறு ஊகக்ுவ ிக்கப்படுகிறாரக்ள், 
ஆனால் அவரக்ள் தங்களுைடய அைடயாளதை்த இரகசியமாக ைவத்துகெ்காள்வதற்கும் ேதரந்்ெதடுக்கலாம். இந்த ந ிகழ்வ ில், 
அைழப்பவர ்தன்னுைடய அைடயாளதை்த பகிரங்கப்படுதத்ாமல் ப ின்னூட்டதை்தப் ெபற அனுமதிகக்ும் வ ிதமாக ெபாருதத்மான 
தகவல்ெதாடரப்ு வழிகள் வடிவைமக்கப்படலாம்.

SGS தைலைம இணக்க அதிகார ிய ின் கவனத்துகக்ுக ்ெகாண்டுவரப்படுகின்ற ேநரை்ம வ ிதிமீறல்கள் குறிதத் சந்ேதகங்கள் 
பற்றி ந ியாயமாக வ ிசாரைண நடதத்ப்படுகின்றது. ெபாருதத்மான ேபாது, வ ிசாரைணய ின் முடிவு குறிதத் ப ின்னூட்டம் புகார ்
ெதர ிவ ிகக்ின்ற அல்லது தகவல் ெதர ிவ ிகக்ின்ற நபருகக்ுத ்ெதர ிவ ிக்கப்படுகிறது.

https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/7d61f621-20ce-e811-80e6-000d3ab6ebad
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நசமவகள ின் நநரம்ம
அைனத்து ேசைவகளும் ஒப்புகெ்காள்ளப்பட்ட தரங்கள், முைறகள் மற்றும் ெகாள்ைககளுகக்ிணங்க ெதாழில்ரீதியாகவும் 
ேநரை்மயாகவும் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்டும். 

SGS தனது தீரப்்ப ின் சுயாதீனதத்ன்ைமையப் பராமர ிகக்ிறது மற்றும் அது கண்டுப ிடிதத் தகவல்கைளத ்திர ித்துக ்கூறுவதற்காக 
அல்லது அதன் ஆய்வுகள், சான்றள ிப்புகள், தண ிகை்ககள் அல்லது ேசாதைனகள் ஆகியவற்றின் முடிவுகைள மாற்றுவதற்காக 
அழுதத்ம் ெகாடுப்பேதா அல்லது தூண்டுவேதா இல்ைல. கண்டுப ிடிதத் தகவல்கள் அைனத்தும் ேபாதுமான அளவுகக்ு
ஆவணப்படுதத்ப்பட ேவண்டும் மற்றும் உண்ைமயற்ற அல்லது தவறான வழிய ிலான அறிகை்ககள் அல்லது சான்றிதழ்கள் எதுவும் 
வழங்கப்படக ்கூடாது.

கண்டுப ிடிப்புகள் மற்றும் முடிவுகள் அைனத்தும் துல்லியமாக ஆவணப்படுதத்ப்பட ேவண்டும் மற்றும் அைவ தவறான 
முைறய ில் மாற்றப்படக ்கூடாது. SGS ஆல் ெவள ிய ிடப்படுகின்ற கண்டுப ிடிப்புகளும் கருத்துக்களும் சம்பந்தப்பட்ட SGS குழுமக ்
ெகாள்ைககளுகக்ிணங்க பராமர ிக்கப்படுகின்ற உண்ைமயான மற்றும் துல்லியமான பண ிக ்ேகாப்புகள் மற்றும் ெசயல்பாட்டு 
அறிகை்ககள் மூலம் ஆதர ிக்கப்படுகின்றன.

ந ிதிப் பதிநவடுகள ின் நநரம்ம
ந ிதிப் பதிேவடுகள ில் பதிவு ெசய்யப்படுகின்ற தகவல்கள் உண்ைமயானதாகவும், ந ியாயமானதாகவும், உர ிய ேநரதத்ில் பதிவு 
ெசய்யப்பட்டைவயாகவும், துல்லியமானதாகவும் இருக்க ேவண்டும். எல்லாப் பர ிவரத்த்ைனகளும் முைறயாகவும் துல்லியமாகவும் 
பதிவு ெசய்யப்பட ேவண்டும். மற்றும், புதத்கப் பதிேவடுகள் நம்பகமான தரப்பால் வழங்கப்பட்ட முைறயான ஆவணதத்ால் 
ஆதர ிக்கப்பட ேவண்டும். 

எல்லாப் பதிேவடுகளும் ெபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள் மற்றும் SGS குழுமக ்ெகாள்ைககளுகக்ு இணங்க பாதுகாக்கப்பட ேவண்டும்.

கருத்து முரண்பொடுகள்
கருத்து முரண்பொடுகள்: ்பொதுவொக

கருத்து முரண்பாடுகள், அல்லது கருத்து முரண்பாடுகள் ஏற்படுவதற்குச ்சாதத்ியமான சூழ்ந ிைல தவ ிரக்்கப்பட ேவண்டும். 
தங்களுைடய தன ிப்பட்ட நலன்கள் அல்லது தங்களது ெநருங்கிய உறவ ினரக்ள ின் அல்லது ெநருங்கிய நண்பரக்ள ின் தன ிப்பட்ட 
நலன்கள் SGS இன் நலன்களுடன் முரண்படுவதற்குச ்சாதத்ியமிருக்கலாம் என்பது ெதர ியவந்தவுடன், SGS ஊழியரக்ள் 
அைதப் பற்றி தங்களுைடய வர ிைச ேமலாளருகக்ு (அல்லது SGS தைலைம இணக்க அதிகார ிகக்ு) ெதர ிவ ிக்க ேவண்டுெமன 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.

ஒரு ஊழியர ின் தன ிப்பட்ட இலாபத்துக்கான வாய்ப்பு அவரது மதிப்ப டீு, பாரபட்சமின்ைம, சுதந்திரம் அல்லது SGS கக்ு உள்ள 
வ ிசுவாசம் ஆகியவற்றுடன் குறுகக்ிடும்ேபாது ஒரு கருத்து முரண்பாடு ஏற்படுகின்றது.

ஒரு SGS ஊழியர ின் ெநருங்கிய உறவ ினரக்ள் அல்லது ெநருங்கிய நண்பரக்ள் SGS உடன் முரண்படுகின்ற ஒரு ெசயல்பாட்ைடேயா 
அல்லது ஒரு கருதை்தேயா ெகாண்டிருகக்ும்ேபாதும் இது ெபாருந்துகின்றது.

கருத்து முரண்பாடு பல வழிகள ில் ஏற்படக்கூடும். சந்ேதகம் இருந்தால், ஊழியரக்ள் வழிகாட்டுதல் ேகார ேவண்டும்.

அதத்ைகய சாதத்ியமுள்ள கருத்து முரண்பாடுகள் எல்லாவற்ைறயும் ஊழியரக்ள் உடனடியாக தங்களுைடய ேமலாளர ிடம் 
ெதர ிவ ித்து, சாதத்ியமுள்ள கருத்து முரண்பாட்டினால் பாதிக்கப்பட்டிருகக்ின்ற காலம் வைர முடிெவடுகக்ும் ெசயல்முைறய ிலிருந்து 
அவரக்ள் வ ிலகிய ிருக்க ேவண்டும்.

்நருங்கிய உறவ ினரக்ள்: வமரயமற

ஒரு ஊழியர ின் ெநருங்கிய உறவ ினரக்ள ில் இவரக்ள் உள்ளடங்குவாரக்ள்: கணவர/்மைனவ ி அல்லது வாழ்கை்கத ்துைணவர;் 
குழந்ைதகள், ேபரகக்ுழந்ைதகள்; ெபற்ேறாரக்ள் மற்றும் தாதத்ா-பாட்டிகள், உடன்ப ிறந்தவரக்ள்; வாழ்கை்கத ்துைணவர ின் 
உடன்ப ிறந்தவரக்ள்; மருமகன் மற்றும் மருமகள்; மற்றும் ஊழியருடன் வசிகக்ின்ற நபரக்ள். ெபாருதத்மானேபாது, SGS 
இைணந ிறுவனங்கள் உள்ளூர ்பழக்கவழக்கங்கைளக ்கணகக்ில் எடுத்துகெ்காண்டு மற்ற உறவ ினரக்ைள இந்தப் பட்டியலில் ேசரத்்து 
இந்தப் பட்டியைல நீட்டித்து ஒரு உள்ளூர ்ெகாள்ைகைய ெவள ிய ிடலாம்.

முன் அனுமதி நதமவப்படுகிறது

SGS ஊழியரக்ள் எதிரெ்காள்கின்ற சில ெசயல்திறமிக்க கருத்து முரண்பாடுகைள SGS ஆல் வழங்கப்படுகின்ற முன் அனுமதி மற்றும் 
ெபாருதத்மான தைடநீக்கம் மூலம் தீரக்்க முடியும். 

இவற்றில் உள்ளடங்குவன:

SGS க்கு ்வள ிநய இயக்குநரகம்

SGS கக்ு ெவள ிேய உள்ள ஒரு ந ிறுவனதத்ின் இயகக்ுநரக்ள் வார ியதத்ில் பண ிபுர ிதல், ஒரு ெதாழில்முைற அல்லது வரத்த்க 
சங்கதத்ின் வார ியதத்ில் பண ிபுர ிதல் அல்லது உள்ளூர ்அல்லது ேதசிய அளவ ில் ஒரு அரசியல் ந ியமனதை்த அனுமான ிதத்ல் 
ஆகியவற்றுகக்ு SGS முதன்ைம இணக்க அதிகார ிய ின் முன் அனுமதி ேதைவப்படுகிறது (ெசயல்பாடுகள் குழுவ ின் 
உறுப்ப ினரக்ளுகக்ு ெதாழில் நடதை்தக ்குழுவ ின் முன் அனுமதி ேதைவப்படுகிறது).
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SGS க்கு ்வள ிநய பண ிபுர ிதல்

SGS கக்ு ெவள ிேய ஒரு இரண்டாவது ேவைல அல்லது பண ிவாய்ப்ைப ஏற்பதற்கு இைணந ிறுவனதத்ின் ந ிரவ்ாக இயகக்ுநர ்
மற்றும் மண்டல மன ிதவள ேமலாளர ின் எழுத்துப்பூரவ் முன் அனுமதி ேதைவ. இருப்ப ினும், ப ின்வரும் சூழ்ந ிைலகள் 
அனுமதிக்கப்படுவதில்ைல: (i) ஊழியர ்SGS ந ிறுவனதத்ில் பண ிபுர ியும் காலதத்ின்ேபாது ேமற்ெகாள்ளும் ேசைவகளுக்காக SGS 
இன் வாடிகை்கயாளரக்ளுக்காகப் பண ிபுர ிதல்; (ii) SGS இன் ேபாட்டி ந ிறுவனத்துக்காகப் பண ிபுர ிதல்; அல்லது (iii) SGS கக்ு 
ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகைள வழங்குகின்ற ந ிறுவனத்துக்காகப் பண ிபுர ிதல்.

்நருங்கிய உறவ ினரக்மளப் பண ியமரத்்துதல்

தற்ேபாது SGS இல் பண ிபுர ிகின்ற ஒரு ஊழியர ின் ெநருங்கிய உறவ ினர ்ஒருவைரப் பண ியமரத்்துவதற்கு இைணந ிறுவனதத்ின் 
ந ிரவ்ாக இயகக்ுநர ்மற்றும் மண்டல மன ிதவள ேமலாளர ின் எழுத்துப்பூரவ் முன் அனுமதி ேதைவ. அேதாடு, ெசயல்பாட்டுக ்
குழு உறுப்ப ினரக்ள ின் ெநருங்கிய உறவ ினரக்ள், அல்லது ஒரு SGS இைணந ிறுவனம் மற்றும் அவரக்ளது ேநரடி அறிகை்ககள ின் 
வாய ிலாகப் பண ியமரத்்துவதற்கு SGS தைலைம இணக்க அதிகார ிய ின் எழுத்துப்பூரவ் முன் அனுமதி ேதைவப்படுகிறது.

எந்தச ்சூழ்ந ிைலய ிலும், ஒரு ெநருங்கிய உறவ ினைரப் பண ியமரத்்துவதற்ேகா, ேமற்பாரை்வ ெசய்வதற்ேகா அல்லது 
பண ிந ியமனத்துக்கான வ ிதிமுைறகள் மற்றும் ந ிபந்தைனகள ில் ெசல்வாகக்ுச ்ெசலுத்துவதற்ேகா ஒரு SGS ஊழியர ்
அனுமதிக்கப்படுவதில்ைல.

அனுமதிக்கப்படுவதில்மல

சில கருத்து முரண்பாட்டுச ்சூழ்ந ிைலகள் SGS ஊழியரக்ள ிடம் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் உள்ளடங்குவன:

சுய-வாண ிகம்

• SGS இன் தற்ேபாைதய வாடிகை்கயாளர ்அல்லது வருங்கால வாடிகை்கயாளருகக்ு ஏதாவது ஒரு வடிவதத்ில் ெதாழில்முைற
அல்லது ஆேலாசைனச ்ேசைவகைள தன ிப்பட்ட முைறய ில் வழங்குவது அல்லது அதில் பங்ேகற்பது.

• SGS உடன் ேபாட்டிய ிடுவது அல்லது SGS இன் ேபாட்டி ந ிறுவனத்துக்காகப் பண ிபுர ிவது.
• SGS கக்ுள் ஒரு பதவ ிையத ்தவறாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அல்லது SGS தகவல்கைள அணுகுவதன் மூலம் தன ிப்பட்ட

இலாபம் ெபறுவது, அல்லது ெநருங்கிய உறவ ினர ்ஒருவருகக்ு தன ிப்பட்ட இலாபதை்தப் ெபற்றுதத்ருவது.

சப்ைளயரக்ள், ேபாட்டியாளரக்ள் மற்றும் வாடிகை்கயாளரக்ள ில் தன ிப்பட்ட முதலீடுகள்

• ஊழியேரா அல்லது அவருைடய ெநருங்கிய உறவ ினேரா ேநரடியாகேவா அல்லது மைறமுகமாகேவா கண ிசமான பங்கு 
அல்லது இதர ந ிதிப் பலன்கைளப் ெபற்றுள்ள SGS இன் சப்ைளயர ்அல்லது துைண ஒப்பந்ததாரரக்ள ின் ேசைவகள ில் ெதர ிந்ேத 
ஈடுபடுவது ப ின்வருவனவற்ைறத ்தவ ிர மற்ற சூழ்ந ிைலகள ில் அனுமதிக்கப்படுவதில்ைல: (i) சாதத்ியமுள்ள முரண்பாடு 
குறித்து ஊழியர ின் வர ிைச ேமலாளர ிடம் ெவள ிப்பைடயாகத ்ெதர ிவ ிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் (ii) முரண்பாட்டினால் 
பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஊழியர ்ெகாள்முதல் ெசயல்முைறய ில் பங்ேகற்பதில்ைல.

• பகிரங்கமாக வரத்த்கம் ெசய்யப்படும் பங்குச ்சந்ைதய ின் மூலம் பங்குகள் வாங்கப்படாவ ிட்டால், ஒரு சப்ைளயர ிடம், துைண
ஒப்பந்ததாரர ிடம், ேபாட்டியாளர ிடம் அல்லது SGS இன் வாடிகை்கயாளர ிடம் தன ிப்பட்ட முைறய ில் முதலீடு ெசய்வது 
அனுமதிக்கப்படுவதில்ைல.

ந ிறுவனத்தின் ்சொத்துக்கள் மற்றும் வளங்கமளப்
பயன்படுத்துதல்
ந ிறுவனத்தின் ்சொத்துக்கமளயும் ந ிதிகமளயும் பொதுகொக்கவும்

SGS ஊழியரக்ள் தங்களது கட்டிப்பாட்டின் கீழ் உள்ள ந ிறுவனச ்ெசாத்துக்கைளயும் ந ிதிகைளயும் உர ிய முைறய ில் பாதுகாகக்ின்ற 
மற்றும் பயன்படுத்துகின்ற கடைமையக ்ெகாண்டுள்ளனர.் SGS ெசாத்துக்கைள அல்லது வளங்கைள எந்த வைகயான தன ிப்பட்ட 
நலனுக்காகப் பயன்படுத்துவதற்கு அல்லது ஒரு ெவள ித ்தரப்புக்காக ேவைல ெசய்வதற்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்ைல.

தகவல் ்தொழில்நுட்ப வளங்கமளப் பயன்படுத்துதல்

ந ிறுவனதத்ின் கண ின ிகள், ெநட்ெவாரக் ்அைமப்புகள் மற்றும் மின்னணு தகவல்ெதாடரப்ுக ்கருவ ிகள் ஆகியைவ 
SGS ெகாள்ைககளுகக்ிணங்க ெதாழில் ேநாக்கங்களுக்காக மட்டுேம பயன்படுதத்ப்பட ேவண்டும். துஷ்ப ிரேயாகம் 
ெசய்யப்படுவதாக சந்ேதகம் எழும் பட்சதத்ில் மின்னஞ்சல், இைணயதளம் அல்லது இதர மின்னணு தகவல்ெதாடரப்ு முைறகள் 
SGS ஆல் கண்காண ிக்கப்படலாம் மற்றும் தண ிகை்க ெசய்யப்படலாம் (சம்பந்தப்பட்ட தன ியுர ிைமச ்சட்டங்கள ின் கீழ் 
அனுமதிக்கப்படும்ேபாது).
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்கொள்முதல்

சப்ைளயரக்ள ிடமிருந்து ெபாருட்கள் மற்றும் ேசைவகைளக ்ெகாள்முதல் ெசய்கின்ற அல்லது துைண ஒப்பந்ததாரரக்ைளத ்
ேதரந்்ெதடுகக்ின்ற ெபாறுப்ப ிலுள்ள SGS ஊழியரக்ள் சப்ைளயர ின் தரம் மற்றும் நற்ெபயர ்ஆகியவற்ைறக ்கவனதத்ில் ெகாண்டு, 
அதத்ைகய ேசைவகளுகக்ு மிகச ்சிறந்த ஒட்டுெமாதத் மதிப்ைபப் ெபற ேவண்டும் என்ற தன ிப்பட்ட ேநாக்கத்துடன் அைதச ்ெசய்ய 
ேவண்டும். ெபாருதத்மான ேபாது, ஒரு சப்ைளயைரேயா அல்லது துைண-ஒப்பந்ததாரைரேயா ேதரந்்ெதடுப்பதற்கு முன்னர ்
ேபாட்டிச ்சலுைககள் ேகாரப்பட ேவண்டும். SGS ந ிறுவனம் தன ிப்பட்ட முன்னுர ிைமகள ின் அடிப்பைடய ில் சப்ைளயரக்ளுகக்ு 
ஒப்பந்தங்கைள வழங்குவதில்ைல. SGS கக்ு ேசைவகைள வழங்குவதாகத ்ெதர ிவ ித்து ஒரு சப்ைளயர ிடமிருந்து அல்லது 
ஒரு நபர ிடமிருந்து தன ிப்பட்ட நன்ைமகைள எந்த வடிவதத்ிலும் வண ிக உபசாரதெ்தாைக ெபறுவது கண்டிப்பாகத ்தைட 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

லஞ்சம் மற்றும் ஊழல்
லஞ்சம் மற்றும் ஊழல்

SGS தான் ெசயல்படுகின்ற எந்த நாடுகள ிலும், எந்த வடிவதத்ிலும் லஞ்சம் அல்லது ஊழலில் ஈடுபடுவதில்ைல. ஊழியரக்ள், அல்லது 
SGS-இன் சாரப்ாகச ்ெசயல்படுகின்ற மற்றவரக்ள், ேநரடியாகேவா அல்லது மைறமுகமாகேவா அரசாங்க அதிகார ிகளுகக்ு பணேமா 
அல்லது சலுைகேயா ெகாடுக்கக்கூடாது, அல்லது அவரக்ளுைடய முடிவ ில் ஆதிக்கம் ெசலுத்தும் ேநாக்கத்துடேனா அல்லது SGS கக்ு 
முைறயற்ற நன்ைமையப் ெபற்றுத ்தருவதற்கு அவரக்ைள ஊகக்ுவ ிகக்ும் ேநாக்கத்துடேனா, அன்பள ிப்பு அல்லது உபசாரம் எைதயும் 
அவரக்ளுகக்ு வழங்கக்கூடாது. இது தன ியார ்ந ிறுவனங்கள ின் அதிகார ிகள் மற்றும் ஊழியரக்ளுகக்ு சம அளவ ில் ெபாருந்துகிறது.

லஞ்சம் ெகாடுகக்ுமாறு ஒரு SGS ஊழியர ிடம் ேகட்கப்பட்டால் அவர ்அந்த வ ிஷயதை்த உடனடியாக தனது வர ிைச ேமலாளர ்
மற்றும் / அல்லது SGS தைலைம இணக்க அதிகார ிய ிடம் ெதர ிவ ிக்க ேவண்டும்.

வண ிகத்துக்கொக பணம் எதுவும் ்கொடுக்கக்கூடொது

SGS கக்ு வண ிகதை்தப் ெபறும் ேநாக்கத்துக்காக எந்த வடிவதத்ிலும் தவறான ஊக்கதெ்தாைக எைதயும் SGS வழங்குவதில்ைல.

இமடத்தரகரக்ள் மற்றும் ஆநலொசகரக்ள்

லஞ்சம் வழங்குவதற்ேகா, சட்டவ ிேராதமான கமிஷன் அல்லது தனது சாரப்ாக உபகாரப் பணம் வழங்குவதற்ேகா மூன்றாம் தரப்புச ்
ேசைவகைள SGS ஈடுபடுத்துவதில்ைல.

இைடதத்ரகரக்ள், முகவரக்ள், ஆேலாசகரக்ள், கூட்டாள ிகள், கூட்டுமுயற்சிக ்கூட்டாளரக்ள் அல்லது ஒப்பந்ததாரரக்ள் ஆகிேயார ்
லஞ்சம் அல்லது ேவறு ஏதாவது சட்டவ ிேராத நடவடிகை்ககள ில் ஈடுபடக்கூடும் என்ற சந்ேதகம் ஏற்படுகின்ற ந ிகழ்வுகள ில் 
அதத்ைகய கூட்டாளரக்ள ின் ேசைவகைள SGS பயன்படுத்துவதில்ைல. இைடதத்ரகரக்ளுகக்ு வழங்கப்படுகின்ற சம்பளம் அவரக்ள் 
வழங்குகின்ற ேசைவகக்ுப் ெபாருதத்மானதாக இருகக்ின்றதா என்பைதயும் அவரக்ளுைடய தகுதிையயும் மதிப்ப ிடுவதற்கு 
முைறயான வ ிடாமுயற்சிச ்ெசயல்முைற ேமற்ெகாள்ளப்படாவ ிட்டால் தவ ிர, இைடதத்ரகரக்ள் அல்லது வ ிற்பைன முகவரக்ள் 
ஈடுபடுதத்ப்பட மாட்டாரக்ள். இைடதத்ரகரக்ைளப் பண ியமரத்்துவதற்கான ேகார ிகை்க SGS ெசயல்பாட்டுக ்குழுவ ின் உறுப்ப ினர ்
ஒருவரால் ஆதர ிக்கப்பட ேவண்டும் மற்றும் SGS ெதாழில் நடதை்தக ்குழுவால் அங்கீகர ிக்கப்பட ேவண்டும். இைடதத்ரகரக்ளுகக்ு
இந்த வ ிதிதெ்தாகுப்ப ின் ஒரு நகல் வழங்கப்பட ேவண்டும், அது ைகெயாப்பமிட்டு ஏற்றுகெ்காள்ளப்பட ேவண்டும். ேமலும் 
அவரக்ள் SGS உடனான தங்களுைடய உறவ ின் அைனத்து அம்சங்கள ிலும் அதன் ெகாள்ைககைளக ்கைடப்ப ிடித்துப் பண ிபுர ிய 
ஒப்புகெ்காள்ள ேவண்டும். ஒரு இைடதத்ரகர ின் பயன்பாட்ைட ந ிரவ்கிகக்ின்ற SGS ஊழியரக்ள் அவரக்ள் வ ிதிதெ்தாகக்ுப்புகக்ு 
இணங்கச ்ெசயல்படுகிறாரக்ளா என்பைத வழக்கமாகக ்கண்காண ிகக்ும் ெபாறுப்புக ்ெகாண்டிருகக்ிறாரக்ள்.

உபசொரக் ்கொடுப்பனவுகள் 

உபசாரக ்ெகாடுப்பனவுகள் என்பைவ ஒரு கீழ்ந ிைல அரசாங்க அதிகார ிய ின் ெசயல்திறைன வ ிைரவுபடுத்துவதற்காக அல்லது 
எள ிதாகக்ுவதற்காக ஒரு முைற ெகாடுக்கப்படுகின்ற ஒரு கண ிசமான ெதாைக ஆகும், அவ்வாறு ெகாடுப்பதற்கு SGS சட்டரீதியான 
உர ிைம ெபற்றுள்ளது. உபசாரக ்ெகாடுப்பனவுகளுகக்ு அதிகார ிகள ிடமிருந்து ெபறப்படுகின்ற ேகார ிகை்ககள் கடுைமயாக 
எதிரக்்கப்பட ேவண்டும், ேமலும் அவ்வாறு மறுப்பது ஊழியரக்ள ின் நலனுகக்ுத ்தீங்கு வ ிைளவ ிகக்ும் சூழ்ந ிைலய ிேலா அல்லது SGS 
வண ிகத்துகக்ு குறிப்ப ிடதத்க்க அபாயம் ஏற்படுதத்க்கூடும் என்ற சூழ்ந ிைலய ிேலா மட்டுேம ெகாடுக்கப்பட ேவண்டும்.

அறிக்மகயள ித்தல் மற்றும் கணக்குப்பதிவு

உபசாரக ்ெகாடுப்பனவு ெசலுதத்ப்படுகின்ற அர ிதான சூழ்ந ிைலகள ில், அதத்ைகய ெகாடுப்பனைவச ்ெசலுத்துகின்ற அல்லது 
அங்கீகர ிகக்ின்ற ஊழியர ்அதத்ைகய ெகாடுப்பனைவ ஏன் தவ ிரக்்க இயலவ ில்ைல என்பதற்கான காரணம், ெசலுதத்ப்பட்ட 
ெதாைக, ேததி மற்றும் பணம் ெபற்றவர ்ஆகிய வ ிவரங்கைள எழுத்துப்பூரவ்மாகத ்ெதர ிவ ிக்க ேவண்டும். 

உபசாரக ்ெகாடுப்பனவுகள் அைவ தண ிகை்க ெசய்யப்படுவதற்கு உதவும் வைகய ில் கணகக்ு ைவக்கப்பட ேவண்டும். உள்ளூர ்
நைடமுைறகள் மற்றும் சட்டதத்ின் அடிப்பைடய ில், SGS இைண ந ிறுவனங்கள் மிக வ ிர ிவான கட்டுப்பாட்டு வ ிதிகைள 
நைடமுைறப்படுதத் முடியும் அல்லது அதத்ைகய உபசாரக ்ெகாடுப்பனவுகைளச ்ெசலுதத்ாமல் ஊழியரக்ளுகக்ுத ்தைடவ ிதிக்க 
முடியும்.
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லஞ்சம் ்கொடுக்க மறுத்ததற்கொக பொதக வ ிமளவுகள் ஏதுமில்மல

லஞ்சம் ெகாடுக்க மறுதத்தற்காகேவா, ஊழல் நைடமுைறகள ில் ஈடுபட மறுதத்தற்காகேவா அல்லது உபசாரக ்ெகாடுப்பனவு 
ெகாடுக்க மறுதத்தற்காகேவா எந்த ஒரு SGS ஊழியரும் தண்டிக்கப்பட மாட்டார.்

அரசியல் நன்்கொமடகள் மற்றும் அறப் பங்கள ிப்புகள்
அரசியல் அல்லது மத ரீதியொன நன்்கொமடகள் தரக்கூடொது

SGS தான் ெசயல்படுகின்ற எல்லா நாடுகள ிலும் அரசியல் நடவடிகை்ககள ில் நடுந ிைலைமயுடன் நடந்துெகாள்ள ேவண்டும் 
என்ற கண்டிப்பான ெகாள்ைகையக ்கைடப்ப ிடிகக்ிறது. எந்த நாட்டிலும் ஏதாவது அரசியல் கட்சிகே்கா, ெபாது அலுவலகத்துகக்ுத ்
ேதரந்்ெதடுக்கப்பட்ட அதிகார ிகே்கா அல்லது உறுப்ப ினருகே்கா SGS ந ிதிையேயா அல்லது வளங்கேளாேயா ெகாடுப்பதில்ைல, 
மற்றும் அரசியல் ப ிரசச்ாரம் எைதயும் ஆதர ிப்பதில்ைல. எந்த மத அைமப்புகக்ும் SGS ஆதரவு வழங்குவதில்ைல.

அறச்் சயல் பங்கள ிப்புகள்

ெதாண்டு ந ிறுவனங்களுகக்ு SGS மூலம் நன்ெகாைடகள் வழங்குவது அல்லது SGS ெசயல்படுகின்ற சமுதாயங்கள ில் இலாப 
ேநாக்கற்ற திட்டங்கள ில் (ஒரு இயற்ைகப் ேபரழிைவத ்ெதாடரந்்து அவசரகால ந ிவாரண முயற்சிகள ில் உதவ ி ெசய்வது, கல்வ ி, 
உடல்நலப் பராமர ிப்பு, ஆராய்சச்ி அல்லது இலாப ேநாக்கற்ற முதலீடுகள் ஆகியவற்றுகக்ு ந ிதியுதவ ியள ிப்பது ஆகியைவ உட்பட) 
அதன் மூலம் ேநரடியாக முதலீடு ெசய்வது ஆகியவற்றுகக்ு சம்பந்தப்பட்ட மண்டலத்துகக்ுப் ெபாறுப்புைடய SGS தைலைம இயக்க 
அதிகார ிய ின் எழுத்துப்பூரவ் முன் அனுமதி ேதைவப்படுகிறது. CHF 10,000 கக்ும் அதிகமான அறசெ்சயல் பங்கள ிப்புகளுகக்ு SGS 
ெதாழில்முைற நடதை்தக ்குழுவ ின் முன் அனுமதி ேதைவப்படுகிறது.

எந்த வடிவ ிலான அறசெ்சயல் பங்கள ிப்புகளுகக்ும், SGS கக்ு முைறயற்ற நன்ைமகைள வழங்குவதற்காக அைவ அரசாங்க 
அதிகார ிகள ிடம் அல்லது மூன்றாம் தரப்ப ிடம் ெசல்வாகக்ுச ்ெசலுத்துகின்ற ேநாகக்ம் ெகாண்டிருந்தாேலா அல்லது அவ்வாறு 
ேதான்றினாேலா அவற்றுகக்ு அனுமதி வழங்கப்பட மாட்டாது.

ன்பள ிப்புகள் மற்றும் உபசர ிப்புகள்
்பொதுக் ்கொள்மககள்

அன்பள ிப்புகள், உபசர ிப்புகள் அல்லது வ ிருந்ேதாம்பல் ஆகியைவ முைறயற்ற வைகய ில் ெசல்வாகக்ுச ்ெசலுத்துவதாக இருந்தாேலா 
அல்லது வண ிக முடிவுகள ில் முைறயற்ற ெசல்வாகக்ுச ்ெசலுத்துவது ேபான்ற ேதாற்றதை்த ஏற்படுதத்ினாேலா அவற்ைற வழங்கேவா 
அல்லது ஏற்கேவா கூடாது.

அன்பள ிப்புகள், உபசர ிப்புகள் அல்லது வ ிருந்ேதாம்பல் ஆகியைவ சாதாரண வண ிக உறவுகள ில் வழக்கமாக ேமற்ெகாள்வைத
வ ிட மீறுவதாக இருக்கக ்கூடாது. SGS இன் நற்ெபயருகக்ுக ்களங்கம் வ ிைளவ ிக்கக்கூடிய உபசர ிப்புகள் எந்த வடிவதத்ில் 
இருந்தாலும் அைவ தவ ிரக்்கப்பட ேவண்டும். SGS ஊழியரக்ள ிடம் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்ற நடதை்தத ்தரதை்த ப ின்வரும் வ ிதிகள் 
ெதள ிவுபடுத்துகின்றன.

இைண ந ிறுவனங்கள் உள்ளூர ்ந ிைலைமகைளக ்கவனதத்ில் ெகாண்டு அவரக்ளுைடய ஊழியரக்ளுகக்ு மிக வ ிர ிவான மற்றும் 
கட்டுப்படுதத்க்கூடிய ெகாள்ைககைளப் புகுதத்லாம்.

SGS ஊழியரக்ளுகக்ு வழங்கப்படும் அன்பள ிப்புகள் 

SGS ஊழியரக்ள் இவற்ைற ஒருேபாதும் ஏற்றுகெ்காள்ளக்கூடாது:

• சப்ைளயரக்ள ிடமிருந்து அல்லது வாடிகை்கயாளரக்ள ிடமிருந்து ெராக்கப் பணம், சிறு நன்ெகாைட, கடன்கள் அல்லது 
பணத்துகக்ுத ்தகுந்த மதிப்புைடய அன்பள ிப்புகள்.

• SGS மூலம் ேமற்ெகாள்ளப்படுகின்ற ேசைவ ெதாடரப்ாக வழங்கப்படுகின்ற ஏதாவது தன ிப்பட்ட அன்பள ிப்புகள், சலுைககள், 
உபசர ிப்பு அல்லது வ ிருந்ேதாம்பல்.

• ெகாள்முதல் முடிவுகள் அல்லது சப்ைளயரக்ைளத ்ேதரந்்ெதடுப்பது ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியரக்ள் சப்ைளயரக்ளால் 
அல்லது வருங்கால சப்ைளயரக்ளால் வழங்கப்படுகின்ற தன ிப்பட்ட அன்பள ிப்புகைள ஏற்கக ்கூடாது. சப்ைளயரக்ள ின்
ந ிதியாதரவுடன் நடதத்ப்படுகின்ற வரத்த்கக ்கண்காட்சிகள் மற்றும் அதைனெயாதத் ெதாழில் ந ிகழ்சச்ிகள ில்
பங்ேகற்பது உள்ள ிட்ட வழக்கமான வ ிருந்ேதாம்பல் மற்றும் உபசாரம் ஆகியைவ அறிகை்கயள ிதத்ல் மற்றும் அனுமதிப்
ெபாறுப்புகளுகக்ுட்பட்டு ஏற்றுகெ்காள்ளப்படும்.

அறிக்மகயள ித்தல் மற்றும் அனுமதிப் ்பொறுப்புகள்

CHF 100கக்ு ேமற்பட்ட மதிப்புைடய எந்த அன்பள ிப்ைபயும் ஏற்பதற்கு முன்னர ்ஊழியரக்ள் SGS இைணந ிறுவனதத்ின் ந ிரவ்ாக 
இயகக்ுநருகக்ுத ்ெதர ிவ ித்து அவரது முன் அனுமதி ெபற ேவண்டும். CHF 500 கக்ு ேமற்பட்ட மதிப்புைடய அன்பள ிப்புகளுகக்ு, SGS 
தைலைம இணக்க அதிகார ிய ின் அனுமதி கட்டாயமாகப் ெபறப்பட ேவண்டும்.

ஏற்கப்பட்ட அன்பள ிப்புகைள மறுக்க முடியவ ில்ைல என்றாேலா அல்லது அவமதிக்காமல் திருப்ப ி அனுப்ப முடியவ ில்ைல
என்றாேலா அன்பள ிப்பு ெபறுகின்ற நபர ்அைத அகற்றுவதற்கு ஒரு ெபாருதத்மான முைறைய, உதாரணமாக ேதரந்்ெதடுக்கப்பட்ட 
ஒரு அறக்கட்டைள அைத நன்ெகாைடயாக வழங்குவது ேபான்ற முைறைய, ேதரந்்ெதடுக்க ேவண்டும்.
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SGS மூலம் வண ிக உறவுகளுக்கு வழங்கப்படும் அன்பள ிப்புகள்

வாடிகை்கயாளரக்ளுகக்ு அல்லது வண ிக உறவுகளுகக்ு SGS மூலம் வழங்கப்படுகின்ற அன்பள ிப்புகளுகக்ு, CHF 100கக்ு ேமற்பட்ட 
மதிப்புைடய அன்பள ிப்புகக்ு SGS இைணந ிறுவனதத்ின் ந ிரவ்ாக இயகக்ுநர ின் முன் அனுமதியும், CHF 500 கக்ு ேமற்பட்ட 
மதிப்புைடய அன்பள ிப்புகளுகக்ு SGS தைலைம இணக்க அதிகார ிய ின் முன் அனுமதியும் ெபறப்பட ேவண்டும்.

SGS ந ிதியாதரவுடன் நடதத்ப்படுகின்ற ந ிகழ்சச்ிகளுக்காக, அல்லது ஒரு SGS ெசயல்பாட்ைடப் பாரை்வய ிடும் ேநாக்கத்துக்காக 
அரசாங்க அதிகார ிகள் அல்லது வண ிகக ்கூட்டாளரக்ள ின் பயணம் மற்றும் தங்கும் அைறகக்ுக ்கட்டணம் ெசலுத்துவது 
ஆகியவற்றுகக்ு ெசயல்பாட்டுக ்குழுவ ின் இரண்டு உறுப்ப ினரக்ள ிடம் (முகக்ியமாக ஒரு COO மற்றும் ஒரு EVP ய ிடம்) முன் அனுமதி 
ெபறப்பட ேவண்டும். அதத்ைகய பயணம் மற்றும் தங்கும் அைறக்கான கட்டணம் CHF 10,000 ஐ வ ிட அதிக மதிப்புைடயதாக 
இருந்தால், SGS தைலைம இணக்க அதிகார ிய ின் அனுமதி ேதைவப்படுகிறது.

ந ியொயமொன நபொட்டி
SGS ஆனது ேபாட்டிகக்ுர ிய மற்றும் ந ியாயமான சந்ைத நைடமுைறகைளப் பயன்படுதத்ி தனது வண ிகதை்த நடத்துகிறது. அது 
தான் ெசயல்படுகின்ற சந்ைதப்பகுதிகள ில் ஒருபுறச ்சாரை்ப ஏற்படுதத் ேவண்டும் என்பதற்காகேவா அல்லது தவறான முைறய ில் 
ெசல்வாகக்ுச ்ெசலுதத்ேவண்டும் என்பதற்காகேவா ேபாட்டியாளரக்ளுடன் புர ிதைல அல்லது ஒப்பந்தங்கைள ஏற்படுதத்ிக ்
ெகாள்ளும் ெசயல்கள ில் ஈடுபடுவதில்ைல.

குறிப்பாக, வ ிைல ந ிரண்யம், ஒப்பந்த வ ிதிமுைறகள், சந்ைத ஒதுகக்ீடுகள், ப ிரேதசங்கள் அல்லது வாடிகை்கயாளரக்ைளப் ப ிர ிதத்ல் 
ஆகியைவ ெதாடரப்ான வ ிவாதங்கள ில் SGS ஈடுபடுவதில்ைல. ேபாட்டிகக்ுர ிய வ ிைலகக்ுறிப்புச ்ெசயல்முைறகள் குறித்து 
ேபாட்டியாளரக்ளுடன் SGS வ ிவாதிப்பதில்ைல.

ஏமாற்றுகின்ற அல்லது தவறான வழிகள ில் SGS தனது ேசைவகைள அல்லது திறன்கைள சந்ைதப்படுத்துவதில்ைல, மற்றும் 
ேபாட்டியாளரக்ள் ெதாடரப்ாக பழித்துைரகக்ின்ற அல்லது ெபாய்யான குற்றசச்ாட்டுகைளத ்ெதர ிவ ிப்பதில்ைல.

சட்டவ ிேராத அல்லது ஒழுக்கெநறியற்ற வழிகைளப் பயன்படுதத்ி ேபாட்டியாளரக்ள் குறிதத் இரகசியத ்தகவல்கைள SGS 
ெபறுவதில்ைல.

ேபாட்டிைய ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டங்கள் சிக்கலானைவ. அைவ ஒவ்ெவாரு சட்ட எல்ைலகக்ும் மாறுபடுகின்றன. SGS சட்டப் 
ப ிர ிவ ின் ஆேலாசைன ேகாரப்பட ேவண்டும்.

ஊழியர ்உறவுகள்
பொகுபொடு இல்மல

அைனத்து SGS ஊழியரக்ளும் அவரக்ளுைடய ேவைல ெதாடரப்ான திறன்கள், தகுதிகள், நடதை்த மற்றும் ெசயல்திறைனப் ெபாறுத்து 
தன ிப்பட்ட முைறய ில் மதிப்ப டீு ெசய்யப்பட ேவண்டும். 

ஆனது, இனம், ந ிறம், பாலினம், மதம், அரசியல் ஈடுபாடு, சங்க உறுப்பாண்ைம, ேதசியம், பாலியல் ந ிைலப்பாடு, சமூகம், வயது 
அல்லது இயலாைம ஆகிய எவற்ைறயும் கருதத்ில் ெகாள்ளாமல், சம வாய்ப்புக ்ெகாள்ைகய ின் அடிப்பைடய ில் ஊழியர ்உறவுகள ின் 
அைனத்து அம்சங்கைளயும் அடிப்பைடயாகக ்ெகாண்டுள்ளது. இந்த தகுதிவரன்முைறகள ின் அடிப்பைடய ிலான பாகுபாடுகள் 
ஏற்றுகெ்காள்ளப்படுவதில்ைல.

்கொடுமமப்படுத்தல் மற்றும் பொலியல் துன்புறுத்தல் 

துஷ்ப ிரேயாகம், துன்புறுதத்ல் மற்றும் ெகாடுைமப்படுதத்ல் ஆகியைவ எந்த வடிவதத்ில் இருந்தாலும் அைவ தைட 
ெசய்யப்பட்டுள்ளன. வ ிரும்பதத்காத பாலியல் நடதை்தகள், பாலியல் ஆதாயங்களுக்கான ேகார ிகை்ககள் அல்லது ெபாருதத்மற்ற 
உடல் ெதாடரப்ு ஆகியைவ ஏற்றுகெ்காள்ளப்படுவதில்ைல. எல்லா ஊழியரக்ளும் தங்களுைடய சக ஊழியரக்ைள மர ியாைதயுடன் 
நடதத் ேவண்டும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

ஊழியரக்ள் தங்களுைடய பண ியாளர ்உறுப்ப ினரக்ள், சக ஊழியரக்ள் மற்றும் ந ிரவ்ாகம் ஆகிேயாருடன் ெதாடரப்ுெகாள்ளும்ேபாது 
எல்லா ேநரங்கள ிலும் உண்ைமயாகவும் மர ியாைதயாகவும் இருக்க ேவண்டும். 

இது வாடிகை்கயாளரக்ள், சப்ைளயரக்ள், அவரக்ளுைடய ஊழியரக்ள் மற்றும் ந ிரவ்ாகம் ஆகிேயாருகக்ும் ெபாருந்தும்.

குழந்மதத் ்தொழிலொளர ்அல்லது கட்டொயத் ்தொழிலொளருக்கொன தமட

கட்டாயப் பள்ள ி வயது பூரத்த்ியாகத குழந்ைதகைள, அல்லது எந்த ந ிகழ்வ ிலும் 16 வயதுகக்ு உட்பட்ட குழந்ைதகைள 
SGS பண ியமரத்்துவதில்ைல. அவ்வாறு பண ியமரத்த்ப்பட்டால், 16 முதல் 18 வயதுகக்ுட்பட்ட இளம் ெதாழிலாளரக்ளுகக்ு
அவரக்ளுைடய உடல்நலம், நலவாழ்வு, பாதுகாப்பு அல்லது கல்வ ி ஆகியவற்றுகக்ுத ்தீங்கு வ ிைளவ ிகக்ின்ற எந்த ஒரு 
ேவைலய ிருந்தும் பாதுகாப்பள ிக்கப்படுகிறது.

அடிைமதத்னம், குழந்ைதகள ின் வ ிற்பைன அல்லது கடதத்ல், கடன் ப ிைணயம் அல்லது ெகாதத்டிைமதத்னம், கட்டாய அல்லது 
வற்புறுதத்ப்பட்ட ெதாழிலாளர ்ேபான்றவற்றில் எந்த வடிவதத்ிலும் SGS ஈடுபடுவதில்ைல. 

எந்தச ்சூழ்ந ிைலய ிலும், கட்டாயத ்ெதாழிலாளர,் ப ிைணயத ்ெதாழிலாளர ்அல்லது சிைறத ்ெதாழிலாளரக்ைள SGS 
பயன்படுத்துவதில்ைல.
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சங்கம் அமமக்கும் சுதந்திரம்

வரத்த்கச ்சங்கங்கைள அைமப்பதற்கும் அவற்றில் ேசரவ்தற்கும், கூட்டுப் ேபசச்ுவாரத்ை்த நடத்துவதற்கும் ஊழியரக்ளுகக்ு
உள்ள உர ிைமைய SGS அங்கீகர ிகக்ிறது. சங்கம் அைமதத்ல் அல்லது கூட்டுப் ேபசச்ுவாரத்ை்த ஆகியைவ சட்டதத்ால் 
கட்டுப்படுதத்ப்படுகின்ற சூழ்ந ிைலகள ில், SGS அதற்கு இைணயான சுயாதீனமான மற்றும் சுதந்திரமான சங்கத்துகக்ும் 
ேபசச்ுவாரத்ை்தகக்ும் உதவ ி ெசய்கிறது. ஊழியரக்ள ின் ப ிரதிந ிதிகள் அவரக்ளுைடய ப ிரதிந ிதித்துவச ்ெசயல்பாடுகைள
ேமற்ெகாள்வதற்கு ேதைவயான ேநரமும் வசதிகளும் அவரக்ளுகக்ு வழங்கப்படுகிறது.

சப்மளயரக்ள் மற்றும் துமண ஒப்பந்ததொரரக்ள் மூலம் இணக்கம்

கட்டாயத ்ெதாழிலாளர ்அல்லது குழந்ைதத ்ெதாழிலாளைரப் பயன்படுத்துகின்ற சப்ைளயரக்ள் அல்லது துைண ஒப்பந்ததாரரக்ைள
SGS பயன்படுத்துவதில்ைல, மற்றும் சப்ைளயரக்ளும் துைண ஒப்பந்ததாரரக்ளும் இந்த ந ிபந்தைனையக ்கைடப்ப ிடிப்பைத 
உறுதிப்படுதத் ந ியாயமான கடின உைழப்ைபயும் கண்காண ிப்ைபயும் பயன்படுத்துகிறது.

சுற்றுசச்ூழல், உடல்நலம் மற்றும் பொதுகொப்பு
சுற்றுசச்ூழல்

SGS, இயற்ைக வளங்கைளத ்திறைமயாகப் பயன்படுத்துவதற்கு ஊக்கமள ிதத்ல், மாசுபாட்ைடக ்குைறதத்லும் தடுதத்லும், மற்றும் 
தீங்கு வ ிைளவ ிகக்ும் ெபாருட்கள ின் ெவள ிப்பாடு மற்றும் பசுைம இல்ல வாயுக்கள் உமிழ்வு ஆகியவற்ைறக ்குைறதத்லும் 
தடுதத்லும் ஆகியவற்றின் மூலம் தனது ெசயல்பாடுகள ினால் சுற்றுசச்ூழலுகக்ு ஏற்படுகின்ற தாக்கதை்தக ்குைறக்க ெபருமுயற்சி 
ெசய்கிறது.

உடல்நலம் மற்றும் பொதுகொப்பு

ஊழியரக்ளுகக்ு காயங்கள் மற்றும் ெதாழில் சாரந்்த உடல்நலகக்ுைறவுகள் ஏற்படுவைதத ்தடுப்பதற்கு பாதுகாப்பான ேவைலச ்
சூழ்ந ிைலகள், ந ிபந்தைனகள் மற்றும் உபகரணம் ஆகியைவ உர ிய இடதத்ில் தகுந்த நடவடிகை்ககளுடன் வழங்கப்பட ேவண்டும்.

SGS ெகாள்ைககள் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்களுகக்ு இணங்க, SGS ஊழியரக்ள் ேவைல ெதாடரப்ான வ ிபத்து அல்லது 
மாசுபாட்டுச ்சம்பவம் ஏதாவது இருந்தால் அைதப்பற்றித ்ெதர ிவ ிக்க ேவண்டும் மற்றும் பதிவு ெசய்ய ேவண்டுெமன 
எதிரப்ாக்கப்படுகிறது. வ ிபத்து அல்லது மாசுபாட்டுச ்சம்பவம் பற்றித ்ெதர ிவ ிகக்ின்ற ஊழியர ்யாரும் தண்டிக்கப்பட மாட்டாரக்ள்.

இரகசியத்தன்மம
வண ிகம் நைடெபறும்ேபாது வாடிகை்கயாளரக்ள் அல்லது மூன்றாம் தரப்பால் நம்ப ி ஒப்பைடக்கப்படுகின்ற இரகசியத ்
தகவல்களுகக்ு SGS மதிப்பள ித்துப் பாதுகாகக்ிறது மற்றும் எதிரப்ாராத வ ிதமாக அது ெவள ியாவைதத ்தடுப்பதற்குத ்ேதைவயான 
நடவடிகை்ககைள எடுகக்ிறது.

SGS தனது ஊழியரக்ள ின் தன ிப்பட்ட தகவல்கள ின் தன ியுர ிைமகக்ும் இரகசியதத்ன்ைமகக்ும் மதிப்பள ிகக்ிறது. SGS ஆனது தனது 
வண ிகம் பயனள ிகக்ும் வ ிதமாகச ்ெசயல்படுவதற்குத ்ேதைவப்படுகின்ற அளவுகக்ு அல்லது சட்டத ்ேதைவகைளக ்கைடப்ப ிடிக்கத ்
ேதைவப்படுகின்ற அளவுகக்ு மட்டுேம ஊழியரக்ள், வாடிகை்கயாளரக்ள் மற்றும் வண ிகக ்கூட்டாளரக்ள ின் தன ிப்பட்ட தரவுகைளப் 
ெபற்றுப் பராமர ிகக்ிறது. சட்டரீதியான வண ிக ேநாக்கம் இருந்தால் தவ ிர, தன ிப்பட்ட அல்லது இரகசியத ்தகவல்களுக்கான 
அணுகைல எந்த ஊழியரும் ேகாரக்கூடாது.

ஊழியரக்ள் SGS தகவல்கள் மற்றும் சக ஊழியரக்ள ின் தன ிப்பட்ட தரவுகள ின் இரகசியதத்ன்ைமையப் பாதுகாக்க ேவண்டும். 
ேமலும், SGS இன் ந ிதி சாரந்்த ெசயல்பாடு, முதலீடு, உதத்ிகள், திட்டங்கள் அல்லது வாடிகை்கயாளரக்ள் ெதாடரப்ான எந்த 
உணரச்ச்ிப்பூரவ்த ்தகவல்கைளயும் ெவள ிய ிடேவா அல்லது வ ிவாதிக்கேவா கூடாது. இந்தக ்கடைமப்ெபாறுப்பு ேவைல உறவு 
முடிந்த ப ின்னரும் கூட ெதாடரேவண்டும்.

அறிவுசொர ்்சொத்து
SGS தனது அறிவுசார ்ெசாதை்த பாதுகாகக்ிறது. ேமலும், மற்றவரக்ள ின் அறிவுசார ்ெசாத்துகக்ும் மதிப்பள ிகக்ிறது.

SGS தனது ஊழியரக்ள ின் ேவைல மற்றும் புத்துருவாக்கத ்திறன் ஆகியவற்றின் வாய ிலாக, மதிப்புமிக்க ேயாசைனகள், ேசைவகள், 
வண ிகச ்ெசயல்முைறகள் மற்றும் உதத்ிகள் ஆகியவற்ைற உருவாகக்ுகிறது. இந்த அறிவுசார ்ெசாத்து ேபாட்டிசாரந்்த நன்ைமைய 
உருவாகக்ுவதில் முகக்ியப் பங்கு வகிகக்ிறது மற்றும் வ ிளம்பரப்படுதத்ல் மற்றும் தவறான பயன்பாடு ஆகியவற்றிலிருந்து இது 
பாதுகாக்கப்பட ேவண்டும்.

SGS-ன் அறிவுசார ்ெசாத்து பல வடிவங்கள ில் இருக்கலாம். ெசயல்முைறகள், வடிவைமப்புகள், முைறகள், ெசயலாக்க 
நைடமுைறகள், வரத்த்க மற்றும் சந்ைதப்படுதத்ல் உதத்ிகள், வாடிகை்கயாளரக்ள ின் தகவல், வ ிைல ந ிரண்யம் மற்றும் மாதிர ிகள் 
வாரத்த்ல் ஆகியைவ இதில் உள்ளடங்கும். ஊழியரக்ள் இந்த அறிவுசார ்ெசாத்துக்கைள அவற்றின் திட்டமிடப்பட்ட ேநாக்கதை்தத ்
தவ ிர ேவறு எதற்காகவும் பகிரங்கப்படுதத்ேவா, நகெலடுக்கேவா அல்லது பயன்படுதத்ேவா கூடாது.
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வாடிகை்கயாளரக்ள ின் அறிவுசார ்ெசாத்துகக்ு உட்படுதத்ப்படும்ேபாது ஊழியரக்ள் இேத அளவ ிலான கவனத்துடன் இருக்க 
ேவண்டும்.

ஒரு மூன்றாம் தரப்ப ின் அறிவுசார ்ெசாதத்ிைன SGS ேவண்டுெமன்ேற மீறி நடப்பதில்ைல. உர ிமம் ெபறாத ெமன்ெபாருைளப் 
பயன்படுத்துவது, அங்கீகாரமில்லாமல் பதிப்புர ிைம ெபற்ற ெபாருட்கைளப் பயன்படுத்துவது அல்லது மீளுருவாக்கம் ெசய்வது 
அல்லது ஒரு ெசல்லதத்க்க காப்புர ிைமைய ேவண்டுெமன்ேற மீறுவது ஆகியைவ தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளன.

்வள ிப்புற தகவல்்தொடரப்ு
SGS ஒரு ெபாது வரத்த்க ந ிறுவனம் ஆகும் மற்றும் இது முதலீட்டாளரக்ள் உர ிய ேநரதத்ில் தகவலறிந்த முதலீட்டு முடிவுகைள 
எடுக்க உதவுவைத ேநாக்கமாகக ்ெகாண்ட பகிரங்கப்படுதத்ல் கட்டுப்பாடுகளுகக்ு உட்பட்டதாகும். SGS, தனது வண ிகம் மற்றும் 
நடவடிகை்ககள் ெதாடரப்ாக தனது பங்குதாரரக்ள் மற்றும் முதலீட்டாளரக்ளுகக்ும், சந்ைதகக்ும் சமுதாயத்துகக்ும் உறுதியான, 
துல்லியமான, ெவள ிப்பைடயான மற்றும் ெதள ிவான தகவல்கைள வழங்குகிறது. SGS, அதன் வண ிகம் மற்றும் அதன் ந ிதிச ்
ெசயல்பாடூ ஆகியைவ ெதாடரப்ாக பங்குதாரரக்ளுகக்ும், முதலீட்டாளரக்ளுகக்ும், ஊடகங்களுகக்ும், ெபாதுமக்களுகக்ும் 
ெதர ிவ ிக்கப்படும் தகவல்கள் அங்கீகர ிக்கப்பட்ட நபர ்வாய ிலாக மட்டுேம ெதர ிவ ிக்கப்பட ேவண்டும்.

SGS சாரப்ாக எந்த ஊழியரும், SGS ெதாடரப்ான எந்தத ்தகவைலயும் ஊடகங்கள ிடேமா, ந ிதி ஆய்வாளரக்ள ிடேமா, தற்ேபாைதய 
அல்லது வருங்கால முதலீட்டாளரக்ள ிடேமா வ ிவாதிக்கேவா அல்லது ெவள ிய ிடேவா கூடாது, அல்லது குறிப்பாக SGS இடமிருந்து 
அங்கீகாரம் ெபறாவ ிட்டால் தவ ிர, SGS சாரப்ாக எந்தப் ெபாது அறிகை்கையயும் ெவள ிய ிடக ்கூடாது.

மதம் அல்லது அரசியல் ெதாடரப்ான தன ிப்பட்ட கருத்துக்கள், அல்லது ஆட்ேசபைனகக்ுர ிய வடிவ ிலுள்ள ஏேதனும் உள்ளடக்கம் 
ஆகியவற்ைற SGS முகவர ிக்கடிததத்ிேலா, மின்னஞ்சல் அல்லது ேவறு ஏதாவது வழிய ிேலா ெவள ிப்படுதத்க ்கூடாது. அவ்வாறு 
ெவள ிய ிட்டால், அதத்ைகய கருத்துக்கள் அல்லது ெபாருட்கள் SGS கக்ு உர ியதாகத ்ேதான்றும்.

வ ிவாதக்களங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள ில் பங்ேகற்கும்ேபாது, SGS ஊழியரக்ள் ேநரை்ம வ ிதிதெ்தாகுப்புகக்ும், SGS சமூக ஊடகக ்
ெகாள்ைககக்ும் இணங்கி நடக்க ேவண்டும்.

உள்நபர ்வண ிகம்
SGS, அதன் வாடிகை்கயாளரக்ள் அல்லது சப்ைளயரக்ள் ெதாடரப்ான ெபாதுவல்லாத தகவலின் அடிப்பைடய ில், ஏேதனும் 
தன ிப்பட்ட முதலீடு அல்லது வண ிக வாய்ப்ப ிைன ஊழியரக்ள் ப ின்பற்றக ்கூடாது.

பகிரங்கப்படுதத்ப்பட்டால் SGS இன் பங்கு வ ிைலய ில் பாதிப்ைப ஏற்படுத்துகின்ற ெபாதுவல்லாத தகவல்கைள 
ைவதத்ிருகக்ும்ேபாது, SGS பங்குகள், வ ிருப்பதெ்தர ிவுகள் மற்றும் SGS ஆல் ெவள ிய ிடப்பட்ட இதர பதத்ிரங்கள் ஆகியவற்றில் 
வரத்த்கம் ெசய்வதற்கு ஊழியரக்ளுகக்ு தைட வ ிதிக்கப்பட்டுள்ளது. பங்குச ்சந்ைத வ ிதிமுைறகளுகக்ிணங்க SGS மூலம் 
அதிகாரப்பூரவ்மாக ெவள ிய ிடப்படவ ில்ைல என ில் அது ெபாதுவல்லாத தகவல் ஆகும்.

உள்நபர ்தகவல் என்பது ெபாதுவாக, ெபாதுவல்லாத ந ிதி முடிவுகள், குழுமதத்ின் வைரவு மூேலாபாயத ்திட்டங்கள் மற்றும் 
முதுந ிைல ேமலாண்ைமய ில் திட்டமிடப்பட்ட மாற்றங்கள் ஆகியவற்ைற உள்ளடகக்ியுள்ளது. இந்த வைகய ில் இடம்ெபறுகின்ற 
எந்தப் பர ிவரத்த்ைனையயும் ேமற்ெகாள்வதற்கு முன்னர ்SGS சட்டப் ப ிர ிவ ிடமிருந்து ஆேலாசைன ெபறப்பட ேவண்டும்.

வண ிகதத்ில் ஈடுபட்டிருகக்ும்ேபாது, SGS சில ேநரங்கள ில் வாடிகை்கயாளரக்ள் அல்லது மூன்றாம் தரப்பு ெதாடரப்ாக முகக்ியமான 
ெபாதுவல்லாத தகவல்கைளப் ெபறுகிறது. அதத்ைகய இரகசியத ்தகவல்கைளத ்ெதர ிந்திருகக்ும் ந ிைலய ில் வாடிகை்கயாளரக்ள ின் 
அல்லது அதத்ைகய மூன்றாம் தரப்ப ின் பங்குகள ில் வரத்த்கம் ெசய்வதற்கு ஊழியரக்ளுகக்ு தைட வ ிதிக்கப்பட்டுள்ளது.

SGS இல் பண ிபுர ியும் ேநரதத்ில் ெபறப்பட்ட உள்நபர ்தகவல்கள ின் அடிப்பைடய ில் அவ்வாறான எந்தத ்தகவைலயும் 
மற்றவருகக்ுத ்ெதர ிவ ிப்பது அல்லது மூன்றாம் தரப்ப ினருகக்ு அல்லது ெநருங்கிய உறவ ினரக்ளுகக்ு முதலீட்டுக ்குறிப்புகைளக ்
ெகாடுப்பது தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

சட்டங்களுக்கு இணங்கி நடத்தல்
SGS வண ிகம் ேமற்ெகாள்கின்ற நாடுகள ில் ெபாருந்தக்கூடிய சட்டங்களுகக்ு இணங்கி நடகக்ிறது. SGS ெசயல்பாடுகள ின் பல்ேவறு 
அம்சங்கைள உள்ளடகக்ிய சட்டம் சிக்கலானதாக இருக்கலாம். SGS கக்ும், தன ிநபரக்ளாக தங்களுகக்ும் ெபாருந்துகின்ற வ ிதிகைள 
ஊழியரக்ள் ெதர ிந்துெகாள்ள ேவண்டும். சந்ேதகம் இருந்தால், SGS சட்டப் ப ிர ிவ ிடமிருந்து சட்ட ஆேலாசைன ெபறேவண்டும். 
சட்டதை்த அறியாமலிருப்பது மன்ன ிக்க முடியாததாகும்.

ெபாருந்தக்கூடிய சட்டங்களால் வ ிதிக்கப்பட்டவற்ைற வ ிட இந்த வ ிதிதெ்தாகுப்பு அல்லது ெகாள்ைககள் மிகக ்கடுைமயான 
தரங்கைளச ்சுமத்தும்ேபாது, ஊழியரக்ள் கட்டாயமாக மிகக ்கடுைமயான தரங்களுகக்ு இணங்கி நடக்க ேவண்டும். இந்த 
வ ிதிதெ்தாகுப்புகக்ும் ெபாருந்தக்கூடிய சட்டங்களுகக்ும் இைடேய ஏற்படும் முரண்பாடுகளுகக்ு எப்படித ்தீரவ்ு காண்பது என்ற 
சந்ேதகம் எழும்ேபாது, ஊழியரக்ள் வழிகாட்டைல நாட ேவண்டும்.

SGS வண ிகதத்ின்ேபாது, SGS சம்பந்தமான வ ிசாரைண ெதாடரப்ாக ஒழுங்குமுைற முகைமகள் அல்லது அரசாங்க அதிகார ிகள் 
ஊழியரக்ைளத ்ெதாடரப்ுெகாள்ளக்கூடும். தகவல் அல்லது ஆவணப்படுதத்லுகக்ு வழக்கதத்ில் இல்லாத ேகார ிகை்ககள் 
எழுப்பப்படும் பட்சதத்ில், SGS சட்ட ஆதாரங்கள ிடமிருந்து ஊழியரக்ள் ஆேலாசைன ேகார ேவண்டும். எந்தச ்சூழ்ந ிைலய ிலும், SGS 
சாரப்ாகச ்ெசயல்படுகின்ற யாரும், தவறாக வழிநடதத்க்கூடாது, ஆதாரதை்த மைறக்கக ்கூடாது, ஆவணங்கைள அழிக்கக்கூடாது 
அல்லது சட்டரீதியான எந்த வ ிசாரைணகக்ும் இைடயூ று ெசய்யக்கூடாது.
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நமடமுமறப்படுத்தல்
இந்த ேநரை்ம வ ிதிதெ்தாகுப்பு SGS இன் ெசயல்பாட்டுக ்குழு மற்றும் இயகக்ுநரக்ள் வார ியதத்ால் அங்கீகர ிக்கப்பட்டது. 
இயகக்ுநரக்ள் வார ியதத்ின் ெதாழில்சார ்நடதை்தக ்குழு வ ிதிமீறல்கள் பற்றிய வழக்கமான அறிகை்ககைளப் ெபற்று அது 
நைடமுைறப்படுதத்ப்படுவைதக ்கண்காண ிகக்ிறது. 

இந்த வ ிதிதெ்தாகுப்பு ப ிப்ரவர ி 2012 முதல் நைடமுைறகக்ு வருகிறது, முந்ைதய 2004 பதிப்புகக்ு பதிலாக இது 
நைடமுைறப்படுதத்ப்படுகிறது.

SGS இைணந ிறுவனங்கள், SGS தைலைம இணக்க அதிகார ிய ிடம் எழுத்துப்பூரவ் முன் அனுமதி ெபற்று, இந்த வ ிதிதெ்தாகுப்ப ில் 
உள்ளடங்கிய பகுதிகள ில் மிக வ ிர ிவான மற்றும் கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட ெகாள்ைககைள ஏற்பதற்கு அதிகாரமள ிக்கப்பட்டுள்ளது.

்தொடரப்ுத் தகவல்கள்
இணகக்த ்ெதாடரப்ு
1 place des Alpes

P.O. Box 2152

CH – 1211 Geneva 1

ெதாைலேபசி+41 (0)22 739 91 00

ெதாைலேபசி +41 (0)22 739 98 81

integrityhelpline.sgs.com

www.sgs.com

நமது நநரம்ம வ ிதித்்தொகுப்புக்கு தங்களது ஆக்கப்பூரவ்மொன பங்கள ிப்மப வழங்கியதற்கொக ஊழியரக்ள் மற்றும் 

பங்குதொரரக்ள் அமனவருக்கும் சிறப்பு மிக்க நன்றிமயத் ்தர ிவ ித்துக்்கொள்கிநறொம்.

https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/7d61f621-20ce-e811-80e6-000d3ab6ebad
http://www.sgs.com
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